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*åUHO�ò q�«d ≠ حاز خمسة طّالب من صفوف الّتواسع 

على  بحيفا  ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  في  والعواشر 
مراتب تفوق مشرّفة في مسابقة الرياضّيات اّلتي يشرف 

عليها مركز املوهوبني القطرّي في أكادميّية القاسمي. 
حصل الّطالب وجد عالء بولس (من الّصف العاشر) على 
ا، أّما من صفوف الّتواسع فقد حصل  ـً املرتبة األولى قطرّي
الّطالب محمد أحمد زيد على املرتبة األولى أيًضا، والطالبة 
رميا عبد املجيد صغير على املرتبة الّثالثة، والّطالبة أسيل 
سامي  مراد  والّطالب  الرابعة،  املرتبة  على  بدران  خير 

حسيان على املرتبة السادسة.
الرياضّيات  في  للموهوبني  القطرّية  املسابقة  أّن  يذكر 
يشارك بها طالب من عّدة مدارس في البالد وجتري على 
امتحانات  اجتياز  الّطالب  على  يفرض  حيث  مرحلتني، 
معّينة في كّل مرحلة. رافق وأرشد طالب الكلّية املتفوقني 

طاقم معّلمي الرياضّيات في الكلّية.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

يسار) نضال خوري، والء سبيت وجريس خّياط (من ال
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Ò’U� q�«d*

قام رئيس كتلة «اجلبهة» ونائب رئيس بلدّية 
حيفا، د. سهيل أسعد، مؤّخرًا، بجولة تفقدّية 
رافقه  الّتحتا،  البلدة  ِمنطقة  في  املالجئ  إلى 
قسم  ومسؤول  ظاهر،  موسى  املهندس  فيها 
زيلبرمان،  يائير  البلدّية  في  والّطوارئ  األمن 
جلنة    رئيس  چلبواع  إيتاي  البلدّية  وعضو 

األمن البلدّية.
حلاالت  املالجئ  جاهزّية  أسعد  د.  وتفّقد 
استخدامها  إمكانّية  وكذلك  الّطوارئ، 
في  وثقافّية  ورياضّية  جماهيرّية  لفّعالّيات 
لصحيفة  أسعد  د.  وأّكد  املختلفة.  احلياء 
«حيفا» دراسة إمكانّية استخدام جلان األحياء 
واجلمعّيات املعنّية للمالجئ، وحني يبّت باألمر 
ا ميكن للمعنّني التوّجه إلى مكتبه في  ـً ّي نهائ
إلى  رسمّية  طلبات  تقدمي  لهدف  البلدّية 

اجلهات املختّصة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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Ò’U� q�«d*

من  املعتقلني  سراح  بإطالق  قرارًا  حيفا  في  املركزّية  احملكمة  أصدرت 
دائرة  موّظفو  وكان  املاضي.  األحد  صباح  احتجازهم  ّمت  واّلذين  إقرث، 
أراضي إسرائيل قد هاجموا كنيسة إقرث وصادروا بعًضا من األمتعة 
اّلتي وجدوها. ولكّن الّشباب املقيمني في إقرث حاولوا منعهم من ذلك، 
والء  وهم  الّثالثة  الّشبان  اعتقلت  وهذه  الّشرطة،  استدعاء  إلى  أّدى  ّمما 

سبيت، جريس خّياط ونضال خوري.
وبعد إجراء الّتحقيقات مع الّشبان في مركز شرطة نهاريا تقرّر توقيفهم 
وتقدمي لوائح اّتهام بحقهم إلى محكمة الّصلح في ِمنطقة «زڤولون». 
وفرضت احملكمة احلبس املنزلّي على كّل من جريس خّياط ووالء سبيت، 
ملّدة خمسة أّيام، وكذلك منعهم من الّتواجد في إقرث ملّدة سّتني يوًما. 

موّظف      على  اعتدى  ألّنه  أّيام  لثالثة  حبسه  فتقرّر  خوري  نضال  أّما 
دائرة األراضي. 

ولكن احملامني من مرَكز عدالة إلى جانب احملامي مؤنس خوري (ابن إقرث)، 
قّدموا استئناًفا إلى احملكمة املركزّية في حيفا، اّلتي عقدت جلسة صباح 
الّثالثاء من هذا األسبوع، برئاسة القاضي أمير طوبي، وأصدرت قرارًا 
بإلغاء كاّفة قرارات الّصلح، وإطالق سراح املُبعدين واملوقوف نضال خوري.

هم  األراضي  دائرة  موّظفي  أّن  إلى  قراره  حيثّيات  في  القاضي  وأشار 
اّلذين جتاوزوا صالحّياتهم والعمل بصورة غير منظمة، مثل عدم اإلبالغ 
مسّبًقا عن أّي مخالفة قام بها األقارثة وضرورة اإلنذار والّتحذير أوًّال. 

ولذا تأمر احملكمة بإخالء سبيل املوقوفني.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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ّية،  *åUHO�ò q�«d ≠ عقدت جمعّية الّثقافة العرب

مؤمترًا  بحيفا،  مقرّها  في  األربعاء،  أمس  أّول  ظهر 
االستطالع  نتائج  أبرز  خالله  استعرضت  ا،  ـً ّي ِصحاف
ّية،  امليدانّي حول عالقة الّطالب العربّي بالّلغة العرب
واّلذي أجرته اجلمعّية ضمن مشروع «املناهج والُهوّية».

«املناهج  مشروع  (مرّكزة  أمارة  هبة  املؤمتر  افتتحت 
والُهوّية»)، اّلتي أكدت فيه على دور هذا االستطالع 
ّية، من منظور  في تشخيص العالقة مع الّلغة العرب
الّتربوّية  العملّية  ملجمل  كنتاج  أنفسهم،  الّطّالب 
واملناهج وأساليب الّتدريس، وهي احلقول التي بحثها 
عمق  عن  وكشف  املاضية  الّسنوات  خالل  املشروع 

الّتشوّه الّلغوّي واملضامينّي في كتب الّتدريس.
ثّم استعرض إياد برغوثي (القائم بأعمال املدير العاّم 
للجمعّية)، أبرز نتائج االستطالع اّلذي اعتمد على 
الّلغة  مع  الّطالب  عالقة  محاور  فحصت  استمارة 
واالجتماعّي،  املدرسّي  األداتّي،  العاطفّي،  ّية؛  العرب
وقد شمل االستطالع 1317 مستطلًعا من الّصفوف 
ّية،  العرب املدارس  في  عشرة  والّثانية  عشرة  احلادية 
املجتمع  شرائح  جميع  متّثل  ّية  عشوائ عّينة  شّكلوا 
الِفَلسطينّي، وتتوزّع على جميع املناطق اجلغرافّية. 
أهّم  أحد  أّن  إلى  مداخلته  مطلع  في  برغوثي  وأشار 
أهداف مشروع «املناهج والُهوّية» هو  تقريب الّطّالب 
ّية وترغيبهم فيها، وأّن البحث  العرب إلى الّلغة العرب
جاء ليسهم في فهم الواقع، وليكون أساًسا لوضع 
األولوّيات وإستراتيجّيات العمل املستقبلّية في هذه 

ا.  ـً ا وسياسّي ـً ّي املسألة بالغة األهمّية ثقاف
أظهر االستطالع معطيات عديدة ومثيرة، أبرزها أّن 
الّلغة  «تعّلم  بأّن  أجابوا  املستطلعني  من   90.9%

وأّن  القومّية»،  ُهوّيتي  تعزيز  في  يساهم  ّية  العرب
يساهم  ّية  العرب الّلغة  تعّلم  بأّن  أجابوا   93.3%

ّية. في املقابل أجاب  في احلفاظ على الّثقافة العرب
موضوع  ّية  العرب بأّن «الّلغة  املستطلعني  من   60%

من   40% أّن  كما  الّطّالب»،  أولوّيات  في  هامشّي 
و/أو  العبرّية  لتعّلم  أكبر  أهمّية  يولون  املستطلعني 

ّية. اإلنچليزّية من تعّلم الّلغة العرب
كما أشار املستطلعني إلى أّن %66.9 من املعّلمني 
خالل  ّية  العرب مع  العبرّية  يدمجون  واملعّلمات 
ّية  الّتدريس، بينما %6.2 منهم ال يتحّدثون العرب
ّية  بتاًتا، وأّن نسبة تدريس املواد العلمّية بالّلغة العرب

هي %27 فقط. 
الّلغة  تعليم  مجاالت  بني  من  أّنه  البحث  وأظهر 
يريد  مجال  كأكثر  الكتابّي  الّتعبير  يأتي  ّية  العرب
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أشار   حيث  له،  املخّصص  احلصص  زيادة  الّطّالب 
تعّلم  في  يرغبون  بأّنهم  املستطلعني  من   68.3%

له  املخّصصة  احلصص  أّن  يرون  و34%  منه،  املزيد 
اليوم غير كافية.

تال استعراض النتائج تعقيب حتليلي أل.د. محمد 
كلّية  في  العليا  الّدراسات  قسم  (رئيس  أمارة 
مركز  في  األبحاث  وحدة  ورئيس  بيرل»،  «بيت 
«دراسات»)، أّكد في بدايته على األهمّية القصوى 
لهذا االستطالع وضرورته، وخصوًصا كونه مبادرة من 

مؤّسسة أهلّية ذات دور مجتمعّي.  
وفي حتليله األولّي لنتائج البحث أشار أ.د. أمارة، 
العرب  الّطّالب  أّن  على  تدّل  املعطيات  أّن  إلى 
الُهوّية  في  أساس  كمرّكب  ّية  العرب مع  يتعاملون 
ما  يناقض  وهذا  فحسب،  للّتواصل  أداًة  وليست 
ا، أي  ـً سعى إليه جهاز الّتعليم اإلسرائيلّي تاريخّي
قدمية  فقط  تواصل  أداة  إلى  ّية  العرب الّلغة  حتويل 

وبالية، ُتدرّس بطرائق الّتدريس اجلاّفة والقدمية.  
كما أشار أمارة إلى خطورة العبرَنة كظاهرة فكرّية 
لألسف،  ومعزّزة،  شرعّية  أصبحت  حضارّي  لتشوّه 
حيث  البحث،  نتائج  في  انعكس  ما  املدارس،  في 
الّلغة  هي  والعصرنة  واحلداثة  العلوم  لغة  أصبحت 
أن  املفروض  من  املدارس  أّن  أمارة  وأّكد  العبرّية. 
مستوى  على  األكبر  الّدور  صاحب  احلّيز  تكون 
الّتعليم والّتربية من خالل بناء القيم أوًّال، والّتحّكم 
جيًال  اآلن  تنتج  لألسف  واّلتي  ًيا،  ثان بالّسياسات 
مشوًّها من حيث عالقته مع الّلغة، ومعرفته بها. 
أجل  من  الفاعلة  املؤّسسات  تعاون  إلى  أمارة  ودعا 

ّية إلى الّتعاون.   الّلغة العرب
على  البحثي  املشرف  أّكد  املؤمتر،  نهاية  وفي 
مركز  (من  شحادة  مطانس  الباحث  االستطالع، 
جمعّية  إدارة  وعضو  الكرمل»،  «مدى  األبحاث 
ّية)، أّن هذا االستطالع هو بداية لدراسة  الّثقافة العرب
الكثير من القضايا الهاّمة التي برزت بالنتائج، وأّن 
كبحٍث  سينشر  حيث  استمرارّية،  االستطالع  لهذا 

معّمق شامل لكّل حتليالت الّنتائج. 
ضمن  سُينشر  الّشامل  البحث  أّن  إّال  ُيشار 
بداية  مع  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  ستنشره  كتاب 
أخرى  أبحاًثا  وسيشمل  املُقبل،  الّدراسّي  العام 
من             بدعم  والُهوّية»،  «املناهج  مشروعها  ضمن 

مؤّسسة «الّتعاون».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ يعكف احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا على إعداد 

اعتراضات تخطيطّية وحقوقّية على اخلارطة الهيكلّية املقترحة ملدينة حيفا.
وقد اجتمعت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا مبجموعة من االختصاصّيني في 
املدن  طة  مخطِّ اِملْهنّي  العمل  طاقم  ستقود  حيث  واحلقوق،  الّتخطيط  مجال 
سّيما  ال  ّية،  العرب باألحياء  تتعّلق  اعتراضات  لتقدمي  مّخول،  نصر -  سعاد 
حّي محّطة الكرمل وِمنطقة وادي الّسياح، إضافًة إلى أحياء وادي الّنسناس 
ّية في املدينة،  واحلليصة وعّباس ووادي اِجلمال، وإلى املعالم الّتاريخّية العرب

وغيرها من القضايا.
ا  ـً ـ20 من َحزيران، لقاًء خاّص هذا، وستعقد «اجلبهة»، يوم اجلُمعة القادم، في ال
مبشاركة  الّنسناس،  وادي  في  العرب»  العّمال  نادي «مؤمتر  في  املوضوع  حول 
زعبي  عابدي -  عرين  البلدّية  وعضو  أسعد  سهيل  د.  البلدّية  رئيس  نائب 
إشراك  بهدف  ظاهر،  موسى  واملهندس  مّخول   - نصر  سعاد  املدن  طة  ومخطِّ

اجلمهور وإّطالع اجلمهور على االعتراضات.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ بادرت مجموعة أّمهات من مدرسة «حوار» 

يجمع  مشترك،  مشروع  لبناء  ـ«ريئالي»  ال ومدرسة  املستقّلة 
ي البستان لهدف التعرّف على اآلخر من خالل  بني أطفال صفَّ

موضوع مشترك.
تخّلل البرنامج ثالثة لقاءات، ابتداًء من شهر آذار املنصرم وحّتى 
َحزيران اجلاري، تناولت موضوع الزّراعة وأهمّيته للبيئة، من خالل 

زراعة البذور والنباتات، ومراقبة منوّها ورعايتها. 
ـ«ريئالي»، تعارف بني األوالد  تضّمن الّلقاء األّول زيارة ملدرسة ال
أحواض  بتحضير  قاموا  حيث  مشتركة،  عمل  وورشة  والبنات 
للزّراعة من مواد ُمكرَّرَة وتزيينها، ومن ثّم التقوا مع اختصاصّية 
في مجال الزّراعة، حيث قام الّصغار بالتعرّف على أنواع بذور 
في  بها.  العناية  وكيفّية  منها  لكّل  اإلنبات  وشروط  مختلفة 
نهاية الّلقاء قاموا بزرع بذور ونباتات مستخدمني األحواض اّلتي 

 ‰UH Þ√  Êu I ² K ¹  è ÒKI ² *«  å—«u Šò  ‰UH Þ√
„d ²A  ŸËd A* Êu D ÒD ¹Ë ¨åw U ¾ ¹—ò ? «

حّضروها على أن يراقبوا منوّها ويعتنوا بها. 
أّما الّلقاء الّثاني فكان في مدرسة «حوار» املستقّلة حيث قام 
األطفال بأداء فّعالّيات وألعاب رياضّية مشتركة لتعزيز العالقات 
االجتماعّية بينهم. إضافًة إلى ذلك، قاموا بقطف بعض اخلضراوات 
من الّنباتات اّلتي زُرعت مثل اخلّس والّنعنع، وبتقطيع اخلضراوات 
عربّي.  شعبّي  كطبق  مستعرضينها  مًعا،  الّتبولة  وحتضير 
تخّلل  فقد  األربعاء،  أمس  أّول  صادف  اّلذي  األخير  الّلقاء  أّما 
جولة مشتركة  في الّطبيعة، قام خاللها األوالد والبنات بالتعرّف 
إلى الّنباتات القريبة من اِملنطقة، ومن ثّم أداء بعض الفعالّيات 
وتناول وجبة مشتركة، ُمعلنني من خاللها اختتام املشروع لهذه 

الّسنة، آملني تطويره خالل الّسنوات القادمة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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وأبنائه  باحلّي  للّنهوض  املالئمة  واآللّيات  الّدعم 
ا،  ـً ّي نسب مرير  واقع  وسط  أفضل،  مجتمع  نحو 
إمياًنا  العواقب،  متخّطيًة  الّظروف،  كّل  متحّديًة 

منها مبستقبل مشرق.
احلاّج»  الرّحمن  مدرسة «عبد  وطّالب  وطاقم  مدير 
ّية  فّن موسيقّية  أمسّية  خالل  من   – لنا  أثبتوا 
لهم  ُتغفر  اّلتي  الهفوات  بعض  رغم   – ناجحة 
هنا وهناك – أّن اإلبداع والّتمّيز والّطاقات املهولة 
ال  آمال،  ببوارق  تبّشر  اّلتي  العديدة  واملواهب 
فئة  أو  تعليمّية  مؤّسسة  أو  حّي  على  تقتصر 
املدرسة  هذه  توّفره  ملا  يعود  وهذا  ما..  مجتمعّية 
مبديرها وطاقمها الّتدريسي من بيئة حاضنة وداعمة 
الّتعليمّية،  البيئة  إلى  إضافًة  طّالبها،  جلميع 
البشرّية  ومواردها  طاقاتها  جميع  تستثمر  حيث 
واملاّدّية وتوّظفها من أجل أن توّفر لطّالبها فرصة 
الّتعّلم، في بيئة ِخصبة زاخرة مبجاالت تعليمّية 

متنوّعة وُمناخ تربوّي مثالّي.
الّدراسّية  الّسنوات  في  املدرسة  عملت  لقد 
واملطالعة،  الّلغة  موضوَعِي  تطوير  على  األخيرة 
من  وِخصبة  متنوّعة  تعليمّية  بيئة  وتوفير 
هو  ّي/االجتماعّي  الفّن فاملشروع  الفنون.  خالل 

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®            Õd	 f
UD�

ّية موسيقّية، أحياها طّالب مدرسة  في أمسّية فّن
البلدّي  املسرح  خشبة  على  احلاّج»  الرّحمن  «عبد 
وديع  اخلالد  للعمالق  ًة  حتّي حيفا،  مدينة  في 
الّصافي، وإحياًء لذكراه، ذكرى الرّاحل عن عاملنا، 
ّي  الفّن بنتاجه  ونفوسنا،  قلوبنا  في  الباقي  اخلالد 
وأغانيه  بأحلانه  أثرى  اّلذي  األصيل،  واملوسيقّي 
واّلذي  املوسيقّية،  ومكتبتنا  الرّاقي  ّي  الفّن تراثنا 
وتغزّلت  الوطن  خّلدت  اّلتي  األغاني  مئات  قّدم 
وبّثت  احلّب  وزرعت  اإلنسانّية  وجّسدت  بالّطبيعة 
بالقيم  اإلميان  ورّسخت  االنتماء  وعزّزت  األمل 
وهّذبت الرّوح، فجعلتنا نتأّمل ونتعّمق في معنى 
اخللق والوجود، ليثبت – من خالل موسيقاه وفّنه 
– أّن املوسيقى، فعًال، غذاء الرّوح والعقل؛ استطاع 
املوهوبون،  واملطربون  املوسيقّيون  املدرسة،  طّالب 
ًة للكبير وديع الّصافي وأن ُيحُيوا  أن يقّدموا حتّي

فينا األمل بغد جديد مشرق. 
عدد  املمّيزة  املدرسّية  ّية  الفّن األمسّية  هذه  حضر 
وممّثلي  األمور  وأولياء  املدرسة  طّالب  من  كبير 
وعدد  حيفا،  بلدّية  وممّثلي  والّتعليم  الّتربية  وزارة 
وجمهور  احليفاوّية  املدارس  ومديرات  مديري  من 
حفلة  مجرّد  األمسّية  هذه  تكن  لم  حيث  غفير. 
وفّندت  القيود  كّسرت  ألّنها  عادّية،  مدرسّية 
جميع االّدعاءات املُغرِضة، عن حّي طاملا نالت منه 

الّشائعات واآلراء الّسلبّية املسّبقة..
أمسّيات  كباقي  عادّية  األمسّية  هذه  تكن  لم 
الّظروف  رغم  ألّنه  ّية،  االبتدائ املدارس  حفالت 
اّلتي  القاهرة،  واالقتصادّية  واالجتماعّية  البيئّية 
جاهدة  تعمل  وأهله،  احلّليصة  بحّي  تعصف 
على  املوّحد،  وطاقمها  مبديرها  املدرسة،  هذه  أسرة 
كّل  وتقدمي  مواهبهم  وتنمية  الّطّالب  احتضان 

إلى  يهدف  اّلذي  املدرسة،  في  األساس  املشروع 
لدى  واملختزنة  الكامنة  والّطاقات  املواهب  رعاية 
ّية،  مثال تعليمّية  بيئة  توفير  لهدف  الّطّالب؛ 
تسعى  كما  واإلبداع.  الّنجاح  الّدافعّية،  تعزّز 
طالب. كّل  شخصّية  وصقل  لتنمية  املدرسة 

الّسحاب  اخترق  اّلذي  الّصافي  وديع  فصوت 
وأغنى تراثنا، وصلنا خالل األمسّية بتوزيع جديد 
وحّلة جميلة، عبر طّالب املدرسة املوهوبني، اّلذين 
أسعدونا وأدهشونا.. ِابتدأ احلفل املوسيقّي «لوديع 
بأغنّية  له،  احملّدد  الوقت  في  حتّية»  الّصافي 
«جينا الّدار يا أهل الّدار ليلتكم سعيدة»، أّدتها 
جوقة طّالب مدرسة «عبد الرّحمن احلاّج» بتوزيع 
ابن   – احليفاوّي  الفّنان  املسرح  اعتلى  ثّم  جديد. 
حّي احلليصة وخرّيج مدرسة «عبد الرّحمن احلاّج» 
«على  أغنّية  بأداء  متّيز  اّلذي  جّشي،  هيثم   –
رمش عيونها»، تاله فّنان املدرسة املتأّلق، الّطالب 
َع  ناطر..  مني  ناطر  بأغنّية «مني  عويس،  أحمد 
بواب الّشوق مني ناطر»، ثّم اعتلى املسرح الفّنان 
«عبد  مدرسة  خرّيج   – شّناوي  أنس  الّصاعد 
يا  بحرّية  «عندك  أغنّية  ليقّدم  احلاّج»  الرّحمن 
رّيس». وبعد ذلك قّدمت فرقة الرّقص في مدرسة 
أنغام  على  راقصة  وصلة  احلاّج»  الرّحمن  «عبد 
ورافقت  هذا  احلارة»،  في  رفرف  «شالك  أغنّية 
جّشي  هيثم  املطربني،   – احلفل  خالل   – الفرقة 

وأحمد عويس وأنس شّناوي.
فئات  ثالث  اجتمعت  عندما  املفاجأة  وجاَءت 
طّالب  من  وعويس)  وشّناوي  (جّشي  عمرّية 
يا  تاللك  «زرعنا  بأغنّية  املدرسة  وخرّيجي 
بالدي»؛ حيث أّدوها بشكل ممّيز وخاّص.. ليكون 
من  (سكتش)  مقطع  مع  مسًكا  األمسّية  ختام 
أّداها،  ّية اخلالدة «سهرة حّب» –  املسرحّية الغنائ
تأّلق  حيث  املدرسة،  جوقة  أعضاء  وغناًء،  متثيًال 

وبرز – خاللها – الّطالب أحمد عويس.
ّية،  ما أجمل أن تعيش ُقرابة ساعة موسيقّية فّن
موهوبني  طّالب  بأداء   – خاللها   – تستمتع 

مصرّين على الّتحّدي وتخّطي الّصعوبات، يرسمون 
مؤّكدين  صدرك..  ويثلجون  وجهك  على  البسمة 
لك أّن املواهب والبراعم تزهر في أّي زمان ومكان، 
حاضًنا. دافًئا  وبيًتا  ِخصبة  أرًضا  جتد  عندما 

ُيذكر أّنه أشرف على الّتوزيع املوسيقّي والّتسجيل 
الّصوتّي للحفل الفّنان رامي زيتون. بينما أشرف 
على تدريب الّطّالب ومواكبتهم أستاذ املوسيقى، 
مدرّبة  وقامت  هذا  خوري.  وسام  املتأّلق  الفّنان 
الفتيات،  تدريب  على  سالمة،  أماني  الرّقص، 
أكرم  الفّنان،  األستاذ  احلفل  إخراج  على  وأشرف 
خوري. وقد أبدعت عريفتا احلفل، املعّلمتان سعاد 
سلس،  وأداء  ممّيز  بتقدمي  هّلون،  وكاميليا  فرح 

قريب وجميل وخاّص.
اجلهود  وتتكاتف  اإلمكانّيات  تتوافر  فعندما 
مع  مستحيل  فال  املعجزات..  ُنحدث  أن  ميكننا 
بّطالبنا،  واإلميان  واإلصرار  والعزم  اإلرادة  وجود 
محّمد  األستاذ  املدرسة،  مدير  به  يؤمن  ما  وهذا 
العرض  هذا  القى  لقد  بنجاحات.  ويترجمه  عواد، 
هذه  أثّمن   – بدوري   – وأنا  احلضور،  استحسان 
واملواهب  الّطاقات  هذه  وأشّجع  وأدعم  املبادرة 
واختتمْت  بسعادة  أمسّيتي  ِابتدأْت  الّالفتة.. 
بتقدير وحّب وحتّية، لّطّالب ومدير وطاقم مدرسة 

«عبد الرّحمن احلاّج».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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åè d F *«ò è ÒK−0 w H² × ¹ åU ¹b O L O Öò eÖd نرجو لكم قراءة مفيدة وممتعة. نرّحب باقتراحاتكم وبكّل َمن يريد أن»
ينشر في املجّلة لدعمها والرقّي بها نحو األفضل».

يذكر أّن رئيس حترير املجّلة: كميل ضو. وهيئة الّتحرير: رشدي املاضي، 
نايف خوري، زهير دعيم وأميرة حايني - ناصر. وهي من تصميم: فادي ضو.
وقد توّلى عرافة األمسّية الّشاعر رشدي املاضي، اّلذي قال في مداخلته: 
«كّلنا نبحث عن املعرفة، عارفني أّن بحثنا سيطول.. ألّننا نبحث عن 
فيه  تتمّيز  اّلذي  الزّمن  هذا  في  خاّصًة  شواطئ،  وال  لها  حدود  ال  بئر 

ّية متسارعة. حياتنا، بكونها حياة استعجال
لوسائط  يومّية  استعماالت  حياة  مّنا  الواحد  حياة  تصبح  «ألم 

الّتكنولوجيا مبا حتتويه من نعمة ونقمة؟
ّية  «أقول نقمة ألّن الفضائّيات اّلتي تغّطي سماَءنا أصبحت اإلمبريال
اجلديدة الّناعمة، فهي مبا تقّدمه تعمل على تفريغ عقول املشاهدين بهدف 
إعادة برمجة وعيهم وعًيا مغترًبا عن حركته وحراكه الّثقافي البّناء واملُلتزم.

ّية  كآل الوطنّية،  واملجّالت  الّصحف  إصدار  أهمّية  تأتي  هنا  «من 
للمقاومة بواسطة الكلمة.. مقاومة تسعى إلى تزويد قرّائها بحموالت 
ّية ُتنتج اإلنسان املُدرك لواقعه ووضعّيته، ويعرف  معرفّية وفكرّية شمول
أن يطرح أسئلة ما يريد وأسئلة ما ال يريد في آن. ُمنطلًقا ّمما ميكن أن 

يحّققه وما ال ميكن حتقيقه.
«بهذه الرّؤية وهذا الهدف احلضارّي قرّرت «كيميديا» الفّنان كميل أن ُجتّدد 
صدور «املعرفة» منّصًة معرفّية ثقافّية شاملة تعمل على تأسيس الّثقافة 
الوطنّية الرؤيوّية لبناء اإلنسان اّلذي يواكب انفجارات املعرفة والعلوم».
ّية  ّية طرب ّية - الفنّية بوصلة غنائ وقد افتتحت األمسّية الثقافّية - األدب
وعزف على العود للمطرب بشارة ديب، ومن ثّم قّدم مدير «كيميديا» 
ورئيس حترير مجّلة «املعرفة» الفّنان اخلّطاط كميل ضو، كلمًة شكر 

فيها احلاضرين وكّل َمن ساهم في العمل على إصدار مجّلة.
ّية وأهمّية احلفاظ على تراثنا  وتطرّق ضو في كلمته إلى تاريخ اخلّط العرب
ّية اخلط العربّي. ّية وبتفرّد وجمال وُهوّيتنا وضرورة االهتمام بلغتنا العرب

وقد اختار كميل ضو تكرمي صحيفة «حيفا» لدورها الرّائد في ترسيخ 
الفّعالّيات  بنشر  واالهتمام  األحداث  ومتابعة  ومواكبة  األخوّة  أواصر 
ّية والّثقافّية واالجتماعّية ومواكبة الفّعالّيات املدرسّية  والّنشاطات األدب
وفي  بارزة  شخصّيات  على  الّضوء  وتسليط  املتمّيزين  الّطّالب  ودعم 
الوقت ذاته احلفاظ على سالمة الّلغة بقدر املستطاع وإعالء كلمة احلّق 
ضمن رسالة صحافّية نزيهة، مستخدمني الّنقد الّصريح والّالذع أحياًنا 
عند احلاجة، دون تكّلف أو تلّون. وأساًسا لدعمها املستمر للمؤّسسات 

الّثقافّية والفنّية، وخصوًصا ملعهد «كيميديا».
اخلطوة  هذه  وباركوا  املجّلة  فحوى  احلضور  ناقش  األمسّية  ختام  وفي 
وأثنوا على املضمون وجودة الّتصميم والّطباعة، مؤّكدين تعّطشهم ملثل 
والّدعم  املساهمة  على  مصرّين  الفنّية،  الثّقافّية  ّية  األدب املجّالت  هذه 

إلجناح هذا املشروع.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

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

Ò’U� q�«d*

العربّي)  اخلط  تعليم  والفنون (مركز  للّثقافة  مرَكز «كيميديا»  احتفى 
مجّلة  من  األّول  العدد  بصدور  ضو،  كميل  واخلّطاط  الفّنان  لصاحبه 
هيئة  كلمة  في  وجاء  اجتماعّية).  فنّية،  ثقافّية،  (مجّلة  «املعرفة» 
الّتحرير للعدد األّول من املجّلة: «يسّر هيئة حترير مجلة «املعرفة» أن 
تضع بني أيديكم العدد األّول من املجّلة، وهي مجّلة فصلّية، ثقافّية، 
فنّية واجتماعّية؛ راجني أن تنال إعجابكم من حيث املضمون والّشكل، 

فنحن نريد أن نقّدم للقارئ، األرقى واألفضل.
فقد  مختلفة،  ومجّالت  صحف  من  نشهده  اّلذي  الكبير  الّنشر  «رغم 

ًنا يحتاجه القارئ العربّي. جاءت مجّلة «املعرفة» لتسّد فراًغا معّي
«مواضيع املجّلة متنوّعة، من أدب وعلم وفّن ومواضيع أخرى تهّم الفرد واألسرة.
«كما تهدف املجّلة إلى نشر نتاج األدباء والّشعراء والفّنانني الّشباب 
يزالون  ال  واّلذين  تركوا  اّلذين  والفّنانني  والّشعراء  األدباء  جانب  إلى 

ّية احمللّية والعاملّية. يتركون بصمات في احلركة الّثقافّية العرب
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املنصرمن  اخلميس  يوم  عقدت   ≠ åUHO�ò q�«d*

حيفا،  جامعة  في  الّطاعة  حملكمة  األولى  اجللسة 
تقّدم به عميد  اّلذي  االّتهامات  ملف  لبحث 
من   5 اجلامعة بحّق  في  العام  األمن  وجهاز  الطلبة 
ّية  الّطّالب اجلامعّيني العرب من كتلة اجلبهة الّطّالب
استمرّت  اّلتي  اجللسة،  خالل  وّمت  البلد؛  وأبناء 
مسؤولي  شهادات  إلى  االستماع  ساعات،  أربع 
اجلامعّيني،  الّطّالب  وإّدعاءات  أجوبة  وإلى  اجلامعة 
يوسف  د.  احلقوقي  ترافع عنهم احملاضر  اّلذين 

تيسير جبارين، مدير مركز «دراسات».
هم: طارق ياسني، أم اخلمسة  الّطّالب  أّن  ُيذكر 

سامر عساقلة (من  طه،  ير عيساوي، محّمد 
«أبناء  مصاحلة (من  وأحمد  ّية»)  الّطالّب «اجلبهة 
مطوّلة  نقاشات  اجللسة  وشهدت  ّية»)،  الّطّالب البلد 
حول تعامل اجلامعة مع الّطّالب العرب ومع الّنشاط 

السياسّي واالجتماعّي داخل احلرم اجلامعّي.
الپروِفسور  تضامًنا  الّطاعة  جلسة  حضر  وقد 
أسعد غامن، رجا زعاترة (سكرتير احلزب الّشيوعي 
الدائرة  (مرّكز  يونس  أبو  فادي  حيفا)،  ِمنطقة  في 
ّية في احلزب الّشيوعي و«اجلبهة»)، باإلضافة  الّطّالب

إلى مجموعة من الّطالب العرب واليهود.  
وتداولت احملكمة القضّية العينّية اّلتي منعت من 
ّية  ّية وأبناء البلد من تنظيم فّعال خاللها اجلبهة الّطّالب
جماهيرّية من أجل إحياء ذكرى الّنكبة، بينما سمحت 
فّعالّيات  تنظيم  من  «إم ترتسو» العنصرّية  لكتلة 
وأنشطة بهذا الّصدد، وكانت اجلامعة قد وّجهت تهمة 
بالّنظام العام»  ذكرى الّنكبة» و«اإلخالل  «إحياء 
األمن  وجهاز  الّطلبة  عميد  ألوامر  االستجابة  وعدم 

في اجلامعة، وطالبت بإنزال العقوبات بحّق الّطّالب.
ممّثلي  وشهادات  اّدعاءات  إلى  االستماع  وبعد 
اجلامعة املتمّثلة بالپروِفسور حنان ألكسندر (عميد 
اّلذي  متحور الّدفاع  األمن اجلامعّي)،  وجهاز  الّطلبة 
املزدوجة  حول املعايير  جبارين  يوسف  د.  قّدمه 
في  القانون  سيادة  ّية  وانتقائ اجلامعة  سياسة  في 
في  الدميقراطّي  الهامش  فيها، وتقويض  احلّيز العاّم 
تنفيذ  في  املزدوجة  الّتمييزّية  واملعايير  اجلامعة 
املظاهرة  بالّذكر  جبارين  د.  القانون اجلامعّي، وخّص 
«إم ترتسو» العنصرّية  كتلة  نّظمتها  التي  املقابلة 
من دون أّي تصريح، بينما لم يقّدم أمن اجلامعة أّي 
شهاداتهم  في  الّطّالب  تطرّق  كما  بحّقهم.  شكوى 
الّتحريض  مع  بِجدّية  األمن  جهاز  إلى عدم تعامل 
من قبل عناصر اليمني والتغافل عن عبارات «املوت 
للعرب» في العام املاضي، حيث لم يتقّدم بشكوى 
أو حّتى حتذير إلى الّطّالب، وهذا يدّل على الّتساهل 
مع كتل اليمني داخل احلرم اجلامعّي، ومالحقة عمل 
ّية عدم االعتراف بخصوصّيتها  ّية العرب الكتل الّطّالب

القومّية والّثقافّية واالجتماعّية.
استمرارّية،  تعيني جلسة  ّمت  االّدعاءات  تقدمي  وبعد 
يوم االثنني القادم (16/6/2014)، من أجل إنهاء 
املداوالت. ومن اجلدير ذكره أّنه على صعيد املداوالت 
ّية  في احملاكم حول جتميد عمل كتلتي اجلبهة الّطّالب
فترة  تقصير  عن  اجلامعة  أعلنت  فقد  البلد،  وأبناء 
سحب  مقابل  ّية  املال الغرامة  عن  والّتنازل  الّتجميد 

االستئناف اّلذي تقّدم به مركز «عدالة».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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يقوم الّشاب عروة غالب سيف (19 عاًما) من سّكان 
قرية يانوح اجلليلّية، يوم األحد القريب (15 َحزيران) 
ا، رفضه  ـً بتبليغ سلطات اجليش اإلسرائيلّي، رسمّي
اخلدمة العسكرّية، لدوافع قومّية وإنسانّية وضميرّية.

وسيقوم سيف بتسليم نفسه في مكتب الّتجنيد 
وجلنة  الّشيوعّية  الّشبيبة  وسترافقه  ـ«هدار»؛  ال في 
ّية الّدرزّية، الّساعة الّثانية ظهرًا، مبسيرة  املبادرة العرب
الّنسناس  وادي  في  توما  إميل  شارع  من  تنطلق 
وحسن  واخلوري  طوبي  توفيق  شوارع  في  لتسير 
شكري، إلى مكتب الّتجنيد في شارع عمر اخلّيام.

ْيسان املنصرم  يذكر أّن سيف كان قد أعلن في شهر َن
في الّناصرة رفضه اخلدمة في جيش االحتالل، مؤّكًدا 
أّنه ال ميكن أن يكون جزًءا من جهاز اضطهاد واحتالل 
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وعدوان، جتاه الّشعب العربّي الِفَلسطينّي. كما أّكد 
سيف أّن الّدولة تنتهج نفس سياسة الّتمييز القومّي 
األمرّين،  وتعاني  عانت  اّلتي  املعروفّية،  القرى  جتاه 
ّية، من مصادرة  شأنها شأن سائر القرى واملدن العرب
العلمّي  الّتحصيل  وتدّني  البطالة  وارتفاع  األراضي 
زيف  يؤّكد  ما  الّصناعّية،  واملناطق  املرافق  وانعدام 
مزاعم احلكومة واّدعاءات «احلقوق مقابل الواجبات» 

و«الّتساوي بالعبء».

5C�«d�« b¹«eð

في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وقال 
«حيفا»:  لصحيفة  زعاترة  رجا  حافّي  الصِّ حيفا، 
اخلدمة  تسويق  وعمالؤها  احلكومة  حتاول  بينما 
نلحظ  العرب،  الّشباب  بني  الطوعّية  العسكرّية 

تزايًدا في عدد الرّافضني من الّشباب اليهود، وكذلك 
أن  نرفض  فنحن  الدرزّية.  الّطائفة  أبناء  العرب  من 
ويعتدي  شعبنا  يحتّل  جيش  في  شركاء  نكون 
على شعوب اِملنطقة، ونرفض الفتنة الّطائفّية اّلتي 
ـ«جتنيد  تسعى احلكومة إلشعالها من خالل الّترويج ل
ما  «تساَهل  في  رسالتنا  كانت  هذه  املسيحّيني». 
ِبستاَهل» الّشهر املاضي، وهذه ستكون رسالتنا يوم 
به  نعتز  الذي  سيف  عروة  رفيقنا  نرافق  حني  األحد 
يتحّدون  اّلذين  الدروز،  العرب  الّشباب  من  وبأمثاله 
جهاز  في  األدمغة  وغسل  االجتماعّية  الّضغوطات 
لشعبهم  بانتمائهم  ويعتزّون  والّتعليم،  الّتربية 

ولقضّيته العادلة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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اّلتي يعانيها الّسّكان خالل هذه الفترة؛ إّال أّن 
دفع  من  الّسّكان  إعفاء  ميكن  ال  أّنه  أّكد  ياهڤ 
الّضريبة ملّدة شهر أو لفترة معّينة بحسب القانون.

أجل  من  العمل  على  مصّر  إّنني  ويضيف: 
الّسّكان،  عن  الّسكن  ضريبة  عبء  تخفيض 
استجواب  تقدمي  على  العمل  قرّرت  لذا 
ّية  العرب األحياء  تصنيف  بتخفيض  للمطالبة 
ضريبة  دفع  في  تخفيض  على  احلصول  لهدف 
الّسكن («أرنونا»). فعلى سبيل املثال حّي وادي 
الّنسناس مصّنف على أّنه ِمنطقة (ج)؛ وطالبُت 
(د)،  درجة  إلى  الّتصنيف  بتخفيض  البلدّية 
لهدف تخفيض ضريبة الّسكن مبئات الّشواقل.

ويختتم حديثه قائًال: من الغريب أن جتد ضمن 
مشاكَل  تعاني  واّلتي  الفقيرة  ّية  العرب األحياء 
عّدة، ما هو مصّنف على أّنه درجة (أ)، ;ما هو 
احلال في بعض أحياء البلدة الّتحتا! لذا أطالب 
األحياء  كاّفة  عن  الّتصنيف  درجة  بتخفيض 
الفقيرة اّلتي تعاني مشاكل مادّية وبنى حتتّية 
مترّدية ومشاكل أخرى، كاحلّي الّشرقي واحلليصة 

والبلدة الّتحتا وغيرها من األحياء.

’U� q�«d*

«التجّمع»  كتلة  رئيس  األّيام  هذه  يعمل 
حتضير  على  خميس،  جمال  البلدّية،  في 
جلسة  في  سيّقدمه  حيفا  لبلدّية  استجواب 
بتخفيض  فيه  يطالب  القادمة،  البلدّية 
احلصول  لهدف  ّية  العرب األحياء  تصنيف 
(«أرنونا»). الّسكن  بضريبة  تخفيض  على 

ويقول خميس لصحيفة «حيفا»: تأتي فكرة هذا 
االستجواب، بعد أن كنت قد توّجهت في اجللسة 
رئيس  إلى  ّية  احلال بدورتها  للبلدّية  الّثانية 
سّكان  بإعفاء  إّياه  ا  مطالًب ياهڤ،  يونا  البلدّية 
حّي وادي الّنسناس من دفع ضريبة الّسكن خالل 
فترة «عيد األعياد» جرّاء الّضغوطات واإلزعاجات 
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بحشود  الّسبت  مساء  سنان،  أبو   - كفرياسيف  في 
 - األبوسنانّي  املجتمع  أطياف  من  كبيرين  وجمهور 
الكفرساوّي كاّفًة، من مثّقفني وطّالب وأكادميّيني وعمال 
في  للمشاركة  جاءوا  والّنساء  الّشباب  من  وِمْهنّيني 
إليه  دعا  اّلذي  الّتكرمي  حفل  في  الّثقافّية  األمسّية 
فرعا احلزب واجلبهة في أبو سنان احتفاًء بصدور  كتاب 
عمل،  اسكندر  واملؤرّخ  للكاتب  احلرّية»  سبيل  «في 
ًيا. حال حيفا  في  يعيش  واّلذي  سابًقا  سنان  أبو  ابن 

توّلى عرافة وإدارة األمسّية املرّبي املتقاعد الكاتب عزّت 
فرح، شارًحا عن أهمّية صدور الكتاب وما يحويه من 
ومحّطات  فصول  من  وتاريخّية  سياسّية  معلومات 
الّشعوب  مسيرة  في  الّنضالّي  املشوار  في  كفاحّية 
الّثورات  ونشوب  املنصرم،  القرن  بداية  منذ  ّية  العرب
ّية. هيونّية واإلمبريال ّية املُعادية لالستعمار والصِّ العرب

كما قّدم الّشيخ نهاد مشلب (رئيس مجلس أبو سنان 
أبو  بابن  اعتزازها  ومدى  املجلس  إدارة  حتّية  احملّلي)، 
في  وتضحياته  وبعطائه  عمل  اسكندر  األستاذ  سنان 
حتقيق  سبيل  وفي  احلّق  عن  ومدافًعا  العلم،  سبيل 
الّسالم واملساواة لشعبه، ثّم قّدم هدّية الّسلطة احمللّية، 
وتضحياته. جلهوده  تقديرًا  درع،  عن  عبارة  وهي 

هاّمة  كلمًة  دّلة،  بطرس  د.  والكاتب  املربّي  ألقى  ثّم 
سبيل  الكتاب «في  جوانب  مختلف  فيها  استعرض 
احلرّية» وتسلسل األحداث الّتاريخّية، وأهم املنعطفات 
معركة  من  الفترة،  هذه  في  والكفاحّية  الّسياسّية 
االستعمار  ضّد  سورية  في   1920 سنة  ميسلون 
 1936 سنة  القّسام  ثورة  إلى  امتداًدا  الفرنسّي، 
بقيادة  مصر  في  األحرار  الّضباط  ثورة  إلى  وصوًال 
االنتفاضة  واندالع  الّناصر،  عبد  جمال  الوطني  القائد 
أّن  دّلة  وأضاف  احملتلة،  املناطق  في  الِفَلسطينّية 
للّدارسني  كمرجع  واالهتمام  الّتقدير  يستحّق  الكتاب 
والباحثني، عدا عن أّن صاحبنا األستاذ اسكندر عمل 
واإلبداع  املجهود  هذا  على  والّتكرمي  الّتقدير  يستحّق 
احلرّية». سبيل  «في  بكتابه  املتمّثل  الهام  الّثقافّي 

مؤّثرة  بكلمة  تركي  خالد  الّدكتور  الكاتب  حتّدث  ثّم 
صميم  من  وكفاحّية  سياسّية  أبعاد  ذات  وشاملة 

اّلتي  احلّر  موجة  جرّاء   ≠  åUHO�ò  q�«d*

على  الّثانية  وللمرّة  مؤّخرًا،  البالد  اجتاحت 
سام  ثعبان  ظهر  شهر،  من  أقّل  خالل  الّتوالي، 
من نوع (צפע)، في منطقة مأهولة بالّسكان 
في ساعات املساء من ليلة أّول أمس األربعاء، 
في شارع «معلوت هنڤيئيم» بالقرب من مجّمع 

«مچدال هنڤيئيم» (برج العرب).
وقد فوجئ عيسى القط بظهور الّثعبان الّسام 
واألصدقاء  اجليران  فناشد  بيته،  ساحة  في 
الّسام؛  الّثعبان  هذا  على  بالقضاء  ملساعدته 
وحلسن احلّظ كانت على مقربة من ساحة املنزل 
لنجدته،  هّبوا  اّلذين  الّشباب  من  مجموعة 
فاستطاع جاره كايد حجير مبساعدة جمال عزّام 

بالتسّلط على الّثعبان والقضاء عليه.
ليس  إّنه  قال:  القط،  عيسى  مع  حديث  وفي 
مفاجًئا ظهور الّثعبان في ساحة املنزل، ألّن هذه 
ا  ـً ليست املرّة األولى اّلتي أجد فيها ثعباًنا ساّم
على مقربة من منزلي. إّني قلق على األطفال 
واألشخاص اّلذين يتواجدون ويلعبون في اِملنطقة 
من  ويعتبر  جًدا  ساّم  الّثعابني  من  الّنوع  فهذا 
إلى  لدغته  تؤدي  أن  املمكن  ومن  األنواع  أخطر 
موت مؤّكد. ويتمّيز هذا الّثعبان بلونه املائل ما 
حركته  وبسرعة  األسود  مع  والبّني  األصفر  بني 

وباملعينات الّظاهرة على جلده.
في  املسؤولني  إلى  توّجهت  القط:  ويضيف 
بلدّية حيفا إلعالمهم بوجود ثعبان في املنطقة 
فعلى ما يبدو هنالك جحر للّثعابني في املنطقة 
لهدف اّتخاذ اإلجراءات املناسبة. إّال أّن البلدّية 
أّكدت أّن إلقاء القبض على الّثعابني ليس من 
مهاّمها، وعلى كّل َمن يجد ثعباًنا أن يتوّخى 
القبض  إللقاء  األفاعي  مبروّض  ويّتصل  احلذر 

على الّثعبان.
فاحذروا الّثعابني..!

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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الّشعوب  بني  الّصراع  نشأة  فيها  استعرض  الكتاب، 
وأّن  ّية؛  واإلمبريال والرجعّية  االستعمار  وقوى  ّية  العرب
يتوّقف  ولن  لم  واالستقالل  احلرّية  سبيل  في  الّنضال 
طاملا الّظلم والقمع يعم ِمنطقتنا والعالم أجمع. وقّدم 
في  واإلصرار  العزمية  على  كمثال  اجلزائرّي  الّشعب 
والفوز  الفرنسّي  املستعمر  ضّد  هوادة  دون  الّنضال 

باحلرّية واالستقالل. 
عمل  اسكندر  واملؤرّخ  الكاتب  به  احملتَفى  قرأ  فيما 
عن  بوحيرد،  جميلة  عن  قّباني  نزار  الّشاعر  قصيدة 
للّشعب  الفرنسّيني  املستعمرين  وفظاعة  وبشاعة  جّو 
اجلزائرّي، وأّن تعذيب الّسجينة املُناضلة اجلزائرّية جميلة 
بوحيرد صورة لواحد من ألوف  الّضحايا. وقّدم احملتفى 
ملجريات  سريًعا  عرًضا  عمل  اسكندر  األستاذ  به 
تأليف  وراء  من  ّية  الّنضال األهداف  ًنا  ّي ُمب الكتاب، 
عن  للكشف  الزّمن  هذا  مثل  في  واحلاجة  الكتاب 
ّية اّلتي  حقائق األمور في مسيرة بعض الّشعوب العرب
قّدمت أغلى ما عندها، في سبيل احلصول على احلرّية 
الِفَلسطينّي  الّشعب  مسيرة  بأّن  ُمذّكرًا  واالستقالل، 
هيونّية والرّجعّية، ما  وصراعه مع حّكام إسرائيل والصِّ
الّتضحيات  وتقدمي  الّصبر  من  الكثير  تتطّلب  زالت 

اجلّمة للحصول على احلرّية واالستقالل.
و«اجلبهة»  احلزب  لفرعي  اخلاص  شكره  عمل  قّدم  ثّم 
هذه  مثل  تنظيم  على  وكفرياسيف  سنان  أبو  في 
أبو  ملجلس  شكره  قّدم  كما  الّتكرمي،  وهذا  األمسّية 
وللفّنان  مشلب،  نهاد  الشيخ  ورئيسه  وإدارته  سنان 
املوهوب نبيل عوض، ولكّل َمن ساعد وساهم في إجناح 
هذا الّنشاط الهاّم، شاكرًا احلضور من البلدين والقرى 
األمسّية. هذه  على  توافدوا  اّلذين  وحيفا  املجاورة 

وفي اخلتام قّدم د. جمال شريف وكميل خوري (نيابًة 
عن فرعي احلزب و«اجلبهة» في أبو سنان وكفرياسيف) 
عمل  بدور  ا  اعتراًفً درع،  عن  عبارة  مشتركة،  هدّية 
املوروث  وهذا  الكتابّي  االجناز  لهذا  ووفاًء  وتقديرًا 

الّثقافّي، وأهمّية الّنضال في سبيل احلرية.
وكانت مسك اخلتام وصلة فنّية وطنّية بصوت العندليب 
ألهبت  جريس،  عوض  نبيل  الفلسطيني  الكفرساوي 
املشاعر الوطنّية لدى املشاركني، وخاّصة الّشباب منهم.
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اّلتي تنّظمها جمعّية «درس آخر» ملدرسة «الكرمة»، 
ّمت إدخال مشروع جديد للفصل األخير مبشاركة ُقضاة 
ّية  من محاكم مختلفة، تطوّعوا لتقدمي لقاءات إثرائ
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وتثقيفّية للّطّالب، لهدف توسيع معرفتهم ولكشفهم 
على قضايا وأمور تتعّلق بالقضاء والقوانني.

ومن ضمن هذه الّلقاءات يقوم الّطّالب املشاركون في 
ّية لدى  البرناَمج بزيارة احملاكم، وحضور محكمة جنائ

القاضي زايد فالح، ومن ثّم يتبعه لقاء مثمر وممّيز 
في قاعة احملكمة.

بزيارة  قاموا  اّلذين  املتطوّعني،  القضاه  بني  ومن 
شلومو  عدوي،  نسرين  جدعون،  كاملة  املدرسة، 

بنجوا، مازن داود، والقاضية املتقاعدة مها اسمير.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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الّلغة  إرشاد  طاقم  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية في حيفا، واملكّون من مرّكز اإلرشاد  العرب
دالية  واملرشدات  جبارين  توفيق  األستاذ 
يعقوب وعبور الّشيخ وميري عانق وشيماء 
وحدة  رعاية  حتت  محاميد،  ومسلم  هنداوي 
بإدارة  حيفا  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض 
شعرّية  أمسّية  بعرض  خمرة،  ماجد  الدكتور 
األهلّية  حيفا،  مدارس  جميع  تضّم  ثقافّية 
يوم  «امليدان»  مسرح  في  واحلكومّية،  منها 

اجلُمعة املاضي (6/6/2014).
بكلمة  خمرة  ماجد  الدكتور  األمسّية  افتتح 
واكبت  اّلتي  ارة  اجلّب اجلهود  على  بها  أثنى 
الّتواصل  أهمّية  وعلى  لألمسّية،  الّتحضير 

بني مدارس حيفا في هكذا أمسّيات.
(مرّكز  جبارين  توفيق  لألستاذ  كلمة  تلته 
الّتلفزيون  ومفّتش  ّية،  العرب الّلغة  إرشاد 
اإلرشادّية  املسيرة  عن  فيها  شرح  الّتربوّي)، 
مدارس  في  اإلرشاد  طاقم  بها  يقوم  اّلتي 
كتتويج  األمسّية  هذه  أهمّية  وعن  حيفا، 

للعمل اإلرشادّي الّسنوّي.
«لغة  بُعنوان  احلفل  فقرات  أولى  ُقّدمت  ثّم 
الّثواني  الّصفوف  طّالب  قّدمها  الّضاد»، 
مأخوذًة  حيفا،  مدارس  مجمل  من  والّثوالث 
علي  محّمد  للكاتب  الّضاد  لغة  قّصة  عن 
طه، تخّللها أغاٍن شعبّية ُمنتقاة من كتاب 

أوالدنا  «أغاني  بُعنوان  جبارين  نبيهة  األديبة 
دالية  ية  املرّب تدريب  من  لبالدنا»،  انتماء 

يعقوب.
مسرحّية  عن  عبارة  فكانت  الّثانية  الِفقرة  أّما 
شعرّية قام بتدريبها األستاذ أكرم خوري ألشعار 
حيفا  أحّبوا  شعراء  كتبها  حيفا؛  عن  منوّعة 
وتغّنوا بها، وهم: حسن الهنيدي، لطفي زغلول، 
اجلبوري،  محمد  الوهاب  عبد  درويش،  محمود 
الّنص  أّما  محاميد.  مسلم  الّدكتور  واملرشد 
الّسردّي فهو للكاتب الّدكتور سميح مسعود، 

وفقرة للدكتور ماجد خمرة.
والفقرة األخيرة كانت نشيًدا ّحلنه األستاذ غسان 
للّشاعر  عاملي»  «لغتي  شعر  لكلمات  حرب 
األستاذ  املوسيقي  بالّتوزيع  وقام  علي،  فاضل 

فؤاد هّلون.
الّصفوف  من  املدارس  طّالب  احلفل  بعرافة  قام 
تخّص  شعرّية  أبياًتا  قّدموا  حيث  اإلعدادّية، 

ّية، وحتكي عن مدينة حيفا. الّلغة العرب
وفي نهاية احلفل قرأ الّطّالب املشتركون ميثاق 
ّية، وّمت توزيع شهادات تقدير ملديري  الّلغة العرب
ولألستاذين  األمسّية،  في  املشاركة  املدارس 
في  جهودهما  على  حرب،  وغسان  خوري  أكرم 

فقرتيهما.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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بانطالق  اخلميس،  أمس  يوم  حيفا،  في 
مباريات نهائي كأس العالم (املونديال) واّلتي 
على  البرازيل،  دولة  العام  هذا  تستضيفها 
طريقتها اخلاّصة. حيث أقيم في املدرسة دوري 
كرة قدم مصّغر مبشاركة عّدة منتخبات: منتخب 
بلدّية حيفا، منتخب حّكام كرة القدم، منتخب 
في  حافّيني  الصِّ ومنتخب  العربّي،  املجتمع 
ية  املرّب املدرسة،  مديرة  من  مببادرة  وذلك  حيفا؛ 

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

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

شهادات تقديرّية لكّل من ساهم في إجناح هذا 
الّدوري.

هذا وشكرت أميمة قّدور (مدير مدرسة «املسار») 
مفّتشي ومديري املدارس واملعّلمني على دعمهم 
الّدائم ومساهمتهم في إجناح هذا الّدوري، مشّددًة 
على أهمّية تنمية الرّوح الرياضّية، املبنّية على 
مبدأ الّتسامح ونبذ العنف، إلى جانب تشجيع 
الّطالب  قدرات  وتنمية  الرياضّية  الفّعالّيات 
وعلى  املدرسة،  طاقم  شكرت  كما  وصقلها. 
إلشرافه  يعقوب  ميشيل  الرياضة  معّلم  رأسهم 
اّلتي  املمّيزة  الرياضّية  الفّعالّيات  هذه  على 
تعزّز وتوّطد الروابط بني طّالب املدارس املختلفة. 
بكّل  الّتعاون  برز  الّسنة  هذه  أّن  قّدور  وأّكدت 
مضامينه اِملْهنّية والعلمّية بني الّتعليم العادي 
أنواعه  على  واخلاّص  واألهلّي  الرّسمّي  واخلاّص، 
مدرسة  أبواب  أّن  إلى  وأشارت  واختالفاته.. 
استعداد  وعلى  للجميع،  مشرّعة  «املسار» 
أو  علمّية  ّية  فّعال أّي  واستضافة  لدعم  دائم 
الّتواصل  ضرورة  وعلى  رياضّية،  أو  تربوّية 
العالقات  وتعزيز  تطوير  لهدف  اإلدارات  بني 
الّثقة  وتعزيز  وتطوير  املختلفة،  املدارس  بني 
محتمعنا. مصلحة  فيه  ملا  الّثقافات،  وتنمية 
نتائج الدوري وتفاصيل أوفى في العدد القادم.

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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فازوا  سواء  رياضّية،  وبروح  صدر  برحابة  بالّنتيجة 
أم خسروا.

إلثراء  ضرورّية  املهارات  هذه  إّن  قائًال:  حديثه  وختم 
الّذات وتكّيف الّشخص مع متغّيرات احلياة.

هذا وهّنأ هالل هّمام املشاركني باملباريات وشكر ذويهم 
على الّدعم والّتشجيع الدائم للعبة امللوك (الشطرجن).

ُيذكر أّن املنافسة كانت شديدة، ومستوى املباريات 
ّية ملنافسني احترافّيني ذوي خبرة  يليق مبباريات نهائ

ما بني سنتني و5 سنوات تدريب.
وفي حديثنا مع ماهر محاميد (مدرّب في الّتنمية 
«كلور»)،  الّثقافي  واملرَكز  املكتبة  ومدير  البشرّية، 
األلعاب  أفضل  من  هي  الّشطرجن  لعبة  إّن  قال 
ا، حيث تساعد على الّتفكير  ـً ّي ا وأقواها ذهن ـً فكرّي
الّدقيق  الّتخطيط  االنضباط،  الّتركيز،  الّصحيح، 
زهر  لسامية  اخلاّص  شكره  عن  وأعرب  واجلّيد. 
(مرّكزة املشروع)، مشيًدا باإلجناز اّلذي شهدته مدرسة 
في  واستمرارها  الّدؤوب  عملها  خالل  من  الّشطرجن 
العطاء. وأّكد محاميد على الّسعي نحو حتقيق رؤية 
ًيا املزيد  مشروع مدرسة الّشطرجن املستقبلّية، متمّن
من االزدهار والتقّدم لتنشئة جيل ُمبدع بّناء وطموح.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

املنصرم،  أّيار  شهر  نهاية  ّمت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اختتام الّسنة اخلامسة لتعليم الّشطرجن في املكتبة 
واملركز الّثقافي «كلور»؛ حيث حاز على املرتبة األولى 
أمير  خضرة،  أبو  يوسف  اسكندر،  عدي  من:  كّل 
عبدو، شربل حّداد، عمر حسيني، مجد هّمام، أيهم 

اغبارّية، وأحمد بّنا.
يذكر أّنه انضّم حديثا إلى املدرسة املدرّبان عبد الكرمي 
(ماسِتر/ برتبة  أهارون  أوفير  البالد  وبطل  هّمام، 

سّيد)، باإلضافة إلى املدرب هالل هّمام.
وفي حديثنا مع املدرّب هالل هّمام، أعرب عن فخره مبا 
أجنزته املدرسة وطّالبها بهذه الفترة الزمنّية القصيرة، 
علًما بأّنها ابنة الّسنوات اخلمس، وتعتبر أكبر مدرسة 
البالد. في  املدارس  أكبر  ومن  العربّي،  املجتمع  في 

ا  ـً وقال هّمام إّن املباريات هذه الّسنة كانت ممّيزة حق
ا، وهو  وشائقة، فقد شارك في املباريات نحو 98 العًب
ا، تنوّع بفئاته العمرّية املختلفة، وقد  ـً ّي عدد كبير نسب
امتّدت املباريات على مدار 6 ساعات، حيث اشترك 
ـ5 جوالت، بحسب الّطريقة الّسويسرّية. كّل العب ب

يدركون  املتبارين  أرى  أن  املمتع  من  هّمام:  وأضاف 
أّن الوصول للّنجاح يتطّلب مجهوًدا، مثابرة وعزمية، 
دورهم  ليؤّدوا  وسعهم  في  ما  كّل  يبذلون  وبالّتالي 
على أّمت وجه  أثناء املباراة؛ وفي نهاية املباراة يرضون 
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*åUHO�ò q�«d ≠ استقبل رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، مؤّخرًا، 60 

سفيرًا من مختلف أرجاء العالم، في لقاء نادر في قاعة االجتماعات 
البلدّية، حيث استعرض أمامهم أبرز املشاريع اجلارية في املدينة على 
دان  الپروِفسور  الدولة  لرئاسة  املرشح  قّدم  كما  األصعدة،  مختلف 
شائقة  محاضرة  بالكيمياء)  «نوبل»  جائزة  على  (احلائز  شيخطمان 

للّسفراء، نالت استحسانهم واستحسان احلضور.
اجلامعّي  املينائّي  كاحلرم  املدينة،  أرجاء  في  بجولة  الّسفراء  شارك  وقد 
(«كامپوس هنَمال»)، البلدة الّتحتا، وملعب سامي عوفر (جنوبّي املدينة).

وعن متّيز مدينة حيفا، قال ياهڤ في نطاق حديثه: «حيفا هي املدينة 
في  جائزة «نوبل»  على  األكبر  احلائزين  عدد  مع  العالم   في  األصغر 

العلوم، وهذا إجناز نفتخر به».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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حّي  في  اجلماهيرّي  املركز  مديرة  أفادت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّتعليمّي  املركز  مسرح  مجموعة  بأّن  مرقس،   نسرين  احلليصة، 
الّتابع للمركز اجلماهيرّي، عرضت مسرحّية  بُعنوان «انعكاسات»، 

يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، على خشبة مسرح جامعة حيفا.
وأشارت مرقس بأّن قسم املسرح في جامعة حيفا يفّعل، وللّسنة 
الّثالثة على الّتوالي، فرقة مسرحّية من طّالب املركز الّتعليمّي 
الّسنة  بنهاية  الفرقة  هذه  تقوم  بحيث  اجلماهيرّي،  للمركز  الّتابع 
أطفال  إبداع  من  مسرحّي  نّص  على  يعتمد  خاص  عرض  بتقدمي 

احلليصة أنفسهم. 
وأردفت: «هذه الّسنة نفخر بأّن فرقة املسرح عرضت، يوم الّثالثاء 
اجلامعة».  مسرح  خشبة  على  «انعكاسات»  مسرحّيتها  األخير، 
هذا وشكرت مرقس مديرة قسم املسرح د.دوريت يروشاملي، وطالبات 

املسرح كيتي ونور وسالي.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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اجلُمعة  يوم  جرى  الكتاب»،  «مسيرة  لفّعالّيات  ختاًما 
األخير (6/6/2014) انتخاب أفضل كتاب - قّصة لعام 
ّية في حيفا.  2014، في مدرسة راهبات الّناصرة االبتدائ
ّية للقصص املشاركة في  وقد ّمت حتضير الّدعايات االنتخاب
«الّشلة»  قّصة  منها:  الّطّالب  أحّبها  واّلتي  االنتخابات، 
«اجلندب  األميرة»،  «مرآة  قّصة  الّطاهر،  عبير  للكاتبة 
الّطّالب  ساهم  وقد  وغيرها...  الكنز»،  «جزيرة  احلزين»، 
اإلعالنات  لهذه  والّتجهيز  الّتحضير  في  أيًضا  واملعّلمات 

ّية، وتزيني الّساحات واملمرّات بها. االنتخاب
الّشعارات  رفع  منها:  عّدة،  بطرائق  القصص  الّطّالب  شّجع 
وضع  العديدة،  والهتافات  األغاني  املختلفة،  والّالفتات 
اآلخرين  إقناع  لهدف  بالقصص  تتعّلق  خاّصة  ملصقات 
ّية كانت  بالّتصويت لقصصهم. ومن أبرز الدعايات االنتخاب
«إحنا الّشّلة ومّتفقني، وال َحدا فينا َمسكني، بكل واحد فينا 
ميزة، عليه كثير عزيزة، باآلخر ال تتقّلد، إبرز نفسك وجتّدد..».

وخالل الّنهار توّجه الّطّالب للّتصويت بعد أن ّمت الّتحضير 
االقتراع،  وصناديق  الّتصويت  وبطاقات  للمكان  املسّبق 
كانت  األولى  املجموعة  ملجموعتني،  الّصفوف  قّسمت 
خّصصت  الّثانية  واملجموعة  والرّابع،  الّثالث  لصفوف 

لصفوف اخلامس والّسادس.
الّطالب  قام  حيث  الّتصويت،  عملّية  بدأت  بعدها  من 
بالّتصويت على كّل قصة قد اختيرت خالل املشاركة، وقد 
ّية  شاركت مديرة املدرسة واملعّلمات أيًضا في العملّية االنتخاب
أيًضا. وللّطّالب  الكتاب  ملسيرة  تشجيًعا  والّتصويت، 

وهنا كانت املفاجأة الكبرى بعد فرز األصوات، حيث حصدت 
قّصة «الّشّلة» أعلى نسبًة من أصوات الّطّالب على صعيد 
املدرسة عاّمًة، حيث حازت على 390 صوًتا، وقد ّمت اإلعالن 
وقد  املدرسة.  في   2014 لعام  الفائزة  القّصة  لتتوّج  عنها 
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فرح الّطّالب كثيرًا لفوز القصة اّلتي شّجعوها وصوّتوا لها.
يذكر أّنه قد ّمت توزيع جوائز وشهادات تقدير على الّطّالب اّلذين 
قرأوا أكثر من عشرين قّصة خالل «مسيرة الكتاب»، وقد 
حصل كّل طالب أكثر من 30 قّصة على جائزة وشهادة تقدير.

وقد ُمنح لقب «ملك القراءة» للّطالب نعمان قبطي (الّصف 
وجنى  سروجي  لني  للّطالبتني  القراءة»  و«ملكة  الّثاني) 
منهما  كّل  قرأت  حيث  أصفر)  اخلامس  جليانوس (الّصف 

أكثر من 120 قّصة.. فهنيًئا لهما.
هيفاء  ّية،  االبتدائ الّناصرة  راهبات  مدرسة  مديرة  وتقّدمت 
ميرڤت  املعّلمة  املوضوع  ملرّكزَتي  اجلزيل  بالّشكر  ّجنار، 
شقير واملعّلمة نهى خوري وأمينة املكتبة يارا بّحوث على 
ومواكبتهن  وتنسيقهن  وحتضيرهن  الّسليم  تخطيطهّن 
القت  التي  املسيرة  وفّعالّيات  مراحل  لكّل  ومتابعتهن 
استحسان األهل وحصدت جناًحا كبيرًا، عاد بالفائدة على 
ّية في املدرسة  الّطالب أجمع. كما شكرت طاقم الّلغة العرب
على عمله الّدؤوب ولم تنسى فضل كّل من ساهم وساعد 

ودعم وشّجع «مسيرة الكتاب».
وفي اخلتام وّجهت ّجنار كلمة شكر لّطّالبها األعزّاء، بعد أن 
حّفزتهم على متابعة القراءة واملطالعة اليومّية، ألّنها غذاء 

العقل والروح واجلسد.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أقيم في مدرسة «الكرمة» يوم اجلُمعة األخير، يوم تراثّي 

جتّسد مبعرِض للّتراث، بإشراف املعلمة رنا شنبور - درباس.
وقد شمل املعرِض رسومات من الفّن الّتشكيلّي 
والّصور الفوتوچرافّية القدمية اّلتي جّسدت حضارة 
عريقة من حكايات وحضارات شعبّية كاألشعار 
واألساطير  الّشعبّية  والقصص  والقصائد 
ّية، وشمل املعرِض الفنون واحلرف والرّقص  البطول
واألمثال واملناسبات الّدينّية. وهدف املعرِض إلى 
بأرضه  اإلنسان  ومتّسك  وجتّذر  اإلنتماء  تأكيد 

ووطنه ومجتمعه.
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www.haifanet.co.il   :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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*åUHO�ò q�«d ≠ شهدت البلدة القدمية ملدينة بلفورت الفرنسّية، أوائل 

ا متنوًّعا بامتياز، شارك فيه 130  ـً ّي ا دول ـً هذا األسبوع، حفًال موسيقّي
من  واعدين  موسيقّيني  وفد  بينهم  من  دولة   30 من  ا  ـً موسيقّي وفًدا 
خيرة طلبة وخرّيجي معهد «بيت املوسيقى» اّلذين قّدموا مقطوعات 
ّية، القت إقباًال الفًتا واهتماًما بارزًا  موسيقّية ممّيزة، شرقّية منها وغرب
لتّذوق  متشوًّقا  الّدول،  شّتى  من  أتى  اّلذي  املهرجان  حضور  قبل  من 
ألواًنا موسيقّية متنوّعة وملعرفة ما يحمله املوروث الّثقافّي املوسيقّي 
ومثّقفني  إعالمّيني  املدينة،  عن  رسمّيني  ممّثلني  بينهم  ومن  اآلخر؛  لدى 
ِفَلسطينّية،  وحتديًدا  ّية،  عرب أصول  من  بلفورت  سّكان  من  واأللوف 

ّية.  مصرّية، تونسّية ومغرب
قّدم  اِملهرجان،  في  األولى  للمرّة  شارك  واّلذي  املعهد،  موسيقّيي  وفد 
عرضني على مدار ساعة كّل منها، شارك بهما مئات األشخاص وشملت 
أمناَط موسيقّية متنوّعة، كالسيكّية ومعاصرة للموسيقّيني: أم ُكلثوم، 
خالد  اخلطيب،  أحمد  جانب  إلى  فيروز،  الّصافي،  وديع  الوهاب،  عبد 
املوهوبني:  املوسيقّيني  من  كّل  وتضّمن  شاهني؛  وسيمون  علي  محّمد 
أشقر  حسام  (قانون)،  برهوم  طوني  وغناء)،  (تشيلو  كنعان  سهيل 
طيبة  (إيقاع)،  ّجنار  جريس  وكمان)،  (عود  سعد  مصطفى  (عود)، 
سعد (تشيلو وغناء)، غاندي سعد (كمان وغناء)، وعامر نخلة (مدير 

ا.   ـً ّي املعهد)، اّلذي قام بتدريب املجموعة وأشرف عليها فن
ُيذكر أّن الّسينمائّي الّتونسّي الّشهير كرمي الدريدي، واّلذي يعتبر من 
أصدقاء املعهد، كان من بني احلضور، وقام بتوثيق مصوَّر لتدريبات وفد 
«بيت املوسيقى» بإطار فيلم وثائقّي جديد له، يتناول آلة العود كأداة 
مقاومة، بعد إجنازه لفيلم وثائقّي سابق له تناول قضّية عمر سعد – 
اجلليلّية،  املغار  قرية  من  العسكرّية،  اخلدمة  ورافض  املعهد  طلبة  أحد 

اّلذي ُمنع من املشاركة في اِملهرجان من قبل الّسلطات اإلسرائيلّية.
ملوسيقى  الّدولي  املهرجان  أو   (FIMU) فيمو  ِمهرجان  أّن  إلى  ُيشار 
ا منذ أزيد عن عشرة أعوام من قبل بلدّية بلفورت  ـً اجلامعات، ينّظم سنوّي
الفرنسّية وطلبة املعاهد األكادميّية في اِملنطقة، وميتّد على مدار ثالثة 
ُمحترف  دولّي  موسيقّي  ـ2000  ال حوالي  خالله  من  يستضيف  أّيام؛ 
ـ40,000  ال حوالي  وبحضور  األكادميّية،  املعاهد  طلبة  بني  من  وهاوي 
مشارك من بني عّشاق املوسيقى يأتون من مختلف مناحي العالم لتذوّق 
ألوان موسيقّية متنوّعة، ومنها: الكالسيكّية، احلديثة/املعاصرة، اجلاز، 

ـ«پوپ»، العسكرّية، اجلوقات، األوپرا، وغيرها. ال

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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األولى  الّتوجيهّية  الّدورة  مؤّخرًا،  اختتمت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وين  لَ املدرسة  «بعد  بُعنوان  العربّيات،  الّثانوّيات  للخرّيجات 
شارع  في  للّشباب  البلدّي  املركز  في  نّظمت  واّلتي  رايحني؟»، 

امليناء/«هنَمال» في مدينة حيفا.
واستعرضت مدرّبة الّتنمية البشرّية إميان سيرافيم، من خالل الّدورة 
اخلاّصة للمتدرّبات اآللّيات والطرائق العملّية اّلتي من شأنها أن 
مقدراتهّن،  ميولهّن،  على  كثب  عن  التعرّف  على  تساعدهّن 
اّتخاذ  في  ويساعد  ا  ـً ّي إيجاب يؤّثر  ما  واختياراتهّن،  توجّهاتهن، 

قرارات صائبة، خصوًصا تلك املتعّلقة باختيار املسار األكادميّي.
ومن  الدورة  مضامني  من  كثيرًا  استفدَن  أنهن  املتدرّبات  وأكدت 
السيرورة اّلتي مررَن بها خالل اللقاءات، حيث تعرّفن على مواطن 
زادتهّن  وآلّيات  وتوجيهات  نصائح  على  وحصلَن  داخلهّن،  القوة 

معلومات ومهارات وثقة.
ومحاضرات  برامج  سلسلة  ضمن  يأتي  البرناَمج  هذا  أّن  يذكر 
توجيهّية على كاّفة األصعدة، بدًءا من اكتشاف امليول والتوّجهات 
العلمّية، واستمرارًا بالبحث عن وظائف، تسويق القدرات، وغيرها.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ على مدار ثالثة أّيام ووسط اهتمام وحضور كبير 

ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  قاعات  شهدت  وخارجها،  الكلّية  طّالب  من 
للّتربية في حيفا، نشاًطا هو األّول من نوعه، متّثل في معرِض للمشاريع 
إعدادها  على  عملوا  واّلتي  للّطّالب،  ّية  الّنهائ والوظائف  األكادميّية 

وتقدميها ضمن مراحل اخلبرة العملّية.
عكف  طويلة،  فترة  منذ  بدأ  قد  املعرِض  هذا  إعداد  على  العمل  وكان 
وتقدميها  الوظائف  هذه  إعداد  إمتام  على  خاللها  والّطالبات  الّطّالب 
للمرشدين واحملاضرين لتقييمها، واحلصول على مالحظاتهم وإرشاداتهم.

وقال احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية) إّن املعروضات اّلتي شملها 
املعرِض تعكس املستوى الرّاقي اّلذي وصله الّطّالب والّطالبات من حيث 
متناهية  بدّقة  وتعليماتها  أسسها  واّتباع  األكادميّية  الكتابة  مضمون 
نحو وضع أعمال أكادميّية راقية ومفيدة، تشّكل دليًال على أّن الكلّية 
غرّست في أذهان وعقول طّالبها توّجهات أكادميّية وبحثّية تتالَءم وتلك 
املعمول بها في أرقى اجلامعات واملؤّسسات األكادميّية في البالد والعالم.

والّطالبات  الّطّالب  يأخذه  زاًدا  سيشّكل  املعرَض  «هذا  كمال:  وأضاف 
سلك  في  االنخراط  قرّروا  سواء  األكادميّية،  دراستهم  إنهاء  بعد  معهم 

الّتدريس أو مواصلة دراستهم األكادميّية أللقاب جامعّية إضافّية».
وقالت الّدكتورة ألكسندرا سعد (مرّكزة الّتدريب): إّن «املعرض والوظائف 
اّلتي عرضت فيه كانت فرصة أمام املشاركني واملشاركات إلبراز قدراتهم 
ّية واإلبداعّية وقدرتهم على تطبيق ما تعّلموه على أرض الواقع». الكتاب

سيتكرّر  املعرِض  هذا  بأّن  القاسم  نبيه  الدكتور  الّطلبة  عميد  وأّكد 
لدى  وإقبال  كبير  جناح  من  القى  ملا  القادمة،  الّسنوات  في  انعقاده 

طالبات وطّالب الكلية وخارجها.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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ما  أعمارهم  تراوح  شّبان  أربعة  ُأدخل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  األوالد  مستشفى  في  العالج  لتلّقي  عاًما  و17   16 بني 
چاي»  «نايس  نوع  من  ملخّدر  تعاطيهم  إثر  وذلك  «رمبام»، 
(الفتى الّلطيف/اجلميل). وجاء عالج هؤالء خالل ثمانية أّيام، 
احلظر  الّسلطات  أعلنت  واّلذي  املخّدر،  هذا  استخدموا  أن  بعد 

على استخدامه. 
وتعتقد الّشرطة أّنه يتّم بيع هذا املخّدر وما يحتويه من سموم 
عن طريق تناول احلبوب أو الّسوائل اّلتي تتوافر بني أيدي هؤالء 

الّشباب. 
يصادفون  إّنهم  للّشبيبة  العالجات  قّدموا  اّلذين  اء  األطّب وأفاد 
وقد  واليهودّي)،  (العربّي  املجتمعني  ومن  اجلنسني  من  شباًبا 
نتيجة  النفسّي  وحّتى  والذهنّي  العصبّي  االختالل  انتابهم 

تعاطيهم هذا الّنوع من املخّدرات، وغيره.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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في حديث صريح، أبعد ما يكون عن الّتلّون والّدبلوماسّية، وأقرب 
الّشعر  مصِفّف  ويصّر  ويصّمم  يعمد  واِملْهنّية،  اِخلبرة  من  يكون  ما 
في  يعقوب،  جاك  احليفاوّي  األزياء،  ومصّمم  ل (املاكياجير)  واملجِمّ
احلروف،  على  الّنقاط  يضع  أن  «حيفا»،  صحيفة  مع  حصرّي  لقاء 
يتعّلق  ما  بكّل  ّية،  الفّن ّية  اجلمال الّساحة  في  يجري  ما  َينقد  وأن 
أّن  مؤّكًدا  األزياء،  وتصميم  والّتجميل (املاكياج)  الّشعر  بتصفيف 
ما ميلكه من ِخبرة وِمْهنّية وِتقنّية وملسات إبداعّية على مدار أزَيَد 
من ثالثة عقود، تؤّهله إلبداء رأيه واحلكم فيما تراه عيناه في هذه 

ّية. املضامير الّتجميلّية الفّن
ا – أّن رأي ونقد  ـً ّي  هل تعتقد – بعد سبات طويل نسب

جاك يعقوب سيهّمان أحًدا؟!
طبًعا؛ وأكثر من أّي وقت مضى!

 سأكون حازًما منذ بداية حديثنا.. كيف لك أن حتكم 
مجال  في  الكثيرين  وشهادة  برأي  وأنت  األمور،  على 
تصفيف الّشعر والّتجميل (املاكياج) وتصميم األزياء، 

مغّيب وبعيد عن األضواء؟!
ا وال بعيًدا. ما زلت في الّصدارة. لقد وصلت إلى  ًب أنا لست مغّي
منزلة تخوّلني أن أضع الّنقاط على احلروف ألنقد الفوضى املستشرية 

في الّساحة. فجاك يعقوب لم ميت ولم ينتِه عهده بعد!
مجاالت  في  يوم،  ال المعة  جديدة  أسماء  هناك  ولكّن   
تصفيف الّشعر والّتجميل (املاكياج) وتصميم األزياء؟

أين هم هؤالء الّالمعون؟! من منهم ميلك البصمة اّلتي ميلكها جاك 
يعقوب؟! أنا ما زلت موجوًدا، شاء َمن شاء وأبى َمن أبى. فأعمالي 
وإبداعاتي وبصماتي الّدامغة في املجاالت الّثالثة، وتاريخي العريق 
واملمّيز يشهد بخالف ما يشهده أولئك اّلذين يعتقدون أّنهم مبدعون!

وتستخّف  تأّلقاتهم  تنكر  أن  ميكنك  ال  ولكن   
بإبداعاتهم، سواء أكان ذلك في مجال تصفيف الّشعر 
أسماء  فهم  األزياء؛  تصميم  أم  (املاكياج)  الّتجميل  أم 

المعة، فعًال..
يلمع  زال  ما  يعقوب  جاك  اسم  بينما  ا،  ـً ّي محّل أسماؤهم «المعة» 
ا. ِاسمي مرّسخ منذ أجيال ومعروف للجميع، بينما  ـً ّي ا وعامل ـً قطرّي
أو  فالن  «الّالمع»  املبدع  هذا  اسم  املجاور  البلد  ابن  يعرف  بالكاد 
املصّمم «العبقرّي» عّالن. كنت من أوائل َمن رّسخ أساسات الّتجميل 
ا به. واليوم،  ـً وتصفيف الّشعر واألزياء في البالد، وخَطّ أسلوًبا خاّص
يصعب  ولكن  لهم،  بصمة  ترك  محاولني  «املبدعون»  هؤالء  يأتي 
لهؤالء  «اإلبداعّية»  فالبصمات  جديدة!  بصمات  جتد  أن  عليك 

دة! متشابهة وُمستنَسخة وُمقلَّ
 ومع ذلك، أنت تتقّفى أعمالهم..

صحيح. فرغم خبرتي الّطويلة اّلتي تزيد عن 35 عاًما وجناحاتي 
لدراسة  إجبارّي  فهذا  غيري،  ألعمال  ومالحق  متابع  أنا  الكثيرة، 
ا كاآلخرين اّلذين  ـً ّي ومتابعة ما يجري على الّساحة؛ ألّني لست غب
يستخّفون بعمل الغير. غباء منك أّال تراقب وتدرس الغير، مهما 
كان صغيرًا هذا الغير أو أقّل منك بدرجات! فأنا ال أستخّف بعمل 
الّساحة.  على  إبداًعا  أجد  ال  أّني  رغم  اإلبداع؛  يّدعي  ّممن  كان  أٍيّ 
أتأّلم حلال هؤالء الّصغار اّلذين يعتقدون – رمبا غرورًا أو جهًال – أّنهم 
كبار، فعًال. ولكي أكون ُمنصًفا أشير إلى أّنه قد جتد هنا أو هناك 
فكرة جّيدة أو ملسة إبداعّية لدى أحدهم، لكّنها – لألسف – غير 
تعيد  واألزياء  والّشعر  (املاكياج)  الّتجميل  موضة  إّن  مكتملة.. 
ولدى اّتباع موضة حديثة/قدمية يعتقد  متاًما كالّتاريخ –  نفسها – 
ا وترك بصمة إبداعّية.  ـً هذا املُبدع في مجاله أّنه خّط له أسلوًبا خاّص

ينقص هؤالء «املبدعني» الكثير الكثير من اخلبرة واِملْهنّية..!
مجاالت  في  يوم،  ال ة،  ّي واملِْهن اخلبرة  إلى  نفتقر  هل   
تصفيف الّشعر والّتجميل (املاكياج) وتصميم األزياء، 

ا؟! ـً حيفاوّي
ِمْهنّيون  يوجد  ال  وثقة:  ُجرأة  بكّل  للجميع،  وأقولها  نعم. 
والّتجميل  الّشعر  تصفيف  مجال  في  ومبدعون  واختصاصّيون 

(املاكياج) وتصميم األزياء!
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ّساحة؟   كيف ذلك، وهم موجودون منذ سنوات في ال
وجودهم في الّساحة ال يعني أّنهم متمّيزون. فعند تتّبعك أعمالهم 
اخلبرة  عن  بعيًدا  والّلصق،  القّص  على  أساًسا،  مبنّية،  أّنها  جتد 
والّتخّلف،  الّتقوقع  هو  وهذا  اإلبداعّية،  والّلمسة  الّسليم  والّتفكير 
راز (املوديل) ذاته –  فال إبداع وال متّيز. فلو كرّرت العمل على الطِّ
الّتصميم  أم  (املاكياج)  الّتجميل  أم  عر  الَشّ مجال  في  أكان  سواء 
– لفترة طويلة، فستنجح في إتقانه وستعتقد أّنك مبدع حقيقّي! 
وكّل َمن يّدِع أّنه ترك بصمة في مجال تصفيف الّشعر والّتجميل 
(املاكياج) وتصميم األزياء يوهم نفسه بذلك، ألّن هذه البصمة – في 
موسمّية فقط، بينما بصمة جاك يعقوب وكبار  أفضل حاالتها – 

املصّممني واملصّففني واملجّملني دامغة.
الّشعر،  تصفيف  مجال  في  يوم،  ال إبداع،  يوجد  أال   

باعتقادك..؟!
ّيار أو تسير وراء قطيع  دعَك من املظاهر اخلّداعة، وال تنجرف مع الّت
من الفتيات أو الّصبايا الّلواتي يلهثَن وراء اسم «المع» فقط! فال 
واحدة  َقّصة  هناك  املقابل  في  زًا..  متّي وال  ملعاًنا  وال  إبداًعا  يجدَن 
ووحيدة ُمستنَسخة، َقّصة شعر واحدة لهذا «املبدع الّالمع»، ينّفذها 
ولدى  الّسّتينّيات..  في  وسّيدات  العشرينّيات  في  صبايا  على 
جتوالك في حيفا جتد أّن الّنساء بأعمارهّن املختلفة ميتلكَن الَقّصة 

أو الّتسريحة ذاتها.. كيف يصلح ذلك؟! فلكّل جيل ما يناسبه!
 ولكن، في كّل موسم هناك صرعات وخطوط عريضة 

دعة تصفيف شعر.. ِب ل
ووحيدة  واحدة  بَقّصة  تنحصر  أن  املوضة  أو  الِبدعة  لهذه  ميكن  ال 
ُمستنسخة! فاملشكلة تكمن، إًذا، في هذا الفّنان اّلذي يعتقد أّنه 
رؤية  ميلك  ال  ومتقوقع،  غبّي  هو   – باعتقادي   – بينما  «ُمبدع»، 
ّية وملسة إبداعّية، ينسخ هذه الَقّصة العصرّية حّتى لو لم تالئم  فّن
الفتاة أو الّسّيدة، بدون دراسة تفاصيل الوجه ومعامله.. فأين اإلبداع، 
عنها  تتحّدث  اّلتي  الّصرعات  فهذه  البصمة؟!  وأين  الّتمّيز،  وأين 
القطيع،  ُتبهر  واّلتي  الّساحة  على  املوجودة  املختلفة  و«اإلبداعات» 
هي مجرّد فّقاعة. بينما أنا كنت أّول َمن أبدع ومتّيز، وهذه حقيقة ال 

ميكن ألحد أن ينكرها أو يتجاهلها!
الّشعر  مصّففي  تتجاهل  أن  ميكنك  ال  ذلك،  ومع   
رائدين في حيفا، وخصوًصا في مجال تصفيف شعر  ال

العرائس..!
غالبّية  ولكن  الّتسريحات،  بعض   – وهناك  هنا   – جتد  قد 
الّتسريحات والَقّصات ُمستنسَخة وُمكرَّرة ومعلوكة؛ أين هم مصّففو 

شعر العرائس املُبدعون؟! فغالبّيتهم أقرب إلى كونهم ممّشطي شعر 
ال إلى كونهم ُمبدعني أو ُمصّففني.

مصّممي  وخصوًصا  األزياء،  مصّممي  إلى  لنُعد   
فساتني العرائس..!

هم  أين  ماذا؟!!  بتعّجب:  متسائًال  بألم،  ممزوجة  بسخرية  يبتسم 
مصّممو األزياء، أيًضا؟! 

ّساحة احليفاوّية..  عدد بارز منهم موجود بقّوة، أقّلها، في ال
ما تراه في الّساحة احليفاوّية هو أشبه بتصميم. ال يوجد مصّممو 

أزياء، يوجد خّياطون، فقط!!
 تصريح «خطير»..!

وأنا مسؤول عن تصريحي هذا. َنعم، ال وجود ملصّممي أزياء ُمبدعني 
ا كان ِممّن يّدعي الّتصميم أن يريني تصميًما  ـً في حيفا! أحتّدى أّي
ّي راٍق، بتقنّية وجودة عالية وفكرة جديدة غير  ا ذا طابع فّن ـً إبداعّي
ّية والّتجديد في الّتصميم! غالبّية  ُمسَتنسَخة. أفتقد الّلمسة الفّن
رِدَنه  ُي ملا  الوعي  كّل  وواعيات  اإلدراك  كّل  مدركات  اليوم،  عرائس، 
في فساتني زفافهّن. فتأتيك العروس – بعد أن تكون قد تفحّصت 
ومتّحصت، وجالت وصالت، وأبحرت في الّشبكة العنكبوتّية (اإلنترنت) 
مع تخطيط وتصميم شبه جاهزين لفستان زفافها؛ فيقوم هذا   –
ـَزِل» (األحجّية) وخياطة هذا الفستان!  ـ«پ املصّمم «املبدع» بتركيب ال
اخلّياطون  هؤالء «املُبدعون/العبقرّيون»  يّدعي  أن  املُعيب  من  أليس 
ّية بعد! الّتصميم، طاملا هم لم يثبتوا أنفسهم حّتى على الّساحة احملّل

ًرا..؟! ي بالغ كث  أال تعتقد أّنك ت
أقوالي..  صّحة  من  ويتأّكدوا  األمور  يفحصوا  أن  ميكنهم  أبالغ.  ال 
فعلى سبيل املثال، منذ بداية العام اجلاري (2014)، كنت في عدد 
كبير من األعراس، ألكتشف أّن العروس نسخة عن عروس األمس، 
وعروس الغد نسخة عن عروس اليوم. باتت العروس عبارة عن مشروع 
ُمستنَسخ، بأسلوب قّص ولصق، سواء أكان ذلك في مجال تصفيف 
ا  ـً الّشعر أم الّتجميل (املاكياج) أم تصميم فستان العرس. أحتّدى أّي
ا وتصميًما غير ُمستنَسخ، وأن ُيظهر  ـً كان أن يريني عمًال إبداعّي
ّية اّلتي تخوّله أن يكون  قدراته اإلبداعّية الّتصميمّية وملساته الفّن
مصّمًما. على املصّمم احلقيقّي أن ميلك اخلبرة الكافية والعني الّثاقبة 
الفاحصة احلاّدة، ليصّمم للعروس ما يناسبها ويالئمها، ال ما يناسب 
القطيع..! في تصميمه يجب أن يستر العورات ويبرز املفاتن، وأن 
يحاول إقناعها –  بأسلوبه الّسلس واِملْهنّي – بأّن ما يناسب غيرها 
شكًال  غيرها،  عن  تختلف  عروس  فكّل  يناسبها،  ال  العرائس  من 
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وفكرًا، لذا عليه أن يظهرها بأبهى وأجمل طّلة لها في أهّم يوم في 
حياتها، ال صورًة ُمستنسخة عن غيرها.

يوم،  ال ويحمل،  وامتاز  األزياء  تصميم  درس  من  هناك   
ة، فكيف ميكنك االستخفاف به؟ شهادة أكادميّي

أنا أراقب وال أستخّف. ولكن جتد كّل َمن درس تصميم األزياء ملّدة 
ثالث أو أربع سنوات، في شبه معاهد هنا أو هناك، ويحمل كرتونة 
A4 – يقصد الّشهادة األكادميّية (م.ف.) – يعتقد أّنه أصبح مصّمم 
ولكن  للّتصميم،  العريضة  اخلطوط  تعّلم  أّنه  صحيح  بارًعا!  أزياء 
علمه هذا ال يكفي؛ فتجده ال يفقه شيًئا في مجال عالم تصميم 
األزياء واملوضة، تنقصه اخلبرة والرّؤية الّثاقبة الّسليمة. ومن املُؤلم أن 
يعتقد هذا املبتدئ أّن مجرّد إنهائه دورة تعليمّية أو حصوله على 
واحلال  العرائس!  فساتني  لتصميم  صالوًنا  يفتح  أن  يخوّله  كرتونة 
الّشعر  قّص  في  دورة  ُينِه  من  فكّل  املجاالت؛  جميع  على  يسري 
يتحّول – بقدرة قادر – إلى مصّفف شعر عرائس، وهو بالكاد ميكنه 
متشيط الّشعر! تصفيف شعر العروس يحتاج إلى اختصاص وخبرة، 

ال إلى مجرّد متشيط عادّي.
بادر إلى تغيير  ا، إًذا، وتنتقد، بدل أن ت ًب َم جتلس جان  ِل
ة  ّي ّسوداوّية بنظرك؟! أال متلك اِخلبرة واملِهن هذه الّصورة ال

ية للّتغيير؟! ة الكاف ّي والّتقن
ال  أنا  يعقوب.  جاك  حول  وإبداعّي  وِمْهنّي  تقنّي  إجماع  هناك 
ا، بل أعمل على نار هادئة، أجتّدد دائًما، لكّني لست  أجلس جانًب
ال  أحالًما  وحّققت  بعيًدا  وصلت  ألّني  كغيري،  للوصول  متعّطًشا 
يحلم بتحقيقها «عمالقة» مصّففي الّشعر واملصّممني احليفاوّيني.. 
ا، أزَيَد من 120 زبوًنا، مجموع ما  ـً كنت أستقبل في صالوني، يومّي
يستقبله «املبدعون»، اليوم.. وكنت أعطي لكّل واحدة منهّن حّقها 
وأظهرها بطّلة مختلفة وممّيزة عن غيرها.. تاريخي يشهد لي على 
ذلك. أنا أّول من أبدع في تصميم فساتني الّسهرة واألعراس لسّيدات 
املجتمع احليفاوّي، فأّمهات عرائس اليوم كّن زبائن جاك يعقوب. وأنا 
مجال الّتجميل (املاكياج).. في  ا  ـً خّط أحدثوا  لني اّلذين  املجمِّ أّول 

يعقوب  جاك  أين  ولكن  املاضي..  عن  تتحّدث  أنت   
ا؟! ًب يوم، فال واحدة تطرق بابك، تقري ال

كالمك ليس دقيًقا. لقد مررت بأزمة جتارّية واقتصادّية كبرى قبل 
سنوات عّدة، بعدما احترق الّصالون اّلذي أملكه بكّل ما يحويه من 
مواّد خام وأجهزة وآلّيات، إضافًة إلى احتراق مئات فساتني الّسهرات 
ا في مسيرتَي اِملْهنّية، وقد ِغبت عن الّساحة  واألعراس، وهذا أّثر سلًب
يأِت  لم  أحدثته  اّلذي  الفراغ  ورغم  سنوات.  خمس  عن  زادت  لفترة 
ل أو مصّمم أزياء ليمأل هذا الفراغ! وخالل هذه  مصّفف شعر أو مجِمّ
الفترة نشأ جيل جديد من الفتيات والّصبايا الّلواتي – كما ذكرت 

ّيار كالقطيع، وابتعدَن عن جاك يعقوب. لك، آنًفا – يسرَن مع الّت
ة وغرور جاك يعقوب ساهما في  ّي  أال تعتقد أّن عصب

ابتعاد الّزبائن؟
لم يستِطع الّناس استيعاب وفهم جاك يعقوب كما يجب، ومع ذلك 
عملت على تغيير ذاتي ونفسي واجتهدت على الّتغيير لألفضل.. 
جاك يعقوب، اليوم، أكثر نضوًجا.. لرّمبا أحاطتني لفترة ما هالة من 
الغرور، وكنت عصبّي اِملزاج من جرّاء ضغوطات العمل، لكّني طوّرت 
نفسي وعملت على الّتغيير..! لألسف، تخّلى عّني الكثيرون ولم 

يقفوا إلى جانبي في ظروفي وأوقاتي الّصعبة.
ًرا؟  ألم يأِت هذا الّتغيير متأّخ

الّتغيير لألفضل مرّحب به في أّي زمان ومكان.
يوم، مقارنًة مبئات العرائس   أين عرائس جاك يعقوب ال

لدى باقي املصّففني واملجّملني ومصّممي األزياء؟
بعد الّتقّلبات اّلتي مررت بها خالل مسيرتَي اِملْهنّية، من جناحات 
عديدة وإخفاقات هنا وهناك، وأزمات ماّدّية أّثرت في سير العمل.. 
وبعد أن حّققت كّل الّنجاحات اّلتي يحلم بها أّي شخص في مجال 
إشباع  لدّي  أصبح  (املاكياج)،  والّتجميل  والّشعر  واألزياء  املوضة 
واكتفاء ذاتّي، وأمتّنى ألٍيّ من املوجودين في الّساحة الوصول إلى ما 
وصلت إليه، رغم أّن تلك مهّمة شبه مستحيلة. لم يصل أحد ّممن 
فترة  في  فحّتى  يعقوب؛  جاك  إليه  وصل  ما  إلى  الّساحة  في  هم 

الرّكود اِملْهنّي لم يستِطع أحد استغالل الفرصة ليمأل الفراغ.
َم ال  ة اّلتي حتّدثنا عنها، ِل ّي  ومع كّل هذه اخلبرة واملِْهن
بادر إلى فتح أو تأسيس مدرسة لتعليم قّص وتصفيف  ت
الّشعر، أو مدرسة لتعليم أسس الّتجميل وتصميم األزياء؟

ال يستأهل أحٌد ذلك، وخصوًصا أولئك اّلذين يعتقدون أّنهم متمّيزون 
في مجالهم، وهم ال يفقهون شيًئا. أذّكرك، وأذّكر كّل من نسي أو 
تناسى، أّني كنت أّول َمن بادر إلى فتح وتأسيس معهد لتصفيف 
ا. كنت املعّلم  ـً ّي ا ودول ـً الّشعر. وكانت لهذا املعهد أصداء واسعة قطرّي
األّول. وُكْن على يقني أّن أكثر من %70 من مصّففي الّشعر، اليوم، 
لم   – لألسف   – منهم  الغالبّية  ولكّن  يعقوب..  جاك  تالمذة  هم 
تِسر على أساسات الّتعليم الّصحيح جلاك يعقوب، ولذا جتد قسًما 
لقد  املضمار..!  هذا  في  يفلح  ولم  ومنغلًقا  متقوقًعا  منهم  كبيرًا 
خرّج معهد جاك يعقوب لتصفيف الّشعر عدًدا كبيرًا من املصّففني، 
يفوق األعداد اّلتي خرّجتها كبرى معاهد تصفيف الّشعر في البالد. 
رغم  مجالي  في  ومعّلم  أستاذ  أنا  االختصاصّيني،  كبار  بشهادة 
أنف اجلميع.. وإذا كانوا يضعون نّظارات سوداء على أعينهم، وال 
أو ترّدًدا –  لرّمبا خوًفا  على حقيقتها، ويتجاهلون –  يروون األمور 
تاريخ جاك يعقوب، االسم والّظاهرة والبصمة، أذّكرهم بأّنني موجود 
وأتأّلم حلال غالبّيتهم، وملا آل إليه وضع تصفيف الّشعر والّتجميل 

(املاكياج) والّتصميم في حيفا!
بادر إلى الّتغيير..!  ومع ذلك، فأنت ال ت

كنُت موجوًدا في الّساحة قبل أزَيَد من 25 عاًما، حينها لم يعرف 
وبكّل تواضع –  هؤالء اّلذين يّدعون اإلبداع معناه. أعتبر نفسي – 
تصفيف  مجال  في  (إنسيكلوپيديا)  معلومات  موسوعة  صاحب 
فشل  من  الّطويل،  مشوارَي  واألزياء..  والّتجميل (املاكياج)  الّشعر 
وجناحات، ومثابرة ودراسات وجتارب وممارسات وخبرة مهولة، وِمْهنّية 
وتقنّية؛ مّيز جاك يعقوب، ليصبح بصمة دامغة وختًما موّثًقا وجنًما 
المًعا في عالم تصفيف الّشعر والّتجميل (املاكياج) واألزياء. أنا 
ل وخبير جتميل (ماكياج)  مصّفف للّشعر منذ عام 1980، ومجمِّ
منذ عام 1983، ومصّمم أزياء منذ أزَيَد من 20 عاًما.. فهل ميكن 
ألحد أن ميحو هذا الّتاريخ؟! أنا لم أمت وال أُحتضر بعد..! وعهد جاك 
يعقوب لم ينته. فاالختصاصّي – حّتى إذا وصل الّثمانني من عمره 
– يبقى مرجًعا للمبتدئني! فال ميكنك أن تستخّف بتاريخ الكبار.. 

«البلد الّلي ما فيها كبير ما فيها َتدبير»..!
«أكبر» األّول؟! ـ  هل تعني ب

طبًعا، وأفضل ّمما كنت عليه في الّسابق..! في بداية الّسّتينّيات 
من عمري، وبعد جناحات وبصمات وصوالت وجوالت ال ولن يحلم 
بها أحد، وصلت إلى اكتفاء ذاتّي، حيث ال ميكن ألحد أن يزعزع عرش 

جاك يعقوب! وصلت القّمة، وأصبحت هرًَما.
 عرش جاك يعقوب.. فهل تقصد أّنك امللك؟!

َي األفضل، بدون أدنى شّك! فإّما أن  لم أدِّع، يوًما، أّني ملك، ولكّن
أكون األّول أو ال أكون!

 وهل صقلت خبرتك وِمْهنّيتك بالعلم؟
طبًعا. خالل بداياتي اكتشفت أّني أجهل الكثير، بخالف هؤالء اّلذين 
يجهلون ويعتقدون أّنهم يعرفون..! فعلى سبيل املثال، تدرّبت عند 
اآللّيات  وأملك  العالم،  في  شعر  صبغات  كيمياء  أساتذة  أفضل 
الّصحيحة والّتفاصيل واملعلومات الّدقيقة، فهذا هو الّشّق األقوى 
بالكاد  البالد  في  جتد  قد  بأّنك  لك  وأجزم  الّشعر،  مجال  في  لدّي 
مجال  في  اليهود)  (من  ِمْهنّيني  اختصاصّيني  خمسة  أو  أربعة 
أن  عليك  يصعب  أّنه  تعلم  عندما  تستغرب  وقد  الّشعر!  كيمياء 
املستوى  على  الّشعر  كيمياء  مجال  في  ا  ـً ّي عرب ا  ـً اختصاصّي جتد 
العاملّي! فهؤالء املبدعون اّلذين يّدعون االختصاص في كيمياء الّشعر 

والّصبغة، بالكاد يصلون إلى %1 ّمما يعرفه جاك يعقوب!
 وعودة إلى تصميم األزياء..

أنا مصّمم أزياء من األلف إلى الياء.. أستخدم قطعة القماش اخلام 
ألبدع، ال أستحضر قطع قماش ُمصّممة جاهزة كغيري من املصّممني! 
لقد صّممت فساتني سهرة وفساتني عرائس للغالبّية الّساحقة من 
نساء مجتمعنا العربّي واليهودّي، وكانت جميع الّسّيدات والفتيات 
يختلفن واحدة عن األخرى؛ من حيث الّشعر واملاكياج واألزياء؛ لم ولن 
تكن العروس نسخًة عن غيرها، ألّني أدأب، دائًما، على أن تكون 
ممّيزة في يوم زفافها. فعندما يستنسخ املبدع أعماله في الّتصميم 
ذلك  املُبدع اخلّالق هو  فاشًال.  يصبح  والّشعر  والّتجميل (املاكياج) 
اّلذي يتجّدد ويتغّير وُيدهش، دائًما. ولألسف، ال أجد، اليوم، ُمبدعني 

في الّساحة؛ ال أجد َمن يستفزّني أو يثيرني أو يتحّداني.
ا؟! ـً ّي  ومن يستفّزك ويحّثك، دول

أتابع أعمال كبار املصّممني العاملّيني، ولكّني ال أستنسخ أحًدا. أمزج 
ما بني الغرب والّشرق وأضع ملساتي اخلاّصة خالل الّتصميم. قد أتأّثر، 
أحياًنا، بعمل إبداعّي، ولكّن ذلك يدفعني إلى حتّدي نفسي لتصميم 

بنانّي، زهير مراد، كما  ما هو أفضل. تشّدني تصميمات املُبدع الّل
نادر.. أبي  روبير  وتصميمات  يعقوب،  طوني  صرعات  تعجبني 
ّي، إيلي صعب؟ ناني/العامل ب بدع الّل  وماذا بالّنسبة إلى املُ

وجتد  يتجّدد،  ال  فهو  إبداعّية!  ال  إعالمّية  بصمة  صعب  إليلي 
غالبّية فساتينه ُنسخًة عن بعضها بعًضا.

يوم؛ أّنه مصّفف   كيف يعرّف جاك يعقوب نفسه، ال
ل، أم مصّمم أزياء؟ شعر، مجمِّ

أنا أجمع ما بينها، ألشّكل أبدع وأجمل لوحة.
يوم، لتظهر   وهل هناك َمن تطرق باب جاك يعقوب ال

يوم زفافها بأجمل وأبهى طّلة؟!
حتصل  أن  ميكنها  ال  ما  على  حتصل  بابي  تطرق  اّلتي  العروس 
عليه في أّي مكان كان في حيفا؛ من حيث اخلدمة واخلبرة واِملْهنّية 
والّتقنّية واإلبداع والّتمّيز، وجتد جميع ما حتتاجه حتت سقف واحد. 
فأنا دائم الّتجّدد واإلبداع. أنا لست في وضع كارثّي، صحيح أّنني 
وأفّضل  واِملهنّية،  الّتقنّية  أعتمد  ولكّني  تصميماتي،  في  مقّل 
الفساتني  من  عدًدا  أصّمم  أن  أفّضل  كُمبدع  الكّم.  على  الكيف 
املختلفة واملمّيزة بدل أن أصّمم عشرات الفساتني املُستنَسخة. وفي 
نهاية املطاف، إّن املؤمن بكفاءاته وقدراته ال يستجدي وال يتوّسل 
وال ينحني متّلًقا ألحد..! أنا ال أطرق باب أحد وال أفرض نفسي على 
الّساحة، ألّني لم أِغب عن الّساحة! فكّل َمن تبحث عن التمّيز، 

بعيًدا عن القطيع، فستعرف الوصول إلى جاك يعقوب!
 هل أنت ساخط على الوضع؟

من  أٍيّ  في  ُمبدًعا  أجد  لم  ألّني  متأّلم؛  لكّني  ساخًطا،  لست 
بثورة  قام  أو  تغييرًا  أحدث  عنها،  حتّدثنا  اّلتي  الّثالثة  املجاالت 
إبداعّية. وعتبي على كّل أولئك اّلذين لم يقّدروا جناحاتي وتاريخي 

احلافل، وحرصي على عملي. 
 أما زال جنمك يلمع؟

لم يبهت ملعان جنمي، فما زال يتألأل وحيًدا، ألّنه ال توجد جنوم حيفاوّية 
في مجال تصفيف الّشعر والّتجميل (املاكياج) وتصميم األزياء.

 َمن سيكمل مشوار جاك يعقوب؟
ال يوجد بديل عن جاك يعقوب حّتى كتابة هذه الّسطور.. «يا زملي 
لو بدها تشّتي كان غّيمت»! يصعب استنساخ جاك يعقوب، رغم 

محاوالت تقليد هنا وهناك.. ومع ذلك، ترقّبوا مّنى املفاجآت..!
 هل ستفاجئنا بعرض أزياء إبداعّي قريب، مثًال؟!

أحاسيس  من  نابعة  فاألمور  الّسؤال،  هذا  عن  اإلجابة  متكنني  ال 
ومشاعر. سُيبهر ويفاجأ الكثيرون لو وجدت أّن هناك حاجة ملّحة 
ّي وِمْهنّي كامل ومتكامل، ال مثيل له. للّتحضير لعرض إبداعّي وفّن

 كلمة أخيرة..
جاك يعقوب لم يُقْل كلمته األخيرة بعد...!
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باختصار،  الفنّية.  األعمال  أفضل  ألقّدم  املسرح 
واملسرح،  والّتمثيل  للفّن  وعشقي  وشغفي  ُحّبي 
بشكل  له،  والتفرّغ  املوضوع،  لدراسة  دفعوني 

اختصاصّي ومحترف.

في  والّدعم  الّتشجيَع  لقيِت  ممّن   -
بداياتك األولى..؟

ودعمني  شّجعني  عائلتي  أفراد  من  كبير  عدد 
وما  كانت -  والدتي.  وخاّصًة  طريقي،  بداية  في 
وتدعمني  تشّجعني  جانبي،  إلى  تقف   - زالت 
نفسانّية  ّية،  إيجاب بطاقات  ومتّدني  ا،  ـً معنوّي
وجسدّية، لهدف املُضّي واالستمرار في مشواري. 
حضور  على  تدأب  وكانت  أعمالي  تتابع  وهي 
اجلامعّية.  دراستي  بداية  منذ  املسرحّية  أعمالي 
ويدعمني  جانبي  إلى  أيًضا،  يقف،  واليوم 
الّتشجيع  لقيت  كما  العزيز.  زوجي  ويشّجعني 
من األصدقاء والّصديقات، وأساتذتي في اجلامعِة، 
اّلتي  الّصف  في  الوحيدة  ة  َيّ العرب الفتاة  لكوني 
كانت تدرس املسرح. ونظرًا لنشاطاتي واجتهادي 
ومواظبتي على الّتعليم، زاد الّتشجيع من قبل 
دور  الّتشجيع،  لهذا  كان  وقد  والزّمالء.  األساتذة 
ا،  ـً ّي هام ومركزّي في بدايات انطالقاتي األولى فن

وفي جناحي أيًضا مستقبًال.

وعراقيل  صعوباٌت  واجهتك  هل   -
ّي؟! في بدايِة مشوارك الفّن

ال شيء يذكر.. فقد واجهت بعض العراقيل اّلتي 
اجتازها  أن  استطعت   وقد  فّنان،  كَلّ  يواجهها 
ة  عَدّ من   الكبير  الّدعم  لقيُت  حيث  بسهولة؛ 
ومسرح  (حيفا)  «امليدان»  كمسرح  مسارح: 
«القصبة» (رام  الّله) وغيرهما. إّال أّنه في مسرح 
الّسفر  حيث  من  صعوبات  واجهتني  «القصبة» 
والتنّقل، ألّن مكان تواجد املسرح بعيد عن  مكان 
عند  احلواجز  اجتياز  إلى  اضطّر  فكنت  سكني، 
أحظى  كنت  العائق  هذا  ورغم  واخلروج؛  الّدخول 
رائع  باستقبال  «القصبة»  مسرح  وصولي  حلظة 

عراقيل  أَيّ  أجد  لم  األدوار  جميع  وفي  خاّصة، 
أعمل  أن  أحّب  كما  أداِئها.  في  صعوبات  أو 
مع  األطفال، ومن بني املسرحّيات اّلتي قّدمتها 
عن  تتحّدث  اّلتي  «عَدن»،  مسرحّية  لألطفال 
واملناخ  الّنظافة  على  احلفاظ  ة  وكيفَيّ البيئة 

ة.    والّطقس، واالهتمام بالكرة األرضَيّ

- ما رأيِك بأدوار اإلغراء واإلثارة، وهل 
قمِت بأدوار من هذا الّنوع؟!    

بشكل  املسرحّي  العمل  تخدم  األدوار  كانت  إن 
مدروس، دون ابتذال، فال بّد منها. ففي مسرحّية 
وّنوس،  الّله  سعد  الّسورّي  املسرحّي  للكاتب 
قمت في أداء دور «الّست  فدوى»، اّلتي كانت 
بنجاح  الدور  هذا  أّديُت  وقد  عارة.  للَدّ بيًتا  تدير 
أجتهد  الدرامّية  أعمالي  خالل  كبيرَْين.  وإتقان 
بشكل  سأجّسُدَها  اّلتي  الّشخصّية  دراسة  على 
وال  ا،  ـً ّي إنسان ًدا  جّي وأدرسها  ا،  ـً ّي متثيل ّجيد 
عرَضها  وأحاول  سلبّي،  بشكل  عليها  أحكم 
ة،  َيّ واإليجاب الّسلبّية  ومرّكباتها  بحذافيرها 
بجمالها وقبحها، برّقتها وقسوتها، إن كان ذلك 
على شاشة الّتلفزيون والّسينما أو مباشرًة أمام 

اجلمهور على خشبة املسرح.. 
في مسرحّية «سّيدة محترمة جًدا»، جّسدت دوَر 
امرأة زانية تعمل في الّدعارة مقابل مردود مادّي، 
مسرحّيتني،  بني  مزيج  عن  عبارة  املسرحّية  وهذه 
الّشخصّية  هذه  خالل  ومن  وفرنسّية..  مصرّية  
جند أَنّ هذه املرأة الزّانية إنسانة ُمفعمة  باملشاعر 
صدًقا  أكثر  وهي  والقيم،  واملبادىء  واألحاسيس 

ومحّبة للخير وللمساعدِة من اآلخرين..
تي  إّن الفّن والّتمثيَل لدّي عبارة عن رسالة، ومهمَّ
واملرّكَبة  املتعّددة  ات  الّشخصَيّ وأجّسد  أوّدي  أن 
وتالقي  الرّسالة  هذه  تخدم  اّلتي  واملتناقضة 
استحسان الّناس. وقد مّثلُت عّدة أدوار متناقضة 
بصددها،  نحن  اّلتي  األدوار  عن  ا  ـً ّي كل تختلُف 
مثل دور مرمي العذراء (والدة يسوع املسيح) اّلذي 

أّديته في فيلم «املخّلص».

كان  فهل  جميلة؛  فتاة  أنِت   -
جناِحِك  في  دوٌر  اخلارجي  ملظهرك 

ا؟! ـً ّي وتأّلقك فن
أعتبر نفسي فتاًة عادّية، ذات جمال مقبول، ما 
الّشخصّيات  من  الكثير  جتسيد  في  يساعدني 
ال  الّنجاح  فإّن  الّنهاية  وفي  املتناقضة.  واألدوار 
يقتصر  وال  فقط،  اخلارجّي  الّشكل  على  ُيبنى 
ويتقّيد باجلمال الّشكلّي لوحده، بل مبنّي أساًسا 
واخلبرة  الواسعة،  ة  َيّ الفن والّثقافة  املوهبة  على 

والّتجربة الطويلة، واملثابرة والّدراسة املستمرَّة.  

مجال   في  ًرا  ي كث زِت  متّي لقد   -
في  فّكرِت   هل  والدراما..  الّتمثيل  
ة،  ّي ة وإعالم ّي دخول مجاالت أخرى، فن
برامج أو  كالغناء أو الّرقص أو تقدمي ال

دخول عالم اإلعالم والّصحافة..؟!
لم أفّكر حّتى هذه الّلحظة دخول مجال اإلعالم أو 
شيء  فكّل  مستقبًال،   ذلك  يحدث  ا  لرَمبّ الغناء، 

قد في أوانه، فالّظروف واألقدار قد تقرّر أحياًنا.

الّتمثيل  مستوى  في  رأُيِك  هو  ما   -
ّي؟ ي، مقارنًة مع الّفّن العامل والفّن احملّل

راٍق،  عاملّي  مستوى  على  محلّي  فّن  لدينا   -
أيًضا..  هواة  يوجد  كما  ّيزون،  ُممَ وفّنانون  وممّثلون 
الفّن،  عالم  عن  ا  ـً ّي كل بعيدون  هم  َمن  هنالك 
هنالك  والّتمثيل.  الفّن  سمعة  إلى  ويسيئون 
يلجأوَن  احملّلّيني  واملخرجني  املنتجني  بعض 
أو  صلة  أَيّ  تربطهم  ال  أشخاص  إلى  ويتوّجهون 
عالقة بالفّن والّتمثيل، فيشركوهم في أعمالهم 
الفّنانني  من  بكثير  أجرًا  أرخص  ألّنهم  ة،  َيّ الفن
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من  حلو،  حنان  واملتأّلقة  املُبدعة  الّشابة  الفّنانة 
متزوّجة  عاًما،   33 عمرها  حيفا،  مدينة  سّكان 
ة في مدرسة  ووالدة لطفل. أنهت  دراستها الّثانوَيّ
دراستها  وأنهت  حيفا،  مدينة  في  «الكرمل» 
املسرح  قسم   - حيفا  جامعة  في  ة  اجلامعَيّ
والفنون، وحصلت على الّلقب األّول - البكالوريا 
تعمل  والفنون.  الّدراما  موضوع  في   - (B.A)
األعمال  من  العديد  ولها  الّتمثيل؛  مجال  في 
مع   عملت  والّناجحة.  واملمّيزة  املُلفتة  ة  َيّ الفن
ة.  َيّ ة، وبعض املسارح  العامل َيّ معظم املسارح احملل
شاركت في الكثير من األعمال الدرامّية املمّيزة 
والّذهبّية  الفضّية  الّشاشتني  على  والّناجحة، 
إعجاب  القت  واّلتي  والّسينما)،  (الّتلفزيون 

الّنقاد واملشاهدين.
حّققت الفّنانة حنان حلو شهرًة وانتشارًا واسَعْني - 
ا - وغّطت معظم وسائل  ـً ّي ا، وعامل ـً ّي ا، عرب ـً ّي محل
ة، وهي  َيّ اإلعالم املختلفة أخبارَها ونشاطاتها الفن
في  واملمّثلني  املمّثالت  أهّم  من  واحدة  ُتعتبر 
البالد، ومن املتصّدرات وأكثرهّن نشاًطا وحضورًا 

وأعماًال ناجحة وممّيزة.
ومع الفّنانة حنان حلو كان لنا هذا الّلقاء..

الّدراما   موضوَع  اخترِت   ملاذا   -
في  العمل  فرص  أّن  رغم  والّتمثيل، 
ونسبة  ضحلة،  ا  ـً ّي محل املجال  هذا 

يلة؟! الّنجاح فيه ضئ
صراحًة، لم أختر املسرح والّتمثيل، بل املسرح هو 
مرحلة  أثناء  وفي  الّصغر،  فمنذ  اختارني!  اّلذي 
املسرح  خشبة  أعشق  كنت  ة،  َيّ االبتدائ الّدراسة 
كثيرًا، وكان يستهويني الرَّقص والّتمثيل، وكّل 
متابعة  على  أدأب  فكنت  بالفّن.  يتعّلق  ما 
ة، سواء مسرح  َيّ ات الفن َيّ كاّفة الّنشاطات والفّعال
ة،  َيّ تشكيل وفنون  ورقص  وغناء  وموسيقى 
يوًما  بأّني  داخلّي،  شعور  لي  وكان  وغيرها.. 
خشبة  على  وسأقف  محترفة،  ممّثلًة  سأصبح  ما 

يوّفرون  وكانوا  املسؤولني،  قبل  من  واحتضان 
الداعمة  األجواء  فهذه  للمبيت.  مكاًنا  لي 
ومشاّق  معاناة  تنسيني  كانت  جًدا،  واملريحة 
«القصبة»  مسرح  مع  عملت  واحلواجز.  الّسفر 
أعمال  أربعة  خاللها  قّدمت  سنوات،  ثالث  فترة 
عملت  كما  كبيرًا،  جناًحا  حّققت  ومهّمة،  كبيرة 
مسرح  منها:  املسارح؛  من  عدد  مع  املقابل  في 
«اجلوّال»،  مسرح  «جبينة»،  مسرح  «احلكواتي»، 

مسرح «الكامري»، وغيرهم.

ة،  ّي - ما هو رصيدك من األعمال الفن
ّسينما والّتلفزيون؟! في املسرح، ال

ّية،  لدّي الكثير من األعمال املسرحّية والسينمائ
الّدمية»  «بيت  ة:  املسرحَيّ أعمالي  أهّم  ومن 
(إنتاج  مسرح  «القصبة»)؛ «حكي قرايا حكي 
سرايا» (إخراج نبيل عازر)؛ «نساء طروادة» (إخراج 
مجال  في  املخرجني  أهَمّ   من  وهو  جاوان،  نينا 
ة  املسرح على املستوى العاملّي). وهنالك مسرحَيّ
منّصات  على  ُعرضت  اإلحتالل»،  بُعنوان: «حتت 
وبريطانيا  اليابان  في:  ة،  َيّّ العامل املسارح  أعرق 
الّدول.  من  وغيرها  وأمريكا،  وإسپانيا  وفرنسا 
عرض  ة،  املسرحَيّ األعمال  من  كبير  عدد  ولدّي 
األعمال  ومن  الّدول.  من  العديد  في  منها  قسم 
فيلم  أذكر:  الهاّمة،  ة  َيّ والّتلفزيون ة  َيّ الّسينمائ
«املَُخّلص» من إخراج: روبرت ساڤو، جّسدت فيه 
مجموعة  فيه  شارَكت  وقد  العذراء،  مرمي  دور 
زهير  أمثال:  والعرب،  احمللّيني  الفّنانني  أملع  من 
يوسف  عمران،  نادره  عيسى،  عبير  الّنوبانّي، 
أبو وردة، محّمد بكري، شريدي جبارين، نسرين 
إلياس  طرابشة،  عدنان  شحادة،  راضي  فاعور، 
مسلسل  في  شاركت  كما  وغيرهم..  عّبود، 
تلفزيونّي (سورّي - أردنّي - فلسطينّي) بُعنوان: 
ُعرض  القدس»،  الواد»/«بوّابة  باب  إلى  «الّطريق 
رضوان  إخراج  من  رمضان،  شهر  في  عامني  قبل 
من  مجموعة   فيه  شاركت  (سورية)،  شاهني 
املمّثلني احمللّيني والعرب، منهم: هشام  سليمان، 
عيسى  عبير  جازي،  أبو  محمود  فرح،  أشرف 

(األردن)، عاكف جنم، وغيرهم.

املفّضلة  ة  َيّ الفن املجاالت  هي  ما   -
أم  املسرح  أكثر؛  لديك  ذة  َبّ واُحمل

ّسينما أم  الّتلفزيون.. وملاذا؟!   ال
بالّطبع أنا أعشق املسرح كثيرًا، ولكن فرص العمل 
متوافرة  وليست  ومحدودة،  ضئيلة  املسرح،  في 
خالل  من  ماّدّي  مردوٌد  يوجد  ال  أّنه  كما  دائًما، 
العمل في املسرح. لذا أنا أكّثف، مؤّخرًا، أعمالي 
ة في مجال الّسينما والّتلفزيون،  َيّ ونشاطاتي الفن
أن  أستطيُع  واملسلسالت،  األفالم   خالل  فمن 
ا. ـً ّي وعامل ا  ـً ّي عرب ا،  ـً ّي فن وأنتشر  أكثر  أنطلَق 

التي  ة  َيّ الفن أعمالك  أكثر  هي  ما   -
تعتّزين بها؟

ّي أعمل عليه يكوُن األعّز إلى قلبي  كّل عمل فّن
ووجداني ونفسي، إلى أن يأتي عمٌل آخر جديد 
يأخذ مكانه.. باختصار أنا أحّب جميع أعمالي، 
ألّني  منها،  والّتلفزيونّية  ّية  والسينمائ املسرحّية 
أكّد وأجتهد وأنكّب عليها جميًعا بشكل جّدّي. 
ا ال يستهويني أو غير  ـً ّي فأنا ال أقّدم عمًال غن
األعمال  من  الكثيَر  أرفُض   أنا  لذا  به؛  مقتنعًة 
ذوقي  مع   تتالَءم  وال  علّي،  وُتعرض  تقّدم  اّلتي 

 . ِيّ وحّسي وتوّجهي ومنطلقي الفّن

لة لديك..  - وبخصوص األدوار املفضَّ
الّشر،  أم  اخلير  أدوار  تفّضلني  هل 
ة الكوميدّية أم التراجيدّية..؟! ّي الدرام

لقد قمُت بأداء كاّفة األدوار: اخلّيرة منها والّشرّيرة، 
ة،  ة والعاطفَيّ ة والرّومانسَيّ ة والكوميدَيّ الّتراجيدَيّ
ومتعة  ورونق  طعم  الكوميدّي  لّلون  وغيرها.. 
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مناقض جليلي.. وقد جنحُت فعًال في تأدية هذه 
األدوار، لرّمبا ألّني كنت أحّب جّدتي كثيرًا!

جناح  وأسس  أسباب  أهّم  هي  ما   -
الفّنان؟

تطوير  على  تستند  فنان  أّي  جناح  أسس  أهم 
الّذات وصقلها، الّتثقيف، مواكبة األعمال الفنّية 
واملثابرة،  والّتنويع  الّتجديد  والعاملّية،  احمللّية 
وعدم الغرور أو التكّبر والغطرسة، فالغرور مقبرة 

الفّنان، والّتواضع أحد أسرار جناحه.

- ما هي نصيحتك للفّنانني واملمّثلني 
ّي؟ في بدايِة مشوارهم الفّن

أن  وعليهم  الّتمثيل،  جتربة  دخول  يهابوا  أّال 
ويؤمنوا  واملثابرة..  والّصبر  بالّشجاعة  يتحّلوا 
سامية  رسالة  فالفّن  به.  يقومون  ما  بأهمّية 
ومقّدسة، لكل من يقّدر ويفهم معنى وقيمة الفّن 

احلقيقّي.

الفّنانة  بني  فرق  هنالك  هل   -
واإلنسانة حنان حلو؟

وزمان.  مكان  كّل  في  حلو  حنان  هي  حلو  حنان 
وصادقة  الّناس،  حتّب   متواضعة،  إنسانة 

ومتصاحلة مع نفسها ومع اجلميع .
   

- هل أنِت سعيدة وراضية باملجمل؟  
عائلة  وسط  وخصوًصا  جًدا  سعيدٌة  أنا  طبًعا. 
حاضنة وأسرة دافئة محّبة وأصدقاء محّبني. كما 
منحني  ما  وعلى  نعمه  على  دائًما  الله  أشكر 
إّياه من حياة أسرّية سعيدة وجناحات في مجال 

ّي. عملي الفّن

فما  املعاناة..  ُد  ي ول الفّن  إّن  ُيقال   -
هو رأيِك بهذه املقولة؟! 

معاناة  دون  من  وإبداعّي  حقيقّي  فّن  يوجد  ال 
إنسان  ولكّل   أحياًنا.  مأساوّية  وجتارب  وآالم 
وفّنان جتربته اخلاّصة وأملُه اخلاّص، أيًضا.. وكّل ألم 
وكّل جتربة تختلُف عن األخرى  في ِحّدِتَها؛ ومن 
البديهّي أّن اإلنساَن مهما واجهتُه ظروف عصيبة 
املؤلم  الواقَع  ويرفَض  ى  يتحَدّ أن  عليه  وقاهرة 
الّصعوبات،  على  يتغّلب  كيف  ويعرَف  واملرير، 
ات إلى إيجابّيات، ويحّقق الّنجاح  َيّ ويحّول الّسلب

رغم كّل الّظروف القاهرة.      

وطيدة  عالقة  هنالك  بأّن  أعلم   -
بيعة وبالّسفر.. تربطك بالّط

وجمالها  بنقائها  الّطبيعة  أعشق  إّني  نعم، 
حياتي   من  مرحلة  وفي  وبحارها..  وجبالها 
سافرُت كثيرًا لسبب ظروف وأوضاع عملي اّلتي 

تتطّلُب ذلك.

وحكمُتِك  فلسفُتِك  هي  ما   -
ة؟   ّي ات احلي

البحث  مرحلِة  في  زلُت  ما  الّلحظة  هذه  حّتى 
عنها..  

- هل حّققت أحالِمِك وطموحاِتِك أو 
يه؟! ما تسعَني إل

ما  فالّطريق  أحالمي،  من  بسيًطا  جزًءا  حّققُت 
زالت طويلة، فهنالك العديد ّمما أحلُم  به، وأطمُح  
إلى حتقيقِه..  «لو بّطلنا نحلم  منوت» (أغنّية 

حملّمد منير).

- َمن تّتخذين لك قدوةً؟
ولكن  قدوًة،  أّتخذها  نة  معَيّ ة  شخصَيّ توجُد  ال 
فّي  ُر  تؤَّث اّلتي   ات  الّشخصَيّ من  العديد  هنالك 
من خالل أعمالها ومواقفها، اإلنسانّية والوطنّية 

واالجتماعّية، وغيرها.   

جنهلها،  أخرى  مواهب  لديِك  هل   -
عدا الّتمثيل، من رسم وعزف وكتابة 

وما إلى ذلك؟!
أحّب الرّسم كثيرًا، ولدّي بعض احملاوالت من حني 
الوقت  أنتظر  ولكّني  الكتابة،  أحّب  كما  آلخر؛ 

املناسب لصقل وتنمية هاتني املوهبتني.

- ما هو املكان احملّبب لديك؟
أحّب أن أقضي ساعات طوال على شاطىء البحر، 
وعلى سفوح جبل الكرمل، للتمّتع بجمال مدينة 

حيفا.. فأمتّتع بالتواجد في منطقة مار إلياس.

- ُيقال إَنّ الفّن والزواَج ال يلتقيان حتت 

سقٍف واحد.. ما رأُيِك بهذِه املقولة؟!
يختاره  وما  الزّواج  بني  عالقة  ال  غبّية..  مقولة 
الفرد من مهنة.. فالزّواُج مبنيٌّ على أسس املوّدة 
اختياراته،  واحترام  اآلخر  وتقّبل  والّتفاهم  واحلّب 

من دون أن يطغى الواحد  على اآلخر.

ينه، وما هو أكثر  - ما هو أكثر ما حتّب
ما تكرهينه؟

ُه هو إبني، والّصدق كذلك.. وأمقُت  أكثُر َمن أحّب
كثيرًا اُخلبَث والتمّلق. 

احلياة،  احلّب،  في:  رأُيِك  ما   -
ّسعادة، واألمل؟  ال

قيمة  فال  عنُه  يَت  تخّل وإذا  اجلّنة،  هو  احلّب 
أن  أحاول  لذا  حّب،  دون  من  سعادة  ال  للحياة. 
أحّب كّل من حولي وأحب عملي وأحب احلياة.. 
عن  تخّلت  اّلتي  املريضة  األشخاص  عن  أبتعُد 

احلّب وانشغلت في الكراهية واحلقد. 

ة سريعة.. - أسئلة شخصّي
البرج: العذراء.

األكلة املفّضلة: الفريكة.
الّشراب املفّضل: الّشاي والزهورات.
اليوم املفّضل: اخلميس واجلمعة.  

الّلون املفّضل: األزرق واألخضر.  
العطر املفّضل: ال يوجد نوع عطر ُمحّدد.  

- كلمة أخيرة لقّراء صحيفة «حيفا»..
أشكر صحيفة «حيفا» على هذا الّلقاء، وأمتّنى أن 

أكوَن عند حسن ظّن اجلميع.

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

إلى  األقرب  ألّنهم  وأحياًنا  احملترفني،  احلقيقّيني 
املخرج أو املنتج.. ولهذا ُيقّدُمون األعمال الّسّيئة 
األمر  وهذا  الفن.  عن  ا  ـً ّي كل والبعيدة  والرّديئة، 
ال يقتصر فقط على مجال الفّن والّتمثيل، بل 
جتده في املجال اإلعالمّي والّثقافّي واألدبّي أيًضا، 
حيث حتاول بعض اجلهات إبراَز وتسويَق أشخاص 
والّثقافة  األدب  عالم  على  ودخيلني  طفيلّيني 
منهم  يجعلوا  أن  ُيريدوَن  والّصحافة،  واإلعالم 
كّتاًبا وأدباء وصحافّيني وإعالمّيني بأّي ثمٍن كان، 

ألهداف شخصّية!
محلّيني  ومخرجني  لفّنانني  ة  َيّ فن أعماٌل  وهنالك 
وتفوُق  تضاهي    - ذكرت  ما  عكس  على   -
ّي اإلبداعّي في العالم  هذه األعمال املستوى الفّن
العربّي، وعلى املستوى العاملي  أيًضا، من جميع 
الّنقاد  كبار  من  إيجابّي  بنقد  وحتظى  الّنواحي، 

الفّنّيني العرب والعاملّيني.

نا عن املهرجانات  ي - هل لك أن حتّدث
ا  ـً ّي محل يها،  ف شاركِت  اّلتي  ة  ّي الفن

ا؟! ـً ّي وعامل
شاركت في الكثير من املهرجانات، منها: مهرجان 
في  شاركُت  كما  مرّات.   3 (تونس)،  «قرطاج» 
عديدة  مهرجانات  في  واشتركُت  اجلزائر.  مهرجان 
في إيطاليا، وغيرها من الّدول. كما شاركت في 
على  الفنّية  واملناسباِت  االحتفاالت  من  الكثير 
املشاركات  هذه  جميع  وفي  العاملي؛  املستوى 
الحظت أّن الفّنانني الفلسطينّيني يحظون مبعاملة 
تقديرًا  الّنظير،  منقطع  وبإحترام  وممّيزة،  خاّصة 
ّي الدرامي اإلبداعّي، ويحصدون في  ملستواهم الفّن
واألوسمة  اجلوائز  واحلفالت  املهرجانات  هذه  مثل 

بشكل دائم.  

وانتشاًرا  شهرًة  حّققِت  لقد   -
بني  من  وتعتبرين  ا،  ـً ّي ودول ا  ـً ّي الفّنانات املتصّدرات، فكيف وصلِت محل

إلى ذلك؟
والعمل  املستمرَّة  املثابرة  لسبب  يعود  ذلك  كّل 
ؤُوب على ذاتي ونفسي، وتطويري بشكل دائم،  الَدّ
أطمُح  ودائًما  دور..  كّل  في  والّتنويع  والّتجديد 
يِه.  إل وصلُت  مبا  أكتفي  وال  واألفضل،  للجديد 
أنا في مرحلة تطوير وجتديد دائمني، وكّل عمل 
بحسب  أشّكلها  بيضاء  كورقة  أكوُن  يِه  إل أدخُل 
وأكتشف  أتعرُّف  دور  كّل  وفي  الدور.  متطّلبات 
ف وأتأقلُم مع الّشخصّية  نفسي من جديد، وأتكَيّ
ٍة جديدة تتالَءُم  اّلتي أجّسدها، بشكل خاّص وبحَلّ
العمل  على  أدأب  مرّة  كّل  وفي  معها.  وتتناغُم 
اجلمهور  وأفاجئ  نفسي  ألحتّدى  مدروس  بشكل 
ة اجلديدة واملرّكبة اّلتي تختلف  في أداء الّشخصَيّ
عن سابقتها. أحّبذ أداء دوَر كبيرات الّسّن، دور 
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الّشياطني.. فإّنه، فعًال، لن َترضى عنَك اإلخواُن 
وسنزورِك،  َتهم..  ِملَّ تّتبَع  حّتى  األمريكان  وال 
ا، إذا اللُه شاء.. وعماٌر مصُر الوّالدة.. حتًما، قريًب

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

 ÆÆ‰U¹b½u*« w�
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هذه  (في  األصل  فرنسّية  كلمة  «مونديال» 
ّي أو العاملّي  املرحلة)، «mondial»؛ وتعني األَُممِ
ّي)، وهي تعود – في األصل –  وْل ّي (الدَّ وَل أو الدُّ
إلى كلمة «monde»، أِي األرض، ومن هنا لنا 
في  اجلذر  وجذر  األصل  أصل  إلى  رّدها  نبدأ  أن 

ّية، ولكن ليس اآلن، فلكّل حديث إّبان. العرب
يكون  عندما  حالَْني،  في  كبيسة  الّسنة  أرى 
كّل  مرًّة  ولًدا (يوًما)  وعشرين  لتسعة  أًبا  ُشباط 
كّل  مرًّة  املونديال  يحّل  وعندما  سنوات،  أربع 
من  أربع سنوات، أيًضا، فإْن حّل وكان ُشباط – 
الّسنة  كانت  وعشرين،  لتسعة  أًبا   – العام  ذاك 

كبيسة، مرّتْني.
ا، لن أشّجع املنتخب اجلزائرّي،  ًيّ ا وعرب أنا، شخصًيّ
مثًال؛ لسلوكه الّناقص مع شقيقه األكبر، املنتخب 
املصرّي، في أثناء تصفيات القارّات لهذه الكأس 
ترعرعُت  اّلذي  املنتخب  أشّجع  لن  كما  العاملّية. 
على تشجيعه، أملانيا؛ لفرط سياستها املجحفة 
في الّسنوات األخيرة، وهو ما لم يُعد ُيهضم. بل 
غانا؛  منتخب   – األولى  املرتبة  في   – سأشّجع 
كما  وعاّم..  شخصّي  وجيه،  سبب  من  ألكثر 
سأشّجع – في املرتبة الّثانية – املنتخب الرّوسّي؛ 
لسياسة بالده األكثر شرًقا وشرًفا وعدًال ومنطًقا 
الّنازلة  الغاب،  العالم  هذا  في  وصالبة؛  وأصالة 
روسيا  أعني   – واّلتي  أمريكا،  وجه  في  صفًعا 

سنوات،  أربع  بعد  العالم  كأس  ستستضيف   –

في 2018.
هذه  تكون  أن   – األعزّة  قرّائَي   – لكم  ووصّيتي 
والّتعبير  الّتسامح  إلبداء  سانحة  فرصة  املناسبة 
غرباء  بعًضا،  بعضنا  جتاه  اخلالص  الوُّد  عن 
وأزواًجا  ونساء،  ورجاًال  وأصدقاء،  وزمالء  وأقرباء، 
لطفاء؛ راجًيا أّال يفرّق بيننا الّصراع على لعبة 
أهَو  اآلن،  سُيشاَهد  ما  على  الّنزاع  أو  قدم،  كرة 
املسلسُل أم لعبُة كرة القدم أم غيرُهما. ال سّيما 
أّن ذلك كّله سيتزامن مع قرب حلول وحلول الّشهر 
اإلنسان؛  رمضان  واملغفرة،  الّتوبة  شهر  الفضيل، 
ومسيحّيني  مسلمني  جميًعا،  أدعوكم  حيث 
اإلنسانّية  بأخالقه  الّتخّلق  إلى  وَعلمانّيني، 

األممّية، األعلى واألَوْلى واألكبر.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!

أو  ذلك  الحظ  من  كلِّ  إلى  ْعًدا،  وبَ ْبًال  َق أعتذر، 
املّدة؛  هذه  كَلّ  القْسرّي  غيابَي  عن  يالحظ،  لم 
ّية – أّيها األعزّة – أو ُقِل األدب  فالعملّية الكتاب
باعتبار أّن ما نكتبه أدب  أو الفّن بوجه عاّم – 
شكل  ذا  ا،  سوًيّ تعبيرًا  يتمّثل  كيما   – فّن  أو 
له  بّد  ال  ورائحة،  ولغة  وطعم  ومعًنى،  ومضمون 
والرّطوبة  والبرودة  احلرارة  من  أدنى  منسوب  من 
خاّصة،  ِمزاجّية  حالة  من  له  بّد  وال  واخلصوبة، 
معتدلة قْدر اإلمكان، كما ال بّد له من منسوب 
في   – الكتابة  أّنها  سّيما  ال  الفرح،  من  أدنى 
أو  األدب  وظيفة  إّن  وحيث  فرح،  فعُل   – األصل 
َم  ُمذ «عّل  – واألساس  األُّس  في  عاّم،  بوجه  الفّن 
ا كان موضوع هذا األدب  ها» – أًيّ آدَم األسماَء كلَّ
أو الفّن وإِن احلزَن كان، ما هي إّال توسيع ِمساحة 
الفرح في هذا العالم وبني الّناس. وهو يفعل ذلك 
– هذا األدب أو الفّن – من خالل مسعاه األزلّي 
األبدّي الّسرمدّي الّدؤوب للفت حواّسنا إلى – أو 
بأدوات  واألمثل،  واألكمل،  باألجمل،   – تذكيرنا 
وآلّيات ومواهب ومهارات وقدرات وكرامات ولغات 
يطول فيها حّتى اإليجاز. كما ال بّد له، طبًعا، 
هذا األدب أو الفّن من مّتسع في الزّمان واملكان، 
في مثل هذا املَْعَمعان.. اّلذي ال ُيبقي على حجر 

وال شجر وال إنسان؛ وفي هذه اِملنطقة من املُناخ 
والّناس، بوجه خاّص.

«املصرّي»،  الكوفّي  العراقّي  الّصوفّي  قال  وقد 
محّمد  الله  عبد  أبو  واملخاَطبات»،  ذو «املواقف 
ّفرِّي، قّدس الله سرّه (توّفي 354هـ./965م.)  النِّ
رْه كتاًبا وحوّرناُه نحن، أعاله، ُعنواًنا:  ما لم يحّب
كّلما اّتسعِت الرّؤية (الِعبرة) ضاقِت الِعبارة. وهو 
اّلذي ُيروى عنه أّنه من عمق إميانه َفَفرِْط تواضعه، 
ما كان يكتب ما يقول، بل كان ينقله إلى ُمريديه 
ا لغيابي  ًيّ ا آخَر إضاف مشافَهًة. فلرّمبا كان هذا سبًب
الِعبرة  أو  الرّؤية  اّتسعِت  حيث  مؤّخرًا؛  عنكم 
فريدة  بحالة  أِصبُت  حيث  أو  الِعبارة،  فضاقِت 
وخاّصة من الّتواضع غيِر اّلتي أعرف، ليَت ِشْعري..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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بحسن  بك؛  لنا  وهنيًئا  مصر..  يا  لك  هنيًئا 
اختيارك إّياه رئيًسا، جناب املشير املثّقف، املؤمن 
املسلم «الِقبطّي» «اليهودّي»، الّسلفّي الَعلمانّي 
سعيد  الفّتاح  عبد  اإلنسان،  العربّي  الّصوفّي، 
وفيِك  فيه  نتوّسم  إّننا  الّسيسي.  خليل  حسني 
ِر املؤمنَني ال إخواَن  ا.. وبِشّ خيرًا كثيرًا، وفتًحا قريًب

11:00
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واملواد  الّسموم  من  اجلسم  تنقية  أّن  شّك  ال 
«ديتوكس»  نظام  باسم  يعرف  ما  أو  الّضارة 
ا على صّحة ونضارة البشرة،  ـً ّي ينعكس إيجاب
األسباب  تكون  ما  ا  غالًب وامللوّثات  فالّسموم 
الرئيسّية وراء ظهور البثور واإللتهابات وفقدان 

البشرة لنضارتها ومظهرها الّالمع املُشرق.
«ديتوكس»  حمية  عن  كثيرًا  سمعنا  وقد 
من  اجلسم  تنقية  إلى  تهدف  اّلتي  ّية  الغذائ
الّسموم ومن ثّم تخفيف الوزن والتخّلص من 
مظاهر الّسمنة. لكن هل تعلمني أّن «ديتوكس» 
ال يحتاج فقط إلى اّتباع نظام غذائي بعينه 
على  يقوم  حياة  أسلوب  اعتباره  ميكن  وإّمنا 
مجموعة من اخلطوات والعادات اليومّية اّلتي 
وإنقاص  اجلسم  تطهير  على  فقط  تساعد  ال 
وصحّية. نضرة  ببشرة  والّتمّتع  بل  الوزن 
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أسهل  هو  املاء  من  وفيرة  كمّيات  تناول  إّن 
الّطرق لتنقية اجلسم، فاملاء يساعد على طرد 
خالًفا  هناك  أّن  ورغم  اخلاليا.  وتنقية  الّسموم 
ا،  ـً على كمّية املاء اّلتي يحتاجها الفرد يومّي
ينصحون  الّتغذية  اختصاصّيي  أغلب  أّن  إّال 
مع  العطش  إلشباع  األّول  االختيار  املاء  بجعل 
الّتقليل من مشروبات القهوة والّصودا وعصائر 
خطوات  فهذه  بالّسكرّيات،  الغنّية  الفواكه 

عظيمة لتنظيف اجلسم.
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خالل عملّية العرق، تتفّتح مسام البشرة وتخرج 
من خاللها سموم اجلسم، لذا ينصح باستخدام 
جلسات الّساونا بني الفينة واألخرى، حيث تعّد 
وسيلة رائعة إلفراز العرق، كما ينصح مبمارسة 
حتفيز  في  تساعد  اّلتي  الرياضّية  الّتمارين 
الّدورة  تنشيط  جانب  إلى  التعرّق،  عملّيات 
الّدموّية باجلسم، وتنظيم عمل اجلهاز الهضمّي، 
نظيف. جسم  على  للحصول  مهم  أمر  وهو 
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من  بقايا  تترّسب  العرق،  إفراز  عملّية  بعد 
يستلزم  ما  وهو  البشرة،  مسام  داخل  الّسموم 
تنظيف املسام بشكل فّعال من خالل عملّية 
الّتقشير اّلتي ستقوم أيًضا بإزالة خاليا اجللد 

ا وُمشرًقا. ـً املّيت ومنح البشرة مظهرًا صحّي

 U Ò¹dJ Ò��«Ë WFÒMBÔ*« W¹cžú� ô

حمية  عن  الّتغذية  خبراء  يتحّدث  عندما 
عن  متاًما  الُبعد  يعنون  فهم  «ديتوكس»، 
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للعملّيات  تخضع  اّلتي  عة  املُصنَّ املأكوالت 
ّية  الغذائ القيمة  عدمية  واألطعمة  ّية  الكيمائ
(البطاطا  كالّشيپس  الّسريعة  الوجبات  مثل 
املقلّية) والكافيني والقهوة والّسّكر واملشروبات 
عة. فهذه األطعمة تسّبب إدخال  الغازية واملُصنَّ
وينصح  للجسم.  الصحّية  وغير  الّضارة  املواد 
واخلضراوات  بالفواكه  األطعمة  هذه  باستبدال 
والعصائر الّطازجة حيث إّن هذه األطعمة تسهم 

في تطهير اجلسم.
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املضاّدة  باملواد  بغناه   (C) ڤيتامني  يتمّيز 
املناعي  اجلهاز  عمل  يدعم  أّنه  كما  لألكسدة 
والكبد في عملّية طرد الّسموم من اجلسم ومن 
ورغم  البشرة،  وصّحة  نضارة  على  احلفاظ  ثّم 
أهمّية هذا الڤيتامني القصوى للجسم للقيام 
هذا  ينتج  ال  اجلسم  أّن  إّال  احليوّية،  بوظائفه 
الڤيتامني، وإّمنا يحصل عليه من خالل الغذاء. 
عصير  الرائعة  الڤيتامني  هذا  مصادر  ومن 

البرتقال والّتوت والپاپايا والفلفل.
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إّن األطعمة الغنّية باأللياف الّطبيعّية، تساعد 
يهدف  اّلذي  األمعاء،  جهاز  عمل  دعم  في 
بطبيعته لتخليص اجلسم من الّسموم ونفايات 
األطعمة،  هذه  وتشمل  املفيدة.  غير  الّطعام 
الّسوداء. والفاصوليا  والّتوت  والّلوز  الّشوفان 
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تطهير  عملّية  جناح  في  يسهم  الّسليم  الّنوم 
اجلسم من الّسموم. فعندما يأخذ اجلسم قسًطا 
يعطيه  هذا  فإّن  يوم،  كّل  الراحة  من  كافًيا 
على  احليوّية  بوظائفه  للقيام  الكافية  الفرصة 
أّمت وجه وتطهير نفسه من املواّد الّسامة. كما 
بصورة  خالياها  بتجديد  للبشرة  ُيسمح  أّنه 
سليمة. لذا فإّن النوم مبكرًا لفترة ال تقّل عن 6 
ساعات واالستيقاظ مبّكرًا من الّطرق الّطبيعّية 
الفّعالة في التخّلص من سموم اجلسم والبشرة.
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مصففي  اختيار  مت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

صالون دانيال لالشتراك بأهم حدث في مجال 
تصفيف الشعر لهذه السنة، أال وهو افتتاح 
اكبر أكادميية لتصفيف الشعر في البالد، 
وهي أكادميية شركة لوريال پاريس العاملية.

شعر  دانيال  كارول  صفف  احلدث  هذا  في 
العارضات على املسرح أمام كادر مصففي 

شعر من جميع أنحاء البالد.
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 وتلقى جائزة شكر خاصة من لوريال پاريس 
نالت  التي  الرائعة  التصميمات  على 

إعجاب جمهور املصففني.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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اإلميان بالقدر هو الرّكن الّسادس من أركان اإلميان؛ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى جعل القضاء والقدر 
أمرًا واحًدا، وقالوا: هو الّنظام احملكم اّلذي وضعه 
الّله لهذا الوجود والقوانني العاّمة، والّسنن اّلتي 
اآلخر  والبعض  مبسّبباتها.  األسباب  بها  ربط 
قال: القَدر، علم الّله مبا تكون عليه املخلوقات 
تعالى  الّله  إيجاد  والقضاء،  املستقبل؛  في 

لألشياء حسب علمه وإرادته. 
وقال   ِبَقَدرٍ}،  َخَلْقَناُه  ْيٍء  َش ُكلَّ  ا  {ِإَنّ تعالى  قال 
ِإَالّ  ُنَنزُِّلُه  وََما  َخزَاِئُنُه  ِعْنَدَنا  ِإَالّ  ْيٍء  َش ِمْن  {وَِإْن 
ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم}. وقد عرّفه اإلمام أحمد «القدر قدرة 
ِدِه َمَلكوُت ُكِلّ  َي الرّحمن»، مبعنى ما قرّره الله {ِب
يجري  شيء  «وكل  الّطحاوي  قال  ولهذا  َشيٍء}. 
بتقديره ومشيئته. ال مشيئة العباد إّال ما شاء 
الله. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن». 

في  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  ّخلص  وقد 
االعتقاد  األولى:  مراتب..  أربع  إلى  املجال  هذا 
أن  قبل  العباد  أعمال  القدمي  في  علم  الّله  أّن 
يعملوها. الّثانية: أّن الّله كتب هذه األعمال في 
الّلوح احملفوظ. الّثالثة: أّن مشيئة الّله هي التي 
أوجد  الله  أّن  الرّابعة:  شاملة.  قدرته  ألّن  تنّفذ 
مخلوق.  سواه  ما  وكّل  اخلالق،  ألّنه  املخلوقات 
واالعتقاد بالقدر خيره وشرّه: عندما يضاف األمر 

إلى الّناس واملخلوقات. 
خير  بعلمه  يقدره  ما  فكّل  لّله  بالّنسبة  أّما 
حيث إّن اإلنسان قد يرى في أمر ما شرًا ولكّنه 
في علم الّله خير مثال املرض يحسبه اإلنسان 
ا من أسباب املغفرة للّذنوب،  شّر والّله جعله سبًب
وخلق إبليس قد يعتبره اإلنسان شرًا ولكن الّله 
ى  ا للّتوبة، كما حصل مع آدم. {َفَتَلَقّ جعله سبًب

ِه}. ْي ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَل آَدُم ِمن رَّبِّ
بعد وسوسة الّشيطان ومعصيته لّله، ذلك ليغلق 
على من يحتج بقوله «لو شاء الّله ما أشركنا»، 
إليها  الّدافع  املعصية  طريق  علمهم  قدره  فمن 
إبليس، وبّني لهم طريق الّنجاة منها. ولهذا هل 
يعقل أن يقول قائل: نويت القتل ألّن رّبي قّدره 
ملثل  فيقال  الّله؟!  أمر  لتنفيذ  ذاهب  فأنا  لي، 
هذا وَمن على شاكلته من العصاة: هل اّطلعت 

على الّلوح احملفوظ حّتى تقرّر ما قّدره لك؟ 
 * ِباْلَفْحَشاِء  ُر  َيْأُم َال  َه  الَلّ ِإَنّ  {ُقْل  يقول  والّله 
املفهوم  َتْعَلُموَن}.  َال  َما  ِه  الَلّ َعَلى  وَن  أََتُقوُل
الّصحيح يقول إّن اإلنسان مطلوب منه أن ينّفذ 
أمر الّله ويجتنب نواهيه، وال يكّيف نفسه على 
ما يروق لهواه، ألّن الله خلق اإلنسان وجعله قادرًا 
على متييز اخلير من الّشّر والّضالل من الهدى، 
وهو قدر الّله على أفعال العباد؛ لهذا عند توبة 
العبد من املعصية يكون قد وافق رّبه مبا يحّبه 

وإذا أصّر على املعصية خالف رّبه مبا يحّبه. 
ٌيّ َعْنُكْم * وََال  َه َغِن قال تعالى {ِإْن َتْكُفرُوا َفِإَنّ الَلّ
رَْضُه لَُكْم}؛  َر * وَِإْن َتْشُكرُوا َي اِدِه اْلُكْف َب َيرَْضى ِلِع
مبا  اخلوض  املرء  يحاول  أن  مكان  في  يصّح  وال 
قضاه الّله وقّدره قبل حصوله. فهذا باب ُمظلم 
يهلك فيه من يلجه كما بّني ذلك اإلمام علي 
الّله  ألّن  تسلكه»؛  فال  ُمظلم  «طريق  للّسائل 
وَن}.  ْسَأُل ْم ُي ا َيْفَعُل وَُه ْسَأُل َعَمّ تعالى يقول {َال ُي

يسلم  القدر  في  الّسليمة  العقيدة  وصاحب 
تفاصيلها.  عن  يسأل  وال  وإرادته،  الّله  حلكمة 
شيء  كّل  أّن  على  األوائل  املسلمون  أجمع  وقد 
كائن إلى يوم القيامة مكتوب في أم الكتاب. 
رًدا  الديلمي  ابن  على  كعب  بن  أبي  رّد  وقد 
بليًغا حني سأله، قائًال: قد وقع في نفسي شيء 
قلبي.  من  يذهب  الّله  لعّل  فحّدثني  القدر  من 
وأهل  الّسماوات  أهل  ب  عذَّ الّله  أّن  «لو  فقال 
أرضه، عّذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت 
ا في سبيل الّله ما قبله الّله منك،  مثل أحد ذهًب
يكن  لم  أصابك  ما  وتعّلم  بالقدر،  تؤمن  حّتى 
ليخطئك ولو مّت على غير هذا لدخلت الّنار». 
خلق  ما  أّول  الرّسول (ص): «إّن  قال  ذلك  وفي 
وما  رّب  يا  فقال:  أكتب؛  فقال:  القلم.  الّله 
أكتب؟ قال: أكتب مقادير كّل شيء حّتى تقوم 
األّول،  الرّعيل  حملها  العقيدة  وهذه  الّساعة». 
ففتحوا البالد ودعوا العباد ومثل أمامهم قول 
اجتمعت  لو  األّمة  أّن  «واعلم  (ص):  الرّسول 
بشيء  إّال  ينفعوك  لم  بشيء  ينفعوك  أن  على 
قد كتبه الّله لك. وإن اجتمعوا على أن يضرّوك 
عليك»..  الّله  كتبه  قد  بشيء  إّال  يضرّوك  لم 
الفارسي  سلمان  فهم  مثل  جميًعا  ففهموا 
الّناس  قول  ما  للّسائل:  جوابه  من  املستشف 
أّن  «تعلم  قال  وشرّه.  خيره  بالقدر  تؤمن  حّتى 
لم  أصابك  وما  ليصيبك  يكن  لم  أخطأك  ما 
يكن ليخطئك».. فمن كانت عقيدته كذلك ال 
ميكن أن يجنب عن كلمة احلّق ونصرته، وال ميكن 
به  نازل  املقدور  أّن  لعلمه  رزقه  على  يخاف  أن 
ال محالة وغير املقدور لن يحيق به، وفي ذلك 

قال أحدهم: 
أّي يومي من املوت أفّر   

يوم ال قدر أو يوم قدر 
يوم ال قدر ال أرهبه

ومن املقدور ال ينجو احلذر 
وال يفهم من ذلك االعتقاد ترك األخذ باألسباب 
املشروعة بحّجة القدر، فيكون ذلك دليل جهل 
ُسئل:  حني  ذلك  على  النبي  رّد  وقد  بحقيقته 
بها،  نتقي  وتقى  بها،  نسترقي  رقى  أرأيت 
وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الّله شيًئا؟ 
فقال: «هي من قدر الّله»، لذلك على الّطالب 
أن يدرس لكي ينجح وعلى الطبيب أن يجري 
وعلى  يشفى  حّتى  للمريض  اجلراحّية  العملّية 
العامل أن يجد في عمله حّتى ينجزه. فأعمال 
العباد من قدر الّله في هذا الكون فليحسنوا 
في  وجودهم  من  الغاية  توافق  حّتى  بأعمالهم 

هذه الدنيا.
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هذه  في  الفلسطينّيني  الكّتاب  اّحتاد  يستعّد 
األّيام لعقد مؤمتره في نهاية األسبوع القادم في 
الّساحة  تشهد  املناسبة  وبهذه  شفاعمرو،  مدينة 
واملؤمتر،  االّحتاد  حول  ونقاشات  حتركات  ّية  األدب
وهنالك اجتهادات مختلفة في هذا املجال، األمر 
الذي إن دّل على شيء إّمنا يدّل على أهمّية وجود 
ضرورة  على  والّشعراء  األدباء  وإصرار  االّحتاد، 

وجود إطار يوّحدهم وميّثلهم ويهتم بشؤونهم. 
إّال أّن األمور لم تتوقف عند هذا احلد، بل تعّدتها 
سياسّية  أحزاب  وتدّخل  بيانات  تراشق  إلى 
األدبّي  اإلطار  هذا  على  للسيطرة  محاولة  في 
سياسّية  أحزاب  وسيطرت  سبق  كما  الّثقافي، 
على أطر ثقافّية وفنّية أخرى، مما دّعم الشللّية 
ال  اّلذي  األمر  والّثقافّية،  الفنّية  األوساط  في 
الّثقافّية  حركتنا  على  ال  واخلير  بالفائدة  يعود 

وال الفنّية. 
األدباء  من  ملجموعات  اجتماعات  ُعقدت  كما 
ملؤمتر  استعداًدا  الّثقافّية  حركتنا  شؤون  لبحث 
خاللها  من  ّمت  الفلسطينّيني،  الُكّتاب  اّحتاد 
اإلعالن عن ترشح أدباء لرئاسة االّحتاد، وأحد هذه 
نادي  في  حيفا،  مدينة  في  ُعقد   االجتماعات 

حيفا الّثقافي. 
وهنا أريد أن أتوّقف قليًال ألوّجه همسة في أذن 
وجنّله،  نحترمه  الذي  الّنادي  هذا  على  القّيمني 
اته  ّي فّعال خالل  من  ا  ـً ّي ثقاف مركزًا  أصبح  واّلذي 
ّية، وأصبح وبحق عنواًنا  الّثقافّية وأمسياته األدب
كان  واملنطقة؛  حيفا  مدينة  في  واملثّقفني  لألدباء 
نشاطاته  في  يستمر  أن  النادي  بهذا  األجدر 
الّثقافّية وأن ال ُيقحم نفسه في صراعات األدباء 
على  فريًقا  فينصروا   االّحتاد،  في  األعضاء 
من  مجموعة  عقد  خالل  من  آخر،  فريق  حساب 
ا لهم في هذا الّنادي.  ـً ّي األدباء اجتماًعا انتخاب

املدن  إلى  انتقلت  ّية،  االنتخاب املعركة  حّدة  إّن 
واملثّلث،  اجلليل  منطقتي  في  ّية  العرب والقرى 
والزيارات  احملادثات  وُجترى  الّلقاءات  فُتعقد 
في  للّتباحث  املقاهي  في  والّلقاءات  البيتّية 
االّحتاد،  إدارة  في  سيكون  ومن  االّحتاد،  مصير 

ومن سيتوّلى منصب رئيس االّحتاد. 
كما انتقل الّنقاش إلى صفحات «الفيسبوك»، 
فأخذ بعض األدباء يطرحون أفكارهم وطروحاتهم  
على صفحات «الفيسبوك»، وقام بعض األدباء 
باإلعالن عن خوضهم االنتخابات لرئاسة االّحتاد 
ُينشر  ما  يتابع  ومن  «الفيسبوك».  خالل  من 
حول هذا املوضوع  ُيخّيل له أّنه بصدد انتخابات 
أكتب  وهنا  كنيست،  أو  محلّي  مجلس  رئاسة 
بهذه الّصيغة ال للسخرية بقدر ما أنا مندهش 
حملة  اهتمام  ومدى  االنتخابات،  هذه  حّدة  من 
األقالم بها؛ وهذا األمر ُيعزّز شرعّية اّحتاد الُكّتاب 
ومكانته وأهمّيته، وُكّلي أمل أن ال يختفي هذا 

إّمنا  االنتخابات،  انتهاء  بعد  باالّحتاد  االهتمام 
ليكن هذا االهتمام الّشرارة إلعادة بناء هذا اإلطار 

الهام واحليوّي، وإعادة تنظيمه ومأسسته. 
يكون  أن  فآمل  لالنتخابات،  بالّنسبة  أّما 
كنخبة  فنحن  املرّشحني،  بني  شريًفا  الّتنافس 
بنا  تليق  تصرفاتنا  تكون  أن  يجب  ثقافّية 
ومبكانتنا، ال أن ننزلق إلى أساليب ُمخجلة من 
ضمير  هو  فاألديب  آنّية،  مكاسب  حتقيق  أجل 
الّشعب، فهل نتنازل عن هذا الّلقب العظيم من 

أجل منصب أو مكسب معّني؟!
الكّتاب  اّحتاد  تأسيس  عن  اإلعالن  ّمت  لقد 
نتيجة  كان  واّلذي   ،(21/2/2010) بتاريخ 
وخّططوا  واجتمعوا  بادروا  وشعراء  كّتاب  جهود 
مّر  اليوم  وحّتى  االّحتاد  تأسيس  ومنذ  وحتاوروا، 
هذا الّتنظيم مبراحل مّد وجزر من حيث الّنشاطات 
توّجه  أن  ممكن  انتقادات  وهنالك  والفّعالّيات، 
ومشاريع  جديدة  أفكار  طرح  أو  االّحتاد  إلدارة 
ال  ولكن  االّحتاد،  أداء  لتطوير  معّينة  ثقافّية 
يستطيع أحد أن ينفي بأّن االّحتاد - ورغم كل 
الّصعاب والعقبات - جنح بلّم شمل الكّتاب في 
بالدنا، واستطاع حّتى اليوم، وبحق، أن يحافظ 
يكن  ولم  والّثقافي،  األدبي  نشاطه  حياد  على 
بعض  كون  رغم  لالّحتاد،  ّية  حزب صبغة  هنالك 
معّينة،  سياسّية  ألحزاب  ينتمون  إدارته  أعضاء 
احلزبّي  انتمائهم  بني  بالفصل  جنحوا  ولكّنهم 

وانتمائهم لتنظيم أدبّي ثقافي.   
ملا  متابعتي  خالل  ولألسف،  أالحظ،  أّني  إّال 
النتخاب  االستعدادات  خالل  اليوم  يجري 
هيئات اّحتاد الُكّتاب الفلسطينّيني، أّنه هنالك 
وجلّي  مباشر  بشكل  تكن  لم  وإن   - محاوالت 
ّية وفئوّية، فهنالك  - جلّر االّحتاد لصراعات حزب
من وراء الكواليس يتّم دعم مرّشح معّني بسبب 
انتمائه احلزبّي، وهنالك بعض السياسّيني اّلذين 
يجّندون األدباء لدعم مرّشح معّني؛ زد على ذلك 
تقسيم  إلى  دعت  اّلتي  األصوات  بعض  ارتفاع 
أعضاء اإلدارة بشكل متساٍو من منطقتي اجلليل 
واملثّلث، األمر اّلذي أّكد لي أّن الدخول في هذه 
ُيعتبر  االعتبارات،  هذه  ومسايرة  الّصراعات، 
الّثقافّية  أطرنا  في  الهاوية  نحو  االنحدار  بداية 
بعد أن نخرت هذه االعتبارات أطرنا السياسّية 

والبلدّية واالجتماعّية. 
حول  يلتّفوا  أن  واملثّقفني  األدباء  أناشد  هنا  ومن 
العاّم  مؤمتره  في  ويشاركوا  له  وينتسبوا  اّحتادهم 
مدينة  في  القادم  األسبوع  في  سيعقد  اّلذي 
الفئوية  لالعتبارات  يسمحوا  ال  وأن  شفاعمرو، 
وأن  ّية،  االنتخاب احلمالت  مسار  في  ُتطرح  بأن 
ليبَق  ّية،  احلزب الّصراعات  عن  االّحتاد  يحّيدوا 
وليكن  االعتبارات،  هذه  كل  فوق  إطارًا  االّحتاد 
املؤمتر االنطالقة نحو تدعيم أسس االّحتاد وتعزيز 

مكانته لدعم األدباء واالهتمام بشؤونهم.
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واحد من أهّم األسئلة اّلتي ُتطرَح علّي بشكل دائم من ِقَبل 
عدد كبير من زبائني هو: «لقد اّتفقنا مع البنك على قسط 
أكبر  مببلغ  كانت  األُولى  الّدفعة  ولكّن  ُمعّني،  مببلغ  شهري 
بكثير من مبلغ القسط الّشهرّي املّتفق عليه! فما الّسب»؟

للقرض  ُمعّينة  مسارات  خلطة  بنيُتم  أّنكم  لنفترض 
 2,000 مببلغ  الّشهري  القسط  يكون  بحيث  الّسكنّي، 
الّسكنّي،  القرض  ملّف  على  بالّتوقيع  وُقمُتم  شاقل، 
الّالزمة،  الّضرورّية  واملَُعاَمالت  اإلجراءات  جميع  وأكملُتم 
وفي الّنهاية أعلَمُكم البنك بأّن مبلغ القرض الّسكنّي قد 
ّمت تسليمه لبائع البيت، ولكن عندما تسَتِلمون قسيمة 
الّدفع األولى ُتفاجأون أّنه بدًال من ُمطالبتكم بدفع القسط 
طريق  (عن  البنك  طالبُكم  قد  شاقل   2,000 مببلغ  األّول 
اخلصم املُباشر -הוראת קבע) بدفع مبلغ 3,500 شاقل 

على سبيل املثال! إّن األمر غريب وُمزِعج! 

موعد تسديد قسط القرض (الّسبب األّول):
لدفع  لكم  األنسب  اليوم  اختيار  منكم  يطلبون  البنوك  إّن 
بني  اإلختيار  يكون  البنوك  غالبّية  وفي  الّشهرّي،  القسط 
الّتواريخ الّتالية: أّول الّشهر (1)، العاشر منه (10) أو في 
اليوم اخلامس عشر من الّشهر (15)، لكّل شهر – وعليكم 
اختيار الّتاريخ األنسب لكم من بني الّتواريخ الّثالثة الّسابقة. 
الّشهر  من  األّول  بني  ُيؤَخذ  سكنّي  قرض  كّل  وللّتوضيح: 
يليه  اّلذي  الّشهر  في  األّول  القسط  دفع  يتّم  منه،  ـ15  وال
من  ـ13  ال في  ا  ـً ّي سكن قرًضا  أخذُمت  إذا  للّتوضيح:  (مثال 
اّلذي  الّشهر  في  األّول  القسط  بدفع  بون  فسُتطالَ الّشهر 

يليه، وليس في الّشهر ذاته).
ـ31 منه،  ـ16 من الّشهر وال كّل قرض سكني يتّم أخذه بني ال
فال يتم دفع القسط األول منه في الّشهر الّتالي، وإّمنا في 
ا  ـً ّي الّشهر اّلذي يليه. (مثال للّتوضيح: إذا أخذُمت قرًضا سكن
ُبون  سُتَطالَ  ،(22/1) الّثاني  كانون  شهر  من  ـ22  ال في 
شباط). شهر  في  وليس  آذار  شهر  في  القسط  بدفع 

قسًطا  دفع  عدم  إلى  بكم  يؤّدي  الّتوازُن  وعدم  اخللل  هذا 
قد  األشهر  بعض  في  إّنه  حيث  كامل،  شهر  عن  كامًال 
تدفعون مبلًغا أقّل من القسط الّشهري وفي بعض األشهر 
قد تدفعون مبلًغا أكبر من القسط الّشهري، وذلك يتعّلق 

بعدد األيام وبتاريخ الّدفع.
تاريخ  أو  يوم  تغيير  أردُمت  إذا  بأّنكم  تعلُموا  أن  املهّم  من 
الّدفع الفعلي الّشهرّي لألقساط ستضطرّون لدفع غرامة أو 
الّشواقل،  مئات  بضع  مببلغ  رسوًما  البنك  منُكم  سيجبي 
ا في موضوع اختيار تاريخ  ـً ّي لذلك من املُِهم جًدا الّتفكير مل

الّدفع الّشهري، واختيار اليوم األنسب لكم.
مببلغ  شهرّي  قسط  بدفع  التزمنا  أّننا  لنفرض  آخر:  مثال 
3,000 شاقل في األّول من كّل شهر وكّنا قد أخذنا القرض 
الّسكني يوم 20 من شهر كانون الّثاني (20/1)؛ سيتّم 
دفع القسط الّشهري األول في األّول من شهر آذار (1/3) 
وليس في األّول من شهر شباط (1/2). وبالّنسبة للقروض 

دفع  يتّم  فال  الّشهر  من  ـ16  ال في  أُِخَذت  اّلتي  الّسكنّية 
في  وإّمنا  الّتالي،  الّشهر  في  للقرض  األّول  الّشهرّي  القسط 

الّشهر اّلذي يليه.
ا ستدفعون قسط شهر شباط كامًال، باإلضافة إلى  ـً ّي عمل
11 يومًا من شهر كانون الّثاني، إضافًة إلى قيمة الفائدة 
ستضطرّون  وهكذا   ،(31/1 ولغاية   20/1 يوم  من  (أي 
الّشهرّي،  قسطتُكم  من   33% ـ  ب أعلى  قسٍط  دفع  إلى 
وستستغربون حينها لهذا األمر وسُتفاجأون (ألنكم خّططُتم 
أن تدفعوا مبلغ 3,000 شاقل، واكتشفُتم الحًقا أّن عليكم 

ـ %33 منه). دفع مبلغ أكبر من ذلك ب
حال  ففي  أيًضا؛  عكسّي  سيناريو  يحدث  قد  ولكن 
الّثاني  كانون  شهر  من  العاشر  في  ا  ـً ّي سكن قرًضا  أخذُمت 
شباط  شهر  من  األّول  في  بالّدفع  بون  سُتطالَ  ،(1/10)
ـ33%  (1/2)، وسيكون الّدفع أقل من القسط الّشهري ب

وأقّل من توّقعاتكم.

راِفَقة (الّسبب الّثاني): الّتكاليف األُخرى املُ
هنالك عدد من الّتكاليف املُرافقة واملُتعّلقة بالقرض الّسكنّي 

بشكل غير مباشر وال صلة لها بالقسط الّشهرّي.
بعض البنوك جتبيها بشكل ُمنَفِصل عن القسط الّشهري 
والبعض اآلخر يجبونها كجزء وإضافة للقسط الّشهري األّول 
ا يكُبر مبلغ القسط األول وقد ُيصبح ضعفني  ـً ّي وهكذا عمل

أو ثالثة أضعاف القسط الّشهري املُّتفق عليه. 
إضافتها  ّم  َتِت قد  اّلتي  والّتكاليف  الرّسوم  قائمة  هي  هذه 
إلى القسط الّشهرّي األّول (أو أّنكم على األقل ستضطرّون 

لدفعها بعد دفع القسط األّول مباشرةً):
- أتعاب ُمخّمن الّدار أو العقار.

- رسوم الّتسجيل في الرهن العقارّي ورسوم للحصول على 
املُستندات من الرّهن العقارّي.

- رسوم للّتسجيل في دائرة تسجيل األراضي.
- رسوم للحصول على وثيقة أصلّية للتسجيل املوّّثق في 

دائرة األراضي.
- رسوم فتح ملّف القرض الّسكنّي.

هذه الّتكاليف قد تصل إلى ألوف الّشواقل ويجب أن نكون 
جاهزين لدفعها، حيث إّنه قد يتّم دفعها عن طريق اخلصم 
وقد يتّم املُطالبة بها  القسط الّشهرّي األّول  املُباشر، ضمن 

بعد تسديد القسط األّول ُمباشرًة.
هذه  لتغطية  جاهزين  تكونوا  أن  هي  لكم  نصيحتي 
القروض  موضوع  في  االختصاصّي  تسألوا  وأن  الّتكاليف 
غير  وأنتم  ُتفاجأوا،  ال  لكي  البنك  أو  عنها  الّسكنّية 

حاضرين لدفع املبلغ املطلوب.

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

ظروفها اخلاّصة.
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عرف اإلغريق احلضارة الّطاعنة في الِقدم، 
فسّموها: «مسوبوتاميا»، أي ما بني 
الّنهرين؛ وهي أرض منخفضة تكوّنت 
الّنهران:  خّلفها  اّلتي  الترّسبات  من 
وإيديكنا. بارانون  أو  ودجلة  الفرات 

عّدة  العصور  مّر  على  سكنتها  وقد 
شعوب، نذكر منها الّسومرّيني، اّلذين 
اخترعوا  لذلك  واملهارة،  بالّذكاء  متّيزوا 
األلواح  على  سّجلوها  اّلتي  الكتابة 

ُعرفت  حروًفا  ثّم  ومن  مرسومة  رموزًا  فأصبحت  تطوّرت  ثّم  الّطينّية 
بني  ما  بالد  جنوب  سكنوا  اّلذين  األكدّيني  إلى  إضافًة  هذا  باملسمارّية. 

الّنهرين واآلشورّيني اّلذين اختاروا الّشمال مكاًنا لسكناهم.
ولن ننسى أن نذكر أّن هذه البالد اشتهرت بكثرة عدد اآللهة فيها، حيث 

ا. بلغت تعداًدا 3000 تقريًب
كما اشتهرت بشخصّياتها، ومنهم سرجون العظيم األكدّي، اّلذي أّسس 
اّلذين  الّشهير  وحمورابي  املتوّسط،  األبيض  من  عاملّية  امبراطوّية  أّول 
اآلشورّي،  وسنحاريب  اإلصالحّية،  وإجنازاته  باسمه  املعروفة  بقوانينه  برز 
الّسماء  على  استحوذ  اّلذي  آن  آلهتها  ومن  أوروك.  حاكم  وجلجامش 

وأنليل اّلذي استحوذ على األرض، ومن مع تنليل كانت والدة القمر.. 
الفكرّي  اإلبداع  أنواع  مختلف  في  املبدعني  لوالدة  خصبة  بيئة  هي  إًذا، 
ّياب  والفنّي واألدبّي والّشعرّي.. نذكر منهم في هذا اليوم بدر شاكر السَّ

ّية للّسياب».. مبناسبة إعالن عام 2014: «الّسنة العرب
ومن منطلق الرّغبة الّصادقة في املساهمة، ولو بصورة متواضعة، الستعادة 

صورته اّلتي يجب أن ُنبقيها حاضرًة وبعيدًة عن أّي تغييب ُنسّجل:
هو  ا  ـً حّق زال  ما  ومعطفه  أوًّال،  عاّمة  شخصّية  هو  الكبير  شاعرنا  بأّن 
املعطف العائلي للقصيدة، فهو كظاهرة إبداعّية ممّيزة له «هيمنُتهُ» على 
توليدات القصيدة مبختلف أشكالها. وقد اختلط فيها الّنفسي والّثقافّي 

وحّتى الّسياسّي، أيًضا..
فاملعروف عنه، أّنه مارس أدوارًا جتاوزت صورته الّشعرّية، ألّنه وضع نفسه 
تعصف  كانت  اّلتي  واأليديولوجّية  الّسياسّية  الّصراعات  سياق  في 
اته كشاعر مرهف  ّي باحلياة العراقّية في اخلمسينّيات، كّل ذلك رغم جوّان

احلّس، واّلتي متّيزت بكونها جوّانّيات: قلقة، متذّمرة، وساخطة..
نزوًعا  نفسه  على  أسبغت  كما  قصائده،  في  واضحة  جتّلت  احلالة  هذه 
ا.. وحني ندّقق الّنظر في فكرة الّتمرّد لدى شاعرنا  ـً وجودًيا ومترًّدا حسّي
نرى بأّنها لم تكن دائًما، سلوًكا ووعًيا ألسباب فنّية مجرّدة أو ناجمة عن 
تأّثره بالّثقافات األخرى والّترجمات اّلتي تلعب أحياًنا دورًا في تشكيل 

وعي الّشاعر ونّصه ونزعته.
بالّتغيير  «هوسه»  بسبب  بارزة  بصورة  ناجتة  ابنا  سّي عند  كانت  بل 
في  ذلك  ظهر  وقد  والكراهية،  خط  السُّ إلى  ونزوعه  واالحتجاج  واملغايرة 

نصوصه الّشعرّية والنثرّية واعترافاته ورسائله.
ا للجوع  فالّسياب اّلذي عاش حرماًنا وتركوه نهًب
واملرض كان شاعرًا ُملتزًما. وقد برز في الفترة 
الّشيوعي  احلزب  إلى  فيها  انتسب  التي 
وشارك  شعاراتهم  وحمل  فامتدحهم  العراقي، 
ـ«عاقبته»  ف نّظموها،  اّلتي  الّتظاهرات  في 
«هيت»  مدينة  في  معّلًما  بتعيينه  الّسلطات 
وراء  من  هدفوا  حيث  املدن،  عن  جًدا  الّنائية 
جدوى.  دون  لكن  ا،  ـً سياسّي نفًيا  ينفوه  أن  ذلك 
بعالقة  ارتبط  إيران  إلى  سافر  حني  فحّتى 
هناك. الّشيوعي  «تودة»  بحزب  وطيدة 

ال شّك أّن احلديث عن الّسّياب يطول يطول، وقد تناولت فصول حياته في 
صحيفة «حيفا» في أعداد سابقة، ميكن الرّجوع إليها..

لكن ما أريد أن أضيفه أّنه رغم كّل احملاوالت للنيل ما ُنسّميه «الكاريزما 
ّية» لترحيل ظاهرته من سياقها الّشعري إلى سياق شخصانّي  الّسياب
يوحي بالكثير من اإلشكاالت والّتقاطعات واألسئلة، خاّصًة فيما يتعّلق 

بشخصّيته املزاجّية.
دائًما،  الذاكرة  في  حاضرة  إبداعّية  وظاهرة  عالية  شعرّية  قامة  سيظّل 
ظاهرة موضوعة أمام املزيد من القراءات والّتأويالت واالجتهادات اجلديدة، 

تكشف الكثير الكثير عنه؛ كما تثير األسئلة حول شعرّيته املمّيزة.
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∫bK³�« W�UF� nB½Ë d²� w½UM� d¹dJ²Ð WO�UF�« W³�M�«  «– WOÐdF�«  «bK³�«

…œU¹e�«  fK−*«

205%  …d
UM�« W�U¹

39%  UM� dH�

32%  ‘už uÐ«

 UMMOŽ«  VB½ UMF{Ë  «uMÝ dAŽ q³�  ¢∫X�U�  5½Ë— U�U×½ ¢ô«¢ d¹dJ²�«  WOFLł W�Oz—

 ÊUÐ WKŠd� v�« qB½ Ê«Ë w½UMI�« d¹dJð ‰U−� w� WO*UF�« …bz«d�« qOz«dÝ« ÊuJð ÊUÐ WLN�

 lOL−²�«  W¹ËUŠ  w¼  U�  ·dF¹  W¦�U¦�«  mK³¹  b�Ë  q�  ÂuO�U�  Æd¹dJ²�«  WOKLFÐ  XOÐ  q�  ÂuI¹

 ÆXO³�«  ‰ULŽ«  ‰Ëbł s� «¡eł tKF−¹Ë Ÿu{uLK�  …dO³J�«  WOL¼ô«  w¼ U�  ·dF¹ –  W
U)«

 w�  «bK³�«  U¾� vKŽ qÐ Èd³J�« Êb*« ÊUJÝ sŽ jI� —Ëb¹ ô Y¹b(« Ê« p�– vKŽ qO�b�U�

¢ÆU¹dNýË UO�u¹ d¹dJ²�« …—uŁ w� ‰UF� qJAÐ „—UAð w²�« œö³�« ¡U×½« lOLł

∫UN�  qO¦�  ô  WKL×Ð  oKDMð  YouPhone  Ë  ‰U¹b½u*«  oKD½«

 vKŽ qB×½ËYouPhone ? � qI²M½

jI� qJOý 199 ?Ð XOKÐUð

 «—U�*« lOL' œb'« 5LCM*«Ë szUÐeK� WKL(«
 WKL×Ð YouPhone ÍuOK)« W�dý XIKD½« Ÿu³Ýô« «c¼ ‰U¹b½u*« r�UF�« ”Q�  U¹—U³� ‚öD½« l�

 Ÿu½  s�  ¨jI�  qJOý  199  ?Ð  XOKÐUð   «—U�*«  lOL'Ë  UNO�«  œb'«  5LCM*«Ë  szUÐe�«  `M9  …b¹bł

 Íu� 5ð«uMÐ  wðU�uKF� Z�UF�Ë g½«  7  r−×Ð …œuł  «– f* WýUý vKŽ Íu²×¹  AKAI8468
Æb¹błË

 4  q� …bŠ«Ë …d� Èd& w²�«  ‰U¹b½u*«  »UF�«  UNÐ vE% w²�«  WOL¼_« oKDM� s� WKL(« Ác¼ wðQð 

 w� d¦�«  UýUA� s¹b¼UAL� UM²łUŠ s� b¹e¹  Íc�« d�ô« …dO³� WO�öŽ« WODGð vIKð YOŠ  «uMÝ

 ÊuHð—UL��«Ë XOKÐU²�U� WO�c�« …eNłô« ‰ušœ Ê«Ë UL� Æ U¹—U³*« …b¼UA0 l²L²M� UM� W³¹dI�« W¾O³�«

 u¹bOH�« ‰öš s� ÿu×K� qJAÐ lÝ«u�« —uNL'« Èb� …b¼UA*« ◊U/« s� “eŽ w�uO�« ‰ULF²Ýô« v�«

  ‰öš s� XOKÐU²�« Ë« ‰UIM�« nðUN�« ‰öš s� Èu²×� Í« …b¼UA� sJL*« s� `³
Q� ÆW�UIM�« nð«uN�«Ë

ÆWO�UŽ …œu−ÐË WLzö�  UIO³Dð qOL% Ë« X½d²½ô« WJ³ý w� —U×Ðô«

 —U�*«  s�  «¡«b²Ð«  ¨ «—U�*«  lOL'  œb'«  5LCM*«Ë  YouPhone  szUÐe�  tłu�  …b¹b'«  WKL(«

  «—U��  v²ŠË  X¹UÐ  UGO�  60Ë  WOB½  W�UÝ—  60  ¨WIO�œ  30  qLA¹  dNAK�  qJOý  8.90  ?Ð  nOH)«

ÆUGOł 3 Ë« UGOł 1 ´b¹b% ÊËœ —U�* dNAK� qJOý 55Ë dNAK� qJOý 45 ?Ð b¹b% ÊËbÐ

∫W¹dG� —UFÝQÐ Èdš« XOKÐUð …eNł« vKŽ ‰uB(« UC¹« sJ1

dF��«   XKÐU²�« Ÿu½

₪  199   AKAI8468
₪  399   AKAI8466
₪  699   MAG1042
₪  999  ZTE S8Q 8GB

₪  1¨499  Ipad mini wifi 16GB
 œö³�«  w�  5JKN²�*«  —uNLł  q³�  s�   dO²š«  w²�«ËYouPhone   ÍuOK)«  W�dý  Ê«  v�«  —UA¹

 l�  ¨ÍdG�Ë  iH�M�  dF�Ð  ÍuOKš   «—U��  ÷dFð  ¨ ôUBðô«  ‰U−�  w�  ÂUF�«  Z²M�  W³ŠUB�

 ÆÊu�√ —Ëœ s� œu�u�« W¾³Fð Ë« UGO� WJ³ý s� ¡«dA�« bMŽ W²ÐUŁ  «eO� s� l²L²�«Ë W�bI²� UOłu�uMJð

 iOH�ðË  «eO� W�UD³�« Ác¼ qL×¹ s� `M1Ë qÐUI� Í« ÊËœ r²¹ You ÍœUM� ÂULC½ô« Ê« v�« W�U{«

ÆUC¹«  ôUBðô« ‰U−0 oKF²¹ ULO�Ë œu�u�« W¹cžô« q¦�  Ułu²M*« ¡«dý bMŽ

 ‰UFH½ô«  s�  dO¦J�«  ÂbI�«  …dJ�  r�UF�«  ”U�   U¹—U³�  …d²�  o�«d¹

 WýUAÐ 5�b×� lOL'« fK−¹  U¹—U³*« ¡UMŁ«Ë ¨XO³�« w� …—UŁù«Ë

 w� b¹bł —uDð q� w� eO�d²�«  ’Uš qJAÐË Êu³žd¹Ë Êu¹eHK²�«

 nO�  øXO³�«  w�  dOG
  qHÞ  œułË  bMŽ  Àb×¹  «–U�  sJ�  ¨…«—U³*«

 ô YO×Ð ¨U×¹d�Ë UzœU¼ U�u½ qOK�« w� ÂUM¹ U½dOG
 qF$ Ê« UMMJ1

ÆÊu¹eHK²�« WýUý sŽ lOL'« ÁU³²½« X²A¹Ë …«—U³*« ‰öš kIO²�¹

 v�« dOAð „öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKF�« …d¹b*« ¨nO¹Ëœ XO½Ë—

∫W�UN�« `zUBM�« ÂÒbIðË UN²�dF� rN*« s� —u�« …bŽ

 ·ö²š« l� nK²�¹ qHD�« ÂUM¹ Ê« V−¹ r� ‰uŠ ‰«R��« vKŽ œd�«¢

 WŽUÝ 16 w�«uŠ dOGB�« qHD�« ÂUM¹ ¨ÂUŽ qJAÐ ÆqHD�« qOł dOGðË

Æ…d� q�  UŽUÝ …bŽ s� d¦�« ÂuM�« tMJ1 ô t½« ô≈ ¨24 s�

 —«b� vKŽ Ÿ“u²ð WHK²�� ÿUIO²Ý«Ë Âu½  «—Ëœ 7 u×½ qHD�« “U²−¹

 d¦�« UDA½ ÊuJOÝ Íc�« qHD�« Ê« wFO³D�« s�ÆqOK�«Ë ÂuO�«  UŽUÝ

 u¼ —U��« d³)« Æ̀ O×
 fJF�«Ë öO� d¦�« ÂUM¹ ·uÝ ÂuO�« ‰öš

”uKÄ f½UÑœ√ „öOLOÝ

 rJKHÞ bŽU�¹  uÐ√ s�

 ΔœUN�« Âu ÒM�« vKŽ

 r�UF�« ”Q�  U¹—U³� ¡UMŁ√

ÂbI�« …dJ�

 ¨ÂuO�« w� WŽUÝ 14 u×½ qHD�« ÂUM¹ ·uÝ dNý« 6 qOł bMŽ …œUŽ t½«

Æ…dOB�  «d²H� ÂUMOÝ ÂuO�« ‰öšË ÆqOK�« w� WŽUÝ 11 UNM�

 ”uIÞ  ‰uŠ  dš¬  v�«  h�ý  s�  qI²Mð  w²�«  `zUBM�«  sŽ  öC�

 vKŽ  qHD�«  b¹uFð  ¨W�dG�«  Âöþ«  ¨qHDK�  WHODK�«Ë  W²ÐU¦�«  ÂuM�«

  «eOH×²�«  s�  WO�Uš  W¾OÐË  dš¬  w�UI²½«  ÷dž  Í√  Ë«  W
UB*«

 d¦�«  WKO�  “UO²ł«  vKŽ  qHD�«  bŽU�¹  qN��«  rCN�«   ÊU�¨»UF�ô«Ë

ÆWŠ«—Ë «¡Ëb¼

 ¨qO�½  X¹“  ÊËbÐ  bOŠu�«  ¨”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ

 ÂuO��U�  ’UB²�«Ë  qNÝ«  rC¼  w�  r¼U�¹

ÆqHDK�  qC�«  Âu½  vKŽ  bŽU�¹  vB�ô«  b(UÐ

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

 qLA¹Ë  ¨„öOLOÝ  s�  ¢¡«d³)«  r�UÞ¢  e�d�  v�«  tłu²�«  sJ1

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

Æ1800656501 nðU¼ vKŽ

 wzUN½ö�«Ë w½uM'« Íd'«Ë ¨ÂU¹ô« Ác¼ w� √b³ð w²�« ”«dŽô« …d²� WOAŽ

 WKOJAð UOJ¹« ÷dFð ¨b¹b'« XO³�« ÀUŁ« ¡«dý vKŽ Ã«Ëe�« vKŽ 5K³ILK�

 ¨ÂuM�«  ·dG�  ¨ U½u�UBK�  ÀUŁ«  sLC²¹Ë  XO³�«  ÀUŁ«  s�  …dO³�Ë  WFÝ«Ë

 sŽ  Y×³�«  WOKLŽ  w�  rJOKŽ  dO�u²�«  qł«  s�  ÆWI¹b×K�  v²ŠË  a³DLK�

 rIÞ«  s�  WFÝ«Ë  WKOJAð  ÷dFð  UOJ¹«  WJ³ý  tÐ  r²LKŠ  Íc�«  Êu�UB�«

 ÈbŠ  w�  ÂuO�«  fH½  w�  XO³�«  v�«  U¼cš«Ë  U¼¡«dý  sJ1  w²�«  ”uK'«

ÆÊuO�²� ÊuA¹—Ë UO½U²½ ¨Uð¬  U¹d�∫WJ³A�« ŸËd�

  UŽU� w� UOJ¹«  u½UŠ w� W{ËdF�  U½u�UB�« r�UŽ w�  UŽdB�« dš¬

 WLLB�  ”uKł  rIÞ«  b¼UA½  Ê«  UMMJ1  UOJ¹«  v�«  UM�u
Ë  bMŽ  Æ÷dF�«

 UOJ¹«  w�  ÷dF�«  ·dž  ÆÊ«u�«  …bFÐË  wð«–  »uKÝ«Ë  XOÐ  q�  VÝUMð

 dEM� qÒO�ð vKŽ r�bŽU�²Ý w²�«Ë rJ²OÐ YOŁQðË rOLB²� ¡U×¹« `M9

 r²M� Ê«  rJ�Ë– VÝUMð  UOJ¹«  w�  U½u�UB�«  ÆXO³�«  w� r�bMŽ Êu�UB�«

 wJOÝö� Ë«  ÍdBŽ ¨wH¹— »uKÝQÐ ¨‘UL� Ë«  bKł Êu�U
 sŽ Êu¦×³ð

ÆW³ÝUM� —UFÝ«Ë ÂU−Š« …bFÐ

 ÷dF�«  UŽU� s� —U²�½ Ê« sJ1 Uð¬   U¹d� w� UOJ¹«   u½UŠ …—U¹“ bMŽ

 p�–  bFÐË  tOKŽ  d¼UE�«  r�d�«  q Ò−�½  ¨Á¡«dý  b¹d½  Íc�«  ”uK'«  rIÞ

 s� UNz«dAÐ Vžd½ w²�« ÀUŁô« lD� UM�H½QÐ cšQM� ‰Ëô« oÐUD�« v�« tłu²½

 `M9 Æl�b�« o¹œUM
 q³� bł«u²¹ dO³�  Êe�� w¼Ë ¨WOð«c�« W�b)« WIDM�

bK'«  U½u�U
 vKŽ W�UH�  «uMÝ 10 UOJ¹«

 ¨UOð«– U¼cš« ÕU²ÔO� ¢̀ ÒD�*« Â“d�«¢ WI¹dDÐ UOJ¹« w� ÀUŁô« lD� W�U� Â“— r²¹

 ¨XO³�«  v�«  „UM¼  s�Ë  W�uN�Ð  …—UO��«  v�«  UNKLŠ  vKŽ  qON�²�«  qł«  s�Ë

 ¨wð«c�« VO�d²K� …ÒbF� UOJ¹« lKÝ W�U� °ÂuO�« fH½ w� UNÐ l²L²�« s� sJL²K�

 W�U�  l�   U�uÝd�UÐ  VO�d²�«   «œUý—«  błuð  W× ÒD�*«  Â“d�«  qš«œ  w�  «c�

 W�U{« ÆWÝ«dJ�« w� «c¼ d�– r²OÝ –pH� v�« WłU(« W�UŠ w� ¨W�“ö�« wž«d³�«

Æw�U{« l�bÐ UOJ¹ô WFÐU²�« VO�d²�«Ë qIM�« W�b�Ð W½UF²Ýô« sJ1 «c¼ v�«

 l�  ÂuO�«  fH½  w�  «ËœuŽË  Uð¬   U¹d�  UOJ¹«  ÂuO�«  «Ë—Ë“  «–«  ÊËdE²Mð  «–U�

 rO�UBð  …bFÐË  WO½«eO�  qJ�  VÝUM�  dF�Ð  Áu9œ—«  U*UÞ  Íc�«  Êu�UB�«

 W�U{«  Æ‰U*«Ë  X�u�«  rJ�H½«  vKŽ  dO�u²K�  UC¹«Ë  ‚«Ë–ô«  W�U�  rzöð  Ê«u�«Ë

  ôËUÞ ¨sz«e)« ¨ ôËUD�« s� WFÝ«Ë WKOJAð b$ Ê« sJ1 UOJ¹«  u½UŠ w�

 ÀUŁô« Ÿ«u½« nK²�� p�c�Ë ÂU ÒL(« sz«eš a³D*«  «Ëœ« d̈zU²��« ¨Êu¹eHK²�«

  U−²M*«  ·ô¬  …b¼UA*  UOJ¹«  l�u�  …—U¹“  ÊUJ�ùUÐ  ÆXO³�«  w�  ·dG�«  v²A�

Øhttp∫ØØarÆikeaÆcoÆil WOÐdF�« WGK�UÐ l�u*« w� W{ËdF*«

ÂuO�« fH½ w� U¼cšQ½Ë åUOJ¹≈ò s� XO³�« Êu�U
 Íd²A½

 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®

 «dšR�  XIKÞ√  ¨  VOK(«   U−²M�  ‚uÝ  w�  …bz«d�«  ¨  U�uMð  W�dý

 1.5  rÝœ  9%  U�uMð   —užu¹  –  wÐdF�«  jÝuK�  hB��  Z²M�

Æ„—U³*«  ÊUC�—  dNA�  UBOBš  p�–Ë  ¨  W
Uš  WF³DÐ  d²O�

 wK
ô«  —užuO�« Z²½√ s� ‰Ë√ X½U� U�uMð W�dý Ê√ d�c�UÐ d¹b'« s�

 ÃU²½«Ë  —UJ²ÐUÐ  «c¼  UM�u¹  v²Š  U�uMð  q
«uðË  5M��«   «dAŽ  q³�

 ÃU²½«  VÝUM*«  s�   √—  «cN�Ë  ¨  wÐdF�«  a³D*«   UłUO²Š«  rzöð   U−²M�

Æd¦�√ WOMž rÝœ W³�MÐ  —užu¹

rÝœ 9% UÑuMð  —užu¹ ∫UÑuMð s� b¹bł

 oKÞ√  ©¡U�—e�«  ÁUDG�«®  rÝœ  %  9  UÑuMð   —užu¹

W
Uš  WO�UH²Š«  WF³DÐ  ÊUC�—  dNA�  UBOBš

 .dJ�«  ÊUC�—  dNý  ‰öš  ÂuO�«  —«b�  vKŽ  …dÝ_«  U�uMð   U−²M�  o�«dð

 W�ËUÞ Íd¦ð WKCH*«  U�uMð  U−²M� WLzU� ¨  —UD�ô« W³łË ‰öš W
UšË

 a³D�  w�u¹  qJAÐ  Âb�²�¹  Íc�«  U�uMð   —užu¹  UNÝ√—  vKŽË  —UD�ô«

Æ wÐdŽ a³D� q� w� W
Uš W½UJ� t�Ë WHK²�*« WOÐdF�« ‚U³Þô«

 WK�KÝ  v�«  rCM¹  ©¡U�—e�«  ÁUDG�«  Ë–®  rÝœ  9%  b¹b'«   —užuO�«

 ©¡«dL(«  ÁUDG�«  Ë–  ®  rÝœ  4%  U�uMð   —užu¹  ¨U�uMð   —užu¹   U−²M�

 Æ ©¡«dC)« ÁUDG�« Ë– ® rÝœ 6.5% U�uMð  —užu¹Ë
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

الّطارئة  املسائل  وعالج  احللول  إيجاد  حاول 
للتوّصل إلى اّتفاق. إبحث عن حليف أو دعم، 

وجتّنب اإلساءة إلى األصدقاء.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

اء.  ترّفه عن نفسك وتفرح إلى جانب األهل واألحّب
للقاء  للخروج  أو  مفّضلة  هواية  ملمارسة  تهتم 

ّية جّيدة. الّناس. فترة إيجاب

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تظهر مسائل شخصّية أو عائلّية تسّبب لك 
فقد  موقعك.  استعادة  حاول  والتوّتر.  االرتباك 

تضطّر إلرسال َمن ينوب عنك ويتوّسط لك.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d�«

خوض  تخوّلك  كبيرة  ذهنّية  بطاقة  تتمّتع 
تساعد  باهر.  بنجاح  صعبة  امتحانات  جتارب 
سرعة اخلاطر والتصرّف على اخلروج من أزمتك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

فتعتمد  ا  ـً قوّي حدسك  ويكون  بالّثقة  تشعر 
عليه. ولكن استشر أهل االختصاص، وتخّلص 
ّية. من عاداتك القدمية وانشغل في املسائل املال

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

أو  بخبر  واعدة  فالفترة  بأدائك.  زًا  ممّي تكون 
أفكارًا  تطرح  جديدة.  مرحلة  وانطالقة  تسوية 

جديدة وجتتهد على إجناح مشروع جديد.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تتأّخر  قد  العقود.  وتوقيع  االرتباطات  جتّنب 
وال  عقد  على  توّقع  ال  ُتلغى.  أو  مشاريعك 

حتسم أمرًا. إصبر وحاذر من خيبة األمل.

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

جهة  أو  صديق  من  املساعدة  بطلب  تترّدد  ال 
قد  وتتنوّع.  حترّكاتك  دائرة  تتوّسع  معّينة. 

تظهر مسألة عائلّية تناقشها مع اإلخوة.

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

الّسفر  أبواب  أمامك  تفتح  غنّية  لقاءات  ثّمة 
والّتسويق والّدراسات الُعليا. متيل إلى االهتمام 
بطاقاتك، وترغب في االنضمام إلى معهد ما.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

تنفرج أساريرك ويبتسم لك احلظ بعض الّشيء. 
الفرص.  واستغل  مشاريعك  تنفيذ  إلى  باكر 
تتلقى برهاًنا عن دعم وحتالف. فاوض بهدوء.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

احملن  جتاوز  بإمكانك  واستفزازّية  صعبة  فترة 
سّيما  وال  أحًدا  تتخّط  ال  باردة.  بأعصاب 

املسؤولني عنك وال تخالف تعليماتهم.

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

فترة مشحونة بالتوّتر والقلق، وقد حتتاج إلى 
من يرفع من معنوّياتك. إّن هذه الفترة صعبة 
وُمربكة. جتّنب املواجهات والّصدامات مع اآلخرين.

 Àd ? ? ? ? ≈  è¹dÍ—U� qOL� Æœ

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال

اجلبل، مّتجهني نحو القرية: الكنيسة هي 
املبنى الوحيد اّلذي ال يزال قائًما من بني 
العديد  يزوره  مكان  وهي  القرية؛  مباني 
السنة.  أّيام  جميع  خالل  السّياح  من 
احلديث  اإلسفلت  طريق  من  التوّجه  عند 

باّجتاه الكنيسة، ميكننا مشاهدة الّنواويس (صناديق من احلجر كانت 
تستعمل لدفن املوتى) الّتابعة للفترة الرومانّية. كذلك لو نظرنا إلى 
املنحدر الّشمالي من التّلة اّلتي تتواجد عليها الكنيسة، نرى نواويس 
مشابهة، إلى جانب بقايا املباني الّتاريخّية واألثرّية. كما جند آثار 
القبور املنحوتة بالّصخر في املنحدر اجلنوبّي، إضافًة إلى بعض اآلثار 
الرومانّية.  أو  البيزنطّية  الفترة  من  لرّمبا  القدمية،  للمباني  الّتابعة 

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

الكهوف  في   1972 عام  إقرث  في  األثرّية  احلفريات  أجريت 
كشفت         باملوقع.  طريق  شّق  أعمال  هالل  صدفة  عليها  عثر  اّلتي 
الّتنقيبات عن عّدة كهوف اختلفت فيما بينها من حيث الّشكل 

واملكتشفات األثرّية. 
متران  وعرضها  أمتار   5 طولها  الّشكل،  بيضاوّية  األولى  املغارة 
تنزل من  درجات  خالل ثالث  إليها من  الّدخول  ميكن  ونصف املتر. 
الطريق إلى داخل املغارة، وكانت خاليه من املكتشفات األثرّية سوى 
بعض أدوات الفخار اّلتي يعود تاريخها إلى عصر البرونز األوسط 

والقدمي (5300 – 4000 عام قبل أيامنا). 
مغارة  على  العثور  ّمت  األولى،  املغارة  من  أمتار    10 بعد  على 
قاعة  تتوّسطها  القدمية:  العصور  في  كقبر  تستعمل  كانت  أخرى 
اّلتي  األكواخ  نحتت  اجلانبّية  جدرانها  في  (3.5x3.5م)  مركزّية 

فيها وضعت صناديق املوتى. 
املكتشفات الّصغيرة من املغارة شملت أدوات الزّجاج، أدوات الفخار، 
أداة من األلباستر، اثنتي عشرة أسوارة من الفّضة، خامتني من الفّضة 
والّنحاس، وخمسة أزواج من احللق مصنوعة من الّذهب، وجميعها 

تعود إلى القرنني الّثالث والرّابع ميالدّي.  

تقع إقرث في اجلليل الغربّي على تّل شديد االنحدار، ارتفاعه ُقرابة 
من  جًدا  قريبة  القرية  البحر،  سطح  مستوى  على  من  مًترا   550
بداية  أّن  إلى  األثرّية  والدراسات  البحوث  أشارت  بنانّية.  الّل احلدود 

االستيطان باملوقع يعود إلى الفترة الكنعانّية.

W Ò�UŽ W; ÆÆW¹dI�« a¹—Uð

يعود بداية االستيطان في إقرث إلى الفترة الكنعانّية (ُقرابة 4500 
عشرة  تسع  بني  من  واحدة  آنذاك  القرية  وكانت  أّيامنا).  قبل  عام 
 1426–1490) الّثالث  حتومتس  مصر  فرعون  احتّلها  اّلتي  قرية 
ق.م)، خالل حملته اّلتي بدأها بني األعوام 1457-1458 ق.م.، 
باسم  املكان  ُعرف  و«الّتلمود»)  البيزنطّية («اِملشناة»  الفترة  خالل 
«يوكرت». إستمر اإلستيطان باملوقع حّتى الفترة الّصليبّية، حيث 
هجر ودّمر آنذاك، ليعود وُيبنى من جديد خالل القرن الّسادس عشر. 
سّكان  تهجير  ّمت   ،1948 األّول/أكتوبر  تشرين   31 بتاريخ 
اإلسرائيلّي  االحتالل  قوّات  دخلت  حينها  احلديثة،  القرية 
إخالء  الّسكان  من  اجليش  طلب  قتال.  أو  مقاومة  دون  القرية 
إلى  العودة  ميكنهم  ثّم  ومن  أسبوعني،  أقصاه  حّد  إلى  املوقع 
العليا  العدل  محكمة  حكمت  أن  بعد   1951 عام  منازلهم. 
االحتالل  جيش  قام  منازلهم،  إلى  املهّجرين  الّسّكان  بإعادة 
يومنا. حّتى  مهّجرة  زالت  ما  اّلتي  القرية  منازل  بهدم  اإلسرائيلّي 

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

اّلتي  القرى  من  واحدة  هي  إقرث  أّن  الّترجيح  إلى  الباحثون  مييل 
الّتاريخية  باملصادر  املوقع  ذكر  ّمت  وقد  الّثالث؛  حتومتس  احتّلها 
 .«Acref» باسم  القرية  عرت  الّصليبّية  الفترة  خالل  آنذاك. 
واحد  أّنه  إذ  األثرّية،  املواقع  أهم  من  إقرث  في  األثرّي  التّل  يعتبر 
من املواقع القليلة جًدا في اجلليل األعلى اّلتي يعود تاريخها إلى 
الفترة الكنعانّية: ّمت العثور خالل األبحاث في املوقع على استيطان 
من الفترة الكنعانّية القدمية، املتوّسطة واألخيرة. كذلك ّمت العثور 
خالل  ق.م.)   1200) احلديدّي  العصر  من  االستيطان  بقايا  على 
والتي  الرومانّية  الفترة  من  مغارة  عن  الّتنقيب  ّمت   ،1977 العام 

كانت غنّية جًدا باملكتشفات األثرّية. 
العديد من املكتشفات األثرّية بالقرية، ال زالت بارزة حّتى أيامنا: حيث 
ميكننا مشاهدة البعض من املكتشفات األثرّية، خالل تسّلق منحدر 

Æw½«Ë_«Ë vK(« s�  UHA²J*« iFÐË ªUM�u¹ v Ò²Š «Îb�U
 ‰«e¹ ô ÍcÒ�« W¹dI�« w� bOŠu�« vM³*«Æw½«Ë_«Ë vK(« s�  UHA²J*« iFÐË ªUM�u¹ v Ò²Š «Îb�U
 ‰«e¹ ô ÍcÒ�« W¹dI�« w� bOŠu�« vM³*« – – W�OMJ�« W�OMJ�«
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 WKLŠ bNAð ¨2014 r�UF�« ”Q�  U¹—U³� ÕU²²�UÐ WO{U¹— ¡«uł√ jÝË

 Âö²Ýô  szUÐe�«  Èb�  Î «dO³�  ÎôU³�«  Orange  s�  ¢W¹b¼  V�²M*«  rK ÓŽ¢

 V�²M*  d³�_«  WB(«  X½U�Ë  ÆW¹b¼  qCH*«  o¹dHK�  …—UO��«  rK ÓŽ

 ‰uB×K�  qO−�²�«  Orange  szUÐ“  s�   U¾*«  ÂU�  YO×Ð  q¹“«d³�«

 WOðd*« w� U�√ ¨W³�½ d³�√ w� 2014 ‰U¹b½u* qCH*« rNI¹d� rK ÓŽ vKŽ

 ÆUO½U*«  V�²M* W¦�U¦�«Ë ¨5²Mł—ô« V�²M� VOB½ s� X½UJ� WO½U¦�«

ÆUO½U³Ý«Ë ‰UGðd³�« rŁ s�Ë WFÐ«d�« vKŽ U�½d� V�²M� bBŠ rŁ s�Ë

 rNF�  ÊuJ²�  UNMzUÐe�  W
U)«   «eO*«  WKLŠ  w�  !«—Ë«  dL²�ð

 UNMzUÐe� UN×O²ð  w²�«  UNðU¹u�Ë√  sL{  ¨ U�Ë_«  q�  w�  rN�—UAðË

 UNMzUÐ“ `M9 ¨rN� Î «d¹bIð rNðUłUO²Š« w³Kð WŽuM²�  U�b)« .bI²Ð

 U¹«e*«  s�  lÝ«Ë  r�UFÐ  ÊuÐe�«  l²L²�O�  WOB�ýË  WŽuM²�   «eO�

Æt� W³ÝUM*«Ë W¹dB(«  UCOH�²�«Ë

 w³×�  qJ�  WO{U¹—  ¡«uł√  w�Ë  2014  ‰U¹b½u*«   UO�UF�  ÕU²²�«  l�Ë

 rK ÓŽ  vKŽ  ‰uB(«  pMJ1  ¨r�UF�«  ”Q�   U¹—U³�  wFÐU²�Ë  ÂbI�«  …d�

 l�u�  d³Ž  qO−�²�«  u¼  d�_«  t³KD²¹  U�  q�  ÆW¹b¼  qCH*«  pI¹d�

 qCH*«  V�²MLK�  …—UO�K�  rK ÓŽ  vKŽ  qBŠ«Ë  WOÐdF�«  WGK�UÐ  !«—Ë«

 Orange szUÐ“ bMŽ d³�_« WB(« bB×¹ q¹“«d³�« V�²M�

åW¹b¼ V�²M*« rK ÓŽò WKLŠ w�

 dL²�� qO−�²�«Ë Orange e�«d� w� dO³� ‰U³�≈

  W¹b¼ qCH*« pI¹d� rK ÓŽ vKŽ qBŠ«Ë

 !«—Ë« w�u�� Èb� Ë« lO³�«Ë W�b�K� Orange ◊UI½ Èb� ¨W¹b¼ p¹b�

ÆWOÐdF�«  «bK³�« w�

 UM½≈ ¢ ‰uI¹  Orange w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý ÂöÝ

 W½Ëü«  w�  oKD½  s×½Ë   UE×K�«  r¼√  w�  UMMzUÐ“  o�«d½  !«—Ë«  w�

 5Ð rz«b�« ÊËUF²�« —b� w� wðQð W�U� UMMzUÐe�  «eO*« WK�KÝ …dOš_«

 ¡UH{ù  ¨¡U�dý  UM½u�   UCOH�ðË   «“UO²�«  rN×M*  szUÐe�«Ë  W�dA�«

 ULM¹√  rN�  W�bI*«   U−²M*«Ë   U�b)«  vKŽ  œdH²�«Ë  WLOI�«  s�  b¹e*«

 ·U{√Ë  Æ¢rNðUOŠ  »uKÝ√Ë  rN�«b¼√  l�  výUL²ð  X�Ë  Í√  w�Ë  «u½U�

 !«—Ë«  l�u�  d³Ž  qO−�²�«Ë  ‰ušb�«  UMMzUÐ“  lOLł  l−A½  s×½¢

 ‰öš  PłUH*« s� b¹bF�«  l� bŽu� w� s×½Ë ÆW¹b¼ rK ÓFÐ ŸU²L²Ýö�

  «eO*«  WK�KÝ  ‰öš  s�  UMMzUÐ“  vKŽ  ÕdD²Ý  w²�«  W³¹dI�«  …d²H�«

Æ¢WHK²�� `z«dý s� szUÐe�« W�U� VÝUMð W
U)«
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»uKD�

UHOŠ WIDM� w� WÝbM¼ V²J*

 vKŽ  qLF�«  w�  …d³š  l�  WK�U�  WHOþu�  WH Òþu�

 2Ë 1 Wł—œ vKŽ WK
UŠË ¨office Z�U½dÐË »uÝU(«

ÆqLF�« w� …d³š l� q�_« vKŽ  UÐU�(« …«—«œ≈ w�

∫?� W ÒOð«– …dOÝ ‰UÝ—≈  U ÒOMF*« vKŽ

maroeng2000@gmailÆcom

 UHOŠ w� »dF�« s¹dND ÔLK� w½U¦�« d9R*« œUIF½ô  «œ«bF²Ý«

17.06.2014 ¡UŁö¦�« Âu¹

 WO³Þ …d{U×�

¢°øô Â√ r�R� u¼ q¼ —uND�«¢ Ê«uM ÔFÐ

 ‚dD²OÝ Íc�« œö³�« w� »dF�« s¹dND ÔLK� w½U¦�« w³D�« w×B�« d9R*« bIF�  «œ«bF²Ýô« q
«uð

 …b¹bŽ  —u�√  Æ—uND�«  bMŽ  ÂôüUÐ  qHD�«  dFA¹  ÎöF�  q¼Ë  —̈uND�«  bMŽ  Âôü«  Ÿu{u�  WM��«  Ác¼

 ¡UŁö¦�« Âu¹ p�–Ë UHOŠ WM¹b� w� ÁbIŽ —dI*« s� YO×Ð ¨WM��« Ác¼ ÷dFÔð ·uÝ WIOý  U�uKF�Ë

Æ17.06.2014 o�«u*«

 W
d�  ÊuJ²�  œö³�«  w�  »dF�«  s¹dND*«  W�U�  lL−¹  Íc�«  d³�_«  w³D�«  Àb(«  d9R*«  «c¼  bF Ô¹Ë

 W�dý  ’d%  ÆŸUDI�«  «c¼  w�  vKŽ  ¡«d³)«  ·dF²K�Ë   U�uKF*«  ‰œU³ðË  ÊËUF²�«Ë  rKF²K�  WKzU¼

 ÍœUHð  ‰öš  s�  p�–Ë  WO×B�«  WLE½_«  rO¼UH�  w�  —uD²�«  W³�«u�  vKŽ  ¢ U�²�¢  W¹Ëœ_«

 ŸUDI� …œu'« WO�UŽ …bOH� WO×
  U�bš .bI²� WM�¬ …—uBÐ  U¹b×²�« r¼√ WNł«u�Ë  UÐuFB�«

 q³�  s�  W�UFH�«  W�—UA*«  ‰öš  s�  p�–Ë  d̈9R*«  w�  W�bI*«  qLF�«  —ËU×�  o�Ë  »dF�«  s¹dND*«

ÆW
Uš ‰UHÞ_« W×
Ë W×B�« ‰U−� w� w�«d�« ·bN�« oOI% w� WL¼U�* ¡«d³)«

 v�≈  ‚dDð  Íc�«  …d
UM�«  WM¹b�  w�  tŽu½  s�  ‰Ë_«  s¹dND*«  d9R�  w{U*«  ÂUF�«  bI ÔŽ  b�  ÊU�Ë

 ¨…—ULÝ  rOJ(«  b³Ž  aOA�«  WKOC�  Ÿu{u*«  «c¼  ‰uŠ  Àb%  YO×Ð  —uNDK�  WOŽdA�«  WOŠUM�«

 Ÿu{u*« «c¼ w� WIOý …d{U×� vI�« Íc�« UOKF�« ·UM¾²Ýô« WLJ×� w{U�Ë WOŽdA�« r�U;« d¹b�

 t�œ VO�½ —u²�b�« q³� s� WO³Þ …d{U×� v�≈ W�U{ùUÐ Æ̀ zUBM�«Ë  U�uKF*« s� b¹bF�« UNÐ Âb�

 bMŽ   UHŽUC*«Ë  ÷—«uF�«  ‰uŠ  …d{U×�  Á—ËbÐ  Âb�  WO�u³�«  p�U�*«Ë  vKJ�«  WŠ«dł  wzUBš√

ÆÊU²)« ÀËbŠ

 W�UC²Ý« r²OÝ UL� ÕU²²�ô« bMŽ s¹d{U(« lOLł 5Ð q
«uð …d²� ¨w½U¦�« d9R*« Z�U½dÐ qK�²¹

 vHA²�� w� ‰UHÞ_« W¹cGðË wLCN�« “UNł h²�� ‰UHÞ_« VÞ w� wzUBš√ …dž ‰ULł VO³D�«

 ¢̈ô Â√ r�R� u¼ q¼ —uND�«¢ Ÿu{u� ‰ËUM²¹ ¨q¼R� dND�Ë ¢XO�u¾�¢ v{d*« ‚ËbM
Ë ¢ÂU³�—¢

 ÆŸu{u*« «c¼ ‰uŠ w*UŽ w³Þ Y×Ð ÕdÞ v�≈ W�U{ùUÐ

 dND�Ë VOÐ« qð WF�U−Ð r�� fOz—Ë d{U×� d̈
U½ ‰UC½ bO��« q³� s� WKš«b� v�≈ W�U{ùUÐ

 dL²�« WLJŠ¢ Ê«uMŽ X% Ÿu{u� ÷dF� WOŽdA�« r�U;« …—«œ≈Ë W×B�« …—«“Ë q³� s� hšd�

 V�J¹  UNÐ  d9R*«  ‰öš  ÷dF²Ý  WIOý  Èdš√   öš«b�  v�≈  W�U{ùUÐ  Æ¢—uND�«  bMŽ  t²OL¼√Ë

ÆrNKLŽ ÕU$ w� r¼U�ð b� …b¹bŽ  «—UN� ÊËd{U(«

 W�U� lL−OÝ Íc�« d9R*« «c¼ ÕU$ù W�—UA*« WOL¼√ v�≈ —Uý√ d
U½ ‰UC½ dNDÔ*« l� Y¹bŠ w�Ë

 ¡«dŁû�   UO�¬  ÂbI²Ý  YO×Ð  ¨œö³�«  ¡U×½√  lOLł  s�  w�«u²�«  vKŽ  WO½U¦�«  …dLK�  »dF�«  s¹dND*«

 w�U��« lL−²�« «c¼ s� UC¹√ w�Ozd�« ·bN�« ÊUÐ ·U{√Ë Æh²�� dNDL� qLF�« w� WL¼U�*«Ë

 sŽ …—U³Ž w¼ W�—UA*« WOL¼√ p�c�Ë »dF�« s¹dND*« ÊËRAÐ h�ð WOÐdŽ WDÐ«— ¡UA½≈ qł√ s� u¼

 Æ¢lOL−K� WOB�ý WO�ËR��

 ¨…dýU³� rNF� ‰UBðô« r²ð r� w²�«Ë ¢̈w½U¦�« »dF�« s¹dND*« d9R�¢ w� W�—UA*« w� 5³ž«d�« qJ�

 ÆqO−�²�«Ë —U�H²Ýö� 072≠2507849  ≠  072≠2507246  ∫w�U²�«  r�d�«  d³Ž ‰UBðô«  rJMJ1

 ∫d9R*« qO
UHð WFÐU²�Ë „u³�OH�« d³Ž WOÐdF�« WGK�UÐ ¢ u³OD³OÞ¢ W×H
 WFÐU²� p½UJ�ôUÐ

    pKHD� UBOBš  u³OD³OÞ טיפטיפות
 ‰UHÞ_«Ë l{dK� WLzö*« ¢ u³OD³OÞ¢ WŽuL−� W−²M� ¢ U�²�¢ W¹Ëœ_« W�dý W¹UŽ— X% d9R*«

 sJ�� u¼Ë  ¨ «uMÝ 3≠0 ‰UOłú� ÎUBOBš t�ULF²Ý« rzöÔ*« ¡«Ëb�« u¼Ë ¢‰uLO�u½ Êu³OD³OÞ¢ ≠

Æ u²�« rFDÐ …c¹c�Ë …dOG
 WŽd−Ð qHDK� `M1 t½QÐ ÁeO1 ¨qHD�« …—«dŠ Wł—œ iH��Ë Âôx�
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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
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‰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
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