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عّممت جلنة متابعة قضايا التعليم العربي 
واملجلس التربوي العربي رسالًة إلى مديري 
السلطات  في  والتعليم  التربية  أقسام 
مديري  إلى  وبواسطتهم  العربية،  احمللية 
املدارس والهيئات التدريسية، حثاهم فيها 
سميح  الكبير  الشاعر  ــرى  ذك إحياء  عل 
القاسم، والذي رحل يوم 19 آب املاضي في 

قرية الرامة في اجلليل.
ومما جاء في الرسالة أّن الشاعر هو أحد أبرز 
وأحد  العشرين،  القرن  في  العرب  الشعراء 
روّاد "أدب املقاومة" في الشعر الفلسطيني. 
ا  أساسًي ركًنا  القاسم  سميح  شعر  وُيعتبر 
ال  احلديث،  الفلسطيني  الشعر  أركــان  من 
سيما شعر املقاومة الذي حمل قضية الوطن 

وقضية اإلنسان على كتف القصيدة، معًنى 
ووقًعا وأثرًا.

عصره،  شعراء  أنبغ  أحد  كونه  عن  وفضًال 
فقد كان القاسم مناضًال أصيًال ضد الظلم 
واالضطهاد بكافة أنواعه، القومي والطبقي 
واالجتماعي، منذ نعومة أظافره وحتى آخر 
املناضلني ضد فرض  أوائل  من  وكان  أّيامه. 
من  شعبنا  أبناء  على  اإلجباري  التجنيد 

الطائفة املعروفية.
مرفقة  الشاعر  عن  خاصة  نبذة  إعــداد  وّمت 
ضمن  ومقوالته،  ونصوصه  قصائده  ببعض 
أن  ويذكر  الوطنية.  للهوية  التربية  مشروع 
لنشاطه  مقرا  حيفا  اتخذ  القاسم  املرحوم 
في  عمل  حيث  طويلة  لسنوات  ـــي  األدب
اجلديد  ملجلة  محررا  ثم  االحتــاد،  صحيفة 

األدبية، ومجلة الغد الشبابية. 
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اإلسالمي  الوقف  أمناء  جلنة  سكرتير  من  ــا  وردن
مت إجناز  ــه  أن حسني  ـــي  راج ــاذ  ــت األس حيفا  ــي  ف
املرحلة  الثالثة ملشروع تطوير املقبرة اإلسالمية في 

كفار سمير. 
وأضاف األستاذ حسني أن املرحلة التي مت إجنازها 

تتضمن بناء 200 وحدة جتهيزيه للقبور في مقبرة 
ساهمت  الدينية  الشؤون  وزارة  سمير. وأن  كفار 
بتمويل هذا املشروع ضمن مساهماتها في صيانة 

وتوسيع املقابر واألماكن املقدسة في البالد. 
جسر  بناء  سيتم  إنه  يقول  حني  األستاذ  ومضى 
خاص للمعاقني يؤدي إلى منطقة املدافن. وأن جلنة 

األمناء توجهت إلى رئيس البلدية باحتجاج على 
الرئيسي  الشارع  إلى  املؤدية  املقبرة  طريق  إغالق 
واملغادرين  الداخلني  يضطر  مما  أبيب،  تل  حيفا 
إلى السفر بعيدا لكي يتمكنوا من العودة إلى 
رد  أي  اآلن  حتى  تتسلم  لم  اللجنة  وملن  املدينة. 

على هذا االحتجاج من بلدية حيفا. 
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عقدت حلقة دراسية يوم االثنني املاضي في مدرسة 
التطوير  جمعية  مبــبــادرة  االسقفية،  إلــيــاس  مــار 
مبشاركة  «العنف»  بعنوان  حيفا،  في  االجتماعي 
املربني واملعلمني ومدير املدرسة االستاذ سمعان أبو 

سنة.
جرايسي  عامر  الدكتور  النفسي  األخصائي  وقدم 
مداخلة في تعريف ظاهرة العنف، أسبابها ومظاهرها 
والنتائج السلبية املترتبة عليها، وقد متحور النقاش 
واحلوار بني املشاركني حول كيفية معاجلة هذه اآلفة 

اخلطيرة التي تهدد كيان املجتمع .
مركزة  عوض  فيحاء  اجلماهيرية  العاملة  وأشــارت 
التطوير  جمعية  ــي  ف ـــن  اآلم املجتمع  ــشــروع  م
االجتماعي إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة 
لتنفيذها  اجلمعية  تخطط  التي  الفعاليات  من 

للمعلمني، الطالب واألهالي في مدارسنا العربية.
سنة  أبو  األستاذ سمعان  املربي  أشاد  ومن جهته  
املدرسة وجمعية  بني  البناء  بالتعاون  املدرسة  مدير 
الطالب،  مصلحة  فيه  ملا  االجتماعي،  التطوير 
واملساعدة في توفير أجواء تربوية حميمة وحاضنة 

كالتي تسود في مدرسة مار الياس.     

 rEM� ånMF�«ò ‰u� WO�«—œ WIK�
WOHI�_« ”UO�≈  —U� W�—b� w�
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ملراسلنا – دعت بلدية حيفا إلى حفل استقبال 
أساقفة  رئيس  بقعوني  جورج  املطران  لسيادة 
للروم  اجلليل  وسائر  والناصرة  وحيفا  عكا 
االحتفال  هذا  وسيقام  الكاثوليك.  امللكيني 
البلدية  الكبرى في مبنى  في صالة االستقبال 
احتفاء بتسلم سيادة املطران اجلديد مقاليد إدارة 

األبرشية العكاوية.
كانت  العكاوية  االبرشية  أن  مراسلنا  ويفيد 

املطران  ولكن  لها،  مقرا  عكا  مدينة  من  تتخذ 
املطرانية  مقر  إقامة  قرر  حجار  غريغوريوس 
لهذا  اليوم  األسقفية  املدرسة  واتخذ  حيفا،  في 
في  الكاثوليك  األساقفة  تتابع  ثم  الغرض. 
إقامتهم في حيفا، وقد بنى املطران جوارجيوس 
حكيم مقر املطرانية احلالي في شارع هجيفن. 

ومنذئذ يقيم األساقفة في دار املطرانية هذه.
االستقبال  حفل  تقيم  البلدية  أن  مراسلنا  وعلم 
هذا لسيادة املطران بقعوني مبناسبة توليه رئاسة 

هذه األبرشية قبل نحو شهرين. 

w 	u F I 
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وافقت وزارة جودة البيئة على إعادة تشغيل معامل تكرير البترول 
في حيفا بعد احلصول على تقرير دولي حول األمان لعمل أجهزة 
االستمرار  املعامل  هذه  على  حظرت  قد  الوزارة  وكانت  التكرير. 
التكرير.  أجهزة  أحد  في  حريق شب  أعقاب  في  البترول  بتكرير 
في  الصحيح  للسلوك  إرشادات  على  الدولي  التقرير  ويتضمن 

حالة وقوع حوادث من هذا القبيل.
املعامل في األسبوع  بتوقيف عمل هذه  أمرت  قد  الوزارة  وكانت 
واملخاطر  احلريق  اندالع  أسباب  في  التحقيق  يتم  حتى  املاضي 

الناجمة عن ذلك.

 åUHO�ò q�«d*
ابن  ــوري،  خ سهيل  اإليكونوموس  قــدس  دعــا 
إقرث إلى قداس استثنائي يوم السبت القادم 
27 أيلول الساعة العاشرة صباحا في كنيسة 

السيدة في إقرث.
مبناسبة  سيقام  القداس  هذا  أن  مراسلنا  وعلم 

في  األعــضــاء  السيدات  مــن  مجموعة  ـــارة  زي
وتأتي  إقــرث.  ــى  إل العاملية  النساء  جمعية 
حيث  البالد  إلى  زيارتهن  ضمن  النسوة  زيارة 
يعقدن مؤمترًا في القدس وبيت حلم، ثم سيقمن 
بزيارة إلى إقرث تضامنا مع أهلها ومطالبتهم 

بالعودة إليها.

األول  السبت  في  يقيم  إنه  خــوري  األب  وقــال 
إقرث  كنيسة  في  إلهيا  قداسا  شهر  كل  من 
مبشاركة األهالي والضيوف الذين يأتون تضامنا 
مع قضية إقرث. وعلمنا أن العدد األكبر من 
كفر  في  ومنهم  حيفا  في  يقيم  إقرث  أهالي 
ياسيف والرامة وغيرها من قرى ومدن اجلليل.   

 W�d � W�—UA0 Àd �≈ W � O M � w � ”«b �
WO �Ëœ ¡U � 	
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بيرون أن راحيل ميتوكي  املعارف شاي  أعلن وزير 
مديرة لواء حيفا فازت بلقب موظفة متفوقة من بني 
بيرون  احلاخام  وأعلن  الـــوزارة.  في  املوظفني  كبار 
الدراسية  السنة  افتتاح  مبناسبة  احتفال  في  ذلك 
للوزارة وكبار  العامة  املديرة  لواء حيفا بحضور  في 
متوكي  انتخاب  ويأتي  حيفا.  لــواء  في  املوظفني 

متهيدا لتنافسها على لقب املدير املتفوق في مديرية 
خدمات الدولة، والذي يحصل عليه واحد من كبار 

املوظفني في الوزارات احلكومية املختلفة.
اربــع  منذ  هــذا  منصبها  متوكي  السيدة  وتشغل 
للسكرتارية  كرئيسة  منصبها  جانب  إلى  سنوات، 
التربوية. وقد أفلحت في نطاق عملها بتطبيق اخلطة 
اإلستراتيجية لوزارة املعارف نحو مضامني التعليم.    

 ¡«u� …d�b� w�u�� qO�«— »U��	«
 WH
uL� ·—UF*« …—«“Ë w� UHO�

…—«“u�« w� W�uH��

 UHO�  W�bK  w�  …e�d�  WKD�
W�d�F�«  WM��«  ”√—  W��UM0
من املقرر أن تغلق بلدية حيفا مكاتبها وأقسامها املختلفة 
أمام اجلمهور مبناسبة عيد رأس السنة العبرية، وذلك من 

٤٢ أيلول وحتى صباح األحد ٨٢ أيلول.
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حيفا  بلدية  في  احمللية  التخطيط  جلنة  استجابت 
حيفا  في  االستقالل  وقــف  متولي  جلنة  العــتــراض 
على مخطط مصادرة أرض تابعة للوقف في جلسة 
املاضي  االثــنــني  ــوم  ي لالعتراضات  خاصة  استماع 
ملّدة  بتجميد املخطط  قرارا  22.9.2014، واتخذت 
مع  اتفاق  إلى  الوصول  في  رغبتها  وأبدت  شهرين، 
جلنة متولي وقف االستقالل دون مصادرة الوقف واملّس 

به.
جلنة  من  أعضاء  االعتراضية  اجللسة  في  وشــارك 
متولي وقف مسجد االستقالل في حيفا: املرّبي عيد 
سويطات والشيخ رشاد أبو الهيجاء واحلاج فؤاد أبو 
سامي شريف  واحملامي  خالد دغش  واحملامي  قمير 
املدن  ومخطط  نحاس  إميل  احملامي  ــى  إل إضافة 
جلنة  عن  مهنيني  وممثلني  سويطات،  عروة  والناشط 
إلى جانب احملامي هاشم شحادة ممثل جلنة  املتولني 

األمناء. 
البلدية  التخطيط  جلنة  أعضاء  اجللسة  في  وشــارك 
بضمنهم نائب رئيس البلدية د. سهيل أسعد ونائب 
آخرين،  بلدية  وأعضاء  أملوج  حيدفا  البلدية  رئيس 
التخطيط  قسم  ومديرة  البلدية  مهندس  جانب  إلى 
واملستشار القضائي للبلدية، إلى جانب ممثلي شركة 

يافيه نوف البلدية. 
حف\مك\2333  ــم  رق مخطط  عن  احلديث  ــرى  وج
الذي يهدف إلى توسيع شارع ودوّار فيصل ومصادرة 
حديقة  إلى  وحتويلها  اإلسالمي  للوقف  تابعة  أرض 
عاّمة، وجتدر اإلشارة إلى أن املنطقة هي منطقة محال 
وقف  كأرض  املعرّفة  االستقالل  مسجد  أمام  جتارية 
تابعة للجنة متولي وقف مسجد االستقالل إذ تعود 
مدخوالت هذه املتاجر لصالح وقف املسجد واخلدمات 
الدينية وصيانة األوقاف العربية اإلسالمية في حيفا. 
وحتّدث في اجللسة احملامي إميل نحاس نيابة عن 

إللغاء  القانونية  اجلوانب  مفندا  الوقف  متولي  جلنة 
يقع  ال  ألنه  املخطط  إلغاء  ”يجب  ــال:  وق املخطط، 
ضمن صالحية  جلنة التخطيط احمللية إذ أنه يصادر 
العربي  اجلمهور  مصلحة  يخدم  الذي  إسالميا  وقفا 
األمــالك  في  خطيرا  مّسا  يعتبر  وهــذا  حيفا،  في 
العامة، وهذا إلى جانب اعتماد املخطط على مخطط 
 1938 عام  أعــّد  الــذي  رقم حف\428  سابق حتت 
عشرات  مرور  بعد  لالعتماد  صاحلا  يعد  لم  والــذي 
يجوز  القانون ال  بحسب  أّنه  إلى  إضافة  السنوات، 
للجنة احمللية زيادة حديقة عامة ال تقع مبحاذاة حديقة 

عامة قائمة“. 
من  خطية  رسالة  ”وصلتنا  قائال  نحاس  ــاف  وأض
مهندس البلدية أرئيل فطرمان والتي تعرض أهدافا 
اخلــارجــي  املنظر  حتسني  ــي  وه املخطط  عــن  خفية 
يعقل حتسني  إذ ال  أمر مستهجن.  وهذا  للمنطقة، 
وقف،  أرض  مصادرة  حساب  على  اخلارجي  املظهر 
ويطرح السؤال ملاذا لم تعرض هذه األهداف في ملفات 

وأوراق املخطط ذاته؟!“.
وثم حتّدث مخطط املدن والناشط عروة سويطات نيابة 
”يتجاهل  قائال:  االستقالل  وقف  متولي  جلنة  عن 
والتاريخي  واجلماهيري  املجتمعي  السياق  املخطط 
ملصادرة أرض تابعة للوقف، إذ من واجب التخطيط 
االجتماعية  واالعتبارات  األبعاد  االعتبار  بعني  أخذ 
مناطق  ــي  ف خصوًصا  التمييز،  ــدم  وع والثقافية 
من  إذ  ــصــادرة،  وامل التهميش  من  تاريخًيا  تعاني 
التاريخي وعدم املّس  واجب التخطيط إصالح الغنب 
باألوقاف العربية ومركزيتها كونها جزءا أساسيا من 

مركز تاريخي وثقافي وحضاري في املدينة“. 
وحتويل  الوقف  ”مصادرة  أن  ــى  إل سويطات  ــار  وأش
املنطقة التجارية إلى حديقة عامة تضر بشكل خطير 
للوقف  بقي  الذي  تقريبا  الوحيد  االقتصادي  املورد 
وقف  متولي  جلنة  ميّكن  والذي  حيفا،  في  اإلسالمي 
ومتكني  وصيانتها،  األوقــاف  تطوير  من  االستقالل 
خدماتها في كافة أنحاء املدينة، فاملصادرة متنع جلنة 

املصلحة  خلدمة  املنطقة  تطوير  من  الوقف  متولي 
العامة للعرب في حيفا“. 

ثم حتّدثت مديرة اجللسة نائب رئيس البلدية السّيدة 
حيدفا أملوج بقولها ”توازن البلدّية بني عّدة مصالح، 
فمن ناحية نتفهم ادعاءات جلنة املتولني، ونؤكد عدم 
في  رغبتنا  وعدم  العربية،  باألوقاف  باملّس  رغبتنا 
ومن  حيفا.  في  العربي  اجلمهور  مع  صــراع  خــوض 
ناحية أخرى هناك مشكلة سالمة املشاة في املنطقة 
لذا  واملطرونيت،  العامة  ــواصــالت  امل ــود  وج بسبب 
نقرّر جتميد البت في املخطط ملّدة شهرين استجابة 
العتراض جلنة املتولني وإلتاحة املجال أمام جلنة متولي 
والتفاوض  اجللوس  ومخططيها  ومحاميها  الوقف 
التخطيط،  وطاقم  للبلدية،  القضائي  املستشار  مع 
إليجاد حّل مناسب ومتفق على اجلهتني، مينع املصادرة 
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ويحافظ على سالمة حركة املرور في املنطقة“. 
املقبل  الشهر  خــالل  تفاوضية  جلسة  تعيني  وّمت 
في  التخطيط  وطاقم  للبلدية  القضائي  للمستشار 
البلدية مع جلنة متولي الوقف واحملامي إميل نحاس 
املدن عروة سويطات إليجاد حّل تخطيطي  ومخطط 

مناسب وعادل مينع املصادرة. 
االستقالل  وقف  متولي  جلنة  أن  إلى  ــارة  اإلش وجتــدر 
أبو  رشــاد  الشيخ  دغــش،  خالد  احملامي  من  مكوّنة 
الهيجاء، املرّبي عيد سويطات، احلاج فؤاد أبو قمير، 
احملامي سامي شريف، ورجل األعمال سهيل بشكار، 
من  معّينة  وهي  احملــرّرة  ــاف  األوق عن  مسؤولة  وهي 
احملكمة الشرعية وتدير أوقافا عديدة ومنها مسجد 
بلد  في  القسام  ومقبرة  اجلرينة  ومسجد  االستقالل 
املعّدة  األوقاف  من  وغيرها  االستقالل  ومقبرة  الشيخ 

للسكن احملمي. 
ويذكر أن رئيس البلدية يونا ياهف التزم في السابق، 
قبل االنتخابات األخيرة، أمام جلنة متولي الوقف أنه 
سيلغي املصادرة ولن يسمح باملّس مبقّدسات وأراضي 

تابعة لألوقاف في حيفا. 
قضية  هي  ــاف  األوق قضية  سويطات:  عيد  املرّبي 

وطنية من الدرجة األولى
ــي عيد  ــرّب امل مــع  حــديــث لصحيفة «حــيــفــا»  ــي  وف
املتوّلني، قال «نواجه في اآلونة  سويطات عضو جلنة 
مصادرة  إّما  إلى  تهدف  مختلفة  مخططات  األخيرة 
الذي يتطلب  العربية وإّما تهميشها، األمر  األوقاف 
مّنا التصّدي لهذه املخططات بشكل جماهيري ووطني 

ومهني ومنهجي حتى ندافع عن أوقافنا العربية».
هي  األوقــاف  «قضية  قائال  سويطات  املرّبي  وأضاف 
جميعا  علينا  ـــى،  األول الــدرجــة  من  وطنية  قضية 

كافة  مع  املوّحد  اجلماهيري  والتحرّك  اآلن  التكاتف 
القوى املجتمعية والثقافية والوطنية الفاعلة للدفاع 
مكانة  ونعزّز  واألرض  والتاريخ  والهوية  امليراث  عن 

مجتمعنا وحماية مستقبلنا». 
 q�UF²�« w� ÊËÒdL²��ò ∫gžœ b�Uš w�U;« 

  ÍdO¼UL'«Ë wMN*«Ë wLKF�«
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع احملامي خالد دغش 
عضو جلنة متولي وقف مسجد االستقالل قال: «نحن 
التصدي  في  واملهني  العلمي  بالتعامل  مستمرون 
العرب  مبقدسات  املس  إلى  تهدف  التي  للمخططات 
املسلمني واملسيحيني في حيفا، بالتعاون مع جهات 
بهدف  ــى،  األول الدرجة  من  ومهنية  وأكادميية  وطنية 
حماية أمالكنا وتصحيح الغنب التاريخي الالحق بحق 
وعلمية  منّسقة  اعتراضات  قّدمنا  قد  وكنا  أمالكنا. 
ال  خطير  مّس  هو  الوقف  مبلكية  فاملّس  للمخطط، 

ميكننا قبوله».

وأضاف احملامي دغش «نوّهنا في اجللسة إلى مخاطر 
اعتراضاتنا  االعتبار  بعني  ــذ  األخ دون  التخطيط 
القانونية  اللجنة استوعبت قوة ادعاءاتنا  ويتبّني أن 
مّنا  وطلبت  التراجع،  حتــاول  وباتت  والتخطيطية، 
اتفاق  صيغة  إلى  والتوّصل  النظر،  إلعــادة  الفرصة 
األرض  على  احلفاظ  يضمن  بديل،  تخطيط  بإطار 
حيفا  في  أهلنا  إلى  نتوجه  الفرصة  وبهذه  الوقفية. 
بالتصّدي  نستمر  كي  معنا  ــوف  ــوق وال مساندتنا 
للمخططات املطروحة، وهي ال تقل خطورة، ال سّيما 
اجلرينة  مسجد  بجانب  الضخم  الفندق  بناء  مشروع 
يخطط  مبشروع  احلال  هو  وكما  الكرمليت.  وكنيسة 
له على جزء من مقبرة القسام في بلد الشيخ – تل 

حنان».

 nK²�¹ W¹bK³�« »ËU& ∫dOL	 uÐ√ œ«R� ÃU(«
 »uKÝ_« V³�Ð oÐU��« sŽ U Î¹—cł U�ö²š«

wMN*«
وفي حديث مع احلاج فؤاد أبو قمير عضو جلنة املتولني 
قال «هذه اجللسة كانت جلسة خاصة إذ أن األشخاص 
الذي طرحوا موقفنا هم أشخاص مهنيون من املرتبة 
واحملامي  سويطات،  ــروة  ع ــدن  امل كمخطط  ـــى،  األول
املختص في التخطيط والبناء إميل نحاس، والذين 
وتخطيطية  قانونية  مهنية  نظر  وجهة  من  طرحا 

مخاطر املخطط على األوقاف واملجتمع».
كان  البلدية  «جتاوب  قائال  قمير  أبو  احلاج  وأضاف 
إذ  السابقة،  اجللسات  عن  جذريا  اختالفا  يختلف 
استطاعت جلنة متولي الوقف، باالستعانة باملهنيني، 
جتميد املخطط واحلصول على إقرار البلدية برغبتها 
في إيجاد حل دون املصادرة، ونتمنى أن نستمر في 
هذه الطريقة في تعاملنا مع السلطات الرسمية من 

عن  للدفاع  ي  واجلــدّ واملهني  اجلماهيري  العمل  خالل 
األوقاف ومنع مصادرتها». 

ومضى احلاج أبو قمير قائال إن التخطيط ينتهج نهج 
ممتلكات  على  السيطرة  وهدفها  احلاكمة،  املؤسسة 
السكان العرب. وإن جتاوب البلدية مع مطالبنا يعود 
حيفا،  في  املشتركة  واحلياة  العالقات  طبيعة  إلى 
وضرورة احلفاظ على عدم توتيرها. ونؤّكد أن مصلحة 
الوقف تعود للمصلحة العامة، وسنستمر بجدية في 
احلفاظ على اإلرث الذي خلفه أجدادنا من أجل األجيال 

القادمة». 
 WO�ËR�0 qLF�« ∫¡U−ON�« uÐ√ œUý— aOA�«
 W¹dO¼ULłË WOMN� ÈuIÐË WOFL²−� W¹ƒdÐË

ÊULC�« u¼
ومن جهته قال الشيخ رشاد أبو الهيجاء عضو جلنة 
األوقــاف  على  للحفاظ  مبسؤولية  «نعمل  املتولني: 
فالقرار  بها،  املتاجرة  وعــدم  تشترى  وأال  تباع  لئال 
بتجميد املخطط هو توجه مختلف عّما سبق، وهذا 
أمر جّيد إذ أنه حصيلة ونتيجة عمل جلنة املتولني 
مبسؤولية وبرؤية مجتمعية وبقوى مهنية وجماهيرية 
وعدم  األوقــاف  على  للحفاظ  الوحيد  الضمان  وهذا 

مصادرتها». 
 “U$« «c¼ ∫ UD¹uÝ …ËdŽ Êb*« jD��

U�b	 —«dL²Ýô« V−¹Ë w�¹—Uð

الــذي  سويطات  ــروة  ع والناشط  ــدن  امل مخطط  ــا  أم
االعتراض  جانب  إلى  تخطيطية  اعتراض  ورقة  قّدم 
فقال:  اجللسة،  في  املصادرة وعرضها  القانوني على 
«هذا االجناز هو اجناز تاريخي، إذ ّمت ألول مرة احلصول 
البلدية بعدم  التزام رسمي من جلنة التخطيط  على 
اجلماهيري  العمل  نتيجة  ــذا  وه ــوقــف،  ال مــصــادرة 
القانونية  املهنية  واالعتراضات  السياسي  والضغط 
والتخطيطية، ويدّل على أهمية تعّدد الوسائل في 
حيفا،  في  العرب  بحق  مجحفة  مخططات  مواجهة 
كما يدّل على قوة السكان العرب في حيفا وأهمية 

إمياننا بأنفسنا وقدراتنا»
وأضاف املخطط سويطات قائال «نعمل على تطوير 
التاريخي  املركز  لتطوير  بديلة  واقتراحات  مخططات 
ودورها  ومكانتها  العربية  األوقــاف  وتثبيت  العربي 
متّت  أن  بعد  وهذا  املدينة،  في  واملجتمعي  الثقافي 
على  ــرة  املــؤث والسياسات  املخططات  كافة  دراســة 
مجتمعنا وأحيائنا العربية ومبا فيها قضية األوقاف 
ووطني  وحــدوي  جماهيري  حترّك  واملطلوب  العربية. 
فهو الضمان لالستمرار وحتقيق املزيد من االجنازات». 
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כבש 
 49 בלדי

90
₪ לק"ג

צל עוףשניצל עוף

₪ 110
3 ק"ג  ב- שוקיים עוף

₪ 50
2 ק"ג  ב-

כרעיים 
עוף

ם 

₪ 100
5 ק"ג  ב- ה עוףףףףףףףףףףףףףףףףףףחזה עוף

₪ 100
4 ק"ג  ב-

כבד 
עוף

₪ 50
2.5 ק"ג  ב-

₪ 100
3 ק"ג  ב- פרגיות 

עוף
עם עור

חזה 
אסאדו

₪ 110
3 ק"ג  ב-

פילה 
 32 אמנון

90
₪ לק"ג מוגבל ל-3 ק"ג

בקניה מעל 100 ₪

בשר בקר 
טחון

ר בקר 

₪ 120
4 ק"ג  ב-

חדש חדש בסניף  מבחר פיצוחים ממתקים 
ושוקולדים טריים במשקל

₪ 119
וויסקי

בלאק 
לייבל

700 מ"ל

₪ 100
5  ב- למברוסקו 

לבן / רוזה
אדום

₪ 119
ויסקי

ג'יימסון
1 ליטר

₪ 139
וודקה

גריי גוס
1 ליטר

₪ 65
וודקה
רוסקי

סטנדרט
700 מ"ל

₪ 80
וויסקי

רד
לייבל 

700 מ"ל

₪ 159
וויסקי
שיבס 

ריגל
1 ליטר

₪ 75
ויסקי

בלנטיין
700 מ"ל

יין ברקן 
קלאסיק

750 מ"ל

₪ 100
5  ב-

יין
ברקן 
ריזרב

750 מ"ל

₪ 100
3  ב-

מגוון מיוחד של סלסלות לחג
עומדים לשרותכם גם בימי החג
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قررت شركة موانئ إسرائيل تأجيل موعد اإلعالن عن الشركة 
الفائزة في عطاء بناء ميناء حيفا، إلى بداية شهر أكتوبر 
القادم، وذلك بسبب مشاركة شركة ”ليدوركو“ البلجيكية 
لها  تابعة  شركة  املناقصة، حتت  في  مباشرة  غير  بطريقة 
باسم ”جان دينول“، حيث كانت الشركة مقاطعة إلسرائيل 
منذ عشرات السنني بسبب عملها ونشاطها ببناء موانئ 

في العالم العربي وخاصة في دول اخلليج. 
وكانت الشركة قد قررت الدخول في املناقصة بواسطة إحدى 
الشركات التابعة لها، حيث امتنعت عن املشاركة بشكل 
مباشر باسمها، وعلى ما يبدو بسبب قرارها مقاطعة دولة 
اسرائيل منذ عشرات السنوات، وتخوفها من رفضها من 

قبل دولة اسرائيل.
قرار  الغاء  أن حقيقة  املناقصة  مقربة من  وكشفت مصادر 
دينول“  ”جان  البلجيكية  الشركة  من  إسرائيل  مقاطعة 
واإلعالن عن أنها قررت منح ”تخفيض“ بقيمة 2 مليارد 
إسرائيلية  جلهات  تــرق  لم  حيفا،  ميناء  لشركة  شيكل 
التي رأت بأن الشركة حتاول االلتفاف على قرارها مبقاطعة 
في  السائدة  والسياسية  األمنية  األوضاع  نظرًا  إسرائيل، 
وهذا  والبحرين،  ومصر  سوريا  في  خاصة  العربي،  العالم 

ليس ملصلحة دولة اسرائيل.
”جان  شركة  باسم  بطلب  تقدمت  قد  ”ليدركو“  وكانت   
املقاطعة  بإلغاء  يبدو لعدم كشف قرارها  على ما  دينول“ 
على دولة اسرائيل تخوفا من املساءالت من احلكومات في 
ميناء  لبناء   املناقصة  في  شاركت  حيث  العربي،  العالم 
حيفا واملزمع إقامته خالل السنوات السبع القادمة، ليصبح 
ميناء يربط أوروبا بدول اخلليج، بسبب عدم  متكن الشركات 
من حتويل البضائع إلى دول اخلليج عن طريق سوريا نظرا 

احلرب هناك. 
ووفق املعلومات التي مت الكشف عنها فإن شركة ”ليدركو“ 
وبناء  بتخطيط  وقامت  العربية  ــدول  ال في  تعمل  كانت 
املوانئ هناك وخاصة في دول اخلليج، من بني  العديد من 
هذه املوانئ التي أقامتها كان ميناء سلطنة عمان البحري 
وميناء أبو ظبي، إال أن الشركة قررت إلغاء قرارها مبقاطعة 
والسياسي  األمني  االستقرار  لعدم  نظرًا  اسرائيل  ــة  دول
مليناء  االستراتيجية  لألهمية  إضافة  العربي.  العالم  في 
بضائعها  بتوصيل  األوروبية  الشركات  تقوم  حيث  حيفا، 
لدول اخلليج واألردن والعراق عن طريق ميناء حيفا بدال من 

إرسالها عن طريق سوريا بسبب احلرب الدائرة هناك. 
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 åUHO�ò q�«d*
بيت  اليهودي  العربي  املركز  شارك 
الثقافات  متعدد  مؤمتر  في  الكرمة 
ــــي.  األوروب املجلس  ــال  ــم أع ضمن 
وكانت جلسات هذا املؤمتر قد عقدت 
رئيس  بحضور  الكرمة  بيت  ــي  ف
ويأتي  ــاهــف.  ي ــونــا  ي حيفا  بلدية 
استعدادا  حيفا  في  املؤمتر  هذا  عقد 
املدن  منتدى  ــى  إل املدينة  النضمام 
املجلس  ــي  ف ــثــقــافــات  ال ــددة  ــع ــت امل

األوروبي.  
ويقول السيد أساف رون مدير بيت 
مستقبلي  تصور  «هنالك  الكرمة: 
يعتمد  البلدية،  تضعه  حيفا  ملدينة 
على التعايش هنا، لكن نحن بدورنا 
في مؤسسة بيت الكرمة نهدف إلى 
أكثر  وتطويره  التعايش  هذا  إحياء 
ــادرة  ــب امل تلك  ــاءت  ج لذلك  فأكثر. 
النضمامنا إلى مجلس أوروبا والذي 
يضم 47 مدينة في العالم. وخاصة 
للمواصفات  تستجيب  حيفا  أن 
عمل  وخطة  النموذج،  لهذا  العاملية 
مدروسة، وتوصيات املختصني الذين 
لتصبح  املسار،  هــذه  معنا  يقودون 
متعددة  ملدينة  أوروبيا  منوذجا  حيفا 

الثقافات».
«الهدف  يقول:  رون  السيد  ومضى 
ــروع  ــش ــام مل ــضــم ــالن ــنــا ل ــي مـــن ســع
هو  الثقافات  متعددة  املــدن  منتدى 
طابًعا  تأخذ  املتعددة  املــدن  هذه  أن 
لتطوير  وتسعى  ــر،  أكــث ا  ًي إيجاب
نطاقها.  في  التي  املجموعات  كافة 
تبلور  عندما  احمللية  القيادة  ودعم 
باحلسبان  لــتــأخــذ  ــة،  ــن ــدي امل ــة  ــوي ه
التي  احلقوق  على  الضوء  وتسلط 
املجموعات  لكل  إعــطــاؤهــا  يجب 
خاصة  املدينة.  في  القاطنة  اإلثنية 
تشجع  الثقافات  متعددة  مدينة  أن 
وتعمل  والتعددية،  التجانس  على 
كجزء  واملختلف  اآلخــر  حتفيز  على 
املدينة، جلعلها مدينة ال  من تطوير 
تقاس بإجناز معني أو آخر، بل مدينة 
كحيفا في رؤيتها العامة واخلطوات 
التي يتم اتخاذها في إطار التعددية 

الثقافية».                                                                                                                                 
عــاد  رون  الــســيــد  أن  ـــى  إل ونــلــفــت 
ـــارك فيها 6  ــة ش ــل ــن رح ــرًا م ــؤخ م
ــالب يــهــود من  ــرب و6 ط ــالب ع ط
جبال  قمة  لتسلق  حيفا  جامعة 
هذه  حول  ويقول  السويسرية،  األلب 
مع  بالتعاون  قادها  التي  ــادرة  ــب امل
سويسرية:  ومؤسسات  حيفا  جامعة 
جماعية  مناقشات  ـــا  أدرن لقد   »
رحلة  طوال  متنوعة،  مواضيع  حول 
التحدي في تسلق اجلبال، مثل حق 
احلقوق  واالستقالل،  الدولة  العودة، 
والواجبات، االنتماء. الهدف هو في 
كل املواضيع التي طرحت ومن خالل 
تسلق  مهمة  إلجنــاز  معا  التعايش 
إلى  أدى  يعتبر حتديا  والذي  اجلبال 
تعلم املشاركني حول أهمية اإلصغاء، 
احترام اآلخر وأفكاره حتى لو كانت 

مختلفة».
جبال  تسلق  أو  اجلليد  كسر  رحلة 
متر  املجموعة  أن  ــى  إل أدت  األلـــب 
من  ـــرد  ف ــل  ك ــرة  نــظ حـــول  بتغيير 
ــشــاء فرصة  املــشــاركــني لــلــصــراع، إن
وتدعيم  عميق  لتعارف  حقيقية 
ويهود،  عرب  أصدقاء  بني  العالقات 
مما  والتعمق،  البحث  رحلة  استمرار 
حدا مبجموعة الطالب العرب واليهود 
يكرروا  أن  البالد  إلى  عودتهم  بعد 

اللقاءات فيما بينهم.
بيت  مؤسسة  عــام  مدير  ويضيف 
العديد  جعبتنا  «في  قائال:  الكرمة 
ــي هــذا  ــة ف ــي ــع اإلضــاف ــشــاري ــن امل م
لتعميق  ــهــدف  ت ــي  ــت وال ــار  املــضــم
لكن  اليهودي،  العربي  التعايش 
ــر،  ــة اآلخ ــرواي ــرد ل ــرام كــل ف ــت مــع اح
وصوال إلى منوذج التعددية الثقافية 
مشاريع  نقيم  ــســوف  ف ــودة،  ــش ــن امل
تشمل  القريبة  األشهر  في  إضافية 
عربية  ــوعــات  مــجــم بــني  لـــقـــاءات 
متنوعة،  وبأجيال  مختلفة  ويهودية 
التعايش،  هذا  عرض  الهدف  وليس 
بل أن تطفو كل النقاط الهامة على 
ما  رغــم  عنها  ــث  ــدي واحل ــســطــح،  ال

حتمله من اآلالم».
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سر قهوة نخلة رقم (سر قهوة نخلة رقم (٩٩))

طحــن القهـــوة عالبــــاردطحــن القهـــوة عالبــــارد

بتسأل حالك شو سر قهوة نخلة ?
نســـأل أنفســـنا مراًرا وتكراًرا عن ســـر دقة نكهة قهوة نخلة وروعتها التي 
ال تتغّير. فمن أهم األســـرار هو طحن حبوب القهوة بعد تحميصها وهي 
بـــاردة ألن طاقة آلة الطحـــن ترفع درجة حرارة حبوب القهوة الحساســـة 
أصًال وتؤدي الى تأكســـدها وإنتاج مركبات تتلف نكهتها، إستمتاعكم بكل 

رشفة هو نتيجة خبرة أبحاث ودقة سنين طويلة.

بدون ما ترتفع حرارتها للمحافظة على نكهتهابدون ما ترتفع حرارتها للمحافظة على نكهتها
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التشكيلي  الفناُن   وُِلــَد    : وتعريف  مة   مقدِّ  
ــي  قريِة   واخلــطــاط األســتــاذ  «كميل  ضو « ف
عائلته  انتقلت   ،1956 سنة  ة  اجلليليَّ الرَّامة  
ستة  بلغ  كان  عندما  حيفا  مدينِة  في  للسكن 
وأنهى  حيفا  في  كميل  وترعرَع  نشأ    .. أشهر 
ة  الكليَّ في  ة  الثانويَّ ثّم  فيها  ّية  االبتدائ دراسته 
دراسته  تابع  ذلك  وبعد  ة  يَّ العرب ة  األرثوذكسيَّ
في  البكالوريوس  شهادة  على  وحصَل  ة  اجلامعيَّ
ة «جوردون»  ات والفلسفة. ودرَس في كليَّ الرياضيَّ
والتحق  التربيِة.  في  األوَّل  اللقِب  على  وحصل 
ة.  التشكيليَّ الفنون  في  دوراٍت  ة  بعدَّ ذلك  بعَد 
الفنان كميل ضو متزوج  من «ماريا» ولُه ثالثة 
في  ــا  ــَدرًِّس ُم عمَل  وبيتر.  ــدرو  أن ــادي،  ف أوالد: 
ِة 36 عاما ملواضيع  ا اإلجنيلّي ملدَّ مدرسة مار يوحنَّ
والدين.. وعمل  ة  التشكيليَّ والفنون  ات  الرياضيَّ
«الغد»  ومجلتي  «اإلحتــاد»  جريدة  في  خطاطا 
هو  واآلن   السبعني..  ســنــوات  ــي  ف ــد»  ــدي و»اجل
عام  مدير  وهو  واخلط،  التشكيلي  للفن  متفرِّغ 
ملركز «كميديا» للثقافِة والفنون في  حيفا، وهو 
مركز يعنى بشؤُون وتعليم اخلط العربي للكبار 
ة  التشكيليَّ للفنون  مركٌز  هو   وكذلك  غار،  والصِّ
جائزة  على   2008 سنة  كميل  حصل  واملسرح. 
ي من وزارِة الثقافِة والعلوم والرياضة.  اإلبداع الفنِّ
ة،  واجلماعيَّ ة  الفرديَّ املعارض  من  الكثيَر  وأقــاَم 
من  كثير  يديه  على  تتلمذ  وعامليا.  ا  ّيً محل

اخلطاطني والفنانني التشكيليني. 
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اخلط  هواية  ــارس  مت ــدأَت  ب متى  منذ 
رَّسم؟ ومتى كانت نقطة االنطالق؟ وال

أمــارُس  وكنُت  الطفولة،  منذ  اخلط  هواية  بــدأت 

جميل،  بخطٍّ  والكلمات  األحرف  كتابة  ة  عمليَّ
ة  ولكن في سن متقّدمة أكثر، في املرحلِة الثانويَّ
بدأُت مبمارسِة هوايِة الرَّسم. وعندما بدأُت أعمُل 
في جريدة ”اإلحتاد ” وقعت هناك حادثة، وهي أنَّ 
نقطة حبر سقطت على ورقٍة وبدأُت أكتُب بعَض 
عت  واتس  النقطة،  هذه  حول  والكلمات  احلروف 
وهكذا  ة.  فنيَّ لوحة  عندي  نتجت  حتى  الفكرِة 
بدأت فكرة دمج الرَّسم مع احلرف. وكانت االنطالقة 
حيث  حيفا  ة  بلديَّ تبنتُه  كبير  مبعرض  الفعلية 
باألسود  غير  الصَّ احلجم  من  لوحة   30 عرضت 
اللوحة  وبنيُت  وأشعارًا  أقواال  وأخذُت  واألبيض. 
التشكيلّية من هذه األشعار. وحضر هذا املعرض 
كثير من الكتاب والشعراء. وقد بيَعت أكثر من 
نصف لوحاتي، ثمَّ تابعُت مشواري وأقيمت لي 
معارض كثيرة في حيفا ودالية الكرمل وتل بيب 
والناصرة والقدس والعديد العديد من مدن وقرى 
البالد وخارج البالد أيًضا، مثل فنلندا، هنغاريا، 
وغيرها.  أملانيا  املتحدة،  ــات  ــوالي ال البرتغال، 
ة  ةُ  كتب ونشرات عن أعمالي احلروفيَّ وصدرت عدَّ
  - مشرقة  ــروف  (ح كتاب  منها:  ة،  والتشكيليَّ
ة  اإلجنليزيَّ وباللغتني  ة  الفنلنديَّ النشر  دار  عن  
خوري  نايف  للكاتب  آخــر  وكتاب  ة،  والفنلنديَّ
ضو“ـ  كميل  فن  في  احلــرف  ”جمالية  بعنوان 

وصدر بدعم وزارة الثقافة. 

هل لديك هوايات أخرى غير الرسم 
وكتابة اخلط ؟؟ 

مع  التشكيلي،  والفن  اخلط  على  التركيز  كان 
واألدب،  والشعَر  اجلميلة  املوسيقى  أتذوَُّق  أنني 
س،  املقدَّ الكتاب  دراسة  في  كثيرًا  قُت  تعمَّ كما 
الدراسِة  في  وقتي  من  قسطا  يوم  كلَّ  ــرُِّس  وأك

والوعظ. 

متى بدأ التغيير اجلذري في حياتك 
ة؟؟  الروحيَّ

دعيت في سن 23 إلى اجتماع لم أدرك معناه، 
محض،  سياسي  اجتماع  أنُه  وهلٍة  ألول  وظننُت 
غير أن الذي دعاني شرَح لي أنه اجتماع للقراءِة   
أدرُس  كنُت  وألني  املقدس.  الكتاب  من  والوعظ 
الفلسفة في اجلامعة اعتقدُت أن هذا مفيد للفكر 
الفلسفي بأن أسمع أفكارا وآراء جديدة. وفي أول 
ُه  إنَّ الواعظ يقول قول املسيح:  اجتماع  سمعُت 
هو الطريق واحلق واحلياة. وقد  ُصدمُت بداية ألني 
وكّل  شيء  كّل  ا  ّيً عمل هو  يسوَع  أنَّ  أعــرف  لم 
هو  وما  تسير(الطريق)  أين  اإلنسان:  يطلبُه  ما 
(هو  اإلنسان  يريدُه  وما  احلق).  (فهو  حيح  الصَّ
حياتي.  في  يتفاعُل  يسوع  بدأ  وهنا  احلياة). 
ي  حبِّ وزاَد  ــســوع،  ي باملسيح  ــُت   ــن آم وعندها 
ة تقوُل: أحبب قريبَك   أضعافا للناس، ألنَّ الوصيَّ
كاآلخرين،  األشخاص،  أحد  كنُت  وأنا  كنفِسَك. 
بعيًدا عن الطريق واحلق واحلياة فأردُت إيصال هذا 

ار إلى اآلخرين.  اخلبر السَّ
الرسم:  ــي  ف ـــدارس  م  ُ ة  عــدَّ هنالك 
ة  يَّ ة والسريال يَّ ب ة والتكعي كالتجريديَّ
أسلوب  لديك  فهل  ة،  والكالسيكيَّ

معني؟؟ 
كنت أجته في بداياتي أكثر إلى األسلوب واملدرسة 
ة، وفيما بعد أخذُت اجتاها ومسارا آخرا  االنطباعيَّ
واخلط  ة  والتجريديَّ ة  التكعيبيَّ بني  ما  مشتركا 

العربي، وأنا أمزج بني هذه املدارس واألساليب. 

ــنــة تــعــاُجلــهــا في  ــع مــعــيَّ ــي ــواض ــل هــنــالــك م ه
رسوماِتَك؟؟

ة  قضيَّ وهما:  كثيرًا،  انني  تُهَمّ تان  قضيَّ هنالك 
س  املقدَّ الكتاِب  مــن  فكتابات  ــوطــن.  وال الله 
ا في الفنِّ  ة هذا باخلط، وأمَّ ة وطنيَّ يَّ وأشعار إنسان
أعمُل  حيث  نة  معيَّ مواضيَع  فآخذ  التشكيلي 
من   مجموعة  ــدّي  ول مثال،  حيفا  موضوع  على 
أعمُل  كما  املوضوع،  لهذا  ة  التشكيليَّ اللوحات 
”لوحات  حيفا  كتبوا عن  لشعراء   أشعار  على 

ة عن مدينة حيفا“.  ة وحروفيَّ تشكيليَّ
ــال  ــم األع ــن  م ـــُدَك  ـــي رص بلغ  ي ــم  ك

واللوحات التي أجنزتها؟؟ 
لوحات  بني  ما  لوحة   (800) من  أكثر  بلغُت 

ة. ة ولوحات حروفيَّ تشكيليَّ

حصلُت على جائزة مدينة حيفا سنوات 1984 – 
1985 ضمن أسبوع  الكتاب العربي. وحصلُت 
ة من مجلس محلي عسفيا،  على جائزة تكرمييَّ
والرياضة  والفنون  الثقافة  وزارة  جائزة  وعلى  

لإلبداع وغيرها. 
التشكيلي  للفنِّ  تقييمك  هو  ما 

ا؟ ّيً واخلط محل
ة ال بأس  ة وفنيَّ في هذه األيام نرى نهضة ثقافيَّ
أكثر عند  ٌم  وتفهُّ إدراٌك   فهناك  البالد،  بها في 
واخلط  والفن  والشعر  األدِب  ِة  ألهميَّ الكثيرين 
واملوسيقى منذ الصغر. وهذا أمٌر يشيُر إلى وعي 
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املتعدد  سفري  بسب  وطبعا  اجلمهور،  عند  وإدراك 
واملكثف إلى خارج البالد، وعرض اللوحات هناك في 
ُل  ة وعريقة، فإن األجنبي يتقبَّ صاالت عرض  عامليَّ
وحتى  ِة  الفنيَّ الناحيِة  من  بكاملِه  العمَل  ويتفهم 
لدينا.  مما  أفضل  بشكل  ويتذوَّقه  املادية،  القيمة 
وفي مركز اخلط العربي عندي أالحظ اهتمام األهل 
في حتسني خط أوالدهم. وهذا املركز هدفُه حتسني 
خط الطالب، ودعم ذوي املوهبة حتى ينطلقوا إلى 
فهنالك  البالد،  خارج  وأما  أبعد.  ومجاالت  آفاق 
احلروفي  والفن  التشكيلي  الفنِّ  في  كبير  اهتمام 

أيًضا لدى الكبار والصغار.
والفنانني  اخلطاطني  ببعض  تأثرت  رمبا 
لك  ــت  ــان ك ــن  ــك ول ني،  يُّ ل التشكي

بدايات خاصة بك. 
هناك  يكن  لم  مرحلٍة  في  ــدُت  وج فقد  صحيح، 
خطاطون في البالد سوى اخلطاط ”يوسف وهبي“ 
الذي  ولكن  مبدع.  اط  خطَّ وهو  مصري،  أصل  من 
كتابِة  من  انطلقُت  أنني  هو  بــِه  ــزُت  ــيَّ ومت عملتُه 
اخلط إلى الفن احلروفي  والزخرف. وأنا أوُل خطاٍط 
ي بدأ يرسُم بالكلمات واحلروف. وفي سنوات   محلِّ
النوع  بهذا  بدأت  حني  املاضي  القرن  من  السبعني 
من  الفنانني  مع  وتنسيق  تواصل  بدون   ، الفنِّ من 
والسودان   واألردن  ومصر  سوريا  ة:  يَّ العرب ــدول  ال
ولبنان وغيرها، بدأ بعض الفنانني آنذاك باستعمال 
فكأنُه  ة.  التشكيليَّ اللوحة  بناء  في  العربي  اخلط 
توارد خواطر فيما بيننا، وفيما بعد عندما بدأنا 
نشاهُد وننظُر أعماَل بعضنا البعض، وانفتَح العالُم 
على نفسِه اتضَح أننا نحُن املجموعة األولى التي 
بدأت هذه الفكرة الرائدة، واستلهام احلرف في الفنِّ  

ة استخدام األلوان في اللوحِة. التنشكيلي وكيفيَّ
هل ترى باحلاسوب منافسا للخطاطني؟

كان مجال العمل للخطاط، قبل 22 سنة أو أكثر، 
اخلطاطني  ونحُن  اآلن،  عليِه  هو  ممَّا  بكثير  أوسع 
كان لدينا إبداع كبير مبجال معنيَّ ما قبل الطباعة 
على الكومبيوتر، ولكن اليوم نرى احلاسوب يعمُل 
عمَل اخلطاط في كثير من  املجاالت: من طباعة 
وتصميم  وغيرها.  للصحف  واإلعالنات  الالفتات 
ة. ولكن هذا يعتبر حتديا  الكتب والدواوين الشعريَّ
ال  ــرى  أخ مجاالت  في  يبدع  أن  للخطاط،  كبيرا 
يستطيُع أن يقوم بها الكومبيوتر أو احلاسوب. أو 
أن يكون احلاسوُب عامال مساعًدا للفنان واخلطاط 

في عملِه. 
الذين  ــاب  ــكــت وال ــراء  ــشــع ال ــم  ه ــن  م
لهم  ــَت  ــم ــم مــعــهــم وص ــَت  ــل ــام ــع ت
شعرية  يات  ألب لوحات  أو  دواوينهم 

لهم؟؟ 
جريدة  في  عملي  بداية  في  سابقا  ــرُت  ذك كما 
والشعراء:  ــاء  األدب من  الكثير  مع  تقابلُت  االحتاد 
اغ  صبَّ وسميح  القاسم  وسميح  حبيبي   كإميل 
وسالم جبران  ومحمد علي طه وإميل توما وحنا 
أبو حنا ورشدي املاضي وغيرهم. وصممُت  للعديد 
الشعرية أو لوحات ألبيالت  الشعراء دواوينهم  من 

شعرية لهم. 
ما هي أنواع وأمناط اخلط التي حتبُّ أن 

تكتب بها؟؟ 
العربي،  اخلــط  وأمنــاط  ــواع  أن من  الكثير  هنالك 

 12 ــى  إل تصل  ــة  ــيَّ واألســاس ة  الرَّئيسيَّ ـــواع  واألن
أخرى  خطوط  ــواع  أن ويتفرَُّع  ُب  يتشعَّ ومنها  نوع، 
من  مئات  عدة  إلى  جميعها  وتصل  بالعشرات.  
الديواني  اخلــط  كثيرا  أحــبُّ  ــا  وأن اخلطوط.  ــواع  أن
والنسخي. فالديواني ألنُه سلس التعامل بِه كلوحٍة 
ٍة، والنسخ ألّنُه خطٌ مقروٌء وجميل. وإنني أحبُّ  فنيَّ
ُمُه للطالب لكي يعرفوا كيف  خط الرُّقعة الذي أعلِّ
أيضا  الثلث  وخط  حيح.  الصَّ بالشكل  يكتبون 

الذي هو قريب نوعا ما إلى خط النسخ. 

ي  ف تقولها  أن  ترغب  أخيرة  كلمة 
نهاية اللقاء؟؟ 

أحبُّ أن أقوَل: إنَّ كلَّ فنان أصيل يحبُّ أن يبدَع في 
ًدا وُمجترًّا  ِه وعملِه ال أن يكوَن فقط مقلِّ مجال فنِّ
 .. واإلبداع  التجديد  نحو  ينطلَق  أن  ا  إمنَّ قبله،  ملا 
َد اخلالَق من  ان أن أمجِّ تي كفنَّ يَّ وأيضا أرى مسؤول

ي .. خالل فنِّ
وفي النهاية أشكركم الشكَر اجلزيل على هذا اللقاء.   
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دعا نادي الكتاب التابع للمجلس امللي الوطني األرثوذكسي في حيفا 
إلى أمسية يقيمها تكرميا للكاتبة فاطمة ذياب مبناسبة صدور مؤلفها 
القادم  السبت  يوم  ستقام  التي  األمسية  هذه  عرافة  وسيتولى  األخير. 
الشاعر رشدي املاضي. ويتخلل االحتفال قراءات ومداخالت أدبية بحضور 

جمهرة من األدباء وأعضاء النادي الثقافي احليفاوي.
ويقول احملامي فؤاد نقارة رئيس هذا النادي إنه يتم في كل شهر اختيار 
كتاب ملناقشته أو أديب الستضافته ولقائه باجلمهور احملب لألدب. وقد 
وقع االختيار لهذا الشهر على األديبة فاطمة ذياب ملساهمتها في احلركة 

األدبية الفلسطينية. 
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أم  فرع  «البابور»  مطعم  الُسلطات  املاضي  الثالثاء  يوم  داهمت 
تعريفها  مت  خطوة  في  الشرطة،  من  معززة  قوات  برفقة  الفحم، 

بالغير مسبوقة واملتعمدة في مجال املطاعم.
ومبوجب ما ورد من الشيف حسام عباس، صاحب املطعم فقد دخل 
للبناء،  اللوائية  اللجنة  عن  مندوبًا   40-30 اليوم  ذاك  املطعم 
شركة الكهرباء، الضرائب، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، 

وقوات من «اليمار»، «اليسام «وشرطة إسرائيل.
ملا  منها  قسم  اعتذر  بالفحص،  اجلهات  جميع  قامت  ان  بعد 
سببوه من فوضى وذعر لزبائن املطعم. جاءت وزارة الصحة لفحص 
جميع  للمندوبني  وقدمت  اللحمة،  بفحص  قاموا  «لقد  املطبخ: 
«ال  انها  بحجة  حلوم  صــادروا  الوقت  هذا  في  املطلوبة.»  الوثائق 
تصلح لالستهالك البشري» ومت اغالق املطعم يوم األربعاء املاضي 

بأمر إداري. 
«انا اعمل أكثر من 30 عاما بهذه الطريقة، وعلى مدار السنني 
قامت وزارة الصحة بفحص اللحمة وكل شيء على ما يرام.  فجأة 
ويتم  املطعم  الى  تصل  التي  الطازجة  اللحوم  ان  ــوزارة  ال قــررت 
جتميدها – هو امر ممنوع. أي ما تقوم به جميع ربات البيوت في 
منازلهم هو ممنوع ويشكل خطرا على الصحة، انا اعمل مع مزودين 
معروفني في مجالنا ونثق بجودة اللحوم املقدمة في مطاعمنا. «  
باإلضافة، قامت الُسلطات بتسريب خبر مصادرة اللحوم واغالق 
املطعم للصحافة قبل اعالم صاحب املطعم باألمر واعطائه مهلة 

لتصحيح أخطاء باملطبخ. 
يتابع حسام: «هناك عيوب، نعم، يحدث في أي مطعم، ولكن 
القناة 2 كانت سريعة في اصدار احلكم على مطعم يعمل عشرات 
السنني. لم يحدث لي مرة واحدة شكوى عن اضطراب في املعدة. 
اآلالف  مئات  أدفع  مطعمي،  في  عامل   300 اوظف  مواطن  أنا 
الشواقل للضرائب، جميع املزودين راضون عني، انا مشهور بجودة 

اللحوم.»
في  يحدث  ان  املمكن  من  كان  الهجوم  هذا  مثل  ان  ”ال أعتقد 
توتو وميسا. ال حاجة  مطاعم تل ابيب الشهيرة مثل روشفيلد, 
للقول أنى عربي. في تل ابيب ال يعاملوا هذه املطاعم مثل ما 

عاملوني.“
املطاعم  مجال  في  مشهورة  شخصيات  ان  ــره،  ذك اجلدير  ومــن 
كوهني  حامي  الشيف  البابور.  مطعم  مع  التعامل  هذا  استغربت 
مطعم  صاحب  شيف)،  ماستر  «ديكسي»  أبيب»،  تل  («يافا 
قام  «من   :(22.9.14) هآريتس  صحيفة  في  يقول  وصديق، 
ان  الدولة  رئيس  أراد  لو  عبقري.   هو  الغارة  هذه  مثل  بتنظيم 
ووزارة الصناعة  شركة الكهرباء,  ينسق مع كل من وزارة الصحة, 
والتجارة  ملا جنح في ذلك.... من جهة أخرى، شبه مستحيل ان 

تكون صدفة....»
الصحة,  لوزارة  الالزمة  التصريحات  جميع  املطعم  قدم  باألخير، 

وحصل على موافقة لتشغيل املطعم.
مطعم  اصـــحـــاب  وســـانـــد  ـــم  دع مـــن  ــيــع  جــم ــر  ــك اش ان  «اود 
هي  والتي  والكبرى  الصغرى  عائلتي  ــراد  اف وجميع  البابور، 
مرحله.  ــد  اش ــي  ف لنا  ودعمكم  وقفتكم  على  شــكــرا  ــم.  ــت أن

مطعم البابور مفتوح الستقبالكم لتتمتعوا من مأكوالت البابور 
في  املطاعم  خارطة  على  العربي  املطبخ  وضعت  والتي  الشهيرة 

البالد خاصة. بارك الله بكم وجزاكم عنا ألف خير.
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جًدا،  ٌم  ـ ومؤِل مريٌر  املسيحّية  الكنائس  واقع  إّن 
جتزأت  وقد  املسيح  كنيسة  نرى  عندما  خاصة 
بحيث  الكنائس،  من  العديد  ــى  إل وانقسمت 
من  املتزايد  العدد  ــذا  وه االنقسام  هــذا  أصبح 
ني  املسيحيِّ عند  شك  مثار  املختلفة  الكنائس 
احلاليني، وعند الذين يرغبون في دخول كنيسة 
املسيح من األديان األخرى، فيقعون في احليرة، وال 
ا من هذه الكنائس هي األصح، وأّيها  يعرفون أّيً
التي تنطق باسم املسيح وكنيسته احلقيقّية. مما 
ومنذ  االنقسامات  هذه  أسباب  أّن  فيه  شك  ال 
تتعّلق  أسباٌب  هي  اآلن  وحّتى  األولى  بداياتها 
االنقسامات،  تلك  وراء  كانوا  الذين  باألشخاص 
وكنيسته.  ورسالته  املسيح  بشخص  تتعّلق  وال 
وما تلك الفوارق بني كنيسٍة وأخرى إّال هي من 
موا  يقدِّ لكي  أنفسهم،  األشخاص  هــؤالء  صنع 
املبررات لتلك االنقسامات، متناسني أّن الشيطان 
الذي يزرع الزؤان هو وراء تلك االنقسامات. وهو 
املسيح  السّيد  عنه  قال  الذي  نفسه  الشيطان 
أن  طلب  قد  الشيطان  إّن  «ها  بطرس:  للقّديس 
يت من  يغربلكم كما ُتغربَل احلنطة، ولكّني صلَّ

ت إخوتك».  أجلك، وأنت متى عدت فثبِّ
يسوع  تالميذ  أّن  حّتى  قدمية  االنقسامات  إّن 
وحــب  السلطة  ــى  عــل بينهم  فيما  ــوا  ــازع ــن ت
فتراهم يسألون  املسيح،  ناسني رسالة  املناصب، 
كما  السموات،  ملكوت  في  األكبر  َمن  يسوع 
نرى أم ابني زبدى يعقوب ويوحنا تطلب لولديها 
املناصب: ُمْر أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن 
ولكّن  ملكوتك،  في  شمالك  عن  واآلخــر  ميينك 
السّيد املسيح كان واضًحا إذ قال: «َمن أراد أن 
يكون كبيرًا فيكم فليكن لكم خادًما، ومن أراد 
لقد  عبًدا».  لكم  فليكن  فيكم  األول  يكون  أن 
دّب مثل هذا الفساد في الكنيسة منذ نشأتها، 
يزال يأخذ أشكاًال مختلفًة مع األسف حّتى  وال 
أهل  كنيسة  إلى  بولس  القّديس  كتب  إذ  اآلن، 
رًا: «أناشدكم أّيها اإلخوة باسم ربنا  كورنثس محذِّ
يسوع املسيح أن تكونوا جميًعا على وفاٍق في 
الرأي، وأّال يكون بينكم شقاق، بل كونوا على 
وئام تام، لكم روٌح واحٌد وفكٌر واحد». وقد رفض 
س، وأنا  انقسامهم: «أنا مع بولس، وأنا مع أبلُّ
مع صخرة، وأنا مع املسيح»، قائًال لهم: «أترى 
املسيح انقسم؟ أبولس ُصِلَب من أجلكم أم باسم 

بولس قبلتم املعمودية؟ 
نعمل:  أن  علينا  مــاذا  املرير،  الواقع  هذا  أمــام 
علينا أن نشعر بوجود خلٍل ومشكلٍة في كنيسة 
املسيح ومن  املسؤولني في كنيسة  املسيح، وأّن 
ني جميًعا مطالبون بإصالح هذا  بعدهم املسيحيِّ
د  اخللل، ألّنه ال يجوز رؤية خطر االنقسامات تهدِّ
وحدة الكنيسة، وال يجوز أن نشعر بأّننا بعيدون 
ونبقى  الكنيسة  ــدة  وح في  املسيح  رغبة  عن 

حدين  متَّ نكون  أن  من  بدًال  منقسمني  متفرِّجني 
م لهذا الواقع  ـَّ في كنيسٍة واحدة. علينا أن نتأل
وفي  ني  املسيحيِّ بــني  االنقسامات  مــن  ــر  ــري امل
ون  ومعنيُّ األمر  بهذا  ون  معنيُّ ألّننا  الكنيسة، 
بيتنا،  ألّنها  الكنيسة  نحن  بل  ال  بالكنيسة، 
أفراد  انقساٍم يحدث بني  يتأّلم ألّي  وَمن مّنا ال 

األسرة الواحدة؟ 
الكنيسة  في  واملؤمنون  املسؤولون  يعيش  إّن 
ــة واخلــدمــة  ــّب ــن حــيــث احمل ــّدس م ــق الــكــتــاب امل
القلوب،  لتنقية  طريٌق  إّال  هو  ما  والتسامح 
وجتنيد  ــود،  اجلــه وتكاتف  الــنــفــوس،  وتصفية 
علينا  املسيحّية.  ــوحــدة  ال أجــل  من  الطاقات 
لبعضنا  واالنتقادات  التهم  توجيه  عن  التوقُّف 
عن  نتوقَّف  وأن  املختلفة،  ولكنائسنا  البعض 
االعتقاد بأّن مفاتيح ملكوت السموات هي في 
تسود  أن  يتطّلب  وهــذا  غيرها،  دون  كنيستنا 
ني  املسيحيِّ وجميع  الكنائس  رؤساء  بني  احملّبة 
حّتى لو كان هناك اختالٌف في الرأي والعقيدة، 
ألّنه ال ميكن أن نعيش احلقيقة وننادي بها بدون 
يعرف  وبهذا  محّبة  فالله  ــة،  احملــبّ نعيش  أن 
ون بعضكم  بُّ اجلميع أّنكم تالميذي إذا كنتم ُحتِ

بعًضا. 
أجل  ومــن  ني  املسيحيِّ ــدة  وح أجــل  من  ي  لنصلِّ
إلى  صالتنا  نضم  وأن  الكنيسة،  وحدة  حتقيق 
صالة السّيد املسيح من أجل الوحدة: «ال أدعو 
لهم وحدهم، بل أدعوا أيًضا للذين يؤمنون بي عن 
كالمهم فليكونوا بأجمعهم واحًدا، لتكون فيهم 
فيهم».  أنا  وأكون  إّياها  أحببتني  التي  احملّبة 
علينا أّال ننسى الصالة بشكٍل خاص ألن تتكرَّم 
السّيدة العذراء التي تدعوها الكنيسة وبحقٍّ أم 
الكنيسة ألن تصلي من أجلنا ومن أجل أن جتمع 
صهيون  علية  في  يوًما  جمعتهم  كما  أبناءها 
في الصالة بانتظار الروح القدس، وأن نفعل ما 
قالته يوًما للخدم: «افعلوا ما يأمركم به يسوع» 
ني  املسيحيِّ املسيح في وحدة  ق رغبة  ُنحقِّ لكي 

وكنيستهم. 
ني  املسيحيِّ ـــدة  وح ــل  أج مــن  ي  لنصلِّ ــرًا  ــي وأخ
َمن  يا  يسوع،  ــرّب  ال «أّيها  قائلني:  والكنيسة 
يَت  ليلة إقبالك على املوت من أجلنا، صلَّ في 
أّن  كما  ــــًدا  واح بأجمعهم  ــيــذك  تــالم ليكون 
بعدم  نشعر  أن  اجعلنا  فيه،  وأنــت  فيك  اآلب 
م النقسامنا، أعطنا صدًقا فنعرف  أمانتنا ونتألَّ
فينا  يكمن  ما  عنا  فنطرح  وشجاعًة  حقيقتنا، 
من ال ُمباالة، ومن عداٍء متبادل، وامنحنا يا رب 
أن جنتمع كّلنا فيك، فُتصعد قلوبنا وأفواهنا بال 
كما  ني  املسيحيِّ وحدة  أجل  من  انقطاٍع صالتك 
فيك  ولنجد  ُتريد،  التي  وبالُسبل  أنت  تريدها 
يا أّيها احملّبة الكاملة، الطريق الذي يقود الى 

الوحدة في الطاعة حملّبتك وحّقك، آمني».
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مع  املختلفة  املناسبات  تلتقي  أن  الطبيعي  من 
بعضها فإن كانت سارة ازدادت بهجة.  فكيف بنا 
عند احلديث عن التقاء األعياد مع بعضها؟ ولكن 
في العام املاضي التقى عيد الصليب مع عيد 
الغفران (كيبور)، وعندها قامت الدنيا ولم تقعد، 
جهدها  بذلت  العبرية  اإلعالم  وسائل  أن  حيث 
للتأثير على متخذي القرار ملطالبة سيادة املطران 
الياس شقور في حينه، بنقل عيد الصليب إلى 
مناسبات  هي  األعياد  أن  متجاهلني  آخر،  يوم 
دينية، ليس من حق أي رجل دين التالعب بها 
وتغيير موعدها. وخصوصا أن األعياد تأتي في 
اليوم  هذا  ذكريات  إعادة  أجل  من  محدد،  يوم 
وجتسيد األحداث العظام التي حصلت فيه، كجزء 
مهم من التربية وإعداد األجيال. وها هي وسائل 
اإلعالم تطل علينا برأسها مرة أخرى، ذلك اللتقاء 
إطاللتها  ولكن  الغفران.  وعيد  األضحى  عيد 
توحي  ألنها  فيها  ما  القبيح  الوجه  من  فيها 
بأن حربا على األبواب، تقرع بطبولها، ال خلالف 
هذه  إمنا  االحتالل،   بسبب  خلالف  وال  سياسي، 
احلرب ستكون بسبب التقاء عيد األضحى وعيد 
له إحدى هذه الصحف يوم  الغفران. وما عنونت 
الوسائل  هذه  لدور  خطير  مؤشر  املاضي  اجلمعة 
اإلعالمية  العبرية، غير املسئولة، والتي  أخذت 
املجتمع  على  املستمر  التحريض  عاتقها  على 
التعايش  بضرورة  املؤمن  احليفاوي،  العربي 
اإلنساني. فقد أخذت على عاتقها دعوة اجلمهور 
من  ومنعه  ومحاصرته  العربي  املجتمع  ملقاطعة 
أن  متجاهلني  اليهودية،  األحياء  في  التجوال 
العربي مواطن وله كامل احلقوق، كما لغيره. وأن 
املختلفة،  املصالح  في  والتعامل  التعايش  رابطة 
من  عنصرية  تصريحات  تفككها  أن  من  أقوى 
الذي طغى على الصفحة  القبيل. والعنوان  هذا 
قاطعة  داللة  يدل  بو»،  «كول  لصحيفة  األولى 
على صدق ما ندعيه. فقد عنونت هذه الصحيفة 
(برميل  سمتها  ملقالة  األولى  الصفحة  على  من 
العنوان  هذا  يقرأ  الذي  فالقارئ  متفجرة).  مواد 
والكنيس  الكبابير  في  املسجد  صورة  ويشاهد 
املتفجرات  هذه  أن  وهلة  ألول  يعتقد  الكبير، 
أن  وإما  األماكن،  هذه  في  تكون وضعت  أن  إما 
تكون هذه األماكن مصدر إزعاج لهذه املتفجرات. 
تعرف  عندما  يزدادان  واالستغراب  الدهشة  ولكن 
بعينها،  األعياد  هي  املتفجرة  البراميل  هذه  أن 
األضحى  عيد  يصادف  أن  املتوقع  من  ألنه  ذلك 
متوقع  (أقول  اليهود.  لدى  الغفران  عيد  مع 
يوم  بوروده  اجلزم  نستطيع  ال  األضحى  عيد  ألن 
السبت املوافق 2014/10/4 ألننا نحتاج إلى 
نعد  ثم  احلجة،  ذي  القمري  الشهر  هالل  حتري 
عشرة أيام). والسؤال الذي ال بد أن نشدد عليه، 
متى كانت األعياد مصدر إزعاج وعنف، إال عند 
اآلخر؟  وإلغاء  بالطغيان  عقولهم  تشربت  أناس 
فهو عيد  األضحى،  احلديث عن عيد  أردنا  وإذا 
يعيد ذكرى إبراهيم عليه السالم، وأهل بيته مع 
إن  يقول  السليم  واملنطق  األسماء.  في  اختالف 
تقتصر على رسالة  بذكراه ال  االحتفاء واالحتفال 

كلها  السماوية  الرساالت  فإن  واحدة،  سماوية 
ثم  السالم.  عليه  إبراهيم  األنبياء  بأبي  تعترف 
إن عيد األضحى يأتي بالتزامن مع أداء فريضة 
احلج، والتي متثل هذه السيرة العطرة. ثم السؤال 
من  ينزعج  الذي  اليهودي  اجلمهور  من  أي  اآلخر 
املسمى  املتدين  اجلمهور  األعياد؟ هل هو  التقاء 
باحلاردمي أم غيرهم؟ لقد أكد لنا بعض الرابانيم 
الغفران  يوم  أن  مبينني  انزعاجهم من ذلك،  عدم 
هو يوم عيد وسرور، لتيسير الله لهم في طلبهم 
الدعاء.  هذا  باستجابة  اليقني  مع  منه،  املغفرة 
فرحته  يترك  أن  جلمهورهم  ميكن  ال  أنه  وأكدوا 
الشارع  إلى  ليخرج  واملغفرة،  بالعبادة  وسروره 
األعياد  إذن  وعنف.  إزعاج  مصدر  إلى  ويتحول 
في  وخصوصا  إزعاج،  مصدر  تكون  أن  ميكن  ال 
اإلنساني،  التعايش  ينشدون  أهلها  ألن  حيفا، 
انتماءاتهم.  مختلف  على  اجلميع  يجمع  والذي 
لها،  يروج  التي  اخلرافات  تلك  تتحقق  ال  وحتى 
فالبلدية  فعلى كل واحد منا حتمل مسؤوليته، 
على  للحفاظ  األكبر  العبء  تتحمل  أن  عليها 
وكم  املتميز.  احليفاوي  املجتمعي  النسيج  هذا 
يضم  مؤمتر  لعقد  البلدية  بادرت  لو  أمتنى  كنت 
رجال الدين من أئمة مساجد وربانيم وشخصيات 
قيادية حتت عنوان: (األعياد مصدر التقاء) ويتم 
تضمن  التي  العملية  الوسائل  بحث  خالله  من 
أن  يجب  ما  وأهم  أمان.  في  باألعياد  االحتفال 
يعرفه اجلمهور اليهودي هو أن املسلمني يحتفلون 
بعيد األضحى، وأن أي سلوك ال يروق للجمهور 
باب  من  يأت  لم  الغفران،  عيد  في  اليهودي 
االستفزاز، إمنا من باب االحتفال بالعيد. وأن ما 
مييز هذا العيد أنه العيد الكبير عند املسلمني، 
يأكل  ال  أن  الدين  ومن  األضاحي،  تذبح  وفيه 
من  ليأكل  العيد  من صالة  يعود  حتى  املصلي 
اخلصوص  بهذا  احلديث  تناولت  وقد  أضحيته. 
بدوره  أكد  والذي  هاوفمن)،  (الياهو  الراب  مع 
وينشد  للواقع،  متفهم  احلريدمي  من  جمهوره  أن 
سيوصل  أنه  وأكد  احملترم  اإلنساني  التعايش 
رسالتنا إلى كافة احلريدمي، مبيًنا أن هذا اجلمهور 
يعتبر يوم الغفران يوم فرح وسرور لألسباب التي 
ذكرناها. ومبا أن املسئولية تقع على عاتق اجلميع، 
بعدم  نطالبهم  فكما  بدورنا،  نأخذ  أن  فعلينا 
وبضرورة  العيد،  في  لنا  التصدي  وعدم  إزعاجنا 
نطالب  فإننا  العيد،  في  لالحتفال  حاجتنا  فهم 
مشاعر  مراعاة  ضرورة  إلى  البلد  هذا  في  أهلنا 
هؤالء، والكف عما ال يطلبه الشرع في مثل هذه 
مصدر  تشكل  التي  املفرقعات  وخاصة  األعياد، 
إزعاج حتى للمسلمني احملتفلني بعيد األضحى. 
العبادة  أماكن  جتنب  األهل  من  نطلب  كما 
يؤدي  ال  حتى  وغيرها  بالسيارات  اليهود  لدى 
لالحتكاك الزائد الذي قد يستغله البعض إلثارة 

الشغب. 
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تنظيم  ”كيان“-  وجمعية  ”بلدنا“  العرب  الشباب  جمعية  أصدرت 
ظاهرة  ملناهضة  األول  التربوي  الدليل  احلالي  األسبوع  مطلع  نسوي، 
قتل النساء، وذلك ضمن مشروع مشترك اجتمعت فيه اجلمعيتان في 
َلٍة من أجل إحداث تغييٍر جتاه هذه الظاهرة، الوعي  رؤية مشتركة وُمكِمّ
س لها واملمارسات املؤدية إليها، عن طريق جمع  طاقات وجهود  املؤسِّ

الشباب والنساء بهدف مناهضة ظاهرة قتل النساء واقتالعها.
إن أهمية هذا الدليل، الذي قامت بكتابته سمية شرقاوي، وساهمت 
د  يتفرَّ أنه  تكُمن في  في حتريره وإصداره منى محاجنة ونداء نصار، 
في عرض موارد تربوية تتناول الظاهرة بشكل مباشر وليس عن طريق 
ك لنا محتوى هذا الدليل تركيب هذه الظاهرة  مواضيع لفيفة فقط، فُيَفكِّ
ًنا كيف تتراكم وتتكامل ُمعطيات عديدة مثل: الهوية،  وتعقيدها، ُمبيِّ
النوع االجتماعي، حقوق اإلنسان، العنف في املجتمع عامة، العنف 
للمجتمع، ودور  األبوية  الذكورية  الُبنية  النساء،  قتل  النساء،  ضد 
سياسات ومؤسسات االحتالل املختلفة في تسبب الظاهرة وتكريسها. 
ذلك بواسطة ورش تربوية تع تمد الفعاليات واألنشطة التفاعلّية التي 
تسعى إلى متكني املشاركني من اخلوض في النقاشات الهامة والصعبة 
مالئم  الدليل  أن  يذكر،  لها.  يؤسس  الظاهرة وما  هذه  تطرحها  التي 
الشريحة  ســواء، وهي  حد  على  الشباب والنساء  شريحة  مع  للعمل 

املستهدفة في املشروع الذي أثمر هذا الدليل كنتاج له.
يأتي هذا الدليل، في ظل تفاقم الظاهرة، اذ أنها آخذة باالزياد اتساًعا 
ًة في الوتيرة.  فإنه ومع انتهاء العام املُنصِرم، ٣١٠٢،  في الرقعة وحدَّ
فاق عدد النساء والفتيات الفلسطينيات الّالتي ُقتلن في العقد األخير 

دات  املُهدَّ النساِء  عدُد  كهذا،  مخيٍف  ُمعطى  إلى  ُيضاف  الثمانَني. 
مواقف  عن  ُمقلقة  وُمعطيات  يومًيا،  املوت  يعاِيشن  واّلالتي  بالَقتل 
لقتل  املؤيدة  الداخل  في  الفلسطيني  الشباب  من   ٪٥٥ يقاِرب  ما 

النساء لتوجهات وأسباب مختلفة. ومن حهة أخرى، ُتشير أبحاث 
قة إليها كظاهرة عاملية  عديدة إلى خطورة ظاهرة قتل النساء، ُمَتَطرِّ
ا. إّن  ر الُبنية الذكورّية األبوية السائدة ُمجتمعّيً تأتي كإسقاط لتجذُّ
أن  إّال  ايضا،  الفلسطيني  الواقع  تنطبق على  كهذه  ُمجتمعية  ُبنية 
منذ  االحتالل  فكونه واقع حتت  ُمتيُِّزه،  ظروًفا  الفلسطينّي  للًمجتمع 
كممارسة  فيه  الَقتل  تذويت  على  االحتالل  سياسات  َتعُمل  عقوٍد، 
الَهمِّ  إبعاده عن  إلى  املُجتمع وتفتيته هادفًة  ثقافية لفرض تفكيك 

 . الَوطنيِّ
إن هذا القدر من التركيب في السياق الفلسطيني للظاهرة يستدعي 
التفكيَك من ِقَبل ُكل جانب معنيٍّ في تغييره، ال سيما عند احلديث 
هذه  األكثر تضررًا من  الشرائح  الشباب والنساء، وهي  عن شريحة 

الظاهرة وتبعاتها الدامية.
يذكر أن هذا اإلصدار، هو الثاني ضمن مشروع ” شباب ونساء ضد 
العمل في األشهر األخيرة على إصدار  النساء“، إذ مت  جرائم قتل 
مسح احتياجاٍت يدُرس مواقف الشباب في ما يتعلَّق بظاهرة العنف 
ضد النساء، وفي األساس بقتل النساء، والّذي كشف عن املواضع 

ل ُمعاجلتها وتسليط الضوء عليها أمًرا أكثُر إحلاًحا.  الّتي ُتشكِّ
ليشكل األخيران، مراجعًا مهنية معتمدة في املشروع، والذي يعتبر 
م في عمله بني شريحتي الشباب  خطوًة رياديًة بُحكِم املزاَوَجِة، الّتي ًيقدِّ
شة َمسَتبَعَدة من مواقع ُصنع القرار، واملزاوَجِة  والنساء كشرائِح مهمَّ
من اجلاِنب اآلخِر بني العَمِل التوعوّي والتمكينّي للمجموعات املُشاِركة 
ا،   وبني العَمِل اجلماهيرّي واملرافعة، بهدِف التأثير والتغيير محلًيا وَقطرّيً
ويتم ذلك على املستويني: املستوى املُجتمعي العام ومستوى مّتخذي 

القرار.
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مع  تلحمي،  عماد  واملستثمر،  األعــمــال  رجــل  أســس 
 Takwin:االسم حتمل  جديدة  شركة  آخرين،  شركاء 
labs ٢٠١٤  وهي أول شركة استثمارات في مشاريع 
تكنولوجيا  ”الهايتك“، وفي مجال  العليا  التكنولوجيا 
الشركة وهي  اخللوية، حيث ستقوم  اإلنترنيت والهواتف 
مبثابة حاضنة تكنولوجية، بتقدمي الدعم املهني والتقني 
واملالي ملبادرين عرب جدد، يعملون على تطوير أفكارهم 
اإلنترنيت والهواتف  مجالي  في  اإلبداعية وابتكاراتهم 

اخللوية.
ومت تأسيس احلاضنة Takwin labs ٢٠١٤  مبيزانية 
عبارة  دوالر، وهذا  مليون   ٢٠ تبلغ  شاملة  استثمارات 
استثمار  جتنيد  مؤخرا  مغامر“. وجرى  مال  ”رأس  عن 
بقيمة ٤٫٥ مليون دوالر، وهذه هي املرحلة األولى من 
االستثمار، حيث ستليها مراحل جتنيد رأس مال إضافي 

بعدة ماليني من الدوالرات. 
أكده  ملا  التكنولوجية، وفقا  احلاضنة  أهداف  أهم  وأحد 
مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، عماد تلحمي، هو فتح 
املجال أمام املبادرين العرب اجلدد أصحاب االبتكارات 
العليا  التكنولوجيا  مــجــال  فــي  ــدة  اجلــدي ــحــاث  واألب
واحلصول  احلاضنة،  نطاق  في  لالنخراط  ”الهايتك“، 
على دعم استثماري من احلاضنة، كما ستقوم احلاضنة 
كبار  من  ومهنية  تقنية  مرافقة  اجلــدد  املبادرين  مبنح 
في  العليا  التكنولوجيا  مجال  في  العاملني والناشطني 
البالد والعالم، وستقوم احلاضنة بتعني موجهني ومرافقني 
ألصحاب املبادرات اجلديدة لكي يقدموا لهم ما يحتاجون 

من خبرتهم ومن جتربتهم املهنية في مجال الهايتك. وقد 
من  قريبة  لكونها  حيفا  مدينة  في  احلاضنة  إقامة  تقرر 
منطقة اجلليل واملثلث، ولتسهل وصول املبادرين العرب 
إليها للحصول على خدماتها وتقدمي طلبات الدعم.    

 Takwin ،وشارك في إقامة حاضنة ”تكوين“  ٢٠١٤
مجال  في  بــارزة  إلى جانب تلحمي شخصيات   Labs
أريئيل  األعمال  رجل  منهم،  وعامليا  محليا  الهايتك 
املال  ورأس  االستثمارات  صندوق  مؤسس  مرغليت، 
بيرس،  حيمي  األعمال واملبادر  ورجل   ،  JVP املغامر 
مؤسس وشريك في صندوق رأس املال املغامر ”بيتانغو“ 

ورئيس صندوق ”البوادر“ لالستثمارات.
والهواتف  اإلنترنيت  فــي  االستثمار  مجال  ويعتبر 
خاصة  الهايتك.  عالم  في  املجاالت  أبــرز  من  اخللوية 
اإلنترنيت  مستخدمي  عدد  أن  تؤكد  اإلحصاءات  وأن 
في العالم العربي يصل إلى ١٢٠ مليون شخص، وعدد 
مليون   ٣٥٠ إلى  يصل  اخللوية  الهواتف  مستخدمي 

شخص. 
احلاضنة  إدارة  مجلس  رئيس  قــال  السياق  هــذا  وفــي 
التكنولوجية ٢٠١٤، Takwin Labs، املبادر ورجل 
األعمال عماد تلحمي: ”التجربة التي مررت بها شخصًيا 
في مجال األعمال حدت بي إلقامة حاضنة تكنولوجية، 
وأهم ما تهدف إليه هي إزالة املعوقات التي قد تواجه 
املبادر العربي في مجال الهايتك“ قال تلحمي. وأضاف: 
سنمنح  نحن  اجلديدة  التكنولوجية  احلاضنة  خالل  ”من 
الفرصة للشباب العرب بتحقيق ذواتهم وأحالمهم، ليبرز 
ألنه  والعالم،  إسرائيل  في  الهايتك  مجال  في  دورهــم 

اإلبداعية  األفكار  البالد  في  العرب  الشباب  تنقص  ال 
احلواجز  من  العديد  هناك  لكن  املميزة،  االختراعات  أو 
الوعي  اجلغرافي وعدم رفع  البعد  أبرزها  واملعوقات من 

للمجال في الوسط العربي“. 
التكنولوجية  احلاضنة  عــام  مدير  منصب  وسيشغل 
الشخصيات  من  فريد،  إيتسيك   ،Takwin Labs

أشغل  وقــد  العليا،  التكنولوجيا  مجال  فــي  الــبــارزة 
أب  الستارت  شركة  عــام  مدير  منصب  السابق  فــي 
”فيلييس كييب“، وكان شريكا في صندوق االستثمار 
في  التكوير  مجال  عام  مدير  ونائب  ”أرغوكفاسط“، 
شركة AOL إضافة إلى إشغاله منصب مستشار كبير 

لوزير املالية األسبق يعكوف نيئمان. 
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«تواقيع  بعنوان  كتابا  خوري  حامت  الدكتور  أصدر 
على الرمال» يستعرض فيه مسيرة جمعية «أبناء 
جتميد  وحــتــى  تأسيسها  منذ  اجلليل»  أبرشية 
التي  واألحــداث  املواقف  أهم  إلى  وأشــار  نشاطها. 
وعلى  الكنسي  الصعيد  على  اجلمعية  عاجلتها 
خـــوري من  الــدكــتــور  وكـــان  اجلــمــاهــيــري.  الصعيد 
مؤسسي هذه اجلمعية إلى جانب عدد من الناشطني 
في املجالني الكنسي واجلماهيري. واستعرض املؤلف 
على مدى 300 صفحة تلك القضايا التي واجهت 
ما  فمنها  معاجلتها.  اجلمعية  وحاولت  األبرشية 
رغبة أعضائها  لعدم  أخفقت، ال  ما  ومنها  أفلحت 
إدارة  عن  املباشر  املسؤول  األسقف  جتاوب  لعدم  بل 

األبرشية.

WK��√
أصبح . ١ الذي  جوارجيوس حكيم  املطران  استعرض 

فيما بعد البطريرك مكسيموس اخلامس حكيم 
أمام احلضور في حفل شاي أقامه، عدة مشاريع 
عمرانية ينوي القيام بها مثل إقامة مدرسة مار 
بناء  هيكل  إمتام  الناصرة،  في  (املطران)  يوسف 
في  إسكانية  مشاريع  شفاعمرو،  في  مستشفى 
حيفا، إقامة صندوق لدعم الطالب اجلامعيني من 
وعد  التي  املشاريع  من  وغيرها  األبرشية،  ابناء 
يعد  فكيف  بطريركا،  انتخابه  عشية  بتنفيذها 

بذلك وهو في طريقه إلى وظيفة أخرى؟
مكسيموس . ٢ املطران  مع  اجلمعية  أعضاء  التقى 

سلوم إليجاد حل ملشكلة سكن الطالب اجلامعيني 
الذين يدرسون في حيفا. وعرضوا عليه استخدام 
أحد املباني وقد كان ديرا مهجورا، لهذا الغرض، 
ولكن املطران أخذ يتهرب من طلب اجلمعية، ويأتي 
بأسباب ومبررات غير مفهومة، ولكن كلها تعبر 
ورغم  اجلمعية.  مع  بالتجاوب  رغبته  عدم  عن 
بالتجاوب  وعد  أخرى  مناسبة  في  الطلب  تكرار 
والقبول، ولكن ساعة التنفيذ التي أزفت جتاهلها 

املطران وكأنه لم يِعد شيئا.
املشبوهة . ٣ بالصفقات  تقريرا  اجلمعية  اعـــدت 

وهي  سلوم،  املطران  بإدارة  املطرانية  نفذتها  التي 
خاصة  السليمة.  اإلدارة  عن  البعد  كل  بعيدة 
مراقب  ميزانياتها على  تعرض  لم  املطرانية  وأن 

املتراكمة  الديون  بلغت  حيث  قانوني،  حسابات 
في عهده أكثر من خمسة ماليني دوالر. ومن هذه 

الصفقات: 
بدال •  سنة،   1029 ملدة  للمطرانية  عقار  تأجير 

من 50 سنة كما هو متبع في مثل هذه احلاالت. 
مت بيع مائة دومن أرض بناء في الناصرةن وفي • 

الرينة، ورهن عمارة تابعة للمطرانية في شارع 
يافا، وتأجير قسم من عمارة امليتم التي كانت 

بيت العناية لبنك مركنتيل اليوم.
وكنيسة •  النعمة  بيت  ــام  أم أرض  قطعة  بيع 

في  أخرى  أرض  وقطعة  البنوك.  ألحد  السيدة 
عيلبون.

جميع هذه األراضي والصفقات متت دون إعالنها • 
في أي مناقصة.

بهدف . ٤ البطريرك صباح  مع  لقاء  اجلمعية  عقدت 
األبرشية،  في  صفقات  من  يجري  عما  إبالغه 
عساه يتدخل بصفته ومكانته الكنسية الرفيعة، 

ولكنه لم يلق التجاوب من املطرانية.
توجهت اجلمعية إلى القضاء املدني لكي يحسم . ٥

األمر، كما توجهت إلى النائب البطريركي املطران 
ملكسيموس،  خلفا  بطريركا  انتحب  والذي  حلام، 
بالفشل ألن  ـــاءت  ب هــذه احملــــاوالت  كــل  ولــكــن 
املسؤولني عن األوقاف في املطرانية كانوا يّدعون 

عكس ذلك.
البطريركية، . ٦ عن  بوفد  اجلمعية  عن  وفد  اجتمع 

املطران  يتعهد  أن  قرارات يجب  الوفد  وكتب هذا 
ووضعها  تسلمه  املطران  ولكن  بتنفيذها،  سلوم 

في درج الطولة، وتراجع عما تعهد به للجنة.
٧ .
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قد يبدو للوهلة األولى أن اجلمعية كشفت عن هذه 
تامة،  بسرية  تنفذ  كانت  وهي  وغيرها،  الصفقات 
للفاتيكان،  خطيا  بيانا  اجلمعية  أرسلت  وعندما 
من  بضغط  السينودوس،  األساقفة،  مجلس  أصدر 
أو رهنها،  األوقاف  بيع  مينع مبوجبه  قرارا  الفاتيكان 
ثالث  ملدة  األبرشية  ــوال  أم عن  التنازل  ــواع  أن وكل 
سنوات، وضرورة أن يقدم املطران بيانا ماليا سنويا 
بالقرارات  حل  كما  القرار  هذا  ولكن  للسينودوس. 
السابقة، تنكروا له وكأن تواقيعهم هي تواقيع على 
الرمل. ولكن لم ينقطع التواصل بني اجلمعية وبني 
الفاتيكان، فقد حملت اجلمعية تقريرا مفصال إلى 
مقر القاصد الرسولي في القدس كممثل للفاتيكان، 
بنقل  مطالبني  املقر  أمام  اجلمعية  اعضاء  وتظاهر 
إلى روما. وفي روما قدمت شكوى رسمية  التقرير 
أعضاء  وسائر  سلوم  واملطران  حكيم  البطريرك  ضد 
السينودس، ويحملونهم مسؤولية وتبعات ما يجري 
البطريرك  إلى  الفاتيكان  وأوعز  األبرشية.  هذه  في 
حكيم بتشكيل جلنة حتقيق في املواضيع املطروحة، 
القصادة  في  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد  أن  على 
الرسولية في القدس. وفوجئ اجلميع بقرار بطريركي 
في أعقاب التحقيق يرد الدعوى ملا يسمى بجمعية 
جملة  باطلة  إياها  معتبرين  اجلليل،  أبرشية  أبناء 
وسائل  عبر  اجلمعية  البطريرك  وهاجم  وتفصيال. 

اإلعالم.
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أشغلت  املالية  واإلدارة  ــي  األراض قضايا  كانت  إذا 
اجلميع لسوء اإلدارة، فإن سوء اإلدارة هذا ظهر جليا 
في إدارة مدارس األبرشية، كما يقول الدكتور خوري 
في كتابه. خاصة أن املطران إلياس شقور عّني جلنة 
تربوية، والدكتور خوري أحد أعضائها، لكي تعمل 
إشراف  األسقفية حتت  املــدارس  جميع  توحيد  على 
املطرانية. ولكن تبني للجنة حدوث جتاوزات رهيبة 

املطرانية.  حقوق  مصادرة  حد  بلغت  ــدارس،  امل في 
على  املعلمني  وفصل  تعيني  التجاوزات  هذه  ومن 
يد املدير فقط، وقد يتم ذلك هاتفيا، بحيث يخبر 
املدير من يشاء منهم هاتفيا: أنت مفصول!! جتاوزت 
واحيانا   140% املعلمني  لعدد من  الوظيفة  نسبة 
%220. املدير اإلداري للمدرسة يعني ويفصل عمال 

الصيانة، أو يرسلهم للعمل في حديقته املنزلية!! 

»U�J�« W
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السنني  عشرات  منذ  اجلليل  أبرشية  عانته  ما  إن 
بسالمة  ثقة  أزمــة  من  إمنا  إميانية،  أزمــة  من  ليس 
األوضــاع  أن  األبرشية  أبناء  شهد  ــهــا.  إدارت ونــزاهــة 
املالية كانت سرية متاما على اجلميع، وكأنها حتتفظ 
أو  املطران  لهذا  خاص  ملك  أنها  أو  نووية،  بأسرار 
أمالك  على  كمتولني  األساقفة  يتصرف  ولم  ذاك. 
صيانتها  ينبغي  التي  األمانة  مبثابة  وهي  وقفية، 
تتغذى  التي  املوارد  لتعزيز  واستثمارها،  وتطويرها 
بعيدة  اإلدارة  كانت  بل  األبرشية.  مؤسسات  منها 
كل البعد عن الشفافية واإلدارة املنظمة الصحيحة 

والسليمة.
ويخلص الدكتور خوري إلى القول بأن هذا التعامل 
تبقى  أال  هو  نرجوه  وما  الفساد.  اسم  حتت  يندرج 
نحو  تتغير  أن  بل  عليه،  هي  ما  على  األوضــاع 

األفضل، نحو اإلصالح، ونحو الشفافية.
أقرتها  التي  الشرقية  الكنيسة  قوانني  اتباع  إن 
السينودس،  عليها  ــادق  وص املسكونية  املجامع 
قاطبة،  الكنيسة  أبــنــاء  جتعل  مبوجبها  والعمل 
إكليروسا وعلمانيني، يعودون إليها في حال الضرورة 
ويحتكمون إلى أحكامها وشروطها وقوانينها، وإال 

ملاذا وضعت هذه القوانني إن لم نعمل بها؟
إن الدكتور حامت خوري وضع اإلصبع على اجلرح وأشار 
إلى نقاط الضعف، وإلى ما تعانيه اإلبرشية، ولم 
التجربة  طريق  عن  حلوال  طــرح  بل  بذلك،  يكتف 
أبرشية  أبناء  مع  اجتازها  التي  والفعلية  العملية 
اجلليل. ولوال هذا املؤلَّف الواضح والصريح، والكاشف 
التي تختفي  بالصخرة  ملا علم أحد  لبواطن األمور 
حتت سكة الفدان، وملا أدرك أحد ما نحن عليه، ولذا 
خوري  الدكتور  يضع  أن  واحليوي  الضروري  من  كان 
مثل هذا الكتاب، وأن يرى النور ما دام النور يهدينا 

إلى طريق الصواب.         
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جاء في لسان العرب البن منظور:
ا  غَضًب عليه  غِضب  وقد  الرضا.  نقيض  الغضب: 

ب. وَمغَضبة، وأغَضبته فتغضَّ
غِضب له: غِضب على غيره من أجله. والغضب شيٌء 

يداِخل القلب. 
الغضب وهو  وَغُضوب وغضبان أي شديد  َغِضب  رجل 

سريع الغضب. واألنثى َغضبى وَغضوب وغضبانة. 
واجلمع: ِغضاب وَغضابى.

أغَضبه وغاضَبه: راغمه وأثار غَضبه.
من يغاِضب ربَّه يعاقبه الرب.

احلية  والَغضوب:  َعبوس.  َغضوب:  امرأة  أو  رجل 
اخلبيثة.

هذا أحمر َغضب: شديد احلمرة.
وجاء في فقه اللغة وسر العربية للثعالبي:

السخط هو أول مراتب الغضب، وهو خالف الرضا. ثم 
االخرِْنطام وهو غضب مع تكّبر ورفع الرأس. ثم البرطمة 
وهي غضب مع عبوس وانتفاخ. ثم الغيظ وهو غضب 
يغتاظ  أن  وهو  احلرد  ثم  التشفي.  عن  للعاجز  كامن 
اإلنسان فيتحرش بالذي غاظه ويهّم به. ثم احلنق وهو 
شدة االغتياظ مع احلقد. ثم االحتالط وهو أشد حاالت 

الغضب. 
هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية الفعلية، فإن 
الغضب يأتي نتيجة فعلني، األول أن يفعل املرء أو يقول 
ما يتسبب بإغضاب اآلخر، والثاني يأتي نتيجة األول 
وهو الغضب بالتعبير عنه بالشعور أو القول أو الفعل. 
أو  تصادفه،  أو  تراه  ما  شيء  من  الغضب  ينتج  وقد 
حادثة تقع لك فتسبب لك األذى واأللم واخلسارة املادية 
والعاطفية. فالغضب هو رّد فعل ألمر ما وليس بادرة 
من تلقاء ذاته، فمن يغضب يرّد بذلك على من أغضبه، 

أو على ما أغضبه. بينما املسبب للغضب يرغب بذلك 
أو  إثارة،  أو  أو نكاية أو تسلطا  انتقادا  لشخص آخر 
غيرها من صفات التسلط والهيمنة على مشاعر اآلخر 

وسلوكه وتصرفه. 
وفي أحيان كثيرة يقصد هذا املتسلط أن يفرض الشعور 
الشعور،  هذا  يحب  ألنه  اآلخر  الطرف  على  بالغضب 
وألنه يجب أن يرى سواه غاضبا، ويتمتع بذلك. ويرافق 
السيطرة  وحب  واحلقد،  بالكراهية  شعور  اإلغضاب 
وفرض األمور بأي وسيلة لكي يتمتع املسبب بالغضب. 
وتأتي ردود الفعل متعددة على هذا الغضب ومسبباته، 
أو  خالف  أو  ِشجار  أو  نزاع  شكل  على  عادة  وتكون 
قطيعة أو ابتعاد أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة 
وال  تنّفر  تتواصل،  وال  تقّطع  تقرب،  وال  تفرق  التي 

تطمئن، تنّغص وال تبهج.
املتلقي  ووجود  الغضب  سبب  وجود  القضية  حتتم  إذن 
ألن  الشعور،  لهذا  املرافق  الفعل  ورد  الغضب،  لهذا 
بشر،  غير  من  مكروه  أو  حادثة  عن  الناجم  الغضب 
الغضب  بينما  األلم واحلزن واالكتئاب،  يسبب مشاعر 
والكراهية  احلقد  إلى  يؤدي  بشري  مسبب  عن  الناجت 

واالبتعاد عن احملبة واملودة. 
ملن  واستجبت  خضعت  قد  أكون  أغضب  فعندما 
من  غضبت  وإذا  بإغضابي.  مأربه  أنفذ  بأن  أغضبني 
وقوع أو حدوث شيء ما فإني أغضب عبثا، ولن يطال 
مبفردي  فأغضب  إلي  الغضب  يعود  بل  أحد،  غضبي 
سيؤثر  هل  الغضب؟  هذا  من  فائدتي  فما  ولوحدي. 
غضبي باجلماد؟ أم احلادثة والواقعة ستؤثر فيه؟ طبعا 
الغضب  إن  بغضبي؟  يتأثر  لن  مما  أغضب  فلماذا  ال! 
وسيلة للتعبير عن مشاعر معينة حيال خطأ وقع أو 
حادث جرى، أو لتقومي هذا اخلطأ أو تصحيح اعوجاجه 

عن  الناجم  الغضب  من  الفائدة  فما  يستقيم،  لكي 
خطأ ال ميكن رده أو تقوميه أو حتسينه؟ وكيف ميكن أن 
أغضب بسبب جماد أو بسبب حيوان وهو ال يدرك أنه 
أخطأ أو أنه وقع نتيجة سهو أو بغير قصد؟ ورمبا يكون 

الصواب بالنسبة له خطأ بالنسبة لي.
وهكذا فإن اخلطأ الذي يسبب الغضب هو خطأ لعاقل 
ومدرك، ويأتي لتجنب وقوعه ثانية. أو إذا كان متعمدا 
مما يوجب معاجلة أسبابه. فعندما أغضب، يكون ذلك 
ردا على حادث وقع أو قول أو سلوك وتصرف من اآلخر، 
أحتسر  بل  جماد،  بسبب  جرى  مما  أغضب  أال  ويجب 
وأحزن. ولكن إذا امتد هذا األذى من اجلماد أو احليوان 
إلى اإلنسان وأحلق به الضرر فتكون احلسرة أشد وقعا، 
واأللم أكثر حدة. فهل ميكن أن نحتكم إلى العقل في 

مسائل الغضب لكي منيز ردودنا ونلجم عواطفنا؟
من الناحية النظرية هذا أمر مثالي، ولكن من الناحية 
العملية يتطلب ذلك جهدا وإرادة وقوة سيطرة عظيمة. 
فهل أستطيع أن أميز ساعة الغضب ما يجري أمامي 
الطبيعي مني؟ قد  الفعل  أقرر في رد  أو معي لكي 
يقول قائل إن هذه مسألة حتتاج إلى جبروت وعظمة، 
ولكن إذا حّكمنا املنطق في طبيعة احلادث جند أنفسنا 
نتساءل: هل نحن مسيطرون على عواطفنا؟ هل نحن 
التي تسيطر  أنها هي  أم  نشاء؟  كما  نوجه مشاعرنا 
إن  قراراتنا؟  اختيار  وفي  حياتنا  في  وتقودنا  علينا 
للعواطف دورا هاما وحساسا جدا في حياتنا، ولكن في 
ساعات الغضب يجب أن نستخدم هذه العواطف أقل 
استخدام، ونفسح املجال أمام العقل والتعقل، والتبصر 

والبصيرة لكي تقودنا في هذه املواقف.
لبيت  قد  أكون  أغضبني،  الذي  أمام  أنا  فإذا غضبت 
طلبه ونفذت مأربه وجتاوبت مع مسعاه الذي يريد مني. 

التعقل،  من  بشيء  غضبه  على  ردي  كان  إذا  ولكن 
أسباب  في  وأتبصر  األمور  أتفحص  أن  أستطيع 
الغضب، رمبا هي صادقة وبحق، ورمبا هي جزافا وبغير 
حق. وإن كانت صادقة فهي ألني أخطأت بحق الشخص 
الغاضب أمامي، فأقوّم خطيئتي وأستميحه العذر، أو 
أتدارك األمر فأصحح ما أخطأت بحقه. وإن كانت بغير 
حق فلماذا ألبي مأربه وأغضب دون سبب؟ لقد أراد هو 
أن يبدي غضبه جتاه ما قلت أو فعلت، ولكن إذا قلت 
ألسبابه  يغضب  أن  هو  ورغب  الصواب،  وفعلت  احلق 
فذلك  مبتغاي،  أنفذ  أن  دون  يحول  لكي  أو  اخلاصة، 
وأواصل  غايتي  في  أمضي  لكي  ويشجعني  يقويني 

طريقي القومي وأتابع دربي السليم.
إن من ُيغضُبني سيفرح بدون شك ألنه أوقع بي في شرك 
ألبي  إثارة غضبي يريدني أن  الغضب، وإن من يبغي 
الغاضب، ولذا لن أقع في  الفعل  بالغضب ورد  رغبته 
هذا الشرك وال هذا الفخ الذي ينصبه لي، ولن أجتاوب 
ناحيته سيبقى في  الغضب. وهو من  إلى  مع دعوته 
غضبه الذي أراده لي، فلماذا أغضب وأنا أعرف نفسي 
أعلن  وملاذا  حق؟  وعلى  على صواب  بأني  املعرفة  حق 
لغرميي أني غاضب مثله أو أرد وأجتاوب مع غضبه؟ وإن 
من ُيغضبني يتمتع برد فعلي إذا جتاوبت معه وغضبت 
كما يريد لي، لذا لن أمنحه متعة إغضابي وال الفرح 

بأني فقدت صوابي، وال تلبية رغباته.
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ففي قصيدة «الّصدفة» نقرأ:
بعد  بقليل/  قبلهم  وصلوا/  الذين  مع  «وصلت 
األبعاد/  وقاسوا  األرض/  على  معداتهم  فردوا  أن 
الزوايا  وغطوا  األهداف/  حددوا  احملليون  األعوان 
بنظرات صائبة/ املهنيون كانت لهم اليد الطولى 
في تصنيف احلقائق/ مساعدوهم فاقوا بدهائهم 

زًا لإلستنتاج/ تقادير/ أفسحت حيِّ
منجز  في  ريتسوس  شعر  تأثيرات  إلى  إضافًة 
التأثيرات في شعر  أمجد ناصر نعثر على هذه 

نوري اّجلراح ولينا الطيبي ووليد خازندار كذلك.
 ففي قصيدة «أزهار الليل» ثّمة تواز شديد مع 
األجواء الريتسوسّية. ومن يقرأ قصيدة ريتسوس 
سيالحظ  أعاله  اّجلراح  وقصيدة  واألخر»  «املسرمن 
مدى التشابه بني عاملي القصيدتني: كابوس الرجل 
الساقط من أعلى في يقظة احللم – فنوري اجلرّاح 
تدور  التي  الريتسوسية  القصيدة  صياغة  يعيد 

حول الشخصية نفسها: 
على  الليل  نزل  املنازل/  نّبهت  األزهار  «ضّجة 
سّلمه، ورأى طيورًا/ رأى نزوله احلذر رياًشا المست 
األرض/ رآه املصباح/ رأى نفسه لطخة ظّل/ راقب 
الّضوء على األزهار فاضًحا/ رأى أرواحه الهاربة.../

هذه القصيدة تبدأ من نقطة السقوط، من الّسطر 
األخير لقصيدة ريتسوس «املسرمن واآلخر» لتعيد 
رجل  ريتسوس  قصيدة  في  الكابوس.  تشكيل 
في  يسكن  رجل  سقوط  ينتظر  الليل  في  صاح 
بينما  منه.  بدًال  يسقط  ه  ولكنَّ األعلى،  الطابق 
حدث  بناء  إعادة  على  اّجلراح  قصيدة  تعمل 

السقوط. فال آخر في قصيدته...
توضح  اّجلراح  شعر  في  أخرى  مناذج  هناك  طبعًا 
على  ريتسوس  شعر  ميارسه  الذي  التأثير  عمق 
جيل قصيدة النثر العربية اجلديدة. ففي قصيدة 
الكثافة  تعتمد  حيث  «سعادة»  الطيبي  لينا 
الطبيعة  لوصف  التعبير  في  واالقتصاد  اللغوية 
يخفيه  ما  القارئ  يجعل  مغلق،  لباب  الصامتة 

خلفه:
«سيبقى الباب منتظرًا دخول حراس/ مرجتاه إلى 
أن يأتي َمْن يشقه بالفأس نفسها التي شّق بها 
وتطير  الدخان/  ليخرج  الباب/  األرض:/  موسى 
األجنحة/ أّما وليد خازندار فيستفيد من تقنيات 
ريتسوس في تأخير الضربة النهائية في القصيدة 
وتهيئة القارئ إلستقبال الّنمو املفاجئ األخير في 

الكنه الشعري، ففي قصيدة «مفاجأة» يكتب:
«غرفتها الغارقة:/ كرسي أسود جلد إلى اليمني/ 
سوداء  كنزة  اليسار/  إلى  جلد  أسود  كرسي 
خضراء/ ملونة/ مستهامة/ على رخام النافذة/ ال 

شيء: غرفتها الفارغة. ال ريح/ ال نأمة/...
تأثير  أّن  إلى  أشرنا  إذا  احلقيقة  جنانب  لن  إذن، 
التي  الّدرجة  إلى  كبيرًا  أصبح  قد  ريتسوس 
ميكن أن نتحّدث فيها بيقني تام عن والدة نسل 

عر العربي املعاصر...  لريتسوس في الشِّ
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العربية  القصيدة  بهوية  العارف  على  يخفى  ال 
برة الرومانسّية خصوًصا خالل  املعاصرة، طغيان النَّ
عقدي اخلمسينات والستينات، وهي نبرة ملّا تزل 
العربي  عري  الشِّ اإلنتاج  من  الكثير  على  مؤثرة 
ومع ذلك فتّمة متلمالت في  في الوقت الرَّاهن – 
للتخّلص  ًيا،  حال تكتب  التي  العربية  القصيدة 
األشياء  قصيدة  وكتابة  الفردي  الصوت  أْسر  من 
وّجه  التَّ هذا  ويلتقي   – والعاديات  والتفاصيل 
جوهر  مع  الراهنة  ّية  العرب عرّية  الشِّ الكتابة  في 
التغير  تزامن هذا  الريتسوسية... ولقد  القصيدة 
مع  ملوضوعه  اجلديد  العربي  الشاعر  مقاربة  في 
تعرّف الّشعراء العرب على شعر ريتسوس. نلحظ 
الريتسوسيني  أوائل  شعر  في  التأثيرات  هذه 
العرب عّباس بيضون الذي يشعر بقرابة شخصية 

مع العالم الريتسوسي.
ففي مجموعته الشعرية «نقد األلم» تخيم أجواء 
ريتسوس على القصائد، خاصة في وضع العناوين 
غير  الّصادمة  احلارة  والّنهايات  احملايدة  برة  والنَّ

عة للقصائد. املتوقَّ
من  الشاعر  ينقل  التي  «األيدي»  قصيدة  مثل 
كان  الذي  «انصار»،  سجن  في  اليومي  املشهد 
لسجناء  صادمة  صورًة  فيه،  معتقًال  الشاعر 
معصوبي األعني، ميّدون أيديهم في الفراغ للبحث 
عن األيدي الضائعة، في فراغ العمى وفراغ الّسجن 
واضح  التقاء  فثّمة  ناصر  أمجد  الشاعر  أّما   –
مع عالم ريتسوس منذ املجموعة الشعرّية األولى 
نلمس  حيث   – آخر»  ملقهى  1979 «مديح  عام 
برة اخلفيضة التي  احتفاءُه بقصيدة التفاصيل والنَّ

ّية اجلدد. ز شعراء قصيدة النثر العرب متيِّ
في  ريتسوس  أسلوب  من  أكثر  شاعرنا  يقترب 
كان  جلعاد  «منذ  الثانية  عرّية  الشِّ مجموعته 
من  شعرًيا  معمارًا  يقيم  ففيها  اجلبل».  يصعد 
التفاصيل الصغيرة، ومن مشهد بصري يصل به 
التي هي مجرّد حدث  الّذروة،  نقطة  إلى  الوصف 
عادي، يفاجئنا بأّنه يرتّد على نفسه، ثم ينقلب 
بالفعل  ما يحصل  وهذا   – كابوسي  إلى مشهد 

في قصيدة «غياب»: 
احملاط  املجاور/املنزل  املنزل  الّساكن  «الرجل 
املساء/  في  يُعد  اخلشب/لم  ونشارة  مت  بالصَّ
رأسه،  مطاطًئا  وأوراقًا/  صحفًا  متأبطا  كعادته/ 
عاّضًا على غليون/ذلك املساء من حزيران/مساء 

غريب/...
واضح أّن شاعرنا يّتبع أسلوب املزاوجة بني اليومي 
اليومي  املشهد  من  املتوّقع  وغير  معقول  والال 
العادي. لكن الدنو من عالم ريتسوس يبلغ ذروته 
عند أمجد ناصر في مجموعته «وصول الغرباء»، 

صحفنا  في  ُينشر  ملا  متابعتي  خالل  من 
األدبي  النقد  موضوع  مؤخرًا  ُطرح  احمللية، 
وأهميته، وجرى التأكيد على دوره في نشوء 
حركة أدبية متطورة. وبدون شك نحن نفتقد 
النقد األدبي اجلاد واملنهجي، باستثناء بعض 
وصحفنا  مجالتنا  لتغزو  القليلة،  احلاالت 
ال  التي  واملجامالت  املديح  كيل  مقاالت 

تعود بالفائدة على حركتنا األدبية.
طه  ابراهيم  بروفيسور  املوضوع  هذا  أثار 
(2014\8\29) حتت  االحتاد  ملحق  في 
نقدنا  في  يحدث  ما  علينا  «عيب  عنوان 

األدبي»، وسعيد نفاع في ملحق االحتاد أيضًا 
بتاريخ ( 2014/9/19) حتت عنوان «النقد 

أداة تشذيب للحراك الثقافي». 
من املعروف أن النقد يأتي بعد عملية اإلبداع 
مباشرة، ويهدف إلى اإلبحار في اإلنتاج األدبي 
والرداءة في هذا  تبيان مواطن اجلودة  ومحاولة 
العمل  هذا  ميارس  الذي  على  ونطلق  اإلنتاج. 
ناقداً، ألنه يكشف ما هو صحيح وأصيل في 
النص األدبي، ومييزه عّما هو زائف ومصطنع. 
الناقد مجرّد  وفي مرحلة متقدمة أكثر أصبح 
قارئ يقارب احلقيقة النصية ويعيد إنتاج النص 
وبناءه من جديد. وبالتالي ترتبط مهمة الناقد 
والتأويل  والتفسير  بالوصف  احلالة  هذه  في 

والكشف والتحليل والتقومي. 
اإلبداع  دفة  يوجه  ألنه  كبيرة  أهمية  وللنقد 
ويساعده على النمو واالزدهار والتقدم، ويضيء 
الكبار.  والكتاب  املبتدئني  للمبدعني  السبيل 
الثقافية،  حركتنا  في  النقد  وأين  النقاد  فأين 
اجلادة،  األدبية  املنابر  تراجع  ظل  في  ونحن 
فصحفنا احمللية في غالبيتها لم تعد تخصص 
زوايا أدبية، كما أن املجالت األدبية اختفت من 
بذات  تصدر مجالت  أن  دون  األدبية،  الساحة 
املستوى لتتابع املسيرة، مثل مجلة «اجلديد»، 
«الشرق»  مجلة  توقف  عن  نسمع  نحن  وها 
إلى صدور  حاجة  فهنالك  أيضاً.  الصدور  عن 
مجالت أدبية أخرى مثل مجلة «مواقف» التي 
ال تزال تصدر رغم الصعوبات وتساهم في منو 
حملرري  أهمس  أن  أوّد  وهنا  الثقافية.  حرتنا 
الصحف احمللية أن يولوا اهتمامًا باألدب ونشر 
االنتاجات األدبية، وبهذه املناسبة أوّد أن أحيي 
بشكل خاص صحيفة «االحتاد» التي ال تزال 
األسبوعي  ملحقها  في  أدبية  زاوية  تخصص 
وتنشر القطع األدبية بإخراج مميز ملفت للنظر، 

اهتمام  على  يدّل  إمنا  شيء  على  دّل  إن  وهذا 
إبداعات  من  لديها  ينشر  مبا  التحرير  هيئة 
ومقاالت نقدية. كما أوّد أن أحيي صحيفتنا 
املقاالت  بنشر  أيضًا  اهتمامها  على  «حيفا» 
واالنتاجات األدبية رغم أنها ال تخصص زاوية 
الشاعر  زميلي  بالذكر  وأخّص  خاصة،  أدبية 
رشدي املاضي الذي ينشر مقاًال أدبيًا أسبوعياً. 
مجال  في  ساهمت  بأني  أشير  أن  أوّد  كما 
هذه  وعن  بالذات،  الفني  والنقد  النقد،  كتابة 
عشرات  كتبت  فقد  حرج،  وال  حّدث  التجربة 
في  أنشرها  وكنُت  املجال  هذا  في  املقاالت 
الصحف واملجالت احمللية، ولكني عانيت ما 
يعانيه نقادنا اليوم، فكل من ال يروق له املقال 
يتهمني باجلهل، أو لكوني أحد الناشطني في 
لدّي  بأن  يتهمونني  فكانوا  املسرحية،  احلركة 
حساباتي اخلاصة وما شابه، بدًال من مناقشة 
األمور  في  الدخول  دون  املقال،  في  ورد  ما 
وال  احمللي  املسرح  تخدم  ال  التي  الشخصية 

مسرحيينا. 
إن صرخة بروفيسور إبراهيم طه حول أزمة النقد 
األدبي عندنا في مقاله «عيب علينا ما يحدث 
في نقدنا األدبي»، هي صرخة تعّبر عن عمق 
األزمة، عندما يكتب « أنها حالة من حاالت 
املوت السريرّي» و « فإذا كان النقد قد تراجع 
يعني  فهذا  واجلمود  الركود  من  احلّد  هذا  إلى 
القراءة.  في  مقلًقا  تراجًعا  هناك  أّن  بالضرورة 
اعتبارات  إلى  مردود  القراءة  أحوال  وترّدي 
وآخرها، في ظّني  االعتبارات  أّول هذه  كثيرة. 
وتقديري، هو غياب «ثقافة» القراءة أو ذهنّية 
البروفيسور  مع  أتفق  وأنا  املتوارثة».  املطالعة 
الذين  اجلامعات  طالب  وضع  أن  طه  إبراهيم 
ليس  واآلداب  اللغات  أقسام  في  يدرسون 

بأفضل من غيرهم، 
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ــقــع  ــب ــــذه ال ــر ه ــه ــظ ت
اللون  ذات  الصبغية 
البني واحملددة بشكل 
ــواضــع  ــى م ــل بــــارز ع
تتعرض  التي  اجلسم 
ألشعة الشمس بشدة، 
والذراعني  الوجه  مثل 
ما  ا  وغالًب واليدين. 
في  البقع  هــذه  تظهر 
نسبًيا،  مبكرة  ســن 
بدًءا من سن 40 عاًما، 
وتسبب هذه املشكالت 
كبيرًا  إزعاًجا  اجللدية 
لألشخاص، األمر الذي 
يدفعهم إلى التخلص 

منها.
على  ـــراء  ـــب اخل ــد  ــؤك ي
احلديثة،  والتقنيات  الطرق  من  العديد  توفر 
البقع  هذه  من  التخلص  على  تساعدهم  التي 

واملشكالت اجللدية.
ــى ظــهــور البقع  ــاب الــتــي تـــؤدي إل ــب ــا األس أم
التعرض  فهي:  البشرة  على  البنية  أو  السوداء 
العوامل  العمر،  في  التقدم  الشمس،  ألشعة 
وغيرها.                                                                                              الهرمونية  ــات  ــراب واالضــط ــة  ــي ــوراث ال

التقنية  لدينا  استيتكس  كرمل  عيادات  في 
أو  ــدي  األي ســواء عن  البقع،  هذه  ــة  العاملية إلزال
الوجه، وفي حال املواضع الصبغية األكثر عمقًا 
بتفتيت  الليزر  يقوم  إذ  بالليزر،  العالج  يفضل 
يتخلص  ــك  ذل وبــعــد  الصبغية،  الترسيبات 
وتعتبر  الدقيقة.  اجلسيمات  هــذه  من  اجلسم 
البسيطة  العالجية  ــراءات  اإلج من  العملية  هذه 
طبيب  ــرائــهــا  إج على  يعكف  ــي  ــت وال للغاية 
العاملية  التقنية  تلك  عياداتنا،  في  مختص 
اليومية،  حياتكم  على  تؤثر  وال  مؤملة  غير 
تشير  التي  اخلاليا  بنية  تدمير  يتم  بالتالي 
اجللد.                                                                                    بقع عن  وإزالة أي  العمر  التقدم في  إلى 
لون اجللد الذي تتلقونه هو لون موحد ثابت وغير 

مترهل.
ومظهرا  اجللد  جتديد  البقع،  إزالة  يكفل  العالج 

ا أكثر نضارًة.  ًي شباب

ودون  ــي  ــان ــج م ـــتـــشـــارة  اس ـــوعـــد  م ــني  ــي ــع ــت ل
التزام0775-10-20-30-

 
التجميل،  عمليات  مجال  في  (اختصاصية 
بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات  مديرة 

حيفا، كريات آتا، العفولة، ومودعني)

تقدمي  تستطيع  كيف  األمهات  من  كثير  حتتار 
غذاء متوازن وحتافظ على صحة طفلها، وجتتهد 
األبناء  أحد  يرفض  ثم  مميزة،  أطعمة  إعــداد  في 
أو أكثر الطعام متاًما، أو رمبا يأكل ما ال يفيد، 

ويصبح لسان حالهن مع العمل وماذا أفعل؟
الشهية،  لفتح  املهمة  العوامل  العديد من  هناك 
التي  األساسية،  الغذائية  العناصر  بعض  منها 
حتتوي على احلديد وكل موانع األكسدة، باإلضافة 
وهناك  للطبق،  ــذاق  امل ولــذة  التقدمي  طريقة  إلى 
أيًضا بعض السلوكيات الغذائية املختلفة وكذلك 

ساعات النوم وتناول الطعام وغير ذلك.
فيما يلي أهم العناصر الغذائية الفاحتة للشهية 

بشكل طبيعي دون اللجوء لألدوية:
• الطماطم الحتوائها على فيتامني أ وب وكذلك 

احلديد والفسفور والكالسيوم.
وكذلك  وج  أ  فيتامني  على  الحتوائه  البصل   •
مطهر  ويعتبر  واحلديد  والفوسفور  الكالسيوم 

طبيعي لألمعاء وبالتالي فاحت للشهية.
• السبانخ باحتوائها على نسبة عالية جدًا من 

احلديد وتعتبر أكثر اخلضروات الفاحتة.
أو  مسقعة  املختلفة  ــداده  إع بطرق  الباذجنان   •

باخلل والثوم أو بابا غنوج أو مخلل.
بأنواعها  والسلطات  اخلضراء،  والسلطة  اخلس   •
والثوم واملخلالت، (وإن كان ال ينصح باإلكثار من 

املخلالت للكبار وتقدميها نادرًا للصغار).
احلليب  مــع  أو  ــده  وح التمر  خاصة  الفواكه   •
والكنتالوب والتفاح واملوز، الحتوائها جميًعا على 

احلديد بنسب عالية.
مثل  للشهية  ــفــاحتــة  ال ــات  ــروب ــش امل ــعــض  ب  •
والقرفة  والزجنبيل  البركة  حبة  ومغلي  اليانسون 
والزعتر  القرفة  استخدام  وميكن  والزعتر،  واحللبة 

والزجنبيل كبهارات في الطعام.
• استخدام اخلل مع السلطة.

• الترمس.
• العسل األسود وحده أو حلوى املفتقة أو احللبة 

املعقودة.
إذا رفض طفلك بعض األطعمة ميكن أن تلجائي 

لهذه احليل:
أن  ميكن  الــفــاكــهــة،  ـــواع  أن بعض  رفــض  إذا   •

تقطعيها وتضعيها على الزبادي.
 W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB�	«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK
�«Ë W ÒO�B�«

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈
أن  ميــكــن  اخلـــضـــروات،  طفلك  رفـــض  إذا   •
تقطعيها وتضعيها على اجلبنة أو على األرز 

أو على املكرونة.
اجلديد  الطعام  من  نوعا  طفلك  رفض  إذا   •
من  معينا  نوعا  يفضل  ال  كــان  أو  عليه، 
الطعام، ميكن أن تغطي ذلك الطعام بصوص 

يحبه الطفل.
• إذا رفض طفلك أكل نوع معني من الفاكهة، 

أعِطِه له كعصير.

 ∫Ídc�
فال  يده  قبضة  بحجم  تكون  الطفل  معدة   •
كما  الكبير،  كالشخص  الطعام  على  جتبريه 
متاما  الطفل في وقت مرضه يختلف  أن أكل 

عن أكله وهو بصحة جيدة.
باألسبوع  طفلك  أكــل  تقّيمي  أن  حاولي   •
وليس باليوم، فالطفل أحيانا يأكل جيدا في 
القليل من  فيه  يأكل  التالي  اليوم  يوم وفي 

الطعام.
وهذا  معينا  طعاما  يرفض  طفلك  أحيانا   •
أو  الــطــعــام،  ــك  ذل ــرفــض  ي ــه  أن معناه  ليس 
يرفض الطعام عموما، ولكنه يحب أن يظهر 

استقالليته فقط أو ليرى رد فعلك.
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كشفت احلفريات األثرية التي أجرتها مؤخرا سلطة اآلثار في منطقة 
بيت شيمش، عن مجمع مبان يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، 
ومن احملتمل أنه كان ديرا إلحدى حركات  الرهبنة خالل تلك الفترة.

�U|dH(« W|«b�Ë ·UA��ù«
على  اآلثار  سلطة  أجرته  أثري  مسح  إلى  االكتشاف  بداية  تعود 
الذي  املسح  بيت شيمش. وخالل  إلى اجلنوب من  الواقعة  التالل 
أجري سيرا على األقدام، لوحظ بعض اآلثار ألجران وآبار مياه إلى 
جانب عدد من الكهوف، جميعها تشير إلى وجود موقع أثري في 
املنطقة، وقد أخفي قسم منها حتت سطح األرض. وفي أعقاب هذا 
املسح، قامت سلطة اآلثار بإجراء التنقيبات الواسعة هناك بهدف 

دراسة املوقع بشكل جذري. 
البيزنطية،  الفترة  من  أثري  موقع  أنقاض  عن  احلفريات  وكشفت 

والذي لم يكن معروفا للباحثني حتى اليوم.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

أحيط املجمع بسور من جميع جهاته، وهو 
مقسم بداخله إلى قسمني: منطقة صناعية 
املنطقة  في  الكشف  ومت  سكنية.  ومنطقة 
الصناعية عن بقايا معصرة الستخراج زيت 

التي  الصيانة  وضع  حيث  من  جدا  ونادرة  احلجم  كبيرة  الزيتون، 
حفظت به حتى أيامنا هذه.  

وعثر خارج املنطقة الصناعية على معصرة للعنب لصناعة النبيذ، 
تتألف من مسطحني كبيرين، متت على األول العملية التمهيدية 
لعصر النبيذ، وعلى املسطح اآلخر سال العصير الى حفرة التجمع. 
وتشير املكتشفات إلى أن سكان املوقع أعدوه ملعيشتهم اليومية 
مت  املعاصر،  تلك  جانب  وإلى  الزيتون.  وزيت  النبيذ  صناعة  في 
استعمال  أنهما  على  يدل  مما  احلجم،  كبيري  فرنني  عن  الكشف 
للخبيز بكميات صناعية وجتارية، وليس لالستعمال املنزلي فقط. 
املرصوفة  املنازل  بعض  على  العثور  السكني،  احلي  في  مت  كما 
من  مؤلفة  الكبيرة  الغرف  وكانت  امللون.  بالفسيفساء  أرضيتها 
غطيت  والتي  امللساء،  احلجارة  من  بنيت  األقــل،  على  طابقني 
أرضيتها  ورصفت  الفاخر،  الطني  من  بطبقة  الداخلية  اجلهة  من 
بالفسيفساء امللون واملزخرف. واحدة من بني األرضيات حملت رسما 
لعناقيد العنب، ومن حولها الورود اجلميلة (صورة رقم 2 – بلطف 

سلطة اآلثار). 
مديرة احلفريات األثرية من سلطة اآلثار (إيرينا زيلبربود) تعتقد أن 

مجمع املباني هو دير من الفترة البيزنطية. وعلى الرغم من أنه لم 
يعثر أثناء هذه احلفريات على كنيسة أو كاتدرائية تشير بشكل 
فخامة  من  االستنتاج  ميكننا  أنه  إال  املجمع،  ماهية  إلى  واضح 
البيزنطية،  للفترة  يعود  الذي  وتاريخها  البناء  وطريقة  املباني 
وأرضيات الفسيفساء اجلميلة إلى جانب املعامل الصناعية للزيت 
والنبيذ، جميعها مشابهة ملكتشفات مت العثور عليها في أديرة 

أخرى من الفترة ذاتها. 
أما في الفترة اإلسالمية فقد هجر املوقع ألسباب ال نعلمها. وفي 
فترة الحقة، استوطن املوقع سكان جدد الذين أجروا التعديالت على 
مالمحه، وأقاموا املباني اجلديدة على منط مختلف عما كان عليه 

احلال خالل الفترة البيزنطية. 
ونظرا للمكتشفات وأهميتها باشرت سلطة اآلثار ووزارة اإلسكان 
عرضه  ميكن  بحيث  وترميمه  املكان  لصيانة  اإلجــراءات  باتخاذ 

للجمهور.

W|d�_« �UHA�J*«
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°“b�U½Ëb�U� w� Êü«
dONA�« oO³D²�« »UF�√

Cut the Rope
 cut the rope oO³D²�« »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

Æ¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� dONA�«
 ÆdOBF�« »d ÔýË tN�UH�« q�_  «Ëœ√ qJAÐ WHK²�� »UF�√ 8 »UF�_« WK	KÝ qLAð

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë cut the rope »UF�« WK	KÝ Êü« «uFLł«
 WGK�UÐ X½d²½ô« l
u� w�  «b−²	*« lOLł vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«
ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÄU¼ W³łË q� l�  “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ø «u²FLÝ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� sŽ
 t½Ëb& ¨r�UF�« w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼

°œö³�« w� jI�

 °œö³�« w� jI� d�u²�Ë ¨r�UF�« w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼ u¼ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� dł—u³L¼
 225  ∫Ê«“Ë√  WFÐ—QÐ  d�u²�  ¨…œu'«  w�UŽ   uJ¹d²½«Ë  Ÿö{«  dł—u³L¼  ≠  UJ¹d�√  ZOÐ  WK	KÝ
 ¨”U	Jð ∫—UO²šö� WHK²�� WLFÞ√ X	ÐË ¨Â«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨ Â«dž

Æ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½

 wÐdF�« jÝuK� WUš …uDš w� oKDM²� wÐdF�« jÝu�« w� WO�U²OG¹b�« …—u¦�« —ÒbBð w� „eOÐ dL²	ð
 szUÐe�«  vKŽ  „eOÐ  ÷dFð  WKL(«  sL{  ÆW�dA�«  szUÐe�  WO�UF�«  `HB²�«   UŽdÝ  WŠUð«  v�«  ·bNð
 l
u�  d³Ž  WKL(«  w�  W�—UA*«  sJ1  ÆWMÝ  …b*  ¨jI�  q
Uý  100  ?Ð  UGO�  100  `HBð  WŽdÝ  ¨œb'«
 W¹—UÝ  WKL(«  ÆW�dAK�  WFÐU²�«  W�b)«  e�«d�  d³Ž  p�c�Ë  WOÐdF�«  WGK�UÐ  W�dA�UÐ  ’U)«  X½d²½ô«

ÆÂ«e²�ôUÐ WÞuM� dOžË 15.10.14
 Á—UÞ«  w�  XEŠu�  YOŠ  ¨Ÿu{u*«  «cN�  oOLŽ  qOK%  »UIŽ«  w�  …uD)«  ÁcNÐ  ‚öD½ô«  „eOÐ   —d

 w¦KŁ Ê« wÐdF�« jÝu�« w� UNMzUÐ“ 5Ð „eOÐ W�dý q³
 s� Ídł« Y×Ð błËË ÆWO�UF�«  UŽd	K� WłU(«
 WLE½_ UI�ËË «c¼ v�«  W�U{« ÆX½d²½ô« d³Ž u¹bOH�«  ÊËb¼UA¹ wÐdF�«  jÝu�« w� X½d²½ô« w×HB²�
 ÆÂUF�«  jÝu�«  w�  `HB²�«  r−Š  jÝu²�  s�  vKŽ«  wÐdF�«  jÝu�«  w�  `HB²�«  r−Š  jÝu²�  ¨„eOÐ
 34%  w�«uŠË  ¨XO³�«  w�  r¼bł«uð  bMŽ  wB�A�«  »uÝU(«  s�  X½d²½ùUÐ  ‰UBðô«  ÊuKCH¹  31%
   UIO³Dð ÊU� UC¹«Ë  ÆWiFi  ‰« WJ³ý WDÝ«uÐ ÊuHð—UL	�« d³Ž XO³�« w� X½d²½ô« `HBð ÊuKCH¹

ÆÂUF�« jÝu�« l� W½—UI� wÐdF�« jÝu�« w� WOKLŽ d¦�«  Skype  Ë YouTube
 tðôULF²Ý« ◊U/«Ë wÐdF�« jÝu�« w� pKN²	*«  UłUO²Š« w³Kð WLł U¹«e� qL×¹ UGO� 100 ?Ð `HB²�«
 ÊËbÐË WŽd	Ð `HB²�« s� sJL²²� WO�UŽ X½d²½«  UŽdÝ v�« ÃU²% W¹œUŽ WKzUŽ q� ÂuO�« ÆX½d²½û�
 ÊuHð—UL	�« …eNł« ¨WOŠuK�« VOÝ«u(« s� ¨tð«– X
u�« w� …eNł« …bŽ błuð t½« U0 ÆXO³�« w� ÃUŽ“«
 YÐ  d̈³�«  WŽd	Ð  `HB²�«  t�  `O²ðË  pKN²	*«   U³KD²�  w³Kð  WO�UF�«  WŽd	�«  ÆW�UIM�«  VOÝ«u(«Ë
 …dýU³*« …b¼UA*UÐ ©buffering® X
R*« s¹e�²�« …b� hOKIð ¨vKŽ« …œu−Ð u¹bOH�« …b¼UA�Ë 5�UC*«
 ÊËbÐË fKÝ qJAÐ real≠time ?Ð »UF�« WÐd& `O²ð ¨WO�UF�« WŽd	�« Ê« v�« W�U{« youtube ∫q¦�
 ∫q¦�  u¹bOH�«   U*UJ*«  ¡«dł«  w�  …œu'«Ë  W¹—«dL²Ýô«  `O²ð  p�c�Ë  ŸdÝ«  qJAÐ  Âö�«  q¹eMð  ¨ŸUDI½«

ÆSkype
 lO−Að v�« ·bNð  «uD�Ð ‚öD½ô« vKŽ „eOÐ ’d%å∫„eOÐ w� o¹u	²�« ŸUD
 d¹b� ‰UGOÝ Êö¹«
  UŽd	�  wŽULł  Y¹b%Ë  —UFÝô«  iHš  WDÝ«uÐ  ¨UMMzUÐ“  W�UJ�  vKŽô«  `HB²�«   UŽdÝ  dO�uðË
 w²�« WOKJ�«  U�uKF*« WOL� p�c� ¨ÊuÐeK� j)« WFÝ jÝu²� w� W¹d¼uł …œU¹“ v�« W�U{« Æ̀ HB²�«
 …—uD²*«  UIO³D²�« ‰ULF²Ý« œU¹œ“« qCHÐ «c¼Ë ¨’Uš qJAÐ …dO³� WŽd	Ð  œ«œ“« X½d²½ô« d³Ž qIMð

Æåu¹bO�Ë jš WFÝ pKN²	ð w²�«

q
Uý 100  ?Ð UGO� 100 ÷dFð „eOÐ

 »«uÐô« vKŽ v×{ô« bOŽ
 WKL×Ð rJF� qH²% f�Ëd�Ë

qJý dOž
 ¨„—U³*«  v×{ô«  bOŽ  ‰U³I²Ýô   «dOC×²�«  ÂU¹ô«  Ác¼   √bÐ
 «c¼ Æ‰UHÞ_«Ë WKzUF�« œ«d�_ W¹cŠ_«Ë bOF�« fÐö� ¡«dý hšôUÐË
 W�U� w� …eO2 WKL×Ð f�Ëd� rJF� qH²% ÂUŽ q� w�Ë UL� ÂUF�«
 WKL(« Æœb'« 5LCM*«Ë ÍœUM�« ¡UCŽ_ p�–Ë œö³�« w� UN²O½«uŠ
 ¨f�Ëd�  W¹cŠ√  s�  w½U¦�«  ÃËe�«  vKŽ  60%  iOH�ð  sŽ  …—U³Ž
 «c¼  ÆÊu²	MOKÐ  W¹cŠ«  Ë«    U�e'«  ¨W¹u²A�«  W¹cŠô«  qLA¹  ô

Æ17.10.2014 v²Š f�Ëd� s� bOF�« WKLŠ dL²	²ÝË

 s�  ¡«cŠ  ¡«dý  5KH²×LK�  sJ1  WU)«  WKL(«  Ác¼  ‰öš  s�
 Y¹b(U� ÆiOH�ð 60%?Ð WO½U¦�« WFDI�« vKŽ ‰uB(«Ë f�Ëd�
 œ«d�«  lOL'  f�Ëd�  W¹cŠ«  s�  WIO½√Ë  …eO2  WŽuL−�  sŽ  —Ëb¹
 Ê«  v�«  —UA¹  ÆU½œöÐ  w�  —U(«  fID�«  VÝUMð  w²�«Ë  WKzUF�«
 w�  U0  f�Ëd�  WJ³ý  XO½«uŠ  lOLł  w�  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«
 ZOÐ  lL−�≠…dUM�«  ∫UNM�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  w�  XO½«u(«  p�–
 ÊuO½U�≠UJŽ ¨ZOÐ e�d�≠qO¾O�d� ¨5M�Ý ÊuO½U�≠5M�Ý ¨sýU�
Æ‰u� …dLÞ lL−� ≠ …dLÞË d²MÝ WM¹b� lL−�≠r×H�« Â« ¨wKOz«—eŽ

 “X¹öÝËd�”  ? �«  …œU� s� WŽuMB� f�Ëd� W¹cŠ« lOLł Ê«  d�c¹
 nH�¹  U2  ¨bŠ«Ë  Ê¬  w�  Ê“u�«  nOHšË  `¹d�  ¡«c(«  qF&  w²�«
ÆvKŠ√ ôË WF²� UN�UF²½« qF−¹Ë dNE�« qHÝ√Ë 5�bI�« vKŽ jGC�«

 W
UDÐ  œËe¹  »ËdA�  q�  Ê«  YOŠ  XL  s�  …b¹b'«   UÐËdA*«  WŽuL−�  o¹u	ð  —UÞ«  w�
tÐ WUš …eO2 …bzU� t×M9 WHK²��  U½uJ� vKŽ Íu²×¹ t½« v�« W�U{« XL ‘UF²½«Ë

 jÝu�«  «bKÐ w�  XL s� W½uK�Ë …dOG  «—UOÝ WK�U
 s¹dOšô« 5Žu³Ýô« ‰öš ‰u−²ð
 l²L²K�  s¹—ULK�  VKF�«  l¹“u²�Ë  …b¹b'«   UÐËdA*«  WÐd&  lOL−K�  «u×O²O�  wÐdF�«

∫  Energy PlusWŽuL−� w� XL W�—U� rNOKŽ UN{dFð w²�« …b¹b'«  U
«c*UÐ
 50% vKŽ Íu²×¹ ¨…“eF� W
UÞ W³łË v�« WłU(« bMŽ ¨WHŽUC� …u
 ∫Double kick  XL

ÆÍœUF�« W
UD�« »ËdA� s� 5¾�U� d¦�«
 ©—U Ò³® «dO�u�« W�U{SÐ ¨WK¹uÞ WKO� bFÐ UŠU³ WŽd	Ð …uI�« …œUF²Ýô∫XL After party

ÆmMO	MOłË
Æ5²M¹d�  L ?Ð wMžË w{U¹d�« ◊UAM�« WÝ—UL* …e Ò�d� W
UÞ ∫XL Sports mania

 ¨…dUM�«  ∫Êb�  s¹dOšô«  5Žu³Ýô«  w�   XL  wHOC�Ë  å —ULÝò   «—UOÝ  WK�U
   —«“
 ÆrÝU
dH� 27.9  w�Ë …dLÞ WM¹b� 26.9  w� ÊË—ËeOÝË r×H�« Â√Ë WOÐdG�« W
UÐ Ë̈dLŽUHý
 …b¹błË nOÝU¹dH� ¨5M�Ý∫WO�U²�«  «bK³�« qLA²� ‰Ëô« s¹dAð dNý w� WKL(« l	²²Ý
 —UG*«  ¨bÝô«  d¹œË  ÂËdJ�«  b−�¨  WM¹d�«Ë  UM�dH�  ¨W³OD�«Ë  …dOD�«  ¨…dŽdŽË  Ÿd
dH�  d̈J*«

ÆÊu³KOŽË
Æ…—U²�*« lO³�« ◊UI½ W�U� w� …d�u²� …b¹b'«  UÐËdA*« WŽuL−�

 ‚öÞ« WKLŠ w� dL²	�   XL W
UD�« »ËdA�
   Energy Plus WŽuL−�

 wÐdF�« jÝu�« ¡Uł—« q� w� ‚ ÒËcð VKŽ l¹“uðË





602014 ‰uK¹√ 24 ¡UFÐ—ô«





622014 ‰uK¹√ 24 ¡UFÐ—ô«






