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لسنا بحاجة إلى ُبعد تاريخّي عن الّلحظة الرّاهنة لنعرف أو 
حيفا  في  األهلّية  مدارسنا  قّدمته  اّلذي  العطاء  حجم  نقّدر 
وسواها. لسنا بحاجة إلى عناء كبير كي نكتشف إسهامها 
بناء املجتمع وقدراته وتنشئة قياداته في حيفا وعاّمة.  في 
الّتربوّي  الّصعيدين،  على  املفصّلي  ــا  دوره لها  كــان  فقد 
بّث  مّكنها من  نسبّية  ّية  باستقالل متّتعها  فإّن  والّتعليمّي. 
وُنَخبه.  مجتمعنا  في جسد  وإنسانّية  وطنّية  جماعّية  روح 
ال  للّتمثيل  ـ  األرثوذكسّية  ّية  العرب الكلّية  مثًال  فلنأخذ 
ا  ـً تعليمّي ا  ـً تربوّي ا  ـً ّي وطن ا  ـً ّي ثقاف صرًحا  فسنرى  ـ  للحصر 
شامخا مّر في أروقته خيرة بنات وأبناء شعبنا وقياداته في 

كّل حقل. ومثلها املدارس األهلّية األخرى.
وألّن هذا هو دورها ومكانتها عندنا، ال ُميكننا كمجتمع إّال أن 
نكون إلى جانب هذه املؤّسسات في نضالها من أجل متويل 
ُمنصف من الّدولة. إّنها ليست معركتها وحدها، بل معركتنا 
نحن كمجتمع يطمح إلى الُعال ويريد اخلير ألجياله الّناشئة. 
فالّتظاهرة اّلتي ُنّظمت أمام وزارة املعارف في القدس، األسبوع 
ــراءات  اإلج من  سلسلة  في  حلقًة  تكون  أن  ينبغي  املاضي، 

لضمان متويل تستحّقه هذه املؤّسسات ويستحّقه أبناؤنا.
املؤّسسات طيلة سنوات من دعم حكومّي،  هذه  ُحرمت  لقد 
علًما بأّنها تقوم بوظيفة كان على الّدولة أن تقوم بها، وأن 
متوّلها بالكامل. وليس هذا فحسب، بل إّن الّدولة بأجهزتها 
كثيرًا ما ضايقت املدارس وحّدت من ُخطاها ومّيزت ضّدها في 
عملّيات الّتقييم، علًما بأّنها كانت من أبرز مدارس البالد 

في الّتحصيل واستحقاق شهادة «البجروت».
كثيرًا  وليس  مجتمعنا،  ــراد  أف من  اآلالف  مدارسنا  خرّجت 
وكجزء  بالعطاء  العرفان  من  كجزء  حولها  نلتّف  أن  عليها 
مؤّسسات  لها  نريد  اّلتي  القادمة  األجيال  جتاه  واجبنا  من 
العصر.  وحتّديات  للحياة  الّطالب  وتعّد  الرّأس،  ترفع  تربوّية 
ليس كثيرًا عليها أن نقف إلى جانبها قوًال وفعًال. والوقوف 
فإذا  ومجتمع.  وعائالت  كأفراد  ذواتنا  مع  وقوف  هو  معها 
ّية فإّن ذلك يعني  املال تيّسر لهذه املدارس حتصيل حقوقها 
تعليمّية  خدمات  أفضل  على  نحن  ا حصولنا  ـً أوتوماتيكّي

تربوّية ألوالدنا!

WÒOÐdF�« ¡UOŠú� ÊU�_«Ë s�_«
ما  كــّل  ـ  قلقه  نثير  أن  أو  أحــًدا  ُنخيف  أن  هنا  نريد  ال 
متابعة،  إلى  بحاجة  مادّي  واقع  إلى  الّنظر  نلفت  أن  نريده 
البلدّية  تأتي  أن  ينبغي  ّية  العرب لألحياء  احتياجات  إلى 

بحلول لها.
حلوًال  لسّكانها  توّفر  ال  غالبّيتها  في  ّية  العرب فاألحياء 
بيئّية.  كارثة  حّلت  في  أو  حرب  نشبت  حال  في  مناسبة 
ما  إذا  أهلنا  يذهب  أين  إلى  ـ  مثًال  ُيشغلنا  اّلذي  والّسؤال 
نشبت حرب وُقصفت األحياء بالّصواريخ؟ أو ماذا سيفعلون 
إذا ما وقعت كارثة تسرّب غاز أو ما شابه؟ وهي أسئلة تقودنا 
بناء  مشروع  البلدّية  تدفع  لم  ملاذا  مثل:  أخرى؛  أسئلة  إلى 
الغرف اآلمنة اّلتي حتّدثوا عنها كثيرًا في حرب متوّز 2006؟!

هزّة  في  يحصل  أن  ُميكن  ما  إلى  ُتضاف  ــور  األم هذه  مثل 
أرضّية - ال سمح الله ـ فهل البيوت ُممكنة وقابله الستيعاب 

هزّة كهذه؟
نسألـ  كما ُقلناـ  ليس لنثير الهلع، بل لنطرح على املسؤولني 
واجب إعطاء اإلجابات على هذه األسئلة. واجبها نحو الّسّكان 
أن تعّد برامج وخطط تعني أهلنا وتساندهم في حاالت كهذه. 
ال يسعفنا وال ُيقنعنا أن يقول البعض إّن الوضع في حيفا 
حيفا  كّل  ليشمل  مطلبنا  نوّسع  ونحن  يختلف!  عموًما ال 
وكّل سّكانها، وإن كّنا نفترض أّن الوضع في األحياء اجلديدة 
أفضل بكثير من هذه الّنواحي من تلك األحياء القدمية اّلتي 

ّية. تسكنها غالبّية عرب
احلّق في األمن واألمان حّق أساسّي في دولة املواطنني، وعلى 
احلّق!  هذا  لضمان  بواجبها  تقوم  أن  األخرى  واجلهات  البلدّية 
وقد شهدت البالد جتارب عينّية في زيادة األمن واألمان أوقات 
ّية ُميكن حليفا، أيًضا، أن تتمّتع بها.  األزمات بُخطوات وقائ

وهو ما نطالب به هنا.

WÒOHO ÒB�« WKDF�«Ë U½œôË√
علمنا أّن البلدّية لن ُتبادر إلى أّي نشاط طّالبّي في العطلة 
الّصيفّية، وأّنها لن تنّظم مخّيمات صيفّية للّطّالب العرب، 
وهذا  الّطّالب.  من  اآلالف  ورغبات  احتياجات  مع  تتجاوب 
يعني أن يكون اآلالف من أبنائنا وبناتنا بدون برامج تربوّية 
وأطر مناسبة طيلة العطلة الّصيفّية. وهو ما تسعى بعض 
بتنظيم  تداركه  إلى  وجمعّيات  مــدارس  من  األهلّية  أطرنا 
مخّيمات صيفّية ال تسّد احلاجة من حيث حجم املشاركني 

وال من حيث تنوّع اخلدمات.
مبعنى أّن ما سيتوّفر من أنشطة تربوّية لألبناء لن يفي إّال 
بجزء بسيط من احلاجة إلى أطر مناسبة تستوعب اآلالف من 
نعتبره  ما  وهو  الوقت.  األقل جلزء من  وبناتنا، على  أبنائنا 
ذات  واألقسام  البلدّية  في  املعارف  قسم  جانب  من  تقصيرًا 
األوالد،  بقاء  أّن  علمنا  إذا  ُمقيًتا  ــر  األم ويصير  العالقة. 
خاّصًة األطفال، بدون أطر مناسبة في العطلة، يعني اضّطرار 
ــازات  ـــروج فــي إج ــر األمـــور بأنفسهم واخل ــى تــدّب ــي إل األهــال
أن  العائالت  كّل  تستطيع  ال  ما  وهو  أعمالهم.  وتعطيل 
ُجتيزه لنفسها بحكم ارتباطاتها الّتشغيلّية وظروف عملها

ّياتها. والتزاماتها وإمكان
من حّق أوالدنا أن ينعموا بعطلة صيفّية ضمن أطر مناسبة، 
الّتطوير  جمعّية  في  وكّنا  الّسابق.  في  العادة  درجت  كما 
كّل  في  املئات  فيها  يشارك  مخّيمات  تنظيم  إلى  درجنا 
ّية إلى تنظيم  مخّيم. فإّما أن تعود مؤّسساتنا األهلّية املدن
بأبنائنا  تهتّم  البلدّية كي  أو أن نضغط على  هذه األنشطة 
في العطلة الّصيفّية كي ينعموا بها أسوًة بزمالئهم اليهود. 
وهو ليس طلب في الّسماء الّسابعة بل أبسط ما يكون وهو 
ّية اّلتي  مطلب يتعامل مع حاجة ُملّحة آلالف العائالت العرب
ستضطّر في العطلة إلى تعطيل أعمالها لتدّبر األمر، وهي 

خسارة لألوالد وخسارة مداخيل حتتاجها العائلة! 

على  اجلارفة  «تشارلي»  لعبة  سيطرة  بعد 
املختلفة،  ــّي  االجــتــمــاع ــواصــل  ــّت ال ــع  ــواق م
ــيــســبــوك»،  ــة، مـــن: «ف ــّي ــرب ــع ــة وال ــّي ــعــامل ال
وتناقلها  ــواقــع،  امل من  وغيرهما  «تويتر» 
أب»،  الـ»واتس  برمجّية  عبر  املراهقني  بني 
خالل فترة زمنّية قصيرة جًدا؛ سيطرت هذه 
الّلعبة، أيًضا – إضافًة إلى َمن وما يسيطر 
علينا - على عقول البعض؛ فأرعبت جزًءا 
منهم وأذهلت جزَءه اآلخر، لدرجة أّنهم َذِهلوا 

حقيقة وسّر وخدعة هذه الّلعبة!
بل  جــًدا،  خطيرة  لعبة  أّنها  البعض  ــى  اّدع
ويحتكم  اجلــنّ  بها  يتحّكم  ُمميتة،  قاتلة 
املقابل،  في  ــد  أّك بينما  فيها!  املشاركني 
ِخدعة  بدعة؛  مجرّد  أّنها  واحلكماء،  العقالء 
ّية والهواء، ال اجلّن واُخلزعِبالت. بطالها: اجلاذب

آخر،  ــوق  ف قلم  وضــع  يتّم  الّلعبة  هــذه  في 
عليها:  مكتوب  ـــورق،  ال من  قطعٍة  على 
ثّم  ومــن   ،«No  - و»ال   «Yes  - «نعم 
«تشارلي..  الّسؤال:  فيها  املشاركون  يطرح 
ــل أنــت  ـــي.. ه ـــت ُهـــنـــا؟»/»تـــشـــارل ــل أن ه
الّلعب؟»..  موجود؟»/«تشارلي.. هل ميكننا 

وبعد الّسؤال، يبدأ القلمان بالّتحرّك.
وبلبلًة  ــًة  الــّلــعــبــة ضــّج هـــذه  أثــــارت  لــقــد 
مضاجَع  وقّضت  ومحلّية،  ّية  عرب عاملّية، 
الّلعبة  بطل  من  األبناء  على  خوًفا  األهــل، 
«تشارلي». حيث تعّددت الروّايات اُخلرافّية 
حول أصول «تشارلي»، فمنها من ذكر أّنه 
باالنتحار، مؤّخرًا؛ وأخرى أشارت  صبّي قام 
إلى أّنه رجل مكسيكّي شيطانّي؛ وغيرها 
ُملحد،  أمريكّي  شاّب  «تشارلي»  أّن  اّدعت 
لقي حتفه جرّاء حادث طرق إّال أّن روحه أبت 

أن تغادر.. وما إلى ذلك من الرّوايات.
واملُقلق باألمر، أّن لعبة «تشارلي» ذائعة في 
ّية واإلعدادّية  أوساط طّالب مدارسنا، االبتدائ
والّطالب  الّطالبات  يلعبها  حيث  خاّصة، 
في اُخلفية، داخل أسوار املدارس وفي مواقع 
كنوع  أيًضا؛  أب»  الـ«واتس  وعبر  الّتواصل 
من اإلثارة والّترهيب والقدرة على استحضار 

اجلّن «تشارلي».
حّتى  ــراهــقــني،  امل بعض  ــوَس  ه ــب  ذه فيما 
اجلّن  بدعة  تصديق  إلى  لألسف،  البالغني 
املكان،  على  بسيطرته  وإميانهم  «تشارلي» 
فُأصيب  ا،  ـً وجسدّي ا  ـً ّي نفسان فيهم  ّر  أّث ما 
من  ــر  اآلخ البعض  وعانى  بالهلع  بعضهم 
أّن  الغالبّية  اعتقدت  وبذلك  وعكة صحّية؛ 
كّل َمن يشارك في لعبة «تشارلي» سيمّسه 

أّكد  حال  في  ما،  مكروه  يصيبه  أو  اجلنون 
القلم  بإزاحته  الغرفة،  «تشارلي» وجوده في 

في اّجتاه كلمة «نعم»!!
«إندبندنت»  صحيفة  نشرته  خبر  ووفـــق 
 ،The Independet  - البريطانّية 
ّية تقف وراء هذه اُخلدعة فقط،  أّكدت أّن اجلاذب
وأّن القلمني لم ولن يبقيا في مكانهما فترًة 
االسطوانّي.  شكلهما  لسبب  طويلة  زمنّية 
في  تغييرًا  ُيحدث  الغرفة،  في  ترّدد  فأقّل 
مجرى الهواء، من جرّاء الّتنّفس على مقربة 
صوتّية؛  ــات  ــذب ذب صــدور  أو  القلمني  مــن 
ذاتها  الغرفة  في  حركة صغيرة  أّي  أّن  كما 
إلى  سيؤّدي  ذلــك  وكــّل  تغييرًا،  سُتحدث 
حترّك القلمني دون أدنى شّك.. «ال تشارلي 

وال اجلّن»!
وال  للجّن  متّت  ال  تافهة،  لعبة  مجرّد  إّنها 
بأّي صلة، أشغلت وأضّجت عقول  للخرائف 
الّطّالب وأرَقت ذويهم، وسيطرت على حديث 

الّشارع.. ِاصحوا واتركوا تشارلي بعيًدا، فهو 
املهووسني  من  مجموعة  أطلقته  اسم  مجرّد 
على لعبة قاموا بترويجها. ال متّت لثقافتنا 
سوى  ُتذكر،  صلة  ــأّي  ب وواقعنا  وحضارتنا 

َهوس العوَملة اّلذي مّس بعضنا.
من واجب املعّلمات واملعّلمني واألهل، حتذير 
الّطّالب واألبناء وتوعيتهم من مغّبة االجنراف 
الّتافهة،  ــاب  ــع األل مــن  اجلــنــس  هــذا  وراء 
الرّعب  ويكتنفها  اإلشاعات  حتيطها  اّلتي 
تفكيرّية  بألعاب  واستبدالها  والغموض؛ 
ميكن  فكيف  ُمسلّية..  وتوعوّية  وعلمّية 
للعبة تافهة تخلو من أّي هدف أو مضمون 
أن تسيطر على أبنائنا وبناتنا، وتسّطر لهم 

ولنا أسلوب تفكير ُخرافّي بدائّي.
ــرامــج  ــب ـــوس ال ــة، ه ــوَمل ــع ـــوَس ال ــو ه هـــذا ه
ـــوَس ـــة.. ه ـــّي ـــرون ــات اإللـــكـــت ــبــرمــجــّي وال

لعبة «تشارلي»!

Õd� f�UD�
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ÊUM � �«Ë d J�
نتقّدم بجزيل الّشكِر وخالص االمتنان لكّل من شارَكنا وقّدم لنا الّتعازي 

واملواساة في فقدان َعميَدنا

�U D �u � b O � q{UH 	« w Ò
d *«

ة  ّي جمع الّتأبني؛  حفل  وإجناح  إجناز  في  ساهم  من  كّل  بالّذكِر  ونخّص 
ارّية؛ مجلس ِجلان ونشطاء  الّتطوير االجتماعّي، بإدارة األستاذ حسني اغب
ة؛ مرَكز «كيميديا» للّثقافة والفنون، بإدارة الفّنان كميل  ّي األحياء العرب
«الّزيتون»  ة  جمعّي عابدي؛  عبد  الفّنان  بإدارة  يل»،  «عرب ة  جمعّي ضو؛ 
ي وقف االستقالل؛  للّثقافة والفنون، بإدارة الفّنان بالل بدارنة؛ جلنة متوّل
ة»، بإدارة الكاتب إياد برغوثي؛ صحيفة «حيفا»  ّي ة «الّثقافة العرب جمعّي
يل  الّل َوَصلوا  اّلذين  واألصدقاء  ّيني  واملِهن الفّنانني  وكاّفة  إدارة وحترير،   -

بالّنهار إلجناح الّتأبني.

زوجة الفقيد لبيبة وابنه عروة وابنته متاضر 

 ∫åUHOŠò WHO×B� bFÝ√ Æœ
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Ò’U� q�«d*
«اجلبهة»  كتلة  (رئيس  أسعد  سهيل  الّدكتور  أّكد 
قضّية  بأّن  البلدّية)،  رئيس  ونائب  حيفا  بلدّية  في 
مسرح «امليدان» ومواصلة متويله من بلدّية حيفا قريبة 
مسرحّية حول  أثيرت  اّلتي  الّضّجة  بعد  احلّل،  من 

«الزّمن املوازي». 
وقال د. أسعد في تصريح خاّص لصحيفة «حيفا»: 
موقفنا واضح منذ البداية، وهو أّنه ليس وارًدا فرض 
وعلى  «امليدان»،  أعمال مسرح  رقابة سياسّية على 
اّلتي  والّسياسّية  والّثقافّية  االجتماعّية  الّنشاطات 
جتري في قاعاته، طاملا أّنها ال تخالف القانون. فما 
ما  هو  أخرى  أحياء  في  أخرى  قاعات  على  يسري 
أّي  املنطقّي وضع  من  وليس  يسري على «امليدان»، 

تقييدات أو شروط أخرى.
وأضاف د. أسعد: من الّطبيعّي، ال بل من الّضرورّي، 
االجتماعّي  للجدل  ُمثيرة  أعماًال  املسرح  ينتج  أن 

والّسياسّي، وإّال فقد مبرّر وجوده.
اجلنود  ذوي  من  وبضغط  اليمني،  كتل  وكانت  هذا 
مسرح  متويل  بإلغاء  طالبوا  االحتالل،  جيش  قتلى 
«امليدان»، في أعقاب مسرحّية «الزّمن املوازي» التي 
تتعاطى مع قضّية األسرى الّسياسّيني الِفَلسطينّيني 
في الّسجون اإلسرائيلّية. كما حاول اليمني اشتراط 
قاعات  في  سياسّية  نشاطات  إجراء  بعدم  الّتمويل 
املسرح. وقد رفضت كتلة «اجلبهة» كّل هذه املطالب.

لّلجنة  األخير  االجتماع  من  يّتضح  يبدو،  ما  وعلى 
أّن  «امليدان»،  مسرح  وضع  لتدارس  أقيمت  اّلتي 
«امليدان»، وحتويل  متويل مسرح  سُتعيد  حيفا  بلدّية 
ّية املخّصصة له؛ لكن ُجّل اجتماع الّلجنة دار  امليزان
ما  وفحوى  مبضمون  بالتدّخل  الّتمويل  اشتراط  حول 
في  اجلارية  الّسياسّية  وبالّنشاطات  املسرح  يقّدمه 
قاعاته، وهذا ما رفضه د. سهيل أسعد، عضو في 

هذه الّلجنة، ُجملًة وتفصيًال.

åUHO�ò q�«d*
القائمة  ــس  ــي (رئ ـــودة  ع أميــن  ــب  ــائ ــّن ال التقى 
وزير  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  املشتركة)، 
في  شتاينماير،  فالتر  فرانك  األملانّي،  اخلارجّية 
تل أبيب فور عودته من زيارة إلى قطاع غزّة، 
تناول فيها أوضاع املواطنني العرب في إسرائيل 
وقضاياهم احلارقة، وقضايا الّشعب الِفَلسطينّي 

ومواجهة االحتالل .
برفقة  عودة  الّنائب  شتاينماير  الوزير  واستقبل 
والّسفير  البالد،  في  احلالّي  األملانّي  الّسفير 
للوزير  ــودة  ع ونقل  سيستبدله؛  ــذي  اّل القادم 
صورة حقيقّية عن الوضع املأساوي اّلذي يعيشه 

غالبّية سّكان قطاع غزّة.
وتباحث عودة وشتاينماير حول عدد من القضايا 
اجلماهير  تخّص  اّلتي  والّسياسّية  احمللّية 
ّية في البالد، وعلى رأسها قضّية الّتمييز  العرب
ّية في البالد، ومعاناة أهالي  ضّد اجلماهير العرب
ّية احلكومة  ون بها،  املعترف  الّنقب والقرى غير 
على  يهودّية  بلدة  وإقامة  احليران  أم  قرية  هدم 

أنقاضها. 
كما اطلع الّنائب عودة الوزير األملانّي على عدد 
من القضايا اّلتي تقودها القائمة املشتركة إلحراز 
تقّدم جّدي فيها. وأّكد على ضرورة دعم قضايا 
على  والّضغط  البالد،  في  ّية  العرب اجلماهير 

d¹ULM¹U²ý Òw½U*_« W ÒOł—U)« d¹“Ë wI²K¹ …œuŽ s1√ VzU ÒM�«
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حكومة إسرائيل من أجل وقف سياسة الّتمييز 
املستمرّة.

القائمة  إلقامة  تقديره  عن  األملانّي  الوزير  وعّبر 
املشتركة وتوحيد اجلهود في سبيل إحقاق حقوق 
ضرورة  على  وأّكد  البالد؛  في  ّية  العرب اجلماهير 
ّية الّصعبة، مؤّكًدا  إبقاء األمل، رغم الّظروف احلال
ّية والّشعب األملانّي يسعون من  أّن احلكومة األملان

أجل حتقيق الّسالم.
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املدني، وهذه هي رسالة الّتعاون كما عرفناها».

‚dA Ô� q³I²�* …eÒOL²� ”—«b�
الّتعليم  في  للتمّيز  الّتعاون  مؤّسسة  بجائزة  وفاز 
بالّتساوي، مدرسة «حوار» املستقّلة للّتربية البديلة 
– حيفا للّتجربة الفريدة اّلتي قامت بها املدرسة في 
تطوير برامجها الّتربوّية بفكر ُمغاير. فاملدرسة متَول 
ا ومن خالل صناديق داعمة  ـً ا ومجتمعّي ـً ّي نفسها ذات
تقوم على إنشائها. وهذا التطوّر لم يكن ليتحّقق 
لهذه  املجتمع  احتضان  ألهمّية  اإلدارة  ــة  رؤي ــوال  ل
لاللتفاف  األهالي  وإقناع  الفريدة،  الّتربوّية  الّتجربة 
حول املدرسة وأخذهم دورًا فّعاًال ومرَكزًيا في تطويرها، 
وبناء منوذج للعمل املشترك بني األهالي واملدرسة من 

خالل جلان متعّددة مشتركة.
وعّبر د. سهيل أسعد (رئيس إدارة جمعّية «حوار» 
للّتربية البديلة) عن شكره وتقديره ملؤّسسة «الّتعاون» 
والقائمني عليها، مؤّكًدا أّن جمعّية «حوار» لم تكن 
لتنجح في حتقيق هدفها في إقامة وتطوير مدرسة 
«حوار» للّتربية البديلة في حيفا لوال الّدور املرَكزي 
املعنوّي  املستمر،  دعمها  في  «الّتعاون»  ملؤّسسة 
أمله  عن  وأعرب  تأسيسها.  منذ  للمدرسة  واملادّي، 
«الّتعاون»  مؤّسسة  بني  الّشراَكة  هذه  استمرار  في 
وجمعّية «حوار» من أجل ضمان مواصلة هذه املسيرة 
في  الِفَلسطينّي  املجتمع  لتطوير  كرافعة  الّتربوّية 

مناطق 1948.
الّتربوّية  املسيرة  إلى  كلمته  في  أسعد  د.  وتطرّق 
في  الِفَلسطينّي  مجتمعنا  في  نوعها  من  الفريدة 
اّلتي  والّتحّديات  الّصعوبات  وإلى   1948 مناطق 
من  للحّد  الفاشلة  واحملــاوالت  اجلمعّية،  واجهتها 
تطوّر املدرسة من خالل حرمانها من امليزانّيات اّلتي 

تستحّقها. 
د.  أّكــدت  اجلوائز،  توزيع  حفل  خالل  كلمتها  وفي 
«الّتعاون»)  مؤّسسة  عــام  (مدير  اجلــربــاوي  تفيدة 
إمكانّيات  من  لديها  ما  بكّل  تعمل  املؤّسسة  أّن 
للمساهمة في الّنهوض بدور املؤّسسات ومتكينها من 
ّياتها في مختلف القطاعات ومتّيزها،  القيام مبسؤول

والّتنمية  والّثقافة  الّتعليم  قطاعات  في  وخاّصًة 
املجتمعّية، خدمًة ألبناء شعبنا الِفَلسطينّي في كاّفة 

أماكن تواجده. 
وعّبرت د. اجلرباوي عن شكرها اجلزيل للّدكتور نبيل 
وأكرم  «الّتعاون»،  مؤّسسة  وأعضاء  القّدومي  هاني 
 عبد العزيز الشخشير لدعمهم الكرمي لهذه اجلوائز، 
وجلان الّتحكيم، وباركت للفائزين في جوائز املؤّسسة 

لهذا العام.
خاطر،  نزار  الفّنان  قّدمها  فنّية  فقرة  احلفَل  وتخّلل 
للّشباب  الكالوتي  بجائزة منير  فاز  واّلذي كان قد 
الِفَلسطينّي في العام 2013 عن مبادرته «أبعاد».

وُيذكر أّن جوائز مؤّسسة «الّتعاون» انطللقت منذ عام 
2003، وذلك إمياًنا من مؤّسسة «الّتعاون» بأهمّية 
الِفَلسطينّي،  الّشعب  ــداع  وإب إجناز  وتكرمي  تقدير 
وللحفاظ على العراقة واألصالة واجلذور وخلق الرّوح 
الّتنافسّية املبنّية على اإلجناز والّتمّيز. حيث بدأت 
املؤّسسة بجائزة واحدة، بناًء على مبادرة مجموعة من 
أعضاء مجلس أمناء املؤّسسة، لتصل هذا العام إلى 
خمس جوائز بقيمة $250,000 للّثقافة والّتعليم 

والّشباب والقدس وغزّة.
  

åÊËUFÒ²�«ò W� ÒÝR� sŽ

مؤّسسة  هي  «الّتعاون»  مؤّسسة  أّن  بالّذكر  جدير 
 1983 عام  أّسستها  ربحّية مستقّلة،  غير  أهلّية 
والفكرّية  االقتصادّية  الّشخصّيات  من  مجموعة 
املساعدة  توفير  لهدف  ّية،  والعرب الِفَلسطينّية 
الّضفة  في  للِفَلسطينّيني  ّية  واإلنسان التنموّية 
ومناطق  غـــزّة،  وقــطــاع  الــقــدس،  فيها  مبــا  ّية  الغرب
1948، والّتجّمعات الِفَلسطينّية في لبنان، وعلى 
مؤّسسة  استثمرت  املاضية،  سنة  الّثالثني  مــدى 
المست  دوالر،  مليون   550 قيمته  ما  «الّتعاون» 
ا  ـً فيها حياة ما ينوف عن مليون ِفَلسطينّي سنوّي
الّشباب  وتشغيل  والّثقافة  الّتعليم  مجاالت  في 
الفئات  بني  وخاّصًة  اإلبــداع،  دعم  بذلك على  مركزة 

ا. ـً األقّل حّظ
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“UHO�” q�«d*
لنهجها في تكرمي اإلجناز واإلبداع والتمّيز  استمرارًا 
العراقة واألصالة  الِفَلسطينّي، وحفاًظا على  للّشعب 
للمؤّسسات  ”الّتعاون“  وتقديرًا من مؤّسسة  واجلذور، 
عملّية  في  ساهمت  فريدة  إجنـــازات  حّققت  اّلتي 
لشعبنا  والّثقافّي  واالقتصادّي  االجتماعّي  الّنمو 
واملبادرين  واملُبدعني  الريادّيني  ولألفراد  الِفَلسطينّي، 
الوطن؛  ــّب  وح لالنتماء  وتــعــزيــزًا  ِفَلسطني،  خلدمة 
هذا  من  األربعاء  يوم  «الّتعاون»،  مؤّسسة  احتفلت 
املؤّسسة  جوائز  بتوزيع  حيفا،  مدينة  في  األسبوع، 
 - لإلجناز  «الّتعاون»  مؤّسسة  جائزة   ،2014 للعام 
جائزة املرحوم عبد العزيز الشخشير»سنكون يوًما ما 
جائزة   - للّتعليم  «الّتعاون»  مؤّسسة  وجائزة  نريد»، 
«مدارس  الّتعليم  في  للتمّيز  القّدومي  هاني  نبيل 
عام  مدير  بحضور  وذلك  ُمشرق»،  ملستقبل  متمّيزة 
جلنة  ورئيس  اجلرباوي،  تفيدة  د.  «الّتعاون»  مؤّسسة 
اجلائزة خالد الكالوتي، ورئيس إدارة جمعّية «حوار»، 
د. سهيل أسعد، وأفنان اغبارّية عضو إدارة في «مدى 
الكرمل»، وممّثلني عن مؤّسسة «الّتعاون»، واملؤّسسات 
مناطق  في  مختلفة  ِفَلسطينّية  ومؤّسسات  الفائزة، 
1948، ومجموعة من األصدقاء والّداعمني، باإلضافة 

إلى ممّثلني عن جلان الّتحكيم.

b¹d½ U� U Î�u¹ ÊuJMÝ
«مدى  مرَكز  فــوز  عن  «الّتعاون»  مؤّسسة  وأعلنت 
حيفا   – الّتطبيقّية  االجتماعّية  لألبحاث  الكرمل» 
بجائزة مؤّسسة «الّتعاون» لإلجناز- جائزة املرحوم عبد 
العزيز الشخشير «سنكون يوًما ما نريد»، لتمّيز املرَكز 
في مجال إنتاج املعرفة الفكرّية حول الّتاريخ والواقع 
للِفَلسطينّيني  واالقتصادّي  واالجتماعّي  الّسياسّي 
للباحثني  دفيئة  يشّكل  فاملرَكز  ـ48.  ال مناطق  في 
الِفَلسطينّيني، ومرجعّية وُبنية حتتّية فكرّية ضرورّية 

إلنتاج الّثقافة اجلاّدة بتعبيراتها اإلبداعّية املختلفة.
وفي كلمتها أشارت أفنان اغبارّية (عضو إدارة «مدى 
الكرمل») إّن جتربتنا مع مؤّسسة الّتعاون قد ساهمت 
ــدارس  امل طلبة  من  اجلديد  اجليل  ــى  إل ــوصــول  ال في 
ّية املختلفة، من خالل مشروع  الّشباب الّثانوّية واألطر 
«وثيقة حيفا كبرناَمج تربوّي»، حيث عمل املرَكز، من 
وثيقة  في  وردت  اّلتي  املضامني  على حتويل  خالله، 
الّطّالب  تساعد  تربوّية  ونشاطات  برامج  إلى  حيفا 
والُهوّية،  الّدميقراطّية،  مفاهيم  وتذويت  فهم  على 

واملواَطنة املتساوية، والعدالة االجتماعّية.
«مدى  ملرَكز  «الــّتــعــاون»  مؤّسسة  دعــم  «إّن  وقالت 
الكرمل» ومنحه جائزة اإلجناز ُيعتبر مساهمة متمّيزة 
في تطوير قدرات اإلنسان الِفَلسطينّي واحلفاظ على 
املجتمع  بناء  وفي  احلّية،  ثقافته  ودعم  وُهوّيته  تراثه 
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 31) املاضي  الّسبت  مساء  الّشيوعّي،  احلزب  اختتم 
أّيار 2015) في مدينة الّناصرة أعمال مؤمتره الّسابع 
للحزب.  املركزّية  الهيئات  بانتخابات  والعشرين، 
 79 بني  من  عضوًا   51 من  مركزّية  جلنة  وانُتخبت 
من  أربعة  بينهم  من  البالد،  أنحاء  كاّفة  من  مرّشًحا 
للّدراسات  توما  إميل  معهد  رئيس  حيفا:  مدينة 
عصام  الّسابق  الّنائب  واإلسرائيلّية،  الِفَلسطينّية 
حيفا،  ِمنطقة  سكرتير  الرّابع)؛  املكان  (في  مّخول 
الّصحافّي رجا زعاترة (في املكان الّسادس)؛ الّناشطة 
النسوّية رمي حزّان - قبطي (في املكان الّسابع عشر)؛ 
والّناشط أوري ِفلطمان (في املكان الّسابع والّثالثني). 
الّنائب  من:  كٌل  األولى  الّثالثة  األماكن  في  وانُتخب 
عايدة توما – سليمان؛ الّنائب عبد الله أبو معروف؛ 
الّنائب  واملساواة،  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  ورئيس 

الّسابق محّمد بركة.
باملجمل،  املرَكزّية عشرًا  الّلجنة  في  الّنساء  وبلغ عدد 
بينهم   ،(51 أصل  (من  جديًدا  عضوًا   15 وانُتخب 

مجموعة من الوجوه الّشابة.
ŸUÒH½ b ÒL×� .dJð

وّمت خالل املؤمتر تكرمي األمني العام للحزب الّشيوعّي، 
الكاتب محّمد نّفاع (أبو هشام)، حيث قّدم له رفاقه 
الّتصفيق  من  عاصفة  وسط  احلمراء  الورود  من  باقًة 
احلاّر من مئات املندوبني العرب واليهود، تقديرًا لدوره 
الّنضالّي على مدار أكثر من نصف قرن في صفوف 
الّشبيبة الّشيوعّية واحلزب الّشيوعّي و»اجلبهة»، منها 

نحو عشرين عاًما في منصب األمني العام للحزب.
عام  جن  بيت  قرية  مواليد  من  هشام  أبا  أّن  وُيذكر 

وكان   1956 الّشيوعّي عام  للحزب  انتسب   .1940
الّطائفة  على  اإلجبارّية  اخلدمة  رافضي  أوائل  من 
أوائل  الكنيست  لعضوّية  انتخب  الّدرزّية.  ّية  العرب
ا للحزب الّشيوعّي  ـً التسعينّيات، وانُتخب أميًنا عاّم
حّتى  مرّات  عّدة  انتخابه  وأعيد  الّتسعينّيات،  في 
القّصة  كّتاب  أبرز  أحد  نّفأع  وُيعتبر  احلالي.  املؤمتر 
عام  منذ  مجموعات  عّدة  له  صدرت  الِفَلسطينّية، 

1975 وحّتى 2015، وُترجمت إلى سّت لّغات. 
åW�d²A*«åË W�«d ÒA�« e¹eFð 

من  الّسياسّية.  القرارات  من  مجموعة  املؤمتر  واّتخذ 
أبرز ما جاء فيها متّسك احلزب ورفاقه مببادئ املاركسّية 
ينينّية، مبادئ العدالة االجتماعّية، ضّد كّل أشكال  الّل
املسحوقني  جانب  إلى  والوقوف  والّتمييز،  الّظلم 

وجماهير العّمال والعاملني.
بدعم  الّتاريخّي  موقفه  على  الّشيوعّي  احلزب  وأّكد 
الّشعب  قضّية  مع  متاثله  وعلى  العادل،  الّسالم 

 Òw �u O A�« »e � K � W Ò�e�d *« WM � K �« w � 5 �ËUH O 	 W F 
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الكنيست،  في  املرأة  مكانة  جلنة  أعضاء  انتخب 
األربعاء،  أمس  أّول  -سليمان،  توما  عايدة  الّنائب 
يتبوّأ/تتبوّأ  مرّة  أّول  الّلجنة، وهي  لهذه  رئيسًة 
في  ثابتة  رسمّية  جلنة  رئاسة  عربّي/ة  نائب  فيه/ا 
الكنيست. وُيذكر أّن الّنائب عايدة توما - سليمان 
من  وهي  الّسنني،  منذ عشرات  نسوّية  ناشطة  هي 
اّلتي  العنف»،  ضّد  «نساء  جمعّية  مؤّسسات 
في  انتخابها  حّتى  العاّمة  إدارتها  منصب  شغلت 
للّسالم  الدميقراطّية  للجبهة  الّداخلّية  االنتخابات 

واملساواة في كانون الّثاني األخير.
الّنائب توما - سليمان كانت أّول امرأة عضو في 
احلزب  عن  ّية  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة 
الّنائب توما - سليمان هي  الّشيوعّي و»اجلبهة»؛ 
ّية  الّنسائ املؤّسسات  مستوى  على  ناشطة  أيًضا 
والّنسوّية في العالم والعالم العربّي، منها مفوضّية 
 - الِفَلسطينّي  الّسالم  أجل  من  ّية  الّدول الّنساء 
«سلمى»  وشبكة   ،(IWC) العادل  اإلسرائيلّي 
املبادرات  من  والعديد  الّنساء  ضّد  العنف  ملكافحة 

اإلقليمّية املعنّية بحقوق الّنساء العربّيات عاّمًة.
يولي  الّنائب  الكنيست  رئيس  اجللسة  افتتح 
على  الّتصويت  عملّية  أدار  واّلذي  إدلشطاين، 
إّن  قاله  وّمما  سليمان،   – توما  الّنائب  انتخاب 
«األصابع كّلها أشارت إليك كصاحبة الباع الّطويل 
في العمل الّنسوّي والّناشطة من أجل حقوق الّنساء، 

أمتّنى لك الّنجاح في قيادة ورئاسة هذه الّلجنة».
حضر اجللسة كّل من الّنواب: جمال زحالقة (عضو 
حنني،  دوف  الّطيبي،  أحمد  د.  املرأة)،  مكانة  جلنة 
وأسامة  غّطاس  باسل  د.  جبارين،  يوسف  د. 

بهذه  سعادتهم  عن  جميًعا  عّبروا  اّلذين  الّسعدي، 
عربّي  كنيست  بانتخاب عضو  الّتاريخّية  الّلحظة 
كنيست  عضو  أّنها  باألمر  واملشرّف  جلنة،  لرئاسة 
عن  أيًضا،  الّنواب،  عّبر  لها.  دورة  أّول  في  امرأة 
ثقتهم بأّن الّنائب توما - سليمان سترتقي بعمل 
الّلجنة وباملواضيع اّلتي ستجلبها للّنقاش. كما أّن 
املشتركة وأّنهم مستعّدون  للقائمة  هذا شرف كبير 
أّي أمر يساهم في دعم  للمساعدة واملساهمة في 

عمل الّلجنة.
الّنائب عايدة  انتخابها، شكرت  وفي كلمتها، فور 
انتخابهم،  على  الّلجنة  أعضاء  سليمان   - توما 
وشكرت بشكل خاّص أعضاء كتلة القائمة املشتركة 
على ثقتهم وانتدابهم لها لرئاسة هذه الّلجنة. كما 
اّلذي وصفته كأكثر  تأّثرها بهذا املوقف  عّبرت عن 
ة بالنّسب ة لها من يوم أداء اليمني قبل شهرين.  أهميّ
وقالت: «أحضر جلسات هذه الّلجنة ألكثر من 20 
عاًما كناشطة نسوّية من احلقل، ولم أتوّقع أن أكون 
الّلجنة الهاّمة أو أي يكون هذا سابقة  رئيسة هذه 
كأّول نائب عربي يستلم رئاسة جلنة رسمّية ثابتة. 
يسرّني أن يكون أعضاء رجال في هذه الّلجنة فهم 
جزء أساسّي من الّتغيير في مكانة املرأة، وآمل أن 
األساسّية  القضايا  على  الّضوء  تسليط  نستطيع 
الّنساء والعمل على جتسير هذه  في تدّني مكانة 
وبني  والعربّيات  اليهودّيات  الّنساء  بني  الفجوات 

الرّجال والّنساء عاّمًة». 
الّلجنة  دور  سليمان: «أّن   – توما  الّنائب  وأضافت 
املُعطيات  انتشار  األّيام عقب  هاّم، خاّصًة في هذه 
حول تدّني رواتب املعّلمات نسبًة للمعّلمني الرّجال، 
علًما أّن الّنساء يشكّلن الّنسبة األكبر من العاملني 

في جهاز الّتربية والّتعليم العربّي».

الِفَلسطينّي وحقوقه املشروعة. مؤّكًدا أّن احلّل العادل لن 
يكون إّال بإقامة الّدولة الِفَلسطينّية على حدود الرّابع من 
َحزيران 1967  وعاصمتها القدس الّشرقّية، وضمان حّق 
الّالجئني الِفَلسطينّيني في العودة والّتعويض وفق قرارات 
القرارات  أّكدت  كما  ّية.  الّدول والّشرعّية  املّتحدة  األمم 
موقف احلزب احلازم واحلاسم في رفض شعارات «يهودّية 
الّدولة» وشعار «إسرائيل دولة الّشعب اليهودّي» والتنّكر 
ّية الِفَلسطينّية في إسرائيل  ملبدأ مساواة اجلماهير العرب

وترسيخ أسس عنصرّية لُهوّية الّدولة.
ودعا املؤمتر إلى تعزيز الّشراكة في إطار اجلبهة الدميقراطّية 
للّسالم واملساواة، واحملافظة على الّشراكة في ”القائمة 
والعمل  للّتعاون  جديدة  آفاق  فتح  وإلى  املشتركة“، 
اليهودّي - العربّي من أجل الّسالم وضّد االحتالل، ومن 
أجل  ومن  واملدنّي،  القومّي  الّتمييز  وضّد  املساواة  أجل 
أجل  ومن  الفاشّية،  وخطر  العنصرّية  وضّد  الدميقراطّية 

العدالة االجتماعّية وضّد االستغالل.
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الّسياسّية  اجلهود  األخير،  األسبوع  في  تظافرت 
الّشعبّية  الّلجنة  ضمن  والقانونّية،  واجلماهيرّية 
محكمة  انعقاد  ضــوء  على  األوقـــاف،  عن  للّدفاع 
الّصلح، يوم الّثالثاء املاضي، للبّت في طلب ِشركة 
«كيرور أحزكوت» إخالء جزء من مقبرة القّسام لهدف 
إقامة محاّل جتارّية وورش صناعّية على أرض املقبرة. 

 ÂU Ò�I�«  …d³I�  ÊQ??A??Ð  Èu??ŽÒb??�«  Òœd???ð  WLJ;«
Y�UŁ ·dD� W�ËÒb�« qLA²�

الّثالثاء  يوم  حيفا،  في  الّصلح  قرّرت محكمة  وقد 
من هذا األسبوع، رّد الّدعوى اّلتي تقّدمت بها ِشركة 
(”كيرور أحزكوت“) اّلتي تنوي القيام بأعمال البناء 
على مقبرة القّسام في بلد الّشيخ (”نيشر“). وكان 
من املقرّر أن تبّت احملكمة بهذه القضّية اّلتي ستقوم 
القبور وإزالتها  بنبش عشرات  الّشركة في أعقابها 

لصالح إقامة ورش صناعّية. 

وهو  املقبرة،  من  ألجــزاء  ُملكّيتها  الّشركة  وتّدعي 
اإلسالمّية  األوقــاف  هيئات  مقاضاة  إلى  دفعها  ما 
الستصدار أمر من احملكمة، يحظر استعمال أجزاء 
منها أو الّدفن فيها، بُحّجة أّنها ملك خاص. األمر 
في  االستقالل  وقــف  متوّلي  جلنة  اعتبرته  اّلـــذي 
وكاّفة  األوقاف  عن  للّدفاع  الّشعبّية  والّلجنة  حيفا 
القوى الوطنّية، تصفيًة للمقبرة وأرض الوقف حتت 

غطاء قانونّي!

 WLJ;« ÂU�√ …d¼UE0  «dAF�«
في  ــّصــلــح  ال محكمة  ـــام  أم ــرات  ــش ــع ال ــر  وتــظــاه
ـ“كريوت“ - قضاء حيفا، ضّد إخالء ونبش مقبرة  ال
القّسام في بلدة ”الّشيخ“ املُهّجرة، واّلتي تقع جنوب 

مدينة حيفا.
الوطنّية  احلركات  جميع  من  ممّثلون  اجللسة  وحضر 
الشيخ  ومنهم  الِفَلسطينّي،  الّداخل  من  ــزاب  واألح
رائد صالح والّنائب د. باسل غّطاس والّنائب أسامة 

سعدي والّنائب الّسابق محّمد بركة، ورفع املتظاهرون 
املقابر»، و»لن نسمح  شعارات «ال النتهاك حرمات 
بتحويل مقبرة القسام ملوقف سيارات»، و»الّتمثيل 

باجلثث جرم إنسانّي وفكرّي».

 …d???�«–Ë Òw??�??¹—U??ð rKF� w??¼ ÂU?? Ò�??I??�« …d??³??I??�ò
 åœułË  U³Ł≈Ë VFý

ويذكر أّن جلنة متوّلي وقف االستقالل هي املسؤولة 
قضاء  في  احملــرّرة  األوقــاف  كاّفة  وصيانة  إدارة  عن 
حيفا، واّلذي يعتبر ثاني أكبر وقف في ِفلسطني بعد 
القدس، أعضاؤها هم:- الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، 
احلاج فؤاد أبو قمير، احملامي سامي شريف، احملامي 
خالد دغش ورجل األعمال سهيل بشكار ورحل عنها، 
الوطنّية  مؤّخرًا، رئيسها مرّبي األجيال والّشخصّية 
عيد سويطات، وحّذرت الّلجنة من محاولة املساس 
بيان  في  وجاء  القّسام،  مقبرة  سيما  ال  بأمالكها، 
القّسام قبل كّل شيء  لها: «عدا قدسّيتها. مقبرة 
علی  ملك  وشاهد  وذاكرة شعب  تاريخّي  معلم  هي 
صامدة  زالــت  وما  صمدت  ولكّنها  الّنكبة،  جرائم 
بحدائقها  وتذكر  الواسعة،  مبساحتها  وممّيزة  جميلة 
أشجار  سّيما  ال  الّتاريخّية،  اخلــاّصــة  وأشجارها 
ومجموعة  اليوم،  إلی  تثمر  زالت  ما  اّلتي  الزّيتون 
العناية والّصيانة  إلی  القدمية، وكّلها حتتاج  املباني 

إلعادتها لسابق عهدها اجلميل».
ــش (عــضــو جلنة متوّلي  خــالــد دغ ــي  وقـــال احملــام
في  الّتاريخّي  احلــقّ  صاحبة   - ”االستقالل“  وقف 
أّن  احملكمة  ”أّكدت  ”حيفا“:  لصحيفة  األرض)، 
وأّكدت  قّدمت،  اّلتي  الّدعوى  في  مغالطات  هناك 
هي  حيفا،  في  ”االستقالل“  وقف  متوّلي  جلنة  أّن 
صاحبة احلّق الّتاريخّي بعد أن حاولت الّدولة والّشركة 
جتاهل وجودنا، فنؤّكد أّننا املالك احلقيقّي وأّن كاّفة 
الّصفقات اّلتي متّت في املاضي الغية وغير قانونّية، 
ولن نسمح في املّس بأرضنا وأوقافنا وأمالكنا بغطاء 

صفقات مشبوهة غير شرعّية“. 
وطالبت القاضية من املّدعية فحص األرض إذا كانت 

كانت  إذا  أصًال  تعرف  لم  املّدعية  ألّن  قبور؛  فيها 
الدولة  ُتعطي  أن  وأوصت  ال،  أم  قبورًا  تضّم  األرض 
قطعة أرض بديلة في مكان آخر، كون احلديث يدور 

عن أرض حّساسة.
وحضر إلى احملكمة أحفاد الّشهيد عبد الرحمن أبو 
عيشة، وقالت احلاجة صفّية أبو عيشة، اّلتي تأتي 
املرحوم،  أبي  لزيارة  هنا  إلى  «أتينا  املدافن:  لزيارة 
الّتربة، وال نوافق على  القبور من  ونحن ضّد نبش 
وسندخل  الله،  شاء  إن  املستحيل  وسنعمل  ذلــك، 

احملاكم معهم بكّل الوسائل املُتاحة».

“WÒO�¹—Uð …d³I� UN Ò½≈”
مؤّسسة  (محامي  سليمان  محّمد  احملامي  وقــال 
أعطت  احملكمة  ”إّن  والّتراث):  للوقف  ”األقصى“ 
فترة زمنّية للّشركة املُّدِعية، لتقدمي دعوى ُمصّححة 
حتديد  منها  وطلبت  مباشر،  كطرف  الّدولة  لتشمل 
قبور  وجــود  على  والّتأكيد  املــقــبــرة،  ــي  ف القبور 
القاطع  بالّشكل  ــده  نــؤّك اّلـــذي  ــر  األم املقبرة،  ــي  ف
تاريخّية مقبرة  وأّنها  بالقبور،  مليئة  املقبرة  أّن 

 ومعروفة للجميع“. 

 ·U
Ë_UÐ  Òf??1Ë  ÒÍ—ULF²Ý«  ŸËd??A??*«  «c¼”
 “dODš qJAÐ

انتهاك  قضّية  املشتركة  القائمة  ــوّاب  ن ــار  وأث هذا 
الّثالثاء من هذا األسبوع، خالل  يوم  القّسام،  مقبرة 
خطاباتهم في الكنيست، حيث قال الّنائب د. باسل 
الّصهيونّية  مالمح  ــّم  أه «إّن  كلمته:  في  غّطاس 
يبدو  حيث  باملقّدسات،  عالقتها  هي  االستعمارّية 
اإلسالمّية  للمقّدسات  حتقيرها  ًا  ـ ّي وجل واضــًحــا 
واملسيحّية، وهذا جتّلى اليوم واألمس، وما زال في 
قضّية املقبرة اإلسالمّية في بلد الّشيخ، اّلتي حتوي 
رفات الّشهداء، واّلتي بيعت من قبل الّدولة ملستثمر 

خاّص قبل أكثر من 60 عاًما.» 
وأعرب الّنائب غّطاس عن استنكاره الّشديد 
إلى  الهادفة  االستعمارّية  الّتصرّفات  لهذه 
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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اجلماعّية  باحلقوق  خطيرًا  ا  ـً «مّس إّياها  ُمعتبرًا  باملقّدسات،  املّس 
للعرب الِفَلسطينّيني في البالد».

 °ÂU Ò�I�« …d³I� Òf Ô9 ÒôQÐ ÊuK×� d¹“u�« s�  U�«e²�«
والتقى الّنائب أمين عودة بالوزير موشيه كحلون حول القضّية  وحصل 
إسرائيل  أراضــي  مديرّية  تبحث  وأن  املقبرة،  ُمتّس  بأّال  تعّهد  على 
عن حّل مع ِشركة «كيرور» اّلتي تّدعي أّنها اشترت األرض. وعّقب 
ا وسائر  ـً ّي الّنائب أمين عودة «أّن العدل يقتضي حترير هذه األرض كل
األوقاف من أيدي املؤّسسة احلاكمة، ألّنها أرض ُأوقفت ألهداف عينّية 
ّية واملسؤول  ومعروفة». وقال عودة، إّنه تلّقى تعّهدات من وزير املال

عن مديرّية أراضي إسرائيل، موشيه كحلون. 
وأّكد عودة أّن االلتزام مهّم، ولكن من أجل الّتأّكد يجب تثبيت ذلك 
ّية، واملطلوب مواصلة الّنضال الّشعبّي  ا وإغالق امللّفات القضائ ـً رسمّي

حّتى حتقيق كّل ذلك.

 W???O???H???B??? Ò²???�«  U???D???D???�???* ÍÒb????B????²????K????� s?????¹b????? ÒŠu?????� U????? ÎF?????�ò
å·U�Ë_UÐ  Òf*«Ë

الّشعبّية  الّلجنة  اجتمعت  «االستقالل»،  وقف  متوّلي  جلنة  وبدعوة 
للّدفاع عن األوقاف، يوم األربعاء املاضي، في قاعة مسجد «اجلرينة»، 
لتنسيق  الفاعلة  واملجتمعّية  الوطنّية  القوى  كاّفة  من  املكوّنة 
ّية في  العرب الّدفاع عن األوقاف  اجلهود اجلماهيرّية والسياسّية في 

حيفا واِملنطقة. 
باسل غّطاس  الّنائب د.  الّتنسيقّي، كّل من:  وشارك في االجتماع 
(عن القائمة املشتركة والتجّمع الوطنّي الّدميقراطّي)، د. سهيل أسعد 
(نائب رئيس بلدّية حيفا، وممّثل اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة،) 
ّية حلقوق اإلنسان)،  احملامي والّناشط أحمد خليفة (عن املؤّسسة العرب
احملامي فريد حسني، الّناشط سندباد طه، احملامي د. أمل جبارين، 
الّناشط جمال أبو شعبان (عن جلنة الّدفاع عن املهّجرين)، احملامي 
اإلنسان»)، احملامي  املهنة وحقوق  قائمة «نزاهة  نّحاس (عن  إميل 
جورج شحادة، أعضاء جلنة متوّلي وقف االستقالل: الّشيخ رشاد أبو 
الهيجاء (إمام مسجد اجلرينة)، احلاج فؤاد أبو قمير (رئيس احلركة 
اإلسالمّية في حيفا)، احملامي خالد دغش، احملامي سامي شريف، 

ومخّطط املدن والّناشط عروة سويطات.
األولى،  الّدرجة  من  وطنّية  قضّية  القضّية  أّن  على  احلضور  وأّكــد 
الّتصفية  ملخّططات  الّتصّدي  في  االستمرار  أهمّية  إلى  ُمشيرين 
العمل  ويجب  قطرّية  قضّية  القضّية  معتبرين  باألوقاف،  ــّس  وامل
عليها ضمن الّلجنة الّشعبّية، وبالّتنسيق مع جلنة املتابعة الُعليا 
والوطنّية  الّسياسّية  والقوى  املشتركة  والقائمة  ّية  العرب للجماهير 
الوطنّي  املستوى  على  القضّية  طرح  لهدف  املختلفة،  واملجتمعّية 
جماهيرّية  حمالت  وإطــالق  البرملانّي،  املستوى  وعلى  واجلماهيرّي 
وإعالمّية لرفع الوعّي والتحشيد لهدف الّتصّدي ملخّططات تصفية 

مقبرة القّسام.  
وّمت تشكيل جلنة قانونّية مكوّنة من مؤّسسات حقوقّية ومحامني، 
هدفها متابعة وتنسيق كاّفة اإلجراءات واُخلطوات القانونّية، ومرّكزها 
سياسّية  جماهيرّية  جلنة  تشكيل  ّمت  كما  دغــش.  خالد  احملامي 
والّسياسّية ومؤّسسات  الوطنّية  القوى  كاّفة  ممّثلني عن  مكوّنة من 
العمل األهلي، هدفها املبادرة وتنسيق اجلهود الّسياسّية واألنشطة 

اجلماهيرّية واإلعالمّية، ومرّكزها مخطط املدن عروة سويطات.
سويطات  عــروة  املــدن  مخّطط  مع  «حيفا»،  لصحيفة  حديث  وفي 
«قضّية  قال:  األوقــاف،  عن  للّدفاع  الّشعبّية  الّلجنة  في  والّناشط 
مقبرة القّسام هي جزء من مسلسل تصفية وبيع وتهميش األوقاف 
األخيرة، هي  الّسنوات  في  لها  نتصّدى  واّلتي  منذ عقود،  ّية  العرب
قادمة،  أجيال  ومستقبل  وثقافة  وُهوّية  وحّق  ووجــود  أرض  قضّية 
ّية تاريخّية، وضمير ومبدأ وواجب  حتريرها والّدفاع عنها هو مسؤول

وطنّي لكّل إنسان حرّ».
وقف  متوّلي  جلنة  (عضو  قمير  ــو  أب ــؤاد  ف احلــاج  مع  حديث  ــي  وف
«االستقالل»)، قال: «املّس في املقبرة هو مّس خطير لن نسمح به، 
وسنبقى متمّسكني بهذا احلّق كالقابضني على اجلمر، موّحدين مع 

كاّفة القوى ضّد أّي مشروع لتصفية أوقافنا». 
وفي حديث مع د. سهيل أسعد (نائب رئيس بلدّية حيفا، وعضو 
«نعتبر  قال:  «اجلبهة»)،  عن  األوقاف  عن  للّدفاع  الّشعبّية  الّلجنة 
القضّية قضّية وطنّية جوهرّية ومهّمة جًدا، ونؤّكد أهمّية الّتشبيك 
«اجلبهة»  في  ونحن  والقانونّي،  والّسياسّي  اجلماهيرّي  العمل  بني 
في  والبرملانّي  والقطرّي  احملّلي  الّسياسّي  املستوى  على  متجّندين 

هذه املعركة».
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وبدعم  األخير،  الّثالثاء  يوم  عّباس،  حّي  جلنة  نّظمت 
الّسياسّية  واألحــزاب  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من 
في املجلس البلدّي، كتلة ”اجلبهة“ وكتلة ”التجّمع“، 
أزمة  على  احتجاًجا  حيفا،  بلدّية  مبنى  أمام  تظاهرة 
واالختناق  التحتّية  الُبنى  ــرّدي  وت والّسير،  املواصالت 
وبلدّي  مؤّسساتّي  إهمال  عن  الّناجت  باحلّي،  الّسّكاني 
في  حيفا  بلدّية  وتقاعس  طويلة،  سنوات  مــدار  على 
املظاهرة  في  شــارك  ُمالئمة.  تخطيطّية  حلول  إيجاد 
الفتات  حملوا  اّلذين  الّسّكان  عشرات  االحتجاجّية 
والعبرّية،  ّية  العرب بالّلغتني:  شعارات،  عليها  ُكتبت 
مفادها: ”مساواة بامليزانّيات وليس بالّشعارات“، ”إلى 
”حتّية  َعِلقت!“،  حّي عّباس دخلت - في زحمة سير 
إلى رئيس البلدّية من الّسردين في حّي عّباس!“، ”4 
مــدارس -   4  – واحد  ”حّي  واحد!“،  مــدارس في حّي 
2600 طالب“، وغيرها من الّشعارات اّلتي تعّبر عن 

سخط الّسّكان ضّد وعود البلدّية، وإهمالها للحّي. 
ُيذكر أّن جلنة احلّي أعّدت ورقة موقف مبساعدة من دائرة 
ّمت  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق 
توقيعها من قبل ”اجلبهة“، ”التجّمع“، وجلان عمارات 

وأعضاء  البلدّية  رئيس  على  وُزّعــت  حيث  احلّي،  في 
ُقبيل جلسة املجلس في اليوم ذاته.  البلدّي  املجلس 
وقد تضّمنت ورقة املوقف عرًضا ألسباب تفاقم مشاكل 
بالعقد  عّباس  حّي  في  ــام  واالزدح والّسير  املواصالت 
320 وَحدة سكنّية في  األخير،  ومنها: زيادة حوالي 
احلّي، دون تطوير مواقف لركن السّيارات العاّمة، وجود 
أحياء  كاّفة  طّالًبا من  تستقطب  احلّي  في  مدارس   4
مواصالت  شبكة  تنظيم  دون  خارجها)،  (ومن  املدينة 
عاّمة مالئمة، األمر اّلذي يحّتم دخول مئات املركبات 
إلى احلّي بشكل يومّي، ما يؤّدي إلى اختناقات مرورّية 
كبيرة؛ هذا إضافة إلى عدم حتديث الُبنى الّتحتّية في 

احلّي ومالَءمتها مع احلياة العصرّية. 
وطالب املنّظمون واملوّقعون على ورقة املوقف في تبّني 
حلول  وإيجاد  الّلجنة،  قبل  من  ُمقترحة  عينّية  حلول 
تخطيطّية جذرّية شاملة، لكّل حّي عّباس تأخذ بعني 
والّضائقة  البعيد  للمدى  سّكانه  احتياجات  االعتبار، 
ّية اّلتي يعاني منها احلّي. هذا وقد أفادنا مصدر  اآلن
القريبة  األّيام  في  ستتداول  معنّية  وجهات  الّلجنة  أّن 
احتجاجّية إضافّية في حال عدم جتاوب  في ُخطوات 

البلدّية معها.

 ÒÍdO¼UL'« UMKLŽ w� ÒdL²�MÝò ∫VO³Š
 å ÒwMN*«Ë

حّي  جلنة  ــس  ــي (رئ حبيب  ــهــاب  إي املهندس  ــب  وعــّق
احلّي  «مشاكل  قائًال:  «حيفا»،  لصحيفة  عّباس)، 

معروفة للجميع، وخصوًصا أزمة الّسير واألمان على 
الّطرق، نعاني من شّح مبواقف الّسّيارات ومن اكتظاظ 
حاّد. هذه الّتظاهرة تأتي استمرارًا لنضالنا منذ سنوات 

ضّد البلدّية وجتاهلها.» 
املهندس حبيب: «قّدمنا ورقة مطالب وحلوًال  وأضاف 
سنستمّر  الرّابعة(!)..  للمرّة  البلدّية،  ورئيس  ألعضاء 
حقوقنا  ننال  حّتى  واملهنّي  اجلماهيرّي  عملنا  في 

وتتجاوب بلدّية حيفا مع مطالبنا.»
 —Ëœ  q¼U−²ð  W Ò¹bK³�«ò  ∫ÂU ÒL¼  –  W Ò¹—U³ž«

 °åUM�uIŠ g ÒLNðË Òw(«
هّمام (عضو جلنة  وعّقبت احملامّية جمانة اغبارّية – 
حّي عّباس، ومرّكزة دائرة احلقوق واملرافعة في جمعّية 
الّتطوير االجتماعّي في حيفا)، بالقول: «هذه املظاهرة 
ونشاطات  ــوات  ــط ُخ سلسلة  مــن  ـــى  أول ــوة  ــط ُخ ــي  ه
بحّق  املُجحفة  حيفا  بلدّية  سياسة  ضّد  احتجاجّية 
حّي عّباس. نؤّكد في جلنة حّي عّباس، وبالّتعاون مع 
مستمرّون  أّننا  حيفا،  في  الفاعلة  املجتمعّية  القوى 
في  وسنطرح  واملهنّي؛  اجلماهيرّي  وعملنا  نضالنا  في 
تالئم  ــرى،  أخ عينّية  بديلة  حلوًال  القريب  املستقبل 

اّلتي  اليومّية  األزمــة  وحتّل  وطموحاتنا،  احتياجاتنا 
نعانيها في احلّي.»

هّمام، قائلة: «هذا حّقنا، وواجب  واختتمت اغبارّية – 
على البلدّية، خصوًصا وأّن احلّي يضّم 4 مدارس. ألوف 
الّطّالب يدرسون في احلّي من كاّفة أنحاء حيفا واملناطق 
املجاورة. حلّي عّباس دور مجتمعّي وثقافّي بارز، ولكّن 
وتهّمش  منه،  وتنتقص  ــّدور  ال هذا  تتجاهل  البلدّية 

حقوقنا ومطالبنا منذ سنوات.» 
 W¾O¼  q ÒJAð  Ê√  W Ò¹bK³�«  vKŽ  ∫bFÝ√  Æœ

Ÿu{u*« ”—«b²�
البلدّية، رئيس  وعّقب د. سهيل أسعد (نائب رئيس 
كتلة ”اجلبهة“) بالقول: ”أعتقد أّن حّي عّباس يعاني 
املشاكل  بحث  يجب  حلوًال.  حتتاج  مختلفة  مشاكَل 
البلدّية  قبل  من  االكتظاظ،  أو  ــان  األم في  املتمّثلة 
وأن  املختلفة.  واألقسام  اجلمهور  وممّثلي  مع مختصّني 
تتشّكل هيئة لتصل إلى استنتاجات ميكن تطبيقها 

على أرض الواقع.“ 

 lÐU½  Òw(«  w�  ‚UM²šô«  q¼U&ò  ∫ÁÔb³Ž
 åWH×− Ô�Ë W Ò¹dBMŽ WÝUOÝ sŽ

عّباس،  حّي  جلنة  (عضو  عبُده  هشام  املهندس  وقال 
وعضو البلدّية الّسابق) لصحيفة «حيفا»: إّن «الوضع 
احلالّي سّيئ جًدا، وسيزداد سوًءا وخطورة عند إضافة 
ُشَعَب مدرسّية أخرى، ما يزيد من أزمة االكتظاظ. نريد 

أن يضطرّوا  دون  بخطر،  بأمان ال  يتعّلموا  أن  ألوالدنا 
للّسير في الّشارع النعدام األرصفة املُالئمة في احلّي.»

وأضاف عبُده: «تّدعي بلدّية حيفا وإدارتها أّنه ال حلول 
املأل،  أعيننا، وعلى  بأّم  نرى  ولكن  األزمة،  ُممكنة حلّل 
كيف استثمرت البلدّية املاليني وأغلقت شارع «هيلل» 
فيه.  الّتحتّية  الُبنى  بترميم  في حّي «هدار»، وتقوم 
وهذا خير دليل أّنه عندما متتلك البلدّية إرادة سياسّية 
في  الّتطوير  فانعدام  ُممكنة؛  وحلول  ميزانّيات  فهناك 
اليهودّية  األحياء  في  الّتطوير  مقابل  ّية  العرب األحياء 
نريد  ال  بحّقنا.  ومجحفة  عنصرّية  سياسة  على  يدّل 
حلوًال شكلّية وجتميلّية فقط، بل نريد حلوًال جذرّية. 
واليهودّية،  ّية  العرب البلدّية،  الكتل  لكاّفة  أتوّجه  لذا 
وبذل  نضالها،  ودعم  عّباس  حّي  جلنة  حول  االلتفاف 
بقوّة وبثقة، فنحن بحاجة  القضّية  كاّفة اجلهود لطرح 

حلّل جذرّي فورّي.»
 ¨U Î�U¼Ë√ ôË U Î�öŠ√ X�O� UM³�UD�ò ∫ UD¹uÝ

 åWÒOKF� W ÒODOD
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مخّطط  قال  «حيفا»،  لصحيفىة  خاص  حديث  وفي 
املدن عروة سويطات، املرافق لعمل جلنة احلّي من طرف 

جمعّية الّتطوير االجتماعّي، قائًال: «يعتبر حّي عّباس 
ا  ـً ّية في حيفا، وله دورًا اجتماعّي من أهم األحياء العرب
ا في منّو املجتمع  ـً ا مرَكزّي ـً ا وتربوّي ـً ا واقتصادّي ـً ّي وثقاف
باستمرار مسلسل  القبول  احليفاوّي، ال ميكن  العربّي 
احلّي،  بدور  ميّس  واّلذي  للحّي،  والّتهميش  االكتظاظ 
إلى سجناء  الّسّكان  بتحويل آالف  الّسماح  وال ميكن 
العمل  في  الّتصعيد  فيجب  ســرديــن»،  «علبة  في 
واملَُمنهج  املُنّظم  املهنّي  والعمل  الوحدوّي،  اجلماهيرّي 
بلدّية حيفا وحتقيق  القرار في  للّتأثير على مّتخذي 

حقوقنا وطموحتنا وتطوير وجودنا في بلدنا.» 
وأضاف سويطات: «نحن، ومن خالل جلنة حّي عّباس، 
ومقترحات  بديلة  تخطيطّية  حلول  تطوير  بصدد 
الّناحية  أّنه من  واؤكد  األزمة في عّباس،  عينّية حلّل 
اِملهنّية والهندسّية تكمن حلوًال عملّية وقريبة املدى، 
فمطالبنا ليست أحالًما وال أوهاًما، بل تعتمد على 
حتليل ُمفّصل ورؤية تخطيطّية فعلّية، ولكن البلدّية 
ومتاطل  األولوّيات  سّلم  أدنى  في  حقوقنا  مع  تتعامل 
ّية حلل األزمة  بشكل منهجّي، بالرّغم من رصد ميزان
تنفيذ  تأجيل  يتّم  عّدة سنوات،  منذ  عّباس  حّي  في 
تنفيذ  في  سياسّي  وقرار  إرادة  دون  ّية  امليزان وصرف 

احللول املُمكنة». 

 ·U??H??²??�« v???? �≈ u???Žb???½ò ∫ ÒÍËU????H????O????(« l?? ÒL??−??²??�«
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حّي  بخصوص  بياًنا  احليفاوّي  التجّمع  وأصــدر  هذا 

عّباس، وّمما جاء فيه:
عّباس  حــّي  جلنة  من  بدعوة  فاعل  بشكل  «شاركنا 
بتظاهرة أمام مبنى بلدّية حيفا احتجاًجا على االختناق 
حلّي  واملجتمعّية  والبيئّية  املرورّية  واألزمة  الّسّكانّي 
لبلدّية  متواصل  وتهميش  إهمال  عن  الّناجتة  عّباس؛ 
عمل  وبرامج  تطوير  خطط  وانعدام  احلّي،  لهذا  حيفا 

لتحديث احلّي منذ 30 سنة.
مواصالت  وأزمــات  احلّي  اكتظاظ  إلى  أدى  هذا  ”كّل 
وسير خانقة  حتوّلت إلى هاجس يومّي لقاطني احلّي 
وروّاده وإلى تهديد ملموس على أمان سكانه املقّدرين 
يدرسون  ـ2600 طالب  ل إضافة  هذا  نسمة،  ـ6000  ب

باملدارس األربعة املتواجدة فيه. 
”نحّذر من خطر سالمة الّسّكان والّطالب على الّطرق، 
إمكانّية وصول سّيارات  بإنعدام  املتمّثل   ومن اخلطر 
اإلسعاف واإلطفاء والّطوارئ، خالل ساعات طويلة في 
الّنهار، وفي الليل إلى احلّي، كما نحّذر من الّتأثيرات 
ومن  اخلــضــراء،  املناطق  الفتقار  والّصحّية  البيئّية 
الّسّكانّي وشبه انعدام   املخاطر املجتمعّية لالكتظاظ 
ألزمات  الّسلبّي  الّتأثير  من  نحّذر  العامة..  املرافق 
الّسير اليومّية على القدرات اإلنتاجّية لسّكان احلّي..

ة للتّجمّع احليفاويّ   ياسيّ ”نؤكّد باسم  السّكرتاريّة السّ
الّصيدلي  احلــيــفــاوّي،  التجّمع  بسكرتير  املتمّثلة 
إبراهيم غّطاس، وبدعم وبتأكيد من الّتمثيل البلدي 
على  خميس،  جمال  البلدّية  بعضو  املتمّثل  للحزب 
وّقعنا  اّلتي  املواقف  ورقة  وراء  الكامل  دعمنا ووقوفنا 
عليها مع جلنة حّي عّباس املوّجهة لرئيس البلدّية يونا 

ياهف.
”نؤّكد على تبّني برنامج تخطيطّي شامل للمشاكل 
اّلتي يعانيها احلّي، وعلى جتديد الُبنى الّتحتّية للحّي 
واملواصالت  الّسير  قضايا  حلّل  شاملة  برامج  ووضــع 
العاّمة  املرافق  وتطوير  السّيارات،  ومواقف  العاّمة 
وتوسيع املساحات اخلضراء اّلتي يفتقر لها هذا احلي. 
مع  وبالّتعاون  شّفاف،  بشكل  العمل  يكون  أن  على 

سّكان احلّي في اجلانب الّتخطيطّي.   
الفاعلة ومؤّسسات  الّسياسّية  ”ندعو لتكاتف القوى 
االجتماعّي  الّتطوير  جلمعّية  إضافة  املدنّي،  العمل 
وإلى  األخرى،  األحياء  وجلان  القضّية  هذه  في  الفاعلة 
هذه  نضال  لدعيم  شامل  حيفاوّي  جماهيرّي  التفاف 

القضّية. في سبيل إيجاد حّل لهذه األزمة احلارقة.

التجّمع  سكرتير   - غــّطــاس  ــيــم  ــراه إب ّي  ”الصيدل
احليفاوّي

التجّمع  عن  حيفا  بلدّية  عضو   - خميس  ”جمال 
احليفاوّي»

 UHOŠ W Ò¹bKÐ W�U³ Ô� …d¼UEð w�  «dAF�« W�—UA0
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Ò’U� q�«d*
بادرت اختصاصّية طّب الّتوليد والّنساء، د. ليلى حّداد، 
أحمر  الرّابع  الّصف  لطّالب  فّعالّية صحّية  تنظيم  إلى 

في مدرسة «راهبات الّناصرة»، توزّعت على يومني.
بأهمّية  الّطّالب  تعريف  إلى  ّية  الفّعال هذه  هدفت  وقد 

الغذاء الّصحّي، منذ جيل مبّكر.
ّية، د.  وفي حديث لنا مع صاحبة الفكرة، ومنّظمة الفّعال

ّية  ليلى حّداد، قالت: «لقد بادرت إلى إقامة هذه الفّعال
في أعقاب الّساندويتشات غير الّصحّية اّلتي يحّضرها 
األهل ألوالدهم، فغالبّية الّطّالب يفّضلون ساندويتشات 
قّدمنا  عنها  وعــوًضــا  املُغرية،  والشوكوالطة  الّنقانق 
فوائد فيها  ُمــحــّالة،  غير  صحّية  ساندويتشات  لهم 

ّية جّمة».  غذائ
ّية فادي  وأضافت د. حداد: «لقد تعاون على إجناح الفّعال
أشهى  بتقدميه  «دوزان»)،  ومقهى  مطعم  (صاحب  ّجنار 

وألّذ الّساندويتشات الّصحّية للّطّالب، كما قّدم الّشيف 
(خبير احللويات) سامر الون (من «كونديتوريا َشني»)، 
ّية  أخصائ ـــرَت  وأث صحّية.  وكعكات  حللويات  ــاذج  من
محاضرة  بتقدميها  ّية  الفّعال هذه  ذياب  جزيل  الّتغذية 
من  اإلكثار  وضرورة  الصّحّي  الغذاء  أهمّية  حول  قّيمة 
املاء بدل املشروبات الغازّية الّضارة واُحملّالة، واحلفاظ على 

اجلسم الّسليم».
واختتمت د. حّداد حديثها بالقول: «لقد استفاد الّطّالب 

جًدا،  معها  وتفاعلوا  الّال-منهجّية،  ّية  الفّعال هذه  من 
ساندويتشاتهم  استبدال  وأهمّية  ضــرورة  عرفوا  حيث 

بأخرى صحّية مفيدة ولذيذة أيًضا».
ُيذكر أّن الّطبيبة حّداد قّدمت بدورها محاضرة للّتالميذ 
ومخاطر  (الّسّكري)  الّسّكر  ومــرض  ــّدم  ال ضغط  حول 
اإلكثار من السّكر واألمالح وتأثيرها على صّحة اإلنسان. 
ّية بالّنجاح حيث شارك الّطّالب  وقد تكّللت هذه الفّعال

بصنع احللويات وتعّلموا الكثير عن الغذاء الصّحّي.

åUHO�ò q�«d*
فترة  وبدء  ّية،  احلال الّدراسّية  الّسنة  انتهاء  ملناسبة 
األرثوذكسّية  الكلّية  في  الّسنوّية  االمتحانات 
ا  ـً رياضّي يوًما  الكلّية  نّظمت  حيفا،  في  ّية  العرب

لصفوف الّتواسع والعواشر .
قّدمها  صفّية  ــروض  وع ــدروس  ب اليوم  هذا  اسُتهّل 
شارك  بعدها  الّصحّية.  الّتربية  مبوضوع  الّطّالب 
ترفيهّية،  رياضّية  محّطات  بعّدة  الّصفوف  طّالب 

ومبباريات كرة قدم، كرة سّلة وكرة طائرة، وّمت توزيع 
شهادات تقدير على الّطالبات املمّيزات في الّنادي 

الرّياضّي للكلّية.
وقد اّتسم هذا اليوم بجّو صحّي، رياضّي وإيجابّي، 
الفت  وبتنظيم  الّطّالب،  قبل  من  فّعالة  ومبشاركة 
من قبل طاقم معّلمي موضوع الّتربية البدنّية في 
ملشي،  راغــدة  سعيد،  فضيل  األســاتــذة:  الكلّية؛ 

جمال مّخول وتغريد خوري.
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åUHO�ò q�«d*
ــــوا من  ــــرم ــــذيــــن ُح ـــــوت اّل ــــوان «ص ـــت ُعــــن حت
اجلــاري  َحــزيــران  من  األّول  في  أُطلقت  صوتهم»، 
في   «48 «فلسطني  قــنــاة   ،(1/6/2015)
املئات  وبحضور  الّناصرة،  قلب  من  مهيب  حفل 
رؤساء  وبضمنهم  التمثيلّية،  الّشخصّيات  من 
إعالمّيني،  أكادميّيني،  وبلدّيات،  محلّية  مجالس 
أدباء وفّنانني، رافقتها تغطيات خاّصة، ّمت نقلها 
في  ِفَلسطينّية  ومــدن  ّية  عرب عواصم  عــّدة  من 
الِفَلسطينّية»  ّية  «الفضائ عبر  ومباشر  حّي  بّث 
من  العديد  جــانــب  ــى  إل ــاشــر»،  ــب م و»فلسطني 
اّلتي  ّية  والعرب الِفَلسطينّية  واإلذاعــات  القنوات 
تناقلت مقتطفات من احلدث على الهواء مباشرًة، 
من  الفت  واهتمام  ّية  العرب اإلذاعات  الّحتاد  وفًقا 

قبل وسائل إعالم عاملّية وإسرائيلّية. 
إحدى  هي   ،«48 «ِفَلسطني  قناة  أّن  إلى  ُيشار 
تلفزيون  وسيتكّفل  ِفَلسطني،  تلفزيون  قنوات 
الوقوف  من  تتمّكن  أن  إلى  بتمويلها  ِفَلسطني 
ا، أّما  ـً ّي ا او كل ـً ّي على قدميها ومتويل نفسها جزئ
ّية فهي اجلهات املنّفذة للبرامج  مرجعّيتها القانون
ومؤّسسات  ــركــات  ِش ــي  وه القناة،  في  ــار  ــب واألخ
من:  مكوّنة  االستشارّية،  وهيئتها  متخّصصة،  
املهندس رامز جرايسي، الكاتبة واإلعالمّية امتياز 
ذياب، جعفر فرح، اإلعالمّية سناء حّمود، املخرج 
فاعور  نبال  اإلعالمّية  حليحل،  عامر  واملمّثل 
والفّنان  رومي،  أبو  مصطفى  املهندس  هواري،   –
الّتخطيط  مهام  ستتوّلى  حيث  سالمة  سعيد 

والّتوجيه والرّقابة على أداء هذه القناة.
واعتبر قّيمون في القناة أّن إطالق قناة «ِفَلسطني 
48»، الّتي ستبثّ من حيفا إلى الفضاء  العام، 

الِفَلسطينّي  الّشعب  تاريخ  في  مفصلّية  ُخطوًة 
عموًما، وفي الّداخل حتديًدا، وأضافوا: «ألّول مرّة، 
وبعد مرور 67 عاًما على الّنكبة - والذي ميكن 
ّية  فضائ قناة  ُتطَلق   - رمزّي  أمر  مبثابة  اعتباره 
والكشف  واحلــوار  اآلراء  تبادل  من  متّكننا  وطنّية 
ال  بيننا؛  فيما  وأحالمنا  همومنا  قضايانا،  عن 
بل وإيصال صوتنا للعالم بأسره ال سّيما ألهلنا 
والعالم  واملخّيمات  الّشتات  األخضر،  اخلّط  عبر 
اُخلطوة  أن تكون هذه  آملني  العربّي بشكل عاّم. 
عالمة فارقة في تاريخنا وأن ننجح في إزالة جدار 
الُعزلة وتعزيز أواصر الّتواصل مع فضائنا الوطنّي 

والّثقافّي الّطبيعّي.»
قناة «ِفَلسطني 48» ستبدأ بّثها االعتيادّي أّول 
ّية  يوم من شهر رمضان املبارك عبر احلزمة الفضائ
 NileSat وعلى مدار القمر الصناعّي PalSat
 ،Ver  11515 S.R  27500الترّدد عبر 
تشمل  ممّيزة،  ّية  رمضان برامجّية  دورة  وستقّدم 
ا منوًّعا وفقرات إخبارّية وبرامَج  ـً برنامًجا صباحّي
إضافًة  أخرى،  وترفيهّية  سياسّية  وبرامَج  أطفال 
والّسورّية  املصرّية  املسلسالت  من  سلسلة  إلى 
من إنتاج عام 2015، حيث إّن اإلنتاج سيغّطي 
نهاية  حّتى  وسيزداد  ا،  ـً يومّي ساعات   6 حوالي 
احمللّي  اإلنتاج  من  ساعة   12 إلى  ليصل  العام 
مبا  ا  ـً يومّي ساعة   24 مساحة  ليغطي  ا،  ـً يومّي

يشمل الّدعايات.  
بأن   «48 «ِفَلسطني  قناة  على  القّيمون  يلتزم 
مبا  ــاهــات،  االّجت كــّل  وتعكس  اآلراء  كــّل  حتتضن 
بني  والّناضج  الهادف  احلوار  لفضاء  يؤّكد ُهوّيتها 
اجلميع، كما سيعقد خالل األسابيع القريبة، مؤمترًا 
ا، تقّدم من خالله اإلجابات واإليضاحات  ـً ّي صحاف

املطلوبة.

“UHO�” q�«d*
من  االثنني  يوم  ّمت  الكرمة»،  «بيت  مؤّسسة  مببادرة 
«غينيس»  أرقام  حتطيم   ،(1.6.15) األسبوع  هذا 
في  األكبر  بالّسحر  املشاركة  خــالل  من  القياسّية 
على  عكف  للّسحر،  أعمال  أربعة  ضّمت  العالم، 
ُعنوان  حتت  كليوسترو،  الّشهير  الّساحر  تنفيذها 
ا  «سحر الّسالم»، حيث شاركه الّسحر 1500 طالًب
وطالبة من العرب واليهود، وصلوا إلى قاعة املؤمترات 
في حيفا من 25 مدرسة مختلفة في املدينة، حيث 
من  القياسّية  «غينيس»  أرقــام  حتطيم  استطاعوا 

خالل الّسحر األكبر في العالم. 
كما شارك كّل من: أستاذ الرياضة البدنّية ميشيل 
مجموعة  ضمن  حــصــرّي  ــالل  ب ــاشــط  ــّن وال يعقوب 

حّكام «غينيس». 
مدير  الكرمة»،  مؤسّسة  «بيت  كلمة  وألقى  هــذا 
املكتبة واملرَكز الّثقافي «كلور»، قائًال: «أّيها الّسحرة 
اختياركم  على  أشكركم  أن  ــوّدي  ب ــزّاء،  األع الّصغار 

املشاركة بصنع الّتاريخ لتكونوا «سحرة سالم».. هلّموا 
لنكون «سحرة سالم» كّل يوم، ونحاول بذلك مًعا أن 
ا  ـً يومّي نسلكه  اّلذي  الّطريق  العالم.. هذا هو  نغّير 
 – العربّي  الّثقافّي  املرَكز  هذا  الكرمة»،  «بيت  في 
اليهودّي، وفي مدينتنا الرّائعة حيفا.. تذّكروا دائًما 

ا». ـً أّننا منلك حّق
ُيذكر أّن الّصني كانت قد حّطمت الرّقم القياسّي عام 
 315 شمل  اّلــذي  األكبر،  الّسحر  2011 من خالل 
في  القياسّي  الرّقم  البريطانّيون  ليحّطموا  مشارًكا 
اليوم  هي  وها  مشارًكا..   1063 مع  الّتالي  العام 
مدينة حيفا، ومن خالل «سحر الّسالم»، حتّقق الرّقم 

القياسّي مع 1500 مشارك. 
يونا  احملــامــي  البلدّية،  رئيس  احلفل  وحضر  ــذا  ه
البلدّية)،  رئيس  (نائب  أسعد  سهيل  د.  ياهف، 
القنصل الفرنسّي جيل كوفوجلوجن، ممّثلون عن جلنة 
«غينيس»، القّيمون على مؤّسسة «بيت الكرمة»، 
في  املعارف  وزارة  من  واملفّتشني  املعّلمني  من  ونخبة 

لواء حيفا.

åUHO�ò q�«d*
خدمات  استئجار  احليفاوّية  العائالت  إحدى  ــرّرت  ق
ال  بتوأمني  لالعتناء  ــا)،  عــاًم  56) خاّصة  حاضنة 
الّصباح  الّسنة، في ساعات  يتعّدى عمرهما نصف 

في منزل العائلة.
عالمات  معدودة،  أّيام  قبل  الحظا،  الوالدين  أّن  إّال 
وعندما  الّتوأمني.  أحد  جبني  على  بكدمات  أشبه 
على  العالمات  هذه  وجود  سبب  عن  احلاضنة  سـأال 

جبني الّتوأم، تهرّبت من اإلجابة!
فقام الوالدان في اليوم ذاته بالتوّجه مع الّتوأم إلجراء 
الّتوأم  بأّن  ظّنهما  بذلك  ليتأكد  طبّية،  فحوصات 
تعرّض لتنكيل من قبل احلاضنة. وعلى الفور نصب 
صالون  في  (كاميرا)  خفّية  تصوير  آلــة  ــدان  ــوال ال

منزلهما ملراقبة تصرّفات احلاضنة.

ُذهال  املصوّر،  الكاميرا  فيلم  مبشاهدة  قاما  وعندما 
وتنكيلها  العنيفة  احلاضنة  تصرّفات  الكتشاف 
احلاضنة وهي تصفع  الفيلم  ُيظهر  بالّتوأمني. حيث 
بينما  وبكائه،  لصراخه  تأبه  وال  الّتوأمني  أحد  بقوّة 
تشّد الّتوأم اآلخر وتسحبه بوحشّية من الّسلة اّلتي 

ينام فيها.
وقّدما  الّشرطة  مرَكز  إلى  الوالدان  هرع  الفور،  وعلى 
شكوى بحّق احلاضنة. فقامت شرطة حيفا، أّول أمس 
بتهمة  معها  والّتحقيق  احلاضنة  باعتقال  األربعاء، 
وكدمات  برضوض  والتسّبب  والّتعنيف،  الّتنكيل 
ألحد الّتوأمني. ووفق األدّلة اّلتي بحوزة الّشرطة، تقرّر 

متديد اعتقال احلاضنة.
بحّقها،  ــات  ــام ــه االّت ــة  ــاّف ك احلــاضــنــة  وتنفي  هــذا 

جملًة وتفصيًال.
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Õd� f�UD�
الّشاب  ونشاط،  جّد  بكّل  ــام،  األّي هذه  في  يعمل 
احليفاوّي أمير بّالن، على تأمني متويالت من متبرّعني 
لبدء العمل على بناء متثال ضخم لشخص السّيد 
املسيح في مدينة حيفا، ليكون حاضرًا فيها وفينا.

أطلق بّالن اسم «يسوع الّشرق» على متثال شخص 
ا يحمل  ـً السّيد املسيح، حيث يعتبره مشروًعا هاّم
مدينة  سّكان  جميع  بذلك  ويدعو  وهدًفا؛  رسالًة 
حيفا واملناطق املجاورة للمساهمة والتبرّع إلجناز هذا 
املشروع بأقرب وقت ممكن، حيث من املتوّقع أن يتّم 
خالل  في حال توافرت األموال املطلوبة –  إجنازه – 

ا. ثالثة أشهر تقريًب
بّالن،  أمير  حّدثنا  املشروع،  وهذا  الفكرة  هذه  وعن 
وبناء  ّي،  الفّن الّتصميم  مجال  في  يعمل  اّلــذي 
ومتاثيل وصلبان - عمل على تصميم  مجّسمات 
ــيــب احلـــديـــدّي املــنــصــوب عــلــى رأس  ــاء الــّصــل ــن وب
الكاثوليك في حيفا، وغيرها من  الرّوم  ّية  كاتدرائ

األعمال - قائًال:
«أعمل جاهًدا هذه األّيام على توفير األموال؛ وأناشد 
للمساهمة  بالتبرّع  املجاورة  واملناطق  حيفا  أهالي 
في إجناز وإجناح هذا املشروع، حيث أجنزت تصميَم 
الّتمثال وأنتظر الّتنفيذ فقط، وهذا يتطّلب مجهوًدا 

ّية.» وموارد مال
øqLF�« «c¼ ¡«—Ë nI¹ s�

Ê: أنا هو صاحب هذه الفكرة، وأنا عامل على  ÒöÐ
اسم  عليه  أطلقت  ــذي  اّل الّتمثال  هــذا  تنفيذها. 
مدينة  كنائس  جميع  زيــارة  هدفه  الّشرق»  «يسوع 
مّدة  كنيسة  كّل  باحة  في  سُينصب  حيث  حيفا. 
سنة بأكملها ومن ثّم ينتقل إلى باحة كنيسة أخرى.

øp�– s� ·bN�« U�Ë
توحيد  إلى ضرورة  اإلشارة  ورائه  من  هدفت   :Ê ÒöÐ
األعياد في جميع كنائسنا، فمسيحنا واحد. ومتثال 
احليفاوّية،  الكنائس  كاّفة  سيزور  الّشرق»  «يسوع 
بالعمل  ويطالبهم  الكنائس  عن  املسؤولني  ليذّكر 

الفورّي على توحيد األعياد.
 ¡«—Ë nIð Ë√ rŽbð W ÒOŽ— Ë√ W�OM� p�UM¼ q¼

øqLF�« «c¼
ولن  لم  مّني.  شخصّية  ــادرة  مــب إّنها  ال.   :Ê Òö???Ð
أتوّجه ألّي كنيسة، َكْيال يكون هذا الّتمثال اجلامع 
بيننا ِحكرًا لها. سيزور هذا الّتمثال كنائس حيفا 

جميعها.
øfzUMJ�« —ËeOÝ nO�Ë

بّالن: سينقل الّتمثال من كنيسة إلى أخرى، وينصب 
في ساحة الكنيسة ملّدة سنة؛ سنحّدد املوعد واملكان 
باالّتفاق مع كهنة الرّعايا واملسؤولني، وسنعلن عن 

ذلك في حينه.
ø‰U¦L Ò²�« sŽ UMŁÒb% Ê√ p� q¼

الّتمثال من  بّالن: لقد استقيت فكرة تصميم هذا 
متثال آخر لسّيدنا املسيح متواجد في أوروّبا. أنهيت 

وتصميمه  ــه  ل الّتخطيط 
الكمبيوتر،  على  النظرّي 
العمل  انتظار  في  أنا  وها 

على تنفيذه الفعلّي.
 w??? ²??? Ò�« œ«u????????*« w????¼ U??????�Ë
 ¡UMÐ  w??�  UN�b�²�²Ý

øå‚d ÒA�« Ÿu�¹ò ‰U¦9
األســـاس  الهيكل   :Ê Òö?????Ð
سيزيد  ــــذي  واّل لــلــّتــمــثــال، 
ــرًا،  ــت م  15 عـــن  ــه  ــاع ــف ارت
احلديد،  من  ا  ـً ّي مبن سيكون 
ُمغّلًفا مباّدة خاّصة، ومصنوًعا 
ـــصـــرّي؛  ـــّي ع ــشــكــل فـــّن ب
إلى  الّتمثال  وزن  وسيصل 
عشرات األطنان. هذا وسيتم 
الّتمثال  ــارة  إن على  العمل 
ــى  ــتــســّن ــي ــــل ل ــــّداخ ـــن ال م
في  ُمــضــاًء  رؤيته  للجميع 

ساعات الّليل، أيًضا.
øp²�UÝ— w¼ U�Ë

لكاّفة  ــة  ــال ــال رس ــص إي ــــاس  ــي األس ــدف ه  ∫Ê Òö??????Ð
الكنائس.. الّشعب يدعوها إلى العمل على توحيد 
التبرّع  يأتي  لذا  الّشارع.  مطلب  هو  هذا  األعياد؛ 
لبناء هذا الّتمثال من أهل املدينة واملناطق املجاورة ال 
من الكنائس، وعلى هذه الكنائس احتضان الّتمثال 

في باحاتها كما حتتضن أبناء رعاياها، وأن تعمل 
جاهدًة على حتقيق مطلبهم بتوحيد األعياد.

ÆÆ…dOš√ WLK�
والتبرّع  واملشاركة  باملساهمة  اجلميع  أناشد  ــّالن:  ب
الّتمثال  هــذا  ليصبح  الــهــاّم،  املشروع  هــذا  إلجنــاح 

ا ملعالم مدينة حيفا األخرى. ـً ا هاّم ـً ّي معلًما إضاف

ÆÆUHOŠ s�

°r J �œUM � å‚d A�« Ÿu � �ò
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åUHO�ò q�«d*
شحادة  كميل  ـ15 لرحيل  ال الّسنوّية  الّذكرى  في 
أقيم  حيفا)،  مدينة  في  الّنعمة»  «بيت  (مؤّسس 
مركز  ملعب  على  القدم  ــرة  ك دوري  بطولة  نهائي 
للفوز  الّنسناس في حيفا،  وادي  حّي  «األخــوّة» في 

بكأس البطولة على اسم الرّاحل.
شارك في هذه املباريات فرق عديدة من مختلف مراكز 
الّتعاون  «الّتآخي،  شعار  حتت  املدينة،  في  الّشبيبة 
والعطاء»، حيث فازت في نهاية البطولة فرق مرَكز 

«األخوّة» اجلماهيرّي على منافسيها.
املباريات أمسّية خاّصة لذكرى كميل  بعد  وأقيمت 
شحادة، بادر إلى إحيائها كّل من: املرَكز اجلماهيرّي 
«األخوّة» وجلنة حّي وادي الّنسناس وقسم الرّياضة في 

بلدّية حيفا، حضرها رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، 
الّشبيبة والرّياضة  املرحوم شحادة، مدير قسم  عائلة 
في املرَكز اجلماهيرّي «األخوّة» عادل خاليلة، رجال دين 

وغيرهم من احلضور.
وافتتحت مديرة مرَكز «األخوّة» اجلماهيرّي سعاد دكور 
– شحادة األمسّية، بكلمات ترحيبّية ومداخلة أثنت 
من خاللها على الّتعاون اخلاّص بني املرَكز وجلنة احلّي 
قيم  تذويت  أهمّية  إلى  أشارت  كما  حيفا،  وبلدّية 
الّتربوّية  والبرامج  الّدوري  خالل  من  والّتآخي  العطاء 
املرحوم  سيرة  إلى  املتحّدثون  تطرّق  كما  املختلفة. 
ّية قّدمها  وعطائه ملجتمعه. وتخّلل احلفل فقرات غنائ
طفل الّطرب أليكس إيهاب خوري، إضافًة إلى عرض 

«كابويرا».
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åUHO�ò q�«d*
أمرت محكمة العدل الُعليا الّدولة إعالن موعد ُمحّدد لوقف 
عمل خزّان األمونيا في خليج حيفا، في غضون 45 يوًما، 
ونقله إلى سهل «رومت» في الّنقب. كما طلبت احملكمة من 
الّدولة اإلبالغ عن موقفها بشأن إدارة خزّان األمونيا في الفترة 

ّية حّتى إغالقه. اإلنتقال
بتاريخ  الــّصــادر  احلــكــومــة  ـــرار  ق ــى  إل احملكمة  وأشــــارت 
خزّان  ُيغلق  أن  املفترض  من  وبحسبه   ،10/06/2013

األمونيا في حيفا حّتى نهاية عام 2017.
وجاء قرار احملكمة في أعقاب االستئناف اّلذي قّدمته ِشركة 
«حيفا للمواد الكيميائّية»، واّلذي ُيشير إلى رفض البلدّية 

املستمّر إلصدار رخصة جتارّية لتشغيل خزّان األمونيا.
وقد تلّقى رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهف - اّلذي يقود منذ 
خزّان  نقل  لهدف  ا  ـً ّي وشعب ا  ـً ّي قانون نضاًال  املنصب  يه  توّل
قرار  شديد  بارتياح   – حيفا  خليج  ِمنطقة  من  األمونيا 

احملكمة.

åUHO�ò q�«d*
آفي غباي، مؤّخرًا،  البيئة،  حماية  اجتمع وزير 
ُسبل  لبحث  يونا ياهف،  بلدّية حيفا  مع رئيس 
الّتعاون ملكافحة تلوّث الهواء، وللحّد من امللوّثات 
في خليج حيفا وزيادة مراقبة انبعاثات ملوّثات 

املصانع.
وأوعز الوزير إلى مدير عام الوزارة ، ديفيد ليفلر، 
ــوزارة،  ال من  ممّثلني  تضّم  خاّصة  جلنة  بتشكيل 
خّطط  تقدمي  لهدف  الّصّحة  ووزارة  حيفا  وبلدّية 

للعمل خالل أسبوعني.
وطويلة  مفّصلة  عمل  ــة  خــُطّ ــرض  ع سيتّم  إذ 
غباي:  ــر  ــوزي ال ــال  وق احلكومة.  ملصادقة  ــد  األم
«يجب اّتخاذ ُخطوات فورّية في املجال القانونّي، 
ِمنطقة  تعزيز  أجل  واملراقبة من  الّتطبيق  ومجال 

«متروبولني» حيفا».
هذا وشكر رئيس بلدّية حيفا الوزير على موافقته 
لعقد االجتماع، كما أثنى على التزام الوزارة جتاه 

املدينة وتطوّرها.

åUHO�ò q�«d*
حافالت  مشروع  تشغيل  بــدء  من  ونّيف  سنة  بعد 
املشروع  حّقق  وضواحيها،  حيفا  في  الـ»مطرونيت» 
من  عــدًدا  يقوم  إذ   . ــيّ دول نطاق  على  الفًتا  جناًحا 
املمّثلني من مختلف مدن البالد والعالم على الّسواء، 
املواصالتّي  الّنظام  هذا  لدراسة  حيفا  إلى  بالتوّجه 

اجلديد والّناجح.
وقد فازت الـ»مطرونيت»، في العام املاضي، بجائزة 
«جلوبس األخضر» (الكون األخضر)، لكونها وسيلة 

من وسائل الّنقل الّصديقة للبيئة.
ـ  ب الـ»مطرونيت»  حافالت  قامت  املاضي  العام  ففي 
30 مليون رحلة على مسالكها اخلاّصة، حيث سافر 
على متنها أكثر من 2 مليون مسافر في الّشهر، أي 

ما يقارب 85 ألف رحلة يومّية.
الّطرق، يسرائيل  على  واألمان  املواصالت  وزير  وقال 
كاتس، إّن االستثمار والّتحسينات ضمن هذا املشروع 

هو جزء من برناَمج الوزارة لتحسني خدمات الّسفرّيات 
املُتاحة أمام سّكان ِمنطقة «متروبولني» حيفا.

بأّن جناح  فذكر  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  أّما 
مشروع الـ»مطرونيت»، هو جزء مهّم في تطوّر مدينة 
فقرات  إحدى  إلى  حتوّلت  أّنها  سعداء  ونحن  حيفا، 

الّنجاح.

 V �—b Ò� �« w � „—UA� UH O � W Ò�b K �
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شاركت إدارة وطواقم بلدّية حيفا، يوَمي الّثالثاء 
 - القطرّي  بالّتدريب  األسبوع،  هذا  من  واألربعاء 

«نقطة حتّول 15».
حيث اجتمع رئيس البلدّية يونا ياهف مع عدد 
البلدّية،  في  املختلفة  األقسام  رؤساء  من  كبير 

البلدّي  املرَكز  في  الّداخلّية،  اجلبهة  من  وضّباط 
الّطوارئ، وذلك  حاالت  في  األزمات  إلدارة  اخلاّص 
والّطواقم  البلدّية  الّنظم  كاّفة  لهدف تفعيل 
الــّطــارئــة،  ـــاالت  احل ــي  ف تعمل  ــي  ــت اّل املختلفة 

وفحص مدى جاهزّيتها ألّي طارئ.

åUHO�ò q�«d*
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     04-8333365 054-4553438 للتفاصيل واالستفســـار: 
ملهى دجدوجيم ترشنخوفســـيك 69 حيفا ( بجانـــب كلية جوردون ) 

زورونا «ملهى دچدوچيم» 

مخيم الصيف يف ملهى
Sha

rbe
l E

lias
 05

072
130

07

3-7����
���

���	
���
�����	�

�

�������
���

���	����
������

من الساعة 8:00 حتى 14:00
1300 شاقل للشهر 

من الساعة 8:00 حتى 16:00
1500 شاقل للشهر 

التسجيل حتى 15.6.2015
االماكن 
محدودة 

العاب مائية 
عرض مع فوزي موزي وتويت 
ورشة تصوير وسينام 
ورشة الرفق بالحيوان 
مرسح دمى 
دورة عجني السكر 
اشغال يدوية 
ساعة قصة ومرسح 

دورة االت موسيقية 
مكان امن ومكيف 

ابتداء من تاريخ 1.7 حتى 31.7 (شامل)
ومن 2.8 وحتى 28.8 (شامل) ال يشمل ايام السبت 
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حيفا،  فــي  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  أقــامــت 
املدينة  ــي  ف ّية  العرب ــاء  ــي األح ــان  جل مــع  ــالــّتــعــاون  ب
البلد  أبناء  بني  املشترك  والعيش  الّتسامح  مهرجان 
الواحد تنشيًطا للقيم األخالقّية بني الّسّكان. وجرى 
حّي  جلنة  بإشراف  الّتحتا  البلدة  في  املهرجان  هذا 
طريقنا  ”الّتسامح  شعار  حتت  وكان  الّتحتا،  البلدة 
الهيئات  للعيش املشترك“، وبالّتعاون مع عدد من 

واملؤّسسات.
 VFýË  lL²−�  W??�U??Ý—  qL×½  ∫W?? Ò¹—U??³??ž«
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الّتطوير  وقال األستاذ حسني اغبارّية (مدير جمعّية 
االجتماعّي في حيفا) بهذه املناسبة: إّن الرّسالة اّلتي 
مجتمعنا  رسالة  هي  اِملهرجان  هذا  اليوم  يحملها 
وشعبنا ورغبته في العيش املشترك، في الّتسامح، 
في  نؤّكد  ونحن  واحملّبة.  ــوّة  األخ في  الّصداقة،  في 
والعنف  الّتفرقة  مظاهر  لكّل  رفضنا  اِملهرجان  هذا 
الّتكفيرّية اّلتي نسمعها. نحن نريد أن نحيا حياًة 
ا إلى جنب، عرًبا مًعا، من كّل الطوائف  مشتركة جنًب
االعتقادات  عن  الّنظر  بغّض  الــّديــانــات،  كــّل  ومــن 
اإلنسان،  يهّمنا  الّدينّية.  واالنــتــمــاءات  واملفاهيم 
قيمة وعلى  احلياة  قيمة  على  نؤّكد  أن  نريد  ونحن 

مئات  بل  منذ عشرات  مًعا  نعيش  نحن  اإلنسان.   
العمارات ونفس األحياء ونتعّلم في  بنفس  الّسنني، 
إّال  لنا  ميكن  ال  أّننا  نؤّكد  أن  ونريد  ــدارس،  امل نفس 
العيش  من  الّنهج  وهذا  الّطريق  هذه  في  نستمّر  أن 

املشترك واحملّبة والّتسامح.

¡UOŠ_« w�U³� Î…Ëb� ÊuJM� U ÎF� qLF½ ∫»uIF¹
الّتحتا  البلدة  حّي  جلنة  (رئيس  يعقوب  ماجد  أّما 

الّتحتا  البلدة  حّي  كلجنة  نحن  فقال:  حيفا)،  في 
نقوم بعّدة فّعالّيات في احلّي، لكي نكون قدوًة لبقّية 
األحياء، وكيف ميكن أن يقوموا بفّعالّيات مشابهة، 
وتكون جلان فّعالة لبناء مجتمعهم ومصلحة أحيائهم، 

لكي نستطيع العيش مًعا مبحّبة وتسامح. 
وأضاف: من الّطبيعي أن يكون شعار الّتسامح هو 
األمم  وكّل  الّطوائف  وكّل  األديان  كّل  يتخّطى  شعار 
سبيل  على  لنا.  أساسّية  ركيزًة  هو  الّتسامح  ألّن 
في  أساسّية  ركيزة  هو  املسيحّية  الّديانة  في  املثال 
تعاليم السّيد املسيح، عندما قال لنا أحّبوا بعضكم 
وسامحوا بعضكم. فالّتسامح ال حدود له، وحّتى في 
طريق معاملتنا ومحادثتنا مًعا فإّننا نعّلم أطفالنا، 
كما ترى، الفّعالّيات اّلتي نبنيها في إطار فّعالّيات 

الّتسامح، احملّبة، ولّغة تعاملنا مًعا. 
نحن  ّية  الفّعال هذه  أنهينا  أن  بعد  يقول:  ومضى 
نخّطط ملشاريع أكبر، وهي تطوير حّي البلدة الّتحتا 
الّشكل  تطوير  عندنا،  البلدّية  أعــضــاء  مبساعدة 
اخلارجّي وبناء مراكز جماهيرّية ملصلحة املواطنني في 

حّي البلدة الّتحتا. 
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وحضر اِملهرجان األب يوسف يعقوب (كاهن رعّية مار 
ّية في حيفا)، واّلذي قال: كّل شيء نزرعه  لويس املارون

في أطفالنا نحصده في األجيال القادمة، ونحن جئنا 
اليوم وبكّل بساطة لنزرع بأطفالنا، ليس القيم فقط 
أّن  املنهجّية  هذه  حياة.  ومنهجّية  حياة  طريقة  بل 
هذا  أحــّب  ولكي  ــر،  اآلخ يحّب  أن  يجب  مّنا  الواحد 
اآلخر يجب أن يّتسع قلبي له. وإذا أخطأ أو تصرّف 
خطأً، فنحن باالّجتاه املقابل، وإزاء لهذا الغلط يجب 
أن يتوافر لدينا نوع من االحتضان واملسامحة وإرجاع 
أحدنا  أخطأ  فإذا  طمسه.  وليس  للخاطئ،  الكرامة 

سمعة  تخريب  بعضنا،  بتخريب  نبدأ  ــر  اآلخ بحّق 
طريقة  أوالدنــا  في  نزرع  أن  وعلينا  اإلنسان.  وكرامة 

أخرى.

W�d²A*« …UO(« vKŽ b Ò�Rð  «—œU³*« Ác¼ ∫bFÝ√ Æœ
البلدّية،  رئيس  (نائب  أسعد  سهيل  الّدكتور  ــا  أّم
رئيس طتلة ”اجلبهة“)، فقال: أمتّنى لألطفال، لألهل 
أجواًء جّيدة لالحتفال. وأوّد أن أشكر جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي، وباألساس حسني اغبارّية وماجد يعقوب 
هي  املبادرات  هذه  أّن  أعتقد  أنا  الّلفتة.  هذه  على 
اّلتي تؤّكد على احلياة املشتركة وعلى أساليب احلياة 
السلمّية. هذه رسالة اّلتي تنطلق من أماكن عبادة، 
من كنائس ومساجد، لكّننا بالفعل بحاجة ألن تنطلق 
نحن  مدنّية.  اجتماعّية  مؤّسسات  من  الرّسالة  هذه 
بحاجة لنرّدد هذه الرّسالة كّل الوقت، بحاجة أن نرّددها 

في بيوتنا ألطفالنا في مدارسنا، في مؤّسساتنا. 
أسلوب حياة وهذا  الّتسامح هو  أّن  أعتقد  وأضاف: 
للّناس،  بالّسعادة  يأتي  ناجح،  أسلوب  هو  األسلوب 
صعبة.  ــواء  أج في  نعيش  نحن  الوقت  نفس  وفــي 
إلى  االنتباه  يجب  الّتسامح  هذا  مقابل  أّنه  وأعتقد 
أّنه لنا حقوًقا كثيرة مهضومة، وال ميكن أن نتسامح 
عنها، ولذلك نحن جنمع ونؤّكد على طريقني متوازيني، 
ووراَءه  يضيع  حق  في  ما  والّثاني  الّتسامح،  أوًّال 
أحًدا  نسامح  ولن  بها  سنطالب  حقوق  لنا  مطالب. 

االجتماعّية  حياتنا  الّشخصّية،  حياتنا  وفي  بها، 
نحن نعيش حياة الّتسامح، في قرانا في مجتمعنا 
أسلوب  هذا  الّتسامح.  حياة  نعيش  عائالتنا  في 
ونحن  األخيرة.  الّسنني  لعشرات  كان  اّلــذي  حياتنا 
جميع  من  نريد  ولذلك  تتزايد،  العنف  ظاهرة  نشهد 
الّتطوير  جمعّية  وخاّصًة  املؤّسسات،  وجميع  القوى 
نكون  أن  لديها،  املوجودة  القوّة  كّل  مع  االجتماعّي، 
احلياة  أجل  من  العنف  ضّد  بعض  مع  فّعالني  كّلنا 

الّسلمّية، ومن أجل الّتسامح.
 ÒwMOD
K� ÒwÐdŽ lL²−L� vÐd½ Ê√ UMOKŽ ∫tÞ

WÒ³;«Ë `�U
 Ò²�« vKŽ qš«Òb�« w�
(من مجلس  طه  سندباد  االجتماعّي  العامل  وحضر 
حّي احلّليصة)، اّلذي أّكد أّن الّتسامح شيء مفروض 
على كّل إنسان موجود، خلقه الله سبحانه وتعالى، 
األنبياء  وأّن  أجمعني.  كّلهم  الّناس  سامح  الله  ألّن 
أو  عيسى  سّيدنا  أو  محّمد  سّيدنا  جميعهم، 
سّيدنا إبراهيم أو سّيدنا موسى، سامحوا أقوامهم. 
ونحن علينا أن نرّبي أطفالنا، اجليل الّصاعد، على 
رجاًال  الّناس،  وجميع  األطفال،  جميع  بني  الّتسامح 
ونساًء وشيوًخا ورجال دين. وأن نبّث روح الّتسامح بني 
اجلميع لكي نرتقي كمجتمع عربّي فلسطينّي في 
الّداخل على الّتسامح واحملّبة، فتسود كّل مجتمعنا، 
ونتقّدم وننبذ كّل ظواهر العنف املتفّشية اّلتي تؤّدي 
الواحد،  املجتمع  أبناء  بني  وإلى فجوات  ثغرات  إلى 

وإلى نزاعات ال ُحتمد عقباها.

 UMCFÐ  V??ÞU??�??½  Ê√  UMOKŽ  ∫…œU???×???ý  q??H?? ÒD??�«
WHOD�  ULKJÐ

عّقب  املُهرجان،  هــذا  في  املشاركة  األطفال  بني  من 
الّطالب غسان شحادة (الّصف الّثالث)، بالقول: أردت 
كيف  يعّلمنا  ألّنه  الّتسامح،  ِمهرجان  في  املشاركة 
املدرسة  في  رفاقنا  ومع  البعض  بعضنا  مع  نتعامل 
واحمليطني بنا. علينا أّال نغضب ونستعمل كلمات 

جميلة مثل: شكرًا وعفوًا وآسف ومن فضلك.
في  تواجدي  ولدى  الّتسامح،  قيم  لتذويت  وأضاف: 
بشكل  يتصرّفان  طالبني  أّن  انتباهي  لفت  املدرسة 
عنيف ومؤٍذ، فأخذت مبادرة واقتربت منهما وقلت: 
ليس من األفضل أن نتحّدث بالّلسان ال باليد، وأن 
نخاطب بعضنا بكلمات لطيفة ومؤّدبة؟.. وفعًال أّثر 

هذا الكالم فيهما.
ّية  العرب العائالت  عشرات  اِملهرجان  هذا  في  وشارك 
اّلتي استمتعت بالفقرات الفنّية والعروض اجلميلة، 
األلــعــاب  وزوايـــا  ــال،  ــف األط ــرة  ــي أم قّدمتها  ــي  ــت واّل
قّدمها  اّلتي  الّنصراوّية  وفقرة احلكايات  واملسابقات، 

املمّثل املُبدع لطف نويصر.

UH O � w � „d �A*« g O F �«Ë ` �U � Ò� �« ÊU �d N �
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رمضان كريم 
بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

عند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
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 œuł«Ë r��«
 qOł«—ô«
 —UFÝUÐ

W�Uš

åUHO�ò q�«d*
ــني مــن الــغــرق (18  ّمت إنــقــاذ شــاّب
األسبوع،  هــذا  بداية  ــا)،  عــاًم و20 
ــة  ــب الــّطــل ــئ  ــاط ــصــدا ش ــد أن ق ــع ب
ّي  جنوب  – هستودنتيم»)  ــوف  («ح
الّشاطئ  على  لالستجمام  حيفا، 
وُبعيد  ــبــحــر.  ال ــي  ف واالســتــحــمــام 
دخول املستحّمان مياه البحر، الحظ 
أّنهما  الّشاطئ  على  ــواجــدون  املــت
املاء،  من  انتشالهما  فتّم  يغرقان. 
الّتابعة  اإلسعاف  سّيارة  واستدعاء 
قام  اّلتي  ــراء»،  احلــم داود  لـ»جنمة 
ــّي  األوّل اإلســعــاف  بتقدمي  طاقمها 
للغريقني، ومن ثّم نقلهما، في حالة 
«رمبام»  مستشفى  إلى  متوّسطة، 

الستكمال العالج.
ـــزّاء، مــجــّدًدا، ومع  ــرّاء األع الــق ننّبه 
بداية موسم االستحمام، توّخي احلذر 
واّتخاذ كاّفة االحتياطات واالنصياع 
على  للحفاظ  املنقذين  لتعليمات 

سالمتكم وسالمة أوالدكم.

ÒÍËUH O (« l ÒL � � �« Òd I � w � d {U � � ÂU 	d 


åUHO�ò q�«d*
املنصرم،  اجلُمعة  ــوم  ي ــاوّي،  ــف ــي احل التجّمع  نــّظــم 
قرطام،  أشــرف  البشرّية،  الّتنمية  ملــدرّب  محاضرة 
«فترة  بُعنوان:  احليفاوّي،  الوطنّي  التجّمع  مقّر  في 

االمتحانات.. فرصة لإلجنازات». 
وتأتي هذه احملاضرة ضمن مشروع متكامل للتجّمع 
احليفاوّي، من سلسلة نشاطات ثقافّية وتربوّية هادفة 
عاّمة  املجتمع  وتدعيم  والّثقافة،  الّتعليم  لتشجيع 

والّشباب خاّصة؛ كعماد للمجتمع!
سّكان  من  كبيرَْين  واهتماًما  إقباًال  احملاضرة  القت 
احلضور،  قرطام  أدهش  وقد  املجاورة.  واملناطق  حيفا 

وخاّصة الّشباب منهم، بقدرته على إيصال املعاني 
التنموّية وتعزيز املعنوّيات.

وآلّيات  أساليب  عن  محاضرته  خالل  قرطام  حتّدث 
دراسّية حديثة تعتمد على استعمال العقل الباطن 
أثناء الّدراسة لالمتحانات وفي أثناء استرجاع املواّد 

الّدراسّية يوم االمتحان.
شعبنا  أبناء  وتنمية  تقوية  هدفها  قرطام  محاضرة 
وأسرار  األدوات  بإعطائهم  خاّصًة،  منهم  والّشباب 
ــقــدراتــك، وارســـم طريقك  الــّنــجــاح.. آمــن بــذاتــك وب
ومستقبلك، ولن يحّدك شيء... ال دولة تهّمشك وال 

مؤسّسة تعاديك. 

W³K ÒD�« TÞUý w�
5 Ò�U� –UI ≈
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 bO�«u�Ë UHOŠ WM¹b� ÊU ÒJÝ s� œuÒ³Ž wK¹≈ w�U;«
 U ÒMŠu¹  —U??�  WÝ—b�  w�  W ÒOz«b²Ðô«  rÒKFð  ¨1960
 ÆW?? ÒO??�??�–u??Ł—_« W ÒOKJ�«  w??�  W?? Ò¹u??½U?? Ò¦??�«Ë ¨ Òw?? K??O??$ù«
 UHOŠ  WF�Uł  s�  œUB²�ô«  w�  ‰ÒË_«  t³I�  vN½√
 qð W??F??�U??−??Ð o??×??²??�« Òr???Ł ¨W??³??ÝU??;U??Ð Òh???²???š«Ë
 U ÒJŽ w� t³²J� w� qLF¹Ë Æ…U�U;« WÝ«—b� VOÐ√
  «—U??I??F??�«Ë  —«d????{_«  U¹UC�  Z�UF¹  Æ1984  cM�

 Æ UŽd²�*« W¹ULŠË w{«—_«Ë
ÆÆt�U−� w� oÒKF²¹ U0 œuÒ³Ž w�U;« l� UMŁÒb%

 „d??²??F??*« q???šb???¹Ë U??¹U??C??I??�« Z??�U??F??¹ ÌÂU???×???� Òq????�
ø…eÒO2 WÒOC� p¹b� qN� ¨ Òw½u½UI�«

عاجلت قبل فترة وجيزة في احملكمة املركزّية في الّناصرة 
”فيشر  ُتدعى  عاملّية  لشركة  كبيرة  تعويض  قضّية 
اّلتي تسوّق  بريس“، اّدعت أّن الّشركة احمللّية ”دورون“ 
أدوات األطفال ”تشيكو“، ”غريكو“ و“أفنتي“ نسخت 
الّشركة  وهــذه  األطفال.  أدوات  بعض  إذنها  بــدون  عنها 
تسوّق في البالد ُمنتجات الّشركات العاملّية. واستوردت 
الّشركة احمللّية كراسي لألطفال تشبه تلك اّلتي تنتجها 
الّشركة األمريكّية، ولكن جاَءت حتت اسم آخر. فجاَءت 
األمريكّية  الّشركة  الّشركة نسخت عن  هذه  بأن  الّدعوى 
لم  األمريكّية  الّشركة  أّن  احملكمة  فأقرّت  إذنها.  دون 
تسّجل هذه الكراسي كاختراع لها، ويكون على اسمها، 
ولذا خسرت الّدعوى. فاملجال االقتصادّي وحقوق اإلنتاج 

يجب أن يكون مسّجًال ومحفوًظا بشكل رسمّي.

 s??Ž n???K???²???�???¹  «—U???????J???????²???????Ðô« q???O???−???�???ð q????????¼Ë
øÃU²½ù« ‚uIŠ

بالّتأكيد هما مجاالن مختلفان. ألّن تسجيل االبتكارات 
سّجلت  الّشركة  أو  الّشخص  أّن  يعني  املخترعات  أو 
من  عليه  حتافظ  لكي  باسمها  االبتكار  أو  االخــتــراع 
الّتقليد والّنسخ. أّما حقوق اإلنتاج فهي احملافظة على 
ما ّمت إنتاجه وتسجيله باسم املُنِتج، إن كان في مجال 
آخر،  إبداعّي  مجال  أّي  أو  األدب  أو  الفّن  أو  الّصناعة 
مصنوعة  أدوات  هنا  واملقصود  حّسّي،  أم  كــان  فكرّي 

ومحسوسة أو مؤّلفات فكرّية وإبداعّية. 

ø—uNL'« l� UN'UFð w²Ò�« U¹UCI�« Ÿu½ u¼ U�Ë
املختلفة  االقتصادّية  بالقضايا  تتعّلق  مشاكل  أكثرها 
تتأّثر  حيث  اإلفالس،  وقضايا  واملصادرات  األراضي  عن 
ِشركات كبيرة باألوضاع االقتصادّية، ونالحظ ارتفاًعا في 
بالوضع  اّلذين لهم عالقة  الّشركات أو األفراد  عدد هذه 
االقتصادّي املُنهار اّلذي يعانون منه. وأصبح اليوم إعالن 
اإلفالس أكثر سهولة حّتى أّننا جند بعض األفراد يلجأون 

لإلفالس كي يتهرّبوا من الّديون اّلتي تتراكم عليهم. 

 UMMJ1 q¼ Ë√ ¨”ö�ù« «cN� dýU³� V³Ý „UM¼ q¼Ë
ø…dOš_« W½Ëü« w�  œ«œ“« Î…d¼Uþ Ád³²F½ Ê√

بدون شّك، فإّن األوضاع االقتصادّية مرتبطة بالعديد من 

ونظرًا  اجتماعّية..  أو  أمنّية  أم  كانت  سياسّية  األمور، 
ية للمجتمع العربّي، فإّن املجتمع  ملسألة امليزانّيات املتدّن
ا،  ـً اقتصادّي وأضعف  صموًدا  أقّل  بطبيعته  هو  العربي 
فيصبح بالّتالي هو املتضرّر األكبر بني قطاعات اجلمهور 
من  واألفــراد  الّشركات  منّثل  ألّننا  هذا  ونقول  البالد.  في 
هؤالء  أوضــاع  مقارنة  علينا  فيسهل  والعرب،  اليهود 
بأوضاع أولئك. وأكبر مجال اقتصادّي أو محّل اقتصادّي 
والّسلطات  احمللّية.  الّسلطة  هي  العربّي  املجتمع  في 
احمللّية هي أكبر محّل للمشتغلني واملستخدمني، فترى 
كاّفة  في  املستخدمني  عشرات  تشغل  احمللّية  الّسلطة 
الّسلطات  بحجم  مصنًعا  جند  ال  واألعــمــال،  الوظائف 
فــإّن  ــــراد  واألف ــركــات  الــّش أّمــا على مستوى  ــة.  ــّي احملــل
معظمها تكون شركات بناء ومقاوالت. علًما أّن املجتمع 
العربّي يفتقر للمناطق الّصناعّية والّتطوير التكنولوجّي، 
وارتفاع أسعار األراضّي يؤّدي إلى عدم إقامة املصانع أو 

ورشات العمل. 

øW²HK Ô� X½U�Ë UN²'UŽ WM ÒOF� W ÒOC� „UM¼ q¼
طبًعا. عاجلنا منذ عام 2000 في احملكمة املرَكزّية في 

ّية  ا لِشركة بناء عرب ـً ّي الّناصرة، اّلتي عّينتني حارًسا قضائ
من الّناصرة، وقامت هذه الّشركة على مّر سنوات عديدة 
اليهود،  للمتدّينني  القدس  ِمنطقة  في  مساكن  ببناء 
وكان البناء جلمعّيات وهيئات خاّصة وعاّمة، ولكن هذه 
اجلمعّيات لم تدفع املستحّقات املطلوبة لِشركة البناء، ّمما 
أدخل الّشركة في عجز مالّي هائل. وعندما ُقمنا بأعمال 
 10 بقيمة  تعويًضا  ّية  العرب الّشركة  كسبت  الّتحكيم 
ماليني شيكل، إّال أّن األموال لم تصل، واضطرّت الّشركة 
إلى إعالن إفالسها، ومنذ ذلك الوقت وحّتى الفترة األخيرة 
نحن نعالج قضّية هذه الّشركة. وكانت هناك دعاوى من 

املصارف ضّد هذه الّشركة، مبا يعادل عشرات املاليني. 
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مشاريع  في  املقاولون  أو  الّشركة  تدخل  عندما  طبّعا؛ 
هذه  فإّن  ــوال،  األم من  مستحّقاتهم  على  يحصلوا  ولم 
الوقت  على  عالوة  هذا  احلال.  بطبيعة  ستنهار  الّشركة 
الّطويل واملّدة الزمنّية املتراكمة، واجللسات البطيئة اّلتي 
متتّد ألشهر طويلة وسنوات أطول، فهذا ال يأتي لصالح 
الّشركات، ّمما يؤّدي باإلنسان إلى اليأس أو الهجرة. وزد 
ال،  أم  كانت  وتفنيدها، صحيحة  ــاءات  االّدع ذلك  على 
وإمكانّيات دفع األموال إن كانت متوافرة أم ال. وفي هذه 
القضّية كّنا نصادف تضارًبا بقرارات احملاكم، فمحكمة 

الّناصرة تقّر قرارًا لصاحلنا ومحكمة القدس تصدر قرارًا 
املتدّينني،  القضّية ويكون لصالح جمعّية  لنفس  ُمغايرًا 
عملّيات  وتلي  شيكل.  ماليني   10 تدفع  لم  ــي  ــت واّل
األزواج  وبني  الّشركاء  بني  االجتماعّية  املشاكل  اإلفالس 

واملشاكل البيتّية والّصحّية، وغيرها. 
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املجتمع  في  األراضي،  بيع  في  شائعة  مسألة  الّتزييف 
تصل  األراضي  لبيع  صفقة  وكّل  مؤذية.  بصورة  العربّي 
إلى املكتب نتفّقدها ونستوضح ونستفسر مرّات عديدة 
قبل أن نعاجلها. وهل األوراق الثبوتّية والّطابو صحيحة 
أم ال. فبالّتزييف ميكن بيع أرض أو شراء أرض ليست 
له. وكذلك ممارسة القوّة أو الّضغوط والّتهديدات، كّل هذا 

ّية، وخاّصًة في الّناصرة.  شائع في اِملنطقة الّشمال

øp�– Òr²¹ nO�Ë
ممارسة القوّة تتّم بأن يبني رجل بيته على أرض ليست 
له، ومتتنع الّسلطات من إخراج هؤالء املعتدين من األرض 

ألسباب سياسّية أو عائلّية أو حمائلّية، فال متنعهم من 
البناء. ومبوجب إحدى القضايا اّلتي عاجلناها في الّناصرة 
تبّني أّن قيمة األرض كانت خمسة ماليني دوالر،  ولكن 
بعد تسّلط املعتدي عليها باعها مببلغ 700 ألف دوالر 
فقط! وحّتى احملاكم رفضت معاجلة شكوى صاحب األرض 
اّلتي  والّتهديدات  بالعربدة  نشعر  ما  وكثيرًا  األصلّي. 
الّتنظيم  لها أصحاب األراضي. وحّتى سلطات  يتعرّض 
أو الّتخطيط والبناء ال تستطيع التدّخل مبعونة الّشرطة. 
ففي إحدى القضايا اّلتي جرت في الّشمال، ّمت االعتداء 
على األرض، وأقام املعتدي املبنى عليها، ورفعنا قضّية 
ضّده في احملكمة وكسبناها، ولكن حّتى اآلن لم يتغّير 
حّتى  ذلك  على  عديدة  أمثلة  ولدينا  هناك.  احلال  واقع 
أصبحت هذه ظاهرة غريبة ورهيبة في املجتمع العربّي. 
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ّية، ويقوم بها احملامون  ّية بل شبه قانون هي ليست قانون
لكثرة مكاتب احملاماة اّلتي تبحث عن أعمال مشبوهة 
شخص  يقّدم  فعندما  عقباه.  يحمد  ال  ما  في  فتقع 
أوراًقا مزّيفة ال يهتّم ذلك احملامي بالّتأّكد من صّحتها 
تضيع  وقد  األرض.  لهذه  الّشخص  ذلك  متّلك  حقيقة  أو 
األمور عندما تنتقل األرض من ُملكّية شخص إلى آخر 

أو إلى ثالث ورابع، وال يعرف أّنها مزّيفة والرابع يحتفظ 
بأرٍض ليست له، ويصبح من اشترى ُمخالًفا دون أن يدري 
باسم  بيعت  األرض  أّن  أو  قلب.  بطيب  ذلك  فعل  وقد 
اسمه  تزييف  فيتّم  ُتباع،  أّنها  يعلم  ال  وهو  صاحبها 
بهذا  يقوم  ومن  يدري.  أن  دون  أرضه  فيخسر  وتوقيعه 
ال  مجرًما  أو  املخدرات  على  ُمدمًنا  يكون  قد  الّتزييف 
ا  ـً ُمسّن الّشخص  أو يكون  إليه مصيره،  يهّمه ما يؤول 
وفقد الّسيطرة على نفسه، فيسهل إقناعه بالبيع. وهذه 
املرَكزّية ضّد عشرة  الّدولة دعوى للمحكمة  األّيام قّدمت 
وّمت سجن  الّدعوى  وإذا جنحت  الّتزوير،  بتهمة  أشخاص 

هؤالء، سيمّثل آخرون أمام احملاكم بهذه الّتهمة.
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للبناء،  كافية  مسّطحات  وجود  عدم  من  تبدأ  املسألة 
والّتضييق اّلذي تفرضه احلكومة على الّسلطات احمللّية 
ترغم أصحاب قسائم األراضي أن يبنوا بيتهم بصورة ال 
في  كذلك  الوضع  نرى  ال  ولذا  احلكومة،  وسياسة  تّتفق 
حيفا مثًال، بل هو في القرى حيث يرغب كّل رّب عائلة 
ببناء منزل له وحده وليس مع جاره أو قريبه.. خاّصة أّن 
األوضاع االقتصادّية صعبة ّمما ُيثقل على هؤالء احلصول 
الّديون  في  فيغرقون  ملساكنهم،  متويل  أو  قروض  على 
استصدار  يستطيعون  وال  الباهظة،  الغرامات  نتيجة 
رخص البناء، وتصبح األزمة متفاقمة أكثر. وليس أمام 
جتد  حّتى  وبحّق  بذلك  يقومون  ولذا  كثيرة  حلول  هؤالء 
الّسلطة احمللّية حًال لهم. كما ال ميكنهم االستفادة من 
أراضيهم الزراعّية ألّن الزراعة في املجتمع العربّي قليلة 
وغير ناجحة، وكّل هذا لسبب انعدام اخلرائط الهيكلّية 

وعدم توافر األراضي.
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اإلهمال  مبجال  تتعّلق  األخيرة  اآلونة  في  قضّية  عاجلُت 
الّطبّي ضّد مستشفى نهاريا، وهذه قضّية غير معقولة، 
تصوّر رجًال في الّثالثني من عمره، ُأدخل املستشفى إلجراء 
عملّية في فقرات ظهره، وهي ما يعرف بالّديسك، ولكّنه 
يغادر املستشفى بيد مقطوعة دون أن ُجترى له عملّية 
الّظهر. فحني ُأدخل املستشفى بدأت املمرّضات بتحضيره 
للغد، موعد العملّية، فوضعوا له املصل والّدواء الّالزم عن 
طريق احلقنة في يده، ولكن أثناء حتضير هذه احلقنة اّلتي 
بشكل  توضع  لم  فيها  املصل  إلدخــال  اليد  في  توضع 
صحيح، فتسرّبت الّسوائل في يده وتورّمت وانتفخ ذراعه 
وأّدى إلى التهاب في نفس الليلة، ولذا لم يفلحوا بإجراء 
العملّية في الغد لسبب االلتهاب في ذارعه. وبعد فترة 
قليلة ظهر لديه تلوّث في اليد وتطوّر االلتهاب أكثر، 
والرّجل يصرخ ويستغيث وال أحد يعيره اهتماًما، وعندما 
من  يده  لقطع  اضطرّوا  ثانية  مــرًّة  لفحصه  اء  األطّب جاء 
الكوع، وأُخرج من املستشفى بدون يد بدًال من تصحيح 
التلوّث  تطوّر  أشهر  تسعة  وبعد  عظامه!  وتقومي  ظهره 
وازداد ورم يده املقطوعة حّتى توّفي الرّجل قبل أسبوعني!  
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عفوًا.                                
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الّتكنولوجّية  الّثانوّية  الكرمل»  «أورط  مدرسة  خرّجت 
ـ43، خالل احتفال  احليفاوّية، ِمائة طالب ضمن فوجها ال
جرى مساء الّثالثاء األخيرة في قاعة «كريغر» في الكرمل 
لعمالقة  العام  هذا  ّية  احتفال ُخّصصت  حيث  الفرنسّي، 

األدب العربّي..
وقد ازدان املسرح بأعالم األدب العربّي عاّمًة والِفَلسطينّي 
خاّصة، كما أقيم َمعرِض صور في مدخل قاعة «كريغر» 
محمود  منهم:  نذكر  العرب،  والّشعراء  األدبــاء  لكبار 
خليل جبران  طــوقــان،  ــدوى  ف القاسم،  سميح  ـــش،  دروي

 جبران، وغيرهم.
وفي حديث مع مرّكز الفّعالّيات االجتماعّية في مدرسة 
عن  واملسؤول  الّثانوّية  الّتكنولوجّية  الكرمل»  «أورط 
تنظيم هذا احلفل، معني زيدان، قال: «كما في كّل عام 
ندأب في مدرسة «أورط» على العمل على مدار الّسنة 
كان  حيث  طّالبنا،  في  واملعرفة  الوطنّية  قيم  لترسيخ 
العام  هذا  بينما  العربّي،  الّتراث  املنصرم  العام  موضوع 
وخصوًصا  العرب،  ــاء  واألدب األدب  موضوع  على  عملنا 
الِفَلسطينّيني منهم، لنعرّف أبناَءنا على محمود درويش 

وسميح القاسم وغيرهما من العظماء».
اإلخراج  على  وأشرف  احلفل،  عرافة  طه  رمي  ية  املرّب توّلت 

ّي وديكور هذا احلفل الفّنان وليد قّشاش. الفّن
أنغام  املسرح على  اخلرّيجني  الّطّالب  باعتالء  احلفل  ابتدأ 
األخوين  وأحلـــان:  كلمات  (مــن  َقدمُكن»  «َخــّطــة  دبكة 

رحباني، وغناء الكبيرة فيروز). 
الــكــرمــل»  مــدرســة «أورط  ــر  ــدي م ــل  ــف احل فــي  حتــــّدث 
الّتكنولوجّية، األستاذ عادل ملشي، اّلذي رّحب باحلضور 
وعطائهم  الــّدراســّي  الّطاقم  ومجهود  عمل  على  وأثنى 
في  الّنجاح  لهم  ومتّنى  اخلرّيجني  هّنأ  كما  الّال-متناهي، 
على  مؤّكًدا  والعملّية،  العلمّية  احلياتّية،  مسيرتهم 

ضرورة التمّسك بالقيم الّتربوّية إلى جانب التعّلم املهنّي، 
ُمشيرًا إلى أّن مدرسة «أورط الكرمل» من أكثر املدارس 

متّيزًا في البالد.
من: لكّل  احلــفــل،  فــي  مقتضبة  كلمات  وألقيت  هــذا 

 د. ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي في 
بلدّية حيفا) – ممّثًال عن البلدّية؛ ود. جوني منصور، اّلذي 
ا أن تبقى  ًي ّية، متمّن حتّدث عن تاريخ مدينة حيفا العرب
حيفا في ذاكرة الّطّالب، كما هي في وجدان وذاكرة كّل 

من زارها وعاشها.
فقرة  بينها  فنّية مختلفة، من  فقرات  احلفَل  تخّلل  كما 
قّدمها الفّنان بشارة ديب. وفي نهاية احلفل وزّعت الشهادات 
منهم. واملتمّيزين  املتفوّقني  تكرمي  وّمت  اخلرّيجني،  على 

املناسبة،  لهذه  أهدت،  الكرمل»  «أورط  مدرسة  أّن  ُيذكر 
كّل خريج نسخة من كتاب «حيفا الكلمة التي صارت 

مدينة» للمؤرّخ د. جوني منصور.

ــوع  ــذا األســب ــنــني مــن ه ــاح االث احتفل صــب
حّنة  القّديسة  روضة  أطفال   (1.6.2015)
منار  قامت  حيث  العاملّي؛  الّطفل  بيوم 
بتفعيل  ــورة»  األّم ــورا  «ن فرقة  من  سمعان 
األطفال، من خالل فّعالّيات الرّقص والغناء 
مقاطع  ـــ»دي. جي.»، وعرض  ال أنغام  على 

كوميدّية ُمضحكة وُمسّلية.
الفّعالّيات،  هــذه  في  األطفال  شــارك  وقــد 
وسط أجواء من املرح والّسعادة، أعربت عن 
الّسعيد؛  اليوم  بهذا  وسعادتهم  فرحتهم 
املعطاءة،  األم  مــع  األطــفــال  تفاعل  حيث 

املوهوبة واحملّبة، منار سمعان امللّقبة بـ»نورا 
روبير  وزوجــهــا  العمل،  وطــاقــم  ــــورة»،  األّم

سمعان.
حّنة  القّديسة  روضـــة  إدارة  ــّدمــت  وق ــذا  ه
شكرها  جزيل  الّتدريسّية  الهيئة  وطاقم 
على  البسمة  ورسم  وتبرّع  ساهم  َمن  لكّل 
إلى  والّسرور  البهجة  وجوه األطفال، وأدخل 
قلوبهم، دون مقابل.. وخّصت بالّذكر: منار 
وروبير وإيلني سمعان، ُمناي سعيد والّدكتور 

رائد عبيد.
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حّي  في  احلاج»،  الرّحمن  مدرسة «عبد  أسرة   احتفلت 
للمشروع  تتويجّي  بيوم  مؤّخرًا،  احليفاوّي،  احلّليصة 
الرّحمن  «عبد  مدرسة  في  «ألوان»  والّتعّلمّي  الّتربوّي 
احلاج»، وذلك بحضور رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا 
الّنهوض  العام فريد غنامي؛ مدير قسم  املفّتش  ياهف؛ 
خمرة؛  ماجد  د.  حيفا،  بلدّية  في  العربّي  بالّتعليم 
ّية في املدينة؛ شخصّيات  مدراء املدارس الرّسمّية العرب

اعتبارّية وجماهيرّية؛ طّالب وأولياء أمور.
وتخّلل احلفَل، اّلذي جرى في ساحات املدرسة املختلفة، 
املوسيقّية،  كالعروض  املختلفة،  الّنشاطات  من  عدد 
معرض  الكشفّية،  ّية،  الغنائ الرّاقصة،  املسرحّية، 
«ُخذ  ســوق  الّصحّية»،  األطعمة  «مطعم  للكتاب، 

وأعِط»، فّعالّيات رسم، فّعالّيات رياضّية، وغيرها.
وفي تعقيب ملدير املدرسة، املرّبي محّمد عوّاد، عن هذا 
املشروع الّتربوّي، قال: «نعمل في مدرسة «عبد الرّحمن 
احلاج»، إدارًة وطاقَم معّلمني، منذ سنوات عديدة، على 
الّدافعّية،  خاللها  من  نعزّز  عديدة  وبرامج  مشاريع 

الكامنة  الّطاقات  نرعى  إّننا  حيث  ــداع؛  واإلب الّنجاح 
القيم االجتماعّية،  الّتشديد على  في كّل طالب، مع 

كالّتسامح وتقّبل اآلخر، االحترام والعطاء».
وتابع عوّاد قائًال: «نعمل على تطوير املواهب والّطاقات 
املوسيقى واملسرح  الفنون،  الّطّالب من خالل دمج  لدى 
في مواضيع الّتعليم املختلفة.. ويأتي مشروع «ألوان» 
البرامج  هذه  ليتوّج  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  في 
في  عمل  كطواقم  متّيزنا  في  نتمّيز  حّتى  واملشاريع 
املدرسة، فهو مشروع ُملّخص ألّيام القّمة في املدرسة».

واختتم عوّاد حديثه بالقول: «»ألوان» في مدرسة «عبد 
الرّحمن احلاج» هو مشروع مشترك يجمع طواقم العمل 
وعمّال  العمل،  في  الّتعاون  على  تأكيًدا  املختلفة، 
بني  الــّدمــج  خــالل  من  املدرسّية،  ــة  ــرّؤي ال حتقيق  على 
الّتدريس في املواضيع املختلفة، وربطها بعالم  مناهج 
الّطالب - بيئته ومجتمعه - حّتى نعّد طّالًبا يتحّلون 
ّية في املجتمع،  ّية، ويشاركون بفعالية وإيجاب باملسؤول

وخاّصة في احمليط القريب». 

÷u� qz«Ë
اجلُمعة  ــوم  ي «املــالئــكــة»،  حضانة  احتفلت 
الّطفل  بيوم   ،(2015/5/29) املنصرم، 
في  َحزيران  من  األّول  يصادف  اّلذي  العاملّي 

كّل عام.
حضانة  ومسؤولة  ــرة  مــدي مــع  حديث  ــي  وف
ليندا  االحتفال،  هــذا  منّظمة  «املالئكة»، 
مناسبة  فرصًة  وجدتها  «لقد  قالت:  عّبود، 
«املالئكة»  حضانة  أطــفــال  مــع  لالحتفال 
إلدخال  العاملّي،  الّطفل  يوم  في  وأهاليهم 
البهجة والفرحة لقلوبهم ورسم البسمة على 

وجوههم».
وأضافت عّبود: «لقد كان هذا اليوم ُمفعًما 
شمل  حيث  باألطفال،  خاّصة  بفّعالّيات 

لقصص  خـــاّص  كتب  ـــازار  وب نفخ  ــاَب  ــع أل
الّنشر ومكتبة «كل  األطفال من إصدار دار 
قام  كما  عّباسي.  صالح  لصاحبها  شيء» 
من  جّو  وسط  األطفال  بتفعيل  نّفاع  ريــدان 

الفرح والّسرور».
شارك في هذا االحتفال أكثر من 100 طفل 
كبير  وعدد  «املالئكة»،  حضانة  أطفال  من 
عّبروا  اّلذين  واألّمهات)،  (اآلباء  األهالي  من 

عن سعادتهم وسعادة أطفالهم بهذا اليوم.
شارك  من  كــّل  ــود،  عــّب ليندا  وشكرت  هــذا 
وخصوًصا  االحتفال،  هذا  إجناح  في  وساهم 
«البيت املسيحّي» اّلذي رعى هذا االحتفال. 
كّل  لألطفال  ومتــّنــت  ــي  األهــال شكرت  كما 

الّصحة واخلير وخالص احلّب.
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جعل  طمرة اجلليلّية حني  مدينة  مع  صنيًعا  القدر  أحسن  إن  أعرف  ال 
ّية؛ فما شهدناه  أحداثها تتبوّأ هذا األسبوع، مرًّة أخرى، صدارة األخبار احملّل
وزير  زيارة نفتالي بينت،  حول  ومواقفهم  الّناس،  رأي  في  اختالفات  من 
الّتربية والّتعليم اإلسرائيلّي للمدينة، وقيامه بجولة على بعض مدارسها 
وكبار  البلدّية  رئيس  وبرفقة  والّتدريس  العلم  رجال  من  بلفيف  ُمحاًطا 
موّظفيها، سُيطوَى، بعد أّيام، كما طويت زيارات وزراء إسرائيلّيني لقرى 
إلى  الزّيارة  هذه  وسُتنسى  والبعيد،  القريب  املاضي  في  ّية  عرب وبلدات 
أو  أو انتقاًدا  نقاًشا  قد تستدعي  أخرى،  لقرية  بزيارة  آخر  وزير  يقوم  أن 
هجوًما، وقد ال تستدعيه، فما دامت نواطير البالد غّفًال، ستبقى الغلبة 

ملن بيديه العصا، وامليادين ملن َعصى.    
رغم االحتجاجات اخلفيفة، فلقد جنحت زيارة الوزير بينت في طمرة، بينما 
فشلت فيها قبل أكثر من شهر، الفرقة الفلسطينّية املُبدعة «وطن على 
وتر» من إقامة عرض مسرحّي دعيت إلحيائه على أحد مسارح املدينة، 
على  العمل  منّظمو  وأجبر  البعض،  لتهديدات  ا،  ـً ّي عمل رضخت  اّلتي 
إسدال ستائر الهزمية، وإلغاء العرض بُحّجة أّن أعضاء الفريق الفلسطينّي 

املسلمني مّسوا، أحياًنا بعروضهم، اإلسالم وتعاليمه. 
ما  هذا  بينت  أّن  َصرخ  من  فصدق  طمرة.  براري  في  صارخان  صوتان 
ظبات  على  األخيرة،  ّية  االنتخاب املعركة  في  حفر،  حزب،  رئيس  إّال  هو 
واحلّق،  الّشمس  وجه  في  وأشهرها  الّدولة،  عرب  استعداء  سيوفه، آيات 
دومنا ترّدد أو خجل، وصدق، باملقابل، من صرخ: لكّنه يجيء طمرة كوزير 
مسؤول باسم حكومة إسرائيل عن جهاز الّتربية والّتعليم، مبا يوّفره هذا 
نستقبله  أن  واجبنا  ولذلك،  ومراكز؛  وميزانّيات ومالكات عمل  قوّة  من 
قراه، وجنني ما نستحّقه من تعب عرقنا ومن زهر بالدنا ومن  ونحسن 

خير ألهلنا ولبلدنا.
حياتنا،  بها  وواجهتنا  واقعنا  عليها  عوّدنا  اّلتي  املفارقات  من  لعّلها 
مفروشًة  كالّطيف  تبقى  واحد،  بلوٍن  مصبوغًة  البعض  أرادها  وإن  وهي 
فحني  ويغيب،  ميور  وأحياًنا  باألمل  حيًنا  جتود  قزح، ومثله  كقوس 
مضى الطمراوّيون في رحلة تيههم، وكانوا يعزفون كّل على وتره وربابته، 
كانت مدينة سخنني، أخت طمرة وجارتها، حتتفل بفوز فريق شاّباتها ببطولة 
دولة إسرائيل في كرة القدم حّتى جيل 18، واستحقاقهّن، بسبب هذا 
الفوز، متثيل الّدولة في مالعب األمم وفي املباريات اّلتي سيرتفع فيها، 
إلى جانب علم  ليرفرف  بلونيه األزرق واألبيض،  العلم  بشكل طبيعّي، 

دولة سينافس بطلها الفريق الّسخنينّي اإلسرائيلّي البطل.  
يستطيع من يتابع أخبار ُقرانا وُمدننا أن ميأل صفحات من هذه املفارقات 
واحلزن  وللفرح  للتحّديات  وّالدة  فاحلياة  وأكثر؛  بالّدهشة  بالّتالي،  وميتلئ، 
أبناء األقلّية  نحن  وضعّيتنا  في  سيما  ودّفاقة، ال  فّضاحة  وسيرورتها 
اّلتي يفرض واقعها عليها، كّل يوم، حكاية  الفلسطينّية في إسرائيل 
ومسألة وفزّورة ومعضلة. رّمبا كانت إقامة القائمة املشتركة، اّلتي مّثلت 
هذه  أشهر  األخيرة،  الكنيست  انتخابات  في  ّية  العرب اجلماهير  أغلبّية 
ننتظر  مثلي،  ككثيرين  زلت،  ما  ألّنني  املواجهات  أقول  وال  املفارقات، 

كيف سيكبر وسيتصرّف «الّصبّي»!     
فنوّاب القائمة املشتركة، يتصرّفون، على الرّغم من مرور أكثر من شهرين 

لدولة إسرائيل ولقوانينها، وإعالنهم كأعضاء  الوالء  على إقسامهم ميني 
كنيست كاملي الّصالحّية واحلصانة والقوّة، على أّنهم ما زالوا في مرحلة 
عاملي السّيارت أو  من  االستعارة  اقترضنا  ما  إذا  الّتسخني،  أو  الّتليني 
من عالم الرّياضة؛ فلغاية كتابته لم نسمع عن أّي اجتماع جدّي وضعوا 
فيه وبحثوا، بعيًدا عن العناوين والعمومّيات، مجمل رؤاهم السياسّية 
تعيشها  جوهرّية  كقضايا  يرونه  ملا  الوحدوّية  وتعريفاتهم  الّتفصيلّية، 
تواجهها  وجودّية  مخاطر  تكمن  بعضها  في  أّن  علًما  ّية،  العرب األقلّية 
مجتمعاتنا وتهّدد حلمتها وُهوّيتها الوطنّية، كما ولم نسمع عن ماهّية 
أولوّياتهم االجتماعّية والسياسّية املّتفق عليها، وما تفرضه تلك األولوّيات 
ّية عينّية، تستشرف حماية مستقبلنا وبقائنا أعزاء  من برامج عمل نضال
آمنني في بيوتنا ووطننا، وتعطي املواطن العادّي مؤّشرات واضحة خليارات 
وطنّية حينما يفرض الواقع على هذا املواطن حدًثا، كما حصل في طمرة 

والّناصرة وباقة وسخنني وغيرها.  
ّية  العرب اجلماهير  حال  أّن  مؤّكدين  طمأنتنا،  إلى  املتفائلني  بعض  ينزع 
في البالد هو «عال العال»، وكّلما تساَءلنا عن غياب موقف واحد من 
املشتركة في قضّية عاّمة ملّحة، أسكتونا وحّجتهم أّن نوّاب املشتركة ما 
بوئام وسالم، وها هم كاألحّبة في رياض «الزّهراء»، ولم  زالوا يتعايشون 
يخرج منهم «ناشز»، وال زاغ بارح أو صفق سارح، فمن مّنا آمن بالوحدة 
ودعمها، ها هي تتراقص أمامه كالبرق في ليل الّشرق الّدامس.        

لن أفسد على أحد فرحته ولن أكون نبّي غضب، لكّنني، كّلما سمعت 
نحن  أّننا،  تذّكرت  وهاّمة،  مفصلّية  شعبّية  مسائل  في  القادة،  صمت 
بضروب  أجدادنا  وتفّنن  علم املخترة والوجاهة  اخترع  من  أّول  العرب، 
الوحدة  بهجة  أحد  على  أفسد  ولن  ومثيالتها.  من الّشنشبة والّطبطبة 
ومتعة الّشراكة،  لكّنني أخشى من هذه الرّمادّية الّطاغية في مطارحنا، 
فنحن أفراخ  أقوام عشقت الغبار وتغزّلت بغيومه، وألّن الرّمادّية اليوم، 
رديفة للحكمة وللحذاقة والّشطارة، وأخت غابرة وليست عابرة، للّتوفيقّية 

املعاصرة كما هي في علم الّسياسة وإدارة شؤون العاّمة ومصاحلها.
«إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية» كانت حكمة املنصور ملن نصحه بالّتدبر 
قادة إزاء زيارة بينيت، وملاذا  صمتكم  يا  تبرّرون  فبماذا  العجلة،  وعدم 
ال تباركوها ألّن العبرة بالّلب وليست بالقشور؟ وأين املشتركة حني لوحق 
يدعو  ممَّن  املشتركة  وأين  بلداتنا؟  مسارح  وعلى  ُقرانا  في  واإلبداع  الفّن 
على  سخنني  شاّبات  ستهّنئون  وهل  على حلب؟  لتتريك وممَّن يبكي 

نصرهّن؟ وأين.. وأين...؟
ال تقتلونا بضرورة احملافظة على الوحدة، فباسم الوحدة نقبل أن  تستبعدوا 
إذا  وحدتكم  شرعّية  ستبقى  ولكن  هامشّية،  مواضيع  في  نقاشات 
عرّفتم، بدون ترّدد، ما هي املصلحة الُعليا لهذه اجلماهير، وإذا استطعتم، 
متوّحدين بظّلها، مجابهة كّل صوت ال يعمل باسم تلك املصلحة الوطنّية 
دعاتها  تعاطى  إذا  وشرعّية  مبرّرة  وحدتكم  وستبقى  للجماهير،  الُعليا 
ّية وجرأة وحزم، وهذا لن يتّم إّال  مع القضايا اخلالفّية املُلّحة بكّل مسؤول
ًدا على الّسياسّي واالجتماعّي، ألّن  إذا توافقتم على تتويج الوطنّي سّي
«فساد الرّأي أن تترّددوا»، كما عّلمكم قبل قرون، َمن أحّب الغبار مثلنا.

øW� O D� ö � r JM � s � ∫…d L � X �Q 	 5 

f�u� œ«u�

åUHO�ò q�«d*
«حيفا»  صحيفة  إلى  وصل 
ــز  ــرك ـــان صــــــادر عــــن م ـــي ب
القانوني  ــز  ــرك (امل ــة»  ــدال «ع
في  ّية  العرب األقلّية  حلقوق 
إسرائيل)، ملناسبة يوم الّطفل 
َحزيران)،  من  (األّول  العاملي 
ّي  جاء فيه: «في اليوم الّدول

حلماية الّطفل، واّلذي صادف يوم االثنني (1.6.2015)، ينشر 
الّتعليم  جهاز  في  الّتمييز  حول  موقف  ورقة  «عدالة»  مرَكز 
اّلتي  املوقف  ورقة  وحتوي  املبّكرة.  الّطفولة  سّن  في  ألطفال 
مرَكز  من  زهر  واحملامّية سوسن  حّداد  منى  احملامّية  كتبتها 
«عدالة»، على معطيات جمعها املرَكز من مصادر عّدة، تؤّكد 
خطورة الّتمييز اّلذي يعانيه األطفال العرب الفلسطينّيون في 

جهاز الّتعليم في إسرائيل».
كما جاء في البيان أّن «املعطيات اّلتي تتطرّق للعام 2014 
أّن %75 من األطفال البدو في إسرائيل في سّن 3-4 سنوات 
يفتقدون أّي إطار تعليمّي، بينما ال تتعّدى هذه الّنسبة 5% 
الرئيس  الّسبب  أّن  الورقة  تذكر  كما  اليهود.  األطفال  لدى 
الّنقص احلاّد برياض األطفال  الهائلة هو  الفجوة  من وراء هذه 

واملواصالت إلى رياض األطفال املوجودة.»
وكان مرَكز «عدالة» قد توّجه قبل عّدة شهور لوزارة املعارف في 
مطالبة لتجهيز برناَمج مفّصل لتأمني رياض األطفال للقرى 

البدوّية، إّال أن وزارة املعارف لم تقّدم أّي رّد لهذا التوّجه.
وتابع البيان «كما تفيد ورقة املوقف أّن مراقب الّدولة ذكر في 
تقريره للعام 2015 بأّن وزارة املعارف ال ُتصادق إّال على نسبة 
واملدن  القرى  في  األطفال  ريــاض  افتتاح  طلبات  من  ضئيلة 
ا الفتتاح  ّية. على سبيل املثال ال احلصر، ُقّدم 13 طلًب العرب
و2014،   2012 األعــوام  بني  حورة  مدينة  في  أطفال  رياض 
هذه  وتأتي  فقط!  منها   4 املعارف على  وزارة  بينما صادقت 
األطفال على  افتتاح رياض  باملصادقة على  الّضئيلة  الّنسب 
من  أكثر  بنقص  ُيفيد  الّطفولة»  «مرَكز  تقرير  أّن  من  الرّغم 

ّية.» 1,050 روضة أطفال في القرى واملدن العرب
تقرير  أّن  «عدالة»  أصدرها  اّلتي  املوقف  ورقة  في  جاء  كما 
 35 على  يحصلون  اليهود  الّطّالب  أّن  يذكر  الّدولة  مراقب 
يحصلون  العرب  الّطّالب  بينما  ا،  ـً أسبوعّي تعليمّية  ساعة 
وزارة  من  يتلّقون  اليهود  الّطّالب  وأّن  فقط.  ساعة   30 على 
للّطالب  شاقًال   693 مقابل  للّطالب  شواقل   807 املعارف 

العربّي!
واختتمت البيان احملامّية منى حّداد (مرَكز «عدالة») بالقول 
إّن «األبحاث تثبت وجود أهمّية قصوى ملرحلة الّطفولة املبّكرة 
اإلجبارّي  الّتعليم  قانون  أّن  ورغم  وتطوّره.  الّطفل  منّو  على 
سيبدأ تطبيقه ابتداًء من العام الدراسّي القادم على األطفال 
في هذا السّن (3 سنوات وما فوق)، إّال أّن وزارة املعارف لم 

ّية.»  توّفر أّي حلول مناسبة للقرى واملدن العرب
ّية  تتحّمل مسؤول أن  املعارف  وزارة  أّنه «على  حّداد  وأضافت 
وتّتخذ اُخلطوات املطلوبة من أجل تقليص الفجوات بني الّطّالب 
جديدة،  أطفال  رياض  افتتاح  ضمنهم  ومن  واليهود،  العرب 
تخصيص املوارد بشكل متساوٍ، تخصيص ميزانّيات تتناسب 
مع الّظروف الّصعبة للّتعليم العربّي، وتوفير إمكانية وصول 
األطفال البدو من سّن 3 سنوات وما فوق إلى رياض األطفال».
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هي املَقبرة املوجودة في بلد الّشيخ (السهيلي)، واّلتي ُدفن 
معركة  في  استشهاده  بعد  القّسام،  الّدين  عّز  الّشيخ  بها 
شديدة بينه وبني اجليش البريطانّي في جبال يعبد، بالقرب 
حيفا  أهل  من  الكثير  رفــات  تضّم  املقبرة  هذه  جنني.  من 
والقرى املجاورة لها، وقد حيكت املؤامرات املتتالية إلزالتها 
عن الوجود. فبعد عام 1948 اعُتبرت املقبرة تابعًة ألمالك 
الغائبني كباقي األوقاف اإلسالمّية؛ ثّم ّمت حترير هذه األوقاف، 
مبا في ذلك مقبرة القّسام، بداية اخلمسينّيات، وفق اتفاقّية 
الّتعامل  يسهل  كي  قسمني،  إلى  مبوجبها  املقبرة  ُقّسمت 

معها وبيعها!
أو  املقبرة  إزالــة  مبحاولة   1996 سنة  املؤامرات  هذه  وتوّجت 
ّية  قسم منها بُحّجة شّق شارع، ولذلك قادت اجلماهير العرب
مفتوًحا  اعتصاًما  القطرّية،  الّلجنة  رعاية  حتت  البالد،  في 
فوق  من  جسر  ببناء  يسمح  اّتفاق  عن  متّخض  املقبرة  في 
واملؤامرات  الوقت   ذلك  ومنذ  الّشارع.  للشّق  املُعّد  املكان 
ُمستمرّة للمّس بهذه املقبرة بشكل عام، وقبر الّشيخ قّسام

بشكل خاص. 
الّلجان  ُتطالب  ّية  قضائ بدعوى  معدودة  أّيام  قبل  ُصدمنا 
قسيمة  من  القبور  ُتزيل  أن  اإلسالمّية  باألوقاف  املعنّية 
لقرار  تنفيًذا  آخر،  مكان  إلى  ونقلها  دوًمنــا،   15 مساحتها 
محكمة كان قد صدر عام 2000، لتتمّكن بذلك الّشركات 
من  للقسمية  شرائها  بعد  مشاريعها،  تنفيذ  من  الّتجارّية 

الّدولة. 
األحرار  مبشاعر  صارًخا  ا  ـً مّس ُيعتبر  ذاته  بحّد  القرار  وهذا 
وأصحاب الّضمائر من أبناء شعبنا العربّي األصيل، باعتبار 
املّس بُحرمة األموات أخطر من ُحرمة األحياء أو مثلها؛ فال 
اإلجرام،  هذا  مبثل  األموات  على  ُيعتدى  أن  ُيعقل  وال  يصّح 
وال يصّح بيع قبور األجداد، خاّصة وأّنها موجودة في مقبرة 
موقوفة. وال يجوز بيع األرض املوقوفة حسب الّشريعة، ألّنها 
تصبح ُملًكا خالًصا لله. (املوقوف بهذا الّسياق تعني العني 
احملبوسة إما على ملك الواقف وإّما على ِملك الله تعالى)؛ 
بل يجب أن يعّني عليها قّيم أو مجموعة من املتوّلني إلدارة 
الّناس،  هذا الوقف واالنتفاع منه ملصلحة املوقوف وملصلحة 
على أن يبقى املوقوف بعينه قائًما وعلى الغاية اّلتي من 

أجلها أوقف.
وعلى سبيل املثال ال احلصر، فإذا أوقفت أرض لتكون مقبرة 
ال يجوز استغاللها إّال للغاية نفسها. وهذه املقبرة تعتبر من 
تاريخ املجتمع العربّي واّلتي إن أزيلت من تاريخه ال ميكنه 
ّية بكّل  الّنظر إلى مستقبل مشرق. ولهذا فإّن اجلماهير العرب
أطيافها ترفض كّل احملاوالت للمّس بالوقف. وفي ظّل هذه 

احملاوالت يسأل البعض: َمن هو الّشيخ عّز الّدين القّسام؟
لذلك أسوق إليكم نبذًة عن تاريخ حياة الّشيخ عّز الّدين عبد 
القادر مصطفى القّسام. وُلد الّشيخ في قرية ُتدعى جبلة، 
بالقرب من الّالذقّية (سورية)، سنة 1871، ألب يعمل في 
تدريس األوالد القرآن الكرمي في نظام أشبه بالكّتاب. فبعد 

اّلتي  الزاوية  إلى  انتقل  والده  عند  األولى  املرحلة  أنهى  أن 
ُيشرف عليها اإلمام الغزالّي، وهناك أبلى بالًء حسًنا وتفوّق 
عام  الّشريف  األزهر  في  للّدراسة  أبوه  فوّجهه  أقرانه.  على 
1897 رغم فقر العائلة. فتطوّع أحد احملسنني بالّنفقة عليه 
وعلى أخيه فخر الّدين ّمما اضطرّه للعمل في صناعة الهريسة 

ألّن عائلته امتازت بهذه الّصنعة في الّشام. 
وفي أثناء دراسته في األزهر كان يلتحق بحلقات العلم عند 
جمال  الّشيخ  يد  على  تتلمذ  اّلــذي  عبُده،  محّمد  الّشيخ 
كيف  وعرف  خبرًة،  أكسبته  احللقات  وهذه  األفغانّي.  الّدين 
بلده  إلى  أخرى  مرّة  الّشيخ  وعاد  واحلياة.  الّدين  بني  يربط 
سنة 1906، ولكّنه سرعان ما غادرها متوّجًها إلى اسطنبول 
إلى  جديد  من  عاد  ذلك  وبعد  الّتدريس.  أساليب  ليتعّلم 
قريته ليدرّس األطفال من أبناء قريته والقرى املجاورة، فأصبح 
ًة،  من أشهر الوجوه املعروفة في بلده، ألّنه قاد نهضًة علمّي
في الوقت اّلذي كان فيه اجلهل سّيد املوقف. واستمّر به احلال 
االستعمار،  ضّد  ثورًة  فقاد  لسورية،  فرنسا  استعمار  حّتى 
والّشيخ  إبراهيم سنونو  قيادات أخرى، مثل:  فيها  شاركته 
أثر  وعلى   البيطار؛  وعمر  بركات  العلمي وصبحي  صالح 
ذلك ُحكم عليه باإلعدام  بعد تراجع وتقهقر القيادات األخرى 
وُضعف الّثورة، فهاجر إلى فلسطني، وهاجر معه أخوه اّلذي 
حّتى عام 1948، وبعض  عمل إماًما ملسجد ”االستقالل“ 

تالميذه. 
في البداية نزل عّكا ثّم يعبد (قرب جنني) ثّم حيفا، وذلك 
ملسجد  ا  خطيًب حينها  عمل  عائلته.  بــه  حلقت  أن  بعد 
كانت  واّلتي  اإلسالمّية،  اجلمعّية  من  بطلب  ”االستقالل“ 
وأقام  فيها  فدرّس  اإلسالمّية،  البرج  مدرسة  بناء  في  تفّكر 
بنفسه  أشرف  وقد  الّدعوة،  أساليب  كأحد  اإلسالمّي  املسرح 
ان  على متثيل رواية صالح الّدين األيوبّي، وأنشأ جمعّية الشّب
املسلمني بحيفا، وتوّلى وظيفة مأذون شرعّي حليفا والقرى 

احمليطة بها سنة 1930. 
وبعد أن أّسس لنفسه قاعدًة، قاد الّثورة ضّد اإلجنليز. اشتّد 
الزّير،  عطا  وهم:  تالميذه،  من  ثالثة  أُعــدم  عندما  غضبه 
محّمد جمجوم وفؤاد حجازي، فلجأ بعدها إلى جبال يعبد 
فُنقل  حياته.  رحلة  وانتهت  حوصر  وهناك  جنني)،  (قضاء 
ُحمل  عليه،  الّصالة  وبعد  ”اجلرينة“  مسجد  إلى  جثمانه 

على أكتاف الرّجال إلى مثواه األخير.
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بلباس  ذواتهن  يزّين  الّنساء  أّن  «ُأريــد... 
متعاهدات  بنساء  يليق  كما  احلشمة... 
 .(10–9:2 تيم   1) الــلــه...»  بتقوى 
تلميذه  بولس  الرّسول  به  أوصــى  ما  هذا 
تيموثاوس في شأن معاجلة موضوع لباس 
لباسهّن  كــان  هــؤالء  أفسس.  في  الّنساء 
البلبلة  إلثــارة  ا  وسبًب احلشمة  حدود  خارج 
في صفوف املؤمنني. هذا استدعى تنبيًها 
واضًحا ليكون كّل شيء في كنيسة املسيح 
«بلياقة وترتيب» (1 كور 40:14). وما 
أيًضا،  الرّجال  عن  ُيقال  الّنساء  عن  ُيقال 

حيثما كان املظهر ناقص احلشمة.
ال  الّلباس  موضوع  أّن  تقّدم  ّمما  نستنتج 
يخّص املؤمنني واملؤمنات فقط، يلبسون ما 
يحلو لهم، وفق أذواقهم، بل يخّص الكنيسة 
أيًضا. طبًعا لنا أن نختار لبس ما نشاء، 
الكنيسة ال حتّدد لنا ما نلبس بالّتفصيل، 
شرعّي،  لباس  الكنيسة  في  عندنا  ليس 
املــؤمــن وضميره  ــســاس  ــروك إلح ـــر مــت األم
وذوقه، لكْن توجب علينا الكنيسة، ونقول 
الرّسول  يورد  التي  الّصيغة  ألّن  «توجب» 
الفرض.  صيغة  هــي  فيها  كالمه  بولس 
يقول «ُأريُد» وال يقول «أمتّنى» أو «أقترح». 
إًذا توجب علينا الكنيسة أن تلزم احلشمة 
معيارًا لّلباس واملظهر بعاّمة. يتكّلم على 
«لسان  في  واحلشمة،  احلشمة».  «لباس 
العرب»، هي احلياء؛ وفي الّلغة اليونانّية، 
تعني  للحشمة،  املقابلة  ــذوس»،  «إي لفظة 

«اإلحساس باحلياء والرّزانة والوقار».
جتاه  الّلباس  في  ّية  مسؤول إًذا،  هناك، 
االعتبار.  في  ُتؤخذ  أن  ينبغي  الكنيسة 
أوًّال احلشمة تعبير عن التزام املؤمن واملؤمنة 
فرّطت  ما  إذا  ا  ـً تقّي تكون  ال  الله.  تقوى 
ومظهرك.  لباسك  ــي  ف احلشمة  بجانب 
ما  احلشمة  تعكس  أن  ُيفترض  إذ  ا  ًي وثان
املؤمنون  يعطي  الله  تقوى  من  الّنفس  في 
واملؤمنات، بالتزامها، مثًال صاًحلا في الوقار 
والرّزانة وإّال يجرحون اإلحساس باحلياء لدى 
اآلخرين، وُيحدثون بينهم تشويًشا ويكونون 
الّتفريط باحلشمة ُيدخل  عثرة لهم. وثالًثا 
ا يحرّك أهواء  في صفوف اجلماعة روًحا غريًب
غير نقّية في الّنفوس. علينا أن ندرك أّن 
التغاضي عن احلشمة يعني، حتًما، اقتبال 
سلوك  هو  حشمة  بدون  الّسلوك  الفجور. 

بروح الزّنا. هذا قد نعيه وقد ال نعيه. كما 
تعكس املرآة وجه َمن يقف مقابلها يعكس 
يعلمون.  ال  وهــم  الزّنا  روح  الّناس  بعض 
مقبول  الّناس  بني  شائع  هو  ما  أّن  يظّنون 
ما  يّدعون.  كما  املوضة  هي  هذه  وُمشرّع. 
بني  انتشر  لو  حّتى  خطأ،  يبقى  خطأ  هو 
الّناس. إذا ما شاع الفساد بني الّناس فهذا 
نتبع  أن  لنا  مسموًحا  بات  ــه  أّن يعني  ال 
ونحرص  ننتبه  أن  بل  فسادهم  في  الّناس 
حرًصا أشّد على أّال نقع في ما هم واقعون 
فيه. هم يقرؤون في كتابهم ونحن نقرأ في 
كتابنا. لهم أخالقهم ولنا أخالقنا. نظرتهم 

غير نظرتنا.
نسعى  ــرضــان  غ هــنــاك  ــيــنــا،  إل بالّنسبة 
به  نّتشح  مــا  ــالل  خ مــن  حتقيقهما  ــى  إل
الّدفء  لتأمني  هو  الّلباس  أوًّال  لباس.  من 
اجلسد.  لتغطية  ا  ًي وثان للجسد،  املناسب 
الزّينة  وبعض  يترافق  أن  ميكن  هذا  طبًعا 
الزّينة  تكون  أن  املهم  وخفر.  بذوق  املختارة 
هادئة ال صارخة، تبعث الهدوء وشيًئا من 
الفرح في الّنفس، في نفس املتزّين والرّائي 
اإلنسان  لكن  بقانون،  ُيحّدد  ال  هذا  مًعا. 
الّسالك مبخافة الله، بصدق وأمانة، توحي 
مبا  يليق،  ال  ومبا  يليق  مبا  الله  مخافة  له 
هو  الّلباس  ُقلنا  يناسب.  ال  ومبا  يناسب 
لتغطية اجلسد ألّن اجلسد ليس للكشف. 
فقط الوجه هو للكشف. الّناس يتواصلون 
باألجساد.  يتواصلون  والّلسان. ال  بالوجوه 
أو  كشفه  خــالل  من  باألجساد،  الّتواصل 
والّصدر  ــِوْســط  ال ككشف  نتوءاته،  ــراز  إب
إلى  ومــا  والّسيقان  األرداف  شكل  ــراز  وإب
ّية،  ذلك، هذا يجعل الّناس، بطريقة إيحائ
يدخلون في حوار من الفجور. وحده الوجه 
اإلنسان.  فيه  يتجّلى  ــذي  اّل املوضع  هو 
لذلك وحده حوار الوجوه هو املقبول. والوجوه 
الَشعر  وال  باملاكياج  الزّينة  برسم  ليست 
إّال ما كان خفيًفا وهادًئا، وال يغّير املالمح 
نوجد  حّتى ال  للرأس  األساسّية  الّطبيعّية 
على  خَلقنا  ــي  ــت اّل اخلــالــق  ــى  إل مسيئني 
الّصورة اّلتي نحن عليها. أّما اجلمال اّلذي 
ينبغي أن نعّول عليه ونعمل على اقتنائه 

فهو جمال الفضيلة.

(يتبع)
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كثيرًا ما يتحّدث األوروبّيون واألمريكّيون 
العربّي،  العالم  في  والرّشاوى  الفساد  عن 
ــة  ــّي األوروب للّصحافة  يحلو  مــا  ــيــرًا  وكــث
هذا  فضائح  نشر  ــام)  س (العّم  وِصحافة 
أو  العربّي  الوزير  هذا  أو  ذاك،  أو  األمير 
ذاك، وكثيرًا، أيّضا، ما ُتثلج قلوب بعض 
بأمانة  اّدعائهم  عند  الغربّيني،  اإلعالمّيني 
املؤّسسات  في  املسؤولني  كبار  ــالص  وإخ
أحفاد  مــن  ــوا  كــان إن  ّية،  الغرب ــر  ــّدوائ وال
القياصرة أو األمراء، أو من أّي فئة أخرى 
في  بشرّية  أجناس  أّي  أو  اآلري،  للجنس 

ّية واألمريكّية. القارّتني: األوروب
ــا  فــأوروّب ــا.  ذهــًب يلمع  ما  كــّل  ليس  لكن 
يكفي  ما  الفساد  من  فيهما  وأمريكا 
لكتابة مجّلدات، وفضائح الرّشاوى لديهما 
كثيرة ومتعّددة. واملثال على ذلك، فضائح 
اّلذي  (فيفا)،  القدم  لكرة  الّدولّي  االّحتــاد 
بالتر  سيب  الّسويسرّي  رئيسه  استقال 
قبل أّيام من منصبه، بعد أن بلغ الّسيل 
اّلتي  الرّهيبة،  الرّشاوى  الزّبى في فضائح 
ّمت الكشف عنها قبل فترة. وهذه الفضائح 
املاليني  االّحتــاد، ألّن  نطاق  تذهب خارج  لم 
في  كبار  مسؤولني  حسابات  إلى  انتقلت 
ـــا أو في  ـــاد، إن كــان ذلــك في أوروّب االّحت

اّحتادات أخرى تابعة له. 
ــّي  ــّدول ــدم ال ــق ــي اّحتـــاد كــرة ال ــؤول ف ــس م
مليون  مبلغ  طلب  تيماري  راينالد  ُيدعى 
بصوته  اإلدالء  مقابل  يورو  ألف  وستِمائة 
ّية  الّدول املباريات  ــراء  إج مكان  لتحديد 
لكرة القدم في الفترتني 2018 و2022. 
ــة صحيفة  ذّم وعلى  ــر،  آخ مــســؤوًال  لكن 
«نيويورك تاميز» كان أقّل تواضًعا، وطلب 
مبلغ 570 ألف يورو. الّصحيفة نفسها، 
كشفت القناع أيًضا، أّن أمني عام «فيفا» 
العام  في  قــام  فالك،  جيروم  الفرنسّي، 
2008 بتحويل 10 ماليني دوالر أمريكّي 
«فيفا»  رئيس  نائب  ميلكها  حلسابات 

الّسابق املوقوف جاك وارنر.
بداية  كانت  يبدو،  ما  وعلى  احلوّالة،  هذه 
خيط الكشف عن فضائح «فيفا»، وبداية 
املسؤولني  لبعض  اعتقاالت  حملة  لشّن 
في «فيفا»، أيًضا، وذلك قبل يومني من 
اّلذي ّمت  القدم،  الّدولّي لكرة  مؤمتر االّحتاد 
للمرّة  له  رئيًسا  بالتر  انتخاب  إعادة  فيه 
وبشكل  استقالته،  قــّدم  لكّنه  اخلامسة، 

مفاجئ، بعد وقت قصير من انتخابه. 
لكرة  البرازيلّي  لالّحتاد  الّسابق  الرّئيس 
ــكــاردو  ري ـ“فيفا“،  ـ ل واملنتمي  ــدم،  ــق ال
تيكسيرا، اّلذي ظّل 23 عاًما على رأس 
فقد  املالحقة.  أيًضا من  لم يسلم  االّحتاد، 
قام القضاء البرازيلّي بفتح حتقيق باّتهامه 
بغسل األموال واالحتيال بني عامّي 2009 
تهريب  بينها  أخـــرى،  وتهًما  و2012، 
األموال وتزوير وثائق، علًما بأّن تيكسيرا 
البنوك  في  اخلاّصة  حساباته  إلى  أدخــل 
147 مليون دوالر، ال يعرف أحد مصدرها 

احلقيقّي.
رياضة كرة القدم في أملانيا لم تبَق بعيدة 
األملانّي  فالقضاء  بالفضائح.  التورّط  عن 
مسؤولني  ــعــة  أرب مبحاكمة  اآلن  ُمنهمك 
مليون   1.6 بقيمة  رشــاوى  تلّقي  بتهمة 
أملانيا،  في  مباراة   32 تزوير  مقابل  يورو 
علًما بأّن 270 مباراة في أوروّبا يدور اآلن 

الّشّك حولها.
الفضائحّية  ــوّرات  ــط ــت ال لــهــذه  ونتيجة 
ــإّن  ــدم، ف ــق ـــّي لــكــرة ال ــي االّحتــــاد الـــّدول ف
تّتجه  القدم،  كرة  عالم  في  اخلبراء  أنظار 
نهائّيات  بتنظيم  فازت  اّلتي  قطر،  نحو 
وأّن  خصوًصا   ،2022 لعام  العالم  كأس 
تفّجر  بعد  أعلنت،  الّسويسرّية  الّسلطات 
لكرة  الّدولّي  االّحتاد  في  الفساد  فضيحة 
عملّية  في  حتقيقات  جتري  أّنها  القدم، 
اختيار الّدولة املُضيفة للّنهائّيات في كّل 

من 2018 و2022!

املسيحّية  األهلّية  املــدارس  ُتعلن  أن  املتوّقع  من  كان 
ّية اإلضراب  في البالد في مطلع الّسنة الدراسّية احلال
مطالب  مع  املعارف  وزارة  جتاوب  عدم  على  احتجاًجا 
متويل  من  مستحّقاتها  على  باحلصول  ــدارس  امل هذه 
ولم يخرج هذا  تعليق اإلضراب  ّمت  وميزانّيات. ولكن 
القرار إلى حّيز الّتنفيذ؛ إّال أّن موضوع إعالن اإلضراب 
مستقبًال - حسب ما جاء في بيانات الهيئة العاّمة 

للمدارس املسيحّية، لم يزل قائًما وُمحتمًال.
في  األهلّية  ــدارس  امل تظاهرت  املاضي،  األسبوع  وفي 
املعارف  وزارة  سياسة  على  احتجاًجا  القدس  مدينة 
أن  بعد  املسيحّية،  األهلّية  املــدارس  جتــاه  املُنتَهجة 
بتحقيق  املعارف  وزارة  ممّثلي  مع  املفاوضات  فشلت 
مكاتب  أمام  مظاهرة  تنظيم  ّمت  لهذا  ُيذكر.  تقّدم  أّي 
وزارة الّتربية والّتعليم مبشاركة املعّلمني وطّالب املدارس 
ورجال دين وأولياء أمور الّطّالب وشخصّيات اجتماعّية

 وأعضاء كنيست.   
املعارف حول هذه  بيان أصدرته وزارة  اّتضح من خالل 
الّتربوّية  املؤّسسات  لهذه  الكامل  الّدعم  أّن  القضّية 
اجلماهيرّي،  بالّتعليم  أسموه  ملا  بانضمامها  مشروط 
وأّن املديرة العاّمة للوزارة ميخال كوهني، عقدت لقاءات 
مشتركة مع األمانة العاّمة للمدارس املسيحّية، طرحت 
خاللها عّدة حلول لهذه القضّية، منها: احملافظة على 
مكانة هذه املدارس كونها مؤّسسات معترف بها وغير 
وبالّتالي  ممّيزة،  مدارس  إلى  بواسطة حتويلهم  رسمّية 
تقوم وزارة املعارف بدعم تلك املؤّسسات متاًما كما هو 
احلال في املدارس املمّيزة واخلاّصة اّلتي حتظى بالّدعم 
احلكومّي؛ أو ضّم هذه املدارس للّتعليم اجلماهيرّي مع 

احلفاظ على طابعها العاّم.  
ــســات  ــو املــؤّس ــان املــذكــور رفـــض ممــّثــل ــي ــب ــســب ال وح
دعم  سؤال  ُطرح  وعندما  االقتراحات.  تلك  الّتعليمّية 
املدارس الّدينّية اليهودّية مثل مركز ”معيان“ للّتعليم 
الّتوراتّي ومركز ”الّتعليم املستقل“، جاء الرّد بأّن هذه 

ّية.  املدارس مموّلة مبوجب قانون ”أسس ومبادئ امليزان
قد  ”جهيزة  تكون  املعارف  وزارة  قبل  من  ــرّد  ال بهذا 
ومبادئ  أسس  فقانون  َخِطْيٍب»!؛  ــِلّ  ُك ــْوَل  َق َقَطَعْت 
ّية ينّص على ذلك، ملاذا.. كيف؟! وهل هذا هو  امليزان
متييز فاضح وسياسة الكيل مبكيالني؟! فيأتينا الرّد: 

هكذا ينّص القانون.. وبهذا ينتهي الّنقاش!!  
بدون أدنى شك، املدارس األهلية تواجه أزمة مالّية صعبة 
تنتهجها  اّلتي  اخلانقة  االقتصادّية  السياسة  بسبب 
إدارات  حّق  ومن  األهلّية،  املــدارس  جتاه  املعارف  وزارة 
مستحّقاتها،  على  للحصول  تسعى  أن  املدارس  تلك 

أسوة بباقي املدارس في البالد. وبدون أدنى شك، فإّن 
االقتراحات اّلتي تقّدمت بها وزارة املعارف من شأنها 
أن ُتلغي خصوصّيات تلك املدارس، اّلتي ساهمت منذ 
والّتعليمّية  الّتربوّية  املسيرة  في  عام  مئة  من  أكثر 
ومكانة  دور  لتهميش  محاوالت  فهنالك  البالد.  في 
الرسمّية  الّدوائر  قبل  ومن  املجتمع،  في  املدارس  هذه 

بشكل خاص. 
األهلّية هذه احملنة، وتعمل على  املدارس  تواجه  حّتى 
مواجهة التحّدّيات اّلتي تتعرّض لها، عليها أن تّتخذ 
املفروضة  التحّديات  مع  تتالَءم  صرامة  أكثر  خطوات 
عليها. من ضمن هذه اخلطوات، واّلتي ّمت الّدعوة لها 
من قبل، أن تعلن املدارس األهلّية اإلضراب املفتوح إلى 
أن تسّدد كاّفة مستحّقاتها، ألّن هذه اخلطوة ستسّبب 
توّفر  األهلّية  فمدارسنا  الرّسمّية؛  للّدوائر  إحــراًجــا 
ميزانية هائلة على الدوائر املُلزَمة أصًال بفتح مدارس 
لكاّفة الّطالب، وهذا الفراغ اّلذي سيحدثه إغالق تلك 
تلك  حقوق  لتحقيق  ــع  األجن الوسيلة  هــو  ـــدارس،  امل

املدارس، وليس إعالن مظاهرة ليوم واحد فقط.  
أن  ميكننا  أو  ــدارس،  امل تلك  عمل  مناقشة  ميكن  رّمبــا 
األمر  فهذا  ــدارس؛  امل تلك  أداء  وتطوير  حتسني  نقترح 
ممكن من منطلق حرصنا على تلك املؤّسسات الّتربوّية 
الّشامخة، اّلتي خدمت مجتمعنا في أحلك الّظروف. 
أّما أن ُيفرض عليها أمر الوصاية وتهميش مكانتها، 
من  نتكاتف  أن  جميًعا  وعلينا  مرفوض،  أمر  فهذا 
نكون حصنها احلصني،  وأن  املدارس،  أجل حماية هذه 
اّلتي  وإجنازاتنا  مؤّسساتنا  من  يتجزّأ  ال  جزء  فهي 
اّلــذي  العريق  تاريخنا  ومــن  عليها؛  احملافظة  يجب 
نعتّز ونفاخر به. ومحاولة إضعاف تلك املدارس، كمن 
ثة  يحاول اقتالع جذور شجر الّسنديان والزّيتون املتشّب
ثرواتها،  عن  تتخّلى  أن  تأبى  األرض  ولكّن  ــاألرض،  ب
اّلتي احتضنها،  وتلك األشجار تأبى أن تغادر األرض 
العواصف  عليها  تقوى  لــن  ــة  ــيّ األزل العالقة  تلك 

والرّياح العاتية. 
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الرّوح  جتعل  اخليال،  مبفردات  ُمْخضّلة  رسالة  هي 
حتّلق فوق الّسحاب، تومض العيون وجتعل النَّفس 

تستقّر بني ُسرر الّلذة وغرر الّنْشوة..
نعم! احلديث عن رسالة الّتوابع والزّوابع البن ُشهيد 
جتمع  اّلتي  ـــ.،  ه  426 عام  املتوّفى  األندلسّي، 
الّطالوة  الواقع واخليال، بأسلوب يتمّيز بشّدة  بني 
وقوّة احلبكة والّنظم اُحملكم وجزالة األلفاظ وفخامة 
الّسرد.. تسودها روح الّتهّكم واملرح، وتخّيم عليها 
إلى  الّنّقاد  بعض  ويذهب  هــذا  الّدعابة.  أفانني 
اإلسالمّي الّتأثير  فيه  ظهر  أدبّي  عمل  أّول  أّنها 

بصورة جلّية.
ّية في عالم اجلّن..  فالرّسالة عبارة عن رحلة خيال
كيفّية  ُشَهيد  بن  أحمد  عامر  أبو  فيها  يحكي 

التقائة بشياطني الّشعراء الّسابقني.
يتبع  ما  أي  تابع/تابعة،  ومفردها  الّتوابع،  من 
زوبعة،  ومفردها  الزّوابع  ومن   .. اجلــنّ من  اإلنسان 

وتعني اسم شيطان أو اسم رئيس اجلّن!!
ّية بني الّتوابع  وُيجري فيها مؤّلفنا املساجالت األدب
والزّوابع، إضافة إلى املُناظرات بينُه وبني ما يجده 

من مخلوقات في العالم اّلذي انتقل إليه..
هو  الّساخنة  احلــوارات  هذه  في  فاملنتصر  وطبًعا، 

صاحب الرّسالة.
ال يخفى على قارئ الرّسالة بحًثا عن سبب بروز 
تأّثرها بالّتراث اإلسالمّي، ألّن ابن ُشهيد جرى في 
اّلتي  واملعراج“  ”اإلسراء  ــْدي  َه على  هذه  رسالته 
الّسماوات  إلى  (ص)  الرّسول  صعود  عن  حتكي 
على ظهر ُبراق يسبق الرّيح، وفي ُصحبته املالك 
جبريل عليه الّسالم.. وهناك رأى عاًملا غير عاملنا 

اّلذي نعيش فيه.
وهذا ما حدث مع ابن ُشَهيد اّلذي امتطى فارُسُه 
جواًدا أدهم من جياد اجلّن املعّتقة اّلتي متخر ُعباب 
الفضاء.. فنقلُه في وَْمضة عني إلى عالم غير عامله 
وَسكن غير سكنِه، ليلتقى بعدها بشياطني األدب 
وشيطان  اجلاحظ  شيطان  مثل  الّشعر..  وأساطني 
احلميد  عبد  وشيطان  الهمذانّي  ــان  ــزّم ال بديع 

الكاتب و.. و.. و.. 
ُبّد أن نسّجل ونحن بصدد احلديث عن رسالة  وال 
في  الهمذانّي  فعله  يء  الشَّ نفس  أّن  ُشهيد،  ابن 
و“املقامة  البشرّية“  و”املقامة  ”املقامة اإلبليسّية“ 
و”املقامة  املضيرّية“  و”املقامة  احلمدانّية“ 

البغدادّية“.
يؤّكدون  والّدارسني  الّنقاد  من  عدًدا  جعل  ما  وهذا 
بديع  مقامة  ففي  بالهمذانّي؛  ُشهيد  ابن  تأثير 
أّن عيسى بن هشام أضّل  نقرأ  الزَّمان اإلبليسّية 

فيه  ُخِضرٍ،  بواٍد  فحّل  عنها،  يبحث  فذهب  إبالً، 
يانعة،  وأثمار  باسقة،  وأشجار  مصردة،  أنهار 
وأزهار منوّرة، وأمناط مبسوطة.. وإذا شيخ جالس، 
ابن  فجالسه  إبليس،  الّشيخ سوى  هذا  يكن  ولم 
هشام وطِفقا يرويان األشعار المرئ القيس، وُعبيد، 

ولبيد وَطرفه وأبي نوّاس..
رسالة  ”أّن  الّشْكعة  مصطفى  الّناقد  ذهب  لذلك 
للهمذانّي  ُشهيد مقتبسة من مقامة قصيرة  ابن 
شّكلت  واّلتي  اإلبليسّية“،  ”املقامة  باسم  ُتْعرف 

ُنواة حقيقّية لرسالة الّتوابع والزّوابع“!
ثّم أضاف عدد آخر من الّنقاد بأّن وصف األُوزّة عند 
ابن ُشهيد متأّثر بوصف الفرس عند الهمذاني في 
اجلاحظ  بالغة  وكذلك وصف  احلمدانّية“؛  ”املقامة 
وعبد احلميد الكاتب في ”الّتوابع والزّوابع“ متأّثرة 
بوصف بديع الزّمان لبالغة اجلاحظ وابن املقّفع في 

مقامته ”اجلاحظّية“..
ُيْشبه  ُشهيد  ابن  عند  واملــاء  احللوى  وصف  حّتى 
ما جاء في مقامتي الهمذانّي: ”املقامة املضيرّية“ 

و”املقامة البغدادّية“..
أّما الّدكتور أحمد هيكل فقد تناول بأبحاثه عن 
ألبي  الغفران“  ”رسالة  عالقة؛  موضوع  الرّسالة 
العالء املعرّي، واّلتي ظهرت في فترة الحقة لظهور 
رسالة ”الّتوابع والزّوابع“، تناول عالقة رسالة املعرّي 
الّلتني  الرّسالتني  بــأّن  ليؤّكد  ُشهيد  ابن  برسالة 
ارتوتا  قد  زمنّيتني مختلفتني،  فترتني  ظهرتا في 

من نبع تراثّي إسالمّي عربّي واحد.
ثّم يضيف بأّن املعرّي حني وصلته رسالة ”الّتوابع 
يؤّلف رسالة أمنت سرًدا منها  أن  والزّوابع“، صّمم 
واملعراج“،  ”اإلسراء  قّصة  بدّقة  فراجع  ُيقال!!  كما 
وربط بينها وبني ما سمع وقرأ من األدب اليونانّي 
القدمي، ألّنه أراد أن تشمل رسالته ”اجلّنة والّنار“ 

في آن!
ومن اجلدير إضافته في هذا املوضوع أّنه من األهداف 
اّلتي سعى إليها كّتاب املغرب العربّي ومن قبلهم 
من  ُيْصدرونه  كانوا  ما  خالل  من  األندلس  ــاء  أدب
منجزات إبداعّية على مختلف أنواعها، هو إعالء 
شأن إبداعهم اّلذي رأوا أنَُّه ال يقّل شأًنا عن املشرق 

العربّي.
هذا باإلضافة إلى إيراد ما تقوله املصادر واملراجع 
والزّوابع“،  ”الّتوابع  رسالة  من  وصلنا  ما  ــأّن  ب

ناقص...!
فهو موجود في املجّلد األّول من ذخيرة ابن بّسام، 
كتاب  في  البستانّي  بطرس  بنشرِه  قــام  واّلــذي 
مستقّل صّدرَُه بدراسة منه عن ابن ُشهيد ورسالته.

w{U*« Íb�—
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

أعلنت سلطة اآلثار عن نتائج بحث أُجري على 
مكتَشف أثرّي، يحمل رسًما منحوًتا يعّبر عن 
حتمل  منحوتة  أقدم  وهو  موسيقّي»،  «مقطع 
هذا الّنوع من الرّسوم، ّمت العثور عليها، حّتى 

اآلن، في بالدنا.

ÒÍdŁ_« n ÓA²J*«
الفّخار  من  ختٍم  على  املنحوتة  الرّسمة  تظهر 

يعود إلى عصر البرونز القدمي (3500–2200 
ق.م.). ّمت العثور على هذه الّتحفة عام 1970 
خالل مسح أثرّي أجراه باحث سلطة اآلثار رافي 
فرنكل، في املوقع األثرّي الّتابع إلى املستوطنة 

ّية «بيت هعيمق».   احلال
رسٍم  عن  يعّبر  الفّخار،  قطعة  على  الّنقش 
امللك  بني  املقّدس»  ــزّواج  «ال الباحثون  يسّميه 
واآللهة في بالد ما بني الّنهرين. وتشمل الرّسمة 
أنغام  إلى رقصة على  ُتشير  املنحوتة عباراٍت 
موسيقّية، وتعّبر عن الّلقاء بني امللك واآللهة، 

والعالقة اجلنسّية بينهم.
ختٍم  ــوســاطــة  ب اخلـــزف  على  ــمــة  ــرّس ال ُنقشت 
سلسلٍة  شكَل  أعطاها  ّمما  الّشكل،  إسطوانّي 

ــم  ــرّس ال ــر  ــظ (أن ــات  الــّشــخــصــّي مــن  متواصلة 
ميكن  حيث  املرفقة).  الّصورة  في  الّتوضيحّي 
مشاهدة ثالث نساء ضمن الّنقش، واحدة منهّن 
كما   - أشبه  أداة  على  تعزف  ــي  وه جالسًة 
في استعماله  شاع  ــذي  اّل بالقيثار،   – يبدو 

 العهد القدمي.

n ÓA²J*« W ÒOL¼√
وفًقا ملا صرّح به باحثو سلطة اآلثار، د. 
يانير مالفسكي ومنرود  باز، د.  إسحاق 
أقدم  هو  املكتَشف  هذا  فإّن  جتسوف، 
مقطوعة  عن  تعّبر  رسمًة  حتمل  حتفة 
نتائج  الباحثون  عرض  وقد  موسيقّية؛ 
ــّي حول  يــوم دراس دراستهم هــذه، خــالل 
والّسموم  املوسيقى  «اجلنس،  موضوع 
في العصور القدمية» واّلذي جرى، نهاية 
سلطة  بني  بالّتعاون  املــاضــي،  األســبــوع 

اآلثار واجلامعة العبرّية في القدس.
بالقول:  بحثهم،  نتائج  عن  الباحثون  وصــرّح 
«كما يبدو فإّن الّتحفة تضيف إلى معلوماتنا 
الّدينّية  الرّموز  عن  جديدة  إضافّية  معلومات 
خالل  إسرائيل  أرض  في  شائعة  كانت  اّلتي 
مهّم  املكتَشف  وهذا  القدمي.  البرونزّي  العصر 
ُعرف  لطقس  رسًما  حتمل  حتفة،  أقــدم  لكونه 
اسم  حتت  (الــعــراق)  الّنهرين  بني  ما  بالد  في 
االّحتاد  ّمت  الّطقس  املقّدس». خالل هذا  «الزّواج 
الرّمزّي ما بني امللك واآللهة.  وقد شمل الّطقس 
املوسيقّية،  املعزوفة  بينها:  من  مراحل،  عــّدة 
بني اجلنسّي»  و»الّتزاوج  اخلمرة،  شرب  الرّقص، 

 امللك واآللهة. 
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وخبراء  اء  األطّب من  كبير  عدد  يجمع 
الّتغذّية على أّن املرأة يجب أن تخسر نحو 
مرحلة  بعد  وزنها  من  كيلوغرامات   10
رشاقتها  إستعادة  لهدف  وذلك  الوالدة، 
والعودة إلى وزنها الّطبيعّي. هذا وحترص 
معظم  الّنساء على التخّلص من الّدهون 
املتراكمة بعد الوالدة، واّلتي ُتختزن بشكل 
يؤّدي  ما  احلمل،  مرحلة  خالل  طبيعّي 

إلى زيادتها في الوزن. وفي سياق ُمّتصل 
يتطّلب جسم املرأة من 5 إلى 6 أشهر الستعادة 

«صالبته»، ونحو 9 أشهر تقريًبا، الستعادة رشاقته ونحافته الّسابقة.
وتنشيط عملّية حرق  لتعزيز  فعلها  ُميكنِك  اّلتي  األمور  هنالك عدد من 

الّدهون في جسمك، في فترة ما بعد الوالدة. 
Òw Ò×� Òwz«cž ÂUE½

وتفادي  الغذائّي،  نظامك  إلى  الّتوازن  بإعادة  االهتمام  عليك  بدايًة، 
الوجبات، من خالل اإلبتعاد عن احللوى والبسكويت  املأكوالت بني  تناول 
واستبدالها  الّدهنّية،  واملواد  الّسريعة  بالّسّكرّيات  الغنّية  والشوكوالطة 
بالّطاقة  جسمك  متّد  اّلتي  الّطازجة،  الفاكهة  من  مقبولة  بكمّيات 
الوزن  خسارة  في  األمر  هذا  يساهم  وبالّتالي  الّضرورّية؛  وبالفيتامينات 
لتر  املياه،  من  وافرة  كمّيات  شرب  وعليك  هذا  وسليم.  صّحّي  بشكل 

ا، فهذا كفيل بإعطائك اإلحساس بالّشبع. ـً ونصف اللتر يومّي
ّية الّضرورّية لك، من دون اإلفراط في تناول الّطعام،  ولتأمني  العناصر الغذائ
ميكنك حتضير وجبات كاملة ووضعها في الثّالجة، ويجب اعتماد الّطهو 
ينصح  كما  الّشّي؛  أو  البّخار  على  الّطهو  مثل:  دهنّية،  مواّد  دون  من 
اخلبراء بالّلجوء إلى الّنشوّيات والبقول، فهي تزوّدك باأللياف والّسّكرّيات 

البطيئة، وتعطيك اإلحساس بالّشبع لساعات عّدة.
·bN�« b¹b%

إّياِك  ولكن  ومقبول،  معقول  هدف  هو  األسبوع  في  غرام   500 فقدان  إّن 
تخفيف وزنك وفق الّنمط اّلذي يريحك، وتفادي اّتباع حمية قاسية.

W{U¹Òd�« WÝ—U2
ملمارسة  الكافي  الوقت  بإيجاد  لك  تسمح  لن  األمومة  مهّمة  أن  شّك  ال 
من  ساعة  نصف  تخصيص  ميكنك  أّنه  إّال  بانتظام،  الرياضّية  الّتمارين 
وقتك، كّلما سنحت لك الفرصة لذلك، ملمارسة الرّياضة. وال شّك في أّن 
أربعة أّيام أسبوعّية تشّكل بدايًة جّيدة لِك. ولكن قبل البدء بالّتمارين 
الرّياضّية، إستشيري طبيبك االختصاصّي بشأن الّتمارين الرّياضّية اّلتي 
ترغبني ممارستها، في حال شعورك بغثيان أو دوار أو نزيف أو أّي ألم عليك 
أوزاًنا  حتملي  ال  مّتصل  سياق  وفي  عنها!  طبيبك  وإخبار  فورًا  التوّقف 

ثقيلة على اإلطالق في هذه املرحلة بالّذات. 
تذّكري أّن ممارسة الرّياضة بعد الوالدة مباشرًة ليست جّيدة؛ يفّضل البدء 
بالّتمارين بعد ُمضّي أكثر من شهر على الوالدة، ألّن طبيعة جسمك بعد 
الوالدة حتتاج إلى راحة معّينة، لذا يجب عليك الّتركيز بعد الوالدة مباشرًة 

على الّتغذية الّصحّية لك ولطفلك اجلديد.
ميكنك، على سبيل املثال، ممارسة رياضة املشي اّلذي ُيعتبر من الّتمارين 
الوزن بشكل  بذلك  إذ ستخسرين  ا،  ـً يومّي ملّدة ساعة  الوالدة،  بعد  املهّمة 

منطقّي، وُتبعدين عنك الّضغوطات اليومّية خالل هذه املرحلة بالّذات!
WÒOFO³ ÒD�« WŽU{Òd�«

سعرة   500 بنحو  يقّدر  ما  بحرق  كفيلة  وحدها،  الّطبيعّية  الرّضاعة  إّن 
ا، وبالّتالي تسهم في تقليل وزنك واستعادة رشاقتك أيًضا،  ـً حرارّية يومّي
فإنتاج احلليب ُيعّد عملّية حيوّية ُمستهِلكة للّطاقة، فهو طريقة طبيعّية 

لسحب مخزون الّطاقة والّدهون من اجلسم.
وفي أثناء اإلرضاع ُينتج هرمون «األوكسيتوسني»، وله تأثير على الرّحم، 
حيث يساعد على استعادة الرّحم حلجمه الّطبيعّي، كما كان قبل احلمل.

اّلذي اكتسبِته خالل احلمل واستعادة  أخيرًا وليس آخرًا، إّن خسارة الوزن 
ال  لذا  ا؛  تقريًب وسنة  أشهر   9 بني  ما  يحتاج  الّطبيعّي،  ووزنِك  رشاقتِك 
تيأسي في حال عدم حصولك على الّنتيجة املرجوّة قبل هذه الفترة. أّما 
في حال عدم حصولك على مبتغاِك في غضون عام، ميكنك عندئٍذ الّلجوء 

إلى اختصاصّي/ة تغذية لهدف اّتباع نظام مخّصص لك.
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حشرجة..
أرواح تأبى املغادرة.

مثل كّل األحالم الّنائمة.. 
على رفوف الّنسيان..

قبل املناظرة.
تعود مع القطيع..

بحكم العادة.
في كوكبة من الّذاكرة.
حفروا على الّطريق..

متيمة.
تغّرد في ضباب املتاهة.

عن مرابط يرسم
على ذيل طائرة.
دّخان وبّخور..

يرافق الوالدة
في عناوين..

تشبه الفضيحة
بني أنياب املراقبة.

يرّوج ملخاض جديد..
َيسمح.. بالّرؤية.

*****
سّيدة..

على بابها ثالثة..
أقفال.

أطارح األّول شذوًذا..
يرتخي.

ألعن الّثاني ناقًدا..
يهوي.

أسّلم الّثالث أصفادي..
يلتحم بها..

ويختفي.
أحّررها في قلبي.

جنني يأسرني..
ويغويني.

نتيه مًعا..
في الّشهوة.

نبحث في الّليل
عن العشق..
بني األموات.

ههنا..
جتدون الّسّيدة..

عاريًة.
مثل سهام الّنور اآلتية

من احلرّية..
تعّبد لنا الّطريقة

في مراحل املسيرة
ال عبد وال سّيدة
تكون الّرسالة!

(حيفا/طمرة) 
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األستاذ  ــرحــوم  امل تأبني  حفل  حضور  شــرف  لي  كــان 
ــا،  ــراًج وإخ مضموًنا  مهيب  حفٌل  سويطات.  عيد 
املتكّلمون  أشاد  ونوًعا.  ا  ـً كّم ٍز  ّي ُمم بجمهور  إكتمَل 
بإخالصه،  بلطفه،  ــوا  ــوّه ون الــكــرمي،  الفقيد  مبناقب 
اّلتي  وطنّيته  وبــصــدق  بانفتاحّيته  ّيته،  بإنسان
ملْسناها ونلمُسها من خالل عالقته باألرض واإلنسان. 
أم  اخلــاّصــة  أرضــه  أكــانــت  األرض،  نايف  ــو  أب أحــّب 
ذلك.  ــرو في  غ بها، وال  ــَك  ــّس ومت ـــاف،  األوق أراضــي 
جذورنا  هي  أيًضا،  والعاّمة  اخلاّصة  أرُضنا  يست  أولَ
األستاذ  أحــّب  كما  وطننا؟  أرض  في  ــا  ُجتــّذرُن اّلتي 
ُمخلٍص  كعامٍل  دوره  بتأدية  فقام  تالميذه،  عيد 
اليوم  تالميذ  يَس  أولَ والّتعليم.  الّتربية  حقل  في 
وطننا؟  ــي  ف مستقبلنا  ــاة  ــن وب ــّد  ــغ ال ــاب  ــب ش ــم  ه
ــــــّذات ال  ــــــال ــــاق ب ــــي ــــّس ــــــذا ال ــــــي ه وهــــنــــا، وف
ــيــة: الــّتــال ـــّق  احل ــشــهــادة  ب ـــي  أدل أن  إّال  أستطيع 
أعمُل  ــذاك  آن وكنُت  نايف،  املــرحــوم  جنله  ــاة  وف بعد 
قائًال  نايف  أبو  ــّي  إل توّجه  حيفا،  بلدّية  إدارة  في 
توفيٍر  وأنا، مشروع  زوجتي  حينه،  في  لي: «فتْحنا 
هذا  في  اآلن  حّتى  جتّمَع  اجلامعّية.  نايف  لدراسة 
عن  نايف  ــو  أب توّقف  ـــال».  امل من  مبلٌغ  الّصندوق 
بِعباراٍت  كالمه  تابع  أن  لبث  ما  ثّم  ُبرهة،  احلديث 
راح  وقد  اآلن  ــا  «أّم قائًال:  الَعَبراُت،  تخنُقها  كــادْت 
ألمورنا  املبلغ  بهذا  نتصرّف  ال  أن  فبوِدنا  نايف، 
اخلاّصة، إّمنا أن نصرفه في مشروع يخّلد ذكرى نايف».
األصــدقــاء  ــطــة  «راب ــى  إل ينضّم  أن  عليه  اقــتــرحــُت 
حيفا،  بلدّية  في  أقمناها  قد  كّنا  اّلتي  الــعــرب»، 
املعطائني  العرب  حيفا  أبناء  من  كرمية  كوكبة  مع 
بلدّية  مع  بالّتعاون  أنفسهم،  على  أخــذوا  اّلــذيــن 
الــّدراســة  لتعزيز  ــدوق  ــن ص ــة  ــام إق ــة  مــهــّم ــفــا،  ــي ح
احليفاوّيني. العرب  الــّطــّالب  ــاط  أوس في  اجلامعّية 

 قِبَل األستاذ عيد اقتراحي، فانضّم على الفور إلى 
الّتبرّع  على  الكرام،  زمالئه  ككّل  وحــرص  الرّابطة، 
عليه.  مّتفٍق  مالّي  مببلغ  ا  ـً سنوّي الّصندوق  لهذا 
أعضاء  الكرام  وزمالئه  األستاذ عيد  وبفضل  وهكذا، 
رابطة األصدقاء العرب، وبدعٍم مالّي من بلدّية حيفا، 
الّتعليمية  املنح  صندوق  استطاع  النّدّية،  ملبدأ  وفًقا 
-1994) متتالية  ســنــوات  عشر  خــالل  يــقــّدم  أن 

عرب  لطّالب  تعليمّية  منحة  ألف  نحو   ،(2003
ومادّية  علمّية  ملعايير  (وفًقا  مستحّقني  حيفاوّيني 
نحو  مقدارها  ّية  إجمال بقيمة  ــرّابــطــة)،  ال حّددتها 
في  منحة  100(ِمائة)  مبعّدل  أي  شيكل.  مليوني 
 2000 هو  منها  كّل  قيمة  ومعّدل  الواحدة،  الّسنة 
ساعة  ألف  أربعني  الّصندوق  هذا  قّدم  كما  شيكل. 
العربّي احليفاوّي،  املجتمع  عمل تطوعّية في خدمة 
بتقدمي  التزم  تعليمّية  مبنحة  فاز  َمن  كّل  ألّن  وذلك 
دائرة  ومتابعة  بإشراف  تطوعّية  عمل  ساعة  أربعني 
هذا  أّن  البيان  عن  غنّي  حيفا.  بلدّية  في  الّتطوّع 
احليفاوّي  العربّي  للمجتمع  ــره  وّف وما  املهم  املشروع 
بكّل أطيافه، من منح تعليمّية وساعات تطوعّية، 
وكرمهم. ــطــة  ــرّاب ال أعــضــاء  ــوال  ل ليتحّقق  ــان  ك مــا 

واسعة  ــًة  ــم رح ســويــطــات  ــاذ عيد  ــت األس الــلــه  رحــم 
ــرام أعــضــاء رابطة  ــك ــه ال ــالئ ــار زم ــم ــي أع ـــال ف وأط
ــحــوا قـــدوًة  ــصــب ــى أن ي ــس ـــرب، ع ـــع األصـــدقـــاء ال
ا. ـً وقطرّي ا  ـً ّي محل العربّي،  مجتمعنا  في  ُحتتذى 
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َر  رَّ َق ــارَّةِ،  اْحل ِف  ْي الصَّ ــاِم  أَّي ــِد  أََح ي  ف
ِل  مُّ َحتَ َعلى  قاِدًرا  ُعْد  َي ْم  َل ُه  أَنَّ األََسُد 
ا  إفريقي ِف  ْي َص ــاِم  أَّي ِمْن  ــَر  آَخ ــْوٍم  َي

ِة. َب َتِه ُمْل ـ اْل
ِلْلَمناِطِق  ــٍر  ــَف َس ـــَرَة  ـــْذِك َت ــَز  ــَج َح
ْرَعٍة  ُس ِب ُه  اَرَت يَّ َس ــاَد  َوق ِة،  يَّ ماِل الشِّ

َمطارِ. ـ ى اْل فاِئَقٍة إل
َنَصَحُه أَْصِدقاؤهُ:

َسَك  َنْف ْئ  َدفِّ تاءِ،  الشِّ ْرَد  َب ــَذْر  اِْح  -
َجرِ! َد َكاْحلَ َتَجمَّ ْي ال َت ًدا َك يِّ َج

َر  اْسَتْأَج أَالْسكا،  ى  إل ــُد  األََس َوَصــَل 
َحَطٍب  ــَأُة  ــْدَف ِم يها  ف َرًة  َصغي ًة  ُشقَّ
اِة  ي ِباْحلَ َع  َمتَّ َت َي أَْن  َر  ــرَّ َوَق َرةٌ،  ي ب َك

ُهناَك.
ــوادي  ن زاَر  ــِه،  ــراِن ــي ج ـــَع  َم َه  ـــزَّ ـــَن َت

ــَص  َرَق ــَرةِ؛  ــُك ــاْل ِب ِعَب  َل اَحةِ؛  ب السِّ
أَْوقاًتا  َوَقضى  ــِرَب  َوَش ــَل  َوأََك ى  َوَغّن

ِرْفَقِتِهم. َدًة ِب َسعي
ِر  َظْه َعلى  ٍة،  ِريَّ َنْه ٍة  َل رِْح ــالَل  َوِخ
َة  َب َب الدِّ ــَد  شــاَه َرٍة،  َصغي َنٍة  َسفي
َة  يَّ ِع ي ب الطَّ َر  َمناِظ ـ َواْل ْيضاءَ،  َب اْل
ى  ماءِ، َوعاَد إل ـ ّالالِت اْل ـَ َبَة، َوش الَّ اْخلَ
ي  ف ــراَرُه  َق أَنَّ  ِمْن  ٌد  َتَأكِّ ُم َو  َوُه ِتِه  ْي َب
راٌر صاِئٌب. الِد َق ِب ى هِذِه اْل ِر إل َف السَّ

َدَأ األََسُد  ْرَعٍة، َوَب ُس ُف ِب ْي اِْنَتهى الصَّ
تاءِ. ُه ِلَفْصِل الشِّ َس ُز َنْف ُيَجهِّ

ــَس  ــَل ــِب، وََج ــَط ــَأَة اْحلَ ــَل ِمــْدَف ــَع أَْش
ْفِء  َر ِبالدِّ َرَأ ِكتاًبا. َشَع ْق َي ها ِل ِب ِبجاِن

رًِحا: ديِد، َفصاَح َف الشَّ
َد  مَّ ِكُن أَْن َأَجتَ رِّ ال ُميْ ْثِل هذا اْحلَ ي ِم - ف

َطرُ. َجرِ، َلَقْد زاَل اْخلَ َكاْحلَ
إْقناَعُه  ّراٍت  َم ُدد  اْجلُ أَْصِدقاُؤُه  حاَوَل 
ــوْ  َوَل ِج،  َزلُّ ِللتَّ ْم  َمَعُه هاِب  الذِّ ي  ف

ٍة واِحَدٍة، لِكْن دوَن َجدوى. رَّ َم ـ ِل
ِتِه،  ْي رََج ِمْن َب َأ األََسُد َوَخ رَّ ْوٍم، َجتَ َوذاَت َي
ْبرى، َلَقْد  ُمفاَجَأُة اْلُك ـ َوُهنا كاَنِت اْل
ِعِب َعلى  عوَن ِباللَّ َمتَّ َت َع َي مي َرأى اْجلَ

ى األَْطفال. َض َحّت َي ْلِج األَْب الثَّ
صاَح األََسُد:

في  ي  ِألَْصِدقائ أَْكُتَب  أَْن  َيِجُب   -
ْم ُمْخِطئوَن! ْم ُه ْم َك ُرُه ِب يا، َوأُْخ إفريْق

ريِدّيٍة: ٍة َب َكَتَب َعلى ِبطاَق
َعةٌ،  ْمِت ـ ُم أّيامي  تاَزةٌ،  ُممْ ي  أَحواِل  -
ِعْنَدما  ريٍب  َق ــْن  َع ْم  َلُك َسَأْكُتُب 

أَْسَتطيع!

َتَدْحرَُج  َوَي ِج  ْل الثَّ َعلى  ْقِفُز  َي َوراَح 
َوة،  ُحْل ا  ي ن «الدُّ ي:  َغّن ُي َو  َوُه ُج  َتَزلَّ َوَي

َوة...». َنغِمتها ُحْل
األََسُد  اْختاَرها  تي  الَّ ُة  طاَق ِب اْل كاَنِت 
ِمْن  ــٍد  ِألََس ثاٍل  ِمتْ ــَورِة  ص ــْن  َع اَرًة  ب ِع

ٍر. َحَج
صاَح أْصِدقاُء األَسِد في إفريقيا:

ْسكٌني َصديُقنا األًَسُد،  - ِمْسكنيٌ! ِم
قاَل  ُه  أَنَّ ى  َحّت َجرِ،  َكاْحلَ َد  مَّ َجتَ َلَقْد 
ْسَتطيُع،  ْكُتُب َلنا ِعْنَدما َي َي ُه َس َأنَّ ِب

ًدا. َع أََب ْسَتطي ْن َي ُه َل دو أَنَّ ْب َوَي
َعلى  ًرا  ي َكث األََســِد  ــاُء  ــِدق أْص ــِزَن  َح
ْم  ُه أَنَّ إالَّ  ــُه،  َل ــرى  َج ــا  وَم َصديِقهم 
ــْم  ــُه ِألَنَّ ِه  ِس َنْف ــِت  ــَوْق اْل ي  ف ــوا  ــرِح َف

ْم َعلى َصواٍب. ُه دوا أَنَّ َتَأكَّ
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ŒU � �  »u K D �
 ¨…d³š l� qCH� ¨UHOŠ w� rFD�Ë vNI*

WK�U� WHO{u�
 iFÐ  UŽUÝ w� qLFK� W�UE½ …Øq�UŽ

W×¹d� qLŽ ◊Ëdý ¨dNE�«
0522694343

”«dŽô«Ë nOB�« rÝu� »«d²�« l� MIELE s� …b¹bł WKLŠ

 ÂuI¹ w²�«Ë ¨”«d??Žô« q¦� …bOF��«  U³ÝUM*«  …d¦JÐ nOB�« qB� “U²1
 WOzUÐdNJ�«   «Ëœô«  q�  ¡«d??ýË  ‰eM*«  dOC×²Ð  WÐUA�«  Ã«Ë“ô«  s�  b¹bF�«

 ÆXO³�« Â“«u�Ë
  «Ëœô«  ‰U−� w� …bz«d�«  WO½U*ô«  W�—U*«  ¨  MIELE  XIKÞ√  W³ÝUM*«  ÁcNÐ
 WOzUÐdNJ�«   «Ëœô«  ÃU²½SÐ  ÂUŽ 100  s� d¦�√  cM�  ÂuIð  w²�«  ¨  WOzUÐdNJ�«

Æ…eO2Ë W
Uš WKLŠ ¨«—uDð d¦�ô«Ë …œu'« WO�UŽ
 Ë«   U¹öł  ¨ U�UAM�«  ¨ ôU�G�«  WŽuL−�  s�   Íd²A½  WKL(«  —U??Þ«  w�
 WLO�  °W??¹b??¼  WOzUÐdN�  W�MJ�  vKŽ  qB×½Ë  MIELE  XOÐ  s??�  Ê«d???�ô«

ÆqJOý 1190 W¹bN�«
 «d²J�« W�dý w¼ MIELE  U−²M* bOŠu�«Ë ÍdB(« œ—u²�*«

 ¡UÐdNJ�«  UJ³ý w� 30.6.2015 a¹—Uð v²Š Ë« ÊËe�*« –UH½ v²Š WKL(«
…bz«d�« W
U)« XO½«u(«Ë
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°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
  NERF

 WI¹b×K� WOK�� »UF�«
 Ÿ“u??ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 œôË√ W³łË q??� l??� …b??¹b??ł »U??F??�√
NERF ·dO½ »UF�« ∫åqO� wÐU¼ò

 »U??F??�« W??�—U??� ·d??O??½ »U??F??�« b??F??ð
  UMOF³��«  cM�  W³³×�Ë  …dONý
 WOK��  »U???F???�«  ”U????Ý_U????Ð  w????¼Ë
 …u???ž— l???� »U???F???�« q??¦??� W??I??¹b??×??K??�
 w??Ðe??¹d??� ¨…d?????� »U???F???�« ¨Êu????ÐU????

 »U??F??�_«  WK�KÝ  qLAð  U??¼d??O??žË
 Êü«  «u??F??L??ł«  Æ  WHK²��  »U??F??�«  8
 «uF²9Ë  NERF  »U??F??�«  WK�KÝ

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
  «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb�U�

 Similac advance plus
 w�  UN�ú� ‰Ë_« —UO²šô«

 —̈UO²š« s�Š√ò wÐdF�« jÝu�«
°åU�U� s�Š_

 W−²M�  u????Ð« ÊU????� W??M??Ý q???� w???� …œU???F???�« w???¼ U??L??�
 l�  q??
«u??²??�«  v??? �«  …d??O??³??�  WOL¼QÐ  dEMð  „öOLOÝ
 ¡«d??łS??Ð Âu??I??ð p??�c??�Ë w??Ðd??F??�« j??Ýu??�« w??�  U??N??�ô«
 —u???�ô« v?? K??Ž ·Òd??F??²??�« ·b??N??Ð W??O??½«b??O??�  U??Žö??D??²??Ý«
  «uM��« w� UL�Ë ÆUNðU³KD²�Ë Âú� W³�M�UÐ WLN*«
 Íc�« dOšô« q�UA�« ŸöD²Ýô« w� UC¹« ÊU� WIÐU��«

  uÐ«  Òd ÔÝ wÐdF�« jÝu�«  UN�« 5Ð W�—U*« tðdł«
 W³O�d²�«  t½uJÐ  dL²�¹  „öOLOÝ  Ê«  ·UA²�ôUÐ

° UN�ô« Èb� v�Ëô«Ë WKCH*«
 ¨sN�UHÞ_  VOKŠ  q¹bÐ  —UO²š«   UN�ô«  b¹dð  U�bMŽ
 W??³??ðd??*« w???� Êd??²??�??ð w??Ðd??F??�« j???Ýu???�«  U???N???�« ÊU???�
 t²³O�dð qCHÐ ADVANCE PLUS „öOLOÝ v�Ëô«
 l�Ë  qO�M�«  X??¹“  s??�  WO�U)«  W??
U??)«Ë  …—uD²*«
 rCN�« vKŽ bŽU�¹ t½U� qŠ«d*« W�U� w� pOðuOÐ«dOÐ

Ær�UF�« ¡Uł—« q� w� ‰UHÞô« Èb� rE²M*«Ë qN��«
 Íc???�«  b??O??Šu??�«  u???¼  ADVANCE PLUS  „ö??O??L??O??Ý
 X??¹“ ÊËb????Ð W?? Ò
U??š  u????¹“ W??³??O??�d??ð ∫v?? K??Ž Íu??²??×??¹
 r¼U�¹ t??½«  ÀU×Ðô« ‰ö??š s� X³Ł√  Íc??�«Ë –  qO�½
 sD³�« ŸUłË«Ë jAI�« s� qKI¹ ¨ Ò5� “«dÐ ÃËdš w�
 ÂU??F??Þ  U??³??O??�d??²??� r??E??²??M??*« r??C??N??�« v?? K??Ž b??ŽU??�??¹Ë
 W�öÝ rŽb¹ –  5¾ðu� ÆVOK(« ”UÝ« vKŽ ‰UHÞô«
 u¼  5¾ðuK�«  ÆrOKÝ  qJAÐ  W??¹ƒd??�«Ë  ⁄U??�b??�«  —uDðË
 ¨ÂËd²��uJ�«Ë  Âô«  VOKŠ  w�  bł«u²¹  …b��«  œUC�
 s� l??H??ðd??� Èu??²??�??� Æ…d???A???³???�« W??×??B??� r??N??� u????¼Ë
  U³ Ò�d� w¼  «bO²OzuOK�uOM�« –  «bO²OzuOK�uOM�«
 …—bI�«  w� qHD�«  bŽU�ðË  WŽUM*«  “UNł ¡UM³Ð  ÂuIð
 e¹eFð w� bŽU�ðË UL� ¨…œUC*« ÂU�łô« ÃU²½« vKŽ
 s�  ’U??š  Èu²��  ÆqHDK�  wFO³D�«  WŽUM*«  “UNł
 W¹uIð  w�  r¼U�ð  w²�«  –  ©WOz«cž  ·U??O??�«®  GOS
 ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ ÆqHDK� WOFO³D�« W¹UL(«
 —uDð  vKŽ  l−Að  w²�«  ¨pOðuOÐ«dOÐ  vKŽ  Íu²×¹
 rŽœ qł« s� ¨wLCN�« “UN'« w� WI¹bB�« rOŁ«d'«

ÆqHD�« Èb� WŽUM*« “UNł
 ∫œö³�«  w�   u??Ð«  w�  W�UF�«  …d??¹b??*«  ¨Êu??N??�«—  qOŽU¹
 ADVANCE  „ö??O??L??O??Ý  Ê«  WIOI×Ð  d??�??H??½  s??×??½ò
 wÐdF�«  j??Ýu??�«   U??N??�_  ‰Ëô«  —U??O??²??šô«  u??¼  PLUS
 ÿUH(« qł«  s� U½œuNł vB�«  ‰cÐ w� dL²�MÝË
 b¹b−²�«Ë  …œu??'«  ‰U−�  w�  WO�UF�«  dO¹UF*«  vKŽ

ÆåUN{dF½ w²�«
 …eOL*«Ë W
U)«  U−²M*« ‰uŠ qO
UH²�« s� b¹e*
 vKŽ  „öOLOÝ  l�u�  v�«  ‰ušb�«  rJMJ1  ¨rJKHD�
 …¡«d???�Ë  wwwÆsimilacmamaÆcoÆil  ∫Ê«u??M??F??�«
 —u??D??ð ¨…œôu????????�«Ë q???L???(« ≠W????�u????�ô« ‰u????Š  ôU???I???�
 Í√ p??¹b??� ÊU???� «–« °U??¼d??O??žË W??¹c??G??²??�« q??O??�œ ¨q??H??D??�«
  UM ÒOŽ  vKŽ  ‰uB×K�Ë  pKHÞ  W¹cGð  ‰u??Š  ‰«R??Ý
 w� å¡«d????³????)« r???�U???Þò e???�d???� v???? �« t??łu??²??�« p??M??J??1
 vKŽ  U¹d¹dÝ W¹cGð  UOzUBš« q LA¹Ë ¨„öOLOÝ

Æ1800≠65≠65≠01 nðU¼

 WO�«bO*UÐ “uHð fM¹U²½öÐ W�—U�
 fM¹U²½öÐ »ËdA� sŽ WO³¼c�«

X�OM¹U�
 v??�Ëô«  W¹bMK²JÝô«  wJ�¹u�«  W??�—U??�  ¨fM¹U²½öÐ
 WO³¼c�«  WO�«bO*UÐ  “uHð  Î̈UO*UŽ  WO½U¦�«Ë  UÐË—Ë«  w�
 WOŠËÒd�«   UÐËdA*«Ë  cO³MK�  WO�Ëb�«  WIÐU�*«  w�
 WŽUM
  w�   UIÐU�*«  r??¼«  Èb??Š«  ¨©IWSC®  2014

ÆWO*UF�«  UÐËdA*«
 sŽ W??O??³??¼c??�« W??O??�«b??O??*U??Ð f??M??¹U??²??½ö??Ð W??�—U??�  “U???�
 b¹bF�UÐ  wEŠ  Íc??�«  X�M¹U�  fM¹U²½öÐ  »ËdA�
 t�UD½ò qCHÐ ÂU?? ÒJ??(« s??� `??z«b??*«Ë   «¡«d????Þù« s??�
 ¨ UOCL(«  s??�  ¡«b??²??Ð«  dO³J�«Ë  l??Ý«u??�«  ÍdDF�«

 UC¹«  ÂU ÒJ(«  d??�–Ë  å ÒwMG�«  dOFA�«Ë  ¨qÐ«u²�«  ¨q�F�«  ¨ UHH−*«
Æå…b ÒIF*« t²³O�dð V½Uł v�« ¨WHOH)« t²³O�dðò

 UN½u�  å∫Îö??zU??�  Òœ—  ¨fM¹U²½öÐ  w�  WO�Ëb�«  W�—U*«  d¹b�  —̈u??�  d²OÐ
 r�UF�« w� WO½U¦�«Ë UÐË—Ë« w� v�Ëô« W¹bMK²JÝô« wJ�¹u�« W�—U�
 ô  w²�«  …œu??'U??Ð  œÒËe??½  Ê«  UM�  W³�M�UÐ  W¹UGK�  rN*«  sL�  ¨tKL�QÐ
 ÊU� «c�Ë ¨fM¹U²½öÐ WŽuL−� q� w� dL²�� qJAÐ W�ËU�*« q³Ið

ÆåUM� dO³� d��Ë ·dý w¼ IWSC ? �« WIÐU�� w� ÂU ÒJ(« …œUNý
 s�  b¹bF�«  vKŽ  …ezU(«  wJ�¹u�«   U�—U�  Èb??Š«  w¼  fM¹U²½öÐ
  UIÐU��  w�  WO�«bO�Ë  ”Q�  120  s�  d¦�QÐ   “U??�  YOŠ  ëz«u'«

Æ…dOšô« dAF�«  «uM��« w� WO�Ëb�« »dA�«

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 …dOD� ÆWþuÐË …dOD� UNŽËd� w� …b¹bł ÈuKŠ o¹u�²Ð  √bÐ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l� ÂuO�« ŸU³ð WONA�«Ë W�ËdF*« ÕUH²�«

ÆÆ—U
 U� uK²�
°nOB�« «cN� WO�U¦*« W¹bN�« ÂbIð ÂuJKÝ

 s� …dO³� WKOJAð vKŽ ÊuÐe�« qB×¹ “̈UNł ¡«dý bMŽ ¨W¹uK)« …eNł_« ‚uÝ w� …d� ‰Ë_
 Í—uH�« oOI×²K� ÆÃÆ‘ 2000 WLOIÐ WK¼c�  «“UO²�«

 bMŽ iOH�²� UC¹√Ë ¡«dA�«  bMŽ W¹œU� W�U{≈ ÊËœ UC¹√ W¹bN�  «“UO²�ô«  oOI% sJ1
 UJ³A�«  «dAŽ w� ¡«dA�«

 ∫w� Í—uH�« oOI×²K�  ‚UI×²Ýô« WLO�   W¾�
 ¨Í“UMJý« U½«œ pOðuÐ WJ³ý d̈Ðu� w� ¡U¹“√  ÆÃÆ‘ 100≠50  fÐö�Ë ¡U¹“√

GANT WO�Uł— ¡U¹“√ ¨CHIC ¡U¹“√     
¨W¹cŠ« ¨ u¾½ ŸUHOð ¨f�Ëd� WJ³ý  ÆÃÆ‘ 100≠50   W¹cŠ√

ANNE KLEIN NINE WEST easy spirit     
saucony w½u�UÝ WJ³ý   ÆÃÆ‘ 100  WO{U¹—  U−²M�

ÊU²O� WJ³ý כיתן   ÆÃÆ‘ 50  XO³�« rOLBð
WJ³ý ידיעות ספרים   ÆÃÆ‘ 50   V²�

 Imaginarium Âu¹dOMłU�« WJ³ý   ÆÃÆ‘ 75   »UF�«
 ERROCA U�Ëd¹« WJ³ý   ÆÃÆ‘ 100   UJO²ÐË«

Holmes Place fOKÐ e*u¼ Spa   ÆÃÆ‘ 100   Spa
ULO³¼ s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 300  WOIOÝu*«  UOŠd�*«Ë  UOŠd�*«

f�U� ”uÐuKł s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 50   ULMOÝ
eventim s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 75  WOIOÝu� ÷ËdŽ

   ¨‰Uł U½uK�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 100  WOzU�  U¼eM²�
rO¹UHý .UL¼ „—UÐË rO½uA×½ „—UÐ     

‰U²� ‚œUM� WJ³ý   ÆÃÆ‘ 200  ‚bM� w� W�U�«
 

ÆÆÆb¹e*«Ë
 ÆÃÆ‘ 300Ë ÆÃÆ‘ 50 5Ð ÕË«d²ð WJ³ý q� w� W¹bN�« WLO�

 ‚uÝ w� W�u³�� dOž bFð w²�«Ë W¹dBŠË UNŽu½ s� …b¹d� …uD�Ð ÂuJKÝ W�dý XIKD½«
 w�Ë  ÆÃÆ‘  2000  WLOIÐ  ÊuHð—ULÝ  “UNł  Íd²A*  WK¼c�   «“UO²�«  –  W¹uK)«  nð«uN�«

°d¦�√ v²ŠË “UN'« WLO� s� 100% v�«  «“UO²�ô« WLO� qBð b�  ôU(« s� b¹bF�«
  UFO³�   öL×Ð  l³A Ô�  ‚uÝ  w�  dJ²³�Ë  nK²��  ÂuNH0  qLFð  Ê«  ÂuJKÝ   —U²š«  b�Ë

ÆWÐ«cłË WO�UŽ WO�U{≈ WLO�  U�dA�« lOLł szUÐ“ wDFðË «b¹bł «—UOF� lC²� ¨WHOMŽ
 rOLBð  ¨V²�  ¨»UF�«  ¨W¹cŠ«Ë  fÐö�  UNM�   ôU−�  …bŽ  s�  WŽuM²�   «“UO²�ô«  WŽuL−�
 ÆÃÆ‘  50  5Ð  WJ³ý  q�  w�  W¹bN�«  WLO�  ÕË«d²ð  Æb¹e*«  U¼dOžË  WO{U¹—   U−²M�  ¨XO³�«
 W�U{≈  ÊËœ  UC¹√  W¹bN�   «“UO²�ô«  oOI%  sJ1  Æ©WI�d*«  W×zö�«  «ËdE½«®  ÆÃÆ‘  300Ë

Æ UJ³A�«  «dAŽ w� ¡«dA�« bMŽ iOH�²� UC¹√Ë ¡«dA�« bMŽ W¹œU�
 w�Ozd�« “UN'« ∫rNMOÐ s� WKL(« w� „—UA*« ÊuHð—ULÝ “UNł 30 s� bŠ«Ë —UO²š« sJ1 
 !u��UÝ ¨ÊuH¹« …eNł√ ¨œö³�« w� …dOš_« W½Ëü« w� oKÞ√ Íc�«Ë LG – LGG4 s� b¹b'«

b¹e*«Ë LG G3¨ Sony Xperia Z3¨ HTC ONE M9 ¨w�J�Uł
 ¨©‰UIM�«  WDÝ«uÐ  5×HB²LK�  UC¹√  rzö�®  ÂuJKÝ  l�u�  ∫‚d??Þ  …bFÐ  “UN'«  ¡«d??ý  sJ1

Æ—ôuKÝ UJOLM¹œ XO½«uŠË WOHðU¼ W�bš e�«d� ¨W�dA�«  U�bš e�«d� ¨ÂuJKÝ oO³Dð
30.6.15≠2.6.15 ∫a¹—«u²�« 5Ð “UN'« ¡«dýË WKL(UÐ W�—UA*« r²²Ý 

ÆW¹bN�« ŸuM� UI�Ë ¨31.7.15≠2.6.15 ∫a¹—«u²�« 5Ð U¹«bN�« oOI% sJ1

°œö³�« w� ZERO X¹«d³Ý
r�UF�« w� UŠU$ v�ô Íc�« »ËdA*« oKD Ôð qOz«dÝ« ôu�≠U�u�

“dJÝ ÊËbÐ lz«— rFÞ≠ Ëd¹“ X¹«d³Ý” 
 ¡b³�«  sŽ  qOz«dÝ«  ôu�≠U�u�  W�dý  XMKŽ√
 …d� ‰Ë_ ¨“Ëd¹“ X¹«d³Ý” »ËdA� o¹u�²Ð
 WO³Fý w�ö¹ Íc�« »ËdA*«  u¼Ë ¨œö³�« w�
 “Ëd¹“ X¹«d³Ý”  eOL²¹  Ær�UF�«  ‰uŠ …dO³�
 U�U9  ‰Uš  t½uJÐË   lz«d�«Ë  gFM*«  tLFDÐ
 Íc�« ¨»ËdA*« «c¼ o¹u�ð r²OÝ ÆdJ��« s�
 dNý  ‰ö??š  ¨“X¹«œ  X¹«d³Ý”  ÊUJ�  q×OÝ

ÆÍ—U'« Ê«d¹eŠ ØuO½u¹
 ÊS� “qOz«dÝ« ôu�≠U�u�”  U−²M�  w�U³�Ë
 vKŽ  Íu²×¹  ô  ZERO  X¹«d³Ý  »Ëd??A??�
 UL� ¨WOŽUM
 ÂUFÞ  UG³
 Ë√ WE�UŠ œ«u�
 …dFÝ s� q�√ vKŽ Íu²×¹Ë dJÝ ÊËbÐ t½√

Æ…bŠ«u�« ”QJK� W¹—«dŠ
 ÊËR??A??� ÂU???F???�«  d???¹b???*« V??zU??½ d̈???O???�«“ Êu????�√
 å∫ ‰U???� q??O??z«d??Ý« ôu??�≠U??�u??� w??� o??¹u??�??²??�«
 WO³FAÐ vE% W??�U??Ž  Ëd???¹“ ??? �«   U??ÐËd??A??�
 ’u??B??)« t???łË v?? K??ŽË ¨r??�U??F??�« w??� …d??O??³??�
 w�ö¹ Íc�«  ¨ ZERO ôu�≠U�uJ�«  »ËdA�
  ¨p�c� ÆWO�Ëb�« fO¹UI*« V�Š «dO³� UŠU$
 ·u??H??
 w???� U??¼U??M??¹d??ł√ Y??×??Ð W??O??K??L??Ž b??F??Ð
 —«d�  v�«  UMK
uð  ¨X??¹«œ  X¹«d³Ý  wJKN²��

Æœö³�« w�  ZERO X¹«d³Ý o¹u�ð
 —u¦F�« ÊU??� ·b??N??�« Ê√ v??�≈ …—U????ýù« —b??& 
 w� w??? K???;« ‚Ëc???K???� V???�???½_« r??F??D??�« v?? K??Ž
  d??N??þ« U??¼U??M??¹d??ł« w??? ²???�« ÀU???×???Ðô« Æœö???³???�«
 W¹—U−²�«  W�öFK�  s¹dO³�  UFO−AðË  ôu³�
 ¨W???�U???Ž 5???J???K???N???²???�???*« q???³???� s?????� …b?????¹b?????'«
 Æ’U??š  qJAÐ  X???¹«œ  X??¹«d??³??Ý  wJKN²��Ë
 W??�—U??� ‘U???F???½« W??O??K??L??Ž s???� ¡e???−???�  ¨p????�c????�
 »ËdA�  ‚ö??ÞS??Ð  ÊË—u??�??�  s×½  ¨X??¹«d??³??Ý

Æ“UC¹« œö³�« w� Ëd¹“ X¹«d³Ý
 w�  »ËdA*«  o¹u�ð  r²OÝ  t½√  d̈O�«“  d�–Ë
  Èd???š√Ë …d??O??G??
 w??½U??M??�Ë ¨V??K??Ž w??� œö??³??�«

ÆWOKzUŽ

„—U³*« ÊUC�— dNý W³ÝUM0 …eO2Ë W Ò
Uš WKLŠ w� U�uMð
 ÊUC�— dNý W³ÝUM0 eO2 ◊UA½ w� oKDMð U�uMð

XO³�« v²Š —UD�û� nOý W³łË –
åU�uMð l� —«b�« öL²Ð —UD�ùUÐò∫—UFý X%

 U¼bOKIð w� dL²�ð U�uMð s� VOK(« WŽuL−�
 W³ÝUM0 e??O??2 ◊U??A??½ s??Ž s??K??F??ðË Íu??M??�??�«
 s??L??{Ë W??M??�??�« Ác????¼ ÆÊU???C???�— d??N??ý »«d???²???�«
 w??Ðd??F??�« —u??N??L??−??K??� U??�u??M??ð ÷d??F??ð ◊U??A??M??�«
 t�öš  s�  rNMJ1  ’U??š  ◊UA½  w�  W�—UA*«
 w�  —UD�ù«  W³łu�  WK�b�  nOý  W³łuÐ  “uH�«

ÆrN²OÐ
 —u
Ë hB� qOL% 5×HB²*« s� VKDÔOÝ
 —U²�OÝ Âu??¹  q??�Ë —̈U??D??�ù«  W??³??łË s??�  …dO¦�

 Ë√ W???B???I???�« ÂU???? ÒJ????(« r???�U???Þ
 ¨…—U????????Ł≈ d?????¦?????�_« …—u??????B??????�«
 W??³??łu??Ð e??zU??H??�« v??E??×??O??ÝË
 W½ÒuJ�  …dšU�Ë  WK�U�  nOý
 XO³�«  v²Š  ¨ U??³??łË  4  s??�
 ÂuIOÝ  Æ©¡w???ý  q??�  qLAð®
 q ÔšÔœ  nOA�«  W³łu�«  œ«bŽSÐ

ÆU½U¹œ rFD� s� – ÍbH

 w??M??O??� ◊U???A???M???�« o???�«d???O???Ý
 ÂÒbIOÝ Íc??�«Ë  ’Uš X¹UÝ
 n??K??²??�??� «c?????¼ v????? �≈ W????�U????{≈
 `zUB½Ë  ¨…eOL*«   UH
u�«
 nOA�«  s??�  ÊU??C??�—  dNA�

ÆÍbH

 5JKN²�*«  UłUO²ŠUÐ U�uMð W�dF� ‰öš s�
 WMÝ  qJ�  ¨W�dA�«  ÷dFð  ¨ÊUC�—  dNý  w�
 .dJ�« dNA�« ¡«u??ł_ W³ÝUM*« Â“d??�«  nK²�� ¨

∫ÊUC�d� ’Uš rOLB²Ð
 9%  WM³� W???�“— Æd??²??�  1  u??�u??ý w½UM� 2  W???�“—
 ÍœUÐ ÃË“ Æ…b??ŠË 16  u�—U� W??�“— ÆÂ«d??ž 500
 VOKŠ 2  u�u¹ s� WOŁöŁ W�“— Æq� 500   uð
 WM³ł s??� W??O??łË“ W??�“— ÆW??M??�«œ  W??Þôu??�u??ý 1

 ÆÂ«dž 250 9% ¡UCOÐ

 s??J??1 .d????J????�« d???N???A???�« W???³???ÝU???M???0Ë U????C????¹√Ë
 »ËdA� ¨…b¹bł  U−²M0 l²L²�« 5JKN²�LK�
 ‚«Ò—b�« Ë√  u²�« rFDÐ WOB�ý WMOMIÐ wK¹dÐ
 qO½UH�«  rFDÐ  WOB�ý  VOKŠ   U??ÐËd??A??�Ë

ÆqO�«d� w�uÞË
 ÊUC�— w� WF³²*«  «œUF�« s� ¡e−�Ë t½«Ë UL�
 l¹“u²Ð  åXO²�ò  WOFLł  d³ŽË  U�uMð  ÂuI²Ý
 U�uMð   U−²M�  nK²��  sLC²ð  ÂUFÞ  ‰ö??Ý
ÆwÐdF�« jÝu�« w� WłU²×� WKzUŽ 1500 vKŽ

 U�uMð  w�   UŽUDI�«  …bŠË  d¹b�  ¨qOzd¼  «œuN¹
 bF²�ð ¨W??M??Ý q??� w??� …œU??F??�« w??¼ U??L??� ò ‰U???�
 wÐdF�« pKN²�LK� ÂÒbI²� ÊUC�— dNA� W�dA�«
 W¹dG*« UNðöLŠË UNð«b¹b& ¨UNðU−²M� qC�√
 vKŽ ÷d??F??½ U??M??½≈ ÆÊU???C???�— d??N??A??Ð W???
U???)«
 W³ÝUM*«  öL(« s� WFÝ«Ë WKOJAð UMMzUÐ“
  U−²M�  ‚öÞSÐ  √b³½Ë  ¨.dJ�«  dNA�«  ¡«u??ł_
 ‰öš 5LzUB�«  o�«dð U�uMð  U−²M� Æ…b¹bł

ÆWM��« ÂU¹√ q�Ë .dJ�« dNA�«
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رمضان كريم بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

واردعند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
طأ 

الخ
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