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.dJÒ²�«Ë W³ÝUM*« 
ُيصادف االثنني املُقبل يوم املعّلم الّسنوي كما كرّسته في الرّوزنامة 
جمعّية الّتطوير االجتماعّي. مناسبة عزيزة نحاول أن جنعلها تقليًدا 
ا على شرف املعّلم واملرّبي. لم تأِت مبادرتنا هذه ُصدفة ومن  ـً سنوّي
ا أجريناه على عدد من املدارس،  ـً قبيل املسايرة بل ألّن بحًثا نوعّي
واملرّبي  املعّلم  تدعيم مكانة  إلى ضرورة  بوضوح  أشار  عّدة سنني، 
في املدارس كاّفًة كشرط للّنهوض بالعملّية الّتربوّية وتطويرها مبا 
وفي  والّتعليم،  الّتربية  حقل  في  واملستجّدات  التحّديات  يناسب 

املجتمع عموًما.
ّية الّسنوّية باملعّلم، إذن، جاَءت ضمن عمل ِمهنّي محسوب  االحتفال
وليس ضمن ثقافة تكرمي خاوية من أّي مضمون. فاملعّلم ال يزال 
محور العملّية الّتربوّية ومحرّكها وفي الّصفوف األولى في عالقة 
اجلهاز بالّتلميذ. وعليه، ففرضّيتنا تقول بأّن هذا احملور ينبغي أن 
َيم للّتلميذ  يكون معزّزًا ومدعوًما ومكرًّما لينقل هذه الرُّزمة من الِق
وليستطيع إدارة الّصف على نحو يخدم رسالة الّتعليم وأهدافه. 
ا هو شرط لتطوير  ـً ا ومعنوّي ـً ّي ونفترض، أيًضا، أّن تعزيز املعّلم مهن
مشاركته الفّعالة في العملّية الّتربوّية وفي إقامة عالقة حوارّية مع 

جمهور الّتالميذ.
ونحن إذ نرفع راية االحتفاء باملعّلم املرّبي وتدعيم مكانتهما في 
املدرسة، فإّننا نعي ضرورة أن يحدث ذلك بتكامل تاّم مع تدعيم 
الّتالميذ وشركاء العملّية الّتربوّية كاّفًة. نقول هذا في وقت بدت 
وبني  املدرسة  داخل  القوى  توازن  في  خلل  نحو  تسير  األمور  فيه 
املدرسة واملجتمع. فقد بدا أّن مستجّدات تكنولوجّية تنتقص من 
مكانة املعّلم كمصدر للمعرفة وأّن رفع مكانة الفرد مبا فيه الّتلميذ 
أسهمت في تراجع مكانة املعّلم. وقد رأينا األمر يتدهور كّلما كان 
نترك  أّال  رأينا  هنا  ومن  ًيا.  متدّن املدرسة  في  العلمّي  الّتحصيل 
املعّلم  ّية  احتفال فاجترحنا  تدّخل.  أّي  من  منفلتة  تتدحرج  األمور 
ّية واحدة من جملة آلّيات ملنع حصول خلل في منظومة الّتعليم  كآل

في املدرسة.
للّتلخيص نشير بارتياح إلى إدراك القيادات الّتربوّية في حيفا 
وتعزيز  للمعّلم  االعتبار  رّد  سبيل  في  معنا  وتعاونها  األمر  لهذا 
دوره الهاّم واملفصلّي في العملّية الّتربوّية. كما أننا استطعنا أن 
نرفع وعي جمهور املعّلمني أنفسهم للموضوع. وأفلحنا معهم على 
مدار ثالث سنوات في تفعيل برامج تربوّية وورش عمل أسهمت 

في تعزيز تصوّرهم ألنفسهم ولدورهم الهام.

°rÒKF*« W�UÝ—
عندما نتحّدث عن الّتعليم فإّن حديثنا يكون مقروًنا عادًة باحلديث 
من  أو  الهواء  في  حديًثا  ليس  وهو  والّتعليم.  املعّلم  رسالة  عن 
في  اّلتي  بالرّسالة  نؤمن  إّننا  بل  مألوفة،  مقوالت  تكرار  قبيل 
األجيال  وإعداد  للّتنشئة  األساسّية  األداة  هو  فالّتعليم  الّتعليم. 
للحياة ومتطّلباتها. وهذا بالّتحديد يجعل من وظيفة املعّلم األكثر 

حساسّية من ناحية اجتماعّية عاّمة.
أحسن  ــى  إل نأخذه  أن  سنحاول  مثًال  ًا  ـ جسدّي ابننا  مــرض  ــإذا  ف
طبيب! فكيف ال نريد له أفضل مربٍّ وأفضل معّلمة ومعّلم يقوم 
على تنشئته وتهيئته بشكل نافع للحياة، حلياته اخلاّصة وحلياة 
املجتمع ككل. واملعّلم هو املكَلّف بذلك من ِقبل املدرسة واملجتمع. 
ا  ـً ّي معرف الّتلميذ  تدريب  في  املجتمع  عن  ينوب  اّلذي  هو  املعّلم 
ا (ال نغفل دور البيت واألبوين واملجتمع ككل).  ـً ا وسلوكّي ـً ّي وأخالق
وهو  مرتاًحا  يكون  وأن  ا  ـً ّي مهن املعّلم  يكون  أن  أهمّية  هنا  من 

املدرسة  ّية  مسؤول من  وهذا  بواجبه.  يقوم 
بهيئاته  أيًضا،  املجتمع،  ّية  مسؤول ومن 

وقياداته ومؤّسساته.
كوننا إحدى هذه املؤّسسات وكوننا اهتممنا 
وجدنا  والّتعليم  بالّتربية  طويلة  سنوات 
اتنا ونستثمر ما  ّي أنفسنا نتحّمل مسؤول
لدينا من موارد محدودة للفت الّنظر إلى 
الّدور احلّساس واملفصلّي للمعّلم من خالل 

رسالة  جنّدد  أن  ورأينا  ا.  ـً سنوّي به  االحتفاء 
الّتعليم من خالل تدعيم حاملها ومن خالل اإلعالن الواضح له أّن 

املجتمع إلى جانبه وأّنه مينحه الّثقة في أداء عمله.
إذا أردنا أن تصل الرّسالة علينا أن نحمي حاملها وموصلها. هذا 
املجتمع  وتشجيع  باملعّلم  االحتفاء  من خالل  نفعله  أن  نحاول  ما 
جميعنا  أّننا  ونفترض  وعطائه.  دوره  إلى  االلتفات  على  ككل 
معنّيون بأن يلتقط أبناؤنا وبناتنا الرّسالة من حاملها على أفضل 
الّتعليم وتتغّير الّتكنولوجيا والرّسالة باقية  وجه. تتغّير وسائل 
يحملها املعّلم كّل صباح إلى تالميذه في وجهه وكالمه وصوته. 
وعلينا أن نساعده على أن يأتي إلى املدرسة وهو مرتاح يفيض 
أبناء املجتمع وبناته. وهم  العطاء لتالميذه وهم  باحلماس وشغف 

األثمن واألعّز واألغلى.

WÒO�U ÒF�Ë W ÒO�U ÒF� n�√
أّن  هو  هنا  وجوابنا:  املعّلم؟  ألجل  نفعل  وماذا  أحياًنا:  يسألوننا 
اليوم. قد  املعّلمني في هذا  ّية وطريقة إلسعاد  فّعال ألف  أمامكم 
يوم  بهدّية رمزّية أو تضييفات خفيفة في صباح  يكون االحتفاء 
املعّلم، وقد يتطوّر األمر إلى نشاط على مدار اليوم في مرَكزه املعّلم. 
ا،  ّي مبا يراه الّتالميذ مناسًب وقد يكون األمر من خالل نشاط صّف
أو أن تعمد املدرسة بإدارتها وطواقمها إلى وضع خّطة احتفاء بهذا 

اليوم من خالل إشراك األهالي ونشطائهم في الّنشاطات.
ووجبة  تربوّية  محاضرة  إلى  املعّلمني  ندعو  أن  رأينا  البداية  في 
خّطته  يضع  أن  ّية  باالحتفال معني  لكّل  ونترك  فنّية.  وأمسّية 
ُميكن تخصيص حصص دراسّية في  ا.  يراه مناسًب ّيته كما  وفّعال
ذلك اليوم للتحّدث عن املعّلم ودوره وُميكن أن ُتقام أمسّيات ثقافّية 

ونشاطات فنّية مختلفة.
في  حوارّية  أو  ترفيهّية  نشاطات  إلى  ُيصار  أن  أيًضا،  وُميكن، 
مرَكزها بناء العالقة بني املعّلم وتالميذه من جديد. نقول هذا ونحن 
نشهد في بعض األحيان ديناميًكا صراع بني املعّلم والّتالميذ أو 
لعبة قوى معيقة بينهم. فاألفضل في حالة كهذه فتح حوار معّمق 
بناء عالقة حوارّية  ّية  بإمكان العالقة من جديد. ألّننا نؤمن  وبناء 
تقوم على الّتفاهمات وعلى حتديد االئتالف واالختالف وعلى ُطرق 

لتسوية االختالف.
على أّي حال نقترح على إدارات املدارس وجلان األهالي إذا وجدت 
ونشطاء منهم معنّيني بتدعيم دور املعّلم أن يأخذوا زمام املبادرة وأن 
يتعاونوا مع مجالس الّطلبة لالحتفاء باملعّلم في يومه. وهو احتفاء 
بالّتعليم وباملدرسة ومبا تعنيه لنا كتالميذ وأهاٍل وخرّيجني وقيادات 

تربوّية وفاعلني في احلقل.
وبناتنا  أبنائنا  قدرات  نعزّز  إّمنا  ومكانته  املعّلم  دور  عزّزنا  إذ  إّننا 
هذه  ـ  ناجحني  تالميذ  يخرّج  الّناجح  املعّلم  مجتمعنا.  ــدرات  وق
ينجح كــي  للمعّلم  الّنجاح  ــروط  ش نخلق  ا  فهّي املــعــادلــة.  هــي 

أبناؤنا وبناتنا.
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Õd� f�UD�
ُيحَتفل بيوم املعّلم العاملّي، في اخلامس من شهر تشرين 
األّول/أكتوبر من كّل عام، وذلك منذ 1994، لإلشادة بدور 
املعّلمات واملعّلمني حول العالم. ويأتي هذا اليوم االحتفالّي 
الّدعم والّتأكيد على أّن احتياجات أجيالنا  لهدف تعبئة 
القادمة سيوّفرها ألبنائنا وبناتنا، املعّلمات واملعّلمني بكّل 

كفاَءة وجدارة.
ا بيوم املعّلم  ـً أزيد عن 100 دولة في العالم، حتتفل سنوّي
العاملّي، إذ يعود الفضل بذلك إلى منّظمة الّتعليم الّدولّي 

(”إديوكيِشن إنترناشونال“) اّلتي دأبت على نشر وتعميم الوعي العاملّي لهذا 
اليوم؛ واّتخاذ ُخطوة هاّمة لصالح مهنة الّتعليم توّفر الّتدريب املالئم للمعّلمني 

والتنمية اِملْهنّية املستمرّة لهم وحماية حقوقهم.
ّيٍر مشرق،  في جميع أرجاء العالم، يوّفر الّتعليم الّصبيح األمل والوعد بغٍد ن
ومستوى معيشة أفضل. يستحيل أن يكون الّتعليم منيرًا وّضاًحا، من دون 

وجود معّلمني مؤّهلني مخلصني ِملهنة الّتعليم.
املدارس  من  عدد  وفي  اليهودّية  املدارس  في  املعّلم  بيوم  ُيحتفل  البالد  وفي 
الّثاني/ديسمبر  كانون  شهر  من  الّثالث  في  ّية،  العرب احلكومّية/الرّسمّية 
الّسنوّي  املعّلم  بيوم  حيفا،  احلبيبة  مدينتا  في  يحتفل  بينما  عام؛  كّل  من 
في وحتديًدا  الّثاني/نوڤمبر،  تشرين  شهر  نهاية  في  ّية،  العرب مدارسنا  في 

 الّثالثني منه.
علينا أن نقف إلى جانب املعّلمني في يومهم هذا، فما فتئت مهنة الّتعليم 
تفقد مكانتها وقيمتها، تلك املهنة اّلتي تؤّثر في عملّية تعّلم بناتنا وأبنائنا، 
وبناء وصقل جيل املستقبل. علينا رفع مكانة مهنة الّتعليم، ألجل مجتمع 

أخَير ومستقبل أفضل.
الّتربوّية ومحرّكها األساس، وتوقيره  ال شّك أّن املعّلم ال يزال محور العملّية 
العملّية  في  فّعالة  شراكة  تطوير  في  أساسّيان  ا  ـً ومعنوّي ا  ـً ّي ِمْهن ودعمه 
الّتربوّية، شريطة بناء وتوطيد عالقات شراكة حوارّية مع طّالب العلم وذويهم.

طالب العلم اليوم يختلف عن طالب األمس، كما يختلف معّلم اليوم - لألسف 
الّشديد - عن معّلم األمس، أيًضا؛ صحيح أّن آخر املستجّدات الّتكنولوجّية 
مكانة  ورفــع  املعلومة،  على  للحصول  أســاس  كمصدر  املعّلم  مكانة  تثلب 
ا، تساهم في تراجع مكانة املعّلم. لذا علينا  الّطالب، فجرأته بل ِقحته غالًب
جميًعا الّتعاون للحفاظ على منظومة تعليمّية تعلمّية سليمة في مدارسنا.

ِه  وَفِّ ِم  ُمَعلِّ ِلْل ْم  ”ُق الّشعراء أحمد شوقي،  الّشعري ألمير  البيت  يرّدد جميعنا 
ورسالة  ِملهنة  وتقدير  عرفان  كشهادة  رَسوال“  َيكوَن  أَْن  ُم  املَُعلٍّ ْبجيَل/كاَد  التَّ

الّتعليم واملعّلم.. 
مفاهيم  وتغّيرت  الّلعبة“  ”قوانني  تبّدلت  الّشديد،  وجلزِعنا  هذا،  يومنا  في 
واحلكومّية/الرّسمّية.  منها  األهلّية  مدارسنا،  في  والّتعلم  الّتعليم  معادلة 
ّمما يدور  بدل أن نستبشر –  أضحينا فأصبحنا وِبتنا نغتّم ونتكّدر حزًنا – 
من أمور ”أخالقّية“ - آسف ال-أخالقّية، و“تفانني“ تربوّية وتثقيفّية – آسف 
مدارسنا  باحات  في  والّطّالب  املعّلمني  قبل  من  تثقيفّية،  وال-  تربوّية  غير 

يفة ”العازلة“! وخلف جدرانها املُن
واملعّلم،  الّتعليم  مبهنة  وازدرائهم  سفاهتم  الّطّالب،  من  عدد  (وقاحة)  ِقَحة 
وفي  كثيرة؛  حاالت  في  احلمراء  اخلطوط  تخّطت  املَشينة،  بعضهم  وتصرّفات 
صرح  داخل  ُمهينة  ُمحّقرة  بعبارات  واملعّلمات  املعّلمني  بعض  تلّفظ  املقابل 
ّية  تربوّي، ونعت طّالبهم وطالباتهم بنعوت ساقطة ال تليق بأخالقّيات الّترب
وزارة  قوانني  وفق  املشروعة  غير  العقوبات  من  شطٍر  إلى  إضافًة  والّتعليم، 
أسس  على  مبنّية  حقيقّية،  شراكة  بناء  عدم  من  ناهيك  والّتعليم،  الّتربية 
راسخة، بني أولياء أمور الّطّالب وإدارة املدرسة.. أّدت جميعها إلى حدوث شروخ 

وتصّدعات بني الّطّالب واألهل والّطاقم الّتعليمّي.
واجب املعّلم احلفاظ على رسالته الّتعليمّية، والعمل من أجل تعليم وتربية 
حتقيرهم  ال  طّالبه،  واحترام  ّيرة،  ن وعقول  سوّية  نفوس  وبناء  أجيال  وتنشئة 
وإهانتهم ومعاقبتهم، بعيًدا عن الّلهث وراء األموال واألرقام فقط..! وفي املقابل 
ِمهنة  مشّقة  فرغم  املعّلم..  وتبجيل  واحترام  عقله  استحكام  الّطالب  على 

الّتعليم وصعوبة احلال، فاألمر ليس ُمحاًال..!



أقل من تيپ
            في مقهى...

ش.ج.
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بعث احلزب الّشيوعّي و”اجلبهة“ رسالًة شديدة الّلهجة 
إلى رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، في أعقاب منع 
مسرح ”امليدان“ من تأجير قاعاته ملعهد إميل توما، 
اليوم  الِفَلسطينّية،  القضّية  حــول  مؤمتر  لتنظيم 

اجلُمعة وغًدا الّسبت.
احلزب  سكرتير  عليها  وّقع  اّلتي  الرّسالة،  في  وجاء 
البلدّية:  وعضوا  زعاترة،  رجا  و”اجلبهة“،  الّشيوعّي 
د. سهيل أسعد وعرين عابدي - زعبي، أّن سياسة 
املجلس  مبوافقة  املسرح  في  نشاطات  إقامة  اشتراط 
استند األمر  لو  البلدّي هي أمر غير منطقّي، حّتى 
هذا  يشّكل  إذ  الّداخلّية؛  وزارة  من  توجيهات  إلى 
أّنه  كما  املساواة،  في  وباحلّق  الّتعبير  بحرّية  ا  ـً مّس
فكم  مرفوضة،  سياسّية  تدّخالت  أمام  الباب  يفتح 
باحلري حني يجري احلديث عن معهد أبحاث معروف، 
اسم  ويخّلد  الّسنني،  عشرات  منذ  حيفا  في  يعمل 
أحد  اسمه  يزّين  واّلذي  توما،  إميل  د.  والقائد  املؤرّخ 

شوارع املدينة!
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وتابعت ”اجلبهة“ في رسالتها: ”إّن هذا القرار ينضّم 
إلى سلسلة من القرارات واألحداث اخلطيرة بحّد ذاتها، 
قاعة  تأجير  كمنع  مؤّخرًا،  حيفا،  في  وقعت  واّلتي 
املستمرّين  واملالحقة  والّتحريض  ”زوخروت“،  جلمعّية 
ّي اّلذي ألغي  ضّد مسرح ”امليدان“، وجتميد الّدعم املال

بعد تدّخل احملكمة؛
”إّن هذه األحداث اخلطيرة هي دون أدنى شك جزٌء من 
األجواء العاّمة في البالد – أجواء الّتصعيد العنصرّي 
ّية والّتدهور الفاشّي اخلطير، واّلتي  ضّد األقلّية العرب
األجواء في  وتنعكس هذه  ووزراؤهــا.  تقودها احلكومة 
ممارسات اإلخراس واإلقصاء وتقليص احلّيز العاّم أمام 

أّي صوت مغاير أو نقدّي؛
”لقد ناضلنا، ونناضل، وسنناضل ضّد هذه الّسياسة 
في كّل مكان، وخصوًصا في مدينة حيفا اّلتي طاملا 
على  ودميقراطّية  عاقلة  أجــوبــًة  تقّدم  كيف  عرفت 
من  ونتوّقع  للّدميقراطّية.  ومعادية  عنصرّية  توّجهات 
الّنضال، وليس  املدينة أن تكون جزًءا من هذا  قيادة 
أن تتواطأ وأن ترضخ ملن يسعون لإلخراس واإلقصاء 

وتقويض املبادئ الّدميقراطّية“.
مسرح  ميّكن  حّل  إيجاد  يجب  أّنه  ”اجلبهة“  وأّكــدت 
في  الّنشاطات  هــذه  مثل  استضافة  من  ”امليدان“ 
قاعاته، دون إجراءات بيروقراطّية تفرغ حرّية الّتعبير 
من مضمونها. وُبعثت نسخ من الرّسالة إلى كّل من 
ّية محّمد  رئيس جلنة املتابعة الُعليا للجماهير العرب
بركة، ورئيس معهد إميل توما عصام مّخول، ورئيس 
”امليدان“  مسرح  ومدير  عودة،  أمين  املشتركة  القائمة 

غّسان أبو وردة.
هذا، وُتنّظم في الّسادسة من مساء اليوم اجلُمعة وقفة 
واّلذي  املؤمتر،  افتتاح  ُقبيل  املسرح،  أمام  احتجاجّية 

ّية األرثوذكسّية.  سُيعقد في قاعة الكلّية العرب
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من جانبه، قال سكرتير احلزب الّشيوعّي و“اجلبهة“، 
به  أدلى  خاّص  تصريح  في  زعاترة،  رجا  الّصحافي 

الّتوّجه  ّية  إمكان درسنا  لقد  ”حيفا“:  لصحيفة 
حّجتنا  أّن  تبّني  لكن  البلدّية،  ــرار  ق ضــّد  للقضاء 
إلى  تستند  البلدّية  ألّن  قــوّيــة،  ليست  ّية  القانون
أمام  عراقيل  تضع  اّلتي  الّداخلّية،  وزارة  توجيهات 
البلدّية  من  مدعومة  ملؤّسسات  تابعة  مرافق  تأجير 
”ذا  إقامته  املَنوي  الّنشاط  كان  إذا  ثالثة  جهة  إلى 
من  موجودة  كانت  الّتوجيهات  هذه  طابع سياسّي“. 
قبل، ولكن لم ُيعمل بها في الّسنوات األخيرة، إلى 
”أملچور“  وجمعّية  اليمني  ناشطو  إليها  تنّبه  أن 
اّلتي تقود الّتحريض ضّد املسرح. ولكن من الّناحية 
يتحّمل  البلدّية  فرئيس  واجلماهيرّية،  الّسياسّية 
نراها، حيث يرضخ  اّلتي  الرّدة  ّية عن مجمل  مسؤول
لتهديدات اليمني وللّضغوطات احلكومّية اّلتي ُمتارس 
ونحن  ــرًا.  مــؤّخ عنها،  نشرمت  واّلتي  البلدّية،  على 
نتوّقع من ياهڤ موقًفا أكثر حزًما وشجاعًة في مثل 

هذه القضايا.
انسحاب  ّية  إمكان حــول  ”حيفا“  ســؤال  على  ورًدا 
هذه  ــرة:  ــات زع رّد  ــلــدّي،  ــب ال ــتــالف  االئ مــن  ”اجلبهة“ 
خلفّية  على  هذا  أكان  سواء  دائًما،  واردة  ّية  اإلمكان
الّتجاوب مع ما  أو على خلفّية مدى  القضايا،  هذه 
ّية  العرب لألحياء  ويومّية  مطلبّية  قضايا  من  نطرحه 
ّية البلدّية للعام  واملُستضَعفة وانغماسهما في ميزان
ا إّننا كتلة معارضة داخل  ـً ّي 2016. فيمكن القول عمل
االئتالف. وجودنا في االئتالف لم مينعنا في املاضي 
الّصحيح،  الوقت  في  الّصحيح  املوقف  اّتخاذ  من 
مثل رفض رفع ضريبة الّسكن (”األرنونا“)، وغيرها 
في  موقف  أّي  اّتخاذ  من  مينعنا  ولن  القضايا،  من 
أّي موضوع مستقبًال، أيًضا. الّسؤال األساس هو هل 
يخدم وجوُدنا في االئتالف قضايا جماهيرنا وأحيائنا 

أكثر من اجللوس في املعارضة؟! 
قاعات  تأجير  ّية  إمكان البلدّية  عرض  حقيقة  وحول 
أخرى ملعهد إميل توما، قال زعاترة: هذا صحيح، وقد 
عرض رئيس البلدّية هذا االقتراح من باب الّتأكيد أّن 
ا. ولكّننا رأينا  ـً العائق األساس قانونّي وليس سياسّي
من األنسب عدم الّتجاوب مع هذا العرض، لعدم إعفاء 

ّيتها الّسياسّية. البلدّية من مسؤول
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وفي حديث خاّص لصحيفة ”حيفا“ مع عصام مّخول 
للّدراسات  توما  إميل  معهد  ومدير  سابق،  (نائب 
الِفَلسطينّية واإلسرائيلّية) حول قرار بلدّية حيفا رفض 
تأجير قاعات مسرح ”امليدان“ ملعهد إميل توما، قال: 
والّسياسّية  الّثقافّية  ”يؤملنا ما يجري على الّساحة 
عاّمًة، وفي مدينة حيفا خاّصًة. فرغم وجود اّتفاقّية 
بخصوص  ”امليدان“  ومسرح  حيفا  بلدّية  بني  موّقعة 
مستعّدين  غير  ــنــا  أّن إّال  ــســرح،  امل قــاعــات  تأجير 
للّتفاوض مع البلدّية بخصوص مضمون هذا املؤمتر.“!

قبل  من  ــادّي  امل الّدعم  ”إّن  مستاًء:  مّخول  وأضــاف 
مرهون بابتزاز سياسّي،  بلدّية حيفا ملسرح ”امليدان“ 
وباستخدام أسلوب لّي األيادي.. إّنه خّط أحمر، فنحن 
نصّر ونؤّكد على حّقنا املشروع بتنظيم البرنامج، وحّق 
من  عليه  ضغوطات  تفعيل  بعدم  ”امليدان“  مسرح 

قبل البلدّية“.
قال  البلدّية،  أصدرتها  اّلتي  الرّفض  رسالة  ــول  وح
مّخول: لقد وصلت مسرح ”امليدان“ رسالة بهذا الّشأن، 

قمنا باالّطالع عليها، تضّمنت بندين من رسالة دورّية 
منذ عام 2006 تستند إلى توجيهات وزارة الّداخلّية، 
إّن هذه الّتوجيهات كانت موجودة من قبل، ولكن لم 
ُيعمل بها في الّسنوات األخيرة، إلى أن فِطن إليها 

ناشطو اليمني الفاشي“. 
وأكمل مّخول حديثه مستغرًبا: ”إّن أّي جسم مدعوم 
أو  حلزب  قاعاته  يؤّجر  أن  ميكنه  ال  البلدّية  قبل  من 
بلدّية  حتــاول  أن  املستهَجن  ومــن  كتلة..  أو  قائمة 
حيفا، اليوم، دمج معهد إميل توما، الّناشط منذ 30 
عاًما، بصورة غير نزيهة في خضم املعمعات. فمعهد 
إميل توما معهد دراسات له انتماء سياسّي وفكرّي 

واجتماعّي وأخالقّي.“
وأّكد عصام مّخول لصحيفة ”حيفا“ أّنه ومنذ تلّقي 
من  بعدد  ”قمنا   ،2006 في  الّداخلّية  وزارة  قرارات 
مسرح  في  توما  إميل  ملعهد  الّتابعة  الّنشاطات 
أذكر  ياهڤ،  يونا  البلدّية،  رئيس  حضرها  ”امليدان“ 
على سبيل املثال: مؤمتر شرق أوسط خاٍل من األسلحة 
الّنووّية – 2009؛ وبرنامج ”تراث حيفا“ عام 2010 
اّلذي أقيم في مسرح ”امليدان“، حضره رئيس البلدّية 
املسرح  عن  منه  املخّصص  القسم  في  كلمة  وألقى 
الِفَلسطينّي في ظّل حكم إسرائيل.. فمن الّسخافة 
عام  منذ  قــرار صــادر  ــرّاء  ج الرّفض  يتّم  أن  ما  مبوقٍع 

2006 لم يشّكل عائًقا من قبل.“
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وفي محاولة مّنا لتفسير سبب منع مسرح ”امليدان“ 
من تأجير قاعاته ملعهد إميل توما، قال مّخول: ”من 
قبل  من  ومذعورًا  خطيرًا  تراجًعا  هنالك  أّن  الواضح 
واألجواء  والعنصرّي،  الفاشّي  املّد  أمام  حيفا،  بلدّية 
جلبتها  ما  وكّل  الّتعبير  وحرّية  للّدميقراطّية  املعادية 
هذا  ريچڤ..  مبيري  ممّثلًة  نتنياهو،  حكومة  معها 
باحلرّيات  تضّحي  حيفا  بلدّية  يجعل  الفاشّي  اّجلرف 
مجرّد  تكون  أن  من  أكبر  قضّيتنا  الّدميقراطّية.. 
استئجار او اكتراء قاعة في مسرح ”امليدان“.. علينا 
العمل مًعا من أجل أجواء نقّية خالية من العنصرّية 
والفاشّية. فحرّي ببلدّية حيفا اّلتي يتغّنى رئيسها 
ويفاخر بأّن حيفا ”جزيرة“ عقالنّية وسط محيط من 
لزعرنة  أو  املنفلتة  للفاشّية  الرّضوخ  عدم  العنصرّية، 

اليمني وتهديداته“.
واليهودّي  العربّي  اجلمهور  مّخول  عصام  وطالب 
الفورّي  والتحرّك  مًعا،  والعمل  الّتالحم  الّدميقراطّي 
”الّتعايش“  مدينة  في  طبيعّية  حياة  لهدف ضمان 

حيفا.
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بلدّية حيفا،  قبل  بديلة من  قاعة  اقتراح  وبخصوص 
هذا  في  والبلدّية  نتفاوض  أن  رفضنا  مّخول:  قــال 
املوضوع، فلن نقبل أن نكون عصا بيد بلدية حيفا 

لضرب وتقزمي مسرح ”امليدان“. 
وأضاف مّخول: من جهتنا، ومن باب التزامنا ملكانة 
وعمًال  معهدنا،  يحمله  واّلــذي  توما،  إميل  ــم  واس
مبوقفنا الّسياسّي فلن منّر مّر الكرام على محاولة املّس 
فشرعّيتنا  ونشاطاتنا.  توما  إميل  معهد  بشرعّية 
أكبر من شرعّية بلدّية حيفا، وما جرى أكبر بكثير 

من مجرّد توفير أو عدم توفير قاعة.

القضّية  مؤمتر  الحتضان  بديلة  قاعة  إيــجــاد  وعــن 
قال  توما؛  إميل  معهد  ينّظمه  الذي  الِفَلسطينّية 
أطر،  عّدة  من  والّتجاوب  بااللتفاف  ”نعتّز  مّخول: 

عرضت أمامنا قاعاتها لتنظيم هذا املؤمتر.“
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واختتم مّخول حديثه لصحيفة ”حيفا“ قائًال: ”هلّموا 
الّساعة  متــام  في  اجلُمعة،  اليوم  معنا،  للمشاركة 
مسرح  باحة  أمام  احتجاجّية،  بوقفة  مساًء  الّسادسة 
واالجتماعّية  الّثقافّية  حرّيتنا  عن  دفاًعا  ”امليدان“ 
وفكرنا الّسياسّي، وعن حّقنا وحّق مسرح ”امليدان“. 
الكلّية  قاعة  إلى  سنتوّجه  االحتجاجّية  الوقفة  وبعد 
ّية األرثوذكسّية، اّلتي وفرت لنا القاعة مشكورة  العرب
الّسابعة  متام  في  املؤمتر  سيفتتح  حيث  بكّل سخاء، 
بدًءا  الّسبت  يوم  املخّطط  برنامجه  وسيكمل  مساًء، 

من العاشرة والّنصف صباًحا.“
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وفق  ا،  وغــدً اليوم  موعده،  في  املؤمتر  سُيعقد  وبهذا 
عن  دفاًعا  توما،  إميل  معهد  حددها  اّلــذي  احملــاور 
للمّد  ا  ــّدً وص الّسياسّية  للّتدخالت  ورفًضا  احلــرّيــة، 
معهد  على  تقتصر  ال  طويلة  معركة  إّنها  الفاشّي.. 
جهًدا  وستتطّلب  ”امليدان“،  مسرح  أو  توما  إميل 
ّية  وتضافرًا من جميع القوى الوطنّية التقدمّية، العرب
واليهودّية في املدينة، ألخذ دور فاعل في الّدفاع عن 
حّقنا، وحّق حيفا أن تكون مدينة يطيب العيش فيها 

فعًال.

U�uð qO�≈ d9R� ™™
يذكر أّن مؤمتر إميل توما حول القضّية الِفَلسطينّية، 
اّلذي ينّظمه معهد إميل توما للّدراسات الِفَلسطينّية 
– اإلسرائيلّية، اليوم وغًدا، يعقد لذكرى مرور ثالثني 
والقائد  املفّكر  القضّية،  مــؤرّخ  رحيل  على  عاًما 

الّشيوعّي املؤّسس، د. إميل توما.
ِفــقــرات،  عــّدة  يومني  مــدار  على  ــر  املــؤمت وسيتناول 
يقّدمها  توما  إميل  عن  قصيرة  شهادات  تتضّمن: 
رفيقات ورفاق الّنضال؛ إميل توما والّشيوعّيون وقرار 
واحــدة؟؛  دولة  أو  دولتني  إطار  في  احلل   – الّتقسيم 
املعركة  وآفاق  الرّاهن  املأزق   – الِفَلسطينّية  القضية 
التحرّرّية؛ األزمة اإلقليمّية وإسقاطاتها على القضّية 

الِفَلسطينّية.

 UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð ™™
وبعد توّجهي إلى بلدّية حيفا للحصول على تعقيب 

ِملا جاء في الّتقرير، وردنا الّتعقيب الّتالي:
برامج  تنظيم  إتاحة  ــول  ح إلينا  لتوّجهكم  ”وفًقا 
ونشاطات في قاعات مسرح ”امليدان“، عدا األنشطة 
حيفا  بلدّية  يلي:  مبا  فأوافيكم  باملسرح،  اخلــاّصــة 
ُملزمة باحلفاظ على تعليمات الّدعم الواردة من قبل 
التزم مسرح  الّتعليمات،  لهذه  ووفًقا  الّداخلّية،  وزارة 

”امليدان“، أيًضا، بتنظيم أنشطًة ثقافّية فقط!

∫¢Ê«bO*«¢ Õd�� w� U�uð qO�≈ bNF� d9R� lM� bFÐ ¨W−NÒK�« …b¹bý W�UÝ— w�

°t� Œu?? { Òd?? �« f?? O?? �Ë ¨ Òw?? �U??H?? �« —u?? �b?? Ò�?? �«  W??N?? �«u?? �  »u?? K?? D??*«  ∫í??�U?? O?? � “WN 	 '«”
 ¨UHOŠ W Ò¹bKÐ q³� s� —uŽc�Ë dODš lł«dð p�UM¼ ∫“UHOŠ” WHO×B� ¨‰u Ò	� ÂUBŽ ¨U�uð qO�≈ bNF� d¹b� ™
 ∫“UHOŠ” WHO×B� ¨…dðUŽ“ Uł— ¨“WN³'«”Ë ÒwŽuO ÒA�« »e(« dOðdJÝ ™ ÒÍdBMF�«Ë ÒwýUH�« Òb*« ÂU�√
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 ∫¢…«ËU��¢ e�d�

2015 ≠ W ÒO �d F �« d O �U L � K � W ÒO �u �UI �« W�U J *« d 9R* �«d O C 	 Ò
 �« ‰U L 
 �«
 ‰Òu×²OÝ ÍcÒ�« d9R*« w� Òw�ËœË Òw ÒK×� ÂUL²¼«Ë —ËU×� lÐ—√ w� 5ŁÒb×²*«  «dAŽ ™

™ pO³AÒ²�«Ë dOJH Ò²�«Ë ‘UIÒMK� W ÒBM� v�≈
“UHO�” q�«d*

مرَكز  ــي  ف واملجتمعّي  ــّي  ــون الــقــان ــم  ــاق ــّط ال ــى  أنــه
ّية  القانون املكانة  ملؤمتر  الّتحضيرات  ”مساواة“ 
ّية، واّلذي سيتّم تنظيمه، يوم اجلُمعة  للجماهير العرب
كراون“ ”غولدن  فندق  في   ،(4.12.2015) القادم 

في الّناصرة.
وتبادل  للحوار  منّصًة  املؤمتر  ”مساواة“  مرَكز  ويعتبر 
اخلبرات والّتفكير والّتشبيك بني منتخبي اجلماهير 
اجلمعّيات  احمللّية،  الّسلطات  الّنشطاء،  ّية،  العرب
والقانونّيني. وقد أعرب سفراء االّحتاد األوروّبي واليابان 
عن موافقتهم على املشاركة في املؤمتر إلى جانب عدد 
كبير من أعضاء الكنيست، ممّثلي اجلمعّيات األهلّية 
برنامج  ّمت نشر  والقانونّيني. وقد  والّسلطات احمللّية 
على شبكة  ”مساواة“  الّتفصيلّي على موقع  املؤمتر 
تنظيم  وسيتّم  االجتماعّية.  والّشبكات  ”اإلنترِنت“ 
اجلماهير  أجندة  على  محاور  أربعة  ليتناول  املؤمتر 
ومناقشتها  إليها  الّتطرّق  سيتّم  حيث  ّية،  العرب

خالل املؤمتر.
ودور  مشترك  تصوّر  بلورة  ظّل  في  ّية  القانون املكانة 
ّية سيكون احملور األّول للمؤمتر، حيث  اجلماهير العرب
سيتّم استعراض بلورة تصوّر مشترك في مرحلة ما، 
ّية  بعد تأسيس القائمة املشتركة ودور اجلماهير العرب

ظّل  في  خصوًصا  اليهودي،  الــّشــارع  مخاطبة  في 
وسيتحّدث  العنصرّية.  وظواهر  املواجهات  استفحال 
أعضاء الكنيست د. أحمد طيبي ود. يوسف جبارين 
في  املشتركة  القائمة  جتربة  عن  غّطاس  باسل  ود. 
اليهودّي  الّشارع  ومخاطبة  ّية  العرب اجلماهير  متثيل 
ومدى مساهمة الّتجربة في بناء مشروع وطني شمولّي 
ّية.  العرب للجماهير  مختلف  جماعي  خطاب  وبلورة 
بني  العالقة  ــي  ف األزمـــة  ــى  إل الــّتــطــرّق  سيتّم  كما 
ّية واليسار اإلسرائيلّي مبشاركة عضو  اجلماهير العرب
إلى  الّتطرّق  وسيتّم  ميخائيلي.  ميراف  الكنيست 
الكاتب  ّية من قبل  العرب الّدور اإلقليمّي للجماهير 
ورئيس جلنة الوفاق واحلائز على جائزة ِفَلسطني لألدب، 
األستاذ محّمد علي طه. وسيتحّدث كاتوذويو تاكادا 
ّية  اليابان الّسفارة  في  الّسياسّية  للّشؤون  املستشار 
عن دور املجتمع الّدولّي في بناء الّسالم في اِملنطقة، 

ّية الداّخلّي واإلقليمّي. وعن دور اجلماهير العرب
اّتخاذ  مواقع  في  العرب  املواطنني  تعيني  تأثير  وعن 
القرار ستشارك املديرة العاّمة لوزارة القضاء إميي باملور 
إلى جانب عضو الكنيست ورئيسة جلنة مكانة املرأة 
يوسي  الكنيست  وعضو  سليمان،   – توما  عايدة 
القانونّي  القسم  يونا واحملامية سوسن قاسم (مديرة 
الّتطرّق  وسيتّم  حيفا)؛  فرع   - الوطنّي  الّتأمني  في 
بتوّسع إلى عملّية تعيني القضاء في احملاكم املختلفة 

وإلى دور أعضاء الّلجنة العرب: احملامي خالد زعبي 
القاضي  الّشمال)،  لواء  في  احملامني  نقابة  (رئيس 
إلى  الّتطرّق  سيتّم  كما  الّلجنة.  في  جبران  سليم 
يابة العاّمة و“ماَحش“  تعيني املواطنني العرب في الّن
احلكومة  أّن  خصوًصا  املختلفة،  احلكومّية  واملكاتب 
الّتمثيل  لتنفيذ  احلكومة  قرار  جتديد  عن  تتقاعس 

املالئم للعرب في املكاتب احلكومّية.
الّسياسات  تأثير  ــوان  ــن ُع حتــت  ــر  آخ مــحــور  ــي  وف
سيتم  العربّي  املجتمع  تطوير  على  االقتصادّية 
الّدولة وقانون الّتسويات  ّية  التطرّق إلى قانون ميزان
وقانون  والبناء  الّتخطيط  قانون  على  والّتعديالت 
الغاز، وغيرها من الّسياسات االقتصادّية اّلتي تؤّثر 
الّضرائب  قانون  ذلك  في  مبا  العربّي  املجتمع  على 
عضوا  سيشارك  حيث  الّضريبّية..  واألفضلّيات 
الكنيست عبد احلكيم حاج يحيى وعيساوي فريج، 
إلى جانب الّباحثة والّناشطة في جلان أهالي املدارس 
األهلّية، د. سهى جبران ورئيس مجلس عرعرة وعضو 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  ــاء  رؤس جلنة  سكرتارّية 
غنطوس  عــالء  واالقــتــصــادّي  يونس  ُمضر  احملامي 
تخصيص  معايير  لتغيير  اجلــهــود  عــن  للّتحدث 
ّية. وسيتحّدث  امليزانّيات احلكومّية للجماهير العرب
الّتغطية  عــن  ”الّشمس“  راديـــو  ــر  ــدي وم صــاحــب 
اإلعالمّية للّسياسات االقتصادّية في اإلعالم العربّي، 

وتأثير القوانني اإلعالمّية على تطوّر اإلعالم العربّي، 
واإلعالنات  والّتلفزيون  الرّاديو  مجاالت  في  خصوًصا 

احلكومّية واخلاّصة.
بني  العالقة  مناقشة  الّثالثة  ــورشــة  ال فــي  وسيتّم 
ّية وخصوًصا في ظّل  مؤّسسات الّدولة واجلماهير العرب
واالعتقاالت،  واإلقاالت  العنصرّية  االعتداءات  تفشي 
أسامة  احملامي  الكنيست  عضو  سيشارك  حيث 
زريق،  لؤي  د.  العمل  قوانني  في  واخلبير  الّسعدي، 
إلى جانب احملامية عبير بكر واحملامية سهاد بشارة 
عمر  واحملامي  ”عدالة“)  ملؤّسسة  الّتنفيذّية  (املديرة 
اإلنسان؛  حلقوق  ”امليزان“  مؤّسسة  من  خمايسي 
املواطنني  قتل  عملّيات  ــى  إل التطرّق  سيتّم  حيث 
املؤّسسات  وإغــالق  الّشرطة  ــال  رج قبل  من  العرب 
والعالقة  اإلسالمّية  للحركة  والّسياسّية  اخلدماتّية 
املختلفة.  احلكومّية  واملكاتب  اإلعــالم  وسائل  مع 
كما سيتّم الّتطرّق إلى القوانني اّلتي يجري، مؤّخرًا، 
مناقشتها، ومنها قانون املواطنة، قانون منع اإلرهاب

وقانون اجلمعّيات.
احلقوقّيني  من  طاقم  للمؤمتر  اإلعــداد  على  ــرف  وأش
والّناشطني نسّق عملهم احملامي جواد قاسم واحملامي 
عرين  حيفا  بلدية  عضو  والّناشطة  عراقي  سامح 
جعفر فرح،  زعبي، ومدير مرَكز ”مساواة“  عابدي – 

واالقتصادّي إياد سنونو.

… Ò—UŠ WÒO³K� W¹eFð
 XO³Ý ‰¬Ë W�öÝ ‰¬ v�≈ WÒO³KI�« UM¹“UFð dŠQÐ ÂÒbI²½

w�UG�« r¼bOI� …U�u� rNzUÐd�√Ë rNzU³�½√ lOLłË

W�ö W�ö f�d�
©ÂöÝ uÐ√®
 WLŠÒd�« bOIHK�

Ê«uK Ò��«Ë d³ ÒB�«Ë ¡«eF�« s�Š t¹Ë–Ë tK¼_Ë

w{UOÐ w�eŽ ¨œuL×� d�UÝ
¢«dOO½u³½uÐ¢   Òö×� r�UÞË



����� ��	
�
 
���� �
�� ��

���..���������������.� ������ ���
Æ�ö|u���« qLA| 154701  —Ëb�« r�—

ø“uHO� s�

‰œUF�
b|—b� uJO�K�√

‰uOM��≈

1.15

��
�� ����!"�
�#

$��%��&

'(��
�#

��
������

4.90

 9.80

ø“uHO� s�ø“uHO� s�

‰œUF�
ÊöO�

U|—Ëb��U�

1.45

 3.50

5.00

‰œUF�
d�	O


b�|U�u| d�	A�U�

2.90

3.00

2.00

ŸuML� lO��«
ÊËœ u	 sL� 
18 ?�« s
 ÆV�M�« w� �«dOOG √dD b� Æ W{U|d�« w� �UMNJ��« fK�� WLE�_ ÎUI�Ë

b|Ë—b�_U� du���)��
 !��!*�	  

��+�
�#

����,��  ��+-,��

øWOM�— r�
�UOM�— 0-82.70
WOM�— 9-112.50

d��√ Ë√ WOM�— 122.10

øWOM�— r�
�UOM�— 0-82.80
WOM�— 9-112.50

d��√ Ë√ WOM�— 122.05

øU�b� r�
·«b�√ 0-13.25
·«b�√ 2-31.80

d��√ Ë√ ·«b�√ 42.60

ø“uHO
 s�
W�uL� �U|d�

‰œUF�
sOM�� ¡UM�√

1.75

3.05

3.60

3.00

3.05

1.70

·«b�√ 0-1

·«b�√ 2-3

d��√ Ë√ ·«b�√ 4

2.65

1.80

3.20

øU�b	 r�ø‚—U� ÍQ�
d��√Ë sOb� ‚—UH� “uH| W�uL� �U|d�

·b� ‚—UH� “uH| W�uL� �U|d�
sOM�� ¡UM�_ “u Ë√ ‰œUF�

/�%*� 0�%	�    �#  1,�23 4����



82015 w½U¦�« s¹dAð  27  WFL'«

“UHO�” q�«d*
املاضي،  اجلُمعة  يوم  حيفا،  أهالي  من  املئات  شارك 
بافتتاح ِمهرجان ”أنا أحّب حيفا“، في قاعة جمعّية 
وذلك  ليفي“،  ”شبتاي  شارع  في  ّية  العرب الّثقافة 
وجمعّية  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  من  بتنظيم 
 - ”كيان“  وجمعّية  ”بلدنا“،   - العرب  الّشباب 
تنظيم نسوّي، وحركة ”شباب حيفا“، ومجلس جلان 
أعضاء  تغّيب  برز  وقد  حيفا،  في  ّية  العرب األحياء 

البلدّية العرب! 
شمل  حيث  نوعه،  من  األّول  اِملهرجان  هذا  ويعتبر 
تاريخّية  صور  ومعرض  وكلمات  عّدة  فنّية  ِفقرات 
مجتمعّية  ــوى  ق تــعــاون  ثمرة  ترفيهّية،  ــرات  وفــق
الّشبابّي  احلضور  االنتباه  ولفت  مختلفة،  حيفاوّية 

الواسع، مشّكًال مشهًدا ممّيزًا.
افتتح اِملهرجان بعرض للّدبكة الّشعبّية الِفَلسطينّية 
عزّام  عالء  للفّناَنْني  منوّعة  فنّية  موسيقّية  وفقرات 
حّجو على  وسيم  الّشاب  رافقها  اّلذي  حوّا  ونانسي 
للجمعّيات  املُشترك  حيفا  ملشروع  وعــرض  العود، 

الّثالث وانطالقة حركة شباب حيفا.
وشمل اِملهرجان معرًضا لصور تاريخّية ملدينة حيفا، 

جمعها وأرّخها املؤرخ احليفاوّي، د. جوني منصور. 
سيزار  الكوميدّي  الفّنان  املهرجان  في  أيًضا  وشارك 
وقّدمت  كوميدي،  أب“  ”ستاند  عرض  في  عبيد 
فقرتني  والّشعبّية  االستعراضّية  للفنون  سلمى  فرقة 

للّدبكة الّشعبّية.
ترفيهّية  فقرة  اِملهرجان  شمل  ــك،  ذل ــى  إل إضــافــًة 
لألطفال مع الفّنانة لورين قبطي، إضافًة إلى معرض 
الِفَلسطينّي وحلى لصاحبته  للّتطريز  فلسطينّيات 
مّي  مع  ِفَلسطينّي  تطريز  وورشــات  بشارات،  إميان 
من  لإلكسسوارات  ومعرًضا  باجس،  وهيا  حرباوي 
”كنزي“  ملجموعة  وبسطة  مخلوف،  رانيا  تصميم 
وبسطة  باملجموعة،  خاّص  تصميم  من  للبلوسات 

إضافّية ملجوعة ”بلوزتي ِفَلسطينّية“.
ويندرج هذا اِملهرجان ضمن مشروع ”حيفا“ وهو عمٍل 
و“بلدنا“  ”كيان“  الّثالث:  اجلمعّيات  بني  ُمشترك 
و“الّتطوير االجتماعّي“، واّلذي من خالله يتّم تدعيم 
ّية في حيفا وحركة شباب  مجلس جلان األحياء العرب
ّية حيفاوّية، إضافًة إلى وضع  حيفا ومجموعة نسائ
خّطة خماسّية ملواجهة أزمة الّسكن عند العرب في 
ووضع  سويطات،  عروة  املدن  مخّطط  أعّدها  حيفا، 

ّية عادلة أعّده احملاسب إياد سالمية. تصوّر مليزان
 s??�√  lL²−� w??� g??O??F??�«  U??M??�b??¼ ∫X??O??�??Ð

eOOL Ò²�« Ÿ«u½√ lOLł s� Ì‰Uš ‰œUŽË
في  (عــضــو  بخيت  عبير  ــرجــان  ــه امل ــي  ف ــت  حتــّدث
حيفا)،  مشروع  في  القيادّية  ّية  الّنسائ املجموعة 
العيش  ّية هدفنا حتقيق  قائلًة ”إّننا مجموعة نسائ
في مجتمع آمن وعادل خاٍل من جميع أنواع الّتمييز، 
ُفرص  على  الّنساء  فيه  حتظى  إذ  اجلندري،  وخاّصًة 

كاملة متساوية لتحقيق الّذات وتقرير املصير“.
وأضافت بخيت ”بعد أن شاركنا مبسار تدعيم ومتكني 
ذاتّي في مواضيع متعّددة، منها:  القيادة،  والُهوّية،  
وحلقات  عمل  ورشات  خالل  من  واحلقوق  واجلندرّية، 
اجلماهيرّي،  للعمل  آلّيات  أيًضا  واكتسبنا  حــوار، 

أعلّنا انضمامنا للجنة حّي عّباس، واملجلس املوّحد 
للجان األحياء، وها قد توّجنا عملنا اليوم، مبهرجان 

االنتماء األّول من نوعه في مدينة حيفا“.

“UHOŠ »U³ý W�dŠ” ‚öD½«
وحتّدثت هدى الّصلح باسم حركة الّشباب في حيفا، 
الوطنّي  االنتماء  تعزيز  أهمّية  على  شـــّددت  إذ 
الِفَلسطينّي، معلنًة انطالقة ”حركة شباب حيفا“. 

كما حتّدث فهد عّبود عن مجلس جلان أحياء حيفا 
مؤّكًدا  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  وعن  ّية  العرب
ّية  على ”أهمّية الّدور اّلذي تلعبه جلان األحياء العرب
وعملها، إذ تأّسست من أجل سّد احلاجات اليومّية 
جمعّية  عمل  على  وأثنى  ّية،  العرب ــاء  األحــي في 
كاّفة  في  ــاء  واألحــي للمجلس  ومرافقتهم  الّتطوير 

احتياجاتهم“.
سويطات،  عروة  والّناشط،  املُــدن  مخّطط  حتّدث  ثّم 
ومحّبة  انتماء  رسالة  املهرجان،  رسالة  أهمّية  مؤّكًدا 
العربّي، متحّدًثا عن  املجتمع  وُهوّية  بحقوق  والتزام 
أهّم قضايا العرب في حيفا وفق البحث اّلذي أجراه 
من قبل جمعّية الّتطوير االجتماعّي عن احتياجات 
ّية في حيفا، وقّدم حملة حول  املجتمع واألحياء العرب

ّية.  خّطة مواجهة أزمة الّسكن في األحياء العرب
عن  طعمة،  أمير  الّشاب  الّناشط  مع  حديث  وفي 
ّية  حركة شباب حيفا قال ”نحن حركة حيفاوّية شباب
مستقّلة، يجمعنا حتت سقف واحد االنتماء الوطني 
لبلدنا والعطاء واألخوّة واحملّبة والّتطوع، هدفنا دعم 
وبقضاياه  به  والّنهضة  احليفاوي  العربي  الّشباب 

وهمومه وحقوقه“ 

W�œU	  U½UłdN* W	öD½«
وفي حديث مع قمر طه (مرّكزة املشاريع في جمعّية 
”بلدنا“): قالت إّن ِمهرجان ”أنا أحب حيفا“ انطالقة 
املهّمشني  العرب  الّسكان  تخدم  مهرجانات  إلقامة 
واّلذين يعانون تضييقات. ومجموعة ”حركة شباب 
للّشباب  والعطاء  التطوّع  روح  لتعزّز  تنشط  حيفا“ 
وبنشاطهم  بهم  ونعتّز  احليفاوّي،  العربّي  للمجتمع 

وعملهم املمّيز“.
ّية  وفي حديث مع مبدا كّيال مرَكز مشروع األحياء العرب

من  ”الرّسالة  قال  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  في 
إّننا  أهلّية ومجتمعّية ووطنّية،  املهرجان هي رسالة 
نحّب بلدنا ومدينتنا ونعمل من أجل خدمتها ودفع 

حقوقنا أمام مّتخذي القرار في البلدّية“. 
خالل  من  ”نعمل  قائًال  حديثه  في  كيال  واستمر 
األحياء  جلان  ومجلس  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية 
ونضال  ومطالب  قدرات  وتدعيم  متكني  إلى  ّية  العرب
احلقوق  لتحصيل  ّية  العرب ــاء  األحــي ونشطاء  جلــان 
لتحقيق  املجتمع  وتعاون  اجلماعّي  العمل  وتطوير 

إجنازات جماعّية ملجتمعنا“. 
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وفي حديث مع مخّطط 
ـــشـــار  ـــت ـــس ـــــــدن وامل امل
ـــروة  الــّتــنــظــيــمــّي، ع
أعّد  واّلــذي  سويطات، 
ملواجهة  خماسّية  ُخّطة 
عند  ـــّســـكـــن  ال ـــــة  أزم
من  حيفا،  في  العرب 
الّتطوير  جمعّية  خالل 
ومجلس  ــي  ــاع ــم االجــت

ّية  العرب األحــيــاء  جلـــان 
سياسات  حيفا  في  العرب  ”يواجه  قال  حيفا،  في 
إقصاء متعّددة من دوائر صنع القرار البلدّي ومشاريع 
الّتطوير االقتصادّي واالجتماعّي والّثقافي والّتخطيط 
والّتصميم املستقبلّي في األحياء واملدينة، األمر اّلذي 

أّدى إلى أزمة سكن حارقة“. 
قضايا  بحث  خــالل  من  ”تبّني  سويطات،  وأضــاف 
واّلذي  العربّي في حيفا،  واملجتمع  األحياء  ومطالب 
الّتطوير  جمعّية  خــالل  من   ،2013 عــام  أعــددتــه 
االجتماعّي، أّن العرب في حيفا يضعون ثالثة أمور 
من  واملطالب  والقضايا  االحتياجات  سّلم  أعلى  في 
واجلرمية  العنف  بعيًدا عن  األمان  أوًّال،  البلدّية، وهي 
ًيا، املساواة والعدالة االجتماعّية على  باألحياء، وثان
مستوى اخلدمات، وثالًثا واألهّم، قضّية الّسكن وهي 

من أهم قضايا العرب في حيفا“.
ّية  وأشار سويطات في حديثه ”استنفذت األحياء العرب
في حيفا مخزون الّسكن لديها، وهذا في ظّل الّنقص 
في  األسعار  وارتفاع  واخلدمات  املخّططات  في  احلاّد 
اّلذي  األمر  جديدة،  فرص سكن  وعدم عرض  الّسوق 
ّية الّتاريخية  أّدى إلى ترك األزواج الّشابة األحياء العرب
ّمما يؤّدي إلى إفقار األحياء الّتاريخّية وانخفاض في 
الّطلب للّسكن، وبالّتالي انخفاض في قيمة األمالك 

ّية الّتاريخية“.  وبالّتالي تدهور األحّياء العرب
الّشركة  سياسة  ذلــك  على  ”زد  سويطات  وأضــاف 
احلّر  للّسوق  بيع أمالكها  في  ”عميدار“  احلكومّية 
يافا  وشارع  الّصليب  وادي  في  عديدة  مباٍن  وحتويل 
وسياحّية  اقتصادّية  مشاريع  إلى  الّتحتا  والبلدة 
لدى  رهينة  إلى  العربّي  الّتاريخّي  املرَكز  ليتحّول 
خماسّية  خّطة  وضعت  ”لذا  وتابع:  احلر“.  الّسوق 
فرص  اقتراح  لهدف  الّسّكن،  ــة  أزم ملواجهة  بديلة 
األحياء  في  الّشابة  األزواج  بقاء  تضمن  للّسكن 
للحفاظ  تصوّر  وضع  ولهدف  الّتاريخّية،  ّية  العرب
على الّسّكان العرب ”احملمّيني“ اّلذين يقطنون في 
مباٍن بإدارة شركة ”عميدار“، مع اإلشارة إلى أّن 40 
باِملائة من الّسّكان العرب في األحياء الّتاريخّية هم 
على  منهم  باِملائة   24 وحصل  ”محمّيون“،  سّكان 
أوامر إخالء بأحياء احلليصة، وادي الّنسناس، احملّطة، 

وادي الّصليب واحلّي الّشرقّي“.
العربي  ”املجتمع  أّن  إلى  سويطات  االنتباه  ولفت 
جديدة  سكنّية  وحدة   3000 إلى  بحاجة  احليفاوّي 
املرّة  أّنها  على  وأّكد  املقبلة“،  سنة   15 مدى  على 
األولى اّلتي يضع فيها العرب في حيفا حلوًال جذرّية 
واألدوات  الوعي  منتلك  ”اليوم  قائًال:  الّسكن،  ألزمة 
والقدرات اِملهنّية واجلماهيرّية لطرح قضايانا ومطالبنا 
كحّق  الّسكن  حــّق  مع  ونتعامل  مـــدروس،  بشكل 
جماعّي وتاريخّي ووجودّي ومستقبلّي لتطوير حيفا 
ّية كمدينة ذات ميراث حضارّي عريق، ولها دور  العرب
مركزّي في بناء مجتمع مدينّي، حيث تستقبل حيفا 
ا يبحث عن فرص مختلفة، حيث  ـً ألف عربّي سنوّي
لتطوير حيفا  البلدّية وجودهم، وال تخّطط  تتجاهل 

كمركز ثقافّي عربّي“.
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جتديد  عــدم  عــن  ــّســجــني  ال تأهيل  سلطة  أعلنت 
االّتفاقّية منذ مطلع العام املقبل مع مؤّسسة ”بيت 
منذ  الّسجناء  تأهيل  بوظيفة  تقوم  واّلتي  الّنعمة“، 
33 عاًما. وقال جمال شحادة (مدير عام املؤّسسة) إّن 
هذا يعني إلغاء مشروع تأهيل الّسجناء اّلذي افتتحه 
الّنزالء  كاّفة  إخــراج  وبالّتالي  شحادة؛  كميل  املرحوم 
في املؤّسسة إلى أطر بديلة وعدم تأهيلهم لالنخراط 
في احلياة الّطبيعّية للمجتمع. زرنا مؤّسسة ”بيت 

الّنعمة“؛ واطلعنا على حقيقة األمر.
—uDÝ w�  U�uKF�Ë ÆÆ“WLFÒM�« XOÐ”
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حتّدث جمال شحادة لصحيفة ”حيفا“ قائًال: مشروع 
والدي  املرحوم  بــدأه  مشروع  أّول  هو  الّسجني  تأهيل 
هذا  ــي  ووالــدت ــدي  وال اعتبر  فقد   ،1982 عــام  منذ 
لهم  ليس  اّلذين  املساجني  الستيعاب  دعوًة  املوضوع 
َمن يأويهم بعد خروجهم من الّسجن. وكان بيتنا هو 
الّنزل املفتوح يعيش اجلميع فيه بعطف ودفء وحنان. 
فاملجتمع  دافئ،  لديهم حضن  ليس  الّسجناء  وهؤالء 
والعائالت ال تستقبلهم بل ترفضهم، ثّم حتّول املشروع 
إلى مهنّي أكثر، وجندنا مختّصني بهذا املجال للعمل. 
الّسجني،  تأهيل  سلطة  الّدولة  أقامت  سنتني  وبعد 
عملنا  على  لتتعرّف  معنا  الّسلطة  هذه  وتعاونت 
بهذا املشروع، وأصبحت هذه الّسلطة هي املسؤولة عن 
بعض  نالحظ  وكّنا  البالد.  كّل  في  الّسجني  تأهيل 
للتعّلم عندنا  املوّظفني  لنا  فيرسلون  الّتواصل معنا، 
بيننا  العالقات  تكن  ولم  ومعرفة،  خبرة  ذوو  ألّننا 
ألّن  ونظرًا  للمشروع.  دعمهم  يقّدموا  كي  واضحة 
القوانني  فقد سّنت  العهد  كانت حديثة  الّسلطة  هذه 
ّيتنا وعملنا وتفسح املجال أمام  اّلتي حتّد من مسؤول

الّسلطة ليّتسع عملها وصالحياتها.
في سنوات الّتسعني أبرمنا اتفاقّية معهم، ومن خاللها 
ميوّلون جزًءا من الّتكاليف اّلتي احتملناها، وكان هذا 
الوقت  في  أكثر،  ال  الّشواقل  مئات  بضع  الّتمويل 
اّلذي يكّلفنا كّل سجني آالف الّشواقل ملعيشته، إلى 
هي  الّتكاليف  وهذه  اِملهنّيني.  املوّظفني  طاقم  جانب 

أقّل بكثير من تكلفة الّسجني للّدولة داخل الّسجن. 
كّل  تكاليف  من  فقط   7% تدفع  الّسلطة  وكانت 
سجني، أّما اليوم، ومنذ بداية سنوات األلفني، توّقفت 
عن دفع املستحّق عليها لفترة طويلة، لنفس الّذريعة 
للتوّجه  واضطررنا  ّية.  املال ــوارد  وامل امليزانّيات  بشّح 
لبيت  ديونهم  %50 من  القضاء وحصلنا على  إلى 
الّنعمة. وفي 2008 اّتفقنا على زيادة حّصتهم إلى 
ا، في الوقت اّلذي  ـً 1700 شيكل لكّل سجني شهرّي
كتكلفة  شيكل  آالف   6 حوالي  سجني  كّل  يكّلفنا 
املصاريف  عن  نتحّدث  وال  فقط،  للمعاجلة  أساسّية 
العادّية للمبيت واملالبس والعناية اخلاّصة واملصاريف 
في  للّتأهيل  آخر  نزل  أقيم   2011 وفي  ـــة.  اإلدارّي
أمرت  الّشرطة  ولكّن  احلّليصة،  منطقة  في  حيفا، 
بإغالقه بسبب االعتداءات اّلتي تعرض لها، وأحضرت 
موظَفني  مع  إلينا  نزالء   10 الّسجني  تأهيل  سلطة 
اثنني. ومنذئٍذ اعتبرتنا الّذراع املنّفذ لعملّية الّتأهيل 
الوحيد  العربّي  الّنزل  وأصبحنا  العربّي،  الوسط  في 
في البالد. ألّنه حّتى هذه الفترة كّنا نستقبل سجناء 
من اليهود والعرب مًعا. لكّنهم قرّروا إعالن مناقصة 
هذه  بخصخصة  قرارهم  بعد  آخر  جديد  نزل  إلقامة 
وزارة  نطاق  في  تعمل  الّتأهيل  وسلطة  اخلــدمــات. 
الرّفاه االجتماعّي، ولكن احملكمة قرّرت إلغاء املناقصة 
مرّتني، وكانت الّسلطة ستدفع 4 آالف شيكل عن كّل 
سجني. وشعرنا أّنهم يستغّلوننا متاًما، وهّددنا بقطع 

العالقات والّتعامل معهم، فاضّطروا لرفع الّنسبة إلى 
 9 عندنا  ميضي  الّسجني  أّن  علًما  شيكل.  3 آالف 
طيلة  معنا  األسبوعّي  بالّتواصل  يستمّر  ثّم  أشهر، 
بنسبة  دائمة  زيادة  على  تدّل  والّنتائج  كاملة.  سنة 
ظهرت  العام  هذا  مطلع  في  ولكن  معاجلتنا.  جناح 
ّية ثانيًة، وعقدنا اّتفاقّية لسّتة أشهر،  مسألة امليزان
ّية، وبقينا بدون جواب  ثّم عادوا وتنّكروا ملصادر امليزان
حّتى مطلع هذا الّشهر. كّل ذلك إلى جانب حصولنا 
على جائزة وزارة الرّفاه االجتماعّي في الّشهر املاضي. 
وبعد أسبوعني تلّقينا رسالة من الّسلطة تبلغنا فيها 
أّنها ال متلك امليزانّيات لتقدميها إلينا، وأّنها ستتوّقف 
ّية. وأّنهم سيقّدمون  عن الّتعامل معنا بسبب امليزان
وآخر  للّنساء  ونــزل  القدس  في  واحــد  لنزل  اخلدمات 
ملعاجلة العنف في العائلة، وهذه الّنزل ستحصل على 
الوسط  أّما  الوزارة.  اّلتي ترد مباشرًة من  امليزانّيات 
العربّي فال يتوّفر له أّي متويل بحسب اّدعاء املفّتش 

العاّم في الّسلطة.
وطرحوا فكرة استيعاب الّسجناء في أطر بديلة في 
املجتمع، تفتقر للعالج أو الرّعاية أو العناية املالئمة. 
والّسؤال: هل هذا البديل مالئم لهؤالء الّسجناء؟ ألّنه 
يجب تأهيل الّسجني كي يتأقلم ويعود إلى حياته 
بامليزانّيات،  مرهونة  كّلها  اإلجابة  إذن  الّطبيعّية. 

من  ــم  ودع متويل  على  نحصل  أّنــنــا  ــّدعــون  ي ألّنــهــم 
الّتبرّعات. فإذا وّفرت الوزارة حّتى آخر الّسنة املطلوب 
فسنتابع عملنا، وإّال سنضطّر مع كّل األسف لتغيير 
نهجنا في العمل وطريقة تعاملنا مع الّسجناء. وأّما 
تهتّم  أخذت  ّية  املال مواردنا  فإّن  للتبرّعات  بالّنسبة 
بأمور أكثر أهمّية من تأهيل الّسجناء عندنا، والكّل 
تهّددها،  أمور  من  والعالم  ــا  أوروب تعانيه  ما  يعرف 

واألوبئة  والفقراء  كاملهاجرين  عليها،  خطرًا  وتشّكل 
يندرِج  نفعله  ما  إّن  املــصــادر  هــذه  وقالت  وغيرها، 
توفير  وضرورة  مباشرة  حكومتكم  اهتمام  نطاق  في 

امليزانّيات منها.
ــة  ــّي ــات احلــكــوم ــه ــع اجل ـــصـــاالت م ــا اّت ــن ــري نــحــن أج
والكنيست، ولكن سلطة تأهيل الّسجني تّدعي أّنها 
أّنها لم تنجح.  لنا، غير  حاولت حتصيل امليزانّيات 
كي  سجني  أّي  مع  الّسلطة  جتتمع  لم  اليوم  وحّتى 
ترشده إلى ما سيؤول إليه قرارها بعدم دعمنا. ولذا 
اضّطررنا إلبالغ الّنزالء عندنا أن الّسلطة ستخرجهم من 

بيننا دون أن يعرف أحد منهم ومّنا ما هو البديل.
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ــذي  اّل ــرار  الــق ــيــاس ســوســان: إّن مــا يعنيه  إل ــال  وق
إلى  نطلق  أن  هو  الّسجني  تأهيل  سلطة  اّتخذته 
اخلدمات  لهم  نقّدم  اّلذين  الّسجناء  عشرات  الّشارع 
إلينا  بالتوّجه  اّلذين يرغبون  الّسجناء  املطلوبة. وكّل 
األمل  هو  اإلطــار  هذا  ألّن  مغلقة.  ــواب  األب سيجدون 
الوحيد لكثير من األشخاص في مجتمعنا العربّي. 
الّسجني  يتلقاها  اّلتي  القاسية  املعاملة  يدرك  وكّلنا 

في املجتمع واملعيشة بدون إطار. وأحتّدث عن جتربة 
الّنعمة“،  ”بيت  ــرة  أس ضمن  العمل  من  سنة   29
اخلرّيجني  وكّل  الّنزل.  لهذا  مدير  سنة   17 منذ  وأنا 
ّية وفّعالة في  من الّتأهيل هنا أصبحوا عناصر إيجاب
املجتمع، وعادوا إلى عائالتهم وانخرطوا في املجتمع 
كما يليق. واملؤلم أّن هؤالء اّلذين يحتاجون للّتأهيل 
لن يجدوا بدائل أخرى لتأهيلهم. ولألسف قد جندهم 

فينبذهم  والّسجن  املخّدرات واجلنوح  إلى عالم  عادوا 
املجتمع مرّة أخرى.

سوى  له  آخر  تفسير  ال  مخّطًطا،  نواجه  أّننا  ويبدو 
ممارسة سياسة الّتمييز بحّق املواطنني العرب. ونحن 
نقّدم للّسجني عن طريق العامالت االجتماعّيات كاّفة 
املتطّلبات إلجناح عملّية الّتأهيل، ويحصل الّسجني 
على العالج الفردّي، إضافًة إلى املجموعات العالجّية 
العمل  أطر  في  واالنخراط  اخلميس،  إلى  األحد  من 
ألّن  العائلة،  في  ودوره  قبل،  من  يختبرها  لم  اّلتي 
نصف الّنزالء لديهم عائالت، زوجة وأوالد، ونرافقه في 
ومتكامل  تاّم  كإنسان  ذاته  ليستعيد  ُخطواته  كاّفة 
في املجتمع. ومن منطلق رسالتنا اّلتي أخذناها على 
عاتقنا منذ 33 سنة، ال ميكن إغالق أو إقفال مؤّسسة 
عملّية  ُخطوات  بعّدة  نفّكر  فأخذنا  بسهولة،  كهذه 
اّلــذي  القرار  ضــدّ  واالحتجاج  االستياء  عن  تعبيرًا 
على  الّسلطة  وهذه  الّسجني.  تأهيل  سلطة  اّتخذته 
اّطالع كامل على كّل ما يجري عندنا في الّنزل، كما 
أّنهم يلمسون الّنتائج اّلتي توصلنا إليها وحّققناها، 
واليد  بصيرة  العني  ويقولون  بإجنازاتنا،  وهم فخورون 
ال  شك  من  ما  ولذا  دعمكم.  نستطيع  وال  قصيرة، 

ميكننا أن نقف مكتوفي األيدي إزاء إجرائهم 
وبحقوق  بنا  ا  ـً جوهرّي ا  ـً مّس ميّس  اّلذي  هذا 
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جميًعا  بنا  الّالحق  الغنب  إصالح  ويجب  األقلّيات، 
من الّدولة.
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 10 منذ  املدمنني  بعالج  مختّصة  قندس  منال  أّمــا 
سنوات، فقالت: أعمل في الّنزل هنا منذ 3 سنوات 
في  فئة  مع  نتعامل  ونحن  سهًال،  ليس  مجالنا   -
أو  الّسجن،  في  حياتها  غالبّية  أمضت  املجتمع 
ثانوّية  فئة  وهي  الّصغر،  في  الّداخلّية  املؤّسسات 
األهمّية، بل منبوذة من املجتمع. ولكن هذه الفئة أو 
تغيير جذري على  إجراء  مرّة،  الّشريحة حتاول، ألّول 

عملنا  إّن  جديدة.  حياًة  تعيش  أن  وحتاول  حياتها، 
وبالّنجاح  بإجنازاته  ممتع  لكّنه  البّتة،  سهل  غير 
لتسعة  مباشرًة  الّسجني  فيأتينا  ــحــرزه.  ن ـــذي  اّل
أشهر، ندرس حالته واحتياجاته من جميع الّنواحي، 
اإلدمان  ملوضوع  الّنفسانّي،  العالج  على  نرّكز  ونحن 
كمرض جسمانّي، روحانّي ونفسانّي. فنعقد جلسات 
الّشباب، بصورة فردّية وجماعّية، وما  أسبوعّية مع 
الّنزل  وهنا  ّية،  بالعرب نتحّدث  أّننا  هو  علمنا  ميّيز 
من  ونحن  األم،  بلغة  الّنزيل  يخاطب  ــذي  اّل الوحيد 
ذات املجتمع ونفس الّتقاليد. ونفسح املجال للمدمن 
سابًقا، وهو نزيل عندنا، أن يتعايش مع نفسه بنظافة 
وعلى  فيها.  الّتجارة  أو  والكحول  ــخــّدرات  امل من 
صعيد املجتمع فهو سيعود إلى عائلته ويقوم بدوره 

الّنفسانّية  العائلة، بدون األعراض  ووظيفته مع هذه 
واجلسمانّية، ونحن نهتّم بكّل هذا هنا. ألّننا طاقم من 
7 أشخاص نعالج 15 شخًصا إضافة إلى املساعدين 
واملتطوّعني من اخلرّيجني. وفي الّنزل يعيش الّسجني 
هذا  من  محروًما  كان  وقد  حاضنة،  عائلة  جّو  في 
الّسابقة،  حياته  وفي  الّسجن  في  العائلّي  الّشعور 
باألعياد  ونحتفل  آخر.  بديل  نزل  أّي  في  ويفتقدها 
ونتناول  واإلسالمّية  املسيحّية  الّصلوات  ونؤّدي  مًعا 
الّطعام مًعا، فهنا تعيش عائلة شحادة اّلتي يعيش 
الّنزيل معها، ونحن سررنا باالنضمام إلى هذه العائلة 

املمّيزة.
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في  االجتماعّية،  العاملة  عمران  غيداء  وحتــّدثــت 
الّنزل منذ 5 سنوات، قائلًة: أعمل في مجال العالج 
الفردي واجلماعي. نحن نقّدم للّنزالء برنامًجا جديًدا، 
في  ــزالء  الــنّ الستيعاب  حيفا  جامعة  مع  باالتفاق 
اجلامعّية  الّشهادة  لهدف  ال  ّية  استكمال ــات  دراس
يتوّجهون  هم  وهــا  واملعرفة،  ــاق  اآلف لتوسيع  ولكن 
أسبوع، لالستماع  كّل  واحدة  ملرّة  املساء  في ساعات 
مواضيع  في  اجلامعة  طّالب  كسائر  محاضرات  إلى 
اشترك  املاضي  العام  ففي  حولها.  اهتمامهم  نثير 
في  العام  وهــذا  للقانون،  متهيدّية  دورة  في  الــّنــزالء 
دورة متهيدّية لعلم الّنفس. وشعر الّنزالء بأّنهم طّالب 
مرّة،  ألّول  الّتجربة  هذه  فيخوضون  متاًما،  جامعّيون 
حيث يحصلون على بطاقة طالب جامعّي بدًال من 
احتفال  في  الّتخرّج  شهادة  ويحملون  سجني،  بطاقة 
خاّص تقيمه اجلامعة. واملعّلمون في هذه الّدورات هم 
هذا  مجالهم.  في  واملتفوّقني  املتطوّعني  الّطّالب  من 
في  وهو  يشاء،  َمن  لكّل  مفتوح  اجلامعّي  املشروع 
دورات  وهذه  للّشعب“،  ”اجلامعة  يسّمى  ما  نطاق 
إثراء ذاتّية، لم يحلموا بها من قبل. وكّنا قد أقمنا 
ورشة دراما في الّسابق شارك فيها الّنزالء مع املمّثل 
حّنا شّماس، وهذا أدخلهم عاًملا مغايرًا، واستخدمت 
الدراما كجزء من العالج، وأطلق كّل مشترك الّطاقات 
الكامنة في قلبه. وهكذا ميرّون بتجارب تؤّكد أّن كّالً 

منهم مواطن صالح في املجتمع. 
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الّنعمة“)،  ”بيت  في  (نزيل  سليمان  ثائر  ــال  وق
لصحيفة ”حيفا“: أسكن في هذا البيت منذ أربعة 
وتقدمي  ومشّقة  عناء  بعد  هنا  إلى  ووصلت  شهور، 
10 سنوات وخمسة  لها. أمضيت  نهاية  طلبات ال 
أشهر في الّسجن، وحصلت على تخفيض مّدة احلكم 

عائلة  وجــدت  هنا  إلى  جئت  وحني  الّسلوك.  حلسن 
داعمة بحنانها وبدفئها، وأنا متزوّج وعندي أوالد، وأهل 
أًخا وأخًتا، فوجدت لي إخوة   13 تتأّلف من  وعائلة 
آخرين وحنان األم، أم جمال، كأّمي، ورأفة املسؤولني. 
املخدرات  على  اإلدمان  مشكلة  من  جًدا  عانيت  أنا 
صغري  ومنذ  الّسالح.  وحيازة  واجلنوح،  اجلرمية  وعلى 
أدخل الّسجون وأخرج ثّم أعود ألدخل من جديد بسبب 
تبلغ  اّلتي  حياتي  مللت  حّتى  وهكذا  أخرى،  جرمية 
عواطفي  وجتّمدت  مشاعري  فانطفأت  عاًما.  أربعني 
وأقفلت على عالقاتي مع الّناس، لم أعد أثق بأحد بل 
أرى كّل الّناس أعدائي، وأّي مشكلة أواجهها ال أعّبر 
عنها ألحد ال ألّم وال ألخ، بل بالعنف والقسوة واجلرمية. 
وعندما جئت وجدت احملّبة واحلنان والرّعاية والعناية 
والعالج والّدفء، مما جعلني أفتح قلبي وأرى عاًملا آخر 
أمامي مبساعدة العاملة االجتماعّية وسائر العاملني 
هنا، وأخيرًا وجدت إنسانّيتي. شعرت بوجودي وأّني 
أستحّق احلياة، وهكذا عادت إنسانّيتي اّلتي كانت 
يشّكل  الّنزل  هذا  إغالق  فإّن  لي  وبالّنسبة  ضائعة. 
خطورة كبيرة على حياتي، فإذا عدت إلى بلدي هناك 
وكّل  ــده.  أري ال  ما  وهــذا  ثانية  اجلرمية  إلى  فسأعود 
مبتغاي أن أسكن في ِمنطقة بعيدة عن بلدي وأحضر 
عائلة  كأّي  واستقرار  بأمان  لنعيش  وأوالدي  زوجتي 
طبيعّية في العالم. وأنا أشتغل في كهرباء البيوت، 
واملقاولني،  املهندسني  مع  وأتعامل  ا،  راتًب وأتقاضى 
االجتماعّية.  ومكانتي  بنفسي  ثقة  أعطوني  وهؤالء 
ا  ـً ّي ا وجسمان ـً ا وشخصّي ـً وأنا كافحت وناضلت نفسّي
سُيقفل.  أّنه  يبلغونني  وفجأة  هنا،  إلى  أصل  حّتى 
هذا انكسار وتراجع وضياع وخطر كبير علّي وجرمية 

بحّد ذاتها بحّق الّنزالء واملؤّسسة والعاملني فيها.

…dÐUŽ X�O� WEŠö�
الّصفحة  على  عــام،  قبل  نشرنا  قد  كّنا  ــه  أّن نذكر 
”حيفا“،  صحيفة  من   (253) العدد  في  الرّابعة، 
الّصادر في 5 كانون األّول 2014، خبرًا حتت ُعنوان: 
لدعم  ّية  ميزان تخصيص  البلدّية  على  أسعد:  ”د. 
”بيت الّنعمة“ مفاده زيارة لنائب رئيس البلدّية، د. 
تخصيص  ضــرورة  خاللها  من  يؤّكد  أسعد،  سهيل 
لهدف  الّنعمة“  ”بيت  لدعم  ّية  ميزان حيفا  بلدّية 
الّنهوض من األزمة املادّية اّلتي تعانيها، لهدف املُضي 
واألطفال  واملدمنني،  للّسجناء  رائدة  تأهيلّية  مبشاريع 
لتعلن  سنة،  مرّت  قد  وها  املستورة..  العائالت  من 
فيها سلطة تأهيل الّسجني عن عدم جتديد االّتفاقّية 
مع مؤّسسة ”بيت الّنعمة“، لتثقل بذلك على كاهل 
املؤّسسة وتزيد وضعها االقتصادّي السّيء، حيث بات 

خطر اإلغالق الفعلّي يهّدد املؤّسسة! 
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“UHO�” q�«d*

محاميد   – ــوش  ــرم ع ــيــة  ســام تسّلمت 
حيفا  بلدّية  بلسان  الرّسمّية  (الّناطقة 
املتمّيز  املُستخدم  لقب  العربّي)،  لإلعالم 
من  واحــدة  فكانت  البلدّية،  اإلدارة  وجائزة 
اجلائزة،  يتسّلمون  مستخدمني  سّتة  بني 
وواحدة من بني 52 مستخدًما ينالون لقب 

املُستخدم املمّيز.
مع عرموش  وفي حديث لصحيفة ”حيفا“ 
الّدؤوب ومثابرتها  محاميد، عن عملها   –

 10 منذ  ”أعمل  قالت:  واجلائزة،  الّلقب  هذا  لنيلها 
ا في قسم الّناطق الرّسمّي كأّول ناطقة  سنوات تقريًب
ما  العربّي،  لإلعالم  البلدّية  بلسان  رسمّية  إعالمّية 
ّية جديدة لم تتوافر في املاضي،  دفعني إلى بناء آل

فشّكلت هذه الوظيفة حتّدًيا بالنسبة لي“.
وأضافت: ”على مدار سنوات طويلة ومثابرة ابتكرت 
طرق عمل للّتواصل مع اإلعالم وفًقا لرؤيتي اخلاّصة، 
فّعالة  أشّكل همزة وصل  أن  استطعت خاللها  اّلتي 
جانب  إلى  احليفاوّي،  العربّي  واجلمهور  البلدّية  بني 

احلفاظ على خصوصّيتي اِملهنّية.“
وعن عملها تقول عرموش – محاميد: ”أنا اؤمن مبا 
أجنزه وأحّب عملي جًدا، وأعلم أّن َمن جّد وجد؛ ولهدف 
التقّدم واالرتقاء في العمل، يجب الوالء والعطاء بال 
ثّم  ومن  وقيمك  ملبادئك  واإلخــالص  ــوالء  ال مقابل.. 

اإلخالص ملكان عملك وبيئته.“
هذه  لنيل  أعمل  ــم  ول أهــدف  ”لم  قائلًة:  وأضــافــت 
أحّب  بطبيعتي  ــي  أّن مع  الّلقب،  هــذا  أو  الّشهادة 
الّتمّيز وأسعى لذلك، لكّني عملت من دافع إمياني 

بضرورة خدمة مجتمعي ومؤّسستي على حّد سواء، 
الّدافع وشغفي ملهنتي دفعاني إلى ما وصلت  فهذا 

وحصلت عليه.“
حديثها  محاميد   – عــرمــوش  سامية  واختتمت 
قائلًة: ”أشكر مديري تساحي تيرنو على إميانه بي 
ّية ِمْهنّية.  وبقدراتي، وعلى ثقته بي ومنحي استقالل
كما أشكر كّل َمن عاونني، مبا في ذلك اإلعالمّيني، 
وأخّص بالّشكر صحيفتكم الغرّاء ”حيفا“، مديرها، 
محرّرها وطاقمها أجمعني. فلوال تعاونكم ملا وصلت 
حصلت  ما  على  حصلت  وما  إليه،  وصلت  ما  إلى 

عليه.“
في  عملت  محاميد   - عرموش  سامية  أّن  يذكر 
قبل  سنوات،  سّت  ملّدة  ّية  واملرئ املكتوبة  الّصحافة 
الّثاني  لّلقب  طالبة  اإلعالمّي.  الّناطق  قسم  دخولها 

في ثقافة الّسينما في جامعة حيفا.
وقد أشار مديرها تساحي تيرنو في كتاب الّتوصية، 
بأّنها موّظفة نشيطة ُمبدعة مثابرة ومبتكرة، تعمل 
وتقّدم أكثر ّمما ُيطلب منها بكثير.. مثال ُيحتذى به 

للُمستخدم املمّيز.

“UHO�” q�«d*
مختبراته  في  حايك  حسام  البروِفسور  استضاف 
العلمّية في معهد العلوم الّتطبيقّية (”الّتخنيون“)، 

الّسفير البريطانّي في البالد، ديفيد كويري.
تضّمن الّلقاء عرض أجهزة عصرّية متناهية الّصغر، 
من تطوير فريق األبحاث العامل حتت إشراف بروِفسور 
حسام حايك، للّتشخيص املبكر عن األمراض، حني 

يتواجد املرض داخل جسم اإلنسان منه دون أّي عوارض 
صحّية جانبّية. كما تضّمن الّلقاء حوارًا حول أهمّية 
أبحاث  ــراء  إلج مشابهة/مكّملة  تقنّيات  تسخير 
(الباركينسون)،  الرّعاش  مرض  عن  ورائــدة  مبتكرة 
والّتغّيرات  والّتفاعالت  املرّكبات  وتعرّف  واكتشاف 
البيولوجّية داخل أجسامنا لهدف الكشف عن أسرار 

األمراض، وإيجاد طرق لعالجها.

ÆÆW ÒOLKF�« tð«d³²�� w�
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شيء“  ”كل  مكتبة  بــــادرت 
صالح  لصاحبها  احلــيــفــاوّيــة، 
بالّتعاون مع مؤّسسة  عّباسي، 
ــون،  ــفــن وال للّثقافة  ”األفق“ 
الّسبت  يوم  ”مساواة“،  ومرَكز 
املاضي 21/11/2015، إلى 
مرَكز  في  ثقافّية  أمسّية  عقد 
حضرها  حيفا،  في  ”مساواة“ 
ـــــاء  عـــشـــرات الـــّشـــعـــراء واألدب
ــف من  ــي ــف ــني ول ــّي ــاف ــح ــّص وال
استضافة  ّمت  حيث  األصدقاء، 
الكبير  الِفَلسطينّي  الّشاعر 
صــدور  ملناسبة  ــه،  ط املــتــوّكــل 
الّنشر  دار  عن  له  كتب  ثالثة 
مكتبة ”كّل شيء“ في حيفا؛ 
وهي: ”لون الرّوح“ – نصوص، 
”كتاب الّضرورة من الزّهر إلى 
الّشائعة“ – شهادات، و“مملكة 

اليمام“ – قصائد.
املتوّكل طه من مواليد قلقيلية 
في  ــوراة  ــت ــّدك ال لقب  ويحمل 
أربعني  قرابة  له  صدر  األدب، 
ــقــد  ــّن ــر وال ــع ــّش ــا فــي ال ــاًب ــت ك
والّثقافة والفكر. ُأنتخب رئيًسا 
الِفَلسطينّيني،  الكّتاب  الّحتاد 
الّتعليم  ملــجــلــس  ــا  ــًس ــي ورئ
عمل  الِفَلسطينّي،  العالي 
ـــالم، أّســس  ـــوزارة اإلع ــًال ل ــي وك
مع  ِفَلسطني  في  الّشعر  بيت 

رئيسه،  وكان  املبدعني  من  عدد 
ا سفيرًا لِفَلسطني وحاصل على العديد من اجلوائز ـً ّي يعمل حال

ّية الهاّمة. األدب
مشرقي،   – حّنا  مجدلة  الّشاعرة  األمسّية  استضافت  كما   
ألحصي  ”ساعة  ــة  ــّي األدب أعمالها  ــورة  ــاك ب صـــدور  ملناسبة 
شيء“  ”كّل  مكتبة  مــنــشــورات  عــن  قــصــائــد،   – احلصى“ 
تعود  حيفا،  ــي  ف  1981 ــيــد  مــوال مــن  مجدلة  حيفا.  ــي  ف
الّلغة  في  األّول  الّلقب  أنهت  املهّجرة،  إقرث  قرية  إلى  أصولها 
مجال في  ا  ـً ّي حال تعمل  حيفا،  جامعة  في  وآدابها  ّية  العرب

اإلنتاج الّتلفزيونّي. 
بالّضيوف  ا  مرّحًب عّباسّي،  صالح  الّناشر  األمسّية  افتتح 
املتوكل طه والّشاعرة مجدلة حّنا -  الّشاعر  ثّم دعا  واجلمهور، 
عفيف  والفّنان  املسرحّي  الكاتب  دعا  ثّم  املنّصة،  إلى  مشرقي 
البداية  في  احلوار  دار  األمسّية.  هذه  عرافة  توّلي  إلى  شليوط 
مع الّشاعرة مجدلة حيث حتّدثت عن مجموعتها الّشعرّية األولى 
في  تأّخرها  ”ساعة ألحصي احلصى“، وفّسرت للجمهور سبب 
إصدار مجموعتها الّشعرّية األولى، وحتّدثت عن قريتها املهّجرة 
عشقت  ذاته  الوقت  في  لكّنها  لقريتها،  الّدائم  وحنينها  إقرث 
مدينة حيفا فكتبت عنها ووصفتها في قصائدها، حيث ولدت 
ألقت مجموعة  اجلميلة. كما  املدينة  تزال في هذه  وعاشت وال 
من قصائدها ورافقها بالعزف على العود الفنان وسيم خشيبون. 
بعدها حاور الكاتب عفيف شليوط الّشاعر الّضيف املتوّكل طه 
حول كتابه ”كتاب الّضرورة“ حيث أشار اُحملاور إلى أّن الّشاعر 
الكاتب يكتب في هذا الكّتاب بلغتني مختلفتني متاًما، فوافقه 

األمر الّشاعر املتوّكل طه، مشيرًا إلى أّن املوضوع يفرض عليه 
الّلغة اّلتي سيكتب بها، فعندما كتب عن الّشاعر الِفَلسطينّي 
لكّنه  للّنظر،  ملفتة  بلغة شاعرّية  ُكتب  درويش  الرّاحل محمود 
عندما كتب عن املؤرّخني اجلدد في إسرائيل، فكانت لغته هنا 
أقرب إلى لغة الّصحافة. كما ّمت الّتطرّق إلى شهادته ”آيريس.. 
وفدوى طوقان“ حيث هنا يكتب الّشاعر املتوّكل طه مقارنًة بني 
آيريس األجنبّية والّشاعرة فدوى طوقان، هذه املقارنة اّلتي حتوّلت 
إلى مقارنة بني حضارتني وثقافتني مختلفتني، وتساَءل املتوّكل طه 
في كتابه ”كتاب الّضرورة“ عندما كتب عن الّشاعرة الِفَلسطينّية 
الرّاحلة فدوى طوقان،: ”ألم تراودها أفكار مجنونة لم تعترف بها؟ 
بينما آيريس كانت تنتمي لذهنّية االعتراف“، وهنا قال املتوّكل 
ثقافة االعتراف واالنكشاف إلى  تفتقر  ّية  العرب ثقافتنا  إّن  طه 

أمام القرّاء. 
نصوص  عن  عبارة  وهو  الرّوح“  ”لون  لكتاب  التطرّق  ّمت  كما 
نثرّية تنهض على لغة الّشعر الّصافية الرّائقة الّطازجة املُدهشة. 
قوطعت  اليمام“  ”مملكة  ديوانه  قصائد  من  بعًضا  ألقى  ثّم 
بالّتصفيق أكثر من مرّة، تعبيرًا عن اإلعجاب بالقصائد واإللقاء 

على حدٍّ سواء. 
فرح،  جعفر  ”مساواة“،  مرَكز  مدير  حتــّدث  الّلقاء  ختام  وفي 
استعداد  هو على  ”مساواة“  مرَكز  أّن  ُمعلًنا  باجلمهور،  ا  مرّحًب
الستقبال كّل نشاط ثقافّي فّني وهو يرّحب بكّل مبادرة وعلى 
طه  املتوّكل  الّشاعر  من  الّتوقيع  ّمت  ثّم  الحتضانها.  استعداد 
جلمهور  كتبهما  على  مشرقي   - حــّنــا  مجدلة  ــرة  ــاع ــّش وال

القرّاء احلاضرين.
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القدس  في  القدمية  البلدة  إعمار  وبرناَمج  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  اختتمت 
الّتابع ملؤّسسة ”الّتعاون“، وبالّتعاون مع جلنة حفظ اآلثار – شفاعمرو، األسبوع 
املاضي، الّدورة األولى في ”الّترميم وإدارة الّتراث واملواقع الّتاريخّية“، بحضور 
املشاركني واملشاركات وطاقم املشروع. وهي الّدورة األولى من نوعها في البالد 

ّية ووطنّية، وعلى مستوى ِمْهنّي دولّي. ُتنّظم من خالل رؤية ثقافّية عرب
خالل الّلقاء، قّدم كّل فريق من املشاركني في البحث اّلذي عمال عليه عن قلعة 
ظاهر العمر في مدينة شفاعمرو، من الّناحية الّتاريخّية والعمارة ووضع املبنى 
ّيته،  ومنال واملعمارّي  اإلنشائّي  املستوى  على  يعانيها  اّلتي  واملشاكل  احلالّي 

ّية ميزانّيات الّترميم، وكيفّية حتسني هذه الّظروف. إشكال
الّتعاون بالوظائف  وبعد عروض األبحاث، أشاد بّشار احلسيني، من مؤّسسة 
اّلتي قّدمها املشاركون وطريقة البحث ودّقته، وكان قد شكر د. شريف شريف، 
عضو الّلجنة املشرفة على الوظائف من قبل مؤّسسة الّتعاون، املشاركني على 

مجهودهم. واختتم الّلقاء بتوزيع الّشهادات عليهم. 
وز ولغاية تشرين األّول 2015، شاركت في الّلقاءات  منذ بداية الّدورة في شهر متّ
املتنوّعة نخبة من اخلبراء الّدولّيني في املجال، وهدفت الّدورة إلى تأسيس وتطوير 
الكفاءات واملؤّهالت اِملهنّية في مجاالت الّترميم واحلفاظ على املوروث املعمارّي 
الّتعرّف  املعمارّي،  الّتوثيق واحلفاظ  العلمّية في  والّتاريخّي، إكساب األّسس 
الّتعامل مع  الّترميم وخصائصها، وكيفّية  إلى طبيعة املواد املستخَدمة في 
ّية للمباني القدمية وكيفّية  مشاكل احلجر والرّطوبة والدلف، واملشاكل اإلنشائ

إدارة املواقع الّتاريخّية.
الّثقافة  بني جمعّية  ما  الّشراكة  أهمّية  احلسيني، حول  بّشار  مع  في حديث 
ّية ومؤّسسة الّتعاون، قال: ”جتربة الّشراكة كانت ممتازة، خاّصًة وأّن هنالك  العرب
الّتاريخّية والّتراث،  املباني  بالعمل واألهداف مبا يتعّلق باحلفاظ على  تقاطع 
في  أخرى  مناطق  إلى  بالّدورة  ننطلق  بأن  الّتعاون  مؤّسسة  في  قرارنا  وبعد 
ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  وأهــداف  عمل  على  واّطالعنا  الّتاريخّية،  ِفَلسطني 
وفي  بيننا“،  فيما  للّشراكة  األّول  احملّفز  ذلك  فكان  الُهوّية،  على  باحلفاظ 
حديثه عن املشاركني، أضاف: ”من الواضح أّن املشاركني استفادوا، وهذا ظهر 
مشترك  كّل  وحماس  شغف  أيًضا  وظهر  ُقّدمت،  اّلتي  األبحاث  عروض  في 

بالبحث عن طرق للحفاظ على تراثه اّلذي ينتمي إليه“.
هي من  الّتاريخّية“  واملواقع  الّتراث  وإدارة  ”ترميم  دورة  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
الّتابع  القدمية  البلدة  إعمار  وبرنامج  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  من  كّل  تنظيم 

ملؤّسسة الّتعاون، بالّتعاون مع جلنة حفظ اآلثار في شفاعمرو. 
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 ،احملرتمني العوارش, احلوادي عرش والثواين عرشرضات طالب صفوف حح
 
 
 

 

� .10/16 ومو#د 04/16مو#د : يف دورة وا>دة ملو#دي :س8يخومرتي مكضري حتل ظومة فريدة ٕاد)ال م% ٕا#الممك عن �رس
وا>دة شامS،  دورة حتضري :س8يخومرتية)الل  املذPورOناملو#دOن التعلمي اجلديدة الطالب من التقدم ٕاىل  %ظومةم  متكن

ل مر>ليت ليمك ةعودوميك%ه ال ،بعد ٕاهناء مر>ليت التعمل وا]مترن 16/04ملو#د  تقدمال الطالب Yس8تطا#ة Oكون حVث 
    .16/10لتقدم ملو#د املراجعات وgمefا�ت وا

 :اmورة مركّبات

 .سا#ة تعلميية 200 -مدة اmورة 

التعبري الكfايب، التفكري وملبيادات، املراجعات، vٔ ، التعمل، ا]مترن، ا):  صفeة 5000(كتاب  - 11 مواد التعلمي
xيمالمكي، التفكري الg ،g ،ت وجنلزيية�. مefا  و

       اخ�f{ارات تقVV{م،  3ائـي، وهنامefان{ات: افfتاحـي، بي%ـي، �شـخييص،  4وتلخيصـي، ٕاضاف{ة ٕالـى Pراس{ني: متهV{دي 
نرتن{ت، الٕ سـؤال حمتلـن مبوقع%{ا #لـى ا 2,000 ، ٔ�كرث من)امefان{ات حقVقVة(مراثون{ات  4دوس{ية مس{ار شـخيص،  11

  ، ٔ�س8ئS مfوقعةء  ، لقاءن مefانائـح وتوصV{ات نفس{ية م{ا ق�{ل gة نصدوس{ي
 .ٕاضافة ٕاىل ندوات حول التوجVه املهين والتمنية ال�شـرية ص،مfابعة دامئة و�دول ٔ�عامل )ا ، حماد�ت خشصية، 

، ا]مترن، املراجعات التعمل :ٔ�بعاد 4#ة #ىل ، موزّ سا#ات تعلميية 5مؤلًفا من ا ٔ�س8بوعيً  لقاءً  35تقام #ىل مدار  - م�ىن اmورة
 وgمefا�ت، #ىل النحو التايل:

 ::04//16اء حتضريي ملو#د  لق  25

   لقاء متهيدي وامefان افfتا¦ 1
 تعمل لقاءات 9
 لقاء امefان ب¨ين 1
 حماد�ت خشصيةلقاء  1
 لقاءات مترن 6
�شخييصلقاء امefان  1 
 حماد�ت خشصيةلقاء  1
 حقVقVة امefا�تلقاءات  4
  مراجعة تلخيصية لقاء 1

  :116/110ملو#د   ةحتضرييي اتتلقاء  10

 وفصول منوذجVة مراجعات لقاءات 4
 مراثون امefا�ت لقاءات 4
 لقاء امefان هنايئ 1
 قاء لقاء 1

 

 .شاقل 3,000 - اmورة لكفة
 وٕا¯مك يوفق%ا ٔ�ن هللا ندعو

 

 800 ـوعق�ال ال
 �ٔاكدميانيا معهد #ام مدOر - الهي²اء ٔ�بو محمد وئام

 )و#امة دا)لية رقابة M.A ٔ�عامل، ٕادارة M.B.A حساYت، ومراقب حمام(

 



  
 

 

 ،منيوالث احملرت الث وفصفحرضات ٔ	ولياء ٔ	مور طالب  
 
 
 

 
 

 

�مك�Iلمشاركة مضن Dرامج  ،التعلميبية و رت طريق وزارة ال عن ملوهوبنيب االيار الطخ� الول 3ٔ �ياز ابنمك/اب0�مك بن.اح ام�,ان التصف)ة اج ا %ُرس" هتن

 ).ب الصفالمن ط فقط 15%(م�,ان از هذا Rاج� بالمن الط Qدا القلي ٔ	ن Pددا هنا ريواملتفوقني. Jُش بنيملوهو ب االالط

 :ةٔ	هداف ا[ور

�,ان هو م هذا R .)ة والتعلميرتبيعن طريق وزارة ال(ملوهوبني ا �,انالم  ريIلتحض ملتوفقنيالث او الث وفصفب اللطمعدة  ةاصاخل ورةهذه ا[

ام�,ان التصنيف الثاين  ملواjة Qدا ةهام ريالتحض دورة. الطالب املوهوبنينوادي  يف املشاركني املوهوبنيب الالط �يارخ السايس 3ٔ الرشط ا

 .ملوهوبني�,ان ام الب الالط ريوالتعلمي لتحض لرتبيةPليه من قsل وزارة ا املصادق الم�,انل ةا3ٔكرث مالءم ويه مرتي)السmيكو (

R ري، بنبداعي عند الطالب، هتدف هذه ا[ورة لزرع بذور التفكريyساليب اء التفكري التصو	ا�متيزي بني املهم وا3ٔمه يف نص السؤال، عرض ٔ

، العمل Pىل تقليص تفكري خمتلفة عن ٔ	ساليب التفكري التقليدية اليت yك�سmهبا الطالب يف املدرسة، �سليط الضوء Pىل العامل الزمين والتق)ّد به

 وا3ٔمه من ذ� نطمح يف ا[ورة ٔ	ن منحو الفكرة املسmبقة ب�ّٔين  �اص�شلك املوهوبني  نلب من الناح)ة النفسmية الم�,امدة ردة الفعل، حتضري الطا

 ولبلورة الثقة [ى الطالب م�ذ سن مsكرة. "مسmتحيل اج�ياز Rم�,ان"، "ال ٔ	سmتطيع"

 ملواjةحق)ق)ة  ¦ واخ�باراتاسmئ�شمل  ...هاري و¤ ،علومات العامةملا شاكل،3ٔ ، ايمل ا ،سايبحل ا ريالتفك يف�ارات �اصة ا[ورة ب كس� كام و 

 .واملتفوقني ملوهوبنيب االام�,ا"ت الط اجلديدة يف التغيريات

 :مر©بات ا[ورة

 .ونصف مؤلًفا من ساعتني تعلمييتني لقاءً  P 24ىل مدار ساPة تعلميية، 60 - مّدة ا[ورة

 .Academania Talentكتب املوهوبني  -مواد التعلمي 

 .بÀين وهنايئ: ٕاضافة الم�,انني                 

 .شاقل 1,200 - �لكفة ا[ورة

 . 8555707-04 دميانيا Pىل الرمق:Iلمزيد من التفاصيل وIل�سجيل yرÄ مراجعة معهد 	ٔاك

 

 مع �الص متنياتنا Êلن.اح الباهر
 ٔ	رسة معهد 	ٔاكدميانيا

 

 الثثو الثث وففطالب صفلل التفكري Rبداعييدورة بناء وتطوyر 
 "املرÍ¦ الثانية -معهد اكرين "الم�,ان املوهوبني  تحضريوال 
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لواء  في  احلكومّية،  ــدارس  امل ومديرات  مديرو  ــادر  ب
أمسّية  تنظيم  ــى  إل ــر،  ــي األخ الــّثــالثــاء  ــوم  ي حيفا، 
تكرميّية خاّصة في مطعم ”شواطينا“، ملديرة مدرسة 
إلى  خروجها  لسبب  سليمان،  ــوال  ن د.  ”األخوّة“، 
الّتقاعد، حضرها عدد من مفّتشي الّلواء ومن مديري 

ومديرات املدارس احليفاوّية.  تخّللها عشاء فاخر.
مدرسة  (مدير  عوّاد  محّمد  األستاذ  مع  حديث  وفي 
املنّظمني  وأحد  احلّليصة)،  في  احلاج“  الرّحمن  ”عبد 

لهذا الّلقاء، قال: ”تربطنا عالقة وطيدة مع زميلتنا 
ما  وإّن  عــّدة،  سنوات  مــدار  على  سليمان،  ــوال  ن د. 

نقّدمه لها اليوم هو عرفاًنا ملسيرتها الّتعليمّية.“
هذا وعّبرت د. نوال سليمان عن فرحتها لهذا الّتقدير 
الزّمالء والزّميالت، مشيدًة  إليه عدد من  بادر  اّلذي 
ومؤّكدًة  احلكومّية،  املــدارس  بني  احلسنة  بالعالقات 
لكّل واملساعدة  املشورة  لتقدمي  الــّدائــم  استعدادها 

َمن يحتاجها.
©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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ــام مؤّسسة  ــر ع ــالد أســاف رون (مــدي ــب ال ــى  ــاد إل ع
”بيت الكرمة“)، بعد جولة في الواليات املّتحدة مع 
الّطالبتني مايا أّيوب (من مدرسة راهبات الكرمليت) 
املجموعة  شاركت  حيث  شيرنيك،  إليعاد  والّطالبة 
بوسطن  ما بني واليتي  لقاءات مختلفة  في سلسلة 
وفيالدلفيا. هذا وشملت اجلوالت لقاءات مع جاليات 
مختلفة يهودّية وغير يهودّية، حيث ّمت الّتطرّق خالل 
العالقات  أهمّية جتسير  حول  عقدت  اّلتي  الّندوات 
ّية  اآلن األوضاع  ظّل  في  خاّصًة  والعرب،  اليهود  بني 
اّلتي تشهدها البالد، وكسياسة ومنهج عام مبا تقوم 
احلياة  نهج  ذلك  في  مبا  الكرمة“  ”بيت  مؤّسسة  به 

في مدينة حيفا.

من  الفحوى  أّن  ”رغم  اجلولة:  هــذه  حــول  رون  يقول 
الّلقاءات تبدو وكأّنها متّثل تعايًشا واضًحا ومفهوًما 
بني العرب واليهود، إّال أّن احلديث اّلذي متحورت خالله 
الّلقاءات دار على أّن مايا وإليعاد لم تكونا لتلقيان 
لوال املشاريع اّلتي نخوضها من خالل نادي الّشبيبة، 
كما أنهّن لن يتعارفا على تاريخ بعضهما البعض 

دون الّلقاءات اّلتي نعقدها“.
هذا واستطاعت مؤّسسة ”بيت الكرمة“ جتنيد مبلغ 
القبيل  هذا  من  مشاريع  الستمرار  دوالر  آالف   10
من  واليهودّية  ّية  العرب الّلقاءات  وحتفيز  لتطوير 
مختلفة  برامج  إبرام  وسيتّم  مختلفة،  مشاريع  خالل 
مثل في  االستمرار  أجل  من  األجيال  كاّفة  تشمل 

هذه الّلقاءات.

UHOŠ ¡«u� ”—«b�  «d¹b�Ë Íd¹b� s� …—œU³0

ÊU L O K � ‰«u � Æœ ¨…b �UI � *« …d �b *« .d J�

 w � „—UA � “W	d J 
« X O �” W� O �  ÍœU �
 …b � Ò� *« �U �ôu 
« w � W�d �A 	 �U ÒO 
U ÒF �



�º��� �º·�
�	
� ���

� ��� ������







262015 w½U¦�« s¹dAð  27  WFL'«

“UHO�” q�«d*
في  و“اجلبهة“  الّشيوعّي  احلزب  فرَعي  من  بدعوة 
القرية  في  الّصداقة  نادي  قاعة  غّصت  كفرياسيف، 
ّية  باحلضور اّلذين جاؤوا للمشاركة في الّندوة االحتفال
ملناسبة صدور كتاب د. خالد تركي ”من حيفا هنا 
لصاحبها  شيء“  ”كّل  مكتبة  إصدار  (من  دمشق“ 
للّدكتور خالد  الّثالث  صالح عّباسي)؛ وهو الكتاب 

تركي بعد ”برهوم البلشفي“ و“حماة الّديار“.
جابر  عناد  د.  الّشاعر  باقتدار  وأدارها  الّندوة  افتتح 
اّلذي قّدم املداخلني، وألقى كلمة افتتاحّية للّتعريف 
بالّندوة كما ألقى قصيدة من نّظمه باملناسبة القت 

استحسان اجلمهور.
ألقى  اّلذي  البقيعة،  ابن  مهّنا  حسني  الّشاعر  تاله 
”طبيب  فيها:  جاء  والكاتب،  الكتاب  عن  مداخلة 
أّمته.  وغّصات  شعبه  بألم  يشعر  ومناضل،  وكاتب 
يعالج املرض مببضعه ويخّفف آالم األّمة بقلمه وينقل 

روح ِفَلسطني الوفّية لعروبتها إلى العالم“.
مداخلة  توما  منير  الّدكتور  والّناقد  الّشاعر  قّدم  ثّم 

للكتاب  ّية  أدب نقدّية  رؤية  عن  عبارة  كانت  موّسعة 
واألساليب الّلغوّية اّلتي مّيزته، واملواضيع اّلتي تناولها.

اّلذي  عمل،  ِاسكندر  واملؤرّخ  املرّبي  األستاذ  تاله 
الّسابقة،  وإصداراته  الكاتب  حياة  بسيرة  عرّف 
هنا  حيفا  ”من  الّندوة  موضوع  الكتاب  تناول  كما 
واألساليب  تناولها،  اّلتي  املواضيع  جلهة  دمشق“ 
كتابه. في  الكاتب  استخدمها  اّلتي  املمّيزة  ّية  األدب

وكان آخر املتحّدثني احملتَفى به د. خالد تركي اّلذي 
املداخلني على إسهاماتهم. كما شكر احلضور  شكر 
على مشاركتهم، قائًال: ”إلى َمن عّلمني حّب دمشق 
َمن  إلى  وياسمينها  ها  نارَجنُ وقلمونها  وغوطتها 
وكرملها  وسمائها  وبحرها  وبرّها  حيفا  حّب  عّلمني 
نحو  ونارُجنك   ياسمينك  مع  يا دمشق،  نحن معك 

الّنصر األكيد اّلذي بدأنا نرى بشائره“.
(عضو  شريف  جمال  الّدكتور  قّدم  الّندوة  ختام  وفي 
شادي  واحملامي  الّشيوعّي)،  للحزب  املركزّية  الّلجنة 
درًعا  كفرياسيف)،  احمللّي  املجلس  (عضو  شويري 

تكرميّية للمحتفى به ملناسبة صدور الكتاب.
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وصل منتخب الّسّلة للبنات في الكلّية األرثوذكسّية 
راغدة  املعّلمة  وتدريب  بإشراف  حيفا،  في  ّية  العرب
ّية في املباريات القطرّية  ملشي، للمرحلة نصف الّنهائ
ألربع  وصل  بسيط  بفارق  وذلك  الّثانوّية،  للمدارس 
نقاط فقط، حال دون وصوله للّنهائّيات. وقد جاَءت 
مشاركة املنتخب في البطولة القطرّية في أعقاب فوزه 
ّية اّلتي جرت في  باملرتبة األولى في املباريات الّلوائ

مدينة حيفا، في األسبوع املنصرم. 
جرت البطولة القطرّية في كيبوتس ”دافنه“ ملّدة ثالثة 

أّيام متواصلة، في الفترة 2015/11/19-17. 
للمنتخب  املشرّف  باإلجناز  الكلّية  وتفخر  هذا 
وبطالباته: لوريس أشقر، سما مواسي، أسيل بدران، 
حنني سوسان، مي روحانا، ميس بشارة، ميري زايد، 
مي رمضاني، كرين بشارة، يارا بدران، لنا طه، ليندا 

محاجنة ومي عنبتاوي.
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الكاثوليك  للملكّيني  إلياس  مار  رعّية  احتفلت 
للّسنة  واملريض،  املسّن  بيوم  مؤّخرًا،  حيفا،  في 

الّثامنة على الّتوالي. 
وأقيم لهذه املناسبة قّداس إلهّي ترأسه املطران جورج 
إّن  اّلذي قال:  إلياس،  ّية مار  بقعوني في كاتدرائ
الّتقّدم في الّسّن وظهور الّشيب في رأس املُسّن ال 
يدّل على ضعف بل على قوّة، قوّة اإلميان واالنتماء 
مصدر  الّشيب  وهذا  الكنيسة،  وإلى  يسوع  إلى 

اعتزاز لنا وافتخار. 

وحضر هذا القّداس جمهور املسّنني واملرضى اّلذين 
ميكنهم الّنهوض من سرير املرض.

وبعد القّداس شاركت سّيدات أخوّية ”سّيدة املعونة 
الّدائمة“ وأخوّية ”سّيدة البحر“ بإعداد وجبة غداء 

إلى جانب عدد من املتطوّعني. 
وامتنانهم  شكرهم  عن  املُّسنني  من  عدد  وأعرب 
لهذه الّلفتة، وقال بولس خوري إّن هذه اُخلطوة تعزّز 
وهذا  والكنيسة.  املؤمن  بني  والّتواصل  الّترابط 
فيهم  ويبعث  املُسّنني  معنويات  من  يرفع  القداس 

األمل ملتابعة مشوار حياتهم بكرامة.
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افتتحت، يوم اجلُمعة املنصرم، مسيرة الكتاب في 
في حيفا، واّلتي ّمت اإلعالن  مدرسة ”الكرمليت“ 
ا للّطالب، لهدف املباشرة بالّتحضير  ـً عنها مسّبق
والّتفكير بنشاطات منوّعة الئقة بافتتاح مسيرة 

الكتاب، اّلذي حتييه املدرسة منذ 12 عاًما.
القصص  بإعداد واختيار  للمسيرة  الّتحضير  بدأ 
املشاركة وعرضها في املكتبة، ثّم مواكبة ومتابعة 
الّطّالب وما يعّدونه من أشعار وأقوال ومسرحّيات 
برنامج  تنسيق  لهدف  الّتحضيرات  من  وغيرها 
االحتفال، إلى أن حّل صباح العشرين من تشرين 
ا هادئا ليستقبل املسيرة في  ـً الّثاني، فجاء ُمشرق

يوم ممّيز.
جتّمع  الّصباح،  طابور  وبعد  املدرسة،  قاعة  في 
فاستمعوا  الّسادس،  حّتى  الّثالث  طّالب صفوف 
ية  املرّب ّية،  االبتدائ املدرسة  مديرة  كلمة  إلى  بدايًة 
راغدة داود، عن املطالعة وأهمّيتها، ثّم تلتها كلمة 
وجيزة ألمينة املكتبة، فوز فرنسيس، اّلتي سّلمت 
عرافة االحتفال لثالث طالبات من الّصف الّسادس، 

هّن: رنا عبد الغني، نيكول نخلة ونرمني رافع.

واملشاهد  الّشعر  بغالبّيته  فحوى  البرناَمج  أّمــا 
أ)  (رابع  عيلبوني  نتالي  ألقت  حيث  املسرحّية، 
من  ”الّثقافة“  تأليفها، شعر  من  ”كتابي“  شعر 
ألقى  كما  ب)؛  (الّثالث  شّقور  إلياس  تأليف 
الّطالب نعمة ضو (الّثالث أ) شعرًا بُعنوان ”أطفال 
نحن“ (فاضل علي)، وألقت ميريل باسيال (الرّابع 
حّداد  طوني  أّما  ”الكتاب“.  بُعنوان  شعرًا  ب) 
مجموعة  اختارا  فقد  أ)  (اخلامس  سالم  وراشيل 
ـــوال عــن الــكــتــاب؛ فيما ســردت  رائــعــة مــن األق
تأليفها  من  قّصًة  ب)  (الّثالث  طّنوس  ياسمني 

بُعنوان ”أحّب أن أقرأ“.
الرّابع  الّصف  طــًالب  من  مجموعة  وقّدمت  هذا   
”جعيدان“؛  قّصة  من  ا  ـً مسرحّي مشهًدا  (أ)، 
أًما مجموعة اخلامس (ب) فقّدمت مشهًدا من 
مجموعة  بينما  ”البؤساء“،  العاملّية  القّصة 
”الّسالم  ــوان  ــن ــُع ب ــة  ــّي ــســرح م ــت  ــّدم ق أخــــرى 
من  األّول  القسم  نهاية  وكــانــت  واملساومة“. 
مبسرحّيتني  الكتاب،  مسيرة  افتتاح  فّعالّيات 
وتقدمي  إعداد  من  ”راب“  وأغنّيتي  متداخلتني 

طّالب الّصف الّسادس (ب).

¢oA�œ UM¼ UHOŠ s�¢ tÐU²� —Ëb� W³ÝUM*
…Ëb �  w �  w �d �  b �U �  Æœ  ÒÍËUH O («
n O �U 	d H �  w �  …b
U �  W ÒO �UH� �«  

¢XOK�dJ�«¢ WÝ—b� w�
…d A  WO �U Ò� �« »U� J �« …d O � � ÕU� � �«

w�«u Ò²�« vKŽ WM�U¦�« WM Ò�K�
i??????????? 	d??????????? *«Ë Òs????????????? �????????????? *« Âu??????????? O??????????? � ‰U????????????H????????????�???????????? �ô«

”U O �≈ —U � W ÒO — w � 
 W ÒO � �–u �—_« W ÒO K J �« w � �UM � K � W ÒK Ò� �« V ��M �
W?? Ò	d?? D??I?? �« �U?? 	—U?? �?? L?? K?? � w??? zU??? N??? ÒM??? �« n??? B??? ÒM??? �« w??? �









302015 w½U¦�« s¹dAð  27  WFL'«

 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈® ≠ ¡U�ON�« u
√ œU�— aOA�«
ثابت وال  نظام  الكون، خلقه وفق  اّلذي خلق هذا  الله 
يتغّير، إّال بإرادته ووفق نظام. وكّل شيء في هذا الكون 
يدّل على الّنظام الذي أوجده الله في مخلوقاته، والّدال 
من  حولنا  من  فالكون  عــاله.  في  جّل  عظمته  على 
كواكب وجنوم وتقّلب الّليل والّنهار وخلق اإلنسان، كّل 
هذه األشياء مبرهنة لدّقة الّنظام اّلذي عّبر عنه القرآن. 
َفِإَذا  َهاَر  النَّ ِمْنُه  ْسَلُخ  َن ُل  ْي اللَّ لَُّهْم  ــٌة  (وَآَي تعالى  قال 
ــكَ  َذِل لََّها  رٍّ  ِملُْسَتَق ي  ــرِ َجتْ ْمُس  وَالشَّ  * ْظِلُموَن  مُّ ُهم 
ى َعاَد  رَْناُه َمَنازَِل َحتَّ يِم * وَاْلَقَمَر َقدَّ َتْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِل
ُتْدرَِك  أَن  لََها  َينَبِغي  ْمُس  الشَّ َال   * اْلَقِدِمي  َكاْلُعرُْجوِن 
ْسَبُحوَن).  َهاِر وَُكلٌّ ِفي َفَلٍك َي ْيُل َساِبُق النَّ اْلَقَمَر وََال اللَّ
ْتنا  َب وََأْن رَواِسَي  ِفيها  ْينا  وََأْلَق َمَدْدناها  (وَاْألَرَْض  وقال 
ِفيها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َموْزُوٍن * وََجَعْلنا لَُكْم ِفيها َمعاِيَش 
رازِِقَني * وإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُه  ْم لَُه ِب ْسُت وََمْن لَ
ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم). وقال (وَِفي َأنُفِسُكْم َأَفال  ُنَنزُِّلُه ِإالَّ  وََما 
َفوَرَبِّ  ُتوَعُدون *  َماِء رِزُْقُكْم وََما  السَّ وَِفي  ْبِصرُوَن *  ُت

قٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن ). ُه َحلَ َماِء وَاألَرِْض ِإنَّ السَّ
إلى نظام آخر  الّنظام  يغّير من هذا  الله أن  أراد  فإذا 
فال بّد أن ينعكس على طبيعة احلياة واخللق في هذا 
الكون، ولهذا أشارت األحاديث النبوّية أّنه من عالمات 
الّساعة، أي نهاية البشرّية على األرض، طلوع الّشمس 
احلياة.  مجرى  يغّير  الّنظام  تغّير  مبعنى  املغرب.  من 
فكيف إذن كان اإلنسان يعيش دون نظام وفي فوضى 
عارمة. فصاحب الفوضى علينا أن ننكر عليه وال نقبل 
منه العيش بيننا بهمجّية وسيبان وخبط العشواء ال 
بصغير أمور حياتنا وال بكبيرها، ألّن الفوضى تنهك 
القوى، وتبّدد اجلهود، وتأتي بنتائج غير محسوبة وقد 
تكون مدّمرة! وهذا واقع من اّتبع هواه وسار على درب 

حياته دون انضباط. 
فكم من أّم حملت حسرًة طوال عمرها بسبب فوضى 
ّية حّتى أردته أو  ابنها اّلذي ساق سّيارته بسرعة جنون
أردت غيره قتيًال؟! وكم من أّم اكتوت بنار احلقد اّلذي 
أشعله ابنها الفوضوي؟! وكم من حقوق ضاعت نتيجة 
عدم انضباط العامل في عمله؟!.. فالّطبيب الفوضوي 
ال يلّبي احتياجات املرضى، بل قد يتسّبب في موتهم، 
بزبائنه حني تضيع  حتًما  الفوضوّي سيضّر  واحملامي 
حقوقهم. وقد يضّر الفوضوّي بالّناس دون قصد منه. 

نظام  وفق  لرّبه  اإلنسان  عبادة  تقام  الّنظام  وألهمّية 
دقيق؛ فالّصالوات تقام بأوقات محّددة، صالة اجلُمعة 
اغتسل  إذا  املسلم  ”إّن  بقوله:  (ص)  الرّسول  نّظمها 
فإن  أحد،  يؤذي  ال  املسجد  إلى  أقبل  ثّم  اجلمعة  يوم 
لم يجد اإلمام خرج صّلى ما بدا له، وإن وجد اإلمام قد 

فاستمع  جلس  ــرج،  خ
يقضي  حّتى  وأنصت 
وكالمه،  جمعته  اإلمام 
لــه في  تــغــفــر  ــم  ل إن 
ــه  ــوب ذن ــلــك  ت جمعته 
كّفارة  يكون  أن  كّلها، 
تليها“.  اّلتي  اجلمعة 
ــرورة  ــى ض ــّم أشــار إل ث
الّسير  عند  االنضباط 

إلى املسجد، فقال: ”إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى 
تسرعوا,  وال  والوقار،  الّسكينة،  وعليكم   – الّصالة 

فما أدركتم فصّلوا, وما فاتكم فأمتوا“.
وال  عنها  التقّدم  يجوز  ال  معّينة  ــات  أوق له  واألذان 
أو  فيها  الزّيادة  يصّح  ال  محدودة  ألفاظ  وله  التأّخر, 
بالّتسليم  وتنتهي  بالّتكبير  تبدأ  والّصالة  الّنقصان، 
ومن  نهايتها.  حّتى  بدايتها  من  ظاهر  فيها  والّنظام 
الّنظام املّتبع أال يتقّدم أحد اإلمام الرّاتب إّال بإذنه، كما 
إّال  سلطانه  في  الرّجل  الرّجل  يؤمن  (وَال  احلديث  في 

بإذنه). ويبرز الّنظام في صالة اجلماعة أكثر.
اّلذي  ثّم  املقّدم،  الّصف  وا  ”أمتّ (ص):  الله  رسول  قال 
يليه. فما كان من نقص فليكن في الّصف املؤّخر“. 
وقال: ”أقيموا الّصفوف وحاذوا بني املناكب وسّدوا اخللل 
للّشيطان،  فرجات  تذروا  وال  إخوانكم،  بأيدي  ولينوا 
قطعه  ا  ـً صّف قطع  وَمن  الله،  وصله  ا  ـً صّف وصل  ومن 

الله“. 
فمن أراد حياًة آمنة وأراد الّنجاح في مجاالت احلياة 
املختلفة، عليه أن يكون منّظًما في حركاته وسكناته 
قليلها وكثيرها. وكما قيل اإلرهاب ال دين له، نقول 

الفوضى ال دين لها! 
قال إياس بن سلمة: مّر عمر بن اخلّطاب في الّسوق 
فأصاب  ضربًة،  بها  فضربني  (الّسوط)  ــدرّة  ال ومعه 
من  كان  فلّما  الّطريق.  عن  ابتعد  وقال  ثوبي،  طرف 
العام املقبل لقيني، فقال: يا إياس، أتريد احلج؟ فقلت: 
نعم. فأخذ بيدي، فذهب إلى منزله، فأعطاني ستِمائة 
أّنها  واعلم  حّجك،  على  بها  ِاستعن  ــال:  وق ــم،  دره
بالّضربة اّلتي ضربتك. قلت: يا أمير املؤمنني، إّني ال 

أذكرها. قال عمر: وأنا ما نسيتها! 
الّسوق  في  الّنظام  ضرورة  وبني  العدل  بني  عمر  جمع 
والّشارع وفي كّل مكان وفي كّل مجال، ولهذه الغاية 
تنّظم  مسائل  مجموعة  لكّل  قرون  منذ  الفقهاء  وضع 
جانب من جوانب احلياة نظاًما. فوضعوا: نظام األسرة، 
ونظام احلكم، ونظام األخالق، ونظام املال، ونظام احلسبة، 

ونظام اجلرمية والعقاب، ونظام احلرب، ونظام اإلفتاء. 

إّن إلهنا هو خالق الّسماء واألرض، وَخلقه مقّدس 
ده لنا سفر الّتكوين في  بجملته، وهذا ما يؤكِّ
اإلنسان على  ”لنصنِع   :26 اآلية  األّول  الفصل 
صورِتنا كمثاِلنا“. هو لم يحّدد الّسماء موطًنا 
قول  ــا  أّم الــّشــر.  ألهــل  األرض  وال  اخلير،  ألهــل 
شهوة  من  العالم  في  ما  ”كّل  يوحّنا  القّديس 
ليس  املعيشة  وتعظم  العني،  وشهوة  اجلسد، 
من اآلب بل من العالم“ فمقصود به أّن العالم 
أو  فيه  اّلتي  باألشياء  ليس  للمسيح  املغلوب 
والفساد  اإلثم  وتّيار  اخلطيئة  حركة  بل  الّناس، 
الفساد  العالم من مصدر  على  ينسكب  اّلذي 
واإلثم، إبليس رئيس عالم اخلطيئة أو باألحرى 

رئيس العالم اخلاطئ. 
لم  ألّنه  العالم“،  من  لست  ”أنا  قال:  املسيح 
ا  يكن يصنع إّال مشيئة اآلب. هو قال مخاطًب
على  يبكتني  منكم  ”َمن  مــرّة  الفريسّيني 
على  فــدائــه  قبل  ــرى  أخ ــرّة  م ــال  وق خطيئة“، 
له  وليس  يأتي  العالم  هذا  ”رئيس  الّصليب: 
في شيء“. هكذا غلب يسوع العالم ورئيسه، 

كونه بريًئا من العيب. 
مصدر  هو  ضعفنا  الّشيطان،  قــوّة  هو  عيبنا 
سلطانه؛ وعيشنا دون حّب الله هو عّلة وجوده. 
في  ط  وتخبَّ الله  حــّب  اليوم  العالم  فقد  لقد 
الوحيد  ابنه  الله  فــأرســل  املجهول،  غياهب 
أنانّية،  في  ليس  لذاته  حّبه  لإلنسان  ليعيد 
حّبه،  وأّن  ومثاله  الله  صورة  أّنه  وعي  في  بل 
كحّب أقانيم الّثالوث األقدس، يجب أن يبقى 
في حركة دائمة وفي سعي نحو اآلخر ليشهد 
احلياة في عالم مّيت  ليبعث  املسيح مات  أّن 

بسبب من خطيئته.
أقوى  احلّب  أّن  شهادة  أعظم  كان  املسيح  موت 
من  أفضل  العطاء  أّن  الكراهَية،  من  وأمضى 
حدوده  العالم  سّيد  وجبروت  سلطان  وأّن  األخذ، 
القبر، إذ أّنه لن يختبر قيامة احلياة. يوم أنتجت 
اخلطيئة إكليل الّشوك يتوّج به العالم رأس من 
كان مزمًعا أن يفديه، لم نَر يسوع ميالئ أو يكذب، 
لم نرَه يجنب أو يخَش سطوة الرّؤساء، لم يعمل 
على  بل  الفريسسّيني،  رياء  أو  خلبث  حساًبا 
العكس إّنه لم يتواَن عن فضح ريائهم وخبثهم 
وجتاوزهم عن احلّق والرّحمة ومحّبة الله واإلميان. 
إّال  مسألة  في  العالم  مع  املسيح  يتقابل  لم 
واصطدم بها كاشًفا احلّق من حتت أغطية الّتعاليم 
الكاذبة والّتقاليد اخلاطئة. فقد اصطدم املسيح 

تضافرت  لهذا  ســواد،  من  العالم  في  ما  بكّل 
الّذل  فبمقدار  صلبه. لذلك  على  اجلهود  كّل 
والهوان اّلذي حمله موت الّصليب، كانت عظمة 
الّشهادة على أّن املسيح غلب العالم بقيامته. 
املوت  د  لسيِّ (ضعفاء)  ــاء  أرّق حوّلتنا  اخلطيئة 
ُيهلكنا متى شاء، والّصليب منحنا  اّلذي أخذ 
مّجاًنا اختيار حرّية احلياة. الّذل والهوان والعار، 
كأس ميزجها سّيد العالم لكّل خارج عن سلطته: 
”لو كنتم من العالم لكان العالم يحّب خاّصته، 
ولكن ألّنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم 

من العالم لذلك يبغضكم العالم“. 
ائي، إّن عالم اخلطيئة سهل ارتياده، زاهية  أحّب
ُمسِكر  طعمه،  لذيذ  لوحاته،  فاتنة  ــوانــه،  أل
م لروّاده عكس ما  شرابه، ولكّنه في الّنهاية يقدِّ

َيِعُد به: 
ينكشف  قناع  بجماله  فــإذ  باجلمال  يعد  هو 
فإذا  والّشبع  ــواء  بــاالرت يعد  وقبح؛  تشوّه  إلى 
مبواطنيه يقضون وهم في سعي حثيث يطلبون 
باتوا  خطيئتهم  أسكرتهم  إذ  هم  املستحيل. 
وإذ  ــالل،  الــظّ بني  فيما  احلقيقة  عن  يفّتشون 
للّسكر  شوق  في  يترّنحون  رشدهم  إلى  عادوا 

من جديد. 
ائي، إّن اخلروج من عالم اخلطيئة هذا صعب  أحّب
ولكّنه ضرورّي.. ضرورّي أن نحمل عار املسيح.. 
ضرورّي أن ميزج لنا العالم كأس املّر كتلك اّلتي 
مزجها للمسيح.. ضرورّي أن نشربها كما فعل 
لتسليمنا  العالم  يتآمر  أن  ضــرورّي  املسيح.. 
املــوت.. وضــرورّي أن نقبل ونحن نرّدد مع  إلى 
املسيح ”اغفر لهم يا أبتاه فهم ال يعرفون ماذا 

يفعلون“.
ائي، ثقوا بغلبة املسيح القائل ”من يغلب  أحّب
كما  عرشي  في  معي  يجلس  أن  فسأعطيه 

غلبت أنا أيًضا وجلست مع أبي في عرشه“.
وعار  مبذّلة  مــجــرّدة،  خشبة  على  ُصلب  إلهنا 
وأمجاد  اإلنسان  كبرياء  ضّد  ليشهد  ُصِلَب، 
املتكّبرة  للّنفس  مأزًقا  الّصليب  جعل  الّدنيا. 
طريق  عن  إّال  يتّم  ال  اخلالص  وجعل  العاتية، 
اإلميان بإله مصلوب. لذلك إن كّنا نشتهي شيًئا 
فآلهتنا  الله،  غير  شيًئا  نخاف  أو  الله  غير 
كثيرة. وإن كّنا نظّن أّنه بإمكاننا التوّسط في 
الّدنيا  مجد  لنكسب  االثنني  بني  فنعرج  األمور 
الله  وضالل.  وهم  فهذا  املسيح،  وكرامة  ومجد 

واحد فال تعبدوا رّبني.
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“UHO�” q�«d*
جمعّية  في  وســاق  قدم  على  االستعدادات  إّن 
لعرض  حــيــفــا،  ــي  ف للموسيقى  ”الكرمل“ 
الكونسيرت الكبير مع فرقة الكرمل للموسيقى 
”ميتسلول“  وفرقة  بّالن  ألبير  األستاذ  بقيادة 
صوت أحــلــى  وجنــمــة  لفينسون  نينا  بقيادة 

The Voice  البولندّية، بولينا غروشوسكا، 
عمل  بأّول  للمشاركة  خّصيًصا  ستحضر  اّلتي 
من نوعه في عالم املوسيقى. ومبشاركة نحو 47 
عازًفا ومطرًبا ومؤّدًيا من جنوم املوسيقى، إضافًة 
إلى املطرب أحمد فودي، األستاذ وامللّحن غّسان 
روزنيتوفسكي،  نتالي  البيانو  عازفة  حــرب، 
املرّمن وليم نخلة، عازف الّساكسفون رومن بوردو.

في   الّنعمة  بيت   – الّسّيدة  كنيسة  اختيار  ّمت  حيث 
”لّغتنا،  ُعنوان  حتت  املمّيز  العمل  هذا  لتقدمي  حيفا، 
ديانتنا، وسياستنا املوسيقى“. واّلذي سُيقام مساء يوم 

الّسبت 2015\12\ 12 في متام الّساعة 20:00.
ّي جلمعّية  الكرمل)،  وعّلق األستاذ ألبير بّالن (املدير الفّن
اّلتي  نوعه،  من  األّول  هو  الكونسيرت  هــذا  إّن  قائًال: 
ّية.  عرب آالت  فرقة  مع  املندولني  آللة  فرقة  فيه  تشارك 
حيث سيتضّمن برنامج الكونسيرت اختيارات موسيقّية 
عبد  محّمد  املوسيقار  مقطوعات  إلى  إضافة  عاملّية، 
الوهاب، إلياس الرّحبانّي، كما يتضّمن أغاني وأناشيد 

دينّية ملختلف األديان.
 dO�½uJ�« w� W�—UA*« ‚dH�« ™™

نينا  بقيادة  موسيقّية  فرقة  ”ميتسلول“:  فرقة   *

لفينسون، واّلتي تضّم أكثر من 25 عازًفا وعازفة على 
آالت املندولني واجليتار، حيث تراوح أعمارهم ما بني 30 

إلى 80 عاًما. 
بقيادة  موسيقّية  فرقة  للموسيقى:  الكرمل  فرقة   *
األستاذ ألبير بّالن الّتابعة جلمعّية الكرمل للموسيقى، 
22 عازًفا وعازفة على آلة الكمان، العود،  تضّم  واّلتي 
بتقدمي  ستشارك  حيث  ــلــة،  ــب والــّط األورغ  البينجوز، 

ّية. ّية وغرب مقطوعات عرب
صوت ــى  أحــل جنمة  غــروشــوســكــا:  بولينا  الّنجمة   *

 The  Voice البولندّية؛ درست الغناء  والعزف على آلة 
بعّدة  وشاركت  البولندّية،  اجلامعة  في  والّتمثيل  البيانو 
كونسيرتات في أوروّبا، والواليات املّتحدة وحصلت على 

عّدة جوائز عاملّية بالغناء.

“UHO�” q�«d*
شارك أبناء رفيق نخلة أصحاب قهوة ”الّنخلة“ 
بأكياسها اخلضراء، للّسنة الّسابعة والعشرين 
على الّتوالي، على مدار ثالثة أّيام، بني 25 
و28 من الّشهر اجلاري، في صاالت معارض تل 

أبيب، ضمن معرض الغذاء الّدولّي.

ومتّيزت مشاركتهم هذه الّسنة، بعرض منتجات 
جديدة، تضّمنت القهوة الّتركية بجودة عالية، 

وحبوب قهوة خاّصة لإلسبرسو.
منقطع  إقباًال  العام،  هــذا  معرض  شهد  وقــد 
الّنظير للزوّار، حضره محلّيون وزوّار من خارج 
البالد أتوا من كوريا وفرنسا وأمريكا، وغيرها 

من الّدول.
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لم أخّطط، حني تركت مكتبي في رام الله، أن أقوم بزيارة بيت العزاء 
املقام لشهيدين فارقا احلياة، ليلتحقا، كما جاء في األناشيد، 
مبن سبقهما من قوافل تنعم في فردوس يشتهيه املؤمنون ويحلم 
به الفقراء؛ فأنا ُفطمت من تلك الّطقوس، وقرّرت أّال أتعاطاها، 
ألّنها باتت ”الّشهادة“ الوحيدة اّلتي نثبت فيها للعالم أّن شعب 
فلسطني يقاوم احتالًال شاخ في أحضانه وعلى صدورنا هو راقد. 
أعرف كم سيغيظ كالمي هذا بعض األخوة واألصحاب، البعيدين 
احلرائر  تسقط  دامت  ما  منهم،  لكثيرين  فبالّنسبة  واألقرباء، 
والفوارس ال تعيش، في  العارية،  املنسّية  الغّضة على األرصفة 
فلسطني، عمرًا أطول من الفتحة على الفاء وسني الّسأم واليأس، 
سيبقى ينوّر في نفوسهم، بقايا عرب أطياب، ُبرعُم أمل وطيف 
حلم، وقد غابا عن بالدهم اّلتي تقّطعها الّضباع إرًبا، ويصّم صراخ 
الّسبايا فيها والّنحر آذان من يشاهدون ويخشون أن يأتي دورهم، 
ويلحقوا بركب أّمة يبرع أبناؤها في فقه املسالخ ويدمنون على 

سكرات املوت احلافي الرّخيص.
أمانيكم،  تشبه  التي  األسماء  من  شئتم  ما  أو  انتقاضة،  إّنها 
وقودها الَفرَاُش، وإلى أن يصحو الكبار، لن أبّشركم بذلك الفرح 
البعض مندلًقا من أنف سّكني، أو يشّمونه  يراه  اّلذي  العظيم، 
قالته  مبا  وأذّكركم  يانعه،  خضراء  نعوش  وراء  من  يتضوّع  عطرًا 

العرب وصدقت، فال أطيش من فراشة!       
أو هكذا  بسرعة،  الرّملة  في  الكبير  الّسجن  إلى ساحة  وصلت 
خّيل لي، حاولت في الّسّيارة أن أنسى غضبي اّلذي أعقب زيارة 
العزاء، وأن أحسم تساؤًال تلّبسني، فأّيهما أشّد على اإلنسان، 

احلزن أم اخلوف؟ 
”جبعون“، فهو  الّسجن  اّلتي سأزور فيها هذا  املرّة األولى  هذه 
أشهر  قبل  اإلسرائيلّية  الّسجون  عائلة  إلى  انضّم  جديد،  وليد 
معدودة، ويقيم بجانب سجن الرّملة الكبير. بابه صغير ويشبه 
الّسلطان  سطوة  من  بّناؤوها  خاف  اّلتي  الكنائس  بعض  أبواب 
وحوافر خيله، وعلى ميينه طاقة صغيرة مغلقة بردفة حديد، رّمبا 
كانت مطلّية باألزرق، لكّنها اّتشحت بسواد طاغ، قد يكون بقايا 

من يأس القارعني ودموع الّسائلني عن أحّبتهم.     
قرعت بشّدة ولم أجب، ناديت بصوٍت عاٍل، وجبعون، نائم ال صوت 
وال صدى. بعد تكرار عنيد وقبل انتصار اليأس، فتحت الّطاقة 
”غزالة“ وسألت بهدوء: أنت محاٍم؟ عجبت لهدوئها، فأنا لم أرحم 

احلديد طرًقا. 
من  زرافات  متّر  وأمامي  احلرب!  دار  في  هناك  واقًفا  وحدي  كنت 
الّسّجانني ورجال األمن، حاولت، وأنا أنتظر تلك الّشقراء، أن أبعد 
وعلى  ثقيًال،  نفسي  كان  كئيبة،  وفرضّيات  وساوس  رأسي  من 
باب معدتي أحسست مبا يشبه احلجر، شعرت بحزن شديد، وكنت 
أفّكر: ”ال شك، أّن احلزن أشّد وقًعا على الّناس من اخلوف، فلقد 
كرهت البشر اخلوف ملا فيه من حزن!“، وقبل أن اقتنع مبا قلته 

لنفسي، فتحت تسفيا/الغزالة الباب واستقبلتني. 
مؤّكدة  ما،  وبحرج  تبريرّية  بلهجة  بادرتني،  فسيحة  ردهة  في 
يأوي  ليس كسجن  وبالّطبع،  معًدا كسجن،  يكن  لم  املكان  أّن 
قاصرين معظمهم بعمر زهر البيلسان، هّدأتها، وطلبت أن تبدأ 

بإحضار َمن طَلبت، فلقد مّر ما يكفي من عمر.  
البارد، يلبس  يقف قبالتي، اسمه سلوان، أراه من خالل الزّجاج 
ليبدو  األمام  إلى  عمًدا  يدفعه  تبرز صدرًا  سوداء ضّيقة،  بلوزة 
أثقال  رافــع  يفعل  كما  بلوزته،  أكمام  ويضّم  عمره،  من  أكبر 
مغّطاة  واسعة  مساحة  مستويني:  على  محلوق  شعره  محترف، 
بعيد  من  تبدو  كومة  وسطها  وفي  قرعته،  يبرز  قصير  بشعر 
كعرف أسود كّث. أعرّفه بنفسي، وأسمع منه قّصة اعتقاله، اّلتي 
أترابه؛  من  قابلتهم  َمن  قصص  كسائر  ساعتني،  بعد  ستبدو، 
كّلهم مقدسّيون لم يبلغوا الّثامنة عشرة، اعُتقلوا في الّطريق أو 
في البيت أو على باب املصنع أو املدرسة، بعد أن انقّضت عليهم 
ـ“حرس احلدود“،  قوّات من اجليش أو املستعربني أو ما يسّمى ب
ُضرب معظمهم وعانوا، حّتى نقلوا إلى مراكز حتقيق تكمل ما 

بدأه هؤالء اجلنود من عملّيات الّترهيب والّترغيب.
 توالت احلكايا، وفي أكثر من ساعتني كاملتني سمعت عن جتربة 

ومفاصل  بأسسها  تتشابه  جديد  جيل 
الوجع، وتعيد لقصيدة خليل توما القدمية 
معناها، ووعد جنمته، اّلتي فوق بيت حلم، 
حني قالت: ”جيل يولد في غرف الّتحقيق 
رحم  في  يولد  جيل  إّنه  يفيق..“.  يفيق 

القهر ويفّتش عن طريق. 
ــي مــن غرفهم،  ــاءون ـــر ج ــَو اآلخ ـــد تــل واح
املعاملة  سوء  كالكبار:  يشتكون  صغارًا 

املنسّية  الورق  ارة  طّي عن  يسألوني  لم  والوسخ.  الّطعام  ورداءة 
ولم  الَعمود،  وراس  والعيسوّية  العيزرّية  في  ــّدار،  ال ساحة  في 
فهم  بيوتهم،  في  يكن  لم  اّلذي  اخلشبي  بحصانهم  يطالبوني 
أطفال ”تساموا“ من حالة طفولة متبخرّة إلى حالة رجولة متعّثرة 

وتبحث عن مالمح آبائها وأجدادها وخيوط حسبها ونسبها.
يولدون  الفجر  كأبناء  عنها،  أسألهم  ولم  احلرّية،  يسألوني   لم 
ومثله ال يستكينون لعتمة. أزعجني أّن معظمهم فقدوا قدرتهم 
على اخلوف، هكذا بدا لي، إذ كانوا يحّدثوني بثقة َمن ميلكون 

قرون القدر!
أن  الكرامة  حتّب  وكما  املصّفدة،  بالّسواعد  يليق  كما  حّدثتهم 
تراعى والعزة أن تصان، ألّنهم ليسوا صغارًا وال كبارًا، بل آدمّيون 
بلغوا في ماكنة الزّمن العجيبة ونضجوا قبل جنى املواسم، وبالغوا 
في مناوشة القمم دون أن يعرفوا الرّاحة في الوهاد ولم يتذوّقوا 
طعم الّشهد في الّسفوح وعذوبة املاء في الّتالع، وبّلغوا بسواعدهم 
الرّقيقة ما يعرفه اجلرح من لغة وحرف: ِاشهد يا عالم على معارِٓك 
في القدس وفي فلسطني، ِاشهد يا زمن العهر والعجز والّتواطؤ، 
اغُتصبت  لسعادة  وأحفاًدا  ذبحت  لطفولة  أبناء  إّال  لسنا  فنحن 
وأخوة لفراشات قرّرت الرّحيل صوب الّنور والعدم.. إّنها رحلتنا، 
يا عرب، نحو ضمائركم الّناعسة، عسانا، مبا نحدث من أثر، أن 
نوقظ فيكم بعًضا من نخوة فاسدة أو شهوة غائبة، إّنها رحلتنا 
قبل أن تصيروا في الّتاريخ ذكرى ووشًما على خّد شرق ستسقط 

قافه حتًما ويغرق في بحر من الّشر. 
حّدثني  قلًقا،  جلس  حضر،  من  آخر  سعد  كان  ــرك،  أت أن  وقبل 
كالباقني، مشتكًيا من أوضاع غرفته، وحني سألته ماذا يريد مّني 
أن أخبر عائلته، لم يجبني بسرعة، توّقف، والحظت أّن عينيه 
أّال  بدا يسيل على خّديه. حاول مقاومته فرجوته  تقاومان وجًدا 
يقهر عينيه، فبكى، وأخبرني كم يحّب ويشتاق ألختيه ووالديه. 
أخبرته أّنني مثله بكيت قبل أربعني عاًما، عندما كنت سجيًنا 
ّية في حارة الّسعدّية  ّية في القدس بعد مظاهرة طّالب في املسكوب
ضّد االحتالل، وعندما تذّكرت أختي اّلتي كنت أحّبها وما زلت، 
بكيت طيلة ليلة كاملة ولم أمن. أصغى إلى قّصتي وبكى بحرّية 

كالكبار، وبكيت مثله كاألطفال، وصرنا صديقني وأكثر.    
بيت  إلى  دخلنا  حني  صباحي،  بدأ  كيف  تذّكرت  الّسّيارة  في 
العزاء املُقام في مبنى وسيع األرجاء، مئات الكراسي ُصّفت كي 
تستوعب الوافدين من كّل قرية وبلد، دخلنا فوقفت مجموعة من 
بارزة،  شرقّية  رّجالية  بجدّية  مطلّية  وجوههم  تبدو  اّلتي  الرّجال 
مع  وجلسنا  الكتب،  في  جاء  كما  علينا  ورّدوا  عليهم  سّلمنا 
مجموعات  حتّلقوا  اّلذين  البالغني  الّذكور  املعزّين  من  عشرات 
ّية عالية، معظمهم يدّخنون  مجموعات تتحّدث بأصوات مهرجان
سجائرهم مع القهوة الّسادة اّلتي يوزّع التمر معها. بعضنا انتبه 
مسبوقان  وأسماهما  باسمني  شابني  صور  حتمل  أحبال  لتقاطع 
بلقب الّشهيد، ومتأل فضاء القاعة، وبعضنا لم يعر لهذه اهتماًما. 

في طريقنا إلى خارج القاعة وبعد أن وّدعنا املعزّين، سألت رفاقي، 
من هم أهل الّشهيدين، فلقد دخلنا وخرجنا ولم نتعرّف على أحد 
الّشابان وفي  ُقتل  إليهم! وأين وكيف  الّدمع  منهم، ولم يرشدنا 
هذه  عن  االنفطام  قرّرت  ملاذا  تيّقنت  األجوبة،  وقبل  معركة؟  أّي 

املمارسة. 
بعد دقائق نسيت صباحي، وعدت ألتذّكر ما طلبه مّني سلوان 
ما  ألقول  الغد  في  إليهم  أعود  أن  وخّططت  ورفاقهما،  وسعد 
نسيته، وما عّلَمته احلرّية لعّشاقها: فحّتى أضخم األبواب تكون 

مفاتيحها صغيرة!
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من  الّثاني  نوفمبر/تشرين  من  والعشرين  الّتاسع  في 
املّتحدة  لألمم  العاّمة  اجلمعّية  أصدرت   1947 العام 
قرار  اســم  عليه  وأطلقوا   ،181 الرّقم  يحمل  قــرارًا 
الّتقسيم. هذا القرار ينّص على تقسيم فلسطني إلى 
ّية وإبقاء القدس  ثالثة كيانات: دولة يهودّية ودولة عرب
وقد  ّية.  دول املجاورة حتت وصاية  واألراضــي  وبيت حلم 
ّية القرار ألّنه أعطى 56.5 باِملائة من  رفضت الّدول العرب

فلسطني لليهود اّلذين كانوا ميلكون 7 باِملائة فقط من األراضي الفلسطينّية!  
وبالرّغم من أّن القرار األممّي كان ُمجحًفا بحّق الفلسطينّيني، ويعتبر وثيقة 
أحد  كان  اّلــذي  غوريون  بن  أّن  إّال  إسرائيل،  دولة  لتأسيس  حقيقّية  والدة 
القيادات الّصهيونّية في تلك الفترة، رفض االقتراح، وأعلن في خطاب له 
ّيته إلغاء الّتقسيم العربّي اليهودّي، واالستيالء  أمام الوكالة اليهودّية، عن ن
على كّل فلسطني، بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. حّتى أّن 
مناحيم بيغن اّلذي كان، أيًضا، أحد زعماء املعارضة في احلركة الّصهيونّية، 
عن   ،1947 الّثاني  نوفمبر/تشرين  من  الّثالثني  في  إذاعّي  بّث  في  أعلن 
بطالن شرعّية الّتقسيم، وأّن كّل أرض فلسطني ملك لليهود، وستبقى كذلك 

إلى األبد.
ا كاّفة املواقف الفلسطينّية،  ـً ّي الّتاريخ يشهد، أّن باكستان اّلتي تدعم حال
كان لها دور مشرّف في تلك احلقبة الزّمنّية، يتمّنى الفلسطينّي في هذه 
ّية أو غالبّيتها - لكي ال نظلم اجلميع  األّيام أن تكون مواقف الّدول العرب
- شبيهًة مبوقف باكستان. فقد خاطب ممّثل باكستان في قاعة األمم املّتحدة 
املتآمرين على تقسيم فلسطني، بقوله: ”ما هي غايتكم من إنشاء الّدولة 
ا، فلماذا تريدون أن تسكنوهم في فلسطني  ـً ّي اليهودّية؟ إذا كان الّدافع إنسان

وتساعدوهم على إقامة دولة لهم ليشرّدوا شعب فلسطني؟“.
مرّت  عاًما  وسّتون  وسبعة  الّتقسيم،  قرار  على  مرّت  عاًما  وسّتون  ثمانية 
ا  ـً ّي على نكبة الّتهجير، ووضع الفلسطينّيني يسير من سّيء إلى أسوأ، عرب
ا، وكّل القرارات اّلتي صدرت عن األمم املّتحدة إزاء القضّية الفلسطينّية  ـً ّي ودول
نظرت إليها إسرائيل بعني االحتقار ضاربًة إّياها بعرض احلائط. ومواقف الّدول 
ّية، لغاية اآلن، كانت مجرّد مواقف ”رفع عتب“ ال تأثير لها، أضف إلى  العرب
ذلك االنقسامات في الّشارع الفلسطينّي، واّلتي ال يزال الفلسطينّي يعاني 

منها حّتى أّيامنا هذه.
الفلسطينّيني  على  عديدة  حروًبا  شّنت   ،48 عام  تأسيسها  منذ  إسرائيل 
ّية املجاورة لها، بهدف تنفيذ املخّطط الّصهيونّي الّتوّسعي،  وعلى الّدول العرب
ا في العلم اإلسرائيلّي بخّطيه األزرقني، أي التوّسع إلى ما  ـً ّي واّلذي يظهر جل

بني نهري الّنيل والفرات. 
قرار من األمم  أّي  بقرار دولّي، تعمل ضّد  اّلتي قامت  إسرائيل  فإّن  ولذلك 
الّدولة  هذه  قيام  بشّدة  وترفض  فلسطينّية،  دولة  إقامة  على  ينّص  املّتحدة 
العكس  الّتاريخّية. وعلى  باِملائة من مساحة فلسطني   22 حّتى ولو على 
من ذلك تطالب إسرائيل باالعتراف بها كدولة يهودّية، وتعمل على تثبيت 
شعار يهودّية الّدولة بهدف التخّلص من نسبة كبيرة من الفلسطينّيني، وهي 
ال تريد املوافقة على إقامة دولة فلسطينّية، بل على إدارة فلسطينّية مدنّية 
على الّسّكان وليس على األرض، ضمن كانتونات هنا وهناك، إلبقاء األراضي 
ا لالستيطان اليهودّي، وهذا بالّطبع ما تريده إسرائيل من  الفلسطينّية نهًب
مجرّد  هي  املفاوضات  هذه  بأّن  علًما  الفلسطينّي،  اجلانب  مع  مفاوضاتها 
متثيل أمام الرّأي العام العاملّي من أجل كسب الوقت في مواصلة االستيطان.
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في كّل مرّة أسمع أو أقرأ عن جرائم ُترتكب في 
أخًتا،  أو  زوجة  أو  ا  ـً أّم املرأة،  بحّق  مجتمعاتنا 
تعود بي الّذاكرة إلى القصيدة الرّائعة للّشاعرة 
املسّماة  قصيدتها  املالئكة.  ــازك  ن العراقّية، 

”غسًال للعار“!
األدب  منهج  في وضع  كنت عضوًا  املاضي  في 

إلى  املذكورة  القصيدة  ضّم  اقترحت  الّثانوّية.  للمدرسة  العربي 
أسأل  اليوم  لكّني  معارضة.  الّلجنة  في  تكن  ولم  األدب،  منهج 

بعض الّتالميذ حولي فال يعرفون القصيدة املذكورة. 
سألت فتبّني لي أّن القصيدة املذكورة ما زالت مدرجة في منهج 
ّية لتالميذه  األدب، إّال أّنها قصيدة اختيارّية، يعّلمها معّلم العرب
الّداعي  فما  بديلة. ما دامت ”اختيارّية“  أو يعّلم قصيدة أخرى 

إلى دخول حقل ألغام طوًعا واختيارًا؟ 
بعد  طلعتها،  أّول  في   ،(1923–2007) املالئكة  نازك  كانت 
ثائرة  شاعرة  مباشرًة،  العالية“  املعّلمني  ”مدرسة  من  تخرّجها 
في  املتالحقة  اجلرائم  عن  ونقرأ  نسمع  وإذ  ا!  ـً وشعرّي ا  ـً اجتماعّي
الرّائعة  إلى قصيدتها  دائًما  بالّذاكرة  نعود  املرأة،  مجتمعنا ضّد 
االجتماعّية  بأبعادها  اجلرائم  هذه  تناول  في  هنا  أرغب  ال  تلك. 
والفكرّية. أريد فقط الّتذكير بقصيدة املالئكة ملن قرأها ونسيها، 

أو تعريف من لم يقرأها بها. وذّكر إن نفعت الّذكرى..

°—UFK� Îö�ž ∫WJzö*« „“U½
ــــواُد ـــــوع وس ــة ودم ــرج ــش ــــــــاُه“، وح ”أّم
املطعون اجلــســم  واخــتــلــج  الـــدُم  وانــبــجــس 
ــه الــطــني ــي والـــّشـــعـــر املـــتـــمـــّوُج عــّشــش ف
اجلــــالُد إّال  يــســمــعــهــا  ولــــم  ـــــــــاُه“..  ”أّم
األوراُد وتــصــحــو  الــفــجــُر  ســيــجــيء  وغــــًدا 
ــوْن ــت ــف ــــــُل امل ـــادي واألم ـــن ـــشـــرون ت ـــع وال
ـــــــرجـــــــُة واألزهـــــــــــــاْر فــــتــــجــــيــــُب امل
ـــــًال لــــلــــعــــار! ـــــس ـــــا غ ـــــّن ـــــت ع ـــــل رح

ــاْس ــّن ــوحــشــّي ويــلــقــى ال ــــّالُد ال ــود اجل ــع وي
العاْر ”مّزقنا  مديته،  وميــســُح  ”العاُر“، 
ــالء بــيــض الــّســمــعــة أحــــراْر ــض ــا ف ــن ورجــع
الــكــاْس ـــن  أيـــن اخلــمــر وأي ــا رّب احلــانــِة  ي
ــفــاْس األن الــعــاطــرة  الكسلى  الغانية  ـــاِد  ن
وباألقداْر“ بـــالـــقـــرآن  عــيــنــيــهــا  أفـــــدي 
ـــــك يـــــــا جـــــــــــّزاْر ـــــات ـــــاس امـــــــــــأل  ك
ـــة غــــســــّل الـــــعـــــاْر! ـــول ـــت ـــق ــــى امل ــــل وع

الفتياُت عنها  وتــســأل  الــفــجــُر،  وسيأتي 
”قتلناها ــوحــش  ال ــيــرّد  ف تراها؟“  ”أين 
وغسلناها“ جــبــهــتــنــا  فـــي  عـــار  وصــمــة 
وســتــحــكــي قــّصــتــهــا الـــّســـوداء اجلــــاراُت
ــالُت ــخ ــّن ـــــارة حــّتــى ال وتـــرويـــهـــا فـــي احل
تنساها لـــن  ــة  ــّي اخلــشــب األبـــــــواُب  حــّتــى 
ـــا حـــــّتـــــى األشــــــجــــــاْر ـــمـــســـه ـــه وســـت
غــــســــًال لـــــلـــــعـــــار.. غــــســــًال لـــلـــعـــار

ــات الــقــريــة ــي ــت يـــا جـــــارات احلــــــارة، يـــا ف
ــا ــن ــي ــآق اخلــــبــــز ســنــعــجــنــه بـــــدمـــــوع م
ــا، وســنــســلــخ أيــديــنــا ــن ــل ــدائ ــّص ج ــق ســن
ــــون نــقــّيــة ــــّل لــتــظــّل ثــيــابــهــُم بــيــض ال
فــاملــديــة لــفــتــة،  ال  فــرحــة،  ال  بــســمــة،  ال 
ــا ــن ــي ــــا وأخ ــــدن ــة وال ــض ــب ــا فــــي ق ــن ــب ــرق ت
ــــاْر ــــف ق أّي  ـــــــــدري  ي مــــــن  ـــــــــــًدا  وغ
ــــار؟! ــــع ــــل ـــــًال ل ـــــس ســـــتـــــواريـــــنـــــا غ
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كانوا  مثلما  نفسه،  وطيبة  ّيته  إلنسان الّناس  ُه  ..أحبَّ
ا حزيًنا، تعّذب  ـً يحّبونه ألدبِه وشعرِه.. لقد كان رومانسّي

كثيرًا، وكان صادًقا في الّتعبير عن آالمه وأحزانِه..!
يقول عنه الّنّقاد:

”إّن هذا الرّجل على األقّل لم يكذب أبًدا، وكان ال يقول 
إّال ما كان يشعر به، وكان يصرّح به كما يشعر به، لقد 

فّكر بصوٍت مرتفع..“.
وُلد ألفرِد دي موسيه في 11 كانون األّول/ديسمبر1810 
في باريس لعائلة تنتمي إلى الّطبقة الُعليا، عمل والده 
في مناصب حكومّية مهّمة؛ وبالرّغم من ثرائِه، فقد كان 
ُه إحدى  يبخل مباله على ابنه فلم مينحه شيًئا.. وكانت أمُّ

سّيدات املجتمع الرّاقي..
لم  ولكّنه  الرّابع،  هنري  بكلّية  الّتاسعة  ِسّن  في  التحق 
الّطّب، ألّن  أو  أّي فرع جامعّي، كاحلقوق  يستطع دراسة 
جلسات الّتشريح اّلتي كان يحضرها في مستهّل دراسته 
للّطّب البشرّي أصابْتُه بالّتقزّز والهلع.. ثّم انصرف إلى 
كتابة  إلى  واّجته  هذا  كّل  ترك  ُه  أنَّ إّال  والرّسم،  املوسيقا 

الّشعر واملسرح ليصير أحد أهّم األُدباء الرّومانسّيني.
الّشهيرة  الفرنسّية  األديبة  على  تعرّف   1833 عام  في 

 (1804-1876) صاند  جــورج 
ــا،  ــواه ــي ه ــا وقـــع ف وســرعــان م
شعر  األثير..  عشيقها  وأصبح 
أّن ُحلمه قد حتّقق فجأًة، وأّن املرأة 
اّلتي طاملا حلم بها تأتي إليه في 
صورة شعرّية ُمْلهمة، فاستجاب 
ولياليه  العبث  حياة  وودّع  لها 
بينهما  خالف  وبعد  املاِجنة...، 
وهما في البندقّية انتابت جورج 
لألديبة  املستعار  (االســم  صاند 
لوسيل  أورو  الفرنسّية ألمانتني 
كان  فما  شديدة،  ُحّمى  ــني)  دوب
من الّشاعر واحلبيب إّال أن تركها 
حامًال  باريس،  إلى  وحيًدا  وعاد 
وخيبة  واالنكسار  اإلحباط  معه 

األمل..
وبعد أن عاوده شيء من طمأنينة 

النَّفس التجأ إلى الغناء، فأنشد ”الّليالي“، فكأّمنا األلم 
عذوبته  فيه  أنضج  قد  إيطاليا،  في  وهو  عاناه  ــذي  اّل

الّشعرّية وانطلق لسانه يرّمن بأعذب القصائد.
في عام 1852 انتخب عضوًا في األكادميّية الفرنسّية، 

ّية في فرنسا.. وهو أعلى املراتب واملناصب األدب
عر، وبدأت مؤّشرات  عشق شاعرنا دي موسيه األدب والشِّ
املوهبة تظهر عليه في مرحلة الّطفولة.. وذلك من خالل 
ولعه بالقصص الرّومانسّية القدمية... فكان ينكّب على 
قراَءة القصص الّصغيرة، ثم يحاول جتسيدها على شكل 

مسرحّيات ُمصّغرة.
ــوز بــجــائــزة املــقــاالت  ــف ــام 1827، متــّكــن مــن ال ــي ع ف
الّالتينّية، مبساعدة ”بول فوشيه“ صهر األديب فيكتور 
هوجو (1885-1802).. وما أن بلغ سّن الّسابعة عشرة 
ـ“شارل  ّية ل حّتى بدأ ينتظم في حضور الّصالونات األدب
انشأتها  اّلتي  ”العلّية  جماعة  إلى  وانضّم  نودييه“، 
ّية الباريسّية بهدف إحياء األدب  إحدى املجموعات األدب

الفرنسي...
واملعروف أّن إنتاجه الّشعر متَّ جمعه في مجّلدين.. األّول 
والّثاني   (1829-1835) األولى“  ”األشعار  بُعنوان 

بُعنوان ”األشعار اجلديدة“ (1835-1852). 
تفيض  حيث  اجلــامــح  اخلــيــال  يسود  األّول  املجّلد  فــي 
وإيطاليا“  إسبانيا  من  ”قصص  الّشعرّية  مجموعته 

اّلتي  بالرّومانسّية 
تــكــون  أن  أرادهـــــــا 
ســاخــرًة، وحتــذو حذو 
اإلجنليزي  ــر  ــّشــاع ال
-1788) ”بايرون“ 

1824) إلى أقصى 
حّد ممكن..

عــظــمــتــه  أّن  إّال 
ـــوب  ـــوه كـــشـــاعـــر م
ا تتجّلى لنا في  ـً حّق
”الكأس  مسرحّية 

انحدر  متى  اإلنسان  أّن  كيف  ُيبّني  حيُث  والّشفاه“، 
إلى الرّذيلة، فإّنه ال يجد القدرة بعد ذلك على استرجاع 

الّسعادة.
أّما مسرحّية ”ِمبَ حتلم الفتيان؟“ فإّنها تسخر مسخرية 
مرحة من االّجتاه اخليالّي لتفكيرهّن.. بينما في روايته 
يحاكي  أن  أراد   (1834) شيو“  ”لورنزا  الّتاريخّية 
شكسبير (1616-1564)، لكن قدراته خانته في أن 

يبلغ مداه..
مسرحّيته  ــي  ف جنــح  وقــد  هــذا 
يجعل  أن   (1834) ”فنتازيو“ 
اتها متقّلبة املزاج، غير  شخصّي

ا.. ـً ّي مستقرّة انفعال
على  الّثاني  املجّلد  ويحتوي 
اّلتي  ”الّليالي“  األربــع  قصائد 
حّتى  سنوات  عّدة  خالل  ظهرت 
عام  ”الّذكرى“  بقصيدة  انتهت 

.(1841)
ــود اّلتي  ــّني كــّل اجلــه ــب ُت وهــي 
يحرّر  لكي  موسيه،  دي  بذلها 
الهدوء  اليأس، ويجد  نفسه من 
والّسكينة.. على أنَّه في نهاية 
األمر وازن شاعرنا بني رهافة اِحلّس 
العاطفة  ــني  وب العقل،  ورجــاحــة 
ــدة،  ــي ــرّش ال والعاطفة  الــهــوجــاء 
وهذا ما نراه في أعماله ”أهواء 

ماريان“ و“ال مزاح في احلّب“.
وحني نأتي إلى روايته ”اعترافات فتى العصر“ (1836) 
والّشفافية..  الّصدق  من  بنوع  احلقائق  بكّل  يعترف  نراه 
وتكمن عبقرّية هذا العمل احلقيقّية في كون الّشاعر عّبر 
عن نظرته إلى نفسه، وإلى حياته الّشخصّية، كما أراد 
أن يوضح بشيء من املداربة، عن صرخة جيل بأسره من 
ان الفرنسّيني اّلذين وُلدوا وترعرعوا في أبهى مرحلة  الّشّب
األمجاد الّنابليونّية، ثّم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم وقد 

ُحرِموا من تلك األمجاد.
وألّن دي موسيه ُميّجد القلب مبا فيه من مشاعر... لذلك 
وحده  ففيه  القلب،  باب  ِاقرع  اصدقائه:  أحد  ينصح  قال 
صحراء  صخرة  وفيه  والعذاب،  الرّحمة  وفيه  العبقرّية، 
احلياة، حيث تنحبس أمواج األحلان يوًما ما، إًذا مّستها 

عصا موسى..“.
وفي الّثاني من شهر آذار/مارس 1857 توّفي دي موسيه 
ـ 47 من عمره، وقبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة  وهو في ال
بلحظات، قال: ”اُريد أن أنام!! أخيرًا سوف أنام إلى األبد 

وأستريح“..!
أْثروا  اّلذين  القالئل  الّشعراء  من  واحــًدا  سيبقى  لكّنه، 
ّية في أوروّبا... وتأّثر به العديد من  احلركة الّشعرّية واألدب
األدباء العرب، ملا القْتُه أعماله وكتاباته من صًدى واسع 

وتأثير كبير، نظرًا لصدقها وجمالها وروعتها.

»U|– r�U�

صرت..
أترك باب احللم

في مجاهل الّليل
مشّرًعا.

عساني أْنفُذ إليِه..
مع البرق..
في سكوْن

***
تبارك القلب اّلذي..

قال عنه اجلسد
برقصة..

تصهر املشاهدين
***

َسَرَياُن املفاتن..
بني الّنجوم.

سفن من عيون
وشفاه.. وجفون.

ينام فيها احلالم
وليكن..

ما سوف يكون..!
***

نقرأ احلنني.. 
في العيون. 

منار..
ينشر الغريق

بني..
آهات الّزمان

***
سّيدتي..

هاجس في (الّتلفون)
سّيدتي..

هي الكيان
سّيدتي..

نبٌع..
تنام فيه احليتان

***
لو.. 

عاشرمتوها بعيوني
َملَا َعاَد..

إلى أصله..
إنسان

***
تراها.. 

في مناهل العشق..
للكون.

تصبُّ الّترياَق..
للّتائهني.

شعلٌة..
توِلُم الّدفئ..

في احلنني.
***

َوْحٌي..
يرّتُل احلكمة في اآلذان

لسان امليزان..
َيْضبُط اإليقاع..

لليسار.. 
واليمني

***
وقفُت..

على باب الّليل
أخطُف ثانيًة..

من نظراتهنَّ
ما خشيت العتمة
. ما خشيت منهنَّ

نساٌء.. 
هم.. احلياة

ال تليق لنا
بدون
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حتت رعاية موقع ”حيفاِنت“ وصحيفة ”حيفا“، سينطلق قريًبا، برناَمج 
عمري  احليفاوّي  اإلعالمّي  من تقدمي وإعداد  ”عمري ِبحكي فوتبول“ 
الّنجم الكروّي الكبير،  حسنني؛ واّلذي سيستضيف في حلقته األولى 
حيفا سابًقا، ومدّرب هبوعيل شفاعمرو، الّنجم  العب فريق ”مكابي“ 

الّالمع زاهي أرملي (أبو طارق). 
على  ـًا،  حصرّي املقابلة،  أرملي، وستنشر  منزل  في  احللقة  تصوير  ّمت 
موقع ”حيفاِنت“. يذكر أّن برناَمج ”عمري ِبحكي فوتبول“ من تصوير: 
استوديو ألبير قط، مونتاج وموسيقى: استوديو مايك حّنا، ماكياج: 

 5M�� ÍdL�ÆÆV²J¹
صالون موريس، من إعداد وتقدمي اإلعالمّي عمري حسنني، ومن إنتاج 
بإدارة عمري حسنني، وحتت  الفّني،  لإلعالم واإلنتاج   O..H مؤّسسة 

رعاية موقع ”حيفاِنت“ وصحيفة ”حيفا“. 
حوار صريح  قريًبا، ضمن  ”حيفاِنت“،  موقع  على  األولى  احللقة  ترّقبوا 

وجريء مع أسطورة كرة القدم الّنجم الكروّي الّالمع، زاهي أرملي.

“X½UHOŠ” l�u� vKŽË ¨WFÔL'« ÂuO�«
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البرنامج  استضاف  الهوا“،  َع  ”عمري  برناَمج  ضمن  ممّيز  لقاء  في 
حوار ضمن  ام،  عــزّ عالء  امللتزم،  احليفاوّي  الفّنان  الّتاسعة  حلقته  في 

شائق وممّيز.
الكلمة  احلــّس، وبــارع  مرهف  جــًدا،  متواضع  حيفاوّي  فّنان  عــّزام  عالء 
والّلحن، يعزف العود وميلك صوًتا جميًال.. ولم ينَس عّزام أن يشكر كّل 

َمن ساهم في جناحه الفّني.. 
ترّقبوا الّلقاء املّصور على موقع ”حيفاِنت“ اليوم اجلُمعة.

°“W	b�” ÆÆ‘U³�« s¹—U

جديدة  أغنّية  عاًما)،   21) الباش  كارين  احليفاوّية،  الفّنانة  أصدرت 

بُعنوان (صدفة)، وصوّرتها بطريقة الـ“فيديو كليب“.
تدّربت  حيث  الفّنّي،  مشوارها  بداية  في  نفسها  الباش  كارين  تعتبر 
ألبير  لصاحبه  للموسيقى  الكرمل  معهد  في  الغناء واملوسيقى  ودرست 

بّالن، على يد األستاذ غّسان حرب، وهي من عاشقات الكبيرة فيروز.
يذكر أّن ”صدفة“ من كلمات: أدهم سلّوم؛ أحلان: محّمد احلمران؛ توزيع 
موسيقّي: محّمد ولويل؛ ”ميكس وماستر“: مصعب ولويل؛ تسجيل: 
ومن  خــدرج؛  محّمد  ومونتاج:  تصوير  ساوند“؛  ”ميوزيكال  استوديو 

إخراج: مصعب ولويل.

°©48® X¹dÐË√ ÆÆrÝu*« …QłUH�
تعلن مؤّسسة O..H – حيفا، لإلعالم واإلنتاج الفّني بإدارة اإلعالمّي 
ا في  عمري حسنني، وألّول مّرة في البالد، عن مشاركة 26 فّناًنا محلّيً
أوبريت غنائّي، سيصّور على طريقة الـ“فيديو كليب“؛ سيشارك في هذا 
العمل الّضخم كبار فّناني البالد، وسيجمع عدًدا من املطربني واملطربات 
في  القصيرة)  الغنائّية  (املسرحّية  األوبريت  تصوير  البالد، وسيتّم  في 
عدد من البلدات الفلسطينّية ليتّم، الحًقا، العمل عليه في بعض الّدول 

العربّية، أمثال: األردن، لبنان وسورية.
أراب  جنم  الفّنانني:  من  كّل   (48 (أوبريت  العمل  هذا  في  وسيشارك 
أيدول هيثم خاليلة، إلياس جوليانوس، إياد طنّوس، وسام حبيب، نورس 
احلنني، إلهام عمر، مروان مدني، سهيل فودي، جيانا غنطوس، شادي 
ماري  خليل،  إبراهيم  نصر،  ليان  خليل،  سليم  خطيب،  ندين  دكــور، 
حوراني، كليمانس عّواد، محّمد بدران، لينا خاليلة، عالء عكر، مهران 
كرمي، حنان خوري، ملى أبو غامن، ساندرا احلج، محّمد أسدي، جيهان 

دانيال، مارّيا جبران .
يذكر أّن األوبريت من كلمات وأحلان: أدهم سلّوم؛ توزيع: معني شعيب؛ 

ومن إخراج: مروان عّباسي.
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ُتعرف اضّطرابات األكل على أّنها سلوك قهرّي 
بالتوّجه  الّسلوك  هذا  ويتجّلى  الّطعام؛  جتاه 
سواء  باألكل.  يتعّلق  ما  كّل  نحو  الوسواسّي 
بتجّنبه أو بفرط استهالكه، حّتى لو كان الّثمن 
بعامل  الّسلوك  هذا  يرتبط  اجلسم. وال  تدمير 
مختلفة،  عوامل  عّدة  يشمل  إّمنا  فقط،  واحد 
واالجتماعّية،  والنفسانّية  العاطفّية  منها: 

وغيرها.
تسّجل اضّطرابات األكل أعلى معدّل وفّيات من 
اإلحصائّيات  وتشير  الّنفسانّية.  األمراض  بني 
فقط  مرضى  عشرة  أصــل  من  أّن واحـــًدا  إلــى 
وخاّصًة  الّنساء،  أّن  ورغم  للعالج.  يخضعون 
باضّطرابات  لإلصابة  عرضًة  أكثر  املراهقات، 
األكل، إّال أّن الّرجال، أيًضا، قد يصابون بذلك. 
اّلذين يعانون مشكلًة  ومع أّن عدد األشخاص 

اضّطرابات األكل غير معروف.
ُمعّقدة،  مرضّية  حالًة  األكــل  اضّطرابات  تعّد 
ينتج  أن  ميكن  حيث  مدّمرة،  تكون  أن  وميكن 
ومستوى  الّصحة  على  وخيمة  عواقب  عنها 
االجتماعّية،  والعالقات  العمل  في  اإلنتاجّية 
فهي ليست بدعًة أو مرحلة أو منط حياة نختاره. 
اّلتي يرسلها اجلسد:  الّتحذير  وتشمل إشارات 
الّشهرّية  ــّدورة  ال وتوّقف  الّسريع  الــوزن  فقدان 
بسبب  الّتعب واملرض  الفتيات وعالمات  لدى 
بالبرد  والّشعور  املفاصل  تشّنج  مثل  القيء، 
الّتحذير  ــارات  إش تشمل  كما  الوقت.  معظم 
باألكل  االنــشــغــال  والّنفسانّية:  الّسلوكّية 
بالقلق  والّطعام وشكل اجلسم والوزن والّشعور 
فيما يتعّلق بأوقات  أو ”اخلروج عن الّسيطرة“ 
الّرياضّية  الّتمارين  الوجبات، واإلفراط مبمارسة 
واستخدام  ضــرورّي  غير  غذائّي  نظام  واّتباع 
إعداد  خالل  الوسواسّية  والــعــادات  املسّهالت 

الّطعام واألكل.
ليس هناك طريقة مباشرة ومحّددة ملنع اضّطرابات 
أفضل  يكون  قد  املبّكر  العالج  لكّن  األكــل، 
العالمات  معرفة  إّن  احلالة.  تطّور  ملنع  طريقة 
املبّكرة، وطلب العالج على الفور يساعدك على 
جتّنب املضاعفات الصحّية الّنفسانّية واجلسدّية، 

ويزيد من احتماالت الّشفاء.
وعلى الّرغم من أّن الفئة العمرّية األكثر عرضًة 
لإلصابة باضّطرابات األكل تراوح بني 12 و20 

ــه  أّن إّال  عـــاًمـــا، 
ألّي شخص  ميكن 
ســن  أّي  ـــــي  وف
بهذه  يــصــاب  أن 
هذا  وفــي  احلالة. 
إليكم  اإلطـــــار، 
اإلرشــادات  بعض 
ـــكـــم  ـــدت ـــســـاع مل
ــــــســــــاعــــــدة  وم

أحّبائكم على الّتمّتع بصّحة جّيدة وحياة سعيدة:
في  الّثقة  لتطوير  صحّية  بيئة  تهيئة  تعتبر   -
من  وتبدأ  أساسّيـًا  أمــًرا  طفلكم  لدى  الّنفس 
املنزل. فمن املهم أن نشّجع أطفالنا على اّتباع 
عادات األكل الّصحّية وأن نكون قدوًة إيجابّية 
لهم ونتجّنب اّتباع نظام غذائّي صارم أمامهم. 
وقد تؤّثر عادات تناول الّطعام مع األسرة على 
كما  والّطعام.  الّطفل  بني  تنشأ  اّلتي  العالقة 
مًعا لألهل فرصة  الّطعام  تناول وجبات  يسمح 

تعزيز وعي أطفالهم عن األكل الّصحّي.
جتّنبوا  األطعمة.  على  األحــكــام  تطلق  ال   -
مقابل  آمنة“  ”جّيدة/  بأّنها  األطعمة  تصنيف 
اّتباع  على  دائًما  ــّددوا  وش خطيرة“،  ”سّيئة/ 
متوازن  غــذائــّي  صــّحــّي ونــظــام  حياة  أســلــوب 

ومتنّوع.
- انتقدوا كّل ما وَمن يرّوج لشكل جسم غير 
واقعّي. قوموا بتعزيز صورة صحيحة عن اجلسم 
لدى  وكذلك  رئيسّي،  بشكل  أطفالكم  لــدى 
أسرتكم وأصدقائكم، مهما كان شكل جسمهم 
اجلسم  أشــكــال  بــأّن  طمأنتهم  مــع  حجمه  أو 
وجتّنبوا  ــر.  آلخ شخص  مــن  تختلف  أن  ميكن 
يعانون  اّلذين  اآلخرين  باألشخاص  االستهزاء 
زيــادًة في الــوزن، وشــّددوا على تقييم نفسكم 
ــاس األهـــداف واإلجنـــازات  واآلخــريــن على أس

واملواهب والّطباع.
أفــراد  أحــد  أّن  تعتقدون  كنتم  إذا  ــيــًرا،  وأخ
أسرتكم يعاني اضطراًبا في األكل، عّبروا عن 
خوفكم عليه بلطٍف من خالل إظهار اهتمامكم 
به ولكن مع اإلصرار على ضرورة حصوله على 
املساعدة من أشخاص متخّصصني للتخّلص من 

هذه احلالة.
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إنساًنا  يبدو  كان  اجتماعية.  مناسبة  في  إلتقيُته 
مرتبٌة  ــٌة  ــذل وب مصّفف  َشــعــٌر  ــيــق:  أن مظهره  ــا،  ســوّي
مكتملٌة بربطِة عنٍق مناسبة وحذاٌء ملّمع.. قّدم نفَسه 
كان  باهتمام.  ويقرأه  أكتُبه  ما  يتابع  كقارىء  ــّي  إل
إعجابه  ُمبدًيا  فصحى،  عربية  بلغة  معي  يتحدث 
”باإلسلوب املرح الذي يزرُع ابتسامًة غّيبْتها األحداُث 
عن وجوهنا“ وُيطالبني باملزيد. كْدُت أصّدق ما يقول. 
شعرُت أّن ”األنا“ الذي في داخلي، قد أخذ باالنتفاخ 
قليل   وعّما   يتناقص  بدأ  النوعي  ووزني  كالبالون 

سأعوم على شبٍر من هواء. 
غير أّن بعض احلركات اجلسمية التي أبداها محّدثي 
هذا، وبعض الكلمات اخلارجة عن الّسياق التي قالها، 
كشفت عن لوثة معينة تعتريه بني فينة وأخرى، األمر 
لي:  قال  أن  بعد  سيما  إتزاني،  إلى  أعادني  الــذي 
”بودي أن أقّلد إسلوبك في الكتابة. أال قلَت لي إذا 
سمحَت، كيف  تختار النكتة أو الّنادرة التي تبني 
حولها موضوع مقالتك؟“. قرّرُت أن أجاريه لئال أمّس 
مشاعره، فقلت له مستفسرًا: ”هل تظن أني أختار 
املوضوع؟“.  حولها  أبني  ثم  النادرة  أو  النكتة  أوًّال 

أجاب باستغراب: ”إّال  كيف؟!!“.
قرّرُت إنهاَء احملادثة والتخّلَص بروٍح مرحٍة عمال بقول 
أحسُن“،  هي  باّلتي  ولكن  ”وفارق  الّشافعي  اإلمام 
أبو  ”احلاج  بقّصة  يذّكرُني  سؤاله  إّن  حملدثي،  فقلت 

أحمد وأعياد الّنصارى“.
كان احلاج أبو أحمد من قرية دير القاسي وهي إحدى 
الشديد  ألسفي  ــرت  ُهــجِّ التي  الغربي  اجلليل  ــرى  ق
مستوطنُة  أنقاضها  على  اليوم  وتقوم   ،1948 سنة 
إلكوش. كانت دير القاسي مبنية على تلتني شرقية 
ترشيحا  بني  املوصل  الــّشــارُع  بينهما  ــّر  مي وغربية، 
وسحماتا جنوًبا وفسوطه (قريتي) شماًال. املسافة بني 
كيلومترات.  ثالثة  تتجاوز  ال  وفسوطه  القاسي  دير 
متشابكٌة  ومراعيهما  أراضيهما  زراعّيتان،  القريتان 
متاًما، بل مختلطة. نقاط التماس، واألصح مساحات 
وواسعة.  عديدة  كانت  القريتني،  أهل  بني  التالقي، 
ذات  ويعيشون  الّلهجة،  وبذات  الّلغة  ذات  يتكّلمون 
الواحدة  العادات والتقاليد، ويستعملون ذات احلافلة 
وعّكا  وترشيحا  سحماتا  وبني  بينهم  توصل  التي 
املواسم  ذات  على  معيشتهم  في  ويعتمدون  وحيفا، 
واحلّمص  والفول  والعدس  والقمح  كالتبغ   الزّراعية 
والّشعير والُكرسّنة، وغيرها من املواسم البعلّية نظرًا 
االختالف  البلدين.  في  جارية  رّي  مياه  توفر  لعدم 
الديني.  االنتماء  قضّية  كانت  القريتني،  بني  الوحيد 
أهل دير القاسي كّلهم مسلمون وكلهم (بحكم اخلطاب 
التعيس)  شرقنا  في  اليوم  الّسائد  املذهبي  الديني 
هم مسيحيون  فكّلّ أهل فسوطة،  أّما  أيًضا.  سّنيون 

كنيسة  ـــى  إل يــنــتــمــون 
هذا  الكاثوليك.  ــرّوم  ال
كما  الّديني،  االختالف 
طفولتي  ـــي  ف ــه  ــُت ــرف ع
من  عنه  سمعُت  وكما 
ــا من  ــم ــره ــي ـــــدّي وغ وال
ــــاء واألجـــــداد أيــًضــا  األب
جميًعا)،  الله  (رحمهم 
مصدرا  ــا  ــوًم ي يكن  ــم  ل

على  لـــنـــزاع  أو  خلــــالٍف 
بني  يحصل  قد  الذي  اخلالف  أّما  القريتني.  مستوى 
شخصني حول قضية شخصية، فلقد كان يتمُّ إحتواءه 
مباشرة ووأده في املهد، من قبل  الوجهاء في القريتني 
املرحوم  تعبير  (حسب  فيه  كانت  عصر  في  وذلــك 
أوادم  وكانت  ”كلمة وجهاء مرادفة لكلمة   والدي)  
إذن،  زالت مسموعة“.. فال عجب  ما  األوادم  كلمُة  
أبناء  بني  صداقٍة  عالقاُت  وتتوّطد  وتترعرع  تنمو  أن 

البلدين، جتعلهم يتزاورون.
إّمنا  األفراد فحسب،  لم تكن على مستوى  الزيارات 
على املستوى العام أيًضا. حيث كان يقوم وفٌد رسميٌّ 
والوجهاء  واملختار  ــوري  اخل من  مؤّلف  فسوطة،  من 
عيدي  مبناسبة  القاسي،  ــر  دي أهــل  جيراننا  مبعايدة 
األضحى والفطر، في حني كان يأتي إلى فسوطة في 
القاسي  دير  من  مماثل  وفــدٌ  وامليالد،  الفصح  عيدي 
احلارة  ومختار  الغربية  احلارة  ومختار  الّشيخ  برئاسة 
الّشرقّية والوجهاء. وُيروى في هذا الّسياق، أّن احلاج 
محمود الّصادق املكّنى باحلاج أبو أحمد، وهو معروف  
بعالقاته الطّيبة وروابط صداقته املتينة مع عدد وافر 
من أبناء فسوطة، كان يترّدد أكثر من غيره من أبناء 

دير القاسي، على فسوطة.
يعّيدون  ال  املسيحيني  أّن  أحمد،  ــو  أب احلــاج  الحــظ 
عيدين فقط في الّسنة (أي امليالد والفصح) بل أعياًدا 
أخرى كثيرة، فهناك مثًال عيد رأس السنة امليالدية 
وعيد الغطاس (عماد السيد املسيح) وعيدالّصعود 
(صعود السّيد املسيح إلى الّسماء) وعيد العنصرة 
من  وغيرها  الصليب  وعيد  القدس)  ــروح  ال (حلول 
األعياد. كما الحظ احلاج أبو أحمد، أّن أهالي فسوطة 
األعياد  من  عيد  لكّل  لتقاليدهم،  وفًقا  يحّضرون، 
عيد  على  فمثًال  املشهّي.  الّطعام  من  ًنا  معّي نوًعا 
امليالد ُيعّدون فراًخا محشّية، وعلى عيد رأس الّسنة 
ُيِعّدون  الغطاس  عيد  وعلى  زحالوّية،  كّبه  يحّضرون 
بّية.. إلخ. ملعت الّنكتُة  زالبي وعلى عيد الصعود مهّل
في ذهن احلاج أبو أحمد املعروف أيًضا بلطف معشره 
ومداعباته، فقال: ”واللِه يا جماعة ما في أحسن من 
جيراّنا الّنصارى، ُكْلما اشتهوا أكلة ِبْعَملوْلها عيد“.

Í—u� bO� -U� Æœ
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال b ÒK �« WM �b �
املدن في بالدنا، حيث أثبتت املكتشفات األثرّية  اللُّد من أقدم  تعتبر 
على أّن بداية االستيطان يعود إلى 8000 عام مضوا. في هذا املقال 

سأعرض أهّم احلفريات األثرّية اّلتي جرت في املدينة.

WÒO�¹—UÒ²�« —œUB*« w� bÒK�«
ُذكرت  بدايًة  القدمية.  الّتاريخّية  املصادر  من  العديد  في  الّلد  ُذكــرت 
املدن  من  أّنها واحــدة  على  ”رتنو“،  اسم  حتت  املصرّيني،  كتابات  في 
ورد  ق.م).   1450  –  1490) الّثالث  الفرعون حتومتس  احتّلها  اّلتي 
أونو  بنى  عابُر ومشعاُم وهو  الفعل  ”وبنو  الّتوراة:  في  ذكرها، الحًقا، 
والّلد وقراها“ (أخبار األّيام األّول، اإلصحاح الّثامن، 12). وفي العهد 
اجلديد ُذكرت على أّنها قريبة من يافا: ”وحدث أّن بطرَس وهو يجتاز 
الّرسل  (أعمال  ُلّدة“  في  الّساكنني  القّديسني  إلى  أيًضا  نزل  باجلميع 
اإلصحاح الّتاسع). خالل الفترة الرّومانّية ُسّميت املدينة ”ديوس بوليس“ 
فالفيوس  يوسفوس  اليهودي  املــؤّرخ  عند  الفترة  تلك  خالل  ُذكرت  وقد 

(37 – 100 ميالدّية بالّتقريب) في كتابه تاريخ اليهود. 
وفي وقت الحق، ُذكرت الّلد في العديد من املصادر العربّية: البالذري 
(مؤّرخ، شاعر وترجم العديد من الكتب من الفارسّية، وضع كتابه ”فتوح 
امللك  عبد  بن  ”الوليد  قال:  بالّتقريب)،  ميالدّي،   869 عام  البلدان“ 
مركزه  فلسطني وكان  جند  على  حاكًما  امللك  عبد  بن  سليمان  عّنيَ  قد 
الّلد. بعد ذلك بنى مدينة الّرملة“. أّما اليعقوبي في ”كتاب البلدان“ 
(اليعقوبي من أشهر املؤّرخني العرب وضع كتابه عام 889 ميالدّي)، 
املدينة  أّما  محّطات،  ثالث  فلسطني  جند  إلى  األردن  جند  ”من  قال: 

الرئيسّية في جند فلسطني فهي مدينة الّلد“. 
كذلك ابن الفقيه (وهو أبو بكر أحمد الهمذانّي، اّلذي وضع كتابه بني 
األعوام 892 – 902 ميالدّي)، ذكر جند فلسطني: ”وبني محافظات 
يافا،  يابنة،  محافظة  الّلد،  محافظة  عمواس،  توجد  فلسطني  جند 
قيسارية....“. كما جند ذكر املدينة عند ابن خرداذبة (820 – 913 

ميالدّي) وعند املقدسّي (ولد في القدس عام 946 ميالدّي).

خالل الفترة الّصليبّية ُذكرت عند الهراوي 
(ولد في العراق وعاش خالل فترة اخلليفة 
 1225  –  1180 ــاصــر  ــّن ال الــعــّبــاســي 
ميالدّي) في كتابه ”اإلشارات إلى معرفة 

املسيح،  ــا  زاره مدينة  ”الّلد،  الّزيارات“: 
ابن  الّرّحالة  بيت مرمي وهي مهّمة عند اإلفرجن“. كذلك  وفيها يوجد 
جبير (ولد في إسبانيا عام 1145 ميالدّي). أّما الّدمشقّي من الفترة 
اململوكّية (ولد عام 1256 في دمشق) فيذكر أّن سليمان بن عبد امللك 

بناها من جديد على أنقاض املدينة القدمية.

WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«

بدأت احلفرّيات األثرّية األولى عام 1951 من قبل سلطة اآلثار في 
منطقة الّتل املتواجد شمالّي املدينة. وجتّددت، الحًقا، احلفرّيات عام 
1984، وما زالت مستمّرة على فترات حّتى أّيامنا هذه. كذلك قامت 
جامعة تل أبيب مبسح أثرّي ملنطقة الّلد استمّر أكثر من ثالث سنوات، 

خالل سبعينّيات القرن املاضي.
أشارت نتائج احلفرّيات إلى وجود استيطان من العصر احلجرّي األخير 
(8000 عام قبل أّيامنا)، واستمّر حّتى أّيامنا هذه. تعتبر الّلد املدينة 
الوحيدة في بالدنا، اّلتـي تواجد فيها استيطان خالل جميع احلقبات 

األثرّية والّتاريخّية. 
سّكان  بيوت  كانت  األخير،  احلجرّي  العصر  من  للمكتشفات  وفًقا 

الّلد آنذاك (قبل 8000 عام) 
مبنّية من الّطني، وكان سّكانها 
املنتجات  الزّراعة.  في  يعملون 
كانت:  ــة  األســاســّي ــة  ــّي ــزّراع ال
كما  العدس والّشعير.  احلنطة، 

اعتاشوا على تربية الغنم.
-3500) البرونز  عصر  خالل 

مدينة  1150 ق.م) كانت الّلد 
الزّراعة، وكانت محاطة بسور خالل بعض  كبيرة، عمل سّكانها في 
احلفرّيات  أّما  األثرّية.  احلفرّيات  منها خالل  الفترات، عثر على جزء 
من عام 1997، كشفت عن بقايا أدوات فّخارّية مستوردة من مصر، 
من بينها جّرة وجد فيها متثال صغير لشخص جالس في وضع معروف 
لنا من الفّن املصرّي القدمي، إضافًة إلى رأس نابوط مصرّية مصنوعة 
من احلجر. تشير تلك املكتشفات إلى وجود عالقات بني مصر وكنعان 

خالل تلك الفترة.
من بني احلفرّيات الهاّمة، تلك اّلتي أجرتها سلطة اآلثار عام 2004 
إلى الّشمال من الّتل األثرّي. حيث ّمت خاللها العثور على بقايا مبنى 
من الفترة البيزنطّية ومبًنى آخر من الفترة اإلسالمّية األولى (الفترات 
األموّية والعّباسّية). ومن بني هذه املكتشفات، جّرة حتمل كتابة بالّلغة 
العربّية، ُحفظت منها بضعة كلمات: ”دير/صموئيل/ يوسف“. ثالث 
جّرات مشابهة حتمل الكلمات هذه، عثر عليها في حفرّيات في نبي 
صموئيل قرب القدس. من احملتمل أن يكون اسم يوسف تابع لصاحب 

اجلّرة أو الّتاجر اّلذي استعملها.
في عام 2007 أجرت جامعة تل أبيب حفرّيات في منطقة اخلان (خان 
من  طّالب  فيها  شارك  اخلان،  لدراسة  هدفت  حفرّيات  احللو)، وهي 
مدينة الّلد. مبنى اخلان مكّون من ثالث أجزاء وتتوّسطه ساحة مفتوحة. 
خالل احلفرّيات ّمت العثور على مكتشفات من الفترة العثمانّية (القرن 
الّتاسع عشر) شملت أدوات الفّخار، أرضّية الّساحة وعملة نقدّية من 
الّذهب، يعود تاريخها إلى سنوات الّثالثني من فترة حكم محّمد الّثاني 

.(1839 – 1808)
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 W³ÝUM0Ë  ÆWKzUF�«  œ«d???�√  lOL'  W??Ð«Òc??ł
 lOL' « Î“U??O??²??�«  ÂÒb??I??½ Ê√ U??½ Òd??�??¹ œU???O???Ž_«
 W×¹dý  ÊËd??³??²??F??¹  s??¹c??�«  WIDM*«  ÊU??J??Ý

Æ¢UM� W³�M�UÐ «Îbł WLN� WO	öN²Ý«

 U??ÎO??�U??Š ÷d???F???¹  U??¹d??³??Þ w???�  H&M  Ÿd????�
 …b?????¹b?????'«  HOLIDAY  W???Žu???L???−???�
 W??K??L??Š U???N???I???�«d???ð w????²????�«Ë ¨W???O???�U???H???²???Šù«Ë
 Ûuá�«  WL$  …œUOIÐ  WOI¹u�ðË  WO½öŽ≈
 WKOJAð  W??Žu??L??−??*«  r??C??ðË  ÆÍd??O??Ä  w²O	
 Í“«d'«  ¨qOÞUM³�«  ¨5ðU�H�«  s�  WFÝ«Ë
 ¨WÐöš   U�uÝ—Ë   UAI½  l�   «“uK³�«Ë
 qBH�  WHOHš  WLzö�  lD�  „U??M??¼  p??�c??	Ë

Æn¹d)«
  DANILOF u½UŠ  w??�  qLF�«   U??ŽU??Ý

∫BIG FASHION
 v²Š  10∫00  ≠  s??�  –  f??O??L??)«  ≠  b???Š_«
 v²Š  09∫00  ≠s� ≠WFL'« Âu¹ Æ22∫00
 bFÐ  WŽUÝ  nB½  –  X³��«  Âu¹  Æ14∫30

22∫30  W¹UG�Ë X³��« ÃËdš

 w�  H&M Ÿd�  U¹u²×� lOLł ∫œUOŽ_« W³ÝUM0
W�UC*« WLOI�« W³¹d{ ÊËbÐ – jI� U¹d³Þ

jI� ÃÆ‘ ≠4.90» …œu'« WO�UŽ …uN�
 …d??šU??� W??O??�U??D??¹« …u??N??� t??O??�U??	 „U???� 
 r²¹  …œu???'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s??�
 …uNI�«  UMO	U� w� —uH�« vKŽ UNM×Þ

Æ“b�U½Ëb	U� rŽUD� ŸËd� w�
  ÆÃÆ‘  ≠4.90»  ÍœU??Ž  uMOAðuÐU	
 ≠3.90»  u???Ýd???³???Ý«  ”Q??????	Ë  j???I???�
 ¡«d??A??Ð  ◊Ëd??A??�  d??O??ž  Æj??I??�  ÆÃÆ‘
 WLzU�  s??�  d???š¬  Z??²??M??�  Í√  Ë√  W??³??łË

ÆrFD*« w� ÂUFD�«

W??O??�U??D??¹ô« “b???�U???½Ëb???	U???� …u???N???� °v???N???I???0 V???O???ð s????� q?????�«

 d??ÞU??�??� œ«œe?????????ð ¡U????²???? ÒA????�« …d????²????� w?????�
 WÒO�uŁd'«  ÷«d???�_«  ÈËbFÐ  W??ÐU??�ù«
 vKŽ  U???ÐU???N???²???�ù« q??¦??� ©W?? Ò¹d??O??²??J??³??�«®
 ‰U??L??F??²??Ý« w??Žb??²??�??ð w???²???�«Ë ¨U???N???Ž«u???½√
 ©U??J??O??ðu??O??³??O??²??½√® W??? Ò¹u???O???(«  «œU????C????Ô*«

ÆUNF� q�UF²K�
 WÒO³Þ WH�Ë ¡UDŽ≈ v�≈ Ÿ—U�Ô¹ s� „UM¼
 «ËcšQ¹  Ê√  ÊËb??Ð  ¨WÒ¹uO(«   «œUCÔ*UÐ
 w²�«  WLOšu�«  V�«uF�«  —U³²Žù«  5FÐ
 ÆWÒ¹uO(«   «œUCÔ*«  ‰ULF²Ý«  o�«dð  b�
 r??O??Ł«d??'« v??K??Ž ¡U??C??I??�« V???½U???ł v???�S???�
  «œU????C????*« ÊS?????� ¨»U????N????²????�ù« q????�«u????ŽË
 …bÒO'«  U¹dO²J³�«  U ÎC¹√  rłUNÔð  W¹uO(«
 w²�«Ë  ¨wLCN�«  “U??N??'«  w??�  …œu??łu??*«

Æ UÐUN²�ù«Ë ÷«d�_« WNł«u� w� WŽUM*« “UNł bŽU�ð
 l�  ¨WŽUM*«  “UNł  r??ŽœË  W¹uIð  w�  U ÎLN�  « Î—Ëœ  ¨C  5�U²O?Ñ  W�UšË  ¨ UMO�U²O?Ñ?�«  VFKð
 qFH�«  Òœ—  WÒOKLŽ  w�  „—UAÔð  w²�«  U¹ö)«  ◊UA½Ë  qLŽ  Í ÒuI¹  C  5�U²O?Ñ  Ê√  v�≈  …—U??ýù«
 5�U²O?Ñ?�  W³ÝUM*«Ë WLOK��«  WO ÒLJ�«  vKŽ WE�U;« w� …dO³	 WÒOL¼√  „UM¼ p�c�Ë ¨wŽUM*«

Ær�'« w� C
 ¨WŽUM*« “UNł ·UF{≈ v�≈ ÍÒœRð b� C 5�U²O?Ñ s� WO�UJ�« dOž  UÒOLJ�« Ê√ ÀU×Ð_« Ò5³ÔðË
 w� r�'« W¹uIð vKŽ C  5�U²O?Ñ  qLF¹ ÆWÒOLJ�«  ‰ULJ²Ýù WO ÒL¼√Ë …—Ëd{ „UM¼ ¨tOKŽË
 UÎO�U{≈ U ÎLŽœ VÒKD²ð w²�« ¨¡U²A�« rÝu� w�Ë WO�UI²½ù« ‰uBH�« w�Ë WŽUM*« nF{  ôUŠ

ÆWŽUM*« “UN'
 ÂÒbIð Ê√ d�Hð ¨WK ÒLJÔ*«  UMO�U²O?Ñ?�«Ë WÒOz«cG�«  U�UCÔ*« ‰U−� w� …bz«d�« »dON?áuÝ W	dý

∫UNÐ W Ò�U)« C 5�U²O?Ñ WKzUŽ rJ�
 q¦�  ¨÷«d??�_«  lM�Ë  ¡U² ÒA�«  …d²�  w�  WŽUM*«  “UNł  W¹uI²�  –  C  5�U²O?Ñ  fJO�á?�u	  •
 r¼U�Ô¹ ¨p�– v�≈ W�U{ùUÐ ÆWÒOÝËdO?Ñ?�« ÷«d�_«Ë WzÒd�«  UÐUN²�≈ ¨WÒOH½_« »uO'« »UN²�≈
 w�  t²¹uIðË  r�'«  rŽœË  ¨f Ò�×Ò²�«   ôUŠ  nOH�ð  w�  »dON?áuÝ  XOÐ  s�  C  5�U²O?Ñ

ÆWK�«u²*« s�eÔ*« d Òðu²�«  ôUŠ
 WÒ¹u�  …b�	√   «œU??C??�  d³²Fð  w²�«  bOzu½uK�uO³�«  s�  WO�UŽ  WÒOL	  vKŽ  ZÓ²MÔ*«  Íu²×¹

Æw�U¦� qJAÐ C 5�U²O?Ñ ’UB²�ô WÒ¹—Ëd{Ë
 ∫‰ULF²Ýù«  ULOKFð

ÆÂuM�« q³� t�ËUM²Ð `BMÔ¹ ô Æ U³łu�« l� ÂuO�« w� ’«d�√ 3 – 1
 w�  r¼U�Ôð  …dJ²³�  W³O	d²Ð  qB¹  ¨wC�UŠ  dOž  C  5�U²O?Ñ  –  C  dO²Ý√  fJO�á?�u	  •
 ·UF{√  4  v²Š  qBð  W³�MÐ  r�'«  w�  tzUIÐ  …Òb??�  …œU??¹“Ë  5�U²O?Ñ?�«  ’UB²�≈  …œU??¹“

ÆÍœUŽ C 5�U²O?Ñ s� d¦	√
 W{uL(« s� Êu½UFÔ¹ s¹c�« ’U�ýú� «Îbł rzö� »dON?áuÝ XOÐ s� C dO²Ý√ fJO�á?�u	

Æ¡U² ÒA�« ÷«d�√ WNł«u* r�'« TÒONÔ¹Ë dO³	 qJAÐ WŽUM*« “UNł Í ÒuIÔ¹ ¨rCN�« “UNł w�
 Z²MÔ*«  ÆWHK²�*«  f Ò�×Ò²�«   ôU??ŠË  fÒHM²�«  “UNł  w�   UÐUN²�ù«  lM�Ë  ÃöF�  tÐ  `BMÔ¹
 qJAÐ r�−K� U ÎŠU² Ô� ÊuJ¹ YO×Ð ©® Ester C®  Ÿ«d²š≈ …¡«dÐ l� C 5�U²O?Ñ vKŽ Íu²×¹
 ’UB²�≈  …œU¹e�  bOzu½uK�uO³�«  s�  WO�UŽ  WÒOL	  vKŽ  Íu²×¹  ¨p�–  v�≈  W�U{ùUÐ  ÆdO³	

Ær�'« w� C 5�U²O?Ñ
∫‰ULF²Ýù«  ULOKFð

ÆÂuM�« q³� t�ËUM²Ð `BMÔ¹ ô Æ U³łu�« l� ÂuO�« w� ÊU�dÔ� – ’dÔ�
 ABC ”  W???	d???ý w???ÐËb???M???� r???�U???Þ q??L??F??¹
 nOEM²�«   U−²M�  o¹u�ð  vKŽ  “WO	d²�«
 W??�U??)« W??¹—U??−??²??�« W??�ö??F??�« q??L??% w??²??�«
 ¨œö³�« w� …dO³J�« o¹u�²�« e	«d� w� ¨UNÐ
  U−²M*  Z??¹Ëd??²??�«  WDš  sL{  s??�  p???�–Ë

ÆW	dA�«
 ” W???	d???ý w????� o???¹u???�???²???�« …d????¹b????� ‰u???I???ð

  U−²M� s� U ÎŽu½ 13 ÃU²½≈Ë d¹bB²Ð ÂuIð W	dA�« Ê√ ¨uKžË√ dO	 wAð—« d�¹« ¨“ABC
Æ—uDF�« …œbF²�Ë ¨Â«b�²Ýô« WŽuM²� ¨nOEM²�«

 œö³�« w� U¼œułu� …dOBI�« WOM�e�« …b*« s� ržd�« vKŽ  U−²M*« ÕU−M� U¼dO�Hð sŽË 
 cM� ¨œö³�«  w� W¹—U−²�«  ‚«u??Ý_« Èd³	 v�≈ XKšœ ¨“WO	d²�«  ABC ”  W	dý ”  ∫X�U�
 ÂU�√ ¨UN�H½  U³Ł≈ w� X×$ UN½√ ô≈ ¨…dOB� …d²� UN½√ s� ržd�« vKŽË ¨w{U*« »¬ dNý

Æ·u�d�« sŽ  U−²M*« œUH½ ‰öš s� dNE¹ «c¼Ë ¨5JKN²�*«Ë szUÐe�«
 …dOAÔ� ¨œö³�UÐ ‚«uÝ_« w� WO�U{≈ nOEMð  U−²M� ‰Ušœ≈ vKŽ UÎO�UŠ qLF½ UM½√  b	√Ë
 w� …dO³	 …d³š UN� w²�« ©comÆ ® W	dý …bŽU�0 ÊU	  U−²M*« o¹u�ð ÕU$ Ê√ v�≈
 W	dA�« q�UF²ð YOŠ Æ…dÐU¦*«Ë qLF�« s� U Î�UŽ 20 v�≈ œuFð ¨œö³�« w�  U−²M*« o¹u�ð
 w¼ U� W	dA�« ·dFðË ¨rNF� W³OÞ W�öŽ vKŽ r¼Ë ¨W¹—U−²�« ‰U;«Ë e	«d*« d³	√ l�

ÆÎôË√ szUÐe�« w{dð w²�« WI¹dD�UÐ Z²M*« d¹uDð vKŽ U ÎLz«œ qLFðË ¨szUÐe�«  UłUO²Š«
 …d³š W	dAK� Ê√ ¨uKžË√ dO	 wAð—« d�¹« ¨“ABC ” W	dý w� o¹u�²�« …d¹b� X�U�Ë
 ¨U Î�UŽ 30 s� d¦	√ cM� ¨WO	dÔ²�« w{«—_« Ã—Uš v�≈ nOEM²�«  U−²M� o¹u�ð ‰U−� w�
 40  s� d¦	√ UN¹b�Ë ¨ZOK)« ‰ËœË WOÐdF�« ‚«uÝ_« w� UN�H½ X²³Ł√ ¨U ÎC¹√ W	dA�«Ë

 Ær�UF�« Èu²�� vKŽ o¹u�ð WDI½
 qł√  s??�Ë  ¨pKN²�*«  ¡U???{—≈  q??ł√  s??�  Z²M*«  5�%  vKŽ  qLF½  U?? ÎL??z«œ  s×½  ∫XFÐUðË

ÆszUÐe�« WŠ«— ”UÝ_UÐ UMLNð ¨szUÐe�« vKŽ qON�²�«
 ¨5JKN²�*«  l�  q�«u²�«  w�  U ÎLz«œ  r²Nð  W	dA�«  Ê√  ¨uKžË√  dO	  wAð—«  d�¹«   b??	√Ë

Æ…œuł d¦	√ ÊuJO�Ë Z²M*«  «eO� d¹uDð qł√ s� ¨rNðUłUO²Š« w¼ U� W�dF*
lOL'« ‰ËUM²� w� —UFÝ_«

  —ËbI0 w??¼Ë ¨lOL'« ‰ËUM²0 UN½√  ¨u??K??žË√  dO	  w??A??ð—«  d�¹«   X??�U??�  ¨—U??F??Ý_«  s??ŽË
 ¨©dF��«  u¼ bOŠu�«  ‚dH�«  ®  U½—UFý  UN¦¹bŠ w�  b	√Ë ÆwKOz«dÝù«  ÊuÐe�«  WO½«eO�
 U� «c¼ ¨WO�UŽ …œułË W�u³I� —UFÝ√ ¨ U	dA�« Èd³	 UNO� f�UM½ WO�UŽ w¼ …œu'«Ë

ÆtOKŽ ÿUH×K� vF�½
 l�«u�  w�  wÐdF�«  jÝu�«  w�  WL�{  WO½öŽ≈  WKL×Ð  UNðU−²M*  W	dA�«  X??ł ÒË—  b??�Ë

ÆŸ—«uA�«  U²�ôË X½d²½ô«
W	dA�«  U−²M� s�

ABC SOFT ocean¨ pas≠ ∫—uDŽ …bFÐ d�u²� ¨d²� ©4® qO�ž ÍdD� ∫ “ocean ”
 ÆfantasyË sion¨ gold cool

 ‰uB(« sJ1Ë Æq� 900  Ë d²� 2.5  …u³FÐ d�u²� u¼Ë ¨÷—_« nOEMð qzUÝ  ABC
”u½UO	Ë_«Ë dÐuMB�«Ë ¨p�*« dO³Ž ¨—bM�ô w�uA²Ð ∫ —uDŽ lÐ—QÐ tOKŽ

 ¨“dJ�«  ∫—uDŽ  Àö¦ÐË  ¨q�  750  …u³FÐ  d�u²�  u¼Ë  ¨ UOM¼b�«  nOEMð  qzUÝ  ABC
ÆdO'«Ë ÊuLOK�«Ë

 dNEðË ¨¡«œu��«Ë ÊuK�« WI�UG�« fÐöLK� ¨W³FB�« lI³�« q¹e� qO�ž ‚u×�� ABC
Æ…b¹bł UN½Q	Ë fÐö*« ÁbFÐ s�

 w??¼ r???G???K???³???�«Ë ÂU?????	e?????�«Ë œd????³????�«  ôe??????½
 «c¼ w� ‰UHÞ_« Èb� Î « Òbł WFzUý d¼«uþ
 fHM²�« w� WÐuFB�« sŽ «bŽË ÆrÝu*«
 s� b??¹b??F??�« w??½U??F??¹ ¨ÂU???F???�« n??F??C??�«Ë
 ZÒONð s� ÎUC¹√ ÂU	e�UÐ 5ÐUB*« ‰UHÞ_«
 WÒONA�«  w�  ÷UH�½«Ë  n??½_«  —«d??L??Š«Ë
 ÆlDI²*«Ë  dOBI�«  Âu??M??�«Ë  ‰U??F??�??�«Ë
 q	 d¹dI²�« «c¼ w� rJ� U½e	— ¨tOKŽ Î¡UMÐ
 …U½UF*« nOH�ð UN½Qý s� w²�« ¡UOý_«
 ÿUH²ŠôUÐ  `BM¹  w²�«Ë  ¨r	—UG�  sŽ

∫¡U²A�« qB� ‰öš XO³�« w� ÎULz«œ UNÐ
 ¨’U??????łù« w??K??G??Ð `??B??M??¹ ≠’U????????łù«

ÆqHDK� t�UFÞ≈Ë tÝd¼ sJ1 Ë√ ¨tÐdA� ’Ułù« ¡U� qHD�« ¡UDŽ≈Ë
 œ«b??Ž≈ sJ1 ¨ÂU??Ž nBM�« “ËU??& b??� qHD�« ÊU??	 ‰U??Š w??� ≠©ÊU??�u??A??�« o??O??�œ® dJ¹u	
 vKŽ bŽU�¹ `K*« ÒÊ√ ·ËdF� ≠`K*« ‰uK×� Æ◊U�*« nOH−²� t� ÊU�uA�« oO�œ …bOBŽ
 VOKŠ Æ‰UHÞ_UÐ ’Uš w³Þ `K� ‰uK×� ¡«dý rN*« s� sJ� ¨◊U�*«Ë rGK³�« nOH&
 ◊U�*«  nOH−²�  qHD�«  —U�M�  qš«œ  Â_«  VOKŠ  s�   «dD�  lCÐ  jOIM²Ð  «u�u�  ≠Â_«
 t²% Ë√  qHD�«  d¹dÝ V½Uł v�≈  ÁuF{Ë qB³�«  «uFD�«  ≠qB³�«   ÆfHM²�«  qON�ðË
 «–«  ≠q�F�«  ÆqHD�«  vKŽ  fHM²�«  qON�²�  w�UO�  lCÐ  Áu	dð«Ë  tOKŽ  tIOKFð  sJ1  Ë√
 ÃöF� …dOG� WIFK� w� q�F�« s� qOKI�« tzUDŽ≈ ÊUJ�ùUÐ ¨WMÝ qOł ‚u� qHD�« ÊU	
 qHD�«  «uŽœ  ÒrŁ   UŽUÝ  lC³�  ÊU²J�«  —ËcÐ  s�  WIFK�  «uFI½«  ≠ÊU²J�«  —ËcÐ  Æ‰UF��«

ÆlIM�« bFÐ Ê ÒuJð Íc�« qzU��« s� 5²IFK� Ë√ WIFK� »dA¹
 UÝuJ�«Ë  UÞUD³�«Ë  —e??'«Ë  qB³�«  l�  ÃU??łb??�«  WÐ—uý  «ËdCŠ  ≠ÃU??łb??�«  WÐ—uý  
 sJ1 ≠fHM²�« p�U�� `²H� WÒOFO³Þ  u¹“  Æf½ËbI³�«Ë ©ÍdK��«® f�dJ�« —ËcłË
 d¹dÝ vKŽ tM�  «dD� 4≠5 «uý— ¨WÒOFO³Þ  u¹“ s� Ê ÒuJ*« rOHDHÞ Z²M� Â«b�²Ý«
 “UNł Â«b�²Ý« ÎUC¹√ sJ1 ¨—U�³�UÐ W¾OK� W�dž v�≈ qHD�« l� «uKšœ√ ≠—U�³�« ÆqHD�«
 nOH�²�  q??ł≠·√  rOHDHÞ   ÆT??�«b??�«  ¡U*UÐ  qHD�«  n½√  nOEM²Ð  «u�u�  ≠¡U??*«   Æ—U�³�«
5�U²OHÐ wMžË 5�u½ô 100%  s� ŸuMB� q??ł≠·√ rOHDHÞ ≠n??½_«  ‰uŠ —«dLŠù«
 ZÒON²�«  s�  hK�²K�  ©WMÝ  qOł  ‚u�®  qHD�«  n½√  ‰uŠ  q'«  «uM¼œ«  Æ«dO�u�ô«Ë   E
 l�d� WýdH�« X% U¼uF{Ë WIO�— WÒO½UDÐ Ë√ WHAM� wDÐ «u�u� ≠WHAM�  Æ—«dLŠù«Ë

  Æ”√d�«
øVO³D�« v�≈ tłu²�« V−¹ v²�

 lłË Ë√ rŠ œułË ‰UŠ w� Ë√ ¨X�u�« s� …Òb* ‰UF��« Ë√ rGK³�« Ë√ ÂU	e�« dL²Ý« ‰UŠ w�
 qHD�« „d²Ð VO³D�« `BM¹  ôU(« s� dO¦J�« w� ÆVO³D�« v�≈ tłu²�« qCH� ¨5½–√
 ¨WÒOKš«b�« t²ŽUM� W¹uIðË wFO³Þ qJAÐ ÷d*« vKŽ ÁbŠË VKG²�« s� tL�ł 5JL²�
 XO�u	u�   u³OD³OÞ  q¦�  qzUÝ  ¡«Ëœ  qHD�«  ¡UDŽSÐ  `BM¹  tÒ½S�  Èdš√   ôUŠ  w�Ë

Æ5�UŽ qOł ‚u� ‰UHÞú�

 …b??z«d??�«  U???	—U???*« Èb???Š√ u??¼ XOKŽ f??O??/ t??O??�U??	
 ¨WK¹uÞ Ì «uM�� UM²I�«—  b�Ë ¨œö³�«  w� W�ËdF*«Ë
 WÐu³×�Ë   u??O??³??�«  s??�  dO¦J�«  w??�  …œu??łu??�  w??¼Ë

Æ5JKN²�Ô*« Èb� WK ÒCH Ô�Ë
 œUOŽ_«  »«d²�≈  W³ÝUM0Ë  ¨¡U² ÒA�«  qB�  W¹«bÐ  l�
 W??�“— t??O??�U??	 ”Ë«d???²???ý W??	d??ý ÷d??F??ð ¨…b??O??−??*«
 ‰öš  UNI¹u�ð  r²OÝ  …œËb??×??�  WO ÒLJÐ  WÒO�UH²Š≈
 tO�U	 W�“Òd�« qLAðË © d³L�¹œ ® ‰Ë_« Êu½U	 dNý
 – W Ò¹b¼ dOÐ wðá X¹uJ�Ð W�“— l� ¨»u³;« fO/

°“UO²�UÐ q=�Ób Ô�Ë ÌT�«œ Ì¡U²��
 wðá ´ Â«—â 200 fO/ tO�U	 W³KŽ ∫W�“d�« qLAð

ÆÂ«—â 250 dOÐ
XOKŽ fO/ tO�U	 sŽ …c³½

 tO�U	 ÃU²½ù lMB� ‰Ë√  W�U�≈  l� ¨1958  ÂUŽ fO/ tO�U	 W³KŽ lOÐË ÃU²½SÐ XOKŽ  √bÐ
 ‰ËUMð ◊U/√Ë  «œUŽ w� UÎ¹—cł « ÎdOOGð fO/ tO�U	 ÀbŠ√ a¹—U²�« p�– cM�Ë ÆbH� w� fO/
 WFKÝ v�≈ w�U²�UÐË ¨lOL'« ‰ËUM²� w� Z²M� v�≈ …uNI�« XOKŽ X� ÒuŠ –≈ ¨œö³�« w� …uNI�«

ÆXOÐ q	 w� WOÝUÝ√
 ‚U ÒAŽ ‚«Ë–_  rzö*« lz«d�« rFD�« ∫‰Ë_« ∫5O�Oz— s¹d�√ v�≈ œuF¹ XOKŽ fO/ tO�U	 d×Ý
 ¨Z²M*«  rÓO�  ∫w½U¦�«Ë  ÆgFM*«Ë  eÒOL*«  rFD�«  sŽ  Êu¦×³¹  s¹c�«  wÐdF�«  jÝu�«  w�  …uNI�«

ÆWOŽUL²łù«Ë WOKzUF�« jÐ«Ëd�« b Ò�−¹ Íc�« q�U(« t�¹—UðË tð Òu�
 w� pKN²�*« ‰uO�Ë ‚ËcÐ …bOł W�dF� ¨…uNI�« d×ÝË —«dÝ√ rN� ¨WOMG�«Ë WK¹uD�« …d³)«
 …uNI�«  XOKŽ fO/ tO�U	 s� ≠qF&Ë ≠XKFł —u??�_«  Ác¼ q	 ≠V?? Ô(« s� dO¦J�«Ë œö³�«

 Æœö³�« w� U ÎFO³� d¦	_«Ë …bz«d�«

w³�¹d	 U−O�
  °ÃUłœ d¦	√ %50

 
 “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ«
 l�  dł—u³L¼  ≠w³�¹d	  U−O*«
 ÆÃU????łœ  q??�??²??O??M??ý  d???¦???	«  50%
 w??³??�??¹d??	 u???¼ w??³??�??¹d??	 U??−??O??*«
 √b??³??¹Ë ÃU????łœ d??¦??	√ l???� s??J??O??A??ð
 lOLł w???� Ÿu???³???Ý_« «c???¼ t??F??O??Ð

ÆWJ³A�« rŽUD�

 b¹bł ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł

 »dON?áuÝ XOÐ s� C 5�U²O?Ñ fJO�á?�u	
ÊU�√Ë Âö�Ð ¡U² ÒA�« “ËU−²� 

  ôe½ ÃöF� XO³�« w� UNÐ ÿUH²Šô« V−¹ w²�« ¡UOý_« q	
 ‰UHÞ_« Èb� œd³�«

°rH�« w� uKŠ ‚«c� l� 2015 WMÝ ŸÒœu½
∫÷dF¹ ”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ fO/ tO�U	

 ¨q=�Ób Ô�Ë  T�«œ  Ì¡U²A�  …œËb×�  WO ÒLJÐ  WÒO�UH²Š≈  W�“—
WÒ¹b¼ dOÐ wðá X¹uJ�ÐË fO/ tO�U	 W³KŽ vKŽ Íu²%

 …œuł ∫nOEM²�« œ«u* “WO	d²�« ABC ¢ W	dý
W�u³I� —UFÝ√Ë Z²M*«

 „öOLOÝ W??−??²??M??�  ¨œö???³???�«  w???�   u????Ð«  q??H??²??%
 s�Š«” ŸËd??A??� W??�ö??D??½« v??K??Ž W??M??Ý —Ëd????0
 tŽu½  s??�  ‰Ëô«  u??¼  ¨d??J??²??³??�  ŸËd??A??�  ¨“U�U�
 X%  ¨w??Ðd??F??�« j??Ýu??�« w??� b??z«d??�«Ë œö??³??�« w??�
  UN�ú� “WKŠd� q	 w� pF� „öOLOÝ” rÝô«
 ŸËd??A??*«  «c???¼  s??L??{  ¨ UOK³I²�*«   U???N???�ô«Ë
 …bŽ  w½Ëd²J�ô«   UNF�u�  w�  W	dA�«  ÷dFð
 ‚dÞ n??�Ë v??�«  ·bNð …—uB� …dOB� Âö??�«
 q	 UNNł«uð WFzUý  ôUŠË ŸU{Ë« l� q�UF²�«
  U�uKF*« W�U	 ÂbIðË …d³š  «– Ë« …b¹bł ¨Â«
 …œUNA	  ÆrN²OÐdðË  ‰UHÞ_UÐ  WIKF²*«Ë  W�UF�«
 …—UA²��  ¨·uK��  UO½œ  l�  UMŁÒb%  UN²Ðd−²�
 fH½  w�  b??� ÔË  Íc??�«  ‰UL	  qHDK�  Â«Ë  WOLOEMð

 ÆÂö�ô« Ác¼ ‚öD½« …d²�
ø…—uB*« Âö�ô« sŽ X�dŽ nO	

 «c�Ë W¹cG²�«Ë WŽU{d�U	 WMOF� —u�« ‰uŠ …bŽU�� v�« WłU×Ð XM	 ‰UL	 X³$« Ê« bFÐ
 w²�« WO½öŽô« WKL(« WOÐdF�« W�U×B�« w� X¹√— U¼bMŽË ¨WK�  «– œ«u� sŽ Y×Ð«  √bÐ
 bI�  ÆÂö??�ô«  …b¼UA0  √b??ÐË U�U� „öLOÝ l�u� v�«  XKšœ «cJ¼Ë ¨Âö??�ô«  sŽ Àb×²ð

Æw� W³�M�UÐ «bł ULN� ÎUŽu{u� ÊU	 Íc�«Ë WŽU{d�« Ÿu{u0 jI� W¹«b³�« w� XLL²¼«
øÂQ	 …dOBI�« Âö�ô« Ác¼ U¼U¹« p²×M� w²�« WLOI�« w¼ U�

 ¨W�uNÝË  WÞU�³Ð  —u�ô«  ÷dŽ  WI¹dÞË  «bł  W�UN�«   U�uKF*«  sŽ  ÎöC�  t½U�  l³D�UÐ
 rŽb�« vKŽ qBŠ« wM½«  dFý ¨`O×B�« ¡wA�« qF�« wM½UÐ WI¦�«  wM²×M� Âö�ô« ÊU�
 rO	«Ë .— W¹cG²�« WOzUBšUÐ w²�dF�Ë WOÐdF�« WGK�UÐ ÷dFð Âö�ô« Ê« U0 Æw�HM�«

ÆwMÐ« …œôË s� v�Ëô« dNýô« w� wMBIM¹ ÊU	 Íc�« ÊUM¾LÞôUÐ Î «—uFý wM²×M�
øUNK	 UNðb¼Uý q¼ Âö�« 10 sLC²ð WK�K��«

 bFÐË ¨UNOKŽ Í—uH�« »«u'«  œ—« w²�« —u�_UÐ WIKF²*« Âö�ô« jI�  b¼Uý W¹«b³�« w�
 Èdšô« Âö�ô« …b¼UA� XFÐUð ‰UL	 u/ l�Ë UN²−²Š« w²�« WI¦�« vKŽ XKBŠ Ê« bFÐ p�–
 —U� „Ëd³�” u¼ wM³−Ž« rKO� d¦	«Ë “qHD�« u/ “¨“—U³J�« q¦� q	Q½” ∫sŽ XŁb% w²�«
 wM²×M� Âö�ô« Êô WKŠd� q	 w� wMI�«d¹ „öOLOÝ Ê« qFH�UÐ  dFý YOŠ “WMÝ ÍdLŽ

ÆWMÝ ÁdLŽ `³�« Ê« v�« ‰UL	 UNÐ d³	 w²�« dNýô« W�U	 —«b� vKŽ rŽb�«
øÂuO�« q�«u(«  UN�ú� UNMO�bIð w²�« W×OBM�« w¼ U�

 bMŽ  UNO�«  …œuF�«  p??�–  bFÐË  Êô«  Âö??�ô«  W�U	  …b¼UA�Ë  ‰ušb�UÐ  q�UŠ  q	  `B½«  U??½«
 W�U	 e Ò	dðË  lL& UN½« YOŠ 5L¦�« X�u�«  UN�ô« vKŽ dÒ�u²Ý Âö�ô« Ác¼ Êô ÆWłU(«
 Êb�Ë  b�  wð«uK�«   UN�ú�  W³�M�UÐË  Æ…œôu??�«  q³�  UN²�dF�  Âô«  vKŽ  V−¹  w²�«  —u??�ô«
 rŽb�«  sN×ML²Ý  UN½_  d??šü  5Š  s�  Âö??�ô«  Ác??¼  …b¼UA*  ‰ušb�«  UC¹«  sNOKŽ  Õd²�«

ÆsNKHÞ WOÐdð w� s¼bŽU�²Ý w²�«  U�uKF*«Ë
h t t p ∫ Ø Ø w w w Æ s i m i l a c m a m a Æ c o Æ i l Ø a r b Ø a h s a n

 w??M??ðœ ÒË“  „ö??O??L??O??Ý  s??�  “U�U�  s�Š√”  Âö????�«¢
“…œôu�« bFÐ ÊUM¾LÞô«Ë rŽb�UÐ ¨W�U¼  U�uKF0

tv ÂuJKÝ w� Êü« …dO¦�Ë …b¹bł  ö�K�� 6
 e¹eFðË  b¹b−²Ð  ÂuJKÝ  W	dý  q�«uð
 YOŠ  ¨tv  ÂuJKÝ  w�  VOD‰«  5�UC�
 ¨…b¹bł  ö�K�� 6 ¡UM²�UÐ «dšR� X�U�
 5??³??−??F??*«Ë e????z«u????'« …œb???F???²???� ¨…d???O???¦???�

∫UNM� ¨w� wð ÂuJKÝ d³Ž UN¦³Ð  √bÐË
  ö�K�*«  s??�  …b???Š«Ë  ∫MRÆ Robot
  “U??Š w??²??�«Ë U??ŽU??M??�« d??¦??	_« W??O??	d??O??�_«
 W�uDÐ  ÆWM��«  Ác¼  œUIM�«   «¡«d??Þ«  vKŽ

 ÂuO�« …d�u²� dAF�« ¢ uÐË— bO��«¢ q�K��  UIKŠ lOLł Æp�U� w�«—Ë dðöÝ ÊUO²�¹d	
Ætv w�

 r�«uŽ s� 5B�ý VŠ WB� ÍËd¹ d�UF Ô� …—UŁ« q�K��  ∫London Spy ÊbM� ”uÝUł
ÆU�U9 WHK²��

 5ŠuLÞ 5¹bO�u	 5K¦L* WOMN*«Ë WOB�A�« …UO(« lÐU²ð   U¹bO�u	 ∫ Difficult People
 q	  Êu¼dJ¹  U³¹dIð  ¨WK�UJ�«  rNðU�UÞ  «ËbHM²�¹  r�  s¹c�«Ë  ¨dLF�«  s�   UMOŁö¦�«  nB²M0

h�ý q	Ë ¡wý
Shades of BlueË Heroes Reborn¨ The Way ∫ ö�K�� UC¹√Ë

 XÝ W�U{SÐ ÊË—u�� s×½¢ ∫tv ÂuJK�Ð 5�UC�Ë Êu¹eHKð fOz— VzU½ ¨b�«uM¹dž nO½U¹
 ÂuJKÝ W½UJ� e¹eFð s� q�«u½Ë Ætv ÂuJKÝ  U�bš w� …bO'« 5�UCLK� W×łU½  ö�K��
 …—UŁ≈ d¦	_«  ö�K�*« qLAð WO�UŽ …œu−Ð WO½u¹eHKð 5�UC* …œb−²�Ë W¦¹bŠ WBML	 tv

¢ÆUŠU$ d¦	_«Ë ÂUL²¼ö�
 ∫UNM� ¨tv  ÂuJKÝ w� …d�u²� …bz«—  ö�K�� s� WK¹uÞ WLzUI� rCMð …b¹b'«  ö�K�*«
 ¨¢‚—Ë  s�  XOÐ¢  ¨¢b??¹b??'«  œu??Ý_«  u¼  w�UIðd³�«¢  ¨¢¡«œu??�??�«  WLzUI�«¢  ¨¢UnREAL¢
 W1d'«  U???�Ë—  ¢¨¢W??ÐU??G??�«  w??�   —U??�??ðu??�¢¨¢s??ðU??N??½U??�¢  q¦�  W¹dBŠ   ö�K��  U??C??¹√Ë

Æb¹e*«Ë Cartoon Network WJ³A� W	d×²*« ÂuÝd�« 5�UC� v�« W�U{ùUÐ ¢WLEM*«
 »U�²½ô«  W??�“—  w�  VOD≠‰«  5�UC�  s�  ¡e−	  …“U²L*«Ë  …b??¹b??'«   ö�K�*«  YÐ  r²¹

Ætv ÂuJKÝ w� W¹dNA�«
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 »u�—  W{U¹—  WÝ—U2  bFÐË  ‰ö??šË  q³�  t�ËUM²½  Íc??�«  ¡«c??G??�«
 WÒO{U¹d�«  U??M??ð«—b??�  vKŽ  dO³�  qJAÐ  d??ŁR??¹  ¨W??O??z«u??N??�«  W??ł«—b??�«
 ÕËd??'U??Ð  W???ÐU???�ù« d??ÞU??�??�Ë UM²O�UŽ œ«œd???²???Ý≈ v??K??Ž U??M??ð—b??�Ë
 YO×Ð W×O×�Ë WLOKÝ W¹cGð vKŽ ’d(« rN*« s� Æ÷«d�_«Ë
 V?? Ó
?? ½Ë  WLOKÝ  q??z«u??Ý  WOL�  vKŽ  k??�U??%Ë  W�UD�«  hI½  lM9

ÆÊœUF*« s� WO�U� V Ó
½Ë WLOKÝ
 WOz«uN�«  W??ł« Ò—b??�«  »u???�—  W??{U??¹—  WÝ—UL*  ÊËÒbF²
ð  r²M�  «–≈
 w�   U¹uAM�«  ‰ËUMð  s�  «Ëd¦JÔð  Ê√  s
×²
Ô¹  ¨WK¹uÞ   U�U
*
 W�“ö�«Ë WŠU²Ô*« W�UD�« WOL� s� «Ëb¹eð wJ� p�–Ë ¨oÐU
�« ÂuO�«
 s� ¢”UÝ_UÐ¢ W½ ÒuJ� ¡UAŽ W³łË ‰ËUMð  p�c�Ë ¨◊UAM�«  «cN�

Æ U¹uAM�«
 »u??� Òd??�« WÒOKLŽ q??³??�  U??¹u??A??M??�U??Ð W?? ÒO??M??ž W??³??łË ‰ËU??M??²??Ð «u?? ÒL??²??¼≈
 Ë√  “u*«  q¦�®  ¨WHOH)«   U³łu�«  w�   U¹uAM�«  «uKšœ√Ë  ¨UN
H½
 ‰ËUMð  sŽ ŸUM²�ùUÐ  `BMÔ¹  ¨UN
H½ »u�Òd�«  WÒOKLŽ ‰öš Æ©dL²�«
 vKŽ ’d(«Ë ¨ UOM¼b�UÐ  wMG�«  ÂUFD�«Ë WO�u×J�«   UÐËdA*«

Æ©qOK�« w�  UŽUÝ 8 – 7® q�«u²*«Ë q¹uD�« ÂuM�«
 ¨B12  5�U²O?ÑË  b¹b(«  hI½  s�  5O{U¹Òd�«  s�  dO¦J�«  w½UFÔ¹

ÆWÒO�uO�« rNðU³łË w� W½u²�« Z�bÐ `BMÔ¹ p�c�Ë
 pKN²
¹ Ê√ rG� 70 t½“Ë Íc�« WOz«uN�« Wł«—b�« V�«— vKŽ wG³M¹
 W½uð  W³KŽ  Ê«  U ÎLKŽ  ¨Âu??O??�U??Ð  5???ðË—á  Â«—â  112  –  84  w??�«u??Š

 ¡UMŁ√  Æ5??ðË—á  Â«—â  25  w�«uŠ  vKŽ  Íu²%  ¡U*UÐ  X
O�—U²Ý
ÆWŽUÝ q� ¡U� d²� 1 ¨q�_« vKŽ ¨«uÐdAð ÊQÐ «uL²¼≈ Wł«—b�« »u�—
 U ÎC¹√  `BMÔ¹  ÆWIO�œ  90  s�  d¦�_  dL²
ð  w²�«   U³¹—b²�«  ‰öš
 w²�« W³łu�« Ê√ v�≈ …—Uýù« —b&Ë ÆWO{U¹Òd�«  UÐËdA*« ‰ËUM²Ð
 U³¹dIð WŽUÝ q³� UN�ËUMð r²¹Ë  UMOðË—áË  U¹uA½ vKŽ Íu²%
 œ«œd??²??Ý≈Ë   öCF�«  ¡UMÐ  w??�  «Îb??ł  bŽU
ð  ¨V??¹—b??²??�«  ¡UN²½≈  s??�
 WÒOKLŽ  W¹UN½  w??�  W¹cGÔ*«  W³łu�«  ¨WŽd
Ð  ‘U??F??²??½ù«Ë  WO�UF�«
 X
O�—U²Ý  W½uð  l�  g¹Ëb½UÝ  ¨ö¦�  ¨ÊuJð  Ê√  sJ1  »u??� Òd??�«

Æ¡U*UÐ
 w¼Ë  ¨rCNK�  `??¹d?? Ô�Ë  qNÝ  ¨ÕU??²?? Ô�  5??ðË—á  vKŽ  W½u²�«  Íu²%
 ÷ULŠ_«Ë WÒOMO�_« ÷ULŠ_UÐ r
'« b¹Ëe²� «ÎbÒOł « Î—bB� qÒJAð
 ¨b¹bŠ  ¨B6¨ B12  vKŽ  U ÎC¹√  Íu²%  W³KF�UÐ  W½uð  ÆW¹—ËdC�«
Æ…dO³�  UÒOLJÐ 3 U?â?O�Ë√Ë ÂuOMOKOÝ ¨—uHÝu� ¨Âu¹eO½âU� ¨p½“

WOz«uN�«  Uł« Ò—b�« w³�«d� X
O�—U²Ý W½uð s� `zUB½





462015 w½U¦�« s¹dAð  27  WFL'«






