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Õd� f�UD�
”املوت  لإلرهابّيني“؛  ”املوت  للعرب“؛  ”املوت 
اسم  ُيّمَح  ”ل إسرائيل“؛  أعداء  الكَفرَة  للمسيحّيني 
وذكر املسيح“؛ ”انتقام شعب إسرائيل قادم“؛ و.. و.. 
و..؛ هذا غيض من فيض العبارات العنصرّية اّلتي 
خّطها/رّشها ُحثالة متطرّفون فاشّيون يهود، مؤّخرًا، 
وكنائس  وكلّيات  منازل  جدران  على  العبرّية  بالّلغة 
في  اجلنوب  أقصى  إلى  الّشمال  أقصى  من  ــرة  وأدي
هذه البالد؛ عدا األعمال الّتخريبّية (ڤانداليزم)، من 
تدنيس مقابر مسيحّية وكتابات معادية للّديانتني: 
ليس اّلذي تخّطى  املسيحّية واإلسالمّية، والَعداء الطُّ
اخلطوط احلمراء منذ مّدة طويلة للعرب عاّمة، وعرب 

هذه البالد خاّصًة.
فبعد ُمضّي أقّل من ثالثة أسابيع على تدنيس مقبرة 
اِجلمال،  بيت  في  الّسالزيان  لدير  تابعة  مسيحّية 
على مقربة من «بيت شيمش» إلى الغرب من مدينة 
القدس، وحتطيم عدد من الّصلبان؛ تعرّضت مجّدًدا 
إلى  (الدورميتسيون)،  ــذراء»  ــع ال «رقــاد  كنيسة 
للمسيحّية؛  ُمعادية  تخريبّية  وأعمال  آخر  تدنيس 

”املوت  ــارات  ــب ع بخّط/كتابة  مخرّبون  ــام  ق حيث 
وذكرى  اسم  ُيّمَح  و“ل إسرائيل“  أعداء  للمسيحّيني 
املسيح“ و“انتقام شعب إسرائيل قادم“ ورسم ”جنمة 
داود“، وعبارات أخرى مشابهة للعبارات اّلتي ُكتبت 
اخلبز  تكثير  (كنيسة  الّطابغة  كنيسة  جدران  على 
ُكتبت  كما  املــاضــي؛  ــران  ــزي َح شهر  في  والّسمك) 
تابع  كهنوت  معهد  ــدران  ج على  ُمعادية  شعارات 

للبطريركّية األرثوذكسّية في القدس، أيًضا. 
وخّطوا  سبق  قد  اليهود،  اإلرهابّيون  املتّطرفون  وكان 
ضّد  الّثمن“  ”تدفيع  ــم  جــرائ مــن  جــديــدة  كتابات 
املواطنني العرب، على جدار في كلّية صفد، جاء من 
في  منزل  جدار  وعلى  لإلرهابّيني“؛  ”املوت  بينها: 
أحد أحياء مدينة بئر الّسبع، كتب متطرّفون بالّلغة 

العبرّية عبارة ”املوت للعرب“!
ــرة املــتــكــرّرة  ــاف ــّس ـــداءات ال ـــت ــــاَدت هـــذه االع ومـــا ب
البالد  املستمرّة على عرب  والّتطاوالت  واالنتهاكات 
والرّموز واملعالم واملقّدسات الّدينّية – مسيحّية منها 
ال  جًدا  عادّية  وأمــورًا  روتينّية  مسائَل   - وإسالمّية 
أستغرب  أن  لي  فكيف  تصِدْمني..  أو  تفاِجْئني 
طوائل  حتت  «اجلديدة»/«القدمية»،  االعتداءات  هذه 

واملشروعة،  املشرّعة  واملَُمنهجة،  العارمة  االعتداءات 
املُسيئة  والّسافلة،  الّسافرة  ــودة،  ــرص واملَ املقصودة 
عقود  مدار  على  واملساجد  الكنائس  ملئات  واملُعيبة، 
من الزّمن، لم يسلم منها احلجر والّشجر والبشر، في 
دولة تتغّنى بالـ«دميقراطّية» و«العدالة»، و«احترامها» 

حلرّية العبادة!
بخالف اّدعاء احلكومة اليمينّية العنصرّية املتطرّفة، 
اّلتي يترأسها بنيامني نتنياهو، أّن ِشرَذمة من الُقّصر 
مثل  في  تقوم  הגבעות)،  (נערי  الّتالل  وشبيبة 
”املتعّقلني“  اليهود  من  حشد  هنالك  األعمال،  هذه 
ُيشعل نيران العنصرّية  املتطرّفني - ال املأفونني(!) – 
التي تّتقد حتت أقدامنا جمعًيا، فنرى ألهابها آتيًة 
ــواء  واألج مّتقدة  األرض  إّن  واليابس!  األخضر  على 
عرب  على  وعنصرّي  فاشّي  انفالت  هناك  ملتهبة.. 
احلربجّية  والعقلّية  احلكومة  وسياسة  البالد.  هذه 
والعنصرّية املسيطرة توّتر األجواء وتشعلها، لتكشف 

الوجه احلقيقّي لغالبّية املجتمع اليهودّي!
فبدل أن تعمل هذه احلكومة على مّد اجلسور، وجسر 
ــّيــني الــعــرب (أصحاب  ــّســّكــان األصــالن الــهــوّة بــني ال
جرّاء  من  ذلك  بخالف  تعمل  واليهود،  األرض)  هذه 
ا  ـً ا وفكرّي ـً ّي تخّلفها وحقدها وتقوقعها وتراجعها أخالق
ا، حيث تساهم في بناء جدران بينها وبني  ـًّ وسياسي
الّشعب الِفَلسطينّي، وتزيد من االستقطاب والّتطرّف 
والكراهَية واحلقد، ستؤّدي بنا جميًعا إلى الّتهلكة ال 

إلى اخلالص.
«الّصراع»  احلكومة  حتّول  أّن  وأمرّ،  ذلك  من  واألدهى 
الوطنّي/الّسياسّي/االجتماعّي/االقتصادّي لنيل كاّفة 
أمر  فهذا  دينّي،  صراع  إلى  الّدولة  هذه  في  حقوقنا 

ُمقلق وفي غاية اخلطورة.
هذه  رئيس  دفع  (اإلسالموفوبيا)،  اإلســالم  رِهــاب  إّن 
احلكومة ”العظيمة“ بنيامني نتنياهو، إلى طرح فكرة 
تأييد مشروع قانون مينع األذان عبر مكّبرات الّصوت 
نتنياهو  وصف  حيث  ــاج،  اإلزع بحّجة  املساجد  من 
وهذا  املساجد“(!).  ـ“ضوضاء  ب األذان  صوت  املُنزَعج 
سياسة  تطبيق  سياق  في  يندرج  اخلطير  الّتصعيد 
اجلماعّي  والعقاب  ّية  اإلقصائ العنصرّية  نتنياهو 
بالّتطرّف  العرب  املواطنني  لوصم  املتكرّرة  ومحاوالته 

في  الّسياسّي  االجتماعّي  الّصراع  وحتويل  واإلرهــاب 
هذه البالد إلى صراع دينّي.

وسيبقى،  إسرائيل  ــة  دول قيام  قبل  كــان  األذان  إّن 
فهو إضافة لكونه عقيدة دينّية هو جزء من الّثقافة 
الِفَلسطينّية،  ُهوّيتنا  من  وجزء  ّية  العرب اإلسالمّية 
أجراس  أصــوات  جانب  إلى  ا  ًي عال يصدح  وسيبقي 
الكنائس ضّد العنصرّية، تأكيًدا على بقائنا هنا مًعا. 
وغــّض  والّصمت  الّسبات  هــذا  وغــريــب  ُمستهَجن 
وأرعن  خطير  يومّي،  حتريض  من  يدور  عّما  الّطرف 
على أرض الواقع، يهّدد بقاَءنا ويعمل على حتقيرنا 
أال  ا..  ـً جماعّي وعقابنا  ومحاصرتنا  وإقصائنا  وعزلنا 

تعتقدون ذلك أّيها «القاَدة» العرب؟! 
وفي العودة إلى «املوت للعرب».. فلو هَمس العربّي 
مصيره  لكان  لليهود»،  ــوت  «امل له:  زميل  أذن  في 
للمحاكمة  وتقدميه  والّتنكيل  الفورّي  االعتقال  م  احملتَّ
القتل؛  على  والّتحريض  اإلرهاب  بتهمة  منزله  وهدم 
بينما في غالبّية االعتداءات الّسابقة، لم تفلح دولة 
اتها  ّي وآل بعتادها  ــى»،  و»األعــت «األقــوى»  إسرائيل 
الّتكنولوجّية  البرامج  أحدث  واستخدامها  ّية،  احلرب
وآالت الّتصوير والّتنّصت املتطوّرة، بجميع مؤّسساتها 
إلقاء  األمنّية،  وأذرعها  واالستخباراتّية  احلكومّية 
الفورّية؛  للمحاكمة  وتقدميهم  اُجلناة  على  القبض 
أمنّية،  بُحجج  القضّية  على  الّستار  ُيسدل  فحيًنا 
ّية  اإلرهاب واحلــوادث  االعتداءات  ُتسّجل  عّدة  وأحياًنا 
«محاكمة»  يتّم  ما  ونــادرًا  مجهولني،  ضّد  اليهودّية 

أو مساَءلة اجلانني!
ا  وُمجّدًدا أشير إلى أّن العنصرّية في تفاقم ُمقلق جّدً
فهذه  ا..  ـً يومّي ثمنها،  ندفع  ونحن  البالد،  هذه  في 
أو  كنيسٍة  مجرّد  تستهدف  ال  الفاشّية  العنصرّية 
ا أو ُمسلًما؛ إّنها تستهدف وحَدتنا  ـً مسجٍد، مسيحّي
وشرذمتنا!  تفريقنا  على  وتعمل  وطننا،  في  وبقاَءنا 
أن  علينا  الفاشّية،  العنصرّية  االعتداءات  ظّل  وفي 
ورجال  ومسلمني  ومسيحّيني  َعلمانّيني  مًعا،  نقف 
واألرض،  ـــاف  واألوق املــقــّدســات  على  للحفاظ  ــن،  دي
وأساًسا، للحفاظ على كرامتنا ووجودنا فوق أرضنا، 
البشر وتاريخ احلجر؛ وردع املسؤولني عن  على كرامة 

حتقيرنا وإهانتنا!

°å»d F K � �u *«òË ÆÆW�Ë Òb �« W Ò�d B M �
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Õd� f�UD�
مع  وبالّتعاون  ــرًا،  مــؤّخ البيئة،  حماية  وزارة  قامت 
أسعد  سهيل  الّدكتور  حيفا  بلدّية  نائب  مكتب 
الهواء  تلوّث  لرصد  محّطتني  بنصب  (”اجلبهة“)، 
الّنسناس وحّي احلليصة، حيث تقوم  في حّي وادي 
للبحث  الهواء  من  عّينات  وحتليل  برصد  احملّطتان 
عن عناصر ملوّثة للبيئة، سواء أكان ذلك من مصادر 
أو  املواصالت  عن  الّناجم  الّتلوّث  من  أو  صناعّية 

غيرها من العوامل.

WFHðd� ÀÒuKð V�½ ™™
الّسنوات األخيرة قد  وكانت عّدة أبحاث ُنشرت في 
الّتلوّث في حيفا، وكذلك  ارتفاع نسبة  إلى  أشارت 
الّسّكان  بني  الّسرطان  مبرض  اإلصابة  نسب  ارتفاع 
قياًسا  حيفا،  مدينة  في  واألطفال خصوًصا  عموًما 

باملعّدالت القطرّية.
الوطنّية  ”اخلّطة  ضمن  احملّطات  هذه  نصب  ويأتي 
لتقليص الّتلوّث في خليج حيفا“ اّلتي بوشر العمل 
بها أواخر العام 2015، واّلتي ّمت اّتخاذ عّدة ُخطوات 
باّتباع  املصانع  إلــزام  مستوى  على  إطــارهــا،  في 

مستوى  على  وكذلك  الّتلويث،  لتقليص  ــراءات  إج
املواصالت وحتديد حركة سير الّشاحنات في عدد من 

شوارع املدينة.

 UMŠU ÒA�« dHÝ bOOIð ™™
فمنذ نحو أسبوعني تفرض بلدّية حيفا قيوًدا على 
ساعات  املدينة خالل  داخل  الكبيرة  الّشاحنات  سفر 
الّذروة املرورّية (من السادسة والّنصف وحتى الّتاسعة 
بعد  الّسادسة  وحّتى  الّثالثة  ومن  والّنصف صباًحا، 
الظهر) في شوارع ”عتسماؤوت“، يافا، ”نتانزون“، 
«شيڤات تسيون» (ستانتون)، «همغينيم»، أللنبي، 
الكرمة (هغيفن)، اجلبل (تسيونوت)، «روتشيلد»، 
مرور  إشــارات  البلدّية  نصبت  حيث  ــام».  ــال-ي و«پ
ساعات  مع  الّشوارع  في  الّسفر  حظر  تعلن  خاّصة 
القيود املفروضة. كما ّمت اإلعالن عن تخفيض أجرة 
الّسفر للّشاحنات في ”أنفاق الكرمل“ بنسبة 40% 

للّشاحنة حّتى 12 طًنا ملّدة 5 سنوات.

°ÊuJ²A¹ ô »dF�« ™™
وأفادت املهندسة خزام زريق - بّحوث، املسؤولة عن 

مصانع خليج حيفا في وزارة حماية البيئة، بأّن هناك 
اليوم 36 محّطة رصد (منها 28 محّطة ثابتة و8 
تصل  حيفا،  أحياء  مختلف  في  موضعّية)  نقاط 
معطياتها إلى وزارة حماية البيئة واجلهات املختّصة، 
واّلتي تقوم بدورها بفحصها وحتليلها. وفي حال ّمت 
الكشف عن نسب تلوّث عالية، فمن واجب الوزارة 

اإلعالن عن اِملنطقة كبؤرة تلوّث وتقدمي احللول. 

كما دعت زريق اجلمهوَر العربّي في حيفا إلى متابعة 
موقع  في  مستمّر  بشكل  ُتنشر  اّلتي  املعطيات 
الوزارة، ذلك أّن الغالبّية الّساحقة من الّشكاوى اّلتي 

م من سّكان األحياء اليهودّية. تصل إلى الوزارة ُتقدَّ

nOE½ ¡«u¼ w� Òo(« ™™
من جانبه، قال نائب رئيس بلدّية حيفا، د. سهيل 
أسعد لصحيفة ”حيفا“: ال شّك في أّن املعطيات 
اّلتي تشير إليها األبحاث، إذا صّحت، ُمقلقة جًدا، 
الهواء  لتلوّث  حيفا  سّكان  تعرّض  مــدى  لناحية 

بالكامل  منحازون  ونحن  الّسرطان.  مبرض  ولإلصابة 
لطرف الّسّكان وصّحتهم وحّقهم في الهواء الّنظيف، 
واجب  ومن  امللوّثة.  املصانع  أصحاب  لطرف  وليس 
تضع  بيئّية  سياسات  انتهاج  والبلدّيات  احلكومة 
مصلحة املواطنني على رأس سلم األولوّيات. وأضاف: 
نعمل اآلن على وضع محّطة إضافّية كهذه في حّي 
عّباس أيًضا، وسنتابع نتائج الرّصد واحلاجة إلى وضع 
خطط مالئمة للحّد من الّتلوّث. 

 UN³³Ý  ÷«d????�_«  n??B??½  ™™
°ÀÒuK Ò²�«

قــّدرت،  قد  الّصّحة  وزارة  وكانت 
في معطيات ُنشرت في نيسان 
األطـــفـــال  ــصــف  ن أّن   ،2015
أصيبوا  ــن  ّمم حيفا  ِمنطقة  ــي  ف
الزّمنّية  الفترة  خالل  بالّسرطان 
 1997-2008 بني  ما  الواقعة 
كانت إصابتهم بهذا املرض القاتل 
وبحسب  الــهــواء.  تلوّث  نتيجة 
في  أصيب  فقد  املعطيات  هــذه 
تلك الفترة الزّمنّية سّكان ِمنطقة 
ـ16%  ب يزيد  مبا  بالّسرطان  حيفا 
املناطق.  بقّية  سّجلتها  اّلتي  اإلصابات  عدد  عن 
ـ16 من بني 18 نوًعا من  كما ُأصيب سّكان حيفا ب
أمراض الّسرطان اّلتي جرى فحُصها، ال سّيما أمراض 

ا بتلوّث الهواء.   ـً ّي يئ الّسرطان املرتبطة ب
اإلصابة  احــتــمــاالت  تزيد  الــّصــّحــة  وزارة  وبحسب 
املثال  سبيل  على  حيفا  ِمنطقة  في  الرّئة  بسرطان 
عن بقّية املناطق مبا نسبته %9، وسرطان الپروستاتا 
بني  سرطان  إصابة   60 بني  ومن   .26% نسبته  مبا 
لت في حيفا  األطفال من سّن صفر إلى 14 عاًما ُسجِّ

30 إصابة جنمت عن تلوّث الهواء.

W ÒO�KI�« UM�“UF�
WKzUŽ œ«d�√ WÒ�U�Ë tðuš≈Ë Ê«d³ł Êu1— —u²�b�« o¹b ÒBK� 

WKzUF�« bOLŽ …U�u� Ê«d³ł

Ê«d�� w�“ 
wK;« g'« fK−* fOz— VBM� qGý√ ÍcÒ�« 

 WO�U²²�  «d²� 8  
tðUÒMł lÝ«uÐ tK�« Áb ÒLGð

Ê«uK Ò��«Ë d³ ÒB�« WKzUF�« rN�√Ë
wÝUÒ³Ž w½«—

 “UHOŠ” WHO×
 …dÝ√Ë

 l??{Ë  U?? Ò¹b??K??³??�«Ë W??�u??J??(« V????ł«Ë ∫b???F???Ý√ q??O??N??Ý —u???²???�Òb???�« U??H??O??Š W?? Ò¹b??K??Ð f??O??z— V??zU??½ ™
 Àu?? Ò×??Ð ≠ o?????¹—“ Â«e?????š W??Ýb??M??N??*« ™ W???Ł=u???K???*« l??½U??B??*« `??�U??B??� ‚u????� 5???M???Þ«u???*« W??×??K??B??�
 qJAÐ d??A??M?? Ôð  w??? ²??? Ò�«   U??O??D??F??*« W??F??ÐU??²??� v???? �≈  —u??N??L??'« u?????Žœ√ ∫W??¾??O??³??�«  W??¹U??L??Š …—«“Ë s???�
 ÊU??Þd?? Ò�??�U??Ð U??H??O??Š ÊU?? ÒJ??Ý W??ÐU??
≈  ôU??L??²??Š« ∫W?? Ò×?? ÒB??�« …—«“Ë ™ …—«“u??????�« l??u??� w??� Òd??L??²??�??�
™ °¡«u????N????�« ÀÒu??K??²??Ð W??I?? ÒK??F??²??*« ÷«d????�_U????Ð ÎW??? Ò
U???š ¨o???ÞU???M???*« w??U??Ð s???� 16% W??³??�??M??Ð v?? K??Ž√

”UM � ÒM �« Íœ«ËË W B O K(« w 	 ¡«u N �« À Òu K� b �d � ÊU�b �b � ÊU� ÒD � 

bFÝ√ Æœ o¹—“
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“UHO�” q�«d*
انهارت، يوم الّثالثاء األخير، شرف مبنى مهجور 
آيل للّسقوط في مدينة حيفا، كانت قد ُسّدت 
شهود  وفق  وُيذكر  الرّئيسة.  مداخله  وأغلقت 
عيان أّن مشرّدين كانوا يتواجدون وينامون داخل 

املبنى بني الفينة واألخرى.
املبنى  مسح  ّمت  اإلنقاذ،  طواقم  وصول  وفور 

أو  املشرّدين  من  أحد  تواجد  عدم  من  للتأّكد 
ا. ًي غيرهم داخل املبنى، فوجدوه خال

املارّة  ومنع  املبنى  تطويق  على  العمل  وبعد 
كارثة،  حدوث  ملنع  إليه  االقتراب  من  وآخرين 
واملعنّية  املسؤولة  البلدّية  الّسلطات  تبليغ  ّمت 
ملتابعة القضّية درًءا للكوارث اّلتي قد حتدث، 

حفاًظا على أمن الّسّكان.

°—u�N� w�d� vM�� · Ód Ô� —UON�«

 ∫bFÝ√ qONÝ Æœ
 	«d A � v K � o � DM
 UH O �Ë W�d � W ÒB �

W ÒO M O D  ÓK H �« Êb *«Ë Èd I �«

Í—u� n|U�
موتسكني»  «كريات  في  الّثقافة  مسرح  في  احتفل 
هذا األسبوع، مبنح شهادات الّتقدير واالمتياز لعشرة 
من  «مكابي»  املرضى  صندوق  في  يعملون  اء،  أطّب
ذوي االختصاصات املتنوّعة، وذلك لقاء متّيزهم اِملهنّي 

وتفانيهم بالعمل وخدماتهم اإلنسانّية.
ــرضــى  ــدوق امل ــي صــن ـــواء حيفا ف ــس ل ــي ــن رئ ــل وأع
اء  األطّب هــؤالء  مبنح  خاّصة  جلنة  قــرار  عن  «مكابي» 
الّطبيبني  من  كــّل  نيل  ــى  إل ــار  وأش الّشهادة،  هــذه 
ابن  ــزّام  ع وإبراهيم  حيفا،  مدينة  ابــن  ــّداد  ح بّسام 
الّصماء  الغدد  الّناصرة واألخّصائي في مجال  مدينة 

لهاتني الّشهادتني.
ويعمل الّدكتور بّسام حّداد منذ حوالي عشرين عاًما 
طبيبَ عائلة مستقلّ  في عيادتني تابعتني لصندوق 
وقد  الكرمل.  وطيرة  يوكنعام  في  «مكابي»  املرضى 
فترة  قبل  الكرمل  طيرة  في  البلدي  املجلس  أصدر 
الّدكتور  عن  رئيسّية  مقالة  يتضّمن  ا  ًب كتّي وجيزة 
ويثني  واملمّيز،  الــّدؤوب  عمله  ًيا  عال ويثّمن  بّسام، 
ومساعدته  العالية  وِمهنّيته  احلميدة  صفاته  على 

للمرضى وعائالتهم.  
اء املستقّلني في لواء الّشمال 1200  ويبلغ عدد األطّب
”مكابي“،  املرضى  صندوق  في  يعملون  طبيب 

ويختّصون في شّتى املجاالت.

 “UO��«Ë d�bI
 …œUN�
œ« Òb� ÂU Ò� ÒÍËUHO(« —u�� ÒbK�

(تصوير: طاقم إنقاذ الكرمل)

“UHO�” q�«d*
شارك الّدكتور سهيل أسعد (نائب رئيس بلدّية حيفا) 
في أمسّية خاّصة ُعقدت في قرية ُبرقة (قضاء نابلس) 
اجلزء  صدور  شرف  على  احملتّلة،  ّية  الغرب الّضّفة  في 
الّثاني من الكتاب الرّوائي ”حيفا - ُبرقة: البحث عن 
اجلذور“ للكاتب الِفَلسطينّي الّدكتور سميح مسعود، 
بحضور كّل من وكيل وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية الّشاعر 
عبد الّناصر صالح، ورئيس مجلس ُبرقة القروي سامي 
دغلس، ومدير مؤّسسة ”الّسلم واالشتراكّية“ ناصيف 
واالعتبارّية،  الّثقافّية  الّشخصّيات  من  وعدد  معّلم، 

وحشد كبير من األهالي.
اقتصادّي  مسعود،  سميح  د.  أّن  ــالــّذكــر  ب ــر  اجلــدي
ِفَلسطينّي مرموق، ولد في حيفا عام 1938، لعائلة 
في  الّدكتوراة  على  حصل  ”ُبرقة“،  قرية  من  تنحدر 
من  عــدًدا  وأشغل   ،1967 عام  بلغراد  من  االقتصاد 
رئاسته  آخرها  اختصاصه،  مجال  في  الهاّمة  املناصب 
للمركز الكندّي لدراسات الّشرق األوسط في مونتريال 
(كندا). كما أصدر ما يزيد عن 20 مؤّلًفا على رأسها 

ّية. أشمل موسوعة اقتصادّية عرب

إّن  ــدوره،  ب البرقاوّية  األصــول  ذو  أسعد،  د.  قاله  وّممــا 
تعزّزت  ولكنتها  يوًما،  تنقطع  لم  القرية  مع  عالقته 
حتوّلت  حيث  األخيرة،  الّسنوات  في  أكثر  وتشّعبت 
مع  الّشمل  للّم  مناسبة  إلى  مسعود  الّدكتور  زيارات 
اجلليل.  في  مواقع  عّدة  في  املنتشرين  القرية  أهالي 
القرى  عشرات  على  وُبرقة  حيفا  قّصة  تنطبق  حيث 
أيدي  أهلها  الّنكبة  شّتتت  اّلتي  الِفَلسطينّية،  واملدن 

سبأ. 
 58 قّدموا  اّلذين  ُبرقة،  أهالي  أسعد  الّدكتور  ا  وحّي
صغيرة  قرية  كونها  رغم   ،1936 العام  منذ  شهيًدا 
نسبًيا. كما أشاد بتمّسك األهالي بأرضهم، وقطعهم 
عبر  للمستوطنات  تسريبها  محاوالت  على  الّطريق 

جهات مشبوهة.
ُيذكر أّن مدينة الّناصرة ستحتضن، مساء اليوم اجلُمعة، 
درويش  محمود  مركز  في  الكتاب،  إلشهار  أمسّية 
الّثقافّي، مبشاركة الكاتب د. سميح مسعود والبروِفسور 
جوني  والّدكتور  درويش  أحمد  واألستاذ  يزبك  محمود 
أسعد. سهيل  ــور  ــت ــّدك وال نصرالله  ـــد  ورائ منصور 



����� ��	
�
 
���� �
�� ��

������ ���
Æ�ö|u���« qLA| 160301  —Ëb�« r�—

ø“uHO� s�

‰œUF�
VO�√ q� w�UJ�

UHJ� `�O� w�UJ�

1.25

��	� �� �	���
��

�!�� "#�	 �	���

$�%#��
��

�#�� �#&'(��

4.30

 7.00

ø“uHO� s�ø“uHO� s�

‰œUF�
ÂUN��Ë

w�O� d��A	U�

4.05

 3.50

1.55

‰œUF�
 UÇö�

W	uK
d�

7.70

4.70

1.20

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� d�u���)*�
 !��+,�	  

�-.�
��

/(�+0�	

øWOM�— r�
�UOM— 0-83.40
WOM— 9-112.50

d�√ Ë√ WOM— 121.80

111..333333333333331.3

ø“uHO
 s�
sOM�� ¡UM�√

‰œUF�
VO�√ q� qO�u��

2.40

2.55

2.75

3.30

4.85

1.35

·«b�√ 0-1

·«b�√ 2-3

d�√ Ë√ ·«b�√ 4

2.50

1.80

3.40

øU�b	 r�ø‚—U� ÍQ�
d�√Ë sO�b� ‚—UH� “uH|  sOM�� ¡UM�√

·b� ‚—UH� “uH| sOM�� ¡UM�√
VO�√ q� qO�u�N� “u� Ë√ ‰œUF�

��	� �� ��4���  ��  5�6,� 7�6	�

øWOM�— r�
�UOM— 0-82.70
WOM— 9-112.50

d�√ Ë√ WOM— 122.10

øU�b� r�
·«b�√ 0-13.50
·«b�√ 2-31.80

d�√ Ë√ ·«b�√ 42.45



82016 w½U¦�« Êu½U� 22 WFL'«

åUHO�ò q�«d*
قّدم رئيس القائمة املشتركة، الّنائب أمين 
عودة إقتراح قانون يطالب احلكومة فيه 

ّية جديدة.  إقامة مدينة عرب
ــالل خطابه في  خ ـــودة  ع ــائــب  ــّن ال ـــال  وق
اليوم  وحّتى  الّنكبة  ”منذ  الكنيست: 
بينما  جديدة،  ّية  عرب بلدة  أّي  تقم  لم 
من  أكثر  اإلسرائيلّية  احلكومات  أقامت 

املواطنني  700 بلدة، وطبًعا كّلها بلدات من أجل 
اليهود“.

خسرنا  الّنكبة،  ”مع  قائًال:  عــودة  الّنائب  وتابع 
مدننا“. وتساَءل: ”ما هي املدينة دون الّسكان كما 
الرّوح  انتصار  هي  واملدينة  الّشاعر شكسبير!  قال 
الفردّية، فباملدينة ليس املهم من هو والدك وما هي 
عائلتك وإّمنا من أنت؟! وباملدينة تنتشر املؤّسسات 
ومقاهي  األحزاب  الّصحافة،  الّنشر،  دور  الّثقافّية، 
خسروا  العرب  املواطنني  بأّن  عودة  وقال  املثّقفني. 
األخضر  الّلون  خسروا  املدينة.  يربحوا  ولم  القرية 
املناطق  يربحوا  ــم  ول العصافير  وزقــزقــة  ــف  ــرّي وال

الّصناعّية واحلياة املدنّية“. 
°…dLÞË bH� 5Ð W½—UI� ™™

وحتّدث عودة عن االكتظاظ الّسّكانّي، فقال: ”أريد 
أن أقّدم لكم مثًال واحًدا حول االكتظاظ الّسّكانّي 
صفد  مدينَتْي  إلى  انظروا  انطباًعا.  ليعطيكم 
يعَدان  كالهما  الّشمال،  لواء  في  كالهما  وطمرة، 
30 ألف نسمة، ومناطق نفوذهما تصل 29 ألف 
املنطقة  الفرقني:  هذين  ــى  إل اُنــظــروا  ولكن  دومن! 
الّصناعّية في صفد تصل إلى 64 ألف متر مربع، 
وفي طمرة 9100 فقط!! أّما من حيث االكتظاظ 
ًيا،  آن االنطالقة  ذات  من  تبدآن  املدينتان  فهاتان 
الهيكلّية  اخلارطة  وحسب   2030 بالعام  ولكن 

ــي صــفــد 5 أشــخــاص  فــســيــكــون ف
بينما  دومن،  لكّل  الّشخص  ونصف 
مضاعًفا،  العدد  سيكون  طمرة  في 
لكّل  الّشخص  ونصف  أشخاص   10
املشتركة  ــّدراســة  ال (بحسب  دومن“. 
البديل  للّتخطيط  العربّي  للمركز 

وجمعّية ”بيمكوم“).
حدث  ما  ــودة  ع الّنائب  تطرّق  كما 
املــصــادرات  تسونامي  عــن  وحتـــّدث  الّنكبة،  فــي 
القرن  وسبعينّيات  وستينّيات  خمسينّيات  في 

املاضي.
° ÎöŠ X�O�Ë WKJA� —uDMÞ ™™

بلدة بجانب جديدة –  اقتراح إقامة  وحول موضوع 
إقامة  تريدون  أّنكم  يعقل  ”ال  عــودة:  قال  املكر، 
الّنوايا  أّن  كما  خاّصة!  مبلكّية  أراٍض  على  بلدة 
نهاريا  عّكا،  إلى  ”يتدّفقون“  فالعرب  واضحة، 
وكرمئيل اّلتي أقيمت لهدف الّتهويد (كما تدّفقوا 
باحلافالت يوم االنتخابات!) واملؤّسسة تريد احلّد من 
ذلك عبر اختالق ِمنطقة سكنّية بدل ذهاب العرب 
األساسي  الّتوّجه  ولكن  باملنطقة.  الكبرى  للمدن 
اقتراح  يكون  حني  أّنــه  هو  لترسيخه  أدعــو  ــذي  اّل
هو  ــّي  األســاس فاألمر  العرب  للمواطنني  ”جّيد“ 
الّتنسيق مع املواطنني العرب وقيادتهم، وليس بناء 

جتّمع سّكانّي رغًما عنهم“.
هذا وكان الّنائب الّسابق د. حّنا سويد قد قّدم اقتراح 

قانون حول املوضوع نفسه في الّدورة الّسابقة.
X¹uBÒ²�« qOłQð —ÒdIð X�OMJ�« ™™

بعد خطاب الّنائب عودة، أجاب على اقتراح القانون 
إجراء  وتقرّر  نهاري،  مشولم  الّداخلّية  وزير  نائب 
جلسة مع وزارة الّداخلّية وهيئات الّتخطيط لفحص 
القانون. على  الّتصويت  قبل  املوضوع   حيثّيات 

åUHO�ò q�«d*
 260 من  طفل   6500 القريبة،  اآلونــة  في  يشارك 
الّتدوير في  أكبر حملة إلعادة  حضانة حيفاوّية في 
على  الّتدوير  إعــادة  حقائب  توزيع  ّمت  وقد  البالد. 
الفارغة  املشروبات  زجــاجــات  جمع  لهدف  األطــفــال 
وإلقائها بعد ذلك داخل مرافق إعادة الّتدوير اخلاّصة 

ّبتة في الرّياض. املُث
«אל"ה»،  ــال)  (إي لشركة  الزّجاجات   نقل  وسيتّم 
إلعادة تدويرها، ونقل العائدات (30 أغورة مقابل كّل 
زجاجة)، إلى رياض األطفال. إذ ستستخدم العائدات 
لتمويل الّنشاطات، مثل حلقات العمل، االحتفاالت، 

وشراء ألعاب يختارها األطفال.
في  االبتدائّي  قبل  ما  الّتعليم  قسم  املشروع  ويقود 
بلدّية حيفا، بالّتعاون مع ِشركة إعادة الّتدوير (إيال) 
الّتربية والّتعليم، وزارة وقسم إعادة  «אל"ה»، وزارة 
تدوير الّنفايات في بلدّية حيفا. ويعتبر هذا املشروع 

اّلذي يجري في جميع  الّتعليمّي  الّنشاط  جزًءا من 
مستوى  لرفع  املدينة،  في  الّتعليمّية  املؤّسسات 

الوعي وإعادة الّتدوير واحلفاظ على قيم اإلستدامة.
وجرى احتفال الّتدوير اخلاص بحضور ممّثلني عن شركة 
ّية  لالبتدائ الّسابق  املعارف  وقسم  ــال»  «إي الّتدوير 
وقسم إدارة الّنفايات في بلدّية حيفا، وحوالي 500 
طفل مع ذويهم. وجرى في نطاق ذلك عرض «أصوات 
وأنغام» وورشة تدوير. وحصل كّل طفل أحضر زجاجته 
على صورة ممغنطة له حيث يظهر فيها وهو يلقي 

الزّجاجة إلى حاوية الّتدوير.
االحتفال،  هــذا  ياهف  يونا  البلدّية  رئيس  وحضر 
للحّد  البالد كانت  إّن أفضل حملة جرت في  وقال: 
من قطف األزهار البرّية احملمّية. وحتّقق هذا الّنجاح 
بأهمّية  ذويهم  أقنعوا  اّلذين  األطفال  جتنيد  بفضل 
إلى حملة احملافظة على  ينضّمون  واليوم  املوضوع. 

جودة البيئة، وهذا سينجح حتًما ألّنهم يحافظون.
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مؤمنو مكابي،
لخدمتكم 

مركز طب الطوارئ 
في الكرمل 

بدًال من الوصول إلى المستشفى يمكنكم التوجه 
إلى مركز طب الطوارئ في حوريـڤ الكرمل شارع حوريـڤ 15، 

حيفا. والحصول على خدمة مهنية، سريعة، ومميزة 

في المركز:
 طبيب عائلة/أمراض باطنية  طبيب أطفال  طبيب عظام 

 خدمة ممرضات  فحوصات مختبر ورينتـچـن

ساعات العمل:
اHحد – الخميس: 22:30-19:00 

الجمعة وأمسيات اHعياد العبرية   22:30-14:00
السبت واHعياد العبرية: 22:30-9:00

يمكنكم االنضمام إلى مكابي خدمات صحية  في البريد أو في موقع التأمين الوطني عبر اMنترنت.

الخدمات الصحية اHفضل في البالدالخدمات الصحية اHفضل في البالد

في صناديق مرضى  وفي مكابي 
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عّممت الّناطقة الرّسمّية بلسان شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا السمري، بياًنا على 
وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: استمرارًا لتحقيقات 
الّشرطة في ملّف جرمية قتل الّشاب إدوارد روتبرغ من مواليد عام 1973 طعًنا بالّسكني 
خالل حفلة عاّمة جرت في شارع ”نوردو“ في مدينة حيفا، قبل نحو 17 عاًما، وحتديًدا 
في 7 آذار 1998، مع هروب املشتبه من البالد ومواصلة الّشرطة أعمال التحرّي والبحث 
وتأّخي احلقيقة، حيث ّمت، مؤّخرًا، الوصول إلى املشتبه (43 عاًما)، حيفاوّي األصل يسكن 

ّينات وُهوّية مزّيفة. مدينة برلني (أملانيا)، ويحمل ب
الّشرطة  مع  بالّتعاون  الّنطاق،  وواسعة  جّمة  جهوًدا  بذلت  قد  إسرائيل  شرطة  وكانت  هذا 
ّية وغيرها من اجلهات املعنّية، للوصول إلى املشتبه وتسليمه  ّية والّسلطات األملان األملان
وإعادته إلى البالد، لهدف تقدميه إلى العدالة. وبالفعل، ففور وصول املشتبه به، يوم الّثالثاء 

األخير إلى البالد، ّمت اعتقاله على الفور في مطار ”بن غوريون“ الّدولّي.
وقد ّمت بقرار من محكمة الّصلح في حيفا، أمس األّول األربعاء، متديد اعتقال املشتبه به 

على ذّمة الّتحقيقات اجلارية في القضّية.

“UHO�” q�«d*
آٍن  في  ودميقراطّية  يهودّية  دولة  تكون  أن  ”دولة إسرائيل ال ميكن 
مع  تتعايش  ال  الّدميقراطّية  مبادئ  فإّن  أكثر،  وللّتدقيق  واحــد. 
أن  إلسرائيل  تتيح  فالّدميقراطّية  ّية،  وإقصائ حصرّية  يهودّية  دولة 
ّية في آٍن واحد وعلى نحو متكافىء بني  تكون دولة يهودّية وعرب
األقل  على  يكون  أن  يجب  ّيتها  عرب عمق  ّيتها.  وعرب يهودّيتها 
وثيقة  في  املبدأ  هذا  عن  الّتعبير  ّمت  وقد  يهودّيتها.  عمق  مثل 
اّلتي  إسرائيل  في  الِفَلسطينّيني  للعرب  املستقبلّي  الّتصوّر 
والعرب  اليهود  ملواطنيها  مشترك  كموطن  إسرائيل  إلى  تطرّقت 
على حدٍّ سواء» - هذا ما قاله الّنائب د. يوسف جبارين («اجلبهة» 
- القائمة املشتركة) خالل املؤمتر اّلذي شارك به في جامعة حيفا 
في  اإلنسان  وحقوق  الّثقافّية  الّتعددّية  «القانون،  ُعنوان  حتت 
ُعنوان  حمل  اّلذي  احملور  في  جبارين  مشاركة  وكانت  إسرائيل». 
«القانون، حقوق لإلنسان والّصراع اإلسرائيلّي - الِفَلسطينّي: إلى 
أين نحن ذاهبون؟» إلى جانب البروِفسور سامي سموحة، واحملامية 
سمدار بن ناتان من جامعة تل أبيب، ود. أساف مالخ، رئيس جلنة 
املدنّيات في وزارة املعارف، وترأس اجللسة البروِفسور ماجد احلاج، 

رئيس مرَكز الّتعددّية الّثقافّية باجلامعة. 
يتحّفظ من  َمن  هيونّي  الصِّ اليسار  في  جبارين: «هناك  وأضاف 
باألبرتهايد.  الِفَلسطينّية  األراضي  في  إسرائيل  ممارسات  وصف 
ولكّني أقولها بوضوح إّن نظام اإلحتالل اإلسرائيلّي املتواصل منذ 
حوالي خمسة عقود هو أقسى درجة من االستبداد والقمع والّتنكيل 
أشّد  اإلسرائيلّي  اإلحتالل  فممارسات  األبرتهاد.  نظام  ميّيز  اّلذي 
بشاعة وإجراًما من ممارسات األبرتهايد في جنوب إفريقيا والواليات 

املّتحدة في فترة الفصل العنصرّي». 
وإلى  احلقوقّية  ّية  الّدول املواثيق  إلى  مداخلته  في  جبارين  وتطرّق 
أّن خطاب حقوق اإلنسان في سياق  إلى  الّدولّي، ُمشيرًا  القانون 
األقلّيات القومّية األصلّية يشمل أربعة مبادىء أساسّية: ضمان 
حّق تقرير املصير ملجموعة األقلّية في الّشؤون الّداخلّية واحمللّية، 
إعادة  والّتربوّي، ضمان  الّثقافي  املجال  في  الّذاتّية  اإلدارة  ضمان 
املشاركة  األصلّيني، وضمان  من أصحابها  اّلتي صودرت  األراضي 
أّن  على  جبارين  وأّكد  القرار.  اّتخاذ  ومواقع  دوائر  في  الّسياسّية 
هذه املبادىء تقع اليوم في صلب احلقوق اجلماعّية اّلتي نطالب بها 

كقيادة سياسّية وكحركات شعبّية. 
وفي نهاية مداخلته أشار جبارين إلى أّن احلديث عن نظام دميقراطّي 
الّدميقراطّية  في إسرائيل هو خاٍل من أّي نظرة واقعّية، مؤّكًدا أّن 
تتمّيز  اّلتي  الّسويسرّية»،  «اجلبنة  تشبه  إسرائيل  في  الزّائفة 
بالفراغات (جحور) الكثيرة، وهي الفراغات اّلتي تعّبر عن العالقة 
بني الّدولة واملواطنني العرب. وقال جبارين إّنه وال ميكن احلديث عن 
الّثقافّية،  والّتعددّية  املساواة  سياسات  ينتهج  ال  دميقراطّي  نظام 
كما ال ميكن احلديث عن دميقراطّية في ظّل نظام احتاللّي وقمعّي 

ا آخرً، ويحرمه من حّقه في تقرير مصيره. يضّطهد شعًب
هذا وشارك في احملاور املختلفة للمؤمتر كّل من البروِفسور أسعد 
غامن، د. ثابت أبو راس، احملامية سهاد بشارة، د. إيالن سابان، د. 

چاد برزيالي، د. تامي هاريئيل ود. افيعاد باكشي.
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بها  تتمّيز  اّلتي  الّال-منهجّية  الفّعالّيات  ضمن 
على  الّثانية  وللّسنة  الّثانوّية،  ”الكرمة“  مدرسة 
تخّصص  آخر“،  ”درس  جمعّية  مبشاركة  الّتوالي 
املدرسة برنامًجا تستضيف من خالله مجموعة من 

القضاة العرب.
حيث تتطوّع مجموعة من القضاة للقاء الّطّالب في 
املدرسة، يتّم خالله تقدمي احملاضرات ومعاجلة قضايا 

ومواضيع ترتبط بالقضاء والقوانني. 
ومرّكباته،  القضاء  عالم  على  ــّالب  ــّط ال ينكشف 

ــواع  أن ــى  إل أنفسهم،  القضاة  خــالل  من  ويتعرّفون 
احملاكم وعالم القانون. ويقوم الّطّالب بزيارة احملكمة 
ينفرد  ــّم  ث ومــن  أعينهم،  ــام  أم محاكمة  ومشاهدة 
القاضي بالّطّالب في قاعة احملكمة ليثريهم ويجيب 

على تساؤالتهم.
ّمما ال شّك فيه أّن ملثل هذه الفّعالّيات الّال-منهجّية 
ّية  دور بارز في كشف الّطّالب على الّسلطة القضائ
ذلك  ومن  األحيان.  بعض  في  وخباياها  وتشّعباتها 
جتهيزهم للمجتمع في حني أّن أهداف هذا البرنامج 
ومشاهدة  واحترامه  القانون  قيمة  تذويت  اإلثرائّي 

العالم اخلارجّي احلقيقّي عن كثب.
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أن  ــورّي،  ــّس ال الّشعب  باستثناء  ألحــد،  يحّق  «ال 
يحّدد مصيره ويختار قيادته، بعيًدا عن إمالءات 
القوى العاملّية واإلقليمّية اّلتي سعت وتسعى إلى 
اإلرهــاب.  عصابات  تدعم  واّلتي  سوريا،  إسقاط 
ولكن األولوّية اآلن لسحق هذا اإلرهاب اّلذي يهّدد 

وحدة الوطن والّشعب في سوريا».
حافّي رجا زعاترة، سكرتير احلزب  هذا ما قاله الصِّ
مشاركته  خالل  حيفا،  في  و»اجلبهة»  الّشيوعّي 
سوريا،  ــي  ف ــوضــع  ال ــول  ح مستديرة  طــاولــة  ــي  ف
تل  فــي  لوكسمبورغ»  «روزا  مؤّسسة  نّظمتها 
أبيب هذا األسبوع، مبشاركة مجموعة من الباحثني 

والّصحافّيني والّناشطني الّسياسّيني.
العاملّي،  العام  الرّأي  إّن  مداخلته  في  زعاترة  وقال 
أّن  فقط  ــرًا  مــؤّخ ــدرك  ي ــدأ  ب ــــّي خصوًصا،  واألوروّب
سوريا تواجه إرهاًبا عاتًيا، دعمته ومموّلته الواليات 
الّسعودية  اِملنطقة،  في  وأدواتها  وحلفاؤها  املّتحدة 
وتركيا وقطر، وكذلك إسرائيل اّلتي تدعم وتتعاون 
احملتّل.  اجلوالن  في  الّنصرة»  «جبهة  إرهابّيي  مع 
فبعد تفجيرات پاريس وتدّفق الّالجئني على الّدول 
لالعتراف  ّية  الغرب احلكومات  اضُطرّت  ّية،  األوروب

وقطع  منابعه  وجتفيف  اإلرهاب،  مكافحة  بأولوّية 
شرايني إمداداته.

تنظيف  ميكنها  اّلتي  األساسّية  القوّة  أّن  ــد  وأّك
العربّي  اجليش  ــي  ه ــوم  ــي ال ـــاب  اإلره مــن  ــا  ســوري
ّية  امليدان الّتطوّرات  إلى  مشيرًا  وحلفاؤه،  الّسورّي 
املتراكمة منذ تكثيف احلضور العسكرّي الرّوسّي 
اليوم  املطلوب  فإّن  وبالّتالي  األخيرة.  الّشهور  في 
هو محاصرة ووقف الّدعم لقوى اإلرهاب على األرض 
مبشاركة  سياسّية  عملّية  بدء  وباملقابل  الّسورّية، 
اجلغرافّية  سوريا  وحدة  تضمن  الوطنّية  املعارضة 
حقيقّي  دميقراطّي  حتّول  إلى  وُتفضي  والّسياسّية 

يحفظ كرامة وحقوق املواطنني الّسورّيني جميًعا.

©`M�  U³KÞ .bI²� …uŽœ®
يسّر مكتب نائب رئيس البلدية د. سهيل أسعد وعائلة طوبي، بالتعاون مع «صندوق 
حيفا»، اإلعالن عن التسجيل ملنحة توفيق طوبي للطالب اجلامعيني أبناء حيفا 

للعام 2016/2015، وذلك حتى موعد أقصاه اإلثنني 1 شباط 2016..
∫W×M*« VKÞ …—UL²Ý« vKŽ ‰uB(« sJ1

www.aljabha.org/toubi-haifa-2016 :أوًال - عبر الرابط
ثانًيا - عبر صفحة الفيسبوك: احلزب الشيوعي واجلبهة حيفا

ثالًثا – في مكتب نائب رئيس البلدية (التفاصيل أدناه)

منحة توفيق طوبي 
للطالب للجامعيني أبناء حيفا
للعام الدراسي 2016/2015

 WÐuKD*«  «bM²
*« lOLł l� VKD�« .bIð r²¹
 V²J� w� fOL)«Ë ¡UŁö¦�«Ë 5MŁù«Ë bŠ_« ÂU¹√
 UHOŠ W¹bKÐ® bFÝ√ qONÝ Æœ W¹bK³�« fOz— VzU½

 ¨219 W�dž w½U¦�« oÐUD�« ¨5 ÍdJý s
Š Ÿ—Uý
 U ÎŠU³ WFÝU²�« WŽU
�« s� ©048357701 nðU¼

 ¨dNE�« bFÐ W¦�U¦�« v²ŠË



3 15.1.2016 www.almsdr.co.ilالجمعة

 أكبر المعارض للكراميكا    غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

كرنفال مبيعات َّـ كراميكا مشيعل
بأدارة كمال مشيعل وأوالده

مركز الكراميكا شفاعمرو

22-30/1/2016

ארון אמבטיה 82ס,,מ

890 ש,,ח

ארון אמבטיה 102ס,,מ

990 ש,,ח
ארון אמבטיה 82 ס,,מ

890 ש,,ח

ארון אמבטיה 100ס,,מ

990 ש,,ח
מקלחון שתי דלתות 80/80 ס,,מ

490 ש,,ח

דוש

490 ש,,ח

פורצלן 60/60 ס,,מ

39 ש,,ח

מקלחון הזזה 80/80 ס,,מ

490 ש,,ח

تشكيلة
 2016
االن في 
المعرض

קרמיקה الشارع الرئيسي شفاعمرو - طمرة 04-9501950
משיעל

05
44

86
49

87
;JJ

;È
ë

Œë
Õ;√

Ëd
Ñ;€

Ë⁄
ë

h



142016 w½U¦�« Êu½U� 22 WFL'«

 W ÒO �œ_«  åd �uá �«ò  …ezU �  q O M �  W � �UM � *«  	U?? 
«Ë Òd?? �«  s �  Êö?? �ù«
™ W???? Ò¹ËU????H????O????(« å¡w????????ý q??????�ò W???³???²???J???� s?????Ž …—œU?????????� W?????????¹«Ë— U???N???M???O???Ð s?????� ™

åUHO�ò q�«d*
والّنكبة“،  ــوســت  ــوك ــول ــه ال ــو  ــونــشــرت ك ــر  ــصــائ  «م
منشورات  عن  الّصادرة  املدهون  ربعي  للِفَلسطينّي 
األستاذ  لصاحبها  احليفاوّية،  شيء“  ”كّل  مكتبة 
ّية  العرب الرّوايات  بني  من  انتخبت  عّباسي،  صالح 
اّلتي تتنافس لنيل جائزة ”الپوكر» للرّواية العاملّية، 

ّية ُمتنح في العالم العربّي.   وهي أكبر جائزة عرب
الّطويلة  القائمة  عــن  األســبــوع،  هــذا  ــن  ــل أُع وقــد 
للرّواية  العاملّية  اجلائزة  هذه  لنيل  املرّشحة  للرّوايات 
صدرت  رواية   16 القائمة  وتشمل   .2016 ّية  العرب
 159 اختيارها من بني  ّمت  املاضي، وقد  العام  خالل 
وحتظى  ّية.  عرب دولة   18 إلى  كّتابها  ينتمي  رواية 
املُدرجة  الرّوايات  من  نصيب  بأكبر  وِفَلسطني  مصر 
العام  هذا  الكّتاب  بني  ومن  الّطويلة.  القائمة  على 
القصيرة  القائمة  على  ترّشحا  أن  لهما  سبق  اثنان 
 ،2010 عام  في  ّية  العرب للرّواية  العاملّية  للجائزة 
هما ربعي املدهون الِفَلسطينّي، اّلذي يتنافس بروايته 
الّصادرة  والّنكبة“،  الهولوكوست  ”مصائر كونشرتو 
املنسي  ومحّمد  ”كّل شيء“؛  مكتبة  منشورات  عن 
للجنة  رئيًسا  الرّفاعي  طالب  حينها  وكان  قنديل، 

الّتحكيم للجائزة في العام نفسه.
الّشباب،  الكّتاب  من  عــدًدا  القائمة  تتضّمن  كما 
وأن بعض الرّوايات هي العمل األّول ألصحابها. وثّمة 
ثالثة روائّيني حتت سّن األربعني، بينما تشمل القائمة 
الرّواية األولى لكّل من طارق بكري، وعبد الّنور مزين. 

العجيلي قد  أّن كًال من محّمد ربيع وشهال  وُيذكر 
سبق أن شاركا في ورشة الكتابة اإلبداعّية 
لتشجيع  اجلائزة  تديرها  اّلتي  «الّندوة“ 

الّشباب الكّتاب الواعدين.
وفيما يلي عناوين ألبرز الرّوايات املرّشحة 
للعام  للجائزة  الّطويلة  القائمة  على 

:2016
الهولوكوست  كونشرتو  «مصائر:  ــة  رواي
املدهون  ربعي  للِفَلسطينّي  والّنكبة“، 
عن منشورات مكتبة ”كّل شيء“. رواية 
لألردنّية/الِفَلسطينّية  الغواية“،  ”ترانيم 
”ضفاف“.  منشورات  عن  األطرش  ليلى 
رواية ”نوميديا“، للمغربي طارق بكاري 
مرمي“،  ”نزوح  ــة  رواي ”اآلداب“.  دار  عن 
ــم عن  ــاس ــوري مــحــمــود حــســن اجل ــّس ــل ل

الّنخيل“،  ”أهل  مصر.  ”الّتنوير“،  دار 
”الّساقي“.  دار  عن  حــالوي  جاسم  جنان  للعراقي 
الّدين  كمال  حازم  للعراقي  متصّحرة“،  ”مياه  رواية 
عن دار ”فضاءات“. ”عطارد“، للمصري محّمد ربيع 
للكويتي  الهنا“  ”في  لبنان.   - ”الّتنوير“  دار  عن 
”مديح  بوك“.  ”پالتينيوم  دار  عن  الرّفاعي  طالب 
عن  شقير  محمود  للِفَلسطينّي  العائلة“،  لنساء 
بيتنا“،  من  قريبة  ”سماء  أنطوان“.  ”هاشيت  دار 
”ضفاف“  منشورات  عن  العجيلي  شهال  للّسورية 
إبراهيم  للمصري  احلرير“،  أنامل  ”معبد  سوريا.   -

فرغلي عن منشورات ”االختالف“. ”كتيبة سوداء“، 
املنسي  ــد  مــحــّم ــمــصــري  لــل
”الّشروق“.  دار  عن  قنديل 
بنانّي  ”وارسو قبل قليل“، لّل
نشر  دار  عن  محسن  أحمد 
”رسائل  أنطوان“.  ”هاشيت 
زمن العاصفة“ للمغربي عبد 
منشورات  عــن  مــزيــن  ــور  ــّن ال
”نبوءة  أخوين“.  ”سليكي 
حامد  ــي  ــّســودان لــل الّسّقا“ 
”الّتنوير“  دار  عــن  الّناظر 
املوتى“  ”حارس  تونس.   -
ــي جـــورج يـــرق، عن  ــنــان ــب لــّل
منشورات ”ضفاف“ - لبنان.

من  مكوّنة  جلنة  قامت  وقــد 
باختيار  محّكمني  خمسة 
الرّوايات، وسوف يتم إعالن أسماء أعضاء الّلجنة في 
مسقط - سلطنة ُعمان، يوم الّثالثاء املوافق 9 شباط 
املقبل، بالّتزامن مع اإلعالن عن القائمة القصيرة لعام 

.2016
وفي تعليقه على الرّوايات املرّشحة قال رئيس جلنة 
لهذا  الّطويلة  القائمة  اختيار  يكن  «لم  الّتحكيم: 
العام سهًال، ألّن اجلودة كانت الّسمة الّشاملة للرّوايات 
بعض  القائمة  فــي  وظــهــرت  الــــّدورة،  لهذه  املقّدمة 
األسماء  بعض  شملت  كما  واملهّمة،  القديرة  األسماء 

قضايا  طرح  من  الرّوايات  ومتّكنت  واجلديدة،  الّشابة 
والّسياسّية  والّنفسّية  املعيشّية  العربّي:  اإلنسان 
ــة، كــمــا أدانــــت كـــّل أشــكــال العنف  ــّي ــاع ــم ــت واالج
والّطائفّية الّدينّية والّسياسّية واالجتماعّية والقبلّية 
على  الرّوايات  وتنافست  املعاصرة.  والّديكتاتوريات 
حيث  من  وجتديًدا  تطوّرًا  واألكثر  ــى  األرق تكون  أن 

املضمون والّشكل واملعاجلة والّتقنّية الّسردّية“.
وتعّد هذه هي الّدورة الّتاسعة للجائزة، اّلتي أصبحت 
العالم  في  الرّواية  مجال  في  ــرز  األب ّية  األدب اجلائزة 
مجلس  رئيس  سليمان،  ياسر  عّلق  وقــد  العربّي، 
األمناء، قائًال: «هذه قائمة متمّيزة جتمع روائّيني من 
ماّدتها  الرّوايات  هذه  تنسج  مختلفة،  ّية  عرب أقطار 
من حاضر مضّطرب دون الرّضوخ إليه، فهي تتجاوزه 
تربط  اّلتي  بالوشائج  اإلخالل  دون  متغايرة  بأشكال 
الّنفس  في  وتأثيرًا  رحابة  أكثر  بآفاق  موضوعاتها 
من  املتمّكنة  الرّوايات  من  القائمة  هذه  اإلنسانّية. 
حرفّيتها قد تطالب القارئ بأن يتابعها بتؤّدة ورؤية 
ليدخل في عواملها املتخّيلة، راصًدا حلركتها ومفتوًنا 

بها.»
ّية على املستوى  تهدف اجلائزة إلى الّترويج للرّواية العرب
العاملي، ومن هنا تضمن اجلائزة ترجمة األعمال الفائزة 
إلى الّلغة اإلجنليزّية، وقد ُترجم حّتى اآلن أعمال كّل 
من بهاء طاهر (2008)، ويوسف زيدان (2009)، 
عالم  ورجاء  األشعري  ومحّمد   (2010) خال  وعبده 

(2011)، وسعود الّسنعوسي (2013).
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™ W ÒOŽUMD�«
األرضّية  استبدال  على  البلدّية  الّطواقم  تعمل 
«هيخت»  متنزّه  في  األلعاب  ملرافق  املّطاطّية 
متر،   1800 مبساحة  اصطناعّية  خضراء  بأخرى 
اختبارات  جتَتز  لم  الّسابقة  األرضّية  ألّن  وذلــك 
عن  جنمت  اّلتي  األضــرار  لسبب  املعايير  معهد 
حالة الّطقس واألعمال الّتخريبّية لألرضّية، على 

حّد سواء.
™ W³K ÒDK� b¹bł ÒwðU�bš e�d� ÕU²²�≈ ™

افتتحت بلدّية حيفا، مؤّخرًا، مركَز خدمات للّطلبة 
احليفاوّيني، يوّفر لهم صالة واسعة وغرف دراسّية، 
لتحضير  صغيرًا  ومطبًخا  ا،  ـً ّي مجان «إنترِنت» 
وجبات ومشروبات خفيفة، هذا إلى جانب توفير 
عّدة  في  شاغرة  عن وظائف  وإعالن  تركيز  خدمة 

مجاالت، قد تناسب مؤّهالت الّطلبة.
وتوّفر جميع هذه اخلدمات دون مقابل في «بيت 
وهي  املدينة،  في  بورال  يهودا  شارع   ،«17 بورال 
ضمن مشاريع وخدمات الّسلطة البلدّية للّشباب.

 VFK� 5??ýb??ð ∫r??O??�d?? Ò²??�« b??F??ÐË ¨U?? Î³??¹d??
 ™
™ qOŽuá¼

حّي  في  هپوعيل  ملعب  ترميم  أعمال  بلغت 
شملت  شيكل،  ألف   700 يقارب  ما  الـ«هدار» 
ترميم  إلى  باإلضافة  جديد،  إنارة  لنظام  تثبيًتا 

الّسور احمليط بامللعب وتركيب بوّابة جديدة.
وتأتي هذه االعمال في إطار إعادة تأهيل وجتديد 
حّي الـ«هدار»، مبا في ذلك  ترميم شارع ”هيلل“، 
جتديد حديقة ”تبنكني“، تطوير وإضافة إنارة في 

أرجاء مختلفة من احلّي.

»uIF¹ qOAO� V¹—bðË »uIF¹ nÝu¹ »_« s� rŽbÐ
W ÒO �Ë—U *« f �u � —U � W ÒO �— ‰UH �√ V 	
M * W Ò�œË …«—U � �

åUHO�ò q�«d*
ــرّوح  وال والّنشاط  والّتعايش  الفرح  من  ــواء  أج وســط 
ّية في حيفا  الرّياضّية؛ بادرت رعّية مار لويس املارون
إلى تنظيم مباراة كرة قدم ودّية بني منتخب أطفال 
ّية أبناء 4 و5 سنوات، ومنتخب ”جيفع  ّية املارون الرّع

كرمل“.
ُيذكر أّن املدرّب ميشيل يعقوب، يشرف على تدريب 
يوسف  األب  دعمه  يتوّلى  مشروع  ضمن  األطــفــال 

يعقوب (كاهن رعّية مار لويس املارونّية). 
وبخصوص هذه املباراة، قال املدرّب يعقوب لصحيفة 
الّتعايش  روح  تعزيز  ــى  إل ــاراة  ــب امل هدفت  ”حيفا“: 
املنتخبني،  من  الّشعبني  أبناء  بني  الرّياضّية  ــرّوح  وال

لهدف تذويت الّتقارب وتقّبل اآلخر.
هذا وشكر ميشيل يعقوب األب يوسف يعقوب على 
واحتضانه  األطفال،  ملنتخب  واملتواصل  الّدائم  دعمه 
ملثل هذه الفّعالّيات الرّياضّية الّترفيهّية الّتثقيفّية 

اّلتي تساهم في توطيد أواصر األخوّة والّتعايش.

—uD� w W Ò�bK� —U��√
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÷u� qz«Ë
قام الّشاب احليفاوّي األكادميّي واالجتماعّي سامي عودة (21 عاًما)، 
أقاربه  من  وبتشجيع  والفّن،  الغناء  يهوى  اّلذي  الكبابير  حّي  ابن 
وأصدقائه اّلذين أُعجبوا بصوته، بتسجيل أغنّية خاّصة من كلمات 

متيم أبو دقش.
«فيسبوك»،  االجتماعّي  الّتواصل  موقع  عبر  لألغنّية  نشره  وفور 

القت األغنّية رواًجا وتفاعًال عبر مواقع الّتواصل االجتماعّي.
وبعد حصوله على هذا الّتشجيع والّدعم، قرّر سامي عودة العمل 
(سي.دي)،  ُمدَمج  قرص  عبر  لطرحها  جديدة  أغاٍن  تسجيل  على 

ويحلم بالّنجومّية ووصوله للعاملّية.

Ê Òö� dO��√
املاسّية  الفرقة  األخير،  اجلُمعة  يوم  حيفا،  البحر  عــروس  استضافت 
الّنصراوّية بقيادة الفّنان واملايسترو كميل شجراوي، ابن مدينة الّناصرة، 

بعمله املوسيقّي املمّيز ”ليل كاظم الّساهر“.
بجمهور  الكرمل  جبال  سفوح  على  ”األوديتوريوم“  قاعة  غّصت  وقد 
غفير، حضر من مدن وقرى مختلفة ليشارك بهذه األمسّية اّلتي وُصفت 

بأروع ما ّمت تقدميه من عمل موسيقّي ممّيز وراٍق.
لقد حالفني احلّظ ألكون من بني احلاضرين مع عائلتي وزمالئي املوسيقّيني 
واجلمهور الذوّاق اّلذي أتى لالستماع ومشاهدة هذا العمل الرّائد، اّلذي 

عرض للمرّة الّثالثة.
الفّنان  األستاذ  بــأّن  واعتزاز،  فخر  بكّل  والقول  به  االعتراف  يحّق  ما 
موسيقّية  وبصمة  موسيقّية  جامعة  هو  شجراوي  كميل  واملايسترو 
دامغة بهذا الوطن، ملا يقّدمه من ثقافة، أعمال موسيقّية، وجرّاء عطائه 
قدراتهم  أثبتوا  اّلذين  العازفني  من  اجلديد  للجيل  املستمّر  املوسيقّي 
أمام  واألحلــان  لألغاني  والّدقيق  الرّاقي  وأدائهم  بأناملهم  املوسيقّية، 

مع  اجلمهور  تفاعل  حيث  الزّمن.  من  كاملتني  ساعتني  خالل  اجلمهور 
الفرقة من خالل الّتصفيق املستمرّ، تعبيرًا عن محّبتهم وتقديرهم لهذا 
وضعه  اّلذي  األمسّية  وبرنامج  لألغاني  املوّفق  واالختيار  ار،  اجلّب العمل 

األستاذ شجراوي.
ا لؤي سروجي،  ـً ّي ا الّنجم الكبير غنائ ـً أّما بالّنسبة للقيصر الّصغير سّن
فقد أثبت للجميع بأّنه مطرب قدير وسفيٌر لألغنية العراقّية بالّلهجة، 
اّلذي  اجلمهور  جذب  استطاع  حيث  والّلحن،  وبالكلمة  الرّاقي  األداء 
تفاعل معه وصّفق بعد كّل أغنّية قّدمها بإحساس مرهف ُمفعم باآلداب 
واألخالق على خشبة املسرح. كما زاد على جمال األمسّية ظهور الّنجمة 
ثّم بتقدمي أغنّية  نانسي حوّا، باشتراكها بأغنّية «احملكمة» مع لؤي، 

فردّية ملاجدة الرّومي.
أعضائها  بجميع  املوسيقّية  أنغام  جمعّية  أشكر  أن  إّال  يسعني  ال 
على العطاء املستمّر ألبناء هذا الوطن، ومقّدمة األمسّية اإلعالمّية إميان 

بسيوني على تقدميها البرنامج بأجمل ما يكون. 
دمتم ذخرًا لنا جميًعا، واملزيد من الّتأّلق والّنجاح بأعمال موسيقّية جديدة.
©Êu³OAš d�UÝ ∫d¹uBð®
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Í—u� n|U� ˆ«d�√ ¡UI�
÷u� qz«Ë ∫d|uB	

عاد الفّنان سليم ضو إلى مسرح ”الكرمة“ ليشغل 
ٍي له مرّة أخرى.. وكان سليم قد بدأ  منصب مديٍر فّن
 1970 منذ عام  الكرمة“  ”بيت  الفّني في  مشواره 
حيث انخرط في دورة للّتمثيل مّدة سّتة أشهر، وهنا 
اكتشفته معّلمة الدراما وأقنعته بالّتوّجه إلى معهد 
الّتمثيل العالي ”بيت تسڤي». وكان في تلك الفترة 
الكرمة“،  ”بيت  في  يعمل  يزال  ال  الّناهض  املسرح 
وكان  واألسد“،  ”أندروكلس  مسرحّية  في  دورًا  وأّدى 
في  عروضه  يقّدم  املسرح  وكان  شورير.  دان  مخرجها 
الّساحات حتت أشّعة الّشمس احلارقة. وهكذا انطلق 
املسرحّية  والعاملّية،  احمللّية  الفنّية  أعماله  في 

ّية.  والّسينمائ
ــه في ــب ــكــت ـــو مب ــم ض ــي ــل ـــان س ـــالـــفـــّن ــا ب ــن ــي ــق ــت ال

مسرح ”الكرمة“.

 XOÐ”  w�  UM¼  W ÒOMH�«  p²�öD½«  X½U�  U*UÞ  ≠
 ¨Õd�*«  «c??¼  d¹b²�  œuFð  X??½√  U??¼Ë  ¨“W	dJ�«

ÆÆWK¹uÞ …Òb	 t� «Îd¹b	 XM� p Ò½_
 1970 عام  منذ  هنا  الفنّية  أعمالي  بداية  كانت 
أدوارًا  فيها  قّدمت  اّلتي  املختلفة  املسرحّيات  ضمن 
متنوّعة.. والقت استحسان اجلمهور بشكل عام، إن 
كان مسرحّيات ضمن املسرح الّناهض أوًّال أو مسرح 
ًيا. وكان العمل في املسرح ال يقتصر على  الكرمة ثان
الّتمثيل، بل كّنا نحمل الّديكور ونبنيه، ومنّثل في 
الّطّالب  أمام  املدرسّية  والّساحات  العاّمة  الّساحات 
وأمام ذويهم حتت أشّعة الّشمس احلارقة.. فكان هذا 

بالّنسبة لي جتربة، ال بل مدرسة ال ُتنسى.  

øW¹«b³�« w� UN²	Òb� w²Ò�«  U ÒOŠd�*« w¼ U	 ≠
«الّسلطان  ثّم  واألســد»،  «أندروكلس  ــى  األول كانت 
لدراسة  انتقلت  وبعدها  احلكيم،  لتوفيق  ــر»  احلــائ
الّتمثيل في «بيت تسڤي»، املعهد العالي للمسرح. 

°ÆÆœö³�« w� W ÒOŠd�*« p�ULŽ√ dýU³ð r� p ÒMJ�Ë

صحيح، فقد شعرت بأّن هذه الّدراسة ال تكفي، بل 
أحتاج إلى املزيد، فتوّجهت إلى معهد ”جاك لوكوك“ 
منحة  على  وحصلت  الكبير،  الفرنسّي  املسرحّي 
دراسّية من احلكومة الفرنسّية، فسافرت إلى فرنسا 
وتعّلمت لسنتني أخريني، وبقيت مّدة 8 سنوات في 

پاريس.

øf¹—UÄ w� UN²	Òb� W ÒOŠd�	 ‰ULŽ√ Í√ ≠
أروي  فكنت  مــســارح،  خمسة  ضمن  هناك  عملت 
في  وجتوّلنا  احلكواتّية،  أو  للرّواة  فرقة  مع  القصص 
وعملت  أقصاها..  إلى  أقصاها  من  فرنسا  أنحاء 
مع أحد مسارح األطفال الّشهيرة في پاريس «لوپان 
دورج»، ثّم مسرح «ال تيئاتريل» وقّدمت مسرحّيتني. 
وهو  رفائيلي  ميشيل  مسرح   مع  عملت  بعدئذ 
مع  وعملت  ناپليون،  بلد  كورسيكا  جزيرة  من  فّنان 
ضخمة  الّدمى  وكانت  الّدمى،  مسرح  في  رفائيلي 
احلجم، فنحملها على األكتاف ويصبح طول املمّثل 
ضمن  املقرّرة  العروض  أحد  وفي  أمتار.  أربعة  نحو 

الهواء  في  كان  العرض  أّن  صــادف  هناك،  مهرجان 
األمطار  وسقطت  الّشديدة  العواصف  وهّبت  الّطلق، 
إلغاء  إلى  اِملهرجان  املسؤولني عن  اضطّر  ّمما  الغزيرة، 
كاّفة العروض. وكان ذلك عام 1979. وآخرها كان مع 
مسرح «الّشمس – تيآتر دو سولي» مسرح الّشمس، 
املسرح  مخرجي  كبار  مــن  مينوشكني،  ـــان  أري مــع 

الفرنسّي والعاملّي.  

 w� W??K??O??L??ł W?? ÒO??zU??L??M??O??Ý W??Ðd??& p???� X??½U??� ≠
ÆÆU ÎC¹√ ¨U�½d�

في   2003 ــام  ع كنت  حيث  ُينسى،  ال  ــر  أم ــذا  ه
هناك  وشاركت  كورسيكا،  في  سينمائّي  ِمهرجان 
بفيلم «رحلة جيمس في األرض املقّدسة“ وقلت يجب 
وتفتيش  بحث  وبعد  رفائيلي.  مبيشيل  ألتقي  أن 
اِملهرجان،  في  الفيلم  عرض  حلضور  ودعوته  وجدته، 
ميشيل  وحييت  املنّصة  إلى  صعدت  العرض  وبعد 
وأمضينا  ــًال.  ــوي ط اجلمهور  ــه  ل وصــفــق  رفائيلي، 
ممّثلني  مع  بواسطته  والتقيت  مًعا  اِملهرجان  فترة 

ومخرجني معروفني. 
 ¨ Òw ÒMH�« qLF�«  √bÐ U�½d� s	 pðœuŽ bFÐË ≠

ÆU ÎLMOÝË U ÎŠd�	
فعًال، ألّني أردت البقاء في البالد والعمل هنا وليس 
الفرنسّيني  لوم كثير من األصدقاء  فرنسا، رغم  في 
ملغادرتي فرنسا وعدم بقائي هناك. فقلت إّني أرغب 
بالعمل في البالد وليس في اخلارج، فتزوّجت ورغبت 
باالستقرار في حيفا، وهذا ما حصل. وبدأت العمل 
هنا في الفيلم الّشهير «أفانتي پوپولو» اّلذي ُعرض 
 .1986 عام  العالم  في  كثيرة  وأماكن  البالد  في 
وهكذا انطلقت بأعمالي الفنّية املختلفة في املسارح 
هذه  وفي  والّتلفزيون.  والّسينما  ّية  والعرب العبرّية 

الّسنة، 1986، تسّلمت إدارة مسرح ”الكرمة“. 

 ‰ULŽ_«  X	Òb�Ë  ¨Õd�LK�  «Îd¹b	  XM�  «cJ¼Ë  ≠
ÆÆWMÝ 12 WKOÞ WŽÒuM²*«  U½UłdN*«Ë W ÒOMH�«

في  وشاركنا   .1998 حّتى  ــرًا  مــدي بقيت  طبًعا، 
وفرنسا،  وبلجيكا،  املّتحدة  الواليات  في  ِمهرجانات 
وحصلنا على اجلائزة األولى ملرّتني في ِمهرجان عّكا 

للمسرح اآلخر.  

ÆÆ Òw ÒMH�« pKLŽ XK�«Ë “W	dJ�« XOÐ” bFÐ ≠
العمل، إذ أجنزت حوالي  بالّتأكيد، فلم أتوّقف عن 
ا وعشرات املسرحّيات، إخراًجا  ـً ّي 40 فيلًما سينمائ
ومتثيًال، ومسلسالت تلفزيونّية، مثل: ”شغل عرب“ 
وغيرها، وأدوارًا مركزّية في أفالم عاملّية، كما عملت 
في مسرح ”الكامري“ في تل أبيب، واملسرح البلدّي 
في  وعملت   ،2001 منذ  ثابت  كممّثل  حيفا  في 
 1985 ــي  وف أيًضا،  أبيب  تل  في  ليسن“  ”بيت 
رئيسّي  بدور  وقمت  سويسرا.  في  مسرحّية  أخرجت 
في فيلم فرنسّي، ودور مركزّي في مسلسل أمريكّي. 

ÆÆ“Ê«bO*«” Õd�* «Îd¹b	 U ÎC¹√ XKLŽ ≠
صديقي  ــرك،  أذّك أن  أوّد  «امليدان»،  ملسرح  بالّنسبة 

عام  ًا،  ـ هاتفّي ــي  ب اّتصلت  ــك  أّن نــايــف، 
مع  اجتماع  في  ــك  أّن وأبلغتني   ،1998
املرحوم األستاذ موّفق خوري، وهو يرجو أن 

 ü{ rOKÝ ÊU ÒMH�«
 ∫åW	dJ�«ò Õd�* b¹b'« w ÒMH�« d¹b*«
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”امليدان“..  مسرح  إدارة  أتوّلى  كي  أوافق 
ــو  ـــوم «أب ـــرح ــرت امل ــا شــك ــم ــك ك ــرت وشــك
لم  أوافق ألّن هذا  ولم  اقتراحه،  رفيق» على 
فؤاد عوض  املخرج  ببالي. وحينها أصبح  وارًدا  يكن 
من  إلّي  توّجهوا   2007 في  ولكن  للميدان.  مديرًا 
مديرًا  أعمل  أن  مباشرًة  مّني  وطلبوا  حيفا  بلدّية 
ثالث  بقيت  وهكذا  املسرح..  سُيقفل  وإّال  للميدان، 
سنني مديرًا للمسرح، ألّني كنت صاحب فكرة مقهى 
وز“ في وادي الّنسناس، ونّظمت فيه 192  ومسرح ”متّ
العود  وِمهرجان  وموسيقى  طرب  من  فنّية،  أمسّية 
ّية وزجل وسرد  من القدس ومسرح وشعر وأمسّيات أدب
من  وغيرها  فالمنكو  موسيقى  أمسّية  وحّتى  قّصة 
األبواب الفنّية. ورغم ذلك حاولت إنقاذ املسرح قدر ما 
أتيح لي، إزاء مضايقات من داخل املسرح خاّصًة، ومن 
خارجه أيًضا. ومتّكنت من رفع الّدعم للمسرح من 450 
ألف شيكل إلى 1.250 مليون شيكل، وحصلت من 
البلدّية على مكتب الئق فوق املسرح مباشرًة. وبادرت 
إحضار  عن  عبارة  وهو  ”مسرحلي“  برنامج  لتنفيذ 
ملشاهدة  املسرح  إلى  واملــدن  القرى  من  املــدارس  طّالب 
الّتحت  بالقطار  يتوّجهون  ــّم  ث املسرحّيات،  إحــدى 
جبل  على  األم  حديقة  إلى  (”الكرمليت“)  أرضي 
الكرمل، ويعودون بعدها إلى احلافالت اّلتي تنتظرهم 
في املسرح. وفي هذه الفترة ُعرض علّي دور في فيلم 
في  وعملي  وجودي  بسبب  فاعتذرت  هوليوود،  من 
”امليدان“. ومع ذلك لم تكن الّظروف متوّفرة للعمل 
كما يجب في ”امليدان“. بينما أمضيت في مسرح 
”الكرمة“ 12 عاًما من العمل املثمر، والتقّدم باملسرح 

إلى األمام.

ÆÆåW�dJ�«ò Õd�� v�≈  bŽ p�c�Ë ≠
في  تنفيذها  استطعنا  اّلتي  لإلجنازات  ونظرًا  نعم، 
الّسابق، فإّن املمّثلني يتساَءلون إذا باإلمكان استعادة 
املسرحّيات الّسابقة مرّة أخرى.. واليوم رأى املسؤولون 

عن املسرح أّن وجودي في وظيفة اإلدارة الفنّية هو أمر 
ضرورّي. فوافقت وهكذا كان منذ نحو شهر، وأنا أعّد 
البرامج اّلتي سنعمل مبوجبها في مسرح ”الكرمة“. 

 w	  UN�ÒbI²Ý  w²Ò�«  Z�«d³�«Ë  —UJ	_«  w¼  U�  ≠
øÕd�*«

ال أريده أن يبقى مسرًحا لألطفال والّشباب، بل يجب 
أن يصبح لكّل أفراد العائلة، كما يستمّر بالّتجوال 
املختلفة،  العروض  ويقّدم  وعرضها  البالد  طول  في 
فهنا  أيًضا.  للكبار  املسرحّيات  عروض  جانب  إلى 
القاعة تّتسع ِملائتي شخص، ويجب استغاللها متاًما، 
في  العائلة  لكّل  الفنّية  والبرامج  العروض  وسنقّدم 
قد  بإخراج مسرحّية  األّيام  هذه  وأقوم  األسبوع،  أواخر 
سبق وأخرجتها هنا قبل نحو 25 سنة وهي مسرحّية 
موسيقاها  شحادة  حبيب  ويعّد  فطني“،  ”احملامي 
تشغيل  وكذلك سنعمل على  ديكورها.  حنا  وأشرف 

في  هنا  (الكافيتيريا)  املقصف 
في  وِمهرجانات  زجــل  أمسّيات  وسننّظم  املــدخــل، 

الّساحة اخللفّية للمسرح في فصل الّصيف.

øWÒOK³I²�� W ÒDš p¹b� q¼Ë ≠
مسرحّية  بينها  من  ا؛  ـً تدريجّي وسننّفذها  طبًعا، 
وكذلك  القادمني،  الّشهرين  في  إعدادها  سيتّم  دمى 
وإخراج  بإعداد  حيفا“  إلى  ”عائد  للكبار  مسرحّية 

مكرم خوري. وبعد ذلك سنقّدم مزيًدا من األعمال.
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بالّتأكيد، فإّني أتطّلع إلى مشاركة أكبر وأوسع من 
أن  ويسعدني  الّنسناس.  وادي  في  وخاّصة  اجلمهور، 
تّتسع قاعدة هذا اجلمهور احملّب للمسرح، ويزداد عدد 
الروّاد، ويتقاطر إلى املسرح  املشاهدون واملشاركون من 

ّية.  العرب القرى واملدن  أّننا سنزور  بلد وبلد، رغم  كّل 
الفاعلّية  دور شديد  هو  املجتمع  في  املسرح  دور  ألّن 
احلفالت  للجمهور  أقــّدم  أن  يسرّني  ولذا  والّتفاعل، 
االهتمام..  تستقطب  اّلتي  واِملهرجانات  واالحتفاالت 
حلضور  ونساًء  رجاًال  وصغارًا،  كبارًا  اجلميع،  فيأتي 
هذه اِملهرجانات.. كما أطمح إلقامة دورة مسرح هنا، 
ا في دورة كهذه. وعلى صعيد  ـً ألّني نشأت شخصّي
الّتذاكر لن يشّكل  املسرحّيات فإّن حضورها وأسعار 
عائًقا أمام اجلمهور، بل سنقّدم أعماًال يستطيع رّب 
العائلة إحضار أفراد عائلته، واالستمتاع مبسرحّية أو 
ّي، مبا ال يثقل عليه، وال يشّكل عبًئا على  بعمل فّن
جيبه. وهذا االنفتاح هو في ُصلب الرؤية اّلتي أرغب 

بتحقيقها في عملي هنا.

.ÆÕU−ÒM�«Ë oO	u Ò²�UÐ ≠
شكرًا جزيًال.
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نعني بذلك اإلميان بالله واالستقامة على أمر الله وأثر 
ذلك على سلوك الّناس، وخصوًصا بأّننا أصبحنا نرى 
سلوكه،  إلى  نظرنا  وإذا  مؤمن  أنا  أحدهم  يقول  أناس 

وجدناه يتنافى مع مقتضيات اإلميان وكأّن هناك فصل بني اإلميان وااللتزام وبني الّسلوك 
واألخالق. وال اقول إّن هذا حال جميع أهل اإلميان ولكن يكفي أن جند فئة من الّناس 
ًيا،  من يسلك هذا الّسلوك. وهذه الفئة تضّر بالّدين أوًّال، ثّم تضّر مبصالح العباد ثان
يا رسول  ملن  قالوا:  الّنصيحة.  ”الّدين  بقوله:  الّنصيحة  الّدين  اعتبر  والّنبي (ص) 
في  اإلخالص  هي  والّنصيحة  وعاّمتهم“؛  املسلمني  وألئّمة  ولرسوله  لله  قال:  الله؟ 

القول والعمل. 
ويفهم أّن املؤمن ال بّد له من معرفة الله وأن يعرّف الّناس به كما يليق بجالله، ويعرّف 
وهذه  الفهم  هذا  ووفق  الّسماء.  رسالة  لتبليغ  املبعوث  أّنه  به  الّناس  ويعرّف  رسوله 

املعرفة يحّدد طريقة الّتعامل مع العباد. 
ْم َكَما  وحّتى يّتضح املطلوب نعرج على أمر الله لنبّيه محّمد (ص) بقوله (َفاْسَتِق
الرّسول  بَِصيرٌ).. فهذه اآلية تدعو  َتْعَمُلوَن  ِمبَا  ُه  إنَّ َتْطَغوْا  َمَعَك وَال  َتاَب  ُأِمرَْت وََمن 
محّمد إلى االستقامة على منهج الّسماء والّصراط املستقيم. فلّما نزلت قال رسول 
الله: ”شّمروا، شّمروا“.. وما رُِئي بعدها ضاحًكا؛ ألّن وقعها كان شديد على رسول 

الله وتكليف ما بعده تكليف. وهذا الّسلوك النبوي أنطق أتباعه. 
فقال احلسن البصري: ”ليس اإلميان بالّتحّلي، وال بالّتمّني، ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته األعمال، فَمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه. وَمن قال خيرًا وعمل شرًا، 
قبل  جوارحه  استقامت  ثّم  بالله).  (آمنُت  اإلنسان  قول  ذلك  مثال  منه“.  يقبل  لم 
منه عمله، وَمن قال (آمنُت بالله) وراغ روغان الّثعالب فلن يقبل منه ولو جاء مبلء 

ا.  األرض ذهًب
َمّ  ُث ُه  َنا الَلّ ِذيَن َقاُلوا رَُبّ أخرج ابن املبارك، أّن عمر بن اخلّطاب قرأ قوله تعالى (ِإَنّ الَّ
ُكْنُتْم  ِتي  الَّ ِة  َنّ ِباْجلَ وََأْبِشرُوا  وا  زَُن َحتْ وََال  َتَخاُفوا  أََالّ  اْملََالِئَكُة  ِهُم  ْي َعَل َتَتَنزَُّل  اْسَتَقاُموا 
يَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم  رَِة وَلَُكْم ِف ا وَِفي اْآلَِخ َي ْن اِة الُدّ َي ْم ِفي اْحلَ اؤُُك َي ُتوَعُدوَن * َنْحُن َأوِْل
ُعوَن). قال: استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان الّثعلب.  يَها َما َتَدّ وَلَُكْم ِف

وهذا املطلب كان من أهّم ما أوصى به الرّسول (ص) ألصحابه. 
روى مسلم عن سفيان بن عبد الله، قال: قلُت يا رسول الله (ص): قل لي في اإلسالم 
قوًال ال أسأل أحًدا غيرك. قال: ”قل: آمنُت بالله ثّم استقم“. وحّتى يّتضح مرادنا ال 
بّد لنا من فهم معنى اإلميان وما أثره على سلوك الّناس من استقامة. فعندما يقول 
ّية وتوحيد  الرّبوب الّثالثة. توحيد  الّتوحيد  بالله) فإّنه يعني أقسام  اإلنسان (آمنُت 
ّية هو إفراد الله باخللق واالعتقاد  اإللوهّية وتوحيد األسماء والّصفات. فتوحيد الرّبوب
اجلازم أّن ال خالق إّال الله وأّن امللك بيده وأّن جميع خلقه حتت سلطانه يدّبر أمورهم 
كيف يشاء. أّما توحيد اإللوهّية هو إفراد الله تعالى بالعبادة؛ بأن يعبده وحده وال 
احلسنى  الله  بأسماء  اجلازم  اإلميان  هو  والّصفات.  األسماء  توحيد  وأّما  سواه.  يعبد 

وصفاته العلى. وهي أسماء صفات جمال وجالل وأّن الله منزَّه عن كّل نقص. 
ُيْجزَوَْن  ْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها وََذرُوْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَمآِئِه َس قال تعالى (وَِلّلِه األَْسَماء اْحلُ
وْا َيْعَمُلوَن). وقال رسول الله (ص): ”إّن لله تسعة وتسعني اسًما ِمائة إّال واحًدا  َما َكاُن
في  تأثيرها  قدر  من  يأتي  األسماء  بهذه  اإلميان  وقيمة  اجلّنة“..  دخل  أحصاها  من 
نفس املؤمن وقدر تفاعل جوارحه مع هذا اإلميان. ودون هذا الّتأثير املباشر على الّنفس 

واجلوارح ال ميكن أن يعتبر من قال: آمنت بالله، مؤمًنا. 
ومبا أّن املقام ال يّتسع لعرض جميع األسماء والّصفات أعرض على حضراتكم بعض 
مناذج الّتأثير لهذه األسماء والّصفات. فمن أسماء الله (الرّحمن الرّحيم) يدرك املؤمن 
أّن الله صاحب رحمة يرحم بها عبادة وجميع مخلوقاته. وأّن عليه أن يّتصف بصفة 
الرّحمة، فيرحم الّصغير والكبير. يرحم القريب والبعيد، يرّدد مع الرّسول (ص): ”ال 
يرحم الله من عباده إّال الرّحماء“، فال يعتدي على أحد وال يظلمه وال يقهره، إّمنا يأخذ 

الّناس بصدر حان. وهذا االسم مرتبط مبستلزمات اإلميان باألسماء كّلها. 
فمن أسماء الله الّسالم. وهو يدّل على أّن الله سلم من عقوبته أهل اإلميان وسلم اخللق 
من ظلمه وأثر ذلك يتأّتى بأن يحرص املرء على سالمة نفسه من العيوب ويفشي 
الّسالم واحملّبة خللق الله من عرف منهم ومن لم يعرف. ومن أسماء الله الرّازق: أي أّنه 
صاحب امللك، وهو اّلذي يوزّع األرزاق بني العباد ويكون أثر هذا االسم أّن املؤمن به ال 
يسرق وال يرتشي وال يعتدي على أرزاق العباد، ألّن التعّدي على رزق العباد يدّل على 
عدم الرّضى بقسمة الله بينهم. وعلى مثل هذا الفهم يجب الّتعامل مع أسماء الله. 
ا يعفو ويصفح  ـً ّي فمن آمن على هذا الّنحو وتعامل مبقتضى هذا اإلميان يصبح رّبان
ويرحم ويعفو عن اخللق كما يريد الرّب اإلله، اّلذي امتدح أهل اإلميان بقوله (وَاْلَعاِفَني 

اِس)؛ وقول رسوله (ص): «فالرّاحمون يرحمهم الله». َعِن الَنّ

منذ سنوات نتحّدث عن الوحدة املسيحّية أو وحدة الكنائس 
حّتى صارت كحلم نريده أن يتحّقق لتكون كنيستنا واحدة، 
دون أن ندرك مدى اخللط اّلذي وقعنا فيه بني دعوة يسوع لله 
اآلب: ليكونوا بأجمعهم واحًدا؛ وبني وحدة العيدين الّشرقي 
نصير  حّتى  الّطوائف  بني  والّتوّحد  الّتقارب  أو  والغربّي، 

كنيسًة لها بناء واحد، وسلطة روحّية واحدة.
ولكي نعرف الفارق بني االثنتني يجب أن نرجع ألصل احلكاية، 
وذلك عندما أّسس الرّب يسوع كنيسته على صخرة اإلميان 
اّلتي تربط  الوحدة  ُيعّبر عن  ككيان روحّي جميل وعميق 
جماعة املؤمنني اّلتي ُتشّكل اجلسد الواحد، والرّأس هو يسوع 
املسيح ابن الله الوحيد، وهي حقيقة أدركها بطرس الرّسول 
عند تأسيس الكنيسة، اّلتي أّسسها الرّب واحدة، وستظّل 
ال  اّلتي  املسيح  كنيسة  ألّنها  الّدهر،  انقضاء  حّتى  كذلك 
تنقسم وال تضعف وال مترض، أو يصيبها إبليس في مقتل، 
وهي وحدها الكنيسة اّلتي لن تنتصر عليها أبواب اجلحيم، 
وثن،  أو  لبعل  وليس  فقط،  لله  تسجد  فيها  الرّكب  ألّن 
تلك الكنيسة اّلتي فداها يسوع بدمه الغافر الّثمني تسير 
الّنور واخلالص، وال حتيد عن هدفها مهما كانت  في درب 
املغريات، ورغم قّلة عدد أفرادها األمناء نسبًة لغير األمناء 
منهم، لكّنها تسعى بلطف وطول أناة ومحّبة لتجمع في 
جنباتها كّل َمن يؤمن بيسوع املسيح ابن الله احلي في أّي 
بقعة كان، ومن أّي طائفة خرج، فكنيسة املسيح احلقيقّية 
الّلغات  بالّطوائف، وال باملذاهب والقومّيات، وال  ال تعترف 
ولدت  ألّنها  للزّمن  فيها  عبرة  وال  واألنــســاب.  واملقامات 
مستمرّة  وهي  ــّي،  األرض عاملنا  إلى  جاء  يوم  ــرّب  ال مبشيئة 

حّتى مجيئه الّثاني. 
وقد عانت كنيسة املسيح خالل تاريخها العريق الكثير من 
اختبارات  ثابتًة، واجتازت في  االّضطهادات واآلالم، وبقيت 
املؤمنون  القّديسون  اآلبــاء  فيها  واستشهد  صعبة،  إميانّية 
عن  اخلطيئة  غشاوة  وأسقط  نوره،  الرّب  لهم  كشف  اّلذين 

أعينهم فأحّبوه حّتى الشهادة. 
خبزها  تتقاسم  وُمساملة،  وديعة  احلقيقّية  املسيح  كنيسة 
بخشوع،  ونفوسها  أجسادها  وتنحني  ــاحلــّب،  ب وخمرها 
وأرواحها تسمو فوق دنيوّيات العالم. هي كنيسة ال تقبل 
ا، وهي ال ترفض اآلخر بل  ـً ّي ا جاهالً، أو متييزًا عرق تعصًب
حتّبه، حيث ال ينكر عاقل حضورها البهّي خالل الّتاريخ، 
اإلجنيل  كلمة  على  املتمركزة  وعقائدها  اجلليلة،  وخدماتها 

احمليية، لكّنها ال تتغّنى على األطالل واألمجاد الغابرة بدون 
أن تعيش اليوم بإخالص وأمانة، وأن ترفض ما يتعارض مع 
إجنيلها، ومشيئة إلهها، فهي ال تسير وفق أهواء البشر، 
وال تسعى لتمجيدهم، لكّنها إن اقتضى األمر تبذل مبحّبة 
حّتى املنتهى ألّنها تؤمن بأّن املسيح هو الّذبيحة الكّفارّية 
اّلتي ُسفكت ملرّة واحدة كافية على الّصليب ليبرّرنا بدمه، 
يوم  كّل  ُنحيي ذكراه  اّلذي  األمر  لنا خطيئتنا، وهو  ويغفر 

أحد، بينما ال ُنعيد ذبحه. 
اّلتي أّسسها على صخرة اإلميان واحدة  إًذا كنيسة املسيح 
ال تنقسم، وإن كّنا نريد اليوم وحدة األعياد ألّنه من املعيب 
ّيتنا، ومتّسكنا  أن نتشرذم لدرجة ُمخجلة تبّني تعّصبنا وأنان
بالكراسي والّدنيوّيات اّلتي صارت فاصًال بيننا وبني احلّق. 

وإن كانت كّل طائفة تنادي بأّنها هي وحدها على حّق!
لذا فإّن من احلكمة أن نبحث عن وحدة في احترامنا لبعضنا 
بعًضا، وأن نقبل بعضنا بدون ُحرمات وحرمانات، وأن نتوّحد 
باحلّب وااللتقاء والّتحاور، وإن حتّقق لنا هذا األمر في يوم من 
ُخطوًة في مسيرة وحدتنا  إّننا عبرنا  لله  نقول احلمد  األّيام 
املُنغلقة،  تنا  طائفّي أساسات  في  جدار  وهدمنا  األرضّية، 
لكّننا ال نكون محّققني لوحدة الكنيسة اّلتي أّسسها يسوع 
ألّنها ببساطة شديدة واحدة منذ تأّسست، وإن أردنا اختصار 
الكنيسة  رأس  إلى  جميًعا  نّتجه  أن  علينا  والوقت  اجلهد 
رّبنا يسوع املسيح بالّتوبة والّثقة، ونّتحد بشخصه القّدوس، 
وهو القائل: َمن ُيقبل إلّي ال أخرجه خارًجا. فنولد من جديد، 
الواحدة،  الكنيسة  ضمن  تعيش  جديدًة،  خليقًة  ونصبح 

عندها يتحّقق فينا دعاء يسوع: ليكونوا بأجمعهم واحًدا.
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أبانا اّلذي في الّسموات، أشعرنا بأّننا جميًعا إخوة. عّلمنا 
ملكوتك،  إلينا  ليأِت  برحمة.  فنتصرّف  اسمك  ُنقّدس  أن 
ملكوت العدل واحملّبة والّسالم. أرشدنا إلى صنع مشيئتك 
فنحّب بعُضنا بعًضا في األرض كما ُيِحبُّ أبناؤك بعضهم 
بعًضا في الّسماء. أعِط جميع البشر خبزَهم، خبز اإلميان 
والرّجاء واحملّبة. اِجعلنا ننسى الُبغض والّضغينة وال تسمح 
بأن نعتاد االنشقاقات. ِاغفر لنا انقساماِتنا بسبب كبريائنا 
متيّقًظا  ضميرنا  اِجعل  وتفّهمنا.  تنا  ومحّب إمياننا  وضعف 
فاخلطيئة تفرّق ما توّحده أنت. ال تدخلنا في الّتجربة، جتربِة 
عثرٌة  هو  ما  ا  طبيعّيً نعتبر  أن  من  ّجننا  القاسي.  القلب 

للعالم وذنٌب حلّبك. أبانا لنحَي جميًعا كإخوٍة. آمني.
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“UHO�” q�«d*
أعلن األسبوع املاضي من خالل حفل ترشيحات جوائز 
«األوسكار» عن ترشيح الفيلم الِفَلسطينّي «الّسالم 
عليِك يا مرمي» للمخرج الّنصراوّي باسل خليل جلائزة 
«األوسكار» عن فئة أفضل فيلم قصير لعام 2015. 
وبهذا يكون باسل أّول عربّي في العالم منذ 90 عاًما 

يترّشح جلائزة «األوسكار» ضمن تلك الفئة.
وقد جاء اإلعالن عن ترشيح الفيلم، بعد جوالت عديدة 
له في كبرى املهرجانات وحصوله من خاللها على 10 
جوائز، من بينها مهرجان «كان» الّسينمائّي، واّلذي 
ِمهرجان  إلى  وصــوًال  العاملّي،  عرضه  خالله  من  بدأ 
أفضل  جائزة  منحه  واّلذي  الّدولّي،  ّي  الّسينمائ دبي 

فيلم قصير.
وفي حديث مع املخرج باسل خليل أعرب عن فرحته 
اّلتي ال توصف عند اإلعالن عن ترشيح فيلمه جلوائز 
«األوسكار»، وقال: «فخور مبا وصل إليه الفيلم، فهذا 
يبرهن للجميع أّننا قادرون على حتقيق ما نريد أيًضا 
أحداثه  وتدور  كوميدّي  الفيلم  كون  محدودة.  مبوارد 
مجنون،  أّنني  الكثيرون  اعتقد  ويهود،  راهبات  بني 
ولكّنني أردت من خالل الفيلم أن أعكس صورة واقع 
الوقت  في  الّطرفني  بني  املتبادلة  الّثقة  فيه  تنعدم 
اّلذي يسيطر فيه املتطرّفون على املشهد على أرض 

الواقع».
ّية  تدور أحداث الفيلم في دير منعزل في الّضفة الغرب
ويعرض منط احلياة اّلتي تعيشه 5 راهبات في هذا 
الّنظام  هذا  ولكن  للّصمت،  أنفسهّن  ــذرَن  ن الّدير، 

يختّل عندما تتعرّض عائلة مستوطنني إسرائيلّيني 
اّلذي ميتنع  الّسبت  يوم  بداية  الّدير في  حلادث خارج 
استخدام  أو  باملركبة  الّتجوال  من  فيه  عادًة  اليهود 
الهواتف، وذلك وسط راهبات نذرَن أنفسهّن للّصمت. 
الفيلم من بطولة: مارّيا زريق، هدى اإلمام،  أّن  كما 

شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين. 
مدينة  في  ونشأ  ــد  وُل خليل  باسل  أّن  ــره  ذك يجدر 
ّية  الّناصرة ودرس املاجستير في األكادميّية الّسينمائ
في  ليعيش  انتقل  بعدها  أدنبره،  في  االسكتلندّية 
وقد  اإلنــتــاج.  ِشركات  من  العديد  مع  وعمل  لندن 
«سكرين  مجّلة  قبل  من   2011 عــام  اختياره  ّمت 
أفالم  صانعي   10 أفضل  من  كواحد  إنترناشونال» 

عرب يجب متابعتهم. 
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f�u� œ«u�
لم يحَظ إعالن مؤّسسات حزب «الّليكود» اإلسرائيلّي 
والقاضي بإلغاء جولة االنتخابات الّتمهيدّية الختيار 
ألّي  املاضي،  األسبوع  في  للحزب، البراميريز،  قائد 
الّسياسّيني  بني  أو  العربّي  اإلعالم  في  ُيذكر  اهتمام 
العرب أو املفّكرين واحملّللني من أصحاب الرّأي وكتبة 
الّسياسّية  الّشؤون  متابعة  في  املختّصني  األعمدة 

وتداعياتها، خاّصًة في الّساحة اإلسرائيلّية.
شهرين،  من  أكثر  قبل  نتنياهو،  بنيامني  عّبر  لقد 
عن رغبته بإجراء انتخابات عاّمة قطرّية يشارك فيها 
جميع أعضاء حزبه، وذلك كي يختاروا زعيم احلزب 
املنصب  لهذا  الّترشيح  باب  أّن  ومع  املقبلة.  للفترة 
ا في العاشر من كانون الّثاني املنصرم،  ـً ّي أغلق عمل

فلم يترّشح أحد منافًسا لنتنياهو الزّعيم احلالي.
العملّية  هذه  سير  على  القائمون  اقترح  احلالة  بهذه 
اقتراع، وكما هو  أن جترى االنتخابات بوجود ورقتي 
مّتبع في مثل هذه احلاالت: على واحدة يكتب «مع» 
وعلى الّثانية يكتب «ضد». يقال إّن نتنياهو خشي 
وهو  ونتائج،  مظاهر  من  املشهد  قد يتيحه هذا  ّمما 
ليكودّية، وإن كانت صغيرة  جيوًبا  أّن  يشعر  اّلذي 
الكواليس  وراء  الفرصة  تستغّل  قد  معارضة  لكّنها 
أمام  يحرجه  قد  وبشكل  كتابًة،  مواقفها  عن  وتعّبر 
العالم وعاّمة الّشعب، فأوعز ملستشاريه أن يلغوا هذه 
ّية، وفحص استبدالها بوضع ورقتني: واحدة  االحتمال

«نعم» والّثانية «بيضاء».
في الّنهاية، عدل مستشاروه عن هذه الفكرة، وآثروا 
إلغاء  احلزب  مؤّسسات  فقرّرت  األسلم،  اخليارات  من 
نتنياهو  بنيامني  عن  واإلعــالن  ا،  ـً ّي كل االنتخابات 

زعيًما أوحد وبدون منافس!
نهايته  حّتى  منذ إعالنه  نتنياهو،  ــرار  ق ــار  أث لقد 
من  ــرزت  ب انتقادات  عليها،  انتهى  اّلتي  بالّصورة 
الّسياسّيني  احملّللني  من  مجموعة  كتابات  بينها 
صحف  عــّدة  في  ُنشرت  التي  الّصحفّية  والّتقارير 
خلص  وفيها،  هــاّمــة،  إسرائيلّية  إخبارّية  ومــواقــع 
خطيرة  وتوصيفات  ُمقلقة  نتائج  إلى  كّتابها  معظم 
للغاية في كّل ما يتعّلق مبنظومة احلكم املتشّكلة في 
قرارات  املؤّثرة على سيرورة  القوى  إسرائيل وبطبيعة 

مؤّسسات الّدولة. 
االنهيار  عملّية  املاضي  في  ووصفنا  تطرّقنا  لقد 
الّنظام  سلطات  جميع  ــي  ف ــة  واملــتــداعــي الــّشــامــل 

تــقــّدم فئات  ــا مــا نشهده مــن  ــّي، ورصــدن ــل ــي اإلســرائ
واحتاللها  في عنصرّيتها القبيحة  مغرقة  سياسّية 
ومنذ  احلكم.  أجهزة  معظم  في  والفصل  القول  ملراكز 
ينزع،  نظام،  نشوء  من  ونحّذر  ننّبه  ونحن  سنوات 
من  فاحمة،  سوداء  فاشّية  إلى  بإصرار،  ولكن  ببطء 
الّسهل، على كّل مراقب أو متابع، أن يلحظ أنيابها 
بوخز ِنصالها املشهرة؛  ويشعر  فحيحها  يسمع  وأن 
مرحلة  ا،  ـً ّي عمل تخّطى،  إسرائيل  في  فاملجتمع 
من  عانينا  اّلتي  الّتقليدية،  املضطهدة  العنصرّية 
والّدولة  هلكت؛  لعقود  ّية،  عرب كأقلّية  ممارساتها، 
عقائدّي  بشكل  يخدم،  قمع  كجهاز  تتصرّف  اليوم 
تفوّقها  على  تصّر  يهودّية  أكثرّية  ّي وُممَنهج،  شمول

ّية. ّية مستعداة لكونها عرب على أقلّية عرب
ــر تــنــاولــت  ــاري ــق ــّت ــلــك ال ــعــض ت ــــت أّن ب ــــّالف مــن ال
«الّليكود»،  ــزب  ح قضّية إلغاء «البراميريز» في 
منذ  وممارساته  نتنياهو  على شخص  الّضوء  مسّلطة 
عاد إلى سّدة احلكم في العام 2009، وما قام به من 
خطوات تبدو صغيرة لكّنها كانت مدروسة في سبيل 
واآلمر  ــوى،  األق والقائد  ــد،  األوح الزّعيم  إلى  حتويله 
يليق بدولة فقدت معظم  الّناهي األّول واألخير، كما 
أحشائها وأعضائها الّداخلّية، وبقيت تعمل بأطراف 

باطشة، ومن دون قلب أو عقل أو ضمير.
عن  بن كسبيت،  ــّي  ــّصــحــاف ال مقالة  تــكــون  ـــا  رّمب
إلغاء «البراميريز» في حزب «الّليكود»، واملنشورة في 
جريدة «معاريف» يوم 1/19، واحدة من تلك املقاالت 
الّالفتة، ال سّيما إذا عرفنا أّن كاتبها هذا الّصحافّي 
البارز، لم يشتهر مبواقفه املّتزنة ضّد سياسات الّدولة 

وبحّق الفلسطينّيني والعرب مواطني إسرائيل.
سريعة  تاريخّية  ــرد  ج بن كسبيت بعملّية  يقوم 
ملجموعة من القرارات اّلتي بادر إليها بنيامني نتنياهو 
لم  واّلتي  األخيرة،  الّسنوات  في  املقرّبون،  ومعاونوه 
واخلطورة،  اجلّديًة  من  محمل  على  حينه،  في  تؤخذ، 
احلقيقة، وخزات إبر  في  كونها،  على  تستوعب  ولم 
شّكت على مهل في جسد الّدولة لتأمني شّلها، وكي 
الّسلطة  تفوّقهم وتفرّد زعيمهم في  يضمن زارعوها 

بشكل ُمحكم وتام.
اخلطير  الّتأثير  على  قّصته مؤّكًدا  يبدأ الكاتب، 
وجنراالت  األمنّية  املواقع  ــادة  ق منع  لتشريع قانون 
مرور  بعد  إّال  الّسياسي  املعترك  خوض  من  اجليش 
أربعة أعوام من تاريخ تركهم لذلك املنصب. لقد أّثر 
املرّشحني  أعــداد  من  وقّلل  كبير  بشكل  احلظر  هذا 

وأّدى  الّسياسّية  ّية  االنتخاب املــعــارك  في  اجلــدّيــني 
شخصّيات  من  الهوامش  تلك  جتفيف  إلى  ا  ـً ّي عمل
أّن  نعرف  فنحن،  ــادة،  ــي والــق املنافسة  على  قـــادرة 
الّدولة وحّتى  معظم قادة إسرائيل الكبار، منذ قيام 
ملناصبهم  ًا،  ـ ّي عمل وفــدوا،  القانون،  ذلك  سّن  تاريخ 
مناصبهم  من  مباشرًة  املدنّية،  والقيادّية  الّسياسّية 
األمنّية الرّفيعة التي أشغلوها لعقود، وهم مستثمرون 
وسمعة  وشهرة  جتــارب  من  اكتسبوه  ومــا  أرصدتهم 
ومعارف وعلم طيلة عقود، في قيادتهم لدّفة احلكم 
وتسيير شؤون الّدولة، وقبل كّل ذلك كانت مكاناتهم 
العسكرّية واألمنّية محّفزًا جعل تلك اجلماهير تسير 

وراءهم وتنتخبهم.
لقد أّثر هذا القانون وأّدى إلى هجرة أعداد كبيرة من 
ساحة  عن  واجليش وابتعادها  األمنّية  األذرع  قيادات 
أخرى  مواقع  إشغال  إلى  وجلوئهم  الّسياسّي  املعترك 
في كبرى الّشركات واألكادميّيات، هذا في وقت دأب 
إلى  ــدروس،  م بإمعان  الّترويج،  على  نتنياهو  فيه 
سياسة الّتخويف الفظيعة، التي تدفع بعامة الّشعب 
إلى املطالبة، بشكل غرائزّي، بضرورة ضمان قائد قوّي 
وفي  وسكاكينهم،  األعــداء  مواجهة هؤالء  على  قادر 
املتنافسني  في  ووجود شّح  اخليارات  من  وفرة  غياب 
ا، تفوّقه الّطبيعي؛  ـً ّي األكّفاء له، يضمن نتنياهو، عمل
فكّلما زيدت جرعات الّتخويف والّترهيب والّتهليع، 
تزداد احلاجة لصاحب الّذراع القوّية والقبضة الفوالذّية.

االحتفاظ  نتنياهو على  إصرار  ذلك  على  أضفنا  إذا 
اإلعالم  وسائل  عن  املسؤولة  وهي  االّتصاالت  ــوزارة  ب
بأصنافها، وتدّخله الفاعل باختيار َمن يقف على رأس 
الّدولة، (مثل  في  احلاسم  الّتأثير  ذات  الوظائف  أهّم 
رئيس  األركــان،  قائد  للحكومة،  القانونّي  املستشار 
العام،  الّشرطة  قائد  «الّشاباك»،  رئيس  «املوساد»، 
إلى زمن  وصلنا  ملاذا  نعرف  وغيرهم)،  الّدولة  مراقب 
ال يجرؤ أحد من أتباعه أو منافسيه على مناكفته 

بشكل صارم وجدّي ومؤّثر.
العوامل  تلك  إلى  بن كسبيت باإلشارة  يكتِف  لم 
نزعنا  ما  إذا  «ثورًيا»  يبدو  موقًفا  إليها  أضاف  بل 
منه عناصر الغرابة، فهو يصّر على أّن عملّية تفريغ 
يه الّتقليدّيني املشهورين،  حزب «الّليكود» من قيادّي
ليست  ودان مريدور وغيرهم،  بيني بيغن  أمثال 
نتنياهو  قبل  من  مقصودة  عملّية  هي  بل  صدفة، 
ورجاله، وتستهدف إدخال شخصّيات شعبّية ضعيفة 
وأحياًنا مهزوزة، وضمان مكاناتها في صفوف احلزب 

وتبويئها  ــة  ــّدم ــق ــت امل
ــة  ــذّي ــي ــف ــن مــنــاصــب ت
ــي  ــــــــوزارات وف ـــي ال ف
ــت، وذلـــك  ــس ــي ــن ــك ال
الّناس  شعور  لتعزيز 
الّشخصّيات  هذه  ضّد 
هذه  وانــتــقــال  الهزيلة 
ــى  ــر مــنــهــا إل ــاع ــش امل
ـــي  ـــت ــــات اّل ــــس ــــؤّس امل

لتفقد  يشغلونها،  التي  املناصب  أو  فيها  يعملون 
وتلجأ  ومؤّسساته  بالّنظام  ثقتها  العريضة  اجلماهير 
إلى اميانها بضرورة وجود القائد القوّي املتمّيز والقادر 

واملختلف.
ــــرة، «عـــن  ــــي ــــوان مـــقـــالـــتـــه املــــث ــــن ـــــان ع ـــقـــد ك ل
اّلتي  «الّليكود»»،  حــزب  مفارقة «البراميريز» في 
اإلسرائيلّية عاجزًة  الّدميقراطّية  صارت  كيف  تعكس 
كيف  رأينا  وقد  نفسها»،  عن  الّدفاع  تستطيع  وال 
يحّذر، كما حّذرنا في املاضي، من تلك الهاوية اّلتي 
سينتهي إليها كّل َمن يسير على ذلك املنزلق خانًعا 
ومستكيًنا، ويقول، رّمبا كما قلنا: «نحن في طريقنا 
إلى هناك، العملّية تسير ببطء، وتتقّدم بهدوء حتت 
صباح  ذات  في  نفيق  حّتى  ــك  وذل ــا،  ــن رادارات أعــني 
ا  ـً ّي عمل نحن  جديد.  مخيف  واقع  في  أنفسنا  وجند 
حكومة  رئيس  الّصباح .. هناك  هذا  في  متواجدون 
واحد، فوقه زوجته، وحتته قطيع كبير من الّسياسّيني 
واملوّظفني املقزّمني، وهم ال يستطيعون الّتأثير، فليس 

لديهم قواعد..»
عّما  الّدالئل  من  ملزيد  بحاجة  البعض  يكون  ال  قد 
وقد  فيها،  نعيش  التي  الغابة  قلب  في  يعتمل 
نلمسه  ما  تعزّز  مع أّنها  الّتفاصيل،  تهّمكم  ال 
وما نواجهه في إسرائيل صباح مساء،  ولكّننا نعرف 
من  شفطت  حبر  بنقاط  أحياًنا،  يكتب،  الّتاريخ  أّن 
ُدوَى اجلهل أو االستخفاف أو الكسل، وأحياًنا، يكتب 
كان  قرأناه  فما  واحلماسة والّتشاوف،  احلماقة  بريش 
اليوم  تنا  ــأّن  قضّي ب سها وغفل،  ملَن  تذكير  مبثابة 
نظام  قامع،  سياسات  معاناة من  كونها  تتعّدى 
ألّنها، في الواقع، هي أقرب الى مواجهة مع مجتمع 
الّدميقراطّية  ّية  املدن مضامينها  من  أفرغت  ــة  ودول

واإلنسانّية، وعّطلت جميع كوابحها القانونّية.
وإن هي كذلك فما العمل؟
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ألعُن سحَرها عَلْي.

هي تتقّمص 
اإلغراء..

على شاشة الّنّقال.
تأسرني..

بروايات املنازل.
وأخبارها..

انبهاٌر متفاقم
مياطل إغراء املجون.

مشاهدون 
متهافتون..

على العرض.
سائرون إلى زوال.

ميالد..
ال يعرفه الغد.

إشارات ملغومة..
توّترني.

وتيه..
يعاهد نظراتها 

مة.. املنوِّ

على مالبسها 
الّداخلّية.

أستجير وال 
تسعفني.

أصمت وأستكني..
كظلٍّ للفناء.

يسامرني صمتي.

ُأبِحُر بني العبيد..
في دواٍر مريب..

يقّيُد أرواحنا..
بخرافة ُمغرية.

روحي..
وحدها في الّرؤية.

هذه الّرؤية راحلتي.
دنٌّ َيْسكر من خمره.

مالٌذ يستحي من 
قدره.

في مغارة..
حترس اخلوف..

واملؤامرات الّسرّية..

وأعقاب احلّشاشني.
مْهجع احلواس 

والفضائح
***

في عيني أمل..
تبّناه أحد املختبئني..

لنفسه.
وبدأ يشيد به..
ألجيال غريبة.

على كّل بساط امرأة
ومتّيٌم على شفتيها

يرضع حياته الفانية
بلهفة.. أعرفها.

وعيوني..
تساحل زمن 

الّتغاضي.
وبساطها البذيء

عرس الّنفاق.
مهبٌل..

تنضُب فيه احلياة.

منُت بني القبور
بتابوت على بغٍل

في.. 
جنازة فقيه شهير.

َعَبَثت الّدفوف 
بجهلي

والبوم أخبرتني..
هو.. كان جّدي.

نسيُت اسمه واسمي
في رواية هربت..

من رسم
وخيالها َينوُس..

من فتيل..
ميتّص ذاكرة الّليل.
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روايته  في  فيرمني  ماكزانس  الفرنسّي  َيسرد 
ستوو  شــارل  اإلجنليزّي  املغامر  رحلة  ”أفيون“ 
الّشاي؛  صناعة  أســرار  الستكشاف  الّصني  إلى 
الّنصف  في  لندن  من  ــدأت  ب اّلتي  الرّحلة  تلك 
األّول من القرن الّتاسع عشر، مرورًا بالهند وصوًال 
إلى أدغال الّصني املترامية، واّلتي ساهمت في 
العاملّية  الّتجارة  أســرار  من  كثير  عن  الكشف 
الّصراعات  تأجيج  في  الّسياسة  ودور  حينذاك، 

واشتعال احلروب.
اّلذي  الّشاي،  مغامر  بأنَّه  فتقرأ  أّما عن ستوو، 
كان شغوًفا بالّتجارة وعاشًقا للّشاي يلتقي أثناء 
رحلته ببيرل الّتاجر اإليرلندّي الّثري، ووانغ حارس 
الوادي املقّدس، ولو تشني، إمبراطور الّشاي غير 
املرئّي، ولوان، املرأة الّصينّية احلسناء اّلتي حتمل 

فوق كتفها وْشم زهرة اخلشخاش.
وهناك يكتشف أسرارًا كثيرة عن الّشاي واألفيون 
واالقــتــصــاد  ــاة  ــي احل تفاصيل  مــن  كثير  ــن  وع
ستوو  شارل  أّن  فيرمني  ُيعّلمنا  ثّم  والّسياسة.. 
لم يكن يعرف شيًئا عن األفيون، وكان بيت آل 
ّية. ستوو، مشهورًا في كّل اإلمبراطورّية البريطان

العائلّية  للّتقاليد واألحالم  الوارث  وشارل ستوو، 
الّسفر والّتجارة  اّلذي كان فيه  في ذلك العصر 
الّصني،  إلى  يبحر  أن  ــرّر  ق للمغامرة،  مرادفني 
طريًقا   يسلك  أن  عليه  كان  ذلــك،  سبيل  وفي 
وأشّدها  الّطرق عطرًا  أكثر  بني  الطّيب من  زكّي 
لندن  من  يبدأ  ــذي  اّل ذلــك  العالم..  في  خطرًا 
مرورًا بالهند، ُمتابًعا إلى آسيا، ليتوه في رحلة 
الّشاي“.. وفي هذا الفصل  ُتعرف باسم ”طريق 
يثبت روائينا عدًدا من املعلومات الّتاريخّية عن 
وصناعة  زراعة  أصبح  الّشاي  أّن  وكيف  الّشاي، 

ألعداد كبيرة من البشر، ومصدر رزق لهم.
ويضيف، أّنه في القرن الّتاسع عشر كانت الّصني 
لنفسها  وحتتكر  العالم  في  شاي  أفضل  ُتْنتج 
قّط  كائن  أّي  يتمّكن  لم  بأنَّه  وُيْعلمنا  جتارته.. 

من أن يفلح باستكشاف أسرار هذا الّطريق.
في  أبًدا  أحد  كذلك  يتمّكن  لم  أّنُه  إلى  إضافًة 
الّتوّصل إلى اختراق قلب املبراطور، كي يستخرج 
منه هذه األسرار!! ناهيك عّما قيل: إّن كّل من 

َيسلك ذلك الّطريق لم َيُعد منه قّط..!
َننع  شن  االمبراطور  كان  سنة،  آالف  يسرد  وهنا 
بالده  في  نائية  مقاطعة  في  َحرسِه  مع  مسافرًا 
وشاّقة،  طويلة  الّطريق  كانت  ــا  وملّ الّشاسعة.. 
كانت  اّلتي  ظــلِّ  في  قليًال  يستريح  أن  طلب 
وجلس  القافلة  توّقفت  الّشمس..  من  حتميه 
معروفة.  غير  ُشجيرة  حتت  مترّبًعا  اإلمبراطور 
طلب في احلال طاس ماٍء مغلّي، فلقد كان في 
غاية العطش، وكان ال يعرف غير هذا املشروب 
كي يروي عطشه.. سارعوا بإحضاره له، حينئذ 
وعلى  ينتبه،  أن  دون  طاسه  في  ورقــة  سقطت 
الوقت  في  ــّر  وُم حلو  طْعم  بلعوَمُه  مأل  الفور 
فضوله،  ثار  وقد  الّطاس  قعر  إلى  نظر  عينِه، 
تاريخ  ذلك  فكان  ــدوّخ...  م لها عطر  ورقــًة  وجد 
ـــرّاوي. ال ــدُه  ــؤّك ي مــا  بحسب  ــاي  ــّش ال اكتشاف 

ّية  البريطان احلكومة  أّن  فيرمني  عندها  يذكر 
فوّضت إلى سفيرها الّلورد آمهيرست في بّكني 

عقد عالقات جتارّية مع الّصني..
لب وجدت إجنلترا  وأمام رفض اإلمبراطور هذا الطَّ
الوسيلة لتنفيذ مأربها، فاملعروف أّن األفيون كان 

ُيزرع حتت وصايتها في منطقة البنغال في الهند. 
وبسرعة خارقة جنحت أن جتعله البديل؛ أي جعل 
من  الرّغم  على  ا،  ـً جتارّي الّشاي  مقابل  األفيون 

منعه في الّصني لكونه مخّدرًا.
أّن استيراد األفيون أصبح في  ُيذكر  رغم ذلك، 
الّصني هائًال جًدا، لدرجة جعلت اإلمبراطور هناك 
يقرّر قْطع العالقات مع إجنلترا.. وفوّض رَجلُه لني 

بإتالف حموالت األفيون القادمة من الهند.
ذلك،  من  أفضل  هو  مبا  قــام  لني  املفوّض  لكن 
حّتى  ّية  البريطان فن  السُّ كّل  ُيفّتش  راح  حيث 
املُسّلح..  الّصراِع  إلى  خارقة  بسرعة  األمر  وصل 
الّصينية  كانتون  مدينة  بقصف  إجنلترا  وبدأْتُه 
من ِقبل أسطولها، وهكذا بدأت بني الّدولتني ما 

ُسّمي بحرب األفيون األولى..!
إلى  ثانيًة  بنا  ويعود  احلرب،  هذه  فيرمني  يترك 
للعثور  ُه  َي َسْع واصل  أنَُّه  فنعلم  شارل،  املغامر 
رّية، وسرقة أسرار الّصناعة  على مزارع الّشاي السِّ
الّصني  ــى  إل حــني  ــك  ذل وكـــاد  الّصينّيني،  مــن 

نفسها...
لوان  الفاتنة  ــرأة  ــامل ب وصوله  بعد  هناك  التقى 
جسدها،  على  املرسوم  الوشم  فتريه  فعشقها.. 
وهو وشم اخلشخاس على شكل زهرة... ُثّم تصف 
في  جًدا  ومخيف  احلالوة  شديد  بأّنه  األفيون  له 

الوقت نفسه، مثل احلّب إلى حّد ما.
اإليرلندّي  الّتاجر  من  االستفسار  شارل  فيحاول 
لوان  أّنه عرف  األخير  له  ُيسرُّ  ــوان..  ل عن  بيرل 
قبل ثالث سنوات، وأّنُه بفضلها التقى وانغ اّلذي 
هذا  على  مزدهرة  بالّشاي  جتارته  كانت  ملا  لواله 
الّثمني  الّشاي  ّم أعلمه كذلك أّن هذا  ُث الّشكل. 
لكّنه  ـــغ..  وان مصنع  عبر  ــّر  مي جـــًدا،  واملطلوب 
األفيون..  مقابل  تشني  لو  من  مباشرًة  يشتريه 
وباح له أيًضا أّن بواسطة هاريسون كان يتمّكن 
وأخيرًا،  ــه...  ِب يرغب  اّلذي  باألفيون  الّتزوّد  من 
ّية كانت متواطئة في  عرف أّن الّسلطات البريطان

هذه الّتجارة!
ويعلم منه أيًضا أّن مقايضة الّشاي باألفيون خلق 
حالة من الغموض.. ألّن احلكومة الّصينّية منعت 
يتعاطى جتارتها  وَمــْن  ــاّدة؛  امل هذه  بيع  أو  شراء 

يخضع لعقوبة اإلعدام..!
األكثر  املتع  تذوّق  ملتعاطيه  يتيح  األفيون  وألّن 
شهوانّية.. أضحى في الّصني سلعًة نادرة وباهظة 
اعتبر  وقد  مغامرته  يواصل  لكن شارل  الّثمن.. 
وصلوا  اّلذين  املستكشفني  أّول  كان  ــُه  أّن نفسه 

نهاية طريق الّشاي، وآخر تاجر لألفيون.
لنا  يثبت  الّصني  من  الّشاي  جلب  صــدد  وفــي 
بريطانّي  أّول  كــان  ــون  ــورت ف روبــرت  أّن  روائينا 
اّلذي جنح بجلب أغراس الّشاي من داخل الّصني 
الهند.. عالوًة على خمسة وثمانني  إلى  نفسها 
ا اصطحبهم معه.. وهم اّلذين  ـً ّي ا صين ـً ّي أخصائ
اّلتي  الّشاي“  ــورة  ث ـ“أصل  ب ُيعرف  ما  شّكلوا 
ّأنهت احتكار إمبراطورّية الّصني لتجارته املزدهرة.

هذا وقد وُلد كاتبنا ماكزانس فيرمني في مدينة 
عمل  ــس..  ــون وت بــاريــس  فــي  ــاش  وع البيرقيل 
”ثلج“  مــؤّلــف:  ــو  وه لــلــدراســات،  فــي مكاتب 
روكا“  ”ديل  جائزة  على  حاز  وقد  و“الّنخال“؛ 
وجائزة ”مورا“. كما أّلف روايته ”أمازون“ احلائزة 
إلى  رواياته  ترجمت  وقد  ”أوروبا“.  جائزة  على 

العديد من الّلغات.
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تقييم األشخاص له درجات متفاوتة. فهناك أشخاص 
يندرجون حتت مسّمى معارف، وهناك أشخاص نسّميهم 
أقرباء وهؤالء مفروضون علينا بطبيعة احلال على أساس 
أصدقاء  خانة  في  نضعهم  أشخاص  وهناك  القرابة، 
العادّيون. لكن هناك أعزّاء جًدا  املقرّبون ومنهم  ومنهم 
على قلوبنا (وهم قليلون نسبًة لآلخرين) نحزن حلزنهم 
ونفرح لفرحهم ونتأّلم ألملهم. وباستثناء والدّي رحمهما 
ا، ومن كّل قلبي بحرقة الّدمعة وهي  ـً ّي الله، شعرت فعل
تنساب على وجنتي، عندما سمعت خبر وفاة ثالثة من 
ياسر عرفات، غّسان  الفلسطيني:  الّنضال  قادة  كبار 

كنفاني وشفيق احلوت (رحمهم الله). 
صحيح أّنني تأّثرت كثيرًا لوفاة غيرهم من القادة وأناس 
أخرون أيًضا، لكن هؤالء الّثالثة كان لهم مكانة مرموقة 
في قلبي. فالرّاحل الكبير أبو عّمار عرفته عن قرب، 
وملست فيه الّطيبة من خالل لقاءات جمعتني به في 
الرّاحل مكانة في  احتّل  وقد  ّية،  وأوروب ّية  عرب عواصم 
قلب كّل َمن عرفه. والرّاحل غّسان كنفاني عرفته أيًضا 
عن قرب في مطلع حياتي الّصحفّية في بيروت في 
منتصف ستينّيات القرن املاضي. كنت أزوره دائًما في 
مكتبه في مجّلة ”الهدف“، اّلتي كان يرأس حتريرها، 
وكنت أستشيره وأعمل بنصائحه في كثير من األمور. 
أّما الرّاحل القائد الكبير شفيق احلوت، فكان مبثابة أب 
لي. كنت  أذهب إليه في كّل مشكلة إعالمّية أو حّتى 

مشكلة خاّصة تواجهني، وأعمل مبا يقوله لي.
كتاب  الرّاحلني،  القادة  هؤالء  عن  للكتابة  دفعني  ما 
وقع بني يدّي، مؤّخرًا، اسمه ”إسرائيل/فلسطني... كيف 

كاتبة  أصدرته  الكتاب  1948؟“.  حرب  إنهاء  ميكن 
إسرائيلّية املولد اسمها تانيا راينهارت، معروف عنها 
جتاه  اإلسرائيلّية  وللّسياسة  ّية  للّصهيون مناهضتها 
ا  ـً ّي نهائ إسرائيل  غادرت  أّنها  لدرجة  الفلسطينّيني، 
في العام 2006 إلى الواليات املّتحدة، احتجاًجا على 

سياسة احلكومات اإلسرائيلّية جتاه الفلسطينّيني.
ياسر  الرّاحل  الرّئيس  وفاة  أّن  الّتأكيد على  ّمت  عندما 
نشرت  مسموًما،  مات  بل  طبيعّية،  تكن  لم  عرفات 
أنا  كنت  ــد  وق ــوع.  ــوض امل ــذا  ه ــول  ح كثيرة  حتليالت 
لدى  املطبخ  جواسيس  عن  كتب  َمــن  أّول  ا  ـً شخصّي
اغتيال  تنفيذ عملّية  وإمكانّيتهم في  الكبار،  القادة 
الّطعام. وكنت قد ذكرت في  الّسّم في  من خالل دّس 
مقالي أّن عرفات ليس من املُستبعد أن يكون قد مات 

اغتياًال.
تانيا  كتاب  ــى  إل الــعــودة  ــروري  ــّض ال من  ــه  أّن وأعتقد 
راينهارت، لنعرف أّن إسرائيل، وحسب الكاتبة، كانت 
وعلى  الفلسطينّية  الّسلطة  على  للقضاء  تخّطط 
من  سنتني  قبل  الكاتبة  تقول  عّمار.  ــو)  (أب ــرّاحــل  ال
للقضاء على  إسرائيل  وضعت خّطة  إّن  وفاة عرفات، 
الرّئيس  على  خاّص  وبشكل  الفلسطينّية،  الّسلطة 
عرفات ّمت بلورتها في عام 2000، وقالت في شهادة 
األّول/ديسمبر2001، أعلنت  كانون  شهر  ”في  لها: 
في  يحوم   كــان  ما  ا،  ـً رسمّي اإلسرائيلّية،  احلكومة 
إسرائيل  هــدف  أّن  أي  أشهر:  منذ  شائعات  من  اجلــو 
عرفات  ونظام  الفلسطينّية  على الّسلطة  القضاء  هو 
وعملّية أوسلو، اّلتي بدأت تعرف على صعيد اخلطاب 

الّتاريخّي. وكان شارون قد  باخلطأ  املهيمن  اإلسرائيلّي 
أعلن في صحيفة ”هآرتس“: ”إّننا لن نكمل أوسلو، 

ولن يكون هناك أوسلو، فأوسلو قد انتهت.“
تشرين  في  االنتفاضة  بداية  ”منذ  الكاتبة:   وتضيف 
اخلطط  حتضير  ّمت  قد  كان   2000 عام  األّول/أكتوبر 
العمالتّية للّتخّلص من عرفات والّسلطة الفلسطينّية؛ 
وقد جاء في وثيقة معّدة من قبل أجهزة املخابرات، بناًء 
على طلب من رئيس الوزراء إيهود براك، أّن شخصّية 
وأّن  الّدولة،  أمن  على  ا  ـً قوّي تهديًدا  تشّكل  عرفات 
الّسلبّيات  أقّل من  إزالته  بسبب  الّسلبّيات احملتملة 

الّناجتة عن بقائه“.
ومبا أّن الّشيء بالّشيء ُيذكر، فقد أخبرني صديقي القائد 
الفلسطينّي بّسام أبو شريف (أطال الله عمره)، واّلذي 
حّتى  عّمار  ــو)  (أب للرّاحل  الّسياسّي  املستشار  كان 
وفاته،  بأّن مكتبه كان على مسافة قصيرة جًدا من 
مكتب (أبو) عمار في املقاطعة، وعندما ّمت محاصرة 
واملاء  األكل  تنقل  إسعاف  سّيارة  كانت  عّمار،  ــو)  (أب
والّدواء للرّاحل، وعندما تصل سّيارة اإلسعاف إلى احلاجز 
اإلسرائيلّي يأمر اجلنود اإلسرائيلّيون الّسائق بالّنزول من 
سّيارة اإلسعاف، ثّم يأخذونها بحّجة تفتيشها وال أحد 
يدري ماذا يفعلون فيها. ويعتقد بّسام أبو شريف بأّن 
«هناك أكثر من شخصّية فلسطينّية قيادّية مسؤولة 
يسّمى  ما  على  خوًفا  يفشونها  وال  احلقيقة،  تعرف 
األرض  أكــل  مسيرة  أصبحت  اّلــتــي  ــالم  ــّس ال مسيرة 
وكّل  عّمار،  أبا  الله  رحم  قطعًة».  قطعًة  الفلسطينّية 

شهداء فلسطني.
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أّكد كايد ظاهر (الّناطق الرّسمي بلسان 
سلطة اإلطفاء واإلنقاذ لإلعالم العربّي) 
االثــنــني  فــجــر  ــا،  ــب أصــي شخصني  أّن 
انـــدالع حريق فــي منزل  ــر، جـــرّاء  ــي األخ
حــّي «كريات  في شــارع «يــوآف» في 

إليعزر».
وأضاف ظاهر: لقد عملت أربعة طواقم 
وتخليص  جندة  على  حيفا  من  إنقاذ 
خل ا د علقا  ين  لّلذ ا لّشخصني  ا

شّقة سكنّية بالّطبقة األولى في عمارة 
مكوّنة من أربع طبقات، حيث أصيبا 
بشكل طفيف، على إثر استنشاقهما 
للّدخان الكثيف. وقد ّمت نقلهما إلى 

مستشفى ”رمبام“ لتلّقي العالج. 
ــاذ بــإجــراء  ــق ــم اإلن ــرت طــواق ــاش ــذا وب ه
أسباب  ملعرفة  الــالزمــة  الّتحقيقات 

اندالع احلريق.
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ح العالَم؟“) قّصة العاِلم  ضّمنُت مقالي األخير (بُعنوان «أَُيَصلَّ
عاَملِنا  لتصليح  طريقٍة  عن  يبحث  كان  اّلــذي  ُم  العاِل وحفيِده. 
الغارِق في مشاكل مصيرّية ُملّحة عديدة كقضايا تلويث البيئة 
واحلفيُد  إلخ..  واملخّدرات  واألمراض  واحلروب  احلرارّي  واالحتباس 
ح اإلنساُن، ّمما جعلني  م ُيصلَّح عندما ُيصلَّ اّلذي اكتشف أّن العالَ
ح  ح أنفَسنا عسى ُيصلَّ ا ُنصلِّ أختتم مقالي باجلملة الّتالية: «هّي
عاَملُنا“. يبدو لي أّن هذه اخلامتة قد جعلت أحَد القرّاء، وقد التقيُته 
بأّنني أحّمُل قرّائي أكثَر  صدفًة في سهرة بيتّية،  «يّتهمني“ 
ٍة كبيرٍة  ّمما بوسعهم. فاحلديث حسب رأيه، هو عن مشاكل عاملّي
فرٍد عاديٍّ مبعاجلتها،  ملواطٍن  ِقَبل  إذ ال  بقرارات سياسّية،  ُحتّل 

وبالّتالي فإّن الّتوّجه إلى القرّاء لن ُيجدي نفًعا.
فّكرُت للوهلة األولى أن أبدأ بعرض وجهة نظري وقناعتي بأّن َدوَر 
املجتمع بأسرِه، هو حصيلُة َدوِر األفراد، وبضْمِنهم، َقْطًعا، األفراُد 
اّلتي  املتوّفرة  الواقعّية  األمثلة  بعشرات  ُمستِشهًدا  العادّيون، 
تزخر بها حياُتنا اليومّية، سواء أكان هذا على مستوى مكان 
العمل أو األسرة أو  احلارة أو القرية أو املدينة أو الّدولة أو القارّة 
مثًال على  مّنا،  لو حرص كلٌّ  وبالّتالي  بأسره.  العالم  أو حّتى 
القيام مبهاّم عمله  واحملافظة على صّحته وصّحة أسرته وصيانة 
متهيًدا  بيته  مطبخ  مخّلفات  تصنيف  وعلى  القريبة  بيئته 
لتدويرها، وعلى توفير املاء املُستهَلك، وعلى انتخاب القيادات 
ّية احلكيمة وعلى.. وعلى.. ألصبح  الّسياسّية واإلدارّية  العقالن

عاملنا أفضل.
لكّنني   بكثير،  أكثر  ولرّمبا  ذلك،  كّل  أقول  أن  فّكرُت  أقــول..   
أحجمُت عن قوله، ألّني خشيُت أن يفهمني محّدثي كَمْن يوزُّع 
نصائَح على اآلخرين، فينطبق علّي القوُل املأثور: ”أكثُر الّناِس 
نصًحا أحوُجهم إليه“، أو أن يطول حديثي ”وآخذ املسرح“ على 
وأحتاشاه.  أكرُهه  ملًال  املستمعني،  نفوس  في  فأبعُث  حسابي، 
الّتالية  احلقيقية  القّصة  لك  أروي  دعني  حملّدثي:  قلُت  ولذلك 

تارًكا لك أن تستنبط منها ما تريد:
مجاورًا  حيفا،  بلدّية  إدارة  في  عملي  فترة  أثناء  مكتبي  كان 
قبل  الّتالقي  على  درْجنا  البلدّية.  إدارة  في  لي  زميل  ملكتب 
بعض  لتنسيق  األســبــوع،  في  مرّتني  الرّسمّي  الـــّدوام  ساعات 
أحاديث  ولتبادل  قهوة  فنجان  والحتساء  املشتركة  ــال  األعــم
رغم  ملجالسِته  أرتــاُح  كنُت  املستجّدة.  األحــداُث  عادًة  تفرضها  
تباين مواقفنا الّسياسّية وانتمائنا القومّي. تغّيب زميلي هذا 
عن لقائنا املألوف مرّتني متتاليتني. علمُت أّنه قيد العالج في 
ليًال  تعرّضه  أعقاب  في  وذلك  حيفا،  في  ”رمبام“  مستشفى 
لوضع صحّي طارىء اقتضى نقَله إلى املستشفى. سارعُت إلى 
زيارته.  كان مضّطجًعا في سريره في قسم األمراض الباطنّية. 
ا قليًال، لكّنه استقبلني بابتسامة عريضة، قائًال لي  بدا ُمتعًب
ا على سؤالي عن صّحته: «ُنقلُت إلى هنا فاقد الوعي. بعد  رّدً
يوم واحد، أفقُت من غيبوبتي. عندما عرفُت أّن الّطبيب املشرّف 
علّي مباشرًة، هو طبيب عربّي، شعرُت بارتياح. أتدري ملاذا؟“. 
الرّجل أي زميلي هذا،  أّن  إثم،  الّظّن  للتّو ظنٌّ وبعض  اعتراني 
ا  ُمْخفًي له  فقلُت  إلّي.  يتزّلف  أن  يريد  ولرّمبا  يجاملني  أن  يريد 
مشاعري: «ومن أين لي أن أدري. بوّدي أن أسمع منك». فقال: 
الّطبيب  هذا  إّن  لنفسي  قلت  «أوًّال،  لسببني:  بارتياح  «شعرُت 
مستشفى  كان  ملَا  وإّال  ا،  ّيً مهن المًعا  يكون  أن  ينبغي  العربّي 
الّطبّية في بالدنا، يوافُق  ”رمبام“، وهو من أرقى وأكبر املراكز 
هذا  أّن  فهو  الّثاني  الّسبب  ــا  أّم وتشغيله.  استيعابه  على 
ا بعمر ابني، وال بّد أن يكون والده بعمري  الّطبيب بدا لي شاّبً
أنا. وبالتّالي، توقّعتُ أن يهتمّ  بي ويحترمني كما يحترم أباه، 
ألّنكم أنتم العرب ما زلتم حتافظون على شعلة احترام الوالدين“. 
ال  أن  ”أرجو  البريء:  اخلبث  من  تخلو  ال  بدعابة  لزميلي  قلت 
يكون هذا الّطبيب العربّي قد خّيب توّقعاتك“.  أجابني بانفعال 

بّني: ”لقد منحني فوق توّقعاتي و..“. 
توّقف زميلي فجأًة عن متابعة كالمه تارًكا لدمعٍة منزلقٍة على 
أيًضا، ألّنها  الّتعبير عن مشاعره.. وعن مشاعري  خّده، فرصة 
الّطبيب من ذاكرتي، كما غسلت آنذاك  جرفت معها اآلن اسَم 

ِم من حولي، فبدا أرّق وأبهى وأجمل. وجَه العالَ
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أّما في هذا املقال، فسأعرض موجزًا للمواقع األثرّية في نهاريا ونتائج 
احلفرّيات البارزة اّلتي أجريت في املوقع. 
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تقع نهاريا إلى الّشمال من مدينة عّكا، على شاطئ البحر. ومتتّد إلى 
ّية من نهر املفشوخ (املعروف  الّشرق من شارع رقم 4، على الّضّفة الغرب
נחל געתון)، وهي تشمل العديد  اليوم باسم ”ناحال جاعتون“ – 

من املواقع واملكتشفات األثرّية، من بينها:
1) معبد من الفترة الكنعانّية. 

2) اُحلميمة – موقع أثرّي تبّقت منه كنيسة من الفترة البيزنطّية. 

ّية.  3) الّطريق الرئيسّية من الفترة الرومان
4) الّتل األثرّي – املتواجد إلى اجلنوب من املعبد الكنعانّي. 

أّما أسماء املواقع فالبعض منها ال زال يحمل االسم القدمي، والبعض 
ا أو قدًميا، فتّم تسميتها نسبًة إلى املدينة  ـً ّي اآلخر ليس له اسما عرب
ّية. فالّتّل األثرّي ُسمّي ”تل نهاريا“ لعدم وجود اسم قدمي للموقع  احلال
ا. أّما املوقع املتواجد في الّشرق من الّشارع رقم 5 (في  ـً ّي أو اسًما عرب
احلّي  احلالي املعروف باسم ”كاتسنلسون“ - גבעת קצנלסון) فهو 
يسّمى ”خربة عيتائيم“ (חורבת עיתאים) واالسم ليس واضًحا، 
إذ ُذكر في املصادر الّتاريخّية حتت عّدة أسماء: في املاضي، تواجدت 
فكتور  الرّحالة  سّماها  ــرّي  األث املوقع  من  اجلنوب  إلى  ّية،  عرب قرية 
بينما ُسّميت  جرين (عام 1881-1883) باسم ”قصر احلج سالم“ 
القرية في املسح البريطانّي (من عام 1881 لكيندر وكوتشنر) باسم 
خريطة  في  بينما    ،(Dar el Jebakhanjy) اجلبخاجني“  ”دار 
أّما   .(el Humeima) ”اُحلميمة“  باسم  القرية  تسّمى  االنتداب 
املوقع األثرّي ذاته فذكره جرن حتت اسم ”خربة الفاخورة“، بينما سّماه 
املسح البريطانّي ”خربة عيتائيم“ (Kh. ‘Aiteiyim) – وقد قال 

بعض الباحثني إّن املقصود 
إّال  ”عيتا“،  املوقع  باسم 
ليس  ــراض  ــت اإلف ــذا  ه أّن 

مثبًتا متاًما.
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ــة  ــرّي ــات األث ــرّي ــف جـــرت احل
مختلفة:  مــراحــل  ــى  عــل
الّتنقيب  ّمت  األثرّي  فالّتّل 
عنه بني األعوام 1980 – 
1982، بينما ّمت الكشف 
ــرة  ــد مـــن الــفــت ــب ــع عـــن امل
 1947 ــام  ع ّية  الكنعان
الّتابعة  البعثة  قبل  من 

صدفًة  العثور  ّمت   ،1964 عام  االنــتــداب.  حلكومة 
على الكنيسة من الفترة البيزنطّية، تلتها حفرّيات 
استمرّت حّتى العام 1977 كشفت عن منطقة القبور 

في  احلفرّيات  زالت  ال  منها.  بالقرب  املتواجدة  األثرّية 
نهاريا مستمرّة حّتى أّيامنا هذه، على مراحل متقّطعة.
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ّية الوسطى (2400 – 2000  يعود تاريخ املعبد إلى الفترة الكنعان
ق.م)، وهو مبنى مستطيل الّشكل (10.7X6 أمتار) املدخل إليه من 
احلائط الّشرقي. يتوّسطه صّف من األعمدة املصنوعة من اخلشب اّلتي 
حملت سقف املبنى. املكتشفات من الفخار شملت األدوات املستعملة 
في الّطقوس الّدينّية من بينها أطباق ممّيزة حتمل سبعة كؤوس، متثال 

من البرونز والبعض من أدوات الّصوان.
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مبنى مستطيل الّشكل توّسطها صّفان من األعمدة، زخرفت أرضّيتها 
الّصليب  إشــارة  عليها  هندسّية  أشكاًال  حتمل  امللّون  بالفسيفساء 
عن  عبارة  فالزّخرفة  املشكاة،  أمام  املركزّية  املنطقة  في  أّما  املعكوف. 
كائنات  رسومات  أو  وجوه  تتوّسطها  نباتات  أوراق  من  مبنّية  دوائر 
حّية وأنواع مختلفة من الّطيور. كذلك ّمت العثور على كتابة بالّلغة 

اليونانّية تذكر الكاهن ليئونطس وأبناء عائلته.
بقايا  العثور على  ّمت  الكنيسة وفي خربة احلميمة  بعيًدا عن  ليس 
استيطان من الفترة الفارسّية تبّقت منها بعض أنقاض املباني ومعاصر 
ّية (يعود  الزّيتون. كما ّمت الّتنقيب عن بعض القبور من الفترة الرّومان

تاريخها إلى القرن األّول حّتى اخلامس ميالدّي). غالبّية القبور احتوت 
على أدوات من الزّجاج والفّخار والعمالت النقدّية. أدوات الزّجاج ممّيزة 
جًدا، وهي من األدوات اّلتي عثر عليها في فينيقية أو قبرص، ولم 
تكن مستعملة آنذاك في بالدنا. كما يبدو فقد ُصنعت تلك األدوات 

في مدينة صور أو منطقة قريبة منها.
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كشفت احلفرّيات في الّتّل على آثار من مرحلتني رئيسّيتني، الواحدة 
ّية الوسطى، أّما األخرى فتعود إلى  يعود تاريخها إلى الفترة الكنعان

الفترة الفارسّية والهيلينّية (القرن الّسادس – الرّابع ق.م). 
من خالل الفترة الكنعانّية، وجد الباحثون بعض املباني، وجزًءا من سور 
املدينة اّلذي ّمت الكشف عنه على طول 12 مترًا، مدخل املدينة تبّقى 
منه فقط املمّر الرّئيسي وعرضه قرابة ثالثة أمتار، وبعض أدوات الفّخار 
املستوردة من قبرص. أّما خالل الفترة الفارسّية، فقد ّمت العثور على 
العاّمة واملخازن.  املباني  جزء من أحد شوارع املدينة إلى جانبه بعض 
كما عثر على كمّيات كبيرة من بقايا احلديد املنصهر، ّمما يشير إلى 

صناعة محلّية للمعادن في املوقع.
للفترة  الّتابعة  الّطريق  من  جــزء  عن  الكشف  ّمت   1994 عــام  في 
ّية، التي كانت مرصوفة باحلجارة وإلى جانب الّطريق، ّمت العثور  الرّومان
على حجارة حتمل كتابات، من بينها واحدة كاملة حملت اسم القيصر 
ديوكلتيان (284 – 286 ميالدي) إلى جانبها حرف S بالّالتينّية، 

اّلذي يشير إلى الُبعد عن مدينة عّكا وهو سبعة أميال. 
تأتي  وهي  اآلثار،  بإدارة سلطة  املوقع  في  احلفرّيات مستمرّة  زالت  ال 
حفرّيات  2013 خالل  عام  والهاّمة.  اجلديدة  املكتشفات  من  بالعديد 
الّصليبّية  الفترة  إلى  يعود  استيطان  بقايا  عن  الكشف  ّمت  إنقاذ، 
”أوسيشكني“. عام  باسم  اليوم  املعروف  احلّي  منطقة  واململوكّية في 
ّية،  2015 ّمت العثور على مقطع آخر من الّطريق الّتابعة للفترة الرّومان

واّلتي وصلت ما بني عّكا وانطاكيا.
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سنة ضوئّية كاملة كانت تفصُل بيني وبينِك، وكنـِت بعيدة! فهل ونحُن 
نسافُر مًعا بني هذه املسافات، سنرى أمامنا ضوَء نفِق املستقبل املشرق؟! 
أم أّن الّسنوات اّلتي مّرت بنا وشـُعالت الّسنوات الّضوئّية اّلتي قطعناها 
املسافات  تلك  بني  اإلنسان  يتنّقُل  وراَءنــا؟! وكيف  تتألأل  مًعا صارت 

ويسافر فيها أو هي فيه، وال يتغّير أو ينكسر أو يتهّور؟
ولكّن الّضوَء الكامن في شعلة حبٍّ عميق وبولعة قلٍب نابٍض تظّل ملتهبًة 
بعدما  مضيئة.. وحّتى  كأسها  في  تظّل  اّلتي  األوملبّيادة  شعلُة  مثلما 

علة وسـَط عواصٍف وبحار عبر الّقارات وهي محمولة بيد عـّداءة  تتنّقل الشُّ
املسافات البعيدة تبقى متأّججًة. 

فالّشعلة اّلتي أطلق شرارتها األولى اليونانّيون في قدمي الّزمان على األوليمبوس وهم يركضون 
الّزمان؛ فلماذا ستستطيُع بضع  في سباِق املاراثون بقيت مشتعلًة هي وفلسفتهم حّتى هذا 

سنواٍت ضوئّية إطفاَء شعلة حّب حقيقّية؟
وهل يا تُرى في اليونان القدمية فّكر سقراط في كّل األمور الفلسفّية عن شعلة حّب دائمة، 
عشقه  شعلة  معاني  في  سقراط  تأّمل  الّنهاية؛ وهل  حّتى  الّسّم وجتّرعه  كأَس  شرَب  عندما 
يخمَد  وأن  لفلسفته   يتنكّر  ألنّ  احملكمة(2)،  أمرَ  تنفيذ  يرفض  اليونانيّة وهو  للفلسفة(1) 

شعلتـَها حّتى الّنهاية؟!
وهل تساَءل سقراط في مخّيلته عن معنى حياتِه، وهو يبتسم محتضًرا متأّملًا أمام محكمة 
اجلهلة؟ وهل يا تُرى ابتسم سقراط ساخًرا شامًتا من حّكامه وسنواٌت من ضوء تفصُل بينُه 

وبينهم؛ عندما لم يكـُن يدري سقراط وال حّكامه في ذاك الّزمان ما معنى الّسنة الّضوئّية؟!
*****

ـِها  فهذه هي إذن معنى الفلسفة من وراء شعلة حّب حقّيقّية  بني رجل وامرأة، بني أّم وطفل
علة األوليمبّية اّلتي التهبت على جبل  وبني أفالطون تلميذ املعّلم وفلسفته اليونانّية؛ إّنها الشُّ

األوليمبوس لتبقى مضيئــًة أبدّيًة. وذلك ُرغم الّسنوات اّلتي مّرت زمنّية أم ضوئّية!
سنة ضوئّية كاملة كانت تفصُل بينـَِك وبيني حبيبتي، ولكّنك أصبحِت اآلَن قريبة!

∫UNM� ÒbÐ ô  «—Uý≈
(*) السنة الّضوئّية هي املسافة اّلتي يقطعها شعاع من الّضوء في مّدة سنة (365 يوًما). وهي وحدة قياس 

مسافات كبيرة تـُقاس بها عادة األبعاد بني الكواكب البعيدة وبني الشموس واملجّرات.
(1) كلمة فلسفةPhilo Sophy  تعني حّب احلكمة.

(2) محكمة الفيلسوف سقراط: في الفترة الّتاريخّية اّلتي تلت هزمية أثينا على يد إسبارطة، وخروجها منهكة 
من حربها، أخذ سقراط يهاجم بشّدة الّساسة اليونانّيني، ويّتهّم قيادتهم الفاشلة ودميوقراطّيتهم الفارغة، اّلتي 
 might is)  تعطي احلّق لألقوياء واألغنياء فقط في اّتخاذ القرار، وُتقصي الفقراء واملساكني والعبيد عنها، أو
right) صاحب القّوة هو اّلذي على حّق دائًما؛ فاّتهمهم كّلهم بهزمية أثينا. وحّث أبناء شعبه على تطبيق العدالة 
اإلجتماعّية والّسياسّية. فحبسه حّكام أثينا وأقاموا له محكمة صورّية، وأدانوه بتهمة ”تسميم عقول الّشباب 

والّشابات مبفهوم العدالة“، وحكموا عليه أن يشرَب الّسّم (رّمبا ألّنه سّمّم عقول الّشباب في أثينا).
وعلى الّرغم أّن تالميذه حّثوه مراًرا وحاولوا أن يساعدوه بالهرب من الّسجن قبل تنفيذ قرار احلكم ليغادر أثينا، 
أنفاسه  يلفظ  يقول وهو  كريتو)  تلميذه  (وفق شهادة  الّسّم. وسمعوه  يشرب  أن  يهرب وأصّر  أن  أّنه رفَض  إّال 
اليونان  الّطّب والّشفاء عند  إلهة  أّن على  مبا معناه  ”أسكليبويس ال تنسني أن تسّددي دينك لي“.  األخيرة: 
القدماء أسكليبويس، أن تعطيه دواَءه األخير، أي أّن املوت هو العالج األخير له وحرّية الّروح عن اجلسد. وما 
زالت طريقة سقراط الفلسفّية في الّتحقيق املستمر بواسطة طرح أسئلة متتالية ومن ثّم ضحد اإلجابات عليها، 

®UHOŠ©تدّرس في اجلامعات في موضوع الفلسفة!

في  بوسطن  مدينة  إلــى  الّسفر  قـــرّرُت  عندما 
الــواليــات املــّتــحــدة، حــّذرنــي البعض مــن شــّدة 
درجــة حتت  عشرين  إلــى  يصل  قد  ــذي  اّل البرد 
الّصفر ورمبا أكثر،  وحّذرني البعض أّن الّشعب 
األمريكي فّظ. لكّني فوجئت مّرتني؛ املّرة األولى 
مبّكرة  ساعة  في  بوسطن  مطار  وصلت  عندما  
صباًحا، حني بحثُت عن مكان محّطة الّسّيارات 

اخلاّصة لتقّلني إلى املكان املنشود، وما أن سألُت إحدى املواطنات 
األمريكّيات عن مكان محّطة الّسّيارات في منطقة املطار، حّتى 
سارعت إلى البحث عن مكان وقوف الّسّيارات، طالبًة مّني أن ال 
أغادر مكاني إّال حني عودتها، ولدى عودتها أصّرت أن ترافقني 
حّتى محّطة الّسّيارات، ولم تغادر املكان إّال بعد أن اطمأّنت بأّن 

كّل شيء على ما يرام. 
املرأة حالة شاّذة في بوسطن وال  عندها قلُت في نفسي رّمبا هذه 
تعكس الوضع القائم فيه، إّال أّني بدأُت أتلّقى املفاجآت، الواحدة 
تلَو األخرى، الّصفعة تلَو الّصفعة لكّل َمن زّودني بتلك املعلومات 
تلقى  الّطرقات  في  تسير  فكيفما  للواقع.  الّدقيقة واملغايرة  غير 
الوجوه الباسمة، وعندما تدخل إلى مكان ما وأنت جتّر عربَة أطفاٍل 
أن  إلى  مبتسًما  الباب  لك  ليفتح  ينتظرك  ـًا  أمريكّي مواطًنا  جتد 
بأمان مع طفلك. وإذا كان أحدهم يسير في طريق ضّيق  تدخل 
له في  املقابل  الّشخص اآلخر  أو يعدو بخّفة ورشاقة، حّتى جتد 
ذات الّطريق يقف جانًبا إلى أن ميّر هذا العّداء أو الّسائر متبادلني 
الّتحّية والّشكر. ومبا أّني سافرُت إلى بوسطن في فترة عيد امليالد 
املجيد ورأس الّسنة املباركة، كيفما كنُت أسير وعندما كان يقع 

نظري على شخص آخر كان يلقي علّي حتّية العيد. 
أّما املفاجأة الّثانية فقد كانت حالة الّطقس، فنتيجة الّتحذيرات 
حقيبة  داخل  ووضعته  إّال  بيتي  في  يبَق معطف  لم  والّتعليمات 
سفري، ولم أنَس قّبعة الّصوف وقّفازات الّصوف واحلذاء اُحملّصن 
من األمطار والّثلوج، هذا باإلضافة إلى املالبس اّلتي اضطررت 
لشرائها استعداًدا لهذا الّسفر، وكأّني مّتجه إلى القطب الّشمالّي، 
ورّمبا أكثر من ذلك. ولكن املفاجأة هذه املّرة أّن احلّظ  قد حالفني، 
فقد كان الّطقس في غاية الرّوعة، فعندما كانت درجة احلرارة في 
اخلارج تصل إلى أربعة درجات حتت الّصفر، كّنا نشعر بسعادة ما 
بعدها سعادة، فنسير في شوارع بوسطن بحرّية، وأشعة الّشمس 
البرودة،  شّدة  تخفيف  في  تساهم  ال  لكّنها  الّطريق،  لنا  تضيء 

وتعجز أن تذيب الّثلوج اّلتي تكسو املنطقة.
واملفاجأة األكبر هي عندما علمُت بأّن درجة احلرارة في اخلارج في 
أحد األّيام وصلت إلى 13 درجة حتت الّصفر، فترّددُت في اخلروج 

خوًفا من البرد، ولكّني في نهاية األمر تزّودت 
بكل املالبس واملعاطف التي هّيئتها ملثل هذا 
كان  الّطقس  أّن  كانت  املفاجأة  اليوم، ولكن 
جميًال ولذيًذا أكثر من اليوم اّلذي بلغت فيه 
درجة احلرارة 3 حتت الّصفر، فاكتشفُت عندها 
أّن األمر غير متعّلق بدرجة احلرارة بقدر ما هو 
متعّلق بحال الهواء، فإذا كان الهواء ساكًنا ال 
تشعر بلسعة البرد القارس، أّما إذا الهواء متحّرًكا وعاصًفا فهنا 

الكارثة، وهنا البطولة في اخلروج من املنزل.     
وفي حديقة املكان اّلذي أقمُت فيه، وفي احلدائق العاّمة واملتنّزهات 
يقوم  كان  اّلــذي  الّظريف،  الّصغير  احليوان  ذلك  أصــادف  كنت 
اجلميل  الّطويل  ذيله  ليتحّرك  رائعة،  وقفزات  بهلوانّية  بحركات 
وجعلتني  فأدهشتني  متناسقة،  متناغمة  بحركات  جسمه  خلف 
أتابع حركاته وألتقط الّصور لهذا املخلوق اجلّذاب، فخلُت نفسي 
أندفع دون حسيب أو رقيب خلف هذا املخلوق اّلذي فتنني، ولم 
إّال بعد أن شاهدت كّل زائر أو سائح في  أطمئن لرجاحة عقلي 
ليلتقط  اخللوّي  هاتفه  جهاز  أو  كاميرته  يحمل  العاّمة  احلدائق 

الّصور هو اآلخر لهذا الكائن الغريب الّلطيف، الّسنجاب.  
عدد  كثرة  املدينة  هذه  في  أيًضا  نظري  لفتت  اّلتي  األمــور  ومن 
خلُت  حيث  الهند)،  سّكان  (من  والهنود  واليابانّيني  الّصينّيني 
االحتالل  سيطرة  حتت  بوسطن وقعت  أّن  أو  الّصني،  في  نفسي 
الّصيني. فاملطاعم الّصينّية تغزو كاّفة األحياء، بينما لم أجد إّال 

القليل القليل من مطاعم ”ماكدونالدز“.  
فبوسطن  استفسرت وسألت،  أن  بعد  يدهشني  لم  األمر  أّن  إّال 
تستقبل أعداًدا هائلة من الغرباء في أرضها، إن كانوا من طالبي 
العلم وإجراء األبحاث العلمّية، فبوسطن تعتبر بلد العلم والّثقافة 
املئة،  يتعّدى  فيها  الًعليا  واملعاهد  اجلامعات  فعدد  والفنون، 
واشتهرت   ،M.I.Tو ”هارفرد“  جامعة  جامعاتها،  أبرز  ومن 
بوسطن كحاضنة للّثقافات األوروبّية، حيث قدم إليها في القرن 
الّدول  بولندا، ومن  إيطاليا،  روسيا،  من  مهاجرون  الّتاسع عشر 
اّلتي  ثقافاتهم  معهم  أحضروا  وهــؤالء  والبلقان،  اإلسكندنافّية 

اندمجت مع ثقافة املستعمر اإلجنليزي.
احمليط  ساحل  على  عاصمة والية  ماساتشوسيتس  هي  بوسطن 
العلمّية  املراكز  من  تعتبر  فيها، وهي  األكبر  األطلسي، واملدينة 
الكبرى في الواليات املّتحدة. إّنها شبه جزيرة، وال تبعد كثيًرا عن 
مدينة نيويورك، فيمكنك االنتقال بًرا بواسطة الّسّيارة من بوسطن 

إلى نيويورك خالل ثالث ساعات.
يتبع
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األضرار الّصحّية املتعّددة تأتي نتيجة اّتباع ريجيم قاٍس 
في  اجلانبّية  لآلثار  اعتبار  طبّية، ودون  استشارة  دون 

املستقبل.
ـًا ووفق دراسات كثيرة أّن الّسمنة املُفرطة  وقد ثبت علمّي
قد تؤّدي إلى أمراض خطيرة تهّدد حياة الّشخص، سواء 
إلى  املُفرطة تؤّدي  الّنحافة  أّن  امرأة أو رجًال، كما  كان 
مرض  ذلك  ومثال  صاحبها،  تدّمر  قد  خطيرة  أمــراض 
 anorexia nervous “يعرف باسم ”أنوِركسيا نيرِفز
في  املرضى  الّشهّية. ويرفض  فقدان  يسّبب  مرض  وهو 
هذه احلالة تناول الّطعام ألسباب نفسّية، وقد ميوتون من 

اجلوع العتقادهم أّنهم يعانون من الّسمنة. 
الّنحافة  نتيجة  املرأة  بها  ُتصاب  أخرى  أمراض  وهناك 
في  البيولوجّية  الوظائف  اختالل  لسبب  وذلك  املُفرطة، 
املكّونات  من  األدنى  القدر  على  حصولها  لعدم  اجلسم 
األساسّية اّلتي تساعدها على القيام بوظائفها البيولوجّية.

UNłöŽ ‚dÞË ·U×=M�« q�UA� ÷—«uŽ
- الوجه الّشاحب، واجللد الفاقد لنضارته :يرجع شحوب 
الّتغذية  سوء  إلى  وبريقه  لنضارته  اجللد  وفقد  الوجه، 
املرّكب،   B ڤيتامني  في  ونقص  النِّحاف/الّنحفاء  عند 
وڤيتامني A، وكذلك نقص عنصر احلديد، وهذه العناصر 

ضرورّية لسالمة وصّحة اجللد.
 B ولعالج هذه املشكلة يتّم تناول األغذية الغنّية بڤيتامني
املرّكب املتوافر في: اخلميرة، الكبدة، الكالوي، العدس، 
الفواكه واخلضراوات الّطازجة. ويتّم العالج كذلك بتناول 
البندورة،  الّسمك،  املتوافر في: زيت كبد   A ڤيتامني  
الّسبانخ والبقدونس.. وال  امللوخّية،  اجلرجير،  البطاطا، 
إعطاء  فى  املهّمة  املعادن  من  احلديد  عنصر  أّن  ننسى 
تناول  إغفال  عدم  فيجب  الــوردّي..  األحمر  لونه  الوجه 
الكبدة،  األســـود،  العسل  مثل:  بــه،  الغنية  األغــذيــة 
القوانص، القلوب، الكالوي، الّلحوم، الّتمر، املكّسرات 

واخلضراوات الّطازجة. 
ومن املمكن تناول هذه الڤيتامينات على هيئة كبسوالت 

 .A املرّكب واحلديد وڤيتامني   B ڤيتامني  على  حتتوي 
ـًا. وبذلك يعود للوجه بريقه وملعانه ويصبح لونه أحمَر وردّي

- تساقط الّشعر وفقدان بريقه: هذه املشكلة يشكو منها 
لديهم  أسباب  عّدة  وهناك  الّنحفاء..  من  كبيرة  نسبة 

تؤّدي إلى مشكلة تساقط الّشعر؛ وهي:
1) املشاكل الّنفسّية: ّمما ال شّك فيه أّن حاالت االكتئاب 
والّتوّتر والقلق واألرق اّلتي عادًة تصاحب الّنحفاء تؤّثر 

عر الّصحّية، وتسّبب سقوطه. على حالة الشَّ
القلق والّتوّتر، وطمأنة  التخّلص من  بّد من  العالج: ال 
الّنحيف.. وقد يستلزم األمر بعض املهّدئات البسيطة. 

الڤيتامينات واألمالح  بعض  الّتغذية، ونقص  سوء   (2
عر، مثل ڤيتامني A، ڤيتامني  الّضرورّية لنمو وصّحة الشَّ

B املرّكب واحلديد والّزنك.
الڤيتامينات  بهذه  الغنّية  األطعمة  تــنــاول  الــعــالج: 

واألمالح الّسابقة.
الّنحفاء  عند  الّدرقّية  الغّدة  هورمون  إفــراز  زيــادة   (3

يصاحبه في بعض األحيان تساقط للّشعر.

يتّم  الهورمونّية  الّزيادة  هذه  عالج 
طريق  عــن  أو  األدويـــة  باستخدام 

اجلراحة.

UNłöŽ sJ1 WKJA� WON ÒA�« ÒbÝ
يشكو النِّحاف كثيًرا من عدم رغبتهم في تناول الّطعام 
لفترة طويلة، وأّنهم لو استمّروا طوال اليوم من دون طعام 
ال تكون لديهم قابلّية له. فما سبب هذه املشكلة؟ وما 

العالج الفّعال لها؟
الّطعام ليس مرًضا  املتعارف عليه أّن ضعف شهّية  من 
في حّد ذاته، ولكّنه يأتي نتيجة لبعض املشاكل األخرى 
الوسيلة  وتعتبر  الّطعام.  ونوع  الّنفسّية  العوامل  مثل: 
إيجاد  ثّم  الّسبب  عن  البحث  هي  الّشهّية  لفتح  األولى 
احلّل املناسب له، باإلضافة إلى اإلقالل من تناول الّشاي 

والقهوة، واإلقالع عن الّتدخني، أيًضا.
 W¹cGÒ²�«  ‰U−�  w??�  qLFð  ¨W¹cGð  WÒO	UB²š«®
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نتسيرت  في  الفخم  يونا  هار  حي  في  ــاورز»  ت «غولدن  مشروع  يقوم 
عيليت، ويتضمن خمسة مبان سكنية ذات 7-9 طوابق. وهي عبارة عن 
160 شقة سكنية، مؤلفة من -3 -4 5 غرف، وينتهاوز. وتشمل املباني 
السكنية 4 شقق في كل طابق، ولكل شقة موقف سيارة خاص وشرفة تطل 

على منظر رائع.
ويعتبر حي هار يونا من األحياء احلديثة في املدينة، وميتاز بفخامة منازله 
الرائع، حتى  النقي واملنظر  الهواء  القائمة على اجلبل مما يتيح للسكان 

ميكن مشاهدة جبل الطور وسائر جبال اجلليل وجبل الشيخ.   
وستتوفر في احلي مؤسسات جماهيرية وخدمات عامة تلبي احتياجات 
جماهيري،  مركز  شبيبة،  حركات  ابتدائية،  مدرسة  كاحلدائق،  اجلمهور، 
نادي للمسنني، قاعة للفنون، مراكز جتارية وفروع صناديق املرضى. وتقع 
إلى اجلنوب املنطقة الصناعية حاروشت ج. وفيها مراكز جتارية وشبكات 

األغذية الكبرى، ومركز مشتريات أغذية قيد اإلنشاء.
تتراوح أسعار الشقق ابتداء من 750.000 شيكل لشقة ذات 3 غرف. 
الكهربائي،  األباجور  الهامة:  العملية  التفاصيل  شقة  كل  في  وتتوفر 
مصعدين كهربائيني، ردهة فخمة وغيرها. وسيتم تسويق املشروع بواسطة 

إيالن أتياس وشركاه، تسويق مشاريع.
الهندسية  املشاريع  للتخطيط وتنفيذ  أبو راس  ع.  ع.  شركة  من  وجاء 
القائمة منذ سنني، والتي تعمل وتبادر ملشروع غولدن تاورز أنه مت خالل 

األسبوعني األوليني من التسويق بيع نحو 50 شقة.
وقال عبد أبو راس: إن غولدن تاورز هو أهم مشروع للشركة، بفخامته 
وجودته العالية ومناظره اخلالبة. وإن شركة ع. ع. أبو راس تبني مئات 
الشقق السكنية كل سنة في مناطق مختلفة من البالد، وحتظى بخبرة 
واسعة. وإن مشروع  غولدن تاورز مخصص جلميع فئات املجتمع وأطياف 

السكان.
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  UI³D�« s� dO¦J�UÐ qHD�« ”U³�≈ u¼ wFO³D�« qO*« Æm�U³�« h�A�« s� d¦�« …bŠ«Ë WI³Þ v�«
 ’Uš qJAÐ s×½Ë …—ËdC�UÐ U Î×O×� fO� «c¼ Ê« ô« Æ UI³Þ 3 ‰uI¹ s� WLŁ ¨…œôu�« bFÐ
 s� U¼bMŽ t½_ Î̈U�dŽ V³B²�UÐ √b³¹Ë …bz«“ …—«d×Ð qHD�« tÐ dFA¹ l{Ë œułË VM& b¹d½
 ¨qHD�« dNþ h×H½ Ê« w¼ …bOł W×OB½ ÆtL
' W¾�«œ …—«dŠ Wł—œ vKŽ WE�U;« lOD²
¹
 n½ô« Æd(UÐ dFA¹ t½« wMF¹ «c¼ ÊU� U Î�dŽ V³B²ð —bB�« WIDM� Ë« W³�d�« ¨dNE�« ÊU� Ê«Ë
 Ë« ·uB�« Ë« sDI�U� WAL�QÐ qHD�« «u
³�« Æœd³�UÐ dFA¹ qHD�« Ê« vKŽ ‰b¹ qÐUI*UÐ œ—U³�«
 ¡«bð—« U�Ëœ sJ1 XO³�« w� t½« v�« «uN³²½« ÆWOŽUMD�ô« WAL�ô« «u³M&Ë WOFO³D�« WAL�ô«
 qCH*« s� ¨qHD�« sÝË fID�« V
Š ¨Ãd�½ U�bMŽ ÆÎUJLÝ q�« ¡UDž ‰ULF²Ý«Ë q�« fÐö�
 XO³�« Ã—Uš ÀuJ*« ‰öš WLN� WF³I�« UC¹« ÆÎU¾�œ d¦�« ¡UDž ‰ULF²Ý«Ë Èdš« WI³Þ W�U{«

 Æ5½–ô« wDGð WF³� «Ë—U²š«Ë ¨”√d�« d³Ž lOCð qHD�« r
ł …—«dŠ s� 60% Êô
  u*« ‰UL²Š« b¹eð Ê« sJ1 w²�« ¨…bz«e�« W¾�b²�« VM& rN*« s� – qHD�« W�džË XO³�« W¾�bð
 w�«uŠ ÊuJð Ê« V−¹ w²�« …—«d(« Wł—œ h×H�  …—«d(« Ê«eO� ‰ULF²Ý« sJ1 ÆÍd¹d
�«

 ÆU³¹dIð Wł—œ 22
 WÐU�ô« qN Ò
�« s� w²�« s�U�« w¼ WIKG*« s�U�ô« – ¡U²A�« ÷«d�«Ë  UÝËdOH�« s� b¹bF�«
 «uFM²�«  ÆU¦¹bŠ  œu�u*«  qHDK�  W�Uš  ¨W¹—U−²�«   UFL−*U�  s�U�«  «u³M&  ¨UNO�  ÈËbF�UÐ
 ‚ËbM�  q¦�  v{d*«  ‰UHÞ_UÐ  Ø—U³J�UÐ  ZFðË  WIKG�  —UE²½«  ·dž  w�  ”uK'«  sŽ  UC¹«
 W�UEM�«  vKŽ  «u�dŠ«  Æd??šô«Ë  5??(«  5Ð  XO³�«  WzuNð  rN*«  s�  Æw³D�«  e�d*«  Ë«  v{d*«

ÆqHD�« ÂUFÞ« q³�Ë U�Ëœ ÿUH×K� dOOGð q� bFÐ ÊuÐUB�«Ë ¡U*UÐ s¹bO�« q
ž ∫WOB�A�«
 p�UM¼ X�«“ ôË «bł Î«dÞU� fO� ¡U²A�« œö³�« w� Ê« d�c²½ Ê« V−¹ –  XO³�« Ã—Uš ÀuJ*«
 s�  UŽU
�« Ác¼ ‰öG²Ý« qC�ô« s� ÆWHODK�« ¡U²A�« fLý UNÐ ‚dAð w²�« ÂU¹ô« s� dO¦�

 ÆÃ—U)« w� WHODK�«  U¼eM�« qł«
 p�UM¼  qHD�«  …dAÐ  ·UHł  v�«  l³D�UÐ  ÍœR??ð  b�  Ã—U??)«  w�  œd³�«Ë  `¹d�«  –  qHD�«  …dAÐ

ÆVO³D�« …—UA²Ý« V−¹ WłU(« bMŽË UN�ULF²Ý« sJ1 w²�« W�Uš  U1d�
 Y¹b(« bMŽ ·UH'UÐ »UB¹ ô Ê« rN*« s� ≠ ø÷d*«Ë œd³�UÐ qHD�« VO�« «–« Àb×¹ «–U�
 —«dL²Ýô« jI� qÐ ¨¡U*UÐ  W¹cG²�«  ‰UL�«  dE×¹Ë ©WMÝ nB½ qOł v²Š® —UG� ‰UHÞ«  sŽ
 tłu²�« V−¹ ÆUNłU²×¹ w²�« qz«u
�UÐ qHD�« œËe¹ «c¼ – VOK(« q¹bÐ ¡UDŽ« Ë« ŸU{—ùUÐ

ÆWłU(« V
Š VO³D�« v�«
 l²2 ¡U²ý ÆdOGB�« pKHÞ l� ¡UDG�« X% ”uK'« u¼ ¡U²A�« w� ¡wý qLł« d�ô« W¹UN½ w�

°lOL−K� ÁUML²½ T�«œË

 …dJ³� sÝ w� ÃöF�«ò ∫XO�ö� w� 5I¼«d*«Ë ‰UHÞú� w
HM�« VD�« WOzUBš√ ¨5J½uÝ Æœ
 …dOðË  w�  ÎUŽUHð—«  bNA½  Æ⁄uK³�«  bMŽ  WM�e*«  WO
HM�«  ÷«d??�ô«  s�  W¹U�u�«  w�  w�  bŽU
¹
 p�c�  Æw??Žu??�«  œU???¹œ“ô  Ëb³¹  UL�  W−O²½  ¨5??I??¼«d??*«Ë  ‰U??H??Þ_«  Èb??�  w
HM�«  ÃöFK�  tłu²�«
 …œU¹“  w�  ÎUC¹√  r¼U
¹  Íd??Ý_«  —«dI²Ýô«  Âb??ŽË   UýUA�«  vKŽ  ÊU??�œô«  WKJA�  r�UHð  ÊS�
 vKŽ  UŠö�ô« WOKLŽ bFÐ U*  XO�ö�  «œ«bF²Ý« —UÞ≈  w� å‰UHÞ_«  Èb�  WO
HM�«  q�UA*«
 .bI²� 5²FÝ«ËË 5ðb¹bł 5ðœUOŽ Ÿu³Ýô« «c¼ XO�ö� X×²²�« ¨WO
HM�« W×B�« 5½«u�
 w�  Êu??�—√  XO�ö�   «œUOŽ  V½Uł  v�≈  ÊUðœUOF�«  qLFð  Æ5I¼«d*«Ë  ‰UHÞú�  w
HM�«  ÃöF�«
 WŠU
0   U×D
�  XO�ö�   dłQ²Ý«  UN²�U�«  qł√  s�  Æ u¹d�  w�  qOzuLý   U¹d�Ë  UHOŠ
 W¾OÐ  U¼œu
ð  WLLB�   «œUOŽ  »UFO²Ýô  vM³*«  WLzö�  X9Ë  ¨UNM�  qJ�  ÎUFÐd�  Î «d²�  250
 s� —b� vB�QÐ `L
ðË »UF�QÐ  …œËe� —UE²½«   ôU� l� ¨WzœU¼ Ê«u�QÐ  ¨W×¹d�Ë …œËœË
 qJAÐ  qLFð  w²�«   «œUOF�«  qGA¹  ÆwŽUL'«  ÃöFK�   UŽU�  ¡UA½≈  -  p�c�Ë  ¨WO�uB)«
 ”dL²�Ë q¼R� u¼Ë  ôU−*« s� b¹bF�« w� hB�²� r�UÞ ¡U
*«  UŽUÝ v²Š q�«u²�
 wJ
ðËdždOý UM¹—U� …—u²�b�« Æ‰UHÞö� WO
HM�« W×B�« ‰U−� w� 5MŁ« 5OzUBš« rC¹Ë
 qO¼Qð vKŽ sKBŠ ¨ÊU²OŽUL²ł« ÊU²K�UŽË ÊU²O
H½ ÊU²OzUBš« ¨5J½uÝ UO½uÝ …—u²�b�«Ë
 Î «œbŽ XO�ö� XL{ 5ðœUOF�« ÕU²²�« »«d²�« l�Ë Æ5I¼«d*«Ë ‰UHÞ_« ÃöŽ ‰U−� w� w�U{≈

Æ5'UF²*« ‰U³I²Ý« vKŽ UNð—b� …œU¹“ qł√ s� UNL�UÞ œ«d�_ d³�√
∫XO�ö� w� ‰UHÞö� …dO³� WO
H½ WOzUBš« ¨5J½uÝ UO½uÝ …—u²�b�« `{uð

 ÊUJ�ô«  —b�  dJ³�  qJAÐ  WO
HM�«   UÐuFB�«  hO�Að  ·b¼  UNMOŽ«  VB½  …œUOF�«  lCð
 w
H½Ë  włu�uOÐ  ÃUNM�  o??�Ë  VÝUM*«  ÃöF�«  b¹b%Ë  ¨qHD�«  …UOŠ  s�  …dJ³�  sÝ  w??�Ë
 dOAð W¦¹bŠ  UÝ«—œ vKŽ ÃUNM*« «c¼ bL²F¹ Æ UBB�²�« œbF²� r�UÞ b¹ vKŽ wŽUL²ł«Ë
 WO
H½   UÐ«dD{«  —uDð  w�  V³
²ð  Ê√  sJ1  ‰UHÞô«  u/  ‰öš  WO
HM�«  WÐU�ô«  Ê√  v�≈
 Î «bł WFÝ«Ë UNłöŽ sJ1 w²�« WO
HM�«  UÐuFB�« WKOJAð Æ⁄uK³�« sÝ w� rN¹b� W¹—uFýË
 „uK
�«   UÐ«dD{«Ë  ¨»U¾²�ô«Ë  ¨dðu²�«  ÃöŽ  UMMJ1  YOŠ  Æ…UO(«   ôU−�  lOLł  rCðË
 …œbF²�  ‰UJýQÐ  qHD�«  Èb�  dNEð   UÐ«dD{ô«  Ác¼Ë  ÆeO�d²�«Ë  oDM�«   UÐ«dD{«  p�c�Ë

ÆWHK²�*« Á—uDð qŠ«d� o�Ë
 v�≈  dOAð  ¨wÐdG�«  qOK'«Ë  UHOŠ  WIDM�  w�  XO�ö�  …d¹b�  ¨«dO³ý  sŠ  „U�  …—u
O�Ëd³�«
 Ác¼  sJ9  w??¼Ë  WFÝ«Ë   UFL²−*  ‰u�u�«  qNÝË  ÎULN�  Î «œ—  qJAð  …b¹b'«   «œUOF�«  Ê√
 …œu'« WO�UŽ  U�bš vKŽË wMN� r�UÞ b¹ vKŽ w
HM�« ÃöF�« vKŽ ‰uB(« s�  UFL²−*«
  «uMÝ ‰«uÞ …bz«d�« X½U� XO�ö� ÆÃöF�« ÕU$ “eF¹ U2 nDK�«Ë œu�« U¼œu
¹ W¾OÐ w�
 o¹œUM� WO�ËR
� Ã—Uš W�b)« Ác¼ X½U� ULMOŠ v²Š ¨WO
HM�« W×B�«  «œUOŽ ÂUE½ w�

 W�b)« d¹uD²Ð UML� ¨cOHM²�« eOŠ  ö¹bF²�« ‰ušœ l�Ë Êü« Æv{d*«
 WHOFC�«Ë WÝU
(«  UFL²−*« w� ÎU�uBš ¨U½U{d* WO
HM�« WO¼U�d�« dO�u²� dO³� qJAÐ
 d¹uDð …dO
� w� WO�U{« …uDš u¼ …b¹b'«  «œUOF�« ÕU²²�« ÆWO
H½ q�UA� tł«uð w²�«Ë

ÆWIDM*« …d¹b� qL& UL� ¨ U�b)« Ác¼

 s??�  ¨  ACE≠ Autodepot  W??J??³??ý   X????�U????�
 Í—U??−??²??�«  l??L??−??*«  Ÿd???�  qIMÐ  ¨  «d??²??J??�«  WŽuL−�
 b¹b'«  Í—U−²�«  lL−*«  v??�«  qOzuLý  ÊU??ł  s??�
 Êu�«  —Ëœ  s�  “FASHION  dLOý  5Ž  Êu�«”
 2 ?�« w�«uŠ mKÐ —UL¦²ÝUÐ ¨dLOý 5Ž fðu³O�Ë
 WŠU
� vKŽ ÊuJOÝ b¹b'« ŸdH�« ÆqJOý ÊuOK�
Au≠ Ë ACE  u½UŠ qLAOÝË lÐd� d²� 2000

Ætodepot

 b¹b'«  ACE  Ÿd�  5Ð  wFO³Þ   q�«uð  Íd½  s×½  “∫‰U�  WJ³A�«  ÂUŽ  d¹b�  ¨U??½Ë“  pO
²¹«
  U�—U*« ¡«dý bMŽ W�Uš WÐd& ÷dF¹ Íc�« ¨dLOý 5Ž w� b¹b'« q¹U²Ý n¹ö�« lL−�Ë
 v�«  rN�u�Ë  qON
²�Ë  UMMzUÐe�  b¹bł  u¼  U�  q�  ÂbIM�  UMFÝuÐ  U�  q�  ‰c³½  s×½  Æ…b??z«d??�«
 ÂUF�« w� «d²J�« WJ³ý WOJK0 X×³�« Ê« cM� dL²
� —uDðË dO³� u/ w� WJ³A�«” Æ“UMŽËd�
 v�« ‰UI²½ô« Ê« l�u²½ s×½ ¨2015 ÂUF�« w� …b¹bł WOÝUO� U�U�—« XIIŠ UN½«  v²ŠË 2012

U½“Ë« ·U{« Æ“ACE WJ³ý —uDð —«dL²Ý« w� r¼U
OÝ b¹b'« Í—U−²�« lL²−*«
 WKOJAð ÷dFðË WB²�� U�U
�« qLA¹ “FASHION” dLOý 5Ž Êu�«” w� b¹b'« ŸdH�«
 ¨WO�eM*«   «Ëœô«  ¨WAL�ô«  r
�  q¦�  ¨oz«b(«  ¨‰“UMLK�  ‰uK(«  s�  …œu??'«  WO�UŽË  …dO³�
 ‰eM*«  Ã—U??šË  oz«b(«  r
�  ¨…dJL
�«Ë  ÂUL(«  ¨ÀU??Łô«  ¨…—U??½ô«  r
�  ¨WOzUÐdNJ�«   «Ëœô«

ÆÂU
�ô« s� U¼dOžË
 U�U
�«  qLA¹Ë  Autodepot  WJ³A�  b¹bł  Ÿd�  ÕU²²�«  `L−*«  w�  -  ¨  p�–  v�«  W�U{ôUÐ
 GPS  …eNł«  ¨ «—U??Þ«  ¨qOGAð  WLE½«  ¨ÊU??¼œ  ¨ u??¹“  ¨—UOž  lD�  ¨q¦�   «—UO
�UÐ  WB²��
 Í—u�  VO�d²Ð  eOL²¹  Autodepot  Ê«  d�cÔ¹   ÆU¼dOžË  …—UO
K�  DVD  …eNł«  ¨…—UO
K�

ÆŸËdH�« w� ŸU³ð w²�«  «Ëœô«Ë  U−²MLK�
 Autodepot  ?� UŽd� 16Ë ACE ?� UŽd� 29 UN¹b� ¨«d²J�« W�dý UNJK9 w²�« ¨ACE WJ³ý

Æœö³�« ¡U×½« lOLł w� …dA²M�

  —u??žu??O??�« W¾� l?? ÒÝu??ð ”Ë«d??²??ý t??½u??½«œ
 q²Š« Íc�« 5ðËd³�« åb½dðò ‰ q(« dÒ�uðË
 w�  …d??�  ‰Ë_  ÆWOJ¹d�_«  …b×²*«   U??¹ôu??�«
 r²OÝ Æ5ðËd³�UÐ ÒwMž  —užu¹ – qOz«dÝ≈
 ÆPRO  t??½u??½«œ  r??Ý≈  X??%  Z²M*«  o¹u
ð
 vKŽ  Íu²%   U−²M�  4  qLA²Ý  WK
K
�«
 w�UÐ s� d¦�√ 5ðËdÐ 35%≠120% w�«uŠ

ÆW¾H�« w�  —užuO�«
 r
�  …d???¹b???�  ¨f???¹U????ç  ≠—ËU³MHOý öOz—√
 ” ∫   ‰uIð  ¨”Ë«d??²??ý  V�U×�  w�  o¹u
²�«

 w� ÎW�UšË ¨r�UF�«  w� œułu*« dO³J�«  5ðËd³�«  åb½dðò …dOš_«  «uM
�« w� UMB�ý bI�
 Êu¦×³¹  s¹c�«  d¦ ÔJ�«  5JKN²
LK�  w�U¦*«  q(«  d³²Fð  …b¹b'«  WK
K
�«  Æ…b×²*«   U¹ôu�«
 s¹c�«  U ÎC¹√  rNM�Ë  ¨5ðËd³K�  w�uO�«  rN�öN²Ý«  ‰UL�ù  WŠU² Ô�Ë  W×¹d�  ¨…c¹c�  qz«bÐ  sŽ
 ¨W{U¹d�«  ‰U−�  w�  W¹cGð  wzUBš√  ¨n¼ô  dO¾¹   ÆåtŽ«u½√  vKŽ  w½b³�«  ◊UAM�«  ÊuÝ—U1
 bFÐ   ö??C??F??�«  qO¼Qð  vKŽ  b??ŽU??
??¹Ë  r??
??'«  w??�   ö??C??F??�«  ¡UM³�  rN�  5??ðËd??³??�«ò  ∫‰u??I??¹
 w²�« WO�uO�« 5ðËd³�« W³
½ s� 15≠20%  vKŽ Íu²×¹ PRO t½u½«œ ÆWO½b³�«  UÞUAM�«
 ¨”Ë«d²ý tðdł√ Y×Ð V
×Ð Æå5ðËd³K� UÎO�U{≈ Î «—bB� d³²F¹ «c�Ë pKN²
*« UNÐ `BM¹
 WO½bÐ  UÞUAMÐ Êu�uI¹ rN½QÐ rN
H½√ Êu�ÒdF¹ ‚u� U�Ë 18 qOł ¡UMÐ√ s� 62% Ê√ 5³²¹
 w�  «d� ÀöŁ p�– ÊuKFH¹ rN½QÐ Êu�uI¹ rNM� 37%   ¨Ÿu³Ý_« w� …bŠ«Ë …d� q�_« vKŽ
 Ë s¹dL²�« bFÐ q�_« vKŽ ÊËœU²F� rN½QÐ Êu�uI¹ 81% ¨5Ð—b²*« 5Ð s� Æq�_« vKŽ Ÿu³Ý_«

Æ öCF�« wM³¹Ë Í ÒuI¹ 5ðËd³�« ‰ËUMð ÊQÐ ÊËbI²F¹ ≠78%
 ∫WO�UŽ WOz«cž rO� vKŽ Íu²×¹  —užu¹ u¼ PROt½u½«œ

 w�  …œułu*«   —užuO�«  Ÿ«u½QÐ  W½—UI�  5ðËd³�«  s�  WO�UŽ  W³
½  vKŽ  Íu²×¹   —užuO�«
Æ©d¦�√ 5ðËdÐ 35%≠120%® ‚u
�«

 Æ…œu'« ozU� 5ðËd³�« s� WO�UŽ WÒOL� vKŽ Íu²×¹
 ÊËbÐË jI� VOK(« s� WOFO³Þ WOKLŽ WDÝ«uÐ ÁeO�dð r²¹  PRO t½u½«œ w� 5ðËd³�« q�

Æ ©”Ë«d²ý t½u½«b� W¹dBŠ  WOłu�uMJð® wł—Uš å¡«dŁ≈ò
Æ©6K�UÐ 2.9% ¨WN�UH�UÐ 2.4%® UÎO³
½ WKOK� s¼œ W³
½ vKŽ Íu²×¹

Æ w�U{≈ dJÝ vKŽ Íu²×¹ ô 6� PRO t½u½«œ
 WI³Þ l�  —užu¹Ë 6�  —užu¹ ∫5½Ëd³�UÐ WOMž  U−²M� 4 qLAð PRO t½u½«œ WK
KÝ
 WFÝ«Ë wN� ¨eÒO2  —užuO�« ”Q� qJý  ÆŒušË ÍÒdÐ  uð ¨”U½U½√ rFDÐ ŸUI�« w� WN�U�
 w�  …b??z«d??�«   U�—U*UÐ  W�U)«  WO{U¹d�«  fÐö*«  s�  ¡U×¹SÐ  UNLOLBð  -Ë  q�ú�  qNÝË

ÆÂ«dž 150 ∫WF
�« Ær�UF�«
øUNÐ v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL� w¼U�

 —ÒbIð rOK
�«  h�AK� 5ðËd³�«  „öN²Ýù ©DRI®  WO�uO�«  WOLJ�«  ¨W×B�« …—«“Ë V
×Ð
 56 v�≈ ÃU²×¹ jÝu²� qł— ∫Í« Æ5G�U³�« ‰Ułd�«Ë ¡U
M�« Èb� rGJK� 5ðËdÐ Â«dž 0.8 ?Ð
 70  Ê“Ë  V
×Ð®  –  5ðËdÐ  Â«d??ž  46  v??�≈  ÃU²%  WDÝu²�  …bOÝ  qÐUI*UÐË  5ðËdÐ  Â«d??ž
 ÀU×Ðú� UI�ËË Æ©«ÎbŽU�Ë 14dLFÐ ¡U
MK� rG� 57.5 Ë ‚u� U�Ë 19  dLŽ s� ‰UłdK� rG�
 s� d³�√ 5ðËdÐ WOLJ� Î…œUŽ ÊułU²×¹ WO½bÐ  UÞUAMÐ Êu�uI¹ s¹c�« ’U�ý_« ¨W¹d¹d
�«
 V
×ÐË tðu�Ë V¹—b²�« Ÿu½ vKŽ n�u²¹ «c¼Ë ¨ öCF�« vKŽ ÿUH×K� UNÐ v�u*« WOLJ�«

Æw×B�« rNF{Ë
 vKŽ Íu²×¹ 6� PRO t½u½«œ  —užu¹ ¨ÁöŽ√ …—u�c*«  UODF*«Ë DRI ?�«  UO�u²� UÎI�ËË
 s� 20% ≠ Ë jÝu²*« Ê“u�UÐ ¡U
MK� UNÐ v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL� s� ≠25% w�«uŠ

 Æm�UÐ qO−ÐË jÝu²*« Ê“u�UÐ ‰UłdK� UNÐ v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL�
 ¡U
M� UNÐ v�u*« WO�uO�«  5ðËd³�«  WOL� s� 22%  qJAð WN�U� WI³Þ vKŽ PRO  t½u½«œ
 qOł w� jÝu²*« Ê“u�UÐ ‰UłdK� UNÐ v�u*« WO�uO�« WOLJ�« s� 18% ≠Ë jÝu²*« Ê“u�UÐ
 qOł ‚u� U� ¡U
MK� rG� 57.5 Ë ‚u� U�Ë 19  dLŽ w� ‰UłdK� rG� 70 Ê“Ë V
×Ð® m�UÐ
 ‰UłdK�Ë 14 qOł s� ¡U
M�« Èb� 5ðËd³�« „öN²ÝUÐ oKF²ð UNÐ v�u*« WO�uO�« WOLJ�« Æ©14
 ¨5ðËd³�«  „öN²Ý«  …œU¹e�  WO�uð  qJAð  ô  …—u�c*«  —u�_«  ¨‰«uŠ_«  q�  w�  Æ19  qOł s�
  UÞUAM�«Ë  V¹—b²�«  Ÿu??½  V
×Ð  `zUB½  vKŽ  ‰uB×K�  W¹cGð  …dO³š  …—UA²Ý«  V−¹

ÆÊ“«u²� wz«cž ÂUE½ l{u�Ë WO½b³�«

 w�  ÊuHþu*«  bÒM&  ¨qO²M�d�  pMÐ  UNÐ  eOL²¹  w²�«  bO�UI²�«  s�  UÎ�öD½«Ë  …œUF�«  vKŽ  UÎ¹dł
 Íd¹b� 5Ð W�d²A� …—œU³0Ë ÆlL²−*« `�UB�  UO�U ÒF� …bŽ «uLE½Ë W�—U³*« œUOŽ_« …d²�
 ÈdI�«Ë  «bK³�«Ë Êb*« w�  UO�U ÒF� …bŽ XLO�√ UJŽË …d�UM�« w²IDM� w� qO²M�d� wHþu�Ë
 bŽU
�Ë …d�UM�« WIDM� d¹b� ÂU� ÆoÞUM*« Ác¼ w� pM³K� lÝ«u�« —UA²½ù« ‰öG²Ý« ‰öš s�
 5M
*«Ë ‰UHÞ_«  …—U¹eÐ pM³�« w� 5Hþu*« W�—UA0 ¨wMOÐœ ÷U¹— bO
�« ¨ÂUF�« d¹bLK� ‰ ÒË√
 s�  W�ÒbI�  U¹«b¼  rNðözUŽ  œ«d??�√  vKŽË  rNOKŽ  «u??Ž“ËË  WM¹b*«  w�  WŁö¦�«   UOHA²
*«  w�
 WOz«cž  œËd??Þ  nOKGðË  lL'  ¨ÂU??Ž  q�  q¦�  ¨«ËbÒM&  w
Ozd�«  …d�UM�«  Ÿd�  uHþu�  ÆpM³�«
 uHþu�  ÆWO
�Ë–uŁ—_«  WOHAJ�«  W�d(«  l�  ÊËUF²�UÐ  …—u²
*«   özUF�«  vKŽ  UNF¹“uðË
 ”√—Ë  …bO−*«  œUOŽ_«  W³ÝUM0  r¼Ëb¹UŽË  …bK³�«  wÒM
�  vKŽ  U¹«bN�«  «u??Ž“Ë  Êu³KOŽ  Ÿd�
 ÆqO²M�d� pMÐ W¹UŽdÐ …d�UM�« W�U¹ »öÞË w�U¼_  ôUH²Š«Ë  UO�U ÒF� rOEMð - b�Ë ÆWM
�«
 œöO*« …d−ý …¡U{≈ qHŠ w� «u�—Uý 5Hþu*« r�UÞË ‘UÐuý dONÝ …bO
�« ¨ŸdH�« …d¹b�
 Ÿd³²�«Ë  «uŽÒd³ðË  «uFLł  ‰U
�≈  Ÿd�  uHþu�  Æ5KH²;«  vKŽ   U¹uK(«  «u??Ž“ËË  …bK³�«  w�
 vKŽ  UÎÐuÝUŠ  87  l¹“uð  -  U ÎC¹√  ÊUŽdÞ  w??�Ë  Æ…—u²
*«   özUFK�   UO½UDÐË  ¡w??�«b??0
 WIDM�  d¹b�  ÆœuLŠ  ÍR�  bO
�«  ¨ŸdH�«  d¹b�  W�—UA0  qH(«  rO�√  b�Ë  ¨…bK³�«  w�  »öD�«
 ∫‰U�Ë rNð—œU³� vKŽ 5Hþu*« dJý ¨wMOÐœ ÷U¹— bO
�« ¨ÂUF�« d¹bLK� ‰ ÒË√ bŽU
�Ë …d�UM�«
  UO�U ÒFH�«  lOLł Ê√ –≈  Æ¡UL²½ùUÐ dO³� —uFýË U{— qJÐ  UO�U ÒFH�«  ÁcNÐ «u�U� ÊuHþu*« ò
 U½bFÝ b�Ë ¨ÕUOð—ù«Ë U{d�UÐ dFA½ UMFOLł ÆtF�Ë tO� ÊuKLF¹ Íc�« lL²−*« `�UB� X½U�
 s×½ l³D�UÐ ÆbOF�«  rN²�—UA�Ë WIDM*«  w� w�U¼_« »uK� v�≈  —Ëd
�«Ë ÕdH�«  ‰Ušœù «Îbł
 w¼ lL²−*« `�UB�  UO�U ÒFH�« ÆWF²2 bOŽ …d²� ¡UCI� 5łU²;« U½bŽUÝ UM½_ «Îbł ¡«bFÝ

ÆåUMð—ËdOÝË U½œułË s� ¡eł
 wK;«  fK−*«  l�  ÊËUF²�UÐ  ¨r�UÝuÐ√  w½uŽ  bO
�«  ¨WIDM*«  d¹b�  —œU??Ð  UJŽ  WIDM�  w??�Ë
 r
I�  …—U¹eÐ  pM³�«  wHþu�Ë  WO
�Ë–uŁ—_«  WHzUD�«  W�—UA0Ë  WO
�Ë–uŁ—_«  W
OMJK�

ÆœUOŽ_« W³ÝUM0 v{d*« vKŽ U¹«bN�« «uŽ“Ë YOŠ ¨U¹—UN½ vHA²
� w� ‰UHÞ_«
 UOKF�  Ÿd�  d¹b�  ¨W
OLš  f½—u�Ë  r�UÝ  uÐ√  w½uŽ  bO
�«  UJŽ  WIDM�  d¹b�  s�  …—œU³0Ë 
 XO³�  …—U¹eÐ  s¹UDý—uÐ  w�uý  bO
�«  ÂUF�«  d¹b*«  W�—UA0Ë  ŸdH�«  w�  5Hþu*«  r�UÞË

ÆXO³�« w� qLF�« r�UÞË 5M
*« vKŽ U¹«bN�« «uŽ“ËË UOKF� w� å —uH²½u� W�U�√ò 5M
*«
 vKŽ œÒbýË 5M
*« XOÐ w� 5Hþu*« r�UÞ dJýË ¨…—U¹e�« s� « ÎdO¦� dŁQð s¹UDý—uÐ bO
�«

ÆlL²−*« l� W�öF�« oOŁu²�  «—U¹e�« Ác¼ q¦0 ÂUOI�« WOL¼√
 s�  »ö??Þ  vKŽ  UÎÐuÝUŠ  56  l¹“uð  t�öš  -  qHŠ  U×Oýdð  w�  rO�√  œU??O??Ž_«  dNý  ‰ö??šË
 sL{ qO²M�d� pMÐ tO�  „—UA¹ Íc�«  åb�Ë qJ�  »uÝUŠò ŸËdA� sL{  uKF�Ë U×Oýdð
  uKF�  W¹bKÐ  fOz—  W�—UA0  qH(«  rO�√  b??�Ë  ÆlL²−*«  `�UB�  UNLEM¹  w²�«  tðUO�U ÒF�
 WOFL'  W�UF�«  …d¹b*«  ¨Íd??Ýô  —u¾O�   bO
�«  t³zU½Ë  ¨◊u³ŠuÐ  u�uKý  bO
�«  ¨U×Oýdð
 bO
�«  qO²M�d�  pMÐ  qÒ¦�  b�Ë  ÆrNðözUŽË  »öD�«  ¨dO9  w??�—Ë√  …bO
�«  åb�Ë  qJ�  »uÝUŠò

 ÆpM³�« rÝSÐ »öD�« QM¼Ë qH(« w� ÀÒb% Íc�« ¨U×Oýdð Ÿd� d¹b� Ê«u¼— w�“
 qO²M�d� pM³� ò ∫‰U�Ë ¨ UO�U ÒFH�« Ác¼ WOL¼√ vKŽ œÒbý UJŽ WIDM� d¹b�¨r�UÝ uÐ√ w½uŽ bO
�«
 l�  «uM
�« …œÒbF²�Ë WIOLF�« UM²�dF� u¼ U½eÒO1 U� ÆtÐ qLF¹ Íc�« lL²−*« l� W�d²A� WG�
 …bÒOł WOB�ý W�öŽ ¡UMÐ w� —Ëœ s� UN� U* W�dF*« ÁcN� …dO³� WOL¼√ w�u½ s×½Ë ¨lL²−*«

Æ åUM�uŠ s� lL²−*«Ë UMMzUÐ“ l�

∫qOz«dÝ≈ v�≈ qB¹ UJ¹d�√ q²Š« Íc�« 5ðËd³�« “b½dð”
  —užu¹ – PRO t½u½«œ oKDð ”Ë«d²ý t½u½«œ

tŽu½ s� b¹d�Ë wMž ZO
MÐ 5ðËd³�UÐ ÒwMž

 Î«b¹bł ÎUŽd� `²²Hð ACE≠ Autodepot WJ³ý
“dLOý 5Ž” w�

Âö
Ð ¡U² ÒA�« “U²$ nO�
„öOLOÝ s� `zUB½ b¹bł qHÞ l� 

 ørN�UHÞ_ ÷UH(« q¼ô« —U²�¹ nO�
 ZzU²½ qC�« vKŽ XKBŠ  Life babyßs  U{UHŠ

 ·UH'«Ë ’UB²�ô«

‰UHÞ_UÐ r²NðË dFAð XO�ö�
 ‰UHÞú� w
HM�« ÃöF�« .bI²� 5ðdO³� 5ðœUOŽ `²²Hð XO�ö�

Æ u¹d�Ë UHOŠ w� 5I¼«d*«Ë

 ÂUOI�«Ë ¡UDF�« …dO
� ÊuK�«u¹ qO²M�d� pMÐ uHþu�
U ÎC¹√ œUOŽ_« …d²� w� lL²−*« `�UB�  UO�U ÒFHÐ





382016 w½U¦�« Êu½U� 22 WFL'«

 vKŽ WK�UŠ ¨  UÐU�Š …Ød¹b� »uKD� «dO½u³½uÐ  ö×� WJ³A�
ÆW×¹d� qLŽ ◊Ëdý Æ…d³š l� qCH� ¨1´2´3  UÐU�Š …œUNý

samer≠mah@hotmailÆcom v�« WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹

 »uKD�
�U�U�� …Ød�b�

2016 —«–¬ 13≠18   …¡U{ù«Ë ¡UÐdNJK� w�Ëb�«  —uHJ½«d
 ÷dF�
Light´Building

 q� …d???� W??O??½U??*_«  —u??H??J??½«d??
 W??M??¹b??� b??N??A??ð
 WŽUMB�  w??*U??Ž  ÷d??F??�  d??³??�√  œU??I??F??½«  5²MÝ
 Àb(« UC¹√ d³²F¹ Íc�«Ë ¡UÐdNJ�«Ë …¡U{ù«
 WO²O³�«  …¡U??{ù«Ë  ¡UÐdNJ�«   ôU−�  w
  r??¼_«

 ÆWO³²J*«Ë WOŽUMB�«Ë
bŠ«Ë ÷dF� w
 ¡UÐdNJ�« r�UŽ

 wI²Kð ¨Âb� …d� VFK� 50 ‰œUFÔð WŠU�� vKŽË
 W�dý Light´Building 2500 ÷dF� w

  ôU−� w
 dO³šË wMN� 210¨000 s� d¦�√Ë
  UŽd� dš¬ vKŽ ·dF²K� …¡U{ù«Ë ¡UÐdNJ�«
 Èu??²??�??� v??K??Ž W??ŽU??M??B??�« Ác????¼  «—U????J????²????Ð«Ë
 Â«b²Ýô«  WÐd&Ë  UOłu�uMJ²�«Ë  ¨rOLB²�«

 ÆW¾O³�« vKŽ WE
U;«Ë
 5Ð U???� b??I??F??M??O??Ý Íc?????�« ÷d???F???*« w???
 „—U????A???? Ô¹

 q�Ë  U¹d¦�«Ë  «—ułUÐ_«Ë `OÐUBLK�  WFMBÔ� W�dý 1000  w�«uŠ ¨2016  —«–¬  13≠18
  UOMIð  Àb??Š√  W�dý 1000  s� d¦�√  ÷dF²Ý ÊUJ*«  fH½ w
Ë ÆÈd??š_«  …¡U??{ù«  ÂU�ł√
 v�≈ W
U{ùUÐ ÆUNŽ«u½√ nK²� vKŽ W¾O³K� WI¹bB�«Ë WO�c�« …¡U{ù«Ë …¡U{ù« UOłu�uMJðË
 lO−MðË qON�ð v�≈ ·bNð WO�– WOłu�uMJð ‰uKŠË …b¹bł rO�UBð …d� ‰Ë_ ÷dFÔ²Ý p�–

 ÆW�UD�« Â«b²Ý«
 WOł—U)«  …¡U{û�   UOMI²�«Ë  ‰uK(«  Àb??Š√  sŽ  nAJ�«  UC¹√  qLAOÝ  w*UF�«  ÷dF*«
  UŠU�*«Ë  Ÿ—«uA�«  …¡U??{≈  v�≈  W
U{ùUÐ  …dO³J�«   U²
ö�«Ë  w½U³*«  …¡U??{ù  WBBÔ*«Ë
 Â“«uK�«Ë   «bF*«  WŽUM�  ‰U−�  w
  U�√  ÆW¹—U−²�«  © UM¹dðUH�«®  ÷dF�«   UNł«ËË  W�UF�«
 h×H�«Ë WÐU�d�« …eNł√Ë  U½U Ò�_«Ë qÐ«uJ�«  «—UJ²Ð« ÀbŠ√ vKŽ —«Ëe�« lKDOÝ WOzUÐdNJ�«

 ÆtÐUý U�Ë
W¹œUB²�«Ë WO�œ¬≠Ëd²J�≈ …¡U{ù«

 Ê√  ·ËdF*« s�Ë Æw�HM�«Ë wKIF�«Ë Íb�'« ÊU�½ù« —uD²� UOÝUÝ√ Îö�UŽ ¡uC�« d³²FÔ¹
 Ác¼ Æt²×�Ë ÊU�½ù« Ã«e� vKŽ b�R� dOŁQð ¨UOŽUMD�« Ë« ÊU� UOFO³Þ ¨tðu�Ë ¡uC�« W³�½
  U�uEM� d¹uD²Ð WIKF²Ô*«  «—UJ²Ðô« ÀbŠ√ UC¹√ Light´Building ÷dF� ÂbIÔ¹ WM��«
 s�U�√ w
 W�Uš ¨UC¹√  UðU³M�«Ë Ê«uO(«Ë ÊU�½ù« …bzUH� wFO³D�« ¡uC�« w�U Ô% …¡U{≈
 ¡uC�«   UŽUÝ  w
  `ý  s�  w½UFÔð  w²�«  oÞUM*«  w
   «c??�U??ÐË  ¨”—«b???*«Ë   UOHA²�*«  q¦�
 ÆŸu{u*« ‰uŠ qLŽ  Uý—ËË  «d{U×Ô� UC¹√ ÷dF*« qLAOÝ ‚UO��« «c¼ w
Ë ÆwFO³D�«

—uM�« WL�UŽ  —uHJ½«d

 qLłQÐ  —uHJ½«d
 WM¹b� s¹e²ð ¨tÐ Êu�—UAÔ¹ s¹c�« —«Ëe�« ·ô¬  U¾�Ë ÷dF*UÐ Î¡UH²Š«Ë
 W�UF�«  w½U³*«Ë  —u??�??'«  vKŽ  W�Uš  …¡U???{≈  l??{Ë  r²¹  YOŠ  ¨WOzuC�«   U??{«d??F??²??Ýô«
 qLŽ  UŽUÝ ¡UN²½« bFÐË ÆLUMINALE vL�Ôð W�Uš WO�UH²Š« w
 UNð¡U{≈Ë W�U)«Ë
 5¹—ULF�Ë 5½UM
 rCð WOMN�Ë WOŠUOÝ  ôuł w
 W�—UA*« —«Ëe�« ÊUJ�SÐ ÊuJ¹ ÷dF*«
 vKŽ  ·UAJ½ô«Ë  Í—U−²�«  pÐUA²K�  Èd??š√  W�d
  ÊuJ²�  ¨r�UF�«  ¡U×½√  lOLł  s�  ¡«d³šË
 w
 …dA²M*« rŽUD*«  U¾� w
 ¡UAF�« ÂUFÞ ‰ËUMð rŁ s�Ë ¨÷dF*« «c¼ w
 WM�UJ�« ’dH�«

 Æ UÐËdA*«Ë  ôu�Q*« s� »UÞË c� U0 —«Ëe�« dE²Mð w²�«Ë WM¹b*«
wwwÆlight≠buildingÆmessefrankfurtÆcom ∫ U�uKF*« s� b¹e*

talbar@talbarÆcoÆil     0775621900  ∫U¹bO� —UÐ ‰UÞ

 ¨åøp�cÐ ¡b³�« V−¹ v²�ò ∫Êu�¡U�²ð rJ½√ Òpý ô rJKHÞ vKŽ …b¹bł W¹cž√ ÷dŽ WKŠd� w

 ¨åøfJF�UÐ Â√ t�«uH�« rŁ s�Ë ôË√ —UC Ô)« t� ÂÒbI½ q¼ò ¨åø√b³½ Ê√ s�×²�Ô¹ W¹cž√ WÒ¹QÐò

Æ…b¹bł W¹cž√ .bI²Ð ¡b³�« bFÐ v²ŠË ¨åøô Â√ …bOBF�« t� ÂÒbI½ q¼ò
 `zUB½ 10  rJO�≈ ¨tÔI ÔB³¹Ë qÐ q�_« i
d¹ rJKHÞ Ê√ … Òd� s� d¦�√ ÊuEŠöð r²M� l³D�UÐ

∫d¦�√ W�uN�Ð WKŠd*« Ác¼ w ÒDð w
 rJðbŽU�*
ø¡b³�« V−¹ v²�

 qHD�«  Èb??Ð√  «–≈Ë  ¨UÎ³¹dIð  WMÝ  nB½  qOł  w??
  qHDK�  WK ÒLJ�  W??¹c??ž√  .bI²Ð  ¡b??³??�«  q ÒCHÔK¹
 ÂUFD�« u×½ t¹b¹ Òb� vKŽ …—b� ÆrOI²�� l{Ë w
Ë UÎ²ÐUŁ tÝ√— ¡UIÐ≈  ∫q¦� ¨p�c� « Îœ«bF²Ý≈

Æt½u�ËUM²ð Íc�« ÂUFD�UÐ ÂUL²¼«Ë ‰uC
 —UNþ≈Ë tL
 v�≈ t�Ušœ≈Ë
ø¡b³�« V−¹ W¹cž√ WÒ¹QÐ

  UO�uIÐ  ¨„ULÝ√  ¨Âu??(  ¨t�«u
  ¨—UC Ôš  ∫w¼  qHDK�  UN1bI²Ð  `BM¹  w²�«  v??�Ë_«  W¹cž_«
Æb¹b(UÐ …“ÒeF*« ‰UHÞú� »u³Š bzUBŽË

…Òd� Òq� w
 b¹bł ¡«cž
 œUO²Žô«Ë ·ÒdF²�« qHDK� vÒM�²¹ wJ� ¨…d� q� w
 jI
 bŠ«Ë b¹bł ¡«cž ÷dFÐ ¡b³�UÐ `BMÔ¹
 s� «uM ÒJL²²� ÕU³ ÒB�«  UŽUÝ w
 W¹cž√ tOKŽ «u{dŽ≈ ¨p�c� Æ…bŠ vKŽ b¹bł rFÞ q� vKŽ
 qF
 U ÎC¹√ rN*« s� Æt� WÒOÝU�Š t¹b� błuð ô t½√ s�Ë b¹b'« ¡«cG�« vKŽ tKF
 œËœ— WFÐU²�

Æ« ÎdO¦� U ÎFzUł fO�Ë UÎzœU¼ ¨U ÎEI¹ ÊuJ¹ U�bMŽ p�–
5ðu�Ç?�«

 .bIð  ŸuM2 p�c�Ë ¨« Îb??ł …d ÒJ³�  sÝ w
 5ðu�Ç?�«  vKŽ qHD�«  nA� sŽ ŸUM²�ùUÐ  `BMÔ¹
 q³� ©—«œËU'«Ë ÊU
uA�« ¨dOFA�« ¨`LI�« »u³Š w
 œułu�® 5ðu�Ç?�« vKŽ Íu²% W¹cž√
 7 sÝ bFÐ 5ðu�Ç?�« vKŽ qHD�« nA� dOšQð ÂbŽ V−¹ Èdš√ WOŠU½ s� sJ�Ë ¨dNý√ 4 dLŽ
 WÐU�ù« dDš vKŽ dŁR¹ ô 5ðu�Ç?�« vKŽ qHD�« tO
 nAJM¹ Íc�« dLF�« ÊQÐ 5³²¹Ë ÆdNý√
 Ÿ«dÝû� WłUŠ ô w�U²�UÐË ¨÷d*« —uNþ vKŽ bO�Q²�UÐ dŁR¹ Ê√ sJ1 tMJ�Ë ¨ÊUOK��« ÷d0

ÆŸu{u*« «c¼ w
 v²Š
U ÎC¹√ ·ËdF� tMJ�Ë b¹bł

 ∫ö¦�  ¨qHD�«  tÒ³×¹Ë  t
dF¹  ¡«c??ž  vKŽ  eJðd¹  b¹bł  ¡«c??ž  qHD�«  vKŽ  ÷dF½  Ê√  qCH*«  s�
 Ë√  ¨qHD�«  tK�Q¹ Íc�«  VOK(« q¹bÐ v�≈  Ë√  tDHý bFÐ Â_«  VOKŠ v�≈  »u³Š …bOBŽ W
U{

Æt�«u
 f¹—UN� q�√ vKŽ œU²Ž« b� ÊuJ¹ Ê√ bFÐ qHDK� »u³Š vKŽ t�«u
 ”ËdN� .bIð
 WMÝ  nB½  dLŽ  s�  ¡«b²³ž  WÒO�uO�«  qHD�«  W¹cGð  v�≈  UN�UšœSÐ  `BMÔ¹  ¡«cž  w¼  …bOBF�«
 ¨…dO³� WŽd�Ð uLM¹ uN
 p�– …«“«u0Ë ¨Áb¹ WC³� r−( ÌËU��Ë dOG� rJKHÞ …bF� r−Š
 VFKð UM¼Ë Æ«Îbł WLN� qHD�« UN�ËUM²¹ WIFK� q� p�c�Ë ¨WOz«cG�« tðUłUO²Š« œ«œeð w�U²�UÐË
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 Í√ ÂuI¹ s� VKž_« vKŽ ≠ ÂuM�« W
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 XO³�« „d²½ s� Î «bŽUB
 Êü« s�ò ∫ UNOKŽ «u³²�√Ë ÎULK�Ë W�—Ë «Ëcš Êü«Ë Æ·uOC�« ‰u�Ë

ÆåÎ«bł WK¹uÞ …d²H� Î «—c�

 ÂUFÞSÐ ¡b³�« q³� UNŽU³Òð≈ V−¹ `zUB½ 10
VOK(« q¹bÐ Ë√ WŽU{ÒdK� WK ÒLJ� W¹cž√ qHD�«

 …d¹b�Ë WOÒ³Þ W¹cGð WOzU ÒBš√ – wŠ«—e� U½U½ —
U½dO²� w
 WÒOLKŽ

—U−¹û�
 rÝ« t� W�öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹
 e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

ÒwzU�½ qOL&

0544911918

»uKD�
UHOŠ w
 ·ËdF� qOL& e�d* »uKD�

qOL&  «dC×²�*  UFO³� WKO�Ë
W×¹d� qLŽ ◊Ëdý

0506482332



شارع اللنبي �� عند تقاطع جادة بن جوريون
تلفون: ����������

جديد في حيفا.. 
مطعم كولوني چريل يمزج لكم خبرة بمبينو العريقة وأجود انواع اللحوم الطازجة والمشوية 

مع تشكيلة واسعة من السلطات الشهية 
ممزوجة بأجواء ساحرة في إحدى أجمل مباني جادة االلمانية

كولوني چريل




