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املشتركة»  للرأي حصول «القائمة  استطالع  توّقع أحدث 
(اجلبهة، اإلسالمية، التجمع، التغيير) على 13 مقعًدا 
في االنتخابات البرملانية املقبلة، مقابل 12 مقعًدا في 
أواخر كانون الثاني 2015، ومقابل 11 مقعًدا في أواخر 
نشرته  الذي  االستطالع،  وبحسب   .2014 األول  كانون 
«القناة العاشرة» مساء األحد 8 شباط 2015، وأشرف 
عليه البروفيسور كميل فوكس والدكتور أريئيل أيالون، 
 23 على  الصهيوني»  و»املعسكر  «الليكود»  يحصل 
مقعًدا لكل منهما، و»البيت اليهودي» على 14 مقعًدا، 
من  كُل  ويليهم  مقعًدا.   13 على  املشتركة»  و»القائمة 
«يش عتيد» و»كوالنو» بواقع 10 مقاعد لكل منهما، 
و5  هتوراه»،  لكل من «شاس» و»يهدوت  مقاعد   6 ثم 
بيتنو» و»ميرتس» و»هعام  لكل من «يسرائيل  مقاعد 
فيه  عّبرت  بياًنا  املشتركة  القائمة  وأصدرت  إيتانو». 
يعكس  والذي  املضطرد،  االرتفاع  هذا  من  ارتياحها  عن 
الشارع  في  القائمة  حول  الواسع  اجلماهيري  االلتفاف 
في  الدميقراطية  القوى  ألصوات  واستقطابها  العربي، 

�U �ö D� �ô« w � « Îb F I � 13 v �≈ lH
d 
 W�d �A*« W L zUI �«
« Îb F I �  15  v?? �≈  q B M �Ë  WL zUI �«  ‰u?? �  l?? �«u?? �«  Íd O U L '«  ·UH� �ô«  f J F �  œd DC*«  ŸU??H??
—ô«
X � O M J �« v �≈ w �Ëd )«Ë W�—U �e�«Ë ·Ëd F � u �√ ‰U B �≈Ë W� �U � �« W� 
d *« v �≈ ‰u �u �« v K � ÊË—œU �

هدفنا  البيان:  في  وجاء  أيًضا.  اليهودي  الشارع 
الساحة  على  ومؤثرة  كبيرة  قوة  نكون  أن  هو 
السياسية، ومعاقبة مجرم احلرب نتنياهو وإسقاط 
ونحن  بنت.  الفاشي  وحتجيم  ليبرمان  العنصري 
قادرون على الوصول إلى املرتبة الثالثة وإلى 15 
مقعًدا، وإيصال ابن يركا د. عبدالله أبو معروف 
وابني النقب جمعة الزبارقة وسعيد اخلرومي إلى 

املشتركة:  القائمة  وأكدت  العشرين.   الكنيست 
تفاؤلنا حذر وال نركن إلى االستطالعات، وندعو 
املزيد  إلى  الواسعة  واجلماهير  احلزبية  الكوادر 
املشترك، وطرق  والعمل  الهمم  الدعم وشحذ  من 
كل األبواب من أجل رفع نسبة التصويت وزيادة 
الكنيست،  في  والدميقراطي  العربي  التمثيل 

خلدمة جماهيرنا وشعبنا ومطالبنا العادلة.
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في  اخلامسة  املُرشحة  توما سليمان،  عايدة  صرّحت 
للسالم  الدميقراطية  اجلبهة  عن  املشتركة،  القائمة 
ترشيح  االنتخابات شطب  قرار جلنة  واملساواة، حول 
النائب حنني زعبي من القائمة املُشتركة، أّنه «عمل 
إلخراس  بائسة  ومحاولة  بامتياز  عنصري  سياسي 
صوت  ُميّثل شرائح من اجلماهير العربية وطروحاتها 
السياسية».  وأضافت في هذا السياق: «إن تكالب 
اليمني في التحريض على زعبي دليل على النهج 
العربية  اجلماهير  ــراج  إخ إلى  الساعي  اإلقصائي 
ناحية  من  السياسية.  والساحة  التأثير  دائرة  خارج 
الصهيوني»  «املعسكر  ُيسمى  ما  تساوق  ــرى  أخ
القائمة  لهذه  املُتخاذل  املوقف  يفضح  القرار  مع هذا 
وسعيها إلى كسب رضى اإلجماع الصهيوني. كما 
ال يغيب عن وعينا استهداف النائب زعبي بكونها 
عن  والنمطية  املسبقة  األفكار  حتّدت  عربية  امــرأة 
اليمني  مساعي  بأن  ثقة  وكّلي  العربيات،  النساء 
أن  ــحــاول  ُي قضائي  جهاز  أي  أمــام  تفشل  ــوف  س
أي  إلى  املساعي  هذه  ارتكاز  لعدم  منصًفا  يكون 
مسوّغات قانونية».  وكانت جلنة االنتخابات املركزية 
النائب حنني  أمس شطب ترشيح  ظهر  ــرت  أق قد 
معترضني،   6 مقابل  عضوا   27 زعبي بأغلبية 
شاس  الشطب أحزاب  ـــرار  ق خلف  جتــنــدت  حيث 
واحلركة  عتيد  ويــش  والليكود  اليهودي  والبيت 
وحــزب  العربية  األحــــزاب  ــده  ض وصــوتــت  ــا،  ــادمي وك
اللجنة  ــرار  ق يحال  القانون  ومبوجب  فقط.  ميرتس 

إلغائه. أو  عليه  للمصادقة  العليا  احملكمة  إلى 
زعبي  أكـــدت  الشطب،  طلبات  على  ردهـــا  ــي  وف
يؤيد  مــن  ــو  ه للمحاكمة  يقدم  أن  عليه  مــن  أن 
من  وليس  والقمع،  واالعــتــقــاالت  والقصف  القتل 
يناضل  ومن  واحلرية،  واملساواة  العدالة  بقيم  يؤمن 
املواطنني. ــني  وب الشعوب  ــني  ب ــاواة  ــس امل ــل  أج مــن 

السياسي، وليس  النضال  وأضافت زعبي: «اخترت 
طقوس التحريض والكراهية، املتبعة في الكنيست، 
وبنشاطي  فيه،  ومواقفي  النضال  بهذا  وأفتخر 
دربي  سأواصل  العنصرين.  يهم  ال  الذي  البرملاني، 
خــاِل،  فضاء  في  أعمل  ال  أنــا  ــر.  األم كلف  مهما 
جمهورا،  أمثل  أنا  شخصيا،  شأنا  ليس  وشطبي 
أهل  حتاكمون  أنتم  شخصيا،  حتاكمونني  ال  أنتم 
يحصل  وما  نضاالتهم،  حتاكمون  األصليني،  البالد 
هو ضرب التمثيل السياسي للمواطنني األصالنيني 
ــي». ــراط ــق ــان دمي ــس ــكــل إن ــرب ول ــع ــن ال ــالد م ــب لــل

جلنة  أعضاء  من  كثيرا  أتوقع  «لم  زعبي:  وقالت   
على  يحافظوا  أن  أتضرع  ولم  املركزية،  االنتخابات 
أسس الدميقراطية، التي يدعون بأنهم األوصياء عليها، 
ألنها جلنة سياسية، في كنيست يحوي على غالبية 
أتوقع منهم  أنا ال  اليمني والعنصريني.  ساحقة من 
شيًئا رغم أنه ال يوجد أي أساس موضوعي وقانوني 
القضائي  املستشار  موقف  يؤكد  كما  لشطبي، 
الشأن». هذا  في  السابقة  العليا  احملكمة  وقرارات 

يجب  «من  قائلة:  االنتخابات  جلنة  زعبي  وواجهت 

يؤيد  ومــن  بــاملــســاواة  يؤمن  ال  مــن  يشطب هو  أن 
من  عنصرية.  قوانني  يسن  ومــن  والتدمير  القتل 
الذين  العنصريون  هم  ويحاكم  يحاسب  أن  يجب 
قوانني  ـــررون  ومي ــزة،  غ في  املدنيني  لقصف  يدعون 
لقاء  من  والزوجة  ابنائها  لقاء  من  األم  متنع  عنصرية 
ابنة  اخلطيب  مالك  الطفلة  حبس  ويؤيدون  زوجها، 
الفلسطينيني.  بقتل  ويتباهون  عاما،  األربعة عشر 
ــن  ــذي ال ـــم  وه يطلبون شطب ترشيحي،  ــــؤالء  ه

شعبي» بحق  فعلوه  ما  على  يحاسبوا  أن  بجب 
وأضافت زعبي: ‹لن أتراجع عن أي موقف أو سلوك 
فخورة  ــا  أن احلــصــار.  وضــد  االضطهاد  ضد  مبدئي 
بالشباب الذين يخرجون للتظاهر في املثلث واجلليل 
بالقائمة  فخورة  بكرامة،  العيش  أجل  من  والنقب 
التي ترفض  الذي ميثلني ومبادئه  املشتركة، بحزبي 
العرب األصيلة ونحن  االستعالء. نحن منثل مواقف 

جزء من شعبنا›.

عايدة توماالنائب حنني زعبي
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مساواة  ومركز  االجتماعي  التطوير  جمعية  نظمت 
العربية،  املوّحد للجان األحياء  بالتعاون مع املجلس 
االعتراضات  وتنسيق  لتباحث  تشاورًيا  اجتماًعا 
ملدينة  اجلديدة  الهيكلية  اخلارطة  على  االحتجاجية 
الكرمل  مركز  في  املاضي  الثالثاء  يوم  وذلك  حيفا، 
الثقافي.  وجاء هذا االجتماع على ضوء تقدمي مئات 
االعتراضات على املخطط من جلان أحياء ومؤسسات 
بهدف  حيفا،  في  فاعلة  عربية  وجمعيات  أهلية 
يتجاهل  الذي  اجلديد  الهيكلي  للمخطط  التصّدي 
البلدية  جللسة  وحتضيرًا  احليفاوي،  العربي  املجتمع 
األحد  ليوم  واحملددة  املقّدمة  لالعتراضات  لالستماع 
مساواة  مركز  مدير  االجتماع  في  وشارك  املقبل. 
جواد  واحملامي  عراقي  سامح  واحملامي  فرح  جعفر 
جمانة  واحملامية  مساواة،  مركز  عن  ممثلون  قاسم، 
جمعية  عن  كيال  مبدا  والناشط  هّمام،  اغبارية 
التطوير االجتماعي، وعضو البلدية عن كتلة اجلبهة 
السّيدة عرين عابدي، وعضو البلدّية السابق وعضو 
ومخطط  عبده،  هشام  املهندس  عباس  حّي  جلنة 
العربية،  األحياء  جلان  وأعضاء  سويطات  عروة  املدن 
ورامي  حداد  حليم  والسّيد  احلليصة،  بار عن  يواف 
بشتاوي  رحاب  والسيّدة  النسناس،  وادي  من  مارون 
من احلّي الشرقي، والسّيد فهد عّبود ويوسف أسعد 
البلدة  من  محاميد  خالد  والسّيد  جمال،  وادي  من 
والسّيد  األملانية،  من  سّلوم  منير  والسّيد  التحتا، 
فهيم دكور من الهدار.   وافتتحت االجتماع احملامية 

جمانة اغبارية مرّكزة دائرة احلقوق في جمعية التطوير 
االجتماعي في حيفا، مشيرة إلى أن أهمية التنسيق 
وجلان  البلدية  أمام  املنظم  لالحتجاج  اجلهود  وتوحيد 
التخطيط على اخلارطة الهيكلية، بكونها ستحدد 
رؤى العمل والتخطيط البلدي في العقدين القريبني 
التطوير  جمعية  عمل  استعرضت  وقد  األقل.  على 
الوعي ملخاطر  رفع  األخيرة في  السنوات  على مدار 
املخطط، والتعاون مع مجلس جلان األحياء العربية، 
العربية،  األحياء  في  مجتمعية  لقاءات  طريق  عن 
اخلارطة  على  احتجاجية  مهنية  موقف  ورقة  وكتابة 
سويطات،  عروة  املدن  مخطط  أعّدها  الهيكلية، 
واملخطط رونني بن أرييه، والناشط يوأف بار واحملامية 
عروة  املدن  مخطط  حتّدث  ثم  هّمام.  اغبارية  جمانة 
على  املخطط  مخاطر  أهم  مستعرًضا  سويطات 
الّتخطيط  سياسة  أن  إلى  مشيرًا  العربي،  املجتمع 
في حيفا تتجاهل مشاركتنا، واخلصوصّية الّثقافّية 
ملجتمعنا، وخصوصّية املدينة الّتاريخّية اّلتي حتمل 
اتها احلضارة الِفَلسطينّية، واملوروث املعمارّي  في طّي
مع  املخطط  يتعامل  فال  العريق،  العربّي  والثقافّي 
املجتمع العربي ككيان حيوّي ونابض، أوصاله ممتّدة 
مديني  ثقافي  كمرَكز  وال  املدينة،  وجذور  أنحاء  في 
ببساطة  بل  الّشمال،  في  عربي  ألف   750 يخدم 
احتدام  زيادة  إلى  وسيؤدي  وجودنا،  تعزيز  يتجاهل 
التحتية،  والبنى  السكن  في  القائمة  الضائقة 
الفوارق  وزيادة  والثقافية،  املجتمعية  واملرافق 

مركز  مدير  حتّدث  وثم  واالجتماعية.   االقتصادية 
مساواة جعفر فرح مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبرى 
للتواجد اجلماهيري بشكل واسع واالحتجاج الشعبي 
هذا  بني  فالدمج  والتخطيطي،  القانوني  اجلانب  مع 
النضال  العمل اجلماهيري واملهني، يعزز فرص جناح 
اهتم  مساواة  مركز  أن  وأّكد  املخطط،  على  والتأثير 
من خالل السنوات املاضية في العمل مع اجلمعيات 
مخاطر  عن  الكشف  على  األحياء  وجلان  احمللية 
كبرى  أهمية  هناك  أن  ويؤّكد  الهيكلية.  اخلارطة 

لإلشارة إلى مخاطر املخطط على كّل األحياء مبا فيها 
وادي السياح. واستعرض احملامي سامح عراقي أهم 
االدعاءات القانونية للتصّدي للمخطط، مشيرًا إلى 
مؤّكدا  االحتجاجي،  الشعبي  العمل  تكثيف  ضرورة 
ضرورة العمل الوحدوي مع كل جلان األحياء العربية 
تكثيف  على  احلضور  واتفق  للمخطط.  للتصدي 
ناشطني  البلدية من  القريبة مع  اجللسة  التواجد في 
وأعضاء جلان أحياء عربية للمشاركة والضغط على 

اللجنة التي ستنظر في االعتراضات. 
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الدميقراطي  التجمع  أعضاء  من  العشرات  شارك 
واألصدقاء، يوم الثالثاء املاضي، في مقر التجمع في 
شارع اجلبل، في الندوة السياسية حتت عنوان «القائمة 
املشتركة... بداية التغيير؟». افتتحت الندوة وأدارتها، 
التي  فرح،  مرمي  الناشطة  حيفا  فرع  سكرتارية  عضو 
ملجتمعنا  وحاسمة  تاريخية  حلظة  أمام  «إننا  قالت: 
هي  املشتركة  القائمة  وإن  الداخل.  في  الفلسطيني 
عدد  ورفع  االنتخابات،  خلوض  طريقة  فقط  ليست 
مقاعد األحزاب العربية بل هي جزء من مشروع التجمع 
أساس  على  الداخل،  فلسطينيي  لتنظيم  الداعي 
قومي». وأضافت: ”إن الطريق للقائمة املشتركة كانت 
صعبة، ولكنها جنحت بل وخلقت ثقافة سياسة جديدة 
وحتّدث عضو  والسياسي».   الفكري  للحوار   ومجاال 
الدميقراطي، سكرتير  الوطني  للتجمع  املركزية  اللجنة 
منطقة حيفا الباحث د. امطانس شحادة، حيث قال: 
«األحزاب السياسية، ال تقّسم العمل السياسي، فهي 

تتواجد  بل  البرملاني،  بالعمل  تكتفي  إنها  تقول  ال 
ذلك،  على  وبرهان  واملؤسسات  امليادين  جميع  في 
النضال ضد مخطط «برافر» وضد اخلدمة املدنية، فهذا 
النضال لم يأِت من فراغ. األحزاب السياسية، ال جتزّئ 
وناجحا  قويا  كان  النضال  هذا  من  جزء  وإذا  النضال 
فهو يقوّي األجزاء األخرى، أي إذا كان العمل البرملاني 
العمل  على  انعكاس  له  سيكون  فبالضرورة  قويا، 
شحادة:  وأضاف  وقوّة».  دعما  ليعطيه  اجلماهيري، 
«إذا لم تكن األحزاب العربية الوطنية في الكنيست، 
لن يكون هناك فراغ، ألن املؤسسة اإلسرائيلية، تخلق 
أحزابا عربية، وعربا في أحزاب صهيونية، ال ليمثلوا 
العرب أمام السلطة، بل ليمثلوا السلطة عند العرب، 
زعبي  حنني  النائب  املخاتير».  أيام  إلى  فيعيدوننا 
في  املشاركة  األحزاب  جميع  ”إن  كلمتها:  في  قالت 
وضد  شعبنا  أبناء  حقوق  مع  املشتركة»،  «القائمة 
العنصرية وغيرها، لكن نحن اآلن  البيوت وضد  هدم 

نخطو نحو وحدة إستراتيجية لتعزيز اإلجماع الوطني، 
جديد.»  عمل  لقواعد  مؤّسسة  الوحدة،  هذه  لتصبح 
حتقيق  «باستطاعتنا  زعبي:  حنني  النائب  وأضافت 
الكنيست،  في  الثالثة  القائمة  لنكون  كبير،  إجناز 
قوّتها  من  تخسر  أنها  إما  االخرى،  القوى  فجميع 
وإما أنها تتذبذب، وفقط القائمة املشتركة هي التي 
في صعود، حتى قبل توزيع أي نشرة أو إلصاق أي 
ملصق، لذلك علينا بذل كل مجهود من أجل إحداث 
من  القائمة،  هذه  مع  التعامل  لتحويل  اإلجناز،  هذا 
اضطرار، إلى فتح أفاق جديدة». وحول محاولة شطبها 
من قائمة االنتخابات، قالت زعبي: «إن كل ما جاء 
اخلطيئة  بسب  هي  لشطبي،  وتبريرات،  اتهامات  من 
التي ارتكبتها املؤسسة، وفقا ملفاهيم املؤسسة طبعا، 
ألنها لم حتاسب حنني زعبي على دورها في سفينة 
اجليش  عليها  اعتدى  التي  «مرمرة»  احلصار  فك 
اإلسرائيلي وقتل عددا من املتضامنني». عضو املكتب 

السياسي، مراد حداد قال في كلمته: ”إننا اليوم أمام 
التنسيق كامال  عمل ونشاط جديد، يجب أن يكون 
مع جميع الشركاء في «القائمة املشتركة»، ال لنحافظ 
األحزاب  عليها  حصلت  التي  األصوات  عدد  على 
األصوات،  عدد  لنزيد  بل  املاضية،  االنتخابات  في 
خصوصا في حيفا وشفاعمرو، فاألحزاب الصهيونية 
وعرب األحزاب الصهيونية ودعاة التجنيد، سيقومون 
مبحاوالت لثني العرب عن التصويت للقائمة املشتركة، 
لذلك علينا األخذ باالعتبار خصوصيات كل فئة من 
فئات شعبنا في حيفا وغيرها، الحتضانها لدعم هذا 
البساط من حتت أقدام عرب األحزاب  اإلجناز وسحب 
الصهيونية، وهذا يحتاج إلى تعاون وتنسيق بني فروع 
أحزاب املشتركة». وبعد االنتهاء من املداخالت، مت فتح 
مؤّكدين  احلضور  من  عدد  فيه  شارك  الذي  النقاش، 
للوحدة  قوية  دفعة  ُيعطي  إجناز  حتقيق  أهمية  على 

الوطنية.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

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

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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 UHO� q�«d* مع  بالتعاون  االجتماعي  التطوير  جمعية  بادرت 

البرامج  ومركزة  العربية  األرثوذكسية  الكلية  إدارة 
تدريب  ورشة  بتنظيم  مطر،  عرين  املربية  التربوية 
الطالب  ملجلس  قيادية  مهارات  إلكساب  تربوية، 
األرثوذكسية،  الكلية  في  الصفوف  جلان  ورؤساء 
بتنمية  تتعلق  ومواضيع  مضامني  تضمنت  والتي 
القدرات الذاتية لدى املشاركني في اتخاذ القرارات، 
وحل  احلوارية  اللغة  املجموعة،  على  الفرد  تأثير 
وتوالت  الورشة عشرون طالبا  النزاعات. شارك في 
على مدار أربع لقاءات. أدارت الورشة ووجتهها من 
البرامج  مركزة  االجتماعي،  التطوير  جمعية  قبل 
على  عقبت  وقد  عوض،  فيحاء  السيدة  التربوية، 
سير اللقاءات: «اللقاءات تفرعت إلى شقني، األول 
نظرية  مداخالت  للمشاركني  قدمت  حيث  النظري، 

بأمناط القيادة، التحديات التي تواجه القائد وتأثيره 
العلمي،  أي  الثاني،  الشق  في  أما  األفراد،  على 
صغيرة  عمل  فرق  إلى  املجموعة  توزعت  فقد 
املجموعات  هذه  اجتازت  اللقاءات،  كل  مدار  على 
فعاليات وأنشطة، ومت توزيع أدوار وتقسيم مهام، 
داخل  مبادرة  أخذ  التعبير،  على  للتشجيع  وذالك 
فعالية  كل  نهاية  وفي  البناء،  واحلوار  املجموعة 
وكيفية عملها   الفعالية  املجموعات سير  ناقشت 
في  للمشاركني  الشهادات  وزعت  ثم  كمجموعة». 
مت  احتفاليا،  كان  والذي  البارحة،  األخير،  اللقاء 
فيه تقييم الفعالية من قبل املشاركني، وقد عبرت 
الكلية عن شكرها وتقديرها إدارة وعاملني جلمعية 
التي  فيحاء عوض  وللسيدة  االجتماعي،  التطوير 

أبدعت في أداء املهام وتوجيه الورشة.

مدير  سّني  أبو  سمعان  األستاذ  بدأ  الكلمات  بهذه 
عن  حتّدث  حني  حيفا  األسقفّية-  الياس  مار  مدرسة 
التوجيه  جمعّية  نّظمَته  الذي  التطوعّي،  العمل  يوم 
الدراسّي في املدرسة يوم السبت املاضي. وأضاف: ”إّن 
التطوّع والعطاء يندمج بشكل عام  حّث طّالبنا على 
مع رؤيتنا التربوّية، ويأتي هذا اليوم ليتوّج مثل هذه 
بالعمل. فنحن جزء من هذا املجتمع،  الرؤية ويقرنها 
وعلينا ان نزرع في طّالبنا روح العطاء، ومثل هذا العمل 
الثانية  املرّة  هي  وهذه  االنتماء.“   روح  عندهم  يقوّي 
بإدارة  الدراسّي  التوجيه  جمعّية  فيها  تنّظم  التي 
بالتنسيق  اليوم،  هذا  مثل  سليمان  حسناء  السّيدة 
ّية عالية  مع مرّكزة التربية االجتماعّية في املدرسة املرب

زرع  املدرسة،  ملبنى  عاّمًا  تنظيفًا  شمل  وقد  جبيلي، 
بإشراف  واجلدران  احليطان  على  والرسم  وزهور،  أشتال 
الفّنانة رنني طبراني. وقد شارك في هذا اليوم مجموعة 
كبيرة من املتطوّعني من حيفا وخارجها وبعض طّالب 
املدرسة اجلمعّية  اليوم شكر مدير  املدرسة. في ختام 
املبادرة  هذه  على  فيها  واملتطوعني  عليها  والقائمني 
منذ  للمدرسة،  اجلمعّية  قبل  من  املستمّر  والدعم 
آخر  مجال  وفي  سنوات.  سّت  قبل  أبوابها  فتحت 
وّدعت املدرسة يوم االثنني من هذا االسبوع وفدًا طالبيًا 
من أملانيا حّل ضيفًا على املدرسة ملّدة أسبوع ضمن 
منذ  املدرسة  فيه  تشارك  الذي  الطّالب  تبادل  مشروع 

ّية عالية جبيلي. ثالث سنوات بإشراف املرب
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نّظمت الكلّية األرثوذكسّية يوم «التوجيه املهنّي» 
لطالب الثواني عشر وذلك بتاريخ 6/2/2015. 
اخلاّصة  املختلفة  النشاطات  اليوم ضمن  يدرّج هذا 
في  للطالب  والدراسّي  املهنّي  التوجيه  ببرنامج 
محاضرات  عدة  اآلن  حتى  شمل  والذي  الكلّية، 
املهنة  اختيار  عملّية  لتيسير  عمل  وورشات 
برنامج  اسُتهّل  األكادميّية.   الدراسة  ومواضيع 
«التوجيه املهني» لهذا اليوم بورشات عمل صفّية 
من  كّل  أدارها  وقديش؟»  كيف  «ليش،  بعنوان 
مؤسسة  في  يعمل  الذي  فرح  إيهاب  د.  احملامي 
«البوادر»، والسيد جوزيف أطرش الذي يعمل على 
شركة  في  باألطفال  خاصة  محوسبة  برامج  تطوير 
«شبلول“، والسيدة رلى مزاوي املختصة مبجال علم 
املختصة مبجال  لونا عبد  والسيدة  املهني،  النفس 
التطوير املهني. متحورت ورشات العمل حول آليات 
اليوم شروطا  التي تعتبر  الناجعة  العرض واإللقاء 
الدراسّية  واملواضيع  للمهن  القبول  في  أساسية 
الصوت  ونبرة  اجلسد  لغة  تشمل  والتي  املختلفة، 
استضافت  بعدها  وغيرها.   الذاتّية  السيرة  ونّص 
عّدة  دراسّية  ومواضيع  وظائف  عن  ممثلني  الكلّية 
كي يستطيع الطالب االلتقاء بهم واالستفادة من 
جتربتهم. حضر ممثلون عن املجاالت املختلفة: الطب، 
العالج الوظيفي، التمريض، مشاكل في االتصال، 
النطق والسمع، هندسة الكهرباء والفيزياء، الهندسة 

البيوتكنولوجيا،  النفس،  علم  احليوّية،  الطبّية 
بالفنون  النفسّية  املعاجلة  واإلعالن،  التسويق 
وبرمجة  هندسة  االجتماعي،  العمل  اإلبداعية، 
احلاسوب، اإلخراج السينمائي، الفيزوترابيا، تدقيق 
احلسابات، البيوفيزياء، الهندسة املدنّية، فن البناء 
وتخطيط املدن والهندسة الكيماوّية. وتنظم الكلية 
مثل هذا اليوم منذ عدة سنوات، نظرا لإلقبال على 

فعالياته، وجناح أهدافه.
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شباط  شهر  من  الرابع  في  «حوار»  استضافت 
أغنى  اّلذي  طرعان  بلدة  ابن  نّصار  منر  الشاعر 
ببعض  والثامنة  السابعة  الصفوف  طّالب 
األلعاب الّلغوّية، واّلتي اهتّمت بتوفير مساحة 
تعبيرّية.  كأداة  الّلغة  استخدام  خالل  من  لهم، 
إضافًة إلى ذلك، قام بتفعيل الطّالب، عن طريق 
التراثية  األغاني  بعض  بتقدمي  معهم  الغناء 
مستعرًضا  احلكواتي  دور  لهم  وجّسد  ّية،  العرب
إحدى القصص الشعبية املعروفة، ومن ثّم جعلهم 
ينقلون أحداث القّصة على أرض الواقع عن طريق 
بسماع  الطّالب  وحظي  اجلسد.  ولغة  التمثيل 
مقتطفات من أشعار األستاذ منر بأسلوب مشوّق 
استضافت  يليه  اّلذي  اليوم  في  اإلبداع.  ميأله 
سمارة  احلكيم  عبد  واحلكواتي  الكاتب  املدرسة 

الصفوف  مع  وممتعة  هادفة  لقاءات  ضمن 
ا  مرتدّيً احلكيم  عبد  الكاتب  دخل  ّية.  االبتدائ
من  قّصة  الطّالب  على  وقّص  الشعبّية  املالبس 
مستخدًما  العمرّية،  للفئة  وفًقا  العربّي  تراثنا 
احلركة والتشويق. فضًال عن ذلك، فقد رقص مع 
الطّالب مرّدًدا أغاني شعبّية عّدة وسط تفاعلهم 
وهتافاتهم. أضفى احلكواتي عبد احلكيم أجواًء 
من املتعة واملرح وأعاد الطالب إلى عبق املاضي، 
وقد اهتّم قبل انتهاء اللقاء بتوزيع كتّيبات من 
إصداره للطّالب تتخّلل أجمل القصص الشعبّية 
املستقلة  حوار  مدرسة  وحتيي  متعة.  وأكثرها 
العربّية، ضمن  اللغة  فعاليات  البديلة  للتربية 
بالتراث  الطالب،  التقاء  على  املكتبة  مشروع 

والّلغة في أسلوب ممّيز وغير مألوف. 
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نظرا لتعرض حكم كرة القدم يوآفوف العتداء العبني من الدرجة ج 
قبل أربع سنوات، فإن قسم االستئنافات في النيابة العامة وافق على 
اعتراض احلكم، وأمرت الشرطة بتقدمي الئحة اتهمام ضد الالعبني. 
وكان احلكم يؤدي مهمته في مباراة جرت بني فريقي مكابي الكبابير 
أثناء  إنه  الدرجة (ج). وقال احلكم  الفريديس، وهما من  ومكابي 
مكابي  فريق  من  العبني  قبل  من  العتداء  تعرض  الثاني  الشوط 
الكبابير ألنه رفع البطاقة احلمراء الثالثة للفريق. فهاجمه الالعبون 
واملشجعون مما اضطره إلى إنهاء املباراة واالختباء في غرفة املالبس. 
وأثناء فراره ركله أحد الالعبني في بطنه وحلق به اجلمهور وضربوه 
في غرفة املالبس. ومت اعتقال ثالثة العبني على أثر تلك احلادثة، 
وتقرر عدم تقدميهم للمحاكمة نظرا لعدم توفر األدلة ضدهم. ولكن 
احلكم استأنف ضد قرار الشرطة، ولذا قبلت النيابة فتح القضية مرة 
أخرى وتقدمي العبني من فريق الكبابير للمحكمة. أما املتهم الثالث 

فتقرر عدم تقدميه للمحاكمة لعدم توفر األدلة.   

متكن أحد احملتالني من الدخول إلى عدد من 
حاجيات  حيفا وشــراء  في  التجارية  احملــالت 
بقيمة عشرات ومئات الشيكالت، ولكنه كان 
أحد  دخــل  وعندما  املزيفة،  بالعمالت  يدفع 
احملالت التجارية في حي وادي النسناس انتبه 
التي  النقود  من  كبيرا  قسما  أن  إلى  البائع 
تلقاها كانت مزورة. فاستدعى البائع عددا من 
األصدقاء الذين جاؤوا ولقنوا هذا احملتال درسا 
ضربا وإهانة. وقرروا  أوسعوه  فقد  ينساه،  لن 
يبلغوا  أال  فعلته  تكرار  بعدم  أن وعدهم  بعد 
صحيفة  إلى  توجهوا  باألمر، ولكنهم  الشرطة 
«حيفا» طالبني حتذير سائر احملالت التجارية 
وأصحابها من حوادث االحتيال، خاصة الذين 
النقدية  األوراق  بني  التمييز  عليهم  يصعب 
اخلمسني  ــة  ورق وحتــديــدا  واملــــزورة،  احلقيقية 

شيكل اجلديدة.  

على  اإلنــتــرنــت  عــالــم  سيطرة  مــع 
ــة وعـــلـــى حــيــاة  ــب ــاط ــمــع ق ــجــت امل
يستعملون  الذين  خاصة  الطالب، 
ــي شــبــكــة الــتــواصــل  بــشــكــل يــوم
بتسخير  مّنا  وإميانا  االجتماعي، 
وجني  طّالبنا،  ملصلحة  األداة  هذه 
من  والّتعليمية  الثقافّية  الفائدة 
املربني  كطاقم  نّظمنا،  استعماالتها 
احلــاج،  الرحمن  عبد  مــدرســة  فــي 
فعاليات في اإلبحار اآلمن لطالبنا، 
ــحــار أكثر  ــادر إلب ــب حتــت شــعــار ن
املدرسة  مدير  قاله  ما  هذا  أماًنا، 
ذلك  عــواد. وشمل  محمد  األستاذ 
إيجابيات  ملناقشة  صفّية  فعاليات 
العنكبوتّية،  الشبكة  وسلبيات 
ــاذ  لـــقـــاءات مــحــوســبــة مــع االســت

اخلامسة  للصفوف  خاليلة  عبدالله 
املعلمة  مــع  لــقــاء  الثامنة،  حــّتــى 
املــدرســة  ومستشارة  شقير  أنـــوار 
ـــســـوادس،  وطــــالب اخلـــوامـــس وال
الصفوف  جلميع  محوسبة  فعاليات 
بالشبكة،  اآلمــن  اإلبحار  مبوضوع 
جماهيري  شــرطــي  ــع  م مــحــاضــرة 
شعارات  تصميم  املدرسة،  لطّالب 
كما  الصفوف،  مربي  مع  محوسبة 
الصف  طــالب  مــن  نخبة  وسيقوم 
الرابعة  الصفوف  في  بجولة  الثامن 
نصائح  لــيــقــّدمــوا  السابعة  حتى 
وتــوصــيــات حــول اإلبــحــار اآلمــن. 
األمــور  ألولــيــاء  محاضرة  وكــذلــك 
سيقدمها الشيخ بهاء بكراوي وممثل 

عن الشرطة اجلماهيرّية.
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محطة  حــي  لتحسني  مبــشــروع  حيفا  بلدية  ــدأت  ب
عملية  ــدأت  ب ــد  وق امليناء.  مــن  بالقرب  الكرمل 
التحسني بوضع صخرة تتناسب مع البيئة كنصب 
جميل وجعلتها على مرتفع لتغرس حولها األزهار 
جلنة  رئيس  إسكندر  جــورج  الفنان  وقــال  اجلميلة. 
مشروع حتسني  في  للبلدية  أولى  خطوة  إنها  احلي 
التي وضعت ترمز بصورة  هذا احلي، وهذه الصخرة 

تاريخيا  وراسخ  أن حي احملطة صامد  إلى  واضحة 
ومكانيا. وأضاف أن البلدية حتاول إعادة مجد هذا 
ألعاب  حديقة  وإقامة  طرقاته  العريق وحتسني  احلي 
الزجاجات  جلمع  مراكز  عدة  وضع  مت  كما  ــألوالد.  ل
جلنة  وأن  تدويرها.  أجل  من  والبالستيكية  الفارغة 
يعود  مــشــروع  ــأي  ب املطالبة  عــن  تتوانى  ال  ــي  احل

بالفائدة على السكان ورفاهيتهم.   

استقبل النادي النسائي في املركز اجلماهيري عباس 
محاضرة  القی  الذي  شحادة  ربيع  مؤخرا، الدكتور 
شيقة وقيمة بعنوان «الدوخة والدوار وعدم التوازن».

ــــرة جــــــزءا مــــن ســلــســلــة  ــــي هـــــذه احملــــاض وتــــأت
النسائي  ــنــادي  ال ــي  ف تقام  وفعاليات  نشاطات 
ـــوع. ـــب ـــاء مــــن كــــل أس ـــالث ـــث ــــــام ال ــــاس، أي عــــب

ريناوي  بسام  السيد  املركز  مدير  مع  حديث  وفي 
ومركزة النادي السيدة أنطوانيت أبو نقوال، قاال إن 
النادي ينظم مثل هذه الفعاليات مبوجب االحتياجات 
وأعضائه،  النادي  يقتضيها وضع  التي  والضرورات 
ولذا سيتم تنظيم العديد من النشاطات االجتماعية 

والثقافية للجمهور.
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عقدت السرايا الكشفية التابعة للكنائس في حيفا 
التعارف  سبيل  في  نوعه  من  األول  هو  اجتماعا 
والتقارب بني هذه السرايا. وحضر اللقاء حوالي 120 
األولى،  الكاثوليكية  الكشافة  سرايا  من  عضوا 
األرثوذكسية،  املعمدان  يوحنا  مار  كنيسة  كشافة 
وقال  املارونية.  البراعم  وكشافة  الكرمل  كشافة 
في  اخلارجية  الفعاليات  مركز  مسلم  جوزيف 
بروح  جرى  اللقاء  هذا  إن  األرثوذكسية  الكشافة 

الذين  فيه  واشترك  األعضاء،  بني  والتقارب  التآخي 
13 وما فوق. وقد مت تنظيم عدد من  من سن  هم 
والتعارف  التقارب  وألعاب  الداخلية  الفعاليات 
اجلميع.  بني  حميما  جوا  أضفى  مما  األعضاء،  بني 
تنظيم هذه  قرروا  قد  الكشفية  السرايا  وكان رؤساء 
كاملخيم  قادمة  أخرى  لفعاليات  والترتيب  الفعالية 
التدريبي املزمع إقامته ملدة يومني في الربيع املقبل 

في أحراش الكرمل. 
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استضافت مؤسسة بيت الكرمة بالتعاون مع بلدية 
رأس  احتفاالت  مبناسبة  الصينية،  السفارة  حيفا 
حيث  والثالثاء،  االثنني  يومي  في  الصينية  السنة 
والــعــروض  واملوسيقى  ــرقــص  ال األمسيتان  شملت 
السفير  من  كل  بحضور  ذلــك  ــان  وك البهلوانية. 
بلدية  رئيس  ياهف  يونا  شتسيون،  يوجن  الصيني 
الكرمة. بيت  عام مؤسسة  مدير  رون  أساف  حيفا، 

ومؤسسة  حيفا  بلدية  قبل  من  السفير  تكرمي  ومت 
بيت الكرمة، التي تسعى من خالل برامجها متعددة 
التعددية  جتــارب  فهم  على  العمل  إلى  الثقافات 
العالم.  انحاء  مختلف  في  واألقليات  الثقافية، 
«هذه  قائال:  األمسية  هــذه  في  رون  أســاف  وحتــدث 
ليست املرة األولى التي نستضيف فيها شخصيات 
نائب  قبل  من  استضفنا  فقد  الصني،  من  مرموقة 
الرئيس الصيني، وظهر من جراء ذلك، التعاون بني 

وفي  الكرمة،  بيت  ومؤسسة  عظمى  كدولة  الصني 
وكيفية  األقليات  جتربة  بحث  يتم  التعاون  نطاق 
التعايش بينهم. وتعتبر مدينة حيفا ومؤسسة بيت 
الثقافي».  للتعدد  النماذج  تلك  أهم  إحدى  الكرمة 
حفل  ــي  ف حتــدث  حيفا  بلدية  رئيس  ياهف  يونا 
افتتاح املراسم مبناسبة رأس السنة الصينية، مشيدا 
بالعالقة بني حيفا وأربعة مدن صينية هامة. واثنى 
على هدية التمثال الصيني الذي يزين مدينة حيفا 
بجانب استاد سامي عوفر، وأشار إلى أهمية التعاون 
سواء على املستوى احمللي أو العاملي، من أجل إبراز 
والتعددية  التعايش  في  سباقة  كمدينة  حيفا  دور 
هو  الصينية  السنة  برأس  االحتفال  وأن  الثقافية، 
يوجن  الصيني  السفير  أما  التعددية.  لهذه  منــوذج 
داعيا  املناسبة  بتلك  احلضور  هنأ  فقد  شتسيون 

أهالي حيفا كافة لالحتفاالت بهذا العيد املميز.
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األول  أمس  يوم  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  افتتحت 
 2015 شباط  لشهر  الّثقافي  «امللتقى»  األربعاء، 
أفالم  أمسية  ْتَفرهيَدة»،  ْت  يِّ «وَْق بعنوان:  بأمسية 
الّتونسّية  باللهجة  وتعني  كوميدّية،  تونسّية 
من  العشرات  بحضور  الّنفس»،  عن  الّترويح  «وقت 
الوافدين إلى مقّر اجلمعّية في مدينة حيفا. األمسية 
«فلسطينما»  مجموعة  مع  بالّتعاون  أقيمت  التي 
نقلت  قصيرة  أفــالم  أربعة  احتضنت  ّية،  الّسينمائ
الواقع الّتونسّي مبركباته املتنوّعة، بقّصصه ولهجاته 
الربيع»  «نقيش  فيلم  وهــي:  كوميدّي،  وبأسلوب 
شوكت،  لبديع  «بوبرنوس»  فيلم  بلعيد،  إلنتصار 
فيلم «يد اللوح» لكوثر بن هنية وفيلم «4466» 
لفهد الّشابي. وتلى عروض األفالم نقاش مع احلضور 

بجمع  ــام  ق الـــذي  ـــوري،  خ ـــراس  ف ّي  الّسينمائ ــع  وم
الّتونسّي  والواقع  قّصصها  مضمونها،  حول  األفــالم، 
احلاضر فيها. امتداًدا لبرنامج «امللتقى» لشهر شباط 
2015، سوف ُيقام يوم األربعاء القادم، 18.2.2015 
عرض لفيلم «املخّيم» الوثائقّي (54 دقيقة) للمخرج 
في  مرة  ألول  سيعرض  والــذي  عيسى،  تامر  املصرّي 
املخرج  مع  قصير  ــوار  ح يليه  الفلسطينّي،  الــّداخــل 
عبر اإلنترنت، وذلك عند الّساعة الّسابعة مساًء في 
في   14 املخّلص  شارع  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مقّر 
العربّي  يع  «الرّب مخيم  عن  فيلم  هو  املخّيم»  حيفا. 
القاهرة  مدينتّي  في  أقيم  الــذي  الصيفّي  لألطفال» 

ونويبع في مصر ملدة أسبوعني في شهر متوز 2012، 
اإلسرائيلّية  ــروب  احل إحــدى  شهداء  ألبناء  واملخّصص 
على غزّة. يحكي الفيلم جتربة األطفال الفلسطينّيني 
وبشكل  قّصصهم،  خالل  من  الّصيفّي،  املخّيم  في 
اّجلدير  من  وشهد.  ورزق  سيراج  األطفال  قّصص  خاص 
بالّذكر أن «امللتقى» هو برنامج شهرّي جلمعّية الّثقافة 
أفالم.  ثقافّية وعروض  ندوات وحوارات  ّية، يضم  العرب
سوف يختتم برنامج شهر شباط 2015 مع محاضرة 
«مشاهد في الّسياسة: الفّن املعاصر بني الفلسطينيني 
يوم  ستروم  كيفني  د.  الباحث  مع  وحوار  الّداخل»  في 

األربعاء 25.2.2015 عند الّسابعة مساًء.
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ــي  ــت ــة ال ــاصــف ــع ــت ال ــب ــســب ت
نهاية  ــي  ف منطقتنا  ضربت 
عشرات  باقتالع  األسبوع  هذا 
في  ــرار  األض وإحلــاق  األشجار 
وجاء  حيفا.   في  املمتلكات 
الريح  سرعة  أن  البلدية  من 
كــم/س،   100 حوالي  بلغت 
وارتفاع املوج زاد عن 13 مترا. 
وبالرغم من االستعدادات التي 
في  ــوارئ  ــط ال قسم  بها  ــام  ق
البلدية إال أن األمطار الغزيرة 
فيضانات  ــدوث  ح ــى  إل أدت 
غمرت  ــيــاه  وامل الطرقات  في 
البلدة  في  املــنــازل  من  ــددا  ع
رافعة  انهارت  كما  التحتى. 
على  البناء  مواقع  أحــد  في 
الرياح  نتيجة  الكرمل  جبل 
البلدية  وسمحت  العاتية. 
يوم األربعاء املاضي للمركبات 
جوانب  على  مجانا  بالوقوف 
ــني  ــون ــل ــث ال ــي ـــات ح ـــرق ـــط ال
األبيض واألزرق دون تسجيل 

مخالفات لها.  
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بدأت هذا األسبوع فعاليات اإلبحار اآلمن 
(اإلنترنت)  العنكبوتية  الشبكة  في 
نهاية  وحتى  الشهر  هذا  من  الثامن  منذ 
األسبوع. وكانت حتت شعار «نبادر إلبحار 
الفعاليات  شملت  وقد  أمانا».  أكثر 
العمل  وورشات  احملاضرات  من  سلسلة 
احملوسبة،  التعليمية  واأللعاب  واحلوار 
واملربيات،  املعلمات  بها  قامت  التي 
وأولياء أمور مختصني في كافة الصفوف 
من األول حتى الثامن، حسب برنامج منظم 
أعد مسبقا لهذا الهدف. ومت التركيز على 
لشبكات  واحلكيم  السليم  االستعمال 
(الفيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
الوعي  لزيادة  وذلك  وغيرها).  الواتس اب 
عن  الناجمة  املخاطر  على  الطالب  لدى 
سوء االستعمال، وكذلك مت إطالعهم على 
تلحق  أن  ميكن  التي  القانونية  العقوبات 
واختتمت  لألخرين.  الضرر  يسبب  مبن 
اتفاقية  بتوقيع  األسبوع  هذا  فعاليات 
بني الطالب املدرسة واألهل تتضمن تعهدا 
أمنهم  تضمن  التي  بالقوانني  بااللتزام 

وسالمتهم.
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كـل عيـد حب
وانـتم بـخير



هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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بالديسيري،  لورنزو  الكاردينال  نيافة  بحضور 
سكرتير مجمع األساقفة لشؤون العائلة، غبطة 
لالتني،  القدس  بطريرك  طوال،  فؤاد  البطريرك 
بطحيش،  كمال  ماركوتسو،  بولس  األساقفة 
األراضي  بقعوني، وحارس  جورج  مارون حلام، 
بيتساباال. وعقد  باتيستا  بيير  األب  املقدسة 
بهدف  املعاش  الواقع  لدراسة  هنا  املؤمتر  هذا 
لنقله إلى حاضرة الفاتيكان ومناقشة األساقفة 
للوضع. وفي املؤمتر جانب عمومي ولكنه يتضمن 
كثيرا من اخلصوصيات والظروف التي يعيشها 
املسيحيون في الشرق األوسط. وذلك عن طريق 
على  ألقيت  التي  ــالت،  ــداخ وامل احملــاضــرات 
املسيحية  العائالت  وخاصة  احلضور،  مسامع 
لسيادة  محاضرة  ومنها  واجلليل،  الناصرة  من 
األسقفية  اللجنة  رئيس  حلــام  ــارون  م املــطــران 
لشؤون العائلة في األرض املقدسة. الذي قال: 
«ال شك بأن العيش كأقلية لقرون طويلة ينتج 
تبحث  إيجابية، واألقلية  محددة وغير  عقلية 
السلطات  حتابي  األقلية  خارجية،  حماية  عن 
احلاكمة لكي تضمن حياتها، األقلية تبالغ في 
حجم املشاكل الصغيرة، األقلية تخاف أن تلتزم 
آالم  على  العيش  إلى  متيل  األقلية  سياسيا، 
العام  الشأن  االلتزام في  اآلخرين، وتخاف من 
العمل السياسي، لكن كنيسة اجللجلة  أو في 
ففي  األقلية،  أو  األكثرية  عقلية  على  تقتصر 
الكنائس  بعض  فيها  عانت  احلديث  التاريخ 
جنوب  أذكـــر  واضـــح.  اضطهاد  مــن  العربية 
في  العراق  في  ١٨٦٠ واألشوريني  عام  لبنان 
في  واألقباط  املاضي،  القرن  من  الثالثينات 
ما  أما  العشرين.   القرن  من  الثاني  النصف 
أنه  شك  فال  والعراق  سوريا  في  اآلن  يحدث 
كما  السوري،  واملسلم  املسيحي  مبدئيا  يطال 
حد  على  الــعــراقــي  واملــســلــم  املسيحي  يــطــال 
بعض  أن  نــرى  الوقت  نفس  في  ســواء. ولكن 
احلركات اإلسالمية األصولية على مثال داعش 
تستهدف املسيحيني بشكل واضح». أما نيافة 
الكاردينال لورنزو بالديسيري فتطرق إلى نظرة 
الكرسي الرسولي والكنيسة إلى حياة العائلة، 

في  جــاءت  التي  السينودس  طريق وثيقة  عن 
واستعرض  السابق.  األساقفة  سينودس  خامتة 

بنودا هامة وردت فيها، نقتطف بعضا منها:
«بخصوص العائلة في الشرق األوسط وبالتالي 
احلدث.  مركز  في  هم  املقدسة  األرض  هذه  في 
مشاكل  تواجه  املقدسة  األرض  في  فالعائالت 
نقطة  هنا  أذكــر  حياتها.  في  وفعلية  حقيقية 
وغياب  االجتماعي  السياسي  الــوضــع  حــول 
فرص العمل وحتديات حوار األديان والتحديات 
ويجب  وغيرها.  اإلعالم  وسائل  تفرضها  التي 
الطالق  حاالت  مثل  مشاكل،  عدة  نضيف  أن 
القادم».   املجمع  في  وسنعاجلها  واالنفصال 
آباء املجمع  «إن وثيقة املجمع هي نتاج عمل 

متت  التي  املواضيع  مختلف  حول  دارت  والتي 
مناقشتها في املجمع، مؤلفة من ٦٢ موضوعا، 
العائلية  احلياة  جوانب  كافة  عاجلت  فقرة،  أو 
تعاليم  االعتبار  بعني  آخذين  النقاش،  ودار 
من  الوثيقة  تتألف  املقدس.  اإلجنيل والكتاب 
ألجواء  اإلصغاء  عنوانه  األول  أقسام:  ثالثة 
املسيح  ــى  إل نــظــرة  الــثــانــي  القسم  الــعــائــلــة، 
فعنوانه  الثالث  القسم  أما  واإلجنيل والعائلة، 
اتبعوا  هنا  الــرعــويــة.  املــواجــهــة والــتــحــديــات 
البناء  كان  افهم واحكم. وهذا  انظر،  أسلوب: 
أمريكا  في  أمر شائع  للمجمع. وهو  األساسي 

الالتينية أن يصغي املرء أو يرى ما هو الواقع 
أي  الــواقــع،  هــذا  على  حكما  يصدر  ثم  ومــن 
أن  يجب  األمور.  هذه  حول  الالهوتية  املسائل 
السياسي  إطاره  في  احلالي  الوضع  تأثير  نعي 
فيه  ويتم  تبعاته.  هي  ما  ونــرى  االجتماعي، 
ثقافية  إيجابية  عناصر  عــدة  على  التأكيد 
حدثت على مستوى العالم في األعوام األخيرة، 
واالعتراف  املرأة  بحقوق  االعتراف  مثال  منها 
ثم  األماكن.  بعض  في  أقله  األطفال،  بحقوق 
حتذر الوثيقة من خطَر أزمة اإلميان التي تقع في 
أساس أزمة الزواج.  ويبدو أنه يسود شعور عام 
االجتماعي،  االقتصادي  الوضع  إزاء  بالعجز 
أحد  العائلة.  إلى جتزيء وتفريق  يؤدي  والذي 
يشعرون  ال  الشباب  أن  هو  الوضع  هذا  نتائج 
بالرغبة بالزواج، ولكن ثمة أمور أخرى تقلقهم 
كمسألة  باملسنني  والعناية  السكان  عدد  منها 
تتطلب عالجا، إضافة إلى العنف الذي يسود 
إلى  ينزع  أيامنا  في  واإلنــســان  العالم.   في 
أجل  من  مببادرات  يقوم  أو ال  بأنانية،  العيش 
مد يد العون إلى احملتاجني. لكن ثمة خطر أن 
املشاعر  للعيش، هي هذه  اخلاطئة  السبل  أحد 
الرجل  العائلة،  داخــل  العالقة  عيش  لكيفية 
أن  الكنيسة  على  املتبادلة.  واملرأة وعالقتهما 
النضوج  إلى  العالقة  بهذه  تصل  حتى  جتتهد 
وذلك من خالل تشجيع احلوار واألمانة للمحبة 
والثقة املتبادلة. وآباء املجمع وجهوا اهتمامهم 
الثقافي والديني، وقدموا حتديات  الوضع  إلى 
ثمة  املختلطة.  الزوجات والزيجات  تعدد  منها 
الكثير من الزيجات املختلطة أو من الثقافات 
خاصة  كثيرة،  متاعب  يسبب  وهــذا  املختلطة 
بالنسبة للعائالت في الشرق األوسط. وبالتالي 
القانوني  الوضع  على  بناء  يتصرفون  فإنهم 
والشرعي. ثمة احترام للدين املختلف للشريك 
في احلياة، ولكن هناك إمكانية لتشجيع روح 
احلياة املسكونية، بني اجلماعات املختلفة التي 

اإلشارة  فنريد  ذاتــه.  املكان  في  تعيش 
لهذا الواقع الذي يجب أن نواجهه دائما 

ونتعامل معه. ونشير إلى مشكلة 
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في  للعائلة  احلبري  للمجلس  اإلقليمي  املؤمتر  الناصرة  في  عقد 
إطار التحضيرات للمؤمتر العام للمجلس والذي سيعقد في روما. 
وكان حتت عنوان: «دعوة ورسالة األسرة في الكنيسة وفي العالم 

املعاصر» – واقع األرض املقدسة.
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بالدهم ويضطرون، في كثير من األحيان، إلى هجرة 
األزمنة  عالمات  من  عالمة  تشكل  فالهجرة  بلدهم. 
التي يجب أن نعاجلها وتعالج تأثيرها على العائلة.  
عنها  الدفاع  يجب  التي  املــرأة  كرامة  عن  ونتحدث 
بقوة وإظهار أنه في كثير من األوضاع أن املرأة هي 
تقدميها  يتم  ال  األمومة  هبة  متميز، ولديها  موضوع 
كقيمة. ونعالج مشكلة الوالدات وهي نتيجة التقليل 
البنوة، حيث حتدث آباء املجمع كثيرا عن  من قيمة 
شأن املرأة بهذه الكلمات. وفي هذا املؤمتر حول األرض 
اللواتي  للفتيات والنساء  تقديرنا  نعبر عن  املقدسة، 
يعملن معلمات وأمهات ومربيات، ألنهن يعملن على 
حماية حياة اإلنسان منذ نشأتها، ونقول إن الله قدم 
اإلنساني  بالعمل  يتعلق  ما  في  خاصة  مكانة  لكّن 
واحلياة الرسولية واألمومة.  ونالحظ في هذا اإلطار 
ال  املجتمع، وهذا  في  املرأة ومساهمتها  لدور  متييزا 
نريد  مساهمات، ولكننا  لهم  ليس  الرجال  أن  يعني 

نؤكد على أهمية مساهمة املرأة في بناء املجتمع.
ومن ناحية أخرى ننتبه إلى تعاليم الكنيسة، واإلطار 
الذي تعيش فيه العائالت الواقعية والفعلية، وعندما 
إلى يسوع ميكننا أن نكتشف مخطط  أنظارنا  نوجه 
الله للبشر. ميكننا أن نفهم ونقدر اإلجنيل وتعاليمه، 
أن  منفتحة،  معاصرة  لغة  هــي  املستخدمة  اللغة 
ويقول  إلينا  يتحدث  الــذي  فهو  يسوع،  إلــى  ننظر 
نرى اإلطار  به، فكيف  نفعل ونقوم  أن  لنا ما يجب 
حياته  وإلــى  يسوع  إلــى  ننظر  عندما  االجتماعي، 
الذي  إلى األصل  يعيدنا  أنه   يبدو جليا  وتعاليمه، 
بني  لالنفصال  القابلة  غير  الوحدة  أي  الله،  أراده 
الرجل واملرأة. وجاء قدميا أن موسى سمح لكم بطالق 
يكن  لم  البدء  في  قلوبكم،  قساوة  بسبب  زوجاتكم 
جنده  اخلالص  تاريخ  إطار  في  فيسوع  كذلك،  األمر 
البشرية  يقود  أن  يريد  الله  واضحا:  تعليما  يطرح 
العائلة يسمح  تعليم يسوع بخصوص  إلى اخلالص. 
لنا بأن منيز ثالث مراحل أساسية بشأن مخطط الله 
األصلية  الصورة  تغيير  محاولة  مثل  العائلة،  حول 
للزواج، بصفته الرابط بني الرجل واملرأة، الغير قابل 
لالنحالل. عندما تغير هذا املفهوم، تضررت العائلة 
بصورة كبيرة، مع مجيء يسوع املصاحلة في العالم. 
الثانية،  املرحلة  انتهت  به  قام  الــذي  الفداء  بفضل 
اإلنسان  بني  فصلت  التي  اخلطيئة  على  تغلب  حيث 
والله، وقام يسوع بإعادة صورة العائلة والزواج إلى 
صورتها األصلية. لقد افتدى يسوع العائلة، وأعادها 
إلى صورة الثالوث األقدس، وصار ينبع منها احملبة 
املقدسة. ولذا ينال األزواج النعمة اخلاصة حتى تعيش 
العائلة بأمانة لله في ضوء الوحي. حقيقة أن العائلة 
تعيش  التي  األقــدس،  الثالوث  هي صورة من صور 
احملبة وحياة شراكة أصيلة، وميكننا من هنا أن نفهم 
أهمية عدم جواز الطالق أو االنفصال. هذا يجب أال  
نفهمه كعبء يحمله الشبان بل هي هبة، عطية وهبت 
للشبان الذين يتزوجون. الله يؤكد على عدم السماح 
بانحالل الزواج، بل جعله منفتحا على اإلجناب، الله 
ينعم على األزواج، ويتم دعم العائلة في حياتها للقيم 
اإلجنيلية والكتابية حتى تصل إلى حتقيق دعوتها. 

ونربط أيضا بني عدم السماح بانحالل الزواج والفرح 
بالعيش كأزواج، فالعائلة، أو الزوجان يعيشان بفرح، 
واللحظات  اجلميلة  اللحظات  تلك  مبحبة  يتشاطران 
وحــدة  على  احلــفــاظ  مــن  يتمكنا  وبــذلــك  الصعبة. 
على  الزوجني  من  كال  تساعد  الوحدة  هذه  ــزواج.  ال
احلياة  وفهم  حياته  لشريك  ذاته  ذاته ومنح  تكريس 
بصفتها ملء عطاء الذات». وفي هذا اإلطار التقينا 
قرية  مواليد  برعم،  كفر  من  شقور،  ناصر  باملهندس 
املرحلة  تعلم  أوالد.   ٤ ولــه  متزوج   ،١٩٥٣ اجلــش 
يافا، والثانوية  في  تيراسنطة  مدرسة  في  االبتدائية 
اللقب  وحمل  حيفا،  في  األرثوذكسية  الكلية  في 
الثاني  واللقب  التخنيون،  من  الفيزياء  بعلوم  األول 

وماجستير  وبيولوجية،  طبية  هندسة  املاجستير، 
التجسير  في  تخصصية  دورات  األعمال،  إدارة  في 
واملصاحلات العائلية، واإلرشاد للحياة الزوجية. ومنذ 
عام ١٩٧٩ يعمل كمهندس أبحاث بأشعة الليزر في 
التخنيون، ومسؤول عن األمان في مجال الليزر في 

التخنيون. وأجرينا احلوار التالي:
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كل عملنا يأتي في مجال األبحاث الطبية والدراسات 
التي  والنتائج  اإللكترونية.  والتجارب  الكيميائية 
تظهر،  حتى  سنة   ١٠-١٥ تستغرق  إليها  نتوصل 
ومن ضمن األبحاث الطبية التي أشرفنا عليها كان 
استعمال  وكذلك  السرطان.  بعالج  الليزر  استخدام 
على  نعمل  حيث  اإللكترونية،  املجاالت  في  الليزر 
جزيء واحد  اجلزيء، ويكون  مبستوى  كهربائية  دوائر 
األكترونية،  املعلومات والفعاليات  حمل  على  قادرا 
في  تــدور  اليوم  وأبحاثنا  النانو.  من  أصغر  وهــي 
أشعة الليزر القصيرة جدا باستخدامها في ما يسمى 
”ناقص ١٥“ من الثانية، والطاقة التي تنتقل داخل 

اجلزيئات. 
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منذ الصغر، نشأت في بيت يحب الصالة في البيت 
بالصالة  االستعانة  الوالدين  من  تعلمت  والكنيسة، 

كنيسة  بيتي  أصبح  حتى  احلياة،  مجاالت  كل  في 
الرعوية  النشاطات  في  وبدخولي  بيتي.  والكنيسة 
أو  الشبيبة  مــرافــقــة  فــي  خبرتي  تــقــدمي  استطعت 
الرعوي وأصبحت  املجلس  ضمن  والعمل  العائالت، 
الكنائس  لــكــل  احملــلــي  الــســيــنــودس  ــي  ف عــضــوا 
اإلدارية  للجنة  انتخبت  ثم  البالد.  في  الكاثوليكية 
مع  كنت  الرعوي  عملي  نطاق  السينودس وفي  لهذا 
دورات  وهي  للزواج،  اخلطاب  الشباب  ُنعد  زوجتي 
الشباب  يتهيأ  لكي  الكنيسة  تنظمها  تثقيفية 
كنا  اإلطار  العائلة. وفي هذا  الزوجية وبناء  حلياتهم 
األزواج، ونتدخل  تواجه  عينية  ملشاكل  حلوال  نطرح 
وقد  السليمة.  للعائلة  والتوجيهات  املصاحلات  في 
دخلنا دورات تأهيلية خصوصا لهذا الغرض، كدورات 

التجسير في وزارة العدل وغيرها.
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يعرفنا األزواج من دورات اخلّطاب. فيتابعون االتصال 
بنا، ونحن نلتقي بهم بني احلني واآلخر، وزوجتي تعمل 
النسائية  بالشؤون  خبيرة  املستشفى، وهي  في  قابلة 
في  اجلدد  لألمهات  النصائح  إسداء  التوليد وميكنها 
التوفيق  نحاول  أنفسنا  ووجدنا  للوالدة.  التحضير 
إلى  لنرشدهم  املتخاصمني  األزواج  بني  واملصاحلة 

مجاالت  كافة  في  كثيرة  فاملشاكل  السبيل.  ســواء 
احلياة، ومشاكل األزواج الشابة تختلف عن مشاكل 

املتقدمني في السن.
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مبا أننا، زوجتي أميرة وأنا، كنا في املجلس األسقفي 
ومن منطقة اجلليل، فقد طلب منا املطران بولس صياح 
املسؤول الكنسي عن هذا املجلس، أن نلتحق باملجلس 
احلبري للعائلة ومقره في روما، حيث عقد مؤمتر لشؤون 
مباشرة  التعيني  كتاب  تلقينا  هناك، وهكذا  العائلة 
في  أعضاء رسميني  بنديكتوس وأصبحنا  البابا  من 
املجلس الذي يتألف من عدد من الكرادلة واألساقفة 
الشمالية  العالم. من أمريكا  أنحاء  و١٨ عائلة من 
وكندا، والالتينية من البرازيل واألرجنتني واملكسيك، 
الكونغو  من  وأفريقيا  والفلبني،  الهند  من  وآسيا 
وإسبانيا  البرتغال  املانيا،  ــا،  أوروب ومن  ونيجيريا، 
وفرنسا وإيطاليا، ومن أستراليا، وناصر وأميرة شقور 
عام  كل  في  األوســط.  الشرق  من  احليفاوية  العائلة 
ينعقد مؤمتر املجلس احلبري للعائلة مرة واحدة باألقل، 
في حاضرة الفاتيكان في روما، أو بحسب مقتضيات 
الرومانية  الكوريا  من  جزء  املجلس  هذا  ألن  احلــال. 
البابا  تساعد  التي  الكنيسة  في  العليا  الهيئة  وهي 

في إدارة شؤون الكنيسة قاطبة. 
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احملافظة  وأهمها  أبعاد،  ثالثة  في  تعالج  القضايا 
وشرعيتها.  وكرامتها  وسالمتها  العائلة  وحدة  على 
العائلة  شرعة  ثم  للعائالت،  اإلرشــادي  البعد  فهنا 
وتعنى بالشأن القانوني أكثر، مثل املكانة القانونية 
للقضايا التي تعاجلها الكنيسة في العائلة كامليراث، 
والوصاية. ثم البعد الروحي واملعنوي للعائلة بالتوجيه 
إليها  تتطرق  التي  العاملية  القضايا  نحو  البابوي 
والعنف  واملثليات،  املثليني  مسائل  مثل  الكنيسة 
العائلي، وظواهر الفقر وأسبابه ونتائجه، ومكانة املرأة 

واألم واإلجهاض والعبودية أو االستعباد. 
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اإلنسانية  واملواقف  النظرية  املعاجلات  ألن  كالهما، 
األخالقية  األمور  كمعاجلة  متاما  العناية  إلى  بحاجة 
واجلرمية والعنف وسواها. وكل عضو في هذا املجلس 
احمللي  املستويني  على  إحلاحا  القضايا  أكثر  يطرح 
القارة  قضايا  تكون  أن  الطبيعي  ومــن  والعاملي. 
هموم  أو  آسيا  شرق  قضايا  عن  مختلفة  اإلفريقية 

الشرق األوسط تختلف مبواضيعها عن هموم أوروبا. 
العالم  في  منطقة  لكل  مشتركة  احتياجات  وهناك 
بصدد  ونحن  واألزواج،  باخلطاب  والعناية  كالرعاية 
إصدار وثيقة باباوية بهذا الشأن. وال بد من اإلشارة 
إلى مسائل مشتركة وهي بعض ظواهر االبتعاد عن 
مما  العلمانية والتكفيرية  مظاهر  الكنيسة، واجتياح 
الكنيسة  آخر  صعيد  جمعاء. وعلى  الكنيسة  يقلق 
ال توافق على الزيجات املثلية ولكنها حتترم رغبات 
كل إنسان وميوله الشخصية واحلاالت املرضية التي 

يعاني منها.
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صحيح، هذا املؤمتر يأتي بني مؤمترين األول في تشرين 
األول املاضي والثاني في تشرين األول القادم. ومؤمتر 
في  املسيحيني  أوضــاع  على  الضوء  ألقى  الناصرة 
واملداخالت  احملــاضــرات  طريق  عن  األوســط  الشرق 
الشرق  في  عموما  إنسان  كل  تقلق  التي  واألسئلة 
واملسيحي خصوصا. وال يخفى ما جرى على املستوى 
احمللي في القرى املختلطة من اعتداءات وانتهاكات، 
املستوى  وعلى  للمحاكمة.  أحدا  الشرطة  تقدم  ولم 
اإلقليمي فإن التهجير والطرد والتشريد الذي يتعرض 
له املسيحيون في سوريا والعراق يثير تساؤالت على 
املستوى العاملي حول كيفية التخلص من هذه الظواهر، 
وكيفية إعادة األمن واالستقرار لهذا املواطن، والذي 

ال يرغب بالهجرة والتخلي عن بلده ووطنه.
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هناك أبعاد ودوائر للعالقات بني أبناء الديانات في 
التهديد  أو  ــادة  اإلب خلطر  نتعرض  ال  فنحن  بالدنا، 
بالتشريد، بل هناك اعتداءات يتعرض لها املسيحيون 
رغم عالقاتهم احلسنة والطيبة على املستوى القريب. 
فاملسيحي واملسلم يعيشان بالتآخي والتفاهم واالحترام 
املتبادل. وعالقات اجليرة عادية بل أكثر كاإلخوة في 
الفوارق  على  تتغلب  وهي  الشاملة  احلياة  مجاالت 
اإلطار جند  إذا وسعنا  الدينية واآليديولوجية. ولكن 
أبناء  جماعتها، وكل  إلى  فئة  كل  امليول واالنحياز 
املسيحيون  تعرض  عندما  ولذا  أمثالهم.  إلى  ديانة 
بـــاألرواح  لــالعــتــداء  املــثــال  املــغــار على سبيل  فــي 
واملمتلكات، لم يكن هناك متييز بني اجلار وجاره، بل 
جرى االعتداء على كل املسيحيني بجملتهم. وهذا ما 
نشهده نتيجة عدوان التكفيريني في سوريا والعراق، 
في  املسيحيني  املسيحيني وغير  كل  يشملون  فإنهم 

التهجير والتشريد والعنف والقتل.
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املجلس احلبري في تواصل مستمر وعمل دائم حيث 
الواقع. ويجري  أرض  على  األحداث  مجريات  يتابع 
بحاجة  مجتمع  كــل  فــي واقـــع  اجلــديــة  الـــدراســـات 
للمساعدة بهدف طرح احللول ومعاجلة القضايا. وكما 
عقدنا مؤمتر الناصرة في األسبوع املاضي فإن مؤمترات 
مشابهو تعقد هذه األيام في أماكن أخرى في العالم، 
وبالتالي يترفع التقارير والتوصيات إلى املجلس العام 
التحضيرات  إلى جانب  القادم. هذا  أول  في تشرين 
التي جترى للمؤمتر العاملي للعائالت مع البابا، والذي 
يعقد مرة كل ثالث سنوات، فقد كان في السابق في 
الفليبني ثم البرازيل واملكسيك وإجنلترا وهذا العام في 

شهر أيلول في فيالدلفيا - أمريكا.     
نشكرك شكرا جزيال.                     
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للدراسات  «كالليت»  معهد  معطيات  من  يستدل 
في موضوع السمنة، أن واحدا من أربعة أشخاص 
بالغني يعانون من السمنة املفرطة في منطقة حيفا 
بينما   ،٪٢٥ إلى  نسبتهم  تصل  حيث  والشمال، 
فقط،   ٪٢٠ إلــى  البالد  مركز  في  املعدل  يصل 
ويتضح أن نسبة املصابني بالسمنة أعلى لدى شرائح 
املجتمع التي تعاني من دخل منخفض. كما تبني أن 
خطر اإلصابة باالمراض لدى األشخاص الذي يعانون 
بحوالي-  أعلى  (املرضية)،  املفرطة  السمنة  من 
بنسبة  املستشفى  في  للرقود  يحتاجون  وهم   ٪٣٠
يعانون من  الذين ال  أبناء عمرهم  ٥٨٪ أكثر من 
السمنة املفرطة.  في أعقاب هذه املعطيات خصصت 
«كالليت» برنامجا خاصا، الذي سيتم تفعيله في 
إرشــادا  ويتضمن  الغربي،  واجلليل  حيفا  منطقة 
مباشرا، جلسات جماعية «كالليت داّيت»، حتضير 
ومدربي  اجلــري،  رياضة  ممارسة  أجل  من  ملسارات 
لياقة بدنية وغيرها من الفعاليات.  وتعتبر السمنة 
بأمراض  املهمة لإلصابة  العوامل  املفرطة واحدة من 
مزمنة مختلفة مثل: السكري، أمراض القلب، جلطة 
دماغية، تطور خالليا سرطانية في اجلسم وغيرها. 
ران  بروفسور  برئاسة  للدراسات  «كالليت»  معهد 
بليتسر، قدم معطيات تؤكد أنه في منطقة الشمال، 
كما في اجلنوب، ثمة انتشار أوسع لظاهرة السمنة 
املفرطة، األمر الذي ُيلزم تدخل الطاقم الطبي، كما 

للواء  الطبي  املدير  سعيد-  زاهي  الدكتور  أوضح 
 – كالليت  تعمل  الغربي. وأضاف:  حيفا واجلليل 
دائم  بشكل  البالد،  في  األكبر  الصحية  املجموعة 
بالسمنة  املتعلقة  املعطيات  متابعة  على  ومستمر 
الظاهرة  هذه  أن  إذ  املختلفة،  املناطق  في  املفرطة 
قائمة في جميع أنحاء البالد ولكن بنسب متفاوتة، 
بتفعيل  «كالليت»  تقوم  املعطيات  هــذه  وحسب 
املناسب  بالشكل  الظاهرة  برامج خاصة ملعاجلة هذه 
والطرق املالئمة.  في لواء حيفا واجلليل الغربي مت 
تفعيل برنامج خاص ملعاجلة حاالت السمنة الزائدة، 
عن طريق تقدمي استشارة للتغذية السليمة بشكل 
البرنامج  ويتضمن  بوكعي،  عيريت  بــإدارة  مهني، 
«كالليت  عمل  ورشات  للمعنني،  خاصة  استشارة 
دايت» في العيادات املختلفة، ورشات عمل خاصة 
املفرطة  السمنة  من  يعانون  الذين  لألهل واألطفال 
للشبيبة»،  الطبية  في عيادات «شيرن لالستشارة 
للجري»  إلقامة «مسارات  بادرت «كالليت»  كما 
حيفا،  لــواء  في  احمللية  السلطات  مع  بالتعاون 
حيث يشرف على هذه املسارات مدربو لياقة بدنية، 
واالشتراك في الفعالية مجاني، هذه الفعالية تقام 
أيضا في املجمعات التجارية في حيفا والكريوت.  
ومعاجلة  السلمية  التغذية  حول  محتلنة  معلومات 
عبر  كالليت  موقع  في  أيضًا  ترد  املفرطة  السمنه 

االنترنت.

نظمت مدرسة املتنبي باالشتراك مع مشروع «مدينة 
أشرف  البشرية  التنمية  ملدرب  محاضرة  عنف»  بال 
قرطام وذلك يوم االربعاء املاضي في القاعة الرياضية 
للمدرسة. املدرب أشرف قرطام مّتع الطالب بأسلوبه 
الشيق في عرض األفكار البناءة في كيفية الوصول 
الشخصية  األحــداث  بعض  بذلك  ســاردًا  التميز  إلى 
التي حدثت معه في حياته، وكذلك بعض األحداث 
يجب  خطوات  الطالب  أمــام  تعرض  التي  العاملية، 
إلى  النجاح والوصول  من  ليتمكن  إليها،   االنتباه 
وإعطاء  االستطالع  حب  طريق:  عن  أهدافه  حتقيق 

به، والرغبة في حتقيقه  القرار والقيام  األمل واتخاذ 
كل  وإن  الوصول  على  بالنفس واإلصــرار  الثقة  مع 
احملاضرة  نهاية  وفــي  مستحيل.  وغير  ممكن  شــيء 
للمحاضر  بأسئلة شخصية  الطالب  العديد من  توجه 
الذي لم يبخل عليهم بإعطاء النصائح والتوجيهات، 
التي تساعدهم في حياتهم االجتماعية واملهنية. وفي 
مشروع  مركزة  بدين،  نيفني  السيدة  شكرت  النهاية 
«مدينة بال عنف» في املدرسة، السيد أشرف قرطام 
احملاضرة  على  والتدريسية  االداريـــة  الهيئة  باسم 

الشيقة التي نالت استحسان اجلميع.

صدر عن مجلة مواقف التي يرأس حتريرها الدكتور 
للكاتب واإلعالمي  جديد  كتاب  خضرة  أبو  فهد 
غريبا»  أراك  «ملاذا  بعنوان  خوري  نايف  الزميل 
صفحة   130 في  يقع  الــذي  الكتاب  ويتضمن 
مجموعة مقاالت فكرية واجتماعية ودينية، كان 
قد نشر بعضها في صحيفة «حيفا» وبعضها لم 
ينشر.  وقرر نادي الكتاب التابع للمجلس امللي 
األرثوذكسي في حيفا برئاسة احملامي فؤاد نقارة 
إقامة أمسية تكرميية مبناسبة إشهار هذا الكتاب، 
وذلك يوم اخلميس القادم    19.2.2015 حيت 
ستقام ندوة يتحدث فيها كل من الكاتب واألديب 
الكرمل  احتــاد  فــورانــي، رئيس  فتحي  األســتــاذ 
ظاهر،  ناجي  والكاتب  الفلسطينيني،  لألدباء 

وتدير األمسية الشاعرة سماهر قسيس جنار.
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بهذه  الكساسبة  ـــي  األردن الطيار  مقتل  إن 
من  الكثير  حفيظة  أثار  قد  البشعة  الطريقة 
مثل  يرفضون  الذين  احلية،  الضمائر  أصحاب 
مع  الوحشية.  ــذه  وه اإلجرامية  األعــمــال  هــذه 
العلم أنه خرج للقتال واحلرب، ففي احلرب ميكن 
قتل  فمن  ــر.  األس أو  اجلــرح  أو  القتل  يكون  أن 
األسير  ولكن حرق  الله،  إلى  فأمره  املعركة  في 
هذا  دينية  صبغة  إعطائها  مع  الصورة  بهذه 
أمر مرفوض. ولكن الواقع اليوم مع طرح الفكر 
التكفيري، جعلنا نعيش في ظرف اختلط فيه 
الباطل، فأصبح البعض يقوم بأعمال  احلق مع 
ومثل  للدين.  ينسبها  ثم  الشرع،  مع  تتعارض 
هؤالء ما نراهم إال أبواقا تصرخ خلدمة من يريد 
على  وإظهاره  احلقيقية.  اإلسالم  صورة  تشويه 
له،  حرمة  وال  لإلنسان  فيه  كرامة  ال  دين  أنه 
يشاؤون  ما  اإلنسان  بهذا  يفعلوا  أن  وميكنهم 
إذا عارض فكرهم. وهذا األسلوب غايته تنفير 
والضمائر  الواعية،  العقول  أصحاب  وإبعاد 
السليمة من اإلسالم. ومصيبتنا هي أن هؤالء، 
أو  أهوائهم،  وفق  القرآن  يفسرون  الدين  وباسم 
يفعله هؤالء حتميل  أهواء ساداتهم. وأخطر ما 
النصوص ما ال حتتمل أو وضعها في مكانها 
لكل  متكامل  منهج  فاإلسالم  املناسب.  غير 
كما  للسلم،  نظاما  يضع  فهو  احلياة،  نواحي 
وهؤالء  احلرب..  حال  في  للتعامل  نظاما  يضع 
والتي  والسّنة،  القرآن  من  النصوص  يأخذون 
على  معها  ويتعاملون  ــرب،  احل بشؤون  تعنى 
الباحث  ولكن  ومكان.  زمــان  لكل  آيــات  أنها 
بعني واعية، ال بد أن يدرك أن اإلسالم يعالج كل 
أمر وفق الواقع الذي تعيشه األمة، مع الدعوة 
للسالم. (فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله). وقول النبي (ال تتمنوا لقاء العدو). 
وطريقة  ــرى،   األس بشؤون  اإلسالم  اعتنى  ولهذا 
القرآن  من  ثابتة  قواعد  وفق  معهم،  التعامل 
والسنة، وال حتتاج إلى حتليل أو تعقيد. ففي 
سورة محمد، هذه السورة املسماة سورة القتال، 
فضرب  كفروا  الذين  لقيتم  (فــإذا  تعالى:  قال 
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما 
منا بعد وإما فداء). هذه اآلية تعالج احلالة التي 

ينبغي أن يكون عليها القتال، ثم تتعرض إلى 
الذين  هؤالء  لنا  لتقول  الوثاق)  (فشدوا  األسر: 
تطلقوا  أن  فإما  أسرمتوهم  أي  أسرهم،  شــددمت 
سراحهم دون قيد أو شرط، وإما أن تفادوهم مبال 
أو تبديل أسرى. ظهر هذا األسلوب من التعامل 
مع األسرى بعد معركة بدر، فقد افتدت قريش 
أسراها باملال. روى أحمد والترمذي أن النبي بدل 
برجل من  فقد فدى رجلني من أصحابه  أسرى. 
عن  مسلم  لنا  وروى  عقيل.  بني  من  املشركني 
أنس بن مالك أن النبي أطلق سراح ثمانني من 
وعلى  عليه  هبطوا  قد  كانوا  والذين  ــرى،  األس
الفجر  عند صالة  التنعيم،  جبال  من  أصحابه 
ليقتلوهم. وفيهم نزل قوله تعالى: (وهو الذي 
مكة  ببطن  عنهم  وأيديكم  عنكم  أيديهم  كف 
من بعد أن أظفركم عليهم). والعفو العام الذي 
فعله الرسول لم يعرف التاريخ مثيال له. فعند 
لهم:  فقال  أمامه،  مكة  أهل  اجتمع  مكة  فتح 
ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كرمي وابن 
بل قصة  الطلقاء.  فانتم  اذهبوا  قال:  أخ كرمي. 
األسير ثمامة بن أثال، أكبر شاهد على حسن 
معاملة الرسول لألسرى. فقد جاءوا به أسيرا إلى 
وأجمعوا  إساره.  أحسنوا  لهم:  فقال  الله  رسول 
فكانوا  إليه.  به  فابعثوا  طعام  من  عندكم  ما 
يقدمون إليه لنب لقحة الرسول (الناقة احللوب) 
غدوا ورواحا. ودعاه رسول الله إلى اإلسالم فأبى 
الفداء فاسأل ما  ورفض اإلسالم قائال: إن أردت 
شئت من املال. فمّن عليه الرسول وأطلق سراحه 
فــداء. وأبعد من ذلك ذهب اإلســالم، فقد  بدون 
بها  يتقرب  قربة  ــرى  األس إلى  اإلحسان  أعتبر 
أصحاب  واصفا  تعالى  قال  الله.  إلى  املؤمن 
مسكينا  حبه  على  الطعام  (ويطعمون  النبي: 
ال  الله  لوجه  نطعمكم  إمنــا  ــرا.  ــي وأس ويتيما 
لنا  بل ضــرب  شــكــورا).  ــزاءا وال  ج منكم  نريد 
الرسول مثال رائعا حلسن التعامل مع األسرى، 
احلارث،  بنت  زواجه من جويرية  من خالل قصة 
التي أسرت في غزوة بني املصطلق، فجاء أبوها 
بكثير من اإلبل ليفتدي ابنته، ولكنه ملا وصل 
اثنني  أخفى  بأميال،  املدينة  قبل  العقيق  وادي 
من اجلمال أعجباه. فلما دخل على رسول الله 

فداؤها.  وهذا  ابنتي  أصبتم  محمد  يا  له:  قال 
غيبتهما  اللذان  البعيران  فأين  الرسول:  فقال 
احلــارث:  فقال  ــذا.  وك كــذا  شعب  في  بالعقيق 
أشهد أن ال إله إال الله وأنك رسول الله. والله ما 
أطلعك على ذلك إال الله، وأسلم معه ابنان له، 
وأسلمت جويرية بنت احلارث. فخطبها الرسول 
الذين أصابوا  الناس  فقال  وتزوجها.  لهم  كرامة 
أسرى من بني املصطلق: لقد أصبح هؤالء األسرى 
فداء:  بغير  عليهم  فمنوا  الله،  رسول  أصهار 
فكانت تقول عائشة فيما بعد: فما أعلم امرأة 
بتزوج  إذ  جويرية،  من  قومها  على  بركة  أعظم 
الرسول إياها أعتق مائة من أهل بيت من بني 
الباب،  هــذا  في  كثيرة  والنصوص  املصطلق. 
ومنها قال ابن عباس: أمر رسول الله أصحابه 
يقدمونهم  فكانوا  األسرى  يكرموا  أن  بدر  يوم 
على أنفسهم في الغداء. وذكر احلسن البصري: 
كان رسول الله يؤتى باألسير فيدفعه إلى بعض 
املسلمني، فيقول له: أحسن إليه فيكون عنده 
اليومني والثالثة فيؤثره على نفسه. وفي هذه 
األيام تتردد األقاويل أن اإلسالم يشجع على قتل 
ال  يصح  لم  باطل،  الكالم  وهــذا  حرقا،  األســرى 
فقد  أصحابه.  من  أحد  وال عن  الله  رسول  عن 
بعثنا  قــال:  أنه  هريرة  أبي  عن  البخاري  روى 
رسول الله في بعث فقال: أن وجدمت فالنا وفالنا 
اخلروج  ــا  أردن حني  قــال:  ثم  بالنار.  فأحرقوهما 
إني أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا، وأن النار ال 
يعِذب بها إال الله، فإن وجدمتوهما فاقتلوهما. 
لو أن أحدا من  القول  إلى  العلماء  ولهذا ذهب 
األعداء حرق أحد املسلمني، فال يصح أن يعذب 
مبثل فعله. وقد استنتجوا استنتاجهم هذا من 
قول رسول الله (ال يعذب بالنار إال ربها). وقوله 
(ال تعذبوا بعذاب الله أحدا). وعليه ما شاهدناه 
من حرق الطيار األردني ال ميت إلى اإلسالم بصلة 

واإلسالم منهم براء. 
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لفت نظري مؤخرًا مشروع ثقافي غير عادي، فكرة إبداعية، 
في  احمللي  الكتاب  ونشر  احمللي  الكتاب  تدعم  فكرة 
العالم العربي، وبطريقة عصرية. كان ذلك أثناء تسجيلي 
الناصرة،  مدينة  في  املنارة  ستوديو  في  األدبية  ملؤلفاتي 
موقع  في  لنشرها  مؤلفاتي  كافة  لتسجيل  ُدعيت  حيث 
إلكتروني، يهتم بشكل خاص بالذين لديهم إعاقة بصرية، 
ملكتبة  منه  كبيرة  مساحة  بتخصيص  املوقع  هذا  فقام 
صوتية تنشر كتبًا صوتية. يهدف هذا املوقع إلى تقدمي 
الكتب األدبية عامة واحمللية خاصة على اإلنترنت وعلى 
املعرفة  بنشر  املوقع  يساهم  وبالتالي  احملمول،  الهاتف 
بطريقة سهلة، ويحّول عملية االستماع إلى الكتب جتربة 
بطريقة عصرية  يساهم  كما  واحد،  آن  في  وممتعة  مفيدة 
اّطلعُت  وبالفعل  العربي،  العالم  في  احمللي  أدبنا  بنشر 
على عدد الذين يدخلون لهذا املوقع فاتضح لي أنه كبير 
العربية. وبالفعل، ميكن لكل من  جدًا ومن كافة األقطار 
يوّد إنتاج أو نشر كتاب والترويج له، اتباع هذه الطريقة 
الناجحة جداً، حيث تستهدف شريحة جديدة من املتلقني، 
أو  املطبوعة  النصّية  الكتب  ــراء  ق من  ليسوا  معظمهم 
اإللكترونية.  كما أن املؤلفات التي ُنشرت في املوقع حتى 
اآلن، هي عبارة عن تسجيالت عالية اجلودة، ومت تالوتها 
أجهزة  على  رقمي  بشكل  حفظها  ويتم  وعناية،  بإتقان 
متى  إليها  االستماع  ميكن  وبالتالي  الرقمية،  التخزين 
تشاء. ان هذه املبادرة مبثابة محاولة السترجاع قيمة الكتاب 
وعصري،  جديد  بأسلوب  ولكن  القراءة  عهد  إلى  والعودة 
أن  ُميكن ألي شخص  بحيث  التكنولوجي،  التقدم  يواكب 
يقرأ الكتاب واالستماع مبطالعته مباشرة. وهنا، من خالل 
هذا املشروع متّكن القّيمون عليه من استخدام التكنولوجيا 
إلى  الكتاب  ّمت حتويل  حيث  مجدداً،  الكتاب  شأن  لرفع 
مادة مسموعة، مما يجعل القراءة جتربة ممتعة ومثيرة، وتوفر 
فرصة االطالع على الكتاب املسموع بطريقة سهلة. تقف 
وهم  الناصرة،  مدينة  في  املنارة  جمعية  املشروع  هذا  وراء 
على  يعملون  الذين  إعاقة  ذوي  األشخاص  من  مجموعة 
رفع مكانة املعاقني في مجتمعنا العربي. وبهذه املناسبة 
عملها  أسلوب  على  الرائدة  اجلمعية  هذه  أحيي  أن  أوّد 
املميز، وعلى رسالتها االجتماعية النبيلة، وعلى تفكيرها 

اإلبداعي في تخطيط برامجها ومشاريعها.          
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على  واحلضاري  اإلنساني  املشهد  في  مهّما  مركبًا  األسطورة  تعتبر 
أساطيره  وله  إال  الشعوب  ِمَن  من شعب  فما  املتعاقبة،   – األزمنة  مّر 
كعنصر أساسي في جداريته الثقافية... أساطير لها حضورها وتأثيرها 
ًا  ياسي.. واملعروف أن كتاب األساطير باذخ كمَّ الفكري واإلجتماعي والسِّ
ونوعاً، ولكن تبقى لألساطير العراقية القدمية ُشهرًة ممّيزة.. خاصًة بعد 
كوين  التَّ انتشارها في عاملنا املعاصر.. ومن أشهرها: أسطورة اخللق أو 
األلف  إلى  تاريخها  يعود  والتي  البابليني  لدى  إيليش   – إينوما  أو 
طلب  الذي  مردوخ  اإلله  صورة  إلعالء  ُكتب  حيث  امليالد..  قبل  الثاني 
القدر»، فرفضت وسلَّطت عليه كنجو  من آلهة العماء تيامات «ألواح 
فقد  وعليه،  ومزَّقُه...  قام  أَنه  مردوخ سوى  كان من  فما  العماء..  تنني 
أول  إلى  لترمز  التنني،  وتغّلبه على  جاءت هذه األسطورة إلعالء مردوخ 
مظاهر احلياة، وانتقال الكون من الَعماء إلى احلياة، وكذلك انتقال دور 
دد  األلوهية من اإلله إلى دور البشر..    وال ُبّد أن نضيف في هذا الصَّ
اريخّية لبابل كدولة ومجتمع  كوين هذه تختصر الوالدة التَّ أنَّ أسطورة التَّ
عشتار،  هبوط  ة  قصَّ حتكي  فهي  الثانية،  أسطورتنا  إّنانا  وحضارة... 
فلي. وقد رويت في نّص سردي قدمي مكتوب باللغة  إّنانا إلى العالم السُّ
املتعارف  وهو  سطرًا   140 عليه  ُعثر  كما  وحجمه،  القدمية..  دّية  األكَّ
يعتبر  نّصًا سومريا  أن هناك  البابلي.. ومن اجلدير ذكره  بالنَّص  عليه 
الّنص األصلي واألقدم يحمل عنوان: «هبوط إّنانا إلى العالم األسفل» 
ويتألف من 410 أسطر.. وتروى األسطورة أّن أّنانا هي اإللهة السومرية 
الّسامية   – البابلية  اإللهة  فهي  أّما عشتار  واجلمال،  احلّب  ومهمتها 
بيهة بإنانا... تصبح بذلك إنانا في األسطورة السومرّية هي التي  الشَّ
البابليني هي التي نزلت إلى  هبطت إلى العالم األسفل وعشتار لدي 
بدمج  إنانا  عشتار  عن  املصادر  بعض  ث  تتحدَّ لذلك  العالم...  نفس 
االسمني معاً.. على أساس كونها إلهة اخلصب، مضيفني إليها أيضًا 
عنصر  أنَّ  حيث  اخلصب..  إله  أيضًا  كان  الذي  دمــوزي   – وز  متّ زوجها 
جعل  ما  وهذا  القدمي..  اإلنسان  حياة  في  مرتكز  أهّم  يعتبر  اخلصب 
ومريني والبابليني يحيطونها بهالة من القداسة ويستعيدونها سنويًا  السُّ
البابلية  الّنسخة  في  األسطورة  هذه  تتلّخص  املختلفة..  طقوسهم  عبر 
وشقيقتها الّسومرّية، أنَّ متوز-دّموزي، إله اخلصب الذي كان ملكًا على 
اُروك تزوّج من اإللهة إنانا، التي تعتبرها األساطير رمزًا لأللوهة املؤنَّثة.. 
فلي، عالم املوت الذي ال عودة منه..  وبعد أن مات هبط إلى العالم السُّ
وحني بحثت عنه حبيبته (عشتار) بغير جدوى أو نتيجة أّنه في عالم 
فلي أرشكيجال  املوت، ذهبت تبحث عنه هناك.. لكن إلهة العالم السُّ
وهي شقيقة اإللهة إنانا، ُتقرّر أن حتكم على شقيقتها باملوت، وأن ال 
تعود للحياة.. فتجرّدها من مالبسها وُحليها وأقراطها، وتاجها وجتعلها 
بعة... فتكون النتيجة موت كل مظاهر  فلي السَّ جتتاز أبواب العالم السُّ
ماء على األرض، فال ينبت زرع وال يحصل العشق بني األزواج.  اخلصب والنَّ
وال يركب ثور بقرة، وال يعاشر رجل امرأة في مضجعها.. وتذبل اخلضرة 
وتصفر الغابات.. وما أن وصل اخلبر إلى اآللهة الكبار.. حتى غضبوا 
فما كان منهم أّال أن خلقوا رجال جميالً، وأرسلوه إلى عالم األموات بدًال 
من إلهة اخلصب.. وفي نفس الوقت خلقوا وْحشني ليرّشا ماء احلياة على 

اب اجلميل وانهمكت بكل  جّثة عشتار.. طبعًا افتتنت أرشكيجال بالشَّ
نت من العودة إلى احلياة لتعود  ما يخّصه، ونسيت من عشتار التي متكَّ
ماء إلى الطبيعة.. يحدث أّن عصافير  معها أيضًا مظاهر اخلصب والنَّ
النُّعاس بدأت حتّلق قريبًا من عيني شهرزاد، رأيت، وقبل أن تغفو أن 
ها امللحمي  اُنهي احلديث بأسطورة جلجامش... وهي أسطورة ميتاز نصٌّ
اعرّية، ذات التأثير اخلاص، والذي قد ال جنده في أّي نّص نثري  بلغته الشَّ
آخر من العالم القدمي... وأسطورة جلجامش كشقيقاتها سومرية األصل 
عن  ث  وتتحدَّ البابلّية.  الفترة  في  جديد  من  كتابتها  اُعيدت  والفكرة 
جلجامش البطل ملك اُوروك القدمية، التي ورد ذكرها معنا.. وتبرز فيها 
ِشّدة جبروت جلجامش وحكمته في آن.. مما دفعه إلى البحث عن ِسّر 
األبدّية وِسّر املوت واحلياة، محاولًة منه أن يجيب عن سؤال طاملا أرّقُه: 
لذلك، وبعد  البشرّية.  املوت على  باخللود وكتبت  اآللهة  استأثرت  ملاذا 
رحلة طويلة ومضنية، وصراع مرير مع اآللهة يعود إلى مدينته «اُوروك» 
مقتنعًا ومدركًا أّن املوت هو من نصيب البشر. أّما اإلبداع الذي ُيقّدمونه 
هو هو العنصر القوّي الذي ُيخلِّد ذكراهم. وملحمة جلجامش ُتعتبر من 
أطول األعمال األدبية وأغناها، وكتبت باألّكدية واملسمارية كنص شعري 
دون  جلجامش  قّصة  تكتمل  لن  لكن،  فخارياً..  لوحًا   12 على  موزّع 
الذي  ليقتل جلجامش  اآللهة  الذي خلقته  أنكيدو...  قّصة  أن نضيف 
الغزالن،  يرعى مع  البرّية  أنكيدو في  ينشأ  لذلك  الناس.  منه  اشتكى 
ويعيش مع حيوانات البرّ. وفي أحد األيام يراه صّياد فيستغرب ألْمرِه 
ويعود، أي جلجامش وُيْخبره عّما رآه، فما كان من جلجامش اال أن أرسل 
أنكيدو،  الفتاه من  تقترب  َتُه.  وْحِشّي أنكيدو  لتنزيل عن  فتاة حسناء 
وقع  طبعا  ترويضه.  من  احلسناء  فتتمكن  بالّتغير،  مالمحه  فتبدأ 
أنكيدو بحّبها فيتغّير ليصبح انسانا سويا. ُثم يستجيب لنصيحة 
حميمني. صديقني  وجلجامش  هو  ويصبح  اوروك.  إلى  ويعودان  فتاته 

لكّن هذه الّصداقة لم متنعهما من الِعراك فتكون النتيجة أّن جلجامش 
غلب أنكيدو، ليعود ويقيم بعد ذلك في قصر امللك. وفي هذه الفترة 
املوت  معاني  خاللها  يتأمل  صوفّية،  تأملية  حالة  جلجامش  يعيش 
بهدف  خطوة  وخطا  املوت،  يتحّدى  أن  فيقرّر  سابقاً.  ورد  كما  واحلياة 
األرز  غابات  إلى  أنكيدو  صديقه  برفقه  عندها  يذهب  اسمه..  تخليد 
ويقتل – خمبابا – وحش الغابات الذي كان قد رآه أنكيدو وخاف منه، 
ًثم يعود وصديقه ثانيًة إلى أوروك مفاخرين سّكانها.. تعجب عشتار 
ه يرفض. وكي تنتقم منه ترسل ثورا  بجلجامش وتطلب الزواج منه، لكنَّ
كان من اآللهة، إّال أْن أجرت ُقرعًة لتصفية أحد البطلني، فيقع اخليار 
على أنكيدو، وُيصاب عندها مبرض ُعضال يفتك به. يحلم جلجامش 
مبوت صديقه احلميم أنكيدو الذي مات فعالً، فيحزن عليه أشدَّ احلزن. 
اخللود.  سّر  عن  باحثًا  البراري  في  وجهه  على  يهيم  أن  ثانيًة  ويقرّر 
اجي من زمن  فيبحث عن الرجل الّصالح، أتونابشتم، الرجل البشري النَّ
بالنسبة  أّما  اآللهة.  إيّاه  منحته  الذي  احلياة  ِسرَّ  منه  ليأخذ  الّطوفان، 
لبقية احلكاية، خاصة حانة سيدوري والنبتة التي تردُّ الّشيخ إلى صباه، 
وما قامت به األفعى. أقترح أن تعودوا قارئاتي قرائي إلى املصادر وهي 

ائقة. كثيرة لتتمتعوا بعنقود تفاصيلها الشَّ

رغم أن زعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي أسامة بن الدن، قد مت اغتياله 
جندي  يد  على  باكستان  مناطق  إحدى  في  األمريكان)  ذمة  (على 
أمريكي، لكن الواليات املتحدة، لم تظهر للعالم جثة بن الدن، وال 
إبقاء  واشنطن  وفضلت  قتله،  حقيقة  عن  مثبتة  معلومات  حتى 
العملية في سرية، دون ذكر أسباب مقنعة لذلك. ويبدو أن األمريكان، 
فضلوا أن يكون السمك أول من يستقبل بن الدن، وأعلنوا عن رمي 
جثته في البحر، هكذا قال األمريكان، لكن من حقنا نحن أن نتقبل 
أو ال نتقبل هذا االدعاء، ومن حق العالم أن يطالب مبعرفة احلقيقة 
من خالل عرض أحداثها الفعلية، وليس من خالل عرضها سينمائياً. 
قالوا، إن بن الدن الذي هو في حقيقة األمر صناعة أمريكية بامتياز، 
الكرة األرضية  بأن سكان  العالم،  إلى غير رجعة، واعتقد  قد ذهب 
ارتاحوا من عمليات القاعدة وتهديدات بن الدن. صحيح أن عمليات 
لكن  الدن،  بن  (مقتل؟!)  بعد  ملحوظ  بشكل  تراجعت  قد  القاعدة 
القاعدة،  احلرب األهلية في سوريا أفرزت تنظيما أخطر بكثير من 
العراق والشام)  واختصروا اسمه  يحمل اسم (الدولة اإلسالمية في 
ـ ”داعش“، ويتزعمه أبو بكر البغدادي، الذي دب الرعب في قادة  ـ ـ ب
عناصر  ترتكبها  التي  اإلجرامية  العمليات  لفظاعة  والغرب  الشرق 
هذا التظيم، والذين ال يزالوا يعيثون فسادا وقتال في أراضي سورية 
والعراق، بشكل ال مثيل له. الغريب في األمر، أن الواليات املتحدة 
لغاية  تستطع  لم  اإلرهــاب،  من  العالم  حامية  نفسها  تعتبر  التي 
اآلن دحر هذا التنظيم اإلجرامي، رغم تشكيلها لتحالف دولي عربي 
اجلوي  القصف  عمليات  تعط  ولم  للتنظيم.  مواقع  لقصف  غربي 
مناطق  في  عناصره  يعشش  إرهابي،  تنظيم  ملموسة حملاربة  نتائج 
سورية وعراقية، حتى أن مجموعات منه، على ذمة وسائل إعالمية 
عربية، تتمترس في مناطق على احلدود السورية اللبنانية. تنظيم 
داعش أراد أن يلقن الواليات املتحدة درسا مؤملا، فقام بإعدام رهينة 
أمريكية ذبحاً، وبعدها أقدم عناصره على قتل صحفيني في باريس، 
من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، في عملية حتٍد واضحة من داعش 
بشكل  فرنسا  في  شديدين  واستنكار  غضب  عنها  جنم  لفرنسا، 
خاص، وعلى الصعيد العاملي بشكل عام، وعلق مواطنون فرنسيون 
على صدورهم شعار ”أنا شارلي“. األمر املستغرب أن ردود الفعل في 
الشارع الفرنسي حملت اإلسالم املسؤولية عن ذلك، رغم أن اإلسالم 
بريء من مثل هذه األعمال. بعد ذلك بفترة، أقدم تنظيم داعش على 
خالل  طائرته  سقطت  الذي  الكساسبة،  معاذ  األردني  الطيار  إعدام 
قيامه بقصف مواقع لداعش، في إطار مشاركة األردن في التحالف 
الدولي للقضاء على داعش، وكانت طريقة اإلعدام همجية بربرية، إذ 
أقدم مجرمو داعش على حرقه وهو في قفص حديدي، األمر الذي أثار 
سخط وغضب العالم. وما فعله الهمجيون القتلة في عملية باريس 
ضد ”شارلي إيبدو“، والذي بسببه سار فرنسيون في شوراع باريس 
وغيرها من املدن الفرنسية واألوروبية معلقني على صدورهم شعار ” 
إعدام معاذ  فعله هؤالء  في  طريقة  يختلف عما  أنا شارلي“، ال 
الكساسبة، ولذلك أسمح لنفسي بالقول: ”أنا شارلي.. وأنا معاذ“. 
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 مثال ذلك في اللغة الكالسيكية: وقى  > اتقى 
>  تقوى / تقّي. فالتاء في تقوى / تقّي عوملت 
معاملة حرف أصلّي رغم أنها حرف زائد. كذلك 
تاجر، جتارة تطوّرت في رأي علماء اللغة بالطريقة 
اللغة  وفي  تاجر.  > جتارة /  اّجتر   < أجر  ذاتها: 
كثير،  وغيرها  ومتحور،  متركز  نقول  حني  احلديثة 
فإمنا هي أيضا صياغة ثانوية ال تخالف العرف 
املعجم.  تطوير  في  وتسهم  رأينا،  كما  اللغوي، 
كذلك تقييم ال تخالف العرف اللغوي، وتسهم 
الوقت  في  وتخفف  احلديث،  املعجم  تطوير  في 
ذاته عن تقومي داللة جديدة تضاف إلى دالالتها 
األخرى. لكّل هذا يجدر بنا، في رأيي، استخدام 
”لغيورين“  غضب  متحّملني  بالذات،  تقييم 

علينا!
t²OI²�« Ø tÐ XOI²�«

من ”األساليب احلديثة“ اليوم أيضًا تعدية الفعل 
التقى مباشرة، دومنا حرف جر. فما أكثر ما نسمع: 
الفرنسي،  الرئيس  األميركي  الرئيس  التقى 
التقى املعلم تالميذه، وهكذا. قد يخطئ املذيع، 
أو ُمعّد النشرة ، مثالً، في أمور نحوية كثيرة، 
الفعل  تعدية  على  حريصًا  دائما  جتده  أنك  إال 
التقى مباشرة ونصب مفعوله أيضاً، لئال يقع في 
”التجربة“!  فهل يجب علينا أن نقول التقيته 
في  النظر  قبل  به؟  التقيت  نقول  أن  يجوز  وال 
املراجع القدمية، وجدنا األستاذ طالل عالمة يعرض 
وفّن  الكتابة  صناعة  كتابه  في  املسألة  لهذه 
فيؤكد    ،118 1955، ص.  بيروت،  التعبير، 
أن الفعل التقى فعل متّعد، وال يجوز أن نقول 
التقى به ألنه يتعّدى بنفسه، بل ُيحيل القارئ 
أيضا إلى لسان العرب ج15، ص. 253، مادة 
لقي. انتقلنا إلى النظر في القواميس، فالفعل 
التقى ليس اشتقاقًا جديدًا بالطبع، فوجدنا في 
املنجد: ”التقى الشيَء: لقيه، التقى القومُ: لقي 
بعضهم بعضا، تالقى القومُ: التقوا“. لم يذكر 
املنجد، كما نرى، أنه يجب تعدية التقى دائما، 
بل حينما نلتقي شيئا أي جنده، وهنا بالطبع ال 
العمل  ألّن  مثال،  بكتاب،  التقيت  القول:  ميكن 
ال مشاركة فيه. ثم يذكر املنجد أّن التقى مبعنى 
تالقى في املثال: تالقى القومُ: التقوا. نظرنا في 
ڤير فرأيناه يذكر املعنى ، ثم يضيف بني قوسني 

يكون  حني  بالباء  يتعّدى  أنه  أي  ب)   .s.o)
اللقاء مع إنسان، كقولنا: التقيت بسعيد. وفي 
وتالقوا  التقوا  أن  ورد  لقي،  مادة  العرب،  لسان 
التي  أَكفنّا  ملتقى  ذلك  بعد  فّسر  ثم  مبعنى، 
أي  أكّفنا  وملتقى  قائال:  احلــديــث،  في  وردت 
أيدينا تلتقي مع يده وجتتمع. في القرآن الكرمي 
أيضا ورد الفعل التقى في ثالث آيات، تكرّرت 
فيها اجلملة: التقى اجلمعان، كما ورد الفعل في 
السياقات التالية: ”...فالتقى املاء على أمر قد 
قدر، ... في فئتني التقتا، ... إذا التقيتم، ... 
الفعل  أن  نرى  وهكذا  يلتقيان“.  البحرين  مرَج 
في القرآن لم ُيستخدم إال الزمًا مفيدًا املشاركة 
إذا  أخرى،  ناحية  من  اجلمعان.  التقى  في  كما 
بناء  نقول،  أن  ميكن  فهل  اجلمعان،  التقى  قلنا 
الفعل  إن  ثم  جمعاً؟   اجلمع  التقى  ذلك،  على 
التقى كما ورد أعاله مبعنى تالقى، فكالهما إذن 
الزم ويفيد املشاركة. كذلك ميكننا التمثيل بفعل 
قريب من التقى معنى ومبنى. نقول: جمع املعلم 
القول  تالميذه، واجتمع بتالميذه ، فهل ميكننا 
اجتمع  لقَي،  ؟ جمع =  تالميذه  املعلم   اجتمع 

= التقى.
w�uý bLŠ_ ö¦� √dI½ dFA�« w�Ë∫ وما هو 
ـه  ـ أسباب نوّعوا  وإن   / تلتقي  بالعني  العني  إّال 
يراع  ـم  ـ فكـ  ∫rO¼«dÐ≈  k�U(Ë ا.  ـ ـ ـدواعيـ ـ وال
ارعه / قد التقى بيراع الكاتب  يـم في مشـ حكـ
األرِب. f¹bLŠ sÐôË∫ وملّا التقى بالروم طارت 

قلوبهم / كأن لم تكن أوكارهن احليازما.
مطاوع  الزم،  فعل  التقى  إن  القول  إلى  نخلص 
لقي املتعّدي، مثل الفعلني جمع واجتمع، صياغة 
وحكما. لدينا إذن، في استخدام التقى، أكثر من 
وعمرٌو.  زيٌد  التقى   - الرجالِن.  التقى   - خيار: 
-  التقى زيٌد بعمرٍو. أّما اخليار الرابع التقى زيٌد 
عمرًا  فهو مبنى يجافي املنطق اللغوي املفّصل 
آنفا، رغم وروده في النصوص القدمية أيضا، بل 
هو  القسرّي  وتفسيره  رأيي،  في  األذن،  يجافي 
النصب مبا يسمى إسقاط العامل أو نزع اخلافض، 
كما في قول احلطيئة: تفرّد في شعب عجوزاً... 
الفعل  ينصب  ما  وغالبًا  بعجوز)،  من  ــدًال  (ب
التقى مفعوًال إذا كان مفعوله ”شيئا“ كما ذكر 

املنجد.
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الليل... وحده
رداء اجلميع

ميناء... التناقضات
للذين... ناموا

ورسموا في املتاهات
اناء االٓهات...
ومسرحها...

مسار العشق...
وخيبة األمل

احلصار.. الكامل... للنور
وانفجار... الرغبة

وهل... تطير... أنفاسنا...

دون... أن... نتسربل به...
وتتالشى احلدود

لتدخل فاتنتي...
الى كّل... القلوب

تتجّسد... أحالمنا... بها
ينكمش... الكون...

وتختفي... النجوم
ما... ُخلق البشر... اال...

ليكونوا... ضفائر شعرها...
حني... تستحّم

واملاء...
املتساقط... من نحرها...

في... أقداحنا...
يسكر...

***
***

انت...
 تراقصني قلبك وال يبُغض
راح يحّلق في النغم العلّي

وانت ترّسينه بكّل ما يصبر...
ويعزف

انت جملة الصفحة البيضاء

شريدة النهر الى البحر
معبر السماء والطارق

مفتاحنا املاشق بوجه بابنا املغلق
قلعة ضاحكة وشجر

سفينة نوح في بحر األغبياء
تراقصني قلبك بني التراب... 

والسراب 
تشرّعينه للحّب جسرا وال يبغض

كّل هذا... انِت!!
***

أقول لكم...
كبوة الريح واخليل

ِخباؤكم الليل
هاجروا...

الى قلق يرجتل االسراء
عنان اخليال فيها...

وشبق املاضي
ارجوحة الليل تنزفني من ردف

يعصى على الرغبة
لقموني...

ملدامة حيدر...
او... ألتون يجيدني سفيرا

الى حلم مهجور
انا الطائر على وجه اخلريف...

زوبعة ودروب
اتوق الى رحيق حبيبتي...

على ذراعي...
حني كانت تغزل لي...

 من الشعر عباءة
وانا على بساط االٓهات

استرجع ليلة ماطرة 
بني موجتني...

على ابواب جهّنم!
حيفا - طمرة 
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أنه  فيه  مــا  وأفــضــل  واحـــد فقط  مــكــون ســحــري 
جمالك  على  الهند يؤثر  ــوز  ج طبيعي،  زيت 
والتي  لدي  املفضلة  األشياء  من  وهو  رائع  بشكل 
يراعي  للجمال.  اليومي  روتيني  في  أستخدمها 
أن هناك نوعني من زيت جوز الهند، األول يستخدم 
في  استخدامه  ميكنك  واألخر  جتميل  كمستحضر 
على فوائد  نتعرف  اآلن  دعونا  والــشــاي.  الطعام 
أساسي  كلوسيون  يعمل  الهند الرائعة:  جوز  زيت 
بتفتيح  يقوم  جـــداً.  ناعمة  ويجعلها  لبشرتك 
مباشرة.  البشرة  على  وتدليكه  وضعه  البقع عند 
ملكياج  كمزيل  الهند  ــوز  ج زيــت  استخدام  ميكن 
متدد  عالمات  ظهور  مينع  الهند  جوز  زيت  العيون. 
اجللد  حتمل  قــدرة  مــن  يزيد  احلــمــل.  أثــنــاء  اجللد 
ومينع  الشمس  رائع ألشعة  كواقي  يعمل  للشمس، 
مساج رائع.  استخدامه كزيت  ميكن  اجللد.  حــروق 
للوجه.  هائل  ليلي  مرطب  هو  الهند  جــوز  زيــت 
بوضع  عاجليهما  املتشققة؟  من الشفاه  تعانني 
على  يساعد  باستمرار.  عليهما  الهند  جوز  زيت 
بعد  أسرع  وقت  في  الطبيعية  حلالته  اجللد  رجوع 
للشعر،  رائع  التعرض إلصابة أو عدوى. هو بلسم 
كيف يستخدم؟ ضعي كمية صغيرة من زيت جوز 
الهند على الشعر وهو جاف وقومي بتدليكه، ثم 
واتركيه  االستحمام  بكاب  شعرك  بتغطية  قومي 
لعدة ساعات ثم قومي بشطفه. لديك حساسية؟ 
بداخل  الهند  جوز  زيت  من  القليل  بدهن  قومي 
األنف وستشعرين بفارق كبير. إذا كنت أم مرضعة، 
حليب  لزيادة  يوميًا  مالعق   ٤  -  ٣ تناول  ميكنك 
نسبة  حتسني  على  الهند  جوز  زيت  يساعد  األم. 
الكوليسترول في الدم. يعمل كبديل رائع للزيوت 

النباتية في أي وصفة طعام. زيت جوز الهند عند 
كرمي  مثل  هو  كبير.  بشكل  الطاقة  يزيد  تناوله 
طبيعي مضاد للبكتيريا واجلراثيم للوجه واجلسم. 
عند دهن زيت جوز الهند باستمرار، جتدين أنه يقلل 
من السيلوليت. يقلل من الشعور باحلكة بسبب 
به  الشعر  ــروة  ف تدليك  ميكن  الناموس.  لسعات 
يوميًا ويساعد على منو الشعر أسرع بكثير. عند 
تناول زيت جوز الهند يومياً، يساعد على خسارة 
الوزن بشكل سريع. إذا أضفتي ملعقة صغيرة منه 
إلى الشاي، يساعدك على التخلص من األنفلونزا 
األظافر بشكل  على منو  يساعد  احللق.  وإحتقان 
أسرع عندما يتم وضعه على جذور األظافر. تناول 
ــراز  إف مــن  يزيد  يــومــي،  بشكل  الهند  ــوز  ج ــت  زي
الهرمونات. زيت جوز الهند ينشط الدورة الدموية.

تتوسط القرية القلعة من الفترة الصليبية التي ال 
زالت بارزة آثارها حتى أيامنا هذه، إال أنه لم جتر 
حفريات أثرية داخل القلعة حتى اآلن. عام 2002، 
مت إجراء مسح أثري (بإدارة د. ربيع خميسة من قبل 
جامعة حيفا) يهدف لدراسة القلعة. أما احلفريات 
الصليبية  الفترة  التي أتت مبكتشفات من  األثرية 
فقد أُجريت عام 2007 في الساحة الواقعة ما بني 

القلعة والكنيسة احلالية.

 W
OMJ	« W�U w� �U|dH(«
سلطة  من  بورات»  «ليئا  الباحثة  احلفريات  أدرات 
عصور  من  مبان  آثــار  عن  خاللها  كشفت  ــار،  اآلث
األقدم،  وهي  بينها،  من  األولى  للمرحلة  مختلفة: 
باحلجارة،  مرصوفة  أرضية  من  جــزء  عن  كشفت 
 1200  –  1550) األخير  البرونز  عصر  تاريخها 
للحقبة  تابعة  وهــي  الثانية،  املرحلة  أمــا  ق.م). 
للمياه  قناة  بقايا  عن  الكشف  مت  ذاتها،  الزمنية 
(طولها 5 أمتار) تتجه نحو اجلنوب، بنيت جوانبها 
التراب.  من  أرضيتها  صنعت  بينما  احلجارة  من 
املرحلة التالية شملت جزًء من جدار نصف دائري مت 

حتديد تاريخه إلى العصر احلديدي.
أما األبرز من بني املكتشفات، فكانت حفرة كبيرة 
(X 4.5 3 م وعمقها قرابة 1 م)، كانت قد حفرت 
األضـــرار  ببعض  وتسببت  القدمية  العصور  ــي  ف
البرونزي  والعصر  احلديدي  العصر  من  للطبقات 
حجارة  احلفرة  هذه  في  املكتشفات  بني  من  األخير. 
الصليبية.  للفترة  تابعة  فخار  وأدوات  كبيرة  بناء 
على  التعرف  مت  الفخار،  من  قطعة   56 بني  من 
48 قطعة على أنها تابعة للصناعة احمللية. فقط 

ثماني أدوات مستوردة. األدوات احمللية تعتبر تلك 
الغربي، بيروت والساحل  التي صنعت في اجلليل 
اللبناني في تلك الفترة. شاع استعمال تلك األدوات 
منذ الفترة الفاطمية (القرن العاشر ميالدي) وحتى 
القرن الثالث عشر. أما األدوات املستوردة فشملت 
األطباق  وبعض  ”أمفورة“  نوع  من  القوارير  بعض 
تكن  لم  األطباق  تلك  الزجاجي.  باللون  املطلية 

مستعملة في املنطقة قبل مملكة الصليبيني.  

WO�OKB	« WFKI	«
م   520 (حوالي  مرتفعة  تلة  على  القلعلة  بنيت 
حتيطها  منطقة  وهي  البحر).  سطح  مستوى  فوق 
هنا  من  ــوب.  واجلــن الشمال  من  اجلبال  منحدرات 

املنطقة  على  تطل  فالقلعة 
هـــامـــة على  ــقــطــة  ن ــــي  وه
الطريق الرئيسي الواصل ما 
حفظت  واجلبل.  البحر  بني 
أيامنا  ــى  حــت القلعة  ــن  م
من  واثنان  اخلارجية  اجلــداران 
(الشمالي  ــة  ــراس احل ـــراج  أب
القلعة  الغربي).   واجلنوبي 
ـــي من  ــعــة الــشــكــل وه ــرب م
الفن  فــي  ــى  ــســم امل الــنــوع 
”كاسترا“  للقالع  املعماري 
ــواع  ــرنــا عــن أن (كنا قــد ذك
تقرير  في  الصليبية  القالع 
سابق، أنظر العدد 195 من 
 .(2013-10-04 تاريخ 

للحراسة  ــراج  أب أربعة  للقلعة 

منها حتى  آثار ثالث  بقيت 
آثار  القلعة،  ــل  داخ أيامنا. 
حائط (على محور شمال – 
الساحة  قسم  ــذي  ال جنوب) 
الشمالي  البرج  داخل  جزئني. 

دائري  نفق  فتحة  على  املسح  خالل  عثر  الشرقي، 
جمع  الــذي  البئر  فتحة  أنه  احملتمل  من  الشكل 
تتوافق  فهي  القلعة  لشكل  وفقا  الشتاء.    مياه 
مع الفن املعماري الذي كان شائعا للقالع الصليبية 
خالل القرن الثاني عشر ميالدي. أما حمجها، وهي 
كان  املبنى  أن  إلى  يشير  احلجم،  صغيرة  تعتبر 
الرغم  على  عسكريا،  حصنا  وليس  إداريــا  موقعا 

من كونه محصنا بشكل جيد.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U   (مدير قسم ال qOL� Æœ WO � O K B �« W F KI �« – U O K F �
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
هذه األّيام مليئة باملشاغبات والتقّلبات اّلتي 
لسالمتك  إنتبه  املظالم.  لبعض  تعرّضك 

وصّحتك وال تتورّط.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
حاذر الصدام، خاّصًة مع الّشريك إذا حظيت 
أو  إرث  قضّية  تعالج  قد  كبيرة.  بشعبّية 

ّية في هذه األثناء. مشكلة قانون

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
يغمرك احمليط بحنانه ومحّبته. كما يحمل 
إليك القدر حًال أو وساطة مناسبة أو تسوية 

ترتاح إليها بعد فترة من التوّتر.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
ظّنك  يخيب  أو  فجأة  االجتاهات  تتغّير  قد 
بالّنسبة إلى أحد األشخاص، أو تضطّر إلى 

مواساة أحدهم، أو تسمع عن حادث ُمربك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
كبيرًا  جناًحا  حترز  وقد  األفالك؛  لك  تبتسم 
في مجال دقيق. تستعيد عافيتك، وتلفت 

إليك األنظار وتلمع شخصّيتك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
عن  فتعّبر  مفيدة،  معلومات  على  حتصل 
رغباتك وتتوّصل إلى أهدافك رويًدا رويًدا. قد 

تقوم بسفر قريب أو حتّضر له.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
العالقة  األمور  بعض  عالج  إلى  ستضطّر 
مواقع  أو  احلكومّية  باملؤّسسات  املتعّلقة 

الّنفوذ. وقد تواجهك بعض التحّديات.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
إّال  ترَض  ال  الطاولة.  حتت  االّتفاقات  حاذر 
سيولد  ما  شيء  والضوء.  والّنور  بالّشفافّية 

في حياتك ويغّيرها لألفضل.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
ابتعد قدر اإلمكان عن أماكن اخلطر. فهذان 
بل  احلظوظ،  إليك  يحمالن  ال  اليومان 

يعرّضانك لبعض املشاكل واالرتباك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
يبتسم لك احلّظ.. ولكن حاذر من أّي أخطار 
أو أخطاء، أو أثمان باهظة الّثمن. ابتعد عن 

التحّديات وال تعرّض نفسك للحوادث.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
قف على احلياد. ال تلعب دورًا ال يناسبك. 
وفي الوقت ذاته يحمل لك هذا اليوم املفاجآت 

ّية. الّسعيدة والنجاحات القضائ

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
في  بالرّغبة  تشعر  قد  جًدا..  متحّفًظا  كن 
ًدا  االنسحاب من مكان أو مهّمة ما. فّكر جّي

قبل أي تصرّف وال تتهوّر.
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∫�U	
Ë 6 dOC��� d|œUI*«dOC���« WI|d�
طنجرة  في  املقادير  نضع  الترياكي:  صلصلة  لتحضير 
صغيرة ونغليهم على نار هادئة، نطفئ النار ونترك الطنجرة 
التي  الرغوة  بإزالة  ونقوم  املقادير  نخلط  دقيقة،   20 ملدة 
تتكون الى الوجه. في مقالة مسطحة نسكب الزيت ونقلي 
البصل االخضر، الثوم، الزجنبيل والفليفلة احلمراء احلارة  ملدة 
دقيقتني على نار هادئة. نضيف الدجاج ونقلي مع التحريك 
انواع  كل  نضيف  هشا.  ويصبح  الدجاج  لون  يتغير  حتى 
الترياكي وخل االرز  قليال. نسكب صلصة  ونقلبهم  الفقع 
ونتركهم ملدة 5 دقائق مع التحريك املستمر. في املقالة نقلي 
نضيف  دقيقة،  ملدة  السمسم  زيت  مع  املطبوخة  املعكرونة 

الصلصة مع الدجاج والفقع ونقلبهم ملدة دقيقتني
تقدم ساخنة مع البصل االخضر.

 Êu×D*« dI³�« r×KÐ ÃUłb�« ‰«b³²Ý« sJ1 ™

s
«Ëb�« WOd� fK�� s� W�bI� Æw�UUO�« a	D*« s� tK�c�Ë WOM� WBK� l� W�ËdJF*« s� …c|c� W	
Ë

∫w�U|d��« WKBK� dOC���
½ كوب صويا يابانية

½ كوب خل االرز
4 مالعق سكر ابيض

 

500 غرام حلم دجاج مفروم او 
حلم حبش مفروم

3 مالعق زيت
8 بصل اخضر مفروم

8 اسنان ثوم مفروم
2 مالعق زجنبيل مبروش

فليفلة حمراء  حارة  مقطعة الى 
شرائح دقيقة

600 غرام من انواع عديدة من 
الفقع

150 مللتر من صلصة الترياكي
4 مالعق من خل االرز الياباني
500 غرام معكرونة مطبوخة ، 
حسب التعليمات على العلبة

ملعقة زيت سمسم
للتقدمي: بصل اخضر مفروم
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
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 rŽUM�« g¹d�« s� 90% vKŽ tz«u²ŠUÐ b¹b'« nDF*« “U²1
 WO�UŽ  œ«u???*«  Ác??¼  d³²Fð  YOŠ  ¨q??�U??J??�«  g??¹d??�«  s??�  10%Ë
 bŠ«u�«  nDF*«  w??�  U??N??½“Ë  qB¹Ë  ¨Ê“u???�«  WHOHšË  …œu???'«
 nDF*«  “U²1 UL�  ÆjI�  Â«dž 200  w�«u( jÝu�«  ”UI*UÐ
 t½u�  œd³K�  ‰“U??ŽË  r�'«  w�  ¡·b??�«  YF³¹  ¨rŽU½  fLK0
 U� v�≈ qBð b� w²�«Ë «bł …œ—U³�«  …—«d??(«  Uł—b� VÝUM�
 qš«œ nDF*«  kHŠ WI¹dÞ Ê√  UL� ÆW¹u¾�  Uł—œ 5  ?�«  ÊËœ
 t�OJ�  t??�U??šœ≈  ‰ö??š  sL�  WKNÝ  dH��«  ‰ö??š  Ë«  W??½«e??)«
 dFÝ  ÕË«d??²??¹  Æ—dC²¹  Ê√  ÊËœ  U2  tL−Š  hKI²¹  ’U??)«
 nDF*«  dFÝ  U??�√Ë  qJOý  320  v??�«  —U³J�«  ”UI0  nDF*«

ÆqJOý 220 v�≈ qBO� —UGBK�

 W³�M�UÐ  WO−Oð«d²Ý«  WLO�   «–  …uDš  –  WOŽUMB�«  —UL�ô«  W�dA�  …bOŠu�«  WJ�U*«  „eOÐ  W�dý  `³B²Ý
 sL{Ë ¨Âu�Ë—u¹ l� WIHB�« w� „eOÐ jÐ— vKŽ …—«œô« fK−� WI�«u� sŽ ÂuO�« „eOÐ W�dý sKFð W�dAK�
 50.22% q ÒJAð Êü« v²Š w²�«Ë   ̈yes wŽUMB�« dLI�« W�dA� Âu�Ë—u¹ WOJK� q�U� ¡«dAÐ „eOÐ ÂuI²Ý «c¼
 Âu�Ë—u¹ UN²BBš w²�« 5J�U*« ÷Ëd� q� p�c�Ë ©q�U� nOH�²Ð yes ©41.62% ?� —œUB�« ‰U*« ”«— s�

 vKŽ yes  Ë  W�dA�«  o�«u²Ý ¡«dA�«  WIH� q³�Ë Æ©q�Uý —UOK� 1.54  u×½® yes  ?�
 W¹—U−²�«  «b¹b×²�« sŽ ‰ËR�*« q³� s� U¼b¹b% - w²�«  ◊ËdA�«

 UN� ÕuML*« —UO)« WÝ—UL0 UC¹« ÂuI²ÝË ¨Z�b�« —«d� w�
 8.6%  u×½ W³�MÐ yes  w� rNÝ« hOB�²� U½U−�

 Ác¼ ÂU???9« bFÐ Æyes   ???�  —œU??B??�«  ‰U???*«  ”«— s??�
 rNÝ«  s??�  100%  „e??O??Ð  pK²L²Ý  ¨WIHB�«

 „eOÐ l�b²Ý ¨WIHB�« ◊ËdA�  UI�Ë  Æyes
 W�U{«  Æq??�U??ý  ÊuOK�  680  Âu??�Ë—u??O??�

 vKŽ Âu????�Ë—u????¹ q??B??×??²??Ý «c????¼ v????�«
 bzUF�«  ∫5O�U{«  5ÞËdA�  s¹bzUŽ

 Êu??O??K??�  200  v??²??Š  W??L??O??I??Ð  ‰Ëô«
 ¨W??³??¹d??C??�« q??�U??J??²??� U???I???�Ë q???�U???ý
 170  v²Š  WLOIÐ  d???šô«  b??zU??F??�«Ë
 ZzU²MK�  UI�Ë  l�œ  ¨q�Uý  ÊuOK�
 dš¬  w??�  yes   W�dA�  W¹—U−²�«
 ”√d??²??Ð X???�U???� Æ «u???M???Ý Àö????Ł
 s�  W??�U??š  WM'  WIHB�«  Ác??¼
 „eOÐ  w??�  …—«œô«  f??K??−??�  q??³??�
 u×½ q??³??�  U??N??�??O??ÝQ??ð  - w??²??�«
 ¨WIHB�«   «bOIF²�  «dE½Ë  ÆWMÝ
 WIH� s??Ž  —Ëb???¹  Y??¹b??(«  ÊôË
 nO�Qð Ò- bI� ¨WLN�Ë «bł …dO³�
 ¨5Oł—Uš ¡«—b� s� jI� WM−K�«
 s� Ÿu??{u??*« «c???¼ g??�U??M??ð w???¼Ë
 bŽU�²ð  Æ «¡UIK�«   «dAŽ  ‰öš
 Merrill   ???????Ð  W???M???−???K???�«  Ác??????¼
  Lynch International
 Bank of  W???Žu???L???−???�  s??????�®
 5O�U{« ¡«d³šË ¨© America

 W??I??K??F??²??*«  ôU?????−?????*« W???�U???� w????�
 WM−K�«  W�œUB�  bFÐ  ÆWIHB�UÐ

 v??K??Ž W????I????�«u????*« X?????? Ò9 W????�U????)«
 oO�b²�«  W??M??'  q??³??�  s??�  W??I??H??B??�«

 w¼Ë  ¨W�dA�«  w�  …—«œô«  fK−�Ë
 W??�U??F??�« W??O??F??L??'«  W??I??�«u??0 W??Þu??M??�

 …—«“Ë W??I??�«u??0Ë r??N??Ýô«  »U??×??�_
Æ ôUBðô«

∫WÐužd*« dOž  U*UJ*« W¹UN½
 r�UŽ w� …d� ‰Ë_Ë oKDÔð ÊuHOKOÐ 
¢Smart Call ¢ W�bš ÍuOK)«

W−Že*«  U*UJLK� Auto block W�bš 

 W¹uOK)«  UJ³A�« szUÐe� W¹dBŠË W�Uš W�bš ‚öÞ« sŽ ÊuHOKOÐ W�dý XMKŽ«
 Y¹b(«  —Ëb??¹  ÆUNÐ  »užd*«  dOž   U*UJLK�  bŠ  l{Ë  ·bNÐ  ¢̈Smart Call¢
 dOž  U*UJLK�  Í—u� dEŠ szUÐe�«  VKÞ V�ŠË r²OÝ ¨WJ³A�«  d³Ž W�bš sŽ
 ¨WOH�*« ÂU�—ô« s�  U*UJ*« dEŠ r²OÝ ÆÊuÐe�« nðU¼ Êd¹ Ê« q³� ¨UNÐ »užd*«
 w²�« ÂU�—ô« dE×Ð ÊuHOKOÐ W�dý ÂuIð p�– v�« W�U{« ÆlO³�« e�«d� s� W�Uš
 dNý√ 6 …b* U½U−� ÊuJ²Ý W�b)« ÆrN½QAÐ ÈËUJA�« s� b¹bF�« W�dA�« vIK²ð
 dE×Ð ÂuIð  ô W�b)« Ê«  rKF�«  l� ¨U¹dNý 2.90  qÐUI� W�b)« ÊuJð U¼bFÐË
 ¨  —už “uŽ ÆjI�  U�ÝR�Ë `�UB� nð«u¼ ÂU�—«  U/«  ’U�ý« nð«u¼ ÂU�—«
 WOL�  œ«œ“« …dOšô« WM��« w� ¢∫ ‰U� ÊuHOKOÐ W�dý w� o¹u�²�« r�� d¹b�
 vIKð 2014 ÂUF�« w� ¨UMð“u×Ð w²�«  U�uKF*« V�Š ÆUNÐ »užd*« dOž  U*UJ*«
 ‰Ë« Êu½U� dNý w�Ë ¨UNÐ »užd*« dOž  U*UJ*« 5¹ö�  U¾�  U�dA�« q� szUÐ“
 WKJA*« WNł«u� U½—d� ÆUNÐ »užd� dOž W*UJ� ÊuOK� 80  ?�« ‰«uŠ szUÐe�« vIKð
  UI¹UC�Ë  U*UJ� s� rNOL×OÝË  U*UJ*« Ác¼ dE( W�bš UMMzUÐe� d�u½ u½«Ë
 ‰u% UNÐ »užd*« dOž  U*UJ*« Ÿu{u� ÊU� —̈už ‰«u�√ V�Š  Æ¢UNMŽ vMGÐ r¼
 …bŠ«Ë W−Že� W*UJ� vIK²¹  r�  Ë«  UNM� w½UF¹  r�  bŠ«  błu¹ ôË W−Že� W�¬  v�«
 szUÐ“ qB×¹ ‰U¦*« qO³Ý vKF� ÆU¼dOžË ¨lOÐ e�«d� ¨ UŽd³²�« VKÞ d̈NA�« w�
 w²�«Ë ¨÷ËdI�«Ë  UŽd³²�« lLł ·bNÐ  U*UJ*« ·ô¬  U¾� vKŽ ÊuHOKOÐ W�dý
 vKŽ  UŽuL−*« s� dO¦J�« ¡UA½« - WKJA*« Ác¼ WNł«u� qł« s�Ë ÆÃUŽ“ô« V³�ð
 - p�– v�« W�U{ùUÐ ¨ U*UJ*« Ác¼ vKŽ ÷«d²Žö� „u³�OH�« WOŽUL²łô« WJ³A�«
 qł√ s� W¹bONL²�« …¡«dI�« w� tOKŽ W�œUB*«Ë X�OMJ�« w� Êu½U� Õ«d²�« .bIð
 - W�Uš W�œUF� vKŽ bL²Fð Smart Call ?�« W�bš Æ U*UJ*« Ác¼ lM* WO�¬ ¡UA½«
 w²�« WJ³A�« w� wFO³Þ dOž ◊UA½ Í« vKŽ ·dF²ðË ÊuHOKOÐ WJ³ý w� U¼d¹uDð
 ·dF²�UÐ “UN'« ÂuI¹ ÆU¼dOžË W*UJ*« wNMðË qB²ð ÂU�—« ¨VOÝ«u(« s� Ãd�ð
 WI¹dD�« ÁcNÐË WKOK� ÌÊ«uŁ ‰öš U¼dEŠ r²¹Ë VÝUM*« X�u�« w�  U*UJ*« Ác¼ vKŽ
  U�b)« e�d� ‰ö??š s� W�b)« v??�«  ÂULC½ô«  sJ1 ÆÊu??Ðe??�«  nðU¼  Êd??¹  s�
wwwÆpelephoneÆ X½d²½ô« vKŽ W�dA�« l�u� ‰öš s� Ë« ™166 wHðUN�«

ÆÊuHð—UL��« “UNł vKŽ ¢My Pelephone¢oO³Dð ‰öš s� Ë« coÆil

 yes w� WOJK*« q�U� ¡«dAÐ ÂuI²Ý „eOÐ
WO�U{« WÞËdA�  UF�œË Î«bI½ q�Uý ÊuOK� 680 qÐUI�
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H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�

èHO��

048522822

 Ÿ—Uý w� —U−¹ö� —«œ
 ¨ 3 oÐUÞ ¨sHO−¼

 “̈U²2 l{Ë ¨ÊU²�dž
Í—u� rOK�ð

0544799438





هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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