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املجِلَس!  غادرت  ثّم  للحظات  صمتُّ  قليًال،  ترّيثت  اندفاعي،  جلمُت 
نعم.. فكّل نقاش دينّي أو طائفّي أو عرقّي ينّم عن تطرّف وعنصرّية 
وتفضيٍل على الغير، يستفزّني ويغيظني.. فآخر هّمي هي االنتماءات 

الّدينّية والعرقّية والّطائفّية!
حقيقّي أّني أنتمي إلى أشخاص يحملون أسماء تدّل على مذهبهم الّدينّي 
اَجلْهر  أّنه يجب علّي  يعني  بذلك؛ ولكّن هذا ال  الّتعريف  من دون حّتى 
ا،  بديني والّتذكير بأّني مسيحّي ليَل نهارَ؛ ألّني قبل أن أكون مسيحّيً

ا! ّيً من الواجب واألخالقّي – بل من الّضرورّي واحملّتم – أن أكون إنسان
كم هو قبيح ومخجل ومخزٍ، أن ننظر إلى أّي شخص كان من منظار 
دينّي طائفّي وطبقّي بحت.. وأن نعامل أخانا اإلنسان من هذا املنطلق 

الضّيق، رؤيًة ورؤًى!
لم تعد أذناَي تتحّمل، مؤّخرًا، سماع أمور «دخيلة» على البيئة اّلتي 
مؤلم  هو  كم  أحّبها..  اّلتي  واملدينة  أسكنها  اّلتي  واِملنطقة  أعيشها 
والعكس.. املسلم،  وأخيه  املسيحّي  خالفات  ة،  ــوَ األخ خالفات  سماع 

عّلمني مجتمع مدينتنا – حيفا العربّي – أْن ال فرق بني املسلم واملسيحّي! 
ألّننا ننتمي إلى مجتمع عربّي واحد جتمعه األخوّة واحملّبة الّصادقة..!

عّلمتني حيفا أّال أسأل، أبًدا، أّي إنسان عن انتمائه الّدينّي أو املذهبّي؛ 
ألّننا نعيش وْسط عائلة كبيرة واحدة..

هذا هو سّر بقائنا، مًعا، في حيفا؛ ألّن تعايش املسلم واملسيحّي فيها 
اآلخر،  تفّهم  نابع من  تعايش  أخيه،  األخ مع  تعايش  وفعلّي،  حقيقّي 

تقّبله، ومحّبته.
التّيار،  بأّنني أجّدف ضّد  الّضيقة -  وفق رؤيتهم  يّتهمني كثيرون – 
معه،  أجنرف  َكْيال  الّتيار  ضّد  أجّدف  وأناصره..  ”اآلخر“  عن  وأدافــع 
من  الّدينّي.  والّتعّصب  الّتطرّف  مقاومة  عن  عاجزًا  له،  نفسي  وأسّلم 
واجبي كبح هؤالء العنصرّيني واملتطرّفني، اّلذين يعودون بنا إلى الوراء 

ويدفعوننا إلى الّضياع والّتهلكة!
يقترفه  ّمما  بكثير  وأخطر  أسوأ  جرائم  أنفسنا  بحّق  نقترف  أّال  علينا 
االحتالل بحّقنا! فالوطنّية الفعلّية تعني العمل على حفظ أبناء الوطن 
من الّضياع. فإن ضاع أبناء املجتمع الواحد، وتشرذموا وانحّلوا وانصهروا 
من جرّاء اختالفات وفتنن طائفّية، فحينها لن ينفعنا الّندم، ولن يعود 
طاملا  أّيها الوطنّيون –  هناك معًنى أو قيمة أو فائدة لهذا الوطن – 

سيفتقر إلى مجتمع سوّي سليم!
لنكتشف، في هذا الوقت بالّذات، ”املخّلص“ األقرب إلى قلبنا ونفسنا 
وفكرنا، أقرب إلى بيئتنا ولغتنا ومجتمعنا وصورتنا، أيًضا.. لنجعل 
رمزًا  الفكر،  ِفَلسطينّي  املالمح،  شرقّي  مسيحنا  وصلب  معاناة  من 
احملّبة  معنى  لنتعّلم  والّتضحية..  والعطاء  واحملّبة  والّصدق  للّسالم 
وتقّبل اآلخر، من منطلق إنسانّي ومجتمعّي، ال من منطلق دينّي فقط، 
لألسف الّشديد - ُطغمة  بعيًدا عّما تفرضه على مجتمعنا، اليوم – 
متطرّفة ومتخّلفة وحاقدة؛ دعونا نرى األمور ونحكم عليها بنظرة ثاقبة 
وواعية وفكرّية مغايرة، كما رآها الرّسل واألنبياء و“املخّلص“، وقد آن 
األوان أن ينظر كّل واحد مّنا إلى نفسه ويعمل على الّتخّلص من تخّلفه 
وجهله وتطرّفه وحقده وضغينته لآلخر؛ فيكفينا قيوًدا سياسّية وفكرّية 

ودينّية، فعًال..!
ال بّد لنا من إعادة اكتشاف الرّحمة فينا وفيما بيننا.. والغوص في 
قلوب  ملالمسة  املناسب  الوقت  هو  هذا  وتفّهمه،  لفهمه  ــر  اآلخ قلب 
اآلخرين. علينا أن نعيش املعنى احلقيقّي للقيامة، أن نكون متواضعني 
الّصغيرة  زّالته  اإلنسان  ألخينا  نغفر  متحاّبني،  معطائني  متسامحني 
وحّقنا في هذه  مًعا، محافظني على وطنّيتنا وكرامتنا  بقائنا  لضرورة 
األرض. علينا أن نعمل من أجل الرّحمة والعدالة لنعيشها في حياتنا 
اليومّية مع أخينا اإلنسان، دون تكّبر أو ازدراء، وأن نحارب الّتعّصب 

والّتطرّف الّدينّي والفساد األخالقّي والّتربوّي والوطنّي.
أن  هذه،  العظيمة  اُجلمعة  من  اليوم،  من  بدًءا  مّنا،  واحد  كّل  ليحاول 
يسعى جاهًدا من أجل تغيير ”األنا“ في داخله نحو األفضل.. ليصمت 
ويتأّمل قليًال كي يسمع أنني اآلخر ويصغي إليه، ويتأّلم أللم أخيه في 
أمام  عميق  سبات  في  الغارق  اخلمول  ضميره  يوقظ  كي  اإلنسانّية، 
مآسي وآالم وأوجاع اآلخرين.. لنعيش مًعا األمل والقيامة واحلياة اجلديدة 

الواحدة املشتركة.
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املسيح قام من بني األموات، ووطئ املوت 
باملوت، ووهب احلياة لّلذين في القبور..

تاريخها  عبر  الكنيسة  حياة  تشّكلت 
باخلبر الّسار في امليالد، وخبرة األلم في 
القيامة،  في  االنتصار  ــوّة  وق الّصليب، 
ــدٌث  ــا كــانــت الــقــيــامــة ح ــى قـــدر م وعــل
ورد  حسبما  وصحيًحا  صادًقا  تاريخًيا 
ــّي  ــًضــا اختبار روح أي ــي اإلجنــيــل هــي  ف
اّلذين  البشر  حياة  في  وملموس  متجّدد 
ــى كـــّل أشــكــال  ــصــرة عــل ــي ن يــحــيــون ف
املختلفة. ـــرور  ـــّش وال ــعــاصــي  امل ـــور  وص

من  اإلنسان  يتحرّر  القيامة  خبرة  ففي 
ويحيا  واليأس،  واحلزن،  والّشّك،  اخلوف، 
ــروف  ــّظ ـــاء أفــضــل رغـــم كـــّل ال ــى رج عــل
فكر  انــعــكــاس  بــه.  احمليطة  الّصعبة 
والبشر،  الكنيسة  حياة  على  القيامة 
ميّثل نقطة االنطالقة احلقيقّية في تاريخ 
والفساد  الّظلم  فرغم  والّتطوير.  الّتجديد 
الّسلطة  من:  كّل  منظومة  في  املتمّثل 
ة  الّسياسيَّ والّسلطة  ة،  اليهوديَّ ة  الّدينيَّ
ة والتي دفعت إلى أْن ميوت يسوع  يَّ الرومان
املسيح على الّصليب وهو بريء، لم تقف 
البشرّية  أمال  متت  ولم  املوت  عند  احلياة 
ـــوت)  ــن الــقــبــر (امل ــر، ولــكــن م ــب ــي الــق ف
القيامة  فكانت  (احلياة)،  القيامة  كانت 
كّل  في  واألمــل  الرّجاء  لالهوت  سة  مؤسِّ
البشرّية  بها  مرّت  اّلتي  الصعبة  املواقف 

والكنيسة عبر الّتاريخ.
نحتفل  نحن  بالقيامة  مًعا  نحتفل  وإذ 
بالرّجاء وفي رحلة حياتنا املصيرّية نحتاج 
أكثر من أّي وقت مضى أْن نؤّسس مًعا 
كاّفة  مع  نتعامل  لكي  ــاء  ــرّج ال ــوت  اله
األمل  يحكمه  مختلف  مبنظور  القضايا 
الّسار،  باخلبر  حياتنا  فتتشّكل  والّتفاؤل 
ونتأّلم على واقعنا اّلذي دخلت إليه قيم 
فنحاول  والّسلبية،  لليأس  تدعو  كثيرة 
ّية  الّتغيير بحمل صليب االلتزام واملسؤول
احلياة  في  صادق  وعطاء  محّب  بذل  في 
الّدينّية واملدنّية، ونكمل مسيرة اإلصالح 
والّتنوير اّلتي بدأت مستلهمني من وحي  
يعطي  اّلذي  الرّجاء  الهوت  القيامة  وروح 
القدرة على الّتغيير ملجتمع أفضل خلير 
عربّي  مبجتمع  واحللم  املصرّي،  اإلنسان 

مستقّر خاٍل من الّنزاعات والعنف.
نحن في احتياج ماس إلى فكر والهوت 
اليأس  دوّامــة  من  يخرجنا  لكي  القيامة 
على  تخّيم  الــتــي  ــى  الــّال-مــعــن ــاة  ــي وح
والّتمييز  الّظلم  ــرّاء  ج من  مجتمعاتنا 
األمل  حياة  إلى  األنظمة،  وفساد  والفقر 
فيه  يسود  أفضل  بغٍد  واحللم  ــاء  ــرّج وال
وتكون  واملساواة.  واخلير  والّسالم  العدل 
نعم  واملستمرة:  املتجّددة  القيامة  رسالة 

يوجد رجاء!
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كّنا  وكم  السنة،  هذه  املجيدة  القيامة  بعيد  نحتفل 
عيد  حول  جميعهم  املسيحّيون  يتوّحد  أن  نتمّنى 
أو  شرقّي  تاريخني،  وليس  ــد،  واح تاريخ  في  واحــد 
غربّي. نصّلي كي نصبح واحًدا كما طلب الرّب يسوع 

ذلك قبل آالمه.
أيَّ  يشبه  ال  حدًثا  وُنحيي  نتذّكر  املناسبة  هذه  في 
حدٍث آخر في تاريخ البشرّية، هو حدث انتصار الربِّ 

يسوَع على املوت، قاهر الناس منذ بدايات الكون.
املفتوح،  القبر  رسالة  ــى  إل نصغي  العيد  هــذا  في 
التي مألت  الرسالة  هذه  باِبِه،  عن  احلجُر  ُدحرَِج  وقد 
ُد لها ماليُني الشعوب على  العالم قاطبة، والتي تعيِّ
اختالِف حضاراِتهم ولغاِتِهم، مثَلَنا ومعَنا. فمن بركة 
عند  متوّقفني  تأّملنا  نستوحي  س،  املقدَّ العيد  هذا 

بعض األفكار:
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إذا كانت القيامة حقيقة راهنة، وهي كذلك، فهي ما 
زالت متُأل الكنيسة فرًحا عارًما وعيًدا دائًما وبهجة 
في  يسوَع  قيامِة  ــَة  راي الكنيسُة  حملِت  مستمرّة. 
يوَم  بحربٍة  ُطِعَن  الذي  أنَّ  فأعلنت  ــى،  األول كرازَِتها 
ا في اليوِم  اجلمعِة العظيمة، وُدِفَن في القبر، قاَم حّقً

الثاِلث، وَأصَبَح بكَر الراِقِدين.
عّلمِت الكنيسُة وما زالت، آمنت ولم تزل، أّن املوت 
واخلطيئة والشيطان، حقائُق من املاضي، ألّنها ُدِفَنْت 
اخلاطئ  باإلنساِن  تتحّكم  تُعد  ولم  ــا،  دارَِه ُعقِر  في 

والضعيف.
فرُح الكنيسة نابع من انتصار احلقيقة على الباطل، 
ة على البغض. مع القيامة  والنور على الُظلمة واحملبَّ
ا: فبدّل شريعِة الغاب:  ًال جذرّيً تبّدل وجُه البشرّية تبدُّ
ة:  “، ملكْت شريعُة احملبَّ ”العُني بالعني والسنُّ بالسنِّ

”أحبِب الله، وأحبْب قريَبك كنفِسَك“.
وَأفراِحها،  وأعياِدَها  باحتفاالِتها  الكنيسة،  ــَدِت  وُِل
حامالِت  ومن  املالك،  بشارة  ومن  املفتوح،  القبِر  من 
الطيب، فإذا بالقيامِة حدُثها اليومّي، ال يغيُب وال 
يزُول. بكالٍم آخر، نحُن كنيسُة القيامة؛ وكلُّ ما تبّقى 

ة. ِة واجلوهريَّ نتيجٌة وخالصٌة لهذِه احلقيقِة األساسّي
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يهوذا،  وخاَنُه  يسوع،  سمعاُن  أنكَر  القيامة،  قبل 
خوًفا  جميُعُهم،  التالميذ  ت  وتشتَّ توما،  فيه  وشكَّ 

ِة إمياِنِهم. من اليهود، بسبِب قلَّ
أّما بعد القيامة، فانطلُقوا حاملَني الُبشرى إلى العالم 
ُأورشليم،  في  َعَشر،  األحــدَ  بني  بطرُُس  فوقَف  ه،  كلِّ
وخاَطَب اجلموَع قائالً: ”ُأصُغوا إلى كلَماتي: إنَّ يسوَع 

ار،  الكفَّ ــدي  أي على  ــَم  ــِل ُأْس ــذي  ال
اُه  َأقاَمُه الله، وجنَّ ا،  وَقَتلُتُموُه صلًب
-22 (رسل2:  ــوت  امل ـــواِل  أه من 

ــا،  ــى روم ــطــرُُس إل 24). فــذهــَب ب
إلى  وتوما  ــُســس،  َأَف ــى  إل ويوحّنا 

حتَت  احلياِة  كلمُة  انتشرْت  وهكذا  الهند؛  أقاصي 
صّيادي  ني،  اجلليليِّ أولئَك  أيدي  وعلى  سماء،  ُكلِّ 

السَمك، الذيَن كاُنوا ُمرتِعِديَن وخاِئفني.
وبالغًة  وفهًما  وشجاعًة  ــوًَّة  ق القيامُة  أعَطْتُهم  لقد 
ني، بأّن الرّب القائَم مَن القبر،  يِّ ُيقِنُعوا اليُهوَد والوثِن ل
حدوًدا  تخّطى  وقد  األرض،  على  عاَش  الذي  ُهَو  َو  ُه
ًة وسالًما وَخالًصا. َم محبَّ َقة، ومَأل العالَ ًة ضيِّ جغرافيَّ

ون، من أن َميُوُتوا  واستطاَع التالميُذ، وبعَدُهُم املسيحيُّ
لَلُمعِجزَِة  فيا  القبر.  مَن  ِم  بالقاِئ ا  ّبً ُح وَيسَتشِهُدوا 

التي ال وصَف لها.
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قلٍق  من  الشرق،  هذا  في  اليوَم  نعيُشُه  ِممَّا  بالرُّغِم 
ني  املسيحيِّ بحقٍّ  واضطهاٍد  املصير،  على  ــوٍف  وخ
إلى  بالنسبة  الرؤيا  بشكل خاّص، وبالرغم من عدِم 
واالجتماعّي  السياسّي  األفــق  وانــســداِد  املستقبل، 
اء، أبناَء القيامة، فنمرُّ  ها األحّب واملعيشّي، نبقى، أيُّ
باختباِر التالميذ الذيَن حتوَُّلوا من ياِئسَني وخاِئفني، 

إلى أصحاِب رسالة اخلالِص النابِع من القبِر املفتوح.
فإّن كلمة الكنيسة لنا ولُكم هي: ال تخاُفوا! لن نظلَّ 
ِة الصليب إلى ما ال نهاية. إّن  رِيَن على خشَب ُمسمَّ
فجَر القيامِة وأجراَس الرجاء الكبير، تنَبُع من شخِص 

ِتَنا. يسوع، موضوِع إمياِنَنا ورجاِئَنا ومحبَّ
قام!  ”املسيُح  وأَجداِدَنا:  هاِتَنا  وُأمَّ آبائنا  مع  فلُنردِّد 
ونحُن سنُقوُم معُه في أرِضنا وأوطاِنَنا  املسيُح قام!“ 

َنا أيُّ يْأٍس. َب ه، ولن يغِل وشرِقَنا والعالِم ُكلِّ
اء، في  ها األحّب ة لُكم، أيُّ ة واألخويَّ هذه أمنيتي الروحيَّ
وفرَح  الكنيسة،  فرَح  حتمُل  إنََّها  هذا:  القيامة  عيِد 
وهذا  املقّدسة  واألرض  القدِس  مدينِة  وفرَح  التالميذ، 
، ألنَّنا على  اَجلَماعيَّ الشرق. ولن يكِسَر أَحٌد فرََحنا 
أساُس  فهَو  ون،  مبنيُّ القبِر  من  ِم  القاِئ يُسوَع  صخرِة 
وتبشيرَُنا  باطًال  إمياُنَنا  لكاَن  القيامة،  ولوال  إمياِنَنا، 
يُس  القدِّ قاَل  كما  الناس،  أشقى  بعُد  ا  ولُكنَّ باِطالً، 
العيُد  هو  األعياد،  عيُد  هو  القيامة  عيُد  بوُلس. 
الكنيسُة  قامِت  عليِه  الــذي  ــاُس  األس هو  الكبيرُ، 

ُة منذ ألفي عام وحّتى منتهى الُدهور. املسيحيَّ
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Õd� f�UD�
إضراًبا   (30.3.2016) القادم  األربعاء  يوم  يشهد 
ّية في البالد، ملناسبة  عاًما وشامًال للجماهير العرب

ذكرى 40 عاًما على يوم األرض اخلالد.
الُعليا  املتابعة  جلنة  من  لإلضراب  الّدعوة  ــاءت  وج
ّية، احتجاًجا على تصعيد سياسة  للجماهير العرب
هدم البيوت ومصادرة األراضي، ومخّططات الّترحيل 
في الّنقب، وكذلك في ظّل تصاعد مظاهر العنصرّية 
واّلذي  العرب،  املواطنني  على  املستمّر  والّتحريض 

ا.  ـً يقوده رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو شخصّي
عرّابة  ــي  ف مركزّية  مظاهرة  ــيــوم  ال ــذا  ه وسيهشد 

شرفه  على  وتقام  الّنقب،  في  ومظاهرة  البطوف، 
العديد من الّنشاطات والفّعالّيات الرّامية إلى تعزيز 
القومّي ومن  الّتمييز  الّشعبّي ضّد سياسة  الّنضال 

ّية. أجل املساواة الّتامة للجماهير العرب
جميع  حيفا  في  الوطنّية  القوى  دعت  جانبها  من 
أهالي املدينة العرب إلى االلتزام باإلضراب، وعلمت 
خاّص  منشور  توزيع  سيتّم  ــه  أّن ”حيفا“  صحيفة 
لشرح  الّتجارّية،  واحملاّل  الّسّكان  على  الّصدد  بهذا 
مواجهة  في  به  االلتزام  على  واحلّث  اإلضراب  معنى 
العنصرّية احلكومّية واألجواء الفاشّية اّلتي يعانيها 
البالد، وفي مدينة  املواطنون العرب في كاّفة أنحاء 

حيفا أيًضا.

åUHO�ò q�«d*
على  جديدة  هجمة  بــدأت   1975 العام  مطلع  في 
عبر مخّططات عنصرّية كمشروع  ّية،  العرب األراضي 
سيطرة  حتقيق  ــى  إل هــدف  ــذي  واّل اجلليل»  «تطوير 
غالبّية  كانت  اّلذي  اجلليل،  في  يهودّية  دميوغرافّية 
حاولت  حيث  الــعــرب،  من  باِملائة)   70) مواطنيه 
 6 من  أكثر  منهم  دومن،  ألف   20 مصادرة  الّسلطة 
8 آالف  وأكثر من  ّية،  العرب األراضي  آالف دومن من 
دومن من «أرض الّدولة»، اّلتي هي أصًال منتزعة من 
الفّالحني العرب، بينما كان حّصة األراضي اليهودّية 
أّن  أي  ِمنطقة صفد،  في  فقط  دومن  آالف   4 حوالي 

ّية في األساس. املصادرة استهدفت األراضي العرب
القوى والّشخصّيات  بادرت  الهجمة،  ورًدا على هذه 
«مؤمتر  لعقد  حتضيرّية  اجتماعات  ــى  إل الوطنّية 
املؤمتر  وعقد  العربّية»،  األراضــي  عن  للّدفاع  شعبّي 
في الّناصرة يوم 18/10/1975 ورافقه زخم شعبّي 
عنه  وانبثقت  ّية،  العرب واملــدن  القرى  كّل  في  كبير 
«الّلجنة القطرّية للّدفاع عن األراضي»التي كان هدفها 

ّية. الّتصّدي ملخّططات نهب األرض العرب
موّسًعا  اجتماًعا  الّلجنة  عقدت   6/3/1976 وفي 
في الناصرة، ودعت الّلجنة إلى اإلضراب في الّثالثني 

من آذار وحتويل هذا اليوم إلى يوم لألرض واملطالبة 
بوضع حّد لسياسة املصادرة اّلتي صارت تهّدد وجود 
ّية في وطنها اّلذي ال وطن  ومستقبل اجلماهير العرب

لها سواه.

å»«d{ù« —Òd� VF ÒA�«ò ™™
وإثر اإلعالن عن اإلضراب شّنت الّسلطة احلاكمة حملة 
اجتماع  وفي  اإلضــراب،  منع  لهدف  وترهيب  تهديد 
يوم  شفاعمرو  مدينة  في  احمللّية  الّسلطات  رؤســاء 
وعلى  الوطنّيون،  ــرّؤســاء  ال ــّر  أص  ،25/3/1976
رأسهم القائد خالد الّذكر توفيق زّياد، على موقفهم، 

وأّكد زّياد: «الّشعب قرّر اإلضراب».
وكان إضراب الّثالثني من آذار، يوم األرض، حيث هبَّ 
شعٌب بأسره في إضراب لم يسبق له مثيل شمل كّل 
ّية، فأنزلت الّسلطة قوّاتها املُدّججة  املدن والقرى العرب
حات من جيش وشرطة وحرس احلدود،  بالّدبابات واملُصفَّ
سّتة  خاللها  سقط  وصــدامــات  مواجهات  واندلعت 
ّية، وهم: خير  شهداء رووا أرضنا الطّيبة بدمائهم الزّك
وخديجة  خاليلة  وخضر  رّيا  أبو  رجا  (عرّابة)،  ياسني 
ورأفــت  كّنا)  (كفر  طه  محسن  (سخنني)،  شواهنة 
زهيرى (مخيم نور شمس، سقط في طيبة املثّلث).
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åUHO�ò q�«d*
للّتربية  املستقّلة  ــوار»  «ح مدرسة  نّظمت  الّثاني،  الفصل  انتهاء  مع 
املدرسة. هدف  أهالي طّالب وطاقم  فيه  مفتوًحا، شارك  يوًما  البديلة، 
ذلك اليوم إلى مشاهدة عروض شملت نتاج عمل طّالب املدرسة خالل 
م القائم على  م القائم على البحث، والّتعلُّ الفصل ضمن سيرورة الّتعلُّ
املشروع. يأتي هذا املعرِض ليختتم مرحلة تعليمّية امتّدت على مدار 
في  عديدة  مهارات  الّطّالب  خاللها  من  اكتسب  وجتربة  كامل،  فصل 
وتقسيم  واملشاركة  بالّتعاون  يتعّلق  ما  وكّل  مجموعة،  ضمن  العمل 
مهام  خالل  من  الّتفكيرّية  الّطّالب  مهارات  تطوير  ّمت  كذلك  املهام. 
ذهنّية مختلفة كالقراءة، البحث، الكتابة والعرض. عالوًة ذلك اكتسبوا 

املعلومات واملهارات في املواضيع الّتعليمّية املختلفة.
يعتبر أسلوب الّتعّلم القائم على البحث والّتعّلم القائم على املشروع 
من األساليب اّلتي توّفر للّطالب فرص الّتعّلم الّنشط، بحيث َيستخِدم 
أجل  من  وتقييمها  املعلومات  لتنظيم  واّجتاهات  مهارات  املتعّلم  فيه 
إنتاج معرفة جديدة. ذلك منط يستند على ُفضول وُحّب استطالع املتعّلم 
ويشمل مجموعة من املهاّم املترابطة، واّلتي تؤّدي إلى اإلجابة عن مسألة 

أو مواجهة مشكلة، قضّية أو حتدٍّ معّني.
م في «حوار» ُممتعة وُمثرية، إذ َتّتبع املدرسة  لطاملا كانت سيرورة الّتعلُّ
َسْيرورة  في  ِعب  اللَّ كاستخدام  أهدافها  حتقيق  أجل  من  متنوّعة  ُطرًُقا 
على  ويعمل  املتعّلم  لدى  الّدافعّية  ينّمي  أن  شأنه  من  واّلذي  م،  الّتعلُّ
تطوير مهاراته االجتماعّية ويساهم في تذويته للمواد الّتعليمّية. كما 
م في املدرسة فرًصا للحوار والّنقاش احلّر والّتعبير عن  ُتوّفر َسْيرورة الّتعلُّ

الرّأي وُتشّجع املشاركة واملبادرة.
إنطالًقا من ضرورة حتقيق تلك الّسيرورة، وبعد أن ّمت خالل العام املاضي 
تطوير منهاج الّتعليم في «حوار»، واّلذي يعتمد على نهج الّتعّلم القائم 
على البحث واملشروع، ُبدئ خالل الفصل األّول في عملّية الّتحضير. 
املطلوبة. في  باألدوات  املدرسة  الّطاقم وجتهيز  تدريب  الّتحضير  شمل 
بالّتطبيق من خالل إجراء بحث ومشروع في كّل  بدأنا  الّثاني  الفصل 
توسيعها  سيتّم  بحيث  ــى،  أول كتجربة  مختلفة  مواضيع  في  صّف 

م املّتبعة في املدرسة. ّية الّتعلُّ وتطويرها الحًقا لتصبح آل
صّف  ففي  املختلفة:  الّصفوف  في  واملشاريع  األبحاث  تنوّعت 
الرّوضة كان املشروع حول احلفاظ على الكتب، في البستان األّول 
كان  الّثاني  البستان  في  ــوان،  األل بني  الّدمج  حول  البحث  كان 

البحث حول العالقة بني الكتلة واملسافة.
أّما في الّصّف األّول فكان البحث في موضوع العلوم حول تأثير 
الّضوء، املاء والّتربة على عملّية اإلنبات، وكان املشروع في الّلغة 
اإلجنليزّية عبارة عن إنتاج ألعاب لتطوير الوعي الّصوتّي. في 
الّصّف الّثاني كان البحث حول تأثير نوع الّطعام على وتيرة تطوّر 
يرقة الّطحني. من حيث الّلغة اإلجنليزّية فكان املشروع أيًضا إنتاج 
ألعاب لتطوير الوعي الّصوتّي. في الّصّف الّثالث كان البحث 
في موضوع العلوم حول تأثير املواد على درجة حامضّية املاء، 
ّية عبارة عن إنتاج ألعاب لتطوير  وكان املشروع في الّلغة العرب

الوعي الّصوتّي والبعد بني الّلغة احملكّية والّلغة املكتوبة (املعيارّية).
في الّصّف الرّابع كان البحث حول تأثير احلركة على سرعة النبض لدى 
ّية كان املشروع  فئات عمرّية مختلفة من البنات واألوالد. في الّلغة العرب
عبارة، أيًضا، عن إنتاج ألعاب لتطوير الوعي الّصوتّي والبعد بني الّلغة 

احملكّية والّلغة املكتوبة (املعيارّية).
األسمدة  أنواع  تأثير  حول  العلوم  في  البحث  كان  اخلامس  الّصّف  في 
عن  عبارة  الرّياضيات  موضوع  في  املشروع  وكان  النباتات،  منّو  على 
إنتاح ألعاب في موضوع املسائل الكالمّية. أما إذا تطرّقنا إلى الّصّف 
الّسادس، فكان البحث في العلوم حول تأثير الّضوء واملاّدة على درجة 
احلرارة، واملشروع في الّلغة العبرّية عبارة عن إنتاج ُملصقات في موضوع 
احلفاظ على احليوات املهّددة باالنقراض. في الّصّف الّسابع بحث الّطّالب 
في موضوع اجلغرافيا عن تأثير العوملة على حياتنا اليومّية وفي موضوع 
الّلغة اإلجنليزّية أنتجوا أفالًما حول ثقافتنا الِفَلسطينّية. عمل طّالب 
الّصّف الّثامن في موضوع اجلغرافيا على البحث حول تأثير الّتوعية 
ّية عبارة عن  على الّتعامل مع الّنفايات، وكان املشروع في الّلغة العرب
مقابالت صحافّية مع طّالب من مدرسة «حوار» للتعرّف على بلداتهم 

واحد مصوّر. تقرير  ّية في  الّنهائ املقابالت  ّية من خاللهم، وجمع  العرب
قامت مرافقات املواضيع املختلفة بتوجيه الطّالب وإرشادهّن في عملّية 
البحث في جميع مراحله، ابتداًء من اختيار املوضوع، صياغة أسئلة البحث 
وحتديد الفرضّيات وحتديد مصادر وطرق جمع املعلومات. كذلك حرص 
الّطّالب على تلخيص النتائج واستخالص اإلستنتاجات، وضع الّتوصيات 
ومن ثّم عرض نتائج البحث. من اجلدير بالّذكر أّنه قد عملت املرافقات 
على توجيه الّطّالب في العمل ضمن مجموعات مختلفة ومساعدتهن 
األدوار. وتوزيع  املهام  تقسيم  خالل  من  اجلماعّي  العمل  بلورة  على 

في اليوم املفتوح ّمت عرض نتائج األبحاث واملشاريع أمام األهالي، وقام 
الّطّالب  شرح  نهايًة،  أهمّيتها.  وتقييم  العمل  سيرورة  بشرح  الّطّالب 
نتائج األبحاث وعرضوا االستنتاجات واملنتج الّنهائّي للمشاريع املختلفة.

على  باملقدرة  الّطّالب  شعور  من  ُيعزّز  اليوم  كونه  هذا  أهمّية  تكمن 
ّية من خالل عرض نتاج عملهم وجناحاتهم، كما يساهم  حتّمل املسؤول
في الكشف لألهالي عن سيرورة تعّلم أوالدهم في املدرسة وأهدافها. هذا 
االنكشاف يشعرهم بالقرب منها، وُيعزّز من مكانة الطاقم التربوّي ودوره 
مرافق  إلى  ن  ُملقِّ من  دوره  يتحّول  بحيث  البديل،  الّتعّلم  سيرورة  في 

ه، جاعًال الّطالب وإجنازه في املركز. وموجِّ

UHOŠ – WK¹b³�« WOÐd Ò²K� WÒKI²�*« “—«uŠ” WÝ—b� w� w½U Ò¦�« qBH�« ÂU²²š« w�
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إبراهيم  الّدكتور  واجلليل  حيفا  من  غفيرة  جماهير  شّيعت 
الّدكتور عطا  ورئيس جلنتها.  املهّجرة  إقرث  قرية  ابن  الله  عطا 
الله واحد من إخوة وأخوات هم أبناء املرّبي والّشاعر رزق الله عطا 
الله، املقيم في بلدة املزرعة. وشّيع جثمان الّدكتور عطا الله يوم 
الّسبت الفائت، في كنيسة مار إلياس للملكّيني الكاثوليك في 

حيفا، ووري الّتراب في مقبرة اآلباء واألجداد في إقرث. 
الّدكتور عطا الله أصيب مبرض الّتلّيف الكبدي، وكان بانتظار 
عملّية زرع للكبد في املستشفى، غير أّن احلّظ لم يحالفه بإيجاد 
متبرّع له، ولم يتمّكن حّتى من الّسفر إلى خارج البالد إلجراء هذه 

العملّية، ووافته املنية عن عمر ناهز 53 عاًما. 
في  العائلة  ملواساة  املزرعة  قرية  إلى  املعزّين  جموع  وتوافدت 

مصابها. 
وكتبت هذه الكلمات الّتي قدمتها  لوالد الفقيد:     

باقي إبراهيم عطا اهللا الراحل ال
ما أسعفك الّزمن وال أعانك الوقت/ متضي في طريقك تعانق 

الورد
إبراهيم اّلذي أبى اخلضوع للّنوائب / حتمله أجنحة العواصف 

واحلب
ما كان منتظًرا أن يعود على األكتاف محموًال

ا/ وال عاداه مخلوق وما أبغضته  ًي وال جال في أحالمه مفتوًنا صب
ة     قضّي

ى آخر رمٍق / ينشد الّنوَر والّنوُر عصيا. بل قاوم إل
هل رغبت كبد احلقيقة والكبد بعيد؟ / هل انتظرت القلب 

وأنت القلب األكيد؟
ا بال حدود، وساهًرا على قّمة إقرث، يا محّبً

ا وطهًرا، وما نفضت يديك معزوًال   ّبً يا جامعا ُح
يا شامًخا كالّطود هامته / والّشهامة صنع يديه  

ّراحل وما  يا إباء املجد واصطحاب القلوب / كيف ندعوك بال
رحلت؟ 

كيف متضي ذكرى ما برَحْت تناديك؟ / كيف نعشق احلياة 
راب؟  ى الّت ونتوق إل

العائلة  ّم  َل أرغبت   / بقاء؟  ال دار  في  أترابك  جمع  أقصدت 
شمال وبهاء؟ 

بقاء؟ ى ال ى العّزة إل ى اإلخالص إل من الّلطف إل
اًنا يا وقد غدرَت / ظلًما وإجحاًفا وشًرا وطغي خانتك هذه الّدن

وأنت عازم على دحرها / واعتماد احلّق في خطاك..
ّرفاق ماضون..  لكّن ال

ما دمت في حضن األقحوان والقندول  
وما بقيت في كنف الّشيح والزعتر والزعرور

تها بع محّب فأنت دست تربة مقّدسة / ونهلت من ن
وُصنت صالبة حجارتها / واعتمدت على أركان كنيستها

ر العني ال تخف / وال جتزع وال تفزع فنم قري
ة  وائتمن جانب األحّب

ّسرو والّصنوبر تغريدة العودة بالبل فوق ال واصدح مع ال
ًرا  ّش ياك وعاملك مب واهتف في دن

ّربوع والوديان واجلبال والّتالل مرتعي ومرجعي   هذه ال
كّلنا نحّبك وفي القلب مثواك / رحمة اهللا الواسعة تشملك

وعنايته العظيمة متّد ذويك بالعزاء.
ولكم من بعده طول البقاء.   

      

 —u � � Òb �« U Î�«œË
tK �« U D � rO �«d �≈

“UHO�” q�«d*
حّي  في  الدافئة»  «الزاوية  مجموعة  استضافت 
احلليصة، كّل من العاملتني االجتماعيتني إيزيس 
ضو ودانيت سيمش – تسفرير، من شركة «أجتار» 
املعنّية بشؤون املسنّني، وذلك ملناسبة شهر املرأة، إذ 
ّية شائقة للسّيدات،  قّدمتا محاضرة، تلتها فعال

عزّزت مكانتهّن وعملهّن وموقعهّن.
عن  جّشي  أميمة  الّدافئة  الزّاوية  مرّكزة  وأعربت 
ملا  عطائهّن،  على  للّضيفات  اجلــزيــل  شكرها 
وموقع  دور  على  ّية  إيجاب تأكيدات  مــن  فيه 

الّنساء عاّمة.

 W B O K(« w 	 W
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الّتطوّر املدينّي بشكل عام، عارضًة  فتمحور حديثها حول ماهّية 
متطرّقًة  التطوّر،  بهذا  مرّت  العالم  في  مختلفة  مدن  على  أمثلة 
بعدها خلاصّية الّتطوّر املدينّي في أحياء مختلفة في مدينة حيفا.

من املهم لعملّية الّتطوير املدينّي أن تتماشى مع املكان والّنسيج 
االعتبار  بعني  تأخذ  ال  هذه  الّتطوير  مشاريع  أّن  إذ  االجتماعّي، 
العامل الّتاريخّي وأصالة املكان فيجّددون املباني والّشوارع واملرافق 
العاّمة متجاهلني إذا كان هذا يتوافق مع روح الّسّكان. ما يعني 

عدم احترام البشر مقابل جتديد احلجر.
في مدينة حيفا هناك ثالثة توجهات لعملّية الّتطوير املدينّي: إخالء 
 ،(INFILL) بناء وتكثيف أو ما يسّمى (פינוי בינוי ועיבוי)، ازدحام

وתמ"א 38.
اخلضراء  املساحات  فقدان  ــى  إل تــؤّدي  املديني  الّتطوير  عملّية 
بشقق  الّسكنّية  املباني  ازدحام  هو  املصلحة  يخدم  فما  واحلدائق، 
حديثة، مهّمشني احتياجات العائلة اّلتي ستسكن في هذه املباني 
للخدمات العاّمة. إذ ال يعقل أن يقيم الّسّكان في بيوت من القرن 

ـ21 في أحياء ذات مرافق توحي بقرن أقدم. ال
وأّكدت د. روتيم في حديثها على ضرورة بناء مخّطط عام وعينّي لكّل 
حّي وفق احتياجاته اخلاّصة دون جتاهل الّنسيج الّسّكانّي والّتاريخ.

في حيفا إمكانّيات هائلة تخوّلها أن تكون مدينة سياحّية من الّدرجة 
الّدمج بني  يتّم بتخطيط صحيح ومدروس من خالل  األولى، وهذا 
العامل البنائّي والعامل البشرّي في املدينة، خالل الّتطوير املدينّي.

وبعد مشاركات فّعالة بإبداء اآلراء واملقترحات من بعض املشاركني، 
الّلقاء  يكون  أن  على  الرّضى  وتعابير  واعدة  بأجواء  الّلقاء  اختتم 
القادم يوم الّثالثاء املوافق 05/04/2016، حيث سيكون عبارة 
من  أعضاء  ولقاء  حيفا  بلدّية  ملقّر  للّناشطني  ّية  ميدان زيــارة  عن 

املجلس البلدّي.
ّية في  يجدر بالّذكر أّن هذا املشروع يتّم بشراكة مع العيادة القانون
جامعة حيفا وجمعّية العدل في الّتقسيم وبتمويل من االّحتاد األوروبّي.

ÒwŽUL²łô« d¹uDÒ²�« W ÒOFLł tL ÒEMð ÍcÒ�« s ÒJ Ò��« ‚uIŠ ÊUL{ ŸËdA� sL{
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األسبوع  من  الّثالثاء  يوم  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  عقدت 
ضمان  برنامج  ضمن  الّتدريبّية  للورشة  الّسابع  لقاءها  اجلاري، 

حقوق الّسكن.
كاليش  د.عينات  الّلقاء  لهذا  الرّئيسّية  املداخلة  قّدمت  وقد 
مبوضوع  البلدّي،  املجلس  في  وعضو  مــدن  مخّططة  ــيــم،  روت
«الّتطور املدينّي ومصالح احلكومة مقابل املبادرات اّلتي يحرّكها 

املواطنون ومصاحلهم». 
هّمام،  افتتحت الّلقاء مديرة املشروع احملامية جمانة اغبارّية – 
بالّترحيب باملشاركني؛ قّدمت بعدها د. روتيم لتقّدم مداخلتها، 

åUHO�ò q�«d*
اّلتي كانت أهّمها مضاعفة االستحقاق  بناء على جناحات سابقة، 
في نسب شهادة «البجروت»، قامت وزارة الّتربية والّتعليم – قسم 
املجتمع  في  وحيدة  كمدرسة  «املتنّبي»  مدرسة  باختيار  شاحر، 
لتعّلم  الّدولة  مستوى  على  مدارس  ثالث  بني  من  وواحــدة  العربّي، 
أبناَءها دورة مدير شبكة «إنترنت» من ِقبل وبرعاية ِشركة «مايكرو 

سوفت» العاملّية.
يتعّلم طّالب احلادي عشر وبعض املعّلمني دورة مكوّنة من 80 ساعة 
ّية؛ يحصل من خاللها الّطالب  تعليمّية وخوض امتحانات محلّية ودول
كّل  إدارة شبكة «اإلنترِنت». كما يحصل  مهنّية في  على شهادة 
معّلمي املدرسة وطّالب الّدورة على رخصة لبرامج «أوفيس»، مّجاًنا. 

احلاسوب  تعّلم  مجال  في  جناحات  عــّدة  بعد  املشروع  هــذا  ويأتي 
شهادتني عاملّيتني  ”سيسكو“  ِشركة  املدرسة، حيث منحت  لطّالب 
صفوف  مــن  لطالبني  ــصــال  االّت وشبكات  احلــاســوب  تقنّيات  فــي 
اجتيازهما  تفوّقهم في  شاحر: كميل خاليلة وحسن حصري، على 

ركة. المتحانات الشِّ
باختيار  سعادته  عن  سعدة  بهاء  األستاذ  املدرسة  مدير  ر  وعبَّ هذا 
الّنوع أن تعزّز  املدرسة لهذا املشروع، ألنَّه من شأن مشاريع من هذا 
ّية الّذاتّية  لدى طّالب املدرسة مهنة مستقبلّية، واالنطالق من املسؤول

وااللتزام وتعزيز الّتفكير الّتحليلّي واملنطقّي.

 Wd � w � W Ò
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املوّظف  شهادات  مبنح  الّسنوّي  االحتفال  األسبوع،  هذا  القدس،  في  أقيم 
املمتاز للعام 2014/2015 في وزارة املعارف. وأضيفت هذا العام جائزة 

جودة اخلدمة.
جالل  األستاذ  العربّي،  باملجتمع  والّشباب  املجتمع  ــرة  دائ مدير  استلم 
الّتربية والّتعليم لإلجنازات املتمّيزة،  العاّمة لوزارة  صفدي، جائزة املديرة 
الّتربية  بالقدس، حضره وزير  وذلك بحفل مهيب جرى في مباني األّمة 

نفتالي بنيت وجمهور غفير. 
ومن بني الفائزين بهذه الّشهادة، أيًضا، ردينة خطيب (مرّكزة القوى العاملة 

في لواء حيفا)، إلى جانب عدد من مديري األقسام األخرى في الّلواء.
وأثنت مديرة لواء حيفا على اجلهود واإلخالص في العمل اّلذي تقوم به 

ردينة خطيب خلدمة جمهور املعّلمني واملوّظفني على أكمل وجه.   

وفاز لواء حيفا باملرتبة الّثانية جلائزة جودة اخلدمة من بني سائر األلوية 
في الوزارة.

املتفوّق، وجائزة  املوّظف  جائزة/شهادة  صفدي  منح  العاّمة  املديرة  عّللت 
وعلى  العمل،  في  لتفوّقه  العام،  لهذا  املتمّيزة  لإلجنازات  العاّمة  املديرة 
عمل الّطاقم املشترك في اإلدارة في أوقات األزمات، وبناء تصوّر تفعيلّي 
ن الوزارة ِمن أداء عملها بأفضل وجه في حاالت  ّ ـِ ـك في حالة الّطوارئ ميَ
روتني  وخلق  عملها  أداء  مواصلة  ِمن  الّسلطات  ن  ـكـَّ َم تصوّر  الّطوارئ؛ 
ـل وزارات  َب ـل جهات قطرّية كثيرة وِمن ِق َب ه ِمن ِق يـ ـ ّ ـِ ن ـَ ب ـَ طوارئ، إذ ّمت ت
حكومّية أخرى. مشيرًة ”إّنك في عملك املتفاني، كنت سديد الرّأي في 
باجلودة في  املتمّيز  تفوّقه وعمله  وبذلك جتّلى  ّية،  واملسؤول اِملْهنّية  دمج 
العمل اإلدارّي - الّتربوّي اّلذي يقّدم إسهامه إلى جهاز الّتربية والّتعليم 

عاّمًة والّتربية الّال-منهجّية خاّصًة؛ وإلى جودة املجتمع اإلسرائيلّي“.

·—UF*« …—«“Ë w�
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™ ©UHOŠ ¡«u� w� WK�UF�« ÈuI�« …e Ò�d�® VODš WM¹œ—Ë ــر ــن ــارت ـــة ب ـــرك احــتــفــلــت ش
ــهــات في  ــاألم ــصــاالت ب ــالت ل
بحيث  ــي،  ــرب ــع ال املــجــتــمــع 
من  ــاقــات  ب ــهــّن   ل خّصصت 
ــات املــعــايــدة  ــطــاق ــــورود وب ال
والتي  العائلّية  صورهّن  مع 
ــهــن،  ــصــا ل ــت خــصــي ــم صــم
في  األم  عيد  مبناسبة  ــك  وذل

.21.3.2016
وكانت قد نشرت الشركة في 
الفيسبوك  على  صفحتها 
بامكانّية  لزبائنها  ــًا  اعــالن
األم  عيد  ّية  باحتفال املشاركة 
جتمعهم  صور  رفع  خالل  من 

بأمهاتهم وتصميم معايدة شخصّية ممّيزة تشمل صورهم ونص 
املئات  وشارك  ببارتنر.  اخلاّصة  التصميم  لغة  منط  على  املعايدة 
بطاقة  على  بعدها  ليحصلوا  النشاط،  بهذا  بارتنر  زبائن  من 
املعايدة التي طبعت على مغناطيس، باإلضافة إلى باقة الورود 

ّية.  من مراكز بارتنر املنتشرة في مختلف البلدات العرب
شركة  في  العربي  للمجتمع  التسويق  قسم  مدير  عدوي،  عبد 
بارتنر، قال: ”هذا النشاط هو جزء من استراتيجّية شركة بارتنر 
ومناسباته  احتفاالته  جميع  في  العربي  املجتمع  مشاركة  في 
ًا  اخلاّصة، وذلك بهدف بناء شراكة حقيقّية حتمل بعدًا اجتماعّي
وأضاف  العربي“.  اجلمهور  مع  العالقات  توطيد  في  يسهم 
عدوي: ”ليس أجمل من األم، وليس أجمل من املشاركة باالحتفال 
هذه  من  جــزءًا  بارتنر  تكون  أن  ضمنًا  املفهوم  من  بل  بيومها، 

ّية العائلّية، وكل عام وأمهاتنا بخير“.  االحتفال
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Õd� f�UD� ∫ —̂ËU�
والّشخصّية  األجيال  مرّبي  رحيل  على  عــام  ــّر  م
عيد  األستاذ  الفاضل  املرّبي  الوطنّية،  االجتماعّية 
املــرض.  مع  صراعه  بعد  توّفي  واّلــذي  سويطات، 
خالله  من  لنستذكر  سويطات  ــروة  ع ابنه  نلتقي 

املربّي ..
 1944 عــام  جّدين  قرية  في  سويطات  عيد  ــد  وُل
عانت  اّلتي  عائلته  مع   1948 عام  منها  وُهّجر 
مأساة الّتهجير والّتشريد من جّدين إلى عمقا ويركا 
ويانوح ودير القاسية، ثّم ِمنطقة وادي القرن ومعليا 

حّتى استقرت في قرية ترشيحا. 
حّتى  احلياة،  العلم رغم صعوبات  نيل  أصّر على 
انطلَق لدراسِة موضوعي الّتاريخ والّلغة العبرّية في 
جامعة بئر الّسبع، ثّم بدأ مسيرته الّتربوّية مدرًّسا 
في مدرسِة حورة غيِر املعترِف بها آنذاْك في الّنقب، 
َم احلكِم العسكريِّ وعدَم  وكان مديرًا لها. عاَش مظاِل
االعتراِف وحياَة الّصحراِء القاسيِة في برّاكياِت حورْة 
ُه الوطنّي وإميانه باحلّق إلى أْن  العطاونْة. دفَعُه حسُّ
َر في أهل الّنقب، فلوِحَق واعُتِقَل إدارًيا وُفرضْت  يؤثِّ
عَمِله، صاِمًدا  وُفِصَل عن  اإلجبارّية،  اإلقامة  عليه 

أمام االعتقاِل واملالحقات.
يوحنا  مــار  مــدرســِة  في  أســتــاًذا  حيفا، صــاَر  في 
لها لسّت  1972؛ وعّني مديرًا  اإلجنيلّي منذ عام 
األجياِل  عشراِت  رّبى  سابقًة.  هذه  وكانت  سنواٍت، 
وآالَف الّطالِب في مدرسِة مار يوحّنا اإلجنيلّي، كاَن 
ِمِه، َجهورًا  َي ِق ًيا، حازًما في  أًبا وصديًقا وأًخا ومرّب

في صوِتِه وحنوًنا في احتضاِنِه لهم. 
ــرًا للمركز  ــدي ــان م ــا، ك ــاًم ــَني ع ــع ـــداِر أرب وعــلــى م
إّياُه من مرَكٍز  اجلماهيرّي في حّي األملانّية، محوًِّال 
لليهوِد فقط إلى مرَكٍز خلدمِة آالِف الّشباِب العرْب، 
في  ّية  العرب اجلماهيرّية  املراكز  أنشَط  من  ليغدو 

حيفا. 
قاَد مع رفاِقِه وإخواِنِه على مداِر عشرِة أعواٍم نضاًال 
مسجِد  بيِع  صَفقاِت  أبطلوا  ـــاْف،  األوق ــِل  أج من 
ِه،  اجلرينة، ورغِم محاوالِت ردِعِه وإصداِر أمِر منٍع بحقِّ
إّال أنَّه ظلَّ عازًما حّتى حتريِر املسجِد وإحياِئه. قاَد 
تشكيَل جلنٍة شعبّية حيفاوّية للّدفاِع عن األوقاف، 
َس مع رفاِقِه جلنَة متولَني  وأخرى ضّد العنصرّية، وأسَّ
فنجحوا  واجلرينة،  االستقالِل  لوقف  جديدة  ًة  وطنّي
للمصادرة  والّتصّدي  ــاف،  األوق من  جزٍء  حتريِر  في 

والّسياسات العنصرّية. 
مرّبي األجيال عيد سويطات هو أحد أعالم الّتربية 
والعمل املجتمعّي، وشخصّية اجتماعّية وطنّية في 
املجتمع العربّي في حيفا، عرفه املجتمع احليفاوّي 
احلميدة  وأخالقه  الوطنّي  والتزامه  وحكمته  مببادئه 
تارًكا  عّنا  رحــل  للحّق.  ومناصرته  للعطاء  وحّبه 
فراًغا في مجتمعنا، وال بّد أيًضا في حياة عائلته 
الكرمية، زوجته املمرّضة لبيبة سويطات وابنه عروة 

وابنته متاضر وأحفاده. 
ــدن  امل مخّطط  ــه،  ــن اب ”حيفا“  صحيفة  تلتقي 

واملستشار الّتنظيمي عروة سويطات.. 
ÆÆdO³� Êe(« ÒÊ√ ÒbÐ ô ¨qOŠÒd�« vKŽ ÂUŽ ≠

صراحًة ال نصّدق حّتى الّلحظة أّنه غائب، فكيف 
راسخة  وقيمه  بيننا  زال  ما  ــو  وه ويرحل  يغيب 
فينا، حّب العلم والّدفاع عن احلّق والّتمّسك باخلير 
هي  بــاألرض،  والّتشّبث  والوطن  وحّب  الّنفس  وعزّة 
الّظلمات.  طريق  لنا  تنير  اّلتي  والّشعلة  البوصلة 

اخلسارة كبيرة واألسى عميق. ولكن ما يعزّي هو 
محّبة الّناس اّلتي غمرتنا وتغمرنا من طّالب ورفاق 
وزمالء ومجتمع شاركونا بتجاربهم معه ومشاعرهم 
جتاهه، فرُغم احلزن واألَسى تبعُث ذكراه فينا الّطاقَة 

والُعنفواَن واحملّبة واألمل. 
 n×² Ô� f??O??ÝQ??ð s???Ž t??M??O??Š w???� r??²??M??K??Ž√ ≠
 rÝ«  vKŽ UHOŠ WM¹b� w� ·U??�Ë_«  nOý—√Ë

 ø…dJH�«  b�ÔË nO� ¨ UD¹uÝ bOŽ
االستقالل  وقــف  متوّلي  جلنة  عملت  عامني  منذ 

ــذي كان والــدي عضوًا  واّل
جمع  على  فيها  فــاعــًال 
وأوراق  مستندات  وثائق، 
ومــــخــــّطــــطــــات وصـــــور 
تاريخّية كانت مبعثرة أو 
مهترئة حول تاريخ األوقاف 
أن  خصوًصا  حيفا،  فــي 
محوه  ّمت  ــخ  ــاري ــّت ال هـــذا 
فغالبّية  بشكل منهجّي، 
ــالء  ــي االســت ّمت  ــق  ــائ ــوث ال
عليها وإخفاَءها منذ قيام 
هذا  وكان  إسرائيل.  دولة 
لوالدي  بالّنسبة  املشروع 
إذ وضع  أســاس  مــشــروَع 
خّطة عمل لبناء األرشيف 
إلى  دؤوب  بشكل  وعمل 
جانب أعضاء جلنة متوّلي 
ـــى إطــــالق  ــــوقــــف عـــل ال
األوقاف  وُمتحف  أرشيف 
يعمل  فكان  حيفا.  في 
ــار إلجنــــاح هــذا  ــه ــل ن ــي ل

املشروع رغم املرض والّتعب، وأذكر أّنه قبل شهرين 
من وفاته وهو بأوج فترة العالج اجتمع مبندوبني عن 
واألستاذ  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  املتوّلني،  جلنة 
االجتماعّي  الّتطوير  اغبارّية (مدير جمعّية  حسني 
فكان  للمشروع.  األساس  حجر  لوضع  حيفا)،  في 
ًا  ـ ّي وطن مشروًعا  ــوالــدي  ل بالّنسبة  املــشــروع  هــذا 
ا من الّدرجة األولى. سنستمّر في مسيرته،  ـً ّي وثقاف
مسيرة الّدفاع عن األوقاف وصيانة تاريخها، فهذه 

وصّيته وعهد اّتخذناه على عاتقنا. 
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الهدف األساس هو احلفاظ على الّتاريخ الِفَلسطينّي 
هو  حيفا  في  الوقف  وأّن  خصوًصا  حيفا،  ملدينة 
الّثاني بعد القدس في ِفَلسطني من حيث احلجم، 
حيفا  مدينة  مساحة  بثلث  الوقف  أمــالك  وتقّدر 
تقريًبا(!). نحن نتحّدث عن مناطق كبيرة جًدا في 
والّتربوّية  الّثقافّية  املراكز  في  تعّج  كانت  املدينة، 
واملقدسات،  والّسكنّية  والّتجارّية  واالجتماعّية 
الّنكبة.  بعد  عليها  والّسيطرة  وبيعها  هدمها  ّمت 
هذا الّتاريخ لم ُيحَك حّتى الّلحظة لسبب سياسة 
إخفائه وتهميشه وتبعثر املستندات والوثائق وعدم 
إلى  واملُتحف  األرشيف  يهدف  هنا  من  جتميعها. 
من  جديًدا  أساًسا  لتشّكل  احلقيقة  وكشف  جمع 
وستمّكننا  حيفا،  في  للعرب  اجلماعّي  ــوعــّي  ال
اجلماعّية  شعبنا  ممتلكات  عن  للّدفاع  الّنضال  من 
وإبطال صفقات مشبوهة وحترير أوقاف واسترجاعها 
من  األّول  املشروع  هذا  يعتبر  إذ  مجتمعنا.  خلدمة 

نوعه في البالد. 
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أّن  األرشيف  اكتشفنا من خالل  املثال  على سبيل 
املدينة، هي أرض وقف  ِمنطقة «شيمن» شرق  كّل 
اخلطيب»؛  «وقــف  تسّمى  وكانت  مصادرتها  متّت 
إضافًة إلى أراٍض عديدة في ِمنطقة «ناڤيه شأنان» 
وِمنطقة «ستيّال ماريس». كما تبّني الوثائق حجم 
الّدولة  أجرتها  اّلتي  املصادرة  ومشاريع  مخّططات 

فمثًال  الّسنوات،  مدار عشرات  على  حيفا  وبلدّية 
يام»  املركزّية في شارع «پال  املكاتب  إحدى مباني 
له  خّطط  احلناطير،  ساحة  في  الّتحتا،  البلدة  في 
عام 1973، وأقيم على أرض وقف. وتبّني الوثائق 
أيًضا مشاريع قدمية لتصفية مسجد اجلرينة. ولكن 
أخطر ما تبّني من هذه الوثائق صفقات بيع األوقاف 
الفاسدين،  األشخاص  بعض  لصالح  بها  واملتاجرة 
مكاتب  لهم  معروفني  محامني  ـــورّط  ت وتكشف 
الّتغطية  في  أو غير قصد،  حيفا، من قصد  في 
ّية لهذه الّصفقات الكارثّية. وسيأتي الوقت  القانون
املناسب لنكشف حقيقة هؤالء املتورّطني في تصفية 

أوقاف حيفا! 
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نحن نعمل بشكل مكّثف في اآلونة األخيرة إلطالق 
أجهزة  ــوم  ــي ال منتلك  األوقــــاف،  وُمتحف  أرشــيــف 
بدأنا  إذ  الّتاريخّية  والّصور  األوراق  ألرشفة  خاّصة 
مكان  إيجاد  ّمت  كما  واحلوسبة،  األرشفة  بعملّية 
واّلذي  الّصليب  وادي  ِمنطقة  في  ومركزّي  مناسب 
يحتاج إلى عمل تطوّعي كبير لترميمه وتنظيفه 
وجتهيزه. كما شّكلنا جلنة مهنّية من اختصاصّيني 
في تصميم املراكز الّثقافّية واألرشفة ملتابعة األمر. 
ونحن بصدد تشكيل جلنة شعبّية مكوّنة من قوى 
ثقافّية  وشخصّيات  ووطنّية  ومجتمعّية  أهلّية 
بافتتاح  وسنقوم  ا.  ـً جماهيرّي ونشره  املشروع  لدعم 
األرشيف واملُتحف في األشهر القريبة، وهي ُخطوة 

أولى في مسيرة طويلة. 
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جديدة  متوّلني  جلنة  تشّكلت  سنوات،  عشر  منذ 
معنى  بكّل  ّية  نضال هيئة  تعتبر  وهي  لألوقاف 
قوى  لنضال شعبّي خاضته  نتاج  أّنها  إذ  الكلمة، 
وطنّية  متوّلني  جلنة  لتشكيل  ووطنّية  مجتمعّية 
بيع  صفقة  َكشف  املعركة  هــذه  أوج  وكــان  جديدة. 

إقامة  ملخّطط  والّتصّدي  وإبطالها  اجلرينة  مسجد 
على  االحتجاج  وبعد  املسجد؛  فوق  مكاتب  مبنى 
ذلك ّمت إصدار أمر منع بحّق أبي من دخول املسجد 
واّلذي ّمت إبطاله بعد توّجه مرَكز «عدالة» احلقوقّي في 
احملكمة. وهذه كانت شرارة تشكيل الّلجنة اجلديدة، 
فخاضت  وإحيائه.  املسجد  حترير  من  متمّكنني 
جلنة املتوّلني، بالّتعاون مع القوى األهلّية والوطنّية 
والّسياسّية الفاعلة في حيفا، معارك عديدة للّدفاع 
حيفا  بلدّية  ملخّطط  الّتصّدي  أهّمها  األوقاف؛  عن 
ملصادرة أرض تابعة للوقف وحتويلها حلديقة عاّمة، 
وذلك قبل ثالثة أعوام. نعتّز بهذه الّلجنة املشّكلة 
فؤاد  واحلاج  الهيجاء،  أبو  رشاد  الّشيخ  األخوة  من 
خالد  واحملامي  شريف  سامي  واحملامي  قمير،  أبو 
واملستشار  بشكار  سهيل  األعــمــال  ــل  ورج دغــش 
حيث  بعملهم،  أشيد  وهنا  فريد حسني.  القانونّي 
األوقاف  وصيانة  للحفاظ  بالّنهار  الّليل  يوصلون 
حيفا  في  شعبنا  أمالك  عن  يدافعون  حيفا،  في 
ِمْهنّي وجدّي ومبصداقّية وشفافية  ويعملون بشكل 
مخّططات  ــام  أم كبير  ــّي  وأخــالق وطنّي  وبالتزام 
املصادرة والّتصفية. خصوًصا وأّنه في العام األخير 
نشهد هجمًة ُممنهجة من مؤّسسات رسمّية للّضغط 
على الوقف بأساليب متعّددة، فاملطلوب اآلن وقفة 
ودعم  الّسياسات  لهذه  للّتصدي  موّحدة  حيفاوّية 

ودفع مسيرة حماية األوقاف ملصلحة شعبنا. 
  UD¹uÝ w?? ÒÐd??*«  œU??�  5??�U??Ž  q³�  ≠
 Òb{ W Ò¹ËUHOŠ WÒO³Fý WM' qOJAð

∫åU??H??O??Šò W??H??O??×??B??� Ò’U????š Y??¹b??Š w???�  U??D??¹u??Ý …Ëd????Ž ¨ U???D???¹u???Ý b??O??Ž q??O??Š— v?? K??Ž ÂU????Ž —Ëd????*
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  U×¹dBð  ¡«Òd???ł  p??�–Ë  ¨W Ò¹dBMF�«
 w²Ò�«  W Ò¹dBMF�«  .«dDý  UO�u¹
 ZO−CÐ  Ê«–_«   u???�  X??N?? Ò³??ý
 ¨WÐd−Ò²�« Ác¼ r ÒOIð nO� Æd¹“UM)«
 øUN³BM� w� .«dDý ¡UIÐ Òqþ w� U Î�uBš
ولألسف  ــًدا،  ج خطيرة  شطرامي  تصريحات  كانت 
تزال  بلدّية حيفا، وال  نائب رئيس  تزال  شطرامي ال 
البلدّي. أذكر أّن  القرار  اّتخاذ  العنصرّية في مرَكز 
والدي كان يأتي لالجتماعات واملظاهرات بعد تلّقيه 
العالج الكيماوّي، فكان ال يعرف الكلل وال التلّكع 
فكان حازًما في قراراته وإدارته، إذ كانت بالّنسبة 
ّية ووطنّية من الّدرجة األولى، األمر  له قضّية مبدئ
أن  جميًعا  وحّفزنا  لنا  بالّنسبة  قدوًة  شّكل  اّلذي 
لها.  والّتصّدي  العنصرّية  لكشف  اجلهود  نكّثف 
ولكن لألسف هناك من أبناء جلدتنا من طلبوا منه 
التوّقف عن الّتظاهر والّتخّلي عن املطالب وإخفاض 
صوت األذان، األمر اّلذي شّكل صدمًة بالّنسبة لنا. 
 vKŽ  cLK²ð V�UD� «Îb ÒOł t�dŽ√ Âe(« «c¼ ≠
 WGÒK�«Ë  W�UI Ò¦�«Ë  rKF�«  ÒV??Š  UMO�  Ÿ—“  ¨Áb??¹
 ÊU�  Æ¡UL²½ô«Ë  W Ò¹u ÔN�UÐ  p Ò
L Ò²�«Ë  a¹—U Ò²�«Ë
 w� » Òö?? ÒD??�«  ·u??�√Ë  ‰U??O??ł_«   «dAF� U ÎO ÒÐd�
 U?? Îš√Ë U?? ÎI??¹b??�Ë U?? ÎÐ√ ÊU??� ¨U?? ÒM??Šu??¹ —U??� W??Ý—b??�
 tðu�  w�  «Î—uNłË  tLO�  w�  U Î�“UŠ  ¨U ÎO ÒÐd�Ë
 qOŽ—  s�  ÊUJ�  ¨rN�  t½UC²Š«  w�  U Î½uMŠË
 nI¹  Ê√  Êu ÒI×²
¹  s??¹c?? Ò�«  5LÒKF*«  p??¾??�Ë√
 «Îd¹bIð ¨ Îôöł≈Ë U Î�«d²Š«Ë ÎöO−³ð rN� ”UÒM�«
 ÆW?? Ò¹u??Ðd?? Ò²??�«Ë  W ÒOMÞu�«  rN²�UÝ—Ë  rNzUDF�
 Â«u??Ž√ …Òb??F??� UMŠu¹ —U??� W??Ý—b??* «Îd??¹b??� ÊU??�
 sŽ  UMŁÒbŠ  ¨UN�  qO¦�  ô  WIÐUÝ  Ác¼  d³²FðË

 øUNðU ÒO¦OŠ

أن  بعد  وذلك   ،1972 عام  حيفا  إلى  والدي  جاء 
انطلق عام 1965 للّدراسة في جامعة بئر الّسبع 
ودرّس في مدرسة حورة غير املعترف بها آنذاك في 
وإمياُنُه  الوطنّي  دفَعُه حّسه  لها.  الّنقب وكان مديرًا 
باحلّق إلى أْن يؤّثر في أهل الّنقب، فلوِحَق واعُتِقَل 
إدارًيا وُفرضْت عليه اإلقامُة اإلجبارّية صامًدا أمام 
واضطّر  عَمِله  عن  ــِصــَل  وُف والّتعذيب،  االعتقال 
من  حياته  فيها  ليبدأ  حيفا  فاختار  النقب  لترك 
مار  مدرسة  كانت  حيفا،  إلى  جاء  وعندما  جديد. 
قبلت  اّلتي  الوحيدة  املدرسة  هي  اإلجنيلّي  يوحّنا 
الّسلطة  وطالبْت  مجّدًدا،  لوحَق  ولكّنه  بتوظيفه، 
وتوفيق  نعيم عتيق  القسُّ  بفصِلِه. رفض  املدرسة 
أمام  منيًعا  سًدا  واقفَني  ذلك،  رمزي)  (أبو  أسعد 
سنواٍت  لسّت  ــرًا  مــدي عّيناُه  بل  ـــوزارة.  ال ضغط 
إذ  فرح،  ناجي  الكاتب  املدرسة  مديِر  من  بتوصيٍة 
ا  ـً تدّل هذه اُخلطوة على وطنّية هذه املدرسة تاريخّي
«ما  والــدي  لي  يقوُل  كان  ّيرة.  الّن عقولهم  وعلى 
يحّب  فكان  للعروبة»  املُطلق  انتسابنا  هو  جمعنا 
مدرسة مار يوحّنا والقائمني عليها آنذاك. فعمل 
ملّدة سّت سنوات مديرًا لها حّتى تنازل عن وظيفة 
اإلدارة مستمرًا كّنائب للمدير أكرم حّداد، كونه أدار 
في نفس الوقت املرَكز اجلماهيرّي في احلّي األملانّي، 

ّمما صّعب عليه الّتوفيق بني الوظيفتني.  
 w�  5LÒKF*«  s�  Ÿu?? ÒM??�«  «c??¼  ÒÊ√  bI²Fð  q¼  ≠

 øU ÎLzU� ‰«“ ô W ÒOK¼_« ”—«b*«
بعد وفاته وجدنا ووصلتنا مئات الرّسائل من طّالبه، 
أقتبس  له،  حّبهم  مدى  عن  خاللها  من  يعّبرون 
الّصعودْ»،  مِن  والّتمّكَن  الّثقَة  بعضها: «منحَتني 
راية  ورفع  ِة  واحملّب ــَذوِق  وال األخــالِق  حبَّ  «عّلمَتني 
االنزعاج  وعــدم  الّصراحة  حــّب  «عّلمَتنا  وطننا»، 

فعّال  بسهولْة»،  نريُد  ما  كــّل  أخــذ  وعــدَم  منها 
رسائل ُتثلج الصدر. لألسف بتنا نشتاق للمدارس 
وطنّية  رسالًة  يحملون  اّلذين  واملعّلمني  األهلّية 
للّتشرذم  ازدياد  هو  اليوم  نراه  ما  وتربوّية، لألسف 
للوزارة  واالستكانة  الّتجارّي  والّتسويق  والّطائفّية 
الرّاسخ  الوطنّي  الّتربوّي  ــّدور  ال عن  بدًال  والبلدّية 
أّسستها  اّلتي  األهلّية  للمدارس  ّية  واالستقالل
كصرح وطنّي كبير. نشتاق للزّمن اّلذي ترفض فيه 
القّس  رفض  كما  الوزارة  إمالءات  األهلّية  مدارسنا 
اإلمالءات  فرح  وناجي  أسعد  وتوفيق  عتيق  نعيم 
والدي  أمثال  وطنّيني،  معّلمني  وعّينوا  الّسياسّية 
ية شريفة عمري، رغم  واملرّبي الفنان كميل ضو واملرّب

أنف الّسلطة. 
 5Ð U Î�UŽ 40  —«b??�  vKŽ „b??�«Ë o?? Ò�Ë nO� ≠

 ø5²HOþË
كان يعمل على مدار 40 عاًما، من الّصباح حّتى 
ساعتني  يرتاح  ــّم  ث املــدرســة،  في  الّظهر  ساعات 
ويذهب حّتى املساء ليدير املرَكز اجلماهيرّي في حّي 
ّية، ُمحوًِّال إّياُه من مرَكٍز لليهوِد فقط إلى مرَكٍز  األملان
مرَكٍز  أنشَط  ليغدو  العرب،  الّشباِب  ألوف  خلدمِة 
جماهيريٍّ عربيٍّ في حيفا. وهنا أشيد بدور أعضاء 
املهندس  املركز،  لتطوير  مبطالبه  دعمه  في  البلدّية 
هشام عبُده واحملامي وليد خميس والّناشطة عيدنا 
زاريتسكي اّلذين ساندوه في الّضغط على البلدّية 

بتوفير املوارد املناسبة للمركز. 
 ås???¹Òb???łò W??¹d??� l???� t??²??�ö??Ž s???Ž U??M??ŁÒb??Š ≠

 øtÝ√— jI
� ¨…d Ò−N*«
تقع  اّلتي  جّدين  قرية  في   1944 عــام  ــي  أب ولــد 
تطّل  جبلّية  ِمنطقة مروج  الغربّي، في  اجلليل  في 

الّتاريخّية.  جّدين  بقلعة  محّصنة  البحر  على 
جّدين  ُقصفْت  عندما  العمر،  من  الرّابعِة  في  كان 
وبَعثرْت قذائُف الّنكبِة كّل احلياة. إذ ُشرِّدوا حاملَني 
َمُهْم ومواشيِهم ونكبَتُهْم، يفّتشوَن مبسيرِة بؤٍس  َي ِخ
تعوَد  حّتى  ُيجيرُهْم  اجلليِل  في  مــأوًى  عن  وجــوٍع 
جّدين ويعودوا إليها. بيَد أنَّ عودَتُهْم حتوَّلْت إلى 
ويانوح  ويركا  عمقا  إلى  جّدين  من  طويٍل  ترحاٍل 
هناَك  ظّلوا  ومعليا.  القرن  وادي  ثّم  اآلسية،  ودير 
يِل سرًا،  فترًة، وكانوا يحُصدوَن محصولَُهم في الّل
اقتراح  نايف  جّدي  رفض  حّتى  عوَدَتُهم.  ينتظروَن 
العسكرّي استبدال األرض في جّدين مبكان  احلاكم 
تواجدهم في معليا، قائًال له «مني يبّدل ابن حالل 
إلى ترشيحا وهناك  بابن حرام؟!» فطردهم اجليش 
استقرّوا. بعد خمسني عاًما عاد أبي ليبحَث عن 
َج  الّشْجرِة اّلتي وُلَد عنَدها. أخَذُه إليها خاالْه، فسيَّ
فلَحها  اِملنطقْة،  على  الّدولِة  سيطرِة  ــم  رَْغ األرَض 
بتنكاِت  املــاَء  وجلَب  إليها  الّطريَق  وشــقَّ  وزرََعها 
ولكن  حيفا  يعشق  كــان  حيفا.  من  معه  ــِت  الــزّي
راسخ في جّدين، كان متمّسًكا باألرض، فلن أنسى 
فينا  زارًعا  زرِعها،  في  املشاَق  ُر  يتذّك وهو  عيوَنُه 

حّب الوطن واألرض. 
 øÁ«d�– w� UNKL% …dOš√ W�UÝ— „UM¼ q¼ ≠

احلياة  ويحّب  مبادئ  صاحب  صادقا،  مؤمًنا  كان   
وحكمته،  وصبره  وإميانه  بجبروته  ــوت  امل ويتقّبل 
ولو «فشخت»  احلّق  وبكلمة  باحلّق  يتمّسك  فكان 
لن  بجملة  احلياة  لي  ــص  وّخل الّثمن،  كــان  مهما 
واألخالُق  األخالِق  بوصلُة  احلقِّ  عِن  «الّدفاُع  أنساها 

جوهُر اإلمياِن وهذا ما يبقى مِن اإلنساْن». 
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 wŽË  …œU¹“  vKŽ  W¹Ëœú�  w�u½UÝ  W�dý  qLFð
 rJ� ÂbIðË ¨»«uł …bŽ s� WOÝU�×K� —uNL'«
 w�UB²š« UN�bI¹ ¨UNMŽ W�U¼Ë WLO�  U�uKF�
 ‰ULł  Æœ  WOÝU�(«Ë  WŽUM*«  “UNł  ÷«d�√

ÆÊu�Š

 •øWOÝU�(« n¹dFð u¼ U�

 “UNł  q³�  s�  izU�  qF�  œ—  w¼  WOÝU�(«”
 1879  ÂUŽ  v²Š  ÆWOÝU�(«  vKŽ   U¦ŽU³�  WŽUM*«

 ôË r�'« sŽ l�«b¹ WŽUM*« “UNł Ê√ œUI²Žô« ÊU	

  dOGð  …dEM�«  Ác¼  sJ�  ¨÷d*UÐ  V³�²¹  Ê«  sJ1

 WŽUM*«  “UNł  qF�  œ—  Ê«  5³ð  U�bMŽ  1906  ÂUŽ

 —uD²¹  b�  WOÝU�(«  vKŽ   U¦ŽU³�«Ë  œ«u*«  iF³�

Æ“÷«d�ô« s� …dO³	 WŽuL−� v�«

 •øWOÝU�(« vKŽ  U¦ŽU³�« w¼ U�

 ¨XO³�«  YŽ  WOÝU�(«  vKŽ   U¦ŽU³�«  ÊuJð  b�”
 WM¹e�«   UðU³½  ¨ UðU³M�«Ë  —U−ýú�  ÕUIK�«  »u³Š

 UC¹√   U¦ŽU³�«  Ác¼  ÊuJð  b�Ë  ¨W¹d³�«   UðU³M�«Ë

  ¨ U¹dD�  ÊuJð  b�Ë  ¨·UM
_«  nK²��  s�  W¹Ëœ√

 –≈  «bł …—œU½  ôUŠ w� ¡U*«  v²ŠË ¨W¹ËULO	 œ«u�

Æ“ÁUOLK� 5ÝU�Š ’U�ý√ p�UM¼

 •  U³�d*«Ë  ôu�QLK� WOÝU�(« sŽ UMŁbŠ
øWOz«cG�«

 5ÝU�Š  dA³�«  s�  «bł  …dO³	  WŽuL−�  p�UM¼”
 …d¦JÐ WOÝU�(« dO¦ð w²�«  ôu	Q*«Ë ¨ ôu	QLK�

 ¨W¹d×³�«  UðU³M�« ¨„ULÝ_« ¨ «d�J*« ¨VOK(« w¼

Æ“ U¹“uK�« ¨iO³�«

 • œ—  ¡«dł  —uD²ð  b�  w²�«  ÷«d�_«  w¼  U�
  U¦ŽU³�«Ë œ«u*« iF³� WŽUM*« “UNł qF�

øWOÝU�(« vKŽ

 UNM�  ÷«d�ô«  s�  …dO³	  WŽuL−�  —uD²ð  b�”
 ÊuH'«  »UN²�«  ¨w��×²�«  n½_«  »UN²�«  ö¦�

 ÍbK'«  `HD�«  Ë«  W¹bK'«  WOÝU�(«  ¨w��×²�«

 atopic®   w³ðQ²�« bK'« »UN²�« ÊU	 Ê« ¨tŽ«u½« vKŽ

 fLK�«  sŽ  "UM�«  bK'«  »UN²�«  ¨©dermatitis
 W¹d$_«  ÷d�  ¨©  contact dermatitis  ®

 b�  w²�«  W¹cžú�  WOÝU�(«  UC¹√Ë  ¨©urticaria®

 WOÝU�(«   ôUŠ  w�Ë  ¨ÍbKł  `HÞ  qJAÐ  ÊuJð

 qKšË  ‰UNÝ≈Ë  TO�Ë  ŸuH²�  —uD²¹  b�  …b¹bA�«

 ¨WOÝUÝ_«  r�'«  …eNł√  qLŽ  w�  ÂUE²½«  ÂbŽË

 wN²M¹Ë  W¹u�b�«  WOŽË_«Ë  VKI�«Ë  fHM²�«  “UNł

 WOÝU�(«  ◊d�  W�UŠ  vL�ð  W�UŠ  w�  l{u�«

Æ” ©anaphylactic shock®

 •øW¹Ëœú� WOÝU�(« sŽ «–U�

 w½UFð  dA³�«  s�  …dO³	  WŽuL−�  UC¹«  p�UM¼”
 ¨WHK²�*«  UNðUŽuL−0  W¹Ëœú�  WOÝU�(«  s�

 b{  WOzUOLOJ�«  W¹Ëœ_«  Ë«  ¨W¹uO(«   «œUC*«  q¦�

 W¹Ëœ_«  Ë«  ¨wF{u*«  d¹b�²�«  W¹Ëœ√  Ë√  ¨ÊUÞd��«

 WŽuL−�Ë  s¹d³Ý_«  W
UšË  ŸUłËú�  WMJ�*«

 non steroidal anti  vL�ð  w²�«  W¹Ëœ_«

Æ“©inflammatory drug ©NSAID

 •øÈdš√ WOÝU�Š Ÿ«u½√ p�UM¼ q¼
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“UHO�” q�«d*
اإلسرائيلّي  الّشيوعي  للحزب  املركزّية  الّلجنة  عقدت 
 10 اخلميس  يوم  حيفا،  مدينة  في  اخلامسة  دورتها 
آذار 2016. وقّدم الّسكرتير العام للحزب عادل عامر 
الّسياسّية  الّتطوّرات  إلى  فيه  تطرّق  شامًال،  بياًنا 
وترأس  واحمللّية.  اإلقليمّية  الّساحتني  على  األخيرة 
إيلي  ّية  احلزب أبيب  تل  ِمنطقة  سكرتير  االجتماع 

غوجانسكي.
واّتخذت الّلجنة املركزّية القرارات الّتالية:

األمريكّية  املــقــتــرحــات  ــيــوعــي  الــّش احلـــزب  ــرفــض  ي
الستئناف املفاوضات الّسياسّية بني إسرائيل ومنّظمة 
حقوق  شطب  أســاس  على  الِفَلسطينّية،  الّتحرير 
ِفَلسطينّي  اعتراف  وابتزاز  الِفَلسطينّيني  الّالجئني 
أّن  من  احلزب  ويحّذر  الّدولة“.  ”يهودّية  يسّمى  مبا 
من  مسبًقا  الّتفاوض  ــراغ  إف إلى  يهدف  املسار  هذا 
للّتوّصل  ّية  إمكان أي  ومــن  حقيقّي،  مضمون  أّي 
هي  العادل  احلّل  أسس  إّن  عــادل.  سياسّي  حّل  إلى 
من  الرّابع  في حدود  ِفَلسطينّية مستقّلة  دولة  قيام 
َحزيران 1967 عاصمتها القدس الّشرقّية، إلى جانب 
وحترير  واجلدار،  املستوطنات  وتفكيك  إسرائيل،  دولة 
لقضّية  العادل  واحلل  الّسياسّيني،  واألسرى  املعتقلني 
املّتحدة،  الِفَلسطينّيني مبوجب مقرّرات األمم  الّالجئني 

ال سّيما القرار 194.
الّتعاون  مجلس  ـــرارات  ق الّشيوعي  احلــزب  يدين 
الله“  ”حزب  ضّد  ّية  العرب ــّدول  ال وجامعة  اخلليجّي 
األساسّي  املصدر  إّن  ــّي.  ــاب إره كتنظيم  وتصنيفه 
ـــادّي  وامل الــفــكــرّي  املنطقة،  ــي  ف ــّي  ــول األص ــإلرهــاب  ل
والّسياسّي، هو األنظمة الرّجعّية – الّسعودّية وتركيا 

األمريكّية  واإلدارة  إسرائيل  ارتياح حكومة  إّن  وقطر. 
لهذه القرارات يؤّكد عمق الّتعاون وتالقي املصالح بني 
ّية واحلركات واألنظمة الرّجعّية في اِملنطقة، ال  اإلمبريال
ّية  بنان ّية اّلتي ترى في املقاومة الّل سّيما مع الّصهيون
تهديًدا مركزًيا لهيمنتها ولعدوانّيتها. وتؤّكد الّلجنة 
هي  الله“  ـ“حزب  ل ــة  األســاســّي الّسمة  أّن  املــركــزّيــة 
االحتالل  لبنان ضّد  في  املقاومة  قوى  من  جزًءا  كونه 
ّية اإلسرائيلّيني، إلى جانب احلزب الّشيوعي  والعدوان
الّلبناني اّلذي أطلق شرارة املقاومة عام 1982، وجزًءا 
من القوّة املقاومة للمخّططات االستعمارّية - الرّجعّية 
ولم  كــان  موقفنا  إّن  سوريا.  في  ــوّي  ــّدم ال واإلرهـــاب 
املوقف  هو  وهذا  احلرب،  دائرة  املدنّيني من  إخراج  يزل 
ألّنه  إسرائيل  حّكام  يزعج  اّلذي  ّي  واملبدئ الّسياسّي 
الّشعب  وإرهابه ضّد  االحتالل  يفضح عدوانّية جيش 
يجلبه  اّلذي  والّضرر  اِملنطقة،  وشعوب  الِفَلسطينّي 

على املواطنني اليهود والعرب في إسرائيل، أيًضا. 
الّشيوعي  احلزب  موقف  على  الّسافر  الّتحريض  إّن 
قــاده  ـــذي  واّل اخلليج،  أنظمة  سياسة  ضــّد  واجلبهة 

على  من  شخصًيا  نتنياهو 
منّصة الكنيست، هو جزء من 
الهجمة  ومن  الفاشّية  األجواء 
ــة  ــّي ــرب ــع ــر ال ــي ــاه ــم ــى اجل ــل ع
الــّدميــقــراطــّي  الهامش  ــى  وعــل
اآلخر  الوجه  إّن  إسرائيل.  في 
املخّططات  هو  الفاشّية  لهذه 
على  اإلسرائيلّية  ّية  العدوان
ــهــدف خلط  ــا ب ــًض ــنــان، أي ــب ل
األوراق وقطع الّطريق على احلل 
ويحّذر  سوريا.  في  الّسياسّي 

احلزب من مخّططات احلرب اإلسرائيلّية على لبنان.
املنهجّية  الّتحريض  حملة  الّشيوعي  احلزب  يرفض 
قوى  فيها  وتشارك  اليمني  حكومة  تقودها  اّلتي   -
اجلماهير  ضّد   – الّصهيونّي“  ”اليسار  يسّمى  ما 
ّية ومنتخبيها، ويحّذر من الّتشريعات العنصرّية  العرب
واملعادية للدميقراطّية، ال سّيما ”قانون اإلقصاء“. إّن 
عزلها  إلى  تهدف  ّية  العرب اجلماهير  على  الهجمة 
وتصفية تأثيرها في الّساحة الّسياسّية في إسرائيل. 
حتالف  حكومة   – اليمني  حكم  تكريس  وبالّتالي 

االستيطان وحيتان الرأسمال. 
اخلالد  األرض  ليوم  ـ40  ال الّسنوية  الــّذكــرى  عشّية 
الكفاحّية  الوحدة  تعزيز  إلى  الّشيوعّي  احلزب  يدعو 
سياسة  تصعيد  مواجهة  في  ّية،  العرب للجماهير 
األراضي،  ومصادرة  البيوت،  وهدم  القومي،  الّتمييز 
وفرض اشتراطات على اخلّطة االقتصادّية. كما يدعو 
جميع  مع  ّية  الّنضال الّشراكة  تعميق  ــى  إل احلــزب 
اإلسرائيلّي  الّشارع  في  والّدميقراطّية  الّتقدمّية  القوى 

في مواجهة هذه املخّططات. ويدعو احلزب إلى أوسع 
ينّظمه  اّلذي  املركزّي  الّنشاط  في  جماهيرّية  مشاركة 
على  سخنني  مدينة  في   25.3.2016 اليوم  احلزب 
شرف يوم األرض اخلالد وكاّفة الّنشاطات التي ينظمها 
احلزب. كما يدعو احلزب كوادره واجلماهير عموًما إلى 
الّذكرى  إلحياء  الُعليا  املتابعة  جلنة  بقرارات  االلتزام 

ـ40 ليوم األرض اخلالد. الّسنوّية ال
على  والــّضــغــوط  اجلــهــود  الّشيوعي  ــزب  احل يحّيي 
الّشركات الّتجارّية املتورّطة في االحتالل واالستيطان 
تكثيف  ــى  إل ويدعو   – للحراسة   G4S كشركة   –
الّشعب  مع  الّتضامن  إلى  الرّامية  العاملّية  احلمالت 
الّصدد  هذا  وفي  والقمع.  االحتالل  ضّد  الِفَلسطينّي 
يحّيي احلزب الّشيوعي املؤمتر اّلذي ُعقد في الّناصرة 
 ،(BDS) يوم 26 شباط الفائت حول حركة املقاطعة
ويدعو إلى تعزيز الّنضال اليهودّي - العربّي املشترك 
ضّد االحتالل والعنصرّية، ومن أجل الّسالم العادل بني 

الّشعبني على أساس قيم احلرّية والعدالة واملساواة.
يؤّكد احلزب الّشيوعّي تضامنه الّتام مع نضال املعّلمني 
العادلة،  ّية  الّنقاب ملطالبهم  ودعمه  الِفَلسطينّيني، 
هي  الِفَلسطينّي  املعّلم  بكرامة  املّس  أّن  من  ويحّذر 
مّس خطير باألجيال الِفَلسطينّية الّصاعدة ومستقبل 

الّشعب الِفَلسطينّي برّمته.
امللموس  الّتنظيمّي  ــراك  احل املركزّية  الّلجنة  حتّيي 
إلى  ــو  ــدع وت املختلفة،  احلـــزب  ـــروع  وف مناطق  ــي  ف
إلى  به  واالرتــقــاء  الّتنظيم  ــدور  ب والّنهوض  تعميقه 
للحزب  احملوري  والّدور  الّسياسّية،  الّتحّديات  حجم 
ّية وفي قيادة القوى  واجلبهة في قيادة اجلماهير العرب

الّدميقراطّية في الّشارع اإلسرائيلّي.
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åUHO�ò q�«d*
مرَكز  نشره  اّلذي  العنصرّية،  تقرير  معطيات  دّلت 
«مساواة»، ملناسبة اليوم العاملّي ملكافحة العنصرّية 
(املوافق 21.3.2016 )، على ارتفاع ُمقلق بوتيرة 
مختلفة.  خلفّيات  على  العنصرّية  ــداءات  ــت االع
ّمت  عنصرّية  قضّية   465 ــى  إل الّتقرير  ويشير 
تسجيلها خالل العام املاضي، وهذا الرّقم هو ضعف 

ما ّمت توثيقه خالل العامني األخيرين. 
ّية  وحّذر مرَكز «مساواة» من االنزالق إلى مواجهات مدن
على خلفّية عنصرّية، في ظّل ارتفاع وتيرة االعتداءات 
وجتاهل  ُمنّظمة  مجموعات  تنّفذها  اّلتي  املنّظمة 
مؤّسسات الّدولة وتعاونها مع الّتحريض العنصرّي. 
الّتحريض  ــي  ف الّتصعيد  ــى  إل الّتقرير  ويشير 
من  تالها  ومــا  االنتخابات  فترة  خــالل  العنصرّي 
الكنيست  وأعضاء  احلكومة  لرئيس  تصريحات 
ورجال دين يهود. ويؤّكد مرَكز «مساواة» أّن الّتقرير 
فهناك  ولألسف  توثيقها،  ّمت  اّلتي  احلاالت  يشمل 
مئات احلاالت ال تصل إلى مؤّسسات حقوق اإلنسان 
وليس إلى الّصحافة. وكانت معطيات العام األخير 
على  االرتفاع  يؤّكد  حيث  حالة،   237 وّثقت  قد 
العملّي  والّتنفيذ  الكالمّي  الّتصريح  في  تصعيد 

ملمارسات عنصرّية. 
ضحايا  تشجيع  على  ”مساواة“  مرَكز  ويعمل 
العنصرّية تقدمي الّشكاوي الرّسمّية وتقدمي طلبات 
الّتصنيف  تنّفذ  اّلتي  املؤّسسات  ضد  الّتعويض 

العرقّي، أو تنّفذ اعتداءات عنصرّية. 
ّي  وأشار الّتقرير إلى عدد من ملّفات الّتعويض املال
وضّد  ”إل-عال“،  الّطيران  ِشركة  ضّد  اّلتي جنحت 
ِشركة ”سوبر الند“، اّلتي مّيزت في دخول األطفال 
عدًدا  املؤّسسات  قّدمت  كما  مرافقها.  إلى  العرب 
من شكاوى الّتعويض املالي اّلتي تعاجلها احملاكم 
عنصرّية،  ألسباب  العمل  من  إقالة  خلفّية  على 

آخرها تعويض عامل عربّي من قبل ِشركة ”شيكم 
إلكتريك“ لسبب إقالة عنصرّية. 

ا، ملّفات قانونّية ضّد  ّيً ويدير مرَكز ”مساواة“، حال
موقع ”عمل عبري“ وِشركة ”ألفا كوسميتكس“. 

العنصرّية  تقرير  ”مساواة“  مرَكز  واستعرض  هذا 
خالل مؤمتر ُعقد يوم الّثالثاء األخير في الكنيست، 
مرَكز  وطالب  العنصرّية.  ملكافحة  االئتالف  مببادرة 
”مساواة“ أعضاء الكنيست بسّن قانون ”مفوضّية 
ّية  مسؤول تتحّمل  واّلتي  العنصرّية“،  مكافحة 
القانونّية  اجلهود  وتنسيق  العنصرّية  ضّد  الّتربية 

املطلوبة ملكافحة العنصرّية على أشكالها. 
شريكة  احلكومّية  املؤّسسات  أّن  الّتقرير  ويؤّكد 
العنصرّية.  استفحال  في  بتقاعسها  أو  بعملها 
الّتحريض  ملّفات  ــي  ف الّتحقيق  ترفض  حيث 
العنف  مبلّفات  الّتحقيق  في  وتتقاعس  العنصرّي، 

العنصرّي والّشرطوّي. 
وفيما يلي تقسيم احلاالت التي ّمت توثيقها:

* 10 اقتراحات قوانني عنصرّية متّس مبكانة املواطنني 
ّية تستهدف  العرب واحلرّيات الّدميقراطّية * 30 فّعال
الّسياسّية  للقيادة  الّسياسّية  الّنشاط  ــة  حــرّي
ا  ّية * 38 تصريًحا ونشاًطا عنصرّيً للجماهير العرب
ا  مّسً  12  * جمهور  ومنتخبي  قيادّيني  قبل  من 
 103  * دينّية  ومعتقدات  مقدّسة  أمــاكــن  ــي  ف
ملّفات عنصرّية من قبل مؤّسسات دولة، مؤّسسات 
ا  عنصرّيً نشاًطا   123  * وعاّمة  خاّصة  اقتصادّية 
ّمت تنفيذه من قبل مواطنني * 39 نشاًطا عنصرًيا 
حالة   31  * أمن  رجال  قبل  من  تنفيذه  ّمت  عنيًفا 
 60  * وأكادميّية  تعليمّية  مؤّسسات  في  عنصرّية 
ا في مالعب كرة القدم * 19 نشرًا  نشاًطا عنصرّيً

ا في املواقع اإلعالمّية. عنصرّيً
العاّم، ّمت  الرّأي  الّتقرير معطيات عن  كما يشمل 
الّتصعيد  تؤّكد  واّلتي  األخير،  العام  خالل  نشرها 

احلاصل في املواقف العنصرّية.

…d�U�“ U�—
الرفاق والرفيقات، األعزّاء عائلة طوبي وكركبي،

اخلامسة  الذكرى  املساء، في  هنا في هذا  إلى  جئنا 
توفيق  الرفيق  الكبير،  الشيوعي  القائد  لرحيل 
طوبي (أبو الياس)، ليس احتفاًء باملوت، بل احتفاًء 
احلياة  للعّمال،  الكرمية  احلياة  احلياة؛  وقيم  باحلياة، 
املشتركة  واحلياة  الفلسطيني،  العربي  لشعبه  احلرّة 
القيم اإلنسانية  البالد. هذه هي  للشعبني في هذه 

أجلها،  من  طوبي  ناضل  التي  والثورية 
وبعضهم  وكرّس ورفاقه العرب واليهود – 

يرقد هنا - حياتهم في سبيلها.
التي  حيفا  حيفا.  بحر  قبالة  هنا  نقف 
بقي طوبي فيها رغم تآمر الثالوث الدنس 
ظل  الــذي  والبحر   ،1948 العام  ونكبة 
يخوض ُعبابه حتى سّن متأخرة. لم يخش 

توفيق طوبي السباحة ضد التيار طيلة عمره، بل 
قاومه بُنبل الفارس املتحّدي ويقظة احلارس املتصّدي، 
الشيوعي  احلزب  ثم  الوطني  التحرّر  لعصبة  قائًدا 
ومؤسًسا  اجلديدة،  الشيوعية  والقائمة  اإلسرائيلي 

للجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة.
الرفيقات والرفاق،

من  ثمة  وليس  الرجل،  لهذا  بالكثير  مدينون  إننا 
سداٍد أكمل وأجمل من التمّسك بفكره االشتراكي، 
والتمّسك  للشعب  باالنحياز  الــشــعــوب،  ــوّة  ــأخ ب
أّن  مفاده  استطالٌع  فيه  ُنشر  أسبوٍع  في  بالوطن. 
العرب،  ترحيل  يؤيد  اإلسرائيلي  اجلمهور  نصف 
الترانسفير،  ُدعاة  ”فلنرّد على  الواثق:  يدوّي صوته 

والترحيل، بتعميق لدى أجيالنا الناشئة، أوًال شعور 
ولنرّد  لنا سواه.  الذي ال وطن  الوطن،  لهذا  االنتماء 
باملزيد من التمّسك بتراب البيت، والقرية، واملدينة، 
وال  ومنوت،  نقاتل  أننا  العنصريني،  ولُنفِهم  والوطن. 
نرحل». ونتذّكر دوره في حماية أممية احلزب في مرحلة 
وجه  حيفا على  فرع  وحفاظ   ،1965 عام  االنقسام 

اخلصوص على كل رفاقه اليهود والعرب.
لقد افتتحنا مطلع هذا الشهر صندوق توفيق طوبي 

ثالثة  قبل  ودشّنا،  احليفاويني.  اجلامعيني  للطالب 
أعوام، شارع توفيق طوبي في وادي النسناس، حيث 
يقع بيته الذي عاش فيه طيلة عمره. لينضّم إلى 
ميدان إميل حبيبي وشارع إميل توما وشارع تسيال 
ا  عيرام ودرج عصام العباسي ودرب حنا نقارة، وقريًب
القاسم ومحمود درويش. وقد  زاهي كركبي وسميح 
شارع  في  يسكنون  طالب  أربعة  العام  هذا  حصل 

توفيق طوبي، على منحة توفيق طوبي.
وسيظّل توفيق طوبي قامة مشرقة ال تغيب.

 …—U¹“ w� åWN³'«åË wŽuOA�«  »e(« dOðdJÝ WLK�®
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WLOEF« WFL'«
 Âu¹  w¼  5ÒO×O	*«  bMŽ  WLOEF�«  WFL'«  ™™
 …—U¹“ Âu¹ WLOEF�«  WFL'« ™™ ÆÆŸu	¹ s�œ
 ÊUAŽ ÆÆr¼U½bI� wÒK�«  V¹U³(« …—U¹“ ÆÆs�«b*«
 ÆÆ «uK ÒB�« Âu¹ WLOEF�« WFL'« ™™ r¼d�c²½
 dO¦�  ™™  fzUMJ�«   «—U????¹“Ë  ÆÆ`??O??	??*«  “UMł
 WFL'« ÍU??N??Ð U??H??O??Š f??zU??M??� w??� ”U??? ÒM???�« s??�
 rNCFÐ  vKŽ  «ułdH²ÐË   «u??K?? ÒB??�«  «ËdC×Ð
 vÒ²Š  «uKšb¹  U�  ‰bÐ  rNÒ½_  ¨«ułdH²Ð  rF½  ™™
 WÒO�Uł—Ë  WÒOzU	½  ¡U??¹“√  ÷dŽ  «uKLFÐ  «uÒKB¹
 ÆÆiFÐ l� «uJ×¹ «ËdOBÐ «uÒKB¹ U� ‰bÐ ™™
 ™™ W??(U??ý u???ý ÆÆW???	???Ðô u???ý ÍU????¼ w??�u??ý
 WK�UŽ sJ1 ÆÆÃUO�U*« j×²Ð nO� ÍU¼ w�uý
 nO�  »U³ ÒA�«  w�uý  ™™  U¼—b  Ë√  ¨UN�UHý
 rN�«Òb�   U??{Ëd??F??*«  U¹U³B�«  vKŽ  «uFÒKD²Ð

 ¨»U³ ÒA�« vKŽ «ułdH²Ð wÒK�«  UM³�« w�uý ™™
 ™™  WO(Ë  »—«u??ý  ¨ öCŽ  ËbMŽ  ¨uKŠ  «c¼
 rNðU½uHKð  5K�UŠ  ÆUÐU³  ÆÆU¹U³  ¨»U³ ÒA�«Ë
 wÒK�«  ™™   UIOKFðË  ÆÆ—u??Ë  ÆÆqzUÝ—  tK�U¹Ë
 qJ�«Ë  ÆÆÃÒdH²Ð  ÃÒdH²Ð  wÒK�«Ë  ÆÆwÒKBÐ  wÒKBÐ
 ™™ ·u�u�« Ë√ ”uK−K� q×� vKŽ «ËdýU×²Ð
 ÆÆWL−N�«  …ö  w�  «dJÐ  bFÐ  d³�_«  W³OB*«Ë
 …ö «u�dFÐ ô ™™ Ò»œË ÒV¼ U� U¹U³Ë »U³ý
 «ułÒdH²¹  vÒ²Š  «u−OÐ  ÆÆW	OM�  ôË  ”«Òb??�  ôË
 Òq??×??� W??	??O??M??J??�«  —U?????Ë ™™ r??N??C??F??Ð v??K??Ž
 Âb??ŽË ¡U???¹“_« ÷Ëd???ŽË ¨W??łd??H??�«Ë ¨ «¡U??I??ÒK??�«
 ÓŸ «u??ŠËd??Ð U??� ‰Ëc???¼Ë ‰Ëc??¼ ™™ ÆÆÂU??A??²??Šô«
°øWM Ò	�« WÒOIÐ l� uýË ÆÆbOF�« Âu¹ Òô≈ W	OMJ�«
© ”UO�≈ uÐ√®
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 WOKLŽ s???Ž  Âu???O???�«  W??�d??A??�«  X??M??K??Ž√   
 W�dA�«  ÷dFð  U¼—UÞ≈  w�   U¦¹b%
 `HB²�«  …d??O??ðË  dOOGð  UNMzUÐ“  vKŽ
 p�–Ë  ¨UNOKð  w²�«  vKŽ_«  …dOðu�«  v�«
 szUÐe�«  ‰U??¦??*«  qO³Ý  vKŽ  ÆÂU???Ž  …b??*
 Âu??O??�« w???¼ r???¼—U???×???Ð« …d???O???ðË s???¹c???�«
 v�≈ U½U −� UNF�— rN½UJ�UÐ UGO� T40

ÆUGO� T100
 ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU ½  ̈ Ê“Ë— qOł

 d³�« „eOÐ qIM²Ý …uD)« Ác¼ ‰öš s�ò ∫‰U
 „eOÐ w� —UJ²Ðô«Ë o¹u�²�«
 ¨p�– …«“«u0Ë ¨X½d²½ö� vKŽ√ `HBð  «dOðË v�« szUÐe�« s� sJ2 œbŽ
 W³ÝUM*« Fiber Ready  …eNł√ v�≈ szUÐe�«  uOÐ w� …eNł_« s�×²Ý
 WO½«bO� WÐd−²Ð UML
 d�c¹ UL�Ë ÆWŽd��« WIzU�  «dOðuÐ X½d²½ô« `HB²�
 vKŽ  bL²Fð  Èd??š√  …—uD²�   UOMI²Ð  p??�c??�Ë   GÆfast  ???�«  WOłu�uMJ²Ð
 w�  W¹œUB²
ô«Ë  WOłu�uMJ²�«  V½«u'«  —U³²š«  ·bNÐ  WOzuC�«  ·UO�_«

ÆåUGOł 1 v²Š `HB²�«  «dOðË sŽ ÊöŽô«
 WOłu�uMJ²Ð  Fiber ready  w??J??K??Ýö??�«  t??łu??*«  „e??O??Ð  X??I??K??Þ√  «d??šR??�
 UGOł  1.6  v²Š  WŽd�Ð  wJKÝö�«  `HB²�«  `O²¹  b¹b'«  tłu*«  Æ  AC
 WJ³ý  ‚ö??Þ«  l�  WF
u²*«  `HB²�«   «dOðuÐ  UC¹«  Â«b�²Ýö�  e¼UłË
 Æj�Ð√Ë  qNÝ« vKŽ√  «dOðË v�« ‰UI²½ô« ÊuJ¹ p�cÐË ¨WOzuC�« ·UO�ô«
 WŽd��« s� ·UF{√ 3 v²Š vKŽ√ AC —UOF0 WOJKÝö�« `HB²�« WŽdÝ
 w� 5²J³AÐ ôUBð« tłu*« `O²¹ ¨p�– v�≈ W�U{ôUÐ ÆN —UOF0  UNłu0

ÆWKBHM�  «œœd²Ð X
u�« fH½
 ·ô¬   U??¾??*  U½U−�  `HB²�«   «d??O??ðË  Y¹b×²Ð  „e??O??Ð  X??�U??
  Âu??O??�«  v²Š  
 U�Ë UGO� 40 WŽdÝ  «dOðu� Èd&  U¦¹b×²�« rEF� …d*« Ác¼ ÆszUÐe�«
 …œU¹eÐ  Êu??Ð“  ÂuI¹  ÊUÐ  ‰UL²Š«  p�UM¼ Ê«  v�«  ÊËdOA¹ „eOÐ  w�Ë Æ‚u??�
 rŽb¹ tłu� v�≈ tłu*« dOOGð v�≈ ÃU²×¹ Ê«Ë U GO� 40 v�« 15 s� WŽd��«

 Æ…dOðu�« Ác¼
 Í«  ÊËœ Y¹b%Ë —U−¾²Ý« Ã–u/ o�Ë szUÐeK�  vDFð  UNłu*«  lOLł
 s�  ÊuÐe�«  bOH²�¹  Ê«  qł«  s�Ë  ¨„eOÐ  w�  ÊËdOA¹  UL�  ÆWO�U{≈  WHKJð
 ÂU�« UC¹« `HB²�« …dOðË WLzö� tOKŽ Vłu²¹ ¨WM�;« `HB²�« …dOðË
  U�dý Í« h×�Ë W½—UI0 szUÐe�« Êuu¹ „eOÐ w�Ë ÆX½d²½ô« …œËe�
 …uD)«  …«“«u??0  ¨UC¹«  U½U−�  `HB²�«  …dOðË  l�d²Ý  X½d²½ö�  …œËe??�

Æ„eOÐ UNÐ ÂuIð w²�«

Sony SmartWatch 3 ∫œö��« w� b�b�
 ¨œö³�« w� WOLÝd�« Sony Mobile …œ—u²�� ¨ ôUBðö� «d²J�« W�dý XMKŽ√
 Sony Mobile XOÐ s� SmartWatch 3    WO�c�« WŽU��« o¹u�²Ð ¡b³�« sŽ

Æ…—U²�*«  UJ³A�« w�Ë ÂuJKÝË ÊuHOKOÐ W�dý w� UNI¹u�ð r²OÝ w²�«Ë
 Android  qOGAð  ÂU??E??½  vKŽ  SmartWatch 3  W??O??�c??�«  W??ŽU??�??�«  bL²Fð
 ¨ …d�u²*«  UIO³D²�« ·ô¬ l� …dNý d¦�ô« qOGA²�« ÂUE½ ¨qłuł s� Wear
 i�— Øœd�« ¨w½Ëd²J�ô« b¹d³�« h×Hð ¨ qzUÝd�« W¹ƒ— Âb�²�*«  ‰u�ð w²�«

Æw½UL�'« ◊UAM�« WFÐU²� ¨—uB�« W¹ƒ— ¨ U*UJ*«
 1.6 ?Ð W½—UI� dO³� r−×Ð ¨ WFÐd�  LCD WýUý błu¹ WO�c�« WŽU��« e�d� w�
 w²�«  ¨Transflective  WO�¬  vKŽ  Íu²%  WýUA�«  ÆX 320  320 W
bÐË g½«
 ÂËUI� tKF−¹ U� IP68 —UOF� w³K¹ u¼Ë ¨ WO�u¹ …¡U{UÐ `{«Ë ÷dŽ ‰u�ð

 Æ—U³GK�Ë ¡ULK�
 qGA*«  qCHÐ  ¨d??š¬  v??�«  oO³Dð  s??�  ‰U??I??²??½ô«Ë  qLF�«  WŽd�Ð  WŽU��«  “U²9
  RAM  …d�«– vKŽ WŽU��« qLAð UL� Æ©GHz1.2©Cortex A7  …«uM�« wŽUÐ—
 …eNł« rŽb¹ u¼Ë ¨   4GB WF�Ð WOM³� …d�«– v�« W�U{ôUÐ ¨MB512  WF�Ð

 ÆiOS8.2  W��MÐ qÐ√ …eNł«Ë  4.3 W��MÐ  b¹Ë—b½«
 wKš«œ  WI≠FI≠Ë   NFC ¨  BT  vKŽ  Íu²%  SmartWatch 3  ?�«  WŽUÝ
 qLAð UL� ÆiPhone     ???�«Ë b??¹Ë—b??½ô« …eNł« l� s�«e²�« ‰u�¹ Íc??�«  d??�ô« ¨
 Ê« UNMJ1 w²�« WOU)«  Accelerometer ?�« vKŽ Íu²%  U�−� WŽU��«
 W�U{ôUÐ ¨…¡U{«  U�−� ¨Âb�²�*« tÐ ÂU
 Íc�«  w½UL�'« ◊UAM�«  nAJð
 VIFð tMJ1 Íc�«   GPS   Ë ¨dO��« ÁU&« ¨ «uD)« bF� »uJÝËdO'« v�«

ÆV¹—b²�« —U��
 w�Ë  ÂuJKÝ  W??�d??ý  w??�  ÂU???¹ô«  Ác??¼  w??�  SmartWatch 3  ???�«  o¹u�ð  r²¹
 w¼Ë  ¨ÊuHOKOÐ  W�dý  w�  UN
u�²Ð  ¡b³�«  r²OÝ  U³¹d
Ë  ¨…—U²�*«   UJ³A�«

ÆqJOý 1350 u¼ wLÝd�« œ—u²�*« dFÝË œuÝô« ÊuK�UÐ …d�u²�

 Auto   W??J??³??ý  UN²IKÞ«  w??²??�«  W??¹d??G??*«Ë  W??×??łU??M??�«   ö??L??(«  WK�KÝ  b??F??Ð
 WKLŠ  UNMzUÐ“  vKŽ  WJ³A�«  ÷dFð  ¨…dOšô«  lOÐUÝô«  —«b�  vKŽ  Depot

°©bK'« s� WŽuMB*«®  «—UO��« nOEMð `ÝU2 vKŽ …b¹bł Trade≠in
 ŸËd� bŠ« v�« W1b
 W¹bKł nOEMð W×�2 dC×Ô¹ s� q� ¨WKL(« —UÞ« w�
 …b¹bł  W×�2  vKŽ  qB×¹   œö??³??�«  w�  …dA²M*«  Auto Depot  WJ³ý
 …bF*«  d³O�ËdJO*«  `ÝU2  ‰u??Š  Y??¹b??(«  —Ëb??¹  Æ  ◊Ëd??ý  Í«  ÊËœ  W¹b¼
 v²Š  24.3.2016  a¹—Uð  s�  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«  Æ «—UO��«  nOEM²�

Æ 30.3.2016

 ACE≠ Autodepot  WŽuL−�   XIKÞ√  …dOšô«  lOÐUÝô«  w�  t??½«  d�cÒ¹
 szUÐ“ Èb� «dO³� UŠU$ X
ô w²�«Ë   Trade≠ In ?�«  öLŠ s� WŽuL−�
 ¨ÂUL(« ‘œ Ø ‘Ëœ ”√—  q¹b³ð WKLŠ X½U�  öL(« 5Ð s� Æ  WJ³A�«
 —uDF�«  Ÿ“u??�  ¨WOłUłe�«  »«u???�ô«  ¨w�UI*«  ¨   «—UO��«   UŠU��  q¹b³ð

Æ öL(« s� U¼dOžË ÂUL(« dzU²Ý ¨…—UO�K�
 WJ³A�« ŸËd� lOLł w� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(«Ë qJOý 29.90 W¹bN�« WLO


Æœö³�« ¡U×½« w� …dA²M*«

 Trade≠in WKL	 oKD Ô
 Auto Depot WJ��
©d��U�ËdJO*« `�U2® «—UO��« nOEM
 `�U2 vK�

 WJ³A�« ŸËd� bŠ_ …—UO��« nOEM²� W1b
 W×�2 dC×¹ s� q�
°W¹b¼ …b¹bł W×�2 vKŽ qB×¹–

U??� U??�??� U??G??O??� 100 v????�≈ `??H??B??�??�« W???�d???� l???�d???
 „e???O???�
 w�  —U??J??²??Ðô«Ë  o¹u�²�«  ÊËR??A??�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  VzU½  ¨Ê“Ë—  qOł
 …dOðË v??�≈ s??zU??Ðe??�« s??� sJ2 œb??Ž d??³??�√ „e??O??Ð qIMðò ∫‰U???
 „e??O??Ð
 v�≈ szUÐe�«  uOÐ w� …eNł_« Àb Ô% p�– …«“«u0Ë WO�UŽ `HBð
åWŽd��« WIzU�  «dOðuÐ `HB²K� WLzö*« Fiber Ready  …eNł√

∫wÐdF�«  lL²−*«  w� ‚UDM�«  WFÝ«Ë ‚öÞ≈ WKLŠ UNI�«dð
 “…UO(«  rF� ”  WO*UF�«   WO�ö�ù«  ôu�≠U�u�  WKL	

œö��«  v�«  qB

 r�UF�«  w�  W??�Ëœ   200  s�  d¦�√  w�  …b¹b'«  WKL(«  oKDMð
 b¹ vKŽ XDI²�« WHK²�� d¹uBð  WOF{Ë 100  s� d¦�√ l�
 l�  r�UF�«  ‰u??Š  UU�ý√  Êu{dF¹Ë  5�ËdF�  s¹—uB�

ôu�≠U�u� l� …UO(« rFÞ  UE(
 ¨WO�U²O−¹œ  ̈…dO¦� WO½«bO�  UO�UF� WO½öŽô« WKL(« o�«d¹ 
 W�dA�« uŽbð U¼—UÞ≈ w� ¨wŽUL²łô« q«u²�«   UJ³ý d³Ž
 “uH�«Ë  ôu??�≠U??�u??�  l??�  rNðUE(  W�—UA�  v??�≈  5JKN²�*«

WLO
 ez«u−Ð
 UN²KLŠ ÂU???¹ô« Ác??¼ w??� q??O??z«d??Ý« ôu??�≠U??�u??� W??�d??ý oKDÔð
 hB
 vKŽ bL²Fð w²�«Ë “…UO(« rFÞ ”  …b¹b'« WO*UF�«
 ÊuJKN²�*« UNAOF¹ w²�« WO�uO�« …UO(« s�  UE(Ë WO*UŽ
        »Ëd??A??� W??F??²??�Ë W??Ðd??−??²??Ð Êu??K??H??²??×??¹ r????¼Ë r??�U??F??�« ‰u????Š

Æôu�≠U�u�
 d¦�√  w�  s�«e²�  qJAÐ  XIKD½«  …b??¹b??'«  WO½öŽù«  WKL(«
  WOF{Ë  100  s�  d¦�√  ÷dFðË  ¨r�UF�«  w�  W??�Ëœ  200  s�
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“UHO�” q�«d*
اِملنطقة  من  العمر  من  الّثالثة  تبلغ  طفلة  عانت 
ومن  البطن،  في  ُتطاق  ال  أوجــاع  من  ّية  الّشمال

إمساك يؤّدي إلى آالم شديدة. 
تعاني  الّطفلة  أّن  تبّني  الفحوص  من  سلسلة  وبعد 
من أعراض نادرة لنمو أورام في اجلهاز الهضمي. في 

العشرة  البالغني سن  لدى  األعراض  حني تظهر هذه 
ّمما  األورام  هذه  إلزالة  اء  األطّب اضطّر  ولذا  فوق.  وما 

أعاد الّطفلة ملمارسة حياتها العادّية. 
وتشير املعلومات الّطبّية إلى أّن متالزمة هذه األورام 
واجلهاز  الّدقيقة  األمعاء  يصيب  ــّي  وراث مرض  هي 

الهضمّي األعلى، وتعرّض حياة املُصاب للخطر.

 X � O �√ 3 s � � WKH � «u 'U � åÂU � �—ò ¡U Ò� �√
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åUHOŠò WHO×� l� Ò’Uš Y¹bŠ w�  ¨f¹—U� ÒöO²Ý – åq¹ËdM¹≈ò ÍœU½ W�Oz— ¨Ê«d³ł UO½uÝ

UM F L � � � q �√ s � U Î� Òu D� q L F 	
Õd� f�UD�

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
n¹dFð – “q¹ËdM¹≈”

نادي  نيكسون  والسّيدة  چولدينچ  مارچريت  أّسست 
الّثاني/يناير  ــون  كــان مــن  العاشر  فــي  ــل»،  ــروي ــن «إي
1924 في مدينة مانشستر (إنچلترا). ويعتبر نادي 
في  تطوًّعا  ّية  الّنسائ الّنوادي  أكبر  من  «إينرويل» 
العالم، حيث يضّم نحو 100 ألف عضو في أزيَد من 

103 دول في العالم.
وال  ُمحزّب  غير  نسائّي  تنظيم  هو  «إينرويل»  نادي 
ينتمي ألّي فئة سياسّية، ال يفرّق بني دين وعرق، وله 

متثيل في مؤّسسات هيئة األمم املّتحدة.
ــة  ــم ــاص ــع ــــي ال ــــل» ف ــــروي ــــن ــــرَكــــز «إي ـــد م ـــواج ـــت ي

ّية، لندن. البريطان
مّتبع -  نوادي «إينرويل» - كما هو  جتتمع أعضاء 
مرّة واحدة في كّل شهر، ملناقشة بعض األمور اإلدارّية 
مستقبلّية،  وتطوعّية  خيرّية  ملشاريع  والّتخطيط 
تربوّية  توعوّية  تثقيفّية  محاضرات  عقد  إلى  إضافًة 
األسبوع  في  االجتماع  يكون  ما  ا  وغالًب واجتماعّية؛ 

األّول من كّل شهر.
فيجتمع  العاملّي  «إينرويل»  نوادي  إدارة  مجلس  أّما 

مرّة واحدة كّل سنة. هذا ويعقد مؤمتر عاملّي مرّة واحدة 
كّل ثالث سنوات، تشارك فيه ممّثالت من عّدة نواٍد من 

أرجاء مختلفة من العالم.
العاصمة  ــي  ف  (2015 ـــار  (أّي ــر  ــي األخ ــر  املــؤمت ُعقد 
الّدولّي  املؤمتر  عقد  وسيتّم  كوپنهاچن.  الدامناركّية، 
العاصمة  2018 في  العام  أّيار من  القادم في شهر 

ّية، سيدني. األسترال
ّية تداول األمور اإلدارّية ونقاش  ويتّم خالل املؤمترات الّدول
الّدستور العام لنادي «إينرويل»، كما يحّق لكّل مؤِمترَة 
ا،  ـً اقتراح تغييرات في الّدستور العام. هذا ويتّم سنوّي
«إينرويل»  إدارة  تغيير  والّتبديل،  الّتجديد  لهدف 

العاملّية.
ّية  وال يهدف نادي «إينرويل» إلى جمع الّتبرّعات املال
للّنادي حرّية وحق  املنتسبات  مينح األعضاء  بل  فقط، 
اختيار الّتطوّع مبجاالت عمل ومضامير مختلفة في 

املجتمع اّلذي ينتسَنب إليه.
كحدٍّ أقصى –  يضّم كّل ناٍد تابع إلى «إينرويل» – 
30 عضوًا/منتسبًة؛ ومن املمكن إقامة ناٍد جديد في 
حال وصل عدد األعضاء إلى عشر نساء على األقّل. 
ا،  ـً رسمّي به  االعتراف  يتّم  جديد،  ناٍد  تأسيس  لدى 
الرّئيس  املقّر  تأهيلّية من قبل  ويحصل على شهادة 

في لندن – بريطانيا.
وظائف  خمس  من  ”إينرويل“  ــادي  ن إدارة  وتتأّلف 

الّسابقة/الّداعمة؛  الرّئيسة  الّنادي؛  رئيسة  رئيسية: 
(املسؤولة  الّصندوق  أمينة  (الّسكرتيرة)؛  األمينة 

ّية. ّية)؛ ومسؤولة العالقات الّدول املال
 1957 عام  منذ  البالد،  في  ”إينرويل“  نادي  يعمل 
أبيب.  تــل  مدينة  ــي  ف ــاٍد  ن أّول  تأسيس  ّمت  حيث 
األعضاء  عدد  ويصل  ــواٍد.  ن تسعة  تعمل  البالد  في 

املنتسبات لهذه الّنوادي إلى أزيَد من 200 عضو.
من أهداف نادي ”إينرويل“: * بناء عالقة صداقة جدّية 
* تشجيع فكرة الّتطوّع واألعمال اخليرّية لهدف اخلدمة 
الّتفاهم  جسور  وبناء  العالقات  توطيد   * اجلماهيرّية 

ّية.  ة والّدول ـ ّي ودعم العالقات احملل
ا في  ـً تعمل أعضاء نادي ”إينرويل“ في البالد، تطوّع
مجاالت متنوّعة خلدمة املجتمع. حيث يحّق لكّل ناٍد 
جتدها  واّلتي  له  املالئمة  ّية  الّتطوّع املشاريع  اختيار 
رئيسة الّنادي - بالّتشاور مع أعضاء اإلدارة - مناسبًة 

لرؤيتها وأهدافها.
ــان  أدي من  أعضاء  ”إينرويل“  نــوادي  ــى  إل تنتسب 
مختلفة، يعملَن مًعا بكّل تآٍخ وحّب وصداقة من أجل 
خدمة املجتمع، بال مقابل. وتدفع العضو املنتسبة إلى 
ا، تقرّره رئيسة الّنادي  ـً اشتراًكا سنوّي نادي ”إينرويل“ 
بالّتشاور مع أعضاء اإلدارة، وفق املتطّلبات واملشاريع 

املستقبلّية اّلتي تضعها نصب عينيها. 
األّول من شهر  في  ا  ـً سنوّي ”إينرويل“  فّعالّيات  تبدأ 
تترأسها  َحزيران،  شهر  من  الّثالثني  في  وتنتهي  وز  متّ

خالل هذه الّدورة من كّل عام رئيسة ُمنتخبة جديدة.

™ f¹—U� ÒöO²Ý – “q¹ËdM¹≈” ÍœU½ ™
 – ”إينرويل“  نادي  رئيسَة  األسبوع،  بداية  التقيت، 
ستيّال ماريس، سونيا جبران (أم أسعد)، في بيتها 
الكائن في وادي اِجلمال في مدينة حيفا؛ ومنذ دخولي 
عائلًة  فيه  ملست  وعطاء..  وكرٍم  ــِدْفٍء  ب شعرُت  املنزل 

محّبة، تنبض بقلب واحد وتعمل من أجل اآلخر.
املُخلصة  املعّلمة  هذه  جبران،  سونيا  يعرفون  كثيرون 
لطّالبها.. عملت  الّتربوّية، احملّبة واحلاضنة  لرسالتها 
جبران في سلك الّتدريس الّتعليمّي عقود عّدة، درّست 
والّطّالب  الّطالبات  من  كبيرًا  عــدًدا  وأعــّدت  أجياًال 
الفرنسّية  الّلغة  في  «البچروت»  امتحانات  الجتياز 
(4 وَحدات تعليمّية)، حيث يقّدرها ويحّبها طّالبها 
في كلٍّ من مدارس «الكرمليت» و»الكرمل» – حيفا، 
في  عملها  أنهت  إعبّلني.   – إلياس»  «مــار  وكلّية 
مع  للعمل  وانتقلت  ســنــوات،  قبل  الّتدريس  سلك 

الّصيدلّية  في  جبران،  إلياس  الّصيدالنّي  زوجها 
اخلاّصة الّتابعة للعائلة في مدينة «زخرون يعكوڤ». 
(االبن  أسعد  لولدين:  وأّم  جبران،  إلياس  من  متزوّجة 
أنهى  أن  بعد  إيطاليا  من  ــرًا،  مــؤّخ عــاد،   – البكر) 
دراسته األكادميّية في طّب األسنان؛ وإتيني يدرس في 
معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون») علم املساحة 

(هندسة مساحة).
øåq¹ËdM¹≈ò vMF� U� ≠

العجلة  يعني   (Inner Wheel) ــل»  ــروي ــن «إي
احلركة  ــى  إل ويرمز  ــّي،  الــّداخــل ـــّدوالب  ال أو  الّداخلّية 
الّدائمة واالستمرارّية والّتقّدم.. ومن هنا تعمل أعضاء 
”إينرويل“ باستمرار ونشاط كخلّية نحل، على عمل 

اخلير والّتطوّع ملا فيه مصلحة املجتمع.
 WM¹b�  w�  “q¹ËdM¹≈“? K�  Ìœ«u??½  WŁöŁ  p�UM¼  ≠

øW¹œÒbF²�« Ác¼ ÓrK� ¨UHOŠ
ــوادي  الــّن هــذه  تعمل  طاملا  التعّددّية،  في  ضير  ال 
ثالثة  ــوم،  ــي ال حيفا،  مدينة  فــي  املجتمع.  لصالح 
”إينرويل“  حيفا؛  ”إينرويل“   – ذكرت  كما   – نواٍد 

لقد  مــاريــس.  ستيّال  و“إينرويل“  الكرمل 
كنت عضوًا في ”إينرويل“ حيفا، هذا الّنادي 
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اّلذي يضّم منتسبات عربّيات ويهودّيات، 
مطر.  وفاتنة  خوري  إيڤا  بينهّن  من  أذكر 
الّتشاور مع عدد من  بعد  قرّرت -  لكّني 
الزّميالت - إقامة ناٍد نسائّي تطوّعي جديد في مدينة 
حيفا يحمل اسم «إينرويل» ستيّال ماريس، إمياًنا مّني 
بضرورة خدمة املجتمع العربّي وزيادة اخلدمة والّتطوّع، 
فمجتمعنا العربّي واملؤّسسات فيه خاّصة بحاجة إلى 

دعم.
øf¹—U� ÒöO²Ý åq¹ËdM¹≈ò f ÒÝQð v²� ≠

ّمت تأسيس «إينرويل» ستيّال ماريس في شهر َحزيران 
(2014)، وتوّلت رئاسته مّدة عام، جنوى سويدان، وهو 

ناٍد تابع لنوادي «إينرويل» العاملّية.
 “u?? Ò9 s??�  ‰ ÒË_«  w??�  ÍœU?? ÒM??�«  W??ÝU??z— XLÒK�ð ≠
 d???š«Ë√  w??�  t??�  p??²??ÝU??z—  wN²M²ÝË  ¨©2015®
 q¼  ÆÆ©2016®  Í—U??'«  ÂUF�«  s�  Ê«d¹e ÓŠ  dNý
 ÒöO²Ý åq¹ËdM¹≈ò  UÞUA½ sŽ UMOŁÒb% Ê√ p�

øUHOŠ ≠ f¹—U�
أّنه حديث العهد؛ يعمل «إينرويل» ستيّال ماريس  رغم 
من  لعدد  ــة  ــّي والــّتــطــوّع اخلــيــرّيــة  ِخــدمــاتــه  تقدمي  على 
املؤّسسات في مدينة حيفا وخارجها. حيث جتتمع أعضاء 
الّنادي ويتشاورَن في أمور حياتّية واجتماعّية عّدة تهّم 
مجتمعنا العربّي حتديًدا، ونعمل مًعا على تقدمي الّدعم 
الّنشاطات  هذه  أبرز  ومن  للمحتاجني.  ــادّي  وامل املعنوّي 
ضائقاٍت  يعانون  وفتيات  أوالد  على  الهدايا  توزيع 
اجتماعّية معّينة، ويقطنون في دير «راهبات صفورية»، 
زيارة ودعم «بيت احلنان» في إعبّلني، زيارة ودعم وتفعيل 
مأوى الّنساء املعنَّفات في مدينة حيفا؛ إضافًة إلى تأمني 
فترة  في  واحملتاجة،  املستورة  للعائالت  ّية  غذائ مــؤن 
امليالد، من خالل جمع التبرّعات وتقدميها ملؤّسسة «بيت 

الّنعمة» لهدف توزيعها على احملتاجني.
الّنادي،  ألعضاء  واجتماعّية  تربوّية  بفّعالّيات  نقوم 
ننّظم رحًال ولقاءاٍت حميمّية لتوطيد العالقات فيما 

بيننا لتعرّف الواحدة األخرى.  
خيرّي  مشروع  أّول  ضمن  املاضي،  العام  في  جنحنا 

هدَف خلدمة املجتمع إلى دعم مؤّسسة «قلب يسوع» 
ملسرحّية  عرض  تقدمي  خالل  من  ا،  ـً مادّي حيفا  في 
قنبورة،  شادن  نّحاس،  أمين  متثيل:  من  «مَصيفني»، 
هذه  ريــع  ليعود  إبراهيم؛  وخولة  الّدين  فخر  شــادي 
املسرحّية إلى مؤّسسة «قلب يسوع» – راهبات احملّبة 

في حيفا.
وما زال املشوار أمامنا طويًال..

 ÒöO²Ý åq??¹Ëd??M??¹≈ò ÍœU???½ Òd??I??� b??ł«u??²??¹ s???¹√ ≠
øf¹—U�

فرصًة  وأستغّلها  قاعًة،  أو  ا  خاّصً مقرًّا  منلك  ال  نحن 
ألشكر «البيت املسيحّي» اّلذي يفتح لنا أبوابه، كما 

مناسب  مكان  لتوفير  يسوع»  «قلب  مؤّسسة  أشكر 
لاللتقاء واالجتماع، عالوًة على اجتماعاتنا في بيوت 

األعضاء.
 ÍœU??½ v??? �≈ »U??�??²??½ô« …b?? ÒO??Ý Òq??J??� s??J??1 q??¼ ≠

øåq¹ËdM¹≈ò
في الّسابق كانت تنضّم إلى نادي «إينرويل» زوجات 
أعضاء «روتاري»، لكن مؤّخرًا، أجريت تعديالت على 
ناشطة  سّيدة  ألّي  املمكن  من  وبات  الّنادي،  دستور 
ومتفرّغة تقدمي طلب انتساب، من دون متييز عرقّي أو 

طائفّي، وتنظر رئيسة الّنادي بطلب االنتساب.
 ÍœU??M??�  U??³??�??²??M??*« ¡U????C????Ž_« œb????Ž u???¼ U???� ≠

øf¹—U� ÒöO²Ý åq¹ËdM¹≈ò
ستيّال  «إينرويل»  لنادي  منتسبًة  عضوًا   32 لدينا 
 10 منهّن  ناشطة..  نحل  كخلّية  فّعاالت  ماريس، 
الرّئيسة  ّية؛  احلال الّنادي  رئيسة  أنا  إدارة:  أعضاء 
الّسابقة/الّداعمة جنوى سويدان؛ األمينة سوسن حلو؛ 

ّية) دوريس سويدان.. أمينة الّصندوق (املسؤولة املال
 ÒsJF¹—UA0 ÂUOIK� rŽœ vKŽ ÊuKB% s Ò 2 ≠

øW Ò¹dO)«
ا ميكننا اّدخاره للّدورة  ـً تدفع أعضاء الّنادي اشتراًكا سنوّي
املستقبلّية  مخّططاتنا  العام  خالل  وندرس  الّسنوّية. 
تربوّية  ــات  ــّي ــال ــّع وف وتطوّعية  خــيــرّيــة  ــال  أعــم مــن 
ّية املخّصصة. ال نحصل على  واجتماعّية، وفق امليزان
ا  ـً ّي دعم من أّي مؤّسسة حكومّية، نحن عامالت حال
”إينرويل“  لنادي  اخليرّي  الّثاني  املشروع  إجناز  على 
ستيّال ماريس، واّلذي يعود ريعه إلى مؤّسسة ”بيت 

الّنعمة“ في حيفا.

 vKŽ ◊UA½Ë W ÒOM ÚN �Ë oK�Ë W Ò¹b ł ÒqJÐ ÎWK�UŽ „«—√ ≠
°U ÎC¹√ ¨WKzUF�« œ«d�√ Î…b ÒM−� ¨ŸËdA*« «c¼ ÕU$≈

ّية وبدعم  (تبتسم).. نعم، أعمل جاهدًة وبكل مسؤول
تاّم من زوجي وولدّي وعائلتي احملّبة، كما تعمل كاّفة 
أعضاء نادي ”إينرويل“ ستيّال ماريس جاهدات لهدف 
مؤّسسة  لدعم  ريعه  يعود  ــذي  اّل املشروع  هذا  إجنــاح 
”بيت الّنعمة“. وأنتهزها فرصًة ألشكر جميع الرّاعني 
لهذه األمسّية اّلتي سُتقام يوم الّسبت في الّتاسع من 
”كريچر“  قاعة  في  اجلاري (9/4/2016)،  ْيسان  َن
الّساعة  متــام  في  الفرنسّي،  احليفاوّي  الكرمل  في 
الّثامنة مساًء، ويعود ريعها ملؤّسسة ”بيت الّنعمة“.

الكوميدّية  املسرحّية  نستضيف  األمسّية  هذه  وفي 
شيتي  إياد  الفّناَنْني  متثيل  من  أبيب»،  تل  في   2»
يدور  عّما  تتحّدث  املسرحّية  وهــذه  سالمة،  وسعيد 
بني  الّدائم  والّصراع  واليهود  العرب  بني  أّيامنا  في 
العربّي  صراعات  وعن  واإلسرائيلّيني،  الِفَلسطينّيني 
في هذه البالد، والّتفجيرات اّلتي حتدث في تل أبيب 

وِمنطقة الّشارون، وغيرها من األمور.
™ rz«œ „Òd×²Ð »ôËÒb�«Ë  ™

يتحرّك دوالب ”إينرويل“ بشكل دائم ومتجّدد، ونحن 
أكثر من نحتاج في مجتمعنا إلى سّيدات متطوّعات 

معطاءات يعملَن ويتطوّعن من أجل املجتمع. 
انتخاب رئيسة  القادم سيتّم  وز  متّ في األّول من شهر 
جديدة لنادي ”إينرويل“ ستيّال ماريس – حيفا، خلًفا 
ّية سونيا جبران. وعلينا أن نتحرّك كما  للرّئيسة احلال
يتحرّك دوالب ”إينرويل“، لهدف القيام بأعمال خيرّية 
وتطوعّية ودعم وتشجيع الّنساء املعطاءات العامالت 

من أجل املجتمع.
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�U�d� pOMO�Ëœ
احتفل املسيحّيون الّسائرون وفق الّتقومي الغربّي، يوم 
األحد األخير، في أحد الشعانني، بذكرى دخول املسيح 
بطرق  الّذكرى  بهذه  الّناس  ويحتفل  أورشليم.  إلى 
تقليدّية مختلفة. يذهب البعض إلى الكنائس برفقة 
أوالدهم ويحملون الّشموع املزّينة بالزّنابق والورود، كما 
الزّيتون،  وأغصان  الّنخل  اآلخر سعف  البعض  يحمل 
البن  ”أوصنا  هاتفني:  املؤمنني  جموع  مع  ويسيرون 
األعالي“  في  أوصّنا  ــرّب  ال باسم  اآلتي  مبارك  داود، 

(متى9:21).  
إّن هذا العيد هو عيد دخول املسيح اإلله اّلذي ظهر 
باجلسد إلى أورشليم. فقد جاء املسيح من الله معلًما 
ا وملًكا. دعا الّناس إلى الّتوبة  ّيً وكارزًا. كان كاهًنا ونب
القريب.  ومحّبة  الله  محّبة  احملّبة،  عّلمهم  واخلالص. 
الفرحني،  مع  فرح  وساعدهم،  عليهم  عطف  أحّبهم، 
اجلياع  فأشبع  العجائب،  عمل  املتأّملني.  مع  وتأّلم 
ولكن  املوتى.  ــام  وأق املرضى  شفى  العطاش،  وسقى 

جوهر رسالته كان اخلالص والفداء.

 …d??O??�??�Ë ”«Òb?????� ”√d???²???¹ w??½u??F??I??Ð Ê«d???D???*« ™
™ 5½UF ÒA�«

اكتّظت كنيسة مار إلياس للرّوم امللكّيني الكاثوليك 

وعائالٍت  ـــراًدا  أف تــوافــدوا  اّلذين  باملصّلني  حيفا  في 
اّلــذي  املنتصر  املسيح  بركة  ألخــذ  أطفالهم  حاملني 
ا على جحش بن أتان وسٓط  دخل مدينة أورشليم راكًب
ُهتافات اجلماهير اّلذين أتوا الستقباله. منهم املرضى 
والعميان اّلذين شفاهم يسوع خالل مسيرة حياته على 

هذه األرض.
(رئيس  بقعوني  املطران جورج  اإللهّي  القّداس  ترأس   
اجلليل)  ــر  ــائ وس ــرة  ــاص ــّن وال وعــكــا  حيفا  ــة  ــي ــرش أب
االحتفال  ــي  ف وشـــارك  الكهنة.  مــن  لفيف  يعاونه 
ابن  املشتركة،  القائمة  ــيــس  رئ ــا،  ــًض أي والـــقـــّداس، 
ــذي  اّل ـــودة،  ع ــن  أمي الكنيست  حيفا، عضو  مدينة 
ًيا  متمّن الّشعانني،  بأحد  واملــطــران  احملتفلني  عايد 
املجيدة. ــاد  ــي األع مبناسبة  والبركة  اخلير  للجميع 

باحة  من  الّشعانني  مسيرة  انطلقت  الــقــّداس  وبعد 
”همغينيم“  فشارع  اللنبي“  ”شارع  باّجتاه  الكنيسة 

ـ“عني دور“ لتنتهي ثانيًة في باحة الكنيسة. ف
ــرّوم  ال كّشافة  سرّية  عزفتها  اّلتي  ــان  األحل امتزجت 
عن  عّبرت  اّلتي  الكنيسة  أجراس  برنني  الكاثوليك 

الفرحة والبهجة اّلتي طفحت قلوب املؤمنني. 
ـــــان حــامــلــني  ــوع وإمي ــخــش ـــون ب ــــآر املـــؤمـــن س
ــوع  ــم ــّش ــا ال ــه ــطــت ــوّس ـــي ت ـــت ــني اّل ــان ــع ــّش ال
ــــــرون سعف  ــل اآلخ ــم ــمــا ح ــن ــي ــــضــــاَءة، ب امل
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اآلتي  مبارك  داود..  البن  ”هوشعنا  مرّددين  الزّيتون  وأغصان  الّنخل 
باسم الرّب“. 

القّداس اإللهّي،  للكنيسة قد خدمت  الّتابعة  الّترنيم  أّن جوقة  ُيذكر 
وسّبحت الفادي بالّترانيم املتعّلقة باملناسبة املباركة.

5½UFA�« bŠQÐ W ÒO½Ë—U*« f¹u� —U� W ÒOŽ— XKH²Š« UMFýuN�UÐ
ِة مبتهًجا  تراقص جرس كنيسة مار لويس امللك في حيفا حتت القّب
الّشعانني.  أحد  ومسيرة  اإللهّي  بالقّداس  للمشاركة  املؤمنني  ا  وداعًي
ا على  وهي ذكرى لدخول السّيد املسيح املخّلص إلى أورشليم، راكًب
داود  البن  ”هوشعنا  هاتفًة  اجلموع  استقبلته  حيث  أتان  بن  جحٍش 
مبارك االتي بإسم الرب“. وبهذه املناسبة املباركة رأس راعي الرعّية 
األب يوسف يعقوب القّداس اإللهي، وعاونُه األب ناجي يعقوب، وفي 
يدخل  فيسوع  لألطفال،  الّشعانني  أّن  على  يعقوب  األب  أّكد  عظتِه 
الفرح لقلوب األطفال والزّيتون يعطي الزّيت للّشفاء والّنور. ودعا األب 
أبنائهم عن طريق  قلوب  املسيح في  يزرعوا سالم  بأن  األهل  يعقوب 
أّن  اعترفنا  إذا  إّال  تتّم  ال  اليوم  والفرحُة  واحملّبة.  والرّحمة  الّتسامح 

يسوع هو املخّلص. 
ودعا األب يعقوب املؤمنني أن يصّلوا معه بهذا اليوم من أجل الراهبات 
اليمن وأن يذكروا املشرّدين نتيجة احلروب وخاّصة  ُذبحَن في  الّالتي 
الكنيسة  باحة  من  الّشعانني  مسيرُة  انطلقت  اإلجنيل  بعد  األطفال. 
وقد رفرفت في مقّدمة املشاركني راية الّصليب املقّدس وقد عزفت سرّية 
ّية أحلاًنا أعطت رونًقا وزادت البهجة في  كّشافة البراعم اخلضراء املارون
مع  يــرّددون  وهم  أكتافهم  على  أطفالهم  حملوا  اّلذيٓن  املؤمنني  قلوب 
اجلوقة ”هوشعنا ابن داود مبارك اآلتي باسم الرّب“، هذه اجلوقة اّلتي 
رّددت التراتيل وقد اشرأبت األعناُق نحو الّسماء مشاركًة  املؤمنني بكّل 
حملوا  فقد  ّية  الرّسول احلركة  أطفال  أّما  املناسبة.  بهذه  العالم  أنحاء 
أغصان الزّيتون وسعف الّنخل طالبني بركة املخّلص، كما فعل أطفال 

أورشليم يوم دخل يسوع املدينة املقّدسة.
إلمتام  الكنيسة  إلى  املؤمنون  عاد  ثّم  اللنبي“  ”شارع  املسيرة  جابت 
الّذبيحة اإللهّية ولتناول جسد املخّلص ودمه الّلذين منحنا إّياهما يوم 

خميس األسرار.
الّشعانني  أحد  في  كذلك  احتفلت  حيفا  في  الّالتني  رعّية  أّن  ويذكر 
أسوًة بباقي الرّعايا الكنسّية في حيفا، الّسائرة وفق الّتقومي الغربّي.

 åX½UHOŠò l�u� «uKšœ√ —u ÒB�« s� b¹e*
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دكتور تيسير حّداد، مؤسس ومدير عام للكونسرفتوار 
ترشيحا.  قرية  في   ،1967 عام  ولد  ترشيحا،  في 
ثّم  البيانو،  ــة  آل على  الــعــزف  صغره  منذ  مــارس 
املوسيقى،  مبوضوع  العليا  دراســتــه  في  تخّصص 
وحصل على الّلقب الثالث فيه من اجلامعة العبرّية 
املجاالت  في  عديدة  مناصب  أشغل  الــقــدس.  في 
التدريس  اإلرشــاد،  كالتعليم،  والتربوية  املوسيقية 
األكادميّية  مثل  عليا،  ومعاهد  جامعات  عــّدة  في 
حيفا،  جامعة  الــقــدس،  ــي  ف والفنون  للموسيقى 
سخنني  ّية  وكلِّ صفد،  في  للفنون  األكادميّية  ّية  الكّل
املوسيقى في  املعّلمني. وعمل رئيس قسم  لتأهيِل 
الكلية األكادميية العربية للتربية في حيفا، ومفتشا 
عاما التربيِة املوسيقية والفنون في وزارة املعارف. له 
العديد من الدراسات العلمية، واإلصدارات التعليمّية 

ّية  في التربية املوسيقية. شارَك في مهرجانات محّل
ّية عديدة. ودول

 u×½  oKDM*«  w??¼  s??¹d??ðU??�  W�ÝR�  Ê√  Ëb??³??¹
ÆwIOÝu*« nOI¦²�« WOKLŽ

ترشيحا،  قرية  في  تأسست  «كاترين»،  مؤّسسة 
تلبية  ــول  أهــدافــهــا، ح متــحــورت  ــد  1994. وق عــام 
تعليم  مجال  في  البالد  في  الثقافّية  االحتياجات 
املواهب  جميع  لدعم  والفنون،  املوسيقى  وتطوير 
وهذا  وتعليمي،  معرفي  إطار  في  وصقلها  الناشئة، 
ّية.  الفّن مهاراتهم  تطوير  على  القدرة  املوهوبني  مينح 
والفنون في  املوسيقى  بأهّمية  املؤّسسة  آمن أعضاء 
حياتنا، ودورها في تنشئة جيل مثّقف واٍع، وصقل 
والتفكير  والتأّلق،  اإلبداع  على  أبنائنا  شخصّيات 

املستقل واخلالق.

∫W� ÒÝR*« w� UNÐ Êu�uIð w²�« WDA½_« w¼ U�
الداخلي،  للتعليم  برنامًجا  «كاترين»  في  نقدم 
بحيث متنح الفرصة للراغبني في التعّلم على جميع 
وفًقا  والغربية.  الشرقية  العربية  املوسيقية  اآلالت 
إلى  بتطويره  قمت  خــاص  ــي  دراس وبرنامج  ملنهاج 
الكونسرفتوار.  املختّصني في  جانب طواقم األساتذة 
ويرعى الكونسرفتوار مشاريع داخلية إلزامية ضمن 
البرنامج التعليمي العام، حتّث الطّالب على تعزيز 

بالتواصل  حقيقية  جتربة  واختبار  بالنفس،  الّثقة 
األداء  فن  جتربة  وخوض  ملوهبتهم،  داعم  جمهور  مع 
يساعد  الذي  األمر  املوسيقية،  اآلالت  على  والعزف 
على  الظهور  فّن  في  والتجربة  اخلبرة  اكتساب  في 
يلزم  ــاّص  خ برنامج  طريق  عن  ذلــك  ويتم  ــســرح.  امل
ونصف  صّفية،  كونسرتات  في  باالشتراك  الطالب 
االشتراك  وكذلك  السنة.  نهاية  في  وختامية  سنوية 
متنوعة،  موسيقية  ومجموعات  فرق  في  بالعزف 

وورشات عمل وتعّلم قواعد املوسيقى النظرية. 

øwł—U)« rOKF²K� Z�U½dÐ „UM¼ q¼Ë
أنتج  فقد  ــّي  ــارج اخل التعليم  لبرنامج  بالنسبة 
الكونسرفتوار، باملشاركة مع وزارة التربية والتعليم، 
ا لتعليم فن األداء والعزف على جميع  برنامًجا خاّصً
اآلالت املوسيقية، مبجموعات صغيرة، بحيث يتمكن 

في  موهبتهم  على  التعرف  من  بواسطته،  الطالب، 
للتعّلم  الفرصة  جانب  إلى  املوسيقي.  األداء  حقل 
كمرحلة  الدراسي،  دوامهم  خالل  اآلالت  جميع  على 
املوسيقية  اآللــة  الطالب  فيختار  وأولية،  أساسية 
وفًقا  وموهبتهم،  رغبتهم  قدرتهم،  تخاطب  التي 
السنوي  البرنامج  وهناك  وضعناها.  خاصة  ملعايير 
من  طــالب  مع  األسبوعية  باللقاءات  ننظمه  ــذي  ال
وتعليمهم،  إلرشادهم  االبتدائية  املرحلة  في  املدارس 

وتعزيز قدراتهم. 

øV¼«u*« sŽ nAJ�« s� rJMJ1 «c¼Ë
نعم، ألن املشروع يهدف إلى كشف املبدعني الصغار 
املجال،  هــذا  خلــوض  وحّثهم  الالمعة  الــقــدرات  ذوي 
بالكونسرفتوار  لاللتحاق  بعد  فيما  ومتابعتهم 
البرنامج  في  موهبتهم  وصقل  قدارتهم،  لتنمية 
الداخلي. في هذا املشروع يقوم الكونسرفتوار بتزويد 
الطالب بجميع اآلالت املوسيقية واملواد التعليمية.

ø·—UF*« …—«“Ë ÃUNM* UI�Ë rOKF²�« r²¹ q¼Ë
للتخّصص  الثانوية  املرحلة  في  الطالب  نهيئ  إننا 
في ريستال مبستوى خمس وحدات بجروت بالعزف. 
العليا  الصفوف  من  املتقّدمني  الطالب  نهّيئ  كما 
فرصة  وهي  املوسيقى،  في  البجروت  امتحان  إلى 
في  ــجــروت،  ب وحـــدات  خمس  ــي  ف ريستال  لتقدمي 

وزارة  ملنهاج  وفًقا  املوسيقي،  واألداء  العزف  مجال 
املعارف. والكونسرفتوار بصدد تطوير وافتتاح  قسم 
تخّصصي لتعليم املوسيقى مبستوى خمس وحدات 
منهاج  حسب  النظرية،  املوسيقى  فــي  تعليمية 
لالستعداد  البجروت  بعد  الطالب  يؤّهل  مما  ــوزارة،  ال
المتحان القبول في املعاهد العليا لتعليم املوسيقى. 

ø—«u²�d�½uJ�« w� rOKF²�«  ôU−� w¼ U�
آالت  وترية،  آالت  الكونسرفتوار:  في  التعليم  فروع 
وغناء  صــوت  تطوير  بيانو،  إيقاعية،  آالت  نفخ، 
في  دروًسا  فيشمل  التعليمي  البرنامج  أما  عربي. 
نظريات وتاريخ املوسيقى الشرقية والغربية. وكذلك 
بجروت املوسيقى كي يتقدم الطالب لهذا االمتحان 
مبستوى خمس وحدات تعليمية، وحتضيرهم المتحان 

القبول في املعاهد العليا لتعليم املوسيقى.   
                                          

 ø«d²��—Ë√ W
d� rJ¹b� XH�Qð q¼
البلدي  الكونسرفتوار  في  الفرقة  تألفت  طبعا، 
والعاملية  احمللية  ية  الفّن العروض  ونقدم  «كاترين». 
ــرا ضمن  ــســت ــالد. وتــخــوض األورك ــب داخــل وخـــارج ال
الفّني  اإلنتاج  في  مشاريع  املوسيقية،  نشاطاتها 

والوصول إلى العاملية. 

øW
dH�« UN²�b
 w²�« WOMH�« ‰ULŽ_« r¼√ w¼ U�
منها: «معلومات  أذكر  العروض،  من  العديد  قدمنا 
أوسطي»  شرق  «جاز  الرحبانّي،  لزياد  أكيدة»  مش 
إمام وتيسير  الشيخ  الرحباني، سّيد درويش،  لزياد 
مهرجان  األردن،  في  الدولي  جرش  مهرجان  ــداد»،  ح
فاس  مهرجان  هبايس»،  «مفعال  احمللية  الثقافة 
الدولي في املغرب، وأخيرا مهرجان أوتارشيحا الذي 
أقمناه في الصيف املاضي في ترشيحا. كما وضعنا 
ا وإصدارات تعليمية مثل  تعّلم وتنّغم، فورماتا.  كتًب
ألبوم  اجللجلة»،  شهيد  «ألبوم  موسيقية  إصــدارات 
موسيقية  مؤّلفات  الفلسطينية.  النسائية  األغاني 
من  بها  بأس  إلى مجموعة ال  إضافة  أعمالي،  من 
من  العشرات  جانب  إلى  هذا  واملعزوفات.  األغاني 
وحفالت  لعروض  والقيادة  املوسيقية  التوزيعات 

موسيقية كالسيكية.

 ø÷ËdF�« Ác¼ w¼ U�
املطربني  لكبار  وتكرميية  تخصصية  عروًضا  قدمنا 
واملوسيقيني، مثل: املوسيقار احلزين «فريد االطرش» 
الفّن  العربية.  للموسيقى  ترشيحا  فرقة  ـــأداء  ب
الصافي»  ووديع  فيروز  «الرحابنة  املعاصر  اللبنانّي 
العربية. «الفلكلور  للموسيقى  فرقة ترشيحا  بأداء 
البلدي  الكونسرفتوار  إنسمبل  بأداء  الفلسطيني» 
للموسيقى  ترشيحا  وفرقة  ترشيحا،  «كاترين» 
دالل  الفنانة  بأداء  كلثوم»  «أم  أّمة  صوت  العربية. 
العربية.  للموسيقى  أبو آمنة مبرافقة فرقة ترشيحا 
موسيقار األجيال «محمد عبد الوهاب» بأداء الفنان 
للموسيقى  ترشيحا  فرقة  ومبرافقة  ــزّام  ع إبراهيم 
فخري»  صباح  ــشــام»  ال ـــّر  «بَ موسيقى  العربية. 
ترشيحا  فرقة  ومرافقة  دحلة  مصطفى  الفنان  بــأداء 
للموسيقى العربية. العندليب األسمر «عبد احلليم 
العربية.  للموسيقى  ترشيحا  فرقة  ــأداء  ب حافظ» 
مراد»  وليلى  أسمهان  كلثوم،  «أم  الكبار  الثالث 
أوسطي  شرق  «جــاز  سالمة.  فيوليت  الفنانة  ــأداء  ب

هيثم  بأداء  الرحباني  لزياد  أكيدة»  ومعلومات مش 
خاليلة، شادي دكور، رلى عازر ونانسي حوا، مبرافقة 
من  ــريــن»  «كــات البلدي  الكونسرفتوار  أوركــســتــرا 
بأداء  شامي»  بر  وفلكلور  حلبية  «قــدود  ترشيحا، 
الفنان خليل أبو نقوال مبرافقة أوركسترا الكونسرفتوار 

البلدّي «كاترين» من ترشيحا.

øUNÐ r²�—Uý w²�«  U½UłdN*« “dÐ√ w¼ U�
العود  مهرجان  مثل:  وعاملية،  محلية  مهرجانات 
في  العربية  املوسيقى  مهرجان  القدس.  في  الدولي 
دار األوبرا املصرية في القاهرة. مهرجان رام الله الدولي 
في  عامر  ابن  مرج  مهرجان  فلسطني.  الله،  رام  في 
جنني، فلسطني. مهرجان جفنة في جفنة، فلسطني. 
جامعة  العربية،  الثقافة  عاصمة  القدس  مهرجان 
النجاح في نابلس، فلسطني. مهرجان جرش الدولي 
في جرش، األردن. مهرجان فاس الدولي في املغرب. 
جانب  إلى  هذا  ترشيحا.  في  أوتارشيحا  مهرجان 
العاملية  املوسيقية  العديد من احلفالت  املشاركة في 
اليونان  لندن،  في  العربية  املوسيقى  مشاهير  مع 
والواليات املتحدة وغيرها. كما وضعنا برامج ضمن 
مشروع  أحلــان»،   » مشروع  منها:  الثقافّية،  السلة 
«نافذة على فن محمود درويش»، مشروع «األغنية 

الشعبية الفلسطينية».

 ¨rJÐ  W�U)«  WOK;«  w??½U??ž_«  sŽ  ‰uIð  «–U??�
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«كاترين»،  البلدي  الكونسرفتوار  مؤسسة  تخوض 
ضمن نشاطاتها وأعمالها املوسيقية، مشروع اإلنتاج 
الفني والوصول إلى العاملية، باختيار كوادر وطاقات 
موسيقية خاصة تستحّق كل الرعاية. ونحن نفسح 
التقنيات  وتوفير  الفني  لإلنتاج  أمامهم  املجال 
املوسيقية  األعــمــال  إلجنــاز  املطلوبة  واإلمكانيات 
القت  التي  ــادي»،  «ش أغنية  وضعنا  وقد  اخلاصة. 
جناحا هائال، وشارك فيها الثالثّي، صوت وأداء املغّني 
شادي دكور، التلحني واملوسيقى خاصة بي، والكلمات 
للمبدعة الدكتورة راوية بربارة، ووضعنا أغنية جديدة 
في  األنا  غياب  تتحّدث عن  حالي»،  باسم «حالك 
اآلخر، عن كون اإلنسان إنساًنا ِبَغّض النظر عن دينه 
وتلك  املعاني  تلك  إلى  أحوجنا  وما  وجنسه.  ولونه 
األغاني في زمٍن ُيحاَسب فيه اإلنسان على انتمائه 
الديني والطائفي واملذهبي، في زمٍن أصبح اخلوف من 
ا من ارتقاب كوارث الطبيعة. كما  «البشر» أكثر رعًب
لترفع  وغنائها  وحلنها  بكلماتها  األغنية  هذه  تأتي 
للتفرقة:  ولتقوَل  اإلنسان،  قهر  ضّد  ًيا  عال الصوت 
كفى. وتؤكد حق اإلنسان الذي وهبه الله احلياة، بأن 
تنتصر  لن  ألّنه  البشر،  من  كغيره  ويعيش  يتمّتع 
في آخر املطاف إال احملبة التي نادت بها كل العقول 
محاربة  عن  األغنية  وتتحدث  ــان.  األدي وكل  الرزينة 
واإلنسانية.  العرقية  أنواعها،  بشتى  العنصرية 
ا، يدمج بشكل  وتأتي موسيقاها لُتضفي وقًعا خاّصً
والغربية،  الشرقية  املوسيقية  اآلالت  وهادف  محّكم 
بخطوط حلنية وإيقاعية مع الكلمات املغّناة، وهكذا 
االجتماعي  واالنسجام  الشراكة  مضامني  تتحقق 
املطلوب ملنع األنظمة الفئوية من تفسيخ شعبنا إلى 

أقلّيات يسهل اقتحامها وتهميشها وكبتها.

.ö¹eł «dJý „dJA½ U�U²š
عفوا. 
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“UHO�” q�«d*
في املرَكز اجلماهيرّي  استضافت ”الزّاوية الّدافئة“ 
العمل  ــزة  ــرّك م ــســنــاس،  ــّن ال وادي   - ”األخوّة“ 
منصور،  أنوار  ”كيان“،  جمعّية  في  اجلماهيرّي 
ـــرأة في  امل ــّدمــت مــحــاضــرة عــن مكانة  ق ــي  ــت اّل

مجتمعنا العربّي. 
حورّية  الّدافئة“  ”الزّاوية  مرّكزة  مع  حديث  وفي 
إبراهيم، قالت إّن أحد أهدافنا في ”الزّاوية الّدافئة“، 
هو دعم املرأة وتقوية مكانتها في جميع نواحي 
احلياة، لذلك قمنا مبحاضرات توعوّية ملناسبة يوم 
املرأة. وفي الوقت نفسه اختتمنا األسبوع باحتفال 

خاص ملناسبة عيد األم تخّلله فقرات فنّية عّدة.
املرَكز  في  الّنسائّي  الّنادي  قام  أخرى  ناحية  من 

نسرين  احملامية  باستضافة  ”األخوّة“  اجلماهيرّي 
أهم  ــد  أح قــّدمــت محاضرة عــن  ــي  ــت اّل ــصــاروة  م
وهو  أال  مجتمعنا،  على  تؤّثر  اّلتي  املواضيع 

التحرّش اجلنسّي.
وفي حديث مع مرّكزة الّنادي خولة خشيبون قالت 
احملاضرة  موضوع  مع  ــًدا  ج تفاعلَن  الّنساء  إّن 
نحن  وأضــافــت:  املــوضــوع.  عن  بآرائهّن  وشــاركــَن 
أهمّية  نولي  ـــوّة»  «األخ اجلماهيرّي  في الّنادي 
قصوى لقضايا املرأة، لذلك فالفّعالّيات تندرج ما 
مدير  من  بدعم  وذلك  والّترفيهّي،  الّتوعوّي  بني 
فكتور  ــيّ  احل جلنة  ورئيس  خاليلة،  عــادل  املرَكز 
حّجار، وكّل املؤّسسات الّداعمة للمرأة في املدينة، 

إلى جانب الّناشطات اجلماهيرّيات.

åUHO�ò q�«d*
احتفلت مدرسة «األخوّة» – حيفا، يوم االثنني، بيوم 
األم مبشاركة أّمهات الّطّالب. تخّلل االحتفال فقرات 
والّدبكات،  والغناء  الّشعر  شملت  وموسيقّية  فنّية 

ومسابقات مبشاركة األّمهات.
هذا والتقت مديرة املدرسة ماري سعادة اخلل باألّمهات؛ 

كما ّمت عرض فيلم من إنتاج مرّكزة احلوسبة نادين 
املدرسّية  والفّعالّيات  املشاريع  تضّمن  داود  سالمة 
عن  األّمــهــات  عّبرت  وقــد  احلالي.  ــّي  ــّدراس ال للعام 
املدرسّية،  املشاريع  بكاّفة  وإعجابهّن  استحسانهّن 
وبهذه املناسبة أثنَني على جهود وعمل مديرة املدرسة، 
وشكرَنها، كما شكرَن الَطاقم اإلدارّي والّتدريسّي.  

å… Òu �_«ò ÒÍd O �U L '« e Ó�d *« w � —«–¬ œU O �√å… Òu �_«ò W �—b 	 w � ÒÂ_« b O F 
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“UHO�” q�«d*
ّية ممّيزة، عملت  ملناسبة يوم األم، ووسط أجواء احتفال
الوحدة  بالّتعاون مع  املرَكز اجلماهيرّي عّباس،  طواقم 
معايدة  بطاقات  حتضير  على  شالڤا،  اجلماهيرّية 
حّي  أّمهات  جميع  على  والبطاقات  ــورود  ال وتوزيع 
املجموعات  قامت  حيث  احليفاوّي ومحيطه.  عّباس 
بتوزيعها  الّنوادي  ّية ومجموعات األطفال في  الّشباب
على األّمهات إلضفاء الفرح والّسعادة في نفوسهّن في 

يومهّن اخلاّص.
وفي حديث مع مدير املرَكز، بّسام ريناوي، قال: إّن هذا 

اليوم هو يوم ممّيز بالّنسبة لنا في املركز، حيث نهتّم 
ومن  وتهنئتهّن.  لألّمهات  اجلميلة  الكلمة  بإيصال 
الّالفت أّن الّشبيبة والّصغار هم من توّلوا هذه املهّمة 

بكّل حّب وسعادة. 
وأضاف: لقد شاركتنا الوحدة اجلماهيرّية شالڤا بهذه 
ّية وأصداء  املناسبة، وقد كانت لهذه اُخلطوة أجواء إيجاب
جميلة جًدا، حيث وصلتنا ردود طّيبة من سّكان احلّي، 

وخاّصًة األّمهات.
هذا وشكر ريناوي شبيبة املرَكز اجلماهيرّي عّباس، واألطفال 
اليوم. هذا  إجناح  اّلذين عملوا على  املمّيز،  والّطاقم 

 œË—u �«  ÊU �Ò“u �  Uç�U�Ë  ”U Ò� �
tD O � �Ë  ”U Ò� �  Òw 	  
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“UHO�” q�«d*
االجتماعّية  الّناشطة  أقامت  األم  عيد  ملناسبة 
منال أبو خضرة - قنبورة مبساعدة منار سمعان، 
ا وممّيزًا للّنساء في  يوم الّسبت األخير، حفًال خاّصً
احلفل  في  اشتركت  وقد  حنان.  تل  اجلليل  قاعة 

250 امرأة.
تخّلل البرنامج عروض فنّية عديدة منها فقرة غناء 
وطرب قّدمها طفل الّطرب ألكس إيهاب خوري، 
عرض ”ستاند أب“ – ”عيب الواحد يحكي“، 
الفّنانتان رنني بشارات - ِاسكندر وحنان  قّدمته 
جبران.  إلياس  جي  دي  أنغام  على  رقص  حلو، 
احلفل  وشمل  عيد،  ــي  رون الفّنان  البرنامج  قــّدم 
وجبة عشاء فاخرة، سحب ياناصيب، توزع ورود 

وهدايا على كّل املشاركات.
وفي حديث مع منال قنبورة أشارت إلى أّن احلفل 

املستمّر  لعطائها  واألم  املرأة  تكرمي  لهدف  أقيم 
كبير  عدد  شــارك  والّال-محدود.  الّال-متناهي 
أجواء  في  مًعا  واحتفلَن  والفتيات  الّنساء  من 
حميمّية مليئة بالفرح والّسعادة. وبهذه املناسبة 
أمتّنى لكّل الّنساء واألّمهات دوام الّصّحة والعافية 

وكّل عام وهّن بألف خير.
قنبورة، بجزيل  كما توّجهت منال أبو خضرة – 
شكرها وتقديرها إلى كّل َمن دعم احلفل: صحيفة 
وموقع ”حيفانت“، مجوهرات ميشيل  ”حيفا“ 
الورود  مركز  ”إيفينت“،  بوتيك  وأوالده،  بشارة 
بياضي،  - ”مركاز هبراحيم“، خلود بلقيس – 
زبيدات،  إيناس  بيوتي،  نايل  بيوتي،  نانسي 
نافا كولج، فيتسو، مطعم ”شواطينا“، مطعم 

”شترودل“، ميخال جنارين ومخبز أبو خضرة.
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“UHO�” q�«d*
نّظمت إدارة حضانة ”سانتا ماريا“، املمّثلة بردينه 
إبداح ووسام خوري، وطاقم احلضانة، احتفاًال بهيًجا 
الفرحة  وأدخلوا  األطفال  خالله  من  فّعلوا  لألطفال، 
غّنت  اّلتي  ــرور  س ــداء  ف الفّنانة  مع  قلوبهم،  ــى  إل
األطفال  شــاركــت  حيث  معهم.  ورقــصــت  لألطفال 

فرحتهم أّمهاتهم.
هدايا  ــع  ــوزي وت املختلفة  احلــلــويــات  تقدمي  ّمت  ــد  وق
عن  األّمهات  وعّبرت  هذا  األّمهات.  جلميع  خاّصة 
ردينه  لــألم  وتقديرهّن  الّلفتة  لهذه  ســرورهــّن  مــدى 
إبداح وطاقم املرّبيات، ضمن كلمات معّبرة حظيت

 بإعجاب الّطاقم .

“UHO�” q�«d*
ّية ممّيزة، شاركت أكثر من 900  وسط أجواء احتفال
في  احليفاوّية  ّية  العرب األحياء  مختلف  من  أّم 
األحد  مساء  نّظم،  اّلذي  نوعه  من  األّول  االحتفال 
من هذا األسبوع (20/3)، بحضور رئيس البلدّية 
واملساواة  الّنساء  ملكانة  ومستشارته  ياهڤ،  يونا 
وسامية  ــس،  كــات  – ـــن  روزي بياتريس  ــة  اجلــنــدرّي
الّنساء  منتدى  رئيسة  محاميد،   – عــرمــوش 
غطاء  حتت  يعمل  ــذي  اّل احليفاوّيات،  العربّيات 
الّثقافة  دائرة  (مدير  بلوم  وأوري  كاتس،   – روزين 
اجلماهيرّية  الوحدة  (مديرة  اتاس  وڤيرد  البلدّية)، 

الّثقافّية البلدّية).
ــرة  دائ حيفا،  بلدّية  رعاية  حتت  االحتفال  ونّظم 
مبشاركة  اجلماهيرّي،  القسم   - البلدّية  الّثقافة 

والّسلطة  البلدّية  االجتماعّية  اخلدمات  مكتب 
ــّل  وك ــول،  ــكــح وال املـــخـــّدرات  ملكافحة  ــة  ــلــدّي ــب ال
ّية  العرب الّشبيبة  ـــدات  ووح اجلماهيرّية  ــراكــز  امل

في املدينة.
وجدير بالّذكر أّن املبادرة لتنظيم االحتفال انطلقت 
اجلماهيرّية  املراكز  في  ّية  الّنسائ الّنوادي  قبل  من 

في احلّي الّشرقّي، احلليصة ووادي الّنسناس.
كبيرًا،  استحساًنا  القى  ــذي  اّل البرنامج  وتخّلل 
ّية مع املطرب  عّدة فقرات فنّية، منها وصالت غنائ
بُعنوان  كوميدّي  وعرض  جّشي،  هيثم  احليفاوّي 
”عيب الواحد يحكي“ لرنني بشارات وحنان حلو، 
بقيادة  ”عتابة“  لفرقة  الّتراثّية  للّدبكة  وعرض 
نضال حّجاج، إضافة إلى مجموعة من أغاني عيد 

األّم قّدمتها الفّنانة فاطمة أبو الّنيل.
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“UHO�” q�«d*
ضمن برنامج وأسبوع الّتربية اخلاّصة، نّظمت 
ية أميمة قّدور،  مدرسة ”املسار“، بإدارة املرّب
أسبوًعا حافًال بالبرامج والفّعالّيات املتنوّعة.

في  متنوّعة  فّعالّيات  األّول  اليوم  تضّمن 
األستاذ  نّظمها  واملوطن،  اجلغرافيا  موضوع 
فرج فحماوي. في اليوم الّثاني، شارك الّطّالب 
في  ــم»  ــراع ــب «ال ببستان  تطوّعي  ــوم  ي ــي  ف
ِمنطقة حّي «يودڤت»، قاموا خالله بتنظيف 
اّلتي  اخليرّية  األعمال  البستان ضمن  حديقة 
هذا  جناح  على  أشرف  وقد  املدرسة؛  تنّظمها 

األستاذ ميشيل  االجتماعّية،  الّتربية  اليوم مسؤول 
صبحّية  واملساعدة  محمود  نهال  واملرّكزة  يعقوب، 
يوم  ــان  ك الفّعالّيات  مــن  الّثالث  ــوم  ــي ال عيسى. 
الرّياضّيات، وقد قام بإجناح هذا اليوم مسؤولة الفرع 
الّتعليمّي املعّلمة إلهام عبيد، مبشاركة املعّلمة غزالة 
تضّمن  ممّيز  باحتفال  األسبوع،  اختتم  وقد  نعامنة. 
في  مسار  املدرسة،  ملديرة  كلمة  الّضيوف،  استقبال 
ّية، لغة عبرّية،  محّطات تعليمّية مختلفة، لغة عرب

رياضّيات، وتلخيص لليوم.
عدد  األسبوع،  لهذا  االختتامّي  اليوم  في  شارك  وقد 
”الزّاوية  احلّي، ونساء  من  نساء  الّطّالب،  أهالي  من 
الّدافئة“، ممّثالت برحاب بشتاوي. كما شارك د. ماجد 
خمرة (مدير وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي في بلدّية 

حيفا)، وجلنة حّي احلليصة ممّثلة بالرّئيس ياسر بشر، 
ومديرة  بستوني،  منصور  ”هغيبورمي“  مركز  ومدير 
وضيوف  جهينة بدارنة،  املــخــّدرات  مكافحة  مركز 
مرَكز  ومن  املعارف  وزارة  قسم  ومن  حيفا  بلدّية  من 

«ماتي».
عمل  على  ــّدور  ق أميمة  املدرسة  مديرة  وأثنت  هذا 
البرامج  هــذه  أهمّية  ــى  إل ُمشيرًة  ـــّدؤوب،  ال الّطاقم 
ووزارة  البلدّية  شكرت  كما  والفّعالّيات.  املدرسّية 
مدرسة  مبنى  وترميم  الّدائم  دعمهما  على  املعارف 
«املسار» في حّي «شپرينشك». وقّدمت شكرها لوديع 
شحادة الستقباله طّالب املدرسة والفّعالّيات في مرَكز 
أبو  إميلي  الّترميم. وشكرت  انتهاء  «يودڤت» حلني 
ــّدؤوب  ال عملهّن  على  جميًعا،  احلــّي  ونساء  شملة 

إلجناح هذا األسبوع.
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�U�d� pOMO�Ëœ
ــادث طــرق ذاتي  ح املاضي،  ــد  األح ــوم  ي ــع، صباح  وق
سّيارة  انحرفت  حيث  حيفا،  في  چيئوال  شارع  في 
خصوصّية كانت مّتجهة من مجّمع «چراند كانيون» 
يفصل  اّلــذي  باحلاجز  واصطدمت  ــدار»،  «ه حّي  إلى 
انقلبت  املُضادّ، حيث  املسلك  إلى  املسَلكني وعبرت 
ارة  على جنبها. وأّدى احلادث إلى إصابة سائق الّسّي

بجروح طفيفة، وقد حلقت بالسّيارة اضرار جسيمة.
إلى  والّشرطة  اإلسعاف  سّيارات  هرعت  في  احلال 
ّية، وّمت  املكان، حيث قّدمت للّسائق اإلسعافات األول
نقل الّسائق إلى املستشفى ملتابعة العالج. هذا وتقوم 

الّشرطة بالّتحقيق ملعرفة أسباب احلادث.
©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®

“UHO�” q�«d*
نّظمها  اّلتي  القيادة  دورة  من  يومني  بعد 
الّثقافة  جمعّية  في  الّدراسّية  املنح  برنامج 
 /03/19-18 والّسبت  اجلُمعة  ّية،  العرب
مــداخــالت  وتخّللت  ــه،  ــل ال رام  ــي  ف  2016
العمل  حول  عديدة  تدريبّية  وورش  تثقيفّية 
تأسيس  املشاركون  الّطلبة  ــرّر  ق الّثقافّي، 
ثقافّية»  ّية  طّالب شبكة   – الّتعريف  «ال 
األنشطة  في  الكبير  الّنقص  على  لتجيب 
القّيمة  ّية  العرب والفنّية  الّثقافّية  واملشاريع 

في اجلامعات، وألهمّية الّتأثير على شريحة الّطلبة 
اجلامعيني.

واّتفق املبادرون على أّن هدف ”ال الّتعريف“ هو ”خلق 
ّي ِفَلسطينّي مستقّل في اجلامعات  حراك ثقافّي عرب
الّلغة  الُهوّية وصْون  ترسيخ  في  ُيسهم  اإلسرائيلّية، 
الّنسيج  وتقوية  املعرفّية  ــاق  اآلف وتوسيع  ّية  العرب
على  الّطلبة  وتعريف  الغربة،  وتخفيف  االجتماعّي، 
القّيم،  والّنقدّي  والفكرّي  ـــّي  واألدب ّي  الفّن اإلنــتــاج 
لكّل  لتكون متاحة  املبادرة واإلبداع.  وحتفيزهم على 
فيها“.   والّتطوّع  إليها  باالنضمام  الرّاغبني  الّطلبة 
كّل  أمام  ”ُمتاحة  ستكون  أّنها  املبادرون  أّكد  كما 

الّطلبة العرب لالنضمام إليها والتطوّع فيها“.
فيه  شارك  اّلذي  املكّثف،  الّتدريبّي  البرنامج  وشمل 
مواضيع  اجلامعات،  كــّل  من  ا   جامعًي ناشًطا   30
متنوّعة على مستوى احملاضرات وكذلك ورش العمل، 
والّثقافة  اجلامعة  في  «الّثقافة  حول  محاضرة  بدأت 
اجلامعة»، واّلتي قّدمها كّل من رئيس الهيئة اإلدارّية 
للجمعّية، د. محمود محارب، ومدير اجلمعّية، إياد 
برغوثي،  ورشة «أن تكون قيادًيا»، مع املرّكزة اإلدارّية  

ملشروع املنح الّدراسّية ردينة شقير،  وفي املساء قامت 
املجموعة بعمل جماعّي  لصياغة ُهوّية املجموعة.

حول  األولى  الورشة  فكانت  الّثاني،  اليوم  في  أّما   
«عمل الفريق»، مع املرّكزة ردينة شقير، من ثّم ورشة 
مديرة  مع  الّثقافّية،  واملشاريع  البرامج  تخطيط  في 
مشروع ”عمل فنّي“ باجلمعّية، منى أبو بكر، وورشة 
في اإلعالم الّثقافّي، مع املرّكزة اإلعالمّية للجمعّية، 
إلى  الّطلبة  ــوزّع  ت ثّم  ومن  حلوة،   رشا  الّصحافّية 
مجموعات وفًقا للجامعات من أجل بداية تخطيط 
ألّول نشاط ثقافّي في كّل جامعة ضمن شبكة «ال 

الّتعريف».
ملسار  وجتديًدا  تطويرًا  الّشبكة  هذه  وستشّكل  هذا، 
في  الّدراسّية  املنح  برنامج  في  والّتثقيف  التطوّع 
 2007 عام  انطلق  اّلــذي  ّية؛  العرب الّثقافة  جمعّية 
بدعم من مؤّسسة اجلليل في لندن ويحتضن سنوًيا 
ا وطالبة ملّدة ثالث سنوات، مينحهم منًحا  250 طالًب
هذه  خالل  يهتّم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  دراسّية 
ورفع  الّنقدّي  الّتفكير  على  القدرة  بإكسابهم  الفترة 
لديهم من خالل مسار  العطاء  الّثقافّي وروح  الوعي 

ثقافّي مرافق لدراستهم األكادميّية. 

åUHO�ò q�«d*
”بيت  مسرح  قاعة  األخير،  الّسبت  يوم  غّصت، 
ملشاهدة  احلــضــور  مــن  كبير  ــعــدد  ب الكرمة“، 
تعتبر  واّلتي  املفاقيع»،  «بلد  اجلديدة  املسرحّية 
ملهاًة من العصور الوسطى، مجهولة املؤّلف ُمعّدة 

للكبار وجلميع أفراد العائلة.

من إعداد وإخراج سليم  املفاقيع“  ”بلد  مسرحّية 
عّموري،   - خميس   ميساء  متثيل:  ومــن  ضــو، 
لبنى  ـــوّاد،  ع خالد  شيتي،  ــاد  إي مطر،  ميالد 
بقاعي، صبحي حصري. موسيقى: حبيب شحادة 
وطاقم  إضاءة  حّنا،  أشرف  ومالبس:  ديكور  حّنا، 

تقّني: عنان أبو حاطوم وإلياس رشيد.

ÆÆålO�UH*« bK�ò
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åUHO�ò q�«d*
دّلت معطيات تقرير العنصرّية، اّلذي نشره مرَكز «مساواة»، ملناسبة 
على   ،(  21.3.2016 (املوافق  العنصرّية  ملكافحة  العاملّي  اليوم 
مختلفة.  خلفّيات  على  العنصرّية  االعتداءات  بوتيرة  ُمقلق  ارتفاع 
ويشير الّتقرير إلى 465 قضّية عنصرّية ّمت تسجيلها خالل العام 
املاضي، وهذا الرّقم هو ضعف ما ّمت توثيقه خالل العامني األخيرين. 
وحّذر مرَكز «مساواة» من االنزالق إلى مواجهات مدنّية على خلفّية 
عنصرّية، في ظّل ارتفاع وتيرة االعتداءات املنّظمة اّلتي تنّفذها مجموعات 
العنصرّي.  الّتحريض  مع  وتعاونها  الّدولة  مؤّسسات  ُمنّظمة وجتاهل 
فترة  خالل  العنصرّي  الّتحريض  في  الّتصعيد  إلى  الّتقرير  ويشير 
وأعضاء  احلكومة  لرئيس  تصريحات  من  تالها  ومــا  االنتخابات 
الكنيست ورجال دين يهود. ويؤّكد مرَكز «مساواة» أّن الّتقرير يشمل 
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عند فراقك ألحد األقارب أو اخلّالن يدور في خلدك 
الكثير من األسئلة، وخصوًصا عندما تراه ُشًها، وقد 
عن  عاجزًا  وأصبح  عبراته  وسكتت  ــواره  ج سكنت 
احلركة يستلمه املغسل يقلبه حيث يشاء واألصوات 
نصّلي  حّتى  به  عجلوا  للمغسل  تقول  حوله،  من 

عليه وندفنه ألّن إكرام املّيت دفنه.
وهذا احلال اّلذي الحظته عند موت أخي، فأخذت أسأل 
نفسي كما يسأل كّل إنسان ماذا سيلقى؟ وملاذا لم 
ذهن  في  األسئلة  تدور  وهكذا  موته؟  منع  نستطع 
سرعان  ولكن  معي.  كما حصل  متاًما،  املّيت،  أهل 
اّلتي ال  ما استحضرت بخاطري ما يثبت احلقيقة 
يَل َمْن  َي * وَِق رَاِق َلَغْت التَّ بّد منها.. وهي (َكالَّ ِإَذا بَ
 * اِق  ِبالسَّ اُق  السَّ ِت  وَاْلَتفَّ  * اْلِفرَاُق  ُه  َأنَّ وََظنَّ   * رَاٍق 
َك َيوَْمِئٍذ اْملََساُق)، مبعنى أّنه إذا أوشكت الرّوح  ى رَبِّ ِإلَ
أخلروج من اجلسد وينتاب صاحبها من األمور الغريبة 
وينادي أهله هل من شخص يرقيه حّتى يعيده إلى 

حالته األولى؟! 
ولكن هذا الّطلب ال يتحّقق ألّن أمر الله هو الّنافذ 
وال بّد من االستسالم لهذه احلقيقة كما يروى عن ابن 
الرّومي ملّا مرض ذهب إلى الّطبيب فوصف له دواء 
فتناوله فازداد مرضه ثّم عرف أّن الّطبيب أخطأ في 
تشخيص الّدواء ووصف له دواًء آخر باخلطأ، فقالوا 
للّشاعر إّن الّطبيب قد غلط. فقال: ولكن القدر قد 

أصاب ثّم أنشأ يقول:

الّطبيب علّي غلطة مورد عجزت موارده عن  غلط 
اإلصدار/ والّناس يلحون الّطبيب وإّمنا غلط الّطبيب 

إصابة األقدار
ودار في ذاكرتي قوله تعالى (فلوال إذا بلغت احللقوم 
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن 
ال تبصرون فلوال إن كنتم غير مدينني ترجعونها إن 
يقول  مّيت  أهل  كّل  يتحّدى  الله  صادقني).  كنتم 
فإذا  حوله  من  تقفون  وأنتم  نفذ  قد  أمــري  ها  لهم 
جديد،  من  إليه  روحه  فارجعوا  القدرة  لديكم  كانت 
فيستسلم لهذه احلقيقة كّل إنسان مهما كان حذرًا 

أو حاذًقا. 
يروى أّن مرض الّطاعون انتشر في بعض البالد فلّما 
سمع به أحد الّشباب قرّر أن يفّر خشية أن يصيبه، 
فقال له أبوه: إبَق معنا يصيبك ما يصيبنا، وقدر 
الله نافذ. قال: ال أريد أن أهرب. فذهب وفي سفره 
أفعى  فجاءت  شجرة،  حتت  فقال  القيلولة  أدركته 

فلدغته فمات؛ فلّما بلغ اخلبر والده، قال :
راصدات  واملنايا  فهلك/  هالك  من  جنوه  يبغي  راح 
للفتى حيث سلك/ كّل شيء قاتل حيث تلقى أجلك

وقال أحدهم :
إّن الّطبيب له علم يدّل به ما دام في أجل اإلنسان 
تأخير/ حّتى إذا ما انتهت أّيام مهلته حار الطبيب 

وخانته العقاقير
أوالده  مع  وهو  نفسه  يتخّيل  أن  إنسان  كّل  فعلى 

يضاحكهم  سعيًدا  منعًما  وخّالّنه  وجيرانه  وزوجته 
ويضاحكونه، وإذا به ينتقل إلى ليلة يوضع في قبره 
وحيًدا فريًدا ال يعرف ما ميكن أن يلقاه أو يصيبه 

كقول الّشاعر:
فارقت موضع مرقدي يوًما ففارقني الّسكون/ القبر 

أّول ليلة بالله قل لي ما يكون..
هذا حاله ألّنه انتقل من املكان اّلذي اعتاد عليه إلى 
مكان آخر فلم ينم فكيف يكون حال من ينتقل إلى 
عالم آخر لم يعرفه ولم يعرف عنه شيًئا بعيًدا عن 
ى الّلِه  وْا ِإلَ مَّ رُدُّ األنيس واجلليس والزّوجة واألطفال (ُث
اِسِبنيَ). وهذا  َو َأْسرَُع اْحلَ ْكُم وَُه قِّ أََال لَُه اْحلُ ُم اْحلَ َموْالَُه
مصير كّل حي فال بّد من شحذ الهمم واالستعداد 
لهذا املوقف بكّل خير وفضيلة وهذا سلوك العقالء 
كما جاء في حديث رسول الله (ص): «الكيس من 
اّتبع  من  والعاجز  ــوت  امل بعد  ملا  وعمل  نفسه  دان 
نفسه هواها ومتّنى على الله األماني»، وقوله للّسائل 
عن أكيس الّناس وأحزم الّناس، فقال: أكثرهم ذكرًا 
للموت، وأكثرهم استعداًدا للموت، أولئك األكياس 

ذهبوا بشرف الّدنيا واآلخرة»,
فيجدونه  أصحابه  عليه  يدخل  وجهه  الله  كرم  عن 
يبكي وهو يقول «إليك عّني يا دنيا غري غيري، 
قصير.  عمرك  فيها،  رجعًة  ال  ثالًثا  طلقتك  قد 
وعيشك حقير، ومتاعك قليل. آٍه من قّلة الزّاد وبعد 
املّيت  والقرآن يصف طلب  الّطريق».  الّسفر ووحشة 

املوت  أحُدهم  جــاَء  إذا  (حّتى  قبره  في  يوضع  حني 
لعّلي أعمل صاًحلا فيما تركت  قال ربِّ ارجعون * 
كال إّنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون).. أمهل الله اإلنسان كّل عمره لعّله ينتبه 

ويستعّد لهذا املوقف.
تزوّدوا لّلذي ال بّد منه/ فإّن املوت ميقات العباد

أترضى أن تكون رفيق قوم/ لهم زاد وأنت بغير زاد
ألّن حقيقة املوت ال ميكن جتاهلها فاملوت مصير كّل 

حّي. 
إّن  (ُقل  وقال  ــوت)  امل ذائقة  نفٍس  (كّل  تعالى  قال 
املوت اّلذي تفرون منه فإّنه مالقيكم ثّم ترّدون إلى 
عالم الغيب والّشهادة فينبئكم مبا ُكنتم َتعملون). 
في  كنتم  ولو  املوُت،  يدرككم  تكونوا  (أينما  وقال 

بروج مشيدة).
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ما جرى في بروكسل، يوم الّثالثاء املنصرم، هو 
عمل إرهابي مدان من غير حتّفظ، وبدون لكن، 
األبرياء  ِدين لإلرهاب، وقتل  وإّمنا، وعليه.. فال 
ّية  اإلنسان األعــراف  جميع  تنافي  منكرة  جرمية 

واألخالقّية والّشرعّية. 
بروكسل قرأنا وسمعنا عشرات  بعد تفجيرات 
واملتحّللني،  واحملــّلــلــني  واملتخابرين،  ــراء  ــب اخل
حني،  واملنصَّ والّناصحني  واملسوسني،  والّساسة 
املغرضني والّصيادين في بحور الّدم، وكل واحد 
وتوّعد،  وعد  ونصح،  حذر  وشــرح،  أفتى  منهم 
احلقيقة  في  وهم  بدالئهم  أدلوا  معظمهم  لكن 
عراة وبعضهم جناة، فمنهم من فعلها ليغّطي 
على موبقات يرتكبها بعيًدا حتت أجنحة العهر 
والّتمادي، ومنهم، من أجل تبرير سياسة يرتق 
أثوابها الفاضحة في غياهب ملّطخة، ال يعرف 
عنها رعاياهم، ألّنها حتاك فيما وراء بحر من 
الّظلمات، وآخرون أدانوا وهم يسعون في تنفيذ 
األرعن،  العصر  لهذا  كسادة  طبخوه،  مخّطط 
في مراجل جشعهم وسطوتهم اخلنزيرّية القاتلة.

ما قيل في دم الّضحايا األبرياء قليل، وكثيرة 
وملفوف،  ـــذب،  وك ـــاء  ري مــن  ــوع  ــدم ب مسقّي 
فما  هامدة؛  مومياوات  لفافات  في  للّتمويه، 
نراه أمامنا ووراءنا وفي أحضاننا هو نتاج نظام 
تنفع  املتهّتكة  قواميسنا  تعد  لم  عاملّي جديد 
لسبر كنهه وفهم مضامينه، فغرب هذا العصر 
شرًقا،  يعد  لم  والّشرق  الغرب،  ذاك  ليس  هو 
فيها  ونعيش  تعيش  كبرى،  قرية  في  ألّننا 
على املاكرو وامليكرو والنانو، وحتكمها العقول 
تسير  اّلتي  والّطائرات  واألسالك،  والّشاشات، 
قريتنا/  واقع  وإشعاعات.  ومخيخ  مبخ  وحدها 
واقع  وسرابها  وشظايا  وهــٌم  قريتهم  قريتكم/ 
وتعّج  وظــالل،  مالعب  كّلها  غابة  هي  ومرايا، 
اّلتي تبرم بني املتآلفة  للّنهود والعهود  بأسواق 
لياليها  ومصاف،  بواخر  وبيوتها  جيوبهم، 
في  أرصــدة  فيها  والهم  وهزائم،  ــاح  وأرب عقود 

البنوك والعاّمة حتيا فيها بال عزائم.
 قرية اليوم، كبيرة صغيرة، بعيدة قريبة، كقرى 
اجلن في حكايات الّشعراء واملجانني، تسكنها 
سباع ليست كالّسباع، وبعض قرودها «خاوت» 
ضباعها، وثعالبها سادت كأّنها دمي الرّوح هابطة 
من عند الّسماء، فصالت وجتّبرت. والناس فيها 
صفحتها  عن  تنبو  الّصلدة  كالّصخرة  «كانوا 
املعاول، ثّم زحمها الّدهر مبنكبه، فصدعها صدع 
الزجاجة ما لها من جابر فأصبحوا شذر مذر».

ومستفزّ.  ومحزن  موجع،  بروكسل  في  ما جرى 
وكّل  األسئلة،  عشرات  يستدعي  ــاب  إره ــه  إّن
احليرة وخالصة العجز. فباسم ماذا ومن أجل من 

يسفك ذلك الّدم احلرام؟ 
ــراء،  ب اجلرائم  تلك  من  الّدين  أّن  أجزموا  كثر 
العالم  هذا  إلى  جاؤوا  الَفَعلة  أّن  أّكد  والبعض 
ــوا على فكر  ــرّب وت رائــج،  ديني  ــّص  ن ــم  رح من 
بقيت  تربة عقيمة وفضاءات  فائر، وكبروا في 

بالّنسبة لهم ال أكثر من مالجئ باردة وصّماء.
اّلــذي ال يسيل من سرتك،  الــّدم، ذلك  فذاكرة 
التي  تلك  ورائحته،  ومتأّنفة،  ضعيفة  خرفة، 
تنتعف من شرايني الغريبة والغريب، ال تعنيك 
أبخر قرأت عنه في كتب  أكثر من حترّش فم 
فمن  والّثقالء،  الّظرفاء  حكايات  وفي  األمالي 

على  البدايات  في  الّلحم  تطاير  أين  سيتذّكر 
تكّبر  من  الّساخرة  الّسماء  طيور  من  ــرأى  م
وفي  ــراض  اإلع في  الهزيلة  وحكمتهم  البشر 
والّسكارى،  الغفلة  حكمة  الّصمت،  إلى  الّلوذ 

اّلتي تشبه حكمة األكباش قبل الّنحر؟  
قبل بروكسل وقبل اسطنبول سقط األبرياء في 
لياليها  عاشت  اّلتي  املهّمشة،  املدن  ساحات 
آدمي.  دخان  من  وأعمدة  محترق  على صفيح 
أزّقة  في  ملقاة  فيها  العجب  صناديق  وكانت 
حيث  الّطحالب  رائحة  على  املُدمنة  احلــارات 
تسكن الفئران وجتاور أصدقاَءها اّلذين من حلم 
واخلوف  القهُر  بقَر  عوالم  من  الوافدين  وعظم، 
أحشاء مجتمعاتها وضخ قمُع حّكامها البرَص 
تتنسم  لم  أجيال  فنشأوا  شبابها،  أدمغة  في 
الكرامة،  وشيش  على  تطرب  ولم  احلرّية  عطر 
الّتاريخ  مشيمة  داخــل  في  تنمو  أجّنة  فبقوا 
املنسّي، ولم يتكشفوا يوًما على معنى األمل، 
وتصحو  األمــان  يكون  وأين  كيف  يهتدوا  ولم 

هدأة البال.
كانت صناديق العبث مغروزة كالرّماح املسمومة 
ومنثورة بني أرجل سّكان لندن وباريس وبروكسل 
وأخواتها، والّناس فيها عن ذلك غافلون وماضون 
في دروب سعادتهم، صوب غربهم حيث تطلع 
منه شمسهم كّل يوم، وتغيب في شرق املساكني 
حّكامهم،  يستجمع  حني  في  وتدفن،  املتمزّق 
ويصرونه  القدر  أطــراف  وبيكو،  سايكس  ورثة 
تعرف  ال  مبخارز  خياطتها  يعيدون  بقج   في 
الكلل وال الرّحمة، ويرسمونها أشباح دول عليلة 
تعيش كقطعان فيلة هزيلة أهلكها العطش في 

صحاري الّشرق اجلرداء.
العملّية  ـــوا  أدان العالم  وقـــادة  ـــّدول  ال معظم 
ثالثني  من  أكثر  أرواح  اّلتي حصدت  ّية  اإلرهاب
ـــرب،  ـــرز منها واألغ ــد يــكــون األب ــة، وق ضــحــّي
برأيي، بيان وزارة اخلارجّية الّسورّية اّلذي صرّح 
بشّدة  تدين  الّسورّية  ّية  العرب اجلمهورّية  أّن: 
العاصمة  استهدفت  اّلتي  ّية  اإلرهاب االعتداءات 
مواساتها  عن  وتعرب  بروكسل  البلجيكّية 

وتعاطفها مع عائالت الّضحايا الّثكلى.
 : ــذي  اّل بناني  الّل الله  حزب  بيان  جاء  ومثله 
ّية التي استهدفت  «دان فيه الّتفجيرات اإلرهاب
زرعت  والتي  بروكسل،  البلجيكّية  العاصمة 
املوت والّدمار واخلوف بني املدنّيني اآلمنني، وأّدت 
إلى سقوط عدد كبير من الّضحايا، ويعرب عن 
تضامنه الكامل مع األبرياء عاّمًة، ومع بلجيكا 

وشعبها في هذه احملنة القاسية».
املقلوب،  والعالم  العجيبة،  الّصناديق  زمن  إّنه 
فالكّل يرفع يديه إلى الّسماء ضارًعا، واملصيبة 
بالّسالمة  لك  يستدعي  َمــن  تعرف  لن  ــك  أّن
للقضاء  فرصة  إلى  ليهديه  ربه  يستخير  أو 
عليك.. إّنه زمن ستكتب أّيامه بحبر املصافي 
شقيقة  احلرّية  تؤّثره  اّلــذي  باألحمر  أو  األســود، 

الفجر.
اّلتي  ــم  ــرائ اجل ــر  آخ بروكسل  جرمية  تكون  لــن 
نعيش  فنحن  أبرياء،  ضحايا  أرواح  ستحصد 
القتل والّنار والبارود، زمن جتري فيه  في زمن 
أكباد  وتفتيت  كاملة  دول  استئصال  عملّيات 
يزر واحلوامض والكبريت. ونحن نشهد  أخرى بالّل
عن  يدافعون  وحــّكــام  حكم  أنظمة  صــراعــات 

مصائرهم وكراسيهم بكل ما تّيسر ألصحابها 
من مال وثروات وطنّية وبطش وعتاد، ومن خالل 
استعداد هؤالء احلّكام للّتحالف مع الّشياطني، 
وهؤالء الّشياطني يتهافتون على األرض من كّل 
والّشرق،  الغرب  دان  كيف  تروا  أفلم  جهاتها، 
والبريء،  القاتل  واملدين،  الدائن  والدّيان،  املدان 
«مستغربون»،  وَفَعلتها  الغرب  مسرحها  جرمية 
ولدوا في الغرب شرقّيني، ونشأوا في غرب كّله 

شرق .
الغرب  في  األبرياء  دم  نشاهد  إّننا  الواقع  في 
والّشرق يسفك قرابني على مذابح حّكام يرقدون 
الّضحايا  وأرواح  األربعة،  الرّيح  نواصي  على 
واجلهلة  املصالح  أصحاب  بنوك  في  تستثمر 
في كّل أرجاء املعمورة؛ إّنه وقت اجلرمية الّناجزة، 
من  مصهورة  بجرعات  العقول  تخّدر  فعندما 
والقتل  الّسّم  شيوخ  يصّبها  سماوّية  نصوص 
مخّمرًة في مفاقس تلك األزّقة املُطحلبة وعلى 
ا أمام  يومًي ينداح  أنهر عّز  مسافة منها جتري 
عقول  ــرص  ــب ُت لــألمــل  معنى  يــعــرفــون  ال  مــن 
يأس  مخازن  مجرّد  أجسادهم  وتصير  البشر 
بوعود  ـــوس  األه واإلميـــان  للّديناميت  حلمّية 
احلضارة  أرصفة  على  ليتشظوا  تدفعهم  خرقاء 
ويتفّجروا في عملّيات ال يصّح أن تسّمى إّال 
ّية عاقرة، فكّل َمن يقتل نفًسا  عملّيات إرهاب
مصيره إلى هباء وعدم، وال فرق إن كان مشرح 

اجلرمية في الّشرق أم في الغرب.
يبقى  للجليل  ومــا  لبلجيكا  لبلجيكا  ما 
أغلب  خفتت  فعندنا  ولألبناء،  والّنقب  للمثّلث 
ــرّجــني، بينما  ــاة واملــتــب ــّدع ــاة وال ــرّع أصـــوات ال
الُعليا  املتابعة  جلنة  رئيس  بركة،  محّمد  دان 
مشّدًدا  ّية،  اإلرهاب املجزرة  ّية،  العرب للجماهير 
على أّن اإلرهاب ال دين له، وبعد الّتأكيد على 
موقفه الواضح أضاف بركة قائًال: «من الّصعب 
رأسها  وعلى  الغرب  حكومات  أّن  نذكر  ال  أن 
الواليات املّتحدة دعت وعملت من أجل ما أسموه 
ّية  إرهاب تنظيمات  وأنتجت  اخلّالقة..  الفوضى 
ّية ضّد  ّية الغرب ال دين لها سوى تعزيز العدوان
خالقه  على  املسخ  يقوم  واآلن  الّشعوب،  هذه 
ليقّدم خدمًة كبيرة للغرب ويجعل شعار املرحلة 
محاربة اإلرهاب وليس حرّية الّشعوب وخالصها 

من الهيمنة واالحتالل املباشر وغير املباشر.“
هنا  مجتمعنا  على  نحافظ  كيف  يهّمني  ما 
في املثّلث والّنقب واجلليل معاًفى وبعيًدا عن 
هذه الّنار ونحن قاب قوس وأدنى من مراجلها؟ 
فلقد قال بركة إّنها مسوخ تقّدم  اخلدمة الكبيرة 
للغرب، وأرجعني إلى ما جرى في الغرب، في 
وُمحزًنا ومستفزًا.  فلقد كان موجًعا،  بروكسل، 
وكّل  األسئلة،  عشرات  يستدعي  ــاب  إره ــه  ألّن
احليرة وخالصات العجز. فباسم ماذا ومن أجل 
َمن يسفك ذلك الّدم احلرام؟  نحن بحاجة إلى 
قواميس عصرّية جديدة  أفال يسفك هذا الّدم 
باسم سماء الّشرق والّدعاء لها: «طوفي وانشري 
الفجر على  يؤذن  أولم  كّل سما»  شمسك في 
أّيامنا  فصار « كّل قيد حوله من دمنا جذوة 

تدعو قلوب الّشهدا».
املتفّجر،  الّلحم  هذا  مساكب  شرقنا:  هو  نعم 

ومناجم العبث املتناثر.     
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بكت اجلموع شهيْد.
ال.. ألّن العمر 

جميْل.
بكت اجلموع شهيْد.

ألّن بكاَءهم طويْل.
أبراج اجلدران..

لن جتلب اإلحساس..
بالّنعيم.

الغد يصرخ..
أنقذوني!

الّرقاب.. تغرق 
باألنا.

واألموات.. ينامون..
على أمل.

العمر ينادي.
والهتاف..

يجّدد الكفاح
***

تراجع األجل
على مهل.

القبر يتثاَءب..
ال يحتج.

احلائز على تصريح..
يراجع..

فتاة الّشباك.
ال نسمع..

إّال.. صوت املوت.
***

نتظاهر..
والّراحة ال نعرفها.

الّتجربة َعقرْب.
وخندْق.

جمر يعوي على 
االثنني.

***
البّر..

اّلذي ينبذ..
أنانّية العهر ومنّظريه.

يشكو القدر.
هذا البّر..

يطرق األسوار..
في رواية..

تنام عند الهاوية.
البّر..

بكى باحتضاره 
ورحل.

كما تبتعد األماني..
مع األخبار الّصديقة.

***
أنشر أخباًرا..

ال تنشرها الّسلطة.
هل الّسلطة.. 

ما بنته الّسلطة..
للحروب؟

هل أّن الّسلطة..
حيث الّرسول 

يهرب..
في عربة املهّرجني.

***
آذار.. يرثي شهيًدا.

وتاريخنا 
(يتعربش)..

على عربة املوتى.
آذار..

أجٌل على عجْل.

يعرض الّتاريخ..
للّتوبيخ.
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الّطهّي  وفنون  والّنكهات،  وائــح  ــرّ ال متتزج  حني 
إبداعي  لعمل  يتحوّالن  اإلبداعّية،  بالكتابة 
بالفعل  ــي  ــّس احل ــب  ــان اجل ــيــه  ف يختلط  ــز  ــّي مم
اإلبداعي.. يدخلنا معه الكاتب مطبخ الكتابة، 
ــالت  واألك الوصفات  أروقـــة  ــل  داخ بنا  ويــجــول 
معّينة ضْمن  حالة  عن  للّتعبير  يوّظفها  اّلتي 
فعل  ُمستخدًما  لنا،  وتوصيلها  الرّواية  إطار 

للّتعبير عن ثقافة وتراث شعب ال  الّطهي؛ والبعض اآلخر يستخدمها 
ث عن الّطعام اّلذي ُميّثل اهتمام وثقافة حياتّية  ميكن وصفها إّال بالّتحدُّ
يومّية لإلنسان، والذي جاء في وصف اليونان ملفهوم الّثقافة أّنها تعني: 

الرّياضّيات والكيمياء والفيزياء وَفّن املطبخ.
بإدخال  العالم  أنحاء  مختلف  في  واألدباء  الكّتاب  من  العديد  قام  وقد 
ّية، ومنهم َمْن رصد  أدب املائدة، وفنون الّطهي ووصفاته في أعمالهم األدب
العالقة بني ثقافة اإلنسان في مختلف احلضارات القدمية وعالقته بالّطعام 

ونوعّيته.
فقد اعتبر الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس (1870-1802)، األب 
لهذا الفّن، وأّلف (500) عمل روائّي، منها: الكونت دي مونت كريستو 
– الفرسان الّثالثة. أّما كتابُه ”قاموس الّطبخ“ (1872)، من أقيم ُكتبِه 
مدار  على  الوصفات  مئات  وَضّم  الّطعام،  أبجدّية  حسب  فُه  َصنَّ واّلذي 
(150) عاًما بأسلوب قصصّي، استخدم توماس تأّمالتِه وسيكولوجّية 

هّية. الّطعام وتصنيفاِتِه الشَّ
كتابها:  أّلفت  فقد   ،(1942) الّليندي  إيزابيل  الّتشيلّية  الكاتبة  أّما 
اّلتي   1997 عام  أخرى“  وأفروديتّيات  قصص،  وصفات   – ”أفروديت 
جمعت فيه بني فّن الرّواية والبحث وفنون الّطعام وربط الغذاء مبشاعرها 

وذكرياتها.
كذلك الكاتب الهولندي املغربي األصل، عبد القادر بن علي، اّلذي حصل 
ّية في هولندا، فقد كانت آخر  على جائزة ”ليبريس“ وهي أكبر جائزة أدب
أعماله اإلبداعّية كتابه ”الّطبخ ذكريات“ حيث اعتبر الّطبخ ليس فقط 
ّية أيًضا. ممارسة جسدّية، وإّمنا ممارسة فكرّية، وأعتبره جزًءا من الهوّية العرب

في  الّطهي  فنَّ  إيسكيبل“  لورا  املكسيكّية  الكاتبة  تناولت  وقد  هذا 
تفتقدها  اّلتي  احلّب  مشاعر  عن  وعّبرت  كالشكوالتة“،  ”املاء  روايتها 

وتعويض ذلك بفنون الّطبخ..
وعليه، استطاع كّل هؤالء وغيرهم أن يكسروا القوالب الّثابتة في الرّواية 

ويستحذروا ثيمة جديدة في كّل عصر منهم.
الّطهي  ملوضوع  فالّنظر  يختلف،  فالوضع  العربي  لوطننا  بالّنسبة  لكن 
يرتبط لدينا بعدم الّتقدير الكافي وهذه الّصورة هي ما جعلت ربط فّن 
قليلة  الفّن  هذا  عن  حتّدثت  اّلتي  فالرّوايات  يجوز..  ال  باإلبداع  الّطبخ 
أدباء  من  ّية  عرب جتارب  وجود  من  الرّغم  على  الغرب  بدول  مقارنًة  جًدا 
في ديوان“  وشعراء فال نستطيع عدم ذكر قصيدة ”اُريد فنجان قهوة“ 
ذاكرة الّنسيان حملمود درويش، اّلذي جعلنا نستحضر رائحة القهوة من 
خالل قراءتنا لقصيدته، فضًال عن رواية ”جوع“ للكاتب محّمد البساطي 
واّلذي عمل مقارنًة بني حياة املعدومني في الرّيف املصري وبني األغنياء، 
للرّوائي عبد  القهوة“  ”بعد  لرواية  باإلضافة  بالّطعام،  متناوًال عالقتهم 

الرَّشيد محمودي، واّلتي حصلت على جائزة زايد عام 2014.
وعلى الرّغم من احتالل كتب الّطبخ ألْعلى اإليرادات وتنافسها مع كتب 

األدب، إّال أّن البعض من املثّقفني يرفضون هذه العالقة!
ّية نورة  بخ، نقرأ الرّوائ وحني جنيء لنوّضح الفرق بني كتب الّطبخ وأدب الطَّ
النومان، ترى فّن الّطهي يعّبر عن إشباع حاجات لدينا مثلما ُيعّبر األدب 
عن اإلنسان ومشاعره.. كما أّن الّطهي إذا نظرنا له بنظرة معرفّية سنجده 
يعّبر عن ثقافة شعوب ال ميكن جتاهلها، لذا ميكننا اعتبار هذا الَفّن جنًسا 

من أجناس الكتابة اإلبداعّية وله أصوُلُه.
فتذكر  الّشعب،  ثقافة  عن  تتحّدث  الرّحالت  أدب  ُكتب  أّن  نرى  وعليه 
الّطعام، واملْلبس والعادات والّتقاليد بأّنها شيء أساس من ثقافة الّشعوب.

لها  فأنشأ  الّطهي،  بثقافة  أكثر  اهتّم  الغرب  أّن  نعترف  أن  يجب  وهنا 
اّلذي  الرّوائي أو الكاتب  أكادميّيات ومعاهد لتعّلمها، لذلك ال يتعرّض 
يتناول أدب املائدة في عمله اإلبداعّي ألّي نقد، ألّن الغرب ينظر لهذا الّنوع 

من الفن باحترام شديد.
ّية وال اإلبداعّية  لذلك لم نعتبر نحن كتب الّطبخ نوًعا من الكتابة األدب
بعاّمة.. بل هي فقط لون أو فّن من فنون وألوان الكتابة. أّما عناية رواية 
اجلسدّية..  باحلاجات  الرّواية  بعناية  يّتصل  آخر،  أمر  فهذا  بالّطعام،  ما 

ّية. وهي عناية ال تزال متواضعة في فّن الرّواية العرب
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ّية  في شهر آذار من العام املاضي خاضت القائمة العرب
املشتركة انتخابات الكنيست، مبكوّنات أربعة (اجلبهة، 
التجّمع، الّتغيير واإلسالمّية)، وهي مكوّنات مختلفة 
اآلراء واألفكار في كثير من القضايا. وقد قلنا وقتها 
(وهذه حقيقة) إّن هذه املكوّنات أجبرت رغًما عنها على 
تشكيل قائمة واحدة، ألّن نسبة احلسم في انتخابات 
الكنيست األخيرة، كان من الّصعب جًدا اجتيازها، بل 
استحالة ذلك لو خاضت مكوّنات القائمة االنتخابات 

مبفردها.  وُقلنا، أيًضا، في حينه، إّن خوض املرّشحني العرب النتخابات الكنيست 
في قائمة واحدة، كان يجب أن يتّم منذ سنوات طويلة، لو كانت هناك النّية 
الّصادقة والرّغبة القوّية في وحدة الّصّف العربّي، ألّن احلقيقة اّلتي عشناها قبل 
أّن األحزاب  قائمة مشتركة، كانت واضحة جًدا، وهي  (اإلرغام) على تشكيل 
ّية اّلتي تخوض انتخابات الكنيست، لها سلوكّيات وأهداف تتناقض مع  العرب
ا. ولوال إقرار نسبة احلسم الّتعجيزّية ملّا  ـً ّي ا ودول ّيً ا وعرب ّيً بعضها البعض محل

تشّكلت القائمة املشتركة، اّلتي هي في واقع األمر قائمة املتناقضات. 
ورغم كّل ذلك، استبشرنا خيرًا بهذه القائمة، ودعونا إلى دعمها وإلى الّذهاب 
خلف  يحصل  ما  لكن  اإلسرائيلّي.  اليمني  ملواجهة  االقــتــراع  صناديق  ــى  إل
الكواليس من تباين في املواقف بني مرّكبات املشتركة، أمر لم يكن ُمستغرًبا 
بل كان متوّقًعا. وفي األّيام األخيرة لم يبَق اخلالف سرًا، بل وصل إلى وسائل 
القائمة  في  شرخ  عن  ّية  عرب إعالم  وسيلة  حتّدثت  فقد  وعبرّية.  ّية  عرب إعالم 
الّسبب كما ذكرته وسيلة اإلعالم  والتجّمع.  اجلبهة  املشتركة سببه خالف بني 
أسبوعني،  منذ  املشتركة  كتلة  جلسات  يقاطعون  التجّمع  «نوّاب  إّن  ّية،  العرب
وذلك احتجاًجا على قيام أمين عودة بإرسال رسالة لرئيس الكنيست أبلغه فيها 
بأّن مسعود غنامي هو رئيس الكتله البرملانّية، حيث يطالب التجّمع بأن يكون 
باسل غّطاس رئيًسا مثله هو اآلخر مع االّتفاق حول تقسيم الفترات، وأّن سلوك 
الّنائب أمين عودة كان انفرادًيا وغير الئق ومناٍف للّتفاهمات.»  وأضافت وسيلة 
اإلعالم نفسها نقًال عن مصدر في التجّمع: «لن نقبل أّي صفقات بخصوص 

هذا املنصب لرئاسة الكتلة». 
املواطن العربي، اّلذي كان يأمل خيرًا من القائمة املشتركة، وليس نشر غسيل 
البيانات  عبر  بينهما  االّتهامات  تبادل  عايش  والتجّمع)  (اجلبهة  من  وسخ 
و»املصادر»، وكأّن هذا املواطن ال هّم لديه سوى قراَءة بيانات الّشجب واالستنكار 
ليس ضّد حدث ما يتعّلق مبمارسة إسرائيلّية رسمّية ضّد املجتمع العربّي، بل 
بصحيفة  يّتصال  لم  واجلبهة  التجّمع  أّن  املستغرب،  األمر  متاًما.  ذلك  عكس 
اّلذي  الّصحافّي  لي  أّكده  ما  وهذا  فيها،  نشر  ما  ويحتّجان على  «هآرتس»، 
ّية  أجرى املقابلة لصحيفة «هآرتس». لكن االحتجاج وصل لوسيلة اإلعالم العرب
اّلتي ترجمت اخلبر. هذا األمر يدعو إلى الّتفكير بأّن الّترجمة قد تكون غير 
دقيقة، وإّال ملاذا لم يحتّج قطبا اخلالف على ما ورد في «هآرتس»؟ هذا األمر 
اّلتي صدرت في  للمقابلة  بيان جاء فيه: «َمن يعود  التجّمع في  إليه  أشار 
«هآرتس» يكتشف فرًقا شاسًعا بني اخلبر والّنص األصلّي وعدم دّقة في املعاني، 
العمل املشترك واالحترام  أثار عاصفة إعالمّية ُمصطنعة بعيدة عن أجواء  ّمما 

املُتبادل بني نوّاب املشتركة». 
صديق عزيز من القائمة املشتركة أثق بكالمه كثيرًا، أّكد لي أّن اجلبهة لم تلتزم 
للمشتركة مناصفة  ّية  النياب الكتلة  التجّمع على أن تكون رئاسة  باّتفاق مع 
التجّمع وشّنه هجوًما  إلى غضب  أّدى  ّمما  وباسل غّطاس،  بني مسعود غنامي 

على اجلبهة.
املشتركة،  إطار  يبقى في  أن  اختلفا حول موضوع كان يجب  التجّمع واجلبهة 
كانت  لو  الّطرفني،  من  هجومّية  بيانات  شكل  في  للجمهور  يظهر  ال  وأن 
ّية في معاجلة ذلك. لكن األمر املُضحك اّلذي يدعو إلى الّسخرية  هناك عقالن
ا لبعضهما البعض (اجلبهة   ـً في نفس الوقت، أّن اخلصمني املتناقضني سياسّي
الّطريقة  على  املتعة»  ـ»زواج  ـ ب أشبه  مؤّقتة  وّد  حالة  بينهما  حدث  والتجّمع) 
ا بهموم وقضايا  ـً ّي الّشيعّية، حيث اّتفقا قبل أّيام على موضوع ال عالقة له نهائ
املواطن العربّي داخل البالد. فقد صدر عنهما بيان يدين اعتبار «حزب الله» 

ّية. الّلبناني كحزب إرهابّي خالل اجتماع لوزراء خارجّية الّدول العرب
أمور جانبّية ال  والتجّمع في  اجلبهة  تتدّخل  ملاذا  نفسه:  اّلذي يطرح  والّسؤال 
عالقة لنا بها، وكان من املفروض بهما عدم زّج نفسيهما في هذا األمر، ألّن 
الواجب الرّئيس لهذين املركبني في القائمة املشتركة (وغيرهما أيًضا) االهتمام 

بشؤون الّداخل الفلسطيني ليس أكثر.  
ولذلك، واستناًدا إلى كّل ما ّمت ذكره، فإّن القائمة املشتركة بكّل مرّكباتها األربعة 
عليها واجب واحد فقط، وهو االهتمام بقضايا الّناخب العربي اّلذي  أوصلها 
همومه  على  الّتركيز  القائمة  هذه  من  يأمل  يزال  ال  ــذي  واّل الكنيست،  إلى 

ومشاكله، فلواله ملا كانت هناك قائمة في الكنيست. فهل من يفهم ذلك؟
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عندما تكتُب، من املمكن 
ومن  البعض،  ُتغضب  أن 
أحًدا،  ُيغضب  وال  يكتب 
الّنظر  ُيــعــيــد  أن  عليه 
في كتاباته. فمن يخاف 

عن  الكشف  يحب  ال  ومن  يغضب،  أن  ميكن  احلقيقة 
ويعشق  الّنور  ُيحب  ال  ومن  يغضب،  أن  ميكن  احلقيقة 

الّظلمة ميكن أن يغضب. 
احلقيقة ال يحّبها معظم الّناس، أو على األقل يحاذرون 
اجلهار بها، لئّال ُتسّبب لهم املتاعب. وفي بعض احلاالت 
العداء على  بإعالن  يكتفون  املجتمعات ال  وفي بعض 
كّل من يكتب عن احلقيقة، بل هنالك مجتمعات تعتدي 

على حملة األقالم، وأحياًنا يتّم تصفيتهم جسدًيا. 
فكم من كاتب ُقتل، وكم من صحافي ّمت اغتياله، ألم 
قصيدته  في  اني  قّب نزار  الكبير  العربّي  الّشاعر  يُقل 

«بلقيس»: 
ٍة في األرض .. إّال نحُن – تغتاُل القصيدة؟ ـ وهل من ُأمَّ

كتبها  التي  األنبياء»  آخر  يا  «قتلناك  قصيدته  وفي 
في رثاء القائد العربي الرّاحل جمال عبد الّناصر، يقول: 

قتلناك يا آخر األنبياء
قتلناك...

ليس جديًدا علينا
اغتيال الّصحابة واألولياء

فكم من رسول قتلنا
وكم من إمام ذبحناه 

وهو يصّلي صالة العشاء
فتاريخنا كّله محنة 
وأّيامنا كّلها كربالء.

رغم  الكتابة  عن  يتخّلوا  لم  وشــعــراء  ــّتــاب  ُك هنالك 
وإيداعهم  الوسائل  بشّتى  إرهابهم  ومحاولة  الّتهديد 
قضّية،  أجل  من  ثمًنا  حياته  دفع  من  ومنهم  الّسجن. 
واستمرّوا في رسالة الكتابة حّتى الّنهاية، وبدون تراجع 

عن مواقفهم ومبادئهم. 
منذ فجر الّتاريخ ّمت قتل األدباء واملفّكرين، فالفيلسوف 
سقراط كان الّشهيد األّول في تاريخ الفكر، حيث فّضل 
أن يتجرّع الّسّم الزّعاف من أجل احلقيقة، مع العلم أّنه 
كان بإمكانه الهرب، لكّنه فّضل مواجهة املوت وأن يقّدم 
به،  ُيحتذى  مثًال  بذلك  ليصبح  ألفكاره،  ثمًنا  حياته 

ومنارة لألجيال القادمة. 
ا تعرّض معظم فالسفة أوروبا على مدار األربعمائة  عملًي
استنارت  أن  إلى  واملطاردات  للمالحقات  املاضية  سنة 
يعودوا  ولم  األساسّية  احلرّيات  فيها  وترّسخت  بلدانهم 
يخشون على أنفسهم إذا ما عّبروا بحرّية عن أفكارهم. 
والكثيرون  البال..!  مرتاح  حياته  عاش  منهم  أحد  ال 
كانوا ُمهّددين باستمرار. املئات ُقتلوا أو لوحقوا أو جّنوا 
لشعوبهم.  والكرامة  احلرّية  حّققوا  لكّنهم  انتحروا..  أو 
الّثمن،  بلدي  في  األقــالم  حملة  يدفع  ال  ملاذا  أدري  وال 
معنى  بال  تصبح  حياة  مقابل  والــذّل  اخلنوع  ويفضلون 

عندما يفقد اإلنسان حرّيته وكرامته. 
نحن في أسبوع اآلالم، آالم املسيح، حيث تأّلم عّنا، أسلم 
نفسه للمتكّبرين، تأّلم وُصلب ومات من أجلنا، ونحن 
العالم  نخاف أن ُنخدش أو نخسر فرصًة آنّية من هذا 
الفاني، نزحف على بطوننا بذلٍّ مقيت من أجل ماذا؟! 
من أجل منصب تافه، أو وظيفة ال قيمة لها؟! من أجل 
أن ال يغضب علينا شخص يتمّتع بالّنفوذ والّسلطان. 

فإّما  فقط،  ــدة  واح ــرّة  م األرض  هــذه  على  نعيش  إّننا 
وإّما  الّنفس،  عن  والرّضا  بالعزّة  نشعر  ونحن  نحياها 
ا حّتى ال نشعر باخلجل من ذاتنا ونحن  ـً ّي لنتالشى كل

نُهان كلّ يومٍ ألف مرّة. 

 ¡U �œ_« q
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تقع قرية املغار الى الّشرق من كرميئل وفي نقطة التقاء ما بني اجلليل 
األبحاث  أّن  رغم  حــزور.  جبل  منحدر  على  األعلى،  واجلليل  األسفل 
األثرّية قليلة في املغار، إّال أّن املكتشفات على جبل حزور ومن حولها 

تعود إلى عصر البرونز األوسط (إلى 4500 عام تقريًبا).

WO�¹—U²�« —œUB*«Ë l�u*« rÝ√
ليس واضًحا سبب الّتسمية، فاآلراء حول االسم متضاربة: هنالك من 
نسب االسم إلى كثرة املغاور املنحوتة في الّصخر، بينما ينسب بعض 
ّية، نسبًة إلى ”معارية“ اّلتي  الباحثني أصل االسم الى الفترة الرّومان

سكنتها آنذاك واحدة من عائالت الكهنة اليهود.
املصادر القدمية قليلة جًدا، بينما جند بعض املصادر من الفترة العثمانّية.  
ذكرها الرّحالة فيكتور جيرن: ”تتواجد القرية على تّلة ارتفاعها أقّل 
من ثالثِمائة متر. عدد سّكانها 500 نسمة جميعهم من املسلمني. 
رأيت في بيت الّضيافة ثالثة أعمدة وبعض احلجارة اّلتي - كما يبدو 
- أُخذت من مبنى قدمي. كما يوجد في القرية آبار مياه، مخازن حتت 

ــور  ــب وق األرض 
ــي  مـــنـــحـــوتـــة ف
الّصخر جميعها 
تعود إلى فترات 

قدمية“.
األثرّية  احلفرّيات 
ـــرت  ــــــــى ج األول
ستينّيات  خالل 
ــرن املــاضــي،  ــق ال
ـــاطـــق  ـــن ـــــي امل ف
على  املـــجـــاورة. 
سبيل املثال في 
حزور.  جبل  قّمة 

األعوام  بني  حفرّيات  ثالث  اآلثــار  سلطة  أجرت  فقد  املغار،  داخل  أّما 
.2007 – 2004

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«
احلفريات األولى جرت عام 2004 في منطقة العني إّال أّنها لم تسفر 
عن آثار بارزة أو جديرة بالّذكر. الحًقا، عام 2007 أجرت سلطة اآلثار 
كشفت  اِملنطقة،  في  بناء  أعمال  بأعقاب  البلدة  مركز  في  حفرّيات 
خاللها عن آثار مبنى يعود تاريخه إلى الفترة الرّومانية (القرن األّول 

ق.م – القرن الّثالث ميالدي – الصورة رقم 1). 

أّما احلفرّيات من عام 2011 فقد كشفت عن بقايا 
محجر استخرجت منه حجارة البناء في العصور 
احملجر،  مــركــز  ــي  ف  .(2 ــم  رق ــورة  ــص (ال القدمية 
كانت ال تزال إحدى احلجارة باملوقع حيث لم يتّم 

استكمال استخراجها آنذاك.
املغار متعّددة وليست جميعها تصلنا من احلفريات  املكتشفات في 

سلطة  ملفّتشي  استكشافّية  جولة  خالل   1998 عام  فمثّال،  األثرية. 
اآلثار يوسف ستيفانسكي وهوارد سميتاليني في اجلليل األسفل، عثر 
االثنان في حديقة إحدى املنازل، على لوحة من احلجر (كما يبدو كانت 

عارضة ملدخل أحد املباني) ُنحتت عليها كتابة بالّلغة اليونانّية. جزء 
العثور عليه في منزل آخر على بعد 50  الكتابة ذاتها ّمت  آخر من 

مترًا من املكان ذاته.
والرّمان  العنب  بالنخيل وأشكال  برواز مزخرف  داخل  الكتابة منحوتة 
(الصورة رقم 3). ترجمة الكتابة: ”من أجل خالصة، انتصار واحلياة 
ّمت  وقد  األبطال“.  والقياصرة  أغسطس  قسطنطني  لألسياد  الّسعيدة 
حتديد تاريخ الكتابة إلى القرن الرابع ميالدّي. ال نعلم مصدر احلجر 
والكتابة، كما يبدو فإّنها جزء من مبنى عمومّي تواجد في املوقع خالل 

ّية – البيزنطّية. الفترة الرّومان

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال —UG*« p � HM � 5M � F � n O �
°ø”UH =M �« …d � � w �
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ــة املــرأة  ــال ــفــاس (ح ــنِّ ــرة ال إّن فــت
مباشرًة،  بعدها  أو  ــوالدة  ال خالل 
تعقُب الوْضع لتعوَد فيها الرّحم 
واألعضاء الّتناسلّية إلى حالتها 
سّتة  نحو  ومّدتها  الّطبيعّية، 
ــي فترة  ــــرّر)، ه احمل  – ــيــع  أســاب
بعد  املرأة  بها  متّر  جًدا،  حّساسة 

وتعب  إرهــاق  حالة  في  اجلسم  يكون  حيث  الوالدة/الوضع. 
شديدين من آثار أشهر احلمل الّطويلة وآالم املخاض والوالدة. 
ّية واجلسدّية. وحتدث خاللها الكثير من الّتغييرات الهرمون

اإلجناب،  بعد  يوًما  أربعني  فترة  احلّساسة  الفترة  هذه  متتّد 
وال بّد أن تتلّقى املرأة خاللها أفضل الرّعاية واالهتمام، كي 
تستطيع العودة إلى حياتها الّطبيعّية وتقدمي كامل الرّعاية 

ملولودها اجلديد.
ّية،  والجتياز هذه املرحلة عزيزتي األّم بطريقة صحّية وإيجاب

عليك اّتباع هذه الّنصائح:
- عليك أوًّال أن تأخذي قسًطا كافًيا من الرّاحة والّنوم، وذلك 
لتعويض الّتعب واإلرهاق الّشديدين، اللذين مّر بهما جسمك 

خالل أشهر عديدة.
- احرصي على تناول الّطعام الّصحّي، واحلصول على الّتغذية 
الّصحيحة، مع الّتركيز على تناول اخلضار والفاكهة بشكل 

أساسّي، إضافًة إلى الّلحوم واحلليب والبيض واألسماك.
اّلتي  ّية  الغذائ واملكّمالت  الڤيتامينات  بتناول  قومي   -
الفوليك  وحمض  احلــديــد  ــًة  وخــاّص الّطبيب،  لــك  يصفها 

والكالسيوم.
أفضل  هي  الّطبيعّية  الرّضاعة  أّن  األم  عزيزتي  تذّكري   -
وسيلة ميكنها أن تعيد اجلسم إلى ما كان عليه قبل احلمل، 
حيث تساعد على انقباض الرّحم وعودته لشكله الّطبيعّي.

- من الّضروري أيًضا االبتعاد عن بذل أّي مجهود قوّي خالل 
هذه الفترة. ولكن هذا ال يعني التزام الفراش ملّدة 40 يوًما 

دون حراك.
النِّفاس،  بفترة  اخلاّصة  الرّياضّية  الّتمارين  ممارسة  عليك   -

واّلتي تعمل على تقوية وشّد عضالت البطن واحلوض.
املرأة خالل هذه  ترتكبها  اّلتي  جًدا  الّشائعة  - من األخطاء 
مكانه،  ــى  إل ــم  ــرّح ال ــادة  إلع ــّده  وش البطن  ــط  رب هي  الفترة 
فهذه  الّطريقة تعيق تخّلص الرّحم من بقايا الّدم واملشيمة.

النِّفاس  فترة  خالل  أيًضا،  الّسّيدات،  من  العديد  تلجأ   -
لتناول اخللطات والوصفات، واّلتي تنصح فيها الّنساء، إّال 
أّن األمر يحتاج لتدقيق أكبر واالنتباه لعدم تناول أّي خلطات 

قد تؤّدي آلثار سلبّية على اجلسم.
- اكثري من شرب الّسوائل، وخاّصًة املاء، إن كنِت ترضعني 

ا. ـً صغيرك طبيعّي
- ُينصح بتجّنب األطعمة املسّببة للغازات، مثل: البروكلي 
الغنّية  األطعمة  من  وغيرها  والقرنبيط  والكرنب  والفلفل 
باالضّطرابات  رضيعك  معدة  تصيب  إّنها  حيث  باأللياف، 

والغازات.
اّلتي  األطعمة  من  ولكّنه  الّصحّية،  الّثوم  فوائد  تتعّدد   -
غير  طعًما  يترك  ألّنه  الرّضاعة،  أثناء  في  جتّنبها  ُيفّضل 
ُمستساغ في لنب األم، ما يجعل الّطفل ُيحجم عن الرّضاعة. 
ـ 2 إلى  ميكنك تناول األطعمة الغنّية بالّثوم قبل الرّضاعة ب

3 ساعات.
- عند تناولك للقهوة أو املشروبات الغازّية ُتصبحني أكثر 
نشاًطا، وال ترغبني في الّنوم، من ثّم ينتقل هذا الّتأثير إلى 
رضيعك، ما يجعله يعاني من اضّطرابات في الّنوم. وُيفّضل 
ا خالل فترة  ـً ّي نهائ تقليل هذه املشروبات أو االبتعاد عنها 

الرّضاعة.

الصورة رقم 2الصورة رقم 1
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 wMO�®  d??G??B??*«  l??	u??*«  ‰u??šb??�   U??N??�ô«  u??Žb??¹  „öOLOÝ
 “u??H??�«Ë  WIÐU�*«  WK¾Ý√  s??Ž  W??ÐU??łô«Ë  hB�*«  ©X??¹U??Ý

 ∫bŽu�  v²Š  W¹—UÝ  WKL(«  ÆWK�U�  WMÝ  …b*  „öOLOÝ  VKFÐ  UÎO�u¹
5.04.2016

 ‰uŠ wÐdF�« jÝu�« ¡U�½ 5Ð „öOLOÝ Á«dł√ ŸöD²Ý« s� ‰b²�¹
 qC�«  ‰u??Š   UN�ô«  ‰«R??Ý  -  YOŠ   UN�ú�  W³�M�UÐ  W¹b¼  qC�«
 Ê«  ’Uš »«u??ł vKŽ ‰uB(« - b	Ë ¨UNOKŽ ‰uB(« b¹dð W¹b¼
 W¹b¼  „öOLOÝ  W³KŽ  w¼  qHD�«Ë  Âô«  b F�ð  Ê«  UNMJ1  w²�«  W¹bN�«
 Ác¼ w� ‚öD½ô« „öOLOÝ W−²M�  uÐ« W�dý  —d	 «c�Ë ÆWMÝ …b*
 jÝu�« s�  UN�« UNð—U²š« …eO2Ë WFz«— W¹b¼ l� WU)« WO�UFH�«

ÆsN� W³�M�UÐ …dO³� WF²�Ë WLO	  «– ÊuJ²ÝË wÐdF�«
ø„—UA½ nO�

 ‰öš  …b??Š«Ë  …ËdAÐ  ”uK?Ä  f½U?Ñœ«  „öOLOÝ  s�  5ðu³Ž  Íd²A½
 l	u�  v�«  qšb½Æ5ðu³F�«  qLA¹  Íc�«  qu�«  — ÒuB½  ¨WKL(«  …d²�
 W×H  w??�  similacmamaÆcoÆil  Ê«u??M??F??�«  vKŽ  U�U�  „öOLOÝ
 tML{  ¨◊U??A??M??�«  v??�«  …—U???ý«  „U??M??¼  ÊuJ²Ý  l	uLK�  WFÐU²�«  XO³�«

 ¨‰UHÞ_« —uDðË W¹cGð ‰uŠ WK¾Ý√ 3 vKŽ WÐUłô« sJL*« s� ÊuJOÝ
Æqu�« …—u nK� o�d½Ë ?WOB�A�« qOUH²�« T³F½

ø“uHMÝ «–U0
 WK¾Ý_«  s�  œbŽ  d³�«  vKŽ  VO&  w²�«  v??�Ëô«  W�—UA*«  Âu¹  q�  w�
 „öOLOÝ  «u³Ž ¡«dA� rzU�	 `Ðd²Ý X	Ë ŸdÝQÐË `O× qJAÐ
 „öOLO�Ð …b??¹b??ł …e??zU??�  Âu??¹  q??�  w�ÆWK�U� WM�� ”u??K???Ä  f??½U???Ñœ«
 ”uKÐ  f??½U??�œ«  s??�  5²³KŽ  «Ëd??²??ý«  « Î–«  ÊËdE²Mð  «–U???�  ÆW??M??Ý  …b??*

Æ„öOLOÝ s� W¹b¼ WK�U� WMÝ …b* VKFÐ ÊË“uH²ÝË
 WF²* UN½«ò „öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� W�UF�« …d¹b*« ¨ÊuN�«— qOŽU¹
 WŠUðô«Ë   UN�ô«  q??ł√  s�  WKL×Ð  ÂuI½  Ê«  UM�  W³�M�UÐ  «Îb??ł  …dO³�
 ‰uB(UÐ  Êu³žd¹Ë  U¼—UO²šUÐ  s¼  «u�U	  b	  W¹bNÐ  l²L²�UÐ  sN�
 WL¼U�0  UN�ô« …œUNýË ·«d²Ž« ÆW¹b¼ WMÝ …b* „öOLOÝ – UNOKŽ
 …d� q� UM�UFH½« dO¦ð rOKÝ  qJAÐ sN�UHÞ« —uDðË u/ w� „öOLOÝ
 U½ Òd�¹ wÐdF�« jÝu�« w� …bz«d�« VOK(« q¹bÐ W�—UL�Ë ¨b¹bł s�

ÆåsJ1 U� qC�√  UN�ô« `M/ Ê«
W¹bK³�« ”bMN� V²J� – UHOŠ W¹bKÐ

UHOŠ WM¹b� ¡UM³�«Ë jOD�²K� WOK;« WM−K�«
UHOŠ 3 p�UOÐ Ÿ—Uý

04 – 8357000 ∫r	— nðU¼ 
 04 – 8356138

1965 – ¡UM³�«Ë jOD�²�« Êu½UI� ¨149 bM³�« Vłu0 ÊöŽ≈
w½U¼ »U¹– ¨—«uOÝ ÂULŠ ∫s� VKÞ Âb� t½√ «cNÐ ÂöŽ≈

 ÆÃ Æ„ w	 WLzU� WIý ‚u	 ¡UMÐ W	U{≈ vKŽ W�œUBLK�
 WA¹dŽ W�U�≈ p�c
Ë ¨WŠu²H� nIÝ W	dý l� UOKF�«

 ÆUHOŠ ¨47 sHO−¼ Ÿ—Uý w	  «dOOG²�« ¡«dł≈ l�
299 WLO�� 10611 „uKÐ w	

ÆtÐ ÕuL�*« s� d¦
√ w	U{≈ wzeł oÐUDÐ j³ðd� VKD�«
 wÝbMN�«  nOý—_« r�� w	 VKD�«  v�≈  Ÿułd�«  sJ1
 ≠ÆÃÆ»  t??L??�—Ë  vM³*«  nK�  w??	   U??�u??K??F??�Ë  Íe??
d??*«
 vM³�  w??	  42Ø0865Ø04  r???�—  V??K??Þ  42  Ø0865

ÆUHOŠ ¨3 p�UOÐ Ÿ—Uý ¨qšb*« oÐUÞ ¨WÝbMN�« W¹d¹b�
 ∫WO�U²�« ÂU¹_« w	

8∫00 – 13∫00  –5MŁô« Âu¹
8∫00 – 13∫00  ≠¡UFÐ—_« Âu¹

 v�≈ ÁdC×O�  ̈VKD�« vKŽ ÷«d²Ž« .bI²Ð Vžd¹ s�
 ÆÁU½œ√ Ê«uMF�« V�×Ð UODš WOMÐú� hOšd²�« r��
  v�≈ f
UH�UÐ t�UÝ—≈ Ë√ bO�UÐ ÷«d²Žô« .bIð sJ1
 Âu¹  s�   5Žu³Ý√  ‰ö??š  04 –  8356411  r�d�«

ÆÊöŽù« dA½
ÊU�d²� qO¾¹—√
WM¹b*« ”bMN�
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 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD� 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
ÆÃÆ‘ 31.90 ∫lD� 5 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 XŠdÞ  bI	  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  ÕdÞ  w	  dL²�ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “uł  W	U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³�¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U	U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI	 W¹—«dŠ  «dFÝ 253 WDK��« qLAð

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

  W³łË q� l� SKYLANDER    “—b½ö¹UJÝ »UF�«  WKOJAð “b�U½Ëb�U� w	 b¹bł
  »UF�√  Êü«  «uFLł«  Æ“—b½ö¹UJÝ   UOBý  s�  WHK²�  »UF�«  8  WŽuL−*«  sLC²ð

SkyLanders∫ SuperChargers
 WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ Æ qO� wÐU¼ W³łË q� l�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«
ÆÊËe*« œUH½ v²Š  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

“—b½ö¹UJÝ »UF�« WKOJAð
SkyLanders∫ SuperChargers

“b�U½Ëb�U� w	 Êô«

nOEM²�« bMŽ UN¹œUHð V−¹ ¡UDš√ 5
 qO�G�« lIÐ q¹e� ¨W¹ö'« w	 ‰ULF²Ýû� U ÎBB� fO� wK'« qzUÝ

 vKŽ ÊuÐUB�«  U�öŽ „d²OÝ ÃUłe�« Í—á?ÝË …œU Ò−��UÐ ÒdC¹ b�
°¡U�cÐ p�– «uKF	≈ øXO³�« nOEMð ÊËb¹dð Æ…c	UM�«

 œ«u�  W½«eš  r²×²	  U�bMŽË  Ÿu³Ý_«  W¹UN½  …dN��  r�¡U�b�√  -u??Žœ
 ÆnÝú�  Wž—U	  XO�—U?á?�«   UÒO{—√  n ÒEM�  …u³Ž  Ê√  r²HA²�«  nOEM²�«
 W�Ò²�  r??J??²?? ÒO??{—√  «u??�d??²??ð  Ê√  ‰u??I??F??*«  s??�  f??O??�Ë  WIKG�  5??�U??�b??�«
 qzU�Ð  UNHOEM²�  s¹dDC�  rJ�H½√  ÊËb−²	  °·uOC�«  —uCŠ  bMŽ
 «u�uIð  Ê√  q³�  qB×OÝ  Íc??�«  U�  rJ�H½√  r²�QÝ  q¼  sJ�  ÆUJO�u½u�≈
 « Î—d{  V³�ðË   XO�—U?á?�«  WÒO{—√  UJO�u½u�ù«  d Ò�b²Ý  ø…uD)«  ÁcNÐ

 dOž s� œ«u� „UM¼ sJ� ¨nOEM²�« œ«u* …“U²2 qz«bÐ „UM¼ Ê√ Ï̀ O×� °tMŽ vMž w	 r²½√
 V−¹  w²�«  ¡UDš_«  iFÐ  rJO�≈  ÆWŁ—UJÐ  wN²MOÝ  d�_«  Ê_  ¨qz«b³�  UN�ULF²Ý«  V×²�*«

 nOEM²�« ¡UMŁ√ UNMŽ ŸUM²�ô«
W¹ö'« w	 wK'« qzUÝ

 fO�  sJ�  ¨w???½«Ë_«  nOEM²�  wK'«  qzUÝ  ‰ULF²Ý«  w??	  oDM*«  iFÐ  „UM¼  Ê√  `O×�
 ‚u×�� Ë√  ôuÝá?J� q¹b³� ÍËbO�« wK'« qzUÝ ‰ULF²ÝUÐ r²L� «–≈ °W¹ö'« WDÝ«uÐ

ÆÁUO*«Ë ÊuÐUB�« …uždÐ rJ³D� ‚dGOÝ ¨W¹ö−K� WBB*« wK'«
 qOGAð  ·U??I??¹≈  rJOKF	  ¨rJ³D�  Êu??ÐU??B??�«  …u??ž—  åX??ÒK??²??Š«ò  Ë  ¨Q??D??)«  «c??¼  r²³Jð—«  «–≈
 Æ…užd�«Ë ¡U*«  h²L²� WO{—_« vKŽ nýUM*«  l{Ë ¨Êu×B�«Ë w½«Ë_« Ã«dš≈ ¨W¹ö'«
  U³FJ� «uF{ ¡UH²šùUÐ …užd�« √b³ð U�bMŽ ÆÆ…užd�« `³� w	 U ÎC¹√ r�bŽU�¹ ÂUFD�« `K�

ÆUÎOK� …užd�« wH²ð v²Š WO�UŽ WŽd�Ð U¼uK ÒGýË W¹ö'« qš«œ ZK¦�«
 nOEMð  qzUÝ  œu??łu??�  V³Ý  „UM¼  WO ÒCH�«   «Ëœú???�  n ÒEML�  U²ÝËdOM�«  nOEMð  qzUÝ
  «Ëœ_«Ë w½«Ë_« nOEM²� U²ÝËdOM�«  «Ëœ√ nOEMð qzUÝ r²KLF²Ý« «–≈ Æ…«œ√ qJ� ’Uš
 nOEMð qzUÝ «u�dð√ ÆUN²�«“≈ VFB�« s� WLz«œ U ÎFIÐ  «Ëœ_« vKŽ qzU��« „d²OÝ WÒOCH�«
 nOEMðË  WLN*UÐ  ÂuI²Ý  w²�«  ¨W??¹ö??'«  w	  WOCH�«  w???½«Ë_«  «uF{Ë  UÎ³½Uł  U²ÝËdOM�«
 ÂuOM�u�√  ‚—Ë  tŽU�  w	  «uF{Ë  Î¡U??ŽË  «Ëc??š  ∫Èd??š√  nOEMð  WI¹dÞ   ÆV−¹  UL�   «Ëœ_«
 «uF{  ÂuOM�u�_«  ‚—Ë  ‚u	  ÆvKŽ_«  ÁU&UÐ  ‚—u??�«  s�  UÎ½UF*  q??�_«  WN'«  ÊuJð  YO×Ð
 sšU��« ¡U*« «u³JÝ√ Æ»dA�« «œu� ‚u×�� s� …dO³� WIFK� UN�u	 «Ëd¦½«Ë WCH�«  «Ëœ√

Æ«ÎbOł  «Ëœ_« «uHHł U¼bFÐË ¡UŽu�« w	
œU− Ò��« nOEM²� qO�G�« lIÐ q¹e�

 ÆWO½UŁ  dOJH²�« «ËbOŽ√ øqO�G�« lIÐ q¹e� l� ·uOC�« W	dž …œU Ò−Ý nOEMð w	 ÊËdÒJHð
 …u³Ž  Xžd	  «–≈  Æ—dC�«  UN�  V³�OÝ  Íc�«  d�_«  ¨ÊuÐUB�«  s�  dO¦J�«  h²L²Ý  …œU Ò−��«
 ÆXOÐ  q�  w	  …d	u²�  Èdš√  œ«u0  tHOEMð  rJ½UJ�SÐ  ¨œU−��«  nOEM²�  hB*«  qzU��«
 …b* U¼u�dð√ ¨UN�u	 »dA�« «œu� ‚u×�� «Ëd¦½√  UBKB�«Ë eO½uO*« lIÐ W�«“ù ¨ö¦L	
 oÐÒb�«  U¹UIÐË  ¨q)«  WDÝ«uÐ  UN²�«“≈  sJ1  qŠu�«  lIÐ  Æ¡U*UÐ  «ÎbOł  U¼uK�ž«Ë  WŽUÝ  lÐ—
 qzUÝ s� …dOG� WIFK� ÆÊu²OÝ_« ‰ULF²Ý« o¹dÞ sŽ UNM� hK²�« sJ1 …œU−��« vKŽ
 vKŽ  VJ�½«  Íc??�«  »Ëd??A??*«  lIÐ  s�  hK²K�Ë  ¨WÞö�uA�«  lIÐ  W??�«“≈  UNMJ1  W¹ö'«

°W�ö(« …uždÐ WFI³�« u�d	√ Ë√ dðUH�« ¡U*UÐ U¼u�d	«Ë q)UÐ U¼u Òý— …œU−��«
√bB�« W�«“ù UJO�u½u�«

 r²L�  «–≈  sJ�  Æ U× ÒD�*«  s�  b¹bF�«  sŽ  lI³�«  W??�«“ù  «“U²2  öŠ  ÊuJð  b�  UJO�u½u�ù«  
 t³ý ÊuJð b� UN²�«“≈Ë WÐuF� d¦�√ lIÐ Ê ÒuJð W−O²M�« ÊuJ²Ý √bB�« W�«“ù UN�ULF²ÝUÐ
 dOBŽ  «u³JÝ√  `K*«  ‚u??	Ë  `K*«  UN�u	  «Ëd¦½√  √bB�«  lIÐ  s�  «uBÒK²ð  wJ�  ÆWKO×²��

 Æ¡U*UÐ «ÎbÒOł U¼uK�ž«Ë  UŽUÝ 3 – 2 …b* «ËdE²½≈ ÆW½uLO�
Æ«—u	 wH²²Ý w²�« WFI³�« „d	Ë ÂuOM�u�« ‚—Ë vKŽ q)« iFÐ l{Ë ∫Èdš√ WI¹dÞ

c	«uM�« nOEM²� Í—á?�� ÃUłe�« Í—á?Ý
 s�  ÃU??łe??�«  nOEM²�  h ÒB*«  Í—á???�??�«  ∫b???Ð_«  v???�≈Ë  …b???Š«Ë  …d??�  …dJH�«  Ác??¼  ` Ò{uM�
 œbF²�  ÃUłe�«  nOEMð  qzUÝ  ‰ULF²Ý≈  Æc	«uM�«  nOEMð  Í—á?��  q¹b³�  bÒOł  qLFÐ  ÂuI¹
 ¨qÐUI*UÐ ÆW�²� Ëb³ð UNKF−²Ý ÊuÐU� lIÐ UNOKŽ „d²OÝ c	«uM�« nOEM²�  ôULF²Ýù«
 s�  5²IFK�  «uF{  Æq??)«Ë  wK'«  qzU�Ð  c	«uM�«Ë  U¹«d*«  nOEMð  qzUÝ  ‰«b³²Ý≈  rJMJ1
 ¨sšU��« ¡U*« s� h½Ë d²� l� q)« s� ”Q� lÐ— ULNO�≈ «uHO{√Ë wK'« nOEMð qzUÝ
 ¡U*«  U¹UIÐ  «uH ÒA½  rŁ  s??�Ë  UÎ¹Ëb¹  U¼uHHł  ÆW−MHÝ≈  WDÝ«uÐ  r�c	«u½Ë  r�U¹«d�  «uHE½Ë

Æ…b¹dł WDÝ«uÐ

MONTBLANC  WO�½dH�« W�—U*« s�  Legend —uDŽ ÕU−M� « Î—«dL²Ý«
qOz«dÝ≈ w	 U ÎFO³� d¦�_« w�Ułd�«dDF�« t−¹u²ð - t�öÞ≈ —u	 Íc�«

 b¹bł s� œÒb% …b¹bł W×z«— ÊuIKDÔ¹Ë W�—U*« »U×�√ œuF¹
∫W�ułd�« vMF�

 e?? ÒO??L?? Ò²??�«  s???�  ÂU????Ž  100  b??F??Ð  
 ¨…d??šU??H??�« Âö?????�_« ‰U??−??� w???	
MONT≠   w????	  Êu???K???�«u???¹

 W??L??zU??�  —Òb????B????ð  BLANC
 Êu??I??K??D?? Ô¹Ë ‰U????łd????�« —u???D???Ž
 «ÎbO�&  qJAð  …b¹bł  W×z«—
 W??O??�u??łd??�«  WOBAK�  d???š¬
 W???Š«d???�U???Ð W???L???F???H???*«Ë … Òd???????(«

ÆWO�HM�«
 sŽ n??A??J??¹ b???¹b???'« d??D??F??�«

 WOBý w	 W�uF½ d¦�√ V½Uł
 „—u¹ uO½ q¦� …dO³J�« Êb*« ÒV×¹ ¨UM�U¹√ s	Ë W	UIŁ pKN²�¹ ¨ Òf(« n¼d� – ÍdBF�« qłd�«

ÆŸöD²Ýû� ÒV×�Ë ÌÊQ²� ¨pÒM×� ¨ËdOMł Íœ u¹—Ë
 WÝbŽ ÂU�√ n�Ë ¨ MONTBLANC Legend w½öŽù« tłu�« ¨ÍeOK$ù« „—ö� Êu1UÝ
 ‰Ułd�« lOL' W¹uI�« WOBA�« sŽ Èdš√ … Òd� dO³F²K� Âu��UÐ ÊułË ıdÐbMO� d²OÐ «dO�U�

Æ…UOŠ ZN½Ë …bMł√ œ Òd−� s� d¦�√  MONTBLANC ÊËd³²F¹ s¹c�«
W×z«d�«

 WO³A)«  `z«Ëd�UÐ  eOL²¹  MONTBLANC Legend Spirit  ?�  …b¹b'«  W×z«d�«  Âd¼
 ÆW	u�Q� dOž  U³�d� 5Ð Z�bð w²�« W¹dDF�«

 dA²M¹ Íc�«  uLžd³�«Ë d*«  Ëd	 V¹dâ�« ¨WOÐuM'« UJ¹d�√ qHK	 s� W½ ÒuJ� dDF�« W�bÒI�
 ÍuI�« —bMÑö�« s� ÊuJ� dDF�« VK� Ær�'« l� ‰Ëú�« W�LK�« s� r�'« ¡U×½√ lOLł w	
 VK×Þ l� Ãe²9 –  dOLAJ�«Ë “—_«  ¨‰bMB�« VAš ≠ ¡UCO³�« —U−ý_«Ë w�dA�« qON�«Ë
 qO²�u� l� WOK�√Ë WO�U¦� …bŽU� qJAðË Legend lO�uð sŽ d³Fð …eOL*« W×z«d�« ¨◊uK³�«

  ÆiOÐ_« p�*«
rOLB²�«

 WłUłe� oÝUM²*« wK�_« qJA�«Ë œuÝ_«Ë iOÐ_UÐ Ê«u�_« e�—  vKŽ WE	U;« s� ržd�UÐ
 qCHÐ  MONTBLANC Legend Spirit  WłUł“ “d³ð MONTBLANC Legend
 rOLBð   «–  WFD�  ÆÈ ÒuI*«  –ôuH�«Ë  l�ö�«  iOÐ_«  ¡öD�«   Z�œ  W−O²½  W¦¹b(«  WO�UL'«
ÆqłdK� ÍdBF�« …UO(« j/Ë výUL²ð w²�« Èdš_« ÊöÐ Êu�  U−²M� l� r−�M¹ U0 lz«—

¨UNÐ W¹UMF�«Ë ÂbI�« W Ò×� ‰U−� w	 …bz«d�« W�—U*« ¨©Scholl® ‰uý   
∫…eÒO2Ë …b¹d	  U1d�  WŽuL−� oKDð 
Scho  ll Velvet Smooth

d??L??²??�??� q??J??A??Ð U??? ÎL???ŽU???½Ë U???? ÎF????z«— U??? ÎÝU???�???Š≈ p??×??M??9 …d????šU????	  U????1d????� W??Žu??L??−??�
 ÂbI�UÐ W¹UMF�« 5ðË— vKŽ ÿUH×K�Ë

 W×�  ‰U−�  w	  …b??z«d??�«  W�—U*«  ¨©Scholl®  ‰u??ý
 WŽuL−� o??K??D??ðË l??Ýu??²??ð  U??N??Ð  W??¹U??M??F??�«Ë Âb???I???�«
 –  Velvet Smooth  Scholl     ∫ U????1d????J????�«
 WO²O³�«   U??−??²??M??*«  s???�  …d???šU???	  …b???¹b???ł W??Žu??L??−??�
 U ÎÝU�Š≈  p×M9  w??²??�«Ë  ¨5�bIK�  …Òb??F??*«  WOMN*«Ë
 rE²M*«  ‰ULF²Ýô«  ÆdL²��  qJAÐ  UÎHOD�Ë  U ÎLŽU½
  U³�d*UÐ  WOMG�«   U??1d??J??�«  WKOJA²�  w??�u??O??�«Ë
 w	Ë ÂbI�« bKł b¹b&Ë nOEMð w	 bŽU�Ô¹ ¨…eOL*«
 Æ5²¹dÞË 5²O×�Ë ¨5²LŽU½ 5�b� vKŽ ÿUH(«
 w	  UN�ULF²ÝUÐ  `??B??M?? Ô¹Ë  WLzö�  WŽuL−*«  Ác??¼
 WŽuL−� ÆW??M??�??�« ÂU????¹√ W??K??O??Þ w??K??O??z«d??Ýù« ŒU??M??*«

 bK'«  W??�«“ù   «dC×²��  ∫qLAð  Velvet Smooth  Scholl  …b¹b'«   U1dJ�«
 …eOL*«  q??? '«   U??½ Òu??J??� –  ©Foot Soak®  lIMK�  q?? ł   ∫5??�b??I??�«  s??�  ·U???'«Ë X??O??*«
 ÃU²½≈  `O²Ô¹  Íc�«Ë 5łôuJ�«  5ðËdÐ ÃU²½ù Í—ËdC�« C  5�U²¹ç?Ð  ¨ÊœUF*UÐ WOMž
 dCš_« —U¹çUJ�UÐ U ÎC¹√ WOMžË ¨ UÐUN²�û� …œUC� hzUBšË W²ÐUŁ ÂUEŽË W−�½√
 ¨bK'« WšuOý lM9 w²�« hzUB)« Í–Ë bK'« rOIFðË nOEMð w	 bŽU�Ô¹ Íc�«

Æ5�bI�« WzbNðË bK'« nOEM²� UO�U¦� q '« qF−¹ Íc�« E 5�U²OH�«Ë
 U�b�  qLF²�*«  `M1 ¨ “”d³��≈  ÍœU??Ð  ‰uý”  ?Ð  ÃöF�«  bFÐ q?? '«  w	 5�bI�«  lI½
 WÐuÞ— ‰Ušœù ÂËdOÝ – ©Intense Serum® Íu� ©qB�® ÂËdOÝ ÆfLK*« WLŽU½
 pO½Ë—u�UON�«  iLŠ  vKŽ  ÂËdO��«  Íu²×¹  ÆWF¹dÝ  ZzU²½  vKŽ  ‰uB×K�Ë  W¹u�
 dCš_«  —U¹çUJ�«Ë  ¨d??š¬  V Ò�d�  Í√  s�  d¦�√  ¡U??*«  vKŽ  ÿUH(«  vKŽ  tð—bIÐ  ·ËdF*«
 ÂËdO��« ‰ULF²ÝUÐ v�u¹ ÆbK'« w	 WÐuÞd�« Ê“«uð vKŽ ÿUH(« w	 bŽU�Ô¹ Íc�«
  «dC×²��   ÆW×{«ËË W�UF	 ZzU²½ vKŽ ‰uB(« qł√ s� UÎ	Uł bK'« ÊuJ¹ 5Š
 ©©Daily Moisture Cream  w�u¹  VOÞdð  .d�  ∫WK�«u²*«Ë  WO�uO�«  W¹UMFK�
 qLF�  Í—ËdC�«  A  5�U²O	  ∫   UMO�U²¹ç?�«  s�  WHK²�  Ÿ«u½QÐ  wMž  VOÞdð  .d�  –
 Íc�«  E 5�U²O	 ¨rOKÝ qJAÐ t²−�½√Ë bK'« qLŽ w	 bŽU�¹ Íc�«Ë rOK��« r�'«
 ·UHł  ÀËb??Š  lM1Ë  WJ(«  nOHð  w	  bŽU�Ô¹  ¨U¹ö)«  WšuOýË  …b��_«  lM1
 w	Ë bK'«Ë dFA�« u/ ¨⁄U�b�« qLŽ w	 U�U¼ «—Ëœ VFK¹ Íc�« 6 U−O�Ë√Ë ¨bK'« w	
 …d� s¼b�« bMŽ ÆWŽU−MÐË WŽd�Ð t�UB²�« r²¹Ë UOM¼œ fO� .dJ�« ÆÂUEF�« W×�
 5²LŽU½ 5�b� vKŽ ‰uB(« r²OÝ 5²HOE½Ë 5²	Uł 5�b� vKŽ ÂuO�« w	 5ðd� v²Š
 qF−¹Ë  «œb−�  bK'«  U¹öš  u/  eH Ò×¹  –  ©Night Mask®  wKO�  ŸUM�   Æ5²¹dÞË
 ’UB²�UÐ  ŸUMI�«  ÂuI¹  ÆwKL�  fLK�   «Ë–  5²LŽU½   ¨W??ŽU??Ý  24  ‰ö??š  ¨5�bI�«
 Ÿu½ s�  UMO�U²OH�UÐ wMž ŸUMI�« Æs¼b�« bFÐ tK�G� WłUŠ ôË .dJ�« q¦� WÐuÞd�«
 tBzUBÐ  ·Ëd??F??*«Ë  WOM¼b�«  ÷ULŠ_UÐ  wMG�«  “uK�«  X??¹“Ë  ¨6  U−O�Ë√Ë  A  ̈  E
 “UN'  ‰ULF²Ý«  q�  bFÐ  …b¹b'«  WŽuL−*«  ‰ULF²ÝUÐ  v�u¹  Æ UÐUN²�û�  …œUC*«
 bK'«  W??�«“≈  w	  bŽU�ð  UN½_  ¨ÍœU??Ð  ”d³��≈  ‰u??ý  w²O³�«  w½Ëd²J�ù«  bK'«  q¹e�
 d¦�√Ë W×� d¦�√ bK'« dNE¹ YO×Ð ôUF	Ë UO�uLý U ÎłöŽ `M9Ë ¨5�bI�« sŽ XO*«
 W¹uI�« WÐuÞd�« kHŠ vKŽ UNð—b� u¼ ¨…b¹b'«  U1dJ�« WŽuL−� eO1 U�”  Æ ÎW�«dý≈
 —uNL−K�  WM��«  ÂU¹√  WKOÞ  w�U¦�  qŠ  w¼Ë  ¨…eOL*«   U½uJ*«  WDÝ«uÐ  WK¹uÞ  …d²H�
 dŁR¹ Íc�« d�_« ¨WCHM� WÐuÞ—Ë W	Uł WOšUM� ·Ëdþ s� w½UF¹ Íc�« wKOz«dÝù«
 bKł vKŽ ÿUH(« w	 …—uD²*«  «dC×²�*« bŽU�ð Æ—«d{_« t� V³�Ô¹Ë bK'« vKŽ

 “qOLłË rOKÝ ¨w×� dNE� vKŽ ‰  uB(« qł√ s� UÎO×� Áb¹b& w	 v²ŠË ÂbI�«

 w	 r¼U�Ôð w²�« pOðuOÐË—á?�« U¹dO²J³�UÐ WÒOMž W¾OÐ lO{d�« qHDK� dÒ	u¹ Â_« VOKŠ Ê√ ULK¦�
 ÊËÒcG²¹ s¹c�« ‰UHÞ_« qB×¹ Ê√ rN*« sL	 ¨WOFO³D�« t²ŽUM� W¹uIðË wLCN�« Á“UNł ÃuC½

…œôu�« qOł cM� ¨WO�uO�« rN²¹cGð w	 W	U{ù« Ác¼ vKŽ VOK(« q¹bÐ vKŽ
U½dO²� w	 WOLKŽ …d¹b�Ë W¹d¹dÝ W¹cGð WOzUBš√ – wŠ«—e � U½U½ —

 ¨wFO³Þ  qJAÐ  UML�ł  w	  bł«u²ð  w²�«  UJOðuOÄËdá�«   s??Ž  lL�¹  r�  b??Š√  błu¹  ô  ÂuO�«
ÆU½b�ł vKŽ wÐU−¹≈ dOŁQð  «– w¼Ë ¨wLCN�« U½“UNł w	 W�UšË

 U¼œbŽ Ê√Ë ¨tKš«bÐ  …bł«u²*« U¹dO²J³K� åÎ¡UŽËò ÎUOKLŽ qÒJA¹ UML�ł Ê√ ·dF½ Ê√ dO¦*« s�Ë
 s� Ÿu½ 400 s� d¦�√ W¹dA³�« U¹dO²J³�« WŽuL−� ÒrCð °r�'« U¹öš œbŽ s�  «Òd� 10 d³�√
 ‰Ë_« Ÿu³Ý_« w	 wLCN�« U½“UNł w	 Ê ÒuJ²�«Ë ¡uAM�UÐ √b³ð w¼Ë pOðuOÐËdá�« U¹dO²J³�«
 WŽU{d�«®  qHD�«  W¹cG²ÐË  ©W¹dBO�  WOKLFÐ  Ë√  W¹œUŽ®  …œôu�«  WI¹dDÐ  dŁQ²ðË  UMðUOŠ  s�

Æ©VOK(« q¹bÐ Ë√
 Ÿu³Ý√ bFÐ ¨rNzUF�√  w	 — ÒuD²ð rNðUN�√  s� ÊuF{d¹ s¹c�«  ‰UHÞ_« Ê√  ÀU×Ð_« s� Ò5³²¹
 ÊËÒcG²¹ œôË√ l� W½—UI� pOðuOÄËdá�« U¹dO²J³�UÐ d¦�√ WÒOMžË WHK²� U¹dO²JÐ ¨rNðœôË s�
 Ê√ 5³²¹ p�c� ÆpOðuOÄËdá�«  U¹dO²JÐ vKŽ Íu²×¹ Â_« VOKŠ Ê_ p�–Ë ¨VOK(« q¹bÐ vKŽ
 s¹c�« ‰UHÞ_« s� q�√ rN¹b� pOðuOÄËdá�« U¹dO²JÐ ÊuJð W¹dBO� WOKLFÐ «Ëb�Ë s¹c�« ‰UHÞ_«
 ‰öš ¡UF�_« U¹dO²J³� WO�Ë_« W³O�d²�«  Êu³�²J¹ bO�«u*« Ê_ p�–Ë ¨WOFO³Þ …œôuÐ «Ëb�Ë
 «Ëb�Ë s¹c�« ‰UHÞú� UJOðuOÄËdÄ vKŽ Íu²×¹ VOKŠ q¹bÐ .bI²Ð `BMÔ¹ p�c�  ¨…œôu�« WOKLŽ

ÆrNðUN�√ s� ÊuF{d¹ ô s¹c�«Ë W¹dBO� WOKLFÐ
 p�– w	 U0 ¨qHD�« r�ł w	 …eNł_« s� b¹bF�« — ÒuD²ðË uLMð …UO(« s� v�Ë_« dNý_« w	
 ÁcN� rOK��« — ÒuD²�« w	 UÎO�Oz— Î «—Ëœ UJOðuOÐËdá�« VFKð UM¼Ë¨WŽUM*« “UNłË rCN�« “UNł
 ÊuF{d¹ s¹c�« ‰UHÞ_« ÂU�ł√ w	 …bzU��« w¼ ”ËbOHOÐ Ÿu½ s� UJOðuOÐËdá�«  Æ…eNł_«
 ÆWŽUM*« “UNł qOFHðË wLCN�« “UN'« ÃuC½ lO−AðË eOH% w	 r¼U�ð w¼Ë ¨rNðUN�√ s�
 WOÐU−¹ù«   «dOŁQ²�«  s�  WŽuL−�  „UM¼  Ê√  …dOš_«   «uM��«  w	  Ídł√  q�Uý  Y×Ð  X³Ł√Ë
 ÃU²½≈  ∫q¦�  ¨qHDK�  wLCN�«  “U??N??'«  w??	  p??O??ðu??O??ÐË—á???�«   U¹dO²J³�«  œu??łË  qCHÐ  Èd???š_«
 hG*« s� Êu½UF¹ s¹c�«  ‰UHÞ_« ¡UJÐ …Òb� dOBIð ¨‰UNÝù« …Òb� dOBIðË lM� ¨ UMO�U²O?Ñ
 u¼ ¨dOš_« bIF�« w	 X¹dł√ w²�« …dO¦*«Ë W ÒLNÔ*« ÀU×Ð_« bŠ√  ÆWML Ò��« lM� v²ŠË ©pO�u�®
 UJOðuOÄËdá�«  W	U{≈ dOŁQð  h×	 ·bNÐ ‰UHÞ√  vKŽ œö³�«  w	 Áƒ«d??ł≈  - Íc�«  Y×³�«  p�–
  U½UCŠ w	 Êu¦J1 ¡U Ò×�√ ‰UHÞ√  Èb�  ÷«d??�_«  ÈËbFÐ WÐU�ù« vKŽ VOK(« q¹bÐ v�≈
 dŁR¹ VOK(« q¹bÐ w	 w²�« UJOðuOÄËdáK� Òw�uO�« „öN²Ýù« ÊU� «–≈ U�  U³Łù p�–Ë ¨WÒ¹—UN½
 vKŽ «ËÒcGð s¹c�« ¡U Ò×�_« ‰UHÞ_« Ê√ Y×³�« błË b�Ë Æ÷«d�_« ÈËbFÐ WÐU�ù« lM� vKŽ
 ¨÷«d�QÐ WÐU�û� W{d ÔŽ Òq�√ «u½U� fO²�ô ”ËbOHOÐ Ÿu½ s� UJOðuOÐË—á l� VOK(« qz«bÐ
 ∫hOK²K�  ÆUJOðuOÄËdÄ ÊËbÐ VOKŠ q¹bÐ vKŽ «ËcGð ‰UHÞ√ l� W½—UI� ¨‰UNÝù«Ë vÒL Ô(«
 `BMÔ¹Ë  ¨qHD�« Èb� WOFO³D�« WŽUM*« — ÒuDð w	 WLÝUŠË «Îbł WLN� W�uHD�«Ë …œôu�« WKŠd�
 p�–Ë t�√ s� l{d¹ ô Íc�« qHD�« W¹cGð s� « Î¡eł pOðuOÐË—á?�« V Ò�d*« ÊuJ¹ Ê√ s� b�Q²�UÐ

ÆWŽUM*«Ë rCN�« ÒÍ“UN' …dO³J�« t²L¼U�* « ÎdE½

 WI³��Ë  WÒOD/  …dJ	  „UM¼  Ê√  `O×�
 ÕU³B�« w??	 »d??A?? Ôð  …u??N??I??�«  Ê√ U??¼œU??H??�
 w²�«  W³�uI*«  …dJH�U�  U Î�U9  UN½≈  øjI	
 ÕU³ ÒB�« w	 lL�Ôð “ËdO	 w½Už√ Ê√ ‰uIð

°jI	
 W³�uI�«  —U???Þ≈  s??�  öOK�  Ãd????½  «u??�U??F??ð
 ÊuÐdAð  nO�Ë  v²�  rN¹  ô  ¨ ÒÍœUO²Žù«
 U??? ÎL???z«œ u????¼ …u???N???I???�« ÊU???−???M???	 ¨r???J???ðu???N???�
 UNÐ d??E??M??½ W??E??( ¨q??ÒI??F??²??�« W???Š«d???²???Ý≈

  Ær�UF�« v�≈ WLJ×ÐË WOF�«uÐ
 XOKŽ  fO/  tO	U�  ÊU−M	  »d??ý  sJ1

 u�  v²Š  dš¬  X�Ë  Í√  w	Ë  ¨V²J*«  jG{  vKŽ  VÒKG²½Ë  gF²M½  ¨u×B½  wJ�  ¨qLF�«  ¡UMŁ√
 Í√ w	 rN¹ ô ¨…uN� ÊU−M	 V½Uł v�≈ UM�H½√ l� UNÐ wK²½ w²�« WŽU��« nB½ ‰öš p�– ÊU�

°UMÝËƒ— w	 —UJ	_« VÒðdM� WÒOHK)« w	 “ËdO	  u� l� ¡ËbNÐ ¨X�Ë
ÆÆUNÐËdž v�≈ fLA�« ‚Ëdý s� – XOKŽ fO/ tO	U�

 ¨qO½U?Ñ?�« rFDÐ fO/ tO	U� ¨ÍœUŽ fO/ tO	U� ∫ ULFÞ WÒKOJA²Ð dÒ	u²� XOKŽ fO/ tO	U�
Æb¹d³²�UÐ nÒH−� fO/ tO	U�Ë U�u*« rFDÐ fO/ tO	U�

Â—UH�«  UJ³ý w	 d	u²� MONTBLANC Legend Spirit

…œôu�« qOł cM� UJOðuOÐË—á?�« WO ÒL¼√

UNÐËdž v�≈ fLA�« ‚Ëdý s� – XOKŽ fO/ tO	U�

                        

 qC	√ò ?� rOKŽu³¼ pMÐ —UO²š« ∫w�«u²�« vKŽ W��U)« WM�K�
Global Finance W�u�d*« WK−*« q³� s �  åœö³�« w	 pMÐ

 q³� s� åœö³�«  w	 pMÐ qC	«å?� rOKŽu³¼ pMÐ —UO²š« -
 WM��«  w??¼  Ác???¼Ë  ÆGlobal Finance  W??�u??�d??*«  WK−*«
 pM³� VIK�« «c¼ WK−*« UNÐ `M9 w²�« w�«u²�« vKŽ W��U)«
 sL{ rOKŽu³¼ pMÐ —UO²š« sŽ ÊöŽô« ¡Uł b�Ë ÆrOKŽu³¼

 q�Uý —U³²š« bFÐ ¨r�UF�« ¡Uł—« w	 …—uD²� W�Ëœ 29  w	 „uM³�« qC	_ WK−*« —UO²š«
 —UO²šô« - b�Ë ÆÊuKK;«Ë WO�U*«Ë WO	dB*« WLE½ô« w	 —U³� l�  «—UA²Ý« …bŽ sLCð
 ¨ÕUÐ—ô« sŽ  UODF� ¨„ö�ô« r−Š w	 …œU¹“ q¦� – WOŽu{u� dO¹UF� Z�œ vKŽ « ÎœUL²Ž«
 ¡«d³šË 5KK×� n�«u� vKŽ bL²Ž« qOK%Ë –  lK��« w	 —UJ²Ð«Ë …b¹bł WDA½« d¹uDð
 ¡«d³)«Ë —U³J�«  qOK% v�«  W	U{ùUÐË r{ WM��«  Ác¼ -  ÆWO�U*«  WŽUMB�«  w	 s¹dš¬
 —UO²š« WOKLŽ e¹eFð ·bNÐ ¨UNz«d� 5Ð Global Finance tðdł« ŸöD²Ý« ZzU²½ UC¹«
 Ác¼ U¼—UO²š« Ò- w²�« „uM³�« 5Ð „d²A*« rÝUI�« Ê√ WK−*« ËÒbF� d�– b�Ë Æ„uM³�« qC	«
 vKŽ r¼bŽU�OÝ Íc�« Z�b�« – …uI�« l� U¹ƒd�« Z�œ u¼ ¨rOKŽu³¼ pMÐ UNMLCÐË¨ WM��«
 ∫‰U�  ¨ÊUMO�  ÊuO�ð  ¨rOKŽu³¼  pMÐ  ÂUŽ  d¹b�  Æ5�	UMLK�  W³�M�UÐ  “—U??Ð  qJAÐ  eÒOL²�«
 q³� s� ¨w�«u²�« vKŽ W��U)« WM�K� ¨åœö³�« w	 WM��« pMÐò VIKÐ U½“uH� «Îbł dH½ò
 «Îbł …dO¦�  «“U$« qO−�ð w	 rOKŽu³¼ pMÐ `−M¹ ÆGlobal Finance W�UN�« WK−*«
 WO−Oð«d²Ýô«  oO³Dð  ‰öš  s�  ¨pM³�«  w	  5½UH²*«Ë  5OMN*«  ¡«—b??*«Ë  5Hþu*«  qCHÐ
 vKŽQÐ rOKŽu³¼ pMÐ szUÐ“ l²L²¹ ÆŸ«b??Ðô«Ë œb−²�«  vKŽ bL²Fð w²�«   «uM��«  …œbF²*«
 W�b)«  Ác??¼  ÊU??	  UMðœUFÝ  …ÒbA�Ë  ¨œö³�  w	  w	dB*«  ÂUEM�«  w	  W�b)«  s�  Èu²��

Æår�UF�« w	 …bz«d�« WOMN*«  U¾ON�« ·«d²ŽUÐ U ÎC¹√  «uMÝ —«b� vKŽ vE% …“U²L*«
  






