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الصفعة  تلك  من  وقياداتها  إسرائيل  في  العربية  اجلماهير  تصُح  لم 
الكنيست  قبضايات  من  املنصرم،  األسبوع  في  تلقتها،  التي  املدوّية 
األولى،  بالقراءة  العنصرية،  اليمينية  األكثرية  مرّرت  حني  الداشعني، 
قانوًنا يجيز ألعضاء كنيست منتخبني شطب عضوية نائب آخر حتى 
ا بشكل دستوري سليم من قبل مواطنني ناخبني مارسوا  لو كان منتخًب
في  تفضي،  خطوة  في  وذلك  العامة،  االنتخابية  العملية  في  حّقهم 
العملية االنتخابية السياسية من مضمونها ومتحو  الواقع، إلى إفراغ 

نتائجها.
وحني كان البعض يسعى إلى ترتيب أفكاره إزاء ما ينهال على مجتمعنا 
العربي من ضربات ويحاول وضع مخططات إلنشاء سدود واقية من شأنها 
أن توقف ما قد يسببه ذلك الطوفان العنصري اجلارف من دمار وعيث، 
بهجومها  والقضاة،  األنبياء  أحفاد  جلدتها،  أبناء  القضاء  وزيرة  فاجأت 
اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  مكانة  املرّة،  هذه  استهدف،  الذي  الكاسح 
آخر  هي  احلقيقة،  في  احملكمة،  هذه  كون  من  الرغم  على  وقضاتها، 
معاقل نظام احلكم السابق والهاوي، وأهم مؤسسة فيه ُجّندت، لسنني 
طويلة، من قبل ساسة إسرائيل وُبناتها األوائل، لتكون احلجة والتميمة 

والشفيعة لهم أمام العالم. 
فمحافل قضائية عاملية واسعة وهيئات جامعات عريقة، وفقهاء قانون 
مفلقني، من دول كثيرة في العالم، آمنوا واقتنعوا أن احملكمة اإلسرائيلية 
العليا هي صرح عصري هام من صروح الفكر احلر، ومفاعل بارز ينتج 
العدل في شرق يقتل عنادله ويبقر أحالم عذاراه، وديوان للمظالم ينصف 
الدولية  القانون  وقواعد  املثلى  اإلنسانية  القيم  بتبنيه  يقصده  من 

العصرية العادلة.
احلرب  املابعد  العالم  مارسه  الذي  العبث  جتاعيد  من  واحدة  هي   نعم 
الكبرى، وأجاده قباطنته، لعقود من الزمن، في حني لم تنفع كل نداءاتنا، 

النازفة، وال ما تكبدناه، من  الفلسطينيني، ولم تسعفنا جراحنا  نحن 
حكومات  لسياسات  وكضحايا  االنتكاب،  رفض  على  إصرارنا  خالل 
عنصرية قمعية  قهرية متعاقبة، دافعت عنها تلك احملكمة مبنهجية 
وعاملتنا  األساسية  حلقوقنا  فتنكرت  مغّلفة،  عنصرية  وبتبريرية  ذكية 
غرباء  بأحكامها  فصرنا  ــاء،  ــوي واألق الضحايا  نحن  أننا  رغم  كجناة 
وضعفاء. كنا أصحاب البالد وحماة الديار وعشاق األرض وهي سلبتنا 

بـ»عدلها» املهزوم واملأزوم، البيادر واحملاجر واحلقول. 
كانت محكمة إسرائيل العليا مبمارساتها، إلى حد بعيد وفي أحايني 
لياليه  لسواد  ومبّيضة  العنصري،  القمع  نظام  تاج  في  درّة  كثيرة، 
وأفعاله، ومع ذلك لم يتخيل خدمة القانون وهم في أبراجهم الفوالذية 
احلرية  مّدعو  يتوقع  ولم  لون،  وال  لها  عرق  ال  عارية،  تولد  النزاهة  أن 
الهشة أن اإلنصاف لن يقوم على سيقان من  البامبو، ولم يقتنع صائدو 
فوهات  ولن يسكب من  اجلنود  يتوالد في خوذات  العدل ال  أن  األحالم 
العهر  أرصفة  على  النازف  الــدم  أنــات  تصطاد  وهي  اجلوعى  البنادق 
ووزيرته  األسير  القضاء  سيدة  واجهتهم  حني  ولذلك  تفاجأوا  والعجز، 
كي  يكفي  مبا  لكن  ناطح،  تهديد  من  وبأقل  فاضح  توبيخ  من  بأكثر 
مدرسة  من  فهي  الغزاة،  من  القضاة  خوف  ويكفي  يخافون،  يجعلهم 
تاريخها عّلم اإلنسان: أّن ال حرية مع اخلوف وال عدل والسيف مغمود 
في سرتك، فرسالة الوزيرة وّالدة للقلق وللخوف وسهمها طّيرته بأوضح 
من خطبة احلجاج، حني لعلع لسان حالها وقال: اسمعوا يا قضاة، ويا 
بني إسرائيل، ويا من حتسبون أنفسكم أرباب احلكمة والعفة والطهارة، 
تفّكروا، متهلوا واحذروا، أفلم تقضوا في سننكم املذهبة أن للبالد سيًفا 
ريق  من  وينجيها  السرو  غبار  من  يخّلصها  ا  شعًب ولألرض  يحميها، 
في صحائفكم  تعلنوا  أولم  والتني؟  الصبر  بكاء  من  ويحميها  الكروم 
املفضضة أّن الطير في صهيون هدهد سليماني فصيح وغراب عاص 

—bI �« —U E� �«Ë ¡UCI �« W� D�
f�u� œ«u�

÷uŽ qz«Ë WÝbFÐ                                                                W ÒO�u��_« UHO	 …—u�

أّيوبكم مات ولم يورث  أّن  ميلك الفضاء والذكاء والبقاء؟ أولم تؤمنوا 
تسكبوه  كي  عيونكم  في  دمع  ال  أن  نسيتم  فكيف  ألحــد،  دمعه 
وال ندم، فأبوكم، الفيلسوف، علمنا كما علمكم، أن باطل األباطيل 

باطل، وكل شيء كان باطًال وما سيكون باطًال.
اسمعوا يا أحفاد قضاة يهوًدا وملوك الّسامرة هتاف السماء وعويل 
الهياكل وعودوا إلى مهاجعكم واكتبوا بخط األنبياء، فال حاجة كي 
نفهم وال أن يفهمكم أحد، واوتروا أقواس حكمتكم البالية واطلقوها 
هباًء في الوديان، وال تنتظروا ضحكات املالئكة وال عودة تلك الناقة، 
يا  القمر؛  نحيب  وعن  عقرها  عمن  يفتشون  زالوا  ما  سبقوكم  فمن 
قضاة من غار مجفف، كان الناس في زمانكم ورًقا وال شوك فيهم وال 
وخز، أما اليوم، في هذا الزمن األبلق، فكل الناس شوك بال ورق، فخذوا 
احلكمة من قايني: ومن ال يِصر شوكة سيبقى لقمة في حلق العدم. 

استهالككم  تاريخ  األخيرة:  لكم  وللمرة  ألقــول  أمامكم  هنا  إّنني 
والزبيبة.. كي  احلبيبة  واألرض  الزريبة  نفد.. فسيروا على دروب  قد 

تسلموا.. والبقية ستأتي.
على  من  تتهافت  بدأت  اإلسرائيليني  النخبويني  بعض  احتجاجات 
املنابر وفي عدة وسائل إعالم. من بينهم برزت مواقف بعض القضاة 
القاضي  قاله  مبا  جند  وقــد  عملهم،  رأس  على  وآخرين  املتقاعدين 
يتسحاك زمير وهو من الشخصيات القضائية البارزة في تاريخها، 
ما يجّسم وسع الهاوية التي نقف عند حدها، فهو، مستفزًا من هجوم 
الوزيرة، صرح بأنه لم يشهد اطالًقا مثل هذه الهجمات النابية على 
الوزيرة  تريده  ما  ما مت  إذا  أنه  وأضاف  املاضي،  في  العليا  احملكمة 

فعندها سيصير نظام احلكم في الدولة دكتاتورًيا.
بحق احملكمة  اإلسرائيلية  القضاء  وزيرة  قالته  مبا  تنتهي قصتنا  لن 
فبالتوازي  واستنفر،  وشجب  احتج  من  عند  وال  اإلسرائيلية،  العليا 
آخر من سدود  سّد  انهيار  األخبار عن  أحتفتنا  مع طلقات حنجرتها 
حّيزنا العام، وذلك بعد أن عرفنا عن قيام العديد من أقسام الوالدة 
العربيات،  عن  اليهوديات  النساء  بفصل  البالد  مستشفيات  في 
أن  وعلمنا  ذلك،  اإلسرائيلية حتظر  الصحة  وزارة  أن  من  الرّغم  على 
هي:  العرقي  الفصل  بعملية  تقوم  التي  املستشفيات  هذه  بني  من 
هداسا، شعاري تسيدك في القدس، ايخيلوف في تل أبيب ومئير في 
كفار سابا. كذلك سمعنا كيف تشاوف عضو الكنيست عن «البيت 
اليهودي» بتسلئيل سمورتريتش، حني أعلن جهارًة عن رغبة زوجته، 
غير العنصرية، أن ال تكون مع والدة عربية بعد الوالدة ألنها تبغي 

الراحة وال حتتمل حفالت العرب. 
 للقصة توابع ستلحقنا، فنحن كأننا في كابوس. موجة عاتية تغرفنا 
من وسط جلة صاخبة وترتفع بنا حتى تخترق رؤوسنا قطعان من غيم 
بصخرة  فنرتطم  البرق  بسرعة  فينا  وتهبط  ومتناثر،  متسارع  أسود 
شرسة، ندوخ منها وال منوت. وما أن نستجمع بقايا نفس نغرف ثانية 
على صدر موجة وحشّية حتملنا وتندفع بنا صوب الّسماء، فتختفي 

ونبقى في الفضاء مدلني ال نعرف متى ستشج رؤوسنا. 
إنه زمن الشوك.. وقد قلنا وحثثنا: يجب اإلعالن عن حالة من الطوارئ 
في  صرختي،  وجهت  لقد  فوري.  إنقاذ  مجلس  تأسيس  ضرورة  وعن 
كان  كيف  أعرف  وال  واملشتركة،  املتابعة  رئيسي  إلى  السابق  املقال 
الفكرة ما زالت ملقاة على رصيف  لديهما، ولكنني أرى أن  صداها 
الفكر العام، وقد يتناولها من يشعرون، مثل كثيرين في هذه البالد، 
أهراءنا  منأل  عسانا  احلصاد  وقت  الوقت  وأن  عجاف  سبع  أمام  أّننا 

باحلنطة واحلكمة واألمل.
لقد سمعنا خطبة القضاء فهل ستنتظرون حتى تسمعوا خطاب القدر؟!
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أعرب عدد من سكان منطقة أللنبي، عن استيائهم 
جرّاء ”قيام شركات االّتصال اخللوّية بنصب هوائّيات 
”سوق  مبنى  سطح  على  الّسرطان  تسّبب  مشّعة 
احلي  سّكان  أحــد  ويقول  احلــي.  بيوت  بني  أللنبي“ 
جتارّية  شركات  رحمة  حتت  اليوم  ــوجــودون  م «نحن 
تسبب  والتي  وغيرها،  للخلوّيات  الهوائّيات  ترّكب 
لنا إشعاعاتها األمراض. وللحفاظ على أنفسنا نريد 
ما  كل  الهوائّيات.  إزالة  على  بوسعنا  ما  نعمل  أن 
الفوري  للتدخل  بحاجة  أننا  هو  أضيف  أن  ميكنني 
لرئيس البلدّية وأعضاء الكنيست من أجل إزالة هذه 
هي  بالتي  املسألة  هذه  حّل  نريد  ونحن  الهوائّيات. 
أحسن. وأضاف ال نريد أن نبلغ حاالت العنف أو ممارسة 
القوّة إلزالتها، ولن نصعد أّي سطح من الّسطوح لهذا 
الغرض. لذلك نطلب العون من املسؤولني في البلدّية 
واحلكومة والوزارات املختّصة ملساعدتنا بإزالتها بطرق 
سلمية. ولذلك نعلن عن مظاهرة في احلي يوم األحد 

في الّسابعة مساًء.
™ d¼UEÒ²K� ÊUJ Ò��« ÒV¼ ™

هّبة رجل  املجاورة  والّشوارع  أللنبي  هّب سّكان شارع 
عن  معّبرين  واحــد  بصوت  صارخني  بيد  ــًدا  ي ــد،  واح
على  وافــق  َمن  جتاه  واستيائهم  وسخطهم  غضبهم 
نصب 5 هوائّيات على بناية سوق أللنبي في شارع 

أللنبي في حيفا.
هذا  من  ــد  األح مساء  من  الّسابعة  الّساعة  فعند 
األسبوع، جتمهر العشرات من سّكان احلي اّلذي يقع 
الهتافات  مرّددين  وعرًبا،  يهوًدا  أللنبي،  سوق  فيه 
الهوائّيات  بنصب  مــنــّدديــن  ــارات،  ــع ــّش ال ــعــني  وراف

ومطالبني بإزالتها في احلال.
اإللكترو- اإلشــعــاعــات  أّن  ــى  أل املتظاهرون  أشــار 

تــؤّدي  الهوائّيات  من  تنبعث  اّلتي  مغناطيسّية 
اخلاليا  في  أضـــراٍر  ــى  وإل الّسرطان،  ــرض  مب لإلصابة 

الّدماغّية.
التقينا بعدد من املشاركني باملظاهرة واّلذين أجمعوا 
رأي  أخــذ  دون  نصبت  قد  الهوائّيات  هــذه  أّن  على 
في  وأّن  سيما  الّشديد  قلقهم  عن  وأعربوا  الّسّكان، 
املسؤولني  وطالبوا  أطفال.  وروضــات  مــدارس  املنطقة 

بالتراجع وإلغاء العقد مع شركة الهواتف الّنّقالة. 
™ °‰«u�_« wM' r¼dzUL{ ÊuFO³¹ ™

أسامة حّنا (أحد سّكان احلّي)، أكد لصحيفة ”حيفا“ 

ّية من قبل الّسّكان العرب  أّن ”املظاهرة جاءت تلقائ
إنسان  بني  يفرّق  ال  ــرض  امل ألّن  تفرقة  دون  واليهود 
وإنسان. وإّن عدد الهوائّيات اّلتي نصبت حّتى االن 
إلقامة  حتضيرات  هناك  وأّن  خمسة  ــى  إل وصــل  قد 
رفعوا  اّلذين  اجليران  ”إّن  قائًال  وأردف  املزيد!  ونصب 
للتراجع تهديدات  تلّقوا  قــد  معارضني  أصواتهم 

 عن الّتظاهر“.
إلياس حّداد أثنى على الكالم موضًحا ”نحن نعارض 
وجود هوائّيات تنبعث منها إشعاعات. َهّم أصحاب 
صّحة  وليس  فقط  ــاح  األرب جبي  هو  الوحيد  البناية 
األطفال“، فهم في النهاية ال يتواجدن في املكان..! 

ودعا حّداد اجلميع إلى الّتكاتف ”ألّن في الوحدة قوّة“.
تبعد  املدارس ورياض األطفال ال  أّن  وأّكد روجيه جنم 
مئات األمتار عن موقع الهوائّيات، وأّن املسؤولني ال 
يأبهون لصّحة األطفال، وهذه الهوائّيات تزيد من خطر 

اإلصابة مبرض الّسرطان.
وفي رّد على سؤال صحيفة ”حيفا“، أجاب: ”فكرة 
وأصحاب  اجليران  بعض  من  مببادرة  جــاءت  املظاهرة 

احملال الّتجارّية“.
سهام عنبتاوي أبدت تخوّفها على أبنائها وأحفادها، 
بالرّبو..  مريضة  أنا  الّسوق.  مقابل  ”أسكن  قائلًة 

سأقدم شكوى للّشرطة بحّق املسؤولني“.
أفيهو هان أحد املنّظمني ألقى كلمة أمام املتظاهرين 
أوضح خاللها ”أّن طلب احلصول على رخصة قد ُبحث 
في جلنة الّتخطيط في 9.11.2015. منّظمة املدن 
ووجهة  باملوضوع  رأيها  قّدمت  البيئة  جلودة  الّتابعة 
حال  في  أّنه  أّكــدت  حيث  الّتأويل؛  تقبل  ال  نظرها 

تفعيل هذه الهوائّيات ووفًقا لتوصيات املستشارين 
من  القريبة  املساكن  ــي  ف القاطنني  فــإّن  املهنّيني 

الهوائّيات سُيصابون خالل أسابيع قليلة بصداع“!
ــة  إزال املسؤولني  طالبت  بالّسرطان  مريضة  ــي  أورل
يزيلوا  أن  لغة  بكّل  ”أطلب  مؤّكدًة  حاًال،  الهوائّيات 
الهوائّيات، فهنا توجد مدرسة وروضات أطفال وحدائق 
بلدّية. الوضع صعب جًدا، أنا خسرت صّحتي وليس 
لي ما أخسره أكثر، ولكن ال ُيعقل أن يحصل أصحاب 
ا  الّسلطة والعقارات على عشرات آالف الّشواقل شهرّيً

لزيادة أرباحهم، ويسّببون األذى لآلخرين“.
أّنهم  املتظاهرون  ــد  أّك املستقبلّية  اخلــطــوات  وعــن 

ا.  ـً ّي نهائ الهوائّيات  إزالــة  حلني  الّنضال  سيواصلون 
تقع على كاهل  ّية  املسؤول أّن  املتظاهرون  هذا وأجمع 

املسؤولني في حال عدم إزالة الهوائّيات. 
  U ÒOz«uN�«  W???�«“≈  vKŽ  ÊuKLF¹  Êu??�ËR??�??*«  ™
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هذا وُعلم لصحيفة «حيفا» أّن املسؤولني عن العقار، 
سيلتزمون بإيقاف بّث الهوائّيات املنصوبة على سطح 
ا خالل 30 يوًما. ـً ّي العمارة، خالل 21 يوًما، وبإزالتها نهائ

جرت  اّلتي  الّتظاهرات  جناح  جرّاء  اخلطوة  هذه  وتأتي 
خالل اليومني املاضيني، واّلتي شارك فيها نحو 100 
شخص من سّكان احلّي واملناطق املجاورة، إضافًة إلى 
طالب  حيث  املسؤولني،  على  املفّعلة  الّضغوطات 
إزالة  تتّم  لم  املتظاهرون مبقاطعة احملّل فورًا في حال 
احلّي  سّكان  يؤّكد  املقابل  وفي  املُسرطنة،  الهوائّيات 
تتّم  ال  طاملا  مؤّكًدا  يعتبر جناًحا  ال  هذا  أّن  والّلجنة 

إزالة الهوائّيات واحلّد من خطورتها فورًا.

هذا وكان من املخّطط أن يتظاهر املئات، يوم الّثالثاء، 
مطالبني  الهوائّيات  ضــّد  حيفا  بلدّية  مبنى  ــام  أم
بإزالتها فورًا، دون تأخير. حيث يعتبرون هذا االّتفاق 
أحادّي اجلانب، ال ميكن الّتأّكد من صّحته طاملا ال يتّم 
تنفيذ ما جاء فيه بحذافيره بأسرع وقت ممكن، وإزالة 

هذه املخاطر، جرّاء الهوائّيات.
™ dL²�� ‰UCÒM�« ™

على  الّثالث  ولليوم  أيًضا،  الّثالثاء،  مساء  تظاهر، 
الّتوالي، املئات أمام ”سوق أللنبي“، مطالبني بتنفيذ 
مؤّكدين  الهوائّيات،  وبإزالة  ــورًا،  ف ــادّي  األح االّتفاق 
إزالة  يتّم  أن  إلى  ا  ـً يومّي والّنضال  الّتظاهر  مواصلة 
الهوائّيات. كما تظاهر العشرات، أّول أمس األربعاء، 

أمام سوق أللنبي، أيًضا. 
ونّدد املتظاهرون بسياسة نصب الهوائّيات، صارخني: 
احلّي“،  ويسرطنون  يقتلون  إشعاعات..  ”يكفينا 
”يحاربوننا ونحارب من أجل صّحة أبنائنا“، وهتافات 
ضّد رئيس البلدّية وشركات الهواتف الّنقالة وأصحاب 

رؤوس األموال، وغيرها.
الهوائّيات،  بإزالة  املبنى)  (صاحب  املّالك  وعد  ورغم 
إزالة  حلني  نضالهم  مواصلة  على  املتظاهرون  يصّر 

الهوائّيات بشكل فعلّي وفورّي.
™ °ÊUJ� Òq� w�  U ÒOz«u¼ ™

وخالل جتوال مصوّر الصحيفة في مدينة حيفا كشفت 
لنا عدسته عن عدد من الهوائّيات املنصوبة فوق مباٍن 
كحّي  املدينة،  من  مختلفة  وأحياء  مناطق  في  عّدة 

وادي اِجلمال واحلّي الّشرقي وغيرهما من األحياء..
املُشّعة  الهوائّيات  أّن  على  ويدّل  خطير،  مؤّشر  وهذا 
ال تتواجد في حّي واحد أو على سطح مبنى معّني 
األموال  رؤوس  وأصحاب  املّالكني  فجشع  غيره.  دون 
أحياًنا، ال مينعهم من جني األموال على حساب صّحة 

أبنائنا وبناتنا.
واسعة  الهوائّيات  نصب  مشكلة  أّن  الواضح  فمن 
الّنطاق، وال تقتصر على منطقة دون غيرها من مدينة 

حيفا أو من باقي البلدات واملدن.
ستتابع صحيفة ”حيفا“ ملّف الهوائّيات في املدينة، 
في أعداد قادمة، وستعمل كّل ما بوسعها من أجل 
املدينة وإليجاد  العاّمة لسّكان  الّسالمة  احلفاظ على 

حلول جذرّية. 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�® 
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ـمام بالّلغة اإلجنليزية من أهم الـمهارات التي  اإلل
على الطالب اكتسابها. لهذا تدأب مدرسة راهبات 
الّناصرة االبتدائية في حيفا دوًما على حّث طالبها 
على تطوير مهاراتهم في الّلغة اإلجنليزّية كباقي 

املواضيع، وإلى فتح باب املنافسة البّناءة بينهم.
الّتوالي،  على  الثالثة  وللّسنة  هــذا،  على  وبناء 
مسابقة  في  املدرسة  طالب  من  مجموعة  شاركت 
التي  عشرة،  الّسادسة  القطرّية  اإلجنليزّية  الّلغة 
املدرسة  مديرة  بدعم  وذلك  ا.  سنوّيً تقليًدا  أمست 
اإلجنليزّية  الّلغة  معّلمتي  وبإشراف  ّجنــار،  هيفاء 

جوليانا عبساوي، وروزلني حّداد.
في  جرى  الــذي  البطولة،  المتحان  الّطالب  تقّدم 
مدينة أم الفحم، حيث أشرفت على تنظيم املسابقة 
جمعّية «إبداع» بإدارة الدكتور فارس قبالوي، وقد 
ّية  عرب مدرسة   90 من  أكثر  البطولة  في  شــارك 

ّية. ّية من مختلف البلدات واملدن العرب ابتدائ
ومن اجلدير ذكره أّن نخبة من طالب املدرسة حصدت 
املراتب القطرّية األولى واملشرّفة في املسابقة. كما أّن 
مدرسة راهبات الّناصرة حازت على درع تكرميّي من 
ا  باملرتبة األولى قطرّيً قبل اجلمعّية ملناسبة فوزها 
ّية. االبتدائ للمرحلة  التوالي  على  الّثالثة  للمرّة 

الكؤوس  البطولة وإرسال  نتائج  ّمت إعالن  أن  وبعد 
الّتقدير من قبل اجلمعّية لكل مدرسة،  وشهادات 
الفائزين  بتكرمي  الّناصرة  راهبات  مدرسة  ــادرت  ب
بتوزيع  ــرة  املــدي قامت  حيث  املــدرســة،  ساحة  في 
من  وصلتها  اّلتي  الّتقدير  وشــهــادات  الــكــؤوس 
االثنني  يــوم  وذلــك  الفائزين،  على  اجلمعّية  قبل 

املُنصرم4/4/2016 .

جميع  بتهنئة  ــار  جن هيفاء  ــرة  ــدي امل قــامــت  كما 
على  وأثنت  املسابقة،  في  شاركوا  اّلذين  الّطالب 
اجتهادهم ومثابرتهم، إلى جانب عمل طاقم الّلغة 
الّطالب  إرادة  مع  تناغم  الــذي  ؤوب  ــدّ ال اإلجنليزّية 
وقدراتهم ليمّكنهم من الفوز في املرتبة األولى في 

هذه املسابقة.
الّطالب  جميع  ّجنار  املديرة  باركت  املناسبة  وبهذه 
الفائزين، قائلًة: نبارك جلميع الّطالب األبطال اّلذين 
لم يبخلوا علينا يوًما بالتفوّق في جميع املجاالت، 
طاقم  ونشكر  الرّائع،  اإلجناز  هذا  على  ونحييهم 
الّطّالب  الّلغة االجنليزّية وإدارة املدرسة على متكني 
وحتضيرهم للوصول إلى ما وصلوا إليه من إجنازات 
علمّية وتربوّية مشرّفة. فهنيًئا لكم تأّلقكم الباهر، 

وهنيًئا لنا بكم.
الفائزين  ّية  االبتدائ الّناصرة  راهبات  طّالب  أسماء 
عشرة  الّسادسة  القطرّية  اإلجنليزّية  الّلغة  ببطولة 

لعام 2015-2016:
في املرتبة األولى، فاز كّل من: رمي أمني سّيد أحمد، 
مكعبل،  باسل  كريستيان  إسمير،  سامر  عدي 
يزداني،  كمران  ميلودي  طبراني،  جوزيف  مليسا 
إلياس طوني عبساوي، تسنيم إيناس سعيد، يارا 

فؤاد هّلون.
في املرتبة الّثانية، فاز كّل من: حال أحمد زبيدات، 
كريستينا عزيز سويدان، لونا فهد إسكندر، أندرو 
فرح، معني شربل مطر،  جوني شهال، عدي جوني 

نايا جوزيف خوري.
ألكس  جوليان  من:  كّل  فاز  الّثالثة،  املرتبة  في 
جريس، مارك عادل شهال، وسيم يعقوب خرعوبة.

في املرتبة الرّابعة فاز الّطالب فادي روبير توما.
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املشتركة)  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  النائب  اّتصل 
يوفال  ــاه  ــي وامل ــاقــة  ــّط ال التحتّية،  البنى  ــر  ــوزي ب
شطاينتس. وذلك في أعقاب قطع التيار الكهربائي 

عن مناطق في الضفة الغربية.
رسالة  شطاينتس  للوزير  عــودة  النائب  أرســل  كما 
ربط  إعــادة  على  بالعمل  ــاه  إّي ا  مطالًب مستعجلة 

املناطق الفلسطينية بالّتيار الكهربائي.
عن  الكهرباء  شركة  قطعت  لقد  الرّسالة:  في  وجاء 
الكهربائي  التّيار  الغربية  الضّفة  ــي  ف ــي  األهــال
بحجة عدم دفع فواتير. ولكننا نرى بأّن القرار ليس 
التّيار  فقطع  أيًضا.  سياسّي  قرار  بل  مادًيا،  فقط 
جماعي  عقاب  إّال  هو  ما  الشكل  بهذا  الكهربائي 
إسرائيل  دولة  قرار  باألساس.  العائالت  منه  تتضرّر 
هذا موّجه ضّد املدنّيني في الضّفة الغربية يتكرّر في 

الّسنوات األخيرة حتت أشكال وضغوطات عّدة. 
واختتم عودة رسالته مطالًبا شطاينتس كونه الوزير 
املسؤول عن هذا امللف بالعمل فورًا على إعادة ربط 
البيوت بالكهرباء، ومن ثم العمل على إيجاد حل 

مالئم وعادل.
مّد  الكهرباء  أعادت شركة  التوّجه  هذا  أعقاب  وفي 
اخلليل بالكهرباء بعد انقطاع دام أّيام. ومنعت قطع 
وذلك  مقرّرًا،  كان  كما  األربعاء  أمس  أّول  الكهرباء، 

بعد تدّخل النائب عودة وإجراء عدة اتصاالت مع وزير 
الّطاقة يوفال شطاينتس، ورئيس إدارة شركة الكهرباء 

يفتاح رون طال. 
وقد قام الّنائب عودة بهذه االتصاالت بتنسيق كامل 
مع وزير الّطاقة الفلسطيني عمر كتانة. وّمت االّتفاق 
على إيصال الكهرباء بشكل عادي للّناس، على أن 
األسبوع  خالل  الكهرباء  ثمن  حول  مفاوضات  جتري 
القادم، خاّصًة أّن الّشركة اإلسرائيلّية تستغّل حاجة 
ثمًنا  عليه  لتفرض  للكهرباء  الفلسطينّي  الّشعب 
كتانة  عمر  الفلسطيني  الوزيران  عّمم  وقد  باهًظا. 
للجهود  تقديرهما  شطاينتس  يوفال  واإلسرائيلي 
التي بذلها الّنائب عودة من أجل إيجاد حّل للقضّية.

يعيد  ــه  ألّن جّيد  احلــل  هــذا  إّن  ــودة  ع الّنائب  ــال  وق
املوضوع  ألّن  كــاٍف.  غير  ولكّنه  لألهالي،  الكهرباء 
عن  األسعار  بتخفيض  يقضي  ا  جذرّيً حّالً  يتطّلب 

الّسلطة الوطنّية الفلسطينّية. 
نظام  ــرض  ف حتــاول  إسرائيل  حكومة  ــودة:  ع وتابع 
ا  ــوض أخالقًي ــرف ــر م الــعــقــاب اجلــمــاعــي، وهـــذا أم
ًيا، فال يعقل أن تقطع الكهرباء عن مناطق  وإنسان
ضغوطات  ممارسة  لهدف  ّية  الغرب الضّفة  في  كاملة 

على الّسلطة الفلسطينّية.
من  جزء  هي  الكهرباء  مشكلة  أّن  عــودة  أّكــد  كما 
القضّية العاّمة. وأّن احلل لكل هذه املشاكل هو إنهاء 

االحتالل وإقامة دولة فلسطني املستقّلة.
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“UHO�” q�«d*
برلني  في  شبابي  مؤمتر  في  كنا   1973 العام  ”في 
إّن  وقال  درويش  محمود  الشاعر  صديقي  إلّي  وجاء 
ياسر عرفات يرغب بلقاء شيوعي يهودي، فذهبنا أنا 
وتوفيق زياد وجورج طوبي ملقابلته. كان األملان قلقني 
من هذه الزيارة إلى درجة أن طريق الذهاب استغرقت 
الوعرة  واملناطق  اجلبال  في  السفر  من  ثالث ساعات 
وأما طريق العودة فكانت في عشر دقائق. كان عرفات 
مع قادة املنظمة في انتظارنا، ومعه كالعادة سالحه، 
رّحب بي ببشاشة وقال لي ”سفيركم سيترجم“ قاصًدا 
لم  وهو  السياسي  احلل  درويــش. حتّدثت عن ضــرورة 
يقل إّال جملة واحدة: ما أخذ بالقوة ال ُيرد إّال بالقوة. 
وانتهى اللقاء. وعندما عدنا للقائه بعد عشرين عاًما 
في وفد جبهوي في تونس عام 1993، ففاجأني بأنه 
إّن حديثي  به وقال  األول وحّدث احلضور  الّلقاء  يذكر 

عن احلل السياسي كان له أثر املاء في الّصخر“.
هذا ما رواه النقابي الشيوعي العريق بنيامني غونني، 
نيسان  األحد (3  ُعقدت مساء  خاّصة  أمسّية  خالل 
ُعنوان  حتت  حيفا،  في  البلدي  املسرح  في   (2016
العشرين  املؤمتر  شرف  على  السالم»،  بدون  خبز  «ال 
منصب  غونني  أشغل  حيث  الشيوعية،  للشبيبة 
ــوام  األع بني  الشيوعية  للشبيبة  العام  السكرتير 

 .1969-1965
زعاترة،  رجــا  الصحافي  األمسية  افتتح  قد  ــان  وك
سكرتير منطقة حيفا للحزب الشيوعي، متحدًثا عن 
ّية اخلبز والّسالم التي آمن بها غونني وناضل من  جدل
أجلها طيلة عمره. وقّدم املربي عادل عامر، الّسكرتير 
العام للحزب الشيوعي، حتية تطرّق فيها إلى مسيرة 
وميراثهم  النضالية،  واليهود  العرب  ورفاقه  غونني 
الكفاحي الذي نغرف منه اليوم أيًضا الجتراح األجوبة 

يكابده  الذي  الواقع  مواجهة  في  والثاقبة  الصائبة 
والفقر،  االحــتــالل  ــع  واق ــالد،  ــب ال ــذه  ه ــي  ف الشعبان 
الكنيست  عضو  أّما  والفاشي.  العنصري  والتدهور 
للّشعبني  احلقيقّية  املصالح  أّن  فأّكد  حنني  دوف 
وللعاملني من الشعبني ليست على طرفي نقيض. 

 Ë—b²�N�« …œUO� w� ‰ÒË_« wŽuOA�« ™™
عام  مبــشــاركــة سكرتير  ــني،  ــون غ مــع  ـــوار  ح ـــري  وأج
مور  واحملامية  شبيطة  أمجد  الشيوعية  الشبيبة 
فيه  روى  تورين،  أورنات  اجلامعّية  واحملاضرة  ستولر 
مرة  ألول  انضمامه  عن  فقال  ذكرياته،  من  بعًضا 
الشيوعية بفضل رفيقة دربه يوخيفد  الشبيبة  إلى 
نذهب  أن  وطلبت  صديقتي  يوخيفد  «كانت  غونني: 
إلى السوق، فذهبنا وطلبت مني أن أمتعن في املشهد 
وطفل  اخلضار  تشتري  أنيقة  مبالبس  سيدة  التالي: 
عربي يحملها على ظهره حتى كاد ينهار. سألتني 
يوخيفد: أنظر هل هذا األمر عادل. قلت: ال، قالت: 
التي  الشيوعية  الشبيبة  إلى  تنضم  أن  عليك  إذا 

تقاوم هذا الّظلم.»
وحول عمله النقابي، أشار غونني إلى املصاعب اجلمة 
وإلى  الكهرباء  شركة  في  كعامل  لها  تعرض  التي 
 ،67 حزيران  حرب  بعيد  خاصة  ومالحقته  مضايقته 

وكان حينها سكرتيرًا عاًما للشبيبة الشيوعية، وأكد 
غونني على ضرورة أن يكون العمل النقابي على رأس 
سلم األوليات احلزبي وعّبر عن اعتزازه بأّنه عند دخوله 
في  األخير  ”الشيوعي  بأّنه  وُصف  الهستدروت  إلى 
الهستدروت“ وسرعان ما حتّول إلى ”الشيوعي األول 

في قيادة الهستدروت.“
إلى  خاصة  فنّية  حتّية  مرقس  أمل  الفّنانة  وقّدمت 
الّسكرتير  بنيامني ويوخيفد، وفي مشهٍد مؤثر، مع 
رامــز  اجلبهوي  والقائد  عامر  ــادل  ع للحزب  الــعــام 
اخلمسة:  اجلبهوّيني  الكنيست  وأعــضــاء  جرايسي 
أمين عودة وعايدة توما-سليمان ودوف حنني ويوسف 
قدامى  من  وكوكبة  معروف،  أبو  الله  وعبد  جبارين 
احلزب من حيفا ومن كاّفة املناطق؛ قّدم رفاق الشبيبة 
لدوره في  تثميًنا  بنيامني،  للرفيق  درًعا  الشيوعية 
قيادة الشبيبة في إحدى أقسى املراحل في تاريخها. 
واتسعت  الشبيبة  صمدت  الّتحديات  ورغــم  حيث 
كحركة ماركسّية لينينّية، أممّية وطبقية. وقّدم رفاق 
وبنيامني، جاء  يوخيفد  للرفيقني  درًعا  حيًفا  منطقة 
من  عقوٍد  على  واحملّبة  والتقدير  الشكر  مع  فيه: 
الّنضال من أجل اخلبز والّسالم، في صفوف الّشبيبة 

واحلزب واجلبهة.

°1973 ÂU � 5�d � ‘«d �√ w � « Îd � 	U �d � d �U 
 ÔX O I � �« «c J � ∫5�u � 5 �U O M �

åUHO�ò q�«d*
نصبت بلدية حيفا خالل األشهر املنصرمة، عشرات 
أجهزة رصد احلركة املرورّية في الشوارع الرّئيسّية/

من  ــدًءا  ب الّسائقني،  أمــام  توّفر  والتي  املركزّية، 
هذا األسبوع، كاّفة املعلومات واملستحدثات حول 
السفر   ومّدة  الّسير،  وحركة  املرورّية  االزدحامات 

املرّجحة مبختلف املسارات.
وقد ّمت تطوير هذه األجهزة من قبل مهندسي حركة 
املواصالت  وزارة  مع  البلدّية، بالتعاون  في  املرور 
”الّتخنيون“.  في  ــواصــالت  امل أبحاث  ومعهد 
إذ تبّني بأّن هذه األجهزة من أجنع األجهزة الرّاصدة 

حلركة املرور.
الرئيسية اآلتية: جاّدة  الّطرق  ُثّبتت األجهزة في 
«بار  طريق  «هعتسمؤوت»،  جــاّدة  «ههجاناه»، 
«ههستدروت»،  ــاّدة  ج طريق «دوري»،  يهودا»، 
ــالل طريق  ــيــمــان»، مــن خ فــل ــد –  ــروي شـــارع «ف

«بيكا»، جاّدة أبا حوشي وجاّدة «موريا».
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åUHO�ò q�«d*
من جلان  وأعضاء  ورؤساء  جماهيرّيون  ناشطون  شارك 
ّية املختلفة، يوم الّثالثاء املنصرم، بلقاء  األحياء العرب
حقوق  «ضمان  ورشة  ضمن  وذلك  حيفا،  بلدّية  في 
الّتطوير  جمعّية  وتنّظمها  ترعاها  اّلتي  الّسكن» 
االجتماعّي، وقد هدف الّلقاء باألساس لتعريفهم على 
مبنى البلدّية وأقسامها املختلفة، من ضمنها قسم 
توّجهات اجلمهور (واّلذي يفّعل كذلك دائرة األحياء). 
وقد افتتحت الّلقاء مرّكزة املشروع في جمعّية الّتطوير 
املشاركني  شاكرًة  سرّية،   – فوراني  خلود  االجتماعّي 
الّلقاءات  مــدار  على  البرنامج  في  مواظبتهم  على 
املعرفة  من  املزيد  لكسب  الّدؤوب  ونشاطهم  الّسابقة 

واملعلومات.
تلتها سامية عرموش، الّناطقة الرّسمية بلسان بلدّية 
حيفا لإلعالم العربّي، واّلتي عرّفت بنفسها وبوظيفتها 
اتها، ثّم وزّعت منشورًا  بالبلدّية موضحًة دورها وصالحّي
املختلفة في  الّتواصل مع األقسام اخلدماتّية  يسّهل 
داخل  العاّمة  ّية  اإليجاب األجواء  إلى  ُمشيرًة  البلدّية، 
احلاجة. عند  البلدّية  إلى  بالتوّجه  داعيًة  البلدّية، 

كانت الكلمة بعدها لنائب رئيس البلدّية د. سهيل 
جلمعّية  والّتقدير  بالّشكر  كلمته  فافتتح  أسعد، 
الّتطوير االجتماعّي، كونها حلقة وصل تعرض دائًما 
احتياجات املجتمع العربّي ومطالبه، وتسعى من أجل 
إحراز الّتغيير املنشود. كما أثنى على عملها الّدؤوب 
مشروع  ــي  وف ــًة،  عــاّم احليفاوّي  املجتمع  خدمة  في 
بعدها  ا.  وُملّحً ا  ـً هاّم يراه  الّسكن هذا خاّصًة، حيث 
استعرض معلوماٍت تخّص املجلس البلدّي وأعضاَءه، 
عمل جلان البلدّية والعضوّية بها، وغيرها من األمور 

ذات العالقة. كما أشار إلى ضرورة 
عدم الّتخّلي عن حقوقنا األساسّية 
رغم  البوصلة  نفقد  وأّال  ــة  ــّي واألوّل
على  نواجهها  اّلتي  الّصعوبات 

الّصعيد احملّلي والقطري.
وحتّدث الحًقا مدير قسم توّجهات 
اجلمهور في البلدّية يوسي كوهني، 
الهرمّي  املبنى  استعرض  ـــذي  اّل
توّجهات  قسم  وِخدمات  للبلدّية 
معهم  الّتواصل  وكيفّية  اجلمهور 
ومن  والفاكس،  الهاتف  خالل  من 
احلديثة.  ــا»  ــدي ــي «امل ــرق  ط ــالل  خ
األمان  موضوع  عن  حديثه  وأكمل 
اّلذي توليه البلدّية أهمّية وتصّب 
األحياء  فــي  ــك  وذل ــه،  ب طاقاتها 
اّلتي تفتقر لألمان، وقد قّدم أمثلة 

عينّية على ذلك. 
ــي زوســمــان،  ــّم حتــّدثــت روت ومــن ث
املسؤولة عن  اّلتي تشغل منصب 
املعلومات  ــة  حــرّي ــون  قــان تطبيق 

اّلتي  املعلومات  استعرضت  حيث  حيفا،  بلدّية  في 
ميكن للمواطن طلبها وكيفّية تقدمي الّطلب للحصول 
عليها والفترة الزمنّية احملّددة للبلدّية لتزويده مبوجب 

القانون.
احملامية  املشروع  مديرة  حتّدثت  الّلقاء  نهاية  ــي  وف
املعلومات  حرّية  قانون  عن  هّمام   - اغبارّية  جمانة 
عن  مسؤول  وجود  إلى  أشــارت  وقد  لسّنه،  واخللفّية 
تطبيق قانون حرّية املعلومات في كّل مؤّسسة رسمّية 

املواطن  بيد  هاّمة  ّية  آل وهو  البلدّية)،  (ومن ضمنها 
للمكاشفة واملساَءلة واملعرفة مقابل املؤّسسة الرّسمّية 
أو  اخلدمات  أو  املدينة  أو  احلي  أو  املواطن  يخّص  مبا 
امليزانّيات وكيفّية صرفها. وقد شّجعت احلضور من 
القانون،  هذا  استخداَم  وناشطني  أحياء  جلان  أعضاء 

األمر اّلذي سيزيد من جناعة عملهم.  
بعد طرح قضايا من قبل املشاركني وعرض أسئلتهم 
أن  على  ّية  إيجاب بأجواء  الّلقاء  اختتم  عليها،  والرّد 

 12.04.16 املقبل  الّثالثاء  يوم  القادم  الّلقاء  يكون 
في موضوع االستخدام الفّعال واالستراتيجّي لإلعالم 
اختصاصّي  يقّدمه  القرار،  صّناع  على  الّتأثير  في 

«امليديا» واإلعالم إيلي بدران. 
الّتطوير  بني جمعّية  بالّتعاون  املشروع  أّن  إلى  ُيشار 
والعيادة  الّتوزيع  في  العدل  وجمعّية  االجتماعّي 
قبل  مــن  وبتمويل  حيفا،  جامعة  ــي  ف ّية  القانون

االّحتاد األوروبي.
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رواية  حامد،  أنور  الِفَلسطينّي  ّي  والرّوائ للكاتب  صدرت 
للّدراسات  ّية  العرب ”املؤّسسة  عن  والزّيتون“  ”والّتيه 
والّنشر“ في بيروت و“مكتبة كّل شيء“ في حيفا. وهي 
رواية عن عشق يتخّطى احلواجز وموت وراء احلواجز وُهوّية 

حائرة، عن الوطن املنفى واملنفى الوطن.
يكتب  فلسطينّي،  أدبّي  وناقد  وشاعر  روائّي  حامد  أنور 
بلدة  ولد في  واإلجنليزّية.  واملجرّية  ّية  العرب لغات:  بثالث 
نشاطه  ــدأ  وب  ،1957 عــام  الغربية  الضّفة  في  عنبتا 
ا في عاصمة  ـً ّي اإلبداعي أثناء املرحلة الّثانوية. يقيم حال
الّضباب - لندن. ويعمل في كبرى املؤّسسات اإلعالمّية 

.(BBC) «.الـ»بي.بي.سي
جريدة  ــي  ف ـــى  األول القصيرة  وقصصه  قصائده  نشرت 
الــقــدس. مدينة  ــي  ف ــّصــادرتــني  ال و“الفجر“  ”القدس“ 

روايات  سّت  اآلن  حّتى  الِفَلسطينّي  ّي  للرّوائ ُنشرت  كما 
ّية. وهي: ”حجارة األلم“، صدرت هذه الرّواية  بالّلغة العرب
ّية  أوًّال بالّلغة املجرّية في بودابست عام 2004، وفي العرب
2005. ”شهرزاد تقطف الزّعتر في عنبتا“ – 2008. 
تعّد  ”يافا   .  -2010 وطيور ال حتّلق“  وشــروخ  ”جسور 
 .2014  –  “2002 ”جنني   .2012  – الّصباح“  قهوة 
والّتيه والزّيتون“ – أواخر 2015. إضافًة إلى عّدة أعمال 

صدرت باملجرّية واإلجنليزّية.
ويحّل الرّوائي الفلسطينّي أنور حامد ضيًفا على ”مكتبة 
كل شيء“ احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسي. وتأتي هذه 
الزّيارة إلى حيفا، لهدف لقاء محّبي الرّوائّي حامد، ولعقد 
عدد  في  والزّيتون“،  ”والّتيه  األخيرة  روايته  حول  ندوات 
ّية واملدن املختلطة، وللقاء املعارف. من املدن والبلدات العرب

عّباسي،  صالح  الّناشر  برفقة  حامد،  الرّوائي  وخّص  هذا 
صحيفة ”حيفا“، يوم الّثالثاء األخير، بزيارة ممّيزة، ليست 
على  ــوف  ــوق وال الّصحيفة  طاقم  مع  للتواصل  ـــى،  األول
”حيفا“  تدأب صحيفة  كما  احليفاوّية.  املستجّدات  آخر 
آخر  ومتابعة  حامد  ــور  أن ــي  ــرّوائ ال مع  الّدائم  بالّتواصل 

ّية. أعماله، والوقوف عند كتاباته الرّوائ
ندوة  بعد  ”حيفا“،  صحيفة  ملكاتب  حامد  زيــارة  وتأتي 
خاّصة وممّيزة قّدمها، قبل يوم من زيارته، لعشرات الّطلبة 
اجلامعّيني في جامعة تل أبيب، بدعوة من رابطة الّطالب 
والزّيتون“.  ”والّتيه  األخيرة  روايته  حول  ”جفرا“،  العرب 
وكان حامد سعيًدا للقائه الّطلبة اجلامعّيني وفخورًا بهم، 
الّطلبة  أّدى  حيث  الُهوّية“،  ّية  ”إشكال حول  نــدوة  في 
الّنشيد الوطني ”موطني“ داخل حرم اجلامعة وقوًفا؛ وكان 
لهذا أبلغ الّدالالت لدى الرّوائي القاطن في لندن واحلاضر 

بيننا دائًما.
رواية «والّتيه والزّيتون» كغالبّية روايات أنور حامد، تأتي 
بشكل  األخير،  القرن  الِفَلسطينّية خالل  للقضّية  تأريًخا 

الشخصّية  والّتجارب  احلياتّي  الّتوثيق  إلى  أقرب  روائّي 
يــؤرّخ  للقضّية.  الّتاريخّي  والّتوثيق  الّتأريخ  ــى  إل منه 
القضّية بصورة سلسلة بأسلوب كتابّي محّبب وراٍق ومؤّثر 
كاتب  قّصة  تروي  والزّيتون»  «والّتيته  القارئ.  إلى  أقرب 
ِفَلسطينّي ُمقيم في لندن، يأتي لزيارة البالد لفترة زمنّية 
قصيرة، وخالل أّيامه القليلة في البالد، يسّجل شهاداته 
الرّواية  هذه  خالل  من  القارئ  فيتعرّف  احلياتّية،  وجتربته 
عام،  بشكل  الِفَلسطينّي  عند  الُهوّية  ّية  إشكال على 

وِفَلسطينّيي الّداخل بشكل خاص.
تفاصيل بطل الرّواية منير حمدان قريبة جًدا من تفاصيل 
شخصّية الكاتب، مع مزج ما بني الواقع واخليال. أبطال 
روايات أنور حامد، يبرزون من خالل معايشتهم ملشاكلهم 
من  املعيشة،  للتحّديات  ومواجهتهم  اليومّية،  احلياتّية 
وما  وطبقّية،  اجتماعّية  وصــراعــات  حــّب  قصص  خــالل 

إلى ذلك.
وفي رّد على سؤال مراسلنا، أّكد الرّوائي أنور حامد، مدى 
تأّثره الواضح وحنينه للوطن واألحّبة واملعارف، وشوقه الّدائم 

وحّبه لِفَلسطني عاّمة وحيفا خاّصًة.
«فيسبوك»،  الّتواصل  موقع  على  اخلاّصة  صفحته  وفي 
وبعد الّندوة اّلتي عقدها في طرعان، كتب حامد متأّثرًا: 
طلبوا مّني أن أقرأ فصَل «الغيبوبة»، حيث يعدو منير 
مستقّر  عن  يبحث  يصل،  وال  األماكن  بني  الهًثا  حمدان 
فيطارده الرّحيل، يبحث عن حضن أم، جسد حبيبة، دفء 
عائلة، يحاول الّتشّبث بغصن زيتونة، فيقبض الفراغ في 
كّل مرة، فيلوذ بالرّحيل.. بدأت القراءة، فسمعت صوت 
أّمي اّلتي رحلت قبل سنة، يأتيني عبر الغياب والّذاكرة.. 
في  للحظات  علقت  دموعي،  وتدحرجت  صوتي،  اختنق 

املشهد..!
ومتأّثرًا كتب أنور حامد: أذكر مالمح بعضهم، وبعضهم ال 
ميكن أن أعرفهم، ألّنهم كانوا في رحم الغيب حني غادرت 
ُمخّلًفا قطعة من حياتي.. ال أذكرهم وال أعرف معظمهم، 
ــات  ــري وذك ــاي  صــب مــشــاويــر  مالمحهم  ــي  ف ـــرأ  أق لكّني 
وطموحاتي  املتمرّدة  أحالمي  فتوّتي..  ومغامرات  طفولتي 
الّسالم  اخلير،  صباح  ويسرًة:  مينًة  الّتحّيات  أنثر  الّنزقة.. 
رجاًال  اجلميع:  تستهدف  وابتساماتي  حتّياتي  عليكم.. 
ونساًء وشباًبا وصبايا، ضارًبا عرض احلائط مبا قد تكون 
قد انتصبت في رحلة غيابي الّطويلة من قوانني وحواجز 

واعتبارات ال يستوعبها شوقي لبلدي..
هذا وقد القت الّندوات اّلتي ُعقدت في تل أبيب وطرعان، 
جناًحا كبيرًا. وسيتّم يوم الّثالثاء القادم إلى عقد ندوة في 
12 من الّشهر اجلاري في قرية مجد الكروم، ويوم االربعاء 
في 13 من الّشهر اجلاري طّالب ثانوّية مدرسة «املتنّبي» 
صباًحا،  حامد  أنور  الِفَلسطينّي  ّي  الرّوائ مع  موعد  على 

ومساء اليوم ذاته سيكون في يافة الّناصرة.

åUHO�ò q�«d*
ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  استضافت 
األّول  ــي  ف املــاضــي  اجلُمعة  ــوم  ي حيفا،  ــي  ف
عايدة  الكنيست  عضو  الّنائب  ْيسان،  َن من 
توما - سليمان. التقت الّنائب مبجموعة من 
ّية  آن قضايا  بشأن  وحاورتهم  الكلّية  طّالب 
عديدة شائكة، من أبرزها ذكرى «يوم األرض»، 

أشكال  األراضــي،  ومصادرة  الّتهويد  سياسة 
حتّديات  الّصاعد،  الّشباب  ودور  االحتجاج 
املجتمع  في  ــرأة  امل ومكانة  البرملاني  العمل 

وفي املجال الّسياسي. 
امتاز الّلقاء بطرح ثاقب وناقد للواقع العربّي 
في البالد، وُفسح املجال أمام الّطّالب بتوجيه 

األسئلة لعضو الكنيست. 
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åUHO�ò q�«d*
ــد مــكــّون من  ــر، وف ــي ــّســبــت األخ ــوم ال ــام ي ق
شخصّيات رفيعة املستوى من أبناء الّطائفة 
شملت  معايدة  بزيارات  حيفا  في  اإلسالمّية 
اّلتي  املدينة،  في  املسيحّية  القيادات  أبرز 
الفصح  بعيد  املــنــصــرم،  ــوع  ــب األس احتفلت 
أبونّصار  وديــع  من  بتنسيق  وذلــك  املجيد. 
األرض  ــي  ف األســاقــفــة  مجلس  مستشار   -
املقّدسة، وراجي حسني - املسؤول عن األوقاف 

اإلسالمّية في حيفا.
مطران  بلقاء  املعايدة  زيــارات  الوفد  واستهّل 
املوارنة في األرض املقّدسة موسى احلاج، ونائبه 
اخلورأسقف سليم سوسان، وراعي كنيسة مار 
ّية في حيفا األب يوسف يعقوب،  لويس املارون
ذلك  تال  املارونّية.  الكنيسة  أبناء  من  وعدد 
في  الكاثوليك  الرّوم  ّية  مطران دار  إلى  زيارة 
املطران  الوفد  استقبال  في  كان  املدينة حيث 
لكنيسة  الرّوحي  والرّئيس  بقعوني،  جــورج 
الرّوم الكاثوليك في حيفا األب شارل ديب، 

ومساعده األب كرمي خوري.
في  الّالتني  كنيسة  إلى  الوفد  توّجه  ثّم  من 
استقبالهم هناك األب  املدينة حيث كان في 
عبدو عبدو كاهن الرّعّية وعدد من الراهبات 

املعايدة  زيارات  الوفد  واختتم  الرّعّية.  وأبناء 
بزيارة لكنيسة القّديس لوقا اإلجنيلّية، حيث 
كان في استقبالهم هناك القس عماد دعيبس 
وعدد من عمدة الكنيسة برز بينهم الّدكتور 
حيفا)،  بلدّية  رئيس  (نائب  أسعد  سهيل 
واألستاذ وجيه عوض واملهندس موسى ضاهر.

املذكورة  الّلقاءات  في جميع  احلديث  دار  وقد 
عن أهمّية الّتواصل الّدائم بني أتباع الّديانات 
في  املشترك  العمل  ــرورة  ض وعلى  املتنوّعة 
مجاالت عّدة، السّيما من حيث تربية األجيال 
املختلفة على تقّبل وفهم اآلخر. كما ّمت االّتفاق 
على ضرورة الزّيارات املتبادلة ليس فقط من 
أجل  من  أيًضا  بل  باألعياد،  الّتهاني  أجل 
مجابهة حتّديات مشتركة، باألساس تلك اّلتي 
تواجه العائالت والّشباب في العصر الرّاهن.

جدير بالّذكر بأّن الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، 
إمام مسجد اجلرينة، قد ترأس الوفد اّلذي ضّم 
بعضوّيته الّدكتور عصام زين الّدين واحملامي 
علي رافع واحملرر املسؤول لصحيفة «حيفا» 
راني عّباسي، ومصوّر صحيفة «حيفا» وائل 
رافق  كما  حسني،  راجي  إلى  إضافًة  عوض، 
وديع أبونصّار الوفد في جميع مراحل الزّيار ة.
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�U�d� pOMO�Ëœ
املالكمة فرع من فروع الرّياضة التي تنّمي حّب االنتماء، االحترام، تقّبل 
بالّنفس - هذا ما يؤّكده مدرّب  الّثقة  الّشخصّية وتخلق  اآلخر تصقل 
ومركزًا  معهًدا  يدير  ــذي  واّل حيفا،  مدينة  ابن  صليبا،  فادي  املالكمة 
فداء  الرّقص  مدرّبة  زوجته  مبعاونة  الرّياضة،  وتقّدم  لتطوير  ا  ـً رياضّي

صليبا، حيث يقوم االثنان بدمج املالكمة بالرّقص.
تدرّب على  عاًما. حيث   16 عمر  في  املالكمة  مع  فادي مشواره  بدأ 
املالكمة على يدي املدرب إيتسك إيتان في ”نيشر“. ويقول: ”تدرّبت 
ا املتابعة“؛  ّيً لفترة قصيرة ثّم توّقفت وعدت وتدرّبت إلى أن قرّرت نهائ
رياضة  تنمية  وهي  ذهني،  في  تتخّمر  الفكرة  ”بدأت  يقول:  وأردف 
أّن املالكمة عبارة عن  الفكرة املستحوذة  املالكمة عند األوالد، لتغيير 
نوٍع من ممارسات العنف. باملالكمة ننّمي الّثقة بالّنفس، نبني ونصقل 
الّشخصّية، نعّلم الّطاعة، االلتزام بالوقت وتعّلم احترام اآلخر. والهدف 

األسمى هو فتح إطار لألوالد كي يثبتوا فيه قدراتهم.“ 
ـ“اليبا“  يذكر أّن فادي يتبع لنقابة املالكمة اإلسرائيلية الّتابعة ملكابي ول

العاملي. اّتخذ فادي له لوغو ”مكابي صليبا حيفا“.
اليهود  من  هم  املركز  ”روّاد  فادي  أجاب  وّجهناه،  سؤال  على  رّد  وفي 
والعرب من جميع األجيال، بدًءا من سّن 6 وما فوق. منهم َمن يصبو 
خلوض مباريات ومنهم من يصبو لصقل لياقته ومنهم من يتمرّن للّدفاع 

عن الّنفس». 
احلفالت  ضمن  املباريات،  مجال  في  باهرة  جناحات  وفــداء  فادي  أحرز 
املدرسّية و/أو خالل حفالت األعياد، إّال أّن العائق املادّي يبقى حجَر عثرة 
أمام طموحات فادي وفداء. لذلك فإّنه يشكر كّل َمن ميّد له يد العون 
ا الّدعم املعنوّي واملادّي من كّل  ويقّدم املساعدة؛ ويستغّلها فرصًة طالًب

َمن يشّجع؛ سيما أّنه ال يتلّقى أّي مساعدة من البلدّية. 

في هذا الّسياق أوضح فادي ”أتلّقى مقابل الّتدريب، مبلغ 180 شيكًال 
من كّل ولد. وهذا املبلغ ال يغّطي املصاريف: أجرة املساعدين، نقل األوالد، 
لليئوبيك  الّتابع  امللجأ  وأجرة  اخلاص،  حسابي  على  والعتاد  األجهزة 
لذلك لن أصل إلى ما أصبو لتحقيقه بقواي الّذاتّية. أنا متزوّج، ومن 
أستطيع  أن  أمتّنى  أسرتي.  وبني  الّشاق  عملي  بني  الّتوفيق  الّصعب 
مالّي.  ودعم  مساعدة  على  للحصول  للبلدّية  رسمّي  بطلب  الّتوّجه 

أستطيع  ال  غرفتني.  عن  عبارة  ”املركز  ًيا:  متمّن حديثه  فادي  وختم 
مراقبة ما يجري هنا وهناك، لذلك أمتّنى أن أفتح مركزًا أوسع، أستطيع 
العتاد  من  أكبر  لعدد  يّتسع  مركزًا  أريده  واسعة،  حلبًة  فيه  أقيم  أن 

احلديث“. 
اجلديد،  املدير  الفار  ولهاني  ”كلور“،  ملركز  اخلاص  شكره  فادي  ووّجه 
الوسائل  بكل  البداية  منذ  وشّجع  دعم  اّلذي  عّباسي  لنور  وباألخّص 

املتوّفرة.

“UHO�” q�«d*
الّتسهيالت  أعقاب  في  ا  ّيً طب استحداًثا  ”رمبام“  مستشفى  عرض 
اّلتي وردت في الّسّلة الّطبّية اجلديدة، واّلتي ميكن مبوجبها إجراء فحص 
الغليظة بواسطة كپسولة حتمل كاميرا دقيقة جًدا من صنع  لألمعاء 
ركة اإلسرائيلّية «چيفن إمياجنينچ». وهذه الكپسولة ميكنها تصوير  الشِّ
األمعاء من الّداخل بصورة دقيقة، وهي وسيلة ُمّتبعة في العديد من 
وهي  رأسني،  ذات  كاميرا  الكپسولة  وحتمل  العلمّية.  الّطبّية  املراكز 
كپسوالت  مثل  املريض  ويبتلعها  سم.   1.1 وقطرها  سم.   3.1 بطول 
الّدواء العادّية، ثّم يخرجها بشكل طبيعي لدى قضاء احلاجة. وتستمّر 
الكاميرا بالّتصوير نحو 9 ساعات متواصلة، وتبّث الّصور إلى مجمع 
اء هذه الّصور  للّصور في حزام يضعه املريض على وسطه، ثّم يحّلل األطّب

اّلتي تبّني حالة األمعاء. 
ويعتبر سرطان األمعاء الغليظة من األمراض الفّتاكة األكثر شيوًعا في 
العالم الغربي، في حني يعتبر الكشف املبكر عنه ُمجدًيا بنسبة عالية 
جًدا للقضاء عليه، والّنجاة من املوت احملّتم. وتفيد املعطيات الّطبّية 
أّن حوالي 900 مريض ّمت الكشف املبكر عن هذا املرض لديهم متاثلوا 

للّشفاء واستعادوا صّحتهم.
أّن نسبة كبيرة من اإلسرائيلّيني ال يسارعون  أيًضا  املعطيات  وتفيد 
الجتياز الفحوص الّالزمة، اّلتي يجب إجراءها بني احلني واآلخر من أجل 
الكشف عن هذا املرض، وخاّصًة للبالغني سّن اخلمسني وما فوق، إذ أّن 
أّن عدم اخلضوع للفحص  تبّني  نسبتهم ال تتجاوز %20 فقط. كما 
يعود سببه إلى الفحوص املُنفرة اّلتي تستلزم الولوج إلى األمعاء من 

خارج اجلسم.
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åUHO�ò q�«d*
عّممت املتحّدثة باسم شرطة إسرائيل للوسط العربّي، 
وصلت  ــالم،  اإلع وسائل  على  بياًنا  الّسمري،  لوبا 
نسخة عنه إلى صحيفة ”حيفا“، جاء فيه: ”انتهت 
الّشرطة من إستعداداتها ملوكب مسيرة طلعة العذراء 
في حيفا، يوم األحد القريب (10.04) بني الّساعات 
رجال  من  معزّزة  قــوّات  أّن  حيث   ،19:30-16:00
الّشرطة وحرس احلدود سينتشرون على طول خط سير 
املوكب وعلى الّتقاطعات املرورّية وذلك للحفاظ على 
سالمة احملتفلني، وكذلك لتنظيم حركة الّسير واملرور».

وتابعت الّسمري: «هذا ومع تقّدم سير املوكب سيتّم 
كال  من  الّثانوّية  واملداخل  الّشوارع  من  عدد  إغــالق 
ا مع تقّدم املسيرة.  االّجتاهني، وسيتّم فتحها تدريجّيً
غوريون،  بن  دور،  عني  همچنيم،  الشوارع:  وتشمل 
هچيفن، هبارون هيرش بني مقطع شدروت بن غوريون 
وأللنبي، ستيال ماريس. مع العلم بأّن املوكب سينطلق 
مار  كنيسة  الالتني في عني دور وحّتى  كنيسة  من 
وبسبب  ذلك  كل  وإلى  ماريس.  ستيال  في  إلياس 
الّسائقني  إلى  نتوّجه  املتوّقعة  املرورّية  االختناقات 
الّشوارع.  هذه  إلى  الوصول  وجتّنب  االستعداد  بطلب 

موّضحني لسّكان حيفا بأّنه سيتّم العمل وفق بعض 
الّتغييرات في مسالك وطرقات سير ومرور حافالت 
خالل  بعضها  وإلــغــاء  و»املطرونيت»،  العام  الّنقل 
لبّدالة  باالستفسارات  الّتوّجه  يوصى  ولذلك  املسيرة، 

شركة «إيجد» للمواصالت العاّمة».
وأضافت الّسمري: «كذلك، لن يسمح بوضع أكشاك 
بيع متنّقلة وسيتّم منع بيع املشروبات الروحية أثناء 
مظاهر  من  مظهر  بأّي  تسمح  لن  والّشرطة  املسيرة، 
العنف، وستتصرّف بحزم مع كّل من تخّول له نفسه 

ّية أو بتصرّف عنيف». القيام بأعمال جنائ
احليفاوّيني،  غير  احملتفلني  من  الّشرطة  وطالبت  هذا 
اجلمهور  طالبت  كما  العام.  الّنقل  وسائل  باستقالل 
بأّي  االشتباه  لدى  الّشرطة  وإخطار  الّتام،  التيّقظ 

شخص أو غارض ما. 
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يسّميها  كما  أو  الكرمل،  ــدة  ســّي ــذراء  ــع ال طلعة 
احمللّيون في األرض املقّدسة دورة العذراء، هي تقليد 
الكرمل.  سّيدة  ملرمي  خاّصة  ّية  روحان اكتسب  شعبّي 
األولى  العاملّية  احلرب  إلى  يعود  اّلذي  الّتقليد  هذا 
عام 1914، ألّن األتراك طلبوا من رهبان دير «سّتيال 

ًيا خالل  مارس» على جبل الكرمل، إخالء الّدير نهائ
ثالث ساعات بسبب غارات جوّية ستتعرّض لها حيفا 
الرّهبان ألخذ كّل األشياء  احللفاء، فاضطّر  قوّات  من 
العذراء  متثال  وحفظوا  استطاعتهم،  بقدر  الّثمينة، 

إلى  وأنزلوه  القربان،  بيت  مع  الّدير،  في  كان  اّلــذي 
كنيسة الرعّية في ساحة باريس اليوم.

ويعتبر االحتفال بطلعة العذراء سّيدة الكرمل مناسبة 
واجلليل  حيفا  سّكان  من  ــوف  األل ملشاركة  سعيدة 
العذراء  مــرمي  بتكرمي  املقّدسة  األرض  أنحاء  وسائر 

سّيدة الكرمل.
إذ  عاًما،  ثمانني  من  أكثر  إلى  املسيرة  هذه  وتعود 
اجليش  طلب  ــى،  األول العاملّية  احلرب  انتهاء  فور  أّنه 
التركي في حينها أن يقوم الرهبان الكرمليني بإخالء 
الدير على قمم الكرمل خالل ثالث ساعات، فقاموا 
 300 أكثر من  الى  يعود عمره  الذي  التمثال  بنقل 
عام، الى كنيسة مار يوسف لالتني الواقعة في البلدة 
يقوموا  أن  احلرب  انتهاء  فور  الرهبان  وقــرّر  التحتا. 
مبسيرة تراتيل عودة إلى الدير في الكرمل، ليشكروا 
العذراء على حمايتهما ألبناء املدينة في فترة احلرب.

يتّم نقله في مسيرة  العذراء الذي  ويذكر أّن شخص 
الراهب لويجي بوجي  العذراء هو من تصميم  طلعة 
وهو نسخة طبق األصل لشخص العذراء األصلي اّلذي 
يبقى بالكنيسة خوًفا لوقوع أضرار له، وقد قام الفّنان 
اإليطالي إميانويللي رييدا عام 1932، بوضع بعض 

اإلضافات على شخص العذراء األصلي.
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 «bł  WLN�  w¼  ÷d*«  qO�UHð”  ∫Êu�Š  ‰ULł  Æœ
 5MOF�«  h×�  qLA¹  Íc�«  w½UL�'«  h×H�«Ë
 v²Š  Wł—b�«  fHMÐ  rN�  5²zd�«Ë  …d−M(«Ë  n½ô«Ë
 s�  p�–  bFÐ  i¹d*«  …U½UF�  Èb�  rOI½  Ê«  lOD²�½
 «bł  …œËb×�  w¼Ë  W¹d³�*«   U�u×H�«  ¡«dł«  sJL*«
 complete  qLA¹  h×H�U�  ¨W�U(«  Ác¼  w�  «bł
  I G E  qLA¹Ë ¨Âb�«  U¹öš W³O
dð –  blood count
 TOTAL I  —UB²šUÐ  Ë«  immunoglobulin e
 Æ«bł  …œËb×�  W¹d³�*«   U�u×H�«  WLO�  sJ�Ë  ¨G E
 lC½  YOŠ  W¹bK'«   U�u×H�«  ¡«dłUÐ  ÂuI½  p�–  bFÐ
 i¹d*« bKł vKŽ WOÝU�(« vKŽ  U¦ŽU³K�  «dC×²��
 œ«u*« Ác¼ ešuÐ ÂuI½Ë s¹bOK� ÍuKF�« r�I�« w� …œUŽË
 UM¹b� ÊuJ¹ WIO�œ 30 – 20 ‰öšË dÐôUÐ nOHÞ qJAÐ
  U¦ŽU³�«  ÁcN� WOÝU�(« s� w½UF¹ ÊU
 U� «–«  »«u'«
 w¹dz«œ —«dLŠ«Ë Íe
d� ŒUH²½« —uD²¹ –« UNM� ¡e' Ë«
 ¨UNM� WOÝU�(« s� œdH�« w½UF¹ Íc�« œ«u*« l{u� w�
 WFÞU�  dOž  W−O²M�«  ÊuJð  U�bMŽ   ôU(«  iFÐ  w�Ë
 SPECIFIC I  vL�¹  Íd³��  h×�  ¡«dł≈  lOD²�½
 i g e œUC*« WOL
 fOI½ Ê« lOD²�½ UM½« ÁUMF� U0  G E
 ÆÁœułË w� pA½ Íc�« WOÝU�(« vKŽ YŽU³�UÐ ’U)«
 w²�«  ÃöF�«   UO½UJ�«  ”—b½  ¨hO�A²�«  r²¹  U�bMŽË
 UNOKŽ o³DM¹ v�Ë_« WKŠd*«Ë WHK²�� qŠ«d� s� ÊuJ²ð
 UM½« Í« ÆÃöŽ —UDM� s� dOš W¹U�Ë r¼—œ wÐdF�« ‰uI�«
 ÊU
 «–« WOÝU�(« sŽ  U¦ŽU³�« sŽ i¹d*« œUFÐSÐ ÂuI½
 XO³�«  YF�  WOÝU�(«   ôUŠ  w�  ö¦�  ¨ÊUJ�ùUÐ  p�–
 `BM½Ë  ¨œU−��«Ë  XO³�«  s�  dzU²��«  W�«“SÐ  `BM½
 ‰UšœSÐ  `BM½Ë  WÐ—UI²�   «d²HÐ  ný«dA�«  dOOG²Ð
 YŽ  W�U¦
  s�  qKIð  ‚dD�«  Ác¼Ë  ¨¡«uNK�   UOHB�

 sŽ v{d*« ÃöFÐ ÂuI½ UC¹√ Æ«bł …dO³
 Wł—bÐ XO³�«
 ?�«  Êô  antihistamine  vL�ð W¹Ëœ√ rNzUDŽ≈ o¹dÞ
 U¹ö)« s� “dHð w²�« WOÝUÝô« …œU*« w¼ histamine

Æ“WOÝU�(« ÷«dŽ√ V³�ðË mast cell WM¹b³�«
÷«dŽ_« s� nH�ð W¹Ëœ√

 ‰ULł  Æœ  ‰U�  ¨ÃöF�«  w�  W�b�²�*«  W¹Ëœú�  W³�M�UÐ
 w²�«  W¹Ëœ_«  Ác¼  s�  …dO³
  WŽuL−�  p�UM¼”  ∫Êu�Š
 qO³Ý  vKŽ  …dO³
  Wł—œ  v�≈  ÷«dŽ_«  s�  nH�ð
 Steronase¨  Telfast¨ Aerius¨  ¨dB(«  ô  d
c�«
 nH�ðË «bł WFłU½  W¹Ëœ_«  Ác¼Ë U¼dOžË ¨Zyllergy
 Æ¡UHA�«  v�≈  ÍœRð  ô  sJ�  …dO³
  Wł—bÐ  ÷«dŽ_«  s�
 WŽd�Ð  eOL²ð  Steronase¨ Telfats  UNM�Ë  W¹Ëœ_«
 WO³½U'«  —UŁü«  Â«bF½UÐ  U³¹dIðË  ¨WŽU−M�«Ë  dOŁQ²�«
 s¹bIF�«  —«b�  vKŽ  qLF²�ð W¹Ëœ_«  ÁcN�  V³��«  «cN�Ë

Æs¹dOš_«
 …œU� vKŽ Íu²%  UIAM²�� v{d*« ¡UDŽ≈ r²¹ UC¹√
 nH�ð UC¹«  UIAM²�*« Ác¼Ë ¨steroids bOzËdO²��«
 w²�«  UC¹√ œ«u*«  Ác¼Ë VðQ²*«  wH½_« »UN²�ô«  …bŠ s�
 qLF²�ð  histamine  Ë   steroids  UIÐUÝ   d
–
 antihistamine   ?�«  WŽU$  V³�Ð  ÆuÐd�«   ôUŠ  w�
 s�  X×³�√  bI�  ¨W¹Ëœ_«  ÁcN�  WO³½U'«  —UŁü«  Â«bF½«Ë
 s¹bIF�«  —«b�  vKŽ  «—UA²½«Ë  ôULF²Ý«  W¹Ëœ_«  d¦
√

Æs�e�« s� s¹dOš_«
 …œb×�  œ«u*  WOÝU�(«  s�  i¹d*«  …U½UF�  W�UŠ  w�
 WHK²�� œ«u� 5  v²ŠË …bŠ«Ë …œU� 5Ð WOLJ�« YOŠ s�
 tMIŠ o¹dÞ sŽ p�–Ë rOFD²�« i¹d*« ¡UDŽ≈ sJL*« s�
 qO¾{ eO
d²Ð W¹«b³�« w� WOÝU�(« vKŽ W¦ŽU³�« œ«u*UÐ
 WOÝU�(«  vKŽ  W¦ŽUÐ  …bŠ«Ë  …bŠuÐ  v²Š  ”UI¹  ¨«bł

 …d�  W¹«b³�«  w�  UO−¹—bðË  ¨one allergic unit
 Ÿu³Ý«  20  bFÐË  WOLJ�«  Ác¼  l�—  lOD²�½  UOŽu³Ý«
 U� v�« qB½ v²ŠË dNA�« w� …bŠ«Ë …d� sI(UÐ ÂuI½
 nB½Ë  5²MÝ  …b*  WOÝU�Š  …bŠË  500 –  300  5Ð
 %70  »—UI¹ U� qB¹ W�U(« Ác¼ w�Ë  «uMÝ 3  v²Š
 qL×²�« …—b� s� Wł—œ v�≈ v{d*« s� Ë« 5LFD*« s�
 œułË l� g¹UF²�« v{d*« lOD²�¹ YOŠ ¨tolerance
  U�öŽ  d¹uDð  ÊËœ  s�  WOÝU�(«  vKŽ   U¦ŽU³�«
 5ÝU�(« v{d*« vKŽ o³DM¹ UC¹√ d�_« «c¼ Æ÷d*«
 sJ�  ¨◊d�e�«Ë  dOÐUÐb�«Ë  q×M�«  q¦�   «dA(«  hIF�
 U�  v�«  ‰u�u�«  v�«  «u³B½  YOŠ  ¨nK²�ð   «bŠu�«
 dL²�¹Ë   «dA(«  rÝ  s�  Â«dž  ËdJO�  100  »—UI¹
Æp�– s� d¦
« v²Š  ôU(« iFÐ w�  «uMÝ 5 rOFD²�«
 «c¼ bFÐ v²Š ¨q×M�« hš_UÐ ¨ «dA(«  ôUŠ w� sJ�
 ¨5LFD*« s� % 15 – 5 5Ð ÕË«d²ð W³�½ vI³ð rOFD²�«
 W�UŠ w� …dDš v²Š Ë« WOzeł ÷«dŽ√ s� Êu½UF¹ s2
 s�  w½UF¹  i¹d�  q
  V³��«  «cN�Ë  ¨hIFK�  rN{dFð
 ¨5�UM¹—œô«  …œU�  WMI×Ð  œËe¹   «dA×K�  WOÝU�(«
 ‰UHÞú� WMIŠ p�UM¼ EpiPen  vL�ð WOJOðU�uðË« WMIŠ
  ôu
QLK� WOÝU�(« ÷«dŽ√ Ê√ U0Ë Æ5G�U³K� WMIŠË
 „ULÝ_«  W�UšË  WOÝU�(«  ◊d�  W�UŠ  v�≈  qBð  b�
  «d�J*«Ë   U¹“uK�«Ë  o²�H�«Ë  W¹d×³�«  t
«uH�«Ë
 v{d*«  UC¹√Ë  ¨ UODM(«  ¨iO³�«Ë  VOK(«Ë  Èdš_«
 ÊËœËe¹   ôu
Q*«  ÁcN�  WOÝU�(«  s�  Êu½UF¹  s¹c�«
 ¡UO�Ë√Ë  v{d*«  nOI¦ð  r²¹Ë  EpiPen  WMI(«  ÁcNÐ
 WMI(«  ‰ULF²Ý«  WOHO
  ‰uŠ  ‰UHÞ_«  W�UŠ  w�  —u�_«

 Æ·Ëdþ Í« w�Ë
 W�UŠ  w�  UC¹√  ¨WOH½_«  WOÝU�×K�  W³�M�UÐ  U½d
–  UL


  ôu
QLK� WOÝU�(« W�UŠ w� Ë«  «dA×K� WOÝU�(«
  ôUŠ  w�Ë  antihistamine  W¹Ëœ_«  UC¹√  qL²�½
 Ë«  »u³Š  qJAÐ  steroids  ?�«  UC¹«  qLF²�½  WMOF�

 ÆsIŠ qJAÐ
 sJ1  ôË  WOÝU�(«  V³�ð  W¹Ëœ√  Â«b�²Ý«

WMOF�  UłöŽ w� UNMŽ ¡UMG²Ýô«
 WO�U{« WŽuL−� XOIÐ” ∫t¦¹bŠ Êu�Š ‰ULł Æœ lÐUðË
 W�U(«  Ác¼  w�  hO�A²�«Ë  ¨W¹Ëœú�  WOÝU�(«  w¼Ë
 iFÐ  w�Ë  ÷d*«  qO�UHð  cš√  o¹dÞ  sŽ  ÊuJ¹
 WOKLŽ  Íd$  ¨¡«ËbK�  qz«bÐ  p�UM¼  sJð  r�  «–«   ôU(«
 ÂuI½  «c�UÐ ¡«Ëb�« «c¼ i¹d*« ÃU²Š« «–«Ë ÍbKł h×�
 Íd$Ë vHA²�*« w� ’Uš r�� w� i¹d*«  l{uÐ
 v²ŠË  UŽUÝ WFCÐ dL²�ð b� WF¹dÝ rOFDð WOKLŽ t�
  ôU(« rEF� w� i¹d*« lOD²�¹ U¼bFÐË ÂU¹« WFCÐ
 ¨tolerance œuF²�« W�UŠ sJ�Ë —UIF�« «cNÐ ÃöF�« wIKð
 i¹d*«  sŽ  ¡«Ëb�«  n�u¹  U�bMF�  WK¹uÞ  …d²H�  vI³ð  ô
 UÝU�Š lOÐUÝ« v�≈ ÂU¹«  s� ÕË«d²ð b� …d²� bFÐ œuF¹

 Æ—UIF�« p�c�
 Ë√  …dD�I�«  œ«u� Ë√  W¹Ëœ_« s� Èdš√ WŽuL−� p�UM¼
  U�u×H�«  w�  UNKLF²�½  w²�«  qO¦L²�«  vL�ð  U�  œ«u�
 U�bMŽË  MRI  ?�«Ë  CT  WOI³D�«  WFý_U
  WOŽUFýù«
 ÁcN� q¹bÐ p�UM¼ fO�Ë œ«u*« ÁcN� UÝU�Š i¹d*« ÊuJ¹
  i¹d*«  ¡UDŽSÐ  ÂuI½  W�U)«   ôU(«  Ác¼  w�  œ«u*«
 ·d²F� ‰u
uðËdÐ V�Š h×H�« ¡«dł≈ q³� steroids

Æ“WKLF²�*« …œU*« V�Š W�UŠ qJ� UO�Ëœ tÐ
 WŽUM*«  “UNł  ÷«d�√  w�UB²š«  ¨Êu�Š  ‰ULł  Æœ™
 ¨Δ—«uD
« VÞË WOMÞU³
« ÷«d�_« w�UB²š«Ë WOÝU�(«Ë

ÆUHOŠ w� ÂU³�— vHA²�� w� WOÝU�(«Ë WŽUM*« bNF�

 œUF�≈ V�� ∫Êu�� ‰UL	 Æœ WO
U�(«Ë W�UM*« “UN	 ÷«d�√ w�UB��«
ÎUMJ2 p�– ÊU� «–« WO
U�(« vK� �U��U��« s� i�d*«

 • ný«dA
« dOOG²Ð `BM½Ë ¨œU−�
«Ë XO³
« s� dzU²�
« W
«“SÐ `BM½ XO³
« YF
 WOÝU�(«  ôUŠ w�
“¡«uNK
  UOHB� ‰UšœSÐ `BM½Ë WÐ—UI²�  «d²HÐ

“UHO�” q�«d*
الــّدورات  قسم  نّظم  عــام،  كــّل  في  كما 
ــرّي  ــي ــي املــرَكــز اجلــمــاه ــات ف ــدّي ــوي ــّن وال
اّلتي  يع  الرّب لعطلة  فّعالّيات  احلليصة، 
من  ألطفال  نيسان،  و7   4 بني  ما  متتّد 

سّن الرابعة وحّتى 10 سنوات.
املرّكزة  بإشراف  القسم  عمل طاقم  وقد 
وتنظيم فّعالّيات  بناء  على  فضل،  وفاء 
يوم  ــرنــامــج،  ــب ال افــُتــتــح  ــد  وق متنوّعة. 
وموسيقّية،  إبداعّية  االثنني، بفّعالّيات 
بتفعيل  الّدمى  مسرح  بعرض  واختتم 
الّناصرة،  من  منادرة  محّمد  املمّثل  من 
من  ومشارًكا  مشاركًة   90 نحو  بحضور 

األّمهات واألطفال. 
ساحة  في  املسرحّية  استضافا  بشكار  وجميل  يسرى  أّن  يذكر 

منزلهما، الذي متّيز بجّو رائع وبترحاب كبير.
ّية مدرسة ”عبد  ابتدائ الفّعالّيات احتفال كبير في ساحة  وتخّلل 
الرّحمن احلاج“ الرّسمّية، بالّتعاون مع قسم الّثقافة البلدّي. حيث 

ـ“كونغ فو“ الّتابع للمركز ولفرقة اإليقاع  جرى خالله عرًضا لفريق ال
والغناء من قسم دورات األطفال. 

وال بّد من اإلشادة بالّدور الفّعال ألهالي األطفال اّلذين يدعمون هذه 
الّنشاطات ويتابعون أطفالهم من خالل حضورهم واّتصاالتهم والّثناء 
على ما ينظمه املركز من أجل رفاهية وإثراء أطفال احلّي، كما ال بّد 

من اإلشادة بالّدور الهام ملديرة املرَكز نسرين مرقس.
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åUHO�ò q�«d*
الّطيفنة  أجهزة  أكثر  من  واحــًدا  «رمبام»  مستشفى  في  اء  األطّب استقبل 
تقّدًما في العالم. وّمت احلصول على هذا اجلهاز من ِشركة «جنرال إلكتريك»، 
تكنولوجيا  مجال  في  العالم  في  ــاء  األطــّب خيرة  من   40 نحو  بحضور 
الّتصوير اإلشعاعي والّطيفي. وتستخدم في هذا اجلهاز عّدة طرق للفحص 

اإلشعاعي والّطيفي اُحملكم.
وّمت تطوير بعض أقسام هذا اجلهاز في مرَكز الّتطوير الّتكنولوجي في طيرة 

ة.   الكرمل، وحظي مبوافقة مديريّة العالجات األمريكيّ



من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  

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

فريكة من نخلة.  طبيعيّة ���� ومفيدة ���� ، وزاكية ���� 
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…UO(« rFÞ ≠ôu�U�u� WO�UF� w� qz«Ëô« ÊËezUH�«Whirlpool W�—U�  U−²M� vKŽ …b¹bł WKLŠ oKDÔð  «d²J�«

 s� ånOý e½uO³�UAðò VIKÐ “uH¹ W³½«dš ‰UC½  W³łË 800 ‚Ëcð bFÐ
tO�U� tO�U� WŽuL−� WJ³A�« ŸËd� q� w� nOEM²�« œ«u� vKŽ Trade≠in WKLŠ w� ACE WJ³ý

 XO³�  WÐUA�«  Ã«Ë“ô«  dOC%Ë  ¨…bOF��«   U³ÝUM*«Ë  ”«d???Žô«  rÝu�  »«d??²??	«  l??�
 WOzUÐdNJ�«  «Ëœô« q�Ë ÊdH�« ¨Êu×B�« W¹öł ¨ ôU�G�« ¡«dA� …U−(«Ë ¨WOłËe�«
 œö³�«  w�  Whirlpool  W�—U*  …bOŠu�«  …œ—u²�*«  ¨«d²J�«  W�dý  oKDÔð  ¨  W¹—ËdC�«

Æ…eO2Ë W
Uš WKLŠ
 s�  ôU�G�« Ë Ê«d�ô« ¨Êu×B�«  ôU�ž WKOJAð s� Íd²A¹ s� q� WKL(« —UÞ« w�
 W�UH�   «uMÝ 5  v�«  W�U{ôUÐ  °W¹b¼  ÂUFÞ ◊öš vKŽ qB×¹  Whirlpool  W�—U�

ÆjI� qJOý 199 W�U{UÐ
  «Ëœô«  “U²9Ë  ¨r�UF�«  w�  …b??z«d??�«  WOzUÐdNJ�«   «Ëœô«  W−²M�  w¼  Whirlpool
 u¼Ë UN�U�«  U�b¼ XF{Ë Whirlpool  W�—U� ÆW½U�ô«Ë WO�UF�«  …œu'UÐ WOzUÐdNJ�«
 WÝU(«  WMOIð  ‰ö??š  s�   UÞuGC�UÐ  ¡wK*«  …UO(«  j/  l�  výUL²ð  …eNł√  ÃU²½«
  U�−*«  qCHÐ  ¨W??ÝœU??�??�«  W??ÝU??(«  WOMIð  “U??²??9Ë  ¨UNðU−²M0  …d??�u??²??*«  W??ÝœU??�??�«
 d�u²�  VÝUM*«  qOFH²�«  Z�U½dÐ —UO²š«  vKŽ …—bI�UÐ   ¨WOzUÐdNJ�«   «ËœôU??Ð  …œułu*«

ÆW	UD�«Ë X	u�« rJOKŽ
 ΔUÐdNJ�«  XO½«uŠ  w??�Ë  WOzUÐdNJ�«   «Ëœô«   UJ³ý  q�  w�  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«
 W¹—UÝ  W¹b¼  ÂUFD�«  ◊öš  WKLŠ  Ê«  d�cÔ¹  ¨œö³�«  ¡U×½«  lOLł  w�  …dA²M*«  …—U²�*«
 W¹—UÝ  W�UH�   «uMÝ  5  ?�«  WKLŠË  ¨ÊËe�*«  –UH½  v²Š  Ë«  27.4.2016  v²Š  ‰uFH*«

30.4.2016 v²Š ‰uFH*«

 q??z«Ëô«  s¹ezUH�«  sŽ  Ÿu³Ýô«  «c¼  qOz«dÝ«  ôu�≠U�u�  W�dý  XMKŽ«
 5JKN²�*« XŽœ U¼—UÞ« w� w²�«Ë …UO(« rFÞ≠ ôu�U�u� WO�UF� w�
 WOKŽUHð WO�U²O−¹œ WO�UF� ‰öš s� ôu�≠U�u� l� rNðUE( W�—UA�

Æ…dO¦½ WO½«bO�  UO�UF� w� w�Ë
 ¨rO¼«dÐ« bLŠ« UDŽ ¨ÍdBŠ bLŠ« ∫r¼ tO�dðË ¡«dý rzU�IÐ ÊËezUH�«

ÆbOFÝ bLŠ«Ë bðË dLŽË ¡¡ô¬ ¨5ÝU¹ qOŽULÝ« ¨”U³Ž Âd�
 ø“uH½Ë WO�UFH�« w� „—UA½ nO�

w??½Ëd??²??J??�ô« W??O??�U??F??H??�« l??	u??� v????�≈ ‰u???šb???�« u???¼ t??K??F??� U??M??O??K??Ž U???� q???�
Øh t t p ∫ Ø Ø w w w Æ c o c a c o l a m o m e n t s Æ c o Æ i l

 Ê√ ÊU??J??�ùU??Ð p??�– ‰ö??š s??�Ë ôu??�≠U??�u??� l??� WE×K�« …—u???
 l???�—Ë 
 p�c� ÆWLO	 ez«u−Ð “uH�«Ë ôu�≠U�u�  UE( WÞ—Uš vKŽ «u×³Bð
 WFÐU²�Ë ¨rNðUE( W�—UA* rNðuŽœË ¡U	b
_« W�—UA� ÊuFOD²�ð

 Æôu�≠U�u� l� …dO¦*« WO�UFH�« W�U	≈  l	u�
 w�  U¼Ëb&  Ê√  ÊUJ�ùUÐ  WO�UFH�«  ‰u??Š  WO�U{≈  qO
UHðË   U�uKF�
Coca≠  ∫WOÐdF�«  WGK�UÐ  ôu??�≠U??�u??�  ???Ð  W??
U??)«  „u³�OH�«  W×H


Cola as7ab

 s� ‰œU½ ¨ÁUÞ¨ nOý 600 5Ð ¨dNý« WFÐ—ô X�«œ  U��UM� bFÐ
 WŽuL−�   UJ³ý  ŸËd�  w�  ÊuKLF¹  s¹c�«Ë  œö³�«  ¡U×½«  lOLł
 u¼Ë ” nOý e½uO³�UAð ” VIKÐ ezUH�« —UO²š« - “tO�U� tO�U�”

 Æ—UG*« W¹d	 s� ©U�UŽ 27 ® W³½«dš ‰UC½
 dOC×²Ð «u�U	  ¨  WOzUNM�«  WKŠd*«  v�«  «uK¼Qð  s¹c�«  ÊuIÐU�²*«
 l�  ezUH�«  Z¹u²ð  -  WIÐU�*«  ¡UN²½«  l??�Ë  dŠ  »uKÝUÐ  W³łË
 X½U�  WKŠd�  q�  w??�Ë  ¨W��UM*«  …d²�  ‰«u??Þ   Æ…e??zU??H??�«  W³łu�«
 ¨5��UM²*«  —UO²š«  -  ÂU??N??*«  Ác??¼  V�ŠË  WHK²��  ÂUN�  „UM¼
 dOž ÂUš œ«u� s�  U³łË ¨WO�UD¹« WNJMÐ  U³łË dOC% UNM�Ë
 v�« «uK
Ë s¹c�« ÊuIÐU�²*« ÂU	Ë Æ U³łu�« s� U¼dOžË W�u�Q�
 5½Ë— ∫ s� W½uJ� WM' ÂU�«  U³łu�« dOC×²Ð WOzUNM�« WKŠd*«
 ÂUŽu½  WŽuL−*«  ÂUŽ  d¹b�  ¨tO�U�  tO�U�  WŽuL−�  p�U�  ¨wM�U½
 Âuð “nOý d²ÝU*«“Ë wŠ«—e� dO½ WŽuL−*« nOý ¨ÊU�dLO�ð

Æf½«d�
 tOKO�  s�  W½uJ�  X½U�Ë  W³½«dš  ‰UCM�  X½U�   …ezUH�«  W³łu�«
 ¨rŽU½ ÂËdH*« ·Ë—U)« r×KÐ …uA;«Ë “WOM�« W³J�«” l� dI³�«
 ÆqÐ«u²�«Ë d³J�«   U³½ ¨lI� ¨uOýU� .d� ¨w�uý w{—« ozU	—
 qOJAð  vKŽ  ÊöLFOÝ  ¨w??Š«—e??�  dO½  WŽuL−*«  nOýË  ezUH�«

Æ…b¹b'« ÂUFD�« WLzU	 w� lÝ«u�« —uNL−K� W
Uš W³łË

 —UÞ« w� UNOJKN²�� …QłUI0 ACE WJ³ý dL²�ð
 ÷dFðË  ¨  UN²IKÞ√  w²�«  Trade≠in  ?�«   öLŠ
 œ«u???� v??K??Ž W??K??L??Š s???zU???Ðe???�« v??K??Ž Ÿu???³???Ýô« «c????¼

ÆnOEM²�«
 œ«u* W1b	 WMOM	 dC×¹ s� q� WKL(« —UÞ« w�
 °W¹b¼  nOEMð  œ«u??�  W??�“—  vKŽ  qB×¹  nOEMð
 s¹b¹ö�  Êu??ÐU??
   «u??³??Ž  Àö???Ł∫  qLAð  W??�“d??�«
 d²KK� 750 Êu×B�« qO�G� ÊuÐU
 ¨d²KK� 500
 q�  d²KK�  750  ÃU??łe??�«  nOEM²�   «u??³??Ž  ÃË“Ë

Æ…u³Ž
 ‰u??B??(«  s??J??1Ë  ¨q??J??O??ý  32.70  W??¹b??N??�«  WLO	
 w�  …dA²M*«  WJ³A�«  ŸËd??�  q??�  w??�  W¹bN�«  vKŽ
 7.4.2016  a¹—Uð s� p�–Ë ¨ÈdI�«Ë  «bK³�« q�

ÆÊËe�*« –UH½ v²Š Ë« 13.4.2016 a¹—Uð v²Š
  WŽuL−�  XIKÞ«  …dOšô«  lOÐUÝô«  w�  t½«  d�c¹
 X	ô  w??²??�«Ë  WNÐUA�   ö??L??Š  u??³??¹œu??ðË«  ACE
  öL(«  Ác??¼  5??Ð  s??�  ¨  sJOKN²�*«  ÊU�×²Ý«
 ‘Ëœ  ”Ëƒ—  ¨W??O??łU??łe??�«  ”ËR???J???�«  q??¹b??³??ð  ∫
 dzU²Ý q??¹b??³??ð ¨W??×??¹d??�« Ÿ“u???� ¨w??�U??I??� ¨ÂU??L??(«

ÆU¼dOžË ¨ÂUL(«

“UHO�” q�«d*
والّثقافي،  الفّني  الّتراثي  للّتثقيف  سرد  جمعّية 
واملدرسة  الّشاعرة  ــادرة  ــب مب  2006 عــام  أقيمت 
هيئتها  تترّأس  واّلتي  منصور،   – بشارة  ليليان 
إحياء  أعيد  ــام  ع نصف  نحو  وقبل  اإلدارّيــــة، 
اإلنتاجّي  بالّتعاون مع اإلطار  فّعالّيات اجلمعّية، 
إليه بشكل شخصي  بادر  واّلــذي  إنتاج“،  ”غير 
أنتج  حيث  نــّحــاس،  أميــن  والكوميديان  املمّثل 
للكبار  املسرحّية  األعمال  من  العديد  إطــاره  في 
والّصغار بشكل مستقّل؛ وّمت تبّني جميع األعمال 
مساحة  خلق  أجل  من  ”سرد“  جمعّية  قبل  من 
في  القائم  اجلمعّية  ومقّر  الفّني،  لإلنتاج  أكبر 
شارع ”سانت لوكس“ 5 (مرَكز ”مساواة“) واّلتي 
ــورشــات  وال للمراجعات  كغرفة  أيًضا  ُتستخدم 

والعروض الّصغيرة. 
قامت جمعّية «سرد» خالل األشهر األخيرة  بعروض  
مسرحّية للكبار والّصغار في عّدة بلدات، حيث 
من  «نقطوطة»،  املُمسرحة  للقّصة  عرضان  أقيم 
إعداد وتقدمي املمّثلة فداء زيدان في مقّر اجلمعّية، 
حيفا  من  واألهالي  األطفال  من  العديد  حضرهما 
على  مشّددين  كبير،  بشكل  وتفاعلوا  وخارجها، 
إلى  تهدف  اّلتي  العروض،  من  الّنوع  هذا  أهمّية 
ترفيهّية  ــات  أوق لتقضية  لألهل  املجال  إفساح 

وتثقيفّية مع أطفالهم. 
وفي نطاق العروض اخلارجّية،  ّمت عرض مسرحّية 
في  الّثقافّية  السّلة  ضمن  الطنبوري»  «حــذاء 
الرّملة ويركا ويافة الّناصرة؛ كما ّمت تقدمي عروض 
لعرض أمين نّحاس «فارقة معاي» – «ستاند أب» 

كوميدي - في حيفا وشفاعمرو والرّامة، وتزامًنا 
أقيم عرضان ملسرحّية «ِاملحقة «،  األم  مع عيد 

من متثيل لنا زريق، في عيلبون ودير حّنا. 
للّطاقات  املجال  إلفساح  ســرد  جمعّية  تسعى 
ّي، من خالل بناء  واملبدعني لإلنتاج املسرحي والفّن
شراكات مع جهات مختلفة والّتعاون مع املبادرين 
مسرحّية  فنّية  مبشاريع  القيام  أجل  من  والفّنانني 
في عّدة أماكن والّسعي نحو تطوير املشهد الفّني 
والّثقافي احمللي، ومن ضمن املشاريع املستقبلّية 
للّصغار  مسرحّي  تعليم  دورات  إقامة  القريبة 
صيفي  ومخّيم  احلـــارات،  مسرح  بناء  والكبار، 

فّني لألطفال.
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“UHO�” q�«d*
ّية،  أثارت الّندوة اّلتي عقدتها جمعّية الّثقافة العرب
ومؤّسسة  الِفَلسطينّيني  الكّتاب  اّحتاد  مع  بالّتعاون 
مساء  حيفا،  مدينة  في  والفنون  للّثقافة  ”األفق“ 
”الّنص  مــوضــوع  ــول  ح  ،30/3/2016 ــاء  ــع األرب
الّتجربة والوجهة“، قضّية   – الِفَلسطينّي  املسرحي 
ُسبل  خصوصّيته،  الِفَلسطينّي،  املسرحّي  النّص 
تطويره وتقّدمه، والعقبات اّلتي تواجه تطوّر املسرح 

الِفَلسطينّي عاّمًة والّنص املسرحي خاّصًة. 
شارك في هذه الّندوة الكاتب املسرحّي والفّنان عفيف 
والفنون؛  للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  مدير  شليوط، 
املخرج املسرحّي أديب جهشان واملمّثل صالح بكري، 
وحاورت املشاركني في الّندوة اإلعالمّية أسماء عزايزة. 
ناشد الكاتب املسرحّي عفيف شليوط  كّل َمن يكتب 
أو يتحّدث عن الّنص املسرحّي الِفَلسطينّي أن يّطلع 
يصدر  أن  قبل  ويقرأها  املسرحّية  الّنصوص  على 
بشكل  وقالها  الّنصوص،  تلك  بحّق  اجلائرة  األحكام 
واضح ال يقبل الّتأويل أّنه ليس من حّق أّي شخص 
أن يصدر أّي  حكم بحّق الّنص املسرحّي احملّلي قبل 
عن  الُبعد  كّل  بعيد  هو  الّتصرّف  فهذا  يقرأها،  أن 
املوضوعّية وأسس البحث العلمّي األكادميّي، فكفانا 
عامله  في  مسرحّي  كّل  يعيش  أن  وكفانا  عفوّية، 
اخلاص، ال يريد أن يّطلع على ما ينتجه اآلخرون أو 

يسمع ما يقولون أو ال يقرأ ما يكتبون. 
املسرحّية،  جتربته  عن  جهشان  أديب  املخرج  وحتّدث 

مسرحنا  تواجه  اّلتي  والّصعوبات  العقبات  وعــن 
بألف  احملّلي  املسرحّي  الّنص  أّن  أّكد  لكّنه  احمللّي، 
إخراجي  ”بعد  ــر  تــأّث حالة  ــي  ف ــو  وه فأعلن  خير، 
ملسرحّية ”ذاكرة“ للكاتب سلمان ناطور، أستطيع أن 

أموت وأنا مرتاح“. 
كما حتّدث املمّثل صالح بكري ُمشيرًا إلى أّنه لدينا  
واألمر  مسرحّية،  حركة  توجد  وال  مسرحّية  ظواهر 
مرتبط بعّدة عوامل، فقال إّن الّثقافة املسرحّية غير 
متأّثرة لدينا مثل شعوب أخرى مثل الّشعب اليوناني 
اّلذي كان املسرح جزًءا من حضارته وثقافته، وكذلك 
ّية عاّمًة.    األمر مع الّشعب اإلجنليزي والّشعوب األوروب
ماذا  احلــوار:  خالل  شليوط  عفيف  الكاتب  وتساَءل 
الّنص  دعــم  أجــل  من  املسرحّية  املؤّسسات  فعلت 
املسرحي احملّلي وتشجيع الُكّتاب للكتابة للمسرح، 
أسوًة  املسرحّية  للكتابة  ورشات  ُتقام  ال  ملاذا  وقال: 
مسابقات  ُتقام  ال  وملــاذا  العالم،  في  أخرى  مبسارح 
إنتاج  يتّم  ال  ــاذا  ومل املسرحي،  الّتأليف  مجال  في 

مسرحّيات تأليف محلّي من قبل بعض مسارحنا.
كما دعا املمّثل صالح بكري إلى إنشاء ِمهرجانات 
الِفَلسطينّية،  املسرحّية  بالكتابة  ُتعنى  مسرحّية 
وتساَءل ملاذا ال ُتقام ِمهرجانات للمسرحّيات القصيرة. 
وّمت اختتام الّندوة بتأكيد احلضور على أهمّية عقد 
مثل تلك الّندوات اّلتي ُتتيح املجال للّنقاش الفكرّي 
احلر، وتتيح الفرصة ملناقشة قضايا هاّمة في حركتنا 

الّثقافّية مثل قضّية الّنص املسرحّي الِفَلسطينّي.

 Õd D� UH O � w � W ÒO �UI 	 …Ëb 
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الّنائب د. يوسف جبارين (”اجلبهة“ - القائمة  بادر 
تنضّم  مبوجبه  قانون  إقتراح  صياغة  إلى  املشتركة) 
اجلنايات  محكمة  بشأن  ّية  الّدول للمعاهدة  إسرائيل 
ـــا بهذا  ــة روم ــّي ــفــاق اّت ــي  ــا ورد ف ــة، وفــق م ــّي ــّدول ال
اخلصوص. وتأتي هذه املبادرة بعد إعالن وزارة اخلارجّية 
ّيتها الّتوّجه إلى محكمة اجلنايات  الِفَلسطينّية عن ن
في  الِفَلسطينّي  الّشاب  قتل  قضّية  في  ّية  الّدول
ا  ّيً اخلليل عبد الفّتاح الّشريف، والذي ّمت إعدامه ميدان
بعد أن ّمت إطالق الّنار عليه ّمما أّدى إلى استشهاده. 

القضاء  ـــرة  وزي استجوب  قــد  جبارين  الّنائب  ــان  وك
أييلت شاكيد (البيت اليهودي) حول ”عدم انضمام 
ّية  ّية، وهل هنالك ن ّية الّدول إسرائيل للمحكمة اجلنائ

لالنضمام للمحكمة في الفترة القريبة؟“.  
قّدمه  اّلــذي  االستجواب  على  القضاء  وزارة  رّد  وفي 
مببدأ  ُملتزمة  ”إسرائيل  بأّن  ــوزارة  ال زعمت  جبارين، 
حتقيق  على  عملت  وقد  ّية،  الّدول ّية  اجلنائ العدالة 
ّية واحترام  وتنفيذ أهداف احملكمة من منطلق املسؤول

حقوق اإلنسان“. 
تلمس  إسرائيل  ”أّن  ــا،  رّده في  ــوزارة  ال أشــارت  وقد 
تسييس  ــى  إل تهدف  اّلــتــي  احملـــاوالت  مــن  العديد 
كما  احملكمة.  وأهــداف  بعمل  متّس  والتي  احملكمة، 
أّن هنالك منّظمات مثل IHH تعمل على مالحقة 
في  ملقاضاتهم  اإلسرائيلّيني  والّسياسّيني  القيادات 
الِفَلسطينّية  الّسلطة  أّن  كما  اجلنايات.  محكمة 

إسرائيل  ــك،  ــذل ل ــا.  ــًض أي مالحقتهم  ــى  إل تسعى 
بشأنها، حّتى  والتطوّرات  ستتابع نشاطات احملكمة 

توضح الّصورة“. 
وعّقب جبارين على رّد الوزارة: أّن عدم انضمام إسرائيل 
محاوالت  بحّجة  ــة  ــّي الــّدول اجلنايات  محكمة  ــى  إل
تسييس احملكمة هو عذر أقبح من ذنب. فاحملكمة 

تعمل مبوجب صيانة وتطبيق حقوق اإلنسان. 
قانون  اقتراح  على  املوافقة  أّن  ــى  إل جبارين  ــار  وأش
تنضم  مبوجبها  واّلتي  رومــا  اتفاقّية  إلى  االنضمام 
مبثابة  هي  ّية  الّدول اجلنايات  محكمة  إلى  إسرائيل 
االمتحان احلقيقّي لنوايا إسرائيل واّدعاءاتها بخصوص 
االنضمام إلى الّدول والّشعوب املؤازرة لسلطة القانون. 

حقوق  أبسط  ا  يومّيً تنتهك  إ سرائيل  جبارين:  وقال 
لعدم  احلقيقي  الّسبب  هــو  ــذا  وه الِفَلسطينّيني، 
فهي  ــة.  ــّي الــّدول اجلنايات  محكمة  ــى  إل انضمامها 
اّلتي  تخشى على قيادتها ومسؤوليها من األحكام 
حقوق  ألبسط  انتهاكاتهم  لسبب  بحّقهم  ستصدر 
القمعّية،  وممارساته  لالحتالل  اإلنسان ولشرعنتهم 
وترتكب العديد من اجلرائم التي تعرفها وثيقة روما 

ّية.   كجرائم ضّد اإلنسان
حتاول  اإلسرائيلّية  القضاء  وزارة  أّن  جبارين  وأضاف 
ّية،  الّدول اجلنايات  محكمة  ومصداقّية  عمل  تشويه 
ودعى احلقوقّيني والّناشطني في مجال حقوق اإلنسان 
تنضّم  لكي  وحقوقّي  سياسّي  ضغط  ممارسة  ــى  إل
ّية وتلتزم ببنودها.  إسرائيل إلى محكمة اجلنايات الّدول

وقد قام جبارين بإرسال نسخة من رّد الوزارة إلى وزير 
اخلارجّية الِفَلسطينّي، وذلك لكشف اّدعاءات إسرائيل 

ّية. على الّساحة الّدول
ّية  من اجلدير ذكره، أيًضا، أّن محكمة اجلنايات الّدول
2002 حملاكمة سياسّيني وعسكرّيني  تأّسست عام 

ما  كّل  في  خاّصًة  ّية،  جنائ مخالفات  ارتكبوا  قد 
ّية.  اإلنسان وجرائم ضّد  جرائم حرب  بارتكاب  يتعّلق 
هذا،  يومنا  حّتى  االّتفاقّية  إلى  تنضّم  لم  إسرائيل 
وانضّموا  ــعــوا  وّق قد  ــة  دول  120 من  أكثر  أّن  رغــم 

إلى االّتفاقّية.
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والعدالة االجتماعّية  الفرص  الّنضال من أجل تكافؤ 
هو نضال يبدأ باملعرفة والكشف عن اجلرائم املُرتكبة 
بحّق الّنساء كونهّن نساًء، ويفضح الواقع اّلذي يلعب 
ونشاطاتنا.  تصرّفاتنا  أفكارنا،  بلورة  في  هاًما  دورًا 
اجلنسّي  العنف  ضحايا  مساعدة  مرَكز  في  الّنضال 
واجلسدّي الّتابع جلمعّية ”نساء ضّد العنف“ هو خلق 
الّلواتي  للّنساء والفتيات  مناخ آمن وداعم وإنسانّي 

تعّنفَن. 
وُيعرض في هذا الّتقرير ملّخص احصائّيات الّتوّجهات 
اّلتي وصلت ملركز املساعدة خالل عام 2015، واّلذي 
أشكال  لكاّفة  ُمتحّدية  نساء  أصــوات  على  يرتّكز 
وواقع  واقعها  تغيير  في  لتساهم  والّتمييز  العنف 
ا  يومًي يتعرّضَن  الّلواتي  الّنساء  ــوف  أل بل  املئات، 

للّتهميش، االعتداء واإلجحاف. 

 X½U�  n??M??F??�«   U??N?? Òłu??ð  q??L??−??�  s??�  42%  ™
 58%Ë WÒO�Mł  UýÒd%Ë  «¡«b²Ž« sŽ …—U³Ž
 ÍœU??B??²??�« ¨w??�??H??½ ¨Íb??�??ł n??M??Ž s??Ž …—U??³??Ž

™ ÒwŽUL²ł«Ë
إّن نسبة توّجهات العنف اجلنسّي شّكلت %42 من 
مجمل أشكال العنف، وهذا يدّل على ارتفاع الّنسبة 
 ،2014 عام  في  اجلنسي  العنف  بتوّجهات  مقارنًة 

واّلتي شّكلت 38%. 
وصلت  اّلتي  الّتوّجهات  بعض  أّن  ذكره  اجلدير  ومن 
يقتصر  العنف في مجتمعنا ال  أّن  تؤّكد  املرَكز  إلى 
على العنف اجلسدّي واجلنسّي فقط، وإّمنا هنالك عنف 
نفسّي عبارة عن فرض سيطرة معّينة على الّضحّية 

لُتشعرها بعدم الرّاحة أو األمان.

 qš«œ XŁbŠ WÒO�M'«  «¡«b²Žô« s� 54%  ™
™ °WKzUF�«

العائلة تعكس هيمنة  إّن االعتداءات اجلنسّية داخل 
والّتصرّفات  القوة  وفرض  الّذكورّية  املفاهيم  وسيطرة 
واخلال  العم  وابن  والعم  واألب  األخ  قبل  اجلنسّية من 
واجلّد، واّلتي تشّكل %25 من نسبة املعتدين حّتى 
تغدو الفتاة ضحّية جلرائم جنسّية، ميارس بها املعتدي 
ووجودها  كيانها  فيهّدد  واالستغالل  والـــّذّل  القمع 
وثقتها في منظومة العائلة، واّلتي كانت من املفروض 
كثيرة  وأحياًنا  واالحتواء،  والــّدفء  األمان  تشّكل  أن 
يرافقها صمت وتكّتم من قبل أشخاص مقرّبني من 
حولها، وبالّتالي مينحها خيبة أمل من الوضع القائم، 
إضافة إلى الزّوج الذي يشّكل أعلى نسبة من ملفات 
املعتدين  مجمل  من   28%  - اجلنسّية  االعتداءات 
يطّبق  فالزّوج  الزّوجي“.  ”االغتصاب  يسّمى  مبا    -
قيامه  خالل  من  أيًضا  والّسيطرة  الّسلطة  مفاهيم 
بفرض العالقة اجلنسّية في أثناء الزّواج، كما يفرضها 
بالعنف اجلسدّي والعنف الّنفسّي باستعماله الّشتائم 

والّضرب والّتهديد. 

™ WÒO× ÒC�« rN�dFð UÎ ? ÒO�Mł s¹b²F*« s� 91% ™
إلى  %9  من الّتوّجهات اّلتي وصلت املركز، أشارت 
أّن املعتدين هم أشخاص غير معروفني للّضحّية، هذه 
عن  عبارة  هو  املوّجه  العنف  أّن  على  تشّدد  الّنسبة 
تسليط القوّة وفرض الّسيطرة على الّنساء والفتيات 

الّتفكير  يدحض  وذلــك  مقرّبني.  أشخاص  قبل  من 
الّسائد بأّن الّتحرّشات اجلنسّية حتدث في مكان ناٍء 

وخال من الّناس، ومن قبل أشخاص غرباء.

 Èb²F*« XOÐ w� X Ò9  «¡«b??²??Žô« s� 60%  ™
™ „d²A� sJÝ qš«œ Ë√ UNOKŽ

غالبّية االعتداءات اجلنسّية حتدث في بيت املعتدى 
عليها واّلتي تعكس سيطرة مفاهيم املجتمع الّذكورّي 

بأّن  الّسائد  االّدعاء  مطلق  بشكل  ينفي  وهذا  ككّل، 
الفكرة  ويدحض  العام،  احلّيز  في  حتدث  االعتداءات 
بأّن االعتداء اجلنسّي يحدث نتيجة «إغراء“ أو لباس 
العنف اجلنسّي املوجود  غير محتشم، ويؤّكد حقيقة 

في احلّيز اخلاّص والقريب من املعتدى عليها. 

 s??N?? Òłu??²??¹  r???�  Òs??N??O??K??Ž  Èb??²??F??*«  s???�  77%  ™
™ WÞd ÒAK�

تعاني  إسرائيل  داخل  ّية  العرب الِفَلسطينّية  املرأة  إّن 
ّية تنتمي إلى  من ثالث دوائر متييزّية، كونها امرأة عرب
مجتمع ذكورّي في دولة ذات طابع يهودّي عنصرّي. 
فرغم ُعنفوانها، مثابرتها، عطائها، إصرارها وعزميتها 
ما زال  لتخّطي هذا الّتمييز، إّال أّن «سقف الزّجاج“ 
ا، وبالّتالي  ا واجتماعّيً يلعب دورًا في قمعها سياسّيً
فالنساء ال يشعرَن بالّثقة للّتوجه ملراكز الّشرطة اّلتي 
الّنساء  فغالبّية  سلطوّية.  عنصرّية  سياسة  تّتبع 
ا ال تتقّدم بشكوى  اّلتي يتّم االعتداء عليها جنسّيً
للّشرطة، وذلك لعّدة أسباب.. منها: عنصر الّصمت 
لتفاصيلها  القضّية  كشف  من  اخلجل  على  املبني 
الَنظرة  املسّبقة،  األحكام  من  اخلوف  واملؤملة،  اُحملرجة 
وكأّنها  باجلرم  وتذنيبها  عليها  املعتدى  جتاه  الّناقدة 
إلى  إضافًة  واملجتمع،  للعائلة  ”العار“  مصدر  هي 
الّتدّخل  يتخّلل  اّلذي  األمد  الّطويل  القانوني  املسار 
واملؤملة  اُحملرجة  اخلصوصّية  الّتفاصيل  بأدّق  والّتطّفل 
من قبل احملّققني في الّشرطة والقضاة في احملكمة، 
الّنفسّية  ــارك  ــع امل ــســى  أق تــخــوض  ــا  ــه وأّن ــًة  ــاّص خ
املجتمع  بــني  الُبعد  يعكس  وهــذا  ــة؛  واالجــتــمــاعــّي
القانون  مالءمة  بعدم  القضائّي  واجلهاز  الِفَلسطينّي 

اتها ذات الّطابع العربّي.  حلاجّياتها وخصوصّي
في مركز مساعدة ضحايا العنف اجلنسّي واجلسدّي، 
من  اجلنائّي  املــســار  ــي  ف عليها  املعتدى  يرافقون 
في  وكــذلــك  ــرطــة،  الــّش ــي  ف الّشكوى  تقدمي  مرحلة 

وسيطرة  الّثقة  إعادة  أجل  من  وذلك  العاّمة،  يابة  الّن
الضحّية على حياتها؛ كما يعملون على رفع الوعي 
يقومون  دراسّية  وأّيام  وورشات  محاضرات  خالل  من 
رفع  حملاولة  الّشرطة  جهاز  في  للمحّققني/ات  بها 
الوعي حول أزمة االعتداء اجلنسّي والّصدمة الّنفسّية 
للمعتدى عليها وتوفير األمان لها وفهم احتياجاتها.

 ™ WÒOB
A�« ÒsNð—œU³0 e�dLK� sN Òłuð 86% ™

يلحظ ارتفاع وتزايد في نسبة الّتوجهات اّلتي تصل 
والورشات  الّنشاطات  لتكثيف  نتيجة  وهذا  املركز، 
في  العامالت  بها  تقوم  اّلتي  اإلعالمّية  واملقابالت 
املركز لرفع الوعي في املجتمع وتسليط الّضوء على 
تعريف العنف والّتحرّشات اجلنسّية؛ فاملعرفة تشّكل 
قوّة وفهًما للواقع اّلذي تعيشه الّنساء، وبالّتالي تعزّز 
ثقة املرأة وتشّجعها للّتحّدث عن تعرّضها ألحد أشكال 
واالستشارة  املعلومات  تلّقي  مع  تاّمة  بسرّية  العنف 
ّية، الّتوّجه  لعّدة إمكانّيات، منها: االستشارة القانون
مرافقات  واملساندة،  االحتواء واإلصغاء  نفسي،  لعالج 
إلى  إضافة  والّشرطة،  العاّمة  يابة  للّن للمستشفى، 

اجللسات االستشارّية في املركز.
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من  فقط   1% أّن  ــات  ــّي االحــصــائ نتائج  مــن  ــبــّني  ت
االعتداء  وقت  من  ساعة   24 خالل  توّجهن  الّنساء 
ملركز املساعدة، وهذا يعود إلى الّصدمة اّلتي متّر بها 
املعتدى عليها أو إلى فرض الّتهديد من قبل املعتدي 
قبل  من  دعم  إيجاد  لعدم  سرّي  بشكل  األمر  وإبقاء 
احمليطني أو محاولة احمليطني إخفاء املوضوع والّتكّتم 
عليه.  فسبب عدم إقدام %59 من الّنساء باحلديث 
اآلثار  إلى  تعود  االعتداء   عن  ــى  األول الّسنة  خالل 
االعتداء،  نتيجة  حتدث  اّلتي  واالجتماعّية  النفسّية 
واّلتي متّس املعتدى عليها بعّدة مناٍح وحتملها معها 
اخلوف  اجلسد،  بكره  الّشعور  مثل:  طويلة،  لفترات 
أو  األمــان  بعدم  الّشعور  والعزلة،  االنطواء  الّشديد، 
القدرة على حماية الّذات واجلسد، كره الّذات، فقدان 
الّشراهة، الّصداع املُزمن، إضافة إلى اخلوف  الّشهّية، 
أو  ّية  املسؤول وحتميلها  لها  العائلة  ــراد  أف لوم  من 

دمغها بوصمة عار وفضحها. 
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الّتحرشات اجلنسّية في أماكن العمل نابعة أوًّال من 
العمل  رّب  منظومة  من  وأيًضا  الّذكورّية،  الّطبقّية 
إلى عمل  بحاجة  كونها  املرأة  واستضعاف  والعامل، 
للّتقّدم والّنجاح في حياتها، فتصمت بعض الّنساء 
عن املقاومة وتقدمي الّشكوى لسبب خوفها من االنتقام 
والتعرّض لها في مكان العمل، واخلوف من الّتشهير 
اّلتي  الّنفوذ  إلى  بتشويه سمعتها، إضافة  والّتهديد 
ميلكه ذو املنصب في العمل واملجتمع اّلتي من املمكن 
أن حتوّلها إلى مذنبة، وخاّصًة أّن أكثر من %77 من 
الّنساء العربّيات ال ينخرطَن في سوق العمل، حيث 
ميكنها أن تكون املعيلة الوحيدة في بعض األحيان، 
من  للنقد  التعرّض  لعدم  الّصمت،  تفّضل  وبالّتالي 
مديرًا  املعتدي  كون  بها،  واحمليطني  مجتمعها  قبل 
من  خوًفا  تقدمي شكوى  من  الّنساء  تترّدد  ومسؤوًال. 
آخر.  رزق  مصدر  إيجاد  وعــدم  العمل  من  فصلهّن 
من  ككل  املجتمع  في  القائم  الوضع  يعكس  هــذا 
واالجتماعّية  الّسياسّية  الّنفوذ  ذوي  األشخاص  قبل 
واملؤّثرة، وبالّتالي يعمل بعضهم على اّضطهاد وقمع 

واستضعاف ُمضاعف للّنساء في املجتمع. 
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مع انتشار وسائل الّتواصل االجتماعّي اجلديدة، لم تعد 
ّية تعرّض الّشخص للّتحرّش اجلنسّي مرتبطة  احتمال
بل  والّضحّية،  املتحرِّش  بني  املباشرة  باملقابلة  فقط 
أصبح بإمكان املتحرِّش الوصول إلى الضحّية في أّي 
مكان وفي أّي زمان. يعاني الكثير من مستخدمي 
عن  الــّتــحــرّش  مــن  االجتماعّي  ــواصــل  الــّت شبكات 
يتلّقون  قد  معّينني  أشخاص  مع  تواصلهم  طريق 
أو  إيحاءات جنسّية،  أو  منهم رسائل حتوي عبارات 
صورًا، أو مشاهد فيديو جنسّية، أو الّتهديد واالبتزاز 
دون  فعًال  استخدامها  أو  الّضحّية،  صور  باستخدام 

موافقة صاحبه/تها ودون علمه/ا.
يعاني جميع من يتعرّض للتحرّش عبر ”اإلنترِنت“ 
من االكتئاب وعدم الّشعور باألمان والرّاحة الّنفسّية، 
صغار  للّضحايا  مضاعًفا  الّشعور  هذا  يكون  وقد 
الّشريحة  والفتيات  الفتيان  يشّكل  حيث  الّسن. 
سّنهم  وصغر  خبرتهم  فقّلة  للتحرّش،  عرضًة  األكثر 
اّلــذي  اخلطر  حجم  يــدركــون  ال  يجعلهم  واندفاعهم 
يهّددهم بهذه الوسائل احلديثة اّلتي يتواصلون بها مع 

أصدقائهم وأقاربهم. 
على  القديرات  املتطوّعات  طاقم  يعمل  املركز  في 
ّية ِمهنّية وعدالة لزرع روح األمان  مدار 24/7 بإنسان
مساعدتهّن  لهدف  والفتيات،  للّنساء  ــواء  ــت واالح
للخروج من قوقعة الّظالم أو محاولة الّتكّيف معها. 
ظاهرة العنف ضّد الّنساء هي ظاهرة منتشرة وما زالت 
وللحّد  املجتمعات..  كاّفة  في  بالّتزايد  وآخذًة  قائمة 
من هذه الّظاهرة علينا كأفراد في املجتمع أن نؤمن 
املسؤولية  وأخذ  الكرمية،  واحلياة  ّية  واإلنسان بالعدالة 
والعمل على الّتغيير اّلذي يبدأ بكسر اآلراء املسّبقة 

جتاه املعتدى عليهّن. 
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الفلسطينّي  الفنان  آذار“،   30” فيلم  مخرج  وصل 
املُنتج  برفقة  اجلزائرية  العاصمة  إلى  بدارنة،  نضال 
الثقافة  وزارة  من  بدعوة  بالل،  وافي  للفيلم،  املُنفذ 
اجلزائرية في جولة عروض على شرف الذكرى الّسنوية 

ليوم األرض. 
محمود  مركز  أنتجه  ــذي  ال الفيلم،  ــذا  ه ويتناول 
درويش الثقافي في عرابة، أحداث يوم األرض وأبطاله 
احلقيقّيني، ويأتي برواية الناس العاديني الذين عاشوا 

يوم األرض.
جوالته،  مجمل  حول  نضال  الفنان  مع  لقاًء  أجرينا 

ومسرحيته اجلديدة، وغيرها من مواضيع الّساعة.
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فور وصولنا، كان باستقبالنا رسمًيا في مطار بومدين 
اجلزائري وفد رفيع املستوى من وزارة الثقافة اجلزائرية، 
أو الديوان الوطني للثقافة واإلعالم، وسفارة فلسطني 
املقابالت  بعشرات  اجلولة  هــذه  ــدأت  وب ــر.  اجلــزائ في 
واملقروءة  ّية  اإللكترون اإلعــالم  وسائل  في  واللقاءات 

واملسموعة واملرئية، الرسمية واألهلّية.
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منتج  مع  الصحفّية  ولقاءاتي  محاورتي  متت 
آذار“   30” فيلم  ــول  ح ــالل  ب وافــي  الفيلم 
وإنتاجاتنا املسرحية والسينمائية األخرى، وعن 
فلسطني  في  املستقل  الفني  اإلنتاج  جتــارب 
الفلسطيني،  الــداخــل  في  وخاصة  عموًما، 
وحتديًدا حول جتربة شركة ”املنشر فن وإنتاج“، 

املنتج املنفذ لهذا الفيلم.
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هو من إنتاج مجلس عرابة  فيلم ”30 آذار“ 
احمللي ومركز محمود درويش الثقافي في عرابة 

هذا  يستحّق  ولذا  جــازي.  أبو  محمود  الفّنان  ــإدارة  ب
املركز كل الثناء على الدور اإلنتاجي الهام الذي لعبه 
أبو  محمود  والفنان  الثقافي،  درويش  محمود  مركز 
جازي، من أجل توفير الدعم لهذه الوثيقة الّتاريخّية 
الهامة، والتي تتحدث عن محطة أساسية في حياة 

الشعب الفلسطيني.

ødz«e'« w
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 - قسنطية  مدينة  في  آذار   30 يوم  الفيلم  عرض 
في  نيسان  من  األول  ويوم  العربية،  الثقافة  عاصمة 
العاصمة اجلزائرية في قاعة املوقار، بحضور شخصيات 
عامة وسفراء فلسطني واألردن ومصر والسودان. وكان 
أبرزنا  معنا،  صحافي  مؤمتر  الفيلم  عرض  سبق  قد 
خالله أهمية هذا العرض املتزامن مع الذكرى األربعني 
ليوم األرض، وأّكدنا على أهمّية إيصال صوت الداخل 

الفلسطيني وفلسطني عموًما إلى األهل في اجلزائر.
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لبنان  ــي  ف آذار   29 ــوم  ي الفيلم  ــرض  ع فقد  نعم، 
وعرض  بيروت،  في  مربوطة،  تاء   - ”ة“  مقهى  في 
الناصري  احلــزب  طريق  عن  آذار   30 يــوم  مصر  في 

الدميقراطي.

ÆUO�UD¹≈ w
 W ÒOM
 …ezUł vKŽ r²KBŠ 
صحيح، ألّن الفيلم شارك مؤخرًا في مهرجان سينمائي 
جائزة  على  وحصل  إيطاليا  في  سردينيا  جزيرة  في 
تقديرية هناك، مت تسليمها لي وإلى الفنان محمود 
أبو جازي. ويتوّقع أن يعرض الفيلم أيًضا في املغرب 
خالل شهر أيار املقبل، تزامًنا مع ذكرى النكبة. وكنا قد 
شاركنا في العام املاضي بجولة عروض في أوروبا أيًضا. 
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للعالم  األرض  يوم  قضية  إيصال  مبكان  األهمّية  من 
ــًة  ــاّم ع الفلسطينيني  ــات  ــب ث ــة  وحــكــاي ــي،  ــرب ــع ال
هذه  أثناء  ــا  أّم أرضهم.  على  الداخل  وفلسطينيي 
الدعم  الفيلم  طاقم  ملس  فقد  ــر،  اجلــزائ ــى  إل ــارة  الــزي
مستوى  على  الفلسطينية،  للقضية  ــري  ــزائ اجل
الدولة واملؤسسات الرسمية واألهلية، وعلى املستوى 
التواصل  هذا  أن  والحظنا  ســواء.  حد  على  الشعبي 
يأتي مع االمتداد الطبيعي للعربي الفلسطيني، ورًدا 
على السياسيات الهادفة لتشويه هوّية الفلسطيني 

واملس بامتداده الثقافي والفني الوطني والقومي. 
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وهذا  الهريسة“  ”جمهورّية  بُعنوان  مسرحّية  هــذه 
بهذه  أوضاعنا  إليه  آلت  ملا  شعبي،  مصطلح  االسم 
شعب  نحن  ألّننا  الهريسة.  مثل  وأصبحت  البالد 
احلكم  مــن  كنوع  الفكرة  فتأتي  الهريسة،  يحب 
الذاتي احمللي، جلمهورية يحب الناس فيها الضحك 
في  القادم  اجلُمعة  يوم  العرض  وسيتم  والكوميديا 

أوديتوريوم حيفا.
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هذه  على  التهّكم  من  كنوع  جنرال  بدلة  أرتــدي  أنا 
قوانني  وهي  خاّصة،  قوانني  حتكمها  التي  السلطة 
جديدة  مواضيع  العرض  هذا  في  ونتناول  كوميدية. 

نطرحها ألّول مرة. 

øW Ò¹bO�u� lO{«u� ≠
نعم.
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إلى  رحلتي  ــوانــات،  احلــي حديقة  ــى  إل رحلتي  مثل 

املواضيع  ومن  عكا.  إلى  ورحلتي  العربي،  العالم 
التي نتناولها ألّول مرّة القائمة املشتركة، ومنح املوافقة 
إنتاج  من  املسرحّية  وهذه  وغيرها.  احلشيش  لتدخني 

”املنشر فن وإنتاج“. 

ø“dAM*«” w
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حيفا،  في  مستقّلة  شركة  هي  وإنتاج“  فن  ”املنشر 
وهذا  كوميدّية.  عروًضا  وتنتج  الّنسناس،  وادي  في 
”ستاند  بطريقة  نقدمه  الـــذي  ــع  ــراب ال ــو  ه ــعــرض  ال
”واحد  بعنوان  عرض  لنا  كان  حيث  كوميدي،  أب“ 
ــيــوم  وال أحسن“،  ســاكــت  و“خّلوني  عالواقف“، 

”جمهورّية الهريسة“. 
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في  احليوانات  حلديقة  لزيارتي  فبالنسبة  طبًعا، 
هناك،  يعيش  ــذي  ال ــد  األس عــن  أحتــدث  قلقيلية، 
احلــرش،  في  مــرة  ذات  السنجاب  مع  أمسكوه  فقد 
وزيارتي  أهل عكا  قصة  إلى  وأتطرّق  احلديقة.  خلف 
رحلة  كأول  بها،  وعالقتي  أمي  مع  وحكايتي  لهم، 

حاول  عندما  ونابليون  عكا،  إلى  فيها  أمي  أخذت 
بقالب  نطرحها  املواضيع  هــذه  فكل  عكا.  احتالل 

كوميدي جديد.
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نحن نطمح كي يحدث تغيير مجتمعي عن طريق 
الكوميديا، لبعض املفاهيم السياسية واالجتماعية. 
ــودة مثًال،  ــى ظاهرة أميــن ع ــرة نتطرق إل وفــي هــذه امل
في  شخصّيته  نتناول  لم  إذ  العرض،  من  جزء  وهي 
اتنا السابقة، ونحن نتناولها بشكل ساتيري  مسرحّي
أمين  أننا سندعو  نطرح فكرة  فمثًال  ناقد.  وكوميدي 
عودة وأحمد الطيبي إلى املهرجانات ال لكي يتحّدثا 
بل كي يسكتا. وهذا جزء من املقولة الّسياسية النقدية 
عندنا، أن كل هؤالء من أعضاء كنيست وقيادات قد 
نظرًا لضيق ذات  بواجبها على أكمل وجه،  تقوم  ال 
اليد. وهناك فقرة عن املغنيني في األعراس فنتطرّق 

إليهم بشكل كوميدي وممتع. 
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التي نقدمها في هذا العرض  صحيح. من املفاجآت 
وهــذا  الــهــريــســة،  ــي جلــمــهــورّيــة  ــوطــن ال النشيد  ــو  ه
الوطني  النشيد  ليصبح  الناس  بني  وننشره  سنوزعه 

للفلسطينّيني في جمهورية الهريسة. 
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ورام  الناصرة  في  املسرحية  عروضنا  سنقدم  طبًعا، 
وكافة  كنا  وكفر  الفحم  وأم  وسخنني،  وعــرابــة  الله 

املناطق العربية.
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ا  مسرحًي واستخدامها  الكوميديا  فكرة  فإّن  فعًال، 
أو  السينمائية  األفالم  بني  ما  أفكارنا  وفنًيا جتسد 
برأيي هي  الكوميديا  واملسرحيات. ألن  الفيديوهات 
يكون  أن  ونحاول  باألساس،  نحترفها  التي  احلرفة 
ـــارزًا قــدر اإلمــكــان فــي هــذا املــجــال، ألّن  حضورنا ب
فسحة أمل اجلمهور في البالد هي الضحك، مع أن 
شر البلّية ما يضحك، ذلك رغم كل الدراما واملآسي 
الصعيد  على  اليومية،  حياتنا  في  جنتازها  التي 

الشخصي والصعيد العام.
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إّننا نعتمد في عملنا على تعاطف اجلمهور، 
اجلغرافية  والناحية  منه.  طاقتنا  ونستمّد 
من  الفنية  األعمال  مقوّمات  في  دورًا  تلعب 
الناحية املكانّية، وأعمال ”املنشر فن وإنتاج“ 
تنبع في وادي النسناس، احلي العربي العريق. 
واملسرح  الكوميديا  ننتج  أن  فيه  ونستطيع 
كثيرون  يحاول  احلي  وهــذا  ــوادي.  ال قلب  من 
سياسات  على  رًدا  يأتي  ولكّنه  تهميشه، 
عنصرّية جتاه حيفا، وجتاه السكان العرب في 

هذه املدينة.
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مبا يتعلق في اإلنتاجات املستقبلّية فإننا نعد إلنتاج 
جديد بالّتعاون مع شباب فلسطينيني من مخّيمات 
الالجئني من األردن وسوريا، وهذا عمل كوميدي جديد 
وهو  ”قرويون“،  فيلم  وسنعرض  املنشر.  إنتاج  من 
ونحن  عــروض.  جولة  ضمن  قصير  سينمائي  فيلم 
مستمرّون بهذه األعمال، التي نطرح فيها مواضيعنا 
وتلّبي رغبات اجلمهور، ليس في الفيسبوك فحسب 
بل مباشرة أمام اجلمهور. وهي مواضيع هادفة وذات 
اهتمام عربي عام، وليس للترفيه فقط، بل مواضيع 
والتعصب  الّطائفية  قضايا  مثل  ــرة،  وســاخ ناقدة 
الديني، والسياسة والقيادات اجلماهيرّية. ولذا دفعنا 
ثمًنا بحيث لم نعرض في بعض البلدات العربية ألّننا 
تطرقنا إلى فالن أو عّالن من الناس بشكل كوميدي 
فال  واحــد،  كل  نحترم  ال  أننا  يعني  ال  وهذا  ساخر. 
توجد لدينا خطوًطا حمراء، ألّن أسلوبنا هو كوميدي 
ساخر. وبهذه الطريقة فقط نعتقد أّننا نستطيع طرح 

مواضيعنا التي أحّبها اجلمهور الذي ننتمي إليه.
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عفوًا.
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ــى هــذا اخلــلــق الــغــائــب عن  ــا أحــوجــنــا إل م
أصبحت  حتى  الناس  من  الكثير  مجالس 
في  واخلــــوض  املغيبة  مجالسهم  فــاكــهــة 
أعراض العباد، وقد يكون ملجرد إشاعة أشاع 
أبتلي  وقد  مصلحة.  أو  هوى  صاحب  بها 
خربت  التي  الشائعات  هذه  مبثل  مجتمعنا 
البيوت وأهدرت األموال وأفسدت بني العباد 
وحوّلت احملبة واألخوة بني أبناء البلد الواحد 

إلى عداوة وحقد. 
فالستر خلق يراد به إخفاء القبيح من خلق 
بغطاء  وتغطيته  الئق  الغير  الناس  وسلوك 
تتّبع  وعدم  الله  عقاب  من  واخلــوف  التقوى 
ويستر  الذنوب  يغفر  والله  الناس.  عــورات 
العيوب ويقبل التوبة من عباده فال يفضح 
أحًدا من اخللق إّال املصّر على ذنبه ال يريد 
ألّن  عيوبه  وتظهر  ستره  فينكشف  اإلقالع، 
يفضح  ال  الله  أّن  الصالح  أهل  عند  املعلوم 

عبده ألّول معصية عصاها. 
الله  (رضي  اخلطاب  بن  عمر  ّينه  ب ما  وهذا 
عنه) ملّا جيء إليه بسارق؛ فلما أدخل عليه 
قال  ــرة.  م أول  إّنها  املؤمنني  أمير  يا  قــال: 
أصدقني. قال: إنها املرّة العشرون. قال: إن 
الله ال يفضح عبده ألول مرة. بل أخبر عنه 
والستيرين  الستر  يحب  أنه  محّمد  رسوله 
احلياء  يحب  ستير  حيي  الــلــه  ”إن  ــال  ق

والّستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر“.
أناشد الشباب والشيوخ وأناشد النساء أن ال 
يفضحوا عباد الله فإن أخطأ أحدهم فعليكم 
التوبة  إلى  فيها  تدعونه  الطّيبة  بالكلمة 
واإلنابة إلى الطريق املستقيم مع ستر الزّالت 
وما انكشف أمامكم من عيوب الناس ألّنه 
طريًقا  ألخيه  سقطة  يأخذ  أن  ألحد  يحل  ال 
عيوبه  وإشــاعــة  ــه  ــاب وإره وترويعه  لفضحه 
رب  يفعله  ما  و  مادًيا.  واستغالله  وأخطائه 
عيوبهم  على  الّستر  هو  عباده  مع  العزة 
العبد  أّن  رحمته  وعظيم  ستره  جميل  فمن 
وقد  األشهاد  رؤوس  على  القيامة  يوم  يقدم 
أثقلته الذنوب، فيضع الله عليه ستره فال 

يراه أحد.
يروى أّن رجًال قال لعبد الله بن عمر يا أبا 
الله  رسول  من  سمعت  كيف  الرّحمن،  عبد 
يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته 
فيضع  املؤمن،  منه  يدني  الله  ”إن  يقول: 
فيقول:  ــنــاس،  ال مــن  ويستره  كنفه  عليه 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم يا رب، حّتى إذا قرره بذنوبه فرأى في 
إّني  يا عبدي  له:  قال  قد هلك.  أّنه  نفسه 
لم أسترها عليك في الّدنيا إّال وأنا أريد أن 
أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته“.

”ال  (ص):  الرّسول  قول  الرواية  هذه  ويدعم 
ستر الله على عبد في الدنيا إّال ستره الله 
يوم القيامة“. وقد توّعد الله في القرآن من 
الناس  بني  لينشرها  الناس  ــورات  ع يتتّبع 
الفاحشة  تشيع  أن  يحّبون  الذين  (إن  فقال 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 

واآلخرة والله يعلم وأنتم ال تعلمون). 
ولو  الــنــاس  يستر  أن  ــرء  امل على  فينبغي 
ومــن غريب  الطاقة.  ــوق  وف ــر جلل  األم كــان 
أّنه  مهدي  بن  أحمد  لسان  على  ــرأت  ق ما 
من  ليلة  في  ببغداد  ــرأة  ام ”جاءتني  قــال 
الليالي فذكرت أّنها من بنات الناس. وأّنها 
أسترها،  أن  بالله  وسألتني  مبحنة  امتحنت 
على  أكرهت  فقالت:  محنتك؟  وما  فقلت: 
للّناس  ــرت  وذك حبلى.  وأنــا  (الــزّنــا)  نفسي 
أّنك زوجي، وأّن ما بي من احلبل منك، فال 
تفضحني استرني سترك الله. فسكت عنها 
ومضت، فلم أشعر حتى وضعت. وجاء إمام 
بالولد،  احمللة في جماعة اجليران يهّنئونني 
فأظهرت لهم التهّلل ووزنت في اليوم الثاني 
أبلغ  فقلت:  اإلمام؛  إلى  ودفعتهما  دينارين 
املولود،  على  لتنفقه  املــرأة  تلك  ــى  إل هــذا 
فكنت  وبينها.  بيني  ــرق  ف ما  سبب  فإّنه 
أدفع كل شهر دينارين، وأوصلها بيد اإلمام 
على  أتى  أن  إلى  املولود،  نفقة  هذه  ــول  وأق
ذلك سنتان ثّم توفي املولود. فجاءني الّناس 
يعزّونني، فكنت أظهر لهم الّتسليم والرضا. 
شهر  بعد  الليالي  من  ليلة  املرأة  فجاءتني 
بها  أبعث  كنت  التي  الّدنانير  تلك  ومعها 
كما  الله  وقالت: سترك  فرّدتها،  اإلمام  بيد 
صلة  كانت  الدنانير  هذه  فقلت:  سترتني. 
مني للمولود، وهي لك فإّنك ربيتيه فافعلي 

فيها ما تريدين».
عورات  تتبع  عدم  إلى  الناس  أدعــو  لذلك 
معشر  «يا  الرّسول  لقول  إخوانهم  وعثرات 
قلبه  في  اإلميان  يدخل  ولم  بلسانه  آمن  من 
عوراتهم،  تتبعوا  وال  املسلمني،  تغتابوا  ال 
فإّنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته 
رؤوس  على  فضحه  عورته  الله  تتبع  ومــن 
األشهاد». وأدعو الناس إلى االستقامة وتقوى 
الله واالبتعاد عن املعاصي ولكن من ابتلي 
خطاياه  يشهر  وال  نفسه  فليستر  بخطيئة 

أمام الناس. 
قال رسول الله (ص): «من ابتلي بشيء من 
هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه»؛ 
ألّن الكالم عن الفواحش نشر لها إّال بسؤال 
الله:  رســول  قال  الفاعل.  ذكر  دون  الفتوى 
من  وإّن  املجاهرون،  إّال  معافى  أمتي  «كّل 
ثّم  عمًال  بالليل  الرّجل  يعمل  أن  املجاهرة 
يصبح وقد ستره الله عليه. فيقول: يا فالن 
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، 

ويصبح يكشف ستر الله عنه».

«وملا انقضى السبُت، إشترت مرمي املجدلية ومرمي ُأُمّ 
ا لياتني فيطّيبنه. وعند فجِر  يعقوب وسالومة طيًب
وُل  األحد جئَن إلى القبِر وقد طلعِت الشمُس. وكان يقـ
اِب  ـ ـ ـن ب ا اَحلَجَر عـ ْن ُيدحرُِج لنـ ـ بعضهَنّ لبعض: ”َم
وكان  ُدحــرَِج،  قد  احلجَر  أََنّ  فرأْيَن  فنـظرَن  ـر؟“،  القبـ
عن  جالًسا  شاًبا  فأبصرَن  القبَر  فدخلَن  جًدا.  كبيرًا 
: ”ال  اليمِني، عليه ُحلٌة بيضاء، فارتعَنب. فقاَل لُهَنّ
ترتعَنب! َأنَنتّ تطلْنبَ يسوَع الناصرَيّ املصلوب. ِإنه قاَم 

وليس ههنا، وهذا هو املكاُن..“
حينما تتحّدث النصوص اإلجنيلية عن قيامة الرب 
يسوع، ال تستعرض حدث خروجه الظافر من القبر، 
ألن قيامته املجيدة ال تنتمي إلى منط أحداث التاريخ 
فلم  والزمان،  املكان  مقاييس  حتدها  التي  األرضــي، 
احلدث  لهـذا  الصور  إلتقاط  املصورين  بإمكان  يكن 
ألّن  له،  وملونة  متحركة  أفالم  تسـجيل  وال  اخلارق، 
يسوع دخل عالَم املجـد األبدي، الذي ال يخضع لسـنن 

هذه احلياة األرضية وال حلدود املكان والزمان.
ــي نطاق  ــني األمـــوات ف ب يــســوع مــن  تــدخــل قيامة 
الذين  لألشخاص  نفسه  الرب  أَظهر  فلقد  الشهادة، 
 1) الناس  لكل  وليس  لقيامته،  ليشهدوا  اختارهم 
ا حدث في ظهورات  قورنتس 15/5-8)، متاًما كمـ
لورد  مدينة  في  برناديت  ة  للقديسـ مرمي  العـذراء 
ان جمع غفير حاضرًا  نة 1858، فلقد كـ ا سـ بفرنسـ
ابييل أثناء الظهورات، إّال أن العذراء  في مغارة ماسـ

مرمي كانت ُتظِهر نفسها لبرناديت فقط.
مقدمة  في  املذكور  املقدس،  اإلجنيل  َنص  فإّن  لذلك 
املقال، يذكر األحداث التاريخية التي تخضع ملقاييس 
اة األرضية: أي زيارة النسـوة القديسـات الثالَث  احليـ
وظاهرة  الطيب،  حامالت  وهن  األحد  نهار  فجر  عند 
جسد  من  الفارغ  والقبر  القبر،  عن  املدحرج  احلجر 
بقيامـة  وبّشـرهن  املــالك  لهن  ظهر  حيث  يسوع، 
الرسل  ليبشرن  الــثــالث  النسوة  وانــطــالق  يــســوع، 

بقيامة الرب.
بعجالة  الصليب، وضع  من  يسوع  ُأنزل جسد  حاملا 
َر في الّصخر» (مرقس 15/46)، فعاد  في «قبٍر ُحِف
املشّيعون بسرعة إلى املدينة، ليتمكنوا من احملافظة 

الفريضة كانت تبدأ ما  على راحة السبت، ألن هذه 
أن  اًء، من دون  والسادسة مسـ اخلامسة  الساعة  بني 
يم الدفن، أي بدون  ام بجميع مراسـ يتمكنوا من القيـ

تطييب اجلسد املقّدس.
بعدما انقضى يوم السبت، أي بعد غياب الشمس، 
الطيب،  لشراء  السوق  إلى  الثالث  النسوة  ذهبت 
دفن  مراسيم  ليكملن  القبر  إلى  ذلك  بعد  وانطلقن 
يسوع بالتطييب، فشاهدَن القبر الفارغ واملالك الذي 
ُيبشرَنّ الرسل بهذه  بشرُهَنّ بقيامة يسوع، وأرسلُهَنّ ل

البشرى العظيمة.
إقامة ”سهرة القيامة“ إحياًء لذكرى حامالت الطيب

متاشًيا ومعطيات اإلجنيل املقدس التاريخية، أَحيت 
ذكرى  الرابع،  امليالدي  القرن  ُمنذ  أورشليم،  كنيسة 
سهرة  إقامة  من خالل  الطيب  حامالت  زيارة  أحداث 
اإلمبراطور  التي شيدها  القيامة،  صالة في كنيسة 
قسطنطني سنة 335 على قبر املخّلص وعلى مكان 

اجللجلة.
إيجيريا،  إسمها  األصــل،  إسپانية  راهبة،  سجلت 
األحد  نهار  تقام  كانت  التي  القيامة،  سهرة  وقائع 
عينها  بأم  اهدتها  شـ وكما  القيامة،  كنيسة  في 
كتابها  في  الراهبات  ودونتها ألخواتها  380م،  عام 

الشهير ”يومّيات رحلة».
في ما يأتي الترجمة العربية لشهادة الراهبة إيجيريا:

”لدى صياح أول ديك، ينزل األسقف ويدخل املغارة في 
كنيسة القيامة، فُتفتح حينئٍذ األبواب كلها ويدخل 
ال  مصابيح  تشع  حيث  القيامة،  كنيسة  الشعب 
ُحتصى. وإذ يكتمل دخول الشعب ينشد أحد الكهنة 
ُتتلى  املزمور  وبعد  احلاضر،  اجلمع  فيجاوب  مزمورًا، 
ًيا)،  (ثان مزمورًا  الشمامسة  ــد  أَح يتلو  ثّم  صــالة؛ 
ثالًثا،  مزمورًا  ِإكليريكي  وينشد  صالة؛  أيًضا  تليه 
وبعد  اجلميع.  ّية  فذكران ُتتلى صالة،  الثالثة  وللمرة 
إنشاد املزامير الثالثة، وتالوة الصلوات الثالث، يؤتى 
باملباخر إلى مغارة القبر في كنيسة القيامة، فتعبق 

الكنيسة كلها برائحة األطياب».
يتبع
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عاًما   ،2016 عام  يكون  أن  ّية  البريطان احلكومة  ــرّرت  ق
مبرور  وذلــك  شكسپير،  وليم  اإلجنليزي  بالّشاعر  ا  خاّصً
400 عام على وفاته؛ وسيتّم خالل هذا العام عرض جميع 
اته على خشبة مسرح شكسپير اّلذي متَّ ترميمه  مسرحّي
التهمه خــالل أحــد عروض  ــذي  اّل 1996 بعد احلريق  عــام 

مسرحّيات شكسپير. 
وراء  مــن  تهدف  ّية  البريطان احلكومة  ــإّن  ف جانبها  مــن 

تخصيص عام 2016 بشكل عام لعرض مسرحّيات وأعمال شكسپير إلى تعريف 
ّية والعاملّية بهذا الّشاعر واملسرحّي الكبير، وباإلرث احلضاري والّثقافي  األجيال البريطان

ّية بعده..! والفكري اّلذي تركه لإلنسان
االحتفال  أّن  الهام  املشروع  هذا  على  املشرفون  املسرح صرّح  عن  الّصادر  البيان  وفي 
أعاله سيبدأ بعرض فيلم « شكسپير واحلّب»، اّلذي كتبه مارك نورمان وتوم ستوبارد 
وأخرجه جون مادن.. ليكون هذا الفيلم منوذًجا لبعض األعمال الرّومانسّية اّلتي كتبها 
شكسپير، مثل: «روميو وجولييت».. خاّصًة وأّن هذا الفيلم ال ميّثل اجلانب العاطفي 
فقط في رمزّيتِه ألعمال مبدعنا، بل أيًضا احلّب اإلنسانّي في الّتعامل بني الّناس. 
ففي الوقت اّلذي كان فيه بعض الّتّجار يستغّلون البسطاء، من أجل زيادة ثرواتهم أو 
استعبادهم، مثل «تاجر البندقّية»، كان شكسپير ينادي بحّق البسطاء في العيش 

بكرامة.
إًذا فالفيلم له دالالت كثيرة من حيث تناوله أعمال الكاتب، ولهذا تقرّر أن يكون هو 

فاحتة اِملهرجان الشكسپيري اخلاص.
ّية ومنها بريطانيا تعتبر أّن شهر مارس/آذار هو أّول  وحيث أّن الكثير من الّدول األوروب
يع، لذلك قرّر املسؤولون البريطانّيون أن يحوّلوا هذا الّشهر، ومنذ بدايته،  أشهر الرّب

إلى ورشة نابضة لتحضير برنامج االحتفال.
هذا وسيفاجئ املشرفون اجلمهور كما صرّحت صحيفة The Sun أنَّه سيتّم خالل 
االحتفال بعرض بعض األعمال اّلتي كتبها شكسپير لكن أحًدا من اجلمهور ال يعرف 
عنها شيًئا، إضافًة إلى عرض بعض القصاصات الورقّية اّلتي كتبها شكسپير بخّط 
يده، وّمت العثور عليها أخيرًا؛ واّلتي يرى فيها الكثيرون ثروًة ال ُتقّدر بثمن، كما 

سيقام معرض خاّص يحتوي على بعض مقتنيات هذا املُبدع العظيم.
أّما املسرحّية التي ستفتتح أعمال اِملهرجان، ستكون مسرحّية «حلم ليلة صيف»، 
ْلق، وسيكون من حّق أّي شخص أن يراها  وسيتّم عرضها على اجلمهور في الهواء الطَّ
شكسپير   » فيلم  مع  متاشيها  بسبب  كان  اختيارها  أّن  واملعروف  بها.  ويستمتع 
واحلب» حيث حتتوي في مضمونها على الكثير من الفرح واحلّب، وبالّتالي فإّن َمْن 

يشاهدها سيخرج وهو يشعر باألمل واملتعة والّتفاؤل.
التي  الفترة  ففي  جميًعا!  افتقدناها  التي  الرّومانسّية  إلى  العودة  بقصد  ذلك  كّل 
عاشها شكسپير كان هناك الكثير من احلّب والقليل من املال والّثروة، أّما اآلن فهناك 

الكثير من املال والقليل جًدا من احلّب!
لذلك قرّر القائمون اختيار مسرحّية «تاجر البندقّية» لتكون املسرحّية الّثانية التي 
يتّم عرضها، مع الّتركيز على شخصّية ودور «شايلوك» اّلذي يجعل املادّيات تتحّكم 
بالبشر.. وهي تعني بدالالتها مادّية العصر احلالي، حيث بدأت املادة تسيطر على 

مشاعر الّناس وتصرّفاتهم.. وهذا ما ُمتّثلُه شخصّية «شايلوك».
ولكي تعّم الفائدة فقد قرّر القائمون على مسرح شكسپير إقامة معرض على الّضّفة 
االُخرى لنهر «الّتاميز»، وسيتم خالل املعرض عرض أفالم جلميع مسرحّيات هذا الكتاب 
ته تتراوح  العمالق، وسيكون كّل فيلم عبارة عن ملّخص لكّل مسرحّية، وعادًة فإّن ُمدَّ

ما بني (10 و15) دقيقة.
والهدف من ذلك إعطاء حملة عن كّل مسرحّية لألشخاص اّلذين ليس لديهم وقت كاٍف 
حلضور املسرحّيات على خشبة املسرح، كما أّن هناك زوّارًا سيأتون إلى املسرح من 
دول العالم كاّفة، وقد ال يسمح لهم الوقت مبشاهدة كّل املسرحّيات، لذا فإّن إقامة 
هذا  وقت حلضور  لديهم  ليس  َمْن  ستشّجع  قصيرة  أفالم  خالله عرض  يتّم  معرض 

الفيلم الوثائقي القصير.
كّل  إّن  بل  لندن،  مدينة  يقتصر على  لن  فإّن عرض مسرحّيات شكسپير  وبالّطبع 

مدينة في بريطانيا سيتّم إقامة مسرح فيها لعرض هذه املسرحّيات.
مسرحّيات  عرض  في  ستبدأ  البريطانّية  احلكومة  فإّن  العاملي  الّصعيد  على  أّما 
املنتشرة  ّية  البريطان الّثقافّية  املراكز  في  وذلك  العالم،  دول  معظم  في  الَفّذ  كاتبها 
اعتبرت  قد  كانت  هوليوود  أن  أيًضا  ُنسجل  أن  اجلدير  ومن  الّدول.  هذه  في معظم 
انتجته خالل ثالثني سنة خلت من  ما  فأعادت  2015 عام أعمال شكسپير،  عام 
الَعَلم.. وقد ذكرت في موقعها  الّشاعر واملسرحي  املستوحاة من أعمال هذا  األفالم 
Hollywood.com أّن هناك أفالم متّت إعادة صياغتها وإنتاجها عشرات املرات 

مثل فيلم ”روميو وجولييت“.
وفي حلظة مراجعة وتأّمل رأْيتني أسأل نفسي: أين نحن العرب من مثل هذه املشاريع 

احلضارّية والّثقافّية؟!
سؤال سأظّل أرّدده حّتى أجد اجلواب الفعلّي والعملّي عنه!
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ــّدراســات  ــال ب ــّم  ــت أه أزال  وال  كــنــت 
واإلحصائّيات املتعّلقة باملواطن العربّي 
والِفَلسطينّيني  عــام  بشكل  والعرب 
بشكل خاص، وأهتم أيًضا بالّدراسات 
ــة. فمن  ــّي ــغــرب عـــن املــجــتــمــعــات ال
العرب ما هو سوى  اإلحصائّيات عن 
محض تضليل، مثل اإلحصائّيات عن 
من  الّنيل  ســوى  يهدف  الــقــراءة، وال 

العرب ووصفهم باجلهلة. 
هناك إحصائّيات عن القراءة عند العرب وال سيما الكتب تقول: 
ا ربع صفحة للفرد سنوًيّا، بينما تصل  «إّن متوّسط القراءة عربًيّ
للفرد سنوًيّا، وفي  كتاًبا   11 إلى  أمريكا  في  القراءة  معّدالت 
اّلذي وصلت  التدّني  بريطانيا إلى سبعة كتب، ما يظهر مدى 
إحصائّيات  العربّي». وهناك  الوطن  في  القراءة  معّدالت  إليه 
أخرى تقول: «إّن معّدل القراءة في العالم العربي يبلغ سّت دقائق 
لكّل  ًا كتاب واحد  العربّية سنوًيّ البلدان  الّسنة، وينشر في  في 
ربع مليون شخص، كما أّن منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم 
والّثقافة (يونسكو) ذكرت في دراسة لها أّن نصيب كّل مليون 
عربّي ال يتجاوز ثالثني كتاًبا، مقابل 854 كتاًبا لكّل مليون 

أوروّبي.
وإذا أخذنا بعني االعتبار دراسات غربّية أخرى عن قراءة الكتب 
عند العرب وعن األمّية في الغرب وال سيما الواليات املّتحدة 
يتعّلق  فيما  العرب  ضّد  االفتراءات  مدى  نستنتج  األمريكية، 
الّشبه مع الغرب ومدى تناقض املعلومات  بالقراءة وحّتى أوجه 

املنشورة. 
حسب إحصائّيات متخّصصة صادرة عن مواقع إلكترونّية عاملّية 
في القراءة على «اإلنترِنت»، فإّن 23  باِملائة من مستخدمي 
اإللكترونّية،  باإلصدارات والكتب  يهتّمون  العرب  «اإلنترِنت» 
كّل شهر.  قراءتها  يتّم  مليون صفحة كتاب  وإّن حوالي نصف 
أّنها  مصر  في  القومّية  والوثائق  الكتب  دار  إحصائّية  وتفيد 
أّن  كما  كتاب،  مليوني  املاضية  الّسنوات  في  أصدرت وحدها 
معلومات شبكة «چوچل» تقول إّن خمسة ماليني عربّي يهتّمون 
بقراءة املؤّلفات على شبكة «چوچل»، في حني قّدر «فيسبوك» 
عدد مستخدميه اّلذين يهتّمون بقراءة الكتب من العرب بنحو 

22 مليون مستخدم.
واّلذي  القراءة،  على  للّتشجيع  األكبر  اإلقليمّي  املشروع  وفي 
أطلقته دبي، بهدف قراءة خمسني مليون كتاب، فقد تضاعف 
هذا الّرقم  منذ انطالق املشروع حيث ّمت حّتى شهر آذار املاضي 

قراءة أكثر من ِمائة مليون كتاب.
 National للّتعليم“   الــوطــنــّيــة  ”الّرابطة  إحـــصـــاءات 
في  األمّية  نسبة  إّن  تقول   Education Association
القراءة  يعرفون  أمريكّي ال  مليون   40 تبلغ   املّتحدة  الواليات 
والكتابة.  وتشير الّدراسات إلى أّن واحًدا فقط من كّل عشرة 
أمريكّيني يستطيع بسهولة حتديد موقع الواليات املّتحدة على 
خريطة العالم. كما أّن معلومات معظم األمريكّيني عن ثقافات 
ال  األمريكّيني  ماليني  وأّن  للغاية،  محدودة  العالم  وشعوب 
يستطيعون مبفردهم ملء استمارة التحاق بوظيفة أو كتابة شيك 

مصرفّي أو قراءة جريدة. 
يقول الكاتب باول ريفز، محاضر الّدراسات احلضرّية في جامعة 
وسكونسن، إّن نسبة األمّية في املدن األمريكّية الكبرى تبلغ 41 
الّصغيرة واّلتي  القرى والبلدات  في  الّنسبة  من  باِملائة وتقترب 
تبلغ 51 باِملائة، كما أّن 40 باِملائة من األمّيني في أمريكا هم 

من الّشباب اّلذين تتراوح أعمارهم ما بني 20 و39 عاًما. 
جامعة  عليها  أشرفت  دراســة  أشــارت  فقد  بريطانيا  في  أّمــا 
«أولستر» إلى أّن 15 باِملائة من الّشباب اّلذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 و21 سنة هم في حكم األمّيني. وقالت املؤّسسة العاملّية 
الّناحية  من  أمّيون  البريطانّيني  من  باِملائة   20 أّن  األمّية  حملو 
أملانيا،  في  األمّية  نسبة  من  مبّرتني  أعلى  نسبة  العملّية، وهي 
وثالث مّرات ّمما هي في فرنسا. وبعد كّل ما تقّدم نستطيع القول 
إّن القراءة عند العرب بخير، وإّن األمّية هي مشكلة عند الغرب 

بشكل عام والواليات املّتحدة بشكل خاص. 

Â“U� bL�√ w�ö�ù« ◊uOK� nOH� – rK� U| d ÒD	

األســبــوع  نهاية  فــي  ــي  ل تسّنى 
”بوق  مسرحّية  أشاهد  أن  املاضي 
سامي  لــلــكــاتــب  الوادي“  فــي 
ميخائيل على خشبة مسرح حيفا 
البلدّي، وكنُت متلّهًفا ملشاهدة هذه 
املسرحّية املُعتمدة على نّص روائي 

لغات  إلى  ترجمته  ّمت  منذ صدوره، واّلذي  اجلوائز  العديد من  حصد 
أجنبيّة متعدّدة، فكانت التوقّعات أكثر بكثير مما ش اهدت.

املسرحّية تستعرض قّصة حّب لفتاة عربّية مسيحّية من سّكان وادي 
ا يقطن في الّطابق  ا روسّيً الّنسناس في حيفا، حيث تعشق شاّبًا يهودّيً
العلوي للبناية ذاتها اّلتي تقيم فيها تلك الفتاة مع أفراد عائلتها، 
مطلع  في  املسرحّية  أحــداث  تــدور  جميلة.  واختها  وجّدتها  جّدها 
الّثمانينّيات في مدينة حيفا، عشّية حرب لبنان األولى. هذه الفتاة 
تدعى هدى وهي انطوائّية، في الّثالثني من العمر، كانت تعمل في 

مكتب سياحة، األمر اّلذي جعلها تندمج بالّثقافة اإلسرائيلّية. 
تقطن هذه العائلة في منزل، مقابل إيجار شهري تعود ملكّيته ألبي 
عائلة  فيها  تقطن  اّلتي  بأكملها  البناية  ميلك  ثري وهو  نخلة، رجل 

هدى.  
ترجم املخرج هذا العمل األدبي إلى مسرحّية فنّية، حاول من خاللها 
تصوير حياة عائلة في حي وادي الّنسناس بأسلوب رومانسي حالم، 
جّسدها من خالل املوسيقى احلاملة واإلضاءة اخلافتة في بعض زوايا 
تالَءمت  مريحة،  هادئة  بأجواء  الّتمّتع  للمشاهدين  أتاح  ّمما  املسرح، 
مع أحداث املسرحّية. برز عزف البوق في املسرحّية الذي الزم أحداث 
املسرحّية طوال مدة العرض كعامل أساسّي لألجواء الرومانسية التي 

سادت املسرحّية. 
ألّنه  العازف،  لهذا  تنجذب  هدى  أّن  نلحظ  املسرحي  العرض  خالل 
هدى  كانت  الذي  األمر  بلطف وحنان،  عاملها  احلس، وألّنه  مرهف 
لتتطّور  الروسي؛  البوق  عــازف  في  فوجدته  عنه،  وتبحث  حتتاجه 
الــزواج، رغم  العالقة  هذه  قّصة حب وينتج عن  إلى  بينهما  العالقة 
بينهما، فيصطدما مبعارضة  الّديني والقومي  االختالف في االنتماء 
خجولة من املجتمع وجّدتها، التي سرعان ما تغّير موقفها املعارض، 
وحتظى هدى بدعم جّدها، فتتزوج من الّشاب اليهودي الروسي، الذي 

يخدم في اجليش، ويقتل أبناء شعبها. 
األمور هنا تختلط، فيحدث أّن قريَب هدى ُيقتل وهو عضو في تنظيم 
«فتح»، وهنا تتعّقد األمور، وتتعّرض هدى لضغوطات أكثر جّدية من 
قبل جّدتها ونساء ورجال من مجتمعها، لكّنها ُتّصر على موقفها، وال 
تتنازل عن حّقها بالزّواج من الّشاب اليهودي الّروسي، دون أن يكون 
هنالك سبًبا ُمقنًعا لنجاحها بالتغّلب على كاّفة العقوبات، وجناحها 

بتغيير مواقف األشخاص املعارضني لهذا الزواج وبتلك الّسهولة.
في  املسيحي  اجلّد  عارض  ملاذا  هنا،  نفسه  يطرح  الذي  الّسؤال  ثّم 
املسرحّية زواج حفيدته الّثانية من ابن أبو نخلة املسلم، بينما وافق 

على زواج حفيدته الّثانية من الّشاب اليهودي؟ 
املسرحّية عادّية جًدا، واملوضوع ُطرح مراًرا وتكراًرا، ولم يكن هنالك 
أّي عنصر مفاجئ في املسرحّية، سوى األداء املمّيز للممّثلني وخاّصًة 
حتّول  لديها  وحصل  مرّكبة  شخصّية  أّدت  التي  حلو،  حنان  املمّثلة 
ملحوظ في شخصّيتها خالل تطّور أحداث املسرحّية. فجّسدت حنان 
على  تنتفض  أن  إلى  املسرحّية،  بداية  في  املنطوية  الفتاة  شخصّية 
حّبها مع عازف  قّصة  الكبت والقهر من خالل  انطوائها وتتحّرر من 

البوق. 
كما برز املمّثل غّسان عّباس حيث أّدى شخصّية ممّيزة، جمعت بني 
خّفة الّظل وحكمة املُّسن املُجّرب في احلياة. أّما حني مسّلم فرغم كونها 
الّلعوب، وكان  العربّية  الفتاة  أتقنت شخصّية  أّنها  إّال  يهودّية  ممّثلة 
أداؤها اجلريء على خشبة املسرح ُملفًتا للّنظر، وخدم التطّور الدرامي 
ألحداث املسرحّية بامتياز. دورون بن دافيد الذي أّدى شخصّية وحيد، 
فأثبت للجمهور مبا ال يقبل الّتأويل أّن كوميديا املواقف هي أقوى من 
من  نضحك  جعلتنا  ممّيزة  شخصّية  أّدى  وأّنه  الكالمّية،  الفذلكات 

األعماق. 
أعود وأكّرر قّصة حب فتاة عربّية من شاب يهودي كنموذج لتحّدي 
ساذج  طرح  بل  عادّية،  قّصة  هي  والّسياسّية  االجتماعّية  احلواجز 
اّلذي  اإلبداعي  العمل  ليس  إّنه  اليهودي،  العربي  للّصراع  طوباوي 

توّقعته، بل هو مسرحّية ممتعة عابرة ليس إّال.

 W ÒO �d � � w � Õd ÒD�« W �«c �
 °åÍœ«u �« w � ‚u �ò
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“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   UOB�ý  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«

 ¨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

Color Matt ÷dFð s¹ôdO�
°—UNM�«  UŽUÝ WKOÞ ÂËb¹Ë .d� ZO�MÐ ¨◊U� ÁUHý rK�

 ‰U−� w??� …b??z«d??�«  ¨s??¹ôd??O??� W??�d??ý XIKÞ√
 w� s??¹b??¹b??ł 5??½u??� ¨œö???³???�« w???� q??O??L??−??²??�«
 …b¹bł  WŽd�  w²�«  ÁUHA�«  dLŠ√  WŽuL−�
 .d�  ZO�MÐ  ÁUHý  rK�  –  ÃUOJ*«  r�UŽ  w�
 ‰öš  ◊U??�  dNE�  `M1Ë  ”u�Ç?�U�  s¼bÔ¹
 Ê«u????�_« X??Ò³??¦??ð …b???¹b???'« W??³??O??�d??²??�« Æ ÌÊ«u?????Ł

ÆWK¹uÞ  UŽU�� WÒ¹uI�«
 qCHÐ ‰U??L??F??²??Ýû??� `???¹d???� ¨ÁU???H???A???�«  r??K??�
 qNÝ ¨ ÒwKL�� ZO�MÐ eÒOL²¹ ¨s¼b�« W−MHÝ«
 WF�U�  Ê«u�QÐ  ÒwMž  ÆWŽd�Ð  XÒ³¦²¹Ë  s¼Òb�«
  UŽU��  ÂËb???¹  Æ◊U???�  dNE�  ÁU??H??A??�«  `??M??9

Æ·UH'UÐ ”U�Š≈ ÊËbÐ WK¹uÞ
∫Êü« Ê«u�« 10 ≠ ?Ð dÒ�u²� Color Matt

 –  —b??½Ñô  w−�HMÐ  21  –  ÒÍœ—Ë  œuO½  20
 gFM�  w�UIðdÐ  23  –  l�U�  w−�HMÐ  22
 26 –  l�U� dLŠ√ 25 –  w�uK� dLŠ√  24 –
 28 –  wKL�� w−�HMÐ 27 –  wKL�� dLŠ√
 w� dÒ�u²�  Æ“U??Ð œuO½ 29 –  T??�«œ w−�HMÐ

ÆÂ—UH�«  UJ³ý lOLł

 W�“— oKDÔð “uO� uO�” …dONA�« WO�UD¹ù« ¡U¹“_« —«œ
r�−K� .d�Ë dDŽ WłUł“ vKŽ Íu²% …dšU�

 ¡U??????¹“_«  —«œ  X???I???K???Þ√
 åuO� u??O??�ò …d??O??N??A??�«
 Íu²% …d??šU??� W???�“—
 Miu  d????D????F????�«  v????K????Ž
 .d�Ë  ¨qK�  Miu 50

ÆqK� 100 r�−K�
 i�UM�  ¨rNK Ô�  dDF�«
 ¨·u??�Q??*«Ë   UFÒ�u²K�
  U??C??�U??M??²??�U??Ð w???M???ž
 r???ŽU???½ ≠…d??????ŠU??????�??????�«
 ¨ÂUšË  n¼d�  ¨ ÒÍu??�Ë
 ¨Œ—U??????�Ë l???{«u???²???�
 ÊuJ¹  Ê√  “i�d¹  “Ë
 q??L??×??¹ t?????½_ U???ÎH??? ÒM???B???�

 UNðUŽ«bÐ≈  q�   d Ò�Ý  ¨tO¹—b½√  öO¾O½«œ  —uDF�«  …dO³š  Æ UF�u²�«  i�UMð   PłUH�  tF�
 wB�A�« Ÿ«bÐù« d�� u¼Ë ¨Miu Miu s� ‰Ë_« dDF�« UN¹b¹ X% s� Ãd�Ô²� UNð«d³šË
 UND�U�ð  Í—u??'«Ë  h�U)«  5LÝUO�«  ∫»«d??²??�«Ë  —U??¼“_«  5Ð  Z�bð  dDF�«  W�öš  ÆUN�
 qHKH�«Ë w�uAðU³�«  X¹“ ¨VA)« Ècý s� wðQ¹  Íc�«  ¡·b�«  V½Uł v�≈  ¡«dCš  ULG½

ÆÍuI�« ÍeOK$ù«
 ∫ UC�UM²�«  5Ð  r�'«  .d??�Ë  Miu Miu  dDŽ  WMOM�  lL&  ¨t�H½  dDF�«  q¦�  U Î�U9
 ÆWÐUŽb�«Ë  »U³A�«  ÕË—  U ÎC¹√  b Ò�&  UNMJ�Ë  k�U×�Ë  ÍbOKIð  »uKÝQÐ  WLLB�  WMOMI�«

 #UH�« ‚—“_« ÊuK�UÐ u¼Ë ·UHý dOž ÃUłe�«

 l� ¨Matelasse®  Miu Miu Signature  ®W�—U�  s� bO�«  VzUIŠ j�Ð U½d Ò�c¹  Íc�«
 W¾�«b�«Ë …œ—U³�« œ«u*« 5Ð Z�b�« ÆdŠUÝ w³¼– ÊuKÐ W�—U*« u?âu� qL×¹ oO½√ iOÐ√ oMŽ
 qOKI�«  l�  U ÎC¹√  sJ�  ¨Íu¦½√Ë  wÐU³ý  u¼  w�ULłù«  dOŁQ²�«  ÆWFz«—Ë  WO�«—  WOzUI²½≈  Z²MÔ¹
 Ê«u�√ w� UNðœUF²Ý« r²ðË …d�«c�« v�≈ WOÐU³{ …—uBÐ œuFð ÂöŠ√ ∫UNÐ m�U³*« W�U½_« s�

 Æ…UO(UÐ WCÐU½

ÊuHOKOÐ w� …—uD²�Ë …b¹bł W�bš
w�U²O−¹œ qJAÐ ÊuHð—UL��« `OKBð WOF{Ë l³²ð

 «uŽœË√ s¹c�« szUÐe�« sJ9Ë TRACK MY PHONE vŽbð W�b)«
 s� ¨…eNł_«  `OKBð w� ÂbI²�«  l³²ð s� `OKB²K�  ÊuHð—UL��«  …eNł«

ÆlL'« WKŠd� v²ŠË W�b)« e�«d* UNLOK�ð WKŠd�
…—«œû� wKOz«dÝù« e�d*« …ezUł w� ‰Ë_« ÊUJ*« w� ÊuHOKOÐ  “U�

 

 TRACK”  ≠  ‰U−*«  w�  W¹dBŠË  …b¹bł  W�bš  ÂU??¹ô«  Ác??¼  w�  ÊuHOKOÐ  W�dý  oKDÔð
 l³²ð s� w�U²O−¹œ qJAÐË sJ9 w²�«Ë MY PHONE
 `OKB²�« qł√ s� tLOK�ð - Íc�« ÊuHð—UL��« WOF{Ë
 ÊuHOKOÐ l�u� w� …d�u²� …b¹b'« W�b)« ÆW�dA�« w�
 W�dF�  s??�  s??zU??Ðe??�«  s??J??9Ë  “w½uHOKOÐ”  oO³Dð  w??�Ë
 e�d*  UNLOK�ð  WKŠd�  s�  Æ…e??N??ł_«  W'UF�  w�  ÂbI²�«
 ÆUN�ö²Ý«Ë  `OKB²�«  s??�  U??N??ðœU??Ž«  bFÐ  v²ŠË  W??�b??)«
 W¹uOK)«  U??�d??A??�«  w??� UNŽu½ s??� v???�Ë_« w??¼ W??�b??)«
 w²�«Ë szUÐeK� W�b)« WÐd& 5�% s� ¡e−� ÷dFðË

Æ…dOš_« dNý_« w� ÊuHOKOÐ U¼œuIð
 q³I²�¹  ¨`OKB²K�  Êu??H??ð—U??L??Ý  rOK�ð  WOKLŽ  q??�  w??�  
 s� W×HB� jÐ«— l� WOJOðU�uðË« SMS W�UÝ— ÊuÐe�«
 dš¬  “UN' Ë«  q¹b³�«  ÊuHð—UL��«  ‰öš s� l³²²�«  qł«
 tłu²�«  r�—  W×HB�«  w�  ÊuÐe�«  lC¹  ÆÊuÐe�«  …“u×Ð

 wIOI(« X�u�« w� Á“UNł ÊUJ* rÝ— vKŽ qB×OÝË W�b)« e�d� w� tOKŽ qBŠ Íc�«
Æ`OKB²�« qŠ«d� s�

 vKŽ …—«œû??�  wKOz«dÝù«  e�d*«  …ezUł w� ‰Ëô«  ÊUJ*«  w� ÊuHOKOÐ   “U??�  ¨p??�–  ¡u{ w�
 w� ÊuHOKOÐ  “U� …d*« Ác¼Ë Æw�«u²�« vKŽ WO½U¦�« WM�K� ¨2015 ÂUFK� W�b)« w� U¼eO9

 Æ“w−Oð«d²Ý« p¹dA� W�b)«” WŽuL−�
 ÊuHOKOÐ w� wÐdF�« jÝuK�  UFO³*«Ë W�b)« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« W³zU½ ¨d1d� XO½Užœ

 W��UM�  w??�  ‰Ë_«  ÊU??J??*U??Ð  W??O??�U??{≈  …d??�  U??½“u??H??�  d�²H½”  ∫X??�U??�
 qJÐË ŸdH�« w� W�U¼ eO9 …«œ√ UM� W³�M�UÐ W�b)« d³²Fð ÆW�b)«
 dJH½ s×½ ¨…dOš_« dNý_« w� UN½ËœuI¹ w²�«  «uD)« s� bŠ«Ë
 ¨rN�  UN1bIð  UMMJ1  w²�«  WLOI�«  vKŽË  szUÐeK�  W�b)«  WÐd−²Ð
 5K�UF�«Ë qC�_«  Ułu²M*«  ¨qC�_« WJ³A�«  vKŽ bL²Fð w²�«Ë

Æ“qC�_«
http∫ØØwwwÆpele≠  ∫ÊuHOKOÐ  l??�u??�  w??�  WO�U{«   U�uKF�
phoneÆcoÆilØØdigitalØ3GØCorporateØdigitalØsup≠

portØcustomerserviceØtrackerØÆaspx

 WOz«cG�« ·UO�ô«Ë „ULÝ_UÐ WOMG�«  U³łu�«
 WÐU�ô« ‰UL²Š« s� qOKI²�« vKŽ r�bŽU�²Ý

 uÐ« W�dý V�×Ð Wšu�OA�« sÝ w�  UŁuK²�UÐ
 Èu²��   ÊuJ¹  b�  ÕU²H*«  Ê«  ¨X³¦¹  b¹bł  Y×Ð  øW×�  d¦�√Ë  ‰u??Þ√  …UO(  d��«  u¼  U�
 ”uKÐ  —uA½«  W−²M�   u??Ð«  w�  WOLKŽ  …d¹b�  ¨n??O??¹Ëœ  XO½Ë—  ÆrJL�ł  w�   UÐUN²�ô«

∫WÐuKD*«  U�uKF*« W�U� ÂÒbIð ¨„öOLOÝË
 rNM�Ë h�ý 1500 s� d¦�« W×� —U³²šUÐ ¡ULKF�« ÂU�
 Ê« «ËbłËË Ær¼œôË√Ë 100 sÝ «Ë“ËU& b� h�ý 680
 r ÒJ×²�« sJ1 w²�« q�«uF�« 5Ð s� q�UŽ r¼« ÊU� »UN²�ô«

Æh�A�« UNAOFOÝ w²�«  «uM��« œbFÐ R³M²K� UNÐ
 ÊUÞd��UÐ  WKB²*«  WO�Ozd�«  q�«uF�«  bŠ«  u¼  »UN²�ô«ò
 XF�— —u²�b�« ÕdA¹ åÆW¹u�b�« WOŽËô«Ë VKI�« ÷«d�«Ë
 w²�« ¨ u???Ð«  W???¹Ëœô« W�dý w??� Y??ŠU??ÐË VO³Þ ¨Í“U??−??Š
 »UN²�ô«  d³²F¹  Æ„öOLOÝ  U ÎC¹«  —u??�«  …b??Ž  5Ð  s�  Z²Mð
 Ê«  UMMJ1 ô t½ËbÐË –  r�−K�  wŽUM*«  œd??�«  w�  ÂU¼ ¡eł
 ¡UCŽ_ È–_« V³�¹ ◊dH*« »UN²�ô« ÊU� «c¼ l� Æv�UF²½

 »UN²�UÐ WKÒ¦L²� qF� …œdÐ ŸUM*« “UNł ÂuI¹ ¨q�UH*« »UN²�U� WMOF� ÷«d�« w� ÆU½b�ł
 v�« WŽUM*« “UN−Ð ÍœR¹ ¡wA�« «c¼ Æt²�ËUI� Vłu²�¹ »UN²�« œułË ÂbŽ s� ržd�« vKŽ
 XF�— —u²�b�« t�uI¹ U� V�Š Æq¹uD�« ÈbLK� —dC�« V³�¹ b�Ë W¹œUF�« W−�½ô« WLłUN�
 w� w½U¦�« VIK�«Ë VD�« w� Y�U¦�« VIK�« qL×¹Ë  uÐ« W�dý w� YŠUÐË VO³Þ ¨Í“U−Š
 WO�Ozd�« q�«uF�« ÈbŠ« u¼ »UN²�ô« ¨—uNL'« W×� w� w½U¦�« VIK�« v�« W�U{« ÂuKF�«

 ÆW¹u�b�« WOŽËô«Ë VKI�« ÷«d�«Ë ÊUÞd��U� WM�e*« ÷«d�_UÐ WD³ðd*«
 WKKI*« W¹cžô« W�U{≈ d³Ž ¡«uÝ ≠W½“«u²*« W¹cG²�« d³Ž w¼ »UN²�ôUÐ r ÒJ×²�« ‚dÞ ÈbŠ«
 vKŽ  l Ò−Að  w²�«  W??¹c??žô«  „öN²Ý«  s�  qOKI²�UÐ  Ë«  ¨ÂUFD�«   U³łË  v??�«   UÐUN²�ô«  s�

ÆWO−Oð«d²Ý« qC�« UÎ³�Už u¼ ‰«b²Žô« Æ UÐUN²�ôUÐ WÐU�ô«
 W�dý  s�  Í“U−Š  ‰«u??�_  ÎUI�Ë
 w� «u??−??�b??ð Ê« «u??�ËU??Š ¨ u????Ð«
 w¼ w???²???�«Ë W??L??F??Þ« r??J??ðU??³??łË
 WÒO�—Ë  ¨wFO³Þ  qJAÐ  WOM¼œò
 Æå·UO�√Ë 5ðËdÐ vKŽ Íu²%Ë
 rJI³Þ  v??�«  «uHOCð  Ê«  «u??�ËU??Š
 “U²9 w??²??�«Ë ∫W??O??�U??²??�« W??L??F??Þô«

∫»UN²�ö� …œUC�  UHBÐ
 „ULÝô«  «u�ËUMð  ∫WOM¼œ  „ULÝ√
 W??½u??²??�« ¨Êu??L??K??�??�U??� W??O??M??¼b??�«
 w??�  «d????????� …b??????Ž s?????¹œd?????�?????�«Ë
 ÷U??L??Š√ Êu??�U??M??²??ÝË Ÿu???³???Ýô«
 w²�«Ë  ¨3  UGO�Ë«  Ÿu??½  s??�  s??¼œ

 UO�u�UH�« ¨WK�UJ�« »u³(« sŽ «u¦×Ð« ∫·UO�√ Æ»UN²�ô« s� qOKI²�« vKŽ bŽU�ð UN½« X³Ł√
 »—U% w²�« ¨WO×B�« rOŁ«d'« u/ w� bŽU�ð w²�«Ë ¨·UO�_UÐ WOMG�« Èdšô« WLFÞô«Ë
 ·uHK*«  ¨a½U³��«  rJI³Þ  v�«  «uHO{√  ∫WI�UG�«  ¡«dC)«  WÒO�—u�«   «Ë«dC)«  Æ»UN²�ô«
  U−²M*  U?? ÎC??¹«Ë  “u−K�  ∫U??¹u??B??�«Ë  “u??'«  Æ©d??C??šô«  jO³½dI�«®w�u�Ëd³�«Ë  d??C??šô«
 wFO³Þ —bB� w¼Ë ¨»UN²�ö� …œUC� U¹«e� ¨u�u²�« U¹uB�« ‰u� ¨U¹uB�« VOK×� ¨U¹uB�«
 U¹«eLK� —bB*« U ÎC¹« u¼ t�«c�  Êu²¹e�« X¹“ `M1 Íc�« ¡wA�« ∫Êu²¹e�« X¹“ Æ5ðËd³K�
 ‚dA�«  U³łË w� bł«u²ð WLzUI�« Ác¼ w� W¹cžô« s� dO¦J�« ÆX¹e�« «cN� »UN²�ö� …œUC*«
 VKI�« ÷«d�QÐ WÐU�ô« dDš s� U ÎC¹« qKIðË »UN²�ô« s� qKIð UN½« X³Ł√ w²�«Ë ¨jÝËô«
 W¹cžô« Ác¼ ÊuHOCð ULMOÐ ÆÍ“U−Š ‰uI¹ ¨WOžU�b�« WDK'«Ë ÍdJ Ò��« ¨W¹u�b�« WOŽËô«Ë
∫»UN²�ô« —«dJð vKŽ l Ò−Að w²�« ¨WO�U²�« W¹cžô« „öN²Ý« s� «uKKIð Ê« rJOKŽ ¨rJðU³łË v�«
 ÷d²H¹ ¨rJ¹b� W¹—«d(«  «dF��« „öN²Ý« s� 7% s� q�√ Ê« Í“U−Š wŽb¹ ∫l³A*« s¼b�«
 V³�� qF� œ— v�« ÍœR¹ b� vKŽ«  UOLJÐ „öN²Ýô« Ê_ «c¼Ë Æl³A*« s¼b�« s� ÊuJ¹ Ê« tÐ
 ÆÍ“U−Š  ‰uI¹ò  ¨…—UC�«  rOŁ«d'«  d³Ž  …—U¦Ô*«   ö³I²�*«  eÒH×¹  ¡wA�«  «c¼  åÆ»UN²�ö�
  U¹dJÝ  ÆtOKI�   ôu??�Q??�Ë  w½«uOŠ  —bB�  s??�  Âu??(  ¨s??¹d??łd??*«  sLC²ð  W??¹c??žô«  Ác??¼
 WOMž  W¹cž«  w¼  iOÐ«  5×Þ  s�  U²ÝUÐË  iOÐ«  “—«  ¨iOÐ«  e³š  ∫ «—bO¼uÐd�Ë  …—dJ�
 qJAÐ UN�öN²Ý« r²¹ U�bMŽ »UN²�ö� V³�� qF� œ— dO¦ð w²�«Ë ¨…—dJ*«  «—bO¼uÐdJ�UÐ
 ¨©WN�UH�«  dJÝ®“u²�ËdH�UÐ  wMž  …—–  »«d??ý  qLAð  w²�«  W¹cžô«  «c¼  v�«  W�U{«  Æ◊dH�
 d�ô« ¨5�u�½ô« W�ËUI� v�« ÍœRð b�Ë »UN²�ô« “eFð ¨ U¹uK(«Ë WÒ¹“UG�«  UÐËdA*U�
 ∫‰u×� ÆwŁ«—u�« œ«bF²Ýô« ÍË– s� ’U�ýô« 5Ð ÍdJ��UÐ WÐU�ô« dDš s� b¹e¹ Íc�«
 ¨Í“U−Š ‰uI¹ ¨jÝËô« ‚dA�«  U³łË w� « ÎdO¦� bł«u²¹ dLŠô« cO³M�« Ê« s� ržd�« vKŽ
 q�UŽ d³²F¹ ‰u×JK� ‰b²F*« „öN²Ýô« v²Šò Æ»UN²�ôUÐ WÐU�ô« vKŽ l−A¹ ‰u×J�« ÊU�
 W³�M�UÐ Æ‰uI¹ å¨…dOšô« W¾ÐËô« rKŽ ÀU×Ð« s� ‰b²�¹ U� «c¼ ¨ÊUÞd��UÐ WÐU�û� dODš
 u¼ Îö¦� dI³�« r( Ê« `O×� ÆÍ“U−Š wŽÒb¹ ¨WOLJ�« vKŽ eO�d²�« rN*« s� W¹cžô« Ác¼ qJ�
 Æ…œu'« w�UF�«  5ðËd³K�  bOł —bB� d³²F¹ tð«– X�u�«  w� t½«  ô«  ¨l³A*«  s¼bK�  —bB�
 w� »UN²�ô« WOC� w� rN*« ¡wA�« ÆÍ“U−Š ‰uI¹  å¨WJKN²�*«  UOLJ�UÐ jI� oKF²¹ d�ô«ò
 s×½ Æ`O×B�« Ê“«u²�« œU−¹« w� sLJ¹ ¨tÐ rJ×²ð w²�« W¹cžô« w� d�ô« u¼ UL� ¨r�'«

ÆÈ–_« UM� V³�¹ Ê« tMJ1 bÒO'« ¡wA�« s� izUH�« Ê« ô« ¨U½œułË qł√ s� tO�« WłU×Ð

wKOz«—eŽ ÊuOM� w� WÐ«Òc'«  öL(« lOÐ—
 WFz«—  UO�U ÒF�Ë  öLŠ ÷dF¹ VIM�« wKOz«—eŽ ÊuOM�

WKzUF�« lOL'

 qLF�« Âu¹ b¹b9 VIM�« wKOz«—eŽ ÊuOM� —Òd� œö³�« w� wHOB�« XO�u²�UÐ qLF�« ¡bÐ l�
 s�  l²L²�«  ÊuOMJ�«  —« ÒË“  lOLł  ÊUJ�SÐ  W³ÝUM*«  ÁcNÐË  Î̈öO�  …dýUF�«  WŽU��«  v²Š
 qJOý 10 ?Ð lD� ¡«dý —« ÒËe�« lOD²�¹ –≈ ¨w�U(« ÊU�O½ dNý ÂU¹√ WKOÞ WA¼b� WKLŠ
 d?áuÝ ∫q¦� ¨VIM�« wKOz«—eŽ ÊuOM� w� WKL(« w� W�—UA*«  UJ³A�«  nK²�� s� jI�

ÆU¼dOžË FUJI Ë f²¹—á?� ¨årO¹u²¹áò ¨Â—U�
  öL(«  s�  WŽuL−�  ÷d??Ž  w�  VIM�«  wKOz«—eŽ  ÊuOM�  ÒdL²�¹  p??�–  v??�≈  W�U{ùUÐ
 ¨1.4® WFL'« ÂU¹√ w� Íd²A¹ s� q� ∫dB(« ô ‰U¦*« qO³Ý vKŽË ¨…eOL*«Ë WÐ«c'«

ÆUÎ½U−� ©ÒöŠ® e³š nOž— vKŽ qB×¹ ÃÆ‘ 149 ?Ð ©15.4 Ë 8.4
  öL(« s� WFÝ«Ë WŽuL−� s� l²L²�«  rN½UJ�S³� VIM�«  wKOz«—eŽ ÍœU½ ¡UCŽ√ U�√
 ÂuO½U²Oð WŽUÝ ¨ÊuOMJ�UÐ ê?¹d?â WJ³ý w� WO�UD¹ù«  U³łu�« vKŽ 1´1 ö¦� ¨WFz«d�«
 ≠  »  Â—U??�  dÐuÝ  s??�  uMOHOð—uÐ  WO�Lý   «—U??E??½  ¨qJOý  2099  ‰b??Ð  ÃÆ‘  899  ???Ð
ÆÃÆ‘ 50 sŽ b¹eð …Ëdý q� vKŽ «—UJÝ WJ³ý s� W¹b¼ r�−K� X¹“Ë ¨ÃÆ‘ 49.90

ÆÂUEMK� WF{Uš  öL(« lOLł Ê√ d�c¹
 ¨‰UHÞú� ÷ËdŽ WŽuL−� l� ÊU�O½ dNý ‰öš rJF� qH²×¹ VIM�« wKOz«—eŽ ÊuOM�
 ÷—UF�  ÂUI²Ý  ¡UŁöŁ  Âu¹  q�  ∫ö¦L�  ¨q¼ú�  WF²2  »UF�√Ë   UO�U ÒF�  v�≈  W�U{ùUÐ
 lDI�«Ë   «d¼u−*«  s�  WFÝ«Ë  WKOJAð  s�  l²L²�«  —«Ëe???�«  lOD²�¹  UN�öš  ÊuMHK�
  UN�ú� ’Uš ¡UI� r ÒEMÔ¹ 10∫30  WŽU��« ¨bŠ√ Âu¹ q� w�Ë ¨UÎ¹Ëb¹ WŽuMB*« …eOL*«

Æ…œôu�« bFÐ  özUFK� WI�«d�Ë …býd� w¼Ë ¨dJ½uÐ UJ�U� l� sN�UHÞ√Ë
 dL²�¹Ë ÊuOMJ�« w� WFLł Âu¹ q� ÂUI¹ Íc�« WO³FA�«  ôu�Q*« ÷dF� „UM¼ l³D�UÐË
 ¨ uJ�³�«Ë  pFJ�«  Ÿ«u??½√  dNýQÐ  ŸU²L²Ýô«  —«Ëe???�«  ÊUJ�SÐË  ¨14∫30  WŽU��«  v²Š

ÆWONA�«  ôu�Q*« „UA�√ s� dO¦J�«Ë W¹uCF�« t�«uH�« ¨ «—UN³�«
 ÊuOMJ�  r??J??ð—U??¹“  ‰ö??š  WE(  qJÐ  ŸU²L²Ýû�  r??J??zU??�b??�√Ë  rJðözUŽ  l??�  «uÒKCHð

  ÆVIM�« wKOz«—eŽ
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ماء جوز الهند هو أحد املشروبات 
الّطبيعّية الّصحّية اّلتي نحصل 
الهند  جوز  ثمرة  لّب  من  عليها 
األخضر غير ُمكتمل الّنضج، وهو 
الّشعور  يحارب  ُمنعش  عصير 
مناسب  وهو  واجلفاف،  بالعطش 

الرتفاع احلرارة في فصل الّصيف، إذ يعرف في كثير 
ّية  بقيمة غذائ فهو غنّي  احلياة“  ـ“سائل  ب الّدول  من 
عالية إذ يحوي ما يقارب %95 من املاء، إضافًة إلى 
معادن أساسّية عّدة، مثل: املغنيزيوم، والپوتاسيوم، 
والّصوديوم، كذلك ڤيتامني C، وB املرّكب، كما أّنه 
ال يسّبب أّي آثاٍر جانبّيٍة ضارّة ألّنه طبيعّي 100% 
وخاٍل من الكولسترول واملواّد احلافظة، والّدهون املُشبعة 
الّضارة؛ بينما يحوي مواّد مفيدة للجسم كاأللياف 

ّية النباتّية وكمّية معتدلة من الپروتينات. الغذائ

wFO³ ÒD�« bMN�« “uł ¡U� bz«u�
يساعد شراب جوز الهند الط~بيعي في تنقية اجلسم 
من الّسموم والّشوائب، ويطردها خارج اجلسم، فهو مدرٍّ 
ّية ويصّفي  طبيعّي للبول، ُيطّهر ويعّقم املجاري البول
عملها،  وينشط  يذيبها  أن  بعد  احلصى  من  الكلى 

كما يعالج التهابات املثانة البكتيرّية.
يفيد ماء جوز الهند مرضى الّسّكري، إذ يخّفف من 
ومشاكل  القدمني  كوخز  املرض  لهذا  املرافقة  األعراض 
العينني والكليتني؛ ألّنه ينّشط الّدورة الّدموّية ويحّسن 
من تدّفق الّدم لألطراف، كما يساعد على ضبط نسبة 
الحتوائه  املفاجئة؛  ارتفاعاتها  ومينع  الّدم  في  الّسّكر 

على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.
يعالج ماء جوز الهند مشاكل الكبد، إذ إّنه مفيد جًدا 

للّتخّلص من مرض التهاب الكبد.
الهضمّي،  اجلهاز  الهند عمل  ماء جوز  يحّسن شرب 
على  يحتوي  أّنه  كما  األمعاء،  تليني  على  ويساعد 
عملّية  ويسرّع  فيها،  الّضارّة  للبكتيريا  مضادات 
خارج  ــى  إل ويطردها  املعوّية  الــّديــدان  ويقتل  الهضم 
على  الحتوائه  نظرًا  والّصغار؛  الكبار  عند  اجلسم 

حمض الّلوريك.
إعــادة  في  ويساهم  العضالت  الهند  جــوز  مــاء  يلّني 
بنائها، كما يعيد لها احليوّية والّنشاط بعد الّتمارين 
العضالت  بتعب  الّشعور  ومينع  الّشاقة،  الرّياضّية 
الّتحّمل،  على  اجلسم  قدرة  من  يزيد  كما  ومتزّقاتها، 
لغناه  بسرعة،  ويجّددها  الّتالفة  األنسجة  ويعوّض 

باألحماض األمينّية.
الكولسترول  مستوى  من  الهند  جــوز  مــاء  يخّفض 
الّضار في الّدم؛ ّمما يحمي القلب من األمراض، ويقي 
الّشرايني واألوعية الّدموّية من الّتصّلب، كما أّنه يزيد 

نسبة الكولسترول الّنافع في الّدم.
يساعد ماء جوز الهند على خفض ضغط الّدم املرتفع 
ويثّبته عند معّدالٍت معتدلة، خاّصًة عند املداومة على 
ا من قبل مرضى الّضغط، كما يزيد من  شربه يومّيً

ّية األدوية املُخّفضة للّضغط. فعال
ومينع  نشاطه،  إليه  ويعيد  اجلسم  طاقة  من  يعزّز 
بتناوله  ينصح  لذا  املُزمن؛  والّتعب  باإلرهاق  الّشعور 
الّضارة؛  الّصناعّية  الّطاقة  مشروبات  عن  كبديل 
وآمنة،  طبيعّية  بصورة  للجسم  الّترطيب  يعيد  ألّنه 
ويكافح اجلفاف الّناجت عن فقدان الّسوائل بالّصيام أو 

الرّياضة أو األعمال الّشاّقة.
ومكافحة  الزائد  ــوزن  ال إنقاص  في  ــاء  امل هــذا  يفيد 
الّدهون  تخزين  ومينع  اجلسم  يرّطب  فهو  الّسمنة، 
يعزّز من  ّمما  يرفع من درجة حرارة اجلسم،  فيه، كما 
ّية الّتمثيل الغذائّي، ّمما يخّلص اجلسم من فائض  فّعال

الّدهون املتراكمة.

بني مظاهرة مسجونة..
ودمعة.
يهني..

أو..
ال يهني

الّزفير باإلكراه؟
إّنه األلم..

يخّدره..
بال حدود.

***
مسالك..

ترحل بالّناظر..
إلى بحر تسافر فيه..

أمانيه.
يتجّلى القهر..

ال ميكن.. تالفيه.
***

ِمن اعوجاج هذا القدر..
صْرَت رفًشا..

في.. 
مظاهرة.

***
يتكّسر..

نحيب الّصدى
تسري القبور..

في املتاحف..

بال اسم..
وتهّكمّية ساخرة

تعّدد مناقب املرارة
حتبس الدمعة..!

على شفة..
تعّمدت..

بلقاح نحلة
في سباق الفناء.

***
معي..

في اجلنازة
رفاقي املتمّردين
خانهم الوهج..

ليعّزز حزني..
في الّال حضور.

***
قيد الغياب..

يتجّلى بالّنوار.
والوجوم..

يعزف احلضور..
في تربة الّشرفاء.

يعزف..
احلقيقة املنبوذة.

والّرفاق..
حول نار..

حتصد وجتّدد.

***
طوال العمر

ال تنتظر القبر..
لينام الّرأس..

في مدفن البداية.
تخبو احلواس..

تتسامى..
تسري بزغرودة..

جتّمعت حولها.. حكاية!

©…dLÞØUHOŠ®
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WLF� w��U� ∫œ«b�≈ UH O � ≠ WO L �— W �d �
من  حيفا،  مدينة  في  األثرّية  املواقع  عن  سابق، حملة  عدد  في  قّدمت  قد  كنت 

ا عن خربة رشمية.  ضمنها خّصصنا تقريًرا عاّمً
في هذا العدد أعرض نتائج حفرّيات ُأجريت في املوقع خالل الّسنوات األخيرة، 

بإشراف سلطة اآلثار.

W Ò�UŽ W;
اليوم ضمن حّي ”روميما“، مساحته ما يقارب  يتواجد املوقع األثرّي ”رشمية“ 

20 دوًمنا، ويقع على قّمة تّلة مرتفعة تطّل على الّطريق القدمية الهاّمة املمتّدة من 
عبر وادي  ماًرا  حيفا،  إلى  اجلليل 
هنا  مــن  و“ڤاردية».  ”رشمّية“ 
يتواجد  كونه  املوقع،  أهمّية  ُعرفت 
على قّمة تّلة ويشرف على اِملنطقة، 
ويصلح ليكون منطقة محمّية، لذا 
ال  ُمحّصنة  قلعة  فيه  بُنيت  فقد 

زالت بارزة حّتى أّيامنا. 
في  األولى  األثرّية  احلفرّيات  أجرى 
 ،1940 عام  مّخولي  نعيم  املوقع 
من قبل قسم اآلثار الّتابع حلكومة 
بعد،  فيما  البريطاني.  االنتداب 
بإجراء  واملتاحف  اآلثــار  قسم  قام 
حفرّيات أثرّية صغيرة ما بني األعوام 
1961 و1966. أّما القسط األكبر 

والهام من احلفرّيات، أجراها قسم اآلثار بالّتعاون مع جامعة 
حيفا وبلدّية حيفا وبتمويل من جمعّية «هخط» بني األعوام 

1970–1982، وفيما بعد بني األعوام 1989 و1993.
خالل احلفرّيات ّمت الكشف عن 8 طبقات استيطان مختلفة؛ 
من الفترة الهيالنّية تبّقت منها معّدات زراعّية (القرن الّثاني 

ق.م.)، حصن من القرن األّول ق.م. يعود لفترة حكم عائلة حشمونائيم، الفترة 
الرومانّية (القرن الّثالث - الّرابع ميالدّي)، مبنى يعود للفترة البيزنطّية (القرن 
الّرابع – الّسادس ميالدّي)، الفترة الّصليبّية (القرن الّثاني عشر ميالدّي)، خان 

يعود تاريخه إلى عهد املماليك، وبعض املباني الّصغيرة من الفترة العثمانّية.

UN−zU²½Ë …b¹b'«  UÒ¹dH(«
اآلثار  سلطة  أجرت   ،2013  - 2012 العامني  خالل 
بناء وتطوير  أعمال  أعقاب  في  إنقاذ/حفظ  حفرّيات 
بلماح  شــارع  (الــيــوم  املوقع  من  اجلنوبّي  اجلــزء  في 
פלמ“ח).  خالل احلفرّيات من عام 2012، ّمت العثور 
على جزء من مبنى يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطّية. 
أّما احلفرّيات من العام 2013 فقد كشفت عن بقايا 
الهيلينّية  الفترة  من  بدًءا  متعّددة،  فترات  من  مباٍن 
(القرن الّرابع ق.م) الّرومانّية، وحّتى الفترة العثمانّية. 
يجدر الّذكر أّن احلفرّيات لم تكشف عن آثار من الفترة 
اإلسالمّية األولى (القرن الّثامن – الفترة األموّية)، ّمما 
قد يشير إلى احتمال أّن املوقع لم يكن مستوطًنا خالل 

تلك الفترة. 
أّما خالل احلفرّيات اّلتي أجريت في نهاية العام 2013، فقد ّمت العثور خاللها 
على كهفني. املغارة األولى استعملت للّسكن (وهي مغارة طبيعّية)، ُوضعت في 
بعض أجزائها أرضّيات مبنّية من احلجر، كما ُنحتت على جدرانها فجوات صغيرة 
لوضع الّسراج إلنارة املغارة. وقد ّمت حتديد تاريخها وفًقا ألدوات الفخار إلى القرن 

الّسادس ميالدي – الفترة البيزنطّية.
كما ّمت العثور على قبر ُنحت في الّصخر اجليري، وقد ّمت سرقته خالل الفترات 
املعاصرة. خالل احلفرّيات ّمت العثور على بعض من أدوات الفّخار اّلتي ساهمت 
في حتديد تاريخ القبر إلى القرن الّسادس ميالدي، وبعض الهياكل العظمّية اّلتي 
ّمت إزاحتها إلى مركز املغارة، كما يبدو عندما ّمت سرقتها خالل العصر احلديث. 

العثور خالل  يتّم  لم  تعتبر املكتشفات هاّمة جًدا لدراسة املوقع في رشمّية، إذ 
تلك احلفريات على مكتشفات من الفترة اإلسالمّية األولى (القرن الّسابع والّثامن 

ميالدي) ّمما قد يشير إلى أّن املوقع لم يكن ُمستوَطًنا خالل تلك القرون. 
©—UŁü« WDKÝ s� nDKÐ —u ÒB�«®

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) 
 qOL	Í—U   (مدير قسم ال Æœ
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“UHO�” q�«d*
”مينا“  فرقة  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  تستضيف 
األخير  بعرضها  ّية،  البرتغال الِفَلسطينّية  املوسيقّية 
في حيفا ضمن جولة عروضها في ِفَلسطني، وذلك يوم 
الّسبت 16.4.2016 عند الّساعة الّثامنة مساًء في 

قاعة كريغر، حيفا. 
ÊU�½ù«Ë ÊUJ*« hB� sŽ ÌÊUž√ ª“UMO�”

بيدرو  البرتغالّيني  مــن  املــكــوّنــة  الفرقة  ”مينا“، 
بيريرا، ريكاردو كويليو، روي فيريرا، صوفيا برتغال، 
والِفَلسطينّية تريز سليمان، تقّدم األغاني املنتقاة من 
وتنقيب  بحث  عملّية  بعد  العاملّي،  املوسيقّي  اإلرث 
طويلني، سّيما في تراث األماكن املهّمشة. إّن البحث 
اّلذي قامت به «مينا» لم يقتصر على الّتنقيب على 
ففي  والكلمة.  املوسيقى  صعيد  على  إّمنا  األغاني، 
احملّصلة، تقّدم الفرقة في ألبومها وعرضها احلّي مادًة 
جديدًة من حيث الّتوزيع والّتصرّف في الّلحن والّصوت 
حتمل  أغــاٍن  بني  ّية  والبرتغال ّية  العرب الّلغتني  ودمــج 
قّصة  األغاني  هذه  جتمع  مشتركة.  أمزجة  أو  معانَي 
بالّطبيعة  املُرتبطة  األولى  القصص  واإلنسان،  املكان 
ـــرب والــعــالقــات  ــســاطــة؛ قصص عــن احلـــّب واحل ــب وال
إلى  عودتهم  بانتظار  ــارة  ــّح ــب ال وصــور  اإلنسانّية 
ووعود  ماء،  للقاء عند عني  العّشاق  ووعود  زوجاتهم، 

الّثوّار باحلرّية.
من  بدعم  أنتجته  اّلذي  ألبومها،  في  ”مينا“  تختار 
واّلذي  الّثقافّي،  واملورد  القّطان  احملسن  عبد  مؤّسسة 
فلسطني  من  أغــاٍن  تسع  حيفا،  عــرض  في  سُيباع 
واملغرب  ومصر  وسوريا  والعراق  وإسبانيا  والبرتغال 
األغاني  هذه  بتقدمي  تكتفي  وال  والبرازيل.  وتونس 

من خالل ألبوم موسيقّي يعيد توزيعها ويتصرّف في 
نّصها وحلنها فحسب، بل تسعى إلى املساهمة في 
نقل املعرفة املتعّلقة بهذا الّتراث. فتضع أمام املستمع 
وقصصها  ــي  األغــان منابت  تكشف  مكتوبة  ـــادًة  م
االجتماعّية  واإلحـــاالت  احلــمــوالت  ذات  اتها  وخلفّي
اّلذي  الّنحو  على  وغيرها،  والّسياسّية  والعاطفّية 

وصلت فيه إلى مينائها.

À«d²�« b¹b& w� ÏŸ«bÐ≈ ≠ åUMO�ò
إياد  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مدير  مع  حديث  في 
برغوثي، حول أهمّية مشروع موسيقّي مثل ”مينا“، 
قال: ”ال يكتفي عرض فرقة ”مينا“ بالّتجربة الفنّية 
ومقولة  ثقافّية  جتربة  يقّدم  بل  ا،  موسيقّيً املُمتعة 
ليس  فالّتراث  ”الّتراث“؛  مفهوم  حول  هاّمة  فكرّية 
مــاّدة  بل  ملسها  من  ُمننع  ُمتحف  في  جامدة  قطعة 
بالّتصرّف  احلّق  ولنا  تشكيلها  ونعيد  ورثناها  طّيعة 
مزج  أّن  كما  التجديد.  بهذا  ”مينا“  وّفقت  وقد  بها، 
ّية، مع  راث العربيّ، القادم من مختلف الب لدان العرب التّ
الّتراث البرتغالّي يترجم قيمة االنفتاح الّثقافّي، اّلتي 
ّية،  العرب الّثقافة  إليها في جمعّية  نحملها ونسعى 

ّية ُملفتة“.  بجمال
الفّنان  من  مسرحّي  بإشراف  عروضها  «مينا»  تقّدم 
عامر حيلحل، تصميم إضاءة: معاذ اجلعبة، ميغائيل 
تنسيق  عزايزة،  ميساء  ديكور:  تنفيذ  جيرا: صوت، 
ـــالع على  ــاإلمــكــان االّط ــزة. وب ــزاي ــّي: أســمــاء ع إعــالم
ڤيديوهات  ومشاهدة  الــعــروض  عن  ــى  أوف تفاصيل 
عن  عروضها  في  «مينا»  ستقّدمها  اّلتي  لألغاني 

طريق صفحتها في فيسبوك:  «مينا».

UH O � w �  d O �_« åUM O �ò ÷d � n O C� � 	 W ÒO 
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