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ملراسل خاص
منع  في  حيفا  بلدية  في  «اجلبهة»  كتلة  جنحت 
نشر مناقصة لبيع قطعة أرض عمومية خضراء في 
مدخل حي عباس (منعطف ستيال ماريس واملطران 

حّجار)، لغرض البناء.
قطعة  أدرج  قد  البلدية  في  األمالك  قسم  وكان 
األرض هذه، والتي تبلغ مساحتها نحو دومن، مع 
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إقرار  تتطلب  قائمة  ضمن  أخرى  قطع  عشر 
املجلس البلدي، الذي اجتمع يوم الثالثاء من 

هذا األسبوع.
قطعة  بيع  على  «اجلبهة»  كتلة  واعترضت 
األرض هذه، أوال لنقص املناطق اخلضراء املفتوحة 
اآلن  األرض  قطعة  ُتستخدم  (حيث  احلي  في 
نظرًا  البسة»  «بستان  كـ  ُتعرف  كحديقة، 
ا بسبب  ًي لوجود متثال لقطة في املكان)، وثان
والذي  احلي،  يعانيه  الذي  الشديد  االكتظاظ 

يؤدي إلى اختناقات مرورية شديدة.
«اجلبهة»  كتلة  قامت  املوضوع  معرفة  وفور 
املهندس  ورئيسها  عباس  حي  جلنة  بإعالم 
رئيس  على  الضغط  ومت  حبيب،  إيهاب 
جدول  من  البند  هذا  إلغاء  أجل  من  البلدية 
بعد ضغوطات  فعًال  ما حدث  األعمال. وهو 
شديدة ومتواصلة على مدار يومني قامت بها 
كتلة «اجلبهة» وجلنة احلي وسكان وشخصيات 
جمانة  احملامية  وّجهت  كما  جماهيرية. 
اغبارية هّمام من جمعية التطوير االجتماعي 
رسالة بهذا الصدد إلى البلدية، أشارت فيها 
إلى معارضة السّكان إلضافة وحدات سكنية 

جديدة في احلي في ظل الوضع القائم.
أسعد  سهيل  د.  البلدية  رئيس  نائب  وقال 
إضافة  املعقول  غير  من  «حيفا»:  لصحيفة 
وحدات سكنية جديدة ال نعرف تفاصيلها في 
ومواصالت  سير  أزمة  من  أصال  يعاني  حي 
املناطق  في  نقص  ومن  سيارات  ومواقف 
احلي  جلنة  مع  التعاون  وسنواصل  اخلضراء. 
هذه  على  جماهيرية  معركة  خوض  أجل  من 

القضية.
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 ضمن مظاهرة قطرّية، دعا إليها احلزب الّشيوعي 
ُعنوان  حتت  واملساواة،  للّسالم  الدميقراطّية  واجلبهة 
العدوان واإلرهاب»؛ شارك  أوقفوا  لبغداد،  «من غزة 
الّسبت  مساء  وذلك  فقط(!!)،  ِمائتي شخص  نحو 
30 آب في مسيرة انطلقت من حي عّباس تتقّدمها 
احملتّلني»،  من  أقوى  فلسطني  «شعب  شعارات 
للّصهيونّية»،  وخدمة  أمريكّية  صناعة  «داعش 
سورية  و«مع  استعمارّية»  مؤامرة  الّطائفّية  «الفتنة 
احلمراء  واألعالم  والرجعّية»،  ّية  اإلمبريال ضد 

والفلسطينّية والسورّية. 
للحزب  العام  األمني  املظاهرة  مقّدمة  في  وسار 
محّمد  «اجلبهة»  ورئيس  نّفاع،  محّمد  الّشيوعّي 
والقائد  اغبارّية،  عفو  الكنيست  وعضو  بركة، 
حيفا  بلدّية  رئيس  ونائب  جرايسي،  رامز  اجلبهوّي 
د. سهيل أسعد، والكاتب محّمد علي طه، ورئيس 
فتحي  املربّي  الفلسطينّيني  العرب  الكّتاب  اّحتاد 

فوراني، وسكرتير «اجلبهة» أمين عودة.
ورّدد املتظاهرون هتافات أبرزها «غزّة هاشم ما بتركع 
تهزم  فلسطني  يا  شعبك  «وحدة  واملدفع»،  للّدبابة 
كّل احملتّلني»، «ما منهاب ما منهاب إسرائيل دولة 
إرهاب»، «من غزة لبغداد – نفس املجرم هون وغاد»، 
«يا  الرجعّية»،  بحلق  شوكة   – وطنّية  وحدة  «وحدة 
داعش يا جبان يا عميل األمريكان»، «يا قرضاوي 
يا جبان يا عميل األمريكان»، «عّلمنا الّتاريخ وقال 
أمريكا رأس احلّية»، «يا أمريكا ضّبي فلوسك بكرا 
يا  العار  وكّل  اخلزي  «كّل  يدوسك»،  احلّر  الّشعب 
لداعش  مش  لصحابه..  «العراق  قطر»،  ويا  تركيا 
وكالبه»، و«دّمر يا سوري دّمر كل القوى الرجعية».

وشقت املسيرة شارع عّباس، ثم شارع اجلبل، لتنعطف 
في شارع اخلوري وتنتهي في وادي النسناس مبهرجان 
خطابي قصير، تولى عرافته سكرتير منطقة حيفا 
للحزب الشيوعي رجا زعاترة، وحتدث فيه السكرتير 
العام للحزب الشيوعي محّمد نفاع، والكاتب محمد 

علي طه.

…Òež w� W�ËUILK� W ÒO%
محّمد  الشيوعي  للحزب  العام  الّسكرتير  وافتتح 
من  حتمله  مبا  املظاهرة  هذه  إّن  قائًال،  كلمته  نّفاع 
شعارات، تأتي رًدا على اعتداء العصابات الفاشّية، 
حينما  الّشهر،  ونصف  شهر  قبل  اعتدت  التي 
املدينة،  هذه  في  الكرمل  جبل  قّمة  على  تظاهرنا 
الرد:  أّنهم منتصرون، وهذه غزة تعطيهم  معتقدين 
ما  هاشم  غزّة  الوقت:  طيلة  هتفنا  فقد  «فشرمت»، 
هاشم  غزة  بالفعل  هي  وها  واملدفع،  ابة  للدّب بتركع 
لم تركع، وكّل الّتحّية للمقاومة الّشعبّية واملسّلحة، 
وهذا  االحتالل،  الواقع حتت  الّشعب  يختار  ما  وكل 

حّقه.
الفاشّيني،  أولئك  سمعنا  لقد  قائًال،  نّفاع  وتابع 
في  شيء  يوجد  ال  ولكن  للعرب»،  «املوت  يهتفون 
الدنيا قادر على أن مييت العرب، وهم يردون أيًضا 
على شعارنا: «العرب واليهود يرفضون أن يكونوا 
أعداء»، فانظروا إلى الفرق في املواقف والقيم، بيننا 
وبينهم. فهذه الهجمة العنصرّية علينا، إن كان على 
تهدف  املستوى،  على  أم  العصابات،  هذه  مستوى 
إلى اقتالعنا من وطننا، ومرّة أخرى نكرّر: «فشرمت»، 
الّسنني،  مّر  على  بطوالت  سّطرت  اجلماهير،  فهذه 
وحتى يومنا، في جميع مناطق البالد، وجنحنا في 
مخّططاتهم،  كّل  في  االستراتيجّي  الهدف  إفشال 
هنا  أّننا  أثبتنا  ولكننا  الرحيل،  على  دفعنا  وهو 

باقون.

—ULF²Ýô« WKOLŽ gŽ«œ
إّن  وقال  ّية،  اإلرهاب داعش  حركة  عند  نّفاع  وتوّقف 
هذه احلركة ماّدة من صناعة أمريكّية، وهي عميلة 
واالستعمار،  والرجعّية  ّية  والّصهيون ّية  لإلمبريال
ة، القضية ليست مسلم  وهذه هي القضّية األساسّي
ّية  اإلنسان ضّد  فاشّيني  همجّيني  فهؤالء  مسيحي، 
في  وهكذا  العراق  في  يتعاملون  فهكذا  جمعاء، 

سورية.
مخّططات  من  نحّذر  الوقت  طيلة  إّننا  نّفاع،  وقال 

وشعبنا  وسورية  العراق  األمريكّية، ضّد  ّية  اإلمبريال
العالم،  من  بقعة  كّل  وفي  وإيران،  الفلسطينّي 
ها هي  ولكن  أحياًنا،  هذا  وهناك من ال يستسيغ 
موقفنا،  صّحة  تؤّكد  املنطقة  هذه  في  األحداث  كّل 
الفاشّية  القّوة  وهي  احلّية،  رأس  هي  أمريكا  أّن 
نوّجه  أن  ما يستدعي  العالم، وهذا  واألساسية في 
سهامنا دائًما إلى الّسياسة األمريكّية، وهذا ينطبق 
مما يجري في سورية، ونحن من  املوقف  متاًما على 
اّلتي  البطولة  سورية  إلى  التحّيات  كّل  نرسل  هنا 
واحلركة  املّتحدة  الواليات  وتقاوم  اإلرهابّيني،  تقاوم 

الّصهيونّية.
واختتم نّفاع قائًال، إّننا ننظر إلى املستقبل مبنتهى 
على  ّية،  عرب  - يهودّية  شراكة  ونريد  ّية،  املسؤول
أثبت  اّلذي  الكفاحّي  خّطنا  وعلى  ثوابت  أساس 
إلى  أنظروا  الّشباب..  إلى  أخيرًا  وأتوّجه  صّحته؛ 
ّية،  مواقفنا الّثابتة، املبنّية على أسس أممّية ومبدئ
أن  كان  أّي  يستطيع  وال  وثورّية،  ووطنّية  ّية  إنسان

يزاود على مواقفنا وشعاراتنا.
…—cI�« W ÒOJ¹d�_« Íb¹_«

ما  إّن  كلمته  في  طه  علي  محّمد  الكاتب  وقال 
ّية احملتلة وقطاع غزّة احملاصر  حدث في الّضفة الغرب
هذا الّصيف ال ميكن فصله عّما يحدث في العراق 
وسورية ولبنان وليبيا واليمن؛ فهنا االحتالل املدعوم 
تعمل  اّلتي  األمريكّية  األيدي  وهناك  ا،  أمريكًي

لتمزيق الّدول العربية.
وحّمل طه حكومة االحتالل واالستيطان الكولونيالي 
الّشعب  على  العدوان  ّية  مسوؤل الّسرطانّي 
الفلسطينّي، واملجازر البشعة، وقتل الّنساء واألطفال 
والّشباب، وهو املسؤول عن قتل اجلنود اإلسرائيلّيني 
أيًضا. واالحتالل هو املسؤول عن مأساة 400 ألف 
املسؤول  وهو  مأوى،  وبدون  بيوت  بدون  فلسطينّي 
هجرها  اّلتي  اجلنوب  وكيبوتسات  قرى  معاناة  عن 

سّكانها وهربوا. 
وقال طه: آن اآلوان أن يعرف الّشعب اإلسرائيلي بأّن 
والـ«إف  «األپاتشي»  و(طائرات)  «املركافه»  (دبابة) 
16» ال جتلب األمن، بل جتلب العداء والكراهية، وأن 

يعرف معّلقو القناة الّثانية واألولى، احملرّضون على 
القتل وعلى الّدمار أّنهم يؤّسسون للحقد والكراهية 
اليهودّية  الّسالم  بالتحّية إلى قوى  والعداء. وبعث 
العدوان على غزّة، واّلذين يؤّيدون  ّممن تظاهروا ضّد 
حدود  على  فلسطينّية  دولة  وإقامة  العادل  الّسالم 

العام 1967.
له  وليس  العدوان،  شعبنا  أفشل  «لقد  طه:  وأّكد 
طريق إّال الوحدة ودعم حكومة الّتوافق الوطنّي(...) 
فالّنصر هو إنهاء االنقسام، واحملافظة على الوحدة 
الوطنّية، وأال نسمع كالم هؤالء اّلذين يتاجرون بالّدم 
الفلسطينّي». كما تطرّق إلى عملّيات اإلعدام في 
القطاع قائًال: «علينا أّال نقّدم صورًا داعشّية للعالم 

حتى نحرف كاميراته عن جرائم الغزاة».
ÂöÝù« Êu¼ÒuA¹ gŽ«œ

وقال طه: يؤملني ما تقوم به داعش والّنصرة وأخواتها 
باسم اإلسالم، يذبحون املسيحّيني واألكراد واإلزيديني 
والشيعة والّسنة باسم اإلسالم. يفعلون هذه اجلرائم 
البشعة التي يندى لها جبني الّتاريخ وجبني العالم، 
إلى  للّدخول  واملستعمرين  أمريكا  يستدعوا  كي 
سورية ولبنان والعراق كأّنهم ُمنِقذون. وتابع: أمريكا 
اّلتي خلقت داعش.  التي خلقت طالبان، وهي  هي 
إّنهم  بشرًا،  ليسوا  داعش  أمريكا.  تخدم  وداعش 
العالم.  في  املسلمني  تشّوه صورة  حيوانات ضارية 

فمتى كان املسلمون يقتلون املسيحّيني؟
وحتّدث طه عن دور العرب املسيحّيني في احلضارة 
اإلسالمّية على مّر العصور، في السياسة والّثقافة 
حلمنا،  «حلمهم  مؤّكًدا:  الفرجنة،  صّد  وفي  والعلم، 
وجودنا،  وجودهم  شرفنا،  شرفهن  دمنا،  دمهم 

ومستقبلهم مستقبلنا».
الفجر،  يطلع  أن  العربّي  للّشعب  بّد  ال  طه:  وأّكد 
يلفظ  وأن  مخّططاته  ويفشل  االستعمار  يهزم  وأن 
أذناب االستعمار ووكالءه في املنطقة. ال بّد للشعب 
العربي أن يعيش في نظام دميقراطّي يحترم الّشعب 
بالّشعب  واثق  أنا  اإلنسان(...)  وكرامة  واإلنسان 
العربّي، فال شعب أحسن من شعبنا، كما أّن شعبنا 

ليس بأحسن من الّشعوب األخرى.
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عكا  مــطــران  بقعوني،  جــورج  ــران  املــط ــادة  ســي عقد 
في  صحافيا  مؤمترا  اجلليل  وسائر  والناصرة  وحيفا 
احمللية  اإلعالم  وسائل  من  عدد  حضره  املطرانية  دار 

والعاملية.
وقال سيادته إن هذا املؤمتر الصحافي هو مبثابة اللقاء 
التي  العامة،  اإلعــالم  وسائل  مع  يجريه  الــذي  األول 
اإلبرشية  هذه  في  والرعوي  اإلبرشي  عمله  ستواكب 

العكاوية.
وردا على أسئلة الصحافيني قال سيادته:

لنقل  الصحافة  مع  االنفتاح  سياسة  سننتهج  إننا 
الكبير  للعدد  ونظرا  الشعب.  إلى  الصادقة  الكلمة 
أنني  ومبــا  ونعمة،  بركة  هــذا  ــي  وف اإلعـــالم،  لوسائل 
حديث العهد هنا فإن التحضير جار من أجل تعيني 
جلنة إعالمية في املطرانية. وهذا اللقاء هو تعبر عن 

رغبتي بالتعاون معكم.
وفي  عــامــة  الــشــرق  ــي  ف املسيحيني  أوضـــاع  وحـــول 
شك  وبال  قلقون،  املسيحيني  إن  قال:  خاصة  البالد 
تتزايد  اآلن  وهي  سائدة  كانت  املخاوف  ألن  خائفون، 
بصورة مزعجة، إن كان في سوريا أو العراق أو مصر 

وغيرها. فكيف سيقتنع املسيحي بأال يخاف؟ يجب 
املسلم  يكّفر  املسلم  جند  وهناك  األمــان.  له  نوفر  أن 
على  سائد  القلق  وهذا  املسلم؟  بغير  سيفعل  فماذا 
وما  باملستقبل  يفكرون  واجلميع  الشعبي،  املستوى 
قــرارات  يتخذ  لم  الدولي  املجتمع  أن  حتى  يخبئه. 
حاسمة وجذرية ملواجهة املوقف وإحالل السالم. وليس 
املسيحيون فقط هم الذين يتعرضون للقتل واملالحقة 
ضمير  فأين  أيضا.  املسيحيني  غير  بل  واالضطهاد 
الثالث  عامها  تدخل  سوريا  في  احلــرب  اإلنسانية؟ 
كذلك  ــر  واألم والتدمير.  القتل  على  يتفرج  والعالم 
أو  املسيحيني  ليس على  هناك  فاخلطر  العراق،  في 
الفئات املتقاتلة فقط بل على اإلنسانية. وكأن الناس 

كاخلراف خلقت للذبح. 
وغني عن القول ما جرى للمسيحيني في مصر، فأثناء 
حكم اإلخوان الذي دام عدة شهور، أحرقوا حوالي 70 
أعادت  التي  هي  املصرية  والدولة  لألقباط!!  كنيسة 
الضمان  هي  فالدولة  وللجميع.  للمسيحيني  األمان 
لسالمة مواطنيها، وإذا غابت الدولة فأحوال املواطنني 

يواجهها في قلق وخطر.  الــتــي  التحديات  ــول  ح ســـؤال  على  وردا 
مسألة جتنيد  سيعالج  وكيف  احملليون،  املسيحيون 

املسيحيني في البالد، قال سيادة املطران بقعوني:
إن التحديات التي تواجهها الكنيسة احمللية تظهر 
فنجد  والروحية.  الراعوية  املستويات،  من  كثير  في 
بإميانهم،  يلتزمون  ال  الذين  أولئك  املسيحيني  من 
وهم مسيحيون باالسم فقط، ويعيشون مسيحيتهم 
بصورة تتناقض مع اإلميان الصحيح، وثانيا بدأنا ورشة 
عمل متهيدية لكي نسير في طريقنا الطويل، مبعاجلة 
للتجنيد  وبالنسبة  والتربوية.  االقتصادية  النواحي 
موقف  له  املقدسة  األرض  في  األساقفة  مجلس  فإن 
واضح بهذا الصدد، وأنا واحد من هذا املجلس وأتبنى 
وألتزم بقراراته، وهي نابعة من موقف الكنيسة ككل، 
وتعاليم الكنيسة هي مرجع بالنسبة لي. والكنيسة 

احمللية التي أنا واحد منها سأعمل مبوجب قراراتها.
قال  البالد  هذه  من  املسيحيني  هجرة  صعيد  وعلى 

املطران بقعوني:
والعيش  املستقبل  وضمان  لألمان  بحاجة  املواطن  إن 
الكرمي له وألبنائه، فكيف سنؤّمن معيشة هذا املواطن 
إذا تعرض للقتل والذبح واالضطهاد؟ وكيف سيشعر 
باألمان واالستقرار إذا لم تؤّمنه له الدولة؟ والفاتيكان 

واملجتمع  واحلكومات  العالم  مستوى  على  يتحرك 
الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره احلاسم في مثل هذه 

القضايا وإحالل السالم.
وأضاف إن بعض الدول والهيئات الدولية متتاز بالرياء 
والنفاق والكذب، فعندما يكون األمر لصاحلها تهب 
لنصرة اإلنسان وحقوقه، وعندما يكون األمر معاكسا 
املوضوع  بهذا  فالتعامل  اإلنسان.  لهذا  تتنكر  فإنها 
يحمل طابعني، ومعيارين ومكيالني، وهذا ما يؤذينا. 
وأصحاب املبادئ يجب أال تخضع مبادئهم للمصالح 
مبدأ  هو  فاملبدأ  والسياسية،  واألمنية  االقتصادية 
دين  أي  وإلى  العالم  في  مكان  أي  في  املرء  يحمله 
يتوفر في  انتمى. والدفاع عن األقليات ال ميكن أن 
األمر  وكذلك  أخرى.  أماكن  في  ويترك  معينة  أماكن 
يعيش  الــذي  واإلنــســان  املشترك.  للعيش  بالنسبة 
األمر  هــذا  خذ  متناقضا.  يكون  أن  ميكنه  ال  القيم 
على مقياس الدول التي تتصرف في املنطقة بدوافع 
القيم  وتسخر  اإلنــســان.  مصلحة  وليس  مصاحلها 

اإلنسانية الستغالل هذه املصالح.
بصدد  بقعوني  املطران  سيادة  أن  «حيفا»  وعلمت 
ورعاية  األبرشية،  شؤون  إلدارة  مختصة  جلان  تأليف 

أمورها على كافة األصعدة.
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تعالوا لالحتفال معنا 
بعيد ميالدكم يف

تكلفة ₪800

تكلفة ₪1400
تكلفة ₪900

اذا  تجاوز عدد  االوالد ال 20.. كل ولد اضايف 
يدفع 30 شاقل

الرزمة تشمل:
بطاقات الدعوة 
لتوزيعها عىل 

ضيوفكم

استضافة 20 ولد..
 مبرافقة االهل مجانا

 اىل امللهى

غرفة عيد امليالد خاصة 
بكم تشمل جهاز مكرب 
للصوت وزينة جميلة 

كرايس وطاوالت ، 
زاوية خاصة للمرطبات 
واملرشوبات الخفيفة 
للكبار. ويشمل تكييف

كل ولد يحصل 
عىل هدية بالون 
ديجدوجيم خاص

حجز غرفة عيد امليالد 
ملدة ساعتني وامللهى 

طيلة الوقت

تنظيف وترتيب 
القاعة علينا

الخميسايام االحد حتى 
ايام السبتايام الجمعة

Sh
arb

el E
lias

 05
072

130
07

للحجز والتفاصيل: 04-8333365 /0544553438
משחקיה דיגדוגיםملهى دجدوجيم ترشنخوفسيك 69 حيفا ( بجانب كلية جوردون ) 

�������
�������

مغلق  بني  الساعات 
19:00-16:00

استضافة 25 ولد
ميكن حجز املكان لعرشة اوالد.. اتصل لتفاصيل ايضافية

رسمت مدينُة حيفا لوحًة رائعًة من العطاء والسخاِء 
اإلنسانيِّ  ميِر  والضَّ والواجِب  يِن  الدِّ لِنداِء  استجابًة 
ِة  يَّ الغذاِئ ــوادِّ  وامل واِء  ــدَّ وال الغذاِء  حلملِة  وتلبيًة  ــيِّ  اَحل
جلنة  سُة  مؤسَّ عنها  أعلنْت  التي  ــاِء  اإلب غــزَِّة  إلغاثة 

اإلغاثة اإلنسانيِة للَعْوِن.
وأيادَي  ًة  َي صاِغ آذاًنا  املُبارََكُة  احلملُة  هذِه  الَقْت  وقد 
في  تبرُّعاٍت  احلملُة  شِمَلْت  إْذ  َكرميًَة  وأنُفًسا  ُمنِفَقًة 
َمَتْنيِ إحداُهما في حيِّ «  وَنْصِب خْي مساِجِد حيفا, 

انية في حيِّ « احلليصة «. وادي النسناس « والثَّ
ولله  شاقل   95000 قــدره  ما  مبلغ  جمع  مت  حيث 

احلمد
ــوادِّ  وامل باملاِل  يجودوَن  ْنيِ  اَحليَّ في  اخليِر  أهــُل  َل  أقَب
ِة احلملِة التي  ِة بشكٍل الِفٍت لالنتباِه طيَلَة ُمدَّ يَّ الِغذائ
ى  استمرَّْت من يوم اجلمعة املوافق 22/8/2014 حتَّ

يوم السبت املوافق 30-08-2014.
كِر اجلزيِل لُكلِّ َمْن َمدَّ يَد  ُم بالشُّ ومن هنا فإنَّنا نتقدَّ
في  واجد  التَّ أو  الغذاِء  أِو  باملاِل  َق  تصدَّ سواًء  العوِن 
َمَتْنيِ أو املساعدة بأيِّ شكٍل مَن األشكاِل إلجناِح  اخلْي
هذه احلملِة املبارََكِة, سائلَني اللَه –تعالى- أْن يْجَعَل 

األجَر في موازيِن حسناِت اجلميِع.

ملراسل «حيفا» - أطلقت وحدة الّطوابع في سلطة البريد، طابًعا 
ا خاًصا وذلك من خالل لقاء احتفالّي جرى في دائرة رئيس  ـً بريدّي
البريد  في  الطوابع  وحدة  مدير  مبشاركة  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية 
مال في سلطة البريد عوفر مروم،  يارون رتسون، ومدير حيفا والشِّ

ورئيس جلنة الّتسميات البلدّية، الپروِفسور يوسي بن آرتسي.
ويحمل الّطابع شعار «بوّابة پاملر» - املدخل الرئيسي األسطورّي 
مليناء حيفا، واّلذي يحمل اسم املهندس البريطانّي السير فريدريك 
پاملر، اّلذي صّمم وبَنى ميناء حيفا منذ عام 1920 وحتى افتتاحه 

ا في عام 1933. ـً رسمّي
امليناء  ش.ج.   9.60 إلى  ثمنه  يصل  اّلذي  الّطابع  على  ويظهر 
للفّنان  سفينة  وعليها  لسمكة  ومتثال  پــاملــر»،  ــة  ــّواب «ب ــارع  وش

تسڤيكا كنتور.
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العرب،   الّطالب  من  وفد  املاضي،  االثنني  يوم  عاد، 
ا وشاّبة، و4 مرافقني إلى البالد،  ـً مؤّلف من 14 شاّب
مخّيم  في  أّيام  و6  برلني،  في  أّيام   4 قضاء  بعد 

«مالتشو»، بالقرب من برلني.

األملانّي  الوفد  لزيارة  استمرارّية  البرناَمج  هذا  ويأتي 
للبالد في شهر حزيران الّسابق، ضمن مشروع «بدون 
مدرسة  من  األصل  األملانّي   «No Limit  – حدود 
املكتبة  مع  وبالّتنسيق  برلني،  في  الرّقص  لتعليم 
اّلذي  الكرمة»،  «بيت  في  «كلور»  الّثقافّي  واملرَكز 

5??�d?? �Ë å—u???? K????Öò è??�?? �??~??� 5??? � ŸËd??? A??? � ÆÆåœËb???????? � ÊËb?????? �ò

واأللفة  والّسالم  الّتعايش  حّب   غرس  إلى  يهدف 
ضمن  مًعا  والّتعايش  املجتمعني،  بني  والّتآخي 

احلضارات والّثقافات املختلفة للّشعبني.
نهاي  محاميد،  ماهر  من:  كّل  العرب  الّطّالب  رافق 

بولس، سامية زهر وعليا جبيلي.
وفي حديث مع ماهر محاميد (مدير املكتبة واملرَكز 
هذا  من  الّثاني  اجلزء  جناح  عن  أعرب  الّثقافّي)، 
ّية لطّالبنا  املشروع، وقال إّن استضافة املجموعة األملان
كانت مثيرة جًدا وحميمة، حيث استقبلونا بترحاب 
وأظهروا  ومحّبة،  بإتقان  البرناَمج  ونّسقوا  شائق 
وتعاونهم  عطائهم  خالل  من  املشروع  لدعم  صدقهم 

البّناء ومرافقتهم الّدائمة لنا. علًما أّن الّطّالب العرب 
القوّية  ورغبتهم  وتعاونهم  احلميدة  بأخالقهم  متّيزوا 

بالّتواصل واالستمرارية في توثيق  العالقات مًعا.
ّية  وأضاف محاميد: «إّنها جتربة جميلة أثبتت إمكان
والعمل  والُهوّية  اجلنسّية  احترام  مع  مًعا،  الّتواصل 
رقصات  سلسلة  بعرض  متّثل  مشترك،  مشروع  على 
ملا  االكتراث  وعدم  البشر،  ّية  أنان خاللها  من  مّثلت 

يدور حولنا من مشاكل اجتماعّية وتواصل».
واختتم ماهر مؤّكًدا أّن هذه هي اخلطوة األولى النطالق 
هذا املشروع، حيث سيتحّول إلى منهاج سنوّي يقام 

على يد املكتبة واملرَكز الّثقافي «كلور». 

حملة َعّجل وبسرعة!
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بحيفا  الصلح  محكمة  ـــرار  ق تبطل  ــة  ــركــزي امل
بخصوص قضية «تغرمي طبيب من الشمال بدفع 

تعويضات لشابة إثر استغاللها»
الغت احملكمة املركزية في حيفا، يوم 20.7.2014، 
قرار محكمة الصلح بحق طبيب من الشمال كان 
النصف  تفوق  تعويضات  بدفع   ً مسبقا  غرم  قد 
باستغاللها  قام  انه  بحجة  ــرأة  الم شاقل  مليون 
جنسياً ، وحكمت احملكمة املمثلة بهيئة القضاة 
املركزية،  احملكمة  رئيس  نائب   – غريل  القاضي 
استئناف  قبول  فيلنر،  والقاضية  طاوبر  القاضية 

الطبيب باإلجماع. 
ادعى الطبيب بدوره آنذاك ان املرأة قامت بتصوير 
باستغالل  وقامت   ً ســرا  بينهما  جنسية  عالقة 
التسجيل البتزاز األموال منه، وحني رفض االذعان 

ملطالبها وفشلت خطة االبتزاز التي صاغتها املرأة 
قضائية  دعوة  ــرأة  امل قدمت  زوجها،  مع  بالتعاون 

ضده. 
قدمتها  التي  ــة  االدل ان  القضاة  طاقم  ــر  اق كما 
املشتكية للمحكمة ال تدعم وجود أي «استغالل» 
للمرأة من قبل الطبيب، امنا االدلة املتوفرة عكس 

ذلك.
احملكمة،  في  ــرأة  امل أكاذيب  الى  القضاة  وتطرق 
وأكدوا انها كانت طرفا فعاال بالعالقة وأنها قامت 
مببادرتها وإرادتها الكاملة باستدعاء الطبيب الى 
زوجها  وموافقة  مبعرفة  وقامت،  جنسي...  لقاء 
الكاملة، بتصوير هذا اللقاء – الذي نشر بعد ايام 

على شبكة االنترنت.
عن موقع بكرا 
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* صورة من االرشيف ملدرسة املتنبي 

 åUHO�ò q�«d*
بالتعاون مع  التربية»،  تعمل جمعية «صديق 
بلدية  في  االجتماعية  القيم  و  التربية  قسم 
حيفا ، منذ سنوات من أجل النهوض مبوضوع 
املتطوعني البالغني في املدارس احليفاوية وتعزيز 
في  واملتقاعدين  الناشئ  اجليل  بني  العالقات 

املدينة.
ــعــشــرات من  ــي إطـــار الــشــراكــة ال  ويــتــطــوع ف
مهندسني  بينهم  من   , واملتقاعدين  املتقاعدات 
متطوعني  جانب  ــى  ال ومفتشني  ومحاضرين 
من خارج قطاع التربية والتعليم . ويقدم  كل 

للطالب  االسبوعية  ساعاته  خالل  من  متطوع  
مربيات  كمساعدة  مهاراته,  مع  يتوافق  ما   ,
مكتبة  تشغيل  ــي  ف ــســاعــدة  وامل  , الصفوف 
املدرسة، مساعدة الطالب  في حتضير واجباتهم 
التحضير  ــي  ف ــدة  ــاع ــس امل ــى  ــت وح ــة  ــي ــدرس امل

المتحانات  الثانوية العامة.
 وذكرت مديرة قسم التربية و القيم االجتماعية 
املتطوعني  بان  ــروك،  ت إيالنا  حيفا  بلدية  في 
مينحهم  شامل  تدريبي  برنامج  في  يشاركون 
بيئة  مــع  للتعامل  الــالزمــة  واملعرفة  األدوات 

الطالب .
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شارك املئات من أطفال وأوالد حيفا في كرنڤال 
القديس  كنيسة  في  والكيف،  للمرح  الّصيف 
يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، يوم الّسبت األخير، 
واّلذي أعّدته جلنة الكنيسة األرثوذكسّية الّتابعة 
الوطنّي في حيفا،  األرثوذكسّي  املّلي  للمجلس 
حتت شعار {دعوا األوالد يأتون إّلي وال متنعوهم}.

وقد استمتع األطفال بألعاب الّنفخ على أنواعها، 
والقفز، حيث  والتزّلج  بالتسّلق  املتعّلقة  وخاّصًة 
ّمت نصب لعبتني في ساحة الكنيسة يبلغ ارتفاع 
كّل منهما ما يقارب ثالثة أمتار، وبالقرب منهما 
وزّع أعضاء جلنة الكنيسة الـ«پوپ كورن»، وغزل 

البنات، وعدًدا من املشروبات اخلفيفة.
جلنة  استضافت  الّصغرى  القاعة  وبجانب 

الكنيسة «ملسات وألوان» للفّنانة تونة شحادة، 
اّلتي قامت بالرسم على وجوه األوالد، و«حوّلتهم» 
بسحر املاكياج إلى أميرات و«سپايدرمان» ومنور 
جلنة  خّصصت  ثانية  ناحية  ومن  ومهرّجون، 
بتحضير  وقامت  والتلوين  للرسم  الكنيسة 
الرسومات اجلاهزة، منها الّدينّية ومنها املستوحاة 
من الرسوم الكرتونّية، وقد قام األوالد بتلوينها 
األفالم  عرضت  كما  لهم.  يحلو  ما  حسب 

ّية املدبلجة للعربّية. الكرتون
ما  حّتى  الّصباح  ساعات  منذ  االحتفال  استمر 
ألطفالهم  املرافقني  األهل  شكر  وقد  الظهر.  بعد 
اختتام  اختارت  اّلتي  الكنيسة  جلنة  أعضاء 
ة مبثل هذا املهرجان، قبل العودة  العطلة الّصيفّي

إلى مقاعد الّدراسة.

n O J �«Ë   Õd L K �  n O B �«  ‰Uç�d �



222014 ‰uK¹√ 5 WF ÔL'«23 2014 ‰uK¹√ 5 WF ÔL'«

في  يحدث  أن  باألحالم،  وال  أتوّقع،  أكن  لم 
ما  احلبيب،  شرقنا  وفي  يومنا  وفي  عصرنا 
والعراق،  سوريا  في  إلخوتنا  اليوم  يحصل 
بارد ودون  بدم  القتل  وأبشع جرائم  من مجازر 
وازع من ضمير؛ واألنكى من ذلك أّنهم ُيقتلوا 
ألّنهم  إّال  ذنب،  بدون  ُيقتلون  الدين،  باسم 
ألّنهم  وشيعة،  تركمان  إيزيدّيون،  مسيحّيون، 

مختلفون، ألّنهم ليسوا مثلهم. 
أّنه  شعرُت  اإلجرامّية  األحداث  هذه  ظّل  في 
للحياة،  لإلنسان،  للكلمة،  قيمة  يعد  لم 
لقتل  ويهّللوا  يفرحوا  أن  معنى  ما  للبشرّية. 
الّنساء واألطفال والّشيوخ، ما معنى أن يرقصوا 
على دماء األبرياء، ما معنى أن ميوت اإلنسان 
نعيش  أن  معنى  ما  املهني،  الذّل  هذا  مبثل 
ونسمع  نشاهده  ما  لنشاهد  كهذا،  عصر  في 
نأكل  كاملعتاد،  يومنا  نتابع  ثّم  نسمعه،  ما 
ونسافر  نتجّول  كاملعتاد،  نحتفل  كاملعتاد، 
أّنه  ناسني  يكن،  لم  شيًئا  وكأّن  كاملعتاد، 
باد، ُتستباح  هنالك شعوًبا وأقلّيات بأكملها ُت
بيوتها،  وُتنهب  أعراضها،  وُتسلب  حرماتها، 

وُيقتل أطفالها. 
ما هذا؟! ما هذا اّلذي يحدث، من أّي كوكب 
من  احلقيرة،  الوحوش  هذه  علينا  سقطت 
حثالة  أّي  يد  وعلى  شربت،  كراهية  نبع  أّي 
تتلمذت؟! ال ميكن للبشر أن يفعلوا ما يفعله 
ومهما  إنسانّيتهم،  من  فقدوا  مهما  هؤالء 
متادوا بوحشّيتهم، إّنهم أجهزة بال مشاعر، ّمت 
برمجتها على القتل ثّم القتل وثّم القتل. إّنهم 
يريدون مجتمعات بال ثقافة، بال معرفة، بال 
بحار  بها  دوًال حتيط  يريدون  بال علم.  تقّدم، 
غمرنا  يريدون  والتحّجر.  والغباء  اجلهل  من 
الّنور،  اغتيال  يريدون  القامت،  األسود  بالّظالم 
يحلمون بإخفاء الّشمس من عاملنا، لكّنهم ال 
يدركون أّنهم عابرون في حلظة عابرة، وأّننا لن 

نذكرهم إّال بكّل القرف واالشمئزاز والّتقزّز.  
قضاء  في  اإليزيدّيني  بحّق  املجازر  ارتكبوا 
شنكال وأطلقوا الّنار على كّل من رفض إعالن 
باّجتاه  الرّصاص  أطلقوا  تكريت  وفي  إسالمه، 
املئات من الّشبان العراقّيني الُعزّل من الّسالح، 
وّمت الكشف عن جرائم إبادة جماعّية وجرائم ضّد 
مئات  تهجير  ّمت  وقد  املوصل،  في  ّية  اإلنسان
العائالت املسيحّية من املوصل، وتهجير 100 
اّلتي  نينوى  وقرى  سهل  من  مسيحّي  ألف 
تعتبر من أكبر املراكز لتجّمع املسيحّيني في 
العراق. ارتكبوا املجازر اجلماعّية في سنجار، 

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�

أين يقيم الكثير من اإليزيديني، حيث جمعوا 
عشرات الرّجال والفتيان في شاحنات وساقوهم 
إعدامهم.  ّمت  حيث  سكناهم  مكان  خارج  إلى 
وفي قريتي قينية وكوشو ّمت إبادة املئات من 
األبرياء وبدم بارد ودون أن ترتعش أيديهم. وّمت 
واألطفال  اإليزيدّيات  الّنساء  من  املئات  خطف 
عرقّي  تطهير  حملة  بشن  وقاموا  اإليزيدّيني، 
الكثيرين  وأرغموا  العراق،  ّي  شمال في  دينّي 
الّسالح،  تهديد  حتت  دياناتهم  تغيير  على 
القتل،  من  يسلموا  لم  هؤالء  بعض  وحّتى 

وبأبشع الّطرق بعد اعتناقهم اإلسالم.
من  جنسّية  وانتهاكات  اعتداءات  وهنالك 
فرار  عن  روايات  وهنالك  الداعشّيني،  قبل 
املسيحّيني من منازلهم في العراق والّشام بعد 
تخييرهم بني تغيير الّديانة أو املوت. وهنالك 
روايات أخرى تتحّدث عن دفن اإليزيدّيني وهم  
وقتلهم في عملّيات  أعناقهم  أحياء، وضرب 

إعدام جماعّية. 
إّن ما نسمعه ونشاهده ونقرأه عّما يحدث في 
الّشام والعراق لهو أشبه بفيلم عنٍف خيالّي، 
ال ميكننا أن ُنسّلم باألمر الواقع، وأن نّتفق أن 
ما نشاهده هو حقيقة، ألّن هذا األمر مخيف 
والعالم  عقل.  يتصوّره  أن  ميكن  ّمما  أكثر 
تبحث  اإلنسان  حقوق  ومؤّسسات  كعادته، 
االنتهاء  بعد  أّنه  وأعدكم  املعلومات،  وجتمع 
من إبادة األقلّيات في العراق ال بّد أن تّتخذ 
ّية قرارات الّتنديد، وأعتقد  هذه املنّظمات الّدول
أّنها ستكون شديدة الّلهجة، األمر اّلذي سيردع 
تنظيم «الّدولة اإلسالمّية» عن االستمرار في 

ارتكاب املجازر واإلرهاب وأبشع اجلرائم! 
ولكن ملاذا ننتظر الغرب لينقذنا وهو املُخّطط 
فاملواجهة  احلبيب؟!  شرقنا  على  املؤامرة  لهذه 
اليوم بني ُعّشاق احلياة وُعّشاق املوت، بني احلياة 
ّية  اإلنسان بني  والكراهية،  احلّب  بني  واملوت، 
ة. هناك من ينتظر من اخلارج ليشاهد  والوحشّي
ما يجري بتلّذذ ال إنسانّي، وهنالك من يخّطط 
لالستمرار في هذه الّلعبة القذرة، وهنالك من 

يستعد ملواجهة هذا املّد الهمجّي.
هم  وأتباعهم  داعش  أّن  متاًما  واثق  ولكّنني 
زمننا  ألّن  تطول،  لن  عابرة  حلظة  في  عابرون 
ال يقبل هذه الهمجّية، ألّن اإلنسان اليوم يريد 
ومن  الّشمس،  ونور  األمل  عن  يبحث  احلياة، 
يحاول إخفاء الّشمس فهو إّما ال يعرف احلقيقة 
ال  زائل  احلالتني  كال  في  وهو  يتجاهلها،  أو 

محالة. 
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عمله  ــول  ح ــودة  ع ــودت  ج الزميل  اإلعــالمــي  مع  حتدثنا 
ونشاطه وانطباعاته واألوضاع الرياضية احمللية والعاملية.

قــصــة  ــــة  ــــاض ــــري ــــل ل ــــك  ــــب ح إن  ــــا  ــــن ــــل ق
ـــة. ـــل ـــوي ـــــوات ط ـــــن ــــــــدأت مـــنـــذ س عـــشـــق ب
بالتأكيد، إنها قصة عشق ألكثر من 50 عاما. وبدأ ذلك بطريق 
الصدفة، حيث كنت شغوفا باالستماع إلى املذياع في أول عهده، 
ولم يكن حي الكبابير مرتبطا بشبكة الكهرباء بعد، فنستمع إلى 
الراديو التي تعمل بالبطارية. وكنت أستمع إلى إذاعة «الشعب» 
القدم  كرة  ملباراة  وصفا  تذيع  التي  جمعة  يوم  كل  مساء  املصرية 
املصرية. وهكذا بدأ تعّلقي بكرة القدم. في أواخر سنوات الستني 
أقمنا فريقا رياضيا في حي الكبابير، وكنت أحد املؤسسني، رغم 
عشر،  الثاني  الصف  في  أزال  ال  كنت   1969 وفي  سني،  صغر 
بدأت باملشاركة في حترير الصفحة الرياضية في صحيفة «االحتاد»، 
أن  فاقترح  اللطيف عودة محررا مسؤوال  الدكتور عبد  وكان جاري 
 ،62 عام  منذ  القدم  لكرة  وهاو  التحرير، ألني العب  في  أساعده 
أرسله  الذي كان نشطا على عدة أصعدة،  الشيوعي  ولكن احلزب 
الصفحة،  هذه  توليت حترير  وهكذا  اخلارج،  إلى  بعثة طالبية  في 
إلى جانب التقارير الرياضية التي كنت أزود اإلذاعة بها بني احلني 

واآلخر. وعملت في «االحتاد» حتى 1974، وقبل ذلك كنت مدرّسا 
متطوعا في مدرسة الكبابير لثالث سنوات، ثم انتقلت للعمل في 
 .1985 عام  حتى  حيفا  بلدية  في  البلدية  والضريبة  املياه  قسم 
وفي التلفزيون بدأت العمل عام 76 مع الصحفي محمود أبو بكر 
وسلمون منير، وأعد التقارير الرياضية التلفزيونية مرة في األسبوع. 

وأصبحت موظفا متاما في عام 88.

أحـــداث  ــي  ف الصحفي  ــل  ــدخ ي ــعــمــل  ال ـــذا  ه إن 
ر  التقاري ــت  ــدم ق ـــت  وأن ــة،  ــوف ــأل م ــر  ــي غ وجتــــارب 
الرياضية،  برامج  وال التقارير  جانب  إلى  ارية  اإلخب
ــرا واضــحــا لديك؟ أث ــرك  ت الــذي  احلــدث  ــو  ه فما 

املواقف كثيرة جدا، ولكن من أصعب ما واجهت كان احلادث املأساوي 
الذي تعرضت له عائلة احملامي املعروف عماد دكور، وراحت ضحيته 
زوجته وأمه. وصادف مروري في مكان احلادث املروع بعد عشر دقائق 
بالبث  تغطية  كانت  الرياضي  الصعيد  وعلى  وقوعه.  من  فقط 
القطرية،  للدرجة  شفاعمرو  أبناء  فريق  بصعود  لالحتفال  املباشر 
عندما بدأ جنم زاهي أرملي يتألق، وكان ذلك عام 83. وفي عام 
اإليطالي  املنتخب  العب  جنم  برز  العالم  كأس  مباريات  وفي   82
وفي  املنتخب،  هّداف  أي   – «هاتريك»  كان  الذي  روسي»  «باولو 

شفاعمرو أطلقنا على الهداف اسم «باولو زاهي أرملي». وفي عام 
84 انتقل زاهي إلى مكابي حيفا وشهدت املباراة األخيرة التي لعب 
البطولة ألول مرة.  إليعزر، وأحرز  فيها أرملي على ملعب كريات 
شفاعمرو  في  البداية  من  زاهي  مشوار  متابعة  لي  تسنى  وهكذا 

وحتى النهاية في مكابي حيفا. 

هذا على الصعيد احمللي، وماذا على الصعيد العاملي؟ 

بطبيعة احلال عندما توليت إدارة قسم الرياضة في التلفزيون وجدت 
أمامي ضرورة مواكبة األحداث الرياضية العاملية، واكبت عام 2008 
دورة األلعاب األوملبية في الصني، وفي 2010 مباريات كاس العالم 
في جنوب أفريقيا، ثم دورة األلعاب األوملبية في لندن في 2012 
يوما   37 هناك  وأمضينا  البرازيل،  في  العالم  2014 كأس  وفي 
من  الرياضية  األحداث  هذه  فشاهدت  واملباريات.  باألحداث  حافال 
الشرق في الصني، ثم اجلنوب في جنوب أفريقيا، وبعدها الشمال 
في لندن وأخيرا في أقصى الغرب في البرازيل. وأن تشاهد ملعب 
دي  ريو  في  وهو  العالم  في  القدم  لكرة  ملعب  أكبر  «املراكانا» 
جانيرو، شعور ال يوصف. وبلغ عدد الذين شاهدوا املباراة 250 ألف 

متفرج، وعدد منهم وقوفا. 

ـــدان  ـــل ـــب ال هـــــذه  ــــن  م ـــد  ـــل ب ألي  كـــــان  ــــل  ه
ــــره؟ ــــي ـــــن غ ــــر م ــــث ـــك أك ـــس ـــف ـــــي ن ـــــــر ف أث

من الطبيعي أن يكون لكل بلد مذاق ونكهة خاصة به، ففي الصني 
السكان،  بعدد  وعظمى  باملساحة،  من  عظمى  أنها  نظري  لفت 
النظير  منقطع  انضباطا  األوملبيادة. وشهدنا  هذه  بتنظيم  وعظمى 
في الشوارع، وسير املركبات في أوقات محددة، فالسيارات التي 
حتمل لوحاتها األعداد الفردية تسير في العاصمة «بيجني» على 
هذا  الزوجية.  األيام  في  والزوجية  الفردية،  األيام  في  املثال  سبيل 
والالعبني  للصحافيني  الراحة  وسائل  وتأمني  التسهيالت  عن  عدا 
واجلمهور بصورة ال تصدق. وخصصوا مسارات للمشاة والسيارات 
للوصول إلى األوملبيادة، واجلميع منضبط متام االنضباط. وأما في 
جنوب أفريقيا، التي هي دولة نامية، رغم التمييز العنصري والظلم 
للمباريات،  االستعداد  مبستوى  النهوض  حاولت  والتي  والطغيان، 
لنقل  املباريات، فاضطررنا  الدخول إلحدى  حدث أن نفذت بطاقات 
ببطاقة  أشخاص  أربعة  فدخلنا  ــر،  آلخ شخص  من  ــدة  واح بطاقة 
عملهم  بدقة  معروفون  واإلجنليز  لندن،  في  مختلف  واألمر  واحدة. 
وانضباطهم التام باألنظمة والقوانني. وأخيرا البرازيل وعظمة تلك 
البالد، وكانت إقامتنا ممتعة وآمنة حيث زرنا عدة مناطق فقيرة مثل 
الفافيالت، وهي مدن الصفيح التي يسكنها الفقراء، وزرنا «كوبا 
كفانا» شاطئ ريو الشهير، وزرنا متثال «يسوع الفادي» الذي هو من 

عجائب الدنيا.
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وإزاء ما شاهدت واختبرت على مدى السنوات، ال بد من أنك أجريت مقارنة 
ذاتية بني ما هو الوضع عليه في العالم وبني ما نحن عليه؟

نحن  أوال  مستويات،  عدة  على  املقارنة  وهذه  عسيرة.  املقارنة  شك،  بدون 
كعرب في هذه البالد، وثانيا اليهود كإسرائيليني، وثالثا العالم، والفوارق 
شاسعة جدا. ونحن كعرب نعلم ما بلغناه وإلى أين وصلنا وما هي أوضاعنا، 
ولكن ليس من العدل أن نقارن مع األوضاع في لندن أو البرازيل أو الصني 
وحتى جنوب أفريقيا، والشعوب تعيش حياتها في ظروف تختلف بني بلد 
وبلد. ويبرز متاما الهدوء واالستقرار واألمان الذي تعيشه شعوب العالم، هو 
ما نفتقر إليه نحن في بالدنا، وهذا يشغلنا عن أمور عديدة أخرى تعتبر 

أساسية لدى تلك الشعوب وثانوية األهمية في بالدنا. 

ــا أو  ــف ــوق ـــورت م ـــل ـــل ب ـــي، ه ـــاض ـــري ــد ال ــي ــصــع ــى ال ــل ع
حتسينها؟ ومــحــاولــة  رياضية  ال أوضــاعــنــا  ــول  ح ــارا  ــك أف

اليهودي  والوسط  العربي  الوسط  املسؤولني في  تداولت مع  ما  نعم، كثيرا 
وعلى  واملشورات،  املالحظات  بعض  تقدمي  وحاولت  ذلك،  استطعت  عندما 
ونشاطنا  ألوضاعنا  صــورة  عرض  أقدمها  التي  البرامج  عبر  أحــاول  ــدوام  ال
القدم،  بكرة  أوال  الرياضية  باملجاالت  يهتم  العربي  وجمهورنا  الرياضي. 
وثانيا كرة السلة، وهناك رياضة الكاراتيه املنتشرة في القرى واملدن العربية، 
وميارسها الشباب من فتيان وفتيات، كبار وصغار على حد سواء. وإذا ألقيا 
أبناء  احتاد  مثل  الرياضية  واجهتنا  تعتبر  التي  القدم  كرة  فرق  على  نظرة 
سخنني وإخاء الناصرة وأبناء اللد، نرى أن البلديات تقدم النزر اليسير فقط 
لهذه الفرق، وال تعيرها االهتمام والرعاية الالزمة. وأن هذه الفرق تدخل باب 
االحتراف اليوم، فتحتاج إلى ميزانيات كافية أكثر من غيرها. وعندما ننظر 
إلى منتخب إسرائيل في كرة السلة ملاذا ال جند العبا عربيا في صفوف هذا 
املنتخب؟ بينما جند الالعبني وال زالوا ضمن فرق كرة القدم املمتازة. رمبا يعود 
ذلك إلى عدم وجود مالعب لكرة السلة، واملباريات كلها جتري في قاعات 
مغلقة، وقد جند العبني في حقل التنس هنا وهناك ولكن ليس على درجة 
االحتراف، هذا عدا عن السباحة وغيرها. فاملنشآت الرياضية غير مهيأة وال 
إلى  وانظر  عندنا.  الرياضية  التربية  م  تنعد وبالتالي  فيها  التدريب  يجري 
ملعب سخنني الذي تلقى مساعدات من قطر فقد كلف بناء امللعب 10 – 
12 مليون، ونرى من الناحية الثانية امللعب اجلديد في نتانيا بتكلفة بلغت 
150 مليون، فانظر إلى الفرق، وال أريد احلديث عن استاد سامي عوفر في 
حيفا وهو يعتبر من أحدث املالعب األوروبية. فكيف سنربي أجيالنا التي 
التربوية  بالنوحي  الرياضة ومتارسها؟ رؤساء السلطات احمللية يهتمون  حتب 

كاملدارس والنظافة والتطوير وغيرها من املجاالت األخرى غير الرياضية.
نشكرك شكرا جزيال على هذه الصراحة واحلديث الشامل.                             
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�������كل ايام االحد من 31.8 حتى 28.6 ابتداء من الساعة 8:00 حتى 16:00 
�������

من جيل 
٣-٧ سنوات 

���������	

����

االماكن 
محدودة 

جدا 

 معلامت ومساعدات من قبل وزاة املعارف 
كل يوم وجبة افطار، وجبة فاكه/ وجبة غذاء 

(طبيخ عريب) 
العاب نفخ، ورشات عمل، فعاليات ترفيهية، 

دورات ملس حيوانات اليفة
٥٠٠ مرت من االلعاب واملالهي الطفالكم 

مكان امن ومؤمن
ipad,Xbox,playstation العاب

مرشوبات خفيفة  وباردة 

500 شاقل
حتى الساعة 16:00 
(وجبتان ووجبة غذاء 

طبيخ عريب ) 

التكلفة لشهر كامل 
400 شاقل

حتى الساعة 14:00
(يشمل وجبة افطار، 

ووجبة فاكه)

للحجز واالستفسار: وسام خوري 5377229-054 / فوزي سعيد  054-3137047     
عنوان املخيم: ملهى دچدوچيم ترشنخوڤسيك ٦٩ الكرمل الفرنيس

≠ åUHO�ò q�«d*
 افتتحت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة، الّسنة 
مرّكزة  حتضيره  على  عمل  مهيب  باحتفال  اجلديدة،  الّدراسّية 
اجلدد، طّالب  الّطّالب  استقبال  ّمت  املعّلمني، حيث  الّطبقة وطاقم 

الّصفوف األولى، وّمت االحتفال بهم في أّول يوم لهم في املدرسة.
وقد شارك في االحتفال أعضاء من «البيت الّدافئ»، وعلى رأسهم 
من  وعدد  الّتدريسّية  الهيئة  األمور،  أولياء  جلنة  جّشي،  أميمة 

األهالي.
االحتفال،  في  باملشاركني  عّواد،  محّمد  املدرسة  مدير  رّحب  وقد 
ًيا  شاكرًا إّياهم جميًعا. كما رّحب بطّالب الّصفوف األولى، متمّن

لهم الّتأقلم الّسريع، وسنًة دراسّية ناجحة ومثمرة.
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املسيحي،  يتجّدد  الروحّي،  امليالد  حلظة  في 
بالرّوح  وميأل  ويعمد،  ويضمن،  ويختم،  ويسكن، 
واخلتم،  والسكن،  الّتجديد،  عملّية  إّن  القدس. 
بالرّوح  املسيح  جسد  إلى  والتعميد  والّضمان، 
القدس، هي عالقة مقامّية وقد يرافقها - أو ال 

يرافقها - اختبار شعورّي.
إّن هذه احلقائق، على أّية حال، تعرّف املسيحي 
باحلقيقة املثيرة، أال وهي اّحتاده باملسيح {أنتم فّي 
وأنا فيكم} (يوحنا 14: 20). نحن نستبدل قوّته 
بضعفنا، وقداسته وقوّته بحالتنا اخلاطئة وانهزامنا.

ونتيجًة للعالقة اجلديدة باملسيح، يصبح لدى كّل 
املنتصرة  والعيشة  بقوّة  الّشهادة  ّية  إمكان مؤمن 
على اخلطيئة. هذه القّوة الكامنة، أي حياة يسوع 
املسيح في كّل مؤمن، تطلق باإلميان حني يسلم 
حيث  ومن  القدس.  الرّوح  إلى  قيادته  املسيحّي 
فلدى  املسيح.  متجيد  هو  القدس  الروح  إّن عمل 
يسوع املسيح اآلن فرصة مطلقة ليعمل في املؤمن 

وبواسطته لتتميم إرادته الكاملة.
يرغب  مسيحي  كّل  القدس  الروح  ميأل 

في اخلدمة..
القدس  بالرّوح  ميتلىء  أن  مسيحّي  كّل  على 
للمسيح  ّية  فعال أكثر  شاهًدا  ويصبح  ليتقوّى 
القدس  الروح  حل  متى  قوة  ستنالون  {لكنكم 
عليكم وتكونون لي شهوًدا في أورشليم وفي كّل 
(أعمال  األرض}  أقصى  وإلى  والّسامرة  اليهودّية 
ة إلى االمتالء بالرّوح،  ّي 1: 8). إّن كل إشارة كتاب
في كال العهدين القدمي واجلديد، متّت بالّصلة إلى 

القوّة من أجل اخلدمة والّشهادة.
إّن االمتالء بالرّوح القدس قد يكون مصحوًبا برّد 
أكثر  اختار  أو  اجلديدة  القّوة  يؤّكد  هادىء  فعل 

وضوًحا وانفعاًال.
ـ1 كورنثيوس 12 تعّلمنا أّن  إّن دراسة عميقة ل
املسيح.  جسد  في  أعضاء  هم  املسيحّيني  كّل 
لها  البشرّي  اجلسد  املتعّددة من  األجزاء  أّن  وكما 
املسيح  جسد  أعضاء  كذلك  مختلفة،  وظائف 
يجب  ملكوته.  في  مختلفة  مسؤولّيات  لديهم 

على كّل مسيحي أّال يحتقر موهبة غيره.
في  آخر  لتقليد  يسعى  أّال  عليه  يجب  كذلك 
الرّوح القدس وعليه  «اختبار االمتالء» أو عطية 
التي  والطريقة  املواهب،  تعيني  يترك  أن  أيًضا 
تعلن بها إلى الروح القدس. (ومع ذلك، فبحسب 
1 كورنثوس 13، فإّن جميع هذه املواهب ال تفيد 

كثيرًا ما لم يكن حافزها احملّبة).
ينصحنا الّله في أفسس 5: 17-20 {من أجل 
ذلك ال تكونوا أغبياء بل فاهمني ما هي مشيئة 
بل  اخلالعة  فيه  اّلذي  باخلمر  تسكروا  وال  الرب. 
مبزامير  بعًضا  بعضكم  مكّلمني  بالروح.  امتألوا 
في  ومرّتلني  مترّمنني  روحّية،  وأغاني  وتسابيح 
كّل شيء  كّل حني على  للرب. شاكرين  قلوبكم 

في اسم رّبنا يسوع املسيح لّله واآلب}.
املمتلىء  املسيحّي  أّن  إلى  بولس  الرّسول  يشير 
بالرّوح يعرف إرادة الّله، وقد يعطي االنطباع أّنه 
واجلرأة  واإلشراق،  الفرح  بسبب  ا  ـً روحّي متهّلل 
كما  وأيًضا  يظهرها.  ما  ا  غالًب التي  والّشجاعة 
بالروح  املمتلىء  املسيحي  أّن  اآليات  هذه  تشير 
يسّبح الّله باستمرار في قلبه ويشكره على كّل 
شيء. ويدرك بطريقة ما، أّنه ال يستطيع، بحالته 
اجلسدّية، أن يكون ما عليه وما لديه إّال بنعمة الّله.
ابتداًء من يوم اخلمسني واستمرارًا عبر القرون، كان 
عمل الّله دائًما ينجز بواسطة رجال امتألوا بالروح 

القدس، مثل بطرس وبولس وكّل الرّسل.
وفي أوقات الحقة كان هناك رجال كجون وسلي 

وتشارلز  إدواردز  ويوناثان 
وج.  سبرجن.  وتشارلز  مودي،  ل.  ودوايت  فني، 
كمبل مورجان، ور. ا. توري، والعديد سواهم من 
القادة املسيحّيني األحياء اآلن، ّممن امتألوا بالروح 
للّدفع  عظيًما  استخداًما  واستخدموا  القدس 
ة املسيح وملكوته إلى األمام (فإّن االمتالء  بقضّي
بالرّوح القدس ال يقتصر على القادة املسيحّيني 
يفون  اّلذين  املسيحّيني  لكّل  متوافر  هو  بل 

بالّشروط اإللهّية).
اسمع ماذا يقول بعض رجال الّله هؤالء، سفراء املسيح، 
القدس: بالرّوح  امتالء كّل مسيحي  أهمّية  عن 

ليمتلئوا  قلوبهم  بكّل  أن يسعوا  الّناس  «على 
بروح الله. فبدون االمتالء بالروح من املستحيل أن 
يحيا أي فرد مسيحّي (أو كنيسة مسيحّية) 

ويعمل حسب رغبة الله». (اندرو موري).
بالروح  امتالئهم  لعدم  مذنبون  املسيحّيني  «إّن 
إّن  بل  يتوبون.  ال  ألّنهم  اخلطاة  كذنب  القدس 
ذنبهم أكبر، ألّن لديهم نورًا أكثر، لذا فهم األكثر 

ذنًبا» (تشارلز فني).
تتيح  التي  احلياة  بالروح،  املمتلئة  احلياة  «إّن 
املجال لالمتالء به بحيث يتدّفق باستمرار، هي 
احلياة الوحيدة التي تقدر أن تسّر الّله» (نورمان 

ب. هاريسون). 
«إّن القصد العظيم من االمتالء بالرّوح القدس هو 
نيل القوّة للقيام باخلدمة. إّن أفضل املسيحّيني 
الذين أعرفهم وأكثرهم استخداًما هم رجال شهدوا 
الختبار أعمق في االمتالء بالرّوح القدس». (ج. 

ادوين اور).
أن  مسيحّي  ألّي  املستحيل  من  أّنه  «أعتقد 
لم  ما  خدمته  في  أو  حياته  في  فّعاًال  يكون 
ميتلىء بالروح القدس الذي هو تدبير الّله الوحيد 

للحصول على القّوة». (هنرييتا مييرز).
واحد  كّل  أّن  الّله وستكتشف  رجال  «اقرأ سيرة 
منهم سعى وحصل على هبة القّوة من األعالي. إن 
موعظة ممسوحة تلقى تساوي ألف موعظة متوّلدة 
سميث). ج.  ازوالد  (دكتور  اجلسد».  طاقة  عن 

أوضح  أن  الّنقطة،  هذه  عند  أخرى،  مرّة  وأودّ، 
فعًال  يسكن  القدس  الرّوح  أّن  خاصة  بصورة 
اّلتي  اخلاّصة  القوّة  موهبة  وأّن  مؤمن  كّل  في 
على  تقتصر  ال  القدس  بالروح  االمتالء  ترافق 
مسيحي  لكّل  وليس  فقط.  املسيحّيني  القادة 
نقرأ  ولكن  فقط،  القدس  بالروح  االمتالء  حّق 
يحّث  مسيحي  كّل  أّن   (18  :5 (أفسس  في 
على االمتالء بالرّوح. لذا، إذا كان املسيحّي غير 
ويخطىء  الّله،  أمر  يعصى  فإّنه  بالروح  ممتلىء 
يأمرنا بكلمته  الّله  أّن  مبا  إليه. زد على ذلك، 
لكي منتلىء بالروح، فمن الضروري أن نكون على 
الّلحظة عينها  القوة ليمألنا في  لديه  بأّن  ثقة 

التي ندعوه فيها ليفعل ذلك.
دعني أوّكد لك أّنه بحسب مواعيد كلمة الّله، 
أّن  الّشخصّية،  واالختبارات  املالحظات  ونتيجة 
ته وغفرانه  يسوع هو أكثر شوًقا ليعطينا محّب
وقوّته، لنقوم باخلدمة ونحيا حياة االنتصار على 
يسوع  إّن  لألخذ.  نحن  نتوق  ّمما  أكثر  اخلطيئة، 

أكثر مّنا شوًقا ليمألنا بالرّوح القدس.
املسيحّيني  من  كبير  عدد  يعيش  ملاذا  إًذا، 
من  فقط  ضئيل  عدد  هناك  ملاذا  الهزمية؟  حياَة 
ال  ملاذا  املسيح؟  ّية  بفعال يشهدون  املسيحّيني 
يعيشون  اّلذين  املسيحّيني  من  قّلة  إّال  يوجد 

حياة ممتلئة بالرّوح القدس؟ 
الهاّمة  الّتالية  اخلطوة  إلى  الّسؤال  هذا  يقودنا 
في االستعداد لالمتالء بالرّوح القدس.     (يتبع)
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أخي الكرمي أختي الكرمية، هؤالء فلذات أكبادنا 
قد عادوا إلى مقاعد الّدراسة فرحني ومتطّلعني 
إلى مستقبل زاهر في حياتهم. ومن الّطبيعّي 
فريًدا.  جيًال  تعّد  أن  املدرسّية  املقاعد  هذه  أّن 
جيل قوّي في عقله، قوّي في إرادته، قوّي في 
حتصيله، قوّي وهو ينتقل من مرحلة إلى أخرى. 
للتطّلع  اجليل  هذا  أبناء  نفوس  استكانت  وقد 

إلى العزّة والكرامة وعلو املكانة.
القوّة  البعض  يعتبر  التطّلع،  هذا  ظّل  وفي 
اجلسدّية هي العامل األساسي للّتغيير املنشود؛ 
تأثيرها  العقلّية ومدى  القوّة  أهمّية  متجاهلني 
على القوّة اجلسدّية، إذا تكاتفت هذه الّطاقات مًعا.
ّي للقّوة العقلّية  وال ميكن أن يكون الّتأثير اإليجاب
إّال باإلعداد اّلذي يليق باملرحلة التي نعيشها.

فإذا  اجتمعت القّوة العقلّية واحلكمة مع القوّة 
اجلسّدية، كانت النتائج أكثر إثمارًا وعطاًء.

ومبثل هذا الّنموذج يطمع اإلنسان السوّي  ويتقرب 
إذا  الّنموذج  إليه، ألّن هذا  نفسه  إليه وتطمئن 
حتّقق في الّناس، ال بّد أن يرفع الهّمة، وأن يوّفر 
ملَن حوله احلماية واملنعة وقد ضرب لنا القرآن ملثل 
الّسالم)،  (عليه  موسى  الّله  نبي  الّنموذج  هذا 
شعيب  لبنات  وسقى  مدين  ماء  ورد  ملا  اّلذي 
تقول:  ألبيها،  إحداهّن  ذهبت  الّسالم)،  (عليه 
القوّي  استأجرت  أّن خير من  استأجره  أبِت  «يا 
وهّمته  جسمه  وقوّة  موسى  إميان  قوّة  األمني»؛ 
العالية،  هذا اّلذي هّيأ الّظروف له بأن يتزوّج من 
ابنة شعيب (عليه الّسالم)؛ وهذا اّلذي هّيأه ألن 
الّظلم اّلذي أنزله على  يتحّدى فرعون في ظّل 
قومه، في ظّل الّسكني اّلتي كانت تذبح الّذكور 
ويستحيي  أبناَءهم  {يذبح  إسرائيل  بني  من 
نساَءهم}؛ في ظّل الّتحدي اّلذي يراد من خالله 
الّله  ومين  ويشّب  موسى  يولد  موسى،  يولد  أّال 
تقتضيها  اّلتي  واحلكمة  والعلم  بالفتوة  عليه 

املرحلة إلخراج قومه من هذا الّطغيان. 
ُه وَاْسَتوَى آتيناُه ُحْكًما  َلَغ َأَشدَّ قال تعالى {وََملَّا بَ
اجلسدّية  القوّة  ِسننيَ}.  اُحملْ زِي  َجنْ وََكذِلَك  وَِعْلًما 
والعلم  احلكمة  صاحب  استعملها  إذا  أداة  هي 
األثر  ستترك  املناسب  مكانها  في  ووضعها 
وقوّة  واحلكمة  العلم  ففي  والعظيم.  الطّيب 
بإذن  الّسالم)  (عليه  موسى  استطاع  الساعد 
الله أن يخّلص قومه من طغيان فرعون وهامان 

وجنودهما. 
إًذا العلم واحلكمة هما عامالن مهّمان لتكوين 
املجتمع الّسليم، وهما أساسّيان لرفع الّطغيان، 
فيه  تنعم  مستقبل  لبناء  ان  أساسّي وهما 
األجيال بالرّضى والّسعادة والطمأنينة. ومن هنا 
يفهم ملاذا قبل أن يؤمر الّنبي (ص) بتبليغ دينه 
(عليه  جبريل  جاءه  فقد  بالقراءة.  أمر  للّناس، 
الّسالم)، ليقول له: {اقرأ * باسم ربك الذي خلق 
* خلق االنسان من علق * اقرأ وربك األكرم الذي 

علم بالقلم * علم االنسان ما لم يعلم}. 
وأّن  انتهى،  قد  اجلاهلّية  عهد  أّن  يبشر  هذا 
عهد قّوة اإلميان وقّوة املعرفة والعلم قد بدأ. هذه 

العناصر حتدث الّتغيير، ويصل املرء إلى مراده 
يحّول  واملعرفة   بالعلم  ألّنه  واملجد،  العّز  من 
بعيًدا  يعتبر  إلى حقيقة، وما كان  املستحيل 

ا.  يصبح قريًب
ذي  قّصة  القرآن  لنا  يسرد  أن  ا  عجًب وليس 
القرنني حني جاء إلى قوم أخبر الّله خبرهم {حّتى 
ال  قوًما  دونهما  من  وجد  الّسّدين  بني  بلغ  إذا 
إن  القرنني  ذا  يا  قالوا   * قوًال  يفقهون  يكادون 
يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض فهل جنعل 

لك خرًجا على أن جتعل بيننا وبينهم سًدا}.
فكان رّده {ما مكّني فيه رّبي خير فأعينوني 

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردًما}. 
القوم حالهم أّنهم أصحاب قوة وعضالت مفتولة 
ومأجوج  يأجوج  من  بهم  يحدق  اخلطر  ولكن 
العضالت  بهذه  طغيانهم  رد  يستطيعون  وال 
العلم  الله  آتاه  اّلذي  القرنني  بذي  فيستغيثون 
واحلكمة فيطلب منهم أن تتكاتف اجلهود مًعا، 
استطاع  وقد  العضالت.  جهد  مع  العقل  جهد 
بعلمه أن يسّخر األشياء من حوله لهذه الغاية، 
ر لهذا القوم األمن بعد  فيبني الّسد املنيع ويوّف

أن كان من املستحيل أن ينعموا به. 
وال  فراغ،  من  تأتي  ال  أشكالها  بكّل  القوّة 
ميكن أن تأتي بالتمّني، إّمنا حتتاج إلى اإلعداد 

والّتطوير ملالئمة الّظروف املتجّددة. 
يوّفر  أن  اإلنسان  يستطيع  العقلّية  القوة  وفي 
لنفسه كّل جوانب القّوة األخرى. فصاحب العقل 
وصاحب  الّسليم،  اجلسم  صاحب  هو  الّسليم 

العقل الّسليم هو صاحب الفكر الّسليم.
العقيدة  صاحب  هو  الّسليم  العقل  وصاحب 
اّلذي  هو  الّسليم  العقل  وصاحب  الّسليمة، 

ا في مجتمعه.  ـً ّي يترك أثرًا إيجاب
وألّننا نطمع أن يعّم اخلير على يد أبنائنا يجب 
أن تتكاتف اجلهود بني األهل والّطالب، بني األهل 
هؤالء  كّل  بني  ومدرسته،  الّطالب  بني  واملدرسة، 

وبني املؤّسسة الراعية. 
وال  والّتقوى  البّر  على  {وتعاونوا  تعالى  لقوله 
تعاونوا على اإلثم والعدوان}. وكّلنا يريد جيًال 
رًا مرشًدا، يأخذ بالّضعاف إلى  فريًدا واعًيا مدّب
القمم العالية. لهذا علينا أن نعمل على تنمية 
اّلتي متّكن  العقول وتطويرها، لتصل إلى القوّة 
هذا اجليل ألن ينتج وأن يخترع وأن يكتشف من 
خدمة  في  ذلك  كّل  ويسّخر  الكون  هذا  أسرار 

مجتمعه وأّمته. 
لنضع  الدراسّية،  الّسنة  أبواب  على  أّننا  ومبا 
في سّلم أولوّياتنا تربيَة وتعليم البنات واألبناء 
تؤّهلهم  اّلتي  العقلّية  القّوة  لهم  لنضمن 

ليصبحوا قادًة خير في املستقبل. 
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وشعراؤه  البدوّية  الّلهجة  من  مفرداته  شعر  وهو 
من البدو، ويعرف أيًضا بالعامي لعدم تقّيده مبا 

ا.. ـً ا ونحوّي ـً يتقّيد به الّشعر الفصيح لغوّي
يتسميته  العارفني  من  عدد  ذهب  وقد 
ـ«الّنبطّي»، ألّن أّول َمن قال الّشعر البدوّي هم  ب
العرب الّساكنون في واٍد يقع في نواحي املدينة 
املنّورة اسمه «َنبطا»، وهو قول ضعيف ألّن األماكن 
عادًة ُتسّمى بأسماء ساكينيها وليس العكس.

لذلك رأى آخرون أّن هذا الّنوع من الّشعر ُينسب 
إلى عرب مستعربة ُيعرفون باألنباط أو الّنبط، 
القرن  بني  اخلصيب  الهالل  في  استقرّوا  وقد 
للميالد،  الّسادس  والقرن  امليالد  قبل  الّثاني 

ّية الّصخرّية». وبالدهم ُعرفت بـ«العرب
حّتى هذا القول أيًضا اعتبره عدد من الباحثني 
الّنبطّي  الّشعر  ظهور  أّن  أثبتوا  ألّنهم  ضعيًفا 

ّية سابق عن العراق. في اجلزيرة العرب
وعليه ُيرّجح أّن تسمية الّشعر البدوّي بالّنبطّي، 
لكونه استنبط أو استحدث من الّشعر الفصيح، 
ويعود ذلك إلى حقيقة اضّطرار العرب حينها إلى 
التنّقل بحًثا عن املراعي، هذا ناهيك عن الغزو، ّمما 
أّدى إلى اجتياح العرب ألماكن وقبائل جعلتهم 
يستنبطون لهجاٍت قريبة من لغتهم األصلّية.. 
وفي هذا أيًضا يكمن الّسبب لعدم متّسك الّشعر 
الّنبطّي/البدوّي بالقواعد النحوّية كما الفصيح.
الّتسمية،  موضوع  في  احلديث  نكمل  ولكي 

نضيف: بأّن هذا الّنوع من الّشعر سّمي بالنبطّي، 
وهي تسمية كانت تعني في العهد اّلذي نشأت 
وهذه  الفصاحة،  وعدم  الّلسان  ُعجمة  فيه 
الّتسمية منسوبة إلى قوم اسمهم «األنباط» من 
غير العرب اّلذين سكنوا «سواد العراق»؛ وامتّد 
كانوا  أّنهم  أي  البحري،  حّتى  جنوًبا  وجودهم 
لفساد  رمزًا  وكانوا  ّية،  العرب للبادية  ُمصاقبَني 

الّلسان والُعجمة.
في  خلدون  ابن  الّشعر  هذا  تناول  وقد  هذا 
شعرًا  البدوّي  الّشعر  اعتبر  حيث  «مقّدمته» 
فنّية  مقاييس  من  فيه  ملا  االهتمام  يستحّق 
وموضوعّية وبالغّية، ولم يعتبر مخالفة اإلعراب 

مقياًسا وحيًدا ملعرفة قيمة الّشعر وأهمّيته..
في  العرب  أّن  الّشعر،  لهذا  املتابع  ويقرأ 
ويسّمون  البدوّي،  الّشعر  يغّنون  كانوا  املشرق 
حوران  إلى  نسبًة  بـ«احلورانّي»،  الغناء  هذا 
منازل  وهي  والّشام،  العراق  أطراف  من 
العهد. هذا  إلى  ومساكنهم  البادية،  عرب 
قدًميا  نشأ  البدوّي  الّشعر  إّن  القول  ميكن  لذلك 
على دفعات ومّر مبراحل من التطوّر، حّتى استوى 

في صورته القريبة من صورته اليوم.
وكانت نشأته، حسبما يرّجح، في منطقة اخلليج 
في  ّية  العرب للحواضر  املجاورة  جند  وأطراف 
ّية  العرب اجلزيرة  في  انتشر  هناك  ومن  العراق، 

وبادية الّشام وسيناء واملغرب والّسودان ومصر..
على  العامّية  انتشار  مع  نشأته  تزامنت  وقد 
اّلتي  ّية  العرب اجلزيرة  قلب  في  البدو  أنسنة 

شّكلت رحمه اّلتي وُلد فيها وترعرع.
املأثورات  من  ا  ـً مهّم جزًءا  الّشعر  هذا  ويشّكل 

ّية في تاريخ األدب العربّي. الّشعبّية واألدب
احلياة  أمناط  تعكس  اّلتي  املفاهيم  يجّسد  كما 
ّية  املختلفة اّلتي سادت في أوساط القبائل العرب
ًأصوله  أّن  يؤّكد  ّمما  انتماءاتهم،  مختلف  على 
قبل  الفصيحة  القبلّية  الّلهجات  إلى  تعود 
اإلسالم وبعده.. لذلك بقي يحمل صفات الّشعر 
والقافية،  كالوزن  وخصائصه،  الفصيح  العربّي 
طرأت  اّلتي  والّتطوّرات  الّتغّيرات  من  بالرّغم 

عليه، ولم حتدث في الّشعر الفصيح.
وال يخفى على َمن يستمع إليه حّتى يومنا هذا 
أّن الّشعر البدوّي - العامّي ُيرجتل ويكون وليد 

الّلحظة، وفيه العفوّية واملباشرة.
ا، ُيكتب كما  ـً ّي ا وفن ـً وهو بسيط األسلوب لغوّي
يعّبر  كما  والقارئ..  الّسامع  يفهمه  كي  ُينطق 
عن الوجدان اجلمعّي للّشعب، ويتناقله الّناس من 
جيل إلى جيل مشافهًة، دون أن يعرف في كثير 

من األحيان َمن هو قائله!

ّنا... إّنها  َي ي  ِڤ أطِلْق جناَحَك ف
يُب الّلقاءِ... وضّمٌة وجناُح... ِط

ي أرى اإلنساَن َيصعُد للّسما؟! ما ل
ُم ُمتاُح...  ّنا... والّنعي َي وهنا ِڤ

بيَب؟! ووجُهها وعالَم يحتاُج الّط
يِل... وثغُرها جّراُح... مشفى العل

ّرفاِق وجدَتهم ى ال فإذا نظرَت إل
َر الوجوهِ... كأّنها تّفاُح ُحْم

هم ساٍق ميرُّ على بقايا نخِب
وعلى اجلوانِب ترمتي األقداُح...

وأنا الغريُب... إذا شربُت وجدتني
ُر غّزًة ُجتتاُح... قد رحُت أذُك

َذُه  ي ب ي الِقداِح ن الغرُب َيسُكُب ف
وبأرِض غّزَة ُتسَكُب األرواُح

والّشرُق... يا للّشرِق من وجِع الّصدى
سَلُب غادٌة وَسَماُح... بالّديِن ُت

ّنا  ي ي ڤ ّي... ف شاعٌر عرب
d�U� n�u| ”U|≈

ا ًي أرَض العراِق... وكيَف ُيصَلُب ثان
جسُد املسيِح... وُيحَرُق اإلصحاُح؟!!

ي الّنهاِر غنائًما وا العروبَة ف ب َسل
اُح! ب وعلى القوافِل... ال يضرُّ ُن

اِبنا ي ارُنا... سوداُء مثُل ث أخب
هل للِجراِح مواجٌع وِجراُح؟!

ّنا... إّنني َي فلتعذريني يا ِڤ
أهواِك حّقا... والهوى فّضاُح

لكْن حزنُت أماَم وجِه عروبتي
فشربُت راحي... ذاكًرا من راحوا

ي والّشوُق يشرُب من دمي فيزورُن
ُرُه الّصّداُح...  يِل... وثغ وجُه اجلل

 
ومن العجائِب أن تكوَن بجّنٍة

ريَد أخرى... حينما ترتاُح... وت

نا 15 آب 2014) ي (ڤ
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بالكامل  الوجه  شد  على  تعمل  جديدة  تقنية 
وبدون  جراحة،  بدون 
احلقن  استخدام 
التقنية  املالئة، وهذه 
حتفيز  على  تعمل 
في  الكوالجني  خاليا 
يؤثر  بشكل  البشرة، 
عليها،  إيجابيًا 
كما  املسام،  ويقلص 
القيام  على  تساعد 
خلاليا  جتديد  بعملية 
يقلل  ما  البشرة، 
مظهر  من  بالنتيجة 

التجاعيد.
بعالجات  قمنا  اذا 
والرقبة  الوجه  شد 
اجللد  ترهل  قبل 
كليا، اي اننا اذا قمنا في العالجات في الوقت 
املناسب بإمكاننا ان مننع من مظاهر التجاعيد 
املستقبلية او نقلل منها سواء للرجال او النساء.

قررنا ان نتعامل  نحن في ”كرمل استيتكس“ 
مجال  في  واملتطورة  احلديثة  األنظمة  وفق 
اجلمال والتجميل، وانا كمديرة لتلك العيادات 
نعمل  بان  عياداتنا  افتتاح  قبل  قرارا  اتخذت 
وفق املواصفات والتطورات العلمية احلديثة في 
لعيادة  كمديرة  عملت  انا  التجميل،  مجال 
اليشيع استيتكس لعمليات التجميل ، ورغم 
ان البعض يعتقد ان اجراء عملية جتميلية هو 
صحيح  غير  امر  هذا  لكن  البسيط،  باألمر 
فالعملية هي عملية والسكاكني هي  وخاطئ، 
والعناية  اجلمال  ومجال  كذلك،  واملشارط  ذاتها 
باقي  مثل  سريع  بشكل  يتطور  باجلمال 
اجراء  عدم  باإلمكان  واليوم  األخرى،  املجاالت 
على  واحلصول  مختلفة  مجاالت  في  عمليات 
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ال  فلماذا  العمليات،  من  بكثير  افضل  نتائج 
”الفوتو  ننتهجها، فمثال من خالل عالجات كا 
يضعها  التي  اخلاصة  واخليطان  رجوبينشني“ 
األطباء املختصون في الوجه وهذه من شأنها ان 
تزيد افراز وتوسع مادة ”الكوجلن“ و ”االلستني“ 
عالجات  في  كذلك  طبيعي  بشكل  الوجه  في 
حامض  يفرز  اجلسم  ”املزوترفيا“  مثل  اخرى 
الهيالورونيك بشكل طبيعي في اجللد، كل تلك 
التطورات والعالجات املختلفة متكننا بالقيام بشد 
الوجه بدون أي عمليات، والزبون لدينا يخرج من 
عياداتنا خالل نصف ساعة ووجهه مشدود، فشد 
كما  عملية  دون  اخليطان  خالل  من  يتم  الوجه 
التي تشد الوجه  ذكرنا، وهي خيوط ”االبتوس“ 
ومسؤولة لتطوير املظهر العام للجلد سواء الوجه 
ايضا  ”املاركو“  خيطان  وضع  كذلك  الرقبة،  او 
مجال  في  لدينا  املختصني  األطباء  خالل  من 
شد الوجه، تلك اخليوط من شأنها ان تزيد افراز 
وتوسع مادة ”األلستني“ و ”الكلوجني“ في اجللد، 
هذا العالج يؤدي الى جتدد اجللد ومنع شيخوخته 
مبكرا، اغالق املسامات، وانتاج مجدد وطبيعي 

”للكلوجني“ في الوجه وثبات اجللد.
عن  ابحثوا  عملية  اجراء  في  تفكروا  ان  فقبل 
السبل احلديثة لعدم اجراء عملية فرمبا بامكانكم 
احلصول على النتائج ذاتها دون استخدام املشارط 

والسكاكني، فاليس ذلك افضل لكم.

على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
ومن  مّجاًنا،  والّنصائح  ة  املناسب االستشارة 
استشارّي  موعد  لتعيني  التزام.  أّي  دون 

يرجى االّتصال على: 0775102030

ات الّتجميل، مديرة  ّي ة في مجال عمل (اختصاصّي
 - الكرمل  بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات 

حيفا، «كريات آتا»، العفولة، و«مودعني»)  
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ة باحتوائها على  تتمّيز فاكهة األساي البرازيلّي
العناصر  من  بالعديد  عالية  ّية  غذائ قيمة 
احتياجه  به  يتطّل وما  اإلنسان،  جلسم  املهّمة 

اليومّي، وحتوي األساي على: 
ا.  ـً ّي ن ي أم 19 حمًضا  من  مكّون  پروتني   -
من  وقياسّي  عاٍل  مستوى  األساي  لنا  ر  يوّف
الپروتني، ما بني %25 إلى %30 من االحتياج 
اليومّي. وتعّد األحماض األمينّية والپروتينات 
لألحماض  متاًما  مماثلًة  األساي  في  املوجودة 
والّلحوم  البيض  في  املوجودة  والپروتينات 

البيضاء واحلمراء واحلبوب واألسماك..
- زيوت األوميچا 3، 6، 9. زيوت األوميچا 
نحصل  األساسّية،  الّدهنّية  باألحماض  املليئة 
ال  حيث  الغذائّي،  نظامنا  خالل  من  عليها 
تستطيع أجسامنا إنتاجها، وتساعد في تقليل 
اإللتهابات، وميكن أن يوّفر حماية ضّد أمراض 
القلب والّشرايني والتهاب املفاصل وأمراض اجللد 

واإلكتئاب، كما يساعد في حتسني املزاج..
- زيوت األوميچا املتواجدة في: األسماك (زيت 
الّصويا (التوفو)، واجلوز، وبذر  الّسمك)، وفول 
الزيتون)،  (زيت  والزّيتون  والسمسم،  الكّتان، 

والفول الّسوداني، وزيوت دوّار الّشمس..
ماّدة  ترّسب  على  يساعد  وهو  الفوسفور.   -
الكالسيوم في العظام، وهو املغّذي للمخ. كما أّنه 
ا في تركيب پالزما  ـً ا وأساسّي ـً يعتبر عنصرًا هاّم
لألعصاب.. واملنّشط  للذاكرة  املقوّي  فهو  الّدم، 

البيض،  في: الّنخاع،  املتواجد  الفوسفور   -
الّدواجن والّسمك والبيض واحلليب النخالة، ثّم 

احلليب والكبد والكلى واملأكوالت البحرّية.
- احلديد؛ يقوّي جهاز املناعة ويرفع قدرة اجلسم على 
مقاومة األمراض ونقصه يسّبب مرض فقر الدم..

القلب،  الكلى،  يتواجد في: الكبدة،  احلديد   -
اللحوم احلمراء، الّدجاج، الّسمك، صفار البيض، 
البقولّيات املجّففة، اخلضروات الورقّية، والفواكه 

املجّففة..
يغّلف  اّلتي  اجلدار  ة، هي  ّي الغذائ ياف  - األل
من  التخّلص  في  وتساعد  والفواكه،  النباتات 
اإلمساك، وتقليل نسبة الّدهون في الدم ومرضى 
الّسّكري، والوقاية من سرطان القولون والّسمنة..

في: اخلضراوات  تتواجد  ة  ّي الغذائ األلياف   -
والقمح  والفواكه  واحلبوب  والبقول  الّطازجة 

والّشعير والّنخالة.
- الكربوهيدرات، وهي من مكوّنات األغذية 
اّلتي تتحّلل إلى چلوكوز، وهو نوع من الّسّكر 
وحتّفز  الّطاقة،  الكتساب  اخلاليا  تستخدمه 

اخلاليا على العمل..
الكربوهيدرات تتواجد في: الّشعير والّذرة والقمح 
واألرز والّشعير والبطاطا واملعكرونة واخلضراوات، 
واألرز.  والعسل  ّية،  الغذائ واأللياف  والّلنب 
وهو  د،  اجلّي أو  ّي  اإليجاب الكوِلسترول   -
فصيلة  من  دهنّي  عضوّي  مرّكب  عن  عبارة 
حيث  كبيرة  حيوّية  أهمّية  وله  االستيرويدات، 
املغّلفة  الپالزمّية  األغشية  تركيب  في  يدخل 
اخلاليا  تقوم  ولذلك  رئيسّية،  بصورة  للخاليا 
بتصنيعه إذا لم يحصل عليه اجلسم من مصدر 

خارجّي..
في: البيض  يتواجد  اإليجابّي،  الكولسترول 

والّلحوم احلمراء، واألجبان واأللبان..
لبناء  جًدا  هاّم  عنصر  الكالسيوم، هو   -
العملّيات  بعض  وتنظيم  واألسنان  العظام 

احليوّية باجلسم..
اجلنب  (وفي  في: احلليب  يتواجد  الكالسيوم 
والّسلمون،  الّسردين  سمك  أوفر)،  بشكل 

واخلضراوات الورقّية..
في  املغنيزيوم  ة  أهمّي تتجّلى  املغنيزيوم،   -
تنشيط اخلمائر اّلتي يتّم بها تكوين الچلكوز 
وأهمّيته في منو اخلاليا وتكاثرها، وله دور في 

توصيل الّنبضات العصبّية..
املغنيزومي يتواجد في: األجزاء النباتّية اخلضراء، 

وفي البندق والّلوز واملشمش والّتمور.
ته في منو اخلاليا  پوتاسيوم، ومتكن أهمّي - ال
والقلب  لألعصاب  ضروري  وهو  وتكاثرها، 
الكثير  لعمل  وضرورّي  والعضالت،  والّشرايني 
في  ويساعد  للّنمو،  وضرورّي  اإلنزميات،  من 

تقوية الّذاكرة..
واملوز  في: القرنبيط  يتواجد  الپوتاسيوم 
والبرتقال  واألڤوكادو  والبندورة  والقرع  واجلرز 
واملكّسرات، واألجزاء النباتّية اخلضراء، والعسل 

األسود والبطاطا..

لآلساي،  ّية  الغذائ القيمة  إلى  تعرّفنا  وهكذا 
واّلتي  البرازيلّية،  الفاكهة  هذه  ومحتويات 
صّنفت كأقوى فاكهة في العالم، وذلك لفوائدها 
املواد  جميع  في  توجد  التي  واجلّمة  العظيمة 

ّية الطبيعّية.. الغذائ
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رواق... وسهرة بأجواء

خذيلك نفس.. واستمتعي
ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج
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قرية البّصة تتواجد ُقرابة 1.5 كم إلى اجلنوب من احلدود مع لبنان، 
اّلتي  األثرّية  احلفرّيات  كشفت  الّطري.  اجليرّي  الّصخر  من  تّلة  على 
أجريت فيها منذ فترة اإلنتداب البريطانّي، على بقايا دير من الفترة 
جميعها  ومقبرة،  معاصر  الرومانّية،  الفترة  من  مبًنى  البيزنطّية، 
ّية والبيزنطّية. كما يبدو فإّن بداية اإلستيطان  تعود للفترات الرومان

باملوقع يعود إلى الفترة الرومانّية.

W¹dI�« a¹—Uð
«بيتست»  اسم  «الّتلمود» حتت  في  القدمية:  باملصادر  القرية  ُذكرت 
(Bezeth) واّلذي دفع سّكانها اليهود الّضريبة، رغم أّن القرية كانت 
ماتتياهو  بن  يوسف  اليهودّي  املؤرّخ  أّما  صور.  مدينة  سلطة  حتت 
فذكرها حتت اسم «باقة» في اجلليل، على احلدود القريبة من صور. 
الّصليبّية ُعرفت باسم «البّصة». أشار إليها عماد   وخالل احلمالت 
من  مقرّب  مؤرّخ  وهو   -  (1201 سنة  (توفي  األصفهاني  الّدين 
البّصة».  «عني  باسم  كتاباته  في   - األّيوبي  الّدين  الّسلطان صالح 
وخالل القرن الّسادس عشر ُذكر املوقع خالل الّسجّالت على أّنه يشمل 

è ÒB��«(رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

من القرن الرّابع ميالدّي.  
أّما املغارة الّثالثة فقد حفظ جزء منها، واّلذي شمل عشرة أكواخ، 

ومن على مدخل املغارة ُنحتت شارة الّصليب. 
استمرّت احلفرّيات األثرّية في املنطقة منذ عام 1976 وعلى مراحل 
 ،1974 األعوام:  في  جرت  (احلفرّيات   2008 عام  حّتى  متقّطعة 

1976، 1977، 1978، 2000 و2008). 
وإلى جانب الكهوف من الفترة البيزنطّية ّمت العثور على بقايا مباٍن 
من فترات مختلفة، بدًءا من عصر البرونز وحّتى الفترة البيزنطّية، 

استمرارًا للفترة العثمانّية.
وخالل احلفرّيات في املنحدر الّشمال – غربّي من املوقع، واّلتي جرت 
البيزنطّية،  الفترة  من  مباٍن  مجّمع  عن  الكشف  ّمت   ،1976 عام 
الرئيسّي  املدخل  كان  ميالدّي.  الّسادس  القرن  إلى  تاريخه  يعود 
حفظت  األبيض،  بالفسيفساء  مرصوفة  مرَكزّية  ساحة  عبر  إليه 
منها عتبة املدخل وجزء من الّساحة؛ وميكن الّدخول منها إلى غرفة 
ونباتات،  هندسّية  بأشكال  املتنوّع  املزخرف  بالفسيفساء  مرصوفة 

مثل دوالي العنب امللتّفة أغصانها حول جرّة كبيرة من الفخار. 
وذلك  فيه،  نشب  كبير  حريق  إثر  م  هُد املبنى  فإّن  يبدو  كما 
استناًدا إلى الرّماد واخلشب احملروق اّلذي ُعثر عليه يغّطي أرضّية 
ة الفسيفساء في املبنى  الفسيفساء. كما جتدر اإلشارة إلى أّن كمّي
في  انهار  قد  كان  ثاٍن،  طابق  على  احتوى  املبنى  أّن  إلى  تشير 

أعقاب احلريق.
املبنى  هذا  أّن  إلى  فأشارت   1977 عام  جرت  اّلتي  احلفرّيات  أّما 
يعود لدير رهبان من الفترة البيزنطّية، ويعود إلى قرية زراعّية في 
تلك احلقبة. تأتي تلك الّنظرّية في أعقاب اكتشاف غرفة إضافّية 
تتوّسطها أرضّية فسيفساء حتمل كتابة بالّلغة اليونانّية، واّلتي 
تذكر الرّاهب توماس (أب الّدير)، كذلك حتمل الكتابة تاريخ 736 
يبدو  كما  ميالدي.   610 العام  وهو  صور)  مدينة  لتاريخ  (وفًقا 
الفارسّي  االحتالل  أعقاب  في  نشب  حريق  خالل  هدم  املبنى  فإّن 

الساسانّي عام 614 ميالدّي.
أّن  إلى  الفسيفساء،  أرضّية  حتت  أجريت  اّلتي  احلفرّيات  وتشير 
(القرن  ّية  الرومان الفترة  من  االستيطان  أنقاض  على  ُبني  املبنى 

الّثاني والّثالث).
أّما احلفرّيات من العام 2000 فقد كشفت آثار كهوف من عصر 
البرونز األوسط. تلك الكهوف احتوت على مكتشفات من احلياة 
أدوات  الفّخار،  من  أدوات  حّية،  كائنات  عظام  مثل:  اليومّية، 
معدنّية، وغيرها. كما يبدو فإّن الكهوف هذه استعملت الستخراج 
احلجارة الكلسّية، وبعد أن ّمت االستغناء عن الكهوف، متّت تعبئتها 

بالّتراب، وطمرها.

 nNJ�«  w�   błË  W Ò¹bI½  WKLŽ
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550 مواطًنا.
البريطانّي  والباحث  الكاهن  سجّل  في  القرية  ذكرت   1863 عام 
علوم  في  باحث  كاهن  وهو   ،(1906-1822) تريستام  بيكر  هنري 
سّكان  أّن  روى  وقد  األوسط،  الّشرق  علوم  في  وخبير  رّحالة  الّطبيعة، 
القرية يعتاشون من صناعة جلد املاعز، زيت الزّيتون، الّدخان والعسل. 

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
تطوير  أعمال  أعقاب  في   1974 عام  جرت  األولى  األثرّية  احلفريات 
احلفرّيات عثر  الّطرقات «ماعتس». وخالل  لتطوير  الّشركة  بها  قامت 
سنوات  في  ُسرقت  قد  محتوياتها  غالبّية  كانت  كهوف  ثالث  على 
بعيدة قبل اإلكتشاف!! وأشارت احلفرّيات إلى أّن الكهوف استعملت 
10 أكواخ منحوتة في  املغارة األولى على  املوتى، حيث شملت  لدفن 

الّصخر، وكانت مليئة بالهياكل العظمّية. 
أّما املغارة الّثانية - واّلتي حفظت بكاملها - فاحتوت على إثني عشر 
كوًخا لدفن املوتى، كانت فيها هياكل عظمّية وبعًضا من املكتشفات، 
من بينها: أدوات الفّخار، كأس من الزّجاج يحمل شارة الّصليب، حلى، 
كذلك عثر على  والبرونز.  احلديد  من  معدنّية مصنوعة  وأدوات  خوامت 
عملتني، يعود تاريخ إحداها إلى نهاية القرن اخلامس ميالدّي، والّثانية 

 ÊdI�«  s�  W ÒO½bF�   «Ëœ√
 W¹dI�« ÊU ÒJ�� WFÐUð ¨s¹dAF�«



402014 ‰uK¹√ 5 WF ÔL'«41 2014 ‰uK¹√ 5 WF ÔL'«

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

(21 أيار - 21 حزيران) ¡«“u'«

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

انتقادات  تخشى  وال  بحرّية،  آرائك  عن  عّبر 
بأحد  احلبيب  تساعد  أن  حتاول  اآلخرين. 

القضايا العالقة.

ال تواجه اآلخرين بطريقة عدوانّية، وحتاور معهم 
مشاعرك،  إظهار  في  بخيًال  تكن  ال  بهدوء. 

وأخبر احلبيب مبا يجول بخاطرك.

من  تّتخذ  كي  لصاحلك،  اليوم  األجواء  تبدو 
خاللها عدًدا من القرارات الهاّمة. متّتع بالصبر، 

وال تثور على احلبيب ألبسط األمور.

تطّلع اليوم على حقائق هاّمة كانت غائبة عنك 
احلبيب  لتخبر  املناسبه  الفرصة  انتظر  سابًقا. 

مبا تشعر به.

إلى  بادر  العمل،  زمالء  عن  منعزًال  تكن  ال 
تقدمي النصيحة املناسبة. ال تعارض احلبيب، 

واستمع إلى وجهة نظره.

مساعدة  إلى  وتسعى  العمل  مبصالح  تهتم 
أحد  أنظار  تلفت  العفوّية  تصرّفاتك  زمالئك. 

املعجبني إليك.

تواجه بعض اخلالفات بوجهات النظر مع زمالء 
حتدث  قد  تطّورات  ألّي  مستعًدا  كن  العمل. 

ا، بينك وبني احلبيب. قريًب

اّلتى  ّية  القانون العقبات  بعض  اليوم  تواجه 
األوضاع  تتغّير  العمل.  في  تقّدمك  تعيق 

اليوم، وتنجح في كسب قلب احلبيب.

يتّم ترشيحك الستالم منصب جديد، وتتمّنى 
ّية. ال ُتغضب  أن تكون على قدر من املسؤول

احلبيب، فعليك أن تسعى إلى إرضائه.

القدرة  ولديك  اليوم،  للعمل  هادئ  مبزاج  تبدو 
بثقة  بوقتها. كن جديرًا  املهام  على أداء كاّفة 

احلبيب بك وال تخذله.

تتبّدل األمور وتنقلب لصاحلك بالعمل، ولكن 
صداقة      عالقة  من  أمورك  تتطوّر  حذرًا.  كن 

إلى حب.

وال  بالعمل،  اقتراحاتك  في  وضوًحا  أكثر  كن 
تترك األمور دون مبرّر. حتاول أن تكسب ود أحد 

األشخاص اجلدد في العمل.
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¾ كيلو غرام من اللحم املفروم (بحسب الرّغبة).
2/كوبان من املشروم (الفقع) الّناعم (يفّضل پورتيپيلو).

1 كوب من جنب الپروفيلون املبشور.
½ كوب من فتات اخلبز.

½ بصلة متوّسطة احلجم، مفرومة ناعًما جًدا.
2/فّصان من الّثوم الّناعم.

3 مالعق كبيرة من الّنشا (كورن فالور).
3 مالعق كبيرة من الّلنب.

1 بيضة كبيرة احلجم.
1 معلقة كبيرة من الپاپريكا.

القليل من الزيت.
ملح/ فلفل أسود/ قرفة/ زجنبيل/ جوزة الّطيب.

∫dOC	 Ò
�« WI|d�
ًدا، واملشروم  يخلط الّلحم مع الّتوابل والبصل والّثوم جّي
ثّم  والّنشا مًعا على حدى، ومن  الّلنب  ثّم منزج  املفروم. 
نخلطهم مع مزيج الّلحم والّتوابل وفتات اخلبز والبيضة.
بعدها نقوم بتشكيل كرات متوّسطة احلجم، نتركها في 

الفريزر (الّثالجة) ملّدة 10 دقائق قبل الّتحمير.
في طاسة صغيرة، وبقليل من الزيت نحّمر كرات الّلحم 
والذهبّي،  األحمر  بني  ما  مائًال  لونها  يصبح  أن  إلى 
الزّيت ومن  بالقليل من  نرّشها  أو  نرفعها وندهنها  ثّم 
عشر  ملّدة  الّشوّاّية  لتحمّر حتت  الفرن  إلى  ندخلها  ثّم 
دقائق تقريًبا (حسب احلاجة)، ومن ثّم ترفع كرات الّلحم   

وتقّدم ساخنة.

www.facebook.com/gardenrestwww.gardenrest.co.il
حيفا، جادة بن غوريون 43

نهارنا يبدأ..

ط
ح فق

ضي
صور للتو

ال

للحجز واالستفسار 04-8507061

بفطور الجاردن
 26ش.جابتداء من
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نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

حملة َعّجل وبسرعة!


