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حِفل شهر رمضان املنصرم بعدد من األحداث التي مرّت في 
فضاءات مجتمعنا العربي بهدوء، وبدون أن تترك أثرًا أو 
تبعث صًدى على املستويني الّشعبي العريض والقيادي، 
وذلك رغم كونها، برأيي، وسائل إيضاح ألخطر أزمة تواجهها 
ّية في إسرائيل: أزمة القيادة الّسياسّية.  اجلماهير العرب

في تشخيص تلك األزمة كتبت قبل أربعة أعوام مقالتني، 
ّية وعلى اجلماهير  وفيهما اقترحت على القيادات العرب
البسيْخوَطنّية، وضّمنتهما رزمة  امتحانات  إجراء  فكرة 
من املسائل واحلاالت احلياتّية التي فرضها الواقع علينا، 
ونحن الذين صحونا ذات يوم من حلم األزل الزْهري إلى 
رهان العدم األسود: مواطنون عرب صمدوا أمام اخلديعة، 
وما غرّتهم وعود إخوانهم اخلّلب، فبقوا متشبثني بأمهم 
األرض وبالوطن، مأوى الطمأنينة والعزة، متمردين على 
ّدين «بقبقة»  أصوات الشرق «اخلّفاقة في الّشهب» ومتَحـ
الدم الصارخ من دير ياسني والطنطورة وعيلبون وأخواتها.

حياتنا اليوم في إسرائيل ليست كتلك التي سادت في 
والّصهر، وإسرائيل  الّتدجني  أّيام  الضياع وطيلة  سنوات 
صغرى/ أقلّية  فيها  والعرب  كبرى/صغرى،  دولة  اليوم 

وبني  كدولة  بينها  والّتداخل  االشتباك  ومواقع  كبرى، 
مما  وكثير  وال حتصى،  تعّد  ال  العرب صارت  مواطنيها 
البيادر من حتّديات ومعاضل ال يجد من يضع  تطرحه 
له املساطر واحلدود إلرشاد الّناس إلى رأي وطني صائب 
وطريق الّسالمة، واملالزم التي متنعهم من البلبلة والفلتان 

واالختيارات البائسة والّسير في سبل الّندامة. 
األّول  البسيخوََطني  امتحان  ــي  ف كتبت  حينه  ــي  ف
زمن  في  املاضي،  في  دة..  معقَّ أصبحت  أّن  «حياتنا 
صار  لون  كّل  واليوم  طيًفا،  ــوان  األل كانت  األّول،  اجلرح 
عزالء  قرية  في  معّلًما  يسّلم  من  العميل  كان  أطياًفا. 
فيكون  الّشيوعّية»،  «االّحتــاد  قراءة  على  جترَّأ  منسية 
اخلراب في بيته وله املنفى، واليوم من يحّدد ماذا؟ وما 
العمالة وكيف تكون اخليانات؟»  أربعة أعوام مرّت دون 
أن ينجح مجتمعنا بإمناء أجسام سياسّية شعبّية قيادّية 
متتلك رؤى شاملة وواضحة حول وجودنا كأقلّية في دولة 
لديه  جسم  أو  هضمنا،  تستعصي  «أمعاؤها»  زالت  ما 
على  تعتمد  ال  عمل  وبرامج  مستقبلنا  حول  تصوّرات 
النارّية  العصماء  األدعية  على  أو  الفراشّية  الّشعارات 
يرافقها  قطران  غير  من  يتيمة  املنابر  على  من  ُتتلى 

ليشفي اجلروح ويداوي النفوس املتعبة واملريضة.  
ّية  فشلت، لغاية اليوم،  فاللجنة الُعليا للجماهير العرب
الهثة  تراوح  زالت  وما  جديد،  عمل  نهج  استحداث  من 
على ذات الّسفوح وفي نفس الوهاد التي راوحت عليها، 
وفيها اللجنة في عهدها الّسابق؛ وعلى الرغم من تعويل 

الكثيرين على نتائج االنتخابات لرئاستها يّتضح مع مرور 
الزمن أّن ما ضمنته القوى الّسياسّية والدينية املشاركة 
في مؤسساتها من مرابط ومفاصل أقوى من كّل رئيس 
منتخب ومن إمكانّية حتقيق أحالمنا الوردّية املشتركة.

باملقابل يقتصر نشاط اللجنة القطرّية لرؤساء السلطات 
قيم  تتفاوت  خدماتّية  قضايا  مجموعة  على  احمللية 
ريوعها حسب املنطقة والبلدة؛ وعلى أهمّية هذه الريوع 
فعله  تستطيع  مما  أكثر  اللجنة  من  نتوّقع  أن  يجوز  ال 
ومن طاقاتها احلقيقية، ففاقد الّشيء ال يعطيه، واجلميع 
والبلديات  الّسلطات  لرؤساء  االنتخابات  أّن  يعرفون 
تأثير  عن  مبعزل  األخــيــرة  السنوات  في  جــرت  احمللية 
األحزاب واحلركات السياسّية الوطنّية، وأفرزت في معظم 
املواقع رؤساء يخضعون لوالءات عائلّية أو طائفّية وفي 
ومن  دعموهم،  من  مصالح  حماية  حساباتهم  طليعة 
بينهم عناصر حكومّية ومجموعات ضغط ال شأن لها 
املدنية  العريضة  اجلماهير  وحقوق  الوطن  مصالح  في 
والقومّية.  وتبقى األحزاب السياسّية الرئيسية ضعيفًة 
في  وأدوارهــا  كتبت  ملكانتها  فقدانها  فعن  ومتقهقرة، 
املاضي كثيرًا، ولن أضيف إّال أّنني أزداد، وكثيرون معي، 
من يوم إلى يوم، قناعة بحقيقة واضحة مفادها أّن تاريخ 
بقيت على ما هي  إن  صالحّية هذه األحزاب واحلركات، 
عليه اليوم، قد نفد، ولم تعد مؤّهلة وقادرة على  قيادة 

مجتمعنا إلى شواطئ الّسالمة واألمان. 
التيه  هذا  وعن  شعبي.  تيه  إلى  يــؤّدي  الوطني  الفراغ 
فراغ  في  تفاعلت  ّية  حزيران أحزان  ثالثة  عن  سأحّدثكم، 

وصمت «وطنّيني» وأّدت إلى وتوتة وبلبلة وخسارة.
تزامن  املنصرم  َحزيران/يونيو  من  والعشرين  الّثالث   في 
وقوع حدثني منفردين، وعلى الرّغم من دالالتهما العميقة 
السياسّية  القيادات  عناية  جدّية،  بصورة  يشغال،  لم 
البالد،  ــي  ف ــة  ــّي واإلســالم الوطنّية  ــات  ــرك واحل ّية  العرب
فالنشاطان انتهيا، ومعظم هؤالء القادة ميارسون بانتهازّية 
الفراغ  حالة  يعكس  مشهد  في  عجزهم  طقوس  موجعة 
وزيف  الهزيل  السياسي  التثقيف  عوج  ويبرز  الوطني، 
شعابه؛ فلواء الشمال في نقابة احملامني اإلسرائيليني دعا 
إلى إقامة حفل إفطار رمضاني في قاعة «ميس الرمي» 
في قرية عرعرة التي في املثلث العربي، وذلك مبشاركة 
رؤساء املؤسسة القانونية والقضائية في الدولة تتصدرهم 
العليا  احملكمة  رئيسة  ومعها  شاكيد،  القضاء  ــرة  وزي

ـــور، وبــحــضــور  ـــائ مــريــام ن
ــي  ــاض ــق ـــادة ال ـــع س

ــم جــبــران  ــي ــل س
واملـــســـتـــشـــار 
ـــي  ـــون ـــان ـــق ال
ــة  ــوم ــك ــح ــل ل

مندلبالط وحشد من القضاة واحملامني واحملاميات العرب. 
جرى ذلك بالتزامن - بدون أي عالقة بينهما- مع إقامة 
القاعدة العسكرية «دوتان» وحتت  حفل آخر  في رحاب 
جنود  أدى  حيث  البدوي»،  للجندي  التذكاري  «النصب 
مراسم  الكتيبة  هذه  من  العرب  عشر  السادس  الفوج 
القسم والوالء حلماية والدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها 
وحدودها. وكما ورد في األنباء فلقد حضر االحتفال أفراد 
بأبنائهم،  وفخورين  داعمني  جاؤوا  الذين  اجلنود  عائالت 
يفيد:  تصريًحا  املواقع  نقلت  املجّندين  هؤالء  أحد  وعن 
«أنا متشوّق جًدا لهذه اللحظة التي بها سأحمل القرآن 

والّسالح لكي أقسم الوالء لدولتي ..».
اخلبر  ذلك  صّدرت  واملواقع  اإلسرائيلّية  اجلرائد  صفحات 
حني  في  بيد  ــّســالح  ال يحملون  ــم  وه للجنود،  بصورة 
يضعون األخرى على القرآن حلظة أدائهم للقسم واليمني. 

جنود الكتيبة الصحراوية أقسموا أميانهم، واحتفلوا مع 
ملا  أحد  يلتفت  أن  بدون  مواقعهم  إلى  وعادوا  عائالتهم 
جرى، في حني هاجمت وشتمت مجموعات صغيرة من 
ناشطني سياسيني ومحامني املشاركني في حفل اإلفطار 
بسبب مشاركة وزيرة القضاء شاكيد وآرائها العنصرية ضد 
الثامن والعشرين من حزيران/ أّيام وفي  بفارق  العرب.  

يونيو أغرقتنا الّصحافة بنبأ عن إفطار رمضاني دعت 
وزارة  في  الطوائف  قسم  اإلسالمية»  في  «الدائرة  إليه 
الداخلية اإلسرائيلية، وذلك في نفس القاعة املذكورة في 
قرية عرعرة وبحضور ورعاية وزير الداخلية آرييه درعي 
(عن حزب شاس املتدين)، ومبشاركة جميع األئمة واملؤذنني 
رؤســاء  من  العديد  ومعهم  البالد  أنحاء  مختلف  من 
والشخصيات  والبلديات  ّية  العرب احمللية  السلطات 
االعتبارية. وكما جاء في األخبار فلقد «زّف» الوزير خبرًا 
ّية تقدمي خدمة  مفاده أّن وزارته أخذت على عاتقها مسؤول
نقل املسلمني من كل أنحاء البالد للصالة في املسجد 
األقصى. بدأ حفل االفطار وانتهى، وفي الّشوارع تهاليل 
من  كل  بأن  علًما  خرساء،  الكتبة  وأقــالم  ونعاس  عيد 
قرأ اخلبر شاهد مجموعة من الصور، وفيها يظهر املئات 
القيادية وهم  املشاركني والشخصيات  الدين  من رجاالت 
يصغون بجالل لكلمة الوزير درعي، وكذلك صور لتلك 
اليافطات وعليها كتب  احلافالت وفي مقّدماتها تظهر 

«وزارة الداخلية، قسم الطوائف، الدائرة اإلسالمية».
من يقرر ماذا وكيف؟ كان الّسؤال وبقي. فأين احلكمة في 

بصفتها  مــدعــوة  جـــاءت  ـــرة  وزي مهاجمة 
أمثالها  وإلى  إليها  يحج  حني  في  عرعرة،  في  وتشتم 
أو  ا  ًي قضائ ا  منصًب الطالبني  احملامني  من  العشرات 
ترقية أو توصية، ومعظمهم يصمتون ويغّضون الطرف 
عن إفطار شبيه يشارك فيه وزير الداخلية درعي. ومن 
مثلكم، يا معشر احملامني، يعرف ماذا تكون هذه الوزارة 

وما سياساتها جتاه العرب؟ 
لن  فالّسنني  املستجّدة،  البسيخوَطنّية  أسئلة  إّنها 
سيالحقكم،  ـــام  األّي ــاء  وحل تغفو،  لن  وإسرائيل  ترحم، 
وصمغ احلقيقة وراءكم، ألن واقعنا مركب فكيف سنجد 

للحياة السبال؟ 
 لقد سألت قبل أربعة أعوام: «هل عمل العربي مّنا في 
وزارة الشرطة متاح ومسموح؟ هل نطالب بأن يكون نائَب 
محظورًا  ذلك  كان  وإن  مّنا؟  ا  ًي عرب العام  الّشرطة  قائد 
ا  ًي وطنًيا فهل نطالب أن يكون قائد املنطقة الشمالية عرب
مّنا؟ هل نقبل أن يكون قائد شرطة مكافحة املخدرات أو 
ا منا؟ هل متلك قيادتنا موقًفا وردوًدا؟ وماذا  ًي الّسير عرب
إذا  الكحلي  جلاره البس  والوطن  والقائد  الشيخ  سيقول 
الله  سيرضي  وماذا  الوطن  هو صوت  ما  سائًال:  جاءهم 
يا جاري؟ أأنا مخطئ أم معيب أم خائن؟ أم هي الدنيا 

ونحن في مراكبها ساعون؟»
أعرضتم ومضت األعوام حتى جاءنا ابن قانا لواًء، فأين 
أنتم من سفور الواقع وحزم األّيام؟  وقد تغاضيتم أيًضا 
عن الّصراخ وتناسيتم إحلاح الّسؤال:  «ماذا نقول آلالف 
التي تخدم في مصلحة سجون إسرائيل؟ من  الّسواعد 
والنفوذ؟  والّسلطة  املراتب  أعلى  إلى  الّسّجانني  أصغر 
فحوتهم  بشهادة،  تسّلحوا  وما  حظ  يسعفهم  لم  آالف 
عائالت  فبنوا  سمينة،  مبعاشات  وأعالتهم  وظيفة، 
وكيف  ــوقــف؟  وم حــل  الــفــراشــات  صمت  هــل  ووالءات. 
ألولئك أال يفهموا صمت الوطن كموافقة ورضا؟» ومضت 
األعوام وفي اجليش كتيبة صحراوية تكبر وتخرج فوجها 
العقداء  ومنهم  جنوًدا  أبناءكم  وتربي  عشر  ــادس  ــّس ال

والعمداء واجلنراالت فيحّبون إسرائيل/الوطن.
صمتكم هزمية وبني الّناس ضياع..

أن  نسمح حملامينا  «هل  أعــوام:  قبل  سألتكم  وعندما 
اليهود؟  بزمالئهم  أسوًة  الدولة  نيابات  مبكاتب  يعملوا 
هل من حّقنا أن نطالب بأن يكون نائب عام لواء الّشمال 
خيانة  كانت  وإن  وخيانة؟  «ثقيلة»  هذه  أم  منا؟  ًيا  عرب
باالنسحاب؟»  النيابة  في  العمل  بدأ  من  نطالب  فهل 
شاكيد  وجاءتكم  ــوام  األع فمضت  وتشاغلتم،  أعرضتم 
عقاالتكم  أســيــري  ستبقون  فهل  ــزرة،  ــاجل وب بعصاها 

وتتهامسون في ظّل الّشجرة؟» 
من يقرّر ماذا؟ يصرخ واقعنا وينادي على قيادة! 
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بزيارة  حيفا  في  املسيحّية  القيادات  من  وفــدان  قام 
ملناسبة  الّتهاني  لتقدمي  ”اجلرينة“  جامع  إلى  معايدة 

عيد الفطر الّسعيد. 
وقد شمل أحد الوفدين جميع رؤساء الكنائس في حيفا، 
األب شارل ديب عن امللكّيني الكاثوليك، األب يوسف 
يعقوب عن املوارنة، اإليكونيموس دميتريوس سمرا عن 
الرّوم األرثوذكس، األب عبدو عبدو عن كنيسة الّالتني، 
ّية  القس الكنن حامت شحادة راعي الكنيسة األجنليكان
في  األجنليكانية  للكنيسة  البداية  محكمة  ورئيس 
البالد، ونائبه القس عماد دعيبس، واألب ديريار عن 
الوفد مببادرة  األرمن األرثوذكس. وقد جاءت زيارة هذا 
وديع أبو نّصار، مستشار مجلس األساقفة في األرض 

املقّدسة.
ــني، من  ــّي ــان ــم ــعــل ــن ال ــــدًدا م ــد اآلخـــر ع ــوف وضـــّم ال
الّشخصّيات االعتبارّية املسيحّية، من بينهم يوسف 
األرثوذكسّي)،  الوطني  امللي  املجلس  (رئيس  خوري 
وأعضاء من املجلس املّلي، ووجهاء من كنيسة امللكّيني 
الكاثوليك. وكان في استقبال الوفدين عدد من وجهاء 
أبو  رشاد  الشيخ  مقّدمتهم  وفي  اإلسالمّية،  الطائفة 
والّدكتور  حسني  راجي  األوقاف  جلنة  ورئيس  الهيجاء 
وغيرهم. مصري،  حمودة  واحملامي  الدين  زين  عصام 

إلى  ُمشيرًا  الّدين  رجال  باسم  شحادة  القس  وحتــّدث 
الواحد، من  البلد  أبناء  تربط  التي  العالقات احلسنة 
مسيحّيني ومسلمني، وقال: ”إّنها لوحة رائعة وجميلة 
لنعايد  ومسلمني،  كمسيحّيني  مًعا،  جنتمع  أن  جًدا 
بعضنا بعًضا بعيد الفطر الّسعيد. وهي لوحة بحاجة 
ألن ُتعرض في كّل العالم، ال سّيما في هذه األوضاع 
والتشرذم  بالتفّكك  العالم  يعيشها  التي  الّصعبة 

والكراهية. وحيفا تسّطر منوذًجا في الّتعايش والعيش 
املشترك واحملّبة احلقيقّية بني جميع أطياف املجتمع 

الواحد، من مسلمني ودروز ومسيحّيني ويهود“. 
األنبياء،  سورة  من  الكرمية  اآلية  ”حتضرني  وأضــاف: 
وجعلناها وابنها آية للعاملني، إّن هذه أّمتكم أّمة واحدة 
أنا رّبكم فتعبدون. فاألّمة واحدة واألرض واحدة واحملّبة 

واحدة واملصير واحد“.  
وفد  ــارة  زي منّسقي  من  ــوري،  خ حــامت  الّدكتور  ــال  وق
العلمانّيني: ”إّننا ننتهز هذه الفرصة لنتقّدم بالّتهاني 
وإّن  مباركة.  أعياًدا  لكم  متمّنني  الّسعيد،  بالعيد 
يجب  رمضان  شهر  بها  يّتسم  التي  السامية  القيم 
أن ترافقنا بعد انتهاء الّشهر الفضيل. ونحن بحاجة 

ماّسة لهذه القيم كالّتسامح والّتعايش والتآخي“.
املهنئني  كّل  لدى  ملس  أّنه  إلى  خوري  الدكتور  وأشار 
واملشاركة  للقدوم  واشتياقهم  رغبتهم،  املناسبة  بهذه 
من  نابع  ــك  وذل ــة.  احملــّب ولقاء  ــة  األخــوّي ــارة  الــزي بهذه 
الّتقدير واالحترام للعيد الّسعيد، ولهذا اجلامع كمكان 
بهذه  جتّذرنا  على  عيان  شاهد  يعتبر  الذي  مقّدس، 
وسائر  الّشيخ  كفضيلة  العيد  وألصــحــاب  األرض. 

احلضور األكارم.
الوطني  املّلي  املجلس  رئيس  خــوري،  يوسف  وحتــّدث 
منّثل  ونحن  ”رأينا  قــائــًال:  حيفا،  في  األرثــوذكــســي 
حيفا  ــي  ــواطــن م ــن  م عــريــضــة  مجتمعّية  شــريــحــة 
اجلامع  لهذا  الزّيارة  بهذه  نقوم  أن  العرب،  املسيحيني 
بني  األخوي  والّتواصل  املعايدة  بقصد  العامر،  املقّدس 
العزيزة  الواحدة،  املدينة  أبناء  بل  الواحد،  الوطن  أبناء 
على قلوبنا جميًعا. وذلك يدّل على حياتنا املشتركة 
وتكاتفنا وتعاوننا من أجل مصير ومستقبل أفضل“.

وتابع خوري قائًال: ”إّن حيفا منذ بدء تاريخها ُعرفت 

كمدينة الّتآخي والّتعايش بني جميع مواطنيها، على 
كاّفة انتماءاتهم الّدينّية واملذهبّية. ومنذ زمن االنتداب 
الّنظير،  منقطع  ازدهـــارًا  املدينة  شهدت  البريطاني، 
فاحتضنت عشرات اآلالف من العاملني العرب، الذين 
قدموا من كّل حدب وصوب، كاألردن وسوريا ولبنان، 
وكانوا من املسلمني الّشيعة والّسّنة، واملسيحّيني من 
مختلف الكنائس والّطوائف. وعملوا كّلهم يًدا واحدة 
لبناء حيفا اجلديدة، واشتغلوا في سّكة احلديد، وامليناء 
ومصافي البترول وشّق الّشوارع والّطرقات وغيرها من 
من  إسرائيل  رحل  دولة  قيام  وبعد  واملنشآت.  املرافق 
عربي  مواطن  ألف   80 نحو  هــؤالء  عدد  وبلغ  رحــل، 
عربّي   3000 من  يقرب  ما  فيها  وبقي  فلسطيني، 
ال غير. أّما اليوم فعددنا يربو على 40 ألف عربي 

مسيحي ومسلم“.
وجودنا  نحافظ على  ”كي  القول:  إلى  وخلص خوري 
وعلى كياننا كشعب عربي فلسطيني في هذه البالد 
بعضنا  نحب  أن  علينا  خاّصة،  املدينة  وهــذه  عاّمة 
بعًضا، ونتكاتف ونتعاون، ونحافظ على أطر الّتواصل 
انتماءاتنا  عن  الّنظر  بغّض  بيننا،  الّتفاهم  وسبل 
فلسطينّيني،  عرًبا  كّلنا  نكون  بل  ّية،  واحلزب الّدينّية 
وطن  كأبناء  مًعا،  احلياة  نريد  ومسلمني،  مسيحّيني 

واحد وشعب واحد“.    
وقال كايد عّبود، املرّمن في كنيسة امللكّيني الكاثوليك: 
زمنّية،  فترة  هو  الفضيل  الّشهر  طيلة  الصيام  ”إّن 
حتضيرًا الستقبال عيد الفطر الّسعيد. وهذا الّتحضير 
اليهودّية  الديانات،  سائر  لــدى  عليه  هو  ملا  مماثل 
واملسيحّية، فنحن كمسيحّيني لدينا أّيام صوم كثير 
نصومه  الذي  األربعيني،  الّصوم  وأهمها  الّسنة  في 
رمضان“. صوم  من  بقليل  أخــّف  ظــروف  أو  بشروط 

يتمّثل  املسبق  الّتحضير  ”إّن موضوع  قائًال:  ومضى 
الستقبال  واحلنان  والرّحمة  للعطاء  الّصائم  باستعداد 
ونحن  ــد  ــي ــع وال ــرح  ــف ال يــوم  فيحّل  ــه،  ــول ــب وق ـــر  اآلخ
موضوع  هنا،  يجمعنا  ومــا  الستقباله.  مستعّدون 
جتسيد  إّال  هو  ما  طائفّية،  حدود  أي  بدون  الّصيام 
التي  املواقف  كّل  في  بيننا،  والّتالقي  العالقة  لهذه 
تواجهنا، والعقبات التي تعترضنا، في الفترة احلالية 
وهذا  مًعا،  نبقى  أن  إّال  بّد  ال  ولذا  املستقبلّية.  أو 
مثال  هي  وحيفا  الّصعاب.  ملواجهة  قوّتنا  يعزّز  ما 
الّتعايش والتالقي بني املسيحّيني واملسلمني واليهود. 
من  عليه  حيفا  هي  كما  كّله،  األوسط  الّشرق  ليت 
حسن الّتعايش والّتآخي والّتسامح، ومثال لكل الّشرق 

األوسط“.
الهيجاء  أبو  رشــاد  الّشيخ  إلى  كلمته  عّبود  ــه  ووّج
”حيفا“،  صحيفة  عبر  مقاالتك  نتابع  ”إّننا  قائًال: 
ومواقفك في مجاالت حياتنا املشتركة، ولقاءاتك مع 
الّشخصّيات املسيحّية، وجندك حريًصا على مواصلة 
الّتفاهم، ومتابعة الّتقارب، والعمل املشترك من أجل 

مستقبل أفضل“.
ورّد الّشيخ رشاد أبو الهيجاء على كلمات املهّنئني، 
قائًال: ”إّنها خطوة مباركة اعتدمت على القيام بها في 
هذه املناسبات. وإّننا ال نغفل عن أّي مناسبة كي نعّبر 
بيننا.  والّتواصل  الّلقاء  وأهمّية  الّتعايش  حسن  عن 
وسّلم)  عليه  الله  (صّلى  الّنبي  ــوال  أق نّتخذ  وإّننا 
وأعماله، نبراًسا لنا وهديا خلطواتنا، في تعاملنا مع 
اآلخر ومع اإلنسان. وذلك عن طريق معاملته (صّلى 
الله عليه وسّلم)، مع أبناء الّديانات الّسماوّية الذين 

هم أهل الكتاب“.
وأجمل الّشيخ كلمته بالقول: ”من البّديهي أن يزور 
الّسعيدة،  باملناسبات  الّتهاني  له  أحدنا اآلخر، ويقّدم 
متاًما كما يقّدم الّتعازي في املناسبات املؤملة واحلزينة“.   
وحتّدث عدد من الّشخصّيات عن املشاكل والتحّديات 
وفي  عاّمًة  البالد  في  العربي  املجتمع  تواجه  التي 
األوقاف  مسألة  إلى  املتحّدثون  وتطرّق  خاّصًة،  حيفا 
سالمتها.  على  واحلفاظ  صيانتها  وضرورة  اإلسالمّية 
في  عوجلت  التي  القّسام  مقبرة  وضــع  ــى  إل ولفتوا 

احملاكم في اآلونة األخيرة. 
املجلس  به  قام  ما  جهته  من  خــوري  يوسف  وأوضــح 
املّلي األرثوذكسي لصيانة األمالك واألوقاف، واالهتمام 
إلى  البعض،  لبعضهم  الواحدة  الّطائفة  أبناء  مبساندة 
احلكومّية  والوزارات  البلدّية  الّسلطات  جانب مطالبة 
املتنوّعة وبإحلاح، من أجل احلصول على كاّفة احلقوق 

املتعّلقة باألوقاف.  
تهّم  والتي  املختلفة،  القضايا  طرح  على  االّتفاق  وّمت 
أبناء  بني  استشارّية  لقاءات  في  عموًما،  حيفا  أبناء 
الّتعاون  إلى  والّسعي  واملسيحّيني.  املسلمني  املدينة 
الّصعاب،  على  والتغّلب  العقبات  جتــاوز  أجــل  من 
خاّصة ما يتعّلق باألوقاف واألمالك العاّمة واحملافظة 

على وجودها وبقائها.
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ّمت األسبوع املاضي، تبليغ الّنائب عايدة توما - 
سليمان، ببشرى تعيني متويل ثابت وطويل األمد 
عانت  حيفا، حيث  في  الّنعمة“  ”بيت  ملؤّسسة 
مادّي  مــأزق  من  األخيرة  الّسنوات  في  املؤّسسة 
وزارة  قبل  الّثابت عنها من  الّتمويل  عقب قطع 
تأهيل  سلطة  إلى  ّية  املسؤول نقلت  التي  الرّفاه 
أجل  من  واملتابعة  التدّخل  تطّلب  ّمما  الّسجني، 
التوّصل إلى حّل يحفظ استمرار نشاطات ووجود 

هذه املؤّسسة الهاّمة خلدمة جمهورها.
سليمان،   - توما  عايدة  الّنائب  وتتابع  ــذا،  ه
رئيسة جلنة مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية، قضية 
أشهر   6 من  أكثر  منذ  الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة 
في أعقاب طلب املؤّسسة تدّخل الّنواب إثر خطر 
حيث  املاضي،  الّشهر  نهاية  مع  املؤّسسة  إغالق 
طلبت الّنائب توما - سليمان جلسة مستعجلة 
املؤّسسة،  إغــالق  ملنع  ــاه  ــرّف وال العمل  جلنة  في 
ـ6 أشهر  جلسة كانت محّصلتها متويل املؤّسسة ل
إضافّية، واصلت خاللها توما - سليمان املساعي 
حاييم  االجتماعّية،  واخلدمات  الرّفاه  وزير  أمام 

كاتس، من أجل ضمان متويل ثابت للمؤّسسة. 
على  الفترة  هذه  سليمان طوال  توما -  وأّكــدت 
 – الّنعمة“  ”بيت  إغــالق  يتّم  أن  يعقل  ال  أّنــه 
املؤّسسة التي ُتشّكل اإلطار الوحيد في الّشمال 
الذي يعمل على إعادة تأهيل مدمني املخّدرات 
إضافًة  إطالق سراحهم،  بعد  والّسجناء  والكحول 
تقّدمها  التي  اخليرّية  واخلدمات  الّنشاطات  إلى 

املؤّسسة للعائالت املستورة في املدينة. 
وأضافت توما - سليمان: ”سرّني أن أكون جزًءا 
من عملّية احلفاظ على هذه املؤّسسة العريقة التي 
أمّس  في  جمهورًا  وتخدم  عاًما   33 منذ  تعمل 
احلاجة لها. كباقي اخلدمات واملرافق االجتماعّية 
ّية متويل  األخرى، يجب على الدولة حتّمل مسؤول
بشكل يضمن استمراره  وتفعيل ”بيت الّنعمة“ 

واستقرار نشاطه، بل والعمل على تطويره“.
”بيت  مؤّسسة  (مدير  شحادة  جمال  وقــال  هذا 
الّنعمة“): ”من جهتنا نحن نشكر الّنائب عايدة 
ار بالتوّصل  توما - سليمان على مجهودها اجلّب
األزمة.  حلّل  ومساعيها  الوزارة  أمام  تسوية  إلى 
للمساعدة  وسعى  ساندنا  َمن  كّل  نشكر  كما 
وبسبب  ا.  وإعالمّيً ا  جماهيرّيً ا،  ّيً برملان والّدعم 
الّتمويل  تثبيت  في  الّنجاح  وهــذا  اجلهود  هذه 
وتقدمي  والتطوّر  العمل  املؤّسسة  الّدائم ستواصل 

اخلدمات جلمهورنا“. 
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يخوضه  ــذي  اّل الّطعام  عن  املفتوح  لإلضراب  دعًما 
أمس  مساء  نّظمت،  كايد،  ــالل  ب املناضل  األسير 
اخلميس، القوى الوطنّية في مدينة حيفا (حركة أبناء 
البلد، احلزب الّشيوعي واجلبهة، حراك حيفا والّتجمع 
ساحة  في  احتجاجّية،  وقفة  الدميقراطي)،  الوطني 

األسير في احلّي األملانّي، شارك فيها العشرات.
األسير  مع  تضامًنا  االحتجاجّية  الوقفة  هذه  وتأتي 
االحتالل  سلطات  حولته  ــذي  اّل كايد،  بالل  املناضل 
يوم  في  وذلــك  أشهر،  لسّتة  اإلدارّي  االعتقال  ــى  إل
محكومّيته  انتهاء  موعد  في  املنتظر  حرّيته  عرس 
(13.6.2016)، ضاربة عرض احلائط بكّل اخلطوط 

احلمراء في الّتعامل مع املناضلني في سجون االحتالل!
أكثر من أربعة عشر عاًما قضاها في األسر، وأكثر 
خاللها  راهنت  العزل  زنازين  في  أشهر  تسعة  من 
سلطات االحتالل على كسر إرادة هذا املناضل الّصلب 
وترسيم واقع جديد يخضع له أسرانا في الّسجون، ال 

تكون لهم فيه كلمة.
في مواجهة هذا الّظلم وأكثر، يخوض بالل إضرابه هذا 
مدعوًما بخطوات احتجاجّية لرفاقه في األسر. أعلنوا 

أّنها لن تنتهي إّال بنيله احلرّية.
الّتضامن مساء اخلميس، كأضعف اإلميان  فجاء هذا 
سنًدا ألسرانا في وجه من راهن على االستفراد بهم..

ال  يسقط االعتقال اإلداري *  احلرّية لبالل كايد *   *
لسياسة العزل االنفرادي * مًعا على درب احلرّية.

—«d L � �« ÊU L {
åW L F ÒM �« X O �ò

∫…b ÒŠu� W Ò¹ËUHOŠ …d¼UEð
°b �U � ‰ö � � W Ò�d (« 
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ÁœôË√Ë …—UAÐ qOAO� ∫…—«œSÐ

نـحـتـفـل بــيـوبــيـل الخـمـسـيـن
خمسون عام$ على إفتتاح محلنا الكائن في شارع الخوري رقم ��

بهذة المناسبة السعيدة نتقدم الى زبائننا الكرام
بأسمى آيات الشكر وا5متنان للثقة الغالية التي

أولونا إياها على مدار عشرات السنين

كما ونعدكم با5ستمرار في تقديم
الخدمات على أحسن وجه. 

����������	�������
��
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2016 “u9 15 WFL'« 8

“UHOŠ” qÝ«d*
حملة  انطلقت  لغتي“،  ”الّتعايش  ــادرة  ــب ُم ضمن 
جديدة في املجتمع العربي في الّداخل نحو املجتمع 

اإلسرائيلّي عاّمًة، من العرب واليهود.
انتشرت بشكل  قد  لغتي“  ”الّتعايش  وكانت حملة 
وسائل  عبر  األخيرة،  األشهر  خالل  البالد  في  واسع 
االجتماعّي،  الّتواصل  مواقع  وعبر  املختلفة،  اإلعالم 
مداخل  وعلى  الّشوارع  في  املنصوبة  الّالفتات  وعلى 

البلدات.
آخر  حــّل  هنالك  ليس   – الكراهَية  ”منحو  وحملة 
ضخم  استفتاء  على  اعتمدت  الطبيعّية“،  للحياة 
أجري في األشهر األخيرة، واّلذي يظهر أّن التخوّفات 
في املجتمع العربي من التطوّرات األخيرة والّتوتر قد 
ارتفعت بشكل ملحوظ، وأظهرت أّن %85 من أبناء 
العنصرّية  ارتفاع نسبة  العربي يخافون من  املجتمع 
العربّي  املجتمع  من   78% وأّن  اليهودّي،  باملجتمع 
يخافون اخلروج إلى التسوّق أو التنزّه، كما أّكد نحو 
%84 من أبناء املجتمع العربّي أّن التوّتر سيصّعب 
ّية احلوار املشترك بني أبناء املجتمعني، وخلفض  إمكان

احلوار  وأهمّية  ّية  اإلنسان على  والّتركيز  الّتوّتر  حّدة 
والعيش املشترك وإحالل الّسالم العادل الذي يحصل 
عبر  كاملة  حقوقه  على  الِفَلسطينّي  شعبنا  فيه 

التوّصل الّتفاقات مع الّشعب اليهودّي. 
ويقوم بدعم احلملة العديد من رجال الّدين ومسؤولون 

من كاّفة أنحاء البالد.
 ¨Êu???{Òd???2Ë  U???{Òd???2 ¨ U??³??O??³??ÞË ¡U??? Ò³???Þ√ ™

™ W Ò¹dBMF�« Włu� ÊuNł«u¹
وتعتبر املرافق الصحّية واملستشفيات، خاّصًة حاضنة 
اء  األطّب أّكد  حيث  املجتمعني،  بني  املشترك  للعيش 
واملستشفى  ”رمبام“  مستشفى  ــي  ف ــون  ــرّض ــم وامل
ّية  اإلجنليزي في الّناصرة، أّنه تقع على األطّباء مسؤول
وواجب إنسانّي، وأّنه ال يجوز نقل التوّتر الّسياسي 
يجب  وال  املستشفيات،  ــة  أروق داخــل  ــى  إل احلاصل 
بينهم وفق خلفّيتهم  والّتمييز  املرضى  الّتعامل مع 

القومّية أو الّدينّية.
أن  يجب  املستشفيات  في  الّتعايش  أّن  أّكدوا  كما 
يطّبق في املجتمع من أجل ضمان حياة آمنة، وبعيدة 

عن العنف.

W Ò�d B M F �« W �u * ÊË Òb B � �

eÒO2 qHŠ sL{
U N � Òö � s � « Îb �b � U Î�u 	 ÃÒd 
� …d �U ÒM �« U � �«— W �—b �

åUHOŠò qÝ«d*
حيفا،   – الــّنــاصــرة  ــات  ــب راه مــدرســة  احتفلت 
ـ  ال الفوج  الّسبت 2/7/2016 بتخريج  مساء 
املئات  بحضور  مهيب  حفل  في  وذلــك   ،104
من  ولفيف  الّتدريسّية،  الهيئة  األهالي،  من 
فؤاد  البطريرك  منها:  الرّسمّية،  الّشخصّيات 
ماركوتسو  املــطــران  ــّالتــني)،  ال (بطريرك  ــوال  ط
(مطران الّالتني) واملطران جورج بقعوني (مطران 
والعديد  تبان،  إلياس  األب  الكاثوليك)،  الروم 
املؤمترات  قاعة  في  وذلك  الكرام،  الضيوف  من 

(الكوجنريسيم) في حيفا. 
حيث  ــوري،  خ إدوار  املرّبي  احلفل  عرافة  توّلى 
افتتح احلفل بكلمات ترحيب باحلضور، وبعدها 
اّلذي  باسم جّمال  املرّبي  املدرسة  ّمت دعوة مدير 
واملعّلمني  والّضيوف  احلضور  كلمته  في  شكر 
الّسنة  خــالل  ــه  ب ــوا  ــام ق ـــذي  ال العمل  على 
إلى  متطرًّقا  للّطّالب،  قّدموه  وما  الّدراسّية، 
نتائج البجروت، حيث بلغت %96 إضافًة إلى 
العالمات املشرّفة لطّالب املدرسة في امتحانات 
البسيخومتري. وتخّلل احلفل خطابات لكّل من 
قًدم  الذي  البلدّية  ممّثل  طوال،  فؤاد  البطريرك 
شهادة الطالب املتفوّق للّطالب فوزي أبو شقارة. 
إضافًة إلى العديد من الفقرات الفنّية من غناء، 
بتقدميها طّالب  أبدع  اّلتي  دبكة، رقص وعزف 

املدرسة. 
وقد ّمت تكرمي املرّبي معني شّقور اّلذي خرج إلى 
الّتقاعد هذه الّسنة، وفي نهاية احلفل ّمت توزيع 

الّشهادات على اخلرّيجني.
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 UNŽu½ s�  …b¹d�Ë …b¹bł WKLŠ
 uFOH½ s�

—UÐ  uFOH½  U�bš v�« rCM½
 WLO�� vKŽ qB×½Ë WO½bF*« ÁUO*« 

 WJ³ý s� qLOý 750 WLOIÐ ¡«dý
s¹d³K¼ UJO²ÐË«

 q� qB×¹ U¼—UÞ« w� ¨…eO2Ë …b¹bł WKLŠ  uFOH½ W�dý XIKÞ«
 ÁUO�  s�  l²L²¹  ¨WO½bF*«  ÁUO*«  —U??Ð   uFOH½   U�bš  v??�«  rCM¹  s�
 WLO�� vKŽ qB×¹Ë XO³�«  v²Š WOB	ý W�b	Ð WOFO³Þ WO½bF�

Æs¹d³K¼ UJO²ÐË« WJ³ý s� ¡«dAK� qJOý 750 WLOIÐ ¡«dý
 s�  Èu??B??I??�«  WOLJ�«  ¨ÊËe??	??*«  –U??H??½  v²Š  ‰u??F??H??*«  W??¹—U??Ý  WKL(«
 bŠ« w� dNý 18 ?� Â«e²�UÐ jI� œb'« szUÐeK� Æ…bŠË 100 ÊËe	*«

 Æl¹“u²�« oÞUM* l{Uš ÆWKL(« w�  «—U�*«
 s�  ¨WLO��  q??�  w??�   U−²M�  4  v²Š  ¨WIH
  q??�  w??�  …b???Š«Ë  WLO��
 ¨Ray≠Ban  W�—U�  qLAð  ô  WKL(«  ¨ŸUłd²Ý«  Ë«  w�UÐ  ¡UDŽ«  r²¹

 «—UEM�« nOEMð ‰uK×� Ë« WI
ö�«  UÝbF�«

 œö³�« w� oKDÔð Sony Mobile
XPERIA X WK�KÝ

 ¨œö³�«  w??�  Sony Mobile  ???�  wLÝd�«  œ—u²�*«  ¨ ôU??B??ðö??�  «d²J�«  W�dý  XIKÞ√
 `¹d�  rOLBð  ∫UNMOÐ   U¦¹b×²�«  s??�  WŽuL−�  ÷dFð  w??²??�«Ë  ¨Xperia X  WK�KÝ
 s� —uD²� f−� l� …—uD²� d¹uBð WOMIðË g½« 5  WÐb×� WOłUł“ WýUý ¨Y¹bŠ
 …œU¹“Ë W¹—UD³�« „öN²Ýô WO�– …—«œô ’Uš “UNłË ·bN�« l³²ðË eO�dð ¨Sony XOÐ

ÆUNM×ý …—Ëœ
∫s¹—uD� W¹—UDÐË «dO�U� ¨rOLBð ≠Xperia X Performance ≠Ë Xperia X

∫d¹uBð
 «dO�UJ�« ÆW¹uI�«  «dO�UJ�« s� ÃË“ ÊuKLA¹  Xperia X Performance  ?�«Ë Xperia X ?�«
 ¡uC�«  WOÝU�Š   dFA²��Ë  WFÝ«Ë  rK�  22  WÝbŽ ¨MP13    W�bÐ ©wHKOÝ®WO�U�ô«
 WHOF{  …¡U??{«  ◊ËdAÐ  d¹uB²�«   `O²¹   ©“1Ø3®  dO³�  ™ISO6400  Sony Exmor RS
 W�bÐ  WO�Ozd�«  «dO�UJ�«   ÆwJOðU�uðË«  …—u
  X³¦�  qLA¹  ¨  «dO�UJÐ  u¹bO�  d¹uBðË
 Sony Exmor  dFA²�� ¨W�ËdF*« G  WK�KÝ s� WFÝ«Ë rK� 24  WÝbŽ qLAð  MP23
 d¹uB²�  ISO3200  v²ŠË  —uBK�  ISO12800  ¡u??C??�«  WOÝU�Š  ©“1Ø3®  dO³�  ™RS
 ¨—uB*«  ÷dG�«  e�d¹Ë  l³²¹  5−¼  eO�dðØ”u�u�   «dO�UJ�«  qLAð  UL�  Æu¹bOH�«
Æ Full HD ≠ d¹uB²�  SteadyShot™ with Intelligent Active Mode ≠ b¹bł …—u
 X³¦�

∫rOLB²�«
 ÊuHð—ULÝ …eNł« qJ� bŠu� rOLB²� Sony Mobile W�dý U¼œuIð w²�« W¹ƒd�« s� ¡e−�
 Sony Mobile   uÝbMN�  r²¼«  ¨©—U�O�«  Ë«  5LO�«®ÁbŠ«Ë  b¹  Â«b	²ÝUÐ  rNKOFHðË
 f�U� r�ł ¨W??A??¼b??�Ë …dO¦� ÷d??Ž W??ýU??ý ¨…œu????'« WO�UŽ ÂU??š œ«u???�  Â«b??	??²??ÝU??Ð

ÆdOG
 fO�Ë dO³� fO�  »b×�Ë
 WýUý  ¨cdØm2  600  Õu??{Ë  ¨Full HD  W�bÐ  g½«  5  WýUý l� …b¹b'«  …eNłô«
 `²�  WO½UJ�«  qLAð  Ã–ULM�«  Ác??¼  ÆÂ«b??	??²??Ýô«  qNÝË  —Ëb??�   —U???Þ«Ë  WÐb×�  WOłUł“
 …bŠ«Ë  —“  W�³JÐ  «dO�UJ�«  v�«  ‰ušb�«Ë  l³
«  WLBÐ  ‰öš  s�  WŽd�Ð  ÊuHð—UL��«
 —UOF� w³K¹ —U³G�«Ë ¡ULK� ÂËUI� Xperia X performance ?�« “UNł ÆjI� WO½UŁ 0.6 ‰öš

IP65ØIP68
„¡«œô« 

Qual≠  XOÐ s� Snapdragon 650  WO½Ëd²J�« W�U�— vKŽ bL²F¹  Xperia X ≠ ?�« qGA�
 ?�«  qGA�  ULMOÐ  Æ  Adreno 51≠   U�uÝ—  Ÿd��Ë  Æ  1.8GHz  WŽd�Ð   comm
 Snapdragon  Èu??�ô«  WO½Ëd²�ô«  W�U�d�«  vKŽ  bL²F¹  Xperia X Performance
 …œU¹“ sJ1Ë ¨32GB  r−×Ð s¹e	²K� WOKš«œ …d�«–  vKŽ  U¹u²×¹ s¹“UN'« Æ820
 RAM  …d??�«–Ë 200GB  v²Š  microSD  WOł—Uš …d??�«– W�UDÐ Â«b	²ÝUÐ r−(«

Æ3GB WF�Ð
∫W¹—UD³�«

 Xperia ?�« …eNł« ÆjGC�« qL×²ð W¹—UDÐ VKD²ð ÊuHð—UL��« w� …—uD²� hzUBš
 Í—UDÐ vKŽ Íu²% Performance X ?�« …eNł«Ë ¨  2¨620mAh W¹—UDÐ vKŽ Íu²% X
 Sony Mobile W�dAÐ ’U)« Stamina W�UŠ qLAð …eNłô«  Æ 2¨700mAh צ סוללת
 ¨p�– v�« W�U{ôUÐ ÆW¹—UD³�« s×A� WłU(« ÊËœ 5�uO� “UN'« Â«b	²Ý« `O²¹ Íc�«
 adaptive®   ©nOJ²*«  s×A�«®WOMIð  …eNłôUÐ  …d�  ‰ËôË  Sony Mobile  W�dý  X−�œ
 „öN²Ýô WO�– …—«œ« wMF¹ U� ÆQnovo W�dý l� ÍdB(« ÊËUF²�« qCHÐ ¨ ©charging
Æ…eNłô« w�UÐ l� W½—UI� d¦�« 5ðd� v²Š W¹—UD³�« WM×ý dLŽ …œU¹“Ë W¹—UD³�« …UOŠ

 

ÍdB� W�UÝ√ 
مدينة  في   20/7/2016 القادم  األربعاء  يوم  يقام 
للنصب  األســاس  حجر  لوضع  خاص  احتفال  طبريا، 
ران،  آڤـي  احليفاوي  الدولة  منتخب  حلارس  التذكاري 
القادمة، حيث  السنة  في  منه  االنتهاء  والذي سيتم 

ـ 30 لوفاة ران. سيتم االحتفال بالذكرى ال
حول هذا املوضوع، التقينا مع والد آڤـي ران، السيد 
كان  الذين  الرياضيني،  بحرقة  وحدثنا  ران،  موشيه 
الوالد نفسه واحد منهم، ونقل البنه هذا امليراث الذي 
لم يدم سوى 24 عاًما، حيث ولد االبن ران عام 1963 

ولقي حتفه عام 1987، في حادث أليم.
يقول الوالد الثاكل موشيه ران: لقد كنت من عّشاق 
كرة القدم ولعبت كحارس مرمى، ثم جاء ابني آڤـي، 
وأورثته هذا احلب، وقد أشرفت على تدريبه منذ نعومة 
أظافره ورافقته في مشواره حتى آخر يوم في حياته، 

لكن القدر فعل فعلته وخطفه مّني ومن جمهوره.

øÀœU(« Èdł nO� ≠
في 11 متوز 1987 خرج آڤـي مع بعض األصدقاء إلى 
مدينة طبريا لقضاء بعض الوقت على شواطئها. وكان 
تضم جنوم  لعبة  في  مشاركته  من  أسبوع  قبل  ذلك 
العالم، حيث متّت دعوته على أساس أنه واحد منهم.. 
كان آڤـي يقود درّاجة بحرية، وفجأة ظهر قارب سريع 

إلى شاطئ  بنقله  السريع  القارب  وقام سائق  وضربه، 
استدعاء  مت  الفور،  وعلى  هكنيرت»  «جالي  فندق 
خالل  حضرت  التي  السريعة  للعناية  الطبية  الوحدة 
دقائق، وقد أعلن الطبيب املشرف عن الوحدة الطبية، 

آنذاك، عن وفاته.
ø„«c½¬ tðU�Ë vKŽ qFH�« …Òœ— X½U� nO� ≠

الفعل  أن ردود  اعتبرت  بشّدة، وقد  خبر وفاته هزّني 
التي كانت حزينة وكبيرة في جميع أنحاء الدول والتي 
برزت في اجلنازة وفي جميع وسائل اإلعالم، اعتبرت 
ذلك مبثابة تعزية كبيرة لي، لكن اخلسارة كانت كبيرة 
جًدا، خاّصًة على الوسط الكروي في البالد، بعد أن 

وصل إلى ما وصل إليه آڤـي من إجنازات كبيرة في 
عمر قصير.

ÆÆtð«“U$≈ sŽ UMŁÒbŠ ≠
الذي  الكبير  احلب  هو  رأيي-  األّول - حسب  اإلجناز 
حصده من الناس، كان متواضًعا وأحب جمهوره بشّدة، 
وقد بادلوه احلب.. روى لي أحد املعجبني قصة، حيث 
إلى  ينقله  من  ينتظر  الّطريق  قارعة  على  يقف  كان 
سيارة  بجانبه  مرّت  وقد  الشديد،  املطر  حتت  حيفا، 
حتت  الشخص  وجــود  السائق  الحظ  وعندما  ــوداء،  س
أقسم  وقد  معه..  وأخذه  بسيارته  أدراجــه  عاد  املطر، 
لي هذا الّشخص بأن السائق أوصله حتى باب بيته، 
وكان الّسائق هو ابني آڤـي.. أنا لم أستغرب الرواية، 
ًدا، وقد ربيته على مقولة «أحّب  فأنا أعرف ابني جّي

لغيرك ما حتّبه لنفسك»..
منذ طفولته كان جنًما، فقد حصل على مرتبة الّالعب 
األول وهو يلعب مع فريق املدرسة كحارس مرمى، ثم 
انتقل لفريق الشباب وبعدها مع فريق الكبار، ورويًدا 
ميلكون  أنهم  الفريق،  على  القّيمون  اكتشف  ــًدا،  روي
حارس مرمى ممتازًا، حيث قاد فريقه للدرجات األولى 
في البالد، فقد كان يستطيع أن يلمس برجله العارضة 
ًيا اللتقاط الكرة،  العليا للمرمى عندما كان يقفز عال
العالم..  في  املرمى  حارسي  عند  ــادرة  ن حالة  وهــذه 
ضد  لعب  حيث  الدولة،  ملنتخب  ترشيحه  ّمت  بعدها 
العديد من الدول األجنبية، وقد كان هناك حديث من 

قبل إدارة فريق يوڤنتوس االيطالي املشهور، ومن قبل 
إدارة فريق ليڤربول اإلجنليزي، بضم هذا الالعب الذي 
الوقت،  معظم  في  فريقه  مرمى  نظافة  على  حافظ 

لكن األمور لم جتِر كما تشتهي الّسفن.

*****
التكّلم  يجيد  ران،  موشيه  السيد  ران،  ــي  آڤـ والــد 
ّية الدارجة بطالقة، فأّمه من أصل سوري، ووالده  بالعرب
الدعوة جلميع  اللقاء،  هذا  وقد وجه من خالل  تركي، 
محّبي ابنه، بغض النظر عن جنسه ولونه وقومّيته، 
للمشاركة في وضع حجر األساس للّنصب التذكاري، 
في  سيقام  الــذي  النصب  بوضع  باالحتفال  وبعدها 

مدينة طبريا، حيث القى آڤـي حتفه.. 
يقام  بأن  يحلم  كان  الوالد موشيه، حزين، ألّنه  لكن 
وهو  ابنه،  وترعرع  ولد  حيث  حيفا،  في  الّنصب  هذا 
غير راٍض عن متثال نصف الكرة الّصغير الذي وضع 
عليه  وكتب  الّطيرة  إلى  بالّطريق  حيفا  حدود  على 

اسم « آڤـي ران».
في نفس الوقت، قامت مجموعة من محّبي الالعب 
املسؤولني  تطالب  عريضة  على  بالّتوقيع  ران،  آڤـي 
امللعب اجلديد في حيفا  آڤـي ران على  اسم  بإطالق 
اسم رجل األعمال «سامي عوفر»  والذي أطلق عليه 
حتى تتعرّف األجيال الناشئة على األسطورة الكروّية 

في سنوات الّثمانني.
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åUHOŠò qÝ«d*
االجتماعي  الرفاه  بالّتعاون مع قسم  اجلماهيرّي «األخوّة»، مؤّخرًا،  املركز  قام 
«هدار» وجلنة حي وادي الّنسناس، بزيارة قسم األطفال في مستشفى «رمبام»، 

ثاني أّيام عيد الفطر املبارك.
العيد على  الهدايا وكعك  وقام شبيبة املركز برفقة نشطاء من احلّي بتوزيع 

األطفال املرضى، ما أدخل الّسعادة والبهجة إلى قلوبهم.
البهجة إلى  بأّن املركز يسعى دائًما إلدخال  وقال مدير املركز، عادل خاليلة، 
قلوب األطفال أينما تواجدوا. وأردف: هذا الّنشاط وباقي الّنشاطات تتّم جرّاء 
احلصول على دعم مادّي ومعنوّي من عّدة مؤّسسات وجهات مختلفة، كرئيس 
الّنهوض  قسم  ورئيس  زاجاجي،  شموئيل  حيفا،  بلدّية  في  الرياضة  قسم 

بالشبيبة، مومي أملوغ، ورئيس جلنة حي وادي الّنسناس، فكتور حّجار.
كما شكر خاليلة كّل من مبّدا كّيال وفوزية املصري وإبراهيم دوامية ملشاركتهم 

الزيارة. ومتّنى للجميع الصّحة وعيًدا سعيّدا.

åÂU � �—ò w � ‰UH �_« r � � ÊË—Ëe� å… Òu 	_«ò Íd O 
U L '« e�d *« ¡U DA�

åUHOŠò qÝ«d*
في   حيفا،   يوم   اجلُمعة   احتفلت   مدرسة   مار   إلياس   األسقفّية 

   2016 . 07 . 1 بتخريج   الفوج   الرّابع   لطالب   الّثواني   عشر . 
افتتح   احلفل   الذي   حضره   العديد   من   الّشخصيات   وعلى   رأسهم   املطران  
 جورج   بقعوني    بصالة   روحّية. وفي كلمته، أوجز األب   وليم   أبو   شقارة 
(مدير   املدرسة) مسيرة   املدرسة   خالل   الّسنة   التي انقضت،  ووّجه   حتّية  

 جلميع   اخلرّيجني   واحملتفلني   بعيد   الفطر . 
تخّلل   احلفل   عرض   شرائح   لصور   من   مراحل   مختلفة   للخريجني   وعرض  

 جلوقة   املدرسة، وعرض   راقص    وقراءات   شعرّية   من   تأليف   الطالب . 
ــــــّدورة   وســـــراء   حلف،  ــــة   ق ـــة   احلـــفـــل   الطالبتني   آي ـــراف ـــى   ع ـــول ت
ية   عالية  جبيلي .  بــإشــراف   مــرّكــزة   التربية   االجتماعّية،   املرّب
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Í—uš n¹U½
في  للّتربية  األكادميّية  ّية  العرب الكلّية  أقامت 
توفيق  نزيه  الرّاحل  لإلعالمي  تأبني  حفل  حيفا 
مبرور  للكلّية،  ا  إعالمّيً ناطًقا  عمل  الذي  حلبي، 
عائلة  بحضور  وذلك  رحيله؛  على  يوًما  أربعني 
ومسيحّيني،  دروز  ديــن  ــال  ورج وأوالده،  الفقيد 
بينها  من  اإلعـــالم،  وسائل  عن  وممّثلني  وقضاة 

صحيفة «حيفا». 
احملامي  ألقاها  كلمات  الّتأبني  حفل  وتضّمن 
زكي كمال رئيس الكلّية الذي قال: َمن ال يعرف 
َمن  ليس  والّصحافي  العطاء،  الوفاء ال يستحّق 
الّتغيير  ــى  إل يسعى  من  هو  بل  فقط،  يكتب 
وكشف احلقيقة دون اهتمام لالعتبارات الّشخصّية 
والكلمة.  ــرّأي  ال حلرّية  تقديًسا  بل  والسياسّية، 
وإّن املجتمع الذي ال يخّلد أبناَءه وبناته وال يقول 
كلمة وفاء بحّقهم، فهو مجتمع فاسد. ونحن في 
الّصراع  مبحنة  اآلن  نعيش  شرقنا  وفي  مجتمعنا 
لسبب  الّناس  بني  والكراهية  احملّبة  وعدم  واحلقد 
هذه  في  ونحن  والفكرّية.  الّدينّية  االنتماءات 
الكلّية نعيش حاالت املنافسة العلمّية واألخالقّية 

ّية.  واإلنسان
وقال القاضي الّدكتور إياد زحالقة (مدير احملاكم 
الطّيبة صدقة،  الكلمة  إّن  البالد):  في  الّشرعّية 
اخللق صدقة  ودمث  األخ ألخيه صدقة،  وابتسامة 
ومن مكارم األخالق، فهذه كانت من صفات العزيز 

نزيه. 
محكمة  ــاضــي  (ق حلبي  ــامت  ح الــقــاضــي  وقـــال 
يعّز علّي أن أقف  الّدرزّية):  الّشرعية  االستئناف 
حلبي،  نزيه  الّصحافي  الّشيخ  مؤّبًنا  أمامكم 
بضمير الغائب، فإّنه حّي ما دامت بصماته تخفق 
التي اعتمدت  الّصحافّية  مبا أنتجه من الكتابة 

على املهنّية واملوضوعّية. 
العائلة:  باسم  الرّاحل  شقيق  حلبي  خليل  وقال 
العقل يتفّهم ويتقّبل القضاء والقدر لكن املشاعر 
مكانتك  ـــك.  ذل تصديق  ــرفــض  ت ــس  ــي ــاس واألح
نحن  وها  ألسنتنا،  وعلى  قلوبنا  في  وسيرتك 
األكادميي،  الّصرح  هذا  في  اليوم  ألجلك  جنتمع 
من  كان  لقد  فيه.  بالعمل  افتخرت  طاملا  الذي 
القرية،  أراضــي  عن  الّدفاع  في  األوائــل  املبادرين 
وبادر مع آخرين إلقامة جمعّية للدفاع عن األرض 

عام 2004. 
وألقى الّشاعر توفيق حلبي قريب املرحوم قصيدة 

زجلّية معّبرة، جاء فيها:
«يا بو توفيق غفيت ودمع احلزن سال 

وتبّخروا األحالم واسوّد الفضا 
وعاجز أنا أعطيك حّقك باخلصال 

وأحكيك اليوم بلسان مضى»
ــدوة عــن «الــصــحــافــة، املجتمع  ــن ــي ال وحتـــّدث ف

والّسياسة وما بينهما»، عدد من اإلعالمّيني. 
”الّصنارة“):  وقالت ڤيدا مشعور (رئيسة حترير 
ذاتها  من  تعطي  أن  يجب  الّصحافة  أّن  املهم 
وأحزانه  آلالمــه  البوق  هي  تكون  وأن  للمجتمع، 
ومستقبله، وأن تنطق بلسانه دون خوف وال وجل.

وقال اإلعالمّي والقاضي املتقاعد يوسف إسماعيل، 
رئيس جلنة اإلعالم في الكلّية: الّصحافة في نظري 
هي موهبة، وإذا توّفرت املوهبة للّصحافي وتعّلم 
الّتكنيك الّصحيح، ميكن أن يعمل في الّصحافة، 

وبالّتالي فهي عملّية إبداعّية. 
وقال اإلعالمي نادر أبو تامر، من صوت إسرائيل: 
الّصحافة ليست سياحة كما يعتقد البعض، وال 
ونصوّر، وال هي سياحة  كاميرا  نحمل  أن  مجرّد 
بل سباحة، وأحياًنا الغوص في األعماق وسباحة 
ضّد التيار. وحرّية الكلمة والنشر واحلق باملعرفة، 
املّتحدة.  األمم  وإعالن  ّية  الدول املواثيق  تضمنتها 
الّصحافة لكي  الّضروري جًدا وجود  وبالّتالي من 

يكون هناك ضمير للمجتمع.
من  احلميد  عبد  سامي  ــون  ــّي اإلعــالم حتــّدث  ــّم  ث
أشار  الذي  العبري،  الّتلفزيون  في  العاشرة  القناة 
إلى أهمّية عرض قضايا وهموم وأوضاع املواطنني 
بالعبرّية من منطلق  العرب على شاشات اإلعالم 
كشف احلقيقة واطالع الرأي العام العبري عليها. 
وقال فهيم أبو ركن (محرّر صحيفة ”احلديث“): 
عليها  ولذلك  املجتمع،  ــرآة  م هي  الّصحافة  إّن 
باإلشارة  االكتفاء  وعدم  اإليجابّيات  عرض  أيًضا 
إلى الّسلبيات، دون الّتغاضي عنها. ألّنها بذلك 

ا أهدافها ورسالتها.  ّيً تخون عمل
مجال  في  العمل  ــأّن  ب فرحات  صفاء  وأضــافــت 
اإلعالم هو من أصعب املجاالت، خاّصًة إذا كانت 
املرأة هي التي تقوده. وقد وقف عبد اخلالق أسدي 
وبشكل  اخلبر  نقل  في  املصداقّية  أهمّية  على 

موضوعي. 
نايف  اإلعــالمــّي  قــال  ”حيفا“  صحيفة  وعــن 
خوري: الّصحافة هي املهنة التي تقوم على جمع 
وحتليل األخبار والّتحّقق من مصداقّيتها وتقدميها 
متعّلقة  األخبار  هذه  تكون  ما  ا  وغالًب للجمهور، 
أو  السياسّية  الّساحة  على  األحداث  مبستجدات 
االجتماعّية  أو  الرياضّية  أو  الثقافّية  أو  احمللّية 
يتجزّأ  الّصحافة جزء ال  فإّن  ذلك،  وإزاء  وغيرها. 
جوانبه  بكاّفة  نعيشه،  الذي  احلالي  املجتمع  من 
منذ  الّصحافة  أهداف  هذه  كانت  فهل  ومجاالته. 

نشأتها؟
تهتّم  ملقاالت  الّصحافي  صناعة  هي  الّصحافة 
مجتمعنا،  ــي  ف تـــدور  ــي  الــت األحــــداث  بجميع 
ينتسبون  الــذيــن  األشــخــاص  هــم  والّصحافّيون 
إليها ويتعاملون ويعملون بها. أّول َمن استعمل 
الّشيخ  ــان  ك ــي،  احلــال مبعناها  الّصحافة،  لفظ 

جنيب احلداد، منشئ جريدة ”لسان العرب“، في 
أحمد  أطلقها  فقد  جريدة  كلمة  أما  اإلسكندرّية. 
فارس الّشدياق. وتعّددت األهداف والّنواحي التي 
الّدينّية،  كالّناحية  نطاقها،  في  الّصحافة  تعمل 
يسّجل  الوسطى،  العصور  في  البابا  كان  حني 

داره،  ويعرضه في  أبيض  لوح  العام على  أحداث 
وعندما  فيها.  ما  لقراءة  املواطنون  يحضر  حيث 
ازداد الّنفوذ البابوي، أصبح القول الشفهي، والّلوح 
العاّمة، وهي أصل  الّنشرة  غير كافيني، فنشأت 

ّية في أوروبا. اجلريدة الرسمّية احلال
وأّما الّناحية السياسية، فكانت مرتبطة بالدول، 
التي أصدرت الّنشرات األسبوعّية مبقتضى امتياز 
متنحه الدولة، أو املدينة، مقابل فرض الرّقابة عليها. 
وال يزال هذا الوضع قائًما إلى اليوم، وكان النشر 
وخاّصة  اخلارجّية،  األخبار  على  تعليق  دون  من 
السياسّية والعسكرّية منها، وكان محظورًا على 
الّصحف نشر األخبار الداخلّية. وتعد فرنسا أّول 
أصبحت  وهكذا  رسمّية.  صحيفة  أصدرت  دولة 
الّصحافة من مكوّنات املجتمع وتطوّره ومنوّه. وكان 
حرّية  ــراز  إب على  والسياسي  املجتمعي  احلــرص 

الّصحافة في نقل األخبار والّتعليقات.
وعلى صعيد آخر فإّن الّصحافة بحاجة ماّسة إلى 

احلرّية، حرّية الّتعبير وبّث األخبار والّتقارير، ونشر 
للعديد من  بالّنسبة  الّصحافة  وحرّية  املعلومات. 
األفراد  جميع  حّق  من  بأّن  ضمًنا،  تعني  البلدان 
الّتعبير عن أنفسهم، كتابة أو بأّي شكل آخر من 
اإلبداع.  أو  الّشخصي  الرأي  عن  الّتعبير  أشكال 
«لكّل  أّن  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  وينّص 
فرد احلق في حرّية الرأي والّتعبير، ويتضّمن هذا 
احلّق حرّية تبني اآلراء من دون أي تدخل، والبحث 
عن، وتسّلم معلومات أو أفكار مهّمة عن طريق 
أي وسيلة إعالمّية بغّض الّنظر عن أّية حدود“.  
أو  معنوي  ميثاق  ثّمة  للّصحافّيني،  بالّنسبة 
الّصحافي  يلتزم  إذ  اء،  األطّب ميثاق  مياثل  رمزي 
باألمانة واخللق احلسن واحترام الّذات واحترام املهنة. 
وكثيرًا ما يتعرّض الّصحافي إلى مواقف صعبة 
بالّتشهير  يقوم  من  فمثًال،  معاقبته.  إلى  تؤّدي 
أو  هيئة  أو  أي شخص  اإلشاعات ضّد  ترويج  أو 
سلطة، فمن حق املتضرّر رفع دعوى باحملكمة ضّد 
ر الذي يلحق به ضــررًا، ورّمبــا يصبح رئيس  احملــرّ
الكاذبة،  ــار  األخــب عن  أيًضا  مــســؤوًال  الّتحرير 

فيكون القضاء ضّده هو امللجأ األخير.
فأين نحن في صحافتنا احمللّية من هذا كله؟ أدع 

اإلجابة على هذا الّتساؤل لكل فرد مّنا.
أّيها اإلخوة واألخوات،

إّن راحلنا الذي نحن بصدد تكرميه، عمل في هذا 
الّصرح، ومارس الّصحافة بجوانبها، ولكّنه حرص 
الّصحافة  ميثاق  وضع  وكأّنه  املهنة،  شرف  على 
ــدم  وخ ــّصــحــف،  ال ــي  ف فكتب  عينيه،  نــصــب 
الّصحافة من موقعه، وأصبح مرجًعا لزمالئه في 
املعلومات واألخبار، فيقّدمها بكّل صدق  تقّصي 
وإخالص ونزاهة، أليس هو الّنزيه في عمله، واسمه 
أّن األمر  بواسع رحماته، وأعتقد  الله  نزيه؟ رحمه 
ال يفوت على القائمني على هذا املعهد الّسامي 

االحترام لتخليد اسمه في مكان يليق به. 
وعّقب احملامي زكي كمال على هذه الّندوة قائًال: 
الّنشاط  الكلّية مثل هذا  تقيم  «ليس صدفة أن 
طيلة  لها  قّدم  إلنسان  وإجــالًال  واحتراًما  تقديرًا 
واحترام،  وفاء  دليل  نعتبرها  إّنها خطوة  سنوات. 
أن  عليه  احلياة  يريد  ــذي  ال املجتمع  أّن  لنؤّكد 
وأن  وساهموا،  أعطوا  الذين  أولئك  بدور  يعترف 

يجعل عطاءَهم منوذجًا يحتذى وعالمة تبقى“. 
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“UHOŠ” qÝ«d* 
التربوي  الّثقافي  الكرمل  مركز  ساحة  غّصت 
احلقوقي في مدينة حيفا، يوم األحد 3.7.2016، 
الراحل  الكاتب  وعائلة  أصدقاء  من  كبير  بعدد 
خالله  ّمت  ــاّص  خ لقاء  فــي  ــك  وذل نــاطــور،  سلمان 
واملسرحي  الكاتب  إرث  تعميم  برنامج  استعراض 
كبير  عدد  اللقاء  في  وشــارك  الكرمل.  دالية  ابن 
من القيادات السياسّية واألهلّية والّثقافّية، اّلذين 
املُلّقب  املبدع  إرث  تعميم  إمكانّيات  عن  حتّدثوا 
مركز  ساحات  تصميم  وّمت  الّذاكرة“.  ـ“سادن  ب
الكرمل من قبل جنل سلمان ناطور إياس بأسلوب 
يذكر بأمسّية توقيع كتاب ”هي، أنا واخلريف“. 

مــرَكــز  ــي  ف ــرامــج  ــب ال ــزة  ــرّك م ــة  ــّي ــس األم افتتحت 
عملت  واّلتي  زعبي،   - عابدي  عرين  ”مساواة“ 
األخيرة،  الّسنوات  خالل  ناطور  سلمان  جانب  إلى 
لزميل  استذكار  حفل  في  اليوم  ”نلتقي  وقالت: 
على  والعمل  والّتقدير  الّتكرمي  يستحّق  ومبدع 
بحضور  ـ67  ال ميالده  عيد  ملناسبة  إرثه  احتضان 
معها  تعاون  التي  واملؤّسسات  وأصدقائه  عائلته 

على مّر سنني عطائه“. 
وحتّدث مدير املرَكز، جعفر فرح، عن برنامج سنوّي 
يهدف إلى تعميم اإلرث الغني والذي يشمل 27 
كتاًبا وعدًدا من املسرحّيات، خصوًصا أّن ناطور قد 
حاز على جائزة أحد أفضل املسرحّيني العرب. وحتّدث 
عن كتبه التي تشمل الفلسفة واألدب السياسّي 
الّساخر وقصص األطفال والّشباب وقصص الّذاكرة 
والّسالم  االحتالل  حول  اليهود  ــاء  األدب مع  واحلــوار 
والعنصرّية. وّمت استعراض البرامج املخّططة، ومنها 
تخصيص مرافق ملطالعة كاّفة كتبه، والتي سيتّم 
توفيرها في شكلها األصلّي ونشرها على شبكة 

”اإلنترِنت“ والّنوادي والّسلطات احمللّية. 
توفير  نّيتها  عن  قزمور  سامية  املمّثلة  وأعربت 
واخلريف“،  ــا  أن ”هي،  لروايته  صوتّي  تسجيل 
ذوي  لألشخاص  ”املنارة“  جمعّية  مع  بالّتعاون 

االحتياجات اخلاّصة. 
ميراث  الرّاحل  ابن  ناطور  عائلة  عن  حتــّدث  كما 
على املجهود،  ناطور، حيث شكر مرَكز ”مساواة“ 
وأّكد على أّن عائلة ناطور من أبناء وبنات والوالدة 
الذي  الّثقافي  املوروث  مستمرّون في احلفاظ على 
خلفه والدهم، وأعربوا عن استعدادهم للّتعاون مع كاّفة 
املؤّسسات واألفراد املعنّيني في تعميم هذا اإلرث. 
احمللي،  الكرمل  دالية  مجلس  رئيس  حتــّدث  ثّم 
رفيق حلبي، الذي أعرب عن رغبته في الّتعاون مع 
مرَكز ”مساواة“ في تعميق املعرفة في إرث سلمان 
ناطور والعمل على افتتاح مكتبات ملطالعة كتب 
وإصدارات ناطور في دالية الكرمل؛ كما أشار إلى 
تخصيص فّعالّيات حول أدب سلمان ناطور خالل 
أنشطة ”أّيار الّثقافة“ التي سينفذها املجلس احمللي. 
للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  رئيس  تــاله  ــّم  ث
ّية، محّمد بركة، الذي حتّدث عن دور ناطور  العرب
مع  العاملي  الّتضامن  ــوم  ي فّعالّيات  إحياء  في 
الّشعب الِفَلسطينّي، وشّدد على دوره في صياغة 
وعي شعبنا في مراحل الّسبعينات والّثمانينات.

الشيوعي،  احلــزب  عام  أمني  عامر،  عــادل  وحتــّدث 
وليس  س  املُسيَّ األديب  ناطور  سلمان  إلى  فتطرّق 
ببعده  السياسي  اخلطاب  رفــد  ــذي  ال الّسياسي 
الثقافي الوطني واإلنساني العميق، حيث أضفى 
وقبوًال  ّية  إنسان أكثر  اخلطاب  هــذا  جعل  ــعــًدا  ُب

ا جارًفا.  ّيً وشعب

سلمان  كتب  ما  مضامني  فهو  الّثاني  احملور  أّما 
أشار  حيث  الّساخر،  واألدب  الذاكرة  حول  ناطور 
من  واإلنسانّية  البشرّية  الذاكرة  أهمّية صون  إلى 
خالل األدب مقابل احلداثة التي تتعامل مع الّذاكرة 
بشكل افتراضّي وحتفظ على يد اآلخر وفي أماكن 

أخرى.
وحتّدثت احلكواتّية دنيس أسعد عن مؤّسسة تامر، 
الكثير  يعرفها  ال  جديدة  أوجه  عن  حيث كشفت 
عن سلمان ناطور، وتوّقفت عند إبداعاته في أدب 
األطفال،  أدب  تطوير  في  ومساهماته  األطــفــال 
تعنى  التي  املؤّسسات  من  العديد  مع  وتعاونه 

باألطفال والّشباب.
ثّم حتّدث مدير معهد إميل توما وعضو الكنيست 
سلمان  خصوصّية  عن  مّخول،  عصام  الّسابق، 
الّشيوعي،  احلــزب  في  عليه  تعرّف  ــذي  اّل ناطور 
وأشار إلى أّن الرّاحل هو ُمبدع ِفَلسطينّي بامتياز، 
أيًضا كان  ا، ولكن  ّيً ا وعرب ّيً ِفَلسطين الّتأثير  أراد 

ا وأّثر على الّساحة اإلسرائيلّية. تقّدمًي
ثّم حتّدثت عضو الكنيست عايدة توما - سليمان 
عن احملّطات التي التقت فيها بسلمان في جريدة 
”االّحتاد“ ومعهد إميل توما والّتصوّر املستقبلي، 
ّية لديه وإلى ارتباطه  وأشارت إلى اجلوانب اإلنسان

بهموم الّناس.
الفّنان عامر حليحل مقتطفات من هواجس  وقّدم 
سلمان على أعتاب شيخوخة مبّكرة، وهي عبارة 
ناطور  إيناس  سلمان  ابنة  وتلته  اعترافات،  عن 
باعترافات شخصّية حول عالقتها مع والدها وأدبه 

ُمستخدًما  الّشخصّية  اجلوانب  عن  حتــّدث  الــذي 
شبكة «فيسبوك» لنشر خواطر رافقته. 

أّما الباحث واملُترجم يهودا شنهاف فقد حتّدث عن 
بالتعرُّف  تشرَّفُت  لقد  فقال:  سلمان،  مع  عالقته 
فأكثر  أكثر  قت  تعمَّ معرفة  ناطور  سلمان  ــى  إل
بعد أن ترجمت روايتْني له إلى العبرّية («هي، أنا 
ق  املشقَّ الّشيخ  سيرة  أو  نسينا:  «وما  واخلريف»، 
الوجه»). إّن العمل مع أديب معاصر على معرفة 
حتدًيا.  يعتبر   - العبرّية   - الهدف  بلغة  عميقة 
خالًفا لظروف ترجمات أخرى، ففي مثل هذه احلالة 
يتنّفس األديب في عنق املُترِجم ويقوم بتدقيق صارم 
ق  للّنص املُترَجم. أحياًنا كنُت أشعر بأّن سلمان يحدِّ
ترجمة  أعمل على  في شاشة حاسوبي حني كنت 
نصوصه. إّنه بال شك حتّد يثير أسئلة هاّمة حول 

وموازين  واخليانة  الوالء  مثل  املسائل،  من  العديد 
القوى. وجدنا أنفسنا أكثر من مرّة خالل الّترجمة 
نتناقش وحّتى نتخاصم حول الّدالالت والّصياغات، 
الطبيعي  الّتوّتر  عن  يعّبر  ال  الّنقاش  هذا  أّن  إّال 
القائم  الّطبيعي  التوّتر  أو  واملترجم،  الكاتب  بني 
واإلجنليزّية)،  العبرّية  (مثل  مختلفتني  لغتني  بني 
والعربي  اليهودي  بني  القائم  الّسياسي  الّتوّتر  أو 
فحسب، بل إّن هذا الّنقاش في جوهره ما هو إّال 
الّلغتني  بني  القوّة  عالقات  حول  سياسي  تفاوض 
التي  امللوّثة  الّلقاء  نقطة  حول  والعبرّية،  ّية  العرب
ّية القائمة  جتمع بينهما، حول العالقات الكولونيال

كٌل  تتضمنها  التي  الّالهوتّية  والدالالت  بينهما، 
منهما. أّما بشأن مكامن الّدالالت املشحونة واملواقع 
الصياغات  تلك  أعني  للّترجمة،  القابلة  غير 
ّية التي ال ميكن ترجمتها، فقد كّنا نتوّصل  الدالل

في نهاية املطاف إلى توافق بني الّلغتني.    
عن  غلعادي  أفنير  البروفيسور  الباحث  وحتــّدث 
العمل على تعميم جتربة الّلجوء الِفَلسطيني على 
خالل  من  ناطور  سلمان  فيها  قام  والتي  اليهود 
عمله في معهد إميل توما ولقاءاته مع اجلمهور 
الّنكبة  عــن  ّية  بإنسان ــّدث  حت حيث  ــيــهــودي،  ال
وتغيير  التالحم  بهدف  العبرّية  الّلغة  في  واللجوء 

أمناط الّتفكير واملواقف. 
ووصلت رسالة من الكاتب الفلسطيني املقيم في 
يا  «أفتقدك  فيها  كتب  فّياض،  توفيق  تونس، 

سلمان.. أشتاقك يا صاحبي... انتظرني... فسالم 
عليك يوم ولدت يا صديق الّصبا... وسالم عليك 
صديقي...  كنت  ــك  أّن عزائي  عــّنــا...  رحلت  ــوم  ي
اّلذي  مشواره  أنت  واكملي  دربه  رفيقة  يا  وصبرًا 

بدأته معه...».
إيهاب  د.  الِفَلسطينّية،  الّثقافة  ــر  وزي واعــتــذر 
وجوده  لسبب  األمسّية  إلى  احلضور  بسيسو، عن 
في غزّة، لكّنه أرسل رسالة يؤّكد فيها على أهمّية 
الراحل،  خلفه  الذي  الّثقافي  املوروث  على  احلفاظ 
الّثقافة ستتكّفل بطباعة جزء  أّن وزارة  وأّكد على 
من أعماله ليتّم توزيعها على املدارس واملكتبات 

الِفَلسطينّية. 
ثّم حتّدث زميل سلمان ناطور، املخرج واملمّثل أديب 
جهشان، فقال: لقد أصّر أن نبقى معه في كتبه 
لقد أصاغ حكاية  وذاكرته لكي نعرف وال ننسى. 
شعب أحّب احلياة والوجود. وذاكرة سلمان لم تأِت 
من مكان فارغ، بل أتت لكون الواقع الذي مّر ومير 
على شعبنا أصعب بكثير ّمما توّقعه الّتاريخ لنا.

منّظمة  في  الّتواصل  جلنة  رئيس  نائب  ــّدث  وحت
فقّدم  الزنانيري،  إلياس  الِفَلسطينّية،  التحرير 
محمود  الِفَلسطينّية،  الّسلطة  رئيس  حتّيات 
عّباس، وحتّية محّمد املدنّي، رئيس جلنة الّتواصل، 
ثّم أّكد على ما ذكر من أهمّية مساهمة اجلميع 
في احلفاظ على إرث العمالق سلمان ناطور، وذلك 
وكي  أدبائنا،  إلى  الّصاعدة  األجيال  تتعرّف  لكي 

يبقى سلمان ناطور حاضرًا في أذهاننا جميًعا. 
وطلب عدد كبير من ا حلضور احلّق في احلديث عن 
استعراض  مواصلة  وتقرّرت  الكاتب،  مع  عالقتهم 
خالل  تنظيمها  يتّم  لقاءات  خالل  من  املداخالت 
طلبت  التي  املؤّسسات  بني  ومن  القريبة،  الّسنة 
اّحتاد  ناطور:  سلمان  إرث  تعميم  مشروع  مرافقة 
الِفَلسطينّية  الّتحرير  ومنّظمة  العرب  الكّتاب 
العرب  املكتبات  أمناء  وجمعّية  «مدار»  ومؤّسسة 

وجمعّية «األفق». 
هذا وافتتحت ندى ناطور أّول زاوية مطالعة لكتب 
سلمان ناطور وغرفة اإلبداع التي استخدمها خالل 
سيتّم  واّلتي  ”مساواة“،  مرَكز  في  عمله  سنوات 
في  معنّيني  شباب  ومبدعني  لكّتاب  تخصيصها 

ّية.  استخدامها للكتابة او لنشر األعمال األدب
اجلامعّيني  الّطّالب  من  عدد  األمسّية  في  وشــارك 
سلمان  أدب  عن  بحثّية  دراسات  بكتابة  املعنّيني 
بأعمال  ــة  األمــســّي موقع  تزيني  ّمت  كما  ــور،  ــاط ن

للفّناَنني زاهد حرش وختام هيبي. 
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صوّر، مؤّخرًا، الفّنان احليفاوّي إياد خوري، أغنّية رومانسّية جديدة 
هذه  وتعتبر  كليپ».  «ڤيديو  ـ  ال طريقة  على  «أحــالم»  بُعنوان 
املصوّرة «ڤيديو  األغنّية  في  الفّنان خوري  أعمال  باكورة  األغنّية 

كليپ».
و«أحالم» أغنّية رومانسّية، من كلمات الّشاعر حّنا بيدس، ومن 
أحلان الفّنان رامي زيتون، ومن إعداد وتوزيع موسيقّي للفّنان فؤاد 
ماهر  الفّنان  أستوديو  في  الّصوتي  الّتسجيل  جرى  وقد  هّلون؛ 
كليپ»  «ڤيديو  ـ  ال في  خــوري  الفّنان  شاركت  كما  ميخائيل، 
الـ»ڤيديو  ــراج  إخ على  أشــرف  وقد  ــار،  ّجن نتالي  ــاء  األزي عارضة 

كليپ» املخرج نخلة أنطون.
وفي حديث لصحيفة «حيفا»، كان تأّثر الفّنان إياد خوري واضًحا، 
ـ  ال طريقة  على  خاّصة  أغنّية  لتصوير  الوقت  حان  «لقد  وقــال: 
الّلحن  اختيار  لقد عملت جاهًدا حريًصا على  «ڤيديو كليپ»، 

والكلمة. وقد القت هذه األغنّية عبر موقع «يوتيوب» رواًجا، وقد 
ّية عّدة». وصلتني ردود أفعال إيجاب

ا إلى العالم العربّي،  وفي رّده على سؤال حول صّحة انطالقه قريًب
خــوري:  أجــاب  ولبنان،  مصر  من  وشعراء  ملّحنني  مع  وتعامله 
ا في عّمان مع عدد من امللّحنني والّشعراء املعروفني  «سألتقي قريًب
ّية واملصرّية، سأعلن عن أسمائهم في حينه،  بنان على الّساحة الّل
بعض  أو  غنائّي  ألبوٍم  إصــدار  ّية  إمكان ودراســة  الّتعاون  لهدف 

األغاني اخلاّصة خالل الفترة القريبة».
وأضاف خوري: «هنالك اّتصاالت جارية للمشاركة في مهرجانات 

ّية أيًضا.» ّية دول ّية عرب غنائ
ويعتبر الفّنان إياد خوري أّن هذا العام واألعوام القريبة ستشّكل 

انطالقة نوعّية في مشواره الفّني.
ـ «ڤيديو كليپ» ميكنكم الدخول على الرّابط الّتالي: ملشاهدة ال

 www.youtube.com/watch?v=iz-ozRp3eaU
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إلياس  ــفــاوّي  ــي احل املــطــرب  يستعّد 
األولى  أغنّيتني،  إلطالق  جوليانوس 
يا  تبكي  ”ال  ــوان  ــن ــُع ب ــة  ــســّي رومــان
ــرف  أش ــمــات  وكــل ـــان  أحل ــن  م قلبي“ 
إلياس توزيع درويش درويش، وقد ّمت 
تسجيلها في أستوديو أدهم درويش 
الّثانية فهي  الرّامة. أّما األغنية  في 
بُعنوان  شعبّي،  ــون  ل ذات  إيقاعّية 

”مرتي مصدر قوتي“.
وفي مقابلة مطوّلة مع الزّميل شادي 
أومــن،  ”أنا  جوليانوس:  قــال  ــّالن،  ب
فعًال، مبضمون األغنية وأعتبر زوجتي 
ــي،  ــي وســعــادت ــوّت ــزة مــصــدر ق ــعــزي ال
وأحرص دائًما على استشارتها وسماع 
رأيها في األغاني اّلتي أقّدمها، فهي 
ومن  رهيبة.  موسيقّية  ـــا  أذًن متلك 
مصدر  وأوالدي  هي  تعتبر  شك  دون 

قوّتي“. 
جوليانوس  ــاس  ــي إل أّن  ــى  إل نشير 
أغنيات  األخيرة  الّسنوات  في  أصدر 
خاّصة ناجحة، من أبرزها: ”سهرنا كّل 
”اشتقتّلك“،  ايدين“،  ”بني  الّليل“، 
”أنا غلطان“، ”َتع يا حبيبي“ و“شو 

بّدي قّلك“. 
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حيفا،  في   1.7.2016 اجلُمعة  يوم  توتي»،  «بي  حضانة  احتفلت 
بتخريج الفوج األّول للّسنة الدراسّية 2015-2016، بحضور األهل.

ا على  متّيز احلفل بحضور األطفال بزّي تخريج ممّيز أضفى رونًقا خاًصّ
احلفل.

وأمير)،  قبطي  )لورين  زعتر  والّدب  لولي  املهرّجة  احلضانة  استضافت 
حيث قّدما األغاني اخلاّصة باألطفال وفّعال األهل واألطفال، وقد جرت، 

خالل احلفل، منافسات بني األهالي متّتعوا من خاللها مع أطفالهم.
كما تخّلل احلفل رسومات على وجوه األطفال، وعدد من ألعاب فّقاعات 

الّصابون والبالونات.
استقبلت مديرة وصاحبة حضانة «بي توتي»، مي حلو - حّداد، األهالي  
بزّي الّتخريج اّلذي ظهر به األطفال مبنظر أدهش األهل ونال استحسانهم.

ية نتالي سوسان شهادات وصورًا  كما قّدمت مي، برفقة احلاضنة واملرّب
لألطفال، كما وزّعت حقيبة لكّل طفل ُطبع عليها اسمه وصورته.

بروح احلضانة،  متّيزت  وقّدمت خالل احلفل تضييفات لألهل واألطفال، 
ا. التي دأبت على تقدمي أكل صحّي لألطفال يومًيّ

كما برزت الكعكة التي أعدت خّصيًصا للحفل من قبل كونديتوريا 
شادي حّداد.

هذا وشكرت مديرة حضانة «بي توتي»، كّل َمن ساهم بإجناح احلفل، 
وخصوًصا طاقم احلضانة اّلذي عمل بكّل جّد ونشاط. كما شكرت األم  

لطيفة، واالخت رنني، التي قامت بتصوير احلفل.
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مما يثير االنتباه كثرة احلوادث التي يروح ضحيتها الكثير 
من أبناء مجتمعنا العربي. فقد فجعنا مبوت وجرح األعداد 
الكبيرة منهم وخاصة في عطلة العيد، واخلوف يزداد خالل 
فترة عطلة الصيف املدرسّية. فمنهم من مات غرًقا على 
جراء  املنزل  في  أصيب  أو  مات  من  ومنهم  البالد  شواطئ 
استعماله  نتيجة  أصيب  أو  الّساخن  املاء  عليه  انسكاب 
لأللعاب الّنارية أو ُدهس في ساحة البيت واحلاالت املتكررة 
باألعيرة  القتل  حاالت  عدا  السّيارات  في  األوالد  لنسيان 
الّالفت  ومن  والفزع.  الرّعب  تثير  أصبحت  التي  الّنارية 

لالنتباه أّن نسبة هذه احلوادث في مجتمعنا العربي أكبر من 
غيره، مع رجائنا السالمة للجميع. 

الّناس إلى خطورة ما يحصل وإلى ضرورة األخذ باألسباب وجدنا  انتباه  وكّلما حاولنا لفت 
من يصّدنا عن ذلك بقوله ”هذا قضاء وقدر“. والّسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا هو قدرنا؟ 
وهل هذا احلال الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه مجتمعنا؟ وحتى جنيب على هذه األسئلة 

علينا بداية معرفة أّن اإلميان بالقضاء والقدر عقيدة. 
قال رسول الله (ص) عن أركان اإلميان ”أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره“. ولكي نفهم كيف علينا أن نتعامل مع هذا اإلميان علينا معرفة 
أّن كّل شيء في هذا الكون هو من قدر الله. فاملوت قدر واحلياة قدر؛ الصّحة قدر واملرض 
قدر؛ الّشباب قدر والهرم قدر. وكي ننتقل من قدر إلى آخر علينا دفع القدر مبثله أو ضّده، 
مثال املريض الذي ميرض بقدر الله والله من قدره أن يوجد الدواء ليرّد الّداء. وفي ذلك قال 
رسول الله ”ما أنزل الله داء إّال أنزل له شفاء“، وقال: ”لكّل داء دواء، فإذا أصيب دواء الّداء 

برأ بإذن الله“.
فالذي يبني بيته وال يضع جدارًا واقًيا على سّلم الدرج سيعرّض أبناَءه للخطر. وقد شهدت 
قّصة شاب كان يطالع خلف مكتبه حني كانت أمه متسح البيت وقد سكبت مواد الّتنظيف 
على املسطبة فناداه صاحبه من ساحة البيت فقام إليه ُمسرًعا فانزلقت قدماه من أعلى الدرج 
فسقط من الّطابق الرابع ألّن درج بيتهم ال جدار له، ّمما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة كان 

نتيجتها الّشلل الّدائم لذلك الشاب. 
فاألخذ باألسباب هو قدر من قدر الله الذي أوجده الله من أجل حماية الناس وحفظ مقاصد 
الّشريعة التي منها: حفظ الّنفس وحفظ املال وحفظ العقل. فمن عقيدة القدر األخذ باألسباب. 
فالّسير في الّشارع وفق أنظمة السير ضرورة شرعّية وإبعاد األوالد عن مكان ركن السّيارة وعن 

مصادر اخلطر من قدر الله وتعّلم السباحة ملن يريد السباحة ضرورة شرعّية.
يثبوا  أن  ومرّوهم  والسباحة  الرّماية  أوالدكم  ”عّلموا  اخلطاب  بن  عمر  لسان  على  جاء  وقد 
ا“. فمن يسبح دون أن يتعّلم السباحة كمن يلقي بنفسه من شاهق. فاألخذ  على اخليل وثًب
باألسباب هو األخذ بقدر الله الذي ينّجي من الهالك، وعدم األخذ باألسباب نتيجته الهالك 
والّدماء وحسرة القلوب. لذلك شّدد الرّسول (ص) على ضرورة األخذ باألسباب كطريق حلقيقة 

التوّكل على الله.
 روى الترمذي واحلاكم عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل على ناقة له، فقال: يا رسول الله 
نّص  املباركة  الله  رسول  نصيحة  وتوّكل.  أعقلها  فقال:  وأتوّكل؟  أرسلها  أم  وأتوّكل؟  أدعها 
باألسباب  األخذ  السّيارة عليك  في  ابنك  فعندما تضع  باألسباب.  األخذ  واضح في ضرورة 

لتنزله معك. 
وّمما أثار غضبي قول أحدهم: من وضع ابنه بالسّيارة فليضع إلى جنبه هاتفه ألّنه لن ينسى 
الهاتف، وإذا نسيه فسرعان ما سيذكره وفي ذلك يحمي ابنه! فإذا كان اهتمام املرء بالهاتف 

أكبر من اهتمامه بابنه فإّن نسيان الولد في السيارة يكون من اإلهمال والتقصير.
ولهذا أشار الّشاعر إلى ضرورة األخذ باألسباب، فقال : توّكل على الرّحمن في األمر كّله وال 
ترغنب في العجز عن الطلب/ ألم تر أّن الله قال ملرمي وهزّي إليك اجلذع يساقط الرطب/ ولو 

شاء أدلى اجلذع من غير هزّه إليها ولكن كل شيء له سبب
وقد قال أحد العلماء ”ال تتّم حقيقة الّتوحيد إّال مبباشرة األسباب التي نضمها الله“. وقال 
سهل بن عبد الله ”من طعن في احلركة فقد طعن في السّنة، ومن طعن في التوّكل طعن 
في اإلميان. فالتوّكل حال النبي والكسب سّنته“؛ أي من أراد احلياة الكرمية فعليه أن يأخذ 

باألسباب.
قال السيد سابق في كتاب العقائد اإلسالمّية في تعريفه للقضاء والقدر ”هو النظام احملكم 
الذي وضعه الله لهذا الوجود والقوانني العاّمة والّسنن التي ربط بها األسباب مبسّبباتها“. 
ولكن إذا نفذت األسباب فإّن النتائج يتقّبلها املؤمن مهما كانت بسكينة نفس وطمأنينة 
قلب، كحال موسى (عليه الّسالم) ملا أخرج قومه من مصر وتبعه فرعون قال له أصحابه (إنا 
ملدركون * قال كال إن معي ربي سيهدين)؛ أو كحال رسول الله محّمد الذي أخذ بكل أسباب 
النجاة عند الهجرة ونزل في غار ثور فتبعته قريش بجيشها وحديدها وقد نفذت األسباب 

كّلها فأشفق عليه أبو بكر فقال الرّسول ”ال حتزن إّن الله معنا».
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قضّية  إلى  بعد  فيما  حتوّلت  التي  الفلسطينّية  الّنكبة 
العرب األولى، وإلى إحدى أهم املشاكل املعّقدة التي تواجه 
األمم املّتحدة وكذلك الّدول الكبرى، هذه القضّية عاش معها 
دافعوا  فلسطينّيون  رجال  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يعيش  يزال   وال  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عنها على جميع األصعدة، فمنهم سياسّيون وأدباء 
ومفّكرون قضوا نحبهم، ومنهم ما زالوا على قيد 
احلياة يدافعون عنها ويعملون من أجلها، ويأملون 
في أن ال يأتيهم مالك املوت قبل أن يروا القضّية 
دولة  بتأسيس  ا  ّيً إيجاب انتهت  قد  الفلسطينّية 

فلسطينّية مستقّلة.
شفيق  ــراحــل  ال الكبير  الفلسطيني  السياسّي 
التحرير  منّظمة  مؤّسسي  أحد  هادر)،  (أبو  احلوت 
سنوات  بيروت  في  ملكتبها  ومديرًا  الفلسطينّية، 
حياته  في  مستقًال  ّية،  احلزب ــوق  ف كــان  طويلة، 
الكامل  وانحيازه  حتزّبه  باستثناء  السياسّية، 
عمل  لقاءات  به  جمعتني  الفلسطينّية.  للقضّية 
عديدة  في بيروت واجلزائر وبرلني وفيينا، أعتبرها 
من ذروة أعمالي الصحفّية خالل عقود من الزّمن.

في  لي  معلًما  كــان  ــذي  ال ــوت،  احل ــرّاحــل شفيق  ال
اّتفاق  ناقشته ذات يوم حول  والّسياسة والوطنّية،  اإلعالم 
أوسلو، بعد توقيعها بوقت قصير، وكان موقفه في منتهى 
الّسلبّية من هذا االّتفاق، الذي وصفه بأّنه مصيبة كبرى 
للفلسطينّيني، ولن يجلب لهم سوى املصائب. وما توّقعه 
الراحل من نتائج لالّتفاق حصل بالفعل، وما تكّهن به من 

مصائب، حّلت بالفعل على الّشعب الفلسطيني.
 كان رّد الراحل على االّتفاق االستقالة من الّلجنة التنفيذّية 
ذات  له  شكوت  وعندما  الفلسطينّية.  التحرير  ملنّظمة 
أجابني  الفلسطينّيني،  القادة  لبعض  سلوكّيات  من  مرّة 
منشان  أحمد  يا  نتحّمل  ”بدنا  عنه:  املعروف  بتسامحه 
فلسطني  أجل  احلوت عاش من  الرّاحل شفيق  فلسطني“. 

حّتى الرّمق األخير من حياته.
(أبو  حوراني  الله  عبد  الرّاحل  الفلسطيني  الّسياسي 
منيف)، اّلذي شغل لسنوات كثيرة منصب رئيس الدائرة 
الّثقافّية في منّظمة الّتحرير الفلسطينّية، هو قائد عظيم 
آخر سّخر حياته لفلسطني، وكان مثاًال ُيحتذى به لإلخالص 
لشعبه ولقضّيته. ومن املرّات الكثيرة التي التقيته بها، 
في  بتونس  مكتبه  في  فيها  استقبلني  التي  املرّة  أذكر 
أواخر العام 1992 حيث كان وقتها منزعًجا جًدا، ّمما يدار 
خلف الكواليس من صفقات سياسّية ليس لصالح الّشعب 
الفلسطيني. وقال لي رحمه الله باحلرف الواحد: ”والله يا 
أحمد شايف غيوم سودا في اجلو السياسي الفلسطيني“. 

أوسلو  اّتفاق  ذلك  بعد  ظهر  فقد  حق.  على  الرّاحل  وكان 
إلى الّنور، وبانت األصابع اخلفّية التي كانت وراءه، ّمما دفع 
بالرّاحل إلى تقدمي استقالته من الّلجنة التنفيذّية احتجاًجا 
أجل  من  ــرى  األخ مهامه  ميــارس  ظّل  لكّنه  االّتــفــاق.  على 

فلسطني، صحيح أّنه عارض اّتفاق أوسلو وقّدم استقالته،  
لكّنه لم يغادر منّظمة الّتحرير كإطار فلسطيني عام، وظّل 
رئيَس الّلجنة السياسّية في املجلس الوطني الفلسطيني، 
في  والّتوثيق  للّدراسات  القومي  املركز  بعد  فيما  وأّسس 

ا. ا وسياسّيً غزّة، وواصل االهتمام بالقضايا القومّية فكرّيً
الفلسطيني  العربي  الّشاعر  واملفّكر  الّناقد  صديقي  أّما 
بعمره،  الله  أطال  كرمل)  (أبو  مناصرة  الّدين  عّز  الكبير 
فهو صاحب مدرسة شعرّية ممّيزة، ويعتبر ضلَع مثّلث شعر 
القاسم  سميح  ــش،  دروي (محمود  الفلسطينّية  املقاومة 
وعّز الّني مناصرة)، فعالقتي معه يعود تاريخها لعشرات 
الّسنني. وذات مرّة، وبينما كنت في زيارة له في بيته في 
عّمان، أردت أن أعود بذاكرته إلى سنوات طويلة مضت، 
للرّاحل  ثقافي  مستشار  ملنصب  رفضه  سبب  عن  وسألته 
فأجابني  املنصب،  هذا  عليه  عرض  اّلــذي  عرفات،  ياسر 
بصراحته املعهودة، أّنه الّشاعر املرفوع الرأس وليس شاعر 

االنحناء للّسلطان.
ــون  ــّي الــفــدائ ـــذي كتب  ال ــة،  ــاوم ــق امل ــو شــاعــر  ــذا ه نعم ه
منتصف  ــي  ف ــروت  ــي ب حــيــطــان  ــى  عــل الفلسطينّيون 
الّسبعينات قوله املعروف واملشهور به (دمنا ليس نفًطا). 
الّشعر  لواء  لتبقى حامًال  بعمرك (أبو كرمل)،  الله  أطال 
أمثالك،  العظماء  إلى  بحاجة  تزال  ال  وفلسطني  املقاوم، 
ألّنك من (أبوات الّشعر الثوري) وليس من (أبوات أوسلو). 
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حجمها  ذكرّية  تناسلّية  غّدة  عن  عبارة  هي  /املوثة  الپروستاتا 
نحو  ووزنها  عرًضا،  سم  و4  طوًال  سم   3 السليم  الّشخص  عند 
25 غراًما. تتواجد في أسفل البطن حتت املثانة وحتيط باحلالب 

(ureter) عند خروجه من املثانة.
ا  عامًال ضرورّيً ميّثل  الپروستاتا  تلعبه  التي  الفيسيولوجي  الّدور 
في خصوبة الّذكور، مبا أّنها تفرز سائل الپروستاتا الذي يشّكل 
حامضي  سائل  على  يحتوي  بحيث  املنوي  الّسائل  من    30%
يحافظون  بدورهم  اّلذين  االنزميات  وبعض  أمالح  الّلون،  شّفاف 
على تغذية احليوانات املنوّية وفاعلّيتها (للّتذكير فقط: احليوانات 

املنوّية تتكّون في اخلصيتني وليس داخل الپروستاتا).
هنالك عّدة حاالت مرضّية ميكن أن تصيب الپروستاتا، منها:

.(prostatitis ) 1 - إلتهاب غّدة الپروستاتا
البلوغ، وذلك نتيجة  2 - احتقان الپروستاتا (يحصل عند سّن 
زيادة اإلفرازات الغددّية وتدّفق الدم في املناطق التناسلّية مع كّل 
إثارة جنسّية، لكن من دون عملّية تفريغ؛ وحتصل عادًة لدى غير 

املتزّوجني في سّن البلوغ.
(BPH)؛  ـــد  ـــي احلـــم الـــپـــروســـتـــاتـــا  ـــم  ـــضـــّخ ت  –  3

50 ويؤّدي إلى مشاكل عّدة  الـ  الّرجال فوق جيل  يصيب غالًبا 
في التبّول ، األلم وتقّطع التبّول، إضافًة إلى االحتباس البولّي في 

بعض األحيان.
4 - سرطان الپروستاتا: سرطان الپروستاتا يشّكل أحد أهم وأكثر 
الـ 50 عادًة، ويتطّور  الّسرطانات شيوًعا عند الّرجال فوق جيل 
سرطان الپروستاتا بشكل بطيء ويكون محصوًرا في حدود الغّدة، 
وفي مثل هذه احلاالت ال تظهر أّي عوارض تساعد على تشخيص 
قد  الپروستاتا،  سرطان  أنواع  بعض  هنالك  لكن  مبّكًرا،  املرض 

تكون شرسة وسريعة االنتشار في اجلسم.
احتمال اإلصابة بسرطان  تزيد من  أن  املمكن  هنالك عوامل من 

الپروستاتا، ومنها:
1) جتاوز سّن اخلمسني عاًما.

العائلة  أفــراد  أحد  لدى  الپروستاتا  لسرطان  حــاالت  2) وجــود 
(العامل الوراثي).

3) إفرازات الهرمونات الّزائدة، وباألخّص هورمون  (التستستيرون) 
اّلذي يزيد من تكاثر خاليا الپروستاتا ويؤّدي إلى احتمال زيادة 

تطّور الّسرطان في اجلسم.
4) التغذية الغنّية بالّدهنيات والفقيرة باأللياف واخلضار.

∫÷d*« ÷—«uŽ ™™
عوارض املرض تتعّلق عادًة باملرحلة التي ميّر بها املريض.

ـــــى الــتــي يــكــون املــــرض مـــحـــصـــوًرا في  ـــل األول فـــي املـــراح
ـرض. اـمل تشخيص  فــي  تساهم  أعـــراض  أي  تظهر  ال  ــّدة  ــغ ال

قد  املرض  أّن  نرى  فيها  شراسة، واّلتي  األكثر  احلاالت  في  أّما 
تطّور، تظهر بعض العوارض، ومنها:
.(Dysuria) 1) صعوبة في التبّول

2) تبّول بشكل متقّطع.
3) ضعف في تدّفق البول.

للبول من  الكامل  4) الّشعور بعدم الّتفريغ 
املثانة، بل واحلاجة إلى التبّول مّرًة أخرى.
.(Hematuria) 5) ظهور دم بالبول

احلــوض،  الــِفــقــري،  العمود  6) أوجـــاع فــي 
العظام، وتوّرم في الّساقني. وتتعّلق هذه األمور في مكان انتشار 

املرض في اجلسم.
:UðU²ÝËdá�« ÊUÞdÝ  UHŽUC� ™™

أو  اجلنسي  األداء  ضعف   - التبّول.  على  السيطرة  فقدان   -
الفقري، احلوض  العظم (العمود  الّتام. - أوجاع  العجز اجلنسي 
والكسور املترّددة.. وهم داللة على انتشار املرض في احلوض أو 
العظم). - االكتئاب. - انتشار املرض في باقي أنحاء اجلسم  

.(Metastasis)
∫hO�AÒ²�« ™™ 

تشخيص املرض يبدأ عادًة باستجواب بسيط للمريض اّلذي يحوي 
تاريخه الّطبي إمكانّية وجود إصابات سرطانّية في العائلة، أو أي 
على  تساعد  قد  أخرى  فحوصات  أعاله.  املذكورة  العوارض  من 
الّتشخيص، منها: - فحص باإلصبع للغّدة عن طريق املستقيم، 
حيث ميكن جّس وفحص الغّدة ومدى الّتضّخم القائم في حال وجوده. 
- فحص البول الكتشاف االلتهابات أو فحص الّدم في البول. 
 - .(PSA) فحص الكشف عن املستضد الپروستاتي النّوعي -
الّتصوير باملوجات فوق الّصوتّية (Ultra-Sound).  - أخذ 
عّينة من الپروستاتا وفحص أنسجتها، للكشف عن نوع املرض 

ومعرفة املرحلة.
∫÷d*« nOMBð ™™

بعد الّتأّكد من وجود سرطان، ميّر املريض في فحوصات إضافّية 
ليصّنف املرض، املرحلة، ومدى االنتشار:

املقطعي احملوَسب -  التصوير  العظم (מיפוי עצם). -  - مسح 
سي تي (CT). - الّتصوير بالّرنني املغناطيسي MRI. - أخذ 
املجاورة، وذلك لفحص مدى تطوّرها  الّلمفاوية  الغدد  عّينة من  

بالّنسبة للمرض.
∫ÃöF�« ™™

انتشارة  ومــدى  تــطــوّره  مرحلة  الّسرطان،  بنوع  يتعّلق  العالج 
(محصورة بالغّدة أو منتشرة في أنحاء أخرى من اجلسم).

- يشمل العالج أربعة  أنواع:
(1) العالج الهورموني.
(2) العالج الكيماوي.
(3) التدّخل اجلراحّي.
(4) العالج باألشّعة.

بدء العالج، وكيفّية العالج ونوعه تختلف عادًة من مريض إلى 
آخر، بحسب مرضه وشّدة املرض.

بلغ اخلمسني وما فوق، ويعاني من  نذّكر كّل رجل  الّنهاية  وفي 
التفريغ  بعدم  املتقّطع أو عدم يشعر  التبّول  التبّول،  أوجاع خالل 
الفحوصات  إلجراء  للّطبيب،  فوًرا  التوّجه  التبّول،  خالل  الكامل 
والتأّكد من سالمة الغّدة.. وفي احملّصلة، سالمتكم هي سّر جناحنا.
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ينبوع  يعّد  فهو  متعددة،  األحمر  الشمندر  فوائد 
الصّحة والرّشاقة حيث يعمل الّشمندر االحمر على 
تعزيز جهاز املناعة وتنشيط القلب و الدورة الدموّية، 
أّنه  كما  البدنية  باللياقة  التمتع  على  ويساعد 

يخّلص اجلسم من السموم.
كما أّن الّشمندر األحمر من الركائز األساسّية للّتغذية 
الصحّية وأنظمة احلمية الغذائية؛ ألّنه غنّي بحمض 
الفوليك والبوتاسيوم واحلديد. كما أّن تناول عصير 

الشمندر األحمر الطازج بانتظام يعد سالًحا فّعاًال لطرد الّسموم من اجلسم عبر 
األمعاء.

dLŠ_« —bMLA�« bz«u

* الشمندر األحمر ينظف الكبد من السموم ينقي الدم ومينع فقر الدم و يعادل 

احلامض القلوي ويحفز العالج وينظف القولون ويزيل الفضالت.
البشري.  دمنا  خصائصها  في  األحمر  الشمندر  عصارة  تشبه   - الدم  فقر   *
اجلسم  وتــزود  احلمراء  الدم  خاليا  توليد  على  ويعمل  احلديد  على  يحتوي  إذ 

باالوكسجني النقي كما يساعد الرئتني في اداء وظيفتها التنفسّية.
* اضطرابات الّدورة الدموّية - إّن عصارة الشمندر األحمر من أفضل احملاليل 
لترسيب الكالسيوم شكل صناعي وتقوم العصارة مقام الدواء في عالج فرط 

ضغط الدم. واالضطرابات القلبية ومرض تصّلب الشرايني وفي توّسع األوردة.
* اإلمساك و البواسير- يساعد السيلولوز في الشمندر األحمر على التخّلص 
من الفضالت، وعلى تخفيف اإلمساك املزمن ولعالج البواسير. وللتمّتع بهذه 
الفوائد الصحّية اجلّمة، ينصح  بتناول الشمندر األحمر طازًجا لتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من عناصره الغذائية حيث ميكن تناوله بطرق متعّددة، كالعصير 
والّسلطة واحلساء والعديد من الوصفات املخّصصة إلنقاص الوزن وطرد الّسموم.

يعمل عصير الشمندر على محاربة الّشيخوخة، كما ُيحّفز عملية التمثيل 
الغذائي الّسليم، ويعمل على تقوية الكبد وتنقيته من الّسموم وحمايته من 

ا رائًعا من السموم. الّتلف، ويعتبر منقًي
يعمل الشمندر األبيض على ترطيب اجلسم وإكسابه نشاًطا ومناعة عاّمة.

يعالج توّهج اجللد، إضافة إلى أّنه يوقف النزيف بشكل جيد.
يحتوي الشمندر على حمض الفوليك اّلذي يعّد أساسًيا لصّحة املرأة احلامل 

وجنينها؛ حيث يعمل على منع التشوّهات اخللقّية عند األطفال.
يساعد اجلسم على تكوين خاليا جديدة؛ فهو يتكّون من الفواليت اّلذي ُيكّون 

البروتني واحلمض النووي.
ّية مثل: سرطان القولون، وسرطان  يقي اجلسم من اإلصابة ببعض األورام السرطان

املعدة، وسرطان الثدي، والرئة، والبروستات.
يقّلل من تساقط الشعر ويحارب القشرة، كما يقوّي جذور الشعر ويفتح املسام.

التركيز  ّمما يزيد من  الّشمندر على زيادة تدّفق الدم إلى خاليا الدماغ  يعمل 
واإلدراك.

يقّلل من الصبغات اجللدية مثل اسمرار الرقبة.
ويعمل على  املناعي،  اجلهاز  لدعم  الضرورية  األكسدة  يحتوي على مضاّدات 

تقليل مستوى الكولسترول السّيء.
الّسيليكا،  العظمي؛ ألّنه يحتوي على معادن طبيعّية مثل  الهيكل  يقوّي 
وهو يساعد اجلسم على االستفادة من الكالسيوم، كما يحتوي على الفوالت 

والذي يعتبر من أقوى املكّمالت الغذائية لتقوية العظام.
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 Ác¼ ¨œö³�«  w� ¡UM³�«  œ«u??�Ë Ê«u??�ô«  ‰U−� w� …bz«d�«  W�dA�«  ¨—u³LÞ
 r�bŽU�¹ U¼UMF�Ë Ê«u�ô«  rN� ÆÊ«u�ô«  T³
ð «–U�  «uLKF²²�   U�uKF*«

ÆVÝUM*« u'« W�dž q� ¡UDŽ«Ë `O×B�«Ë VÝUM*« ÊuK�« —UO²š« vKŽ
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أتابع في هذا املقال الكتابة عن بعض أهّم مواقع التراث التي زرتها 
املدينة  بدايًة، حملة عاّمة عن  خالل جولتي في مدينة بكني. سأقّدم 

وبعض املزارات فيها.

W Ò�UŽ W; – 5JÐ
تتواجد مدينة بكني في اجلزء الّشمالي من الّصني، 
الصينّية  الّلغة  في  اسمها  مصدر  جاء  هنا  ومن 

”Běijīng“ وهو يعني ”العاصمة الّشمالّية“.
تعتبر بكني في أّيامنا واحدة من أكبر مدن العالم، 
العالم، خاّصًة بني  أكبر مدينة في  أّنها كانت  إّال 
الّسنوات 1425 – 1650. كما أّن املدينة املعاصرة 
”مينغ“  فترة ساللة  احلالي خالل  اكتسبت شكلها 

(التي حكمت بني الّسنوات 1368 – 1644). 
تعود بداية املدينة إلى ما بني األعوام 221 – 473 
”يان“، والتي  الّدولة  عاصمة  كانت  حينها  ق.م، 
الّصني.  في  القدمية  املمالك  أبرز  من  كانت واحدة 
في عام 1215، قام املغول بحرق املدينة وسيطروا 
عليها قرابة مائة عام، حّتى أّن القيصر ”مينغ“ قام 

ا عام 1368. بهدم املدينة كلّيً
بتحويل  ”مينغ“  عائلة  من  الّثالث  القيصر  قام   ،1403 عام  في 
اسمها إلى بكني، وحّولها إلى عاصمة اململكة، كما بنى فيها ”املدينة 

احملّرمة“، التي ّمت إنهاء أعمال بنائها عام 1420.
أعاد  تونغ“  تسي  ”ماو  أّن  إّال  اليابان،  احتّلها   ،1937 عام  في 
عاصمة  لتكون  املدينة  وعــادت   1949 عام  الّصني  إلى  السيطرة 

اجلمهورّية الّصينّية.

W�Òd;« WM¹b*«
فيه  تواجد  الذي  امللكي  القصر  مباٍن، تشّكل  هي عبارة عن مجمع 
ا إلدارة شؤون اململكة (الصورة رقم 1 – ساحة أمامّية  القيصر يومّيً

للقصر). ويعتبر القصر في أّيامنا أكبر قصر قدمي في العالم واّلذي 
ميّثل قّمة الفن املعماري الّصيني القدمي. في عام 1989، أعلنت عنه 

ا.  ا عاملّيً منّظمة اليونسكو الّدولّية موقًعا تراثّيً
لتنتهي  بناؤه قرابة 14 عاًما،  القصر عام 1406 واستمّر  بناء  بدأ 

بذلك عملّية البناء عام 1420. 

كانت املدينة احملّرمة مسكَن القياصرة منذ العام 
1368 وحّتى العام 1911 وقد سّميت املدينة احملّرمة، ألّنها كانت 
ممنوعة لدخول الزّوار أو اخلروج منها 
فقط  إذ سكنها  القيصر،  بإذن  إّال 

القيصر وحاشيته.
اعتبر القيصر في العصور القدمية، 
أّنه ممّثل اآللهة على األرض.  على 
ملا  وفــًقــا  املدينة  ُبنيت  هــنــا،  مــن 
بأن  آنـــذاك،  الّصينّيون  اعتقده 
في  القيصر  مدينة  شكل  يــكــون 
احملّرمة  املدينة  مباني  جميع  اجلّنة. 
مبنّية من اخلشب. هذا األمر فرض 
األخذ  واملعمارّيني  املهندسني  على 
بعني االعتبار إمكانّية احلرائق التي 
املباني  جميع  متحو  أن  شأنها  من 
تخطيط  ّمت  هــنــا،  مــن  بسهولة. 
الصمود  ميكنه  ممّيز،  بشكل  املدينة 
الّنيران في حال  أمام  بشكل معّني 

اندالعها. 
على سبيل املثال، فقد كانت الّساحات بني املباني مرصوفة بالطوب، 
ووضعت فيها العديد من األقدار الكبيرة املصنوعة من الّنحاس، وقد 

امتألت في املاء لتستعمل إلخماد احلرائق فيما لو اندلعت. 
يحيط املدينة احملّرمة سور، ومن حوله تتواجد قناة مياه طولها 3800 
متر وعرضها 52 متًرا وعمقها سّتة أمتار، والتي تشّكل حاجًزا واقًيا 
للمدينة. داخل املدينة يوجد 90 قصًرا، 980 مبًنى وأكثر من 8704 
غرف (الصورة رقم 2 – غرفة استقبال املستشارين للّتداول معهم في 

شؤون الّدولة).

WÒM'« b³F�
و“تشونغ“  ”مينغ“  ساللة  من  القياصرة  صالة  مكان  املعبد  كان 
(الصورة رقم 3). يعتبر املعبد واحد من أبرز املواقع السياحّية في 
بكني، وهو بدوره مبنّي من اخلشب من دون استخدام معادن أو مواد 

بناء أخرى فيه على اإلطالق. 
ُبني املعبد بني األعوام 1406 – 1420 في جنوب املدينة ويشمل 
الّسماء“،  ”معبد  أيًضا  ويسّمى  اجلّنة“،  ”معبد  املعبد  مباٍن:  عّدة 
املذبح وقاعة الّصالة (الصورة رقم 4) التي كانت تستعمل للّصالة 

طلًبا من اآللهة بتوفير محاصيل زراعّية غنّية وجّيدة.
العصور  خالل  طوابق.  ثالثة  من  مبنّي  الّشكل،  دائــرّي  املعبد  إّن 
بالّلون  ُطلي  األرضي  الّطابق  ألوان:  بثالثة  املعبد  طالء  ّمت  القدمية، 
األخضر، رمًزا لعاّمة الّشعب واحلياة على األرض، أّما الّطابق الّثاني 
يشّكلون وفًقا  الذين  القياصرة  لون  الّذهبي وهو  بالّلون  طالؤه  فتّم 
اإلنسان واآللهة. والّطابق  بني  ما  الوصل  حلقة  الّصينّية،  للحضارة 
لون  األزرق وهو  بالّلون  طالؤه  فتّم  اآللهة،  إلى  يرمز  الذي  الّثالث 

الّسماء.
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خطوة  ليلة!  كــّل  خيبته  يقيء  سكّيٌر؛ 
طريق  في  لليمني  وأخــرى  لألمام  تترّنح 

عودته إلى بيته آخر حّينا!
كّل  مــن  ينير  ال  احلـــّي،  طــريــق  مظلمٌة 
ة إّال مصباح واحد يضيء  املصابيح العاَمّ
فقد  املصابيح  باقي  ــا  أّم احلــّي،  تقاطع 

”املّطيطة“،  مبارزات  في  احلّي  أوالد  أهداَف رماية  كانت 
ليكشف  الّتقاطع،  مصباح  ترَك  باملسؤولّية  إحساًسا  ولعّل 
الّتقاطع احلاّد، وعلى أهمّية ذلك، كان لفانوس احلّي عمل 
آخر، فريد، كان ميّثل بَْدَر نافذتي، ولوالُه ملّرت ليالي غرفتي 

معتمة مثل باقي غرف احلي. 
بقعة  العتمة حتت  السّكير من  الّليل، يظهر  عند منتصف 
الّضوء، ويختفي في العتمة مّرة أخرى، وبني العتمتني ُكنُْت 
أراُه مقوًّسا ظهره للخلف، كأّنه يحملق مثل عّباد الّشمس في 
مصباح الّطريق.. شمس دربه الوحيدة، يجّر خطوته لألمام 
ه لليمني، وحني يصل حتت املصباِح يرفع ِكلتا يديِه كأّنه  فتجرُّ
في  املتكّسر  بصوته  يصرخ  ثّم  الغسيل،  حبل  على  معّلٌق 
صدى الّليل البارد، يرّدد كلماِته كأّنها تعويذته أو سورته 

املُلهمة!! وكثيًرا ما بَدت صيحته مثل عواء ذئب مجروح!
في منتصف دائرة الّضوء، تتسّمر خطوته، ويشخص صوب 
فمي مثل غزل  تذوب في  ِامرأة  أما من  املصباح ويصرخ: 

البنات، وتلّم بردي فأستعّر فيها حّتى الّرماد؟!  

***

لَْم أحلْظ ذِلَك في بادئ األمر! إّال أّن سؤاًال فلَُت من جارتنا 
أثار فّي الفضول! 

تتبادالن  منزلنا،  فناء  في  البئِر  حاّفة  إلى  اجلارتان  جتلس 
أخبار احلّي، وما سترته أبواب البيوت الطّيبة من حكايات 
قشرة  حديثهما  يفخت  ــم  ول وخصوصّياتهم،  سّكانها 
برفع  لغرفتي  الواصل  حّسهما  أطــُرد  كنت  إذ  اهتمامي، 
التي  أمام تلك األسرار،  الّنافذة  أو إغالق  الراديو،  صوت 
ُكنُْت أعلُم غالبّيتها، ليَس إطالًال مّني على ما خلف جدران 
سّكان احلّي، وإّمنا لتشابه ما سترته األبواب إلى حّد بعيد. 
يبدو  ما  على  فاألبواب  منها.  متشابه  بيتنا واحــٌد  وباب 
تخفي خلفها ما يعرفه اجلميع أو يفعله اجلميع، وإن اختلفت 

األسماء في كّل سرٍّ وحكاية! 
إّال أّن تساؤل جارتنا؛ ملاذا ُتشِعُل ضوَء نافذتها كّل ليلة، 

وتقف خلف ستارة الّنافذة الشفيفة؟!
فتيل  في رأسي وأشعل  الّسؤال  َعُلَق  يتحّدثن؟ وملا  عّمن 

االهتمام؟! 
احلني واآلخر  بني  نافذتي  من  أطلُّ  الّليلة، رحُت  تلك  في 
ُمستطلًعا نوافذ احلّي املُعتمة، وحَني نّبهني صوته، قفزُت إلى 
الّشّباِك أنظر إليه، ما زال يصُرُخ اشتهاءه األزلّي، ويقدُح من 
الّليل ما ُيضيُء تخّبطه وتيهه! حينها تنّبهُت لكونه  ظلمة 
لم يكن يشخص للّسماء.. تبعُت نظرته حّتى تعلَّقت عيناي 
بنافذٍة شّكلت غيمته املاطرة وسماَءه الواسعة، وخلَف ستارٍة 
، استترت ِامرأةٌ، عّلقت  تكشُف ما خلفها بفعل الّضوء ظّالً
املترّنحة، حتظى به بني عتمتِني، في بقعة  رشدها بخطوته 
الّضوء اليتيمِة.. حينها أدركُت أّنه لم َيكن يهذي، بل كان 
يُرتِّل نبَضُه.. وما تلَك اخلطوات املترّنحة إّال رقصته الفريدِة 

إحتفاًء بنوِر البدِر املكتمِل في سمائه! 
الّتالي سألت جارنا الواقف قرب مفرق  اليوم  ..في ظهيرة 
الّطرق؛ َمن الذي حّطم مصباح اإلنارة الوحيد؟ فقد كاَن بدُر 
ليلنا الوحيد متشّظًيا، تخّيلت أسالَكُه املتدّلية كما لو أّنها 

أمعاء عاشق حّينا!! 
وجه  في  الّراعش  وأمُلنا  الّنابضة،  قلوبنا  آخر  أدمــى  َمن 

عتمتنا الّطويلة!
فردَّ ساخًرا: رصاصة طائشة!!
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صورة رقم 2

صورة رقم 1

صورة رقم 3

صورة رقم 4



2016 “u9 15 WFL'«27

 “UHOŠ” qÝ«d*
العاشر  في  األسبوع،  هذا  من  األحــد  يوم  انطلق، 
”صيف  الّشبابي،  الّصيفي  املــشــروع  متّـــوز،  مــن 
تعاون  ثمرة  املشروع  هذا  ويعتبر  بعشرة“؛  عشرة 
احلّرة، حيث  األعمال  حيفا وأصحاب  بلدّية  بني  ما 
ترفيهّية  نشاطات  بتمويل  إطاره  في  البلدّية  تقوم 
إلى   13 عمر  (من  احليفاوّية  الّشبيبة  أبناء  لكاّفة 
من  ابتداًء  18 عاًما)، من األحد وحّتى اخلميس، 
الّتاسعة مساًء، مقابل عشرة شواقل فقط! ويستمّر 

هذا التمويل لغاية الـ18 من آب القادم.
وتهدف هذه املبادرة املفعّلة من قبل الّسلطة البلدّية 
للّشباب، واّلتي جتري للّسنة الّتاسعة على الّتوالي، 

إلى تأمني أجواء ترفيهّية في ساعات املساء خالل 
مشاهدة  املشروع  يتخّلل  حيث  الّصيفّية،  العطلة 
مسابقة  البولينغ،  كــرة  قــذف  سينمائّية،  أفــالم 
السّيارات (كارتينغ)، الّدخول إلى متنّزه التحّديات، 

واملشاركة بالعروض الكوميدّية الّساخرة.
وقال رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ: عندما ينشغل 
ويلهو أبناء الّشبيبة ضمن نشاط تربوّي اجتماعّي، 
سيمنعهم ذلك من االنشغال بأمور أخرى غير مفيدة، 
وسيحّد من عملّيات الّتخريب (ڤاندليزم) اّلتي قد 
حتدث جّراء عدم استغالل أوقات الفراغ.. وستتمّكن 
أنفسها  عن  الّسهر والتّرفيه  من  احليفاوّية  الّشبيبة 

ضمن إطار مراقب وممّول من قبل بلدّية حيفا.
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مهنًيا: عليك أن تكون حذًرا في تصّرفاتك، فالكثيرون 
يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة املناسبة للنيل منك.

عاطفًيا: ال تشعر باالستقرار في عالقتك بالشريك، وإلى 
أين ستقودك هذه العالقة وخصوًصا أن أفقها غير واضح.

حني  اخلوالي  ــام  األي إلــى  بالعودة  النفس  متّني  صحًيا: 
األمر  لكن  يكون،  ما  أفضل  على  الصحي  كان وضعك 

مستحيل.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
حيوية  يوقظ  ما  مارس  مع  مربًعا  مركور  يشّكل  مهنًيا: 
حماسة ومواجهة، وقد  العام  الصعيد  على  كبيرة ويعني 

تلوم فريًقا ما على عدم التجاوب معك..
ــلــل مـــع الــشــريــك  ــامل ب ــــدأت تــشــعــر  ب ــا: إذا  ــًي ــف ــاط ع
ــتــوافــرة  ـــجـــاد الـــبـــدائـــل ســـريـــًعـــا وهــــي م فــعــلــيــك إي
ـــدود. ـــس ـــق م ـــــى طـــري أمــــامــــك قـــبـــل الــــوصــــول إل

صحًيا: حاول أن تكون متمالك األعصاب وهادًئا ومتروًيا 
ومتماسًكا هذا اليوم.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: تشعر باالنفراج وتتنّفس الصعداء، أو تتحّرر من 
مادية  مالية وتفاصيل  شؤون  على  الضوء  قيد، وتسّلط 

كثيرة.
عاطفًيا: إذا كنت على خالف مع حبيبك فالوقت مناسب 
على  والتفاهم  اخلــالف  نقاط  توضيح  شرط  للمصاحلة، 

األمور احلّساسة.
صحًيا: تبذل جهدك كي حتافظ على وزنك املثالي الذي 

يحسدك عليه اآلخرون.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
اليوم، لكن ُكن  ابتداًء من  مهنًيا: يزول بعض االلتباس 
أرباب  موافقة  نيل  قبل  جديد  على  ُتقدم  ا وال  جــّدً حــذًرا 

العمل وأصحاب اخلبرات.
عاطفًيا: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفسك أو متّر بعالقة 
شخصية مهّددة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك 

تتغلب عليها.
صحًيا: بادر إلى ممارسة املشي واستفد من الطقس اجلميل 

للتنزه على الشاطئ.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
عالقة  له  ما  وكــل  املفاوضات  أجــواء  تتلطف  مهنًيا: 
األجــواء  تكون  كما  واالرتباطات،  والتنقالت  بالبحوث 

املهنية جّيدة.
عاطفًيا: تصّرفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خالف 
مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في 

العالقة.
صحًيا: النشاط الفكري واجلسدي يكون مؤشًرا إيجابًيا، 

على مدى جهوزيتك لتحّمل الضغوط.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
ا، لكّن األعداء  مهنًيا: يجعلك هذا اليوم من األقوياء جّدً
واحللول  عليك  لالنقضاض  ترتكبه  خطأ  أول  بانتظار 

مكانك.
من  لــذا،  عموًما،  تــدوم  ال  العابرة  العالقات  عاطفًيا: 
األفضل أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل املشوار معه.

العصبية والتزام  التخفيف من  أن  ثقة  صحًيا: كن على 
الهدوء أجنع دواء للبقاء مرتاًحا، وال شيء يستحق منك 

أن تبقى على هذه احلال.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
السلبّية  األحاسيس واألفكار  وراء  االجنرار  حذار  مهنًيا: 
بعض  من  كبيرة  واستفزازات  بتحّديات  شعرت  لو  حّتى 

الزمالء.
عاطفًيا: ال تتسّرع في إلقاء اللوم على احلبيب واتهامه 
مبا آلت إليه األمور بينكما، فأنت تتحمل جزًءا كبيًرا من 

املسؤولية.
صحًيا: ال تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة ال 

تستحق منك ذلك.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
مهنًيا: يشير هذا اليوم إلى مسألة مستجّدة في مجالك 

املهني سببها أحد الزمالء الذي ارتكب خطأ كبيًرا.
دوًرا  احمليط  الرغبات ويــؤّدي  بعض  حتقق  قد  عاطفًيا: 
كبيًرا في حماية العالقة الناشئة، ويساعدك على تخطي 

العقبات التي ميكن أن تعترض طريقك.
قادر  أنك  للجميع  لتبرهن  جهدك  قصارى  تبذل  صحًيا: 

على حماية نفسك من األمراض.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
إليك  يقّدمها  قد  التي  بالنصيحة  تستخف  ال  مهنًيا: 
تشاركهم  رمبا  توجهاتك،  في  دوًرا  يــؤّدون  فهم  الزمالء 

اهتمامات موحدة.
عاطفًيا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده 
منك لوضع األمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير 

من النقاط العالقة بينكما.
اليوم،  تظهر  بدأت  املاضي  تراكمات  بأّن  تشعر  صحًيا: 

وأّنك تأّخرت في معاجلة وضعك الصحي.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
عليك،  للضغط  بعضهم  سعى  مهما  تتذّمر  ال  مهنًيا: 
صعبة،  كانت  لو  حتى  األزمات  لتخطي  كبيرة  فقدراتك 

فأنت قادر على اخلروج منها.
عاطفًيا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حّساس 
أكثر من اللزوم، لكّنه ليس سهًال متى ثار وانفعل، عندها 

يصعب عليك التعامل معه.
أمر مهم، وقرار  السليمة  الصحة  صحيا: احملافظة على 

احلفاظ عليها بيدك من خالل منط حياتك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
مهنًيا: تتوق للعمل وال سّيما العمل الّسريع، ومتيل إلى 
اتخاذ قرارات جريئة ومتسّرعة أحياًنا، فأنت قادر دائًما 

على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.
لسبب  الشريك  مع  خالف  في  نفسك  تقحم  ال  عاطفًيا: 
غير جّدي، ألنك، في النهاية، لو حاولت معرفة األسباب 

لتراجعت وقدمت اعتذارك علًنا.
صحًيا: حاول أن تخفف بعض الشيء من املواجهات غير 

املجدية والعشوائية.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
من  ذلــك  واحمليط  الزمالء  مع  األمــور  تتحّسن  مهنًيا: 
بعض  مناقشة  أو  الغامضة  النقاط  بعض  توضيح  خالل 

املوضوعات احلّساسة واجلريئة.
إلى  توصلك  اخلاصة  واستنتاجاتك  حتاليلك  عاطفًيا: 
نتيجة مفادها أن احلبيب يعيش قلًقا بسببك، فبادر إلى 

تخليصه منه.
نفسك  إرهاق  حتاول  باكًرا، وال  النوم  إلى  أخلد  صحًيا: 

أكثر من املطلوب منك.

القاع..
هو.. القاع.

مآلك يزورك.
َوَصَلْت..

محّطات الّنقل.
غيوٌم..

ـــــقـــــة عـــلـــى  عـــــال
(البوفور)

تلّكأت األحمال..
ِبَهمٍّ عتيق.

قيان الّسوء..
ــّم  ــّس يــصــاحــبــهــا ال

ِبُزعافه
***

أنني الّسنني..
والبقاء على هاوية.

طبلة في األذن..
وبقجة الجئة.

أنني الّصور القدمية
واملوت الّصامت..

بني الّالجئني.
(لّم الّشمل)..

والبداية املقبورة..
في أرشيف الّلجوء.
في محفظة الّنخاس

دوالر..
يوّظف األوغاد.

املقال (ُقّجة) مزمنة
في جعبته مؤامرة.

فّن القاع..
ترٌف..

.. (الهبل).. يلمُّ
في قطيع املساخر
يرشق الّالجئ..

ِمبَّس الّرجوع.
القاع هو القاع

مقال.. َسّفاح..
مــصــارف تــغــرق في 

الشك.
***

أنفاق الهواجس..
َبَنت للّسماء قّبة..
يغصُّ قاع احمليط..

ِبغّواصات القمم
وحنني الّالجئني..

املراوحون..
في شظف العدد..
على وعود اخلليج.

***
أغلقت رفح..
مصراع القبر.

درابيك الّتنك..
ــــــت الـــُبـــشـــرى  زّف

بالعويل.
اخترقت احلصار..
بذبذبات صوتّية.

والتمائم..
فّوهات مدفعّية..

لعنت اخلليج
بني الّرقة والّرمادي.

***
هذا القاع..

ليس مّتسًعا للزرع.
ــــّول األنـــس  ــا حت هــن

مسًخا.
اخـــطـــبـــوط يــرشــد 

األبد..
ينضح  ــد  ــه ن ــــى  إل

باألشالء.
في زرقة إعالمّية..

ــاء  ــم ــّس ـــــادرت ال غ
بكارتها

عـــــلـــــى أنــــــغــــــاِم 
حواسيب..

ترتع..
بني أقمارها!

©…dLÞ ØUHOŠ®

ÆÆŸUI�« v�≈
»bM*« »U� d��

w{U*« Íbý—

حيفا َمتشي ُمتَعبًة
لم َتُعد ُتَهدِهُدها يداك

* * *
تركُتني.. َحتَت قناديِلها الّداِمَعة

يِلها َأْنَعُف.. لَ
َس عائًدا.. ًحا َتَنفَّ وأَُملُُّم ُصْب

* * *
جفرا!! يا اْبنَة املعنى
أنا َأْبحُث ِفيَّ عنِك
ُأرْجوحًة من ضياء

َمتحو اجلهاِت واحلدود
ُتْسرُِف في َترحاِلها

َسَفرًا على ِشْعر
كأنَّ الرّيح تسُكُنُه

بو على ورٍد روًحا.. َحتْ
رُّ غاِفلة َو أَّياٍم.. َمتُ ْب َح
* * *

َتطيُر وَتْعلو
ِلَتْسقَط رََشفاٍت

على ”صخرة“ ًقْدٍس ذابلة
* * *

أَُيحرُِّك..
ْيُل القصيد أَُيحرُِّك يا جفرا َس

ا نبًي
لنا  آلهة  من  ى  بقَّ َت ما  ُيعيُد 

هاربة؟!!
* * *

جفرا.. يا ابنَة الّشْعر
رُْكننا  في  ُكّنا  ــوَم  ي أَتذكريَن.. 

يلي الّل
منُأل الغيَم عبيَر الكالم؟!!

ُمَدّججًة  ــواقــي  ــسَّ ال نخشى  ال 
برياٍح ال تنام!!

* * *
نتحاكى عن الزّمن اجلميل
وعن انتظار ملواعيد املطر!

* * *
أيقونة احلرف

أُتركي األبواَب مفتوحًة
فالعاُم عاُم جوع

فوقِك  ُق  ُيحلِّ لنا  ِسرًْبا  ُضّمي 
واجًفا

َمتوُج على عينيِه نظرٌة راجفة...
* * *

يا قصيدًة يحملها ساعي بريد 
”نيرودا“

هات صبرًا
ينُشُل امللَح من قاع اُجلرح ليبرأ

ئ حّتاَم يا جفرا حني جنيُء ولم َجنِ
تصلبنا

مساميُر  ــل  ــي الــّل صـــدر  عــلــى 
األرِق؟!
* * *
تعالي

َشبِق  في  ُأقمناُه  بيًتا  أدخلي 
الوصاِل

َجر يبتِدَئ تاريُخ الشَّ ِل
ٌر وَُيقِبل ِنْه
وبحاٌر لَِهَفة
وصدى موٍج

وصمُت ِجراٍح راعفة...
* * *

كيف يا جفرا أكون
واملَدى َعْتم

وضّجاُت ُسكون؟!!
كيَف يا جفرا أكون

وعشقي  ــاســاٌت  الــتــب وِعشقي 
جنون؟!!

* * *
تعالي!!

اقرأيني يوسف
ا دًما كذًبا وذئًب
واحفريني بئرًا

إذا جاَءها املخاُض
تنتبذني حلًما

يهزُّ بجذعي
ا ألساقط رُطًب

وأحد عشَر كوكًبا.

»U¹– rýU¼

°°dF =A�« WM�« U� «dH	



2016 “u9 15 WFL'«29



2016 “u9 15 WFL'« 30

 rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
 «dšR�  “b??�U??½Ëb??�U??�
 ∫b??¹b??ł ÃU???łœ Z??²??M?? Ô�
 S G N I W c M
 ¨e????−????M????¹Ë „U????????????�≠¸
 ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√
 r????F????ÞË g?????�d?????I?????�
 Æw??N??ý w???²???½U???J???O???ÐË
 » e−M¹Ë „U??*«  ŸU³Ôð
 W³łËË  lD� 5  Ë√ 3
 W???×???M???ł√  5  q???L???A???ð
 ¨W???A???�d???I???� ÃU?????????łœ

Æ»ËdA�Ë f³OAð
 s??�  l????D????� 3  d????F????Ý
 ÃU?????łb?????�« W????×????M????ł√
 09.91  ∫g????�d????I????*«
 5  ‰«  d??F??ÝË  ÆÃÆ‘
 ÆÃÆ‘ 09.13  ∫lD�
 „U??� 5 W??³??łË d??F??Ý
 09.64  ∫e????−????M????¹Ë

ÆÃÆ‘

 r??ŽU??D??� W???J???³???ý X???M???K???Ž√
 U??N??zb??Ð s???Ž “b???�U???½Ëb???�U???�
 …œU??O??³??*Ë√ ”ËR????� l??O??³??Ð

  2016 u¹—
 rO�UBð W	L
Ð ”ËRJ�«
 dFÝ  Æ…b????¹b????łË …e???O???2
 ÆÃÆ‘ 6.90 …bŠ«Ë ”Q�

ÆW³łË ¡«dý bMŽ jI�
 ÊËb????Ð ”ËR????J????�« d???F???Ý 

 W³łË
 12.90  ∫…b?????????Š«Ë  ”Q?????�

ÆÃÆ‘
ÆÃÆ‘ 24.00 ∫”ËR� 2
ÆÃÆ‘ 34.00 ∫”ËR� 3
ÆÃÆ‘ 42.00 ∫”ËR� 4
ÆÃÆ‘ 49.00 ∫”ËR� 5

 ”ËR�  rIÞ  Ê_«  «uFLł«
  2016 u¹— …œUO³*Ë√

 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²	ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBKË  pK*«  “u??ł  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 352 WDK	�« qLAð

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

“b�U½Ëb�U� w� ÍdBŠË b¹bł
  2016 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR�

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

 W�UŽb�« vKŽ ‚œUB¹ FDA ≠‰« ∫  uÐ√ W�dA� dCš√ ¡u{
Absorb  ≠  r??	??'«  w??�  wFO³Þ  qJAÐ  qK×²K�  W??K??ÐU??I??�«

 …—«œ« WDKÝ Ê√ ÂuO�« XMKŽ√ ¨ „öOLOÝ W−²M�Ë W×B�«  U−²M�Ë W¹Ëœô« W�dý  uÐ«
 qK×²K�  WKÐUI�«  W�UŽb�«  vKŽ  ÂuO�«  X�œU  ¨  FDA  ≠‰«  ¨WOJ¹d�_«  dO�UIF�«Ë  W¹cžô«
 ÃöF� tŽu½ s� ‰Ë_« w³D�« włu�uMJ²�« Z²M*« Absorb  `³B¹ «cNÐË ÆAbsorb  ≠
 5Ð  «—UA²½«  d¦�_«  ÷d??*«  ¨  …b×²*«   U??¹ôu??�«  w�  ©CAD  ®  WOłU²�«  5¹«dA�«  ÷d??�
 ÷U³I½UÐ WOłU²�« 5¹«dA�« ÷d� qÒ¦L²¹ Æ r�UF�« w� ‰Ë_« …U�u�« V³	�Ë VKI�« ÷«d�√
 oO{  ¨—b??B??�«  ŸU??łË«  p�c�  UNI�«dðË  VKI�«  v??�«  Âb??�«  aCð  w²�«  5¹«dA�«  œ«b??	??½«  Ë«

ÆWO³K� WÐuMÐ WÐUù« dD) «bł dO³� ‰UL²Š«Ë fHM²�«
 BVS≠ Bioresorbable®  ¡«Ëb?????�«  o??K??D??ðË  qK×²K�  W??K??ÐU??�  W??�U??Žœ  w??¼  Absorb
 vKŽ  UNð—b�  V³	Ð  v??{d??*«  ÃöF�  «b??¹b??ł  UÎHIÝ  ÷d??F??ðË  ¨©Vascular Scaffold
 w� „—U??ý ÆtKł«  s� UN²Ž«—“ X9 Íc??�«  ÊU¹dAK�  rŽb�«  ÂU??9«  bFÐ r	'« w� ÊUÐËc�«

ÆAbsorb o¹dÞ sŽ 5'UF²�  30¨000 …b×²*«  U¹ôu�« w�  dł w²�« ÀU×Ðô«
 UNŽu½ s� v�Ëô« w¼Ë ¨¡«Ëœ oKDð qK×²K� WKÐU� W�UŽœ sŽ …—U³Ž Absorb  ≠‰« “UNł
 w� h
ý ÊuOK� 15  vKŽ dŁR²Ý w²�«Ë ¨  włU²�«  VKI�«  ÷d� ÃöF� UNOKŽ ‚œUB*«

Æ …b×²*«  U¹ôu�«
 …d�u²*«  U�UŽb�« Ê√ YO×Ð ¨ …dD	� WOKLŽ n�« 5	L)« »—UI¹ U� œö³�« w� U¹uMÝ r²ð
 s� WŽuMB�  uÐ√ s�  Absorb W�UŽœ Ê« ô≈ ¨ ÊbF*« s� WŽuMB�Ë W¹bOKIð ÂuO�« v²Š

Æ W³z«c�« VDI�U� wFO³Þ qJAÐ qK×²ð œ«u�
 ÂU9«  bFÐ  ¨ «uMÝ  3  ≠‰« »—UI¹ U� —Ëd� bFÐ U�U9 wH²
ðË qK×²ð Absorb  W�UŽœ
  W²ÐUŁ   U�UŽœ  sŽ  …—U³Ž  ÊbF*«  s�  WŽuMB*«   U�UŽb�«  ¨  qÐUI*«  w�  Æ  ÊU¹dAK�  rŽb�«

 ÆtðUOŠ WOI³� Z�UF²LK� Âb�« U¹öš W�dŠ bOIð w²�«
Æ«d¼UÐ UŠU$ XIIŠË nB½Ë ÂUŽ q³� Absorb W�UŽœ XIKÞ√

 ”  VOÐ√  qð  w³D�«  e�d*«  w�  VKI�«  VÞ  r	�  d¹b�  ¨  ÍUMÐ  qOzuLý  —u	O�ËdÐ  ‰uI¹
 vKŽ ¡«uÝ ¨ UOIOIŠ U¹—uŁ öŠ d�u¹Ë ¨ dOBI�«Ë q¹uD�« b�ú� U¹«e� …bŽ ÂbI¹ Absorb

  Æv{dLK� …UO(« WOŽu½ 5	% Èu²	� vKŽ Ë« ÃöF�« Èu²	�
 wFO³D�« tF{Ë v�« œuF¹ Ê« ÊU¹dA�« ÊUJ�S³� WO½bF*« W�UŽb�« Â«b
²Ý« ÂbŽ W�UŠ wH�
 p�UM¼  fO�  ÆŸd??Ý√Ë  qC�√  qJAÐ  œbL²�«Ë  hKI²�«  t½UJ�SÐ  UL�  Ÿd??Ý√Ë  qC�√  qJAÐ
 ÷d� s� Êu½UF¹ s2 r¼U{d� ¡U³Þô« UNÐ Z�UF¹ w²�« WI¹dD�« w� …—uŁ ÂU�√ UM½√ pý

Æ ” WOłU²�« 5¹«dA�«
 e�«d*Ë ¨  …b×²*«   U¹ôu�«  w�  UOHA²	* Absorb  ≠‰« “UNł  uÐ√ W�dý ÷dF²Ý

ÆVKI�« ÷«d�√ ÃöŽ ‰uŠ W¹dÝdÝ ÀU×Ð√ UNÐ XLO�√ WOłöŽ
 ¨r�UF�« ¡Uł—« W�U� w� ‰Ułd�«Ë ¡U	M�« Èb�  UO�uK� w	Ozd�« V³	*« w¼ VKI�« ÷«d�«
 5¹«dA�«  ÷d??�  qÒ¦L²¹  ÆÎUŽuOý  WO³KI�«  ÷«d??�ô«  d¦�«  u¼  WOłU²�«  5¹«dA�«  ÷d??�Ë
 ŸUłË« p�c� UNI�«dðË VKI�« v�« Âb�« aCð w²�« 5¹«dA�« œ«b	½« Ë« ÷U³I½UÐ WOłU²�«

 dO³�  ‰UL²Š«Ë  fHM²�«  oO{  ¨—b??B??�«
ÆWO³K� WÐuMÐ WÐUù« dD) «bł

 s� d¦�√ w� d�u²�  uÐ√ s� Absorb
  U¹ôu�«Ë qOz«dÝ« UNMOÐ  ¨  W�Ëœ  100
 Absorb  Í—U??−??²??�«  t??L??Ý√Ë  ¨  …b×²*«
 Bioresorbable Vascular
 t�ULF²Ý« - b�Ë Æ©Scaffold ©BVS
 w�  h
ý  150000  s??�  d¦�√  ÃöF�
 ÷d�  s??�  Êu½UF¹  s??2  r�UF�«  ¡U??×??½√

Æ” WOłU²�« 5¹«dA�«

∫nOBK� b¹bł vK×� ÂbI¹ YOLO

 wMO ÊUJO?Ä  W�U{SÐ ¨ … Òd� Wðôu�uý YOLO

Wðôu�uA�UÐ wKD�
 ¨ YOLO  UOK×� WŽuL−� lÝuð U�uMð
 w²�« œö³�« w� …bOŠu�«  UOK;« WŽuL−�
 ÂbIðË  ÆWOIOIŠ  Wðôu�uý  vKŽ  Íu²%
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  «dOC×²�UÐ   ÂU????¹_«  Ác???¼  s??�u??	??ð  W??	??ÝR??�  jAMð
 włu�uMJ²�«  …d??U??M??�«  d??9R??�  bIF�   «œ«b???F???²???Ýô«Ë
  25.07.16 a¹—Uð w�  bIFÔOÝ Íc�«Ë  ¨2016 ÍuM	�«
 ©p²¹UN�« „—UÐ® WOŽUMB�« WI¹b(« w�  16∫30 WŽU	�«
 The Future Of  Ê«u????M????Ž  X????%   ¨…d????U????M????�«  w????�
 ≠  qÔJ�UÐ  qÔJ�«  qB²¹  U�bMŽ   ≠   Disruption 2016
 v�« d9R*« ·bN¹ ÆpÐUA²Ô*« q³I²	Ô*«Ë  U�uKF*« …—uŁ

 r�UFÐ 5L²N*« q�Ë 5¹œU¹d�«Ë WOłu�uMJ²�« lO{«u*« »öÞË 5ÝbMN*« ‚U�« lOÝuð
 wK³I²	*«Ë w½_« U¼dŁ√  vKŽË ¨WOJO²¹UN�«   «b¹b−²�«Ë  UN Ôłu²�«  dš« ‰uŠ p²¹UN�«
 ¡«d³šË  5¹œU¹d�«  s�  5Łb×²Ô*«  s�  W³
Ô½  d9R*«  nOC²	¹  ·uÝË   Æ  UMðUOŠ  vKŽ
 jI� fO� u¼ UN�b¼ Ê√ b�Rð X�«“ U� s�u	ð Æp²¹UN�« r�UŽ s� s¹dL¦²	*«Ë p²¹UN�«
 dO³�  œbŽ  »UDI²Ý≈  ÎUC¹«  qÐ  ¨p²¹UN�«   U�dýË   ôU−�  w�  »dF�«  5ÝbMN*«  Z�œ
 vKŽ bŽU	¹ Ê√ tMJ1 Íc�« d�_«  ¨WOÐdF�« Ê«bK³�«Ë oÞUM*« u×½ p²¹UN�«  U�dý s�
 ‚UO	�«  «c¼  w�Ë  ¨t²�dÐ  wÐdF�«  lL²−*«  `z«dý  Èb�  œUB²�ù«  u/  …dOðË  d¹uDð
 ¨VKD*«  fH½  vKŽ  ¡uC�«  jOK	ð  qł√  s�  wŠ  Ã–u/  …dUM�«  WM¹b�  —U³²Ž≈  sJ1

  Æ «“U$ù« s� b¹bF�« bB×¹ ‰«“ U�Ë bBŠ Íc�« «uN�« hKš b�Ë 129 ?�
 WŠU³	�« rKFð lO−AðË ‚dG�« Àœ«uŠ lM* WOŽuð WKLŠ

 WŠU³	�« WLEM� ¨åÂdODÐò W	ÝR� 5Ð ÊËUF²�UÐ
ËbO³Ý W�dýË WOKOz«dÝù«

 qOz«dÝ≈ qDÐ ÍËUÒMŠ „—U� ·d²;« wÐdF�« ÕU³	�«
 Âu$ bŠ« ÊuJOÝ œö³�« w� wÝUOI�« r�d�« VŠUË

wÐdF�« lL²−*« sŽ ö¦2 WKL(« w� 5�—UA*« WŠU³	�«
 W�dýË œö³�« w� WŠU³	�« WLEM� l� ÊËUF²�UÐ œôË_« ÊU�_ åÂdODÐò W	ÝR�  —œUÐ
 ·bNð å«uN�«  hKš b�Ë 129  ?�  ò  ≠  Ê«uMŽ X% WOŽuð WKLŠ v�≈  åqOz«d	¹ ËbO³Ýò
 WKL(«  qšb²ÝË  ÆWŠU³	�«  VO�UÝ«  rKFð  lO−AðË  œö³�«  w�  ‚dG�«   ôU??Š  hOKI²�
 w²�«Ë “u9 18 – 14 5Ð U� ÂUI²Ý w²�« WŠU³	K� W¹dDI�« W�uD³�« sL{ oO³D²�« eOŠ
 oKF²ð 5�UC� v�« WOŽu²�« WKLŠ ‚dD²ð ·uÝË ÆUO½U²½ w� XO−MO� bNF� w� ÂUI²Ý
 Êu�d²×� ÊuŠU³ÝË ÊuO³*Ë√ ÊuŠU³Ý UN�bIOÝ ‚dG�«  ôUŠ lM* ÊU�ô« q³Ý ŸU³ðSÐ
 ·bNÐ  WOMH�«  WŠU³	�«  ‚d�  s�   U×ÐUÝ  v�≈  W�U{≈  ¨œUO³*Ë_UÐ  W�—UALK�  Êu×ýd�
 5�—UA*« 5Ð s�Ë Æq¼_«  U¹u�Ë√ rKÝ vKŽË ‰ULŽ_« ‰Ëbł vKŽ ‚dG�« WOC� Ã«—œ≈
 WŠU³	�«  w�  qOz«dÝ≈  qDÐ  ÍËUMŠ  „—U�  ·d²;«  wÐdF�«  ÕUÒ³	�«  ¨WOŽu²�«  WKLŠ  w�
  UÐË—Ë√  W�uDÐ w� W¹e½Ëd³�«  WO�«bO*«  vKŽ ezU(«Ë œö³�«  w� wÝUOI�«  r�d�«  VŠUË

Æ»U³AK�
 l� UM�«eðË ¨U¹uMÝ WOHOB�« WKDF�« w� ‚dG�«  ôUŠ œU¹œ“« qþ w� WKL(«  Ác¼ wðQð
 —UA¹ Æs¹dOšô« 5Žu³Ýô« ‰öš œö³�« UNðbNý w²�« WHÝR*«Ë …dOšô« ‚dG�« Àœ«uŠ
 VKÞ Ë«  ¡UJÐ  Ë«  Œ«d??  u?? lL	½ ô …œUF� ‚dG�«  ÀËb??Š bMŽ t??½«  ‚UO	�«  «c??¼  w�
 Àb%   ôU??(«  rEF�Ë  ¡ËbNÐË  WŽd	Ð  Àb×¹  ‚dG�«  Ê«  –«  o¹dG�«  q³�  s�  …bŽU	*«
 Æ…œËbF� w½«u¦� ÁUO*« qš«œ r¼œôË« W³�«d� sŽ q¼ô« UNÐ qGAM¹ WHÞUš  UE( ‰öš
 √b³¹ ‚dG�« s� ozU�œ 5 bFÐË ¨UOK� wŽu�« o¹dG�« bIH¹ ‚dG�« ÀËbŠ s� 5²IO�œ ‰öšË

Æ¡«uN�« Ê«bI� W−O²½ tłöŽ —ÒcF²¹ —dC� ÷dF²�UÐ ⁄U�b�«
 ‚dž  W�UŠ  14  b—  -  2016 ÂUŽ lKD� cM�Ë t½« “ÂdODÐ” W	ÝR�  UODF� dOAðË
 s�  129 …U�Ë sŽ W�ËR	� X½U� 2008 ÂUŽ lKD� cM� ‚dG�«  ôUŠ Ê« 5Š w� œôË_
 s� 60% Ê« UC¹«  UODF*«  —Uý«Ë  ÆU�UŽ 18 – 0 qOł s� œö³�« w� œôË_«Ë ‰UHÞ_«
  ôUŠ YKŁ Ê« 5Š w�  »«Ë “u9 ÒÍdNý Í« WOHOB�« WKDF�« w� XŁbŠ b� ‚dG�«  ôUŠ
 s� ‰b²	¹Ë UL� ÆÂ«uŽ« 4 – 0 qOł 5Ð U� l{—Ë ‰UHÞ_ X½U� …U�u�UÐ XN²½« w²�« ‚dG�«
 —UÞ« w� XŁbŠ b� …U�u�UÐ XN²½« w²�« ‚dG�«  ôUŠ s� 41% w�«uŠ Ê« UC¹«  UODF*«
 lL²−*«  s� 40.5%  Ë  ÍœuNO�«  lL²−*«  s� «u½U�  ‚dG�«  U¹U×{ s� 51%  Ê«Ë  ‰eM*«

 ÆV½Ułô« ‰ULF�«Ë 5×zU	�« q¦� Èdš« dÞ√ s� w�U³�«Ë wÐdF�«
 WŠU³	�« rÝu� ÕU²²�« l� U¹uMÝ “ÂdODÐ” W	ÝR� U¼dAMð w²�« ÊU�ô«  ULOKFð sŽË

∫ wK¹ U� Ã—b½ ‚dG�«  ôUŠ ÀËbŠ UFM� œö³�« w�
 WUš  ¨r¼ô« q�UF�« w¼ ÁUO*« qš«œ r¼œôË«Ë rN�UHÞ_ 5G�U³�«Ë q¼ú� WLz«b�« W³�«d*«
 WKOÞ rN²³�«d� Vłu²¹ «c� WŠU³	�« ÊËbO−¹ ô ‰UHÞ«Ë œôË« sŽ—Ëb¹ Y¹b(« ÊU� «–«
 vKŽ m�U³�«  h
A�« Ë«  q¼ô« bŠ« ÊuJ¹ Ê« Í« øøø «cNÐ bBI½ «–U� Æ¡U*«  qš«œ ÀuJ*«
 Ë« g¹uAð ‰«uŽ Í« ÊËœ tM� È√d� vKŽË ¡U*« qš«œ bł«u²*« b�u�« Ë« qHD�« s� WÐdI�

 ÆnðUN�UÐ Àb×²�«Ë ‰UGA½ô« Ë« V²J�« …¡«d� Ë« WŠU³	�« WÝ—U2 q¦� ‰UGA½«
‚dG�«  ôUŠ lM1 Ê« t½Uý s� qHD�« …—b� V	×Ð  «uMÝ 4 qOł s� WŠU³	�« rOKFð
 ŸUOB½ô«Ë  cIM�  œułuÐ  jI�  „d³�«Ë  d×³�«  w�  WŠU³	�«  U??½œôË«Ë  UM�UHÞ«  ”—U1  Ê«
 ¡UN²½ô« bFÐ WŠU³	�« W�dÐ qš«œ s� ÁUO*« ⁄«d�« «bł rN*« sL� ‰eM*« w� U�« tðULOKF²�

 Æ¡UN²½ô« bFÐ ÂUL×²Ýô« ÷uŠË« ÁUO*« XAÞ ⁄«d�« Ë« WŠU³	�« s�
 sL� ‰e??M??*« w??� W??�d??Ð b??łu??¹ ÊU???� U??� «–«
 d²�  1.20  ‰u??D??Ð  —«b???ł V??O??�d??ð  q??C??H??*«
 »UÐ Ë« d2 VO�dðË UN	H½ W�d³�« jO×¹
 ‰ušb� UFM� rJ×� qJAÐ t�öž« ÊUJ�ùUÐ
  U??ý«u??D??�«  ‰U??L??F??²??ÝU??Ð  v??u??¹  œôËô«
 sJ1 ô t???½«  ô«  w???zU???*«  q??−??F??�«Ë W??O??zU??*«
 W³�«dLK�  q¹b³�   «Ëœô«  Ác¼  l�  q�UF²�«

Æq¼ú� WLz«b�« WI�«d*«Ë

∫Ê«dJÝ ÍdO� l� …d{U×� w� wI²K½
…dUM�«  u×HÞ wŠ«—e� Ÿd� w� åÕU−M�« WJFJ� WHËò 

qÐUI� ÊËœË „uM³�« lOLł szUÐe� WBB
� …d{U;«
  UÞUA½ rOEMð tML{ r²¹ Íc�« å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò wFL²−*« ŸËdA*« —UÞ≈ w� 
 w� bIF²Ý ¨œö³�« ¡U×½√ w� WHK²
*« ŸËdH�« w� lL²−*« W�b) ¡«dŁ≈  «d{U×�Ë WF²2
 WHËò Ê«dJÝ ÍdO� l� …d{U×� ¨25Ø07Ø2016  o�«u*«  5MŁô«  Âu¹ ¨…dUM�«  Ÿd�
 ÂbI²Ý  ¨ÍdO¼ULłË  Íœd??�  qJAÐ  W¹dAÐ  WOLMð  WÐ—b�  ¨Ê«dJÝ  ÍdO�  ÆåÕU−M�«  WJFJ�
 WJFJ� WÐuKD*« …dAF�«  U³�d*« sŽ Àb×²²ÝË ¨ÕU−M�« dÝ ‰uŠ « ÎœUý—≈ …d{U;« w�
 ¨W½Ëd� ¨Â«e²�« ¨ UF�uð ¨©qLŽ® qF� ¨»UFO²Ý« ¨©…—UN�® W�dF� ¨…u� ¨l�«œ ∫w¼Ë ÕU−M�«
 5M¹d9 l� ÕU−M�« WJF� œ«bŽ≈ WOHO� vKŽ UNðd{U×� w� ÍdO� e�d²ÝË Æ◊U³C½« ¨d³
 ÂUI²Ý å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò WO�UF� Ê√  v�«  …—U??ýù«  —b& ÆWO�uO�«  UMðUOŠ s�
 dH� ¨…dUM�« ∫wÐdF�« jÝu�« w� ŸËd� UNMOÐ s� ¨œö³�« ¡U×½√ w� U ÎŽd� 23 w� WM	�« Ác¼
 lOD²	¹ ¨WF²2Ë WIÒOý  «¡UIK� ÊUJ� v�« ŸËdH�« Ác¼ ‰ Òu×²ð YOŠ ¨r×H�« Â√Ë nOÝU¹
  «d{U;«Ë  UO�UFH�« Ê√ U ÎLKŽ ¨t�UL²¼« dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√ …d{U×� UNO� b−¹ Ê√ h
ý q�
 lOLł szUÐe� WŠu²H� w¼Ë ¨ u×HÞ wŠ«—e� pM³� lÐU²�«  X½d²½ù« l�u� w� …—uAM�
  UO�UFHK� qO−	²�« ÈuÝ W�—UA*«Ë —uC(« w� 5³ž«d�« vKŽ U�Ë ÆqÐUI� ÊËœ ¨„uM³�«
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 ÆnðUN�« d³Ž Ë√ pM³�UÐ ’U)« X½d²½ù«

 ÍdO�  l??�  …d{U×LK�  qO−	²K�  r??�u??Žb??½  ¨t??O??K??ŽË
 o???�«u???*« 5???M???Łô« Âu????¹ …d???U???M???�« Ÿd????� w???� Ê«d???J???Ý
 Î¡U	�  nBM�«Ë  WFÐU	�«  WŽU	�«  ¨25Ø07Ø2016
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œö³�« Ã—Uš `HB²K� qC�_«Ë ÀbŠ_« q(« rJ� ÂbIð dMð—UÐ
 qLAð ¨œö³�« Ã—U) WÒOzUM¦²Ý« W�“— oKDð dMð—UÐ
 ¨„u³	O� ∫WKCH*« rJðUIO³Dð w� œËb×� dOž `HBð

ÆÂ«d−²	½ô«Ë  UAð »UMÝ ¨e¹Ë ¨»« fð«Ë
 ¨ UIO³D²�«  ÁcN�  œËb??;«  dOž  `HB²K�  W�U{ùUÐ
 U−Oł 6  r−×Ð `HBð WO½UJ�«  UC¹√  W�“d�«  qLAð
ÆÃÆ‘ 199 W�“d�« dFÝ ÆÈdš_«  ôULF²Ýô« qJ�

 nOB�  …e??O??2  WKLŠ  Âu??O??�«  d??M??ð—U??Ð  W??�d??ý  XIKÞ√
 W�dA�«  szUÐe�  `O²ð  `HBð  W??�“—  qLAðË  2016

 …b¹dH�«  UE×K�UÐ ¡U�b_«Ë WKzUF�« W�—UA� ¨X�u�« ‰«uÞ rNLN¹ U� q� l� q«u²�«
 W�dý  s�  `HB²�«  W??�“—  ÂÒbIð  Æœö³�«  Ã—U??š  r¼bł«uð  ‰öš  b¹bł  q�  vKŽ  Ÿö??Þô«Ë
 œö³�«  Ã—Uš  `HB²�«  VŽUB�  W�UJ�  ÎôuKŠ  ¨Always On  rÝ«  qL%  w²�«Ë  ¨dMð—UÐ
 UL� ÎU�U9 ¨b¹b% Í√ ÊËœ wŽUL²łô« q«u²�«   UJ³ý `HBð WO½UJ�≈  szUÐeK� `O²ðË
 UL�  ¨WO½U−�  WiFi   UJ³ý  sŽ  Y×³K�  WłU(«  s�  rNOHFðË  ¨œö??³??�«  q??š«œ  d??�_«  u¼
 `HBð W�“d�«  qLAð Æ·u
ð Ë√  œœdð Í√  ÊËœ „u³	OH�«  WJ³A� rKO�  l�— s� rNMJ9
  UAð »UMÝ ¨e¹Ë ¨»« fð«Ë ¨„u³	O� q¦� «—UA²½« d¦�_«  UIO³D²�« w� œËb×� dOž
 ¨WKOL'«  rNðUE(Ë  rNÐ—U&  W�—UA�  WO½UJ�«  5�b
²	LK�  `O²¹  U2  ≠Â«d−²	½ô«Ë
 oO³Dð  Â«b
²Ý«  ¨»«  fð«u�«  d³Ž  WOðu   UŁœU×�  ¡«d??ł«  ¨WOBM�«  qzUÝd�«  ‰U??Ý—«
 ÆwŽUL²łô« q«u²�«  UJ³ý vKŽ rNLN¹ U� q� WFÐU²�Ë —u l�— ¨dH	�« ‰öš e¹u�«
 U2  U�«b
²Ýô« w�U³� U−Oł 6  r−×Ð `HBð UC¹√ W�“d�« qLAð ¨p�– v�« W�U{ùUÐ
 mK³¹ Æœö³�« qš«œ ‰U(« u¼ UL� U�U9 X½d²½ô« WJ³ý `HBð s� l²L²�« s� szUÐe�« sJ1
 s� Âu¹ 21 …b* UN�uFH� Íd	¹Ë ÃÆ‘ 199 ÂuO�« UN�öÞ« - w²�« `HB²�« W�“— dFÝ
 UO�dð p�– w� U0 r�UF�« ‰uŠ W�Ëœ 40 s� d¦�√ w� UN�«b
²Ý« sJ1Ë ÂULC½ô« a¹—Uð
 oO³Dð  WDÝ«uÐ  ¨X½d²½ô«  vKŽ  W�dA�«  l�u�  d³Ž  WKL×K�  ÂULC½ô«  sJ1   Æ ÊU½uO�«Ë
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