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لقد توّج اإلعالن عن اّتفاق املصاحلة التركية اإلسرائيلية 
خمس  من  ألكثر  استمرت  متواصلة  جهود  مسيرة 
هذه  في  اإلسرائيلية  احلكومة  ممثل  وصفها  سنوات 
احملادثات يوسي تشخنوفر بكونها جتربة الفتة وهاّمة، 
في حني أّكد على أّن نظيره التركي تصرّف طيلة هذه 
الّسنني بحزم ومهنّية، ولكن بإيجابية ظاهرة صوحبت 
دوًما بإرادة لتذليل جميع العثرات التي كانت جتابه 
الوفدين. وأّكد املفاوض اإلسرائيلي أّن الطرفني سعيا 
بإصرار نحو ما توّصال إليه، فمنذ البداية لم يكن في 
حسابيهما الفشل، ولذلك فلقد عمال من أجل الّنجاح 
كمندوبني لدولتني حليفتني حتّتم عليهما مصاحلهما 
االستراتيجّية إنهاء ما بينهما من خالفات  والعمل 
املشترك في عّدة ميادين، وعلى أكثر من جبهة، ومن 

أجل عّدة أهداف مشتركة.
وسيغفلونها  الّتفاصيل  هذه  عن  سيمرّون  كثيرون 
عمًدا، وبعضهم سيصّلي أال تقرأها العامة وأال تقع 
عليها أعني النقاد واملتابعني، ألنها تخبئ في ثناياها 
بذور احلقيقة، وتتستر على حلاء الِعبر، أو رمبا على 
روائح العهر الّسياسي وعفونة دهاليزه؛ فاليوم نعرف 
أن تركيا التي كان القائمون على نظام احلكم فيها 
وأوّلهم رئيس حكومتها رجب طيب أردوغان يعلنون، 
تصبح  أن  بعد  إال  يناموا  لن  أّنهم  ومساء،  صباح 
يرتقون  ا  عملًي كانوا  وجع،  وبال  حصار  بال  حرّة  غزة 
في اخلفاء أثواب البهجة والفرح ليالقوا بها صباحا 
أوسطهم  شرق  شمس  إسرائيل،  وبينهم  حلفاءهم، 
مطابخ  في  تقّطع  أواصــره  ــت  زال ما  ــذي  وال اجلديد، 
املستكَفر،  والغرب  املجاهد  الشرق  من  السياسّيني، 
وتطهى على نار حطبها يهوي في قاصيون، ونارها 
تشرب غازًا يسيل من حقول ”لفياتان“ ونفط إخوانه 

املمتّدة على سواحل بحور الشرق امللتهبة.
وأن  ــوهــم،  ال على  يحيا  أن  الــّشــرق  هــذا  يحب   كم 
فلتركيا  والكذب.  والتدليس  الهزائم  مباء  يغتسل 
مصالح سياسّية واقتصادّية ُعليا وحّكامها يعملون، 
وفق رؤاهم وعقائدهم، من أجل صونها والدفاع عنها، 
والتنمية  العدالة  حــزب  ــادة  ق ا  عملًي دفــع  ما  وهــذا 
التركي، ملجالسة حّكام إسرائيل في الستر املكشوف 
والتفتيش عن طريق اخلالص. أما الغريب املستهجن 
فيبقى في مواقف وسلوكّيات بعض قادة اجلماهير 
ّية في إسرائيل الذين درجوا على مغازلة أردوغان  العرب
ورفاقه في احلزب والنظام، وكالوا فيهم املديح مبماألة 
سلطان  مقر  إلى  احلجيج  ــرّروا  ق وآخــرون  مستهجنة، 
أن  تركيا  ومــن  منه  مؤملني  ليبايعوه  العثمانيني 
تقود العالم اإلسالمي في وجه الذين يهّددون املسجد 

األقصى.
أيلول  ففي  الثمن؟  سيدفع  ومــن  َمــن  يحاسب  من 
بزيارة  املشتركة  القائمة  من  نوّاب  أربعة  قام  املنصرم 
أردوغــان، وذلك من  الرئيس  فيها  التقوا  تركيا  إلى 
أجل جتنيده للدفاع عن املسجد األقصى. شارك في 
أبو عرار، أحمد  الوفد كل من: جمال زحالقة، طلب 
عايدة  اعتذرت  بينما  السعدي،  وأسامه  الطيبي 
وموقف  موقفها  معّللة  إليهم  انضمامها  عن  توما 
جبهتها الدميقراطية بضلوع قادة تركيا في حتالفات 
وسلبّية  كريهة  سياسات  وممارسة  مشبوهة  عسكرّية 

من  ارتياحه  عن  الوفد  عّبر  منطقتنا.  في  خاصة 
نتائج تلك الزيارة، ال سيما بعد أن خاطبوا أردوغان 
”نخاطبك  وقالوا:  اخلضراء  وآمالهم  مبقامه  يليق  مبا 
بفضل  وأنتم  العثمانيني،  كقائد  الرئيس  سيادة  يا 
البيضاء  األيادي  لكم  كانت  الذين  العثمانيون  الله 
نرى  نحن  ولذلك  األقصى..  واملسجد  فلسطني  على 
من  عوًنا  تركيا  في  ترى  وفلسطني  القدس  بالد  أن 
املستوطنني  ومن  االحتالل  من  ًيا  نهائ التخّلص  أجل 
ومن اإلرهاب الذي يحيط باملسجد األقصى“؛ هكذا 
قبل أقل من عام يخاطب وفد من أعضاء الكنيست 
العرب، الرئيس التركي كقائد مفدى للعالم اإلسالمي، 
واليوم نصحو لنقرأ ونسمع ما يقوله بنيامني نتنياهو 
وتركيا  إسرائيل  أّن  األشهاد  رؤوس  على  يعلن  وهو 
هما دولتان عظيمتان، وقطع العالقات بينهما وعدم 
التعاون املشترك قد أضّر مبصاحلهما احليوية، ويعدد 
 - التركي  االتفاق  بنود  جميع  العالم  مسامع  على 
البحري  احلصار  سيبقى  مبوجبه  والــذي  اإلسرائيلي، 
فجميع  قدمه:  على  والــقــدمي  مضروًبا،  ــزّة  غ على 
ّية التي توافق إسرائيل  البضائع واملساعدات اإلنسان
أشدود  ميناء  في  أوًال  ستحط  لغزة  إدخالها  على 
اإلسرائيلي ومنه تنقل، بعد فحصها أمنًيا، إلى غزة 

احملاصرة. ما أجمل النسيان ما أقبح التناسي.
و“املخفي أعظم“، قالت العرب. فمن يقرأ بنود االتفاق 
املعلنة يتوّصل إلى أّن هذا االتفاق يشّكل ضربًة قوية 
يكرس  عملًيا  وهو  الفلسطيني،  الوطني  للمشروع 
أنه  أكثر  واملوجع  احملتلة،  والضّفة  غزة  بني  االنشقاق 
يتم  مبباركة ذوي القربى وبصفقة مع إسرائيل تعامل 
الفلسطيني  عمقها  عن  منفصل  كإقليم  غزة  فيها 
والوالة  الرعاة  رحمة  سيعيش حتت  منقوص  وككيان 
استشعروا  حماس  قادة  أن  الواضح  من  والّسالطني. 
صمتهم  يفسر  ما  هذا  ورمبا  وتبعاتها،  الضربة  وقع 
من  أول  فهم  جرى،  ما  على  تعقيبهم  وعدم  املطبق 
كانوا  مبا  مقارنة  التركي  املوقف  وكنه  أبعاد  ــدرك  ي
موعودين به، أو ما كانوا يسمعونه على األقل. أّما 
املخفي هو ما ”يتوخاه“ أردوغان من قادة حماس في 
عليه  توافق  ما  يقبلوا  أن  وتوقعه  املنظور  املستقبل 
نتنياهو  تصريح  من  يّتضح  ما  خاصة  إسرائيل  مع 
حول تعهد تركيا مبنع أي نشاط إرهابي أو عسكري 
من قبل حماس ضّد إسرائيل من األراضي التركية. 
نعم لقد قالوا من األراضي التركية لكن املخفي قد 
يكون أعظم، فمنذ متى نشطت حماس في مقاومتها 

الفعلّية لالحتالل اإلسرائيلي من األراضي التركية؟
 

  Ãd��« fFð√ U� ”dH�« qLł√ U� ™™
لم ينفرد وفد النوّاب العرب في الّتعبير عن عشقهم 
فلقد  أردوغــــان،  ورئيسها  تركيا  ــدور  ب وافتتانهم 
كانت  أخرى  فلسطينّية  جماهيرّية  قيادات  سبقتهم 
ُعرف  التي  ّية  الشمال اإلسالمّية  احلركة  أبرزها  من 
التنمية  حــزب  ــادة  ق مع  املمّيزة  بعالقاتهم  قادتها 
والعدالة التركي وخاصة مع الرئيس أردوغان؛  فقبل 
بضعة أشهر (20/11/2015) أعلن نائب رئيس 
شارك  والذي  خطيب  كمال  الشيخ  اإلسالمّية  احلركة 
قضّية  ”أن  أردوغان:  الرئيس  والدة  بجنازة  ا  شخصًي

فهي  ّية  عرب وال  فلسطينّية  قضّية  ليست  القدس 
قضّية إسالمّية ونصرتها واجبة على جميع املسلمني 
على  دورًا مشكورًا  لعبت  التي  تركيا  ومن ضمنهم 
وبوضوح  ببساطة  هكذا  واألقصى“.  القدس  صعيد 
نشر على لسان الشيخ، ولم تكن هذه املرّة الوحيدة. 
فجاء االتفاق التركي - اإلسرائيلي ومحا، في الواقع، 
أشادت  أخرى  قيادات  ولسان  لسانه  على  قيل  ما 
إنهاء  ــي  ف منها  املأمولة  والتوقعات  تركيا  ــدور  ب
االحتالل اإلسرائيلي، وأحال االّتفاق ذاك التعويل إلى 
هباء منثور؛ فتركيا تتعّهد بأّال تالحق جنود إسرائيل 
أن  تتعّهد  وتركيا  اجلنائية،  احملاكم  في  وضباطها 
تساعد إسرائيل على االنضمام  للمؤّسسات واحملافل 
ّية، وأن تتوّقف عن معارضتها لذلك، وقد بدأت  الّدول
االتفاق  عــن  اإلعـــالن  بعد  مباشرًة  وعــدهــا  بتنفيذ 
املشترك، وتركيا تتعهد أن تتعاون مع إسرائيل على 
تسويقها للغاز املكتشف في حقل ”لفيتان“ وغيره، 
وتركيا ستنسق مع إسرائيل وغيرها من دول العالم 
وأنظمة املنطقة في القضايا األمنّية احلارقة املتفاعلة 

في منطقتنا وعلى حدودها من كّل اجلهات. 
لم نسمع منكم صوًتا وال حتى تنهيدة، بعد مصاحلة 
تقول  النوّاب  حضرات  ويا  قادة  يا  فتركيا  البلدين. 
لكم بالتركي ”املشبرح“ وعلى مسامع جميع ”األخوة 
العرب“: فلسطني يوك، إسرائيل يس وتركيا وبس. 

وأنتم ماذا تقولون؟!! 
يحني  عندما  سيتبعها،  براعم  الّتفاصيل  وتبقى 
القطاف، الثمر واخليبة والسهر، وللبياض مدى واحد 
فلسطني  في  تكن  لم  تركيا  فأيدي  ــد،  واح وشكل 
مرعوبة  كغزالة  تنتفض  لم  وتركيا  بيضاء،  وشرقنا 
حني أحرقوا منبر صالح الدين واجلامع األقصى، وتركيا 
من  تؤتى  كانت  حني  القدس  نواطير  نام  كما  نامت 

مواجعها في كل يوم وليلة.
مع هذا ال شأن لي عند تركيا فلقد كانت وما زالت 
ومن  ــدول  ال باقي  مثل  مصاحلها  وراء  تسعى  ــة  دول
أجلها تصاحلت اليوم مع إسرائيل التي ما زالت حتتل 
عتبي  لكن  غــزة،  وحتاصر  والقدس  الغربية  الضفة 

ّية املواطنني في  على من يبيعنا، نحن اجلماهير العرب
إسرائيل، السراب ويحاصرنا مبعسول الكالم، ويؤملنا 
أن  بالفلسطينّيني  يهيب  من  وعلى  الدعاء،  بحلو 
منح  بعدما  السياسي  بثقلها  تركيا  دفع  ”ينتظروا 
ألن  االحتالل،  جلم  أجل  من  بقيادتها  ثقته  الشعب 
ا وقيادة أحق باملسجد األقصى وتربطهم  تركيا شعًب
القدس، وال بد أن يترجم إلى  عالقة تاريخّية مبدينة 

سلوك واضح تفهمه إسرائيل جيًدا».
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كم قلنا إّن األقصى لن يتحرّر إّال إذا حترّرت املدينة 
قضية  عرب  يا  فالقدس  وحواريها،  روابيها  بجميع 
فلسطينّية شاملة، وهي ليست فقط قضّية إسالمّية، 
جتعلوها  فال  النهايات،  وسيدة  البدايات  أم  وهــي 
وتنتظر  السلطان  حضن  في  تتكوّر  عــذراء  عروًسا 
البكاء  معنى  عّلمتنا  مرمياتها  دموع  والنصر.  فتحه 
وعبوًسا،  أجهَم  ينبلج  حني  الصبح  افتضاض  عند 
وغبار أزقتها يخبئ سحر الفجر: ال يستورد التحرّر 

ولن تكون احلرّية إّال بلدّية وطنّية أصيلة.
ـ48 مختلفة. فقلوبنا  وتبقى قّصتنا، نحن جماهير ال
رباطنا  لكن  ــدس،  ــق وال فلسطني  ــل  أج مــن  تنبض 
والكرمل  اجلليل  في  كانا،  كما  سيبقيان  وارتباطنا 
في  ال  ــر  آخ وطــن  لنا  يكون  ــن  ول والنقب،  واملثلث 

اآلستانة وال في واشنطن وال حتى في موسكو.
كم من حجيج عقبه هجيج. صمتهم هناك في غزة 
ال  لكّنني  وَدينهم،  همهم  سيبقى  واخلليل  ونابلس 
احلج  مواسم  في  شاركوا  الذين  أولئك  صمت  أفهم 
الذين وقفوا على جانب  إلى تركيا وقادتها، وأولئك 
املسيرة، وتصرّفوا كطيور ”هزاز الذنب“. فهل من أحد 
إسرائيل  في  ّية  العرب اجلماهير  كانت  كيف  يفهمنا 
مدائحكم  ومن  أنقرة  إلى  زياراتكم  من  ستستفيد 
لرئيس حكومتها أردوغان؟ أوليس من حّقنا أن نعرف 
اّتفاقها  إعالن  بعد  وحكومتها  تركيا  من  مواقفكم 
وَمن  جميعهم  سيحاسب  َمن  إسرائيل.  حكومة  مع 

سيدفع الّثمن؟!
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تلّقى مراقبو الّشرطة ورجال من حرس احلدود كانوا 
بالًغا عن  الهدار في حيفا،  يجولون شوارع حّي 
الثالثينّيات من عمره،  وجود مشتبه عربّي في 
مثير  بشكل  ويتعّقب  الهدار  حّي  في  يتجّول 
متدّينني  ــاًال  رج  – االّدعـــاء  حسب   – للّشبهات 

(حريدمي) في احلّي.
وقد استطاع رجال الّشرطة من إلقاء القبض على 
املشتبه به، خالل تعّقبه أثر رجل متدّين في أحد 

شوارع الهدار.
تفتيش  بإجراء  الّشرطة  رجــال  قــام  الفور  وعلى 
جسم   حوزته  في  فوجدوا  ــه،  ب للمشتبه  شامل 

شبيه مبسّدد. 
واحلديث يدور عن مجرّد جسم على شكل مسّدس، 

التحقيقات  ووفــق  كسالح.  استخدامه  ميكن  ال 
الفلسطينّي  الّشاب  أّن  يستدّل  للّشرطة  ّية  األول
يتصرّف بشكل مفاجئ وغريب ومثير للّشبهات.

واصطحابه  الفلسطينّي  الّشاب  اعتقال  ّمت  وقد 
الّتحقيق  الستكمال  حيفا،  في  الّشرطة  ملركز 

ىوالوقوف على حيثّيات احلادث. 

°œu N O 
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ّمت الّتصويت، في جلسة البلدّية األخيرة، على قرار 
يقضي برفع ضريبة الّسكن (”أرنونا“) للعام القادم 
لألسف،  املُلفت،  ومن   .1.77% بنسبة   (2017)
أسعد  سهيل  د.  ”اجلبهة“،  عن  البلدّية  عضوَي  أّن 
القرار،  جانب  ــى  إل صوّتا  زعبي،   – عابدي  وعرين 
بينما تغّيب عن اجللسة عضو البلدية جمال خميس 

(”التجّمع“).
وقد علمنا من مصادر مّطلعة وموثوق منها أّن امتناع 
كتلة ”اجلبهة“ عن الّتصويت، أو الّتصويت ضّد قرار 
كتلة  خــروج  ألى  حتًما،  سيودي،  كان  األرنونا،  رفع 
”اجلبهة“ من االئتالف البلدّي، فجاء تصويت عضوَي 
للعام  األرنونا  ضريبة  برفع  القرار  جانب  إلى  الكتلة 

القادم.
وبدورنا توّجهنا إلى كتلة ”اجلبهة“ في املجلس البلدّي 
لالستفسار عن الّسبب الفعلّي من وراء الّتصويت إلى 
جانب رفع/زيادة ضريبة الّسكن (”أرنونا“)، حيث إّن 
الّتصويت على مثل هذا القرار لسبب ضمان البقاء 

في االئتالف البلدّي فقط، هو أمر ُمسَتجهن.  
 …—«“Ë s� ¡Uł wÝUÝ_« l�Òd�« ∫åWN³'«ò ™   
 W³¹d{  …œU??¹e??�  ÊU??�  X¹uBÒ²�«Ë  Ẅ?? ÒO?? K??š« Òb??�«
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وقد جاءنا تعقيب كتلة ”اجلبهة“ في املجلس 
ضريبة  رفــع  إّن  الّتالي:  الّنحو  على  البلدّي 
بناًء  جاء   ،1.77% بنسبة  ”أرنونا“  الّسكن 
على قرارات وزارة الّداخلّية، والتي تسري على 
البالد،  في  احمللّية  واملجالس  البلدّيات  جميع 
والتي ميكن حملاسب البلدّية تفعيلها حّتى دون 
أي  هناك  وليس  البلدّي.  املجلس  في  إقرارها 
رفع من البلدّية نفسها، فضًال عن نسبة وزارة 

الداخلّية (1.77%).
الّضريبة  ــادة  زي على  كــان  ــاس  األس الّتصويت 
مصانع  سّيما  ال  الكبيرة،  الّصناعات  على 
تسّبب  والتي  حيفا  خليج  في  الكيماوّيات 

ا. ّيً التلوّث، وهذا أمر ال نعارضه مبدئ
وتابعت ”اجلبهة“: لقد ساعدنا في الّسنوات الّثالث 
األخيرة مئات العائالت املستحّقة في تخفيض ضريبة 

الّسكن، بحسب الوضع االجتماعّي - االقتصادّي أو 
مبئات  ديون  تخفيض  ّمت  العائلّي، حيث  أو  الصحّي 

ألوف الّشواقل وتسوية وتقسيط ديون أخرى. 
وفي نهاية الّتعقيب، أّكدت كتلة ”اجلبهة“ أّنها تدعو 

من  واالستفادة  حقوقهم  لتحصيل  حيفا  في  أهلنا 
الّتخفيضات،  جلنة  في  أسعد  سهيل  الّدكتور  وجود 

وعرين عابدي - زعبي في جلنة الرّفاه.
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“UHOŠ” qÝ«d*
ا على الّتوصيات التي رفعتها جلنة شوشاني لوزير  رّدً
األسبوع  بداية  نشرها،  ّمت  والتي  والتعليم،  التربية 
األخير، نتيجة لضغوطات من الرّابطة القطرّية لألهالي 
في املدارس األهلّية/الكنسّية وتوّجه مكتب احملامني 
والّتعليم للحصول  الّتربية  لوزارة  ”جمال - خورّية“ 
القطرّية  الرّابطة  أصــدرت  الّتقرير،  من  نسخة  على 
ُمفّصًال  رًدا  األهلّية/الكنسّية  املــدارس  في  لألهالي 
الّتوصيات  من  موقفها  شمل  شوشاني  تقرير  على 
ومن تطوّرات األوضاع بشكل عاّم في املدارس األهلّية 

الكنسّية. 
”—«b*« W Ò¹u ÔNÐ ÒfLK� ô ™™

في رّدها على توصية جلنة شوشاني املركزّية واملتعّلقة 
ّية من الّصف األّول  بانضمام املدارس الكنسّية االبتدائ
الرّسمي،  الّتعليم  جهاز  إلى  الّتاسع  الّصف  لغاية 
هي  ومدارسها  وأديرتها  الكنائس  بأّن  الرّابطة  تؤّكد 
مؤّسسات خاّصة بالكنيسة وال يحّق ألّي جهة خارجّية 
وماهّيتها.  رسالتها،  لنفسها،  تعريفها  في  التدّخل 
ار  التّي تعريف  في  الفصل  القرار  ــرة  واألدي للكنائس 
التعليمي الذي يالئمها، وقد أبدت موقفها الرّافض 

ار الرّسمي بشكل قاطع.  لالنضمام إلى التّي
حتّذر الرّابطة كاّفة األطراف املعنّية بدوام هذه املدارس من 
محاوالت الوزارة ممارسة الّضغط االقتصادي، املناورات، 
إلى  وتدعو  املستحّقة،  املبالغ  حتويل  في  واملماطلة 

الّتفكير خارج الّصندوق باختيار آلّيات عمل جديدة 
ّية الوزارة. ال تكون كّلها منوطة بحسن ن

ّية في حتديد  في املقابل، تؤّكد الرّابطة بأّن االستقالل
أن  األشكال  من  شكل  ــأّي  ب تعني  ال  ــدارس  امل هوّية 
في  واحملاسبة  املُساَءلة  نطاق  خــارج  ــدارس  امل تكون 

جميع اجلوانب املتعّلقة بالّنشاط الّتربوي والّتعليمي 
من  ــوَّل  ُمت عاّمة  هيئات  املــدارس  هذه  وكون  واإلداري. 
الّشفافية  العام ومن دفعات األهالي، فإّن مبدأ  املال 
املدارس  الّتشديد على  للمدارس، مع  ّية واإلدارّية  املال
االستهتار  ميكن  ال  مبدأ  هو  الكنائس،  وليس  فقط 

∫W ÒO�MJ�«ØWÒOK¼_« ”—«b*« w� w�U¼ú� W¹dDI�« WDÐ«d�«
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به لضمان وجود هذه املؤّسسات الّتربوّية كمؤّسسات 
قوّية ومتينة.

q¹uL Ò²�« W ÒO�¬ w� b¹bł ô ™™
أّما فيما يتعّلق بتمويل املدارس واآللّيات التنفيذّية 
ذات الّصلة، فقد أوصت الّلجنة بتمويل املدارس التي 
املئوّية  بالنسبة  الّدولة  بشروط  تلتزم 
القانون،  بها  يسمح  التي  القصوى 
التفسير  ــي  وف  .75% بنسبة  أّي 
ـــدارس  امل أّن  ــة جـــاء  الــتــوصــي ــهــذه  ل
األهلّية/الكنسّية تستحّق كامل هذا 

الّتمويل اللتزامها بقوانني الوزارة. 
بأّنه  الرّابطة  ترى  الّسياق  هذا  وفي 
إشفاء  خّطة  على  للعمل  األوان  آن 
ــة  أزم تتفاقم  ال  ــى  حــّت ــتــصــادي  اق
الّتمويل أكثر فأكثر. إذ، كما يبدو، 
 75% فوق  ما  الّتمويل  نسبة  رفع 
ليس مبتناول اليد في املدى القريب، 
إيجاد حلول  إلى  املدارس  ّمما يضطّر 

بإطار الّتمويل احلالي.
املطلوب من خّطة اإلشفاء االقتصادّي أن تبّت باألمور 

الّتالية:
ا  ّيً حال املستحّقة  املبالغ  حتصيل  على  العمل   (1
أّن  ُيخفى  ال  كاملًة.  احمللّية  والّسلطات  ــوزارة  ال من 
مستحّقات  كّل  ر  ــرّ مت ال  ــوزارة  وال احمللّية  الّسلطات 
املدارس إّال مبالحقتها وممارسة الّضغط من قبل إدارات 
املدارس وجلان األهالي ونوّاب الكنيست بشكل دائم. 
لكن في غياب جلان أهاٍل اليوم، تبقى اإلدارة وحيدة 
في مواجهة هذه القضايا، عالوًة على القضايا األخرى 
املِلّحة في إطار عملها، ّمما قد يؤّدي إلى عدم حتصيل 

املبالغ بكاملها.
2) تنظيم دفعات األهالي مع شفافية في حتديدها 
أنواع  ثالثة  إلى  األهــل  دفعات  ُتقسم  إذ  وصرفها. 
مختلفة من الّدفعات، كلٌّ منها يخّصص لتكاليف 
تكاليف  تغطية   بينها:  اخللط  يتّم  وال  معّينة 
احلصص الّتعليمّية اإللزامّية غير املدفوعة من قبل 
الوزارة، تكاليف إدارّية غير مباشرة كتكاليف أجور 
إضافّية.  تعليمّية  برامج  وتكاليف  اإلداري،  الّطاقم 
ألنواع  وتقسيمها  األقساط  تنظيم  األمر،  نهاية  في 
البنود  إلى  ويشير  الّصرف،  عملّية  ينّظم  مختلفة 

التي تسّبب العجز املالي. 
تعاون  ضمان  طريق  عن  اجلباية  مستوى  رفــع   (3
أّن  ُيخفى  ال  للجباية.  ّية  قانون طرق  وإيجاد  األهل 
األهالي  من  ملموًسا  عدًدا  جعل  قد  الشفافية  عدم 
الشفافية  أّن  ــرى  ن ولذلك  احتجاًجا،  الدفع  يرفض 
مستوى  رفع  في  سيساهم  حتًما  األقساط  وتنظيم 
اجلباية وضمان تعاون األهل. كذلك تساهم الّشفافية 
حال  في  إذ  األقساط،  جلباية  قانونّية  طرق  بإيجاد 
حتصيلها  عن  عاجزة  ــدارس  امل تبقى  اليوم  نقصها 

بشكل قانونّي.
4) جرد تكلفة الّتنزيالت التي ُتعطى للعائالت ذات 
اإلمكانّيات احملدودة والبحث عن طرق بديلة لتوفير 
مبساعدة  التبرّعات  جمع  مثًال،  منها،  الّتكلفة،  هذه 

جلان األهالي. 
وإمكانّيات  ّية  احلال التكاليف  في  الّنظر  إعادة   (5
خطوات  اّتخاذ  إلى  األمر  هذا  يضطّر  قد  تخفيفها. 
إعادة  أو  ناجحة  مدرسّية  مشاريع  إلغاء  مثل  مؤملة 
الّنظر في أجور اإلدارات، ولكن ما بني هذه اخلطوات 
وانضمامها  اقتصادّيا  املدارس  انهيار  بني  وما  املؤملة 

اخلطوات  هذه  تبدو  قد  الرّسمي،  ار  التّي إلى  ُمرغمة 
أقّل مرارًة.

الّثانويات  ــات  ــّي مــيــزان ــني  ب مــا  ــام  ــّت ال الفصل   (6
وميزانّيات االبتدائّيات في املدارس التي لم يتّم فيها 

بعد هذا الفصل.
 X�O�Ë  WF�Uł  WÒO�MJ�«ØWÒOK¼_«  ”—«b*«  ™™
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شوشاني  جلنة  توصي  الّثالثة،  الّتقرير  توصية  في 
بتمويل املدارس الكنسّية من الّصف األّول إلى الّصف 
الّثاني عشر بثالث ساعات أسبوعّية إضافّية لكّل 
الّتمويل هو احلفاظ والّتأكيد على  صف. هدف هذا 
الّطابع  والدينّية وعلى  الّتاريخّية  املدارس  خصوصّية 
الّتفسير  وفي  فيها.  الّتعليمّية  للّسيرورة  اخلاص 
ــّذراع  ال تشّكل  ــدارس  امل هذه  أّن  جاء  التوصية  لهذه 
وإضفاء  تعميم  وظيفتها  وأّن  للكنيسة  التنفيذّية 
املــدارس  أّن  الّتقرير  ذكر  ذلــك،  على  ــادة  زي قيمها. 
ّية  عرب أقلّية  أقلّية»:  داخل  «أقلّية  هي  الكنسّية 
داخل أغلبّية يهودّية وأقلّية مسيحّية داخل أغلبّية 
مسلمة من العرب في إسرائيل، وبأّن هذه الّتوصية 
كفيلة بضمان احلفاظ على الّدين واملعتقدات واحلضارة 

املسيحّية في املدارس الكنسّية. 
البداية  منذ  كانت  األهلّية  املدارس  بأّن  الرّابطة  تؤّكد 
مدارس جامعة جلميع طوائف الّشعب الفلسطيني، ولم 
يتّم يوًما حتّدي طبيعة أو هوّية هذه املؤّسسات الكنسّية 
الرّابطة  تستهجن  لذلك  جهة.  أو  فئة  أّي  قبل  من 
إضافة هذه الّتوصية وهذا التمويل في حني أّنها في 
توصياتها تتجاهل احلاجة الرئيسية امللّحة، وأهّمها 
كيفّية سّد العجز املالي وضمان استمرارّية املدارس. 
 —u�_« ¡UO�Ë√ ÊU'Ë ”—«bLK� bMÝ w�U¼_« ™™
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فيها  أوصــت  والتي  ــرة،  ــي األخ الّتوصية  بخصوص 
املستويني  على  لألهالي  ممثلّية  بتفعيل  الّلجنة 
مدير  منشور  في  ورد  مبا  عمًال  والصّفي  املؤّسساتي 
عام الوزارة، والذي أّكدت فيه الّلجنة على أهمّية وجود 
قنوات تواصل متاحة وشفافة بني املدرسة وبني أهالي 
أبناَءهم  يسّجلون  اّلذين  األهالي  أّن  وذكرت  الطالب. 
دفعات  طواعية،  يتحّملون،  الكنسّية  املــدارس  في 
وهذه  الرّسمّية.  املــدارس  في  الطالب  على  تسري  ال 
األهل  مشاركة  توجب  التوصية،  على  بناًء  احلقيقة، 
بالّسيرورة الّتربوّية بشفافية تامة. الّلجنة أّكدت في 
الّتوصية بأّن إقامة جلنة أولياء في كّل مدرسة تكفل 
ت شّغل  التي  املختلفة  األمور  في  للحوار  إطار  خلق 
األهالي، وتكفل تطوير خصوصّية املدارس املسيحّية 

وصقل املعتقدات واألفكار املدرسّية اخلاّصة.
بإقامة  بالّتوصية  األهالي  رابطة  ترّحب  جهتها  من 
الوزارة.  عام  مدير  منشور  بحسب  أمور  أولياء  جلان 
بنود  على  الّتحّفظات  بعض  للمدارس  كانت   وإذا 
في هذا املنشور، ميكن لألهالي وإدارات املدارس تعديل 
هذه  تتعارض  ال  طاملا  باالّتفاق،  البنود  توضيح  أو 
األهالي  بني  املتبادل  الّتعاون  روح  مع  الّتعديالت 
واإلدارات من أجل مصلحة الّطالب الُعليا. إقامة جلان 
للّنهوض  أولياء أمور منتخبة هو أمر ضرورّي وُمِلّح 
باملدارس األهلّية وإعادة بناء الّثقة بني األهالي واإلدارات 

ملا فيه من خي  ر لطّالب وطالبات هذه املدارس. 
العاّمة  األمانة  إلى  بنداء  بيانها  الرّابطة  واختتمت 
عون  أيــادي  هي  األهالي  ــادي  «أي األهلية:  للمدارس 

ا على إنقاذ مدارسنا.» وسند. لنعمل سوّيً
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 dJA�« q¹e−Ð ÂÒbI²½ œö³�«Ë UHOŠ w� ÍœUM¼ WKzUŽ

 W¹eFÒ²�« UM� ÂÒb� s� qJ� ÊU�dF�«Ë d¹bI²�«Ë ÊUM²�ô«Ë
 WO�UG�« UM²š« Ê«bIHÐ W�œU ÒB�«
©v�UFð tK�« Ê–SÐ ¨UN� —uHG*«®

 ÍbF� ÍœUM ‰«u�
 ‰öš s� —uF ÒA�« ‚œUBÐ Ë√ s�Òb�« rÝ«d� w� W	—UA*«Ë 

ÆwHðUN�« ‰UBÒðô«
 rJO�S� UMÝuH½ w� dŁô« mKÐ√ WIO�d�« rJ²¹eF²� X½U	 bI�

Æ¡U�u�«Ë Òœu�« ‚œUBÐ ÊËdI*« dJ ÒA�« h�Uš
°¡uÝ Òq	 rJMŽ bFÐ√Ë e¹eFÐ U Î¼ËdJ� tK�« r	«—√ ô





2016 “u9 1 WFL'« 8

åUHOŠò qÝ«d*

 أحرز طالب معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون»)، احليفاوي 
أحمد زيد عّباسي، وهو جنل البروفيسور زيد عّباسي، مرتبة 
ثالثة  في  األّول  الّلقب  على  احلاصلني  بني  ــى  األول التفوّق 
مواضيع درسها في ”الّتخنيون“ دفعًة واحدة. وقد درس ثالثة 
ّية  مواضيع مجتمعة، وهي هندسة احلاسوب، الهندسة الكهربائ

والرّياضّيات.
على  حصل  ــز،  واملــتــمــّي ــوّق  املــتــف عّباسي  أحــمــد  أّن  ــر  ــذك ُي
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  رئيس  من  تفوّقه  لسبب  جائزة 
(”الّتخنيون“)، كما نال جائزة من شركة ”غوغل“ العاملّية. 

وقال عّباسي في حديث مع صحيفة «حيفا» إّنه كان بوسعه 
املواضيع  دراسة  فّضل  ولكّنه  واحد،  موضوع  بدراسة  االكتفاء 
الّثالثة مًعا ألّنه وثق بقدرته على الّنجاح فيها، وهكذا أحرز 
قصب الّسبق بني طّالب ”الّتخنيون“ لّلقب األّول البكالوريوس، 
طالب.   1900 نحو  عددهم  وبلغ  العام،  هذا  تخرّجوا  واّلذين 

وجاء معّدله في املواضيع الّثالثة 98 وهي عالمة التفوّق. 
والّثالث  الّثاني  لّلقب  تعليمه  مواصلة  ينوي  ــه  أّن وأضــاف 
املساق  وبهذا  الكهرباء،  هندسة  موضوع  في  مباشر  كمساق 

سيتمكّن من احلصول على الدّكتوراه بغضون سنتني فقط!  

V �U � ·ô¬ 210 ÃËd �
W ÒO H O ÒB �« WK D F K � UH O � w � 

åUHOŠò qÝ«d*
خرج يوم أمس 210 آالف طالب 
في املدارس احلكومّية في لواء 
ــة،  ــّي ــيــف الــّص للعطلة  حيفا 
في  طالب   10500 بضمنهم 
إلى  سُيرّفعون  األّول  الــّصــف 
 22 خرج  كما  الّثاني،  الّصف 
يدرّسون  ومعّلمة  معّلم  ألــف 
في مدارس لواء حيفا للعطلة 

الّصيفّية. 
وزارة  أّن  بالذكر  ــر  اجلــدي ومــن 
ــام  ــع ــــدأت هـــذا ال ـــارف ب ـــع امل
الصيفية  املخّيمات  مشروع 
تستوعب  ــي  ــت وال ــيــة،  املــجــان
والثاني  األول  الصفوف  طالب 

في حيفا.
املدارس  أّن  إلى  اإلشــارة  وجتدر 
األهلية في حيفا ستخرج إلى 
العطلة الصيفية في الرّابع من 

متوز، وذلك تعويًضا عن أّيام اإلضراب التي أعلنتها املدارس األهلّية/املسيحّية في 
مطلع هذا العام.

راحيل  السّيدة  تكرمي  املعارف  لوزارة  العامة  املديرة  قرّرت  فقد  آخر  صعيد  وعلى 
متوكي مديرة لواء حيفا في الوزارة، إذ منحتها  جائزة االمتياز في عملها، وتفوّقها 
العام  في  أعينها  ــوزارة نصب  ال التي وضعتها  واالجنــازات  لألهداف  في حتقيقها 

الدراسي املنصرم.  

 W� �d 	 “d 
 � w �U Ò�  b �“ b L �√
åÊu O M � Ò� �«ò w � v �Ë_« ‚ Òu H� �«

 …ezUłË “ÊuOM�Ò²�«” fOz— s� …ezUł vKŽ qB×¹ wÝUÒ³Ž ™
™ “qžuž” W�dý s� W ÒO*UŽ
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اإلنسان  حقوق  مؤّسسات  ”مساواة“  مركز  طالب 
التحرّك  اإلعالمّية  واملؤّسسات  ّية  والّدول احمللّية 
فورًا ملواجهة حملة كم األفواه التي متارسها احلكومة 

ّية.  اإلسرائيلّية ضّد املؤّسسات اإلعالمّية العرب
في  الّصحافة  نقابات  إلى  ”مساواة“  مركز  وتوّجه 
باّتخاذ موقف ضّد إغالق وسائل  إسرائيل وطالبها 

ّية وآخرها أمر إغالق تلفزيون مساواة. إعالم عرب
وفي أعقاب توّجه مرَكز ”مساواة“، أصدرت د. عنات 
بلينت من منّظمة الّصحافّيني رسالة إلى وزير األمن 
عن  الّتراجع  فيها  طالبته  أردان،  جلعاد  الداخلي 

إغالق تلفزيون مساواة.
ال  مــســاواة  تلفزيون  أداء  أّن  ــى  إل بلينت  وأشـــارت 
لدولة  تتبع  ّية  تلفزيون محّطات  عمل  عن  يختلف 
”اجلزيرة“.  أو  سي“  بي.  ”بي.  ـ  ال ومنها  أجنبّية، 
التي  اإلنتاج  لشركات  التعرّض  بلينت  واعتبرت 
الّتعبير،  حلرّية  منافية  مساواة  تلفزيون  مع  تعمل 
الّتعبير  ــة  حــرّي مــع  التعامل  ميكن  ”ال  وأضــافــت 
ملواطنني وصحافّيني مبعايير املّس في سيادة الدولة. 
حرّية  حول  احملاكم  قرارات  مع  يتناقض  االّدعاء  هذا 
الّتعبير في البالد وغير دميقراطّي في جوهره، وميّس 

في حرّية الّصحافة“.
وأشارت بلينت إلى أّنه من الغريب أّن وسائل إعالم 
مضامني  وتنتج  البالد  في  تعمل  عديدة  أجنبّية 
وتبثها وال يتم التعامل معها على أساس أّنها متّس 

في سيادة إسرائيل“.

وقام مدير مركز ”مساواة“، جعفر فرح، في التوّجه 
إلى الّسفارات األجنبّية في البالد وعّمم عليها رسالة 
تتضّمن قرارات وزارتي األمن واألمن الداخلي بإغالق 
”فلسطني  وتلفزيون  واحلرّية“  احلق  ”صوت  صحف 
ّية عديدة.  48“، واآلن تلفزيون مساواة وجمعّيات عرب
وحتّدثت رسالة مرَكز ”مساواة“ عن سهولة استخدام 
األوامر العسكرّية واإلدارّية إلغالق جمعّيات وإخراج 
حركات سياسّية عن القانون واحلّد من حرّية وسائل 
قوانني  سّن  حتاول  احلكومة  أّن  علًما  ّية،  عرب أعالم 
فرح  وأشــار  اإلنسان.  حقوق  جمعّيات  ضّد  جديدة 
التعرّض  ضّد  ّية  األوروب األحزاب  غالبّية  وقوف  إلى 
وطالب  اإلسرائيلّية،  اإلنسان  حقوق  جمعّيات  إلى 
املجتمع الدولي في الّتعبير عن موقف علنّي حول 
ّية  ممارسات احلكومة اإلسرائيلّية بحّق األحزاب العرب

والّصحافة واجلمعّيات.
وسيتابع مرَكز ”مساواة“ موضوع احلرّيات الدميقراطّية 

وحرّية الّتعبير والّتنظيم.

åUHOŠò qÝ«d*
حيفا  بلدّية  ــيــس  رئ األربــعــاء،  ــس  أم أّول  زار، 
محاميد   – عرموش  سامية  برفقة  ياهڤ،  يونا 
العربّي)،  للمجتمع  بلدّية حيفا  بلسان  (الّناطقة 
مكاتب صحيفة «حيفا»، والتقى عدًدا من طاقم 

الّصحيفة اّلذين تواجدوا في املكتب.
الفطر  عيد  اقتراب  ملناسبة  ُمهّنًئا  ياهڤ  وجــاء 
طاقم  ــى  إل للّتعرّف  فرصًة  واستغّلها  ــارك،  ــب امل
طريقة  على  ياهڤ  واّطلع  قــرب.  عن  الّصحيفة 
من  عــدًدا  الّطاقم  مع  وناقش  الّصحيفة،  عمل 
وتطرّق  العاّمًة،  والّسياسّية  االجتماعّية  األمور 

إلى املواضيع احليفاوّية العينّية الهاّمة، واملشاكل 
اّلتي يعانيها سّكان حيفا العرب وطرق معاجلتها 
والّتعاون لهدف التوّصل إلى حلول جذرّية وفورّية.

ًيا رسالة صحيفة «حيفا»، مؤّكًدا  هذا وثّمن عال
ّية محلّية  على ضرورة وأهمّية وجود صحيفة عرب
وتتابع  العربّي،  املجتمع  يخّص  ما  بكّل  تعنى 
وهموم  مشاكل  تتابع  كما  احليفاوّيني  جناحات 

عرب حيفا، وتسعى إلى حّلها.
مشاريع  عن  ياهڤ  مع  املجتمعون  وحتــّدث  هذا 
مستقبلّية وشراكة تهدف إلى إعالء شأن املجتمع 
العربي احليفاوّي، وتعود باملصلحة على اجلميع.  
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سلوى محاجنة وابنها سراج
أم الفحم

عشان أوالدي بسترجع القناني
شكرا ماما النك كمان في رمضان، استرجعتي القناني عشاني 

وكل سنة وانت سالمة
 

سيارة البوظة المتنقلة ستزور البلدان العربية على مدار 
٣ أسابيع بعد االفطار، فيما يلي برنامج السيارة لألسبوع القريب:

     
٢٠١٦-٧-١          كفر قاسم      
كفركنا            ٢٠١٦-٧-٢
٢٠١٦-٧-٣             كفر مندا
٢٠١٦-٧-٤             باقة الغربية

     
٢٠١٦-٧-٥                  اكسال
سنان ابو           ٢٠١٦-٧-٩
الفحم ام           ٢٠١٦-٧-١٠

ونحصل على بوظة هدية
من سيارة البوظة!

     
  نسترجع 

“UHOŠ” qÝ«d* 
البند  على  الّتعديل  الكنيست  في  والّثالثة  الّثانية  بالقراءة  مّر 
أّيام عطلة بعد  الزّوج 5  والذي مينح  الّنساء“  لقانون ”عمل  الّسابع 
زاندبرغ  متار  الّنائب  مببادرة  القانون  هذا  يأتي  حيث  زوجته،  والدة 
حنني  دوف  والّنائب  سليمان   - توما  عايدة  الّنائب  (”ميرتس“)، 
ومجموعة من أعضاء الكنيست من جميع الكتل البرملانية، حيث 

ا دعًما لهذا القانون دون معارضني.  صوت 64 نائًب
املرأة  مكانة  جلنة  رئيسة  سليمان،   - توما  عايدة  الّنائب  وعّقبت 
حّق  ”من  أّن  القانون  هذا  سن  في  الّنجاح  على  اجلندرّية  واملساواة 
من  ــى  األول ــام  األّي في  وزوجته  طفلته  أو  طفله  مع  يكون  أن  الوالد 
أيًضا يستطيعون أخذ جزء من  أّن اآلباء  الكبير. علًما  هذا احلدث 
الّسوق  متاًما في ظّل  األمر غير متاح  زال هذا  ما  إّمنا  ــوالدة،  ال إذن 
يجب العمل على تغيير جميع الّظروف  االقتصادي ومتطّلباته – 

الّداعمة ملمارسة األمومة واألبوّة مبا فيه من مصلحة األطفال واألهل“. 
وقال الّنائب دوف حنني إّنه: ”قد حان الوقت إلعطاء األب احلق األساس 
في قضاء الوقت مع املولود اجلديد“، حيث كان الّنائب حنني قد جنح 
في الّسابق بزيادة عطلة الوالدة للّنساء من 12 أسبوًعا إلى 14 وهنا 
االنطالق  علينا  يجب  ومنها  جّيدة  بداية  هي  أيام   5” أّن  يضيف 

لعطلة والدة طويلة ذات قيمة للمولود ولكال الوالدين“.  
وينّص القانون على أن يتّم احتساب األّيام اخلمسة بالّشكل التالي: 
األّيام الثالثة األولى كأّيام عطلة سنوية، وإن لم يكن في رصيد العامل 
أيام عطلة سنوية فُتحتسب األّيام الثالثة كعطلة غير مدفوعة األجر. 
أّما اليومان املتبقيان فيجري الّتعامل معهما كأيام إجازة مرضية؛ 
في حال كان العامل يستحق أجرًا مقابل أّيام املرض – فيتم التعامل 
مع هذين اليومني كاليومني الثاني والثالث من بدل اإلجازة املرضّية. 

åUHOŠò qÝ«d*
حّل الكاتب واإلعالمّي الزّميل نايف خوري، ضيًفا على الّنادي الّنسائي 
إللقاء  الّنادي  إدارة  دعــوة  بذلك  ا  ًي ملّب عّباس،  اجلماهيرّي  املركز  في 

ّية.  محاضرة حول عمله الّصحافّي وكتاباته األدب
الّنادي  ومن  الّنادي  أعضاء  من  سّيدة  خمسني  نحو  الّلقاء  هذا  وحضر 

الّنسائي األرثوذكسّي، وعدد من الّنساء الضيوف. 
وحتّدث نايف خوري عن أوضاع الّصحافة في بالدنا والعمل الّصحافي وما 
ّية للّصحافة  يواجهه من صعوبات إزاء منافسة وسائل االّتصال اإللكترون
املكتوبة. وقال إّن املوّظف الصحفي يجب أن يتحّلى بعّدة صفات وميزات 
وأصول  بقواعد  إملامه  وخاّصة  عمله،  إجناح  في  تساهم  أن  شأنها  من 
الّلغة التي يكتب بها، وباّتصاالته الوثيقة مع اجلهات املسؤولة وأصحاب 

القرار، ومواكبة األحداث التي جتري في منطقة انتشار كّل صحيفة.
مدى  على  الّصحفي  عملي  خالل  من  لي  «تبّني  خوري:  الزّميل  وقال 
خمسة وأربعني عاًما أّن الّصحافة املكتوبة تواجه منافسة شديدة مع سائر 
ّية واإللكترونّية، ذلك ألّن سرعة انتشار  وسائل االّتصال املسموعة واملرئ

اخلبر أصبح يلعب دورًا في وصوله إلى اجلمهور». 
ورغم ذلك، أّكد خوري على أّن هذا التطوّر سيكون بطيًئا، وهو ينعكس 
على املؤّلفات وإصدارات الكتب، كما هو احلال على الّصحافة املكتوبة. 
وأشار إلى أّن قسًطا وفيرًا من اجلمهور ال يزال يرغب مطالعة الكتب 
في  وتعليقاتها  مواضيعها  إلى  والعودة  الورقّية،  والّصحف  واملجّالت 

شّتى املجاالت.
وأورد الزّميل خوري عدًدا من احلاالت التي يواجهها الّصحافي في أثناء 
عمله، واملشاكل أو املخاطر التي قد يتعرّض لها، وقال إّننا نشهد ما يحّل 
بالّصحافّيني الذين يواكبون احلروب ويغّطون أحداث املعارك في شرقنا، 
كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من أماكن ومناطق الّنزاع. ولفت 
إلى بعض األحداث التي صادفته في عمله كتغطيته اإلخبارّية الّشهيرة 
لالنسحاب اإلسرائيلّي من سيناء بعد حرب تشرين عام 1973، وكذلك 
تعرّضه خلطر املوت ثالث مرّات في أثناء زياراته الّصحافّية إلى لبنان 

ّية.  بنان حني احتّل اجليش األراضي الّل
الزّميل خوري، رغم  الّنادي  أبو نقوال مرّكزة  السّيدة أنطوانيت  وشكرت 
عدم متّكنها من حضور الّلقاء بسبب وعكة أملّت بها، وقالت إّنها تعمل 
مرّكزة لهذا الّنادي منذ 20 سنة، وأّن الّنادي قائم منذ 1993، وتشارك 
واجلوار.  عّباس  حّي  من  سّيدة  سّتني  حوالي  األسبوعّية  اته  ّي فعال في 
الكعك  والورشات لصنع  والّدورات  ينّظم احملاضرات  الّنادي  أّن  وأضافت 
مثًال أو أي مجال آخر ترغب به السّيدات، كما قامت السّيدات بعّدة 
وبورغاس  والعقبة  وعّمان  قبرص  مثل  البالد  خارج  إلى  وزيارات  رحالت 
وتركيا، وكذلك زيارات إلى أنحاء البالد، ومواقع أخرى مثل بيت حلم، 
وتنظيم فّعالّيات قطف الكرز من اجلش في موسم الكرز، وإقامة إفطار 

جماعيّ مبناسبة شهر رمضان املبارك.  

∫5MŠË ÊULOKÝ ≠ U�uð …—œU³0
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 ôu�U�u� l� ÊUC�d� …UO(« rF� WKL� vK� dO�� ‰U�	«
W
b� nOA�« dOC% s� —UD« W��Ë w s
ezUH�« �«dA�Ë 5�—UA*« ·ô«

 w —uD��Ë b
b� �U�b� e�d� `��H� ÊuHOKO�
«nO� w wKOz«—e� ÊuO�U�

 w� —uD²�Ë b¹bł  U�bš e�d� Ÿu³Ýô« «c¼ lKD� ÊuHOKOÐ W�dý X×²²�«
 ÆWIDM*«Ë  UHOŠ  WM¹b�  ÊUJÝ  W�b)  wKOz«—eŽ  ÊuO½U�  w??�  w½U¦�«  oÐUD�«
 U¹bLO²�u�   «Ëœ«  ¨  …—uD²�   U�eK²��  lO³�   u½UŠ  qLA¹  b¹b'«  lL−*«
 WODž«  ¨.d²��«   «dO�U�  ¨Smart TV   UýUý  ∫UNMOÐ  s�  W¹dG�  —UFÝUÐ

ÆU¼dOžË ÊuHð—UL��« …eNłô  UŽULÝË
 d�—U�  XO½Užœ  ¨ÊuHOKOÐ  ÂUŽ  d¹b�  ¨ÊËƒ—u??ž  ÊË—  lL−*«  ÕU²²�«  w�  „—Uý
 ÍœuLŠË «b¹b� ÂUŽu½ ‰ULA�« r�	 d¹b� ¨ UFO³*«Ë W�b
K� ÂUF�« d¹b*« VzU½

Æe�d*« r	UÞ v�« W�U{ôUÐ  U�b)« e�d� d¹b� wK{U� uÐ«
  U�b)«  e�d�“∫X�U	   UFO³*«Ë  W�b
K�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  d�—U�  XO½Užœ
 ¨W�UF�  ¡«dA�«  WF²�  szUÐe�«  `M�  ÊuHOKOÐ  W�dý  ‰u
¹  …b¹b'«  t²KŠ  w�
 ÷dF½ s×½”  Æ“¡«dA�« q³	 …eN'ô«Ë  U−²M*« s� r�	WÐd& WO½UJ�« l�
 ‰U³I²Ýô  Õu²H�  e�d*«Ë  ¨b¹b'«  ‰uK(«Ë   U�b)«  s�  tŽuL−�  e�d*«  w�

d�—U� X�U{« Æ“lOL'«
 ¨WIDM*«  s�  UNMzUÐe�  ¨ U�b)«  qC�«  .bIð  W�dA�«  ‰u
OÝ  b¹b'«  e�d*«
 …eNłô«  U�eK�²� s� WKOJAð lO³¹ e�d*«  Êu� ¨  s¹dšü« 5JKN²�*« v�«Ë
  UD×� vKŽ Íu²×¹ b¹b'« e�d*« ÊU� p�– v�« W�U{ôUÐ ¨W¹dG� —UFÝUÐË
 ‰uB(« sJ1 UL� ÆUNz«dý q³	 W�dA�«  …eNł«Ë  U−²M� WÐd−²� WO³¹d&
 ‰u�u�« qNÝ ¨WO�UŽ WOMN0Ë WŽd�Ð ¨“UN'« `OKBð W�bš vKŽ e�d*« vKŽ

ÆW�U)«  UłUO²Šô« ÍËc� hB
� u¼Ë tO�«
 ÊuHð—UL��« …eNł« s� WFÝ«Ë WŽuL−� vKŽ b¹b'« e�d*« w� —u¦F�« sJ1
 UO�u½¨Êu�J¹—«  w½uÝ¨w��ôUł  ¨Êu??H??¹«  ∫…b??z«d??�«  X??�«—U??*«  s??�  …—uD²*«
 W¹uOK)«  n??ð«u??N??�«  W??�—U??�  vKŽ  —u??¦??F??�«  sJ1  UL�  ¨ZTE  ËLG¨ HTC  ¨
  «bÐ w²�« XKÐUH�« …eNł«Ë ÊuHOKOÐ XOÐ s� GINI œö³�« w� v�Ë_« W�U)«
 ¨WOŠu� VOÝ«uŠ ¨GINI E6 Ë  GINI E6 plus «dšR� UNI¹u�²Ð W�dA�«

ÆU¼dOžË W�UI½ VOÝ«uŠ

 ÍbM� d9 WO�UF w s
ezUH�« �«dA�
 �U�
d� s� XO��« v��

 dNý  W³ÝUM0  UN²IKÞ«  w²�«  UNðUO�UF�   U−¹dÐ  W�dý  XL²²š«
 vKŽ  ez«u'«   «dAŽ  l¹“u²Ð  UN�öš  s�  X�U	  w²�«Ë  ÊUC�—

Æs¹ezUH�«
 s�Š ∫r¼Ë s¹ezUH�« s� …b¹bł WŽuL−� sŽ W�dA�« XMKŽ« b	Ë
 ©wÝ«u� ÍœuLŠ ® «bOÐ“ ÊU¹— ¨rýd³� »ËbÐœ «—U9 ¨ÍdB�
 vHDB� ¨bLŠ« uÐ« rO¼«dÐ« ¨wL$ aOý dO�« ¨ÍËULN� œU¹“ W¹√

Æ”u�uÐ WOł¬ ¨bLŠ« ”öO� ¨…œUNý
 WFÝ«Ë  WOI¹u�ð  WKLŠ  ‚öÞUÐ  «dšR�  W�dA�«  X�U	  t½«  d�cÔ¹
 ò ÍbM¼ d9 —UD�ô«  W�ËUÞ vKŽ ÊuJ¹ Ê« wFO³Þò  ò Ê«uMŽ X%
 W�—UA*«Ë UN²×H� v�« ‰ušb�« v�« 5JKN²�*« UN�öš s� XŽœË
 XO³�«  v²Š  ÍbM¼  d9   W�“dÐ  “uH�«Ë  d¹“«uH�«Ë   UO�UFH�«  w�

ÆW¹b¼

 «dšR�  “ôu�U�u�  l�  ÊUC�dÐ  …UO(«  rFÞ”  WKLŠ   X??	ô
   WO½«bO*«   UO�UFH�«  w�   ·ôü«  „—U??ý  YOŠ  ¨  «dO³�  UŠU$
 ¨W¹b¼ nOA�« dOC% s� —UD�« W³łuÐ  «dAF�« “U�Ë UL�

 ÆWO�U²−¹b�«  UO�UFH�« w� rN²�—UA� ‰öš s�
 WO½«bO�   UO�UFHÐ  W�dA�«  X�U	  ÊU??C??�—  dNý  W³ÝUM0
 WOÐdF�«  «bK³�« s�  «dAF�« …—U¹eÐ UN�öš s� X�U	 …dO¦�
 ‰u�uK�   —UD�ô«  W³łË  bFÐ  5JKN²�*«  U¼—UÞ«  w�  XŽœË

Æôu�U�u� l� WO½UC�d�« ¡«ułôUÐ ŸU²L²Ýô«Ë
 WO�U²O−¹œ  WO�UF�  ‚ö??ÞU??Ð  W�dA�«  X�U	  p??�–  W�U{ôUÐ  
 rNðUE( W�—UA*  U¼—UÞ≈ w� 5JKN²�*«  XŽœ  w²�«Ë …dO¦�
Cocacola≠ WO�UFH�« l	u� ‰öš s� ÊUC�— w� W�U)«
 w�  WKzUF�«  l�  —UD�≈  W³łuÐ  “uH�«Ë   momentsÆcoÆil

Æt½Ë—U²
¹ Íc�« ÊUJ*«

 “Bezeq Cloud” W�b�
lœ ÊËœË bOOI� ÊËœ

 ÊU�√ ¨—uB�« s� wzUN� ô r��Ë s
e�� W�U��
ÊuH�—UL��«Ë »u�U(« w UN�uFL& �UHK�Ë

 jI�  w½Už_«Ë Âö�_« ¨—uB�« kHŠ r²¹ ô
 ÊËdO¦� qCH¹ Æw²O³�« s¹e
²�« ’d	 w�
 Èb� ¨…b??O??F??Ð  Âœ«u???š W??Ž—e??�  w??�  UNEHŠ
 `KDB�  ÆX½d²½ô«  w�  s¹e
²�«   U�dý
 r�UŽ  w??�  w³Fý  v??�«  ‰u??%  “Cloud”
 WOB
A�«  5??�U??C??*U??�  ¨U??O??łu??�u??M??J??²??�«
 Ë«  ÊuHð—UL��«  w� kH% ô UMÐ  W�U)«
 YOŠ  ¨W�bš  …œËe�  Èb�  U/«  ¨»uÝU(«
 Í« s�Ë “UNł Í« s� UNO�« ‰u�u�« `O²ð
 “Cloud”  ???�«  qLF²�½  UMLEF�Ë  ¨ÊUJ�

 ÆFacebook  w�Ë Google   s� Gmail    U�bš w� ¨Âu??¹  q� w�
 ÁU&  UMðdE½  dOGðË  UMDO%  “Cloud”  ?�«   U�bš  ¨t³²M½  Ê«  ÊËœ

Æ5�UC*« d�uð
 5�UC*« s¹e
ð w� …dO³�  «eO� p�UM¼ Bezeq Cloud W�bš w�
 ¨ÊU??J??� q??� s??� U??N??O??�« ‰u??�u??�« ÊU??J??�ôU??Ð ¨r??J??Ð W??�U??)« WOB
A�«
 qIð ô Èdš√ …eO� ÆwÞUO²Šô« s¹e
²K� WKOÝu� W�b)« Â«b
²Ý«Ë
 UOÞUO²Š« UM¹e
ð `O²ð „eOÐ w� s¹e
²�« W�bš ÆW�—UA*« w¼ WOL¼√
 WO½Ëd²J�ô« qzUÝd�UÐ o�dð w²�U� fO�Ë «bł …dO³� ÂU−ŠQÐ  UHK*
 ôbÐ t½« wMF¹ «c¼ ¨p�– s� q	√ sJð r� Ê« ¨UGO*«  «dAŽ jI� UNL−ŠË
 Ád¹uBð - Íc�«Ë ¨qHD�UÐ ’U)« u¹bOH�« lDI� r−Š hOKIð s�
 v�«  WŽd�Ð  tF�—  ÊUJ�ôUÐ  ¨ÊuHð—UL��«  WDÝ«uÐ   HD   …œu??−??Ð
 s� œbF�  jI�  nK*«  jÐ«—  ‰U??Ý—«Ë nðUN�«  WDÝ«uÐ X½d²½ô«  WJ³ý

  Æ¡U	b�_«Ë WKzUF�« œ«d�√
 ÊËœË bOOIð ÊËœ w¼ Bezeq Cloud  W�bš Ê« v�≈ dOA½ Ê« V−¹
 s� ¨„eOÐ l	u� ‰öš s� ∫‚dÞ 3  ?Ð  UNO�«  ÂULC½ô« ÊUJ�ôUÐË l�œ
 »ËbM�  ‰ö??š  s�  Ë«  ¨ÊuHð—ULÝ  “UNł  q�  s�  ’U??š  oO³Dð  ‰ö??š

ÆszUÐ“ W�bš
 ¨ÊuÐe�«  »uÝUŠ  vKŽ  qI²��  XO³¦ð  ‰öš  s�  r²¹  W�b)«  qOGAð
 jO�Ð  qJAÐ  wÞUO²Šô«  s¹e
²�UÐ  ÂUOI�«  s??�  Êu??Ðe??�«  sJL²¹  w??�
 wB
A�«  s¹e
²�«  ‚ËbM�  …—«œ«Ë  ¨»uÝU(«  s�  …—U²
�   UHK*
 qJAÐ W�—UA*« ÊUJ�ôUÐ ¨p�– v�≈ W�U{ôUÐ ¨WOB
A�« WÐ«u³�«  w�
 b¹d³�« ‚Ëb??M??� ‰ö???š s??� –  ‚d???Þ …b???Ž ‰ö???š s??� `??¹d??�Ë jO�Ð
 nO{√  ÆU??¼d??O??žË  Facebook¨ Twiter¨ Google   ¨w??½Ëd??²??J??�ô«
 ©IOS  Ë  b??¹Ë—b??½«®   XOKÐU²�«Ë  ÊuHð—UL�K�  ’Uš  oO³Dð  W�b
K�
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من أسعد األوقات وأجملها أن يلتقي األصحاب واألهل 
في إفطار رمضانّي، وقد تابعت جمعّيتنا هذا الّنشاط 
االجتماعّي الّثقافّي طوال عشر أعوام، حيث يلتقي 
به رجال الفكر واألدباء، وكم حتلو لهم هذه اجللسات 
ّية  حيث يستغّلونها بعد قطع الّصوم، في أحاديث أدب

واجتماعّية.
ومن اجلدير ذكره أّن جمعّية تطوير الّتعليم في حيفا 
تدير ندوًة شهرّية ضمن مشروع منتدى الكتاب، حيث 
البحث  ويأتي  القرّاء  عليه  يّتفق  كتاب  ــراءة  ق يتّم 

والّنقد في املضمون بعمق وحكمة كّل قارئ وناقد.

فال  للقّمة  املوصل  املسار  هي  الّثقافة  إّن  حيث  ومن 
مكانة وعزّة ملجتمع بدون علم.

والّثقافة هي الّسالح لألّمة في جميع نواحيها، ضّد 
اجلهل والذّل، والّظالم والرّفعة واالعتزاز.

وإحدى  املجتمع،  أساسات  من  أساس  هي  فالّثقافة 
مع  وترتبط  الّناس  بني  بالّتراث  ترتبط  التي  األمــور 

البيئة الّتعليمّية في املؤّسسات الّتربوّية.
أبنائنا  وتثقيف  الّتعليم  في  ــرى  ت تنا  جمعّي لــذا 
السّيئة؛  التّيارات اجلارفة  احلجر األساس لدحض كّل 
ية  الّسارة متمّن املناسبة  إدارة اجلمعّية هذه  وتستغّل 
ألخوتنا املسلمني عيدًاَ سعيدًا، وكلّ عام وأنتم بخ ير.
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كمان عالعيد
من كل علبة بتعملي أزكى وجبة

وكل عام وانتم بخير
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يوم  بعقد  البديلة  للّتربية  «حـــوار»  مدرسة  قامت 
معرًضا  ليكون  الّتوالي،  على  الّثانية  للمرّة  مفتوح 
لألبحاث  واٍف  عــرض  اليوم  تخّلل  الــطــّالب.  لنتاج 
مــدار  على  عليها  الــطــّالب  عمل  التي  واملــشــاريــع 
املــدرســة  ــم  طــاق مــن  بتوجيه  كــامــل  ــــّي  دراس فصل 

وبحضور األهل.
مًعا،  آٍن  الّطّالب بسيرورة مفيدة وممتعة في  مّر  لقد 
املهام  إلمتام  ومخّططني  كباحثني  وعملوا  ثابروا  بها 
على أكمل وجه. تنوّعت املهام بني الّصفوف ما بني 

املشاريع واألبحاث في مختلف املواّد الّتدريسّية. 
بيئّية  تأثير عوامل  كيفّية  األّول حول  الّصّف  بحث 

على سرعة وصول املاء لتويج الزّهرة.

في  مسرحّية  بعرض  قاموا  فقد  للمشروع،  بالّنسبة 
بعد  الّظريفة،  الزّرافة  لقّصة  ّية  العرب الّلغة  موضوع 
احلوار  لتطوير  حتديًدا  الّتعديالت،  بعض  أضافوا  أن 

والتعّمق في األوصاف.
على  احلياة  عوامل  تأثير  في  بحث  الّثاني،  الّصّف 
إنبات البذور. بالّنسبة للمشروع، عملوا على كتابة 
قّصة من إنتاجهم اخلاص كلمًة وصورًة، بعد أن ابتكروا 

وا جميع عناصرها. بأنفسهم شخصّية القّصة وأمتّ
أّما عن صّف الثالث، فقد أجروا بحًثا حول أساليب 

حفظ األكل بصورة أفضل منًعا حلدوث الّتعّفن. 
العوامل  يبحثوا  أن  ــع،  ــرّاب ال الّصف  ــّالب  ط اختار 
مقارنة  عقد  خالل  من  املياه  تبّخر  على  تؤّثر  التي 
منها  كـــّل  ــر  ــي وتــأث الّطبيعة  ــن  م ــات  ــّي وضــع ــني  ب

أنتج  فقد  املــشــروع،  يخّص  على  التبّخر.  فيما 
بعد  (”كوميكس“)،  كرتونّية  ــّصــة   ق ــّالب  ــّط ال
مشاهدة حلقة من الرّسوم املتحرّكة، ومن ثّم ترجمتها 

حلوارات وصور. 
ّية عن قصص  قّدم صّف اخلامس، بحًثا في اللغة العرب
احليوان  عن  كتابته  خالل  اعتماده  لفحص  املخزجني 

على معلومات علمّية مثبتة أم من نسج اخليال. 
مجّهزين  اإلجنليزّية  بالّلغة  مسرحّية  مّثلوا  كذلك، 
قصص  ــدى  إلح كانت  املسرحّية  املناسب.  الديكور 

شكسبير، بعد أن انكشفوا على العديد منها.
الّلغة  في  محوسبة  ألعاًبا  الــســادس،  الّصّف  بنى 
على  باالعتماد  الّلغوّية  املعرفة  مجال  في  ّية  العرب

تقنّيات محوسبة وأفكار بديلة. 

تل  منطقة  على  الّطّالب  تعرّف  الّتاريخ،  مجال  في 
أبو هوام (حيفا القدمية)، وتوّصلوا إلى وجود عالقات 
تثبت  آثار  خالل  من  أخرى  وبلدان  حيفا  بني  جتارّية 
وجود تلك العالقة، بعد عملّية بحث مطوّلة اعتمدت 

على مصادر أكادميّية وزيارة متاحف.
في الرّياضيات، قاموا ببناء ألعاب محسوسة تلّخص 
مجال األعداد الّطبيعّية من خالل املسائل الكالمّية.

أّما طّالب الّصّف الّسابع، فقد بحثوا في جهاز الّنقل 
وكيفّية تأثير أنواع من الّطعام والّشراب على عمل 

اجلهاز وحتديًدا سرعة نبضات القلب.
تأثير  يفحص  بحًثا  الّثامن  الّصّف  ــرى  أج وأخــيــرًا 
ــى ســرعــة  ــوعــب مـــن خـــالل احلــــــواّس عــل ــســت مـــا ي

نبضات القلب.
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 – اجلماهيرّي  املركز  بعثة  في  الّنساء  قسم  مرّكزة  ــادت  أف
احلليصة، رميا طوقان، أّنه ومببادرة من قسم الّنساء في بعثة 
النشيطات  الّنساء  ومبساعدة  احلليصة،   – اجلماهيرّي  املركز 
في احلّي، قامت الّناشطات ملناسبة اقتراب عيد الفطر بإعداد 
كعك العيد في املركز، وقمَن يتوزيعه على العائالت املستورة 
واملسّنني في احلّي، لهدف إدخال الفرحة على قلوبهم، خاّصًة 
الّتقليدّية.  الّتراثّية  األطباق  من  يعتبر  العيد  كعك  وأّن 
ّية  وأشارت طوقان إلى أّن هذه املبادرة عزّزت الّشعور باملسؤول
واالنتماء، والّتآخي بني أبناء احلّي واملجتمع والعائلة الواحدة.

 “UHOŠ” qÝ«d*
وفّعالة،  واسعة  ومشاركة  ّية  احتفال ــواء  أج وســط 
ّية  الرمضان املسيرة  األخير،  الّثالثاء  انطلقت مساء 

من مركز يودفات، مرورًا بشوارع احلّي الشرقي.
املركز، املئات  إليها  دعا  التي  املسيرة  في  وشارك 
فوانيس  األخرى، حاملني  واألحياء  احلي  أهالي  من 
كما رافقت  رمضانّية..  أناشيد  ومرّددين  رمضان 
املسيرة فرقة فنّية وأخرى كشفّية، ّمما أضفى رونًقا 

وفرًحا على قلوب املشاركني.
رمضان  أنشطة  من  واحــدة  هي  املسيرة  بــأّن  ُيذكر 

املنّظمة من قبل دائرة الّثقافة البلدّية.
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الكرمي،  رمضان  شهر  ــات  وورش فّعالّيات  ضمن  
توافد مئات األطفال مؤّخرًا للمشاركة في العروض 
إذ  عّباس،  اجلماهيري  املركز  نّظمها  التي  الفنّية 
قدمها  التي  الشّيقة  العروض  مع  احلضور  تفاعل 
عمو خميس وصديق األطفال كشكش متمّنني املزيد 

منها خالل أنشطة الصيف في املركز.
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تجدونها في نقاط البيع المختارة وفي فروع شبكة سعدي

جديد فرع سخنين - الشارع الرئيسي، المدخل الشرقي 	���������

فرع كفار باروخ 
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من املتوّقع أّن يحّل علينا عيد الفطر الّسعيد في 
األسبوع القادم، حيث يحتفل املسلمون في جميع 
أنحاء العالم بالعيد في اليوم األّول من شهر شوّال 
ثابًتا  املوعد  يعتبر  إذ  الهجري،  الّتقومي  بحسب 
كّل سنة، لكّنه يختلف بالّنسبة للّتقومي امليالدّي. 
ويتوّقع خبراء املعهد القومي للبحوث الفلكّية في 
القاهرة أن يكون أّول أّيام العيد لهذا العام هو يوم 
وز اجلاري، وبذلك يتّم  األربعاء الّسادس من شهر متّ
العام ثالثني يوًما، فيكون يوم  شهر رمضان لهذا 
وز هو اليوم الّثالثني،  الّثالثاء املوافق اخلامس من متّ

اليوم املتّمم لشهر رمضان.
الّشهر  ــن  م ــــر  األواخ العشر  ــي  ف نــكــون  ــكــذا  وه
الفضيل،  حيث كان النبّي، صّلى الله عليه وسّلم، 
يحيي الّليل بالّصالة والقيام وقراءة القرآن والذكر، 
وغيرها من العبادات والّطاعات، فقد جاء عنه في 

احلديث الّشريف أّنه: (ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر 
َلهُ).  ْي ا لَ َي َشدَّ ِمْئزَرَهُ، وَأَْح

ــة، يسهر  ــرمي ــك ال ــســّنــتــه  ب ـــداًء  ـــت واق
واالستغفار  للّصالة  الّليل  املسلمون 
قياًما  الــلــه  ويــذكــرون  ــيــح،  ــســب والــّت
أّنه  عنه  وورد  جنوبهم.  وعلى  وقعوًدا 
األَوَاِخِر  اْلَعْشِر  ِفي  أَْهَلُه  (ُيوِقُظ  كان: 

ُتورَ). رَْفُع الُسّ وََي
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ننتهز عيد الفطر لإلشارة إلى املعاني 
عيد  يحملها  التي  الّلغوّية  واألبعاد 
الفطر، وهو املسّمى بالعيد الّصغير، 
من  الكلمة  أصل  إلى  يعود  فالعيد 
سّمي  األعرابي:  ابن  قال  يعود.  عاد 
العيد عيًدا ألّنه يعود كّل سنة بفرح 
الفطر سّمي كذلك ألّن  مجّدد. وعيد 
صيام  بعد  فيه  يفطرون  املسلمني 

رمضان.
وقاموس  العرب  لسان  ــى  إل بالعودة 

فطر  كلمة  أّن  وجدنا  واملعجم،  املعاني 
هو  يهّمنا  ما  ولكن  املعاني،  من  العديد  حتمل 

معنى عيد الفطر:
بتناول  صياَمه  قطع  وشــرب،  أكل  الّصائُم:  َفَطر 

الّطعام ونحوه.
َفّطَر الّصائم: أفسد صياَمه، جعله ُيْفطر. وبالّتدخني 

ائَم مرٌض ألمَّ به. ر الصَّ ر الّصائم، فطَّ يفطِّ
باح أو وجبة اإلفطار  َفّطر فالًنا: قّدَم له وجبة الصَّ

في رمضان. 
في  طمًعا  رمضان  في  األشخاص  من  عــدًدا  ر  َفطَّ

الّثواب.
غيرُه  ــرَُه  وَفــطَّ الِفْطُر  ــم  واالس الّصائُم  أْفطَر  َفَطرَ: 
موسر  مثل  َمَفاِطيرُ،  وقوم  ُمْفِطٌر  ورجٌل  َتْفِطيرا، 
ِفْطٌر وقوٌم ِفطر أي ُمفطرون، وهو  ومياسير، ورَجٌل 
مصدر في األصل. والَفُطوُر بالفتح: ما يفطر عليه، 
املرأُة  رَِت  وَفطَّ إليه.  منسوٌب  كأّنه  الَفُطورِّي،  وكذا 
والِفْطرُة  بالّضم  الُفْطُر  فيه  استباَن  حتى  العجَني 

بالكسر اخللقة. والَفْطرُ: الّشّق. 
والَفْطُر  تشّقق.  الّشيء  ر  وُتُفطُّ فاْنُفُطر  َفَطرَُه  ُيقال 

أيًضا االبتداء واالختراع. والَفطيرُ: ضّد اخلمير، وهو 
عن  أعجلته  شيء  وكّل  يختمر،  لم  الذي  العجني 
إدراكه فهو فطير. يقال إّياك والرّأي الفطير، ويقال 
ِفْطر:  طــري.  أي  فطير  وحيس  خمير  خبز  عندي 

اإلفطار طعام الّصائم بعد غروب الّشمس.
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ــذي  واّل املسلمني  أعياد  أّول  الفطر  عيد  يعتبر 
يحتفل فيه أّول يوم من أّيام شهر شوّال، ثّم يليه 
الفطر  وعيد  احلّجة.  ذي  شهر  في  األضحى  عيد 
يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أّول يوم يفطر 
فيه املسلمون بعد صيام شهر كامل، ولذلك ُسّمي 
أّول عيد فطر احتفل فيه املسلمون  الفطر.  بعيد 
الّثانية للهجرة، حيث  في اإلسالم كان في الّسنة 
الّسنة  في  كان  املسلمون  صامه  رمضان  أّول  إّن 
الّثانية للهجرة. ويحرم صيام أّول يوم من أّيام عيد 

الفطر. ومّدته شرًعا يوم واحد فقط، يبدأ بعد غروب 
الّشمس لليوم األخير من رمضان وينتهي بـغروب 
الّشمس لليوم األّول من شهر شوّال. ولذا يحتفل به 

نحو ثالثة أّيام.
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يتحّقق في العيد الُبعد الرّوحي للّدين اإلسالمّي، 
يجعل  ما  والّشمول  العموم  من  للعيد  ويكون 
املعاني،  هذه  حتقيق  في  يشاركون  جميًعا  الّناس 
كّلما  العيد  أحداث  ومعايشة  آثارها،  واستشعار 
ليس  اإلســالم  في  فالعيد  عــام.  بعد  عاًما  جتــّدد 
ذكريات مضت أو مواقف خاّصة لزعماء ووجهاء، بل 
يشعر كّل مسلم أّن له بالعيد صلة وواقع متجّدد 

على مدى احلياة.
اإلســالم  معاني  من  الكثير  تتجّلى  العيد  وفــي 
القلوب،  تتقارب  حيث  واإلنسانّية،  االجتماعّية 
ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون ويتصاحلون. 
وفي العيد تذكير بحق الّضعفاء في املجتمع حّتى 
تشمل الفرحة كّل بيت، وتعّم كّل أسرة، وهذا هو 

الهدف من تشريع «صدقة الفطر» في عيد الفطر.
اشتراك  فهو  العيد،  في  اإلنسانّي  املعنى  ــا  أّم
فيظهر  واحد،  وقت  في  والّسرور  بالفرح  املسلمني 
اّحتادهم، ويلتقون على الّشعور املشترك، وفي ذلك 

تقوية للرّوابط الفكرّية والرّوحّية واالجتماعّية.
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وصيغته:  تباًعا،  ثالًثا  الّتكبير  العيد  سنن  من 
أكبر  والله  الله،  إّال  إله  ال  أكبر  الله  أكبر  «الله 
مقّيد  غير  الّتكبير  وهذا  احلمد».  ولله  أكبر  الله 
واملنازل  املساجد  في  هو مستحّب  بل  بالّصلوات، 
والّطرقات واألسواق. ويبدأ الّتكبير في عيد الفطر 
بخروج  وينتهي  العيد،  ليلة  الّشمس  غروب  من 
يستحّب  ألّنه  للّصالة.  العيد  مصّلى  إلى  اإلمام 
في  العيد  ليلتي  فــي  الّتكبير  إظــهــار  للّناس 
مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين أو مقيمني.  

q�G�« ™
والغسل للعيد سّنة مؤّكدة في حّق اجلميع، الكبير 
والّصغير، الرّجل واملرأة على الّسواء. ويجوز الغسل 
على خالف غسل  األصــّح  في  الفجر  قبل  للعيد 
اجلُمعة. وجاء في كتاب املغني البن قدامة احلنبلي: 
يستحّب أن يتطّهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر 
يغتسل يوم الفطر. روى ابن عباس: «أّن رسول الله 

كان يغتسل يوم الفطر واألضحى».
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كذلك فإّن من السّنة أن يبادر املسلم إلى اإلفطار 
وترًا.  يأكلهن  مترات  على  الّصالة  إلى  اخلروج  قبل 
فعن أنس قال: كان النبّي ال يغدو يوم الفطر حّتى 

يأكل مترات ويأكلهن وترًا - رواه البخاري وأحمد.

…b¹UF*« ™
إذا  ه  الَلّ نفير: «كان أصحاب رسول  بن  جبير  قال 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقّبل الله 

كثير  في  الّتهنئة  عــادة  جــرت  وقــد  ومنك».  مّنا 
كّل  أو  مبارك،  بالقول: عيدكم  ّية  العرب الّدول  من 
في  املعايدة  أشكال  وتختلف  بخير.  وأنتم  عــام 
املغرب  ففي  آلخــر،  بلد  من  الّدينّية  املناسبة  هذه 
وفي  العيد،  ومبروك  مبروكة  عواشر  ُيقال:  مثًال 
ّية  اجلزائر ُيقال: صّحة عيدكوم، وفي اململكة العرب
ُيقال:  املّتحدة  ّية  العرب ــارات  اإلم ودولة  الّسعودّية 

«عساكم من عوّاده». 
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املسلمون  يشارك  أن  العيد  يوم  أيًضا  السّنة  من 
جميًعا في حضور صالة العيد حّتى ولو لم يؤدِّ 
البعض الّصالة لعذر شرعّي. ويصف جابر بن عبد 
الله صالة العيد مع الرّسول (ص) فيقول: شهدت 
مع رسول الله الّصالة يوم العيد، فبدأ بالّصالة قبل 
ثّم قام متوّكًئا على  إقامة،  بغير أذان وال  اخلطبة 
بالل، فأمر بتقوى الله وحّث على طاعته، 
ووعظ الّناس وذكرهم، ثّم مضى حّتى أتى 

الّنساء فوعظهن، إلى آخر احلديث.
األولى  في  يكبر  ركعتان،  العيد  وصالة 
يديه  يرفع  اإلحــرام  تكبيرة  ســوى  سبًعا 
الّثانية خمًسا سوى تكبيرة  فيها، وفي 
ــراد،  انــف وعلى  جماعة،  ــوز  وجت القيام، 

ووقتها ما بني طلوع الّشمس وزوالها. 
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صدقة واجبة يقّدمها املسلمون للمحتاجني 
مبناسبة عيد الفطر. وهى واجبة على كّل 
الزّكاة  وأضيفت  عليها،  ــادر  ق مسلم، 
ومتتاز  وجوبها.  سبب  ــه  ألّن الفطر  ــى  إل
على  مفروضة  بأّنها  األخرى  الزّكوات  عن 
أّنها  مبعنى  ــوال.  األم على  ال  األشخاص 
وليس  الّصائمني  نفوس  لتطهير  فرضت 
لتطهير األموال كما في زكاة املال مثًال. 
العيد  ــوم  ي في  للفرحة  تعميًما  وتأتي 
لكّل املسلمني والّناس حّتى ال يبقى أحد 
والّطعام.  القوت  إلى  العيد محتاًجا  يوم 
ولذلك قال رسول الله «أغنوهم عن املسألة في هذا 
املسألة.  عن  العيد  يوم  الفقير  إغناء  أي  اليوم»، 
ولذلك جاء في حديث ابن عّباس ما قال: «فرض 
الّلغو  من  للّصائم  طهرة  الفطر  صدقة  الله  رسول 

والرّفث وطعمة للمساكني».

bOF�UÐ ‰UH²Šô« d¼UE� ™
دفع  قبله  ميكن  يوم  آخر  بأّنه  الفطر  عيد  ويتمّيز 
زكاة الفطر الواجبة على املسلمني. ويؤّدي املسلمون 
في صباح العيد بعد شروق الّشمس بثلث ساعة 
تقريًبا صالة العيد، ويلتقون في العيد ويتبادلون 
الّتهاني ويزورون أهليهم وأقرباَءهم، وهذا ما ُيعرف 
بصلة الرّحم. كما يزور املسلم أصدقاَءه ويستقبل 
أصحابه وجيرانه، ويعطفون على الفقراء. وقد جرت 
العادة في كثير من البلدان بأن يأكل املسلمون في 
العيد بعض الّتمور أو كعك العيد احملشو بالّتمر 

أو بغيره.
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ّية ومؤّسسة اجلليل –  العرب الّثقافة  احتفلت جمعّية 
قاعة  في   ،2016 حزيران   24 اجلمعة،  يوم    لندن، 
من  وطالبًة  ا  طالًب  70 بتخريج  إكسال،  في  اجلاردنز 
برنامج ”املنح الدراسّية“، وحصولهم على الّشهادات 
بعد  العلمّية،  التخّصصات  مختلف  في  اجلامعّية 
منحة  على  وحصولهم  البرنامج  ــي  ف مشاركتهم 
على  مجتمعّي   - تثقيفّي  مسار  في  ومشاركتهم 

مدار كّل مسيرتهم الّتعليمّية.   
ثم  ومن  ”موطنّي“،  الوطنّي  بالّنشيد  االحتفال  بدأ 
مشروع  ومنّسقة  والّصحافّية  الّشاعرة  عرافته  توّلت 
افتتحت  والتي  عزايزة،  أسماء  ّي“،  فّن عمل  ”وكالة 
ّية  كلمتها قائلة: ”إّننا نرى، في جمعّية الّثقافة العرب
بعون  املنح  برنامج  تدعم  التي  اجلليل،  جمعّية  وفي 
متّمولني فلسطينّيني وأجانب، أّن البرنامج ال يطمع 
بل  فحسب،  مادًيا  الُعليا  دراستكم  دعمكم  في 
الثقافّي  النشاط  في  معكم  الّتعاون  باب  فتح  في 
نعتبركم  ــراد  وكــأف كشركاء  ــوعــوّي،  ــّت وال والّتطوعّي 
أحجار  زاوية في بناء مجتمعنا الفلسطينّي وُهوّيته 

وثقافته احليوّية اليومّية“.
ّية،  بعدها، اعتلى املنصة، مدير جمعّية الّثقافة العرب
على  ترحيبّية  كلمة  ليلقي  برغوثي،  إياد  الكاتب 
حفل  هو  اليوم  تخرّج  ”حفل  فيها:  قائًال  اخلريجني، 
كي  باإلنسان  يستثمر  نهضة  برنامج  مــن  تــخــرّج 
هذا  تغيير  في  يستمّر  وكي  البلد  هذا  في  يصمد 
مسّلًحا  الّسابقني،  املتحّدين  مسيرة  مّكمًال  الواقع 
نقدّي  وفكر  وذاكــرة  ووعي  فلسطينّية  ّية  عرب بهوية 

وبشخصّية قيادّية ومسؤولة ومعطاءة“.
الّطالب  اجلمعّية  مدير  ــى  دع كلمته،  نهاية  ــي  وف

ّية،  لالنضمام إلى نادي خرّيجي جمعّية الّثقافة العرب
والذي تعمل اجلمعّية على بنائه ليكون شبكة لدعم 
اجلمعّية وتواصل بني اخلريجني وبرامجها وكذلك لوضع 
برامج وتطوير مبادرات محلّية وقطرّية للنشر الّثقافّي 

في البالد. 
ــرنــامــج فقد  ــب ال ــن  اخلــريــجــني م ــطــالب  ال ـــا كلمة  أّم
معهد   - مساحة  (هندسة  حّنا  بيتر  الّطالب  ألقاها 
في  جتربتي  «خــالل  فيها:  قال  الــذي  ”التخنيون“) 
نشطات  على  احتوى  سنوات،   3 ملدة  غّني  برنامج 
وبرامج عديدة، من ورشات حول الُهوّية، حلقات قراءة، 
رحالت إلى اجلذور، ورشات تفكير نقدّي وفن اخلطابة، 
محظوًظا.  شخًصا  نفسي  أعتبر  أن  أستطيع  إلخ.. 
محظوظ مثل كّل زمالئي اخلرّيجني ألّننا كّنا في مثل 
ّية لتوسيع أفاقي،  هذا البرنامج، الذي منحني إمكان
الُهوّية،  وصقل  الّلغة  تعزيز  املجتمع،  على  االنفتاح 
برنامج بنى بيئة ثقافّية تساهم في متويل الّثقافة“، 
ّية فلسطينّية  بأّننا كأقلّية عرب وتابع: ”أفّكر دائًما 
نحتاج ملثل هذه األطر والبرامج التي حتاكي شريحة 
واألكثر  ــوى  األق أعتبرها  التي  الّشريحة  الــّطــالب، 

إلى  إضافة  املجتمع.  لهذا  رافعة  مبثابة  وهي  تأثيرًا، 
أهمّية  يقّل  ما ال  األكادميّية،  واأللقاب  العلم  أهمّية 
وتربوًيا،  ولغوًيا  ا  ثقافًي مستقّل  مجتمع  بناء  هو 
وتعزيز الّشعور باالنتماء والعطاء لهذا املجتمع، وهذا 

أحد أهداف البرنامج الذي شعرنا به وعشناه». 
(علوم  احلليم  عبد  صــالــح  ــج  ــرّي اخل اســتــعــرض  ثــّم 
طوّره  الذي  الّتطبيق  ”التخنيون“)  معهد  احلاسوب، 
من  ميّكن  ــذي  وال املعهد،  من  التخرّج  مشروع  ضمن 
الداخلّية،  ومعطياتها  البطيخ  ونوعّية  جودة  معرفة 
من خالل حتليل سريع لصفات الّشكل اخلارجي عبر 
ذكّية حتّدد اجلودة على سلم من 1 إلى  ”خوارزمية“ 
5، وقد القى هذا الّتطبيق الريادّي اهتماًما كبيرًا من 
قبل الّطاقم األكادميّي في ”الّتخنيون“ ووسائل اإلعالم 

وشبكات الّتواصل االجتماعّي.  
مرّكزة  شقير،  ردينة  قامت  الرّمضانّي،  اإلفطار  قبل 
الّطّالب  بتفعيل  الّدراسّية  املنح  لبرنامج  مشاركة 
ّية تّضم  ّية الّصور، وهي فّعال اخلريجني من خالل فّعال
عرض شرائح لصور من طفولة اخلريجني، وكان على 
الّطالب أن يعرفوا ملن تتبع كّل صورة من الّصور، وبعد 

عن  باحلديث  الّصورة  قام صاحب  عليها،  تعرّفوا  أن 
الّثقافة  جمعّية  في  الّثالث  الّسنوات  خالل  مسيرته 

ّية.  العرب
من  اخلريجني  الّسبعني  الّطالب  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
برنامج املنح الدراسّية، الذي انطلق في العام 2007  
مختلف  من  هم  لندن،   - اجلليل  مؤّسسة  من  بدعم 
ّية، وقد تخرّجوا من  املناطق اجلغرافّية والبلدات العرب
شهادات  على  حاصلني  مختلفة  وكلّيات  جامعات 
والّتمريض  الطّب  عّدة:  مجاالت  في  ُعليا  جامعّية 
الهندسة  ــوق،  احلــق ــدة،  ــان ــس امل الطبّية  ــع  ــي ــواض وامل
االجتماعّية  العلوم  واحلسابات،  االقتصاد  املعمارّية، 
ّية، الفنون، علوم احلاسوب والعلوم الّدقيقة،  واإلنسان

اخلدمة االجتماعّية وتخّصصات أخرى.  
 250 سنة  كّل  في  يحتضن  البرنامج  أّن  ُيذكر  كما 
خاللها  يهتّم  ــوات،  ســن ــالث  ث ملــّدة  وطالبة  ا  طالًب
الوعي  ورفع  النقدّي  الّتفكير  القدرة على  بإكسابهم 
املنحة  إلى  فباإلضافة  لديهم.  العطاء  وروح  الثقافّي 
الطالب  لدعم  البرنامج  يقّدمها  التي  ــة  ــّي ــّدراس ال

اقتصادّيا، يرافقهم في مسار ثقافّي وآخر تطوّعّي.
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وداد مطر، من مواليد شفاعمرو، وتقيم في حيفا مع 
زوجها احملامي نبيل مطر، تعمل في ”نزارين تورز“ 
منذ 20 سنة، وتعمل مديرة ملكتب ”نزارين تورز“ 
في حيفا طيلة 16 سنة. حاصلة على الّلقب األّول 
في علوم الّشرق األوسط والعلوم الّسياسّية، ودراسة 

تخصصّية ألربع سنوات في مجاالت الّسياحة. 
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نصائح  من  يلزمه  ما  كــّل  للمسافر  نقّدم  نحن 
وإرشادات حول الفنادق واملطاعم ومسارات الرّحالت، 
األوقات  أمتع  وقضاء  زيارتها  ميكن  التي  واملواقع 
فيها، وهذه الّنصائح نقّدمها للمجموعات ولألفراد 
برامج  وعندنا  العالم،  في  مكان  كّل  في  أيًضا، 
تايالند،  وحّتى  أمريكا  جنوب  من  ابتداًء  الرّحالت 
ومن أالسكا إلى تنزانيا. فالوسط العربي، وخاّصة 
أو  طابا  إلى  الرّحالت  ننّظم  أّننا  يظّن  احليفاوي، 
األردن، أو تركيا فقط. فاألمر ليس كذلك، بل نحن 
نختّص بتنظيم الرّحالت إلى اخلارج، ألّننا نعالج أي 
مشكلة أو ضائقة ميكن أن يواجهها املسافر خارج 
البالد أو في الّداخل، فال ندعه وشأنه بل نقّدم له كّل 
سبيل  وعلى  حتى حتل مشكلته.  ممكنة  مساعدة 
املثال، في إحدى الرّحالت التي انطلقت إلى اخلارج، 
عن  تأّخرت  الطائرة  ألّن  املطار  في  املسافرون  علق 
اإلقالع لعّدة ساعات، فأخذنا على عاتقنا استئجار 

طائرة أخرى كي ننقل املسافرين إلى هدفهم. 

 U ÎŠu²H�  U Î�u¹  Ÿu??³??Ý_«  lKD�  w�  r²L ÒE½  ≠
 ¨W ÒOŠUO Ò��«  rJ−�«dÐ  vKŽ Ÿö ÒÞö� —uNL−K�

ø…b¹bł  öŠ— „UM¼ qN�
البرامج  من  العديد  للجمهور  يعرض  مكتبنا  إّن 
في  مختلف  منظور  من  الّسياحّية،  ــالت  ــرّح وال
الّسياحة  في  آفاق جديدة  إلى  واالنطالق  الّتحديد 
البرامج  ــذه  ه نــقــّدم  ونحن  ــة.  ــّي والــّداخــل ــة  اخلــارجــّي
للجمهور عاّمًة من العرب واليهود على حّد سواء، 
وبالنسبة لهذا اليوم فقد أعلّنا عن رحلة سياحّية 

متعّددة األهداف، منها زيارة دور األزياء العاملّية في 
للبلدان  املعالم  بزيارة  واالستمتاع  والتسوّق  أوروبا، 
واملدن التي نزورها. وتنطلق الرّحلة بالطائرة إلى روما 
وأفخم  أضخم  من  سياحّية  سفينة  نستقّل  ومنها 
الّسفن في العالم، ومنها إلى فرنسا لزيارة مدينة 
مرسيليا، ثّم نرسو في برشلونة ونعود بالّطائرة إلى 
بهذه  وخبير  مؤّهل  مرشد  املجموعة  ويرافق  البالد. 

املواقع. 

 s¹—«e½”   U??�b??š v?? K??Ž  —u??N??L??'« l??K?? ÒÞ«Ë ≠
ÆÆU Î�uLŽ ““—uð

العربي،  للجمهور  كالمي  توجيه  وأوّد  صحيح؛ 
حيث تتوّفر لدينا مجموعة احلافالت، وثالثة فنادق 

في حيفا، في شارع هرتسل، وفي الّناصرة والقدس، 
إلى  واخلارجّية  البالد  في  الداخلّية  الرّحالت  وننّظم 
يكون  ما  وكثيرًا  مؤّهلني،  مرشدين  مبرافقة  العالم 
روسيا  إلى  اجلديدة  الرحالت  وننّظم  ا.  ّيً عرب املرشد 
وبلجيكا  وهولندا  فرنسا،  في  ــورد  ول وجورجيا 
للعائالت، وشمال إيطاليا واملغرب، واملسارات كّلها 
وكّلها  قدراتها،  أو  ورغباتها  للمجموعات  مالئمة 
الفنادق ذات  توفير  ّية. ونحرص على  العرب بالّلغة 

املستوى املمتاز والتي تقّدم الوجبات املفيدة. 

 w²�« ¨W?? Ò¹d??×??³??�«  ö???ŠÒd??? �« Z??�«d??Ð r??J??¹b??� ≠
ÆÆW¹«b³�« w� UNðd�–

طبًعا؛ نعمل مع أفخم وأضخم الّسفن في العالم 
وترسو  احمليطات،  أو  املتوسط  في  تبحر  والتي 
تقّدم خدماتها  الّسفن  فهذه  العميقة،  املوانئ  في 
وأقــّل  بل  الفنادق،  أفخم  من  أكثر  للمسافرين 
الّشاملة  الوجبات  تقّدم  التي  الفنادق  من  تكلفة 
والكاملة للزوّار. فنحن ننّظم الرّحالت على منت هذه 
الّسفن. فقد انطلقت اليوم من روما سفينة «ستارز 
التي تقّل أشهر الفّنانني العرب وتبحر  أون بورد“ 
في املتوّسط، ويشارك في هذه الرحلة مجموعة من 

املسافرين عن طريق مكتبنا.

 q¼  ¨W ÒOHO ÒB�«  WKDF�«  »U²Ž√  vKŽ  s×½Ë  ≠
 «c¼  w�  dH Ò�K�  —uNL'«  s�  ÎôU??³??�≈  s¹b&

ørÝu*«
الرّحالت من  إقباًال شديًدا. وقد كانت  طبًعا، جند 
احلجوزات  جند  العام  وهذا  ما.  لفترة  قليلة  قبل 
إلى  وخاّصة  تنطلق،  املنّظمة  ــرّحــالت  وال تتجّدد 
وهو  اجلمهور  فيسافر  ــة،  ــرّاح وال الّلهو  أمــاكــن 
له،  نقّدمها  التي  خدماتنا  نتيجة  البال،  مطمئن 

إقباًال  الحظنا  كما  للرّحالت.  الّدقيق  وتنظيمنا 
لزيارة أماكن ومواقع سياحّية جديدة لم تكن مألوفة 
من قبل، مثل: روسيا وجورجيا، وهي مناطق يرغب 
الّسّياح بزيارتها طيلة أّيام الّسنة. وتليها كرواتيا 
إلى  بالّطائرة  خاّصة  رحالت  وحجزنا  وسلوفينيا، 
لياٍل  الّسائح سبع  تركيا، وهناك ميضي  بدروم في 
مرمريس  إلى  وينتقل  املجاورة  املناطق  فيها  يزور 

واليونان.

  öŠÒd�UÐ Êu³žd¹ s¹d�U�*« ÒÊ√ s¹b& q¼ ≠
 Â√ WL�5ÒKI²�� œ«d�Q؟ ÒEM*«

ا  ّية وتركّي أفراد كثيرون يرغبون بزيارة اجلزر اليونان
لالستجمام والرّاحة والّترفيه، وأّما العائالت فنجدها 
تّتجه نحو شمال إيطاليا لزيارة مدن الّشمال وجزيرة 
غاردة ومحيطها، وهذه األّيام إلى جورجيا وروسيا. 
وكّل هذا بأسعار معقولة وتتالَءم مع طبيعة الرّحلة 
وبرنامجها، فتجد الذين يسافرون على منت ”ستارز 
ويدفعون نحو ثالثة آالف دوالر للرّحلة،  أون بورد“ 
تصل  ال  ــرى  أخ سفينة  على  ــرى  أخ رحلة  بينما 
الّتكلفة فيها إلى 1500 دوالر. وبالّنسبة لّسؤالك 
أقول مرًّة أخرى إّن كثيرًا من األزواج الّشابة يحّبون 
هناك  سّيارة مستأجرة  فيستقّلون  مبفردهم،  الّسفر 
الّسياحّية على عاتقهم، ولهؤالء  املناطق  ويطوفون 
نقّدم خدماتنا أيًضا بتوجيههم إلى وجهات الّسفر 
وحّتى  والّترفيه،  الّلهو  وأماكن  واملطاعم  والفنادق 
إليهم،  مكان  وأقرب  سيقطعونها  التي  املسافات 
في  املرور  رسوم  ودفع  سيجتازونها  التي  والّشوارع 
باهظة  الرسوم  هذه  أّن  نعلم  نحن  ــوارع،  ــّش ال هذه 

جًدا في إيطاليا مثًال ومناطق أخرى في 
ال  التي  الّشوارع  إلى  فنرشدهم  ــا،  أوروب

ُجتبى فيها رسوم املرور.  

UHOŠ w� ås¹—«e½ò V²J� …d¹b� d̈D� œ«œË

W ÒO �—U )«Ë W ÒO K �« Òb �« W �U O Ò� �« w � …b �b � ‚U �¬
Í—uš n¹U½ Á«dł√ ’Uš ¡UI�
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بيت  ثّم  إيــالت،  إلى  الّسفر  يحب  اجلمهور  جند 
حلم وأريحا والبحر امليت، وبدأ الّطلب على طابا 
رغبتهم  عن  ــرون  آخ وأعــرب  جــًدا،  زهيدة  بأسعار 
بالّسفر إلى شرم الّشيخ، حيث توّقفت الّسياحة 
األمنّية  األوضــاع  بسبب  سنوات  لبضع  شرم  إلى 
في مصر، وهذا املوسم سيتجّدد الّسفر إلى شرم. 
اعتادوا قضاء عطلتهم  العرب  املسافرين  فمعظم 
واليونان،  ا  كتركّي القريبة  املناطق  في  ورحالتهم 
وحتى أوروبا، وقّلما يسافرون إلى املناطق البعيدة 
أمريكا  أو  وتنزانيا وزجنبار،  إفريقيا  أو  كتايالند 

ّية.  ّية وأستراليا، وحّتى أمريكا الّشمال اجلنوب

 o??¹d??Þ s???Ž Òr???²???ð w??? ²???�«  «“u????−????(« q???¼ ≠
ørJ³²J	 f�UMð “X½d²½ù«”

الّسفر  ينافس جميع مكاتب  فإّن هذا  بالّتأكيد، 
شراء  يشبه  ــذا  وه فقط،  تورز“  ”نزارين  وليس 
طريق  عــن  رحلة  ــراء  ش ألّن  البحر.  فــي  الّسمك 
من  التأّكد  مثل  الكثير،  ينقصها  ”اإلنترِنت“ 
الّالزم  اإلرشــاد  تلّقي  أو  وخدماتها،  الفنادق  جودة 
أثناء زيارة املواقع الّسياحّية، أو إذا صادف املسافر 
مشكلة معّينة فكيف سيتصرّف، وكيف سيحل 
في  ما  رحلة  املسافر  يجد  وقد  مبفرده؟  مشكلته 
زهيدة  برحلة  حظي  أّنــه  ويظّن  املختلفة،  املواقع 
الّتكاليف فيستغّلها مسرورًا، ولكن حني يسافر 
من  طلبه  وملا  اشتراه  ملا  متاًما  مغايرًا  واقًعا  يجد 
تبيع  التي  الّشركات  هي  وكثيرة  ”اإلنترِنت“. 
عن  مسؤولة  غير  وهــي  الّشكل،  بهذا  رحالتها 

املسافر أو تنظيم الرّحلة أو أّي شيء فيها. ومثال 
على ما أقول فإّن أحد األشخاص في حيفا، حجز 
برشلونة،  إلى  ”اإلنترِنت“  طريق  عن  كهذه  رحلة 
وعندما  جنوم،  بأربعة  فندًقا  حجز  أّنه  يظّن  وهو 
أّن  له  تبّني  هناك  بالفندق  يسّمى  ما  إلى  وصل 
مفاتيح  بأربعة  وبسيط  عــادّي  لنزل  كان  احلجز 

وليس فندًقا بأربعة جنوم، وفي هذا فرق شاسع. 

  U??	«d??G??�«Ë  ö???ŠÒd??? �« ¡U??G??�≈ ÊQ??A??Ð «–U???	 ≠
øUNÐ WD³ðd*«

كما  املسافر  يحمي  املستهلك  حماية  قانون  إّن 
يحمي املستهلك، وهذا يعفيه من دفع الغرامات 
رزمة  أو  رحلة  شراء  أو  إلغاء صفقة  لقاء  الباهظة 
معروفة  أّيام  بفترة  متعّلق  األمر  طبًعا  خدمات. 
لم  والقانون  حلظة.  آخر  في  وليس  الّسفر  قبيل 

يستغل باحلجز بواسطة ”اإلنترِنت“.  

ø—uNL−K� p²LK� w¼ U	 U Î	U²š ≠
ليحجز رحلته مسبًقا  الّسفر  َمن يرغب  إّن  أقول 
ألّن  للرحلة،  زهيدة  تكلفة  ينال  حّتى  املوعد  قبل 
ذات الرّحلة ترتفع تكلفتها إلى الّضعف في أوج 
املوسم. وطاملا يخّطط املسافر لرحلة ما هذا العام، 
فليحجز رحلته باكرًا جًدا، أي قبل شهر أو شهرين 
من موسم الّسفر. ومثال على ما أقول فإّن تذكرة 
 400 برشلونة كانت قبل شهر نحو  إلى  الّطائرة 
دوالر، أّما اليوم فيبلغ ثمنها حوالي 750 دوالرًا. 
وكانت إلى ميالنو في إيطاليا 290 دوالرًا، كما 

في  أمريكا  في  أجنلس  لوس  إلى  الّتذكرة  كانت 
بداية املوسم 700 دوالر، وهي اليوم أكثر من ألف 
دوالر. وجتد عدًدا من املسافرين اّلذين تنّبهوا إلى 
هذا الوضع، وأخذوا يحجزون رحالتهم للعام القادم 
الّدقيقة  اليوم. فلماذا االنتظار حّتى  2017 من  
الّتسعني فتحجز حينها رحلتك؟! وال يوجد أسعار 
من  أقــّل  زهيدة  تكون  التي  الّتسعني  للّدقيقة 

الرّحالت العادّية.

.Æ¡UIÒK�« «c¼ vKŽ „dJA½ s×½Ë ≠
أمتّنى للجميع رحالت موّفقة.         
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“UHOŠ” qÝ«d*
ولهدف  الّصيفّية،  العطلة  إلى  الطّالب  ألوف  مئات  خروج  مع 
والورشات  الرياضّية  والّنشاطات  والّتثقيف  والّتسلية  الّترفيه 
والبرامج  الفّعالّيات  من  بعدد  حيفا  بلدّية  تقوم  اإلبداعّية، 

الّصيفّية املُتاحة أمام اجلمهور.

™ “ÊU²�³�« w� —UŠ”  U ÒO�U ÒF� ‚öD½« ™
األّول  في  اجلُمعة،  اليوم  ينطلق  الّتوالي،  على  الّسادسة  للّسنة 
أو  البستان“  في  ”حار  املمّيز،  الّصيفّي  البرنامج  ــوز،  متّ من 
خاّص  برنامج  وهو  בגן)،  (חם  بجان“  ”حام  العبرّية  بتسميته 
لألطفال تنّظمه بلدّية حيفا ضمن االحتفاالت الّصيفّية املختلفة، 
في احلدائق القريبة من املناطق السكنّية املختلفة، ويلقى إقباًال 

واسًعا واستحساًنا من قبل املشاركني. 
ويشمل برنامج ”حار في البستان“ على العشرات من العروض 
الفنّية، نشاطات رياضّية، ورشات إبداعّية، مسرحّيات لألطفال، 

ّية والعبرّية. وغيرها من الفّعالّيات، بالّلغتني: العرب

™ dOÞUM(« WŠUÝ w� ÒdŠ h�— ™
الواسع،  للجمهور  املُتاحة  الصيفّية  والبرامج  الفّعالّيات  ضمن 
برنامج  الّثالثاء األخير،  يوم  الّسابعة مساًء من  متام  انطلق، في 
يشرف  واّلذي  باريس)،  احلناطير (ميدان  في ساحة  احلر  الرقص 
البرنامج مساء  وسيستمّر  لوسكي،  ديدي  الرّقص  مدرب  عليه 

وز وآب.  كّل ثالثاء على مدار شهري متّ
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“UHOŠ” qÝ«d*

في  ــارات  ــســي ال موقف  ــام  أم احلــراســة  موظفة  وقفت 
السّيارات  فحص  فــي  عملها  ــارس  مت كــي  ”رمبام“ 

الداخلة إلى املوقف التحأرضي. 
وأثناء ذلك شعرت بضربة قوّية في ظهرها ما أسقطها 
عجلة ضخمة  أّن  احلراسة  كاميرات  في  وتبّني  أرًضا. 
مباشرة  واصطدمت  سيرها  أثناء  شاحنة  عن  انفصلت 

باحلارسة، وبالسيارة التي كانت تتفّحصها.
وّمت نقل احلارسة فورًا إلى قسم الطوارئ ألّنها أصيبت 
برضوض في أنحاء جسمها، كما ّمت تقدمي اإلسعاف 
عجلة  من  تــضــرّرت  التي  ارة  السّي لسائق  والــعــالج 

الّشاحنة الضخمة! 

تطوير  على  العمل  قدرة  طوّرت  تعليمّية،  ومواّد  معلومات 
مهارات الّتفكير، البحث، احلوار وتذويت القيم اإلنسانّية. في 
نهاية كلمتها توّجهت إلى طّالبها اخلرّيجني ولكّل واحد منهم 
بشكل شخصي، معّبرة عن متّيزه والّطاقات الكامنة به ومحّفزًة 

إّياه على تطويرها ملا فيها من منفعة له وملجتمعه. 
أّما مديرة املدرسة رانية كريني - عون الله، فقد أشارت إلى 
مرحلة االنتقال للمدرسة الّثانوّية كمرحلة مهّمة وشائقة، والتي 
تكمن  فيها  باحلياة،  االنتقال  محّطات  من  محّطة  تعتبر 
الذي  األمر  الّتوّتر،  وكذلك  الّتساؤالت  الغموض،  من  مشاعر 
من شأنه أن يجعل من تلك املرحلة رحلة شائقة، مثيرة ومليئة 
باملفاجآت. كما حتّدثت عن معنى الّنجاح في سيرورة احلياة، 
التي تشير إلى أهمّية الّتصالح مع الذات، لكي يثق اخلرّيجون 
وفي  فكرهم  في  تكمن  قوّتهم  أّن  دائًما  وليتذّكروا  بأنفسهم 

اتهم املمّيزة. شخصّي
رئيس الهيئة اإلدارّية، د. سهيل أسعد، أعرب عن ثقته بنجاح 
الطّالب اخلريجني في املرحلة الّثانوّية ومتّنى لهم الّتوفيق. كذلك 
وستبقى  كانت  حوار  أّن  قندلفت  إميان  اجلمعّية  مديرة  شّددت 

البيت الّثاني لطّالبها أينما كانوا.
وعن الّطّالب حتّدث الّطالب رازي حجير عن جتربته املمّيزة في 
املدرسة بكّل ما تخّللها من تعليم وترسيخ القيم الّسامية، 

وعّبر عن امتنانه الكبير للّطاقم وإلدارة املدرسة.
تخّلل احلفل فقرة فنّية – عزف على العود -  للفّنان ميشيل 
روحانا، كما ّمت عرض عارضة من إنتاج الّطّالب، بحيث قاموا 
ّية. اعتمدت العارضة  بالعمل عليها خالل دروس الّلغة العرب
الّطفولة  ذكريات  من  املعّبرة  ابتداًء  والكلمات  الّصور  على 

لتنتقل إلى مرحلة دخولهم إلى حوار وأخيرًا انتقالهم منها.
اخلرّيجني،  ــداد  إع من  قصير  فيلم  ــرض  ُع احلفل،  ختام  في 
يعكس مسيرتهم في املدرسة والّلحظات التي أمضوها هناك. 
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احتفلت جمعّية حوار للّتربية البديلة، يوم اخلميس 23.6.16، 
في مطعم «شواطينا» بتخريج الفوج اخلامس من طّالب الّصف 
الّتربوّي  الّطاقم  وعائالتهم،  اخلرّيجني  بحضور  وذلك  الّثامن، 

وأعضاء الهيئة اإلدارّية للجمعّية.
ألقت مرافقة الّصف الّثامن عائشة حاج يحيى - واّلتي رافقت 
الّصف على مدار ثالث سنوات متتالية – كلمة، ّخلصت من 
خاللها مسيرة العمل مع الّطّالب. تلك املسيرة أكسبت الّطّالب 
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ت  با و مشر تشكيلة 
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750 غم

تشيبس تبوغان 
2 كغم توغان
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حمص احال
للتغميس
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بوريكس جبنة 
معدنوت
800غم

اكونوميكا معطرة 
 FIX 4 ليتر

ــة  ــل تــشــكــي
فوط صحية 
ـــــز  ـــــوي اول

كواترو

لبنة الهنا
1 كغم

فييري سائل جلي 
ليمون/برتقال

1.44 ليتر

سوفت  تواليت  ورق 
أبيض 48 لفة

بوظة ريو 
تريو 

1.8 ليتر 

مسحوق غسيل 
بيوماط
5 كغم

كرسي كلوب
كيتر

3

4

سداسية كوكا كوال 
2 ليتر

مفرمة خضار
نعمان

3
100

100
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القائمة  ــيــس  (رئ ــودة  ع ــن  أمي الّنائب  التقى 
املشتركة)، الّسفير الفرنسي باتريك مازوناڤ 
طلب  وقد  أبيب.  تل  في  فرنسا  سفارة  في 
الّنائب عودة مناقشة املبادرة الفرنسّية ومعرفة 
مضامينها. وأّكد عودة أّن فرنسا دولة مهّمة 
ُيسّمى  مبا  األمريكي  التفرّد  أّن  كما  للغاية، 
املبادرة  وأّن  إلسرائيل،  منحاز  الّسالم  عملّية 
ألقت الضوء بقوة على القضية الفلسطينية، 
ولكن على اجلميع أن يعلم احلقيقة أّن الثوابت 
الفلسطينّية هي األسس الُدنيا ألّي حل سلمي.

إدراج  مت  إذا  معرفة  عــودة  الّنائب  طلب  كما 

االعتراف بدولة يهودّية ضمن اخلطة كما ُأشيع، 
فأجاب الّسفير الفرنسي بأّن اخلطة لم تدخل 
النائب عودة  فأّكد  الّتفصيل.  تناقش هذا  أو 
البالد  أهل  على  اسقاطاته  له  األمر  هذا  بأن 
األصليني، وأّن الدولة يجب أن تكون دميقراطّية، 
ّية مع كل املواطنني. دولة مساواة قومّية ومدن

العرب  املواطنني  قضايا  عودة  الّنائب  وعرض 
أم  لقضية  خــاصــًة  مساحًة  ــرًدا  مــف عموًما، 
وأّن  أحمرَ،  خًطا  القضّية  هذه  معتبرًا  احليران 
أن  شأنها  من  الترانسفيرّية  العقلّية  هــذه 
تشعل البالد، ولهذا يجب وضع كّل الّطاقات 

ملنع تنفيذ هذا املخّطط اإلجرامي.
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ّية في مطعم «سميراميس»،  على مائدة إفطار رمضان
مرقس  نسرين  احليفاوّي،  احلليصة  ــّي  ح مجلس  ــرّم  ك
احلليصة)،  اجلماهيري/“متناس“  املركز  شعبة  (مديرة 
الّشهر.  نهاية  للّشعبة في  أنهت عملها كمديرة  والتي 
املركز  (مدير  يفرح  شمعون  الّتكرمي  حفل  حضر  وقــد 
اجلماهيري ”نافيه يوسف“) وياسر بشر وأعضاء مجلس 
إضافًة  احلّي،  وناشطات  نساء  من  وعدد  احلليصة،  حّي 

إلى عدد من الفاعلني في احلّي.
ُيذكر أّن نسرين مرقس توّلت إدارة شعبة املركز اجلماهيري 
احلليصة منذ تأسيسه قبل نحو سبع سنوات.. ومن أهم 
إجنازات هذا العمل املثمر مع مجلس احلّي وسّكان احلي 
كان البدء في بناء املركز اجلماهيري ”متناس“ اجلديد في 
شارع هيردين، والذي سينتهي العمل به في أواسط العام 

القادم 2017 .
وقد أثنى احلضور على مساهمة نسرين في رفع مكانة 
احلي وإثرائه بالفّعالّيات والّدورات، وخاّصًة في رفع مكانة 
املرأة في احلليصة. وقال شمعون يفرح إّن نسرين عملت 
بشكل مهنّي خالل فترة عملها بشراكة تاّمة مع األهالي 
ومع مجلس احلّي، وأعطت بعملها أجوبًة وحلوًال ألسئلة 
بداية  منذ  الّسّكان  قبل  من  ُطرحت  صعبة،  ومشاكل 
املشوار. وأعرب احلضور عن أسفهم إلنهاء مرقس عملها، 
حيث يعتبرونها خسارة للحّي.. ومبا أّن قرار التنّحي جاء 
من قبل نسرين متّنى لها اجلميع الّنجاح والتمّيز بعملها 

اجلديد، وفي كّل طريق تختار أن تسلكها.
عليها  بدا  حيث  نسرين،  عينّي  في  الّدموع  وترغرغت 
أن  وسّكانه  احلّي  مجلس  كلمتها  في  وأوصــت  التأّثر، 
يستمرّوا في مسيرتهم لتطوير احلّي وتطوير شعبة املركز 
واالستمرار  فيه  املوجودة  األطر  كاّفة  ودعم  اجلماهيري، 
بها  يعمل  التي  والعطاء  الّشراكة  ــروح  ب مًعا  بالعمل 
املجلس ودعم أّي مدير/ة سيأتي خلًفا لها، ألّن أهالي حّي 
احلليصة ومجلس احلّي هم أساس جناح أّي مشروع فيه.

شكر  درع  ــّي،  احل مجلس  باسم  كّيال،  مبّدا  وقــّدم  هذا 
وامتنان لنسرين مرقس، كما قّدم لها شمعون يفرح هدّية 
تذكارّية. وتواعد احلضور على استمرار العمل والّتواصل 
مع نسرين مرقس، حّتى بعد تركها منصبها وعملها في 

احلّي، ألّنها أصبحت جزًءا منه.
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 الطالب في المركز
وجميع الطاقم التعليمي لخدمته..

 بوابة املدير مفتوحة لك - الطالب يف اعىل سلم االولويات
 بيئة تربوية مميزة وجو هادئ

 متابعة لطالب ذوي عرس تعليمي!
 دروس تقوية حسب احتياجات الطالب

 عدد الطالب يف كل صف ال يتجاوز العرشين طالبا

الثانوية المدارس  شبكة 

ثاين عرش /  حادي عرش /  عارش   / التاسع  لصفوف 
كامن بچروت وكامن مهنة

شهادة بچروت كاملة توصلك اىل الجامعة!

إنضم ا�ن للنجاح..
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املشتركة)  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  ألقى 
كلمًة في مقّر األمم املّتحدة في جنيف حول مكانة 
السلمّية  العملّية  دفع  في  العرب  املواطنني  ودور 

وإنهاء االحتالل.
املواطنني  أّن  على  عــودة  الّنائب  شــّدد  كلمته  وفي 
العرب الذين يشّكلون %20 من املواطنني، وإذا كان 
قرار تعزيز االحتالل يتجاوز املواطنني العرب، فإّن قرار 
الكّمي  الوزن  دون  يكون  أن  ميكن  االحتالل ال  إنهاء 

والّنوعي للمواطنني العرب. 
وأّكد عودة أّن نتنياهو يدرك ذلك متاًما منذ أن كان 
رابني  به  اعتمد  الذي  الوقت  في  للمعارضة  رئيًسا 
لدرجة  يحرّض  نتنياهو  فكان  العرب،  النوّاب  على 
ليس  هو  إسرائيل  على  األكبر  اخلطر  إّن  قال  ــه  أّن
هنا  العرب  وإّمنا  والقطاع،  الّضفة  في  الفلسطينّيني 
في إسرائيل! ورفع نتنياهو نسبة احلسم كي تخدم 
يوم  في  اليهودي  اجلمهور  علينا  ــرّض  وح أهدافه، 
علينا  ويحرّض  لالقتراع.  نذهب  بأّننا  االنتخابات 
كّلما اعتلى منصة الكنيست، وآخر مجهوداته تصّب 
في قانون اإلقصاء الذي ُيعطي احلق ألعضاء كنيست 
على  إّن  عــودة  وقــال  آخرين.  كنيست  أعضاء  طرد 
وباملزيد  الّتصويت،  بزيادة  يرّدوا  أن  العرب  املواطنني 
السياسّية  بالشرعية  حقنا  أجــل  من  النضال  من 
وأيًضا  مواطنني،  وكوننا  الوطن  أهل  كوننا  الكاملة 
عودة  وأنهى  اليهودّية.   - ّية  العرب الشراكة  بتعزيز 
بأّن االحتالل يزول بعوامل ثالث: املقاومة، الرّأي العام 
داخل الدولة التي متارس االحتالل، والضغط الدولي. 
الثاني، ونضع كل وزننا  بالُبعد  إّننا موجودون  وأّكد 

إلنهاء هذا االحتالل املجرم.
لألمم  العام  األمني  نائب  عودة،  الّنائب  والتقى  هذا 
املتحدة ميروسالف جينشا واملفوّض الّسامي حلقوق 
اإلنسان زيد بن رعد في جنيف. وحتّدث الّنائب عودة 
عن أهم القضايا التي تواجه املواطنني العرب، ذاكرًا 

أمثلة للّتمييز في مختلف مناحي احلياة. 
ورّكز عودة بشكل خاص على قرار حكومة إسرائيل 
حيران  وإقامة  الّنقب،  في  احليران  أم  أهالي  تهجير 

اليهودية بدًال منها على ذات األرض.
الذي  اإلقصاء  قانون  عن  عودة  الّنائب  حتّدث  كما 
كنيست  أعضاء  كنيست طرد  احلق ألعضاء  ُيعطي 
نزع  هو  وحكومته  نتنياهو  هدف  بأّن  وشرح  آخرين. 
به  يقوم  ما  وهــذا  العرب،  املواطنني  عن  الشرعّية 
نتنياهو منذ تسعينّيات القرن املاضي وحّتى اليوم.

وقد تلّقى النائب عودة تعّهًدا بأن ُترسل األمم املتحدة 
رسالة حلكومة إسرائيل لسؤالها عن قضّية أم احليران.
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ُيعقد في عّكا القدمية، يوم اخلميس املوافق 14/7/2016، املؤمتر الّدولّي 
العربّي  املركز   - الكرمل  مدى  في  الّنسوّية  الّدراسات  لبرنامج  الثاني 
للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية، حتت ُعنوان: املرأة الفلسطينّية، القانون 

والّدولة في الّسياق االستيطانّي االستعمارّي.
ــرأة  امل الّثالثة:  املثّلث  ــراف  أط بني  العالقة  مناقشة  ــى  إل املؤمتر  يسعى 
االستعمارّي.  االستيطانّي  الّسياق  في  والّدولة  والقانون،  الفلسطينّية، 
ويفحص وضعّيتهن،  املثّلث،  هذا  الّنساء في  الّضوء على  املؤمتر  ويسّلط 
الّتركيز على ثالثة أبعاد عينّية.  وتأثير هذه العالقة عليهّن من خالل 
الّنساء  على  الواقع  والّتمييز  العالقة،  هذه  لنوعّية  اجلندرّي  البعد  أوًّال، 
الداخلي  الّذكورّي  املؤّسسة احلاكمة من جهة، ومن قبل املجتمع  من قبل 
العرقّي  البعد  ا،  ًي ثان أخرى.  جهة  من  اإلسرائيلّي  واملجتمع  الفلسطينّي 
وعنصرّية الدولة جتاه الفلسطينّيني عاّمة، واملرأة الفلسطينّية خاّصة. فيما 
الّنساء  املستعِمر، ووضعّية  قانون  ّية  كولونيال إلى  الّثالث  البعد  يتطرّق 

الفلسطينّيات في املناطق احلدودّية.
كنهج  القانون  دور  على  أيًضا،  الّضوء،  املؤمتر  سيسّلط  أخرى،  جهة  من 
ّية االستعمارّية الستالب املرأة الفلسطينّية  جوهرّي في املنظومة االستيطان
حّقها في حياة كرمية. في احملاضرة التي تقّدمها نادرة شلهوب كيفوركيان، 
مديرة وحدة الّدراسات الّنسوّية في مركز مدى الكرمل، فإّنها تشير إلى 
أهمّية املؤمتر في الّتركيز على الّسياق القانونّي االجتماعّي، إذ تقول: ”إّن 
زال،  وما  كان،  القانون  وإّن  ”بالقانون“،  ُنّفذ  قد  االستعماري  االستيطان 
أداة استالب وقمع للمرأة الفلسطينّية في أرضها؛ فقوانني الّطوارئ، على 
سبيل املثال وليس احلصر، أسرت الفلسطينّي في أرضه، وقانون املواطنة 
ومحّبيهم،  عائالتهم  مع  باحترام  العيش  في  حّقهم  الفلسطينّيني  سلب 
وقانون العنف ضّد املرأة ُنّفذ بأساليب ثقافوّية واستشراقّية أّثرت على قمع 

املرأة، وقانون الّنكبة جرّم حتى مجرّد احلّق في الذاكرة“. 
مجاالت  في  متخّصصات  ومحلّيات  دولّيات  باحثات  املؤمتر  يستضيف 
وأجنبّية  محلّية  جامعات  من  واإلنسانّية  االجتماعّية  والعلوم  القانون 
مختلفة. سيتخّلل املؤمتر ثالث جلسات تتناول مواضيع مختلفة. اجللسة 
األولى، ستتطرّق ملوضوع املرأة ما بني عنصرّية الّدولة والقانون، مع مداخلة 
للمحاضرة شيريل هاريس، من كلّية احلقوق في جامعة كليفورنيا، والتي 
الّدولة والقانون.  الّتجربة األمريكّية في عنصرّية  ستتحّدث، بدورها، عن 
املداخلة الّثانية ستكون للمحامية سهاد بشارة، والتي ستتطرّق، خاللها، 
ملوضوع الفضاءات اجلندرّية في تكوين االستعمار االستيطانّي اإلسرائيلّي. 
أّما املداخلة الّثالثة فهي مع احملاضرة سراب أبو ربيعة قويدر، من جامعة 
بن غوريون في الّنقب، وستتحّدث قويدر عن سياسة محو الّطبقّية لدى 

الّنساء الِفَلسطينّيات العامالت في الّنقب. 
ضّد  والعنف  والعنصرّية،  اجلنوسة،  موضوعات  الّثانية  اجللسة  ستناقش 
األولى  املداخلة  مختلفة.  مداخالت  أربــع  اجللسة  هذه  وستتخّلل  ــرأة.  امل
تتطرّق  لندن،  في  ماري  كوين  جامعة  من  سيلفا،  دنيس دي  للمحاضرة 
فيها، ملوضوع الّنساء الفلسطينّيات في مواجهة العنف العنصرّي. املداخلة 
املشّغل  الدولة،  عن  فيها  ستتحّدث  نسرين مصاروة،  للمحامية  الّثانية 
الفلسطيني والّتحرش اجلنسّي في أماكن العمل. وستكون املداخلة الّثالثة 
ّية  للمحامية عبير بكر، التي ستتحّدث، بدورها، عن فقدان احلماية القانون
لدى األسيرات الفلسطينّيات في الّسجون اإلسرائيلّية. املداخلة الرابعة، 
«ما  بعنوان  ملوضوع  ستتطرّق  ريناوي،   - مقاري  سائدة  الدكتوراه  لطالبة 
بني الرواية والقرار، عرض وحتليل نقدّي جلرمية اغتصاب املرأة الفلسطينّية 

ّية في إسرائيل».  بحسب ظهورها في قرارات احملاكم الّلوائ
واملناطق  اإلماتة  «القانون،  موضوع  واألخيرة  الّثالثة  اجللسة  ستتناول 
احلدودّية» من خالل أربع مداخالت؛ األولى للمحاضرة روزاليندا فراغوسا، 
من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وستعرض موضوع: حياتّية املوتى 
عرين  الّدكتوراه  لطالبة  الّثانية  املداخلة  املوت.  وسياسات  املكسيك  في 
هواري، وستعرض النقاش حول تعديل قوانني األحوال الّشخصّية: اخلطابات 
والتي  دّكور،  موسى  حال  فللمحامية  الّثالثة،  املداخلة  أّما  واملرجعّيات. 
ّية احملاكم الكنسّية عن جهاز الّدولة: إرث أبوّي  ستناقش، بدورها، استقالل
استعمارّي وقرار سياسّي بحت. املداخلة األخيرة للمحاضرة سهاد ضاهر 
ناشف، وستتناول موضوع االعتقال اإلداري جلثامني الفلسطينّيات، جتميد 

القوانني، جتميد اجلثامني. 
زعبي،  حنني  البرملان  عضو  مبشاركة  مفتوح  نقاش  بجلسة  املؤمتر  يختتم 

وبروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، واحملامية أحلان نّحاس - داود. 
ّي للّدراسات االجتماعّية  الّدعوة عاّمة ويرّحب مدى الكرمل - املركز العرب

الّتطبيقّية باحلضور، ملا في ذلك من إثراء لتجربتنا اجلمعّية.

“UHOŠ” qÝ«d*
على  شليوط  عفيف  الكاتب  ــرًا،  ــؤّخ م حصل، 
ّية بقيمة 55 ألف شيكل من صندوق  منحة مال
األكادميي  األدبي  لبحثه  دعًما  للّثقافة،  ”بايس“ 
ّية والعبرّية في إنتاجات  ”استخدام الّلغتني العرب
واملقوّمات“.  الوظيفة   – إسرائيلّية  مسرحّية 
هذا  إصدار  في  املساهمة  إلى  الّدعم  هذا  يهدف 

البحث في كتاب بالّلغة العبرّية. 
أعّد الكاتب بحثه هذا في إطار دراسته األكادميّية 
حيث  حيفا،  جامعة  في  املقارن  األدب  قسم  في 

سبق أن عرض بحثه املذكور في إطار املؤمتر الذي 
الّثقافة  حول  أّيار  شهر  في  حيفا  جامعة  عقدته 

الِفَلسطينّية. 
بالّلغة  شليوط  أعـــّده  اّلـــذي  البحث  هــذا  سبق 
عاهر  ”اعترافات  مسرحّيته  ُترجمت  أن  العبرّية، 
مسرحّية  أفضل  جائزة  على  احلاصلة  سياسي“ 
للعام 2002 في مهرجان مسرحيد في عّكا، إلى 
في  العبرّية  بالّلغة  ُعرضت  حيث  العبرّية  الّلغة 
في   2010 العام  في  ”تياترنتو“  مهرجان  إطار 

يافا - تل أبيب.
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“UHOŠ” qÝ«d*
”ال مبرّر لوجود املؤّسسات األكادميّية املختلفة إذا لم تكن 
يلتقي  مكاًنا  والّتدريسّي،  الّتربوي  ــا  دوره إلى  إضافًة 
العلم  الباحثون والعلماء وينهلون فيها من مشارب  فيه 
طّالبهم  ولدى  لديهم  وليحّفزوا  ذاتهم  ليطوّروا  والبحث 
أغوار  وسبر  جديد  كّل  نحو  الّسعي  خصائص  وزمالئهم 
كانت  هــذه  واالختراع“..  االبتكار  ــى  إل ــوًال  وص البحث، 
ّية  العرب الكلّية  (رئيس  كمال  ــي  زك احملامي  كلمات 
األكادميّية للّتربية في حيفا)، في مستهّل اليوم العاملّي 
لألبحاث العلمّية الّدقيقة والّتربوّية، اّلذي نّظمته الكلّية 
من  والعلماء  الباحثني  من  كوكبة  مبشاركة  األسبوع،  هذا 

مختلف جامعات وكلّيات البالد وأملانيا.
الّطّالب  ملسيرة  استمرار  ال  كمال:  زكي  احملامي  وأضاف 
واحملاضرين في كلّيتنا هذه التي نقشنا على رايتها راية 
األكادميّي  شخصّية  وصياغة  العلمي  والّتنافس  البحث 
العربّي في البالد، باحًثا ودارًسا، وال استمرار لهذه املسيرة 
في أي جامعة أو كلّية أخرى إذا لم يكن اقتحام مجال 
ثّم  البحث  ثّم  البحث  يكن  لم  وإذا  األّول،  هدفهم  العلوم 
واخلــوف  بالرّهبة  شعروا  إذا  أو  الــّدائــم  هاجسهم  البحث 
والبحث  ــراع  واالخــت الكشف  عوالم  اقتحام  من  ــرّدد  والــت

العلمي واألكادميّي على أنواعه.
وكان املؤمتر قد جرى، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، في قاعة 
املؤمترات في الكلّية مبشاركة واحد وثالثني باحًثا وعاًملا من 
محاضري وأساتذة كلّيات وجامعات مختلفة في إسرائيل 

والعالم، وعدد من املدعوّين اّلذين شاركوا في الّنقاش وأّثروا 
مبداخالتهم في الّطروحات ألبحاث أخرى سيجريها علماء 

ومحاضري الكلّية. 
وخالل املؤمتر عرضت محاضرات وأبحاث حول علوم الكرة 
األرضّية واملهارات الّلغوّية واملعّلمني واملعّلمات العرب في 
والفتيان  الفتيات  بني  العلمّية  املواضيع  ودراسة  البالد  
الرّياضّيات  وتدريس  والعلمّي  املنطقّي  الّتفكير  وتطوير 
وعلم احلاسوب، وغيره من العلوم الّدقيقة؛ وتوّلى تنظيم 
املؤمتر جلنة في عضوّيتها البروفسور سلمان علّيان (مدير 
الكلّية) والّدكتور محّمد حجيرات (نائب املدير) والّدكتور 
رافع صفدي (رئيس سلطة األبحاث في الكلّية) والبروِفسور 

آفي هوفشتاين (عميد قسم األبحاث في الكلّية).

املؤمتر  هذا  إقامة  ا  ًي عال عليان  سلمان  البروِفسور  وثّمن 
يؤّكد  آخر  نشاط  أّنــه  مؤّكًدا  العاملّي،  البحثي  العلمي 
اقة في الوسط العربي الرتياد  ريادة الكلّية وكونها السّب
مجال البحث وتشجيعه عبر نشاطات ال تعترف باحلدود 
إلى  وصــوًال  واألبحاث،  املعلومات  تبادل  في  اجلغرافّية 
اختراقات ترفع من شأن البشرّية دون فارق في العرق والدين 

واجلنس واالنتماء الفكرّي أو العقائدّي أو غيره..
على  القائمني  على  كمال  زكي  أثنى احملامي  جهته  من 
واحملــاضــرات  األبــحــاث  أ ّن  ــد  وأكّ فيه،  واملشاركني  املؤمتر 
الّصحيح  الّطريق  على  تسير  الكلّية  أّن  تثبت  العلمّية 
إلى  ستنتهي  التي  أهدافها  حتقيق  نحو  واثقة  وبخطى 
االعتراف بها جامعة، كباقي اجلامعات في البالد والعالم.
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åUHOŠò qÝ«d*
ــاســم سلطة  ــاطــق ب ــّن ــم ال عــّم
للوسط  ـــاذ  ـــق واإلن اإلطـــفـــاء 
بياًنا  ظاهر،  كايد  العربّي، 
وصلت  اإلعــالم،  وسائل  على 
صحيفة  ـــى  إل عــنــه  نسخة 
”شّب  فيه:  ــاء  ج ”حيفا“، 
ـــــدار  ــــّي «ه ــــي ح ـــق ف ـــري ح
في شارع بن يهودا  هكرمل“ 
اندلع  حيفا، وقد  مدينة  في 
نخلة  اشتعال  ـــرّاء  ج احلــريــق 
سقطت على إحدى العمارات 
ــان  ــي ــب ـــــد ال ــة وأّك ــّي ــســكــن ال
دخان  املكان  من  أّنه:«انبعث 
طواقم  هرعت  وقــد  كثيف، 
املكان  ــى  إل واإلنــقــاذ  اإلطفاء 
احلريق  إخماد  على  وعملت 
أّنه  علًما  املبنى،  اندلع  اّلذي 
ــات  إصــاب أّي  عــن  يبّلغ  ــم  ل

بشرّية».
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åUHOŠò qÝ«d*
جتري هذه األّيام الّلمسات األخيرة الفتتاح مركز األورام اجلديد 
املركز  هذا  وتطوّر  فيشمان.  يوسف  اسم  في «رمبام» على 
في  املماثلة  املراكز  أهم  من  وأصبح  عاًما  خمسني  طيلة 

البالد، من حيث العالجات واألجهزة املتقّدمة. 
العاملّية وخبرات  املؤّسسات  بالّتعاون مع عدد من  وّمت ذلك 
أسماء  تخليد  وسيتّم  والعالجي.  الطّبي  للفريق  ِمهنّية 
هذا  لتطوير  أموالهم  من  قّدموا  الذين  واملتبرّعني  احملسنني 

اجلناح، ولم يعلن عن أسمائهم في الّسابق. 
نتوّجه  إّننا  «رمبام»  في  اخلارجّية  العالقات  مديرة  وقالت 
املتبرّعني،  هؤالء  أسماء  إلى  واملعارف إلرشادنا  األقارب  إلى 

وبالتّالي سيتمّ نقش أسمائهم كما يليق بهم.   

åUHOŠò qÝ«d*
ًيا، للعرض القادم في العاصمة   يستعّد الّثنائي «فوزي موزي وتوتي» حال
ّية عّمان، حيث سيقّدمان مبرافقة شخصّية «املندلينا» عرضهم األّول  األردن
خارج البالد، وذلك بعد جولة عروض ناجحة في املناطق الِفَلسطينّية في 

الّداخل والّضّفة.
«فوزي  شخصّية  صاحب  سعيد،  فوزي  قال  هذه،  العروض  جولة  وعن 
آخرها،  حّتى  القاعات  وامتألت  جًدا،  ناجحة  اجلولة  كانت  لقد  موزي»: 
والقدس وبيت حلم  الله  ونابلس ورام  اخترنا عّدة مدن منها اخلليل  وقد 
وطولكرم، بحيث استطاع اجلمهور احمليط بها في نفس املنطقة احلضور 

ومشاهدة العروض. 
وعن العرض القادم في األردن، أفادنا مندوب شركة اإلنتاج «كلمنتينا» 
ا  التي تعمل على تنظيم العرض هناك، بأّن تذاكر العرض تشهد طلًب
كبيرًا من ِقبل اجلمهور، حيث اقترب موعد العرض الذي سُيقام بتاريخ 
8/7/2016 في قصر الّثقافة - عّمان الّساعة الرّابعة مساًء، كما ذكر 
بأّن اجلمهور بالعالم العربّي عاّمًة واألردنّي خاّصًة ينتظرنا بفارغ الّصبر. 
ويضيف فوزي، بأّن راعي العرض في عّمان من ناحية إعالمّية سيكون 
هناك  وبأّن  «مزاج»،  الرّاديو  ومحّطة  «رؤيا»  الّتلفزيون  محّطة  خالل  من 

عروض أخرى خارج البالد، لكن احلديث عنها ما زال مبكرًا.
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يلة املباركة من أّيام رمضان  سيحيي العباد هذه الّل
أمًال منهم أن تكون ليلة القدر التي قال عنها ربنا 
َلِة اْلَقْدِر * وََما َأْدرَاَك َما  ْي ا َأنزَْلَناُه ِفي لَ في كتابه (ِإنَّ
ْن َأْلِف َشْهٍر * َتَنزَُّل  ٌر مِّ ْي َلُة اْلَقْدِر َخ ْي َلُة اْلَقْدِر * لَ ْي لَ
َسَالٌم  ن ُكلِّ َأْمٍر *  ِهم مِّ يَها ِبِإْذِن رَبِّ اْملََالِئَكُة وَالرُّوُح ِف
يلة أنزل القرآن  ى َمْطَلِع اْلَفْجرِ). مبثل هذه الّل َي َحتَّ ِه
جملة من الّلوح احملفوظ إلى الّسماء على الّسفرة، 
النبّي  به على  ينزل  الّسالم)  ثّم كان جبريل (عليه 
جنوًما في ثالث وعشرين سنة. وفيها تقدر أعمال 
(فيها  تعالى  قال  القادمة..  للّسنة  العباد  وأحوال 

ُيفرَُق ُكلُّ َأمٍر َحكيٍم). 
قال احلسني بن الفضل عن األمر احلكيم الذي يفرق 
القضاء  وتنفيذ  املواقيت  إلى  املقادير  «سوق  فيها 
يلة بهذا االسم. قيل  املقدر»، ولذلك سّميت هذه الّل
ألصحابه  ذكر  النبّي  أّن  الّسورة  هذه  نزول  سبب  إّن 
رجل من بني إسرائيل لبس الّسالح وغزا في سبيل 
الله ألف شهر فتعّجب أصحابه من ذلك فأعطاهم 
الله ليلة هي خير من ألف شهر، يتعّبدون فيها لله 
تعالى. فكان النبّي (ص) يطلب من أصحابه حترّي 
من  الوتر  في  القدر  ليلة  «حتــرّوا  بقوله  القدر  ليلة 
العشر األواخر من رمضان». وكان يجتهد في العبادة 

فيها أكثر من باقي األّيام.
الله إذا دخل العشر  فعن عائشة قالت «كان رسول 
األواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشّد 
املئزر». وقالت: «كان رسول الله يجتهد في رمضان 
ما ال يجتهد في غيره. وفي العشر األواخر منه ما 
ال يجتهد في غيرها». وقال العلماء: أخفاها الرّسول 
عّنا ذلك حتى يجتهد العباد في العشر األواخر من 
يومنا  حّتى  األّمة  وعلماء  الّصحابة  أّن  رمضان. مع 
هذا أجمعوا على أّنها ليلة سبع وعشرين من رمضان 
بّني ابن عمر  الله (ص)، كما  بناًء على قول رسول 
«أمرنا رسول الله أن نتحرّى ليلة القدر ليلة الّسابع 

والعشرين من رمضان».
وقال أبو يزيد البسطامي «هي واقعة موقع الّسابع 
والعشرين». وقد جاء حّث الرّسول على إحياء ليلة 
ليلة  قــام  ــن  «َم فقال:  اخلصوص.  وجــه  على  القدر 
ذنبه».  من  تقّدم  ما  له  غفر  واحتساًبا  إمياًنا  القدر 
وبعد صيام رمضان وقيامه وإحياء ليلة القدر إمياًنا 
واحتساًبا، فإًننا سنختم هذا املوسم بالعيد متاًما كما 
قال رسول الله «وللّصائم فرحتان يفرحهما. فرحة عند 

فطره وفرحة عند لقاء رّبه». 
ففرحتنا بعد رمضان بيوم اجلائزة وهو يوم العيد ألّن 
فيه عتق رقاب املؤمنني من الّنار. وهذا العيد يرتبط 
هموم  من  للّنفس  ترويح  فهو  بالعبادة،  قوّية  رابطة 

الّدنيا وتبديل للعادات غير املقبولة شرًعا. 
ملّا هاجر رسول الله (ص) من مّكة إلى املدينة وجد 
األنصار يحتفلون بيومني يلعبون فيهما فقال لهم 

«إّن الله أبدلكم خيرًا منهما 
األضحى»،  ــوم  وي الفطر  ــوم  ي
تعالى  لله  شكر  ــام  أّي وهما 
على ما يّسر من طاعات من 
عرفات.  على  ــوف  ووق صــوم 
ِبُكُم  ُه  اللَّ رِيُد  (ُي تعالى  قال 
اْلُعْسَر  ِبُكُم  رِيُد  ُي وََال  ُيْسَر  اْل
َه  رُوا اللَّ َة وَِلُتَكبِّ وَِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

ُكْم َتْشُكرُوَن). ومن شكر العبد  َعلَّ َعَلى َما َهَداُكْم وَلَ
لربه أّنه يشارك في صالة العيد التي تعتبر سّنة. 

فَمن فاتته يسّن له أن يصّليها مبفرده. 
جميع  فيها  يشارك  أن  (ص)  ــرّســول  ال حــرص  وقــد 
يخرج  كان  الله  رســول  إّن  عطية:  أم  قالت  الّناس. 
األبكار والعوائق وذوات اخلدور واحليض في العيدين. 
ــوة  دع ويــشــهــدَن  املصلى  فيعتزلَن  احلــيــض  ــا  فــأّم

املسلمني“. 
يحاولون  اّلذين  اجلهلة  بعض  إليه  ذهب  ما  بخالف 
منع املرأة من املشاركة في صالة العيد. وكأّن العيد 
والّدين للرّجال دون الّنساء، متجاهلني أّن املرأة مكّلفة 
َال  ي  َأنِّ ُهْم  رَبُّ لَُهْم  (َفاْسَتَجاَب  تعالى  قال  كالرّجل. 
ْعُضُكم  ٍر َأْو ُأنَثى بَ ن َذَك نُكم مِّ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
بالّصالة في  للمرأة  الرّخصة  بَْعٍض). وإن جاءت  ن  مِّ
صالة  وبني  بينها  حتول  قد  التي  ملشاغلها  بيتها 
اجلماعة. وحّتى ال تكون فرحة العيد مقصورة على 
زكاة  ــراج  إخ على  (ص)  الله  ــول  رس حــّث  األغنياء، 
ًنا الغاية منها. فقال «طهرة للّصائم من  ّي الفطر مب
الفقراء  فتجاهل  للمساكني».  وطعمة  والرفث  الّلغو 

واملساكني دليل على قّلة اإلميان.
قال رسول الله «والله ال يؤمن والله ال يؤمن والله ال 
يؤمن قيل من يا رسول؟ الله قال: من بات شبعان 
الرّسول  بل حّث  يعلم»؛  إلى جنبه جائع وهو  وجاره 
على الّصدقة للفقراء واملساكني حّتى الكفاية. فقال: 

«أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
بني  الفرحة  تعّم  واملساكني  للفقراء  العون  يد  فبمّد 
أّن  ــى  إل ننتبه  أن  بنا  ويجدر  والــفــقــراء.  األغنياء 
العادات واألفكار غير  للّتغيير، في  رمضان موسم 
األخالقّية، وفرصة لفتح صفحة جديدة من الّطاعات، 

وخاّصة ترك العداوات وقطيعة الرّحم.
ُتْم أَن ُتْفِسُدوا ِفي  ْي وَلَّ ُتْم ِإن َت قال تعالى (َفَهْل َعَسْي
ُه  َعَنُهُم اللَّ ُعوا َأرَْحاَمُكْم * ُأوْلَِئَك الَِّذيَن لَ اْألَرِْض وَُتَقطِّ
نستعلي  بنا  تعالوا  َأْبَصارَُهْم).  وَأَْعَمى  ُهْم  َفَأَصمَّ
األرحــام  فنصل  الغضب  حبال  ونقطع  األنانية  فوق 
وال  علينا،  حق  له  َمن  ولكّل  اجليران  إلى  ونحسن 
بوصّية  نعمل  أن  علينا  بل  نقول نصل من وصلنا 
الواصل  ولكن  باملكافئ  الواصل  «ليس  الله  رسول 

اّلذي إذا قطعت رحمه وصلها».. 
ÆdO�Ð r²½√Ë ÂUŽ Óq�Ë

(من بولس إلى فيليمون احملبوب.. والكنيسة 
التي في بيتَك)

عبًدا  ــرد  ط ــورًا،  ــوف م ــًدا  ســي فيليموُن  ــان  ك
صار  العبد  لكن  إليه.  أخطأ  قد  منزله  من 
مسيحًيا وتاب. يأمر هنا بولس في رسالته 
هذا  يستعيد  أن  احملبوب»  «فيليمون  إلى 
كنت  ــإن  «ف وعمله!  ـــى  األول مكانَته  العبُد 
يقول  نظيري»،  فاقبله  لك  شريًكا  حتسبني 
قد  كان  «إن  بولس:  ويزيد  لفيليمون!  بولس 
ذلك  احسب  ــك،  ل ــي  أوف ــا  أن بشيء  ظلمك 
ــك مــديــون لي  ــَك أن ــول ل عــلــي.. حّتى ال أق

بنفسك أيًضا».
وله  مبّشرًا،  يجول  أسقف  مبثابة  بولس  كان 
ولكننا  الكنيسة.  تنظيم  في  احملّبة  سلطة 
نتفاجأ هنا أنه ”يتّدخل بسلطة (األب)“ في 
”اخلاصة“،  شؤونهم  في  حتى  املؤمنني  حياة 
أن  بولس  يعتبر  ومنازلهم...!  أعمالهم  في 

فيليمون يراه ”شريًكا“! شريًكا مباذا؟
هل هذا التدّخل من بولس في حياة فيليمون 
ال  شؤون  في  سافر“  ”تدخل  هو  بيته  داخل 
الكاهن  أو  لألسقف  أّن  نعترف  قد  تعنيه؟ 
أو الرعاة سلطًة أبوّية ليأمروا بشأن التنظيم 
في  ”اخلاصة“  ــاتــنــا  حــي لــكــن  ــســي،  الــكــن

”بيوتنا“ هذه حياتنا نحن!
أين  طبًعا!  الكنيسة  في  الله؟  ُيعبد  أيــن 

الكنيسة وما هي؟ هل هي في املعبد؟ 
لقد رفض الله في العهد القدمي أن يسكن في 
الرسول  بولس  البشر!  أيادي  معابد من صنع 
الله   .“ لله احليِّ ”هياكَل  البشر  سّمانا نحن 
احلي  الله  هياكل.  في  وَيْسكُن  ُيعبُد  امليت 

يسكن فينا فيحركّنا.
ال شّك أّن املعابد ضرورّية. لكن املعبد ليس 
مكان سكنى الله، بل مكان اجتماع املؤمنني 
ليعبدوه ويسبحوه مًعا. املعبد مكان العبادة 
العبادة هي حلظات من  اجلماعّية. لكن هذه 
كّل  في  الله  ُيعبد  لله.  عبادتنا  زمن  جملة 
مكان وزمان، وهذا ما نرّدده في صلواتنا ”يا 
األرض  وعلى  السماء  في  وقت  كل  في  من 
(كل مكان) مسجود له وممّجد...“ (من صالة 
النوم). فأين هي معابد الله للحظات األغلب 
 - الكنيسة  في  اجلماعية  العبادة  ــرى؟  األخ
قليلة  ساعات  تتجاوز  ال  عبادة  هي  املعابد 
أو  ــروف  الــّظ ــوع، حني تسمح  ــًدا في األســب ج

نستفيد منها!
أن  هو  املسيحّية  حياتنا  في  األبشع  اخلطر 
ًا! حني نسجنه  ّي جنعل الله صنًما وأن نعبده وثن
في معبد، أو نقّدم له بعًضا من ساعات أو 

بعًضا من قرابني، 
إحسانات  كــانــت 
أو..  تسابيح  أو 
ــــت! أن  ــــان ك ــــا  م
ه  لله حصتَّ نعطي 
ــا ثم  ــن ــات ــي مـــن ح
ــي  ــاق ــب ــا ال ــي ــح ن
اخلاّصة،  بطريقتنا 
هذه شريعة ليست 

من احلياة املسيحّية. لقد خرج الله في العهد 
الكبير الذي سجنه فيه  اجلديد من ”قفصه“ 
البشر لسنني (الّسماء)، وجاء لتصير األرض 
الشهيد  مرّة  احلاكم  هّدد  لقد  له.  بيًتا  ها  كلُّ
املسيحي األنطاكي بابيال: ”سأهدم بيتك“، 
أجابه الّشهيد: ”األرض كّلها بيت لي“. ألّن 

بيت الشهيد كان حيث الله يطوف ويوجد.
ال نوّثنن العبادة! ليس اللُه كائًنا نذهب إليه، 
بل هو أٌب محّب يأتي إلينا، حيث نحن وكل 
تغدو  الّناحية  هذه  من  بيته.  وهناك  حلظة. 
بيوتنا – منازلنا - مكاًنا لعبادته أيًضا. وقد 
املكانة  البيت   – الكنيسة  هذه  حتتّل  تكاد 
األولى في حياتنا، لوال أّنها تفتقد إلى ممارسة 
بعض األسرار واحلياة الليتورجّية. الله قريب، 
ونوجد.  ونتحرّك  ونحيا  به  إّننا  يرافقنا،  الله 
معاملنا  ــّم  ث ــن  وم  - منازلنا  جنعل  كيف 
لله؟  وهياكَل  بيوًتا   - ومشاغلنا..  ومدارسنا 

يعوزنا أن ننتبه إلى أمرين:
من  كلَّ حلظة  ــأنَّ  ب نــدرك  أن  هو،  األّول  ــر  األم
مقّدسًة.  تكون  لكي  ـــدْت  وُج حياتنا  زمــن 
وعندنا،  يومنا  وحتى  الوثني،  التقليد  شاع 
غير  حياتنا  من  ننزعه  ما  هو  ”املقّدس“  أّن 
ــّدوس،  ــق وال الّطاهر  لله  ونقّدمه  ــرة..  ــاه ــّط ال
مقّدسة  أعياد  مثًال  فهناك  ًسا.  ُمقدَّ فيصير 
دم  وذبائح مقّدسة وأواٍن مقّدسة... هي التي ُتقَّ
أن  قدًميا  ُطلب  املعنى  وبهذا  لنا.  وليس  لله 
نقّدس يوم الرّب، فال نعمل ألنفسنا...! لكن 
ُس ليس ما يخّصص لله،  في املسيحية، املقدَّ
بل هو ما لنا حني نشارك الرَّب فيه. يسمي 
بولس (كسّيده الرّب يسوع) نفسه ”شريًكا“ 
تأتي من الرباط  لفيليمون. وهذه ”الّشراكة“ 
الرّوحي الذي اختاره كل مسيحي بحرّيته حني 
اعتمد وآمن وشرب من الكأس املشتركة وأكل 
من اجلسد الكرمي. هذه ”الّشراكة“ مع الله ومع 
أعضاء الكنيسة وكل املؤمنني ال تنحصر في 
الّشؤون الرّوحّية - حاشى، ألّنها شركة باحلياة 
الله  مع  الشراكة  هذه  في  تندرج  واملستقبل. 

وشعبه في الكنيسة كّل أمور حياتنا.
©l³²¹®
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أغلب احلاالت الّطارئة التي نواجهها 
واملستشفيات  العيادات  في  بكثرة 
في األونة األخيرة، تعود إلى حاالت 
ــال خــصــوًصــا،  ــف اجلــفــاف عــنــد األط
تعود  عموًما، والتي  األجيال  وباقي 
املرتفعة وإلى  احلـــرارة  ــات  درج إلــى 
التي تضرب  الّشديد  احلــّر  موجات 

البالد في هذه األّيام.
كمّية  على  يحتوي  اإلنــســان  جسم 
يقارب  ــا  (م عالية  بنسبة  ســوائــل 
الـ 60 باملئة عند البالغني و78 باملئة 
عند األطفال) والتي بدورها مسؤولة 
تــوّفــر وتـــوازن فــي عمل جميع  عــن 
والبيولوجّية  الفيزيولوجّية  العملّيات 
وحّتى  اجلــســد،  خاليا  تخّص  التي 
األعضاء. النقص في نسبة الّسوائل 
في اجلسم يحدث عندما نخسر كمّية 
الكمّية  مقابل  الّسوائل  من  أكبر 
التي ندخلها إلى جسمنا، وهذا  قد 
يؤّدي إلى خلل في عمل هذه اخلاليا 
واألعضاء، وبذلك يدخل اجلسم إلى 

حالة طارئة قد تسّمى اجلفاف.
ــل تــســاهــم في  ـــّدة عــوام هــنــالــك ع
اجلسم،  في  الّسوائل  ازدياد خسارة 

وهي:
- الّتقليل من مياه الّشرب اليومّي.

- الّتواجد والتعّرض املتواصل ألشّعة 
التي  والتقّيؤ  اإلسهال   - الّشمس. 
نخسر بها كمّية كبيرة من الّسوائل. 
- احلّمى. - التعّرق الّزائد. - التبّول 

الّزائد.
حسب  درجــات،  إلى  اجلفاف  يقّسم 

األعراض واخلطورة:
1) جفاف بدرجة  خفيفة؛ اّلذي نخسر 
لترات من كمّية    3 2 حّتى  به من 
جسمنا، واّلذي  في  الكلّية  الّسوائل 
كالّتعب  العديدة،  باألعراض  يتمّثل 
الّشامل، العصبّية، العطش، إحمرار 
اجللد، الغثيان، نبض القلب الّسريع، 

وقّلة احلركة.
واّلــذي  متوّسطة؛  بدرجة  جفاف   (2
لترات من   7 4 حّتى  به من  نخسر 
كمّية الّسوائل الكلّية في جسمنا. وقد 
العوارض  من  أقسى  عــوارض  تظهر 
أعاله، بل تتمّثل بالّتعب القصوي، 
فقدان املقدرة على التحّرك، شحوب 
الوجه، جفاف اجللد، الدوران، أوجاع 

الرأس، الّتقّيؤ، وضيق التنّفس.
بــدرجــة صعبة؛ واّلـــذي  جــفــاف   (3
من  لــتــرات   7 مــن  أكثر  بــه  نخسر 
باجلسم،  الكلّية  الــّســوائــل  كمّية 
املصاب،  وعــي  في  بخلل  وتتمّثل 
التخّيالت،  الهلوسة،  إلــى  إضافًة 
بالّسمع، وتدهور  خلل  بالّنظر،  خلل 
نقص  عن  ناجتة  صدمة  نحو  سريع 
 hypovolumic) الـــّدم  حجم 
عّدة  من  تتكّون  والتي   (shock

عوارض كهبوط حاد في ضغط الّدم 
نبضات  في  االنقباضي، وتسارع 

القلب، وفقدان الوعي الكامل.
* الّتشخيص:

عبر  يبدأ   قــد  اجلــفــاف  تشخيص 
البحث عن العوارض املذكورة أعاله، 
الـــزائـــد، جفاف  الــعــطــش  ــهــا  وأهــّم
(عدم  اجللد  مرونة  فقدان  الّلسان، 
إلى  شــّده  بعد  طبيعته  إلــى  عودته 
أعلى أو قرصه)، الّتعب الزائد وقّلة 

التبّول.
ويتّم الّتشخيص عبر:

عند  يهبط  ـــذي  ال الــــّدم  ضــغــط   -
إلى  االستلقاء  حالة  من  االنتقال 
 .orthostatism  - اجلــلــوس 
ــب –  ــل ــق ــضــات ال ــب ـــســـارع ن - ت

.tachycardia
לא  טורגור   - باجللد  املرونة  قّلة   -

תקין.
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ـوى الـــ ـــــــّدم: مــســـت ال ــل  ــي - حتــل
للعمل  ـــر  مـــؤّش  ،creatinin
األمـــالح  ـــى  إل إضــافــة  الكلوي،  
حتليل   - والبوتاسيوم.  كالّصوديوم 
البول: من املمكن عبر فحص البول 
املكّونات،  عبر  اجلفاف  حالة  فحص 

كاألجسام الكيتونّية، وغيرها.
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العالج للجفاف يتعّلق بدرجة خطورته 
التي تبدأ بالّتعويض بالّشرب الّزائد 
إلى  باإلضافه  اخلفيفة  درجته  في 
التعّرض  حــالــة  فــي  اجلــســد  تبريد 
للّشمس، إضافة إلى مصل الّسوائل 
اّلــذي ممكن احلصول عليه  واألمــالح 

بالعيادات أو املشافي.
في حال اجلفاف من الّدرجة القصوى، 
واّلذي يتمّثل بفقدان الوعي، الهبوط 
يجب  الّنبض،  الّدم وتسارع  بضغط 
طلب اإلسعاف وإيصال املُصاب إلى 

املستشفى لتلّقي العالج.
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املتواصل  الــبــقــاء  عــن  ِامتنعوا   -
والتعّرض للّشمس.

الـــّرأس ودهــن  على  قّبعة  وضــع   -
اجلسد مبراهم واقية من أشعة الّشمس 

.“cream”
- اإلكثار من شرب كمّية كافيه من 

املاء.
- في حال احلّمى، اإلسهال أو الّتقّيؤ 
ننصحكم في زيادة الّشرب   ومراجعة 
على  احلــصــول  إلمكانّية  الّطبيب 
وأمالح  بسوائل  األوردة  عبر  مصل 

وقت احلاجة.
مركز  أقــرب  إلــى  املريض  إيصال   -
طّبي في حال تدهور حالته الصحّية، 
ــال عــانــى مــن جــفــاف بدرجة  فــي ح

قصوى.
هنيًئا  صيًفا  وألطفالكم  لكم  أمتّنى 

وآمًنا.

»'UH· – התייבשות ≠ 
Dehydration

مدينة ضاّجة بالّضباب.. مقاعد في الّشوارع الباردة فقدت زوّارها 
الّدافئ..  بالّلهيب  مترعة  كلماٌت  ُتلوّنها  طرق  عن  الباحثني 
أوراق حلمي شجرة هشرة وفركُت عينّي، ألقتضي هذا  َهَشْشُت 
ني اكتشف في  الّصباح أثرُه تابًعا رائحة تعرُّق ُمبدعِه العبقري علَّ
حياته أسرارًا ُتضيف إلّي جديًدا... من الّتأويل العصّي على ممحاة 
املطر، لكون حضور بهاء مفرداتِه، تنحاز إليها دميومة احلياة... 
ليواصل َشْعر إبداِعِه الّذهبي يسربل ِفكرنا، فائدًة وُمْتعة، تهيب 

حلظاتنا ِدفًئا، نشّم فيه رائحة إبداع عبقرّي ُمعّتق..!
أليس عالم اليوم الذي نعيش في كنِفِه هو العالم نفسُه اّلذي 
تنّبأ به عبقرّي زمانه وزماننا مًعا، وملّا يزل مصدَر إلهام يغترف 
والعصيان  املقاومة  جيل  خاّصًة  ِفكره...  َمعني  من  الكثيرون 
في  فراسوفيا  مدينة  في  املولود   (jan kott) كوت  جون  هو 
بولندا واملتوفي في 23 كانون أّول 2001 اّلذي نذر حياته نغًما 
ا ثالًثا في سيمفونية األدب، جنعل رأسُه  ّيً ا صافًيا إضاف موسيقّيً
ال يرتاح إّال على كتف شكسبير، وال ينام في احملّطات إّال وهو 

متوّسد حقائب كتبِه...
وكتب  اإلغريقّية  الّدراما  تالفيف  في  أبحر  أن  بعد  هذا،  كون 
”أطايب غذاء اآلله“ وارتكز على عصر سيطرة الّال-معقول على 
مختلف اجلوانب في حياتنا، والذي عرَّفُه ألبير كامو بأنَُّه شعور 
دراما  هو  الّال-معقول  هذا  أّن  عرف  الكون..  بعدمّية  اإلنسان 

اليوم..! 
فعاَد ُميْعن النَّظر في أعمال عبقري اإلنكليز املختلفة، شكسبير.. 
وهو الذي ُكلِّف بتدريس ”األمر الّشكسبيري“ في جامعة ستوني 
بروك في نيويورك.. فكان ال ينام إّال وُكتب شكسبير في يديه.. 
وذلك  حياتِه  في  يوم  آخر  حّتى  عليها  أدمن  التي  العادة  وهي 

عرّف بآثارِه وأعماله على أوسع نطاق. بهدف التَّ
الكبير  مؤلَّفه  كتابة  بقيامه  هذه  الّسندبادّية  رحلُتُه  أفضت 
”شكسبير ليس معاصرًا“، فجاء كتاًبا كبيرًا يختلف اختالًفا 
ما  ُيثنيِه  ولم  قبل..  العبقري من  قد كتَب عن هذا  ًيا عّما  كّل
عاناُه بسبب ما كتبه عن شكسبير إّال أّنُه بقي ثاوًيا على كتبه 
عرّف ومن ثمَّ الّتعريف بالوجه  املطرّزة بعطر اإلبداع.. ليصل إلى التَّ
اآلخر لهذا العبقري الفّذ.. وألّنُه أراد الغوص في تفاصيل َفهمِه، 
تعالج،  التي  الّنقدّية  املقاالت  ــراءة  ق عليه  يحّتم  هذا  أّن  عرف 
املؤّلفات  على  أساًسا  تنصب  مختلفة  ّية  أدب أعماًال  بخاّصة، 

اإلغريقّية القدمية.
هذا العنصر الهام جعل أعمال جون كيت التي عالج فيها اإلبداع 
عاناه  ما  ورغم  بثمن..  ُيقّدر  ال  ا  ّيً ثقاف إرًثا  ُتعّد  الّشكسبيري 
بسبب ما كتبه عن عبقرينا، ظّل يلهث وراء أعماله، حّتى منذ 

أن قرأه أّول مرّة...
ويعود سبب ذلك أنَُّه (أي جون) كان يجد بعد كّل قراءة الّشيء 
اجلديد... ففتح في أدب شكسبير أبواًبا وشّق مسالك لم يعهدها 
التي  الّنتيجة  إلى  الوصول  من  متّكن  وهكذا  قبل..  من  ــرّاؤُه  ق
ّص الّشكسبيري بنية تفكيرّية قائمة الذات، وما  ُمفادها، أّن النَّ
ُه في املقام األّول هو معرفة ما ُتعّبر عنه، وما ُتفضي  يجب أن َيهمَّ

إليه من معاٍن سامية، وقيم ال تفنى.
إًذا، نّص شكسبير األدبي: كائن قائم، عليك أن تبذل ُقصارى 

جهدك من أجل استْكناه ما به من أسرار أو رموز..
وعلى سبيل املثال، لو أخذنا شخصّية ”هاملت“ بكّل ما حتملها 
من دالالت، نرى أّنها تسير كشخصّية درامّية في اّجتاه معاكس.. 
الغربي  للمجتمع  ”كشبح“  اليوم  يظهر  شكسبير  ـ“هاملت“  ف
والرّقابة..  االستهالك  مجتمع  اسم  عليه  ُنطلق  أصبحنا  الذي 

وهكذا نرى أّن كلَّ قرْن يكسر ويجحد القرن الذي سبقُه.
وألّني ال أريد أن أسهو على حجر الَيشب، بعد أن متّكنُت من 
الّذات، سأواصل  أرجاء  أيًضا  الذي عمَّ  اخلراب اجلمعي  فهم هذا 
ير رفقة جون كيت، وأقضي معه األوقات الّطويلة وهو يلتهم  السَّ
احلزينة  باملرارة  شعوري  رغم  حّتى،  اآلخر..  تلَو  كتاًبا  شكسبير 
الّدرب  في  تسير  أفواًجا  أرى  وأنا  الّصارخ،  احلقيقي  واإلحساس 

املُعتم، حيث ال منزل أو مأوى نلجأ إليه.
أقول حّتى أجنح في كتابة ِسْفري األّول الذي ُيّفر للحاضر والرّاهن 

فرصة للخالص في زمٍن ال عودة فيه ال لنوح وال ِلُفلكُه.
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دول  في  الّشعبي  الزي  الّدشداشة  تعتبر 
اخلليج العربي، حيث يرتديها اخلليجّيون 
في حياتهم العادّية والرّسمّية. ومبا أّن دول 
(الذهب  املسّمى  الّنفط  بالد  هي  اخلليج 
األسود) فإّن اخلليجّيني مرحّب بهم دائًما 
وال  الّنفطّية،  غير  ّية  العرب الـــّدول  في 
يهربون  الّصيف، حيث  سّيما في فصل 
من حرارة الّصيف الّشديدة في دولهم إلى 

ّية سياحّية مثل لبنان، املشهور مبناخه اجلميل ومبوسم  بالد عرب
لبنان  في  االصطياف  مناطق  تتمّتع  حيث  فيه،  االصطياف 

ّية وعاملّية مرموقة على الّصعيد الّسياحي.   مبكانة عرب
ّية التي يذهبون إليها،  وعندما يصل اخلليجّيون إلى الّدول العرب
ُيشار إليهم بالقول: (أجو جماعة الّدشداشة الصرّيفة) في إشارة 
التي  أّن االقتصاد سينتعش بوصول هذه اجلماعة،  إلى  منهم 
تصرف املال بطرق جنونّية ال تصّدق في بعض األحيان. وهناك 
يخرجن  أّنهن  ورغم  اخلليجّيات  الّنساء  بأّن  تفيد  إحصائّيات 
من بيوتهّن متوّشحات بالّسواد، وتشير إلى أنهّن ينفقَن في 
العام الواحد أكثر من 5 مليارات دوالر على منتجات الّتجميل 

وغيرها.
فقد  اخلليجّيات.  من  بذًخا  ــّل  أق ليس  اخلليج  في  ــال  ــرّج وال
ارة  ا اشترى سّي ا خليجًيّ ّية خبرًا مفاده أّن ثرًيّ تداولت مواقع عرب
مرسيدس مرّصعة باألملاس جتاوز سعرها األربعة ماليني دوالرًا. 
ا آخر، وحسب صحيفة ”إيكاثيميريني“ اليونانّية،  كما أّن ثرًيّ
اشترى جزيرة يونانّية صغيرة مساحتها  قرابة 5 كم مرّبع لقاء 

سبعة ماليني يورو.
تنافس  ــرّجــل  ال «دشــداشــة»  ــأّن  ب خليجّية  معلومات  وتفيد  
«فساتني» املرأة، حّتى أّن قطعة دشداشة مكوّنة من أربعة أمتار 
تصل كلفتها إلى سّتني ألف دوالر أمريكّي، خصوًصا أّن هناك 
الّذهب  من  أسالك  على  حتتوي  الّدشاديش  أقمشة  من  أنواًعا 
اخلالص عيار 22، باإلضافة إلى أنواع أخرى حتتوي على أحجار 

كرمية مثل املاس والعقيق، وغيرها.
وفي  الّسياسّية  اته  سلوكّي في  عجيب  غريب  العربي  العالم 
ممارساته االقتصادّية، وحّتى في تعامله مع فئاته االجتماعّية. 
وهذا العالم يتمّيز بالّتناقضات، فالّدول اخلليجّية املنتمية إليه 
ّية تعتبر  هي األكثر غنى في العالم، لكن هناك شعوب عرب
بني الّشعوب األكثر فقرًا على الكرة األرضّية، واألمّية ال تزال 
البطالة  ونسبة  مرعب،  بشكل  الّضاد  لغة  عالم  في  متفشّية 

فيه ترتفع باستمرار. 
كّل هذا البذخ اخلليجّي يتّم صرفه في وقت توجد فيه عشرات 
ّية ال جتد قوت يومها بصورة دائمة،  اآلالف من العائالت العرب
الّسورّية  املنّظمة  اجلوع.  من  عرب  أطفال  فيه  ميوت  وقت  وفي 
حلقوق اإلنسان «سواسية» أفادت في دراسة لها، بأّن شخًصا 
واحًدا ميوت في سوريا من اجلوع  كّل عشر ساعات، بينما ميوت 

شخص من البرد كّل ثماني ساعات.
ومبا أّن (الدشداشة) هي موضوع املقال، فال بّد من اإلشارة إلى 
سلبّيات اجتماعّية وأخرى قاتلة للّدشاديش. وتتحّدث معلومات 
ّية بني أنصار  العرب الّدول  خليجّية عن وجود صراع في بعض 
في  (املدشدشني)  يعتقد  فبينما  البنطلون.  وأنصار  الّدشداشة 
منطقة اخلليج بأّنهم سادة القوم، وأّن البسي البناطلني هم اخلدم 
حيث  العراق،  في  ا  ًيّ كل يختلف  األمر  فإّن  السّيارات،  وسوّاق 

يصّنف  (املدشدشني) بأّنهم فّالحون وخدم.
وهناك أيًضا سلبّية قاتلة للّدشداشة. وإذا كان لبنان قد مّر مبرحلة 
املسلمني  بني  الّسبعينات  منتصف  في  شنيعة  طائفّية  حرب 
واملسيحّيني في مناطق معّينة، وكان القتل يتّم بناًء على ُهوّية 
الّشخص، إّال أّن العراق شهد فترة قتل مشابهة ضد املواطنني 
السّنة في العراق، ولكن ليس بناًء على الهوّية إّمنا على أساس 
الّدشداشة. فالدشداشة البيضاء القصيرة و(اليشماغ) األحمر أي 
(الكوفّية) معروفان كلباس للمتدّينني من أهل الّسنة، ألّن رجال 
املنّقط.  واليشماغ  الّطويلة  الّسوداء  الّدشداشة  يرتدون  الّشيعة 
الّشيعة   مناطق  في  السّنة  املتدّينون  تعرض  ما  كثيرًا  ولذلك 

ـ بسبب الّدشداشة. ـ ـ ـ ـ وعلى األغلب حّتى اآلن ـ ـ ـ ـ إلى القتل ـ
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مــا جــرى مــؤّخــًرا مــن أحــداث 
جنني،  محافظة  فــي  مؤسفة 
لــــم يـــؤملـــنـــي فـــحـــســـب، بــل 
يجري  مبا  ا  ملّيً أفّكر  جعلني 
رغــم  ــًة،  ــام ع مجتمعنا  فــي 
املّرة  هذه  جنني  في  احلدث  أن 
ــتــصــورات، حتى  ــاق كــل ال ف
فقدنا القدرة على استيعاب ما 

نسمعه وما نشاهده وما نقرأه من أعمال عنف ُمخجلة ومخزية 
ومؤملة.  

في تصريح حملافظ جنني اللواء إبراهيم رمضان حول تلك األحداث 
يوم أمس، اخلميس، قال بشكل واضح إنه لن يتم التهاون مع 
أّي شخٍص يتجاوز القانون، وأّكد أّنه مت السيطرة على األحداث 
املؤسفة الناجمة عن وقوع شجار كبير بني طرفني في بلدة يعبد. 

رغم تصريح محافظ جنني املطمئن إّال أّننا ال ميكن أن ننسى بأنه 
ُقتل نتيجة هذا الشجار ثالثة مواطنني من عائلة واحدة، وإصابة 
أحداث  الى  أّدت  صغيرة  مشكلة  نتيجة  مواطًنا،  عشر  خمسة 
مأساوية، واسمحوا لي أن أقول مبنتهى األسف إّنها لم تُعد بعيدة 

عن النهج املّتبع في قرانا ومدننا العربية. 
الزنغرية واللد،  كما وقعت أحداث مؤملة هذا األسبوع في طوبا 
األسبوع  العربية، وهذا  قرانا ومدننا  العديد من  في  قبلها  ومن 
أيًضا وقعت أحداث عنف مؤسفة في مناطق مختلفة في الضفة 

الغربية. 
إًذا، أصبح سماع خبر عن حادث عنف في قرية أو مدينة عربّية 
أمًرا عادًيا، وأصبحنا نتعامل مع خبر مقتل شخص في الوسط 

العربي كأمر عادي. 
استمعت، صباح أمس، للقاءات مرّكزة في االذاعات احمللّية حول 
هذا املوضوع، وكان هنالك اجماع أن تقاعس الشرطة هو املُشّجع 
األكبر لوقوع مثل هذه األحداث املؤسفة، وعدم تنظيم فعاليات ال 
منهجّية ووجود مراكز جماهيرية الستيعاب الشباب في ساعات 

الفراغ، ألن الفراغ هو املسّبب األكبر الندالع مشاجرات. 
ال شّك أن ما قيل حول هذا املوضوع هو صحيح مئة باملئة، لكن 
يجب أن ال نستمر في هذا النهج، وإلقاء اللوم على اآلخرين دون 
أن نحاسب أنفسنا. فتقاعس الشرطة ليس وليد اليوم، وأنا هنا 
ال ألغي مسؤولّية الشرطة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا 
لم  املاضي  في  بينما  األخيرة،  السنوات  في  األوضــاع  تفاقمت 
نكن نسمع عن مثل تلك الكثافة في أعمال االجرام والقتل في 

الوسط العربي. 
كان  االحترام،  اجلميع  لهم  يكّن  هنالك رجال  كان  املاضي  في 
هؤالء يبادرون إلى عقد رايات الصلح وحل اخلالفات بني الناس، 
فهل فقد مجتمعنا شخصّيات من هذا النوع، أم نحن تغّيرنا، ولم 

نعد نتيح الفرصة لظهور شخصيات من هذا النوع. 
واالفتخار  دعمه  من  ــدًال  ب مجتمعنا  في  ناجح  شخص  فكل 
بإجنازاته، نطعن به ونحاول تشويه صورته، وبهذا لم يعد هنالك 
أشخاص يعتبرون مبثابة مرجعّية، نستشيرهم ونسمع رأيهم، بل كل 
شخص بارز في املجتمع جند من يشّوه صورته ويقّلل من أهميته. 
بواسطة  القيادة  مركز  إلى  تصل  اليوم،  قادتنا  غالبية  أن  كما 
تأجيج الطائفية والعائلّية، فكيف ميكن لهؤالء أن يسعوا للّصلح 
رافضني العصبية القبلية، وهم أّول من تاجروا بها واستخدموها 
بلغتني، والكيل  احلديث  ميكن  فال  إليها.  بحاجة  كانوا  عندما 
من  األعمال  لهذه  الرافض  الواضح  املوقف  فينقصنا  مبكيالني، 
جذورها، وعدم منحها الشرعية أحياًنا، وعندما تخدم مصاحلنا، 
ونرفضها عندما نشعر بأن األمور أصبحت خارج السيطرة، وممكن 

أن تسبب دماَر مجتمع بأكمله.
البعض،  بعضنا  مع  بتعاملنا  بكل شيء،  التفكير  إعادة  يجب 
منها  اخلفاء، ونتنّصل  في  الشباب  لدى  ننشرها  التي  باألفكار 
في العلن. يجب إعادة بناء اإلنسان العربي في البالد من جديد، 
بصدق وبال ازدواجية، بعيًدا عن إلغاء اآلخر، بعيًدا عن العصبية 

القبلية والفكر القبلي.     

كما  ثقافتنا،  فــي  ومتجّذر  متأّصل  العنف 
عليها  توالى  التي  الّشعوب  جميع  ثقافة  في 
واقع  إلى  ُعنوًة،  انتقلت،  والتي  املستعِمرون 
األبوّية  الُبنى  على  فبقينا  حــداثــي،  بعد  ما 
ودون  حتديث  ودون  تصنيع  دون  التقليدية، 
علمنة، ودون أن ”ننسى ما تقوُل لنا القبيلة». 

التي  االجتماعية  األزمــة  ولكن  صحيح.  هذا 
”اخلط  طــرفــي  على  الفلسطينيون  يعيشها 
األخضر“ مرتبطة أيًضا بأزمتهم السياسية وواقع 
واإلقــصــاء.  والتهميش  والعنصرية  االحــتــالل 
فالعنف اليومي، اجلسدي واالقتصادي وغيره، 
علينا، وإن  اإلسرائيلّية  السلطات  متارسه  الذي 
بدرجات متفاوتة، ال يلقى رّدة فعل على شكل 
مقاومة نحو املضطِهد في إطار مشروع وطني، 
بل ُيعاد إنتاجه داخل املجتمع املضطَهد لُيوّجه 
نحو الفئات األكثر استضعاًفا، وخصوًصا جتاه 

النساء. أمسينا أشبه مبجموعات تعيش داخل 
سجون كبيرة، مختِنقة ومحاَصرة، عاجزون عن 
مواجهة السّجان، فأصبحنا نتنازع على فتات 

الزنزانة.
األراضي  ملصادرة  التصّدي  في  ننجح  لم  فإذا 

فسنبقى نقتتل على متر أرض؛
بعضنا  مع  الّسيادة  ُممارسة  في  ننجح  لم  وإذا 

فسنمارس السادية على بعضنا؛
اآلخر  من  حقوقنا  انــتــزاع  في  ننجح  لم  وإذا 

فسنظّل ننتهك حقوق اآلخر داخلنا؛
واملوظف  العامل  كــرامــة  عــن  نــدافــع  لــم  وإذا 

فسيحاول استعادتها من خالل قمع زوجته؛
قمعها  ومننع  املــرأة  حقوق  عن  ندافع  لم  وإذا 

وتعنيفها فسينشأ أطفالنا معّنفني ومقموعني؛
عادلة  فرصة  على  الــّشــاب  يحصل  لــم  وإذا 
حساب  على  لتحقيقها  فيسعى  ذاته  لتحقيق 

اآلخرين؛
للتعليم والعمل فسيبقى  الفتاة  لم تخرج  وإذا 
مكياجها  ــون  ول تنورتها  طــول  األهــمّ  املعيار 

واّتساع جلبابها.
باختصار: ال مخرج من األزمة االجتماعّية دون 

اجتراح أفق سياسّي. 
واحلق احلق أقول لكم، إّن دواعي الّتفاؤل ليست 

بكثيرة!
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إْن أبحرَت..
ولم تعشق املاء..

واملجازفة.
لْن ترى احلب.

قارُبك اخليالي..
لْن ميخر..

في احلُجب.
هذا قدري.

***

تسكن األسماء..
في قناٍع..

(كالبالونات) املنفوخة.
للّتمثيل.. 

بألواٍن ُمتنافرة.
حتوُم..

على الّناتئ..
من اجلراح.

هذا.. قدري!
***

امرأة واعية..
ُحتّرر..

صوت الّرجفة..
القادرة..

على احلّب.
ال عذر..
ِلُفقاعة..

تطير في اخلرافة.
سراُب..

ضمير املستمعني.
هذا.. قدري!

***

في مغامرة سابرة..
توّغلت الغربة..

اجلائعة للّسفر
عزفت..

نغًما..

حلًما..
زرعت بكارة الّرؤيا.

هذا.. قدري!
***

حني يصمت احلياء
ُيسعفني..

خيالك امللِهم
حنني املراهقة
حانات املدينة

مسافات..
لم يبَق منها..

إّالك..

ميناء.
هذا.. قدري!

***

غيابك..
حضوري على دربك..

كمسارات الّطائرات
املتحّررة من املهابط

جتمْع الّنبضات..
بَنْظرٍة آسرة.

واإلغواء موعد قلبي..
مع الفناء.

هذا.. قدري!
***

هي مسيرة الّسجناء
أبجدّية الّصَمم

ُشَرُف احلب
في مياهنا الّراكدة

تشفي احلواضر
من َبالَدة املتعّلمني.

هذا.. قدري!
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من املعروف أّن استجابة اجلسم للرجيم تختلف 
يــزداد  حيث  للمرأة،  العمرية  املرحلة  حسب 
في  املــرأة  تقّدمت  كّلما  صعوبة  ــوزن  ال فقدان 
العمر، فمرحلة العشرينيات من العمر تختلف 
ذلك  ويحدث  واألربعينيات،  الثالثينيات  عن 
كل  في  املــرأة  حياة  أسلوب  الختالف  نتيجة 
مرحلة عمرّية، إضافًة إلى الّتغييرات اجلسمانّية 

التي حتدث على مدار حياتها.

 UÒOM¹dAF�« WKŠd�
أو  بالدراسة  سواء  الوقت،  طوال  مشغولة  املرحلة  هذه  في  املرأة  تكون 
أسرة وتأسيس  تكوين  بداية  في  حّتى  أو  العمل  في  بالتحّقق  الشعور 
منزل، كل هذه الّضغوط والتغييرات احملورّية في منط احلياة قد يصاحبها 

إهمال شديد التباع أسلوب حياة صحي، للحفاظ على الوزن.
لذا عليِك التركيز على تعديل منط حياتك، لتتمّكني من احلفاظ على 

الوزن الذي ترغبني فيه، من خالل هذه النصائح:
- اهتّمي باحلصول على قسط كاٍف من النّوم يومًيا.

- حافظي على ممارسة الرياضة مهما كانت مسؤولّياتك، في هذه الفترة 
نتائجه  الرياضة، وهو أمر ستحصدين  جسمك يستجيب جيًدا ملمارسة 
على املدى القريب والبعيد، ولتشجيع نفسك أكثر، اختاري نوع الرياضة 

الذي تستمتعني مبمارسته كاليوجا أو اإليروبي أو املشي.
- اعملي على حتسني نظامك الغذائي، فال يخفى عليِك أّن هذه املرحلة 
في  أطول  قضاء وقت  أو  األصدقاء  مع  باخلروج  دائًما  ترتبط  العمرّية 
الّسريعة  الوجبات  على  كبير  بشكل  االعتماد  مّنا  يتطّلب  ما  العمل، 

املليئة بالدهون، لذا عليِك مراقبة نظامك الغذائي باهتمام.
طعامك،  في  صحّية  خيارات  على  االعتماد  اإلمكان  قدر  حاولي   -
سلطتك  واطلبي  الطبيعّية،  والعصائر  باملياه  الغازية  املياه  استبدلي 
الكميات واعتمدي  قللي  باجلبنة،  البرجر  ساندوتش  من  بدًال  املفّضلة 
بشكل أكبر على تناول خضراوات وفواكه طازجة إلحساس أكبر بالشبع.

على  للحفاظ  حياة صحي  منط  اتباع  في  ستبدئني رحلتك  كنِت  لو   -
اخليارات  اتخاذ  على  تساعدك  مشجعة  رفقة  اختيار  عليِك  وزنــك، 

الصحية املفيدة مهما كانت اإلغراءات.

 UÒOMOŁöÒ¦�« WKŠd�
العضالت  نسبة  من   1% نحو  النساء  تفقد  الثالثينّيات،  مرحلة  في 
في جسمها، ما يقّلل من معدالت احلرق لديها، إلى جانب أن أغلب 
ملــرة واحــدة،  األقــل  على  أجنــنب  قد  يكّن  املرحلة،  هــذه  في  السّيدات 
ما  الرياضة،  يتمكّن من ممارسة  وأصبحت مسؤولياتهن مضاعفة، فال 
يزيد من فرص زيادة الوزن، لذا عليِك االلتزام بهذه النصائح للحفاظ 

على وزنك كما ترغبني:
- رّكزي على تناول البروتني في كل وجبة غذائية حتصلني عليها بإضافة 
اللنب أو تناول كوب زبادي بني الوجبات، ألن البروتني يعمل على تغذية 
معدالت  من  أطول ويزيد  لوقت  بالشبع  سيشعرك  أنه  كما  عضالتك، 

احلرق.
- اهتّمي بتناول عناصر غذائّية غنية بالكالسيوم، ألن عظامك في هذه 
الذي ميتص اجلسم  الكالسيوم  إلى كميات كبيرة من  املرحلة في حاجة 

نصف كميته، باإلضافة إلى أن الكالسيوم يساعد في حرق الدهون.
الرياضة في  انشغالك، ميكنك ممارسة  الرياضة مهما كان  تهملي  - ال 
حتى  أو  املدرسة،  في  خالل وجودهم  أو  أطفالك  نوم  أوقات  في  املنزل 
به األسرة كلها، ميكنك االستعانة  تقوم  تنفيذه كنشاط جماعي  ميكنك 

بالفيديوهات املوجودة على اإلنترنت.

 UÒOMOFÐ—_« WKŠd�
في مرحلة األربعينّيات، حتدث تغييرات كثيرة في جسم املرأة، منها أن 
اجلسم يفقد نحو %10 من نسبة العضالت املوجودة فيه، فتقل قدرته 
على حرق الدهون عّما كانت من قبل، كما أنه في هذه املرحلة غالًبا ما 
يحدث انقطاع الطمث، ويتسبب ذلك في زيادة الوزن، خاصة في منطقة 

البطن واألجناب واألرداف.
- اهتمي مبمارسة الرياضة بشكل أكثر كثافة وانتظاًما، وخاصة ممارسة 

التمارين التي تركز على منطقة البطن واألرداف.
- اعتمدي بشكل كبير على احلبوب الكاملة في نظامك الغذائي، ألّنها 

ستمنحِك الشعور بالشبع بأقل قدر من السعرات احلرارية.

rO�d�«Ë …√dLK� W�dLF�« WK
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َوَعالمة عنواًنا  َوِلــلــَكــَرِم  ِللجوِد  كاَنت  ــٍة  ُعــروَب َعلى  َأبكي 
ــا والــَكــراَمــة ه ــزُّ ــهــا، ِع ــَت ــَدت َأصــاَل ــَق َأبــكــي َعــلــى ُعــروَبــٍة َف
َمالَمة َوال  ِعتاٌب  ال  َمَعها  َينَفُع  عــاَد  ما  ــٍة  ُعــروَب َعلى  َأبكي 
الِقياَمة ــوَم  َي َسُتحاَسُب  ِبَأنَّها  َنِسَيت  ــٍة  ُعــروَب َعلى  َأبكي 

***
َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة َميوُت َأهُلها ِمَن الَبرِد َواجلوع؟

َأو  باِكًيا  َرَأت  ُكلَّما  َتفَرُح  ُعــروَبــٍة  َعلى  َأبكي  َأّال  لي  َكيَف 
”َموجوع“؟

َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة َتشَرُب َبَدَل املاِء َكأًسا ِمن ُدموع؟
الِة  ِبالصَّ َوَكَفَرت  اَألدياَن  َعلى ُعروَبٍة خاَنِت  َأبكي  َأّال  َكيَف لي 

كوع؟ َوالرُّ
***

ة َفما ُعدنا ِمن انِعقاِدِك َنسَعُد َوَنعَتّز َتنا الَعَرِبيَّ ُعذًرا يا ِقمَّ
ِحَدًة، شاِمَخًة ِبالَفخِر َوالِعزّ  َدًة، ُمتَّ َلم َنَرِك َيوًما ُمَوحَّ

َة حيَلَتِك َفما ُعدنا ِمن َخيباِتِك َنهَتّز َسِئمنا َضعَفِك َوِقلَّ
ة َألَف  َتنا اَجلَرِبيَّ َفما عاَد َيليُق ِبِك ِإّال َأن َنهِتَف َلِك َجميًعا يا ِقمَّ

ُطّز
***

ال ُنريُد َأن َنسيَر َخلَفِك ُضَعفاء، ُجَبناء َكَقطيٍع ِمَن اِخلراف
ال ُنريُد َأن َنُشّد َعلى َأياديِك َوَأنِت َعَلينا َجّالٌد َوَسّياف

دوِر  ِبالصُّ َد اسَمِك َعلى ِشفاِهنا ما داَم اهِتماُمِك  ُنَردِّ ال ُنريُد َأن 
َواَألرداف

على  ُقُه  ُحتَقِّ ما  اَألكَبر  إجناُزها  دام  ما  ُمتَُثلنا،  ال  الّساِقَطة  َفقاَدُتِك 
ريِر َوَحتَت اللِّحاف السَّ

***
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إدارة  حول  عمل  ورشة   (ICCROM) ”أيكرم“  منظمة  تقيم 
مواقع التراث العاملي وصيانتها، حيث يشارك فيها خبراء محليني 
بكني،  مدينة  في  الصيفي  القصر  في  ــدورة  ال تعقد  وعاملّيني. 
عاصمة الصني. في هذا العدد، سأقّدم حملة عن القصر الصيفي، 
بينما سأعرض في عدد الحق مقالة عن مواقع أخرى أتيحت لي 

زيارتها من خالل هذه الورشة.
 l�u*«

يتواجد القصر الصيفي قرابة 15 كيلومتًرا إلى الّشمال الغربي من 
مركز مدينة بكني. ُبني بني األعوام 1750 – 1764 على تّلة 
مرتفعة، ُتعرف أيًضا باسم ”موقع الّسعادة والعمر املديد“. وهو 
عبارة عن مجمع ميتّد على مساحة 3 كيلومترات مرّبعة، يشمل 
العديد من املنازل السكنّية واملعابد، إضافًة إلى احلدائق اخلّالبة، 
تتوّسطه بحيرة كبيرة. وقد استعمل هذا املجمع أربعة من القياصرة 
من ساللة ”تشينغ“، إّال أّنه تعّرض ألعمال اخلراب والّدمار عام 

الصني)  مع  احلــرب  خالل  فرنسّية   – بريطانّية  قــوات  قبل  1860 (من 
وأعيد ترميمه عام 1924. عام 1998 أعلنت منّظمة اليونسكو على 

أّنه ”موقع تراث عاملّي“.
¡UM³�« qŠ«d�

(حكم  تعود بداية البناء في املوقع إلى فترة القيصر ”هنج-لي-كواجن“ 
مدينة  إلى  الّصني  عاصمة  حّول  واّلــذي   ،(1161-1150 الّسنني  بني 
الذهب“.  جبل  ”قصر  سّماه  قصر  املوقع  في  بنى  حيث  احلالية،  بكني 
الحًقا، وأبان فترة حكم ساللة ”مينغ“ (1368 - 1644) بني بالقرب 
التّلة. وأّبان فترة القياصرة من  من القصر معبد في القسم اجلنوبّي من 
ساللة ”تشينغ“ (1661 – 1796) ّمت بناء العديد من احلدائق واملباني 
منطقة  بتوسيع  قام  حيث  الّصيفي“،  ”القصر  كان  وأحدها  القيصرّية، 

 “b¹b*« dLF�« WÒKð”  rÝ« التّلة  على  أطلق  احلدائق وقد  البحيرة وبناء 
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lÒL−*«
ميتّد املجّمع على مساحة 3 كيلومترات مرّبعة، وهو يشمل البحيرة، حدائق 
وبساتني، ما يقارب 3000 مبنى مساحتها تصل 70000 متر مرّبع، 
من بينها املنازل السكنّية واملعابد. يجدر الذكر أّن القيصر لم يسكن هذا 
القصر، بل كان يأتي إليه في فترة األشهر احلاّرة خالل الصيف، وذلك 

بسبب الهواء البارد والبساتني احمليطة باملوقع. 
أحد العناصر الهاّمة في بناء القصر، هو التناسق التام فيه، حيث بنيت 
املباني واملمرات فيما بينها بشكل متناسق متاًما. يقسم املجّمع إلى ثالثة 
أجزاء: القسم اإلداري اّلذي أدار القيصر فيه شؤون مملكته، قسم املنازل 

السكنّية للقيصر وأبناء عائلته، وقسم املنتجع والّترفيه. 
اليمنى  اجلهة  من  األسود:  متاثيل  تتواجد  للمجمع  الرئيسي  املدخل  في 

يده  كّفة  تتواجد حتت  أسد 
كرة، حيث ترمز إلى سيطرة 
بينما  وحكمه.  االمبراطور 
من اجلهة اليسرى للمدخل، 
ــالعــب  ـــبـــؤة الـــتـــي ت ـــل ال
لساللة  ترمز  وهي  شبلها، 
واستمراريتها  االمبراطور 

Æ©2 r�— …—uB�«®

العديد  املجّمع  في 
من  األهــم  أعــرض  الهاّمة..  املباني  من 

بينها:
- مبنى الكرم والعمر املديد: بداية أطلق 
اجلّيد“،  احلكم  ”مبنى  اسم  املبنى  على 
عام  الغربّية  القوات  بيد  املبنى  ُدّمر  وقد 
عام  جديد  من  بنائه  ــادة  إع ّمت   .1860
إلى  نسبًة  احلالي  باسمه  وسّمي   1886
مقولة أخذت من كتابات ”كونفوشيوس“: 
في  طويلة“.  سنني  يعيشون  ”الكرماء 
الّدولة  أمور  القيصر  ناقش  املبنى،  هذا 
وأدارها.. ويشمل اليوم كرسّي االمبراطور 
املــعــادن مــن ساللة  ـــي مــن  وبعض األوان

”شانغ“. 
- حديقة األخالق احلميدة واالنسجام: تتواجد إلى الّشمال من مبنى العمر 
الفرح. ارتفاع  الثياب وقاعة  الكبير ومبنى  املديد وتشمل مبنى املسرح 
مبنى املسرح قرابة 21 متًرا وفيه ثالث منّصات، يزيد عرضها على 17 

متًرا. على خشبة املسرح هذا ّمت عرض األوبرا الصينّية. أّما مبنى ”الفرح“ 
فتواجد متاًما مقابل املسرح، منه كانت زوجة االمبراطور تشاهد العروض. 
- قاعة العمر املديد: تواجد إلى الّشمال من املسرح، وهو عبارة عن مبنى 
احلياة اليومّية عاشت فيه زوجة االمبراطور خالل أشهر الّصيف (ما بني 

شهر أّيار – آب). 
- الّرواق الّطويل: يوصل ما بني قاعات القصر التي ذكرت أعاله وتّلة 
العمر املديد، وعليها بني معبد اإلله بوذا. طول الرواق يزيد عن 30 متًرا، 
ويشمل زخرفات عديدة؛ من بينها ثالث مقاطع كّل منها ترمز إلى أحد 

فصول الّسنة: الصيف، الّشتاء والربيع.
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نُِسَب لونستون شرشل قوله ”إّن 
أو  املنتصرون  يكتبه  الّتاريخ 
املقولة  هذه  وباتت  األقــويــاء»، 
كقاعدة معرفّية ُيستند إليها في 
أّن  إّال  الّتاريخّية،  املعرفّية  بناء 

الّتجربة أثبتت عدم صّحة هذه املقولة فقد يتمّكن 
يستطيعوا  لم  لكّنهم  الّتاريخ،  سرقة  من  األقوياء 
حيازتهم  وتبقى  أبــًدا،  املغلوطة  حكايتهم  فــرض 
أن  لها  بّد  ال  آمنة  عارضة وغير  حيازة  للحكاية 
أو  أغنية  تقف  القّوة، وقد  أسباب  زوال  مع  تزول 
رسمة في وجه القّوة فتمنعها من استالب الّتاريخ 

أو حتويره وتزويره.  
حزيران  من  عشر  الّسابع  في  صادفت  هنا،  ومن 
شهداء  إلعدام  الّسادسة والّثمانني  الذكرى  اجلاري 
وفــؤاد  الزير  وعطا  جمجوم  محّمد  الــبــراق،  ــورة  ث
أسماؤهم  ُحفرت  اّلذين  األعــالم  أولئك  حجازي. 
في ذاكرة البالد، ولم تنجح سطوة االحتالل وقّوته 
في طمس تاريخهم أو محوه، إذ تأّصلت احلكاية 
إلى  جيل  من  األجيال وتوارثتها  حفظتها  بقصيدة 

جيل. 
التي  فما من أحٍد ال يحفُظ قصيدة ”سجن عّكا“ 
هذه  إبراهيم،  نوح  للّشاعر  العاشقني  فرقة  غّنتها 
عكا، وبطولة  سجن  حكاية  دّونــت  التي  القصيدة 
الّشهداء الّثالثة، وعلى أهمّية ما ُكتب من قصائد 
أخرى مثل الّثالثاء احلمراء إلبراهيم طوقان، إّال أّن 
الّناس فبقيت حكاية  َن على شفاه  ُدِوّ القصيد  هذا 
الّشهداء الّثالثة حاضرة لم تنل منها يد النسيان. 

الّشهيد نوح إبراهيم املولود في وادي الّنسناس في 
حيفا، شاعر ثورة البراق الذي استشهد عام 1938 
في أحراش الصنيبعة قرب قرية طمرة - كما َرَوت 
ولم  البراق،  ثورة  تاريخ  بقصائده  وّثق   - احلكاية 
تتمّكن القّوة من طمسه أو محوه من موروث أهل 
البالد، وال استطاع املنتصر في احلرب فرض مقولته 

املصطنعة.
وجه  في  وقفت  تاريخّية  وثيقة  قصيدته  فكانت 
الّرواية املشّوهة التي يعمل االحتالل على تعميمها 
كان  إبراهيم  نوح  أّن  من  الّرغم  فعلى  منذ وجوده، 
في اخلامسة والعشرين من عمره حينما استشهد، 
منعت  التي  العسكرّية  األوامر  صدور  إلى  إضافًة 
بقيت  القصائد  تلك  فإّن  قصائده ونشرها،  طباعة 
هذا،  يومنا  حّتى  البراق  ثورة  تفاصيل  تروي  حّية 
وهي باقية إلى الغد تتوارثها األجيال كما ورثناها. 

اخلارجّية  احلديدّية  البّوابة  عند  أسابيع وقفُت  قبل 
لسجن عّكا، هناك رحت أرّدد بعفوّية ”من سجن 
عكا طلعت جنازة“ حيُث ُعّلق على جداٍر قرب الباب 
الفتة كتب عليها بالّلغات الّثالث: متحف ”كذا“ 
الّتعريفّية  البطاقة  - وفي  االسم  أذكر  أعد  لم   -
صهيون  عصابات  أدوات  املتحف  ”يضّم  ُكِتب 

والهاجاناه وغيرها“ أو شيٌء من هذا القبيل! 
نوح  الّشهيد  الله  رحــم  حينها،  لصاحبي  قلُت 
أّول  جّهز  أن  بعد  البحرين  من  عاد  الذي  إبراهيم، 
بداية  في  بحرينّية  صحيفة  أّول  إلصــدار  مطبعة 
التي اشتعلت  القصيدة  ليكتب هذه  الّثالثينّيات، 
في احلناجر فأضاءت حقبة تاريخّية للمكان، وبدت 
منح  أو  احلقيقة  تغييب  عن  عاجزة  أمامها  القّوة 
يا  عليهم  ”جازي  نغني  مزّورة، فحني  ُهوّية  املكان 
على  املوضوعة  الّالفتة  تلك  تبدو  جازي“  شعبي 

الباب اخلارجي محض لغو ال أثر له.
©5Mł®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
مهنًيا: القمر في برجك يلقي الّضوء عليك ورّمبا يستقطب 
الّداعمة  االّتصاالت  من  سيًال  وتتلّقى  املؤّيدين،  بعض 

ملشاريعك البّناءة.
مع  مسدوًدا  الطريق  كان  إذا  ممكنة  احللول  كّل  عاطفًيا: 
الّشريك، لكن النّيات هي املفتاح لذلك، وأنت نّياتك طّيبة 

وصافية.
صحًيا: ِاستعن ببعض املجّالت التي تعنى بالّشأن الصحي 

وطّبق اإلرشادات التي يعطيها أخصائّيون بالّصحة.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: ميكنك االستفادة من خبرة اآلخرين، وهذا سيكون 
الّصعيد  على  اليوم، وخصوًصا  املجاالت  كّل  في  مفيًدا 

املهني.
يقلق  وهــذا  باملغامرات،  مليئة  املاضي  دفاتر  عاطفًيا: 
عنه  تبعدك  التي  اخلالفات  بعض  فتقع  كثيًرا،  الّشريك 

خالل الفترة املقبلة.
صحًيا: ممارسة الّرياضة باستمرار، توّفر لك قدرة أكبر على 

الّتركيز وصفاء في الّذهن.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: تؤرقك بعض األمور في العمل وتفّكر في بدائل، 
على  معهم  وتّتفق  الّزمالء  من  أكثر  تتقّرب  أن  وحــاول 

الكثير من األمور.
كثير  تكن  وال  احلالّية  احلبيب  ــروف  ظ راِع  عاطفًيا: 
لكي  نحوك  باإلجنذاب  يشعر  أن جتعله  التطّلب، وحاول 

تتمّكن من معرفة ما يزعجه.
فراغك وحاول  أوقــات  من  اإلمكان  قدر  استفد  صحًيا: 

القيام مبشاريع أو نشاطات ترفيهّية.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: يتحّدث هذا اليوم عن شؤون مالّية ومهنّية طارئة 
وعن أخبار تخّص رحيل أحد األشخاص الذي قد يشغل 

ا، ويؤّثر األمر في أوضاعك. مركًزا أو مكاًنا مهّمً
عاطفًيا: تبادر إلى االنطالق بحيوّية كبيرة، وتشعر بأّنك 
من  أكثر  ثابتة  بخطى  فتتقّدم  األوضــاع،  على  مسيطر 

الّسابق.
الّتمارين الصباحّية مفيدة قبل تناول الّطعام أو  صحًيا: 

أي مشروب منّبه ثّم االنطالق إلى العمل بنشاط.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: مستقبل جّيد يلوح في األفق، لكن عليك القيام 
مختلف  من  الــّصــورة  عناصر  لتكتمل  مهّمة  بخطوات 

النّواحي.
كان  إذا  ممكنة  احللول  من  كبير  عدد  أمامك  عاطفًيا: 

الّطريق مسدوًدا، لكن النيات الطّيبة هي املفتاح لذلك.
صحًيا: الّسباحة ضرورّية كّلما سنحت الّظروف، ونتائجها 

مضمونة ومهّمة.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
بعض  ويــوّلــد  األعــمــال  بعض  اليوم  هــذا  يهّدد  مهنًيا: 
التجّمعات  بعض  من  وانتبه  ــذًرا  ح فُكن  االرتــبــاكــات، 

الكبيرة غير املجدية.
عاطفًيا: توقع الكثير من األمور املهمة اليوم التي ستكون 

واعدة وحتمل معها الكثير من املفاجآت السعيدة جًدا.
القيام  عليك  عــرض  كلما  األعـــذار  تختلق  ال  صحًيا: 

بنشاط رياضي وخصوًصا في هذا اليوم.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
عن  املغامرة ويتحّدث  إلى  اليوم  هذا  يدعوك  مهنًيا: 

اّتصاالت جّيدة مع اخلارج أو بعض األجانب.
منسوب  الّشريك، ويرفع  قلق  يثير  ارتباكك  عاطفًيا: 
الّشك عنده في مختلف األمور، حاول أن تخفي هذا 

االرتباك أمامه وكن مشرَق الوجه.
حياتك،  في  أولوّية  الّرياضة  تكون  أن  يجب  صحًيا: 

فهي الّطريق األنسب لصّحة أفضل.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
تخّص  مالّية  مسائل  عن  اليوم  هذا  يتحّدث  مهنًيا: 
شابه،  ما  أو  وعــائــدات  رســوم  من  الّشراكات  بعض 

وتسعى لتغطية العجز.
عاطفًيا: تعود األمور بينك وبني الّشريك إلى مجاريها 
الّطبيعّية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الّشريك الذي 

أثبت أّنه مخلص ووفّي.
صحًيا: االعتماد على اخلضراوات والفواكه يزّود اجلسم 

حيوّية ونشاًطا بعد عناء العمل.

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

املؤمترات  أحد  فيه  حتضر  بالّنشاط  مليء  يوم  مهنًيا: 
الّظروف  مع  الّتجاوب  على  بقدرتك  األنظار  وتلفت 

واملتطّلبات.
الّشريك  أمــام  وآرائـــك  أفــكــارك  عن  تعّبر  عاطفًيا: 
بصراحة تاّمة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعّلقه بك 

أكثر فأكثر.
فوضى  حتمل  ورّمبا  لآلمال،  مخّيبة  بأمور  متّر  صحًيا: 

وعدم رضى، ما ينعكس سلًبا على وضعك الّصحي.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
تخّص  مالّية  مسائل  عن  اليوم  هذا  يتحّدث  مهنًيا: 
شابه،  ما  أو  وعــائــدات  رســوم  من  الّشراكات  بعض 

وتسعى لتغطية العجز.
وبني  بينك  ــور  األم تكون  أن  احملتمل  من  عاطفًيا: 
اإلشكالّية  حّل  حاول  تافهة،  متوترة ألسباب  الّشريك 

بكل روّية ووعي.
صحًيا: االعتماد على اخلضراوات والفواكه يزّود اجلسم 

حيوّية ونشاًطا بعد عناء العمل.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
ا  مهنًيا: قد تتلّقى عروًضا أو تعرف لقاءات واعدة جّدً

تكون مبثابة حافز مهّم لتطوير أدائك.
عاطفًيا: تواجه بعض الّصعوبات في العالقة العاطفّية 
ورّمبا تتعامل مع الشريك بشّدة أو جفاء، فكن متيّقًظا 

لهذا األمر.
صحًيا: حاول القيام بنزهة في أرجاء الّطبيعة للّتخفيف 

عن نفسك وللتخّلص من هموم العمل املتراكمة.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
يتعّلق  أمر  يصدمك  قد  لنزواتك،  تخضع  ال  مهنًيا: 

بزميل، لم تكن تتوّقع أّنه قد يقّرر الّرحيل فجأة.
عاطفًيا: تعيش أوقاًتا جميلة وداعمة من الّشريك ومن 
فتزداد  اليومّية،  حياتك  في  بهم  تختلط  من  معظم 

ثقتك بنفسك وترتاح معنوًيا.
الّدائمة والّنشاط  الّسعادة  تبدو في حالة من  صحًيا: 
اليومّية واالنتباه  الرياضة  الّسبب  منك،  املعهود  غير 

إلى نوعّية طعامك.
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 WD³G�«Ë W−N³�UÐ —uFA�« «c¼ rJ�—Uý« Ê« w� …d�Už …œUFÝË d�� wK�Ë ¨dNA�« «c¼ w�
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ÆåbOF��« dDH�« bOF�« »«d²�«

 q−�¹ f¹b¹dH�« o¹d� VŽô – WMÐ«u� bLŠ√
6102 LX Í—Ëœ ‰öš ·b¼ ŸdÝ√

 ‰öš UOÝUO� UL�— f¹b¹dH�« o¹d� q−Ý
 f¹b¹dH�« VŽô ŸUD²Ý« YOŠ LX Í—Ëœ
 Ÿd??Ý_«  ·bN�«  qO−�ð  s�  WMÐ«u�  bLŠ√
 WO½ULŁ  q³�  UN²�öD½«  cM�  W�uD³�«  w??�
 41  bFÐ  o³��«  ·b¼  q−Ý  5Š   «uMÝ
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 o??¹d??�  Ê√  ô«  ¨  LX  Í—Ëœ  w???�  v??????�Ë_«
 w�  «u??�—U??ý  tO³Žô  WO³�UžË  f¹b¹dH�«
 «uK¼QðË  Í—Ëb???�«  w??�  WIÐU��«   «u??M??�??�«
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 V³�ð …dO³�  U³łË l� q�UF²�« s� wLCN�« “UN'« WŠ«—≈ u¼  U³łu�« rO�Ið s� ·bN�«
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steP fo efiL terceS eTh
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 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²�ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
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√ ¨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
  6102 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR�

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

b¹b'« rKOH�«  UOB�ý s� WHK²�� »UF�√ 8 Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
 W�d×²� ÂuÝ— rKO� WHO�_«  U½«uO×K� W¹d��« …UO(«  ÆsteP fo efiL terceS eTh
ÆqO� wÐU¼ œôË√ W³łË q� l� b¹b'« rKOH�« »UF�√ Êü« «uFLł«    ÆULMO��« —Ëœ w� Êü«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
raØliÆocÆsdlanodcmÆwww

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

 ‰öš s� pKHÞ ÊuOŽ W×BÐ r²Nð  uÐ« ¨Â_« UN²¹√
WLOK��« W¹cG²�«

 vKŽ  ÊuKB×¹  r??�—U??G??
  Ê√  s??�  ÊËb??�Q??²??ð  nO�
 dE½Ë  WO×
  ÊuOF�  W×O×B�«  ¡«c??G??�«   U³�d�
  uÐ«  w�  WOLKF�«  …d¹b*«  ¨nO¹Ëœ  XO½Ë—  ÆrOKÝ
 rOK��« —u??D??²??�«  s???� Î¡«b???²???Ð«  ∫„ö??O??L??O??Ý W??−??²??M??�
 ÷«d???�√  l??M??� v??²??ŠË W??�u??H??D??�«  s??Ý w??� 5MOFK�
 w� rN� —Ëœ W¹cG²K� ¨ÂbI²*« qO'UÐ oKF²ð WMOF�

Æ…œôu�« cM� dEM�« W×

 w�  rN½u�  cM�  √b³ð  ‰U??H??Þô«  Èb??�  5MOF�«  W×

 Ê« UNMJ1 …b�«uK� W×O×B�« W¹cG²�«Ë ¨Âô« rŠ—
 W�U{«  ÆdEM�«  “UN'  rOK��«  —uD²�«  w�  bŽU�ð
 vKŽË …œôu�« s� ¡«b²Ð« qHD�« W¹cGð ÊU� «c¼ v�«
 tðUOŠË WI¼«d*«  ¨…œôu�«  qOł Í√ ¨ «uM��«  —«b�

 v
u*« W¹cžô« 5Ð s� Æ5MOF�« W×
Ë dEM�« …œuł vKŽ dO³� dOŁQð UN� ≠m�UÐ h�A�
Æ5¾ðuK�« WG³
 błuð 5MOF�« W×
 qł« s� „öN²Ýö� UNÐ

 r¼U�ð ¨ «bOzu½uðËdJ�« WKzUŽ s� ¨wðU³½ q
√ s� WO�UIðdÐ – ¡«dH
 WG³
 u¼ 5¾ðuK�«
 ÆÊUÞd��« s� WMOF� Ÿ«u½√ s�Ë vLF�UÐ WÐU
ô« ‰UL²Š« s� qOKI²�« w�  «bOzu½uðËdJ�«
 „öOLOÝ ¨œö³�« w� ÆVOK(« qz«bÐ w� p�c�Ë Âô« VOKŠ w� wFO³Þ qJAÐ 5¾ðuK�« bł«u²¹
 —uDð vKŽ «dO¦� dŁR¹ 5¾ðuK�« Ê« U0 Æ5¾ðu� vKŽ Íu²×¹ Íc�« bOŠu�« VOK(« q¹bÐ u¼
 5¾ðuK�« Ê« YOŠ ¨ÂUFD�« s� t�öN²Ý« vKŽ …dO³� WOL¼« p�UM¼ ÊU� 5MOF�« W×
Ë dEM�«

ÆwM¼œ ÂUFÞ l� pKN²�Ô¹ U�bMŽ tłË qC�« vKŽ t
UB²�« r²¹
 rN�uBŠ  s�  b�Q²K�  …“U²2  WI¹dÞ  d³²Fð  U??½œôË«  bMŽ  W½“«u²*«  W¹cG²�«  vKŽ  WE�U;«ò

 ¡«c???G???�«  U???³???�d???� W???�U???� v???K???Ž
 vKŽ WE�U;« qł√ s� WÐuKD*«
 ‰uIð  ¨ådEM�«Ë  5MOF�«  W×

 WOzUBš√   ¨XO�  –  Íœ  w½UHOð
 t�«uH�« Î̈ö¦�ò Æ uÐ« w� W¹cGð
 U¹UÐU³�« ¨ÍuOJ�« ¨  UOCL(U�
 5�U²O�  vKŽ  Íu²%   u??²??�«Ë
 TD³¹  t???½«  b???łË  Íc?????�«Ë  ¨  C
 ¨X???�«—U???²???J???�« ÷d?????� ÀËb???????Š
 r???�U???F???�« w????� 1  r??????�— V???³???�???*«

åÆvLFK�
 bł«u²*«  C 5�U²O� v�« W�U{«
 W???¹c???žô« U???C???¹« ¨W???N???�U???H???�« w???�

 ¨„ULÝô«Ë ¡«dC)« WO�—u�«  —UC)« ¨q�UJ�«  VOK(«  U−²M� ¨WK�UJ�«  »u³(« ∫WO�U²�«
 sŽ   UO
uð  …b??Ž  rJO�«  Æ5MOF�«  W×
  vKŽ  WE�U×LK�  WÐuKD*«   U³�d*«  vKŽ  Íu²%

∫r�œôË√  U³łË w� UN−�œ qCHÔ¹ w²�« W¹cžô«
 ¨  E  5�U²OHÐ  WOMž  q�UJ�«  5×D�«Ë  ÊU�uA�«  oO�œ  ¨q�U�  “—√  ¨«uMO�  ∫WK�UJ�«  »u³(«
 A 5�U²OHÐ WOMG�« ÊU³łô«Ë qzU��« VOK(U� W¹cž√ ∫VOK(«  U−²M� Æ5�ðUOM�«Ë p½e�UÐ
 ‰UL²Š« s� qKI¹ w�U²�UÐË rOŁ«d'« s� 5F�« WOJ³ý W¹ULŠ w� bŽU�¹ ‰uMOðd�«¨©‰uMOð—®
 ¨dCš_« ·uHK*«Ë f)« ¨qOJ�« ¨a½U³��« ∫¡«dCš WO�—Ë —UCš Æ5MOF�UÐ ÀuKð ÀËbŠ
 w� bŽU�ð Ác¼ b��Q²�«  «œUC� Æ5²M��«“Ë 5¾ðu� – 5¹u� b��Qð s¹œUC� vKŽ Íu²%

Æ5MOF�« U¹öš wL%Ë …dOD)« WFýô« WOHBð
 s� s¼œ ÷ULŠ« s� «Îbł …dO³�  UOL� vKŽ Íu²% s¹œd��«Ë U½uD�« ¨ÊuLK��« ∫„ULÝô«
 ‰UL²Š« s� qOKI²�« w�U²�UÐË ¨Ÿu�b�« ÃU²½« w� bŽU�ð Ê« UNMJ1 3 UGO�Ë« Æ3 UGO�Ë« Ÿu½

Æ5MOF�UÐ ·UHł ÀËbŠ
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°°…dLÞ UM¼
 UO½«bO� UÞUA½  oKDðË “ö¹≈” d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý XIKÞ√

ÆÊUC�— dNý W³ÝUM0 …dLÞ w� UAFM�

 ÊUC�— dNý W³ÝUM0 W�Uš WKLŠ  w{U*« Ÿu³Ý_« “ö¹≈” d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý XIKÞ√
 Æ” w½UMI�« lłd²	Ð ÍœôË√ ÊUAŽ” Ê«uMFÐ  ¨.dJ�«

 Æ…dLÞ w� WO½«bO� WO�UFHÐ W�dA�« X�U
  ¨WOzUŽb�√ WKL(« —UÞ≈ w�
 W³ÝUM0 5LzUB�« ŸuLł “ö¹≈” W�dA�« fK−� W	Oz— ¨5½Ë— U�U×½ …bO	�« X�—UÐË «c¼
 w�  w½UMI�«  d¹dJð  vKŽ  “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  …œU??Ž≈  W�dý  l−Að  ”  ∫X�U
  YOŠ  .dJ�«  dNA�«
 ¨„—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰öš   UłUł“  „öN²Ý«  rþUF²¹  YOŠ  ÆwÐdF�«  —uNL'«  ◊U??ÝË√
 5ðËd�«  s�  ¡e??łË  WKzUF�«Ë  œôË_«  dE½  w�  …dL¦�  WÐd−²�  d??�_«  q¹u×²�  vF	½  s×½Ë
 bOM&  w�U²�UÐË  d¹dJ²�«  WÝ—U2  vKŽ  œôË_«  lO−A²�  Z�U½d³�«  ·bN¹  ÆWKzUFK�  w�uO�«
 WF²� tðUOÞ 5Ð qL×¹ ◊UA½ u¼ w−¹Ëd²�« ◊UAM�« ÆÂUN�« Ÿu{u*« «cN� WKzUF�« œ«d�√ W�U�
 ¡«dHÝ Ê√ pý ô ÆWþuÐ vKŽ œôË_« qB×¹ d²� 5.1 WOJO²ÝöÐ w½UM
 3 qÐUIL� ÆWÐd−²�«

“Æ—dJ� XOÐ Ω—dJ�  b�Ë  ∫Ê√ YOŠ ¨œôË_« r¼ qC�_« d¹dJ²�«
 …bF�  “ö¹≈“‰  WFÐUð  W�UI½  WþuÐ  WMŠUý  qBð  ·u??Ý  W�œUI�«  WŁö¦�«  lOÐUÝ_«  ‰ö??š  
 3  vKŽ ◊UAM�« b²LOÝ ÆWOKzUŽ WOJO²ÝöÐ w½UM
 3 qÐUI� 5MÞ«uLK� Wþu³�« Ÿ“u²�  «bKÐ

Æ—UD�ù« bFÐ ¡U	*«  UŽUÝ w� WOÐdF�« Êb*«Ë  «bK³K� qB¹ ·uÝË ¨lOÐUÝ√
 …œUŽ≈  W�dý  w�  ÆWO�u¹Ë  WHOD�  WÐd−²�  w½UMI�«  d¹dJð  WOKLŽ  q¹u%  u¼  ◊UAM�«  ·b¼
 WOKLŽ  q¹u%  vKŽ  …—bI�«  t¹b¹  5Ð  bł«u²ð  sL�  dOGB�«  qO'«  d³²F½   “ö¹≈”  d¹Ëb²�«

Æw�uO�« 5ðËd�« s� ¡e' WOJO²Ýö³�« w½UM
 d¹dJð
 ¨œö³�« w�  «bK³�«Ë Êb*« nK²�� s� s¼œôË√Ë  UOIOIŠ  UN�√  WKL(« WNł«Ë w� nIð 
 WOÐd²�UÐ  Â_«  ÂUL²¼«  5Ð  ¨…b¹d�  W
öŽ  UN½√  Æ özUF�«  WOI³�  Ã–uLM�  r¼—UO²š«  -  s2
 vKŽ  ’d(«  s�  ¡eł  d¹dJ²�«  Êu�  5ÐË  ¨U??¼œôË_  WO×B�«  W¹cG²�«Ë  ¨W×B�«  ¨…bO'«

ÆœôËú� qC�√ q³I²	� oKš
 s�  b??¹e??*«Ë  b¹e*«  Ê√  sKF½  Ê√  U½d	¹  ∫W�dA�«  rKŽ  d¹b�  ¨n??O??�—“  rO¹UŠ  bO	�«  nOC¹  
 d¹dJ²�«  WOMÐ  lÝuð w¼Ë d¹dJ²�UÐ  ÂuIð w²�«   «bK³�«   «dAF� XLC½«  WOÐdF�«   «bK³�«
 d¹dJ²�«  W�dý   «bK³�«  ¡U??Ýƒ—  5Ð  dL¦*«  ÊËUF²�«  vKŽ  s¹d�Uý  s×½  ÆUN½UJ	�  WO²×²�«
 …—«“Ë  …—œU³0  “W¹ËU	²�  W¾OÐ”  Z�U½dÐ  l�  d¹dJ²�«  —U??¼œ“«  dL²	¹  Ê√  q�Q½Ë  ¨“ö¹≈”

“Æ.d� ÊUC�—Ë ôu³I� U�u� ÆW¾O³�« W¹ULŠ

 ≠‰ W¹b¼ —UD�û� …dšU�Ë WKÒ�b� nOý W³łË ÂÒbIð U�uMð
wÐdF�« jÝu�« ¡Uł—« w�  özUŽ 10

 w� ’Uš ◊UA½ w� ¨œö³�« w� VOK(«  U−²M� ‚uÝ w� …bz«d�« ¨U�uMð W�dý XIKD½«
ÆåU�uMð l� —«b�« öL²Ð —UD�ùUÐò —UFý X% ÊUC�— dNý

 WK�b� nOý W³łuÐ “uH�« WO½UJ�« wÐdF�« —uNL'« vKŽ U�uMð X{dŽ ◊UAM�« «c¼ sL{
 W�Uš X½d²½« WIÐU	� w� W�—UA*« d³Ž dD� ”UO�« nOA�« s� WKzUF�« œ«d�« qJ� …dšU�Ë

ÆÊUC�dÐ
 u¼ UN�Òb
Ë …ezUH�« WKzUF�« XOÐ w� dD� ”UO�« nOA�« q³
 s� WK�b*«  U³łu�« wNÞ -

Æ…dO³J�«Ë WFÝu*« WKzUFK� t	HMÐ
 W³łu�«  ÆnOA�«  Íb??¹  s�   ôu??�Q??*«  qC�QÐË  WKzUF�«  qJ�  W³łuÐ   özUŽ  10  XF²9

 XMLCð
 q¦�  W¾łUH*«   UDK	�«  p�c�Ë  ¨wÐdF�«  a³D*«  s�  WOK�ô«   UDK	�«  s�  WOMž  WKOJAð
 b¹bF�UÐ ÊËezUH�« l²9 Æd²Že�UÐ qÒ³²*«  —užuO�« W�U{SÐ —UM�« vKŽ ÍuA*« ÊU$–U³�«
 …d²H� wNDÐ q−Ž u�uÐuÝË« ¨wNA�« UN
«c� ÊUO	½ sJ1 ô w²�« WO	Ozd�«  U³łu�« s�
 …—ËbM³�«   U³FJ�  W�U{SÐ  ÊdH�UÐ  q�U�  pLÝË  nO¦�Ë  —UŠ   —užu¹  W�U{SÐ  WK¹uÞ
 X½U�   U¹uK(«   ÆqO³²²�«  »UAŽ«Ë  qHKH�«  ¨Âu¦�«  ¨ÊuLOK�«  WBKBÐ  W�ËdH*«  …dÐeJ�«Ë
 v�« W�U{« w³K(« o²	H�«Ë d¼e�« ¡U� l� XMOLA�«Ë VOK(« l�  ËdOÐ w�UO� ¨W¹dG�

Æq¼c*« rFD�UÐ WM³'« …uA×Ð Ë« W�dI�«Ë “u'UÐ WOA;« n¹UDI�«
 œUFÝ≈ w� U�uMð X×$” ∫X�U
Ë U�uMð W�dý  dJý r×H�« Â« s�  WHOKš rO¼«dÐ« WKzUŽ 
 —UD�« «c¼ ÊU� Æ…d�Už WŠd�Ë ¨c¹c� ÂUFÞ ¨WF²2 —UD�« W³łË ‰öš s� WKzUF�« œ«d�« q�

Æ“dLF�« ‰uÞ WKzUF�« ÁU	Mð s�
 X×$ w²�« U�uM²� « ÎdJý” X�U
Ë U�uMð W�dý  dJý …u	MK
 s� wÝuOł W	L¼ WKzUŽ 
 W³łu�«  X½U�  ¨ ôu�Q*«  qC�√  sLCð  w²�«  —UD�ô«  …bzU�  ‰uŠ  WKzUF�«  œ«d??�«  lLł  w�

 “«Îbł …c¹c�Ë ¨WK¼c�Ë …dO¦�
 ¡Uł—« w�  özUF�« s� b¹eLK� —UD�« W³łË ÂbIðË UNÞUAMÐ ÂU¹ô« Ác¼ w� U�uMð dL²	ð

ÆwÐdF�« jÝu�«
∫X¹UÝ wMO*« ‰ušœ v�« r�uŽb½ ¨dD� ”UO�« nOA�«  UH�u�

  http∫ØØtnuva≠ramadanÆcoÆil
U�uMð l� —«b�« öL²Ð —UD�ùUÐ

 ÍdJ	�« v{d* W�Uš  Uý—Ë oKDð XO�ö�
„—U³*« ÂuB�« dNý ‰öš

 V¹dI�« ÈbLK� ”uLK� Ë« d¼Uþ dOž ÁdOŁQð ÊuJ¹ b
 YOŠ s�e� ÷d� u¼ ÍdJ	�« ÷d�
  ôU(« s� b¹bF�« w� «cN�Ë
 t??K??¼U??−??²??Ð i?????¹d?????*« Âu????I????¹
 ¨Ãö???F???�U???Ð Â«e?????²?????�ô« Âb??????ŽË
 ÷d??�  r
UH²�   U??³??³??	??*«  s??�
 ŸUHð—«  ∫lL²−*«  w�  ÍdJ	�«
 ¨l???
u???²???*« d???L???F???�« j???Ýu???²???�
 ¨5??šb??²??�« ¨W??Þd??H??*« W??M??L??	??�«
 W????{U????¹d????�« W??????Ý—U??????2 W????K????

  U??¹u??A??M??K??� ◊d??H??� ‰ËU???M???ðË

 ÆWDO	³�«
 ÷d????* q????�U????J????²????*« Ãö?????F?????�«
 q????Š«d????*« ‰ö???????š Íd????J????	????�«
 iH�¹ ÷d????*«  s???�  v?????�Ë_«
 ÷d???*« r??
U??H??²??�  ôU???L???²???Šô«
 ÊU??L??{ q????ł« s???� Î̈ö??³??I??²??	??�
 j/ vKŽ WE�U;« V−¹ p�–
 WÝ—U2  qLA¹  w×�  …UOŠ
 s??Ž n????
u????²????�« ¨W?????{U?????¹d?????�«
 …œËe??�  dOž  W¹cGð  ¨5šb²�«
  UŽU	�  ÂuM�«  ¨ U¹dJ	�UÐ
 VÝUM*«  ÃöF�«  wIKð  ¨WO�U�
 Z�UF*« VO³D�« n�Ë V	Š

ÆVO³D�«  ULOKFð WFÐU²�Ë
 WO³D�«  e�«d*«Ë  «œUOF�«  v²ý w� w³D�« r
UD�«  ÂU
 b
 ÎUC¹« WM	�« Ác¼ ¨tMÝ q� q¦�
 „—U³*«  ÊU??C??�—  dNý  ‰ö??š  WO×�   U???ý—ËË   «d??{U??;  …—œU??³??*U??Ð  XO�öJ�  WFÐU²�«
 ¨ÊUC�—  dNý  ‰öš  WM�e�  ÷«d�UÐ  v{dLK�  VÝUM*«  ÃöF�«  q¦�  lO{«u*«  v²ý  w�
 j/ vKŽ WE�U;« vKŽ 5¹dJ	�« lO−	²� ·bNð w²�«Ë —UD�ù« ‰öš WLOK	�« W¹cG²�«

ÆÂuB�« dNý ‰öš ÓUC¹« w×� …UOŠ
  «œUOF�« w� ÍdJ	�« v{d* W�Uš `zUB½ dA½ - ¨ÊUC�— dNA�  «eON−²�« ‰öš s�
  Uý—uÐ  VIM�«Ë  ‰ULA�«  w�   «œUOF�«  w�   U{dL*«Ë  ¡U³Þ_«  r
UÞ  ÂU
  UL�  ¨WHK²�*«
 .bIðË  Âu??B??�«  dNA�  r¼dOC%Ë  WO³D�«  rN²�UŠ  WFÐU²*  Íd??J??	??�«  v??{d??*  W??�U??š

 ÆW�U)« WO×B�«Ë WO³D�« `zUBM�«
 …dOG�   UŽuL−*   U??ý—Ë  X½U�  WO³D�«  r
«uD�«  UNÐ  X�U
  w²�«   U??ý—u??�«  “d??Ð√  s�
 oKF²ð  lO{«u�  ‰uŠ  5'UF*«  5Ð  åY¹b(«  ‰œU³ðò  vKŽ  bL²Fð  w²�«Ë  5¹dJ	�«  s�
 tIŁ  e¹eFð  v??�«  ·bNð  w²�«   U??ý—u??�«  Ác??¼  q¦*  WK¼R�  W{d2  œUý—UÐ  «c??¼Ë  rN{d0

ÆÃöF�« VO�UÝQÐË t	HMÐ i¹d*«
 ¨ÂuB�« dNý ‰öš å∫XO�öJ� ‰ULA�« ¡«u� w� ÍdJ	�« e�d� ¨‘dÞ« bz«— ‰«u
« V	×Ð
 ‰öš  s�  ÆÂb??�«  w�  dJ	�«  W³	M�  Ê“«u??ð  Âb??Ž  W�U(  d³�«  qJAÐ  Êu{dF²¹  5¹dJ	�«
 5½“«u²� «uI³¹ Ê√ vKŽ r¼bŽU	ð Ê« UN½Qý s� w²�« ‚dÞË  UO�« rN� ÂbI½ s×½  Uý—u�«
 »—U−²�«Ë —UJ�ôUÐ „—UA²�«Ë W³ÝUM� WOz«cž W×zô ‰öš s� ÊUC�— dNý ‰öš ÎUC¹«

åÆ`¹d� qJAÐË v{d*« lOLł l�
 Ê“«u²�Ë  w×�  …UOŠ  j/  vKŽ  ÿUH(«  vKŽ  5�—UA*«  l−Að   U??ý—u??�«  å∫·U???{√Ë
 qC�√ dOŁQð t� ÊU�  UŽuL−� ‰öš s� ÃöF�« Ê« U½błË b
Ë UL� Î̈UC¹√ bOF³�« ÈbLK�

 åÆWO³D�« dO¹UF*« WOŠU½ s� ÎUC¹« ÎUC¹«
 r¼dJýË  r¼d¹bIð  s??Ž  «u??Ðd??Ž«  …—u??�c??*«   U??ý—u??�«  o¹dÞ  s??Ž  5'UF*«  Ê«  d�c¹  UL�
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