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في فلسطني ،أول العدل إقدام وجرأة
جواد بولس
نقلت األخبار يوم األحد الفائت تفاصيل اجتماع عقده
قادة «املؤسسة األمنية» الفلسطينية وترأسه الدكتور
رام ��ي احلمد الله ،رئيس ال ��وزراء الفلسطيني ووزير
الداخلية ،وذل��ك لبحث مجريات وتداعيات أحداث
«مبنى احملاكم» في مدينة رام الله.
ج ��اء ذل��ك بعد ي ��وم تركت أح ��داث��ه طني نًا م ��ؤذ ًي ��ا في
سماء وطن يبحث عن بشارة وث ��ورة ،وينتظر ميالدًا
عساه يبرعم في حضن صباح س ّرته مجدولة من نور،
وصرخاته كرامة وحرية وإصرار.
شاشات الفضائيات امتألت بصور ه ��راوات ميسكها
رج ��ال أم��ن فلسطينيون وي��ه��وون بها على رؤوس
وأج ��س ��اد ش��اب ��ات وش ��ب ��ان فلسطينيني جتمعوا أم ��ام
م ��ب ��ن ��ى احمل��اك ��م ليحتجوا ع��ل ��ى اس ��ت ��م ��رار متابعة
محكمة صلح املدينة ،مللف خمسة شبان تتهمهم
النيابة العامة بحيازة سالح غير مرخص .ومن بينهم
ك��ان الشهيد باسل األع ��رج ال��ذي طلبت النيابة في
تلك اجللسة إسقاط التهمة عنه ،بسبب استشهاده
على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي .مما أفضى إلى
ض ��رورة انقضاء الدعوى اجلزائية املقدمة بحقه ،كما
كتب سعادة القاضي في نهاية قراره الصادر ،ومضي ًفا
بحق رفاق باسل« :والسير بها حسب األصول ووفق
ما رسمه القانون عن باقي املتهمني ،حيث ال يصح
قانو ًنا إص��دار أي حكم بخصوصهم إال بعد سماع
الب ّي نة ،وحيث تقدم وكيل أحد املتهمني بهذه اجللسة
مبا يفيد أن املتهمني األرب ��ع ��ة في سجون االحتالل،
فإن احملكمة تقرر تبليغ املتهمني املذكورين باإللصاق
على آخر محل إقامة ،والتعليق على لوحة إعالنات
�ارا لذلك رف ��ع اجللسة إل ��ى ي ��وم 30
احملكمة ،وان��ت��ظ� ً
نيسان القادم.
ه��ك��ذا ق��ض��ت ،ب ��اس ��م ال��ق��ان ��ون ،احمل��ك ��م ��ة ف ��ي إح ��دى
ق��اع��ات ��ه��ا ،بينما سقط ف ��ي اخل� ��ارج ،ب ��اس ��م القانون
ً
أيضا ،عدد من املصابني واجلرحى كان من بينهم والد
الشهيد باسل األعرج وبعض الصحافيني .في اإلعالم
انتشرت صور فرق أمن فلسطينية مدججة ومتمرسة
«مبكافحة الشغب» وهي تواجه حشدً ا من احملتجني
الفلسطينيني ،رمبا املزعجني للبعض ،لكنهم كانوا
مس املني ،والصراخ ميأل الفضاء ،ويبث جلميع أرجاء

املعمورة في مشهد لم يحمل إال رسالة واحدة ،رسالة
الالمعقول ،وصوتًا واحدً ا ،صوت اجلرح.
أقو على متابعة جميع ما بث ونشر ،فصوت فتاة
لم َ
واح ��دة كان ي ��ردد مبا يشبه احلشرجة «ولكو ه��ادا أبو
الشهيد ،يا الله ..أبو الشهيد» كان كاف ًي ا ليستفز
«هموم عيني» ،فهي كانت تصرخ في «الفيلم»
وتولول دالفة وراء مجموعة من رجال األمن املنكبني
ف ��وق جسد رج��ل مم��دد على األسفلت ،بصمت عاجز
وب��ه��دوء «ف ��ري ��س ��ة» ،وي ��ت��ل��ق ��ى م ��ا ت��ق ��ول��ه ال ��س ��واع��د
للهراوات وما تلقنه أرجل الرجال العابثة!
بعد مشاهدتي لذلك الفيديو قررت أن أداري روحي
عام ا من
وأمنع عنها الصدأ والصدى ،فبعد أربعني ً
الوقوف إلى جانب أبناء شعبي الفلسطيني في وجه
ه ��راوات االحتالل اإلسرائيلي وبساطير جنده ،خفت
على قلبي وق ��ررت أن أحميه م��ن خيبتي الكبرى
والسقوط في مهاوي العدم.
لقد قرر الدكتور رامي احلمد الله وبتوجيه من الس ّي د
ال رئيس محمود عباس ،تشكيل جلنة حتقيق ،بعضوية
وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ومدير عام
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان د .عمار
الدويك ونقيب احملامني السيد حسني شبانة ،وذلك
«للوقوف على أح ��داث مبنى احملاكم في رام الله،
لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث» .بالتوازي مع
هذا القرار وبعد أن استقبل في مكتبه وفدً ا من نقابة
الصحفيني شدد رئيس ال ��وزراء «على التزام القيادة
واحلكومة الكاملني بحماية الصحفيني الفلسطينيني
ومحاسبة مرتكبي االعتداءات بحقهم ،والرفض املطلق
لالعتداء عليهم ،مجددًا تأكيده دعم القيادة واحلكومة
املطلق حلرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم».
يجب النظر بإيجابية لردة فعل القيادة الفلسطينية
وتفاعلها م��ع أح ��داث ذل��ك ال ��ي��وم ،فإقامتها للجنة
حتقيق مهنية فيه م��ن اإلق ��رار بجسامة م ��ا حدث
ق ��س ��ط ،وم ��ن ال ��رغ ��ب ��ة ب ��ت��ف��ادي ذل ��ك ف ��ي املستقبل
صريح ا معلنًا
التزام ا
أقساط ،ال سيما عندما نقرأ
ً
ً
م��ن قبل رئ ��ي��س ال � ��وزراء يفيد ب ��ض ��رورة« :محاسبة
مرتكبي االعتداءات بحق الصحفيني والرفض املطلق
لالعتداء عليهم مجددًا».
ه��ن��ال��ك م ��ن س ��ي ��ن��ت��ق ��ص م ��ن ح ��ج��م ه� ��ذا االل ��ت ��زام
وأهميته م ��ت��ذرعً ��ا بتخصيصه جمهور الصحفيني

إبر و دبابيس

(بالعام ّي ة واملشب َرح)

مثل ما أمك ّ
رضعتك وانت طفل صغير ..طعميها واسقيها وانت كبير..
حست
حست إنك مريض ..خذها إذا ّ
* مثل ما أمك أخذتك عالطبيب ملا ّ
باملرض وان��ت كبير * ..مثل ما أم��ك ل ّبستك أواع�ي��ك وان��ت صغير..
ل ّبسها أواعي دافية وانت كبير * ..مثل ما أمك قامت اللقمة من ثمها
وطعمتك اياها وانت صغير ..ال تبخل عليها وانت كبير * ..مثل ما أمك
حملتك واحت ّملتك وانت صغير ..احملها واحت ّملها وانت كبير * ..مثل
ما أمك اشترت لك حاجياتك وانت صغير ..اشتري لها حاجياتها وانت
كبير * ..مثل ما أمك مسحت دمعتك وانت صغير ..امسح دمعتها وال
تخليها تنزل وانت كبير * ..مثل ما أمك رسمت البسمة على وجهك
وادخلت الفرحة لقلبك وان��ت صغير ..راضيها وارس��م البسمة على
وجهها وانت كبير * ..مثل ما أمك ل ّبت طلباتك وأعطتك وانت صغير..
لبي طلباتها ولو القليلة وانت كبير * ..مثل ما أمك حمتك من كل شر
وجابت سيرتك باملليح وانت صغير ..ال تنسى حتميها وحتكي عنها

صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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مثل ما أمك

ّ
وتغطيك
باخلير وانت كبير * ..مثل ما أمك كانت تطل عليك وانت نامي
ّ
وغطيها وانت كبير * ..مثل ما أمك ساعدتك
وانت صغير ..طل عليها
متشي ووقفت على أجريك وانت صغير ..ساعدها متشي وتوقف على
إجريها وان��ت كبير * ..مثل ما أمك بعدها بتقول لك يا حبيبي ويا
روحي من وانت صغير ..انت قل لها كمان يا حبيبتي وانت كبير* ..
مثل ما أمك باستك وبعدها بتبوسك من وانت صغير ..ال تنسى تبوس
إيديها كل يوم وانت كبير * .مثل ما أمك غ ّيرت حياتها عشانك وانت
صغير ..ال تنساها بحياتها وال بعد مماتها وانت كبير * ..مثل ما أمك
عملت كل هذا ألنها حبّتك وبعدها بتحبك ..هيك ح ّبها وانت كبير*..
مثل ما أمك طلبت من الله يرضى عليك وانت صغير ..أكيد هي بعدها
بتطلب منه يرضى عليك وانت كبير ..وأنا بقول :الله يرضى عليك يا
ابني.
أبو إلياس

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :مطانس فرح
H a i f a

الفلسطينيني ،كما جاء في النص ،وع��دم اشتماله
على جميع من شارك أو أصيب في االعتداءات؛ إال
أنني أرى بتركيبة جلنة التحقيق وب املؤسسات التي
ميثلونها (وأنا أعرفهم ج ّي دً ا) كفالة لقيامهم بواجبهم
بشكل مهني ومبسؤولية وطنية ،فنقابة احملامني
م ؤمتنة على السلم العام وسالمة اجلمهور وقبلهما
على سيادة القانون وحمايته حلقوق الناس األساسية
وكراماتهم الشخصية ،ومثلها الهيئة الفلسطينية
املستقلة حل��ق ��وق اإلن ��س ��ان ال ��ت ��ي أن��ش��أت ف ��ي حينه
لتكون دي ��وان املظالم الفلسطيني املستقل والنزيه،
ولتحمي املواطن من عسف السلطة وضيم أجهزتها
ومؤسساتها.
لاً
لن يكون عمل اللجنة س ه خاصة إذا ما الحظنا
لغة كتاب التكليف ومفردات صيغته العامة وحدوده
الواسعة ،مع هذا فإنني على قناعة أنها قادرة على
حصر ورص��د تفاصيل تلك األح ��داث املؤسفة وضبط
محطات تداعياتها ومتى وكيف آلت إلى ما آلت
إل ��ي ��ه ،وب ��ع ��ده��ا ال ��ت ��وص��ل إل ��ى م ��خ ��رج ��ات م��ن شأنها
تخفيف حدة التوتر املتعاظم في الشارع الفلسطيني،
ومعاقبة من أخطأ؛ أ ّم ا املهمة األصعب فستبقى في
قدرتها على وض��ع توصيات وم ��ب ��ادئ عمل كفيلة
بعدم حصول مثل هذا الصدام في املستقبل .فهل
سيكون ذلك ممكنًا؟
ف ��ي ق ��درة أع ��ض��اء اللجنة ح ��ل «ش ��ي ��ف ��رة» م ��ا حصل
عين ًي ا أمام مبنى احملاكم ،لكنها وإذا ما اكتفت بهذه
املهمة ،فلن يكون لتوصياتها تأثير على املستقبل؛
لذلك أرى أن مالمسة جذور املشكلة احلقيقية وسبر
مفاعيلها ،بصبر فدائي ومبسؤولية وطنية عليا،
هي الهدف األسمى ال��ذي على اللجنة بلوغه ،فمن
ال يالحظ الغربان وهي حتوم في سماء فلسطني يبقى
أعمى ومتجاهلاً  ،ومن ال يستشعر اخلوف من األسوأ
يهمل نداء الضرورة إلى فتح قاموس جديد ،يؤسس
حلقبة مختلفة تضبط عمل «املؤسسة األمنية» ،التي
قد تكون بحاجة إلى إعادة نظر في بعض مضامني
أهدافها الوجودية ،وتصويب فهمها وطبيعة عقليتها
احملركة لنشاطها ول ��ردات فعلها ،كما جت ّلت ،م ثلاً ،
في مواجهاتها الحتجاجات «مبنى احملاكم» وقبلها
في أحداث مشابهة في بيت حلم أو نابلس ومناطق
فلسطينية أخرى.

العنوان :حيفا  -شارع اجلبل «»5

ت � ��ص� ��در ع � ��ن ش � ��رك� ��ة «إك � ��س� ��ت � �را ت � � ��وپ» م.ض.

ل��ن ي ��ت��ع ��اط ��ى ه ��ذا امل��ق��ال م��ع قضية
التنسيق األمني بني «املؤسسة األمنية» الفلسطينية
و»املؤسسة األمنية» اإلسرائيلية وذلك على الرغم من
أهمية هذه املسألة ،وكونها خالفية على املستوى
الوطني ،وكذلك لوجود بعض نقاط التماس والتشابك
بينها وبني ما أقترحه هنا ،كروافد على جلنة التحقيق
أن تسلكها وتضع أصابعها على بعض منابعها.
فموضوعنا هنا جلنة التحقيق وانتظارنا منها أن تؤكد
على أولوية مكانة املواطن الفلسطيني ،وكونه رأس
مال الوطن وذخيرة املستقبل ،وذل��ك رغم تعقيدات
احلالة السياسية واختالفها عما كانت عليه قبل
اتفاقية أوسلو ،وما طرأ عليها بعد ذلك من تدهور
خطير ،جراء انفصال غزة؛ «فاملواطن» يجب أن يعيش
حرا كرميًا ليبقى سندً ا لوطنه وحليفه غير املبدل،
آمنًا ً
ويكفيه ،في حالتنا ،ما يواجهه من قهر االحتالل
وقمعه وذ ّله.
من غير إيعاز وتدخل من األعلى لن يتم إعادة تأهيل
العالقة بني «املؤسسة األمنية» واملواطنني ،وبناؤها
على أس ��س م��ن احل��ق ��وق وال ��واج��ب ��ات ،ال ��ت ��ي تضمن
سيادة القانون ومساواة اجلميع أمامه وتضمن ،كذلك،
حرياتهم األس ��اس ��ي ��ة .فما ن ��راه ال ��ي��وم ف ��ي فلسطني
ونلمسه هو منو هوة كبيرة بني قطاعات واسعة من
الناس ،تريد أن متارس حياتها السياسية والتعبير
عن مواقفها بحرية ،وب�ين السلطة وأجهزتها ،وإذا
ما مت جسر هذه الهوة فستبتلع اجلميع إلى بطنها.
وعلينا أال ننسى أن أفراد الشرطة واألمن الفلسطيني
هم من أبناء ه��ذا ال ��وط��ن ،وبعضهم ك��ان قد أمضى
س ��ن ��وات ف ��ي س ��ج��ون االح ��ت�ل�ال ،وع��ان ��ى م��ن ق ��س ��اوة
السجان وبطشه (،وقد تشرفت بالدفاع عن العديد
منهم) ،واليوم حني نراهم يرفعون الهراوة على والد
فوارة ،وهو ملقى أمامهم على
شهيد ،ما زالت دماؤه ّ
األرض يتلقى ضرباتهم ،ينتفض اجلسد ويتجمد
العقل ،فكيف من املمكن أن يحصل هذا؟ وأن يصير
املشهد طبيع ًي ا ومقبولاً ؟
ما الذي يغير ذاك املناضل «خريج» سجون االحتالل
ليصبح م ��ث��ل س ��ج ��ان��ه؟ ف ��ه��ل ي ��ع ��ي ه ��ذا اجل��ن��دي أن
فلسطين ُه ليست دول��ة كاملة ال ��س ��ي ��ادة ،وسلطتها
تعمل بصالحيات منقوصة؟ هل يعرف أن ما يبرر
تصرفات أنظمة الشرطة واألم��ن وقمعها أحيا ًنا في
دول مستقلة ،ه ��و غير منطبق ف ��ي حالة فلسطني
احملتلة؟ وعندما يضرب هو مناضلاً أو وال��د شهيد
دون سبب وتبرير «أمني» أو غيره ،يتصرف عمل ًي ا
عن خلل بن َيوي وق َي مي ووطني ،يستصرخ أصحاب
ويقوموا املسيرة.
القرار ويدعوهم ألن يصححوا املسار ّ
على جلنة التحقيق أن تعي وتفهم أهمية ما صرح به
رئيس الوزراء ،وبإيعاز من السيد ال رئيس ،ومتضي في
مهمتها الكبيرة وفي سبيل رفع راية فلسطني النقية،
وإع��ادة اللحمة ألخوة يعيشون كلهم حتت االحتالل.
ف ��ب ��دون ذل��ك سيبقى جميع ال��ض��ارب�ين وامل��ض ��روب�ين
بالهراوات ضحايا لقهر محتل ،ما فتئ ينظر من
ساخرا ومتشف ًي ا ،كيف يتناحر اإلخوان
بعيد ويقهقه
ً
وح ّيزات حترك جميعهم وتنفسهم ليست أوس ��ع من
ه��ام ��ش تصريح ،وم��ن خ ��رم بندقية يحملها جندي
تعم د في جرن االحتالل وعنجهيته ،وينتظرهم عند
ّ
أقرب حاجز ومنحنى.
فأول العدل إقدام وجرأة!

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)

آية صفدي (تصميم إعالنات)

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
اجل ُمعة  17آذار 2017

محكمة العمل :يحق للعاملني رفض
«البصمة البيومترية»!

مل راسل «حيفا»
أصدرت محكمة العمل القطرية ،أول أمس األربعاء،
قرارا ُوصف بالدرامتيكي ،يقضي مبنع بلدية قلنسوة
ً
إجبار عامالت قسم التربية والتعليم على استخدام
بطاقة حضور بيومترية (أي إثبات وجودهم عبر بصمة
للمس بخصوصية العامل.
منع ا
األص ��ب��ع) ،وذل��ك ً
ّ
ميس
و ّمما جاء في حيثيات القرار أنّ «إعطاء البصمة ّ
احل��ق في اخلصوصية واحل��ق في االستقاللية ،وهي
حقوق دستورية يكفلها قانون أساس :كرامة اإلنسان
وحريته وال ميكن شرعنة أي مساس كهذا إال مبوافقة
األطراف مبوجب القانون».
وكانت محكمة العمل اللوائية قد رفضت في السابق
توج ه عامالت التربية والتعليم في بلدية قلنسوة،
ّ
معتبرة وضع بطاقة حضور بيومترية ح ًقا للبلدية ،ال
يستوجب التشاور مع ممثلي العاملني .فقام مجلس
العمال ف ��ي ل ��واء املثلث اجلنوبي ف ��ي الهستدروت

مت ��دي ��د اع �ت �ق ��ال
م � � � � ��دي � � � � ��ر ب � �ي � ��ت
املسنني في حيفا
مل راسل «حيفا»
أعلنت الشرطة انها م ��ددت اعتقال
م ��دي ��ر ب ��ي ��ت امل ��س ��ن�ين ف ��ي ح ��ي ��ف��ا“ ،
ن��ئ ��وت ك ��ي��ب ��ات ه ��زه ��اڤ» مل ��واص��ل��ة
ال ��ت��ح ��ق ��ي ��ق م ��ع ��ه .وت��ن ��س ��ب ال��ش ��رط��ة
إل ��ى مدير بيت املسنني مسؤوليته
ع��ن ه ��ذا ال ��ب ��ي ��ت وم ��ا ي��ج��ري فيه.
وك ��ان ��ت ه ��ذه ال��ق��ض ��ي ��ة ق ��د كشفت
قبل أسابيع قليلة ،وما تعرض له
املسنون من أعمال تعذيب وتنكيل
مت توثيقها بالصوت والصورة .كما
م ��ددت احمل��ك ��م ��ة اع��ت��ق��ال ع ��دد من
املستخدمني الذين مت إع��داد لوائح
االتهام ضدهم.
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باالستئناف إلى محكمة العمل القطرية ،التي قلبت
رأس ا على عقب.
القرار ً
من جانبه ،قال رئيس مجلس العمال في لواء املثلث
اجلنوبي ،النقابي اجلبهوي جميل أب��و راس :نعتبر
ه ��ذا ال��ق ��رار إجن� ��ازًا ك ��ب ��ي � ً�را ل��ل ��ع ��ام�لات ف ��ي قلنسوة،
بعد  5سنوات من انفجار القضية وبعد  3سنوات
من تقدمي االستئناف بواسطة القسم القانوني في
الهستدروت .وقد انضمت إل ��ى اإلج���راء القضائي
جمعية ح ��ق ��وق امل ��واط��ن وجمعية ع��ن ��وان ال ��ع ��ام ��ل،
ألهميته املبدئية.
وأض� ��اف :أنّ ه��ذه بشرى س ��ا ّرة جلميع العاملني في
البالد ،ورسالة هامة إلى ا ّ
ملشغلني ،بأ ّنه يجب احترام
حقوق العامل وكرامته ،ال سيما احلق في اخلصوصية،
والتحاور مع العاملني حول أنظمة العمل املختلفة،
وليس استخدام طريقة فرض األمر الواقع ،أو االنتقام
من العاملني الذين يدافعون عن حقوقهم.

 76عا ًما على ميالد شاعر فلسطني وعاشق حيفا..

محمود درويش :حيفا
مدينتي بالتبني!

مل راسل «حيفا»
عام ا
صادف يوم  13آذار هذا العام ،ذكرى ً 76
على ميالد الشاعر الفلسطيني محمود درويش
( .)2008-1942وال��ذي بدأ مشواره الشعري
ف ��ي حيفا ق ��ب ��ل ن ��ص ��ف ق ��رن ،وع ��م ��ل ف ��ي وادي
النسناس وسكن في حي عباس ،ثم انطلق إلى
جناح ا منقطع النظير.
العالم الواسع محق ًقا ً
وك��ان الراحل الكبير قد أحيا في صيف العام
 2007أمسية تاريخية في قاعة األديتوريوم
في مركز الكرمل .وص � ّرح دروي ��ش في ح ��وار مع
جريدة «االحت ��اد» أج��راه معه الزمالء رج ��ا زعاترة
وبشير شلش وه��ش��ام ن��ف��اع ،عشية األمسية:
ّ
يحتل مكانة خاصة في
«مدينة حيفا هي مكان
شعري وف ��ي ذكرياتي .من الطبيعي أن يكون
الشعور األول الذي أحمله اآلن هو شعور باللهفة،
وشعور باخلشية ً
أيضا .متتزج اخلشية باللهفة ألن
كبرت
الزمن الذي فصلنا عن بعض زمن طويل،
ُ
فيه بطريقة ما ،وأبناء جيلي كبروا بطريقة ما،
ومنت أجيال جديدة لم يحصل من قبل احتكاك
بحساسيتها الشعرية .لذلك أنا ذاهب إلى ما
يشبه املجهول اجلميل».
الشعر والنضال وحيفا
وأض��اف“ :من املؤ ّك د أن املكان ،الذي هو حيفا،
ه ��و ليس جغرافيا ف��ق��ط .إمن��ا ه ��و أي � ً�ض��ا وج��وه
أتلهف لـ ّل ـقـاء مبا تخزّنه
وشخصيات وذاك ��رةّ .
ذاك ��رت ��ي ومب ��ا س ��وف يفاجئني امل��ك��ان ب ��ه .لقد
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عشت في حيفا عشر سنوات كاملة ،وفي حيفا
ُ
عرفت كل أنواع التجارب األولى :جتربة الكتابة،
جت ��رب ��ة ال��ن��ش ��ر ،جت ��رب ��ة العمل الصحفي ،جتربة
السجن ،االعتقال املنزلي واإلقامة اجلبرية ..في
حيفا ترعرعت شخصيتي الشعرية والثقافية
والسياس ّي ةً ،
أيضا .وبالتالي أستطيع أن أعتبر
نص ي الشعري وفي
أن أكثر مكان موجود في ّ
تكويني الثقافي هو حيفا ،بدون شك .صحيح
أنني لم أولد في حيفا ،وحيفا ليست مدينتي،
تبنيت حيفا مثلما
لكنها مدينتي بالتب ّن ي؛
ُ
احتضنتني هي كواحد من أبنائها.»..
وت��اب��ع ال��ش��اع ��ر“ :هناك شبه م ��ا ب�ين جغرافية
وطوبوغرافية بيروت وحيفا .كلتاهما مدينتان
على البحر ،على نفس البحر ،املتوسط .ولكن
جبل ال��ك ��رم ��ل أك ��ث ��ر ق ��ر ًب ��ا م��ن البحر م��ن جبل
بيروت .املكان حتّ ��ول ال ��ى كل صراعنا ،صراعنا
الوطني ه ��و ح ��ول امل��ك��ان وح ��ول ام ��ت�لاك املكان.
الشاعر يسعى المتالك املكان من خالل تثبيته
في اللغة ،وفي شعري كثير من هذا اجلهد مهما
تغ ّي ر املكان ،فهو دائما ما يتعرض لتغييرات
كي تتطابق االسطورة واخلرافة مع الواقع .اجل ّرافات
تقوم بعملية تطويع املكان ملتطلبات األسطورة.
ولكن في ذاكرتنا املكان هو نفسه ال يتغ ّي ر .وقد
يفاجئنا أنه تغ ّي ر ولكن في الذاكرة التي رسمت
الشكل النهائي له ،يبقى املكان في مكانه حتى
لو متت محاولة نقله بالشاحنات وإجراء تعديالت
عليه ليالئم متطلبات اخلرافة”.

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  17آذار 2017

الشفاعمري سامر عبود صاحب لقب أول االعتداء على املتظاهرين العرب أمام
محكمة األسير محمد إبراهيم في حيفا
في الهندسة الطبية من التخنيون

مل راسل «حيفا»
نشرت جمعية “كاف-مشفيه” بيانا أوردت فيه
نبذة ع��ن مهندس األدوات الطبية الشفاعمري،
سامر حسيب عبود ،مدير قسم آسيا في شركة
“ألفا أوميغا” في الناصرة ،كأحد أب ��رز املديرين
الشباب .ويقول سامر“ :منذ إنهاء دراستي عملت
كمهندس في شركة “انسايتك” للموجات الفوق
صوتية .بعد سنتني انتقلت للعمل في شركة “ألفا
أوميغا” كخبير منتوج ألكتسب خبرة كبيرة في
العمل ،وف ًقا ألعلى املعايير ،مع باحثني وأطباء في
مجال جراحة الدماغ واألع ��ص��اب .بعد فترة ثالث
سنوات تقدمت ملنصبي احلالي كمدير منطقة ،مع
مسؤولية كاملة عن نشاط الشركة في آسيا”.
ويضيف البيان أن سامر عبود يشارك في برنامج
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“كاف مشفيه” لتأهيل امل��دراء بتمويل MEPI
من سفارة الواليات املتحدة ،وبالتعاون مع “الهاف”
في جامعة تل أبيب .وأن برنامج تأهيل املدراء هو
واحد من أحدث برامج “كاف مشفيه” ،والذي يدمج
األكثر موهبة ليمنحهم أفضل األدوات العملية
وامل ��ع ��ل ��وم ��ات وال��ن��ظ ��ري ��ات ،لتحقيق إمكاناتهم
الكاملة ،وكسر السقف الزجاجي أم ��ام تقدمهم
ملناصب إداري ��ة في الشركات واملكاتب الرائدة في
البالد.
أما “كاف-مشفيه” فهي جمعية تهدف لتمكني
األكادمييني العرب من العمل في مهنتهم .ويأتي
هذا ملصلحة االقتصاد اإلسرائيلي ،واملجتمع عامة،
وبالطبع ملصلحة األكادمييني العرب ،الذين ميكنهم
أن يجدوا عمال في مجال تأهيلهم األكادميي.

بلطف عن موقع بك را
مل راسل «حيفا»
أعتدت طواقم األمن والشرطة على عدد من املواطنني
العرب على مدخل احملكمة املركزية في حيفا خالل
محاوالتها منع املتضامنني مع األسير اإلداري محمد
إبراهيم من دخول بناية احملكمة.
وقد استمع القضاة إلى أقوال النيابة التي ادعت أن
إبراهيم اعتقل بقرار من وزي ��ر األم��ن الداخلي ،وأنه
خطرا على أم��ن ال��دول��ة ،ل��ذا تطالب بتمديد
يشكل ً
اعتقاله اإلداري .بينما فنّد طاقم الدفاع املؤلف من

احملاميني عمر خمايسي ومصطفى السهيل (من
جمعية ميزان) ،هذه االدع��اءات وقررت احملكمة أنها
ستصدر قرارها يوم األحد.
وكان عشرات املتظاهرين قد جتمهروا امام احملكمة،
تضامنا مع األسير محمد ابراهيم من كابول ،واملعتقل
إداريا وفق قانون الطوارئ االنتدابي ،منذ نحو  9أشهر
بتهم سياسية متعلقة بنصرته للمسجد األقصى.
ودعت جلنة احلريات ،املنبثقة عن جلنة املتابعة العليا ،إلى
التظاهر أثناء نظر احملكمة املركزية في اعتقال األسير.

اجل ُمعة  17آذار 2017

ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻮﺗﻮﺷﻮﺏ

ّ
ﺻﺤﺘﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺲ ﻓﻴﻨﺎ

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ www.clalit.co.il/arb
ﺻﺤﻴﺔ ،أدﺧﻠﻮا ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﺤﻴﺎة
ّ
ّ
ﻣﻦ ﻛــﻞ ﻫﺎﺗﻒ

األهالي في املدارس األهلية يعربون عن استيائهم من مماطلة الوزارة في
تنظيم األقساط املدرسية
مل راسل «حيفا»

من تلك القوانني ،واشتراط التسجيل بدفعة على
حساب السنة ال��ق��ادم ��ة ،التي تقوم ب ��ه العديد من
املدارس األهلية ،فجاء رد الوزارة الرسمي:
لن يدفع األهالي أكثر مما ستحدده جلنة االستثناءات
قريبا.
تبني لي من فحص أجري في املدرسة املذكورة ،أنه لم
يتم وضع أي ش ��روط ،وأن األهالي الذين لديهم أوالد
مسجلون في املدرسة يستمر تسجيلهم دون شرط
كهذا.
وك��ان��ت امل��درس ��ة املعمدانية ف ��ي الناصرة ق��د أرسلت
تطالب األهالي ،بدفع رسوم خدمات أولية بقيمة600
شيكل على حساب رسوم اخلدمات الكاملة للسنة

أي اعتراض ،على أن تقوم املدرسة بتزويد الطالب
ببرامج تعليم إضافية.
وتشير ال ��راب ��ط��ة إل ��ى أن ه��ذا البند يعتبر مناقضا
لتعليمات الوزارة ،التي تفرض على املدرسة احلصول
على تصريح جباية م��ن جلنة االستثناءات (ועדת
חריגים) ،وأن جباية هذه املبالغ مرتبطة مبصادقة جلنة
أولياء أمور طالب منتخبة.
كما ورد في البند رقم  12أن أي تصرف لألهل تراه

وكان ذلك في مقابلة صحافية معه في موقع بكرا.
وأن امل ��دارس قد تقدمت بطلبات جباية عالية جدا
تصل في بعضها إلى  6000شيكل سنويا.
وكان غور روزنبلط ،رئيس جلنة االستثناءات (ועדת
نوه بأن ال ��وزارة ال زالت تدرس طلبات
חריגים) ،قد ّ
املدارس .وأضاف أن مكتب األمانة العامة في املدارس
األهلية لم يقدم جميع املستندات املطلوبة منه ،مما
أدى إلى التأخير في املصادقة على الطلبات ،كما

بعثت الرابطة القطرية ألهالي طالب املدارس األهلية
بيانا ،وصل «حيفا» نسخة منه ،أوردت فيه استياءها
من املماطلة باإلفصاح عن نتائج املفاوضات اجلارية
منذ أشهر طويلة ب�ين وزارة امل ��ع ��ارف م��ن جهة وبني
األمانة العامة ،وهي اجلسم الذي ميثل املدارس األهلية
من اجلهة األخرى ،حول حتديد األقساط املدرسية.
وجاء في البيان أنه يسود الغموض والتعتيم التام
على املوضوع علم ًا أن التفاوض يجري ح ��ول طلب
امل��دارس األهلية مصادقة ال ��وزارة على جباية مبالغ
تتعدى املسموح به وفقا لتعليمات الوزارة ولتعليمات
قانون التعليم املجاني اإللزامي.
وي ��ع ��رب أه��ال ��ي ال��ط�لاب ب ��ش��دة ع��ن استهجانهم من
ممارسات األمانة العامة والتي تضرب بعرض احلائط
جميع أنظمة ال ��وزارة وقوانينها وتعليماتها بهذا
الشأن ،حيث ترسل املدارس طلبات جباية ملبالغ تتراوح
ما بني  4800شيكل و 5600شيكل للطالب عن
املرحلة االبتدائية ،ومبالغ تصل إلى  3800شيكل
عن املرحلة الثانوية ،وتطالب املدارس دفع مبالغ عن
السنة القادمة حتت تسميات أخرى مثل «دفعة على
حساب السنة القادمة» أو “رسوم خدمات” ،وتصل
هذه املبالغ في بعض املدارس إلى  900شيكل.
وكانت مدرسة راهبات الناصرة في حيفا قد اشترطت
تسجيل ال��ط�لاب للسنة ال��ق��ادم ��ة ،بالتوقيع على
علم ا أنه ال يوجد أي بند في الوزارة يسمى
القادمة،
ً
دس ��ت ��ور جديد باللغتني العبرية والعربية ،يتنازل رسوم خدمات أو “دفعات على احلساب” كما لم تمُ نح
األهل فيه عن حقوقهم األساسية كما جاء بالبند رقم املدرسة املعمدانية أو غيرها أي تصريح جباية.
 ،4وال��ذي ينص أن��ه على األه��ال ��ي تسديد األقساط وف ��ي ��م ��ا ي ��خ ��ص امل��ف��اوض��ات اجل��اري ��ة ح ��ال ��ي ��ا م��ع جلنة
السنوية ،وفقا لتعليمات الدفع التي حتددها املدرسة .االس ��ت ��ث��ن��اءات ،فقد نفى األب عبد امل ��س ��ي��ح ،مدير
كما يذكر هذا البند أنه على األهالي أن يوافقوا دون مكتب األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ،وجودها

األهالي من قبل ،ورفضته األمانة العامة .وكان ذلك
عبر تصريح ل�لأب عبد املسيح في رادي ��و إسرائيل
بالعربية ،وشدد هناك على أن الشأن املالي ليس من

قانون “نهاري” الذي ينص على أن السلطة احمللية
ملزمة بتخصيص ميزانيات للمدارس األهلية توازي
 75%من املبالغ التي تخصصها للمدارس احلكومية
أو املدارس البلدية ،واملطالبة من دون تواهن بحقوق
امل��دارس من السلطات احمللية بحسب هذا القانون.
وب �دلاً من التعاون الفعال مع األه��ل للحصول على
ه��ذه امل ��ي��زان ��ي ��ات تلجأ امل ��دارس إل ��ى ج��ي��وب األه��ال ��ي
لتسديد عجزها املالي ،وهذا تناقض وخرق ألحد أهم
أهداف اإلضراب الكبير ،وهو تخفيف عبء األقساط
التعليمية عن كاهل األهالي ،وهذا املطلب الذي جعل
األهالي يدعمون االضراب في حينه.
بيد أن إصرار املدارس على االستمرار بالتعامل بعدم
شفافية ،ورفضها ألي مشاركة من األهالي ،ورفض
انتخاب جلان أولياء أمور ،بينما هي تعمل بالتعاون
مع جلنة االستثناءات في ال ��وزارة هو أمر مستهجن
أيضا!
وفي مقابلة إذاعية في رادي��و الشمس ،شدد سمير

قد تنازلت ،عن مطلبها املعلن إبان اإلضراب الكبير
بتحمل وزارة التعليم مسؤولياتها جتاه متويل املدارس.
ونوهت إلى أن معظم امل��دارس تتلقى متويال بنسبة

برانسي عضو ال ��راب ��ط��ة القطرية ،على أن الرابطة
ت��درس منذ فترة إمكانية اللجوء إل ��ى القضاء من
أجل الضغط على الوزارة لزيادة متويل املدارس األهلية

شأن األهالي!
وكانت الرابطة القطرية لألهالي في امل��دارس األهلية
قد طرحت ت ��س ��اؤالت عما إذا كانت األم ��ان��ة العامة

املدرسة مناقضا لتعليماتها يحق لها فصل الطالب!! شدد على أنه ال يحق للمدارس جباية أي مبلغ من
ويعتبر هذا البند ايض ًا مناقض ًا للقانون الذي مينع األهالي قبل حصولها على تصريح جباية خطي من
معاقبة الطالب بناء على تصرفات ذويه!
الوزارة.
ومن ناحية أخرى أرسل عشرات األهالي رسائل إلى وتعتبر خطوة التوجه إلى جلنة االستثناءات لشرعنة  65%-70ب ��دال من  75%عن املرحلة االبتدائية ،وللعمل على إقامة جلان أولياء أمور منتخبة وتنظيم
مفتش املعارف للمدارس املسيحية د .هاني فراج ،اجل ��ب ��اي ��ة ،خطوة مستهجنة ،حيث أن اللجوء لهذه بالرغم من توصيات جلنة شوشاني برفعها .وال يبدو األقساط.
ال��ذي لم ي ��رد على أي منها مباشرة ،حتى تدخلت اللجنة يعني أن امل��دارس سوف توافق على أن تقوم أن هناك محادثات إلرج ��اع التمويل األقصى حسب وأضاف أن الرابطة هي اجلهة الوحيدة التي ما زالت
الرابطة القطرية وأرسلت تستوضح عن موقف الوزارة ال � ��وزارة مبراقبة أم ��وره��ا امل��ال ��ي ��ة ،وه ��و أم ��ر ط��ال ��ب به ال��ق��ان ��ون وه ��و  .75%وثمة ح ��اج ��ة ل��دراس ��ة مشروع تطالب ال ��وزارة بدفع ما تبقى من اخلمسني مليون
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شيكل ،ال��ذي التزمت بدفعه عند إن��ه��اء اإلض ��راب
األخير ،وأنها الوحيدة التي تطالب بالتمويل الكامل
ملدارسنا ،حسب التوثيق الذي جاء في جلنة شوشاني.
واستغرب برانسي موقف األمانة العامة الرافض ألي
تعاون مع الرابطة في مواجهة ظلم الوزارة.
وفي مقابلة إذاعية في راديو الشمس أوضح جميل
منصور عضو ال ��راب ��ط��ة القطرية أن مت ��وي��ل ال ��وزارة
للحضانات في امل��دارس األهلية يصل إلى 100%
وأنها تعتبر “مدارس معترف بها غير رسمية”.
وب ��ال��ن ��س ��ب ��ة للتمويل ال ��ذي حت ��ص��ل ع��ل ��ي ��ه امل ��دارس
الثانوية في املدارس االهلية فإنها تتراوح بني 90%
إل ��ى  .100%أم ��ا األهالي الذين يرغبون بحصول
أبنائهم على تخصصات من  5وحدات في أكثر من

موضوعيني ،عليهم أن يدفعوا مبلغ مالي ،شرط أن
ال يتعدى املبلغ احملدد في تعليمات املديرة العامة
ل��ل ��وزارة .وميكن جباية مبلغ عن البرامج اإلضافية
بشرط موافقة خطية من األهل ومن جلنة أولياء أمور
منتخبة.
وردا على سؤال حول نسبة التمويل في االبتدائيات
ق ��ال :ه��ن��ا امل��ش��ك��ل��ة ح ��ي ��ث أن ال ��ت ��م ��وي��ل للحصص
اإلل��زام ��ي ��ة ي ��ت ��راوح ب�ين  65%ال ��ى  75%ويرتبط
بالوضع االجتماعي لألهالي ب املدرسة .وأنه بحسب
امل ��دارس ق��د يصل املبلغ  5600شيكل! مم��ا يثقل
على كاهل عائلة عادية مكونة من  3أوالد .وبحسب
التقديرات فإن هذا املبلغ يجب أن يتراوح بني 3400
 4400 -شيكل ويشمل جميع اخلدمات (الرحالت،

السلة الثقافية ،الفعاليات املختلفة ال ��خ .)...أما
رسوم التسجيل فتدفع مرة واحدة في احلضانة ومرة
في الصف األول ،وكذلك عند االنتقال من الصف
الثامن إلى التاسع (أي االنتقال من االبتدائية إلى
الثانوية) ،شرط أال تتعدى  150شيكل ،ومينع حسب
القانون جباية رسوم تسجيل من طالب ُم كمل .أما
رسوم اخلدمات فهي غير واردة بالقانون لذا فهي غير
قانونية ويمُ نع جبايتها.
وتطرق إلى قضية انتخاب جلان ألولياء األمور فقال
منصور :املطالبة باللجان هو مطلب عادل وشرعي،
وق��د بلغنا ال ��ي��وم مرحلة يجب فيها على األهالي
ال ��ت��ح ��رك لنيل حقوقهم م��ن ال � ��وزارات والسلطات
احمللية ،ألن القدرات كامنة لدى األهل وغير مستغلة.

وعلى امل��دارس استغالل هذه الطاقات الكامنة لدى
األهالي وتوجيه دفتها الى االماكن الصحيحة لتأتي
ب املنفعة علينا جميعا كأهالي وطالب ومدارس .أما
أن يقوم مدير أو كاهن أو راهبة مبعاقبة األوالد أو
بسبب تصرف األهل فهذا مرفوض متاما.

ألوالدي بختار منتجات طاره

صحي أكثر َط ّيب أكثر
ّ
صحية
تتعلمي أكالت جديدة ّ
بتحبي َ
أكثر وط ّيبه أكثر ألوالدك؟
طاره تدعوك لورشة طبخ مع
الماسترشف نوف عثامنة إسماعيل
للتفاصيل واألشتراكwarshat.tara.co.il :

صحي أكثر ,طيب أكثر
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ملناسبة تدشني احملل أ ّيام املبيعات األقوى على
ش� � � � ��روط مت � ��وي � ��ل م� �غ���ري���ة،
خاصة
ومجموعة إكسسوارات ّ

جديد!

نقلنا إلى احملل اجلديد
وأنتم الكاسبون!

اإلطالق

ت� � � �خ� � � �ف� � � �ي� � � �ض � � ��ات،
على كا ّفة املوديالت.

حاسوب ن ّقال هد ّية!
لكل مشت ٍر

محكمة العمل القطرية تقبل استئنافا ق ّدمه طبيب من الشمال أُصيب عندما استدعي مبنتصف الليل ملعاجلة أمه املريضة

احملامي إياد مطانس« :سابقة قضائية مهمة جد ًا توفر لألطباء غطاء
خالل زياراتهم البيتية »

مل راسل “حيفا”
قدم طبيب من الشمال دعوى إلى مؤسسة التأمني الوطني ،ألنه استدعي
في ساعات الليل املتأخرة على يد أخيه ،للحضور إلى بيت األخير،
ملعاجلة والدته التي كانت تعاني من وعكة صحية حادة .بعد االنتهاء
من معاجلتها ،ومغادرة  منزل أخيه ،تع ّرض حلادث وأصيب إصابة بالغة
في يده .مؤسسة التامني الوطني رفضت الدعوى التي قدمها الطبيب
وبالتالي رفضت االعتراف باحلادث كإصابة عمل .وقالت املؤسسة إن
سبب الرفض هو وقوع احلادث خارج نطاق عيادة الطبيب وبعد ساعات
العمل االعتيادية.

وبناء على هذا القرار ق��دّ م الطبيب استئنافا حملكمة العمل اللوائية
بواسطة احملامي إياد مطانس من مكتب سامي أبو وردة .وبعد سنني من
البحث في امللف رد رئيس احملكمة الدعوى وقرر عدم االعتراف باحلادث
كإصابة عمل .إال أن هذا القرار استند على تفسيرين أساسيني ،األول،
أن الطبيب لم يدون في ملف والدته الطبي حيثيات الفحص الذي أجراه
في حينه ،والسبب الثاني هو أن الطبيب لم يطلب أج� ً�را من صندوق
املرضى بصدد الزيارة البيتية هذه ،كما هو م ّت بع في حاالت مشابهة.
احملكمة اللوائية خلصت  قرارها في حينه بأن زيارة الطبيب إلى منزل
أخيه ملعاجلة والدته كانت مبنزلة «األبن» وليس بصفته طبيب ًا ،ولهذا

السبب ال يجوز االعتراف بهذه الواقعة كإصابة عمل.
فقرر الطبيب بواسطة احملامي إياد مطانس تقدمي استئناف آخر حملكمة
العمل القطرية .وهنا أوصت احملكمة القطرية بقبول االستئناف واالعتراف
بهذه احلادثة على أنها إصابة عمل .وقبلت مؤسسة التامني الوطني
توصيات احملكمة القطرية حيث صودق عليها كقرار من احملكمة.
وف ��ي حديث م��ع احمل��ام ��ي إي ��اد مطانس أك ��د على أهمية ه��ذا ال��ق ��رار،
الذي يعتبر سابقة قضائية مهمة ً
جدا ،ألنه يوفر غطاء لألطباء خالل
زي ��ارات ��ه��م البيتية ف ��ي س ��اع��ات العمل غير االعتيادية .ومب��وج��ب هذا
القرار ،سيتقاضى الطبيب من التأمني الوطني مخصصات إعاقة شهرية
كمصاب بحادث عمل ،والتي تقدر بعشرات آالف الشواقل شهري ًا ،وهذا
بعد األخذ بعني االعتبار اإلصابة البالغة في أعقاب احلادث.

تنجب طفلني توأمني في
يومني مختلفني

مل راسل “حيفا”
أجنبت رماح منارنة من قرية شعب توأمني في مستشفى رمبام ،ولكن
في يومني مختلفني .فقد أجنبت طفلها األول الساعة الثانية عشرة
إال ربعا قبل منتصف الليل ،وك��ان يزن أكثر من  2كيلوغرام ،والدة
طبيعية .وانتظر األطباء دقائق أخرى حتى أجنبت طفلتها الثانية ولكن
بعد منتصف الليل بدقيقة .األمر الذي جعل التوأمني يولدان في يومني
مختلفني.
رحم ا
وقال والد التوأمني مروان منارنة إنه من املألوف أن تتشاطر التوائم ً
واحدً ا ،وحلظات الوالدة املتقاربة ،وبالتالي االحتفال بأعياد امليالد معا،
لكن الوضع اختلف هنا ،وأصبح لدينا طفالن يحتفالن مبولدهما يوما
بعد يوم.
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نقابة املعلمني تخطط إلعالن اإلضراب في
كافة املدارس إن لم تستجب وزارة املالية
ملطالبها
ملراسل “حيفا”
أعلنت السكرتيرة العامة لنقابة املعلمني
يافة ب��ن داف ��ي ��د ،أنها بصدد ات��خ��اذ ق ��رار
ب ��اإلع�لان عن إض ��راب شامل ومفتوح في
امل � ��دارس االب ��ت��دائ ��ي ��ة ،خ�ل�ال ش��ه��ر أب ��ري��ل
نيسان القادم ،وذلك احتجاجا على عدم
استجابة وزارت ��ي املعارف واملالية ملطالب
النقابة ،حول حتسني ظروف عمل وزيادة
مرتبات املعلمني ،خاصة أن املفاوضات بني
النقابة وب�ين وزارة املالية ما زال��ت ت ��راوح
مكانها.
وتعود خلفية التهديد باإلضراب إلى أن
وزارة املالية ما زالت ترفض االستجابة ملطلبني أساسيني للنقابة ،األول زيادة
مرتبات املعلمني اجلدد ،الذين مت استيعابهم جلهاز التدريس خالل األعوام
األخيرة ،والثاني دفع كامل احلقوق للمعلمني احلاصلني على درجات  7حتى
 .9ووفقا ملا مت التخطيط له سيتم إلغاء هذه الدرجات للمعلمني احلاصلني
عليها ،األمر الذي تعارضه نقابة املعلمني.
وقالت السكرتيرة العامة للنقابة“ :لن أسمح ب املس بحقوق املعلمني وتقليص
رواتبهم من قبل وزارة املالية ،ولألسف الشديد فإن املفاوضات مع وزارتي
املالية واملعارف تراوح مكانها ،وحتى اليوم لم يطرأ أي تقدم عليها .وفي حال
عدم االستجابة لكافة مطالبنا فإنني سأعلن اإلضراب املفتوح والشامل”.
وأضافت بن دافيد“ :ليس فقط أني ال أسمح بتقليص املرتبات كما هو
مخطط بل أطالب بزيادتها لكافة املعلمني”.
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الدكتورة روزالند دعيم تلتقي بطالب املدرسة االيطالية
مل راسل «حيفا»
التقت الدكتورة روزالند دعيم ،األخصائية
ِ
واحملاض رة
في الفولكلور والتراث الشعبي
في الكلية العربية للتربية ،وعضو إدارة
ف ��ي ج ��م ��ع ��ي ��ة اجل��ل ��ي ��ل ل��ل ��ب ��ح ��وث ال��ط ��ب ��ي ��ة،
بطالب الثواني عشر واحل ��وادي عشر في
املدرسة اإليطالية.
اس ��ت��ه � ّل��ت ال��دك ��ت ��ورة دع ��ي��م ح ��دي ��ث ��ه��ا مع
الطالب باحلديث عن يوم املرأة ،وعن ثورات
النساء في أمريكا والدول االشتراكية ،وعن
مظاهرات الورد واخلبز .وتط ّرقت بعدها إلى
مصطلح السقف الزجاجي وعن احملدّدات،
التعليمات وال ��ت ��وج��ي��ه��ات ال ��ت ��ي يتربى
عليها الفرد ،والتي قد تعيق تقدّ مه ،مثل
العبارات التي نسمعها (أنت قدراتك كذا
وكذا ،مستواك هكذا ،ميكنك هذا وال ميكنك
أمر آخر) .ثم طرحت سؤاال :كيف ميكنني
كطالب تخ ّرجت من الصف الثاني عشر أن
أخترق السقف الزجاجي دون أن يحدّد أحد
ما مساري.
وع ��رض��ت ال��دك ��ت ��ورة دع ��ي��م ع��ل ��ى ال��ط�لاب
آل ّي تني تساعدهم في هذه الفترة ،األمور
التي تقلقهم في هذه السنة ،مثل اختيار
موضوع الدراسة املستقبلي ،االمتحانات
والبسيخومتري ،العمل ،اجلامعة ،النجاح
وال ��ع�لام ��ات ،وم ��ا ه ��ي األم ��ور املطلوبة من

كل فرد ،وكيف ميكن التوفيق بينها ،أي
امل ��واض ��ي��ع األه � ّ�م اآلن ،العمل أم التع ّل م،
وكيف بوسع ّ
كل طالب متييز بني كل أمر
وآخر .واآللية الثانية كيف يق ّرر كل طالب
موضوع دراس ��ت��ه حسب معدّ ل العالمات،
س ��ن ��وات ال ��دراس ��ة ،أم ��اك��ن ال ��دراس ��ة ،سوق
العمل وغيرها .وأنهت بأهمية التع ّل م في
عصرنا وإل ��ى ك ��ون��ه ش � ً
�رط��ا أس ��اس � ًي ��ا لكل
عمل.
وس ��ردت الدكتورة دعيم قصة قصيرة عن

امللك آرث ��ر ،وأرادت من خاللها بلوغ نقطة
هامة ،وهي حر ّي ة االختيار ،رفض التقليد
األعمى ،اإلص ��رار .ودع��ت الطالب ليكونوا
أص��ح ��اب فكر ورأي ح ��ر ،ش ��رط أن تكون
ه��ذه األم ��ور م��ع تخطيط جيد ومنظومة
ِق يم جيدة .كما تطرقت إل ��ى احلديث عن
احلد الفاصل بني حق الفرد وحر ّي ته ،وبني
القانون وأنظمة املجتمع« ،أنت ح ّر ما لم
تض ّر» ،هذا باإلضافة إلى ّ
ُ
حث الطالب على
التحليق في الفكر واحللم إلى أبعد احلدود.
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فوز ثالثة مبدعني عامليني بجائزة محمود درويش

وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو
يخص «حيفا» بلقاء مميز
نايف خوري
دع ��ي ��ت صحيفة «ح ��ي ��ف��ا» إل ��ى م ��ؤس ��س ��ة محمود
درويش في رام الله ،لالحتفال بتوزيع جائزة محمود
درويش الع املية على ثالثة مبدعني عامليني وهم:
امل � ��ؤرخ الفلسطيني ال��دك ��ت ��ور م ��اه ��ر ال��ش ��ري ��ف،
والروائية املصرية سلوى بكر ،والروائية الهندية
أرون ��دات ��ي روي .وك��ان��ت جل��ن��ة التحكيم اخل��اص��ة
باجلائزة ب رئاسة الدكتور فيصل د ّراج ،قد عقدت
اجتماعها في عمان ،قبل شهرين ،واتخذت القرار
مبنح هؤالء املبدعني اجلائزة ،معتمدين على عناصر
أربعة :اإلب ��داع الفني األدب ��ي ،الذي ترجمه درويش
ف ��ي إنتاجه الشعري وال��ن��ث ��ري ،واالل ��ت��زام بقضية
احل ��ري ��ة التي ال إب ��داع م��ن دون��ه��ا ،وال ��ت��زام الثقافة
بأفق الشعب العربي املتطلع إلى االنعتاق ،وكونية
الثقافة التي حتتضن القيم اإلنسانية جميعا.
وسوغت جلنة التحكيم قرارها مبنح الدكتور ماهر
الشريف هذه اجلائزة ألنه يتميز بإخالصه الثقافي
ومثابرته العلمية ،وربط معارفه املتطورة بقضية
ف��ل ��س ��ط�ين .وق ��د ب ��دأ ال��دك ��ت ��ور ال��ش ��ري ��ف م ��س ��اره
العلمي عام  1985بكتاب عن «التراث الثقافي
الفلسطيني» في وجوهه املتعددة ،وتابعه بالعودة
إل ��ى احل ��ي ��اة السياسية الفلسطينية متخذا من
الشيوعية واملسألة القومية مركزا الجتهاده ،قارنا
ذلك بتاريخ فلسطني االقتصادي االجتماعي .كما
رب ��ط الدكتور الشريف أص ��ول البحث األك��ادمي ��ي
ب ��ال ��ع��ن��اص ��ر امل ��ع ��رف ��ي ��ة وآث ��اره ��ا ال ��س ��ي ��اس ��ي ��ة على
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القضية الوطنية .كما ح ��دّ بني املعرفة وتطورها
خارج التحزبات ،وتكامل األخالق النموذجي بعيدا
عن املصلحة الذاتية.
أم ��ا ال��دك ��ت ��ورة س ��ل ��وى بكر فقد استحقت جائزة
محمود دروي ��ش ألن كتاباتها األدبية تنتمي إلى
املوروث احملفوظي الذي جمع بني املرأة والسياسة،
وق ��رأ بهما أح ��وال املجتمع امل ��ص ��ري .وه ��ي تعتبر
على مستوى التجريب والرؤية من جيل ما بعد
محفوظ الذي جعل من الرواية شكال من التاريخ
وال��ن��ق��د واالح ��ت��ج ��اج واالس ��ت��ن��ارة .ومت ��ي��زت ب��إخ�لاص
منوذجي للكتابة األدبية منذ عام  1979إلى اليوم،
وهي تسرد أحول املضطهدين وتط ّل عهم إلى احلرية،
ومؤكدة دور األديب العملي – النظري شاهدا على
قضاياه الوطنية القومية .كما زاوجت بني القصة
القصيرة وال ��رواي ��ة ،وأبدعت في املجال األول سبع
مجموعات قصصية ،مت � ّي��زت جميعها بااللتزام فجاءت اعتمادا على قيمتها اإلبداعية والفكرية ل ��روح دروي ��ش التي كانت مميزة بإبداعها الثقافي
الواضح بقضايا اإلنسان البسيط وباقتصاد لغوي الرفيعة ،املتمثلة في أكثر من  16كتابا في الفكر والشعري ،إن املسيرة مستمرة من أجل أن يكون
خ��اص .وعلى صعيد ال ��رواي ��ة فقد أجن��زت عملها والثقافة والسياسة ،وعشرات املقاالت ،إلى جانب هناك دائما وفاء وتقدير لهؤالء املبدعني واملبدعات.
«العربة التي ال تصعد إلى السماء» ،وسردت فيه القيمة النضالية للكاتبة ف ��ي نشاطها ال��دؤوب وأع��ت��ق��د أن اجل ��ائ ��زة ه ��ي مب ��ث��اب ��ة رس ��ال��ة إنسانية
جتربة امل ��رأة في السجن ،وعالقتها ب املجتمع ،إذا ح ��ول قضايا ال ��ع ��دال��ة واحل ��ري ��ة وامل ��س ��اواة والبيئة .ثقافية وحضارية تأتي من فلسطني إلى عمقنا
اعتقلت عام  1989بسبب اشتراكها في إضراب
وضم نت كتاباتها نقدا عميقا للع وملة الرأسمالية العربي وعمقنا الدولي .وبذلك نقول إنه رغم كل
ّ
عمال احلديد والصلب .وتوقفت أمام عبث املؤرخني واإلمبريالية والتدخل العسكري والعدوان .وشاركت التحديات التي يواجهها شعبنا ق��ادرون على أن
الرسميني للذاكرة الشعبية ،ومتردها على االضطهاد في منتديات دولية ون��ادت إلى عالم أكثر عدال .نرسم االبتسامة واألم ��ل ،وأن نرسم وجه اإلرادة في
ما جعلها نصيرا جلميع قضايا التحرر واالنعتاق وه ��ي تكتب عن تأثير األم ��ور الصغيرة والعابرة مالمحنا اليومية ،وفي إجنازنا الثقافي.
في العالم.
على م ��س ��ارات احل ��ي ��اة ،وع��ن التمييز االجتماعي عندما يعلن عن اجل��ائ��زة عامليا ،جند كبار
الهندية
روي
ألرونداتي
اجلائزة
تقدمي
مسوغات
أما
والطبقي ،وهي مواضيع تستكملها في إطارها األدباء والباحثني يتقدمون لنيلها.
األوسع .وجمعت في قصصها حرفية أدبية وعمق بكل تأكيد أن محمود درويش هو على مستوى
ف��ك ��ري وأه ��م ��ي ��ة ترجمة ك�لا األم ��ري��ن ف ��ي ال ��واق ��ع العالم ،وبإبداعه جت��اوز ح ��دود اجلغرافيا ليصبح
ك ��ون ��ي ��ا ،ب��إب ��داع��ه اإلن ��س ��ان ��ي ،وق ��ي ��م ��ت��ه الشعرية
املعاش للناس ،عن طريق العمل العام.
وق��د حضر ه��ذا االح ��ت��ف��ال ع��دد م��ن الشخصيات ومساحته الفنية وتقدمه بالقصيدة العربية .وهذا
الوطنية الفلسطينية ومجلس أم��ن��اء مؤسسة جعله في مصاف الشعراء الع امليني .ولذا عندما
محمود درويش في رام الله وإدارة وأعضاء مجلس نتحدث عن هذه اجلائزة ،فهي ذات مستوى راق،
أم��ن��اء املؤسسة ف ��ي كفر ياسيف ،وأع ��ض��اء احت��اد ومت��ث��ل ث ��م ��ي�لا ص��ادق��ا للقصيدة الفلسطينية.
ومحمود دروي ��ش ابن لهذه الثقافة الفلسطينية،
الكرمل لألدباء الفلسطينيني في البالد.
�ص الدكتور إيهاب بسيسو وزي ��ر الثقافة التي أجنبت كثيرا من الشعراء واملبدعني في كافة
وق��د خ � ّ
املجاالت ،والذين نعتز بهم ونقدر دورهم اإلبداعي.
الفلسطيني «حيفا» بلقاء مميز:
أص��ب��ح ال��ش��اع ��ر م��ح��م ��ود دروي � ��ش علما من ولكن نقول إن محمود دروي��ش استطاع أن يحفر
أع�لام الثقافة العاملية ،وق��ام��ة كونية .م��اذا اسما مهما في عالم اإلبداع ،والذي يختصر بكل
بساطة التجربة الفلسطينية ،من والدته في البروة
تساهم هذه اجلائزة في خدمة الثقافة؟
إنه منذ إقامة مؤسسة محمود درويش وهي ال تزال وانتقاله إلى املنفى ،وعودته إلى فلسطني .ففي هذه
تأتي ب ��ال��دور احليوي وال ��ب ��ارز ال��ذي لعبه محمود املسيرة ثمة الكثير مما نستطيع أن نرى أنفسنا
درويش على صعيد اإلبداع الفلسطيني والعربي ،في كل محطة من محطات درويش .وهو يختصر
وبالتالي ،فإن األنشطة التي تقوم بها املؤسسة ،احلياة الفلسطينية ،ويجمع بني األلم واألمل معا.
وحتديدا عندما نتحدث عن اجلائزة ،إمنا هي مبثابة اس��م��ح ل ��ي ب��ال��ت��ط ��رق إل ��ى س ��ؤال سياسي،
تلويحة الوفاء للمبدعني واملبدعات من فلسطني ي ��ت ��ع ��ل ��ق ب � ��االت � ��ص � ��االت األم ��ري ��ك ��ي ��ة
واملنطقة العربية والعالم بأسره .ونقول هنا امتدادا واحمل� � � � ��اوالت ل�ل�ان ��ط�ل�اق ب��ال��ع��م ��ل ��ي��ة
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الشاعر رشدي املاضي ضيف مهرجان الشعر العاملي في البندق ّية

ال ��س ��ل ��م ��ي��ة ف ��ي ال ��ش ��رق األوس� ��ط.
فهل تستشف أن ثمة طرح جديد
لعملية السالم املتعثرة؟
التقى ال رئيس محمود عباس ب املبعوث األمريكي
ه��ذا األس ��ب��وع ف ��ي رام ال��ل��ه ،ونحن ن��درس جميع
اخليارات املتاحة ،كقيادة فلسطينية باهتمام،
وال نستثني أي خيار ،قد يقدّ م حلوال في سياق
العملية السياسية.
حتى موقف اإلدارة األمريكية األخير؟
ن ��ع ��م ،ف��إن��ن��ا ن���درس م ��وق��ف اإلدارة األم ��ري ��ك ��ي ��ة
باهتمام واضح ،وقلنا ببساطة ،ال ميكن بأي شكل
من األشكال أن يكون أقل من دولة فلسطينية
في ح ��دود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس
ال��ش ��رق ��ي ��ة .ون ��ح��ن ض��د احمل � ��اوالت اإلس ��رائ ��ي ��ل ��ي ��ة
الساعية إل ��ى تدمير العملية السياسية عن
ط ��ري ��ق اإلص � ��رار ع��ل ��ى االن��ت��ه��اك��ات ال ��ي��وم ��ي ��ة،
والتوسع والتمدد االستيطاني ،وال ��ت ��ي تضرب
بعرض احلائط كل اجلهود الدولية من أجل إقامة
الدولة الفلسطينية.
وبالنسبة ملا هو جديد في الوضع ال راهن؟
دائ ��م ��ا نتوقع ف ��ي السياسة ك��ل م ��ا ه ��و جديد،
واملتوقع ليس بالضرورة أن يكون بحجم ما نريد،
ولكن بكل تأكيد ،هذا جزء من نضالنا السياسي
وال��دب ��ل ��وم ��اس ��ي .ون ��ح��ن ن ��رح ��ب ب ��أي م ��ب ��ادرة ج ��ا ّدة
والتي من شأنها أن تعزز من حقوقنا الوطنية،
وتقربنا مما نريد في سياق العملية السياسية.
هل ملست جديدا في املكاملة الهاتفية بني
الرئيسني عباس وترمب؟
دعني أقول بوجه عام ،إن ما أوردته وسائل اإلعالم،
هو نقطة هامة جدا حيال التحرك األمريكي جتاه
القيادة الفلسطينية ،وهذه املسألة بالنسبة لنا
في هذه املرحلة مهمة جدا.
وهل يتوافق هذا مع الشروط اإلس رائيلية
ال��ت ��ي سيستمع إليها ال ��رئ ��ي ��س أب��و م��ازن
أثناء زيارته املرتقبة إلى واشنطن؟
لو استمعنا إلى الشروط اإلسرائيلية سابقا ملا
كانت هناك حاجة لالستماع إليها م ��رة أخ ��رى.
فتلك شروط مرفوضة سابقا وحاضرا ومستقبال.
نحن نقول إن العملية السياسية متوقفة بسبب
االنتهاكات اإلسرائيلية والتوسع االستيطاني،
ومطالبة فلسطني االع��ت ��راف بيهودية ال��دول��ة.
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ون ��ح��ن ن��ق ��ول إن منظمة التحرير و ّق ��ع��ت على
االعتراف املتبادل مع إسرائيل في أيلول ،1993
وبالتالي نحن ملتزمون مبا ينص عليه القانون
الدولي واملعاهدات واملواثيق الدولية .وأي محاولة
لعرقلة اجلهود باالشتراطات اإلسرائيلية مرفوضة.
املطلوب هو تنفيذ ما مت االتفاق عليه واالنسحاب
من األراضي الفلسطينية احملتلة عام .67
يبدو من التصرفات أن القيادة اإلسرائيلية لم
تغير مواقفها منذ سنني ،ما أدى إل ��ى تعطل
املفاوضات.
وبكل تأكيد نحن ل��ن نغير مواقفنا ف ��ي هذا
امل ��وض ��وع .ن ��ح��ن ن��ؤك ��د ع��ل ��ى متسكنا بثوابتنا
ال ��وط��ن ��ي ��ة ومت ��س ��ك��ن��ا ب ��ح ��ل ال ��دول ��ت�ي�ن ،رغ ��م كل
التحديات .فالقضية حتتاج إلى انتباهة عربية
ودول ��ي ��ة ،وإل ��ى جهد عربي ودول ��ي يدعم اجلهود
نثم ن كل اجلهود التي تقوم
الفلسطينية .ولذا ّ
بها الدول الشقيقة ،والدول الصديقة على اخلارطة
الدولية .ولعل أبرز مثال على ذلك ما تقدمت
به بعض ال��دول الصديقة عندما مت اتخاذ قرار
اجلمعية العامة  2334والذي ميثل ذروة الصداقة
الفلسطينية الدولية.
إل ��ى أي م ��دى ان ��ت متفائل مم��ا ستتمخض
عنه هذه التحركات؟
املسألة غير مرهونة بالتفاؤل الشخصي ،بقدر ما
هي تخضع لإلرادة والتمسك بالثوابت الوطنية،
والعمل رغم كل التحديات .وأحيانا قد ال تفضي
احملادثات إلى نتائج ملموسة في الوقت املنظور،
ولكن بكل تأكيد نحن نؤمن بالعمل التكاملي،
والعمل التراكمي ،ومن جانبنا لن نألو جهدا ،من
أجل الوصول إلى حقوقنا الوطنية .لب املشكلة
هو االحتالل وما يقوم به ضد شعبنا .فمن حقنا
أن يكون لدينا النضال الدبلوماسي والقانوني
باالنفتاح على املنظمات الدولية وباالنفتاح على
املجتمع الدولي .فلسطني أصبحت اآلن عضوا
في األسرة الدولية وهي متارس حقها انطالقا من
هذا احلق الذي اكتسبته في  29نوفمبر 2012
ع��ن��دم ��ا أص ��ب ��ح ��ت فلسطني ع ��ض ��وا م ��راق ��ب ��ا في
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
شك را جزيال دكتور إيهاب بسيسو.
العفو.

مل راسل “حيفا”
احتفالية يتم فيها تكرمي نخبة من املشاركني ومنهم
تل ّق ى ّ
الشاعر رش��دي امل��اض ��ي ،رئيس إدارة مؤسسة املاضي نفسه...
“األفق” للثقافة وال��ف��ن ��ون ،دع ��وة خ��اص��ة م��ن قبل :وسيقوم خالل األمسية بقراءة مجموعة القصائد التي
األكادمي ّي ة الع امل ّي ة فيديريكو ال ّثاني ،التي أسسها ترجمها له الشاعر صالح محاميد إلى اإليطالية...
املثقف اإليطالي البارز دومينيكو كانوني ،بالتعاون على أن يقرأ الشاعر املاضي القصيدة بالعرب ّي ة مت
مع املغترب الفلسطيني والشاعر املعروف الدكتور يقوم الشاعر ص�لاح بقراءتها مترجمة باإليطالية.
صالح محاميد رئيس جمعية الزيتونة ،للمشاركة كما أفادنا املاضي أ ّنه سيعرج أثناء عودته إلى البالد
في مهرجان مدينة البندق ّي ة ِّ
الش عري ،وال��ذي ُي قام إل ��ى مدينة موسكو لعقد اجتماع عمل ثقافي مع
ّ
من
العرب
عراء
الش
سنويا ويشارك فيه كوكبة من
القائمني على فرع أكادميية فيديريكو الثاني هناك
مختلف البلدان العرب ّي ة ،إلى جانب عدد كبير من لبحث إمكان ّي ة التبادل الثقافي والفني بني مؤسسة
شعراء إيطاليا ومختلف الدول في أوروبا والعالم.
“األفق” وفرع موسكو...
وقد وافى املاضي مراسلنا أ ّنه ستعقد ُامسية تكرمي ّي ة

“املغارة السحرية”  -إنتاج مسرحي جديد ملسرح األفق

مل راسل “حيفا”
جتري هذه األيام املراجعات املكثفة في مؤسسة األفق
للثقافة والفنون على مسرحية “املغارة السحرية”
ل�لأط��ف��ال ،اس ��ت ��ع ��دادًا ل ��ت��ق��دمي ال ��ع ��رض االح ��ت��ف��ال ��ي
للمسرحية مساء االربعاء  2017/3/22في قاعة
مركز الفنون والعلوم في شفاعمرو.
حدّثنا مؤلف ومخرج املسرحية الفنان محمود صبح
عن هذا العمل قائلاً “ :املسرحية مبثابة صياغة جديدة
لقصة “عالء ال��دي��ن وال��ف��ان ��وس السحري” ،امل��أخ ��وذة
ع��ن قصص أل��ف ليلة وليلة ،حيث قمنا باخلروج
عن املألوف وقواعد اللعبة في الصياغة والتقدمي،
القوة الكامنة في
فاختلط احلاضر ب املاضي ،وانقلبت ّ
الفانوس ضد مالكها .وأصبح بذلك عالء الدين عبدً ا
للج ّن ي ب دلاً من أن يكون س ّي دً ا له ،فيضطر الشاب
لتع ّل م فنون السحر وم ��ه��ارات خ��ارق��ة إرض��اء لغرور
“الس ّي د اجلديد” ،فيعمل جاهدً ا لتحرير الفتاة من
سجنها ،ومبساعدتها ُي ظهر مهاراته الفائقة ليتحرر
من عبوديته”.

وأعرب مدير مؤسسة “األفق” للثقافة والفنون الكاتب
وال��ف��ن��ان عفيف شليوط ع��ن اع��ت��زازه ب��ه��ذا االن��ت��اج
علي زميلي
املسرحي اجلديد .وقال“ :منذ أن عرض ّ
وقررت
محمود صبح نص هذه املسرحية ،قرأته بشغف
ُ
نظرا ألنّ هذه
على الفور أن ُن باشر العمل عليهً ،
املسرحية تُبرز عناصر الفرجة ،وخاصة مشاهد السحر
املثيرة واخلدع البصرية من خالل احلدث الدرامي ذاته،
ّمم��ا يجعل من ه��ذه املسرحية لقاء مثير وساحر بني
طاقم املمثلني واجلمهور ،ساعة من التحليق في عالم
اخليال ورحلة عبر األزمان يتخللها اإلبهار واإلدهاش”.
يشارك في متثيل املسرحية املمثل نعمة خازم ،الذي
يتمتع بتجربة غن ّي ة في مجال العروض الترفيهية،
وع ��روض السحر وخ ّفة اليد ،باإلضافة إل ��ى جتربته
الغن ّي ة في مجال التمثيل املسرحي .وتشارك ً
أيضا
املمثلة صفاء حتحوت ،اإلعالمية و ُم غن ّي ة الراب .كما
يشارك املمثل الشاب امل ��وه ��وب ن ��ور الدين ُم غربي.
وقام بوضع أحلان أغاني املسرحية الفنان زيوار بهلول
والتوزيع املوسيقي ملعني شعيب.
اجل ُمعة  17آذار 2017

نشرتي ب  390ش.ج .ونشارك يف السحب:

 100رزمة استجمام لخارج البالد
أبحثوا عنا في

احلملة ألعضاء النادي وللمنضمني اجلدد فقط
فرع دير االسد (البعنة) | فرع معليا,الشارع الرئيسي معلوت نهاريا | فرع املجدل طبريا | فرع عني همفراتس – عكا

االسعار
تهبط

وأنتم

ُ
ِّل � � � �ق � � � �ون!
ُ
َ
ت� � � �
كل شروة ب 390 -ش.ج .تمنحكم بطاقة واحدة لالشرتاك يف السحب ,
يمكنكم تجميع بطاقات لغاية مساء عيد الفصح 10.04.2017

 4ايام (  3ليالي)

بني التواريخ  4/5 :حتى  7/5جورجيا
يشمل الطائرة والتنقالت للفندق

احلملة سارية املفعول لغاية  10.04.2017يخضع للنظام.
يحق للشبكة ايقاف وحتديد احلمالت في أي وقت  /ال يوجد بيع باجلملة  /الصور للتجسيد فقط  /ال ازدواجية باحلمالت  /اخلطأ وارد.

ليلي ورق تواليت
 32لفة

س���ان���ت م��وري��ت��س
مزيل دهون  750مل

محدود  3وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

محدود  2وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

سيليت  750مل

اجكس سربي
 500 – 600مل

استونيش مرش
للتنظيف

ب�

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 3ب�

س������ي������ف ج���ل
اوكونوميكا 750
مل/سيف كريم

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 3ب�

أبحثوا عنا في

ب�

ف��ري سائل للجلي
برائحة الليمون
 1.35لرت
 2ب�

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

سيف سربي
 500مل

ميسرت ما سل
 750 – 500مل

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

محدود  6وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 3ب�

 3ب�

 3ب�

 3ب�

فرع دير االسد (البعنة) | فرع معليا,الشارع الرئيسي معلوت نهاريا | فرع املجدل طبريا | فرع عني همفراتس – عكا

االسعار
تهبط
وأنتم

ِّل � � � � � ُق � � � � �ون!
ُ
َ
ت�����
احلملة ألعضاء النادي
وللمنضمني اجلدد فقط

كل شروة ب 390 -ش.ج .تمنحكم بطاقة واحدة لالشرتاك يف السحب ,
يمكنكم تجميع بطاقات لغاية مساء عيد الفصح 10.04.2017

ا ج��ك��س للتنظيف
العام  2لرت
محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 2ب�

سيف لالرضيات  4لرت/سيف
للتنظيف العام  4لرت
محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 2ب�

ب��رس��ي��ل مسحوق
غسيل  8كغم
محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

ب�

برسيل جيل للغسيل
 4.5لرت
محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

ب�

ريد اروسول
 300مل
محدود  4وحدات بشروة
فوق  200ش.ج

 2ب�

احلملة سارية املفعول لغاية  21.03.2017يخضع للنظام.
يحق للشبكة ايقاف وحتديد احلمالت في أي وقت  /ال يوجد بيع باجلملة  /الصور للتجسيد فقط  /ال ازدواجية باحلمالت  /اخلطأ وارد.

مؤمتر نسائي حيفاوي لتعزيز املبادرات التجارية للنساء
مل راسل «حيفا»
بدعوة من منتدى النساء العربيات احليفاويات
وبالتعاون مع معوف -مركز مساعدات تابع لوزار ِة
االقتصاد ،يقدم خدمات متنوعة في مجال إقامة
وإدارة مصالح جتارية ،وبيت الكرمة ،نظم مؤخرا
م ؤمتر نسائي بعنوان« ،تعزيز امل ��ب ��ادرات التجارية
للنساء».
وه��دف املؤمتر ال��ذي حضره حشد غفير إل ��ى تعزيز
االستقاللية االقتصادية في صفوف النساء ملا فيه
من متكني لهن.
وافتتحت املؤمتر رئيسة املنتدى سامية عرموش،
مرحبة باحلضور ،شارحة للمشاركات فكرة إنشاء إضافة إل ��ى ال ��دورات التي تقدم بسعر منخفض .مصاحلة إل ��ى الفكرة التي حتولت إل ��ى مصلحة ،يذكر أن املنتدى الذي يعمل حتت غطاء مستشارة
املنتدى وأه��داف��ه ،إل ��ى جانب األه ��داف التي تقف كما أل��ق��ت احمل��اس ��ب ��ة وامل ��س ��ت��ش��ارة االق ��ت ��ص��ادي ��ة  -وتأثرها من أمن��اط البناء اإلسالمية التي نلحظها رئيس بلدية حيفا للمساواة اجلندرية ،قد أقيم قبل
خلف تنظيم ه��ذا امل �ؤمت ��ر .بعدها ّرح ��ب ��ت مستشارة ف ��ي ��روز ب ��ك ��ري ��ة ي ��اس�ين ،م��ح ��اض ��رة ح ��ول امل ��ب ��ادرات على إكسسواراتها ،كما أشركت احلاضرات بكافة ع��ام مب��ب ��ادرة م��ن س ��ع ��اد ش ��ح ��ادة ،ن ��وال أب��و عيسى
رئيس بلدية حيفا لشؤون امل ��رأة بياتريس كاتس وحتويل الفكرة إلى مصلحة ،والصفات التي يجب اخلطوات التي خطتها ،حتى أخرجت املوضوع إلى وسامية عرموش ،وتترأسه عرموش .ويهدف إلى
روزي��ن باحلضور ،مؤكدة على أهمية االستقاللية أن تتحلى بها صاحبة املصلحة ،والقواعد التي حيز التنفيذ .واختتم املؤمتر مبقطع فني قدمه الفنان تعزيز التشابك والتشبيك بني النساء العربيات
يجب اتباعها إلنشاء مصلحة واستمرار جناحها .ومدير املسرح الفني لبيت الكرمة سليم ض ��و ،مما الناشطات من مختلف األحياء العربية في املدينة.
االقتصادية وانخراط النساء في سوق العمل.
كما يسعى إلى رفع الوعي إزاء موضوعات تخص
وتخلل املؤمتر محاضرات ق ّي مة حول املوضوع ،اذ كما تطرقت املهندسة املعمارية حنان مصاحلة ،إلى أضفى أجواء رائعة وطريفة.
قدمت متار تسمحي -املديرة العامة ملعوف في منطقة مبادرتها وإنشائها ملصلحة خاصة بها لتصميم وعرضت كل من فوزية مصري ،إلهام بيراخ ورحاب النساء وتدعمهن ،وذل��ك بتنظيم ب ��رام��ج توعوية
ال ��س ��اح ��ل واجل��ل ��ي ��ل ال��غ ��رب ��ي ،م ��داخ��ل��ة ح ��ول خدمات اإلك ��س ��س ��ورات ب ��اس ��م م��زي ��ان ،وال ��ت ��ي حت ��ول��ت إل ��ى بشتاوي أشغالهن ال ��ي ��دوي ��ة امل ��م ��ي��زة ،وال ��ت ��ي نالت خاصة كهذا املؤمتر.
معوف ،مبا فيها االستشارات واملرافقات املهنية .ماركة جتارية تباع في عدد من دول اخلارج ،وأشارت إعجاب احلاضرات.

أكادميي
مهني وتواصل
ّ
املتن ّب ي :توجيه ّ
مل راسل «حيفا»
وتتويج ا حملاوالتها املستدمية
�ام
�
ع
كدأبها في ك� ّ�ل
ً
لتأهيل طلاّ بها وطالباتها وتوسيع آفاقهم ومداركهم،
فرغت مدرسة املتن ّب ي نهاية األسبوع املنصرم من شهر
ملهني املُعدّ لطبقة الثواني عشر ،والذي كان
التوجيه ا ّ
حافلاً باحملاضرات ،ورشات العمل واملسرح ّي ات التي
ميي.
ملهني األكاد ّ
تدور في فلك التوجيه ا ّ
ب ��دأت أعمال هذا الشهر بالتعاون مع برنامج «رواد
ال ��ت��ع ��ل ��ي��م ال ��ع ��ال ��ي» امل��ن ��ب ��ث��ق ع��ن م��ج ��ل ��س التعليم
العربي من األكادمي ّي ات،
العالي ،لتمكني املجتمع
ّ
بواسطة امل ��رش��دة م ��روة ط��ه ،وذل��ك بإلقاء محاضرات
في الصفوف ،وورش��ات عمل تتناول فحص امليول
والقدرات ،وجلسات فرد ّي ة ومحادثات شخص ّي ة مع
الطلاّ ب بهدف التواصل وتقدمي االستشارات الالزمة
والتوجيهات التي من شأنها أن تجُ يب عن أسئلتهم
املختلفة.
كما شملت أعمال الشهر زيارة ملعهد التخنيون ،إذ
انكشف الطلاّ ب على إمكان ّي ات التعليم هناك وفرص
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العمل الح ًقا ،وزيارة املختبرات املختلفة .أما الزيارة
للتجول في أروقة ومم ّرات جامعة
الثانية فقد ُخ ّصصت
ّ
حيفا ،ليتس ّن ى للطلاّ ب في هذه الزيارة التع ّرف على
املواضيع املختلفة التي تُد ّرس في اجلامعة ،واالستماع
حملاضرات ُخ ّصصت للحديث عن التسجيل للجامعة،
وشروط القبول والتحضير املسبق لاللتحاق باجلامعة.
واختتم الشهر بعرض للمسرح ّي ة الرائدة في البالد
«س�لال ��م» للتوجيه األك��ادمي � ّ�ي ،وال ��ت ��ي ب ��ادرت إليها
السلة الثقافية ب ��ال ��ت��ع ��اون م��ع ال ��ب ��روف ��س ��ور ري ��اض
إغبارية ،وأعقب عرضها مبحاضرة ق ّي مة تناول فيها
قصصا من مسيرته العلمية.
ً
جت ��در اإلش � ��ارة إل ��ى أنّ أع ��م ��ال ه ��ذا ال��ش��ه��ر خرجت
للنور بعد جهود حثيثة وتنسيقات تا ّم ة بني إدارة
املدرسة ،طاقم املستشارات التربو ّي ات ،قسم التربية
االجتماع ّي ة والهيئة التدريس ّي ة.
ّ
نستشف م�لام��ح ال��ف ��ص��ل ال��ق��ادم م��ن حكاية
م � ً�ع ��ا
امل ��ت��ن � ّب ��ي« ...م��ن يكتب حكايته َي � ُ
�رِث أرض الكالم
متام ا»...
وميلك املعنى ً

اجل ُمعة  17آذار 2017

 90موسيقيا من أملانيا والبالد احتضنتهم جمعية
الكرمل للموسيقى في حيفا

مل راسل “حيفا”
وق��دم��ت جمعية ال��ك ��رم ��ل للموسيقى ف ��ي حيفا
حيفا احل ��ري ��ة ،حيفا الضيافة ،والكرامة والعدالة ه��ذا الكونسيرت املوسيقي ال��ذي جمع ب�ين جوقة
االجتماعية .ب��ه��ذه الكلمات مت استقبال احل��دث دارمشتات األملانية وفرقة الكرمل للموسيقى ،إلى
املوسيقي الكبير بحضور مئات املدعوين ،الذين جانب فرقة متسلول وع��ازف��ة الكالرينت الع املية
ق��دم ��وا م��ن جميع أن ��ح ��اء ال ��ب�لاد إل ��ى كنيسة مار عريت جبريئلي .وبلغ عدد املوسيقيني املشاركني
يوحنا اإلجنيلي هذا األسبوع ،ليستمتعوا باحلفل بهذا العمل نحو  90موسيقيا .وقدّ موا موسيقى
املوسيقي بعنوان“ :املوسيقى جسر للسالم
واألخوة عربية وغربية على آالتهم املختلفة ،بتوزيع خاص
ّ
بني الثقافات وال��دي ��ان��ات السماوية” .وب ��رزت في قام بتحضيره األستاذ املوسيقي ألبير بالن ،وامللحن
هذا احلفل مواهب ومهارات املشاركني معا ،وعرضوا الع املي ولفغانغ كليبر األملاني ،إلى جانب الفنانة
املوسيقى والغناء مبحبة وخبرة فنية ،مما عكس سمو نينا لفنسون.
الروح في عالم املوسيقى والغناء األصيل.
أما برنامج الكونسيرت فتضمن فقرات متنوعة،
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مثل :نشيد الفرح (السمفونية التاسعة) لبيتهوفن
حيث مت غناء هذا النشيد بثالث لغات .وموسيقى
احلبيب ،وأغنية ع ّل موني ،وموشح ملا بدا يتثنى،
أغنية آه يا زي��ن ،صانعو السالم ،أغنية حلوة يا
بلدي ،أريا مينوات لسكرتي ،موسيقى “الفائزون
بسهولة في كل شيء في السنة القادمة” وأوراتوريا
بعنوان صالة من امللحن ولفغانغ كليبر.
وش��ارك��ت بالغناء املغنية ميساء ع ��راف ابنة قرية
معليا اجلليلية ،ال ��ت ��ي أب��ه��رت احل��ض ��ور بصوتها
ال ��ع ��ذب ،وراف��ق��ه��ا الفنان غسان ح ��رب ،أسعد أبو
حاطوم وعيسى ع ��واد ،إل ��ى جانب اجلوقة األملانية
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واملغنية شيران ألعاد.
اختتم ه��ذا الكونسيرت بتقدمي هدية للمشتركني
عبارة عن صورة آللة العود من أعمال فنان احلروفية
كميل ضو ،وعليها كلمات تدل على التقارب بني
األديان .كما تولى عرافة األمسية جمال شحادة ورميا
جبور أب��و وردة .أم ��ا اإلش ��راف العام على األمسية
املوسيقية فكان لألستاذ ألبير بالن ،الذي قال إن
جمعية الكرمل تستعد الستضافة فرقة موسيقية
أخرى ،تابعة للمعهد املوسيقي بودنهامي في أملانيا
الشهر ال��ق��ادم ،حيث سيتم تقدمي  4كونسيرتات
مشتركة بني فرقة الكرمل والفرقة األملانية في حيفا.

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  17آذار 2017

يوم تراثي تنكري في مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي

مع بدء الصوم..
مل راسل «حيفا»

أحيت مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي يوم اخلميس يوم التراث،
وذلك تزامنًا مع بدء الصوم واحتفاال بأربعاء الرماد ،الذي
تقوم امل��درس ��ة في ك� ّ�ل ع��ام من خالله بتحضير برنامج
كرنفالي يحتفي به الطالب ،فيتز ّي نون بألبسة تنكر ّي ة،
فيما ّ
مت إحياء اليوم املذكور في بساتني مار يوحنا يوم
الثالثاء الذي سبق.
وتخ ّلل ال ��ي��وم العديد م��ن الفعاليات ،التي ش��ارك في
حتضيرها معلمون ،طالب وأولياء أمورّ ،
مت تقدمي عروض
متنوعة حول مفهوم التراث الشعبي الفلسطيني ،األمثال
ّ
الشعبية ،األعشاب الشعبية ،األهازيج واألغاني ،العادات
والتقاليد ،األزياء وغيرها.
وشمل البرنامج محطات ألل ��ع ��اب تراثية ف ��ي ساحات
املدرسة ،بازار مأكوالت شعبية من حتضير طالب الصف

السابع ،وعوارض محوسبة ّ
مت عرضها في الصفوف من
إع��داد ط�لاب الصف ال ��س ��ادس ،ومعرض تراثي يحتوي
على عدة زوايا ،منها :البيدر واحلصاد ،املطبخ التراثي،
أدوات تراثية ،الديوان ،الطابون ،املالبس التراثية ،عرض
مجسمات وج��رار فن ّي ة من إنتاج الطالب .فيما حظي
طالب الصفوف الدنيا بقصص سردها على مسامعهم
احلكواتي الفنان أسامة مصري.
ساحتي امل��درس ��ة،
وق��د نصبت خيمة «بيت شعر» ف ��ي
ّ
كمحطة اس ��ت ��راح ��ة ل��ل��ط�لاب وال��ض ��ي��وف ،فيما انتهى
البرنامج الغني واملثمر بفقرات مسرحية ،وقصائد تراثية
وزجل .وكان مسك اخلتام «العرس العربي» من حتضير
طالب الثامن الذي أجنز على وقع الدبكة الشعبية.
أش ��رف��ت ع��ل ��ى حت��ض ��ي ��ر ه ��ذا ال ��ب ��رن��ام��ج م ��ر ّك ��زة ال ��ت ��رب ��ي ��ة
االجتماعية املربية عال اسحق.
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مل راسل «حيفا»
نظمت إدارة حضانة سانتا ماريا حفل عشاء مبناسبة عيد األم جلميع
أم ��ه��ات احل��ض��ان��ة .وش ��م ��ل االح ��ت��ف��ال ف��ق ��رات فنية وم��ن ��وع��ات ترفيهية
لألمهات .وقدمت الفنانة الكوميدية رنني بشارات مسرحية كوميدية ذات
عالقة بعيد األم .كما شارك في هذا االحتفال عدد من أمهات األطفال في
احلضانة :سميرة قسيس ولنا خوري وأمل بشارات وزينا ابداح بوصلة غناء
معبرة .وأشارت األمهات جميعا إلى مدى فرحهن من هذه اللفتة اجلميلة،
وأعربن عن شكرهن إلدارة وطاقم سانتا ماريا.
اجل ُمعة  17آذار 2017
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ارساليات
حتى البيت

مؤسسة سوليدارس البلجيكية جتدد عقد التوأمة
مع مؤسسة محمود درويش
نايف خوري
زار السيد حسني شعبان امل��دي ��ر ال ��ع ��ام ملؤسسة
س ��ول ��ي ��دارس ف ��ي ب ��ل ��ج��ي ��ك��ا ،م ��ؤس ��س ��ة م��ح ��م ��ود
دروي ��ش ف ��ي كفر ي ��اس ��ي ��ف ،وأب ��ل��غ إدارة املؤسسة
بقرار سوليداريس بتجديد اتفاقية التوأمة بني
املؤسستني .كان في استقباله في املؤسسة رئيسها
األستاذ أحمد دروي ��ش والكاتب عصام خور مدير
املؤسسة وال��دك ��ت ��ور محمد ب ��ك ��ري عضو مجلس
اإلدارة وأحد املؤسسني.
وق��ال الكاتب عصام خ ��وري ،مدير ع��ام مؤسسة
محمود درويش :إننا نقوم بنشاطاتنا بالتعاون مع
مؤسسة سوليدارس ،وذلك عمال باتفاقية التوأمة
املعقودة بيننا ،بفضل الصديق حسني شعبان الذي
ي ��ح ��رص منذ خمس س ��ن ��وات ،على دع ��م األع ��م ��ال
الثقافية والفعاليات املتنوعة التي قامت وتقوم بها
مؤسستنا في البالد .وأشار إلى أن نشاط حسني
يتفرع إل ��ى ع��دة جوانب وأساليب .ونحن ال نزال
نعمل بفضل سوليدارس ،وما كنا لنبلغ مكانتنا
ف ��ي ه��ذه املؤسسة الكبيرة ل ��وال دع ��م سوليدارس
ومديرها حسني شعبان .كما أن هذا التعاون أتاح
لنا التواصل مع كبار الشخصيات البلجيكية،
من أعضاء ب رملان ،ووزراء وغيرهم .ونحن معا نبرز
أعمال محمود درويش على املستوى الع املي على
أن��ه شاعر اإلنسانية .ول��ذا ال بد كم كلمة شكر
وتقدير لسوليدارس ومديرها.
وأك ��د ح ��س�ين ش ��ع ��ب ��ان أن أع ��ض��اء مجلس اإلدارة
ف ��ي س ��ول ��ي ��دارس ي ��ؤك ��دون دعمهم ه ��ذا ،مب��ن فيها
فيليب ماو رئيس مجلس الشيوخ في بلجيكا،
وال��ذي يعتبر الشاعر الراحل محمود دروي ��ش من
أه ��م أص��دق��ائ��ه .وي ��ب ��ل��غ ع ��دد أع ��ض��اء س ��ول ��ي ��دارس
 1.370.000نسمة .ومب��ا أننا جند في بلجيكا
حكومة مركزية وحكومة منطقية ،فإن ممثلني عن
سوليدارس يعملون ك ��وزراء في احلكومة املركزية
م��ن��ذ  25س ��ن��ة ،ح ��ت ��ى االن��ت��خ��اب ��ات األخ ��ي ��رة حني
أصبحنا في املعارضة .بينما لسوليدارس األغلبية
في احلكومة املنطقية .واتخذنا قرارا ،بعد عمليات
العنف البغيضة التي وقعت في أوروبا ،وسقوط
قتلى في بلجيكا وسواها ،مبواصلة التعاون والدعم
ملؤسسة محمود درويش في اجلليل ،التي تعتبر
تقدمية وتعمل من أجل السالم ومكافحة العنف.
كما تعمل على تطبيق رسالة درويش ،الذي كان
يدافع عن احلق لكل إنسان في العالم كي يعيش
بكرامة ،وعن حب اإلنسان لإلنسان ،مما يؤدي إلى
علم ا أن الشاعر دروي ��ش لعب دورا
زوال العنفً .
كبيرا من أجل حترير اإلنسان ،في العالم كله.
وم ��ض ��ى ح ��س�ين ش ��ع ��ب ��ان ي ��ق ��ول :إن ��ه إزاء األوض ��اع
الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في البالد
وخ��ارج��ه��ا ،وإزاء م ��ا مي��ر ب ��ه ال��ش ��رق األوس � ��ط من
ح ��روب وتقتيل وتشريد وتهجير ،ف��إن اجلليل هو
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مسقط رأس الشاعر الكبير .ولذا قررنا في اإلدارة
االس ��ت ��م ��رار ب ��دع ��م ه��ذه امل��ؤس ��س ��ة ،ف ��ي مشاريعها
احلاضرة واملستقبلية .كل هذا من أجل احملافظة
على الوصية السامية حملمود درويش ،الذي كان
يقول دائما «فكر بغيرك» .وم��ن هنا ج ��اء قرارنا
مبواصلة دعم املؤسسة .ونحن نستعد للعام القادم
م��ن أج��ل تنظيم مهرجان على مستوى أوروب ��ي
وعاملي في بلجيكا ،وستشارك املؤسسة هنا في
املهرجان البلجيكي بحضور عدد من األعضاء.
وت��اب��ع حسني شعبان ق��ائ�لا :لقد نظمنا م��ن قبل
مهرجانا حملمود باللغتني العربية والفرنسية.
وح ��ض ��ره ،بل ش��ارك فيه ع��دد من رج ��ال السياسة
وال � ��وزراء ،مب��ن فيهم فيليب م ��او رئ ��ي��س مجلس
الشيوخ ،الذي ترك منصة املهرجان ،وهو يقرأ قصيدة
حملمود التي ترجمت إل ��ى الفرنسية ،وخ ��رج وهو

يبكي كاألطفال تأثرا بالقصيدة ومبا قاله محمود.
والحظنا قسما كبيرا من اجلمهور كانوا يذرفون
دم ��وع��ه��م ،وه ��م يستمعون إل ��ى قصائد محمود.
حيث أن الشاعر الكبير معروف في فرنسا وفي
بلجيكا ،كشاعر إنساني واسع االنتشار .ولدينا
مؤسسة علمانية كبيرة في بلجيكا تلعب دورا
ثقافيا هاما ،ووضعنا في مركزها قصائد حملمود
بالفرنسية ،وهناك جدار واسع عليه صور جدارية
حملمود درويش ،نلسون مانديال ،مارتن لوثر كينغ
وتشي جيفارا .وعندما نذكر اسم محمود في مراكز
الشبيبة عندنا جند اجلميع يعرفونه ،من صغير
وكبير.
والدور الذي لعبناه في بلجيكا خصوصا وأوروبا
عموما ،دفاعا عن حرية شعبنا بشكل مميز ،وعن
الهوية الفلسطينية ،وحقيقة ما يجري في البالد،
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جعل الهدف من نشاطاتنا موجها نحو الشبيبة
واألج��ي ��ال ال��ق��ادم ��ة .وس ��ول ��ي ��دارس تعنى ب املجاالت
الثقافية والطبية واالجتماعية وغيرها ويعمل
فيها آالف املوظفني .ونحن نعمل وفقا لروح أقوال
محمود ،وهي دفاعا عن حرية كل الشعوب .ولذا
من الواجب علينا أن نستمر في طريق درويش.
وأش��ار حسني شعبان إل ��ى إن ال��ن��دوة التي عقدت
ع��ن دور القصيدة ف ��ي النضال ض��د العنف ومن
أجل تقريب احلياة معا ،وشاركت فيه تسع مدارس
ثانوية ،أخذنا قصائد درويش وأحد كبار الشعراء
البلجيكيني وج��رى نوع من املنافسة بني امل��دارس
ملنحهم جائزة خاصة ،فاملدارس التي اختارت أشعار
دروي ��ش ف��ازت بغالبية اجلوائز ألنها أب ��رزت شعره
املتميز من أجل األخ ��وة .وسنقدم في العام القادم
جائزة لطالب متفوق هي جائزة محمود دروي��ش.
ونقترح إق��ام ��ة ه��ذه املسابقة لنيل اجل��ائ��زة بصورة
مشتركة مع مؤسسة درويش هنا في البالد .وميكن
أن يحصل عليها شاب فلسطيني وشاب بلجيكي.
وق��ال الدكتور محمد بكري عضو إدارة مؤسسة
محمود دروي � ��ش ،إن ال��ن��ج ��اح ال ��ذي لقية حسني
شعبان ،يسعدنا ويجعلنا نستبشر خيرا .وأصبح
يتمتع بنفوذ واس ��ع وق ��درة هائلة للتأثير على
سياسة بلجيكا ،الدولة التي يعيش فيها.
ومن ناحية أخرى قال األستاذ أحمد درويش رئيس
مؤسسة دروي ���ش ،والشقيق األك ��ب ��ر للشاعر ،إن
ع��ددا من املؤسسات الع املية ال ت��زال تبحث في
شعر محمود ،وال ت��زال تعد البرامج التلفزيونية
والتوثيقية إلب ��راز شعره وفكره وتراثه بعدة لغات
في العالم ،كما أن عددا من كبار املغنني الع امليني
يسعون ل ��وض��ع أحل��ان خ��اص��ة ل ��ع ��دد م��ن قصائده.
ونحن هنا في املؤسسة سنستمر وبكل العطاء
لترسيخ فكر وأدب محمود درويش في حياتنا.

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  17آذار 2017
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عمري مع الفن

أمير دندن :محبة اجلمهور بالنسبة لي هي اللقب في أراب آيدول
لقاء أجراه عمري حسنني
متكن اسم أمير دن��دن من عبور كل احل��دود ،وأصبح
ي ��ت ��ردد ع��ل ��ى ك��ل ل ��س ��ان ف ��ي ال ��ع ��ال ��م ال ��ع ��رب ��ي ،بعد
برنامج أرب أيدول ،لتألقه وابداعه الذي نال إعجاب
اجلمهور والنقاد ،وجميع العاملني في مجال الفن،
وخصوصا جلنة التحكيم ،فلم يوجه له أي تعليق
سلبي ول ��و صغير ج ��دا .ب��ل ع��ل ��ى ال ��ع ��ك ��س مت��ام ��ا،
فقد حظي بتعليقات وأل��ق��اب ل ��م يحظ أح ��د بها
من املشتركني في البرنامج .قال عنه وائل كفوري:
إنه «أكمل صوت» وإن موهبته كبيرة وهو محترف
الغناء .وقالت نانسي عجرم :إنه «واثق اخلطوة ميشي
أم ��ي ��را» .وأن األرض التي فيها ص ��وت مثل صوته،

مهما أتى عليها ويالت ستبقى تتفتح فيها ورود
جميلة مثل صوته .وأن صوته من أجمل األص ��وات
التي كانت في البرنامج على مر أرب أي ��دول في
كل املواسم .وقالت أحالم :إنه «صوت وموهبة نادرة»
يتفوق على عمالقة في الساحة الفنية .وحتدّته أن
ينشز ولو ملرة واح ��دة فخسرت التحدي .وقالت ذات
مرة بعد أن أبهر اجلميع مبا قدّ مه حينما غنى «يسعد
فلسطني التي جابتك» مع ّب رة عن انبهارها ومتتعها
الشديدين مبا قدّ م .أما حسن الشافعي فقد قام من
معبرا عن تقديره الشديد لصوته
مكانه عدة مرات
ً
وأدائ��ه وإحساسه وح ��ض ��وره .وه ��و ن��ادرا ج ��دا ما يقوم
من مكانه وقد وصفه بالساحر ،وبأن املشتركني كلهم
ذوو أصوات جميلة ،ولكن فيهم نقاط ضعف إال هو.
وبأنه ال يوجد العب كرة قدم يحرز أهدافا في كل
مباراة إال هو .وهذا يعني أنه في كل حلقة كان يفوز
على باقي املشتركني بصوته وأدائه .فكيف ال يكون
بهذه املزايا وقد ترعرع في بيت يعشق الفن؟ فأبوه
خالد دندن مطرب كبير ومعروف ،وميلك صوتا جبليا،
وقد د ّربه على هذا اللون من الغناء ،وجدّ ه كان ميلك
صوتا جميال  ،وأمه من بيت فني وتتمتع بصوت
جميل .وكانت تعشق عمالقة الفن من الزمن اجلميل،
أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد احلليم وأسمهان
وليلى ووردة وجن��اة الصغيرة ،وقد د ّربته هي أيضا
على هذا اللون من الغناء .وأعمامه كلهم مطربون
فعم ه منير ك��ان مطربا
وميلكون أص ��وات��ا جميلةّ .
وعمه فهيم ما زال يعمل في هذا املجال في الوليات
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املتحدة األمريكية ،ومطلوب جدا من قبل اجلاليات
العربية هناك .وقد قال والداه عنه إنه منذ كان طفال
صغيرا كانت موهبته الكبيرة غنائيا ظاهرة بشكل
واضح .فقد كان شديد الذكاء واحلفظ ،وكان يردد ما
يسمعه م��ن غناء ف ��ي التلفاز أو ال ��رادي ��و لعمالقة
الغناء في العالم العربي .إن هذه املوهبة وهذا الصوت
وهذه النشأة قد أنتجت هذا الفنان القدير أمير دندن.
وجت ّلت محبة اجلمهور له بكثرة األصوات التي حصل
عليها ،كما غمرته مجد الكروم والشاغور وفلسطني
باحلب واإلعجاب .واحتشد اآلالف في مجد الكروم
الستقباله استقبال األبطال ،بحضور عدد من الوزراء
الفلسطينيني ،وأع ��ض ��اء ك��ن ��ي ��س ��ت ،وشخصيات
سياسية واجتماعية وشعبية م��ن رسميني وغير
رسميني ،وأحيا حفال مهيبا أقام اجلمهور ولم يقعده.
وقدم له املعجبون واملعجبات باقات الورد والهدايا،
ولعل أبرزها كان درع التكرمي الذي قدمه له احملامي
كميل مويس باسم اجلمهور عامة ومجلس مجد
الكروم خاصة.
وكان لنا معه هذا اللقاء:
م ��ب��روك اللقب لفلسطني ولصديقك يعقوب
شاهني .كلمة تريد أن توجهها للفائز بلقب
أراب آيدول.
كون فلسطني ف��ازت باللقب هذا فخر لكل مواطن
فلسطيني .وأه��ن ��ي صديقي وأخ ��ي النجم يعقوب
شاهني على حصوله للقب .وأن يسعى وراء إشهاره
أكثر وأكثر ،واملتابعة باحملافظة عليه.
حدثنا عن شعورك حلظة إعالن الفائز بلقب
أراب آيدول ،هل كنت تتوقع أن تفوز؟
حلظة اإلع�لان ليست سهلة ،ألن كل مشترك يفكر
بالفوز ،كان شعور رائع ألني أحب اخلير لغيري كما
أحب لنفسي ،وبالنسبة لي أخذت اللقب وهو محبة
اجلمهور.
ما ال��ذي دفعك األس��اس لالشت راك في برنامج
أراب آيدول 2017؟
كانت بكل صدق وأمانة محبتي للجمهور في العالم
العربي ،ال��ذي يتذوق الفن الراقي ،ويتفاعل معه.
وح�ين ب ��دأ البرنامج وب ��دأت أتقدم فيه أخ��ذت أشعر

بتفاعل اجلمهور على نطاق
واس ��ع مب��ا أق��دم ��ه .أض ��ف إل ��ى
ذلك تعليقات جلنة التحكيم
ال ��ت ��ي ك��ان��ت تشيد مب��ا أقدمه
باستمرار ،فصارت املسؤولية
تكبر وحلمي يكبر معها.
في جت��ارب األداء هل كنت
تعتقد ب��أن ��ك ستصل إل ��ى
امل راحل املتقدمة؟
نعم كنت أعتقد بأنني سأصل
إلى املراحل املتقدمة .وفي كل
م ��رح ��ل��ة ك��ان��ت ثقتي بنفسي
ت� ��زداد ،وي ��ك ��ب ��ر معها ه��دف ��ي،
ألن��ن ��ي ق��دم��ت ش ��ي ��ئ��ا جميال
أحبه الناس.
ك � ��ي� ��ف ك� � � ��ان إح ���س���اس ���ك
بنقل ال ��ص��ورة مباشر من
ف ��ل ��س��ط�ين (م��ج ��د ال ��ك ��روم)
والعالم يترقب النتيجة؟
م��ج��رد أن ��ي رأي ��ت أه��ل ��ي وأه��ل
بلدي وشعبي العريق ،انتابني
ش ��ع ��ور ال ��وط��ن ��ي ��ة .ش ��ع ��ور ال
عم ت
وصف له ،حيث الفرحة ّ
عيني وقلبي وروحي تزداد قوة
أكثر وأكثر .وازدادت قوة الغناء
عندي ،فلوال شعب وطني ملا
كنت ما أنا عليه اآلن.
ه� ��ل واج� ��ه� ��ت ع � ��وائ� ��ق ف ��ي
م راحل البرنامج؟
بالطبع م ��واج��ه��ه ال ��ع ��وائ��ق وارده ف ��ي ك��ل امل ��ج ��االت،
والذي جعلني أتخطى العوائق حبي للغناء وللناس
وللبرنامج.
ألم تكن تخشى الفائز بلقب أراب آيدول يعقوب
شاهني ألن املنافسة كانت قوية بينكما؟
أنا ويعقوب شاهني أخ ��وة .واتفقنا بأن يكون اللقب
فلسطيني فقط ،سواء له أو لي .ولم نفكر ً
أبدا بأن
يكون اللقب شخصي ،بل فكرنا بوطننا فلسطني.

وعلى هذا األس ��اس عملنا ،ولم نكن ننظر لبعضنا
بأننا متنافسني.
م ��ن ك���ان ي��خ��ت��ار األغ ��ان ��ي ل ��ك ط � ��وال م �راح ��ل
البرنامج؟
كان لدي استشارة ومشاركة من طاقم البرنامج ،وكان
بعض األغاني بقراري الشخصي ،وأيض ًا استشارة من
الوالد الفنان خالد دندن.
ماذا أضاف لك برنامج أراب آي��دول من ناحية
موسيقية؟
كل شخص يشارك في أي برنامج هواة يستفيد ،إن
ً
خاسرا .كل موهبة تستفيد ألنه من
كان رابح ًا أو
خالل هذه البرامج تكسب محبة الناس .وأنا أعتقد
أن الشخص الذي ال يشارك في هذه البرامج يحتاج
إلى سنوات كي يحقق جزءا من الشهرة التي يحققها
عن طريق برامج الهواة.
ه��ل س��اع ��د ه��ذا ال ��ب��رن��ام��ج الفنانني ال��ه��واه أن
ي��ض��ع ��وا ب��ص��م ��ت��ه��م اخل ��اص ��ة ع ��ل ��ى ال ��س��اح��ة
الفنية؟
نعم ساعد وكسر حاجز البعد في الوطن العربي،
وساعد الكثير من املواهب في السعي وراء النجاح.
وكلمه لكل الزمالء هي التواضع وحب اخلير للجميع.
كلمة أخيرة من ملك الطرب أمير دن ��دن لق راء
صحيفة حيفا؟
إن شاء الله أكون قد شرفت مجد الكروم بلدي وشعب
فلسطني الغالي .وكل إنسان أحب أمير دندن ،وكل
م��ن ص � ّ�وت ل ��ي وك ��ان ج � ً
�زءا م��ن محبتي للجمهور.
وأشكر إم بي سي وشركة بالتينوم على مساعدتهم.
وأمتنى أن يعم السالم على وطني الغالي فلسطني،
وأشكر صحيفة حيفا على اهتمامها .وأن��ا سعيد
بهذه املقابلة اللطيفة ،وأمتنى أن نلتقي في حوارات
أخرى في املستقبل.
تصوير :محمود دياب
اجل ُمعة  17آذار 2017

املرأة في أيامها

امللء
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى  -رئيس رع ّية امللك ّي ني الكاثوليك
«ألنه فيه َر ِض َي اآلب أن َي ِح َّل املل ُء ك ُّله»
(كولوسي )19:1
ترد عبارة “امللء” إذ نسمع هذه العبارة من بولس
ال ��رس ��ول متحدث ًا أله��ل غالطية“ : :لمَ َّا َج ��ا َء ِم � ْ�ل ُء
ودا ِمنِ ْام َر َأٍةَ ،م ْو ُل ً
ال َّز َم انَِ ،أ ْر َس َل الل ُه ا ْب َن ُه َم ْو ُل ً
ودا تحَ ْ َت
وس” (غال )4:4متحدث ًا عن ملء الزمن الذي
ال َنّا ُم ِ
ك��ان ض ��روري � ًا لتجسد املسيح ،وأي ��ض � ًا ف ��ي حديثه
�وج ��ه أله��ل أفسس يصف الكنيسة بأنهاِ :
“ه َي
امل � ّ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
َج � َ�س ��دُ ُه ،م ��ل ُء ال��ذي يمَ ْ�لأ ال��ك��ل ف ي الك ِل” (أفسس
ّ )23:1
موض ح ًا لنا بأن الكنيسة تكون حقيقية
عندما ي ��ك ��ون جسد املسيح ملئها ،وي ��ؤك ��د ألهل
أفسس ب ��أن اإلن ��س ��ان يحقق الكمال عندما يصل
يعنَا ِإلَ ى
إلى ملء قامة املسيحِ “ :إلَ ى َأنْ َن ْن َتهِ َي َج ِم ُ
َو ْح دَا ِن َّي ِة ا ِإلميَانِ َو َم ْع رِ َف ِة ا ْبنِ ِ
اللهِ .إلَ ى ِإ ْن َس ٍان َك ِام ٍل.
يح” (أفسس )13:4
ِإلَ ��ى ِق � َي � ِ
�اس َق��ا َم � ِ�ة ِم � ْ�ل ِء المْ َ ِس ِ
وكلها تُشير إلى أن امل��لء يتحقق بحضور املسيح
في الزمن ،في الكنيسة ،في اإلنسان .وبالتالي إذا
أراد اإلنسان حتقيق امللء أو الكمال عليه أن ميتلئ
من املسيح.
من جهة ثانية كلمة “امللء” مصطلح يشير ضمني ًا
لـ “اخلالص” ،فنحن بشر مخلقون على صورة الله،
ولكن يوجد فينا شيء ما ناقص يجعلنا بعيدين عن
امللء ،وال واحد منا هو في حالة امللء مع أننا ُخلقنا
للملء ،وامللء ليست كلمة تع ّب ر عن حقيبة مليئة
ب ��األخ�لاق احل ��س ��ن��ة ،واألخ �ل�اق احلسنة ليست سبب ًا
رئيسي ًا للخالص ،لذلك نقول بأننا مخلوقون على
صورة الله لنحقق مثاله ،هذا السعي لتحقيق املثال
مير عبر امللء ب املسيح الذي به يتم اخلالص.
مفهومنا ل��ل��خ�لاص بعيد ك��ل ال ��ب ��ع ��د ع��ن املفهوم
البروتستانتي ،أحدهم قال بأنه لم يعرف اخلطيئة
م��ن��ذ ث�ل�اث س ��ن ��وات ،م ��وض ��ح � ًا ب ��ذل��ك ب ��أن مفهومه
للكمال مختلف كلي ًا عن مفهومنا ،اآلباء القديسون
جاهدوا ط ��وال حياتهم بالصالة واجلهاد ول ��م يقولوا
أنهم بال خطيئة بل كلما تقدّ موا بالسيرة اخلالصية
عرفوا أنهم أكبر اخلطاة فيص ّل ون للرب ليعطيهم
وق��ت أط ��ول لكي يتوبوا .فكيف تعرف أن��ك نلت
اخلالص وأنت لم تقابل وجه املسيح؟.
بالنسبة لي هناك أمور كثيرة تعني امللء:
إنساني ًا ،امللء يعني أن نحقق ما ُخلقنا من أجله،
ً
إنسانية عندما يعيش ملء
ويكون الشخص أكثر
وجوده.
ً
كثيرا ،فمن املمكن أن تعرف
امللء أكثر من أن تعرف
في مواضيع كثيرة وممتلئ منها ،مع ذلك ميكن أن
تكون فارغ ًا وبدون حياةَ “ .و ِم ْن ِم ْل ِئ ِه َن ْح ُن َج ِم يع ًا
َأ َخ ْذ َناَ ،و ِن ْع َم ًة َف ْو َق ِن ْع َم ٍة” (يو .)16:1امللء احلقيقي
هو انسكاب نعمة الله فينا وامتالئنا من نعمته
وليس انسكاب للمعلومات أو للمعارف.
امللء يعني األفضل ،السيد املسيح وعدنا بـ “ َف َقدْ
َأ َت ْي ُت ِل ت َُك و َن لَ ُه ْم َح َي اةٌ َو ِل َي ُك و َن لَ ُه ْم َأ ْف َض ُل” (يوحنا
 ،)10:10ولم يقصد الله بقوله هذا أننا سنعيش
حياة مليئة بالرفاهية بل وعدنا بأن ميلئنا الله من
حياته .املسيح ه ��و “الكل” وليس ال ��س ��ي ��ارات أو
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البيوت أو التلفاز الكبير
أو ال ��رح �ل�ات ح ��ول ال ��ع ��ال ��م.
ً
حاضرا
هو وعدنا بأن يكون
ف ��ي ��ن��ا ،وح ��ض ��وره ف ��ي ��ن��ا هو
أه ��م م��ن ه ��ذه احل ��ي ��اة التي
نعيشها ،أنا متأكد أن هذا
احلضور الداخلي للسيد في
حياتنا يجعل م��ن داخلنا
أوسع وأكبر من هذه الدنيا
بالكلية.
امللء يؤدي للكمال ،فعبر أسرار الكنيسة والكتاب
املقدس ميكن لإلنسان اقتناء الروح القدس ،و به يصل
للكمال ،وهذا يتم كله في الكنيسة ،إذا الكنيسة
هي امللء بشرط أن تكون مليئة بالروح القدس ،وهي
تكون كنيسة حقيقية عندما تكون ممتلئة بالروح
القدس ،ولكنها أيض ًا مجاهدة نحو الكمال بنعمة
الروح القدس ونحن إذا جاهدنا وبنعمة الروح القدس
ميكن أن نصل إلى الكمال.
امل ��لء ال ُي ��ح ��دّ د مب��ك��ان وال ب��زم ��ان وال ميكن معرفته
بشكل كامل فهو أبعد من حدود العقل البشري،
ويعتمد على مبدأ أن امللكوت السماوي – الذي
نعيشه عندما نكون بحالة امل��لء -في مكان آخر
حيث الله هناك.
يتحقق امل ��لء ف ��ي احمل ��ب ��ة .عرفنا ال��ل��ه ف ��ي السيد
املسيح عندما قبل أن ُي صلب من أجلناَ “ ،وت َْع رِ ُف وا
يح ا ْل َفا ِئ َق َة المْ َ ْع رِ َف ِةِ ،ل َك ْي تمَ ْ َت ِلئُوا ِإلَ ى ُك ِّل
َم َح َّب َة المْ َ ِس ِ
ِم ْل ِء ِ
الله” (أفس ،)19:3فالتضحية من أجل اآلخر
هي تعبير عن احملبة الذي هي امللء احلقيقي الذي
من أجله ُخلقنا .احلسد والكراهية واملكر والتعصب
وتشوه من حقيقة وجودنا
تعاكس حتقيقنا للملء
ّ
وتهدد بتحطيمه ،على حني عمل املسامحة – حيث
احملبة هي التضحية الكبرى -هو االمتداد الواسع
غير احمل ��دود ان��ط�لاق � ًا م��ن ذات��ن��ا ل��ل ��وص ��ول للملء.
فاحلياة مع الله،أي االمتالء،هي بأن ال نعرف احلسد
أو الكراهية أو املكر أو التعصب بل احملبة حتى
لألعداء ،وهذا هو امللء الذي ميلئ الكل بالكل.
رأى السيد املسيح ما لم يستطع أحد أن يراه ،شاهد
حقو ًال حتتاج لفعلة وآخرين َمن ظ ّن وا أنفسهم قريبني
َ
عمل أبيه ِمن
لله ولم يكونوا سوى ف ّريس ينّ  ،رأى
اآلب ،رأى العالم في
حوله في حني لم يعرف أح � ٌد َ
ملء لم يقدر أح ٌد على رؤيته هكذا.
ٍ
قلب اإلنسان مليء بالرغبة لتحقيق امللء (الكمال)،
ف ��ت ��راه يشعر ب ��ف ��راغ ف ��ي داخ��ل��ه وبنقص ف ��ي ك��ل ما
يحيط به .حدْ ُس ه يخبره بأن هناك املزيد ،هناك ٌ
توق
لكمال ما ال ميكنه جتاهله.
يجب أ ّال يرضى اإلنسان بأقل مما دعاه الله إليه ،أي
إلى امللء الذي وعدنا به كميراث .واقع احلياة يؤكد
لنا بأن هذه احلياة فارغة وأن هناك شيء أكثر من
ّ
ذلك يجب أن نسعى ّ
وبكل نفوسنا من
بكل قدرتنا
أجل حتقيقه.
ً
وأنا أتساءل“ :ملاذا يريد اإلنسان شيئا أقل من هذا
امللء؟”

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي)

أخ ��ي ال��ق��ارئ أخ ��ت ��ي ال��ق��ارئ��ة ،كلما ه� ّ�ل علينا
شهر آذار يكثر ال��ك�لام ،ويكثر التساؤل عن
ح ��ق ��وق امل � ��رأة ،وع ��ن ن��ظ ��رة ال��دي��ن إل ��ي��ه��ا .وك��أن
ال��دي��ن أع��ل��ن احل ��رب على امل ��رأة .وجت��دن��ا نحاول
الدفاع عن الدين بهذا اخلصوص ،مما يجعلني
أشعر باخلجل .ألن قضية امل ��رأة ما زال��ت محل
نقاش ،وهي األم التي ّ
حث على ب ّرها الله من
ف ��وق سبع س ��م ��اوات ،وق��دّ م ��ه��ا بالوصية فقال:
(ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه كرها على
يخص األب إال بأمره بالنفقة على
ك ��ره) .ول ��م
ّ
زوجته وأوالده .وما دون ذلك جاء مبشاركة األب
كقوله تعالى( :وقضى ربك أال تعبدوا أال إياه
وبالوالدين إحسانا) .واعتبر الشرع اجلنة حتت
أق��دام األم ��ه��ات ،لذلك ك��ان أب��و هريرة ،وه ��و من
املقربني للرسول ،يتمرغ حتت قدمي أمه ويقول
كنت أمت ��رغ في ري ��اض اجلنة .وهي الزوجة التي
كان الرسول يوصي بها ويقول( :ما أكرمهن إال
كرمي وما أهانهن إال لئيم) .ويقول( :استوصوا
بالنساء خيرا) .والله جل في عاله يقول( :ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) .وهي البنت
التي ق��ال عنها رس ��ول الله( :م��ن ك��ان له ثالث
بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن
من جدته كن له حجاب ًا من النار يوم القيامة).
بل إن هذا الفضل في تربية البنات يناله من
عال أي عدد منهن ولو واحدة .فعن عائشة رضي
الله عنها قالت :دخلت ام ��رأة معها ابنتان لها
تسأل ،فلم جتد عندي شيئا غير مترة ،فأعطيتها
إياها فقسمتها بني ابنتيها ولم تأكل منها ،ثم
قامت فخرجت ،فدخل النبي صلى الله عليه
وسلم علينا فأخبرته ،فقال( :من ابتلي من هذه
البنات بشيء كن له سترا من النار) .واملتفحص
للواقع الذي كانت عليه املرأة قبل اإلسالم يجد
عجب العجاب .كان الرجل يتزوج ما بدا له من
النساء ،وقد يزيد على عشرين امرأة ،فإن مات
ورثهن كما يورث املال واملتاع .وإذا أحدهم ّ
بش ر
يسود وجهه ويعتبر ذلك عار في جبينه،
باألنثى
ّ
عليه أن يتخلص منه .وصف القرآن حالهم (وإذا
ب ��ش ��ر أح ��ده ��م ب ��األن��ث ��ى ظ��ل وج��ه��ه م ��س ��ودا وه ��و
كظيم * ي ��ت ��وارى م��ن ال��ق ��وم م��ن س ��وء م ��ا بشر
به أميسكه على ه ��ون أم يدسه في التراب أال
س ��اء ما يحكمون) وق��د يخلص به األم ��ر الى
أن ي ��دس ابنته بالتراب ألن��ه من غير املؤمنني،
سولت
فكان مبعث الرسول حرب على كل من ّ
ل��ه نفسه بالتعدي على امل ��رأة .فغ ّي ر أسلوب
التفكير ف ��ي ه��ذا األم ��ر وب�ّي�نّ لهم أن استمرار
احلياة البشرية والتنوع بني البشر ،جاء مبشاركة
امل ��رأة التي تعتبر املجتمع كله .ألنها النصف
األول واملربية والوالدة للنصف اآلخر .قال تعالى:
(ي ��ا أي��ه��ا ال��ن��اس إ ّن ��ا خلقناكم م��ن ذك ��ر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند الله أتقاكم) .ينب الله أن��ه خلق املجتمع
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من ذكر وأنثى شعوبا وقبائل حلكمة يعلمها،
وحتى تتم وظيفتهما ك��ان ال بد من املشاركة
في جميع نواحي احلياة ،وفق قدرات كل منهما،
ووفق ضوابط حتفظ لكل منهما كرامته ومكانته
اإلنسانية .فكنت جتد املرأة تشارك الرسول في
ص�لاة اجل ��م ��اع��ة ،حتى ف ��ي ص�لاة ال��ف ��ج��ر .وك��ان
ال��ن ��ب ��ي ي ��ن��ه ��ى ع ��ن م��ن��ع ال��ن ��س ��اء م ��ن م ��ش��ارك��ة
اجل ��م ��اع��ة ف ��ي ال ��ص�ل�اة ،وق ��د خ ��ص��ص ال ��رس ��ول
للنساء درس ��ا خاصا لطلبهن ،فكان يع ّل مهن
أم ��ور دينهن .واستمر األم ��ر من بعده فعلمت
امل ��رأة أن من حقها أن تعترض على اخلطأ ولو
ك��ان من اخلليفة ،والشاهد على ذل��ك أن عمر
بن اخلطاب أراد أن يحدد املهر ،فوقفت له امرأة
بعد أن أنهى خطبة اجلمعة ،ونزل فقالت له :اتق
الله يا عمر كيف تقول ذلك ،والله يقول( :وإن
آتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا).
فعاد إلى املنبر وقال (كل الناس أفقه من عمر
أصابت ام ��رأة وأخطأ عمر) .وش��ارك��ت امل ��رأة في
البيعة وهو عمل سياسي يؤكد أن لها اخليار
في اختيار مصيرها ،وأن مصيرها غير مرتبط
بالرجال .قال تعالىَ ( :ي ا َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِإ َذا َج ا َء َك
المْ ُ ِ
َات ُي َب ا ِي ْعن ََك َع َل ى َأنْ لاَ ُي ْش ْرِك َن بِال َّل ِه َش ْي ئًا
ؤْمن ُ
َ
ين َولاَ َي ْق ُت ْل َن أ ْولاَ َد ُه� � َّ�ن َولاَ
َولاَ َي � ْ�س ��رِ ْق� َ�ن َولاَ َي� ْ�ز ِن� َ
ني ِب ُب ْهت ٍَان َي ْف َت رِ ي َن ُه بَينْ َ َأ ْي ِديهِ َّن َو َأ ْر ُج ِل هِ َّن َولاَ
َي ْأ ِت َ
وف َف َب ا ِي ْع ُه َّن َو ْاس ت َْغ ِف ْر لَ ُه َّن
َي ْع ِص ي ن ََك ِف ي َم ْع ُر ٍ
ال َّل َه إِنَّ ال َّل َه َغ ُف و ٌر َر ِح ي ٌم) .وكانت املرأة تشارك في
البيع والشراء وبحث من الرسول بقوله (أسرعكن
حلاقا بي أطولكن يدا ،كرما وعطاء ،قال عائشة
بنت طلحة .بقوله ،أسرعكن حلاقا بي أطولكن
يدا ،كرما وعطاء ،قال عائشة بنت طلحة وكانت
أطولنا يدا زينب ألنها تعمل بيدها وتتصدق.
وكانت ام ��رأة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز
وتتصدق في سبيل الله) .بل شاركت املرأة في
املعارك حتى أن نسيبة بنت كعب كانت تعدّ
من أبطال املعارك .وقد قطعت يدها في معركة
اليمامة وأم عمارة ي ��وم أح ��د ،ملا انهزم اجليش،
وقفت تدافع عن الرسول .قال رس ��ول الله( :ما
التفت ميينا وشماال إال رأيتها) .فإن كانت هناك
دعوة إلقصاء املرأة عن مناحي احلياة املختلفة فإن
ذلك نتيجة لعدم الفهم الصحيح للدين ،ولذلك
أختم كالمي بقول للشيخ محمد الغزالي (قامت
تقاليد ت ��زدري امل ��رأة وت��ؤخ ��ره��ا وت ��رف��ض منحها
احلقوق املادية واألدبية التي أقرها لها اإلسالم
فماتت إنسانيتها على مر القرون وتولى كبر
ذلك كله متدينون جهلة يحسبون التقوى جتهيل
املرأة وإذاللها) ويقول (لو كانوا على عهد رسول
ال��ل��ه لطالبوه ب ��ط ��رد السيدتني اللتني حضرتا
بيعة العقبة ولقالوا :ما للنساء وهذه الشئون).

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  17آذار 2017

اجلسر
رشدي املاضي
ه��ذا ق ��رارن��ا ...ن ��ح��ن ...أنْ نكون مثلما َن � ْب ��غ ��ي...
الس راب وخلف اجلدار...
لكن ال نغيب أعداء خلف َّ
عم ر ألف ع��ام ...كي
هذا قرارنا ...أن نزرع شجرا ُي ّ
َّ
ميل ال َّرحيل منّا ...أو ينساني بعض الوقت ح ّت ى
نواصل حلمنا ...ونكون نخلة ...ومنلة ...ونحلة...
تلهو بورد حديقة لنا ترعاها ٍس دْ رة املنتهى...
ح ��دَّث ��ت��ن ��ي ال��ك��ل ��م ��ات ف ��ي ال � ّ�ش ��ت ��اء ...أ َّن � � ُه عندما
م ��ات ال �� ّرج ��ل ال ��ع ��ج��وز ت ��رك خ��ل��ف��ه ول��دي��ن وقطعة
كبيرة م��ن األرض ،مي � ّر ف ��ي وسطها ج ��دول م ��اء...
وعندما طلب األخ األصغر من أخيه األكبر اقتسام
قطعة األرض ،ق��ال األك ��ب ��ر :أن��ا استحقّ ج��زءا أكبر
من األرض ...أل ّنني عملت فيها مع والدي أكثر ّمما
عملت أنت...
وبعد هنيهات صمت لم ُ
تطل رفض األصغر موقف
أخيه ...بأ َّنه استفاد خالل عمله مع أبيه كثيرا من
مادي ملا بذله من
خ ْي رات األرض ...وفي هذا تعويض ّ
جهد طيلة تلك الفترة...
وأص ّر األخ األصغر أنّ ِمن ح ّق ِه احلصول على نصف
قطعة األرض التي ورثاها ...وب املقابل ،أص ّر كذلك
األخ األكبر على موقفه ...وما كان منه إ ّال أن جاء
بعامل وقال له :هذه حجارة ...فابنِ بيني وبني أخي
ج ��دارا ...بحيث يكون جدول املاء الى جانبي وفي

أرضي...
َّ
ُث � � َّم أع��ل ��م ��ه ،ب ��أن � ُه ذاه ��ب إل ��ى
امل� ��دي � ��ن� ��ة ل ��ي ��ش ��ت ��ري ب ��ع ��ض
امل� ��اش � ��ي � ��ة ...وط ��ل ��ب م��ن��ه أن
ينتهى من إقامة اجل��دار أثناء
وج� ��وده ف ��ي ال �� ّ�س ���وق ...وح�ين
يعود يريد أن فقط جدارا عاليا ،ال يرى منه أخي
ج ��دارا ...بحيث يكون جدول املاء إلى جانبي وفي
أرضي...
َّ
ُث � َّم أعلمه ،بأن ُه ذاه ��ب إلى املدينة ليشتري بعض
املاشية ...وطلب منه أن ينتهى من إقامة اجل��دار
الس وق ...وحني يعود يريد أن فقط
أثناء وجوده في َّ
جدارا عاليا ،ال يرى منه أخاه وال يراني...
“شدّ األكبر” رحال ُه وقصد سوق املدينة ...بينما بدأ
العامل يبني ...لك ّن ُه لم َيبنْ ِ جدارا ،بل بنى جسرا
ف ��وق اجل ��دول ،بحيث يصل ب�ين أرض األخ األكبر
وأرض األخ األصغر...
وكانت مفاجأة لم يتو ّق عها العامل ...فعندما عاد
األخ األكبر ولم يجد اجلدار ،بل وجد اجلسر ،لم ُي ِ
شع ْل ها
“حربا كون ّي ة ثالثة” ،بل فرح لفكرة العامل الذي أراد
أن يربط بني أرضي األخني ...وهو الذي كان واثقا بكل
جوارحه بأنّ هذا ما أراد ُه والدهما حتى بعد رحيله...
فما ك��ان منه وق��د احتضن أخ��اه األصغر ،س ��وى أن
ُي ّردد :نحن بحاجة الى بناء اجلسور ،وليس إلى بناء
اجلدران التي حتول بيننا وبني أهلنا وأح َّب تنا......

عودة :الذي يح ّرض ضد أهل املثلث يح ّرض
ً
أيضا ضد أهل اجلليل والساحل والنقب!
مل راسل «حيفا»
ع ّق ب النائب أمين عودة رئيس القائمة املشتركة على
بيان وزي ��ر اخلارجية إفيغدور ليبرمان ال��داع ��ي إلى
التخ ّل ص من عرب املثلث ومن الشيخ رائد صالح وأمين
عودة وحنني زعبي.
فقال :بقينا في وطننا رغم النكبة ورغ ��م سياسات
التهجير ،وناضلنا من أجل تعزيز االنتماء الوطني،
وم��ن أج��ل ان��ت��زاع حقنا ب �امل ��واط��ن��ة ال��ك��ام ��ل��ة .وسعي
ليبرمان للتخلص من عرب املثلث هو محاولة لطردهم
معاد لكل
من املواطنة ،ومن يتبنى هذا الفكر فهو ٍ
املواطنني العرب في املثلث ،وينتظر أن حتني الفرصة
من أج��ل مخطط جديد ضد ع ��رب اجلليل ،الساحل
والنقب ،ألنه يريد أكثر ما ميكن من األرض ،وأقل ما
ميكن من العرب .وقال عودة إن اليمني اإلسرائيلي قلق
جدً ا من تعاظم القوة السياسية للمواطنني العرب،
ولهذا يسعون للتخ ّل ص منهم ُ
بط رق شتى .وجوابنا
ِ
التمس ك بالوطن ،واملزيد من النضال
هو املزيد من
من أجل املواطنة املشتقة أساسا من انتمائنا لوطننا،
واملزيد من التأثير السياسي.

يوم األحد في فتوش:

الشاعر أمجد ناصر أل ّول م ّرة في حيفا ،عبر السكايب

مل راسل «حيفا»
ّ
ينظ م مقهى ف ��ت ��وش ،بالتعاون م��ع م ��ش ��روع «فناء
لقاء عبر السكايب مع الشاعر والصحفي
الشعر»ً ،
أمجد ناصر حتت عنوان «في غرفة أمجد ناصر»،
مساء في فتوش،
وذلك يوم األحد القادم عند الثامنة
ً
حيفا .ويعتبر هذا اللقاء األول ضمن سلسلة لقاءات
الشعراء العرب التي ينظمها فتوش وفناء الشعر،
الفلسطيني.
وأ ّولها للشاعر أمجد ناصر في الداخل
ّ
يشارك فيه كل من الشاعرة واملترجمة رمي غنامي
وال��ش��اع ��ر وم��ح � ّرر مج ّلة «ف ��س ��ح ��ة» علي م ��واس ��ي،
عبر مداخالت في شعر وسرد ناصر ،وحتاوره أسماء
وسيتم التركيز على املختارات الشعر ّي ة
ع��زاي��زة.
ّ
التي صدرت له العام املاضي عن منشورات املتوسط
«شقائق نعمان احليرة».
وأمجد ناصر هو شاعر وكاتب وصحفي من األردن.
غ� ��ادر ع � ّ�م ��ان إل ��ى ب ��ي ��روت ع ��ام  ،1977ليعمل
مسؤوال عن البرامج الثقاف ّي ة في «إذاعة فلسطني»
اإلسرائيلي وحصار ب ��ي ��روت .شارك
حتى االجتياح
ّ
في تأسيس أكثر من مطبوعة عرب ّي ة ،من بينها
العربي» .نال جائزة محمد املاغوط للشعر
«القدس
ّ
وجائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة .ساهم في عضو ّي ة
عدد من جلان التحكيم جلوائز أدب ّي ة وصحف ّي ة عرب ّي ة
وعامل ّي ة .أصدر تسع مجموعات شعر ّي ة وأربعة كتب
في أدب الرحلة والرواية .له متابعات صحف ّي ة حثيثة
العربي .ترجمت أعماله إلى الفرنسية
األدبي
للشأن
ّ
ّ
واإليطالية واألملانية واإلسبانية ،كما صدرت ترجمة
إجنليزية لروايته «حيث ال تسقط أمطار».
أم ��ا «ف��ن��اء ال��ش ��ع ��ر» فهو م ��ب ��ادرة ج ��دي ��دة ومستق ّلة
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تقوم عليها الشاعرة أسماء عزايزة .تطمح الستغالل
التكنولوجيا ووسائطها احلديثة ،من أجل أن يتجاوز
الشعر احلدود اجليوسياس ّي ة في املنطقة .وأبرز شكل
لهذا التجاوز هو إحضار شعراء وكتاب عرب ليس
بإمكانهم زيارة فلسطني ومناطق الـ.48
أيضا ،إلى املساهمة في وضع ّ
تسعى املبادرةً ،
الش عر
العربي وغير العربي احلديث في الواجهة ،وذلك عن
طريق العمل على الترجمة وتقدمي أصوات حديثة من
العالم إلى القارئ العربي والعكس.

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  17آذار 2017

هؤالء
علموني

غطاس ا!
حبيب ا وكان
االستاذ حبيب غطاس..كان
ً
ً

فتحي فوراني
أحب الطالب الصغار وأح ّبوه..
كان حبي ًب ا حبي ًب ا..فقد ّ
بوي..
أل
ا
وتعامله
وتواضعه
وأح ّب وا فيه إنسانيته
ّ
اص��ا..ف��ق��د غ��اص ف ��ي ب ��ح ��ار اللغة
�اس ��ا وغ � ّ�و ً
وك ��ان غ� ّ�ط� ً
الدرر الكامنة في أحشائها..وز ّودنا
العربية واستخرج ُّ
بخير الزاد..
وغاص في خبايا النفوس الكسيرة البريئة الصاعدة
لتوها من ق��اع الضياع
من خرائب النكبة..واخلارجة ّ
واحلرمان..والتي تواجه جنرالاً
جديدً
ا يتمتع بقلب من
قلب له!
صخر..ال َ
وتأبى الشجرة املباركة إال أن تُسبغ الظالل الوارفة على
«العصافير الصغيرة» وحتتضنها ومتسح دموع عينيها
وتضم ها إلى صدرها وتغمرها بعطفها وحنانها ودفئها
ّ
اإلنساني..
عرف األستاذ حبيب كيف ينهض باجلناحني املَهيضني..
حتى تقف العصفورة على قدميها وتكتسي أجنحة
جديدة..وتنطلق نحو اآلفاق الزرقاء!
لح ة
لم تكن الدروب مفروشة وردًا..كانت هنالك حاجة ُم ّ
للدربة واملناورة واحلنكة لالحتيال على «الذئاب» التي
ُّ
تتربص باألجيال..ومر ّب ي األجيال!
ورغ ��م هذا..فقد عصر الصخر م ��اء..وم��ن قلب األرض
تفجرت ينابيع األمل..
العطشى ّ
ّ
وضرب بعصاه السحرية..فأطلت البراعم اخلضراء من
باسم ا..يبشر
ثنايا الصخور..وتف ّتحت وردًا جور ًّي ا ند ًّي ا ً
بالربيع األجمل!
عن كرمه احلامتيُ ..ت روى املآثر واحلكايات!
ً
طربوشا أحمر..وفي اجليب اخلاص
َربع القامة يعتمر
لبنطاله..تختبئ الساعة املستديرة في كمينها..وت ّ
ُطل
برأسها بني الفينة واألخ ��رى..ل ��ت ��رص��د حتركات الزمن
الفوضوي السائب!
ّ
ّ
ومن شرفة اجليب تتدلى سلسلة فض ية المعة تُضفي
على البنطال أل ًقا وجاذبية تكسب صاحبها هيبة
وج اللاً ..وشي ئًا من عياقة الكبار..وكانت هذه الساعة
م ��ارك ��ة م ��س ��ج ��ل��ة وع �ل�ام ��ة مم ��ي��زة جل ��ي ��ل م ��ن املعلمني
“االنتدابيني” الذين ُي ص ّرون على الظهور مبظهر يليق
مبكانتهم..الطربوش األحمر..والساعة ّ
الفض ية..والذقن
الناعمة..والهندام األنيق..والذوق الرفيع!
كان أ ًب ا حنو ًنا..غمرنا بعطفه وحنانه وإنسانيته التي
ال تعرف احلدود..
ع��ن طيبته ون ��ب ��ل أخ�لاق��ه وطيبة نفسه وك ��رم جيبه
احلامتي..تُروى املآثر واحلكايات!
كبيرا..
ا
ب
الصغير..قل
�دره
فقد ك��ان إنسا ًنا وس ��ع ص�
ً
ً
ً
ومحيطا إنسان ًي ا بال شواطئ!
**
ً
ويغوص اخلنجر عميقا في قلب األستاذ..
ملاذا لم حتضر الدفتر؟
يسأل املعلم.
فيطأطئ الطالب الصغير رأسه..ويغرز ناظ َريه في
األرض..وال يجيب!
ملاذا؟
تتجمد الكلمات على شف َت ي الصبي..وتغرورق عيناه
بدمعتني حا ّرتني كسيرتني..تأبيان أن تسقطا!!
وبعد تر ّدد يقول الصبي بلهجة حي ّي ة:
ليس معي ثمن دفتر!
ماذا يعمل والدك؟
وم ��رة أخ ��رى يخ ّيم الصمت على الصبي..وتهرب منه
الكلمات..وبني إقدام وإحجام..تخرج العبارة النازفة..
لقد قتلوا والدي!
وكيف؟
على احلدود..أثناء عودته إلينا من لبنان!
ومن قتله!؟
!!!!.......
ً
ويغوص اخلنجر عمي قا في قلب األستاذ..فتتقطع
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غزيرا!
نياط القلب..ويتدفق النهر ً
دم ا ً
يسقط القلب شظايا..وتتو ّث ب اإلنسانية النائمة في
أعماق األستاذ حبيب!
َ
للصبي
ميدّ يده إلى جيبه..ف ُي خرج قرشني..ويعطيهما
ّ
دفترا للغة العربية..وباآلخر قلم
لكي يشتري بالواحد ً
رصاص!
ينظر الطالب إلى األستاذ احلبيب حبيبَ ..ربع القامة..
فتشمخ قامته اإلنسانية لكي تطاول
َعنان السماء!
**
ه � � ��ؤالء ع ��ل ��م ��ون ��ي..ول ��ه ��م ن��ح ��ن ��ي
رؤوسنا إج اللاً !
ومي � ّر شريط ال��ذاك ��رة فيستعرض أسماء
كوكبة أخرى من املر ّبني واملر ّب يات الذين
ساهموا في تكوين عاملنا املدرسي ورسم
م�لام��ح الطفولة ف ��ي خطواتها األول ��ى:
فؤاد خوري (أبو جابر)..نصري رمضان..
سهيل رضوان..حبيب توما..ميشيل حداد..حكمة َمزبَ ر
(أم كرمي)..أليس عبايا..إقبال عصفور..جابي زيتون..
باسمة ك ��ردوش..مل ��ي ��ا الزعبي..رفيا ق ��ع ��وار..ع� ّز الدين
الصفوري..حنا توفيق أبو حنا..سعاد العجمي..ناصر
سالمة..وغيرهم ّممن غابوا عمي ًقا في غابات الذاكرة!
هؤالء علمونا أن نكون رج الاً
صغارا..علمونا أن نتحمل
ً
املسؤولية..فأحببناهم وأح ّبونا..
كانوا لنا أمهات وآباء..وكانوا لنا أصدقاء..
ويقتضي الوفاء أن نكون لهم أوفياء..
نفتح سجل ال ��ت��اري��خ..ف��ن ��رى أس ��م ��اءه ��م مكتوبة مباء
الذهب..متألقة كالنجوم الزاهرة..في ليالي الصيف
املقمرة!
ه��ؤالء هم الكوكبة التي ق��ادت املسيرة التربوية في
مدرسة “أبو جميل”..يوسف خليل جدعون!
عندما نتذكرهم..يقتلنا احلنني أليام خلت..فنمتطي
حصا ًنا له أجنحة..ونسري إلى عالم األحالم..ونتمنى
أن نعود إلى وراء..ستة عقود فقط!!
و ُي ��ط��ل أعمى امل ��ع � ّرة..م��ن شبابيك الذاكرة..فيمتثل
رافع ا راية املستحيل..
أمامنا ً
ويقتضي الوفاء أن ن ��روي ألبنائنا وأحفادنا ولألجيال
الصاعدة..حكاية هؤالء الكبار!
فألف رحمة على من رحل منهم وط ّيب الله ثراهم..
وأطال بقاء من ب ُق وا وأمدّ في أعمارهم!
وتقديرا
لهؤالء املر ّب يات واملر ّبني..نحني رؤوسنا إجالال
ً
ومح ّب ة!
**
ُ
أمس الذي قضى على ق ِ
ربه يعجز أهل األرض عن
ِ
ر ّد ِه
ما مضى فات!
حتم ا!
الطالع
الفجر
أمام..إلى
فلتنظروا إلى
ً
عن احلنني لهؤالء املر ّبني..وملاض جميل مضى..حافل
بذكريات الصبا اجلميلة وقصص العشق البريئة..
واألح�لام املشتهاة..يطيب للراوي أن يحكي حكايات
ال تنتهي!
**
احلبيب..وشهرزاد..وليالي الوصل في بغداد
علمنا احلبيب عشق اللغة العربية..
وع ود على بدء..وال َع ود أحمد..
َ
عودة إلى حبيبنا حبيب غطاس..
لقد ز ّودن ��ا بخير ال��زاد..ال��ذي سيرافقنا ط ��وال مشوار
العمر!
فقد عشق اللغة العربية..وأورثنا عشقها..وكانت لنا
خير ميراث..تهتدي به األجيال!
وزرع في نفوس الصغار محبتها..وفتح شهيتهم على
عبادتها والصالة في محرابها..
فوردوا ينابيعه ونهلوا منها ماء زاللاً ..وع ّبوا وع ّبوا فما
ارت َووا..ولم َيزدهم الوِ رد إال ً
عطشا!

ماذا قال الشاعر الصوفي احلالج (922-858م)؟
يا نسيم الروح (الريح) قولي للرشا لم يزدني الوِ رد
إال عطشا
لقد فتح لنا األستاذ حبيب األبواب على مصاريعها!
وأط��ل��ق األع � ّن��ة للظباء الرشيقة لتنطلق ف ��ي احلقول
اخلضراء..وجتتني من املواسم الشهية ما تشاء!
ّ
لنطل منها على ح ��دائ��ق اللغة
وف ��ت��ح لنا ال��ش ��رف��ات
ً
ال ��ع ��رب ��ي ��ة ال ��ت ��ي ت��ض ��وع م ��س ��ك��ا..وم ��ا زلنا
نتنس م
ّ
شذاها منذ عقود وحتى هذه اللحظة!
اإلبحار األول نحو جزيرة الكيالني
الصباح رباح..الله يص ّب حكو وير ّب حكو!
يقول األستاذ.
أنتم م ��دع ��وون إل ��ى نزهة شائقة في ربوع
عالم األساطير..وسنلتقي حارسة األحالم..
شهرزاد اجلميلة..ونسهر معها ألف ليلة
وليلة!!
فرح ا!
مرح ا..وتنبت لنا أجنحة..ونطير ً
فترقص الطفولة ً
ويأخذ األستاذ حبيب بأيدينا ويكون «املرشد السياحي»
إلى مملكة كامل الكيالني ( )1959-1897التي
ز ّي نت مكتبة املدرسة الزاخرة بالقصص الشائقة .وفي
مملكة األطفال..نلتقي علي بابا واألربعني “حرامي”
والسندباد البحري وامللك ميداس ومداس أبي القاسم
الطنبوري وأبو صير وأبو قير والعرندس وسابو وبساط
الريح واملارد والقمقم السحري ومصباح عالء الدين.
ثم نع ّرج على دنيا احلكايات الع املية ،ونشق طريقنا
إل ��ى «ب �ل�اد العجائب»..فنلتقي ت��اج��ر البندقية..
والعاصفة وامللك لير ويوليوس قيصر والشيخ الهندي
وال ��وزي ��ر السجني وف ��ي غ��اب ��ة الشياطني وروبنسون
ترصع تاج األدب الع املي!
كروزو..وغيرها من الدرر التي ّ
**
وعلى بوابة األساطير تكون في استقبالنا شهرزاد
بكامل كبريائها وبهائها وجمالها..فتقودنا إلى
مملكتها امل ��زدان ��ة ب ��روائ ��ع “املستطرف م��ن ك��ل فن
مستظرف”..وتروي لنا أروع احلكايا..التي تدغدغ
مشاعرنا وتنطلق بنا إلى عالم اخليال!
إن��ه عالم الدهشة..يزخر املشهد ب ��اخل ��وارق واخل ��راف��ات
واألساطير وامل��غ��ام ��رات وحكايات العشق والعشاق..
ويكون القول ما “قالت شهرزاد”.
نعب..وظللنا نشرب م��ن خمرها حتى
نعب ّ
وظللنا ّ
الثمالة..وحتى «أتينا» على «روح» مكتبة املدرسة..
وح ��ت ��ى أص��اب��ه��ا م ��ا أص ��اب دنّ أب ��ي ن ��واس ح�ين تركه
جسم ا بال روح!
منطرح ا
ً
ً
**
تفتح الشهية أب��واب��ه��ا..وت ��واص��ل ح ��ك��اي ��ات العشق
ّ
ويطل العشق
مشوارها..لترتاد اآلفاق..فينزاح الستار
وقوافل العشاق!
فجر لدينا ينابيع الشه ّي ة األولى..وقادنا إلى أرض
لقد ّ
األبجدية العذراء..وع ّرفنا إلى شهرزاد..فتكشفت لنا
دنيا حكايا تتوالد وتتكاثر لتنفتح على ُدنى ساحرة..
لقد دخلناها من أوسع أبوابها..وشربنا من رأس نبعها..
وقطفنا من ثمارها الشهية..ما ّلذ وطاب!
وما زال طعمها على اللسان..منذ عقود..وحتى اآلن!
**
ليالي شهرزاد..وزمان الوصل في بغداد!
وتطول ليالي املطالعة والسهر مع «خير جليس في
الزمان»..
وتظل شهرزاد تسهر معنا وتسامرنا وحتدّثنا وتروي لنا
احلكايا الشائقة وتدغدغ أحالم الصبا وتطير معنا على
أجنحة اخليال..
وتظل تسقينا من ُم دامها وأنسها..فيطيب لنا املُقام..
ونعشق صحبتها..ونصحو من سكرتنا..ويتلفت القلب
إلى وراء..أين أنت يا شهرزاد!؟
حلم ا!
فلم يكن وصلها إال ً

ويغيب آخر جنم..فقد أدرك شهرزا َد الصباح..
وي ��ظ��ل ن��ه��ر احل ��ري ��ر م��ن ��س ��ا ًب ��ا ع��ل ��ى أن��غ��ام املوسيقى
الراقصة..وتأبى شهرزاد أن ّ
تكف عن الكالم املباح..
ويبقى في الذاكرة..كامل كيالني ال��ذي ع ��رف كلمة
السر التي فتحت مغاور الزمرد املوصدة..
وحارس ا لذاكرتهم ووجدانهم الذي
يبقى صدي ًقا لألطفال
ً
امتألت حدائقه عش ًقا للغة العربية..
**
«يهجم» الفتية على املكتبة..ويقحفونها..يقرأون
جميع الكتب املوجودة فيها..و» ُيجهزون» عليها..حتى
يأتوا عليها وال يتركوا كتا ًب ا يعتب عليهم!
تفتح شهية الصبيان على شيء اسمه «املطالعة»..
الكتب..وحب القصص..والوقوف على مشارف
وحب
ّ
ّ
األدب األولى..
ملثل هؤالء الرجال..تنصب التماثيل!
رحم الله حبيبنا الذي فتح أمامنا الشرفات لنطل على
دنيا كامل كيالني ونتعرف إلى عشيقته وعشيقتنا
شهرزاد..
لصا َ
ْ
مخ ّل ًصا كحبيب
خ
م
ا
ب
حبي
األجيال
هذه
الله
و َرزق
ً ُ ً
ّ
غطاس..يخل ص لغتهم ويخرجها من مأزقها..ويكبح
جماح العربة التي تنفلت كوابحها بوتيرة جنونية
نحو غابات املجهول..وينقذ ُه ويتهم من الضياع في
صحارى الغربة..وميد جسور العشق بينهم وبني اللغة
العربية اجلميلة العالقة في صحارى التيه القاتلة!
فمن ينقذ سيدة اللغات وأبناءها األيتام من التسكع
على ط ��رق��ات ال��غ ��رب ��ة..واس ��ت��ج ��داء ف ��ت��ات ال��ط ��ع ��ام من
مآدب اللئام!؟
لقد اغتالوا املتنبي ف ��ي وض ��ح ال��ن��ه��ار..وت ��رك ��وا سيدة
اللغات تهيم على وجهها في متاهات الضياع..غريبة
الوجه واليد واللسان!
فأين أنت أيها احلبيب..حبيب غطاس!؟
عطرا
سقى الله أيامك..ماء سلسبي لاً وأسبغ عليك ً
يضوع ً
شذا ميأل الكون!
ملثل ه��ذا األس ��ت��اذ وصحبه من امل ��ر ّب�ين األجالء..نحني
رؤوسنا إج اللاً
وإكبارا!
ً
ولكم أيها األح ّب ة..تُنصب التماثيل!
**
األستاذ حبيب غطاس في سطور
ولد األستاذ حبيب غطاس عام  1895في قرية عبلني
في اجلليل الغربي.
أنهى الدراسة االبتدائية في مدارس القرية.
تعلم ف ��ي دار املعلمني ال ��روس ��ي ��ة (ال ��س ��م ��ي ��ن��ار) في
املسكوبية (الناصرة).
ف ��ي ف ��ت ��رة االن��ت��داب علم ف ��ي امل��درس ��ة االب ��ت��دائ ��ي ��ة في
صفورية.
مديرا في املدرسة االبتدائية في طيرة
ثم ّمت تعيينه
ً
الكرمل (طيرة اللوز قضاء حيفا) ،وعمل هناك مدة
عشر سنوات.
بعدها ،انتقل إلى الناصرة ،وع ّل م في املدرسة االبتدائية
(بلدية الناصرة اليوم)..التي أداره ��ا األس ��ت��اذ يوسف
خليل جدعون (أبو جميل) ،ثم ُعينّ نائ ًب ا للمدير.
علم اللغة العربية ،وألف كتاب «الرياض» للمدارس
العربية باالشتراك مع األستاذ الياس توفيق دانيال.
ومي ونوار ،وعمل هذا الثالثي
ُرزق ببنات ثالث :ح نّه ّ
في حقل التربية والتعليم.
رحل الرجل عن العالم في أول شهر نوفمبر (تشرين
الثاني) عام 1958
رحمه الله احلبيب..وأسكنه فسيح جناته
**
كلمة شكر:
أشكر املربية نوار غطاس سعيد التي زودتني ب املادة
عن حياة والدها األستاذ حبيب غطاس.
**
(من كتاب “حكاية عشق”)
اجل ُمعة  17آذار 2017

التفكك األسري يزداد في العالم
العربي بسبب شبكات التواصل
االجتماعي
اإلعالمي أحمد حازم

امل � ��ع � ��روف أن م ���واق ���ع ال ��ت ��واص ��ل االج ��ت ��م ��اع ��ي
(“فيسبوك ،تويتر ،م ��اي سبيس ،إنستغرام)،
ه ��ي للحوار ولتبادل املعلومات ف ��ي ك��ل األم ��ور
احل ��ي ��ات ��ي ��ة ،ول��ن��ق��اش��ات ف ��ي م��ج ��االت السياسة
والثقافة والرياضة .ويأتي “فيسبوك” على رأس
هذه املواقع ،والذي يحظى بقاعدة مستخدمني هي األكبر في العالم
والوطن العربي .لكن اجلزء األكبر من مستخدمي هذه املواقع ذهب إلى
أبعد من ذلك ،حيث أصبحت هذه املواقع وكأنها وسيلة دمار اجتماعي
للبشر بسب سوء االستخدام.
تقول املعلومات املتوفرة إن تأسيس الفيس بوك يعود إلى ّ
الشاب مارك
زوكربيرغ ،عندما كان طالب ًا في جامعة هارفارد ،وكان املوقع في البداية
مخصصا فقط للطلبة في اجلامعة املذكورة ،لكن مت توسيعه الحقا
ليسمح لطلبة اجلامعات بشكل عام باالشتراك في املوقع ،وأي شخص
يتعدى عمره  13سنة .وقد استطاع مارك أن يجعل الفيس بوك موقع ًا
لل ّت واصل االجتماعي في كل العالم.
وبحسب إحصائيات حديثة ،بلغت نسبة مستخدمي فيسبوك في 22
دولة عربية حوالي  90مليون مستخدم ،في حني بلغ عدد الذكور
املستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي  65ب املئة ،بينما بلغ عدد
اإلناث  35ب املئة ،وتتصدر فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بني 15
و 35عاما مستخدمي تلك الشبكات في املنطقة ،لتستحوذ على 70
ب املئة من عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي.
مصر ه ��ي األول ��ى ف ��ي ال ��دول العربية م��ن حيث أع ��داد املستخدمني
للفيسبوك في العالم العربي ،حيث بلغ عددهم أكثر من  20مليون
مستخدمّ ،
شكلوا نسبة بلغت  24ب املئة من إجمالي أعداد مستخدمي
الفيسبوك العرب ،وحوالي  10مليون مستخدم لتويتر ،ثم تأتي اجلزائر
واألردن واملغرب ولبنان في استخدام الفيسبوك ،بينما تأتي في املركز
الثاني من حيث استخدام تويتر اململكة العربية السعودية والبحرين
واإلمارات وقطر والكويت.
ال ��ب ��اح ��ث ف ��ي ع��ل ��م االج ��ت ��م ��اع ال��دك ��ت ��ور أح ��م ��د ال ��ب ��ح ��ي ��ري ي ��ق ��ول :إن
ت��ل��ك امل ��واق ��ع أ ّث ���رت س ��ل ��ب � ًا ع��ل ��ى ال ��ع�لاق��ات األس ��ري ��ة ،وس ��اع��دت في
اتساع الفجوة بني أف ��راد األس ��رة والتفكك األس ��ري .وقد أف��ادت دراسة
أمريكية شملت مستخدمي “فيس بوك” ال��ذي��ن ت ��ت ��راوح أعمارهم
ب�ين  18و 82س ��ن��ة ،ب ��أن اس ��ت��خ��دام فيس ب ��وك ،س ��اه ��م بشكل كبير
في ارتفاع ح ��االت الطالق ،وفي تفاقم املشاكل الزوجية والعائلية.
وأظ ��ه ��رت ال ��دراس ��ة أن م ��ع ��دالت ال��ط�لاق ت ��زاي ��دت ف ��ي  45دول ��ة في
الفترة ما بني  2010و ،2014بسبب مواقع التواصل االجتماعي.
هناك الكثير ج ��دا م��ن حكايات مآسي الفيسبوك ،وه ��ي حكايات
تتحدث عن ضحايا فتيات ونساء وقعن في فخ مجرمني .صحيح
أن هؤالء الضحايا يتحملون أيضا املسؤولية عما جرى لهم ،لكنهم
بالتالي ضحايا ذئ��اب مفترسة في الفيسبوك .يقول عالم إسالمي
إن فتاة جاءته ترجوه مساعدتها في حل مشكلة شخصية حصلت
لها على الفيسبوك .فقد تعرفت هذه الفتاة على شاب مصري عن
طريق الفيسبوك وتطورت العالقة بينهما إلى أكثر من التواصل عبر
الكتابة ،حيث سجل لها كل ما جرى بينهما عبر الفيديو من صور
عارية .وذات يوم تلقت الفتاة من املصري رسالة ابتزاز يطلب منها
إرسال ألف دوالر وهددها بأن يقوم ببث الصور وتسجيالت الفيديو على
الفيسبوك ومواقع إباحية ،إذا لم ترسل املبلغ املطلوب.
ه��ذه قصة من مئات القصص التي تتعرض لها نساء وفتيات في
العالم العربي بسبب الغباء وعدم اإلدراك ملا يفعلن .ولذلك ال بد من
الوعي خلطورة استخدام الفيسبوك ألهداف سلبية ،وخصوصا من قبل
النساء والفتيات.
ً
وفي النهاية ال بد من القول إن هناك دائم ا ثمن يدفعه الناس نتيجة
التطور املتسارع للتكنولوجيا بشكل عام ،وتكنولوجيا العالم االفتراضي
لإلنترنت بشكل خاص ،من خالل مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها
”فيسبوك” حيث أصبح الفيسبوك إدمانا مي ّثل خطورة على األسرة
العربية والعالقات والتقارب ،التي تتم يّز بها املجتمعات العربية.
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سروبرة

إياس يوسف ناصر

من أج ِل املرأ ِة..
من أج ِل جمي ِع الفتياتْ ...
س طاول َة ِّ
الش ْع ِر
أَر ُف ُ
وطاول َة ال َكلِماتْ ...
س في يو ِم املرأ ِة
أَر ُف ُ
ك َّل أكاذيبِ ال ّتحريرِ..
و َر ْف ِع ّ
الظل ِم..
وقم ِع القمعِ..
ِ
وإعالن ال ّثور ِة
الع َ
ِ
ضالتْ !
واستعراض َ
أَر ُف ُ
ض في يو ِم املرأ ِة
أن أَتش ّد َق في ال َكلِماتْ !
أَر ُف ُ
ض ك َّل بالغ ِتنا
وفصاح ِتنا العرب ّيهْ..
أَر ُف ُ
ض ك َّل زخار ِفنا اللّغو ّيهْ..
في تبنيجِ حقوقِ املرأ ِة
ِمن عد ٍل ومساوا ْة!

مس ُح في يو ِم املرأ ِة
أَ َ
عن وج ِه ال ِكلْم ِة
مكياج ال ّز ِ
يف املرسو ِم
َ
بأجم ِل ما في ال ّدنيا
من ُخ َطبٍ وشعاراتْ ...
بل أَص ُر ُخ في يو ِم املرأ ِة
أَص ُر ُخ في وج ِه ّ
البارع
الشعبِ
ِ
ِ
ِ
الوقت
احلرف ..ومض ِغ
في مض ِغ
ِ
ُ
ِ
البنت
اجلنس  ..و َوأ ِد
وشربِ
وفي تصدي ِر َّ
الشهَواتْ !
ٍ
مكان
أَص ُر ُخ في ك ِّل
ِ
حتت ركا ِم معاج ِمنا...
ِمن

وأمام طوابي ِر منابرِنا...
أَص ُر ُخ ...أَص ُر ُخ...
ماذا أعطينا للمرأ ِة إلاّ ال َكلِماتْ ؟!
***
ِ
القرن الواح ِد والعشرينْ !
في
في عص ِر األقما ِر املزروع ِة
في َفلَ ِك ال ّتكوينْ ...
َفلْ
ْ
أنفسنا ح ًّقا
نسأل
َ
ماذا أعطينا للمرأ ِة
ِ
القرن الواح ِد والعشرينْ ؟!
في
أعطينا املرأ َة
َّ
حق ّ
َّ
وحق ال ّنفخِ
الطبخِ
الش ِ
وحق ّ
َّ
طف
الع ْم ِر ّ
َّ
الضائ ِع
وحق ُ

دونَ يقنيْ!
أعطينا املرأ َة
ك َّل حقوقِ ال ّرج ِل ّ
رقي
الش ِّ
ِ
الباحث عن جاري ٍة...
عن آل ِة تفريخٍ أو عن آل ِة تسخنيْ!
أعطينا املرأ َة

حكاية العدد

طارق عس راوي
َّ
َّ
ِ
وحق ال ّراح ِة مث َل
العيش
حق
سجنيْ!
أعطينا املرأ َة
ِ
َّ
َّ
املوت
وحق
حق الوأ ِد
الس ّكنيْ!
بأغني ِة ّ
ِ
القرن الواح ِد والعشرينْ
في
في عص ِر ال ّتحضي ِر
وعص ِر ال ّتمدينْ !
ماذا أعطينا للمرأ ِة
ِ
القرن الواح ِد والعشرينْ !
في
آ ٍه  ..لو ك ّنا َن ُ
عرف أنّ املرأ َة
ُ
املوصول
حب ُل مشيم ِتنا
الس َمواتْ !
بأعماقِ َّ
آ ٍه  ..لو ك ّنا َن ُ
عرف ما معنى
املأسا ْة!
رج ٌل يتس ّك ُع في الباراتْ ..
للصي ِد
رج ٌل َي ُ
خرج ّ
ويبحث عن ِ
ُ
ألف فتا ٍة وفتا ْة..
وأمام جمي ِع جرائ ِم ِه
وأمام مخالبِ شهو ِت ِه
َفلْ
ْ
أنفسنا ح ًّقا
نسأل
َ
ماذا أعطينا للمرأ ِة
إلاّ ال َكلِماتْ ؟!

***
في يو ِم املرأ ِة
نفعنا يو ٌم أو أ ّيا ٌم أو أعوا ْم!
ال َي ُ
نحتاج إلى جي ٍل
ُ
يرمي في مزبل ِة ال ّتاريخِ
ِ
األعراف القبل ّي ِة باألكوا ْم!
جمي َع
أنّ املرأ َة عورة
أو قطع ُة حلوى فوق ال ّت ِ
خت
ِ
البيت
أنواع ال ّزين ِة في
ونوع من
ِ
ٌ
وجاري ٌة لل ّرج ِل املقدا ْم!
نحتاج إلى جي ٍل
ُ
َينظ ُر ّ
للش ِ
مس
و َيس َب ُح في َفلَ ِك اإللها ْم!
نحتاج إلى جي ٍل
ُ
خرج من أعماقِ املأسا ْة!
َي ُ
و ُي ّ
حط ُم أقفا َل ال ّتفكي ِر
خرج من ِ
كفن األمواتْ !
و َي ُ
نحتاج إلى جي ٍل
ُ
ُ
نسأل...
ال
ُ
نسأل في ِه ...ولو ثاني ًة:
ال
ماذا أعطينا للمرأ ِة
إلاّ الكَلِماتْ؟!

ق � � ��رب م ��ن��زل ��ي ��ه ��م ��ا ،ح ��ي ��ث
يسكنان في عمارة واح ��دة،
ات��ف��ق��ا أن ي ��زرع ك��ل منهما
شجرة تشبهه!
ول��دا في العام نفسه ،وظلاّ
ص��دي ��ق�ين ،وي ��ت��ش��اب��ه��ان ب ��أنّ
ك �ّل�اّ ً م��ن��ه ��م ��ا وح ��ي ��دُ أه��ل��ه،
واعتادهما الناس صبي ًا وشقيقته ،يخرجان من
بوابة البناية ،وتق ّل هما مركبة املدرسة ذاتها.
سألته :ما رأيك أن نبدأ بزراعة الشجرة؟
أج ��اب  :نعم! كما فعل الصديقان ف ��ي الرسوم
املتحركة ،حتى يضرب جذر كل شجرة في عمق
األرض ،فال تهزّها ريح سوداء أو عاصفة هائجة.
وسنفعل مثلهما مت��ام � ًا ،ف ��ي��زرع ك � ّ ٌ�ل منا شجرة
تشبهه؛ ت��ن ��م ��وان ون��ك ��ب ��ر ..وتبقيان م ��ع � ًا ..كما
سنبقى.
***
سأ َل والدَه أن يحضر له شجرة تشبهه!
ابتسم األب ،بعد أن عرف احلكاية ،وقال له كالم ًا
داف��ئ � ًا ع��ن ح � ّ�ب ال ��ب�لاد ،واحل��ف��اظ على الطبيعة،
ومساعدة الناس .وأحضر له سروة صغيرة.
سروة ! أأش ِب ُه السرو يا أبي؟!
السرو شجر شامخ ،ال يحدّ من طموحه سقف يا
ولدي ،دائم اخلضرة ،ال يوقفه برد الفصول وح ّرها،
متمايز بني أقرانه ،عالي ًا ،كما سأراك ً
غدا.
وس ��أل��ت وال��ده��ا أن يحضر لها ش ��ج��رة تشبهها!
فابتسم األب ،وأسمعها حديث ًا يح ّث ها على فعل
اخلير ،والرفق ب املخلوقات البريئة اجلميلة ،وعدم
التع ّرض للضعفاء .وأحضر لها صنوبرة يانعة.
صنوبرة! أأنا صنوبرة يا أبي؟!
الصنوبرة شجرة نضرة ،متنح دف َء غصونها للطيور،
وتلم الناس حتت فيئها وال تف ّرقهم ،ال تبدّ ل األيا ُم
ّ
لو َنها ،مثلما أح ّب ك أن تكوني دائم اً.
ح ��ف ��ر ال ��ص��غ ��ي ��ران م ��ك��ان�ين م ��ت��ج ��اوري��ن  ،وغ ��رس ��ا
ال��ف ��س ��ي ��ل ��ت�ين ،وح � ّ�وط��اه ��م ��ا ب ��دائ ��رت�ين م��ن ال ��ت ��راب
يتعهدان الشجرتني ب املاء واالهتمام،
الناشف ،وراحا ّ
فكبرتا ..كما كبرا.
منت الشجرتان ،فتداخلت أغصانهما وتشابكت،
بعيد ،كأنهما شجرة ضخمة واح ��دة!
وبدتا ،من
ٍ
ّ
لكن الصغيرين ،وكل ما كبرا ،كانا يتباعدان عن
ّ
بعضهما؛ فهو ول ٌد وهي بنتٌ  ،وال يجوز ،بسبب
ملتوج سة ،أن يقتربا
عادات الناس وعيون األهل ا ّ
من بعضهما البعض.
وافترقا..
�ات إ ْث ��ر ح ��ادث س ��ي � ٍ�ر ف ��ي دول��ة
�ود؛ م � َ
وب ��ع ��د ع ��ق � ٍ
اسكندنافية ،جلأ إليها ،بعدما د ّب ت الفوضى في
بيت
ال ��ب�لاد .أم ��ا ه ��ي فقد لفظت أنفاسها ،ف ��ي ٍ
املس نّني ،ذات شتاء قريب.
كلّ
الغريب في األم ��ر؛ أنّ آخ ��ر
ٍ
مشهد م � ّر على ٍ
منهما ،وهو في النزع األخير ،كان صورة شجرتني
متضافرتني في ساحة صغيرة ،لكنّهما لم يالحظا
ذلك الفتى الذي كان يصعد ويصعد إلى أنّ رفع
أعلى املشهد علم ًا كان يخفق بشدّة.
ال ��راوي :قبل ه��ذه املالحظة؛ ك��ان ك��ل تشابه في
احلكاية محض صدفة ،إال أنه لم يعد كذلك.
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أحذية  Blundstoneلألطفال احتلت عرض األزياء !

مدير فرع صالح الدين في بنك مركنتيل،
السيد فرج أبو قاعود ،يستضيف زبائن الفرع
التجاريني في اللقاء السنوي التقليدي
شارك في اللقاء ،الذي أقيم في فندق «نوتردام» ،عدد كبير من زبائن
ال�ف��رع ،حيث استمعوا إل��ى محاضرات مش ّوقة وق ّيمة واستمتعوا

ألول مرة ،ماركة أزياء األطفال «فالمينجو» تطلق مجموعة  RUNWAYلربيع /صيف 2017
بأسبوع املوضة جيندي  -تل أبيب
قدمت فالمينجو بالتعاون مع ماركة األحذية  Blundstoneمجموعتها في أسبوع املوضة وألول
مرة عرض املجموعة  60طفل مختلف من جيل  5-8الذين لبسوا أحذية  Blundstoneالعاملية ,وقد
حضر العرض أكثر من  600شخص.
اليكم بعض الصور من أجواء العرض
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بوجبة عشاء فاخرة في فندق املطعم .
السيد فرج أبو قاعود استه ّل اللقاء بكلمات ترحيبية تض ّمنت ُشكره
للضيوف الكُثر الذين ش ّرفوا البنك بحضورهم اللقاء .وحت��دث أبو
ق��اع��ود ف��ي كلمته ع��ن اخل��دم��ات وال�ع�لاق��ة الشخصية ال��رائ�ع��ة التي
تمُ ّيز عمل وتعامل فرع صالح الدين مع زبائنه ،مؤكدًا على سروره
وسعادته برؤية احلضور املك ّثف للزبائن ،الذي ُيع ّبر عن شعورهم
جتاه البنك ويؤكّد كونهم جز ًءا من عائلة مركنتيل .
وت�خ�لّ��ل ال�ل�ق��اء كلمة مل��دي��ر منطقة ال �ق��دس ،ال�س�ي��د ش ��اؤول ببيش،
استعرض فيها اخلدمات التي يعرضها البنك على زبائنه ،مشي ًرا،
ب�ش�ك��ل خ� ��اص ،إل ��ى ق� ��رار ال �ب �ن��ك ب��اإلس �ت �م��رار ف��ي ت �ق��دمي اخل��دم��ات
الوجاهية املهنية في الفروع إلى جانب خدمات الصيرفة املباشرة،
املتط ّورة واملريحة لإلستعمال .
وت�ط� ّرق ببيش إل��ى تطبيق مركنتيل باخللوي ال��ذي يتم ّيز بكونه
خدمة سهلة ،مريحة ،ومتاحة لالستخدام في كل وقت .وقال في هذا
السياق »:من معرفتنا للزبائن واحتياجاتهم وطلباتهم فقد ق ّررنا
اإلستمرار في تقدمي خدمات في الفرع وفي الديچيتال على حد سواء».
وف��ي نهاية كلمته شكر ببيش احل �ض��ور وق ��ال« :أرى هنا زبائن
مخضرمني ومحترمني ،إلى جانب زبائن ُمحت َملني – مستقبليني ،إنني
لدي في أنهم سيصبحون من زبائننا وسيتمتعون
على ثقة بأن ال شك ّ
من اخلدمات واملهنية التي تتم ّيز بها فروعنا .
ال ّ
لدي في أن هذا اللقاء أصبح تقليدًا سنو ًيا نحرص وسنحرص
شك ّ
على احلفاظ عليه وإقامته .يس ّرنا ويسعدنا أن ن��رى استجابتكم
وتلبيتكم لدعوتنا .أشكركم جميعًا على مشاركتكم وأمتنى لنا جميعًا
أمسية سعيدة وممتعة» .
وخ�لال األمسية استمع الزبائن إل��ى احمل��اض��رة الق ّيمة التي قدمها
تسيون بيكر ،عضو إدارة البنك ومدير القسم املالي فيه ،حيث قدّم
ً
استعراضا اقتصاد ًيا شاملاً حول التقلّبات اإلقتصادية
بيكر للحضور
في العالم وتأثيرها على االقتصاد احمللّي .
وتط ّرق بيكر إلى التأثيرات السياسية على اإلقتصاد فقال« :التأثيرات
السياسية تعود إلى الواجهة – أوروبا تشهد عا ًما صع ًبا للغاية من
الناحية اإلقتصادية ،وذل��ك ف��ي ظ � ّل اإلنتخابات التي ستجري في
أنحاء القارة (إيطاليا ،فرنسا ،أملانيا) والتي قد ت��ؤدّي إلى زعزعة
القارة ودول اليورو سياس ًيا ،وبالتالي اقتصاد ًيا – خاصة إذا لم يتم
إعادة انتخاب ميركل لوالية أخرى في أملانيا .وهناك تأثير آخر على
االقتصاد وهو ناجم عن السياسة التجارية التي ينوي دونالد ترامپ
ارساءها وتعزيزها – وهي ن ّيته فرض قيود على التجارة احل� ّرة،
األمر الذي قد يؤثر سل ًبا على التجارة العاملية .من جهة أ خرى ،فان
التقليصات الضريبية واملراقبة في الواليات املتحدة إلى جانب رفع
النفقات احلكومية س ُتساعد وتدعم استمرار من ّو اإلقتصاد األمريكي.
ق � ّوة ومتانة اإلقتصاد اإلسرائيلي تبرز بشكل إيجابي على ضوء
املشاكل في العالم ومنها :من ّو غير ٍ
كاف ،دميوغراڤيا سلبية ،البطالة،
عدم استقرار أنظمة احلكم وغيرها».
وفي نهاية األمسية شكر مدير الفرع الضيوف وقال« :سنستمر في
عقد لقاءات تشمل محاضرات في مختلف املجاالت التي تهمنا جميعًا
وتتالءم مع نشاطاتنا .شكرا ً لكم وإل��ى اللقاء في املؤمتر القادم في
السنة املقبلة ،ان شاء الله» .

لنزهة نهاية األسبوع:
ّ
حتضر لكم مائدة سلطات بطعم بيتي ال ُيقاوم !
«أحلى»
ها هو ال ّربيع على األب��واب ،ومعه متتلىء الطبيعة ب��األزه��ار اخلالّبة وال��روائ��ح املنعشة .بعد األمطار وال�ب��رد ،جاء
الوقت لتبحثوا عن يوم مشمس ودافئ في نهاية األسبوع ،للخروج لنزهة في أحضان الطبيعة واالستمتاع باملشاوي
والسلطات .بالتأكيد أن جميع افراد العائلة يح ّبون هذا النوع من قضاء الوقت.
عند التحضير لنزهة كهذه ،فأول شيء نفكّر به هو احلمص ،الطحينة والسلطات .ولكي نسهّل عليكم املهمة “أحلى”
ّ
حتضر لكم تشكيلة سلطات لذيذة ،وباملقابل حتصلون من “أحلى” ،على أحلى مائدة سلطات بطعم بيتي
قررت أن
يفتح شه ّيتكم!
حمص وسلطات “أحلى” هي بدون ﭽلوتني ،وتناسب جميع املستهلكني ومح ّبي احلمص والسلطات الذين ميتنعون
عن الـﭽلوتني .في مصنع
السلطات هناك منظومة
تعمل على مراقبة جودة
امل� �ك� � ّون���ات وال� �ب� �ه ��ارات
املختلفة وكذلك عمليات
اإلنتاج التي تضمن عدم
إح� �ت ��واء امل �ن �ت �ج��ات على
ال� ��ـﭽل� ��وت �ي�ن .ال �ت��رك �ي �ب��ة
الغذائية موافق عليها من
وزارة الصحة.
نحن ف��ي “أحلى” نؤمن
ب��ال�ب�س��اط��ة ،ب��امل�ك� ّون��ات
الرائعة ،األصالة  ،احلب
وال� �س� �ع ��ادة واأله�� ��م من
ذلك الطعمات املميزة.
تشكيلة سلطات «أحلى»
بالطعمات احملب ّبة لدى اجلميع:
حمص :يوجد لدينا تشكيلة طعمات واسعة ،حمص مع طحينة ،حمص مع فلفل ح��ار ،حمص مع زعتر ،حمص مع
صنوبر ،حمص للتغميس مع حبوب احلمص ،واحلمص الكالسيكي الناعم ،وهذا النوع هو األكثر شعبي ًة.
طحينة.
سلطة باذجنان :هناك نوعان ،سلطة باذجنان مع امليونيز وباذجنان حار.
مطبوخة.
سلطة ملفوف أحمر مع امليونيز.
كولسالو.

كيف ُتالئمني لك وألمك طلّة ربيعية ساحرة مستوحاة من تشكيلة رنوار ربيع/
صيف 2017؟

الصرعات واملوضة ،بحيث تكون مالئمة لك وألمك على حد سواء .اليوم سنتسغل الفرصة
كيف تستطعن أن تتب ّنني أجمل وأرقى ّ
ونالئم لكنّ عدة «لوكات» بإيحاء من تشكيلة رن��وار لربيع/صيف  ،2017حيث سننصحكنّ
بقصات وأل��وان وإكسسوارات
ّ
“مكسمة” ُتبرز رشاقتكن ،وبالتالي تكون مناسبة لك وألمك.
تساعدكن في إختيار طلة شبابية ،وأيضا على فساتني
ّ
جمعنا لكنّ بعض النصائح التي تتماشى مع األجواء الربيعية ملساعدتكن على الظهور مبظهر عصري وشبابي ،وسنرافقكن
ونشرح لكنّ كيفية إختيار املالبس املناسبة .ببساطة سنقدّم لكنّ نصائح في “الستايلينچ” ليتسنى لكنّ إختيار ما هو مناسب
والقصات املالئمة أكثر.
لكنّ من حيث األلوان
ّ
قصات نظيفة وأطوال معقولة:
ليس هناك أمر ج ّذاب وشبابي أكثر من إمرأة في األربعينيات من عمرها وترتدي مالبس مثل إبنتها بنت العشرين .مالبس مالئمة
اليعني أبدًا أن عليكن ارتداء مالبس غير مناسبة لكنّ وجتعلكن تشعرن بعدم الراحة  ،أبدًا ،ولكن ميكنكن إرتداء ستايل يناسبكن
ويناسب جيلكن ،وباملقابل مينحكن مظه ًرا عصر ًيا يتدفق حيوية.
ّ
مفضل أن تكوني كالسيكية:
القصة ولكن
املالبس الكالسيكية ليست بالضرورة مملّة! حيث ميكن أن نستبدل البنطلون املستقيم األس��ود بنطلون بنفس
ّ
بألوان مختلفة ومليئة باحلياة واحليوية ،وميكن االمر ذاته مع التنانير والبلوزات وحتى اجلاكيتات.
اجلاكيت يناسب جميع األجيال:
اجلاكيت هو القطعة املتواجدة في كل خزانة ،سواء للبنت أواألم .اجلاكيت هو ذو قصة تبرز األنوثة مع ز ّر واحد أو إثنني بحيث
القصة ومعرفة ما يناسبكن:
تخفي اخلاصرتني خاصة عند السيدات اللواتي ال ميلكن خاصرتني رفيعتني .من املفضل فحص
ّ
اجلاكيت الطويل أم القصير ،ولكن بكل األحوال ارتداء هذه القصة سيجعلكن رشيقات .ال ترتدين األسود أو الرمادي ،وبدالً منها
إخترن األلوان اجلريئة التي تتناسب مع مالبسكن.
إنتبهن لأللوان التي ترتدينها:
مهم لنا أن تعرفن ما هي األلوان
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل� �ل���ون ب �ش��رت �ك��ن،
ح��اول��ن اإلم �ت �ن��اع ع��ن ارت� ��داء
ق�ط�ع��ة ال ت �ن��اس �ب �ك��ن! تنسيق
األل � � � ��وان ه� ��و خ� �ط ��وة م �ه �م��ة،
بحيث ان اختيار ال�ل��ون ال��ذي
يتناسب مع لون البشرة كفيل
ب��أن يعكس ال�ن��ور واإلش��راق��ة
على بشرتكن ،وإذا مت اختيار
لون خاطئ فسيؤدي ذلك إلى
ت��دم�ي��ر ك��ل ج �ه��ودك للحصول
على طلّة متألقة.
نصيحة أخيرة:
إن ك �ن�تن م��ن م �ح � ّب��ات األل� ��وان
ال� �ت ��ي ال ت �ن��اس �ب �ك��ن ،ح��اول��ن
ارت��داءه��ا م��ع قطعة بعيدا عن
الوجه مثل ،بنطلون ،بلوزة أو
حقيبة يد.
باختصار ،الطريقة األفضل لتظهري أنت وأمك شابات وعصريات ،هي أن تشعرن بذلك وتتمتعن بالثقة العالية.
تبني خطوط جديدة كالسيكية وارتداء أزياء رسمية ُيضفي عليك األناقة واجلمال ،وهذا اخلط حتديدا موجود دائ ًما في األزياء.
ّ
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طالب السابع والثامن في املدرسة االيطالية
يشاركون في فعالية حول صابون الناصرة
ملراسل «حيفا»
التقى املهندس نادر سروجي مندوبا عن شركة صابون الناصرة صباح
االثنني املاضي بطالب السابع والثامن في املدرسة اإليطالية ،ضمن
فعاليات آذار الثقافة لعام .2017
واستهل اللقاء مبحاضرة ألقاها ن��ادر سروجي أم ��ام الطالب .وذك ��ر أنّ
املهندس الدكتور توما عبود ،هو الذي أوجد املعادلة لصناعة الصابون
يتم غلي
من زيت الزيتون ،وذلك بالطريقة الباردة والبطيئة ،ودون أن ّ
زيت الزيتون ،وإضافة زيوت نباتية وزيوت أثيرية بدون استخدام أي
مواد كيماوية.
وطلب املهندس سروجي من الطالب أن يذكروا أنواعا مختلفة من شركات
الصابون التي يستخدمونها في بيوتهم ،وشرح أن الرغوة الناجتة من كل
هذه األنواع حتوي على مادة ، S.L.Sوهي مادة كيماوية و ُم َس ِرطنة.

كما كشف لهم أن الزيت الطبيعي الذي يستخدمونه إلنتاج الرغوة
الطبيعية هو زيت جوز الهند .وذكر بعض الزيوت األثيرية التي تدخل
في تركيبة صابون الناصرة مثل زيت اخلزامى  ، Lavendeإكليل
اجلبل  ،Rosmarinاملستكة Mastic/وهوزيت قاتل للجراثيم،
الياسمني /Jasmineوزيت اللوز احللو الذي يستخدم في تنظيف
البشرة ويستعمل في املساجات.
ثم انتقل الطالب إلى قاعة املدرسة حيث قاموا ببرش الصابون الذي
أضافوا إليه زيت الليمون ،وبعد اخللط جيدا ّ
مت توزيع كمية من هذا
البرش على كل طالب ووضعها في قطعة من قماش ال ّت ول وربطها
لتكون جاهزة لوضعها في خزانة املالبس أو املطبخ أو احلمام.
مع نهاية الفعالية ،شكرت مديرة املدرسة جزيل أبو أيوب املهندس
نادر سروجي وقدمت شهادة شكر ملشاركته الطالب بهذه الفعالية.

أط ّب اء أنف أذن حنجرة يخرجون
عملة نقدية من حنجرة طفلة في
السادسة من عمرها والتي مت نقلها
إلى سوروكا عقب صعوبات في البلع

العمالت النقدية واألغراض الصغيرة قد تكون خطيرة على األطفال ويجب
إبعادها عن متناول أيديهم!
ف ��ي ب ��داي ��ة األس ��ب��وع ُنقلت إل ��ى س ��وروك��ا طفلة ف ��ي السادسة م��ن عمرها
ق��ال وال��داه��ا ب ��أ ّن��ه��ا ابتلعت قبل أ ّي ��ام م ��ع ��دودة م��ن ذل��ك عملة نصف
ش��اق��ل ،ولكنّهم ظ � ّن ��وا بأ ّنهم إذا ان��ت��ظ ��روا ع��دة أي ��ام فستخرج وح ��ده��ا.
في التصوير ال��ذي أج��ري للطفلة مت تشخيص عملة نقدية علقت في
املريء وتسببت بهذه األعراض.
مت نقل الطفلة لغرفة العمليات .أج��رى لها العملية الدكتور صبري
الس ّي د والدكتور سنير بار من قسم أنف أذن حنجرة حتت التخدير الشامل
وسحبوا العملة النقدية من املريء عن طريق الفم في عملية تدعى تنظير
املريء ،بدون أي شقّ خارجي.
عند نهاية العملية ،مت إجراء مسح على طول املريء بهدف البحث عن
متزّقات أو نزيف قد يتس ّبب به جسم غريب عالق في املريء لعدة أيام.
حتس ن في حالتها في اليوم
مكثت الطفلة في قسم جراحة األطفال وحدث ّ
وس مح لها بالعودة ملنزلها.
التالي للجراحة ُ
يقول الدكتور صبري الس ّي د ،وهو متخصص في قسم األنف ،أذن ،حنجرة
وجراحات املريء والعنق« :إحدى العالمات لوجود جسم غريب عند األطفال
هي صعوبة البلع التي يرافقها إف ��راز اللعاب أو السعال املزعج .لدى
تصوير العنق والصدر من زاويتني ،كان باإلمكان أن نرى إذا كانت بطارية
جسم ا غري ًب ا آخر .باإلضافة إلى ذلك يجب حتديد املكان الدقيق في
أو
ً
املريء أو في القصبة الهوائية ووفقا للمكان مالءمة إجراءات سحب اجلسم
الغريب, .أضاف  « :إنها حادثة قد تنتهي بتعقيدات ّ
تشكل خطورة
على احلياة وقد متنع اليقظ ُة التعقيدات الصعبة بل وحتى الوفاة .نحن
نوصي بإبعاد العمالت النقدية واألغ ��راض الصغيرة عن متناول أيدي
األطفال! عندما يظهر اشتباه بابتالع أو استنشاق جسم غريب ،يجب
التوج ه عل وجه السرعة إلى فحص الطبيب».
ّ
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وقت ناجع ومفيد مع األوالد؟ حتضير وجبة مشتركة؟
ناجحا
 5نصائح ستجعل الطبخ مع أوالدكم
ً
ً
وضاغطا جدًا ،حيث نوزع نحن االهالي وقتنا
في عصرنا هذا حيث ان كل شيء أصبح مزدح ًما
بصعوبة بني العمل وبني مهمات البيت ،االبوة الفعالة مع األوالد ورعاية حياتنا الزوجية .هل
فكرمت مرة بتحضير الطعام بشكل مشترك مع االوالد؟ هذه الفعالية تقرب كثي ًرا بينكم ،والتي
تكشف لنا امور جديدة عن صغارنا وتعلمهم املشاركة واملسؤولية .عندما نعلم الولد الطبخ
فإننا نعلمه ان يكون مسؤوال عن تغذيته وان يطور وعيه عن االطعمة املختلفة التي يدخلها
الى جسمه ،من خالل تعليمه كيف تساهم هذه املأكوالت جلسمه.
تدل االبحاث على انه حني يكون االنسان متداخلاً في حتضير منتج فانه يكون راضيا عنه أكثر
مما لو انه اشتراه او حصل عليه جاهزًا .امر مشابه ميكن اكتشافه ً
ايضا عند الطبخ البيتي عامة
وفي التحضير مع االوالد خاصة .مشاركة االوالد سيؤدي بهم وبسرور الى االنفتاح ،وتذوق
ما جهزوه ويجعلهم يكتشفون انواع طعام اخرى ،والتي يحتمل انهم لم يكونوا ليذوقوها قبل.
نصائح لطبخ ناجح مع االوالد:
 :1خصصوا وقت للنشاط :خذوا باحلسبان ان هذا االمر سيستغرق وقتا أكثر من الوقت الذي
كنتم ستطبخون به لوحدكم.
 :2اختاروا وصفات مناسبة جليل الولد :من اجل ان يحب الولد الطبخ من املفضل االنتقال
معه مرحلة مبرحلة وبدرجات صعوبة متزايدة ،نبدأ بوصفات سهلة يحبها وتدريج ًيا ننتقل
الى مأكوالت معقدة ومغذية تريدونه ان يحبها.
 :3تعرفوا على الوصفة :من املهم جدا ان تختاروا وصفة يكون بها الولد فعال وليس وصفة
ت �س �ت��وج��ب منه
احل � ��ذر ال �ك �ث �ي��ر.
ت �ع �ل �م��وا م ��ا ه��ي
م��راح��ل الوصفة
م��ن اج��ل ت��وزي��ع
امل � � �ه� � ��ام ب �ش �ك��ل
واض � � ��ح ب �ي �ن �ك��م
وبني الولد.
 :4م � � ��ن امل� �ه���م
احل � � � ��رص ع �ل��ى
ب�� �ي�� �ئ� ��ة آم� � �ن � ��ة:
ن� �ح� �ض ��ر ل �ل��ول��د
ك���رس���ي ص�غ�ي��ر
ث� ��اب� ��ت ،ن�ح�ض��ر
م �س �ط��ح ل�ل�ع�م��ل
ون� � �خ� � �ل � ��ي م��ن��ه
االش �ي��اء احل��ادة
او اخل � �ط � �ي� ��رة
وال��ت��أك��د م ��ن ان
ال��ول��د ب�ع�ي��د عن
م� �ق�ل�اة س��اخ �ن��ة
ج � � � � �دًا او ف� ��رن
مشغالً.
 :5ع �ن��د ان �ت �ه��اء
ال �ط �ب��خ ،يفضل
ت�ن�ظ�ي��ف املطبخ
م � � ًع� ��ا ،حت �ض �ي��ر
ال �ط��اول��ة سوية
واجل� � � � � �ل�� � � � ��وس
ل� �ت� �ن ��اول وج �ب��ة
عائلية لذيذة.
اليكم وصفتان لوجبات خفيفة سيحبها اوالدكم .
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دليل الستخدام أحمر اخلدود بشكل صحيح
مقدمة من سوبر -فارم

اليك ع��ددا من النصائح تساعدك على القيام بذلك بشكل صحيح
واالمتناع عن ارتكاب األخطاء.
يعاني اغلبيتنا من جفاف البشرة وشحوب لونها ،وتكون بحاجة
الى تقوية وال��ى لون إلع��ادة النضارة الى البشرة .احمر اخلدود
هو احلل البسيط ،املتوفر للجميع واالكثر جناعة .ولكن من املهم
معرفة كيفية تطبيقه والطريقة الصحيحة الستخدامه من اجل
احلفاظ على مظهر طبيعي يذكر باحمرار اخلدود القليل واالمتناع
عن ارتكاب االخطاء.
قمنا بتركيز  5نصائح لالستخدام الصحيح الحمر اخلدود:
 .1اخ�ت�ي��ار درج��ة ال �ل��ون :اخ �ت��اري درج��ة ال�ل��ون ال�ت��ي حتبينها،
وبنفس الوقت التي تتناسب مع لون بشرتك الطبيعي .إذا كان لون
بشرتك مييل إلى األصفر ،فتناسبك باألساس درجات اللون الباردة
والتي تساهم في م��وازن��ة االص �ف��رار ،على سبيل املثال الدرجات
الزهرية والبنفسجية .إذا كان لون بشرتك فاحتا وزهريا ،فاأللوان
الدافئة تكون مناسبة مثل الزهري القدمي ،املشمشي والبني الفاحت.
وان كانت بشرتك غامقة ،فدرجات األحمر تكون مناسبة لك بشكل
خاص.
ال يهم ما هو لون
ب�� �ش� ��رت� ��ك ،ف �م��ن
امل �ه��م ان يتداخل
ج �ي��دا ل ��ون احمر
اخل � � � � � � ��دود وان
ي � � �ك� � ��ون ق ��ري� �ب ��ا
ل �ب �ش��رة ال ��وج ��ه.
لهذا تأكدي من ان
ال يكون لون احمر
اخلدود غامقا أكثر من الالزم او فاحتا أكثر من الالزم بالنسبة للون
البشرة.
 .2ما الفرق بني احمر اخلدود والبرونزاج؟ يجب معرفة الفصل
بني احمر اخل��دود املعد للتظليل والتسمير مثل البرونزاج .وبني
احمر اخلدود الذي يضيف لونا للوجه.
ال�ب��رون��زاج  /كونتور – ب��ال��وان البني او البيج ،يتم من خاللها
حت��دي��د خ �ط��وط ال��وج��ه ،بينما ب��اس �ت �خ��دام اح �م��ر اخل� ��دود تنتج
درجة لون ناعمة على عظمة اخلدود وتعطي حيوية للماكياج ،ال
تستعملي احمر اخلدود للبرونزاج والعكس.
 .3ال تستغني عن األساس – يفضل وضع احمر اخلدود على طبقة
من اساس ميك اب وب��ودرة وليس مباشرة على اجللد ،خاصة اذا
كنت من ذوات البشرة الدهنية .طبقة األس��اس تساعد صاحبات
البشرة الدهنية على تثبيت احمر اخلدود ،تزيد من ثباته ،ومتنع
مظهر التكتالت.
 .4كيف نضع أحمر اخل ��دود؟ ابتسمي عندما تقفني ام��ام امل��رآة،
ومبساعدة فرشاة خاصة قومي بوضع القليل من املادة على املنطقة
املنتفخة من خالل ضربات خفيفة ،وان كان وجهك مستديرا ضعي
احمر اخلدود نحو األعلى باجتاه األذن .في كل االحوال – من املهم
مسح احلدود إلخفاء بداية ونهاية احمر اخلدود.
 .5التجانس – بعد احلصول على كمية اللون املرغوب فيها على
اخل��دود ،استخدمي الفرشاة مع ما تبقى من املادة عليها ومرريها
بشكل خفيف على بقية ال��وج��ه ،على اجل�ب�ين ب��األس��اس ،األن��ف
واملركز.

كريزي الين في احتفالية مميزة بعيد األم بحضور عشرات النساء

اح�ت�ف�ل��ت ش�ب�ك��ة األزي � ��اء ال�ن�س��ائ�ي��ة ك��ري��زي الي ��ن ه��ذا
األس� �ب ��وع ب�ع�ي��د االم ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي وذل� ��ك في
احتفالية صباحية خاصة أقامتها بهذا اخلصوص في
فرع الشركة في مجمع بيج فاشن –الناصرة ،دعت إليها
نساء وأمهات عربيات من مجاالت عدة لإلحتفال معهن
بهذا اليوم اخلاص وللتمتع من التشكيلة اجلديدة إلزياء
ربيع –صيف  .2017هذا وقد شمل االحتفال تضييفات
وهدية مميزة من كريزي الين.
السيدة عبير شلوفة؛ سيدة أعمال ومصممة إكسسوارات
شاركت في االحتفالية وع ّبرت عن إعجابها من تشكيلة
ك��ري��زي الي��ن اجل��دي��دة ل�ه��ذا الصيف وب��األخ��ص أل��وان
األقمشة إضافة الى التعددية في التصميمات بني االناقة
والسبورت واالهم أنها تناسب جميع األذواق.
أما مت��ارا مبرشم ،أخصائية وخبيرة جتميل فقد ع ّبرت
ع��ن س��روره��ا م��ن احتفالية عيد األم ف��ي ك��ري��زي وباألخص
إه�ت�م��ام الشبكة مبناسبة خ��اص��ة كعيد األم ،ك�م��ا تطرقت
لتشكيلة صيف  2017خ��اص��ة اجل��ذادي��ن واإلك �س �س��وارات
منها ،إضافة الى تشكيلة مميزة وألوان صيفية منعشة.
يشار إلى ان تشكيلة صيف  2017تتميز بكونها مجموعة
عصرية ،انيقة ومواكبة للموضة وتناسب ذوق كل ام��راة
حتب الظهور بأبهى حلة في جميع املناسبات .من بني تلك
املجموعة اخلاصة هناك مجموع ة “ PRETTY WO M
 ”ENوال�ت��ي تتميز ب��األخ��ص باللونني األس ��ود واألبيض
وبتصاميم منقطة كبيرة وصغيرة ذات أقمشة بلون واحد
ال �ت��ي ت�لائ��م أس �ل��وب ح �ي��اة امل� ��رأة ال�ع�ص��ري��ة  .م��ن ب�ين ه��ذه
املجموعة توجد اجلاكيتات املميزة ذات تصميم خ��اص من
قماش “اجلاكرد” او فساتني بتصاميم هندسية الى جانب
تصاميم مخططة تدمج تصاميم ورس��وم��ات ل��ورود مميزة
بأساليب ملفتة تالئم ساعات النهار والليل
هذا وقد حصلت أل��وان اجلينز لهذا الصيف على منحى آخر
في شبكة كريزي الي��ن ,فقد مت هذا العام توسيع التشكيلة
حت��ت م��ا يسمى ال �ـ “ ”DENIM WORLDوال�ت��ي طغت
عليها أل ��وان االزرق ال�غ��ام��ق ,ملظهر ك��اج��وال مميز ب��ال��وان

متعددة كاألزرق البحري واالبيض.
وللخروج مبظهر مغاير هناك مجموعة اكسسوارات ملفتة
تتضمن مجوهرات بتصاميم مختلفة وم��واد خام غنية مثل
 :قالئد كالسيكية بالوان تتالءم ومجموعة االزياء اجلديدة
واملصنوعة من ان��واع عدة من اخل��رز منها  ,اخلشب املطلي
 ,اللؤلؤ والكريستال باإلضافة الى انواع خرز ملون بحجم
كبير تدمج في تصميمها خيطان جلدية واطواق معدنية.
ميكن ايضا التمتع من تشكيلة واسعة من اجلذادين اجلديدة
والتي تعتبر مزيج من حقائب كالسيكية وعصرية ,مبختلق
االحجام وااللوان .الى جانب مجموعة متنوعة من االوشحة
احلريرية الناعمة ,ذات وشحات وزخارف مواكبة للموضة.
تشكيلة رب �ي��ع – ص�ي��ف  2017جت��دون �ه��ا اآلن ف��ي جميع
حوانيت كريزي الين وعشرات احلوانيت في املجتمع العربي
مبقاسات  40-52و 0-5
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من جولته األمريك ّية ،د .كميل ساري يكتب عن:

مدينة بوسطن

تقع مدينة بوسطن على الشاطئ الشرقي في الواليات املتحدة األمريكية،
في والية ماستشوستس وهي أكبر مدينة في هذه الوالية وعاصمتها .كما
تعتبر املركز االقتصادي ملنطقة “نيو إجنالند” ( : New Englandمنطقة
في القسم الشمالي  -الشرقي من الواليات املتحدة ،والتي تشمل ست
واليات وهي :ماين ،ماستشوستس ،كونتيكت ،نيو-هامبشير ،رود  -آيالند
وفيرمونت).
حملة تاريخية
كانت قبائل الهنود أول من سكن منطقة بوسطن خالل العصور القدمية ،حيث
أش��ارت احلفريات األثرية إلى بداية استيطان منذ عصور ما قبل التاريخ
(قرابة  11000ع��ام قبل أيامنا) .أم ��ا املدينة احلالية ،فقد تأسست عام

نهاية القرن التاسع عشر ،بدأ الوضع االقتصادي في املدينة باالنحسار قليال،
بسبب انتقال العديد من املصانع إلى أماكن أخ ��رى ،تكلفة أج��ور العمال
فيها أرخص من بوسطن .وخالل النصف الثاني من القرن العشرين فقط،
بدأ الوضع االقتصادي يزدهر من جديد فيها ،بعد أعمال بناء املستشفيات
واجلامعات (جامعة بوسطن هارفارد واملعهد للعلوم).

احلفريات األثرية
أجريت حفريات أثرية هامة في مدينة بوسطن ،ضمن مشروع مد الطريق
ال رئيسي والنفق الواصل بني ميناء املدينة ومطارها الدولي .واستمرت التنقيبات
منذ نهاية السبعينات من القرن العشرين وحتى نهاية التسعينات .تعتبر
تلك أك ��ب ��ر احل��ف ��ري ��ات التي
أج��ري ��ت ف ��ي امل��دي ��ن��ة حتى
اآلن ،وكشفت ع��ن العديد
من الفترات األثرية ،ابتدأ
من عصور ما قبل التاريخ
( 7000عام قبل أيامنا)،
اس ��ت ��م ��رارا إل � ��ى ال��ق��ادم�ين
األوائ � ��ل م ��ن أوروب � ��ا خ�لال
القرن السابع عشر ،وحتى
مكتشفات أثرية من احلجارة استعملت في
ح ��رب االستقالل ف ��ي القرن
شبكة صيد األسماك
التاسع عشر.
أما في منطقة امليناء فتم العثور على بقايا استيطان يعود تاريخه إلى قرابة
 11000عام قبل أيامنا .ومما يستدل من تلك احلفريات ،هو ارتفاع مستوى
مياه البحر التي غطت على مر العصور جزءا من الشاطئ ،ما أدى إلى انتقال
االستيطان من موقع إلى آخر ،إضافة إلى تغييرات طرأت على أنواع النباتات
التي تنمو في املنطقة .على سبيل املثال ،نرى أن املواقع التي استوطنها
االنسان قرب املياه قبل  11000عام ،قد غمرتها املياه مع ارتفاع مستوى
البحر .كما جند آثار استيطان بديل تاريخه  8000عام ،مت بناؤه بعيدا
عن مستوى املياه داخل اليابسة .وتستمر هذه الظاهرة حيث نرى العديد
م��ن امل ��واق ��ع (ال ��ت ��ي كانت
غالبا استيطانا سكنه
صيادو األسماك – وفقا
ل��ل ��م ��ك ��ت��ش��ف��ات األث ��ري ��ة)
م ��ن ��ت ��ش ��رة ف � ��ي س ��ل ��س ��ل��ة
جغرافية وزمنية ،حيث
األقدم منها يتواجد حتت
سطح املاء ،بينما األكثر
خارطة تشير إلى مواقع احلفريات في بوسطن – الدوائر
حداثة تاريخية بعيد عن أدوات من احلجارة ق رابة  5000عام قبل أيامنا
احلم راء
قدوم املهاجرين من مجموعة “البوريتان” الذين جاؤوا إلى املنطقة الشاطئ.
 1630مع
من بريطانيا ( – Puritanهي حركة مسيحية بروتستانتية تأسست بوسطن – مدينة الت راث
ل ��ق ��ب ��ت ب ��وس ��ط ��ن ب � ��اس � ��م “أثينا
خالل القرن اخلامس عشر
األمريكية” ذل ��ك الزده�� ��ار ال ��ع ��ل ��م
في عهد امللكة إليزابيث
وال ��ت ��راث وال��ف��ن ��ون ف ��ي امل��دي ��ن��ة .إلى
األول � � � ��ى) .وأط ��ل ��ق على
جانب اجل��ام ��ع ��ات (ف ��ي بوسطن 12
امل��دي ��ن��ة أوال اس ��م “لواء
جامعة وكلية) .ميكننا اليوم زي ��ارة
ميناء ماستشوستس” ثم
ال ��ع ��دي ��د م��ن م ��ؤس ��س ��ات ال��ف��ن مثل:
تغير االس ��م ع��ام 1691
دار األوب � ��را وامل ��ع ��روف��ة ب ��اس ��م “اوبرا
ن ��س ��ب ��ة إل � � ��ى ب ��وس ��ط ��ن
بوسطن” (Opera Company
املتواجدة في إجنلترا ،ذلك
 ،)of Bostonالعديد من املسارح
لكون غالبية املهاجرين
وأش��ه��ره��ا “Cutler Majestic
قدموا من هناك.
 ”Theatreو “Orpheum
لعبت املدينة دورا هاما
مدينة
مركز
جانب
إلى
”Theatre
خ�ل�ال ح ��رب االس ��ت��ق�لال،
س ��ي��ف م ��ن ال ��ذه ��ب إه � ��داء إل ��ى ال ��رئ ��ي��س
بوسطن للمسرح ،والعديد من املتاحفكندي من الرئيس أحمد سوكارنو عام
وبعد التحرر م��ن احلكم
من بينها :متحف ومكتبة جون كندي( 1961،متحف كندي  -بوسطن)
ال ��ب ��ري ��ط ��ان ��ي أص ��ب ��ح ��ت
متحف الفن املعاصر ،املتحف العلمي،
م � ��رك � ��زا جت� ��اري � ��ا ه ��ام ��ا،
متحف إيزابيل ستيوارت ومتحف األوالد في بوسطن (تأسس عام 1913
(ك� ��ان� ��ت ت ��ص ��در امل ��ل ��ح،
املدينة
وسط
احلفريات
مواقع
إلحدى
صورة
بهدف إعطاء املنصة للطالب واملعلمني وإبراز مواهبهم والتشجيع على دراسة
ال ��س ��م ��ك وال ��ت ��ب ��غ) .في
بداية القرن التاسع عشر أصبحت املدينة إحد املراكز الصناعية الهامة في املواضيع العلمية والفنون).
الواليات املتحدة ،خاصة صناعة األقمشة واملالبس .وفي عام  1870احترقت
مصدر الصور ( )4-1التقرير العلمي للحفريات – موقع منطقة ماستشوستس على الشبكية:
املدينة مما تسبب في هدم قرابة  800منزل وأضرار بقيمة  60مليون دوالر .مع
http://www.sec.state.ma.us/mhc/mhcpdf/Big_Dig_book.pdf
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هاشم ذياب

وجع..
االمهات املناضالت
ا ُّمنا..

صرنا..
نعي صمتها..
طوال العمر.
حني اسميناها..
خرساء.
و ما ادر َكت الكلمات..

كالصدى..
ّ
منوت..

بال افتخار.
فطريق الصواب..
ميرح..
في جديد العصر
*

ما ..يجول

ا ّمنا..

اللسان..

و املعراج.

*
يتهالك..

اساطير الشرق..
ارتوت بجمال خيالها

على منصة الفشل.

غز َلت..

بالعذاب

من ليلة مسافرة.

يس ّرب االحساس
يغيث االمهات..

سلّما للغد..
دندنت احالمها

في مآمت االبناء..

ط ّرزت طريقها..

*

ثورة و صحوة.

بال ّنواح

تراءت..
تغمغم
تندب اخبار
املواجهات.
جحظت عيناها
الداميتان.
صارت راية..
للمتظاهرين.
ترفرف صرختها
املوجوعة
ْ
متعن بالزمن..
و ال تبكي.
كشعلة االنوار..
سافرت على بحر
املهاجرين
*
ويل لال ْدعياء..
بال كرامة العنقاء..
بني االمم

للماليني..
كالنفير..
للجموع..

التي حان لها..
موعد السفر
*
ا ّمنا..

سفينة عائمة.
سواعد قوية..
تؤ ّلبها..

على االرتقاء..
في الفضاء.
خيال يطير بعيدا
ال يؤمن بالسر.
ذلك احلضور..
ينفي الغياب للنور..
في القلوب النابضة.
ا ّمنا صارت حرة في
خيالي

حيفا طمرة
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بيليفون تستعد للجيل اخلامس:
اجرت اختبارا اول من نوعه في البالد وحصلت على
سرعة قصوى وصلت لـ 1جيجا

املشروع التجريبي الناجح ،وهو األول من سلسلة من التجارب واالب�ح��اث ،حملاكاة
س��رع��ة شبكة اجل �ي��ل  ،5وال���ذي اج ��ري بتقينة ال�ـ
 Carrier Aggregationمن اجليل اجلديد ،مع
عرض النطاق الترددي الفعال لل 60ميغاهيرتز
ال�س��رع��ة ال�ن��اجت��ة ع��ن التجربة ه��ي  8اض �ع��اف من
وتيرة السرعة املوجودة احلالية
رون غ �ي��رؤون،م��دي��ر ع ��ام ش��رك��ة بيليفون قال”:
ال�ت�ج��رب��ة ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي اج��ري��ت ال �ي��وم ه��ي نقطة
انطالق مهمة في مسلول االستعداد للجيل اخلامس
في ال�ب�لاد ،وه��ي ج��زء من مفهوم ال��ري��ادة واالبتكار
التكنولوجي في شركة بيليفون”.
ه�ك��ذا تنضم ش��رك��ة بيليفون ال��ى ال �ن��ادي املصغير
لشركات اخلليوي العاملية التي حصلت على سرعة
حتى  1جيجا في التجربة
بيليفون اليوم خطت خطوة اضافية استعدادا للجيل اخلامس :كجزء من االستعدادات
الطالق تكنولوجيا اجليل اخلامس في العالم وفي البالد في السنوات القريبة ،انشأت
شركة بيلفيون مخبتر خاص  ،ومت جتهيزه باملعدات واالجهزة الالزمة والضروريةـ،
وتقوم الشركة باجراء االبحاث واالختبارات  ،من اجل االستعداد لتفعيل شبكة اجليل
اخلامس على ارض الواقع.
واجرت شركة بيليفون يوم االربعاء  ،التجربة االولى من نوعها في البالد ،والتي في
اطارها طهرت سرعة التحميل في الشبكة اخلليوية حتى  1جيجا ،واجريت التجربة
باستخدام معدات من شركة  ,QUALCOMاملتخصصة في مجال اجهزة الـ LTE
 ADVANCEDاجليل االكثر تطورا في العالم .في اطار التجربة  ،قامت الشركة
بتنفيذ عملية نقل مضامني فيديو بدقة  ،K4 (Ultra High Definitionبسالسة
ومتواصلة من خالل اخلليوي .التجربة اعتمدت على اجهزة ومعدات تكنولوجية من
شركة  .Ericssonالسرعة القصوى التي تبينت من التجربة كانت كما ُذكر اعاله 1
جيجا 8 ،اضعاف سرعة التصفح القائمة اليوم ،ووتيرة حتميل ورفع املضامني كانت
 ،130Mbpsضعفي وتيرة التصفح املوجودة اليوم.
رون غيلؤون ،مدير عام بيليفون ذكر ”:التجربة الناجحة التي ُنفذت اليوم ،هي نقطة
انطالق مهمة في مسار االستعداد للجيل اخلامس في ال�ب�لاد .وه��ي ج��زء من مفهوم
ال��ري��ادة واالبتكار التكنولوجي في شركة بيليفون ،بهدف تزويد املستهلك جتربة
تصفح االنترنت االفضل واالسرع “.
تقوم شركة بيليفون في هذه االيام برسم خارطة الطريق لتطبيقات الـ  IOTفي البالد,
,والتي من املتوقع ان تنمو لتصل الى ماليني اجهزة اسشتعار في كل مكان ،حد ادنى من
الوقت والطاقة” .كما تستعد بيليفون لتطبيق التكنولوجية في الشبكة اخلليوية التي
تخدم كل الزبائن ،بالطريقة التي تطور جتربة املستخدم لتصفح االنترنت.
نيمرود بن ط��وف ،نائب مدير قسم الهندسة في بيليفون ذك��ر  ”:ان بيليفون متلك
خطة عمل طويلة االم��د ،ف��ي ك��ل م��ا يتعلق بتجديد الشبكة اخلليوية ،ونحن نضع
حجر االس��اس لهذه اخلطة اليوم .جنحنا بتجربة اجليل اخلامس ،بسرعة قياسية
تضاعف مسار البث في الشبكة اخلليوية ،بالوصول الى سرعة  8اضعاف السرعة
املتعارف عليها في البالد .هذه جتربة اولى من سلسة جتارب من اجل تقدمي لزبائننا
التكنولوجيا االكثر تطورا في العالم وباسرع وقت ممكن”.
من املتوقع اطالق اجليل اخلامس في السنوات القادمة ،التكنولوجيا اجلديدة ستخول
ادارة عدد اكبر من املستخدمني ،ومجموعة منوعة من التطبيقات اجلديدة  .اخلدمة
ستخول حتويل معطيات بسرعة اعلى بكثير من السرعة احلالية ،الشبكة تدعم مجال
الـ  IOTوالتطبيقات الذكية املرتبطة بالشبكة.
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محلبة طارة تطلق فعالية طهي مميزة تقودها ماستر شيف
“نوف” لتذويت القيم الصحية ملنتجات طارة وجودتها
ودمجها في املطبخ العربي
ترافق الفعالية حملة اعالنية بقيادة املاستر شيف “نوف”
صحي أكثر،
حتت شعار “ألوالدي بختار منتجات طارهّ ،
َط ّيب أكثر”

بعد النجاح الكبير في دمج لنب (يوغورت) طارة في املطبخ العربيُ ،تطلق محلبة طارة
فعالية طهي مميزة وجديدة ،لتذويت القيم الصحية واللذيذة أكثر اخلاصة بطارة في
املطبخ العربي.
وفي اطار هذه الفعالية ستقيم طارة بقيادة املاستير شيف نوف عثامنة اسماعيل ،ورشات
طهي مخصصة للمطبخ العربي تتيح للمشاركني االطالع على منتجات طارة وجتريبها
في الطهي  ،والتعرف على مساهمتها عن كثب ،على صعيد الطعم والقيمة الغذائية.
باإلضافة إلى ذل��ك ،سيحظى املشاركون بتوجيه شخصي لتحضير الوصفات اجلديدة
مبرافقة اخصائية تغذية حول كيفية حتويل الطهي الى طهي صحي مع التشديد على
استخدام منتجات دون مواد حافظة والتركيز على تغذية األوالد.
ت��راف��ق ه��ذه الفعالية حملة اعالنية واس�ع��ة ،تقودها ماستر شيف ن��وف حت��ت شعار “
صحي أكثرَ ،ط ّيب أكثر « ،الى جانب فعالية ديجيتالية
ألوالدي بختار منتجات ط��ارهّ ،
في شبكات التواصل االجتماعية تدعو من خاللها املتصفحني الى املشاركة في ورشات
طهي واالنضمام الى نادي طارة للطهاة واحلصول على نصائح حول التغذية السليمة
ووصفات جديدة من املاستر شيف نوف.
جليل عثامنة  ،مدير التسويق للوسط العربي في طارة قال« :في ضوء االستجابة الكبيرة
مع الفعاليات السابقة ،قررنا تعزيز نشاطنا التسويقي وإط�لاق فعالية طهي خاصة
بالوسط العربي .هذه املرة تركز الفعالية على الدمج بني الطعم والصحة ،حيث ينعكس
ذلك في منتوجات طارة ،ونقيم ورشات للطهي تشمل توجيهات تقدمها ماستر شيف نوف
واخصائية تغذية ،تهدف الى حتويل طهي مأكوالت املطبخ العربي الى صحية أكثر ،دون
املس باملذاق اللذيذ».

هل ترغبي بتحويل موهبتك الى مصدر ورزق؟
بنك هبوعليم في خطوة مميزة للنساء في املجتمع العربي
مي ّر املجتمع العربي بتغييرات مثيرة ،خاصة بكل ما يتعلق بالنساء .خالل العقد األخير أكثر
فأكثر من النساء في املجتمع العربي ترغنب في حتقيق ذاتهن في سوق العمل ،إلى جانب تأسيس
عائلة .اليوم ،حوالي  40%من نساء املجتمع العربي لديهن شهادة جامعية.
على الرغم من ان  91%من مجمل املجتمع العربي يؤمن بتكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل،
فان فقط حوالي  30%من النساء يعملن فعل ًيا (املصدر :استطالع معهد )CI ، 2016
تدل هذه املعطيات على إضاعة فرص هائلة ،حيث ان معظم نساء املجتمع العربي لديهن مواهب
ومهارات والتي ميكن منها كسب لقمة العيش .سواء كان احلديث عن الطهي ،التجميل ،الكتابة
وغيرها.
من اجل مساعدة نساء املجتمع العربي في االستفادة من قدراتهن يطلق بنك هبوعليم خطوة
واسعة النطاق حتت اسم «مصلحة لك مع هبوعليم» .الهدف من هذه اخلطوة مضاعف :تشجيع
ً
وأيضا املساهمة في جلب مصادر دخل
النساء على حتقيق مواهبهن ونشرها للجمهور العريض،
للبيت.
ف��ي إط��ار ه��ذه اخل�ط��وة يدعو بنك هبوعليم النساء العربيات للمشاركة ف��ي برنامج للتأهيل
االقتصادي واملرافقة املهنية بتمويل من البنك وبالتعاون مع جمعية التمكني االقتصادي للنساء.
ستحصل امل�ش��ارك��ات على
أدوات ومعلومات إلنشاء
م�ص�ل�ح��ة ص �غ �ي��رة خ��اص��ة
ب � �ه� ��نّ  ،وت� �ش� �م ��ل ل � �ق� ��اءات
جماعية ولقاءات شخصية
م��ع محاضرين ومرشدين
متصدرين م��ن ع��دة عوالم
م�ض��ام�ين .اب �ت��دا ًء م��ن بناء
برنامج عمل وحتى أدوات
السم املصلحة وتسويقها،
ادارت� �ه���ا ام� ��ام ال �س �ل �ط��ات،
إدارة حساب البنك ،لقاءات
مرافقة فردية ،وغيرها.
ضمن ه��ذه اخل�ط��وة سيتم
اف �ت �ت��اح  3م �ج �م��وع��ات في
ال��وق��ت ذات ��ه :ف��ي سخنني،
ب�� ��اق�� ��ة ال�� �غ� ��رب�� �ي� ��ة وف� ��ي
الناصرة .سيستمر برنامج
التأهيل حوالي  6أشهر.
إض��اف��ة ال��ى ه��ذا ،ستحصل
املشاركات اللواتي ستنهني الدورة بنجاح على سلة امتيازات و 1000شيكل هدية من البنك.
خطوة «مصلحة لك مع هبوعليم» هي خطوة إضافية من بنك هبوعليم التي تهدف الى مساعدة
األفراد ،املصالح التجارية واملجتمعات من اجل االزدهار وحتسني جودة احلياة.
سيتم إطالق هذه اخلطوة من خالل حفل للمشاركات سيقام في  26.3.17في بنك هبوعليم فرع
الناصرة.
التسجيل للبرنامج قد ب��دأ .للتسجيل وللتفاصيل الكاملة ميكن زي��ارة موق ع www.masl a
haelek.poalim-site.co.il
أو على هاتف أيام األحد حتى اخلميس
بني الساعات 04-8520027 : 13:00 – 09:00 :ابتدا ًء من الساعة 052-6428306 :13:00
تأسست جمعية التمكني االقتصادي للنساء في سنة  2000من قبل مجموعة نساء من حيفا،
ناشطات في جمعيات نسائية .تساعد هذه اجلمعية النساء في انشاء مصالح جتارية صغيرة
خاصة بهن ،والتي تعتمد على مهارات وق��درات موجودة لديهن .هذه االستراتيجية تشكّل أداة
بديلة ومك ّملة لسوق العمل ومتكّن النساء من الوصول الى االستقاللية االقتصادية من خالل
العمل الذاتي.
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