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إلى  الرباعي  صابر  املتميز  الفنان  زيــارة  أثــارت 
فلسطني عدًدا من القضايا الهامة التي تصدرتها 
مسألة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ملا 
يستجلبه هذا العنوان من ردود موسمية عاصفة 
بكونها  العادة  في  تتسم  ملتبسة  وسياسية 
تلك  سيما  ال  االنفالت،  وسريعة  الترويج  سهلة 
التي تتوالها مجموعات من املناضلني العاطفيني 
عند  تهيم  بأفئدة  فلسطني  عن  يدافعون  الذين 
”بني  حب  من  بحور  في  وتغرق  الليل  نعومة 
احملترفني  املعارضني  من  عذرة“،  ومجموعات 
البارعني في تطويع الشعار وصباغته بعيًدا عن 
ضرورات  عن  ومبعزل  واملرحلة  الساحة  معطيات 
املصلحة الوطنية احلقيقية؛ ومن املالحظ أن هؤالء 
هم في الواقع قلة صاخبة تعلو أصواتها كصدى 
ملوجة كاسحة متضي بسرعة فترتطم على الصخر 

أو تهدأ في حضن شاطئ بعيد.
وتتالشى.  سريًعا  تخبو  ”الهيصة“  أن  اإلشكال 
العامة تنسى، ولكن في فضاءات الشرق يبقى 

ذلك الطنني املؤذي. 
عن الزيارة والتطبيع كتبت مقالتي في االسبوع 
الفائت، فالقضية هامة من الدرجة األولى، لكنها، 
وعلى الرغم من خطورتها، صارت ”ملطشة“ لكل 
نزق أو صاحب مأرب أو نزوة، ولم حتظ مبا يناسبها 

تواجهها  كما  احلقيقية  للمعطيات  تشريح  من 
الفلسطينيون  ويعيشها  الفلسطينية  القضية 
ان  جند  أن  املؤسف  ومن  القبيح؛  الزمن  هذا  في 
مع  أضحت،  الكثيرة  مبجاهيلها  املعادلة،  هذه 
السنني، كورقة إجنيل منسية مهملة خاصة من 
الفلسطيني  الواقع  جحيم  يعيشون  من  قبل 
دوافعهم  بهدي  السعي،  مسؤولية  تقع  وعليهم 
الوطنية والسياسية الصائبة، إلى وضع مساطر 
مجرّدة من كل مصلحة فئوية ضيقة من شأنها 
ذلك  محددات  وضبط  تعريف  على  تساعد  أن 
التطبيع املذموم من غير تأثر بأي شهوة حزبية 

ضيقة أو جهل أو ضغوطات ملزايدات واهية. 
اجلميل  التونسي  ــارة  زي هاجموا  الذين  معظم 
”الروابي“  مدينة  لهجومهم  ضّموا  لفلسطني 
لهجائهم  أيًضا هدًفا  الفلسطينية فصارت هي 

وهجماتهم.
تكونه  مبا  مطبق  جهل  عن  ذلك  فعلوا  بعضهم 
غريزة  لهم  ــبــرره  ت وكفعل  هــذه  ــي  ــرواب ال مدينة 
أوًال  يجفل  من  وراء  ــراده  أف يندفع  حني  القطيع 
سهول  في  والسراب  العطش  رحلة  يبدأ  من  أو 
القاحلة. بينما غالط آخرون بتعمد  ”السافانا“ 
خدمة  والروابي  الرباعي  وهاجموا  وخطير  سافر 
الغريبة عن واقع فلسطني  ألجنداتهم السياسية 
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احملتلة أو بدوافع ال متت للمصلحة الفلسطينية بأية صلة أو 
قربى. وفي احلالتني أثارت العاصفة سؤاًال قد نعود إليه: من 

وكيف يصنع الرأي العام في فلسطني؟ 
فما كتبته جريدة ”األخبار“ اللبنانية عن زيارة صابر الرباعي 
وحفله الوهاج في مدرج مدينة الروابي املبهر تخطى كل منطق 
ا مبررًا قد يندرج  إعالمي مهني نزيه وتعدى كونه موقًفا سياسًي
فيما تتيحه حرية التعبير من هوامش وفرص حتى مع من ال 

يوافقهم العقيدة والرأي واملوقف. 
فلقد كان األولى مبن كتب: ”لعل الفنان التونسي ظن نفسه 
في رحلة استجمام في ربوع ادارة ”أبو مازن“ املعنية بتجريد 
أي نزعة مقاومة في الضفة احملتلة“، أن ينأى عن هذا الغلو 
في التقريع الشخصي واالبتعاد عّما يشي بهذه الكمية من 
احلقد الرخيص على من يشغل منصب رئيس منظمة التحرير 
لو  فحتى  الفلسطينية،  والسلطة  فتح  وحركة  الفلسطينية 
محمود  الرئيس  مع  سياسي  خالف  على  اجلريدة  في  كانوا 
إليهم  يرمز  ومــن  ما  ــرام  احــت حتتم  الكياسة  كانت  عباس 
أنفسهم  يحسبون  من  عند  تستوجب،  واملسؤولية  الشخص، 
أصدقاء للفلسطينيني، أن يحترموا أوًال هذا الشعب وقياداته 
ومن ثم ليحتفظوا بحقهم في معارضته سياسًيا وعقائدًيا، 
املشهد  مع  يتعاملوا  أن  بالذات  منهم  يتوقع  كان  فالقارئ 
مبسؤولية أكبر فالقضية تبقى فلسطني ووجعها، وعليهم في 
”األخبار“ أن يدركوا أن لهجتهم املتعالية املستفزة قد مست 

مشاعر كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.
ا في إدارة الهزائم  ومع يقيني أن السياسة تبقى عند البعض فًنّ
أو الغنائم وبراعة في بيع الوهم واخلوامت، أتساءل ماذا سيشفع 
حتى لهؤالء حني يصير اجلهل عندهم رايات للمقارعة وتهاليل 
للنوم في جوف الشعار.  فكيف يصبح واحد من أهم املشاريع 
الوطنية املقاومة لفكرة االحتالل اإلسرائيلي التأسيسية مجرد 
بنفس حتقيري، إن كان يعيب أحًدا فهو  تنعت  ”مستوطنة“ 
”األخبار“  ففي  اطالًقا.  الكبير  املشروع  أصحاب  يعيب  ال 
اللبنانية نقرأ أن صابرًا: ”ال يعرف البعد الرمزي ل“مستوطنة“ 

الروابي ”حيث أحيا حفلته“، هكذا كما ورد في األصل.
قد تكون هفوة أو غفلة ألن من يكتب بهذه الصيغة ال يفقه، 
أما جاهًال أو متجاهًال، كنه احلركة الصهيونية منذ أطلق آباؤها 
املؤسسون حلم العودة إلى ”أرض امليعاد“ وحمله املردة اخلارجون 
على  طائرًا  فلسطني  في  ليحط  التوراتي  الزمن  قوارير  من 
أجنحة شعاراتهم الشيطانية وأولها: ”أرض بال شعب لشعب 
بال أرض“. من ال يعرف معنى أن يبني الفلسطيني حتى ولو 
يعرف  أرضه ال  في  كاملة-  مدينة  بالكم  ببناء  كوًخا -فما 

معنى الصمود وكيف تكون املقاومة عندنا.
من  كثيرون  أسماها  هكذا  واإلنشاء“،  ”احملو  سياسة  إنها 
والباحثني وأوجزتها د. هنيدة غامن في دراسة قيمة  احملققني 
نشرت في مجلة ”الدراسات الفلسطينية“ في خريف 2013. 
وفيها نقرأ أن مقابل أكثر من (٤٠٠) قرية فلسطينية هدمت 
 1948 عــام  منذ  أقيمت،  كّلي  بشكل  أسماؤها  ومحيت 
خريف 2013، أكثر من ألف مستعمرة يهودية (فقط داخل 
اخلط االخضر) وحلوالي (350) منها أعطي اسم من األسماء 
ودراية  باتقان  مدروس  لنهج  تنفيًذا  وذلك  القدمية،  التوراتية 
محكمة من أجل محو الفلسطينيني كوجود بشري وتاريخي 

ومعنوي من وطنهم. 
أّما في الضفة الغربية احملتلة عام 1967 فقد دأب االحتالل 
عدوانية  أكثر  استعمارية  سياسة  تنفيذ  على  االسرائيلي 
كما  متاًما  الفلسطيني،  الوجود  نفس  ومستهدًفا  وقمعية 
الفلسطينيني  السكان  مع  األم  الصهيونية  احلركة  فعلت 

الصعب  غير  ومن   ،1948 في  األصليني 
متابعة ما اقترفته تلك السياسات في حق 

املواطنني الفلسطينيني الذين جابهوها مبقاومة إنسانية يومية 
المست حد األساطير حتى غدا إنشاء سيرة تأوي قطيًعا من 
املاعز يعتبر مقاومة وافشاًال لسياسة احملو واإلنشاء الكارثية. 

ومن مفارقات الصدف أن أكتب مقالتي هذه بالتزامن مع نشر 
تقرير االنتهاكات اإلسرائيلية لشهر آب الفائت والصادر عن 
نقرأ  التحرير، حيث  التابع  ملنظمة  ”مركز عبدالله احلوراني“ 
شهر  خالل  فلسطينية  ومنشأة  منازل   (104) هدم  عن  فيه 
واحد في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ 
منها (37) منزًال مأهوًال و(17) منزًال حتت اإلنشاء و(50) 
منشأة جتارية وزراعية وصناعية، بناؤها، كما قلنا، يحتسب، 

في عرفهم حتدًيا، مقاومة وصموًدا .  
مدينة  هــي  منها،  وسخر  هاجمها  مــن  جلميع  ”الروابي“، 
تستشرف  وبرؤى  مميزة  حضارية  بأساليب  فلسطينية  تبنى 
الفلسطيني  ــواطــن  امل رفــاهــة  وتستهدف  املستقبل  نسائم 
وسالمته، وهي معدة الستيعاب أربعني ألف فلسطيني. تقام 
على سفوح تالل فلسطينية أنقذت من االبتالع ألنها انتزعت 
من فكي االحتالل؛ وملن ال يعرف فعند إمتامها ستقطع عملًيا 
تواصل مجموعات من املستعمرات اإلسرائيلية الصغيرة التي 

تبدأ من الشرق حتى تصل إلى منطقة رأس العني.
في فلسطني تبنى مدينة ويرسخ وجود وتشمخ حضارة وهذا هو 
األهم وما سيبقى في ذاكرة التاريخ، وكل التفاصيل الصغيرة، 
على أهميتها، وما قيل في السر والعلن عن بدايات بنائها 
البرجوازيني  كبار  من  سواء  مداخيلها  من  املستفيدين  وعن 
الشبع،  يعرف  ال  الــذي  املــال  رؤوس  وأصحاب  الفلسطينيني 
هي قضايا قابلة للنقاش والتدقيق، لكنها تبقى في احملصلة 
وباملقارنة فواصل في نص كبير غني ومتني وليس أكثر من 
هوامش ضامرة على صفحة العمران الكبيرة واملغامرة اجلليلة؛ 
أول  ا  عملًي -هي  فلسطينية  مدينة  انشاء  وراء  من  فالرؤية 
مجمع سكاني يبنى منذ مئات السنني في فلسطني-  تعتبر 
جتسيًدا ملعنى الوجود الفلسطيني وانعكاًسا للمفهوم املؤسس 
وجه  في  الفعلي  الفلسطيني  الصمود  وملعنى  املقاومة  لفعل 

االحتالل اإلسرائيلي وملشروع احلركة الصهيونية الكبير.
شعب فلسطني بحاجة ملؤازرة اإلخوة واألصدقاء وجميع أنصار 
يجري  ما  يشاهدون  الشعب  هذا  وأبناء  البشر،  وكرامة  احلرية 
والوسيطة،  واملمانعة  والصديقة  والشقيقة  العدوة  الدول  في 
ولقد صمدوا وضحوا وما زالوا يواجهون العدو مباشرة واملكائد 
خبراء  صاروا  لذلك،  وهم،  األوهــام؛  وباعة  واملزايدات  واملؤمرات 
في فقه السقاية والعطش ويفرقون بني الفقاعة والرذاذ والطل 
واملطر، ويٓحذرون ممن يسخف صمودهم ويسخر من بناء مدينة 
ا أو متجاهًال ملا يعرفونه  زاهرة، سواء كان مغررًا به أو متجنًي
هم ويعرفه البشر:  فمن وقف على مدرج روابي فلسطني قّبل 
جبني التاريخ وزرع حًصا في تاج الكرامة، ومن غنى من هناك 
رندح  ومن  القمر،  خد  على  الشام  المس  وجنني  والقدس  لغزة 
للحب وهز أجفان احلرية هو مقاوم وسند لفلسطني األرض وليس 
املقاومة  ألن  والسهر؛  والفكرة  واملتاع  املجاز  في  لها  ا  صاحًب
في  االرض  والبناء  في  البقاء  تعني  فلسطني،  في  عندنا، 
وألطفال  السواهي  وللعيون  السمر  للسواعد  والغناء  الروابي 

يعشقون الورد ويربون احلجر.
احلياة  يحب  هناك وصوت شعب  الكوفية  وكانت  هناك  كنت 
ملا  البالبل  ”بأن   : رابية ومنحنى ووادي  ينادي من على كل 
تزل هناك تعيش بأشعارنا/ /  وما زال بني تالل احلنني/ وناس 

احلنني مكان لنا“.
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ا إلى مدارسهم في  عاد، أمس اخلميس، 53,792 طالًب
525 مؤّسسة تعليمّية في مدينة حيفا، بدًءا مبرحلة 

رياض األطفال وانتهاًء باملرحلة الّثانوّية.
ورافق الّطالب في طريقهم إلى ومن املدرسة العشرات 
حملة  ضمن  وذلــك  واملتطوّعون،  الّشرطة  ــراد  أف من 

خاّصة للمنتدى البلدّي، للحذر على الّطرقات.
من  عدًدا  ياهف،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  زار  كما 
استهّلها  اجلديد،  الّدراسي  العام  بداية  خالل  املدارس 
”املسار“  مدرسة  ”إيالنوت“،  مدرسة  ــى  إل بزيارة 

للّتعليم اخلاص، وثانوّية ”الكرمة“ العلمّية.
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“UHOŠ” qÝ«d*
الرحمن  عبد  ابتدائية  في  الدراسية  السنة  افتتحت 
احلاج الرسمية باحتفال مميز ومهيب، وسط مشاركة 
أولياء األمور. وتخلل استقباال مميزا لصفوف األوائل، 
مبختلف  جــرت  ــرى  أخ تربوية  فعاليات  جانب  ــى  إل

الشرائح وأضفت جوًا جميال من املرح.
وأعرب مدير املدرسة املربي محمد عواد عن سعادته 
إزاء التفاعل اجلميل الذي جمع أولياء األمور بالطالب 

عبد  أن  مؤكدا  واحــدة،  كأسرة  التدريسي  والــكــادر 
الرحمن احلاج هو بيت اجلميع.

الصيفية  العطلة  خالل  عملت  املدرسة  أن  وأضــاف 
على ترميم الصفوف، وجتهيز الصفوف الدنيا بكل 
البرنامج  ما يحتاجه الطالب. هذا إلى جانب تعزيز 
حديثه  واختتم  اإلثرائية.  البرامج  بعشرات  التربوي 

بالتمنيات للجميع بسنة ناجحة ومميزة.

“UHOŠ” qÝ«d* 
في  األسقفية  اإلجنيلي  يوحنا  مار  مدرسة  افتتحت 
بالطالب  بالترحاب  اجلديدة  الدراسية  السنة  حيفا 
واألهالي في مبنى املدرسة في منطقة سانت لوكس 
الثامن،  حتى  البساتني  صفوف  من  يوحنا،  ــار  وم
حديقة  في  شجيرات  بزراعة  املناسبة  بهذه  واحتفل 
ساحة سانت لوكس تعبيرًا عن بداية خضراء، تبشر 
بسنة منو وخير للطالب. وقال مدير املدرسة الدكتور 
اجلديد  ــي  ــدراس ال العام  نستقبل  إننا  دعيم  عزيز 

بالتوجه نحو التجدد واالمتداد.
وأشار الدكتور دعيم إلى أن املدرسة في هذه السنة 
لوكس  سانت  مبنى  إلى  توسعت  اجلديدة  الدراسية 
ليشمل ستة صفوف من األول حتى الثالث، إضافة 
سيادة  من  ومباركة  بدعم  وذلك  البساتني،  لصفوف 
رئيس األساقفة املطران سهيل دواني ومجلس اإلدارة 
األهالي  جلنة  وشاركت  املطرانية.  في  األمالك  ــرة  ودائ
بدعم خاص لتطوير الساحة اخللفية لسانت لوكس. 

األول  صفي  طالب  أهالي  املدرسة  إدارة  واستقبلت 
في كنيسة مار لوقا بالترنيم والترحاب، في إشارة 
لتأكيد ضرورة التعاون والشراكة بني املدرسة واألهالي، 
الطالب  وتــقــدم  التربوية،  املسيرة  ــاح  إجن أجــل  مــن 

ليكونوا ركيزة أساسية في مجتمعهم.
مشجع  روحــي  بتأمل  دعيبس  عماد  القس  وساهم 
احتفال خاص مع طالب  ذلك  تال  واألهالي.  للطالب 
يوحنا  مار  كنيسة  في  الثامن  حتى  الرابع  صفوف 
وعــازف  جنــار  إيلني  املربية  مبشاركة  خاصة  بترانيم 
األورغن الفنان فادي ديب، وكلمات دعم وتشجيع من 

مدير املدرسة والقس واملربيات والطالب.
ولفت املدير إلى أن املدرسة ستتابع هذه السنة تطوير 
السالم،  ثقافة  مجال  في  الرائدة  التربوية  جتربتها 
متنامية،  يوميات  سلسلة  محوري  على  بالتركيز 
هداة  مستوى  رفع  إلى  الهادفة  السالم  سفر  ــواز  وج
البال واالمتياز. وذلك من منطلق إميانها أن املعرفة قوة 
وملستقبل  والبشرية،  اإلنسان  خلير  توجيهها  يجب 
الرب،  مخافة  على  مؤسسة  فتكون  لطالبها  أفضل 
التي هي رأس وبدء ونبع املعرفة احلقيقية واحلكمة. 
واإلدارة،  واملدرسة  األهالي  بني  احللقة  تكتمل  وهكذا 
للسير معا لتنمية جيل يكبر على العلم واإلميان، 

حتى يصبح ِملًحا ونورًا في هذا العالم.
للمعلمني  الله  ــإذن  ب نرجوها  مباركة  لسنة  نصلي 
والتعليم  التربية  واملجتمع وجهاز  والطالب واألهالي 

في البالد.
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“UHOŠ” qÝ«d*
نّظمت جمعّية الّدفاع عن حقوق املهّجرين جولة في 
ّية ملدينة  قرية لفتا الفلسطينّية املهّجرة، البوابة الغرب
ا ممّيزًا على  القدس، والتي احتّلت موقًعا استراتيجّيً
 50 نحو  ويافا، مبشاركة  القدس  بني  العام  الّطريق 

ناشًطا من مختلف أنحاء البالد.
وقّدم األستاذ يعقوب عودة، ابن القرية، شرًحا مفّصًال 
عن تاريخ القرية والتي تعتبر من أوائل القرى التي 
القرية  الّتعريف عن  إلى  الّنكبة، إضافًة  ُهّجرت في 

وموقعها اجلغرافي وتاريخها ومعاملها.
الدفاع  جمعّية  من  كّيال،  محّمد  مع  حديث  وفي 

عن حقوق املهّجرين، قال: «تأتي هذه اجلولة الّثانية 
ضمن  حــوض،  عني  لقرية  جولة  في  شاركنا  أن  بعد 
سلسلة جوالت تهدف إلى التعرّف على املدن والقرى 
معلوماٍت  وتوثيق  كثب،  عن  املُهّجرة  الفلسطينّية 

عنها في كتّيب قمنا بإصداره من قبل اجلمعّية».
وتابع كّيال: ”يبلغ عدد مهجري لفتا اليوم ما يقارب 
40 ألف نسمة، نصفهم يسكن في األردن، والّنصف 
الله  ورام  كالقدس  مختلفة،  بقاع  في  تشّتت  اآلخر 
الّضفة  في  أخرى  وأماكن  وأريحا  حلم  وبيت  والبيرة 

ّية احملتلة». الغرب
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بلدية  ــي  ف ”اجلبهة“  كتلة  تلقت 
حيفا توّجهات من عامالت عربيات 
يعملن في روضات أطفال في الوسط 
اليهودي، بأّنهن ال يستطعن االحتفال 
باألعياد اإلسالمية واملسيحية، نظرًا 
ألّن جميع مستخدمي البلدية، عرًبا 
األعياد  أيام  على  يحصلون  ويهودا، 
هــؤالء  حــالــة  ــي  وف فــقــط.  اليهودية 
قضاء  من  حرمانهن  يتم  العامالت، 

أيام العيد مع عائالتهن، حتى على حساب أيام 
في  يستبدلهّن  من  وجــود  لعدم  العادية،  ــازة  اإلج

العمل.
الدكتور  البلدية  في  ”اجلبهة“  كتلة  رئيس  وتوّجه 

البلدية،  مسؤولي  إلى  أسعد  سهيل 
القضية،  لهذه  حل  بإيجاد  ا  مطالًب
ــاد  ــي أع احـــتـــرام  عـــدم  ــعــقــل  ُي إذ ال 
غير  أمر  فهذا  العرب.  املستخدمني 
يتالءم  وال  ــي،  أخــالق وغير  قانوني 
املساواة  لقيم  تصبو  مدينة  حياة  مع 
املتبادل.  واالحترام  املشترك  والعيش 
على  البلدية  وافــقــت  جانبها  ــن  وم
املدير  وأصـــدر  ــوضــع،  ال ــذا  ه معاجلة 
الشأن  بهذا  توجيهات  للبلدية  العام 

إلى مديري األقسام املختلفة.
ــرّض أي  ــع ــال ت ــي ح ــه ف وقـــال الــدكــتــور أســعــد إن
مستخدم حلالة شبيهة، أرجو التوّجه إلينا لنعالج 

املوضوع.

“UHOŠ” qÝ«d*
عقد رئيس كتلة ”اجلبهة“ في بلدية حيفا الدكتور 
القائمة  مع  اجتماًعا  األسبوع،  هذا  أسعد،  سهيل 
بأعمال رئيس البلدية السيدة حدفا أملوغ ومسؤولة 
إقامة  أجل  من  ــاز،  ب بنينا  السيد  ــالك  األم قسم 
في  ــوام)  أع  3 إلى   0 (أجيال  لألطفال  حضانات 

املجتمع العربي في املدينة.
االنخراط  األمهات  على  احلضانات  هذه  وتسهل 

في سوق العمل، مع تأمني إطار لألطفال. وتوجد 
اليوم في حيفا سبع حضانات، كلها في الوسط 
في  صعوبة  جتد  أّنها  البلدية  وتّدعي  اليهودي. 

إيجاد أماكن مالئمة في األحياء العربية.
وأكد الدكتور أسعد أّن االجتماع األخير هو خطوة 
املوضوع  سنتابع  وأضــاف:  االجتــاه،  هذا  في  هاّمة 
حتى حتصيل حق أطفالنا ونسائنا في هذه األطر.
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åUHOŠò qÝ«d*
نظمت جمعية التطوير االجتماعي يوم االثنني املاضي ورشة 
عمل للمعلمني خالل يوم دراسي خاص في مدرسة ”حوار“ 
بني  والعالقة  اللقاء  موضوع  في  البديلة  للتربية  املستقّلة 
للتعليم من جهة،  الدافعية  لرفع  وأهميتها  والطالب  املعلم 
التربوي  وطاقمها  للمدرسة  باالنتماء  الطالب  شعور  ورفع 
عامر  ووجهها،الدكتور  الورشة  على  أشرف  أخرى.  جهة  من 

جرايسي أخصائي في التربية والعالج االجتماعي. 
تخللت الورشة أساليب وآليات في بناء وتطوير عالقة املعلم 
والطالب وكيفية تطبيقها في الصفوف، حيث تطرق احملاضر 
في  واملتداخلة  القائمة  والعراقيل  الصعوبات  إلى  واملعلمون 
اللقاء بني املعلم والطالب، منها التجارب السلبية املسبقة، 
التوقعات املبالغ فيها أو غير الواقية. كما حتدث الدكتور 
التدعيم  بواسطة  العالقة  هــذه  تطوير  سبل  عن  جرايسي 
اإليجابي، االهتمام بالطالب بشكل شخصي، إجراء الزيارات 
البيتية واالتصاالت الهاتفية عند احلاجة، على ضوء الفوارق 
بني العالقة التقليدية والعالقة العصرية- املرجوة، والتي تركز 
على القرب واحلضور، واالحترام املتبادل وعدم املّس باملشاعر، 
على  احملاضر  د  شــدّ وقد  الطرفني.  لدى  والرغبات  احلريات 
على  ترتكز  والتي  العصرية،  املعلم  سلطة  مالمح  توضيح 
األركان األربعة في الرقابة واحلضور: احلضور اجلسدي، املعنوي، 

السلوكي واجلماعي للمعلم في وجدان الطالب.
كما حّذر دكتور جرايسي من املطبات السبعة التي ميكنها 
وهي:  فيها  الوقوع  حال  في  الطالب  عدائية  من  التصعيد 
السؤال حول  املنطق،  اجلدال،  السلبي،  السلوك  انتقاد  مطب 
السلوك السلبي، السخرية، التهديد ومطب اليأس. وُقدمت 
التربوية  العملية  في  عليها  متعارف  عمل عصرية  آليات 
كآليات ناجحة في مقاومة وعالج مشاكل طالبية يتعرض لها 
 «ABCD» املعلم، إحدى اآلليات املركزية تعتمد على منوذج
والذي ُيركز على أهمية تفسير املعلم للحدث الذي قد يخلق 
شعورًا مختلًفا في حال تغير تفسيره للحدث وخلف أفكار 
بديلة وبالتالي تغيير ردة الفعل . منوذج آخر , ” خذ نفس“ 
يعتبر من آليات العمل املهمة للحوار الذاتي وإعادة تنظيم 

األفكار من أجل اتصال محكم مع الطالب.
 جتدر اإلشارة إلى أن ورشة العمل القت إعجاب واستحسان 
إدارة املدرسة والعلمني. كما أكدوا على ضرورة االستمرار مبثل 
هذه البرامج. وفي تعقيب، ملركزة البرامج التربوية في جمعية 
هذه  أهمية   إلى  نوّهت  فيحاء عوض  االجتماعي،  التطوير 
وحتفزهم  املعلمني  عند  ايجابيًا  طابعًا  تترك  التي  الورشات 
للتعامل مع طالبنا  لفتح آفاق وتبّني أساليب تربية بديلة 
والتي تأتي ضمن مشروع ”املجتمع اآلمن“ املعتمد من قبل 
إلى  والهادف  سنوات  عدة  منذ  االجتماعي  التطوير  جمعية 

خلق بيئة آمنة وسليمة داخل املدارس وخارجها .
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من  مشتبهة  عـــن  ــة  ــرط ــش ال ــحــث  ــب ت
قامت  بــأنــهــا  يشتبه  منطقة حيفا، 
بطعن 3 أطفال. وأفادت املتحدثة باسم 
الشرطة لوبا السمري: أن الشرطة تناشد 
على  العثور  في  باملساعدة  اجلمهور 
آتا  كريات  في  أطفال  بطعن  املشتبهة 
خالل األسبوعني األخيرين والذت بالفرار 

.وأضافت املتحدثة: أن الشرطة كانت قد توصلت بتحقيقاتها 
احلثيثة إلى بينات هوية الشابة املشتبهة، التي تشير إلى 
أنها من سكان املنطقة، إال أن الشرطة لم تتمكن بعد من إلقاء 
شبهات  للفتاة  تنسب  الشرطة  أن  وتابعت:  عليها.  القبض 
الضلوع في 3 وقائع طعن منفصلة في أحياء مختلفة، ما 
يشمل واقعتني نفذتهما خالل يوم واحد، وتخللها إصابة 3 
أوالد صغار بجراح وصفت بالطفيفة، ثم توارت املشتبهة عن 
األنظار، ولذا تناشد الشرطة كل من تتوفر لديه أي معلومات 
أو   100 رقم  املركزية  الشرطة  ببدالة  باالتصال  عالقة،  ذات 

برقم مركز الشرطة في زفولون – 048464444.
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الحملة في الفروع التالية: جراند كانيون    بيج حيفا    ايكيا كريات آتا    حوتسوت مفراتس    
شيك بوست    عوفر كريون
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åUHOŠò qÝ«d*
ألقيت قنبلة صوتّية من سيارة مسرعة نحو شاب في 
سنواته العشرين من العمر في شارع «هجيبورمي» في 
حيفا، ّمما أّدى إلى سماع دوّي هائل في كل الّشارع، من 

دون أن يلحق أيّ ضرر باألرواح أو األمالك. 
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åUHOŠò qÝ«d*
بعث رئيس البلدّية يونا ياهف رسالة مستعجلة 
والبناء،  للّتخطيط  القطري  املجلس  رئيس  إلى 
ا بإعادة الّنظر حول القرار لتوسيع منطقة  مطالًب

معامل التكرير. 
وجاءت هذه الرسالة بعد أن استوفت إدارة املعامل 

اإلجراءات الالزمة الّتخاذ قرار توسيع منطقتها، 
التي  التحّفظات  كاّفة  االعتراضات  جلنة  ورّدت 
ضد  مختلفة  ومنّظمات  هيئات  بها  تقّدمت 

هذا التوسيع.
الرسالة  لم جتد هذه  إذا  إّنه  البلدّية  رئيس  وقال 
نفًعا فسيتوّجه إلى القضاء إليقاف هذا التوّسع.

 tO K � …œU � …«œ√ ◊u I � W � O  � q �U � W �U �≈
W ÒO �UM B �« WI DM *« w � l M B � w �

åUHOŠò qÝ«d*
في  عاًما   65 يبلغ  عامل  على  ــاّدة  ح أداة  سقطت 
له  وقّدمت  حيفا.  في  الصناعّية  املنطقة  في  مصنع 
اإلسعاف  املكان  إلى  هرعت  التي  اإلسعاف  طواقم 
في  وهو  «رمبام»  مستشفى  إلى  نقله  وّمت  الطبي، 

حالة متوّسطة اخلطورة. 

يتعرّض  الــذي  الّسادس  هو  العامل  هذا  أّن  ويذكر 
لإلصابة أثناء العمل في شهر آب املنصرم في منطقة 
توّفي  الّتكرير، وآخر  حيفا، ثالثة منهم في معامل 
للهواء واخلامس نتيجة إصابة  أثناء تركيب مكّيف 
مطرقة  سقوط  أثناء  فأصيب  السادس  ــا  أّم ــرى،  أخ

على صدره !

åUHOŠò qÝ«d*
حيفا  فــي  الضرائب  مصلحة  قامت 
بحملة تفتيش على املصالح التجارّية 
حساباتها.  إدارة  ملراقبة  املدينة،  في 
مصلحة   118 املــوّظــفــون  ــص  ــح وف
أّن  وتبّني  املــجــاالت،  مبختلف  ــة  جتــارّي
مدخوالتها  تسّجل  ــم  ل منها   11%
في  املوّظفون  وكشف  القانون.  مبوجب 
أّن  «نيشر»  في  التدليك  معاهد  أحد 
دفاتره  في  يسجل  لم  املعهد  صاحب 
مدخوالت بقيمة 5200 شيكل. وقال 
ال  أنــا  املعهد  في  كــان  ــذي  ال املوظف 
أجيد التسجيل وأنتظر وصول صاحب 

املعهد ليأتي ويسّجل.
املراقبون  كشف  حاييم»  «كريات  وفي 
من  املــدخــوالت  أّن  املقاصف  أحــد  في 
أبًدا، كما  لم تسّجل  الدخول  بطاقات 
بقيمة  أخـــرى  ــوالت  ــدخ م تسّجل  ــم  ل
صاحب  أّن  ــاء  ــاّدع ب شيكل،   1600
في  الدخول  بطاقات  يحصي  املقصف 

نهاية يوم العمل. 
مراقبو  بها  قام  التي  التحرّيات  وبعد 
الّضرائب ألحد املطاعم شوهد  مصلحة 
يسّجل  أن  دون  ــاك  ــن ه ــســتــخــدم  امل
املدخوالت في الصندوق، وخاّصة املبالغ 

الّصغيرة. 
أكشاك  ثالثة  ــي  ف ــون  ــب ــراق امل وضبط 
أّن  ــرات  ــوه ــج وامل للحلي  ــســطــات  وب
مدخوالته،  يسّجل  لم  أحدها  صاحب 
ا،  قطعّيً دفاتر  أّي  لديه  ليس  ــر  وآخ
لدى احملاسب  دفاتره  أبقى  أّنه  واّدعى 

ولم يسترجعها بعد. 

 UH O � w � W Ò�—U& W � K B � 811 h � � 
�ôu �b � q O � � � ÊËb � %11 j � {Ë
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 bOŽ  W³ÝUM0   ACE   WJ³ý  XIKÞ«
 W??�U??š  ö???L???Š  „—U????³????*« v???×???{ô«
  U??¼e??M??�«  U??�e??K??²??Ý  v??K??Ž …e???O???2Ë

ÆrOO�²�«Ë
 sL{  W{ËdF*«   U�eK²�*«  5Ð  s�
 WOJO²ÝöÐ wÝ«d	 4 ∫ÊËb& WKL(«
 39.90  ?Ð  WOłË“ WLOš ¨qJOý 99  ?Ð
 WO³Aš b??¹ l??� r??×??� Êu??½U??	 ¨q??J??O??ý
 ’U�ý« lÐ—_ WLOš ¨59.90 ?Ð ©18®
 ?�  WLOš  ¨qJOý  99.9  ???Ð  5	U³ý  l??�
 ¨qJOý 169.9 ?Ð 5	U³ý l� ’U�ý«
 199.9  ?Ð  2016  wDK�  WKÐU�  W�ËUÞ
 2015 w??D??K??� W??K??ÐU??� W???�ËU???Þ ¨q??J??O??ý
 U²ÝËdO½  Êu??½U??	  ¨qJOý  179.90?Ð
  ¨qJOý  99.90  ?Ð  …b??Š«Ë  qłdÐ  dO³	
 ?Ð   q??ł—«  …bFÐ  dO³	  U²ÝËdO½  Êu½U	
  U−²M*«  s�  U¼dOžË  ¨qJOý  129.9

ÆrOO�²�«Ë  U¼eM�UÐ W�U)«

 WLzö� W�Uš W�“— ÊuHOKOÐ W	dý XIKÞ« ¨”—«b*« v�« …œuF�« W³ÝUM0
 W�UH	 l� —uD²� ÊuHð—ULÝ qLAð w²�« ¨WKzUF�« qJ�Ë cO�ö²�«  UłUO²Šô
 —UFÝQÐ  …—uD²�  WOJKÝ  ô  W−�b�  WFÐUÞË  ‰UI½  »uÝUŠ  ¨…U??O??(«  qJ�
 q�«uA�«  U¾0 dO�uð ¨U ÎF�  U−²M*« qJ� qJOý 2999 s�Î¡«b²Ð« ∫ W¹dG�

 ÆW�“d�« ¡«dý bMŽ
 X�U�  å∫‰U??�  ÊuHOKOÐ  W	dý  w�  o¹u�²�«  ÂUŽ  d¹b�  VzU½  ¨‰U−OÝ  Êö??¹«
 »U??³??A??�«Ë œôËö????� U?? ÎB??O??B??š W???�“— ¡U??M??Ð v?? K??Ž q??L??F??�U??Ð ÊuHOKOÐ W??	d??ý
 UML� w²�«  U�u×H�« V�×� ÆWOHOB�« WKDF�« bFÐ ”—«b*« v�« s¹bzUF�«
 W�“d�«  ÆcO�ö²�«   UłUO²Š«Ë w�U¼ô«   UłUO²Šô WLzö� W�“d�«  ÊS�  ¨  UNÐ
 ÊuHð—UL��«  …eNł«  bŠ«Ë …—uD²� WOJKÝ ô WFÐUÞ ¨‰UI½  »uÝUŠ qLAð
 WO½UJ�«  w??�U??¼ô«  `M1  Íc??�«  ¨GINI S4  ‰U??H??Þô«  “UNł  UNMOÐ  ¨…—u??D??²??*«
 w²�«   UIO³D²�«  b¹b%Ë  rN�UHÞ√  UNOKŽ  nAJM¹  w²�«  5�UC*«  W³�«d�
 ‰u�¹  ÌdG�  dF�Ð  W??�“d??�«  ÷dF½  s×½  Æ  “UN'«  WýUý  vKŽ  ÷dFÔ²Ý
 œdHM� qJAÐ Z²M� q	 ¡«dý l� W½—UI� q�«uA�«  U¾0 dO�u²�«  özUF�«

 Æå U−²M*« qJÐ l²L²�« WKzUF�« qJ� sJ1 w�U²�UÐË
øW�“d�« vKŽ ‰uB(« sJ1 s¹«

 s�  Ë«  ÊuHOKOÐ  WJ³ý  XO½«uŠ  w�  WK�UJ�«  W�“d�«  vKŽ  ‰uB(«  sJ1
ÆwwwÆpelephoneÆcoÆil Ê«uMF�« vKŽ W	dA�« l�u� ‰öš

bOFK� W�Uš  öLŠ
 Honigman ¡U¹“«  WJ³ý w�

  öLŠ sŽ Honigman ¡U¹“ô« WJ³ý XMKŽ«
 „—U³*«  v×{ô«  bOŽ  W³ÝUM0  …eO2Ë  W�Uš
 W�U	 w??�  …d??A??²??M??*«  W??J??³??A??�«  ŸËd???�  lOLł w??�

Æœö³�« ¡U×½«
 —UÞ« w� Honigman kids WJ³ý ÷dFð –«
 5ðU�� ¨49.90  ???Ð  œôËö???�   «“u??K??Ð   ö??L??(«
 —UFÝUÐ fÐö*« s� U¼dOžË ¨89.90 ?Ð  UM³K�

ÆW�Uš
 WJ³ý  sJOKŽ  ÷dF²�  UÐU³B�«Ë   «bO��«  U�«
 l�  bOF�«  w??�  o�Q²�«Ë  œb−²�«  Honigman
  WJ³A�«  v??�«  X??K??�Ë  w??²??�«  …b??¹b??'«  WKOJA²�«
 w??²??�«Ë  ÆlOL−K�  W??³??ÝU??M??�Ë  W??�U??š  —U??F??ÝU??ÐË
 ¨e¹ö³�«  5ðU�H�«  s??�  …dO³	  WŽuL−�  qLAð

ÆU¼dOžË 5KÞUM³�«

W�Uš  öLŠ w� ACE
 v×{ô« bOF� 

Ìd????G????� d????F????�????Ð å”—«b??????????????????*« v????????? �« …œu????????F????????�« ò W??????�U??????š W????????????�“— ∫÷d???????F???????ð Êu????H????O????K????O????Ð
q??J??O??ý  2999  ???????Ð   j?????I?????�  W???O???J???K???Ý  ô  W????−????�b????�  W????F????ÐU????Þ  ´  ‰U?????I?????½  »u??????ÝU??????Š  ´  …U??????O??????(«  Èb????????�  W????�U????H????	  l??????�  —u????D????²????�  Gini S4  Êu?????H?????ð—U?????L?????Ý
q??J??O??ý  3399  ???????Ð   j?????I?????�  W???O???J???K???Ý  ô  W????−????�b????�  W????F????ÐU????Þ  ´  ‰U?????I?????½  »u??????ÝU??????Š  ´  …U??????O??????(«  Èb???????�  W????�U????H????	  l??????�  —u????D????²????�  Gini W5  Êu????H????ð—U????L????Ý

u³¹œuðË« WJ³ý w� W¹dG� W�Uš WKLŠ
W??¹b??¼ …b???¹b???ł ”u??²??	U??	 s??¹Ëd??²??O??Ý …—U???O???Ý v??K??Ž V??×??Ý w???� „—U???A???½Ë …—U??O??�??K??� W??¹—U??D??Ð Íd??²??A??½

 qOz«dÝ«  w�  Wze−²�UÐ  lO³K�  …bOŠu�«  ¨u³¹œuðË«  WJ³ý
  Ułu²MLK�  «d??²??J??�«  UNJK9  w??²??�«  ¨ U??³??	d??*«  hB�ð  w??�
 qJAÐ  W¹dG�  WKLŠ  ÂU??¹ô«  Ác??¼  w�  ÷dFð  ¨WO	öN²Ýô«
 w� ÆW??J??³??A??�« X??O??½«u??Š w???�  U??¹—U??D??³??�« Íd??²??A??* ’U???š
  U	—U*«  5Ð  s�  W³	dLK�  W¹—UDÐ  Íd²A½  ¨WKL(«  —U??Þ«
 StartUp¨»UMý  ¨U??ð—U??�®  WJ³A�«  ŸËd??�  w??�  W??{Ëd??F??*«
 …—UL²Ýô«  vKŽ  qO�UH²�«  W¾³F²Ð  ÂuI½  ¨©Energizer
 “uH�« w� „—UA½Ë ¨V×��« ‚ËbM� w� UNFC½ ¨W�U)«

Æ…b¹bł ”u²	U	 s¹Ëd²OÝ …—UO�Ð
∫…ezU−	 W�bI*« …—UO��«

 ¨W¹Ëb¹  ”Ëdð  W³KŽ  ¨d²�  1.2  ”u²	U	  s¹Ëd²OÝ  …—UOÝ
ÆC4 Cactus Fun ¨ÊUBŠ …u� 82

 ”u²	U	  s¹ËdO²O��  Ê«  —d??I??ð   U??�d??D??�«   «—U??³??²??š«  w??�
 V½Uł  vKŽ  WOz«u¼   U×D��  Z�bÐ  ÂUN�ö�  dO¦�  rOLBð
 eOL²ð …—UO��« Æ‘Ëb)«Ë  UÐU�ô« s� UN²¹UL( …—UO��«
 “U²9Ë  ©d²K�  rK	  13.5®  œu??�u??K??�  ÍœU??B??²??�«  „öN²ÝUÐ

    ÆWFÝ«Ë WOKš«œ WŠU�0
Æ18 qOł s� ¡«b²Ð« WŠU²� V×��« w� W	—UA*«

 ŸËd�  lOLł  w�  31.10.16  ≠  21.8.16  ∫‰uFH*«  ÊU¹dÝ
 Æœö³�« ¡U×½« w� u³¹œuðË« WJ³ý

Æ15.11.16 a¹—Uð w� ÂUI¹ V×��«

“UHOŠ” qÝ«d*
في ظّل التحضيرات الفتتاح العام الدراسي اجلديد، 
قام وفد جبهوي من كتلة املعلمني في نقابة املعلمني 
توما  الكنيست: د. يوسف جبارين وعايدة  وعضوي 
ّية ملكاتب لواء الشمال بوزارة  - سليمان بجولة ميدان
العام  لفتح  االستعدادات  ملتابعة  والتعليم  التربية 
الدراسي. وقد ضّم وفد املعلمني كّل من: موفق خاليلة، 
كامل برغوثي، ميسر دحلة، جميل منصور، اعتدال 

زعبي ونبيل نخلة.
qLF�« sŽ qÞUŽ wÐdŽ rÒKF� 11000 s� d¦	√ ™

وطرح املعّلمون واملعلمات الذين تواجدوا مبكاتب وزارة 
املعارف بلواء الشمال أمام الوفد اجلبهوي الصعوبات 
التي يواجهونها حتى يتم توظيفهم باملدارس، خاصًة 
وأنّ املعطيات تشير إلى أن هناك أكثر من 11000  
معلم ومعلمة عرب عاطلني عن العمل. كما طرحوا 
واالنتظار  للمعلمني  النقاط  استحقاقات  قضّية 

الطويل في مكاتب اللواء إلنهاء املعامالت.
وظائف  تخصيص  قضّية  الوفد  أمــام  طرح  ّمت  كما 
في مدارس الشمال بعد افتتاح العام الدراسي، األمر 
الذي مينع من معلمي ومعلمات سّكان الشمال الذين 
يعلمون بالنقب من التسجيل لهذه الوظائف والعودة 

إلى منطقة الشمال.
Êu×LÝ U½—Ë« ¡«uK�« …d¹b� l� W�Kł ™

وبعد االلتقاء باملعلمني واملعلمات التقى الوفد مبديرة 
ومفتش  سمحون،  أورنا  املعارف،  بوزارة  الشمال  لواء 
الوفد  ــرح  ط حيث  ـــدران،  ب أحمد  العربي  املجتمع 
أمامهما القضايا الشائكة التي يعاني منها املعّلمون 
واملعلمات العرب واملعاناة التي يواجهونها حتى يتم 

توظيفهم بسلك التعليم.
جهاز  تواجه  حتّديات  هناك  أن  على  الوفد  أكد  كما 
التعليم العربي، أبرزها: شّح املوارد وامليزانيات، عدم 
الوزارة،  قبل  املخططة من  التعليمية  البرامج  تنفيذ 
التي  التفاضلي  التمويل  خطة  بتطبيق  املماطلة 
ساعة  ألف  خمسني  من  أكثر  العربي  للمدارس  متنح 
تعليمّية إضافّية بتكلفة حوالي نصف مليار شيكل 

خلمس سنوات.
wÐdF�« rOKF²K� W ÒO�uLý WD�Ð W³�UD*« ™

كما طرح الوفد أمام مديرة لواء الشمال بوزارة املعارف 
أهمّية العمل على تشكيل مجلس استشاري تربوي 
قانون  أنظمة  أقرّته  ــذي  وال العربي  الّتعليم  جلهاز 
التعليم الرسمي من العام 1996. كما طالب الوفد 
ّية، تهدف إلى سد الفجوات بني  تبّني رؤية تربوّية شمول
جهازي التعليم العربي واليهودي، هذا وطالب أعضاء 
الوفد بتنفيذ اخلطط فورًا التي تتعّلق بجهاز التعليم 
وتقليص  ــدارس  م لبناء  ميزانّيات  وتوفير  العربي 
عدد الطالب بالغرف التدريسّية، األمر الذي سيتيح 
آلالف املعلمني واملعلمات العمل في سلك التعليم.

املعارف  جلنة  عضو  جبارين،  يوسف  الّنائب  ــال  وق
ومعّلمينا  طّالبنا  ”نهّنىء  اجلولة:  خالل  البرملانّية، 
بافتتاح العام الدراسي، آملني أن يكون العام اجلديد 
ملستقبل  ـــاس  األس ــم  ه فالطالب  ــرًا،  ــم ومــث ناجًحا 
هذه  ”تأتي  جبارين  وأضــاف  ولتقّدمه“.  مجتمعنا 
املعّلمني، وبعد  توّجهات عديدة من قبل  بعد  الزيارة 
طرحنا للعديد من القضايا املركزّية التي تتعّلق بجهاز 
ّية ووزارة  التعليم العربي من خالل جلنة املعارف البرملان
املعارف، وسنعمل جاهدين ملتابعة هذه القضايا حتى 

نزع املساواة الّتامة لطالبنا ومعّلمينا“.
وأّكدت الّنائب عايدة توما - سليمان على أّن هناك 
على  مؤّكدة  املعارف،  وزارة  في  تعيينات  مشكلة 
قضّية  في  وضــوح  عدم  من  يشتكون  ”املعلمني  أّن 
مضيفة  العالية“،  البطالة  نسب  ومن  التعيينات، 
أّن ”محاربة تأهيل املزيد من املعلمني ليس احلل وإّمنا 
التعليم  وساعات  الصفوف  في  النقص  مشكلة  حل 
واالكتظاظ في املدارس في املجتمع العربي هو احلل. 
ولهذه القضّية وجه نسائي واضح، كون الغالبية ّممن 

يعانون البطالة هّن من املعلمات“.
وقال موّفق خاليلة، رئيس الكتلة العامة للجبهة في 
نقابة املعلمني: ”كان من املهم القيام بهذه اجلولة وذلك 
بعد التوّجهات الكثيرة من ِقَبل املعلمني، وقد حتّدثنا 

خالل اجلولة مع عشرات املعّلمني وقمنا بالتعرّف على 
نقلنا هذه  التي يواجهونها عن قرب، حيث  املشاكل 
اجللسة  خالل  وذلك  الشمال  لواء  مديرة  إلى  املشاكل 
التي عقدت معها ومع مفّتش املجتمع العربي أحمد 

بدران مباشرًة بعد اجلولة“.
وأضاف خاليلة ”أشكر عضوَي الكنيست د. يوسف 
متابعتهما  على  سليمان   - توما  وعايدة  جبارين 
لعمل كتلة املعلمني، وطرح قضايا املعلمني واملعلمات، 

وعلى نشاطهما املتفاني خلدمة شعبنا“.
ألف   430 ـ  ال يعادل  العرب  الطالب  عدد  أّن  ُيذكر 
ّي  إجمال مــن   25% ــاء  زه يشّكلون  حيث  طــالــب، 

الطالب في جهاز التربية والّتعليم في البالد.

¡«u K �« …d �b 0Ë 5 L K F *U � w I � K �Ë ‰U L A�« ¡«u K � ·—U F *« …—«“Ë V �U J * WO �«b O � W�u 	 � Âu I � Íu N 
 � b �Ë



عيد أضحى مبارك

شريكك للطبخ الصحي صـَحـة وبـيـئـة

بدون
أسيد

بيفلورو
قابلأوكتانيك

للتكرير طالء آمن وغير الصق

بدون
رصاص

بدون
إبتكاركادميوم

النقطة الحمراء
طالء

تيتانيوم پرو
مالئم

لموقد كهرومغناطيسي

7 طبقات داخلية
لشوي متوازن وصحي

كل مقالة لتيفال مبنية من- 7 طبقات
داخلية، تمنح توزيع> حراري> متساوي>

ومثالي>، لتضمن شوي وقلي متقنان.

النقطة الحمراء
لطهي مثالي مرة بعد مرة

Thermo-Spot إبتكار حصري لتيفال 
وهو مؤشر يظهر حين تصل المقالة 

لدرجة الحرارة المثالية للطهي وتضمن 
استعماًال دقيق> ومهني> للحصول على 

وجبات تضاهي أمهر الطهاة. 
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åUHOŠò qÝ«d*
ستدخل حّيز الّتنفيذ، اعتبارًا من يوم األربعاء القادم 
ّية في  7/9/2016، الزّيادة املقرّرة على الغرامة املال
مدينة حيفا، املفروضة على مالكي الكالب لتركهم 
العاّمة، من دون  براز ومخّلفات كالبهم في األماكن 
إلى  لتصل  األمكنة،  وتنظيف  بجمعها  االهتمام 

730 شيكًال.
املساعد،  البلدّي  القانون  ضمن  الزّيادة  هذه  وتأتي 
جلنة  الّداخلّية،  ــر  وزي القضاء،  ــر  وزي من  وبتصديق 
تهدف  حيث  البرملانّية،  والقضاء  والقانون  الّدستور 
إلى تعزيز مكافحة هذه الّظاهرة التي متّس برفاهية 

ونوعّية حياة سّكان املدينة.
 191 الّسنة  بداية  منذ  البلدّية  مفّتشو  حــرّر  وقد 
نفسه  الوقت  بقيمة 475 شيكًال.. وفي  مخالفة  
تعمل البلدّية على احلد من انتشار الكالب الّضاّلة. 
في  منها   189 على  العثور  ّمت  العام  بداية  فمنذ 
إلى  ونقلها  إخالَءها  ّمت  وقد  املدينة؛  أحياء  مختلف 
ــرّاء  ج يقع  قد  خلطر  الكالب البلدّي، منًعا  ــأوى  م
تسّببه  قد  إزعاج   من  وللحّد  املــارّة،  على  هجومها 

للّسّكان.
©ÍbK³�« ÍdDO³�« r�I�« d¹uBð®

“UHOŠ” qÝ«d*
أّن  جّشي  أميمة  الّدافئة“  ”الزّاوية  مرّكزة  ــادت  أف
بروح  يّتسم  وممّيزًا  كبيرًا  نشاًطا  تشهد  ”الزّاوية“ 
العطاء وبالتجّدد املستمر. حيث استضافت ”الزّاوية 
الّدافئة“ منذ مطلع العام اجلاري عشرات احملاضرات 
صّحة  تعزيز   يخّص  فيما  ــة  ــّي ــرائ واإلث الّتوعوّية 
إلى  األعضاء  إحدى  بــادرت  كما  املسّنات.  وسالمة 
مشروع جديد حتت ُعنوان ”أكلة سّتي“، وذلك ضمن 
طبخة  عضو  كّل  تختار  إذ  املُثرية.  الزّاوية  برامج 
املجّدرة،  مثل:  املركز،  في  حتضيرها  يتّم  أسبوعّية 
املأكوالت  من  وغيرها  يئة،  الّن الكّبة  الشلباطو، 
العالقات  تعزيز  في  ساهم  ما  والّتراثّية،  الّشعبّية 

واحلفاظ على الّتقاليد على حد سواء. 
وإلى جانب تعزيز الّتراث، اختتمت، مؤّخرًا، سلسلة 
توطيد  لهدف  واألحفاد  ات  اجلــدّ بني  جمعت  لقاءات 

العالقات بني األجيال املختلفة.

وأضافت جّشي: من األمور التي حدثت، مؤّخرًا، في 
«الزّاوية الّدافئة» تلبيًة لطلب فتاة من احلّي حتضير 
«اخلبز األصفر» وتوزيعه على سّيدات احلّي، لذكرى 
«الــزّاويــة  أعضاء  من  عضوًا  كانت  اّلتي  والدتها، 
وقمَن  باألمر  «الزّاوية»  أعضاء  رّحبت  إذ  الدافئة»، 

على الفور بإعداد ما طلب منهّن برحابة صدر.
حّي  في  الدافئة“  ”الزّاوية  أّن  ــى  إل اإلشـــارة  جتــدر 
احلليصة، تعمل ضمن إطار اخلدمات البلدّية للرّفاه 
االجتماعّي، وتعتبر أحد املشاريع الناجحة. وتتأّلف 
وما   60 سن  من  مسّنة  سّيدة   25 من  املجموعة 
وخميس،  أحد  كّل  ا،  أسبوعّيً مرّتني  يلتقَني  فوق، 
عّدة،  بفعالّيات  ويشاركن  الّظهيرة  ساعات  خالل 
منها: أشغال يدوّية، محاضرات صحّية وتثقيفّية، 
محاضرات توعوّية وتثقيفّية للمسّنات في مجاالت 
ّية  نسائ لنواٍد  ــارة  زي أسبوعّية،  رياضة  مختلفة، 

وغيرها، خارج وداخل مدينة حيفا.

åUHOŠò qÝ«d*
باشتراك  الريادّية  ــرأة  امل مشروع  ا ،  قريبً ينطلق، 
االقتصادي  والتطوير  االجتماعي  الرفاه  مكتب 
ــق جمعّية  ــري ــي حــيــفــا، حــيــث يــشــّغــل عــن ط ف
اجتماعّي  مشروع  ــو  وه (בעצמי)  «بَعتسمي» 
على مستوى قطرّي ينّفذ في حيفا، بالّتعاون مع  
(التابع  התעסוקה  מרכז  البلدي  الّتوظيف  مركز 
لبلدّية حيفا)، وذلك لهدف زيادة الوعي اجلماهيري 
ألهمّية انخراط املرأة واستيعابها في سوق العمل، 
وترافق الّنساء مجموعة من املختّصني في مجاالت 
لهّن  يتسّنى  حّتى  وغيرها،  واالقتصاد  العمل 

إيجاد العمل املناسب.
تينا  املرّكزة  وترافقه  ترّكزه  الذي  املشروع  ويشمل 
للنساء  ــة  ــردّي وف جماعّية  لــقــاءات  على  ــار،  حــّج
عمل  ــات  ورش جانب  ــى  إل للمشروع،  املناسبات 
تهدف إلى تهيئة املشتركات في املشروع وإكسابهّن 
تعليم  العمل،  لسوق  للخروج  األساسّية  املهارات 
املشتركات  حتضير  الذاتّية،  الّسيرة  كتابة  أسس 
احتياجات  حسب  مهنّية  دورات  عمل،  ملقابالت 
املشتركات في املشروع كاحلاسوب والّلغة العبرّية، 
املشتركات،  لدى  الذاتّية  القدرات  لتعزيز  ورشــة 

وغيرها.
الّلواتي  لألمهات  أعــّد  املشروع  أن  بالّذكر  جدير 

عدد  عاًما،  و45   22 بني  ما  أعمارهّن  تتراوح 
وسيستمر  امـــرأة  ثالثني  ــى  إل يصل  املــشــاركــات 
املشروع ما يقارب ثالث سنوات.. والهدف منه هو 
سوق  في  للنجاح  الّالزمة  ــاألدوات  ب الّنساء  تزويد 
القدرات  الدافعّية، وتطوير  العمل من خالل زيادة 
عن  فضًال  املطلوبة،  املهارات  الكتساب  املهنّية 

توفير اإلرشاد والّتوجيه (الفردي واجلماعي).
تشّغل  (بَعتسمي)  منّظمة  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
في  مختلفة  منطقة   90 في  البرامج  من  العديد 
ــاط  األوس مختلف  مــع  اجلمعّية  وتعمل  ــالد،  ــب ال
تأهيلهم  بهدف  العمرّية،  والشرائح  ــاف  ــي واألط
وتزويدهم بأدوات العمل الّالزمة لالنخراط في سوق 

العمل.
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خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

شفاعمرو المنطقة الصناعية هاتف: 046817144 פרהוד סנטר

زيت لوكس 

مطري غسيل مركز سيف جلي نيكول
زوهر داليا ١ لتر

490

عرجليوت اوسم

490

ميونيز تلما ٥٠٠ غرام

490

اكس ادم

490

٣ فراش سنان جولجيت

490

محارم رطبة هاجيس٣ رزم معالق- شوك مكنسة+ عصايمماسح نيكول

بسكوت اوريو ١٧٦ غرام٣ محارم رطبة

490

490490

برينجيلز ٦٧ غرام

490

490

490

ماء نار ١ لتر

490

2 بـ

ثالثية سائل لاليدين

490

490

مطمطمط
زز

490

490

ورق تواليت ليلي

كولون ٩ كيلوا

2890

3990

شوربة اوسم

690

سداسية كوكا كوال

2990
محدد لوحدتين 

على شروة 

محدد لوحدتين على شروة  فقط الـ ١٠٠ ش.جفقط الـ ٣٠٠ ش.ج

ورق تواليت

25 محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

زيت الشقحة االصلي ٢ لتر

2  بـ
50

3 بـ

تايد ٥ كيلوا  عصير بريجات/ تبوزينا

1790
محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

 4
2990بـ

بيتيبر اوسم سيميالك ٩٠٠ غرام

7490
محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

1490

شوكوالتة شاحر ٠٫٥ كيلوا ماتيرنا اكسترا كير
٧٠٠ غرام

4990
محدد لوحدتين 

على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

جروس سكر مان

2990

890

XL بفلة عيليت

1790

2 بـ

محدد لوحدتين على شروة  فقط الـ ١٠٠ ش.ج

حفاضات هاجيس

6990
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حنان أبو الزلف من دالية الكرمل، كاتبة أدب أطفال، 
االبتدائية  دراستها  تلقت  وحكواتية.  مسرح،  كاتبة 
والثانوية في الدالية، حتمل اللقب األول في التاريخ 
والفلسفة من جامعة حيفا، وبعد تخرجها من اجلامعة 
فاهتمت  العربية،  للغة  عندها  شديدا  ميال  الحظت 
واحلكايات،  القصص  تكتب  وأخــذت  األطفال  بأدب 
ومنها انتقلت إلى رواية القصص والبحث عن القصص 
مع  مبفردها  تعيش  اجلمهور.  أمام  لسردها  الشعبية 

أوالدها رغد، شادي وراوي.
ø‰UHÞ_« »œ√ ‰U−�  d²š« «–U* •

• الحظت أن األعمال األدبية املختصة باألطفال متوفرة 
بكثرة، بل بإسهال مفرط في املجتمع العربي. وحاولت 
وضع أربعة مؤلفات بناء على أسئلة أوالدي. وعندما 
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع «اآلخر وأنا» 
كتبت أول عمل مسرحي لي وكان بعنوان «أنا وهو»، 
في  يعرضه  شفاعمرو  في  «كفرون»  مسرح  يزال  وال 
املدارس إلى اليوم. وحازت املسرحية على جائزة النص 

اإلبداعي من وزارة التربية والتعليم. وتبّني لي حينها 
أني أعشق املسرح.

øWOŠd�*« ÷ËdF�« w� p²Ðd& w¼ U� •
• كانت لي ثالث جتارب مسرحية، أهمها العرض الوحيد 
مكتوب»  «كله  بعنوان  وحيدة  كممثلة  أقدمه  الذي 
ويتحدث عن العنف ضد النساء. والثاني بعنوان «أنا 
وهو» والثالث عمل مشترك مع مجموعة من طالب 
املدارس قدمته حول موضوع البيئة واحملافظة عليها. 

øWOð«uJ(« r�UŽ XKšœ nO�Ë •
• بعد طالقي رأيت من الضروري البدء بطريق جديدة 
للعمل وحتصيل لقمة العيش، ولم يكن عملي السابق 
األطفال  روضات  في  احلكايات  بسرد  فبدأت  كافيا، 
والصفوف الدنيا، من دون أن أتلقى التدريب املسرحي 
لذلك، وللصدفة التقيت بإحدى املخرجات اليهوديات 
التي أرشدتني لتعلم املوضوع في رمات غان، ودخلت 
العربية  القصص  أروي  أخذت  دورة حكواتية، وهكذا 
األدب  عن  احلكايات  ترجمت  ما  وغالبا  والعبرية. 
الروايات  من  كنزا  اإلجنليزي وأرويها. وهكذا وجدت 

واحلكايات الطريفة والعاملية.
øWOMH�« ÷ËdF�« X�b	 s¹√ •

• اشتركت في مهرجانات متنوعة للحكواتية، ومهرجان 
التسوق في الطيبة وعروض في املدارس، ومن املتوقع 
قريبا.  األردن  في  للحكواتية  مهرجان  في  أشارك  أن 
وفي مطلع تشرين األول القادم سأسافر إلى الواليات 
اإلجنليزية  باللغتني  عــروض  سلسلة  لتقدمي  املتحدة 

والعربية ألبناء اجلاليات العربية هناك. 
øUNM¹—U²
ð w²�« lO{«u*« w¼ U� •

• عادة أختار القصص الشعبية، والكتب التي تروي 
األدب الشعبي مثل كتب األخوين جيروم، وهذه القصص 
تخاطب الفئات الشبابية أكثر، وهناك مؤلفات للعاِلم 
جميلة  مؤلفات  وضع  الــذي  بوكيه  خورخيه  النفسي 
«املميزون» وغيرها. واستفيد  و  أنت»  «من  بعنوان 
الذي  عــواد  جريس  لألستاذ  «الــصــدى»  كتاب  من 
إلى  إضافة  هذا  القصص واألمثال.  من  العديد  يضم 

حكايات جدتي التي ربينا عليها.
 U�  ¨pO�≈  lL²�¹ Íc�«  —uNL'« s¹b& nO� •

øp� t�u³	 Èb�
• احلقيقة أني وجدت قبوال شديدا لدى اجلمهور ألعمالي 
وعروضي الفنية، واعتقدت أني سأدخل عصر العلوم 
االنشغال  ونرى  نشاهد  كما  واإلنترنيت،  واحلاسوب 
حتى االنغماس في اإلنترنيت ودنيا احلاسوب، وفجأة 
رأيت الوضع مختلف على املسرح. ووجدت أن عروض 
احلكواتية هي احللقة األكثر إصغاء لدى اجلمهور، ولذا 
أطلب من اجلمهور وضع الهواتف جانبا والتخلي عنها 
ولو لوقت قصير، كي يتمكنوا من التركيز مبا أقول. 

التي  هي  املمثل واجلمهور  بني  املباشرة  العالقة  إن   •
تصنع العملية املسرحية.

السعادة واملتعة احلقيقية تكمن  بالضبط، ووجدت   •
في هذا التالقي احلتمي، وأجد اجلمهور املتتبع ينظر 
أو  أن يسمع،  مما يحب  املزيد واملزيد  ينتظر  إلي وهو 
أفاجئه مبا يسمع، ويبلغ ذروة متعته مع القصة التي 
اجلمهور  بيني وبني  جًدا  جميل  فالتفاعل  له.  أرويها 
مينحني  اإلصغاء واالنتباه واملتابعة، وهذا  طريق  عن 

دفًعا إلى األمام ومزيًدا من العطاء. 
 s¹b&  nO�  ¨q�dJ�«  WO�«œ  s�  ¨…√d�U�  X½√  •

øp� lL²−*« ‰u³	
املجتمع  ذلــك  يعد  لم  الكرمل  دالية  في  املجتمع   •
املتحفظ واملعارض واملنغلق الذي كان قبل قرون، بل 
كبيرة  لدرجة  ومتطور  منفتح  مجتمع  فهو  بالعكس 
الشاعرات  الكرمل  دالية  في  جتد  أن  وميكنك  جــدا، 
واألديبات والفنانات وسائر املجاالت التي ميكن للمرأة 
أن تطرقها أسوة بالرجل. وهكذا وجدت قبوال وترحيبا 
من أهل بلدي ومن املجتمع عامة ألني ال أخرج عن 
قواعد اللياقة واألدب واألخالق. وهذا إلى جانب كوني 
امرأة مكافحة ومناضلة من أجل حقوق النساء، ورفع 
مكانة املرأة، وحمايتها من العنف والتعنيف، وهضم 
احلقوق. ودالية الكرمل حتتضن عددا كبيرا من الفنانني 
واألدباء، وقد تكون هي البلدة التي تضم أكبر عدد 
من هؤالء املبدعني. وأصبحنا جند اجلمهور في الدالية 
متعطشا لألعمال اإلبداعية بشتى ميادينها، وهذا ما 
وجدته عندما عرضت عملي الفني أمام اجلمهور، فقد 
استقبلني أهل بلدي وتقبلوني وشجعوني على مواصلة 

طريقي باحترام متبادل.

 s??�U??�√  w??�  U??ŠU??$  d??¦??�√  p�H½  s??¹b??&  q??¼ •
ø…d�UM�« Ë√ UHOŠ q¦� Èdš√

• بديهي أن أحب الدالية مسقط رأسي حيث ترعرعت 
وكبرت، أما بالنسبة للجمهور فقد وجدته في أماكن 
أخرى مشابه جلمهور الدالية باحملبة والقبول، إن كان 
في الناصرة أو كفر كنا أو حيفا أو غيرها من األماكن. 
وهذا مبعث للفرح والسعادة ألني استطعت أن أتخطى 

حدود املكان الواحد إلى أماكن أخرى.
 Ÿu{u*«  dOž  p�UL²¼«Ë  p�UÐ  qGA¹  «–U??�  •

ø …√d*«Ë wzU�M�«
املجتمع يحتاج الهتمام وعناية  املرأة في  إن وضع   •
معني.  بلد  في  املــرأة  على  ذلك  يقتصر  كبيرين، وال 
ملاذا  املرأة، وأتساءل  بيوم  يحتفل  العالم  أن  ويؤملني 
ليوم وحيد  االحتفال  ملاذا  فقط؟  ليوم واحد  االحتفال 
على  كله  العالم  اهتمام  املــرأة  تستحق  أال  ويتيم؟ 
نزال  األم واألخت والبنت والزوجة. وال  فهي  الــدوام؟ 
جندها اليوم مهضومة احلقوق األساسية في مجتمعات 
املــرأة  من  يجعلون  ــاذا  مل مــزريــة،  ذكــوريــة، وحالتها 
أضحوكة باالحتفال بها ليوم واحد؟ هل يسخرون منها 
في االحتفال في هذا اليوم فقط وينسون أو يتجاهلون 

املرأة طيلة أيام السنة؟ 
ø»U²J�« p� wMF¹ «–U� ¨UN	uIŠË …√d*« V½Uł v�≈ •

القضايا  لطرح  أنظاري  محط  والكتابة  الكتاب   •
كمسألة املرأة، وهنا ال بد من التنويه إلى من نكتب؟ 
املؤلفات،  على  تظهر  التي  العديدة  األسماء  وجند 
الكبير  كالشاعر  بــراقــة،  وأوصـــاف  المعة  بأسماء 
اإلسهال؟  ما هذا  العبقري،  النابغة والكاتب  واملؤلف 
فمن منحهم هذه الصفات واأللقاب؟ نرى هذا الشويعر 
صاحب قصيدة واحدة ومفككة وال أحد يفهمها، يطلق 
باألخطاء  مليئة  صفحات،  بضع  عن  عبارة  ديوانا 
اللغوية والنحوية. وهو لم يكد يقرأ قصيدة أو يكتب 
السلوك  هــذا  فلماذا  حياته.  فــي  واحــد  شعر  بيت 
هو  واملجتمع  القارئ  والغرور؟  والتباهي  املتعجرف 
الذي يقّيم األعمال األدبية والفنية، وليس الكاتب أو 
الفنان نفسه. فالقارئ واملتفرج هو املتلقي األول للعمل 

اإلبداعي، وهو صاحب الرأي بهذا العمل أو 
ذاك، وهو مبثابة الناقد الذي تنعكس عليه 

 ∫n�e�« uÐ√ ÊUMŠ W½UMH�«

 Íc�« u� lL��*«
 WO�œ_« ‰UL�_« r ÒOI�

WOMH�«Ë
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العملية اإلبداعية.
 WÐU²J�«  ‰U−�  w??�  tMOEŠöð  U??�  «c??¼Ë  •

ø‰UHÞú�
• الوضع في أدب األطفال حدث عنه وال حرج، فالساحة 
األدبية تعج بالكتب املختلطة بني الغث والسمني، بني ما 
يالئم األطفال فعال وبني ما يؤذي حياتهم ونفوسهم، ويعود 
عليهم بالضرر ال بالنفع، وكأننا أمام ظاهرة التسّيب في 
عالم األطفال، هذا الذي يجب أن يكون أكثر متعة وإتقانا 
وحساسية من غيره من املؤلفات. هذه احلالة رهيبة جدا، 
ال  فقط،  للتجارة  وضعت  لألطفال  مؤلفات  نشهد  ألننا 
لهدف تربوي وال تعليمي وال علمي. ولألسف جند هؤالء 
ال  وشهادات  لها  مبرر  ال  جوائز  على  يحصلون  املؤلفني 

قيمة لها.
Æ5Žb³*«Ë 5H�R*« W�U� 5KLAð ô p½√ bI²Ž√ •

• بالتأكيد ال، ولكن هذا الوضع يشمل شريحة كبيرة منهم، 
نستمتع  الذي  اجلديني واجليدين  املؤلفني  من  عددا  وجند 
واملشاهير،  الشهرة  ساحة  عن  غائبون  وهؤالء  مبؤلفاتهم، 
لهم  نقرأ  أن  يستحقون وبجدارة  إنهم  أمثالهم  ونقول عن 
ونطالع أعمالهم، وهم ال يكتبون للشهرة، ألنه ليس كل 

شهير هو مهم أو أعماله ذات قيمة أدبية رفيعة. 
øU�Uš  UÐU�Š  t�  5³�%Ë  U¾Oý  5A	ð  q¼  •

• أكثر ما يخيفني ويقلقني أن أنظر إلى طفل يبكي وال 
إن  يهم  دموعه. ال  يكفكف  أو  يواسيه  أو  يحتضنه  أحد 
كان هذا الطفل ابني أو سواه، ألني أرى في كل األطفال 
أوالدي. وصدق الشاعر توفيق زياد بقوله «وأعطي نصف 

عمري للذي يجعل طفال باكيا يضحك». 
 U¹UCI�«Ë  lO{«u*«  ÷dŽ  pMJ1  Èb�  Í√  v�≈  •

øÕd�*« vKŽ W¾¹d'«
• كلما أحتدث عن حكايتي الشخصية أتطرق إلى قضايا 
جريئة وساخنة على املسرح. وكلما تطرقت إلى قضايا العنف 
ضد النساء ال أخجل من ذكر أشنع األوصاف وأورد أقبح 

ونساءهم  عموما  النساء  يعنفون  الذين  بالرجال  األلقاب 
خصوصا، والذين يكيلون اإلهانات للمرأة ومحاولة حتقيرها 
ومعاملتها كاحليوان في البيت أو خارجه. كل هذا أطرحه 
أمام اجلمهور بكل صراحة ووضوح وجرأة. وأجد اجلمهور 
يبكي معي أو يضحك معي. وفي حاالت كثيرة يستغرب 

اجلمهور ما أورده أمامه عن معاملة الرجل للمرأة.
 Ë√  ¡U�M�«  ÊËb??Ð  ‰UłdK�  UFL²−�  5KO	²ð  q¼  •

øfJF�UÐ
الرجل في  أنفي دور  أنكر وال  فأنا ال  هذا مستحيل،   •
املجتمع، وال أهاجم الرجل، بل أدافع عن املرأة وحقوقها، 
وليعلم الرجل أن امرأته توازيه وبحاجة لقدر من املساواة 
أنها  على  املرأة  إلى  الرجل  ينظر  ال  ملاذا  معاملتها.  في 
إليها  ينظر  ملاذا  والكمال؟  والتمام  بالتساوي  له  شريك 
إلى زعيمات  أنظر  التحقيرية؟  الدونية، واملعاملة  النظرة 
الكاتبات  إلى  انظر  بلدانهن،  قيادة  في  العالم ودورهــن 
نقتدي  ال  فلماذا  والعاملات،  املفكرات  إلى  واملبدعات، 
مبقامها  يليق  مبا  ويعاملها  املــرأة  يحترم  ــذي  ال بالعالم 

ومكانتها الصحيحة؟
 s�  U¾Oý  œ—u??½  Ê√  sJ1  q??¼  ¨UMzUI�  ÂU²š  w??�  •

ø—uNL'« ÂU�√ tMO{dFð Íc�« hM�«
• بكل سرور، فأنا أقول في «كله مكتوب» أمام اجلمهور: 
(كله مكتوب، كل املكتوب عاجلبني بدها تشوفو العني، 
مصطلحات  املصطلحات ونتعلم  معنا  نكبر وتكبر  نحنا 
وأجريكي  مليح  اقعدي  عيب  «عــيــب»،  مثال  جــديــدة، 
بصوت  كبيرة، عيب تضحكي  بنت  أنت صرتي  مسّكرة، 
عالي، عيب تركضي، عيب عيب عيب، صار عمرك ثالث 
في  الكبار  بعملوا  شوب   ، أمي  سألت  سنة. وملا  تعشر 
األوضة حلالهم، قالت لي عيب، بس تكبري ببقى بشرح 

لك).
• ونحن نشكرك شكرا جزيال، لنراك في أعمال ناجحة.

• على أمل أن تنال املرأة أكثر حقوقها. أشكرك على هذا 
اللقاء.      
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 ∫ÍËU�³Ž b¹dGð l� ’Uš —«uŠ w� p¹b�« wKŽ
 qI � � � U �bM � 5D � KH � w MG� tK 	 ¡UA�≈
ÕU�H � Ë√ »U � U N 	 Êu J � Ê√ d O  s �  U �—Ëe�Ë

ÍËU�³Ž b¹dGð WO�öŽô« tð—ËUŠ
بدأ  فنية،  عائلة  من  الديك  علي  ــســوري  ال النجم 
وهو  ألبومات.  خمسة  وأصدر   1997 سنة  مسيرته 
تغنيلك“  ”غنيلي  الشهير  الشعبي  البرنامج  يقدم 

عبر فضائية اجلديد.
البيسيكليت  على  ”منركب  الديك:  النجم  ــال  وق
بدأ  هكذا  فلسطني“  على  لعندكن  رايحني  ونحنا 
احلديث في لقائنا اخلاص بعد قدومه من العراق حيث 
أحيا عدة حفالت تكللت بالنجاح، وأحيا حفلني في 

مطعم عتابا ومطعم نغم  بالرويال في عمان.
ø«Îbł …dO³� wMOD�KH�« VFAK� p²³×� ≠

- ما في حدا بحبك إال ما بكون كمان هو يحبك 
ألن محبتي للشعب الفلسطيني ليست مجاملة وما 
فيها  الفلسطينية  والقضية  للمجاملة،  مجال  في 
شعب مؤمن أن قضيته برقبتنا ليوم الدين ولن نتنازل 
عنها. ما في فرق بني السوري والفلسطيني، ونحن 
كبار  فنانني  وهناك  ســوري.  هو  الفلسطيني  نعتبر 
الفنانة شكران مرجتى  هم من أصل فلسطيني مثل 

وعبداملنعم عمايري وغيرهم، ولهم وقع خاص عندنا.
ÆUNIŠ UNODFÐ U� 5D�K� sŽ XK
 U� uý ≠

ـــوف  وأش فلسطني  ــى  عــل أروح  أن  ــم  حــل ــدي  عــن  -
الفلسطيني ياللي البس برمي وعقال وشروال وجالسني 

حتت الشجرة.
ø‰«Ëdý f³K¹ «bŠ w� bFÐ ≠

تراثنا  هو  الشروال  اليوم  حلد  بفلسطني  شفتهن  أنا 
أصالة  فيه  إنه  بتشعر  ومرتب،  حلو  جــدا،  اجلميل 
والقميص،  اجلاكيت  الشروال مع  يكون البس  عندما 
وكل واحد لون، برأيي هذا يدل على احلضارة والرقي. 
وبس يتخلى الفلسطينيني عن الشروال والزيتونة أنا 

ببطل آمن فيهم كفلسطينيني.
 WJKL*«  UNO�  —Ëe??ð  w²�«  v?? �Ë_«  …d??*«  X�O� ≠

øWOLýUN�« WO½œ—_«
وأنا  ــرة،  م آالف  خمسة  شي  زرتها  أنــا  ال،  أكيد   -

متواجد اليوم في عمان إلحياء حفلتني.
øw½œ—_« VFAK� …dO³� W³×� qL% ≠

ال  الشمس  سوريا.  تقولني  عمان  تقولني  عندما   -
أهلنا،  نعتبرهم  وقياداتها.  وشعبها  عمان  حتجب 
وليسوا أغراب وهم ملزمون  بنا. بالعربي الزم يحبونا.

øp½uOF� qLŽ dš¬ ≠
- كتار تغزّلوا باملرأة، ولكن أجمل غزل كان في أغنيه 

لعيونك.

 s� ÊU� UOM� „—UA²½« t½≈ pKIMOÐ U* qŽe²Ð U� ≠
ø‘uKŽ WOMž√ ‰öš

- ال أبًدا وكمان احلاصودة.
 X½√  ÂuO�«  U�√  ¨ U�u³�√  W�Lš  „bO—  w�  ≠

øqGMO��« WOMž√ l³²ð
- السينغل اليوم هي الطريقة األفضل واألغنية تأخذ 

حقها.
 w� dO³� ÕU$ oIŠ pKOMGð wKOMž Z�U½dÐ ≠

ø «œUI²½ô« rž— ÊUM³�
اجلديد،  عبر  تلفزيوني  كبرنامج  األول  هو  طبعا   -
وكل برنامج يتعرض لالنتقاد وخاصة إذا جنح النجاح 

الكبير، وهو مستمر على تلفزيون اجلديد.
 “̈UO²�UÐ  WOM�  WKzUŽ  w¼  p¹b�«  wKŽ  tKzUŽ  ≠
 5�Š U�√  ÆbL×�Ë —ULŽ s�ŠË 5�ŠË wKŽ
 wKŽ  o³Ý  t½«  dJM²Ð  ¨…—«bB�«  w�  ÂuO�«  uN�

øp¹b�«
- أبدا، بل العكس، أنا من حضن حسني، وكان يبلغ 
شجعته  خجوال،  صبيا  وكــان  سنة،   12 العمر  من 
بأي عمل  يقوم  فهو ال  اللحظة،  هذه  ودعمته حتى 
انتقاء  في  حتى  استشارتي،  دون  شيء  أي  أو  فني 
واألخير حلسني.  األول  املرجع  أنا  وكلمًة  حلًنا  األغنية 
إنه لفخر لي أن أخي حسني استطاع الوصول إلى ما 
وصل إليه من جناح. أعتبر جناحه هو جناحي وفرحي.
 5D�K� s??�   ô«u??A??�U??Ð   U??�ö??Ý w½uKLŠ ≠

U¹—u�� ÊULF�
- وأنا بحملك سالم مليان محبة وشوق لهذا الشعب 

احلبيب.
وهكذا وّدعني في نهاية اللقاء: سعدت بلقائك تغريد، 
أن أحترمك  أنت شرفتينا من فلسطني، واجب علي 

وأجّلك وأجل بلدك العظيم. 
 t²³×�Ë  tHDK�  Y??¹b??(«  W??¹U??N??½  w??�  t??ðd??J??ý

ÆWO�UF�« t
öš√Ë
نغم  مطعم  في  أقيم  الــذي  احلفل  انتظار  في  وكنا 
الذي  الكبير  اجلمهور  استقبل  حيث  الرويال  بفندق 
أتى خصيصا للمشاركة في حفل علي الديك، وكان 

من كل أنحاء الوطن العربي.
فأطرب  الصباح،  ساعات  حتى  الديك  علي  غنى 
الكبير،  جمهوره  معه  وتفاعل  وأسعدهم،  احلاضرين 
واألغاني  املوسيقية  الفرقة  أنغام  على  وغنى  فرقص 

الشعبية الرائعة.
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ملناسبة ابتداء الّسنة الدراسية اجلديدة 17/2016 
املاسونية»   – ــرار  األح مؤّسسة «البّناؤون  قامت 
مدرسّية  حقائب  وتوفير  لشراء  قطرّية  بحملة 
الدخل  ذوي  أبناء  من  االبتدائية  الصفوف  لطالب 

احملدود.
على  ــت  وزّع حقيبة   1000 ــاء  زه ــراء  ش ّمت  لقد 
حيفا  مدينة  نصيب  وكان  البالد،  أنحاء  جميع 
منها حوالي 150 حقيبة، وزّع القسم األكبر منها 

على طالب عرب في ثالث مدارس.
وهدفت احلملة، إلى: 

أوًّال، رسم البسمة على وجوه األطفال في أهم يوم 
في رحلتهم الدراسّية وتوفير حقيبة جديدة كما 

يليق بهم. 
ًيا، زيادة الوعي في التكافل االجتماعي.  ثان

ثالًثا، مساعدة ومعاضدة أهل اخلير الذين يعملون 
لغيرهم قبل أنفسهم. 

رابًعا، إمياًنا من املؤّسسة بأّن العطاء ثّم العطاء وثّم 
تذويتها  ُعليا، يجب  ّية  إنسان قيمة  العطاء هو 

وترسيخها في كّل مكوّنات املجتمع.
األحــرار»  «البّناؤون  مؤّسسة  في  املسؤولون  وأّكــد 
أّنهم على علم ودراية بأّن هنالك ضرورة إلى تقدمي 
أن  احلملة وحمالت أخرى، واعدين  املزيد في هذه 
من  ممكن  قسط  أكبر  لتوفير  جاهدين  يعملوا 
جلميع  متمّنني  املقبلة.  الّسنني  في  االحتياجات 

الّطالب سنة دراسّية مثمرة ومباركة.
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طارق عسراوي

أرُض  إيطاليا،  كلمة  اشُتّقت  اإلغريقّية  من 
املاشية اليافعة.

قبل نعيق الرصاص برقصتني، كان الشعيُر 
خضراء،  سهوًال  الصاخب  املطل  ليل  يفرش 
خطوة  على  الغزال  ِكناس  من  يدنو  واأليــُل 
إال  ليس  اإلحلـــاح،  وجمرة  املتأججة  الرغّبة 

انسجاما مع ِفطرِة كأس التجّلي.
اللغة  حيث  ــكــان،  امل غريبا  وصاحبي  ــا  أن
جدران  قرع  في  وُجتَهُد  النطق،  على  َتصعُب 

احلكاية! 
لتطل  الذاكرة،  تراب  في  نبتت  سروة  أن  إال 
للطيور  أغصانها  ومّدت  األيام،  مقبل  على 
َعرَِق  ملح  إلى  املتوسط  ملوحة  من  املهاجرة 

األرض املباركة.
رمبا هذه ليلتنا األخيرة، أقول له، فاغتنم من 

جنومها ما استطعت السبيل إلى الهداية.
كّل هذه املتعة آفلة بعد انبالج الفجر وانسدال 
على  جارحة  األشياء  ستبدو  وغــدا  َعس،  الَنّ
حقيقتها، وسوف تسقط أقنعة اجلمال وتغرز 
أظفارها احلياة في جسد أعمارنا، ورمبا وقعنا 
في َشرَِك السؤال ذات يوم: هل مررنا في ليل 

كهذا نستشرُف األنثى؟ 
برصاصتني، ارتد الواقع الصعب إلى حقيقة 
املوت املنتشر في جسد املدينة، ولم أكن إال 
بها  ضاق  غريبة  امــرأة  فيَئة  أغوته  مسافرًا 
فاستترت  املجاز،  لظالل  واتسعت  اجلماُل، 
السراج،  زجاج  قرع  في  الَفراِش  غريزة  خلف 
كوُز  يشهُق  ــٍس  َنــَف فمن  الغابات،  ِلُتحرَق 

الصنوبر وَحتُكّ السناِجُب فروها. 
ليُل املطل، خياٌل زاوَج األضداِد وشارَك الغرباء 

ذاكرًة مشاعا.
نافذة  يطُلّ من  وما من سوانا  الغرباء،  نحن 
الذاكرة على أثر احلكاية، نراها مجردة، تخلو 

من استعارات الفتوِّة.
القلُب إذا شّده احلنني إلى  فأسأل: هل يذنب 

امرأة غريبة!؟
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جديدة وموسم إبداعي جديد، يقدم مسرح «السراج» 
باإلضافة  ومتنوعة،  جديدة  مسرحية  عروض  خمسة 
من  تبناها  قد  كان  أخــرى،  عديدة  مسرحية  ألعمال 
قبل، وأصبحت ضمن برنامجه السنوي. وأفاد مدير 
املسرح املنتج علي عباسي، أنه إزاء هذا الكم الهائل 
األجيال  جميع  مطالب  يلبي  ــذي  وال العروض،  من 
فئات  كل  تهم  والتي  املختلفة  املواضيع  ويخوض 
جمهورنا العربي في البالد، فإن مسرح «السراج» بدأ 
وأكيدة.. حول جديد  كبيرة  بخطوات  الفنية  أعماله 
املسرح،  مدير  مع  اخلاطف  اللقاء  هذا  أجرينا  املسرح، 

املنتج علي عّباسي..
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بداية، أريد أن أعّبر جلمهورنا عن جزيل شكرنا   • 
أن  آمال  لنا،  الدائم  ودعمكم  ملساندتكم  وامتناننا، 
يستمر هذا التعاون وتتعّمق جذوره، ملا فيه مصلحة 
نوعية  أما عن  املستويات.  أبناء شعبنا على كاّفة 
عملنا وما مييزنا فأنه منذ انطالقة مسرح «السراج» 
اهتم أن يعمل مع أصحاب القدرات والكفاءات املهنية 
في كل مجاالت اإلبداع، من مؤلفني ومخرجني وممثلني 
وتقنيني وغيرهم. ونحن نضع ثقتنا بهم، مستفيدين 
ونسعى  املجاالت.  جميع  في  الغنية  جتاربهم  من 
إبداعي،  مستوى  أعلى  ــى  إل جمهورنا  مع  لنرقى 
أقوى سالح  هو  نقدمه  ما  أن  االعتبار،  بعني  آخذين 
ضد كل ما هو سلبي في مجتمعنا، وضد التخلف. 

øs0Ë WOŠd�*« rJ�ULŽ√ r²Nð «–U0 • 
مجال  ــي  ف فئة  ــن  م أفــضــل  فئة  لدينا  ليس   •  

اهتمامنا، فنحن نتعامل مع الصغار والكبار بذات 
املستوى، إن لم يكن أكثر. وعلى سبيل املثال، لدينا 
صفوف  وحتى  املبكر  للجيل  لألطفال،  مسرحية 
منها  يعاني  التي  القضايا  أخطر  وتعالج  الثالث، 
هذا اجليل، وهي احلذر داخل البيوت وفي محيطها، 
مثل: اللعب بالنار، استعمال األدوات احلاّدة، االقتراب 
من الكهرباء، شرب مواد ساّمة، تقليد الشخصيات 
السينمائية اخلارقة والقفز من أماكن مرتفعة وغيرها 

بيوتنا  داخل  يومًيا  التي حتدث  اخلطيرة  األمور  من 
املبدعني  أفضل  جندنا  ــوضــوع  امل ولــهــذا  العربية. 
املختصني في التعامل مع هذا اجليل، وخرجنا بعمل 

مسرحي حتت عنوان «فهمان».

 ¨tB�ð «—UDš√ tł«u¹ —U³J�« qOł ÊQÐ bI²Ž√ • 
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هذه  مثل  إلى  فيهما  نتطرق  مسرحيتان  لدينا   •  
املخاطر، األولى مخصصة للمرحلة االبتدائية، بعنوان 
الطرقات  على  «احلــذر  موضوع  وتتناول  «اللعبة»، 
تناولته  املوضوع  هذا  الشارع».  في  اللعب  ومخاطر 
أن  «السراج»  مسرح  رأى  وقد  املسارح،  من  العديد 
يعرضه بطريقة مختلفة، وبأسلوب شّيق وجذاب لعالم 
األطفال والفتيان، بعيًدا عن الطريقة املنهجية اململة. 
املسرحية،  أبطال  مع  التعاطف  املتلقي  ويستطيع 
يقحم  ال  ــذي  ال العقالني،  البطل  حــذو  يحذو  وأن 
اآلخرين  أمــام  التباهي  ملجرّد  خطرة  بألعاب  نفسه 
الثانية،  املسرحية  أما  شــيء.  كل  على  قــادر  بأنه 
ــة  اإلعــدادي ملرحلتي  ومخصصة  ــفــخ»  «ال فبعنوان 
والثانوية وللجمهور عامة، ويحاول مسرح «السراج» 
التي  اآلفات  املسرحية، خوض إحدى أخطر  في هذه 
اجتاحت بلداتنا العربية، وهي آفة املخدرات والعنف 
من  املسرحية  ــداث  أح وجتــري  الشباب.  ــاط  أوس في 
خالل لقاء سريالي في مقبرة القرية، بني لّصني وأب 
وأم- فقدا ولديهما بسبب اإلدمان. وحتدث مفارقات 
عندما  الفخ،  في  بالوقوع  أشبه  درامية  وتطورات 

يخلص أحدهم من فخ آخر..
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 • مسرحنا يهتم بكافة القضايا التي تهم اجلمهور، 
ستأخذ  لنا  بالنسبة  األخرى  االجتماعية  فاملواضيع 
حيزا واضحا وقسطا وفيرا من أعمالنا، وعلى سبيل 

املثال، لدينا مسرحية جديدة بعنوان «أبو الطّيب»، 
والطمع  والتكبر  االنسانية،  القيم  موضوع  تتناول 

واحتقار اآلخر، بأسلوب شيق وممتع.
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األطفال  محبوب  «فوكسي»  ننسى  ال  طبعا   •  
و  (سناء  الّثنائي  يقدم  حيث  «ســنــاء»،  وصديقته 
الّدمية  هذه  ت  شَقّ ِإَنّ  بعد  فوكسي) عروًضا عديدة، 
طريقها إلى قلوب األطفال، على أثر جناح البرنامج 
الّتلفزيوني «أمال وكمال وفوكسي»، وُيَعُدّ العرُض من 
العروض األولى في البالد اّلذي ال ميُلّ منه األطفال، 
ألنه يتماشى مع مشاكل العصر، ويتناول املوضوعات 

اّلتي ُتعَنى باملشاكل الّتربوّية املختلفة.

 U??N??N??łu??ð W??L??K??� p???� q???¼ • 
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أن  على  التأكيد  أن  ــد  أري  •  
ـــراج» أخـــذ على  ـــس ــســرح «ال م
الثقافة  بأمور  العناية  عاتقه 
خاص  بشكل  والعمل  ــة،  عــاّم
على إيصال مبدعينا إلى أبعد 
منّصات  على  وظهورهم  احلدود، 
يسمع  حتى  ــيــة،  وعــامل عربية 
املبدعني  ــوت  ص ــأســره  ب العالم 
أبناء شعبنا، ويتعرف على  من 

قدرات خالقة عندنا.
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اقترب  كّلما  احلــرام  البيت  إلى  احلنني  يــزداد 
موسم احلج الذي أمرنا بأن نشّد الّرحال إليه. 
فنرى الوفود من كّل بقاع األرض تشّد الّرحال 
على  وضــع  الــذي  األّول  املكان  ليطئوا  إليه 
الّرسول  الله تعالى. فقد ُسئل  األرض لعبادة 
قال:  تعالى  الله  لعبادة  بيت وضع  أّول  عن 
املسجد  قال:  أي؟  ثّم  احلرام. ُسئل:  املسجد 

األقصى، وبينهما أربعون عاًما. 
فريضة  العتيق ألداء  البيت  حّج  هو  والقصد 
احلج التي تعتبر أحد أركان اإلسالم اخلمسة 
والتي يعّظم فيها احلّج الشعائر. قال تعالى 

ِه َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقلُوِب). وقد استدّل على فرضّية احلج من  ْم َشَعائَِر اللَّ (َذِلَك َوَمن ُيَعظِّ
ِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمن َكَفَر  القرآن والسّنة. قال تعالى (َوِللَّ
َه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَملَِني). أّما السّنة قال ابن عمر إّن رسول الله؛ قال «بني اإلسالم  َفِإنَّ اللَّ
على خمس شهادات، أّن ال إله إّال الله وأّن محّمًدا رسول الله، وإقامة الّصالة، وإيتاء 
الّزكاة، وصوم رمضان، وحّج البيت ملن استطاع إليه سبيًال»؛ واالستطاعة هي القدرة 

البدنّية واملادّية والنفسّية.
أربعني  حّج  آدم  أّن  جاء  فقد  األرض  على  البشرّية  بداية  قبل  بدأت  الفريضة  وهذه 
سنة وأّن جبريل قال له إّن املالئكة طافت قبلك بهذا البيت سبعة آالف سنة. ويعتبر 
احلج من أعظم العبادات الشتمالها على بذل املال والوقت ومجاهدة الّنفس والّصبر، 
لذلك خطب رسول الله خطبة دعى فيها الناس. فقال: «أّيها الّناس إّن الله عّز وجّل 
قد فرض عليكم احلّج فحّجوا». فقال رجل: أكّل عام يا رسول الله؟ فسكت حّتى 
قالها ثالًثا؛ فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم. ثّم قال: «ذروني ما 
تركتكم فإّمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم 

بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن َنهيتكم عن شيء فدعوه». 
ذلك خطاب لكّل الّناس في كّل زمان ومكان، ولم يخّص به الّصحابة وال أهل اإلميان 
فقط؛ بل دعاهم كدعوة إبراهيم اخلليل بعد أن رفع القواعد من البيت العتيق وقف 
على جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته «أّيها الّناس إّن رّبكم قد بنى بيًتا فحّجوه».

ويعتبر احلّج من األعمال املفّضلة عند الله؛ كما جاء على لسان الّرسول عن أبي هريرة 
أّن رسول الله قال، حني سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إميان بالله ورسوله. قيل: ثّم 
املبرور  فاحلّج  مبرور.  قال» حّج  ماذا؟  ثّم  قيل:  الله.  قال: جهاد في سبيل  ماذا؟ 

يغسل العبد من ذنوبه شريطة أن ال يفسق وال يفجر وال يخاصم وال يجادل. 
قال تعالى (اْحلَجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فَرََض ِفيِهنَّ اْحلَجَّ َفال َرفََث َوال فُُسوَق َوال ِجَداَل ِفي 
). وقال رسول الله: «َمن حّج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أّمه». وقال:  اْحلَجِّ
«احلج املبرور ليس له ثواب إّال اجلّنة». وجاء وصف احلج املبرور «إّن بّر احلج إطعام 
الّطعام وطيب الكالم». فيعتبر احلّج املبرور اخلالي من اآلثام والتعّدي مكّفًرا ملا قبله.

روى ابن شماسة، قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة املوت فبكى طويًال، 
وقال: فلّما جعل الله اإلسالم في قلبي أتيت النبي. فقلت: يا رسول الله أبسط ميينك 
ألبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. فقال: مالك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. 
قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أّن اإلسالم يهدم ما كان قبله، 

وأّن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن احلّج يهدم ما كان قبله.
وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله «تابعوا بني احلّج والعمرة فإّنهما ينفيان الفقر 
املبرور ثواب  للحّج  الكير خبث احلديد والّذهب والفّضة، وليس  ينفي  والّذنوب كما 
إّال اجلّنة». فاحلّج فريضة تكفر الذنوب وجتمع الّناس على كلمة واحدة إذا أخلصوا 
لباس  كّل  البشر وقد جتّردوا من  املاليني من  ترسم  التي  لوحة  لله. وما أجملها من 
الّزينة ولبسوا مالبس اإلحرام التي تشبه األكفان إعالًنا منهم أّنهم جتّردوا من الّدنيا 
طاعة لرّب البرّية، يطوفون حول الكعبة طاعة لله القائل (وليطوفوا بالبيت العتيق) 
مستلمني احلجر األسود وهم يدعون: «الّلهم إمياًنا بك وتصديًقا بكتابك ووفاء بعهدك 

وتباًعا لسنة نبيك محّمد». 
وفي استالم احلجر األسود إعالن جتديد البيعة لله مع االعتقاد أّنه حجر ال ينفع وال 
يضّر، ثم تنتقل اللّوحة إلى سعيهم بني الّصفى واملروة ثّم الوقوف بعرفة وهو الّركن 
األكبر. قال رسول الله «احلّج عرفة»، ثّم الّشرب من ماء زمزم والّتلبية «لّبيك الّلهم 
لّبيك، لّبيك ال شريك لك لّبيك، إّن احلمد والّنعمة لك ال شريك لك». ثّم رمي اجلمرات 
يأتي إعالًنا منهم على أّنهم أعلنوا احلرب على الّشيطان ثّم حلق رؤوسهم. وبعد أداء 
مناسك احلج يتوّجهون إلى املدينة لزيارة قبر الّرسول محّمد وهم كذلك نقول لهم بشوق 

وحنني..
كقول الّشاعر:

يا سائرين إلى احلبيب ترّفقوا/ فالقلب بني رحالكم خلفته
مالي سوى قلبي وفيك أذبته/ ما لي سوى دمعي وفيك سكبته

كان قايني أّول تلميذ إلبليس في هوى احلسد. «لقد كان أول 
تلميذ للشيطان ألنه تعّلم منه احلسد والقتل»، ووصل إلى قتل 

أخيه هابيل البار (القديس باسيليوس الكبير).
فيما بعد كان شاول مدفوًعا باحلسد فانقلب على داوود الذي 
من  ينقذه  لكي  شاول  يسّلي  داوود  كان  فبينما  إليه.  أحسن 
اجلنون، طلب شاول أن يقتله. لقد أصبح داوود طريًدا وطارده 
شاول لكي يقتله. ألّي سبب؟ ألن داوود كان يفعل اخلير لشاول 
باستمرار وبالتالي أثار حسده. كما يقول القديس باسيليوس: 
معه“.  التعامل  في  جًدا  العداوة صعب  من  نوع  ”هو  احلسد 
تثير أعمال الّصالح الشخص احلسود أكثر. تهدأ الكالب عند 
إطعامها، وتروض األسود عندما ُيعتنى بها، ”إّال أّن احلسود 
األعمال  جتعله  حسنًا“.  ُيعامل  عندما  شراسة  أكثر  يصبح 

الصاحلة أكثر غضًبا.
الذي اضطهد  املعترف حالة شاول  القديس مكسيموس  يحّلل 
داوود على الرغم من معاملته احلسنة له. إّنه يقول إّن َمن يكره 
الفضيلة  جهاد  في  عليه  يتفّوق  ألّنه  حسًدا  ما ويذّمه  شخًصا 
وألّنه أغنى منه في املعرفة الروحية، يكون مصروًعا بروح شرير 
يستطيع  ال  أّنــه  هو  باألكثر  يغضبه  ما  إن  شــاول.  كان  كما 
احملبوب  ابنه  شاول  نفى  مثلما  إليه. ومتاًما  أحسن  من  قتل 
الفطري  ”التعّقل  عنه  يطرد  احلسود  الشخص  هكذا  يوناثان، 
ألّنه يوّبخه على بغضته اخلاطئة ويعطي بياًنا  الذي لضميره“ 

حقيقًيا عن إجنازات الّشخص اآلخر.
باِملثل، من خالل احلسد، بيع يوسف للمصرّيني من ِقَبل إخوته 
وصار عبًدا. يقول القديس باسيليوس: ”هنا نتعّجب من بشاعة 
املرض!“. لو كانت أحالم يوسف حقيقية، فمن كان يستطيع 
منعها من أن تتحّقق؟ لو كانت أوهاًما خاطئة فلماذا احلسد؟ 
األشياء التي فعلوها إليقاف النبوة أعدت الطريق لتحقيقها. 
القديس باسيليوس هذا إلى أّن احلسد ال معنى  يشير تعليق 
له. في أغلب األحيان عندما نغار من إخوتنا فإّننا في الواقع 
نعّد لهم، دون أن ندرك ذلك أو نريده، طريق مجدهم وخزينا.

القديس  يقول  حسًدا.  بيالطس  إلى  أسلموه  املسيح  معاصرو 
أنهم أسلموه حسًدا“  ”ألّنه علم  متى اإلجنيلي عن بيالطس: 
معجزات،  صنع  ألّنه  منه  يغارون  كانوا  لقد  (مت18:27). 
وعمل اخلير للناس بطرق عديدة متنّوعة. فرح وخالص اآلخرين 
جلبا احلزن والقنوط للشخص احلسود. لقد وصل احلسد لدرجة 
احلسد  يكون  املسيح.  بقتل  الّتاريخ  في  جرمية  أعظم  ارتكاب 
مياًال باستمرار للقتل. السبب اجلذري للقتل هو احلسد، والقتل 

هو ثمرة احلسد. 
يكتب القديس غريغوريوس باالماس عن هذا املوضوع قائًال: 
قتل ومؤخًرا  جرمية  أول  في  تسّبب  ”…احلسد مييل للقتل. لقد 

في ذبح الله“.
املسيح  دعوا  الذين  اليهود  في  ثاالسيوس  القديس  يفّكر  إذ 
الشيطان  بقوة  املعجزات  صنع  أنــه  افترضوا  ألّنهم  بعلزبول 
ينصح قائًال: ”أنظر إلى اليهود والحظ نفسك بعناية؛ إذ أن 
اليهود أعماهم احلسد وتعاملوا مع رّبهم وإلههم خطًئا على أّنه 

بعلزبول“.
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ال توجد فائدة من مجرد وصف خطورة هوى احلسد ما لم نتابع 
نعترف  أن  علينا  ينبغي  أّنه  إّال  منه.  الشفاء  كيفّية  ونناقش 
الطبيب  يطلب  ”ال  احلسود  الّشخص  ألّن  صعب  العالج  أّن 
أن  يستطيع  دواء  أي  يجد  أن  يستطيع  مرضه وال  أجل  من 
يشفي الهوى“. حّتى عندما ُيسأل، فإّنه ال يريد االعتراف ”أنا 
حسود وممتعض. ُحسُن حظ قريبي يضايقني وفرح أخي يجعلني 
أنتحب. ال أستطيع حتّمل رؤية بركات اآلخرين وأعتبر أن صحة 

قريبي وسعادته هي تعاستي“ (القديس باسيليوس الكبير).
مع ذلك نستطيع حتديد بعض العالجات.

إّننا نحتاج إلظهار محّبة خاّصة جتاه أولئك الذين نشعر أّننا 
أكثر  نحّبهم  أن  علينا  ينبغي  نحسدهم.  ألن  داخلًيا  مّيالون 
وأن مندحهم بكل قلوبنا. ينبغي علينا على األخص أن نصّلي 

من أجل الهوى، ولكن أن نصّلي أيًضا ألجل الذين نشعر من 
جهتهم باحلسد.

من  عطّية  أّنه  على  أخونا  يقتنيه  لكل شيء  ننظر  أن  ينبغي 
كّف  يستطيع  َمن  العطايا.  كّل  هو واهب  الله  إن  الله.  نعمة 
مينحها  الــروح واجلسد  مواهب  كل  املياه؟  يدفق  أن  عن  النبع 
لله  كأعداء  أنفسنا  نظهر  فإّننا  أخينا،  ضد  تكّلمنا  لو  الله. 
نعتبر  أن  علينا  ينبغي  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  له.  ومقاومني 
أّن األموال واملقتنيات واخليرات املادّية بوجه عام هي األشياء 
احلسنة الوحيدة. إّنها أدوات لتقودنا للفضيلة. يقول القديس 
جارًيا، وعندما  نبًعا  يسّد  أن  أحد  يستطيع  ”ال  باسيليوس: 

تسطع الشمس ال يغطي أحد عينيه“.
ــَبــل كــاهــن خبير فــي املنهج  ِق ــروحــي مــن  يــكــون اإلرشــــاد ال
األرثوذكسي للعالج مطلوًبا. إّننا نستطيع، من خالل الوسائل 
املتاحة له ومن خالل توجيهاته، أن نتحّرر من هوى احلسد املدّمر 

وأن نحيا حياة مسيحّية صاحلة.
الّسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: ماذا ينبغي أن نفعل عندما 
يكون شخص ما غيراًنا مّنا وعندما نكون ضحايا حلسد اآلخرين؟

قبل كّل شيء نحتاج أن نظهر الصبر واالحتمال. ينبغي علينا 
أن نفرح ألن هذه التجربة وقعت علينا وأن نطلب من الله الصبر 
واالحتمال. من يحتمل هذه التجربة بفرح يتلقى تعزية من الله 
ويكتب التواضع املقدس. من اجلدير بالذكر أّن هذا النوع من 
الصبر عادًة ما يوجد في أوالد الله األكثر شجاعة الذين اقتنوا 
ثباًتا وشجاعة روحّية. كل من يحتمل حسد أخيه بصبر سوف 

ينال إكليل شهادة.
التوصية الثانية من التعليم اآلبائي هي أنه ينبغي علينا أن 
نتجّنب العيش مع، أو في نفس املكان الذي يعيش فيه الذين 

يحسدوننا ألّن ضرًرا كبيًرا قد يحدث.
مكتوب في سفر األمثال: ”ال تأكل مع رجل حسود وال تشتِه 
أطايبه. إنه يأكل ويشرب كمن سيبتلع شعًرا. وال تدُعه ليأكل 
(أم23:  احللوة“  كلماتك  ويخرب  سيتقّيأه  ألّنه  معك  خبزك 
باسيليوس  القديس  يقول  السبعينية).  الترجمة  عن   8-6
ُمشيًرا لهذه املسألة إّنه متاًما مثلما نحاول أن نبقي املواد القابلة 
نبتعد عن  ينبغي علينا أن  النار، هكذا  بعيدة عن  لالشتعال 
تكون  مثلما  ”متاًما  ألّنه  احلسودين  األشخاص  مع  الصداقات 
مرًضا  احلسد  يكون  هكذا  بالقمح،  خاًصا  مرًضا  احلمراء  اآلفة 

يصيب الصداقة“.
نصح األنبا بيمن شخًصا قائًال: ”ال حتيا في مكان موجود فيه 

من يغار منك ألّنك لن تتقّدم“.
في  نكون  داخلنا وعندما  الله  نعمة  نقتني  عندما  عام،  بوجه 
حالة روحّية جّيدة، فعندئذ ال تستطيع سهام احلسود أن تصيبنا 
قوّية وعندما  نفوسنا  تكون  ال  عندما  أّنه  إّال  تضّرنا.  أن  وال 
نضّطرب بسهولة ينبغي علينا، مبحّبة ومن أجل احملّبة، أن نقطع 
صداقتنا مع الّشخص احلسود وأن نكّف عن مصاحبته. بالطبع، 
ال يعني ذلك أّنه ينبغي علينا أن نكف عن الصالة من أجله 
أو عن االهتمام بحياته. إّننا نساعده ببساطة لكي مننعه من 

إتيان أمر سّيء.
هوى احلسد خطير. وكما شرحنا من قبل، يكون احلسد ضاًرا 
جًدا للّناس. إّنه في الواقع يظهر وجود العديد من األهواء داخلنا 
وتولد منه أهواء أخرى. يقول القديس غريغوريوس الّالهوتي إّن 
إّنه  أكثرها عدًال.  أيًضا  لكّنه  ظلًما،  اخلطايا  أكثر  هو  احلسد 
ظالم ألّنه يهاجم البريء، لكّنه عادل ألّنه يهاجم أيًضا أصحاب 
املقتنيات واملذنبني. إّننا نحتاج لبذل مجهود لكي نحّرر أنفسنا 

من هذه الّرذيلة اخلبيثة.
يحّثنا القديس باسيليوس، قائًال: ”يا إخوتي دعونا نفلت من 
هذا املرض الذي يعلِّم العداوة لله، والذي هو أم القتل، والذي 
يفسد الطبيعة، ويتغاضى عن الّصداقة، والذي هو أكثر الباليا 
حماقة“. ”دعونا نهرب من هذه الّرذيلة غير احملتملة. إّنه درس 
الّتكريس،  للّشياطني، وعقبة ضد  احلية، واختراع  من  نتعّلمه 

والّطريق للجحيم، وخسارة امللكوت“.
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ّمت يوم أمس»اخلميس» افتتاح السنة الدراسية 
في البالد ومن ضمنها الوسط العربي، وسط 
إصدار بيانات وتعميمها على وسائل اإلعالم 
بعيدة كّل البعد عن الواقع، وال ُتعّبر إطالًقا 
محاولني  ــع،  ــواق ال أرض  على  يجري  عّما 
جتميل أحوال التربية والتعليم في إسرائيل، 
رغم أّن كّل طرف يحاول إحالة مسؤولية ما آل 
إليه الوضع على أطراف أخرى، إّال أّن هنالك 
التعليم  جلهاز  اخلائب  الوضع  على  إجماعا 

في الوسط العربي.
الذي  األخير  ــرأي  ال استطالع  خالل  من  تبّني 
أن  اإلسرائيلي  املركزي  اإلحصاء  أجراه مكتب 
بأّن  %48 من اجلمهور في إسرائيل يعتقد 
وظائفه  يؤدي  «ال  البالد  في  التعليم  جهاز 
قالوا   12% بينهم  مــن  ــدة»،  ــّي ج ــصــورة  ب
وظائفه  يــؤدي  البالد  في  التعليم  جهاز  إّن 
األمر  اإلطـــالق.  على  جّيدة  ليست  بصورة 
الذي يعكس خيبة املواطنني من هذا اجلهاز، 
في  التعليم  جهاز  أّن  أخرى  مرّة  لنا  ويؤكد 
إسرائيل يعاني من أزمة عميقة، خاصًة أن 
الدولية  املختلفة  واالختبارات  التقارير  نتائج 
ُتشير إلى تدّني مرتبة إسرائيل في مستوى 
التعليم نسبًة إلى الدول األخرى في العالم. 
 46% أّن  ــى  إل ــرأي  ال استطالع  ــار  أش كما 
جهاز  أّن  أّكدوا  االستطالع  في  املشاركني  من 
التعليم في البالد ال ُيقّدم خدمات متساوية. 
االستطالع  هذا  في  وردت  التي  النتائج  من 
جهاز  أزمــة  عمق  على  الضوء  تلقي  والتي 
التعليم، أّن %62 من الطالب، في املراحل 
لالستعانة  يضطرون  والثانوية،  االبتدائية 
خصوصيني،  ومبــدرســني  خصوصية  بـــدروس 
األمر الذي يثقل على كاهل األهالي، فتكون 
بهدف  اخلاصة،  نفقتهم  على  ــدروس  ال هــذه 
التعويض عن النقص الناشئ واملتراكم، نتيجة 
تقصير جهاز التربية والتعليم. رمبا ستكون 
بالدروس  يستعينون  الذين  الطالب  نسبة 
الــدروس  تلك  كانت  ــو  ل أكبر  اخلصوصية 
مجانية، فهناك عدد كبير من الطالب الذين 
اخلصوصية  الــدروس  تلقي  من  يتمكنون  ال 
عدم  بسبب  وليس  املالي،  وضعهم  بسبب 

حاجتهم ملثل تلك الدروس اخلصوصية.  
من   36% أن  ــطــالع  ــت االس ــي  ف ورد  كــمــا 

املشاركني في هذا االستطالع أجابوا أن اجلسم 
إصالح  يجب  الذي  األّول  اجلماهيري  الرسمي 
األمر  التعليم،  جهاز  هو  وحتسينه  أوضاعه 
الذي يؤّكد مرّة أخرى عمق أزمة ثقة اجلمهور 
بهذا اجلهاز. وعن رأي أهالي الطالب باملدارس 
في  املشاركني  من   40% ــاب  أج الثانوية، 
االستطالع، أّنهم يعتقدون أن املدارس الثانوية 
تلبي احتياجات الطّالب «بصورة محدودة»، 
تلبي  الثانوية ال  املــدارس  أّن   16% وأجــاب 
وطــرح  ـــالق.  اإلط على  ــطــّالب  ال احتياجات 
االستطالع سؤاًال عن املرحلة التعليمية التي 
ا، فاّتضح أّنه  ًيّ يعتبرونها األكثر مرضية نسب
كّلما تقّدم الطّالب في مرحلة تعليمهم قّلت 

نسبة رضاهم عن األداء والنتائج.
من جهة أخرى كان من املتوقع أن يعلن ممثلو 
السلطات احمللية الدرزية والشركسية إضراب 
جهاز التعليم في املدارس في الوسطني الدرزي 
اخلميس،  أمس  يوم  من  ابتداء  والشركسي 
يتم  أن  إلى  الدراسية،  السنة  افتتاح  موعد 
استالم كافة امليزانيات املستحقة. والذي ّمت 
اإلعالن عنه نتيجة أزمة الثقة بني السلطات 
عدم  بسبب  التعليم،  ووزارة  الدرزية  احمللية 
للمجالس  املستحقة  ــات  ــي ــزان ــي امل حتــويــل 
اخلماسية.  اخلطة  في  املقررة  الدرزية  احمللية 
لكن ّمت في اللحظات األخيرة إلغاء اإلضراب 
وافتتاح السنة الدراسية في الوسطني الدرزي 
والشركسي كاملعتاد بعد حتويل امليزانيات.  
ــم جلهاز  ــواقــع املــؤل ــدرك خــطــورة ال مــن هنا ن
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  والتعليم  التربية 
عدم واقعية البيانات الصادرة عن مؤسسات 
«الوهمية»  إلجنازاتها  تروّج  أن  حتاول  تربوية 
مبناسبة افتتاح السنة الدراسية، وكّلنا يعرف 
احلقيقة، وال يسعه إّال أن يضحك أثناء قراءة 
أن  إّال  يسعني  وال  الوهمية،  البيانات  تلك 
الشعبي  مثلنا  العجالة  هــذه  في  أستذكر 

«اجلنازة حامية واملّيت كلب».    

l�«u�« s� d Ò�F Ô� ô �U�UO	
اإلعالمي أحمد حازم 

في  دمــوي  تــاريــخ  لها  األمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي ال
التعامل مع حقوق اإلنسان، واستخدمت حقوق اإلنسان 
في  اإلنسان  انتهاكات  ممارسات  أبشع  الرتكاب  ستارًا 
تاريخ البشرّية. ويرى بعض املؤرّخني أّن الواليات املّتحدة 
املفّكر  ذهب  وقد  التاريخ.  في  دموّية  الدول  أكثر  هي 
في  ذلــك  من  أبعد  ــى  إل شومسكي  ناعوم  األمريكي 
وجهة  «من  قــال:  حيث  األمريكّيني،  للرّؤساء  حتليله 
كّل  األدّلة الّتهام  يكفي من  ما  هناك  ّية  القانون النظر 
بأّنهم  العاملّية  احلرب  نهاية  منذ  األمريكيني  الرؤساء 
كبيرة  بدرجة  متورّطون  األقل  على  أو  حرب،  مجرمي 

في جرائم حرب.»

األرقام واضحة كّل الوضوح في هذا االجتاه. فمنذ نهاية 
احلرب العاملّية الثانية شنت الواليات املتحدة 75 حرًبا 
وتدخّال عسكرًيا أو دعًما النقالب عسكري في مناطق 
عن  بالدفاع  له  عالقة  ال  ذلك  وكل  العالم،  من  شّتى 

حقوق اإلنسان، رغم أن هذا ما مت الترويج له . 
فقط  تتوّقف  املتحدة ال  للواليات  االجرامّية  العمليات 
حقوق  حماية  بدعوى  العالم  شؤون  في  التدخل  على 
في  ـــواًدا  س أكثر  الداخلي  سجّلها  أن  بــل  ــســان،  اإلن
العالم  بالد  أكثر  هي  املتحدة  فالواليات  املجال.  هذا 
سكوت  األمريكي  الباحث  اإلنسان.  حلقوق  انتهاًكا 
من  عــام   500» كتابه  في  يكشف  كريستياتسون 
الدولة  هي  املتحدة  الواليات  أّن  أمريكا»  في  الّسجون 

روسيا،  بعد  العالم   في  الثانية 
التي تضع أكبر عدد من مواطنيها 
.واعــتــرف  ــة  احلــديــدّي القضبان  وراء 
تقرير صادر عن مكتب التحقيقات 
  1999 عام  آي“  بي  الفدرالية“إف 
ــم  واجلــرائ الكراهية  ــم  جــرائ بارتفاع 

املتحدة،  الواليات  داخل  عنصري  أساس  على  القائمة 
تلك  من  سنوًيا  ترتكب  جرمية   8000 أّن  إلى  مشيرًا 

اجلرائم أكثر من نصفها  بدوافع تتعّلق بلون البشرة. 
متتلك الواليات املّتحدة أعلى معّدل من مرتكبي جرائم 
العالم.  في  املسّجلني  املساجني  من  عدد  وأكبر  القتل 
ففي بداية عام 2008، ّمت سجن أكثر من 2.3 مليون 
شخص، مبعدل يزيد عن شخص واحد بني كّل ماِئة من 
أضعاف  سبعة  حوالي  احلالي  املعدل  ويعد  البالغني. 
العنف وارتفاع  الرقم في عام 1980. وال تزال قضية 
معدالت اجلرمية في الواليات املتحدة األمريكّية واحدة من 
الدكتور  العراقي  الباحث  ويقول  املشاكل.  وأخطر  أهم 
أكرم املشهداني في دراسة له، إّن الواليات املّتحدة تشهد 
حالة قتل كل 22 دقيقة وحالة اغتصاب كّل 5 دقائق.

إحــصــاءات  ــى  إل اســتــنــاًدا  املشهداني  الباحث  ــؤّكــد  وي
 2012 العام  أّن  الفيدرالي»  التحقيقات  «مكتب 
 16 حوالي  تقدمي  شهد  املاضي  اخلريف  فترة  وحتى 
وإذا  نــارّيــة،  أسلحة  على  للحصول  طلب  مليون 
ــات، كــمــا جـــاء في  ــب ــى تــلــك الــطــل ــة عــل ــق ــواف ــت امل مت
لتسليح  تكفي  األســلــحــة  هـــذه  ـــإّن  ف ـــصـــاءات،  اإلح
ــي.  احلــال تسليحهم  بــأضــعــاف  ــو  الــنــات حلف  ـــوات  ق
أمريكا  وفي  عموًما  الغرب  في  اإلسالمّية  األقلّيات 
اإلنسان.  حلقوق  متصاعدة  انتهاكات  يواجهون  خاصة 
وكان وزير الدفاع األمريكي األسبق ديك تشيني، أّول من 
رِفع شعار «اإلسالم عدو بديل» بعد سقوط الشيوعّية 
في االّحتاد السوفييتي. وحتّدث عن ذلك في «منتدى 

الشؤون األمنّية الدولية» في ميونيخ عام 1991. 
ــم  اجلــرائ أّن  ــي  الــفــيــدرال التحقيقات  مكتب  ويفيد 
على  املــرات  عشرات  تضاعفت  املسلمني  ضد  املوّجهة 
للرّأي  استطالع  أظهر  وقد  املتحدة.  الواليات  مستوى 
إن  ”سي  محّطة  حلساب  ”غالوب“  مؤّسسة  أجرته 
أّن %58 من  اإلخبارّية ومجّلة ”يو إس توداي“،  إن“ 
األميركّيني يحّبذون إخضاع املسلمني والعرب، مبن فيهم 
أمنّية  ــراءات  إلج األمريكّية،  اجلنسّية  يحملون  الذين 
قبل  خاّصًة  األخرى،  الفئات  من  تشّدًدا  وأكثر  خاّصة، 
ـ  ب األمر  ووصل  املّتحدة،  الواليات  في  الّطائرات  ركوب 
%49 من الذين اسُتطلعت آراؤهم إلى حد املطالبة بأن 
ّية ومسلمة بطاقات  يحمل األمريكّيني من أصول عرب

هوّية خاّصة متّيزهم عن سائر املواطنني.
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أالعُب الوقت وال أالحقُه... أسألُه: ملاذا أّيها الوقت ال 
اجلــري.. دعني ال  هو  واحد:  فعل  معنى سوى  متارس 
نشوتي،  تؤّجل  فخطواتَك  قليًال..  ولو  منك،  أغضب 
التي تبدأ على الّطرق الّسريعة. أأحسبك في ساعة 

متحّجرة؟! ساعة، لها، عقارب ُمزعجة!
غريب أنت أّيها الوقت، ال تأبى إّال أن تتقّدم نحوي، وأنا متصّلب أسحب 

بصعوبة خيط فكرتي في خواء وحدتي التي يغّطيها الّسكون.
ها هو األملاني هاينز موللر قد َمّكَن هاملت شكسبير أن ُيتقن متارين مهارة 
الوقت، ُيقّشر فراغُه الزّمني بعد أن رّباُه قروًنا طويلة.. يتمّطط مثل أوتار 

كمان ويخرج من حجرة الّساعات ويتقّدم نحونا.
من  تاملرّة  جعلها  آالم  ولكّنها  بآالمه،  وحتى  وفكره  وصوته  بشكله  يتقّدم 
الة بصورها  عصرنا وعاملنا، ليصبح بالنتيجة هاملتنا نحن، نقرأُه بلغٍة مّي
أقطاب  لهيمنة  نتيجة  واقعنا  على  املسيطر  اليأس  تعكس  أن  الّسوداء 
كبرى على مصائر الّشعوب.. أّدت إلى انعدام القيم فتحّول اإلنسان إلى 

شيء، بل ال اُغالي إذا قلُت: إلى ماكينة!!
وهذا ما جعل كاتبنا موللر يفتتح فصل مسرحّية مبا سّماه ”ألبوم“ العائلة“ 
أن يفتتحه باملقطع: ”كنت هاملت، وقفت عبد الّساحل وحتّدثت مع األمواج 
فن الرسمية،  هراء، خلف ظهري خرائب أوروبا، افتتحت الّنواقيُس مراسيم الدَّ
القاتل واألرملة شريكان وخلف اجلنازة يسير املستشارون بخطوات عسكرّية، 
ويذرفون الدموع في حزن رخيص الّثمن.. وينتهي املقطع باجلملة: ”ِاذهبي 
إلى عرسك أّيتها العاهرة حتت الّشمس الّدامناركّية التي تشّع من  األحياء 
واملوتى، سأدفن اجلّثة عند مدخل الباب، حتى يختنق القصر باخلراء امللكي، 

دعيني بعد ذلك آكل قلبك يا أوفيليا“.
على  الّتاريخ  حلركة  احلقيقي  املعنى  يقّدم  أن  أراد  املؤلف  أّن  يخفى  ال 
الشعوب، إذ يقول ماركس: ”من املستحيل متاًما جتاوز قوانني الّطبيعة، ما 
ميكن أن يتغّير في الظروف التاريخّية املختلفة ليس سوى شكل القوانني 
التي تفضح نفسها، فالّتاريخ ُيعيد نفسه في املرّة األولى كمأساة، وفي املرّة 

الّثانية كمهزلة“!!
املعاش، ألّن  التاريخ حلاضرنا  الشكسبيري، نستعيد  فباستحضار هاملت 
هاملت الفارس الدامناركي ُيجّسد بشكل ُمحدث تراجيديا معاصرة، ُتدخلنا 
في دوّامتها.. وعليه فاملؤّلف بجملته االفتتاحّية على لسان هاملت القرن 
العشرين يبكي على عالم ما زال يكرّر أخطاَءُه ويقع في احلفر نفسها من 
قوط، وما استحضار سوى  احلروب واالستبداد، ويطوّر من آالت القمع والسُّ
محاولة للّتحرّر من أخطاء الّتاريخ.. ومن خالل عصرنته (هاملت) بقالب اآللة 
العظمى التي سيطرت على العالم.. أراد املؤّلف أن يبرز انهيار حلم هاملتنا 

الكبير وهو يشاهد سقوط أكبر األيديولوجّيات احلداثّية..
سليم الذي يبديه هاملت في آخر املقطع أعاله، فهو لم  أّما بخصوص التَّ
يكن سوى اعتراف واضح باجلرمية ومتهيد إلعادة سردها مع ضحّية املسرحّية 

الشكسبيرّية الُكبرى، أوفيليا املرتبطة باملقطع الّثاني: ”أوروبا املرأة“.
وهو مقطع متمّعن بالّسياسة العاملّية احلديثة، ضمن سياسات االستبداد 

بكاّفة أصعدتها التي ال يحّد من سلطانها أّي قانون!
حية  واضح أّن املؤّلف هاينز جعل من أوفيليا ُتسِقط برمزّية بالغة نحو الضَّ
الُكبرى: أوروبا.. لذلك قولب مسرحّيته في هذا املقطع، بشكل جعلنا نلحظ 
فيه أوفيليا تتداعى بقصدّية واعية أمامنا.. ومن ثمَّ تعرض ما في املخابئ، 

لتخرج من بعدها، كما في نهاية املقطع: ” متلّفعة بدمها“!!
إًذا، أوروبا في نظر املؤّلف هي أوفيليا التي مزّق اجلميع جسدها، وتناوبوا 
التي  على روحها، فبدوا أوالًدا عاقني، أنانّيني في نظر هذه ”األم الطّيبة“ 

ماتت مخنوقة بالغاز مشنوقًة مقّطعة الّشرايني.
األيديولوجّية  والّتقطيعات  التقسيم  أوروّبا  بنفسها..  أوروّبا  هي  هذه  نعم 
لطة، فغدت كذبيحة للحاضر ولرّمبا للمستقبل،  ضمن اقتسامات للمال والسُّ
فأصبحت  العمياء..  ّية  الرّأسمال وشرور  البؤس  اكتنزها  العالم  تغّير  ومع 

القارّة فقيدة نفسها.
هذا، بل وأكثر، فإسقاط أوروبا على أوفيليا ذات املصير املؤلم، هي اإلنسانة 

حية وسط العنف وأنظمة القمع! الضَّ
حًقا هذا هو تاريخ أوروبا الذي عرّى موللر حاضرُه ولرّمبا ُمستقبله.. ذبيحة 

ّية االستعمارّية. أياد صنعتها األموال الرأسمال
أّما أنا فلن اُصاب بداء الكرونوفوبيا (رهاب مضي الوقت) حيث ال مينعني 
يكسو  طريًقا  ومرتاًحا،  خفيًفا  ورائي،  طريقي  ا  ساحًب املْشي  مواصلة  من 

األخضر ضفتيها حّتى النهاية.
الّطريق.. فالّصورة تتنّقل بني األنا  دون أن أعرف إن كان ثّمة نهاية لهذي 
ريق لتستمرَّ ذاتي في سيرها َمِضيَّ وْقٍت يطرد الفراغ ويغّطي ِبَسفري  والطَّ

املُزمِن جسد القصيدة..!

 5�U�  XK�U�
د. عزيز سمعان دعيمرشدي املاضي

يقولون املعرفة قوة، وفي اعتقادي إّن القول صحيح %100. كل 
املوسوعة احلرة (ويكيبيديا)  ُتعرّف  إذ  لها مقدار ولها اجتاه،  قوة 
ّية على أنها كمية مّتجهة (أي لها مقدار واجتاه)،  القوة الفيزيائ
وهي مؤّثر يؤثر على األجسام، فيسّبب تغييرًا في حالة اجلسم أو 

اّجتاهه أو موضعه أو حركته. 
عاّمًة، كّلما اكتسب شخص معرفة أكثر كّلما ازدادت قوّته، أي أّنه 
مع ارتفاع كمّية املعرفة تزداد قوّة الشخص، أو املجموعة أو املؤّسسة. 
ولكن الّسؤال األهم مرتبط باالجتاه، أي: ما هو اجتاه قوة املعرفة 
هذه؟ هل تّتجه قوة هذه املعرفة للبناء أم للهدم، للخير أم للشر؟!

نحصل  اخلير،  اجتاه  في  قوتها  املوّجهة  املعرفة  كمية  ارتفاع  عند 
ّية جمعاء، ولكن كّلما توجهت قوة املعرفة  على ربح جزيل لإلنسان

املتزايدة في اجتاه الشّر ففي هذا الّطامة الكبرى.
بطيء  بل  بطيء،  بشكل  تزداد  املعرفة  كانت  املاضية  القرون  في 
له  لم يسبق  املعرفة بشكل  تزداد  جًدا، ولكن في عصرنا احلالي 
مثيل، فهي في تسارع مذهل. ومبا أّن حقيقة تسارع ازدياد املعرفة 
مذهل جًدا، فبالتالي قوّتها تزداد بشكل عظيم، مما يوجب علينا 

ضبط اجتاهها كيال تهدم كل ما بنيناه.
ال ميكن ضبط اجتاه املعرفة، وتوجيهها في سبيل خير البشرية، 
إال مبعرفتنا احلقيقية لله، خالقنا بل خالق وضابط كل شيء، غير 
احملدود بزمان أو مكان، كلّي القدرة واملعرفة. ليس احلديث عن زيادة 
معلوماتنا عن الله، بل معرفة الله معرفة شخصّية، وبناء عالقة 
العظيم محّبة شخصّية،  الله  شخصّية معه، أي أن جتمعنا مع 
فنتمّثل بالعيش وفًقا لدعوته السامية باحملّبة للجميع، أي تقّبل 
كل إنسان في البشرية ألّنه ُخلق على صورة الله، وَعَمل الرحمة 
واخلير مع اجلميع، واالعتراف احلسن بحرّية كل إنسان في عبادته 
وعقيدته، فقد مّيز الله اإلنسان عن كاّفة اخلليقة باإلرادة احلرّة الواعية.  
لقد أصاب العازف جمي هنتركس جوهر الهدف في قوله املشهور 
”عندما تتغّلب قوّة احلب على حّب القوة سيشهد العالم السالم“. 
فعندما  احلّقة،  احملّبة  اجتاه  في  املعرفة  نوّجه  أن  علينا  وبالتالي 
تكون  عندها  احملبة  بلباس  تسارعها  في  املتزايدة  املعرفة  تأتزر 
البشرية بألف خير، أّما إذا اكتست املعرفة الهائلة برداء محّبة القوة 

والتسّلط والعنجهية فـ «على العالم السالم». 
كل مادة ميكن استخدامها للخير أو حتويلها للشر، فالقلم على 
سبيل املثال ال احلصر (حاول أن تلعب هذه اللعبة الفكرية، فتختار 
استخداماتها  إمكانيات  وتفحص  عشوائي،  بشكل  مــادة  أيــة 
تستخدم  قد  وأنها  حّدين،  ذو  سيف  أّنها  من  لتتأّكد  املتنوعة، 
للخير أو للشر وفَقا إلرادة وقصد املستخدم)، ميكنك أن تستخدم 
القلم (وسائل اإلعالم كاّفة: الورقية والرقمية، املقروءة واملسموعة 
وميكنك  البشرية،  وخير  خيرك  فيه  ملا  الكتابة  في  واملرئية) 
واالستهتار  باآلخرين  والتشهير  الشر  على  للّتحريض  استخدامه 

بهم وبحياتهم.
 لقد اخترع ألفرد نوبل، العالم السويدي، الديناميت (باليونانية 
القوة الشديدة) الستخدامه كمادة متفجرة في ميادين املناجم وحفر 
ّية عموًما وتخدم املجتمع،  األنفاق وبناء الطرقات وهي أمور إيجاب
ولكن سرعان ما ّمت توجيه هذه املادة واملواد املتفجرة التي اخترعها 
بوحشية  البشر  ليتعامل  عسكرّية،  جهات  الستخدام  الحًقا 
بالندم  نوبل  شعر  وقد  البعض.  بعضهم  إيذاء  في  لها  مثيل  ال 
من اختراعه للديناميت واستخدامه في مجازر عديدة، فحاول أن 
يعوّض البشرّية عن طريق تقدمي جوائز نوبل الختراعات وأبحاث 

في خدمة ومنفعة البشرية.
أعجبتني رسالة أرسلها مدير مدرسة ملعلميه يقول فيها: معلمي 
ال  ما  عيني  بأم  ورأيــت  النازّية،  احملرقة  من  جنيت  لقد  العزيز، 
يجب أن يراه أي إنسان في حياته، رأيت كيف يبني مهندسون 
وكيف  أطفال،  بتسميم  أطباء  يقوم  وكيف  املوت،  غازات  خاليا 
تقوم ممرضات بقتل أطفال، وكيف يقوم أصحاب التعليم العالي 
وخريجو اجلامعات املمتازة في أوروبا برمي أطفال ونساء بالرصاص 
أنا أطلب منك: أن تساعد  بالّتعليم.  أنا ال أثق  وحرقهم. لذلك 
ّيتهم. يجب أن تركز مجهودك ملنع إنتاج  األوالد ليكبروا في إنسان
القراءة  قاتلة.  بشرية  وآالت  مدربني  ومجانني  متعّلمة  حيوانات 
والكتابة واحلساب لها أهمية في حالة واحدة فقط، إذا كان دورها 
هو دعم ومساندة أوالدنا ليكونوا عظماء بإنسانّيتهم (كَبني آدم) 

وأصحاب قلوب طيبة.
 إن كانت املعرفة قوة ذات اجتاهات، فاجلهل 
املدقع ذو قوة مخيفة، ولكنه لألسف الشديد 
واخلــراب،  الدمار  وهو  واحــد،  اجتاه  في  يصّب 

واحتقار  بالنفس  العمياء  الثقة  واحلرب،  العنف  والتعاسة،  الفقر 
اآلخرين، اإلميان األعمى واالنغالق التام على اآلخرين.

والتحصيل  بالشهادات  فقط  تقاس  ال  اإلنسان  معرفة  أّن  كما 
أو  القراءة  معرفة  عدم  ليس  هنا  فاجلهل  اجلهل،  وكذا  والنتائج، 
ويترعرع  اجلهل  يكون  قد  بل  باألمّية،  يسّمى  ما  وليس  الكتابة 
مجموعة  أجواء  في  يتفاقم  أو  كبيرة،  معرفة  لديه  داخل شخص 
يّدعي أفرادها املعرفة، ولكنهم يعيشون في بيئة مظلمة الفكر، 
زواياها  إلى  يتسلل  أن  واحلوار  واحملّبة  التسامح  بنور  تسمح  ال 
املنتنة، لئال تتزعزع طمأنينتها الكاذبة، ووحدتها الشرسة الشريرة 
التي تفني بحقدها املميت أبرياء كثيرين، إذ تؤمن بأنها موّكلة 
تلغي  أو  تكّفر  وبالتالي  األصــح،  العقيدة  أو  املطلق  احلق  على 
اآلخر، وتضع ذاتها مكان الله لتأخذ حّقه من اآلخرين، أو تؤّله ذاتها 
وعقيدتها لتسحق اآلخرين مبا يتوافق مع ضيق نظرتها وفهمها 

ومحدودّية أفقها.  
كلمة الله حتّذرنا من اجلهل واجلّهال ”فأقول هذا وأشهد في الرّب: 
ببطل  أيًضا  األمم  سائر  يسلك  كما  بعد  ما  في  تسلكوا  ال  أن 
لسبب  الله  حياة  عن  ومتجنبون  الفكر،  مظلمو  هم  ذهنهم، إذ 
اجلهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم. الذين إذ هم فقدوا احلس 
أسلموا نفوسهم للّدعارة ليعملوا كل جناسة في الطمع. وأما أنتم 
فيه  قد سمعتموه وعلمتم  كنتم  إن  املسيح هكذا،  تتعلموا  فلم 
الّسابق،  التصرف  تخلعوا، من جهة  كما هو حق في يسوع، أن 
بروح  وتتجّددوا  الغرور،  شهوات  بحسب  الفاسد  العتيق  اإلنسان 
البر  في  الله  بحسب  املخلوق  اجلديد  اإلنسان  ذهنكم، وتلبسوا 
وقداسة احلق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب، وتكّلموا بالصدق كّل واحد 
مع قريبه، ألّننا بعضنا أعضاء البعض“ (أفسس4: 17 25-).

كلمة الرّب تصف اجلهل احلقيقي واجلّهال أصدق وأوفى وصف، فهم 
يسلكون ببطل ذهنهم، وفكرهم مظلم، متجّنبون عن حياة الله، 

قلوبهم غليظة، وقد فقدوا احلس.
للخير  قوته  توجيه  ميكن  مطلًقا،  يكن  لم  إن  ا،  تقريًب شيء  كل 
ّية  أو للشر، حتى الدين. فإن لم تكن محبة الله ومحّبة اإلنسان
العبادة،  الدين وتكون  فعندها يكون  للدين،  احلقيقي  الدافع  هي 
البعض  يستخدم  قد  كما  البشر.  ُيؤَِلُهها  معتقدات  مجموعة 
(وأحياًنا قد يطغى عددهم فيكونون األغلبية) الدين أو العبادة 
والهيمنة  والتسّلط  والنفوذ  ــال  امل لربح  جتــارة  أو  ــوّة  ق كمصدر 
فلننتبه  أنفسهم.  متجيد  سبيل  في  اآلخرين  بحياة  واالستهتار 
فهي  القناعة  مع  التقوى  ”وأّما  املقّدس  الوحي  عّلمنا  فقد  إذن، 
ص  جتارة عظيمة“ (1 تيموثاوس 6: 6)، كما أّن كلمة الرّب ُتَلِخّ
الّتقوى والعبادة احلّقة بالوصية العظيمة في عمق بساطتها، وفَقا 
لقول الرّب يسوع ”فأجابه يسوع: إّن أّول كل الوصايا هي: اسمع 
يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. وحتب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 
األولى. وثانية مثلها هي: حتب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتني“ (مرقس 12: 29-31). فال ميكن أن نّدعي أّننا 
نحب الله إن لم نحب اإلنسان، أَيا كان ”إن قال أحد: «إني أحب 
الله» وأبغض أخاه، فهو كاذب. ألّن من ال يحب أخاه الذي أبصره، 
كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه: إّن 

من يحب الله يحّب أخاه أيًضا“ (1 يوحنا 4: 20 و21).
والتسامح  واحلوار  احملّبة  لنور  يسمح  الذي ال  املظلم  اجلهل  على 
والتعددية اجلميلة، أن ُيَطّهر وينّقي أركانه ويعطر األجواء املنتنة، 
لهذا اجلهل قوة عظيمة، ولكنها تندفع بشكل جنوني في اجتاه واحد، 
وهو الدمار واخلراب والهدم، مما يتطلب من كل إنسان يدرك معنى 
اإلنسانية أن يعمل جاهًدا ملنع اندفاعه املدمر وإلبطال قوّته املميتة 
وسّمه القاتل من خالل كشفه أمام شمس املعرفة واحملبة والشفاء.

املعرفة قوة تزداد قيمتها بشكل متسارع كل يوم، ولها اّجتاهان، 
للخير أو للشر. دورنا التربوي كأهالي وأصحاب رسالة إنسانية 
ومجتمعّية وتربوية أن ُنعّمد املعرفة في مياه التربية الداعية حملّبة 
ّية في  الله ومحّبة اإلنسان والبشرّية جمعاء، وأن نعزّز القيم اإلنسان
جوهر املعرفة، لندفعها في اجتاه اخلير والبناء وخدمة البشرية جمعاء. 

… Òu� W�dF*«





2016 ‰uK¹√ 2 WF ÔL'« 36

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈

الّناحية  مــن  بنفسك  ــام  ــم االهــت
الصحّية والنفسّية في أثناء الدورة 
من  األهمّية،  شديد  أمر  الّشهرّية 
دراية  على  تكوني  أن  عليِك  ثّم 
باملمارسات الّصحيحة التي يجب 
ــّدورة  ال أثناء  في  اّتباعها  عليِك 
الّشهرّية، واالبتعاد عن  املمارسات 

اخلاطئة التي توارثنا بعضها.
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االهتمام بالّنظافة الشخصّية مهّم جًدا في أثناء الّدورة الّشهرية، 

ا ونفسًيا..  فال تهملي نفسك؛ ألّن ذلك ينعكس عليِك صحّيً
اِحرصي على:

- االستحمام مباء دافئ للتخّلص من األلم.
لفترة طويلة قد  بانتظام؛ ألّن تركها  الفوطة الصحّية  - تغيير 
يتسّبب في مشكالت، مثل: اإلصابة بااللتهابات ووجود روائح 

غير مستحّبة.
- استخدام فوط قطنّية، وارتداء مالبس قطنّية للشعور باملزيد 

من الرّاحة.
املنطقة،  هذه  في  اجلسم  َغسول  أو  الّصابون  استخدام  عدم   -

واستخدام غسول طّبي وماء فقط.

 ∫ UÐËdA*«Ë W¹cž_« ™
- اِحرصي على شرب الّسوائل الّساخنة، خاّصًة القرفة والنعناع 

حيث تساعد على تسكني آالم البطن والّظهر.
أطعمة  تناول  على  واحرصي  ومتوازًنا،  ا  صحّيً غذاًء  تناولي   -
حتتوي على األلياف مثل احلبوب الكاملة واخلضراوات والفاكهة 

الّطازجة.
متقاربة  فترات  على  خفيفة  وجبات  إلى  الوجبات  قّسمي   -
تتناولي  ال  باإلمساك.  تصابي  ال  كي  األمعاء،  حركة  لتنظيم 

الّطعام الكثير في وجبة واحدة.
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الّدورة  ذلك  ينّشط  حيث  املشي،  مثل  خفيفة  رياضة  ممارسة   -

الّدموّية ويحّسن من حالتك املزاجّية.
- استخدام قربة بالستيكّية بها مياه ساخنة أو دافئة وضعيها 
على  واملساعدة  اآلالم  لتسكني  وذلك  دقائق،  لعّدة  بطنك  على 

استرخاء العضالت املهبلّية.
- ممارسة اليوجا للّتقليل من التوتر والتقّلبات املزاجّية.

املكّمالت  تساعد  حيث  والكالسيوم    B فيتامني  تناولي   -
ّية على احلّد من األلم. الغذائ

- شرب 8 أكواب من املاء حتى ال تصابي باجلفاف.
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- جتّنبي أخذ مسّكنات األلم على معدة فارغة وميكنك أخذها 

فقط بعد الّطعام.
- جتّنبي حبس البول واالمتناع عن دخول املرحاض لفترة طويلة.

- ابتعدي عن تناول املشروبات املثّلجة واملشروبات الغازّية.
- ال حتملي األشياء الّثقيلة أو سحبها أو ممارسة رياضة عنيفة.

- قّللي من تناول امللح واألطعمة الغنّية بالتوابل وقّللي من تناول 
األغذية التي حتتوي على نسبة عالية من الّسكرّيات والّدهون؛ 
ألّن امللح الزائد يزيد من حبس السوائل في اجلسم مما يسّبب زيادة 
الوزن، أّما الّدهون من السكرّيات تؤّدي إلى عدم استقرار نسبة 

سّكر الدم ّمما يؤّدي إلى زيادة التقّلبات املزاجّية.
التي  واملشروبات  والكابوتشينو  والقهوة  الّشاي  تناول  - جتّنبي 

حتتوي على الكافيني عاّمة.

w K F H�  ôË  w K F �«  
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البحر يسكن على حجر
الَبْوح يعّج بالنشيج

تكرع األنوثة..
سكرات الّسماء الوردّية..

(بحّبك)
***

يتتلمذ احلب على اإلغراء
إذا غرقت احلكاية..

في سهل الغواية.
ليلها الطويل وسادة..

تنبض باألحالم..
(بحّبك)

***
إذا تالطمت األمواج..

في الغسق.
تستحوذ على كياني..

خمرة الّشفاه.
إذا استطرد البوح..

قول احلب.
يداعب لساني..

جنّية البحر
بلوعة الّشغف واألحالم..

(بحّبك)
***

ــَرف  ــَت ــْح ــوا عــلــى ُم ــعــّرف ت
اخلوف..

(بار) الكؤوس الفارغة
بني طاوالت القمار..

والّزبائن الثملة.

سعادة مفتعلة..
بني لعبة الّشطرجن واملؤّسسة

وأنِت ملعب البدايات..
(بحّبك)

***
الّدهر هو الّدهر..

يكره العد.
ليس لنا إّال احلسنوات

أو.. الكلمات
أو.. املخّدرات
أو.. الّصلوات

اُحلْسنى  ــاء  ــم األس أو.. 
للّصمت..

(بحّبك)
***

كّل هذا الغريق..
تْعرْضه املصارف والبنوك.

املـــتـــصـــارعـــني بني  ــى  ــل ع
الّشبابيك.

إّال فهم املقروء..
بني الهمسات الهاربة..

إلى الّسماء.
وعجزي ال يكرهك.

ُيداويه..
قلبي املسكون..

(بحّبك)
***

في حيفا..
على الكرمل.

املقاهي ُمتداخلة.
ــق املـــدن  ــري ــــّب لـــه ط احل

واألماني.
سحرت  ــي  ــت ال ــة  احلــكــاي

احملّبني..
ترّبعت على سفينة الّرحلة

واسمِك لألنباء وسادة..
تفتح..

باب األسرار.
ليدخل البحر..
على ضوء القمر

يسكن في حجرك
وينصهر احلجر..

(بحّبك)
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
القوس سيشهد  برج  ملواليد  املهنى  الصعيد  مهنيًا: 
من  تتردد  فال  الضغوط واالضطرابات  من  الكثير 

أخذ قرارات جادة حاسمة .
لكى  اليوم  يدفعاك  العاطفة والرومانسية  عاطفيًا: 
تشهد عالقتك مع شريك حياتك تطور ملحوظ ، و 
اعلم أنكما فى حاجة للتجديد اليوم بتناول العشاء 
سويا أو الذهاب ملشاهدة فيلم جديد بالسينما وذلك 

لكى تتطرق حالة امللل للعالقة .
صحيًا: ملواليد برج القوس سوف تعانى هذه الفترة 
الهضم  احلموضة وعسر  مثل  الصحية  املشاكل  من 
وجفاف اجللد فعليك شرب املزيد من املاء باإلضافة 

إلى اتباع نظام غذائى جيد .

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنيًا: تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجًا أو 

تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة ألمر معّني.
عاطفيًا: اجلو يثير لديك املخاوف والهواجس وال بّد 

من أن يبّددها احلبيب لتطمئن وترتاح.
من  التخلص  أّن  تأخير  بعض  ولو  تــدرك  صحيًا: 

البدانة ليس باألمر السهل ويتطلب إرادة قوية.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
فاملشاكل  صاحلك  في  اليوم  يكون  ال  مهنيا:قد 

تطاردك من ساعة وصولك الى العمل
ان  جــرب  لذلك  انــت  كما  يحبك  عاطفيا:احلبيب 

تتصرف بعفوية معه.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
باحللول  تأتيك  جدًا  إيجابية  بأجواء  تنعم  مهنيًا: 

وبالرعاية من قبل احمليط.
عاطفيًا: متّر بتجربة تتعرض فيها حلرج، أو تتأرجح 
بني اإليجابية والسلبية، إال أنك ال تلبث أن تشعر 

بتحسن األحوال.
اإليجابيات، وتقوم  الصحة وتتدفق  تتعزز  صحيًا: 

بلقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك احلماسة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
اتخاذ  على  قدرة  أكثر  اليوم  هذا  يجعلك  مهنًيا: 
أشخاص  مع  اآلراء  تتبادل  مناسبة،  مادية  قرارات 
قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.

إشاعة  في  احلظ  يحالفك  ممتاز،  يوم   : عاطفًيا: 
السالم واحلب وتقريب وجهة نظرك بينك وبني احلبيب 

على مختلف الصعد.
صحًيا: كن حريًصا على أن تنام الساعات املطلوبة 

لتكون نشيًطا في عملك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
جديدة  مهنية  جتربة  إلى  اليوم  هذا  يشير  مهنًيا: 
بني اجتاهني، حدد خياراتك  ما وانفصام  وازدواجية 

وكن واضًحا ودقيًقا في خياراتك وأفكارك.
في  والغموض  االلتباس  مــن  تتخلص  عاطفًيا: 
حياتك العاطفية، نتيجة إدراكك ووعيك في حتديد 

خياراتك النهائية.
صحًيا: آالم الظهر والكتفني حلها الوحيد هو املشي 
أو السباحة أو ممارسة متارين خاصة للتخلص منها.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
مــهــنــًيــا: يـــوم مــنــاســب ملــالحــقــة بــعــض األعــمــال 
واالتصاالت املهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة 

على التكيف.
احلماسة  إليك  حتمل  مشاعر  تـــراودك  عاطفًيا: 
أو  حبيب  للقاء  أو  كبير،  تغيير  إلحداث  والعزمية 

لإلقدام على مغامرة استثنائية.
صحًيا: ترتاح إلى بعض الظروف واملتغيرات التي 

تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
القانونية  املسائل  مبعاجلة  الــيــوم  تهتم  مهنيًا: 
واألوراق و امللفات الرسمية املطلوبة منك من قبل 

أرباب العمل.
جتمعك  فــرصــة  ــإن  ف أعـــزب  كنت  إذا  عاطفيًا: 
بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم 

فاستغلها.
صحيًا: خفف من تناول املنبهات وتدخني النارجيلة 

واإلكثار من املشروبات الغازية.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
أو حتقق  دراســة،  في  أو  مهمة  في  تنجح  مهنيًا: 
ربحًا عن طريق فرصة مؤاتية، ورمبا تدعمك جهات 

نافذة.
عاطفيًا: تشعر باحلماسه والفرح اليوم للقاء احلبيب 
فيبادلك  جتاهه،  مشاعرك  بحقيقة  مصارحته  و 

باملثل.
حال  في  كلمة  اإلرادة وكلمتك  قوي  أنت  صحيًا: 

أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: حتقق رغباتك أو تعّبر عنها اليوم بالطريقة 
قادًرا  نفسًيا، وتكون  مناسبة وتريحك  تراها  التي 

على استقطاب التأييد من أكبر املراجع.
عاطفًيا: تبحث في بداية عالقة أو نهايتها وتقيم 
حسابات للمستقبل أو تستعد ملشروع سّري كبير 

يريحك مع الشريك على املدى املنظور.
التلفزيون ال  الطعام خالل مشاهدة  تناول  صحًيا: 

ينصح به أخصائيو التغذية ألنه مضر.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
وتزدهر  باالرتياح  وتشعر  بنفسك  تزهو  مهنًيا: 
وتشعر  جاذبيتك  كما  شعبيتك  وتكبر  األوضــاع 

باحليوية الكبيرة تعود اليك.
تكرار  ــى  ال ا ويــدعــوك  جـــًدّ مــوّفــق  يــوم  عاطفًيا: 
احملاوالت وعدم االستسالم أمام العالقات الفاشلة.

صحًيا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي ال يفقدك 
وضعك  على  إيجاًبا  وينعكس  واحليوية  املناعة 

الصحي.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
مهنًيا: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع 
اآلمـــال وترتفع  ــر  ــثــابــرة وتــزده الــتــقــدم وامل على 

املعنويات.
الشريك  قلق  تثير  قضية  على  تــرّكــز  عاطفًيا: 
وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك 

بعض الشيء، لكن ذلك يكون ملدة قصيرة جًدا.
املشاكل  من  التخلص  في  التفكير  مجرد  صحًيا: 
الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

إلى  األعلى  اجلليل  في  الزنغرية  طوبا  قرية  تقع 
تأسست  (اجلاعونة).  بينا»   – «روش  من  الشرق 
القرية احلالية عام 1908 على يد قبيلة بدوية من 

عرب الهيب. تشمل القرية احلالية ضمن حدودها 
العديد من املواقع األثرية، إال أن احلفريات األثرية 
لم جتَر ضمن حدود القرية. من هنا، فيما يلي حملة 

عامة عن املواقع األثرية في القرية وحولها.
ÍdŁ_« Y×³�«

األبحاث األثرية قليلة جدا في طوبا الزنغرية حيث 
لم جتَر حفريات أثرية، ألن غالبية معلوماتنا هي 

من املسح األثري للمنطقة، الذي جرى بني األعوام 

ـــــإدارة  ب  1993-1990
املواقع   –  1 رقم  (الصورة  ومتويلها  ــار  اآلث سلطة 
األثرية التي مت توثيقها خالل املسح األثري)، املسح 
مت  بينا»،   – «روش  ملنطقة  األثري 
عام  جديد  بحث  في  مؤخرًا  نشره 
2012. ومسح الحق أجري بأعقاب 
إلى  مخططة  وبناء  تطوير  أعمال 
اجلنوب واجلنوب الشرقي من القرية 

وشرقيها. 
أما احلفريات األثرية الوحيدة التي 
في  ــحــورت  مت اآلن،  حتى  ــت  ــري أج
(املعروف  ــن»  «دومل وتوثيق  ــة  دراس
من  مبنى   – املناطير  باسم  أيضا 

الصخر الكبير) إثر أعمال تطوير في املنطقة.
ÀU×Ð_« ZzU²½

أشارت األبحاث إلى وجود العديد من املواقع األثرية 
الزنغرية  طوبا  أبرزها:  أذكر  وحولها،  القرية،  في 
إلى  القرية)،  داخل  املتواجدة  املواقع  بها  (ونعني 
الغرب منها تتواجد خربة السنينة، بينما تقع عني 

عادية إلى اجلنوب الشرقي من القرية. 
من  كبيرة  مجموعة  بانتشار  املنطقة  تتميز 
سبيل  على   .(3 رقم  (الصورة  «الــدوملــن» 
العثور  مت  القرية،  من  الشرق  إلى  املثال، 
على مجموعة من صخور الدوملن، قرابة 38 
دوملن، إضافة إلى ثالثني رجمة من احلجارة 
الصورة رقم 4) التي  (أكوام من احلجارة – 
كما يبدو تغطي دوملن أخرى أو قبور قدمية: 
الدوملن عبارة عن مبنى من الصخر الكبير 
البازلت)  صخر  مــن  بنى  منها  (البعض 
غالبا ما يكون دائري الشكل أو مستطيل، 
احتوى  واحــدة.  غرفة  الصخور  حتت  يغطى 

بعضها على القبور داخلها.  
على  العثور  مت  القرية  من  الشمال  ــى  إل
بقايا موقع أثري، حفظت منه بعض جدران 
 200 (قرابة  قدمية  طريق  من  وجزء  املباني 
يبدو  كما   ( 2 رقم  الصورة   – طولها  مترا 
فقد أدت الطريق إلى خربة النطور املتواجدة 
إلى الشمال من قرية طوبا الزنغرية. طريق 
أخرى عثر عليها ضمن املوقع، خربة شورا 
 400 قرابة  طولها  القرية،  غربي  املتواجدة 

مترا وعرضها أكثر من 4 أمتار. 
أما إلى اجلنوب من القرية وعلى مساحة 20 
دومنا (حيث تتواجد خربة عني عادية) فقد مت 
العثور على العديد من أدوات الصوان التي 
مت حتديد تاريخها إلى العصر احلجري القدمي 
(األوسط – قرابة 250000 – 45000 عام 
مت  عادية  عني  من  الغرب  إلى  أيامنا).  قبل 
العثور على مبنى يعود تاريخه إلى العصر 

النحاسي (قرابة 5000 عام قبل امليالد). 
تشير املكتشفات األثرية إلى وجود استيطان 
(العصر  التاريخ  قبل  ما  عصور  بداية  في 
قبل  عــام   250000 قرابة  القدمي  احلجري 
العثمانية،  الفترة  حتى  استمرارا  أيامنا) 
في  أثرية  تنقيبات  إجــراء  أن  إلى  يشير  مما 
املعلومات  من  بالعديد  يأتي  سوف  املنطقة، 

الهامة لدراسة تاريخ القرية وتراثها.

الصور بلطف سلطة االثار

W�dG�e�« U�u�

د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

الصورة رقم 2

الصورة رقم 3

الصورة رقم 4

الصورة رقم 5

الصورة رقم 1
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 q�Uý q�Uý 100 100
jI�jI�

 q�Uý q�Uý 80 80jI�jI�

VAš W¹—uÝ WKOł—«

 q�Uý q�Uý 80 80
jI�jI�

 q�Uý q�Uý 80 80
jI�jI�

…dOG� r−Š W¹—uÝ WKOł—«

nOB�« rÝu� W³ÝUM0  W�Uš —UFÝ«
…dO³� r−Š W¹—uÝ WKOł—«

ÊU�“ w�UO� r×�

bMN�« “uł r×� 100%

‘ 20 W³KŽ 1

‘ 50 VKŽ 3
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 XIKÞ√ ¨wÐdF�« jÝu�« s�  UN�_«  U³KD� ÎWO³Kð
 w� ‰U??H??Þ_« W??¹c??G??ð ‰U??−??� w??� …b???z«d???�« ¨U??½d??O??²??�

°WOÐdF�« WGK�UÐ UNF�u� ¨œö³�«
 5�UC*«  s??�  W??F??Ý«Ë  WŽuL−�  ÷d??F??¹  l??�u??*«
 ¨qHD�«  …UOŠ  w??�  W?? Ò¹—u??D??ð  WKŠd�  qJ�  W??� Ó¡ö??Ô*«
 e�d�  «d??O??³??š v??K??Ž ·Òd??F??²??�« W?? ÒO??½U??J??�≈ `??O??²??¹Ë
 Òs Ô¼ Òd
¹  wð«uK�«  U½dO²�  w�  WOz«cG�«  …—UA²Ýù«
 ¨WHK²��   ôU??−??�  w??�  w�U¼ú�  `zUBM�«  .b??I??ð

 ÆÂuM�«Ë WŽU{d�« ¨W¹cG²�« ∫q¦�
 sJ1  «“UO²�« WKOJAð l�u*« ÷dF¹ ¨W�U{ùUÐ

Æå—“ W
³�ò ?Ð UNOKŽ ‰uB(«
 W�b)«  ‚ö??Þ≈  l�  UC¹√  l�u*«  ‚ö??Þ≈  o�«d²¹Ë
 WGK�UÐ  åj¹dHD¼ò  ∫U½dO²*  WÒ¹dB(«Ë  …b¹b'«
 wJ� U??½d??O??²??� U???N???ð— Òu???Þ W???�b???š w????¼Ë ÆW??O??Ðd??F??�«
 WÒO�uO�«   U??³??łu??�«  jOD�ð  q???¼_«  v??K??Ž  q?? ÒN??
?? Ôð
 Ê√  sJ1  j¹dHD¼  w??�  Ær??N??�U??H??Þ_  W??O??Žu??³??Ý_«Ë
 V
Š  qHDK�  W???� Ó¡ö??? Ô�   U??³??łË  WKOJAð  «Ëb???&

ÆdOC×²�« WKNÝË W×{«Ë  UHËË ¨ÁdLŽ
 qB×½Ë qHD�«  dLŽ qšbÔ½  ∫«Îbł WDO
Ð W�b)«
 ÁdLF� W???� Ó¡ö??? Ô� W?? ÒO??Žu??³??Ý√Ë W?? ÒO??�u??¹ W??L??zU??� v??K??Ž
 WŽU³Þ  WO½UJ�≈  v??�≈  W�U{ùUÐ  ¨Á—uDð  WKŠd*Ë

ÆqHDK�  U³łu�« dOC% WOKLŽ qON
²� WLzUI�«
 sJ1 åj???¹d???H???D???¼ò U??N??Ð r??J??×??B??M??¹ W???³???łË q???�
 åj¹dHD¼ò  t½√  YOŠ  ¨WKNÝ  WHuÐ  U¼dOC%
 XFCš  WHË  140  ???�«  »—UI¹  U�  vKŽ  Íu²×¹
 X??9Ë U??½d??O??²??� w??� W??¹c??G??²??�« W??O??zU?? ÒB??š√ W??I??�«u??*

Æ‰UHÞú� WLzö�  U³łu� UNOKŽ W�œUB*«
 ÊuJð  Ê√  UNIðUŽ  vKŽ  U½dO²�   c???š√  5MÝ  cM�
 .b??I??ð ‰ö????š s???� j??I??� f??O??� ¨Â_« v????�≈ »d?????�_«
  U�b)«  ‰öš  s�  U ÎC¹√  U/≈  ¨qC�_«   U−²M*«
 e�d�  s??�  Î¡«b??²??Ð≈  ¨ U??N??�_«  lOL'  UN�ÒbIð  w??²??�«
 UNF�u�  ‚öÞSÐ  « Î—Ëd???�Ë  ¨WOz«cG�«  …—UA²Ýù«
 qON
²�  W??O??Ðd??F??�«  W??G??K??�U??Ð  j??¹d??H??D??¼  W???�b???šË

 ∫wÐdF�« jÝu�« s�  UN�_« vKŽ ULN�ULF²Ý≈
 wwwÆmaternaÆcoÆilØar

 œ Òb � �� U �d O � �
 U N F �u � oK D Ô�Ë
WO �d F 	« WGK 	U �
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 …eO2 WKOJAð WOzU�M�« ¡U¹“_« WJ³ý ≠ s¹ô Íe¹d� XIKÞ«
 WO�UH²Š« WKL×ÐË ¨„—U³*« v×{ô« bOFÐ  öH²×LK� W�UšË
 300 ????Ð …Ëd????ý q???� v??K??Ž i??O??H??	??ð q??J??O??ý 100 s???Ž …—U???³???Ž
 W¹dBŽË …b¹bł rO
UB²Ð WKOJA²�«  eOL²ð Æ‚u� U
Ë qJOý
 ¡«u??ł«  VÝUMðË  UNŽ«u½«  vKŽ  WOzU�*«   U³ÝUM*«Ë  Â¡ö??²??ð
 UÐ«cł  dNE
  WKOJA²�«  Ác??¼  wHCðË  UL�  ÆWO�UH²Šô«  bOF�«
 ‘UL�  Ÿ«u½« s
 WŽuMB
 UN½« U�uBšË …√dLK� UOJOÝö�Ë
 ¨V¹dJ�«  ¨qL	*«  ¨qO²½«b�«  ¨ÊuHOA�«  q¦
  Íd??B??ŽË  `¹d

 ¡U??�??M??�« W??�U??� ‚«Ë–« V??ÝU??M??²??� U??¼d??O??žË …“d???D???*« 5??ðU??�??H??�«

ÆbOF�UÐ  öH²;«

 w�  …b??z«d??�«  WOzU�M�«  ¡U???¹“ô«  WJ³ý  ≠s??¹ô  Íe??¹d??�  eOL²ðË
 W{u*«   UŽd�  qC�_  ’U??š  o??½Ë—   «–  rO
UB²Ð  œö³�«
 ¨WOÐdF�«  …√d??*«  ‚Ë–  —U³²Žô«  5FÐ  c??šô«  l
  …œu??'«  WO�UŽ
 vMFð  w²�«Ë  wÐdF�«  jÝu�«  w�  ŸËd??H??�«   «dAŽ  ‰ö??š  s

 ÊUBL�  ¨WK¹uD�«  dO½UM²�U�  UNðU³KD²
Ë  Â¡ö²ð   ULOLB²Ð
 ‘ULI�« lD� ¨qBH*« wJOÝöJ�« rOLB²K� W�U{« ¨ÂUL�√  «–
 WAL�√Ë  rO
UB²Ð  5ðU��  ¨W³¼c*«  —«—“_«  Z??
œ  ¨W¹bK'«
 fMO'«  q??¹Ë«d??ÝË  ÊUBLI�  W??�U??{«  ¨fMO'U�  ¨WŽuM²

 «c¼  œuFð  w??²??�«Ë  W??F??Ý«u??�«Ë  W??¹œU??F??�«  ¨©wMOJ��«®  WIOC�«
 —«—“«  ¨W??O??³??¼c??�«  —«—“ô«  Z??
b??Ð  W??�U??½«   «–   U�LKÐ  r??Ýu??*«

 ŸËd??� w??� …d??�u??²??
 UNFOLłË Æt??ÐU??ý U??
Ë W??−??�??½ô« ¨W??M??¹e??�«
 …b¹b'« WKOJA²�« qLAðË «c¼ Æ38≠52 s
  UÝUI0 WJ³A�«
 ¨s¹œ«e'U� WOzU�M�«  «—«u���ù« s
 WOMž WŽuL−
 UC¹«
 ¨oO½√  dNE0  …√d??*«  —UNþù  p�–  q�Ë  W×ýËô«Ë   «d¼u−*«

ÆwÐU³ýË ÍdBŽ
 v²Š ‰uFH*« W¹—UÝ „—U³*« v×{ô« bOŽ WKLŠ Ê« v�« —UA¹
  öL(«  w�  W??O??ł«Ëœ“«  błuð  ô  t??½«  rKF�«  l
  11.9.2016

ÆWKL(« ◊ËdA� UI�ËË  UCOH	²�«Ë
 «bOFÝ «bOŽ 5KH²;« lOL' s¹ô Íe¹d� WJ³ý vML²ðË «c¼

 Æ„—U³
 v×{√Ë

∫v×{ô« bOŽ W³ÝUM0
 ÷ËdI�« s
 WŽuL−
 tMzUÐe� ÷dF¹ w
u¾� pMÐ

 W×¹d
 ◊ËdAÐ
 ÷ËdI�«  s
  WŽuL−
  tMzUÐ“  vKŽ  w
u¾�  pMÐ  ÷dF¹  ¨„—U³*«  v×{ô«  bOŽ  »«d²�«  l

 W�U)«  rNðUłUO²Š«  o�Ë  `¹d*«  ÷dI�«  —U�
  —UO²š«  rN�  `O²¹  UL�  ¨t×¹d
  ◊ËdAÐ

Æb¹b�²�« vKŽ rNð—b�Ë
 qJ� fÐö*« ¨WOz«cG�«  U−²M*« vKŽ ‰bF*« s
 vKŽ√  U�ËdB*« ÊuJð  v×{ô«  bOŽ w�
 pMÐ ÷dF¹ ¨p�– ¡u{ w�Ë  ÆÃ—U)« v�« dH��«Ë œö³�« w�  U¼eM�«Ë  öŠd�« ¨WKzUF�«
 bOF�UÐ  ŸU²L²Ýô«  WO½UJ
≈  tMzUÐ“ `M1Ë WÐ«cł ◊ËdAÐ W�Uš ÷Ëd�  «—U�
 w
u¾�
 v�«  rCM²�  …u??D??)«  Ác??¼  w??ðQ??ð  Æ”Ë—b????
Ë  `O×�  qJAÐ  t??�  œ«b??F??²??Ýô«Ë  oKI�«  ÊËœ
 w� p�–Ë W�U)« WOJM³�«  U
b)« d¹uDð w� w
u¾� pMÐ UNÐ ÂuI¹ w²�« Èdš_«  «uD)«
 …œUH²Ýô« s
 szUÐe�« 5J9 v�« ·œUN�«Ë ¨wÐdF�« lL²−*« w� tÞUA½ W¹uIðË e¹eFð —UÞ≈

ÆrNðUłUO²Šô WK
UJ�« W
¡ö*« l
 —uD²*«Ë bz«d�« pM³�«  U
bš s

 w
u¾�  «uM� lOLł ‰öš s
 —“ W�³� WDÝ«uÐ ÷dI�« vKŽ ‰uB(« ÊUJ
ùUÐ t½«  d�cÔ¹

 ◊UI½ ¨w
u¾� oO³Dð ¨w
u¾� l�u
® WO�U²O−¹b�«
 pM³�«  wHþu
  Èb�Ë  ©ŸËdH�«  w�  WOð«c�«  W
b)«
  lL²−*« ¡U??×??½√ w??� …d??A??²??M??*« w??
u??¾??� ŸËd???� w??�

ÆwÐdF�«

 ∫…d
 ‰Ë_ oKDÔðË ÊU³ł_« W¾� l ÒÝuð ”Ë«d²ý
rMž U²O� WM³ł

 X% ÊU½uO�« w� ”u³LO�Ë_« ‰U³ł s
 WOK�_« WM³'«
UO½uHLOÝ W�—U


 U²O� WM³ł ‚öÞ≈ l
 W(U*« ÊU³ł_« W¾H� …d
 ‰Ë_ qšbðË ÊU³ł_« W¾� l ÒÝuð ”Ë«d²ý
ÆUO½uHLOÝ W�—U
 X%

 ¨s¼œ  22.5%  l
  ¨rMG�«  VOKŠ  s
  ¨ÊUÐUO�«  w�  ”u³LO�Ë_«  ‰U³ł  w�  lMBð  U²O�  WM³ł
 Protected Designation wÐË—Ë√ —UOF
® PDO r²š qL%Ë W¹bOKIð lOMBð WI¹dDÐ
 UNM
 w²�« WO�«dG'« WIDM*« eO9 ÂU)« U¼œ«u
  U−²M
 vKŽ k�U×Ô¹ Íc�« ¨©of Origin
 UNłU²½≈Ë U¼dOC% r²¹ Ê√ V−¹ ¨WO�«dG'« UN²IDM0 eOL²ð w²�«  U−²M*« ÆZ²M*« wðQ¹
 UO�UD¹≈ w� U
—UÄ s
 Ê«eO
dÄ WM³ł ¨U�½d� w� s¹U³
Uý s
 UO½U³Lý ¨ Îö¦
® Æ WIDM*« fHMÐ

Æ © «cJ¼Ë
 VB½ XF{Ë ”«Ëd²ý W³K×
 å∫”«Ëd²ý V�U; ÂUF�« d¹b*« ¨5J�²¹« wK¹≈ bO��« ‰uI¹

 vKŽ_«  ÊU³ł_«  pKN²�LK�  ÂÒbIð  ÊQÐ  UÎ�b¼  UNMOŽ
 U½d²š« …d
 ‰Ë_ Æ‚u��«  w� …c� d¦�_«Ë …œuł

 VK& ÈdAÐ l
 ¨W(U*« ÊU³ł_« W¾� v�≈ ‰ušb�«
 WŽuMB*« WOK�_« U²O� WM³ł œö³�« w� pKN²�LK�

 ÆåÊU½uO�« w� ”u³LO�Ë_« ‰U³ł w�
 ¨WE�UŠ œ«u
 vKŽ Íu²% ô UO½uHLOÝ U²OH�« WM³ł
 aOD³�«  l
  q�ú�  «Îb??ł  W³ÝUM
Ë  ¨ ULFD�UÐ  WOMž

 ÆWOJOÝö� WO½U½u¹ WDKÝ Ë√ œ—U³�«
Æ Â«dž 200 …u³Ž w� qBð WM³'«

 

„—U³*« v×{ô« bOŽ W³ÝUM0
 WO�UH²Šô« bOF�« ¡«uł√Ë VÝUM²ð rO
UB²�«Ë  UŽdB�« ÀbŠ_ W�Uš ¡U¹“√ WKOJAð ÂbIð s¹ô Íe¹d�

W�Uš WKL×ÐË

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U � �ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô�
www.haifanet.co.il
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 Gob Smax WÐUÞ 24
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 »uł   UOB�A�  WHK²��Ë  WFz«—  rO�UB²Ð  WÐUÞ  24  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 »uł WÐUÞ 24 Êü« «uFLł«   qO� wÐU¼ W³łË q� l� W¹b¼ WÐUÞ – Gob Smax f�ULÝ

ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� f�ULÝ
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l	u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

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

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

 „U??�≠¸  McWINGS  ∫b¹bł  ÃU??łœ  Z²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√ ë−M¹Ë

 f³OAð  ¨WA�dI�  ÃU??łœ  W×Mł√  5  qLAð  W³łËË  lD	  5  Ë√  3  ?Ð  e−M¹Ë  „U??*«  ŸU³ Ôð
Æ»ËdA�Ë

 31.90 ∫lD	 5 ? �«       dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD	 3 dFÝ
ÆÃÆ‘

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫åeâM¹Ë „U�ò 5 W³łË dFÝ

 w� d¹“«—e�« s� qHD�« ÊUO�½ WŁœU( «—«dL²Ý«
ÂdODÐ VOIFð dA½ ¡Uł— f�« ¡U�� cM� …—UO��«

 
 WŁœUŠ 400 sŽ ÊöŽù« - 2008≠2016  «uM��« 5Ð ÂdODÐ W�ÝR�  UODF� V�×Ð 
 s�Ë  ÆUNKš«œ «uIKŽË r¼œdH0 …—UO��« ‰ušbÐ «u�U	 ‰UHÞ_ Ë« …—UO��« w� ‰UHÞ√ ÊUO�½
 ÊöŽù« - ÁbŠu� 2016 ÂUF�« «c¼Ë ÆqHD�« …U�uÐ XN²½« W�UŠ 22 „UM¼  ôU(« pKð 5Ð

Æ …—UO��« qš«œ ‰UHÞ√ ÊUO�½  W−O²½ …U�Ë  ôUŠ 6 sŽ
 ÆœôËú� öðU	 ÊU� nOB�« «c¼ò ∫ÂdODÐ w�  UŽuD²*«Ë ÊU�ô« …e�d� dB¹u½ w²O� …bO��« 
 VFð WE( w� UM� bŠ«Ë qJ� Àb×¹ Ê« sJ1 «c¼ Æ…—UO��« w� rN½UO�½ V³�Ð «u�uð œôË√ 6
 Êô« hš_UÐ «c�Ë ÆWŽd�ÐË wJOðU�uðË√ qJAÐ —u�_« iFÐ qLFÐ ÂuI½ U�bMŽ hšôUÐË
 W¹U	u�«  «uDš iFÐ ŸU³ð«Ë —c(«Ë WDO(« cšQÐ q¼ô« «uŽœ« ”—«b*« v�« …œuF�« l�Ë
 ÊUO�½ ÂbFÐ ’Uš oO³Dð q¹eMð Ë« qHD�« V½U−Ð nK)« w� nðUN�« Ë« W³OI(« l{u�

Æå5F� ÊUJ* ‰uu�« bMŽ WłËe�«ØÃËe�UÐ ULz«œ ‰UBðô« Ë« ‰UHÞô«

pO²Ý sJOAð U−O�Ë sJOAð w³�¹d� U−O�
°ÃUłœ d¦�√ %50

 

 sJOAð  U−O�Ë  Úg�ÚdÓIÏ*«  sJOAð  w³�¹d�  U−O�≠“b�U½Ëb�U�  s�  WONA�«  ÃUłb�«   U³łË
 ÂÒbI Ô� ¨dšUH�«  ÃUłb�« —b s� 100%   °ÃUłœ d¦�√ 50%  l� ¨r×H�« vKŽ ÒÍu ÚAÓ*«  pO²Ý

—UO²šö�  UBK W²Ý l� ¨…—ËbMÐË fš W�U{SÐ ¨WÒ¹dÞ e³š …dODAÐ

 g¹Ëb½UÝ «ËdC% Ê√ rJMJ1 «cJ¼ ∫…œ«Ë“ VOÞ√
r�œôË√ t³×OÝ WÝ—bLK� c¹c�Ë w×

 
 b�u�« s ÒJ1Ë rN� u¼Ë ÆrOKF²�« —UN½ nB²M� w� WO× W	UÞ WMIŠ u¼ …œ«Ëe�« g¹Ëb½UÝ
 w³¼c�« o¹dD�« œU−¹« ‰ËU×½ Ê« V−¹ U ÎC¹« UM¼Ë ÆU¼dOžË eO�d²�« ¨bOł qJAÐ WÝ«—b�« s�
 v�« g¹Ëb½U��« ¡UI�SÐ b�u�« ÂuI¹ ô Ê« u¼ ·bN�« Ê« YOŠ  ¨ÍcG*«Ë c¹cK�« ¨w×B�« 5Ð U�

∫ WÝ—bLK� w�U¦*« g¹Ëb½U��« eON−²� bŽ«u	 5 rJO�« ÆtðbF� v�« qÐ ¨W�ULI�«
∫ Włö¦�« vKŽ U¼uIKŽË ÂU¹ô« V�Š WÝ—bLK�  UA¹Ëb½UÝ WLzU	 «ËdCŠ

 r??�œôË«  —U²�¹ YOŠ ¨  Ÿu??³??Ý_«  W??¹«b??Ð  q³	  r???�œôË«  l??�  ‘UI½ «Ëd??& Ê«  qCH*«  s??�  ≠
 vKŽ   UA¹Ëb½U��«  WLzU	  «uIÒKŽ  ¨Ÿu³Ýô«  ‰öš  UN�ËUM²Ð  Êu³žd¹  w²�«   UA¹Ëb½U��«

 ÆWłö¦�«
 ¨g¹Ëb½U��« W³O�dðË dEM0 oKF²� rÝô« ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Æ¡ULÝ√  UA¹Ëb½U��« «uDŽ√ ≠

Æb¹b×²�UÐ g¹Ëb½U��« «c¼ V×¹ h�ý d¦�√ rÝ« vKŽ Ë« ¨l�œ rÝ«
 s� ¡«dH WM³ł –  b¹bł ¡wý …d� q� «uÐdł ∫Ÿ«b??Ðô« w¼ g¹Ëb½U��« w� d��« WLK� ≠
  öOJAðË  Ÿ«u??½«  s�   uOML(Ë  e³š  Ÿ«u??½«  ¨—UCš  ¨ UÝuLž  ¨¡UCOÐ  ÊU³ł«  ¨pLOŽ

ÆWHK²��
 qJý w??� œu??N??−??*« ‰c??Ð r??N??*« s??� ∫»«c???ł g??¹Ëb??½U??�??�« dEM� Êu??J??¹ Ê« vKŽ «u??d??Š« ≠

ÆÎôË« q�Qð w²�« w¼ ÊuOF�« Ê_ ¨g¹Ëb½U��«
 l�  W	öF�«  w�  U ÎC¹«  bN'«  «u�cÐ«  ¨WONA�«  dO¦ð  Ê«  UNMJ1  œôË_«  l�  …bO'«  W	öF�«  ≠

 b�Ë dDý√ v�«” q¦� W¾�«œ  ULK� Æ“W¾�«œ WEŠö� l� W	—Ë” …œ«Ëe�« v�« «uHO{« ÆœôË_«
 U�bMŽ  VKI�«  ZK¦²Ý  ¨ “«ÎbOFÝ  « Î—UN½  p�  vM9«”  Ë√  ¨“U�U� w³Š l� Æ5²× – r�UF�« w�
 s�Ë ¨rNÐ dJH½ UM½« œôË_« d Ò�c²Ý  UEŠö*« Ác¼ ÆrOKF²�« —UN½ nB²M� w� W¾łUH� ÊuJð

ÆrN¹b� WONA�« dO¦²Ý v²Š U0— – rKF¹
 «ËdC)« l� pLOŽ g¹Ëb½UÝ dOC×²� WHË rJO�«

∫g¹Ëb½UÝ 2 ?� d¹œUI*«
nBM�« v�« WFDI� …dOG  uOML( lD	 2

UÑuMð pOLOŽ ¡«dH WM³ł `z«dý 2
`z«dý v�« l ÒDI� ÍuA� dLŠ« qHK� 1

WIO	— dz«Ëœ v�« lDI� q−�  U³Š 2
UOçO�Ë« lM s� WM¹e�« rÞULÞ s� …dO³� oŽö� 2

 «dJ�« ‚«—Ë« s� …dOG WMHŠ
∫dOC×²�« WI¹dÞ

 WFD	 q??� q???š«œ V?? Òðd??½
 `?????z«d?????ý …U?????O?????M?????L?????(
 qHK�  `???z«d???ý  ¨p??O??L??O??Ž
 rÞULÞ  ‘d???½Ë  q??−??�Ë
 ‚«—Ë√Ë  5?????¹e?????²?????K?????�
 UN1bIð  sJ1  Æ «d??J??�«
 ÊdH�UÐ  UNF{ËË  …—UŠ
 v�« Wł—œ 180 …—«d×Ð

WM³'« »Ëcð Ê«

 …bOł W× vKŽ k�U×½Ë v×{_« bOFÐ qH²×½ nO�
v×{_« bOŽ W³ÝUM0 WO× `zUB½ ÂbIð åXO�ö�ò

 UM²	Ë  s�  dO¦J�«  wCI½Ë  ¡U	b_«Ë  WKzUF�«  l�  qH²×½  „—U³*«  v×{_«  bOŽ  ÂU??¹√  ‰öš
 v²Š  «cJ¼Ë   U¹uK(«Ë  ‚U??³??Þ_«  vNý√  ‚Ëc²Ð  l²L²�M�  ÂUFD�«  …bzU�  ‰u??Š  5��Uł
 WOMG�«   U³łu�«  s�  b¹bF�«  …dOB	  …d²�  ‰öš  UM�ËUMð  b	  UM½«  bOF�«  W¹UN½  w�  nA²J½
 ‰ËUM²� ÂUFD�« …bzU� ‰uŠ WKzUF�« œ«d�√ ¡UI� Ê≈ ÆW¹—«d(«  «dF Ô��« s� dO¦J�«Ë Êu¼b�UÐ
 sJ� ¨bOF�« ”uIÞ s� ÂU¼ ¡eł pý öÐ u¼ …c¹cK�« ‚U³Þ_UÐ ŸU²L²Ýô«Ë bOF�«  ôu�Q�
 vKŽ  WO³KÝ   «dOŁQð  UN�  dJ��«Ë   UOM¼b�UÐ  W¾OK*«Ë  WLÝb�«   U³łu�«  Ê√  „—b½  Ê√  UMOKŽ
 VKI�«  ÷«d??�√  Ë√  ÍdJ��«  ¨WML��«  s�  Êu½UF¹  s¹c�«  ’U??�??ý_«  Èb??�  ÎWUš  ¨W×B�«

 Æ5¹«dA�«Ë
 r¼√ rJO�« øUNMŽ vMž w� s×½ …bz«“  U�«dłuKO� ÊËbÐ œUOŽô« …d²� wD�ð w� `−M½ nO�

∫ÕU−MÐ bOF�« …d²� «Ë“U²−²� XO�ö� w� W¹cG²�« wzUBš√ s� `zUBM�«
 ÃUO²Š«  Ê√  «Ëd�cð  ÆW�uN�Ð  tMŽ  s¼b�«  W??�«“«  sJ1  Íc??�«Ë  ¨  rÝb�«  WKOK	  r(  «Ë—U??²??š«

 m�U³�«  h�A�«  Èb�  Âu×K�  w�uO�«  r�'«
 Â«dž  120≠150  Í√  ¨bO�«  n�  r−Š  ‰œUF¹
 ¨ «Ëd??C??)« q??�« s??� «Ëd??¦??�√  Æd??¦??�√ fO�Ë
 W??O??z«c??G??�« W??L??O??I??�U??Ð W?? ÒO??M??ž  «Ëd???C???)U???�
 p??�c??� ¨l???³???A???�U???Ð —u???F???A???�« w????� r???¼U???�???ðË
 dzUBF�«  «u³ÒM&Ë  ¨¡U???*«  »d??ý  s??�  «Ëd??¦??�√
 dJÝ  s??�  t¹u²%  U??*  W¹“UG�«   U??ÐËd??A??*«Ë

°UNMŽ vMž w� r²½√ W¹—«dŠ  «dFÝË
 bOF�« ¡UMŁ√ Íb�ł ◊UAMÐ ÂUOI�« «u�Mð ôË
 ‚d??Š w???�Ë r??C??N??�« w??� b??ŽU??�??¹ b??	 «c???¼ Ê_
 W¹√  «uKG²Ý«  ÆWJKN²�*«  W¹—«d(«   «dF��«
 …dOB	   ôu??'  ÃËd???)«Ë  W�d×K�  Wd�
 WK¹uÞ   «d??²??H??�  ”u??K??'«  Ê_  ÂU??F??D??�«  bFÐ
 WML��UÐ WÐUù« w� r¼U�¹ bOF�« …d²� ¡UMŁ√
 bO��« Àb??% ¨‚U??O??�??�« «c??¼ w??� Æ‰u??L??)«Ë
 wÐdF�« jÝuK� o¹u�²�« d¹b� ¨Z¹d� bL×�
 ÎULz«œ rJI�«d½ XO�ö� w� s×½ å∫XO�ö� w�
 t½√ YO×Ð Î̈U??C??¹« œU??O??Žô«Ë  U??³??ÝU??M??*« w??�
 WO³Þ   U�uKF�  ‰uŠ  —U�H²Ýô«  rJ½UJ�SÐ
 WHK²�*«   «œU??O??F??�«  Â«Ëœ   U??ŽU??Ý  ‰u??Š  Ë√
  «œUOFK� tłu²�« o¹dÞ sŽ bOF�« ÂU¹√ ‰öš
wwwÆ X½d²½ô« vKŽ XO�ö� l	u� …—U¹“ Ë√
  XO�ö�  oO³Dð  d³Ž  Ë«  ¨clalitÆcoÆilØarb
 TM¼√  åXO�ö�ò …—«œ≈  rÝSÐË wLÝSÐ Ô«dOš√
 Ê√ vM9√Ë „—U³*« v×{_« ‰uK×Ð 5KH²;«

 åÆdO)«Ë W×B�« s� b¹e*UÐ rJOKŽ œUF¹
 

 ÊU�dÐ cO³M�« l½UB� w� ·UDI�« rÝu� ‚öD½« 
œö³�« w� ez«u'« s� œbŽ d³�√ vKŽ ezU(« cO³M�«

 
Æ œö³�« w� bz«d�« cO³M�« lMB�   ¨ÊU�dÐ lMB� w� ·UDI�« ÂU¹ô« Ác¼ w� «b³¹

 VMF�« s� …“U²L*« Ÿ«u½ô« XKË ÆVMF�« …œuł w� v�Ëô« t�U¹«  cM� ÊU�dÐ lMB� —u×9
 lMBLK� ÂuO�« błu¹ Æœö³�« ¡Uł—« q� w� ÊU�dÐ ÂËd� w� UN²Ž«—“ X9Ë r�UF�« ¡Uł—« q� s�
 W�¡ö� r²¹ YOŠ ¨ÂËdJ�« s� +Ëœ 10000  s� d¦�√ WŠU�� vKŽ …dA²M*« Ÿ«u??½ô«  «dAŽ

 uKð WMÝ vE% ÊU�dÐ cO³½ Ÿ«u½« ÊU� «c¼ qCHÐ ÆtKł« s� qC�ô« WŽ«—e�« oÞUM* Ÿu½ q�
ÆWO*UF�« cO³M�«  UIÐU�� w�  UO�«bO*UÐ Èdšô«

 b¹b×²�  ÆnK²��  X	Ë  w�  ZCM¹  Ÿu½  q�Ë  ¨WO�«dG'«  WIDM*«  V�Š  ·UDI�«  …d²�  dOG²ð
 w� “u9 dNý cM�Ë lMB*« √b³¹ ÆcO³M�«  …œułË lÐUÞ ÊQAÐ W¹dOB� WOL¼« ·UDI�«  bŽu�
 d³²�� v�« œö³�« w� Âd� q� s� Ã–U/ cš« ÂU¹√ …bŽ q� r²¹Ë ÆVMF�« ÃuC½ WOKLŽ WFÐU²�
 ÊuK�« —uD²� WFÐU²� p�UM¼ qÐUI*UÐ ÆdJ��«Ë W{uL(«  UODF� h×� tÐ r²¹ Íc�« lMB*«
 ÂdJ�« w� WOŽ«—e�« ‰ULŽô« qÐUI� r²ð  UFÐU²*« Ác¼ q� ÆVMF�«  U³Š ÃuC½ WFÐU²�Ë VMF�UÐ
 ZCMð w²�« v�Ëô« Ÿ«u½ô« Æ…“U²2Ë WFłU½ ¨W²ÐUŁ ¨WO�U¦� ÃuC½ WKŠd� v�« ÍœRð w²�«Ë
 WDO;«  ÂËdJ�«  s�  ÊöÐ  ÊuOMO�u��«Ë  U½ËœdA�«  ¨»uM'«  ÂËd�  w�  ¡UCO³�«  Ÿ«u??½ô«  w¼
 dNý W¹UN½ w� ÆÂËdJ�« Ác¼ s� ¡«dL(« Ÿ«u½ô« U ÎC¹« bFÐ ULO� rCM²Ý Æ«b�uŠ w� lMB*UÐ
 dOšô« Ÿu³Ýô« s�Ë …—U²�*« ‰ULA�« ÂËd� s� ¡UCO³�« Ÿ«u½ô« ·UD	 r²¹ Ê« l	u²*« s� »¬
 ÂËdJ�« s� ¡«dL(« Ÿ«u½ô« ¨œö³�« ¡Uł—« W�U� w� ÃuC½ p�UM¼ ‰uK¹« dNý W¹UN½ v²Š »¬ w�

Æq�U�Ë ÂUð qJAÐ qLF¹ lMB*«Ë ÃuCM�« WKŠd� v�« qBð œö³�« ¡Uł—« w�
øcO³M�« lMB¹ nO�

 WM�U�  d³Ž  w??�ü«  ·UDI�«  r²¹  ÆÍËb???¹  ·U??D??	Ë  w??�¬  ·UD	  ¨VMF�«  ·UDI�  ÊU²I¹dÞ  p�UM¼
 …b*« s� qKIðË ŸdÝ√ WOKLF�« Ác¼ d³²Fð ÆVMF�« bO	UMŽ ‰«e½SÐ ÂuIð w²�«Ë åWHÞU	ò vL�ð
 q³	 VMFK� V	«d*« dOž dL�²�«Ë W{uL(« lM9 w�U²�UÐË ÂËdJ�« w� VMF�« UNÐ vI³ð w²�«
 r²¹ WI¹dD�«  ÁcNÐË ÆÍËb¹ qJAÐ r²¹ ¨tLÝ« u¼ UL� ¨ÍËbO�«  ·UDI�«  ÆlMB*« v�«  t�uË
 WOKLF�« Ác¼ Æ…œuł q	_« bO	UMF�« s� hK�²�«Ë qB� sJ1Ë WK�U� bO	UMF�« vKŽ WE�U;«
 œËe*«Ë «b�uŠ w� lMB*« v�« bO	UMF�« qI²Mð « Î—u� ·UDI�« bFÐ Æd¦�√ ‰ULŽ œbŽ VKD²ðË ‰uÞ√
 qBH¹Ë w�Ë√ nOMB²Ð lMB*« w� VMF�« bO	UMŽ d9 Ær�UF�« w� « Î—uDð d¦�ô« ÃU²½ô« qzUÝuÐ
 s� nOH)« dBF�«Ë ”dN�« v�« VMF�« qI²M¹ U¼bFÐ Æq�G�« v�« qI²M¹Ë bO	UMF�« s� VMF�«
 Æ UNJM�« ’ö�²Ý« qł« s� …dAI�« l� dL�²�« WOŽË√ v�« qIM¹Ë VMF�« dOBŽ Ã«dš« qł«
 w� oO²F²�« v�« …œu'«  UŽuL−� s� ¡«dL(« cO³M�« Ÿ«u½« qI²Mð dL�²�« qŠ«d� ¡UN²½« l�
 qO�dÐ 6000 s� d¦�√ p�UM¼ ÊU�dÐ l½UB� w� ÆWMOMI�« v�« „UM¼ s�Ë dNý« …bF� qO�«d³�«

Æw�½d� ◊uKÐ VAš qO�«dÐ UNLEF� ¨◊uK³�« VAš s�
 Ÿ«u½« Ê« ô« ¨W�œUI�« WM��« w� `BH�« bOŽ w�  2016 ·UD	 s� cO³M�« Ÿ«u½« ‰Ë« ‚Ëcð sJ1
 Supérieur …dšUH�« WŽuL−*«Ë Altitude  UO�«bO*UÐ …ezUH�« …œu'« WŽuL−� s� cO³M�«

Æ2020 ÂUŽ q³	 fO� UN	Ëc²Ð vE×MÝ
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