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هل قّدمتم عقارب الّساعة؟!
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ح����ي����ف����ا ت�������ك�������ّرم األّم���������ه���������ات وحت�����ت�����ف�����ي ب����ه����ّن
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعانات(
 آية صفدي )تصميم إعانات(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

جواد بولس 
باردو إلى مجموعة كبيرة من رؤساء  السابق متير  انضّم رئيس املوساد 
عّبروا،  الذين  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  في  وقيادات  األمنية  األجهزة 
خالل السنوات املاضية، عن خشيتهم على مصير دولة إسرائيل في ظل 
سياسة الاّلسياسة التي ينتهجها بنيامني نتنياهو واحلكومات املتعاقبة 

التي عملت حتت رئاسته.
فمن تابع تصريحاته املثيرة في مؤمتر مئير داغان لألمن واالستراتيجية 
والذي انعقد يوم الثالثاء املنصرم في نتانيا، يتوصل إلى عدة خالصات 
وقناعات رمبا من أخطرها ما وصفه، ولو ضمًنا، ببهلوانّيات ومراوغات هؤالء 
للقيام بكل الكبائر والصغائر، شريطة أن يضمنوا  القادة واستعدادهم 
بقاءهم في احلكم، ولو لنهار إضافي واحد، وذلك من دون االلتفات إلى 
مستقبل املنطقة، مبا في ذلك إلى مصير دولتهم وسالمة أبناء شعبهم.
لم جتد تصريحات هذه الشخصية اهتماًما عربًيا الئًقا وال فلسطينًيا 
مناسًبا، رغم تبّوئه منذ مطلع العام 2011 وملدة خمسة أعوام كاملة، 
اإلستراتيجي  العمل  منظومة  تأثيًرا على  املواقع  وأهم  أكثر  واح��ًدا من 
العربية،  القيادة  أنظمة  طبيعة  كانت  وإن  اإلسرائيلي؛  والتنفيذي 
وحقيقة “معادن” من يقف على رأس هذه األنظمة وُبناها القيادية، تبرر 
إعراضهم املزمن عّما يكتب وينشر ويتداعى في فضاءات املنطقة وتربها، 
يبقى عزوف الباحثني واملنقبني واحملللني وإهمالهم ملثل هذه املنصات وما 
يقال منها وما تكشفه من تناقضات بارزة بني النخب املؤثرة، ومن خبايا 

في السياسة اإلسرائيلية، غير مفهوم ومستهجن.
علينا أن نتذّكر أن باردو قد ترك منصبه الهام قبل عام فقط، وذلك بعد 
أن كان مهندًسا لسياسات إسرائيل األمنية اخلارجية ومطلًعا على ما 

كبرى  أهمية  هنالك  عليه  وبناء  لسنني طويلة،  الكواليس  وراء  يجري 
املعلنة واملبطنة، ومحاولة سبر أغوارها وفهمها بشكل حقيقي  ملواقفه 
ا على كل مهتم ومعني؛ أّما االكتفاء، مثاًل، بوصف تصريحه  تغدو واجًب
دميوغرافية  قنبلة  واح��ًدا على شكل  وجودًيا  تواجه خطًرا  بأّن »إسرائيل 
موقوتة« بكونه موقًفا عنصرًيا ففيه تسطيح تقليدي، وتقطيع ملجمل 
ما أشهره من على تلك املنصة والتي يستحسن قراءته مجتمًعا وتفكيك 
شيفراته مبنطق إدماجي ومركب ففي النهاية وصف رئيس جهاز املوساد 
اإلسرائيلي، بسبب هذه املقولة، بكونه عنصرًيا ال يحمل قدًرا من اإلبداع 

أو الكشف املبني وال يأتي بجديد وجتديد.
في املقابل ومن باب مترين الذات أكادميًيا، حاولت أن أتخلص من ميلي 
“الفطري” لقراءة ما يقوله رئيس املوساد مبفاهيم مسبقة ومنطية رافضة، 
مبا  وتفصياًل،  جملة  يقوله،  ما  وتفسير  فقط  السوء  الفتراض  وجاهزية 
الفوري، فعدت إلى  يتوافق مع خالصة واح��دة تفضي إلى وجوب صّده 
مقابلته وقرأت بترّيث دعوته إلسرائيل كي “تختار ما تريد والتخطيط 
للمدى البعيد ال لساعات، والتوقف عن طمر رأسها في الرمل ومواجهة 
واقع دميوغرافي واجلواب على السؤال أي دولة نريد؟” وتساءلت: ما غايته 
من إقحام هذه النصائح في هذه األيام بالذات وملن يوجهها على املأل؟ 
ومن مثله يعرف أن قادة إسرائيل احلاليني يسعون إلى الفوز بإسرائيلهم 
الكامل  تأمني تسلطهم  ��ون  وي��ح��اول أح��زاب��ه��م  ب��رام��ج  ��ي  ف ��وه��ا  ع��ّرف كما 
بتشريعات وقوانني  املطلقة  على منظومات احلكم فيها وإسناد قوتهم 
استبدادية تنقض على كل حيز دميقراطي في عملية من شأنها تقويض 
أسس الدولة كما يريدها باردو وكثيرون غيره، والقضاء على كل فضاء 

يتيح للمواطنني حرية التنفس والتعبير والرأي واحلركة.
عالقات  ��ى  إل تطرّقه  في  متّعنت  وعندما 
واإلسالمية،  العربية  ال��دول  مع  إسرائيل 
وهو الذي كان يقف على رأس هذه احلربة 
ينتقد  وجدته  كاملة،  أع��وام  خمسة  مل��دة 
ويناكف، ال بل يقزم  تشاوفات بنيامني 
��ي أك��ث��ر من  ��ي��اه��و ال����ذي اس��ت��غ��ل ف ن��ت��ن
مناسبة منصات اإلعالم ليتفاخر مبا حققه 
مع  العالقات  ه��ذه  وتوطيد  إجن���ازات  من 
واإلسالمية  العربية  ال��دول  أنظمة  بعض 
“مفتاح  يبقى  لباردو  فوفًقا  واألفريقية، 
مبا  منوًطا  املنطقة  ��ي  ف إسرائيل  ان��دم��اج 
يتم وينجز ومن خالل عالقات اقتصادية 
الدول...”  تلك  م��ع  وسياحية  وجت��اري��ة 
لنتنياهو،  وي��ق��ول  الشعب  ه  ينّب وك��أّن��ه 
شعاراتك لن تنطلي علينا؛ أما األهم من 
ذلك فكان تشديده على أن ذلك االنفراج 
امل��ت��خ��ّي��ل وامل���ّدع���ى م��ع ب��ع��ض ال����دول لن 
الفلسطينية  القضية  “دون حل  يتحقق 
االختيار،  ع��دم  إسرائيل  ق��ررت  حني  في 
ويحل  سيستقر  ال��ص��راع  أن  مفترضة 
بأن  التمني  نفسه، ومن خالل  تلقاء  من 

العرب سيختفون يوًما بقدرة قادر.«
���ي خ��ط��اب��ه  ال مي��ك��ن��ن��ا ف��ص��ل م���ا ج����اء ف
نفترضه  م��ا  نلبسها  ��واض��ي��ع  مل وجت��زئ��ت��ه 
مناسًبا، بشكل طبيعي، ملن وقف على 
كل  على  يتوجب  أمنية  مؤسسة  رأس 
في  والتشكيك  منها  التحفظ  ع��رب��ي 
مآربها والتوجس من بواطنها، ولكن وإن 
معظم  في  املشاعر صحيحًة  هذه  كانت 
هنالك  يبقى  العموميات،  وفي  األحيان 
واالجتهاد  لالستثناءات  ضئيل  ه��ام��ش 
والتفّكر، خاصة إذا فهمنا أن اخلوف الذي 

وليس  الصهيوني  امل��ش��روع  مصير  على  ك��ان  استنطقه 
حبه للفلسطينيني وسعادة العرب، فعندها قد نقرأ تصريحه عن اخلطر 
الدميغرافي على خلفية مغايرة ومتشابًكا مع باقي أجزاء مداخلته، وقد 
موقعه  تبعات  من  انعتاقه  )بعد  اليوم  ينادي  بأنه  ساعتها،  نستنتج، 
وأنه  السيما  اإلح��ت��الل،  من  التخّلص  ب��ض��رورة  الرسمية(  ّياته  ومسؤول
يتوجس من إقدام الواليات املتحدة ومعها دول من العالم على “إجبارنا 
على قبول تسوية عادلة.. فهكذا يصير عندما ال نقرر، ألن الوقت ال 

يتوقف والواقع يتغير ومعه شروط وبدائل احلل«.
إط��الق  تعّمد  فهو  عينية،  مقترحات  وال  ��واًل  ح��ل خطابه  يتضمن  ��م  ل
انتقاداته وتقييماته ونصائحه، وهي تتأرجح بني الوضوح املوّجه والتعومي 
بحر  في  وعائمة  مقفلة  غير  أف��ك��اره  نهايات  ��رك  ت حني  في  املقصود، 
عنها  أن يكشف  واح��دة قصد  حادثة  باستثناء  وااللتباس،  التأويل  من 
بصراحة وعن خوفه الشخصي كما شعر به عندما احتفل قبل أيام بعيد 
ميالد حفيدته ابنة السابعة، وأضاف “نظرت إليها وفّكرت: بعد عقد أو 
عقدين كيف ستبدو الدولة، وأي دولة سنترك لألجيال القادمة؟ أعترف أن 
قلقي يزداد يوًما بعد يوم.. كمن خدمت في اجلهاز األمني مّدة 45 عاًما 

ترافقني مشاعر غير بسيطة..«
ال ميكن ملن يقرأ هذه الكلمات أن ينام مطمئًنا.

بعض العرب سيفعلون ذلك وهم في غاية الّسعادة واالمتالء، وذخيرتهم 
خوف رئيس جهاز املوساد ومن سبقه من مسؤولني عّبروا مثله عن قلقهم 
على مصير دولة إسرائيل، فنهاية إسرائيل عند من يستقدم ذلك الفرح 
املنتهى  الغضب، هي س��درة  نبوءات  بتحقق  ثقة  ��راش من  ف وينام على 
ونهاية األرب؛ إنهم ينامون على غبطة مؤجلة ويغفلون ما سيحصل قبل 
الوصول إلى طريق اخلراب وأنهر الدمار املشتهى. فمن يا ترى سيكون 
ضحايا تلك االنتصارات املؤملة؟ ألم نسمع قبل تخوفات باردو وبعدها 
في كل يوم عن أحالم من يخطط إلقامة إسرائيل الكبرى النظيفة من 
العرب أو من كثيرين منهم؟ ألم نقرأ عن إصرار الدعاة لالحتفاء بعرس 
ابنة صهيون الّطاهرة النقية ومن أجلها ال يخفون خناجرهم وال يتسترون 
عن نواياهم وبعضهم يستقوي مبشاهد جداول املهّجرين من بالد العرب 
وقوافل النازحني منها إلى املنافي والفيافي ومن يغرقون في بحار الذل 
وامللح  بالدم  والفضائيات  العرب  شاشات  متأل  متلفزة  رحالت  والضياع. 

وصمت الذبيحة والذابح والسكني.
لكننا  ��م،  ال��ع��زائ لتثبيط  وال  التهليع  وال  التهويل  أج��ل  م��ن  أكتب  ال 
نعرف أن وزراء في إسرائيل يجولون أروقة قصور دول العالم ويعرضون 
مواقفهم من دون خجل وبال تردد وي��رددون بإصرار: من يسعى ويدعم 
يهودية خالية من شحم  دول��ة  أن يضمن  دول��ة فلسطينية عليه  إقامة 
العرب  رّح��ل  ف��إذا  احلكاية  وأعمدة  احلكمة  أص��ول  هذه  ودسمهم،  العرب 
أكبر  في  املسلمني،  ماليني  املسلمون  وط��رد  ال��ع��رب،  أشقاءهم  ماليني 
أبناء  جنازير  عربدة  سيمنع  من  العصري،  والتهجير  الصيد  حمالت 
عن مملكتها املهداة من السماء في وجه  التالل والهضاب وهي “تذود” 

من يريد تدميرها والقضاء عليها؟
املوساد اإلسرائيلي ملدة تسعة أعوام اجلنرال  باردو في قيادة  سبق متير 
مئير داغان الذي قرر في آذار 2015 أن يهاجم نتنياهو في واحدة من 
التي  اجلماهير  من  مؤلفة  آالف  أم��ام  ق��ال  وأعنفها حني  اخلطب  أش��رس 
ال  باألعداء.  محاطة  دول��ة  “إسرائيل  أبيب:  تل  في  لسماعه  احتشدت 
يخيفني هؤالء األعداء، فأنا أخاف من قياداتنا.. من عدم وجود رؤيا، ومن 
ضياع الطريق، من التردد، ومن اجلمود السياسي.. ال أريد دولة ثنائية 

القومية وال أريد أن نتحول إلى دولة أبرتهايد..«
ال يخافون من أجلنا لكّنهم يخافون من مستقبل مظلم سيعمي كل 

العيون ومن واقع ستحكمه “توراة امللك” وما تقوله البنادق والبطش.
العتمة  باردو من  أّنه إذا خاف  خوفهم ليس خوفي، لكنني على يقني 
الزاحفة وخاف قبله داغان من الضياع وقرقعة السيوف التي تخّلت عن 
أغمادها، عندها علّي أن أنظر إلى عيني حفيدتي وأفكر: أي مصير 

ينتظرها وأي مستقبل؟!

املوساد؟ رئيس  خاف  إذا  ماذا 

قّداس وجّناز األربعني
سليمان آل  وعموم  وأخوها  وبناتها  الفقيدة  أبناء 

الباد  في  وأنسبائهم  أقربائهم  وجميع  ح��ّداد  وآل   

وجّناز ق���ّداس  ملشاركتهم  يدعونكم  اخل���ارج  وف��ي 

املرحومة الغالية  فقيدتهم  لنفس  راح��ة  األربعني   

سلمى الياس )حداد( سليمان
)إم ميشيل(

وذلك يوم السبت املُوافق 1.4.2017 الساعة العاشرة صباحاً
في كنيسة مار مارون - اجلش

ال أراكم الله مكروهاً بعزيز
الرجاء إعتبار هذه الدعوة مبثابة دعوة شخصّية للجميع
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ملراسل »حيفا«
العربي، رسالة  الّتعليم  متابعة قضايا  عّممت جلنة 
على رؤساء الّسلطات احمللّية العربية وعلى مديري 
أقسام ودوائر الّتربية والّتعليم في السلطات احمللّية 
البالد  في  العربّية  امل���دارس  مديري  وعلى  العربّية 
وعلى جلان أولياء أمور الّطاّلب في املدارس العربّية، 

جاء فيه:  
 41  � ال الّسنوّية  الّذكرى  اجل��اري،  آذار  نهاية  »حت��ّل، 
كان  ال��ذي  الّتاريخي  اليوم  ه��ذا  اخلالد،  األرض  ليوم 
اجلماهير  تاريخ  في  محورًيا  يوًما  وسيظّل  يزل  ولم 

العربّية الباقية في وطنها.
لقضايا  العليا  املتابعة  قرارات جلنة  وبناًء على  إّننا 
اجلماهير العربّية نعلن عن سلسلة فّعالّيات وتنظيم 
ليوم  الواحدة واألربعني  الذكرى  نشاطات مركزّية في 
األرض اخل��ال��د، ك��رس��ال��ة حت��ذي��ر م��ن خ��ط��ورة الهجمة 
وأزمة  وقياداتها،  العربّية  اجلماهير  على  العنصرّية 
األرض واملسكن وسياسة الّتمييز والقوانني العنصرّية 
ومؤامرة السمسرة على أراضي القرى املدّمرة وأراضي 
هذه  إحياء  ��ى  إل ندعوكم  شعبنا،  أبناء  من  الاّلجئني 
على  دراسّيتني  ساعتني  بتخصيص  الهاّمة  الّذكرى 
وتربوّية  ثقافّية  ونشاطات  فّعالّيات  وتنظيم  األقل، 
خالل  العربّية  الّتعليمّية  وامل��ؤّس��س��ات  امل���دارس  في 
طاّلبكم،  أجل  ومن  مدارسكم  في  القريبة  األسابيع 
وذلك أيًضا بناء على قرارات الّلجنة القطرّية لرؤساء 

الّسلطات احمللّية العربّية.
الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  أع��ّدت  عليه،  “وبناًء 
صفّية  ّية  وفعال وم��واد  األرض  يوم  عن  نبذًة  العربي 
مرفقة، جتدونها كذلك على موقع جلنة متابعة قضايا 

الّتعليم العربي على شبكة “اإلنترِنت”:
 www.arab-education.org

الهيئة  اج���ت���ه���ادات  أم����ام  م��ف��ت��وح  امل���ج���ال  أّن  ك��م��ا 
الّتدريسّية.«

آذار   30 – 41 عاًما على يوم األرض اخلالد   *
* 1976

على  جديدة  هجمة  ب��دأت   1975 العام  مطلع  في 
األراضي العربّية، عبر مخّططات عنصرّية كمشروع 
سيطرة  حتقيق  ��ى  إل ه��دف  وال���ذي  اجلليل”  “تطوير 

غالبّية  كانت  ال��ذي  اجلليل  في  يهودّية  دميوغرافّية 
حاولت  حيث  ال��ع��رب،  م��ن  ب��امِل��ائ��ة(   70( مواطنيه 
 6 من  أكثر  منهم،  دومن  أل��ف   20 مصادرة  الّسلطة 
آالف دومن من األراض��ي العربّية، وأكثر من 8 آالف 
التي هي أصاًل منتزعة من  دومن من “أرض الّدولة” 
الفاّلحني العرب، بينما كان حصة األراضي اليهودّية 
أّن  أي  منطقة صفد،  في  فقط  دومن  4 آالف  حوالي 

املصادرة استهدفت األراضي العربّية في األساس.
ورًدا على هذه الهجمة، بادرت القوى والّشخصّيات 
»مؤمتر  لعقد  حتضيرّية  اج��ت��م��اع��ات  ��ى  إل ��ة  ��ّي ��وط��ن ال
املؤمتر  وعقد  العربّية«،  األراض��ي  عن  للدفاع  شعبي 
في الّناصرة يوم 18/10/1975 ورافقه زخم شعبي 
عنه  وانبثقت  العربّية،  وامل��دن  القرى  ك��ّل  في  كبير 
كان  التي  األراض���ي«  ع��ن  للدفاع  القطرية  »اللجنة 

هدفها الّتصّدي ملخّططات نهب األرض العربّية.
موسًعا  اجتماًعا  الّلجنة  عقدت   6/3/1976 وفي 
في الناصرة، ودعت إلى اإلضراب في الّثالثني من آذار 
وحتويل هذا اليوم إلى يوم األرض واملطالبة بوضع حّد 
لسياسة املصادرة التي صارت تهّدد وجود ومستقبل 
اجلماهير العربّية في وطنها الذي ال وطن لها سواه.

** الّشعب قّرر اإلضراب
الّسلطة احلاكمة  ��ت  ��ر اإلع���الن ع��ن اإلض���راب ش��َنّ وإث
وفي  اإلض����راب،  منع  ل��ه��دف  ��ره��ي��ب  وت تهديد  حملة 
اجتماع رؤساء الّسلطات احمللّية في مدينة شفاعمرو 
يوم 25/3/1976، أصّر الرؤساء الوطنّيون، وعلى 
رأسهم القائد خالد الذكر توفيق زّياد، على موقفهم، 

وأكد زّياد: »الّشعب قّرر اإلضراب«.
وكان إضراب الثالثني من آذار، يوم األرض، حيث هَبّ 
شعٌب بأسره في إضراب لم يسبق له مثيل شمل كّل 
املدن والقرى العربّية، فأنزلت الّسلطة قّواتها املدّججة 
حات من جيش وشرطة وحرس حدود،  بالدّبابات واملُصَفّ
وص��دام��ات سقط خاللها ستة  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 
شهداء رووا أرضنا الطّيبة بدمائهم الزكّية، وهم: خير 
أبو ريا وخضر خاليلة وخديجة  ياسني )عرابة(، رجا 
ورأف��ت  كّنا(  كفر   ( طه  محسن  )سخنني(،  شواهنة 
زهيرى )مخيم نور شمس، سقط في طيبة املثلث(.    

ملراسل »حيفا«
دعا رئيس كتلة »اجلبهة« في بلدّية حيفا، الدكتور 
سهيل أسعد، إلى أوسع جتاوب مع احلملة الّشعبية 
التي أعلنت عنها جلنة املتابعة العليا للجماهير 
العربّية وجلنة متولي الوقف في حيفا، حتت عنوان 
»مًعا نحمي أوقاف حيفا”، والتي تنطلق صباح 

الغد من حي وادي النسناس.
��ب��رّع��ات دف��اًع��ا ع��ن أوق��اف  ت ��ي احلملة جلمع  وت��أت
���ة، وخ��ص��وًص��ا م��ق��ب��رة ومسجد  ح��ي��ف��ا اإلس���الم���ّي
االستقالل والتي تواجه هجمة سلطوّية لتصفيتها 
وقف  على  حجوزات  وضع  على  رًدا  ومصادرتها، 
��ب��ل ش���رك���ات أب���رم���ت صفقات  االس���ت���ق���الل، م���ن ق
التي  التسعني،  الوقف في سنوات  مشبوهة ضد 
مّت مبوجبها بيع مساحات من وقف االستقالل من 
أجل مشاريع جتارية تطمس املقبرة ومعالم الوقف 

بشكل عام.
** قضّية شعب

وقال الّدكتور أسعد: قضّية األوقاف قضّية وطنّية، 
قضيتنا كشعب على مختلف انتماءاتنا الّدينية. 
احلاكمة  الّسلطة  1948 سعت  العام  نكبة  فمنذ 
إلى مصادرة هذه األوقاف كجزء من سياسة محو 
وطمس معالم وجود الّشعب الفلسطيني في هذه 
نعتّز  واجلبهة  الشيوعي  احل��زب  في  ونحن  البالد. 
بدورنا الّتاريخي في الدفاع عن األوقاف في حيفا 
��س��ن��ني، ون��دع��م جلنة امل��ت��ول��ني في  منذ ع��ش��رات ال

األوقاف  على  للحفاظ  ّية  النضال خطواتها  جميع 
في حيفا. كما نشكر جلنة املتابعة العليا بقيادة 
ّرفيق محّمد بركة على اهتمامها بهذه القضّية  ال

ورعايتها لها.
��ي حيفا  ف أهلنا  أن��اش��د  أس��ع��د:  الدكتور  وأض���اف 
مع  اإلم��ك��ان  ق��در  بسخاء  يتجاوبوا  ب��أن  جميًعا، 
القادمة  لألجيال  ��ورث  ن لكي  الهاّمة،  احلملة  هذه 
تؤّكد  التي  والّدينّية  الوطنّية  معاملها  لها  مدينة 
الوطن،  هذا  وتاريخنا ووجودنا في  انتمائنا  عمق 

الذي ال وطن لنا سواه.

ي حتّث  رب ع يم ال ل ع ّت ا ال ة قضاي ع تاب جلنة م
 41 � رى ال ذك اء ال ي ى إح ل ّية ع رب ع دارس ال امل

د ال وم األرض اخل ي ل

داعًيا اجلمهور احليفاوّي للّتجاوب مع حملة  »املتابعة« و»املتولني«:

اف  ن األوق اع ع ّدف د: ال ع ل أس ي ه د. س
ي ن ب وط ّية واج الم اإلس
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ملراسل “حيفا”

حيفا  منطقة  سكرتير  ��رة،  زع��ات رج��ا  الّصحافي  أّك��د 
للجبهة  السياسي  املكتب  وعضو  الّشيوعي  للحزب 
األخيرة  األح���داث  أّن  ��س��اواة،  وامل للّسالم  الدميقراطّية 
الستهداف طائرات إسرائيلّية من ِقبل اجليش العربي 
ويقلق  ��اك،  االش��ت��ب ق��واع��د  تغيير  يعني  ���ّس���وري،  ال
ويجعلها  روسيا،  جتاه  شكوكها  من  ويزيد  إسرائيل 

تعيد حساباتها قبل أي عدوان جديد في سوريا.
واعتبر زعاترة، في مداخلة على قناة »امليادين«، أّن 
الّرسالة األساسّية مّت توجيهها من دمشق، بأّن سياسة 
»غ���ّض ال��ط��رف« ق��د وّل����ت، وأّن ل��دي��ه��ا ال��ق��درة على 
النشاط اجلوي اإلسرائيلي وتقدمي جواب على  كشف 
��ّس��وري على اخلروقات  ال ��رّد  ال كل خ��رق. حيث يأتي 
اإلقليمّية  الّتغّيرات  مجمل  سياق  في  اإلسرائيلّية 
بعد مرحلة حترير حلب، وفشل مخّطط إسقاط سوريا. 
��ي��ل بفاعلّية  ت��ش��ارك فيه إس��رائ ال���ذي  امل��خ��ّط��ط  ه��ذا 
مفضوحة، أيًضا من خالل الغارات اجلوّية التي تصّب 

في مصلحة عصابات اإلرهاب معنوًيا وعسكرًيا.
** الّدور الّروسي

الروسي،  ال��دور  من  اإلسرائيلي  الّتشّكك  إلى  ولفت 

واحتمال وجود تنسيق ميداني وسياسي سبق إطالق 
املضادات اجلوّية جتاه املقاتالت اإلسرائيلّية، واضطرار 
إسرائيل إلطالق صواريخ »حيتس« التي فّعلت أجهزة 
��ي األراض���ي  اإلن����ذار، كما سقط ج��زء م��ن ال��ّص��اروخ ف
إص��دار  على  اإلسرائيلي  اجليش  أجبر  مّم��ا  ��ة،  ��ّي األردن
 12 وق��ع  حيث  س��ن��وات.   6 منذ  مسبوق  غير  بيان 
اعتداًء إسرائيلًيا على األقل، وحدثت ردود في بعض 
أّن  على  إسرائيل  في  إجماًعا  هناك  أّن  إاّل  األحيان؛ 
ما حدث ميلي على إسرائيل إعادة النظر في نهجها 
زعاترة  وقال  والعملياتّية.  السياسية  الّناحيتني  من 
توبيخ   – الدبلوماسّية  الّساحة  على  الّتطّورات  إّن 
الّسفير اإلسرائيلي في روسيا – تعّزز التقديرات بأّن 
موسكو،  من  في حتصيل ضمانات  فشلت  إسرائيل 
مؤكًدا أّن سوريا دولة سيادية مستقلة ومن حقها ومن 

واجبها الرّد على االعتداءات.
احلكومة  لرئيس  احلربجّية  الّتصريحات  مقابل  وفي 
إلى  زعاترة  أش��ار  ليبرمان،  »األم��ن«  ووزي��ر  نتنياهو 
تصريحات القيادة العسكرّية اإلسرائيلية، حول وجود 
»واقع متغّير« و«حتديات جدّية« في امليدان، وضرورة 
»احلفاظ على القوات واجلهوزّية لكّل سيناريو«. كما 
املقاومة  قّوة  تعاظم  اإلسرائيلي من  القلق  حتّدث عن 

��ا، م��ن ح��ي��ث وص��ول  ��ا وع��س��ك��رًي ��ن��ان س��ي��اس��ًي ��ب ��ي ل ف
العماد ميشيل عون لسّدة الرئاسة، ومن حيث قدرة 

املقاومة على إطالق صواريخ دقيقة جًدا على أهداف 
استراتيجّية إسرائيلّية.

ّية ل ي رائ داءات اإلس ت ّد االع ا ص ه ب ن واج ا وم وري ّق س ن ح رة: م ات ا زع رج
� »امليادين«: سوريا تغّير قواعد االشتباك وإسرائيل تشّكك في دور موسكو وتخشى تعاظم  * زعاترة ل

قوّة املقاومة في لبنان *

صورة من التلفزيون عن امليادين
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ملراسل »حيفا«
��ات ي���وم احل��ك��اي��ة نهًجا  ��� ب
في  عنه  ��ن��ازل  ال��تّ ميكن  ال 
سنة  به  نحتفل  مدرستنا، 
اقتصرت  وقد  أخ��رى،  بعد 
��ّس��ن��ة  ��ات��ن��ا ه����ذه ال ��ّي ف��ّع��ال
ّية واحدة لطالب  على فّعال
�����ّص�����ف ال����ث����ال����ث ح��ت��ى  ال

اخلامس.  
����ة روزي������ن  ����ي ����رّب ق����ام����ت امل
“أسرار  ق��ّص��ة  ��س��رد  ب داود 

صندوق األزرار” للكاتبة مرمي حمد، لطالب الّصف 
الثالث )أ( والثالث )ب(، كّل صف على حدة، في 

مكتبة املدرسة.
بعض  بتوجيه  املعّلمة  ق��ام��ت  القصة  س��رد  �عد  � ب
األسئلة عن القصة وح��وار مع الّطالب عن األج��داد، 
من  لقصص  يستمعون  ال��ّط��الب  ك��ان  إذا  وفيما 
لهم، هل  أجدادهم وأي قصص يحكون  أو  جّداتهم 
أزرار كما  بعلبة  البيت  اليوم يحتفظَن في  جّدات 
اخلاص  الّتقليدي  الِفَلسطينّي  الّزّي  جّداتنا؟  فعلت 

باملرأة والرجل.
ّية رّددت على مسامع  �ي القسم الّثاني من الفّعال ف�
الطالب الالزمة من أغنّية “سّتي إلها ثوب وشال« 

فحفظها الّطالب وشاركوها الغناء.
وعادوا  أكثر،  وباألغنّية  بالقصة  الّطاّلب  سّر  �قد  � ل

إلى الّصف وهم يرّددون كلمات األغنّية.
ّرابع فقد التقوا الكاتبة  أّما طالب الّصف اخلامس وال
عن  الكاتبة  عّرفت  أن  فبعد  حّمود،  علّيان  مينا 
نفسها وعن جتربتها مع الكتابة منذ سّن مبّكرة، 
ومساهمتها  املطالعة  أهمّية  ع��ن  بإيجاز  حت��ّدث��ت 
لألمور  نظرتنا  توسيع  واخليال،  اآلف��اق  توسيع  في 
��روة  ال��ّث ��ى  إل إض��اف��ًة  وأدّق،  أعمق  بشكل  ورؤيتها 

الّلغوّية وسرعة البديهة، وغيرها من فوائد جّمة.
والتي  املسحورة”  والبئر  “فّلة  قّصتها  س��رد  بعد 
اخلير  يعمل  َم��ن  وأّن  وال��ش��ّر  اخلير  ح��ول  تتمحور 
أكثر  نفسه  يضّر  الشّر  يفعل  ومن  باخلير  يجازى 
مّما يضّر باآلخرين، طلبت من الّطاّلب أن يختار كّل 
وفريق  اخلير  فريق  الفريقني؛  ألحد  االنضمام  منهم 
على  بيضاء  صغيرة  أوراق  بتوزيع  وقامت  ال��ش��رّ، 
أعضاء فريق اخلير وأخرى سوداء على أعضاء فريق 
الشرّ، ألبست مندوًبا عن فريق اخلير قناًعا أبيض 
وآخر أسود ملندوب فريق الّشر، كذلك قامت باختيار 
طالبة متّثل شخصّية اجلنّية، وقف الفريقان أحدهما 
كّل  ًيا  عال الفريقني  أعضاء  صرخ  ثّم  اآلخ��ر  مقابل 
لنرى   ، الّشّر”  اخلير« و »إحنا  باسمه »إحنا  فريق 
التخّلص من  أّي فريق سيتغّلب. طلبت مّمن يريد 
صفة سّيئة أن يحاول إخراجها من جوفه مروًرا بحلقه 

ورأسه ومن ثّم يلقيها في بئر ُوضع بالوسط.
ال��ّط��اّلب  م��ن  أح���ّب  م��ن  ع��ّب��ر  ّية  الفّعال نهاية  ف�ي 
إليها  انضموا  التي  للفرقة  اختيارهم  سبب  ع��ن 
مشاعرهم  فكانت  ��رّ،  وال��ّش اخلير  جت��اه  ومشاعرهم 

وتعقيباتهم رائعة.
تطوير  وتقدير جلمعّية  كلمة شكر  بّد من  نا ال  ه�
حّنا،  إلهام  برئاسة  العربّي،  املجتمع  في  املكتبات 

ملراسل »حيفا«
الّناصرة في حيفا،  بدعوة من مديرة مدرسة راهبات 
البروِفسور  ق��ام  ح��ّداد،  مارّيا  واملعّلمة  جّن��ار،  هيفاء 
��ة  ��ّي ��ي��س ال��ك��ل م��ح��ّم��د ح��س��ني ح��ج��ي��رات )ن���ائ���ب رئ
األكادميّية العربّية في حيفا(، بتقدمي ورشة عمل في 
مجال تطوير مهارات الّتفكير عند األطفال، من خالل 

فّعالّيات علمّية باستخدام مواّد طبيعّية بيتّية.
من اجلدير بالّذكر أّن ورشة العمل كانت مبشاركة طاّلب 
ّيات الّشائقة من قبل  الّصف األّول في املدرسة. الفّعال
استحسان  البروِفسور محّمد حسني حجيرات القت 
وقد تضّمنت  رائع.  فتفاعلوا معها بشكل  الّطاّلب، 
العلمّية  الّظواهر  من  العديد  العلمّية  ّيات  الفّعال

الّطبيعّية اليومّية، واستخدام املواّد البيتّية.
حجيرات  حسني  محّمد  ��س��ور  ��ب��روِف ال أّن  ��ى  إل نشير 
نشر الكثير من أبحاثه عن تدريس العلوم وتطوير 
من  العديد  وأّل���ف  األط��ف��ال،  عند  الّتفكير  م��ه��ارات 
الكتب في هذا املجال، إضافًة إلى كتابة العديد من 

القصص العلمّية.

لصحيفة  جّن��ار،  هيفاء  امل��درس��ة  مديرة  تعقيب  ��ي  وف
“حيفا”، قالت إّن “مدرسة راهبات الّناصرة في حيفا 
املبّكر،  تهتّم كثيًرا بطاّلبها، وخاّصة في هذا اجليل 
ليثري  حجيرات  محّمد  البروِفسور  بدعوة  قمنا  لذا 
العالم العلمّي ألبنائنا الّصغار من ناحية، وليزيد من 
 دافعّيتهم نحو الّتمّيز في املستقبل من ناحية أخرى”.
وقالت املعّلمة مارّيا حّداد، مرّبية الّصف األّول: “شارك 
الّطاّلب بشكل فّعال مع ما قّدمه البروِفسور محّمد 
حجيرات من فّعالّيات علمّية قّيمة، وقد  ظهر ذلك 
هذه  ح��ول  املتعّددة  أسئلتهم  خ��الل  من  جلّي  بشكل 
بالعودة  حجيرات  البروِفسور  ومطالبتهم  الفّعالّيات 

إلى املدرسة مستقباًل، وأداء فّعالّيات أخرى”.
)الّتعليمّية/الّتثقيفّية(،  العمل  ورش��ة  نهاية  في 
قامت املديرة هيفاء جّنار وطاقم الّتدريس في مدرسة 
محّمد  للبروِفسور  شكرها  بتقدمي  الّناصرة  راهبات 
كما  املدرسة.  باسم  درًعا  وتسليمه  حسني حجيرات 
مّت شكر نيفني ميخائيل ملساعدتها في تنظيم هذا 

اليوم املمّيز.

ّي امل ع اية ال وم احلك ي ي ي ّية حت ال ط نطة اإلي راس ي ة ت درس م

ملراسل “حيفا”
وتناغم  ��ري��دة  ف ��وأم��ة  ت ��ي  ف
��ة  ��رب��ّي ���ّي���ز ب���ني ق��س��م ال��ّت مم
���ي م��درس��ة  ��ة ف االج��ت��م��اع��ّي
م����رّك����زة  م�����ع  “املتنّبي” 
في  الّتمهيدّية  ��ّص��ف��وف  ال
مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّية، 
املنصرم،  األسبوع  نهاية  مّت 
إحياء يوم األم وتكرميها من 
ّية مشتركة  خالل مترير فّعال
���ات قسم  ���ب ���ب���ل ط���ال م���ن ِق
املبّكرة من مدرسة  الّطفولة 
الّصفوف  ألطفال  “املتنّبي” 
الّتمهيدّية في مدرسة مار 

يوحّنا اإلجنيلّية.
ّية الّتشديد  مّت خالل الفّعال
دور  ومركزّية  أهّمّية  على 
��م  ب��ع��ال ص��ل��ت��ه��ا  وع����ن  األم 
الّدافئة  العالقات  الّطفل، 
ّي  الكامنة بني العالم الّطفول
وعالم األم املُضّحي احلاني، 
األطفال  مرافقة  مّت  ثّم  ومن 
حتضير  لكيفّية  وإرشادهم 

بطاقات معايدة لألّمهات.

ادل  ب ت اء م ط ٍر وع ث اون م ع نا«: ت وح ار ي ي« و »م ّب تن »امل
* ملسات حانية وعطاء أبدّي .. فأنعم وسادة في الكون، حضن أّمي *

د األطفال ن ر ع ي ّتفك ارات ال ه ر م وي ال تط ج ي م ل ف م ورشة ع
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لكلبة كلب  عّضة  لسبب 
���رام���ة  ��ّي وغ ��ل ��ع ��ن ف ��ج س
���ى  ���ل ������رض������ا ع ������ة ف ������ّي ������ال م
���������ب ���������ل ���������ك �������������������ك ال �������������������اِل م

ملراسل »حيفا«
حكمت  م���ا،  ��وًع��ا  ن ُمستهجنة  ُخ��ط��وة  ��ي  ف
محكمة الّصلح في مدينة حيفا، يوم االثنني 
من هذا األسبوع، بالّسجن الفعلي ملّدة ثالثة 
أشهر على رجل حيفاوّي، بعد أن قام كلبه 
في  املتنّزهات  أح��د  ��ي  ف أخ��رى  كلبة  بعّض 

املدينة.
الّتهور  تهم:  بثالث  ��ّرج��ل  ال إدان���ة  متّ��ت  وق��د 
مراقبة  بقانون  تتعّلق  مخالفة  واإله��م��ال، 
ال��ك��الب، واالع��ت��داء على رج��ل آخ��ر )ماِلك 

الكلبة (.
ووفًقا ملا ورد في الئحة االّتهام، فإّن “املّتهم 
كان يتجّول برفقة كلبه في أحد املتنّزهات في 
مدينة حيفا، من دون أن يقوم بربطه، وخالل 
اجل��ول��ة ق��ام كلب امل��ّت��ه��م ب��ع��ّض كلبة أخ��رى 
لها  املشتكي، وتسّبب  مالكها  برفقة  كانت 
بجرح عميق بقطر 11 سم، فاحتاجت لعالج 
طبّي لدى طبيب بيطري. إضافًة إلى ذلك، 
فقد قام املّتهم بتوجيه تهديدات للمشتكي 
على  بيده  لكمة  بتوجيه  عليه  واالع��ت��داء 

رقبة املشتكي.
هذا وإضافًة إلى عقوبة الّسجن الفعلي )3 
على  ّية  مال غرامة  احملكمة  فرضت  أشهر(، 
والّسجن  شيكل،  ألف   15 قيمتها  املتهم، 

مع وقف الّتنفيذ ملّدة عام واحد.

ملراسل »حيفا«
آذار، شهر  واإلب����داع - شهر  ال��ّث��ق��اف��ة  ق���دوم شهر  م��ع 
العروضات  انطالقة  ومع  ّربيع،  وال واألس��رة،  واألم  ��رأة  امل
املسرحّية الفنّية، اختارت مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي 
ليحظوا  املسرحّية،  ال��ع��روض��ات  م��ن  بعًضا  لطاّلبها 

باملتعة والّتفاعل وتلّقي الِعبر.
الفئات  حسب  ��ات،  ��س��رح��ّي امل م��ن  مجموعة  فانتقت 
الّثالث،  حّتى  األّول  ط��اّلب  حضر  بحيث  العمرّية، 

في  احلذر  تناولت موضوع  واّلتي  مسرحّية »فهمان«، 
البيوت وفي محيطه، وذلك من خالل عرض موسيقّي 

وأغاٍن مشّوقة لألطفال.
مبشاهدة  ��ّس��ادس  ال ��ى  ح��ّت ��ّراب��ع  ال ط���اّلب  حظي  فيما 
مسرحّية »أبو الطّيب«، والتي تدور أحداثها حول رجل 
بخيل ميتنع عن مساعدة اآلخرين، فتقع عليه املصائب 

مّما جتعله يغّير من صفاته.
��ي مسرحّية  ���ة مم��ّث��ل وك���ان ق��د ال��ت��ق��ى ط���اّلب اإلع���دادّي

ّرائع والتي تناولت موضوع  »الفخ«، من خالل عرضهم ال
املخّدرات وانحدار الّشباب إلى الهاوية. 

ومن اجلدير ذكره، أّن جميع هذه املسرحّيات من عمل 
��راج )ش��ف��اع��م��رو(، وه��ي تقدمة  ��ّس وإخ���راج - م��س��رح ال

ّية من قسم الّتربية في بلدّية حيفا.  مجان
البرامج املذكورة، تشرف على اختيارها  ُيشار إلى أن 
شيرين  املرّبية  امل��درس��ة،  في  الّتربوّية  الّسلة  م��رّك��زة 

رستم. 

في شهر الّثقافة واإلبداع..

ع آذار وتغازله ال ي تط ل ي ّنا اإلجن وح ار ي م
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بسم الله الرحمن الرحيم
احملكمة الشرعية في حيفا           ملف اساس 2017/177

                                    اعان تثبيت وصية

هوية  ع���ودة  اح��م��د  ح��ن��ان  املستدعية  ام��ام��ن��ا  تقدمت 
امل��رح��وم  وص��ي��ة  تثبيت  بطلب   080622376 رق��م 
هوية  حياته  ح��ال  حمل  وال���ذي  ع��ودة  احمد  محمود 
 25/12/2016 بتاريخ  20171864 واملتوفي  رقم 
واملدفون في حيفا، وارفقت للدعوة نسخة عن وصية 
ام��ام   18/07/2011 ب��ت��اري��خ  امل��ؤرخ��ة   ، امل��رح��وم 
وليد  والسيد  الرحمن  عبد  ماهر  احملامي  الشاهدين 
لوصية  امل��رح��وم  ورث��ة  اج��ازة  ارفقت  النيل،كما  اب��و 

املرحوم وتثبيتها.
امامنا  التقدم  الطلب  له اعتراض على هذا  عليه، فمن  
تاريخ  من  يوما   )15( اقصاها  مدة  خالل  باعتراضه 

النشر.
هاشم ابراهيم سواعد
قاضي محكمة حيفا الشرعية

ملراسل “حيفا”
املختلفة  القدس  كنائس  احتفلت 
ب��ان��ت��ه��اء أع���م���ال ال��ت��رم��ي��م ال��ت��ي 
أجريت على املبنى احمليط بالقبر 
��ي��ام��ة.  ��ي��س��ة ال��ق ���ي ك��ن امل���ق���ّدس ف
نحو  الترميم  أع��م��ال  واستغرقت 
خبراء  إش���راف  حت��ت  أش��ه��ر  تسعة 
الترميمات  وشملت  اليونان.  من 
إزالة احلجر عن القبر الفارغ للسيد 
على  تصليحات  وإج���راء  املسيح 
امل��ق��دس،  للقبر  ��رخ��ام��ي  ال ��ى  ��ن ��ب امل
وتنظيف آثار احلريق الذي شب في 
منطقة القبر قبل نحو ِمائتي عام.

���ي االح���ت���ف���ال ب��ط��ري��رك  وش������ارك ف
�������وذك�������س  ������روم األرث ال������ق������دس ل������ل
��ي��وس ال��ث��ال��ث، ب��ط��ري��رك  ��ي��ل ��ي��وف ث
���ر أع��م��ال  امل��دي��ن��ة امل���ق���ّدس���ة وس���ائ
األراضي  وحارس  واألردن،  فلسطني 
باتون،  فرانشيسكو  املقدسة األب 
وبطريرك األرمن األرثوذكس نورهان 
وقّعوا  الذين  بصفتهم  مانوجيان، 

على اتفاقية أعمال الترميم.
��ي االح��ت��ف��ال رئيس  ك��م��ا ش���ارك ف
��ي��ك��س��ي��س  ��ي أل ��ي��ون��ان �������وزراء ال ال
������ط������ري������رك  �������س�������ي�������ب�������راس، وب ت
���ي  ���س���ك���ون ���ة امل ���ي ال���ق���س���ط���ن���ط���ي���ن
الداخلية  ووزي��ر  األول،  برثلماوس 
��ا  �����ي غ��ال��ب ال��زع��ب��ي م��ن��دوًب األردن
وقد  الثاني،  الله  عبد  امللك  ع��ن 
��ا رفيع  ��ّيً أردن وف���ًدا  الزعبي  ��رأس  ت

ملراسل »حيفا«
أصدر »مدى الكرمل« - 
للّدراسات  العربي  املركز 
الّتطبيقّية،  االجتماعّية 
ب��ال��ّت��ع��اون م���ع م��ؤّس��س��ة 
الِفَلسطينّية،  ال��ّدراس��ات 
�����ري�����ري�����ن ج����دي����دي����ن  ت�����ق
�����رّص�����د  م������ن م������ش������روع ال
����ي����اس����ي، ي��ش��م��الن  ����ّس ال
العنصرّية  ملظاهر  رص���ًدا 
في  الِفَلسطينّيني  جت��اه 
���ي���ل خ����الل ش���ه���َرْي  إس���رائ
��ون  ��ي وك��ان ت��ش��ري��ن ال��ّث��ان

مشروع  الّتقريران  عالج  وق��د   .2016 ع��ام  من  األّول 
الّنقب،  ��ي  ف املستمّر  الّتهجير  األذان،  منع  ��ون  ق��ان
أو  القتل  على  أقدموا  اّلذين  األشخاص  ُأسر  معاقبة 
حاولوا اإلقدام عليه ألسباب قومّية، مضاعفة العقوبة 
إرهابّي،  بارتكاب عمل  أدينوا  اّلذين  األشخاص  على 
وغيرها من الّتشريعات والّسياسات العنصرّية التي 

يتناولها الّتقريران. 
الّثاني/ لشهر تشرين  الرّصد  تقرير  يسّلط  وحتديًدا، 

رئيسّيني  م��وض��وع��ني  على  ال��ّض��وء   2016 نوفمبر 
هيَمنا على احلّيز العام في إسرائيل خالل هذا الّشهر. 
استعرت  التي  األح��راش  بحرائق  األّول  املوضوع  يرتبط 
في أراضي ِفَلسطني الّتاريخّية )التي تشمل إسرائيل 
واألرض الِفَلسطينّية احملتّلة في العام 1967( خالل 
األسبوع األخير من شهر تشرين الّثاني/نوفمبر، حيث 
رافقت احلرائق موجة من الّتحريض الّسياسي واإلعالمي 
الِفَلسطينّيني،  اإلسرائيلّي واالّتهامات اجلماعّية ضّد 

في  يران  الّن بإضرامهم  األخضر  اخل��ط  داخ��ل  سّيما  ال 
إلى  البعض  وذهب  الّسكنّية.  األحياء  وفي  الّطبيعة 
أبعد من ذلك حينما وصفها ب�«إرهاب احلرائق« موّجًها 
احلرائق  بإضرام  إّياهم  مّتهًما  للِفَلسطينّيني  حتريضه 
الّثاني  امل��وض��وع  ويتعّلق  إص����رار.  وس��اب��ق  عمد  ع��ن 
بتغييب الّلغة العربّية وصوت الِفَلسطينّيني في احلّيز 
العام في إسرائيل، وتّتصل هذه القضّية مبشروع قانون 
يهدف إلى منع رفع األذان عبر مكّبرات الّصوت في 
املساجد، إضافًة إلى وأد استعمال الّلغة العربّية في 

اإلعالنات الّتجارّية.
أّما تقرير الرّصد لشهر كانون األّول/ديسمبر 2016، 
تستهدف  التي  واملتصاعدة  املتواصلة  احلملة  فيوّثق 
كما  ال��ّن��ق��ب،  ��ي  ف الِفَلسطينّيني  ��واط��ن��ني  امل تهجير 
يتوّقف عند أشكال الّتمييز والعنصرّية األخرى التي 
متارَس بحّق هؤالء املواطنني، مثل مشروع قانون منع رفع 
ّواب الِفَلسطينّيني في  األذان واالّضطهاد الّسياسي للّن

البرملان اإلسرائيلي.   

ى  ن ب ي م يم ف رم ّت اء ال ه ت ان تفال ب االح
امة ي ق ة ال س ي ن ي ك قّدس ف ر امل ب ق ال

��س��ت��وى. وح��ض��ره  امل
أيًضا عضو اللجنة 
ملنظمة  التنفيذية 
التحرير حنا عميرة 
الرئيس  ع��ن  نيابة 
����ي  ����س����ط����ي����ن ال����ف����ل
���اس،  م���ح���م���ود ع���ب
���ي  ���رس���ول �����ر ال وامل�����دّب
����ة  ����ي ����ط����ري����رك ����ب ل����ل
��ي��ة امل��ط��ران  ��ي��ن ال��الت

ولفيف  بيتساباال،  باتيستا  بيير 
من األساقفة والكهنة من مختلف 
���س���ؤول���ني  ���س، وب���ع���ض امل ال���ك���ن���ائ
حشد  ��ى  إل إض��اف��ًة  اإلسرائيليني، 
واملدنية  الدينية  الشخصيات  من 

واحلجاج.
��ي��ل��وس  ��ي��وف ���ط���ري���رك ث ���ب وش���ك���ر ال
الثالث امللك عبد الله الثاني كونه 
السخي  ب��ال��ت��ب��رع  ��ادري��ن  ��ب امل أول 
��ي��س  ��رئ وال اخل���اص���ة،  نفقته  ��ى  وع��ل
��اس،  ��ي م��ح��م��ود ع��ب ��س��ط��ي��ن ال��ف��ل
احلكومة  مساهمات  ��ى  إل إض��اف��ة 
���ة وب���ع���ض احمل��س��ن��ني،  ���ي ���ي���ون���ان ال
��ي ل��آث��ار ال��ذي  وال��ص��ن��دوق ال��ع��امل
جمع  ���ي  ف ���ا  أس���اس���ًي دوًرا  ل��ع��ب 
اجلهات  وكافة  الضرورية،  األم��وال 
وقّدم  واألساقفة.  والكهنة  املتبرعة 
شرًحا مفّصاًل عن عملّية الترميم 
���ي ت���ع���ّد إجن������اًزا  وأه��م��ي��ت��ه��ا ال���ت

ا.  تاريخّيً
الثالث  الكنائس  ب��ط��ارك��ة  وأل��ق��ى 
جانب  إلى  االحتفال  كلمات خالل 
��ط��ارك��ة  ��ب ع����دد م���ن األس���اق���ف���ة وال
احلاضرين من مختلف دول العالم.

وقد جاءت أعمال الترميم تتويًجا 
الكنائس  بني  التعاون  من  ملرحلة 
���ة  ���وذك���س���ّي ��ة واألرث ��ي��ك��ّي ��ول ال��ك��اث
واألرمنّية التي اتفقت على إنشاء 
إدارة شؤون كنيسة القيامة، وهذه 
��ة االم��ت��ي��از  ��س ه��ي ص��اح��ب ال��ك��ن��ائ
ومحيطها.  القيامة  كنيسة  ��ي  ف

ب��ه��ذه األع��م��ال في  وق��ام��ت اإلدارة 
م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ب��ر امل����ق����ّدس، وك��ذل��ك 
الداخلي،  القيامة  كنيسة  مبنى 
ترميم وحتسني  مراحل  ال��ذي شهد 
��ى غ���رار  ��ب��ل ن��ح��و ع���ام���ني. وع��ل ق
ذل��ك، جت��ري حاليا أع��م��ال ترميم 
��ي حلم  ب��ي��ت ف امل��ه��د  ��ي كنيسة  ف

بالتوافق بني الكنائس.
أعمال  تكاليف  أّن  بالذكر  اجلدير 
النهائية  للمرحلة  ��ي  ف ال��ت��رم��ي��م 
نحو  بلغت  القيامة  كنيسة  ��ي  ف
ق��ّدم  أمريكي،  دوالر  مليون   3.5
الفاتيكان منها مبلغ مليون دوالر 
إلجناز عمال الترميم في كنيستي 

القيامة واملهد. 
يتّم  العشرين  القرن  بدايات  ومنذ 
دعم القبر املقدس بأعمدة معدنية 
اخلبراء  وق��ام  ال���زالزل.  من  حلمايته 
اليونانيون بإعادة بناء القبر، الذي 
يتألف من بناء صغير، أعيد بناؤه 
قبل  نشب  ح��ري��ق  ُبعيد  ��رخ��ام  ب��ال
الرخام  حجارة  أّن  إاّل  قرنني،  نحو 
��س��ب��ب األح�����وال  ب�����دأت ت��ت��ف��ك��ك ب
اليومي  التدفق  وبسبب  اجل��وي��ة، 
وتطلبت  والسياح.  احلجاج  آلالف 
كامل  تنظيف  ال��ت��رم��ي��م  عملية 
البناء احلجري حتى تظهر النقوش 
��ي��ة وال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ك��ام��ل��ة،  األص��ل
���ر ال��ق��امت  ��ون��ه األص���ف واس���ت���ع���ادة ل
األصلي. ومت تثبيت نافذة للسماح 
املتبقي من  احلجر  برؤية  للحجاج 

كهف الدفن القدمي للمرة األولى. 

رين ري ق ي ت ر ف بة اأُلس اق ع ب وم ّنق ي ال ّر ف م ت س ر امل ي ج ه ت ال
ل رم ك دى ال ي مل اس ي س د ال ّرص ن ال دين م دي  ج
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لقاء أجراه اإلعامّي نايف خوري

الّشاعرة واإلعالمّية سوزان صيداوي - دّبيني، نتابعها عبر أثير “صوت 
قضايا  فيها  تعالج  التي  تلك  وخ��اّص��ة  متنّوعة،  ببرامج  إسرائيل”، 
الّشاعرة دّبيني متزّوجة من نزيه دّبيني وهي أم  ّية.  اجتماعّية وإنسان

لعماد، ماريو، جوني ورامي. 
التقيناها مبناسبة يوم األم.. 

- أنت أّم وعندك عائلة، فأسال األم عن عائلتها أّواًل..
سعادة  تكتمل  وال  لوجودي،  معًنى  أعطت  ألّنها  حياتي،  هي  العائلة 
واحملبوبة،  والّصديقة  واألخ��ت  األم  مبعاني  أشعر  ومعهم  بهم،  إاّل  الّدنيا 
وكّل شيء في الّدنيا. العالقة بيننا وطيدة جًدا جًدا، ألّنهم كّل عائلتي، 
حيث هاجر والداي وإخوتي إلى أمريكا منذ سنوات طويلة. وهكذا أصبح 
أوالدي مبثابة إخوتي وأصدقائي ورفاقي، وزوجي أصبح كّل شيء بالّنسبة 
لي. وعرفت معهم الّسعادة في احلياة، وها هم يعيدونها لي يوًما بعد 

يوم، باحلنان واحلّب واالحترام والّتقدير.
- ال بّد ملسيرة احلياة إاّل أن تصادف صعوًدا وهبوًطا، صعوبات 

وعقبات وحّتى العراقيل، فكيف جتاوزت هذا كلّه؟
الّصعوبة تكمن في تنظيم الوقت والّتوفيق بني العمل والبيت، فعندما 
ّرابع ما زال طفاًل، ومع هذا جنحت في  بدأت العمل اإلذاعي كان ابني ال
جتاوز كّل الّصعوبات ووّفقت ما بني بيتي وأوالدي وعملي على أكمل 
ملشواري  األّول  الّداعم  زال  وما  كان  واّل��ذي  الغالي،  زوج��ي  مبساعدة  وجه 
اإلعالمّي واألدبّي. وقد رّبينا أوالدنا األربعة باالعتماد على الّنفس منذ 
الّصغر، وهذا ما جعل كاّلً منهم في موقعه يعرف ما يطلب منه وما 

عليه. 
- كيف تذكرين العناية الفائقة التي قّدمتها لهم؟

بالّنسبة لألوالد، لم يناموا على فراشهم قبل أن يكونوا في حضني أّواًل 
ثّم أضعهم في الفراش. عالقتي بهم كانت وثيقة وما زالت فوق العادة، 
ألّنهم كّل ما أملك في هذه الّدنيا. هم الكنز الذي أحرص عليه وأخاف 
عليهم حّتى من نسمة الهواء. واليوم أمتّتع بأن أحضنهم كباًرا راشدين، 
وهذا نتيجة احلنان الفّياض الذي رويتهم منه منذ الّصغر. خوفي عليهم 
تخطى كّل احلدود، وبذلت كّل ما عندي من اهتمام وحرص ورعاية وحّب 
وفهم  والّشباب.  األوالد  مع  الّتعامل  الّسهل  من  فليس  وتفّهم،  واحترام 
طريقة تفكيرهم، ما يحّبون وما يكرهون، ولكن احلمد لله جنحت في 
تفكيري  جًدا. مجّرد  إنسانة حنونة  أنا  قلوبهم وعقولهم،  إلى  الوصول 
بأّي منهم تترقرق الّدموع في عيني، رمّبا كان هذا نابًعا من فقداني حنان 
األهل بعد أن هاجروا، وبقيت وحدي مع زوجي، وعندها كان ابني البكر 

عماد فقط قد ولد.
- هل هناك أمور نقصت بهذا الّشعور حيال األوالد؟

ال أبًدا؛ ومع هذا فأنا دائمة البحث بصورة متواصلة عّما أستطيع أن 

لهم  طبيعّي  فعل  كرّد  انعكس  وهذا  أكثر.  أجعلهم سعداء  أفعله كي 
جتاهي وجتاه أبيهم، الذي يرى احلياة من بسمتهم وعيونهم. محّبتهم لنا 
وتقديرهم واحترامهم عملة نادرة الوجود، ألّنهم يعلمون أّنهم كّل حياتنا 

وسعادتنا فأصبحنا نحن عندهم في املرتبة األولى. 
- هل تعّبرين بذلك عن كّل أم؟

أمتّنى ذلك، ألّنه إذا جتّردت األم من هذه األحاسيس والعواطف الّصادقة 
ّيتها. اخلالية من أّية مصلحة، فإّنها تتجّرد، أيًضا، من إنسان

- هل صادفت نساء من هذا الّنوع؟
البرامج  طريق  ذل��ك عن  ��ي صادفت  ألّن امل��ج��ال،  ه��ذا  في  مؤملة  احلقيقة 
اإلذاعّية، وما سمعت وعلمت وكشفت من قضايا ومشاكل ومآٍس تقشعّر 
لها األبدان، عن نساء يتاجرَن ببناتهّن. ومثل هذه األم مستعّدة ألن تبيع 
ابنتها، وتقترف بحّقها كّل اآلثام والفواحش من أجل مبلغ ولو بسيط 

من املال.. 
- طبًعا ال تتحّدثني عن مجموعة كبيرة من األمهات..

بالّتأكيد ال، بل هي حاالت شاّذة قليلة جًدا، واّلتي عرفت عنها فقط عن 
طريق اّتصاالت الفتيات املظلومات لبرنامج بصراحة، وبيني وبينك يا 
هالليل. أّما املجتمع عموًما فيقّدس األم ويكّرمها، مع كّل الّتغييرات 
األم  ملعنى  االجتماعّية  املفاهيم  وتغيير  مجتمعنا،  ��ي  ف حت��دث  التي 
واألمومة، وخروج املرأة إلى ميدان العمل وابتعادها عن بيتها وأطفالها. 
ت��زول هذه  ال��ّش��واذ مفيد كي  الّنساء  ��ى مثل  إل اإلش���ارة  - ولكن 

ا من املجتمع.. الّظاهرة كلّيً
نعم، وصحيح متاًما. لذا جند إحدى األمهات هنا وإحداهن هناك بصورة 
وه��ؤالء  مختلفة.  بطرق  بناتهّن  بحّق  اجلرائم  يرتكنَب  الّلواتي  متفرّقة، 
كالّشوائب في كّل مجتمع، يجب الّتنبيه إلى وجودهّن. هذا مع الّتأكيد 
على الّنسبة الكبيرة من أمهاتنا الّشريفات، املضّحيات واحملّبات فوق 

ّراقي واألساسي. احلدود، وفعاًل أمهاتنا ميّثلن املجتمع ال
- هل ميكن أن نورد أمثلة على ذلك؟

نعم، فقد اّتصلت بي إحدى السّيدات، ورغبت باحلديث في أحد برامجي 
وطبًعا  الهواء،  حتت  محادثتي  أّواًل  وطلبت  تراجعت  ولكّنها  اإلذاعّية، 
تبلغ حوالي سّتني  أّنها سّيدة  لتخبرني  البرنامج  بعد  فرصة  أعطيتها 
ال���ّزواج،  قبل  فتاة،  وه��ي  اجلنسي  لالعتداء  تعرّضت  وق��د  ��ي��وم،  ال عاًما 
للّسكوت على ما حدث كي تتجّنب  املعتدي خالها..! واضطرّت  وكان 
حتتملها،  تعد  لم  آالًم��ا  الّسنني  ه��ذه  ك��ّل  وحفظت  الفضيحة،  العائلة 
فقّررت االّتصال واحلديث، وهذا يعود إلى الّثقة التي نشأت بيني وبني 

املستمعني.
أو  اجتماعّية  استشارة  أو  هيئة  أّي  ��ى  إل الفتاة  توّجهت  هل   -

نفسّية أو طبّية لتروي قّصتها؟
هذا  أمثال  ليّتعظ  احلديث،  على  شّجعتها  حّتى  ذل��ك،  على  لم جترؤ 
اخلال الذي لم يحفظ حرمة بيت أخته. ولكن هناك حادثة أشّد إيالًما، 
عّدة  منه  حملت  أّنها  حّتى  أخيها،  من  لالغتصاب  تعرّضت  فتاة  عن 

مّرات وأجهضت حملها، فعرفت أّمها باألمر. وهنا يأتي دور األم، التي 
أرغمتها على الّصمت خوًفا من الفضيحة. وعرف أبوها كذلك ما جرى 
البنته، فلم يردع ابنه املغتصب بل أخذ يعتدي عليها هو أيًضا)!(، وكّل 
لشرف  حفًظا  اجلرمية  هذه  على  الّتسّتر  اعتبرت  التي  األم  مبعرفة  ذلك 
العائلة وسمعتها. فأخذت تضرب ابنتها وتكيل لها اإلهانات والّشتائم، 
أخرى  وفتاة  ه��ذا.  ك��ّل  تستحّق  وأّن��ه��ا  يجري،  ما  ّية  مسؤول وحّملتها 
تعرّضت لالعتداء اجلنسّي من أخيها مبعرفة األم، واّتهموها باجلنون، حّتى 
وصلت القضّية إلّي عن طريق الّشرطة، وأرسلت لهم تسجيالت لها وهي 
تروي ما حدث على الهواء في البرنامج، واليوم األخ املعتدي في الّسجن.

هاللّيل،  يا  وبينك  وبيني  بصراحة  اجتماعّية  برامج  لديك   -
وهي مساحة لطرح مثل هذه القضايا ومعاجلتها..

من  كثير  في  أعرضها  البرامج،  هذه  إلى  ترد  التي  املشاكل  ألّن  نعم؛ 
ضّد  وجمعّيات  االجتماعّيني،  واملستشارين  املسؤولني  على  األح��ي��ان 

العنف ملعاجلتها واالهتمام 
ال��ك��ام��ل ب���ه���ا. ف��ال��ق��ّص��ة 
تنتهي  ال  ��ي  ل ��ة  ب��ال��ن��س��ب
بل  البرنامج،  انتهاء  م��ع 
إلى  الوصول  عند  تنتهي 
احل�����ل، وه�����ذا م���ا أح���رص 
في  دائًما  متابعته  على 

القضايا التي تصلني.
ن��ق��ول��ه عن  م���ا  - ه���ل 
األّم���ه���ات وم���ا ن��ع��رف��ه، 
كشعارات  نرفعه  وم��ا 
خ���اّص���ًة ف��ي ي���وم األم، 
ويوم املرأة، هل تصبح 

هذه شعارات فارغة؟
ك������اّل، ف��ك��م��ا ق���ل���ت ع��ن 
����ات  أّم�����ه�����ات�����ن�����ا، م����ح����ّب
�����ى  �����ي�����ات وح�����ّت م�����ض�����ّح
نحيا  أحياًنا،  مظلومات 

حياة نظيفة لها أساس وهدف معنّي، هو جيل صالح للمستقبل. ولكن 
بعض  وتصّرفات  إهمال  نتيجة  الفتيات،  منها  تعاني  التي  املشاكل 
األمهات مثير للقلق. ومن هذه الّتصّرفات الّشاذة واملنبوذة تلك األم التي 
بيت  مبثابة  منزلهم  فيصبح  وتصمت  عليها  يعتدي  ابنتها  وال��د  ك��ان 
تتعرّض  ذل��ك  ��ّوة، وأكثر من  ق لها وال  ح��ول  والّضحّية طفلة ال  دع��ارة. 
هذه الفتيات إلى العنف، وحّتى الّتعذيب اجلسدّي والّنفسّي، عدا عن 
تصويرهّن البتزازهّن باملال، وتهديدهّن بنشر الّصور واألفالم التي وّثقت 

ما  أو  للعائلة  قريب  قبل  من  واالغتصاب  االعتداء  عملّيات 
يسّمى صديق العائلة.

الّشاعرة واإلعامّية سوزان صيداوي - دّبيني:

هّن! نات ب رَن ب تاج ي ي وات ّل ات ال ه ض األّم ع رف ب أع
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- ب��ال��ّت��أك��ي��د، أن����ت ك�����أم، أث������ارت ه��ذه 
واهتمامك  ال��ّش��دي��د،  قلقك  احل����وادث 
هل  دوره��ا،  املسؤولة  اجلهات  تأخذ  بأن 
وض��رورة  امل��س��ؤول��ني  اهتمام  لفت  م��ن  متّكنت 

معاجلتهم لهذه القضايا اخلِطرة؟
بعض  ورافقت  للّشرطة،  الّشكاوى  قّدمت  فقد  نعم؛ 
الفتيات للعالج الّنفسي لدى األخّصائّيني الّنفسّيني. 
الكثيفة،  امل��ع��اجل��ة  م��ن  معّينة  ف��ت��رة  طيلة  وه��ك��ذا 
استطاعت العديد من الفتيات اخلروج من هذه احملن 
في خدمة  تعمل  من  اليوم  ومنهم  ال��ّدراس��ة،  وإكمال 
املشاكل.  هذه  في  يقعَن  الّلواتي  الفتيات  ومساعدة 
وهنا أستطيع القول إّني أغلق الّدائرة ألّني أوصلتهم 

إلى بّر األمان.
- ك���ي���ف اس���ت���ط���ع���ت حت���م���ل ه������ذه امل���ش���اك���ل 

ومعاجلتها؟ 
ّية، ويهمّني جًدا أن أقّدم  أنا إنسانة صاحبة مسؤول
وأق��ول  يحتاج.  َم��ن  لكّل  املستطاع  بقدر  ��س��اع��دة  امل
لهؤالء األمهات واآلباء: ُأنظروا إلى آخرتكم وليس إلى 
فيه  يعتدي  اّل��ذي  هذا  احلاضرة، أي مجتمع  أّيامكم 
األب أو األخ على االبنة واألخت، وأصبح البيت أخطر 
من الّشارع بالنسبة لهم؟ إّن مجتمعنا براء من أمثال 
بحّق  يقترفونه  مل��ا  وخالقهم  رّب��ه��م  وليخافوا  ه���ؤالء، 

أبنائهم وبناتهم.
تّتصف  املجتمع  م��ن  معّينة  فئة  هناك  ه��ل   -

بهذه احلاالت؟
بالّتأكيد ال؛ وهذا ال يعني فقير أو غني، متعّلم أو 
جاهل، ألّنه ولألسف الّشديد، هذه الفئه قّلة قليلة جًدا 
الّصعيد اجلغرافي،  من املجتمع عاّمًة، إن كان على 
في اجلليل أو املثّلث والّنقب، وإن كان على الّصعيد 
عّما  أيًضا،  القليل،  نعرف  ونحن  والّطائفي.  الّديني 
يجري في مجتمعات أخرى مثل املجتمع اليهودي أو 

املجتمع األوروّبي، وغيرهم من املجتمعات. 
- وماذا تقولني لسائر األّمهات؟

ألجل  تفعلنه  ما  يتابعن  أن  األّمهات،  جلميع  أتوّجه 
أوالدكّن وأزواجكّن باحلّب اّلذي ال يعرف احلدود، واحلنان 
الذي ال ينتهي بل يتعاظم يوًما بعد يوم، وسنة بعد 
سنة. ونصيحتي عموًما، أّنه بداًل من أن تراقبوا أوالدكم 
ا  بعينني اثنتني، لتكن الّتوعية واحلوار عاماًل أساسّيً
بناتنا وأوالدن��ا. االّط��الع على أحوال  في عالقتنا مع 
ج��ًدا،  يساعدنا  أكثر  مكّثفة  بصورة  األوالد  وأوض��اع 
ألّننا في حالة ال يعلم مداها إاّل الله، مبا يواجه األبناء 
عام.  بشكل  واحلياة  الّتواصل  شبكات  في  والبنات 
- لنعد إلى األّم سوزان، وكتاباتك التي نعرف 
بأّنها تّتسم بالّرومانسّية. هل كتبت شيًئا في 

اآلونة األخيرة؟
ال زلت أكتب، وقد يرى الّنور ديوان شعر جديد، وهو 
ّرابع الذي يصدر لي. ففي الكتابة أعّبر عن  الكتاب ال
نفسي أكثر، وأسكب ما بداخلي على الورق بصورة 
حّرة أكثر. وفعاًل أنا رومانسّية وروحي شّفافة للغاية، 
ر جًدا من أمور تبدو بسيطة، لكّنها تترك أثًرا  وأتأّث

في نفسي فأعّبر عنها بقلمي.
- إصدارك األّول كان قبل سنوات طويلة..

تاله  ثّم  إليك”  تضّمني  “عندما  بُعنوان  وك��ان  نعم، 
س��ن��وات  ث���الث  وم��ن��ذ  ذل���ك  وب��ع��د  احلّب”،  “أيقونة 
م��ش��ارك��ة مع  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  وص���در  الفنجان”  “قارئة 
الّلغتني  إلى  القصائد  ترجمت  وفيه  يهودّية،  شاعرة 
العربّية والعبرّية وكتب مقّدمته رئيس الّدولة شمعون 
عليها  تغلب  إليها  أتطّرق  التي  فاملواضيع  بيرس. 
بُعنوان  اجلديد  لإلصدار  وأع��ّد  واألحاسيس.  العواطف 
الوطن  ع��ن  قصائد  يتضّمن  وه���ذا  القمر”.  “دفاتر 
واألرض واملشّردين، والّتغيير اّلذي طرأ على اإلنسان 
ويعيش  ا  ّيً ِفَلسطين باعتباره  بانشطاره بني نصفني، 
في إسرائيل. وعموًما، أكتب اخلواطر والّنثر، وهذا قد 

مييل إلى وصف املشاعر.
- هل لديِك شيء خاّص باألم؟!

طبًعا، بُعنوان “عيدك يا أّمي”: سنة أخرى يا حبيبة/ 

أع��ود كّل  بعيدة/  وأن��ت عّني  يا غالية/  آخ��ر  عيد 
يوٍم إلى ذكريات الّطفولة معك/ أعود بأحالمي إلى 
��ام بني يديك/  ��ي من تعب األّي ص��درك وحضنك/ ألرمت
وأبكي  روح��ي/  في  أحتضنك  خيالي..  في  أضّمك 
��ي ك��ي متسحي دمعي/  ع��ذاب��ي على ص���درك/ أص��ّل
لكّنك بعيدة.. بعيدة جًدا يا أّمي/ في تلك األرض 
مسكنك/  قلبي  وهنا  تسكنني،  هناك  البحار/  وراء 
أستيقظ لياًل أبحث عنك/ أذهب إلى خزانتك، أشّم 
وأناديك/  عينّي  وأغمض  رائحة عطرك/  ثيابك  من 
أسمع صوتك يترّدد/ كم سيطول ُبعدِك يا أّمي/ كم 
من العمر مضى وأنا أتوق لرؤياِك/ ألّني حرمت لفظة 
أم��ي يحتضنَّ  يا  األم��ه��ات  ك��ّل  أو همسة شفتيك/ 
لّن أوالده��ّن/ وخ��ّدي يتوق لقبلة  أوالده��ّن/ كلهّن يقّب
من شفتيك/ وشفتاي لتقبيل خّديك ويديك/ آه لو 

تعرفني كم أحتاجِك/ كي أرتاح على صدرِك/ ألبكي 
ب��اس��م��ِك/ أتعَبتني  ��ى ك��ت��ف��ِك/ ألص���رخ وأه��ت��ف  ع��ل
لّوعني  آالم��ي/  ��ي..  ِوح��َدت أرهقتني  ��ي/  أّم يا  احلياة 
فمتى  أّمي/  يا  أحتاجِك  كطفلة..  ولكّني  حرماني/ 
ستعودين يا حبيبتي/ كّل عام في مثل هذا اليوم/ 
الواحد والعشرين من آذار/ أحمل باقة ورد.. آتي بها 
إليك/ وأجالس صورتِك.. عينيِك.. ابتسامتِك/ وها 
لقلبِك  معايدة  بطاقة  القلوب/  آالف  مع  أرسلها  أنا 
الّطاهر/ لروحِك النقّية/ كّل عام وأنِت احلّب يا أّمي/ 

يا حبيبة روحي وقلبي.
- نتمّنى ل��ك ع��ي��دًا س��ع��ي��دًا، وك��ل ال��ع��ام وأن��ت 

بخير..
وجميع األّمهات بخير. شكًرا لِك هذه الّلفتة اجلميلة 

في عيد األم اّلذي أمتناه سعيًدا جلميع األّمهات.



الـ "أفيفيوت" احملبوبة – البفال الهّشة،
بدون چلوتني – تعود إلى الرفوف، وهذه املرة كي تبقى!

گولور ماط، 
أحمر شــفاه ناعم يدوم لساعات طويلة

من يعرفني جيًدا يعلم بأنني من عش���اق "أفيفيوت" من عليت، 
الت���ي تُطلق س���نوًيا قبل عي���د الفصح، وبمج���ّرد ظهورها على 
الرف���وف أق���وم ب� "خطف" كمي���ة كبيرة قبل أن تنف���ذ. مؤخًرا، 
اس���تجابت ش���تراوس لطلبات المس���تهلكين وأقامت في السنة 
األخيرة خًطاً خاًصا إلنتاج "أفيفيوت" طوال الس���نة، حيث بدأ 
العمل به قبل عدة أشهر بهدف إنتاج كميات كافية للعيد وللبيع 

بشكل متواصل طوال السنة . 
مســـــــار "أفيفيوت" طوال الســـــــنة، ينضم إلى قرار اســـــــتراتيجي 
اتخذته شتراوس، بأن تعّلم كل منتج مناسب كي يكون متوفًرا 
لألشخاص الذين لديهم حساســـــــية للچلوتين، فاليوم أصبح 
بإمكاننا االستمتاع بالطعم الرائع لـ "أفيفيوت" طيلة السنة  .
جّرب���وا ال���� "أفيفيـــــــوت" المحبوب���ة – البفال الهّش���ة من عليت 

وشاركوني بتجربتكم. جّربوا ولن تندموا. 

أحياًنا أشعر بأنني بحاجة إلى إبراز منطقة في وجهي، ولكن بدون مبالغة. 
الشفاه هي منطقة بارزة ومهمة في الوجه، لذلك أقوم بإبرازها بلون خفيف 
وغي���ر ب���ّراق بحيُث يُضفي عليها مظهًرا الفًتا، من خالل اس���تعمال “كولور 
ماط”، قلم ش���فاه بنس���يج كريم يمك���ن دهنه تماًما مث���ل “ال�چلوس” ويمنح 

شفاهي مظهًرا غير بّراق خالل ثواٍن.
الفورموال الُمبتكره تُثّبت األصباغ القوية لس���اع����ات طويل���ة وتحافظ على 

ش����فاه مليئة بالل��ون.
قلم الشفاه متوّفر بعبوة مريحة لالستعمال مثل “الـچلوس” مع إسفنجة 
للدهن، يمتاز بنســـــــيج مخملي، ُيدهن بسهولة ويثبت بسرعة. متوّفر بـ  11 

لوًنا رائًعا.

بــحــثــت كـــثـــيـــًرا عـــن مـــاســـكـــرا تــمــنــح رمـــوشـــي الــشــكــل 
الـــذي ُأحــــب، حــتــى وجـــدت مــاســكــرا Bold الــجــديــدة 
مــن كــيــراليــن، خــاصــة وأنــهــا ذات فــرشــاة صــغــيــرة من 
الــســيــلــيــكــون بــحــيــث تــمــّكــنــك مـــن الـــوصـــول إلــــى كل 

الرموش حتى الصغيرة جًدا منها.
الحصول  في  تساعدني  كيرالين  من   Bold ماسكرا 
أو  تلّونها بطبقة  على رموش جّذابة ومدهشة، ألنها 
طبقتين بشكل رائع، وبفضل الفرشاة الممّيزة أستطيع 

فصل كل رمش وتلوينه حسب رغبتي وميولي.
بعد استعمال ماسكرا Bold من كيرالين أحصل على 
كما  تماًما  ومنّسقة  جّذابة  رم��وش  مدهشة:  نتائج 

أريد! جّربيها بنفسك.
متوّفرة باللون األسود، البني واألزرق.

ماسگرا
Bold

لرموش جّذابة 
ومنّسقة
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ملراسل “حيفا”
الطّبي “رمبام”  املركز  بزيارة إلى  البرازيلي ركاردو باروس  الّصّحة  قام وزير 

يرافقه وفد دبلوماسي ضّم
البرازيل.  في  األدوي��ة  وشركات صناعة  طبّية  مراكز  وم��دراء  كباًرا  مسؤولني 
واجتمع أعضاء الوفد بإدارة املستشفى، واستمع إلى الّنشاطات اجلّمة التي 
يقّدمها املستشفى للجمهور في املجاالت العالجّية، البحثّية، الّتكنولوجّية، 

الّتجّدد الّطّبي، باعتباره أكبر مستشفى في شمالي البالد.
ثّم جتّول أعضاء الوفد البرازيلي في عدد من األقسام في “رمبام”، وخاّصًة 
املستشفى التحت أرضي، ومستشفى األطفال اجلديد، وأقسام األورام لألطفال 

والبالغني. 
�”رمبام” والّسبل التي يّتبعها  وأبدى الوفد الّضيف إعجابه باملستوى الّطّبي ل
مع األطّباء اجلدد لتشجيعهم وانخراطهم في حقول الّطب املختلفة، إلى جانب 

دعمهم بإجراء األبحاث الطّبّية واملبادرات واستخدام املكتشفات العلمّية.

فا ي رب ح ع ق ن ص ص داخل م ّثة شخ ى ج ل ور ع ث ع ال
ملراسل »حيفا«

مّت، مساء الّثالثاء املاضي، العثور على جّثة شخص داخل مصنع 
في »كريات بيالك« على مقربة من مدينة حيفا.

وكانت قد وصلت طواقم »جنمة داود احلمراء« إلى املكان وقامت 
مبحاوالت عّدة إلنعاش الّشخص إاّل أّن محاوالتها باءت بالفشل، 

فأعلن الّطبيب املرافق للّطاقم عن وفاة الّشخص.
هذا وباشرت الّشرطة الّتحقيق في مالبسات احلادث، لهدف معرفة 
سبب الوفاة، وإن كان احلديث يدور عن جرمية قتل أو إصابة عمل 

أو حالة صحّية.

يوم الثاثاء في »فّتوش«:
ّفار ر ن ّي مع تام وائ ش به ع وار ش ح

س ّده ل ا ل ه ّرض ع ّراء ت ا( ج اًم دة )64 ع ّي ة س اب إص
ملراسل “حيفا”

عّمم الّناطق بلسان “جنمة داود احلمراء” بياًنا على وسائل اإلعالم، 
نسخة عنه، جاء فيه أّن “حادث دهس  وصلت صحيفة “حيفا” 
رابة الّساعة السادسة والنصف من مساء أّول أمس األربعاء،  وقع ُق
الطّبي  الّطاقم  في مدينة حيفا. حيث وصل  في شارع “طبريا” 
إلى  نقلها  ومّت  عاًما(  لسّيدة )64  اإلسعافات  وق��ّدم  املكان  إلى 
إصابة  م��ن  تعاني  وه��ي  متوّسطة،  بحالة  “رمبام”  مستشفى 

صعبة في األطراف”.

ملراسل “حيفا”
في احلّي األملانّي في حيفا، حواًرا  يقيم مقهى ومطعم “فّتوش” 
الّثالثاء  ي��وم  وذل��ك  ��ار.  ن��فّ تامر  واملمّثل  واملوسيقّي  الكاتب  مع 
كّل  يحاورانه  حيث  مساًء.  الثامنة  الّساعة  عند   28.3.2017

من: رشا حلوة وعايد فضل.
بعد قرابة 20 عاًما منذ بدأ تامر نّفار، ابن مدينة الّلد، بصناعة 
فلسطينّية باسم “دام”  املوسيقى، ثّم تأسيس أّول فرقة “راب” 
وال��ت��ي القت  ن��ّف��ار،  ج��ري��ري وسهيل  أي��ًض��ا محمود  التي ضّمت 
ا كبيًرا من اجلمهور الفلسطينّي بشكل خاص  إقبااًل ومتابعًة وحّبً
والعربّي والعاملّي، أيًضا، أصبح تامر نّفار يعتبر شخصّية ذات 
مواقف  فاّتخذ  الّشابة.  األجيال  على  سيما  مجاله،  في  تأثير 
ترتبط بالّسياسة واملجتمع، وخاض مجال الّتمثيل، آخرها فيلم 

“مفرق 48” ألودي ألوني. 
ترتبط  حول مواضيع عّدة  “فّتوش”  وعليه، فسيدور احلوار في 

بكتابة األغنّية والراب والّتمثيل والّسياسة وغيرها.

ام« ب ى »رم ي إل ل رازي ب ة ال ّح ّص ر ال ارة وزي زي دود ب تاز احل ج ب ي الّط

ّرم األم ك نال ت م

ملراسل “حيفا”

ملناسبة عيد األم، نّظمت الّناشطة االجتماعّية 
منار  مع  بالّتعاون  قنبورة،   – أبو خضرة  منال 
ا وممّيًزا  سمعان، يوم اجلمعة األخير، حفاًل خاّصً
للّنساء في قاعة “قلب اجلليل”، حيث شاركت 

في هذا احلفل املئات من الّنساء والّشابات.
��ة ع��دي��دة منها  ��ّي ��ب��رن��ام��ج ع���روض ف��ن ت��خ��ّل��ل ال
ب��در،  قمر  الفّنانة  قّدمتها  وط���رب  غ��ن��اء  ف��ق��رة 
الفّنانة  ق��ّدم��ت��ه  فكاهي  أب”  “ستاند  ع��رض 
�”دي. جي.”  ال أنغام  عال إسحاق، رقص على 
إلياس جبران، وقد قام بتقدمي احلفل الفّنان روني 

فاخرة، سحب  احلفل وجبة عشاء  عيد. وشمل 
والهدايا على  ��ورود  ال ��وزع  ت مّت  يانصيب، كما 

املشاركات في احلفل، تقدمة ليديا زيدان.
وفي حديث مع منال أبو خضرة – قنبورة، قالت: 
إّن احلفل أقيم لذكرى والدتي سعاد جريس أبو 
��رأة واألم على عطائها  امل لهدف تكرمي  خضرة، 
الاّلمتناهي. وأنا سعيدة بالعدد الكبير للّنساء 
واألّمهات املشاركات في هذا احلفل اّلذي سادته 
أنتهزها  وأض��اف��ت:  ��ّس��ع��ادة.  وال الفرحة  األج���واء 
بأعطر  واألّم��ه��ات  الّنساء  لكّل  ألت��ق��ّدم  فرصة 
الّتمنّيات، وأمتّنى لهّن دوام الّصحة والعافية، 

وكّل عام وهّن بألف خير.

لتقدمي  مناسبة  إّن��ه��ا  قائلة:  م��ن��ال  واختتمت 
احلفل:  ه��ذا  دع��م  ��ي  ف ساهم  م��ن  لكّل  الّشكر 
ليديا  “حيفا”،  محّرر صحيفة  عّباسي  راني 
ميشيل  Eve & Adam، مجوهرات  زي��دان 
»ترنيم«  حايك،  وسيم  املصّور  وأوالده،  بشارة 
מרכז  ���ورود  ال ع��ان��ق،  مركز  إبراهيم  ب���إدارة   -
غالديس  بياضي،   – بلقيس  خلود  הפרחים، 
ج��اك  ع��ي��س��اوي،   – صليبا  كيتي  ش��ح��ادة، 
»اجلليل«،  مطعم  ויצו،  “فيتسو”  يعقوب، 
مطعم “شواطينا”، مطعم “رّيان”، ومخبز أبو 

خضرة.
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ملراسل “حيفا” 
في  األخ��ي��ر )20.3.2017(،  االث��ن��ني  ي��وم  ُدّش���ن، 
اجلديد  الفرع  حيفا،  في  پوست«  »تشيك  منطقة 
لوكالة سّيارات »أوپ��ل«. وقد حضر االفتتاح عدد 
وشخصّيات  وامل���ع���ارف  األع��م��ال  رج���ال  م��ن  كبير 
��وق��وف على أح��دث  ��وا ب��ال ��ة، اّل��ذي��ن اه��ت��ّم ��ارّي اع��ت��ب

موديالت سّيارات »أوپل«.
وب���رز م��ن ب��ني احل��ض��ور آس���ي شملتسر )ص��اح��ب 
شركة »أوپ���ل«(، حيزي شيب )مدير عام »أوپ��ل« 
في إسرائيل(، بيل ومايكل )مندوبا إدارة »أوپل« 
في أملانيا(، ميراف بار يوسف )مدير »أوپل« في 

مدينة حيفا(.
وفق  خ��اّص��ة،  مبيعات  ���ام  أّي االفتتاح  سبقت  وق��د 
القت  كبيرة.  وتخفيضات  مغرية،  متويل  ش��روط 

إقبااًل كبيًرا.

وفي حديث مع األخَوين جريس وپيتر جّنار )مالكا 
كراج »أوتوِتك« – حيفا(، صاحبا حّق االمتياز من 
قبل شركة »أوپل«، فقد عّبرا عن فرحتهما الّشديدة 
الفتتاح هذا الفرع اجلديد لشركة »أوپل« في مدينة 
حيفا، وأّكدا على أّن كراجهما هو املخّول الرسمي 
الوحيد في حيفا بتصليح كاّفة سّيارات »أوپل« 
جّن���ار جميع  ��واع��ه��ا. ودع���ا األخ���وان  أن على جميع 
��ى زي��ارة ال��ك��راج في  ��ارات »أوپ���ل« إل أصحاب س��ّي
حال دعت احلاجة لذلك، للتأّكد من اخلدمة املهنّية 

ّيات والّتقنيات احملوسبة. وأحدث اآلل
ه���ذا وش��ك��ر األخ�����وان جّن����ار ش��رك��ة »أوپ�����ل« على 
والّزبائن  الّثقة  ثقة  وعلى  االمتياز  ح��ّق  منحهما 

بكراج »أوتوِتك«.
)تصوير: وائل عوض(

ملراسل “حيفا” 
باملئات من الّنساء، األّمهات  غّصت قاعة “كريجر” 
واجلّدات من كاّفه أحياء حيفا مدينة حيفا، يوم االثنني 
األخير )20/3/2017(، حيث قدمَن لالحتفاء بهّن 
من قبل بلدية حيفا راعية هذا االحتفال بعيد األم، 
��ادرة م��ن هناء منصور، م��دي��رة القسم  مب��ب واّل���ذي ج��اء 

العربّي في قسم الّثقافة البلدي.
��س��اء واألّم����ه����ات،  ���ت ه���ن���اء م��ن��ص��ور ب��ال��ّن ���ب وق����د رّح
كرملنا  أزه����ار  ب��رائ��ح��ة  ��ر  م��ع��ّط “مساؤكّن  ق��ائ��ل��ًة: 
ة  احملّب معاني  بأسمى  مشبع  ��ي،  مساؤكّن  ال��غ��ال
األم  أهمّية تكرمي  وأّكدت على  والّتفاني.”  والعطاء 
جتاه  اخلاّص  ودورها  وتضحيتها  برسالتها  واالعتراف 
األّم  دور  على  منصور  وش���ّددت  واملجتمع.  عائلتها 
في يومنا هذا، حيث تقع على عاتق األّمهات رسالة 
كاّفة  ملواجهه  الّتحدي  إلى  إضافًة  كبيرة  ّية  ومسؤول
ط��رق وكحول  وح��وادث  املجتمعّية من عنف  اآلف��ات 
أهمّية  ��ى  إل هناء منصور  وش���ّددت  ه��ذا  وم��خ��ّدرات. 

الّتالحم ورّص الّصفوف.
افتتحت البرنامج اإلعالمّية سوزان جنم، حيث رّحبت 
باحلاضرات قائلًة: الّسالم عليك أّيتها األم العظيمة، 
الّسالم عليك يا من رّبيت اجليل فأحسنت الّتربية، 
بهّمة  وي��وم شققت احلياة  ول��دت  ي��وم  ��ّس��الم عليك  ال
كّل  في  يوًما  لك  يكون  ب��أن  نكتفي  ��ْن  لَ الّشباب. 
عام، فأنت أّيتها األم زهر احلياة بالّنسبة لنا، بل أنت 

احلياة كّلها”. 

الغنّية  الفنّية  الفقرات  من  نخبة  البرنامج  وتخّلل 
��ات  وامل���ت���م���ّي���زة، ق��ّدم��ت��ه��ا خ��ي��رة ف��ّن��ان��ات��ن��ا ال��ع��رب��ّي
القديرة  الفّنانة  الفنّية  الفقرات  احمللّيات. افتتحت 
أمل مرقس، فأحتفت اجلمهور بصوتها وغنائها املمّيز، 
املرأة”  “صوت  أغنّية  غ��ن��اء  ��ي  ف األّم��ه��ات  وش��ارك��ت 
تعبيًرا عن تعزيز مكانة املرأة، وغّنت لألم تعبيًرا عن 

ة والّدفء.  احلنان واحملّب
أبو  سليمان  -  روضه  املمّثلة  مع  فنّية  فقرة  تلتها 
الهيجاء، التي أسعدت الّنساء بفقرتها اّلتي حتّدثت 

عن دور املرأة في والدة الّذكور واإلناث. 
��ة سناء  ��ش��رّي ��ب ���ة ال ���ى ذل���ك، ق��ّدم��ت امل���دّرب إض��اف��ًة إل
��رأة وكيفّية  امل تنمية مبوضوع اخلوف عند  فقرة  فارس 
حّوا  نانسي  الفّنانة  اجلمهور  وأنعمت  هذا  مواجهته. 

بصوتها الرّخيم احلضور، بأغنّية “سّت احلبايب”. 
من  “الكحايل”  فرقه  فتيات  االح��ت��ف��ال  واختتمت 
شعبّي  برقص  الكفرساوّية  “العني”  ��رق��ه  وف ّرينة  ال

عربّي ممّيز وراٍق .
جميع  منصور  ه��ن��اء  ش��ك��رت  األم��س��ي��ة  نهاية  ��ي  وف
األّمهات وكّل َمن شارك وساعد في إخراج هذا احلفل 
في  اجلماهيري  القسم   - حيفا  الّنور، بلدّية  ��ى  إل
املراكز  خ��اص،  بشكل  شكرت،  كما  الّثقافة.  قسم 
��ة على ال��ّت��ع��اون ل��ه��دف إجن��اح  ��ة أل��ع��رب��ّي اجل��م��اه��ي��رّي
ّيات  الفّعال من  املزيد  للجميع  االحتفال. ومتّنت  هذا 
ة التي تليق بنسائنا وشعبنا لننمو ونتطّور  الثقافّي

من أجل مستقبل حيفاوّي أفضل.

ضمن احتفال راٍق وممّيز

ا ده ي ي ع رأة ف ّرم األم امل فا تك ي دّية ح ل ب
فا ي ي ح ركة  »أوپل« ف د لش دي رع ج دشني ف ت
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طوني باسيا

اإليطالية،  امل��درس��ة  مديرة  ��رت  ذّك أسابيع  ع��دة  قبل 
املربية جزيل أبو أيوب، طالبها والهيئة التدريسية 
على  احلاضرين  وحثت  الثقافي  آذار  شهر  باقتراب 
استضافة شخصيات حتمل رصيدًا ثقافياً، وذلك في 

ظل مشروع »شخصية من بلدي«.
وال شك في أن حيفا احملاصرة من بحر احلرية وجبال 
الشخصيات  اح��ت��واء  عن  يومًا  تبخل  لم  الشموخ، 
املناسبة ملثل ذلك الغطاء الثقافي الذي حتدثت عنه 
البلد  القدر، خاصًة أن هذا  العزيزة، صاحبة  مديرتنا 
قد استنشق واستقبل، بفضل الهجرات الداخلية من 
كل قريٍة وصوب، الَكم الهائل من أصحاب الروايات 

الشخصية واملشرِّفة بأعمالها واجنازاتها.
اللحظة  تلك  في  ال��ذي أصبح  ذل��ك  خ���وري..  مكرم 
اصطالحًا وليس اسم علم، سيطر على ملعب خيالي 
وهناك  انفعالي.  ومحطات  وعواطفي  ذاكرتي  وعلى 
غرفة  ��ي  ف آذار  ض��ي��وف  الئ��ح��ة  ��ى  ال قلمي  َحَمَلني 
ليلتقي  استضافته  بهدف  اسمه  وسجلت  املعلمني، 
الرغم  على  )ب(.  عشر  احل���ادي  غرفة  ��ي  ف بطالبي 
من شعوري الذي خاطبني وحاول اقناعي بأن األمل 
تخترقها  التي  الغيوم  ألن  وذل��ك  ضعيفاً،  أمسى 
وسائل النقل اجلوية حتظى بلقائه أكثر مني، أنا ابن 
بلده. ولكّنني قلت في قلبي، ما علّي إاّل أن أحاول.

أشعر  معه جعلني  األولى  الهاتفية  أثناء محادثتي 
بأن معرفتي به بدأت منذ سنوات. فمنذ اللحظات 
��ى جميع م��ظ��اه��ر اإلح���راج  ����ى ق��ض��ى امل��ك��رم ع��ل األول
ليس  ّيته،  وإنسان بلطفه  وغمرني  عندي،  واالرتباك 
مبجرد قبوله لفكرة حلوله ضيفًا علّي وعلى طالبي، 
إمّنا عندما راح يبادر في التخطيط والتحضير للقاء 
الذي سيجمع بني ثالثة أجيال مختلفة تربط بينها 
رواية تاريخية واحدة ومحّبة اإلنسان وعشقه ورغبته 
الذي  السابق  اجليل  أعماق محيط  إلى  الدخول  في 
عانق الستة أيام وأكتوبر وأحداث األرز بوعي فائق. 

تواعدنا على اللقاء في أول الربيع، ولم يخذلنا أبو 
رافقت  التي  ابتسامته  كانت  جميل. 
ق��د كسرت  خ��ط��اه، ح��ني ط��ّل علينا، 
بني  الرسمية  التقاليد  حواجز  جميع 
��س��ت��ض��ي��ف، وك��ذل��ك ف��إن  ال��ض��ي��ف وامل
عفويته وطبيعته التلقائية قد مّهدت 
ال  مبّسطة  اجتماعية  ثقافية  لورشٍة 
يسودها اهتزاز وال متّوج، ال سيما أن 
تلك الورشة متيزت باستعراض العديد 
��ي��ة  ��س��ان واإلن الثقافية  احمل��ط��ات  م��ن 
���ي ال��ت��ح��ف��ت وت��ك��ّت��ل��ت  ��ي��ة ال���ت وال��ف��ن
املكرم  »س��ي��رة  ع��ن��وان  حت��ت  جميعها 
تكللت  التي  السيرة  تلك  الذاتية«، 
بالنجاح ومباٍض عريٍق لم تنتظر البلبل 
الكناري  وال  مجدها  ليذيع  ال��ص��داح 
لينشد ويزقزق مردِّدًا وموّثقًا إبداعاتها 
التي  الغزيرة  السيرة  تلك  السحرية. 
غطت فضاًء واسعًا مليئًا بالتحديات 
��ي��ب ملتصقة  ب��أس��ال واألم����ل وال��ع��م��ل 

ب وضمير طيب. بواقع ُمركَّ
في البداية رّحبت به أمام طالبي، وكنت 

االختصار،  لذلك حاولت  يطول حديثي،  أن  قلقًا من 
ال بل واختطاف املقدمة، ولكّنني لم أستطع أن أربط 

جأشي حيث ظهر انفعالي واضحًا أمام احلضور.
عكا،  في  طفولته  إلى  حديثه  بداية  في  مكرم  عاد 
وشّدنا لنعيش ما يتذكره من املاضي املتروك الذي ال 
يستطيع أبناء اجليل فهمه إال إذا قصد األولياء ذلك. 
املدرسة  دور  األول،  أمرين،  الضيف  اسَتعرَض  وهنا 
آنذاك، في تطوير موهبته الفنية، والثاني، تشجيع 
عائلته الدافئة لقدراته وأساليبه املميزة كطفل تقوده 

البراءة لتحقيق طموحات »الولدنة«، ليقتلع الشوك 
ويشق طريقه نحو النجومية فيما بعد.

أب��ي جميل وأك��رم ما عند املكرم هو  أجمل ما عند 
حياته.  ف��ق��رات  جميع  اس��ت��ع��راض  ��ي  ف تباطئه  ع��دم 
وقد الحظت مرارًا اعتزازه بسيرته وبتطوير فنه الذي 
حتدى جميع الظروف في سبيل النجاح والوصول إلى 
عالًقا  املرهف  الفنان  ذلك  كان  فقد  احلضاري.  الرقي 
وب��ني حرية  العبودية  ب��ه نحو قيود  ب��ني ظ��روف جت��ر 
ال��ذي  ال��ف��الح  مثل  تنبت،  أن  أراده���ا  التي  الضمير 
حتى  ب��دم��وع��ه  الشتلة  يسقي 

تنمو وتعلو وتصمد.
���ى  ث، وإل ����ح����دِّ ث وُي ���ح���دِّ ه���و ُي
تزورني  الفّعال  إصغائنا  جانب 
واآلخر موجاٌت حاملة  بني احلني 
الزمن  ذك��ري��ات  جناحيها  على 
أي����ام »ال��ع��م خليل«  اجل��م��ي��ل، 
ال��ت��ي  ����ك«،  ����ري����ب ق و »ج��������ارك 
��رن��ا م��ش��اه��دت��ه��ا آن����ذاك،  ان��َت��َظ
أي���ام ال��ت��ل��ف��از األب��ي��ض واألس���ود 
قريتي  ��ي  ف البسيطة  واحل��ي��اة 
التي  اجلميلة  ��ي  وح��ارت احلبيبة 
��ي ال���ع���راك  ��ي وع��ل��م��ت��ن ل��ّق��ن��ت��ن
وجّهزتني  الصاخبة  احل��ي��اة  ��ي  ف
االن��خ��راط  اس��ت��م��ارات  لتعبئة 
ال��ذي  امل��ج��ه��ول،  املستقبل  ��ي  ف
أثواب  يرتدي  بعد  فيما  جاءنا 
الصراعات احلياتية والتحديات 
القاهرة ومخالب احلرب وصحراء 
ذلك  أب��ن��اء  أل��زََم��ت  التي  اجلهل 

الرملّية  رياحه  أم��ام  ��وق��وف  ال على  قبله  وم��ا  اجليل 
بجوانبها  الثقافية  ال��ن��واف��ذ  فتح  ب��واس��ط��ة  وص��ده��ا 
املتعددة، وال شك في أن املكرم بحلقاته الفنية، كان 

له قسطًا حلوًا في بناء ذلك النسيج.
ال حد وال مدى لسعادتي حني التقيت باإلنسان الذي 
جمع بيني وبني نفسي، بني ماٍض وحاضٍر، ذلك اللقاء 
مهم..  مونني وأعِلّ الذي تزين بحضور أولئك الذين ُيعلِّ
ّية والدير  طاّلب احلادي عشر )ب(، في املدرسة اإليطال
الفرنسيسكاني املليء بأزهار اللبرالية التي زرعتها 
راهبات عظيمات قبل الهجران. تلك املدرسة املتعرشة 
وما  الرومانسي..  والضجيج  النسناس  وادي  بجوار 

أجمل من ذلك؟
ولكن  السياسية  بالشعارات  يومًا  ضيفنا  يلوّح  لم 
د واقعًا ممّيزًا تبدلت مركباته  ل وَجسَّ عطاءه املتوهج َمثَّ
للقضايا  فّنه  بعذوبة  تطّرق  فقد  وأخ���رى.  فترٍة  بني 
ّية التي بلغت  ة اليومية وللقضايا اإلنسان االجتماعّي
ذروتها في فيلم »ابن الله« )הבן של אלוהים(، الذي 
عرض قصة رجل مسّن جنا من احملرقة النازية، وعاد 
إلى بلده سالونيكي، ليفّتش عن ذلك اليوناني الذي 
ساعده في الّنجاة. وقد نال أيًضا قسطًا ُمشِرّفًا في 
املسلسل اإلجنليزي The White Wing، حيث 
لعب دور رئيس السلطة الفلسطينية في محادثات 
“كامب ديفيد” سنة 2000. وقبل فترٍة وجيزة أشرف 
على إعداد وإخراج مسرحّية “عائد إلى حيفا”، التي 

ُتعرَض حاليًا في مختلف أنحاء البالد.
في  ممّيزة  الربيع  مقّدمة  جعلت  اللطيفة  الزيارة  هذه 
محيط مدرستنا، ونثرت الورود اجلميلة التي ما زلت 

استنشق رائحتها حتى هذا احلني.

H a i f a netwww.haifanet.co.ilفاوّية ي ار احل ب ألخ د ل ي م األّول واألك ك وان ن ُع

ًفا ي َلّ ض ح َرم، ف ك َرَم امَل َأك
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جواد سرور.. من برنامج »نيو ستار« إلى عالم الفّن
عمري مع الفن

��ة - شخصّيته  ��وه��ب ���ى امل ف��ّن��ان - إض��اف��ًة إل ل��ك��ّل   
املستقّلة املمّيزة، واّلتي تصقلها العديد من العوامل 
التي  البيئة  ضمنها  وم��ن  تشكيلها،  فى  لتساهم 
من خالل  فيترجمها  فيه  ر  تؤّث حيث  فيها،  يترعرع 
الفّن.. كّل حسب تربيته وبيئته وتقاليده، ومن هنا 
فّنانني  فنجد  املختلفة،  الفّن  ��وان  أل في  التنوّع  ينشأ 
ممّيزين ومنّوعني يعملون على إثراء العديد من الفنون 

املرهف  ُترضي جميع األذواق. ومن خالل حّسه  التي 
يأسر  أن  ميكنه  الفّنان،  بها  يتمّتع  اّلتي  واملصداقّية 

قلوب الّناس..
مع صاحب الّصوت املمّيز، اّلذي ألهب عدًدا كبيًرا من 
املستمعني، بأدائه ل ألغاني الّطربّية، فكّون له قاعدة 
الفّنان املطرب جواد سرور، ابن  جماهيرّية كبيرة، مع 

قرية عيلبون كان لنا هذا احلوار.

الفنّية؟ وكيف بدأت  اكتشفت موهبتك  - متى 
املشوار؟

اكتشفت املوهبة منذ الّصغر، لم يزد عمري حينها عن 
والبرامج  املوسيقّية  ال��ّدروس  خالل  من  سنوات.  ست 
ال��ف��ّن  ح���ّب  ��ي��ت  منّ الكشفّية  واألم��س��ي��ات  ��ة  امل��درس��ّي
والغناء، وخاّصة الّطابع اجلبلي والفولكلور الشعبي. 
خاّصة  فرقة  وأّسست  الفن  احترفت  وق��ت الح��ق  ��ي  وف
املقابل  في  السعيدة.  واملناسبات  الّسهرات  إلحياء 
دأبت على تطوير وصقل موهبتي، فدرست تهذيب 

الّصوت عند األستاذ فوزي الّسعدي.
- متى ملع اسم جواد سرور في الّساحة الفنّية؟

ووصولي  ستار”  “نيو  برنامج  ��ي  ف مشاركتي  بعد 
��ب��الد.  ��ي ال ��رف��ت ف ��ى م��راح��ل متقّدمة وح��اس��م��ة، ُع إل
ّي  وبعد خروجي من البرنامج أصدرت أّول ألبوم غنائ
لي، نال رواًجا كبيًرا في األوساط عامة، وهذا زادني 
“فيديو  أّول  بتسجيل  للقيام  ودفعني  بالّنفس  ثقة 

كليب”.
عدّة  تسبقها  الفن  عالم  إلى  الّدخول  خطوة   -
خطوات ال تخلو من املشّقة والّتعب. حّدثنا عن 

تلك املرحلة..
املخاطرة  على  العزم  بداية  عليك  شاّقة،  الفن  رحلة 
وحتّدي الّصعاب والّتضحية لهدف العمل والوصول. 
مشوار الفّن شائق وطويل، لكّنه جميل. عليك العمل 
على موهبتك وذاتك، وتهذيب صوتك وقدراتك الفنّية 
لتتمّكن من منافسة كبار الفّنانني. قد تواجه بدايًة 
مشكلة عدم الّتقّبل من قبل العديدين ومحاولة البعض 
منهم وضع أحجار عثرة في طريقك لهدف منعك من 
احملاولة وطمس حلمك. لذا عليك أن تتحّدى الّظروف 
وتتحّدى ذاتك لهدف االرتقاء والوصول من أجل حتقيق 
واملؤمنني  واملشّجعني  والّداعمني  احملّبني  وإرضاء  احللم 

مبوهبتك الفنّية وقدراتك، رغم كل الّظروف.
- عالم الفّن عبارة عن متعة أم نقمة؟

الفّن ذاته رسالة تّتسم باملتعة واجلمال والرّقي، توصلها 
والّنفس  ��ّروح  ال غ��ذاء  الفّن  والّنغم.  الكلمة  خالل  من 
ومنبع الفرح والّسعادة. وفي املقابل جتد أّن عالم الفّن 

مليء بالّنزاعات واخلالفات والعواقب واملشاكل.
- هل لك أن تقارن بني فّن اليوم واألمس؟

للفّن ضرورة ورسالة وأهمّية في كّل وقت. هو وسيلة 
بني  والّتقريب  الّشعوب  ولتطوير  للمجتمع  إص��الح 
ومثّقًفا  ُمفرًحا  ا  ترفيهّيً كونه  ��ى  إل إضافة  القلوب، 
وغذاًء للروح. هنالك فرق بارز بني الفّن القدمي واحلديث 
من حيث املستوى واملضمون والقيم املوسيقّية. الفّن 
احلديث في غالبيته ال يتطّرق إلى املضامني الهاّمة، 
كالوطن واألرض والّشرف، ويتمّيز مبعظمه حول أغاني 
احلّب والعشق والغرام، ويرّكز على الّشكل اخلارجي ال 

املضمون.
الّساحة  على  الفنّية  املنافسة  جت��د  كيف   -

احمللّية؟
املنافسة قائمة في أي مجال في احلياة، ما يستدعي 
إلى االجتهاد واجلّد لهدف التمّيز، وهذا ما يؤّدي إلى 
االجتهاد  على  حتّفزني  املنافسة  إّن  ��ي.  ال��ف��ّن ��ّي  ��رق ال
والعمل لتقدمي األفضل، مبا يالئم املستوى املطلوب. 

لدينا عدد من الفّنانني احمللّيني مبستوى فنّي راٍق.
الفنّية  مبوهبتك  بدايًة  حولك  من  آمن  كيف   -

وساندوَك في مسيرتك الفنّية والغنائّية؟
فّناًنا صادًقا  تكون  أن  اآلخ��ر عليك  بك  يؤمن  لكي 
وشّفاًفا بتعاملك معه، كي حتظى بحّبه وثقته ودعمه. 
الرسالة الّصادقة تصل اآلخر. لقد وجدت الّدعم واحملّبة 
مع غالبّية من ساهم في جناحي الفّني لهدف إصدار 

ّية واالستمرار مبشواري. أعمال فنّية وغنائ
في  تتوّفر  أن  يجب  التي  املواصفات  هي  ما   -

الفّنان ليضمن الّنجاح والّشهرة؟ 
اخلارجّي  للمظهر  تلتفت  اليوم  الغالبّية  لألسف، ألّن 
ملواكبة العصر واملوضة، على املطرب أن يكون أنيًقا 

وحسن املظهر، وأن يتحّلى بكاريزما على املسرح، أن 
يكون متمّكًنا ليقّدم ألواًنا فنّية متنّوعة.

- َمن هو مثلك األعلى في عالم الغناء والّطرب؟
الّصافي،  الّصوت  الّطرب،  هو عمالق  األعلى  مثلي 
املدرسة  الّصافي، صاحب  ودي��ع  ف��ادي(،  )أب��و  املرحوم 
الفنّية اخلاّصة. ترّبيت على أغانيه وتأّثرت به كثيًرا. 

- كلمة توّد قولها في نهاية هذا احلوار..
ويشّجعني  يتابعني  اّل��ذي  الكبير  جمهوري  أشكر 
وميّدني بطاقات ورغبات لتقدمي املزيد، ألّني أكبر بدعمه 
فنّية  أعمال  في  انتظروني  ي��وم.  بعد  يوًما  ته  ومحّب
موسيقّية قريبة، وأغاٍن خاّصة حتمل كلمات وأحلاًنا 
ممّيزة جديدة. أشكر صحيفة »حيفا« على هذا احلوار.

H a i f a netwww.haifanet.co.ilفاوّية ي ار احل ب ألخ د ل ي م األّول واألك ك وان ن ُع

* الفّن رسالة وضرورة حياتّية * 
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ملراسل “حيفا”
الباحثني  العرب  واخلرّيجني  الّطاّلب  من  املئات  شارك 
الذي  التكنولوجي  الّتشغيل  في معرض  العمل  عن 
أقيم، يوم أمس  اخلميس 23.03.17، في “إستاد 
سامي عوفر” مبدينة حيفا،  بتنظيم ومبادرة مؤّسسة 
و “كوليكتيف إمباكت”،  و “معا-تك”  “تسوفن” 
حيث هدف املعرض إلى توفير وإتاحة الفرص لتجنيد 
ولتسهيل  الّشركات  إلى  جدد  ومهندسات  مهندسني 
العليا  التكنولوجيا  ��م  ع��ال ��ي  ف إندماجهم  عملّية 

“هاي-ِتك”.
وأتاح هذا املعرض أيًضا الفرصة أمام جمهور الباحثني 
العاملة  القوى  أقسام جتنيد  للقاء مديري  عن عمل 
عن  والّتعرّف  مباشر  بشكل  املُشاركة  الّشركات  في 
إلى  العمل،  سوق  في  املطلوبة  الوظائف  على  قرب 
جانب إتاحة الفرصة للحضور من الّطالب واخلريجني 

في بناء شبكة عالقات مهنّية هاّمة مع املُشغلني.
املعرض الّتكنولوجي ُمعّد للّطالب واخلريجني واملهندسني 
العرب في مجاالت الهندسة والّتكنولوجيا، من بينها: 
واألنظمة  اإللكترونيكا  الكهرباء،  احل��اس��وب،  علوم 
املعلوماتّية، حيث شاركت في املعرض أكثر من 25 
ِشركة “هاي-ِتك” رائدة، من بينها: “مايكروسوفت”، 
»أل��ف��ا  »ب����رودك����وم«،  “كيدينس”،   أمدزكس”،   “
من  وغيرها   IBM ، Galil Software،»أوميغا
الّشركات الرائدة احمللّية والعاملّية حيث عرضوا مئات 

من فرص العمل والوظائف الّشاغرة.  
شركات  ومهندسي  مديري  بعض  أيًضا  ش��ارك  ولقد 
للّطالب  تكنولوجّية  م��ح��اض��رات  بتقدمي  الهايتك 

واخلّريجني املشاركني في املعرض، ومن بينهم املهندس 
عبد  د.  الّناصرة،   “برودكوم”  فرع  مدير  يزبك  حامت 
عاصي مهندس في ِشركة “مايكروسوفت”، املهندس 
ومهندسني    Cadence ��رك��ة  شِ م��ن  ق��دس��ي  ن��ائ��ل 

.   PayPal مندوبني من شركة
��ي “تسوفن”:  س��ام��ي س��ع��دي، م��دي��ر ع��ام ش��ري��ك ف
هو  “تسوفن”  به  تقوم  ال��ذي  الّتكنولوجي  “املعرض 
مبثابة  حجر أساس آخر في دمج املجتمع العربي في 
وتوسيع  الفرصة  وإعطاء  منح  وفي  الهايتك،  صناعة 

اآلفاق والقنوات لشركات الهايتك في البالد”.
ستيفاني بشارات - ُمركزة الّتوظيف في “تسوفن”: 
الّتوظيف نحن  اليومي في قسم  إط��ار عملنا  “في 
ي��واج��ه��ون صعوبات  ال��ذي  ن��ص��ادف ط��الب وخريجني 

في اإلندماج في سوق العمل من حيث إيجاد مكان 
عمل مناسب لقدراتهم وكفاءتهم املهنّية واألكادميّية، 
القسم  في  به  نقوم  ال��ذي  الفردي  العمل  إلى  إضافة 
ا، وجدنا حاجة إلقامة ملتقى مباشر بني الّطالب  يومّيً
ولهذا  الهايتك،  )املهندسني( وبني شركات  واخلّريجني 
الذي  التكنولوجي  التشغيل  معرض  بتنظيم  قمنا 
مندوبني  م��ع  اللقاء  واخلريجني  للطالب  ال��ف��رص  مينح 
ومهندسني من هذه الّشركات والتقّدم لوظائف متعّددة 

في مجال الهايتك”.
“تسوفن”:  ��ي  ف ��ة  اإلع��الم��ّي ��رّك��زة  املُ  - بخيت  عبير 
“تسوفن تعمل من خالل عّدة برامج ومشاريع لبناء 
الهايتك في املجتمع العربي، وإقامة هذا املعرض هو 
أحد أهم مشاريعنا والذي يهدف إلى منح املشاركني 

الهندسة  مجاالت  من  اجل��دد  واخلريجني  ال��ّط��الب  من 
ومهندسني  مندوبني  مع  املباشر  الّلقاء  والتكنولوجيا 
من الشركات الرائدة في املجال. اإلقبال الكبير الذي 
نشهده اليوم من قبل املهندسني والّطالب على املعرض 
هو داللة على احلاجة لهذا الّنوع من البرامج  والتي 
تسهيل  ��ي  ف كبيرة  ��ة  أه��م��ّي ذو  ف��رص  بتوفير  ت��ق��وم 

عملّية إندماجهم في سوق العمل. 
وُم��ك��ّث��ف  ج���اد  بشكل  تعمل  “تسوفن”  م��ؤّس��س��ة 
وب��ال��ّت��ع��اون م��ع ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ش��رك��ات الهايتك 
عدد  أكبر  لدمج  الّصلة  ذات  ���وزارات  وال واملؤّسسات 
ممكن من املهندسني العرب في صناعة الهايتك، من 
خالل العديد من البرامج واملشاريع، ومن بينها معرض 

الّتشغيل التكنولوجي”.

وسملناسبة عيد األم وضمن احتفالّية خاّصة ان ي ول اس ج ي فّنان ال ف ال ي تض س رودل« ي م »شت ع ط ى وم ه ق م

وائل عوض
استضاف صاحبا مطعم ومقهى »شترودل«، عيسى 
الفّنان   ،21/03 األخير  الّثالثاء  يوم  أسعد،  وعالء 
إلياس جوليانوس بحفل خاّص ملناسبة عيد األم مع 

ّية  لفيف من األصدقاء واملعارف، وسط أجواء احتفال
حميمّية.

الفّنان احليفاوّي  واحتفاء بيوم األّم واألّمهات، أطرب 
املّتأّلق الياس جوليانوس احلضور، فتمّتعوا ورقصوا 

للمطرب  امل��م��ّي��ز  وال��ّص��وت  املوسيقى  أن��غ��ام  على 
جوليانوس.

����رودل« أش��ه��ى  وق�����ّدم ط��اق��م م��ق��ه��ى وم��ط��ع��م »ش����ت
األطباق واملقّبالت. ومتّيزت األمسية بأجمل األغاني 

واملوسيقى والّزينة واخلدمة الراقية. 
في  ا  سنوّيً تقليدًيا  نهًجا  األمسّية  ه��ذه  وتعتبر 

»شترودل« لالحتفال بعيد األّم.

حتت تنظيم »تسوفن« ومبشاركة أكثر من 25 ِشركة »هاي-ِتك« رائدة

ي وج ول ن ك ّت ل ال ي ّتشغ رض ال ع ي م ّي ف رب ج ع ّري ب وخ ال و 400 ط ح شاركة ن م
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء   )إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي(  نا! اف وق أ ي  م ح ن ا  ًع م
“مًعا نحمي أوقافنا”، ُعنوان حلملة جمع الّتبرّعات 
اخلاّصة مبقبرة االستقالل احملاذية ملسجد االستقالل، 
هذه املقبرة التي بيعت ضمن صفقات كثيرة لشركة 
��وق��ف اإلس��الم��ّي،  ��ة ك���ان ه��دف��ه��ا تصفية ال ي��ه��ودّي
الّشابة،  األزواج  يخدم  سكنّي  مجمع  إقامة  بحّجة 
بالّتصّدي  العربي  املجتمع  م��ن  ج��زء  ق��ام  وحينها 
��ي��ّق��ًن��ا م��ن��ه ب���أّن ه���ذا امل��ش��روع لن  ���ادرة، ت ���ب ل��ه��ذه امل
اإلش��راف  أّن  تبنّي  ��ّي، حيث  ع��رب ��س��ان  إن أّي  يخدم 
على املشروع والبناء كان لشركة ال متّت بصلة إلى 
قامت  ��رك��ة  ال��ّش إّن  حيث  ال��ّش��اب��ة،  األزواج  مصالح 
��ي��ت منه  ��ى ج���زء م��ن امل��ق��ب��رة ال���ذي أخ��ل ��ن��اء ع��ل ��ب ب��ال
من  ك��ان  واّل���ذي  منها،  الّثاني  اجل��زء  وبقي  القبور، 
املفترض أن يتّم إخالء العظام منه، ليتّم البناء فيه. 
املجتمع  أبناء  يقظة  ولسبب  املؤامرة  تكّشف  ولدى 
العربّي احليفاوّي بكّل أطيافه الّسياسّية والّدينّية، 
اعتبر االعتداء على املقبرة خاّصًة والوقف اإلسالمّي 
عاّمًة اعتداًء على حّق العرب في حيفا، حّتى وإن 
يعتبرون  أشخاص  قبل  من  تتّم  الّصفقات  كانت 
املقابل  ��ي  ف ح��ي��ف��ا.  ��ي  ف املسلمني  ق���ادة  أنفسهم 
��ي االس��ت��ق��الل  ��رك��ة ت��ط��ال��ب جل��ن��ة م��ت��وّل ��ي��ت ال��ّش ب��ق
باسترجاع ما دفعته األولى من مال وضريبة إخالل 
االستقالل  متوّلي  جلنة  فقامت  املُبرمة،  االّتفاقّية 
والقائمون على رعاية األوقاف في حينه باستقراض 
املطلوب  ��ل��غ  ��ب امل لتسديد  ��ال  ال��ع��ّم ب��ن��ك  م��ن  مبلغ 
��ّر  وف املبلغ  س��رق  الّلجنة  ��ي��س  رئ أّن  إاّل  ��رك��ة،  ل��ل��ّش
الحًقا. هناك،  وتوّفي  املّتحدة،  الواليات  إلى  هارًبا 
ولتعويض الّشركة، أٌبرمت صفقة بديلة كان هدفها 

بيع مسجد اجلرينة لهدف هدمه وإقامة بناية مكانه، 
الّطابو  ��ي مكاتب  ف ��ة  ��ّي االّت��ف��اق ه��ذه  وق��د وض��ع��ت 
احلكومّية. في عام 2008 حصلنا على االّتفاقّية، 
فتوّجهنا بها إلى احملكمة الّشرعّية، والتي بدورها 
التي  ّية،  احلال الّلجنة  وتعيني  الّلجنة  بعزل  قامت 
عملت في احملاكم على إلغاء االتفاقّية. وفعاًل لقد 
جنحنا بذلك، رغم أّن الّشركة أصرّت على املطالبة 
بحّقها، إلى أن ُحكم لها مببلغ ثالثة ماليني شيكل 
قام  وق��د  اإلس��الم��ّي.  للوقف  امل��ق��ب��رة  إرج���اع  مقابل 
الّشركة  مع  بالّتفاوض  ُعّينت  اّلتي  الّلجنة  أعضاء 
مليون  مبلغ  بدفع  تقضي  اتفاقّية  إلى  فتوّصلوا 
واح��دة.  سنة  املبلغ خالل  يسّدد  أن  شيكل شريطة 
املتابعة  جلنة  مع  بالّتنسيق  شعبّية  جلنة  فقامت 
بحملة جمع التبرّعات من خارج حيفا، ومتّكنت من 
جمع مبلغ 600 ألف شيكل، ليتبّقى مبلغ 400 
ألف شيكل يجب تسديده بأسرع وقت ممكن، لعدم 
الّتقصير في شروط االلتزام باالتفاقية التي أبرمت 
باملبلغ  املطالبة  الّشركة  حّق  من  وإاّل  الّشركة،  مع 
األّول وهو ثالثة ماليني شيكل.. لذلك قّررنا الّتوّجه 
انتماءاتهم  مختلف  على  حيفا  ��ي  ف األه���ل  ��ى  إل
ومًعا  الباب”،  “أطرق  بحملة  والّسياسّية  الّدينّية 
مجتمع  مجتمعنا  ب��أّن  ليقيننا  أوق��اف��ن��ا،  نحمي 
مؤامرة  لكّل  والّتصّدي  التحّدي  ويستطيع  أصيل 
متّس بحّقنا. وقد برهن عن ذلك األهل من كنيسة 
ّروم األرثوذكس، حيث بادر وفد من قادة الكنيسة  ال
سخّي  ��ب��رّع  ت خ��الل  م��ن  ال��ت��ب��رّع��ات  حملة  بافتتاح 
ومشكور، ُمعلنني في ذلك أّن املوقف لم ولن يتغّير، 

فاالعتداء على املسجد هو كاالعتداء على الكنيسة 
على  كاالعتداء  متاًما  هو  الكنيسة  على  واالعتداء 
وقضّيتنا  واح��د  هّمنا  واح��د،  شعب  نحن  املسجد. 
ومستقبلنا  واح��د  وحاضرنا  واح��د  وتاريخنا  واح��دة 
واحد أيًضا. ال نقبل الّتقسيمات ونهيب بكّل أبناء 
بدعم  احليفاوّي  وغير  احليفاوّي  العربّي  مجتمعنا 
ا لنتمّكن من حترير هذا  ا ومعنوّيً هذه احلملة مادّيً
الوقف ولنتفرّغ إلى حترير األج��زاء األخرى  اجلزء من 
فيها.  حّقنا  ضيع  صفقات  ��ر  أث م��ن  تعاني  التي 
ّية  احلال واجلرينة  االستقالل  وق��ف  متوّلي  جلنة  إّن 
��ّص��ف��ق��ات ال��ت��ي أب��رم��ت مبساعدة  ت��ت��ص��ّدى ل��ك��ّل ال
الّلجنة الّشعبّية وجلنة املتابعة، ويبقى األمر يحّير 
إلنسان  ميكن  فكيف  ��ة.  احل��ّي الّضمائر  أص��ح��اب 
عاقل أن يساوم على الوقف ويتصرّف به من دون 
جواز  بعدم  يقضي  ال��ذي  الّشرعي  للحكم  م��راع��اة 
بيع الوقف بأّي حال من األح��وال؟! يجب أن يبقى 
ليبقى  أجله،  أقيم من  اّلذي  للهدف  قائًما  الوقف 
أجر الوقف يعود إلى صاحبه ما دام الوقف قائًما 
ويقوم مبصالح العباد ويعود ريعه إلى العباد، وال 
أوقفه،  اّل���ذي  ��وق��ف  ال م��ن  ينتفع  أن  للواقف  يصح 
تتوافر  إاّل ألن���اس  ��وق��ف  ال ��ي��ة  ��ول ت ي��ص��ّح  ك��م��ا ال 
والعدالة. االستقامة  منها  املالئمة،  الّشروط  فيهم 
ال��ّدي��ن  أم���ور  ��ي  ف باالستقامة  ��ع��رف  ُي أن  معناه  مب��ا 
على  املتوّلي  يكون  وأن  الّناس.  مع  املعاملة  وفي 
مب��ا يخدم  ل��ل��ّت��ص��رّف  ك���فء  ��ى  ق����درة حكيمة وع��ل
هذه  تتوّفر  لم  ولألسف،  أّن��ه،  إاّل  الوقف.  مصلحة 
الوقف  متوّلي  جلنة  على  قائًما  ك��ان  مبن  ��روط  ال��ّش

��ة  ���ي امل����اض����ي. ول���ك���ي ن���ع���رف أه��م��ّي ����ي ف اإلس����الم
��وق��ف. ال ��ة  م��ش��روع��ّي ��ي  ف ننظر  أن  علينا  ��وق��ف  ال

فقال  والّسنة،  القرآن  في  الوقف  مشروعّية  جاءت 
تعالى )لَن تنالوا البّر حّتى تنفقوا مّما حتّبون وما 
تنفقوا من شيء فإّن الله به عليم(. فلّما نزلت هذه 
اآلية جاء أبو طلحة الّصحابّي وتصّدق بأحّب ماله، 
وهي حديقة بيرحاء. وروى مسلم عن أبي هريرة أّن 
رسول الله )ص( قال: إذا مات اإلنسان انقطع عمله 
إاّل من ثالثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو 
ولد صالح يدعو له. وقد اشتهر الوقف بني أصحاب 
الّنبّي )ص(، فقال جابر: ما بقي أحد من أصحاب 
رسول الله له مقدرة إاّل وقف. وقال الّشافعي: بلغني 
ا من األنصار تصّدقوا بصدقات  أّن ثمانني صحابّيً
محرمات. والّشافعي يطلق هذا الّلفظ على الوقف. 
شجرة  أو  أرًض��ا  أو  داًرا  الّشخص  يوقف  أن  وميكن 
��ي جن��اح  ��س��اه��م��ة ف ���رى أّن امل ون��ح��و ذل���ك، ول��ه��ذا ن
���وق���ف ه���و نفسه  احل��م��ل��ة وال��ت��م��ّك��ن م���ن حت��ري��ر ال
وفي  ��ي��اه،  دن في  باخلير  املساهم  على  يعود  وق��ف 
وآث��اره��م(. قدموا  ما  )سنكتب  يقول  والله  آخرته. 

** ب��ع��د ال��ع��ي��د رج��ع��ن��ا ل��ل��ج��د.. مضى 
ع��ي��د األم، وك��ل��ن��ا ق��ّدم��ن��ا ه��دي��ة ل���أم، إن 
أو  كان بالكام احللو واجلمل اجلميلة، 
بالهدايا اخلاّصة ابتداًء من الورد وحتى 
امل����اب����س، وح���ت���ى ال����ذه����ب.. وت��ن��اف��س 
أفضل  هدية  يقدم  مني  والبنات  األوالد 
أخرى  تكرميّية  هدايا  وكانت   ** ل��أم 
مثل العشاء في املطعم، أو رحلة وشّمة 
هوا، أو زيارة وقهوة مع كعكة، وغيرها 
من تعابير احملّبة من األوالد لأّمهات.. 
** ط���ّي���ب، وب���ع���د ال���ع���ي���د؟! م���ني ب���ّدو 
باألمومة  تشعر  ويخليها  ألم��ه  يلتفت 
ال��ّص��ح��ي��ح��ة؟! ** م���ني ب�����ّدو ي���زوره���ا 
مني  اّياها..  بدها  مساعدة  أي  ويقدملها 
بّدو يخدم أمه ويعطف عليها؟! ** مني 
بّدو يسمع كلمتها وهي تطلب أي طلب؟ 
ب��ت��ن��ادي وينك  مل��ا  ي���رد عليها  ب���ّدو  م��ني 
واحتفلنا  ال��ع��ي��د  أج���ا  يعني   ** مّي����ا؟! 
وخ��ل��ص؟ وب��ع��دي��ن م��ا ب��ن��ع��ود نتعّرف 
اللي  األع��ي��اد  بقّية  مثل   ** أم��ن��ا؟!  على 

كل  وب��ع��دي��ن  مبناسبتها  فيها  بنحتفل 
بهمنا  أو   ** حل���ال���ه؟!  ب�����روح  واح�����د 
العيد اللي بيجي مّرة بالسنة، وبعدين 
ب��ن��ن��س��ى؟! ** وي���ن ع���اق���ات األم��وم��ة 
واألب����ّوة؟ ع��اق��ات األخ���ّوة وال��ّص��داق��ة؟ 
وين   ** وامل��ع��ارف؟!  اجليران  عاقات 
عاقات  وين  وال��وف��اء؟!  احملّبة  عاقات 
هاي  ميكن   ** وال��ّت��ق��ارب؟!  املسامحة 
بس،  شفافنا  من  بنقولها  شعارات  كلها 
هاي  ميكن   ** قلوبنا..!  ج��ّوا  م��ن  م��ش 
وخلص..!  بعضنا  نشوف  ملا  بنحكيها 
اللي  اجلميل  للوقت  نعود  وميكن   **
عن  نبعد  وم���ا  ب��ع��ض��ن��ا،  ننسى  م��ا  ف��ي��ه 
ب��ع��ض��ن��ا، وجن����دد ع��اق��ات��ن��ا ب��األح��ّب��ة.. 
ونبتسم  اإلس����اءة،  ع��ن  نسامح  ونبقى 
كل صباح وكل مساء.. ** خلّي البسمة 
وال��تّ��ف��اؤل على وج��وه��ك��م ك��ل ال��وق��ت.. 

ونقول  كل العام وأنتم بخير..

)أبو إلياس(  

س ي اب ر   و  دب )بالعامّية واملشبَرح(إب

د! ي ع د ال ع ب
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رشدي املاضي
1

أنا حيفا
األسيرة واآلِسرة
معي... يد املُعلّم

ومعجزة الّناصرة
أنا حيفا 
ال أقول:

ليب ُتْؤملني مساميُر الصَّ
ودمي

ي.ع. ل. و.
صْخرة

اُخرى ثائرة
صخرى اُْخرى ثائرة...

***
2

أنا حيفا
نخلة

تعلو في غابتي
نخلة

تلهو بوردتي
ومنلة

ها غامض ُكلَّ الوضوح ِسرُّ
كي يجيَء؛

متى يجيُء
قمحة

في سماء ال – ن -
كاِفرة...

***
3

أنا حيفا
أّتِكُئ على ساعد َنبّي

ال يضرب البحر... بحًرا 
ساخًرا...

***
4

أنا حيفا
انتظاراتي تبدو طويلة

أْلعُب
كي ال ُيعنكَب احلرُف في 

داخلي؛
بزهر النَّرد

أرِمِه
على طاولة املاء املقّدس

عصا
تهّش تراجيديا طروادة

كي ال يضيَع
في رحلة الّتيِه غزال

بنَي أْشباِح 
غابة...

***
5

أنا حيفا
أطوُف حول ظلّي

فا أراُه
وال أراني...

***
6

أنا حيفا
أِقُف...

ال أنتظر أحًدا
في شارع

ال يسأل عن أحد...
أظّنني اُناديني...

...........

...........
دقيقًة

واّتِفُق مَع اإلله
أن أدُخَل شَجًرا
ال ُيبِعُد شمًسا

وال يختصر شتاًء
يأتي فاجًرا...

فا ي ح ا  أن
د. منعم حّداد

يحتفل العالم أجمع في هذه األّيام بعيد أو يوم املرأة 
العاملي وبعيد األم، وال يتخّلف عن مثل هذا االحتفال 
أح���د، وت��ن��ش��ط بشكل خ���اّص ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ّظ��م��ات 
والعاملّية  احمللّية  ّية  النسائ واجلمعّيات  والفّعالّيات 
في هذه األّيام، لتبرز اإلجنازات الّضخمة التي أحرزتها 
ولتحشد  والّطويل،  املضني  نضالها  خالل  من  ��رأة  امل
والكفاح،  النضال  ملواصلة  اجلديدة  والّطاقات  القوى 
بها،  تليق  التي  املرموقة  املكانة  ��ى  إل ��رأة  امل إليصال 
بّد  ال  التي  واملتقّدمة  العليا  واملناصب  املراكز  ��ى  وإل
من أن تتبّوأها، ألّن املرأة هي نصف املجتمع، وهي األم 

واألخت واالبنة والزوجة واحلبيبة و.. و.. و...
بهما  واالح��ت��ف��ال  ب��االح��ت��ف��اء  ج��دي��رت��ان  واألم  �����رأة  وامل
ورعاية  حنان  ونبع  حياة  مصدر  فهما  وتكرميهما، 
األم  ق��ّدس��ت  أن  القدمية  للّشعوب  سبق  وق��د  وعناية، 
اآللهة األخرى،  إلهة فوق كل  األم واعتبرتها  وعبدت 
)رشيد  املهجري  اللبناني  ال��ق��روي  ال��ّش��اع��ر  ووص��ف 
ب��األم، حلنانه وغفرانه،  وج��ّل  الله عز  اخل��وري(  سليم 

ويقول: 
فؤاد األم يا لك من فؤاد

يضم من العواطف ما يضّم
ينا أبانا غلطنا حني صّل
كما قالوا لنا فالله أّم!

ا قد  ومما يثلج الّصدر ويقّر العني رؤية الكثيرات جّدً
الواسع،  الفسيح  املجال  ��ى  إل وخرجن  الطوق  كسرن 
وأح��رزن  ج��ًدا،  بعيًدا  شوًطا  وقطعن  ذوات��ه��ن  وحققن 
إح��رازات يفخر بها كل شخص، رج��اًل كان أو ام��رأة، 
القيادية ما  املناصب والوظائف واملراكز  ويشغلن من 
ال يفوز به إال من كان على جانب عظيم من العقل 

والكفاءة واملؤهالت والقدرات.
وليست هذه اإلجن��ازات بغريبة على املرأة، بل قليلة 
عليها، فالتي تهّز سرير الطفل بيمناها تهز العالم 
بيسراها، كما قالوا، فهي ال تقل عن الّرجل في أي 
من قدراتها العقلية، وتتفوق على الّرجال في أكثر 

من مضمار!
وكّن  أنفسهّن  وخ��ّل��دن  ذاتهن  النساء  بعض  وحققت 
���م يسمع  ن��اب��ه��ات وش���ه���ي���رات م��ن��ذ ال���ق���دم، ف��م��ن ل
بحثشبسوت؟ أو بكليوباترا؟ أو بنفرتيتي وغيرهن 

من قدماء الفراعنة؟
خلدهن  التي  العربيات  النسوة  م��ن  يعرف  ال  وم��ن 
الّتاريخ بلقيس ملكة سبأ؟ أو اخلنساء التي تفوقت 
على الشعراء الرجال مثل حسان بن ثابت، أو زنوبيا 
ملكة تدمر، أو مارية ذات القرطني، أو هند والدة امللك 
عمرو بن هند، أو ميسون بنت بحدل الكلبية التي 
أبي  بن  معاوية  على قصور  أهلها  فّضلت مضارب 

سفيان؟ وغيرهن كثيرات!
بها في  أن يحتفي  م��ن  ب��ّد  ��رأة ال  ب��امل وم��ن يحتفي 
كل مكان وفي كل قطر وبلد، وليس فقط في الدول 

الراقية واملتحضرة واملتطورة...  
لكن هل هذا ممكن؟ وإن كان ممكًنا، فكيف سيجري 
االحتفال في أقطار متّزقها احلروب، وتباع نساؤها في 

أسواق النخاسة العصرية كجوار وسبايا وإماء...؟
وكيف يحتفى باملرأة في بلد يحظر على املرأة حتى 
اليوم قيادة السيارة؟ أو يحظر عليها السفر مبفردها 
ومبوافقة الزوج أو ولي األمر ليس إال؟ وكيف تستطيع 
النساء اللواتي يعانني من مثل هذا التمييز الصريح 

الواضح من االحتفال بعيدهن؟
وه��ي كما يبدو   – ال��ّدول “املتأخرة”  ه��ذه  ��و تركنا  ول
ونظرنا  جانًبا،  “املتقدمة”  ال��دول  من  ع��دًدا  أكثر   –
في أحوال املرأة في الدول املتطورة واملتقدمة، لظهرت 

أمامنا حقائق مذهلة!
فكم ملكة أو رئيسة دولة أو رئيسة حكومة أو وزيرة 

��م امل��ت��ق��دم  ���ي ال��ع��ال ف
واملتمدن؟  واملتحضر 
وم������ا ع�����دده�����ن وم���ا 

نسبتهّن؟
ث��م أم��ا زال��ت أس��واق 
العصرية  ال��ن��خ��اس��ة 
������ي ه��������ذه ال��������دول  ف
بالذات  )املتحّضرة!( 
تعمل باستمرار وهي 
م��ج��ده��ا  “أوج  ����ي  ف
وازده����اره����ا وب��ك��ام��ل 

أس���واق  وب���ني  بينها  بسيط  ف���ارق  م��ع  طاقاتها”، 
ال  العصرية  ف��األس��واق  القدمية،  التقليدية  النخاسة 
تعتمد على األسر والسبي في أكثرها، وإمنا تعتمد 
فتكًا  أش��ّد  وعصرية  حديثة  أخ��رى  وط��رًق��ا  أساليب 

وخطورة الجتذاب الرقيق األبيض واالجّتار به!
دول  رئيسات  من  نابهات  نساء  ��رى  ن أننا  وصحيح 
برملان  وعضوات  ومهندسات  وجامعيات  وحكومات 
ووزيرات وطبيبات وقاضيات وصحفيات وإعالميات 
ومحاميات وممرضات ومربيات ومعلمات وغير ذلك 
نفسه:  يطرح  الذي  الّسؤال  لكن  احلياة،  ميادين  من 
��ارزات  ��ب ال ��رائ��دات  ال الناجحات  أولئك  نسبة  هي  ما 

املتفوقات واللواتي يتمتعن باملساواة احلقيقية؟
وقد  بقليل،  أقل  أو  أكثر  أو  املجتمع،  فاملرأة نصف 
تكون نسبتهن في بلد ما تتجاوز النصف بقليل، 
أو تنقص عن النصف بقليل، بينما ال تصل نسبة 

النابهات حتى إلى ربع عددهن في املجتمع!
وماذا في بالدنا املعتبرة في طليعة الدول املتحضرة 

واملتمدنة والعصرية؟ 
���رأة وب��ني ما  ��روق ب��ني م��ا تكسبه امل أم��ا زال��ت ثمة ف
نفس  في  االث��ن��ان  اشتغل  ��و  ول حتى  الرجل  يكسبه 

العمل؟
��ي��ه��ودي��ات  ��ة معينة م��ن ال��ن��س��اء ال ��س��ب أم���ا زال����ت ن
املتدينات ال يتمتعن إال بالقليل مما تتمتع به النساء 
البالد  في  النساء  حال  حالهن  يشابه  أال  األخريات؟ 

املتخلفة؟ 
���رأة )وه��ي  امل ه���ؤالء، فهل حققت  ��و جتاهلنا  ل وح��ت��ى 
وحصلت  حتّققه  أن  يجب  ما  فعاًل  املجتمع(  نصف 

على حقوقها كاملة غير منقوصة؟ 
الّتالية،  لإلحصائية  االسئلة  ه��ذه  على  ���رّد  ال نترك 
والتي نشرتها “يديعوت أحرونوت” في 6.3.2017:
امرأة  الكنيست: 87 رجاًل )%72.5 تقريًبا(، 33 
رج��اًل   11 ��ي��ا:  ال��ُع��ل احمل��ك��م��ة  ��ا(؛  ت��ق��ري��ًب  27.5%(
وزراء  تقريًبا(؛   27%( نساء   4 تقريًبا)،   73%(
احلكومة: 19 رجاًل )%83 تقريًبا)، 4 نساء )17% 
 89%( رج��اًل   25 وزارات:  مديرو/مديرات  تقريًبا(؛ 
تقريًبا)، 3 نساء )%11 تقريًبا(؛ رؤساء جامعات: 
8 رجال )%89 تقريًبا(، امرأة واحدة )%11 تقريًبا(؛ 
االقتصاد:  ��ي  ف عامّيون/عامّيات  م��دي��رون/م��دي��رات 
38800 رجل )%85 تقريًبا(، 6900 امرأة )15% 
تقريًبا(؛ صور على األوراق الّنقدّية: 17 رجاًل )81% 
��ون/ ��ا(؛ احل��اص��ل ��س��اء )%19 ت��ق��ري��ًب ��ا(، 4 ن ت��ق��ري��ًب

560 رجاًل )85%  إسرائيل:  احلاصالت على جائزة 
تقريًبا(، 102 امرأة )%15 تقريًبا(؛ رؤساء سلطات 
محلّية: 250 رجاًل )%98 تقريًب(، 6 نساء )2% 
ميادين  جميع  في  املئوّية  الّنسبة  ومعّدل  تقريًبا(؛ 
 14.5%( تقريًبا(،  الّرجال،  من   85.5%( العمل: 

من الّنساء تقريًبا(! 
ّية حجم احلّيز املتبّقي  فكم سيكون بعد هذه اإلحصائ
لالحتفال وللّتفاؤل والفرح؟ ألم يزل املشوار أمام املرأة 
ما  ك��ّل  على  لكي حتصل  ومضنيًا  ��ا  وش��اّقً ط��وي��اًل 

تستحّقه؟!

د األم! ي رأة، ع د امل ي ع
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** موكب الّطرابيش
قطوفها  باسقة  نخلة  الّنخلة..  نصري  األستاذ  ك��ان 

دانية!
واحد من املعّلمني الذين أحّبهم الطالب.. وطاملا تلّهفوا 
وقبطانها  العربّية  الّلغة  سفينة  ��ي  ف اإلب��ح��ار  ��ى  إل

األستاذ نصري الّنخلة )أبو فريد(!
هذا  ع��ادة  على  األحمر..  الّطربوش  فريد  أبو  يعتمر 
في  تعّمدوا  الذين  ��رّب��ني  وامل الّشخصّيات  من  اجليل 
عصر االنتداب. يسير في موكب الّطرابيش الشامّية 
يوسف الفاهوم )أبو عاطف - رئيس البلدّية(  نصري 
الّنخلة وحبيب غّطاس ونصر رمضان ويوسف خليل 
جدعون )أبو جميل( وماجد الفاهوم )أبو نزيه( وأديب 
حاّلق  والياس  حاّلق  وأدي��ب  جرجورة..  وعزيز  جرجورة 
)أبو مالك( وتوفيق سيباني وأمني الّسالم )أبو عادل( 
الّصديق  ج��ّد  أك��رم -  )أب��و  وإب��راه��ي��م سعد جرايسي 
فكتور جميل ارشيد( وإبراهيم الّشيخ )والد الّصديق 
وليد فاهوم( وفوزي فوراني الّصفدي )أبو فتحي(.. 
���ى رؤوس األج��ي��ال  ��رب��وش م��س��ي��رت��ه إل وي���واص���ل ال��ّط
االنتدابّية وصواًل إلى رأس الهرم.. أمني سليم جرجورة!
الّصّحية  حالتها  وس��اءت  الّطرابيش  تعبت  إذا  أّم��ا 
إلى  سالك  فالّطريق  ّية..  اجلمال مالمحها  وتشّوهت 
“كّوى”  إّن���ه  ��وع!  ق��ّم ي��ون��ان  الّطرابيش”..  “طبيب 
حالتها  من  ومنقذها  املدينة..  في  األوح��د  الّطرابيش 

الّصّحية املتدهورة..
ُينَقل الّطربوش إلى غرفة العملّيات.. إلى ورشة العّم 
الّطربوش(..  )أذن  أذن��ه  يونان  العّم  فيشلع  ي��ون��ان.. 
به ويصلح من أمره.. ثّم تعود قافلة  يكويه ويؤّدبه ويرّت
الّطرابيش إلى “مواطنها”.. إلى الّرؤوس الّنصراوّية.. 
“أمجادها”..  وم��س��ت��ع��ي��دة  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ��اه��ي��ة  م��ت��ب

وعصورها الّزاهرة!
** نصري الّنخلة.. عاشًقا لتاء الّتأنيث!

يدخل أبو فريد غرفة الّصف مبتسًما.. يشّع تفاؤاًل 
بصباح  مفتتًحا درسه  أمامنا  ويقف  أبوّية..  ة  ومحّب

رباح.. ويروح يغوص في بحار الّلغة العربّية!
 - ووسطى  وسبابًة  إبهاًما   - ي��ده  أصابع  تنفّك  وال 

تداعب أنفه وتغازله برشاقة فنّية احترافّية!
إثارته واستفزازه.. ووجدوا  الّطالب.. وأحّبوا  لقد أحّبه 

في ذلك متعة ال تعدلها متعة!
ورغم هذا االستفزاز.. فقد أحّب طاّلبه.. وتسامح معهم 

على “ولدناتهم”!
***

يتمّتع أبو فريد بخّط عربي جميل.. يدل على 
موهبة أصيلة وذوق فّني رفيع!

درامّية  بحركات  اللوح  على  العربّية  اجلملة  يكتب 
يًدا ورأًسا وخصًرا وجسًدا.. ويكتب الكلمة املختومة 
في  فيتفّن  باالسم..  املّتصلة  املربوطة  الّتأنيث  بتاء 
جمالها  يكتمل  حّتى  وهندستها..  ونحتها  كتابتها 

وتبدو بأبهى مظهرها!
��ي أذهاننا - ك��ط��اّلب صغار - ص��ورة تاء  ف وي��رس��خ 
الّتأنيث املربوطة املّتصلة بآخر الكلمة.. كأّنها رأس 
حصان.. مع ُذنيب في آخرها.. ويرفع الّطبشورة عن 
عن  يبتعد  ��ّم  ث س��ري��ع��ة..  مسرحّية  بحركة  الكلمة 

ا! اللوح.. وينظر إليها متأّماًل ومعجًب
- أحسنت يا أبا فريد!

تصفيق حاد!
أجواء  الهيصة.. على  وتطغى 

احلّصة!
��ري��د ع��اش��ًق��ا  ل��ق��د ك����ان أب����و ف
فما  املربوطة..  بالّتاء  متّيًما  
إن تلوح في الّنص األدبي كلمة 
وحتتّل  املربوطة  بالّتاء  تنتهي 
��وح  ��ى ح��دي��ق��ة ال��ل م��ك��ان��ه��ا ع��ل
األسود.. حّتى يهرع  إليها أبو 
معانًقا  فيحتضنها  ��ري��د..  ف
ا ولثًما!  ويشبعها عناًقا وضّمً
الّطالب..  عيون  في  ينظر  ثّم 
والّتصفيق  اإلعجاب  ويتوّسل 

احلاد من جمهور النظارة!
من  يخلو  ال  ال���ذي  املشهد  م��ن  ال���ّط���الب..  يضحك 

مسحة كوميدّية!
وتطغى قهقهات بعض “املناحيس” على جّو احلّصة!

ويرتفع منسوب الهيصة لتبلغ أشّدها!
** تضحكون؟!.. يا  لئام؟

الّطالب..  إلى  يلتفت  الكتابة..  يتوّقف األستاذ عن 
وعلى  باحملّبة..  مغّلف  فيها عتاب  ه��ّزة  رأس��ه  ويهّز 

شفتيه ابتسامة ظريفة: 
- تضحكون.. يا لئام؟!

ة.. ثّم يواصل املسيرة.. يقولها مبحّب
- أنا نصري الّنخلة أبو فريد..

عّلمُت في مدارس الّناصرة.. أكثر من سبع سنوات! 
ّرينة.. اثنتي عشرة  وكنُت مديًرا في مدارس عبلني وال

سنة!
كنُت مديًرا في لوبية أكثر من أربع عشرة سنة..

الّتربية  في  مسيرته  تاريخ  يسرد  فريد  أب��و  وي��روح 
والّتعليم.. منذ طفولتها.. وحّتى هذه الّلحظة!

ثّم يواصل مسيرة العتاب والغضب األبوّي اجلميل:
من  وتسخر  أّم���ك..  وعّلمت  أب���اك..  عّلمت  لقد   -

نصري الّنخلة؟!
قلوبنا:  ���ى  إل ��ة  احمل��ّب��ب ب��ال��اّلزم��ة  ��ب��ه��دل��ة  ال ينهي  ���ّم  ث

“ِاضحكوا.. يا لئام!”.
فيغشغش الّطالب ضحًكا.. وتغرورق العيون دمًعا.. 

وتكون البهدلة على قلوبنا أحلى من العسل!
إّنها خارجة من قلب طاهر عامر باحملّبة!

وبعد  دقائق تهدأ العاصفة.. ويستتّب األمن!
ثّم يواصل الّنهر ما انقطع من مسيرته.. حّتى نلتقي 
كوميدّية  مسرحّية  وت��ك��ون  أخ����رى..  م��رب��وط��ة  ب��ت��اء 

أخرى.. وتكون “زّفة” أخرى”!
وأوالد  ولوبية..  وبهدلة..  ضحك..  الاّلزمة..  وتكون 

الّلئام.. وإعادة لفيلم “الّسيرة الذاتّية”!
***

لقد أحببنا أبا فريد!
وكّنا نستمتع بلطائف البهدالت األدبّية املمتعة التي 

ميطرها علينا الّرجل!
** أليس هنالك حرف “للّتذكير”؟!

رأس  وعلى  الّصف..  غرفة  من  الشرقي  الّشمال  في 
املشاغبني  “العفاريت”  من  واح��د  يجلس  ال��ّزاوي��ة.. 
نظير  ال  فكاهّية..  بروح  يتمّتعون  الذين  املبدعني.. 

لها!
“العفريت” مستغرق في الّتفكير! 

ويشطح اخليال الّصبياني في منطق 
أستاذ!..  الّسؤال:  فيطرح  الاّلمعقول 
أسوًة   أليس للمذّكر حرف “للّتذكير” 

بتاء الّتأنيث!؟
سؤال وجيه!!

ويضحك الّطالب من قراقيح القلب!
ويظّل الّسؤال سؤااًل بال جواب!

الّنحاة  من  وصحبه  سيبويه  ويحتار 
هذا  على  اإلج��اب��ة  ��ي  ف الّلغة  وعلماء 

الّسؤال الّطريف!
***

بال  أشغلت  التي  والّتأنيث  الّتذكير  ّية  ثنائ وع��ن 
البعض من عباد الله.. يقول املتنّبي قبل أكثر من 

ألف عام:
وما الّتأنيث السم الّشمس عيٌب      

وال الّتذكير فخر للهالل
***

َسْة أم َجلََسْت؟! مسألة فيها نظر! ** َجلَ
حدث  ما  نستحضر  ُيذكر،  بالّشيء  الّشيء  دام  وم��ا 
حكاية  وه��ي  الّتأنيث.  ت��اء  مع  العربّية  الّلغة  ملعّلم 
لّلغة العربّية في إحدى دور  واقعّية رواها لي معّلم 
املعّلمني.. فقد ذاقها على جلده.. وكان »شاهًدا على 

العصر«.. وشاهد بأم عينه كل حاجة..
الفعل  »مؤّنث«  نكتب  كيف  املعّلم:  إحداهن  سألت 
َسْة أم َجَلَسْت؟! بتاء الّتأنيث املربوطة أم  »جلس«؟ َجَل

تاء الّتأنيث املفتوحة؟ 
يبتسم األستاذ ابتسامة ال تخلو من  ذكاء ودهاء.. 
وكان حاضر البديهة.. فيجيب: يتوّقف على طريقة 
جلوسها، فإذا جلست »الّساق على الّساق« كانت تاء 
»غير  اجللوس  طريقة  كانت  وإذا  مربوطة..  الّتأنيث 

ذلك«.. فتاء الّتأنيث »مفتوحة«! 
***

رحمك الله يا أبا فريد.. وأسكنك فسيح جّناته!
كم نحّن إلى تلك األّيام.. وإلى تاء الّتأنيث املربوطة 
أنعمتها  التي  اإلبداعّية  البهدالت  وإلى  واملفتوحة.. 

علينا.. والتي أمتعتنا بخّفة ظّلها!
لقد أحببناك يا أبا فريد!

سقى الله أّيامك.. يا أّيتها الّنخلة الطّيبة!
***

املرّبني.. نحني رؤوسنا  الكوكبة من  لهذه   **
إجااًل!

أتذّكر  أن  دون  الّنخلة  نصري  األس��ت��اذ  أذك��ر  وكيف 
في  سنديانتهم  ظّل  في  نشأنا  الذين  املرّبني  كوكبة 
ّية املتقّدمة ومن َثم في املرحلة الّثانوّية؟ املرحلة االبتدائ

كيف أنساكم أّيها األحّبة؟!
ا  ذهبّيً شريًطا  ال��ّذاك��رة  حقيبة  م��ن  الله  عبد  يخرج 
عليه  بصماتهم  ��رك��وا  ت ال��ذي��ن  ��رّب��ني  امل كوكبة  تزّينه 
في  فتتأّلق  ال���ّط���الب..  م��ن  متعاقبة  أج��ي��ال  ��ى  وع��ل
الّشريط أسماء األساتذة اّلذين يشّكلون عالمات بارزة 
ّية  االبتدائ املرحلتني  في  الّتربوّية  املسيرة  قيادة  في 

والّثانوّية: 
توفيق  سليم  بشناق  سعيد 
األح��م��د )أب���و ه��ش��ام( وماجد 
ال��ف��اه��وم )أب��و ن��زي��ه( وشوقي 
ي����وس����ف ح���ب���ي���ب واس���ع���ي���د 
خميس وحبيب نّحاس وخالد 

الزعبي )أب��و ص��ائ��ب( وس��ع��ود األس���دي وإميل  علي 
وصدقي  صّباغ  راج��ي  وهاني  الّصالح   ووليد  نصير 
وإميل  احل��اج  وجريس  دانيال  توفيق  والياس  عّباس 
احلاج وسلطي سعد  ومنصور صالح وسليم الواوي أبو 
أحمد )أبو باسم( وأمني معّمر والياس معّمر ومئير 
خ���وري وجمال  ج��اب��ر  برنبلوم وف����اروق  ح��اي��ا وم��وش��ي 
حبيب  وحسني  فريد(  )أب��و  شباط  وإبراهيم  سكران 
مرجّية )أب��و زاه��ي( وحبيب ح��ّزان )أب��و األدي��ب( وحنا 

إبراهيم موسى وأسماء أخرى غابت عن الّذاكرة..
��ي��ر..  ��ار ن��ح��ن م��دي��ن��ون ب��ال��ك��ث ���رّب���ني ال��ك��ب ل���ه���ؤالء امل
عميًقا  ومحفورة  الّنسيان..  على  عصّية  وأسماؤهم 

على جدران الّذاكرة.
رحم الله َمن رحلوا.. وأمّد الله في أعمار َمن بقوا!  

إّنهم كوكبة مضيئة من الذين تركوا بصماتهم على 
املسيرة الّتعليمّية والتربوّية..

من معاطفهم تخّرجت أجيال جاءت من جميع أنحاء 
الوطن.. نساء ماجدات ورجال رجال.. وستظّل بصمات 

هؤالء األساتذة الّطّيبني تشّع وتضيء ذاكرة األجيال..
***

** نصري الّنخلة )أبو فريد( في سطور
- ُولد نصري الّنخلة في 13 شباط سنة 1897. 

- تعّلم في مدرسة القّديسة حنة في القدس وتخرج 
منها سنة 1914.

ّروم الكاثوليك في الّناصرة 1914  - عّلم في مدرسة ال
.1916 –

- عّلم في مدرسة تيراسانطة في الّناصرة 1917-
.1920

- عّلم في املدرسة احلكومّية )االنتداب البريطاني( 
في الّناصرة 1921 – 1925.

����ة  ������ي امل�������درس�������ة احل����ك����وم����ّي ُع����������نّي م�������دي�������ًرا ف  -
.1927 1925- ��������ل��������ني  ع��������ب ��������������ي   ف

ّرينة 1927  - ُعنّي مديًرا في املدرسة احلكومّية في ال
.1932 –

- ُعنّي مديًرا في املدرسة احلكومّية في لوبية 1932 
.1946 –

����ة  ������ي امل�������درس�������ة احل����ك����وم����ّي ُع����������نّي م�������دي�������ًرا ف  -
 .1951-1946 �����������ّري�����������ن�����������ة   ال �����������ي   ف
-1951 الّناصرة  في  احلكومّية  املدرسة  في  عّلم   -

 .1960
- رحل عن الّدنيا في 2 آب سنة 1981.

***

* إشارة: قبل رحيله املأساوي كان الّصديق الّصدوق 
امل��اّدة  منه  نهلُت  ال��ذي  املعنّي  النخلة  سليم  الدكتور 
الّطبيب  ّرُجلني  ال الله  الّنخلة.. رحم  والده نصري  عن 

واملعّلم.. وجعل مثواهما اجلّنة( 
)من كتاب “حكاية عشق”(

حكاية عشق – فتحي فوراني
ث!  ي ّتأن ام.. وتاء ال ئ ّل يش.. وأوالد ال راب ب الّط وك د(   * م ري و ف ّنخلة )أب ري ال ص تاذ ن  األس

هؤالء 
ي ون م ل ع
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اإلعامي أحمد حازم
ّيات املتعّلقة  كنت وال أزال أهتّم بالّدراسات واإلحصائ
ب��ال��ّدراس��ات عن  أي��ًض��ا  بالعرب بشكل ع��ام، وأه��ت��ّم 
املجتمعات الغربّية. فمن اإلحصائّيات عن العرب ما 
القراءة،  عن  اإلحصائّيات  مثل  تضليل،  محض  هو 

والتي تستهدف النيل من العرب ووصفهم باجلهلة. 
“ِاقرأ”.. هي أّول كلمة نزلت من الّسماء على النبي 
��رأ( حملت  الله عليه وسّلم(، وأّمة )ِاق محّمد )صّلى 
نور الهداية إلى مشارق األرض ومغاربها، وانتشر رسل 
هذه األّمة ومعهم رسائل العلم ونور احلق في مختلف 

بقاع األرض. 
في العصر العّباسي أمر املأمون بترجمة كتب اليونان، 
ا ال  فكانت اخلالفة اإلسالمّية في بغداد صرًحا علمًيّ
دور  عدد  بلغ  حيث  ّية،  اإلنسان تاريخ  في  له  مثيل 
الّنشر والّطباعة في أحد شوارع بغداد أكثر من ِمائتي 
من  الكثير  ضّمت  التى  احلكمة  دار  وتأّسست  دار، 

الكتب املترجمة في الهندسة والّطب واآلداب.
على  قامت   � � � � � معروف  هو  وكما   � � � � � الغرب  نهضة 
علوم ومعارف املسلمني وإجنازاتهم العلمّية في العهد 
��ات  ��ّري��اض��ّي وال الفلسفة  ��ي  ف كتبوا  فقد  ��س��ي.  األن��دل
والكيمياء والّطب والهندسة، ومن أشهرهم ابن سينا، 
ابن رشد، الفارابي، وابن خلدون واخلوارزمي، وغيرهم. 

يتعّلق  فيما  العرب  بحّق  ُمجحفة  إحصائّيات  هناك 
بالقراءة، وال سيما الكتب تقول: “إّن متوّسط القراءة 
ا بينما تصل معّدالت  ا ربع صفحة للفرد سنوًيّ عربًيّ
ا، وفي  القراءة في أمريكا إلى 11 كتاًبا للفرد سنوًيّ
بريطانيا إلى سبعة كتب، ما يظهر مدى التدّني الذي 
وصلت له معّدالت القراءة في الوطن العربي«. وهناك 
إحصائّيات أخرى تقول: »إّن معّدل القراءة في العالم 
العربي يبلغ سّت دقائق في الّسنة بينما يقرأ األوروّبي 
ا”. وينشر في البلدان العربية  مبعّدل 200 ساعة سنوًيّ
� كتاب واحد لكّل ربع  � ّيات � � حسب اإلحصائ � ا � سنوًيّ
مليون شخص، كما أّن منّظمة األمم املّتحدة للتربية 
والعلوم والّثقافة )يونسكو( ذكرت في دراسة لها أّن 
يتجاوز ثالثني كتاًبا،  ال  عربي  مليون  ك��ّل  نصيب 
����������ّي. أوروّب ���ي���ون  م���ل ل���ك���ّل  ���ا  ك���ت���اًب  854 م���ق���اب���ل 

وإذا أخذنا بعني االعتبار دراسات غربّية أخرى عن قراءة 
الكتب عند العرب وعن األمّية في الغرب وال سّيما 
الواليات املّتحدة األمريكّية، نستنتج مدى االفتراءات 
ضّد العرب فيما يتعّلق بالقراءة وحّتى أوجه الّشبه مع 

الغرب ومدى تناقض املعلومات املنشورة. 
م��واق��ع  ��ات متخّصصة ص����ادرة ع��ن  ��ّي ح��س��ب إح��ص��ائ
فإّن  “اإلنترنت”،  على  القراءة  في  عاملّية  ّية  إلكترون

مستخدمي  م���ن  ب���امِل���ائ���ة    23
��ون  ي��ه��ت��ّم ال���ع���رب  “اإلنترنت” 
�������������اإلص�������������دارات وال�����ك�����ت�����ب  ب
���ي  ح���وال وإّن  ���ة،  ���ّي اإلل���ك���ت���رون
��ي��ون ص��ف��ح��ة ك��ت��اب  ن��ص��ف م��ل
��راءت��ه��ا ك��ّل ش��ه��ر. وتفيد  ي��ت��ّم ق

ّية دار الكتب والوثائق القومّية في مصر أّنها  إحصائ
أصدرت وحدها في الّسنوات املاضية مليوني كتاب، 
خمسة  إّن  تقول  “غوغل”  شبكة  معلومات  أّن  كما 
شبكة  على  املؤّلفات  ب��ق��راءة  يهتّمون  عربي  ماليني 
“غوغل”، في حني قّدر “فيسبوك” عدد مستخدميه 
 22 بنحو  العرب  من  الكتب  ب��ق��راءة  يهتّمون  الذين 

مليون مستخدم.
وفي املشروع اإلقليمي األكبر للّتشجيع على القراءة 
والذي أطلقته دبي، بهدف قراءة خمسني مليون كتاب، 
فقد تضاعف هذا الرّقم منذ انطالق املشروع حيث مّت 
حّتى شهر آذار املاضي قراءة أكثر من مئة مليون كتاب.
 National – ”إحصاءات “الرابطة الوطنية للّتعليم
نسبة  إّن  ت��ق��ول   Education Association
األمّية في الواليات املّتحدة تبلغ 40 مليون أمريكّي 
ال يعرفون القراءة والكتابة. وتشير الّدراسات إلى أّن 
واحًدا فقط من كّل عشرة أمريكّيني يستطيع بسهولة 
حتديد موقع الواليات املّتحدة على خريطة العالم. كما 
أّن معلومات معظم األمريكّيني عن ثقافات وشعوب 
ال  األمريكّيني  ماليني  وأّن  للغاية،  م��ح��دودة  العالم 
يستطيعون مبفردهم ملء استمارة التحاق بوظيفة أو 

كتابة شيك مصرفّي أو قراءة جريدة. 
الّدراسات احلضرّية  باول ريفز محاضر  الكاتب  يقول 
في جامعة “وسكونسن”، إّن نسبة األمّية في املدن 
األمريكّية الكبرى تبلغ 41 بامِلائة وتقترب من الّنسبة 
في القرى والبلدات الّصغيرة والتي تبلغ 51 بامِلائة، 
كما أّن أربعني بامِلائة من األمّيني في أمريكا هم من 
الّشباب اّلذين تتراوح أعمارهم ما بني 20 و39 عاًما. 
أّم��ا في بريطانيا فقد أش��ارت دراس��ة أشرفت عليها 
الّشباب  من  بامِلائة   15 أّن  ��ى  إل “أولستر”  جامعة 
اّلذين تتراوح أعمارهم بني 15 و21 سنة هم في حكم 
األمّيني. وقالت املؤّسسة العاملية حملو األمّية إّن 20 
العملّية،  الّناحية  من  أمّيون  البريطانّيني  من  بامِلائة 
أملانيا  وهي نسبة أعلى مبرّتني من نسبة األمّية في 
وث��الث م��ّرات مّما هي في فرنسا. وبعد كّل ما تقّدم 
نستطيع القول إّن القراءة عند العرب بخير، وإّن األمّية 
هي مشكلة عند الغرب بشكل عام والواليات املّتحدة 

بشكل خاص. 

ّي رب ع ال قل  ع ال ب انًة  ه ت واس ًرا  ي غ ص ت ى  ف ك
رب الغ لة  شك م ّية  األم

طارق عسراوي

هانئة قرية دير استيا، تفتح ساعديها في 
بالّسالمة من مخالب  تهّنئهم  زّواره��ا  عناق 
احمليطة  ال��ّت��الل  تقضم  شرهة  مستوطنات 
ال��ّت��الل، وإمّن���ا ك��ّل م��ا في  بها، ليس فقط 

الّزيتون من خضرة ووعد بالقطاف الوفير.
في القرية بيوت شواهد على أزمنة سبقت 
إبقاء  على  القرية  أهل  يصّر  البالد،  نكبة 
واحلمام  الّنضرة  للحكايات  مشرّعًة  أبوابها 

املطمئّن لقوته على أسطح البيوت القدمية.
���وف���اء، ساحة  ��ي س��اح��ِة ال ��ة ف ��رك��ب أوق��ف��ن��ا امل
ذات  القرية  ش��ه��داء  وا  ����ُرّ َم ال��ّش��ه��داء، حيث 
وأحالمهم..  ورصاصهم  قلوبهم،  بكامل  يوم 
ظّلت  أنفاسهم  لكنَّ  غائم  نهار  ذات  رحلوا 
مثل  تلحُف  الواسعة  الّساحة  ج��دران  على 
وفي  وامل��ك��ان،  احلكاية  سقف  ��ع��ّرش  ُت دالية 
ظّلها أقيمت األع��راُس ورّج��ت وط��أة األق��دام 
ال��ّذئ��اب على سفوح  ليل  الّدبكة  في ص��ّف 

الّتالل.
أقيَم ع��رٌس بكامل  سرنا في األزّق��ة، حيُث 
مفرداته الفلسطينّية لزوجني أتيا من مخّيم 
اليرموك وسارا في زّفة الّزغاريد واحلناء إلى 

قفير احلياة قبل سنني.
في دير استيا، بيُت شاعٍر يسكنُه احَلمامُ، 
نبتت القصاِئُد على نوافذه الّشرقّية خضراء 
يفور صوت  البرّية  ���ّرار  امل نبتة  مثل  ��ة،  ب��رّي
عبد اللطيف عقل من بني حجارة الّسالسل، 
��وز  ���ردات نبتت أش��ج��ار ال��ّل ��رب��ة امل���ف ف��ف��ي ُت
واألعشاُب، وإلى عني املجاز ساقت املاشيُة 

الرّعاَة لترتوي.
كأّنه يقف فوق تلك احلجارة املردومة يقرأ من 

رسالته إلى صديقه:
>“أنا أبكي على أّيام قريتنا

 التي رحلت وأبتهُل
 أزقُتها املقوسُة العقود 

ُ  وصبحها اخَلضل 
ومغربها الذي برجوع قطعان الرّعاة 

 إليه يبتهُل

وفوق سقوفها 
 البيضاء 

 نّفض ريَشُه احَلَجُل

وكيف يجيئوها 
 املطُر

فتورق في شفاه 
 احلقل

 أغنيٌة وتزدهُر
 فتجتمع العذارى والزّهورُ،

 الطيرُ،
 واألبقارُ،
 واألغناُم

 في عرس املساء بها 
وحتتفُل..”

وه���ن���اَك ول�����دت ه����ذه ال��ك��ل��م��ات م���ن حجر 
يرِوُّض شعاع الّضوء البرّي ويسرجه، ويترُُك 
للّشرفات من صهيِل الّنهار ضحكة الّشمس 

اخلجولة. 
��يء ذاك���رة ي��ع��ّرش على  ��ي ف وه��ن��اك مقعٌد ف
جدرانها َنَفُس الغياب، وتتدّلى منه قطوف 
��ي��ره ال��ق��م��رُ.. فجلسُت  ��ي��ٍل ي��ن ��ي ل احل��ن��ني ف

أنتظرُ. 
هناك.. في تلك احلوانيت املغلقة ثّمة أنفاس 
بها  نبست  وهوّية  الّزقاق..  تغادر  نضرة لم 
في  احل���دود  عبر  وهّربنها  لألحفاد  اجل���ّدات 
العتمة  تستفرد  ال  حتى  امللّونة  زنانيرهّن 

بالذاكرة فتحيلها سوداء قامتة.
الّسطوح املتالصقة مدرج طائرة  وهناك فوق 
��ى سماء  إل اخليط  ُقصر  رغ��م  ��ة جتمُح  ��ّي ورق

كفر قاسم القريبة.
ومن هناك عدُت مكتماًل وناقًصا.. ظّل لي 
قلٌب يلهث نبضه في األزّق��ة وبني البيوت، 

وقد قطفت عن اجلدران أبجدّية احلكاية.
وقيل في احلكاية إّن كلمة )استيا( مأخوذة 
تعني  والتي  ّية،  الّسريان )استا(  كلمة  من 
ج��دار يصّد  القرية مثل  ب��دت  ول��ذا  احلائط، 
يبتلعوا  كي  العتمة  تقّمصوا  كّلما  الغزاة 

“وادي قانا” أو يشربوا مياهه.

حكاية العدد

ر ُر احلائط والّشاع َدي
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هاشم ذياب

تنهض من االبتسامة.
تهبط من األمل 

جميلة.
تأتي من ضباب 

املدينة.
تستأنس بالعيون..

وأحام البطولة.
من وراء الّزجاج 

صبّية..
في ملهى )الوردة 

اخلجولة(.
خلف أكّمة االنتشاء

تولدين بالهمس 
أطراًفا راجفة.

ُتعشعش بني الهوامن 
في احلفات

في جراح تسري على 
كثبان الّراحة.

تْغُرُز الّرجولة سائلها
تشهق قصيدة عنترة..

واألفيون خلفّية.
تنتصبني.. واجلّاد..

)نّبوت( كريه.

في خياشيمه..
عناوين القبور وأنياب 

الّشهوة.
آهات عنيدة

ما ِمن حْبٍل يرسيها.
تنامني مع احلّراس
في بارات الّتجارة 

املُهّربة
حول قدور

وأفواه فاغرة.
تستسلمني للوجع 

العائم..
في الّسنني.

تراسلني احلرّية..
على خطوط الوطاوط 

الّطائرة..
في العتمة.

كتمثال ملارد..
ُيحيي األوابد..

بحجارة متراكمة..
اصطّفت في طوابير 

لتنام.
***

من بني اجلميات..
في املرآة..

سَتظهرين لي.
من بني احلسان..

خلف واجهات الّزجاج
تلّوحني للّثائر أاّل 

يعود..
إلى ممّرضات اللّيل

إلى القواميس..
في مشاريع الوعود

إلى محّطات االنتظار.
***

تسمعني في مكانك 
صرخة

واألنفاق مبحوحة
تسمعني أنني اجلهاد..

حشرجة تعلو با 
جدوى

تسمعني الباغة..
ُتلمِّع حذاء الّسيادة

تسمعني الّزبالة..
تشارك القدر باألسهم

في صفقة للُنخبة.
تسمعني احلرّية..

تبحث عن حجرة..
با زبائن..
يوم العيد.

***
تسمعني الوعود..

في أعياد املوت..
مع صدى اجلليد.

تسمعني أنفاسي..
بني شبيهات مأساتي.

يْحمرُّ وجهِك..
حّتى يغير عنترة..

على العالم..
من جديد.

)حيفا/ طمرة(

عنتر.. عبلة
ُيغيُر على العالم من جديد

 

حّل في شهر آذار يوم املرأة العاملي وعيد األم. انتهزها فرصة ألقّدم حملة عن 
ا في علم اآلثار  أبرز األسماء من بني الّنساء الباحثات، التي لعنَب دوًرا مركزّيً

ّرائدات في دراسة آثار الّشرق األوسط.  ويعتبرَن من بني ال

** البداية
الّنساء في األبحاث واحلفرّيات األثرّية، حينما انضممَن إلى  بدايًة شاركت 
أزواجهّن، خالل القرن الّتاسع عشر، خاّصًة خالل احلفرّيات التي أجريت في 
بلدان الّشرق األوسط. في تلك الفترة، اعتبر املجتمع أّن عمل املرأة في امليدان 
عمل  متحور  هنا،  من  ا.  اجتماعّيً الئق  غير  أمر  هو  الذكور،  العّمال  وسط 
بعيًدا  الّتقارير  وكتابة  املكتشفات  تدوين  في  احلفريات،  تلك  في  الّنساء 

عن العّمال. 
 Agatha( ّية أغاثا كريستي من أبرز األسماء في تلك الفترة، جند البريطان
Christie( التي اشتهرت جًدا لسبب رواياتها البوليسّية، والتي شاركت 
زوجها في احلفرّيات األثرّية في العراق وسوريا، على سبيل املثال: تل حلف 
في شمال سوريا )الّصورة رقم 1(، وقد أّثرت تلك احلفرّيات على كتاباتها 

البوليسّية، ككتابها “موت على ضفاف الّنيل”.
أّما املرأة األولى التي حازت على لقب بروِفسور في علم اآلثار، كانت الباحثة 

���ة  ���ّي ���ب���ري���ط���ان ال
���ي ج��اروود  دوروث
 Dorothy (
Garrod( عام 
ح��ازت   ،1939
����ى ال���ل���ق���ب  ع����ل
م��������ن ج����ام����ع����ة 
 .” يدج مبر “كا
وق���د ك��ان��ت لها 
������ع������دي������د م���ن  ال
االك����ت����ش����اف����ات 
���ي  ال������ه������اّم������ة ف
قبل  م��ا  عصور 
الّتاريخ )العصر 

��ي جبل  ��ات ف ��ي العديد م��ن احل��ف��رّي احل��ج��ري األخ��ي��ر وال��ق��دمي( حيث قامت ف
الكرمل، وقد عثرت خاللها على بقايا اإلنسان املفّكر، وكانت أّول َمن وضع 
 15000 قبل  منطقتنا  في  انتشرت  التي  النطوفية”،  “احلضارة  املصطلح 

عام. )الّصورة رقم 2(.

أسماء باحثات بارزة
حصر  ميكن  وال  ه��اّم��ة،  بصمة  تركَن  الّلواتي  الباحثات  من  العديد  هنالك 

أبحاثهّن في مقالة واحدة. وأذكر هنا أبرز تلك األسماء:
- جارترود بل Gertrude Margaret Bell )1868 – 1926( من 
أصل بريطانّي. درست في جامعة “أوكسفورد” إاّل أّنها لم حتصل على الّلقب 
اجلامعّي الكامل - جامعة “أوكسفورد” لم متنح الّلقب اجلامعّي للّنساء حّتى 
عام 1920. لدى بلوغها 24 من عمرها، سافرت إلى إيران وهنالك درست 
العربّية. عملت في  الّلغة  أيًضا،  الفارسية، وفي وقت الحق درس��ت،  الّلغة 
األبحاث األثرّية في العراق. ومن أهم أعمالها إقامة متحف اآلثار في العراق، 

وسّن قانون عام 1924 اّلذي نّص في إحدى بنوده، على أّن كّل حفرّية أثرّية 

يجب أن تبدأ فقط بعد نيل تصريح خّطي لذلك. 
- ماري ليكي Mary Leakey، واحدة من أبرز الّنساء األثرّيات )1913 
– 1996( من أصل بريطانّي. عاشت ماري في طفولتها مع والدها اّلذي كان 
رّساًما، ومنذ صغرها عاشت في بيئة مليئة بالّتحف األثرّية وبني املتاحف. 
بدأت دراسة اآلثار عام 1930 وفي عام 1933 شاركت في احلفرّيات األثرّية 
في إفريقيا. في عام 1960 مّت تعيينها مديرة لبعثة احلفرّيات في تانزانيا 
التي كانت قد بدأتها مع زوجها. كانت لها خالل تلك احلفريات اكتشافات هاّمة 
حول اإلنسان القدمي؛ ففي عام 1959 عثرت على فّك تعود جلمجمة اإلنسان 

“بارانثروبوس  ��ى  ��س��ّم امل ال��ق��دمي 
 Paranthropus( بويزي” 
boisei(، وهو منط من اإلنسان 
ّي جًدا، عاش في إفريقيا  البدائ
قبل  قرابة 2.6 مليون عام، ومنه 
تطّور اإلنسان املستقيم القامة. 

الباحثة  أّن  ���ى  إل اإلش�����ارة  جت���در 
تعليمها  ُتنِه  لم  ليكي،  م��اري 
��ى اإلط����الق، ورغ��م  اجل��ام��ع��ّي ع��ل
من  اكتشافاتها  كانت  فقد  ذلك 
على  ��ة  ��رّي األث االكتشافات  أه��م 
��ّي، وق���د ح��ازت  ��ّص��ع��ي��د ال��ع��امل ال
��ة، بسبب  ��ى ج��وائ��ز ت��ق��دي��رّي ع��ل
تلك االكتشافات واألبحاث التي 

قامت بها.
 Kathleen كاثلني كينويون -
 Mary Kenyon )1906
بريطانّي.  أصل  من   ،)-1978
للكتابات  ب��اح��ًث��ا  وال���ده���ا  ك���ان 
القدمية والّتوراة. تعنّي عام 1909 
في  البريطاني  للمتحف  مديًرا 
لندن. درست الّتاريخ واآلثار في 
وانضّمت  “أوكسفورد”  جامعة 
“أوكسفورد”  ��ة  ج��م��ع��ّي �����ى  إل
مّت   ،1927 ع����ام  ���ي  ف ل���آث���ار. 
للجمعّية،  ��ي��س��ة  رئ تعيينها 
امرأة تترأس جمعّية  أّول  وكانت 
من  تعتبر  لآثار.  “أوكسفورد” 
لها  كانت  التي  ��ات  ��رّي األث أب��رز 

اكتشافات هاّمة، أبرزها في تل أريحا، فهنالك كشفت حضارة اإلنسان القدمي 
الّسامرة  في  هاّمة  حفرّيات  أدارت  أّنها  كما  األخير،  احلجرّي  العصر  خالل 

والقدس )حي سلوان(. 

الباحثات اإلسرائيلّيات
أّثرت الباحثات من أصل بريطاني على الباحثات اإلسرائيلّيات، وقد برزت 
في بالدنا العديد منهّن، نذكر من بينهّن: الباحثة روت َعميران )1914-

2005( )الّصورة رقم 3، من موقع “ويكيبيديا”(، والتي اشتهرت خاّصة 
القدمية  الفخار  “أدوات  ا حول  هاّمً وأّلفت كتاًبا  اخلزفّية،  املكتشفات  بدراسة 
يعتبر أحد  يزال  املاضي، وال  القرن  اّل��ذي كتب في ستينّيات  البالد”،  في 
املراجع األساسّية في األبحاث األثرّية في بالدنا حّتى اليوم. كما أّنها أقامت 
حفرّيات أثرية هاّمة، منها حفرّيات في تل عراد، الذي كشفت فيه مدينة 
محّصنة باألسوار يعود تاريخها إلى عصر البرونز القدمي )3500 – 2200 

ق.م(.
أّما الباحثة ترودا دوتان )1922-2016(، فقد رّكزت أبحاثها حول حضارة 
قرابة  البالد  استوطنت  التي  الفلستينية  القبائل  وأص��ل  “الفلستينّيني” 
1200 عام قبل امليالد. شاركت في العديد من احلفرّيات الهاّمة، منها: خربة 
الكرك )إلى اجلنوب من طبريا(، تل كسيلة )املتواجد ضمن متحف في تل 
أبيب(، عني جدي وقبرص. كذلك تعتبر احلفرّيات التي قامت فيها مبنطقة 
دير البلح بني الّسنوات 1971 – 1982، من أهّم احلفرّيات، حيث كشفت 
ّية – مصرّية، عثر فيها على نواويس صنعت  خاللها عن بقايا قلعة كنعان

من الفّخار على شكل إنسان )صورة رقم 4(.

د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

خ ّتاري ن ال ع ن اء ص س في علم اآلثار، أيًضا     ن

الّصورة رقم 2

الّصورة رقم 4

الّصورة رقم 1

الّصورة رقم 3
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ماما للمّرة األولى..
أنِت تتأمّلني عندما يتألم طفلِك ...

والدين،  نكون  ب��أن  صعب  هو  كم  نعلم  جميعنا 
األول��ى.  للمرة  أًم��ا  أن تكوني  ذل��ك  م��ن  وأص��ع��ب 
ضعيًفا،  م��ري��ًض��ا،  طفلِك  ي��ك��ون  عندما  ب��ال��ذات، 
مصاًبا بالّرشح أو حرارته مرتفعة ويبدأ بالبكاء 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر. ق��ل��ب��ك ي��خ��ف��ق وت��ش��ع��ري��ن بأنك 
وتبدئني  مساعدته،  تستطيعني  ال  ألن��ك  حزينة 
بالبحث عن طرق للتخفيف من حرارته أو إيجاد 
هذا  أن  صحيح  ح��رارت��ه.  ُيخفض  دواء  ع��اج/ 

شيء مقلق، ولكن مع ذلك عليِك أن تعلمي بأن احلديث يدور حول ظاهرة طبيعية أو رد 
فعل طبيعي جلهاز املناعة في جسم طفلِك أو عوامل أخرى. 

بعد لياٍل طويلة بدون نوم، وبعد سنوات من املرض، نزالت البرد و«اإلنفلونزا«، ستعلمني 
أنه مع الوقت ستملكني اخلبرة وسُتدركني انه ليس في كل مّرة يسعل فيها طفلِك ستدخلني 
أو  بالًذعر عندما ميرض طفلِك  أن  ال تشعري  في حالة هستيرية. ومع ذلك، من الصعب 

ترتفع حرارته ألول مرة. 
38.5 درجة وأكثر، وفي مثل هذه احلالة  إلى  ُتعتبر مرتفعة عندما تصل  األطفال  حرارة 
أدوية  استعمال   . للعاج  بالنسبة  قرار  للطفل، فحص حالته واتخاذ  بالنظر  أواًل  ُينصح 

خلفض احلرارة مُيكن أن يساعد، وهي متوفرة في شبكات الفارم والصيدليات. 
هناك أدوية ترتكز على ال� »پاراسيتمول« الذي يساعد في خفض احلرارة حتى 4 ساعات. 
ويوجد ايًضا نوروفني لأوالد، الذي يسّوق بدون وصفة طبيب من عمر نصف سنة ) ومع 
ايبوبروفني. مرّكب اإليبوبروفني  3 أشهر( وهو دواء يحتوي على  وصفة طبيب من عمر 
النوم  الطفل من  8 ساعات متواصلة، مما ميكن  – حتى  30 دقيقة  يخّفض احل��رارة خال 
لذلك،  باإلضافة   . عافيته  استعادة  للجسم  ُيتيح  مما  ق��واه  واستعادة  كاملة،  لليلة  جيًدا 
َمَرضية  حالة  هناك  تكن  لم  إذا  وهكذا  لإللتهابات،  مضاد  مرّكب  على  ال��دواء  هذا  يحتوي 
صعبة، فدواء نوروفني لأطفال ُيساهم في القضاء على املرض وليس فقط مساعدة الطفل 

على مواجهته بسهولة أكبر. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y4tiuWURUY&feature=youtu.be

باستا مع باذجنان، بندورة وزيتون
املقاديرل� 4-2 أشخاص

½ رزمة باستا فوزيلي »باريا«
حبة باذجنان مقّطعة إلى شرائح 

6 ماعق كبيرة زيت زيتون )4-3 ماعق 
للباذجنان والبقية لتحضير الوجبة(.

ملح وفلفل أسود مدقوق
4 أسنان ثوم مقّطعة تقطيعا ناعما

بندورة  حبة(   20 )ح��وال��ي  كبيرة  حفنة 
شيري، منصّفة )ميكن بألوان مختلفة(.

أوراق 5 عروق زعتر
حفنة صغيرة زيتون أسود بدون النواة

حفنة ورق بقدونس مفرومة ناعًما
70 غرام جبنة بلغارية أو فيتا )%20 دسم(

طريقة التحضير:
نحّمي الفرن حتى 180 درجة. نقّطع الباذجنان إلى مكّعبات 2.5 سم تقريًبا، ونضعها في 
الباذجنان في  الزيتون. نخلط ومنّد شرائح  ثّم نبّهرها بامللح والفلفل وزيت  صحن ومن 
قالب مع ورق خبز. ُندخل اخلليط إلى الفرن ونخبز ملدة 25 دقيقة أو حتى ُتصبح مكّعبات 

الباذجّنان ذهبية اللون.
نسلق الباستا حسب تعليمات املنتج، نّصفيها ونحتفظ بالقليل من ماء السلق جانًبا.

نسّخن الزيت في مقلى ومن ثم نقلّي الثوم والزعتر على نار قوية ملدة نصف دقيقة، إلى أن 
يصبح الثوم طرًيا، بعد ذلك نضيف البندورة املنّصفة. نستمر بالطهي على نار متوسطة 
ملدة 3 دقائق حتى تتلنّي البندورة قلياً حيث نحصل على ما يشبه الصلصة في املقلى. إذا 
كانت الصلصة كثيفة بعض الشيء ميكن إضافة القليل من ماء سلق الباستا الذي إحتفظنا 

به جانبا.
نضيف الى املقلى مع الصلصة الزيتون، الباذجنان املخبوز والباستا. نخلط حتى تتغّطى 

الباستا بالصلصة. نتذّوق ونضيف امللح والفلفل حسب الرغبة.
نضيف البقدونس ونخلط ومن ثم نضعها في صحون للتقدمي ونرّش عليها فتات اجلبنة.

مبناسبة يوم األم:
كنيونات عزرائيلي تهّنئ األمهات في الوسط العربي 

وتدعوهّن لإلستمتاع بتجربة شراء وترفيه ممّيزة
مجّمعات  شبكة  وه���ي  ال��ب��اد،  ف��ي  س��ن��وات  ع���دة  م��ن��ذ  تعمل  ع��زرائ��ي��ل��ي  ك��ن��ي��ون��ات  شبكة 
شبكات  للمستهلكني  جتلب  حيث  العائلة،  أف���راد  جلميع  والترفيه  للمشتريات  وم��راك��ز 
الشركات  من  وغيرها  مكياج  جتميل،  عطور،مستحضرات  أزياء،مجوهرات،إكسسوارات، 
الشبكة  املسؤولون في  يهتم  الوقت نفسه  إحتياجات كل واح��دة وواح��د، وفي  تلبي  التي 
إلى  باإلضافة  هذا  مثالية.  أج��واء  في  األوق��ات  أجمل  وقضاء  ممتعة  ش��راء  جتربة  بتوفير 
واحلمات  السنة  خال  الكنيونات  تنظمها  التي  األخرى  املتنّوعة  والنشاطات  الفعاليات 
والتخفيضات التي ال تنتهي! كنيونات عزرائيلي هي شبكة الكنيونات الرائدة في الباد، 
عزرائيلي  كنيونات  أطلقت  مؤخًرا  الباد.  أنحاء  مختلف  على  موزعة  مجّمًعا   14 لديها  إذ 
العربي بلغته  صفحات فيسبوك خاصة بكل كنيون والتي من خالها يتوّجهون للوسط 

العربية، من منطلق اإلحترام له وللغته.
ومب��ن��اس��ب��ة ع��ي��د األم، إه��ت��ّم��ت ك��ن��ي��ون��ات ع��زرائ��ي��ل��ي 
ُتائم هذه  إحتفالية  بتنظيم فعاليات خاصة وحمات 
ُيعّد  األم  املناسبة السعيدة والعطرة، خاصة وأن يوم 
م��ن امل��ن��اس��ب��ات املهمة ف��ي ال��وس��ط ال��ع��رب��ي، ف���األم هي 
مركز احلياة والعالم وجميعنا نهتم بها بشكل خاص 
ننتظرها  التي  املناسبة  هذه  وفي  ح��دود.  با  ونقّدرها 
جميًعا بفارغ الصبر والسعادة، تتقّدم أسرة كنيونات 

عزرائيلي بأحّر التهاني جلميع األّمهات.
ال 12 هدايا الرائدة في عيد األم:

كافيه چريچ: إبدأي يومك بوجبة فطور زوجية لذيذة 
قبل اإلنطاق الى جولة املشتريات.

سوبر فارم: عطر SI من بيت جورج أرماني، إحساس منعش ومميز يرافقك طيلة اليوم. 
األل���وان  م��رّط��ب،  س��ي��روم  م��ن  وخليط  اللؤلؤية  ب��األص��ب��اغ  غ��ن��ّي  الشفاه  أح��م��ر   :MAC
تشعرين  ستجعلك  chloeبرائحة  بيت   من  للمرأة  كلوي  عطر    :APRIL قوية.  زهرية 
DELTA : پيجاما، بلوزة بقّصة مائلة من قماش ناعم امللمس،  بالرومانسية واألنوثة. 
قوامك  ُتبرز  يوميا،  الرتدائها  عملية  فساتني   : Honigman ضيقة.  بقّصة  وبنطلون 
ومتنحك إحساسا عصريا دون مجهود. نيو فارم: عطر نرسيسو برائحة رائعة  تأسر كل 
امرأة تبحث عن التميز. Pandora : اإلكسسوار الرسمي من املاركة العاملية، التي تعرض 
على كل  إمرأة أن تصمم إسوارة تشارمز بشكل شخصي مييّزها.   Sabon: رزمة منتجات 
للعناية باليدين خاصة مبناسبة عيد األم، متنح يديك عاج س�پ�ا ال مثيل له. برينسس: 
حانوت لإلكسسوارات والساعات التي يدّل إسمها على مظهر الفخامة الذي ميّيزك ويجعلك 
ومناذج  مختلفة  بألوان  للنساء  يد  حقائب  تشكيلة  رن��وار:  حقيقية.  أميرة  أنك  تشعرين 

مميزة وبأسعار مريحة جًدا.
Laline : رزمة صوابني مدّللة برائحة ناعمة ومنعشة.

انطاق اخلطة الوطنية ألمان االوالد 
إبتداءا من اليوم االثنني ستدخل اخلطة حيز التطبيق في 

جلسة للجنة حقوق الطفل
ح��وادث  في  ول��دا   24 توفى   2017 ع��ام  بداية  منذ  االوالد:  ألم��ان  بطيرم  معطيات  بحسب 

منزلية، احمليط القريب وحوادث الطرق
- النائب أمين عودة يتقدم بطلب عاجل لبحث وفاة 19 طفل عربيا منذ مطلع العام احلالي

في أعقاب املعطيات املقلقة عن وفيات األطفال العرب في الباد جراء احلوادث غير املتعمدة 
19 حالة وفاة، عمل كل من  خاصة في االسابيع األخيرة والذي وصل عددهم الى حوالي 

وزير املالية موشيه كحلون، 
وزي����������ر ال����ص����ح����ة ي���ع���ق���وب 
الكنيست  ع��ض��و  ل��ي��ت��س��م��ان، 
والتي  بيطون  ساسا  يفعات 
حقوق  جلنة  رئيسة  تشغل 
ال��ط��ف��ل وم��ؤس��س��ة »ب��ط��ي��رم« 
على  ع��م��ل��وا  األوالد،  ألم����ان 
الوطنية ألمان  إدخ��ال اخلطة 

األوالد في ميزانية الدولة حيث سيبدأ العمل بها وتطبيقها من تاريخ اليوم االثنني الذي 
يصادف 20.03.2017 بهدف احلفاظ على حياة األوالد واألطفال على حد سواء في الباد.   
اع��وام متتالية حيث من   5 ع��ام ومل��دة  10 مايني شيكل كل  ب�  تقدر  وسيتم رص��د ميزانية 
انطاقة  تعتبر  والتي  اخلطة  هذه  تطبيق  على  باإلشراف  الصحة  وزارة  تقوم  ان  املتوقع 
نوعية في موضوع أمان االطفال والتي تهدف الى ادراج هذا املوضوع على سلم اولويات 
وأجندة املكاتب والوزارات احلكومية وإسناد صاحيات بهذا اخلصوص لوزارات الصحة 
التعليم االقتصاد والرفاه من أجل العمل للتقليص من هذه الظاهرة. وتوفر اخلطة الوطنية 
ألمان االوالد ردودا مناسبة لنواقص مؤسساتية مبوضوع امان االطفال حيث ستتضمن 
ايضا تعزيز ودعم برامج وفعاليات التوعية لأهل في هذا املوضوع، اضافة الى الشروع 
ببناء وتفعيل برامج تعليمية لأوالد، تأهيل مهنيني للعمل مبوضوع امان األوالد وجمع 
وزارة  على  سيترتب  فانه  اخلطة  وحسب  اخلصوص.  هذا  في  االبحاث  ودع��م  املعطيات 
اقامة مجمع معطيات وطني يتضمن كافة االصابات  والذي من شانه ان يساهم  الصحة 
في  االطفال  اصابات  لظاهرة  العامة  الوضع  لصورة  وفقا  املناسبة  السياسة  حتديد  في 
كارثيا  ك��ان   2016 ع��ام  ان  أعلنت  قد  »بطيرم«  مؤسسة  وكانت  املتعمدة.   غير  احل��وادث 
حيث حصدت حياة العديد من األرواح البريئة جراء حوادث منزلية وحوادث وقعت في 
ساحات املنزل واحمليط القريب منه وحوادث الطرق ايضا في حني انه ومنذ مطلع العام 
 18 24 حالة وف��اة ألطفال واوالد حتى جيل  املؤسسة حوالي  فقد رص��دت   2017 احلالي 
عام بحوادث غير متعمدة عديدة 19 منهم من املجتمع العربي. كما أن نسبة وفيات نتيجة 

اإلصابة خال عطلة الصيف والربيع تزداد بضعفني مقارنة بباقي أشهر السنة.
 وزير املالية ورئيس كتلة “كوالنو”؛ موشي كحلون قال: “ال شيئا غلى من أمان أوالدنا. 
ساسا  يفعات  الكنيست  عضو  ال��ب��اد.  أوالد  ك��ل  ب��أم��ان  باالهتمام  واج��ب  كحكومة  علينا 
الصعبة  املعطيات  أم��اي  عرضت  الكنيست  في  االوالد  أم��ان  موضوع  تقود  والتي  بيطون 
والتي تكشف املشاكل في هذا املجال، واضافة الى ذلك عرضت حل للقضية من خال اخلطة 
الوطنية والتي بحاجة مليزانيات. نحن سنقوم برصد ميزانية للمشروع بهدف العمل على 
او بسبب خطأ  تقليص واض��ح في عدد احل��وادث والتي يصاب بها االوالد بشكل عرضي 
بشري”. عضو الكنيست يفعات ساسا بيطون من حزب )كوالنو( ورئيسة جلنة حقوق 
بسامتهم.  االهتمام  واجبنا  مقلقة.  ومن  ظاهرة  هي  ألوالد  متعمدة  غير  »إصابة  الطفل: 
الكفاية، وال نعلم مبا فيه  الكفاية- لسنا متيقظني مبا فيه  أننا ال نعمل مبا فيه  فالشعور 
على  خطة  فيها  سيكون  التي  االول��ى  امل��رة  ه��ذه  الكفاية.  فيه  مبا  صارمني  وغير  الكفاية 
مستوى وطني والتي تلبي حاجة  فورية ملنع اصابات غير متعمدة لدى االوالد.وصلنا لهذا 
االجناز بدعم كل من وزير املالية ومبشاركة وزير الصحة ومؤسسة بطيرم ألمان االوالد 
ولذا اشكر كل اجلهات التي جتندت من أجل حتقيق الهدف.« وقالت أورلي سيلفنجر املديرة 
العامة ملؤسسة »بطيرم« ألمان االوالد مع دخول اخلطة الوطنية الى مرحلة التطبيق ان 

هذا االمر ميكن اعتباره بشرى سارة وحقيقية لكافة االوالد 
الى  املطاف  نهاية  في  ت��ؤدي  ان  شانها  من  والتي  الباد  في 
غير  احل����وادث  ج���راء  واالص���اب���ات  ال��وف��ي��ات  نسبة  تقليص 
اثبت بحسب معطيات من دول غربية مت فيها  املتعمدة كما 
تطبيق خطط مشابه تتعلق بأمان االوالد. واضافت ايضا ان 
الكنيست يفعات ساسا بيطون قد أخذت على عاتقها  عضو 

بالشكر  لها  تتقدم مؤسسة »بطيرم«  لهذه اخلطة حيث  مهمة جدية في جتنيد احلكومية 
اجلزيل والتمنيات بالنجاح في مهمتها«.  هذا وكان عضو الكنيست رئيس القائمة العربية 
املشتركة أمين عودة قد تقدم باقتراح عاجل الى جلنة حقوق الطفل طالبا عقد جلسة بحث 
أوري  النائب  الى  اضافة  احلالي  العام  مطلع  منذ  عربيا  طفا   19 وف��اة  اعقاب  في  طارئة 
ماكليب، حيث كان من املقرر عقد جلسة لبحث اخلطة الوطنية التي ستدخل حيز التنفيذ، 
اال انه وفي اعقاب طلب النائب عودة مت توحيد هذه اجللسة مع جلسة البحث التي ستبحث 

في قضية وفيات االوالد. 

014 بيزك بينليئومي في حملة خاصة:
140 دقيقة هدية لدول مختارة في خارج الباد

الوسط  في  أيًضا  الدولية  املكاملات  س��وق  في  ال��رائ��دة  الشركة  بينليئومي،  بيزك   014
ال��ع��رب��ي، تستمر ف��ي ع��رض أرخ���ص االس��ع��ار ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة، ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، كندا 

وأوروبا وتستعد مبناسبة عيد األم لتقدمي امتياز خاص للوسط العربي..
ضمن االمتياز ميكن االتصال عبر 014 بيزك بينليئومي الى أرقام مختارة ارضية فقط في 
العربية السعودية، لبنان وسوريا( وارقام  اململكة  العربية )ومنها االردن، مصر،  الدول 
مختارة في اوروبا والواليات املتحدة، طيلة ساعات اليوم والتمتع باالمتياز اخلاص :140 

دقيقة هدية!
التداخل  م��ن  »ك��ج��زء  بينليئومي:  ب��ي��زك  ف��ي  للتسويق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  اف��ي��ف،  اس���اف 
خاصة،  العربي  الوسط  وفي  عامة  زبائنها  مع  بينليئومي  لبيزك  املتواصل  واالستثمار 

لاتصال  متميًزا  امتياًزا  الزبائن  منح  األم  عيد  ومبناسبة  قررنا 
أمهاتهم  معايدة  للزبائن  ميكن  االمتياز  ضمن  الباد.  خ��ارج  الى 
العزيزات مبناسبة عيد األم بتهنئة تسعد القلوب وبسعر ممتاز 

بشكل خاص«.
احلملة منوطة بالتسجيل املسبق حتى 21.3.2017.« 140 دقيقة 
هدية« مخصصة لاستفادة ملدة شهر من يوم التسجيل. الراغبون 
على  الشركة  م��راك��ز  ف��ي  التسجيل  ميكنهم  باحلملة،  التمتع  ف��ي 

هاتف 5014*  في اخللوي.

Sony Mobile  تعرض ابتكارات جديدة في مؤمتر 
MWC 2017

Xperia Touch، جهاز عرض محمول اندرويد مع دعم  
Multi Touch سيبدأ تسويقه بدءا من صيف 2017

عرض Xperia Ear  بنمط “ Open Style” – اجليل 
اجلديد من املعدات الذكية من سوني

Sony Mobile  مرة أخرى مكانتها كشركة رائدة،  اثبتت  2017، برشلونة،  27 فبراير 
تكنولوجية  منتجات  ع��رض  خ��ال  من  االت��ص��االت  مجال  في  واالص��ال��ة  الرؤية  وصاحبة 

متطورة.
صيف  من  ب��دءا  سُيسوق  تفعالي  ان��دروي��د   - محمول  ع��رض  جهاز   -Xperia Touch
مساحة  او  طاولة  او  حائط  كل  يحول  تفاعلي  ع��رض  جهاز   Xperia Touch  :2017
الى شاشة ملس HD بحجم 23 انش، مع عرض افقي او عامودي من مدى قصير. وسيط 
العرض سريع وحساس للمس- يعتمد على ال� SXRD تقنية العرض اخلاصة من سوني 
وقدرة على اللمس مبنية وممكنة بفضل الدمج بني االشعة احلمراء وحتديد الوقت احلقيقي 

للحركة من خال الكاميرا الداخلية في العرض احملمول.
العارض احملمول لل� Xperia Touch يربط ابناء العائلة واالصدقاء حول طاولة واحدة 

ومينحهم امكانية التمتع بااللعاب ، التطبيقات ومشاهدة الفيديوهات وغيرها..
يقوم  امن��ا   ،  PlayStation® 4 Remote Play ال���   فقط  يدعم  ال   Xperia Touch ال��� 
بتشغيل كل تطبيق  او لعبة من حانوت  Google Play، ويخلق جتربة مميزة مع آالف 

التطبيقات وطريقة جديدة للعب.
جهاز ال� - Xperia Ear بنمط ال�  “Open-style” هو التطوير القادم من بيت سوني :  

Xperia Ear   مبفهوم ال� Open-style بتقنية صوت  ال� 
“مخبترات  برنامج  ضمن  ُط���ورت  وال��ت��ي   Open Ear ال��� 
بتجربة  امل��س��ت��خ��دم  ي���زود  اجل��ه��از  س��ون��ي.  م��ن  املستقبل” 
“ Open Ear” باالذن الا سلكية، بحيث ميكن  الستيريو 
للمستخدم االستماع الى املوسيقى واحلصول على انذارات 
بنفس الوقت بدون ان يخسر االصوات والنغمات املجاورة. 

ميكن االستماع للموسيقى خال التدريب اجلسماني، السفر في املواصات العامة وغيرها. 
هذه جتربة فريدة من نوعها وخاصة ب�سوني وال مثيل لها باي جهاز آخر من الفئة املشابهة.

املساعد  س��ون��ي-  م��ن   Agent ال���  تقنية  يشمل   Open-style بنمط   Xperia Ear
على  احلصول  اجل  من  الرأس  وحركة  الصوتي  التفاعل  باستخدام  يقوم  الذي  الشخصي 

املعلومات وتنفيذ املهام.
اجلديد  الصوتي  التشات  تقنية   ،’Anytime Talk  “ بتطوير  قامت   Sony Mobile
التي متكن املستخدمني من بدء املكاملات اجلماعية  مع العائلة او االصدقاء في كل وقت او 
مكان دون البحث عن األسماء أو احلاجة إلجراء اتصاالت هاتفية، كل املطلوب القيام به هو 

الضغط على زر واحد.
Hideyuki Furumi نائب رئيس قسم املبيعات 
مستمرون  نحن   “ ي��ق��ول    :Sony Mobile ف��ي  
مع  الذكية  الهواتف  مجموعة  وتغيير  تطوير  في 
التكنلوجيات  اح��دث  وع��رض  تقدمي  على  التركيز 
احلديث  ك��ان  س��واء  باناقة.  املصممة  االجهزة  في 
استشعار  بجهاز  مدمجة  ذاك���رة  م��ع  الكاميرا  ع��ن 
التقاط الصور ة املتحركة ببطء او  التي تستطيع 
شاشة  م��ع  العالم  ف��ي  االول  السمارتفون  شاشة 
4K HDR، فنحن نقوم بتزويد جتربة تتصل مع 
مشاعر واحتياجات املستهلكني بطريقة لم جُترب 

من قبل”.

»أحسن ماما بدها أحسن اختيار«:
مبناسبة عيد األم تشكر سيمياك االمهات في املجتمع العربي 

وتدعوهن للمشاركة في لعبة »أي نوع احسن ماما انت؟«
شركة ابوت منتجة سيمياك تنطلق ومبناسبة عيد األم في الوسط العربي بنشاط مميز 

حت����ت ع���ن���وان 
»أح���س���ن م��ام��ا 
ب����ده����ا أح���س���ن 
اخ���������ت���������ي���������ار، 
ش�������������ارك�������������ي 
أي  واع������رف������ي 
ن��������وع اح���س���ن 
م�����ام�����ا ان�������ت«. 
اللعبة حتتوي 
ع����ل����ى أس���ئ���ل���ة 
م��������ن احل�����ي�����اة 
ال�������ي�������وم�������ي�������ة 
ل��������أم��������ه��������ات 
وت�����ه�����دف ال���ى 
رد  اخ�����ت�����ب�����ار 
بكل  االم  ف��ع��ل 
م���������ا ي���ت���ع���ل���ق 

باالعتناء بطفلها، منوه وتطوره- وهي مواضيع مقربة على قلب ماركة سيمياك، والتي 
تساهم منتجاته في منو وتطور االطفال املثالي.

اعتماًدا على االجوبة ميكن لام ان تعرف أي نوع احسن ماما هي، حيث ان الرسالة التي 
ما يتعلق بتغذية  ايًضا بأحسن اختيار بكل  ان احسن ماما تقوم  الى متريرها هي  نهدف 
طفلها وتختار له سيمياك، وبالتالي ميكنها ان تكون مطمئنة انها قد اختارت بديل احلليب 

األفضل لطفلها وانه يحصل على كل ما يحتاجه لنموه وتطوره املثالي.
كيف نشارك؟

تقوم كل أم بالدخول الى استمارة االسئلة PLAY BUZZ وتشمل 10 اسئلة من احلياة 
اليومية لام والطفل، في نهاية استمارة االسئلة ستحصل كل ام على وصف لنوع االم الذي 

مت اختياره حسب اجاباتها، سيتم اطاق احلملة على موقع الفيسبوك.
ياعيل رافهون، املديرة العامة في ابوت في الباد: »من املهم بالنسبة لنا في يوم كهذا ان 
اجلّبار  والعمل  احملبة  وعلى  الكبيرة،  اجلهود  بذلهن  على  العربي  الوسط  امهات  نشكر 
االمهات مبناسبة عيد  اوالده��ن. سيمياك تهنئ  اجل  السنة من  م��دار  به على  تقمن  ال��ذي 
ولطفلك  لك  ونتمنى  واملميزة  احلنونة  باللحظات  مليئة  سعيدة  امومة  لهن  وتتمنى  االم 
بتعلم  ترغنب  اللواتي  االمهات  اج��ل  من  ماما«.  احسن  وان��ت  ع��ام  وك��ل  والسعادة  الصحة 
www.   »املزيد عن احتياجات اطفالهن، تدعوكم سيمياك الى زيارة موقع »سيمياك ماما
تغذية  م��وض��وع  ح���ول  وارش����اد  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  للحصول   ،similacmama.co.il
وال��ذي مت  رائد وفريد من نوعه  افام احسن ماما، مشروع  الى وجود  االطفال. باإلضافة 
افام قصيرة ترافق االم   10 العربي. احسن ماما يشمل  الوسط  انتاجه خصيصا ألمهات 
ال��والدة وحتى السنة االول��ى من عمر الطفل. من خال هذه االف��ام ميكن لام  منذ مرحلة 
غرفة  حتضير  للوالدة،  االستعداد  االول��ى،  احلمل  مراحل  حول  معلومات  على  احلصول 
مهنية  املعلومات  ع��م��ره.  م��ن  االول���ى  السنة  ف��ي  الطفل  والتغذية  التطور  النمو،  الطفل، 
طفلها.  وتطور  بنمو  يتعلق  ما  بكل  واالطمئنان  املعلومات  االم  ملنح  ومخصصة  وعلمية 
العربية وللحصول على عّينات ميكنك  باللغة  أي سؤال حول تغذية طفلك  لديك  اذا كان 
على  سريريات  تغذية  اخصائيات  ويشمل  سيمياك،  في  اخل��ب��راء«  »طاقم  ال��ى  التوّجه 

هاتف:  1800-65-65-01

بيليفون تفتتح التسجيل املبكر لشراء جهاز LG G6 اجلديد
حصري للمشترين من بيليفون: 5 سنوات كفالة على اجلهاز

150 مشتريا للجهاز من خال التسجيل املسبق في موقع بيليفون سيحصلون على  اول 
ساعة LG Style هدية بقيمة 1200 شيكل – 5 سنوات كفالة، ارسالية حتى البيت دون 

دفع، توزيع كبير لأقساط وأول تصليح لشاشة اجلهاز دون تكلفة في السنة األولى    
والذي  LG G6 اجلديد،  الشركة جلهاز  املسبق في موقع  البيع  في  بيليفون  بدأت شركة 
يتميز بتصميم حديث دون هوامش للشاشة، قدرة تصوير سيلفي بعدسة واسعة، صوت 
وذاك��رة  بايت  جيغا   32 داخلية  تخزين  ذاك��رة  والغبار،  للمياه  مقاوم  ف��اي،  هاي  بجودة 
4 جيغا بايت. بامكان زبائن جميع الشركات ان يضمنوا شراء اجلهاز في  للنظام بحجم 
اطار التسجيل املسبق )في موقع بيليفون(، عشية عرضه في بيليفون. وتعرض بيليفون 
في  فقط  ذل��ك،  إل��ى  وباالضافة  االس���ود،  الباتينيوم،  األب��ي��ض،  ب��األل��وان:   LG G6 جهاز 
البيت  حتى  ارسالية  اجلهاز،  على  سنوات   5 ل�  كفالة  على  املشترون  سيحصل  بيليفون 

دون دفع، توزيع كبير لأقساط وأول تصليح لشاشة اجلهاز في 
5.7 انش،  LG G6 مزود بشاشة  السنة األولى دون تكلفة. جهاز 
نظام تشغيل اندرويد 7 ، كاميرا متطورة مزدوجة بجودة 13 ميغا 
mAh، مقاوم للمياه والغبار ويدعم   3300 بيكسل، بطارية قوية 

شبكات اجليل الرابع السريعة واملتطورة في بيليفون.
رابط التسجيل املسبق في املوقع:

https://www.pelephone.co.il/digital/3g/Corporate/
digital/general/LEADS/lg_g6/.aspx
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ميزات الطهي مع األوالد
إدخال األوالد الى املطبخ ودمجهم في مهام الطهي يبدو ألول وهلة كوصفة جيدة للفوضى ، لكن األهالي 
املستعدين بأن يأخذوا على عاتقهم هذا التحدي املمتع ميكنهم رؤية الكثير من املّيزات في نتائجه. اليكم 

بعض امليزات التي ميكنكم انتم وأوالدكم استخاصها إذا اخترمت ان يشاركونكم في حتضير الطعام:
1. التعّرض ألغذية وأنواع طعام مختلفة ومتنوعة:

يستمتع األوالد ملجرد العمل بالطعام وهذا األمر ميكن ان يكون كلعبة تعليمية بالنسبة لهم. اذا سمحتم 
لهم مبساعدتكم في الطهي مع مواد خام مغذية وصحية، فسيزداد االحتمال ان يأكلوا في نهاية العملية 

الطعام الصحي الذي مت حتضيره.
2. اكتساب عادات أكل صحية:

الى وجبة، وهذا  املادة اخلام في نهاية األمر  العمل، فان األوالد يتعرضون ملسار به تتحول  من خال 
التداخل ميكن ان يقربهم بالفعل الى التغذية الصحية.

3. تطوير املهارات:
يشمل الطهي مجموعة من املهارات واملواهب التي ميكن ألوالدكم اكتسابها وتطويرها تدريجًيا من خال 
الكميات،  حتضير الطعام املشترك. يدور احلديث اوالً عن مهارات جسدية وحركية كالتحريك، قياس 
قدرات  تطوير  هي  اضافية  مهمة  مهارات  املختلفة.  الطهي  ومساِعدات  األجهزة  تشغيل  ال��ّرق،  العجن، 

التخطيط – من خال تخطيط الوجبة، قائمة الوجبات أو حتى وجبة كاملة. 
4.الشعور باالكتفاء والقيمة الذاتية:

ال يوجد اسعد من ولد ينظر إلى ما حّضره ويشعر بالرضا عن عمله. احلقيقة ان ابنكم قد صنع وجبة من 
عدة مكونات وحّولها الى شيء جديد ومغذي تغرس به شعور كبير من االكتفاء.

الطهي هو جتربة جسدية وحسّية نتيجتها واضحة وملموسة وميكن للولد النظر اليها، ملسها، شّمها 
وتناولها واملهم من كل هذا القول وبفخر: “أنا حّضرت هذا”.

5. لعبة وتسلية:
صحيح أننا كبرنا على جملة “ال نلعب باألكل”، لكننا غير ملزمني بان نكون جديني لهذه الدرجة.

اللعب والعمل تقّرب األوالد للطعام للغاية وميكن أن تساعدهم في االنفتاح على مذاقات وأطعمة جديدة 
لم يجربوها من قبل والتقليل من النفور ورفض األطعمة املختلفة.

ما الذي يفضل طبخه ومع أي جيل؟
اجيال 3-5: وصفات بدون خبيز، مثاً: صلصات للسلطة، سلطات.

الولد يحرك  ان ندع  التحريك والعجن. ميكن  ا،  القياس ج��دً األوالد في هذا اجليل يحبون   :8-6 اجيال 
خلطة لتحضير الكعك او عجن عجينة البيتزا أو يرش الطحني على مسطح العمل.

9: هذه هي األجيال التي يتحمل بها األوالد مسؤولية أكبر ويكون االنضباط لديهم أعلى.  أجيال -12 
مي������ك������ن ت���ع���ل���ي���م���ه���م 
أكثر  متطورة  تقنيات 
بالسكني،  كالتقطيع 
تشغيل اخلاط ودهن 

القالب بالزيت.  
إذا  13 وما فوق:  جيل 
طبختم مع ابنكم حتى 
ه����ذا ال����ي����وم، ف���ي ه��ذه 
امل��ف��روض  م��ن  املرحلة 
على  ق������ادًرا  ي��ك��ون  أن 

بنفسه.  حتضير وجبة 
ال��داف��ع  مستوى  حسب 
واالس������ت������ع������داد ل���دي���ه 
والتعلم  تعليمه  ميكن 
س���وي���ة م��ع��ه وص��ف��ات 
م��ت��ط��ورة وم��ث��ي��رة أكثر 
تقنيات  ت��دم��ج  وال���ت���ي 

عرفتموها سابًقا.
عيمك تنوفا، تدعوكم للتمتع بوصفات لذيذة ميكن حتضيرها بشكل ممتع سوية مع

األوالد.
أدخلوا الى: http://tnuva-emek.co.il/wasfat ومتتعوا مبختلف الوصفات اللذيذة.

نلتقي لنرقص ونفرح مع كشكش 
في فرع مزراحي طفحوت عكا

الفعالية مخصصة لزبائن جميع البنوك ودون مقابل
في إطار النشاط املجتمعي »نلتقي في مزراحي طفحوت« الذي يتم ضمنه تنظيم فعاليات 
أنحاء  في  املختلفة  الفروع  في  املجتمع  خلدمة  للكبار  إث��راء  ومحاضرات  لأطفال  ممتعة 
فعالية   ،17:00 الساعة   28/03/17 املوافق  الثاثاء  ي��وم  عكا،  ف��رع  في  ستقام  الباد، 
األطفال  قصص  بطل  »كشكش«،  مع  نلتقي  كشكش.  مع  ونفرح  نرقص  لأطفال:  ممتعة 
احملبوب، في عرض ترفيهي وتربوي يستند الى حوار يدور بينه وبني أصحابه، احلصان 

والعصفور، حول أحداث من احلياة اليومية لأطفال.
إلهام دويري تابري.  التربوية  »كشكش« هو بطل سلسلة القصص للكاتبة واألخصائية 

والفعالية مخصصة لأطفال بأجيال 7-2 سنوات وتلزم مرافقة األهل.
جتدر اإلشارة الى أن فعالية »نلتقي في مزراحي طفحوت« ستقام هذه السنة في 25 فرًعا 
الفحم، كفر قاسم وعكا، حيث  أم  العربي:  الوسط  3 فروع في  الباد، من بينها  أنحاء  في 

تتحّول هذه الفروع الى مكان للقاءات شّيقة 
فيها  أن يجد  وممتعة، يستطيع كل شخص 
أن  علًما  اهتمامه،  يثير  نشاًطا  أو  محاضرة 
موقع  في  منشورة  واحملاضرات  الفعاليات 
طفحوت،  م��زراح��ي  لبنك  ال��ت��اب��ع  اإلن��ت��رن��ت 
دون  البنوك،  جميع  لزبائن  مفتوحة  وه��ي 
م��ق��اب��ل. وم���ا ع��ل��ى ال��راغ��ب��ني ف���ي احل��ض��ور 
وامل���ش���ارك���ة س����وى ال��ت��س��ج��ي��ل ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
في  لذلك  املخصص  املكان  في  واحمل��اض��رات 

موقع اإلنترنت اخلاص بالبنك أو عبر الهاتف. 
وعليه، ندعوكم للتسجيل لفعالية »نرقص ونفرح مع كشكش« في فرع مزراحي طفحوت 

عكا التي ستقام يوم الثاثاء املوافق 28/03/17، الساعة اخلامسة مساًء 17:00.
 www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim  :يتم التسجيل مسبًقا في موقع البنك

أو عبر هاتف رقم: 077-6004060.

 

خدمة شخصية تعتمد على الداتا
بيليفون تدخل إلى عالم

MARKETING AUTOMATION �ال 
الشركة تذوت منظومة ذكية تتيح تقدمي جتربة خدمة شخصية للزبائن 
االح��ت��ي��اج��ات  وف���ق  شخصيا  مخصصة  وع���روض���ات  ال��دات��ا  ع��ل��ى  تعتمد 
بيليفون،  تطبيقات   ،SMS الكتروني،  بريد   - للزبون  املائمة  واملنصات 

موقع الشركة، شبكات اجتماعية وغيرها.
Be2See ו IBM باالشتراك مع شركة

“القدرة  بيليفون:  في  التسويق  لشؤون  العام  امليدر  نائب  سيغل،  ايان 
الكبيرة القائمة لدينا لتحليل املعلومات الى جانب تكنولوجيات متطورة 
بشكل  العمل  من  متكننا   MARKETING AUTOMATION مثل 
عن  ي��دور  احلديث  زبائننا.  الحتياجات  أكثر  ومائم  صحيح  شخصي، 

قفزة ديجيتالية جتريها بيليفون في نشاطاتها في السنة األخيرة”.
MARKETING AUTOM - ال��� س��وق  ل��ري��ادة  بيليفون   تستعد 
TION ، وها هي األولى من بني الشركات اخلليوية التي تعمل في املجال. 
الشركة ستقوم بتذويت منتج IBM MARKETING CLOUD الذي 
سيتيح ألول مرة التزامن بني املعلومات القائمة في مجمع بيليفون وبني 

املعلومات في املجال الديجيتالي.
خدمة  جت��رب��ة  للزبائن  تتيح  اجل��دي��دة  املنظومة  ف��ي  املعلومات  مزامنة 
شخصيا،  ل��ه��م  خصصت  ص��ل��ة  ذات  ورس��ائ��ل  اق��ت��راح��ات  م��ع  شخصية 
ذكي  بشكل  الرسائل  توصيل  تتيح  املنظومة  املتغيرة.  احتياجاتهم  وفق 
وتقليدية  ديجيتالية  ومبنصات  وجديدة  قائمة  قنوات  بعدة  وتلقائي، 
مثل: اس ام اس، رسائل الكترونية، باغات PUSH، شبكات اجتماعية، 
العروضات  وستدمج  وغ��ي��ره��ا.  بيليفون  تطبيقات  ال��ش��رك��ة،  موقع  ف��ي 

والرسائل في املنصات املريحة للزبون.
العالم  في  يتطور    MARKETING AUTOMATION ال���   مجال 
بسرعة وهو موجود في مرحلة االنطاق ايضا في الباد. يتيح احلل ادارة 
وادارة  التخطيط  على  قدرة  مع  تلقائي،  بشكل  القنوات  متعدد  التسويق 
جتوال الزبون بالقنوات املختلفة. وستندمج املنظومة في كل مرحلة من 
على  قدرتها  ستوسع  بيليفون  وبواسطتها،  التسويقية  احلملة  مراحل 

التوجه بشكل صحيح ودقيق الى زبائنها وفق احتياجاتهم. 
الصلة  ذات  املعلومات  توفير  تتيح  حيث  ذك��ي،  بشكل  املنظومة  تعمل 

وامل���رك���زة، ك��ج��زء م��ن خ��دم��ة م��ت��ط��ورة للزبائن 
فيه  واملبالغ  املزعج  التواصل  عن  االمتناع  مع 

للرسائل. 
بيليفون  شركة  ف��ي  امل��ش��روع  وت��ذوي��ت  تطبيق 
في  املختصة   ،Be2See ش��رك��ة   ب��واس��ط��ة  يتم 
التسويق متعدد القنوات مع تطبيق احللول التي 
منظومة  تذويت  في  وكذلك  ال��دات��ا،  على  تعتمد 
IBM Marketing Automation، Wa -

القنوات  متعدد  والتسويق   son Marketing
والشخصي.

XL SPEED حملة 
تعالوا لتفوزوا بيوم كله متعة اكسترمي مع الشلة

بأسلوب  ق��درات  لعبة  في  املشاركة  الى  وتدعوكم   XL SPEED حملة  في  تنطلق   XL
مسارات تشمل عوائق في الطريق حيث يقود الاعب في اطار اللعبة تراكتورون ريزير، 

يجمع علب XL ويجمع نقاط في طريقه الى خط النهاية.
كيف نلعب؟

ن��ق��ود ال��س��ي��ارة وجنمع 
 ،XL اكبر عدد من علب 
جنمع نقاط ونبتعد عن 
ال��ع��وائ��ق ف��ي ال��ط��ري��ق. 
الذين   12 ال���  ال��اع��ب��ون 
س��ي��ج��م��ع��ون أك��ب��ر ع��دد 
م��ن ال��ن��ق��اط س��ي��ف��وزون 

رافتينغ  ري��زي��ر،  رحلة  تشمل  حت��دي��ات  منطقة  ف��ي  اصدقائهم  م��ن   2 م��ع  متعة  كله  بيوم 
)جتديف( وغيرها الكثير من املفاجآت التي ستغير اليوم الى يوم خاص وممتع جًدا! 

XLSPEED.CO.IL او الى املوقع XL �أدخلوا الى صفحة الفيسبوك التابعة ل
ابدؤوا باللعب وزيدوا من احتماالت فوزكم. H a i f a net

www.haifanet.co.il
فاوّية ي ار احل ب ألخ د ل ي م األّول واألك ك وان ن ُع
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ملاذا ُيرجع األطفال الطعام وكيف ميكن التخفيف عنهم؟
ُت��ط��ع��م��ون ص��غ��ي��رك��م، وبعد  ه��ل 
الصغير  دق��ائ��ق يقوم  ب��ع��ّدة  ذل��ك 
ب���إرج���اع ال��ط��ع��ام؟ ه��ل ت��ق��وم��ون 
كتفكم  وعلى  البيت  في  بالتجّول 
ح���ّف���اظ اس���ت���ع���داًدا ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
ال��ق��ادم��ة  ال��ط��ع��ام  إرج����اع  عملية 
بكلمات  أو  س��ت��أت��ي؟  ب��د  ال  ال��ت��ي 
الطعام  ُي��رج��ع  ه��ل طفلكم  أخ��رى 
بشكل  الطعام  إرج���اع  )املقصود 
هذه  على  أجبتم  إذا  ع��ش��وائ��ي(؟ 
األسئلة ِب “نعم” ، ُيستحسن أن 

تقرأوا تفسيًرا للظاهرة، أسبابها وكيفية مواجهتها.
إرجاع  الطعام لدى األطفال هو ظاهرة فيسيولوجية شائعة، حيث أن حوالي 50% 
3 أشهر، علًما  الظاهرة ذروتها في عمر  من األهل يؤّكدون على حدوثها. وتبلغ هذه 
أنها تختفي تلقائًيا بني عمر نصف سنة وسنة، عندما يصبح الطفل قادًرا على التحّكم 

بجسمه ويبدأ بأكل أغذية أخرى بإستثناء احلليب.
ت���دّل على وج���ود مشكلة  ي���دور احل��دي��ث ع��ن ظ��اه��رة طبيعية ال  ف��ي معظم األح��ي��ان 
إلى  تؤدي  فقد  إستمرارها  حالة  وفي  لأهل،  إزع��اج  مصدر  تشكل  ولكنها  مرض،  أو 
املريء  التهاب  إلى  ت��ؤدي  قد  وأحيانا  وبعدها،  الوجبة  أثناء  باإلنزعاج  اإلحساس 

ونشوء مرض.
ملاذا ُيرجع األطفال الطعام؟

محتويات  من  قسم  يعود  وفيها  طبيعية،  فيسيولوجية  ظاهرة  هو  الطعام  إرج��اع 
الوجبة  تناول  من  اإلنتهاء  فور  الظاهرة  هذه  حتدث  وقد  أعلى،  إلى  ويصعد  املعدة 

وحتى بعد ساعتني من ذلك.
وحتدث هذه الظاهرة نظًرا لعدم نضوج اجلهاز الهضمي، وخاصة العضلة السفلى 
%20 من األطفال ممن أعمارهم ثاثة أسابيع  املوجودة بني املريء واملعدة. حوالي 
الطعام  ُيعّرفون طبّيا كذوي ريفلوكس )GER(، ألنهم يرُجعون  حتى سنة واحدة 
مّرتني – 4 مرات وأكثر باليوم ملّدة 3 أسابيع متواصلة ويستمّرون في التطّور والنمّو 

بشكل سليم.
هل هذه الظاهرة خطيرة؟

كا. تقريًبا كل طفل يرجع الطعام بني احلني واآلخر. ولكن يجب اإلنتباه إلى وتيرة 
إرجاع الطعام وكّميته. من املهم متابعة عمليات اإلرجاع ألن الطعام احلامضي الذي 
يعود إلى أعلى املريء قد يؤدي إلى التهاب املريء املصحوب باأللم وبأعراض أخرى، 
مثل: تقّيؤات، دخول غذاء إلى مسالك التنّفس وعدم زيادة وزن الطفل. ال حاجة للقلق 
الظاهرة  من  التخفيف  تستطيعون  البسيطة،  القواعد  من  ع��دًدا  إّتبعتم  إذا  والهلع- 
ومساعدة طفلكم. وفي جميع األحوال، إذا كان طفلكم يرجع الطعام بوتيرة يومية، 

ُينصح بإستشارة طبيب أطفال.
7 نصائح ملواجهة ظاهرة إرجاع الطعام:

أطعموا طفلكم بوجبات صغيرة وامتنعوا عن اإلفراط في إطعامه. فليس كل بكاء هو 
بالضرورة دليل على جوع الطفل.

حاولوا إطعام الطفل ورأسه نحو األعلى وليس وهو مستلٍق
إهتّموا بأن ال تكون وتيرة البلع سريعة جًدا، وذلك ملنع دخول الهواء مع الغذاء.

في نهاية الوجبة، إحرصوا على حمل الطفل بوضع عامودي ومستقيم وامتنعوا عن 
هّزه واللعب معه خال نصف ساعة )حتى وإن جتّشأ(.

منطقة  في  م��وج��ودون  أنكم  من  ت��أّك��دوا  ع��ام،  بشكل  وب��األح��رى  الطفل،  إطعام  أثناء 
نظيفة من التدخني.

إحرصوا على أن يكون حّفاظ الطفل واسًعا بحيث ال يضغط على بطنه.
حاولوا إستخدام فورموال مَخّصصة بحيث تكون كثيفة أكثر من املعتاد، ألنه كلما كان 

الغذاء أكثر كثافة، تقّل احتماالت إرجاعه. 

مركز الطب التخصصي أبراج الناصرة  يحتفل باملرأة مبناسبة 
شهر املرأة 

ك��ال��ي��ت ل����واء ال��ش��م��ال 
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ن��س��اء في 
ال����ع����ي����ادات وامل����راك����ز 

الطبية املختلفة
األم،  ي�����وم  مب���ن���اس���ب���ة 
ب���������ادر م�����رك�����ز أب�������راج 
ال������ن������اص������رة ال����ت����اب����ع 
بتخصيص  ل��ك��ال��ي��ت 
ي�����وم ت��رف��ي��ه��ي ص��ح��ي 
خ���اص ل��ل��ن��س��اء، حيث 
اش����ت����رك ب���ه���ذا احل��ف��ل 
اذ  ام����رأة   100 ح��وال��ي 
تخلل محاضرات شيقة 
مبواضيع صحية ملحة 

مثل موضوع الكشف املبكر لسرطان الرحم وفعاليات ترفيهية كفعاليات صنع الصابون والكرمي من 
زيت الزيتون وفعالية ترفيهية مبجال أغاني الفلكلور. 

وقد رحبت باحلضور د. اوفيليا أبو نصرة مديرة مركز صحة املرأة في أبراج الناصرة، كما شاركتها 
مديرة قسم التمريض في املركز فاطمة شناوي، وشارك الطاقم الطبي من األطباء واملمرضات بشكل 

فعال خال هذا احلفل الناجح. 
البعينة وغيرها  املختلفة كاملغار، عيادة ديانا،  الباد  الشمال بفعاليات عديدة في  تقوم كاليت لواء 
بفعاليات خاصة للنساء واالمهات تشمل توزيع الورد على األمهات والنساء خال اللقاءات او خال 

تواجدهن في العيادات.

بنك لئومي يحتفل بعيد االم في املجتمع العربي وُينظم اياما 
احتفالية وورشات إثراء لأمهات في فروع البنك

االم   ع����ي����د  مب���ن���اس���ب���ة 
اي��ام  ل��ئ��وم��ي،  بنك  نظم 
اح���ت���ف���ال���ي���ة ف����ي ف����روع 
ال����ب����ن����ك ف�����ي امل��ج��ت��م��ع 
ال��ع��رب��ي، وف���ي اط��اره��ا 
ع��ق��د س��ل��س��ل��ة ورش����ات 
وم�����ح�����اض�����رات اث�������راء 
ل����ل����ن����س����اء واالم������ه������ات 
ادارة  م�����وض�����وع  ف�����ي 
وتبني  البيت  ميزانية 
ن����ه����ج ح�����ي�����اة ص���ح���ي، 
ال�����ى ج���ان���ب ف��ع��ال��ي��ات 
ب���االوالد، كما مت  خصة 

استقبال النساء بحفاوة لدى زيارتهن للفروع في نفس اليوم.
تنضم هذه اخلطوة الى مجموعة من اخلطوات التي يقوم بها  لئومي في اطار تعزيز نشاطه في اوساط 
زبائنه في املجتمع العربي، والتي ُخصصت ملنحهم امكانية  التمتع من خدمات البنك الرائد واملتطور 

مع مائمة كاملة الحتياجاتهم.
جدير بالذكر انه من بني الفروع التي جرت فيها ورشات ومحاضرات مقدمة من شركة ماس كلينيك  
الخصائية  التغذية ماس وتد: قلنسوة، بيت جن، كفر قرع، الناصرة-العني، شفاعمرو حرفيش، جت 

املثلث وغيرها
 

عقد مركز ريان للتوجيه املهني في الناصرة مؤخرا في الناصرة، مؤمتًرا للمشغلني حتت 
عنوان »مسارات الدعم احلكومية، ُعرض فيه مسارات دعم املشغلني من قبل الوزارات في 
فندق ليجاسي في املدينة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، الرفاه واخلدمات اإلجتماعية، 
وزارة اإلقتصاد والصناعة. وشارك في املؤمتر العديد من رجال األعمال وشخصيات بارزة 

في قطاع العمل الى جانب ممثلني حكومي، ومندوبني عن مؤسسات تعنى باملجال.
ياسر حجيرات مدير مركز الفنار للتشغيل قال خال املؤمتر: علينا أن نقّدم املجتمع العربي 
في سوق العمل، وتعمل مراكز ريان على إستقطاب طالبي العمال، وفي اخلمس سنوات 
املاضية مّت قبول 40 الف شخص، بينهم %60 نساء أي ما يقارب 25 الف إمرأة، نحن نقوم 

بإستيعاب كل املتقدمني الينا غير متعلمني وأكادميني أيًضا.
وأضاف:النجاح الذي حققناه حتى اآلن يعود للعمل املشترك مع املشغلني في األساس، ألنه 
بدونهم ال ميكن أن نصل إلى هذه األرقام الكبيرة، ونحن مستعدون للتعاون مع أي مشغل 

من أجل إدخال أشخاص أكثر إلى سوق العمل.
وقال أمين سيف، مدير سلطة التطوير االقتصادي للوسط العربي:مسارات التشغيل قامت 
العمل في السنوات األخيرة، واخلطط  2000 شخص عربي إلى سوق  حتى األن بإدخال 
اللقب، حتى  إنهاء  قبل  العمل  األكادميني في  التي نعمل عليها، ستقوم على دمج  اجلديدة 

يحصلوا على جتربة في العمل متكنهم من القبول أسرع في سوق العمل.
وتخلل املؤمتر أيًضا محاضرات عدة حول مسارات العمل احلكومية، منها عرض برنامج 
الشمال في  املهني لواء  املهني، قدمها أيسر دوفدوفاني املسؤول عن مجال تأهيل  التأهيل 
قدمه  التشغيل،  مسارات  لبرنامج  وعرض  اإلجتماعية،  واخلدمات  والرفاه  العمل  وزارة 

أشر شطريت نائب مدير مركز اإلستثمارات في وزارة اإلقتصاد والصناعة.

ريان يعقد مؤمتر املشغلني ول مسار الدعم احلكومية 
في الناصرة
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