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جواد بولس 

في  ألقاه  الذي  إسرائيل،  دولة  رئيس  ريفلني،  رئوبني  خطاب  يكون  قد 

الفائت، واحًدا من أهم  الدورة الشتوية »للكنيست« يوم االثنني  افتتاح 

اخلطابات السياسية في حياة هذه املؤسسة وسيبقى، من دون شك، عالمة 

فارقة في تاريخ النظام السياسي اإلسرائيلي وحياة الشعب اليهودي في 

العصر احلديث. 

القوة وأصداء  سكارى  صخب  خلفية  على  أقواله  مراجعة  الضروري  من 

قهقهاتهم التي متأل فضاءات الدولة وحتجب النوم عن عيون كثيرين من 

نخبها السياسية واالجتماعية الذين بدأوا يستشعرن حلكة األيام املقبلة 

واقتراب نهاية عصر دولتهم » اآلمنة« ليبدأ بعده عصر مملكة  »يهودا 

.ìاجلديدة

منذ  كانت شبه مقطوعة  بني ريفلني ونتنياهو  العالقات  بأن  سًرا  يعد  لم 

أشهر، وبعض املقربني من ديوان رئيس الدولة أفشوا مراًرا حقيقة غضبه 

وانتقاداته الشديدة لسياسات نتنياهو ومن في محيطه، وإن بدا واضًحا 

أن سهامه من على منصة الكنيست موجهة صوب رئيس احلكومة، جنده 

في األساس قلًقا مما هو أكبر وأخطر، فهو يخشى على مصير احلكم في 

الدولة ومنه على مصير الدولة نفسها، وذلك حني نسمعه يعلن أنه »يشهد 

في هذه األيام هبوب رياح ثورة أو انقالب ثان.. ويرى هذه املرة كيف يصير 

 .ì..حكم األكثرية حكًما مطلًقا

لقد شكى ريفلني سعي اليمني احلاكم إلى تسييس ممنهج جلميع منظومات 

احلكم في الدولة وحذر من محاوالت هذه اجلهات تقويض املفاهيم املؤِسسة 

السلطات  جميع  بني  الترابط والتباعد  قواعد  سائدة ونسف  كانت  التي 

بنهج يسوغ لهم االنقضاض على كل إطار ومنصة ومنبر وزاوية وحصن في 

الدميقراطية،  املؤسسات  سياسيان، وكل  »الصحافة واالعالم  ف  الدولة، 

مؤسسات  هي  الدولة  مراقب  مكتب  وحتى  الصغير  املوظف  من  كلها، 

سياسية، احملكمة العليا سياسية، قوات األمن سياسية ، اجليش سياسي، 

كل جهات األرض صارت في عرف األكثرية املطلقة سياسية.. تريد هذه 

الثورة أخيًرا متزيق أقنعة الرياء املتخيلة من على أوجه »حراس التخوم«.. 

ماذا  نريكم  »سوف  الضحية،  نفسه  هو  احلاكم  سيكون  الثورة  هذه  في 

سيكون« هذا هو صوت هذه الثورة.. لقد انتهت حقبة رفعة الدولة/ هالة 

 .ìاملؤسسة،  فليأت بعدها الطوفان

بهذه الكلمات احلازمة تكلم وحذر سليل »جابوتينسكي« ومن كان شريك 

»بيغن« تاريخًيا، وهو يرى بعينيه الثاقبتني اقتراب الطوفان والعاصفة 

ويؤكد أمام العالم والشعب وممثليه ومن لم تصدق أذناه قعقعة احلديد، أنه 

ال يصح إال أن يصف »ما تشاهده عيناي.. وعلى مايبدو إنها محاولة 

قالها  اإلسرائيلية«.  الدميقراطية  تخوم  حراس  مكانة  الضعاف  مستمرة 

بكلمات مدويات ناثًرا القلق في بطون الغيب األبيض. 

في الواقع لم يبق أمام اليمني املهووس »بقرات مقدسة« وال حتى ما جرى 

حتييده عرًفا خالل احتدام الصراعات الكالسيكية بني التيارات السياسية 

التقليدية منذ بدايات الدولة وحتى إطالق شعائر االنقالب األخير الذي 

يصف معامله ريفلني باقتضاب وبصرامة؛ لقد نوهنا مراًرا منذ سنوات على 

باختراق منظومات  بوتائر عالية وقد جنحت  التغييرات متفاعلة  أن هذه 

رقبة  على  اليمني  تيارات  اطباق  فبعد  مستوياتها،  جميع  على  االدارة 

الكنيست وتأمينهم ألكثرية مطلقة فيها بدأوا يتغلغلون في جميع مفاصل 

إلى  »رجاالتهم«  بأدخال  ذلك  أتبعوا  ثم  الهامة  واملؤسسات  الوزارات 

معركتهم  إلى  موخًرا  تفرغوا  حتى   عنها،  يتفرع  القضائية وما  السلطة 

احلاسمة فصبوا جام غضبهم وفوالذ قبضاتهم على صدر احملكمة العليا، 

وهي آخر معاقل النظام القدمي، التي ما طفقت تدافع عن وجودها بصالبة 

أحياًنا وبترنح أحياًنا أخرى. 

مثاًل،  جتلى،  كما  هجماتهم وذلك  من  اجليش  يسلم  لم 

قائد  وجد  حني  »أزاريا«  القاتل  اجلندي  محكمة  في 

القضاة  نصيب  كان  العاصفة ومثله  نفسه وسط  األركان 

والنائب العسكري وكل من كان شريًكا في تلك احملكمة 

»املسرحية«. ولن ننسى أن رئيس »الشاباك« نفسه كان 

الشريكة  القوى  نفس  لهجمات  قصيرة  مدة  قبل  عرضة 

أيًضا  ووصفها  عنها ريفلن  حتدث  التي  »الثورة«  بتلك 

على  ستحل  التي  الوخيمة  عواقبها  من  وحذروا  آخرون 

وفي  »املنقلبني«  أولئك  صف  في  يكون  لن  من  جميع 

املواطنني  نحن  سنكون  احلال،  بطبيعة  طليعة ضحاياهم، 

العرب في إسرائيل.

يومني  قبل  قامت  املشهد  يعزز حدة  أن  بتزامن من شأنه 

تصدرها  والتي   ،  )٣٧ رقم  عدد   ( »احملامي«  مجلة 

نقابة احملامني في إسرائيل بنشر مقابلة مطولة مع رئيسة 

احملكمة العليا »مريام نائور« وذلك مبناسبة بلوغها سن 

التقاعد، بعد ٣٨ عاًما من عملها في سلك القضاء الذي 

بدأت فيه قاضية في محكمة الصلح وتدرجت حتى رأس 

القاضي  املؤسسة   الهرم مستبدلة أحد رموز وأعالم هذه 

أهرون باراك. 

بسبب  األخيرة  السنوات  في  نائور  مريام  اشتهرت  لقد 

وحترشاتها  لها  شاكيد«  »أيليت  العدل  وزيرة  مناكفات 

نيتها  عن  وإعالنها  القضائي  اجلهاز  عمل  في  الدائمة 

القضاء  جهاز  في  »محافظني«  قضاة  بزرع  السافرة 

خاصة في احملكمة العليا وذلك بإشارة مشفرة منها عن 

رغبتها بادخال قضاة ميينيني يعززون تغيير طابع احملكمة 

تؤدي  محكمة  إلى  وحتويلها  برأيها،  احلالي،  الليبرالي 

وظائف اليمني األيديولوجي. 

في واحدة من أشهر هذه »املعارك« بينهما تعمدت نائور 

فيها  احتجت  شاكيد  إلى  بعثتها  مضمون رسالة  كشف 

على أسلوب عمل الوزيرة، فوصفت ما انتابها في احدى جلسات العمل، 

مبجاز مقلق، مصورة أحساسها بوجود مسدس وضعته الوزيرة بينهما على 

الطاولة، في إيحاء ألجواء الترهيب املتعمدة.

طابع  ذات  شؤون  إلى  الطويلة  مقابلتها  في  نائور  القاضية  تتطرق  لم 

في  احلياد  إبقاء  على  كقاضية،  حرصها،  بسبب  وذلك  واضح  سياسي 

كثيًرا  يحمل  تصريح  في  عادت وأكدت  لكنها  القضائية،  غير  املسائل 

من املؤشرات واملعاني على أن »احملكمة العليا كانت قوية وهي اآلن قوية 

وستبقى محكمة قوية ولن نسمح بتهديدها وإخافتها«؛ فهي على ما يبدو 

تعرف إنه إذا لم حتصل »العجائب« فسيكون مصير هذه املؤسسة مثل 

باقي مؤسسات الدولة، ألن سادة النظام اجلديد لن يدعوها تعمل وفق رؤى 

وقيم ال تخدم ما يخططون إحرازه وبناءه. 

القريب مواقف أكثر صراحة ومباشرة، كما  قد نسمع منها في املستقبل 

سمعنا ممن سبقوها، فهي تترك حصنها وأمامها تنهار أواصر العمل املتبعة 

منذ عقود في وزارة العدل، حيث تقوم الوزيرة ومساعدوها باستبدالها بنظم 

وأسس جديدة تخدم أجنداتهم السياسية بشكل مكشوف وبدون تستر أو 

تردد أو خجل، وينافسهم، على جبهات أخرى، في مسيرة هدم »احلصون« 

القائمة، نتنياهو ورجاالته الذين ال يضيعون فرصة إال ويتهجمون فيها 

على رموز الدولة والقانون، فتارة يناكفون القضاة املعارضني وحيًنا يلوحون 

العام  »بالبطاقة احلمراء«، وقبلهما ينهالون على مراقب  لقائد الشرطة 

الدولة وغيره، فالقائمة طويلة.

من الواضح أننا كعرب مواطنني في إسرائيل يجب أن نكون أول املعنيني 

مبا يجري من تغيرات سياسية جذرية، لكننا في الواقع نقف على هامش 

هذه األحداث؛ فاجلماهير ال تبدي إهتماما جدًيا مبا يحصل، بينما ال تولي 

معظم األحزاب واحلركات السياسية العربية التفاتة ذات قيمة ووزن لتلك 

الواثق  بطمأنينة  يراقبون »االنهيارات«  بل قد جند كثيرين  التداعيات، 

من حتمية »هزميتهم«، وراحة بال مسكرة، ف«بطيخ يكسر بعضه« و«إن 

لم تخرب لن تعمر« و«هذه نهاية دولة اليهود« وما إلى ذلك من أماني 

ال يعرف أصحابها أنها لن تختمر على األرض، إذا اختمرت، إال على 

طاحونة  في  يوضع  ما  أول  َحّبها  التي سيكون  العربية  اجلماهير  أنقاض 

اخلراب املشتهاة لديهم ! 

بعد اجلرمية في قرية دوما وحرق عائلة الدوابشة، قبل عامني، أطلق الرئيس 

ريفلن موقًفا واضًحا حازًما صريًحا أدان فيه اجلرمية بدون أن يرفق االدانة 

الساسة  من  غيره  فعل  كما  كان  نوع  أي  من  بتحفظ  تبريرات وال  بأي 

اليهود، وقد جاء موقفه، في الواقع، بعد مشاركته كرئيس دولة في إحياء 

مواطني  العرب  بحق  جديدة  بلغة  فيها  تكلم  و  كفرقاسم  مذبحة  ذكرى 

هوادة  بدون  تهاجمه  بدأت  التي  اليمني  قوى  بخطابه  فاستفز  إسرائيل 

وقاموا بتعميم صوره وهو يلبس العقال والكوفية مثلما فعلوا بعد خطابه 

على اثر جرمية دوما ووصفوه باخلائن ونصحوه بالهجرة الى غزة وتوعدوه 

مبصير يشبه مصير رابني وشارون. 

لدولتهم  تبييًضا  ذلك  يفعلون  وأشباهه  أنه  حينه  في  قالوا  كثيرون 

ولصاحلها، فال يجب أن نصدقهم، وآخرون أكدوا أنه وأمثاله صهاينة لن 

يخلعوا جلدوهم، فال يتوجب االقتراب منهم، والبعض ال يهمه ما يفعله 

اليمني وال من يعارضه من اليهود فهم  يؤمنون أن خراب الدولة سيسبق 

ضرب أعناق مواطنيها العرب، فلنستبشر ألننا إلى النصر أقرب. 

وأكثر وفي  أكثر  الرصاص  صوت  ويعلو  عال  مطارحنا  وفي  عامان  مر 

ضد  »املعصومني«   حروب  السراب.  عرى  في  العقارب  تلهو  ساحاتنا 

»الشبيحة« و«املستشبحني« وãاالشباح«  و«املستعصمني« و«العصاة« 

مشتعلة واخلراب حولنا »يزدهر« والقيادات تتملق أو تستقزم أو تنتحب، 

أو تصمت، و«الثورة« زاحفة نحو حطبها املعهود.  

في حينه صرخت، »مًعا أو حتت أعواد املشانق« واليوم ما زلنا نصغي 

أننا  الصخر واحلطب،  قبل  سنفهم،  فمتى  بأعدائهم،  ألعدائنا ونساويهم 

يحرقنا  قبلما  حسيسها  سمعنا  أذا  جديدة، وحنانينا  نار  على  مقدمون 

هجيجها؟

ريفلن مرة أخرى  خذوا النصيحة من أعدائكم!
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ملراسل »حيفا« 

عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة القطرية اجتماعا لها 

هذا األسبوع، مت فيه بحث آخر املستجدات التي حدثت 

التي  املعارف،  وزارة  من  اجلباية  تصاريح  منذ صدور 

فاوضت عليها األمانة العامة باسم املدارس. وأصدرت 

االجتماع.  هذا  في  جاء  ما  فيه  أجملت  بيانا  اللجنة 

قد فرضت على  اجلباية  أن تصاريح  البيان  في  وجاء 

املدارس األهلية إقامة جلان أولياء أمور طالب منتخبة، 

وحّددت للمدارس قيمة املبالغ التي تستطيع جبايتها 

االختيارية.  واملبالغ  إلزامية،  كدفعات  األهالي  من 

على  واحلصول  لألهل،  شرحها  يتوجب  دفعات  وهي 

جبايتها.  تستطيع  كي  عليها،  اخلّطية  موافقتهم 

تدُع  التصاريح. ولم  بتلك  املدارس  أّي من  تلتزم  ولم 

النتخابات جلان أهالي حتى اليوم، بل أرسلت لألهالي 

مبلغ  بدفع  بها  تطالبهم  قانونية،  غير  جباية  طلبات 

محدد دون تفسير أو تفصيل.

من  مجموعة  عليها  بنّص رسالة وّقع  الرابطة  وقامت 

الناصرة،  في  األهلية  املدارس  مختلف  من  األهالي 

إدارات  حّذرت  حيث  واللد  الرملة  الرينة،  حيفا، 

املدارس من مغّبة عدم التزامها ببنود تصاريح اجلباية 

ومنشور املدير العام لوزارة املعارف، وطالبتهم بدعوة 

أمور  أولياء  جلنة  النتخاب  خاص  الجتماع  األهالي 

طالب، وبتنظيم اجلباية وفقا للقانون، وشرح الدفعات 

إلى  الرسائل  إرسال  ومت  واضح،  بشكل  االختيارية 

املعنيني.

االمتناع  إلى  األهالي  جميع  دعوة  الرابطة  وقررت 

تلتزم  أن  إلى  التعليمية،  األقساط  دفع  عن  مؤقتا 

تدعو  الوزارة، وأن  مع  عليه  هي  اتفقت  مبا  املدارس 

املدارس األهالي النتخابات جلان أولياء أمور، وترسل 

التي  اجلباية  إلى تصاريح  طلبات دفع جديدة تستند 

فاوضت عليها هي، وسعت للحصول عليها منذ انتهاء 

اإلضراب األخير.

مّت  التي  األخرى  التصعيدية  للخطوات  بالنسبة  أما 

التصويت عليها، فقد أعلنت الرابطة أنها ستنشرها في 

حينها، وأن تلك اخلطوات ال تستثني إجراءات قضائية 

سيبادر اليها وينفذها املستشارون القانونيون للرابطة. 

حملة  الرابطة  أطلقت  الرابطة  أن  إلى  البيان  وخُلص 

www.facebook.( الفيسبوك  عبر  نفهم«  »حقنا 

com/mdaresafdal( وشبكات التواصل االجتماعي 
تعرب فيها عن حّقها وحّق األهل أن يفهموا ملاذا تبلغ 

األقساط مبالغ خيالية، وتصل في بعض املدارس إلى 

الشواكل  آالف  وإلى  االبتدائي  في  شيكل   7200
من   %100 ممولة  أنها  بالثانوية واحلضانات، رغم 

الوزارة! وملاذا ال تلتزم املدارس بتصاريح اجلباية التي 

وافقت عليها هي، وسعت للحصول عليها! وتساءلت 

ال  خدمات  مقابل  يدفعوا  أن  لألهالي  كيف  الرابطة، 

يحصل عليها أوالدهم ومنها برنامج תל”ן )برنامج 

تعليم اضافي(.

جلنة الرابطة القطرية تناقش رسوم املدارس األهلية

في  السادسة والنصف صباحا،  الساعة  احلادث  وقع 

خليلية،  محمد  املمرض  يقول  كما  التحتى  البلدة 

الذي اضطر للقدوم إلى عمله في رمبام بسيارته، قال 

يصف ما رآه في طريقه: شاهدت السيارة على جانب 

السيارة.  من  اجلريح  إنقاذ  يحاول  الطريق، وشخصا 

الذي  الشخص  أن  املرحلة  بهذه  يعلم  لم  أنه  وأضاف 

ذياب  رافع  إال  ليس  اجلريح  السائق  إنقاذ  يحاول 

املمرض في قسم األمراض الباطنية في رمبام، وإلى 

جانبه ممرضان آخران نشأت مجذوب من قسم التزويد 

العمليات. وأسرع  غرفة  من  علي  أبو  املعقم، وعلي 

السيارة احملطمة،  من  كّرام  الياس  النتشال  أربعتهم 

والتي أصبحت ركاما.

الروح،  فاقد  املصاب  »رأينا  يقول:  خليلية  ومضى 

وبعد أن أخرجناه من السيارة، اعتقدنا أننا سنحاول 

قلبه  نبض  أن  إلى  هامدة. وانتبهنا  جثة  إنقاذ  عبثا 

توقف متاما، فاستدعينا سيارة اإلسعاف، وأنا شرعت 

بإجراء عملية تدليك لصدره، بينما اهتم علي ليبقى 

إذ  املصاب،  قدَمي  ورفعنا  مفتوحا،  التنفس  مجرى 

فاقد  كان  لكنه  جسماني،  ضرر  أي  للعني  يظهر  لم 

قلبه  تشغيل  بإعادة  احلظ  يسعفنا  لم  ولذا  الوعي، 

ورئتيه«. 

فتحت  الهوائية  الوسائد  »إن  يقول:  خليلية  ومضى 

االرتطام  من  جمجمته  على  وحافظت  بالسيارة، 

مما  صدره،  تضرر  الصدمة  شدة  من  والكسر، ولكن 

استلزم إجراء إنعاش أو إحياء لقلبه حتى وصول طاقم 

بالكهرباء،  قلبه  الذي صعق  داود،  لنجمة  اإلسعاف 

حملوا  ثم  القلب.  لتدليك  أتوماتيكي  بجهاز  وربطه 

كّرام على جناح السرعة إلى رمبام، وأدخلوه إلى غرفة 

الصدمات، وهناك اضطروا إلجراء عملية عاجلة بفتح 

صدره وتدليك قلبه مباشرة«.   

ويتابع املمرض خليلية قوله: »مت حتويل املصاب إلى 

غرفة العمليات حيث عاينه على الفور األطباء هاني 

مخول  وماجد  أدلر  تسفي  خوري،  صافي  بحوث، 

والحظوا متزقا بقلبه وبأحد األوردة املركزية. وأصلحوا 

التمزقات فعاد قلبه لينبض لوحده من جديد«.

ونقل كّرام إلى قسم جراحة القلب، وهناك كان خليلية 

بانتظاره، فقد عرفه منذ اإلصابة باحلادث. ولدهشتنا، 

أن  ورجليه، وما  يديه  يحرك  كّرام  بدأ  خليلية،  يقول 

أخذ  حتى  مساًء،  التاسعة  إلى  ساعات  بضع  مّرت 

يتنفس بقواه اخلاصة، وأزيل قناع التنفس عن وجهه، 

وفتح عينيه وأخذ يتكلم بطالقة بوعي وإدراك تامني.   

ظن  ما  إزاء  هذا  »كل  القول:  إلى  خليلية  وخلص 

األطباء أنهم فقدوا األمل من جناته من موت محّتم، 

وقالوا إن ما جرى لكّرام يعتبر أعجوبة حقيقية فعال«. 

إنقاذ حياة إلياس كّرام بأعجوبة من موت محّتم نتيجة حادث طرق خطير
ملراسل »حيفا«

حلادث  عاما   19 البالغ  كّرام  إلياس  الشاب  تعّرض 

يقودها  كان  التي  سيارته  اصطدمت  إذ  مرّوع  طرق 

حياته  عّرض  بشكل  إصابته  إلى  أدى  مما  بشاحنة، 

النبض. وحلسن حظه  عن  قلبه  توقف  بحيث  للخطر، 

املمرضني  من  فريق  احلادث  مكان  من  بالقرب  اجتاز 

فأسرعوا  املستشفى،  إلى  طريقهم  في  كانوا  الذين 

ملعاجلته على الفور.
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ملراسل »حيفا«

معهد  مع  بالتعاون  الدراسي  التوجيه  جمعية  دعت 

التوجيه  مؤمتر  إلى  حيفا،  في  مساواة  ومركز  دروس 

الدراسي واملهني للعام 2017. وقالت حسناء سليمان 

مديرة جمعية التوجيه إن هذا املؤمتر يهدف إلى مخاطبة 

األهل وتوجيههم من أجل دعم أوالدهم وإرشادهم في 

اختياراتهم التعليمية املالئمة واملتاحة مع سوق العمل 

في القرن الواحد والعشرين. ومن املقرر أن يتكلم فيه 

أحمد ياسني، مدرب التنمية املجتمعية واملرشد املهني 

ويعرض  الدراسي،  التوجيه  جمعية  في  برامج  ومدير 

مروان  والبروفيسور  »حوار«.  األهل  دورة  مشروع 

الطبي  العالجي،  النفس  علم  في  األخصائي  دويري 

بدك  »شو  بعنوان:  محاضرة  سيلقي  الذي  والتربوي، 

تصير ملّا تكبر! ما بني األبناء، األهل واملجتمع«، ومن 

حققت  شخصيات  عن  احلضور  مع  حوار  سيجرى  ثم 

جناحات المعة أكادمييا ومهنيا في املجتمع.

املستشارة  بخيت  عبير  املؤمتر  هذا  عرافة  وتتولى 

التنظيمية وعضو إدارة في جمعية التوجيه.    

ملراسل »حيفا«

شاركت مؤسسة مرمي التي تعنى بالتوعية ألمراض 

السرطان بإضاءة البناية الرئيسية ملستشفى رمبام 

وكلية الطب باللون الزهري، وذلك ضمن فعاليات 

مشروع »أكتوبر زهر« لرفع الوعي لسرطان الثدي. 

وجاء من إدارة املؤسسة أن هذه اخلطوة تعتبر بادرة 

بني رمبام واملؤسسة،  املستقبل  في  كبير  لتعاون 

بالفائدة على املجتمع ويساهم في  والذي سيعود 

محاربة السرطان.

باإلضافة إلى ذلك وللسنة الثالثة على التوالي، 

تكّرم السفارة األمريكية مؤسسة مرمي على جهودها 

مبنى  وتضيء  السرطان،  مكافحة  في  وعملها 

السفارة األمريكية في تل أبيب باللون الزهري كما 

في األعوام الثالثة السابقة. ويتم تعاون مؤسسة 

مرمي مع السفارة األمريكية والسفير األمريكي في 

من  التوعية  مجاالت  في  فريدمان  دافيد  البالد 

السرطان.

»بني رغبات األهل وقدرات األبناء« 
في مؤمتر التوجيه الدراسي واملهني

رمبام والسفارة األمريكية 
باللون الزهري
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ملراسل »حيفا«

استحدثت مدرسة املتنبي فرًعا يبُلغ هذه األّيام عامه 

التي  يتماشى مع روح احلداثة والعصر  السادس، 

تهتّم  حيث  الفنون واجلمال،  عالم  مواكبة  تقتضي 

التجميل وفّن تصفيف  بتعليم طاّلب فرع  املتنّبي 

الشعر املبادئ واأُلسس النظرّية لفّن تصفيف وقّص 

بتدريسهم  التجميل، وذلك  املاكياج وفّن  الشعر، 

ا، ومن ثّم تطبيقها على مراحل،  تلك املبادئ نظرّيً

الغرض،  لهذا  بدايتها على ُدمى مخّصصة  تكون 

بالعمل والتطبيق في صالونات التجميل  وانتهاًء 

املختلفة.

الطاّلب  إن  هريش  فاديا  املوضوع  معلمة  وقالت 

يتعلمون في فترة التدريس مواضيع تتعّلق بالشعر 

استعمال  كيفّية  البيولوجّية،  تراكيبه  وأنواعه، 

الكيميائّية  التجميل واألصباغ ومرّكباتها  أدوات 

املختلفة، باإلضافة للعمل على التحضير لورشات 

عمل تطبيقّية وتطوعّية في هذا املجال. وأضافت 

مرّكزة الفرع ومعّلمة املوضوع أن املدرسة توفر كّل 

سبيل  في  والهمم  الطاقات  وتشحذ  اإلمكانّيات 

توفير اجلّو املالئم لتدريس وتطبيق املوضوع، وتعمل 

ومالمسة  قدراتهم،  وتنمّية  طاّلبها  تأهيل  على 

املجال،  خلوض  وتشجيعهم  املدفونة  مواهبهم 

مناسبة،  ألطر  دعمهم وتوجيههم  عن  تتوانى  وال 

املجال،  في  تعليمّية  خلمس وحدات  تقّدمهم  بعد 

في  بجروت  إنهاء وشهادة  على شهادة  وحصولهم 

هذا املوضوع. 

الصفوف  من  الفرع  طاّلب  مع  استطالعا  أجرينا 

العاشرة الذين انضموا لهذا الفرع، مع بداية الصّف 

العاشر، وسيرافقهم حّتى نهاية الثاني عشر. 

التخّصص  هذا  أحّب  »أنا  بستوني:  قمر  الطالبة 

لكّنني ترّددُت كثيًرا قبل الدخول للصّف أّول مّرة، 

ومع  الداخلّي.  باالطمئنان  شعرت  ما  وسرعان 

للتطّور  وأطمح  أكثر،  التخّصص  أحّببت  التجربة 

قدر اإلمكان، لذا سأحاول كثيًرا، ألنه مع التركيز 

واحلّب يصبح كّل شيء ممكًنا. »رح يطلع مّني إشي 

إلي  يكون  بصالون  الشهرة  حلم  أحّقق  رح  وأكيد 

وُملكي أنا«. 

يخوض غمار جتربة  أنه  رواد شقور، رغم  الطالب 

نعيش  »نحن  الذكور:  دون  لإلناث  حكًرا  ُتعتبر 

الفتيات والشّبان.  بني  فيه  فروقات  ال  عصر  في 

باجلمال  يهتّمون  كذلك  جميل والرجال  التخّصص 

هنا، وسأبني  مكاني  أّن  أعتقد  كذلك.  ويقّدرونه 

مملكتي اخلاّصة واضًعا بصمتي عليها«. 

انتابتني  األّول  اليوم  عودة: »في  ياسمني  الطالبة 

أّنني  واعتقدُت  كثيًرا  توتّرت  قلق وخوف،  نوبات 

كثيًرا وعملت  ساعدتني  املعّلمة  أبًدا...  أجنح  لن 

جاهدة على توفير اجلّو املناسب الذي منحني القّوة 

والثقة. سأتابع في هذا املجال، وسأتخّصص ببناء 

بافتتاح  األكبر  حلمي  ألحّقق  واملاكياج  األظافر 

صالون جتميل خاّص بي. 

الطالبة شروق بشكار: »هو شغفي منذ الطفولة، 

أعتقد أّنها موهبة لدّي وبحاجة للتطوير، ووجدُت 

في املدرسة هذا اإلطار الذي ميكن يحتضن موهبتي 

وأْن ُيشّجعني«.

كان  التي  الدمّية  ترك رأس  عودة،  نعمة  الطالب 

اخلوف  متّلكني  البداية  »في  قائاًل:  شعرها  يسّرح 

املجال وال  هذا  في  لي  سابقة  جتربة  ال  والقلق.. 

الصفر.  من  أبدأ  أن  علّي  كان  فقد  موهبة،  حّتى 

بدأت وكانت البداية كّلها حتّديات، وهكذا أحّببت 

املوضوع أكثر وأبديُْت اهتماًما باجلمال أكثر«. 

موهبة، ولكّن  لدي  »ليس  حسنني:  اخلّريجة سالم 

مصدر  كانا  باجلمال  والشغف  للموضوع  احلماس 

قّوتي وطاقتي، املعّلمة احتضنتني ورافقتني حّتى 

بعد إنهاء الثاني عشر، وال زلُت على تواصل بها. 

أكثر،  بالعمل وبالتطّور والتقّدم  دوًما  أفّكر  كنُت 

صالونات  في  أعمل  كنت  التعّلم  فترة  في  حّتى 

مرموقة.. مع اإلرادة يصير املستحيُل ممكًنا«. 

فّن التجميل وتصفيف الشعر يف املتنّبي: علٌم وإبداع

صراع اإلنسان مع اجلمال هو 
صراع أزليٌّ وُوِلد مع اإلنسان 
األّول سعًيا منه للكمال والبقاء

ملراسل »حيفا«

في  األطفال  عروض  برنامج  املاضي  السبت  يوم  بدأ 

جمعية »سرد«، البرنامج يقدم مرتني في الشهر بشكل 

ويشمل  صباحًا،   11 الساعة  سبت  أيام  متواصل 

لألطفال،  منوعة  فنية  عروضا ومسرحيات وفعاليات 

شارع  في  اجلمعية وقاعتها  في  األعمار،  جميع  من 

سانت لوكس 5 )مركز الكرمل( في حيفا. 

املاضي عشرات األطفال وذويهم في  وشارك األسبوع 

من  املثل؟«  قصة  »شو  التفاعلي  املسرحي  العرض 

تأليف وتقدمي أمين نحاس، موسيقى ومرافقة موسيقية 

فرج سليمان. العرض يسرد باشتراك اجلمهور قصصا 

من األمثال الشعبية العربية، ويتخذ من األطفال شركاء 

فعليني بالتمثيل على املنصة وبأداء الشخصيات. 

هذا  إن  للجمعية  الفني  املدير  نحاس  أمين  ويقول 

برنامج  لبناء  سابقة،  حملاوالت  امتداد  هو  البرنامج 

ثابت لعروض األطفال، مع التشديد على حضورهم مع 

األهالي، مما يعزز وقت املتعة سوية للجميع، ويشركهم 

بتجربة واحدة. وفي البرنامج الذي سيعرض أيام سبت 

مرتني بالشهر ستشارك أعمال مسرحية مختلفة، ساعة 

قصة، وأيضا فعاليات مسرحية لألوالد مع األهالي. 

هدفنا هو إثراء الطفال وخياله، عن طريق إطار خارجي 

وبوجود األهل، وإعطاء مساحة إضافية للترفيه. ويجب 

أال ننسى هدف املسرح األساسي هو الترفيه واملتعة. 

امليدان  مسرح  مع  بالتعاون  ستعرض  القادم  السبت 

مسرحية »الفرقة املوسيقية«، وهي مأخوذة عن القصة 

قصة  غرمي«، وحتكي  لألخوان  برمين  »عازفو  العاملية 

والديك،  القط  الكلب،  احلمار،  هي  حيوانات  أربعة 

مييز  ما  في رحلة ومغامرة.  يخرجون  موسيقيني  أربعة 

هذا العمل هو عرضه بتقنية خيال الظل، وهي تقنية 

قدمية جدا في املسرح اعتمد على الرسومات والظالل. 

موسيقى:  روبي،  فراس  إعداد واخراج:  من  املسرحية 

أكرم حداد، ديكور: كامل روبي، أصوات: أمين نحاس، 

شادن قنبورة، شادي فخر الدين، خولة إبراهيم وعامر 

املسرحية  وستعرض  امليدان.  مسرح  إنتاج  حليحل. 

في  الظهر  قبل   11 الساعة   4.11.2017 السبت 

قاعة سرد، سانت لوكس 5 حيفا. 

افتتاح عروض األطفال في »سرد«
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حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )11(

روضة غنايم مصورة وباحثة – حيفا

حياة عائلة
في صور 

التي  الفردّية  السردّيات  بحثي وكتابتي عن   خالل 

أنشر قسًما منها أسبوعًيا، أكشف وأعثر على خفايا 

واجلذابة  األجمل  األعني، وهي  عن  وبعيدة  مختبئة 

بالنسبة لي.

وفي هذه املقالة أتطرق إلى زيارتي إلى السيدة وداد 

املقال  84.وبهذا  عباس  شارع  في  املقيمة  بحوث، 

القادم  األسبوع  في  ألبدأ  عباس،  حّي  من  سأخرج 

الكتابة عن حي وادي النسناس في حيفا.وأما عن 

تكملة بحثي في حّي عباس سأنشره في كتابي عن 

احلارات العربية في حيفا الذي سيصدر العام القادم.

الدخول إلى البيوت ليس باألمر املفهوم ضمًنا. هي 

فرصة لنرى ونفهم ما يستتر وراء األبواب والشبابيك 

واجلدران.

ترعرعت  حيفا  مدينة  مواليد  من  بحوث  وداد زكي 

في )الكولونية األملانية(. بيت أهلها احتل في عام 

فيه.في  للسكن  العودة  العائلة  تستطع  1948 ولم 

الطائفة  املاضي هدمت  القرن  من  التسعينات  بداية 

البهائية هذا البيت لتوسيع حديقة الطائفة على سفح  

جبل الكرمل.

زكي  وداد،  والد  بدأ  قسًرا،  البيت  ترك  أن  وبعد 

يجد  أن  متيّقًنا  بديل.وكان  بيت  عن  البحث  في 

األصليني  السكان  عفش  من  خاليا  بيًتا 

الذين أجبروا على الرحيل.. من منازلهم.

وداد مع والدها يف رشفة البيت عباس 34، من ألبوم: )وداد بحوث(

رسالة من جارتها وصديقتها بتول العبايس من دفرت مذكرات وداد عام 1957 والدة وداد السيدة أجيل عزام - بحوث داخل سيارتها. من ألبوم )وداد بحوث(

من اليمني اىل اليسار: وداد بحوث، بتول العبايس، سامية بحوث. ويف الصف 

االمامي من اليمني: ليىل أرميل ورشين مؤيد إبراهيم. من ألبوم: )وداد بحوث(

جدران البيت الداخيل.)تصويري( 

وداد تطبع عىل ماكنة الطباعة يف رشفة بيت عباس 34 من ألبوم: )وداد بحوث( 

السيد زيك حنا بحوث والد وداد. من ألبوم: )وداد بحوث(

وداد ووالدها يف أرض )املوارس- "كريات العيزر" اليوم( يقطفون مثار الخيار
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ألنه كان مؤمًنا أنهم سيعودون إلى أمالكهم.

وبعد فترة من البحث الشائك سكنت العائلة في 

شارع عباس، في بيت 34 حتى عام 1965 

ثم انتقلت إلى الكرمل الفرنسي في شارع بيت 

حّي  بعدهاإلى  1975وعادت  عام  في  إيل 

هذا  84، وفي  بيت رقم  في  لتستقر  عباس، 

التنقالت  استقبلتني وداد بحوث. هذه  البيت 

تروي قصة تهجير سكان حيفااألصليني داخل 

مدينتهم.

في  ثانوي  أول  حتى  االبتدائية  وداد  تعلمت 

الثانوية في  الناصرة، واملرحلة  مدرسة راهبات 

مدرسة مار يوسف في الناصرة. تعلمت اللغة 

شارع  في  اللغات  تعليم  معهد  في  العبرية 

وإدارة  دراسةالسكرتارية  أكملت  املخلص.ثم 

مكتب في بيت هبكيد. كما تعلمت الطباعة 

العربية  اللغة  جانب  همعليه. وإلى  كلية  في 

الفرنسية  اإلجنليزية،  اللغة  تتقن  والعبرية 

حديًثا وطباعًة.

شارع  في  األمالك  ضريبة  دائرة  في  عملت 

احملاميني  مكاتب  من  عدد  وفي  هرتسليا 

يوحنان  احملامي  أبرزهم  من  املعروفيني. 

كان  الذي  مارغولني  بنحاس  جنل  مرغولني، 

عضًوا في املجلس البلدي في بلدية حيفا في 

البريطاني. كما عملت عند  االنتداب  سنوات 

احملامي شموئيل سيسو الذي عنّي الحًقا رئيًسا 

لبلدية كريات يام، ومتّيزت وداد بعملها. وكانت 

املختلفة. وهي  السالم  أطر  في  ناشطة  وداد 

إحدى املؤسسات حلركة »جسر السالم« نساء 

عربيات ويهوديات. وكانت عضوة وناشطة في 

بيت الكرمة.   

متارس وداد هواية العزف على األورغ  والتصوير 

تزّين  اجلميلةالتي  البراويز  وصنع  والتطريز 

جداران بيتها.

تاجًرا  يعمل  كان  بحوث  حنا  زكي  والدها 

للحبوب. وكان صاحب بقالة في شارع عباس 

اليوم أيوب. وأما والدتها فهي  التي ميتلكها 

أجلي إبراهيم عزام.ولوداد أربعة أخوة، إدوارد 

رجا جوني وأديب.

حدثتني وداد عن يوم االستقبال عند والدتها 

أجلي، الذي كان يوم الثالثاء من كل أسبوع 

حتّضر  والدتي  »كانت  قالت:  الظهر.  بعد 

مثل  احللويات،  وتصنع  صديقاتها  لقدوم 

التبولة  املكرونة،  املعمول،  القزحة،املغربية، 

وكانت تدار النارجيلة بني النساء. ومن النساء 

من  سيدات  اليوم  هذا  يحضرن  كن  اللواتي 

عائالت املشعالني، الطبراني، اخلوام، منصور، 

العباسي وأخريات.

اللواتي  النساء  أوائل  من   وكانت والدة وداد 

سنوات  في  وذلك  السيارات،  قيادة  تعلمن 

لسياقة  على رخصة  حصلت  الستينات،حيث 

سيارة ثم اقتنت سيارة خاصة بها. 

بيت وداد واسع وهناك شرفة كبيرة حّولت إلى 

املدقوق  العربي  احلجر  فأصبح  صالون،  غرفة 

صور  وهنالك  الداخل.  من  الغرفة  جدران 

أخرى  ومقتنيات  لوداد  التطريز  أعمال  من 

وماكنة  وطناجر  الكبة  جرن  مثل  املاضي  من 

املقتنيات  هذه  جانب  وإلى  ومكواة.  خياطة 

املائة  حوالي  قبل  صناعته  ُتقدر  صالون  طقم 

عام،مازال ُيحافظ على جماله.وعندما جلسنا 

مشهد  يالزمنا  كان  الصور،  للحديث وتصّفح 

حيث  حيفا،  ميناء  إلى  املُطل  الشباك  من 

السفن والبواخر تأتي وتغادراملكان.

لقد رأيت البيت في أوقات مختلفة من اليوم. 

القدمية ال تزال حُتافظ  البناية  صباًحا ومساًء. 

من  الرغم  على  وذلك  الشكل  جمالية  على 

املصعد.  ليحوي  الحًقا  بني  قسًما  هنالك  أن 

وانطباعي من البيت هو انه يندمج في مشهد 

الطبيعة التي حتيطه. هذه نوعية البناء وليس 

في  بيوت  لبناء  كذلك  إلهام  بل  ذاكرة،  فقط 

أيامنا.

وأود في نهاية هذا املقال أن أشكر جميع الذين 

فتحوا أبواب بيوتهم وقلوبهم لي، ولم يبخلوا 

علّي باملعلومات واملستندات والصور لبحثي، 

وهم/هن السيدات والسادة: عبلة العباسي )أم 

حبيبي  جهينة  عبود،   – حبيبي  عباس(،ندى 

مدور،  إمّي  فرح،  بولس  سعاد  قندلفت،   –

محيشيم  مادج  بحوث،  املاضي، وداد  سلمى 

– خوري، رافية عاشور، كامل عاشور، علي 

رافع )أبو املهند(، ميخائيل إميل توما، وجيه 

عوض، فتحي فوراني وجميل خوري.

 E- rawdagniam@gmail.com

ُجرن الكبة عام 1934)تصويري( 

صورة عائلية يف حديقة البيت يف )الكولونية األملانية( من 

ألبوم )وداد بحوث(

بيت  84 عباس  ليًل )تصويري(

بيت  84 عباس نهاًرا )تصويري(  مكواة قدمية )تصويري(

وداد تقرأ يف الكتاب يف بيتها عباس 34. من ألبوم )وداد بحوث(

النارجيلة التي كانت تدار بني 
صديقات والدتها يف يوم 

االستقبال االسبوعي. )تصويري( 

وداد تقرأ يف الكتاب يف بيتها عباس 84. 

)تصويري(  

من أعامل وداد الفنية- 

تطريز. 
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ملراسل »حيفا« 

األكادميي  الدراسي  العام  املاضي  األحد  يوم  افتتح 

كلّيات  وفي  العالي  الّتعليم  مؤّسسات  في  اجلديد 

إعداد املعّلمني في البالد. ووفق معطيات قسم تأهيل 

املعّلمني في وزارة التعليم فقد ظهر بأّنه 

 طرأ حتّسن في معدل عالمات امللتحقني في كلّيات 

معّدل  وهما:   معيارين  خالل  من  املعّلمني  إعداد 

البجروت والبسيخومتري(،  )عالمة  املزدوجة  العالمة 

وارتفع إلى معدل 588 نقطة مقارنة مع العام املاضي 

)583(، وقبل سنتني كان املعّدل )577(. كما أن 

 650 هو  التعليم  لوزارة  التابع  الّتمّيز  مسار  معّدل 

املاضي  العام  في  املعّدل  كان  بينما  فوق،  نقطة وما 

أعوام  ثالثة  625، وقبل  عامني  نقطة، وقبل   630
منحة  على  الطالب  هؤالء  مثل  ويحصل   .601
تعليمّية من وزارة الّتعليم بقيمة 15 ألف شيكل لكل 

عام خالل فترة تعليمهم.

»إن  قال:  أبواب  شموئيل  الّتعليم  وزارة  عام  مدير 

جودة الّتدريس متعّلقة بجودة موّظفي التدريس، ونحن 

الذين  الّشباب  من  املزيد  األخيرة  اآلونة  في  نلحظ 

يتمّتعون بجودة تعليمية عالية يّتجهون

عديدة  موارد  نستثمر  نحن  الّتدريس. وأضاف  نحو   

لتحسني مكانة املعّلم وتطوير القوى البشرّية من خالل 

اإلدارة الذاتّية، ودعم القيادة الّتربوّية«. 

 ويتعلم في العام األكادميي في كلّيات إعداد املعّلمني 

13,500 طالب جامعي، منهم 6,700
األكادميي  والتأهيل  األول،  اللقب  وهو   ،B.E.D
 M.TEACH ñ 600  ، منهم  طالب   4,800

للتأهيل.

للتدريس ويتعلمون  يتأّهلون  الذين  الطالب  أما عدد 

في اجلامعات فيبلغ 1,400 طالب كما أّن 6,700 

سيبدأون تعّلمهم للقب الّثاني. إذ أن عدد اجلامعات 

في البالد يبلغ 120جامعة. 

طالبا،   660 ابتدائي  الرياضّيات:  تعليم  تأهيل 

كلّيات فوق ابتدائي: 530 طالبا، جامعات: 280.

لغة إجنليزية: ابتدائي: 170، كلّيات فوق ابتدائي: 

350، كلّيات )مسار ثالث- عاشر(: 260
االجنليزّية  للغة  تدريس  داعمي   950 جتنيد  مّت  كما 

من خارج البالد. وتقرر تقدمي منح تعليمّية للراغبني 

بدراسة اللغة اإلجنليزّية بقيمة 21,000 شيكل.  

البيولوجيا:  سيدّرسون  الذين  الطالب  عدد  ويبلغ 

كلّيات مسار فوق ابتدائي: 90 وجامعات 220.

الكيمياء: كلّيات مسار فوق ابتدائي 80 وجامعات 80.

الفيزياء: كلّيات مسار فوق ابتدائي: 45 وجامعات 50

لغة عبرية: كلّيات فوق ابتدائي 240 وجامعات 90.

وفي األكادميية العربية للتربية في إسرائيل ñ حيفا، 

األول  األكادمييني  اللقبني  وبحضور اآلالف من طالب 

والثاني، وبأجواء احتفالية مميزة، افتتحت الكلية العام 

األكادميي اجلديد. وكان مئات من طلبة الكلية، خاصة 

اجلديد  األكادميي  العام  بدأوا  قد  الثاني،  اللقب  من 

في احلرم اجلامعي اجلديد للكلية، والذي انتهت أعمال 

إقامته قبل أسابيع قليلة، بتكلفة بلغت خمسني مليون 

شيكل، ويضم قاعات احلوسبة وقاعات دراسية متنوعة 

ملواضيع اللغات ومواضيع العلوم الدقيقة.

رئيس الكلية احملامي زكي كمال قال: »نفتتح اليوم 

عامًا أكادمييًا جديدًا، كلنا ثقة بأنه سيشكل استمرارا 

الكلية  قطعت  التي  األكادميي  التطور  ملسيرة  مباشرا 

شوطًا كبيرا فيها، وحققت إجنازات قّيمة يحق لنا أن 

نفخر بها ونعتز، دون االستكانة أو االستهانة ال سمح 

تخطيط  عبر  اجلهد،  من  فاملزيد  املزيد  بذل  بل  الله، 

مدروس وواع، لتحقيق املزيد من األهداف، انطالقًا من 

بإدارتها ومحاضريها أن  الكلية  إمياني املطلق، وإميان 

مسيرة التقدم إمنا هي نبع يتدفق وال يتوقف«.

وأضاف: »آالف الطالب، للقبني األول والثاني، ومن 

الدليل  املنضمني اجلدد، ومعهم آالف املستكملني هم 

يلّبي  ما  إعطائهم  جهة، وفي  من  جناحنا،  اننا  على 

رغباتهم واحتياجاتهم، ومبستوى أكادميي، ال يقل بأي 

شكل من األشكال عن مستويات اجلامعات والكليات 

الرائدة في البالد والعالم. 

ومضى احملامي كمال يقول، إن احلرم األكادميي اجلديد 

الهندسية  املستويات  أعلى  وفق  افتتاحه،  مت  الذي 

تسجيل  من  الكّلية  سيمّكن  والتقنية،  واللوجستية 

قفزات نوعية جديدة، توصلها في نهاية املطاف إلى ما 

تصبو إليه، وهو أن تصبح جامعة للتربية في البالد.

افتتاح العام الدرايس األكادميي لتأهيل املعلمني

زيادة عدد الطالب اجلامعّيني الذين أحرزوا عالمات 
عالية واختاروا موضوع الّتدريس

معّدل العلمات املزدوجة )علمة البجروت وعلمة البسيخومرتي( ارتفع إىل 588  وعلمة التفّوق إىل 650





מגוון דוריטוס עלית 55 גרם

11₪

5ב

פחזניות אריאל 300 גרם

10₪

الحملة سارية حتى 2.11.2017 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

 مفتوح! ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

 7 أيام يف األسبوع

يف مي

 ماركت

שוקו כד תנובה 2 ליטר

אורז תאילנדי סוגת/
אורזיל 1 ק״ג

10₪

2ב

 פסטה ברילה 2 סוגים
400 גרם ללא גלוטן

5ב
₪
₪ 10

₪

120₪

3 ק״ג

خضار وفواكه طازجة لك يوم

₪10
3ב

קוטג׳ תנובה

מוגבל ל-2 
מימושים ₪1490

1790
₪

צ׳יפס פרי גליל 2 ק״ג

מוגבל ל-2 מוגבל ל-2

חלב תנובה 
1 ליטר
הומוגני

₪790
2ב

טחינת הנשר 1 ק״ג

1290
₪

5ב 4ב
1090

₪ 10₪

קמח מפרץ 1 ק״ג

מוגבל ל-2
מימושים

סוכר1 ק"ג

מוגבל ל-2
מימושים

קטשופ היינז 910 גרם

2ב 2ב

ממרח שוקולד סקאדו   ירקות קפואים פרי גליל 
800 גרם, אפונה - גזר, תירס

15₪ 15₪

טונה פסיפיקו 95 גרם/3

10₪

1990
₪

מארז כפרי טירת צבי 800 גרם

₪3490 מתנה 

קנה דיטול 750 מ״ל 
קבל מרסס 500 מ״ל  

אריאל 6 ק״ג  פיירי 1.35 ליטר

990
₪

אקונומיקה 
אמה 

4 ליטר

₪1390

מגוון עוגיות שקד 
600 גרם 

10₪

סיגרים במילוי
וניל שוקולד 400 גרם

האגיס  4 , +4 , 5

990
₪ 110₪

מגוון חטיפי בוטנים
350 גרם

790
₪

קוטידור בושה 200 גרם

שישיית מים 1.5 ליטר 

690
₪

קוקה קולה פחיות שישייה
330 מ״ל

משקה קל פרימור
1.5 ליטר טעמים

RC שישיית
1.5 ליטר5+1

1790מוגבל ל-2
₪ 20 5ב

כרוב לבן , מלפפון, גזר ארוז,  תפו״א
לבן ארוז, תפו״א לאפייה 

מגוון תפוח עץ מובחראגס, אפרסמון

690
₪

1 ק״ג
290

₪

1 ק״ג
790

₪

1 ק״ג

1190
₪

בשר עגל טרי

45₪

1 ק״ג

כרעיים עוף טרי

100₪

6 ק״ג

פרגיות עוף טרי 

100₪

4 ק״ג

חזה עוף טרי 

100₪

4 ק״ג

כבד עוף טרי

30₪

3 ק״ג

30₪

5 ק״ג
כנפיים עוף טרי

3ב

₪45

מוגבל ל-4 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג

2ב

1090
₪

מקלות בורקס
פילו שלושת האופים
 גבינה, בוגלרית

5490
₪

סלמון 
סטרלינג

100₪ 4ב

פילה דלידג

חזה אסאדו טרי בשר בקר טחון

100₪

4 ק״ג

עוף שלם טרי

50₪

5 ק״ג
החל מ- 5 ק״ג

ערמונים קלויים 
אלטאי

3ב
12₪

3 ק״ג
30

כבד עגל טרי 

קלמנטינה מיכל, תפוז

מוגבל ל-4 ק״ג

מעדן יולו טעמים - 123 גרם

4+2

שמן קנולה בריאות 
עץ הזית 1 ליטר

₪10

590
₪

1 ק״ג

מיקס עלית 390 גרם

1990
₪

מגוון מלפפון פרי - חן 
חומץ - מלח

1090
₪

3ב

1990
₪

790
מוגבל ל-2
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מגוון דוריטוס עלית 55 גרם

11₪

5ב

פחזניות אריאל 300 גרם

10₪

الحملة سارية حتى 2.11.2017 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

 مفتوح! ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

 7 أيام يف األسبوع

يف مي

 ماركت
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₪
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₪
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₪10
3ב
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₪
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₪
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1990
₪
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الجُمعة 27 ترشين األول 182017

»عمري مع الفن« 

وسام خوري: عندما يذكرون اسم وسام خوري يذكرون مباشرة عازف الطبلة 
ال جند عادة في الفرق املوسيقية العربية قائدا للفرقة 

العزف متناسقا  الذي يحرص كي يكون  أو مايسترو 

وصحيحا، ولكن عازف اإليقاع ابن مدينة حيفا الفنان 

وسام خوري يشعر بأنه املسؤول عن إيقاع الزمن داخل 

الفرقة املوسيقية، إنه قلب الفرقة النابض الذي يحدد 

اإليقاعات والسرعات. فاملوسيقى تعتمد على الصوت 

الزمني  النصف  عن  مسؤول  اإليقاع  فعازف  والزمن، 

كثرة  على  تعتمد  العربية  واملوسيقى  للموسيقى، 

املصاحبة  اإليقاعات  غزارة  املوسيقية وعلى  املقامات 

لها. في اإليقاعات يكمن ثراء املوسيقى العربية، وإن 

اليوم، والسبب هو  اإليقاعات ال تستعمل  كثيرًا من 

استمعنا  ما  إذا  لكن  واألداء،  الغناء  في  صعوبتها 

إلى املقطوعات املوسيقية عزفا وغناًء في بداية القرن 

هذه  أن  جند  كلثوم،  عبدالوهاب وأم  حملمد  العشرين 

اإليقاعات مغناة، لكن لألسف ال يذكر إطالقًا على 

تتحدث  مالحظة  أية  لألسطوانة  املصاحب  املغلف 

مرور  السامعني  متّر على  يجعلها  ما  اإليقاعات،  عن 

محافظني  الفطريني  املطربني  من  كثير  الكرام. ويظل 

على اإليقاع أثناء الغناء أو اإلنشاد. ومما ال شك فيه 

أن ثمة صعوبة كبيرة تعترض املطرب، الذي يغني من 

دون مصاحبة آالت موسيقية. فإذا كان املطرب بارعًا 

فهو يستطيع أن يستغني عن كل اآلالت املوسيقية، 

لكنه ال يستطيع أن يستغني عن آالت اإليقاع. وكان 

معنا باحلوار التالي ضابط اإليقاع الفنان وسام خوري: 

* لكي تنجح عليك أن تثابر، تضحي، تتعب لكي 
حتافظ على هذا النجاح. 

* إذا أردنا أن نتحدث عن العالم العربي اليوم فقد 
أصبح العزف جتاريًا. 

* العزف متعلق بنفسية العازف. 
* هي أنا.... وأنا هي الطبلة.

يذكرون  خوري  وسام  الفنان  اسم  يذكرون  عندما   *
مباشرة عازف الطبلة 

* أنا في مرحلة نضوج فكري وموسيقي. 
التي  فهي  الطبلة  آلة  أعشق  وأنا  صغري  منذ   *

رافقتني مسيرتي الفنية. 

-  يسعدين أن أرحب بك يف هذا اللقاء 

-  شكرًا لك أخي عمري ولطاقم صحيفة حيفا، ولي 

الشرف بأن أكون ضيفكم لهذا االسبوع

-  متى كانت بدايتك! وهل أجدت العزف مبفردك أو 

من خلل دروس موسيقية خاصة؟ 

-  لقد كانت بدايتي في سنوات الثمانينات، إذ لم 

آللة  مؤهلة وحاضنة  موسيقية  مؤسسات  حينها  يكن 

الطبلة خاصة، ولآلالت املوسيقية عامة. فمن علمني 

العزف على الطبلة واإليقاعات املوسيقية هو األستاذ 

املوسيقي »أسعد أبو حاطوم« الذي أهديه كل جناحي 

ذلك مبجهودي  الشهرة. وبعد  عليه من  أنا  اليوم وما 

لعازفي  سماعي  خالل  من  موهبتي  تابعت  اخلاص 

»سعيد  أمثال  للعربي،  العالم  في  املشهورين  الطبلة 

األرتسيت« الذي كانت له البصمة واألثر الكبير في 

يكن  لم  للجميع  هو معروف  العربية، وكما  املوسيقى 

املوجودة  االجتماعي  التواصل  شبكات  املاضي  في 

من  آنذاك  املوسيقى ونتابعها  نسمع  كّنا  فقد  اليوم، 

خالل أشرطة مسجلة محدودة، صعبة املنال متى نريد 

ونحتاج. 

خلل  أضفتها  التي  الفنية  اإلضافة  هي  ما    -

مسريتك الفنية؟ 

-  عندما بدأت ممارسة العزف في سنوات الثمانينات، 

كان أمامي أمثلة من العازفني احملليني، إذ كما ذكرت 

التواصل  شبكات  أو  إنترنت  هناك  يكن  لم  سابقًا 

مع  نتواصل  أن  ميكننا  خاللها  من  التي  االجتماعي، 

ونتابع  جديد،  هو  ما  كل  ونستقبل  لننقل  اآلخرين، 

احملليني  العازفني  أسلوب  وكان  احلديثة.  التطورات 

فبدأت  اإلطار،  بهذا  نفسي  أجد  فلم  شعبيًا،  أسلوبًا 

بتطوير نفسي حيث ابتكرت أسلوبًا خاصًا بي يناسب 

اللبناني،  األسلوب  جّسدت  وقد  اجلغرافي،  موقعنا 

املستمعني  استحسان  القى  مما  واملصري.  السوري، 

مّعني  ألسلوب  البداية  كانت  حيث  كلهم،  والعازفني 

اآلخرين،  للعازفني  قدوة ومدرسة  العزف،  في  وخاص 

ومن حينها أصبح أسلوبًا خاصًا متطورًا وحديثًا. 

-  كيف يؤثر كل هذا العطاء الفني عىل شخصيتك 

الفنية؟ 

-  إن العمل الفني احلقيقي الصادق يتطلب التضحية 

جسديًا،  ومجهودًا  واالجتماعية،  واجلسدية  النفسية 

لكن  املتأخرة.  الليل  ساعات  في  العمل  عن  ناهيك 

باملقابل أنت تكسب محبة الناس، الشهرة والنجاح. 

-  ما هي املحطة األبرز يف ذاكرتك الفنية؟ 

-  لكل فترة مميزاتها ورونقها اخلاص، إذ أن املسيرة 

الفنية هي عبارة عن سلسلة حلقات، وكل حلقة معتمدة 

على التي سبقتها، وكما هو معروف »النجاح حليف 

تنجح  ولكي  االجتهاد،  أساسه  والنجاح  مثابر،  كل 

على  حتافظ  لكي  تتعب  تضحي،  تثابر،  أن  عليك 

األفضل واألحسن  دائمًا  تعطي  النجاح، ولكي  هاذا 

مما كنت عليه. 

-  ما رأيك بالفن يف هذه األيام؟ 

-  ميكننا أن ننظر إلى هذا االمر مبنظارين، فإذا حتدثنا 

عن العالم العربي اليوم فقد أصبح األمر جتاريًا لعدم 

وبعض  املاضي،  في  كانوا  كالذين  العمالقة،  وجود 

أما  اليوم.  الفنانني  وبعض  العظيمة  الفنية  األعمال 

على الصعيد احمللي فقد حدث تطور ووعي ملوضوع 

املوسيقى، حيث كثرت املؤسسات واملعاهد املوسيقية، 

والتخصصات في مجال املوسيقى، فقد أدى هذا األمر 

إلى وجود جيل جديد مثقف موسيقيًا نوعًا ما، منفتح 

وجود  إلى  باإلضافة  الغربية،  املوسيقى  على  أيضًا 

ملحنني، كتاب، موزعني، وعازفني ومطربني ناجحني. 

-  هل هناك رابط ما بني رتم إيقاع الطبلة وما بني 

رتم إيقاع الحياة؟ 

-  كل احلياة مبنية على إيقاع على نهج معني على 

إيقاع معني، فاإليقاع هو نظام معني مبني على ترتيب 

متعلق  والعزف  الهدوء.  البطء،  كالسرعة،  خاص 

بنفسية العازف، فإذا كان اإليقاع سريعًا وصاخبًا فهذا 

داللة على نفسية العازف الصاخبة وأسلوبه السريع في 

احلياة، أما إذا كان العزف بطيئًا وهادئًا فهذا يدل على 

نفسية العازف الهادئة والرزينة.

-  حدثنا عن اختلف اإليقاع يف املناطق املختلفة؟ 

-  اإليقاع قد يكون أحد أهم األشكال االختالف بني 

املستقل  األفريقي  الصاخب  اإليقاع  فبني  احلضارات، 

املتفرد، وبني اإليقاع في ظهوره املتواضع في املوسيقى 

بينهما  دالالته.  له  كبير  فارق  الغربية،  الكالسيكية 

اللحنية  املوسيقية  تناصف  التي  الالتينية  اإليقاعات 

وبروز أهمية اإليقاع في املوسيقى الراقصة الشرقية، 

هائلة  فروق  الغربية. وهناك  الروك  موسيقى  حتى  أو 

في  إمنا  وتركيبتها،  اإليقاعات  بنية  في  فقط  ليس 

أهمية  وحجم  املوسيقى  العمل  بني  املباشرة  العالقة 

اإليقاع داخل العمل. 

-  أحساس الفنان وسام خوري وهو يداعب الطبلة 

وأي أغنية يتفاعل معها أكرث؟

احلالة  حسب  إحساس  على  مبني  العزف  كل    -

سرعة  أو  حزنًا  أو  فرحًا  كان  سواء  للعازف،  النفسية 

صخبا، فكل عمل ناجح يستحق التقدير، وكل أغنية 

تطرب لها اآلذان أنا أستمتع بها. 

-  وبعد هذه املسرية الطويلة واإلبداع، كيف تصف 

آلة الطبلة التي رافقتك؟

التي  فهي  الطبلة،  آلة  أعشق  وأنا  صغري  منذ    -

التي  البداية، وهي  من  الفنية  مسيرتي  في  رافقتني 

مصدر  هي  شهرتي.  سبب  وهي  بالناس  عّرفتني 

اسم  يذكرون  فعندما  هي،  أنا.. وأنا  هي  معيشتي، 

»وسام خوري« يذكرون مباشرة عازف الطبلة، فالطبلة 

مقترنة باسمي منذ صغري. 

-  الساحة الفنية اليوم تهيمن عليها وجوه وأسامء 

معينة، رغم وجود كثري من املبدعني الفنانني من 

بلدنا! 

كان  فقد  األمر،  هذا  على  أعترض  شخصيًا  أنا    -

فعاًل في املاضي هيمنة معينة إلى حد ما، أما اليوم 

فلم يعد هذا األمر ظاهرًا، ولم يعد للهيمنة ذكر بسبب 

وجود نهضة فنية كبيرة وأصبح هناك وعي فني ، ثقافة 

معينة ، فاملعاهد املوسيقية كثرت واملبدعني الفنانني » 

العازفيني واملغنيني وامللحنني والكتاب » كثروا أيضًا 

وهناك الكثير منهم الذين يعملون على مستوى عاملي 

وصل  منهم  بكل واحد  فخور  النجومية وانا  ووصلوا 

لهذا املستوى. 

والخطوة  خوري!  وسام  الفنان  جديد  هو  ما    -

القادمة يف مشواره الفني؟ 

يدفعني  وموسيقي  فكري  نضوج  مرحلة  في  أنا    -

خبرتي  على  مبني  إيقاعي  دراسي  برنامج  لتحضير 

طور  في  فأنا  آخر  صعيد  على  وفكري،  ومعرفتي 

في  اإليقاع  يكون  كبير،  موسيقي  لعمل  حتضير 

حسام  امللحن واملوزع  لصديقي  توجهت  محوره، وقد 

حايك لنتعاون في بناء هذا املشروع سويًا. 

عرب  للجمهور  توجهها  التي  رسالتك  هي  ما    -

صحيفة حيفا؟ 

-  أنا وككل موسيقي أستمد قوتي وطاقتي منكم، 

لكم، وأن  األفضل  بالعطاء وتقدمي  أستمر  أن  فآمل 

تستمروا بدعمكم، تقديركم ومحبتكم.

البنى  ورائدة    Temenos الربمجة  وعملقة  لئومي  بنك  إطاره  يف 

بنكية  منصة  انتاج  عىل  سيعملون   VMware السحابية   التحتية 

ديجيتالية متطورة للمؤسسات العاملية 

املديرة العامة لبنك لئومي، ركيفت روسك عميناح، شاركت أمام أكرث 

يف  الرائد  املايل/التكنولوجي  االبتكار  مؤمتر  يف  مشارك  ألف  من 

العامل،  Money 20/20 ، حيث عقد يف الس فيغاس يف الواليات 

املؤمتر  منظمي  قبل  من  ُدعيت  عميناح  روسك  األمريكية.  املتحدة 

من أجل القاء خطاب يف ظل مبادراتها الرائدة يف مجال الخدمات 

البنكية الديجيتالية العاملية وبعد قرارها بإقامة بنك Pepper - البنك 

يف  السباق  يعترب  حيث  إرسائيل،  يف  نوعه  من  األول  الديجيتايل 

مجاله.

مجال  يف  األكرب  العاملي  املؤمتر  اليوم  يعترب   Money 20/20

أكرث  العام  هذا  فيه   وشارك  والدفعات.  املالية  الخدمات  االبتكار، 

من 11 ألف شخص من 85 دولة ، وشمل 1700 رئيس ومدير عام 

لرشكات رائدة يف العامل.

التي  الجذرية  التغيريات  عميناح  روسك  استعرضت  أقوالها،  ويف 

يشهدها عامل املال يف السنوات األخرية، حيث غريت كليا النموذج 

البنيك الكلسييك. وأشارت إىل حاجة للبنوك التقليدية الفورية ، 

لهم، من  التجاري  النموذج  السنوات، اىل تغيري  القامئة منذ مئات 

أجل البقاء عىل صلة مع البيئة املتغرية بشكل كبري.

وعددت روسك عميناح التغيريات - دخول رشكات مالية تكنولوجية 

وعملقات التكنولوجيا، أكرث وأكرث إىل عامل املال، من خلل الجهاز 

لزيادة  جاءت  والتي  التنظيمية  التسهيلت  يشجع  الذي  التنظيمي 

املنافسة من جانب العبني جدد، وجمهور الزبائن الذي يفضل اليوم 

الحصول عىل خدمات مالية بشكل مشابه للطريقة التي يتعاملون 

فيها مع الفيسبوك، أمازون، واتساب.

تدخلها  التي  الكبرية  التغيريات  اىل  عميناح  روسك  تطرقت  كام    

الثورة التكنولوجية اىل العامل املايل، وكيف تؤثر عىل الزبائن. »ان 

الدولة،  وراءها  تقف  التي  بالعملة  فقط  السابق  يف  الجمهور  آمن 

ان  حيث  »املوزعة«  العملة  بتبني  بدأ  الجمهور  ان  اليوم  نشهد 

التكنولوجيا هي األمر الوحيد الذي يقف من ورائها«. قالت 

كام عرضت خطوة الـ Self-disruption التي طبقت يف بنك لئومي 

من أجل مواجهة التغيريات - اقامة البنك الديجيتايل Pepper الذي 

النقال  الهاتف  بواسطة  البنكية  العمليات  ادارة  من  الزبائن  مكن 

فقط.

 Pepper - والذي أطلقه لئومي مع بداية العام، يقدم تجربة بنكية 

انشاء  من  بداية  بالكامل،  النقال  الهاتف  خلل  من  إدارتها  تتم 

الحساب وحتى تنفيذ جميع املعاملت البنكية الرائجة، طلب بطاقة 

ايداع  قرض،  عىل  الحصول  اموال،  تحويل  شيكات،  ودفرت  اعتامد 

تستغرق  حساب  فتح  عملية  وغريها.  شيكات  ايداع  التوفري،  يف 

اعتامد  اطار  عىل  الزبائن  يحصل  ذلك  وبعد  فقط  دقائق  بضعة 

مبارشة اىل الهاتف الخليوي. Pepper هو حساب بنيك دون عملت 

عىل  الزبائن  تساعد  فريدة  تكنولوجيا  عىل  ويعتمد  جاري  حساب 

عىل  التعرف  تتيح  التكنولوجيا  وهذه  أفضل.  بشكل  أموالهم  ادارة 

املستخدمني وملءمة املضامني املناسبة لهم ومنحهم تجربة بنكية 

شخصية تتغري من زبون إىل آخر  .

يف نهاية أقوالها، أعلنت روسك عميناح عن التعاون املميز واألول 

عملقة  مع  لئومي  بنك  يتعاون  اطاره  يف  العامل،  يف  نوعه  من 

من   VMware السحابية  التحتية  البنى  ورائدة   Temenos الربمجة 

ومؤسسات  لبنوك  متطورة  ديجيتالية  بنكية  منصة  انتاج  اجل 

 .Pepper عليها  يعتمد  التي  التكنولوجيا  عىل  االعتامد  مع  عاملية، 

 Pepper هذه املنصة الجديدة ستدمج اساس املنتجات الجديدة يف 

البنية  عىل  التنفيذ  وسيكون   ،Temenos يف  األسايس  النظام  مع 

.VMware  التحتية السحابية يف

بنك  إقامة  نحو  انطلقنا  »عندما 

عىل  يعتمد  جديد،  ديجيتايل 

إحداث  اردنا  النقال،  الهاتف 

البنيك،  التخصص  يف  ثورة 

قالت  العامل«.  ويف  ارسائيل  يف 

فرتة  »وخلل  عميناح.  روسك 

بـ  الخاصة  الديجيتالية  املنصة  قصرية نجحنا يف تطوير وتطبيق 

   Temenos يف  األسايس  النظام  عىل  ذلك  يعتمد  حيث   -  Pepper

والبنى التحتية السحابية يف  VMware. Pepper هو منوذج بنيك 

اآلين،  الوقت  يف  النقال  الهاتف  يف  بنكية  خدمات  يوفر  جديد 

تقليدية  بنوك  وأكرث  أكرث  نرى  اليوم  خاصة.  استخدام  تجربة  مع 

بنكية  خدمات  توفري  يطلبون  العامل  انحاء  يف  كبرية  ومؤسسات 

ان  بامكاننا  املشرتكة،  املبادرة  بفضل  النقال.  الهاتف  يف  متطورة 

نتبنى العملية من أجلهم، من خلل انتاج منصة جذابة ومميزة«.

 Money - املديرة العامة لبنك لئومي، ركيفت روسك عميناح، اعلنت خلل مؤمتر االبتكار الرائد يف العامل
 20/20 عن تعاون هو األول من نوعه
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التدين الشكلي

في داخل الكنيسة الواحدة، يوجد املتدّين امللتزم بالشكل الديني فقط، 

دون أن تكون له عالقة شخصية مباشرة بالرب يسوع. كما يوجد املسيحي 

احلقيقي الذي، وإن كان ملتزمًا بالشكل اخلارجي للحياة املسيحية، إال 

أنه يعيش جوهر املسيحية وعمقها. ويكون إميانه مؤّسسا على شخص 

ويختبر  املسيح  يعايش  فيها  التي  اليومية  حياته  وله  يسوع،  الرب 

ممارسات  من  به  يقوم  ما  كل  يكون  وبذلك  إرشاده.  ويستلهم  حضوره، 

وأعمال نابعًا من حياته الداخلية مع املسيح، وليس مجرد شكل أجوف.

ما موقف املتدين الشكلي من الله؟

حنون  وأب  محّب،  كشخص  الله  إلى  ينظر  احلقيقي  املسيحي  كان  إن 

يشاركه حياته اليومية بحلوها ومّرها، فإن املتدين الشكلي قد يرى الله 

من منظار آخر مختلف.

وعلى  قوانني،  أي واضع  كمشّرع،  الله  إلى  الشكلي  املتدين  ينظر  قد 

اإلنسان أن يلتزم بها وينفذها، وإال فإن الله سوف يعاقب اخلارجني عن 

القوة  املتدين الشكلي تلفت نظره صفة  القانون واملخالفني! هنا جند أن 

والعدل في الله، وال يضّم إلى جوارها صفة الرحمة واحملبة. ولذلك قد 

ينظر إلى الله في خوف، وقد يشعر أن الله يطارده، ويتصّيد له األخطاء، 

لينزل به العقاب إذا أخطأ أو حاد عن الصواب.

نفسه  يعتبر  وال  ورعايته،  له  الله  بحب  فيشعر  احلقيقي  املسيحي  أما 

عبدًا بل ابنًا محبوبًا من لله: »ال أعود أسميكم عبيدًا.. لكني سميتكم 

أحباء..«)يوحنا 1٥:1٥(، ولكن – في الوقت ذاته – ال ينسى املسيحي 

مخافة الله وعدله. لكن صفة احلّب في الله التي ظهرت في موت الرب 

يسوع عنا هي التي جتذب املؤمن إلى العالقة الشخصية بالرب، وعندئذ 

يتالشى اخلوف: »ال خوف في احملبة، بل احملبة الكاملة تطرح اخلوف إلى 

خارج«)1 يو 1٨:٤(.

ما دام انطباع اإلنسان عن الله هو انطباع اخلوف، فقد يشعر بأن الله 

أرهب من أن نتعرف عليه شخصيًا، وأبعد من أن نرتبط به، ورمبا يشعر 

أن من املستحيل أن نتحد به..!!

على  متعاٍل  الله  أن  حيث  النوع،  هذا  من  القدمي  العهد  فكر  كان  وقد 

البشر. ولذلك ال يقترب منه إال في حدود، وهو ال يقترب من اإلنسان 

إال بقدر، ألنه أعلى من أن يتنازل ليعيش في صميم احلياة اإلنسانية. 

ولكن ما أن جتسد االبن الكلمة حتى صار الله حاضرًا في عمق حياتنا، 

فقد شابهنا في كل شيء ما خال اخلطيئة.

نسيج  ومن  اخلاص،  فكره  صنع  من  إلًها  الشكلي  املتدين  يعبد  قد 

شروط  فيه  تتوافر  إلله  صورة  عقله  في  يرسم  فقد  اخلاصة.  احتياجاته 

معينة، يحتاج أن توجد في الله كقوة عليا، يلجأ إليها في الشدة فقط. 

وهي صورة تعكس قلق اإلنسان ومخاوفه من املجهول. ويكون اإلله في 

هذه احلالة من صنع اإلنسان!! وهذا بدوره مينع املتدّين الشكلي من اللقاء 

باإلله احلقيقي.

وهكذا نرى أن املتدين الشكلي قد يختبر أموًرا دينية وأخالقية، ولكنه 

ال يختبر الله ذاته. فهو يعيش بال إله رغم وجوده في جّو ديني، مبعنى أن 

املتدين الشكلي قد ال يتمكن من اللقاء بالله في تدّينه!! وهو – بالرغم 

– ال يتخطى حدود ذاته، وال يخرج عن رؤيته  التزامه وتدّينه  من كل 

الذاتية الضّيقة، وال يكّف عن رؤية الله من منظاره الشخصي اخلاص.

ونحن هنا أمام مالحظة مهمة..

ال يشترط أن جتتمع كل الصفات السابقة في شخص واحد حتى يصبح 

متدينًا شكلًيا، ولكن ما ذكرناه مجرد مناذج ملا قد يدور في فكر الشخص 

اخلارجي  بالغالف  مكتفيًا  الله،  مع  املباشرة  العالقة  عمق  عن  البعيد 

الله، ومواجهة  لقاء حّي مع  الدخول في  به عن  للمسيحية، مستعيضًا 

صريحة للنفس في ضوء الروح القدس.

ما موقف املتدين الشكلي من اخلطيئة والفضيلة؟

إمنا هي حالة داخلية )حالة  اخلطيئة ليست مجرد فعل خارجي خاطئ، 

انفصال عن الله(.. فما دام اإلنسان منفصاًل عن الله مصدر القداسة، 

فسوف يسلك حتمًا حسب طبيعته اإلنسانية املشّوهة )اإلنسان العتيق(. 

وبذلك تكون اخلطيئة حالة داخلية مالزمة للطبيعة اإلنسانية املنفصلة عن 

الله، ينتج عنها فعل اخلطيئة.

اخلطيئة – إذن حالة انفصال عن الله تنتج فعاًل خاطئًا خارجيًا.

من اجلانب اآلخر فإن الفضيلة ليست مجرد فعل خارجي صالح، إمنا هي 

حالة داخلية )حالة ارتباط باملسيح(. فما دام اإلنسان منفتًحا على الرّب 

يسوع مصدر القداسة، فإنه بال شك سوف ميتّص من صفاته شيئًا فشيئًا، 

نقّية،  جديدة  طبيعة  له  فتصير  تدريجًيا،  أيًضا  القدس  الروح  ويطهره 

اكتسبها،  التي  اجلديدة  للطبيعة  مالزمة  داخلية  حالة  الفضيلة  وتصير 

وتصبح القداسة أمًرا من طبع املسيحي.

الفضيلة – إذن – حالة قداسة داخلية تنتج فعاًل مقدسًا خارجيًا.

أما املتدّين الشكلي فقد يفهم اخلطيئة والفضيلة بأسلوب آخر. فقد يهمه 

أال يتّمم اخلطيئة كفعل خارجي، حتى لو كان منفصاًل عن الله داخلًيا. 

كما يهّمه أن يتّمم الفضيلة كفعل خارجي، حتى لو لم تكن الفضيلة ثمرة 

الرتباطه بالرب يسوع.

بناء على ذلك جند املتدّين الشكلي قد يهتم بأن يكون عدد خطاياه أقل 

ما ميكن، وعدد فضائله أكثر ما ميكن. وهو لذلك يركز »جهاده« وسعيه 

الناحية  من  شكلًيا  الفضيلة  وفعل  ناحية،  من  اخلطية  فعل  عدم  على 

األخرى. وال يهّمه كثيًرا التعّرف على شخص الرّب يسوع. ولذلك جنده 

يقّيم مستواه الروحي )ومستوى اآلخرين أيًضا( على حسب عدد خطاياه 

وعدد فضائله، وليس على مدى النمو في معرفة شخص املسيح!

قلبه  يشغل  قد  فالرّب  مختلف،  بأسلوب  غالًبا  يحيا  الشكلي  املتدّين 

وفكره. وسلوكياته احلسنة غالًبا ما ينال عنها مكافأة أرضية ومديًحا من 

الناس. واهتماماته اجلوهرية ليست إلرضاء الله، والتسامي إلى صورته 

املقدسة، ولكن إلرضاء الناس أو لالبتعاد عن االنتقام اإللهي أو لنوال 

املكافأة، إنه بذلك مجرد أجير وليس ابناً!!.

الكرم هو إعطاء ما ال حتتاج إليه إلى من يحتاجه. 

واإليثار هو إعطاء ما حتتاجه إلى من يحتاجه، 

الله األنصار من  وهو أرقى وأعظم. وقد امتدح 

أهل املدينة على هذا اخللق، فقال: )ويؤثرون على 

اخُللقني  وكال  خصاصة(.  بهم  كلن  ولو  أنفسهم 

مأجور صاحبهما وممدوح عند الله ورسوله، وعند 

تعالى  الله  حّث  وقد  الرفيعة.  الهمم  أصحاب 

عليهما فقال: )وما تنفقوا من خير فألنفسكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه 

الله، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم ال تظلمون(. واإلنفاق في سبيل 

الله يدخل في كل أبواب اخلير، حتى اللقمة التي تطعمها ألهلك وزوجتك، 

وصدق رسول الله القائل: )ما نقصت صدقة من مال، وماال زاد الله عبدا 

بعفو إال عزا( ومن جميل وصف رسول الله ملنزلة الكرم واإليثار قوله: )من 

تصدق بعدل مترة من كسب طيب حالل(. وال يقبل إال الطيب فإن الله يقبلها 

بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه )املهر( حتى تكون مثل 

اجلبل، وكان بيان ذلك بقوله تعالى: )مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 

الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف 

ملن يشاء والله واسع عليم(. وشرط الكرم واإليثار أن ال ميّن املعطي املعطى 

له للفوز مبفتاح من مفاتيح اجلنة. قال تعالى: )الذين ينفقون أموالهم في 

الله ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند رّبهم وال  سبيل 

خوف عليهم وال هم يحزنون(. وأثر الصدقات التي هي عنوان للكرم واإليثار 

يبقى إلى يوم القيامة. قال رسول الله: )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 

من ثالث. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(. وقد 

سئل رسول الله أي اإلسالم خير؟ قال: )تطعم الطعام، وتقرأ السالم على 

من عرفت وعلى من لم تعرف(. وقال )يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، 

وإن متسكه شر لك، وال تالم على كفاف، وابدأ مبن تعول، واليد العليا خير 

من اليد السفلى(. وقد أخبرنا أنس بن مالك )أن رسول الله ما سئل شيئا 

إال أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما في جبلني، فرجع إلى قومه فقال: 

يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من ال يخشى الفقر. وإن كان الرجل 

ليسلم ما يريد إال الدنيا، فما يلبث غير يسيرا حتى يكون اإلسالم أحب 

إليه من الدنيا وما عليها(. وقد كان الرسول هو السّباق إلى هذا اخُللق. 

فعن سهل بن سعد قال: )إن امرأة جاءت النبي ببردة منسوجة فيها حاشيتها 

النبي  فأخذها  ألكسوكها.  فجئت  بيدي  نسجتها  قالت  العباءة(،  )تشبه 

محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فالن )أي أعجبته( فقال: 

أكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي محتاجا إليها، 

ثم سألته وعلمت ما يرد؟ قال: والله ما سألته أللبسها إمنا سألته لتكون 

الكرام  خلق  نفسه وهذا  على  آثره  فقد  كفنه(.  فكانت  قال سهل:  كفني. 

الكافي  التعبير  فيها  العرب،  والعظماء، وقد أعجبتني قصة من قصص 

ملرادي وسأشارككم بها.

إلى  الشام  العرب وكان في طريقه من  أجود  بن عباس من  الله  كان عبد 

احلجاز. وفي الطريق نفذ طعامه فقال لغالمه: )اذهب في هذه البّرية فلعلك 

جتد راعيا أو حّيا فيه لنب أو طعام( فمضى الغالم، فمر بعجوز في حي 

فقالوا لها: أعندك طعام نشتريه؟ قالت: أما البيع فال، ولكن عندي مالي 

وألبنائي به حاجة. قالوا: أين بنوك: قالت في رعي لهم وهذا أوان أوبتهم. 

قالوا: فما أعددت لك ولهم؟ قالت: خبزة حتت قلتها. قالوا: وما عندك 

غير هذا؟ قالت: ال شيء. قالوا: فجودي لنا بشطرها. فقالت: أما الشطر 

فال أجود به وأما الكل فخذوه. فقالوا لها: متنعني النصف وجتودين بالكل 

كماال وفضيلة. فقالت: أنا أمنع ما يضعني وأمنح ما يرفعني. فأخذوها ولم 

تسألهم من هم. فلما وصلوا إلى عبد الله وأخبروه طلب منهم أن يحضروها 

إليه، فلما حضرت سألها: كيف حالك؟ قالت: أسهر اليسير، وأهجع أكثر 

الليل وأرى قرة عيني في بني، فلم يك في الدنيا شيء إال وجدته فيهم. 

قال: فما ادخرت لبنيك إذا حضروا؟ قالت: ادخرت لهم ما قاله حامت طيء:

ولقد أبيت على الطوى وأظله   حتى أنال به كرمي املأكل

فقال لها: لو جاء بنوك وهم جياع فما كنت تصنعني؟ قالت: يا هذا لقد 

عظمت عندك هذه اخلبزة حتى أكثرت فيها مقالك واشغلت بها بالك، فاله 

بعشرة  استدعاهم  أن  بعد  فأكرمها وأوالدها  النفس(  يفسد  فإنه  هذا  عن 

آالف درهم وعشرين ناقة، فقالت لهم ليقل كل واحد منكم شيئا من الشعر

فقال األكبر: شهدت عليك بطيب الكالم وطيب الفعال وطيب اخلير

وقال األوسط: تبرعت باجلود قبل          السؤال فعال عظيم كرمي اخلطر

وقال األصغر: وحق ملن كان ذا فعله       أن يسترق رقاب البشر

فقالت العجوز: فعمرك الله من ماجد      ووقيت كل الردى والغير

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية الملكيّين الكاثوليك، حيفا(
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

أخالق املؤمنني )الكرم واإليثار( الّظهورات املرميّية

• عيب يا عطا الله.. عيب. رئيس الحكومة يف هاي البلد الغريبة 
بتفنن  مدة  كل   • بالكريس..   وملزق  قاعد  يظل  بدو  والعجيبة، 

وبخرتع طريقة جديدة عشان ما يتنازل عن السلطة • هاي املرّة 

بدو يخرتع قانون جديد عشان ما تحقق الرشطة معه، وتفضح 

أعامله وفساده • الرشطة صارت متقدمة شوط طويل بالتحقيق، 

للسجن  قّدو  عا  حلوة  بدلة  له  يخيطو  عشان  ترتتب  عم  واألمور 

• والرشطة عم تحط النقاط األخرية يف لوائح االتهام اليل بدها 
تخليه يتّختخ يف الحبوس • شو هو مفكر حالو؟؟ معصوم عن 

قانون مينع  بفكر يخرتع  كيف   • واملحاكمة والسجن؟  التحقيق 

التحقيق مع رئيس الحكومة وهو شّغال؟ • ليه ما بحققوا معه 

وبحبسوه وبوقفوه عن أعامل الفساد والرسقات وسوء اإلدارة؟؟ 

• ليه بدو يتملّص من التحقيق والسجن؟؟ • شفنا إنه املحققني 
اشتغلوا ليل ونهار عشان يكشفوا الحقيقة • كان هّمهم وشغلهم 

الشاغل، هذا اليل إسمه ننت ياهو – عطا الله وعيلته • وملا صار 

بدهم يخلّصوا جاي يقول: ما بنفع تحققوا؟؟ • مش معقول أنت 

يا عطا الله بهاي األفكار الجهنمية • انت مش سامع رئيس الدولة 

شو  لحكومتك  القضايئ  املستشار  سمعت  وما  عنك؟؟  قال  شو 

عيب.. عيب.. ال بتسمع نصيحة حدا..   • قال عن هذا القانون؟؟ 

عنك  يقولوا  بتحب  ألنك   • حواليك  الحقيقي  الواقع  بتشوف  وال 

داهية.. ويقولوا عنك سيايس محّنك.. وترقص عالواحدة ونص • 

يعني مش غريب عنك تعمل أفظع الجرائم، وتقول كلها يف خدمة 

الوطن • ومش غريب عنك تحارب.. وتعتدي.. وتدّمر.. وترضب كل 

بالكريس..   ملّصق  وتبقى  إلك  الساحة  اليل حولك عشان تفىض 

ومعاداتك  وسياستك  بأعاملك  الشعب  هلكت  بكفي..  خلص..   •
املصالحة  وتبارك  للسلم  تروح  ما  بدل   • السلم..   بدو  من  لكل 

بدنا  كيف  نشوف  تعال  مازن  ألبو  تقول  ما  وبدل   • الفلسطينية 

بعرف  وما  وغزة  سوريا،  ترضب  ما  وبدل   • بسلم  معكم  نعيش 

وين كامن.. قول بدنا نوافق عىل مرشوع العرب للسلم • وبدل ما 

تروح تعمل صلح وسلم مع دول الخليج لحالهم.. ليه ما بتعمل 

سلم مع كل العرب، وهيك أحسن لك وأسرت لك • يا ابني يا عطا 

الله.. ال تكون ننت ياهو.. كون صادق ياهو.. كون رشيف ياهو.. 

كون مسامل ياهو..  • صّدقني، بل ميني أحلف لك اياه.. هيك بتبقى 

رئيس محبوب وبنتخبوك كامن مرة ومرة • مش تدّور عاالحتيال 

من  تنجى  بّدك عشان  ما  مثل  قوانني  وتفصل  عالقانون..  واللّف 

التحقيق والعقاب.. • ال.. ال.. مش راح يصري مثل ما بّدك.. إذا ما 

بتعمل مثل ما قلت لك.. اعلن عن انتخابات وريّحنا منك..

أبو إلياس           
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من األدب الساخر

عيب يا عطا اهلل
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ملراسل "حيفا"

مستشفى  في  اإلنفلونزا  ضد  التطعيم  حملة  انطلقت 

من  أكثر  التطعيم  تلقى  حيث  األسبوع،  هذا  رمبام 

واملوظفني  واملمرضني  األطباء  من  مستخدم،   1300
والعاملني في نطاق املستشفى، وذلك وفقا لتعليمات 

وزارة الصحة.

وقال البروفيسور عماد قسيس، مدير خدمة األمراض 

ضد  التطعيم  إن  رمبام،  في  األوالد  لدى  املُعدية 

عامة  اجلمهور  يصيب  قد  مما  وقاية  مبثابة  اإلنفلونزا 

اإلنفلونزا  فيروسات  من  خاصة،  واملسنني  واألطفال 

هذا  أن  وأضاف  الشتاء.  فصل  في  تنتشر  التي 

التطعيم مالئم لألطفال ابتداء من بلوغهم نصف سنة 

وما فوق، ولسائر اجلمهور.

ومن ناحية أخرى قدمت سائر املستشفيات األخرى في 

البالد هذا التطعيم ملستخدميها وللجمهور

أكثر من 1300 مستخدم في رمبام 
يتلقون التطعيم ضد اإلنفلونزا

ملراسل "حيفا"

غاليم  بات  شاطئ  في  األمواج  كاسر  في  بدأت 

نوف  يافيه  شركة  بها  تقوم  التي  الترميم  أعمال 

البلدية. وسيتم هذا الترميم في البحر والبر، وفي 

البحر  قعر  في  احلفر  أعمال  ستتم  األولى  املرحلة 

قطع  ستوضع  تالية  مرحلة  وفي  املطمور،  وإزالة 

صخرية ضخمة وفقا ملخطط أعّده مهندس البلدية. 

ومن املتوقع أن تستمر هذه األعمال عدة أشهر حتى 

افتتاح موسم السباحة القادم في عام 201٨.

يذكر أن هذا الكاسر أقيم في سنوات السبعني من 

القرن املاضي، وحتطمت أجزاء منه نتيجة العواصف 

البحرية املتكررة. 

ترميم كاسر األمواج
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نحو املؤمتر الثاين التحاد »الكرمل«  لألدباء الفلسطينيني

تعالوا ننطلق الجتراح األروع!
فتحي فوراين ñ رئيس االتحاد

بني مؤمتَرين

مرت ثالث سنوات على تأسيس احتاد »الكرمل« لألدباء 

التأسيسي  املؤمتر  في  األول  لقاؤنا  كان  الفلسطينيني. 

الذي عقد في التاسع عشر من حزيران عام 2014 في 

قاعة كنيسة يوحنا املعمدان للروم األرثوذكس في حيفا. 

وحضر املؤمتر وانضم إلى صفوفه أكثر من مائة وخمسني 

عضًوا من الكتاب والشعراء، الذين يشّكلون أبرز املعالم 

في املشهد األدبي. ولهم ملّفات ثرّية تشّكل شاهًدا على 

سيعقد   الذي  الثقافية.  األدبية والنشاطات  اإلبداعات 

يوم السبت 28-10-2017 في كوكب أبو الهيجا

هذه الفترة التي زادت على السنوات الثالث كانت حافلة 

ساهمت  التي  املكثفة  والثقافية  األدبية  بالنشاطات 

املشهد  على  بصماتها  األدبي، وتركت  احلراك  دفع  في 

أمام  األبواب  وفتحت  أدبية،  حالة  وخلقت  الثقافي، 

رياح لها مذاق مميز، هّبت على املنابر الثقافية في وطن 

آبائنا وأجدادنا، وغّيرت املشهد األدبي والثقافي في هذا 

الوطن.

املراهنة عىل الجيل الجديد

ففي مقدمة اهتماماتنا كانت املراهنة على اجليل اجلديد. 

وأمام سياسة التجهيل والعدمية القومية املمنهجة، كان 

ال بد من إيجاد اآلليات للوصول إلى األجيال الصاعدة 

ُهويتنا  على  حفاًظا  التجهيل  مستنقع  من  إلنقاذها 

الثقافية.

ليقدموا  االحتاد  أعضاء  من  العشرات  جتّند  لقد   

احملاضرات، ويفتحوا آفاق املعرفة في املدارس االبتدائية 

والثانوية أمام آالف الطالب في الناصرة وحيفا والطيبة 

وجديدة  وعيلوط  وطرعان  الهيجا  أبو  وكوكب  والطيرة 

وعارة  جنيدات  والبعينة  والرينة  الكروم  ومجد  وشعب 

وبرطعة وعرابة وطمرة وعسفيا وغيرها. كما ساهم العديد 

من كتاب »االحتاد« وأصدقاؤهم في األمسيات الثقافية 

أنحاء  جميع  في  املختلفة  الثقافية  املدارس واملنابر  في 

الوطن.. 

باللغة  النهوض  هو  لتحقيقه  نطمح  الذي  مشروعنا  إن 

لإلطالل  الصاعدة  األجيال  أمام  اآلفاق  وفتح  العربية، 

املناهج  لهم  توفرها  ال  التي  العربية،  الثقافة  على 

الرسمية. نحن نسعى لتعزيز االنتماء للهوية الثقافية، 

وإزالة احلواجز بني األجيال الصاعدة وبني واللغة العربية 

اجلميلة، التي تعيش غربة قاتلة. نحن نطمع أن نرسخ 

مفاهيم االنتماء في نفوس األجيال الصاعدة، والتعرف 

الثقافية  العربي، والرموز  العربية والتراث  الثقافة  على 

وخاصة الشعراء والكتاب الفلسطينيني. 

لقد وضعنا نصب أعيننا تعزيز الهوية الثقافية لدى هذه 

األجيال وخاصة اللغة العربية كمرّكب عضوي من الهوية 

الثقافية والقومية.

شذى الكرمل.. وفيض من اإلصدارات

»شذى  مجلة  من  أعداد  عشرة  اآلن  حتى  أصدرنا  لقد 

الكرمل«..

ألعضاء  املتواضعة  اجليوب  من  بدعم  املجلة  أصدرنا   

أيدينا ألحد وال  منّد  لم  ألننا  سعداء  »االحتاد«، ونحن 

نريد ألحد أن ميّن علينا. وإذا احتجنا إلى »األكسجني« 

االحتاد.  النجدة من أعضاء  املسيرة، فسنطلب  ملواصلة 

ونحن واثقون بأنكم لن تبخلوا بعطائكم، فالبيت بيتكم 

واالحتاد احتادكم. إنه منكم وإليكم.

ونحن نطمح ألن نرتقي باملجلة قدًما من حيث املضمون 

واإلخراج إلى املستوى الذي نريد.

عشرات  ظهرت  املاضية،  الثالث  السنوات  خالل 

مّنا  فلهم  »االحتاد«.  أعضاء  من  للعديد  اإلصدارات 

أصدق التحيات، ونحن ندعوا جميع أعضاء »االحتاد« 

في  بدالئهم  ويدلوا  وشعراءنا،  أدباءنا  يشجعوا   أن 

الكتابة عن هذه اإلصدارات، وتسليط األضواء النقدية 

املوضوعية على هذه اإلبداعات، واملشاركة في األمسيات 

األدبية التي تدعم النشاطات الثقافية ألعضاء االحتاد. 

لقد كانت هذه النشاطات املباركة تظاهرة ثقافية تربوية، 

غير مسبوقة وغير مألوفة في املشهد الثقافي. اجتاحت 

ثقافية جديدة  املختلفة في وطننا، وهبت رياح  امليادين 

أنعشت هذا املشهد وشحنته بطاقة من األمل والتفاؤل.. 

الصاعدة  األجيال  على  بصماتها  تركت  التظاهرة  هذه 

األفضل  احلياة  إلى  يتطلعون  الذين  أبناء شعبنا  وعلى 

واألجمل في وطن آبائنا وأجدادنا. 

عن التعاون والتواصل

درويش  محمود  مؤسسة  مع  التعاون  آفاق  فتحنا  لقد 

للثقافة واإلبداع في كفر ياسيف، ونادي طرعان الثقافي 

الثقافي ومنتدى  حيفا  األدبي، ونادي  الطيبة  ومنتدى 

املشاركة  االحتاد  ألعضاء  وكان  عسفيا،  في  احلوار 

األدبية  النشاطات  من  العديد  في  واملساهمة  الفّعالة 

والثقافية.

األجيال  مع  التواصل  على  »االحتاد«  عمل  يقتصر  لم 

الوطن، فقد  التعليمية في هذا  املختلفة في املؤسسات 

مت التواصل مع الكتاب والشعراء واملثقفني في رام الله 

األدبي  احلراك  في  ونابلس وطولكرم وجنني، واالنخراط 

والثقافي مع  أبناء شعبنا في املناطق احملتلة. 

التواصل مع اخلارج

العربية  األمة  أبناء  بني  التعاون  بضرورة  منا  وإمياًنا 

اتفاق  عقد  مّت  فقد  تواجدها،  أقطار  كافة  في  الواحدة 

في  الفلسطينيني  لألدباء  »الكرمل«  احتاد  بني  توأمة 

الداخل واالحتاد املغربي للمبدعني برئاسة الشاعرة ابتسام 

رفع  إلى  احتادينا  بني  التوأمة  اتفاق  حوسني. ويسعى 

مكانة ثقافتنا العربية وحضارتنا إلى املستويات الوطنية 

العاملية التي تليق بها. كما تضمن اتفاق التوأمة العمل 

في املجاالت التالية: 

لألدباء  املغربي  الفلسطيني  الثقافي  املجال   -  1

والشعراء.

2 - املجال الثقافي الفلسطيني املغربي للفنانني.

٣ - املجال الثقافي للتراث الوطني.

٤ - املجال الثقافي للمهرجانات الوطنية.

٥ - مجال السينما واملسرح والكتاب والنشر والتوزيع  

وإقامة معارض كتب مشتركة.

جميع  على  املذكورة  املجاالت  كافة  في  التعامل   -  6

املستويات املمكنة.

لسنا حياديني.. ولنا مواقف

الرجال مواقف.. والنساء مواقف.. واالحتادات مواقف.

األدبية  النشاطات  على  »االحتاد«  عمل  يقتصر  لم 

التربوية واملنابر  التي غّطت معظم املؤسسات  والثقافية 

الثقافية في هذا الوطن. 

فقد كان لنا العديد من املواقف التي نعتز بها جتاه ما 

يجري على الساحة السياسية الساخنة.

كان لنا موقف يستنكر قرار احملكمة اجلائر بحق األمني 

العام لالحتاد الكاتب سعيد نفاع. وشاركنا في املهرجان 

التضامني الذي أقيم في بيت جن مع سعيد نفاع. كما 

شارك وفد مّنا ضّم عدًدا كبيًرا من أعضاء االحتاد في 

عليه  حكم  حيث  جلبواع،  سجن  قرب  تضامنية  وقفة 

ديار  في  شعبنا  أبناء  مع  »التواصل«  بجريرة  بالسجن 

بني أمية.

ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والثقافية توّجهنا بالنداء 

رام  في  درويش  محمود  مؤسسة  عن  املسؤولني  إلى 

الوطني  الصرح  هذا  على  يحافظوا  أن  بهم  الله وأهبنا 

والثقافي. 

وكان لنا موقف يستنكر العمل الهمجي الذي استهدف 

كنيسة »الطابغة« وعاث فيها فساًدا ودماًرا.

األهلية  للمدارس  العادلة  املطالب  مع  تضامنا  كما 

العربية، التي تعاني من التمييز في امليزانيات، وشارك 

وفد من االحتاد في خيمة االعتصام في نتسيرت عيليت.

حول االحتادات واملنتديات األدبية

 ال نرى عيًبا في التعددية التي تصّب في خدمة الهوية 

ونحن  األساسية.  شعبنا  قضايا  خدمة  وفي  الثقافية، 

لتقدمي  أننا نسعى  للناس. غير  لسنا خير أمة أخرجت 

شعبنا.  مصلحة  فيه  وملا  واألجمل،  واألرقى  األفضل 

فامليدان األدبي مفتوح أمام جميع األقالم األدبية. ويظل 

املعيار األساسي لتقييم أّي من الهيئات واملؤسسات هو 

العمل امليداني الذي يختزل املسافة بني الشعار والواقع، 

امليداني  والعمل  والفعل.  القول  بني  املسافة  ويختزل 

وحده هو الذي يعطي املصداقية  ألّي من االحتادات أو 

الساحة  على  الفاعلة  الثقافية  املنتديات  أو  املؤسسات 

األدبية. 

نعطي، وسيظل  األدبية والثقافية  الساحة  في  وسنظل 

النهر يتدفق عطاء، وسنظل إلى جانب شعبنا، وسنظل 

أبًدا على هذا الطريق.

أخريًا..

لنا  أتاحت  التي  العربية  املدارس  جميع  نشكر  نحن 

شعبنا،  أبناء  من  اجلديد  اجليل  مع  للتواصل  الفرصة 

وكشفه على تراثه األدبي والثقافي واحلضاري.

نحن نحيي جميع أعضاء االحتاد الذين ساهموا وشاركوا 

في النشاطات الثقافية في طول البالد وعرضها، وبذلوا 

أقصى جهودهم ودفعوا من وقتهم ومن جيوبهم، لألخذ 

بيد االحتاد وترسيخ جذوره في املشهد الثقافي في هذا 

الوطن.   

أن  واملثقفني  والشعراء  الكتاب  جميع  ندعو  ونحن 

العربية  للغة  خدمة  األدبية،  املسيرة  دفع  في  يساهموا 

ولألجيال الصاعدة، وخدمة لقضايا شعبهم الذي يطمح 

ألن يعيش بحرية وكرامة في وطن اآلباء واألجداد.

ُشّدوا الهّمة  أيها املبدعون.. وتعالوا مًعا يشّد بعضنا 

بعًضا.. لنشّق طريقنا بعزم وإميان وثبات نحو آفاق أرحب 

ونحو مستقبل أجمل.

1.ماذا تحبون يف التصميم الحايل؟

أن تفهموا  بيتكم جيًدا وحاولوا  بالتغيريات، افحصوا  تبدؤوا  أن  قبل 

تشعرون  يجعلكم  الذي  ما  أقل،  وأيها  أكرث  به  تحبونها  األشياء  أي 

أنكم يف البيت؟ هل يعجبكم جدول األلوان؟ هل الكنبة مريحة بشكل 

إنها نقطة  كاٍف؟ جّهزوا قامئة بكل األمور املفضلة واألقل مفضلة. 

البداية لديكم قبيل تجديد البيت.

2. حرّضوا قامئة األحلم

مّروا بجميع الغرف التي تريدون إعادة تصميمها وسجلوا ألنفسكم 

ترغبون  التي  التغيريات  كافة  بها  ستشملون  والتي  أحلم،  قامئة 

القامئة،  تحضري  بعد  امليزانية.  بتقييدات  التفكري  بدون  بإجرائها، 

التغيريات  هي  ما  وقرروا  السابقة  الفقرة  من  القامئة  مع  قارنوها 

التي تريدون تنفيذها اآلن وما هي التغيريات التي ميكن تأجيلها إىل 

وقت الحق.

3.ابحثوا عن االلهام

مجلت ومواقع انرتنت مختلفة ميكنها أن تساعدكم يف تلقي االلهام 

لتصميم بيتكم. حرضوا ملف به صور لغرف أعجبتكم، لتتمكنوا من 

العودة إليها خلل عملية التصميم وأخذ األفكار منها.

4. قرروا ما الذي ستغريونه

تريدون  وكيف  تحبون  ماذا  أفضل  وبشكل  أكرث  فهمتم  وقد  اآلن، 

األثاث  قطع  بكل  قامئة  حرضوا  العملية،  نهاية  يف  بيتكم  يبدو  أن 

واملستلزمات يف الغرفة التي تريدون تصميمها وقرروا ما هي القطع 

التي ستحتفظون بها وما التي ستتنازلون عنها. حاولوا أن تحتفظوا 

فقط بالقطع التي تحبونها بالفعل، إلفساح املكان للقطع الجديدة، 

والتي ستمنح بيتكم املظهر الذي تحلمون به.

5. استخدام الدهان

فضلً عن دهان الجدران بشكل عام، والذي يجدد بسهولة وبتكلفة 

زهيدة نسبًيا مظهر البيت، مثة إمكانيات إضافية للتصميم بواسطة 

استخدام  ميكنكم  مميزًا.  مظهًرا  بيتكم  هذا  سيمنح  حيث  الدهان، 

قوالب أو طوابع أو دهان جدران مختارة بألوان متنح الحائط تأثريات 

شليخت  أو  صناعي   – مدين  ملظهر  االسمنت  تأثري  مثل  مميزة، 

)اسمنت( أكريليك ملظهر ريفي. مرشد الدهان مع التأثريات يف موقع 

طمبور سيساعدكم عىل أن تفهموا متاًما كيف تدهنون بألوان متنح 

أن يكون  األثاث ميكنه  أيًضا دهان  للحائط.  أشكال وتأثريات مميزة 

حل رخيص ورسيع لتحديث مظهر الغرفة العام، بدون االضطرار إىل 

دهان الجدران.

6. هل ندمج ما بني األساليب أم نلتزم بأسلوب موّحد؟

بني  ما  الدمج  ميكنكم  واحدة،  فكرة  من  أكرث  أحببتم  قد  كنتم  إذا 

ملسات  مع  مدين  مظهر  مثلً،  تدمج،  نوم  غرفة  وخلق  األساليب 

عىل  املحافظة  الوقت  نفس  ويف  أساليب  دمج  أجل  من  شاعرية. 

والتي  واحدة،  قطعة  أو  حائط  يف  متحوروا  وجميل،  موّحد  مظهر 

قوموا  بينام  واحد،  بأسلوب  وصمموها  الغرفة،  مركز  إىل  ستتحول 

إضافة  تنسوا  ال  مختلف.  بأسلوب  الغرفة  يف  القطع  بقية  بتصميم 

قطع ملمئة لتصميم البيت كالوسائد، األقمشة، الستائر، املزهريات 

وغريها.

 

الدليل الكامل لتصميم البيت املثايل: 7 نصائح ستساعدكم عىل تصميم البيت الذي تحلمون به

التسجيل ملنحة »إرتقاء” لطلب سنة أوىل يف أوجه

منحة »إرتقاء” للطلب العرب تعترب من أهم وأبرز املنح التي توزع 

سنوياً بتمويل من الدولة. هذه املنحة تبلغ قيمتها حوايل 28-36 

ألف شاقل للطالب وتوزع عىل مدار سنوات التعليم )حسب املدة 

هذه  الربنامج.  وفق  للجمهور  الطالب  تربع  مقابل  املخصصة( 

775 منحة ويحصل عليها طلب سنة أوىل  السنة تم تخصيص 

يف املعاهد العليا املعرتف بها من قبل مجلس التعليم العايل ومن 

يدرسون مواضيع مفضلة ) قامئة املواضيع املفضلة يف موقع 

)اختيار  للطالب  االقتصادي  الوضع  عامل  إىل  باإلضافة  املنحة( 

الطلب يتم حسب هذه املعايري بالتساوي(.

 11.11.2017 للتسجيل  موعد  آخر 

أدناه  املنحة  موقع  دخول  وباإلمكان 

للحصول عىل التفاصيل أو االتصال عىل: 

.046664409

مجلس  قبل:  من  ممولة  املنحة  أن  يذكر 

للتطوير  السلطة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  العايل،  التعليم 

االقتصادي - وزارة املساواة االجتامعية للوسط العريب، “مفعال 

هبايس” وصناديق محلية وعاملية. 

https://irteka.co.il/landing-page-2018 :موقع املنحة



�ل����رم�������ك�������ز ال�����������رك������م
مركز ثقافي حقوقي تربوي 

من تأسيس مركز مساواة وجمعّية التوجيه الدراسي
“مركز الكرمل” هو مشروع أهلي تم خالله ترميم بناية في حي وادي النسناس لتصبح مركزا جماهيرًيا 

متعّدد األهداف.

توجيه مهني لطالب الثانويات والخريجين 
مساكن للطالب في المدارس والجامعات  

مشروع التطّوع "حيفا المرأة"
منتدى ثقافي تربوي

054-9732502cegas.org@gmail.com

تحصيل ميزانيات للمجتمع العربي
استخدام المحاكم والبرلمان للدفاع عن 

حقوق الناس
محاضرات ودورات في مجال الحقوق 

واالعالم، مكتبة عن المجتمع الفلسطيني 
وسلمان ناطور

بناء شبكة عالقات دولية للمجتمع العربي

04-8555901w w w. m o s s a w a . o r g

تشمل مرافق المركز: قاعة وغرف واسعة لالجتماعات 
غرف لجلسات عمل ولخدمات مكتبية مالئمة: 

لمستشارين/ محامين/ مراقبي حسابات/ مهندسين 
ساحة المسيات ثقافية وموسيقية. 

جمعية سرد :
ساعة قصة ومسرحيات لألطفال ايام 

سبت الساعة  11:00
 دورة موسيقى للطفولة المبكرة مع 

رنين حنا أيام ثالثاء
دورة مسرح للكبار والصغار ( قريبًا )

0775340518/0525628781sardofart@gmail.com

جمعية هيومنيتي كرو:
منظمة إغاثة دولية يتركز عملها في 

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي 
لالجئين حول العالم.

052-3092982info@humanitycrew.org

w w w. h u m a n i t y c r e w. o r g

0547730162/048877660stopracism.org@gmail.com

شباب "يال نغير"
إطار شبابي يدمج الشباب في برامج 
المؤسسات ويمنحهم الفرصة في 

التعرف على العمل القانوني، 
البرلماني، اإلعالمي والتربوي

04-8555901

شباب 
"يال نغير"

االئتالف لمناهضة العنصرية:
ائتالف لمؤسسات ومجموعات 

حقوقية عربية ويهودية، يبادر لمشاريع 
مشتركة مناهضة للعنصرية في 

المجاالت المختلفة ويقدم مساندة 
قانونية لضحايا العنصرية. 

 Duroos

معهد دروس:
دورات بسيخومتري بطرق تعليم خاصة 
ومبتكرة | دورة واحدة ضخمة وشاملة | 

ضمان لدورة إعادة مجانية | ورشات 
مهارات دراسية | منح تعليمية لعشرات 

الطالب

04-6011800

دردشات
تعليم المحادثة  باللغة االنجليزية  

دورات تحضيرية لبجروت اللغة 
اإلنجليزية  العربية والعبرية لكافة 

المستويات 3, 4, 5 وحدات تعليمية

تعليم موسيقى
ديانا زريق 0526425396 بيانو

حسام عابدي 0544415058 ايقاع درامز
حبيب شحادة حنا 0549911270 عود بزق

052-5434387/052-8736035darda2chat@gmail.com

شارع سانت لوكس 5 حيفا

منتدى التنوير الفكري
تنظيم ندوات شهرية لمواضيع 

فكرَية وسياّسة

سهاد كبها: 054-2299523

يشجع االتحاد االوروبي العمل 
المشترك بين المؤسسات



الجُمعة 27 ترشين األول 242017

ذات مساٍء شات حملُت بني يديَّ ما بقي من رغيف النَّهار... 

عناوين... وخطى  بال  تائها  الذاكرة،  شوارع  في  ألوُب  ورحُت 

مدينة »أين« نحوي تلهث...

حّباُت املطر تطرق نافذتي املفتوحة على رائحة األرض...

ذاذ ولو على  في داخلي فرح ُمبهم... وأنا أخاف أن أراقص الرَّ

موسيقى اورفيوس الدافئة واحلزينة...

قررت  املوصدة،  أبوابها  حجرتي صدرها وفتحت  شرحت  وحني 

منها  مدٍن صادروا  رق،  الشَّ مدن  في  أجري وأعدو  اخلروج كي 

وطن الفرح والّطفولة...

أتشّمُم فيك، دمشق وبغداد ومدينة »أين« آالم الكلمة، منفى 

 ، بال مكان، عوالم اختفت في دواخلي... فأْسألني إن كان عليَّ

في هذا الَعَبث أن أجلَس وأكتب؟!!!

دواة  الى  البريئة... واْنسللُت  الطفولة  عبثّية  من  بعضا  سرقُت 

على  لننبَض  معا  هّيا  ينادي:  هي صوت  فإذا  حبي وأقالمي، 

فحات املتلّهفة!!! بياض الصَّ

نحن لم نُعد نريد أن نلمح مدينة »أين« في وطن العرب في 

خلفّيات مشاهد العنف واملوت والّدمار...

لم نُعد نريد االلتقاء بها في الفواصل وأمام عالمات الّتعّجب 

وعالمات السؤال، التي تتكّدس كمال اجلبال...

الوقفات  تلك  تروي ظمأنا  َتُعد  لم 

الرديء  العربي  من  الزَّ حدود  على 

في  الباهظة  األمتان  ُتخيفنا  وال 

أْقبية اجلاّلد!!!

الوقت  هذا  »صهوة«  عن  نترّجل  اخلفّي  الّصوت  أّيها  تعال.. 

معا... لنملك فينا ما يكفي لنخلع عّنا ذاَك الِقناع... ونفسح 

نوبر  والصَّ الّزيتون  كما  يجمعنا  مرّبع  متر  من  أكثر  لوجودنا 

ْنديان واقفني... والسِّ

ق في أعيننا نظراٍت تبوح، وَتشي بالكثير... نريد بعنٍف أن ُنحدِّ

إّن بي رفيقي جوعا للحديث إليَك... ذاَك احلديث الذي تركناُه 

ُمكبَّاًل في سوط وسّكني سطوة الوحش والغربان...

سأْردم  الوقت...  فراغ  في  أو  الفراغ  في  أريدني  ال  وألّنني 

َر  الفجوات في هذا الوطن، سأردمها وأخترع الكلمات كي أعمِّ

منها املنازل والّشوارع واألشياء واألسماء واألحالم واستراحات 

الُعْمر الدافئة في املمرات الباردة...

شيد..  عذرا بيروت، عذرا دمشق ُامّية وعذرا بغداد املأمون والرَّ

تركناك في مصيدة اجلاّلد والُثعبان.

لكن إن رضيِت وقبلِت... سندخل ونرسم ابتسامة ونزرع أمال، 

هنا... هناك في جسد الزمان واملكان...

ُعذًرا... مديَنة »أْين«!!!
رشدي املايض

الذكرى املائة لـ “وعد بلفور” 
- وعد من ال ميلك ملن ال يستحق

اإلعالمي أحمد حازم
عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  من  الثاني   في 

1917، أي قبل مائة عام، قام وزير خارجية بريطانيا 

اللورد  بلفور بإرسال رسالة إلى  آنذاك، آرثر جيمس 

العاملية،  الصهيونية  احلركة  زعماء  أحد  روتشيلد، 

منحت مبوجبها بريطانيا احلّق لليهود في إقامة وطن 

قومي لهم في فلسطني، بناء على املقولة املزّيفة »أرض 

بال شعب لشعب بال أرض«. وقد أطلق على الرسالة 

اسم »وعد بلفور« بينما وصفها املؤيدون للفلسطينيني بــ “وعد من ال ميلك 

ملن ال يستحق”. وكان هذا الوعد مبثابة اخلطوة األولى للغرب، إلقامة كيان 

لليهود على أرض فلسطني، تلبية لرغبات الصهيونية العاملية على حساب 

الشعب الفلسطيني املتجّذر في فلسطني منذ آالف السنني. 

ويرى باحثون ومؤّرخون أن احلكومة البريطانية كانت قد عرضت نّص تصريح 

بلفور على فرنسا وإيطاليا، حيث وافقتا عليه بصورة رسمية عام 1918، ثم 

وافقت عليه الواليات املتحدة وكذلك اليابان رسمًيا سنة 1919. وفي 25 

نيسان سنة 1920، وافق املجلس األعلى لقوات احللفاء في مؤمتر سان رميو 

على أن يعهد إلى بريطانيا باالنتداب على فلسطني، وأن يوضع وعد بلفور 

موضع التنفيذ، حسب ما ورد في املادة الثانية من صّك االنتداب. وفي 24 

متوز عام 1922 وافق مجلس عصبة األمم املتحدة على مشروع االنتداب، 

الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923، وبذلك ميكننا القول إن وعد 

بلفور كان وعدا غربًيا ممن ال ميلك ملن ال يستحق وليس بريطانًيا فحسب.

لم يكن  ليسوا سكان فلسطني، حيث  لليهود وهم  بلفور أعطى وطًنا  وعد 

ألفا، في حني  التصريح سوى خمسني  اليهود عند صدور  في فلسطني من 

ألفا، ولكن   650 يناهز  الوقت  ذلك  في  الفلسطينيني  املواطنني  عدد  كان 

الوعد املشؤوم جتاهلهم، ولم يعترف لهم إال ببعض احلقوق املدنية والدينية، 

متجاهال حقوقهم السياسية واالقتصادية واإلدارية.

بلفور  آرثر  استغالل وعد  من  متّكنوا  اليهود  إن  فلسطينيون  مؤرخون  يقول 

 ،1947 عام  العامة  اجلمعية  وقرار  فلسطني،  على  البريطاني  واالنتداب 

بتقسيم فلسطني ليحققوا حلمهم بإقامة إسرائيل في اخلامس عشر من أيار 

عام 1948، ولتصبح إسرائيل أول دولة في تاريخ النظام السياسي العاملي 

التي تنشأ على أرض الغير، وتلقى مساندة دولية وتتوسع وتبتلع املزيد من 

الفلسطيني  الشعب  من  تبّقى  مبن  الفلسطينية والعربية، وتبطش  األراضي 

على أرضه دون رحمة.

اإلجنليز، ولذلك  صفات  من  هما  اخلبث واخلداع  أن  صغاًرا  تعّلمنا ونحن 

هنا  الصفات بصورة واضحة. ومن  هذه  لتترجم  البريطانية  السياسة  جاءت 

السير  البريطاني  الدبلوماسي  تسد«.  »فرق  البريطانية  النظرية  جاءت 

عن  دراسة  في  يقول  في واشنطن  السابق  بريطانيا  سفير  ماير  كريستوفر 

الدبلوماسية البريطانية نشرتها إذاعة بي بي سي البريطانية إن اإلجنليز هم 

ثعالب السياسة ودهاتها.

الكاتب األمريكي الساخر مارك توين يقول: »إن الرجل البريطاني كرمي جًدا 

إلى درجة أنه يتبرع لك بالقميص الوحيد الذي ميتلكه جاره، ولقد دهشت من 

وقاحتهم حني تبرعوا للدكتاتور اإليطالي موسوليني، حتى يبعدوه عن هتلر 

إلى نصف احلبشة، دون أن يستشيروا هيالسي السي إمبراطور احلبشة ودون 

أن يستشيروا شعب احلبشة طبًعا.

ويرى محّللون سياسيون للسياسة البريطانية أن اإلجنليز يتقنون فّن املراوغة 

واخلداع؛ فيقع اخلصم في أحابيل خداعهم فريسة سهلة وسالحهم الكذب، 

وليس صدفة أن يتبّنى اإلجنليز اليهود، ويعدوهم بوطن على حساب شعب 

آمن في وطنه، فيسرقونه منه في وضح النهار. وهذا ما دفع  أيضا بالكنيسة 

األجنليكانية البريطانية للترويج للفكرة في النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر، على أن فلسطني هي أرض امليعاد. وقد جّندت الكنيسة األجنليكانية 

للفكرة، علماء سياسة واقتصاد واجتماع وشعراء  للترويج  حسب احملللني، 

فن صناعة  هو  باإلجنليز  اليهود  يجمع  ما  أن  احملللون  ومؤرخني. ويضيف 

الكذب. وكما قال الروائي البريطاني جورج أوريل في روايته املزرعة: »اكذب 

وصّدق  اخلصبة،  التربة  الكذبة  ق« وهكذا وجدت  ُتصدِّ حتى  اكذب  اكذب 

أرض  أن  اليهود  اّدعى  حتى  اليهود،  الكذبة ومعهم  هذه  أنفسهم  اإلجنليز 

امليعاد هي فلسطني، وصدر وعد بلفور الذي قال عنه اخلليفة العثماني عبد 

احلميد الثاني إنه »وعد َمن ال ميلك ملن ال يستحق« 

اليهود  »إن  قال:  عندما  الصراحة  منتهى  في  كان  عربي  سياسي  محلل 

واإلجنليز مثالن في اخليانة والغدر والكذب، فال تنظروا إلى دموعهم، بل 

انظروا إلى ما تفعله أيديهم، وتاريخهم شاهد على اخليانة وعلى كراهيتهم 

لإلسالم وأهله«.

زياد شليوط

اسرائيلية  مستوطنة  في  ويعمل  يكد  بسيط  فلسطيني  عامل 

العئالت  باقي  عن  حالها  يختلف  ال  التي  عائلته،  إلعالة 

الفلسطينية الواقعة حتت »جنة« االحتالل.. هذا العامل أحب 

التواصل  صفحة  خالل  من  ومعارفه  أصدقائه  على  يصّبح  أن 

وشرطة  مخابرات  من  املدوية  الصفعة  فجاءته  االجتماعي، 

االحتالل. في حلظة ظنها حلظة صفاء، التقط صورة لذاته وهو 

يقف الى جانب تراكتور اجلرف، الذي يعمل عليه في املستوطنة 

أراضي  على  املستوطنات  من  كغيرها  تشاد  التي  االسرائيلية 

الغربية احملتلة، ورمبا تكون أرضه أو  الضفة  الفلسطينيني في 

أرض عائلته وأقاربه، ومن شدة سذاجته ظن العامل الفلسطيني 

الذين سيعجبون من وقوفه الى  أنه سيثير غيرة وحسد زمالئه 

حيث  وزهور،  ورود  حديقة  جانب  الى  التراكتور وليس  جانب 

سيقول لهم ها أنا أقود تراكتور كبيرا وأنتم مازلتم تركضون وراء 

تدعو  التي  »ههههههههه«  الفيسبوك  بلغة  احلمير، ويضحك 

للغثيان أكثر مما تثير الضحك.. ومن شدة سذاجته أيضا أنه 

أطلق حتية الصباح املستحدثة والتي حتمل الغنج والدلع والدالل، 

يصبحهم«..   « العشاق واألحباء وهي:  عادة  يتبادلها  والتي 

ونام عاملنا البسيط وهو يحلم بردود فعل أصدقائه ومعارفه، 

التي  عليه والكومنتات  الذي سيحصل  الاليكات  بكم  ويفكر 

وكيف  املشاكسني  ألصدقائه  سيقول  وماذا  صفحته،  ستغزو 

سيزيد من حسدهم، وهو يغالي في وصف التراكتور مستعينا 

باملعلقات في وصف سفينة الصحراء.. 

لكن العامل الفلسطيني »املتشائل«، أصبح عليه الصباح ليس 

مبا أمسى عليه، ورمبا متنى في قرارة نفسه أال يطلع الصباح مبثل 

االعجاب  التعليقات وعالمات  يستقبل  أن  به. وبدل  طلع  ما 

بآلياتها  بقوات االحتالل  به يستقبل صباحه  اذ  واالستحسان، 

حركة  أي  ملنع  بيته  حول  محكما  طوقا  ضربت  التي  وجنودها 

عمليات  عن  ويعرف  يقظ  فاالحتالل  للهرب،  محاولة  أي  أو 

»التنخريب« قبل وقوعها ويعرف ماذا يفكر كل فلسطيني  في 

الطاير فكيف  الطير  الفيسبوكية وال يغيب عنه  قرارة صفحته 

بانتحاري جديد مفترض. كل ذلك حدث ألن 

الترجمة  نظام  فريسة  االحتالل وقعت  قوات 

كلمة  ترجم  والذي  بالفيسبوك،  اخلاص 

بها  بادر  التي  الصباح  حتية  »يصبحهم« 

الى  اصدقائه،  على  الصباح  ليلقي  الشاب 

فهذا  للتروي  يعد من مجال  »يذبحهم« ولم 

العامل يدعو لذبح اليهود ومبا أنه يقف الى 

جانب التراكتور الكبير- الذي حتول الى آلة عمليات انتحارية 

كما جرى في القدس من قبل- فهو ال بد ينوي دهس أكبر عدد 

من اليهود!! لم يعد هناك من شك لدى أجهزة األمن االسرائيلية 

العامل  بأن  حدود،  شاباك وموساد وشرطة وجيش وحرس  من 

الفلسطيني ينوي تنفيذ عمليته صباحا فقرروا أن يفطروه قبل أن 

يفرمهم. وهل ميكن أن تترك تلك األجهزة احلكيمة ذاك العامل 

الغبي يقدم على فعلته، وكم سيكون خجلها محرجا أمام الزعيم 

العرب والسالم  حبيب  العمل  حزب  اجلديد، رئيس  الصهيوني 

واالستيطان آفي جباي، الذي يسابق نتنياهو وحزب الليكود في 

سياسته اليمينية ودفاعه عن االستيطان واملستوطنني في حقهم 

باحلماية واألمن في مستوطناتهم التي أقاموها في أرض امليعاد 

أرض يعقوب التي وعدوا بها.

أحضر العامل الى مركز التحقيق وهو يرتعد بردا وخوفا، حيث لم 

يصح بعد من أحالمه الوردية في استقبال االعجاب والتعليقات 

احلسودة من أصدقائه، لو أنهم يرونه أين هو وليتمنوا أن يكونوا 

اجلديد،  التراكتور  الى جانب  التحقيق وليس  مكانه في مركز 

ويتساءل في قرارة نفسه ترى أي جرمية ارتكبها دون أن يدري، 

سبيل  في  هيبته  عن  قواته ويتنازل  بكل  االحتالل  يأتي  حتى 

عائلته،  عيشه وعيش  لقمة  وراء  يسعى  كادح  بسيط  انسان 

ترى هل يستحق كل هذا التكرمي والتعظيم من قبل االحتالل 

االنساني الوحيد في العالم؟!

لعن  حتى  العبثية،  التحقيق  جولة  من  العامل  خرج  أن  وما 

عالم  من  اخلروج  الغبية، وقرر  الصباح وذاته  التراكتور وحتية 

الفيسبوك وجعل البلوك حدا أبديا.

»يصبحهم« باخليرات فيصبحه االحتالل بالتحقيقات
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الشامل مّيزوا شهر  لواء  املرأة يف كلليت  مراكز صحة 

الثدي  رسطان  عن  املبكر  للكشف  يكرّس  الذي  أكتوبر 

مكافحة  رمز  والزهر-  األبيض  باللون  املراكز  بتزيني 

رسطان الثدي.

يف حديث مع الدكتورة إفرات بارون، املديرة الطبية يف 

كلليت لواء الشامل: "نويص بأن تخضع كل امرأة يزيد 

كل  مرة  للثدي  الشعاعي  للتصوير  عاًما   50 عن  عمرها 

إثر  للمرض  اإلصابة  لخطر  املعرضات  والنساء  سنتني، 

الوراثة )إصابة أحد أفراد العائلة سابًقا باملرض( ينصح 

سنوات  بعرش  أقل  بعمر  اإلشعاعي  للفحص  بالخضوع 

فمثلً  املرض،  إكتشاف  عند  القريبة  املصابة  عمر  من 

مبرض  الخالة  أو  العمة  األم،  إصابة  عن  الكشف  تم  إذا 

السيدة  ينصح  عام،   40 ال  عمر  يف  وهي  الرسطان 

القريبة بالبدء بإجراء الفحوصات وهي بعمر ال 30 عام. 

وهذا من أجل زيادة فرصة الكشف عن نتائج الرسطان 

يف مرحلة مبكرة، مام سيحسن فرص العلج«. 

للسجل  وفًقا  الثدي.  رسطان  خطر  يف  إرتفاع  هناك 

تشخيص  عام  كل  يتم  إرسائيل،  يف  للرسطان  الوطني 

رسطان  الثدي.  برسطان  مصابة  امرأة   4500 من  أكرث 

الثدي هو أكرث شيوعاً بني  النساء من عمر 50 عاماً وما 

فوق، ويتم تشخيص ما يقارب ٪75 من املرىض، ولكن 

ما يقارب ٪21 تحت سن 50 عاماً.

فحص التصوير الشعاعي للثدي هو تصوير رسيع للثدي 

يهدف للكشف عن األورام الخبيثة يف مرحلة مبكرة، إن 

كان هناك أي تغيريات خبيثة يف وقت مبكر يف الثدي، 

مثل كتل صغرية غري محسوسة. ميكن للفحص الكشف 

عن الورم يف مرحلة مبكرة جدا حتى قبل أن يشعر بها 

لزيادة  جًدا  مهم  الكشف  هذا  اليدوي.  الفحص  خلل 

فرص العلج. االختبار بسيط ويستغرق بضع دقائق.

تضيف الدكتورة بارون: » كلام إكتشفنا املرض يف مرحلة 

متقدمة، كلام زادت فرص العلج من املرض بشكل كبري. 

هذا الفحص مهم جًدا ويساعد عىل الحفاظ عىل سلمة 

املرأة، لذلك ندعو كل النساء للمجيء وإجراء الفحص«.

إلجراء  الربيد  عرب  للنساء  دعوات  إرسال  وتم  كام 

كام  سنتني،  خلل  واحدة  مرة  إجراءه  اللزم  الفحص 

من  الفحص  إلجراء  طبي  توجيه  طلب  للنساء  وميكن 

طبيب العائلة الخاص بها.

 

املمرضة رباب زامل، تعمل يف عيادة جبل القفزة يف كلليت النارصة – 

بإدارة الدكتور جابر خوري. شهدت يف طريق عودتها إىل البيت برفقة 

إبنتها، عىل حادث طرق لشاب من قرية الرينة فقد السيطرة عىل دراجته 

النارية وأرتطم بحافة الطريق. 

يف حديثنا مع املمرضة رباب زامل: »عند رؤيتي ما حصل، مل أفكر سوى 

كيف بإستطاعتي مساعدة الشاب املصاب وإنقاذ حياته. قمت بفحصه 

وإستدعائهم  باإلسعاف  اإلتصال  إبنتي  من  طلبت  للوعي،  فاقد  وكان 

بإمكانه  يكن  مل  بأنه  يل  إتضح  للشاب  فحيص  خلل  الحادث.  ملكان 

يستمر  بأن  وأهتممت  املساعده  له  قدمت  متواصل،  بشكل  التنفس 

بالتنفس دون إنسداد مجرى تنفسه. عندما عاود التنفس بشكل طبيعي، 

قمت  أسئله،  عّدة  بطرح  بدأ  واإلضطراب،  الخوف  عليه  وبدا  لوعيه  عاد 

بتهدئته ورشحت له ما حصل وما هي حالته، وبقيت معه حتى وصول 

اإلسعاف لنقله إىل املستشفى لتلقي العلج اللزم«.

تم نقل الشاب املصاب للمستشفى ملتابعة العلج الطبي اللزم ويف اليوم 

التايل طرأ تحسن عىل صحته.

يف  أتردد  مل  الحادث،  مصادفتي  لحظة   « زامل:  رباب  املمرضة  أضافت 

تقديم املساعدة إلنقاذ حياة الشاب. شعور عظيم عندما تعمل عىل إنقاذ 

حياة شخص. حياتنا مثينة ويجب أن ال نتهاون فيها والقيادة بحذر«.

مراكز صحة املرأة يف كلليت لواء الشامل تتزين باللون األبيض 

والزهري كرمز ملكافحة رسطان الثدي

املمرضة رباب زامل شهدت حادث 

طرق يف طريق عودتها إىل البيت، 

قدمت املساعدة اللزمة للشاب 

املصاب وأنقذت حياته من املوت
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التسلية واللهو في العصور القدمية: املسرح 
احلضارة،  في  مركزي  كعنصر  القدمية  العصور  في  املسرح  اشتهر 

خاصة عند اليونان القدامى والرومان، كما أنه كان واحًدا من سبل 

الترفيه والتسلية، التي جمعت ما بني العديد من فعاليات الترفيه: 

املتنوعة.  القتال والسباقات  مبارزات  الرياضة،  ألعاب  املسرحيات، 

أقدم فيما يلي عرضا موجزا للمسرح والتمثيل، ألوافي خالل العدد 

القادم الشرح عن بعض األلعاب الرياضية.

املسرح ñ القصص والتمثيل:

اقتبس الرومان املسرح اليوناني القدمي: في شكل املسرح من حيث 

أن  كما  والدراما(،  )الكوميديا  املسرحيات  أنواع  املعماري،  الفن 

بعض القصص التي روتها املسرحيات كانت مأخوذة طبق األصل عن 

املسرحية اليونانية، كما عني الرومان بترجمة القصص اليونانية إلى 

ق.م   3(  ìسنكاî مسرحية  املثال:  سيبل  على  الالتينية ودراستها. 

ñ 65 ميالدي( أو îفيدراì )اسم آلهة من الفترة اليونانية نسجت 
حولها العديد من القصص واملسرحيات( من الفترة الرومانية، فهي 

 480( ìيوربيدسî نسخة عن مسرحية يونانية كتبها املؤلف اليوناني

ñ 406 ق.م(. منوذجا آخر للكاتب الروماني îبالوتوسì )عاش بني 

نهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني ق.م( الذي كتب الكوميديا 

اليونانية، خاصة عن مسرحيات  الكوميديا  نسخا طبق األصل عن 

الكاتب اليوناني îميننداروسñ 342( ì 291 ق.م(. 

أن  بداية  جند  واليوناني،  الروماني  املسرح  بني  املقارنة  حاولنا  ولو 

الرومان اهتموا في كتابة الكوميديا أكثر من اليونان. أما من الناحية 

املبنى،  جميل  كان  الروماني  املسرح  فإن  املسرح،  ملبنى  الشكلية 

واستعمل غالبا أللعاب الرياضة التنافسية داخل مبنى املسرح. كما 

املنصة  اعتلوا  الرومانية،  الفترة  خالل  املسرحيات،  في  املمثلني  أن 

ذاتها، بينما اعتمد املمثلون خالل الفترة اليونانية على التوجه إلى 

تطورت  وقد  التمثيل.  أثناء  بينه  واالندماج  املشاهدين،  اجلمهور 

مع الزمن لغة متفق عليها ميكن للمشاهد من خاللها التعرف على 

شخصية املمثل أثناء املسرحية، على سبيل املثال: العباءة البرتقالية 

اللون - ترمز إلى أن البسها هو من طبقة األغنياء، بينما العباءة 

الصفراء ñ تشير إلى أن من تلبسها هي امرأة )خالل الفترة الرومانية 

مّثل الرجال دور النساء، من هنا أهمية العباءة الصفراء(، أما اخليوط 

من  هي  الشخصية  أن  إلى  إشارة  فهي  السترة  طرف  في  الصفراء 

اآللهة. 

من  العديد  القدمية  العصور  في  انتشرت  وأنواعه:  املسرح  مبنى 

الشكل  حيث  من  بينها  فيما  اختلفت  التي  التسلية والترفيه  مبان 

املبنى والفرق بني  التي شملتها. من هنا، يتوجب شرح  والفعاليات 

أنواع املسارح املختلفة.

املسرح ñ يعتبر األقدم بني مباني الترفيه والتسلية في العصور القدمية 

)الصورة رقم ñ 1 املسرح األثري في طبريا(. بدأ استعمال املسرح 

خالل الفترة اليونانية القدمية )القرن السادس ق.م( حيث كانت في 

املراحل األولى منصة دائرية الشكل )األوركسترا( في موقع مركزي 

خالل  املسرحيات والتمثيل.  الفنانون  قّدم  عليها  املدينة،  سوق  في 

القرن اخلامس ق.م. مت نقل املسرحيات والتمثيل إلى سفح املنحدر في 

تلة األكروبوليس بالقرب من معبد ديونيسيوس )أله اخلمر والترفيه 

منحدر  على  املقاعد  تطوير  بدأ  حينها،  القدامى(،  اليونانيون  عند 

املسرح  مبنى  تطور  وقد  اخلشب.  من  بنيت  والتي  الطبيعي  اجلبل 

املنطقة  وهي   )orchestra( األوركسترا  مكونات:  عدة  ليشمل 

تواجدت  التمثيل. من خلفها  فرقة  التي كانت تقف عليها  الدائرية 

الواجهة املسماة )Skene( وهي املنطقة التي كانت مسقوفة بخيمة 

ليرتاح فيها املمثلون خالل االستراحة، والتي تطورت مع مرور الوقت 

 ،)logeion( إلى مبنى من احلجر ارتفاعها يزيد عن طابقني. املنصة

التي كانت ضيقة وامتدت على طول الواجهة.  خالل الفترة الرومانية 

مت تطوير مبنى املسرح اليوناني ليتم الوصل بني جميع املكونات إلى 

بينما  بني من احلجر،  الروماني  املسرح  أن  إلى  مبنى واحد. إضافة 

استغالل  ليتم  اجلبل  منحدر  على  املبنى  كان  اليونانية  الفترة  خالل 

املنحدر ألماكن اجللوس.

املدّرج الروماني ñ يشبه املسرح إال إن مبنى املدّرج بيضاوي الشكل 

)بينما كان املسرح نصف دائرة ñ الصورة رقم 2(. توسطت املدّرج 

الساحة )arena( املصنوعة من التراب، التي كانت محاطة بسور 

بني  مبارزات  التسلية:  ألعاب  من  نوعان  املدّرج  في  أجري  مرتفعة. 

املقاتلني أو مبارزات بني احليوانات املفترسة والصيادين. هذا النوع 

إلى  التي احتّلتها واقتبستها  انتشر في روما واألماكن  الترفيه  من 

إسبانيا،  فرنسا،  في  املدّرجات  من  العديد  جند  الغربية:  احلضارة 

أفريقيا، بينما ال جند املدّرجات في اآلثار الشرقية.

األثرية  املدينة  من  السيرك   ñ  3 رقم  )الصورة   ñ السيرك  مبنى 

اخليول  لسباق  استعمل  تركيا(  في  اليوم  املتواجدة  أفروديسياس 

واملركبات، التي اشتهرت جًدا منذ الفترة اليونانية. إال أن اليونانيني 

لم يعنوا بتحديد شكل املبنى وحجمه، ولم تكن أية حواجز أو فواصل 

الرومانية  الفترة  خالل  اجلمهور.  السباق وبني  املسرح وموقع  بني  ما 

حدد الرومان طول السيرك إلى 500 مترا، وهو مكّون من ساحة من 

بينما طرفها  السباق،  إلى  انطالق اخليول  التراب، في طرفها موقع 

التّفت  حوله  تذكاري،  توسطه نصب  دائرة،  اآلخر على شكل نصف 

املركبات خالل السباق. كذلك، بنيت احلواجز ما بني جمهور املتفرجني 

وما بني املركبات املتسابقة. وقد شاعت سباقات اخليل ابتدأ من القرن 

الثاني ميالدي في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية، وقد جّسدت 

.ìاخلبز واللهو للشعبî املقولة الشهيرة
الصورة رقم 1

عود )ِجّدو(..

يولِم النشوة..

يف اذن من يسمعه

يضاهي الّنُور

مقامه حجازي..

يُعلّم صلة جديدة

النه.. )جّدو(

صار الجئا

يحمل االخبار املتفائلة

تحية عىل خدِّ َصبّية..

ُمْحرِجة للعذارى

لكنها من القلب..

ِخطابا عفويّا

*

عود )جّدو(

ملن يسمع )الّنَهَوند(..

)َولَْو( جبلية

يُشّنف االذن بإلهام.

و ما يَُغّنيه )قرار(..

ايقاعه.. نبضه.

دّقات آهاته..

تعيُده للصغر

*

كان يحلم )بالّروزنا(

يرّدد )الدلعونا( يف 

)الدبكة(

اغنية )اآلمان( و 

)الشاملية(

يستعيد بُْقَجة )سّتي 

إِْشَتّيا(

فالغياب مل تنجح 

ِمْمحاته..

قوافل الهجرة اىل اآلخرة

*

لَْيلك العود..

و يهوذا االميان

صدى االجداد..

لُْغام موروثا

ممجوج البداية

فالوصّية امواال ُمسّخرة..

للهلك..

للوالدة.

انْخاب الذكورة..

تُْهَدُر عبثا..

تُْهرَق.

ابناء االنسان..

كالقطعان اىل محرقة

ينبت من رمادها..

املال و الخراب

*

أَهكذا.. يجود العود!

اين تفاؤل الغناء؟

و احلم االمل

رقصة )عالهدى(

بني غدير )الحمرة( و 

)الُهُربّه(

)تَّبان املراح(..

)َعّجالة( البقر الهولندي 

الطمراوي

)رشاكة الخيل(

ساحات السهر

مطاردات الخّيالة 

للعروسة.

هذا هو العود..

و ما يجود..

انت و انا

اسامء الّذاكرة

بذور السامء

رمق اآلخرة

حبل الرصّة

بني الوليد و الحفيد

ينرش االمان

عىل وتر العود 

)عتابا(..                                              

هاشم ذياب

يا وطن

حيفا

عتابا يا وطن
)آخ يا نرصة بعد إِْشَتّيا..

راح تتمّني الضيف يقول مرحبا(

هاشم ذياب

الصورة رقم 2

الصورة رقم 4

الصورة رقم 3

الصورة رقم 1
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لاليجار 
دار بالكبابير 

شقة ٤ غرف مرممة مطلة على البحر 
تشمل شرفة ومكيف 

كاجلديدة 
لالتصال 0505647741

الدخول 
فوري 

مرشوبات  سوق  ينمو  أن  املتوقع  »من  كوهني:  شولومون  ليلخ 

الربوتني يف العامل بحوايل %30 حتى عام 2020. عىل ضوء نجاح 

قبل حوايل سنة، وتعزيز  أطلقناها  التي  الربوتني  فئة مرشوبات 

التشكيلة ومنح  توسيع  قررنا  الرياضة،  الصحة ومامرسة  اتجاه 

رد ممتاز ومغذي للمزيد من الجامهري«

وتطلق   ،GO تنوڤـا  الربوتني  مرشوبات  مجموعة  توسع  تنوڤـا 

ألول مرة مرشوب بروتني بدون إضافة سكر، مع قهوة، ويحتوي 

عىل 16.75 غرام بروتني. تنوڤـا GO )250 مل(، غني بربوتني من 

whey )مصل اللنب(، ويعترب الربوتني األكرث نجاعة إلنعاش  نوع 

وبناء العضلة بعد النشاط البدين، ولذا فانه مناسب بشكل خاص 

ملن ميارسون الرياضة.

بقية  مع  السكرية  الستيـڤـيا  من  محيل طبيعي  مع   GO تنوڤـا 

منتجات تنوڤـا GO يشكّل الرد الستهلك بروتني »عىل الطريق«، 

القصري  الوقت  أنه يساعد عىل استغلل  البيت، حيث  أيًضا خارج 

املحاذي لوقت التدريب، إلصلح تلف العضلت، إلرواء الجسم ورفع 

املحافظة  مع  الوجبة،  تناول  حني  إىل  املطلوبة،  الطاقة  مستوى 

عىل الوزن.

ليلخ شولومون كوهني، مديرة قطاع التسويق يف قسم الحليب: 

»سوق مرشوبات الربوتني يف العامل آخذ بالنمو يف أعقاب زيادة 

بنسبة  ينمو  أن  املتوقع  ومن  الصحي،  الحياة  منط  حول  الوعي 

الحاجة  سنة  حوايل  قبل  الحظنا   .2020 عام  حتى   30% حوايل 

إىل إيجاد حلول الستهلك الربوتني بعد مامرسة الرياضة وأطلقنا 

للمرة األوىل فئة مرشوبات الربوتني مع ماركة تنوڤـا GO، والذي 

بحث  من  يتضح  املستهلكني.  ثقة  عىل  وحاز  باهًرا  نجاًحا  حصد 

الرياضة  ميارسون  ممن  البلد  يف  السكان  من   57% أن  أجريناه 

أنهم يحرصون عىل استهلك وجبة بروتني بعد مامرسة  يبلغون 

الرياضة، وأغلبهم يرغبون مبرشوبات مشِبعة، بدون الخوف من 

والكثري  العميق  التفكري  كّرسنا  هذا،  من  انطلًقا  بالوزن.  الزيادة 

الستيـڤـيا  من  طبيعي  محيل  عىل  يعتمد  منتج  تطوير  أجل  من 

الغذايئ  املستوى  عىل  سواء  الحاجة  سيلبي  والذي  السكرية، 

الرياضيني  جمهور  ويساعد  املمتعة،  التجربة  مستوى  عىل  أو 

فئة  نتصدر  أن  التدريب«. نفخر يف  القصوى من  االستفادة  عىل 

مرشوبات الربوتني ونستمر يف التطوير والتجديد مبا يتناسب مع 

االتجاهات يف السوق«.

والشؤون  العمل  لجنة  لجلسة  استمرارا 

الكنيست  يف  اليوم  عقدت  التي  االجتامعية 

حول موضوع رفع الحد األدىن لألجور وافق 

الثانية  املرحلة  تنفيذ  عىل  اللجنة  أعضاء 

رئيس  قادها  التي  الخطوات  سلسلة  من 

السيد آيف نيسانكورن حيث تم  الهستدروت 

إقرار قانون رفع الحد األدىن لألجور يف البلد 

ليصل اىل 5300 شيكل شهريا.

بحثت  التي  الجلسة  خلل  نيسانكورن  وقال 

املوضوع هذا اليوم : “ان هذه الخطوة  تعترب 

الحد  لرفع  اليه  بادرنا  الذي  للنضال  استمرارا 

بألف شيكل،  العمل  االدىن لألجور يف سوق 

شكّك  من  لكل  القاطع  الرد  مبثابة  ويعترب 

تغيري  إحداث  عىل  الهستدروت  وعزم  بقدرة 

العادل  النضال  فبفضل  حقيقي.  اجتامعي 

الذي قمنا به نجحنا بإعلن البرشى لحوايل 

بشكل  حياتها  تتأثر  سوف  عائلة  ألف   800

مبارش من هذا القرار”. 

ونصف  سنتني  فرتة  :”خلل  أيضا  وأضاف 

البلد  يف  لألجور  األدىن  الحد  ارتفع  فقط، 

بـ %23، اي بنسبة الربع تقريبا. ويعرب هذا 

منذ  املقاييس  بكل  تاريخيا  انجازا  االرتفاع 

حرية األهل: هل نرتك الطفل غارًقا يف النوم ونتنازل 

عن الوجبة، أم يجب علينا إيقاظه من أجل إطعامه؟ 

ماذا تقول مختصة سيميلك؟

الطفل  يوقظون  ال  بأنهم  األهل  من  الكثري  يدعي 

من نومه إلطعامه، إال إذا كان هنالك سبب صحّي 

يجربهم عىل فعل ذلك.

منتجة  ابوت،  يف  العلمية  املديرة  دوييف،  رونيت 

»مع  تقول:  حيث  االدعاء،  هذا  سيميلك، تؤيد 

غياب السبب الصحي، من املفضل أن نعطي الطفل 

كان  ولو  حتى  نومه،  يكمل  ألن  املناسب  الوقت 

نامئًا  الطفل  دام  فام  الوجبة،  عن  التنازل  الثمن 

فهذا يعني أنه غري جائع، حتى ولو أيقظناه ليأكل 

فمن غري املؤكد أنه سيستجيب لنا ويأكل.

له  واملتواصل  العميق  النوم  بأن  نعلم  أن  علينا 

أنه خلل  أهمية كبرية لصحة ومنو الطفل، حيث 

أن ينام نوًما  الطفل  أن نعّود  املهم  لذلك فمن  النمو،  إفراز هرمونات  النوم يتم 

متواصًل وأن ال نوقظه إذا مل يكن هناك سبب صحّي”.

بالرغم مام ُذكر، متى من املفضل أن نوقظ الطفل حتى يأكل؟

تجعل  صحية  أسباب  هناك  متباعدة،  أوقات  »يف  بقولها:  رونيت  ذلك  تفصل 

يتم  عام  بشكل  وجبته،  عن  االستغناء  وعدم  الطفل  إيقاظ  يحاول  الطبيب 

الحديث عن حاالت يكون بها وزن الطفل ال يزيد بالوترية امللمئة. احتامل آخر 

وهو يف حال معاناة الطفل من مشكلة صحية يكون عىل إثرها غري قادر عىل 

أن يأكل كمية الحليب املطلوبة يف الوجبة. عىل سبيل املثال: إطعام الخّدج الذين 

ولدوا بوزن يقل عن الوزن الطبيعي للمولود”.

وأخريًا، إذا مل يكن هنالك مشكلة صحية واملرتبطة عىل األغلب بقلة وزن الطفل، 

فمن املفضل أن نعطي الطفل الوقت للستمرار يف النوم وأن ال نوقظه من أجل 

إطعامه، ألنه سوف يأكل عندما يستيقظ.

فريشري دايت ليمون 

مرشوب غازي طبيعي من 

باطن االرض خايل من 

السكر واالضافات 

مجموعة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  بعد 

مرشوبات فريشري يف البلد والعامل، بدأت الرشكة 

يف انتاج مرشوب خاص بدون اضافة سكر، وهو 

يعانون من مرض  الذين  معّد خصيصا لألشخاص 

املرشوبات  برشب  يرغبون  ملن  وايضا  السكري 

رشكة  اهتمت  وقد  السكر،  من  الخالية  الغازية 

محمد نعمة م.ض وهي املستورد املعتمد والحرصي 

من  كجزء  املنتوج  هذا  باسترياد  البلد  يف  الوحيد 

يف  لزبائنها  لخدماتها  الدائم  والتحسني  التطوير 

كافة انحاء البلد.

خضع  التي  املختلفة  املخربية  للفحوصات  ووفقا 

نسبة  فان  ليمون،  دايت  فريشري  مرشوب  اليها 

السعرات  ونسبة   ٪0 املرشوب  يف  الدهنيات 

 200 ال  بحجم  الشخصية  الزجاجة  يف  الحرارية 

خايل  وهو  فقط،  حراريتان  سعرتان  هي  ملغرام 

من اي اضافة الي مادة محلية طبيعة كانت ام غري 

هي  الزجاجة  يف  املوجدة  السكر  ونسبة  طبيعية، 

0.03٪ }اقل من نسبة السكر يف املياه املعدنية{.

ومنذ  فريشري  ملرشوبات  املصنعة  الرشكة  وتعمل 

تأسيسها يف بداية الستينات عىل تطوير منتجاتها 

تطوير  اىل  اضافة  الجديدة  االطعمة  وادخال 

تقوم  وانها  خاصة  حديثة  تكنلوجية  منظومات 

العامل  يف  الدول  عرشات  يف  منتجاتها  بتوزيع 

ملليني الزبائن.

فريشري  ملرشوبات  املصنعة  الرشكة  وتقوم 

باستخراج املياه الطبيعية الغازية من ينابيع أعايل 

حيث  وعذوبتها،  بنقائها  املعروفة  االناضول  جبال 

يتم استخدام املياه املعدنية الغازية يف كل منتجات 

الرشكة.

بعد اقرار رفع الحد االدىن لألجور

رئيس الهستدروت آيف نيسانكورن: »القانون سيساهم برفع جدول الرواتب يف سوق 

العمل وسيعود بالفائدة عىل الطبقة املتوسطة«

 .1987 االدىن لألجور عام  الحد  قانون  سن 

ومع هذا القرار سريتفع مجمل دخل األرسة 

 2000 بـ  كأجريين  زوجان  بها  يعمل  التي 

شيكل تقريبا مقارنة مع ما كانا يتقاضياه 

ايضا  سيؤدي  الذي  االمر   .2015 عام  بداية 

اىل تحسني وضع العامل من حيث املعاشات 

املنخفضة التي كانوا يتقاضوها يف السابق. 

سيساهم  لألجور  االدىن  الحد  رفع  فإن  لذا 

األعىل،  نحو  بأكلمه  الرواتب  جدول  برفع 

من  أيضا  ذلك  عىل  سيرتتب  ما  اىل  اضافة 

فائدة عىل الطبقة املتوسطة من العاملني”.

حديثه  خلل  نيسانكورن  السيد  وشدد  هذا 

قائل ان النضال الذي قدناه يف الهستدروت 

املشغلني  مع  وحوار  التفاوض  خلل  من 

لرفع  املطاف  نهاية  يف  أدى  املالية،  ووزارة 

العمل  سوق  يف  رسيع  بشكل  االجور 

بحوايل %10 خلل هذه الفرتة وبعد حوايل 

املضامر. هذا  يف  الجمود  من  ونصف  عقد 

الجهات  اطلقته بعض  الذي  التهديد  ان  كام 

بني الحني واآلخر وكان رفع األجور سيزيد 

فمنذ  صحته.  عدم  اثبت  البطالة  نسبة  من 

بشكل  االجور  لرفع  االوىل  الخطوة  اقرار 

البلد  يف  البطالة  معدل  انخفض  تدريجي 

ووصل  عاما   40 منذ  له  مستوى  أدىن  اىل 

لـ 4.1%«.

عىل ضوء نجاح فئة مرشوبات الربوتني للرياضيني:

تطلق تنوڤـا مرشوب الربوتني تنوڤـا GO – بدون إضافة سكر 

يف املرحلة األوىل سيتم إطلق تنوڤـا GO قهوة مع محيل طبيعي من الستيـڤـيا 

السكرية، والغني بربوتني WHEY )مصل اللنب(  

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو






