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 1בייגלה אסם

מבול של
מבצעים

סלמי
טירת צבי
 300גרם

פסטרמה
טירת צבי
 200גרם

צ’יפס
טוגני תפוח
אדמה מוקפאים
 800גרם

נוזל כלים FAIRY
1.35ליטר

توزّع مجا ًن ا

جواد بولس

من رام اهلل خيط أفق شفيف

مقدّ مة ال بدّ منها؛
ملؤسسات منظمة التحرير
لم أشارك في املاضي في اجتماعات رسمية ّ
وال في لقاءات فصائلها مبا فيها أكبر هذه الفصائل ،حركة التحرير
الفلسطيني« ،فتح»ُ .دعيت – من حني إلى آخر – إلى مقابلة
الوطني
ّ
ّ
عمار ،وكان ذلك إ ّما برفقة الراحل فيصل احلسيني
الرئيس الراحل أبي ّ
وإ ّما وحدي .دارت مواضيع تلك اللقاءات حول شؤون سياسية إسرائيلية
تخص
عمار يريد أن يسمع فيها رأيي ،أو ملناقشة مواضيع ّ
عا ّمة كان أبو ّ
القدس ،وكنت – بحكم عملي لسنوات طويلة في «بيت الشرق» – على
دراية مبا يحصل في املدينة وصاحب وجهة نظر في شؤونها.
مع رحيل القائدين تبدّ لت في القدس دول ورجال ،وفي مبنى املقاطعة
لم أعد أحصي من أصحاب «الرأي» ،ولم ألتقِ سيادة الرئيس محمود
ع ّباس ّإل في مناسبتني ُعنيتا بقضايا األسرى في سجون االحتالل،
وفيهما أشعرني بحقيقة احترامه وتقديره لعملي ولرأيي على حدّ السواء.
على غير العادة وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للمجلس املركزي،
تل ّقيت دعوة من مكتب عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،الس ّيد محمد
تردد
مفوض العالقات مع «فلسطين ّيي الداخل» .من دون ّ
املدني .وهو ّ
أخبرت محدّ ثي بأ ّنني سأحضر ّإل إذا منعني املرض الذي أعاني منه منذ
أ ّيام.
أتردد في املوافقة مع أ ّنني خشيت من الفوضى التي قد تسود املكان
لم ّ
ومن شعوري «كالغريب» ،أل ّنني لست من أهل «القبيلة» وال من ز ّوارها
وعوادها الدائمني .وأنا أعرف أنّ لهذه املناسبات َك َهنتها وطقوسها
ّ
وديباجاتها وبخورها؛ لكنّني ،مع هذا ،شعرت بضرورة وجودي هناك
وأحس نبض القاعة ووقع الكلمات في
وحاجتي ألسمع وأرى مباشرة
ّ
حلظتها وسياقها ،من دون تغليف أو تكرير أو تخمير.
وصلت إلى مدخل املقاطعة وبصحبتي صديقي احملامي أسامة السعدي.
البرد متم ّرد والضباب ميأل الساحات والشوارع .املطر ينهمر برتابة
مزعجة .يشتدّ للحظات ّثم يستعيد إيقاعه وال يتو ّقف .لم أجد في
محيط املقاطعة مكا ًنا إليقاف سيارتي .في حلظة إرباك سمعنا نقرة على
الش ّباك وخلفه ظهر أمامنا كالشبح امللفوف بقطعة ﭘـالستيكية كبيرة تقيه
غضب املطر .كان رجل أمن وقف مع بعض زمالئه في املكان ليطلب من
عمار،
املدعوين
ّ
التوجه بس ّياراتهم إلى موقف «األ ّمة» قبالة ضريح أبي ّ
ّ
خصوصا لنقل الوافدين إلى قاعة «أحمد
فهناك تنتظرهم جي ّبات ُأ ِعدّ ت
ً
الشقيري» حلضور االجتماع.
تبدّ د شعوري في الفوضى ،فمن املوقف نقلنا مباشرة إلى القاعة التي
دخلناها بتأخير طفيف .بدت الصفوف مآلنة واجلموع واقفة على موسيقى
النشيد الوطني .لم نفتّش على أحد فجلسنا على أ ّول مقعدين خاليني
وجدناهما في الصف األخير.
بعد حلظات تال الس ّيد سليم الزعنون ،رئيس املجلس الوطني ،كلمته
محمد بركة باسم «جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير
وأعقبه الس ّيد ّ
العربية في إسرائيل»ّ ،ثم كانت كلمة الرئيس محمود ع ّباس التي
استم ّرت قرابة ساعتني.
ّ
ً
كل من كان معن ًّيا بسماع خطاب الرئيس سمعه ،إ ّما مباشرة وإ ّما الحقا،
وكثيرون كتبوا عنه مبوضوعية ورجاحة نقد ،وآخرون ع ّلقوا عليه مبا متليه
عليهم مواقعهم احلزبية أو انتماءاتهم الفصائلية أو والءاتهم احلركية أو
كراهيتهم الراسخة للرئيس وتاريخه ،بينما مارس البعض ضدّ ه هوايته
ّ
أهم
املزمنة في
التهكم واإلدمان على التقريع والسخرية ال ّلذين باتا من ّ
«الثوار» الفيسبوك ّية غير الس ّر ّية.
عادات
ّ
ّ
خصوصا أننا في مرحلة
للجميع حقّ في التعبير عن موقفه إزاء ما قيل،
ً
حاسمة من تاريخ النضال الفلسطيني ،واجلميع يشعر بأنّ املؤامرة على
تصفية القضية صارت قاب صفقة أو أدنى ،كما ص ّرح الرئيس في خطابه.
ال ميكن إعفاء الرئيس وال من معه في قيادة منظمة التحرير من وزر

املاضي وقرارات املراحل السابقة ،وال أعتقد أنّ من سمع الرئيس لم يشعر
بتحمله عبء تلك املسؤولية حتّى لو اش ُت ّمت ،أحيا ًنا ،بني كلماته نبرة
ّ
تبريرية أو دفاعية عن ظروف اتخاذ تلك القرارات.
عما متكن مناقشته من تفاصيل وردت في أو غابت عن خطاب
بعيدً ا ّ
الرئيس ،وبوجود إمكانيات واضحة لتفكيك ّ
كل جملة ومناكفتها
بناء على جتنيد فقه التجارب ،سأنأى بنفسي
مبعطيات «تاريخية» أو ً
عما أحسسته كإنسان سمع ما سمعه
بتفاؤل
عن جميع ذلك وسأكتب
ّ
بأذنني أصغيتا بحذر ،وبعقل حاول أن يفتّش عن ساللم النجاة من دون
أن يغفل مواقع املط ّبات بني اجلمل والفواصل.
أستطيع أن أمأل عددً ا من الـﭙـوستات مبا كان يجب أن يقوله الرئيس ولم
يقله ،وأستطيع أن أفترض – كما فعل البعض – أنّ الرئيس كان يجب
أن ّ
يوضح هنا أكثر وأن يحسم هناك أكثر ،لكنّني سأكتفي كمواطن جاء
محم ًل هواجس ثقيلة ومح ّر ًضا بغضب وعتب على كيف «باع الرئيس
ّ
القضية» ،بأن أنقل لكم مشاعري عندما تركت القاعة وأق ّلني اجليـﭗ
عائدً ا إلى س ّيارتي ّثم إلى بيتي في القدس.
من الصعب على من ال يسكن فلسطني أن يعرف قيمة ومعنى األمل في
حياة ّ
فلسطيني ،مهما كان عمره وموقعه .ومن املستحيل أن
كل مواطن
ّ
يعرف البعيدون د ّقة معنى أن يكون «ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة»،
وفي موطنك لم يعد حللمك ٌ
ليل يسعه وال سجن جدير بدمك.
وخال من
جو
طبيعي ٍ
كنت راض ًيا من قراري ومجيئي ،ففي املكان ساد ّ
ّ
صريحا حتّى الشفافية،
العصبية أو اخلوف أو التز ّلف .كالم الرئيس كان
ً
وفي كثير من احملطات ّ
خصوصا
تخطى أعراف الديبلوماسية احلذرة،
ً
وجازما أنّ «القدس ليست
عندما أعلن بحزم مناكف املوقف السعوديّ
ً
أقل من ّ
مكة» ،ال بل لم يتر ّدد حني واجه جملة األش ّقاء العرب ،قائلً
ّ
لهم« :ح ّلوا عنّا» ،وذلك بعد أن كشف كيف دعم بعض هؤالء العرب
دونالد ترامب ،وحاولوا تسويغ صفقته التي رفضها الرئيس واص ًفا إ ّياها
«بصفعة العصر».
وحتّى عندما أسهب فيما بدا مقدّ مة متعبة في تاريخ املنطقةّ ،
تبي أ ّنها
األصلي
جاءت في سياق استعادته خلطاب احلركة الوطنية الفلسطينية
ّ
الصهيونية املتصاعد
واألساسي ،وذلك في ر ّد مواجه خلطاب احلركة ِّ
ّ
والنافي للوجود وللحقّ الفلسطين ّيني في فلسطني التاريخية.
كانت اجلمل تزيل غبار املفارق القدمية وكنت مع ّ
كل موقف واضح أشعر
تشظت ،ومالمح أفق ّ
بأنّ احلضور يستعيد تدريج ًّيا ثقة ّ
غطاه االلتباس،
وفائض وهم الضفادع بصداقة العقارب في الرحلة املستحيلة فوق األنهر
العاتية.
“ال سلطة بدون سلطة» قال الرئيس وأردف حا ًّثا أعضاء املجلس
ً
ومتسائلً :إذا ،إلى أين نحن ذاهبون؟ فأنتم من ستجيبون عن ذلك أل ّنه
ما كان لن يكون ولن يدوم الوضع الراهن كما هو عليه ،وال «احتالل بدون
كلفة عسكرية» ،فلنت َّ
نب موقف املقاومة الشعبية السلمية التي في ظروفنا
تأثيرا على االحتالل.
ستكون أجنع وأفيد وأكثر ً
ال أنوي وال أرغب باستعراض عناصر خطبة الرئيس ،فكما قلت لقد فعل
ذلك قبلي كثيرون ،لكنّني ُاؤ ّكد أ ّنني غادرت القاعة وقد ارتفع منسوب
ويلمح أحيا ًنا ،ق ّربتني
األمل في داخلي ،فصور الرئيس وهو يصارح غال ًبا ّ
إلى واقعنا أكثر ،فقارنته مبا يقوله رؤساء العرب لشعوبهم وأحزابهم
و»مث ّقفيهم» ومثلهم رؤساء العالم ،من أصدقاء ومقاومني ،ولم أجد سب ًبا
ّ
ونشكك في مواقف الرئيس والءاته الصارمة؟
ملاذا نشتري إيهاماتنا
وعندما سمعته وهو يشرح كيف حاول املتآمرون ،من عرب وعجم وتُرك
وغرب ،في اخلارج وأعوانهم في الداخل ،تفعيل الضغوط عليه للركوع،
ّ
ّ
واملنظرين واحمل ّللني الذين ينهالون على
املفكرين
فت عند طوابير
تو ّق ُ
السياسة الفلسطينية وعلى قادتها «املنهزمني» و»املف ّرطني» ،وهم في
ومؤسساتهم التي تزدهر برعاية ورضا تلك
مراكز دراساتهم وجامعاتهم
ّ
الدول وأجهزة حكمها ّ
املسممة.
وحتكمها بهذه الفضاءات
ّ

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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تضمن اعترا ًفا
لم يكن خطا ًبا سحر ًّيا لكنّه كان ج ّيدً ا في مجمله ،فلقد ّ
مبخاطر املرحلة القاتلة وتوصي ًفا ملعسكرات األعداء وتعري ًفا مبباعث قوة
والتمسك بالثوابت،
والوحدة
الفلسطينيني ،وأ ّولها الصمود في الوطن َ
ّ
فبدون ذلك تتح ّقق الهزمية وبها سيأتي النصر حتّى لو بعد حني.
وصف الرئيس خطورة املنزلق الذي وصلت إليه احلالة الفلسطينية ،وهو ال
ميلك ً
حلول فورية للخالص ولم ِ
يعط مخارج مضمونة وآمنة ،لكنّه حاول
ألي
أن يرسم ما يرفضه بشكل مطلق ،فأمريكا لن تُقبل بعد اليوم كراعية ّ
عملية تفاوض ،واملفاوضات لن تُستأنف إذا لم تعتمد ّ
أساسا
حل الدولتني ً
لها ومرجعية ،وإنهاء االحتالل يجب أن يكون ً
شرطا ُيفضي إلى إقامة
دولة فلسطني على حدود الرابع من َحزيران عام  1967وعاصمتها القدس
الشرقيةّ ،
وحل قضية ّ
اللجئني على أساس القرار .194
خرجت قبل تداعي النهايات في القاعة .كانت اجليـﭙـات تنتظر الضيوف،
تعج بالناس،
ركبت وآخرون لم أتع ّرف إليهم .في طريقي كانت الردهة ّ
وعلى وجوه بعضهم علت ابتسامات عريضة ،وآخرون يصرخون في
سماعات هواتفهم بعبارات مطمئنة وأخرى تع ّبر عن مفاجأتهم السعيدة،
ّ
وواضحا وأ ّنه لم «يو ّفر» أحدً ا .لقد
ا
حازم
ا
صريح
الرئيس
كون
أراحهم
فلقد
ً
ً
ً
املهمة ،والبق ّية في ُعهدة القادة والتاريخ.
أوصل خطاب الرئيس رسائله ّ
أعرف أنّ كثيرين لن يوافقوا على إحساسي وحدْ سي وأق ّر بحقّ جميعهم،
من يعرفوني ومن ال يعرفوني ،لكنّني لن أستوعب معارضة من ّ
يصغرون
أقالمهم و ُيخرسونها في مواطن االستبداد وهم يرفلون في «أحضان»
حتاول نسف أواصر القضية الفلسطينية والقضاء عليها ،أو يعيشون
في «مزارع» تخض ّر بنعم راعني وداعمني يقسمون باسم فلسطني في
األمس ّيات ويحفرون ألهلها القبور في الصباح.
عادي ومن غير «تفلسف» زائد ،فلقد
حاولت أن أكتب ببساطة مواطن
ّ
كنت مثل آالف الفلسطينيني غير ّ
املؤطرين تنظيم ًّيا؛ بحاجة إلى جرعة
ساذجا ،أل ّنني أعرف أنّ طريق العودة إلى
أمل فتل ّقيتها ،وأنا لست
ً
ً
ً
ّ
الصواب وإلى البئر األولى ما زال طويل وشاقا ،وأخالني سمعت الرئيس
يق ّر بذلك ،وسمعتهً ،
أيضا ،يوصي بالتع ّقل والصبر واجتراح املستحيل،
فالبحر من حولنا يزخر باحليتان اجلائعة وباملفترسني الذين ال يرحمون.
لو أردت لكتبت مائة مقال غير هذا وأرضيت ح ّفاري الرعد ّ
وعشاق
البرق ،لكنّني أعرف ما يحتاجه اليوم الناس في فلسطني؛ حفنة وعد
وخيط أفق شفيف وتنهيدة صبح في حضن احلبيب.
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«أنا صوت عايش ،نابض بالحياة ،بنطق وبحيك رغم األمل»

جنسي على س ّيدة من قبل خالها
قضية اعتداء
ّ
تنتهي بفرض عقوبة  13عام سجن على املعتدي
كشفت جمعية السوار – احلركة النسوية العربية،
جدا كانت قد تابعتها
عن تفاصيل قضية ها ّمة ًّ
في األعوام الثالثة األخيرة ،وذلك خالل الندوة التي
ّ
نظمتها اجلمعية في مق ّرها في حيفا ،يوم اخلميس
املوافق احلادي عشر من الشهر اجلاريُ .أقيمت الندوة
حتت ُعنوان «مسار املرافقة القانوني للنساء الناجيات
من العنف اجلنسي» ،وقد ّ
مت خاللها عرض لقضايا
ها ّمة تواجهها هؤالء النساء خالل املسار القانوني،
منذ تقدمي الشكوى حتّى إصدار قرار احلكم.
وقد حتدّ ثت في الندوة ّ
كل من الس ّيدة ملياء نعامنة،
املر ّكزة العا ّمة في جمعية السوار؛ واحملامية عبير بكر،
املستشارة القضائية في السوار؛ والس ّيدة س( .لن
ُيذكر اسمها الكامل بطلب منها) ،صاحبة القضية
قصتها.
والتي شاركتنا ّ
ِاسته ّلت الندوة الس ّيدة ملياء نعامنة بالترحيب بجميع
احلاضراتّ ،ثم رصدت مسار املرافقة القانونية في
أهميتها والتحدّ يات التي تواجهها
جمعية السوارّ ،
النساء خالل هذا املسار .وقد ذكرت« :جدير بالذكر
أنّ هناك تزايدً ا في عدد النساء ّ
يتوجهن
اللتي
ّ
منهن يتقدّ من
للجمعية بطلب استشارة قانونية ،جزء
ّ
بعدها فعل ًّيا لتقدمي شكوى لدى الشرطة .هناك جرأة
أكبر ووعي أكثر لدى النساء ،كما أنّ السوار رصدت
مهنية
كبيرا لتوفير خدمة ْ
موارد ّ
جمة وبذلت مجهودً ا ً
خصوصا أ ّننا نتحدّ ث
عالية للنساء في هذا املجال،
ً
عن قضايا صعبة ومر ّكبة؛ فالتحقيق بحدّ ذاته صعب،
وعندما يكون األمر حول اعتداء جنسي فهو أصعب
بكثير .هنا يكون لتشابك اخلدمات التي تو ّفرها
أهمية عالية ،حيث الدعم النفسي واالستشارة
السوار ّ
القانونية».
ّثم أضافت« :لدينا ،اليوم ،صوت قوي وجريء المرأة
ناجية من االعتداء اجلنسي ،بتصميمها وإرادتها
صممت ّأل تكون ضحية أخرى صامتة».
القوية ّ
وكانت املداخلة الثانية للمحامية عبير بكر ،املستشارة
القانونية في السوار ،والتي تابعت القضية املذكورة،
و ّمما جاء فيها« :في هذه القضايا صعب أن نقول
إنّ احلديث عن زبائن ومرافقة عادية ،ال بل العالقة

أبعد من ذلك بكثير .جتربتي مع س .كانت جتربة
املهني والشخصيّ ».ثم
غن ّية ًّ
جدا على الصعيد ْ
تابعت حول معنى ومضمون املرافقة القانونية للنساء
املتع ّرضات للعنف اجلنسي ،متناولة التغيير الذي
سن قانون
حدث في مكانة وحقوق املشتكية بعد ّ
متض ّرري االعتداء في  ،2001قائلة« :في السابق
كانت املشتكية شاهدة في قض ّيتها فقط ،وكأ ّنها
ليست صاحبة الشأن ،وأحيا ًنا كانت تسمع في وسائل
اإلعالم حول ما إذا ُب ّرئت ساحة املعتدي أو ال ،حيث
م ّثلت النيابة هنا احلقّ العا ّم وحقّ املرأة املعتدى عليها
التي تدلي بشهادتها ،فقط».
ّثم تابعت« :في  2001تغ ّير هذا الوضع ،وأصبح
سن القانون املذكور،
للمشتكية بعض احلقوق بعد ّ
حول ضحية االعتداء من مكانة شاهدة إلى
الذي ّ
متض ّررة من ج ّراء ارتكاب جرمية بح ّقها .وقد فتح ذلك
أمامها باب أن يكون لها تأثير خالل املسار .في
قضية سً .
مثل ،كان لدينا مشتكية تابعت القضية
بشكل يومي وكان لها تأثير كبير في جناح القضية.
هدف االستشارة أو املرافقة القانونية هو ترجمة الواقع
أمورا كثيرة صعب
القانوني للمشتكية ،ألنّ هناك
ً
على املرأة نفسها تق ّبلها أو اجتيازها ،وفي غالب
األحيان العالم القانوني بالنسبة إليها عالم غريب
ومن ّفر ،أحيا ًنا».

أ ّما املداخلة الثالثة فكانت للس ّيدة س .التي استه ّلت
حديثها بصوت واضح وقوي ،رغم التعب املتراكم على
خلفية املواجهة اليومية المرأة ناجية من اعتداء ّ
أقل
ما يقال عنه إ ّنه دنيء وحقير.
قالت س« :.حلدّ جيل  26سنة كنت عايشة حياة
علي خالي أخو إ ّمي من جيل
كأنها طبيعية .اعتدى ّ
 5سنني جليل  17سنة ،م ّرات بشكل يوميّ ،
بكل
احلاالت واإلمكانيات ،هو كان ساكن بالعمارة اللي
حدنا ،فهو كان املسؤول عنّا بغياب أهلنا».
ً
ستبقة أن تسأل هذا السؤال الذي
وتستطرد سُ ،.م
ُو ّجه إليها مئات امل ّرات منذ أن كشفت عن االعتداء
الذي تع ّرضت له:
إسه حكيتي؟ ليش بَ ّس بجيل  26سنة؟»
«ليش بَ ّس ّ
لتجيب« :أنا بعرفش ،صعب الوحدة تعترف بهذا
املوضوعِ .انسو احملكمةِ ،انسو ّ
كل شي ،باأل ّول بيني
وبني حالي ،صعب إ ّني أقبل ،أنا بعرف إ ّنه صار لي،
بَ ّس حاولت أتغ ّلب على اإلشي حلالي حلدّ ما وصلت
أكمل تعليمي ّ
وبطلت أقدر
لوضع إ ّنه ّبطلت أقدر ّ
أشتغل ،وصلت حلالة كنت أنام فيها  18ساعة في
اليومِ ،اكتئاب كامل ،وال حدا فاهم شو مالني لدرجة
إ ّنه كانو ينادوني «األميرة النائمة» ،كنت أوصل
علي وكأ ّني
حلاالت نوبات غضب أل ّنه ما حدا فاهم ّ
أنا الغريبة».

الحزب الشيوعي والجبهة | حيفا

العمل
رسنا دعوتكم إلعادة افتتاح نادي “مؤمتر
ّ
ت ّ
العرب” يف وادي النسناس ،وافتتاح
مكتب العمل البلدي لكتلة الجبهة يف بلدية حيفا

د .سهيل أسعد وعرين عابدي

ومكتب العمل الربملاين لرئيس القامئة املشرتكة

الـنـــــائب أميــن عــودة

وذلك يوم الجمعة املوافق  26.1.2018الساعة السادسة
مسا ًء ( )18:00يف نادي املؤمتر ،شارع مار يوحنا 39
بوادي النسناس ،حيفا.
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شو اليل ّ
خلين أحيك
جدا
«حلدّ جيل  29سنة كنت بحالة نفسية س ّيئة ًّ
بالرغم من ّ
كل العالجات اللي كنت أروح عليها ،حلدّ
ّ
ّ
ما طبيب نفسي قال لي إ ّنه احلل الوحيد هو إ ّنه أسكر
الدائرة معه ،والدواء ما ناسبني أل ّنه بن ّيم املشاعر
وبقتل بشكل أو بآخر ،ومش هذا اللي أنا كنت بدّ ي
طبعا لعدّ ة
ا ّياه ،أنا بدّ ي أقوم ،بدّ ي أعيش باإلضافة ً
وصلتني باآلخر إ ّني أط ِلع
عوامل على الطريق اللي ّ
املوضوع وأحكي».
وتواصل« :كنت على حافة االنهيار ،بدون مخرج،
مش قادرة أشتغل ،مش قادرة أر ّبي اوالدي ،مش
عارفة أتعامل مع جوزي 18 ،ساعة نامية بأوضة
ّ
مسكرة».
ملّا حكيت صار اإليش أه َون
«أ ّول م ّرة حكيت حلماتي وبعدين جلوزي .بجيل 29
مكمل حياته عادي،
حسيت إ ّنه مش عدل إ ّنه ّ
سنة ّ
ّ
وأنا عم بخسر حياتي مع كل األوجاع النفسية اللي
حسيت حالي معاقة .ق ّررت أروح
س ّبب لي ا ّياهاّ ،
عالشرطة وأقدّ م شكوى وهناك كمان بعثوني على
املركز لعالج ضحايا االعتداءات اجلنسية».
«مسار احملكمة كان كثير صعب ،مع إ ّني كنت
محضرة حالي .قبل ما أفوت على هذا املسار فحصت
ّ
كل اشي ،العيلة وردود فعل العيلة ،إ ّمي وأبوي
وجوزي وعيلة جوزي وصحابي كلهن كانو معي».
ألح وأتابع لدرجة إ ّني أنا
«مع الشرطة كنت أنا ّ
كنت أذ ّكر الشرطة شو الزم تعمل .االنتظار خالل
املسار القانوني كان صعب كثير ،بعد سنة تقدّ مت
الئحة اتهام .بَ ّس اللي ساعدني كثير بهذا املسار هو
احملامية عبير بكر ،اللي رافقتني ّ
بكل كبيرة وصغيرة
ّ
تشكيت
وجهزتني لتقدمي الشهادة باحملكمة .لو
ّ
ور ّوحت عالبيت كان ّ
امللف سقط ،بَ ّس أنا كنت أتابع
ّ
كل إشي».
تطفّل و ِ
حرشيّة
«الناس بتصير تستنّا بدها تعرف ،م ّرات في أسئلة
صعبة من الناس ،قليلة الناس اللي كان هامها الوجع
تاعي ،أغلبهن تط ّفل ِ
وحشر ّية ،السؤال األ ّول واألخير:
إسه َحكيتي؟ وليش ما حكيتيش قبل؟»
ليش بَ ّس ّ
ّ
علي ّبطلت
فو
ر
تع
ا
مل
النيابة،
فترة
أجت
«وبعدين
ّ
ّ
ّ
ملف ،صارو يعرفوني وصارو يتعاملو معي بشكل
ّ
احملل».
إنساني ،وأنا بحاجة لهذا
 13سنة سجن للمعتدي باإلضافة إلى غرامة مالية
عالية
«بالنهاية ّ
كل املسار اللي مرقته ،بالرغم من صعوبته،
بتعوض
كان نوع من العالج بالنسبة إلي 13 .سنة ما ّ
الوجع اللي أنا في ،بَ ّس بالرغم من هيك ملّا سمعت
النطق باحلكم ّبطلت أسمع إشي ثاني ،ومن بعدها
حسيت إ ّني ب ّلشت ّ
أقطب اجلرح».
ّ
«قبلت بعدها أتسامح مع األزمة تبعتي ،أل ّني ما بدّ ي
ّ
أضل أعيش هذا الوجع وآكله وأشربه وأنامه».
ّ
واحملل
«اليوم بشوف دوري إ ّني أ ّوعي وأحكي،
الوحيد اللي أنا بداوم فيه من جيل  26لليوم هو دورة
املتطوعات في السوار ،نساء رائعات في السوار اللي
ّ
قدرو يدمجوني معهن».
الجم عة  19كانون الثاين 2018
ُ

خالل ندوة يف حيفا مببادرة حركة التنوير الثقافية ومركَز مساواة:

قرار ترامب أعاد قض ّية القدس إلى الواجهة بعد طول تغييب

األخوة ،مساء
غصت قاعة نادي
حيفا – ملراسلنا – ّ
ّ
يوم األحد  ،14.1.2018بحضور كبير لندوة حول
القدس وتصريح ترامب ،مبشاركة سماحة خطيب
املسجد األقصى ،واملفتي السابق للديار املقدّ سة،
د .عكرمة صبري؛ املطران عطا الله حنّا؛ والباحث
د .عمر مصاحلة .وذلك مببادرة حركة التنوير الثقافية
ومر َكز مساواة.
ِافتَتحت الندوة املبادر ُة إلى تنظيمها ،الناشطة سهاد
شرحا حول وضع القدس ومعاناتها
كبها ،وقدّ مت ً
واملتو ّقع من احلوار في الندوة .وشكرت مفتي القدس
خصوصا
واملطران والباحث واحلضور الواسع الذي وصل
ً
ورحب سكرتير
للمشاركة في الندوة وتدارس املوضوعّ .
اجلبهة في مدينة حيفا ،رجا زعاترة ،باحلضور مؤ ّكدً ا
أهمية مواصلة احلوارات الفكرية .وأعرب عن
على ّ
األخوة في استضافة هذا اللقاء .وشكر
سعادة نادي
ّ
املؤسسات املبادرة إلى تنظيمه.
ّ
و ّمما جاء في كلمة سماحة خطيب املسجد األقصى،
واملفتي السابق للديار املقدّ سة ،د .عكرمة صبري:
موحدة ،ال شرق ّية وال غرب ّية ،وال
«القدس لدينا واحدة ّ
بأي مشروع يقول غير ذلك .قرار ترامب أعاد
نعترف ّ
قض ّية القدس إلى الواجهة بعد طول تغييب ،وهذه
وقوتنا
فرصة مؤاتية علينا استغاللها وعدم تفويتهاّ ،
في أنّ مطالبنا مطالب حقّ ».
وأضاف« :أبناء شعبنا في مناطق الـ  48عزوتنا
احلقيقي في القدس ،ونحن على تنسيق دائم
وسندنا
ّ
معهم ،واله ّبة خالل شهر متّوز األخير أثبتت ذلك،
فعشرات اآلالف الذين كانوا حاضرين في املدينة،
وحتديدً ا بباب األسباط ،ع ّبروا عن ذلك ،وما كان
لنصرنا أن يحصل لوال وحدتنا».

وحـــول االقتراحـــات العمليـــة
أ ّكـــد ســـماحة املفتـــي:
«املطلـــوب من الفلســـطين ّيني
فـــي مناطـــق الــــ  48زيـــارة
القـــدس بدون انقطـــاع ،وعدم
تركهـــا وحدهـــا ،وجعلهـــا
دومـــا ،بإنســـانها
حاضـــرة
ً
ومقدّ ســـاتها ،علـــى ســـ ّلم
أولو ّياتهـــم ونضالهـــم ،ونحـــن
نرغـــب فـــي أن يبـــادروا إلـــى
دعـــوة املقدســـ ّيني ملهرجانـــات
وأمســـ ّيات ولقاءات ّ
ينظمونها
أي مكان ،تعـــ ّرف الناس
فـــي ّ
بقضايانـــا وتســـاهم فـــي تنســـيق جهودنـــا في رفض
يســـمى «صفقة العصر»،
السياســـات األميرك ّية وما
ّ
ِفعلنا يجـــب ّأل يتو ّقف ً
منعا
رفضا لهذه السياســـات ً
نعول على أنفســـناّ ،
وأل ننتظر
لتنفيذها .علينـــا أن ّ
خالصـــا مـــن أحـــد ،فالـــدول العرب ّية لم حت ّرك ســـاكنًا
ً
جتـــاه قـــرار ترامـــب ،بل منهـــا من لـــم ُي ِ
قـــدم ترامب
علـــى خطوتـــه ّإل بعـــد استشـــارتها .إنِ انتفضـــت
القـــدس فـــإنّ العالـــم ســـينتفض».
كما حتدّ ث خالل مداخلته عن العالقة مع باقي
الطوائفً ،
قائل« :لم نكن في يوم من األيام ضدّ
اليهودّ ،
وإنا ضدّ الظلم واﻻستعمار .تصريح ترامب
يأتي بعد التنسيق مع بعض األنظمة العربية.
و ّمما جاء في كلمة سعادة املطران عطا الله حنّا« :من
يد ّمر في اليمن والعراق وسورية يستهدف فلسطني.
من مدينة حيفا نح ّيي ّ
كل دول العالم التي رفضت قرار
توحد
ترامب في األمم املتحدة .القضية الفلسطينية ّ

جميع أحرار العالم .نأتي من القدس إلى حيفا نحمل
معنا وحدة شعبنا اإلسالمية – املسيحية .سياسة
إسرائيل ومن يسمح بتدمير سورية والعراق هما من
يش ّرد املسيحيني من الشرق األوسط .من ناحية
مسيحية ليس هناك مصطلح «مسيحي ِصهيوني»،
والصهيونية حركة
فاملسيحية دين احمل ّبة والتسامح ِّ
سياسية ش ّردت الناس من بيوتها».
وأضاف« :إنّ جميع الدول العربية واإلسالمية لم
قرارا سياس ًّيا أو اقتصاد ًّيا فعل ًّيا ،ولم
تتّخذ حتّى ً
تستدع السفير األمريكي في دولها .فال ميكن أن
ِ
نعتمد على هذه األنظمة .بل علينا أن نعتمد على
شعبنا الفلسطيني ،فقط .ال يجوز للفلسطيني أن
يعيش في حالة يأس وإحباط وقنوط ،ونحن نرى ما
يحيط بنا من صورة قامتة ومن استهداف ألعدل قضية
عرفها التاريخ اإلنساني احلديث  ،كونوا متفائلني .هذه
رسالتي لكم وجلميع أبناء شعبنا الفلسطيني ،فهؤالء
الذين يستهدفون القدس ومقدّ ساتنا ويسرقون أوقافنا،

وهؤالء الذين يسعون لتصفية القضية الفلسطينية ّإنا
يريدوننا أن نكون في حالة استسالم وضعف وتراجع
وقنوط ويأس .وال يجوز لنا أن نستسلم لهذا ّ
املخطط؛
فنحن أصحاب قضية عادلة ال بل أقول القضية
األعدل في عاملنا ،إ ّنها قض ّيتنا كمسيحيني كما هي
قضية املسلمني وجميع أبناء أ ّمتنا العربية.
نحن لسنا متضامنني مع القضية الفلسطينية ،فقط،
بل القضية الفلسطينية هي قضيتنا ،هي قضية ّ
كل
الشعب الفلسطيني ،هي قضية شعب رازح حتت
االحتالل يحقّ له أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه
وفي أرضه املقدّ سة.
و ّمما جاء في كلمة الباحث د .عمر مصاحلة« :ر ّبنا ﻻ
أراضي لشعوب.
يورث وﻻ يكتب
َ
والتوراة لم حتدّ د موقع الهيكل اليهودي .وعلينا
مقارعة اال ّدعاءات الدينية التي تنشرها احلركات
الصهيونية وعدم قبولها».
الدينية ِّ
َ
وشكر مدير مركز مساواة ،جعفر فرح ،احلضور وبينهم
إمام جامع اجلرينة ،الشيخ رشاد أبو الهيجاء ،ونائب
رئيس بلدية حيفا ،د .سهيل أسعد .وبعد النقاش
دعا إلى تنظيم زيارات ثابته من جميع الطوائف
مؤسسات القدس ودعم أهلها ،من خالل البرامج
إلى ّ
املنظمة .هذا وقد رافق الشيخ عكرمة صبري وفد
مقدسي كبير ،زار – بعد الندوة – جامع اجلرينة برفقة
الشيخ رشاد أبو الهيجاء وعضو جلنة املتو ّلني ،احملامي
سامي شريف.
يشار إلى أنّ التعاون بني مر َكز مساواة ومنتدى التنوير
الثقافي يساهم في تنظيم ندوات فكرية خالل السنة.

مدرسة الكرمل لآلباء الكرمليني – حيفا
ُتعلن عن بداية تقديم طلبات التسجيل
للصفوف الرابع حتى العاشر
للعام الدراسي 2019/2018
من تاريخ  22/1/2018وحتى تاريخ 2/2/2018
من الساعة  11:00صباحا حتى  14:00ظهرا
يف سكرتارية املدرسة
يمكن الحصول على طلبات التسجيل
من املدرسة مباشرة (عند حارس املدرسة)
تخصصات املرحلة الثانوية:
فيزياء -كيمياء – روبوتيكا – تربية للطفولة املبكرة –
علم نفس – أنظمة إنتاج محوسبة
شارع هميغينيم  76حيفا  ،هاتف04-8514402 :
فاكس 04-8552627 :بريد الكرتونيcarmelsc@inter.net.il :
6

الجم عة  19كانون الثاين 2018
ُ

قسائم كلها توفير
اآلن في سوپـر فارم!
ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق
EAN-13
Encoded:9800000156483
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up

EAN-13
Encoded:9800000156490
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

14

EAN-13
Encoded:9800000156520
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up

EAN-13
Encoded:9800000156537
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

9

EAN-13
Encoded:9800000156568
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up

EAN-13
Encoded:9800000156575
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
السعر بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

19

EAN-13
Encoded:9800000156605
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up

EAN-13
Encoded:9800000156612
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

199

149

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
SUNDAY

مط ّري غسيل
ّ
مركز
 1لتر

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
السعر بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

5

سعر خاص!
بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
تومي إندلس
للمرأة/للرجال
أ.د.ت
 100مل

EAN-13
Encoded:9800000156629
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

11

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

169

99

14

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جيڤاچو
دي إموريوس
للرجال
أ.د.پ
 100مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

379

199

السعر للوحدة

16

90

90

سعر خاص!

السعر للوحدة

13

90

السعر لرزمة
 12لفة بعد
تخفيض القسيمة

13

السعر للوحدة
90
90
99ش.ج 89 -ش.ج

سعر خاص!

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

ش.ج

جييد
"هيدرا سوبليم" ر ّمان
"سيروم"  30مل/
كريم للنهار  50مل

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جييد
أيكون ماسك
أويل
أ.د.پ
 100مل

ش.ج

كولچيت
ماكس فرِش
فرشاة أسنان رزمة زوج/
معجون أسنان
 100مل

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
سانو سوشي
مناديل ورقية
 12لفة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

ش.ج

تريزمي
شامپو/منعم
ّ
 500مل

5

سائل قوي
بشكل خاص للجلي
 24%مادة فعالة
 1لتر

سعر خاص!

*ال يشمل رزمة ميچا پاك

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

SUNDAY

5

90

*وايتينينچ ألفني فرِش/تريپل أكشن

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
السعر بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

16

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
أوربيتول
معجون أسنان
للتبييض*

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

ش.ج

أولوييز
فوط يومية
رزمة* توفير

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة خماسية
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ بعد تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

صابون سائل
 500مل
رزمة ثالثية

6

90

مناديل رطبة
رزمة خماسية

Life

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ السعر لرزمة ثالثية بعد
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق تخفيض القسيمة
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

29

Life BABY'S

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

EAN-13
Encoded:9800000156636
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أزارو/
 200مل
أزارو كروم
للرجال
أ.د.ت
 200مل

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

EAN-13
Encoded:9800000156582
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
پرسيل
ِجل ّ
مركز
للغسيل
 2.7لتر

سعر خاص!

سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000156599
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

*مقاسات 2-6

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
السعر بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

120

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
نيڤيا
ديودرانت/
سپري /رول أون

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

Life BABY'S

24

EAN-13
Encoded:9800000156544
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ السعر للوحدة بعد
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق تخفيض القسيمة
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

*احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع.
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لعبوتني بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

ورق تواليت
 40لفة

حفاضات دراي
پروتكت*

EAN-13
Encoded:9800000156551
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كوتكس
فوط صحية/
فوط يومية

EAN-13
Encoded:9800000156506
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
السعر بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سيميالك
 2بـ 120
أدڤانس
پلوس/
مهادرين
بديل حليب*
 900غرام

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

EAN-13
Encoded:9800000156513
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليلي
ورق تواليت
 24لفة

سعر خاص!

سعر خاص!

SUNDAY

49

90

ش.ج

وأيضا ،حصري لزبائن
ً
ماكسيما
ِجل غسيل
 3لتر

السعر بعد
تخفيض القسيمة

149

90

99

سارية املفعول لغاية  24.1.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط .الشروة محددة
لـ  4وحدات للزبون .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر
باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.
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املتن ّبي تجمع مدارس حيفا تحت مظلّة كلثوم ّيات

الدماغ؛ نحن أعجز من أن نكتشفه
وهو أذكى من أن يستسلم لنا

حيفا – ملراسلنا – بادرت مدرسة املتن ّبي ،وكجزء من
فلسفتها التربو ّية التعليم ّية ،إلى جمع الطواقم التربو ّية
– التدريس ّية من مدارس حيفا الرسم ّية واألهل ّية ،في
لقاء مغاير بعيدً ا عن أروقة املدارس .إذ احتضنت
قاعة بيت الكرمة محاضرة الـﭙـروفسور رياض إغبار ّية،
اخلاصة،
ُمعيدً ا إحياء أغن ّيات أ ّم كلثوم على طريقته
ّ
العلمي الشائق والسلسً ،
عارضا آخر أبحاثه
بأسلوبه
ّ
وهو الرائد في علم األدوية والصيدلة ،حيث عرض في
العاطفي ألغن ّيات أ ّم كلثوم ونظر ّيته
محاضرته التأثير
ّ
حول أسباب التفاف املاليني حول صوتها ولعقود
طويلة ،وعن عالقة الدماغ ومواطن السعادة اجلسد ّية
والنفس ّية بذلك.
رحب األستاذ رائف عمري ،مدير مدرسة
هذا وقد ّ
املتنوع الذي عكس الفسيفساء
باحلضور
املتن ّبي،
ّ
التربو ّية –التعليم ّية وشدّ د – في معرِ ض كلمته –
على أنّ حتصني املع ّلم نفس ًّيا ،جسد ًّيا ،وروح ًّيا من
شأنه أن ينعكس على أدائه ،ل ُيساهم – بالتالي – في
تعليمي مم ّيز ،سيقوم هو – بدوره
تربوي –
بلورة ُمناخ
ّ
ّ

8

وفعال .واسترسل،
– بترميم طالب منضبط ،ملتزمّ ،
ً
أهم ّية خلق أو ترميم
قائل« :ال ميكن لعاقل أن يغفل ّ
إنسان متّزن نفس ًّيا ،متصالح مع نفسه ومشاعره،
هم مجتمعه الذي ينتمي
فخور بذاته وإنتاجه ،يحمل ّ
ومتفهم ،مستعدّ والمع
مصغ
ّ
إليه وينطلق منه ،إنسان ٍ
احملصلة ال بدّ لهذا
ومتفوق بالعطاء .وفي
باألداء
ّ
ّ
اإلنسان أن يسعى ّ
لبث الروح اإليجاب ّية في محيطه
ومتطو ًرا .ودورنا
مجتمعا متقدّ ًما
ومجتمعه ،فنغدو
ً
ّ
هو تأهيل أنفسنا وجتذير هذه القناعات في نفوسنا،
فتح اآلفاق املختلفة ووجهات النظر املتفاوتة ودمج
العلم واملعرفة مع أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا ،لنرقى
ونسمو نحو اآلفاق».
متاما؛ اإلنسان الذي لم ولن يكفّ
نحن كاإلنسان األ ّول ً
تلمس مواطن السعادة وال ّل ّذة في جسده،
أبدً ا عن ّ
معا نكتب حكاية
نفسه ،روحه؛ بيئته ،ومحيطهً ...
يكتب حكايته َيرِثْ
اإلنسان األ ّول واملتن ّبي« ...من
ْ
أرض الكالم وميلكِ املعنى متاما»...

املتن ّب ّي تتم ّيز بسيناريو
وثائقي في رعنانا
ّ

اإلعالم الح ّر املسؤول بحاجة إىل رؤية نقدية – ثورية
فحسب
جديدة ال عدسة كامريا حديثة
ْ

ً
وصول بالسيناريو إلى
الوثائقي نتجاوز هذه املرحلة كذلك
حيفا – ملراسلنا – فاز سيناريو املتن ّب ّي
ّ
ً
ومبلغا
وتأهّل للمراحل النهائ ّية من مسابقة األفالم في النهائ ّياتُ .م ِنح فرع اإلعالم شهادة تقدير
البالد منتصف األسبوع املنصرم .هذا وقد ُأقيمت مال ًّيا لصالح استئجار معدّ ات تصوير حديثة من
التصفيات في ضيافة رئيس بلد ّية رعنانا ،على مدينة تل أبيب ،وقد تأهّل بتم ّيز للمرحلة النهائ ّية
شرف األعمال السينمائ ّية املتم ّيزة لطلبة الثواني مع مدرستني من تل أبيب» .وتابع مع ّب ًرا عن فخره
عشر من مختلف مدارس البالد ،ضمن وظائف بإجنازات ّ
طلب الفرعِ « :استطاع فرع اإلعالم في
منهاج البـﭽـروت املق ّررة لطلبة فرع اإلعالم .كان مدرستنا أن يحجز لنفسه مكانة على اخلارطة
الوثائقي الوحيد التربو ّية – التعليم ّية في البالد ،نعمل في الفرع
سيناريو املتن ّب ّي هو السيناريو
ّ
وكانت املتن ّب ّي املدرسة العرب ّية الوحيدة املتأهّلة على صقل وتنمية طالب متم ّيز في اإلعالم نظر ًّيا
للنهائ ّيات ،وقد أشادت جلنة التحكيم بجاهز ّيته وعمل ًّيا ،بعد تسليحه بالفلسفة ّ
اللزمة الكامنة
نص وراء ّقوة وسيطرة اإلعالم على جميع مناحي احلياة؛
املذهلة للمنافسة ومال َءمته ُأل ُسس ومداميك ّ
النفس ّية ،التربو ّية ،اإلنسان ّية ،االجتماع ّية،
الوثائقي.
السيناريو
ّ
ّ
ُيذكر أنّ األستاذ أنيس مصري قد ترأس وفد والسياس ّية».
املتن ّب ّي الذي م ّثل املدرسة ،وهم ّ
طلب فرع اإلعالم املتن ّب ّي ،فرع إعالم رائد في مدارس البالد ،يكتب
الريادي؛ هيثم م ّريد ،كارال ّ
قط ،ويارا حجير .وقد حكاية مت ّيزه وتأ ّلقه متم ّردً ا على الزمان ومتجاوزً ا
ّ
ً
يكتب
معا نكتب حكاية املتن ّب ّي« ...من
أ ّكد األستاذ أنيس ،قائل« :بعد النجاح السابق املكانً ...
ْ
في التصفيات قبل النهائ ّية في مدينة تل أبيب ،حكايته يَرِثْ أرض الكالم وميلكِ املعنى متاما»...
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النائب عودة يدعو إلى
الكشف عن جميع املل ّفات،
لنرى من روايته األصدق!

خاص – نشرت ،أمس األ ّول ،األربعاء،
حيفا – ملراسل
ّ
صحيفة هآرتس لقاء مع د .يعكوﭪ لوزبيك ،املسؤول عن
بقوة ً
قائل إنّ
أرشيف الدولة ،الذي هاجم ّ
مؤسسات الدولة ّ
ّ
اإلسرائيليني ارتكبوا جرائم حرب .والشاباك تدخل في جهاز
التعليم العربي .والدولة تعاملت مع املواطنني العرب بأسلوب
يشرف دولة دميقراطية .وأ ّكد أنّ أكثر من مليون ّ
ملف
ال ِّ
ّ
ً
للجيش ما زال مغلقا حتّى اآلن! أ ّما ملفات الشاباك واملوساد
فك ّلها مغلقة .على حدّ تعبير لوزبيك.
وقال النائب أمين عودة ،رئيس القائمة املشتركة« :إنّ من
ارتكب جرائم ،فقط ،يخشى من الشفافية ويسعى للتستّر
والغموض والهروب .أ ّما نحن – أهل الوطن – الذين ارتكبت
املؤسسة احلاكمة جرائم ضدّ نا عام  1948وبعده ،كما يوضح
ّ
د .يعكوﭪ لوزبيك ،فنحن نريد كشف احلقيقة!
وقال عودة بأ ّنه س ُيالحق هذا األمر في ّ
املؤسسات احمل ّلية
كل ّ
والدولية ،من أجل احلقيقة ،من أجل شعبنا ،وألنّ كشف
احلقيقة واالعتراف بها والعمل على تصحيح ُ
الغنب التاريخي،
ّ
وفي ُصلبه قيام الدولة الفلسطينية وحقوق اللجئني والعدل
األسس املتينة
جتاه الفلسطينيني الذين ب ُقوا في وطنهم ،هي ُ
للعدل واملصاحلة بني الشعبني.
اختيار الفائز الكبري يف مسابقة
"تشامبيون شيف" يف شبكة كافيه كافيه
ابراهيم عطية من فرع كافيه كافيه
النارصة-بيج فاشن يتوج بلقب "تشامبيون
شيف" يف شبكة كافيه كافيه

بعد منافسة شديدة دامت ثالثة اشهر  ،ومبشاركة املئات من الطهاة
والنادلني من جميع انحاء البالد والذين يعملون يف فروع شبكة
«كافيه كافيه» (كافيه كافيه« ،ليحم ايرز»« ،فريش كيتشني»،
«ليحم بسار»« ،روبن»« ،لبورتوريو دي باستا» وغريها) ،تم اختيار
الفائز بلقب «تشيمبيون شيف»  -ابراهيم عطية ( 24عا ًما) من
النارصة.
وأعد املتسابقون الذين وصلوا اىل املرحلة النهائية ،وجباتهم وفق
منطهم الخاص ،ويف نهاية املسابقة تم اإلعالن عن الفائز مع
الوجبة الفائزة .ويذكر انه وخالل املسابقة ويف جميع مراحلها
تم تحديد مهمة مختلفة ووفقها تم اختيار املتسابقني لالنتقال
اىل املرحلة التالية ،وتألفت لجنة التحكيم يف النهائيات من رونني
منني ،صاحب مجموعة «كافيه كافيه» ،مدير عام املجموعة نوعم
تسيمرمان وشيف املجموعة نري مزراحي.
الوجبة الفائزة للشيف ابراهيم عطية :سمك اللقز والتي تغطيها
قشور الحمضيات وأعشاب التتبيل مع كريم البطاطا ،حليب جوز
الهند والزنجبيل ،مع الكبة النية النباتية والبصل املحشو بالسبانخ،
الحمص والصنوبر .والفوز بلقب “تشامبيون شيف” يف مجموعة
“كافيه كافيه” مينحه قضاء عطلة خارج البالد.
جدير بالذكر ان الفائز ابراهيم عطية ،من النارصة ،تعلم الطهي يف
«دان جورمي» يف حيفا ،وعمل بعد ذلك ملدة عام يف ايالت ،ويعمل
اليوم ومنذ  6سنوات يف فرع كافيه كافيه بيج النارصة.
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ُقدس األرشمندريت أغابيوس أبي سعدى
يشارك في ندوة حواريّة حول القدس في لبنان

ترتيبات سير جديدة
في شارع ع ّباس

خاص – ل ّبى قدس األرشمندريت أغابيوس أبي سعدى ،رئيس رع ّية مار إلياس
حيفا – ملراسل ّ
ندوة حوار ّية عن «القدس»،
في
الواعد
اللبناني
احلزب
دعوة
حيفا،
في
الكاثوليك
للروم امللك ّيني
ٍ
ّ
ّ
اللبناني في بيروت في  .2018/1/9تركزت مداخلة األرشمندريت
الصحافة
وذلك في نادي ِّ
ّ
املسيحي؛ ( )2القدس في الوجدان
أبي سعدى على احملاور التالية )1( :القدس في الوجدان
ّ
وخصوصا مساهمات كنيسة الروم امللك ّيني الكاثوليك.
الكنسي
القومي ،و ( )3ال ُبعد
الوطني /
ً
ّ
ّ
ّ
وقد ختم أبو سعدى مداخلته بالنقطتني التاليتني:
أ ّو ًلُ :أناشد األخ محمود ع ّباس ،رئيس
دولة فلسطني ،أن ُيصدر تعليما ِته بوضع
رمز كنيسة القيامة بجانب ق ّبة الصخرة
الذهب ّية على اسم فلسطني .فاملسيح ّيون
خصوصا
عموما واملقدس ّيون
الفلسطين ّيون
ً
ً
يشعرون بأ ّنهم غرباء أو متغ ِّربون عن ما
يحدث في القدس ،وكأنّ الصراع بات
يهود ًّيا – إسالم ًّيا .إنّ املستفيد األ ّول
واألخير من حتويل الصراع على القدس
ديني هو إسرائيل ،التي تعتبر
صراع ّ
إلى ٍ
نفسها األحقّ تاريخ ًّيا ودين ًّيا في القدس،
وإنّ إقصاء املسيح ّيني الفلسطين ّيني عن
القدس يخدم مصلحة إسرائيل وال يخدم
القض ّية الفلسطين ّية.
خطوات عمل ّي ٍة في
ثان ًيا :ال بدّ من اتّخاذ
ٍ
خصوصا
ني
ي
والفلسطين
ا
عموم
ني
ي
املشرق
ني
ي
املسيح
دور
فيها
ظهر
ي
حيث
التاريخ،
موضوع مناهج
ً
ً
َ
ّ
ّ
ّ
َ
في كتابة تاريخ وطنهم وتأثيرهم فيه ،وهم يكادون ال ُيذكرون في املناهج الدراس ّية .فالطبقة
ولكن املشكلة تكمن في الطبقة
متاما أهم ّية الوجود
النُخبو ّية ت َِعي ً
املسيحي في املشرق وفلسطنيّ ،
ّ
القومي وذلك املست ِ
َعمرّ ،مما يزيد من
املسيحي
الشعب ّية التي باتت غير قادرة على التّمييز بني
ّ
ّ
الصليب ّيني».
التعصب والرفض ّية للشريك
ِحدّ ة
املسيحي ال بل وتهميشه باعتباره من «بقايا ّ
ّ
ّ
ّ
الناصري
يسوع
نفحة
كيانه
في
يحمل
ا،
مسلم
أو
كان
ا
ي
مسيح
،
فلسطيني
كل
،
فالفلسطيني
ّ
ً
ًّ
ّ
ّ
فجر
الشعب
آالم
جمعة
طالت
ومهما
املوت.
على
واملنتصر
القائم
الفلسطيني
الفلسطيني فبزوغ ٍ
ّ
ّ
جديد ،فجر القيامة واحل ّر ّية واالستقالل ،سيكون قري ًبا.

ماركة العناية ومستحرضات التجميل كلينك تُطلق ماسكارا جديدة
High Impact™ Lash Elevating
املاسكارا التي ال تتقرش ،ال تتفتت وال تختفي حتى بالدموع!
حان الوقت لتضعي بكرة الرموش جانبا ،فلن تحتاجي لها بعد اليوم .نقدم لك املاسكارا الجديدة من
كلينيك  – High Impact™ Lash Elevatingماسكارا خفيفة تشبه املوس تقوم برفع الرموش بدون
ان تثقل عليها .البوليامرات الدائرية الجديدة تقوم بتصميم الرموش وتثبتها يف مكانها عىل مدار
اليوم ومتنع تساقطها مع مرور الوقت .املاسكارا ال تتقرش ،ال
تتلف او تتفتت يف املطر ،او الدموع! فالزيوت الناعمة تحافظ عىل
الرموش صحية وناعمة امللمس .الفرشاة املائلة تغطي كل رمش
عىل حدى بسهولة ما يجعل ضع عدة طبقات من املاسكارا ممكنا
ليمنح مظهر رموش منفصل متاما كمظهر الريشة.
ما هي قصة املاسكارا:
اكتشفت خبريات التجميل يف كلينيك يف امريكا الالتينية ان
النساء تستخدمن مالعق املطبخ للحصول عىل مظهر دائري
للرموش بشكل دائم .هذا االكتشاف ادى اىل تطوير High
 Impact™ Lash Elevating Mascaraالجديدة .املنتج االكرث تطورا
يف فئة املاسكارا من كلينك الذي مينح الرموش مظهرا مموجاً
دون الحاجة اىل الحلقات.
مركب من املهم التعرف عليهMamay oil :
الـ  Mamay oilمصدره من بذور نبتة  Mami Spottaالتي تنمو
يف املكسيك  ،أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي .الزيت هو
مصدر ممتاز لفيتامني  6Bو  ،Cووجد انه مفيد خاصة كمطري
للشعر ،البرشة وفروة الرأس .املاسكارا الجديدة تحتوي عىل زيت
ال  Mamayبهدف الحفاظ عىل صحة الرموش والحفاظ عىل
مرونتها .
طريقة التطبيق -طريقة الـ : Push UP
ابدأي من اساس الرموش امييل الفرشاة من طرف اىل آخر لتغطية
الرموش بشكل موحد وللفصل بينها .كرري العملية عىل العني
الثانية .ملنع التكتل ،انتظري جفاف الطبقة االوىل متاما قبل وضع
الطبقة الثانية او الثالثة.
ملظهر مبهر أكرث ،غطي الرموش من الداخل والخارج .طبقي طبقة
واحدة عىل الجهة الخارجية مع النظر اىل االسفل ،واسحبي
الرموش اىل االعىل .اآلن انظري اىل االعىل وطبقي طبقة ثانية
عىل الجهة الداخلية من الرموش.
تم فحص املاسكارا من قبل طبيب عيون للتاكد من ان الرتكيبة
الجيدة آمنة لالستخدام الصحاب العيون الحساسة وملن تضع
العدسات الالصقة
متوفرة يف شبكات الفارم ،ابريل ،همشبري لترسخان ،حانوت
كلينك يف «كانيون هزهاف» يف ريشون لتسيون ويف «كانيون
جيندي  TLVفاشن مول» ،ويف موقع املاركة .www.clinique.co.il

حيفا – ملراسلنا – في األيام القريبة ستبدأ بلدية حيفا،
«مي كرمل»،
من خالل شركة «يافيه نوف» وشركة ِ
بتنفيذ أعمال تطويرعند تقاطع َ
عباس – املتنبيّ
شارع ْي ّ
َ
عباس – املطران ّ
وشارع ْي ّ
حجار.
هذا وسوف يستغرق العمل ،الذي ّ
تقدر تكلفته بنحو
ّ
وسيتضمن
 6ماليين شاقل ،حوالي سنة وثالثة أشهر،
إنشاء ترتيبات جديدة لحركة السير ،مع توسيع مفترق
عباس – املطران ّ
ّ
حجار من خالل الحفر في املنحدر
ّ
القريب من الدوار ،إضافة أماكن وقوف جديدة
ّ
للسيارات ،تجديد شبكات املجاري والصرف ،وترتيب
نظام إضاءة الشوارع ،باإلضافة إلى أعمال تنسيق
وتطويرالحدائق ّ
العامة واملناظرالطبيعية.

حملة جديدة من سيبوكامل عىل قناع التقشري االنزميي
للتنظيف األسايس ولتجدد البرشة
اطلقت رشكة سيبوكامل  ،الرشكة املختصة يف منتجات العناية الطبية ،لعالج البرشة والبرشة
الحساسة ،حملة عىل قناع التقشري اإلنزميي الخاص للعناية ببرشتكم واالهتامم بها.
القناع الخاص ،يعمل عىل تجديد خاليا البرشة وتحسني ملمس البرشة ،غني بالفواكه االستوائية
مثل البابايا واالناناس ،الغنية باإلنزميات النباتية لنجاعة عملية تجديد البرشة ،ابطاء وترية
ظهور عالمات الشيخوخة ومنع ظهور
التجاعيد .حبيبات التقشري املوجودة يف
القناع صغرية جدا وناعمة وحساسة ،مع
حمض اللبنيك  ،تحافظ عىل مرونة البرشة
ومتنحكم برشة ناعمة امللمس .استخدام
القناع بشكل متواصل مينحكم نتائج عىل
املدى القصري ،تحسن فوري يف ملمس
ومرونة البرشة ،وعىل املدى الطويل كأثر
تراكمي للحد من التجاعيد والخطوط
الدقيقة والحفاظ عىل برشة ناعمة وشابة.
منتجات الرشكة هو
القناع كباقي
هيبوالرجينيك بدون مادة الفرابني.
السعة  50مللرت
سعر الحملة  89شيكل بدال من  129شيكل،
باالضافة اىل حملة  %35عىل منتجات
سلسلة "اينوفيشني"  ،متوفرة يف فروع السوبر فارم فقط
الحملة سارية املفعول حتى تاريخ 24.1.18

حمالت الشتاء يف
شبكة هونيجامن
اطلقت شبكة هونيجامن
حملة خاصة عىل تشكيلة
الشتاء.
يف اطار الحملة تعرض
الشبكة التشكيلة باسعار
خاصة ومميزة.
من بني املالبس املعروضة
تشكيلة
الحملة:
يف
من الفساتني بـ 69.90
شيكل،جاكيتات صوف بـ
 99.90شيكل ،جاكيتات بـ
 99.90شيكل
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ّ
طلب ثانو ّية الكرمة العلم ّية في حيفا يشاركون
في بعثة تعليم ّية في جنيـﭫ

©ÕdÓ ³A*«Ë
®W OÒ �UF�UÐ
الساخر
األدب
من

من املزبلة إلى القرف

• فرحنا مل ّا قضت سوريا وحلفاؤها عىل داعش وأخواتها ورمتهم يف
بحضو حالهم ح ّتى يبعثو ق ّوات
ّ
مزبلة التاريخ • ..لكن الحظنا األمريكان
أمريكية ترامبية إىل شامل سوريا • ..يعني هاي الق ّوات بدها تكون بني
سوريا وتركيا ..وهون أعلنت تركيا إنّه هاي الق ّوات غري مرغوب فيها• ..
وهاي الق ّوات أجنبية وغريبة عن املنطقة بدها تعمل عىل حامية العصابات
والتنظيامت اليل انكرست وانهزمت من سوريا والعراق • ..والعراق أعلن
معارضته لهاي الق ّوات ،وطلب بحدود مفتوحة بني البلدين • ..وسوريا
أعلنت معارضتها لوجود الق ّوات الرتامبية عىل أراضيها ،وح ّتى املعارضة
واملبي إنّه أمريكا..
أعلنت عن عدم موافقتها عىل وجود الق ّوات الرتامبية• ..
ّ
ترامب ..شافت شو عملت روسيا يف سوريا ،وكيف ث ّبتت النظام وأنقذت
سوريا من احتالالت وفوىض يف الحكم • ..صار ترامب يغيل حسد وحقد،
كيف روسيا نجحت يف سوريا وهو ما نجح يف إرسائيل وفلسطني• ..
عشان هيك ق ّررت اإلدارة األمريكية الرتامبية تقوم بعملية مقرفة وتحرش
أنفها يف سوريا • ..واألنىك من هيك شافت إيران ملتزمة باالتفاق النووي،
ّ
تخل إيران تخالف االتفاق • ..وصارت اإلدارة
صارت تنبش كيف بدها
الرتامبية تلعب لعبة مقرفة أكرث ..وطلعت ريحتها املعفنة يف املنطقة ويف
العامل كلّه • ..ليه اإلدارة الرتامبية ما بتشوف احتياجات املنطقة للهدوء
واالستقرار والسالم؟! • ليه الزم اإلدارة الرتامبية ما تهتم بتثبيت االستقرار،
وتدعم أعامل السالم ،وتريض الشعوب املحتلة والفقرية؟! • ليه الزم اإلدارة
الرتامبية تف ّتش عن املقرف وتتعامل فيه؟! • ليه الزم تنبش باملزابل وتطلع
ريحتها من جديد؟! • ليه ما ترتك الشعوب تعيش بحريّتها ،ومثل ما بدها؟! •
رصف صار مكروه• ..
وكل خطوة ّ
كل حركة ترامبية صارت مكشوفةّ ،
ّ
وكل ت ّ
كل دولة أو بلد ما بتل ّبي مطالب إرسائيل بتكون معادية لرتامب..
باختصارّ ..
وكل دولة ما بتأيّد االحتالل ومتدح احتالل القدس ،ورضب الفلسطينيني،
• ّ
بتصري معادية لنتنياهو وترامب • ..صار ترامب ونتنياهو اثنني أو ثنتني يف
لباس واحد..
أبو إلياس

خاص –
حيفا – ملراسل
ّ
تهتم ثانو ّية الكرمة العلم ّية
ّ
الفعال ّيات
في حيفا بإقامة ّ
الثقاف ّية
التعليم ّية
والتربو ّية ،وذلك بهدف
تشجيع ّ
طلبها وحتفيزهم
فعال في
على لعب دور ّ
العمل ّية التعليم ّية من
جهة ،ومن جهة أخرى تنمية
شخص ّيتهم وتطويرها.
الفعال ّيات شارك
ضمن هذه ّ
ّ
ّ
غطاس
الطالبان أمير
وخليل بياضي ،من مدرسة
الكرمة العلم ّية في حيفا،
في بعثة علم ّية رسم ّية
«سيرن» في جنيـﭫ بسويسرا ،مبرافقة معلمّ
إلى مسرح اجلسيمات ِ
موضوع الفيزياء في املدرسة ،األستاذ فارس أبو النصر ،وبتشجيع
مديرة املدرسة ،املر ّبية يسرين دكور.
ِاستقبلت سفيرة الدولة في األمم املتّحدة ّ
الطلب في مدينة جنيـﭫ،
حيث ّ
مت التعارف بينهم وتداولوا في أمور البعثة ،إذ أبدت إعجابها
بهم وتقديرها لهم.
خالل هذه البعثة اشترك ّ
الطلب في مجموعه محاضرات قدّ مها
محاضرون وباحثون من دول عديدة ،وفي عدّ ة ورشات عمل
ومعارض ،كما متّت استضافة البعثة في مر َكز  cmsعلى عمق
يتم فيه إجراء قياسات الـﭙـروتونات
 100متر حتت األرض ،والذي ّ
عند اصطدامها.
ِ
دولي يشارك فيه علماء وباحثون
معهد
هو
يرن»
«س
و ُيذكر أنّ معهد
ّ

من  28دولة ،وفيه مر َكزان لكشف اجلسيمات األساس ّية الناجتة عن
تصادم الـﭙـروتونات من خالل كاش َفي جسيمات هما أطلس و،cms
كيلومترا وعلى عمق  100متر
دائري بطول 27
ومن خالل نفق
ّ
ً
حتت األرض ،لتسريع الـﭙـروتونات.
كما التقى الطلّب الـﭙـروفسور إليعيزر روبنشطاين ،نائب رئيس
معهد ِ
«سيرن» ،إذ حتادث معهم حول جتربتهم في املعهد.
هذا وتأتي هذه البعثة في إطار التعليم ذي املعنى في موضوع
ّ
التوجيهي
وتغطي نسبة  30%من عالمة امتحان
الفيزياء،
ّ
(البـﭽـروت).
تعمل ثانو ّية الكرمة العلم ّية في حيفا جاهد ًة لتطوير القدرات
العلم ّية ،الثقاف ّية ،التربو ّية ،والشخص ّية لدى ّ
الطلب من أجل
تطوير دورهم في املستقبل.

ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

وﺑﺄزﻛﻰ ﻓﻄﻮر ﺑﻤﻄﻌﻢ دوزان
نعلن بهذا عن بدء التسجيل للسنة الدراسية القادمة
2019-2018
لصفوف الروضة والبساتني،
إمكانية الدوام حتى الساعة الرابعة بعد الظهر
ملاذا مدرسة حوار املستقلّة:

 .1لأن المدرسة أقيمت من قبل الأهل وتعكس إرادة المجتمع.
 .2لأنها تحترم الولد ونتعامل معه بشكل شمولي.
 .3لأنها توفر بيئة تربو ية دافئة.

 .4لأنها تطور مفاهيم الانتماء بدوائره المختلفة.
 .5لأنها تشجع على التفكير الحر والناقد.

 .6لأن الأولاد والبنات يتعلمون في صفوف صغيرة وغير مكتظة.
 .7لأننا عائلة واحدة كبيرة.

ملزيد من التفاصيل يرجى االتصال على املدرسة هاتف رقم  8523838من الساعة
 8:30-13:30أيام االثنني – الجمعة
أو التوجه إىل املدرسة يف شارع شمارياهو لفني ( 30الهدار).
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ﻛﻞ ﻛﺮت ﻳﻔﻮز ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺄﺣﺪى اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرك
ﻋﻼﻣﺎت ﺣﺐ | ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ وﺷﺪ اﻟﺒﺸﺮة | ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺪﻫﻮن

ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ،اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ارﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

054-5356735

077-4323401
الجم عة  19كانون الثاين 2018
ُ

االجتماعي في طرعان
الثقافي
النادي
ّ
ّ
يستضيف الكاتب فتحي فوراني
خاص – برعاية املجلس احمل ّلي طرعان ورئيسه،
حيفا – ملراسل ّ
احلاج عماد دحلة ،استضاف النادي الثقافي االجتماعي ،يوم
ّ
اخلميس املاضي 11 ،اجلاري ،الكاتب واملر ّبي فتحي فوراني ،في
نصار.
أمس ّية أدبية ثقافية مم ّيزة ُعقدت في مطعم ّ
احلاج يونس ّ
ِافتتح اللقاء وأداره مر ِّكز النادي الثقافي ،د .محمد خليل ،مبتد ًئا
كالمه بالترحيب بالضيف بني أهله وبلده ،ث ّم بالتعريف بالكاتب،
كمرب في
ومسيرته في سلك التعليم
ٍّ
من
لعقود
العربية
الك ّلية األرثوذكسية
جداريات نصراوية
الزمن ،وفي الك ّلية األكادميية للتربية
شرفات على الزمن الجميل
«أورانيم» ،وذلك إلى جانب جتربته
اإلبداعية في مجال الكتابة األدبية.
و ّمما جاء في كلمته:
من حيفا احلاضرة الثقافية األبدية هو
ذا الضيف القادم إلينا ،لكن اجلذور
ممتدّ ة إلى صفد عروس اجلليل ،كما
عودنا
كانت تُكنّى ذات يوم .وكما ّ
دائماُ ،يتحفنا الكاتب املبدع واملر ّبي
ً
فتحي فوراني بإصداره اجلديد املوسوم بـ «حكاية عشق\سيرة
أدبية» ..وكان قد سبق له أن أحتفناً ،
أيضا ،بإصدارين آخرين:
«بني مدينتني\سيرة ذاتية» ..و»جداريات نصراوية – شرفات
على الزمن اجلميل».
وقد يكون من املفيد أن نشير إلى أنّ املتابع يلحظ على الكاتب
أ ّنه ميتح من مخزون ذكرياته وينبوع جتاربه التراكمي ،املمتدّ على
فترة زمنية مترامية األطراف ،إ ّنه أشبه ما يكون ببعض حصاد
العمر ال ك ّله مشفوعً ا بالصورة ،وحسن الكالم ،منظومه ومنثوره
معا ،ال س ّيما حني يتناغمان مع سياق متّصل ،أو وفق ما يقتضيه
ً
واقع احلال كما يقال! إ ّنها شرفات تزخر باملوضوعات والدالالت
األدبية والثقافية واالجتماعية والسياسية ،وذكريات ال ُت ّل ،فيها
واملؤسسات واألماكن من أيام
حموالت من األحداث والشخصيات
ّ
الزمن اجلميل .وفي احلقيقة ،ما أحوجنا إلى مثل ذلك األدب
اجلميل وكلماته وعباراته املضيئة! ملا ميتاز به من روح ومذاق
معا مبا يشبه الوثائق األدبية الثقافية
خاصنيِ ،اجتمعت ك ُّلها ً
ّ
اخلالدة التي ال تُنسى أبد الدهر!
منبعا ث ًّرا في
من هنا ميكن القول :إنّ اإلصدارات املذكورة تُعدّ ً
ِّ
مجالس األدب ونشر الثقافة والفكر والوعي والتوعية ،لكل من
ّ
والتفكه
يرغب أو ترغب باجللوس على ضفافها والتف ُّيؤ بظاللها
بثمارها! فالسيرة – سواء أكانت ذاتية أم أدبية – تُعدّ –مبنظور
ما – مرآة صادقة عكست جتاربه الذاتية وخبراته الشخصية
وعالقاته احلميمة مع اآلخرين ،وساهمت – على نحو كبير – في
ُّ
وتشكل وعيه األدبي والثقافي والفكري
صقل هُو ّيته الشخصية،
ّ
والوجداني واإلبداعي ،وقبل هذا كله اإلنساني!
وقد يكون من ّ
اللفت اإلشارة إلى احتفاء الكاتب باللغة العربية،
وهو العاشق املت ّيم بها ،وبالقيمة املضافة ،وبعشقه وهيامه الذي
وحتوالته وأروع صوره ،في جميع كتاباته
يتج َّلى بأسمى آياته ّ
اإلبداعية ،من دون استثناء!
ث ّم حتدّ ث الكاتب عن جتربته اإلبداعية متو ّق ًفا عند محطات
بارزة والفتة في مسيرته األدبية واحلياتية منذ نشأته في مدينة
الناصرة ،والشخصيات األدبية والسياسية البارزة التي عايشها
وربطته بها عالقات وثيقة ..ث ّم حتدّ ث عن املقاهي الثقافية
واملؤسسات التي كانت تُعقد فيها املهرجانات الشعرية والندوات
ّ
األدبية .كما حتدّ ث عن الينابيع التي كان ينهل منها روائع األدب
لكتّاب ّ
شكلوا املشهد األدبي قدميه وحديثه .ث ّم حتدّ ث عن كوكبة
من املع ّلمني الذين تركوا بصماتهم على شخصيته وكان لهم أبلغ
األثر في تشجيعه وتشكيل وعيه األدبي والفكري.
بعد ذلك ُأ ِفسح املجال للحضور للمشاركة في املداخالت واألسئلة
حول مواضيع أدبية مختلفة ،منها رأي الكاتب في شعر احلداثة
وما بعد احلداثة ،والومضة األدبية وفيض األقالم التي تسود
أثرا ط ّي ًبا لدى
املشهد األدبي .وقد أجاب احملاضر عنها مبا ترك ً
احلضور ،كما أضفى أجواء حميمية على اللقاء وزاده حيو ّية.
وأخيرا ّمت التقاط الصور التذكارية تخليدً ا لتلك األمس ّية..
ً
وشكر احملاضر املجلس احمل ّلي ورئيسه ،الس ّيد عماد دحلة ،الذي
احتضن هذا ال ّلقاء الثقافي .كما شكر الدكتور محمد خليل الذي
بادر ّ
اخلاص .وقد ّمت التواعد على إمكانية عقد
ونظم هذا اللقاء
ّ
لقاءات أدبية أخرى ملواصلة احلديث عن إبداعات الكاتب وسيرته
احلياتية واألدبية.
فتحي فوراين

فتحي فوراني يف سطور

فتحي فوراين
جداريات نصراوية

ومرب ومحارض للغة العربية .األصل من صفد ،ويسكن يف
كاتب
ٍّ
حيفا.
أنهى دراسته الثانوية (الفرع العلمي) يف املدرسة الثانوية البلدية
يف مدينة النارصة.
عمل موظفًا يف بنك باركليز -حيفا
حاصل عىل اللقب األول ( )B.Aمن جامعة حيفا يف موضوعي
اللغة العربية وتاريخ الرشق األوسط.
حاصل عىل لقب (  )M.Aيف اللغة العربية وآدابها من الجامعة العربية يف القدس.
قاد جمعية املبادرة للدفاع عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية ألكرث من عرشين عامًا.
درّس اللغة العربية يف الكلية األرثوذكسية العربية يف حيفا أكرث من ثالثني عامًا
ويف كلية أورانيم للرتبية ألكرث من عرشة أعوام.
عمل محررًا للمنرب األديب لصحيفة «االتحاد» عام  .2003وينرش مقاالته األدبية
أسبوعيا يف امللحق الثقايف لصحيفة «االتحاد».
نائب رئيس بلدية حيفا (سابقًا) ورئيس اتحاد «الكرمل» لألدباء الفلسطينيني.
له أكرث من  14مؤلفًا يف األدب والرتاث وقواعد اللغة العربية ،ويف هذه األيام ينشط
يف العديد من املنابر األدبية والثقافية يف الوطن والخارج .ويشرتك بشكل بارز يف
«نادي حيفا الثقايف» الذي يجري نشاطاته األدبية والثقافية تحت رعاية املجلس امليل
األرثوذكيس الوطني يف حيفا.
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ُ

مؤ ّسسة ُ
األفق تفتتح ،قري ًبا ،مر َك ًزا للثقافة والفنون في مدينة شفاعمرو
مؤسسة ُ
«األفق» في حيفا في هذه األ ّيام الفتتاح مر َكز للثقافة
تستعدّ ّ
ّ
والفنون في مدينة شفاعمرو ،بعد أن وقعت اتفاقية بينها وبني إدارة مجلس
املؤسسة بشكل ثابت
عمال شفاعمروّ ،
تنص استخدا َم قاعة املجلس من قبل ّ
ّ
وأن تتو ّلى إدارة شؤونهاً ،
أيضا.
مؤسسة ُ
األفق أنّ صالة العرض تتّسع لـ 220
هذا وأفاد مصدر مسؤول في ّ
منجدة ومريحة ،ومك ّي ًفا
ً
نصة وغر ًفا للمم ّثلني ،ومقاعد ّ
شخصا وتشمل ِم ّ
ً
واسعا لوقوف الس ّيارات
هوائ ًّيا وأجهزة صوت وإضاءة ،كما أنّ هناك مكانا ً
ً
عروضا مسرحية وأمس ّيات
للمؤسسة أن تقدّ م
قرب املر َكز ،األمر الذي يتيح
ّ
مهني ،وفي الوقت ذاته يضمن راحة اجلمهور خالل
فنّية وثقافية
بشكل ْ
ٍ
فترة العرض.
مؤسسة ُ
«األفق» للثقافة والفنون على
تأتي هذه اخلطوة نتيجة حصول ّ
العربي،
كمؤسسة رائدة في الوسط
رسمي من قبل وزارة الثقافة،
اعتراف
ّ
ّ
ّ
ثقافي فن ّّي كهذا.
مبشروع
للنهوض
ّلها
ه
يؤ
الذي
األمر
ّ
ُ
مؤسسة األفق للثقافة
وقد ص ّرح الكاتب والفنّان عفيف شليوط ،مدير عا ّم ّ
سيتم تقدمي عروض مسرحية في مر َكز ُ
األفق في شفاعمرو
والفنون ،بأ ّنه
ّ

بشكل منتظم ودائم ،ضمن وضع ُخ ّطة
عمل الستيعاب اإلنتاجات املسرحية
املتم ّيزة ،بعد أن ّ
خاصة
تطلع جلنة ف ّن ّية ّ
على تلك اإلنتاجات املسرحية قبل
استضافتها في املر َكز .كما أشار شليوط
سيتم تقدمي عروض مسرحية ّ
لكل
إلى أ ّنه
ّ
أفراد العائلة ،بهدف احتضان األطفال
مع آبائهم وأ ّمهاتهم في عروض مسرحية
مثيرة ومدهشة ومتأ ّلقة وساحرة.
مؤسسة األفق ،عفيف
وأشار مدير
ّ
سيتم تنظيم أمس ّيات
شليوط ،إلى أ ّنه
ّ
َ
ّ
ثقافية وف ّن ّية في املركز ،مثل برنا َمج «فنجان ،إيقاع ،وابداع» الذي حقق
الثقافي في بالدنا ،حيث
جناحا الفتًا للنظر وأصبح حد ًثا مر َكز ًّيا في ا َحلراك
ً
ّ
استقطب ُنخبة من األدباء والفنّانني والشخص ّيات االجتماعية؛ وبرنا َمج
«صالون ُ
املسرحي.
فن التمثيل
األفق
الثقافي» ،وإنشاء مدرسة لتعليم ّ
ّ
ّ
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مفتوح!  7أيام يف األسبوع
בלק לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

רד לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

8990

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

קוניאק קורבסייר  1ליטר

₪

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

5990

יין PC

2

50

ב

שישיית בירה קורונה  335מ״ל

24

ק״ג

₪

ק״ג

49

3990

1

1

1

ק״ג

5

₪

תה ליפטון  100יח׳

ק״ג

2

90

₪

שישיית קוקה קולה  1.5ליטר
יבואן רשמי 5+1

790

₪

מוגבל ל1-
בקניה מעל  200ש״ח

2890

ק״ג

2

מוגבל ל 4-ק״ג

פריגת  1.5ליטר

₪

מוגבל ל 2-מימושים

ק״ג

גזר ארוז ,כרוב לבן

1

12

1

ק״ג

1

מוגבל ל 2-מימושים

10

ק״ג

55

₪

2

ב

₪

120

₪

90

מוגבל ל 3-ק״ג

ק״ג

כבש בלדי אחורי

₪

שישיית מים נביעות
 1.5ליטר

מגוון פנטה ספרייט  1.5ליטר

3

3

100

90

₪

10

₪

₪

ק״ג

ב

חזה אסאדו טרי

5

₪

1

ב

כרעיים עוף טרי

תפוח אדמה לבן ארוז  ,חציל

5

10

₪

₪

אייס טי  500מ״ל

₪

100

₪

פמולית ,אשכולית ,תפוז רשת

90

4

100

3

פרגית עוף טרי ללא עור
בשר בקר טחון

90

₪

עגבניה שרי ,פלפל אדום,
תפוח עץ סטאר קינג

24

3990

₪

בירה טלר  500מ״ל

90

בשר עגל על האש

1

₪

90

₪

בשר עגל טרי

12490

₪

שישיית בירה סטלה

גרייגוס  700מ״ל

מוגבל ל 2-בקנייה
מעל  200ש״ח

מרטיני  1ליטר ,ביאנקו

ב
₪

מוגבל ל2-
בקניה מעל  200ש״ח

8

90

₪

اس ــتهالك الكح ــول بكمي ــات كب ــرة يش ــكل خط ــر ع ــى الحي ــاة وي ــر يف الصح ــة
الحملة سارية حتى  25.1.2018أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

م
ي
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ع
ب
ي
ا
لدار
ب
أ
ر
خ
ص
ا
ال
س
عار
לבנה בוקאעי  1ק״ג

גבינת עמק תנובה

טחינת אלארז  1ק״ג

1990

₪

מגוון פסטרמה טירת צבי

נקניקיות ג׳מבו טירת צבי

1

300

גרם ב

10

₪

ק״ג

1790

₪

בייגלה מאיר  520גרם

690
מקסימה ג׳ל כביסה  5ליטר

קנה 400
שלם על  300גרם

2990

1490

מוגבל ל 2-מימושים

5

19

20

₪

קשיו טבעי  ,פיסטוק חלבי

₪

100

גרם

₪

650

₪

100

גרם

1190

מוגבל ל2-

ב

19

90

₪

₪

390

₪

פיירי  1.35ליטר

₪

10

₪

דגני בוקר כריות  750גרם

שקדים בינוני ,אגוזים אמריקאי
אקסטרה

דיטול חיטוי  500מ״ל

₪

790

ב

פסטה ספגטי אסם  500גרם
אטריות אסם  400גרם

90

מרכך כביסה בדין  4ליטר

₪

1790

גרם

1590

2

צמד כפרי טירת צבי
 800גרם

תמרים מג׳הול ארוז  908גרם

₪

חלב תנובה 1ליטר
הומוגני

₪

מוגבל ל1-

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול ,אדום

תמרים מג׳הול ,משמש יבש,
שזיף עם ובלי חרצנים

100

גרם

190

₪

שמפו פינוק

790

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

₪

790

₪

حيفا في ناعورة الزمان
()22
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

ط ّيبة الذكر ندمية برفقة ولديها سمري وأومري ،يف أواخر سنوات األربعني من القرن
املايض( .من ألبوم أمرية صنرب– س ّمور)

ط ّيب الذكرسليامن جربان صنرب ،يف مكتبه يف رشكة التلغراف يف شارع امللوك
(االستقالل\»هعتسمؤوت» ،اليوم)( .من ألبوم أمرية صنرب–س ّمور)

ط ّيب الذكر سليامن صنرب يقف عىل جبل الكرمل ويف الخلفية الكولونيا األملانية ،يف
سنوات العرشين من القرن املايض( .من ألبوم أمرية صنرب–س ّمور)

بيت حبيب صنرب يف شارع أشكلون ( .6تصويري)

الفتةمنصوبة عىل جدران البيت( .تصويري)

14

بيوت عائلة صنبر في حيفاُ ،مفترشة من أسوار «حيفا
حي وادي النسناس
اجلديدة» في البلدة التحتا إلى ّ

ط ّيبة الذكر بديعة صنرب–عيىس.يف
حيفا قبل التهجري( .من ألبوم أمرية
صنرب–س ّمور)

عندما نفكّر يف بيت ماذايخطر يف
بالنا؟...
مأوى لإلنسان .هو املكان الذي ُيشعرنا
البيت ً
طبعا في حال توافرت فيه الظروف
باألمانً ،
معان كبيرة عند
اآلمنة والهادئة .للبيت
ٍ
اإلنسان،فهو يعطيه الشعور باالنتماء إلى
املكان وإلى األشخاص الذين يعيشون معه.
وعندما يترك اإلنسان بيته يشعر–من حني إلى
حني –بحنني إلى زوايا البيت ،املطبخ،الصالون
واألريكة القابعة بجانب الش ّباك املُ ّ
طل على
تعودت عيناه على مشاهدته.فالبيت
مشهد ّ
يحمل ذكريات األ ّم واألب واإلخوة.
في هذه املقالة سأطلعكم على بيوت عائلة
صنبر العريقة في حيفا ،التي كان قسم من
أفرادها ّجت ًارا ،وكان قسم آخر يعملون ّ
موظفني
قصة
في فترة حكومة االنتداب .سأروي لكم ّ
العائلة على لسان الس ّيدة أميرة صنبر –
سمور ،ابنة ط ّيب الذكر سليمان جبران موسى
ّ
سمور.
موسى
نبيل
ي
ب
املر
وزوجها
صنبر،
ّ
ّ
عائلة سليامن جربان صنرب
والدا أميرة هماوالدها ط ّيب الذكر سليمان
جبران موسى صنبر ،من مواليد مدينة حيفا عام
(سم ّية)
1912؛ ووالدتها ط ّيبة الذكر ندمية ُ
ميخائيل موسى صنبر ،من مواليد حيفا عام
عم تز ّوجا وأجنبا ابنني
 .1924وهما أوالد ّ
وبنتني :سمير ( )1943أومير( )1947أميرة
( )1951وليلي (.)1957
قصة بيت سليامن جربان صنرب يف
ّ
حي وادي النسناس
يف
1
اد
شارع
حدّ
ّ
اخلارجي ُنصبت الفتة قدمية
على جدارالبيت
ّ
جدا حتمل اسم الشارع بثالث لغات؛ العبر ّية
ًّ
قبوا ُبني
والعرب ّية واإلنـﭽـليز ّية.يحوي البيت ً
فوقه طابق أرضي وثالثة طوابقّ ،
كل طابق
عبارة عن ش ّقة سكن ّية واحدة.
زرت ،هذااألسبوع ،برفقة أميرة وزوجها نبيل
بيت العائلة في شارع حدّ اد  .1البيت غير
مسكون.فقبل سنوات قليلة تو ّفي والدا أميرة،
لكن البيت مازال يحتفظ باألثاث وجميع
محتوياته ،مر ّت ًبا ونظي ًفا وكأنّ ساكنيه في سفر
وسيعودون...
شفة البيت
ُ
ّ
معا تاريخ
جلسنا على شرفة البيت لنتذكر ً
البيت وأفراده .ت ّ
ُطل الشرفة على بيوت اجليران

مثل :بيت أ ّم نقوال عبدو  ،نعيم اخلوري
(الف ّران) ،صاحب فرن اخلوري؛ دار حمام،
عائلة الشيتي ،وآخرينً ،
وأيضا مبنى صحيفة
االحتاد .كما ت ّ
ُطل الشرفة على جبل الكرمل
والبحر.
وتتذ ّكر أميرة كيف كانت والدتها وأ ّم نقوال
تتبادالنِ احلديث من أعالي الشرفات .كما
تتذ ّكرً ،
أيضا ،كيف كانت تلعب مع أترابها في
وخصوصا عندما كانوا يصنعون عربات
احلارة،
ً
مع عجالت وينزلون بها من طلعة شارع احلريري
إلى أسفل الشارع.ومن الشرفة كانت تراقبهم
لتطمئن عليهم.
والدتها
ّ
ً
أطفال كنّا
وقالت أميرة«:أذكرأ ّنناعندما كنّا
ّ
نظل في الشوارع وكنّا نلعب في «بستان
الشيوعيي» ،ومن األلعاب التي كنّا نلعبها
ّ
أذكر:نط احلبلة ،سبع حجار ،خمس كعاب،
بنانير ورمي الطابة.وأجمل شيء عندما كنّا
نعود إلى البيت مبالبس ُمتّسخة».
روت لي الس ّيدة أميرة مبشاركة زوجها املر ّبي
قصة بيت العائلة التي سمعاها من
نبيل ّ
والدها املرحوم سليمان« :عام  1946حصل
والدي على رخصة بناء بيت،وفي العام نفسه
بدأ بناءه وأنهاه عام  .1948عندما بدأت
املناوشات في حيفا عام  1948سافرت والدتي
شقيقي ،سمير وأومير ،وعدد من
ندمية برفقة
ّ
أفراد العائلة إلى لبنان لالحتماء حتّى تهدأ
األوضاع ويستطيعواالعودة .فعاشت والدتي
تلك الفترة في بيت خالي ،شقيقها إيل ّيا ،الذي
وقتئذ،في بيروت».
كان يعملٍ ،
املرب
صهره،
لسان
عىل
قصة الوالد
ّ
ّ
نبيل س ّمور
«في فترة حرب عام  1948بقي والد زوجتي،
سليمان ،في حيفا .وعندما اشتدّ القتال
ق ّررااللتحاق بعائلته.فأحضروالد أميرة س ّيارة
شحن لنقل أغراض البيت إلى لبنان ،وعندما
ألقى نظرته األخيرة مو ّدعً ا بيته الذي بناه ولم
يسكنه بعد ،عدل عن قراره وطلب من سائق
الشاحنةأن ُينزل األغراض ويعيدها إلى البيت.
وق ّرر البقاء في حيفا وعدم الرحيل.وأذكر أ ّنه
ِ
أستطع أن أترك ،كيف لي أن
قال لنا« :لم
أترك بيتي الذي بنيته بعرق جبيني ولم أسكنه
بعد».
ً
وتابع املر ّبي نبيل حديثه،قائل«:خالل احلرب
كان يحتمي سليمان في دير راهبات الناصرة
في شارع ع ّباس .وفي مساء ّ
كل يوم كان يأتي
حي وادي
ليتف ّقد البيت في شارع حدّ اد  1في ّ
النسناسّ ،ثم يعود إلى الدير ،وفي أحد أ ّيام
شهر َن ْيسان –بعد أن سقطت حيفا–جاء والد
أميرة إلى البيت واكتشف وهو قادم من بعيد أنّ
البيت ُمضاء .وعندما اقترب أكثر شاهد البيت
ّ
ً
ان،فصعق من املشهد ،وعندما
بالسك
مأهول
ُ
استفسر عرف أ ّنه سكنته ثالث عائالت
عرب ّية :عائلة من حيفا والعائلتان ُ
األخريان
من القرى ا ّلتي ه ُّجرت؛ وعائلة يهود ّية .تركت
العائالت العرب ّية البيت بعد أن تع ّرفت مبالكه
فرحلت ،أ ّما الساكن في الطابق الرابع ،الذي
معدا لسكن عائلة سليمان،فسكنه ضابط
كان ًّ

يهودي ورفض إخال َءه ،فرفع سليمان دعوى إلى
ّ
َ
ُ
ّ
احملكمة املركز ّية في حيفا إلخراج املتل من
البيت .وصدرقرار احلكم باإلخالء عام .1951
وكانت قد عادت زوجته مع أوالدها إلى حيفا
عام  1950ضمن قانون لم الشمل».
عمل سليامن يف رشكة إنـﭽـليزيّة
للتلغراف
تع ّلم سليمان جبران صنبر في مدرسة
الكاثوليك قرب كنيسة الس ّيدة في البلد
التحتا ،وتخ ّرج فيها عام ،1928وحينها
أراد االلتحاق باجلامعة األمريك ّية في بيروت.
لكن وفاة والده في العام نفسه حالت دون
سفره .ليبدأ – في ذلك العام – العمل في
قسم التلغراف في شركة إنـﭽـليز ّيةمق ّرها
سمى،اليوم ،شارع
في شارع امللوك،الذي ُي ّ
االستقالل(«هعتسمؤوت») .وكان سليمان
يتقن ال ّل ْ
غتي اإلنـﭽـليز ّية والفرنس ّية ،إلى
جانب ال ّلغة األ ّم ،العرب ّية.بقيت الشركة قائمة
بعد عام  1948وفي عام  1950اشترت وزارة
البريد والتلغراف اإلسرائيل ّية الشركة ،وآنذاك
عرضت الشركة اإلسرائيل ّية على سليمان
صنبرأن ينتقل إلى مالطا أو جزر سيشل ليعمل
مديرا في أحد فروعها .لكنّه رفض العرض.
ً
كبيرا في
وكان حتّى ذلك احلني يعمل مشر ًفا ً
ليتحول عام  1951من ّ
موظف كبير
الشركة،
ّ
ّ
إلى ّ
ً
عادي ،واملفارقة أنّ موظفا يهود ًّيا
موظف
ّ
كان يعمل بدرجة ّ
أقل منه بدرجات أصبح –
كبيرا في الشركة ،لنالحظ
مديرا ً
فيما بعد – ً
سياسة التمييز منذ البداية.
عىل لسان نبيل س ّمور« :حدّ ثني والد
زوجتي (أبو سمير) أنّ اإلنـﭽـليز كانوا مي ّيزون
بني املسح ّيني واملسلمني .فكان ّ
موظفو الشركة
فاحتج أبو سميرعلى
من املسيح ّيني،فقط.
ّ
هذه الظاهرة وطلب من مدير الشركة أن يقبل
ّ
موظفني من غير املسيح ّيني ً
أيضا ،فاستجاب
املدير لطلبه ،وقد كان ذلك بالنسبة إلى أبي
كبيرا».
سمير إجنازً ا ً
منذ عام  1928حتّى عام  1977عمل
سليمان في املكتب نفسه وفي العمارة نفسها،
وما زالت العمارة قائمة حتّى اليوم ،وهي إحدى
بنايات عائلة اخل ّياط.
اجلدير ذكره أنّ سليمان صنبر عمل في الشركة
وما كان يعرف ال ّلغة العبر ّية ،وكان يتحادث
مع اليهود بال ّلغة العرب ّية؛ كون اليهود الذين
عملوا معه كانوا موجودين في فلسطني سنوات
ما قبل قيام دولة إسرائيل ،وكانوا ُيتقنون
العرب ّية .وفي السنتني األخيرتني ،قبل أن يخرج
إلى التقاعد ،وذلك من أجل حصوله على رتبة
إضاف ّية ،تع ّلم ال ّلغة العبر ّية من صهره ،املر ّبي
نبيل.
مسار يف وادي النسناس والبلدة التحتا
بني بيوت عائلة صنرب
قمت ،يوم اجل ُمعة املاضي ،بجولة مع املر ّبي
ُ
سمور إلى بيوت عائلة صنبر التي ُبنيت
نبيل
ّ
قبل عام النكبة .بدأ سيرنا من شارع اخلوري
 19حيث تسكن عائلة املر ّبي نبيل،
ّ
واتهنا إلى البلدةالتحتا ،نزلنا من
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درج الراهبات،مررنا من جانب عمارة عائلة
سمى،
بدران،ثم قطعنا شارع البرج الذي ُي ّ
ّ
ِ
اليوم«،معاليه هَشحرور» وتابعنا سيرنا
إلى شارع اخلطيب ،إلى أن وصلنا شارع
«ﭘـاليام»  .2وفي هذا املكان حيث كانت
حدود السورالغربي لـ «حيفا اجلديدة»،التي
بناها ظاهرالعمرالزيداني عام  ،1761كان
يقف بيت عائلة موسى صنبر ،جدّ سليمان
لوالده ،في حارة الكنائس داخل األسوار .وقد
ُأقيمت في مكان البيت عمارة ضخمة فيها
العمال («هـﭙـوعليم») ومرافق حكوم ّية
بنك ّ
توجهنا إلى بيت آخرملوسى
أخرى .ومن هنا ّ
صنبريقف غرب كنيسة املوارنة،خارج
قائما حتّى
السورالغربي ملدينة حيفا ،ومازال ً
اليومّ .ثم ّاتهنا إلى شارع أللنبي ،وفي
البداية مررنا من جانب بناية بنك «لئومي»
في شارع «همـﭽـينيم» التي ُأقيمت في
مكان مدرسة الفرير للبنات.وعلى يسارنا
مدرسة راهبات احمل ّبةّ .ثم صعدنا إلى بيت
آخر لعائلة صنبر في شارع ماريوحنّا ،19
مكون من طابقني وأربع شقق سكن ّية.
والبيت ّ
وفي هذا البيت سكن أوالد جبران موسى
صنبر:داود ،إبراهيم،سليمان ،بديع ،وبديعة.
و ُقبالةالبيت كان بيت ميخائيل موسى صنبر،
والد ندمية صنبر ،زوجة سليمان .واصلنا
سيرناووصلنا إلى بيت آخر يقع في شارع مار
يوحنّا  ،21زاوية زقاق ياقوت.كانت تسكن
في هذا البيت –قبل التهجير–الس ّيدة بديعة
صنبر– عيسى (أ ّم بشارة) ،واليو َم البيت مق ّر
جمع ّية التطوير االجتماعي.اجلدير ذكره أنّ
عمة أميرة ،تو ّفيت في لبنان عندما
بديعةّ ،
كانت جتلس في شرفة بيتها ،حيث ُقتلت
بقذيفة خالل احلرب األهل ّية في لبنان في
سنوات السبعني من القرن املاضي .ولبديعة
حفيدة اسمها بيرال بشارة عيسى .وقبل أكثر
وصورت 9
من عشرة أعوام جاءت إلى البالد ّ
أفالم عن القض ّية الفلسطين ّية.ومن مار يوحنا
 19تابعنا طريقنا إلى شارع الوادي حيث
صعدنا من طلعة احلريري إلى بيت سليمان
صنبر الذي يقع في شارع حدّ اد  ،1على زاوية
توجهنا إلى البيت في
شارع احلريريّ ،ثم ّ
ً
شارع حدّ اد  4الذي كان ملكا لوديع صنبر،
حيث اس ُتعمل البيت ،الح ًقا ،نادي اإلخاء
املسيحي ،واليو َم تسكن البيت عائلة أشقر.
اجلدير ذكرهً ،
أيضا ،أنّ جنل وديع صنبر،
الدكتور إلياس صنبر،الذي ُولد في هذا البيت
عام  ،1947زارالبيت عام  – 2005إلياس
فلسطيني يعيش في
صنبر هو كاتب ومؤ ّرخ
ّ
فرنسا ،مح ّرر مجلة «دراسات فلسطين ّية»
التي تصدر بال ّلغة الفرنس ّية في باريس،
الفلسطيني في املفاوضات
وهو مسؤول الوفد
ّ
ّ
التي أجريت وجتري حول حقّ عودة اللجئني،
وهوً ،
أيضا ،سفير فلسطني في اليونيسكو.
وقدأصدر عددً ا من الكتب عن القض ّية
الفلسطين ّية.
مقابل البيت رقم  4يقع بيت رقم  5الذي كان
ميلكه إلياس عبدالله صنبر(أبوعبدالله) .وفي
شارع حدّ اد  6كان بيت حبيب صنبرالذي كان
قنصل لبنان في فلسطني ،وقد انتقل البيت إلى
وديع ج ّبور .واجلدير ذكره أنّ جنل وديع صنبرهو
الدكتور سمير صنبر ،وهو كاتب معروف
يعيش في لبنان ،ومن أبرز كتبه «ناس من
مديرا
رأس بيروت» .وقد كان الدكتورسمير ً
عا ًّما لوكالة اإلعالم في األمم املتحدة.ومن
توجهنا إلى شارع الفارابي،إلى
شارع حدّ اد ّ 6
مكونه من طابقني كان يسكنها مزيد
عمارة ّ
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صنبر وشقيقه صديق صنبر .واجلدير ذكره أنّ
مستشارا
شادي صنبر ،جنل مزيد ،كان يعمل
ً
للوليد بن طالل ،ويعيش ،اليوم ،في لوس
أجنلوس .وهنا تذ ّكر املر ّبي نبيل حادثة سمع
عنها من أحد أبناءصديق ،وهو شكيب صنبر،
عندما زار برفقته البيت .قال«:من الـ«هدار»
ُقذفت قذيفة ّ
باتاه البيت ،وقعت القذيفة
على اخلزانة داخل البيت ،فمالت اخلزانة على
احلائط ،وهكذاأنقذت اخلزانة العائلة من موت
محتّم .وتسكن البيت ،اليوم ،عائلة راشد».
توجهنا إلى اجلهة األخرى من الوادي
ّثم ّ
وصعدنا درج «أشكلون»،حيث يقع البيت
الثاني حلبيب صنبرفي «أشكلون»  ،6واجلدير
ذكره أنّ َعلم لبنان ُنصب على هذا البيت حتّى
عام 1948؛حيث كان بيت القنصل في
لبنان.عند مدخل البيت التقينا الس ّيد سهيل
حماتي (أبو بشارة) الذي يسكن مع عائلته
في بيت حبيب صنبر ،وبعد أن تبادلنا أطراف
احلديث دعانا لشرب القهوة في بيته ،فل ّبينا
الدعوة وصعدنا معه حيث التقينا زوجته،
الس ّيدة نازي توفيق جبور ،والدة نازي،
ط ّيبة الذكررافية حنّا صنبر–ج ّبور ،هي ابنة
عم حبيب صنبر .سكنت عائلة حماتي البيت
ّ
مقسوما بني
عام  ،1974وحينها كان البيت
ً
عائلتني يهود ّيتني من املهاجرين :عائلة عراق ّية
وعائلة مغرب ّية .وبعدأن تركت إحدى العائلتني
البيت سكنت مكانها عائلة حماتي،وبعد أن
تركت العائلة الثانية البيت حصلت عائلة
حماتي على ّ
كل البيت.بعدأن و ّدعنا العائلة
ّ
انتقلنا إلى شارع املخلص («ي.ل.ﭘـيرتس»،
اليوم) ،وفي العمارة رقم  18هناك يقع البيت
الثالث لعائلة حبيب صنبر .اجلدير ذكره أنّ
مايا صنبر،وهي حفيدة حبيب صنبر ،أخرجت
فيلما عن
أفالما عن فلسطني،أذكر منها
ً
ً
الفلسطيني لكرة القدم ،وقبل سنوات
املنتخب
ّ
جاءت لزيارة البيت.
واجلديرذكرهً ،
أيضا ،أنّ إبراهيم صنبر ،شقيق
ً
ّ
ً
سليمان صنبر ،كان فنّانا وخطاطا ،وقد قام
بتخطيط الرسومات في الهيكل في كنيسة
الكاثوليك التي تقع في شارع «عني دور»،
وذلك بعد تدشينها في بداية سنوات األربعني
من القرن املاضي.
عائلة أمرية ونبيل س ّمور
تزوجت املر ّبية أميرة باملر ّبي نبيل
عام ّ 1974
سمور من قرية البقيعة اجلليل ّية .أجنبا ولدين
ّ
ّ
محل
وابنة :رامي (طبيب) وأمير (صاحب
مي)،
ملوا ّد البناء) ورنا (خبيرة في ُ
العسرالتع ُّل ّ
ولهما ستّة أحفاد .وفي البداية سكنت العائلة
في بيت في شارع الكرمة (هـﭽـيفن) ّثم
انتقلت بعد عام إلى بيت في شارع اخلوري
 ،18وفي عام 2004اشترت العائلة بيتًا في
العمارة احلديثة في شارع اخلوري .19
واملرب
املربّيةأمرية صنرب – س ّمور
ّ
نبيل س ّمور يف سطور:
أمرية صنرب– س ّمور
تع ّلمت أميرةاملرحلة االبتدائ ّية في مدرسة
راهبات احمل ّبة ()1962-1955وتخ ّرجت
بتفوق عام  1967من ثانو ّية راهبات الناصرة.
ّ
وفي العام نفسه–مع بداية السنة الدراس ّية –
عملت سنتني مساعدة ملع ّلمة روضة أطفال،
فورا ،من طالبة إلى مع ّلمة،
حتولتً ،
حيث ّ
وخالل عملها التحقت بدورات استكمال في
دار املع ّلمني ،في األعوام 1979-1968
عملت مع ّلمة في راهبات الناصرة ،وفي
األعوام  1982-1979عملت مع ّلمة بديلة

الفتة اسم العائلة« ،صنرب»( .تصويري)

في مدارس حيفا،وفي األعوام 1982-
اخلاص في
 2014عملت مع ّلمة للتعليم
ّ
مدرسة «أوفاكيم» في شارع البحر («ديرخ
هَيام»)لألوالد املعاقني.
املرب نبيل س ّمور
ّ
ُولد عام  1947في قرية البقيعة اجلليل ّية،
تع ّلم املرحلة االبتدائ ّية في مدرسة البقيعة
( )1960-1952وتع ّلم سنتني في ثانو ّية
ينّي في كفر ياسيف ،وتخ ّرج عام  1965في
مدرسة ترشيحا الثانو ّية .عام  1966التحق
بدار املع ّلمني في حيفا،ليحصل ،عام ،1968
على شهادة مع ّلم شامل .عام  1973حصل
على شهادة ال ّلقب األ ّول من جامعة حيفا من
قسم العلوم السياس ّية وتاريخ الشرق األوسط.
مدّرسا ملوضوع املدن ّيات في قرية دير
عمل
ً
األسد ومدينة عكا ،وعمل مدّ ة تسعة وعشرين
عاما مد ّر ًسا في مدرسة املتن ّب ّي،ليخرج إلى
ً
التقاعد ّ
عاما
املبكر .شغل ملدّ ة خمسةعشر ً
منصب رئيس كتلة اجلبهة لنقابة املع ّلمني.
املجان ّية في
واليوم يقوم بتقدمي االستشارة ّ
ّ
املبكر للمع ّلمني .واجلدير
موضوع التقاعد
مؤسسي مسرح جبينة في
ذكره أ ّنه من
ّ
حيفاعام  ،1991وحتّى اليوم هو عضو في
الهيئة اإلدار ّية للمسرح.
وأخريًا
قصة عائلة صنبر تروي وتُظهر مكانة العرب
ّ
واالقتصادي في مدينة
العمراني
االزدهار
في
ّ
ّ
حيفا .وأردت في هذا املقال أن أشير إلى
أماكن موجودة اليوم في مدينة حيفا نستطيع
أن نزورها وأن ند ُرس مالمحها العمران ّية
أهم ّية هذا التاريخ
ّ
اخلاصة ،وعلينا أن ندرك ّ
الذي يربطنا باملكان وبالناس الذين كان لهم
طابعا
دو ٌر في تشكيل املدينة وإكسابها
ً
خاصا .عندما من ّرمن جانب هذه العمارات
ًّ
علينا أن ننظر إليها بأعني املعرفة واألنسنة.

حقوق املادّة والصور يف املقال محفوظة
ينع استعامل هذه املادّة
حرصيًّا للكاتبةُ .
بدون إذن خطّ ّي من الكاتبة.

الس ّيد سهيل حاميت وزوجته الس ّيدة نازي صنرب –حاميت يف بيتهام؛ بيت حبيب صنرب،
سابقًا( .تصويري)

املرب نبيل س ّمور يف رشفة بيت عائلة أمرية؛شارع حدّاد .1
املربّية أمرية وزوجها
ّ
(تصويري)

صالون بيت يف شارع حدّاد  ،1الشقّة يف الطابق الرابع .رحل سكّانه وبقُوا صو ًرا تذكارية
عىل جدرانه( .تصويري)

املرب نبيل س ّمور يقفان عىل سطح البيت يف وادي النسناس ،أواسط
املر ّبية أمرية وزوجها
ّ
السبعين ّيات من القرن املايض( .من ألبوم أمرية صنرب–س ّمور)

rawdagniam@gmail.com

من اليمني إىل اليسار :أمرية ويف حضنها نجلها أمري ،والدتها ندمية ،والدها سليامن،
زوجها نبيل ،وولداهام :رامي ورنا( .من ألبوم أمرية صنرب–س ّمور)

حي وادي النسناس.
بيت عائلة صنرب يف شارع حدّاد  ،1يف ّ
(تصويري)

املرب نبيل س ّمور ينظران إىل صورة ُعرس والديها يف رشفة البيت يف
املربّية أمرية وزوجها
ّ
شارع حدّاد  ،1وادي النسناس( .تصويري)
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الصوم والليتورجيا

()1

أخالق املؤمنني (الفطنة)

امللكيي الكاثوليك ،حيفا)
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية
ّ
(خصوصا
تقضي القوانني الليتورجية في الكنيسة األرثوذكسية بأن ُيقام القدّ اس اإللهي بعد الغروب في بعض أيام الصوم
ً
في الكنيسة البيزنطية) .وهذه األيام هي :اخلميس والسبت من األسبوع العظيم ،عش ّيات أعياد امليالد والظهور
والبشارة .وعلى املنوال نفسه يُحتَفَل بقدّاس القدسات السابق تقديسها دائمًا بعد الغروب .فإذا أخذنا في اعتبارنا أنّ
التيبيكون يحدّ د وقت الغروب على أساس الشمس وليس عدّ اد الساعة ،يكون الوقت احملدّ د لهذه القداديس املسائية
جدا أنّ هذه القواعد أصبحت حرو ًفا م ّيتة اليوم ،أو باألحرى محفوظة
تقري ًبا بني الثانية واخلامسة من بعد الظهر .معروف ًّ
بالشكل ،ولكن بطريقة ال ُين َقل فيها القدّ اس إلى املساء بل تُقام صالة الغروب في الصباح (يحدث هذا األمرً ،
أيضا،
في الكنيسة القبطية).
ينبغي تفسير هذا اخلرق للقانون بأ ّنه محض ُّ
تلطف من الكنيسة على «ضعف اجلسد» ،كرغبة في تقليص فترة االمتناع
أي
عن األكل عند املشتركني ،إذ ميكننا أن نرى هذه املمارسة نفسها ،حيث تُط ّبق هذه القوانني بتدقيق وحيث ال يوجد ّ
محاولة لإلذعان للضعف البشري.
في هذه احلالة ،نحن مضط ّرون للتعاطي مع اإلميان ،الراسخ بعمق في الضمير الكنسي املعاصر ،بأنّ القدّ اس اإللهي ينبغي
دوما أن ُيقام في الصباح.
ً
يظهر االحتفال املسائي بالقدّ اس كابتكار غير مسبوق عند األغلبية من الشعب األرثوذكسي ،ال بل فوق ذلك هو شيء
مستغ َرب وغير طبيعي ،أكثر من املمارسة املعروفة في إقامة الغروب في الصباح والسحرية في املساء.
بضمهم القدّ اس إلى الغروبَ ،رموا إلى أكثر من ارتباط شكلي محض بني
من ناحية ثانية ،واضح أنّ كتّاب التيبيكون؛ ّ
اخلدمتني.
ً
وتغييرا واع ًيا في الترتيب اليومي للخدَ م .وواضحً ،
أيضا ،أنّ في عدم تطبيق
متعمدً ا للقدّ اس إلى املساء
لقد عنَوا نقل
ّ
ً
هذا القانون ،أو في تطبيقه شكل ًّيا ،فقط (أي في نقل الغروب إلى الصباح) نرتكب مخالفة مزدوجة للقانون «»typos
ً
للحس املشت َرك،
الليتورجي؛ إذ نقيم خدمة مسائية في الصباح .وذلك إلى جانب كونه
«عمل شكل ًّيا» للصالة هو مناقض ّ
مساء بالقدّ اس في بعض األيام وليس في الصباح.
وفوق هذا هو جتاهل لألسباب التي جعلت الكنيسة حتدّ د االحتفال
ً
منسي
ولكن لربّ ا إذا ح ّققنا في هذه األسباب فسوف نرى فيها ما هو أكثر معنًى من مج ّرد تفاصيل في القواعد ،ما هو
ّ
أساسي لفهم تقليدنا الليتورجي.
مع أ ّنه
ّ
ميكن إيجاد التفسير األكثر عمومية في التيبيكون نفسه .حيث يحوي الفصل الثامن التعليمات التالية« :يوم األحد،
صباحا) ،حتّى يكون ّ
حل الصوم عند بداية الساعة الرابعة؛
يجب أن نبدأ القدّ اس عند الساعة الثالثة؛ (التاسعة
ً
يوم السبت ،يجب أن نبدأ القدّ اس عند بداية الساعة الرابعة ،حتّى يكون ّ
حل الصوم عند بداية الساعة اخلامسة ،وفي
األعياد الصغرى واأليام األخرى ،نبدأ عند الساعة اخلامسة حتّى يأتي ّ
حل الصوم عند الساعة السادسة».
ًإذا عندنا هنا عالقة محدّ دة بني زمن « »kairosالقدّ اس والصوم الذي يسبقه.
حسب طبيعة اليوم الذي ُيقام فيه القدّ اس.
هذا «الصوم اإلفخارستي» تنبغي إطالته أو تقصيره َ
ّ
أهم ّية
َيعتبر التيبيكون أنّ الصوم الكامل قبل القدّ اس بَدَ ِه ّي ،ولهذا ،فاملعنى الشامل لهذه التعليمات هو أنه مع ازدياد ّ
العيد يكون القدّ اس أبكر ،وبالتالي تقصر فترة الصوم.
ّ
وهناً ،
أيضا ،علينا أن نالحظ أنّ ممارستنا احلالية تعارض القاعدة :نحن منيل إلى اعتبار اخلدمة املتأخرة أكثر مالءمة
لألعياد الكبيرة ،واخلدمة في وقت ِّ
مبكر «كافية» ّ
لكل يوم.
قد تبدو توجيهات التيبيكون للوهلة األولى مج ّرد رفات لبعض القوانني الرهبانية القدمية التي – ولسبب غامض – تتك ّرر
في التيبيكون من طبعة ألخرى .مع هذا ،إذا قمنا ببعض اجلهد لترجمة هذه التعليمات اجلا ّفة فسوف جند فيها الهوتًا
ً
كامل للصوم في عالقته مع القدّ اس.
بعد فهمنا لهذا ،قد نتساءل ونق ّرر ما إذا كان األمر َش ِ
رط ًّيا ،نسب ًّيا ومن املاضي ،أو ما إذا كان فيه عنصر من التقليد ملزم
لناً ،
ِ
أيضا .للكشف عن هذا ينبغي أن نفهم أنّ في هذه التوجيهات قد ُحجب مفهوم الصوم وخبرته احل ّية التي مصدرها
اإلجنيل نفسه والتي قب َلتها الكنيسة منذ البداية.
ومتسك حرفي ال يتالءمان مع
ينتشر اليوم اعتبار احترام هذه التوجيهات ال َبدَ ِه ّية ذات املظهر القانوني مج ّرد طقوس ّية ّ
طريقة عيشنا العصرية ،مع أنّ فيها ُي َ
كشف فهم عميق للحياة البشرية في عالقتها مع املسيح والكنيسة .هذا ما سوف
نحاول أن نظهره باقتضاب.
كثيرا).
َ
حسب األناجيل اإلزائية ،اتّهم الفريسيون املسيح بعدم الصوم (بينما هم وتالميذ يوحنّا كانوا يصومون ً
َ
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يس َع ْن ُه ْمَ ،ف ِحي َن ِئ ٍذ َي ُصو ُمو َن ِفي ِت ْل َك َ
َي ْست َِطي ُعو َن َأنْ َي ُصو ُمواَ .و ِلك ْن َست َْأ ِتي َأ َّيا ٌم ِح َ
األ َّيا ِم( »».مرقس ،18:2
ني ُي ْر َف ُع ا ْل َعرِ ُ
لوقا  ،33:5متّى .)14:9
ً
مستحيل في فرح حضوره.
لكن الصوم يصير
تر ّكز هذه النصوص على االرتباط بني الصوم وخدَ م املسيح املسيانيةّ ،
أعم ،الصوم هو التعبير عن التوق ،عن حالة االنتظار واالستعداد.
بشكل ّ
وهكذا ،يقابل املسيح نفسه بيوحنّا املعمدانَ :
«أل َّن ُه َجا َء ُيو َح َنّا َال َي ْأ ُك ُل َو َال َي ْش َر ُبَ ،ف َي ُقو ُلونَِ :ف ِ
يه َش ْي َطانٌَ .جا َء ا ْب ُن ا ِإل ْن َسانِ
َي ْأ ُك ُل َو َي ْش َر ُب( »...متّى .)18:11-19
في هذا السياق ،يوحنّا املعمدان هو «مثال» ورمز للعهد القدمي في عالقته بالعهد اجلديد .العهد القدمي هو زمان التهيئة
الصوام.
والتو ّقع وهو ينتهي مع ظهور ّ
لكن ابن اإلنسان «يأكل ويشرب» وتالميذهً ،
دائما ،الس ّيد يكسر اخلبز
أيضا ،يأكلون ويشربون ،وفي اإلجنيل نحن نرىً ،
ّ
مع ّ
العشارين واخلطأة في بيوت الفريسينيً ،
وأيضا يقدّ م املأكل للجموع .ففي املسيح ومعه يتكشف امللكوت ويأتي.
(يتبع)
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(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

يس ُقطن» ،مبعنى أنّ من
ِقيل« :املؤمن َك ِّيس َف ِطن وليس ِك َ
دواعي اإلميان عند أصحاب العقول السليمة أن يكون أحدهم
فطنًا ملجريات األحداث ،ف ُيحسن التص ّرف والر ّد في ّ
كل حال
من أحواله ،وال يتس ّرع باحلكم على األشياء وال على الناس
من خالل كلمة وصلته أو مشهد شاهده ولم ّ
يطلع على أسبابه
ومس ّبباته .لذلك الفطن هو من يتص ّرف بحكمة وفطنة في ّ
كل
مجاالت احلياة ،سواء أكان ذلك بأقواله أم أفعاله .وقد َع ّرف
أحد العلماء احلكمة والفطنة مبا يلي« :احلكمة هي اإلصابة في
االعتقاد والقول والعمل ،ووضع ّ
كل شيء في موضعه بإتقان».
وقال آخر« :احلكمة هي فعل ما ينبغي ،على الوجه الذي ينبغي ،وفي الوقت الذي ينبغي».
أي مشروع أو عمل ،بل جتب دراسة الواقع وفهم
وهذا يشير إلى ضرورة عدم العجلة في ّ
املتط ّلبات واألولو ّيات ،والعمل وفق دراسة شاملة تكشف املستور وتعالج العقبات املتو ّقعة
قبل حدوثها .ومن قصص األجداد أنّ أحدهم قال لصاحبه« :أبي يجبر املكسور» .فر ّد
عليه صاحبه« :أبي يجبرها قبل أن تنكسر» .وهذا يرشدنا إلى أنّ احلكمة تعتمد على
ركائز منها :العلمية والعملية .فبالعلم ينظر احلكيم إلى بواطن األشياء أل ّنه يعرف ارتباط
يسهل
وأمرا ،وقد ًرا ،وشرعً ا؛ األمر الذي ّ
األسباب مبس ّبباتها في مجاالت شتّى ،خل ًقاً ،
حتقيق الركيزة الثانية وهي العملية؛ حيث ّ
يتمكن العامل بجوارحه من وضع األشياء في
مكانها ،سواء أكان ذلك بالكلمة أم بالعمل باليد أم بالسعي على الرجل ،أم حتّى بالسماع
والنظر .وألهمية هذه اجلوانب قال تعالى« :ما يلفظ من قول ّإل لديه رقيب عتيد» ،وقال:
ً
«إنّ السمع والبصر والفؤاد ُّ
مسئول» .وحتّى يصل املرء إلى احلكمة
كل أولئك كان عنه
والفطنة ال بدّ من أن يتّصف بصفات أ ّولها العلم ،ألنّ بالعلم ميكنه كشف األسرار .وثانيها
ا ِحل ْلم ،ليضع ّ
كل شيء في موضعه .وثالثها األناة ،حتّى ال يتس ّرع في عمله وال في حكمه
على األشياء .فال حكمة جلاهل وال لطائش وال لعجول .فأكمل الناس من كان ّ
حظه من
احلكمة أوفر .لهذا أثنى الله – عز ّ
وجل – على من اتّصف بهذا ا ُخللق فقالُ « :يؤتي احلكمة
ُ
كثيرا» .وبالنظر في سيرة األنبياء – عليهم
من يشاء ومن َ
خيرا ً
يؤت احلكمة فقد أوتي ً
السالم – جند أ ّنهم كانوا أوفر الناس حكمة ،لذلك عظمت مكانتهم عند الله وفي نفوس
املؤمنني .قال تعالى« :لقد كان في َق َصصهم عبرةٌ ألولي األلباب» .وكان خامت الرسل،
محمد – عليه الصالة والسالم – ام ّ
نت عليه ر ّبه وعلى أ ّمته بأن آتاه احلكمة ،حيث قال:
ّ
«وأنزل الله عليك الكتاب واحلكمة وع ّلمك ما لم تكن تعلم» ،وقال« :كما أرسلنا فيكم
ً
رسول منكم يتلوا عليكم ءاياتنا ويز ّكيكم ويع ّلمكم الكتاب واحلكمة ،ويع ّلمكم ما لم
تكونوا تعلمون» .وقال عن املسيح عيسى – عليه السالم –« :ويع ّلمه الكتاب واحلكمة
والتوراة واإلجنيل» .ومبا أنّ حديثنا يدور حول أخالق املؤمنني فإ ّننا نريد أن نرى أهل اإلميان
يتّصفون بصفتني ،أ ّما الصفة األولى فهي محاسبة النفس على ما بدر منها من ذنوب ،وهذه
يوما فإذا هو ابن ستّني سنة،
الص ّمة؛ حيث قيل إ ّنه كان محاس ًبا لنفسه ،فحسب ً
توبة ابن ِّ
ً
فحسب أ ّيامها فإذا هي واحد وعشرون ألفا وخمسمائة يوم ،فصرخ وقال« :يا ويلتي ،ألقى
ر ّبي بواحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي ّ
كل يوم آالف من الذنوب؟ ث ّم خ ّر مغش ًّيا عليه،
حتاسبوا وزِ نوا أعمالكم
فحرك فإذا هو م ّيت .وقد قال رسول الله« :حاسبوا أنفسكم قبل أن َ
قبل أن تو َز َن عليكم» .وأ ّما الصفة الثانية فهي عدم غفول املؤمن الفطن عن حلظة فراقه
لهذه الدنيا ،قال رسول الله« :الك ّيس الفطن من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت؛ والعاجز
من أتبع نفسه هواها ومتنّى على الله األماني» .وملكانة الفطنة عند الله في نفوس العباد
فقد أثنى على أصحابها من املؤمنني ،فنعتهم بأ ّنهم أهل الذكر والتع ّقل والتدبير ،فقال:
«إنا يتذ ّكر ُأولوا األلباب» ،وقال« :هذا بالغ للناس و ِل ُي َ
ّ
نذروا به و ِليعلموا ّأنا هو إله واحد
ّ
َّ
و ِليذكر أولو األلباب» .فأهل الفطنة يهتدون إلى الطريق األفضل واألحسن والتي جتعلهم
يرتقون في عالقتهم مع ر ّبهم وقربهم من األنبياء واملرسلني؛ قال تعالىّ :
«فبشر ِ
عباد الذين
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ،أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ُأولو األلباب» .وفي
املقابل ذ ّم الله الذين ال يستعملون عقولهم وال يستخدمون فهمهم وعلمهم في الوصول إلى
اجلن واإلنس ،لهم قلوب ال
كثيرا من ّ
هداية الله ورضوانه ،فقال تعالى« :ولقد ذرأنا جلهنّم ً
يفقهون بها ولهم أعني ال ُيبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها ،أولئك كاألنعام بل هم
ّ
أضل ،أولئك هم الغافلون» .ومن أجل حتقيق غاية احلكمة والفطنة يجب النظر في تاريخ
الشعوب واألمم التي سبقت والتي تلتها ،كوسيلة مساعدة؛ قال تعالى« :أ َف َلم يسيروا في
األرض فتكو َن لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ،فإ ّنها ال تعمى األبصار ولكن
تعمى القلوب التي في الصدور».
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الراحل قاسم زيد (أبو سامر)...
فارس إعالم ّ
بكل املفاهيم
حافي مضيء
وتاريخ ِص ّ
اإلعالمي أحمد حازم
ّ
عندما سمعت اخلبر الفاجعة ،خبر رحيلك أ ّيها الزميل
والصديق الغالي قاسم زيد (أبو سامر) ،وقفت مع نفسي
وأي مصيبة هذه ،فأنا ال أستطيع أن
أي هول ّ
وقلتّ :
أتصور أ ّنك ذهبت ولم تعد ،ومن الصعب التعايش مع
ّ
ّ
حقيقة أنك غير موجود .قد ال يروق للبعض مثل هذا
التعبير ،لكنّي لن أسامح نفسي إذا كتبت غير ذلك.
بعد فترة قصيرة من عودتي إلى الوطن التقينا في الناصرة
وحتدّ ثنا عن الوضعني السياسي واإلعالمي .وال ميكن أن أنسى ما قلته لي وقتها
باحلرف الواحد« :أبو إيهاب ستصيبك خيبة أمل ،لكن ال تيأس واستم ّر في
ّ
خطك السياسي والصحفي ».نعم ..حصل لي ما تو ّقعه الراحل ،لكنّي لم أدع
اليأس يأخذ طريقه إلى نفسي ،وواصلت مسيرتي في العطاء بال كلل أو ملل.
في لقاءاتنا املتعدّ دة لم أسمع منك أ ّيها الراحل سوى كالم عن الوطن ،سوى كالم
خاص ومجتمعنا العربي بشكل عا ّم.
عن أ ّم الفحم بشكل ّ
أذكر أ ّنك كتبت ً
مقال في صحيفة “املسار” ُنشر في أواخر شهر أيلول من العام
املاضي ،خاطبت فيه مدينة أ ّم الفحم بقولك“ :آه يا مدينتي أ ّم الفحم ..ما الذي
أصابك ،بعد أن كنت زينة البلدان ،وكنت مضرب األمثالِ ،
وصيتك وصل حتّى
ِ
أصبحت جريحة مكلومة وجرحك ال يندمل ،فالتسامح والشهامة
بالد الشام؟ لقد
يحب أخاه،
حتولت إلى القتل والعنف وإطالق النار .وأصبح األخ ال ّ
والرجولة ّ
واجلار ال يراعي جاره ،والصغير ال يو ّقر الكبير ،والكبير ال يشفق على الصغير”!
هكذا كانت غيرتك وكذا كان ح ّبك ملدينة أ ّم الفحم.
ليغفر الله لي ،واعذرني أنتً ،
أيضا ،أ ّيها احلبيب الراحل ،إذا قلت :قاسم زيد
كل حرف ّ
أخطه ،وفي ّ
باق في ذاكرتي ،وأنت معي في ّ
كل كلمة
لم ميت .فأنت ٍ
أكتبها ،فأنت صاحب مدرسة في حروف اجلرأة ،وأنت الذي أوجدت أبجدية
الشجاعة واملواجهة والدفاع عن احلقّ والوطن ،فكنت رائدً ا في هذا املجال،
وأصبحت ً
مثال ُيحتذى ،وأنت الذي خاطبت الناس واملجتمع بصراحة متناهية،
قمة اإلخالص والوفاء للقارئ والوطن.
وقلت لهم :هكذا تكون ِّ
الصحافةّ .
أهم
هما
وللشعب
للوطن
العطاء
الراحل:
احلبيب
ها
دائما ،أ ّي
كنت تقول ليً ،
ّ
الصحافة والوطن،
شيء ،فكنت خير من أعطى وأحسن من عمل .لقد أعطيت ِّ
أ ّيها احلبيب ،حتّى األيام األخيرة من حياتك ،وكنت ّ
تفكر في الوطن ،فهل هناك
أسمى من ذلك؟
احلديث عنك يا أبا سامر (رحمك الله) يطول ويطول ،فطيلة السنوات التي عرفنا
فيها بعضنا ً
الصحافية .أعترف – وهذا شرف لي
مهم في حياتي ِّ
بعضا هي جزء ّ
– بأ ّني تع ّلمت منك الكثير الكثير من األبجديات احل ّرة اجلريئة ،فقد كنت –أ ّيها
الراحل الغالي – صاحب مدرسة إعالمية مم ّيزة ،أشاعت النور ،ورفضت التبع ّية
والعشائرية والقبلية وقاومت الفساد ،الذي أراد له البعض أن يبقى .لن يفتقدك
الناس الذين أح ّبوك فقط ،بل إنّ الذين لم تعجبهم صراحتك وجرأتك سيفتقدونك
ً
أيضا ،فقد كانوا يشعرون بالكبرياء في مواجهتهم لك ،ولوالك ملا تو ّلد لديهم
هذا الشعور ،ولوالك ملا كانوا كذلك؛ فكانوا يشعرون في دواخلهم بأ ّنهم أمام
رجل إعالم ليس من السهل مواجهته .والصغار – أ ّيها الراحل الغالي – ينتابهم
جدا في
كبيرا ًّ
الشعور بالعظمة عندما يواجهون الكبار ،فقد كنت (رحمك الله) ً
كبيرا
تعاملك مع الناس ومع من حولك ،فأح ّبك الناس وأح ّبك من حولك .كنت ً
جدا وأنت تخاطب الناس بصراحة وصدق وتواضع ال مثيل لها .فقد كنت (رحمك
ًّ
الله) ترفض ِ
الك ْبر والعنجه ّية واحلقد األعمى ،ولم تلتفت إلى أصحاب النفوس
التي حتمل الضغينة ،الذين حاولوا النيل منك.
ُارقد أ ّيها الراحل الغالي ،وأنت مرتاح الضمير والبال ،ألنّ ما فعلته في حياتك
والصحافة فخر ألهل الوطن وأفراد هذا الشعب وللعاملني في
للوطن والشعب ِّ
الصحافة.
ِّ
ُاعذرني أ ّيها الراحل الغالي ،فأنا ال أستطيع مواصلة الكتابة رغم أ ّني استجمعت
قواي منذ البداية ألحبس الدمع في عيني ،لكنّي لم أستطع ،فوداعً ا أ ّيها احلبيب،
َ
وداعً ا أ ّيها الغالي ،وداعً ا يا أبا سامر ورحمة الله عليك .وتعازينا احلا ّرة إلى
عائلة الفقيد وإلى أ ّم الفحم التي فقدت أحد خيرة رجاالتها في املجاالت اإلعالمية
والسياسية واالجتماعية .رحمك الله يا أبا سامر.
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من األرشيف الثقايفّ يف عروس الكرمل

حبيب زيدان شويري
واملصب املفاجئ!
النهر األزرق..
ّ
فتحي فوراين
باسم هادئًا ط ّي ًبا ورائ ًعا!
ينساب النهر
ً
أ ّيها اإلخوة!
يأبى هذا اليوم ّإل أن يكون رماد ًّيا ..وتأبى هذه احملطة ّإل أن
تكون حزينة..
هذه حال الدنيا ..وهذا هو البدّ الذي ال بدّ منه..
نقف في هذا اليوم الرمادي ..في هذه احملطة التي حتترف احلزن..
لكي ننظر إلى الوراء بألم صامت ..ونحيي ذكرى الذين سقطوا
في املسيرة على درب اآلالم ..ولم يسقطوا من قلوبنا ووجداننا..
نقف في هذه احملطة ..لكي نبحث عن كلمات ضائعة نحاول
اإلمساك بها لكي نحرقها بخو ًرا في معبد احلزن ..أمام ذكرى
صديق صدوق أبى ّإل أن يكون «حبي ًبا» ..وأن يكون له في
قلوبنا منازل..
نقف لكي نبحث ونبحث فتهرب الكلمات اليتيمة ..وتصغر أمام
إنسانية شاعرنا العميقة التي حتتضن تواضع النهر األزرق ..الذي
ورائعا!
باسما هاد ًئا ط ّي ًبا ً
ينساب أبدً اً ..
**
لن نبيك ولن نجعلها بكائية
أ ّيها اإلخوة!
ما جئنا هنا لكي نبكي ونرثي ..ولن جنعلها بكائية ..ولكنّها
وقفة نتأ ّمل فيها هذا الصديق املسافر الذي شاء القدر الذي ال را ّد
ملشيئته ..أن يترك «حبيبنا» القافلة ويستريحً ،
تاركا خميرته لكي
ّ
تغذي املسيرة على طريق اآلالم نحو الشاطئ األروع..
ّ
إ ّنها وقفةُ ..نطل من شرفاتها على النهر الناعم الذي ينساب
في خضرة اخلارطة األدبية ..ف ُيموسقها ّ
ويرشها إبداعً ا وصد ًقا
وعذوبة..
لن نبكي ولن جنعلها بكائية..
غير أ ّننا سنس ّلط الضوء على القيم املضيئة التي تستوقفنا..
وتلفت انتباهنا في مشوار هذا النهر من منبعه إلى رحيله..
وننظر إلى بداية املشوار ..فيشدّ انتباهنا ذلك اإلنسان املكافح
ّ
يستل
الذي حتدّ ى الظروف املستحيلة ،كغيره من أبناء شعبه ،لكي
ماء العلم من صخرة الفقر ويسقي إخوته وأبناء قومه ،ويساهم في
دعم املسيرة التي تستمدّ وقودها من خزينة املعرفة.
ويتابع النهر رحلة العطاء ..ويصل إلى احملطة الثانية التي كاد
الصورةاملع ّلرقمم3فيها أن يكون ً
تؤصل
رسول ..فنرى حبي ًبا مع ّل ًما ل ّلغة التي ّ
انتماء اإلنسان إلى جذوره القومية والتراثية واحلضارية ..ونراه
مر ّب ًيا على ُخلق عظيم ..يترك بصماته احلامتية على شخصية اجليل
الصاعد والواعد.
ً
ورائعا ..فيشقّ طريقه في
ا
ب
ي
ط
ا
ئ
هاد
ا
باسم
رحلته
ويتابع النهر
ً
ً
ًّ
ً
منطقة مزروعة
ألغاما ..وتشهد خلل عضو ًّيا رهي ًبا تنهار فيه
ً
حطاما.
األخالق
ً
ّ
ّ
يصعد من تد ّفقه
ويأبى النهر أن ينكس الراية ..ويأبى النهر إل أن ّ
وانطالقه ..ويخوضها معركة قانونية ،يتحدّ ى فيها الغاب..
املؤسسة حوا ًرا قاس ًيا ..لكي ينتزع ح ّقه في
ويحاور «ضمير» ّ
والتطور على خارطة وطنه الصغير..
التقدّ م
ّ
وينتصر النهر!
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النبي يف وطنه!
وتنترص كرامة
ّ
ً
مسؤول ال
موقعا
فيها
أ
يتبو
جديدة،
محطة
إلى
وينتقل النهر
ً
ّ
يلبث أن يصبح منارة يستأنس به األصدقاء املر ّبون ..و ُيكبرون
فيه تواضع النهر الواسع الصدر ونقاء الضمير في منطقة األنواء
واألعاصير!
فاإلطار الذي يتعامل معه يعاني من فقر الدم واهتزاز في القيم،
ويقف على أرض تعيدنا إلى األرض التي «وطئها» املتنبي!
وكاجلزيرة الصامدة أمام األعاصير ..الضاربة جذورها في أعماق
األعماق ..تنتصب قامتها رافعة هامتها حتى تكاد تلمس سقف
ً
معتصما مبوقعه..
وصل ًبا..
السماء ..وقف هاد ًئا صاد ًقا
بسيطا ُ
ً
متمس ًكا مبوقفه ..ممتش ًقا ضميره ..بعيدً ا عن حلقات الزار
ّ
«التربوية»!
قابضا على جمرةّ ..
ً
معتصما مببدئه وانتمائه لترابه!
ظل
ً
ورغم املُناخ املفروض على البالبل التي وجدت طريقها إلى األقفاص
الذهبية ..فقد استطاع هذا البلبل أن يشي بانتمائه احلقيقي ،وأن
وسفيرا لوجع االنتماء في هذا الوطن
سفيرا لوجع األرض
يكون
ً
ً
الصغير ..الذي يحترف اله ّم والليل والصبر!
**
لن ُينىس يف زحمة األسامء
ورائعا..
باسما وهاد ًئا ً
ويتابع النهر األزرق رحلتهً ..
و..
وكرعد في يوم صحو..
وفي غفلة من الزمن ..يقترب النهر من مص ّبه املفاجئ ..فينطلق
السهم! ويكون البدّ الذي ال بدّ منه ..وتنطفئ الشمعة التي لن
تُنسى في زحمة األسماء..
ونكون نحن – أصدقاء حبيب – لكي نحيي ذكرى ذلك اإلنسان
الذي أبى ّإل أن يكون إنسا ًنا وصاد ًقا وصدو ًقا ..أبى ّإل أن يكون
صدي ًقا و»حبي ًبا»!
ّ
وغائما وحزينًا..
ا
ي
رماد
يكون
أن
إل
يأبى
الذي
ويكون هذا اليوم
ًّ
ً
**
(في األسبوع األ ّول من عام ُ 1977أقيم في بيت الكرمل في
حيفا احتفال تأبيني في ذكرى األربعني لرحيل الشاعر حبيب زيدان
شويري .وقد شارك في االحتفال جمهور غفير من العرب واليهود
من أصدقاء الشاعر ّ
وطلبه ومعارفه ،باإلضافة إلى مم ّثلني عن
وزارة املعارف ومحاضرين من اجلامعة العبرية وجامعت َْي حيفا وتل
أبيب .وقد دعا إلى هذا االحتفال ال ّلجنة املبادرة إلى إحياء ذكرى
الشاعر واالهتمام بجمع آثاره .وقد تأ ّلفت هذه ال ّلجنة من أصدقاء
الشاعر األستاذة :جورج توما ،ميشيل حدّ اد ،سليم حامت ،فتحي
فوراني ،محمود ع ّباسي ،رشدي املاضي ،وجبران بولس .وقد
اف ُتتح االحتفال بقراءة قصيدة للشاعر ألقتها إحدى طالباته .ث ّم
تُليت كلمات تأبينية اشترك فيها ٌّ
محمد حبيشي،
كل من القاضي ّ
ومفتّشة املعارف الس ّيدة هيال أبراهام ،والـﭙـروفسور شموئيل
موريه ،واألستاذ فتحي فوراني ،والشعراء جمال قعوار وسالم
جبران وفوزي جريس عبد الله وشفيق حبيب وغيرهم من أصدقاء
الشاعر وأقربائه .تو ّلى عرافة االحتفال األستاذ جورج توما)
**
صحيفة «االحتاد» 14-1-1977
**
من كتاب «شموع ال تنطفئ» الذي سيصدر قريبًا
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وما بني جرمية
ٌ
قتيلة ِ
أنت
وجرمية...

سنة (االستحالل)
و..
قوانني االحتالل

رق ّية عدوي

دَرسة في مدرسة املتن ّبي
ُم ِّ
اني،
تناقضات؛ رائعة من روائع نزار ق ّب ّ

وضمها القيصر أللبومه األخير
غنّاها ّ
حب
احلب»ُ .
مطلعها؛ «وما بني ّ
«كتاب ّ
وحبُ ...أح ّبك ِ
أنت» .انقلبت القصيد ُة
ّ
الكتاب كتاب
رأسا على عقب ،فصار
ُ
ً
ّ
والسكني ،سط ُره األ ّول »:وما بني جرمية وجرمية ...قتيلةٌ
الدم
ِ
أنت» ...اجلرمية األولى كانت جرمية الكروموسومات التي جعلت
ُ
منها جنينًا يحمل هورمونات األنثى وصفاتها البيولوج ّية،
واجلرمية الثانية هي إرادة احلياة في هذا املجتمع ،والنتيجة
العشائري
واحدة ،أن تتر ّنح «املجرمة» كالذبيحة أمام القرار
ّ
البغيض.
املرأة ،قض ّية هذا املجتمع اخلاسرة ،ورقة التوت األخيرة التي
تُع ّري زيف هذا املجتمع الذي لبس قشرة احلضارة واملدن ّية وال
بشماعة الشرف واألخالق وهي أبعد
تزال روحه جاهل ّي ًة ت ُّلوح ّ
لست بصدد تناول مكانة املرأة أو دورها
ما تكون عنهماُ .
ّ
أرغب باحلديث عن كل تلك
في بناء مجتمع سليم قومي ،وال
ُ
ُ
«الشعارات» األفالطون ّية التي تتحدّث عن املرأة ،بل أنا
عالم يخلو
بصدد أن نذهب ً
معا في رحلة خيال ّية حتملكم إلى ٍ
ّ
من األنثى؛ األ ّم ،الزوجة ،االبنة ،األخت ،الطبيبة ،املعلمة،
األديبة ،ر ّبة املنزل ،الصديقة ولربّ ا احلبيبة .تعدّ دت املهن
جميع
املسميات ل ُت ِتق َن املرأة وحدها
وتنوعت األدوار واختلفت
َ
ّ
ّ
األدوار ،بحرف ّية ع ّز تقليدها واختفى نظي ُرها ،وإن كان أعظم
األدوار هو دور األ ّم .أذكر أ ّنني ،وقبل سنة ونصف ،ترا َف ْق ُت
ّ
مع ُم ِ
محطة
حاض َرة جتمعني بها عالقة صداقة ،ترافقنا نحو
لرجل
الباصات القريبة من مدخل اجلامعة وسألتني« :كيف ٍ
خرج من ِ
تكور فيهاَ ،ر ِضع من ثدييها وتع ّلم
رحم امرأة بعد أن ّ
منها مبادئ النطق ،كيف يرتدي مالبسه ويربط ر ّباط احلذاء...
كيف يدخل املرحاض وكيف يأكل ويشرب وحدَ ه ،كيف يركض
ويلعب ويرسم ...كيف له أن يظ ِل َمها بعد ذلك أو أنْ يق ُتلها
جدا؟»
بدم بارد ،بارد ًّ
هولوكوست االعتداء على النساء؛ هولوكوست مُ َنْهج مبوجبه
تبقى املرأة حبيسة عقل ّية ذكور ّية ُمستبدّ ة ،في ّ
كل مجتمع مأزوم
تتج ّلى مزاياه باستعداده الدائم إلنتاج وتأهيل ُذكور ُطغاة،
من خالل ّ
حتكم األموات باألحياء من خالل العادات والتقاليد
البالية ،هي املرأة إن حاولت اخلروج عن تلك «العادات» يصدُ ر
البسا
القرار
الضمني بح ّقها ،ليخرج هذا املجتمع املأزوم بدورهً ،
ّ
هذه امل ّرة لباس شارلوك هوملز ،ليوزّع صكوك البراءة أو اإلدانة
وتبدأ سلسلة أخرى من مسلسل العنف والذبح وإشهار السياط
جسد ذبيح ،تُنسج حوله الروايات التي لم ت َُكن ،فتنتشر
فوق ٍ
الظن ،فتضيع احلقيقة و ُيذبح اجلسد
األقاويل واإلشاعات وسوء ّ
ّ
الغض م ّرة أخرى بألسنة أفراد هذا املجتمع.
نهضة هذا املجتمع من َكبوته التي طالت ،خروجه من النفق
املظلم الذي ضاع في دهاليزه – بحاجة إلى تضافر جهود ّ
كل
ذكورا وإنا ًثا ،فإ ّنه لن يقوم بدون سواعدهم ولن يشفى
أفراده
ً
من أمراضه بدون سهرهم على جراحه ملداواتها بصبر وأناة،
لعاقل أن ُينكر ما تَشغله
ميكن
مبشاركة ،تكاتف ،ومساواة .ال ُ
ٍ
املرأة في مجتمعنا هذا – نعم ،هذا املجتمع املأزوم – من
أدوار رائدة شتّى ،وال ميكن ّ
غض الطرف عن النسبة املرتفعة
ّ
للطالبات العرب ّيات في اجلامعات والكل ّيات املختلفة داخل
زهن في مجاالت عدّ ة .وما هذا
قهن ومت ّي ّ
تفو ّ
البالد وخارجهاّ ،
تتويج لصراع مرير خاضته املرأة على م ّر العصور .نسا ٌء
ّإل
ٌ
التقطتهن عدسات
يوما وال
رياد ّيات لم تكتب
عنهن الصحف ً
ّ
ّ
ّ
ّ
منهن فك اخلط أو قراءة
الكاميرات ،ولربّ ا لم يكن مبقدور قسم ّ
ّ
أثرا رغم كل األزمات.
الكلمات ،نسا ٌء غائبات و ُمغ َّيبات تركن ً
الص وسالمة هذا املجتمع يكمنان في إدراكنا جلوهر احل ّر ّية
ا َخل ُ
ومفهومها؛ فاحل ّر ّية تعني املسؤول ّية ال الفوضى الهدّ امة وتبدأ
من هناك ،من البيت.
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ُ
القدس
ُس َّلم إلى اهلل
وطريق!!!
رشدي املايض

هاشم ذياب
شعور األسامء..
القادرة عىل الصمت

ُ
أنزل

آم ّنا به..

السور
من شقوق ُّ

حق ألحفادنا..
ٌّ

ُ
أقطف ال ّتني من ***
ِ
صدرك
يتلو
و ُأ ْعلنُ:
ِ
ِ
وعليك:
لك

حينام صارت لفلسطني منارة من بعدنا
مشتعلة بِنخوة القهر..

*

تغيل األنحاء بأنفاسها

(هيهات يا بو ال ُّزلف..

أشواق..

أغن ّية

*

أنا

عالعني يا مون ّيا)

ُمغْرم

العامل!!!

أيّها «إذا

جاء نرصالله

والفتح»

***

لرتي

تنحت األحرف عىل حجر.

مظاهرة مع ِّمرة بيننا

ال تنوء باالستعامر

هي القدس :تحدِّ ُق

مظاهرة الذاكرة..

فكل أصفاد الحديد..
ّ

صلب فلسطني.
من ُ

تكس ْت.
قد
ّ

سكب بحري ًة
تَ ْن
ُ

فتورق َع ْهد

جاءت املؤامرات والح ّراس..

ح ّر َم ْت
أغالل اإلنسانُ ..

فاألمل يجدّ د املواويل الحزينة

تعشق الجنون

متيش

ترابط كاملخرز

حينام..

ِ
مريديك

يف ماء ِد َماه

جا
َد ْفقًا يدخل أفوا ً

ع َّمدها بخطاه

شمسا شقراء
ً

قصيد ًة

رغم برودة قلبي

ورحيل اآللهة

اختفت (زفّات) األعراس

*

تك ُتبها شاهقة

وحلَل السهرات

ّ
الغش ..زعيامن

و (الدبّيكات)

س ّيئ وسارق..

من ..هنا

فالواقع يزرع البعث.

وهي يف عروج مجنون ِ
بك...
دامئة
خ ْن ُت ِك؟!!!
ُ
***
ِ
أخونك بدونِ خطايا

جنا)
صدحت (املي َ

والقانون لالنتحال.

ولعلع الرصاص

*

بالحب واألسطورة
ّ
والحنني للديار.

عىل بداية حلمي...

مثل كعبها

وما َ
غ ِنام.

أنا

أسامء للحدود واالفتخار.
القانون ِلحال ِمهم.

مغرم

العامل!!!

***

أيّها يا عالية ِ
أنت إىل حدّ
األَمل

وشفاهي

***

تبوح باسمها

ح ّبي ِ
لك مطر

بت عش ًبا
لي ْن َ

ِ
اختارك
هو

املستعمرون..

وبِأطامعهم يرسقون الغد

القانون..

*

ق ٍ
ُبالت أ ْورقت

ضل ِ
إليك طريقه
لن يُ َّ

مسا ٌر..

ال سعادة

بني صخرة وحجارة

جه ًة للهطول

بال مع ًنى

يعن باألمل ملن يفرح.
ُ

تُنقذ جنديًّا..

فتوقظ

ّ
يتول حبس الحاملني.

***

الحارات حكاياتها
ُ

حلِّقي يا قدس...

يف متاهة (ب ْن نون)

واألسوا ُر رسائلها

كام يبتغي األَنبياء

مظاهرات..

وقد عزمنا

أح َيت الرجاء والحلم.

ّأل نخضع لقانون..

وتهل الحياة
ُّ

ال يؤمن

بِ ن عاشوا..
ومن يصمد.

أمل يسمع الهمس
ٌ

يروي اإلحساس
يَ ْز َرعهُ الكتامن للعويل.

أحالمنا ُمصادرة..

والبوابات عتباتها
ُ

والعبوس مالذنا

واألفرانُ كعكها

صوتًا

*
ِس األمل والبرش
يُ ْ
خر ُ

يقطر قصيديت

حيفا

ُأغني ًة عاشقة...

فراش ًة

فراش ًة

خارج

الحريق
ْ
حلّقي وار تفعي
إىل الله
وطريق...
سل ًّم
ْ
ُ
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חושב למכור?
פנה אלינו ותקבל עורך דין עלינו.
חדש

חדש
למכירה
בבת גלים  -בבניין רב קומות

למכירה  -ברח' לבונטין

 3חד' כ  85מ"ר
בקומה  3מ 3
* בבניין מבוקש *
מוארת * מושקעת

890,000

1,290,000

780,000

במושבה הגרמנית מרדכי אנילביץ

₪

للبيع

₪

חדש

ל מ כ י ר ה  -ברח' לבונטין

 2וחצי חדרים כ  80מ"ר
בקומה 2
זקוקה לשיפוץ  -דירה
מרווחת עם פוטנציאל

690,000

₪

למכירה  -ברח' הירדן

חדש

מצויינת לזוג צעיר
או למשקיעים
 3חד' כ  80מ"ר
בקומה 2

720,000
גמיש

₪

חדש

להשכרה

בהדר
ברח' הנביאים

כ  140מ"ר שטוח
בקומה 2
במיקום מרכזי ביותר

בב
לעדיות

بنتهاوس 120م 80 +م ش�فة
مع منظر خالب للبحر+
موقف خاص +مخزن

بيشوف حجار

1,200,000

شارع عباس

03

دار جديدة 3 ،غرف  +موقف خاص
 +مصعد +ش�فة  +مخزن
فرصة
ال تعوض

בב
לעדיות

אולמי תפארת100 ,م ،שמורה מאוד

1,150,000

₪

ترقبوا احد
ف
المبا�
افخم
ي
ف ي� ستيال ماريس

₪

دار جديدة من مقاول ف ي� وادي جمال
120م  +ش
�فتان 20م  +موقف خاص ومنظر خالب
04

למכירה  ' -בעין הים

2,200,000

وادي جمال

02

חדש

למכירה
רמת בגין

 10דק' מהאוניברסיטה
 4חד' כ  110מ"ר
בקומה 8

₪

 5חד' כ  120מ"ר +
מרפסת פונה לנוף ים
* חניה בטאבו *
מעלית * מחסן *

 3חדרים
(אופציה ל )4
קרוב ל  90מ"ר

01

חדש

 3חד' (אופציה
ל  4ומרפסת )
בקומה  3מ 4

 4וחצי חדרים כ 100
מ"ר בבניין מטופח
* מעלית * חניה *
גישה נוחה *

890,000

₪

חדש למכירה
ברח' שי עגנון

למכירה  -שד' הציונות

חדש

בבניין אבן מיוחד עם
תקרות גבוהות
 4וחצי חד' כ  130מ"ר +
 4מרפסות
₪ 1,070,000

 4חד' כ  100מ"ר
 +מרפסת

₪

חדש

חדש

ל מ כ י ר ה  -ברח' עבאס

בב
לעדיות

إالستالم بــ .10/2018

1,700,000

₪

وادي جمال ش
اخ�ة
بقيت دار ي
م�وع תמא 38
بناء جديد  -دور واسعة  +موقف خاص للسيارة
كام�ا ت
وان�كوم +
ش�فة مطلة للبحر /منظر خالب ،مدخل مع ي
مصعد  -بكل طابق شقتان فقط -بقيت داران!

בב
לעדיות

1,600,000

₪

لاليجار

רח׳ בן גוריון
غرف لاليجار للطالب
وللطالبات
01

شارع عصفور

05

120م ،ساحة  260م
تصلح كمصلحة ايضا
02
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و قري ً اب
ح
رصي

02

19

أهمية النوم عند األطفال من سيميالك

حملة عىل تشكيلة بلوزات الصوف الناعم يف CRAZY LINE
بقيمة  60%ولثالثة أيام فقط

من :رونيت دوييف ،املديرة العلمية يف ابوت ،منتجة سيميالك
الجواب اسؤال كم يحتاج الطفل إىل النوم يتغري مع عمر الطفل .بشكل عام ،ينام
الرضيع الصغري حوايل  16ساعة من أصل  ،24ولكن تنقسم إىل حوايل  7دورات
مختلفة ،تنترش عىل مدار اليوم .وبطبيعة الحال ،فإن الطفل أالكرث نشاطا خالل
النهار بنام أكرث خالل الليل والعكس صحيح .والخرب السار هو أن الطفل ينام يف
العادة ،يف الوقت الذي يبلغ فيه عمره ستة أشهر ،حوايل  14ساعة يوميا ،مبا يف
ذلك  11ساعة يف الليل .خالل النهار ،يكون قيلولة قصرية.
متى يكون من الجيد أن ينام الطفل ومتى يجب ان نوقظه؟
لحظة بعد الوالدة ،عندما نعود للبيت ،تكتشف أن األطفال ينشغلون أساسا يف
النوم ،وكثريا ما أسمع اآلباء يسألون إذا كان هذا مدعاة للقلق ،وهل ينبغي أن
يستيقظ الطفل بعد ساعتني من النوم؟ الجواب هو  -ال .هذه هي الفرتة التي يتكيف الطفل مع
العامل خارج الرحم وجسده ال يزال متعبا من الوالدة;إذا الحظتم أنه يريد االستمرار يف النوم ،اسمحوا
له وحاولوا مرة أخرى بعد نصف ساعة  -ساعة .يف املقابل ،الرضع الذين وزنهم قليل ،من املهم
ايقاظهم لتناول الطعام مرة واحدة كل  3-4ساعات بحيث يتمكن جسدهم من امتام الوزن الناقص.
يف مثل هذه الحاالت ،سوف تتلقى التوجيه يف املستشفى ،وعيادات االم والطفل وطبيب العائلة.
وبطبيعة الحال ،فإن التوصية إىل اآلباء واألمهات الجدد هو أنه عندما ينام الطفل ،واستخدام ساعات
نومه للنوم والراحة.
اليكم النصائح لنوم هادئ لطفلكم:
وضع الطفل عىل ظهره ،وينبغي أن يكون الفراش قاسيا ،والرسير خايل من العنارص غري الرضورية
مثل الدمى والوسائد والبطانيات اإلضافية.
حافظ عىل عادات النوم العادية :نظام حامم موحد ،وتغيري حفاضات ومالبس مريحة للنوم،
والبيئة العتمة ،الهادئة -يحب االطفال الطقوس ومع مرور الوقت سوف تتعلم أن ندرك أن ترتيب هذه
اإلجراءات يشري إىل أن الوقت قد حان للنوم.
موقع الرسير :خالل النهار من املستحسن نقل الرسير يف غرفة املعيشة ،لتحويل الستائر ،لتكون
مضاءة .يف الليل ،فمن األفضل لنقل رسير يف غرفة النوم ،وإيقاف ضوء وجعل الطفل يشعر افضل.
وضع الطفل للنوم عىل الفور عندما تظهر عالمات التعب :فرك العينني ،والبكاء
عن ماذا يجب االمتناع؟
ليس بالقوة  -من املهم أن نتذكر أنه يف األشهر القليلة األوىل ليس هناك نقطة يف «سلسلة التعليم»
 الطفل لديه جدول التنمية الخاصة به وسوف تجد أن طفلك ينام ساعات طويلة يف اليوم ويف الليليصبح نشطا ،ال تقلق  -أنها سوف تتغري مع مرور الوقت.
من املهم أن يتناول الطفل وجبة قبل النوم ،ولكن من املهم عدم العبء عىل الجهاز الهضمي .هناك
اباء الذين يعتقدون أنه إذا «يضغطوا» وجبة كبرية عىل الطفل قبل النوم سوف تحصل عىل ليلة دون
انقطاع  -خطأ .الطفل الذي ينام مع املعدة الثقيلة قد يعاين من آالم يف البطن وغازات.
عندما يتعلق األمر بالنوم ال توجد قواعد  -وهذا هو وصيتي! بعض اآلباء يقولون إنهم ال يسمحون
للطفل بأن ينام معهم يف الرسير ،ويقول بعض اآلباء إنهم غري مستعدين ان يكون الطفل دمية ينام
معهم ،وآخرون ضد تناول الطعام يف الليل .وأقرتح بشدة تجنب الحلول والقرارات السوداء والبيضاء.
إذا كنت تتفاعل مع التطرف ،فإن الطفل سوف يشعر به.
ملاذا النوم مهم لتطور الطفل؟
من املهم أن نتذكر أن عادات النوم تبدأ سن ستة أشهر ،ومهمة
مع مرور الوقت ،كلام ينمو الطفل ويفهم ،لخلق حوار صحي معه
حول هذا املوضوع ،عندما نذهب إىل النوم وملاذا يهم وما اإلجراءات
التي نقوم بها قبل النوم وعندما نستيقظ يف الصباح والخ .ومن
املهم أن يشعر الطفل بأن النوم ال يفرض عليه ،بل هو حالة طبيعية
جيدة وممتعة له ،وترتبط أيضا بعامل مفاهيم إيجابية :من املهم
النوم ألنه بعد ذلك تحصل عىل القوة والطاقة ،والنوم هو وقت األحالم اللطيفة.

تعترب املوضة متغرية من سنة ألخرى ولكن رغم ذلك تبقى
موضة بلوزات الصوف باقية اىل األبد  .فهي تعترب من القطع
التي يجب ان تتوفر يف كل خزانة كل امرأة .لذا ومع بداية
الشتاء والربد القارص تعرض شبكة األزياء النسائية crazy
 lineتشكيلة بلوزات مميزة من الصوف الناعم الذي مينح املرأة
مظهرا انيقا وعرصيا .
تشكيلة بلوزات الصوف الناعم تتضمن مجموعة واسعة من
االلوان والقصات .من بني التشكيلة ميكن ايجاد بلوزة من
الصوف الناعم مع ياقة عىل شكل vصغرية مزينة باألحجار
الجميلة والعرصية ومالمئتها مع بنطال مناسب ليوم عادي,
اىل جانب “كارديجان” من الصوف الناعم الدافئ واملميز مع
سحاب مدموج بالوان الشتاء .
وملظهر انيق ميكن اختيار “كارديجان” طويل من الصوف
الناعم كمعطف كالسييك مثري لالهتامم ومزين بزخرفات
ذهبية اللون ووضعه فوق بلوزة وبنطلون انيق مناسب .اضافة
لهذا ميكن اختيار بلوزة من الصوف الناعم مبظهر المع مدمج
بقامش النسيج ومالمئته مع بنطال او تنورة مناسبة.
واآلن حملة بقيمة  % 60عىل بلوزات الصوف الناعم ملدة ثالثة
أيام فقط .الحملة ال تشمل قطع الربومو .
تشكيلة البلوزات ميكن الحصول عليها يف جميع فروع
 CRAZY LINEوعرشات الفروع يف املجتمع العريب
ومبقاسات  40-52وايضا عرب املوقع االلكرتوين
www.crazyline.co.il

حا للشعراء املشاركني
املكتبة الوطنية تطلق «مرشوع بستان» لإلبداع الشعري وتخصص من ً
عممت املكتبة الوطنية بالقدس دعوة عىل الشعراء من املجتمع العريب يبدعون باللغة
العربية – للمشاركة يف مرشوع للعام الجاري ( ،)2018تحت مس ّمى «مرشوع بستان»،
وذلك للتفرغ طيلة شهر كامل للكتابة واإلبداع واملساهمة يف عملية التعلّم املشرتك
واملساهمة يف سلسلة من املناسبات الثقافية.
ومبوجب رشوط املشاركة يف املرشوع ،يحصل كل شاعر/ة عىل منحة ملرة واحدة بقيمة
( )10آالف شيكل ،الذي يُشارك فيه الشعراء الحاصلون عىل املنحة ،يف حلقات دراسية
عىل مدار ثالثة أيام يف نهاية حزيران ،بينام يخصص الشهر الثاين (متوز) بكامله ملكوث
املبدعني يف املكتبة نفسها ،ملقتضيات الكتابة والتأليف – هذا باإلضافة إىل سلسلة من
الفعاليات املشرتكة املتنوعة الرامية إىل التعرف واالطالع عىل مجموعات املكتبة الوطنية،
والتعرف كذلك عىل مبدعني ر ّواد الكتساب املزيد من الخربة واإللهام.
وتجدر اإلشارة إىل أنّ استحقاق املنحة مرشوط بأن يكون الشاعر املرشح قد نرش ديونًا
واحدً ا للشعر عىل األقل ،خالل السنوات الثامين األخرية ،وباألضافة إىل ديوان آخر أو ستة
مضامني شعرية عىل األقل من خالل املنابر األدبية ،كام أنّ االستحقاق مرشوط باستعداد
الشاعر املتقدم للمنحة للتفرغ اإلقامة طوال شهر كامل يف القدس (باستثناء إجازات
نهاية األسبوع).
إليكم الرابط التايلhttp://bustan.webflow.io/ar#registration :

الكرمل
الفرنسي

בית לחם

دار  3غرف 84 ،متر
طابق اول
مطله للوادي والبحر
رخصه لبناء شرفه

אמיל זולא

الكرمل
الغربي

جديد بسعر ممتاز
₪1,290,000
דרך הים רחוב התמר

شقة من طابقين 4 ،غرف 120 ،متر
الطابق الثالث ،مخزن وموقف طابو
امكانية الضافة شرفة

لاليجار

 4غرف ،شرفة ،موقف
سيارة .مصعد ،مطلة للبحر
₪ 3,800
20

شقه  120متر  5,غرف،
مرممة بالكامل +شرفه
 12متر مطلة على البحر
وحدة سكنية مؤجرة
موقف ومخزن

ורדיה
شقه مميزه ،ثالث
طوابق 290 ،م5 ،
غرف  ،مخزن موقف
 80م شرفات

 3.5غرف 80 ،متر
مطله للبحر
رخصه الضافه شرفه و  33متر
لترميم كامل

الكبابري
شارع مور

الكرمل
الفرنسي

סטיפן וויס

الكبابري
פנטהאוס
شقة  5غرف مرممة ،شرفة،
موقف سيارة مصعد

ברכה חבס
بالقرب من مستشفى روتشيلد،
 4غرف 100م ،طابق  ،2مرتبة
مع منظر للبحر
₪1,185,000

الكرمل
الغربي
רחוב קדימה,
 3.5غرف
طابق 86، 1متر،
مرممة بالكامل
التسليم فوري

פנטהאוס

املطران حجار
.5غ 130م  +شرفة وسطح
30م  +مخزن وموقفين
للسيارات .منظر رائع للميناء

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי
شقق  4غرف  +شرفة  20متر
بنتهاوس  4غرف  +شرفات
 125م،مطله للبحر  +موقف
 +مصعد

ملبسة حجر
التسليم بـــ  1/8/2018بناية
ّ
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ُ

?

מוכר דירה בחיפה

שי עגנון  35בבניין רב קומות
 3חדרים כ  85מ"ר בקומה 1
חניה פרטית ומעלית
נמכרה ב  1,050,000ש"ח

SOLD

רוצה לקבל את התוצאה הטובה
ביותר בזמן הקצר ביותר?

אלנבי  123בבניין רב קומות
בקומה 14
 4חדרים כ  100מ"ר
נמכרה ב  1,270,000ש"ח

מאגר קונים פוטנציאלים ענק
מעל  7000עוקבים בפייסבוק
התחייבות לשיתוף פעולה עם מתווכים נוספים
צילום ופרסום הנכס בצורה המקצועית והרחבה ביותר
סינון וניהול משא ומתן מתקדם
 8שנות ניסיון ועבודה במשרה מלאה בענף הנדל"ן

פנה אלינו
ותקבל עורך
דין על חשבון
המשרד

רמת הנשיא  -שונית 9
 4חד' עם מרפסת בקומה  14פונה להר
נמכרה ב  1,640,000ש"ח

לבונטין 18
 3חדרים  75מ"ר בקומה 3
נמכרה ב  625,000ש"ח

יצחק שדה במושבה הגרמנית
 3חדרים כ  80מ"ר בקומה 4
נמכרה ב  740אלף ש"ח

עין הים ירמיהו הלפרין  2בבניין חדש
פנטהאוז  6חדרים
נמכרה ב  2,840,000ש"ח

מאיר  32במושבה הגרמנית
 3חדרים כ  75מ"ר בקומה 3
נמכרה ב  810,000ש"ח

מגוון דירות למכירה באתר שלנו www.faridsaeed.co.il

הצטרפו ותעקבו אחרינו בדף הפייסבוק
> פריד סעיד  -תיווך דירות בחיפה

בית שערים  12א | פועה
נמכרה ב  670אלף ש"ח

אלנבי  123בבניין רב קומות
בקומה  4 14חדרים כ  100מ"ר
נמכרה ב  1,270,000ש"ח

הגפן  52בקומה 7
 2וחצי חדרים כ  55מ"ר
נמכרה ב  670אלף ש"ח

התקווה 10
 3חדרים  75מ"ר קומת קרקע
נמכרה ב  820אלף ש"ח

הרצליה 19
 3חדרים כ  100מ"ר בקומה 4
נמכרה ב  620אלף ש"ח

אלנבי  74פינת יצחק שדה
בקומה 4
 3חדרים כ  80מ"ר
נמכרה  670אלף ש"ח

שי עגנון  21בקומה 4
 3חדרים ומרפסת
נמכרה ב  750אלף ש"ח

דירות שמכרנו בשנה אחרונה

ال ّنارصة :يوم تثقيفي أل ّمهات مؤثّرات لكرس املعتقدات الخاطئة مبوضوع إرتفاع الحرارة لدى األطفال

للبيع

الشتاء يف أوجه ،ويحمل معه العواصف واألمطار إىل جانب األيام
املشمسة .تقلبات الطقس واختالف درجات الحرارة داخل وخارج
املنزل ،كلّها تؤدّي للعديد من األمراض .فمن يعاين منها؟ كلّنا!
وباألساس صغارنا.
جب علينا أن نفعل وكيف نواجه الظاهرة دون الدّ خول يف
ماذا يتو ّ
حالة هلع؟
برعاية نيوروفني لألطفال وبعنوان «شتاء ِ
لكل العائلة»،
حي ّ
ص ّ
أقيم يف فندق جولدن كراون يف مدينة النارصة ،يوم تثقيفي
مبشاركة أ ّمهات ألطفال ومؤثّرات إجتامع ّيات و”بلوجريوت”،
الالوايت استمعن إىل محارضة ش ّيقة بعنوان «الحرارة لدى
األطفال» قدّ متها د .عبلة دراوشة -أبو علوان ،أخصائ ّية طب
أطفال ومديرة عيادة صندوق املرىض “كالليت” يف حي الصفافرة
بالنارصة ،وورشة تدريب آمنة لعالج األطفال يف حالة الخطر،
قدّ مها املض ّمد مح ّمد صالحُ ،مرشد إسعافات أول ّية يف منظّمة
«إيحود هتساله» (وحدة اإلنقاذ).
وتط ّرقت د .دراوشة -أبو علوان يف محارضتها “الحرارة لدى
السائدة يف كيفية معالجة
األطفال” إىل كرس املعتقدات الخاطئة ّ
الحرارة املرتفعة لدى األطفال ،وكيف ّية عالج الطفل املريض.
السائدة هي أنّه من املعتاد إلباس
ولفتت إىل أنّ أحد املعتقدات ّ
الطفل الذي يعاين من الحرارة ،بالكثري من املالبس ليتص ّبب
عرقًا ،وبالتايل خفض حرارة جسمه ،إال أنّ العكس هو الصحيح،
مبعنى أن الطفل يجب أن يرتدي مالبس خفيفة ومريحة .هذا،
باإلضافة إىل إعطائه الكثري من السوائل وإجراء مغاطس مياه
فاترة وليست باردة كام يقول األجداد.

وفيام يتعلّق بالعالج الطّبي ،أشارت د .دراوشة -أبو علوان إىل
أنّ يف الصيدليات وشبكات الفارم العديد من األدوية لتسكني
األوجاع وخفض الحرارة لدى األطفال ،والتي تعتمد عىل مواد
فعالة مختلفة مثل“ :أكامويل” الذي يعتمد عىل مادة الرباتسيمول
وهو دواء ف ّعال ألربع ساعات أو نيوروفني لألطفال والذي يعتمد
عىل مادة اإليبوبروفني ،وهو دواء ف ّعال خالل  15دقيقة وحتّى
 8ساعات.
أ ّما محارضة السيد محمد صالح من “إيحود هتساله” (وحدة
اإلنقاذ) فقد كانت مثرية لإلهتامم حيث قام بتجسيد كيف ّية
تقديم العالج واإلسعاف األويل لطفل يف حالة الخطر ،وأرشد
رصف يف حال
األمهات حول القيام بعمليات إنعاش أو كيفية الت ّ
إختناق األوالد واألطفال.
جدير بالذّكر أنّ “إيحود هتساله” (وحدة اإلنقاذ) هي منظمة
تقدّ م العالج األويل وإنقاذ حياة اإلنسان ،وتضم أكرث من 4500
متط ّوع يعملون يف كافّة أنحاء البالد .وتقدّ م املنظمة دورة أمان
لألهايل بعنوان« :عائلة آمنة» ،بالتعاون مع نيوروفني لألطفال.
ويكتسب األهايل خالل الدورة أدوات لكيفية الترصف يف حاالت
الخطر ،مثل إخراج جسم غريب أو إنعاش الطفل ملنع كوارث
عائل ّية .الدورة مجان ّية وهي ها ّمة لكل عائلة ،وميكن التسجيل
عرب هاتف.02-5002020 :
ويف الختام ،شكرت األمهات املشاركات منظّمي الربنامج ،وأكّدن
عىل أهم ّية عقد مثل هذه اللقاءات ،مشريات إىل أنّهن استفدن
كثريًا من هذا اليوم الق ّيم والغني الذي أثراه ّن وكشف له ّن أمو ًرا
جديدة ،ومتنني تكرار مثل هذه الربامج.

ماركة  M∙A∙Cتُطلق احمر الشفاه
Retro Matte Liquid Lipcolour
نزوال عند رغبة املستهلكني  ،أطلقت ماركة  M∙A∙Cمرة اخرى احمر الشفاه Retro Matte Liquid
 Lipcolourبـ  15لوناً مبظهر معدين مميزة .يُذكر ان من بني املجموعة  3ألوان جديدة باالضافة
اىل االلوان القدمية والتي اعيد اطالقها .ال يهم اللون الذي تختارينه ،فكل االلوان ستمنحك ملمساً
سائالً مخملياً ،مع ملسة ماط معدنية تدوم وتدوم.
االلوان املتوفرة يف مجموعة M∙A∙C RETRO MATTE LIQUID LIPCOLOUR
SOFTLY ROCKIN’: SOFT PINKY BEIGE
PEARL PUNK: DUSTY PINK
METROCHROME: GOLD BRONZE
FOILED: ROSE BRONZE
CORAL PLATED: ORANGE
CROWNED: BLACKENED PURPLE
BUZZED OUT: FUCHSIA PINK
IN RETROGRADE: YELLOW RED
LOVE WEAPON: DEEP BLUE RED
ATOMIZED: VIOLET
MOON LANDING: BLUE
SILVER SPOON: GUNMETAL
QUARTZETTE: BEIGE
GEMZ & ROSES: BRONZE ROSE
METALLIC ROSE: ROSE GOLD

شارع بيشوف حجار
بنتهاوس
 5غرف،بوضع جيد
موقف خاص،منظر للبحر
بيشوف حجار
יצחק שדה
 3.5غرف ،طابق 4
גישה נוחה ,חנייה בשפע
כרמל מערבי
160م مدخل منفرد 6 ،غرف
 +حديقة
 +موقف خاص  ،ومنظر
للبحر
الحي األلماني
(مالئمة للمستثمرين)
 3غ ،طابق  ،3مؤجرة
شارع عباس
3.5غرف طابق  1منظر
خالب للبحر
(امكانية اضافة بناء)
الكرمل الفرنسي
 5غرف+شرفة ،مرممة
بالكامل

لإليجار

شاي عجنون
 3غ طابق 2
بمنطقة الكرمل
 4غ طابق اول مرممة
بالكامل  +شرفة
ومنظر للبحر
הציונות
 3غرف ،شرفتان مغلقتان،
طابق  3مؤثثة بالكامل،
منظر للبحر
وادي النسناس
2.5غ طابق  1مدخل خاص
وشرفة صغيرة
יצחק שדה
 2غرف  ،طابق 4
شارع عباس
 3غرف  +منظر للبحر

חנייה בשפע

شارع النبي
2غرف طابق ارضي تصلح
لعيادة/عيادة اسنان/مكتب

لأليجار
لأليجار في وادي جمال طابق ارضي  3غرف مع شرفة مغلقة
وشرفة مفتوحة مؤثثة جزئيا مألئمة ايضا للطالب والطالبات
للتفاصيل052-8909898 :

مطلوب مدير/ة حسابات (מנהל/ת חשבונות)
شروط العمل - :وظيفة كاملة  -خبرة سنتني على األقل  -مسؤولية
وامكانية عمل مع طاقم  -من منطقة حيفا وضواحيها
الرجاء ارسال السيرة الذاتية الى البريد األلكتروني:
faten879@gmail.com

موظفة ملكتب محاماه يف حيفا تجيد اللغة العربية والطباعة
عىل الحاسوب وتسكن يف مدينة حيفا ومفضل ان تكون قد
اشتغلت يف مكتب محاماه
يرجى ارسال السرية الذاتية اىل فاكس 04/8515276
او الربيد االلكرتوين tan_law@netvision.net.il

اكسسوارات  PANDORAتفتتح عام  2018بحملة
تشارمز رائعة! وتقدم تشارم* ثالث هدية عند رشاء 2
تشارمز من املجموعة  .يشارك يف الحملة :تشارمز ،
كليبسات  ،سبيرسيم ESSENCE ،
* باإلمكان االستفادة من العرض ألكرث من مرة يف فرتة
العرض * ال إزدواجية يف الحمالت *ال يشمل املجموعة
الجديدة * حتي إنتهاء املخزون * الخطأ مردود *ألعضاء
النادي واملنتسبني الجدد  -اإلنضامم بدون تكلفة .
متوفر يف حوانيت  PANDORAيف شبكة JACKIE
 Oويف الحوانيت املختارة www.pandora-shop.co.il .
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للبيع
פועה

طابو 3 ،غرف ،طابق أول
منظر خالب للبحر ..مؤجرة،
مالءمة للمستثمرين

₪ 780،000
للبيع

هتسيونوت

دار طابو ،طابق  4تقريباً
100م ,بحاجة للترميم ،
التسليم فوري

₪ 560،000

لاليجار
شارع املتنبي
 2.5غرف مع ساحة

للتفاصيل:

0526772799

للعمل في شركة انتاج في حيفا

مطلوب

CHARMS SALE
14-28/1/2018
THIRD TIME’S A CHARM

فرصة ال تعوض

مطلوب
لمكتب مراقب حسابات في حيفا
مطلوب مديرة حسابات
بوظيفة جزئية

الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل cpa12006@hotmail.com

لاليجار
بصالون بول مارينا-شارع ستيال

ماريس-غرفة تصلح لبناء اضافر/
بديكور /مكياج

للتفاصيل:

054-6345537

لاليجار
دار بالكبابري

الدخول
فوري

شقة  ٤غرف مرممة
مطلة عىل البحر

تشمل رشفة ومكيف
كالجديدة

للتفاصيل050-647741 :
الجم عة  19كانون الثاين 2018
ُ

רמת הנשיא

بناء جديد..
 127م  5 ،غرف 3 ،حاممات،
رشفة كبرية تطل عىل البحر،
موقف خاص مسقوف لسيارتني
انرتكوم ،لويب فخم

للبيع

الراب خلفون

للبيع

وادي النسناس

عقار تحاري  +مكاتب

للبيع

300م ،طابقان
سطح طابو مع نسب عامر

دوبليكس 250 -م
 4رشفات 200مرت
ساحة حول البيت
مصعد موقف
خاص مرممة منظر
للبحر

للبيع

للبيع

-للجديني فقط-بالكرمل (יפה נוף)

الكرمل الغريب ديرخ هيام

فيال منفردة وراقية 4 ،طبقات (מפלסים) واسعة،
 10غرف 6 ،حاممات ،رشفات ،حديقة واسعة حول
الفيال ،بركة سباحة ،منظر جزيئ للبحر

طابق اريض 6 ،درجات 145 ،م 5 ,غرف 2 ،حاممات +
رشقة  +موقف خاص 2 ،مخازن

للبيع

منطقة دينيا

فيال منفردة 330م مبني ارض 760م

طابقني موقف خاص لسيارتني مع سقف
منظر للطبيعة الخرضاء حوايل الفيال

لإليجار

شارع بيت ليحم
 3غرف 90 ،م طابق اريض،
بوضع ممتاز مفروشة  +موقف

للبيع
شارع هشالوم

 80م ,مبني حجر  3.5غرف
رشفة  36م ,بالط مرسوم ،سقف
عايل ،عرف كبرية

للبيع

للبيع

شدروت هتسيونوت

املتنبي
بنتهاوس 260 ،م 6 ،غرف،
رشفة 75م  ,موقف +
سطح مع نسب بناء

 5غرف طابق  120 ،1م،
مرممة ،موقف خاص

لإليجار

لإليجار

جادة بن غوريون
مكاتب لأليجار
موقع رئييس واجهة املكاتب مع
رشفة 125م الطابق االول

شارع هعتسمؤوت
مقابل الدجون 170 ،م .طابق اريض ،واجهتان
عىل الشارع الرئييس التسليم الفوري

