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ليس منة من الكبار اصطحاب أبنائهم أو أبناء غيرهم ليتعلموا 
منهم عاداتهم وتقاليدهم، وإن كان املربي صاحب علم وتجربة 
يتلقح الولد بلقاح العلم واملعرفة والحكمة على قاعدة )الحكمة 
ضالة املؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها(، وخصوصا أن 
أن  بد  ال  فيها  يزرع  زرع  أي  الخصبة  البور  كاألرض  الصغار 
ينبت. وقد كان لنا رسول هللا أسوة حتى في هذا الباب، فكان 
يصطحب األوالد مستغال القرب منهم، ليسدي لهم النصيحة 
في أحسن الوسائل وأفضل العبارات. يروى أن رسول هللا أردف 

خلفه ابن عمه عبد هللا بن العباس، فاستغل وجوده خلفه فعلمه كلمات تناسب 
قدرة استيعابه بكلمات مختصرة، فقال له )يا غالم، إني أعلمك كلمات، احفظ هللا 
يحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن 
باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ب�شيء، لم ينفعوك إال ب�شيء قد 
كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا أن يضروك ب�شيء، لم يضروك إال ب�شيء قد كتبه هللا 
عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف(. فإذا كان رسول هللا أردف خلفه هذا الغالم، 
فإن وسائل التنقل تطورت فيمكن للمربي أن يسافر مع الطفل أو يجلس معه في مكان 
بعيد عن مراقبة الناس له وينصحه فإن ذلك يؤتي أثره الطيب، ولكن التعامل كما 
أكدت مرارا مع األطفال يجب أن يكون باحترام وتقدير، وأن ينادى الولد باسمه أو 
بكنيته املفضلة عليه أو بعبارات تؤلف القلوب، مثل قول رسول هللا في مناسبات 
عديدة )يا غالم، إني أعلمك كلمات(. )يا غالم سم هللا. وكل بيمينك(. )يا غالم أتأذن 
لي أن أعطي األشياخ(. ونادى أنس بن مالك )وراءك يا بني(. وقد سأل أم عن حال 
ابنائها وصحتهم )ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة(؟ وقال لطفل )يا 
أبا عمير، ما فعل النغير(؟ ومع كل هذا االهتمام بتربية الطفل، فال يتجاهل حقه في 
اللعب واملرح، فإن اللعب جزء ال يتجزأ من التربية، إذا كان اللعب واللهو املباح، فقد 
مر الرسول على غلمان يلعبون الرماية، فقال لهم )ارموا آل ابراهيم فإن أباكم كان 
راميا(. وينحاز الى فريق للعب معهم فقال الفريق اآلخر: كيف نرميهم وأنت فيهم يا 
رسول هللا؟ فقال: (أرموا فإني معكما راميا(. فتشجيعه لألوالد على هذا النحو لتنمية 
عقلهم وتشغيل حواسهم وإدخال السرور في نفسهم استجابة مليولهم وربطهم بسيرة 
األنبياء حتى يأخذونهم قدوة صالحة. ومن جميل ما كتبه االمام الغزالي في هذا الباب: 
وينبغي أن يؤذن له بعد االنصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميال يستريح إليه من 
تعب املكتب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائما يميت قلبه، ويبطل 
ذكاءه، وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخالص منه رأسا، وكان رسول هللا 
يجلس أحيانا ويتابعهم في لعبهم مما يشجعهم أكثر ويزيد من سرورهم. قال أنس بن 
مالك: أتاني رسول هللا ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، ودعاني، فأرسلني 
في حاجة فذهبت فيها وجلس رسول هللا في فيء )ظل( حتى أتيته، فلما رجعت، قال 
)ال تخبر أحدا(، واحتبست على أمي )تأخرت(، فلما أتيتها قالت: يا بني، ما حبسك؟ 
قلت: أرسلني رسول هللا في حاجة. فلم يرع رسول هللا حالته النفسية فقط أنما جعله 
حامل لسره تعويدا له على تحمل املهام الصعبة، وال يمكن أن تؤتي التربية أكلها إال 
بالقرب من املربي )األب أو األم( حتى ال يشعر بالحرمان فينهزم داخليا. ولذلك قال 
رسول هللا )من فرق بين الوالدة وولدها فرق هللا بينه وبين األحباء يوم القيامة(. عن 
عبادة بن الصامت قال: نهى رسول هللا أن يفرق بين األم وولدها، فقيل يا رسول هللا 
الى متى؟ قال: )حتى يبلغ الغالم وتحيض الجارية(. وعن أبي مو�شى األشعري، قال: لعن 
رسول هللا من فرق بين الوالدة وولدها وبين األخ وأخيه. بل منع رسول هللا الجلوس 
بين الطفل وأبيه في املجالس، ألنه قد يشعر بالخجل والحرج ويظل شارد الذهن يتمنى 
لو انفض املجلس. لذلك رحم رسول هللا نفسية الطفل من تلك املعاناة، فقال: )ال 
يجلس الرجل بين الرجل وابنه في املجلس(. واملالحظ من خالل تربية الرسول لألوالد 
أنه حافظ على نفسيتهم ومعنوياتهم في كل صغيرة وكبيرة، فلم يلمهم على �شيء فعلوه 
ولم يعاتبهم ولم يوبخهم على تقصيرهم كما يفعل الكثير من الناس اليوم، ودليل ذلك 
ما رواه أنس بقوله: خدمت رسول هللا عشر سنين وهللا ما قال لي )أف( وال )لم صنعت( 
وال )أال صنعت(، فإن المني أحد من أهل بيته، قال )دعوه فلو قدر أو ق�شى أن يكون 
كان(. وقد علق اإلمام الغزالي على ذلك، فقال )وال تكثر القول عليه بالعتاب في كل 
حين، فإنه يهون عليه سماع املالمة، وركوب القبائح، ويسقط وقع الكالم من قلبه، 
وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه، فال يوبخه إال أحيانا، واألم تخوفه باألب وتزجره 

عن القبائح(.   
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األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية امللكيّي الكاثوليك، حيفا(

النصوص التي تختارها الكنيسة للتالوة، تكشف عن 
يقرأ  من  الحقيقّي.  للصوم  النقاط الرئيسية  بعض 
انجيل متى الذي ُيتلى في أحد الغفران )مت6: 21-14( 
ال بد أن يلفت نظره طابع الخفية عندما يتكلم عن 
االحسان، عن الصالة وعن الصوم وتعلمون ان الثالثة 
مترابطة كما يقول القّديس باسيليوس: » الصوم هو 
مثل طير له جناحان: الصالة والرحمة ال يستطيع أن 
ق بدون جناحيه«. ويضيف أّن الصوم 

ّ
يطير وان يحل

يعطي للصالة قوة أكثر يزيدها حرارة وكذلك الرحمة.
فمتى   «  .

ً
سابقا ذكرت  كما  الخفية  طابع  هناك   

ً
إذا

يمينك  تفعل  ما  شمالك  تعرف  فال   
ً
صدقة صنعَت 

لكي تكون صدقتك في الخفاء« )مت6: 3-4(. » أنت متى 
صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصّلِ إلى أبيك 
الخفاء يجازيك  في  الذي يرى  الخفاء، فأبوك  في  الذي 

عالنية« )مت6:6(.
وطابع الخفية �شيء ممّيز. علينا أن ال ننساه. لذلك يقول 
تكن  وال  وجهك  واغسل  رأسك  فادهن  فمتى صمت   «

كاملرائي«)6: 17-16(.
الرب ينتقد قبل كل �شيء املراءاة، الكذب، حّب الظهور 
الة. 

ّ
واملجد الباطل والشكلّيات والواجبات واملظاهر البط

لذلك املنفعة الرئيسية تبقى في الخفية. عالقتنا مع الرّب 
هي قبل كّل �شيء وآخر كّل �شيء في القلب » ألنكم قد ُمّتم 

وحياتكم مستترة مع املسيح في هللا« )كول3:3(.
وكذلك أشعيا النّبي يقول )58: 6-7(: » أليس هذا هو 
النير  النفاق وفك ربط  آثرته: حلُّ قيود  الذي  الصوم 
 وكسر كّل نير. أليس هو أن 

ً
وإطالق املضبوطين أحرارا

دخل البائسين املطرودين بيتك 
ُ
تكسر للجائع خبزك وأن ت

واذا رأيت العريان أن تكسوه وأن ال تتوارى عن لحمك«.
هذا لُيظهر أن هدف الصوم هو املحّبة. له طابع املحّبة 
وله طابع الشركة. إذا كان هذا هو الصوم الذي نريده، 
إذا أراد كّل واحد مّنا أن يتحّول إلى هذا الوجه، ماذا 

يجب عليه أن يعمل؟ 
التطبيق العملي

هي  األولى  والفرصة  الفرص،  بعض  يعطي  املعهد  هذا 
أن  الطالب  أراد  إذا  فائدة  لها  هل  السنوّية.  الخلوة 
؟ هذا 

ً
ثمرا القليلة  األيام  يستفيد؟ هل يجني من هذه 

تبقى على كّل حال فرصة لالختبار.  إلى خبرتكم.  يعود 
ف وال بّد أن تتوقف في وقٍت ما، أي 

ّ
ألّن الدروس تتوق

مه. اإلنسان 
ّ
ال بّد للطالب أن يعيش أن يطّبق ما قد تعل

. جئنا لندرس 
ً
 ويطّبق قليال

ً
املعاصر يريد أن يفهم كثيرا

 هي في أن 
ً
 نن�شى أّن الغاية أيضا

ّ
ونعرف لكن يجب أال

. هي فرصة لكي يعود االنسان إلى ذاته ويقف 
ً
نطّبق آخرا

كّل  رغم  مّنا  الواحد  أراد  إْن  هللا.  وأمام  نفسه  أمام 
ي ويقرأ ويتأمل ويشترك في الصلوات 

ّ
الصعوبات أن يصل

ويسمع األحاديث، له الفرصة لذلك. على األقّل يكون قد 
كسر الروتين والنظام العادّي. وله الفرصة أن يصمت. 
إلى  نلجأ  فراغ حّتى  لدينا  نتكلم؟ هل  أن   

ً
دائما أيلزمنا 

الكالم لكي يسّد فراغ حياتنا؟ والصمت ليس فقط عدم 
م فينا. أن 

ّ
الكالم. الصمت الروحي هو أن نتيح هلل أن يتكل

نتدّرب على قراءة الكتاب املقّدس والكتب الروحّية وسير 
القديسين على انفراد.

الى  تمتّد  لكّنها  ثالثة،  او  يومين  على  تقتصر  ال  والفترة 
في  الذي هو عضو  الواحد  ليجتهد  ه. فرصة 

ّ
كل املوسم 

. أن يتدّرب كيف 
ً
 روحّيا

ً
شركة الكنيسة لكي يصير إنسانا

 قبل أن يعظ اآلخرين. كيف يمكن له أن 
ً
يعيش روحّيا

يسعى لكي يفعل فيه روح هللا ال الجسدّيات.
؟

ً
ماذا يمكن لنا أن نفعل أيضا

هل نشاهد التلفزيون في هذه األيام؟ هل يعترف الطالب 
في هذه الفترة؟ هل يفيده االعتراف؟ وكيف وملن يعترف؟ 
وكيف نختبر هذا السر ونعيشه؟ قال مرة رئيس دير وهو 
يتكلم عن الطاعة واالعتراف: » إن سيرة االنسان العضو 
: » إن الطاعة 

ً
في الجماعة هي بمثابة اعتراف«. وقال أيضا

 
ً
ال تكون فقط لشخص الرئيس. انما الطاعة هي أيضا
للنظام املعمول به في الجماعة. اذا كان العضو يتقبل 
بتواضع النظام املوجود، اذا كان يتقبل اآلخرين، يتقبل 
هذه الشركة التي سمح بها الرب لكي نعيش فيها ملجد هللا 
ال ملجد أنفسنا، هذه النعمة الكبيرة إذا تقبلها يحصل 

على بركة كبيرة«.
 أن نتغّير؟ هل نريد أن نكتسب هذه 

ً
هل نستطيع فعال

الذهنّية الجديدة؟ هل يريد الواحد أن يتمّسك بنفسه او 
ِبل الكّل: األخيار 

َ
نريد ان نصبح على شبه املسيح الذي ق

واألشرار، الخطأة والصديقين؟ هل نريد أن يكون لنا هذا 
الحّس الجديد؟ ملاذا جئنا؟ لنتذّوق الحياة املشتركة التي 
هي هبة مجانّية. هذا هو هدف الصوم. أن نكتسب هذه 

الذهنّية الجديدة.
الخالصة

ومع  البعض  مع  بعضنا  عالقاتنا  في   
ً
تجّددا ملسنا  إذا 

بد  ال  املسيح.  وُيْعَرف  املسيح،  نكتشف  املسؤولين، 
ع الى اين يريد أن يصل. 

ّ
للواحد أن يكون له رؤية تطل

ر 
ّ
ونحن نتمّسك بهذه الرؤية االنجيلية ونريد أن نسخ

ى عن أنفسنا. وما هي 
ّ
كّل �شيء لها، ولو اضطررنا أن نتخل

ي عن األنانية؟ 
ّ
رسالة الكنيسة سوى أن تدرّبنا على التخل

إذا كان الصوم يعطينا فرصة لنخرج من أنفسنا ونلتقي 
 به. لذلك قال الرّب » إدهن رأسك واغسل 

ً
باآلخر فأهال

«. هذا لكي يظهر النور 
ً
وجهك لكي ال تظهر للناس عابسا

القّديسين.  مثل  نستنير  أن  هو  املقصد  وجهك.  على 
نا اكتساب �شيء مفيد 

ّ
لذلك نتمنى عليكم أن نحاول كل

في هذا املوسم ابتداًء من األيام األولى، حّتى يستمّر في 
حياتنا وحياة كّل األشخاص الذين بمعونة هللا سنكون 

مسؤولين عنهم. آمين.

الصوم، مسيرتي نحو القيامة
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وزيرة صـّحة العائلة والبـيت

عشان صّحة العيلة مهّمة 
بالدرجة األولى بالنسبة الي، 

عيلتي اختارتني ألكون 
وزيرة الصّحة بالبيت.

كالليت تدعوِك لتكوني:

وزيرة صّحة العائلة
إنضمـــي لفعالّيات "وزيـــرة صّحة العائلة" وإســـتفيدي من 
مجموعـــة نصائح مهنّية: أنشـــطة رياضّية، تغذية ســـليمة 
ونشاطات أخرى، التي ستســـاعدك بالمحافظة على صّحة 

العائلة وصّحتك.

لمزيد مـــن التفاصيل أدخلـــي لصفحة الفيســـبوك بالعربّية 
"كالليت" وشاركي بفعالّية "وزيرة صّحة العائلة"

www.clalit.co.il : أو لموقع اإلنترنت

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت
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الفاشية« أطلقت  ملراسل حيفا-  تحت عنوان »سد بوجه 
الجبهة والعربية للتغيير أول أمس االربعاء، حملتها االنتخابية 
باللغة العبرية، في برنامج ممّيز في تل-أبيب، بمشاركة عدد من 
النواب واملرشحين، وصحافة عبرية وعربية، وجمهور حاشد 

من الناشطين والداعمين واملهتمين.
»التحديات  عودة:  أيمن  النائب  قال  ألقاها،  كلمة  خالل 
كبيرة، قانون القومية العنصري، قانون كمينتس، االحتالل 
الوح�شي، انتهاكات لحقوق االنسان، الفجوات االقتصادية 
واالجتماعية، العنف والجريمة املنظمة، وغيرها من القضايا 
الهامة، ولكن من خالل شراكة حقيقّية بين العرب واليهود 
التقدميين، سننجح بصنع التغيير. ويوجد هنالك شخص آخر 
غيرنا يعلم هذه الحقيقة، وهو رئيس الحكومة الفاسد بنيامين 
اليهود  بين  املشترك  النضال  أن  يعلم جيًدا  الذي  نتنياهو، 
والعرب سينجح بإسقاطه هو وحكومة اليمين، ولذلك يحاول 
ال  هنا  وجودنا  شرعية  ولكن  عنا،  الشرعية  نزع  باستمرار 
تتعلق به، فنحن أبناء وبنات هذه األرض، وأهلها األصالنيون، 

وسنستمر بنضالنا حتى نحقق النصر القادم!«
بيبي أو طيبي!

وفي كلمته قال النائب أحمد الطيبي: »علمت بالصدفة أنتي 
مرشح لرئاسة الحكومة!! مع انتشار شعار »بيبي او طيبي«. انها 
محاولة أخرى من قبل نتنياهو لنزع الشرعية عن الجماهير 
العربية، وكأن حق االنتخاب يقسم حسب مستويات، ولكن 
ثقلنا  كل  وسنضع  متساوون،  جميعنا  االنتخابات،  يوم  في 

لنكون سًدا مانًعا أمام الفاشية وفكر كهانا«.
»انه  تحديًدا:  ولغانتس  الجنرالت  لحزب  الطيبي  وتطرق 
ضعيف، وسمعنا مؤخًرا عن موقف جريء لالعالمية واملمثلة 
روتم سيلع، موقف بسيط ولكن غانتس ال يجرؤ عليه، فهو 
وكأصحاب خط  »املساواة«.  ذكر مصطلح  من  حتى  يخاف 
بالنضال من أجل املساواة  واضح وخطة عملّية، سنستمر 
الكاملة، ومن أجل إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية. 
ومن يريد »حكومة وحدة وطنية« ليس شريكنا وسنقف له 

باملرصاد؛ كمعارضة فاعلة«.

باقون في أرضنا
وأكدت النائبة عايدة توما -سليمان: »في وضع طبيعي، ما كنا 
لنحتفي ألن رئيس الدولة قال املفهوم ضمًنا- كل املواطنين 
متساويين. ولكن في ظل حكومة يمينية متطرفة، حتى قول 
املفهوم ضمًنا أصبح عمل بطولي. وبالرغم من ذلك، نحن 
نؤكد أننا نقّدر جًدا وجود أشخاص، ونساء بشكل خاص، 
من  بالرغم  آخر  حديث  بخلق  وينجحون  الحقيقة  يقولون 

التطرف املتزايد«.
وأضافت: »نحن هنا لنؤكد ملن يصّرح أن »هذه الدولة ملك 
لليهود فقط«، أننا باقون في أرضنا، وسنواصل نضالنا، وأن 
خوفه منا ال يزيدنا اال اصراًرا على امل�شي قدًما، عرًبا ويهوًدا، 

وسنتدفق هذه االنتخابات أيًضا الى صناديق االقتراع«.
لنكون النور في الظالم

وافتتح د. عوفر كسيف، املرشح الخامس في القائمة، كلمته 
باقتباس للشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي صادفت 
في  شمعة  ليتني  »قل  كسيف:  وقال  ميالده.  ذكرى  أمس 
الظالم«، هذا ما قاله درويش، وما أحوجنا إليه، في الظلمات 
التي جلبتها علينا حكومة العنصري نتنياهو. ولكننا هنا، نعمل 
لنكون النور في الظالم نحن وكل من يناضل من أجل واقع 

أفضل. 
د. كسيف: محاوالت  قال  ترشيحه  وحول محاوالت شطب 
الشراكة  هذه  من  اليمين  لخوف  واضح  مؤشر  هي  شطبي 
القوية، ومن النضال املشترك، ولم يختاروا صدفة »املرشح 
العربية أعمق  اليهودية  الشراكة  كلما كانت  اليهودي«، ألنه 
وأقوى، كذلك خوفهم منا ومن التغيير الذي نطرحه، يصبح 

أقوى وأكبر«.
صالح:  سندس  القائمة،  في  السابعة  املرشحة  وقالت 
»العنصرية التي تبدأ بالعرب، ال تنتهي عندهم، بل تستمر 
ضد كل الفئات املستضعفة، تستمر ضد النساء، وضد ذوي 
كوني  فخورة  »أنا  وتابعت:  األقليات«.  كل  االعاقات، وضد 
جزء من هذه الشراكة، التي ستجعل من الرؤيا واقًعا، والتي 

تحمل أجندة شمولية وخطة واضحة ومتكاملة«.

ملراسل حيفا-   باشرت »شركة يافيه نوف« التحضيرات للعمل في مفترق املتنبي )عباس 
العلوي(، حيث من املخطط ترميم املنطقة وبناء دّوار، بتكلفة إجمالية 2,3 مليون شيكل.

وكانت كتلة »الجبهة الحيفاوية« خالل العمل على ميزانية العام 2019 قد نجحت في تخصيص 
مبلغ مليوني شيكل لهذا املشروع، والذي يأتي ضمن خطة متعددة السنوات للمواصالت في 
حي عباس، بوشر العمل فيه في الدورة املاضية، بناًء على توصيات ترأسها نائب رئيس البلدية 

السابق الدكتور سهيل أسعد، وتتابعها كتلة »الجبهة« في هذه الدورة أيًضا.
وبعد إقرار امليزانية ُعقدت جلسات مع قسم الهندسة وامليزانيات وشركة »يافي نوف«، تّم 
في ختامها رفع ميزانية املشروع إلى 2,3 مليون شيكل – أي بواقع إضافة 300 ألف شيكل – 
 برئيسها املهندس 

ً
وذلك بالتنسيق والتعاون بين رئيس الكتلة رجا زعاترة، ولجنة الحي ممثلة

إيهاب حبيب.

ملراسل حيفا-  في أعقاب شكاوى متواصلة من السكان حول النقص في أماكن وقوف السيارات 
في شارع الجبل )هتسيونوت( زواية شارع بن يهودا، تم مؤخًرا تنظيم 9 مواقف سيارات جديدة.

ويعاني أهالي شارع الجبل عموًما من نقص حاد في املواقف املنظمة، مما يضطرهم لركن 
سياراتهم بشكل غير منظم، وإلى مخالفات سير.

هذا، وتعقد كتلة »الجبهة الحيفاوية« األسبوع القادم اجتماًعا لألهالي في منطقة الجبل-بوعا، 
بهدف الضغط من أجل الوصول إلى حل يجّنب األهالي عبء املخالفات.

دّوار املتنبي بتكلفة 2,3 
مليون شيكل 

تحالف »الجبهة والعربية للتغيير« 
يطلق حملته بالعبرية في تل أبيب
أيمن عودة: النضال املشترك قادر على إسقاط الفاسد 

نتنياهو وحكومة اليمين  # أحمد الطيبي: نتنياهو مأزوم 
وسنضع كل ثقلنا لنكون سًدا مانًعا أمام الفاشية وكهانا

تنظيم وإضافة مواقف 
سيارات في شارع الجبل
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جمعية  تعلن  أن  املتوقع  من  حيفا-   ملراسل 
املقبل،  نيسان/أبريل  نهاية  في  العربية،  الثقافة 
لطلبة  القصيرة  القّصة  مسابقة  نتائج  عن 
املدارس اإلعدادّية والثانوّية، التي تقوم بتنظيمها 

للسنة الثانية على التوالي.
شاركة في املسابقة 

ُ
وبلغ عدد القصص القصيرة امل

هذه السنة بعد إغالق باب التقديم 150 قصة، 
أي أربعة أضعاف أعداد القصص التي شاركت في 

املسابقة األولى السنة الفائتة. 
إعدادية  مدارس  طالب  املسابقة  إلى  وتقّدم 
مناطق  من  فلسطين،  أنحاء  شتى  من  وثانوية 
والساحل  وحيفا  واملثلث  والناصرة  الشمال 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
وستقوم لجنة تحكيم مختصة بقراءة القصص 
الجوائز  وتخصيص  املسابقة  في  املشاركة 

للقصص الفائزة. 
كما تبحث جمعية الثقافة العربّية إمكان إصدار 
مختارات من القصص املشاركة في كتاب خاص، 
للراغبين إمكان االطالع على إبداع تالمذة  يتيح 

فلسطين في هذا املجال األدبّي املهم. 
وأكدت جمعية الثقافة العربية أن هذه املسابقة 

تندرج في إطار اهتمامها بتحفيز طلبة املدارس على 
استبطان الثقافة واللغة العربية، وعلى التعاطي 
مع اإلبداع األدبّي الذي يعّزز الهوية والشخصية 
الوطنية الحّرة. وأضافت أن مضاعفة التجاوب 
على  تشجيعا  ل 

ّ
تشك مرات  أربع  املسابقة  مع 

املدارس،  من  مزيد  أوساط  في  نطاقها  توسيع 
فضال عن تكثيف سائر نشاطات الجمعية بين 

صفوف الطلبة الفلسطينيين كافة. 

150 قصة في مسابقة جمعية 
الثقافة العربية للقصة القصيرة

ملراسل حيفا -  أكد طاقم التحضير 
للجماهير  القانونية  املكانة  ملؤتمر 
الجمعة  اليوم  يعقد  الذي  العربية، 
في الناصرة بمبادرة مركز مساواة، أن 
خطة  تطوير  يتطلب  الحالي  الوضع 
وطنية للتطوير االقتصادي للمجتمع 
االقل  8 مجاالت على  العربي تشمل 
القوى  تطوير  في  االستثمار  وبينها: 
لتالئم  والنسائية  الشبابية  البشرية 
مناطق  بناء  العمل،  سوق  تحديات 
لتمويل  صندوق  توفير  صناعية، 
املبادرات االقتصادية، توفير تخطيط 

مدني مالئم لحاجات املجتمع العربي.
وفي بيان صادر عن مركز مساواة استعدادا للمؤتمر 
جاء: » للحديث عن خطة وطنية سنتطرق بشكل أولي 
ملعلومات رسمية تم نشرها في شباط 2019، وسنعرض 
ملحاور تطويرها آلليات عمل وخطة شاملة مع أهداف 
واقعية تكون رافعة حقيقية للمجتمع العربي في ظل 

االستهداف السيا�شي واالقتصادي الذي يتعرض له«. 
في  االرتفاع   « البيان:  ذكر  النساء  وضع  وبخصوص 
ان  اال  مهم،  العربيات  للنساء  األكاديمي  التحصيل 
املردود االقتصادي والتشغيل ما زال منخفضا. يتطلب 
دمج النساء العربيات في سوق العمل بمهن ذات أمان 
تتعامل  شاملة  خطة  منهي  تطور  ومسار  اقتصادي 
العامة  واملواصالت  التشغيل  ومناطق  التدريب  مع 

وروضات االطفال. 
وبخصوص التخطيط املدني والبنى التحتية أكد البيان 
أنه » يمكن اعتبار وضع املخططات املدنية ووضع البنى 
التحتية في املجتمع العربي من أهم معيقات التطوير 
االقتصادي«. أما اإلسكان فانه » يستنزف موارد كبيرة، 

تفوق قدرة العائالت العربية وتضطرها الى االستقراض 
بنكي  استقراض  سوق  بغياب  السوداء  السوق  في 
أن  الى  البيان  أشار  والفقر  الصحة  باب  وفي  منظم«. 
»العالقة بين الفقر والصحة هي عالقة تبادلية اشارت 
لها الكثير من األبحاث، وليس صدفة ان مجتمعا يعيش 
حوالي نصف ابنائه تحت خط الفقر يعاني من مشاكل 

صحية كثيرة«.
ودعا البيان الى » خلق مركز اقتصادي يستعين بقواعد 
العربية  املحلية  السلطات  في  املتوفرة  املعلومات 
واملؤسسات االهلية والحكومية، لبلورة خطة متعددة 
السنوات يمكن تنفيذها«.  ويقدر مركز مساواة حجم 
 60 التنموية  بحوالي  املجاالت  في  املطلوب  االستثمار 
ملياًرا على مدار السنوات العشر القادمة، على أن تتم 
بشراكة السلطات املحلية العربية، القيادة السياسية، 
املؤسسات االهلية والقطاع الخاص. وعليها ان تضمن 
ا الى جانب التزام بدمج العرب في مواقع  تمويال حكوميًّ
والشركات  الحكومي  القطاع  في  القرارات  اتخاذ 

الحكومية والقطاع الخاص.

اليوم مؤتمر املكانة القانونية للجماهير العربية
مركز مساواة، يدعو الى خطة وطنية بـ 60 مليارد 

للتطوير االقتصادي للمجتمع العربي

بهيئة  العليا  املحكمة  نظرت  حيفا-  ملراسل 
)9 قضاة( أمس الخميس، في استئناف  موسعة 
مركز  بواسطة  والتجّمع  املوّحدة  تحالف  قّدمه 
النتخابات  قائمته  شطب  على  الحقوقي،  عدالة 
الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار 
من قبل لجنة االنتخابات املركزية. وسيعلن عن 
قرار املحكمة يوم األحد القريب. وذكر املستشار 
رده  في  مندلبليت،  أفيخاي  للحكومة،  القضائي 
على استئناف تحالف املوحدة والتجمع، أنه يدعم 
املوحدة  قائمة  ملنع  مكان  »ال  االستئناف  قبول 

والتجمع من خوض االنتخابات«. 
وتهجم أعضاء من حزب »عوتسما يهوديت« على 
الجلسات  قاعة  أمام  واملوّحدة  التجمع  مرشّحي 
وقال  نابية،  كلمات  وأطلقوا  العليا،  املحكمة  في 
أتباع كهانا: »عندما نصل للحكم سترون كم من 

الضربات ستتلقون«!
وقال مدير مركز عدالة، املحامي حسن جبارين، في 
حين 

ّ
جلسة املحكمة: »ال يعقل أن يطلب من املرش

العرب االعتذار على مطالبتهم باملساواة. وال يعقل 
أنه في كل انتخابات على األحزاب العربية أن تقف 
لجميع  بدولة  مطلبها  تفّسر  وأن  املحكمة  أمام 
مواطنيها«. وطالب مركز عدالة في رده للمحكمة 
العليا، بسحب صالحية شطب ترشيح قائمة أو 
شخص من لجنة االنتخابات املركزية، معتبًرا هذه 
الصالحية غير دستورية وال يجب أن تمنح لها من 

األساس.
الديمقراطي  الوطني  التجمع  قائمة  رئيس  وقال 
إمطانس  د.  التحالف،  قائمة  في  الثاني  واملرشح 
شحادة: » نعود ونؤكد على أننا نستمد شرعيتنا 
فقط من شعبنا، وليس من الفاشيين والكهانيين«. 
وأكد أن »إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي تقوم بقمع برنامج ديمقراطي عادل بواسطة 
العنصرية  طرح  وتشرعن  األغلبية،  طغيان 
والترانسفير. من الواضح أن خطابنا الديمقراطي 
الطبيعي كأصحاب  املعتمدة على حقنا  ومبادئنا 

هذه البالد يخيف ويتحّدى األحزاب الصهيونية«.

املحكمة العليا تصدر قرارها بعد غد 

األحد في طلب شطب التجمع واملوّحدة 



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

هبوعيل رعنانا
تعادل

أبناء سخنين

2.25

2.70

2.80

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

2.60

1.75

3.10

كم ركنية؟كم هدفا؟

2.35

2.00

2.85

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

مكابي حيفا
ضد

بني يهودا تل أبيب

وولفز
ضد

مانشستر يونايتد

1.60مكابي حيفا)1(

)x(3.20تعادل
4.20بني يهودا تل أبيب)2(

من سيفوز؟

3.00وولفز)1(

)x(3.05تعادل
1.95مانشستر يونايتد)2(

13.20-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
42.55 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
13.15-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
42.55 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

أتلتيك بيلباو
ضد

أتلتيكو مدريد

3.15أتلتيك بيلباو)1(

)x(2.90تعادل
1.95أتلتيكو مدريد)2(

من سيفوز؟

12.70-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
42.90 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.05-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
121.90 ركنية أو أكثر)2(

82.20-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.55 ركنية أو أكثر)2(

82.20-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.55 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

تعال اربح
في دوري الكبار!

رقم الدور  191101 يشمل التحويالت.

نربح بـ Winner 16 هاد اشي كبير!

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

ش.جهذا األسبوع

هبوعيل رعنانا   ضد   أبناء سخنين

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في المعطيات وفي نسب الربح. 

كأس انجلترا

الدرجة العليا

الدوري االسباني الدرجة العليا
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חזה הודו 
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רבע כבש פרוס
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עוף שלם טרי
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530 ק״ג

₪

תות שדה 500 גרם

215 ב

₪

בשר בקר טחון 

395 ק״ג

₪

גומי בטעם פירות

510₪ ב

קינדר בואנו

10 5₪ ב

יוגורט תנובה 1.5 ליטר

10 ₪מוגבל ל-2

חלב תנובה 1 ליטר 
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ג׳מסון 1 ליטר
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מוגבל ל-2
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סוכר  1 ק״ג

510 ב ₪

אוזני המן אנטיקוביץ
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₪
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2990
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₪

קיט קט צ׳נקי, קינד בואנו  
קינדר היפי היפו

510 ב

₪

נייטשר וואלי חמישיה 
210 גרם

990
₪

סניקרס , מארס, באונטי
טוויקס

510₪ ב

ג׳ל כביסה קולון 5 ליטר

2790

₪

מילקה 100 גרם

312 ב ₪

קרטון תמרים 1 ק״ג

1290

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 8666512-04استهالك الكحول بكميات كبرية يشكل خطر عىل الحياة ويرض يف  الصحة الحملة سارية حتى 21.3.2٠1٩ أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت
 * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

حمالت الربيع يف

مفتوح ٧ أيام في األسبوع
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هدايا عيد األم
نتسيرت عيليت

من 

الحملة سارية المفعول حتى 31/3/2019 أو حتى نفاذ المخزون. يوجد 
إزدواجية في الحمالت، خاضع لشروط الحملة، الصور لإليضاح فقط، الخطأ وارد.

عند الشراء بـ 299 ₪
₪50من الماركات المشاركة
في قسم التجميل تخفيض

والعطور والحقائب

إنسولينس  
أو دي بارفان

100 مل

₪ 34990
₪

نارسيسو  
أو دي بارفان

100 مل

₪ 37990

فانتازي بريتني
سپيرز  

أو دي بارفان

100 مل

₪ 9990

كلوّي  
أو دي بارفان

75 مل

₪ 29990

دولتشي چابانا  
أو دي تواليت

125 مل

₪ 25990

ريبل فالور ريهانا 
أو دي بارفان

100 مل

₪ 11990

ررررررييييييبببببب
أو د

0000

چوتشي بامبو  
أو دي بارفان

50 مل

₪ 24990

لويا بل   
أو دي بارفان

100 مل

₪ 29990



الحملة سارية المفعول حتى 31/3/2019 أو حتى نفاذ المخزون، الخصم على المنتجات المشاركة بالحملة 
بحسب شروط الحملة. الصور لإليضاح فقط، الخطأ وارد.

هدايا عيد األم من 
طقم سفرة  

146 قطعة

₪ 1000
1500₪

فقط

بدال من

كــل عام وانــت بـــخيركــل عام وانــت بـــخير

طقم سفرة
 "نعمان"
49 قطعة

₪ 299
فقط

20%
خصم

على تشكيلة أطقم

3 قطع | 6 قطع

طقم ضيافة ملون كامل
24 قطعة

طنجرتين 
حجم 20، 22، 24، 26 سم

طقم قاليات

 ״נעמן״  
28، 20 سم

طقم طنجرة وقالي

 ״נעמן / סולתם״

₪ 199

₪ 100

₪ 4990

₪ 100
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ملراسل حيفا - قام باحثون من الّتخنيون بتطوير نظام استشعار 
ِشر 

ُ
مبتكر قادر على تحديد املثيرات املختلفة والتمييز بينها. وقد ن

ة Nature Communications بقيادة البروفيسور 
ّ
البحث في مجل

ة على اسم فولفسون  ة الهندسة الكيميائيَّ ُحسام حايك، من كليَّ
 East China خنيون، والّدكتور ماين دزانج أستاذ ُمشارك في في التَّ

.Normal University
ماّسة  حاجة  اليوم  »توجد  بالقول:  حايك  البروفيسور  وعقب 
ملثل هذه  دة.  ُمحدَّ األهداف ألغراض  متعددة  استشعار  ألنظمة 
ب، في ُمكافحة اإلرهاب،  ِ

ّ
األنظمة توجد تطبيقات محتملة في الط

وغيرها.  األشياء«  »إنترنت  في  البيئة،  ُمراقبة  األغذية،  سالمة 
الغازي  اللوني  التفريق  مثل  الحالية،  التقنيات  أن  هي  املشكلة 
) الكروماتوغرافيا الغازية(، تتميز بالعديد من العيوب، بما في ذلك 

التكلفة العالية«.  
دزانج  والّدكتور  حايك  البروفيسور  بتطويره  قام  الذي  ظام  الّنِ
كتب على الجسم 

ُ
ات ت ه عبارة عن منظومة مجسَّ ى OHSA. إنَّ ُيَسمَّ

ستهدف بحبر موِصل تم تطويره ِمن ِقَبلهما. وهو جهاز يعرض 
ُ
امل

والكيميائية-  الفيزيائية  للمحفزات  وتشخيص  استشعار  قدرات 
ة املتطايرة-  درجة الحرارة، الّرطوبة، الضوء والجسيمات العضويَّ
ُز، أيًضا، بين »اإليزوميرات«  ة عالية. ولكونه ُيمّيِ ة زمانّية ومكانيَّ

ّ
بدق

واملتصاوغات املرآتية- أشكال، كل واحدة منها صورة مرآة لألخرى- 
ا جديدة للتشخيص الطبي. وتجدر اإلشارة إلى أن 

ً
ه يمهد طرق فإنَّ

مراقبة الجسيمات املتطايرة يمكن أن تكون مفيدة في مجموعة 
متنوعة من املجاالت، بما في ذلك التشخيص الطبي ورصد املواد 

الخطرة. 
سعره  عديدة:  الفريد  الحبر  مزايا   « حايك:  بروفيسور  وأضاف 
املنخفض، إمكانية إنتاجه بكميات كبيرة وبساطة تطبيقه على 
حات املستهدفة. في التجارب التي أجراها الباحثون، والتي 

َّ
َسط

ُ
امل

ن أن الحبر  شملت مجموعات مراقبة )حبر بتركيبات أخرى(، تبيَّ
د مع مواد مثل رقائق األلومنيوم،  ص يتماسك بشكل جّيِ املخصَّ
الّزجاج، أوراق التصوير، شريط كابيتون )شريط الصق للدوائر 
ازات التي  ستخدم في صناعة القفَّ

ُ
املطبوعة(، النتريل )املاّدة التي ت

ة واحدة و- PDMS )ُيستخدم لبناء العدسات الالصقة،  سَتخَدم ملرَّ
ُ
ت

في التقنيات الطبية وفي مستحضرات التجميل(. باإلضافة إلى ذلك، 
فإنه يتيح الكتابة على الجلد البشري واألظافر بنوع من الوشم 
قاِوم للماء – األمر الذي ُيمكن أن ُيتيح، على سبيل 

ُ
املوصل، امل

املثال، املراقبة املستمرة للمتغيرات الفسيولوجية ذات الصلة«.
وأجمل البروفيسور حايك »يمكننا القول إن نظامنا يحدد »بصمات« 
املعلومات عنها.  والفيزيائية ويوفر  الكيميائية  مختلف املحفزات 
ن من استيعابه في العديد من 

ّ
كما أن تكلفته املنخفضة ستمك

األماكن، بما في ذلك املناطق الفقيرة، لألغراض الطبية وغيرها«.  

البروفيسور حسام حايك يطور نظام استشعار 

مبتكر لتحديد املثيرات املختلفة والتمييز بينها

ملراسل حيفا-
أعلنت كتلة »الجبهة الحيفاوية« وصندوق توفيق طوبي 
للطالب الجامعيين أبناء حيفا، عن فتح باب التسجيل 
للمنحة للعام الدرا�شي الجاري 2019 وذلك حتى أواخر 

شهر آذار. 
وهذا العام الرابع على التوالي ملشروع املنح، حيث تم في 
حوالي  توزيع  و2018(  و2017   2016( السابقة  أعوام 
350 منحة بقيمة أكثر من 800 ألف شيكل. وكانت كتلة 
»الجبهة« في بلدية حيفا قد بادرت إلى تأسيس صندوق 
املنح هذا على اسم القائد الراحل توفيق طوبي، تخليًدا 
لدوره املتمّيز في ابتعاث آالف الشباب والشابات العرب 

للدراسة في االتحاد السوفييتي 
االشتراكية  الدول  من  وغيرها 

على مدار عشرات السنوات.
جدير بالذكر إّن املعايير التي سيتم فحصها هي الوضع 
االجتماعي االقتصادي لعائلة الطالب وتحصيله العلمي. 
ضريبي  باسترجاع  صاحبه  ي 

ّ
يزك التبّرع  بأّن  العلم  مع 

قيمته %30 من مبلغ التبّرع.
هذا، ويبقى باب التسجيل للمنحة مفتوًحا حتى موعد 
أقصاه 29 آذار 2019. ويمكن الحصول على استمارة 
طلب املنحة عبر صفحة »الحزب الشيوعي والجبهة« عبر 

الفيسبوك.

تمديد التسجيل ملنحة توفيق 
طوبي ألسبوعين

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il



ماما يا أحلى عطر في الدنيا
حمالت عيد األم اآلن في سوپـر فارم

نشتري من تشكيلة 
العطور* بـ 195ش.ج 
ش.ج50 تخفيضوأكثر ونحصل على

shop.super-pharm.co.ilلتحميل التطبيق

: اتصلوا على 8100* | في فروع سوپر فارم لالنضمام لنادي 

*املشاركة في احلملة. سارية املفعول حتى 10.4.19.  ميكن استخدام التخفيض عند كل حد أدنى للشروة. ال توجد ازدواجية في اإلمتيازات
 4 الشروة محّددة لـ   .09-9725151 www.super-pharm.co.il أو خلدمة الزبائن  احلد األدنى وحدتان في كل فرع تباع فيه املاركة. لقائمة املاركات 
وحدات للزبون. احلملة سارية املفعول في احلوانيت التي يباع فيها املنتج فقط. ال ازوداجية في االمتيازات. *12 قسًطا بواسطة بطاقة االعتماد فقط، عند الشراء 
بأكثر من 99 ش.ج من قسم التجميل )مستحضرات ُمشار إليها بالعالمة الزهرية(. بدون فائدة وربط، خاضعة لنظام شركات االعتماد. مضمون اإلعالن يعود على 

الشركة املُنتِجة/املسّوقة وعلى مسؤوليتها فقط.

12 قسًطا* بدون فائدة وربط
فقط في إيالت

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il
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كَتَبت وحاورت: رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي
شبه صدقه، 

ُ
شبهه فقط، ت

ُ
له حكايته الخاّصة، التي ت

عزيمته وإرادته التي ال تنكسر وهو الذي ُيتقن فلسفة 
النهوض ومتابعة املسيرة مع الرؤية الصادقة واألهداف 
الواسعة  بثقافته  يأسرك  التحقيق.   

ّ
إال تعرف  ال  التي 

وقدرته املغايرة على النقد ورّبما اللوم سرعان ما تطغى 
نبرة التفاؤل على الحديث ليقول لك بأّن التفاؤل هو 
وصّية األنبياء. هو حكاية الشغف الطويل، يُقصُّ عليَك 
أدّق وأبسط التفاصيل، يعرج على املصطلحات العلمّية 
واملعرفّية، يستحضر التجارب وُيطّوعها ليقول رسالته 
بكّل وضوح، دون لبس أو ُمواربة. شاّب طموح يحكي بثقة 
عن الفردانّية، الحّرّية والنقد الحّر البناء وفي ذات الوقت 

يحكي عن مجتمعه وسبل النهوض به.
ِقف، جريء، ُمغاير وحصرّي مع 

َ
أنس كيوان في حوار ُمث

املتنّبي. 
عّرفنا على شخصك الكريم؟

ُ
هل لَك أن ت

مدرسة  وخّريج   1988 عام  مواليد  من  كيوان،  أنس 
املتنّبي العريقة لعام 2006. 

املتنّبي؛ أين هي املتنّبي في ذاكرتك وما هي حدود مساحتها؟ 
ق برأيي 

ّ
في البداية علّي أن أوّضح وجهة نظري فيما يتعل

في  هي  »مدرسة«،  سّميها 
ُ
ن التي  باملؤّسسة  الشخ�شّي 

الحقيقة والواقع مجّرد مصنع لصنع العالمات واألرقام 
الطالب  شخصّية  وبناء  صقل  لضرورة  التنّبه  دون 
املساهمة  وبالتالي  نفسه،  ثقته من  تعزيز  والعمل على 
ساهم هذه األجيال في 

ُ
في تخريج أجيال واعية ومثّقفة، ت

بناء املجتمع والرقّي به وهو أحوج ما يكون لسواعدهم. 
املتنّبي مدرستي التي ال يهّم اآلن كيف كانت، بل األهّم 
الخاّصة  لي مساحتي  كانت  وكيف  فيها  أنا  كنُت  كيف 
ن فيها من التعبير عن ذاتي، 

ّ
فيها، أقصد مساحة أتمك

لُت بأّن 
ُ
ا إن ق خفي سرًّ

ُ
إمكانّياتي وقدراتي املختلفة. ال أ

في املتنّبي تسّنى لي تكوين رؤيتي الخاّصة التي كانت وقتها 
مّرة ضمن  الكاميرا ألّول  أمسكت  بدون رسالة. عندما 
تخّصص اإلعالم التطبيقّي والعملّي في املتنّبي عرفُت أين 
وكيف سأكون بعد عشر سنوات من اآلن. وقتها رسمُت 
طريقي في املدرسة وعرفت مالمحها وبالتالي تغّير ت كّل 
فكرتي عن املدارس وأصبح لدّي الحافز وسيطرت علّي 

الرغبة أو الشغف إن شئِت. 
الخاّصة دون رسالة،  رؤيتك  كانت عندك  أّنها  قلت 

فمتى تكّونت عندك الرسالة؟
انكشفت  جديد.  من  صقلها  تّم  التي  كاملعجونة  كنت 
 الثاني 

ّ
على التنمّية البشرّية، كان ذلك بعد إنهاء الصف

صارت  دورات،  خالل  من  عاملها  في  وانخرطت  عشر، 
إبداعّي،  تفكير  مغايرة؛  بمصطلحات  مزدحمة  حياتي 
خاذ القرارات، انضباط، 

ّ
تفكير خارج الصندوق، قّوة ات

ترتيب أولوّيات ومهارات التفاوض واالقناع وما إلى ذلك 
من مصطلحات لها أن ترسم لي رسالة واضحة ومحّددة 
يُت كذلك إدارة 

ّ
املالمح في الحياة عالوة على رؤيتي. تول

ي وجهي صوب 
ّ
مركز قدرات للتنمّية البشرّية قبل أن أول

عالم  في  أنخرط  وأن  األكاديمّية  الدراسة  ألبدأ  لندن، 
غايرة.

ُ
الكاميرات، ولكن على طريقتي الخاّصة وامل

 ماذا حدث في لندن؟ 
تزامن مشوار القبول لدراسة اإلخراج في جامعة لندن 
للفنون مع تعديالت وزارّية، تقت�شي أن يكون الطالب 
في  وإقامته  دراسته  وضمان  تمويل  على  قادًرا  األجنبّي 
ة سنوات الدراسة وليس لسنة واحدة، وذلك 

ّ
لندن لكاف

ت فيها تيريزا ماي رئاسة الوزراء، دعينا 
ّ
في الفترة التي تول

ا وقف في وجه حلم  ا-اقتصاديًّ نسّمي ذلك سبًبا سياسيًّ
 للجامعة. 

ً
الدراسة في لندن بعد أن كنُت قد صرت مقبوال

لم أيأس أو أستسلم جّراء ذلك، بل عدت للبالد وبدأت 
بالصوة  ليس  اإلخراج  دراسة  امكانّيات  عن  بالبحث 

ّيات أو جامعات البالد ووقع 
ّ
النمطّية أو التقليدّية في كل

ّية منشر لتدريس الفنون في تل أبيب.
ّ
االختيار على كل

ما هي مشاريعك املستقبلّية؟
تخّص�شي  مجال  في  ها 

ّ
كل تصّب  املستقبلّية  مشاريعي 

ابداعّية  فكرّية  كمدرسة  التطبيقّي،  لإلخراج  ودراستي 
قائمة بحّد ذاتها، ال يكتفي املخرج فيها بالوقوف خلف 
الخدع  مع  التعامل  أو  ل 

ّ
املمث وتوجيه حركات  الكاميرا 

الفلم  بصناعة  يقوم  الذي  هو  املخرج  بل  البصرّية، 
بصورة ابداعّية مغايرة، صورة تجمع بين عّدة عوالم 
وتدمج فّن العمارة وهندسة األلعاب على سبيل املثال 
في العمل الفّني-اإلبداعّي. على رأس هذه املشاريع سأقوم 
بتمرير ورشات عمل تدريبّية للمخرجين الجدد في لندن، 
وهذه  اإلنتاج«  بعد  »ما  مضمار  تحت  أخرى  وورشات 
قام في برلين. كما وسأقوم باملشاركة في أفالم 

ُ
الدورات ت

ص في ثالثة نقاط: األولى، 
ّ
قصيرة. وقاعدتي في ذلك تتلخ

أصنع أفالم، الثانية أصنع أفالم والنقطة الثالثة ال تن�شى 
النقطة األولى أو الثانّية. 

ي في بالدنا؟ 
ّ
ن

ّ
كيف ترى املشهد الف

أرى بأّن املشهد الّفّني في بالدنا في طور التطّور والتقّدم 
ال سّيما في عصر التقّدم، اإلتاحة، االنترنت واالنفتاح 
على الكثير من املهرجانات العاملّية والتي يتسّنى ألّي مخرج 
م أن يشترك بها. طبًعا باإلضافة 

َ
ومن أي بقعة في العال

البالد. كما وأّن  في  ا  قام سنويًّ
ُ
ت التي  ملهرجانات األفالم 

ا باالنفتاح على  عدد املسارح يزداد والجمهور بدأ تدريجيًّ
فضاءات فّنّية أخرى كاألدب، املسرح، عزف املوسيقى 
واملنفتحين  املشاركين  عدد  أّن  هنا  أقصد  والسينما.. 
األمر  رهيب،  تزايد  في  الفّن  وأنواع  للفّن  واملستهلكين 
الذي أّدى بأصحاب رؤوس املال لالهتمام بالفنون أكثر، 

دعمها وتشجيعها.
هل من رسالة أخيرة؟ 

كما  األنبياء،  بها  يو�شي  التي  الخصلة  وهي  التفاؤل، 
وأرجو أن يتعّزز الفكر النقدّي في بالدنا أكثر فهو سبيلنا 
للتطّور، الرقّي والتقّدم، كما ويجب على اإلنسان دوًما 
ل أسباب فشله ليصل بالتالي إلى أسباب نجاحه 

ّ
أن ُيحل

وتقّدمه. وال بّد كذلك من توجيه رسالة مفاُدها »هندس 
أطمح  أنا  أهدافك«.  تحقيق  أجل  من  وكيانك  عقلك 
م ومنفتح يجمع بين املواضيع 

ّ
لبناء مجتمع محترف متعل

التقليدّية وغير التقليدّية، واملقصود باملجتمع املحترف 
فأنا أقصد املجتمع الذي يفرض نفسه كوحدة جماعّية 
وكأفراد، فاملجتمع باملحصلة مبنّي على األفراد. املدرسة 
العمل  عطي اإلنسان كّل �شيء وهذا دور اإلنسان 

ُ
ت ال 

والتقّدم والتطّور والتفكير فالدول باملحّصلة تقوم على 
الدين  العقول. عالوة على ذلك، يحضرني قول جالل 
الرومّي:« إن تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت روح، 
ش عن قطعة خبز فأنت الخبز، وإن تستطع 

ّ
وإن تكن تفت

ما  كّل  أّن  تفهم  فسوف  الدقيقة  الفكرة  هذه  إدراك 
تبحث عنه هو أنت«.  

ا، فيها كانت لي مساحتي الخاّصة وأمسكت الكاميرا ألّول مّرة فعرفت وحّددت رؤيتي لَعشر سنوات قادمة: املتنّبي خاّصة جدًّ

ف أنس كيوان
ّ
ثق

ُ
  لقاء حصرّي مع خّريج املتنّبي الشاّب الطموح وامل

المتنّبي حكاية أجيال وراية بقاء 

ا  تماشــيًّ  - حيفــا  ملراســل 
مــع ذكــرى اليــوم العالمــّي 
للمــرأة املّقــرر للثامــن مــن 
عــام، خّصصــت  كّل  آذار 
ممّيــزة  فعالّيــة  املتنّبــي 
فــي  تــدور  مــات 

ّ
للمعل

النســوّي  النضــال  ــك 
ً
ل
ُ
ف

لتحقيــق  واملشــروع 
والعدالــة  املســاواة 

. عّيــة الجتما ا
الفعالّية  استهدفت 
مات 

ّ
املذكورة جمهور املعل

باستضافة  وذلك 
زيناتي  آية  الناشطة 
وذلك  السوار،  من 
نوعّية  محاضرة  لتقديم 
النسوّية  الحركة  تتناول 
وأبعادها  الفلسطينّية 
 ، لّية لنضا ا - ّية ر لثو ا

الفترة  أواخر  في  تأسيسها  منذ  البالد  في  وتطّورها 
قضايا  على  وبالتشديد  هذا،  يومنا  حّتى  العثمانّية 

تزويج الطفالت، التحّرش الجن�شّي وتعّدد الزوجات.
تأتي هذه الفعالّية املذكورة تتويًجا لفلسفة املتنّبي 
التربوّية-التعليمّية التي ال تكون بمعزل عن الحراك 

حة 
ّ
املل القضايا  مع  للتعامل  املشروع  العالمّي 

واٍع  انسان  لبلورة  وذلك  األجندة،  على  املوضوعة 
 

ً
ال

ّ
ممث االجتماعّية  التربية  طاقم  أّن  ُيذكر  ومثّقف. 

خلف  يقف  فحماوّي  ورلى  عاقلة  راوية  باملرّبيتين 
تنظيم هذه الفعالّية املمّيزة.

مت املتنّبي 
ّ
ملراسل حيفا -نظ

خالل األسبوع املنصرم دورة 
لحاالت  تأهيلّية-تدريبّية 
بالتركيز  وذلك  الطوارئ، 
الهّزات  مع  التعامل  على 
الصفوف  ب 

ّ
لطال األرضّية، 

الدورة  انقسمت  العاشرة. 
ا  إلى جانبين، األّول كان نظريًّ
على  ب 

ّ
الطال انكشف  فيه 

حاالت  مع  التعامل  آلّيات 
الطوارئ واالستعداد لها، من 
وورشات  محاضرات  خالل 
مؤّهل  طاقم  مّررها  عمل 
املدنّي.  الدفاع  وحدة  من 
الجانب  في  ب 

ّ
للطال تسّنى 

العمل  محاكاة  العملّي، 
امليدانّي وتجربة التعامل مع 
خالل  من  األرضّية  الهّزات 
واختتمت  تجريبّية.  ورشات 

ب شهادات تأهيلّية عقب 
ّ

الدورة املذكورة بنيل الطال
اجتيازهم االمتحان في املاّدة النظرّية، والتماهي مع 

ورشات العمل التطبيقّية. 

ب املدرسة لتمرين 
ّ

عالوة على ذلك، خضع كّل طال
األمن  ز 

ّ
مرك أّن  ُيذكر  املنصرم.  الثالثاء  يوم  طوارئ 

واألمان في املدرسة محّمد عبد الفّتاح يقف خلف 
تنظيم وإخراج هذه الفعالّيات إلى حّيز التنفيذ.

دورة تدريبّية لحاالت الطوارئ والهّزات املتنّبي تحيي يوم املرأة العاملّي بفعالّية ممّيزة
األرضّية في املتنبي
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في  الكرمل  مدرسة  استضافت  حيفا-  ملراسل 
 – توما  عايدة  النائب  الكنيست  عضو  حيفا، 
لجنة  ورئيسة  املشتركة  القائمة  من  سليمان، 
مكانة املرأة واملساواة بين الجنسين، في محاضرة 
وقضايا  العربي  املجتمع  في  املرأة«  »مكانة  عن 

العنف، وذلك بمناسبة يوم املرأة العالمي.
تحّدثت النائب توما - سليمان عن أسباب العنف 
، وتطّرقت الى 

ً
 وفي مجتمعنا العربي خاصة

ً
عامة

وحقوقها  باملرأة  الخاّصة  االسرائيلّية  القوانين 
ومساواتها في كافة املجاالت، حيث زّودت الطالب 
املرأة  مكانة  بتقييم  قة 

ّ
متعل وحقائق  بمعطيات 

في سوق العمل ونضالها لنيل حقوقها حّتى يومنا 
 وشّد 

ً
هذا. ومن الجدير ذكره أن الطرح كان عميقا

الطالب لجدّيته، الذين بدورهم شاركوا بنقاش 
فّعال معبّرين عن آرائهم باألفكار املطروحة.

ملراسل حيفا- نظمت مدرسة مار الياس األسقفية، 
الفائت، يوم الحضارات والثقافات،  يوم الخميس 
وروح  االبداع  األلوان،  بالفرح،  مليئة  بأجواء 

املنافسة.
معينة  دولة  صف  كل  تبنى  الحضارات  برنامج  في 
الطالب  قام  حيث  الدولة،  يشبه  ما  إلى  وتحول 
تراثها،  املختارة،  الدولة  عن  معلومات  بتحضير 

مأكوالتها، معاملها، ثقافتها، الخ.. وقد قامت لجنة من 
املعلمين بجولة حول الصفوف املتنافسة، لتقييم 

العمل الصفي ومدى االبداع الذي بذله كل صف.
وحاز الصف العاشر »أ« جائزة أحسن صف، قام 
بعرض حضارة وثقافة الدولة التي تبناها. واختتم 
هذا اليوم بعرس عربي شعبي أحيته فرقة »غنيلي تا 

غنيلك« بإدارة مشيل حوا وابنائه.

يوم الحضارات في مدرسة 
مار الياس األسقفية

مدرسة الكرمل تستضيف 
النائب عايدة توما – سليمان

ملراسل حيفا- شاركت أمس الخميس، أكثر من 100 
امرأة عربية من أحياء حيفا ومراكزها الجماهيرية، 
املرأة  يوم  بمناسبة  ومتعددة  مختلفة  بفعاليات 
باشراف  صحية،  خدمات  مكابي  نظمتها  واألم، 
أسمهان فرح وبالتعاون مع السيدة هناء منصور، 
مسؤولة قسم الثقافة العربية في بلدية حيفا واملركز 

الجماهيري – حي الحليصة، بادارة  بهية جبران.
هدفت الفعاليات الى زيادة الوعي ألهمية الصحة 
لدى النساء واشتملت على ورشات عمل مثل )ال 

ان بي(، عناية البشرة، فحص الضغط للنساء. الى 
جانب تقديم محاضرتين في صحة املرأة والتغذية 

السليمة.
»يوغا  الصحة  في  بورشة  الفعاليات  واختتمت 
الظهار  وهدفت  روحانا،  هيام  قدمتها  الضحك« 
يفرز  الذي  الضحك  خالل  من  اإليجابي  التفكير 
صحية  ضيافة  تقديم  وتم  السعادة.  هرمونات 
القى  الذي  املميز،  اليوم  هذا  في  النساء  لجمهور 

استحسان واعجاب املشاركات.

مركز الحليصة الجماهيري يستضيف فعاليات 

في الصحة للنساء

ملراسل حيفا- شهدت الكلية األكاديمية العربية للتربية 
 « مؤتمر  أعمال  األسبوع  مطلع  حيفا،  إسرائيل-  في 
من  نخبة  بمشاركة  أين؟«  الى  إسرائيل  في  العرب 
من  والباحثين،  واألكاديميين  والسياسيين  اإلعالميين 
بينهم الوزير السابق غالب مجادلة واإلعالمي نظير مجلي 
والبروفيسور محمد عيساوي، رئيس مجلس إدارة كلية 
والبروفيسور  صباح  كركبي  مها  والدكتورة  القاسمي 
أحمد حجيرات، املحاضر في جامعة هايدلبرغ في املانيا 

وتولت عرافته الدكتورة حنان بشارة.
افتتح املحامي زكي كمال، رئيس الكلية املؤتمر بكلمة 
االنتخابات  عشية  املؤتمر  هذا  انعقاد  ان  فيها  أكد 
يعيشها  للغاية  حساسة  مرحلة  في  يجيء  البرملانية، 
التطورات  من  سلسلة  بعد  إسرائيل،  في  العرب 
السياسية والبرملانية  والحزبية والتشريعية والقضائية 
وغيرها القت بظاللها على املواطنين العرب، وستلقي 
بظالل أكبر في املستقبل منها قانون القومية والقوانين 
العنصرية األخرى وازدياد النزعات اليمينة والعنصرية 
في أوساط املواطنين اليهود بل ومظاهر العداء للمواطنين 
العرب، ومحاوالت تقليص تواجدهم البرملاني عبر شطب 
عدد من القوائم واعتبارهم غير شرعيين ضمن اللعبة 
أي محاولة  والتحريض ضد  بل  االئتالفية  السياسية 

للتحالف معهم.
األوضاع  الى  مجادلة  غالب  السابق  الوزير  وتطرق 
ضرورة   

ً
مؤكدا البرملانية،  االنتخابات  عشية  الحالية 

صياغة خطاب واثق وصريح يعتمد املطالبة الحقيقية 
املجاالت،  كافة  في  املدنية  باملساواة  واملتواصلة 
واملواطنة الكاملة غير املنقوصة وغير املشروطة، وخلق 
تعاونات مثمرة مع كل الجهات التي يمكنها دعم ودفع 
القضايا واملطالب للمواطنين العرب. وأكد البروفيسور 
محمد عيساوي في كلمته على املعضالت والتناقضات 
العربي،  املجتمع  يعيشها  التي  واالجتماعية  القيمية 
ومنها حرية الرأي واالنتخاب واالختيار وكذلك العنف 

تنتهج  التي  املزدوجة  املعايير  وخاصة  املرأة  واضطهاد 
تجاه النساء في مجتمعنا بما في ذلك من قبل شريحة 
كبيرة من األكاديميين واملثقفين. وأضاف: » تعليم املرأة 
التقدم  الى  سبيل  واالقتصادي  الفكري  واستقاللها 
والتطور، وانفتاحنا الفكري سبيل الى كسر الحواجز 
 
ً
ايضا مطالبون  لكننا  وقبولنا  باحترامنا  أآلخر  وإلزام 

بعدم التقوقع واالنغالق بل باالنفتاح ومعرفة ثقافة 
اآلخر وخاصة ثقافة األغلبية في البالد«.

نوهت الدكتورة مها كركبي - صباح الى قضية القائمة 
املشتركة وتفككها، وأشارت الى ان ذلك لم يكن فقط 
ألسباب مبدئية وايديولوجية. وأضافت أن البالد تشهد 
باملواطنين  تمس  والتي  اليمينة  التوجهات  في   

ً
تزايدا

العرب. وتطرق اإلعالمي نظير مجلي الى القضايا اليومية 
واالكاديميا  كالتعليم  العرب،  املواطنين  تواجه  التي 
ومساواة املرأة ناهيك عن مظاهر التمييز الرسمية. ودعا 
البروفيسور أحمد حجيرات الى ضرورة دفع املبادرات 
والعوامل اإليجابية التي تتوفر لدى املواطنين العرب، 
الخطط  ووضع  الذات  مراجعة  مع  جنب  الى   

ً
جنبا

ملكافحة السلبيات وتصحيحها.

الكلية األكاديمية العربية للتربية في حيفا 

تنظم مؤتمر »العرب في إسرائيل الى أين«



* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

وادي النسناس، شارع ماريوحنا 36    04-8510776
الكبابير، شارع عوده ندى مقابل الصيدلية 9598903-052  |  عبلين: 052-7012438

₪99 7 كيلو فخاد دجاج 

₪99 4 كيلو برغيوت 

₪99 4 كيلو قرامي دجاج 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 

اسعار جنونية

 ₪ 65 1 كيلو رقاب خروف  

1 كيلو اباطاط خروف  65 ₪ 

1 كيلو قص خروف   40 ₪

 1.5 كيلو عجل للطبيخ  100 ₪

1.5 كيلو شوارما عجل   100 ₪

 4 كيلو شنيتسل    100 ₪ 

₪ 50 4 كيلو كبدة/ قلوب 



    MEAT          HOUSE

7 كيلو فخاد دجاج

4 كيلو صدر دجاج

רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00

119 ש"חחזה אווז 1 ק"ג249 ש"חכבד אווז 1 ק"גמיוחד לחג!

רחוב קיסריה 17, חיפה טל׳ 04-8667627

59

49
49

49
99

199

59

1 كيلو عجل طازج

1 كيلو خروف طازج

1 كيلو شوارما عجل

5 كيلو جنحان دجاج

3 كيلو قلوب/ كبدة دجاج

1 كيلو فيليه109

1 كيلو 

انرتيكوت

2 كيلو كباب خروف

ضلالع  كيلو   1

سينتا كيلو   1

99 5 كيلو 

لحم مفروم

רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריה המזרח) חיפה, 054-7200606, 04-8512244
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الجُمعة 15 آذار 242019

اإلعالمي أحمد حازم

عندما فشلت امرأة في الترشح ملنصب أمين عام 
ق أحد الدبلوماسيين 

ّ
األمم املتحدة عام 2006، عل

اآلسيويين على هذا الفشل بقوله: » لن تصبح امرأة 
 لألمم املتحدة حتى يلج الجمل من ثقب 

ً
 عاما

ً
أمينا

اإلبرة«. فردت عليه امرأة بالقول: » ربما نحتاج إلى 
فتحة إبرة أكبر أو إلى جمل ذكي«، وظلت أمانة األمم 

املتحدة طيلة 70 عاما حكرا على الرجال.
التي  فهي  العالم،  املرأة صانعة  ان  التاريخ  يقول 
 بأكمله. وقد قال الفرن�شي 

ً
تستطيع أن تغّير جيال

نابليون بونابرت، إن املرأة التي تهز السرير بيمينها 
تستطيع أن تهز العالم بيسارها. كما قال بونابرت 
الشاعر  أما  إمرأة«.  عظيم  كل  وراء  »إن   :

ً
أيضا

حافظ إبراهيم فقد قال »األم مدرسة إذا أعددتها 
تستحق  ولذلك  األعراق«.   طيب 

ً
أعددت شعبا  /

 
ً
 عامليا

ً
املرأة ان يكون لها يوم الثامن من آذار، يوما

كعيد خاص بها.
الفالسفة  كالم  من  وغيره  نابليون  كالم  لكن، 
والحكماء عن املرأة، لم يلق آذانا صاغية في العديد 
فيها  املرأة  تزال  ال  التي  العربية،  املجتمعات  من 
بشكل عام مهمشة وحقوقها مهضومة، حتى أن 
 أوروبية ال تزال تتجاهل مساواة املرأة بالرجل 

ً
دوال

في قضايا العمل واألجور، رغم وجود نساء أوروبيات 
يتبوأن مناصب سياسية قيادية في أوروبا.

وبالرغم من أن العديد من الكتاب العرب يشيرون 
 إلى مساواة املرأة في املجتمع األوروبي، إال أن 

ً
دائما

مكتب اإلحصائيات األوروبية )يوروستات(، يؤكد 
دراسة  في  جاء  فقد  ذلك.  عكس  الكتاب  لهؤالء 
اليورو وفي  في منطقة  الرجال  للمكتب، أن دخل 
عموم أوروبا، يزيد على دخل النساء الالتي يشغلن 
املنصب نفسه بمعدل 16.4 في املائة، رغم أن هذا 
الفرق قد تضاءل في بعض الدول، فإنه ارتفع في 

دول أوروبية أخرى، حسب آخر تقرير صدر عنه.
مع  بالتزامن  الصادر  يوروستات،  تقرير  ويشير 
احتفاليات اليوم العالمي للمرأة، إلى أن أستونيا 
ما زالت تسجل املعدل األعلى في الفروق املالية بين 

تصل  والتي  والنساء،  الرجال 
تليها  املائة،  في   29.9 نحو  إلى 
املائة،  في   23 بنسبة  النمسا 
 22.1 التشيك  جمهورية  ثم 
في   21.6 أملانيا  ثم  املائة،  في 
املائة. أما النساء الالتي يتبوأن 
مراكز سياسية عالية في أوروبا، 

أقدمهن  من  نساء،  العشر  عددهن  يتجاوز  فال 
املستشارة األملانية أنجيال ميركل.

االحتفال بيوم املرأة العالمي في الثامن من آذار، 
يعود إلى أول مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي 
العالمي، انعقد عام 1945 في باريس. لكن بعض 
جاء  اليوم  بهذا  االحتفال  أّن  يرجحون  الباحثين 
بسبب إضرابات واحتجاجات في الواليات املتحدة، 
حيث   1908 عام  آذار  شهر  من  الثامن  في  جرت 
تظاهرت اآلالف من العامالت اللواتي كن يعملن 
 
ً
في مصانع النسيج في مدينة نيويورك، احتجاجا
العمل  وساعات  اإلنسانّية  غير  الظروف  على 
الطويلة التي عانين منها. وقد أطلقن على حملتهن 
 
ً
 حملن قطعا

ُ
االحتجاجية اسم »خبز وورود« حيث

من الخبز اليابس وباقات من الورد خالل التظاهر. 
وتم املطالبة بالعديد من األمور خالل هذه الحملة 
ساعات  وخفض  االقتراع  حق  النساء  منح  ومنها 

العمل الطويلة. 
منظمة األمم املتحدة وافقت في العام 1977 على 
صوتت  حيث  للمرأة،  كيوم  العام  في  يوما  تبني 
غالبية الدول األعضاء على اختيار يوم الثامن من 
لكفاحها. ولذلك  إلى رمز  اليوم  ليتحّول هذا  آذار 
يحتفل العالم كل عام بهذه املناسبة، كما أن األمم 
 أصدرته عام 

ً
املتحدة أضافت لهذا التكريم قرارا

 ال يتجزأ من 
ً
1993 اعتبرت فيه حقوق املرأة جزءا

ٌب 
َ
منظومة حقوق اإلنسان، واملجتمع الدولي مطال

بحمايتها.
 
ً
 وليس قوال

ً
واملطلوب يا عرب، إنصاف املرأة فعال

فقط في يوم عيدها، وباقة ورد للمرأة الفلسطينية 
آذار. وكل عام  الثامن من  يوم  العالمي  يومها  في 

وأنتن بخير. 

رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي

احتجُت لوصفة طّبّية ُمحوَسبة، هاتفُت املركز الطّبّي 
لو  قائلة:«  بتهذيب  طلبتها  ا 

ّ
ملـــ عليها،  الحصول  بغّية 

سمحِت أنا بحاجة لوصفة طّبّية ُمحْوَسبة«، لم تفهم 
أريُد  وماذا  أقصد  عّما  تساَءلت  طلبي،  السكرتيرة 
דיגיטלי،  מרשם  لـ  أنا بحاجة  لها  بالضبط، فقلت 
فعرفت فوًرا طلبي ولّبت حاجتي على جناح السرعة. 
الذي  الحال  عن  أتساءل  كنُت  للصيدلّية  طريقي  في 
وصلنا إليه، أقصد حال لغتنا العربّية في ظّل هيمنة 
وسيطرة اللغة العبرّية عليها عالوة على دخول الكثير 
من املصطلحات الهجينة والدخيلة، حّتى صرنا نكتب 
ونتحّدث بالعربليزّي أو العبريليزّي، عدا عن تركيبها مع 
أشباه الجمل شبه العربّية في أحاديثنا اليومّية، عْبر 
مواقع التواصل االجتماعّي التي صارت واقًعا وحياتنا 
من خلف الشاشات هي االفتراضّية، واألدهى واألمّر، 
إلى  مدارسنا، ورّبما هنالك حيث نقبر لغتنا ونشّيعها 

مثواها األخير.
تناول  وال  العربّية،  اللغة  عن  الحديث  بصدد  لست 
مكانتها أو تاريخها أو رّبما عراقتها أو أصالتها، وبالتأكيد 
ال أرنو القتباس الكثير من الشعارات الجوفاء والقصائد 
الطويلة ورّبما األمثال الرومانسّية عن اللغة العربّية 
من موروثنا العربّي العريض الذي يتناول اللغة العربّية 
تشريح  بصدد  أنا  بل  شديد.  بإسهاب  عنها  ويتحّدث 
خلف  االختباء  أو  بالبوتكس  حقنه  دون  الواقع  هذا 
حاجاتنا  لّبي 

ُ
ت ال  العربّية  اللغة  بأّن  شّك  ال  أصابعنا. 

املختلفة اليوم، في البالد خاّصة وفي العالم عاّمة، أي 
أّنها ليست بلغة إنتاج علمّي-معرفّي أو بحث. وال أعتقد 
بأّن مهندس الحاسوب الذي يعمل في شركة من شركات 
كلثوم  بن  عمرو  قة 

ّ
معل بإعراب  اآلن  ر 

ّ
يفك الهايتيك 

ر بالتناّص املوجود في قصائد محمود 
ّ
وبالتأكيد لن ُيفك

ب الثاني عشر مسرحّية 
ّ

ر طال
ّ
درويش، ورّبما لن يتذك

مجنون ليلى ألمير الشعراء، أحمد شوقي بعد الفراغ من 
امتحان البجروت باللغة العربّية. في املقابل علينا أن 
ِعَي بأّن اللغة العربّية هي لغتنا األّم، اتقان اللغة األّم 

َ
ن

شرط أسا�شّي إلتقان لغات أخرى، واإلبداع باللغة األّم 
جسر عبور يؤّدي في نهاية املطاف لإلبداع والتمّيز بلغات 

أخرى. 
عالوة على ذلك إّن عملّية إلغاء الشعوب وسحِقها تبدأ 
بشّل الذاكرة، تشويه الثقافة وقتل اللغة. بعد هذه 
املرحلة تبدأ املرحلة الثانية، وهي تذويت لغة جديدة 
بديلة تحّل مكان اللغة األّم والتي يقتنع الشعب بالتالي 
يقوم  وهنا  أولى،  أّم  كلغة  فائدتها  أو  جدواها  بعدم 
ستعِمر ببناء ثقافة بديلة مهترئة وتصنيع ذاكرة أخرى 

ُ
امل

عيها تماًما الدول الراقية 
َ
ُمشّوهة، هذه الفكرة تعلمها وت

ومكانتها،  لغتها  حفظ  على   
ً
جاهدة فتعمل  واملتطّورة 

إنتاج وإبداع بل  اللغِة لغة علم، معرفة،  تجعل من 
وتعمل على حمايتها إلى حّد تقديسها وتطويرها. اللغة 
أبجدّية  من  تتكّون  ونغمات  أصوات  مجّرد  ليست 
اللغة  بل  الكاملة،  والجمل  الكلمات  بالتالي  ل 

ّ
شك

ُ
فت

هي حالة وجدانّية خاّصة وهي أداة التواصل األولى مع 
وتكّون  والذات،  النفس  قبلها  والخارج، ومن  املحيط 
عّبر عن 

ُ
ل ذاكرتنا، ت

ّ
شك

ُ
بالتالي ُمجمل مراحل حياتنا وت

إحساسنا ومشاعرنا كما وترتبط بفترات تاريخّية معّينة 
بلور تجاربنا وتضعها ضمن قوالب مغايرة، ليتسّنى لنا 

ُ
ت

بالتالي تشكيل هّوّيتنا والتواصل مع ذاتنا بشكل سليم 
زعزع كّل 

ُ
وصّحّي، ال نن�شى بأّن عملّية قتل اللغة أساًسا ت

الثوابت التي ترتكز عليها الشخصّية اإلنسانّية. وهنا ال 
بّد من استحضار عالم االجتماع ابن خلدون: » إّن قّوة 
اللغة في أّمة ما، تعني استمرارّية هذه األمة بأخذ دورها 
بين بقية األمم، ألّن غلبة اللغة بغلبة أهلها ومنزلتها بين 
اللغات صورة ملنزلة دولتها بين األمم »، هنا تكمن كّل 

الحكاية. باإلضافة ألّن شعور شعب ُمعّين بالدونّية أو 
نظًرا  الثقافات والحضارات األخرى،  أمام  االنحطاط 
لعجزه - أّي الشعب - عن التماهي مع ثقافته وحضارته 

ُيساهم في تأّزم هذا الحال وتفاقمه.
 أن نعي مكانة اللغة وحّيزها في حياتنا، تشكيل 

ً
علينا أّوال

هّوّيتنا ودورها املركزّي واألسا�شّي في بلورة ذاتنا. بناًء 
الحقيقّي  دوره  مّنا  واحد  كّل  يأخذ  أن  يجب  عليه 
للرقّي باللغة العربّية والعمل على إحيائها من جديد، 
انة واالحتفال بها ضمن يوم 

ّ
بعيًدا عن الشعارات الرن

ر خارج 
ّ
فك

ُ
عالمّي ُمخّصص للتعريف بها، بل علينا أن ن

 وأن نتعامل بحذر وروّية مع 
ً

الصندوق والعلب قليال
من  وأكثر  اليوم  أحوجنا  ما  ب. 

ّ
واملرك املعّقد  واقعنا 

أّي وقٍت م�شى، إلحياء لغتنا العربّية محادثة، تعبيًرا 
بأبسط  املعيارّي والعامّي-اليومّي ولو   وبشكلها 

ً
وكتابة

 
ً

الطرق واإلمكانّيات وذلك أضعف االنتماء. يمكننا مثال
بنا في مدارسنا لوحات والفتات 

ّ
أن نضع في متناول طال

باللغة العربّية، تشجيع القراءة واملطالعة وتحّبيبها إلى 
عربّية  بلغة  التحّدث  مجتمعنا،  وأبناء  بنا 

ّ
طال نفوس 

معيارّية سليمة على األقل في حصص اللغة العربّية 
وكذلك عبر مواقع التواصل االجتماعّي، وإن بدأ ذلك 
به وخير مثال 

ّ
م ليكون قدوة حسنة لطال

ّ
من جانب املعل

شبابّية- بأساليب  العربّية  اللغة  تذويت  على  يعمل 
 باملمارسة، فما أحوجنا 

ّ
كتسب اللغات إال

ُ
عصرّية، وال ت

نا قد حصلنا 
ُ
ك أن  بعد  باملمارسة  العربّية  الكتساب 

 ُنهمل أو نن�شى 
ّ

عليه بالفطرة. باإلضافة لذلك، يجب أال
العائلة، ورّبما األّم تحديًدا، وهي اإلنسان األّول  دور 
ل أمام اإلنسان، قبل والدته أساًسا، وال بّد 

ّ
الذي يتشك

لنا من استحضار فكرة أّن تربية اإلنسان تبدأ أساًسا 
ت به الروح داخل رحم 

َ
ِفخ

ُ
من لحظة كونه جنيًنا قد ن

األّم، فلتنتقي األّم كلماتها، أحاديثها، قصصها، تجاربها 
ل الحًقا تلك النطفة 

ّ
وكّل ما تسمع فكّل ذلك سُيشك

التي ستتكّون في رحمها. 
إّن جعل اللغة العربّية لغة معرفة وإنتاج علمّي-معرفّي 
املقابل،  في  نن�شى  وال  األمد،  طويلة  لسيرورة  يحتاج 
باللغة  السورّية كان  الجامعات  في  الطّب  أّن تدريس 
ّية 

ّ
ج، عميد كل

ّ
العربّية وخير مثال على ذلك د. زهير حال

ق كّل من 
ّ
الطّب في جامعة تشرين في الالذقّية، حيث وث

تسّنى له حضور محاضراته اإلشادة بطالقة املحاِضر 
بلغة  والتفاعل  التعبير  من  نهم 

ّ
وتمك ب 

ّ
الطال وحيوّية 

العربّية  باللغة  الطّب  تدريس  أّن  بل  سليمة،  عربّية 
ّية الجتياز امتحان 

ّ
ب الكل

ّ
أبًدا لم يكن عائًقا أمام طال

تعقده  والذي  األجانب  لألطّباء  التعليمّي  املجلس 
مستوى  بأّن  ليتضح  األمريكّية،  املتحّدة  الواليات 
ب 

ّ
ب هؤالء ال يقل أبًدا عن مستوى وتحصيل طال

ّ
الطال

خرى كاإلنجليزّية 
ُ
طّب آخرين يدرسون الطّب بلغات أ

. لذلك، لزاًما علينا أن نتماهى مع لغتنا وأن نتبّحر 
ً

مثال
ا بعلومها، نتمّتع بجمالها ونتذّوق بعًضا   وتدريجيًّ

ً
قليال

من رونقها. 
لغُتنا هّوّيتنا، سّر حضارتنا، مفتاح ثقافتنا وأداتنا األولى 
باللغة العربّية  للتواصل مع ذاتنا وأنفسنا... للخدمة 
اضغط على قلبك واحِم وجودك واضمن بقاءك على 

هذه األرض. 

للخدمة باللغة العربّية، اضغط 2 أنصفوا املرأة بالفعل وليس بالقول 
فقط في يوم عيدها

 
ً
بنك لئومي يحتفل بعيد األم  في املجتمع العربي وينظم أياما

إحتفالية وورشات لألمهات في فروع البنك
 إحتفالية في فروع البنك ، وفي إطارها سيقيم البنك ورشات 

ً
بمناسبة عيد األم، ينظم بنك لئومي أياما

عمل ومحاضرات للنساء واألمهات في موضوع إدارة ميزانية العائلة في العالم الديجيتالي. باإلضافة إلى 
 للنساء املتوجهات الى الفروع.

ً
 احتفاليا

ً
ذلك ستنظم فروع البنك استقباال

تأتي هذه الفعالية في اطار سلسلة خطوات وفعاليات يقوم بها البنك في اطار تعميق وتقوية عمله في 
اوساط املجتمع العربي والتي تهدف إلى منح النساء إمكانية االستفادة 

من خدمات البنك الرائد واملتطور ومالءمة كاملة الحتياجاتهم.
 

عسفيا- 050-5293670

ايليا لوريا
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بعد النكبة وقيام دولة إسرائيل العبرية، بقيت بقية باقية من شعبنا تعيش بدون هوية، في حكم عسكري 
وقيود وأحكام جائرة الى حد العبودية. كانت حياة قهر وظلم وتشريد وتضييقات عنصرية، وقام بين 
الجماهير حزب يعكس تطلعاتهم بلبوس أممية، فوجد تأييدا بين الناس البسطاء ومحبي عبد الناصر 
ومناصري الشيوعية. ولم يعرف شعبنا يومها تفريق ين مسلم أو مسيحي أو درزي، ولم تكن هناك 
تقسيمات مصطنعة فالكل تحدث بلسان عربي. وفشلت مخططات السلطة رغم منحنا الهوية الزرقاء، 

ولم نتحول الى حطابين وسقاة ماء. وعرف شعبنا كيف يصون وحدته، وكيف يواصل بكرامة عيشه.
عملوا على سلخ الطائفة املعروفية، عن أهلها وقوميتها بفرض الجندية، وزعموا أنها مختلفة عن العربية، 
فأوجدوا تراثا نسخوه وجعلوه درزيا. وقالوا للبدو مالكم وللعروبة فهي بدعة ال تليق بكم، فأنتم أقرب الينا 
ونحن نحميكم في ترحالكم واقامتكم، والجيش والشرطة مفتوحة تنتظر خدماتكم. وفي السياسة وأحزاب 
االنتخابات، أوجدوا مقاعد وتمثيال لألقليات، وما عليكم سوى االبتعاد عن املتطرفين وأن تحجبوا عنهم 

األصوات. وفي التوظيف وتوزيع الحصص في التعليم، اختلقوا الدوائر وعينوا وصيا في شؤوننا عليم.
وملا شببنا على الطوق وأخذنا قسطا من الثقافة، وتهيأ لنا أنه من حقنا التفكير وتولي أمرنا في التدبير 
سعينا مهرولين نحو التغيير. فثرنا على كل ما هو قديم، وهدمنا ما أعاق تطورنا وما كان منه سليم. فرفعنا 
لواء التعددية واعتمدنا الديمقراطية، وفي دماغ كل منا رواسب قبلية. ازداد تعليمنا لكن تراجع تفكيرنا. 
حملنا املزيد من الشهادات، وظل انتماؤنا للعائالت. درسنا واجتهدنا وحصلنا على أعلى املناصب، وبقي 
تفكيرنا وقفا عند الحسب والنسب واألقارب. حفظنا الشعارات املنمقة والتقدمية، لكن عقلنا بقي أسير 
األفكار املسبقة والرجعية. أعطينا أنفسنا الكثير الكثير واملزيد، وسرنا دون تخطيط ملستقبلنا أو تحديد. 

وأخذنا نصارع بعضنا في شراسة، ونسينا صراعنا األول مع الرئاسة.
لم نعد أقلية مستضعفة خائفة مقهورة، أصبحنا أقلية متأسرلة وقاحتها مشهورة. لم نعد مائة الف 
وخمسين، أضحينا اثنين من املاليين. لم نعد نقنع أو نر�شى باملوجود، وطلبنا وسعينا ورأينا أن حقنا 
فوق املنشود. وبعدما كانت الوطنية تضحية وانتماء، باتت على الرصيف مسخرة ووباء. وبدل أن تكون 
القيادة عطاء وخدمة وتفاني، صارت زعامة وصورا في شكل ثاني. فتحول يوم األرض من كفاح ونضال، 
الى يوم للنزهة والفسحة والدالل. وبدل أن نكون كتلة موحدة قوية، اخترنا التشرذم باسم الحرية، وبدل 
أن نصون شرف القضية، تنازلنا عنها باسم األنانية. كل ذلك تم ونحن صاغرون، والى مخططات السلطة 

منقادون.
وعلى صعيد الحياة الحزبية، وبعدما طلقنا الحزب الواحد واتجهنا إلى التعددية، أطلت طحالب من 
التقدم  أّن على يدها  التهريج والزئبقية. تدعي وتقول  الكثير من  فيها  جحور كانت منسية، وبحركات 
والخالص وحل األزمات املحلية، فقط اتركونا من السياسة واالحتالل والقضية الفلسطينية، دعونا نهتم 
بأمورنا وقضايانا وكأنها في حّل من األزمة الشمولية، وانتشرت أفكار غريبة وبعيدة عن أصولنا وشهامتنا 
العربية، فهناك من اهتم بتغذية عقولنا وتحويل حياتنا الى تفاهات رأسمالية. وبتنا في حيرة من أمرنا بين 
وحدة مشتركة، أو انفالت وتشرذم باسم التعدد باألفكار الحزبية، أو نأي بالنفس ومقاطعة لالنتخابات 
البرملانية. وحالنا لم يعد يسر صديقا أو يشبع عدوا، طاملا أن حانا ومانا تلعبان في مصيرنا ونحن في جاهلية.

بين حانا ومانا .. تعززت انقساماتنا
زياد شليوط

توما  ريتا  االجتماعية  الناشطة  نظمت  حيفا-  ملراسل 
جليانوس، وبمساعده أميرة أبوعباس حفال مميزا بمناسبة 
يوم املرأة وعيد األم في قاعات الجليل - تل حنان، بمشاركة 
وفتاة  امرأة   400 الـ  فاق  النساء  من  كبير  عدد  وحضور 
حضرن من عديد من املناطق، منها حيفا، عسفيا، القدس، 

املكر، البعنة، عكا، عيلبون، الناصرة وغيرها.
على  السابعة  للسنة  يقام  والذي  املميز  الحفل  واشتمل 
التوالي، على عدة فقرات القت استحسان الحضور وشكرت 
منظمة الحفل كل من ساهم وشارك في إنجاح الحفل في 
مجاله كما شكرت كل املتبرعين الذين دعموا الحفل، حيث 
بنشر  دعمها  على  الخاص لصحيفة حيفا  الشكر  وجهت 
خاص  شكر  وكذلك  أسابيع،  أربعة  ملدة  للحفلة  اإلعالن 

لعريفة الحفل ايمان صرافيم على تطوعها بعرافة الحفل 
والتقدير كذلك  والشكر  املميز على مدار سنوات عديدة، 
للحفل،  ومساندته  ووقوفه  شامي  ملحم  البرنامج  ملقدم 
والشكر الخاص لسلطان الغناء هيثم  ج�شي وفرقته الذي 
أطرب النساء بوصلته املبدعة، كما شكرت جميع النساء 
الالتي حضرن هذا الحفل الكريم وانجاحه بمناسبة يوم 
املرأة وكذلك الشكر لقاعات الجليل على الخدمة الرائعة، 
وأثنت على كل من تبرع ودعم الحفل سواء ماديا أم معنويا 
مما يدّل على املحبة والعطاء املوجودتين في نفوس الجميع. 
وختمت شكرها بتجديد التهنئة لجمهور النساء واألمهات 

بالعيدين متمنية لهن عام خير وعطاء وسعادة.

حفل مميز ومشاركة واسعة في 
عيد املرأة واألم في حيفا

كالليت تمنح األم لقب وزيرة صحة العائلة
نظًرا لكون األم املسؤولة األولى عن صحة العائلة، أطلقت كالليت حملة إعالمّية ملساعدة 

ومساندة األم في أداء دورها املتمّيز كوزيرة لصحة العائلة

من الشائع لدى غالبية العائالت في املجتمع العربي، أن تأخذ األم على عاتقها معظم املسؤوليات املتعلقة بصحة العائلة، وهي 
التي تحّدد القواعد والخطوط العريضة املرتبطة بصحة أفراد العائلة، فهي املسؤولة عن الدورات والنشاطات الرياضّية، 
الحركّية والذهنية التي يلتحق بها أبناؤها، وهي املسؤولة عن متابعة العالج وأخذ الدواء وقت الحاجة، كما أّنها تأخذ على نفسها 
مسؤولّية إعداد الوجبات وتحديد أوقاتها وأوقات الذهاب إلى النوم وغيرها من املسؤوليات التي دفعت كالليت إلى منحها لقب 

أفراد  في نظر جميع  العائلة كما هي  وزيرة صحة 
النطاق  واسعة  إعالمية  حملة  وإطالق  العائلة، 
ملساعدتها في أداء دورها املتمّيز وللحفاظ أوال على 

صحتها ليتسنى لها رعاية بقّية أفراد العائلة.
حملة »وزيرة صحة العائلة« تتضّمن العديد من 
لألم  كالليت  تقّدمها  التي  والتوصيات  النصائح 
ملساعدتها في الحفاظ على صحتها وصحة عائلتها 
األسرة،  تتبعها  التي  الصحّية  العادات  وتشجيع 
ويمكن لألمهات الحصول على كل هذه املعلومات 
أو  االنترنت  القّيمة من خالل موقع كالليت على 

صفحة كالليت على الفيسبوك.
نصائح كالليت شاملة ومتنوعة وتتطّرق ملواضيع 
النشاط  السليمة،  التغذية  مثل  األهمّية  بالغة 
الفعاليات  بها،  املو�شى  األلعاب  الجسماني، 
للشتاء،  املناسبة  وتلك  للصيف  املناسبة 
نشاطات برفقة األصدقاء واألقارب، عادات النوم 
الصحيحة، االستخدام السليم للهواتف الخليوية 

واألجهزة االلكترونية وغيرها.
محمد فريج: »مدير التسويق للمجتمع العربي في كالليت: »املرأة العربية هي امرأة ريادّية تقوم بأدوار متعّددة بالغة األهمّية، 
ومن ضمن املسؤوليات التي تأخذها على عاتقها هي الحفاظ على صحة العائلة، لذا قّررنا في كالليت مساندتها ألداء دورها هذا 
بالصورة املثلى فهو املفتاح لحياة سعيدة. اتباع النصائح التي تقّدمها كالليت للحفاظ على صحة األم وصحة العائلة يساعد في 

ترسيخ أسس نهج حياة صحي، لذا أدعو جميع األمهات إلى متابعة هذه النصائح والعمل وفقها«. 
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)هّيا.. على قيامة االنتخابات(

فاملستقبل لنا

هاشم ذياب

ارتباكات االنتخابات

أقلّيات تحن للقرار

لإلرادة.

)أصواتها( اختالفات

تقرع الرأس

)سّماعة( املكّبرات

تنام على األمل

كالّريش..

ال ِحْمَل.. ال.. جديد

ال.. أفكار تخاصم الذاكرة

ال.. أفكار تهديني

بين حوار األسماء

الى فلسطين

أمل العالم الجديد

ال.. جديد

ملن تشّردوا

بعيدا.. قريبا

*

عرضوا تراثنا كالعجائب

عرضوا.. عرضوا.. ال جديد

لسانهم )للشوف(

يراعي النوم 

فاألمن.. ألم

واألمل.. حالة

للخسارات شهادة كالذكرى

هنا الجديد صامتا غائبا.

مساحات فلسطين..

في )التلفزيون(

جميالت )كالعّناب( تصاَدر

*

أملنا.. الجديد

املأسور في العالم

يتمّدد كالغريق

في بحر املحيط

الشاكي الى رّبه

مجيء أبناء العم

)الكليم مو�شى(

والعصا

مصيرك فلسطين

رسول بعد رسول

مهاجع الرساالت

ما تتمّنى.. 

هو مسار لك

*

ها.. هنا

لن يمّر )عمر(

وَمن معه

الى فلسطين

على )راحلته(

وحلم )الواحد األحد(
ّ

يهدي لنا حال

والذين تراكموا.

اتبعوني..

فاليقين في السماء

وفلسطين في )التلفزيون(

جميالت )كالعّناب( تصاَدر

*

ربيع الجديد

الجئات يرشدونه

فالغياب )سيرة طويلة(

ُرقعة على )الُقمباز(

خيمة شامّية صامدة

لألعداء للجوع

على طريق الرجوع

الى فلسطين الى كنيسة القبر

مسار االحساس

في )التلفزيون(

جميالت )كالعّناب( تصاَدر

رشدي املا�ضي

في  الحياة  الذي يجري جريان  املاء  الكلمة هي  تظّل 
عر... رغم كونِه، كما يرى البعض،  ِ

ّ
الّرحم الجمالّي للش

فّيا...
َ
كائنا ملتبسا، غامضا وخ

عر،  ِ
ّ

الش ملعنى  عي حاِسم 
ْ
ط

َ
ق ملعنى  هناك  فال وجود 

ة البشر، مفهوما  ْجمع عليه أمَّ
ُ
تعبيرا انسانّيا!!! معنى ت

مستقّرا غير قابل للتغيير!!!
وفق  ويتبّدل  يتغّير  عر  ِ

ّ
الش مفهوم  يجعل  ما  وهذا 

الت 
ّ
ى ذلك في تمث

ّ
قافات وتالقح األفكار يتجل

ّ
حركة الث

املنحوتة  باملفاهيم  مرتبطة  أسئلة  وحزمة  ثقافّية، 
ر 

ّ
الت وأسئلة تؤث

ّ
عر في البيئات املختلفة، تمث ِ

ّ
حول الش

عرّية... ِ
ّ

على بنية الكتابة الش
ّم للفنون ليست 

ُ
وللّتوضيح، أسير مع الكلمة، وهي كأ

يتيمة بال ُرعاة، نعم!!! أسير في رحلة في الّزمن والّتاريخ 
عر... ِ

ّ
والش

وأستهّل رحلتي مع التقعيد األرسطي... لكون أرسطو 
أقدم  عر”  ِ

ّ
الش “فّن  وكتابُه  ُمنازع،  بال  األدبي  ر 

ّ
نظ

ُ
امل

كتاب عالج القصيدة... ملحمّية، تراجيدّية كوميدّية، 
على  يقدم  ّنا 

َ
ف غنائّية،  دينّية  مقطوعات  ساتيرّية، 

على  املحاكاة...  وعنصر  ناغم،  والتَّ واإليقاع  اللغة 
ع...

َ
أساس كونها رواية املحتمل وليس ما َوق

طيور  كأسراب  وتوالت  تالحقت  نظرّية  فأصبحت 

بدءا  العصور...  عبر  مسافرة 
اليوناني  عر  ِ

ّ
الش حقبة  من 

فيه  برزت  الذي  القديم 
الذي  فاإلغريقي  األسطورة 
عر  ِ

ّ
تجّدد في روما، فتجربة الش

الى ورثة  الهيروغليفي وصوال 
الحضارة الهيلينّية في الغرب، 
في  بسفينتِه  ُرُسّوِه  مَّ 

َ
ث وِمن 

عرّية العربية الحديثة فاملعاصرة... ِ
ّ

ميناء الش
دامه بن جعفر وكتابه 

ُ
العربّية السائرة على َهْدي ق

معنى  على  يدل  ُمقّفى  موزون  عر” ككالم  ِ
ّ

الش “نقد 
والجاحظ الذي رأى في القصيد أحد وسائل البيان 
والقافية  الوزن  الى  أضاف  الذي  القرطاجي  وحازم 
العباسيين وموت  التخييل استمرارا لسقوط  أيضا 
حركة  فترة  ثم  االنحطاط،  فعصر  عرّية 

ّ
الش الروح 

وقصيدة  النهضة  فحقبة  أبوللو(  )حركة  اإلحياء 
التفعيلة، انتهاء بمجلة “شعر” وقصيدة النثر... وهي 
ياال، حدسا 

َ
قفزة خارج الّسياق الِشعري السائد، خ

باطنيا، مجازا، رمزا، اسطورة وإيحاء و.. و.. و..
املصري  سالم  رفعت  ر 

ّ
املفك واملطر،  عر  ِ

ّ
الش صباح 

عر” الذي رأى به “حقل ألغام” 
ّ

صاحب كتاب: “ما الش
عائدا بسؤاله، أساسا، الى املا قبل واملا بعد... فقضَّ 

مضجع املألوف واألجوبة الجاهزة!!!

زمن القصيدة

ية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو
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خلص، طلعت ريحتك نتن ياهو.. أنتنت، انظب في بيت خالتك ورّيحنا من نتانتك..  •

صرت أنتن من ريحة الجيفة.. بكفي تصريحات معادية للعرب، وخلصنا منك ومن قرفك.  •

تصريحاتك مثل الضراط عالبالط.. تعمل صوت وما منها فايدة، وريحتك املقرفة فيها..  •

بتقول إنها الدولة لليهود فقط ال غير، مش ألي شعب ثاني؟  •

ما بهّمك أمر الدروز؟ وال املسلمين؟ وال البدو املسلمين؟ وال الشركس املسلمين؟  •

ما بهّمك املسيحيين؟ وال البابا؟ وال ثالثة مليارد مسيحي في العالم؟  •

فك أمك؟
ّ
ما بهّمك مليون و200 ألف عربي عايشين هون قبل ما تخل  •

شو بدك تعمل باملواطنين العرب اللي ولدتهم أمهاتهم هون من آالف السنين؟   •

كيف بتعمل مقارنة مايلة بين العرب واليهود؟ كيف بتعمل معادلة غير عادلة؟   •

بسرعة عزلت العرب من الدولة، وقلت لهم عندكم دول عربية وهناك وطنكم!!  •

عملت قانون القومية ألنك غير عادل، ورئيس فاشل، ومتطرف، وحاقد، وناكر للحقيقة.   •

عملت قانون القومية حتى تتعصب وتكره كل شخص غير يهودي.   •

عملت قانون القومية حتى تبغض كل شخص ال يوافق على آرائك العنصرية.  •

ين واملجرمين املعتدين والزعران العلوج. 
ّ
عملت قانون القومية حتى تحمي املحتل  •

ر الدولة وتسّيجها بجدران وأسالك مثل الغيتو.. وتعيش مع إخوتك اليهود فيها..
ّ
بدك تسك  •

هدفك املقعد والسلطة مش املواطن.. كيف يمكن ألي مواطن عربي ينتخبك أنت أو حزبك؟   •

كل صابون العالم ما بكفي لغسل قرفك، وكل عطور الدنيا ما تكفي حتى تغطي نتانتك..  •

أبو إلياس    

أنتنت ريحتك يا نتن



 نتقدم بأحر التهاني لجميع األمهات

لك عام وانتم بخير

شوارما صباح | شارع النبي 37, حيفا | 04-8535450
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حيفا  جامعة  تجريها  التي  األبحاث  مؤخرا، خالل  عثر 
في املوقع األثري »شيفطة«، على بقايا فتيلة الشعال 
السراج، والتي كما يبدو يعود تاريخها الى قرابة 1500 
عام. ورغم أن الفتيلة التي عثر عليها صغيرة جدا، إال أن 
لها أهمية كبرى إذ أنها الوحيدة من نوعها، التي عثر عليها 

حتى اآلن والتابعة لتلك الفترة.
تم بحث ودراسة الفتيلة ضمن مشروع األبحاث الذي 
يجريه الباحث بروفسور »جاي بار عوز«، من جامعة 
حيفا ود. يوتام تيبر حول املوقع األثري »شيفطة« في 
بدراسة  الباحثان  يقوم  البحث،  هذا  ضمن  النقب. 
األثرية  بالحفريات  متعلقة  ووثائق  أثرية  مكتشفات 
جريت في املوقع األثري »القرنب« )شيفطة(، وهي 

ُ
التي أ

مكتشفات لم تتم دراستها في السابق إذ كانت ضمن 
»الحقيبة الضائعة« التي ضاعت من الباحث »كولت«، 
الذي أدار الحفريات آنذاك )تقرير عن الحقيبة الضائعة 
وحفريات شفطة األثرية تم نشره في العدد 448 من 

صحيفة حيفا بتاريخ 2019-02-15(.
التي  اآلثار،  من سلطة  د. سوكنيك  الباحثة  صرحت 
قامت بفحص الفتيلة ودراستها: »كما يبدو فإن هذه 

املناخ  بسبب  أيامنا  حتى  ُحفظت  قد  النادرة  الفتيلة 
الجاف في النقب. كانت للُسُرج أهمية كبرى في الحياة 
إنارة  إذ مكنت من  القديمة،  العصور  اليومية خالل 
املنازل في الظلمات. خالل الحفريات األثرية، يتم أحيانا 
العثور على السراج املصنوع من الفخار او الزجاج إال 
اننا ال نعثر على الفتيلة التي أشعلت السراج. كما يبدو 
يعود ذلك لكون الفتيلة مصنوعة من األنسجة النباتية 
التي تذوب سريعا في ظروف املناخ االعتيادي، كما أنها 
صغيرة الحجم وغالبا ما يتم حرقها في العصور القديمة 

في  عليها  العثور  تم  الفتيلة  هذه  االستعمال.  خالل 
فوهة السراج باملوقع التي كانت معدة بداخله لكي يتم 

اشتعالها«.
»ضمن الفحوصات تحت عدسة املجهر، تم التعرف 
التي  املادة  وهو  الكتان،  من  الفتيلة صنعت  أن  على 
األنسجة  صناعة  في  القديمة  العصور  في  اشتهرت 
واملالبس، كما انها كانت مالئمة جدا لالشتعال خاصة 
إلنارة الُسُرج. وقد ُعرف الكتان على انه يشتعل ملدة 
طويلة ومن هنا فإنه مادة جيدة لصناعة الفتيلة إذ 

تدوم طويال. يجدر الذكر ان الكتان ال ينمو في جنوب 
الشمال  من  أحضرت  املادة  ان  الى  يشير  مما  البالد، 

ضمن التجارة ما بين شمال وجنوب البالد«.
الذي  نوع  من  »الفتيلة  سوكنيك:  الباحثة  وأضافت 
وضع في سراج من زجاج مصنوع على شكل كأس او طبق 
عميق، يعود تاريخه الى الفترة البيزنطية. حيث تم تعبئة 
الكأس بالزيت، وعندها غرست الفتيلة من الكتان في 
الزيت وتم اشعالها. هذه الطريقة مكنت االشتعال ملدة 

طويلة«.
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العثور على فتيلة إشعال السراج يعود تاريخها إلى 1500 عام

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

נכסים

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�شي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
3 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�ضي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 
مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

₪ 4000
مركز الكرمل )כרמליה( 

4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 
₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصل� لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪

המגינים 
3.5 غرف ، طابق 6 مصعد ،بناية مرتبة 3500 ₪

الباحثة د. سوكنيك خالل دراسة الفتيلةالصور 1+2 الفتيلة تحت عدسة املجهر
تصوير كالرا عميت – سلطة االثار

أطلق بنك إسرائيل حملة توعوّية للجمهور حول بدء تفعيل 
االئتمان من  نظام معطيات  وأقيم  االئتمان.  نظام معطيات 
قبل بنك إسرائيل بمشاركة وزارة املالية ووزارة القضاء، ومن 
شأنه املساهمة في تعزيز املنافسة في مجال االئتمان سواء داخل 
الجهاز املصرفي أو لدى املؤّسسات غير املصرفية. وسيساعد 
األفضل  بالشروط  ائتمان  على  الحصول  في  الزبون  النظام 
املمكنة، ومن املتوقع أن يغّير قواعد اللعبة املتبعة اليوم في 

سوق االئتمان املعد لألفراد. 
إسرائيل  بنك  بدأ   ،)2016( االئتمان  معطيات  قانون  ووفق 
بتطبيق املرحلة األخيرة إلقامة نظام مشاركة معطيات االئتمان 
ط. 

ّ
وسيتم البدء بتفعيله في منتصف شهر نيسان كما هو مخط

وكما ينص القانون، فاّن بنك إسرائيل يجمع معطيات االئتمان 
من مصادر املعلومات كمانحي االئتمان وسلطات الدولة، ويقوم 
بتحويلها، في حال كان الزبون معني بذلك وأعطى موافقته، 
ملانحي االئتمان املرخصين، أي املقرضين، من خالل شركات 
االئتمان، بحيث يمكنهم استخدام هذه املعطيات، كما يمكن 

للزبائن أنفسهم استخدام هذه املعلومات واالستفادة منها.  
املعلومات التي يتم جمعها تتطّرق إلى معطيات االئتمان من 
مصادر املعلومات املصرفية وشركات بطاقات االئتمان ابتداًء 
ووحدة  البريد  بنك  من  معطيات  وكذلك   ،2016 أّيار  من 
محّرري الشيكات دون رصيد في بنك إسرائيل، ودائرة تنفيذ 
اإلجراءات القانونية وحارس األمالك الرسمي، بحيث تتطّرق 

هذه املعطيات للفترة التي تبدأ من 31 آب 2018. 
تسوريال تمام، املسؤول عن مشاركة معطيات االئتمان في بنك 
ه خالل فترة زمنية قصيرة، مع االنتهاء 

ّ
إسرائيل: »نحن نتوقع أن

النظام  وفق  للعمل  الهيئات  مختلف  لدى  التحضيرات  من 
الجديد، سيساهم نظام معطيات االئتمان في زيادة املنافسة 
في مجال االئتمان وتغيير قواعد اللعبة في سوق االئتمان بشكل 
كبير. سيتيح النظام للزبائن تلقي عروض أفضل للحصول على 
ن الزبائن من دراسة خطواتهم بشكل أفضل 

ّ
ائتمان، كما سيمك

وزيادة قّوتهم على املساومة مقابل مختلف الجهات التي تمنح 
القروض.

بنك إسرائيل يطلق حملة توعوّية للجمهور حول نظام معطيات االئتمان 

العاملية،  شركة ابوت  أطلقت  العالمي،  االم  يوم  بمناسبة 
خاللها  من  تعايد  ومعبرة،  خاصة  منِتجة سيميالك، حملة 

األمهات وتقدم لهم هدية رائعة تبقى ذكرى لألم والطفل.
 3 0 حتى  في نطاق النشاط، يمنح األمهات الطفال من جيل 
http://similac-motherday. املوقع  الى  الدخول  سنوات 
co.il/  وتصميم شهادة والدة خاصة الوالدهم،  الشهادة تشمل 
تفاصيل الطفل والوالدة، مثل الوزن، اسم املستشفى، تاريخ 
وجميلة،  رائعة  شهادة  في  هذا  كل  أخرى،  وتفاصيل  الوالدة 
لألوالد والبنات، يمكن طباعة الشهادة في البيت أو ارسالها الى 
أي محل تصوير وانتاجها كصورة او على خشب أو أي فكرة 

اخرى، يقام النشاط حت 21.3.2019.
عميت سنتر، مدير ابوت في البالد قال: » سيميالك تنهئ االمهات 
بمناسبة يوم االم وتتمنى لهن امومة سعيدة مليئة باللحظات 
والسعادة،  الصحة  ولطفلك  لك  ونتمنى  واملميزة  الحنونة 
حيث ان هذا النشاط ضمن سلسلة من فعاليات ونشاطات 

إضافية  تفاعلية  أنشطة  النشاط  هذا  ويتبع  تقام،  سنوية 
العام، مثل،  العربي، والتي تجريها سيميالك طوال  للمجتمع 
اجتماعات مع النساء الحوامل، املؤتمرات الخاصة ، حمالت 
معرفة للمنتجات الجديدة، وإمكانية الوصول إلى موقع  ماما 

سيميالك اإللكتروني واأللعاب التفاعلية لألم.«
لالنتباه: حليب األم هو الغذاء األفضل للطفل.

 

بمناسبة يوم االم- سيميالك تعايد األمهات وتقدم 
هدية لذكرى حلوة لالم والطفل
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

בעל שם טוב
6 غرف  180م  حديقة حوايل 80م 

 موقفان بجانب البيت منظر جزيئ للبحر مدخالن للبيت 

وحدة منفردة 2 غرف مصعد 

يافيه نوف )مركز الكرمل(

 280م 5 غرف 4 حاممات  طابقني كل طابق مدخل منفرد رشفة مع 

منظر 18م سطح 80م منظر خالّب 3 مواقف(موقفان مع سقف) مخزن 

بركة سباحة  غرفة لياقة بدنية   بناية محافظ عليها ومؤمنة  7/24  

فيال االحالم
دينيا
  

للبيعللبيع

للبيعللبيع

للبيع

بيت فاخر 4 مدرجات(מפלסים) بركة سباحة  منظر للبحر غرف فاخرة  

وحدة سكن منفردة موقفان محاطة بحديقة.

منطقة دينيا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

للبيع

شارع طربيا  زاوية هتسيونوت

 4 غرف ، تقريبا 90م ، مع امكانية الضافة رشفة 

12م، مرممة ،موقف بالطابو، مصعد.

 الكرمل الفرنيس شارع بيت ليحيم

 140م  6غرف مرممة منظر للبحر

عباس علوي/ مدخل هتسيونوت

95 م،  4غرف 

+ رشفة  مرممة 

حديثا  منظر 

للبحر

تصوير كالرا عميت – سلطة االثار



سلم بيتك للخبير 

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

شقق لإليجار

خبرة 20 سنة

 طع شرخئ طظ السمر ، طرطمئ بثوق رشغع، 4 غرف 138م، 
حرشئ طططئ لطئتر، اطضاظغئ لئظاء 250م سطى السطح، 3 

طعاصش لطسغارات وطثجن، طماازة لطسضظ واقجابمار

الضئابغر-כבירים 
 حصئ خغالغئ

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م)  

+حرشئ 75م، طعصفان لطسغارات، طثجن، طخسث  
طظزر رائع لطئتر والشروب

מור ـ الضئابغر
حصئ ضئغرة وغغر سادغئ 5غ-143م +حرشئ طططئ لطئتر. 

طعصش جغارة وطثجن.

الضئابغر المطران تةار جارשנים בנובמבררמת אלמוגالضرطض الفرظسغ
إلي

ل

جار
إلي

ل


