
H a i f a net
أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 396                     الجُمعة 22 كانون األول 2017                  توزّع مجاًنا

2533 3214 1315

9+8

16

نتقّدم إىل القّراء كاّفة، بأعطر تهانينا 
القلبّية، ملناسبة امليالد املجيد، متمّنني 

لكم أعواًما عديدة وأزمنًة مديدة، ملؤها 
الّصّحة والخري والّسعادة وهدأة البال.

1819

44 42
6



الجُمعة 22 كانون األول 22017

ميالد مجيد و »عهد« بال طفولة
جواد بولس

بعد أن تهدأ موجة الغضب املنفلت من صدور الفلسطينيني 
ال  باتت  التي  وكوابيسه  الفاحم،  ليلهم  على  املنتفضني 
»الضمير  حائط  على  ستنضاف  تطاق،  وال  حتتمل 
قد  والتي  الفريدة،  واملفارقات  الصور  بعض  اإلنساني« 
كيف  على  كتذكارات وشواهد،  التاريخ   بطن  في  تبقى 
الليل  في  وتنام  شمس  كّله  يوم  في  آدم  ابن  يستأذب 

األساطير وتختفي األقمار وتنتحب النجوم. 
فوزي والعرشين بندقية

اسمه فوزي وهو من مواليد سنة 2001، يحتجزه االحتالل 
في سجن »عوفر« القريب من بلدة بيتونيا الفلسطينية. 
قبل أيام قليلة قابله محامي »نادي األسير الفلسطيني« 
التي  كتلك  عذاب  رحلة  نهاية  في  وذلك  السجن،  في 
تقرأون عنها في الروايات، وتشاهدونها في أفالم النفاق 
الهولوودية - فيها تكون الضحية شقراء بيضاء وغربية، 
والشرير يكون دوًما، هندًيا أو زجنًيا أو ذا مالمح شرقية.

أحياء  أحد  في  داره  من  القريب  الشارع  في  ميشي  كان 
مدينة اخلليل حني سمع صوت رصاص فهرب، مثلما فعل 
آخرون، لكن جندًيا إسرائيلًيا اعترض طريقه وأوقعه على 
بارودته وبرجله وهو عاجز عن  األرض وبدأ يضربه بعقب 

املقاومة أو الكالم.
بعد حلظات قليلة وجد فوزي نفسه بني أكثر من عشرين 
»محارًبا« وكّلهم يشاركون في »حفلة صيدهم« ويشتمون 
أمه وأخواته ويضربونه بعنف ولّذة. بعدها أوقفوه وأوثقوا 
يديه مبرابط بالستيكية شّدت على معصميه حتى غرقت 
باملشي وهو  عينيه،  أعصبوا  أن  بعد  وأمروه،  حلمه،  في 
ستبقى  صورة  في  وتقّدموا  اخلوذات،  من  بغابة  محاط 
مفاعاًل   كونه  على  وبّينًة  اإلحتالل  همجية  على  شاهًدا 

يفرغ جنوده من آدميتهم ويحّولهم إلى روبوتات وحشية.
إنه ذلك الفتى الذي التقطته عدسة الصدفة كعصفور تائه 

مخفًيا  كان  جسمه  نصف  »تورنادو«.  عاصفة  عني  في 
وراء أجساد »مطّهمة« كخيل املغول، وهو يلبس بنطااًل 
وعلى صدره  العصر،  هذا  شباب  يلبسه  ما  يشبه  أزرق، 
سترة رمادية عادية تظهر عليها أحرف انكليزية، وينتعل 
فقد  الصورة  في  تظهران  ال  يداه  أبيض،  رياضًيا  حذاء 

ربطتا خلف ظهره.
أحد اجلنود كان يشّد رأسه إلى اخللف فظهر عنقه مصقواًل 
آثار  ببعض  موّشى  العاجي وهو  وناعًما وانكشف وجهه 
اللكمات السوداء. شعره كان بلون العنب. رغم العصبة 
بقي  اخلليل،  سماء  بزرقة  أخالهما  عينيه،  أخفت  التي 

أجمل من جميعهم.
كمن  قتالية،  عسكرية  بتشكيلة  يتحّركون  اجلنود  كان 
قبضوا على »سوبرمان »خارق نزل من الفضاء، ويحرسونه 
في  جندي  به  التصق  يساره  من  كامل.  ميداني  بتأّهب 
الثالثينيات من عمره وبيمناه يشّد رأس فوزي إلى الوراء، 
قائد  ككماشة وِملزمة؛  كتفه  على  األخرى  يده  وتضغط 
املجموعة يسير في املقّدمة وهو مدّجج كرفاقه بكل العّدة 
والعتاد. في الصورة ظهر كأّنه يتقدم إلى الوراء ويلتفت 
ينتصب  وخلفه  املشهد،  عبثية  تؤّكد  بحركة  فوزي  إلى 
األوتوماتيكي،  »رامبو«  سالح  يرفعان  وهما  جنديان 
كلها  الفرقة  بدت  بينما  الزندين،  على  جاهزتان  ويداهما 

كموجة من القفف العائمة في بحر بلون اخلردل الفاسد.
أخذوه إلى معسكر للجيش قريب من املكان، وهناك في 
غرفة معتمة أكملوا طقوس »حفلتهم« حتى كاد أن يفقد 
وعيه، وذلك بعد سكب املاء البارد على قدميه العاريتني 

وقيامهم بالدوس عليها لإليجاع.
شعر بإعياء شديد، فكلما كان يطلب منهم التوقف كانوا 

يزيدون احلصة قنطارين. 
نقلوه، بعد أن أفرغوا غيظهم، إلى مركز شرطة كريات-

أربع حيث قام شرطي بالتحقيق معه ملّدة ساعة تقريًبا وهو 

مكّبل اليدين وفي حالة نفسية صعبة. 
»أقنعوه«  لكنهم  التهمة،  فأنكر  احلجارة  بإلقاء  اتهموه 
مركز  إلى  نقلوه  ثم  بالعبرية،  كتبت  إفادة  على  يوّقع  أن 
ساعات،  بضع  هناك  مكث  حيث  »عتصيون«  توقيف 
في  فحوصات  إلجراء  نقله  إلى  املسؤولون  بعدها  اضطر 
أحد املراكز الطبية، في أعقابها اقتادوه إلى سجن عوفر، 

وهو ما زال رهن االعتقال.
قصة فوزي هي واحدة من عشرات القضايا التي رصدت 
واالعتقال  التوقيف  ملراكز  احملامني  زيارات  في  مؤخًرا 
االسرائيلية، فمن املعطيات املتوفرة يظهر أن عدد املعتقلني 
الفلسطينيني، منذ إعالن ترامب بخصوص القدس ولغاية 
 150 حوالي  بينهم  معتقل،  اخلمسمائة  جتاوز  اليوم، 

قاصًرا، و11 فتاة وبعض اجلرحى. 
»عهد« بال طفولة 

قرية  ابنة  التميمي  باسم  عهد  الطفلة  صور  تصبح  قد 
نير  الشعوب من  أيقونات حترير  النبي صالح، من أشهر 
االحتالالت وقمع جنودها؛ فهي ومنذ كانت بعمر احلسون، 
أشهرت طفولتها املاّسية في وجه فوالذ اجليش اإلسرائيلي 

وعنجهية باروده.
بل  مركباتهم،  جنازير  عند  تصغر  غزاوتهم ولم  تخَش  لم 
من  متنعهم  أن  فّلة،  بطول  وهي  سنوات،  قبل  حاولت 
وراء  وركضت  وصرخت وبكت  فعاندت  اعتقال والدتها، 
وقلبها،  الطفوله  منها  سرق  الذي  العسكري،  اجليب 
وهي تنادي على حلمها وصوتها ميأل فضاء الشرق حرقة 
ولوعة؛ ثم بعدما صارت بطول ناي جاءوا ليعتقلوا أخاها 
الصغير، فوقفت أمام قبضاتهم »بشراسة« أم رؤوم تدافع 
ومن  »وجعي  من  حذار  فحذار  وتتوعد،  و»تخرمش« 

غضبي«. 
وبعد أن صارت مثل قوس قزح خاضت قبل أيام معركتها 
الثالثة، وكانت أوجع املعارك وأصخبها، فهي »املليحة« 

حسبوا  من  وتتحدى  لتصفع،  وردها  بشوك  جاءت  التي 
أنهم داسوا على عتبات كرامة الفلسطينيني وحّققوا مرحلة 

الال عودة. 
ومتّوجت  األرض  بهم  ومادت  فجنّوا  استفّزتهم،  وقفتها 
أصداغهم بعد أن تيّقنوا أنهم خسروا. اعتقلوها مع معظم 
األسيرات  من  الكوكبة  تلك  إلى  لتنضّم  بيتها،  أفراد 
انبالج  بأمل  القضبان،  وراء  ينتظرون  الذين  واألسرى، 

الصبح واحلرية. 
ميالد وعهد

املولودة حتت حراب  عهد هي عّينة ألجيال فلسطني احلّرة 
احملتّلني وفي ظّل القمع واحلرمان والذّل،

واملسلمني،  العرب  عجز  تعكس  نقّية  ناصعة  مرآة  وهي 
مع  العلن،  شبه  أو  بالستر  يتساوقون،  الذين  خاّصة 
مغتصبي األرض والقدس وقامعي أهلها، وهي، في نفس 
الوقت، مهماز فلسطيني ينقر في ضمائر كل من شاهدوها 
ويشاهدونها وهي حتترق على مذبح الكرامة الفلسطينية 
الريح،  أغصان  هّز  لو  يحاولون  وال  ساكًنا،  يحركون  وال 
بقايا حسرة ودمعة  الغض  تقلع ومتسح عن خّدها  عساها 

حّرى.
عهد هي صالة الفلسطيني احلّر في فجر هذا امليالد املجيد 
يبلل  حني  الندى  وهي  بالرحمة واخلالص،  املالئكة  ووعد 
حناجر اخلائفني من غدر العواصف وغضب الرعد. عهد هي 
صدى ألماني الراحلني، وصوت »أيوب« عندما يصحو وال 
يرضى بالفواجع نهج حياة ومصيًرا. وهي الوردة الناتئة في 
سور عجز »الكبار«، وابنة االلتباس ومجاز للمستحيل. 
عهد، أيا أيقونة مشرقة، يليق بك النصر والفرح، فأنت 
»احلسناء« في تراتيل »إبراهيم« والقلق الذي يقّض راحة 

احملتلني، ولكن..
حرير  على  وخوفي  العصفور،  قلب  على  حرقتي  لوال 
السياط  بفرقعة  السلطان وشغفه  بلؤم  العينني، ومعرفتي 
يصطاد  كي  الورد  بسحق  ودنفه  اجلياد،  خواصر  على 
»القديسني«  مرتبة  لك  لتمّنيت  قبّرة ويسقط »طوقان«، 
ومكانة أعلى من »جان دارك« وأبقى من أميرات املالحم، 
لكنني أخشى عليك من غدر السحاب ومن اخلديعة في 
صهوة  على  من  تقعني  ال  وكي  أجلك،  فمن  السراب، 
أترابك  أجل  ومن  عنها،  املفطوم  وأنا  سأصّلي،  األمل، 
سأدعو، ال سّيما ونحن على أعتاب ميالد يسوع الناصري 
- التلحمي، ذلك الطفل الذي يجب أن يحّبك ألنك مثله 
الظلم والظلمة، ومثله ال  ال تنتسبني »لقيصر« وتعافني 
باملهانة واجلوع وبالعيش  تكرهني أحًدا، لكنك ال ترضني 
في بطن التّنني، وألنك تنامني على أرائك منسوجة باحلّب 
ورفقة  الشوك  تخشني  ال  ومثله  والتضحيات،  والصبر 
السالم،  أجل  من  صّلى ويصّلي  جيل  من  فأنت  العراء، 
»بيالطس«  جيش  بقي  إذا  يحّل  لن  أنه  تعرفني  لكنك 
جباهكم  يستوطنون  الفسق  وباعة  والعّرافون  واملرابون 

وساحات بيوتكم. 
سأدعو من أجلكم السماء وأسألها كيف تسمح لألشرار 
املجازر  أكبر  ترتكب  وباسمه  »املعلم«  بدم  يتاجروا  أن 
واملعاصي؟ وسأسأل املالئكة، في ليلة امليالد، ألم تسمع  
أنني »عهد«، وأمنية »املرميات« وهّن ينذرن أنفاسهن فداء 
تأخرَت؟  ملاذا  الناس؟  بني  واخلالص وللمسرة  »للقيامة« 
وأنت،  قرن،  من  أكثر  منذ  »الفادي«  أيها  كنَت،  وأين 
كما جاء في الكتب، سند ألحرار النفس ومطعم للجوعى 

ونصير للمظلومني وشفيع للمساكني ومنصف احملرومني؟
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ملراسل »حيفا«

أصدرت وزارة املعارف ملخصا لبعض التفاهمات التي 
توّصلت إليها بعد اجتماعها بشكل منفرد مع الرابطة 
القطرية ثم مع األمانة العاّمة، جاء فيها: يتوجب على 
»אפיק".  ببرنامج  اجلباية  تفاصيل  إدخال  املدارس 
العام  املفتش  املدارس احلصول على تصريح من  على 
يتوجب  التعليمية.  األقساط  جلباية  أساسي  كشرط 
على  التعليمية  األقساط  جدول  عرض  املدارس  على 
كافة األهالي كما جاء في تصاريح اجلباية. األهالي 
بتطبيق  املدارس  تقوم  أن  إلى  بالدفع  ملزمني  غير 
اجلباية  للمدارس  الوزارة  سمحت  السابقني.  البندين 
للسنة احلالية فقط، استنادا للمعلومات التي قّدمتها 
اإلدارات لها، على اعتبار أنها سنة انتقالية من ناحية 
الدفعات التعليمية. وسيكون املفتش العام، د. هاني 
االستثنائية  اجلباية  فراج، مسؤوال عن معاجلة قضية 
بند  على  الرابطة  اعترضت  )وقد  احلالية،  السنة  في 
بخصوصه،  الوزارة  واستجوبت  االستثنائية،  الدفعة 
على  احلصول  حتى  دفعه  بعدم  الرابطة  توصي  لذا 
يشمل  ما  على  املدارس  أو  الوزارة  من  واف  جواب 
وكيف مّت حسابه(. ستتم اجلباية في السنة التعليمية 
عام  مدير  تعليمات  حسب   2109/2018 القادمة 
الدفعات  موضوع  حّل  املدارس  على  التربية.  وزارة 
القادمة  للسنة  التعليمي،  القسط  تكملة  اإللزامية 
ابتداء من  2019/2018 حتى شهر شباط 2018 

إقامة  املدارس  على  يتوجب  القادمة  الدراسية  السنة 
جلان أولياء أمور منتخبة سنويا وفق تعليمات املدير 
العام لوزارة التربية. تشمل حقوق جلان أولياء األمور 
التدخل في الدفعات االختيارية وليس اإللزامية. سيتم 
إرسال قرارات جلنة االستثناءات لكل من يتوّجه للوزارة 

مطالًبا بها وسيقوم د. جروسمان ود. فراج مبقابلة ورّد 
على أي توجه إليهم.

وقد أرسل مفتش املدارس األهلية د. هاني فراج رسالة 
مفصلة إلى مدراء املدارس يشرح فيها ما يتوّجب على 

املدارس تطبيقه حتى يتسّنى لها اجلباية.

وتعلن الرابطة عن متّسكها مببدأ االمتناع املؤقت عن 
التفاهمات.  هذه  بتنفيذ  املدارس  تبدأ  أن  إلى  الدفع 
بيانها  وبحسب  القطرية،  الرابطة  أن  إلى  وتنوه 
التأسيسي تعمل على توعية األهالي وتنظيم األقساط 

وإقامة جلان أولياء أمور منتخبة. 

الرابطة القطرية لألهايل يف املدارس األهلية: 

ندعو لالمتناع املؤقت عن دفع األقساط املدرسية إلى أن تبدأ 
املدارس بتنفيذ التفاهمات مع الوزارة
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مبناسبة حلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة، 
التقينا بسيادة املطران جورج بقعوني، واستمعنا منه 
إلى رسالة العيد، فقال: أتقدم من جميع أهالي حيفا، 
وسائر  املسيحيني  من  املجيدة  باألعياد  احملتفلني 
املواطنني، بأحّر التهاني باألعياد املجيدة. إن شاء الله 
يعيدها علينا جميعا بالرجاء ومنو احملبة وروح احلكمة، 
ونحسن تصرفاتنا وسلوكنا في األحوال التي جنتازها. 
نتمنى الشفاء للمرضى، وأن تتدبر العائالت أمورها 

أكثر وأكثر، وأن يعّم السالم قلوب اجلميع.
مّر  مبا  املنصرمة،  السنة  إلى  منّوها  سيادته  وأضاف 
في  األيام  هذه  نواجهها  التي  الصعوبات  إن  فيها: 
حياتنا، هي هي، كتلك التي اجتازتها اإلنسانية منذ 
القدم وحتى اليوم، طبعا بتغيير الشخصيات واألحداث 
واملناسبات، فمنذ قدوم السيد املسيح كانت املشاكل 
بني  والطبقية،  والعائلية،  والسياسية،  االقتصادية، 
األغنياء والفقراء، وفقدان العدالة، واحلروب وغيرها، 
أال جند الوضع متشابها اليوم؟ ولكن بالنسبة للخالق، 
أوجد لنا احلل بأنه أرسل ابنه كمخلص للبشرية. وهذه 
األبد. وخالل  األجيال وإلى  عبر  البشر  مع  الله  خّطة 
صعوبة  أقل  أو  صعوبة،  أكثر  األوضاع  جند  السنني 
إلى  اجلميع  أدعو  اليوم. ولذا  ما جنتازه  مع  باملقارنة 
إلى  النظر  من  نتمكن  حتى  باملسيح  العالقة  جتديد 
يواجه  منا  يسوع. وكل  بعيون  جنتازها  التي  األمور 
واالجتماعية  والعائلية  الشخصية  الصعوبات، 
والوطنية، وتتفاوت هذه بني سنة وأخرى. وهنا نتساءل 
جنتازها  أم  لوحدنا  الصعوبات  نواجه  أن  األفضل  ما 

مبعونة الرب يسوع وحضوره في حياتنا؟ 
وأشار سيادته إلى رسالته في امليالد فقال: يجب أن 
ننتظر اخلالص بطريقة ما، وعندما سمعنا دانيال النبي 
صارخا نحو الله قائال: »ليتك تشّق السموات وتنزل« 
فهذا يدل على أن اإلنسان لم يعد يحتمل الصعوبات 
واخلطايا واآلثام التي يرتكبها، ويواجهها في حياته. 
وكثيرا ما نوّجه مثل هذه الصرخة ونسأله يا رب أين 
اإلنسانية  والعالقات  السالم  ألجل  يجري؟  مما  أنت 
موّسع،  أو  مصّغر  صعيد  على  عموما،  والبشرية 
أكثر  بحاجة  املجتمعات،  وحتسني  األزمات،  وإنهاء 
لعظمة الله وقدرته حتى نرتدع عن أعمال الشّر، ومنيل 
إزاء  بحكمة،  التصّرف  منا  يتطلب  اخلير. وهذا  إلى 
ما نراه من قوانني وشرائع وأنظمة حكم التي أنتجها 
بل  األحوال،  حتسن  إلى  تؤدي  وال  البشري،  الكائن 
باخلير  يطمع  اإلنسان  تفاقًما وظلًما. وأصبح  تزيدها 
لنفسه دون سواه، ولذا أمتنى أن نرى في العام القادم 
مبادرات محبة أوسع، ونختبر هذه احملبة بني األفراد 
بل  االنعزال،  ظواهر  علينا  تطغى  وأال  واجلماعات. 

األلفة والتفاهم واخلير.
احملطات،  بعض  إلى  بقعوني  املطران  سيادة  وتطّرق 
واملفاصل التي اجتزناها في العام املاضي، فقال: كان 
هذا على املستوى األعمال حسنة ومستوى التحّديات، 
الكهنة  بني  أكبر  تعاوًنا  الرعايا، والحظنا  في  خاصة 
املشترك  العمل  نطاق  على  وتقارب  والعلمانيني، 
جتاه  املؤمنني  التزام  من  زاد  وهذا  الكنيسة،  لصالح 
الكنيسة والترّدد على الصلوات والقداديس. وأمر آخر 

يهّمنا جدا وهو املدارس، فإننا لم نحّل كافة املشاكل، 
ونأمل  الوزارة  من  التجاوب  بعض  الحظنا  ولكننا 
العيش  أكثر في مجال  باالنفتاح  باملزيد. كما نشعر 
باألعياد  لالحتفال  بالوحدة  املؤمنني  ورغبة  املشترك، 
في  نعيشها  قضيٍة وحالة  إلى  ننتبه  أن  مًعا. ويجب 
املسيح ومرمي  نعايش  أننا  املقدسة، وهي  األرض  هذه 
والقديسني، واألنبياء الذين أمضوا حياتهم على هذه 
بهذه  ولنشعر  واملواقع،  األماكن  ذات  وفي  األرض، 
ونعيش  املسيح  أرض  في  أننا  النعمة  وهذه  احلظوة، 
مفاعيل عجائبه، هنا أقام املوتى وشفى املرضى، وطرد 
جاء  ما  أثمن  فعندنا  العجائب،  وصنع  الشياطني، 
بالتاريخ، وهذا يدعونا لنجدد نشاطنا ألن يسوع حي 
أوساط  احلاالت غير متكاملة في  فينا وبيننا. وهذه 
عن  االبتعاد  من  شيئا  نرى  نزال  ال  ألننا  املواطنني، 
لتشجيع  احلاجة  بإميان، وجند  الدينية، والعيش  القيم 
أكثر.  للوحدة  ونطمح  أكثر،  أزرها  وشد  العائالت 
العائالت،  مستوى  على  النشاط  العام  هذا  وجّددنا 
واملصاحلة  والتوفيق  العائالت  خلدمة  مركزا  وأقمنا 
ورعاية األمور، ومت تعيني املهندس ناصر شقور رئيسا 
لهذا املركز بصفته رئيسا للجنة العائلة في األبرشية، 
وسيكون مقّره في األنطش احملاذي لكنيسة القديس 

غريغوريوس في وادي اجلمال.
أفضلية  إلى  مشيرا  العيد  أجواء  إلى  سيادته  ولفت 
إضاءة الشجرة في البيوت، وإدخال يسوع إلى مغارة 
لكافة  املشتركة  األنوار  أضيئت  لو  وحبذا  قلبنا، 
الكنائس في الشوارع والساحات العامة، في الناصرة 

مثال، كما هو احلال في حيفا، التي امتازت زينتها هذا 
العام أكثر من سنوات سابقة، فنشكر البلدية ورئيسها 
وكل من ساعد بهذا التزيني، على اهتمامهم امللحوظ 
بتزيني املدينة وميادينها وطرقاتها وكنائسها، فاكتست 
حيفا باألنوار اجلميلة التي تدخل البهجة إلى القلوب. 
وهذا يثير انطباعا جماليا في نفوس األهالي والزوار 

املؤمنني وغير املؤمنني القادمني من خارج املدينة.
بالكشف عن  بقعوني معايدته  املطران  واختتم سيادة 
يوسف  البطريرك  الغبطة  صاحب  إلى  دعوة  وّجه  أنه 
أبدى  غبطته  وأن  املقدسة،  األرض  لزيارة  العبسي، 
رغبته بتلبية الدعوة، ولكن يجب حتضيرها في الوقت 
الهامة،  املعاني  الزيارة  هذه  في  وتكمن  املناسب. 
وأمتنى  الرعايا.  ولسائر  رعيته،  نحن  لنا،  بالنسبة 

للجميع أعيادا مباركة، وكل عام وأنتم بخير.

سيادة املطران جورج بقعوين، رئيس أساقفة عكا وحيفا والنارصة وسائر الجليل:

»وجهت دعوة لغبطة أبينا البطريرك يوسف 
العبسي ليزور األرض املقدسة«
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ملراسل »حيفا«

والقانونية  األخالقية  املسؤولية  العبرية  اجلامعة  مساواة  مركز  حّمل 
حلماية الطالب العرب داخل حرم اجلامعة، وذلك في أعقاب التهديدات 
التي تلّقاها الطالب العرب من حركة اليمني املتطرف  »ام ترسو« والتي 

حتصل على حماية قسم األمن في اجلامعة.
افتتح احلراك الطالبي الوطني »سير وصيرورة« صباح يوم االثنني املاضي 
وتوزع  فيروز  أغاني  وتسمع  الفلسطيني  العلم  حتمل  والتي  طاولته، 
األولى.  سنتهم  في  اجلدد  الطالب  ملساعدة وإرشاد  الهادفة  املنشورات 
وذلك بعد تلّقي موافقة اجلامعة على فتح الطاولة. وأّكد مؤسسو احلراك 
الطالبي »سير وصيرورة« بأن اجلامعة العبرية وافقت على تأسيس هذا 
احلراك الشبابي وعلى أهدافه القائمة على تزويد الطالب بالثقافة والفن 

والتاريخ العربي الفلسطيني.
بعد مرور ساعتني على جتمع الطالب العرب حول طاولة »سير وصيرورة«، 
بادر طالب احلركة اليمينية املتطرفة »ام ترسو« بوضع طاولة مغطاة بعلم 
إسرائيل على بعد متر ونصف من طاولة احلراك الطالبي العربي، وجتميع 
عدد كبير من طالب اجلامعة وتشجيعهم على حمل العلم  اإلسرائيلي، 
بإحياء ذكرى اجليش واملوت لإلرهابني. ويؤكد  تندد  والهتاف بشعارات 
أحد الطالب العرب ممن تواجدوا هناك بأن »ام ترسو« لم يحصلوا على 
الطالبي  احلراك  طاولة  مقابل  طاولتهم  لوضع  العبرية  اجلامعة  موافقة 

العربي »سير وصيرورة«. 

بدأ طالب »ام ترسو« مبضايقة الطالب العرب واستفزازهم حتى اشتعلت 
االشتباكات بينهم وبني طالب »سير وصيرورة«، حيث قامت مجموعة 
من طالب جمعية »ام ترسو« بالتهجم على الطالب باسل صادر، وخطف 
علم فلسطني وإلقائه على األرض مع باقي منشورات »سير وصيرورة« 
ومهاجمة باقي الطالب العرب، الذين حاولوا إيقاف االعتداءات اللفظية 

واجلسدية التي وّجهت نحوهم.
»سير  طاولة  نحو  األمن  بعض رجال  توجه  معدودة،  دقائق  مرور  وبعد 
الطالب  عن  العرب وإبعادهم  الطالب  على  القبض  وصيرورة« وحاولوا 
»ام  لطاولة  التوجه  من   بداًل  هوياتهم،  على  احلصول  اليهود، وطالبوا 
ترسو«. جنح رجال األمن بإغالق طاولة احلراك الطالبي« سير وصيرورة 
بالتظاهر والتنديد  ترسو«  »ام  املتطرف  العنصري  احلراك  بقي  بينما   «
بعبارات فاشية تهدد أمن وأمان الطالب العرب وتنعتهم ب«املخربني« 

و »االرهابيني«.
جمعية »ام ترسو« تالحق طالبنا العرب في اجلامعات اإلسرائيلية بشكل 
صادر  باسل  مثل  النشطاء  الطالب  املؤسسة  هذه  وتستهدف  مستمر 
فيه  تنعت  حتريضي  تقرير  بنشر  االخيرة  اآلونة  في  قامت  كما  وغيره. 
صادر ب«املخرب«. ونشر فيلم قصير عبر شبكة التواصل االجتماعي 
باإلضافة  . وذلك  مغلوط  بشكل  الطالب  أقوال  فيه  تترجم  الفيسبوك 
إلى نشر تعليقات عنصرية وفاشية من العديد من الطالب اليهود والتي 
تدعو لقتل الطالب العرب، وتصفهم بأنهم خطر على باقي الطالب في 

اجلامعة، ويتوجب إلقائهم خارج اجلامعة وخارج الدولة ونفيهم إلى غزة. 
اجتمع مدير مركز مساواة جعفر فرح مع ممثلي الطالب العرب في اجلامعة 
العبرية وحصل منهم على مواد وتقارير نشرتها حركة »ام ترسو« ضدهم، 
ورئيس  الطلبة  اجلامعة وعميد  إلى رئيس  توجيهها  في رسالة مت  وجاء 
قسم األمن في اجلامعة، واملستشارة القانونية للجامعة، أن االعتداء على 
الطالب العرب والتشهير بهم ونشر صورهم عبر الشبكات االجتماعية قد 
يؤدي إلى االعتداء عليهم من قبل نشطاء اليمني العنصري، وجمعيات 

معادية للوجود الفلسطيني داخل اجلامعات االسرائيلية.

مركز مساواة يحّمل اجلامعة العبرية 
مسؤولية أمن الطالب العرب



توّجهــــوا للفــــرع
أو إتـّصـــلوا:

*5600
*يحــّق للبنــك وقــف الحملــة فــي أي وقــت وبــدون بــاغ مســبق *عــدم اإللتــزام 
بســداد القــرض قــد يــؤدي إلى فــرض فائــدة تأخيــر واتخــاذ إجــراءات تحصيل 
القرض.*التفاصيل الكاملة والملزمة في الفروع *خاضع ألنظمة البنــك ولكل قانون. 

وهاي وهايهاي إلي

قروض بكفالة الدولة
لتمويل المصالح الصغيرة والمتوّسـطة من
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5 سنوات سجن فعلي ملن 
يعتدي على املعلم أو موظف 

جهاز التربية الّتعليم
ملراسل »حيفا«

أصدرت وزارة املعارف بيانا حول تعّرض املعلمني للعنف من الطالب 
وذويهم، وإحلاق األضرار باملعلم، جسديا، ماديا، عائليا، وحتى تلفيقا 
لُتهم االعتداءات. وجاءت هذه املعطيات املقلقة من السلطة القطرّية 
للقياس والّتقييم التابعة لوزارة الّتعليم، والتي تلقت الشكاوى من 

املعلمني، والطالب وأولياء األمور.
وأوصت السلطة بأن تقوم الوزارة بعدة خطوات من شأنها املساهمة في 

ردع العنف واحلّد منه. ومن هذه اخلطوات:
1. االعتراف باملعّلمني كموّظفي جمهور، متاما كأي موّظف يتعامل 

حال  وفي  اجلمهور.  موّظفي  من  وغيره  الشرطي  مثل  اجلمهور  مع 
تعّرضه للعنف سيكون عقاب املعتدي حّتى 5 سنوات سجن فعلي. 

2. منح الصالحّيات حلارس املدرسة بالّتدّخل في حال حدوث العنف 

داخل املدرسة. 3. إصدار أمر إبعاد لولي أمر الطالب املعتدي، في 
حال اعتدى على معّلم، وفي احلاالت التي لم يتم فيها تقدمي شكوى 
للشرطة. سيتم إعطاء صالحّية للمستشارة القضائية للوزارة بإبعاده.

4. تشديد الرّد واّتخاذ القرار في حال كان العنف من قبل الطالب 

مبرافقة  للعنف،  تعّرضوا  الذين  املعّلمني  مرافقة   .5 املعّلمني.  على 
ال  املعلمني  فإن  التقارير  ووفق  بعيد.  ملدى  معنوي  قضائّية وبدعم 
يشعرون بأمان في املدرسة أثناء تأدية عملهم ورسالتهم التربوية. وقد 
أبدى عدد كبير من املعلمني مخاوفهم من تفاقم حاالت العنف ضدهم. 
وجاء في التقرير تفاصيل وإحصاء حلاالت العنف ضد املعّلمني في 

املدارس العربية، وكذلك مقارنة مع املدارس اليهودية:
من  ويخافون  األهل  قبل  من  مهّددون  بأّنهم  يشعرون  معّلمون   .1

تعّرضهم لعنف جسدي أو ملمتلكاتهم. 2. معّلمون في الوسط العربي 
يشعرون بأّنهم مهّددون من قبل الطالب ويخافون من تعّرضهم لعنف 

جسدي أو ملمتلكاتهم. 
ومبوجب املعطيات في الوسط العربي وسائر البالد، فإن نسبة تهديد 
األهل للمعلمني في املدارس العربّية االبتدائية 13% في اإلعدادّية 
11% وفي الثانوّية 12%.  أما نسبة تهديد الطالب للمعلمني في 

املدارس العربية االبتدائّية 8% وفي اإلعدادّية 10% وفي الثانوّية 
أمام  املجال  امللف، وتفسح  هذا  تفتح  »حيفا«  فإن  11%. وعليه 

اجلميع، من معلمني، طالب وأولياء األمور، إلبداء الرأي في ظاهرة 
العنف هذه، واالطالع على حقيقة ما يجري فعال في مدارسنا العربية، 

احلكومية واألهلية، وإمكانية احلّد من هذه الظاهرة بل وتفاديها.

ملراسل »حيفا«

اجتمع املدير العام لوزارة التربية والتعليم مبمثّلي منتدى جلنة الّتعليم العربي، 
ومن بينها جلنة قضايا الّتعليم العربي، مركز إجناز، مساواة، عدالة، جمعّية 
حقوق املواطن ورؤساء سلطات محلية، من بينهم فؤاد عوض، رئيس مجلس 
املزرعة، مضر يونس، رئيس مجلس عرعرة -عارة وبحضور عبد الله خطيب، 
مدير الّتعليم العربي، وموشيه سجيه، نائب املدير العام ومسؤول امليزانّيات، 
وإيال رام، نائب املدير العام ومسؤول تطوير موّظفي جهاز الّتدريس وطاليا 

نئمان، مسؤولة الّتعليم الال منهجي.
استهّل املدير العام للوزارة حديثه بعرض األهمّية التي توليها الوزارة جلهاز 
املتساف  امتحانات  في  العلمي  الّتحصيل  رفع  ومنها   العربي،  الّتعليم 
الطالب  عدد  زيادة  البجروت،  في  املتفّوقني  زيادة  ويشمل  والبجروت، 
اجلامعّيني املتوّجهني إلى مؤّسسات الّتعليم العالي )لقب أّول، ثان وثالث(، 
الّتدريس واملدّرسني، مبا في ذلك رفع  املعّلمني وحتسني جودة  أهمّية تطوير 
دراسة  كذلك  العربي،  املجتمع  في  املعّلمني  تأهيل  لكلّيات  القبول  شروط 
وفحص  الّتعليم،  جلهاز  األفضل  استيعاب  بهدف  النقاط  طريقة  تغيير 
إمكانّية توجيه املرّشحني جلهاز للتدريس إلى مراكز تقييم. موضوع امليزانّية 

االجتماعي  االقتصادي-  الوضع  حسب  حتّول  والتي  والشخصّية  الفردّية 
للطالب، والتي تضيف آالف الساعات جلهاز الّتعليم العربي)إضافة حوالي 
املرحلة  52 ألف ساعة(، خاّصة في املرحلتني االبتدائّية واإلعدادّية، وفي 
القادمة تكثيف اجلهود على املرحلة الثانوّية. املدير العام حتّدث أيضا عن 

أهمّية تطوير الّتعليم التكنولوجي وتقليص ظاهرة الّتسّرب.
وذكر املدير العام ذكر أنه اجتمع باملسؤولني في قسم االمتحانات، بهدف 
رمضان  شهر  في  العربي  املجتمع  لطالب  االمتحانات  مواعيد  مالءمة 

الفضيل.
وأشار إلى أّنه التقى مئات املديرين واملسؤولني في جهاز الّتعليم العربي، 
وفي جهاز الّتربية الال منهجّية واستمع منهم بإسهاب عن احتياجات جهاز 
الّتعليم، وذلك في إطار الطاوالت املستديرة واحلوار البّناء، وأنه قام بعّدة 
جوالت في مدن وقرى املجتمع العربي للتعّرف عن كثب على جهاز الّتعليم، 
البناء  مبجال  للنهوض  برنامج  بهدف وضع  التحتّية،  البنى  موضوع  وعلى 
والّتطوير وترميم املدارس في القرة واملدن العربية ومالءمة املدارس للفعالّيات 

الال منهجّية.

املدير العام لوزارة التربية والتعليم يجتمع 
بلجنة الّتعليم املنبثقة عن اللجنة القطرّية

ومنّظمات  حركات  في  الطالب  عدد  زيادة  أهمّية  عن  حتّدث  كما 
الّشّبيبة، مسّلطا الضوء على أهمّية الّتطّوع في املجتمع العربي.

سّد  ضمن  تقع  التي  الفردّية  امليزانّية  موضوع  عرض  سجيه  موشيه 
الفجوات القائمة.

الّتعليم،  بجهاز  للنهوض  جذري  برنامج  ملناقشة وضع  حوار  دار  ثّم 
وخاّصة مجال البنى الّتحتّية.

وأثنت اللجنة على جهود الوزارة ببرنامج« حتّديات-إجتارمي« والتي 
دعمت الّتربية الال منهجّية.

ملتابعة  إقامة جلنة مشتركة  العام  املدير  بقّرار  متّثلت  اجللسة  خالصة 
البناء  موضوع  مثل  الّتعليم،  جهاز  في  املشتركة  الهاّمة  املواضيع 

والّتطوير وموضوع امليزانّية الفردّية.
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ملراسل »حيفا«

حيفاوية  وهيئات  وجمعيات  مؤسسات  أقامت 
فقد  املجيدة.  باألعياد  احتفاء  خاصة  أمسيات 
أمسية  إلياس  مار  كنيسة  في  مرمي  عائلة  نّظمت 
أناشيد وترانيم دينية خاصة بامليالد، كما أقامت 
األسقفية حفال خاصا مبشاركة  إلياس  مار  مدرسة 

الهيئة التدريسية احتفاال بامليالد املجيد.
اجتماعا  املسيحي  للبيت  العاّمة  الهيئة  وعقدت 
السنة،  ورأس  امليالدية  األعياد  مبناسبة  احتفاليا 
الهيئة  رئيس  جبران  رميون  الدكتور  طرح  كما 
على  تعديل  إجراء  االجتماع  هذا  في  اإلدارية 

جبران  الدكتور  وقال  للجمعية.  العام  الدستور 
نشاطات  في  بالتجديد  حافال  كان  العام  هذا  إن 
البيت املسيحي، وقد وضعت خطة خمسية للنهوض 
باملؤسسة في برامج ومشاريع تطويرية عديدة سيبدأ 
البرامج  إن  القادمة. وأضاف  السنة  من  تطبيقها 
األخيرة  اآلونة  في  تنفيذها  يتم  التي  والفعاليات 
املشاركة  صعيد  على  النظير  منقطع  جناحا  تلقى 
النشاطات،  هذه  نوعية  صعيد  وعلى  اجلماهيرية 
تعليم  تأليف فريق رياضي لألوالد، ودورات  مثل 
ودورات  الطّبية،  واإلجنليزية  احملكية،  اإلجنليزية 

رقص الفالمنكو والتنمية البشرية وغيرها.  

ملراسل »حيفا«

اإلطفاء  سلطة  رئيس  سيمحي،  ديدي  اجلنرال  قام 
الشمال  لواء  قائد  ومعاونوه،  إسرائيل  في  واإلنقاذ 
الروم  مطرانية  دار  إلى  بزيارة  الساحل  لواء  وقائد 
جورج  املطران  استقبلهم  حيث  حيفا،  في  الكاثوليك 
بقعوني، رئيس مجلس األساقفة الكاثوليك في األرض 
عكا وحيفا والناصرة وسائر  أساقفة  ورئيس  املقدسة 
بحضور ومشاركة  الكاثوليك،  امللكيني  للروم  اجلليل 
في  املاروني  البطريركي  النائب  احلاج،  املطران موسى 
األراضي املقدسة، ولفيف من الكهنة ورؤساء املجالس 

احمللية والشخصيات االعتبارية.
املجيد  امليالد  بعيد  للتهنئة  اجلنرال سمحي  جاء  وقد 
رغبته  حديثه  في  أكد  حيث  اجلديدة،  السنة  ورأس 

في  الديانات والطوائف  مختلف  أبناء  مع  بالتواصل 
البالد. وشّجع على توعية الوسط العربي في املدراس 
استعمال  من  احلذر  على  املختلفة،  العبادة  وأماكن 
في  املطران  سيادة  شّدد  جهته  من  احلرائق.  ُمسببات 
الدين، كٌل من مكانه،  ُيساهم رجال  أن  كلمته على 
املدارس  خالل  من  وخصوصا  العاّمة  التوعية  في 
وشجع  البالد.  في  املختلفة  املسيحية  واملؤسسات 
سيادته القائد األعلى كي ُيدخل أبناء املجتمع العربي 
بنسب أعلى في سلك اإلطفاء وفي الوظائف اإلدارية. 
وفي اخلتام شكر املطران بقعوني اجلنرال سيمحي على 
للخدمات  تقديرا  درعا  له  وقّدم  والتهاني،  الزيارة 
اجلليلة والكثيرة التي تقّدمها سلطة االطفاء واإلنقاذ 

جلميع أبناء املجتمع دون استثناء.

قائد سلطة اإلطفاء واإلنقاذ يزور املطران 
بقعوني مهنئا بعيد امليالد املجيد

مؤسسات وجمعيات وهيئات حيفاوية 
حتتفل باألعياد املجيدة
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ملراسل »حيفا«

أيام  عدة  قبل  أبوابها  اإليطالية  املدرسة  فتحت 
أسبوع. وقد  ملدة  األرض«  »أهل  مشروع  الستضافة 
أملانية قدمت  بعثة  املدرسة وعائالتهم  استقبل طالب 
»كلن«  مدينة  ضواحي  في  الواقعة  »فيلزن«  من 
فنية،  أهدافًا  املشروع  أملانيا. وضم  في  الراين  غربي 
ثقافية وحضارية، حيث اهتم القائمون ببناء نسيج من 
العالقات بني أبنا هذا البلد والطالب األملان، من أجل 
التعارف واالحتكاك بأبناء شعوب أخرى حتمل أمناطًا 
حياتًية مغايرة، وطرق تفكير مختلفة، وبنودًا حضارية 
ذات ألوان غير مألوفة. وقد أبدى الوفد األماني خالل 
الفقرات املتنوعة لبرنامج الزيارة، شغفه وشوقه ملعرفة 

مميزات احلضارة احمللية. 
انتباهي هو  أثار شّدة  باسيال: ما  املربي طوني  وقال 
جديد  هو  ما  كل  في  للتعّمق  اجلرمان  أبناء  تعطش 
بالنسبة لهم. أولئك، أبناء الصناعات الثقيلة، أبناء 
الوقت والتوقيت، وداعمي  سي  احلرب والسالم، وُمقدِّ
واألزمات  احملن  في  واليونان  وإيطاليا  إسبانيا 
االقتصادية والدولية مؤخرًا، أولئك الذين لم يتهاونوا 
في تصّدر الئحة أفضل صانعي الشاحنات واملركبات 
في العالم، ولم يهملوا في تزويد سكان األرض بأجود 
انتهازهم  عن  هؤالء  يتنازل  لم  الكهربائية.  األدوات 
تاريخنا  دراسة  أجل  من  كانون،  في  الضّيق  للوقت 
الثقافي  اإلنساني،  وحضورنا  بل  ال  وحضارتنا، 
بأن  لي  ُسِمح  وإذا  اجلوانب.  من  وغيرها  والسلوكي 
الدراسة  تلك  فإن  »دراسة«  ب  احلالة  هذه  أسّمي 
إلى  يافت  بلد  من  آتية  تلقائية  بل  هة،  ُموجَّ تكن  لم 
للتعرف  متعّطشون  نحن  »ها  لنا  لتقول  سام  قبائل 
املعلومات  لتذويت  سيما  معاملكم، وال  عليكم وعلى 
واألفكار حتى تكون جزًء من ثقافتنا«، كل ذلك من 
منطلق حّبهم اجلماعي للمعرفة. وإن لم تكفيهم مياه 
الراين للشرب، فإنهم سوف يشعرون باالرتواء حني يتم 
تزويدهم بكافة اجلوانب التابعة للماضي واحلاضر عند 

اآلَخر.
أجتاهل  أن  »أستطيع  قائال:  باسيال  املربي  ومضى 
حسن الضيافة وكرم أخالق طالب املدرسة اإليطالية، 
كل  بيوتهم ومدرستهم،  في  األملان  استضافوا  الذين 
ذلك على حساب وقتهم الثمني، وال سيما أنهم تأّهبوا 
من  الرغم  على  الفصلية.  االمتحانات  ملرحلة  حينها 
ذلك، فإن سفراء حضورنا لم يعجزوا عن إقناع األملان، 
وبحق، بأن هناك شرائح شاّبة تعيش في الشرق، تعمل 
اإليجابي  واحلضور  اإلنسانية  بذور  زرع  على  دومًا 
بعيدًا  النفس،  األنفة والكرامة وعّزة  الفعال، في ظل 

عن  بعيدًا  الكّذابة،  والرموز  السياسي  النفاق  عن 
التضليل والتشويش. 

وتابع قائال: ومن ال يعلم، عزيزي القارئ، عن أمواج 
االستشراق الغربية وتصويرهم لشعوب الهالل اخلصيب، 
وعن مدى التقزمي من قيمة البلد، بشًرا وحجًرا. فإذا 
ل قياداتنا عاجزة أو  كانت بعض املجموعات التي متثِّ
طالب  فإن  ذاتها،  مع  بصراعها  مشغولة  أو  غائبة 
الشريحة  هذه  أبناء  من  وغيرهم  اإليطالية  املدرسة 
الصورة  تلميع وجتليس  على  دومًا  يعملون  الساحرة، 
القيادة  سيناريوهات  في  مرارا وتكرارا  تشوهت  التي 

محليًا ودوليًا.
أبنائنا  جناح  عند  مرفوعة  هاماتنا  باتت  وأضاف: 
في إنتاج عرض موسيقي طالبي ارتقى إلى املستوى 
نغمات  امتزجت  حيث  وتنظيمًيا،  فنًيا  املرموق، 
الغرب  رياح  حملتها  فنية  بأمواج  العربية  املوسيقى 
الذي  اجلميل  العرض  إلى  باإلضافة  هذا  اجلرماني، 
األخيرة  تلك  هيروك«،  »هكفار  مجموعة  قّدمته 
الثقافية  املشاريع  في  ترافقنا  زالت  وما  كانت  التي 
واملوسيقية في الضواحي املختلفة في أملانيا، منذ تسع 

سنوات.
يحملها  التي  احملبة  عن  أعبِّر  أن  أود  اخلتام  وقبل 
املدير  فساتورو،  أرتورو  األب  البيت،  لصاحب  قلبي 
العام لدير الفرنسيسكان في حيفا، والذي عمل جاهدًا 
القومي  إميانه  منطلق  من  ذلك  كل  املشروع،  إلجناح 
برسالته اإلنسانية املفعمة باحملبة جتاه أبنائنا. وال بّد 
التي  أيوب،  أبو  املربية جزيل  املدرسة  من ذكر مديرة 
الدعم والعطاء،  في  عن رغبتها  البداية  منذ  أعلنت 
املربية جزيل مسلم  االجتماعية  التربية  مرّكزة  وكذلك 
التنظيمية  جوانبه  في  املشروع  رافقت  التي  حايك، 
فتحت  التي  الكرمية  العائالت  أنسى  وال  املتعددة. 

بيوتها وقلوبها للضيوف دون أي تردد.
أبنائنا في إجناح مشروع »أهل  دور  إن  إلى  وخلص 
األرض« مّهد الطريق أمام األجيال الالحقة في املدرسة 
املشاريع  في  اشتراك  بطاقة  على  للحصول  اإليطالية 

املستقبلية، في أملانيا والبالد. 
حفاظًا على التواصل واالستمرارية، وبعد يومني فقط 
األملانية  املؤسسة  مدير  لّوَح  فقد  العمل،  انتهاء  من 
مدرستنا  أبناء  من  أخرى  ملجموعة  رسمية  بدعوٍة 
في  واالشتراك  أملانيا  إلى  السفر  أجل  من  احلبيبة، 
منطقة  في  القادمة  السنة  ربيع  في  جديد،  مشروع 
اإللزاس الواقعة في الغرب. وما علينا إاّل أن نستقبل 

الدعوة بكل سرور، وأن نقول، ها نحن.. باالنتظار.

بعثة أملانية في املدرسة 
اإليطالية في حيفا
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قام طالب املتنّبي هذا األسبوع بتوزيع هدايا على العائالت العفيفة. ويطيب للمتنّبي أن 
تكون السّباقة إلى ميادين العطاء واخلير بالتزامن مع نفحات األعياد املجيدة. ويأتي هذا 
املاراثون اخليرّي لتوزيع أكثر من 250 رزمة على العائالت، لتعزيز روح التعاون بني أبناء 
املجتمع الواحد، ولتقوية أواصر احملّبة، وبّث روح التعاون لنكون مًعا كاجلسد الواحد، إذا 

ما اشتكى عضو منه تداعى له سائر األعضاء بالسهر وتقاسم الشكوى.
وبهذه املناسبة يجدر القول:

ال موسم للعطاء أو ميعاد فهو نهج حياة وفلسفة بقاء
سنبلة واحدة قد متأل الوادي سنابل ويٌد ُتعطي بسخاء
هي أرٌض تُزهر مبيالد املسيح رمز التضحية والعطاء 

ملراسل »حيفا«

قررت بلدية حيفا إقامة مهرجان عيد األعياد هذا العام على مدى 
أسبوعني فقط، وذلك في األسبوع الفائت وهذا األسبوع. وحترص 
البلدية كما في كل عام على أن ترتدي حيفا حّلة جديدة مبناسبة 
عيد األعياد، األمر الذي يزيدها بريقا وجماال وزوارا من كل ناحية، 

أتوا للمشاركة بعيد األعياد والتمتع بجمال عروس البحر حيفا.
ويشارك اجلمهور الغفير في احتفاالت كثيرة ومتنوعة جلميع افراد 
العائلة، ويشترك من خاللها عدد كبير من فناني البالد واخلارج. 
في  قّدمت  التي  عبساوي،  تغريد  واإلعالمية  الفنانة  بينهم  من 
االحتفال مجموعة أغاٍن وتراتيل ميالدية فيروزية، وأّدتها بلغات 
يوم  في  امليالدية  التراتيل  عبساوي  تقّدم  أن  املقرر  مختلة. ومن 
جادة  في  مساء  الثامنة  الساعة  األول،  كانون   25 امليالد،  عيد 
بن غوريون في حّي االملانية بجانب الدوار الذي نصبت فيه شجرة 

امليالد.

تغريد عبساوي تغني 
امليالد مبهرجان عيد 

االعياد

 موسم العطاء امليالدّي
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املسرحي  اإلنتاج  على  مكثفة  مراجعات  األّيام  هذه  في  جتري 
اجلديد ملسرح مؤسسة "األفق" للثقافة والفنون في حيفا، مسرحية 
شليوط  عفيف  املسرحيني  النجمني  باشتراك  الكتب"،  "سحر 
عروض  سلسلة  لتقدمي  املسرح  يستعد  حيث  سليمان،  وروضة 
املكتبات  في  البالد وخاصة  أنحاء  كافة  في  للمسرحية  مكثفة 
العامة واملدارس االبتدائية، حيث تعالج املسرحية بأسلوب شّيق 
ومثير، قضية تشجيع القراءة، من خالل إبراز سحر الكتب ومتعة 

القراءة، بأسلوب فني يجمع بني الرقي واملتعة والفائدة. 
يلتقي في هذه املسرحية مسؤول البلدية مع أمينة املكتبة، خالل 
الكتب ومغادرة  من  القصص  هروب  قصة  طرح  يتم  اللقاء  هذا 
أبطال القصص الكتب الى عالم مجهول نتيجة عزوف القّراء عن 
املطالعة. أمينة املكتبة تقرر إنقاذ القصص من الضياع وإعادة 
أبطال القصص الى الكتب، فتعرض على مسؤول البلدية بلباقة 
أن يفتح أحد الكتب، وهنا يبدأ تصاعد األحداث، من خالل ولوج 
البلدية عالم القصص والروايات، فيرقص مع سندريال،   مسؤول 
ويحارب كابنت هوك لينضم في نهاية املسرحية الى أمينة املكتبة 
في حملة »اقرأني كي ال أتالشى«، وجنًبا الى جنب مع جمهور 
الى  جديد  من  القصص  لتعود  األلغاز  بحل  يقومون  األطفال 

الكتب. 
املسرحية من تأليف وإخراج حانوخ ِرعيم، ترجمة وإعداد: روضة 

سليمان، ديكور: تاليا أوتولنغي، موسيقى أفنر كنر. 

عفيف شليوط وروضة سليمان يلتقيان في إنتاج 
مسرحي جديد بعنوان »سحر الكتب«
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بإدارة: ميشيل بشارة وأوالده

تنزيالت هائلة مبناسبة حلول عيد
امليالد املجيد ورأس السـنــة املـبـاركـة

كـل عــام وانـت بـخـيـر
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ملراسل »حيفا«
املرّكزة  مع  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  طاّلب  مجلس  قام 
االجتماعّية بعمل اجتماعي إنسانّي، حيث زاروا قسم 
األطفال في مستشفى بني تسيون )روتشلد(، وذلك 
األطفال  على  الهدايا  ووّزعوا  الفائت،  اخلميس  يوم 
االجتماعية  املركزة  األطفال، وقالت  قسم  في  املرضى 

إن ذلك منح األطفال شعوًرا بالبهجة، الفرح والّسعادة 
مبناسبة حلول األعياد املجيدة.

الهدايا على  الّثانوّية  الكرمة  وّزع طاّلب مجلس  وقد 
لهم  ومتمّنني  لألطفال  محّبتهم  عن  معبّرين  الطفال 
الّشفاء العاجل، واالستمرار مبسيرتهم احلياتّية وهم في 

متام الّصّحة العافية وحتقيق الّنجاح. 

طاّلب الكرمة العلمّية يزورون 
قسم األطفال في مستشفى بني 

تسيون ويوّزعون الهدايا
ملراسل »حيفا«

عمال باملقولة: قّلب وجهك ما شئت وارسم حيفا 
طاّلب  من  وفد  مشى  وترى.  حتّب  كما  عاملك 
التفاصيل وبألوان  مخملّية  سّجادة  على  املتنّبي 
زاهية بّراقة ضمن مشروع »نرسم حيفا« بإشراف 
البلدّية وجمعّية الفنون اجلماهرّية واحلوار احلضارّي 
بالتعاون مع مدارس مختلفة من حيفا االبتدائّية 

والثانوّية. 
من  حيفا  ورسم  لتصوير  املشروع  هذا  ويهدف 
خالل مشاعر، أحاسيس ونظرات طاّلب املدارس 
ونظرتهم  مجتمعهم  ومحيطهم،  لبيئتهم  وفًقا 
املتنّبي  لطاّلب  تسّنى  فيها.  واحلياة  حليفا 
التي  الفنّية  الرسم وذائقتهم  في  مواهبهم  إظهار 
صّورت  رقيقة  ومشاعر  زاهية  بألوان  انعكست 
الطاّلب  متّكن  كما  وصورة،  حّلة  بأبهى  حيفا 
من مشاركة طاّلب مدارس أخرى، ومن ثقافات 
املشروع  هذا  يعكس  ونظرات مختلفة، وبالتالي 
واحدة من أهّم األفكار القائمة من خلف فلسفة 
باآلخر  ترى  التي  التربوّية-التعليمّية،  املتنّبي 
ا في صياغة وبلورة املجتمع  ا وفعلّيً شريًكا حقيقّيً

والنهوض به. 
املدارس  توجيه وإرشاد  على  املتنّبي  أشرف وفد 
املختلفة  الرسومات  االبتدائّية ومساعدتهم إلمتام 
النهائي،  املنتوج  إلعداد  وذلك  ودمجها، 
الرسومات  كّل  تضّم  التي  الكبيرة  اللوحة  وهي 

حليفا.  الطاّلب  نظرة  تعكس  التي  واللوحات، 
التربّية  ومرّكزة  هريش،  فادية  املرّبّية  أّن  ويذكر 
توجيه  على  أشرفتا  فحماوي،  رلى  االجتماعّية 
بإرشاد  املشروع  وكان  املذكور،  الوفد  ومرافقة 

الفّنان عدي يكوتائيل والفّنانة ايريس احلنني. 

املتنّبي ترسم حيفا 
بعيون طاّلبها
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ملراسل »حيفا«

شهادات  من  مجموعة  توزيع  فكرة  بتبني  املنصرم  الشهر  مطلع  االجنيلي  يوحنا  مار  مدرسة  قامت 
»مواهب واعدة« لتالميذها املتميزين في مجاالت إبداعية، مواهب فنية أو غيرها، وذلك لتعزيز روح 
اإلبداع والتمّيز في مجاالت عدة، بغّض النظر عن الوضع التعليمي، وذلك دعًما للقدرات واملواهب 

املتوفرة لديهم. وقد أصدرت املدرسة منشوًرا لألهل بهذا الصدد. 
وكانت املدرسة قد قامت بهذه اخلطوة بعد أجراء مسح مدرسي شامل في املواهب الطالبية العام املاضي. 
يشار إلى أن املدرسة كانت قد وّزعت على العديد من طالبها خالل األسبوعني املاضيني شهادة موهبة 

واعدة، وستكمل تكرميها للطالب مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي احلالي. 

ملراسل »حيفا«

زار طالب الصف الثامن 1، مستشفى االطفال رمبام في حيفا، وذلك يوم اخلميس الفائت، ضمن 
مشاركة األطفال املرضى فرحة العيد. 

بالتجوال في أقسام املستشفى  العيد، وقاموا  ورافق الطالب املربية غريس سالمة، محملني بهدايا 
والتقوا بعدد من األطفال املرضى ووزعوا الهدايا عليهم.

يذكر، أن طالب الثامن استطاعوا حتصيل تكلفة الهدايا من بازارات كانوا قد أقاموها في املدرسة، 
ورصد ريعها من طالب واألهالي لشراء الهدايا. 

طالب الصف الثامن في مدرسة مار 
يوحنا االجنيلي في زيارة لرمبام

ملراسل »حيفا«

زار طالب الصف الثامن 2 في مدرسة مار يوحنا 
القدس،  في  بسمة  األميرة  مؤسسة  االجنيلي، 
الفائت، ضمن مشاركة ذوي  يوم اخلميس  وذلك 

االحتياجات اخلاصة فرحة العيد. 
نداء  املربيتان  زيارتهم  في  الطالب  رافق  وقد 
من  كبيرا  عدًدا  وحملوا  إبراهيم،  وأمل  نصير 
املؤسسة،  في  األطفال  يحتاجها  التي  الهدايا 
لدعم ومساهمة اجللسات العالجية اخلاصة بهم. 

املدرسة  مدير  الطالب  استقبال  في  وكان 
والعاملني،  واملوظفني  املربيات  من  ومجموعة 
التي  شرايدي  هند  اإلعالم  مرّكزة  رأسهم  وعلى 

أشرفت على ترتيب البرنامج. وجتّول الطالب في 
رحاب املؤسسة والتقوا بأهالي األطفال القادمني 
غزة،  الغربية وقطاع  الضفة  من  بلدات  عدة  من 
ظل  في  نويل  بابا  الهدايا وأكياس  لهم  وقّدموا 

ترانيم ميالدية. 
ذوي  من  أطفال  مع  لقاءات  الزيارة  وتخللت 
أقسام  على  والتعرف  اخلاصة،  االحتياجات 
املؤسسة، وزيارة ورشة العمل التي يعمل بها ذوو 
إنتاجاتهم  على  والتعّرف  اخلاصة،  االحتياجات 
العملية والتي تلقى الرواج في القدس وضواحيها، 
أعمارهم  من  بطالب  الثامن  طالب  التقى  كما 
املندمجني في صفوف مختلطة مع ذوي االعاقات. 

مدرسة مار يوحنا االجنيلي 
حتتضن مواهب طالبها الواعدة

طالب الصف الثامن في مار يوحنا 
اإلجنيلي يحملون هدايا العيد للقدس

ملراسل »حيفا« 
غصت قاعة كنيسة مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي 
وطالب  أهالي  من  املدعوين  مبئات  حيفا  في 
املدرسة وشخصيات اعتبارية، في مشاركة بحفل 

امليالد السنوي.
عن  األول  مميزين،  حفلني  املدرسة  أقامت  وقد 
املرحلة االبتدائية للفئة العمرية األولى من األول 
مجموعات  مبشاركات  والثانية  الرابع،  حتى 
طالبية من اخلامس حتى الثامن، واحتفال خاص 

بصفوف البساتني.
رئيس  نائب  شحادة  حامت  الكنن  القس  ورّحب 
حيفا،  في  اإلجنيلية  يوحنا  مار  مدرسة وكنيسة 
باحلضور وبارك األمسية مهنًئا اجلميع باملناسبة 
الرائعة، ورافًعا صلواته إلى الرب بأمنيات امليالد 

املجيد واملجيء جديد. 

كما ألقى مدير املدرسة د. عزيز دعيم كلمة أثنى 
فيها على العمل الرائع ألعضاء الهيئة التربوية 
وتنظيم احلفل رغم اإلمكانيات الشحيحة، وذكر 
بدوره عمل املدرسة الرائد في مجال ثقافة السالم 
االستقرار وهدأة  من  جّو  إضفاء  على  وأهميته، 

بال والتمّيز. 
وقامت كل من الطالبتني: جنى أبو خضرة وريتا 
جبارين من الصف الثامن بتقدمي البرنامج،  وشارك 
وقّدم  السالم.  طبول  على  بعزف  الطالب  فيه 
طالب الصفوف فقرات ميالدية متنوعة من عزف 
وترتيل ورقص ومتثيل وإلقاء القصائد ميالدية.  
املوسيقى،  معلمة  جنار  إيلني  املربيتان  وأشرفت 
االجتماعية  التربية  مركزة  إسحق  عال  واملعلمة 
بتدريب  متت  التي  البرامج،  جميع  تنظيم  على 

مربيات الصفوف. 

مار يوحنا اإلجنيلي حتيي حفل 
امليالد السنوي
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H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

ملراسل »حيفا«

أن  املقرر  من  الطعام واملشروبات  الطهاة وخبراء  من  عدد  باشتراك 
يقام سوق كيان ملّدة يومني، بني الثاني والعشرين والثالث والعشرين 
من شهر كانون األول اجلاري، من الساعة احلادية عشر ظهرا وحتى 
الليل. وسيقام املهرجان في مبنى تاريخي ضخم يقع في  منتصف 
منطقة وادي الصليب مقابل محّطة القطار القدمية في حيفا )املنجم 
للثقافة(، ويضّم بسطات من األطعمة واملشروبات  - مختبر حيفا 
الصحّية،  األصلّية  حالتها  في  املنتجات  من  متنوعة  وأشكااًل 

املعاصرة  لالحتياجات  إّياها  التقليدّية ومطّورين  السيرورة  عارضني 
وأسلوب احلياة املشغول.

الطعام  مركزه  في  واضًعا  وسلًعا،  موادا  كيان  مشروع  سيقّدم 
املتوفرة  األطعمة  مع  املوسمّية،  الفلسطينّي واملأكوالت واملشروبات 
بالتشديد على مأكوالت ذات صبغة جمالية  في األسواق احملّلية، 

وجودة عالية.
األرض،  وأزهار  والنباتات  الطبيعة  من   بإلهام  مصمم   السوق 
ومبفاهيم فنّية إبداعّية إذ يهدُف لبناء بيئة طبيعّية عضوّية مرّحبة، 

تهّيئ للزّوار شعوَر املرور في احللم.

باملنتوجات  ومزّود  احمللّية،  الفلسطينّية  املنتوجات  السوق  يشّجع 
العضوّية احمللّية، ويقّدم طعاًما صّحيا عضوًيا، كما يدعم اإلبداع 
إبداعّية،  أشغال  ورشات  كيان  مشروع  وسيقدم  املستقّل.  الفردّي 
جمهور  الناس، وُيشّجع  أمام  بديلة  يومّية  أطعمة  الطهاة  ويعرض 

احلاضرين على املشاركة الفعلّية والتعّلم مبشاركة جتاربهم اخلاّصة. 
مشروع كيان هو املكان الذي فيه تشترك التجارب احلياتّية بالواقع، 
ويرفع الوعي، خاّصة في ظل ما تتعرّض فيه احلضارة الفلسطينّية 
إلى محاوالت تعديل وتغيير، تهدُف في نهاية املطاف إلى طمسها 

ومحوها.

مرشوع طعام للتشجيع عىل استهالك املنتوجات الفلسطينّية املحلّية، ولالحتفاء يف األطعمة الفلسطينّية الصحّية

انطالق سوق كيان »من البذرة للصحن« يومي 
22 و23 الشهر في حيفا
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حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )19(

روضة غنايم مصّورة باحثة وكاتبة 
يف املجال التوثيقّي – حيفا

الفنان املسرحي أديب جهشان 
واملسرح الناهض في حيفا

الفلسطينية، ال  الثقافة  تاريخ  نوّد إستحضار  عندما 
بّد أن نعود إلى اللحظة التي فقد فيها الفلسطينيون 
الثقافة  يرافق  احلدث  هذا  النكبة.  عام  وطنهم 
يتمحور  أساسي  عامل  اليوم. وهو  إلى  الفلسطينية 
املجاالت، ونكبة  شتى  في  الفلسطيني  اإلبداع  حوله 
عام 1948 كانت نقطة حتّول في التاريخ الفلسطيني 
شخصيات  نبتت  الكارثة  هذه  جراح  من  البالد.  في 
من الشعراء، الكتاب، الفنانني واملسرحيني، أسماؤهم 
إبداعات  هناك  العربية.  الثقافة  تاريخ  في  حفرت 
العربية  والدول  فلسطني  حدود  جتاوزت  فلسطينية 

لتصبح جزًء من التراث العاملي.
والفنان املسّرحي، ابن مدينة حيفا أديب جهشان، هو 
الذي  املُعتم،  الواقع  أنارت  التي  الشعالت  من  واحد 
حّل على املجتمع الفلسطيني بعد النكبة، فكان من 
أوائل مؤسسي املسرح العربي في البالد.إنتمى أديب 
الهوية  بلورة  في  شاركوا  الذين  املثّقفني  نخبة  إلى 
قّصته،  أروي  أن  املقال  هذا  في  وأود  الفلسطينية، 
بإنشاء وتطور احلركة املسرحية  التعريف  ومن خاللها 
أود  ننطلق مبسيرتنا  أن  النكبة. وقبل  بعد  البالد  في 
التأكيد على أن أديب جهشان ال يسكن في ذكريات 
ماضيه، فهو فّعال في حاضرنا مبختلف املشاريع الفنية 
ال  نحن  واملسرحية.  السينمائية  التلفزيونية،  منها: 
نفهم  لكي  بل  املاضي،  إلى  حنني  في  لنعيش  نتذّكر 

تاريخنا ونرسم رؤى ترشدنا إلى املستقبل..  
التمثيل  داريس  أوائل  من  جهشان  أديب 

ومؤسيس املرسح الفلسطيني يف البالد

حول  حيفا  مدينة  في  ندوة  أقيمت  عام  حوالي  قبل 
الفنان  املتحّدثني  أحد  البالد، وكان  املسرح في  وضع 
املسرحي أديب جهشان، حيث أثارت رؤيته اهتمامي، 
وخاصًة أنه من مواليد مدينة حيفا. فالتقيته بعد مدة 
قصيرة في مدينة يافا التي يسكنها، ألستمع منه إلى 
تاريخ املسرح وذكرياته من حيفا، من أجل توثيقها في 
كتابي عن حارات حيفا العربّية. وكان اللقاء في مقهى 
بنايات عريقة  »ستني« في حّي العجمة الذي حتيطه 

تشهد على تاريخ املدينة.
أديب جهشان يف سطور

حّي  في  حيفا  مدينة  في   1943 عام  أديب  ولد 
وادي الصليب، درج طارق رقم1، وبعد تدمير وادي 
 16 العائلة في شّقة في عمارة رقم  الصليب سكنت 
في شارع الوادي، حّي وادي النسناس. وأديب خّريج 
 1967 عام  للتمثيل »بيت تسفي«  الفنون  أكادميية 
لندن  في  املسرحي«  لإلخراج  الفنون«  أكادميية  ومن 
عام 1972. أّسس أديب عّدة فرق مسرحية ومسارح 
منها املسرح »الناهض« في حيفا، مسرح »السرايا« 

الرملة وغيرها. شارك  في يافا، مسرح »احلياة« في 
في  شارك  كما  لندن،  في  عربي  مسرح  تأسيس  في 
عّدة مهرجانات لفنون املسرح محليًا ودوليًا، هو أول 
من أقام أول مهرجان للمسرح العربي عام 1994 في 
شارك  التي  السينمائية  األفالم  الناصرة، ومن  مدينة 
الوادي«،  في  »بوق  القضبان«،  وراء  »من  فيها: 
»زواج وهمي« ومن األفالم العاملية الفيلم النمساوي 
تلفزيونية  »ليلى ولينا«. كما شارك في عّدة أعمال 
سمسم«،  »شارع  »الرائد«  وتعّلم«،  »سّلم  منها: 
»نعم أو ال«، »أنا ليس كهذا« ساتيرا، »م.ق 22«، 
»هليلويا« كوميديا، »جارك قريبك«وباإلضافة لذلك 
كان املنتج وكاتب نّص شريك ملسلسل »عالقون داخل 
قناة  العربية  باللغة  اإلسرائيلي  للتلفزيون  الشباك« 
املسلسل،  نفس  في  أبو زكي  بدور  أيضا  33، وقام 

العبري  البلدي  املسرح  في  شارك   1978 عام  وفي 
أول  أنه  ذكره  اجلدير  ومن  وابنه«.  »حمدو  مبسرحية 
خشبة  على  الواحد  املمثل   – املونودراما  مّثل  من 
املسرح عام 1967.وهو عضو في »األكادميية جلائزة 
الفنون  لتطوير  العربي  باملنتدى  »وعضو  املسرح« 
القبول  بلجنة  هبايس  ملفعال  و«مستشار  واملسرح« 
لإلنتاج املسرحي العربي« و«عضو في جلنة التحكيم 
في دوق أبيب- سينماتيك، تل ابيب«. وهو حاصل 
على اجلوائز التالية: جائزة »لنداو« من مفعال هبايس 
من  متزوج  أبيب،  تل  بلدية  من  »جوطليب«  وجائزة 
احملامية تغريد جهشان ولهما ثالثة بنات: نغم ونوى 

وناي.
الحياة الثقافية.. 

وعن احلياة الثقافية في فترة الستينات والسبعينات 
»بسبب  قائاًل:  أديب  حدثني  املاضي  القرن  من 
الظروف الصعبة كانت احلياة الثقافية معدومة. لكن 
احلركات احلزبية، خاصًة »احلزب الشيوعي« في حيفا 
العربي، وبناء  املجتمع  تثقيف  في  كبيًرا  دورا  لعبت 
لعبت  ذلك  إلى  اليهودية،إضافة  العربية  العالقات 
النوادي الطائفية مثل الطائفة اإلسالمية وطائفة الروم 
الثقافة، واجلدير  األرثوذكس دورها امللحوظ في نشر 
الثقافة  نشر  في  أسهم  قد  الشيوعي  احلزب  أن  ذكره 
من خالل نشراته اإلعالمية في الصحافة واملجالت«.

»بنادي  عرفت  التي  البناية  قائال:»ففي  واستطرد 
يوحنا«  »مار  شارع  في  يومنا  حتى  املؤمتر«الواقعة 
االجتماعات  عقد  يتم  كان  النسناس،  وادي  في 
واحملاضرات، واملكان كان يعّج بالناس، وأذكر كيف 
محاضرات  إلى  لالستماع  متحمسًا  أحضر  كنت 
الدكتور إميل توما وصليبا خميس وآخرين، ونتيجة 
مبّكرًا..  جيلنا  نضج  عشناها  التي  اخلاصة  لظروفنا 

في  فيها  شاركت  اإلجنيلية،  املدرسة  في  تعّلمت 
والرسم.  املسرح  لفن  موهبتي  واكتشفت  مسرحيات 
أيام صباي دخلت الكشاف األرثوذكسي، وبعده  في 
بسن 14 أصبحت عضوا في الشبيبة الشيوعية، وهذه 
مفاهيمي. وما زلت  في  كبيًرا  تغييًرا  أحدثت  الفترة 
العربي،  املجتمع  في  الشيوعي رائًدا  احلزب  أن  أرى 
أدبائنا وشعرائنا كانوا  والدليل على ذلك أن أغلبية 

مقّربني أو داعمني له«. 
وأضاف قائاًل: »في سنوات الستني أقاموا في حيفا 
أقاموا  وهناك  الكرمة(،  )بيت  يهوديا  عربيا  مركزا 
في  آخرين  مع  اشتركت  وقد  املسرح،  لفنون  دورات 
التدريب في هذه الدورات«.وسرعان ما تذّكر مستدركًا 
جوانب أخرى مهمة: »عندما مّت افتتاح معهد الفنون 
ذهبت   ،1963 عام  غان  في رمات  تسفي«  »بيت 
امتحان  املعهد وقدمنا  نفس  إلى  الشباب  بعض  مع 
الدخول ومت قبولنا أنا ويوسف فرح، أذكر كيف ذهبت 
مع زميلي يوسف فرح للدراسة، كان جو املعهد معادًيا 
لنا، لم يدخلونا إلى قاعة الدراسة، سألونا عن سبب 
اهتمامنا باملسرح، بالصدفة كنت مّطلعا على تأسيس 
العبري - هبيما« الذي تأسس في  الوطني  »املسرح 
موسكو، فقلت لهم ما دام يحّق لكم إقامة مسرح في 

موسكو، فلماذا ال يحّق لنا إقامة مسرح هنا«.
لم  البداية  »في  اجلانب:  هذا  في  حديثه  يستكمل 
رويدًا  رويدا  لكنهم  اليهود،  الطالب  معنا  يتحدث 
العرب وجًها  نعرف  لم  الحقا  لنا  منا. وقالوا  اقتربوا 
البندقية، وقالت  منظار  فقط من  بل عرفناهم  لوجه، 
إحدى الطالبات بعد أن تعارفنا أكثر: »كنت أريد أن 
أصرخ وأقول ال أريد عربًا هنا«. حتى اليوم تربطني 
مع اخلّرجني عالقات اجتماعية طّيبة. يوسف وأنا كنا 
أول طالب عرب ندرس املسرح في البالد، كنا نسافر 
يوميا بالقطار من حيفا إلى تل أبيب، ألننا لم جند من 
يؤّجرنا بيتا كوننا عربا، ولكن في فترة الحقة وجدنا 
ما نحتاج إليه مبساعدة زميل يهودي يتعلم معنا«. 

بعد التخّرج..الفرق املرسحّية

حّدثني قائاًل: »بعد التخرج بدأت أدّرب املسرح في 
فرق مدرسية من ضمنها »الكلية األرثوذكسية« في 
وتخّرج  ناجحة،  مسرحيات  عّدة  أجنزنا  حيث  حيفا، 
سلوى  خشيبون والفنانة   – خازن  فريال  الفنانة  منها 
نقارة والفنان سليمان سويد. باإلضافة إلى ذلك قمت 
مسرحية  أعمال  الناهض« وإنتاج  »املسرح  بتأسيس 
أذكر منها: »البيت القدمي«، »الزوبعة«، »رومولس 
وآخر  »وبعدين«  احلائر«،  »السلطان  العظيم«، 

مسرحية كانت »مهما صار« وهي مسرحية 
ساتيرا«.

مرسحية »الزوبعة«، 1970. الفنانة فريال خازن خشيبون 
واملمثل املرحوم وديع نصار، إنتاج املرسح الناهض حيفا. يف 
هذه املرسحية قامت فريال بدور عجوز وكان عمرها آنذاك 16 

عاما. من ألبوم: )فريال خازن خشيبون(. 

مرسحية »رومولس العظيم«، 1969 ، أديب جهشان والفنانة 
فريال خازن خشيبون، املرسح الناهض، حيفا. من ألبوم: )فريال  

خازن خشيبون(. 

مرسحيه »الدب«، 1968،فرقة الكلية األرثوذكسية عىل مرسح سينام 
متار يف حيفا.فريال خازن خشيبون وُسميّة زهر عبود. إخراج أديب 

جهشان. من ألبوم )فريال خازن خشيبون(

مرسحية »مني أنا« أديب جهشان، فريال خازن خشيبون، حبيب 
خشيبون، لطف نويرص وحسن شحادة، املرسح الناهض حيفا. من 

ألبوم: )فريال خازن خشيبون(.

بيت املفكر الراحل د. هشام رشايب، يافا. )تصويري(. 

أديب جهشان أمام مرسح الرسايا، يافا. )تصويري(. 

أديب وزوجته املحامية تغريد جهشان. من ألبوم: )أديب جهشان(. 
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وتابع قائاًل: »في عام 1973 دعاني مجلس سخنني 
لكي أعّلم في )نادي الشباب( واشتغلت في البداية 
مع طالب من الثانوية، ثم انتقلت للعمل في مسرح 
األعمال  ومن  عاما،   25 ملدة  سخنني  في  »اجلّوال« 
»لكع  »الفرافير«،   هناك:  أجنزتها  التي  املسرحية 
بن لكع«، »عائد إلى حيفا«، وال أنسى أننا عندما 
مرتبطة  البلدة  تكن  لم  سخنني  في  العمل  باشرنا 
»اللوكس«،  بواسطة  املسرح  نضيء  كنا  بالكهرباء. 
وفي أوائل السبعينات بدأنا باستخدام »اجلنيراتور«.
فرقة  بتدريب  الثمانينات  بداية  في  »قمت  وأضاف: 
الطيبة. ومن هناك  البلدي في مدينة  تابعة للمجلس 
تخّرج )أكرم تاّلوي( وهو اليوم ممثل سينمائي ومخرج، 
كما عّلمت أيضًا في )بيت روتشلد( في حيفا على 
املسرح  جنم  التالميذ  ضمن  وكان  الكرمل.  جبل 

الكرملي رامي باروخ«.
تأسيس   - حيفا  يف  »الناهض«  املرسح  قصة 

املرسح الناهض يف حيفا عام 1967 - 1977 

 حّدثني أديب عن تأسيس املسرح الناهض قائال:»أوال 
أطلقت عليه اسم الناهض تيمنًا مبن ينهض من ركام 
أدّرب  بدأت  فيها،  التي عشنا  الصعبة  الغيتو  حياة 
ممثلني وممثالت وأخرج املسرحيات. كنا نقوم أنا ورفاقي 
الناس  من  بيتا ونطلب  بيتا  األبواب،  قرع  بحمالت 
شراء التذاكر حلضور العروض. بلغنا مرحلة كان  فيها 
الناس يقفون خارج املسرح، ومن مدخول التذاكر، كنا 
حسب  بأنفسنا   الديكور  القادم، ونبني  العمل  ننتج 
نبيل عويضة، عصام  الفنانني: عبد عابدي،  تصميم 
»الُعتقي«  مطبعة  عند  إعالناتنا  نطبع  خوري. وكنا 
بشارع اخلوري في وادي النسناس. فنذهب ملساعدته 
بطبع املنشورات لتخفيف املصاريف عنا. لم يكن لدينا 
املسرح  »بيتينو«،  قاعة  في  نعرض  كنا  بل  مبنى، 
البلدي وأيضا في قاعة تابعة حلزب العمل في شارع 
الثقافة  وزارة  اعتراف  مت   1971 عام  اخلوري« وفي 
عربي  مسرح   إلى  حتويله  بهدف  الناهض،  باملسرح 
محترف، وكانت املبادرة من املخرجة أورنا بورات« .   
تركنا املقهى في وقت الظهيرة. انطلقنا سويًة بسيارته 
كاظم  أنغام  يافا، وعلى  مدينة  بشوارع وأزقة  مرورًا 
الساهر اجتهنا إلى مقّر مسرح السرايا في منطقة يافا 

الفترة  إلى  ترجع  بناية  في  البحر،  بجانب  العتيقة، 
إلى  سوداء  خشبية  بوابة  خالل  من  دخلنا  العثمانية، 
قاعة املسرح املعتمة، ذات اإلضاءة اخلافتة، استقبلنا 
مدير السرايا احلالي، وأحضر لنا صندوقًا يحوي صوًرا 
طاولة  على  وضعها  املسرح،  ونشاطات  تاريخ  عن 
وهويراجع  املسرح  تاريخ  يروي  أديب  وبدأ  مستديرة، 
الصور.تنهد وقال: »أقيم هذا املسرح من أجل عودة 
الروح إلى مدينة يافا، وبناًء عليه كانت نتاجاتنا التي 

اخترناها«.
قصة مرسح الرسايا..

عن تأسيس مسرح السرايا حدثني أديب قائاًل:»وقد 
تأسيسه  1997-1998.وقبل  عامي  بني  أسسته 
في  العربي  املسرح  هذا  إلقامة  أخطط  بدأت  بعامني 
تل  بلدية  في  للمسؤولة  التأسيس  قّدمت طلب  يافا. 
أبيب عن قسم الثقافة والفنون، لكنها رفضت الطلب 
فترة  بعد  فيه.  فني  كادر  تسجيل  يتم  لم  أنه  بحّجة 
ترشيحه  يافا  من  شقر  نسيم  احملامي  أعلن  قصيرة 
أبيب. وهذا ساعدني في احلصول  تل  بلدية  لعضوية 
على مكان إلقامة مشروع عربي بيافا.وافقت البلدية 
على تقدمي املكان بشرط أن يكون ضمن املسرح فرقة 
تعمل  عبرية  فرق  ثالث  وقتئذ  كانت  أيضا.  عبرية 
يقدم  كان  ألنه  مكومي(  )مسرح  يافا، واخترت  في 
واستأنف  يهودية«.  عربية  قضايا  تعالج  مسرحيات 
الساعة، كان  السرايا في منطقة دوار  قائاًل: »مبنى 
في فترة االنتداب ملجأ لأليتام من أطفال يافا. أثناء 
املبنى، وقتل هناك  قذيفة على  1948 سقطت  حرب 
العاملني فيه. وتخليدا  ما يقرب 48 طفاًل مع طاقم 
لي  اتضح  الحقا  السرايا.  مسرح  اسميته  للضحايا 
من مدير املتحف في يافا أن البناية التي أقمنا فيها 
كانت  عمل  أول  القدمية.  السرايا  بناية  هي  مسرحنا 
مسرحية من  تأليف كاتب أمريكي اسمه »ليل كسلر« 
أعددنا املسرحية محلًيا حتت اسم »أيتام يافا«، مثل 
سليمان،  وضرار  عيسى  ونورمان  حداد  سهيل  فيها 
ملسرح  الفني  املدير  عزراتي  يغئال  إخراج  من  وكانت 
مكومي. أقمنا جمعية ومجلسا شعبيا للمسرح وجلنة 
فنية، اخترنا األعضاء من جميع الفئات على أساس 
واملجلس  والفنية  اإلدارية  الهيئة  بني  التعاون  من 

الشعبي. على عكس جتارب الفرق املسرحية األخرى، 
التي أقام  املؤّسسون فيها جلانًا من معارفهم املقّربني، 
أنا شخصيا ضد هذه الفكرة، ألن املسرح ُملك للناس 

ويعمل للمجتمع ومن أجل املجتمع«.
األعامل التي أنتجها الرسايا 

أديب  حّدثني  السرايا  أنتجها  التي  األعمال  وعن 
كان  عمل  وآخر  أعمال،  عدة  »أنتجنا  قائاًل: 
»احلادثة« للكاتب لينني، هي مسرحية مبّطنة سياسًيا 
فيها،  أبدع  الفني  الكادر  جًدا،  حديث  وبإخراج 
ومسرحية »ذاكرة« مع الراحل سلمان ناطور قبل 13 
عاًما، وجتّددت عام 2014 في نطاق مسرح »األفق« 
مسرحية »سيداتي وسادتي« حملمد املاغوط ومسرحية 
أيضًا  وقّدمنا  جبارين،  عماد  إعداد  غائم«  »قمر 
دولية  مهرجانات  في  وشاركنا  لألطفال  مسرحيات 
ملسرح األطفال، ألنه ال يستطيع كل طفل السفر خارج 
مهرجان  عاملية،  ثقافات  شاهدوا  يافا  أطفال  البالد، 
الذي أّكدنا فيه على حضور  العبرية  العربية –  املرأة 
العبرية،  باللغة  احلديثة  الدراما  املرأة، ومهرجان  وفن 
أدبنا،  على  للتعرف  اليهودي  للجمهور  وقّدمناه 
اجلمعة«  يوم  »يافا  ومشروع  »فلسطينما«  مشروع 

حفالت ستاند أب موسيقى جتمع العائالت«. 
إىل  بيت أديب يف شارع جبل العرق تنجي

يقع في  الذي  أديب  بيت  املسرح واجتها نحو  غادرنا 
شارع »جبل العرق تنجي« التقيت بزوجته تغريد وكان 
في ضيافتهم شقيقها الدكتور عماد الذي يقطن في 
إيطاليا منذ عقود، وابنتهم ناي، وتناولنا طعام الغداء 
بجو  أديب  لنا  سرد  حيث  الشائق،  حديثنا  وأكملنا 
»ضمن  قائاًل:  العرندس«   « مسرحية  عن  املرح  من 
أعمال مسرح »الناهض« وكان ذلك بعد عودتي من 
لندن، عام 1973 أنتجنا مسرحية »العرندس« وهي 
عن القصة الكاملة للكيالني، أعدها للمسرح الشاعر 
املرحوم عصام العباسي، موسيقى ميشيل ديرولكنيان، 
وهذه املسرحية كانت مبثابة عمل حديث ُيقدم لطالب 
شهرة  املسرحية  القت  خاصة،  وبنكه وميزه  املدارس، 
كبيرة، عرضنا أكثر من مائة عرض في جميع أنحاء 
في  املسرحية  أمتعة  أقمنا  األيام  أحد  في  البالد، 
ملعب كرة القدم، على أساس اإلتاحة لطالب املدارس 

مشاهدة العرض. أحد املدراء أصر أن تعرض املسرحية 
في ساحة مدرسته، وبعد نقاش طويل ذهبنا ملشاهدة 
ُمسطح  أي  املكان  هذا  في  هنا  قراره  وكان  املكان، 
ارتفاع  مربع،  متر  أربعة  على  أربعة  الباطون  من 
يده وقال: »هنا تعرض  أربعني سنتمتر، وعليه وضع 
الظهور  رفض  الفني  الكادر  من  قسم  املسرحية«. 
لألسباب التقنّية ولكن مدير املدرسة في كل احلاالت 
طلب أن ُتعرض املسرحية. فكان على الهيئة اإلدارية 
أحد  الرافضني.  الفنانني  بدل  األدوار  متثيل  والفنّية 
املمثلني املرحوم وديع نصار طلب من أحد الطالب أن 
ُيحضر له حمارًا، فقام الولد بتلبية الطلب، وكان دور 
وديع بائعًا  للسمك واجلالد، ودخل إلى املسرح يبيع 
مع  املنصة  إعتلى  احلمار، وهكذا  السمك وهو راكبًا 
احلمار، وكان مشهدًا ال يوصف جمياًل جدًا، إنهمرت 
الدموع من عيون املمثلني الذين رفضوا التمثيل. وما 
هو  به وديع  قام  ما  يومنا هذا. الن  إلى  نتذكره  زلنا 
عماًل إرجتاليًا غير متوقع«. ثم أخذني أديب إلى شرفة 
بيته ليريني إطاللته على بيت املفكر الراحل د. هشام 
شرابي. وتذّكر في تلك اللحظة مقولة شرابي املأثورة: 

»يافا عطر املدينة«. 
 قصة مرسح الحياة يف الرملة

حّدثني  احلياة«  »مسرح  في  اليوم  أديب  عمل  وعن 
قائال:»بعد أن تركت إدارة السرايا أخذت على نفسي 
أال أكتب وال كلمة في زاوية كنت أنشرها في الصحيفة 
بعنوان »هموم مسرحية«. أما بخصوص عملي اليوم 
اجلماهيري،  املركز  في  مسرحا  أقيم  أن  مني  فُطلب 
مركز كلور من قبل مديره ميخائيل فانوس في الرملة. 
أقمنا مسرحا قطريا في حّي اجلواريش، وهو حّي منسّي 
وباشرنا بإنتاج أعمال مسرحية للصغار والكبار.ضمن 
مسرحيات األطفال أخرجنا مسرحية »حلم فار«، »يا 
أبيض يا اسود«، والعمل األخير »ثوب امللك اجلديد«. 
وضمن املسرحيات جلمهور الكبار أخرجنا املسرحيات 
توفيق  تأليف  فم«  لكل  و«الطعام  سعدة«   »ماتت 
جهشان،  تغريد  وإعداد  أتيلفوغارد  وإخراج  احلكيم 
ومسرحية جديدة »أتسمع صوتي« و«عباس الفّران«.

E- rawdagniam@gmail.com

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

أديب أمام مدخل العامرة 16 يف وادي النسناس، حيفا، بيت الصبا أديب جهشان عىل خشبة مرسح الرسايا. )تصويري(. 
والنشأة. )تصويري(

إعالن ملرسحية »البيت القديم« إخراج أديب جهشان، املرسح الناهض، أديب يف وادي الصليب مسقط راسه )تصويري(. 
حيفا ، من كتاب: عبري زريق حداد، املرسح الفلسطيني يف الداخل، 
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ال يتجّرأ علينا أحد مهما أوتي من قوة إال عندما يدرك 
لاللتقاء  املجال  ألنفسنا  جند  وال  مشّتتة،  كلمتنا  أن 
كلمتنا  وشتات  مصاحلنا.  لنا  يحفظ  ما  على  والتعاون 
عالمة ومؤّشر خطير ألن املؤمن احلق هو الذي يعمل على 
اجتماع الناس ولقائهم على اخلير، وال يسعى إلى فرقة 
التنازع  ملنع  يعمل  بل  بذلك،  يرضى  وال  مجتمعه  في 
واالبتعاد  الله  بحبل  االعتصام  أن  لعلمه  واالختالف، 
عن الفرقة وأسبابها أساس التآلف وجوهر النصر، املبلغ 
إلى العّزة والكرامة التي فيها الشموخ، ومن أجل حتقيق 
)واعتصموا  تعالى:  قال  املؤمنني  حياة  في  املعاني  هذه 

بحبل الله جميعا وال تفّرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فألف بني 
قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، 
اخلير  إلى  يدعون  أّمة  ولتكن منكم   * تهتدون  لعلكم  آياته  لكم  الله  يبنّي  كذلك 
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون * وال تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم(. ألن سلوك طريق 
توحيد كلمة الناس على احلّق فطرة أهل اإلميان والتقوى. لذلك جاء األمر والتوضيح 
من رّب العّزة القائل: )فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها، 
ال تبديل خللق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون * منيبني إليه 
واّتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل حزب مبا لديهم فرحون(. ففرقة األّمة إلى أحزاب، كل حزب فرح مبا عنده خصم 
لغيره، هو عنوان هذه املرحلة التي نعيشها، وهي املسّبب إلى الفرقة واالقتتال بني 
أبناء املجتمع الواحد أو الوطن الواحد، بل وأبناء الدين الواحد، األمر الذي يلحق 
بكّل هؤالء اخلسارة وضياع احلقوق واملصالح، واحلق يقول: )وال تنازعوا فتفشلوا 
التنافس  األّمة  هذه  هوان  وسبب  الصابرين(.  مع  الله  إن  وتذهب ريحكم واصبروا 
على الدنيا مبا فيها من مناصب وكراسي وعروش وأموال ال تغني عن الناس شيء، 
إمنا ما ينفعهم االستقامة على أمر الله واالستجابة له. قال تعالى: )لقد صدقكم 
الله وعده إذ حتسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما حتّبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة(. وقد شّدد القرآن 
الكرمي اإلنكار املوحي إلى التهديد الرّباني ملن فّرقوا كلمة أّمتهم وتوّعدهم بالعذاب 
الشديد، فقال: )إن الذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إمنا أمرهم 
الصف واجتماع  يفعلون(. وألجل حتقيق غاية وحدة  كانوا  مبا  ينبئهم  ثم  الله  إلى 
الكلمة، وضع النبي خّطة عملية لذلك فقال: )من أحب منكم أن ينال بحبوحة اجلنة 
)وسطها( فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد(. فاجتماع 
املؤمنني جنود مجّندة ما تعارف منه  القلوب تكون الجتماع األجساد ألن )أرواح 
ائتلف وما تناكر منها اختلف(. واجتماع القلوب ووحدة الصف فيها العّزة والكرامة 
واالنتصار على شياطني اإلنس واجلّن. كما قال رسول الله: )اثنان خير من واحد 
وثالثة خير من اثنني، وأربعة خير من ثالثة. فعليكم باجلماعة، فإن الله عّز وجّل لم 
يجمع أّمتي إال على الهدى(. وكان من منهج الرسول احلّث على التزام اجلماعة في 
الصالة، وحضور اجلماعة في املساجد وبيوت العبادة، واالجتماع فيها على العلم، 
لتحقيق هذا الغرض. ونهى عن اعتزال اجلماعة والصالة في البيوت، ألن ذلك سبيل 
الله:  قال رسول  قلوبهم ونفوسهم.  في  الناس والتالعب  على  الشيطان  الستحواذ 
)ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان، 
فعليكم باجلماعة، فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية(. ولم يكتف بلقائهم في 
مكان واحد، بل جعلهم يلتصقون ببعضهم كأّنهم جسد واحد. قال رسول الله: )إن 
الله تعالى ومالئكته يصّلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سّد فرجة رفعه الله 
بها درجة(. وقال: )رّصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا األعناق، فوالذي نفسي 
بيده إني ألرى الشياطني تدخل من خالل الصفوف كأنها اخلذف(. وقال: )لينتهنّي 
أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمّن على قلوبهم ثم ليكونّن من الغافلني(. وكّلما 
الهدم  عامل  قوي  كّلما  األصولية والفقهية،  لآلراء  التعّصب  نتيجة  النزاع  اشتّد 
والضعف والذّل واخلصومات، وهذا الذي جّرأ رئيس أمريكا التخاذه قراره املشئوم، 

وقد حّدد أحد العلماء األجاّلء بعض القواعد ألدب االختالف وقواعده فقال: 
أن نّتحد جميعا فيما اتفقنا عليه، ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.

عدم التعّصب والتقليد األعمى ملذهب من مذاهب الفقهاء ألن الشرع فيه سعة.
عدم العمل على إلزام املخالفني لك في الرأي أو املذهب على تبني رأيك ومذهبك. 
اّتهامهم  برأي فقيه، وإن كان ضعيفا، واحلذر من  اجتناب اإلنكار على اآلخذين 

بالفسوق أو ببطالن عبادتهم.
السكوت عن املسائل التي تثير الفنت والقالقل بني الطوائف.

التواضع للحّق واالعتراف باخلطأ.
ال يعرف احلّق بالرجال، وإمنا يعرف الرجال باحلق.

إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.

الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

أخالق املؤمنني )توحيد الكلمة(
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية امللكينّي الكاثوليك، حيفا(

مقّدمة 

يسوع،  مليالد  منفردًا  عيدًا  نشأتها  في  الكنيسة  تعرف  لم 
اإللهي،  للظهور  امليالدي  الثالث  القرن  من  ابتداًء  فعّيدت 
يوحنا  من  اعتماده  يوم  للبشارة  واعتالنه  املسيح  مليالد  أي 
األرمنية  القبطية والكنيسة  الكنيسة  حافظت  املعمدان، وقد 
األرثوذكسية على وحدة العيد لهذين احلدثني حتى يومنا. أما 
القرن  منذ  الشرق،  في  ثم  أواًل  الغرب  في  الكنائس،  بقية 
اخلامس ظهر عيد خاص مليالد يسوع، وضع هذا العيد ليحّل 
املناطق  بعض  في  كبرى  أهمية  له  كانت  وثني  عيد  محّل 
معًا  بالعيدين  العظة  هذه  في  التأمل  سنحاول  األوربية. 
لنشاهد من خالل الطقوس وجه يسوع املتأّنس الذي مينحنا أن 

نكون مثله أبناء الله. 
 أنسنة املسيح دعوة للدهشة 

عبّرت  »للدهشة«. ولقد  دعوة  هو  باجلسد  املسيح  ظهور  إن 
بتساؤل  بيسوع  احلبل  منذ  ذلك  عن  البيزنطية  الليتورجيا 
املالك جبرائيل: »كيف الذي هو غير مدرك في األعالي يولد 
السماء كرسي مجده، واألرض موطٌئ  الذي  بتول؟ كيف  من 
لقدميه، يوسع في مستودع امرأة؟ كيف الذي ال يستطيع ذو 
د  يتجسَّ أن  به،  قوا  يحدِّ أن  األعني  األجنحة والكثيرو  الستة 
منها بكلمة واحدة؟«. وتتجاوز الدهشة املالئكة والبشر لتبلغ 
بيت  مغارة  أيضًا في  احليوانات  فتظهر  أيضًا.  الطبيعة  إلى 
حلم، كما نشاهد في بعض أيقونات امليالد، شديدة التعجب 
فيقول:  األردن  نهر  إلى  املصّلي  املسيح. ويهتف  أنسنة  لسر 
عريانًا؟«.  املنظور  الغير  رأيت  عندما  الدهشة  تَوّلتك  »ِلَم 
والنهر بدوره يتشخصن فُيجيب: »كيف ال ُيتاح لي أن أرتعد 
وأخاف! واملالئكة ترتعد عند رؤيته! والسماء تنذهل! واألرض 
املنظورات وغير  جميع  مع  يحتشم  العبرات! والبحر  تشملها 
املنظورات!«. أما الصلوات األرمنية فتتفاجأ من تنازل اخلالق 
وظهوره إنسانًا »كأنه مخلوق«، فتهتف له: »السماوات لم 
تكن كافية ملجدك أيها الكائن األزلي، فارتضيت أن تسكن 
الذي  أنت  سماويًا..  كنزًا  فصّيرتها  الطاهرة  العذراء  أحشاء 
ترجتف منك السيرافيم، وال جترؤ على االقتراب منك، تترك 
اآلب لتولد في مغارة!«. والدهشة تتجاوز ذاتها لتصبح فعل 
»لنرفعنَّ  وتقول:  املارونية  الصلوات  فتهتف  تسبيح وشكر، 
اآلب  ضياء  إلى  األيام،  قدمي  إلى  التسبيح واملجد واإلكرام 
الكلمة  املسيح  أيها  تباركَت  الذي هو وأبوه واحد.  وصورته، 

فادي البرايا، يا من بإرادتك أخليت 
ذاتك واتخذت صورة العبد«.

أنسنة املسيح كشٌف لله الثالوث 
طقوسها  مبختلف  الصلوات  تفهم 
جتسده  في  املسيح  اعتالن  الشرقية 
إلهي«  »ظهور  أنه  واعتماده، 
)Epiphanie(، فالله، اآلب واالبن 
والروح القدس، يظهر لإلنسان بظهور 

إحدى صلوات  يهتف في  املعمدان  يوحنا  لذلك جند  املسيح. 
الطقس البيزنطي نحو املسيح فيقول: »كيف أقبلت نحو العبد 
أباسم  أعمدك؟  َمْن  فباسم  فيه؟  دنس  ال  الذي  الرب  أيها 
أنت  لكنك  االبن؟  باسم  أم  ذاتك.  في  حتمله  لكنك  اآلب؟ 
متنحه  أن  عرفت  لكنك  القدس؟  الروح  باسم  أم  باجلسد.  هو 
نحو  ُيبادر  الله،  حقيقة  وهو  الثالوث،  بفمك«.  للمؤمنني 
اإلنسان ليدعوه إلى املشاركة في حياته على غرار »اإلبن«، 
الذات  إخالء  في  قّمته  اآلباء،  يقول  كما  احلب،  به  بلغ  وقد 
Kénose بظهوره إنسانًا، إن في ميالده أو في اعتماده من 

يوحنا. 
والبدَّ لنا من اإلشارة هنا إلى التوازي التي تشاهده الصلوات، 
كذلك األناجيل، في فهم معمودية يسوع، بينها وبني اعتماد 
وكأن  القدس.  والروح  واالبن  اآلب  الثالوث،  باسم  املؤمنني 
اإلنسان  تاريخ  يدخل  الذي  لله  ظهور  هي  يسوع  معمودية 
كإنسان، ومعموديتنا التي ندخل فيها عهد الله، على غرار 
سرَّ  تفهم  مثاًل،  األرمنية  فالصلوات  لله.  كأبناء  املسيح، 
التجسد بأنه »حتّول الظهور اإللهي Théophanie إلى ظهوٍر 
وجهيه  في  الظهور،  فعيد   .»Anthropophanie إنساني 
لله   )Visa( »تأشيرة دخول مبثابة »  هو  امليالد واالعتماد، 
في تاريخ البشر كإنسان مثلهم، ورتبة املعمودية املسيحية هي 
تعبِّر  الثالوث.  عائلة  في  لنا  دخول«  بدورها »تأشيرة  أيضًا 
الثالوث  بظهور رموز  ذلك  يسوع عن  اعتماد  أيقونات عيد 
ترمز  السحابة  من  تظهر  يٌد  أو  السماء،  من  سحابة  فيها: 
إلى اآلب، وشكل حمامة يرمز إلى الروح القدس. أما أيقونة 
ع إلى  امليالد فيظهر فيها خطٌّ شاقولي نازل من السماء متفرِّ
ميالد  على  يدلُّ  الذي  النجم  يظهر  إحداها  نهاية  في  ثالثة 
هذين  في  حاضٌر  الثالوث  كيانه  كلِّ  في  الله  املسيح. وكأن 

احلدثني.

أنسنة االبن
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من األدب الساخر

مشاهد من الزمن الجميل  يف مدينة البشارة       فتحي فوراين

لنحافظ على تراث العيش وامللح!
كانت أعيادنا مشرتكة

نارصة..  كانت  عندما  النارصة  يف  نشأُت  لقد 

التآخي  وكان جميع األهايل قلبًا واحًدا. وكان 

ما  هي  واملحبّة  واأللفة  املتبادل  واالحرتام 

تسودها  مشرتكة  أعيادنا  كانت  أهلها.  مييّز 

مل  والفرح.  باملحبة  املفعمة  الدافئة  األجواء 

نعرف إطالقًا كلمة »طائفية« ومل ننتبه إىل ما 

يُسّمى االنتامء الديني أو الطائفي أو املذهبي، 

ألصدقائنا وجرياننا وأحبتنا أوالد بلدنا وأبناء 

صّفنا. ومل نكن نفّكر عندما نتصادق ويصادق 

طائفة  أي  إىل  شعبه  أبناء  من  اآلخر  أحدنا 

يف  العربية  الطوائف  أعياد  كانت  ينتمي. 

املدينة أعياًدا لجميع األهل يف مدينة البشارة. 

وترّسخ يف عقيل وقلبي ووجداين، أن النسيج 

التي  الحضارية  املتامسك واألجواء  االجتامعي 

نظريه  عّز  مشهد  هي  البشارة،  مدينة  سادت 

يف الدنيا كلها.

لقد تربينا عىل تراث العيش وامللح

ومن  نشأت،  والنبيلة  األصيلة  املدينة  هذه  يف 

أجالء  معلمني  أيدي  وعىل  غرفت،  مناهلها 

وأكفياء تعلمت، وأطيب الناس صادقت، ومن 

عني عذرائها األوىل رشبت، ومن الفكر املدافع 

عن كرامة اإلنسان ومستقبله، ترّشبت. وعندما 

عيّل  صعبت  الكرمل،  عروس  إىل  انتقلت 

االنتقال  ذلك  كان  واألحبة،  األصدقاء  مفارقة 

تلك  إىل  أحّن  وكم  حيايت.  أيام   أصعب  من 

سيّد  القومي  الخطاب  فيها  كان  التي  األيام 

 املوقف وهو الخطاب الذي يعلو وال يُعىل عليه. 

حول  يجلسون  واحدة،  عائلة  النارصة  فأهل 

ويصبحون  خري،  عىل  ينامون  واحد،  صحن 

عىل خري يف هذه »القرية الكبرية« التي تطمح 

مًعا،  وبكينا  مًعا،  فرحنا  مدينة،  تكون  أن 

امليالد  أعياد  يف  مًعا،  وسحجنا  مًعا،  وعيّدنا 

وأعياد رأس السنة.

أسعد  الذكر  طّيب  عن  الذاكرة  واسألوا 

كردوش )أبو إسحق(!

اسألوا اليوم »شباب« تلك الفرتة الذهبية التي 

احتضنت  النارصة..

الذاكرة عن طيب  واسألوا  الروم  اسألوا سوق 

الذكر أسعد كردوش )أبو إسحق(! هل يتذكر 

هذه   يف  شاركوا  الذين  الفرتة  تلك  شباب 

يف  كانوا  االحتفالية؟  الشعبية  السحجات 

السحجة صّفا واحًدا، كتًفا تسند كتًفا، وكانوا 

البن  البلد  ابن  وكان  الصدور،  من  متيًنا  سّدا 

بعًضا.  بعضه  يشّد  املرصوص  كالبنيان  البلد 

الذي  البلد  ابَن  صديقه  البلد  ابُن  سأل  هل 

معه  ويفرح  السحجة  صف  يف  معه  يسحج 

إىل أية طائفة ينتمي!؟ 

يف هذه املدينة تعّمدنا باملّد القومي يف 

فرتة الحكم العسكري..

األناشيد  وأنشدنا  النارص،  عبد  أحببنا  وفيها 

فعشقنا  الوطنية.  لألغاين  وطربنا  القومية، 

آلمال  الناصية«  و«عىل  املدينة«،  »أضواء 

فهمي، وعشقنا األغاين الوطنية والعاطفية ألم 

كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد 

األطرش وغريهم.

سقف  تلمس  تكاد  مرفوعة  هاماتنا  كانت 

والتي  التي عرفتها  النارصة  السامء! هذه هي 

ربّتنا عىل الخري والعطاء واملحبّة والتضحيات 

القيم  وجميع  والكربياء،  والعزّة  واإليثار 

اإلنسانية الشاهقة.

تظل مدينة البشارة حجر الزاوية

هذه هي النارصة الحقيقية التي أحبُّ أن أتذكرها 

القلب  يف  محفورة  تظل  أن  لها  وأحب  دامئًا، 

التي  النارصة  هي  هذه  والذاكرة.  والوجدان 

 نُباهي بها شعوب الدنيا، إنها زينة العواصم!

بقيت  فقد  والجغرايف،  الزمني  البعد  ورغم 

وبقيت  إليها،  فأنتمي  إيّل  تنتمي  املدينة  هذه 

وطًنا يسكنني، وأحملها يف قلبي أّن ذهبت! 

والعروة  املقدس،  الرباط  عن  يوًما  أتخّل  ومل 

الوثقى التي ربطتني مبدينة البشارة! هذه هي 

نارصيت الطيّبة التي أعتّز باالنتامء إليها.

وتظل  الزاوية،  حجر  تظل  الطيبني  بناسها 

عىل  تتكرس  حصيًنا  وحصًنا  شامخة  قلعة 

أسواره سهام الربابرة!

 أما املدينة التي تغطي سامءها غيوم الجاهلية 

أعرفها. أن  أريد  أعرفها، وال  ال  فأنا   Kالحديثة 

إنها ليست مدينتي التي أحببتها!

لنفكر مبستقبل أبنائنا وأحفادنا

النارصة،  أهل  وأحبّتي  أصدقايئ  أهيل  فإىل 

البشارة،  مدينة  عىل  تحافظوا  أن  بكم  أهيب 

تفّكروا  أن  بكم  أهيب  االجتامعي.  ونسيجها 

أن  بكم  أهيب  وأحفادنا.  أبنائنا  مبستقبل 

ولألجيال  لهم،  سنرتكه  إرث  أّي  تفّكروا 

الوطني  املشهد  يف  خلل  أّي  إن  الصاعدة. 

والقومي، لن يستفيد منه إال الذين ال يريدون 

أبناء شعبنا يف  ولجميع  النارصة  الخري ألهل 

وطن آبائنا وأجدادنا.

املدينة  عىل  تحافظوا  أن  جميًعا  بكم  أهيب 

موحدة ومتآخية.

وكل عام والنارصة وأهلنا وشعبنا وأصدقاؤنا 

وأحبتنا بألف خري 

**

)من كتاب »جداريات نرصاوية«- رشفات عىل 

الزمن الجميل( الذي صدر مؤخرًا

القدس تصرخ: احلكام العرب وين... 
الدم العربي وين... الشرف العربي 

وين
اإلعالمي أحمد حازم

الرئيس  أعلن  احلالي  الشهر  من  السادس  في 
بالقدس  إدارته  اعتراف  ترامب  دونالد  األمريكي 
أن  صراحة  قال  أنه  حتى  إلسرائيل،  عاصمًة 
مسبق  علم  على  كانت  عربية  أنظمة  )قادة؟!( 
رادعة  عملية  خطوة  أي  يتخذوا  ولم  بالقرار، 
ملواجهته على األقل قواًل.  هذا املوقف من النظام 
العرب  حكام  أن  بوضوح  يظهر  الرسمي  العربي 

بشكل عام ينحنون أمام أي قرار أمريكي. هذا املوقف يؤكد صحة ما قاله 
لي وزير اخلارجية اليمني األسبق أبو بكر القربي، إذ قال لي حرفيًا  خالل 
مقابلة معه:« ال يستطيع أي ملك عربي أو أي رئيس عربي معارضة البيت 

األبيض من الناحية الفعلية«.   
مواقف األنظمة العربية على قرار الرئيس األمريكي، لم تكن  لغاية اآلن 
أكثر من رفع عتب، وفي حقيقة األمر كانت هذه األنظمة تفضل الصمت 
على رفع العتب، وكلما مرت السنوات يكون الوقت لصالح إسرائيل وليس 
لصالح العرب. وردود فعل الزعامات العربية يذكرني بقول رئيسة احلكومة 
اإلسرائيلية جولدا مائير عندما ارتكب الصهاينة جرمية حرق املسجد األقصى 
أن  أتخيل كيف  وأنا  ليلتها،  أمن  لم  قالت: »  إذ   1969 21 آب  في 
العرب سيدخلون إسرائيل أفواجاً أفواجًا من كل حدب وصوب، لكني عندما 
طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن مبقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذه أمة 
نائمة«. وأنا أضيف على ذلك، أن احلكام العرب أصبحوا مبتوري الكرامة 

واإلحساس، ألنهم دائمًا في عد تنازلي سياسيًا.
إعالن ترامب عن القدس عاصمة إلسرائيل جاء بالفعل لتعرية احلكام العرب 
وإسقاط ورقة التوت التي كانوا يتسترون بها. والشيء الواضح للعيان أن 
القادة العرب الذين لم تعد فلسطني تعنيهم إستنادًا إلى ممارساتهم، ولم تعد 
القدس قضية مركزية لهم، وظهر ذلك في ردود فعلهم جتاه إعالن ترامب، 
إلسرائيل.  )العداء(  كليًا  تركوا  عام،  بشكل  يعرب  بني  حكام  أن  لدرجة 
إسرائيل  مع  دبلوماسية  لهم عالقات  توجد  الذين ال  منهم  بعضًا  أن  حتى 
مثل دول اخلليج، أصبحوا يتسابقون في إقامة عالقات سرية معها، لكن 
إسرائيل وعلى ما يبدو غير مهتمة بإقامة مثل هذه العالقات )املستورة( 

وتريد عالقات )مكشوفة(، 
القاهرة واألخرى إسالمية في اسطنبول،  قمتان انعقدنا أحدهما عربية في 
والقرارات التي صدرت عن القمتني لم تتجاوز سقف ردود األفعال الدولية 
والشارع العربي من تضخيم عبارات اإلدانة، والتأكيد على فقدان الواليات 
اإلدارة  وكأن  إلسرائيل،  عالنية  التام  انحيازها  وعلى  حلياديتها  املتحدة 

األمريكية لم تكن كذلك قبل إعالن ترامب.
 نتائج قمة العرب وقمة املسلمني لم تكن مفاجأة للشارع العربي ألن القمتني 
الشعوب  اجلهتني.  بني  كبير  شعوب والفرق  قمتي  أنظمة وليس  قمة  هما 
العربية واإلسالمية كانت تتوقع من الدول التي تقيم عالقات مع إسرائيل 
الدبلوماسية  املقرات  العالقات أو على األقل جتميدها، وإغالق  قطع هذه 
لها، أو على األقل أيضًا استدعاء سفرائها لدى إسرائيل. ولو كانت الدول 
السياسية  عالقاتها  قطع  في  لسارعت  بالقدس،  اهتمام  لديها  العربية 
والتجارية مع الواليات املتحدة . في العام 1975 مت إنشاء  جلنة القدس 
اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  في  األعضاء  البلدان  خارجية  وزراء  من  بتوصية 
املغرب احلسن  ملك  إلى  رئاسة اللجنة  حماية القدس، وأسندت  مهمتها 
الثاني، وبعد وفاته تولى إبنه محمد السادس رئاسة اللجنة. ومنذ تأسيس 

هذه اللجنة لم نسمع أي شيء عن أي نشاط أو إجناز لها لصالح القدس.
إن فلسطني بقدسها وكافة مدنها، لها جاذبية قوية لدى أبنائها، والشعب 
القدس  عن  األول  املسؤول  هو  التاريخ  من  تعلمنا  كما  الفلسطيني وحده 
ضد  انتفاضة  املاضي  يوليو/متوز  شهر  في  التاريخ  سجل  وقد  واألقصى. 
على  إلكترونية  أبواب  بشدة وضع  الفلسطينيون  ورفض  األفصى،  إغالق 
مداخل  من  األبواب  هذه  إزالة  على  اإلسرائيلي  احملتل  وأجبروا  مداخله 
املسجد األقصى، واألمل ليس معقودًا على أنظمة عربية قمعية، بل على 
املدائن  زهرة  عام وابناء  بشكل  الغربية  الفلسطيني والضفة  الداخل  أبناء 
بشكل خاص. وطاملا هناك شعب فلسطيني حر يناضل من أجل قضيته، 
دولة  هناك  يكون  ولن  لفلسطني،  عاصمة  إسالمية  عربية  القدس  ستبقى 
فلسطينية بدون القدس، التي تصرخ دائما: »احلكام العرب وين... الدم 
املعرفة  متام  يعرف  الفلسطيني  لكن  العربي وين«،  الشرف  العربي وين... 
بحكم جتاربه، أن  من تستغيث القدس بهم هم طرشان ال يسمعون ، وتأكد 

للفلسطيني أيضًا املثل القائل : » ما حك جلدك مثل ظفرك«. 

من ملا قّدمت مرص مرشوع القرار ملجلس األمن عشان 
يلغي قرار ترمب حول القدس، أنا قلت اسرتنا يا رب 
من مصيبة أمريكية.. أكيد واشنطن بدها تعمل فيتو.. 
وترمب  واشنطن  مندوبة  الحرباية،  عملت  وهيك   #
لحالها  إيدها  رفعت  املضلّلة..  األمريكية  واإلدارة 
شبه  كان  يعني   # املجلس..  يف  املندوبني  كل  بني 
أمريكا  إال  القدس..  عن  ترمب  إعالن  ملعارضة  إجامع 
املجلس  أعضاء  من  هالحرباية  استحت  وما  نفسها.. 
حواليها، ورفعت إيدها مثل قصلة الظريط.. # ولكن 
توجهت  واإلسالمية  العربية  واملجموعة  فلسطني 
وتطلب  العامة..  الهيئة  إىل  املتحدة..  األمم  إىل  حاال 
اتخاذ قرار عىل مستوى عاملي إللغاء قرار ترمب.. # 
العدل  محكمة  إىل  التوجه  ميكن  يفيد؟  راح  هذا  هل 
أو    # املتحدة؟؟  األمم  كل مؤسسات  الدولية؟ ميكن 
قدرت  أمريكا  كامن؟  هناك  املسيطرة  هي  أمريكا  إنها 
بالعامل  بتستهرت  وهي   # كلها..  رأيها عاألمم  تفرض 
 # الدول عند قفاها بكل وقاحة..  كله.. وحاطّة بقيّة 
مني  طبعا  األمرييك..  بالقرار  رّحبت  إرسائيل  حتى 
بدها تدافع عن العروس؟ # الزم تحس أمريكا إنه يف 
حدا بقدر يواجهها يف مثل هيك مواقف..  # والحدا 

بتعمل  ما  أمريكا  ألنها  الصني..  أو  روسيا  هي  هذا 
حساب لفرنسا أو بريطانيا.. #  مثل ما روسيا حمت 
ما  مثل  وكرستهم..#  وداعشها  أمريكا  قبال  سوريا 
روسيا حمت إيران من غزو أمريكا وحفظت االتفاقية 
معها..# مثل ما أمريكا بتّدعي إنها بتحمي دورها يف 

عملية السالم.. 
مع  أكرث  وتوقف  دورها  تحمي  روسيا  الزم  كامن 
فلسطني.. وتقول بالحرف الواحد ألمريكا مش كل يش 
عىل كيفك.. # ألنه أمريكا ما عاد إلها دور يف السالم، 
ومثل ما   # صارت هي لجانب إرسائيل وتساندها..  
عملت أمريكا فيتو عىل قرار مصريي ومهم مثل هذا.. 
الزم تتعلم درس من روسيا بفيتو عليها باملقابل.. # 
يا جامعة، ما بصري صاحب املعتدي يكون حكم بني 
املعتدي وبني الضحية.. ألنه غري عادل يف الوساطة، 
وألنه منحاز لصاحبه..  # الزم فلسطني تحط إيدها 
وإرسائيل  أمريكا  تصري  حتى  الصني  أو  روسيا  مع 
تحسب لها حساب..  # الزم فلسطني تتمسك بإيديها 
وإجريها بروسيا حتى تقدر تجابه أمريكا يف عملية 

السالم.. هذا إذا ظل يف أمل للسالم.. الله أعلم..
أبو إلياس 
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احلفريات  في  1000 طالب مدرسي  قرابة  يشارك 
بالقرب من بيت  األثرية التي تديرها سلطة اآلثار 
 –  1 )الصورة رقم  اإلسكان  وزارة  شيمش، ومتّوله 
منطقة احلفريات(. خالل احلفريات مت العثور على 
من  احلجم  كبير  ومبنى  ممّيزة  فسيفساء  أرضية 
من  مبنى  على  العثور  مت  كما  البيزنطية.  الفترة 
بالفسيفساء  مرصوفة  وأرضّيته  البيزنطية،  الفترة 
الرخام  امللون )الصورة رقم 2(، والعديد من قطع 
لدير  تابعة  اآلثار  تلك  فإن  يبدو  كما  املستورد. 
القرن  بني  ما  البيزنطية  الفترة  تاريخهما  وكنيسة 

الرابع حتى اخلامس ميالدي.
ووفقا ألقوال الباحث بينجامي شتورتشن – مدير 
احلفريات من قبل سلطة اآلثار: “تفاجأنا جًدا من 
واملكتشفات  املبنى  فيها  ُحفظ  التي  احلالة  جودة 

حتى أيامنا هذه. كذلك، تفاجأنا من كمية وغنى 
املكتشفات املمّيزة، وفخامة املبنى. من احملتمل أن 
الثروة وغنى املكتشفات هي دليٌل على أن املبنى 
الفترة  خالل  املنطقة  في  هاًما  مركزيا  ديًرا  كان 
للحّجاج  مركزا  كان  أنه  احملتمل  البيزنطية، ومن 
في منطقة وادي السنط )اليوم عيمق هئيال(. ومّت 
التنقيب عن جدران املبنى املؤّلفة من حجارة كبيرة 
وملساء إلى جانب بعض العناصر املعمارية، مثل 
أعمدة الرخام والشبابيك املزخرفة بإشارات الصليب 
الرخام  قطع   .)3 رقم  )الصورة  عليها  املنحوتة 
هذه استوردت من تركيا، وقد أحضرت إلى املوقع 
إحدى  في  البحر.  املبنى عن طريق  لهذا  خّصيصا 
بالفسيفساء  مرصوفة  أرضية  على  عثرنا  الغرف، 
امللون واملزخرف بأشكال الطيور والرّمان. وبالبحث 

األثري، نعرف بعًضا من األديرة والكنائس في هذه 
املنطقة، إال أن هذه الكنيسة ممّيزة من حيث حالة 
أيامنا  حتى  فيها  حفظت  التي  املمتازة  الصيانة 

هذه”.
خالل القرن السابع ميالدي، ُهّجر الدير ألسباب ال 
نعلمها. حتى اآلن مت التنقيب فقط عن جزء صغير 

من مبنى الدير. 
منذ بداية احلفريات وحتى اآلن، شارك في التنقيبات 
مختلفة، وطالب  مناطق  من  ألف طاب  من  أكثر 
من السنوات التحضيرية ما قبل اخلدمة العسكرية. 
تفتح سلطة اآلثار أبوابها أمام طالب املدارس من 
جميع أنحاء البالد للمشاركة الفّعالة في احلفريات 
الوعي حول اإلرث احلضاري  األثرية، بهدف زيادة 
لبالدنا، وربطهما بآثار املاضي وتراثنا جميعا في 

هذه البالد. 
تصوير   – اآلثار  سلطة  عن  بلطف  املرفقة  الصور 

أساف بيرتس

UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ—كنيسة ودير من الفترة البيزنطية بالقرب من بيت – شيمش

خالل فرتة عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية، نحتفل مع العائلة واألصدقاء ونقيض الكثري من وقتنا حول 
مائدة الطعام لنستمتع بتذوق أشهى األطباق والحلويات. ونكتشف يف نهاية العيد أننا قد تناولنا خالل فرتة 

قصرية العديد من الوجبات الغنية بالدهون والكثري من الُسعرات الحرارية.
امليالد املجيد ورأس  الالزمة لزبائنها املحتفلني بعيد  الغذائية  التوصيات  العام بتقديم  لهذا تقوم كالليت هذا 

السنة امليالدية لتحضري مأكوالت منوعة، لذيذة وصحية خالل فرتة األعياد:
إختاروا الشوكوالطة الداكنة التي تحتوي عىل %70 عىل األقل من الكاكاو 

ترافق الشوكوالطة جميع األعياد واملناسبات السعيدة بسبب التأثري االيجايب التي تقوم به عىل املزاج، حيث 
متنح شعور بالفرح والراحة وتزيل االكتئاب. وتختلف القيمة الغذائية باختالف أنواعها، فتعترب الشوكوالطة 
الداكنة بإحتوائها عىل  الداكنة أفضل أنواع الشوكوالطة وأكرثها فائدة لصحة اإلنسان. تتمّيز الشوكوالطة 
الشوكوالطة،  الكاكاو يف  ارتفعت نسبة  أنه كلام  األقل(، حيث  )%70 عىل  الكاكاو  من  كمية كبرية نسبياً 
كلام ازدادت قيمتها الغذائية. وقد كشفت الدراسات أن استهالك كمية قليلة من الشوكوالطة الداكنة بانتظام 
املدخنني،  لدى  الرشايني  يف  الدم  تدفق  من  بتحسن  القلبية،  بالجلطة  االصابة  احتامالت  بتخفيض  مرتبط 
الحرارية )500 سعر  السعرات  من  الشوكوالطة عىل كمية عالية نسبياً  احتواء  الدم. بسبب  بتنظيم ضغط 

حراري لكل 100 غرام(، ال ينصح باستهالك أكرث من 10 15- غرام يف اليوم الواحد.
فّضلوا املكرسات عىل النقرشات املصّنعة

امللح، وتعترب  املهدرجة وكمية عالية من  الدهون  املصّنعة ألن معظمها يحتوي عىل  النقرشات  ابتعدوا عن 
أوميغا3-  الدهنية  األحامض  من  متساوية  كميات  عىل  بإحتوائها  وتتمّيز  صّحًي  طبيعًيا  غذاء  املكرسات 
األميني  الحامض  عىل  أيضا  املكرسات  تحتوي  الغذائية،  واأللياف   E فيتامني  إىل  باإلضافة  وأوميغا6-. 
املختلفة يف  الجهات الصحية  التصلب. تنصح  الذي يحافظ عىل صحة الرشايني ومينعها من   L-arginine

أنحاء العامل باستهالك معّدل 30 غراما من املكرسات يومياً، وهي كمية تعادل بالتقريب 180 سعرة حرارية.
تجّنبوا املعجنات

تتكون معظم أنواع املعجنات من طحني أبيض وكمية عالية من الزيت، وبعضها يحتوي أيًضا عىل مسحوق 
الحليب الكامل الدسم. إذا أردتم تحضري معجنات بيتية صّحية، إليكم النصائح التالية:

 • اخلطوا الطحني األبيض بالطحني الكامل أو استبدلوه كلًيا به. 
 • تأكدوا من أن كمية الزيت ال تتجاوز ملعقتني صغريتني وأضيفوا ثالث أكواب من اللنب القليل الدسم إىل كل 
كيلو طحني، إذ أن اللنب يجعل العجينة طرية ويضيف إليها كمية عالية من الكالسيوم.  وبدال من اللنب ميكن  
استبدال كل كمية الزيت أو الدهون يف الوصفة بنفس كمية هريس التفاح ثم إضافة ملعقتني صغريتني من 

الزيت. 
• استخدموا مع العجينة الخرضوات أو األجبان القليلة الدسم أو اللحوم الخالية من اللية، وابتعدوا عن اللحوم 

املصّنعة كالنقانق.
يف  نحن  كالليت:«  يف  العريب  للوسط  التسويق  مدير  البدوي،  فريج  محمد  السيد  تحدث  السياق،  هذا  يف 
كالليت نرافقكم دامئاً يف املناسبات واالعياد ايضاً، بحيث أنه بإمكانكم االستفسار حول معلومات طبية أو 
حول ساعات دوام العيادات املختلفة خالل أيام العيد عن طريق التوجه للعيادات أو زيارة موقع كالليت عىل 
االنرتنت www.clalit.co.il/arb أو زيارة صفحتنا عىل )الفيسبوك(. ويف هذه املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم 
إدارة »كالليت« بتهنئة زبائننا املحتفلني بحلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة وأمتنى أن يعاد عليكم 

باملزيد من الصحة والخري«.
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رشدي املايض

        يف تفاصيل نهارايت

امللسوعة بقلق الّشياطني

حني.. ال أستمتع بضجيج املقهى

باح وأنا أقرأ جريدة الصَّ

غابة موحشة

مل تَُعد شبابيكها مفتوحة؛

تشّدين.. رائحُة الخبز والكعك

أن أريد.. أن أشتمَّ رائحَتُه...

***

أقتحُم

عتمة الخسارات

ل ليَل الذُّ

وانكسارايت

يف تداخل اللحظات

***

        آخذين ِمن يدي.. وأميض

إىل أبوابِك.. إىل شوارعِك القدمية

يف اتّجاهات تقود:

إىل فيض ندى األَْسوار

واملنازل والنَّوافذ والعتبات

***        

مل أعد.. يا قدس

من  فيها  ما  بكّل  األيّام  أقرأ  وأنا 

تواطؤ

يدوُس أزهارِك ُحلاُم...

؛ مل أَعد أْهتمُّ

إْن كنُت أشدو كعندليب

أو أْحيا كشجرة غلبها النُّعاس

تفرتش أعشابِك الواجفة

أو أكتب قصيديت بيد مرتجفة..

***

    »سأَقتُل.. يا قدس

يف هذا القصيد أحّبايئ«

ُج.. يا قدس عليِك وأُعرِّ

تقودين أيٍد ُمْبِصة

يف ظالٍم َغزاين رضيرا

ألَرصَف نُورَِك

شاالِت دفء عىل كتفي

ساعَة أكون ُمكْتمال بالربد والغربة

وأَبْتكَر قنادييل األُخرى..

***

عيناي.. يا قدس

نحوِك.. بوصلتي

بوصلة نحو الله

ما ضلَّ َصاٍحُبها

وَعنْي القلِب عنِك

ما غفلت

إْن ُقلُْت ِشْعرا

َفِمن عينيِك أَْقِبُسُه..

علَّمْتَك.. متسّولة..

ما.. معنى الحر.

تفلسْفَت بأقواٍل.. ال طعم لها

بني أشالء بال جدوى.

الفذلكة.. هي عنوانك

.. وبلبلة.. تأّوه.. ذمٍّ

هي نتاجك.

***

شعبي.. رساط خويف وانهزامي.

وأنا.. مشهٌد يف متاهة

تقرب العلْم والنخوة..

يف قولك املمجوج..

عىل حصرية الجوع

يقودك الظالم وجهلك..

يف مسارك إىل البيداء

كمن يْعِلك لعابَه..

عليه أن يعوي

لكّنك قلٌم بال أمل.. يهذي مباذا؟!.

قلم بال دليل.. يُستّل غيابا

بال وحي.. طاملا معدتك تعوي

***

عبيد متاهات الخوف يف الكتابة

وعنرتيّة  الصدى  بني  الجئون 

التهذيب..

اّدعاء.. يف ضجيج املظاهرة.

اختفينا يف زيوت الخليج.

بني ملعان األسامء الشهرية.

باإلذعان.. رصنا نتسلّق الجراح..

باملقابل. بني عباءة الكفيف..

ونّبوت الفقري.

كانت.. كلّها ضائعة بيننا

نتفّتت بالشك.. وال نتفاءل أبدا

***

عندما.. نََطَقْت متسّولٌة

معنى الحّرية..

علّمتك أّن االبتعاد الثابت

خاٍل من الكرامة.

ال  ثورة  الوحدة..  مظاهرة  ويف 

تخاف. 

أغنية جميلة.. مل يكتبها 

)ابن خلدون وال بْرِخت(

***

عن الصمت.. تقول..

انّها نعمة، ترّف بالغياب

مراح املؤامرة واللصوص

لكّن الثورة..

نفوذ اإلنارات بال خوف

هّبة اليقظة تعود..

ِلتعيش يف رصاخ امرأة

عىل جبني الرجال..

الرافضني

حيفا

كيف رّدت األقالم 
املرتزقة على 

أوراق النقد
هاشم ذياب

ِمْن َعْيَنيِك يا قدس 
ِشْعري َأْقِبُسُه
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همغينيم 3  -  لإلرساليات:  04-8600822

نلبي جميع 
الطلبات

تجهيز بوفيهات لجميع المناسبات 

وجبة دجاج مسحب لـ خمس اشخاص 

وجبة شنتسيل لخمس اشخاص

 دجاجتين مشويتن 

صنية كباب بصلصة البندورة
 او طحينة لخمس  اشخاص

مع السلطات واالضافات 

مع السلطات واالضافات 

مع السلطات واالضافات 

100
حملة الـ

₪
رما

شوا
مطبخ بيتي و

رقبة خروف محشيه

منسف دجاج

منسف عجل

منسف خروف 

 اباط خروف

₪199 

₪150

₪250

₪350

₪350

₪100 2 ב-₪55

سلطات
 بانواعها

نصف كيلو
₪15

עוף בגריל

االسعار
 ال تشمل 
االرساليات
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حملة امليالد من CRAZY LINE: تخفيض بقيمة 50% 
عىل أزياء شتاء 2018

بحملة   Crazy line النسائية  األزياء  شبكة  انطلقت  املجيد  امليالد  عيد  مبناسبة 

خاصة واحتفالية لجمهور النساء, تخفيض بقيمة 50 % عىل تشكيلة ازياء شتاء 

الجلد  قطع  املعاطف,  تشمل  وال   31.12.17 حتى  املفعول  سارية  .الحملة   2018

والربومو.

, بأطوال وأقمشة جديدة وأيضا  الشتاء باستخدام قصات جديدة  تتميز تشكيلة 

اقمشة بّراقة التي تلبي ذوق كل امرأة عصية وانيقة. من بني القطع التي سرتافق 

مجموعة شتاء 2018 يف crazy line ميكن ايجاد تشكيلة متنوعة من االلوان , 

التي  الفريدة  االكسسوارات  جانب  اىل  والبناطيل  التنانري   , ,الفساتني  واالمناط 

تالئم كل مجموعة.

تشكيلة شتاء 2018 متوفرة يف جميع فروع شبكة  "crazy line” يف البالد مبا 

بالشبكة  الخاص  االنرتنت  موقع  وعرب  العريب  بالوسط  املوجودة  الفروع  فيها 

 ./https://www.crazyline.com

عام  وكل  مجيد  ميالد  عيد  املحتفالت  لجمهور   CRAZY LINE وتتمنى  هذا   

والجميع بألف خري.

مبشاركة الهستدروت:

اتفاقية عمل جامعية ألخصائيي رينتجني وعامل 

األشعة لتحسني ظروف عملهم

لتحسني  جامعية  عمل  اتفاقية  عىل  الثالثاء  أمس  والدولة  الهستدروت  وقّعت 

التوقيع  حفل  حرض  وقد  البالد.  يف  والرينتجني  األشعة  أخصائيي  عمل  ظروف 

رئيس الهستدروت آيف نيسانكورن ورئيس نقابة مستخدمي الدولة أريئيل يعقويب 

ورئيس  دافيد  بار  أرنون  »املاعوف«  واملوظفني  والعاملني  االداريني  نقابة  ورئيس 

لجنة اخصائيي االشعة رينتجني اريية هريشكوفيتس. 

وشارك ايضا يف توقيع هذه االتفاقية/ املدن الثالثة الكربى؛ تل ابيب القدس ومدينة 

حيفا  اضافة اىل صندوق املرىض »كالليت«  واملركز الطبي »هداسا«. 

وبحسب اتفاقية العمل الجديدة فانه سيتم ابطال التدريج الوظائفي األويل يف سلم 

االجور حيث ان كافة من ينضم من عامل واخصائيني جدد لهذا املجال سيبدؤون 

7  بدل 6 كام كان متبع قبل التوقيع عىل هذه االتفاقية،  بالعمل بتدريج وظائفي 

األول  اللقب  أصحاب  الرينتجني  ألخصائيي  فوري  أجور  دفع  يف  سيساهم  مام 

مقابل  األجر  رفع  اىل  الخطوة  هذه  وستؤدي  العمل.  سوق  يف  ينخرطون  واللذين 

ساعة العمل لهؤالء اضافة اىل رفع األجر االسايس لهم وزيادة مقابل ساعات عمل 

اضافية سيعملها هؤالء. ومن املتوقع ان تدخل االتفاقية الجديدة حيز التنفيذ ابتداءا 

من  كافة  ليتلقى  تراجعي  بشكل  احتسابها  سيتم  حيث    01.01.2017 تاريخ  من 

األخري  العام  مقابل  تراجعي  بأثر  املالية  االستحقاقات  كافة  ذلك  مبوجب  يستحق 

والتي ستدفع لهم ضمن راتب شهر يناير كانون ثاين القادم. 

االشعة  عامل  كافة  سيستحقها  التي  االجور  يف  الزيادة  فستصل  لذلك   وكنتيجة 

والرينتجني اىل 15.25%. 

ويعترب بند االتفاقية الذي يقيض بإبطال التدريج التوظيفي األويل لهؤالء العامل 

الدولة  ضمن  الهستدروت مع  اليها  توصلت  التي  التفاهامت   يتجزء  من  ال  جزءا 

 2016 عام  العام  القطاع  يف  اطار  اتفاقية  اىل  للتوصل  أجريت   التي  املفاوضات 

طلب  اىل  واستنادا  هذا  كحلون.  موشيه  املالية  ووزير  الهستدروت  رئيس  بني  ما 

اتفاقية  بحسب  العاملية  الفئات  بعض  أجور  يف  االجحاف  بتحسني  الهستدروت 

اإلطار فان اخصائيي الرينتجني يستحقون مبوجب ذلك عالوة مالية  خاصة اضافة 

%7.75 والتي تلقاها كافة العامل يف القطاع العام هذه العالوة  اىل زيادة بنسبة 

التي تبلغ 7.5% .  

  وكانت الهستدروت والتي تعمل بتعاون وثيق مع نقابة اخصائيي الرينتجني بهدف 

العاملني  مكانة  تحسني  أجل  من  االخرية  السنوات  يف  سعت  قد  مكانتهم  تعزيز 

يف هذا املجال حيث عملت عىل تحسني رشوط عمل اخصائيي وعامل االشعة يف 

مستشفى رمبام حيث كانوا يعملون وفق نظام عمل مقابل ساعات العمل وكعامل 

ومناوبون من الخارج.   حيث عملت الهستدروت عىل استيعابهم من قبل املستشفى 

للعمل كعامل مستشفى. 

 وقال رئيس الهستدروت آيف نيسانكورن انه يبارك هذا االتفاق مؤكدا ان االستثامر 

الصحية عامة  الخدمات  أجل ضامن رشوط عمل وأجر مالئم ملوظفي وعامل  من 

للجمهور  عالية  خدمات  جودة  يضمن  ان  شأنه  من  خاصة،  االشعة  وأخصائيي 

وأضاف  البالد.  يف  الصحي  الجهاز  خالل  من  تقدم  التي  الخدمات  هذه  الواسع، 

والهستدروت  االطار.  التفاقية  مبارشة  استمرارية  يعترب  االتفاق  هذا  قائال:«ان 

مع  الرينتجني  واخصائيي  االشعة  عامل  مكانة  لتعزيز  العمل  مبواصلة  ملتزمة 

ضامن تحسني االجور والعمل عىل تعزيز مكانتهم«. 

مؤكدا  هريشكوفيتس  ارييه  والرينتجيم  األشعة  اخصائيي  لجنة  رئيس  وقال 

أخصائيي  »ان  مضيفا:  نيسانكورن  آيف  الهستدروت  رئيس  أقوال  عىل  حديثه  يف 

العمل  بأماكن  تأهيل معقدة جدا ويلتحقون  لعملية  املؤهلني يخضعون  الرينتجني 

اكمل  عىل  مهمتهم  اداء  يف  يكمن  الذين  العميق  والدافع  املهنية  برسالتهم  اميانا 

االشعة  عامل  مكانة  رفع  اجل  من  اخرى  خطوة  هي  الجديدة  االتفاقية  ان  وجه. 

واخصائيي رينتجني وحلقة هامة من أجل استمرار عمل النقابة لعام 2018. بدعم 

من الهستدروت  سنواصل عملنا من اجل تنظيم امور عمل هؤالء وتحسني ظروف 

التي  انا اود ان اشكر كافة الجهات  العاملني يف هذا املجال.  العمل املنصفة لكافة 

شاركت يف عملية التفاوض من أجل التوصل لهذا االتفاق«. 

دكتور أحمد ريناوي، يُنهي عمله يف مؤسسة التأمني 

الوطني ويفتتح مكتباً لالستشارة الطبية الخاصة 

ريناوي،  أحمد  د. 

طب  اخصايئ 

الباطنية  األمراض 

الخريجني  أوائل  ومن 

الطب  العرب يف كلية 

العربية  الجامعة  يف 

ينهي  القدس،  يف 

مؤسسة  يف  عمله 

الذي  الوطني  التأمني 

من  ألكرث  استمر 
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)נכות  العام  العجز 

ويفتتح  כללית( 
النارصة،  يف  مكتباً 

االستشارة  لتقديم 

الخاصة  الطبية 

العام  العجز  بشؤون 

رضيبة  واسرتجاع 

الدخل.

الوطني  للتأمني  ملف  وتحضري  مهنية  طبية  استشارة  ستشمل  املكتب  خدمات 

وسلطة الرضائب للمؤمنني.

د. أحمد ريناوي شغل منصب طبيب مؤسسة التأمني الوطني ورئيس الطاقم الطبي 

يف فرعي النارصة ونهاريا.

إخصائيا  طبيبا   85 من  أكرث  وارشاد  بتدريب  ريناوي  د.  قام  عمله،  سنوات  خالل 

يف مجاالت الطب املختلفة للعمل يف قسم العجز العام، وكان مسؤوالً عن فحص 

الجودة الطبية )בקרת איכות רפואית( لعمل اللجان الطبية، وعضواً يف طاقم العجز 

العام املرُشف عىل توجيه السياسة الطبية للمؤسسة.

الكىل والدياليزا يف مستشفى  أقام قسم أمراض  أن د. ريناوي  الجدير بالذكر،  من 

النارصة )االنجليزي( سنة 1981 واستمر بإدارة القسم حتى سنة 2002.

القدم  لكرة  األخاء«  »فريق  وأعضاء  وإعالميني  أعامل  رجال  من  الشخصيات،  من  لفيف  بحضور 
يف  لها  جديًدا  فرًعا  العاملية   .PVH Corp لرشكة  التابعة   Tommy Hilfiger ماركة  افتتحت  وغريهم، 
ُمجّمع الـ  Big Fashion التجاري يف مدينة النارصة، ليكون بذلك الفرع الخامس يف البالد، واألّول 

يف املجتمع العريب.
وقد اعتمد املتجر الجديد تصمياًم عصيًا راقًيا وُمريًحا، مستوحى من عامل البّحارة، وهو اللون املُعتَمد 
ملاركة  Tommy Hilfiger، إذ يحوي املَتَجر قساًم خاًصا للرجال، وآخر للنساء، تُعرض فيه أحدث تصاميم 
الرشكة وأكرثها متيزًا وجودة. يعرض املتَجر يف جولته األوىل أزياء ماركة Tommy Hilfiger - خريف 

-2017 أعياد 2018 - للرجال والنساء.
وتصاميم  مالبس  من  يحويه  وما  املُتَجر،  بتصميم  إعجابه  َحرَض  من  كُل  أبدى  االفتتاح،  حفل  خالل 
خاصة، ُمعربني عن رؤيتهم القائلة بأن هذا املَتَجر ُهَو من أرقى املتاجر، ليَس يف النارصة فقط، إمنا 
من األرقى يف البالد قاطبة، خصوًصا أنُه يُركّز عىل جودة األزياء وروعة تصاميمها، أكرث من كونه 
يُركّز عىل كمية املالبس املوجودة، فكُل قطعة معروضة فيه مُيكن اعتبارها مميزًة وخاصة ولها قيمتها 

الفريدة .. !
يذكر، أن حفل االفتتاح املميز واملبهر تم انتاجه وادارته عىل يد رشكة سام للدعاية والعالقات العامة.

واآلن، Tommy Hilfiger يف النارصة .. قّمة األناقة

نظم بنك لئومي فرع  النارصة -العني ، لقاًء احتفاليا لزبائنه، أقيم هذا األسبوع، مبناسبة عيد 

امليالد املجيد وعشية حلول رأس السنة امليالدية. وجرى اللقاء مبشاركة ممثلني عن بنك لئومي، 

من بينهم منذر موىس، مدير لواء الشامل يف قسم »الربمييوم« يف بنك لئومي، مديرة فرع 

النارصة-العني سمر عبود، وموظفي الفرع،  وبحضور رئيس بلدية النارصة عيل سالم، ولفيف 

من رجال الدين، باإلضافة إىل شخصيات اجتامعية واعتبارية من املدينة.

من  تأثره  عن  عرب  لئومي،  بنك  يف  »الربمييوم«  قسم  يف  الشامل  لواء  مدير  موىس،  منذر   

بزبائننا  يؤكد عالقتنا  األمر  ان  ، وقال  الذين حرضوا  البنك  زبائن  قبل  الكبرية من  االستجابة 

منذر  وأضاف  لهم.  بالنسبة  بيتا  يُعترب  البنك  وان   ، حميمة  عالقة  بانها  دامئا  متيزت  والتي 

موىس: " يُذكر  انه باالضافة اىل  نشاطه التجاري  يسعى بنك لئومي إىل تعزيز املساهامت 

املجتمعية، وذلك من منطلق ان النشاط التجاري  لن يكون كاماًل دون املساهمة املجتمعية يف 

املحيط الذي يعمل به،  حيث  يستمر لئومي  يف تعميق نشاطاته ومساهامته املجتمعية يف 

مدينة النارصة من خالل مجموعة من األطر والتعاونات مع منظامت وجمعيات«.

وكان مسك الختام يف هذا اللقاء املميز، مقطع ستاند أب كوميدي قدمه الفنان بسيم داموين 

وتفاعل الجمهور مع هذه الفقرة املميزة.

فرع لئومي يف النارصة يحتفل مع زبائنه بعيد امليالد املجيد
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لمكتب مراقب حسابات في حيفا 
مطلوب مديرة حسابات 

بوظيفة جزئية

مطلوب

cpa12006@hotmail.com الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل 

بالقرب من مستشفى روتشيلد، 4 غرف  100م، 
طابق 2، مرتبة مع منظر للبحر

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

ברכה חבס - للبيع

الكبابري - للبيع الكبابري  شارع مور- لاليجار
פנטהאוס - للبيع

املطران حجار
1 - للبيع פנטהאוס شقة 5 غرف مرممة، 

شرفة، موقف سيارة مصعد

2 - للبيع דירת גן، 4 غرف، 110 متر، موقف سيارة

 רחוב התמר،4 غرف, 105 متر, 
طابق 2, موقف سيارة ومخزن 

طابو +ממ״ד

الكرمل الغربي - للبيع
דרך יפו - للبيع

לאון בלום - لاليجار

מדרגות בית שערים - للبيع

60م  2.5 غرف + شرفات 90م - مرممة
طابق 3 و أخير - منظر رائع للبحر والمدينة

4 غرف،  مصعد + موقف

الكرمل الفرنسي - للبيع3.5 غرف، 80 متر، مرممة،  طابق اول

פרויקט יוקרתי בכרמל מערבי ורדיה  - للبيع
- للبيع

التسليم بـــ 1/8/2018   بناية ملبّسة حجر

شقق 4 غرف + شرفة 20 متر
بنتهاوس 4 غرف + شرفات 125 م

مطله للبحر + موقف +  مصعد

סטיפן וויס
רחוב קדימה, 3.5 غرف

طابق1 ،86 متر، مرممة بالكامل 
التسليم فوري

شقه مميزه ،ثالث طوابق، 
290 م، 5 غرف ، مخزن 

موقف 80 م شرفات

شقه 120 متر 5 غرف، 
مرممة بالكامل

شرفه 12 متر مطلة 
على البحر

وحدة سكنية مؤجرة
موقف ومخزن

 4 غرف، شرفة، موقف سيارة. مصعد، مطلة للبحر

₪1,185,000

₪ 3,600

₪ 3,800

نتقدم لزبائننا الكرام

أحر التهاني والتبرياكت بمناسبة

عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة

مطلوب

سرية داتية
mhandasa2000@gmail.com

 لرشكة تخطيط واستشارة 

هندسية يف حيفا مطلوب 

مساعد \ة مدير عام 

ومدير\ة رشكة٠ 

مفضل לבוגרי תעשיה 

וניהול ו/או מנהל עסקים

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il

مطلوب

لأليجار

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

tan_law@netvision.net.il او الربيد االلكرتوين

لاليجار 
دار بالكبابير 

شقة ٤ غرف مرممة مطلة على البحر 
تشمل شرفة ومكيف 

كاجلديدة 
لالتصال 0505647741

الدخول 
فوري 

الرجاء ارسال السيرة الذاتية الى البريد األلكتروني:
faten879@gmail.com

للعمل في شركة انتاج في حيفا
شروط العمل:  - وظيفة كاملة - خبرة سنتني على األقل - مسؤولية 

وامكانية عمل مع طاقم - من منطقة حيفا وضواحيها

مطلوب مدير/ة حسابات )מנהל/ת חשבונות(

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

للتفاصيل: 052-8909898






