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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

قافة«
ّ
ِاقتراح قانون »الوالء في الث

للعميد احتياط ِميري ِرچـِڤ
أسعد موسى عودة

قافة وضائقتها 
ّ
قافة« ]חוק נאמנות בתרבות[ لِوْزر الث

ّ
لقد أثار اقتراح قانون »الوالء في الث

ذي تّم الّتصديق عليه بالقراءة األولى في 
ّ
]צרת התרבות[، العميد احتياط ِميري ِرچـِڤ، ال

البرملان اإلسرائيلّي، مساء االثنين من هذا األسبوع، ردود فعل متباينة، يكاد يكون أعالها 
صوًتا وأمضاها رأًيا ما القاه من انتقاد قانونّي الذع وحاّد، جاء على لسان املستشار 
القضائّي  املستشار  نائبة  لسان  على  كما  ينون،  إيال  املحامي  للكنيست،  القضائّي 
قافة 

ّ
ا، ليمنح وزير\ة الث للحكومة، املحامية دينا زيلبر؛ حيث يأتي هذا القانون، عمليًّ

قافّية. وحَسب اقتراح القانون امللعون، 
ّ
الّصالحّية إلغالء أو خفض ميزانّيات الّدعم الحكومّية للمؤّسسات الث

نوِقل عبر وسائل اإلعالم املختلفة، ستكون هناك خمس ِعلل ملنع ميزانّية عاّمة عن مؤّسسة فّنّية – 
ُ
وما ت

ثقافّية: إلغاء وجود إسرائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية؛ الّتحريض على العنصرّية، العنف، واإلرهاب؛ دعم 
ح أو العمل اإلرهابّي؛ إعالن يوم االستقالل أو يوم إقامة الّدولة يوم حداد؛ أّي عمل خاّص 

ّ
الكفاح املسل

باإلفساد أو اإلهانة املاّدّية يمّس علم الّدولة أو رمز الّدولة.
ومّما جاء على لسان املستشار القضائّي للكنيست، املحامي إيال ينون، في هذا الّسياق، قوله: »في دولة 
فّي[1. إّن املبدع 

ْ
ل
َ
قافة« هو بمثابة أوكسيمورون ]Oxymoron \ إرداف خ

ّ
ديمقراطّية مصطلح »الوالء في الث

بيل الوالء 
َ
والفّنان في دولة ديمقراطّية من املفروض أن يكون موالًيا لذاته ولعمله اإلبداعّي. وإّن اعتبارات من ق

، نقدّي،  للّدولة ليس من املفروض أن تكون ما يسترشد به. إّن الفّن في دولة ديمقراطّية هو بطبيعته متحّدٍ
ذي 

ّ
ا مشاغًبا ومشاكًسا، وقد ال يروق، أحياًنا، ملسمع ومرأى اإلجماع ال وضارب، وقد يكون، حيًنا، تخريبيًّ

، لزعزعته وتقويضه«.
ً

يسعى هو، أصال
ومّما جاء على لسان نائبة املستشار القضائّي للحكومة، املحامية دينا زيلبر، في الّسياق نفسه أعاله، قولها: 
ق وال 

ّ
قافة خيال حّر، وجمال، وتعّدد أصوات، وشجاعة، واحتجاج ورفض، وصدق، وتعبير غير متمل

ّ
»إّن الث

ُمراٍء؛ فال يالئم نفسه الختبارات املالَءمة الّسلطوّية«.
: »إّن اقتراح القانون هذا ليس 

ً
يوعّي العريق، الّدكتور دوڤ َحِنين، في هذا الّسياق، قائال

ّ
وأضاف الّنائب الش

ا. إّن الّسلطة املستندة إلى ثقافة ِقَبِلّية هي سلطة ضعيفة، لكن إلى أن تدرك ذلك سندفع نحن ثمًنا  دستوريًّ
قافة«.

ّ
ا لقاء سلب الحّرّية والّنْيل من الث

ً
باهظ

كا ميخائيلي: »نحن في ظالم دامس، في املرحلة القادمة سُيلغون 
ْ
هيرة، ِرڤـ

ّ
كما قالت الفّنانة واملذيعة الش

املواطنة«.
بيعة فيرتفع 

ّ
والفّن – أّيها األعّزة – قاموًسا واصطالًحا، هو تطبيق الفّنان معارفه على ما يتناوله من صور الط

ا للعقل والقلب.. 
ً
به إلى مثال أعلى، تحقيًقا لفكرة أو عاطفة ُيقصد بها الّتعبير عن الجمال األكمل، تلذيذ

والفنون أنواع تتقاطع فيما بينها، فمنها الجميلة: ما كان موضوعها تمثيل الجمال، كاملوسيقى والّتصوير 
ة عند مزاولِته إّياها، 

ّ
ها بلذ

ُ
تي يشعر مزاول

ّ
ذيذة: تلك ال

ّ
عر والبالغة والّنحت وفّن البناء والّرقص؛ ومنها الل

ّ
والش

عر 
ّ

كالّرقص واملوسيقى والغناء ]تحديًدا[؛ ومنها الفنون الحّرة: ما كان فيه عمل الفكر أكثر من عمل اليد، كالش
]تحديًدا[؛ ومنها الفنون اليدوّية أو الِحَيِلّية: ما كان فيها عمل اليد أكثر من عمل العقل، كالّنحت ]تحديًدا[.. 
تي نبصر من خاللها 

ّ
ق بها عبق الحّرّية.. وهو العدسة ال

ّ
تي نتنش

ّ
ا كان، هو الّرئة ال فالفّن – أّيها األحّبة – أيًّ

ْرِت وألف ما 
َ

ش
َ
بصيص الّنور في نهاية الّنفق.. وتأتي ِميري بلباسها امِليري لتسلبنا غذاء الّروح، أيًضا.. »ِلْك ما ف

ْرِت«..
َ

ش
َ
ف

قة أخرى في مسلسل 
ْ
فال يخفى عليكم – أّيها األعّزة – أّن اقتراح القانون الفضفاض امللعون أعاله، هو حل

تي نستحّق بها الحياة وتستحّق 
ّ
حلقات مفرغة، من الّتضييق على وجودنا اإلنسانّي على أرض هذا الوطن ال

ذي ال وطن لنا سواه؛ فباألمس جاء املأفون بقانوٍن آخَر ملعون أسَموه »قانون القومّية«، 
ّ
بنا الحياة، وال

ِرْت 
َ

ش
َ
ِرْت وألف ما ف

َ
ش

َ
ْك ما ف

َ
لينتقص من مكانتنا القانونّية ومن حقوقنا الوطنّية ومن لغتنا العربّية.. »ل

قافّية، 
ّ
ه..«، ليؤتى، اليوم، بهذا القانون املجنون ليضّيق الخناق على فنوننا الّتعبيرّية ومؤّسساتنا الث

ُ
ِمّنك إل

عر 
ّ

شكيلّية والّرقص واملوسيقى والغناء والش
ّ
وعلى مبدعاتنا ومبدعينا في ميدان املسرح والّسينما والفنون الت

ِطم 
ْ
ل
َ
تي ت

ّ
 ال

ّ
نا الكف

ّ
وة.. أن

ْ
ر َجذ

ْ
ا َسَرينا في ُعروق الِجذ

ّ
لمة هذه بعد »أن

ُّ
غمة الظ

ُ
درك ط

ُ
والّنثر وغيرها.. ولكن ألم ت

ذي ينزف قّوة«؟!
ّ
نا الجرح ال

ّ
َرْز.. أن

ْ
ِمخ

مة..
ْ
ُهمَّ ِنق

ّ
ها الل ِفنا شرَّ

ْ
ُهمَّ ِنْعمة.. واك

ّ
أِدمها علينا الل

سان والَجنان والِوجدان؛ 
ّ
ماْن: نظافة الُعْمران والِهْندام؛ ونظافة األبدان واألسنان؛ ونظافة الل

َ
الّنظافة عندي ث

ْيِن الّزمان واملكان.. ]أسعد عودة[
َ
ونظافة اإليمان؛ تلك هي نظافة اإلنسان.. فألف طوبى لذلك اإلنسان في ذ

ِحكمة األسبوع:
بين الّسعادة والّتعاسة خيط رفيع ال ُيرى بالعين املجّردة، بل ُيرى بعين العقل وُيغ�شى بعين الجهل.. فطوبى 

َعساء.. ]أسعد عودة[ ّمى للُجَهالء التُّ
ُ
َعداء مّنا.. وغ الء السُّ

َ
للُعق

غتنا ونْحن.
ُ
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – للحديث، أبًدا، عن ل

اهرّي بين لفظتين من مجالين مختلفين أو متناقضين، ينطوي على حقيقة عميقة بقصد 
ّ
1. هو اصطالح أدبّي يعني الّتناقض الظ

إظهارها، أو تعبيًرا عن الّدهشة واإلعجاب؛ كقولك: صديق لدود، قّمة القاع، صوت الّصمت، َجّنة الّنار، وما إلى ذلك. 

ز مساواة، جعفر فرح، 
َ
حيفا – ملراسلنا – طالب مدير مرك

بتعيين  وطاقمها  كاليش،  عينات  حيفا،  بلدية  رئيسة 
نائب أو نائبة رئيسة عربّي\ة. وقد جاء هذا املطلب في 
بة، 

َ
ز مساواة إلى رئيسة البلدية املنتخ

َ
رسالة وّجهها مرك

خاذ قرارات تناهض العنصرية 
ّ
ًدا فيها على أهّمية ات

ّ
مؤك

املدينة حقوقهم  وتمنح عرب  التعبير،  وتضمن حّرية 
السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

العربية  األحياء  وضع   – رسالته  في   – فرح  وشرح 
ًدا على األهّمية الرمزية في مواصلة ميراث 

ّ
املختلفة، مؤك

بلدّيات حيفا منذ االنتداب البريطانّي وبعد نكبة العام 
د فرح على أهّمية الوجود العربّي في قيادة 

ّ
1948. كما أك

البلدية من ناحية رمزية، وخصوًصا في فترة يتّم فيها 
رئيسة  أّن  إلى  وُيشار  هذا  املشتركة.  الحياة  استهداف 
بلدية بحجم مدينة حيفا تستطيع تعيين 5 نّواب رئيسة. 
ز مساواة على أهّمية اختيار نائب\ة رئيسة 

َ
د مرك

ّ
وقد أك

عربّي\ة رغم عدم دعم »الجبهة«، وهي القائمة الوحيدة 
ل الجماهير العربية، لكاليش خالل االنتخابات.

ّ
التي تمث

ا مع طاقم  ز مساواة اجتماًعا خاصًّ
َ
هذا وسيعقد مرك

كاليش لطرح قضايا األحياء العربية، كجزء من عملية 
ز مساواة 

َ
املرافعة البلدية والبرملانية التي يضطلع بها مرك

مساواة  ز 
َ
مرك وسيطرح   .2000 عام  تأسيسه  منذ 

العربّي  التعليم  لتطوير  متكاملة  ة 
ّ
ط

ُ
خ وضع  موضوع 

كما  والحكومية،  األهلية  املدارس  تشمل  املدينة،  في 
سيطرح قضايا السكن في األحياء املختلفة، وخصوًصا 
لحّل  بلدية  ة 

ّ
ط

ُ
بخ وسيطالب  العربية،  األحياء  في 

مشاكل السكن والُبنى التحتية في أحياء وادي النسناس 
أزمة  ز مساواة 

َ
مرك كما سيطرح  يصة. 

ّ
والحل والكبابير 

عّباس.  حّي  في  السّيارات  ومواقف  العاّمة  املواصالت 
ة للحفاظ 

ّ
ط

ُ
ز مساواة من كاليش وضع خ

َ
وسيطلب مرك

وتقديم  الصليب،  وادي  في حّي  التاريخية  املباني  على 
الخدمات ألحياء الكرمل والبلد التحتا ووادي السّياح.

ز 
َ
مرك سيطرح  االقتصادّي  التطوير  مستوى  وعلى 

بة موضوع التوجيه املْهّي 
َ
مساواة على الرئيسة املنتخ

الخّريجين  تستقطب  شبابية،  مراكز  وإقامة  للشباب 
التوجيه  فرص  وتمنحهم  الثانوية،  املدارس  ب 

ّ
وطال

للتعليم العالي والتدريب املْهّي وسوق العمل.
 – األّيام  في هذه   – يعقد  كاليش  أّن طاقم  إلى  ُيشار 
انُتخبت  التي  السياسية  األحزاب  مع  اجتماعات 
للمجلس البلدّي، وسيعقد اجتماًعا مع كتلة »الجبهة« 

خالل األّيام القادمة.

ز مساواة يطالب رئيسة البلدّية بتعيين نائب عربّي
َ
مرك

حيفا – ملراسلنا – ِاّتهم محامي النيابة العاّمة، ميالد 
ية األرثوذكسية العربية بأّنها »قومجية«، 

ّ
تلحمي، الكل

 شكوى 
ّ

وذلك خالل جلسة استماع لشهادات في ملف
ضّد سلطة املطارات والتصنيف العرقّي في املطارات، 
بعه شركة »إل-عال« وسلطة املطارات. وقد قام 

ّ
الذي تت

ية، خالل استجواب املحامية 
ّ
ميالد، الذي درس في الكل

بأّنها  العربية  األرثوذكسية  ية 
ّ
الكل باّتهام  جّمال،  مارّيا 

.
ّ

ا في امللف
ً
»قومجية«، رغم أّنها ليست طرف

وكانت املحامية مارّيا جّمال، مديرة الجمعية اإلنسانية 
مهين  عرقّي  لتصنيف  تعّرضت  قد  كرو«  »هيومانيتي 
على  البالد  إلى  السفر  من  منعها  ما  يونانّي،  مطار  في 
تعويض  دعوى  بتقديم  جّمال  وقامت  الطائرة.  متن 
بوساطة املحامي ألبير نّحاس. وقد استمعت القاضية 
ميراڤ نـڤـون، يوم اإلثنين األخير، إلى شهادة املحامية 
جّمال، حيث قام محامي النيابة العاّمة، ميالد تلحمي، 
في  للعرب  العرقّي  التصنيف  عن  مدافًعا  باستجوابها 

املطارات. 
وخالل دفاعه عن عملية التصنيف العرقّي، التي تماَرس 
في املطارات اإلسرائيلية والدولية، هاجم  العرب  ضّد 
ميالد عدًدا من املؤّسسات الحقوقية والتربوية العربية، 
ية األرثوذكسية العربية؛ وقال تلحمي: »هل 

ّ
بما فيها الكل

تريد أن تعرف ماذا قالوا لي قبل أن أتجّند؟ لن نعترف 
فيك.« واستغرب املحامي نّحاس األقوال التي صدرت 
ية األرثوذكسية العربية، ودافع عنها 

ّ
عن تلحمي تجاه الكل

ية. 
ّ
ًدا أّن عدًدا من قضاة املحكمة هم خّريجو الكل

ّ
مؤك

هذا ورفضت املحامية جّمال أقوال تلحمي، واعتبرتها ال 
.
ّ

ا في امللف
ً
ية ليست طرف

ّ
تليق بمحاٍم، خصوًصا أّن الكل

ًرا، سلطة املطارات وشركة »إل-عال« 
ّ
هذا، وتقوم، مؤخ

باختيار محامين عرب للدفاع عن سياسة التصنيف 
ية والدولية! ويّتضح 

ّ
بعها في املطارات املحل

ّ
العرقّي التي تت

الدولة  أّن  املحكمة  جلسة  محضر  صفحة   51 من 
ا  خاصًّ محاماة  مكتب  لتا 

ّ
وك قد  »إل-عال«  وشركة 

للدفاع عن سياسة التصنيف العرقّي، إلى جانب محامي 
 

ّ
ع أن تقّرر القاضية في امللف

ّ
النيابة العاّمة. ومن املتوق
خالل األسابيع القادمة. 

ّية 
ّ
محامي النيابة العاّمة يحّرض على الكل

األرثوذكسّية العربّية خالل محكمة ضّد سلطة 

املطارات !
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هاتف:  048522822   فاكس:  048522767  إعالنات:  0546481533

ت��������وپ« م.ض. املقاالت املوّقعة ال تعبّر عن رأي التحرير.   اإلعالنات على مسؤولية املعلنني. »إك����س����ت����را  ع�����ن ش����رك����ة  ت����ص����در 

 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

هبوعيل الخضيرة
تعادل

مكابي حيفا

3.50

3.00

1.80

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

2.80

1.75

2.85

كم هدفا؟

  هبوعيل الخضيرة   ضد   مكابي حيفا

كم ركنية؟

2.30

2.35

2.40

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

اتلتيكو مدريد
ضد

اتلتيك بيلباو

كريستال باالس
ضد

توتنهام

1.30اتلتيكو مدريد)1(

)x(3.65تعادل
7.50اتلتيك بيلباو)2(

من سيفوز؟

4.40كريستال باالس)1(

)x(3.30تعادل
1.55توتنهام)2(

12.45-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
43.30 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
14.15-0 أهداف)1(

)x(31.85-2 أهداف
42.00 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

بروسيا دورتموند
ضد

بايرن ميونخ

2.65بروسيا دورتموند)1(

)x(3.25تعادل
2.05بايرن ميونخ)2(

من سيفوز؟

13.75-0 أهداف)1(
)x(31.95-2 أهداف    
41.95 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.95-0 ركنيات)1(
)x(112.45-9 ركنية
121.90 ركنية أو أكثر)2(

82.50-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.25 ركنية أو أكثر)2(

82.20-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.50 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

الدوري االنجليزيالدوري االلمانيالدوري االسباني

العليا الدرجة 

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في النسب.

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

أرباح كبيرة
             في دوري الكبار!          

رقم الدور  184501 يشمل التحويالت.

هذا األسبوع
نربح بـ  Winner 16  هذا اشي كبير!

ش.ج
الجائزة الثانية  500,000  ش.ج
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حيفا – ملراسل خاّص – صّدق الكنيست اإلسرائيلّي، مطلع 
»الوالء  قانون  مشروع  على  األولى  بالقراءة  األسبوع،  هذا 
والثقافة  الرياضة  وزيرة  إليه  بادرت  الذي  الثقافة«،  في 
اإلسرائيلّية، ميري رچـڤ. ويهدف القانون إلى منع امليزانّيات عن 
هيئات ومؤّسسات ترفض بنود الوالء إلسرائيل كدولة يهودّية 
وديمقراطّية، ورموزها، املشمولة في مشروع القانون، الذي 
للكنيست،  التابعة  والثقافة  التربية  إلى لجنة  سيتّم تحويله 
والثالثة. الثانية  بالقراءتين  إلقراره  به  الدفع   ملواصلة 

وترى جمعّية الثقافة العربّية في هذا القانون الخطير جزًءا 
سطينّيين 

َ
من سلسلة القوانين العنصرّية التي تستهدف الِفل

في الداخل، وهو مرتبط بقوانين عنصرّية أخرى مثل »قانون النكبة« و »قانون القومّية«، 
سطينّي في أرا�شي 48، لغته، ُهوّيته، ومكانته. 

َ
حيث تستهدف جميعها املجتمع العربّي الِفل

 أّن القانون األخير يستهدف بشكل خاّص العمل الثقافّي واإلبداعّي الحّر وحّرّية التعبير عن 
ّ

إال
ق باإلنتاج والنشر األدبّي الفّنّي في قضايا تمّس الُهوّية الوطنّية 

ّ
الرأي، خصوًصا فيما يتعل

سطينّي.
َ
الِفل الشعب  من  كجزء  الداخل،  في  سطينّيين 

َ
للِفل الجماعّية  والرواية   والذاكرة 

د جمعّية الثقافة العربّية على حّق املؤّسسات الثقافّية في العمل واإلنتاج بدون وجود 
ّ
وتؤك

رقابة سياسّية وأمنّية يسعى لها قانون »الوالء في الثقافة«، وأّن العمل الثقافّي وحّرّيته غير 
منوطْين بسقف سيا�شّي تحّدده وزيرة الثقافة اإلسرائيلّية، ميري رچـڤ، املعادية للعرب، والتي 
 بادرت إلى هذا القانون بعد قضّية مسرحّية »الزمن املوازي« وأعمال فّنّية عربّية عديدة أخرى.

هذا وتدعو جمعّية الثقافة العربّية إلى رّد جماعّي على هذا القانون، من خالل دعوة كّل 
سطينّي في الداخل 

َ
األطر والشخصّيات واملؤّسسات الثقافّية الفاعلة في املجتمع العربّي الِفل

له هذا القانون على اإلنتاج الثقافّي 
ّ
للعمل بشكل موّحد، ملواجهة تداعيات ما يمكن أن يشك

لهدف  الثقافّيين،  والفاعلين  املؤّسسات  أوساط  في  الخوف  من  حالة   
ّ

وبث ومضمونه، 
 تشكيل حالة من الرقابة الذاتية والحّد من اإلبداع واختيار املضامين والسقف السيا�شّي.
وبناء على ذلك، تدعو جمعّية الثقافة العربّية جميع الفاعلين في الحقل الثقافّي للمشاركة في 
سطينّيين في 

َ
طاولة مستديرة، للعمل على صياغة وثيقة تصّور مستقبلّي للعمل الثقافّي للِفل

الداخل، ووضع استراتيجّية عمل ميدانّية من أجل بناء استقاللّية ذاتّية ثقافّية على أرض 
الواقع، وملواجهة انعكاسات هذا القانون على العمل الثقافّي.

حيفا – ملراسلنا – قام رئيس البلدية السابق، السّيد يونا 
بة، د. عينات كاليش – 

َ
ياهـڤ، بتهنئة رئيسة البلدية املنتخ

روتم، بفوزها في االنتخابات، طالًبا منها الحفاظ على »حبيبة 
البلدّي  املجلس  جلسة  خالل  لها،  بقوله  حيفا«،   – قلبه 
الـ 41، التي ُعقدت مساء الثالثاء من هذا األسبوع: »إدارة 
البلدية وأنا نهّنئك بالفوز، ونقّدم أنفسنا لدعمك وتعزيزك 
مك 

ّ
في أّي وقت وشأن. وسأرافقك متى وأينما احتجِتني ألسل

رئاسة بلدية حيفا الحبيبة بأفضل طريقة. حيفا هي مدينتنا 
ي إيمان بأّن هذا 

ّ
جميًعا وهي حبيبة قلبي ومشروع حياتي، وكل

ما سيكون معك أيًضا، أتمّنى لك النجاح في كّل ما ستقومين 
به، ونحن هنا إلى جانبك«.

في البلدية وشكرهم 
ّ
هذا ووّدع ياهـڤ أعضاء املجلس وموظ

ه 
ّ
على عملهم املشترك في مدينة حيفا خالل 51 عاًما. كما أن

ا عند وداع أعضاء البلدية له وشكره على املشاريع  ر جدًّ
ّ
تأث

املتعّددة التي أنجزها في حيفا، بعد أن سرد األعضاء قصًصا 
شخصية عن عملهم إلى جانب رئيس البلدية، مقّدرين له 

مساندته لهم على طول سنوات عملهم املشترك.
: »أهّم ما 

ً
وبعد التهنئات اختتم السّيد ياهـڤ الجلسة، قائال

يمّيز مدينة حيفا هو الحياة املشتركة بين جميع املجتمعات 
ا للحفاظ  واألديان. هذا أهّم ما نمتلكه، ونحن مؤّهلون جدًّ
عليه، ونستطيع أن نجعل ذلك ممكًنا، فإخفاقي خالل فترة 
نا لم ننجح في تصدير هذه »الروح 

ّ
رئاستي لبلدية حيفا  كان بأن

الحيفاوية« املمّيزة والخاّصة إلى جميع أنحاء البالد«.
تصوير: رؤوڤـن كوهين، بلدية حيفا

بيان عاّم:

جمعّية الثقافة العربّية تدعو إلى رّد جماعّي 
 على قانون »الوالء في الثقافة«

»حيفا هي حّب حياتي«

رئيس البلدّية السابق، السّيد يونا ياهـڤ، يوّدع مجلس 
بلدّية حيفا الـ 14 بعد 15 عاًما من العمل الدؤوب

جمعية الكرمل للموسيقى  هاتف: 8621041-04   شارع يافني 16 حيفا.
alberbalan@gmai.com 

اهال وسهال
ثمن التذكرة
50 شاقل

باشتراك:

· 	
عازف االورغ الكنائ�شي العالمي – هانس رومبر.

· 	
عازفه الكالرينت العاملية – عيريت جبرئيلي.

· فرقه تريو  الكرمل: 	

· 	
 كمان – الفنان البير بالن 

· 	
 قانون – الفنانة ميري حاج

· 	
 دربكة – الفنان اسعد أبو حاطوم

الكرمل للموسيقى تقدم

كونسيرت “ الموسيقى جسر للتأخي والسالم “
السبت املوافق 01/12/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا” )12:00(

في كنيسة مار يوحنا, شارع مار يوحنا 23 حيفا.

بيع وتصليح جميع 

االدوات املوسيقية الوادي 36



موجز البيانات
املالية 2017

)بآالف الشواقل(

عدد السكان*

عدد السكان بالسنة املاضية

منطقة النفوذ )دونم(

عدد البيوت*

التدريج االجتماعي االقتصادي
* صالح لشهر اكتوبر 2017

املوازنة

كشف لجبايةالديون ــ الضريبة العامة

معطيات تنفيذ املوازنة العادية

معطيات تنفيذ املوازنة غير العادية

تنفيذ 2016تنفيذ 2017موازنة 2017 ٪٪
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 العربيّة في حيفا رابطة خريجي الكليّة األرثىذكسيّة
 

 

 المنصة الفكرية      لقاء الشهر  
  

          
  
  

 
 

 
 يقدمها  مة، التين لالستماع للمحاضرة القي  /تسرنا دعوتكم

 
 غباريةلسالم اعبد اد. 

 مستشفى روتشيلد -مدير قسم السرطان
 بعنوان

 تطورات في العالج وطرق الوقاية منه" -" مرض السرطان
 

 الساعة السابعة والنصف مساًء  .13.11.201 وذلك يوم الثالثاء
 . حيفا 23في قاعة الكلية ، شارع يتسحاق سديه 

 
 *يتبع المحاضرة حوار مفتوح مع الحضور                 

 
  الدعوة عامة

 

  ن/ن وأصدقائكم/ن ويسرنا تعميم الدعىة على معارفكم/ يسعدنا حضىركم

 

مت مدرسة راهبات الناصرة في 
ّ
حيفا – ملراسلنا – نظ

بُعنوان  الثواني عشر  ب صفوف 
ّ

لطال محاضرة  حيفا 
»قانون القومية وتأثيراته على املجتمع العربّي في البالد«. 
حيث تحّدث فيها القا�شي املتقاعد سليم جبران، قا�شي 
محكمة »العدل العليا« سابًقا، عن إنجازات مشّرفة 
اجترحها املجتمع العربّي في البالد، من خالل ذكره ِسَير 
أشخاص حّققوا نجاحات كبيرة في شّتى املجاالت؛ في 
األبحاث  »هاي-ِتك«،  الـ  صناعات  األكاديمّي،  الحقل 
العلمية، وغيرها. كما تحّدث عن املصاعب التي يواجهها 
املواطن العربّي في البالد بشكل عاّم، وفي ظّل »قانون 

القومية« بشكل خاّص.
وتطّرق القا�شي جبران إلى تفاصيل عمله كقاٍض، وإلى 
والفصل  القضاء  يخّص  فيما  الضمير  تفعيل  أهّمية 
بين الحّق والباطل. وأسهب القا�شي جبران بالحديث 
في  العربّي وقضية تشريع قوانين  عن كرامة اإلنسان 
الكنيست تتسّبب بإحداث شرخ بين املواطنين العرب 
واملواطنين اليهود في الدولة، وعن كيفّية تعامل األكثرية 
في  واملساواة  الديمقراطية  انعدام  وعن  األقلية،  مع 
سلك التعليم وتوزيع امليزانّيات. كما أثار القا�شي جبران 
الهيكلّي  ط 

ّ
واملخط العربّي  الوسط  في  البناء  قضّية 

للمدن والقرى العربية، البطالة في صفوف األكاديمّيين 
العرب، وانعدام املناطق الصناعية في الوسط العربّي.

القوانين  أكثر  من  هو  القومية«  »قانون  أّن  وذكر 
ا بحّق املواطن العربّي، حيث ال يوجد فيه أّي 

ً
إجحاف

ذكر للمساواة في الواجبات والحقوق، منّوًها بمنطوق 
غة العربية لغة ذات مكانة خاّصة 

ّ
القانون الذي يعتبر الل

وليست رسمية، ما ُيعتبر إهانة لكرامة املواطن العربّي.
تها، 

ّ
ب بأسئلة لفتت نظره بوعيها ودق

ّ
هذا وشارك الطال

فيما يخّص مكانة املواطن العربّي في البالد قبل وبعد 
جبران  القا�شي  أشاد  وقد  القومية«،  »قانون  تشريع 
ب ورفع 

ّ
بدور املدرسة التربوّي الهادف إلى توعية الطال

مستوى املعرفة على ُصُعد عّدة، بما فيها الحّس الوطنّي.
ومن الجدير بالذكر أّن القا�شي املتقاعد سليم جبران 
 ،1954 سنة  الناصرة  راهبات  مدرسة  في  طالًبا  كان 
وكذلك أوالده على مّر السنوات. وُيعتبر القا�شي جبران 

ا للمدرسة ونشاطاتها. داعًما حقيقيًّ
وقد كان في استقباله مدير املدرسة، املرّبي باسم جّمال، 
وطاقم  كرزم،  إيلي  الكاهن  للمدرسة،  العاّم  واملدير 

مين،
ّ
املعل

حيث اسُتقبل بحفاوة كبيرة تليق بشخصه ومكانته.

لدعوة  تلبية   – ملراسلنا   – حيفا 
رشدي  الشاعر  شارك  شخصية 
األخير،  السبت  مساء  املا�شي، 
املعروف  العبرّي  الكاتب  صديقه 
االحتفال  ميخائيل،  سامي 
قاعة  في  له  أقيم  الذي  التكريمّي 
جمع  وحضره  الكرمة،  مسرح 
وكوكبة من  أدبه،  اقي 

ّ
َعش من  غفير 

شعراء  من  واملبدعات  املبدعين 
وشاعرات وأدباء وأديبات من مدينة 
االثنان  التقى  وحال  هذا،  حيفا. 
صديقين قديمين عادا بالذاكرة إلى 
حين  سنوات،  قبل  الخوالي  األيام 
في  حميمة  لقاءات  تجمعهما  كانت 
يشاركهما  كان  حيفا،  مقاهي  أحد 
الذكر،  طّيب  خاّصة  بصورة  فيها 

يتمحور  وكان  القاسم،  الكبير سميح  العروبة  شاعر 
إحداث  في  والقصيدة  الكلمة  دور  حول  الحديث 

تعزية

نتقدم بأحر التعازي القلبية آلل ضاهر  وآل حبيب

 لوفاة فقيدهم الغالي

اميل حبيب ضاهر
)ابو جورج(

للفقيد الرحمة ولكم من بعده حسن العزاء وطول البقاء

صالح عبا�سي والعائلة

لقاء الشاعر رشدي املا�سي 
مع الكاتب العبرّي املعروف سامي ميخائيل

ب مدرسة راهبات الناصرة يلتقون 
ّ

طال
القا�سي املتقاعد سليم جبران

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

مشروع  خالل  من  الشباب،  شريحة  التغيير لدى 
»كن  واإلبداع وشعاره:  بالفكر  ممهور  نهضوّي  ثقافّي 

عظيًما ليختارك الفجر العظيم«.



גם המחיר צעצוע

לוח ציור ענק
דו צדדי

₪4990

₪7990

רשת שומרת שבתבס“ד

קופה רושמת
מיני מאוס דיסני

₪2990

שולחן ו-2 כסאות
תירס חם

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד התאריכים 15.11.18 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים 

*התמונות להמחשה בלבד *מינימום 5 יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל-1 יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית 
להפסיק את המבצעים בכל עת.

072-220-4717
שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 09:00-21:00 | ימי ו‘ וערבי חג 09:00-14:30 | מוצ“ש 20:45-22:00

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

עגלת טיולון
עם גגון

₪5990 ₪4990

מיקרופון מדונה
עם רמקול נייד עוצמתי

אופנוע ווספה
vespa electrique12v
12 וולט | גלגלי עזר (ניתנים לפירוק) ורגלית

AUX , USB, MP3 :חיבורי

₪49990

באגי ממונע
12 וולט | 6 מקומות ישיבה | בלוטוס‘ | אורות

קדמיים | גלגלי גומי

מארז 
רכב משטרה / רכב הסעות / משאית מנוף / 

מיחזורית ירוקה

₪24990

בימבה דיסני
מיני / מיקי מאוס

עם מוט דחיפה

עידן 2000!המבצעים שלאפליקצייתחפשו את

₪1990

אלבומי עיצוב
מגוון סוגים

₪12990

מגנטים פליימגר
100 חלקים

מגוון צעצועי

בכל הסוגים!

AERO רחפן
3600 | קל לשליטה ותפעול

₪6990

RainbocornRainbocorn

₪9990

₪99990

מגפי גשם
מגוון דגמים

מטריות מותגים
מגוון דגמים

₪790 ₪1990

BMX אופני
מידות 12-16 אינץ‘

₪24990 ₪11990



الجُمعة  9 ترشين الّثاين 82018

جمعية الكرمل للموسيقى  هاتف: 8621041-04   شارع يافني 16 حيفا.
alberbalan@gmai.com 

ت املتنّبي، هذا العام، مساق »الثقافة واإلدارة املالّية«، 
ّ
حيفا – ملراسلنا – تبن

املدعوم من قسم االقتصاد في جامعة حيفا. ويأتي تبّني هذا البرناَمج ودمجه 
كانعكاس حتمّي لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية، التي ترى إلى اإلنسان\
ز، فتعمل على تطويع كّل املوارد وإتاحة اإلمكانّيات املختلفة 

َ
الطالب املرك

ا.  ا وُمجتمعيًّ ا وتعزيزه إنسانيًّ ا واقتصاديًّ للرقّي بالطالب وتمكينه تعليميًّ
غة املالّية وأبجدّية الثقافة 

ّ
ب من خالل هذا املساق على الل

ّ
ينكشف الطال

املدخوالت  بين  التوفير  آلّيات  املالّي،  واالقتصاد  التنظيم  االقتصادّية، 
واملصروفات والعمل، بطاقة االعتماد والقروض املصرفّية، وما إلى ذلك. كما 
 

ّ
يهدف هذا البرناَمج إلى خلق وتطوير ُمناخ آمن، داعم وإيجابّي داخل الصف
ا، وتأهيله إلدارة حياة  الواحد، تعزيز ثقة الطالب بنفسه وتثقيفه اقتصاديًّ
مالّية سليمة وآمنة.  مًعا بسعادة وتعاون... نكتب حكاية املتنّبي... »من يكتْب 

 أرض الكالم \ وَيمِلِك املعنى تماما«...
ْ

حكايته \ َيِرث

الحاسوب،  بعلم  املتمّيزين  املتنّبي  ب 
ّ

حيفا – ملراسلنا – شاركت كوكبة من طال
العلوم واإلعالم، مطلع األسبوع، في املعِرض العلمّي الذي أقيم في رحاب جامعة 
تل أبيب. أقيم املعِرض بحضور السفيرة الفرنسّية، السّيدة إيلين لو-جال. ويأتي 
املتنّبي  مدرسة  بين  التربوّية-الثقافّية  للشراكة  تتويًجا  املعِرض  في  الحضور  هذا 

والقنصلّية الفرنسّية وُملحقها الثقافّي. 
تضّمن برناَمج املعِرض محاضرات قّيمة من ِقَبل أبرز جامعات فرنسا، وذلك بهدف 
ّدمت 

ُ
وق هذا  فرنسا.  ّيات 

ّ
وكل بجامعات  االلتحاق  إمكانّيات  على  ب 

ّ
الطال كشف 

مواضيع  وتناولت  والعبرّية؛  الفرنسّية،  كاإلنكليزّية،  مختلفة  بلغات  املحاضرات 
ومضامين مختلفة؛ كالتمويل واملنح التعليمّية وفترات التدريب والتخّصص العملّي، 
قب األّول واأللقاب املتقّدمة، باإلضافة إلى محاضرات تمحورت حول 

ّ
الدراسة لل

فّن  اآلثار،  الطّب، علم  الفنون،  الهندسة،  موضوعات وتخّصصات عينّية مثل 
ب عن مدى أهّمّية هذه الفرص التي تمنحها 

ّ
الطبخ، وإدارة األعمال. هذا وقد عّبر الطال

بها، االنكشاف على جامعات داخل وخارج البالد، وذلك كانعكاس حتمّي 
ّ

املتنّبي لطال
العملّية  لّب  في  التي تضع اإلنسان\الطالب  التربوّية والتعليمّية،  املتنّبي  لفلسفة 
التربوّية-التعليمّية، فتعمل على توفير كّل اإلمكانّيات والسبل له للتقّدم والتطّور.  
غة الفرنسّية في أروقة 

ّ
هذا وتعكف املتنّبي، هذه األّيام، على افتتاح مساق لتعليم الل

قام الدورة ساعات الصباح من أّيام األحد، وللتسجيل 
ُ
املدرسة وصفوفها، حيث ت

واالنضمام ُيرجى التواصل مع مدرسة املتنّبي على الرقم:  4501589-077 أو على 
الرقم 8507554-04. مًعا بسعادة وتعاون... نكتب مالمح فصول حكاية املتنّبي التي 

 أرض الكالِم \ وَيمِلِك املعنى تماما«...
ْ

ال تنتهي... »من يكتْب حكايته \ َيِرث

املتنّبي،  وطالبات  ب 
ّ

طال من  نخبة  ِاشتركت   – ملراسلنا   – حيفا 
الحادية  بدورته  لوائّي  ماراثون  نصف  في  املنصرم،  األسبوع 
والعشرين. ويأتي هذا االشتراك للتعزيز من فلسفة املتنّبي التربوّية-

يحُضر  وأساًسا  ًزا 
َ
مرك اإلنسان\الطالب  إلى  ترى  التي  التعليمّية 

تطويره  على   
ً
جاهدة فتعمل  التعليمّية-التربوّية،  العملّية  لّب  في 

ا؛  وجسديًّ ا،  نفسيًّ ا،  اجتماعيًّ ا،  إنسانيًّ معه  والتواصل  وتثقيفه 
وذلك لتنمية طالب قيادّي ورائد، قادر على التواصل مع نفسه 
ب املشتركين قد 

ّ
، ومع محيطه ومجتمعه ثانًيا.  ُيذكر أّن الطال

ً
أّوال

تنفيذ  استطاعوا  إذ  مشّرفة،  وإنجازات  متقّدمة  مراتب  أحرزوا 
السباق وإتمامه قبل انتهاء الوقت املخّصص له، كالطالب عنان 
خاليلة الذي استطاع خالل تسع دقائق أن يعدو مسافة 2,500 
ب املشاركين: إبراهيم فشافشة، سميرة نملة، 

ّ
متر. ومن أبرز الطال

روان نعيمة، ميسرة أبو قمير، ومارك فّران. هذا وتعكف املتنّبي على 
االشتراك في املسابقات القطرّية واللوائّية املختلفة، وذلك لهدف 

تعزيز نمط حياة صّحّي وسليم، يؤّدي إلى تحسين نفسّية الطالب 
األداء  تحسين  في  ُيساهم  الذي  األمر  ا،  وصّحيًّ ا  جسديًّ وتمكينه 
مالمح  نكتب  وتعاون...  صّحة  بسعادة،  مًعا  التعليمّي-السلوكّي.  
 

ْ
فصول حكاية املتنّبي التي ال تنضب... »من يكتْب حكايته \ َيِرث

أرض الكالِم \ وَيمِلِك املعنى تماما«...

ب املتمّيزين يشتركون في 
ّ

املتنّبي؛ كوكبة من الطال
معِرض الجامعات الفرنسّية

املعرفة مفتاُح الوجود وخطوة حقيقّية ألن يغدو اإلنساُن محّقًقا املستحيل

ى مساق الثقافة واإلدارة املالّية بالتعاون مع جامعة حيفا
ّ
املتنّبي؛ تتبن

»كّل األعذار مرفوضة يا صديقي، من ُيِرد يستِطع«

ب يشتركون في نصف ماراثون لوائّي محرزين مراتب متقّدمة
ّ

املتنّبي؛ نخبة من الطال
ليس بشعار، فالعقل السليم في الجسم السليم هو نمط حياة وفلسفة بقاء

جمعيه الكرمل للموسيقى تقدم

كونسيرت » روندو «
االحد املوافق 02/12/2018 الساعة السابعة مساء في كنيسه مار يوحنا اإلنجيلي – شارع مار يوحنا 23 حيفا.

اهال وسهال

ثمن التذكرة
20 شاقل

برنامج  

· 	
كلمة رئيس الجمعية - السيد سليم حاويله.

· 	
أوركسترا الكرمل – بقياده املايسترو البير بالن.

· 	
عازف االورغ الكنائ�شي العالمي – هانس دومبر. 

· 	
عازفة الكالرينت العاملية – عيريت جبرئيلي.

· 	
فرقة متسلول – بقيادة نينا لبنسون.                                                

· 	
معرض رسومات – للفنان روني عي�شى.

بيع وتصليح جميع 
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ثمن التذكرة
20 شاقل

מרכז הבשר

* 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 10 كيلو فخاد دجاج 

₪99 6 كيلو برغيوت 

₪99 6 كيلو صدر دجاج 

₪49 7 كيلو جنحان 

 ₪ 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 

اسعار جنونية



خاضع  بينهما(،  من  )األسبق  المخزون  نفاذ  حتى  و/أو   14.11.18 حتى   1.11.18 من  المفعول  سارية  الحملة 
لشروط الحملة. شبكة  تحفظ لنفسها الحق لتغيير و/أو إيقاف و/أو تحديد الحملة بكل وقت. 
خاضع للتشكيلة بكل فرع. الحمالت منوطة عند الشراء بـ 200 ش.ج وما فوق. ال يشمل المنتجات المشاركة 

في الحملة. ال يوجد بيع بالجملة. الصور لإليضاح فقط. الخطأ وارد.

يركا | نتسيرت عيليت

باستا أوسم 

500 غرام

290

أصابع أسنان أكوافرش

100x3 مل للوحدة
تشكيلة بريمور

1.5 لتر

3 بـ1010
سيميالك أدڤانس مراحل 1/2/3

700 غرام 

4990

شوكو طاره الجديد

1 لتر

490

جيل حالقة جيليت سيريِّس

200 مل

10

جهاز جنسيس  صودا سرتيم

9990

حمالت
 عيد

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

مرتديال سالمة تي / تي مع فلفل

500 غرام

10

ورق تواليت مولط

48 لفة

2990

نقانق جمبو زوچلوبيك

1.5 كغم

1490
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوتني عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لـ 3 قناين عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

ما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

شنيتسل ذرة زوچلوبيك

750 غرام  

1490

رزمة اكتميل توت / طبيعي 

14 وحدة  

1990

تايد مسحوق للغسيل األبيض/ 

امللون  

8 كغم  

2990
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

زيت كنوال

3 لتر  

1490 490

مناديل مولط

رزمة سباعية

10

تشكيلة سلطات "أحىل"

650-400 غرام  

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوتني عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

منظف حمامات "داك"

زوجي 750 مل للوحدة

10

يولو بتشكيلة طعمات

123-88 غرام

190

شامبو/ مطري للشعر بانتين

500 مل  

محدود لـ 4 وحدات عند الرشاء بـ200 ش.ج وما 10

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
للوحدة

 بوظة كرميسيمو شرتاوس

1.33 لتر

10

مطري غسيل بدين 

4 لتر

1490

فيليه سمك أمنون مجمد

5-7

1990
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
محدود لـ 3 كغم عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

للكغمفوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

1490

ورق رطب هاجيز

رزمة رباعية

10

معطر جو

 ايرويك فرش-مطيك

250 مل

6 90
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

 شامبو/ مطري 

للشعر د. فيرش رسكل

1 لتر 

بقيمـــة  لـــرشوة  رضيبـــة  وبـــدون  اعتـــاد   ببطاقـــة  الدفـــع  عنـــد  متســـاوية  أقســـاط   10

  9:00-22:00 األســـبوع  أيـــام  طيلـــة  مفتوحـــة  الفـــروع   | فـــوق  ومـــا  شـــيكل   500



خاضع  بينهما(،  من  )األسبق  المخزون  نفاذ  حتى  و/أو   14.11.18 حتى   1.11.18 من  المفعول  سارية  الحملة 
لشروط الحملة. شبكة  تحفظ لنفسها الحق لتغيير و/أو إيقاف و/أو تحديد الحملة بكل وقت. 
خاضع للتشكيلة بكل فرع. الحمالت منوطة عند الشراء بـ 200 ش.ج وما فوق. ال يشمل المنتجات المشاركة 

في الحملة. ال يوجد بيع بالجملة. الصور لإليضاح فقط. الخطأ وارد.

يركا | نتسيرت عيليت

باستا أوسم 

500 غرام

290

أصابع أسنان أكوافرش

100x3 مل للوحدة
تشكيلة بريمور

1.5 لتر

3 بـ1010
سيميالك أدڤانس مراحل 1/2/3

700 غرام 

4990

شوكو طاره الجديد

1 لتر

490

جيل حالقة جيليت سيريِّس

200 مل

10

جهاز جنسيس  صودا سرتيم

9990

حمالت
 عيد

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

مرتديال سالمة تي / تي مع فلفل

500 غرام

10

ورق تواليت مولط

48 لفة

2990

نقانق جمبو زوچلوبيك

1.5 كغم

1490
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوتني عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لـ 3 قناين عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

ما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

شنيتسل ذرة زوچلوبيك

750 غرام  

1490

رزمة اكتميل توت / طبيعي 

14 وحدة  

1990

تايد مسحوق للغسيل األبيض/ 

امللون  

8 كغم  

2990
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

زيت كنوال

3 لتر  

1490 490

مناديل مولط

رزمة سباعية

10

تشكيلة سلطات "أحىل"

650-400 غرام  

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوتني عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

منظف حمامات "داك"

زوجي 750 مل للوحدة

10

يولو بتشكيلة طعمات

123-88 غرام

190

شامبو/ مطري للشعر بانتين

500 مل  

محدود لـ 4 وحدات عند الرشاء بـ200 ش.ج وما 10

فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
للوحدة

 بوظة كرميسيمو شرتاوس

1.33 لتر

10

مطري غسيل بدين 

4 لتر

1490

فيليه سمك أمنون مجمد

5-7

1990
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة
محدود لـ 3 كغم عند الرشاء بـ 200 ش.ج وما 

للكغمفوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة 

1490

ورق رطب هاجيز

رزمة رباعية

10

معطر جو

 ايرويك فرش-مطيك

250 مل

6 90
محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

محدود لرشوة واحدة عند الرشاء بـ 200 ش.ج 

وما فوق. ال يشمل املنتج املشارك بالحملة

 شامبو/ مطري 

للشعر د. فيرش رسكل

1 لتر 

بقيمـــة  لـــرشوة  رضيبـــة  وبـــدون  اعتـــاد   ببطاقـــة  الدفـــع  عنـــد  متســـاوية  أقســـاط   10
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الجُمعة  9 ترشين الّثاين 122018

تقرير: نداء نصير 

اللسان  حلو  الكالم  عذب  الشجّي  الفتى  هذا  وقف 
أمام حشد من الناس يقول على مسامعهم: وقد سأل 
ابن من؟ وما  يكون؟  بعًضا، من  الحاضرون بعضهم 

عمره؟ 
رة من عمره، حين وقف 

ْ
لم يكن قد تجاوز الخامسة عش

للمّرة األولى يخطب بالحشد ويلقي قصيدة نظمها هو 
بذاته: 

»روحي يا روحي هالدهر خّواْن
ـتنا وماضينا نسيِت محّبِ

ْوْح صدري كاِتبِلْك عنواْن
َ
عل

ما بينمحى فيما لو ِنسيتينا«
واألدب  الشعر  نظم  الفتى  هذا  َم 

ّ
عل من  ويسألون 

ع. هي أّمي  ِ
ّ
والكالم؟ فيقول: »األرض شو بتزرعو فيها بتطل

األّمّية التي كانت تنظم الشعر وتدفعني على أن أحذو 
حذوها«.

إّن لحظة واحدة وعن غير ميعاد يمكنها أن 
ومجرى  الحياة  مجرى  وتغّيَر  ا 

ً
دماغ تهرس 

شريط  من  وميًضا  كان  لقد  التاريخ. 
أكثر..  أو  عاًما  ثمانين  لنُقل  الذكريات، 
سيستعيد اآلن ما في ذاكرته.. ويسألني: إنِت 
عن  الباحثة  فأنا  أجيب.  فال  جاِبك؟  شو 
مفتاح ملعرفة ما جرى، حّتى ال يضيع كما 

يضيع الواقع اآلن.
مخّيلتي  في  والنازح  املهاجر  الحشد  ش 

ّ
أفت

قة بين أصابعه 
ّ
ا عن كفر برعم، تلك املعل

ً
بحث

وتنبت وما كُبرْت.. ما زالت على حالها قبل أن 
يتركها ُمرغًما.. 

طلك  ِ
ّ
بقعد وبطول قلم وورقة وبخط »إّسا 

شو  إنِت  بّس  بيت..  وبيت  البلد  شوارع 
جاِبك«؟

بهذه الجملة بدأ العّم عطا هللا شّقور أبو أسعد. وهو 
برعم.  بلدة كفر  في  الوحيدة  الكاثوليكية  للعائلة  ابن 
سطين التي تحوي 

َ
كانت كفر برعم القرية الوحيدة في ِفل

ية من الكاثوليك. فعائلة شّقور، 
ّ
أغلبية مارونية مع أقل

والتي أصلها من حرفيش، كان يعمل أبناؤها في البناء، 
وبحكم املهنة التي امتهنوها منذ مئات السنين التجأوا 
إلى عّدة بلدات وبُنوا فيها. وكانت كفر برعم من تلك 
البلدان التي أحّبوا العيش فيها فسكنوها، إضافة إلى 
عائلة بدين، وهي عائلة كاثوليكية، أيًضا، أتت من بلدة 

يارون – جنوب لبنان.
من  ويقرأ  دفاتره  من  عطا هللا صفحات  العّم  ب  ِ

ّ
يقل

رة، هو ال ينعش ذاكرته، إذ 
ّ
ديوانه املطوّي أبياًتا معط

قت 
ّ
ت هناك، فيقول: قبل احتالل البلد بعّدة أّيام حل

ّ
ظل

طائرة في سماء برعم وقد كانت تقذف من الجّو براميل 
متفّجرات، سقط واحد من هذه املتفّجرات داخل أحد 
البيوت، فطّير باب البئر، هربت مجموعة من البنات 

ا، فسقطت اثنتان في البئر ولقيتا حتفيهما. 
ً
خوف

بداية تّم قصف بلدة سعسع من قبل الـ »هاچـاناه«، 
ان برعم بالنزوح، وقد كّنا 

ّ
بعدها بثالثة أّيام بدأ سك

دبورّية،  الرامة،  من  البلدة  جنوب  ان 
ّ
سك نشاهد 

الحدود  عند  الشمال  إلى  يرحلون  وغيرها  صفورّية، 
اللبنانية، يحملون أمتعتهم على األبقار والحمير. كانت 
وكانت  »ميرون«،  ِمنطقة  في  متمركزة  هاچـاناه«   « الـ 
الجّش،  أرض  في  موجودة  العراقية  الكتيبة  باملقابل 
وقد استطاع القائد العراقّي قطع الطريق على قّوات 
الـ »هاچـاناه »، ورغم ذلك تبّدلت األمور، وال ندري ما 
الذي حصل، فقد دخلت الـ »هاچـاناه » الصفصاف، 
ّم توّجهوا إلى قرية الجّش، 

َ
وقد قتلت 90 شخًصا، ومن ث
وبعدها جاء دور كفر برعم. 

رع جرسها، 
ُ
ُرِفع العلم األبيض على ظهر الكنيسة، وق

طائفة  إلى  وتعود  البلدة،  في  الوحيدة  الكنيسة  وهي 

1   هكذا جاءنا نّص القصيدة.. ]املحّرر[

م  املوارنة، وكانت العائلة الكاثوليكية، عائلة شّقور، تتّمِ
كّل املستلزمات والواجبات الدينية في هذه الكنيسة، إذ 
لم يكن لهم راع. وقد أو�شى، يومذاك، مطران العرب 
كنيسة  راعي  َيعتبر  بأن  الحّجار،  املطران  واملسلمين، 
املوارنة عائلة شّقور ضمن رعّيته، وقد رفض إقامة 

كنيسة خاّصة بالعائلة.
الساعة، اآلن، الثالثة عصًرا، من يوم 13 تشرين الثاني 
واء السابع 

ّ
1948، حين حضر ضابط املخابرات في الل

في الجيش اإلسرائيلّي، عمانوئيل )مانو( فريدمان، إلى 
 
ّ
قرية كفر برعم، برفقة أربعة جنود، كان عطا هللا يخط
ان، 

ّ
أّول أبيات الشعر عن برعم. جاء األّول ليأمر السك

ّيات، بيخور شالوم – شطريت، 
ّ
بناء على أمر وزير األقل

بمغادرة منازلهم خالل 48 ساعة إلى مسافة »خمسة 
عطا هللا  لبنان. وقد خرج  جاه 

ّ
بات  

ً
شماال كيلومترات« 

ا عن برعم يحضنها في عينيها ليحفظ كّل ما فيها 
ً
باحث

في ثنايا قصيدته.

التاريخ،  هذا  من  أسبوعين  نحو  قبل  القرية  ت 
ّ
حُتل

ُ
ا

خالل عملية »حيرام« العسكرية التي هدفت إلى احتالل 
الجليل  في  الواقعة  العربّي«  »الجيب  ِمنطقة  قرى 
األعلى، ومنها قرى قضاء صفد، وسعسع )قضاء صفد( 

ا(.
ّ
وعيلبون )قضاء طبرّية( ومجد الكروم )قضاء عك

أسبوعين  ملّدة  البلدة  من  الخروج  الناس  من  طلبوا 
بُحّجة تنظيف البلدة من األلغام! يعود ويشّدد عطا 
هللا: »لم نأخذ أّي �شيء، على أمل العودة بعد أسبوعين 
كما وعدونا«. خرج عطا هللا شّقور وهو يحمل دفتر 
حّنا،  أسعد،  بطرس،  مطانس،  مع سمعان،  أشعاره 
رة من عمره.

ْ
وميخائيل، ولم يتجاوز يومها الحادية عش

إلى  وإّما  لبنان  في  ْرميش  إلى قرية  النزوح  إّما  خّيرونا 
واألصحاب  األقارب  لوجود  الجّش،  فاخترنا  الجّش، 
وكروم  واملغاور  األحراج  في  أسبوع  نحو  وبعد  هناك، 
الزيتون القريبة، توّجهنا إلى البيوت املتروكة في قرية 
الجّش املجاورة، وقد بلغ عددها نحو 400 بيت. وألّنها 
ان كفر برعم فقد اقترح الضابط 

ّ
سع لجميع سك

ّ
لم تت

فريدمان على األهالي التوّجه إلى قرية ْرميش اللبنانية 
املجاورة، وهي قرية مارونية أيًضا، مع ضمان الحفاظ 
على ممتلكاتهم في كفر برعم، وهو ما دفع بقسم من 
ان إلى التوّجه إلى ْرميش والقرى املارونية املجاورة 

ّ
السك

األخرى في جنوب لبنان. وقد جاء أمر إخالء كفر برعم 
مفاجًئا لألهالي.

ِاستقّر عطا هللا مع عائلته في بيت من بيوت أهل الجّش 
في  لبنان. وقد عاشوا حياة طبيعية  إلى  الذين نزحوا 
الجّش، إذ إّن أهل الجّش لم يشعروهم للحظة بأّنهم 
إلى  رفقاء  من  معه  ومن  هللا  عطا  فانضّم  الجئون، 
مدرسة البلدة، بعد أن اعتاد مشاركة زمالء له على 
مقاعد الدراسة في بلدته برعم، من يارون ومن سعسع 
 السابع 

ّ
ومن قرية فارة والصالحة. ومن كان ُينهي الصف

في  البّصة.  في  أو  في صفد  الثانوّي  تعليمه  كان يكمل 

الجّش كّل �شيء تغّير.. البيت، الحارة، الناس، املدرسة، 
ت برعم في 

ّ
 القصائد املخّبأة التي ظل

ّ
كروم التين، إال

محجر أبياتها وقوافيها وبحورها. 
وا إلى أّنهم لن يلقوا 

ّ
كان عطا هللا وأهل بلدته قد اطمأن

مصير التهجير الذي القاه إخوانهم من البلدات املجاورة. 
الذي ترافق مع  التجوال  أزالت السلطات حظر  فقد 
نفسه،  فريدمان  الضابط  قام  كما  القرية،  احتالل 
رفول  صفد،  مدينة  في  ّيات 

ّ
األقل دائرة  مدير  برفقة 

ان كفر برعم في السابع من تشرين 
ّ
آبو، بإحصاء سك

الثاني؛ فبلغ عددهم 1,050 شخًصا. وهذا ما أعطى 
ان االنطباع بعدم نّية الجيش اإلسرائيلّي طردهم، 

ّ
السك

خصوًصا أّن القرية لم يكن لها شأن في املعارك، كما 
أّنها لم تسّجل أّي مقاومة عند احتاللها.

ر عطا هللا تلك األجواء االحتفالية في برعم. 
ّ
يعود ويتذك

ففي كّل فصل من فصول السنة ُيقام عرس احتفالّي 
الناس بقدوم أحد املواسم. كانت  كبير، يحتفل فيه 

كّل عائلة في برعم تمتلك كرم تين أو كرمين، إضافة إلى 
حون من عين الزيتون أو من صفد 

ّ
التّفاح، كان يأتي فال

األّيام  تلك  في  التين.  ويقطفون  الكروم  يضمنوا  حّتى 
التي تكون فيها الكروم مضمونة، كان يأتي شباب برعم 
القاطنون في حيفا وغيرها إلى البلدة كّل يوم جمعة، أي 
نهاية األسبوع، لزيارة األهل وإلقامة السحجة والدبكة 
ه ِمهرجان كبير. أين عطا 

ّ
وترديد األغاني الشعبية، كأن

هللا من كّل هذا، اآلن؟!

إقرت شّق التؤام
ني سمعت عن برعم بدون إقرت 

ّ
منذ صغري ال أذكر أن

والعكس صحيح، وكما يقول العّم عطا هللا: »أصبحتا 
حارة واحدة«. قد يظّن الكثيرون أّن البلدتين مجاورتان 
أّنهما  يرى  الخريطة  في  يتمّعن  من  لكّن  ا،  ِجغرافيًّ
 الحالة القانونية التي التصقت 

ّ
بعيدتان، وما قّربهما إال

 
ّ

بهما الحًقا، فباتت قضّيتهما واحدة مسّجلة في ملف
قضائّي واحد مركون هناك، في أقبية املحاكم؛ وقد أكل 

الدهر عليه وشرب!
في 16 و 17 أيلول 1953، قصف سالح الجّو اإلسرائيلّي 
بيوت كفر برعم ودّمر جميع مبانيها باستثناء الكنيسة 
أمام أعين  واملدرسة. وقد تّمت عملية القصف هذه 
تبعد نحو كيلومترين،  ة 

ّ
تل الذين وقفوا على  ان 

ّ
السك

ة املبكى« أو »مبكى البراعمة«. وقد جاء تدمير 
ّ
سّمى »تل

ُ
وت

قرية كفر برعم بعد نحو سنتين على تدمير قرية إقرت، في 
ة ُسّميت »الترانسفير 

ّ
ط

ُ
كانون األّول 1951، بناء على خ

ة تّم تبّنيها في َحِزيران 1948 ملنع 
ّ
ط

ُ
االرتجاعّي«، وهي خ

ان كفر برعم 
ّ
جئين من العودة إلى قراهم. ِالتجأ سك

ّ
الال

أجل  من  قضائية  دعوى  قّدموا  حيث  القضاء،  إلى 
العودة إلى قريتهم. وفي 8 تشرين األّول أصدرت املحكمة 
املحكمة  »تصدر  يلي:  ما  نّص  الذي  التمهيدّي  األمر 

ا موّجًها إلى املستدعى ضّدهم لتفسير  بهذا أمًرا تمهيديًّ
ان كفر برعم إلى قريتهم وأراضيهم، 

ّ
عدم إعادتهم سك

وإعادة القرية إلى أصحابها، وسبب عدم امتناعهم عن 
معارضتهم في استعمال أمالكهم استعمال املالك«.

اللجوء  بوجوب  سريًعا  الحكومية  السلطات  رّد  جاء 
معها  وإقرت  برعم  كفر  باعتبار  الطوارئ،  أنظمة  إلى 
مناطق أمنية مغلقة منذ أيلول 1949. وبموجب هذه 
خروج  أوامر  استصدار  األمن  لوزير  يحّق  األنظمة 
ان الدائمين في املناطق األمنية، وهو ما لجأت إليه 

ّ
للسك

السلطات الحكومية سنة 1951، في أعقاب الدعوى 
ان كفر 

ّ
القضائية؛ حيث استصدرت أوامر خروج لسك

برعم وإقرت، أي بعد ثالث سنوات على تهجيرهم من 
قريتيهم، وذلك لشرعنة عملية التهجير، وااللتفاف على 

املحكمة العليا. 
واء يوسف أڤـيدار 

ّ
ع الل

ّ
وفي 30 تشرين الثاني 1951، وق

أوامر ألهالي كفر برعم املوجودين في إسرائيل، بمغادرة 
امِلنطقة األمنّية التي تقع كفر برعم ضمنها. وبناء عليه، 
أصدرت املحكمة في 18 كانون الثاني 1952 قرارها الذي 
برعم  إلى كفر  العودة  التمهيدّي، فرهنت  أمرها  يلغي 

بحيازة تصريح من الحاكم العسكرّي.
خ  ويرِسّ ُهوّيته  ليعّزز  برعم  كفر  إلى  هللا  عطا  ويعود 
صلته بأرضه، ويتغّنى بجمالها فيتفّتح عالم قصائده 
وصوره املوضوعة بإحكام، في ألبومات مسّجلة خلف 
كّل صورة جملة للذكرى.. فُيكرمنا بإحدى قصائده، إذ 

يقول فيها:
نا بلًدا ُيسرُّ بكم

َ
»يا َمْن تُزورون

ِنعَم الزيارة نحن فيها في ِنَعِم
ُم

ُ
ك

ُ
ُم قد جاَء برق

ُ
قبَل مجيئك

وهو يشيُر لشّدِ العزِم والِهمِم
قوموا قد جاء إنساًنا يزوركم
ِم

َ
بين الرعايا وهو ناٌر على َعل

سيروا إياًبا وربُّ الكوِن يحفظكم
ِم«1

ُ
لكْن، توّصوا بنا عند قضاِء الُحك

؟  وملْن هذه القصيدة يا عمُّ
للمطران.. 
وما الغاية؟

لني!
ّ
حّتى يوافق أن يكل

وهل وافق؟ 
لني عام 1963 بصحبة ثمانية خوارنة آخرين. 

ّ
معلوم! كل

املذعورة  الحشود  هذه  يحدث؟  الذي  ما  هللا!!  يا 
سعة 

ّ
املرتحلة نحو الشمال.. عبرت الغيوم والشمس الال

كالعقرب والغبار.. نعم الغبار.. »ِاحذر«، تقول له أّمه، 
 ساعات 

ّ
 تقلق، ما هي إال

ّ
سخ«.. فُيطمئنها بأال

ّ
» كْيال تت

ونعود.. فيتأّبط مجموعته الشعرية ويسير ببطء، وتدّق 
الساعة وما زالت تئّن قصيدة رثاء.. كانت برعم وصارت 

برعم وما زالت.
 

بين ثنايا القصائد 





الجُمعة  9 ترشين الّثاين 142018

ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل

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

أدب الكالم

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

أدب الكالم خلق يجب أن يالزم كّل قادر على الكالم 
حّتى ُيحَسب كالمه له ال عليه؛ قال تعالى: »ألم تَر 
طّيبٍة  كشجرٍة   

ً
طّيبة  

ً
كلمة  

ً
مثال هللُا  ضرب  كيف 

كلَّ  ها 
َ
ل
ُ
ك
ُ
أ تؤتي  السماء،  في  وفرُعها  ثابٌت  ها 

ُ
أصل

هم 
ّ
ها، ويضرب هللُا األمثاَل للناس لعل ِحيٍن بإذن رّبِ

ت 
ّ
ُل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجُتث

َ
رون، وَمث

ّ
يتذك

رار«.
َ
من فوق األرض ما لها من ق

انتقاء  علينا  أّن  الكريمة  اآلية  وُيفهم من منطوق 
الكالم الطّيب كما ننتقي أطايب الثمار؛ وقال تعالى: 

ْل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إّن الشيطان َينَزغ بينهم«. وبناء عليه يجب 
ُ
»وق

أن نختار الكلمة املناسبة في الوقت املناسب وبالكيفية املناسبة وبالقدر املناسب، 
ألّن جّل املصائب التي تصيب مجتمعنا من عنف  تبدأ من الكالم؛ فالكالم ُعنوان 
لصاحبه ولذا قيل: املرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه. ومع أّن الكالم من أسهل ما 
ه قد ُيهلك صاحبه في الدنيا 

ّ
 أّن خطره أشّد من الرصاص ألن

ّ
يمكن القيام به، إال

م بالكلمة من رضوان هللا تعالى ال يلقي 
ّ
واآلخرة؛ قال رسول هللا: »إّن العبد ليتكل

م بالكلمة من سخط هللا تعالى ال 
ّ
 يرفعه هللا بها درجات، وإّن العبد ليتكل

ً
لها باال

سان منجاة من الزلل، قال عمر بن 
ّ
 يهوي بها في جهّنم«. وإّن حفظ الل

ً
يلقي لها باال

اب: »من كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كانت النار أولى به«. وجاء 
ّ
الخط

عقبة بن عامر يسأل رسول هللا، قال: يا رسول هللا ما النجاة؟ قال: »أمسك عليك 
لسانك، وليسعك بيتك، وابِك على خطيئتك«. وفي املثل الشعبّي جاء: »لسانك 
م أن يطرح على 

ّ
حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك«.  ولذلك على املتكل

م؟ 
ّ
م؟ وكيف أتكل

ّ
م؟ ومتى أتكل

ّ
م؟ وفيَم أتكل

ّ
نفسه أسئلة قبل كالمه وهي: ملاذا أتكل

حّتى يكون لكالمه األثر الطّيب وُيحِدث التغيير في النفوس وفي الواقع. ومن نصائح 
م فيما 

ّ
هم ]اإلبل[ املوقفة: 1. ال تتكل ابن عّباس، قال: خمس لهّن أحسن من الدُّ

م فيما ال يعنيك حّتى تجد 
ّ
ه فضل وال آمن عليك الوزر . 2. ال تتكل

ّ
ال يعنيك؛ فإن

م في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب. 3. ال تماِر 
ّ
موضًعا؛ فُرّب متكل

حليًما وال سفيًها؛ فإّن الحليم يقليك، وإّن السفيه يؤذيك. 4. واذكر أخاك إذا 
تغّيب عنك، بما تحّب أن يذكرك به، وأعفه مّما تحّب أن يعفيك منه. 5. واعمل 

ه مجاًزى باإلحسان، مأخوذ باإلجرام.
ّ
عمل رجل يرى أن

م أمور منها أن ينصت لغيره 
ّ
أّما أثناء الكالم والحوار مع اآلخرين فيجب على املتكل

 إذا 
ّ

ر امِلزاج ومدعاة للحقد، إال
ّ
م، وال يشّوش عليه ويقاطعه؛ فإّن ذلك يعك

ّ
إذا تكل

كان الكالم فيه منكر فليطلب منه بالحسنى ويبّين له الصواب من الخطأ. ويجب 
 يسأل عن أمور تضّره وال تنفعه؛ قال تعالى: »يا أّيها الذين آمنوا ال تسألوا عن 

ّ
أال

م«. ومن املؤسف أّن البعض يريد التفاصيل الدقيقة 
ُ
ْبَد لكم تُسؤك

ُ
أشياَء إن ت

عرض 
ُ
من حياة الناس، كاملثل القائل: »يسأل عن البيضة مين باضها«. ويريد أن ت

له أسرار البيوت؛ ومن كان حاله كذلك ال يؤتمن على الكلمة. هذا ويجب أن يكون 
 

ّ
م أال

ّ
الكالم حسًنا ألمر هللا القائل: »وقولوا للناس ُحْسًنا«. كما يجب على املتكل

يسرع في الكالم حّتى يستوعبه السامع؛ قالت عائشة: »ما كان رسول هللا يسرد 
على  ويجب  ألحصاه«.  العاّد  عّده  لو  ا 

ً
حديث يحّدث  هذا،  كسردكم  الحديث 

م أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وبما يليق بهم؛ ألّن أسلوب الكالم 
ّ
املتكل

م ونوعه غير الكالم مع الجاهل، الختالف القدرات وقدرة االستيعاب؛ 
ّ
مع املتعل

ومن لم يستِطع الكالم بما ينفع فاألولى به أن يصمت؛ قال رسول هللا: »من كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت«. وقال: »ليس �شيء من الجسد 
سان«. وقد ذكر لنا أبو إدريس الخوالني قال: »دخلت 

ّ
َرب ]حّدة[ الل

َ
 يشكو ذ

ّ
إال

مسجد دمشق، فإذا أنا برجل بّراق الثنايا، طويل الصمت، وإذا بالناس إذا 
اختلفوا في �شيء أسندوه إليه، وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: معاذ بن 
 

ّ
ا مع وفرة علمه لم يكن يكثر الكالم إال

ً
جبل«. والشاهد في هذا الحديث أّن معاذ

للحاجة، تماًما كما كان يرشد رسول هللا أصحابه فيقول لهم: »إّن طول صالة 
الرجل وقصر خطبته َمِئّنة من فقهه، فأطيلوا الصالة، وأقصروا الخطبة«. ومن 
م املرء بكّل ما علم من أحوال العباد ومن العلوم؛ قال 

ّ
 يتكل

ّ
عالمات الخير أال

هم من حيث 
ّ
ه قد يضل

ّ
رسول هللا: »كفى باملرء إثًما أن يحّدث بكّل ما سمع«، ألن

يريد لهم الهداية؛ قال رسول هللا: »حّدثوا الناس بما يعرفون، أتحّبون أن يكذب 
هللا ورسوله«. ومن أهّم ما ينبغي التحّرز منه هو االبتعاد عن أمراض اللسان، 
وبذاءة  والفحش،  والخصومة،  والجدال،  املراء،  ومنها:  العلماء  عّدها  والتي 
وإفشاء  باأللقاب،  والتنابز  واالستهزاء،  والسخرية،  واللعن،  والسّب،  اللسان، 
السّر، والوعد الكاذب، والغيبة، والنميمة، وغيرها من األمور املحبطة للعمل 
الصالح، ومن أبشعها سّب هللا ورسوله؛ وُيعتبر ذلك كفًرا كما ُيعتبر سّب الرجل 
والديه من الكبائر ولو بسلوكه، قال رسول هللا: »من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه«. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »يسّب الرجل أبا الرجل فيسّب 

أباه، ويسّب أّمه فيسّب أّمه«.      

سة في مدرسة املتنّبي كتبت: رقّية عدوي؛ ُمَدرِّ
في حياة  تحّول«  »نقطة  التاريخ واألزمان  مّر  املدرسة وعلى  ل 

ّ
شك

ُ
ت

باحتكام   
ٌ
منوط فاألمر  لألسوء،  أو  لألفضل  تكون  قد  اإلنسان، 

 
ً

تشكيال وبكونه  السنوات،  بفعل  املتراكمة  تجاربه  إلى  اإلنسان 
ل 

ّ
شك

ُ
وبلورة ملجمل تجاربه في الحياة. فال عجب أّن املدرسة كذلك ت

ا في الكثير  ا، وأدبيًّ ا، دراميًّ ا ليتّم توظيفها سينمائيًّ ماّدة دسمة جدًّ
في  أهّمّيتها ودورها  في محاول إلثبات  الفّنّية،  األدبّية  من األعمال 
تشكيل اإلنسان الفرد وُهوّيته وشخصّيته، وبالتالي بلورة املجتمع 
ر 

ّ
والعالقة املباشرة القائمة بينهما، فال ضْيَر في استحضار اّدعاء املفك

سطينّي-األمريكّي، إدوارد سعيد، إذ يرى أّن املدرسة هي الصورة 
َ
الِفل

رة عن حال املدن والبلدات، وبالتالي املجتمع ككّل.
ّ
املصغ

زّي واألساس 
َ
ر بحال املجتمع، فهي املكان املرك

ّ
ال شّك أّن املدرسة تتأث

لتشكيل وعي وإدراك الجيل القادم وصقل شخصّيات أفراده، الجيل 
الذي على عاتقه تقع مهّمة النهوض باملجتمع، وعلى ساعده ترتكز 
ة اإلصالحّية، التي من شأنها أن تدفع بعملّية 

ّ
ط

ُ
عملّية بناء وتنفيذ الخ

تنعكس  الكثيرة  أزمات مجتمعنا  األمام، ولكّن  إلى  والتطّور  البناء 
على جميع أفراده وبال استثناء. وفي املقابل نجد أّن املدارس نفسها 
أمام  نحن  أخرى؛  بكلمات  واملتعّددة.  الكثيرة  أزماتها  لها  بالدنا  في 
نسخة كالسيكّية عن »جهاز تربية وتعليم« مأزوم في مجتمع مأزوم، 
لطرٍح  وكتتّمٍة  واملتنّوعة.  املختلفة  أزماتهم  لهم  ًبا 

ّ
طال تستقطب 

سابق، ُيحيلنا األمر إلى تشخيص الحال في مدارسنا وتناولها على 
ضوء الثالوث املتشابك؛ املدرسة، الطالب، والعائلة، وقد تناولنا 
على مدار األسبوعْين املاضيْين دور الطالب ودور العائلة في العملّية 

التربوّية-التعليمّية.
في عصرنا الراهن لم تعد املدارس وحَدها هي املصدر الوحيد للعلم 
واملعرفة، تحديًدا في ظّل عصر العوملة وتيسير الوصول إلى املعلومة 
في متناول  »العلوم  ثقافة  املعلومات من جهة، وسيطرة  في عصر 
ا، تنحصر مدارسنا »املأزومة« 

ً
الجميع« من جهة أخرى. هكذا، إذ

]بيروقراطّية[  َمكتبّية  آلّيات  تقليدّية ضمن  وظيفة كالسيكّية  في 
وسياسات بالية، ومناهج تعليم ُمسّيسة ومنتقاة، وأساليب تدريس 
كالسيكّية أكل الدهر عليها وشرب. هذه الحقيقة تجعل املدرسة 
ب ضمن »قانون 

ّ
مجّرد »جهاز« هّمه الصراع على استقطاب طال

التعليم اإللزامّي« وتحويلهم إلى آالت لتسجيل العالمات والدرجات 
املرتفعة، واالرتقاء في مئشار وزارة التربية والتعليم.

 
ً
يحّتم علينا الواقع التعامل مع ُبنية املدارس ليس بُبعدها مؤّسسة
بيروقراطّية-كالسيكّية، بل بُبعدها الفلسفّي-االجتماعّي، من خالل 
عدم إغفال الدور التربوّي-الثقافّي للمدرسة ملا له من أثر إيجابّي على 
، لينعكس – بالضرورة – على املجتمع ككّل ثانًيا. هذا 

ً
الفرد أّوال

الدور الذي ال يقّل أهّمّية أبًدا أو منفعة عن دور املدرسة التعليمّي-
تربوّية- تأهيل كوادر  بدون  قائمته  تقوم  الذي ال  األمر  التدري�شّي. 
وروح  بات 

ّ
متطل املختلفة،  ب 

ّ
الطال حاجات  راعي 

ُ
ت مْهنّية  تعليمّية 

ولها  الحديث،  العصر 
أزمات  تفّهم  على  القدرة 
والعمل  املجتمع  هذا 
ها أو الخروج منها 

ّ
على حل

ممكنة،  خسائر  بأقّل 
سعي  إلى  باإلضافة  هذا 
وتبّني  لصياغة  املدرسة 
تربوّية-تعليمّية  فلسفة 
أِي  الطالب،  تضع 
اإلنسان، في لّب العملّية 
من  فلسفة  التربوّية، 
شأنها أن تعمل على تأهيل 

إنسان سوّي، لديه القدرة على التواصل مع نفسه بأبعاد مختلفة؛ 
نفسّية، اجتماعّية، ثقافّية، تربوّية، جسدّية، وكذلك اقتصادّية؛ 
وذلك لتأهيل الطالب للتعامل مع قضايا مجتمعه املختلفة بصورة 
بة 

ّ
واملتقل املتنّوعة  ُهوّيته  بات 

ّ
مرك مع  والتماهي  واعية وحضارّية، 

 في خلق وتطوير جيل متحّرر من 
ً

نوًعا ما، األمر الذي ُيساهم فعال
االنهزامّية والسلبّية. 

تداَول 
ُ
إّن ما َبِقَي لنا في هذه البالد وال سّيما بعد »قانون القومّية« امل

ًرا، ومن قبله قانون النكبة وكّل القوانين اإلقصائّية-العنصرّية، 
ّ
مؤخ

 لسلِب ما تبّقى لنا من ذاكرة ووجود 
ّ

ا إال ر مخرًجا قانونيًّ
ّ
التي ال تدخ

 نجعل اإلنسان واإلنسانّية فينا 
ّ

على هذه األرض، ُيحّتم علينا أال
قضّية خاسرة، بل أن نعمل على الرقّي واالرتقاء بمدارسنا – رغم 
كّل األزمات والصعوبات – نحو مراتب الريادة، فاملدارس هي نقطة 
هذه  ضمن  الواحدة  املدينة  أو  البلدة  ب 

ّ
طال يلتقي  فيها  التقاء 

االجتماعّية  وخلفّياتهم  املتفاوتة  الثقافّية  بمشاربهم  الحاضنة، 
ل تلك املساحة – املدرسة – فسيفساء مجتمعنا 

ّ
شك

ُ
املتنّوعة، لت

بشّتى صوره املتعّددة واملختلفة، وهي فرصة ذهبّية لربط كّل ما يدور 
على أرض الواقع مع نظرّيات علمّية وطروحات فلسفّية، من خالل 
تبّني طرق تدريس حديثة وحداثّية، تربط الفيلم مع القصيدة مع 
الكتاب ومع قيم حضارّية وأخالقّية، تربط نظرّية االنفجار الكونّي 

مع األبعاد الروحّية-الفلسفّية املجّردة لألشياء.
ا، تكتمل أضالع ثالوث مجتمعنا املأزوم؛ العائلة، الطالب، 

ً
هكذا، إذ

واملدرسة. ونقطة االلتقاء لالرتقاء هي الطالب\اإلنسان، وهو هدف 
 

ّ
ب املجتمع على أزماته إال

ّ
املدرسة والعائلة على حّدٍ سواء، ولن يتغل

بتغليب اإلنسان على الجميع، ليكون اإلنسان هو مفتاح التغيير 
املنشود وبارقة األمل في عتمة الليل الطويل؛ فالشراكة الحقيقّية 
تسمح  آمنة  مساحة  تخلق  أن  شأنها  من  واملدرسة  العائلة  بين 
الذات  لتحقيق  الكثيرة  الفرص  عن  والبحث  باالنطالق  للطالب 
واالنتصار على األزمات؛ ففي املعرفة تكُمن القّوة وعندها، فقط، 

يصبح املستحيل ممكًنا.  
 

 قوانين 
ّ
·	·الوزيرة لوزة والوزيرة بنت رجب يتنافسو مين تحط

أكثر عنصرية، وأقل ديمقراطية. ·	·لوزة نّجحت قانون اللؤم.. 

وبنت رجب نّجحت قانون الحسمسة. ·	·لوزة نّجحت قانون 

بنت رجب  ·	 األعضاء.  بأغلبية  الكنيست  النّواب من  طرد 

نّجحت قانون سّد األفواه في املسرح، مثل مسرح امليدان في 

لوزة نّجحت قانون الوال.. الوالء، لكّل من يهاجم  ·	 حيفا. ·

بنت رجب تمنع امليزانيات  ·	 الحكومة والجيش، والرئيس.. ·

عن الثقافة، األدب أو الفّن، إذا ما قالت الثقافة وال.. 	·لوزة 

تقطع التمويل عن كّل مسرحية تحكي عن فلسطين.. وليس عن 

ا ارتفع علم إسرائيل في اإلمارات، 
ّ
الوال.. ·	·بنت رجب بكت ملـــ

وتريد رفع علم اإلمارات في القدس. ·	·بنت رجب ال تريد رفع 

علم اإلمارات في األق�شى املسلم وال القيامة املسيحية.. 	·بنت 

رجب ولوزة تريد فتح سفارة اإلمارات، في القدس مش في تل 

م بالوال، مش 
ّ
لوزة بهدلت كّل واحد بالوزارة ما تكل أبيب. 	·

مهّم كالمه بأّي موضوع.. املهّم الوال. 	·من اليوم وطالع، قولوا 

الوال للوزة وبنت رجب مع كّل كلمة، أو عطسة أو سعلة، أو 

لقمة، أو طبخة، أو شربة، أو نَفس، أو خطوة، أو نسمة هوا، أو 

موجة بحر. 	·بدأت لوزة وبنت رجب التحضير لسلسلة قوانين 

ة.. 	·
ّ
جديدة وأهّمها مصادرة األوقاف املسيحية غير املستغل

والتحضير ملجموعة قوانين أخرى بالطريق.. ألعن من األولى.. 

استعّدوا.. وال.. 

أبو إلياس
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 مدارسنا بين ِسندان الفوضى وِمطرقة اإلهمال )3(

 قانون الوال.. لوزة وبنت رجب



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل



الجُمعة  9 ترشين الّثاين 162018

 لاليجار شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

فرصه في عباس

3 غرف طابق 3 واخير  80 متر  تسليم فوري  580000 ₪ 

شارع الجبل 

2.5 غرف ار�شي חכירה ל23 سنة 

تسليم فوري .340000 ₪ 

الکرمل الغربي

بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات ومخزن سطح 

120 متر منظر خالب بنورامي .

شارع كيسارية

2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 

₪ 690000

للبيع דרך הים

 كوتج 4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم فوري  

 ₪ 1590000

الحي االملاني אניליביץ 

3.5  غرف  طابق ار�شي + شرفتين مساحة 95 متر مع امكانية 

لحديقة صغيرة ومدخل منفرد للترميم . 1150000 ₪ 

اراضي 
يوكنعام 2.8  دونم زراعي بموقع ممتاز )חלקה בשלמות( 170000 ₪

1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام  150000 ₪  للدونم

دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب العمار 450000 ₪ 

3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�شي قرب يوكنعام (המושבה(  
بسعر مغري.

فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية)מושבה יוקנעם( بيوكنعام،قريبة من 

الشارع الرئي�شي 1.35 دونم ب 135000 ₪

 شارع عباس علوي 

4 غرف + سطح موقف خاص  + مصعد+مؤثثة بالكامل 4500 ₪ 

عباس علوي

3.5 غرف طابق ار�شي مؤثث بالكامل 3500 ₪ 

הצלבנים تسليم فوري.
5 غرف واسعة 120 متر طابق ثاني،موقف خاص منظر خالب للبحر، مرممة بالكامل 4500 ₪

 شارع קדושי דמשק 

3.5 غرف مرممة طابق 3 موقف سيارات مشترك  3000 ₪

لأليجار

املطران حجار طابق 3 )بناية 13 طابق( 100م  5 غرف مكييفة 
+شرفة مصعد مخزن وموقف

تاريخ الدخول:  2018/12/01  4300شاقل

للتفاصيل:  052/6977140
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عتبر هذه أقدم مكتبة تّم العثور عليها في امِلنطقة 
ُ
ت

الثاني  القرن  إلى  تاريخها  يعود  حيث  اآلن،  حّتى 
أعمال  خالل  عليها  العثور  تّم  وقد  امليالدّي. 
الحفرّيات الجارية بالقرب من كاتدرائية مدينة كلن 

األملانية )الصورة رقم 1 – الحفرّيات األثرّية من 
الجّو(.

ف األثرّي
َ

املكتش
ز مدينة كلن 

َ
في مرك املكتبة  بقايا  العثور على  تّم 

عتبر هذه 
ُ
األملانية، بالقرب من مبنى الكاتدرائية. وت

مدينة  في  عليها  العثور  تّم  عمومّية  مكتبة  أقدم 
أملانية حّتى اآلن. وكما يبدو، فإّن املبنى كان مكّوًنا 
من  أكثر  على  املكتبة  احتوت  وقد  طابقين،  من 

20,000 مخطوطة أو لفيفة. 
تّم الكشف عن املبنى خالل العام املا�شي )خالل 
2017(، حينها، اعتقد  التي جرت عام  الحفرّيات 

من  جزء  املبنى  أّن  الباحثون 
جدرانه؛  بسبب  ذلك  معبد، 
وقد تّم تحديد تاريخ املبنى إلى 
الفترة الرومانية ما بعد العام 
ا، إذ إّن مدينة كلن  50 ميالديًّ
ا،  50 ميالديًّ تأّسست عام  قد 
آنذاك،  الرومان،  وسّماها 

»كولونيا«.
الحالية  الحفرّيات  وخالل 
الجدران  أّن  للباحثين  ضح 

ّ
ات

التي سمك كّل منها قرابة 0.80 
املكتبة( تحتوي على  2 – مبنى  )الصورة رقم  م. 
الصعب  من  التي  الصغيرة،  األكواخ  من  العديد 

وضع تماثيل اآللهة داخلها )لصغر حجمها(. حينها، 
كانت  ا،  عمليًّ األكواخ،  تلك  أّن  الباحثون  خّمن 
موقًعا لحفظ اللفائف واملخطوطات. ويجدر بالذكر 
هنا أّن مثل تلك األكواخ تّم العثور عليه في املكاتب 

من  املكتبة  املثال  سبيل  على  األثرية،  العمومية 
الفترة الرومانية في مدينة »أفسوس« األثرية )اليوم 

في تركيا(.
وقد تّم تحديد تاريخ املبنى إلى القرن الثاني امليالدّي، 
عتبر هذه أقدم مكتبة في أملانيا. ويرّجح الباحثون 

ُ
وت

غالبية  شملت  التاريخية  للمستندات  وفًقا  ه 
ّ
أن

يتّم  لم  ه 
ّ
أن  

ّ
إال عمومية،  مكاتب  الرومانية  املدن 

الكشف عنها خالل الحفرّيات األثرّية حّتى اآلن.
وقد وصلت مساحة غرفة املكتبة الرئيسة قرابة 
180 متًرا مرّبًعا: 20 متًرا )طولها( و9 أمتار )عرضها(. 
وقد تّم بناؤها ما بين العامين 150 و200 للميالد. 

وقد ُزّينت القاعة بتمثال إللهة الحكمة، منيرفا. 
EPA الصور امللحقة بتصوير ولطف من

ها الفترة الرومانّية
ُ
العثور على مكتبة في أملانيا تاريخ

الصورة 2الصورة 1

رشدي املاضي

خاّصة  فردّية  تجارب  هي  املتناسلة  الحّب  قصص 
 
ً
دراسة بعضها  القدماء  أغفل  وقد  عاّمة،  وجماعّية 
نقدّية منهجّية من منظور تداولّي براغماتّي، وفي ضوء 

ضيق في آن...
َ
سع حدوده وقد ت

ّ
مفهوم التلّفظ الذي تت

نلمس هذا اإلغفال بدًءا باألصفهانّي – وكتابه األغاني – 
ِبُه 

ْ
 إلى طه حسين – وكتابه حديث األربعاء – وُيش

ً
وصوال

ذلك عشيق الليدي تشاترلي...
عبد  قّصة  املجال  هذا  في  املعروفة  القصص  ومن 
الّرحمن بن إسماعيل الحميري، الشهير بـ: وّضاح اليمن 
)ت.89هـ.\708م.(، وتشّببه بأّم البنين زوجة الخليفة 
موّي الوليد بن عبد هللا، وهي قّصة صاغها أبو الفرج 

َ
األ

في  »األغاني«، والحًقا طه حسين  كتابه  في  األصفهانّي 
كتابه »حديث األربعاء«؛ فجاَءت صياغتهما في إطار ما 
ُيعرف بـ »املعنى الحاف«؛ حيث أغفال التجارب الفردّية 
الخاّصة والجماعية العاّمة، مّما أّدى إلى إغفال الثغرات 
ل النّص، كترّدد وّضاح على أّم البنين 

ّ
السردّية التي تتخل

في مخدعها أو بيتها وإقامته عندها، كما قيل، والخليفة 
القّصة... فوّضاح  القلب؟!!! ولنواصل مع  ساٍه غافل 
ّر أن يضع قناًعا 

ُ
ه اضط

ّ
شاعر غزل، جميل وسيم، حّتى إن

على وجهه درًءا للحسد وفتنة النساء به... واملعروف 
ب بأّم البنين بنت عبد العزيز بن مروان )أخت  بَّ

َ
ه ش

ّ
أن

الخليفة عمر بن عبد العزيز(، وذلك بطلب منها وهي 
في الحّج، بناء على إرادتها أن يتغّزل بها الشعراء كما 
ثّير َعّزة... 

ُ
حرائر قريش... لكن البعض خ�شي الخليفة كك

 أن تجّرأ وتغّزل بها... فتطّورت 
ّ

فما كان من وّضاح إال
الشام  إلى  القدوم  منه  طلبت  لذلك  العالقة،  بينهما 
ام كانوا ولوعين باملدح... وبعد 

ّ
ومدح الخليفة، ألّن الحك

مدحه زوَجها أصبح شاعرنا من 
بعشيق  شبيًها  الخليفة  خاّصة 
الليدي تشاترلي... يترّدد عند أّم 
والخليفة  عندها  ويقيم  البنين 
وإذا  الرواية...  تقول  كما  ساه، 
خافت كانت تخبئه في صندوق 

قفله، والسؤال: من أين سيصله الهواء للتنّفس؟!!! 
ُ
وت

وحين أراد زوجها الخليفة أن يهديها حجًرا كريًما أرسله 
ه دخل عليها من ثغرة ففاجأها 

ّ
مع خادمه، وُيروى أن

ووّضاح عندها... والسؤال: كيف يمكن لخادم اقتحام 
ا... هل تلصص عليها ورأى 

ً
مخدع زوجة الخليفة؟!!! إذ

وّضاًحا؟! لذلك أراد أن يبتّزها حيث طالبها بأخذ حجر 
ه ووصفته بابن 

ْ
من جوهر الحجر الكريم، لذلك حّقرت

ختن أو النتنة(!!! وحّتى حين عاد وأخبر 
ُ
خناء، )التي لم ت

ّ
الل

الخليفة بما رآه، لم ُيصّدقه ووصفه، أيًضا، بالوصف 
نفسه؛ خشية على شرف زوجته، فأمر بقتله!!! ولم يأمر 
صيتيه!!! حّتى حين عاد 

ُ
َيْيه – خ

َ
ث
ْ
ن
ُ
بأن ُيوَجأ، أي برّض أ

الخليفة ودخل على أّم البنين في البيت الذي اختارته 
وكانت كعادتها جالسة على الصندوق الذي خّبأت فيه 
ما فاجأها أحد، وكانت في الغرفة مجموعة 

ّ
وّضاًحا، كل

الذي  الصندوق  يختار  الخليفة  فإذا  الصناديق،  من 
جلست عليه ولم يرَض بآخر كما طلبت منه زوجته!!! 
ا أّن وّضاًحا فيه، فدفَنُه وهو يقول: »إذا كان  فأخذه ظانًّ
ا فقد كّفّناك ودفّناك، ودفّنا ذكرك؛ وإذا  ما بلغنا حقًّ
ا دفّنا خشًبا«!!! وهناك رواية تقول إّن 

ّ
 فإن

ً
كان باطال

الخليفة قذف الصندوق في البئر وأهال عليه التراب، 
رَّ في البئر!!! وهي قّصة مشكوك فيها، أيًضا!!! ليدفن الّسِ

صباح الخير لك شاعري الرقيق وّضاح اليمن، يا الذي 
ْقتل ولم ُيقذف بصندوقَك في بئر عميقة تبلغ 

ُ
لرّبما لم ت

رًا!!!
ّ
َت طريًدا مقّنًعا متنك

ْ
املاء، لكّنك ِعش

اح وضَّ

مطلوب

ملكتب مراقب حسابات في حيفا 
مدير/ة  حسابات ومتمرن/ة  )מתמחה(

ارسال سيرة ذاتية office@siaga.co.il فاكس:  04/8512354
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MEAT HOUSE
מיט האוס

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
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م
َ
غ

َّ
قبو كالل

هاشم ذياب

م
َ
غ

َ
قبو.. ول

ُجمٌل ُتوْسوس

حيوات بال حلم

إّنها األنباء

ال ترتاح وال تريح

تنفث األجواء

للغريق في املحيط

بال احتجاج..

على نواجذ امللوك

*

كالجوارح واألنين

تهمس للتغيير وُتخَرْس.

تان ال تلتقيان
ّ
سك

في سفرة الغياب

من يعود

بال صوت

*

غضب الغريق

أحالم الزيتون

عذاب ولوم

صارت ُعمان شقيقة

خيمة املشيخة وحيدة

*

همسة صارت ضّجة 

الُعْري

همسة أشاحت الوجه

ال.. مالمة

*

أّيها املحيط

لَم.. تغدر بي؟

َرة أّيتها األخبار املحرَّ

كالهمسات

في الربع الخالي

سادسة أركان الشريعة

تغزل عباءة لدليلة

*

ِقمٌم سالت في البّر

البّر للغانم

كاآلمال

تغيب القيم

لغة الضباع

تعبث بنا

باألنحاء

كاألغنام بال همس

*

فضيحة السفارات

أخطبوط املال 

أخبار الساعة املصادرة

في فم الخّياط )مشبكا(

مخرج سّرّي

مغارة )الحرامّية(

منفعة االطمئنان

)بهدلة بنكّية(

*

َجمل املحامل

بال )عرض(

بحراسة الخَفر في 

)مغارة األربعين(

ٌب مسلوب مشلول 
ْ
رك

وحيد.

في دار الخالء

ماذا تقول العيون

أنباء الحدود يا 

)سامعين(

قبور.

قبور في العيون 

كالغياب

غياب حضورك في 

بالدك

قافلة تغادر.

قافلة تصاَدر

م الزمان
َ
غ

َ
الحدود ل

الترحال.. ُعنوانك 

سطين
َ
ِفل

حيفا \ طمرة

للماركة  والعناية  التجميل  مستحضرات 
باع في 8 حوانيت مختارة في 

ُ
األمريكية، ست

الشبكة، في أماكن مميزة ومخّصصة
في  زوايا  افتتاح  سيتم  األولى  املرحلة  في 
حانوت سوبر فارم فرع التييليت في ايالت 

وفي سوبر فارم مجّمع ماميال في القدس.

بوبي  الفاخرة  والعناية  التجميل  ماركة 
تصل  الودر،  إستي  مجموعة  من  براون، 
إلى شبكة سوبر فارم: سيتم خالل السنة 
 8 في  براون  بوبي  زوايا  افتتاح  القريبة 
تقديم  سيتم  وكذلك  للشبكة،  حوانيت 
التجميل  خبراء  قبل  من  تجميل  دروس 

املهنيين للماركة.
ماركة  بها  تدخل  التي  األولى  املرة  إنها 
تّم  والتي  املاركة،  الشبكة.  إلى  براون  بوبي 

ل اليوم 
ّ
تسويقها في البالد عام 2012 تشغ

.
ً

11 حانوًتا مستقال
ستضمن الزوايا في سوبر فارم أن يتمتع الزبائن بتجربة مميزة من بوبي براون. وستمتد هذه 
الزوايا على مساحة تصل إلى حوالي 10 أمتار وسيتم بيع املستحضرات عبر خبراء تجميل من 

طاقم فّناني التجميل للماركة.
الفرع األول للسوبر فارم والذي سيتم به بيع مستحضرات بوبي براون هو في مجّمع ماميال في 

القدس.
خالل شهر تموز سيتم إنشاء زوايا إضافية في فروع سوبر فارم التالية: »ريشونيم« ريشون 
ايالت،  »هيلتون«  أشكلون،  »چـيرون«  مجّمع  السبع،  بئر  بيـچ«   « كرميئيل،  »بيـچ«  لتسيون، 

»ديزنـچـوف سنتر« و«مالحة« القدس.
وفًقا ألقوال أورن ريـڤـاح، رئيس مجموعة إستي الودر في البالد، والتي تسّوق من بين ماركات عديدة 
ماركة بوبي براون، »هذه الخطوة هي خطوة إضافية في تطوير املاركة وترسيخها في البالد. تقوم 
املاركة دوًما بتجديد الخدمة للزبائن وتحّسن من أجلهم إمكانيات شراء مستحضرات التجميل 
ساع نقاط البيع ألكثر من 11 حانوت في الشبكة، فإننا نتيح انتشاًرا مثالًيا 

ّ
والعناية. اآلن، مع ات

للماركة في كل أنحاء البالد. دخولنا لشبكة سوبر فارم سيزيد من تواجدنا، أيًضا في األماكن التي 
لم يكن لدينا بها حتى اآلن حانوت«.

وفًقا ألقوال داني لوزون، نائب املدير العام في سوبر فارم: »إننا نعمل طيلة الوقت على تحديث 
وتحسين التجربة في قسم مستحضرات التجميل. بوبي براون هي ماركة مهنية وعصرية، والتي 
تقّدم تجربة مميزة وأنا متأكد من أن زبائن سوبر فارم سيسعدون جًدا لوصولها إلى الفروع 

ولسهولة الحصول عليها، كما وأنهم سيتمتعون بدروس تجميل على يد أشهر خبراء التجميل«.

كجزء من التعاون املشترك مع سوبر فارم فإنه سيتم بيع مستحضرات املاركة أيًضا في موقع 
.https://shop.super-pharm.co.il :الشبكة على العنوان

 crazy line موضة مطبوعات الورود تعود ألزياء
لرونق خاص للمرأة في موسمي الخريف والشتاء 

منذ عدة مواسم وموضة مطبوعات 
املوضة  عالم  على  تسيطر  الورود 
العاملية. حيث ان هذه املوضة ترمز 
ما  اذا  خاصة  والنعومة  االنوثة  الى 
كنا نتحدث عن موسم الربيع الذي 
ما  سرعان  ولكنها    , معها  يتالءم 
اصبحت تسيطر ايضا على موسمي 
املنطلق  هذا  من  والشتاء.  الخريف 
 crazy اطلقت شبكة االزياء النسائية
الورود  مطبوعات  تشكيلة    line 
الرائعة التي تمنح املرأة مظهرا عصريا 

متألقا.
تضمها  التي  املالبس  قطع  بين  من 
متجدد،  مظهر  إلضفاء  التشكيلة 
بلوزة من مطبوعات  ممكن مالءمة 
الورود الناعمة واملسكوبة ومالءمتها 
وإلكماله  مع بنطال بلون الباستيل. 
االطاللة يمكن  اختيار جزدان صغير 
عالي  بكعب  وحذاء  الفاتح  باللون 
من  ناعمة  بدلة  اختيار  او   . مالئم 
املدموجة  طبيعية  وألوان  أقمشة 

بمطبوعات الورود .
اختيار  يمكن  املساء  لساعات  اما 
تنورة  مع  ومالءمته  ُمَورد  قميص 
ا 

ً
موردة ضيقة والتي تخلق مًعا خط

اختيار  او  لجسدك   
ً
وناعما واحدا 

فستان ُمَورد مميز مع الدانتيل . 
الفروع  “crazy line” بضمنها   تشكيلة ازياء مطبوعات الورود متوفرة في جميع فروع شبكة  
املنتشرة  في الوسط العربي )الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة( وعبر موقع االنترنت 

  www.crazyline.com الخاص

أبراكادابرا في املحادثة بين املعالج واملتعالج 
مختصو كالليت يعرضون طريقة فريدة قاموا بتطويرها لتحسين التواصل بين املعالج 
للرابطة  الطبي  واملتعالج عن طريق بطاقات عالجية، وذلك خالل مؤتمر االتصال 

األوروبّية لالتصال الطبي والذي عقد في البرتغال
قام فريق من املرشدات واملعالجات في موضوع التواصل بين املعالجين واملتعالجين 
مختصة  سودرسكي-  ميراف  د.  يضم  والذي  كالليت،  في  العائلة  طب  قسم  من 
ايريت  االجتماعية  والعاملة  أرئيل  يبزوري  عدي  د.   ،CBT وعالج  العائلة  بطب 
للمحادثة  أبراكادابرا  »بطاقات  تسمى  عالجية  بطاقات  بتطوير  ليف،  غيل 
مهارة  تحسين  على  فريدة  بطريقة  تساعد  كأداة  تستخدم  والتي  األمثل«  الطبية 
املتعالج.   لدى  والسلوك  التفكير  طرق  وتشخيص  املفتوحة  األسئلة   استخدام 
البطاقات التي عرضت من خالل ُملصق في مؤتمر االتصال الطبي في البرتغال، حظيت 
باهتمام كبير من قبل جمهور املؤتمر. ومن املخطط دمج هذه البطاقات في التدريب 
املقدم إلى طواقم كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي، علًما أّن الفريق يعمل على 
تدريب طالب ومتدربين جدد في كلية طب العائلة في كل ما يتعلق بالتواصل ما بين 

املعالج واملتعالج. 
تجمع البطاقات التي طورها فريق كالليت في حيفا محتويات من عالم CBT )عالج 
إدراكي سلوكي قصير الوقت(، مقابلة تحفيزية، دور العائلة في املرض، وتقنية األسئلة 

املفتوحة. 
وتنقسم بطاقات » أبراكادابرا » إلى ستة مواضيع صّنفت من قبل الطاقم الطبي على 
أّنها صعبة العالج: االكتئاب، القلق، األلم املزمن، اضطرابات النوم، عالج األمراض 
املزمنة، وتغيير نمط الحياة. تتكون البطاقات في كل موضوع من لون معين )مثل بطاقات 
القلق باللون األصفر، بطاقات االكتئاب باللون البرتقالي، إلخ(. وتضم كل مجموعة 
ز األسئلة على تفكير املتعالج الذي 

ّ
 مفتوًحا، حيث ترك

ً
من البطاقات 16 حتى 20 سؤاال

 يؤثر على سلوكه، البيئة، دور األسرة في املرض، واالزدواجّية بشأن العالج أو التغيير. 
عندما يدخل مريض بحالة اكتئاب الى غرفة املعالج، يمكن االستعانة بهذه البطاقات 
 االستغناء عنها. يتم عرض مجموعة بطاقات 

ً
وطرح األسئلة، من خاللها، التي يتم عادة

االكتئاب على املريض الذي يقوم بدوره باختيار 1-2 أسئلة يطلب منه قراءتها بصوت 
عال واالجابة عليها. وفقا إلجابة املريض، يمكن للمعالج أن يتعلم عن طريقة تفكير 
املريض وعن السلوكيات التي تتسّبب باستمرار االضطراب الذي يعاني منه، وبالتالي 
مساعدته على التفكير بشكل مختلف حول املشكلة وتصحيح التشويشات التفكيرية 

والسلوكية.
حيث  الطب،  لطالب  تدريب  كأداة  أيًضا  البطاقات  ستخدم 

ُ
ت ذلك،  إلى  باإلضافة 

ا.  
ً
صدق وأكثر  أفضل  تواصال  تتيح  التي  املفتوحة  األسئلة  طرح  كيفية   يتعلمون 

تم فحص األسئلة املعروضة في البطاقات والتحقق من صحتها بالتعاون مع خبراء في 
التربية في طب العائلة، كما تّم تقييمها من خالل األبحاث. أثارت طريقة العمل بحسب 
البطاقات التي قّدمتها باحثات كالليت في املؤتمر اهتماًما كبيًرا بين املشاركين الذين 

طلبوا تطبيقها أيًضا لديهم. 

مع أطيب التحيات،
يوخي باور
الناطقة باسم كالليت في اللواء ومسؤولة العالقات العامة

تعيين جديد في كالليت منطقة الشمال:
 لعيادة 

ً
تم تعيين الدكتور عامر أبو العسل مديرا

ديانا في الناصرة
 تعيين الدكتور عامر 

ً
قد تم مؤخرا

األسرة،  في طب  خبير  العسل،  أبو 
في  ديانا  كالليت  لعيادة   

ً
مديرا

الناصرة. الدكتور أبو العسل، 46 
العليا،  الناصرة  في  ومقيم  سنة 
من  تخرج  سنوات،   3 من  متزوج 
بامتياز،  إيطاليا  في  الطب  كلية 
وتخصص في طب األسرة في قسم 
الطبي  مركز عيمق  في  األسرة  طب 
في  تخصص  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

مرض السكري أيضا. 
وقال الدكتور أبو العسل أنه اختار 
»بقدرة  آمن  ألنه   

ً
طبيبا يكون  أن 

الناس،  معالجة  على  الطبيب 
ومساعدة الناس على اتباع أسلوب حياة صحي«. يوجد في عائلتي مجموعة من األطباء 
ومنذ صغري كنت استمع إلى قصصهم الرائعة وتعلمت أن مهنة الطب تجيب على 

القيم التي نشأت عليها.« 
معرفته الطبية في كثير من الحاالت أنقذت املر�شى الذين جاءوا إلى العيادة مع خطر 
مميت حقيقي. على سبيل املثال، جاءت فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما إلى العيادة لتلقي 
»لقد استمعت إلى أصوات القلب وسمعت  العالج الطبي بسبب السعال والعطس. 
دقات مبكرة لبضع ثوان، وطلبت من املمرضة أن تعمل تخطيط قلب، وكانت نتيجته 
ايجابية. عندها أدركت انا واملمرضة أن شيًئا ما غير منطقي. لذلك قررنا إعادة تخطيط 
القلب التي كانت نتيجته هذه املرة غير ايجابية. في  تخطيط القلب حددنا عدم انتظام 
ضربات القلب الخطيرة والعابرة. أرسلنا العائلة على الفور إلى املستشفى حيث عولجت 

بناء على ذلك ». 
وقالت ميراف جوت، املدير العام للمنطقة الشمالية: »أهنئ الدكتور أبو العسل على 
توليه مهام منصبه اليوم، وأنا متأكدة من أن مهنيته ومعرفته وخبرته الواسعة ستكون 

إسهاما كبيرا لجميع املتعالجون«.
 
ً
 لسكان مدينة الناصرة: نشر العيادات في جميع أنحاء املدينة، تعامال

ً
»توفر كالليت حال

دافًئا وإنسانًيا، وطاقًما موهوًبا ومهنًيا يعامل الناس بتفاٍن واحتراف. أنا سعيد ألن قد 
أتيحت لي فرصة أن أفتخر بالجودة والخدمة الطبية اإلنسانية التي تقدمها كالليت 

والعيادة ملرضاها«، يختتم الدكتور أبو العسل.

ماركة بوبي براون تصل إلى شبكة سوبر فارم!
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للبيع للبيع

للبيع للبيع

للبيع

للبيع
للبيع

بوادي النسناسللبيع

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 

الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف خاص، 

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا 

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 (الوحيد 
بالطابق)جديد ومرمم مبستوى راقي حوايل 
240م 4 غرف نوم صالون واسع جدا رشفة 

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

فيال االحالم 

4طوابق سكنية، مكونة 

من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

رمات بيغن شارع بني بريت
 5 غرف رشفة مع منظر 30م   

حاممان  الخروج من وحدة االهل السكنية للحديقة  

موقف بجانب الشقة

بالحي االملاين شارع هريوك 
75م 3 غرف واسعة طابق 3 مطلة للبحر مرممة مبستوى عايل

 امكانية الضافة ממ“ד ورشفة

بالحي االملاين شارع هريوك
3.5غرف مطلة للبحرطابق 4  للرتميم  امكانية الضافة ממ“ד ورشفة 

بنفيه يوسف شارع يروشلمي اليعزر 

للبيع بشارع عباس بيت «اميل توما»
يف اجمل البنايات يف الحي طابق 2

بناية حجر عريب حوايل 200م  5 غرف سقوف عالية مطلة للبحر 

بالقرب من التخنيون بناية منفردة 3 طوابق مطلة 
للبحر حوايل 150م موقف  تحضري ملصعد 

 (דירת גן) 110م 4 غرف مرممة حديثا مدخل منفرد

 حديقة مع فاصل 150م (غري مسجلة بالطابو)

بالكرمل الفرنيسبالحي االملاين

 (דירת גן) 72 م  حديقة 60م  السطح مسجل بالطابو امكانية 

اضافة بناء لبناء 60م بناية حجر عريب سقوف عالية بالط مرسوم 

شبابيك خشب ومخزن

 الطابق 3 حوايل 52م

  3 غرف مطلة للبحر مرتبة

شارع ستيال ماريس


