
H a i f a net

شفاعمرو واملنطقة

 100%
جبنة عيمك

רק 125 ₪רק 110 ₪רק 85 ₪

₪ 45

أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 480                        الجُمعة 1 ترشين الثاين 2019              توزّع مّجاًنا

للبيع פנטהאוס בכרמל הצרפתי

 5غ و3 برندات. 160م
مواقف ومخزن.مطله 
للبحر.مرممه بذوق.

خليل حجو 052-2840945

4

فرصة

مطلوب

مطلوب موظفة ملكتب مبيعات لالجهزة املكتبية في حيفا
املواصفات:

# خبرة بالحسابات

# خبرة بمجال البيع وإدارة محالت

# خبرة ببرامج الكومبيوتر

#  الوظيفه لفترة طويلة املدى

الرجاء ارسال السيرة الذاتية : فاكس 048523140
ehabja@hotmail.com : بريد الكتروني

حملة االسبوع 
3 باجيت

+ كوال  كبيرة
+ تشيپس

 100 شيكل

اغتيال مشروع مسرح عربي مستقل في حيفا
ملراسل حيفا – مّرة أخرى يتم اغتيال مشروع املسرح 
العربي املستقل في مدينة حيفا، حيث تراجعت بلدية 
حيفا عن التزامها بتحويل ميزانية مسرح امليدان بعد 
إغالقه ملسرح عربي آخر في مدينة حيفا، فبعد أن صرح 
نائب رئيس البلدية الراب دوف حيون لصحيفة "حيفا" 
"أّن الجمعّية  في عددها الصادر بتاريخ 10 أّيار 2019، 
التي ستحل مكان امليدان يجب أن تكون عربّية مستقلة 
د 

ّ
ومن حيفا، لديها إدارة سليمة سنتين على األقل". وأك

ه سيتم االعالن عن مناقصة بهذا 
ّ
حّيون في هذا اللقاء أن

ه ال يمكن لبيت الكرمة أن تقوم بهذه 
ّ
الشأن، وأضاف أن

املهمة ألنها مؤسسة رسمية، وأضاف "وهنا أؤكد بأّن 
الجمعية التي ستأخذ على نفسها إدارة هذا املشروع ، 

يجب أن تكون عربية ومستقلة". 

فما الذي حصل، وملاذا أعلن دوف حيون في اجتماع 
عقد يوم االثنين املا�ضي في دار البلدية لفنانين ومهتمين 
قلصت  امليدان  مسرح  ميزانية  أن  العربية،  بالثقافة 
بنسبة %50 تقريًبا، وسيتم إنشاء منصة عربية في إطار 
 من االلتزام األول 

ً
مسرح حيفا التابع لبلدية حيفا، بدال

والسابق بأن تقوم مؤسسة عربية مستقلة بإنشاء هذا 
املسرح بعد أن تحّول لها ميزانية من البلدية. 

وعندما توجهنا لدوف لم ينف ذلك، وعندما سألناه 
ماذا عن التعهد السابق، قال بأن البلدية غّيرت رأيها 
العلم أن مسرح حيفا هو  وترى أن ذلك أنسب، مع 

مسرح رسمي فما الذي غّير األحوال. 
فنانين  استشارة  تم  هل  السؤال  حيون  على  طرحنا 
من الوسط العربي بهذا الشأن، فقال قمنا باستشارة 

التاريخ  يعيد  وبهذا  خوري.  ومكرم  وردة  أبو  يوسف 
في  العربي  املسرح  إنشاء  فقبل  أخرى،  مّرة  نفسه 
اسرائيل، الذي أطلق عليه فيما بعد مسرح امليدان في 
العام 1995، تم إنشاء املسرح العربي في إطار املسرح 
لنعود مّرة أخرى لعهد  في حيفا ملدة سنتين،  البلدي 
بأنفسنا.  شؤوننا  إلدارة  مؤهلين  غير  وكأننا  الوصاية 
كما أن هنالك أكثر من سؤال حول نهج رئيسة البلدية 
عينات كاليش، منذ توليها منصب رئاسة البلدية حتى 
اليوم بالنسبة لقضية استقاللية املسرح العربي املزمع 

دعمه من قبل إدارة بلدية حيفا.   
هذا ووصلنا بيان بهذا الشأن صدر عن عضو البلدية 
رجا زعاترة، رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا، حيث 
جاء  فيه "الحق في الثقافة هو حق أسا�ضي للسكان 

العرب في حيفا، وواجب البلدية توفير ودعم سلة من 
الخدمات الثقافية. موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على 
الفنية  وجود مسرح عربي والحفاظ على استقالليته 
واملهنية. هناك عدة اقتراحات وأفكار في البلدية، ولكن 

لم تتخذ قرارات بعد". 
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

لماذا هذا االهمال لمواقعنا األثرية

عفيف شليوط

أعمال  انطالق  قرب  نبأ  سماعي  لدى  سعادتي  بقدر 
الصيانة والترميم  للمدافن البيزنطية في حي البرج في 
السياحة واآلثار  الذي أعلنه رئيس قسم  شفاعمرو، 
آملني  أرملي،  عامر  البلدية  بلدية شفاعمرو، عضو  في 
مشهد تراكم النفايات في هذا املوقع األثري الهام، فلو 
هذا  في  النفايات  بوضع  قاموا  الذين  السكان  أدرك 
املكان بأهميته التاريخية، ملا فعلوا ما فعلوه. كما تقع 
املحافظة على هذا  بلدية شفاعمرو مهمة  إدارة  على 
كمدينة  شفاعمرو  تسويق  وأهمية  وصيانته،  املوقع 
سياحية من خالل اإلعالم واملبادرة لبرامج ومهرجانات 
السياحية  املدن  فمعظم  السياحة،  تشجيع  بهدف 
تنظم مهرجانات الستقطاب الزائرين والسائحين، على 
سبيل املثال مدينة عكا التي يقام بها سنوًيا مهرجان 
بادرت  شفاعمرو  أن   كما  ومسرحيد.  اآلخر  املسرح 
منطقة  في  إحياؤها  يتم  كان  ملهرجانات  السابق  في 
السوق القديم، مثل مهرجان الزيتون، ومثل املبادرات 
الذاتية إلحياء مهرجان في فترة عيد امليالد املجيد الذي 
بادرت  كما  الزوار،  من  هائلة  أعدادا  يستقطب  كان 
في  فني  برنامج  الجماهيري إلنشاء  املركز  بالتعاون مع 
بلد«،  القديم أطلقنا عليه اسم »قصة  قلب السوق 
حيث تم من خالله استحضار األيام الجميلة من تاريخ 
شفاعمرو عبر شخصيات شفاعمرية، التقينا في منزل 
أبو لبيب عموري لنتذوق املا�ضي في قلب شفاعمرو، 
السوق القديم. حظي هذا البرنامج باهتمام جماهيري 
كبير ووسائل االعالم التي أشادت بهذه املبادرة، والتي 
الجماهيري  واملركز  شفاعمرو  بلدية  إدارة  تستمر  لم 

لألسف بإنتاج مثل هذه البرامج. 
فشفاعمرو غنية باملعالم األثرية التي تحتاج الى إلقاء 
الضوء عليها واملحافظة عليها مثل املدافن البيزنطية، 
وهي عبارة عن  قبور منحوتة بالصخر منذ القرن الرابع 
ميالدي، موجودة في حي البركة، قريبة من البرج وتسمى 
 لكونها منطقة صخرية وتظهر فيها 

ً
منطقة الصافح، نظرا

الصخور على سطح األرض مثل قطعة الصفيح. تجد في 
مداخل هذه املدافن نقوش في الصخر لعنب الكرمة، 

أنواع من الطيور، أسد، سعف نخل، وصلبان التينية. 
وهنالك آثار لكتابة يونانية والرسم أو النحت بدائي، 
يشبه النقش على نقود بيزنطية من القرنين الخامس 
والسادس ميالدي. عناقيد العنب املحفورة على الصخر 
ترمز للخصب، أما سعف النخيل فهي رمز للموتى. في 
داخل املدافن توجد دهاليز ضلع كل واحد منها 105 
سنتمترات، ويوجد على الجدار الشمالي لكل مدفن حفر 
ألسد وما يشبه الشبل، وعلى الحائط األيمن نحت مثله 
باإلضافة الى الطير. بعد املدخل يوجد درج يقودك الى 
املقصورة الداخلية، التي تنخفض عن الخارج بخمسة 

 .
ً
 وعلوها 180 سنتمترا

ً
وخمسين سنتمترا

واليمين  الخلف  توازي  خاليا  ثالث  املقصورة   في 
والشمال، وتقوم في وسط املقصورة أقواس مقنطرة 

. 
ً
علوها 163 سنتمترا

 يصف بوركر، الرحالة الوحيد الذي زار هذه الكهوف 
زار  الذي  هام  دي  الراهب  بها  قام  التي  البعثة  بعد 
قبور  وحولها  القرية  في   »:1898 العام  في  شفاعمرو 
صخرية كثيرة كتلك التي قرب مدينة القدس. داخل 
القبر مقسوم الى مقصورات تحت األرض، فيها خلية 
لحفظ الجثة. لكن طريقة وضع الجثة غريبة، ولم أر 
مثلها إال في مكانين من الجبال الشرقية للبنان. حفرت 
املقصورة بعمق على جانبيها، وضعت الجثة بطريقة 
الرئيسية. بين  الى املقصورة  تكون القدمان متجهتين 
القبور  لبعض  رقيقة.  صخرية  حواجز  توجد  الجثث 
 يظهر 

ً
 جميال

ً
واجهات بسيطة، أما غيرها فيحمل حفرا

 ألوراق الكرمة وعناقيد العنب«.
ً
 بارعا

ً
نقشا

تقوم فرق من السائحين والزوار بالقدوم الى شفاعمرو 
ونحن سكان شفاعمرو  األثري،  املعلم  هذا  ملشاهدة 
ال نعلم بوجوده، ونقوم بوضع النفايات فيه لنصدم 
السائح بهذا املشهد املؤلم ولنعيق عملية وصوله لهذا 

املوقع. 
 باالضافة لزيارة هذا املوقع األثري في شفاعمرو، يقوم 
السائح بزيارة قلعة الظاهر عمر، البرج والسوق القديم. 
من خالل هذه املواقع يمكن للزائر أن يطلع على أهم 
في مدينة شفاعمرو، والتعرف على  التاريخية  املعالم 
 في 

ً
 كامال

ً
تاريخها العريق. كما يمكن للزائر أن يق�ضي يوما

املدينة، فهنالك إمكانية لتنظيم برامج خاصة للسائح 
أو الزائر في مدينة شفاعمرو، هذا باإلضافة الى إمكانية 
التسوق، زيارة مؤسسات خاصة أن مدينة شفاعمرو 
الجمعيات  من  كبير  لعدد  مركز  الى   

ً
مؤخرا تحولت 

واملؤسسات القطرية، والتي إختارت شفاعمرو لتن�ضىء 
مراكزها فيها. زد على ذلك إمكانية زيارة أماكن العبادة 
واليهودية،  الدرزية  املسيحية،  اإلسالمية،  للطوائف 
هذا األمر الذي يميز مدينة شفاعمرو عن بقية مدننا 

وقرانا العربية، حيث أنها تتمتع بهذه الخصوصية.
وعن ناسها الطيبين فال تسأل، فما أن تطأ قدماك هذه 
 
ً
املدينة، حتى تشعر بطيبة أهلها، فهم يعرفون جيدا
كيف يكرمون الضيف، وكيف يحترمون الزائر ويرحبون 

به، فالشفاعمري مضياف، قريب الى القلب. 
بإسم   

ً
أيضا واملشهورة  عمر،  الظاهر  قلعة  فهنالك 

»السرايا« أو »القلعة«. بنى هذه القلعة عثمان بن ظاهر 
العمر في العام 1771 م. تقع القلعة على قمة مدينة 
بارز، ضخم  بناء  الزقاق.  في حي  القديمة،  شفاعمرو 
حصان،   400 لـ  تتسع  إسطبالت  فيه  توجد  ومتين، 

وتوجد في إحدى زوايا ساحتها مقصلة حتى اليوم.
 
ً
الداخل الى القلعة يواجه ساحة واسعة وقنطرة وإيوانا
سهل  مشاهدة  تستطيع  سطحها  على  ومن   ،

ً
عريضا

حتى  والساحل   ،
ً
وشماال  

ً
شرقا والجبال  بأكمله،  عكا 

 
ً
رأس الناقورة، وكانت الطرق الرئيسية الواردة جميعا
من وإلى الساحل، تقع في قبضة صاحب القلعة، الذي 
أحاط قلعته بمزيد من الحصون على قمم التالل التي 

تطوق مدينة شفاعمرو.
كتب  اإلستراتيجي  شفاعمرو  موقع  ألهمية   

ً
 ونظرا

وصل  عندما  سوريا،  على  حملته  أثناء  في  نابليون 
شفاعمرو:«هي املكان الذي ال بد من إحتالله للهيمنة 
على فلسطين«. وحين زار الضابط الهولندي فان دي 
فيلدي شفاعمرو في العام 1852، وصف القلعة بأنها 
» كبيرة عالية مشرفة على املنازل املجاورة، إستكشفت 
، مستعملة اآلن 

ً
 خرابا

ً
األقبية املقنطرة والردهات وغرفا

كزريبة للماعز. أما املنظر من سطحها، املشرف على 
الكرمل والسهل، فهو السرور بعينه وجدير باملشاهدة«.

 
ً
 وفي العام 1910 م. كان حسني أفندي األلباني مديرا

من  ليبني  القلعة  من  أجزاء  بهدم  فقام  لشفاعمرو، 
األسقفية  باملدرسة  عرفت  التي  مدرسة،  حجارتها 
 بناية مهجورة في 

ً
الكاثوليكية اإلبتدائية، والتي هي حاليا

حي السوق القديم.
 فوق العتبة العليا للبايكة 

ً
 وهنالك شعر كان مكتوبا

الوسطى للقلعة، يؤكد بأن عثمان ابن الظاهر عمر هو 
الذي أشادها، لكن نتيجة عملية هدم أجزاء من القلعة 
التي قام بها حسني أفندي، هدم الحجر الذي دون فيه 

تاريخ بناء القلعة. أما أبيات الشعر التي بقيت فهي:
قف على دار بها الحسنى        تجلت بالزيادة
دارة البدر بها اللي       ث استوى والعود عاد

شادها عثمان ذو اإلحسان         من أعطي السيادة
فانظر التاريخ سهال           هذه دار السعادة

وهنالك البرج الذي يقع في جنوبي شفاعمرو، على تلة 
سفوحها كهوف وآبار وآثار حصن بجدران سميكة. إنه 
هناك  »البرج«.  ويسمى  الوسطى  القرون  من حصون 
وشفاعمرو،  آتا(  )كريات  كفرتا  بين  آخر  برج   

ً
أيضا

وجدت فيه أدوات عليها كتابة عربية، ويبدو أن األبراج 
 برج السكر بين عكا 

ً
كانت تحيط بشفاعمرو، ومنها أيضا

وشفاعمرو.
 يجمع املؤرخون أن الصليبيين أقاموا هذا البرج على 
مذهلة  قبور  وجود  بحجة  بيزنطي،  حصن  أنقاض 
محفورة في صخر سفوح التلة. البرج أقدم من القلعة 

بكثير ويفصل بينه وبين القلعة واد.
برامج  الى  وبادرنا  عليها،  حافظنا  إذا  الكنوز  هذه  إن 
لتشجيع السياحة مثل التي ذكرتها ومبادرات جديدة 
أخرى، بإمكاننا تطوير السياحة في شفاعمرو األمر الذي 
يعود بالفائدة على األهالي، فالسائح سيتناول طعامه في 
مطاعم شفاعمرو وسيقتني حاجاته من املدينة، كما 
بإمكاننا إيجاد عمل لشباب وشابات ليعملوا في مجال 
بمبادرات  للقيام  إمكانية  وهنالك  السياحي،  اإلرشاد 
من قبل رجال أعمال ومستثمرين لجذب السائحين، 
فدعونا كل من موقعه ليساهم بإنجاح هذا املشروع 

الحيوي في مدينة شفاعمرو.
   



نتقــّدم بالتهــا  لجميــع الطالبــات والطــالب الجامعيــ    حيفــا وجميــع أنحــاء البــالد ملناســبة افتتــاح العــام 
الدرا  الجديد، متمن  لهم النجاح والتفّوق   مستتهم التعليمية. 

ّّع  للصندوق، والذين بفضلهم وبفضل دعم بلدية حيفا  كما نتقّدم بجزلل الشكر واالمتنان لجميع املت
وبالتعاون مع صندوق حيفا، تم توزلع أك  من 130 منحة هذا العام. 

السيد جورج مطر 
السيد فضل بصول 

السيد سامي نو  
النائب أيمن عودة 

بنك مركنتيل (فرع وادي النسناس) 
د. سهيل أسعد 
د. عي  نقوال د. عي  نقوال 

د. الياس طوبي 
د. خالد داود تر  

د. خالد كركبي 
د. عصام زلن الدين 

د. دياب مطلق 
د. مصطفى سمري 

د. بشت كركبي د. بشت كركبي 
املحاسب ديب نقارة 

السيد ملهم صّباح 
السيد بيت نعمة 

السيدة نائلة أبو منة 
السيد ميشيل جّمال (فالفل الوادي) 

الفنان عبد عابدي 
املحامي إي  عبود 

املحامي شفيق رفول املحامي شفيق رفول 
السيد محمد خطيب (مغسلة الوادي) 

السيد ممدوح شلبي 
السيد أشرف عزام 

السيد مصطفى أبو راس 
السيدة شهتة شلبي والسيد ع  مراد  

السيد رجا زعاترة 

د. سعيد رزق 
د. منذر عزام 

د. بسام حداد 
د. ق  مصاروة والسيدة منال 

أشقر 
د. منت قروا  

د. رائد عبيد د. رائد عبيد 
د. عامر زرلق 

د. إبراهيم مطر 
د. أنور جّمال 
د. غّسان فرح 

املحاسب غسان خرعوبة 
املحامي عمر سمري 
السيد يوسف خوري السيد يوسف خوري 

السيد إياد قندس 

السيد نبيل مطر 
السيد سليم عّواد 

مطعم شوودل (عي  وعالء أسعد) 
املجلس امل  الوطني األرثوذك  حيفا 

صحيفة حيفا والسيد را  عبا  
املهندس ربيع منصور 

السيد ماهر سمري السيد ماهر سمري 
السيد سامر حداد 

السيد توفيق الصلح 
املحامي كميل مولس 

السيدة عيدنا زرلتس  
املهندس شادي عبده 

السيد أشرف برلق 
السيدة رانية زعطوط والسيد رامي زعطوط السيدة رانية زعطوط والسيد رامي زعطوط 

السيد فوزي سعيد 

منحة توفيق طو  
للطالب الجامعي  الحيفاوي  

توفيــق طــو : اإلنســان والنضــال واملــرشوع 

ولــد توفيــق اليــاس طــو  يف 16 أيــار 1922 لعائلــة حيفاوية عريقــة. أنهى دراســته االبتدائية يف 
حيفا وتابع دراسته الثانوية يف القدس. انضم يف العام 1940 إىل الحزب الشيوعي الفلسطيني، 
ــة  ــن يف تأســيس "عصب ــوىس وآخري ــو م ــي وأب ــل حبيب ــا وإمي ــل توم ــه إمي ــع رفاق واشــرتك م

أشــغل عــدة مناصــب من بينها عضوية الكنيســت عىل مــدار 40 عاًمــا، وكان صوتُه املجلجل يف 
الكنيســت صــوَت الجههــ  العربيــة الفلســطينية يف البــالد، يدعــو إىل الصمــود ورفــع الــرأس. 
ــز العنــرصي الرســمية،  ــاد القومــي والتميي كان يف طليعــة املناضلــ  ضــد سياســة االضطه
وضــد سياســة نهــب األرايض وهــدم البيــوت والحكــم العســكري. آمــن توفيــق طــو  بالنضــال 

ــة يف  ــرب للدراس ــابات الع ــباب والش ــاث آالف الش ــي يف ابتع ــه دور تاريخ ــو  ورفاق كان لط

ــن  ــدول االشــرتاكية عــىل مــدار عــرشات الســنوات، والذي االتحــاد الســوفييتي وغ هــا مــن ال
ــل، عندمــا كان  ــة للمجتمــع العــر  الفلســطيني يف إرسائي ــة والثقافي ــوا الطليعــة العلمي كان
التجهيــل  سياســة  بهــذا  متحّديــن  جــًدا،  ضئيــالً  الجامعــات  يف  العــرب  الطــالب  عــدد 

كان توفيــق طــو  إنســانًا متواضًعــا بــذل كل طاقتــه يف خدمــة شــعبه، والدفــاع عــن حقــوق 
العاملــ  والفقــراء. ومــع أنــه كان يحصــل عــىل معــاش عضــو كنيســت، إال انــه طــوال 
ــل كل  ــربع ععاشــه للحــزب ويحصــل عــىل معــاش بســيط مث ــه يف الكنيســت كان يت عضويت

ــه (شــارع  ــة حيات ــه طيل ــذي ســكن في ــق اســمه عــىل الشــارع ال ــوم 12 آذار 2011. أطلِ رحــل ي

قيســارية  يف وادي النســناس. تــم تأســيس صنــدوق منــ  عــىل اســمه عــام 2011 عبــادرة كتلــة 
ــة حيفــا. وتــم  ــور ســهيل أســعد، بدعــم مــن بلدي ــة وقتهــا الدكت الجبهــة ونائــب رئيــس البلدي

 منحة بقيمة أك  من مليون ومائة أل  شيكل. 
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إنتهاء موسم السباحة

6 حعاذأ بطثّغئ طظّزمئ وطرسّغئ، سطى ذعل 4 
ضغطعطارات  طع 14 ظصطئ إظصاذ، ضاظئ شغ خثطئ 
المساتّمغظ والجائرغظ شغ طعجط السئاتئ 2019.

www.haifa.muni.ilمركز الطوارئ البلدي 106

يوم االثنني 28.10.19 

انتهى موسم السباحة الرسمي

9 ابراج إنقاذ تعمل 
حتى تاريخ 27.11.19

شاطئ "دادو"، شاطئ "زمير"؛ شاطئ العزيزية 
("هكرمل")، شاطئ  "بات- جاليم"، وشاطئ 

"كريات- حاييم"

خثطات ا�ظصاذ تسمض بغظ الساسات 16:30-8:00

االستحمام من دون مراقبة منقذ ممنوع وخطر!

بعد التاريخ أعاله ستقدم خدمات إنقاذ في 3 ابراج إنقاذ:

شاطئ "زمير"؛ شاطئ  "بات- جاليم"، وشاطئ "كريات- 

حاييم" - خالل فصل الشتاء

ُ

كايد عبود يستذكر حفل توقيع اتفاقية السالم بين 

األردن واسرائيل بمناسبة مرور 25 عامًا على توقيعها 

من هذا العام   10  /26 صادف تاريخ   - ملراسل حيفا 
ذكرى توقيع اتفاقية السالم بين األردن واسرائيل، وبهذا 
يكون قد مر على توقيع هذه االتفاقية 25 عاًما، حيث تم 
التوقيع عليها في وادي عربة في العام 1994، ومع تزامن 
عقد هذه االتفاقية يسود العالقات بين البلدين التوتر، 
األمر الذي أدى الى استدعاء السفير األردني في اسرائيل 

لعمان. 
من ضمن الذين شاركوا في حفل التوقيع على االتفاقية 
آنذاك ابن مدينة حيفا الناشط االجتماعي كايد عبود، 
حيث خصنا بصور تاريخية من حفل توقيع االتفاقية، 
حيث انتقل الى  وحدثنا عن مشاركته في هذا الحفل، 
موقع االحتفال بواسطة الطائرة التي أقلت رئيس حكومة 
اسرائيل آنذاك يتسحاق رابين ووزراء وشخصيات من 
املجتمع العربي منهم املطران مكسيموس سلوم والشيخ 
"كنت في الحفل أقف الى جانب  ويتابع  موفق طريف. 
املطران مكسيموس، وعندما مّر موكب الرؤساء الذي 
حسين  امللك  ف 

ّ
توق قربنا"،  حسين  امللك  يضم  كان 

متوجًها نحو سيادة املطران ليلقي التحية عليه، وكان لي 

شرف مصافحته أيًضا".
مرور  بعد  اليوم  االسرائيلية  األردنية  العالقات  وعن 
قال كايد عبود  اتفاقية السالم،  عاًما على توقيع   25
"العالقات األردنية االسرائيلية تعاني اليوم من الفتور 
وخاصة الرسمية منها، وأشدها موضوع نهاية فترة تأجير 
تنتهي مدتها  حيث  الباقورة والغمر األردنيتين،  أرا�ضي 
في العاشر من تشرين األول املقبل. زد على ذلك اعتقال 
اسرائيل ملواطنين أردنيين وهما: عبد الرحمن مرعي وهبة 
السفير األردني من قبل  مما أدى الى استدعاء  اللبدي، 
من االجراءات  الحكومة األردنية للتأكيد على االستياء 
الوصاية  التعدي على  كما هنالك قضية  االسرائيلية. 
األردنية على األماكن املقدسة في مدينة القدس عامة 
السفير  واملسجد األق�ضى خاصة". ويتابع أن استدعاء 
األردني هو داللة على تأزم العالقات األردنية االسرائيلية، 
البلدين  بين  العالقات  بعودة  األمل  يفقد  لم  ولكنه 
خاصة إذا تّم تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل برئاسة 

بيني غانتس املحسوب على اليسار االسرائيلي.             

حيفا بلد لُكّن؟

منصة تشاركية نسائية عربية في بلدية حيفا
 

الريادي  الطاقم  عضوات  نظمت  حيفا-   ملراسل 
مديرة  فالح،  نور   « لكن  »بلد  بمشروع  العربيات 
في  الجماهيري  والعمل  املجتمعي  الحراك  مجال 
زة 

ّ
جمعية )اتاخ معاك( والسيدة هناء منصور، مرك

أميمة  والسيدة  الثقافة  قسم  في  العربي  املجتمع 
تشاركية  منصة  املفتوحة،  البيوت  زة 

ّ
مرك ج�ضي، 

نسائية عربية في بلدية حيفا، حيث شاركت ما يزيد 
عن 100 إمرأة عربية في املنصة التشاركية من جميع 
وأسمعن صوتهن وعبرن عن احتياجاتهن  االحياء، 

كنساء.
املشاركات للصعوبات الكثيرة التي  وتطرقت النساء 
يواجهنها بحياتهن في الحيز العام باملدينة، مواصالت 
عامة شحيحة باالحياء، نقص األمن في الحّيز العام 
السالح غير املرخص والنقص في تواجد  بالحارات، 
التمييز،  الصعوبة في إيجاد الشغل جّراء  الشرطة، 

الجماهيرية  املراكز  قلة  املتهاوية،  التحتية  البنى 
امليزانيات  وشح  العربي   للمجتمع  املخصصة 

املخصصه للفعاليات النسائية وغير ذلك .
ّن«، املشروع البلدي في حيفا ينظم برعاية  

ُ
»بلد لك

رئيسة  مستشارة  كاتس،  روزن  بياتريس  السيدة 
املجلس  وعضوات  الجندرية  للمساواة  البلدية 
البلدي، نعامة لزيمي وشهيرة شلبي من اجل عدالة 
اجتماعية، وتديره املحامية دانا مرتنباوم، من )إتاخ 
اإلجتماعية،  العدالة  أجل  من  حقوقيات  معِك(، 
من  مندوبات/ين  يضم  طاقم  ومع  »أدفا«  بتعاون 
املدينة،  في  واملؤسسات الفاعلة  املنظمات  البلدية 
بهدف  املتحدة،  الواليات  وبدعم سخي من سفارة 
بناء وثيقة وخطة عمل للمساواة الجندرية باملدينة 

في شتى املجاالت.



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99
1.5 كغم

1.5 كغم

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازج

فخاد مّسحب 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

3كغم
₪ 99

₪ 99
3.5كغم

₪ 50

فخاد  دجاج طازج

5كغم
₪ 99
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 دعوة
 يف حيفا  األرثوذكسيةللرعية  اجلديد الرئيس الروحيتعيني  مبناسبة

 ( ارتيميوساألرمشندريت  قدس  )
 املفيض الطيب ذميرتيوس القديس مبناسبة عيد و

 

 األرمشندريت ارتيميوسقدس ويرتأسة نتشرف بدعوتكم للمشاركة وحضور القداس االحتفالي 
 

 صباحًاوالنصف متام الساعة التاسعة  09.11.2019يوم السبت 
 حيفا 3شارع هبارسيم  - االرثوذكسية يف كنيسة القديس يوحنا املعمدان

 
 للتعارف ويتقبل التهاني  يف قاعة الكنيسة  املهنئني الرئيس الروحي بعد القداس سيلتقي 

 الدعوة عامة                                           نأمل مشاركتكم
   

 

 األرثوذكسية لرعيةالرئاسة الروحية ل  حيفا -اجمللس امللي األرثوذكسي الوطين

 جلنة الكنيسة            
 

 

ملراسل حيفا - نظمت مدرسة املتنّبي يومين دراسيين 
متتاليين خالل رحلة مبيت بحثّية- استكشافّية علمّية 
 التاسع 

ّ
ب الصفوف العلمّية الريادّية، من الصف

ّ
لطال

حّتى الثاني عشر في منطقة الشاطئ الصخرّي في قرية 
ب االستماع 

ّ
الزيب والرملّي ورأس الناقورة. تسّنى للطال

متخّصصات  مرشدات  بمرافقة  علمّية  ملحاضرات 
بالبحث العلمّي امليدانّي بمواضيع الكائنات الحّية من 
نباتات ورخوّيات وكائنات أخرى تعيش بمحيط مائّي 
وأحياًنا  متنوع  بمناخ  يتمّيز  رملّي  أو  صخرّي  أو  مالح 

متطّرف. 
املتنّبي  بين  لتعاون مشترك  تتويًجا  يأتي هذا املشروع 
امليدانّية،  الزيب  مدرسة  مع  الريادّي  العلمّي  بفرعها 
تناولت املحاضرات ممّيزات الشاطئ الصخرّي كمقّدمة 

ملعاينة املنطقة عن كثب وذلك من خالل التخّصص 
والجزر  املّد  منطقة  ة، 

ّ
الجاف املنطقة  أحزمة:  بثالثة 

وراء  من  الهدف  الرطبة.  املياه  مستنقعات  ومنطقة 
هذا االنكشاف هو إجراء مقارنات بين الشاطئ البحري 
والصخرّي ومنطقة رأس الناقورة في الجليل األعلى. هذا 
أبحاث  تهدف إلجراء  ملجموعات  ب 

ّ
الطال تقسيم  وتّم 

ثنائّية  طحالب  الخلّية،  أحادّية  طحالب  عن  علمّية 
الخلّية واملرجان وذلك لفحص تأثير عوامل بيئّية على 
حامضّية  املختلفة،  وأنواعه  كالنفط  الكائنات  هذه 
وسيتّم  هذا  امللوحة.  ونسبة  املاء  حرارة  درجة  املاء، 
ب وإجراء األبحاث األخرى في املعهد 

ّ
متابعة عمل الطال
البحرّي الحيفاوّي.

 

المتنّبي تعّزز منهجّية البحث العلمّي بيومين دراسيين 

للفرع العلمّي الريادّي في شاطئ الزيب

ملراسل حيفا – شارك هذا األسبوع الكاتب والفنان 
في  حيفا،  صحيفة  تحرير  رئيس  شليوط،  عفيف 
مهرجان فلسطين الوطني للمسرح - رام هللا، حيث 
قّدم محاضرة حول تأثر املسرح الفلسطيني باملسرح 
امللحمي، فتحّدث عن التغريب لدى برتولد بريخت 
وعن تأثر املسرح العربي عامة واملسرح الفلسطيني 
خاصة بأسلوب بريخت. كما كشف شليوط خالل 
محاضرته أسباب تبني األسلوب البريختي في املسرح 

العربي. 
تحدث شليوط عن مسرحية »لكع بن لكع« للكاتب 
بريخت. وتطرق  بأسلوب  التأثر  مبرًزا  إميل حبيبي 
ملسرحية »رجال في الشمس« للكاتب غسان كنفاني، 
رياض  وإخراجها  للمسرح  بإعدادها  قام  والتي 
مصاروة، حيث أضاف مصاروة في النص املسرحي 

الذي أعده شخصيتي املتحدث والفدائي.  

وتم التطرق في املحاضرة ملسرحية »محطة واسمها 
بيروت« والتي كتبها وأخرجها رياض مصاروة أيًضا، 
والتي تعتبر امتداًدا  ملسرحية »رجال في الشمس«، 
قائال أن التوجه املباشر للجمهور في املسرحية ، يبرز 

جانب التأثر باملسرح امللحمي لدى بريخت.  
كما تطرق شليوط في محاضرته لتأثر الكاتب زكي 
درويش باملسرح امللحمي من خالل مسرحيته »املوت 
األكبر«، ففي هذه املسرحية لم يتم تحديد املكان 
بالًدا،  ويحتل  بالًدا  يحكم  فاالمبراطور  والزمان، 
نجهل مكانها، وموقع املدينة أيًضا غير محدد. وعن 
امللحمي،  باملسرح  أبو سالم  فرانسوا  املسرحي  تأثر 
لم  أموًرا  نشاهد  الحكواتي  مسرح  عروض  ففي 

نألفها في املسرح الواقعي. 

الكاتب والفنان عفيف شليوط يشارك في 

مهرجان فلسطين الوطني للمسرح
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!GLAMGLOW-جديد من
 SUPERSERUM™ 6-Acid

Refining Treatment

أحماض وفحم فعال   6 سيروم يحتوي على 
إلزالة خاليا الجلد امليتة، تقليل مظهر املسام 

إعادة الحجم والحصول على بشرة مشرقة
مجموعة  هامة!   SUPER أخبار  لدينا 
األكثر مبيعا لتعقيم الوجه   ®GLAMGLOW
 SUPERSERUM™ 6-Acid تتوسع! تعرفي على
مع  خاص  سيروم   ،  Refining Treatment
التي  الحصرية   ®GLAMGLOW تركيبة 
إلزالة  فعال  وفحم  أحماض   6 على  تحتوي 
مظهر  من  والتخفيف  امليتة،  الجلد  خاليا 
إعادة الحجم والحصول على بشرة  املسام، 

مشرقة.
يحتوي على تركيبة قوية   ™SUPERSERUM
 PHA-و  AHA, BHA تشمل  أحماض  لستة 
تنعم  والتي تعمل إلزالة خاليا البشرة امليتة، 
الخصائص  مع  الخاليا،  تجديد  في  وتساعد 
الفحم  بالسن.  التقدم  لعالمات  املقاومة 
بينما يرطب  الفعال القوي يعقم املسامات، 

الهيالورونيك  حمض 
الحجم  إلعادة  البشرة 
للتجاعيد والتشققات، 
واملساعدة في الحصول 

على بشرة مشرقة.
الحجم  يعيد   *
والتشققات  للتجاعيد 
البشرة  مظهر  يقاوم   *
من  يقلل   * املرهقة 

مظهر املسام
في شبكة  متوفر  املنتج 
شبكة  فارم،  سوبر 

مشبير وشبكة أبريل.

سيبوكالم الخيار األفضل لبشرتك في كل فصول السنة
 
ً
كيف نحافظ على عادات عناية صحيحة لبشرة نضرة وصحية في الشتاء أيضا

سيبوكالم - ماركة البشرة الحساسة الرائدة 
تخرج بحملة خاصة باملوسم االنتقالي 

4   منتجات رائدة بـ 69.90 ش.ج فقط للمنتج

الخصائص  ذات  التجميل  مستحضرات  ماركة  سيبوكالم 
للموسم  مغرية  حملة  عن  تعلن  البالد  في  الرائدة  الطبية 
منتجات رائدة بـ 69.90 ش.ج   4 االنتقالي وفي اطارها تعرض 
البشرة  لتهدئة  فعال  مرطب  كريم  بينها  من  فقط،  للمنتج 
املحمرة واملتهيجة، كريم غني لتغذية البشرة ومنع الجفاف، 
سيروم عناية لتهدئة البشرة الحساسة، كريم للعينين مرطب 

ومغذي للبشرة الحساسة.
تجدر االشارة أن املنتجات الرائدة املشاركة بالحملة هي من 
العالج  تدمج  والتي  سيبوكالم  من  الكالسيكية  املجموعة 
العناية  خصائص  مع  البشرة  وتحسسات  ألعراض  الفعال 
فعالة  مواد  من  تتركب  املجموعة  مستحضرات  والتدليل. 
طبيعية، نباتات عالجية وزيوت طبيعية عالية الجودة تضمن 
»هيبوالرجينك”  امللمس،  ولطيف  نضر  بشرة صحي،  مظهر 

وخضعت لفحوصات الجلد املخبرية للبشرة الحساسة.
متوفرة في شبكة سوبر-فارم، الصيدليات املختارة وصناديق 

املر�ضى. الحملة سارية حتى 6.11.2019

هام  أمر  هو  للبشرة  سليمة  عناية  عادات  اتباع 
طيلة ايام السنة، لكن يجب ان نالئمها مع تغييرات 

الطقس وتبدل املواسم.
يواجه الجلد في فصل الشتاء عددا من العوامل التي 
الطقس بارد  قد تعيق أدائه لوظيفته بشكل سليم. 
وجاف، تغييرات في درجات الحرارة، املكوث في اماكن 
املكيفات...  التدفئة واستخدام  تهوئة،  مغلقة دون 
كل هذه االمور تضر بالجلد وتظهر االضرار مباشرة: 
يتحول الجلد الى جاف ويفقد حيويته. لذلك من املهم 
البارد  املوسم  اجتياز  في  تساعد  قواعد  عدة  اتباع 

بسالم.
بداية رائعة ليوم شتائي:

يحصل  حيث  االستحمام،  مع  اليوم  ببدء  ينصح 
ومن املفضل إنهاء  الجسم على جرعة من الطاقة، 
املسامات  اغالق  اجل  من  الفاتر  باملاء  االستحمام 
التي تفتحت بسبب املاء الدافئ. في الشتاء تتكون عادة 
قشرة أكثر في فروة الرأس لذلك ينصح باستخدام 
نظيفة  البشرة  ويبقي  القشرة  يزيل  شامبو خفيف 
بعد الغسل يفضل استخدام كريم خاص  وناعمة. 
ويمنع أيضا الحكة  يمنع ظهور القشرة من جديد، 

والجفاف.
 التغذية السليمة في الشتاء

من  أكثر  سعرات  الشتاء  في  الجسم  يستهلك 
متوازنة  تغذية  باتباع  ينصح  البرد.  مواجهة  اجل 
يستحسن  منتظم.  جسماني  نشاط  على  والحفاظ 
الطبية،  االعشاب  تدمج  غذائية  مكمالت  تناول 
في  تساعد  التي  االكسدة  ومضادات  الفيتامينات 

الحفاظ على صحة البشرة.
معاناة العينين والرقبة في الطقس البارد:

رقيقة  الرقبة،  وبشرة  العينين  تحيط  التي  البشرة 
اضرار  الجسم.  في  االماكن  ببقية  مقارنة  وناعمة 
الرياح وتغيير درجات  الجفاف،  الطقس مثل البرد، 
االحمرار  قد تعرضها اللتهاب الجلد املثي،  الحرارة، 

والحكة. لذلك ينصح بتدهين كريم للعينين والرقبة 
لتزويد املناطق الحساسة بالرطوبة التي تحتاجها.

منع الجفاف وعالمات الشد:
الى  الجلد  يحول  الشتاء  في  والبارد  الجاف  الهواء 
بعد  يزداد  بالحكة  الشعور  أكثر.  وحساس  جاف 
احمرار  يحدث  الحاالت  بعض  وفي  االستحمام، 
وقد تزيد املياه والصابون من  والتهاب الجلد املثي، 
يجب اختيار كريم للجسم وظيفته تهدئة  الجفاف. 
كريم  اختيار  املستحسن  من  طريا.  وابقائه  الجلد 
للجسم غني بخالصات النباتات والزيوت التي تعيد 

املرونة للجلد.
تغذية بشرة الوجه

الى الجفاف أكثر من املعتاد،  يميل الجلد في الشتاء 
وقد يؤدي تجاهل ذلك إلى جلد محمر والى تقشرات. 
توازن  استخدام مستحضرات  على  التشديد  يجب 
غنية بالرطوبة وتمتص  مستوى الدهون في الجلد، 
الغنية فوق كريمات  الكريمات  استخدام  بسهولة. 
الرطوبة يمنع الشعور بالجفاف، التجعدات، ويمنح 

مظهرا مشرقا ومنتعشا للبشرة.
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نتمنى لكم أعيادا سعيدة

القاعة الصغرى تتسع لـ 400 شخص

القاعة الكبرى تتسع ألكثر من 700 شخص

قاعات عوادیۀ لألفراحقاعات عوادیۀ لألفراح

محطۀ سونول، مفرق شفاعمرو – عبلین (الناعمۀ) ص.ب 459

هاتف: 9501559-04/ فاکس: 9501558-04/ جوال: 050-5356418

القاعۀ الصغرى تتسع لـ 400 شخص

القاعۀ الکبرى تتسع ألکثر من 700 شخص

والديمقراطية  املنافسة  من  بأجواء    - ملراسل حيفا 
الديمقراطية  القيم  وترسيخ  التربوي،  العمل  وضمن 
شهدت ثانوّية الكرمة األسبوع املا�ضي انتخابات مجلس 
الب، والتي على أثرها قام الطالب باإلدالء بأصواتهم 

ّ
الط

خاّصة  ُمَحوسبة  إحصائّية  برمجّيات  طريق  عن 
املدرسة  في  الحاسوب  طاقم  قام  حيث  للّتصويت، 

ببرمجتها. 
مّرر  االنتخابات،  إجراء  قبل  كامل  أسبوع  مدار  على 
املرّبون دروًسا عن موضوع الّديموقراطّية ومواصفات 
ًحا 

ّ
ُمرش  

ّ
انتخب كّل صف لين في املجلس، ومن ثّم 

ّ
املمث

االنتخابّية  دعايته  بعرض  ح 
ّ

ُمرش كل  قام   
ُ

حيث له، 
 إلى يوم االنتخابات.

ً
وعرض مشاريعه الخاّصة وصوال

علنت الّنتيجة، 
ُ
ر والفرح أ

ّ
بأجواء احتفالّية يسودها الّتوت

حيث  فاز الطالب أحمد علي من الّصف العاشر "ب"  

الب روماريو  طبراني من الّصف 
ّ
برئاسة املجلس، والط

الحادي عشر "ب" نائًبا له، هذا وباركت إدارة  املدرسة  
الفائزْين ودعتهما أن يكونا قدوة حسنة لسائر الطالب 

في املدرسة. 

ثانوّية الكرمة العلمّية تجري انتخابات محوسبة لمجلس الّطاّلب 

اختتمت هذا االسبوع، سلسلة لقاءات  ملراسل حيفا- 
مع املوجهة النفسية، راويه الشنطي ألمهات نور الحياة 
التوجه  تم  األحتياجات  فحص  بعد  الحليصة.  بحي 
للمسؤولين بالشؤون االجتماعية، حيث قامت بتمويل 

أربعة عشر لقاء. 
اللقاءات تمت من قبل من جمعية مكافحة املخدرات 
لطرق  االليات  املشتركات  اكتسبت  حيث  والكحول، 
نهج  وتغيير  العائلة،  وأفراد  اوال  الذات  مع  التعامل 
الحياة لحياة أفضل وطرق فتح قنوات حوارية بالعائلة، 
وتعليم  الكتساب راحة نفسية وأبعاد التوتر النف�ضي، 

القيم الوالدنا منذ الصغر.
رمزية  بهدية  املحاضرة  تكريم  تم  األخير  اللقاء  وفي 

وشكرت املجموعة الشؤون  وشهادة تقدير متواضعة. 
والتعليم ومجموعة  التربية  لجنة  لدعمها  األجتماعية 

أمهات نور الحياة.

أمهات نور الحياة في الحليصة تختتم سلسلة لقاءات



111-554-700-1للطلبيات

شارع هرتسليا 10, حيفا.. 
مفتوح من الساعة 

24:00-10:00

حملة االسبوع 
3 باجيت

+ كوال  كبيرة
+ تشيپس

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

ّ

َ

َ
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استقيته  العنوان  هذا   : لكم  أحصيها  أعمالكم 
الذي يشرفني أن أسوقه  القد�ضي  الحديث  من 
كامال لحضراتكم، ومن ثم يأتي التعليق والبيان. 
قال رسول هللا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، 
انه قال ) يا عبادي إني حرمت الظلم على نف�ضي، 
وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا، يا عبادي كلكم 

ضال إال من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إال من 
أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوته، 
فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر 
الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، 
وإنسكم، وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في 
ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم، قاموا 
في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك 
مما عندي، إال كما ينقص املخيط )اإلبرة( إذا ادخل البحر، يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
هللا، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه(. ويظهر جليا من خالل 
سياق هذا الحديث، أن هللا غني عن العاملين، فمن أحسن في سعيه 
بهذه الحياة الدنيا، فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد، 
وأن هللا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، ولكن الناس ال 
يعبأون بذلك فيظلمون أنفسهم بطرق شتى، إما بمعصيتهم هلل والكفر 
به، وهللا تعالى يقول على لسان لقمان وهو يعظ ابنه )يابني ال تشرك 
باهلل إن الشرك لظلم عظيم(. او بعدم السعي الى اعتاق رقابهم من 
غضب ربهم الجبار، فيجاهرون هللا بمعاصيهم أو بالتعدي على الخلق، 
وكل هذه األنواع من الظلم تح�ضى للناس، وما حذر هللا من ذلك إال 
ألنه يريد الخير للعباد، لذلك فتح لهم  أبوابه، من استغفار، ودعاء، 
ورجاء وال يكون إال بالتوبة النصوح. وقد يسأل سائل كيف يكون العبد 
الناس؟ وكيف  لنفسه مع  يكون ظاملا  لنفسه مع ربه؟ وكيف  ظاملا 
يكون ظاملا لنفسه مع نفسه؟ فظلم العباد مع هللا يبينه حديث قد�ضي 
شريف، يقول فيه رب العزة )عجبا لك يا ابن آدم، ما انصفتني )أي 
ما عدلت بيني وبينك( خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، 
أتحبب اليك بالنعم، وأنا غني عنك، وتبغض إلّي باملعا�ضي وأنت فقير 
إلي، خيري إليك نازل وشرك الي صاعد(. ويرد جل في شأنه على من 
يتطاول على ذات الجالل واإلكرام، بالشتم والسب والتكذيب بما أنزل 
على رسله الكرام. فيقول هللا تبارك وتعالى )شتمني ابن آدم وما ينبغي 
له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له.....( وإذا واجهت احد من العباد 
بعض الصعوبات وعاش في ضنك الحياة، تجده يشتم الزمان والدهر 
الذي يعيش فيه وما يحق له. وقد جاء في الصحيحين أن رسول هللا 
قال )قال هللا تعالى: يؤذيني أبن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي 
األمر، اقلب الليل والنهار(. فإذا أراد العبد التخلص من ظلم نفسه مع 
ربه، فعليه ان يقر له بالوحدانية فيعبده بصدق وإخالص. قال تعالى 
)وما أمروا اال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين(. وأن يعترف بربوبيته 
وهي  أنه الخالق والرازق  الذي يستحق ان يشكر وأن يمدح ويعظم في 
الصدور، ويبرهن على ذلك باألعمال واألقوال أما ظلم املرء لنفسه مع 
العباد فيكون بالتعدي على حقوقهم من أموال ودماء وأعراض، فمن 
فعل ذلك كتب على نفسه الخسران املبين ألنه عندما  يقف العباد 
للحساب ويجد كل واحد منا كتابا أعد خصيصا له فيه أعماله صغيرها 
وكبيرها، عندها سيندم البعض على ما كان منه. قال تعالى وهو يصف 
ندم الظاملين وحسرتهم وهم يصرخون )يا ويلتنا مال هذا الكتاب ال 
يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم 
ربك أحدا(. ولذلك قال رسول هللا فيما يرويه عن ربه أنه قال )اتقوا 
الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(. ظلمات يوم القيامة ولو كان 
املسلوب قليال، قال رسول هللا )من ظلم قيد شبر من األرض طوقه من 
سبع أرضين(. ودعوة املظلوم ال ترد عند هللا ابدا قال رسول هللا )دعوة 
املظلوم يرفعها هللا فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب 
– عز وجل –وعزتي وجاللي، ألنصرنك ولو بعد حين(. وقال )واتق دعوة 
املظلوم فليس بينها وبين هللا حجاب(. قال أحد التابعين )إذا مررت 
بأرض قد خربت، وبأهلها قد تفرقوا وبأنس قد تشعب، وببهاء قد تبدد، 
وبصحة قد ذهبت، فاعلم أنها نتيجة الظلم. والظالم لنفسه الذي 
ال يستجيب لربه القائل )يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة، عليها مالئكة غالظ ال يعصون هللا ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون(. فال ينقذ نفسه من عذاب اآلخرة ويعمل أعماال 
يستحق عليها تعجيل العذاب بالدنيا. قال تعالى )وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(. وال يكون هذا كله إال ألن 

اعمال الظاملين تح�ضى عليهم. 

د. خالد تركي 
ام خانت )جاَرت(. والعكروت هو  هر عكروت واأليَّ ي يوسف، أبو تركي، يقول: الدَّ كان جّدِ
كور وعكروتات لإلناث، وتضاربت معانيها لكنَّ 

ُّ
اهية، والعاهر، وجمُعها عكاريت للذ الدَّ

هر مش بس عكروت وابن عكروتي كمان، وهللا ع الظالم. معناها في بالدنا معروف، والدَّ
ي يوسف ابنه تركي، الذي منحه هذا االسم تخليًدا السم والده واعتزاًزا  لقد ثكل جّدِ
اه ورجاه، ففي العام اربعين من  به، ليحمله معه في حياته، لكنَّ القدر شاء غير ما تمنَّ
 ِ

ّ
ف ة وثالثين، كان عمر وليده أحد عشر عاًما، في الصَّ تَّ القرن املنصرف، ما بعد ثورة الّسِ
لعة، 

َّ
ا، حيث كان بهيَّ الط ور، الجليل، قضاء طبريَّ ادس اإلبتدائي، في قرية مغار حزُّ السَّ

ة، واسع العطاء حنوًنا، أشقر  اض القوَّ فتين، فيَّ ام الشَّ ا، بسَّ حيَّ
ُ
ول، وسيم امل

ُّ
فارَع الط

راعة والفالحة ومساعدة والده  ّيِ والّزِ
بيعة، والرَّ

َّ
ا بحّبِ الط

ً
عِر، أحور العينين، شغوف الشَّ

قين  تفّوِ
ُ
الميذ امل ة، وكان كذلك من التَّ راعيَّ في الحقل متى احتاجه في جميع املواسم الّزِ

، محبوًبا لدى الجميع من أهل حارته 
ً
ة  وقوَّ

ً
ة توَّ

ُ
على ابناء جيله، وأكثرهم ذكاًء وإملاًما، ف

ّنِ يقصدونه ليقرأ لهم رسائلهم، وبارًزا بين جميع  والحارات املجاورة، وكان كبار الّسِ
ثني والدي عنه. اترابه كيف ال وقد كان حلو املعشر وهادئ األعصاب، كما حدَّ

ي إلى  ريق العام، املؤّدِ
َّ
ار، تحت الط وبينما كان الفتى تركي واترابه يلعبون في ساحة الدَّ

ة بالرَّكل  «، حيث بدأوا يلعبون بها مرَّ
ً
ة  معدنيَّ

ً
انة ئي�ضي، وجدوا »رمَّ ا صفد الرَّ

َّ
شارع عك

 يتناولونها من بعيد فيما بينهم، بعد ان يرميها الواحد منهم لآلخر 
ً
وأخرى برميها، كرة

 
ُ

انة« بجانبه كان يخسر اللعبة، ويقف مَّ ليمسك بها وهي في الهواء ومن كانت تقع »الرُّ
عب، حين سقطت  هم التَّ

َ
وا في اللعب إلى أن انهك جانًبا، إلى أن تنتهي اللعبة، واستمرُّ

، لتنام وراءه وتلتحف  ور وإلى ما وراء جبل حيدر الجليلّيِ مس مختبئة غرب جبل حزُّ الشَّ
الي ملتابعة عملها، بعد أن تشحن  باشجاره بعد يوم إضاءة مضٍن لتستيقظ في اليوم التَّ

نفسها بطاقة جديدة، ولتراقب ذلك الحدث الجلل..
انة«  مَّ ، لفحص وفتح هذه »الرُّ هم قبل أن يستريحوا، أخذوها إلى الكندرجي في الحّيِ لكنَّ
ة،  بة زكيَّ ها تكون حلوة املذاق، مليئة بُعصارة طّيِ

َّ
وفحص لؤلؤها وأكل ما في داخلها، عل

ه بعد أن  ي ريقهم من مرارة الحلق في حّرِ ذلك اليوم، لكنَّ ِ
ّ
تروي ظمأهم بعد تعبهم وتحل

اِنْتكو مبْردي مش نافعة«، أخذها فتى الحارة،   »ُرمَّ
ً
ق في فحصها، رماها لهم قائال

َّ
عاينها ودق

قت  اني«، مزَّ خَّ و ع الدُّ خرة« إلى أن انفجرت به، ومات »يا نار إمُّ تركي، وبدأ »يخبطها بالصَّ
 حول مكان اإلنفجار، على األرض وعلى أغصان األشجار 

ً
عة جسده وتبعثر اشالًء موزَّ

ة« وقذفت بأشالئه إلى البعيد،  انة املعدنيَّ مَّ خور املجاورة، لقد افترسته »الرُّ وعلى الصُّ
هكذا بلحظات، »ما بين طرفة العين وملعة البرق«، خطفته يُد املنون، بال رحمة قد أذابت 

ا تجميعها ووضعها في نعٍش.. عب جدًّ حرارُتها جسَده، حيث كان من الصَّ
كل واأللم 

َّ
ر له موًتا أليًما ولئيًما، ولوالديه الث لم يعلم أحد في ذلك اليوم ان الغيب حضَّ

واد، لم يعلم أحد أنَّ موته قريب منه، قرب الهواء من أنفه، وقرب املاء  والحسرة والسَّ
م..

َ
يه ال أحد يعل من فمه، وقرب الغبراء من قدميه وقرب شفتي والدته في قبلتها على خدَّ

ين الذين كانوا ينتهكون   من بقايا جنود بني عثمان أو من بقايا البريطانّيِ
ً
كانت قنبلة

وا، إلجراء تدريباتهم، 
ُّ
حرمات البيوت واعرافها، ويستوطنون أين شاءت إرادتهم أن يِحل

اتهم،  ان، وحياتهم وخصوصيَّ
َّ
ك ة، على حساب راحة السُّ ى لو كانت في أماكن سكنيَّ حتَّ

ظلٌم وقهٌر واستبداٌد..
ه عريس في ليلة  عوه بعرس يليق بشبابه، وبِعظم الفاجعة، »خيُره في ظهِرِه«، وكأنَّ لقد شيَّ
وه بكفن أبيض اللون ناِصٍع مليء بالورود  ته، حين لفُّ

َّ
زفافه، في لحظة ُدخلته على خل

وا وجمعوا أشالء جسده العالقة بين أزهار 
ُّ َ
هور وألبسوه ثياب العريس، بعد أن مل والزُّ

الحقل وورود البستان وبراعم األشجار وفننها..
وجهها  لطمت  عينها،  ة  رَّ

ُ
ق ووليدها،  وحيدها  وملوت  فِجع 

ُ
امل ملصابها  كثيًرا  ه  امُّ حزنت 

 عن حدادها طول حياتها، تزور قبره صباح كّلِ يوٍم إلى مسائه، 
ً
وصدرها وُركبتيها، معلنة

ها امتنعت  ى أنَّ ها ويأخذنها إلى البيت، حتَّ ئنها ويواسنَّ ، يهّدِ وتبقى هناك إلى أن تأتي نساء الحّيِ
عن تبديل ثيابها وامتنعت عن االستحمام إلى ما شاء القادر، لكي تحافظ على رائحة 
كّيِ في ثوبها، وتشمَّ عطره أينما كانت ومتى أرادت، »ريحتك  ابنها في جسدها وعبقه الزَّ
له ساعة خروجه  ه إلى صدرها وتقّبِ ت البيت«، فقد كانت تضمُّ

َّ
ريحان وزيت، ريحتك مل

ا وين ما ُرِحت  ﴾، »هللا ير�ضى عليك يمَّ
ً
صيال

َ
 َوأ

ً
َرة

ْ
من البيت وفي رجوعه إليه أيًضا، ﴿..ُبك

ميع لم يسمع  ك«، لكنَّ السَّ ة عين إمَّ وكيف ما ُدِرت« و«إن شاء هللا دربك خضرا يا حّبِ
باح املقيت.. دعاءها في ذلك الصَّ

مَن بغسلها وتغيير ثيابها، قائلين لها: 
ُ
لقد أجبرَنها نساء الحّيِ على فّكِ حدادها، حيث ق

ى  ب ويتلوَّ
َّ
ه، ففي قبره يتعذ هذا الذي تصنعينه بنفسك، حرام، حرام عليِك وحرام بحّقِ

ما بكيِتِه..
َّ
أ�ضًى كل

، في مكان الفاجعة، من يسمع صوت 
ً
ة ليال اس، أنَّ هناك من املارَّ ر بين النَّ

ُ
لكنَّ الحديث كث

تركي، ُيناجي والديه، أن يريحوه من ظلمة القبر ووحشته، وحيًدا فيه، ال أنيس وال سمير 
ة يسمعون أصوات بكائه وعويله على  وال صديق وينادي على أصدقائه، وأحياًنا كان املارَّ
ه غير مسؤول  به لوالدْيه من ا�ضًى، كيف ُيقنعهم أنَّ ما أصابه، يبكي على نفسه وعلى ما سبَّ
ة عيني  ك، يا حّبِ عن موته، وكيف مات، وهو الذي كان ُيفرُحهم »تعال لعندي يا روح أّمِ
انِت«، ال يستطيع مواساتهم ابًدا، فخاطرهم مكسور، فكيف يواسيهم وهو الذي كسر 
خاطرهم دون أن يأخذ بخاطرهم وهو اكثر ما يحتاج إلى املواساة والعودة إلى حضن 

افئ.. والدته الدَّ
يحكون عن دير ياسين، في قضاء القدس، القرية الهادئة واملساملة، يحكون عن مائتين 
كبة، غالبيتهم  اسع من نيسان من عام النَّ تلوا بدٍم بارٍد، في التَّ

ُ
ة، ق وأربع وخمسين ضحيَّ

ان الُعزَّل، وطافوا 
َّ
ك ساء واألطفال والعجزة، ألقوا بقنابلهم إلى داخل بيوت السُّ ِ

ّ
من الن

اس« إلرهابهم، وحين  رجي للنَّ
ُ
لة باألسرى، »عملوا منهم ف ة وهي محمَّ اراتهم العسكريَّ بسيَّ

ان القرية، 
َّ
أعادوا األسرى إلى القرية، قتلوهم على مرأى من سك

وثمانية  وتسعمائة  الٍف  عام  نيسان  من  العاشر  في  هذا  كان 
هداء، تجول في أحياء  حايا الشُّ واربعين، وفي كّلِ عاٍم من ذكرى املجزرة، تخرج أرواح الضَّ
ش عن أهلها وعن أقاربها عساهم ُيدِخلونهم في جسٍد،  ِ

ّ
فت

ُ
د أحوال بيوتها، وت القرية، تتفقَّ

نادي األرواح على األحباب دون جواب، وعندما 
ُ
في قميٍص، ليكتملوا في صورة إنسان، وت

ها تجد سكينتها في قبرها، 
َّ
، عل

ً
 كئيبة

ً
ال تجد األرواح أحًدا منهم، تعود إلى ُسكناها، حزينة

هور 
ُّ
ة الظ ة، لُتعاود كرَّ ل منازل اآلخرة«، أم تذهب إلى دار البرزخ في طريقها إلى الجنَّ »إلى أوَّ

تات،  في كّلِ سنة في العاشر من نيسان، عساها تجُد ما ُيثلج صدرها بعد كّلِ هذا الشَّ
بلقاء اإلخوة واألخوات..

ٰى 
َ
ُه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه أ

َ
فقَدت وليدها، وحيَدها وسنَدها في الحاضر واملستقبل، بعد أن ﴿..َحَمل

ع البرق، وملح 
ْ
، لقد فقدته في مل بي« قالت نسوة الحّيِ َوْهٍن..﴾، »يا ناري َحَرق قلبها هالصَّ

البصر، فقدته برمشة عين بعد أن حافظت عليه برمش العين، ولو استطاعت أن تفديه 
بروحها، ملا توانت عن هذا، ولو للحظة!

وء” ..”ال يكن بَك السُّ
لقد أوصت والدته، أم تركي، ساعة حلول ساعتها للقاء ابنها، أمام الباري، بعد أن 
 شعٍر من شعره وبعًضا من 

َ
هبة« )جهاز املوت( أن يضعوا في نعشها خصلة ِ

ّ
أحضرت »الذ

ة، بيت كتاب، )الذي كان من قماش أو من كيس خيش(  ثيابه ومالبسه، وحقيبته املدرسيَّ
ِ يده الجميل ومن بينها دفاتره، كانت دفاتر 

ّ
ة التي كانت بخط وأقالمه، ودفاتره املدرسيَّ

اته إلى مكان إقامتهما الجديد،  ات، كي توصل حاجيَّ ة والّرِياضيَّ ة والعربيَّ اللغة اإلنجليزيَّ
ماء  هناك في البعيد، ليعيشا بأماٍن تحت عرش الرَّحمن العظيم، الرَّحمن الرَّحيم في السَّ
م دراَسته في مدرسِته الجديدة، عساها تجُد في اللقاء مع مهجة قلبها،  ّمِ

ابعة، لكي ُيتَّ السَّ
ة، مع من أرادت له البقاء تحت  عند الباقي، عزاًء وبقاًء إلى ما شاء لها أن تكون، في األبديَّ

ماء.. قه كما على األرض  كذلك في السَّ ة وُيتابع تفوُّ م واجباته املدرسيَّ كنفها، لُيتّمِ
ة وهل  ا كما يليق بها، هل عَرفها حال دخولها، باب الجنَّ  حارًّ

ً
رى هل استقبلها استقباال

ُ
ت

ر، وهل عرفته  ِ
ّ
بك

ُ
كان يعلُم بحضوِرها فاستقبلها! أم فاجأته كما فاجأها في رحيله امل

ته وحوائجه، أم  والدته من خصلة شعره التي أخذتها معها، وهل تعرَّف على قرطاسيَّ
ة أخرى، أو هل هناك مدارس كما هي على  أنَّ هناك لهم نظاٌم درا�ضيٌّ آخر، وقرطاسيَّ
راسة  هم ال يحتاجون شيًئا وال ينقصهم �ضيٌء، ال مدارس فيها وال عناء الّدِ األرض، أم أنَّ
شتهاة، حيث ال 

ُ
ة امل وال امتحانات وال عقاب وال عذاب وال جزاء وال قصاص، فهي الجنَّ

اَء وال عناَء، ال عوَز وال ضيَق، ال  ، ال شقاَء وال ضرَّ
َ
تعَب فيها وال حزَن وال بؤَس وال تعاسة

َضنَك وال ألَم..
نين التي عبرت، هل ستعرفه من خالل  وإن التقت به هل ستعرفه بعد كّلِ هذه الّسِ
من، بعد أن »غزا  ر وأصبح شائب اللون بحكم الزَّ خصلة شعره، أم أنَّ لون شعره قد تغيَّ
من، أو  ة، وهل يشعرون بعد املوت بمرور الزَّ عر في الجنَّ ه، هل يشيب الشَّ

َ
يب« مفرق الشَّ

ه حال  نون كما تمرُّ عندنا، وهل سيتعرَّف على أّمِ من قيمة هناك، وهل تمرُّ السُّ هل للزَّ
رؤيتها أم من خالل ذكرياته معها، عندما يتناوالن أطراف الحديث، وهل ما زال يحفظ 
طيبة«!  ياحين والورود« أم »من ابتسامتها »الرَّ ه، ويعرفها من »نفِح الرَّ تقاسيم وجه أّمِ
ها »أنشودة  ر عليه، فهي »ال تغيب« ألنَّ أكيد نعم، سيعرفها، فمالمح الوالدة لن تتغّيِ بالتَّ
ة كانت معه في طفولته، في  الخلود« وحتًما عندما يرى ما في ُجعبتها من دفاتر وقرطاسيَّ

كيس كتبه، سيعرفها، وسيتعرَّف على جميع أغراضه..
رى هل هناك أفضل من هنا، أم أنَّ هنا أفضل من هناك، أم »ال هنا إال هناك وال هناك 

ُ
ت

ة األولى لآلخرة! سوى هنا«، أم أنَّ هناك وهنا هما وحدة واحدة واستمراريَّ
نيا أو  ى في شرق الدُّ

َّ
ريد أن تؤمَن، لُتقنع نفَسها، بأنَّ ابنها قد ظهر وتجل

ُ
ها أحياًنا كانت ت لكنَّ

ه، في حيرة، ويخفق قلبها  رق تقف أمُّ في غربها، في شمالها أو جنوبها، وما بين الغرب والشَّ
مال والجنوب تقع في حال غموٍض، ال مخرج منه،  سريًعا ما بين الخافقين، وما بين الشَّ
ت إلى روح طفل حديث الوالدة، بعد  وإن لم يتجلَّ فهل انتقلت روحه من جسده املّيِ
وح،  وح ال تموت، بل يموت قميُصها، بدُنها، يموت الجسد، وتبقى الرُّ صه! فالرُّ أن تقمَّ
ص  كر يتقمَّ

َّ
، إلى وليد جديد، إلى قميص آخر، الذ ٍت إلى جسٍد آخر حّيٍ تنتقل من جسٍد مّيِ

، ويعرف لغتها، 
ً
أكيد سيعرفها حاال صه آخر فهو بالتَّ ص أنثى، وإن تقمَّ ذكًرا واألنثى تتقمَّ

ها ال تستطيع أن »تُدور«  ابقة، لكنَّ وهل سينطُق هناك، ويكون دوره كما كان في حياته السَّ
ن اينما حلَّ »هذا مش 

ُ
ش عنه، عليه هو أن يِجَدها، وليك ِ

ّ
فت

ُ
ر« عليه، وت َدّوِ

ُ
العالم »وت

مهم«، لقد جال في خلدها عودة تركي إلى الحياة هو األهم، املهم ان يكون على قيد الحياة 
ها  ، آه منك يا ايُّ ، فليكن هذا الُبدُّ هناك في البعيد أو هنا في القريب، إن كان من هذا بدٌّ

البدُّ اللعين، لو تركتنا بحالنا لكان هذا أفضل..
ش عن مأوى، أو عن  ِ

ّ
روب يفت هوب والدُّ وتسأُل نفَسها إن كان ما زال في الفيافي والسُّ

ة أم سيخرج 
َّ
يه، هل سيستكين هناك ويسكن تلك املحل ِ

ّ
غط

ُ
قطعة قماش تكسو بدنه وت

ش عن بيته، فهو يعرفه  ِ
ّ
ه ليس بحاجة ألن ُيفت ه وابيه، لكنَّ ش هنا عن بيته، عن أّمِ ِ

ّ
لُيفت

تها، قفيرها، فهو وإن استقرَّ هناك، هل سيعرف لغتهم وعاداتهم  حلة خليَّ كما تعرف النَّ
ة تعني بالكاد(، على لغات  ق« )أنجق= كلمة كرديَّ وتقاليدهم، »أنجق امللك سليمان يلّحِ
ير ومنطقه 

َّ
م هللا امللك سليمان أبن داود، لغة الط

َّ
العالم ببشرها وحيواناتها، فقد عل

غير ان يعرف لغة املكان الذي  اب الصَّ حل وباقي الحيوانات، فكيف بوليدها الشَّ ولغة النَّ
حلَّ به، فهل من هدهٍد يأتيها بالخبر الَيقين..

َرُجوَن﴾..
ْ
خ

ُ
ِلَك ت

َ
ذ

َ
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوك

َ ْ
َحّيِ َوُيْحِيي األ

ْ
َت ِمَن ال ّيِ

َ
رُِج امل

ْ
ِت َوُيخ ّيِ

َ
رُِج الَحيَّ ِمَن امل

ْ
﴿ُيخ

السم..
َّ
نهه، وال نقوى على حّلِ هذه الط

ُ
نا ما زلنا في غيٍب ال نعرف ك لكنَّ

)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

أعمالكم أحصيها لكم حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )4(
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ألّن التربية هي األساس
 إليكم بشرى وصول  قصص وألعاب  تثقيفية وتفكيرّية وتعليمّية لألطفال إلى مكاتب صحيفة »حيفا«. نحن نؤمن أن 

ّ
نزف

م ونثّقف أبناءنا.
ّ
األطفال هم عماد املجتمع، ولكي نرتقي باملجتمع علينا أن نعل

 من حمل السالح أو السكين.
ً

ما أروع أن نرّبي ابناءنا كتًبا أو لعّبا تثقيفّية لنحميه ونمنعه مستقبال

بعيًدا عن العالم االفترا�ضي وعالم الهواتف الخلوّية دعونا نعود للكلمة وتنشيط الذاكرة والتواصل مع اآلخر فعلّيا ليفهم 

بعضنا اآلخر ونتقّدم مّعا نحو األفضل.

تجدون لدينا أحدث األلعاب التثقيفّية والتعليمّية الحصرّية 

بأسعار ال تضاهى

   املوقع مكتب صحيفة حيفا شارع الجبل 5 -0546481533

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

·	كلما زعل اللبناني من أي �ضيء، يحتج ويسأل وين الدولة؟  
وقامت  واحتجوا،  وتظاهروا،  الشوارع،  على  نزلوا  وملا  	·
وملا صار الكل يسأل  الدنيا وما قعدت، قالوا وين الدولة.. ·	
وين الدولة ما لقوها.. كانت الدولة مختفية.. غايبة.. نايمة..  
·	حينها تغير املطلب إلى: ليسقطوا، ويستقيلوا.. يعني الدولة، 
ما حدا حس على دمه..  من رئيسها إلى حكومتها إلى نوابها. ·	
وسد  وحرايق،  وتكسير،  مظاهرات  أيام   10 الوضع  وبقي 
طرقات.. ·	وطوشات، وتحرشات، ورقص وغناني، وتحليالت، 
أديان..  إلى  مقسمة  الدولة  ألنها  	· وتوقعات..  وتفسيرات، 
واألحزاب إلى  واألديان إلى طوائف.. والطوائف إلى أحزاب.. ·	
زعماء.. والزعماء إلى مصالح وموارد مالية.. ومين يبقى يحتج 
الشعب.. ينادي على الدولة، والدولة مش هون،  ويصيح.. ·	
مش سامعة، ما في حدا..  ·	كل الناس في الشوارع والساحات، 
مرة في بيت الوسط، ومرة بعين التينة،  والدولة في البيت..  ·	

ومرة في بعبدا ومرة ما بعرف وين.. ·	حتى بّين رئيس الحكومة 
عالشعب.. وحكى.. وما حدا صدقه وال ردوا عليه.. ·	وبعدين 
رئيس الدولة، طل عالناس وحكى، وما حدا صدقه وال ردوا رد 
حتى يئس رئيس الحكومة وأعلن استقالته وهيك  عليه..   ·	
بعد.. أصبحت حكومة  ما خلصنا  	· الحكومة..   استقالت 
تصريف أعمال حتى تعيين حكومة بديلة، أو انتخابات عامة. 
واالنتخابات بتمد سنين، صعبة.. وبعدين تشكيل حكومة  	·
جديدة أصعب وأصعب.. ·	وين صارت مطالب الشعب؟ وين 
مين  احتجاجاتهم؟ وصرخاتهم، ومين بدو يلبي طلباتهم؟ ·	

يرد لهم األموال املنهوبة، واألحوال املنكوبة.. هللا يعين الشعب.. 
قيادة بال شعب ضاعت حقوقه.. وشعب بال قيادة راح  	·

يتقطع ويضيع.. ·	هللا يستر..

أبو إلياس   

بين الّداء والكلمة والّدواء
د. إياس يوسف ناصر

العبرّية  الجامعة  في  اآلداب  ّية 
ّ
كل العام عميد  انتدبني هذا  لقد 

في  والّتمريض  ّب 
ّ
الط ّية 

ّ
كل في  العربّي  األدب  عن  دورة  لتدريس 

ّب 
ّ
الط ّية 

ّ
وكل اآلداب  ّية 

ّ
كل بين  الّتعاون  كارم، وذلك ضمن  عين 

ا من األدب 
ً
ب العلوم أن يتذّوقوا طرف

ّ
في الجامعة، ليتسّنى لطال

العربّي خالل رحلتهم الّدراسّية بين الّداء والّدواء.
أفتخر بهذا الّتكليف وأعتّز بأن أكون مع أبناء وبنات شعبي الذين 
في أجسادهم، كما  ين 

ّ
 ملداواة املر�ضى واملتأمل

ً
اختارهم هللا رسال

غة العربّية وعبق تاريخها، 
ّ
أعتّز بأن أقتطف لهم من خمائل األدب العربّي لنتشّمم أريج الل

ريها. 
ّ
ونطوف بين إبداع أدبائها وبوح مفك

 نريد أن نعرف نهايتها. 
ً
 مرصوفة بالكلمات، وال قّصة

ً
لم يكن األدب في نظري يوًما ورقة

األدب في نظري هو ثقافة الكلمة، ثقافة الّتفكير، ثقافة الحوار، ثقافة الّرأي، ثقافة 
الّنقاش، ثقافة الُحّب واملحّبة، ثقافة تأّمل الحياة، ثقافة الّنظر في اإلنسان وما يدفعه 
قافة التي نصبو إليها في 

ّ
ّر، ثقافة أن يكون اإلنسان إنساًنا. هذه هي الث

ّ
إلى الخير أو الش

مجتمع تنهش في جسده أنياب الجريمة وتتخاطف األشباح أبناءه في وضح الّنهار وحلك 
الليالي الّنابغّية.

بيب لكي يداوي الجريح الذي طعنه أحدهم بسبب نزاع على 
ّ
ا إلى الط إّن املجتمع يحتاج حقًّ

مبلغ مالّي أو أرض أو موقف سّيارة، ولكّن هذا املجتمع أشّد احتياًجا إلى ثقافة الكلمة التي 
سان ال ثقافة الّرصاصة 

ّ
ترّد اإلنسان عن ارتكاب الجريمة، الكلمة التي تدفعه إلى ثقافة الل

نان، الكلمة التي تسير بين الّناس وتبعث االحترام، والقيم، والّتعاليم اإلنسانّية،  والّسِ
ا ُرفعت 

َ
ملـــ التي لو اسُتخدمْت  الكلمة  التي تداوي كّل مشكلة وتفّض كّل نزاع،  الكلمة 

بيب وهو يتمّسك بحبال الحياة.
ّ
ين وال ُحمل املطعون إلى الط

ّ
الّسك

نا نحتاج إلى أطّباء األجساد، ولكّننا نحتاج أيًضا إلى أطّباء الّنفوس، ألّن من يؤمن بحمل 
ّ
إن

بيب 
ّ
الّسكين والخنجر واملسّدس يكون مرًضا على املجتمع ومرًضا في جسد املجتمع. الط

بيب والقا�ضي إلى الكلمة 
ّ
يعالج الجريح، والجاني ُيرفع إلى القا�ضي، ولكّننا نحتاج قبل الط

التي تمنح الّناشئين والّصغار معنى االحترام والّنقاش وحسن املعاملة. هذا هو األدب الذي 
مه وأبحث عنه في كّل مكان، ألّن األدب ليس في الكتب والقصائد والّروايات 

ّ
أقرأه وأعل

فحسب، بل هو في لقاء الّناس ومحادثتهم، في االستماع إلى املوسيقا والغناء، في مشاهدة 
لوحة، في قراءة مشهد، في الّتأمل، والّسفر، والّتنّزه، واالنطالق إلى الحياة واستكشافها. 

وطوبى لكّل من يداوي جسًدا بدواء ونفًسا بكلمة.

شعب بال دولة

ملراسل حيفا - شنت املؤسسة لالمان والصحة املهنية حملة 
دعائية قاسية ضد االستهتار بأرواح العمال في نطاق الدولة. 
تأتي هذه الحملة بسبب ارتفاع في نسبة عدد القتلى  باعالن 
حرب ضد هذه اآلفة، فباإلضافة الى اعمال الرقابة واعمال 
التدريب املجاني التي تقوم بها املؤسسة في ورشات العمل، 
قامت هذا االسبوع بأطالق حملة تحاول من خاللها رفع سقف 
قامت  فقد  العمل،  ورشات  في  القتلى  موضوع  في  املعرفة 
باجراء لقاء مع ابناء العائالت الثكلى والتي تحدثت عن املأساة 

واملعاناة التي تخوضها وتتعايش معها.
نتيجة  افرادها  احد  فقدت  عائالت  الحملة  في  شارك  قد   
التي  االخيرة  اللحظات  الى  العائالت  وتطرقت  لحادث عمل، 

عاشتها مع الفقيد وتحدثت عن االم الفراق، مؤكدة أنه لو كان 
في ورشات العمل وسائل ايضاح ومراقبه وعمل وفق قانون  

العمل االسرائيلي لكانت النتيجة غير.
بهذا الشان ايضا اطلقت املؤسسة لالمان والصحة املهنية، 
خط اتصال جديد "خط الحياة" بهدف مشاركة العمال واملارة 

في أي نوع خطر يواجهونه 
اليوم،  خالل  يرونه  او 
والهدف منه تقليل عدد 
في  والجرحى  الضحايا 

أماكن العمل.

ايد بإيد نمنع المأساة الجاي ... 
عائالت فقدت أغلى ما عندها بسبب حوادث العمل تشارك المها في حملة 

شنتها المؤسسة المان العامل ضد االستهتار بحياة العمال!!
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د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

العثور على فسيفساء تاريخه 1400 

عام قبل أيامنا

رشدي املا�ضي
على  ف 

ّ
توق دون  تحّرُض  التي  الكلمة 

نحو  يتهاوى  عالم  في  واإلبداع،  الكتابة 
في املجاز والحقيقة  الالمعنى، تستحّق، 
أن نتعامل معها بأصدق الوفاء، ونمنحها 
راضين نور العيون وُمَهج األفئدة وضوء 
انشغاالتنا  واجهة  في  لتظلَّ  القلوب، 
واشتغاالتنا وفي أولويات حركة وحراك 
زمنا أن 

ْ
الحاضر واملستقبل، وهذا ما ُيل

اركيولوجيا  في  عميقا  الحفر  نواصل 
تربتها لكتابة قصيدة أو قّصة أو رواية أو 
كتب ولم 

ُ
مسرحّية أو خاطرة أو لوحة لم ت

رسم من قبل...
ُ
ت

الى  رين 
ّ
املفك من  العديد  ذهب  وقد 

نعم!!!  لألدب،  كُمكّون  الكلمة  اعتبار 
الواقع  ر  فّسِ

ُ
ت الفلسفة  ّم 

ُ
أ اعتبارها 

لة، التي تجمع بالنتيجة  خّيِ
ُ
وتستنهض امل

املعرفّية من شعر ورواية  نات  كّوِ
ُ
املـــ لَّ 

ُ
ك

وبحث و.و.و. للوصول الى إجابة لسؤال 
ُه ال يعرف حدودا.

ّ
املعنى، ولو أن

نا بهذه اآللية 
ّ
وهنا، أنا أسارع وأضيف أن

الواقع  تفسير  عملّية  نترك  ال  املْعرفّية 
ْعوذة  طروحات الّتقليدّية والشَّ

ُ
رهينة األ

واإلعالمّية،  واإلبداعّية  الّسياسّية 
ْبقي الكلمة الّرائية والّساعية الى 

ُ
وبذلك ن

ح »حاملة  َصحَّ
ُ
إحداث نهضة توعوّية، امل

للقلم األْحمر!!«
تعكس  نصوصا،  الكلمة،  ْبقى 

َ
ت وبهذا 

كمرآة واقع الحياة، وتحول دون انزياح 
حيح، من  مسار املجتمع عن طريقِه الصَّ
بوضوح  يقرأ  أن  للُمتلّقي  وتتيح  جهة، 

تفاصيَل الحياة من جهة أخرى...
من  تلّقي 

ُ
امل هذا  ُن  ِ

ّ
ُيَمك الذي  يء  ال�ضَّ

رورّية  الضَّ فسير  التَّ مفاهيم  استخراج 
وَجْعلها مساحاٍت تأويلّية لتوليد املعاني 
الُقْدَرة  اكتساب  ثمَّ  ومن  ثقافته،  ق 

ْ
وف

متى؟  ماذا؟  مثل:  ة  ِهمَّ
ُ
امل األسئلة  لخلق 

توصله  كمفاتيح  وغيرها.  ملاذا؟  أين؟ 
»الكشف«  الى  والوصول  املغاليق  فتح 

بين...
ُ
امل

قضاياه  عن  قاب  الّنِ ف 
ْ

كش نعم!!! 
كإنسان  ليتمّتَع  عة  تنّوِ

ُ
امل الحياتّية 

بعنصر املصالحة مع الّزمن.
بلونِه  القلم،  لحامل  الخير  صباح 
ْيَضُه 

َ
ف الكنعانّي الذي يجعل  رجوانّي 

ُ
األ

الى مجّرة دالالت،  ى 
ّ
تتشظ ُبْؤَرة داللّية 

بيعة، تْضَمُن 
ّ
بعثا، تجّددا كما دورة الط

استمرارّية الخصب الستمرارّية الحياة...

الكلمة

)بيت شيمش(،  خالل الحفريات التي تديرها سلطة اآلثار بالقرب من عين شمس 
ضمن مشروع بناء حي جديد في املدينة، تم العثور على مبنى كنيسة تاريخها الفترة 
واحدة من   –  1 )الصورة رقم  مميزة جدا  بأرضية فسيفساء  البيزنطية مرصوفة 
أرضيات الفسيفساء في الكنيسة(. يجدر الذكر ان متحف بالد التوراة سوف يفتتح 
عن قرب، عرضا جديدا سيشمل بعض املكتشفات من تلك الحفريات، التي شارك 

فيها آالف الطالب من املدارس خالل الحفريات وساهموا في اإلكتشاف الهام.
الحفريات الحالية واملكتشفات

تجرى الحفريات الحالية بتمويل وزارة اإلسكان ضمن مشروع البناء في املدينة، وبإدارة 
حيث شارك آالف من طالب املدارس بشكل فعلي خالل الحفريات.  سلطة اآلثار، 
يجدر الذكر أن وزارة اإلسكان ساهمت حتى اآلن بما يقارب 70 مليون شاقل في تمويل 
الحفريات وتطوير املوقع األثري ليكون متاحا للسياح. بين املكتشفات املميزة: كتابة 
باللغة اليونانية تذكر قديسا هاما )الصورة رقم 2 – واحدة من الكتابات في الكنيسة( 
وجرن املعمودية املنحوت من الحجر على شكل صليب والتي تعتبر من بين املكتشفات 

رقم  )الصورة  بالدنا  في  النادرة 
الفسيفساء،  أرضيات  أما   .)3
التي زخرفت الكنيسة فهي تشمل 
واألشكال  الطيور  رسومات 
كما   ،)4 )الصورة رقم  الهندسية 
زخرفات  الكنيسة  جدران  أن 

بالرسومات امللونة. 
تم  الذي  املجمع  وصلت مساحة 
التنقيبات  خالل  عنه  الكشف 
قرابة 1.5 دونم، تتوسطه الكنيسة 
"بازيليكا"  شكل  على  بنيت  التي 
)مبنى مستطيل الشكل يتوسطه 
تقسم  التي  األعمدة  من  صفان 
القاعة املركزية الى ثالثة أروقة(. 
تعود مرحلة البناء املركزية للمبنى 
يوستنسيان  القيصر  فترة  الى 
خالل القرن السادس ميالدي )ما 
الحقا  ميالدي(.   565  –  527 بين 
تم  الثاني(  طيبيريوس  فترة  )أبان 

إضافة قاعة أخرى للصالة. 
فهي  عليه،  عثر  التي  الكتابة  اما 
انها  إال  ممجدا،  قديسا  تذكر 
تحت  القديس.  إسم  تذكر  ال 
مغارة  على  العثور  تم  الكنيسة 
فيها تم حفظ األدوات والذخائر 

املقدسة للكنيسة.
في  األثرية  الحفريات  ارتكزت 
مشاركة  على  مراحلها  غالبية 
كجزء  الفعالة،  املدارس  طالب 
الذي  اآلثار  سلطة  برنامج  من 
الطالب  تقريب  الى  يهدف 
في  واآلثار  التراث  من  والشبيبة 
هذه البالد من خالل الفعاليات في 
بعض   –  5 )الصورة رقم  امليدان 
الطالب خالل الحفريات وصيانة 
أن  الذكر  يجدر  املكتشفات(. 
غالبية املكتشفات عثر عليها طالب 
أيضا  املكتشفات  بين  املدارس. 
أسرجة،  الزجاج،  من  األدوات 
الذي  امللون  الزجاج  من  وبعض 
ويعتبر  الكنيسة  نوافذ  زخرف 
في  النادرة  املكتشفات  بين  من 

الحفريات األثرية.
أما عن التل األثري عين شمس سنوافيكم بمعلومات مفصلة خالل العدد القادم.

الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار
 

تَكْأَكْأتم ... إْفَرْنِقُعوا ...
بروفيسور محمد حجيرات

يعيش  إسرائيل  في  الفلسطيني  العربي  املجتمع  أن  شّك  ال 
والتصرفات  »هينمة«  ،فالخطاب  »املرتبة«  الفو�ضى  من  حالة 
قد  واجرام  عنف  من  وحوله  فيه  يحدث  ما  ولكن  »جعظرّية«، 
الخاص. االجتماعي  نسيجه  سيهدد  وهذا  املقدسة  بكارته   يفّض 

يتفق الجميع على ان التعليم في املجتمع العربي الفلسطيني في الداخل بألف خير، فهناك 
األطباء  كبير من  يبحث عن عمل، وهناك عدد  هم 

ّ
واملعلمات وجل املعلمين  هائل من  عدد 

الصناعات  في  االنخراط  ظاهرة  وبدأت  والخاّصة،  ة  العامَّ والعيادات  املستشفيات  في 
ر بفجر جديد .يجب ان يعرف الجميع ان هناك علماء 

ّ
التكنولوجّية عالية التقنّية وهي تبش

حون 
ّ

الداخل مرش في  الفلسطيني  العربّي  املجتمع  في  العلمّية واالنسانّية  املواضيع  في شتى 
واالبحاث،  باملعطيات  شخصّية  معرفة  وعن  اجزم،  لكني   . نوبل  جائزة  لنيل  وبجدارة 
منظومّية. وليست  فردّية  نجاحات  هي  الصدر  تثلج  والتي  العلمّية  النجاحات  هذه  كل   ان 

من ناحية أخرى التربّية في املجتمع العربّي الفلسطيني في الداخل موجودة وعلى استحياء فقط 
في شعارات املدارس واملراكز التربوّية ومنظمات العمل املجتمعي .هنالك ظاهرتان تطفوان على 
السطح في املجتمع العربّي الفلسطيني في الداخل .االولى هي ظاهرة “ثقافة جبل”، وهي احد اهم 
املسببات لظاهرة العنف واالجرام التي تنهش الجسد الطاهر للمجتمع العربّي وتهدد نسيجه 
االجتماعي” .ثقافة جبل” مستمّدة من مسلسل “الهيبة” اللبناني ذائع الصيت، والذي تسّمر 
الجميع لساعات ،وخاصة الشبان، أمام املرناة ملشاهدة احداثه املثيرة. تتلخص “ثقافة جبل” 
في ان كل شاب يستطيع ان يأخذ حقه بالعنف والقتل واالجرام واستعمال السالح خارج إطار 
 في املجتمع العربّي في تقليد املمثل السوري “تّيم الحسن” حتى في طريقة 

ً
القانون. يظهر هذا جليا

مشيه وقصة شعره وترتيب لحيته، وفي اندفاعه في املسلسل ألخذ حقه خارج إطار القانون. ويحك 
 »تّيم الحسن«... ماذا فعلت؟ ...  ويحكم ايها الجبلّيون في املجتمع العربّي... تكأكأتم.... افرنقعوا...
 في مناسبات عدة في املجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل هي 

ً
الظاهرة االخرى التي تظهر جليا

“ثقافة الغول”، ويحضرني في هذا املوقف تصرف والدتي، رحمها هللا، فقد كانت تخيفنا من 
“الغول” وانه قادم الينا إذا لم نتصرف كالخراف عند الهاجرة. هذا ما حدث في عدة انتخابات 
للبرملان االسرائيلي وخاصة االنتخابات االخيرة، فلوال “ثقافة الغول” لم تنجح القائمة املشتركة 

في حصد غلتها االخيرة.
“ ثقافة الغول” تطفو على السطح وبقوة في كل انتخابات للسلطات املحلّية العربّية وهي السبب 
املباشر لنجاح رؤساء السلطات املحلّية، فمرشح العائلة االولى وفي االيام االخيرة لالنتخابات 
يبدأ بنشر وترويج “ثقافة الغول” لزبانّيته وكأن مرشح العائلة الثانية هو غول سيلتهم هو وعائلته 
 العكس صحيح.

ً
 التي ترشحه األخضر واليابس من السلطة اذا وصل الى ُسدة الحكم، وطبعا

ها النواب والرؤساء واملسؤولون.... تكأكأتم... افرنقعوا ... ويحكم ايُّ
.هذا  االجتماعي  نسيجه  بتمزيق  مهدد  اسرائيل  في  الفلسطيني  العربّي  املجتمع  فأن  لذلك 
 من اجل املحافظة على هذا النسيج الطاهر، وهذا ال يكون اال اذا اقدم 

ً
يلزمنا بالعمل سريعا

املجتمع العربّي على تحديث وترشيد جميع مؤسساته وبنائها من جديد على أسس علمّية 
الثمالة!   حتى  الدهر وشرب  عليها  أكل  تقليدية  مؤسسات  العربّية  املؤسسات  حديثة، الن 
 عن 

ً
علينا بناء “ املجلس األعلى للجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل”  ليكون مسؤوال

رسم خارطة الطريق العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية للجماهير العربية، وهو 
م عمل املؤسسات واألحزاب العربية ،من خالل دعوته  م وُيقِوّ  من يحاسب وينتقد ويقِيّ

ً
ايضا

لهذه املؤسسات لتقدم تقاريرها بشكل دوري في جلسة مفتوحة من اجل الشفافّية. على هذا 
املجلس ان يتكّون من رجاالت الفكر واملعرفة والسياسة واألساتذة في املجاالت املختلفة. هذا 
 عليه ان ُيقيم “مديرية للتعليم والتربية” مستقلة في املجتمع العربي، هذه املديرية 

ً
املجلس ايضا

تعيد صياغة مفهوم التربية ملحاربة “ثقافة جبل” و “ثقافة الغول”.
 ال شك أن الذين يعملون في جميع املؤسسات العربّية في الداخل هم مناضلون وشرفاء وقاموا 
رون، ولكن حان الوقت لبناء وترتيب البيت من جديد... 

َ
بعمل عظيم ،عليه ُيشكرون وبه ُيذك

تكأكأتم ... افرنقعوا ...
ْوا عني.  لسان العرب( َنحَّ

َ
ِشُفوا وت

َ
ك

ْ
ي ان

َ
ِقُعوا عني: أ

ْ
َرن

ْ
ع. اف َجمُّ ُؤ: التَّ

ُ
ك
ْ
أ
َ
ك  القوُم: ازدحموا.  والتَّ

َ
أ
َ
ك

ْ
أ
َ
)تك

األسبوع  في  ُعرضت    - حيفا  ملراسل 
ب 

ّ
طال أمام  »فرصة«  مسرحّية  املا�ضي، 

األرثوذكسّية  الكلّية  في  العواشر  صفوف 
العرض  هذا  تقديم  تّم  حيفا.  في  العربّية 
وعلى  الكلّية  استضافت  أن  بعد  املسرحي 
حيث  املسرحية،  طاقم  أسبوعين  مدار 
بحضور  التدريبات  بإجراء  لون 

ّ
املمث قام 

ب من مختلف الصفوف، ومشاركتهم 
ّ

طال
في إبداء املالحظات واألفكار على املضامين. 
ب على طبيعة العمل 

ّ
ال

ّ
بهذا، انكشف الط

املسرحّي بجوانبه اإلبداعّية املتعّددة. تعالج 
املسرحية موضوع الّتنّمر في املدارس، وهي 

من إخراج املسرحي أيمن نّحاس.

العرض االفتتاحي لمسرحّية »فرصة« في الكلّية األرثوذكسّية
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

مبنى طابقني مساحة األرض 300م مساحة مبنية 190م. 6 غرف  مدخالن  رشفة بالطابق العلوي 

الخروج من الصالون اىل الساحة  موقف للسيارة  إمكانية لوحدة سكن منفردة

يف عتليت  قريب من شاطئ البحر

شارع النبي

شارع يافيه نوف

تقريبا 80م  3 غرف، حاممان، مرممة بأسلوب راقي، طابق 2 

بيت فاخر ببناية مكونة من 4 شقق بشارع 
يافيه نوف  منظر خالب من جميع الجهات  
4 غرف تقريبا 120م  ساحة 40 م مرممة 

ومخزن  

للبيع

للبيع

شارع املتنبي

דירת גן 65م 

إمكانية الضافة 

25م 3 غرف  

ساحة 25م

كريات الياهو-حيفا 

شارع هتكفا
بجانب صندوق املرىض لني

شقة 3 غرف 75م مع رشفة
مصعد، موقف خاص

شارع الخوري 

طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع رشفة  منظر 

للبحر بوضع ممتاز  موقف لسكان البناية
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H a i f a net

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة من الدوائر 
الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

טשרניחובסקי الكرمل الفرن�ضي 
4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

רחוב לוונטין/הרצליה
3 غرف +شرفة طابق اول مساحة 80 متر

شارع عصفور 
4 غرف 110 متر  طابق 3 +شرفة 35 متر + موقف خاص موقع ممتاز 

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

شارع بن يهودا تسيونوت 
غرفتان +شرفة مطلة على البحر طابق علوي فوري 1900 ₪

 شارع اللنبي
3 غرف وشرفة، مرممة ومكيف. 2500 ₪ 

רמת הנשיא 
5 غرف بناية جديدة ومرتبة 3 حمامات امكانية 

عفش جزئي مخزن وموقف لسيارتين وشرفة كبيرة 
طابق ثاني 5200 ₪

 רחוב הצלבנים 
شقة ستوديو غرفة ولوان ومطبخ شامل كل�ضي 2300 ₪

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة انتظار 

اراضي طابق ار�ضي بموقع مركزي بسعر مغري
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم
)السعر يشمل جميع الضرائب(.

26 متر طابق أر�ضي قرب البلدة التحتى،

يصلح ملكتب أو صالون تجميل 1300 ₪

 مكتب صغير +مخزن طابق أر�ضي بمساحة 50 متر 
₪ 1800

جديد في توب للعقارات

للبيع  شارع هتسلبنيم הצלבנים 
4.5 غرف طابق 3 ، للترميم  منظر خالب 

للبحر ،تسليم فوري.

يوم الثالثاء 2019/11/05 
الساعة 9 صباحا درس تجريبي

053-7548685

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا - 13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8حيفا

ترميم وصيانة المدافن البيزنطية في شفاعمرو على األبواب
شفاعمرو.       

السياحة  وفي حديث خاص ملراسلنا مع رئيس قسم 
أثرنا موضوع  أرملي  عامر  بلدية شفاعمرو،  في  واآلثار 
إحياء  إن   " فقال:  املدينة،  في  القديم  السوق  إحياء 
املشروع  هذا  لكن  األولويات،  سلم  في  يعتبر  السوق 
الى ميزانيات كبيرة وهي غير متوفرة في الوقت  يحتاج 
كما أشار مراسلنا الى ضرورة توفير مراحيض  الحالي". 
عامة للسائحين خالل تجوالهم في املدينة، فقال أرملي 
أنه سيتم إنشاء مراحيض في الحديقة العامة التي يتم 

تجهيزها الستقبال السائحين والوافدين للمدينة. 

الوافدين  السائحين  فرق  تنظيم عمل  وعن موضوع 
ملدينة شفاعمرو، رفض أرملي الحديث عن املوضوع في 
لكنه أكد على ضرورة أن نستثمر هذا  الوقت الحالي، 
التجارية  املحالت  أصحاب  لدعم  السياحي  املشروع 

وسكان شفاعمرو. 

قام رئيس الهستدروت   - ملراسل حيفا 
أرنون بار-ديفيد بجولة خاصة االثنين، في 
ميناء حيفا، الترسانة البحرية اإلسرائيلية 
)مسبانوت( وامليناء الخاص به، بمرافقه 
ومدير  الهستدروت  عام  مدير  من  كل 
مكتب رئيس الهستدروت، املحامي أوفير 
آفي  النقل،  عمال  نقابة  ورئيس  إلقلعي 
آفي يحزقيل  إدري ورئيس قسم األلوية، 
موشيه  حيفا،  لواء  هستدروت  ورئيس 

مزراحي.
من  كل  ديفيد  بار  التقى  الزيارة  خالل 
ايشيل  حيفا،  رئيس مجلس إدارة ميناء 
ماندي  للميناء،  العام  واملدير  ارموني 
اللجان  وأعضاء  ورؤساء  زالتسمان 
واملوظفين من مختلف أقسام امليناء. كما 
الهستدروت بجولة في  قام كبار أعضاء 
والتقوا  اإلسرائيلية،  "مسبانوت"  شركة 
كل من شلومي فوغل وآ�ضي شميلتزر من 
لشركة  العام  املدير  الشركة،  أصحاب 
زوكر،  إيتان  اإلسرائيلية  "مسبانوت" 
شخترمان  تسفيكا  الشركة  عام  مدير 
إريز  ورئيس لجنة املوظفين في الشركة، 

أتياس وأعضاء اللجنة.
وقال بار ديفيد خالل لقائه مع موظفي 
املوانئ:  إدارة  وموظفي  حيفا  ميناء 
ممكن  جهد  كل  الهستدروت  "ستبذل 
والنجاح،  االزدهار  من  امليناء  لتمكين 
واإلبداع.  الحكمة  خالل  من  وذلك 
يتطلب االمر طبعا التعاون من الجميع 
حتى نتمكن من رفع مكانة امليناء قدًما - 
وهو أمر مهم لحيفا والخليج بأكمله. نحن 
وأتمنى  واإليجابي،  الصحيح  بالطريق 
النجاح لجميع االطراف حتى يتم ايصال 

السفينة، حرفًيا ، إلى مالذ امن. "
كما أضاف رئيس الهستدروت أن "امليناء 

رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد في جولة بميناء حيفا:

"نحن بصدد التوقيع على اتفاقية تاريخية"

حاليا يمر بتغيرات. ونحن بصدد 
التي  تاريخية  اتفاقية  توقيع 
االتفاقيات  بعض  إلى  تنضم 
النقل  نقابة  في  الهامة  االخرى 
الهستدروت  واملواصالت. 
برئاستي، جنبا الى جنب مع آفي 
إدري في نقابة النقل واملواصالت 
لواء  من  مزراحي  موشيه  ومع 
الدعم من  سنعطي كل  حيفا، 

اجل نجاح هذا املكان".
هنا.  جيدون  أشخاص  "لدينا 
جانب  إلى  اقدمية  ذوي  عمال 
البحرية،  سالح  خريجي  شباب 
أشخاص يعرفون كيفية العمل. 

دعونا نظهر للجميع أننا قادرون 
واختتم بار ديفيد  على النجاح. 
"ان اسم اللعبة هنا هو  قائال: 

املسؤولية والجدية ".
وقال رئيس نقابة عمال النقل 
إدري لرؤساء  آفي  واملواصالت، 
"كل شخص من ممثلي  اللجنة: 
العمال هو زعيم هنا، فإنه يتخذ 
نحن  يوميا.  مسؤولة  قرارات 
على وشك التوقيع على اتفاقية 
وستعمل  امليناء  في  جيدة 
االتفاقية  لتكون  الهستدروت 
لجميع  فائدة   وذات  مسؤوله 

األطراف ".

ملراسل حيفا – علم مراسلنا من رئيس قسم السياحة 
واآلثار في بلدية شفاعمرو، عضو البلدية عامر أرملي، 
أنه ستنطلق في القريب أعمال صيانة وترميم للمغر 
الستقبال  تهيئتها  بهدف  البرج،  حي  في  البيزنطية 
تم رصد  حيث  للمدينة،  يتوافدون  الذين  السائحين 
وسيشمل  املشروع،  لهذا  ش.ج  ألف   250 ميزانية 
لهذا  الوافدة  السيارات  لركن  مكان  تنظيم  املشروع 

املوقع األثري.
خالل زيارة عامر أرملي لهذا املوقع األثري، برفقة عضو 
أعمال  احتياجات  على  لإلطالع  الياس  نزار  البلدية 
وتراكم  املزري  بوضعها  فوجئا  والترميمات،  الصيانة 
استدعى  الذي  األمر  األثري،  املوقع  هذا  في  النفايات 
من  املنطقة  تنظيف  على  بالعمل  لإلسراع  أرملي 
النفايات التي تعيق وصول السائحين للموقع وت�ضيء 

لهذا اإلرث التاريخي. 
هذا وعلمنا من عامر أرملي أن رئيس البلدية عرسان 
تخصيص  على  والعمل  الخطوة  هذه  بارك  ياسين، 
ميزانية لتنفيذ املشروع من أجل تشجيع السياحة في 



ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 5غ-130م+شرفه35م.مطله ألحلى منظر،ميناء، بحر 

وجبال الجليل.

יפה נוף
بأرقى شوارع المدينة وبأحلى عمارات الشارع

شقه 4غ-100م+شرفه ، ط. 2 
(امكانية بناء على السطح)

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله للبحر ـ
امكانية اضافة شرفه וממ"ד.

הקשת
الكبابير

شقه 3غ
+شرفه

90م-ط2.
منطقه هادئه.

לבונטין
    شقه رائعه، 3غرف+شرفه.مرممه 

بالكامل. مطله للبحر والبلد

سلم بيتك للخبير 
خبرة 20 سنة

האסיף بالكرمل
شقه 4غرف+شرفه. مرممه 
بالكامل.مصعد.مطله للوادي 

والجامعه.

כבירים-الكبابير   
شقه ارضيه 

4غ-105م مع 
ساحه 47م.

موقف ومخزن 
(كغرفه) 12.5م.

באלנבי فرصة
 شقه 4غ. 100م ط3، 
مرممه،موقف ومخزن.

פנטהאוס בכרמל הצרפתי
 5غ و3 برندات.160م،مواقف ومخزن.مطله للبحر.مرممه بذوق.

فرصة
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حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

شارع يافيه نوف

شقق فاخرة -  5 غرف – 4 اتجاهات 

هوائية- 150م- شرفة شمسية – طابق 

سفلي -موقف للسيارة

6 غرف دوفلكس – 240م – 3 شرفات  

 


