
H a i f a net

شفاعمرو واملنطقة

 100%
جبنة عيمك

רק 125 ₪רק 110 ₪רק 85 ₪

₪ 45

أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 479                        الجُمعة 25 ترشين األول 2019              توزّع مّجاًنا

28.10.2019  
 بدء العمل بالتوقيت الشتوي

حملة االسبوع 
3 باجيت

+ كوال  كبيرة
+ تشيپس

 100 شيكل

وفد وزارة التربية والتعليم يشيد بإنجازات 

مدرسة راهبات الناصرة في شفاعمرو

رئيسة البلدية تمنح 
شهادة تقدير للمنقذ 

يوسف حردون

مؤسسة األفق تفتتح 
مدرسة لفن التمثيل المسرحي  

في حيفا وشفاعمرو

مهرجان المدينة للثقافة 
على األبواب

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

قدسية

 بيوت اهلل
رشدي املا�ضيزايد خنيفسد. خالد تركي 

في ِبناِء 

النَّّص

الشيخ أبو صالح سليمان سِعد، 

قلعة اإلنسانية الّشامخة

حيفا في ذاكرة 

برهوم، كي ال ُتنسى

لبنان 

إلى أين 
عفيف شليوط

10

10

4

4



الجُمعة 25 ترشين األول 22019

صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

املدير العام واملحرر املسؤول: راني عبا�ضي

رئيس التحرير: عفيف شليوط

ميرا )شلهوب( فريوات )قسم االعالنات(

شربل الياس )تصميم الصحيفة(

العنوان: حيفا – شارع شبتاي ليفي 13، ص.ب 9526 حيفا، ميكود 31095 

قسم االعالنات: شارع الجبل 5 - حيفا بريد ألكتروني: Haifa.newspaper@gmail.com هاتف: 8522822-04 0546481533 فاكس: 04-8522767 

التحرير : بريد ألكتروني haifanewspaper2@gmail.com هاتف: 8523022-04 فاكس: 04-6586250 

علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

لبنان إلى أين 
عفيف شليوط

إن ما يحدث في لبنان في هذه األيام أكبر من حدث، وأكبر 
من انتفاضة شعب، وحتى أكبر من ثورة.  فعبر تاريخ 
لبنان، هذا البلد الجميل الذي يعشق الفن والحرية، 
للمرة األولى بتاريخه يقف الشعب اللبناني وقفة موحدة 
في مواجهة النظام التقليدي الذي حكم لبنان ملدة زمنية 
طويلة، النظام الطائفي التوافقي، عائالت تحكم لبنان، 
زعامات تقليدية، األمر الذي ال يتما�شى على اإلطالق 
لبنان. مع دولة عصرية كلبنان، ومع ثقافة وحضارة 

على  �شيء،  كل  على  ينتفض  اليوم  اللبناني  الشعب 
صمته في املا�شي على تلك األخطاء التي ارتكبها زعماء 
مطالبين  املتظاهرون  فاعتصم  التقليديين،  لبنان 
الشعب  أبناء  توافد  والنظام،  الحكومة  بإسقاط 
اللبناني الى الشارع بكافة انتماءاتهم وطوائفهم، معلنين 
من  مفبركيها  على  إال  بالفائدة  تعد  لم  الطائفية  أن 

السياسيين املنتفعين الوحيدين من بدعة الطائفية. 
يشهد لبنان في هذه األيام احتجاجات واسعة في كافة 
املناطق، رافضين قرار فرض الضرائب من قبل الحكومة 
االنترنت،  اتصاالت  على  ضريبة  أبرزها  كان  والتي 
واحتجاًجا على األوضاع االقتصادية واملعيشية املتردية 

في لبنان واحتجاًجا على الفساد. 

إزاء هذه األوضاع، واستجابة للهبة الشعبية للشعب 
التراجع عن  الى  اللبنانية  اللبناني، اضطرت الحكومة 
الخطوات التي اتخذتها، فسارع وزير االتصاالت محمد 
خدمة  على  الضريبة  فرض  إلغاء  عن  االعالن  شقير 
الواتساب، وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير 
الحكومة  من  »القوات«  وزراء  استقالة  عن  جعجع، 
اللبنانية، واصًفا إياها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات 
الحزب  رئيس  جنبالط،  وليد  واقترح  البالد،  إلنقاذ 
ينسحب  أن  الحريري  سعد  على  االشتراكي،  التقدمي 
الشعبية  الهبة  أعقاب  في  الحكومة  من  حزباهما 
سعد  الوزراء  رئيس  وصادق  اللبنانية،  للجماهير 
الحريري على حزمة إصالحات اقتصادية غير مسبوقة، 
إال أن كافة هذه التصريحات والقرارات لم توقف موجة 
االحتجاجات الغاضبة، ويصر املتظاهرون على مطلبهم 

استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. 
كل من يتابع تطور األحداث في لبنان يؤكد أن ما يحصل 
 

ً
اليوم في لبنان لم يشهد التاريخ اللبناني املعاصر مثيال

تجاوزت  شعبية  هبة  بمثابة  هو  يحصل  ما  فإن  له، 
ولكن  والحزبية.  واملذهبية  الطائفية  االصطفافات 
الهبة  هذه  مصير  هو  ما  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
الشعبية، وإلى أين تتجه؟ فهنالك وجهات نظر مختلفة 
من قضية استقالة الحكومة اللبنانية، فأمين عام حزب 

هللا حسن نصر هللا يعارض استقالة الحكومة الحالية، 
مدة  يستغرق  قد  جديدة  حكومة  تشكيل  أن  بحجة 
زمنية طويلة، بينما إذا بقيت القوى السياسية الحالية 
إنقاذ  الحكومة  هذه  فبإمكان  اليوم،  عليه  هي  كما 
الوضع إذا عملت بمنهجية جديدة ومختلفة. كما أن 
الخطاب الرئا�شي من القصر الجمهوري لم يعط حلوال 
واضحة وقرارات حازمة لحل األزمة، فهنالك اختالف في 

وجهات النظر بالنسبة ملوضوع استقالة الحكومة. 
من امللفت للنظر املوقف املتشدد لحزب هللا من هذه 
الهبة الشعبية وإصراره على عدم استقالة الحكومة، 
وبشكل  نصر هللا  للحزب حسن  العام  األمين  فصّرح 
واضح أن حزب هللا إذا نزل الى الشارع لن يخرج، وقال 
املعادالت«.  كل  ونغير  الشارع  في  جميًعا  »ستجدوننا 
هللا  نصر  حسن  استخدمها  التي  التهديد  لهجة  إن 
األولى  املرة  وليست  عنه،  غريبة  ليست  للمتظاهرين 
التي يستخدمها، وهي بعيدة كل البعد عن الوحدوية 
الجامعة التي لطاملا تغنى بها، فاليوم يقف بشكل واضح 

ضد إرادة الشعب اللبناني، وضد التغيير.  
وهمم  املتظاهرين،  يردع  لم  نصر هللا  خطاب حسن 
مصممون على البقاء في الشارع الى أن تتحقق مطالبهم. 
خاصة  الغليان  من  حالة  اللبناني  الشارع  يشهد  بل 
بعد املهلة الحكومية التي تهدف الى تفكيك املظاهرات 

وإنهائها، وهنالك توقعات بأن يقوم 
حزب هللا بإرسال حشود من أنصاره الى الشوارع األمر 

الذي سيؤدي حتًما الى وقوع اشتباكات. 
بينما أعلن الجيش اللبناني دعمه الكامل للمتظاهرين، 
ودعاهم الى التعاون مع القوى األمنية من أجل تسهيل 
اللبناني جميع  الجيش  املواطنين، ودعت قيادة  أمور 
بشكل  مطالبهم  التعبير عن  الى  املتظاهرين  املواطنين 
والخاصة.  العامة  األمالك  على  التعدي  وعدم  سلمي 
بين  بالفعل  اشتباكات  لو حدثت  ماذا  السؤال  ولكن 
املتظاهرين وأنصار حزب هللا، هل بإمكان الجيش أن 

يواجه أنصار حزب هللا؟ 
ا أمام وضع شائك ومعقد، كل االحتماالت 

ً
إذ  لبنان 

فهنالك  االنهيار،  الى  األوضاع  ستؤدي  وربما  واردة 
مطالبة بفتح ملفات الفساد ومحاسبة املسؤولين، كل 
املسؤولين بدون استثناء، هل استقالة الحكومة سيؤدي 
حتًما الى حل األزمة؟ األمر الوحيد الذي يمكن جزمه هو 
الطبقة السياسية الحاكمة بأسرها هي املسؤولة  أن 
كرة  فهنالك   ،

ً
مستقبال وسيجري  ويجري  جرى  عما 

جليدية تتدحرج من علو، وكلما تدحرجت أكثر، كبرت 
إيقاف  أكثر، وأصبح حجمها مدمًرا، فهل يمكن بعد 
هذا التدحرج املدمر، هل ال زال باإلمكان ضبط األمور؟     



مي ماركت
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سلسلة محاضرات لجمعية المعالي للتغيير في حي الحليصة

ملراسل حيفا – افتتحت جمعية املعالي للتغيير في حيفا، 
مشروع سلسلة محاضرات وورشات توعوية في مدرسة 
لسيدات  محاضرة  بتنظيم  وتوجتها  حاج،  الرحمن  عبد 
قام باإلشراف على هذه  الزاوية الدافئة في حي الحليصة. 
من سكان الحي، حيث أجرى حواًرا  الفعالية يزن خليل، 
وكيفية  املجتمع  في  العنف  مسببات  حول  الحضور  مع 

مواجهته.
عبرت النساء املشاركات في هذه الفعالية عن نبذهن لكل 
أملهن بغد جميل بعيد عن  وعبرن عن  العنف،  مظاهر 
بهدف إنشاء جيل مهذب متعلم يرفع من شأن  املخاطر، 

األمة. 
الزاوية،  مركزة  ج�شي،  أميمة  شكرت  املناسبة  وبهذه 
جمعية املعالي للتغيير ومندوبها أحمد ج�شي، على مبادرته 
األجداد،  تقديم ورشات عمل تضم   الى  الرائدة ودعت 

األبناء واألحفاد مًعا. 

وفد وزارة التربية والتعليم يشيد بإنجازات مدرسة راهبات 
الناصرة في شفاعمرو

ملراسل حيفا: قام مؤخًرا وفد من وزارة التربية والتعليم 
حيث  شفاعمرو،  في  الناصرة  راهبات  مدرسة  بزيارة 
املدرسة  رؤيا  رامي سرور  املدرسة  مدير  عليهم  عرض 
وانجازاتها، مشدًدا أن عمل املدرسة الناجح يرتكز على 
القيم  هذه  أهم  كالبوصلة،  العمل  توجه  التي  القيم 
رسالة  ومن  الناصرة  راهبات  روحانية  من  مأخوذة 
 :13 إصحاح  كورنثوس  ألهل  األولى  بولس  القديس 
والسالم  والتواضع  والصمت  الخفي  والعمل  املحبة 

والتفاني. 
كما عرض مدير املدرسة إنجازات املدرسة في املجاالت 
والعلمية،  والفنية  واملوسيقية  واالجتماعية  الروحية 
 على مدار أيام 

ً
حيث أن هنالك برنامًجا روحًيا شامال

كما أن هنالك  السنة بما في ذلك املناسبات واألعياد، 
عروًضا موسيقية يؤديها الطالب إكراًما للفنانين الكبار 
ومعارض في الفن والرسم توثق معالم شفاعمرو وتركز 
على موضوع االستحداث في استعمال املواد، وفي املجال 

االجتماعي أقيمت فعاليات سنوية مثل يوم التراث.    
أما بالنسبة لإلنجازات العلمية فقد عرض مدير املدرسة 
أمام الوفد الضيف نتائج امتحانات النجاعة والنماء 
املعدل  تفوق  أنها  أظهرت  والتي  التدريس  في مواضيع 
عامة  والقطري  قطرًيا  والعربي  في شفاعمرو،  البلدي 

بما في ذلك املدارس في الوسط اليهودي، وبهذه املناسبة 
عّبر مدير املدرسة عن شكره وتقديره لطاقم العاملين في 
املدرسة ملا بذلوه من جهد لتحقيق هذه االنجازات، كما 
أكدت احصائيات الوزارة أن معطيات املناخ التربوي 

املدر�شي هي أفضل من املعدالت القطرية.
التربية  وزارة  عام  مدير  من  املؤلف  الوفد  وقام  هذا 
والتعليم، شموئيل أبوآب وعبد هللا خطيب، مدير قسم 
التعليم العربي ووفد من مكتب األمانة العامة برئاسة 
منصور،  جريس  والشماس  املسيح  عبد  فهيم  األب 
بالتجول  الوزارة،  في  املسؤول عن املدارس املسيحية 
في مبنى املدرسة ومرافقها التي تتميز بالبيئات التعليمية 
غرفة  غرفة الصالة والروحانيات،  الحديثة والفريدة: 
مختبر  املوسيقى،  غرفة  الرياضيات،  مركز  الفنون، 
الحاسوب، مختبر العلوم والتكنولوجيا، املكتبة، غرفة 

اللغات، القاعة الرياضية، الغرفة الدافئة.
في ختام الزيارة عبر الوفد الضيف عن انبهاره بانجازات 
أن  على  الحضور  وأكد  التعليمية  والبيئة  املدرسة 
املدرسة هي رائدة ومتميزة محلًيا وقطرًيا، هذا وكان في 
رامي سرور،  املدرسة  ملدير  باالضافة  الوفد  استقبال 
ممثل  واألب إيلي كرزم،  رئيسة الدير،  الراهبة جينا، 
البطريركية الالتينية وكاهن رعية الالتين في شفاعمرو.       

عينات  د.  حيفا،  بلدية  رئيسة  قامت  حيفا-  ملراسل 
كاليش بتقديم شهادة تقدير للمنقذ يوسف حردون، 
تقديًرا لعمله البطولي في يوم الغفران، حيث قام بإنقاذ 
أب وابنته من الغرق، بجهد فردي في اثناء عمله كمنقذ 

في شاطئ الكرمل في حيفا. 
تقديًرا لهذا العمل البطولي قامت رئيسة البلدية بدعوة 
يوسف لقسم رئيسة البلدية، حيث تم تنظيم احتفال 
وشكرت  التقدير،  شهادة  تسليمه  وتم  له،  تكريمي 
رئيسة البلدية املنقذ يوسف على عمله البطولي، وحيت 
"أنا  حيفا وقالت  كافة املنقذين العاملين في شواطىء 

فخورة بكم".  

رئيسة البلدية تمنح شهادة تقدير للمنقذ يوسف حردون

ثانوّية الكرمة العلمّية تتبّنى مشروع الّتداخل االجتماعي للّسنة الخامسة 

ملراسل حيفا- استقبلت ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا 
اجتماعّية،  ومراكز  جمعّيات  عّدة  املا�شي،  األسبوع 
حيث تسّنى  منها بعرض مجال تخّصصها،  إذ قام كّل 
وذلك للّتعّرف  ب الّتوّجه إليهم بشكل شخ�شّي، 

ّ
ال

ّ
للط

ماهّية  عن  املعلومات  واكتساب  عملهم،  مجال  على 
وإلتاحة الفرصة لكل طالب أن  وكيفّية الّتطوع فيها، 
يختاَر بنفسه مجال الّتطوع ومكان الّتداخل االجتماعي.
ب في العمل 

ّ
ال

ّ
تعي املدرسة أهّمّية انخراط وتداخل الط

مّما يلّبي  االجتماعي والّتطّوع ومردوده اإليجابي عليهم، 
وتدعم  واملعرفّية،  والّنفسّية  االجتماعّية  حاجاتهم 
إلى املجتمع، كما يساهم في ترسيخ القيم  روح االنتماء 
نفوس  في  والّسليمة  البّناءة  االجتماعّية  والعادات 
البذل  على  ب 

ّ
ال

ّ
الط يعتاد  خالله  من  إذ  ب، 

ّ
ال

ّ
الط

والعطاء وخدمة اآلخرين واملساهمة في العمل الجماعي، 
وزيادة املعرفة  وكشفهم على واجباتهم تجاه املجتمع، 
ببعض األنظمة والقوانين السائدة فيه وكيفّية التعامل 

بحسبها.
تهتم إدارة املدرسة بهذا املشروع كي يتسّنى لكل طالب 
الحصول على شهادة بجروت كاملة وشهادة في مجال 
وتسعى دائًما  ربية والّتعليم، 

ّ
الّتطّوع من ِقبل وزارة الت

إلدخال مشاريع ونشاطات تربوّية اجتماعّية لتساهم في 
ب.

ّ
ال

ّ
تطوير وبناء شخصّية الط
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تخفيض5%

جديد في مرگنتيل سمايل!
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت في
SACARA شـبگة أدوات التجميل

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل

املا�شي،  الثالثاء  املتنّبي  احتضنت  حيفا-  ملراسل 
ا تحت رعاية السكرتارّية التربوّية، معهد  يوًما دراسيًّ
هارتمان-القدس، الجامعة املفتوحة وقسم التفتيش 
على تدريس الحضارة، التراث والدين اليهودّي، تمحور  

حول األديان والثقافات في املجتمع اإلسرائيلّي. 
التابع  "من اآلبار"  مدير برنامج  افتتح ايتاي يافين، 
والتعارف  ملعهد هارتمان، مشّدًدا على أهّمّية اللقاء 
املربي  أعقبه  املختلفة،  والثقافات  املجتمعات  بين 
أبرز   

ً
ال

ّ
محل املتنّبي،  مدرسة  مدير  عمري،  رائف 

إسرائيل  في  العربّي  املجتمع  تواجه  التي  التحّديات 
ُيقاس  للجهاز  الحقيقّي  التحّدي  أّن  إلى  ص 

ُ
وخل

باملضمون، بحيث تتناغم املناهج التعليمّية-التربوّية 
بالتالي يمكن للمجتمع  مع حضارة الطالب الهدف، 
املوجودة  اإلنسانّية  بالخامات  يرتقي  أن  العربّي 
زة التربوّية في مدرسة املتنبي، 

ّ
فيه. كما تحّدثت املرك

رقّية عدوي عن برنامج الحضارة العربّية الذي نال 
ًرا جائزة املبادرة املتمّيزة من ِقبل لجنة متابعة 

ّ
مؤخ

قضايا التعليم العربّي، وعرضت جزًءا من الثقافات 
وداخل  خارج  عليها  انكشفت  التي  والحضارات 

املدرسة، وكيف كان هذا االنكشاف مقّدمة أساسّية 
ُيعني بصقل  برنامج تعليمّي-تربوّي  الستحداث وبناء 
أّما عن اللغة  ر ومتقّبل. 

ّ
مفك باحث،  طالب فّعال، 

زة اللغة 
ّ
العربّية ومكانتها في الدولة فقد تحّدثت مرك

حيث تطّرقت  في املدرسة نريمان املا�شي،  العربّية  
إلى قانون القومّية الذي نال من مكانة اللغة وزاد 
مسؤولّية  وخلصت إلى أّن  من معيار تهميشها أكثر، 
النهوض باللغة العربّية وتعزيز مكانها تقع على عاتق 
والدولة  املجتمع اليهودّي  املجتمع العربّي،  الجميع؛ 
أّما املربّية حكمت  بمؤسساتها الحكومّية والرسمّية. 
ريناوي فقّدمت عرًضا تاريخًيا ألبرز األماكن األثرّية 
الدينّية  للطقوس  وتطّرقت  مارس  ستيال  دير  في 

االحتفالّية كطلعة العذراء. 
في القسم الثاني من اليوم الدرا�شّي انقسم الحضور 
خاللها مناقشة بعض  تم   إلى مجموعات صغيرة، 
النصوص املأخوذة من الكتب الدينّية املختلفة التي 
واختتم  والغفران  الصفح  مفاهيم  حول  تتمحور 
بجولة ميدانّية تم فيها التعّرف على  اليوم الدرا�شّي 

بعض أحياء حيفا. 

المتنّبي تستضيف يوًما دراسيًّا للسكرتارّية التربوّية 
حول األديان والثقافات

المتنبي تستضيف رامي غضبان وسينما درايف ضمن 
سلة التثقيف المروري القيادة، فن، ذوق واخالق

ملراسل حيفا- للسنة الثالثة على التوالي، استضافت 
الذي  رامي،  غضبان  رامي  الجرافي  املصمم  املتنبي 
أودى   1998 تعرض لحادث طرق مأساوي في العام 
بحياة شقيقه وثالثة من رفاقه، ليبق رامي من بعده 
وحيدا معقدا يعاني من العجز في أطرافه، ولكنه لم 
يستسلم للعجز بل تحدى مصيره ومخلفات الحادث، 
وحول تجربته القاسية املرة لرسالة حياة يبثها عن 
وشجاعته  قوته  بكامل  مبتسما  عجالته،  كر�شي 
واألطر  املدارس  يطوف  وهو  الشبيبة  أبناء  يحدث 
رامي حدث طالب  املختلفة من أجل هذه الرسالة. 
املتنبي وسرد على مسامعهم قصته املؤملة، واسترجع 
عدم  السير،  قوانين  باتباع  اياهم  ناصحا  ذاكرته 
السياقة تحت تأثير الكحول، عدم استخدام الهاتف 
للضغوطات  االنصياع  وعدم  القيادة  اثناء  النقال 

النفسية واالجتماعية. 
برنامج  مع  غضبان  رامي  استضافة  تزامنت  كما 

سينما درايف لتأهيل الطالب كذلك نظريا وعمليا، 
من خالل تجارب مستحدثة وجديدة من خالل عرض 
فيلم ثالثي األبعاد، يتناول موضوع الحذر على الطرق 
يتيح هذا الفيلم املذكور لجمهور  والسياقة اآلمنة. 
الطلبة اختبار الشعور بحاالت السياقة الخطرة وال 
سيما تلك التي تكون تحت تأثير شرب الكحول، حاالت 
التعب واالرهاق التي تنتاب السائق ألسباب مختلفة 
ومتفاوتة باالضافة للسياقة بسرعات فائقة، والتي ال 
تكون في الغالب مجاوزة للقانون والسياقة تحت تأثير 

الضغوط االجتماعية والشخصية املختلفة.
يأتي تبني هذا املشروع بالتزامن مع موجات العنف 
الفوضوية والجريمة املنظمة، التي تجتاح البالد من 
شمالها الى جنوبها وذلك في رسالة واضحة وصريحة 
صغيرة وغير مسؤولة،  يبدأ بتصرفات   العنف  ان 
ما  بكل  لتصبح جريمة  وتتطور  تتفاقم  ما  سرعان 

تحمل الكلمة من معنى واشارة. 
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أمر مذهل الزواج املتكرر للفنانات، أحياًنا يصل عدد 
باملقابل هنالك  الى أرقام ال يتخيلها عقل.  الزيجات 
رجال أعمال وأمراء ورياضيين يكثرون من الزواج من 
فنانات، كما أن هذه الزيجات ال تعمر طويال، فمنها ما 

يستمر سنوات قليلة ومنها ما ال يتعدى السنة.

مرات   3 من الفنانات اللواتي تزوجن أكثر من مّرة، 
بينما  فاتن حمامة وسمية الخشاب.  شادية،  فقط: 
تفوقت عليهن كل من مريم فخر الدين وميار الببالوي 
 5 فنانات تزوجن   4 وهنالك  زيجات.   4 حيث حققتا 
نبيلة  ترك،  حنان  الرازق،  عبد  غادة  وهن:  زيجات 

عبيد وسعاد حسني. بعدهن تحتل موقًعا هاًما في عدد 
فنانات يتربعن على عرش السبع زيجات   4 الزيجات 
فيفي عبده وسهير  ميرفت أمين،  نجوى فؤاد،  وهن: 
رمزي. وتحتل املرتبة الثانية بال منازع في عدد الزيجات 
 9 ا حيث حصدت 

ً
صباح حيث حققت رقًما مشرف

زيجات. أما املرتبة األولى في عدد الزيجات فكانت من 
وبهذا  مرة،   13 تزوجت  كاريوكا حيث  تحية  نصيب 
عدد  كثرة  واحتلت عرش  قد سحقت صباح  تكون 
الزيجات من بين الفنانات في العالم العربي بال منازع. 

     

منافسة شديدة بين الفنانات على عدد الزيجات 



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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f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®لبنان هذه المرة
حشود  شهدت  والفرعية،  الرئيسية  وساحاتها  لبنان  طرقات   ·  
املعيشية،  األوضاع  على  االحتجاجات   · يحتجون..  اللبنانيين 
واملحتجون  واالقتصادية والسياسية والطبية والتعليمية وغيرها.. · 
على حق في مطالبهم، وشعاراتهم التي رفعوها وأهدافهم املنشودة.. · 
ن«.. يريدون إسقاط الحكومة 

ّ
ن يعني كل

ّ
ولكن أبرز هذه املطالب هو »كل

ويعّز علينا كفلسطينيين أن نقف إزاء هذا   · واستقالة املسؤولين..  
كانت  املتفرج.. ·  موقف  الالجئين  آالف  مئات  واستضافته  البلد 
الليرة اللبنانية في عام 1982 تعادل 4 دوالرات وأكثر.. واليوم 1 دوالر 
ال يجد اللبناني اليوم عملة صعبة في البنوك.. فقد  = 1500 ليرة. · 
نهبها املسؤولون في الحكم.. · املطالبة بتغيير املفاهيم الشخصية وإلغاء 
أصحاب  وظائفهم:  ويشمل  باشا، شيخ.. ·  أفندي،  بيك،  األلقاب: 
رؤوس أموال وشركات احتكار، مالكين لألرا�شي، سماسرة للعمل.. · 
تجارة مخدرات، تهريب أسلحة، تأليف عصابات من شباب الحراسة. · 

تغيير مفاهيم العيش املشترك في كل مجاالته، والقائم اليوم على أساس 
ديني وطائفي..  · تغيير التوريث السيا�شي.. وزعامات األحزاب.. وعدم 
تغيير االنتماءات العائلية، وعدم   · منح األقارب امتيازات خاصة..  
تقديم األفضلية ألبناء العائالت املشهورة.. · تغيير معاملة الفاسدين، 
تغيير أشهر زراعة في لبنان  واملرتشين من تحت الطاولة وفوقها.. · 
املخدرات والحشيش إلى التفاح والورد.. · تنظيف لبنان من األوساخ 
 · والنفايات والقاذورات والقذرين واملجرمين الهاربين من العدالة..  
استيعاب املهاجرين، وأموالهم في تطوير لبنان وإعادة مجده..  · الناس 
بال كهرباء، وال تنظيف، وال أكل، وال تعليم، وال مواصالت، وال.. وال...  
· بال تفاصيل أكثر، ألن قائمة التغيير طويلة.. وتشمل أفكارا ومفاهيم 
نتمنى كل الخير لبلد النور والعلم والجمال.. يا  اإلنسان اللبناني.. · 

حسرة.. 
أبو إلياس

مؤخًرا  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  افتتحت  حيفا-  ملراسل 
املسرحي  التمثيل  فن  لتعليم  مدرسة  الجديد،  املسرحي  مشروعها 
في حيفا وشفاعمرو، حيث تقام ورشات في مجال التمثيل املسرحي 
الطالب  خاللها  يتدرب  وشفاعمرو،  حيفا  في  املؤسسة  مركزي  في 
املسرحية،  واالرتجاالت  الخيال  وتطوير  الحركة  على  املشتركون 

باالضافة الى استخدام األقنعة والدمى في املسرح.
في حديث خاص مع مدير عام املؤسسة ومركز هذه الورشات، الكاتب 
:"لقد أثلج صدري االقبال الواسع في  والفنان عفيف شليوط قال 
التسجيل واالنضمام لهذه الورشات، كما أسعدني مشاهدة سعادة 
دعم  وأذهلني  الورشات،  هذه  في  املشاركة  في  وفرحتهم  املشتركين 

األهل وتشجيعهم ألبنائهم باالشتراك في هذه الورشات". 
ميري  املمثلة  الورشات  لهذه  الرئيسة  باملدربة  شليوط  أشاد  كما 
املشتركين  جذب  على  وقدرتها  مهنيتها  بين  جمعت  حيث  مطر، 
من  نخبة  املدرسة  في هذه  أنه سيدرب  وأكد شليوط  وتشويقهم. 
الفنانين واملدرسين املؤهلين، لتعليم فن التمثيل املسرحي كل حسب 

اختصاصه. 
هذا ودعا شليوط هواة التمثيل في مدينتي حيفا وشفاعمرو واملنطقة 
حيث توجه لنا  التي طاملا انتظرناها،   " الى االلتحاق بهذه املدرسة 
التمثيل  لفن  مدرسة  إنشاء  طالبين  املاضية  السنوات  في  األهل 
واستقبلنا مشتركين من قرى  وها نحن نلبي هذا املطلب،  املسرحي، 

ومدن عدة، ونحن سعداء بأننا أصبحنا العنوان لهم".   

تم هذا األسبوع افتتاح   – ملراسل حيفا 
مسمكة "الصّياد" في حيفا، لصاحبيها إياد 
ناصر الدين ومحمود بارود، حيث شارك 
عدد كبير من سكان املدينة وخارجها في 
حفل االفتتاح، الذي شمل عرض تشكيلة 
وعرضا  البحرية،  املأكوالت  من  منوعة 
طارق  الشيف  بإشراف  للشريمس  مثيرا 

عني�شي.
بالحفل  إعجابهم  عن  الحضور  أعرب 
البحرية  األسماك  تقدم  التي  واملسمكة 
نخبة  مع  تتعامل  والتي  يومًيا،  الطازجة 
من الصيادين الذين يزودونها باألسماك 

املتنوعة والطازجة وبشكل يومي. كما أكد 
صاحبا املسمكة القائمة في شارع شبتاي 
ليفي 16، أن املحل لن يتنازل عن الجودة 
يعرضها  التي  األسماك  نوعية  في  العالية 
من  صواني  سيحضر  كما  الزبائن،  على 
وهنالك  لألفران،  الجاهزة  األسماك 

إمكانية لتزويد الزبائن باألسماك.   

مؤسسة األفق تفتتح مدرسة 
لفن التمثيل المسرحي في 

حيفا وشفاعمرو

افتتاح مسمكة الصّياد في حيفا

»لجنة احياء ذكرى القائد الخالد جمال عبد  عقدت  ملراسل حيفا- 
حضره  املا�شي في شفاعمرو،  األربعاء  اجتماعا لها مساء  الناصر«، 
مواضيع  عدة  فيه  بحثت  جدد،  ونشطاء  اللجنة  أعضاء  غالبية 

واتخذت فيها القرارات.
ناقش الحضور وأجملوا الفعالية األخيرة التي أقيمت في ذكرى وفاة 
ونجاح تلك الفعالية باملشاركة الواسعة  القائد جمال عبد الناصر، 
الى  جدد  أعضاء  ضم  اللجنة  وأقرت  املناطق،  ملختلف  واملمثلة 

صفوفها، من النشيطين امللتزمين بالنهج الناصري.
اللبناني د.  العروبي  للكاتب  »الناصر«  اللجنة اصدار كتاب  وقررت 

أحمد السحمراني قريبا، وذلك باالتفاق مع الكاتب صديق اللجنة. 
ووضعت اللجنة تصورات واقتراحات أولية، الحياء ذكرى مرور نصف 
حيث  القادم،  العام  مدار  على  الناصر  عبد  القائد  وفاة  على  قرن 
تصادف في 28/9/2020 مرور 50 عاما على رحيل زعيم العروبة، على 

أن تقر املقترحات في اجتماعاتها القادمة.

لجنة احياء ذكرى القائد الخالد جمال عبد الناصر تضع مقترحات الحياء 
ذكرى نصف قرن على رحيل الزعيم

األسبوع القادم: ثالثة أيام من مهرجان المدينة للثقافة والفنون 
في حيفا

إلطالق  األيام،  هذه  العربية  الثقافة  جمعية  تستعد  حيفا-  ملراسل 
مهرجان املدينة للثقافة والفنون في مدينة حيفا يوم الجمعة املقبل 
في عمارة املركز الثقافي  والذي يستمر ملدة ثالثة أيام،   )2019  /11  /1(
العربي )شارع شبتاي ليفي 7(. يسعى املهرجان إلى توفير مساحة ثقافّية 
ثقافية مختلفة من موسيقى ومسرح وسينما  أنواًعا  مستقلة تشمل 
قافة العربّية 

ّ
عزز من حضور الث

ُ
وعروًضا أدائّية ومحاضرات وورشات، ت

التي يقطنها  والُهوّية الفلسطينّية في مدينة حيفا خصوًصا في األحياء 
ه 

ّ
الفلسطينيون مثل وادي النسناس والهدار، ويسعى املهرجان إلى تحول

لحدث ثقافي سنوي ضخم يقصده الفلسطينيون من خارج مدينة حيفا 
ومن شرائح مختلفة.

الفلسطيني،  الثقافي  التاريخ  الفنّية على  املدينة  رؤية مهرجان  تعتمد 
وعرض تطوره بشكله املعاصر في أيامنا من خالل تناول مواضيع مثل 
الفلسطيني  والخيال  واإلبداع  واالبتكار  الحداثة  واألرشيف،  املا�شي 
والعربي، مشاريع مستقلة مبتكرة، والتطور الثقافي املستقل. باإلضافة 
الفلسطينّية  الجغرافية  املناطق  توحيد  على  املهرجان  يعمل  لذلك، 
متجاوًزا الحدود والتقسيمات، وُيقّدم مضامين مختلفة: املجتمع املدني 
ومواجهة محاوالت فصل العالقة بين الهوية  املحلي واإلقليمي العربي، 
الفلسطينّية والعربّية، وموضوع الهوّية في سياق االحتالل واالستعمار، 

والعوملة.

اختارت جمعّية الثقافة العربّية اسم "مهرجان املدينة"، وذلك ملركزّية 
ثيمة املدينة في السياق السيا�شي والثقافي للفلسطينيين في أرا�شي الـ48. 
إذ فقد الفلسطينيون في النكبة عام 1948 مدنهم املركزّية وُهّجر معظمهم 
منها، وتحّولت هذه املدن إلى مدن إسرائيلّية يقصدها الفلسطيني الباقي 
في وطنه للعمل ويعيش على هامشها. إال أنه في العقدين األخيرين جرى 
في مدينة حيفا تحّول ملحوظ في استعادة املدينة الفلسطينّية املفقودة 
ويسعى  ثقافي مدني فلسطيني فيها.  حّيز وفضاء  أو إعادة تشكيلها وبناء 
هذا املهرجان إلى االحتفال باملدينة الفلسطينّية وفضائها األرحب محلًيا 

وعربًيا وعاملًيا.
من ضمن العروض والبرامج التي ستقدم في إطار املهرجان: عروض 

موسيقية وأفالم سينمائية، جوالت في مدينة حيفا، منتجات محلية، 
 ندوات ومحاضرات.

محمد  السادة:  اللجنة  أعضاء  النقاش  في  وشارك  االجتماع  وحضر  هذا 
زياد  عيساوي،  أسيد  أسدي،  الخالق  عبد  سعيد،  علي  محمد  ميعاري، 

شليوط، شاكر صنع هللا، صالح سواعد ومصطفى نفاع.
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

ّ

َ

َ
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بيوت هللا هي األماكن التي تطهر األرواح 
والنفوس وتكفر بها الذنوب، والتي تقام 
فيها الصالة التي شبهها رسول هللا بالنهر 
الجاري، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب 
يوم خمس  كل  فيه  يغتسل  أحدكم، 
)الوسخ(  درنه  من  يبقى  هل  مرات، 
يبقى من درنه �شيء؟  �شيء؟ قالوا: ال 
قال: )فذلك الصلوات الخمس يمحو 

رسول  حث  وقد  الخطايا(.  بهن  هللا 
هللا على بناء املساجد لتكون ملتقى العباد اليومي، يتعارفون 
)من  قال  ولذا  عبادا صالحين،  ويكونون  ويتحابون  ويتآلفون 
بنى هلل مسجدا قدر مفحص قطاة بنى هللا له بيتا في الجنة(. 
وحث على عمارتها بالصالة فيها. فقال )املشاؤون الى املساجد 
في الظلم أولئك الخواضون في رحمة هللا(. وقال )بشر املشائين 
في الظلم الى املساجد بالنور التام يوم القيامة(. وقال )من غدا 
الى املسجد أو راح، أعد هللا له في الجنة نزال كلما غدا أو راح(. 
وقد حث على عمارة املساجد بالصالة فيها ألن ذلك دليل ايمان، 
كما روى الترمذي عن رسول هللا أنه قال )إذا رأيتم الرجل يعتاد 
املساجد فاشهدوا له باإليمان(. ثم تال قوله تعالى )إنما يعمر 
مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر(. وحتى ال يفوت أحد 
من الناس فضل الصالة في املساجد وعمارتها قال )ال تمنعوا 
إماء هللا مساجد هللا(. بمعنى أنه إذا أرادت املرأة املشاركة في 
صالة الجمعة والجماعة وحضور دروس العلم في املسجد، فال 
يصح ألحد منعها من ذلك ولو كان زوجها، فإذا كانت للمساجد 
هذه األهمية وهذا الفضل، فال بد أن تكون مقدسة محترمة 
فال يصح البيع فيها، وال رفع األصوات والخصومات وال الكالم 
املاجن، فكل مظاهر الفساد ال يصح أن تكون في بيوت هللا، 
بل يجب االنضباط والنظام وهذا ما يعتاده من جاء الى بيوت 
هللا يبتغي مرضاته، فكانت توجيهات رسول هللا على النحو اآلتي 
اثناء الصالة فقال )سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من 
تمام الصالة(. وقال )وال تختلفوا فتختلف قلوبكم(. وحث على 
النظام فقال )إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا 
سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فانصتوا(. ولذلك يجب معرفة مكانة 
بيوت هللا والعمل على صيانتها واملحافظة على قدسيتها، وإفراد 
هللا بالعبادة فيها لقوله تعالى )وأن املساجد هلل فال تدعوا مع 
هللا أحدا( ومن أفرد هللا بالعبادة فهو ممن مدحهم هللا بكتابه 
حين قال )في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو واآلصال، رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا 
وإقام الصالة وايتاء الزكاة(. فبيوت هللا أعدت خصيصا لذكر 
هللا وعبادته ويؤسفنا أنه تحصل أمور بين الحين واآلخر في بيوت 
هللا، تخل بقدسية املكان ومنها كثرة الكالم والثرثرة بدون حاجة 
لذلك، وخصومات  وعداوات تضيع الدين وتفقد املكان هيبته. 
ولهذا نبه رسول هللا من مثل هذه األعمال وغيرها فقال )اياكم 
وهيشات األسواق(. فحذر من الخصومات داخل بيوت هللا، 
ألن الداخل لبيت هللا يجب عليه ترك الدنيا خارجه، ويدخله 
الصالة  �شيء عن  اي  يشغله  فال  ورضوانه،  ملغفرة هللا  طلبا 
والذكر، وإن تكلم فال يتكلم إال بخير ومعروف، وال يتعداه الى 
قول الباطل الزور واملجون. وإن كان ال بد من الكالم في بيوت 
هللا بأمور غير الصالة والذكر، فيجب أن ال يشوش املتكلم على 
املصلين والذاكرين هللا، وال يتكلم كالما  فيه الصخب والرفث، 
وال يرفع صوته فوق ما يحتاجه السامع، وقد كان رسول هللا 
الغداة حتى  أو  الصبح  فيه  يصلي  الذي  من مصاله  يقوم  ال 
تطلع الشمس فإذا طلعت قام، وكان الصحابة يتحدثون في 
أمر الجاهلية وكيف حررهم هللا، منها ويضحكون على ما كان 
منهم في الجاهلية ويبتسم رسول هللا. عن السائب بن يزيد قال: 
كنت قائما في املسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا به عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال من أنتما؟ 
أو من أين أنتما؟ قاال: من الطائف. قال: )لو كنتما من أهل البلد 
ألوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول هللا(. وقد ذهب 
رسول هللا أبعد من ذلك فقال )إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
املسجد فقولوا له: ال أربح هللا تجارتك(. وثبت عنه أنه اعتكف 
في املسجد فسمع أصحابه يجهرون بالقراءة فكشف الستر، 
وقال )أال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع 

بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصالة(. 

د. خالد تركي 

ت الحجر واحَنى  آه لو يهُدُل الحمام بهديلِه راوًيا، ما رأته عيونه، ألدمى البحر وفتَّ
ش عن أماكن أخرى لبناء اعشاشه، فوق رؤوس اشجار هاتيك 

َّ
جر، وفت الشَّ

 على البشر الذين أصبحوا بال وطن بال أرض وبال سقف 
ً
الجبال، حزًنا ولوعة

ون بها، لقد حمل َوَرى فلسطين ُصَور 
ُّ
يأوون تحته أو زيتونة وارفة يستظل
بالدهم بأعُينهم، إلى ما وراء الوراء..

ِة تراٍب ورمٍل، كلُّ صخرٍة وحجٍر وحصوٍة، كلُّ شجرٍة ووردٍة ونبتٍة على  كلُّ ذرَّ
هذه األرض، عاشت نكبتنا ونكستنا ومآسينا وإن اختلفت أسماؤها وتشابكت 
لة واحدة، تهجير وتشريد وتهويد واستيطان وعذاب  وتكاملت والتقت بُمحّصِ

مات.. وشقاء وخيام لجوء ومخيَّ
ماء، وفجر ال شَفق  لقد بات أبناء شعبنا بين ليلة، ال ضوء لقمرها في السَّ
اء،  واء وُيالزمون الدَّ يه، يعرفون الدَّ صّحِ

ُ
 ت

ٌ
 توقظه وال يقظة

ٌ
لشمسه، ال صحوة

اء، في العّبِ  اء، بين األشقَّ دين والجئين في بالدهم وضائعين في بالد األشقَّ مشرَّ
ئون املفتاح، وفي الجيب يقبضون على جمرة  يحملون الكوشان وفي الجّبِ ُيخّبِ

امٍل في العودة، إلى ديارهم، يعيشون بعيًدا في املنفى وقريًبا من املنفى..
.”جميٌل أنَت في املنفى. قتيٌل أنَت في روما”

 في العودة إلى ديارهم وبيوتهم، ويحلمون 
ً
 مأموال

ً
لقد بات الالجئون يحملون أمال

رته، لُيديروا امِلقبض بمفتاحهم، ليفتحوا 
َّ
في إعادة املفتاح إلى قفله وإلى ُسك

 ينعق 
ً
 من أن تبقى موصدة

ً
باب دارهم ويدخلوا بيوتهم ﴿..بسالم آمنين﴾، بدال

ُن البوُم في باحتها، ويبنون أعشاشهم 
ُ
الغراب في ساحتها وعلى شرفاتها ويسك

ِردوا منها وامتلكها 
ُ
على شرفات بيوتهم ومساكنهم، في عقر دارهم، بعد أن ط

غريٌب أتى بالدي من وراء اليّمِ وأديم األرض..
 
ٌ
ل غراب الَبين، حين  تحلُّ مصيبة

ْ
نقول ِمث

ببيٍت بعد زيارة شخص ما. ألنَّ الغراب ذكيٌّ 
ؤم،  للشُّ ورمٌز  وعدوانيٌّ  ومشاكٌس  شرٌس 
ولم  ذهب  الذي  نوح  غراب  مثل  نقول  أو 
عندما  كوين،  التَّ سفر  في  جاء  كما  يُعد، 
ُدنا نوح من على سفينته بعد انتهاء  بعثه سّيِ
ش عن ظهور األرض بعد أن  ِ

ّ
وفان، لُيفت

ُّ
الط

، ليأوي عليها،  طمرتها مياه الغضب اإللهّيِ
القت  التي  الجيف  بنهش  الغراب  فالتهى 
وفان، وطافت على 

ُّ
حتفها حين أغرقها الط

وجه املاء، ولم يُعد الغراب، لُيطمئن نوح 
بانتهاء غضب هللا على شعبه، وزوال الطوفان وظهور اليابسة..

ثنا  هاء صراع، وتحّدِ كاء والدَّ
َّ
علب ماكٌر وداهية، وما بين الذ

َّ
الغراب ذكيٌّ لكنَّ الث

كّيِ الواقف على شجرة وفي فمه 
َّ
ار والغراب الذ

َّ
علب املك

َّ
ة أيسوب عن الث قصَّ

علب أن تكون في فيه، وحين أنشَد الغراب حسب 
َّ
قطعة من الجبن، أرادها الث

كّيِ 
َّ
علب وكان له ما أراد، فعلى الذ

َّ
علب، سقطت قطعة الجبن في فم الث

َّ
رغبة الث

ام وفي سابق الزمان.. واهي، وما أكثرهم في هذه األيَّ أن يحذر الدَّ
، في األماكن الخِربة، في الخراب، فبرغم عماها 

ً
كذلك البومة تعيش حياتها ليال

ؤم أيًضا، وغاِلًبا ما  كاء، أيًضا، والحلم والِفطنة والشُّ
َّ
ها نبيهة وترمُز للذ إال أنَّ

 اإلنسان الكشور املتشائم بالبومة، فنقول له: مالك ضارب بوز مثل 
ُ

نِصف
بح، أو وجهو مثل البومة، هللا الوكيل! البومة ع هالصُّ

ي احبُّ الغراب والبومة...
َّ
والحقيقة هي، أن

ها في  ال يحِمُل اإلنسان معه »مفاتيح الغيب«، مهما كانت مرتبته وُرتبته، ألنَّ
جعبة خالقه، وال يعلم أحٌد ما في علم الغيب، ألنَّ الِعلم عند رّبِ الِعلم، عند 
يوب، 

ُ
ُم الغ

َّ
ختصُّ في هذا العلم، وهو وحده عال

ُ
ين، فهو امل

َ
رّبِ العامِلين والعامل

ُه﴾، وهذا يقيٌن ال 
َّ
 الل

َّ
ْيَب ِإال

َ
غ

ْ
ْرِض ال

َ ْ
َماَواِت َواأل ُم َمن ِفي السَّ

َ
حيث ﴿..ال َيْعل

ا ال يقيَن 
ًّ
شكَّ فيه، فاإلنسان يملُك مفاتيح الفرج، وُيمكن أن يكون هذا شك

ا، 
ً
باليقين إن كان اإلنسان صبوًرا وصابًرا ومرابط كَّ ُيقطع  فيه، لكنَّ الشَّ

ا، يحمل في العصب برودة الجليد، »برودة الجليد في أعصابنا«  حليًما وقويًّ
، ويكون عاشًقا لإلنسان واألرض والحياة التي أراد 

ً
و«الفوالذ في العصب« ثورة

ًيا أن َيكُتب له الغيُب »غيًبا« يخلُد  ها، متمّنِ
َ

أن يحياها، ويريد لشعبه أن يعيش
ة  الم والعيش مع أهله بكرامة وعزَّ عادة والسَّ مأنينة والسَّ

َّ
احة والط فيه إلى الرَّ

نفس، بعد أن يلمَّ شمله فوق أرضه ليستكيَن على أرضه كما يشاء، ساعة 
راب 

ُّ
اعة، ﴿..من الت ُد في رحم أرضه إلى قيام السَّ

ُ
يشاء، وحين تأتي ساعته يخل

ه يريُد أن تكون له أرٌض تحت قدميه، يقف عليها، في  راِب تعود﴾، ألنَّ
ُّ
وإلى الت

ُن فيها، تحتها، في مماته، كي »أموت كما أشاء« ولكي يموت متى 
َ
حياته وُيدف

يشاء، وأين يشاء، وال ُيريد أن يموت متى شاؤوا له ذلك املوت أو كيف رسموه 
وصلت  التي  لفلسطين،  مالي  الشَّ احل  السَّ لقرى  حدث  كما  يموت،  أن  له 
رهيب، 

َّ
هديد والت باب، تحت الوعيد والتَّ ان حيفا، حين أمروا الشَّ

َّ
أخبارها سك

حفر قبورهم بأيديهم ودفنهم أمواًتا وأحياًء أو حرقهم كما حدث في إحدى 

باب  ة من قرى قضاء حيفا حيث وضعوا الشَّ احليَّ القرى السَّ
ة ناضجة، في  في سهل مليء بسنابل القمح ذي ُصفرٍة نحاسيَّ

كبة وحرقوهم احياًء، حدث ذلك في يوٍم  ام النَّ نة من شهر تموز من ايَّ تلك السَّ
ام نكبتنا.. قائٍظ من أيَّ

حابيُّ حسن البصري: »ما رأيُت يقيًنا ال شكَّ فيه أشبه بشّكٍ ال يقين  قال الصَّ
فيه إال املوت«.

 ، ة الحّرِ وز ْبِتغلي الَمي في الكوز! من شدَّ وز: شهر تمُّ ويقول أجدادنا عن شهر تمُّ
ا، إلى آخر نَفٍس وإلى آخر نبٍض.. ا وكَوتهم في لهيبها كيًّ ار شيًّ لقد شَوتهم النَّ

هيد  ة الشَّ ثوني إن كنتم أحياء، عن احوالكم وعن قصَّ عن طيرة اللوز، َحّدِ
يخ ورفاقه األبطال.. ِ

ّ
رشيد عبد الش

ام حيث  ين القسَّ ار عّزِ الّدِ يخ، من طيرة اللوز، من ثوَّ هيد رشيد عبد الشَّ الشَّ
ورة، حيث تشهد على 

َّ
اءه الخمسة، في صفوف الث د اشقَّ قاتل إلى جانبه، وجنَّ

شهد 
ُ
ث الكرمل، واست

َّ
احل الكرملّيِ من إّمِ الّزِينات إلى مثل بطوالته قرى السَّ

ة وثالثين«، بعد أن اغتيل عند مدخل بيته في وادي روشميا،  تَّ في ثورة »الّسِ
بحيفا، بعد أن و�شى به »أوالد الحرام« من أبناء إبليس، وما أكثرهم..

ائحة« )»أطفال الّندى« للكاتب الفلسطينّيِ  »وأنَّ الخيانة كانت منتشرة مثل الرَّ
محمد األسعد ص 72(..

..”ال أرَض تحتي كي أموَت كما أشاُء”
“أنا األرُض ال تحرميني املطر”

“هنا استبسل العرُب ضدَّ الغزاة هنا استشهد الباسلون”
ِرَدت من أرضها: كيف تتركون 

ُ
ة، التي ط حيَّ اؤنا« الضَّ ومن بعدها يلوُم »اشقَّ

قاهة! كبة والهزيمة وترك البالد للنَّ بالدكم، وكأنَّ قرارنا وقول فْصِلنا كان النَّ
وحة  نطورة، آٍه يا عمواس، آٍه يا دير ياسين ودير القا�شي واللجون والرُّ

َّ
آٍه يا الط

امون وأم الّزِينات وآه يا  ل والدَّ هر والتَّ والنَّ
يخ وعين  ِ

ّ
اسة وبلد الش طيرة اللوز والحوَّ

والجلمة  ارين  وصبَّ حوض  وعين  غزال 
كارم  وعين  الم  وكفر  وجبع  يزة  وخّبِ
وعي  مُّ وفرَّاضية وكفر عنان وياقوق والسَّ
بع  السَّ وبئر  والبروة  جرة  والشَّ ومعلول 
بي روبين وعسقالن ومجدله  وأسدود والنَّ
واملجيدل واملجدل ومجدلة وآٍه وألف آٍه 

يا بلدي!
كيف  الفلسطينّيِ  احل  السَّ ث 

َّ
ُمثل يا  آه 

وكيف  أحياء،  وهم  باب  الشَّ حرقوا 
حرقوا جثث ضحايا جرائمهم، أمام أعين أهاليهم..

رة واملنكوبة.. ما أكثر تلك البلدات املهجَّ
ا الياس، أبو سهيل، في لقائي معه في كتابي  فيق يعقوب ابراهيم حنَّ يقول الرَّ
ار قرية البروة، منطقة الجليل  وَّ

ُّ
ر الث يار« قبل أعوام: بعد أن حرَّ »حماة الّدِ

حرير والحفاظ  ار بتكملة التَّ وَّ
ُّ
د للث ه تعهَّ موها »لجيش اإلنقاذ« ألنَّ

َّ
، سل الغربّيِ

لعصابات  القرية  م 
َّ
سل الجيش،  هذا  أنَّ  رأوا  هم  لكنَّ رة،  حرَّ

ُ
امل املنطقة  على 

ل ليهرب وجميع أفراد »جيش اإلنقاذ«  جوُّ الهجناة، بعد أن فرض عليها منع التَّ
نقذ« 

ُ
قة بهذا الجيش »امل ِ

ّ
كوك وعدم الث من املنطقة، هذه الحادثة أثارت الشُّ

ر  حرُّ  حول رفاق عصبة التَّ
َّ

ورّيِ ليلتف
َّ
ف الث باب املثقَّ ا جذب الكثير من الشَّ ممَّ

ومن  الجيش  هذا  من  ان 
َّ
ك السُّ روا 

َّ
حذ الذين  ت.(  خ.  ين  يوعّيِ )الشُّ الوطنّيِ 

ين من  يوعّيِ فاته وعرفوا صواب تقديرات الّرِفاق، األمر الذي أمكن الشُّ تصرُّ
خويف واإلرهاب  إقامة نواة ألصدقائهم في البعنة، وبدأت موجة القتل والتَّ
زوح إلى ما وراء الحدود 

ُّ
تعلو وتيرتها لتدبَّ الرُّعب في قلوب األهل وبدأ الهرب والن

ر بتوزيع منشور يدعو  حرُّ ة وقام رفاق عصبة التَّ رقيَّ ة الشَّ ماليَّ ة والشَّ ماليَّ الشَّ
ان لعدم ترك البالد والبقاء في الوطن«..

َّ
ك فيه السُّ

األولى  روايته  الّزِينات،  اّمِ  ابن  األسعد،  د  محمَّ الفلسطينيُّ  وائيُّ  الّرِ كتب 
: عم« العربّيِ ه عن »الدَّ ثنا على لسان أّمِ دى«، وفيها ُيحّدِ »أطفال النَّ

ول  الدُّ إلى  الغرب  من  ة  هيونيَّ الصَّ للحركات  تصل  اإلمدادات  كانت  وكيف 
ه كانت  خول إلى فلسطين، وكيف أنَّ ة لتخطيط الدُّ

َّ
ة املجاورة كمحط العربيَّ

ة للمشاركة في القتال، وعندما  هناك دعوة للمقاومين من الجيوش العربيَّ
موا املواقع، طلبوا 

َّ
عداء وارتاحوا إلخوانهم الذين تسل س املقاومون الصَّ تنفَّ

ار  وَّ
ُّ
موا سالح الث

َّ
هم بعد أن تسل وار تسليم أسلحتهم لُيقاتلوا عنهم، لكنَّ

ُّ
من الث

فاع،  ار في مواقع القتال والّدِ وَّ
ُّ
، وقد تَركوا جثث الث نقلوهم إلى األسر العربّيِ

باع ما زالت  لدرجة أنَّ والده ظلَّ يعتقد »بعد عشر أو عشرين سنة أنَّ الّضِ
تأكل جثثهم ال يبدو أنَّ أحًدا أدرك لهم وجوًدا« )ص 22(. وفي مكان آخر يقول: 
باع تأكل جثث رجالنا؟ ويبدو  بات وما زالت الّضِ »أنحن أصحاب أحزاب وتحزُّ
قال لترسم حياة كاملة. وما بعد هذه 

ُ
ا أو شبيًها بحكمة ت

ً
عبير بليغ لي هذا التَّ

مت إلى األبد« )ص46(. مت.. الصَّ الحكمة هو الصَّ
)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

قدسية بيوت اهللحيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )3(
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االستخدام السليم للمكّيفات الهوائّية خالل 
فترة الشتاء

جميعنا يرغب بالتدفئة تحت املكّيف الهوائي في أيام الشتاء الباردة، 
واحد مّنا بالحصول على فاتورة  ه في الوقت ذاته ال يرغب أّي 

ّ
 أن

ّ
إال

مة!
ّ
كهرباء مضخ

كيف نقوم بذلك، إذن؟ إليكم بعض النصائح:
1. لنبدأ بدرجة الحرارة:

ه من أجل التدفئة في فصل الشتاء، علينا 
ّ
تساورنا جميًعا الفكرة بأن

 أّن ذلك غير 
ّ

إال 30 مئوّية،  تفعيل املكّيف الهوائي على درجة حرارة 
استغالل الطاقة بضبط درجة حرارة املكّيف  يو�شي خبراء  صحيح! 
املوقع الجغرافي  بحسب االختيار،  درجة مئوّية،   22-24 الهوائي بين 
درجة  ضبط  بعدم  الخبراء  يو�شي  طبًعا.  قة 

ّ
الش وحجم  )املكان(، 

ذلك سيزيد من تكاليف  ألّن  درجة مئوّية،   27 الحرارة على أكثر من 
الكهرباء بشكل كبير.

2. التنظيف يساهم في توفير األموال:
مرة واحدة كّل ستة أشهر على  اهتّموا بتنظيف فالتر مكّيف الهواء 
ويمنع  الهواء  مكّيف  وظيفة  تحسين  إلى  يؤّدي  الذي  األمر  األقل، 

ر لكم استهالك الكهرباء.
ّ
اإلجهاد في عمل محّرك املكّيف، ويوف

:I FEEL 3. نستخدم وضع
ط املجّس داخل املكّيف، 

ّ
وضع I FEEL املوجود في مكّيفات إلكترا ينش

وبمجّرد اكتشاف أّن الغرفة بدرجة الحرارة املطلوبة، يدخل مكّيف 
إّن هذه اإلمكانّية  )البقاء على ما هو عليه(.  إلى حالة السكون  الهواء 
ر الكثير من مصاريف الكهرباء، ألّن عملّية تشغيل وإيقاف املكّيف 

ّ
توف

الهوائي بشكل متكّرر يزيد من عملّية استهالك الكهرباء.
4. كيفّية ضبط فتحات املكّيف الهوائي؟

كما هو معروف، فإّن الهواء الساخن يرتفع إلى أعلى، ولهدف تدفئة 
الغرفة بشكل مثالي، يجب توجيه فتحات املكّيف الهوائي إلى أسفل.

دوا من أّن الغرفة مغلقة:
ّ
5. تأك

في حال حدوث خلل في إحكام إغالق الغرفة/املنزل، في جدران املنزل أو 
النوافذ، الرطوبة أو دخول هواء بارد من الخارج )عن طريق النوافذ( 
قد يؤدي ذلك إلى إهدار للطاقة وفقدان للحرارة، ما يؤّدي إلى زيادة 

استهالك الكهرباء.
6. ال تغلقوا فتحات املكّيف:

يجب عدم إغالق فتحات تهوئة مكّيف الهواء باملالبس أو بالبطانيات 
لهدف تجفيفها أو لتدفئتها، ألّن ذلك قد يؤّدي إلى التقليل من قدرة 

كفاءة عمل املكّيف وإلى عطل في املحّرك.
نتمنى لكم شتاًء دافًئا وآمًنا.

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 ₪

 

 لاليجار  شقق للبيع 
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 בית אל
4 غرف واسعة طابق 2 مطلة على البحر موقف خاص ومخزن 

₪ 3900

 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�شي 2300 ₪

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

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

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

26 متر طابق أر�شي قرب البلدة التحتى،

يصلح ملكتب أو صالون تجميل 1300 ₪

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

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

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

نلتقي مع محبوب األطفال عمو شوشو:
عرض سحري لألطفال في مزراحي 

طفحوت فرع شفاعمرو
العرض مخّصص لزبائن جميع البنوك ودون مقابل 

مزراحي  في  »نلتقي  املجتمعي  املشروع  إطار  في   
نشاطات  تنظيم  ضمنه  يتم  الذي  طفحوت« 
ممتعة لألطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع 
املختلفة في أنحاء البالد لخدمة املجتمع، نلتقي في 
فرع شفاعمرو، يوم الثالثاء املوافق 29/10/2019، 
مع الساحر واملهّرج عمو شوشو،   ،17:00 الساعة 
محبوب األطفال، في عرض يدمج فيه ألعاًبا سحرية 
يشرك فيها األطفال ويتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم 

بتنفيذ أعمال سحرية.
 يقوم شوشو في العرض بتفعيل األطفال من خالل 
الرقص والحركة وبتوزيع بالونات بأشكال وألوان 

يحّبها جميع األطفال. 
يذكر أن العرض مالئم ألطفال تتراوح أعمارهم   
بين 3 الى 8 سنوات، ويتم بحضور األهل املرافقين 

ألطفالهم.
مزراحي  في  »نلتقي  فعالية  أن  الى  اإلشارة  تجدر 
طفحوت« ستقام هذه السنة في 26 فرًعا في أنحاء 
محاضرات  فيها  تنظم  فروع   4 بينها  من  البالد، 
خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر 
حيث تتحّول هذه الفروع الى مكان  قاسم وعكا، 
يستطيع كل شخص أن  للقاءات شّيقة وممتعة، 
ا يثير اهتمامه، علًما أن 

ً
يجد فيها محاضرة أو نشاط

الفعاليات واملحاضرات منشورة في موقع اإلنترنت 
التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن 
في  الراغبين  وما على  دون مقابل.  البنوك،  جميع 
للفعاليات  التسجيل  سوى  واملشاركة  الحضور 
موقع  في  لذلك  املخصص  املكان  في  واملحاضرات 

اإلنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف. 
ندعوكم لحضور عرض محبوب األطفال  وعليه، 
عمو شوشو، في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو، 
الثالثاء  يوم  وذلك  األطرش،  باشا  سلطان  شارع 
مساء  الخامسة  الساعة   ،29/10/2019 املوافق 

.17:00
 يتم التسجيل عبر هاتف رقم: 0776004060، أو في 

موقع البنك عبر الرابط التالي:  
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/

Nifgashim/Pages/amu_shushu.aspx

اليكم نصائح خبراء كالليت لشتاء امن وصحي

إلى فصل الخريف،  الفترة االنتقالية من فصل الصيف  مع بداية 
تنشط الكثير من  وارتفاع نسبة الرطوبة،  انخفاض درجة الحرارة، 
إلى  باإلضافة  الفيروسات.  وخصوًصا  املرض  تسّبب  التي  العوامل 
ذلك، وبسبب حالة الطقس، يق�شي أفراد العائلة وقًتا أكثر في البيت، 
خصوًصا مع بداية السنة الدراسية والحضانات والروضات. ولذلك، 
انتقال  من  ويسهل  يعّجل  األماكن  هذه  في  األطفال  احتشاد  فإّن 

الفيروسات والعدوى.
كالليت للتخفيف من احتمال   في ما يلي بعض النصائح من خبراء 

التعّرض ألمراض الشتاء:
ا.  • تهوئة غرف املنزل يوميًّ

 • املحافظة على درجة حرارة مالئمة في غرف األطفال من 24 – 22.
• غسل اليدين بشكل متكّرر، خصوًصا بعد العودة من األماكن 

العامة، كالسوق، املتجر، قبل األكل، بعد السعال، بعد تنظيف 
 األنف، قبل العناية باألطفال الرّضع.     

 • عدم استعمال أواني الطعام والشراب التابعة إلى شخص مريض.
• استخدام املحارم ملّرة واحدة، وعدم استخدام مناديل القماش 

 ذات االستعمال املتكّرر.
 • يمكن وضع قناع للفم واألنف في حال اإلصابة باملرض.
 • عدم التدخين في البيت: التدخين يضعف جهاز املناعة.

• وجود أهل مدخنين يزيد من إمكانية تعّرض األطفال لإلصابة 
 بالتهاب األذنين املتكّرر.

 • تجّنب اإلرهاق والتعب املتواصل.
 • املحافظة على قسط كاٍف من النوم.

 • ممارسة الرياضة أو امل�شي.        
• اإلكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة، وخصوًصا 

.C الحمضيات التي تحوي فيتامينات 
• يجب الحرص على استعمال الدواء الوقائي لألطفال ذوي خلفّية 

 أمراض الربو.
• يجب أن يحصل األطفال من سّن نصف سنة حتى 5 خمس 

سنوات ، أو األوالد الذين يعانون من أمراض مزمنة، على تطعيم 
 »األنفلونزا« الّسنوي.

• التزّود بأدوية تخفيض الحرارة وبأدوية ملعالجة أزمات الربو في 
حاالت الطوارئ.

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

· كل شهر حملة خاصة ومميزة لنادي مشتركي 
VIS التابع لبنك هبوعليم

يتمتع مشاركو طالب الجامعة في نادي 
الجامعات VISالتابع لبنك هبوعليم هذا 
الشهر بحملة خاصة ومميزة تمكنهم من 
 الفوز ببطاقة راف كاف ملدة سنة مجانا.

يذكر ان بطاقة راف كاف تمكنكم من 
االستمتاع بالسفر باملواصالت العامة، في 

 القطار والباص بسهولة وسرعة.
وهي حملة خاصة جدا بمناسبة افتتاح 
السنة الدراسية الجديدة، وضمن عدة 
امتيازات شهرية لنادي الزبائن تضمنت 

الشهر االول إمكانية الفوز برحلة الى 
املالديف فازت بها صبية من كفرياسيف 

أو وقود مجاني ملدة عام فاز بها شاب 
من الناصرة وبيتزا دومينوز هدية مرة 

باالسبوع ملدة سنة والشهر الذي تالهم 
الفوز بحاسوب نقال وهذا الشهر ببطاقة 

 راف كاف.
املشاركة تتم من خالل الدخول ملوقع البنك 
والكتابة ملاذا يستحق املشارك الفوز وأكثر 
التعليقات مقنعة ينجح بالتأثير والدخول 

.VIS لنادي 
ويمنح االمتياز هذا الشهر بعد التسجيل 

واملشاركة وإمكانية الفوز بالحصول على 
 حاسوب نقال. 

يذكر ان VIS هو أزيد من بطاقة VIP – حيث 
ب VIS من امتيازات عّدة: دخول 

ّ
يتمّتع طال

الحفالت، تذاكر VIS للعروض، رحالت 
VIS في البالد والخارج، مجّمعات VIS ضمن 

ب الجامعة، والعديد العديد من 
ّ

حفالت طال
.VIS االمتيازات الخاّصة والحصرّية بـ 

عطى االمتيازات وفرصة املشاركة في 
ُ
ت

ب الجامعة املنتمين إلى نادي 
ّ

الفعالّيات لطال
ب الجامعة في بنك هبوعليم بحسب 

ّ
طال

التعريف املحّدد في البنك، والذين يديرون 
حساًبا في البنك ضمن هذا اإلطار، خاضع 

لشروط وأحكام البنك. 

مشاركو نادي الطالب الجامعيين VIS التابع لبنك هبوعليم يتمتعون هذا الشهر من بطاقة 
راف كاف مجانا ملدة سنة
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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

تل األساور – العثور على مدينة 

تاريخها 5000 عام

رشدي املا�ضي

ُبْعد  على  بناِئِه  أثناء  صُّ  النَّ كُئ  يتَّ
مضمونّي،  ُبْعد  لُه  وشقيق  سلوبّي 

ُ
أ

ة األلوان. وتبرز فيِه عادة تعدديَّ
خطاب  هو  كتابي  كفعل  صُّ  والنَّ
س بعناصر املعرفة  مَّ

َ
وَعوّي ُمغ

َ
ثقافّي ت

ُل ُبْؤرة  ِ
ّ
ك

َ
ْتعة والجمال، حيث ُيش

ُ
وامل

دالالت،  ِة  مجرَّ الى  ى 
ّ
تتشظ داللّية 

مز  الرَّ األحيان  من  كثير  فيها  ُد  َيتسيَّ
من  مساحة  تلّقي 

ُ
امل يمنح  الذي 

َق ثقافتِه...
ْ
أويل لتوليد املعاني ِوف التَّ

أسلوَب  الكاتب  باع 
ّ
ات حال  هذا 

القليل  عندها  يكتب  ا،  مًّ
َ
ك الِقَصر 

ينتهج  لكوِنِه  الكثير،  يقصد  ُه  ولكنَّ
ِمَن  فيحذف عددا  غييب،  التَّ نّية 

َ
ِتق

صّية بهدف خلق أسئلة  ْعطيات النَّ
ُ
امل

مهّمة مثل: ماذا؟ متى؟ أين؟ وملاذا؟ 
من جهة، وليجعل القارئ ُيشارك في 
ص من جهة أخرى...  عملية انتاج النَّ
ُنُه من رصد واقعه الحياتّي 

َ
وبذلك ُيَمك

ومعرفة ما فيه انعكاسات على حياِتِه 
صعوبات  من  فيها  ما  بكّل  كفرد، 
قراءة  خالل  من  و...  و.  و.  ومعاناة 
اجتماعًيا  اإلنساني،  للتحّرك  رائية 
فإذا  وثقافًيا،  واقتصادًيا  وسياسًيا 
أمام  كإنسان  َوَهَنُه  يكشف  به 
وقسوة  وظروفها،  الحياة  جبروْت 
أخيِه االنسان على االنسان، طبعا، 
ما لَيِصَل الى  ليس بهدف إْحباِطِه، إنَّ
نتيجة َمفاَدها: وجوب إعادة صياغة 
مفاهيمه لعدد من األمور والقضايا، 
 
ً
وسيلة ْفس  للنَّ بحساب  قياِمِه  بعد 
ُن  ِ

ّ
َوَرة وصياغة عناصر ًتَمك

ْ
 ِلَبل

ً
وآلّية

على  ب 
ّ
غل التَّ من  وقدراته  طاقاِتِه 

عوبات، وًمّتكًئا على قناعتِه  هذه الصُّ
ُه مهما تعّددت األسباب،  الداعية بأنَّ

ْمع واأللم واحدا...
َ
يبقى الق

ولكون اللغة هي الوسيط بين الكاتب 
يراعي  أن  الّضروري  من  واملتلقي، 
لكن  الّتعقيد،  عن   

ً
بعيدة تأتي  أن 

رة على أن يتّم صياغتها في قوالب  ُمَعّبِ
الّتكثيف  بعنصر   

ً
ُمطّعمة خاّصة 

تولد  يجعلها  ِمّما  دالالتها  ساع 
ّ
وات

الجمالّية  مالِمَحُه  له  إْبداعّيا  ّصا 
َ
ن

واملعرفّية واإلنسانّية...
نتذّوق  قّرائي  قارئاتي/  يجعلنا  نّصا 
ْعَم الّنصر حين ينَتعف ويتبعثر على 

َ
ط

وجِه الحياة...

في ِبناِء النَّّص

العدد  في  أسلفنا  كما 
العثور  تم  فقد  السابق، 
تاريخها  مدينة  على  مؤخرا 
أكثر من 5000 عام في وادي 
املعروف  املوقع  في  عارة، 
باسم تل األساور. ويأتي هذا 
األعمال  ضمن  اإلكتشاف 
في  شارع  لبناء  املهيأة 

املنطقة القريبة من املوقع األثري، حيث قامت الشركة الوطنية للطرق واملواصالت 
)نتيفي يسرائيل( بتمويل الحفريات التي أدارتها سلطة اآلثار.

املكتشفات األثرية
تعتبر املدينة األثرية التي تم الكشف عنها في وادي عارة، من أكبر املدن األثرية التي تم 
العثور عنها حتى اآلن في بالدنا من تلك الفترة– قرابة 5000 عام قبل أيامنا )الصورة 
رقم 1– تصوير من الجو ملوقع الحفريات وجزء من املدينة األثرية(. خالل الحفريات، 
تم الكشف عن بقايا مدينة، مساحتها قرابة 650 دونم والتي سكن فيها قرابة 6000 

نسمة. 
كما يتضح من نتائج التنقيبات، يمكننا ان نشاهد بقايا مدينة تم بناؤها بشكل مخطط 
ومنتظم خالل عصر البرونز القديم )الفترة الكنعانية(. نستدل ذلك من خالل بقايا 
شبكة الشوارع التي حفظت حتى أيامنا الى جانب مباني السكن، املعابد واملجمعات 
العمومية. كذلك، تم العثور على آثار تشير الى استيطان آخر تواجد في املنطقة خالل 
العصر النحا�شي الذي تم تحديد تاريخه الى ما يقارب 7000 عام قبل أيامنا )الصورة 
رقم 2– مجموعة أدوات من الفخار عثر عليها مدفونة في األرض تاريخها قرابة 7000 
عام(. كما يبدو فإن سبب اإلستيطان في ذلك املوقع، هو تواجد ينابيع املياه الطبيعية، 

األشهر من بينها "عين األساور". 
ذلك  طالب وطالبة من مدارس متعددة،   5000 شارك في الحفريات األثرية قرابة 
ضمن الفعاليات التربوية التي تقوم بها سلطة اآلثار والتي تهدف الى زيادة التوعية 

من  اآلثاروالتراث،  ملوضوع 
خالل الفعاليات امللموسة في 
امليدان وبالتالي، زيادة الشعور 
وضرورة  التراث  الى  باالنتماء 
الحضارات  آثار  على  الحفاظ 
بين  من  بالدنا.  في  القديمة 
في  شاركت  التي  املجموعات 
مشتركة  بعثات  الحفريات: 
بإرشاد  ويهود  عرب  لطالب 
طالب   ،"Share" جمعية 

جامعات، متطوعين من جميع أنحاء املناطق املجاورة. وفقا ملا قالته "نوعة شاؤول" 
"إن التحديات التي جلبتها الحفريات لطالب املدارس في  املرشدة في املوقع األثري: 
زادت عندهم معرفة طبيعة البالد وجزء من آثارها وبالتالي،  كشف التراث واآلثار، 

فقد ساهمت في تطور شخصية كل منهم".
أما من الناحية العلمية فقد أشار الباحثون ومديرو الحفريات من قبل سلطة اآلثار: 
"على أهمية املوقع لدراسة عصر البرونز حيث أدت نتائج الحفريات الى تغييرات جذرية 
عتبر تلك واحدة من أكثر الفترات 

ُ
في معلوماتنا عن تلك الفترة وبداية التمدن في البالد. ت

املثيرة لألبحاث في إسرائيل – بالد كنعان آنذاك، والتي خاللها مرت مجموعات سكان 
البالد تغييرات في الحياة اليومية. من بين تلك التغييرات فإن الحياة القروية تتنحى 
جانبا لتحل محلها الحياة املدنية وبداية بناء املدن. من هنا فإن لتلك املدينة التي تم 
الكشف عنها أهمية كبرى لدراسة تلك الحقبة الزمنية والتغييرات التي طرأت عليها".

بين املكتشفات املميزة، تم العثور على معبد كبير الحجم يعتبر نادر جدا في املكتشفات 
األثرية، كذلك تم العثور على العديد من التماثيل الصغيرة املصنوعة من الحجر او 
الفخار )الصورة رقم 3 – بعض التماثيل تاريخها آالف السنين مابين 5000 الى 7000 

عام قبل أيامنا(.
بأعقاب األكتشاف الهام فقد قامت شركة املواصالت والطرق باجراء تعجيالت على 

يكون  لكي  املقترح  املخطط 
املوقع  على  الحفاظ  باالمكان 
السنوات  في  للجمهور  وعرضه 

املقبلة.
عن  بلطف  املرفقة  الصور 

سلطة اآلثار.

الشيخ أبو صالح سليمان سِعد، 

قلعة اإلنسانية الّشامخة
زايد خنيفس

عندما  الصليبيون  الفاتحون  بحث 
عن  شفاعمرو،  أرض  أقدامهم  وطأت 
وبحث  قلعتهم،  لبناء  البازلت  صخر 
قلعة،  أطالل  عن  األتراك  الفاتحون 
الفاتحون  فرحل  قالعهم،  لتشييد 
صامدة  ت 

ّ
ظل القلعة  ولكن  وغادروا، 

بين األرض والسماء، وتشهد الزوايا على 
حقبة تاريخية، تروي قصًصا وحكايات. 
هذا األسبوع لفظ العم الشيخ أبو صالح، 
وهو  األخيرة،  أنفاسه  سِعد  سليمان 
بمحاذاة  طويلة،  سنوات  منذ  الساكن 
قامة  التقت  وهنا  عمر،  الظاهر  قلعة 
القلَعتين والفرق شاسع بينهما، فاألولى 
فهي  الثانية  أما  الحجر،  أشكال  تجمع 
حصينة  اإلنسانية،  من  شامخة  قلعة 

بالواجب والقيم.
بل  فراغ،  من  الناس  محبة  تأتي  ال 
تفقد عائلة  له جذوره، ولم  لكل �شيء 
منذ  معروفة  فهي  سربها،  مرة  سِعد 
بل  ومجتمع،  دين  أهل  الّسنين،  مئات 
كانت مقرا وعنوانا وركنا للخير واملحبة 
محبتي  تأتي  وال  والتقوى،  والتسامح 
، بل ألن والدي رحمه هللا، 

ً
للراحل صدفة

كان يعرف اختيار رفاقه، في زمن كانت 
في  تبقى  نادرا، ومواقف  معدنا  الّرجال 

ذاكرة الزمن.
حمل الراحل من طينته الطّيبة خصائَل 
في مصدر رزقه،  ا 

َ
عديدة، فكان صادق

ألنه  وعشقها،  األصيل  الخيل  واختار 
حصان  امتطاء  األصيل  بالرجل  يليق 

األصالة والعّزة.
الظاهر  قلعة  ستبقى  القدر  شاء  إن 
ُبِنَي  عمر العريقة، تطال الّسماء، والتي 
أساسها على صخر البازلت، لن تحّركه 
 مشيئة هللا، ومن نشأ في بيٍت أصيل، 

ّ
إال

في  عميقة  الجذور  ألن  عليه،  ال خوف 
البر،  بأعمال  الخصبة  الصالح  أرض 
وأيقونة  ا  مجتمعيًّ ًما 

َ
َعل الّراحل  ألن 

اجتماعية، تسطع باألمانة والّصدق...     

" بلسان مبتورة" مجموعة قصصية 

فلسطينية باللغة العبرية

مؤخرا  صدر  حيفا:  ملراسل 
مبتورة"  "بلسان  كتاب 
سلسلة  عن  العبرية  باللغة 
عبارة  وهو  "مكتوب"، 
قصصية  مجموعة  عن 
للعبرية،  مترجمة  فلسطينية 
بربارة،  راوية  الكاتبة  تحرير 
يشمل مجموعة من القصص 
لكتاب فلسطينيين  القصيرة 
من ضمنهم: محمد علي طه، 

سهيل كيوان، راوية بربارة، يحيا يخلف، 
محمد  كنفاني،  غسان  برغوثي،  إياد 
نصرهللا،  ابراهيم  االنوار،  أنوار  نفاع، 
زكي  فياض،  توفيق  ناطور،  سلمان 
العيلة، املتوكل طه، حنا إبراهيم، حنا ابو 
حنا، جميل السلحوت، سميح القاسم، 
رئيس  شليوط،  وعفيف  بشارات  عودة 

تحرير صحيفة "حيفا".
 412 في  يقع  الذي  الكتاب  يحوي 
73 قصة  صفحة من الحجم املتوسط، 

من  وكاتبة  كاتبا   57 تأليف  من  قصيرة 
غزة،  البالد،  سكان  من  الفلسطينيين 
الضفة الغربية والذين تم ترجمتهم على 
اصدار  في  ساهم  كما  مترجًما.   36 يد 
الكتاب معهد فان لير في القدس، صندوق 
"يديعوت  وصحيفة  للثقافة  بايس 

أحرونوت".
أمسية  في  الكتاب  اطالق  وسيتم  هذا 
في  لير  فان  معهد  في  خاصة،  ثقافية 

القدس بتاريخ 13/11/2019.

حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )3(





ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

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 

سف�ي -موقف للسيارة

6 غرف دوفلكس – 240م – 3 شرفات  

 


