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

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

لنستقبل   2019 العام  معدودة سنختتم  أيام  بعد 
العام الجديد 2020، الساذجون منا يعقدون اآلمال 
مشاكلهم  من  سينقذهم  وكأنه  الجديد  العام  على 
ا جديدة لم تفتح له في 

ً
وديونهم وسيفتح لهم آفاق

أو  انقالب عسكري  وكأنه سيحدث  املا�ضي،  العام 
تحرك  ينتظرون  ونهجهم.  حياتهم  في  عارمة  ثورة 
عقارب  يراقبون  الصبر،  بفارغ  الساعة  عقارب 
الساعة لحظة بلحظة بانتظار ساعة الحسم، التي 
ستعلن انتهاء العام املا�ضي وابتداء العام الجديد، 
املا�ضي  سيلفظ  جديدة.  حياة  جديد،  عهد  ابتداء 
وأخطاء املا�ضي، سيحمل الهموم واملشاكل وسيرميها 
الى الشارع، ليستقبل األمل والنجاح من نافذة العام 

 .2020
يستردها  أن  ينتظر  عشيقته  خسر  الذي  العاشق 
ينتظر  العام الجديد، املغامر الذي خسر ثروته  في 
أن يستردها في العام الجديد، الشخص الذي فقد 
مكان عمله يتوقع أن يجد مكان عمل آخر في العام 

االنتخابية  املعركة  خسر  الذي  واملرشح  الجديد، 
يتوقع أن يربحها في العام الجديد، الفنان الذي فشل 
في انتاجه الجديد هذا العام يستعد لتحقيق النجاح 
في العام الجديد، والكاتب أو الشاعر املغمور الذي لم 
يحقق النجاح املرجو في العام الحالي يأمل أن تحدث 
في  املتألق  والشاعر  الالمع  الكاتب  ويصبح  معجزة 

العام الجديد.    
من تابع أحداث العام 2019 كما يفعل الساذجون، 
تصاعد  العام  هذا  في  الكبرى  املأساة  أن  يالحظ 
أعمال العنف والقتل بشكل ملحوظ وغير محتمل 
في املجتمع العربي، هذا األمر الذي ضرب مجتمعنا 
في الصميم، وجعلنا في حيرة من أمرنا. فمن الطبيعي 
أن نطمح ونصلي من أجل أن تحدث معجزة وتتوقف 
أعمال القتل والعنف من مجتمعنا، فهذا هو مطلبنا 

اليوم، األمان ثم األمان ثم األمان.
على الصعيد الفني هذا العام تم دق املسمار األخير 
في نعش مسرح امليدان، هذا املسرح الذي كان حلم 
كافة املسرحيين العرب في البالد، كتبُت كثيًرا عن هذا 
املوضوع لكن إدارات املسرح املتعاقبة صّمت آذانها 

هذا  انهيار  الى  أدى  الذي  النهج  ذات  في  واستمرت 
املسرح.

في  العام  »بيزا« هذا  امتحانات  نتائج  وقع  كان  كما 
الوسط العربي كالصاعقة، ليثبت مرة أخرى فشل 
تحصيل  انخفض  حيث  والتعليم،  التربية  وزارة 
الطالب العرب في لغة األم 144 نقطة، وفي موضوع 
 114 العلوم  موضوع  وفي  نقطة،   111 الرياضيات 

نقطة.     
من جهة أخرى وحتى ال نكون سوداويين، دعونا نفخر 
بأمر إيجابي في مجتمعنا حصل في العام 2019، أال 
وهو نشوء القائمة املشتركة، والتي رغم كل النقاشات 
التي دارت حولها واالنتقادات التي وجهت إليها، إال أنها 
نجحت بتوحيد القوى السياسية الفاعلة في الوسط 
مجلس  نشرها  التي  اإلحصاءات  أن  كما  العربي. 
التعليم العالي حول االرتفاع الكبير في عدد الطالب 
الجامعيين العرب في الجامعات، يشعرنا أنه ال تزال 
وترقب  بالفرح  للشعور  تدعونا  أمل  بارقة  هنالك 

مستقبل مشرق ملجتمعنا. 
لكن ماذا ينتظرنا من أمور وقضايا هامة في العام 

 انتخابات الكنيست، 
ً

القادم، أوال
مع العلم أن التكهنات تشير بأنه لن يحدث أي تغيير 
وبالتالي لن تتشكل حكومة هذه املرة أيًضا، اللهم إال 
إذا حصلت مفاجأة في نتائج االنتخابات الداخلية في 
حزب الليكود، وحصل ساعر على أكثرية األصوات، 
عندها لن تكون هنالك مشكلة في تشكيل حكومة. 
ولكن ماذا سيحدث في القائمة املشتركة، هل ستنجح 
قوتها  على  املحافظة  األقل  على  أو  قوتها  زيادة  في 
الحالية، لكنها ستبقى خارج دائرة التأثير ألن األحزاب 
اإلسرائيلية بغاليتها إن كانت من األحزاب اليمينية أو 
املركز لن تقبل بالتحالف معها أو إدخالها الى ائتالف 
حكومي أو االعتماد على دعمها من الخارج، وللحقيقة 
لم نسمع سوى من ميرتس القول الصريح والواضح 
ودون تأتأة أن القائمة املشتركة هي جزء ال يتجزأ من 
األحزاب السياسية في الكنيست ومن حقها أن تكون 

شريكة في ائتالف حكومي. 
من جهة أخرى ننتظر كمجتمع عربي أن يقطع دابر 
العنف والقتل في مجتمعنا العربي لتكون سنة 2020 

بحق وحقيق سنة خير ومحبة وعيش كريم.

ماذا ننتظر من العام الجديد؟

ملراسل حيفا – قامت رئيسة بلدية حيفا د. عينات 
بجولة ميدانية  كاليش روتم يوم الجمعة املا�ضي، 
ساعتين.  نحو  استغرقت  النسناس  وادي  حي  في 
حيث طافت بين األهالي وفي السوق وقّدمت التهاني 
بمناسبة عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية. 

ان 
ّ
وخالل الجولة تحدثت كاليش مع العديد من السك

 على 
ً
والزّوار وأصحاب املحالت ونشطاء الحي مؤكدة

اهتمامها بوادي النسناس وتطوير الحي والنهوض به 
في السنة الجديدة.

رئيسة البلدية كاليش تقوم بجولة 
في وادي النسناس



نحن في كالليت، نّوفر كامل خدماتنا كي نحافظ على صّحتكم وصّحة أطفالكم،
ونرافقكم بشكل شخصي لكل مكان وفي كل وقت بفترة العيد

ميري كريسماس

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل فترة العيد، 
 www.clalit.co.il/arb زوروا موقع كالليت

أطباء كالليت معكم في العيد
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متابعتها   ،2019 لعام  »حيفا«  من أهم األحداث التي تناولتها صحيفة 
والتي   ،2019 العام  مطلع  في  حيفا  متحف  في  املعروضات  لقضية 
أثارت استياء وشجب املواطنين نظًرا ألنها تمس قدسية السّيد املسيح 
حول  األحداث  تطورات  تابعت  »حيفا«  صحيفة  مريم.   والعذراء 
وتابعت حمالت االحتجاج من قبل جمهور الغاضبين  هذه القضية، 
الى أن تم حل هذا  واملحتجين وعن اعتداء الشرطة على املتظاهرين، 
الكنائس في حيفا وأصحاب الضمير بأن يزيل  اإلشكال بجهود رؤساء 

متحف حيفا معروضاته املسيئة للديانة املسيحية. 
في هذا العام عن التعامل العنصري في  كما كشفت صحيفة »حيفا« 
تسويق مادة تجارية للمجمعات العربية، حيث قامت إحدى الشركات 
اليهودية ملنتوج »كاتشوب« ببيع عبوة »كاتشوب هاينز« مع إضافة 30 

غم للمتاجر اليهودية بسعر مخفض. 
كما تابعت صحيفة »حيفا« موضوع حل الكنيست وإعادة االنتخابات 
وأخبار توحيد القوائم االنتخابية العربية في إطار القائمة املشتركة. 
ها بعد شهر ونصف من 

ّ
وهذه هي املرة األولى في تاريخ الكنيست يتم حل

موعد انعقاد االنتخابات. 
كما تابعت صحيفة »حيفا« هذا العام قضية الهبة الشعبية لألثيوبيين 
حيث شهدت مدينة حيفا ازدحامات مرورية واغالق حركة السير في 
في  األثيوبيين  للمواطنين  مظاهرات صاخبة  بسبب  الشوارع،  بعض 
على أثر مقتل شاب من أصل أثيوبي يبلغ من العمر  حيفا واملنطقة، 
19 عاًما برصاص شرطي. هذا وأبرز هذا الحدث خيبة أمل أبناء يهود 
أثيوبيا )يهود الفالشا( من االندماج في املجتمع االسرائيلي، وشعورهم 
وكيف  االسرائيلية،  السلطات  قبل  من  تجاههم  العنصري  بالتمييز 
حيث  األثيوبيين،  الشباب  مع  بشكل عنيف  الشرطة  رجال  يتعامل 
يتهمون في هذه الحادثة الشرطي بقتل الشاب األثيوبي بدم بارد، األمر 

 بالنسبة لهم.
ً

الذي لم يعد محتمال
من جهة أخرى ألقت صحيفة »حيفا« األضواء في هذا العام على قضية 
الذي  وتابعنا سير االلتماس  امليدان وبشكل مكثف ومتتالي،  مسرح 
وعدم تحويل ميزانية  قّدمه مسرح امليدان في محكمة العدل العليا، 
املسرح من قبل وزارة الثقافة، وحول موقف بلدية حيفا من قضية 

مسرح امليدان. 
وفي شفاعمرو تابعت صحيفة »حيفا« احياء شفاعمرو لذكرى مجزرة 
الحافلة التي راح ضحيتها أربعة من أبنائها البررة: ميشيل بحوث، نادر 
حايك والشقيقتين دينا وهزار تركي، واملواجهات التي شهدتها شفاعمرو 

في أعقاب هدم البيوت في املدينة. 

أهم القضايا التي أثارتها صحيفة حيفا في العام 2019

H a i f a net

شفاعمرو واملنطقة

 100%
جبنة عيمك

רק 125 ₪רק 110 ₪רק 85 ₪

₪ 45

لاليجار-شارع المطران حجار

شقة 4 غرف + شرفة
موقف سيارة + مخزن
مطله للبحر، مصعد

خليل حجو 052-2840945

תורמוס ©מוכן 
לאכילה®

חטיף סויה 
אדממה

מבול של
מבצעים

בירה היינקין≠
שליש≠שישיה 

©טמפו®

 ב≠ ≥ ב≠

 * ا��ملة سار�ة �� فرع  شارع ا��وري 9  فقط!      * خاضع لشروط ا��ملة. األسعار سار�ة املفعول ايام ا��معة والس�ت فقط وح�� نفاذ ا��زون.      * ا��ملة سار�ة املفعول ح�� وحدة واحدة فقط من �ل منتج.     * الصور للتوضيح فقط.    

חומוס
∞µ∑ גרם

≤≤≥∂≥µ∏≠¥∞شارع ا��وري 9 ــــــــــ حيفا

IBBLS   גולד לייבלIBBLS  ∑∞∞ סמירנוף

∞ππ¥ש∞±ש∏ש
∞π∂≥ש

π¥±ש

أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 476                        الجُمعة 27 أيلول 2019                       توزّع مّجاًنا

شفاعمرو تشهد حالة من 
التوتر واألجواء المشحونة

4

H a i f a net
أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 444                    الجُمعة 18 كانون الثاين 2019                 توزّع مّجاًنا

 الجبهة» تطرح برناَمجها ومطالبها على»

مرّشحي الرئاسة
 بيع صيانة ودوزان

جميع ماركات البيانو

عسفيا- 050-5293670

ايليا لوريا

www.luriapianos.com

054-3042251

املحامي احمد عبدهللا

مختص في القضايا واملعامالت الشرعية 
وقضايا شوؤن العائلة

في مكتب املحامي حمودة ااملصري

شارع معلوت هنفئيم  19-حيفا

 )مقابل מגדל הנביאים(

تلفون:  04/8665414     052/8626125
فاكس: 04/8662943

67

124

 – حيفا  ملراسل 
تشهد البالد حالة من 
والسيول  الفيضانات 
املنخفض  مع  تزامًنا 
الى  أدى  مما  الجوي، 

وقوع حوادث عدة، األمر الذي دعا سلطة اإلطفاء واإلنقاذ مناشدة 
 من الشمع، استخدام 

ً
املواطنين الستخدام وسائل االنارة اآلمنة بدال

وسائل التدفئة اآلمنة مثل الرادياتورات ومكيفات الهواء، الفحص 
الدائم واملستمر لوسائل التدفئة وخاصة التي تعمل على الغاز، وضع 
وسائل التدفئة في أماكن آمنة بعيًدا عن الستائر والفراش واملواد 
القابلة لالشتعال، مراقبة األطفال وعدم السماح لهم باالقتراب من 
وسائل التدفئة، ولدى الخلود الى النوم يجب إطفاء وسائل التدفئة، 
ال تحاولوا اجتياز أو دخول تجمعات املياه أو األنهار والوديان، وتثبيت 

ما هو عرضة للتطاير على أسطح املباني.    

تحذيرات في أعقاب 
المنخفض الجوي الذي 

تشهده البالد 



KATTOUF JEWELLERY HAIFA תכשיטי קטוף חיפה 

KATTOUF JEWELLERY HAIFA 

%30 على جميع ماركات الساعات 
%35 على جميع مجوهرات الذهب 
%50 على جميع مجوهرات االملاس 

 وكل عام
 وانتم بالف خري

 بمناسبة االعياد املجيدة 

تعلن مجوهرات قطوف فرع حيفا 
عن حملة تنزيالت ال مثيل لها  

الحمله سارية حتى 07/01/2020 او حتى نفاذ املخزون . 

حيفا جادة بن غوريون 31  تلفاكس 0775526453

تابعونا على صفحاتنا :

Happy New Year
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تخفيض3%

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعون من تخفيض ثـابت في
 شبگة تراگلين حشمال

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

گمان بالعيد بنشتري أدوات الگهرباء
من تراگلين حشمال

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل.

قريًبا: خطا باص 236 و237 في حي »المحطة«
رجا زعاترة: ال يضيع حق وراءه ُمطالب، والخطوة القادمة استمالك 

البيوت من »عميدار”

ملراسل حيفا – قّدمت عضو البلدية شهيرة شلبي )الجبهة( استجواًبا 
لرئيسة البلدية، حول حيازة أسلحة نارية من قبل عاملي البلدية أو 
يأتي هذا االستجواب في سياق ضمان األمن  املستخدمين من قبلها. 
والحّد من جرائم قتل  والخاّص  في الحيزين العاّم  الشخ�ضي للنساء 
النساء، من خالل تقليص حمل السالح في غير ساعات العمل وإيداع 

السالح في مكان العمل بعد انتهاء الدوام.
البلدية  عاملي  كمية  حول  األسئلة  من  عدًدا  شلبي  وّوجهت 
وشركة الحراسة  ومستخدميها الذي يحملون سالًحا بحكم عملهم، 
الخاصة التي تتعاقد معها البلدية وسياسة إيداع السالح بعد انتهاء 
الدوام، ومدى تداخل البلدية في مراقبة وتنظيم شروط حمل السالح 
وعّما إذا ُسّجلت في السنوات  »عاملي املقاول«،  وخصوًصا في حالة 
األخيرة حاالت إطالق نار من قبل عاملي هذه الشركات والخطوات التي 

اتخذت بهذا الصدد.

شلبي تستجوب حول 
أسلحة عاملي البلدية

املواصالت هذا  أعلنت وزارة   - ملراسل حيفا 
 2020 كانون الثاني   17 األسبوع أنه بدًءا من 
في شارع يافا،  و237   236 خطا الباص  سيمّر 
بمحاذاة حي محطة الكرمل )حيفا العتيقة( بعد 
سنوات من انقطاع املواصالت العامة عن الحي.
الجبهة  عن  البلدية  عضو  زعاترة،  رجا  وكان 
لوزارة  العامة  املديرة  إلى  برسالة  بعث  قد 
ملشكلة  حل  بإيجاد  إياها  مطالًبا  املواصالت، 
فيه  تقطن  الذي  الحي  في  العامة  املواصالت 
عشرات العائالت العربية وال يمّر فيه أي خط 

املا�ضي  في  محطة  هناك  كانت  حيث  باص. 
املسافرين«.  عدد  »قلة  بحجة  إلغاؤها  تم 
توّجه زعاترة لقسم تخطيط  وقبل نحو شهر 
هناك  بأّن  املواصالت في بلدية حيفا الذي رّد 
عّدة اقتراحات لتمرير أحد خطوط الباص في 
املوضوع ينتظر  وأّن  شارع يافا املحاذي للحي، 
وفي األسابيع األخيرة  موافقة وزارة املواصالت. 
لت عضو الكنيست عايدة توما سليمان 

ّ
تدخ

التي ضغطت بدورها على  )القائمة املشتركة( 
الوزارة إليجاد حل.

وراءه  حق  يضيع  ال  بالقول:  زعاترة  وعّقب 
أحيائنا  من  الكرمل  محطة  حي  مطالب. 
برمش  صونه  علينا  يتوّجب  التي  التاريخية 
العين. الخطوة القادمة ستكون تشجيع األهالي 
»عميدار«  شركة  من  بيوتهم  استمالك  على 
التي بدأت مؤخًرا بنشر مناقصات لبيع البيوت 
وخصوًصا  أخرى  أحياء  وفي  الحي  في  وأمالك 

وادي النسناس والحليصة.



حبوب حمص نخلة

بـدون افالتوكسيـن!

ــة  ــص نخلـ ــوب حمـ ــى حبـ ــظ علـ ــى نحافـ حتـ
بـــدون افالتوكســـين وبـــدون مبيـــدات احنـــا 
تلقيـــح  مـــن  الحمـــص  ومنراقـــب  منهتـــم 
البـــذرة بارضهـــا ومنتابعهـــا لحـــد مـــا تنبـــت، 
ـــة  ـــرق مرحل ـــى تم ـــوب وحت ـــل الحب ـــر وتحم تزه

الحصـــاد والـــدرس. 
وبـــس هيـــك نضمنلكـــوا حبـــوب حمـــص نضيفـــة 
نضيفـــة، بـــدون افالتوكســـين وبـــدون مبيـــدات. 

حابين تعرفوا اكتر عن االفالتوكسين؟
افحصوا بجوجل 
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تقبل التعازي في حيفا يوم األحد املوافق 12/16 من الساعة 
الخامسة حتى الساعة التاسعة في قاعة مسجد الجرينة

»الجبهة  كتلة  خطوة  حظيت   – ملراسلنا   – حيفا 
الحيفاوية«، بتنازل رجا زعاترة عن منصب نائب رئيسة 
 منه، بردود فعل 

ً
ي شهيرة شلبي املنصب بدل

ّ
البلدية وتول

واسعة، بعد أن سحب البساط من تحت أرجل اليمين 
الفا�شي، وجوقة التحريض التي قادها رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو.
ا،  ِصحافيًّ مؤتمًرا  »الجبهة«  و  الشيوعّي  الحزب  وعقد 
أمس األّول، األربعاء، بمشاركة زعاترة وشلبي ورئيس 
بركة،  محّمد  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة  لجنة 
للحزب  زية 

َ
املرك جنة 

ّ
الل عضو  حزان،  ريم  أدارته 

الحكومة  رئيس  بشّدة  زعاترة  هاجم  حيث  الشيوعّي. 
الحزب  مواقف  مواقفه،  على  ثباته  د 

ّ
وأك املحّرض، 

و»الجبهة«، وعلى حّق الشعوب في مقاومة الحتالل بكّل 

البلطجية  التهديدات  هاجم  كما  املشروعة.  الوسائل 
على  ممارستها  الحكومة  حاولت  التي  والضغوطات 

رئيسة البلدية إلخراج »الجبهة« من الئتالف.
ا بل هي  دت شلبي أّن النيابة ليست شأًنا شخصيًّ

ّ
وأك

حّق للجبهة، وأساًسا حّق للجمهور العربّي وتعبير عن 
البلدية، وخدمة جمهورنا وقضاياه  إدارة  في  شراكته 
ليست  خطوة  فهذه  ذلك  ومع  املستويات.  أعلى  على 
مفهومة ضمًنا. كما حّيت شلبي موقف كاليش الشجاع 
فّض  ورفضها  الفا�شي  اليمين  ضغوطات  مواجهة  في 

الشراكة مع كتلة »الجبهة الحيفاوية«.
 عن 

ً
من جانبها غّردت كاليش في موقع »تويتر« معبرة

حزب  لتحريض  ورفضها  »الجبهة«  لخطوة  تقديرها 
»الليكود« على العرب في حيفا. 

»الجبهة« تسحب البساط من تحت أرجل نتنياهو وحكومته
د: لن 

ّ
ي شهيرة شلبي منصب نائبة الرئيسة * كاليش تثّمن خطوة »الجبهة« وتؤك

ّ
* رجا زعاترة يرفض االعتذار والتراجع ويعلن تول

أسمح لـ »الليكود« بمحاربة عرب حيفا *

الخميس  30.1.20

من يوم االحد حتى يوم الخميس بين الساعات 09:00-15:00
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د: لن 

ّ
ي شهيرة شلبي منصب نائبة الرئيسة * كاليش تثّمن خطوة »الجبهة« وتؤك

ّ
* رجا زعاترة يرفض االعتذار والتراجع ويعلن تول
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ملراسل حيفا – قّدم رئيس كتلة "الجبهة" في بلدية حيفا 
رجا زعاترة، استجواًبا لرئيسة البلدية حول أوضاع البنى 
التحتية وخطط العمل في مجاالت الشوارع واألرصفة 
وشبكات  والدرج  والجدران  واإلضاءة  املياه  وتصريف 

املياه والصرف الصحي، وإتاحة املباني واملواقع.
 في جلسة 

ً
وكان املجلس البلدي قد تلقى مسًحا شامال

خاصة يوم 23 حزيران 2019 لالحتياجات املختلفة، 

واألرصفة  الشوارع  كالتالي:  التكاليف  تقدير  تم  حيث 
مليون(،   14,6( املياه  تصريف  شيكل(،  مليار   1,27(
اإلضاءة )22,6 مليون(، الجدران )15,5 مليون(، الدرج 
 580( الصحي  والصرف  املياه  شبكات  مليون(،   7,3(
وتم  مليون(.   150( واملواقع  املباني  وإتاحة  مليون(، 

تقدير الكلفة اإلجمالية بأكثر من 2 مليار شيكل.
األسئلة حول  االستجواب عدًدا من  في  زعاترة  وطرح 

املخطط  وتلك   2019 عام  تنفيذها  تم  التي  املشاريع 
تنفيذها عام 2020، وإذا ما تم وضع خطط خمسية 
وبرامج عمل، وماهية املعايير التي يتم بموجبها جدولة 
االحتياجات واألعمال في كل مجال ومجال. كما طرح 
أسئلة عينية بالنسبة ألحياء وادي النسناس والحليصة 

واألملانية.
وقال زعاترة: أوضاع البنى التحتية يرثى لها في العديد 

من األحياء في حيفا، وبشكل خاّص في األحياء العربية 
بجدولة  االحتياجات سنطالب  مسح  بعد  واملختلطة. 
سبيل  فعلى  القادمة.  األعوام  في خطط  األحياء  هذه 
املثال هناك شبكات صرف صحي عمرها أكثر من 40 
عاًما ويجب أن يتم تبديلها بشكل فوري، هناك شوارع 
من  عدد  في  السنين  عشرات  منذ  تتغير  لم  وأرصفة 

املناطق ويجب إدخالها في الخطط الجديدة.

زعاترة يستجوب حول ترميم البنى التحتية
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قام عشرات الزوار في فترة عيد   – ملراسل حيفا 
امليالد املجيد بزيارة مستشفى »رمبام« ومستشفى 
»روت« لألطفال في حيفا، إلدخال البسمة والفرح 
الى قلوب الذين يتلقون العالج هناك. عرفنا من بين 
الزوار أشخاصا بشكل فردي وممثلي مؤسسات، 
الذين قاموا بتوزيع الهدايا على املر�ضى. من جهة 
أخرى تم نصب شجرة عيد امليالد في مكان بارز 
وتأتي هذه الخطوة  »روت«،  في مدخل مستشفى 
مع  تماشًيا  رمبام  في مستشفى  العاملين  بمبادرة 

االحتفاالت بعيد األعياد والتعايش.   
»بالن  محل  قبل  من  الشجرة  بزينة  التبرع  تم 
للهدايا« -عائلة الطبيب سالم بالن، طبيب كبير في 
مستشفى رمبام، وبوساطة املحامية نردين سبيت.     

ملراسل حيفا - كان مليالد يسوع في مدرسة الكرمل رونقا 
ا، حيث أحيا طالب الصفوف االبتدائّية في مدرسة  خاصًّ
داخل  األخير،  الخميس  مساء  الحيفاوّية،  الكرمل 
كنيسة رعّية الالتين، أمسّية ميالدّية القت استحسان 
الحضور من األهالي والزّوار تضّمنت تراتيل ميالدّية، 
وتجسيًدا مليالد الطفل يسوع، أضفت أجواًء بهيجة من 
 إلى تأمالت روحّية، أدخلت الجميع 

ً
وحي امليالد، إضافة

ل باملحّبة والتآخي والعمل املشترك 
ّ
إلى جّو امليالد املتمث

واإلبداع وجمال الصورة والجوهر واملضمون. 
قّدمته فرقة كشافة  اختتمت األمسية بعرض كشفّي 
افة البراعم الخضراء املارونية بإدارة 

ّ
سّيدة الكرمل، كش

كميل قنبورة، حيث رافقها الحضور إلى باحة الكنيسة، 

وُبعيد انتهاء العرض تّمت إضاءة شجرة امليالد ووّزع بابا 
نويل الهدايا والحلوى على األطفال.

ملدرسة  التابعة  “فيسبوك”  صفحة  عن  بلطف  )الصورة   
الكرمل، تصوير: وديع كّيال(

في ليلة مليئٍة بالفرح والّشموع انتصرِت المحّبة 
وُوِلَد يسوع

للتسجيل وحجز مكان لطفلك في الدرس  اترك تفاصيلك 
وسنعاود االتصال بك أو اتصل  على 054774951

احجز مقعد طفلك قريبا ،عدد املقاعد محدود في الدرس

تعليم  من  أهم  هو  ما  الحياة  في  يوجد  ال 
امنح  إذا؟  تنتظر  ماذا  ومستقبله.  طفلك 
طفلك الفرصه التي يحتاج إليها مع برنامج  

Pingu’s English وسجله من اليوم.

احتفل بعيد امليالد 
مع 

االحد  يوم  املجاني   Pingu’s English درس  في  شارك 
2019\12\22

 Pingu’s English  جاي من القطب الجنوبي يزورنا بحيفا في 
عطله امليالد.

يستقبل  حيفا  في  »الجديد  بينجو  مع  »االنجليزيه  مركز 
العالمي  البريطاني  البرنامج  لدورات   لإلنضمام  أطفالكم 

االنجح لتعليم األطفال اللغه االنجليزيه . 
طفلك يتعلم االنجليزيه مع الشخصيه الكرتونيه الشهيره 
بينجو من القطب الجنوبي بطرق شيقه وجذابه تتضمن 
شيقه  والعاب  ،اغاني،قصص  لينجو  االصليه  الحلقات 

تشجع الطفل على استعمال اللغه بسالسة وسهوله.

سديروت هامجي�يم 90 الطابق الثالث -

 خيليوي: 0547749511

Pingu’s English Haifa

تسظ حضري 3 – ذابص ارضغ   04-8660005
شاضج 5106200-076   طتمعل 054-4708408

Architect Shadi sharif     s0544708408@gmail.com

حلول األعياد المجيدة 
عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة

مستشفى رمبام يحتفل بعيد الميالد المجيد  



محالت الخرسانيمحالت الخرساني

Happy New Year

2020
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לא מכיל קפאין  או טאורין

ساحرة  ميالدية  أجواء  وسط   – حيفا  ملراسل 
أقيمت حفلة عيد  خّيمت عليها األلفة واملحبة، 
امليالد املجيد ورأس السنة املباركة لنادي روتاري 
في   ،)12/2019  /19( ستيال مارس يوم الخميس 
قاعة كرميال )مفترق الياجور(، بحضور جمع غفير 
هرئيل،  ماتي  اسرائيل  أندية  روتاري  عميد  ضّم 
رئيس نادي روتاري الكرمل املحامي أفري رافهون، 
الكرمل شفيق حلبي،  دالية  نادي روتاري  رئيس 
وأزواجهم  النادي  أعضاء  شمل  غفير  وجمهور 

وضيوفهم. 
الحفلة من قبل الديدجي املميز يوسف  تم إحياء 
دافئة  وتراتيل  وأغاٍن  موسيقى  بواسطة  مارون 
وعذبة أضفت رونًقا خاًصا على الحفل. كما تخلل 
الحفل برنامج خاص بعيد امليالد شمل كعكعة 
ثالث  مع  العيد  شجرة  شكل  على  جًدا  ضخمة 
ميالدية.  أضفن أجواء  بشوشات،  »ماما نويالت« 
وفي الختام تم سحب اليانصيب على جوائز قّيمة 
تبرع بها العديد من أعضاء النادي ومعارفهم ومن 

قبل أصحاب متاجر ومهن. 

عميد  ألقى  كما  ريم خلف  الحفل  عرافة  تولت 
بها  هنأ  كلمة  هرئيل  إسرائيل  أندية  روتاري 
أبي  ماريان  املحامية  كلمة  وألقت  املحتفلين، 
أشادت  رئيسة نادي روتاري ستيال ماريس،  نادر، 
حاتم خوري،  كما ألقى د.  بها بإنجازات النادي. 
مهنًئا  رئيس نادي روتاري ستيال ماريس السابق، 
النجاح  متمنًيا  إنجازاتها،  على  ماريان  الرئيسة 
للرئيس القادم للسنتين 2020 و2021 بروفيسور 
محمد وتد وللرئيس الذي سيليه والذي تم انتخابه 
مؤخًرا املحامي وسام أسمر للسنة الروتارية 2021 
– 2022. من الجدير بالذكر أن ريع الحفل خصص 

لدعم شريحة النساء املستضعفة. 
كل من ساهم بإنجاح هذا  تنهىء  »حيفا«  جريدة 
النادي  هذا  نشاط  استمرارية  وتتمنى  الحفل، 
تتمنى  كما  وتقدمه.  مجتمعنا  برقي  ليساهم 
التقدم  من  واملزيد  النجاح  »حيفا«  صحيفة 
للرئيسين القادمين بروفيسور محمد وتد واملحامي 

وسام أسمر. 

نادي الروتاري ستيال مارس يحتفل بعيد الميالد المجيد



ملحمة شقفملحمة شقف
بادارة: شربل مطربادارة: شربل مطر

  HappyHappy
New YearNew Year
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ت وزارة التربية والتعليم وجامعة 
ّ
ملراسل حيفا - زف

تل-أبيب ملدرسة املتنّبي، حصول املدرسة على خمس 
بها 

ّ
من طال منح دراسّية كاملة ألربع طالبات وطالٍب 

تشمل املنحة إعفاًء   .2017-2018 لعام  املتفّوقين 
من رسوم القسط الدرا�ضّي باإلضافة ملنحة معيشة 
للقب  الدراسة  سنوات  خالل  أكاديمّية  ومرافقة 

األكاديمّي األّول في جامعة تل-أبيب. 
، ياسمين عودة، رزان عودة، 

ّ
ب هم: كارال قط

ّ
والطال

ب 
ّ

آية قبالوي وهيثم مّريد. هذا وسترافق املتنّبي الطال
إلى حين وصولهم إلى مقاعد الدراسة في جامعة تل-
كما كان عهدها معهم على مقاعد الدراسة  أبيب، 

الثانوّية.

خمسة طاّلب من المتنّبي يحصدون منًحا 
كاملة للدراسة في جامعة تل- أبيب

رزان عودة
ّ
ياسمين عودةهيثم مّريد.آية قبالويكارال قط

بالتزامن مع  مت مدرسة املتنّبي، 
ّ
نظ  - ملراسل حيفا 

األعياد املجيدة ونهاية الفصل الدرا�ضّي األّول، سوق 
العطاء السنوّي، يوم االثنين املا�ضي، حيث تحولت 
لخلّية  الباكر  الصباح  ساعات  ومنذ  املتنّبي  أروقة 
التربية  كقسم  املختلفة،  الطواقم  فتكاتفت  نحل، 
اإلدارّية،  الهيئة  االجتماعّي،  التداخل  االجتماعّية، 
ب ولجنة أولياء 

ّ
مجلس الطال التربوّية والتدريسّية، 

لُتخرج  املختلفة  الجهود  وتضافرت  ب 
ّ

الطال أمور 
ة ميالدّية ممّيزة، لُيرصد الريع أخيًرا 

ّ
سوق العطاء بحل

لصالح العائالت املحتاجة. 
شمل السوق املزّين بزينة وألوان تتناغم وعيد امليالد 
غذائّية،  منتوجات  والتسامح،  املحّبة  شجرة  مع 

ها ُعرضت بأسعار رمزّية وذلك في 
ّ
كل هدايا وشموع، 

ترشيد  على  ب 
ّ

الطال رّبي 
ُ
ت واضحة وصريحة  رسالة 

املال.  رأس  واستثمار  االقتصاد  وتنظيم  االستهالك 
لفلسفة  كانعكاس حتمّي  يأتي تنظيم سوق العطاء 
اإلنسان  تجعل من  التي  التربوّي-التدريسّية  املتنّبي 
االنسانّية- القيم  ذّوت 

ُ
ت وعليا،  مركزّية  قيمة 

التكافل  املسؤولّية،  االجتماعّية املختلفة كالعطاء، 
االجتماعّي، التسامح، الصبر والتماهي مع حاجة اآلخر 
والشعور به عالوة على تدريب الطالب على تبّني روح 
وتبّني ثقافة الفرح  االلتزام الذاتّي  املبادرة والتطّوع، 

وبّثها في املجتمع. 

المتنّبي؛ تنّظم سوق العطاء السنوّي بالتزامن مع 

األعياد المجيدة

من  متميزين  طالب  تسعة  حصل  حيفا-  ملراسل 
على منحة  في شفاعمرو،  البلدية  الثانوية  املدرسة 
تم رصدها من قبل  أبيب،  دراسية من جامعة تل 
الجامعة للمتفوقين من منطقة الضواحي )البريفيريا( 

البعيدة عن مركز البالد.
امتحان  من  الطالب  اعفاء  املنحة  تشمل 
العبرية،  اللغة  في  القبول  وامتحان  البسيخومتري 
ومن قسط الجامعة طيلة ٣ سنوات. بحيث يحصل 
شيكل،   11000 على  درا�ضي  عام  كل  في  كل طالب 
باإلضافة الى 12000 شيكل للمصروفات الشخصية.

الحاصلون  املتفوقون  الطالب 
مروة سواعد،  هم:  املنحة  على 
أبو  أنيسة  أيوب،  نضال 
غفران  العال،  ابو  زهراء  العال، 
نيكول  صفي،  محمد  زعرورة، 
وني. وعدي  بدارنة  علي   حاج، 
يذكر أن مدير املدرسة الثانوية 

تلقى  قد  كان  حجيرات  مقبل  علي  املربي  البلدية، 
بشرى املنح لطالبه من جامعة تل أبيب.

جامعة تل أبيب تقدم منحا دراسية لطالب 
متفوقين في الثانوية البلدية في شفاعمرو

الجُمعة 22 كانون األول 342017
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نتقدم لزبائننا الكرام
نتقدم لزبائننا الكرام

يكات بمناسبة  
� والت	
أحر التها��

يكات بمناسبة  
� والت	
أحر التها��

رأس السنة المباركة
رأس السنة المباركة

شارع هبنكيم 11 ـ حيفا / 052-8730747

توفيق سليم
تصميم معماري وهندسة ديكور

املتمّيز  التاسع   
ّ

الصف ب 
ّ

طال التقى   - حيفا  ملراسل 
ب مدرسة شاكيد الثانوّية من 

ّ
من مدرسة املتنّبي بطال

وذلك  حيفا"  "نعرف  مشروع  ضمن  حاييم،  كريات 
داخل املكتبة  اللقاء  افتتح  بلدّية حيفا.  بالتعاون مع 
تفسير رموزها  بشرح ثقافة األعياد وماهّيتها وأبعادها، 
بروح  اإلنسان  تربط  سردّية  على  كداللة  املختلفة 
ب كذلك بستان الصداقة 

ّ
زار الطال ثقافته وحضارته. 

الفلسفّية  الثقافّية،  التربوّية،  أبعادها  على  لكشفهم 
واالنسانّية.

ب مًعا في حدائق البهائيين ومن 
ّ

بعد ذلك تجّول الطال
في الجاّدة األملانّية. مسك الختام كان تناول أطباق  ثّم 
ب على اشتقاق الكلمة من 

ّ
الكنافة بعد كشف الطال

بنا  حيط 
ُ
ت التي  كاألعياد  تماًما  اإلحاطة،  وتعني  كَنف 

بطعمها حلو املذاق. 

"قيادة  زاوية  املتنّبي  مدرسة  نت 
ّ

دش حيفا-  ملراسل 
التكنولوجّية  النظم  بمحاكاة  عنى 

ُ
ت والتي  بالشبكة" 

عن  والتعليم،  التربية  لخدمة  وتطويعها  العصرّية 
واملضامين  للنظم  أنفسهم  ب 

ّ
الطال إدارة  طريق 

تّمت مراسيم التدشين بحضور وفد رفيع  املختلفة. 
املستوى من بلدّية حيفا ووزارة التربية والتعليم.

مدير املدرسة في معرض  رائف عمري،  تطّرق املربّي 
أهمّية  من  ينبع  التغيير  وضرورته:"  للتغيير  حديثه 
االيمان بالذات حّتى وإن كانت الظروف غير مواتية 
إّن  أو النتائج بطيئة، هي سيرورة بحاجة لصبر وأناة. 
يعكس  املختلفة  وقدراته  بنفسه   

ً
أّوال م 

ّ
املعل ايمان 

الرفاهّية  مستوى  من  ليرفع  ب 
ّ

الطال على  نفسه 
األمر الذي ُيساهم  الطرفين،  النفسّية ويحّسن أداء 
العملّية  أطراف  مهّمين من  بين طرفين  التجسير  في 

ثالوث  املرّبي عمري  واستعرض  التربوّية-التعليمّية". 
وتفاعل  املوروث.  أو  الفكرة  الجهاز،  وهو:  التغيير 
الطالب مع الجهاز/املدرسة. املقصود بالضلع األّول، 
عن  النظر  بغّض  ب 

ّ
الطال بقدرات  اإليمان  الجهاز، 

فهي  املوروث  الفكرة/  ثّم  ومن  املختلفة  خلفّياتهم 
الزيادة باملعرفة بعد إنهاء املدرسة واالنخراط بالحياة 
 إلى الضلع الثالث، الذي 

ً
االجتماعّية والعملّية وصوال

 وبكّل 
ً

يتناول جدلّية تفاعل الطالب مع مدرسته أّوال
باتها ومن ثّم مجتمعه ومحيطه الحًقا. 

ّ
مرك

هذا وانتقل الضيوف إلى القاعة الرياضّية لالحتفاء 
أمور  وقد أشرفت لجنة أولياء  مين في يومهم، 

ّ
باملعل

له  واالستعداد  القسم  لهذا  التحضير  على  ب 
ّ

الطال
م وجهوده منقطعة النظير. 

ّ
تقديًرا وتكريًما للمعل

المتنّبي ُتدّشن زاوية "قيادة بالشبكة" 
بالتزامن مع يوم المعّلم الحيفاوّي

المتنّبي، ملتقى األعياد والثقافات للصّف التاسع المتمّيز 
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ملراسل »حيفا« 

ترأس قدس األب سهيل فايز خوري قداس عيد امليلد 
إقرث، وسط  في  العذراء  السيدة  كنيسة  في  املجيد 
من  امليلد  ليلة  في   ،1951 عام  البلدة  هدم  ذكرى 
تلك السنة. وقال األب سهيل في عظته إننا نحتفل 
مبيلد السيد املسيح وروائح البارود والتفجير ال تزال 
الهدم ال تزال حولنا. ولكننا  منتشرة في اجلو، وآثار 
حمل رسالة  من  بّد عائدون، وال  بأننا  نؤمن  نزال  ال 
مطالبتنا  في  تدفعنا  كي  واحملبة  باألمل  امليلد، 
الدائمة بالعودة، وحتى لو مضى اجليل األول وقسم من 
الثاني، إال أن األجيال تتوارث محبة إقرث والتشّبث 
بترابها وتستمر بالتمسك بأمل العودة، إن كان قريبا 

أو بعيدا. 
وكان األب سهيل قد قام بتعميد طفلني قبيل القداس، 
مشيل  أخيه  خوري، وحفيد  فرج  سهيل  حفيده  وهما 
وسام خوري، وسط أجواء اعتبرها اجلميع مثاال لسائر 
األهالي كي ميارسوا طقوسهم الدينية في كنيسة إقرث.

على  الكنيسة  في  يتواجدون  إقرث  شباب  أن  ويذكر 
الكنيسة  وزّينوا  امليلد  شجرة  أضاؤوا  وقد  الدوام، 
باألنوار وزينة امليلد، كما أقيمت حفلة ترانيم دينية 
وتراتيل ميلدية قبل ذلك، حضرها لفيف من األهالي، 
على  تكتمل  أن  يجب  العيد  فرحة  بأن  شعروا  الذين 

أرض إقرث.

ملراسل "حيفا"

2017 العام  في  لنشاطه وفعالياته  إجماال  أعلن مستشفى رمبام 
ومن أبرز هذه املعطيات ما يلي:

ذكور و- 2448 طفل، منهم 2598 ولد في املستشفى 5.046
سنة. كما أجريت 1349 إناث. ومعّدل سن معظم األمهات بلغ 30

عملية قيصرية لألمهات الوالدات.
شخصا،  عدد املتوّجهني إلى غرفة الصدمات أو الهلع بلغ 96.341

والذين تلقوا العناية في غرف الطوارئ 138.103 شخصا.
160 معّدله  ما  فحصا،  58.828 أجرت  اإلشعاعي  املسح  وحدة 

فحصا كل يوم.
عملية جراحية في  و- 533 أجريت عمليات القسطرة لنحو 2085

القلب.
النحو  على  العمليات  غرف  في  جراحية  عملية  27.858 أجريت 
عملية جتميل، 1.243 عملية في العظام، 2.022 التالي: 4989

عملية في  عملية في العيون، 542 عملية في األعصاب، 2.769
الصدر، 49 عملية زرع كلى.

104 عملية قسطرة للدماغ نتيجة جلطة دماغية.

الداعمة  الصناديق  لألطباء والباحثني من  أبحاث  منحة  40 تقدمي 
لألبحاث في البلد واخلارج.

زيارة 1700 باحث من 73 دولة في العالم.    

االحتفال بامليالد 
املجيد وسط ذكرى 

هدم إقرث

إجمال لنشاط مستشفى 
رمبام في العام 2017

شفاعمرو،  جمعية  نظمت   - حيفا  ملراسل 
فعالية لألوالد والطالب في مدرسة »النور للتعليم 
ورأس  املجيد  امليالد  عيد  بمناسبة  الخاص«، 
غنائية  فقرات  البرنامج  تخلل  امليالدية.  السنة 
وفنية. تعليمية  وفعاليات  ميالدية،   وتراتيل 

وشكرت مديرة  املدرسة، رباب لوسيا - داموني كل 
املشاركين وخصت بالذكر رئيس وأعضاء الجمعية، 
على التعاون مع ادارة املدرسة ودعمهم لها بفعاليات 
وبدوره  أخرى.  وفعاليات  ومحاضرات  وندوات 

شكر  يوسف راشد، مديرة املدرسة والطاقم وكل 
العاملين على التعاون واالحترام املتبادل. وأكد على 
واالهالي  املدرسة  ادارة  بدعم  الجمعية  استمرار 

والطالب باملستقبل. 
الناصرة  من  عودة  ليالي  الفعالية  بادارة  قامت 
والتي شارك فيها مندوبون عن مجموعة كابول التي 
ستنضم قريبا لفرع أكيم في شفاعمرو، من أجل 
تلقي خدمات ودعم من أكيم القطرية ألهالي قريتهم.

برنامج ميالدي مميز لطالب مدرسة 
النور في شفاعمرو

ملراسل حيفا- مددت محكمة الصلح في الناصرة، 
بشبهة  أربعة شبان  توقيف  املا�ضي،  الثالثاء  يوم 
الشفاعمري،  الشاب  قتل  جريمة  في  االشتراك 
الجاري،  الشهر   29 حتى  خطيب  عادل  املغدور 

وذلك الستكمال التحقيق معهم.
يذكر أن جثة املغدور الشاب عادل أشرف خطيب 
)17 عاما(، وجدت يوم الخامس من الشهر الحالي 
مدفونة في حي عين عافية، وقد شكلت عملية قتله 

البشعة صدمة لجميع أهالي شفاعمرو.
هذا وما زالت فعاليات احياء ذكرى الشاب عادل، 

واستنكار جريمة قتله والتضامن مع ذويه مستمرة 
حيث أقيمت األسبوع املا�ضي أمسية  في املدينة، 
فقرات.  عدة  على  واشتملت  أصدقاؤه  قدمها 
البلدي  امللعب  في  قدم  كرة  مباراة  وكذلك جرت 
بين فريق القدامى واألصدقاء، سبقها القاء كلمات 
أرملي  زاهي  الشفاعمري  الكرة  نجم  قدمها  تعزية 
وعضو البلدية مهنا أبو شاح. وقد شارك والد عادل 
التي أقيمت بالتعاون  وعائلته في تلك الفعاليات، 
مع مشروع »مدينة بال عنف« بإدارة املحامي سعيد 

خطيب.

تمديد اعتقال المشتبهين األربعة في 
قتل الشاب الشفاعمري عادل خطيب

الكشاف  منظمة  أعلنت   – حيفا  ملراسل 
حوا  سليم  املعطاء  الكاشف  وفاة  الكاثوليكي 
أمس،  صباح  املنية  وافته  الذي  جبرا(،  )أبو 
معتبرة  عاًما،   75 الـ  يناهز  عمٍر  عن  الخميس، 
رحيله خسارة كبيرة للحركة الكشفية، حيث كان 
كاشًفا مخلًصا، أم�ضى حياته في خدمة الكشاف 

واملجتمع بكل محبة وتفاٍن.   
الجمعة،  اليوم  الطاهر  جثمانه  وسيسجى  هذا 
الساعة الواحدة ظهًرا في كنيسة مار الياس للروم 
الكاثوليك، وسيصلى على جثمانه الطاهر الساعة 
ومن ثم يشيع الى  الثانية والنصف بعد الظهر، 

مثواه األخير.      

وفاة الكاشف المعطاء سليم حوا 



السبت 18.1.2020
الساعة 20:00 مساًء

قاعة كريجر الكرمل الفرنسي, حيفا

مسرحية إستعراضية تأليف الكاتب
محمد علي طه

مع فرقة سلمى للفنون اإلستعراضية

تمثيل
سعيد سالمة | إياد شيتي 

رنين بشارات اسكندر | فادي طعمي

تصميم الرقصات واألزياء
فريال خشيبون

يستضيفان

المركز الجماهيري مجد الكروم

ثمن البطاقة: 100 ش.ج 
للحجز واالستفسار:  054-6658550 | 052-8980086   

إبداعية 

حوض 
النعنع

فرقة سلمى
للفنون اإلستعراضية

يرصد ريع الحفل لدعم مدرسة حوار في طريقها المستقل ومواصلة مسيرتها التربوية الرائدة

برعاية
الشارع الرئيسي كفر ياسيف-ابو سنان

04-6215192
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بمركز مسرح  األيام  في هذه  تجري  ملراسل حيفا – 
األفق في شفاعمرو التجهيزات لقاعة املسرح لتهيئتها 
فتم وضع خطة عمل  والفنية،  املسرحية  للعروض 
لتفعيل إضاءة ثابتة في صالة العرض، وبوشر بالعمل 
من  جاهزة.  القادم  العام  مطلع  في  تكون  بحيث 
مشروع  النطالق  التحضيرات  انطلقت  أخرى  جهة 
وهو  األفق«،  مسرح  لعروض  السنوي  »االشتراك 
األول من نوعه في مسارح الوسط العربي في البالد، 
فمن املتبع في املسارح العبرية أن يكون هنالك اشتراك 
سنوي لرواد املسرح حيث يلتزمون بمشاهدة مجموعة 
عروض مسرحية بتذكرة واحدة مخفضة، وقد وقع 
االختيار على مسرحية »بموت إذا بموت« من تأليف 
وإخراج الكاتب والفنان عفيف شليوط، والحائزة على 
ترجمت  والتي  السويسري  »أرديتي«  صندوق  جائزة 

للغات العبرية واالنجليزية والفرنسية. 
خشبة  على  عرضها  أثناء  في  املسرحية  هذه  أثارت 
أشادوا  الذين  واملسرحيين  النقاد  اهتمام  املسرح 
انتقاد  في  الساخر  األسلوب  تعتمد  فاملسرحية  بها، 
الذات.  تأليه  حد  الى  غرورها  بها  شخصية  وصل 

فمن  والواقع،  الخيال  عالم  بين  تتأرجح  املسرحية 
خالل الفانتازيا تنكشف لنا عوالم لم نكن لنكتشفها 
وعدم  الكالمية  واملهاترات  املجامالت  أجواء  ظل  في 
الصدق املتف�ضي في عاملنا. يشارك في التمثيل في هذه 
املسرحية املمثالن ميالد غالب و أمجد بدر، تصميم 
معين  وموسيقى  سمعان  عادل  الديكور  وتنفيذ 

شعيب. 
في الوقت ذاته كثفت »مؤسسة األفق للثقافة والفنون« 
نشاطها املسرحي في مدينتي حيفا وشفاعمرو، حيث 
تم تقديم عروض مسرحية مثيرة حظيت بإعجاب من 
شاهدها مثل مسرحيتي »وبعدين معكو« من تأليف 
وإخراج عفيف شليوط وتمثيل: صفاء حتحوت، نعمة 
خازم وعفيف شليوط، ومسرحية »سحر الكتب« من 
تمثيل روضة سليمان وعفيف شليوط. وفي شفاعمرو 
مسرح  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  استضافت 
الحنين من الناصرة حيث قدم بمناسبة عيد امليالد 
املجيد مسرحية »أمنية«، واستضافت الفنان نعمة 
خازم وفرقته فنتازيا، حيث قدموا عرًضا فنًيا خاًصا 

بهذه املناسبة. 

التجميل وتصفيف  بادر فرع فّن   - ملراسل حيفا 
الشعر في مدرسة املتنّبي، إلى تنفيذ مشروع إنسانّي 
األعياد  مع  بالتزامن  األولى  الدرجة  من  ريادّي 
ب والطالبات 

ّ
املجيدة، إذ ترافق مجموعة من الطال

فادية هريش،  املوضوع  مة 
ّ
ومعل الفرع  زة 

ّ
مرك مع 

لزيارة ابتدائّية الكرمة لتنظيم ورشة فانتازيا ورسم 
مدرسة  في  والطالبات  ب 

ّ
الطال وجوه  على  مائّي 

الكرمة االبتدائّية. 
على  الرابعة  وللسنة  التجميل  فّن  فرع  كدأب 
إذ  فيها،  للتطّوع  أو مؤّسسة  مكاًنا  يختار  التوالي، 
ا  نفسيًّ الورشة  لهذه  والطالبات  ب 

ّ
الطال يتحّضر 

يمكن  ما  أفضل  تقديم  سبيل  في  وذلك  ا،  ومهنيًّ
قيم  لتعزيز  إنسانّية،  ولفتة  تطوعّية  كخطوة 
التطّوع،  مختلفة في املجتمع كالتكافل االجتماعّي، 
ب 

ّ
الطال مجموعة  أّن  ُيذكر  واالنتماء.  العطاء 

ب الفرع 
ّ

املشاركين في الورشة تكّونت من نخبة طال
مون املاكياج السينمائّي. 

ّ
املمّيزين الذين بدأوا يتعل

الخطوة  هذه  على  الكرمة  إدارة  أثنت  وقد  هذا 
هذه  ُيذكر أّن  بها. 

ّ
االنسانّية الراقية للمتنّبي وطال

الورشة تّمت بالتنسيق بين املدرستين ولجان أولياء 
ب. 

ّ
أمور الطال

المتنّبي تنّظم ورشة فانتازيا ورسم 
مائي تطوعّية في الكرمة االبتدائّية

مسرح األفق يجهز مركزه المسرحي باإلضاءة استعداًدا 
النطالق مشروع االشتراك السنوي لرواد مسرحه

أقيم يوم الجمعة املا�ضي في مدرسة   – ملراسل حيفا 
 ،« ماركت  كريسماس   « مهرجان  االبتدائية  الكرمة 
هذا املشروع الذي ولد ليكون شاهد صدق على حّس 
وروح التعاون والشراكة بين املدرسة واألهل،  االنتماء 
وتصاميم  الحلوى  من  وأصناف  مأكوالت  فيه  وتنّوع 
ه رسالة 

ّ
ه أكثر من مشروع إن

ّ
وأشغال يدوّية، قيل عنه إن

أخالقّية، عمل إنسانّي وواجب اجتماعّي وقد رصد ريعه 
لألطفال من مر�ضى السرطان. 

هذا وأعربت املربية عبور الشيخ، مديرة املدرسة، عن 
فخرها واعتزازها بأسرة الكرمة، كما وّجهت جزيل الشكر 
والتقدير للجنة األولياء على دعمها ومشاركتها الفعالة. 
د شارك تطوعا طالب من قسم الفنون من مدرسة املتنبي لرسم 

البهجة على وجوه طالبنا.

كريسماس ماركت في مدرسة الكرمة

ملراسل حيفا- احتفلت مدرسة الكرمة االبتدائّية يوم 
وتسامح  محّبة  »امليالد  تحت شعار  املا�ضي،  االثنين 
وعطاء«، بانتهاء الفصل الدرا�ضّي األّول وحلول موسم 

األعياد املجيدة.
في  الطالب  مجلس  رئيس  من  بكلمة  الحفل  ابتدأ 
املدرسة تحّدث فيها عن ميالد املسيح، تال ذلك كلمات 
إبداع  وتمّنيات صادقة وقصص وخواطر من  طّيبة 
في هذا الحفل جماعة »سالم«  التالميذ. كما شارك 
من  ومجموعة  رائعة  موسيقّية  بفقرة  الكاثوليكّية 
ة فعالّيات ترفيهّية 

ّ
أناشيد امليالد الخالدة. وكانت محط

وألعاب شّيقة وأغاني شعبّية مع »عّمو ريدان«. 
سعاد  السّيدة  قامت  حين  جلّيا  األولياء  دور  وبرز 

عشماوي، بإعداد وإدارة ورشة رسم وحلوّيات خاّصة 
الثالثة  وحّتى  األولى  الصفوف  لطالب  امليالد  بعيد 
وعلى نفقتها الخاّصة. وصدحت أصوات لجنة األولياء 
الحلوى  وتوزيع  الطالب  ملعايدة  نويل  يتقّدمهم بابا 

عليهم.
زة التربية 

ّ
وقام وفد من طالب املدرسة بمرافقة مرك

االجتماعية، املرّبية ريم قرطام بزيارة ملر�ضى السرطان 
لفتة  الهدايا. وكانت  لهم  في رمبام، وقّدموا  األطفال 
ول بزيارته للمدرسة 

ّ
كريمة من قدس األب عفيف مخ

املدرسة،  مديرة  امليالد«. وهنأت  »حديث  ووتقديمه 
املرّبية عبور الشيخ الجميع بعيد امليالد املجيد. 

اختتام الفصل الدراسّي األّول في مدرسة الكرمة االبتدائّية
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ملحمة ميارملحمة ميار

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

َ

َ
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قبل الخوض في موضوعنا ال يسعني اال أن أقدم 
عليه  املسيح عي�ضى  بمولد  للمحتفلين  التهاني  أحر 
السالم، راجيا من هللا أن يديم على الجميع الصحة 
والعافية وبعد: أجدني مضطرا للحديث عن مفاتيح 
به  الذي  اللسان   أبلغ من  أجد  والشر، وال  الخير 
يكثر حديث الناس في مجاالت شتى، وهذه املجاالت 
اما ان تفتح طريق الخير أمام الناس واما ان تفتح 
لهم طريق الشر، والعاقل الذي يتحرى طريق الخير 
ويغلق طريق الشر وأول مفتاح للطريقين هو اللسان، 
فإما ان يرتفع الى أعلى املقامات فيغلق بذلك مدارك 
الشيطان، وإما ان يهبط الى أسفل فيسقط معه من 
كانت مكانته سامية وقدره رفيع. قال تعالى محذرا 
إن  أحسن  هي  التي  يقولوا  لعبادي  )وقل  ومرشدا 
الشيطان ينزغ بينهم(. فيرشدنا ربنا بأن نتحرى الكالم 
الحسن الذي يرفع من مقام صاحبه ويغلق الفرص 
االمة،  وحدة  تفريق  يستطيع  فال  الشيطان،  أمام 
فعباد الرحمان ال يقولون اال الحق وال يستعملون 
ألسنتهم اال بما يوافق شرع السماء، ألنهم يدعون 
الى الخير وينهون عن املنكر ويأمرون باملعروف. قال 
تعالى )ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر أولئك هم املفلحون(، 
ألن كثيرا من الكالم ال فائدة منه. قال تعالى )ال خير 

في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصالح بين الناس(.  ومن دواعي الخير ان يعرف 
املرء مسالكه فيسلكها، ومن دواعي اجتناب الشر 
ان يعرف املرء مسالكه ليبتعد عنها، ألن على كل 
مسلك من مسالك الشر شيطان يدعو اليه، وهذا 

منهج أهل التقوى والصالح. قال الشاعر: 
عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه   ومن ال يعرف الشر 

يقع فيه 
يا  قلت  قال:  أبيه،  بن سفيان عن  وعن عبد هللا 
عنه  أسأل  ال  بأمر  اإلسالم  أخبرني عن  رسول هللا 
أحدا بعدك. قال )قل آمنت باهلل ثم استقم(. قال: 
يمكن  وال  لسانه.  الى  بيده  فأومأ  أتقي؟  فما  قلت 
ان تكون استقامة ايمان اال بضبط الجوارح، وفي 
على  هللا  رسول  أكد  لذا  اللسان.  حفظ  مقدمتها 
ذلك واعتبر طريق نجاة املرء بحفظ اللسان، وهذه 
حقيقة ألن جل خالفات الناس وصراعاتهم الدامية 
تبدأ باللسان، لهذا أجاب رسول هللا عقبة بن عامر 
)أمسك  قال:  النجاة؟  ما  هللا  رسول  يا  السائل: 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك(.  
الناس  بأعراض  الخوض  وعدم  اللسان  فحفظ 
والتبشيع بهم وبحياتهم أول طرق النجاة، ال أقول 
في الدنيا فقط وال في اآلخرة فقط بل بالدارين، ألن 

نفع  بالخير  استعمل  فإن  ذو حدين  اللسان سالح 
وإن استعمل بالشر أهلك. وقد سئل رسول هللا عن 
أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى هللا وحسن 
الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال 
)األجوفان: الفم والفرج( وقد سئل معاذ بن جبل 
قال يا رسول هللا: أنؤاخذ بما نقول؟ فقال )ثكلتك 
أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم 
إال حصائد ألسنتهم(؟ وكان أبو بكر يمسك بلسانه 
وهو من اكثر الناس تقوى ويقول )هذا الذي أوردني 
بها نفسه عن  يمنع  في فيه  املوارد(. ويضع حصاة 
الكالم. وسمع عبد هللا بن مسعود على الصفا يلبي 
ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم 
من قبل ان تندم، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أهذا 
�ضيء تقوله أو �ضيء سمعته؟ فقال: ال بل سمعت 
رسول هللا يقول )إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه(. 
ويروى ان أعرابيا جاء الى رسول هللا فقال: دلني على 
الجائع، واسق  )أطعم  فقال  الجنة،  يدخلني  عمل 
الظمآن، وأمر باملعروف وانه عن املنكر، فإن لم تطق 
فكف لسانك إال من خير(. وفي رواية )أحزن لسانك 
إال من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان(. ومع كل 
هذا الخطر املحدق بمن ال يحفظ لسانه، نجد من 
الناس من يخوض بما ال يعنيه ويضيع رأس ماله في 

ذلك وهو الوقت الذي لو استغله بمفاتيح الخير لفلح 
ونجح. فعن ابن عباس قال )خمس هن احب إلي من 
الدهم املوقوفة: ال تتكلم فيما ال يعنيك فإنه فضل 
وال آمن عليك الوزر، وال تتكلم فيما يعنيك حتى تجد 
له موطنا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في 
غير موضعه فعنت. وال تمار حليما وال سفيها، فإن 
إذا  أخاك  واذكر  يؤذيك،  والسفيه  يقليك  الحليم 
غاب عنك بما تحب ألن يذكرك به، واعفه مما تحب 
أن يعفيك منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك 
أنه مجازى باالحسان  به، واعمل عمل رجل يعلم 
ان  ينبغي  ال  املنطلق  هذا  ومن  باالحترام(.  مأخوذ 
يتكلم املرء اال بكالم يبلغ حاجته وال يزيد على ذلك، 
ألن من كثر كالمه كثر سقطه أي خطؤه، ومن كثر 
خطؤه النار أولى به. قال ابن مسعود )انذركم فضول 
كالمكم: حسب امرء من الكالم ما بلغ به حاجته(. 
ويكفينا ما قاله رسول هللا لبيان االمر )إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا ما يظن أن تبلغ به 
ما بلغت فيكتب هللا بها رضوانه الى يوم القيامة، 
وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط هللا ما يظن ان 
تبلغ به ما بلغت، فيكتب هللا عليه به سخطه الى يوم 

القيامة(.

للتفاصيل واالستفسار:  050-8989840
H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو www.haifanet.co.il
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 فرصة ال �عوض لبناء مكتبة بيتية ممي�ة 

هناك زاوية من االرشيف الذي يشمل املؤلفات 

القديمة واملمي�ة, سعر املجلد او الكتاب فقط 10 ش.ج 

مكتبة كل شيء الحيفاوية – ناشرون 
شارع كيبو�س جليوت 140 – حيفا  

�علن عن حملة ت��يالت خاصة ابتداء من يوم االحد 
29/12/2019 ح�ى يوم الجمعة 17/1/2020 

لالستفسار: 054-7700091 / 054-7700095/ 054-7700093/ 04-8643359/054-7700089

فرصة أيضا 
للمكتبات 
التجارية 

ساعات الدوام من 8:00 ح�ى 16:00 يو ميا ما عدا يوم الس�ت 

ع�� االف العناوين املتنوعة 
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مهما تكبر
الخاتمة  تدوم،  ومهما  جاي..  اآلخرة  تكبر،  مهما   ·
مهما تصير عظيم ال بد من نهاية أكيدة..  قادمة.. · 
مهما تكون  ومهما تحسب حسابات ال بد تخلص.. · 
ومهما  حّد..  لها  يصير  بد  ال  طويلة،  حكمك  سنين 
خ.. 

ّ
مهما تتوّسع، ال بد تتفل تنتصر ال بد تنكسر.. · 

ال  السقف،  توصل  ويديك حتى  رجليك  تمد  ومهما 
مهما تصير طويل، ال بد يكون  بد يكون لك حد..  · 
حدا أطول منك.. ومهما تحتّل، ال بد ينتهي احتاللك.. 
· مهما تتنكر ألصحاب األرض، ال بد تعترف لهم فيها.. 
مهما   · يرجعوا.  بد  بيوتهم، ال  ومهما تطردهم من 
تزيد أعداد الالجئين، ال بد يعودوا.. ومهما تحرمهم 
مهما تقلع  من المي، ال بد يشربوا قطرات املطر. · 
األشجار من أرض أصحابها، ال بد يزرعوها.. ومهما 
تهدم بيوت، ال بد يبنوها.. · مهما تتمسك بالسلطة، 
ال بد تفشل وتتركها.. ومهما تظن الناس يحّبوك، ال بد 
يحّبوا غيرك..  · مهما تقنع العالم إنه يشفق عليك، ال 
بد تنكشف حقيقة كذبك وفسادك.. · مهما تحطك 
تظن  ومهما  للكالب..  ترميك  بد  ال  بحضنها،  أميركا 

ليمون أميركا مالن، ال بد ينعصر.
مهما تكون منظف قوي للوسخ األميركاني، ال بد   ·
مهما تقنع أميركا  يكّبوك مثل املمسحة املقلعطة.. · 
الحرية  نور  يشرق  بد  ال  إرهابية،  فلسطين  بأنها 
مهما شّددت بقانون القومية، ال بد  لفلسطين.. · 
 · نتمّسك بأرضنا أكثر، ونبني بلدنا ونعمر الوطن.. 
مهما وصفت القائمة املشتركة باإلرهاب، ال بد تحصل 
القائمة على مقاعد أكثر منك.. · مهما حّرضت اليهود 
على العرب، ال بد يعيش أنصار السالم غصب عنك.. 
· مهما ماطلت وتهّربت من املحاكم، ال بد من العقاب 
مهما أحكي ومهما  بالسجن أطول فترة بالتاريخ.. · 
أقول، ال بد ينتهي الظلم، وينال املظلومين حقوقهم.. 
يعود  بد  ال  العيد،  أيام  عن  الناس  تمنع  ومهما   ·
العيد، وتعّم االحتفاالت لكل الديانات..   · وإال.. وإال، 
يا ويلك ويا سواد ليلك.. وإال خالتي نبيهة تدعي عليك 

دعوة تجيب أجلك..

أبو إلياس     

شوفيلنا إّياها بقى كيف صارت؟
- هات لنشوف...

- وااو 
- حلوة ما؟ 

- كتير حلوة...
ق بسّيارتك؟

ّ
ي معل

ّ
ق املصحف الصغير يل

ّ
- بابا فينا نعل

قه ... فكرة ظريفة ليش ال؟!
ّ
- آه بابا فينا نعل

هو مشهد تزيين شجرة امليالد من املسلسل السورّي الدرامّي-االجتماعّي بنات العيلة 
الذي ُعرض ألّول مّرة في رمضان 2012 من تأليف رانيا البيطار وإخراج رشا هشام 
شربتجي. هذا املشهد يجمع املحامّية ريتا )أّدت دورها النجمة ديما قندلفت( مع زوجها 
التاجر أحمد )الفّنان إياد أبو الشامات( وطفلها عبد هللا ابن السبع سنوات. ريتا تنحدر 
من عائلة مسيحّية تحّدتها لتتزّوج من حبيبها التاجر املسلم أحمد، وبالتالي قاطعتها 
ا رغم ما  ا-رومانسيًّ روا لها. يبدو املشهد ورديًّ

ّ
عائلتها بعد أن أعلنوا البراءة التاّمة منها وتنك

ب ريتا عليها مع زوجها دائًما 
ّ
تحفل به هذه العالقة تحديًدا من مشاكل وصعوبات تتغل

بالحوار وفقط بالحوار. مشهد تزيين الشجرة الذي أعقب مشهًدا آخر فيه زّينت األّم بيتها 
مع طفلها بمناسبة رأس السنة الهجرّية، وفي مشهد آخر دّرست األّم طفلها سورة الفاتحة 

ورافقته إلى الكنيسة للصالة فيها وشارك في مراسيم إكليل خالته خفية. 
مشهد تزيين الشجرة مشهد مفتوح التأويالت ويحتمل ما يحتمل من الرمزّية والدروس 
م دروس 

ّ
 ومنفتًحا. ما أحوجنا اليوم ألن نتعل

ً
ل إنساًنا مغايًرا متقّبال

ّ
شك

ُ
التي ُيمكنها أن ت

ا نحن أحوج  ل ماّدة دسمة جدًّ
ّ
امليالد الكثيرة، ال سّيما وأّن امليالد بطقوسه ورموزه يشك

 
ً
ما نكون إليها اليوم. قد نبدأ من االسم، امليالد، الذي ُينذر بالبداية ويوحي باألمل، فعادة
عتبر وقوًدا للحياة 

ُ
ما تكون البداية من األشياء مشحونة بالطاقات والهمم العالية التي ت

ب على صعوباتها الكثيرة والعقبات املتناثرة على جانبي الطريق، كما ويوحي امليالد 
ّ
وللتغل

ر أّن الحياة نفسها تمنحنا 
ّ
بالبعث من جديد وباالنطالق كذلك. وهنا ال بّد لنا أن نتذك

امليالد كّل يوم، فمع انبالج فجر كّل يوم ُيمنح امليالد من جديد لكّل إنسان ليبقى السؤال 
املطروح أّي رغبة تولد مع اإلنسان في فجر كّل يوم جديد؟

ثاني دروس امليالد، يكون مع تهافت األطفال لتزيين شجرة امليالد ومن ثّم التمّعن بزينتها 
زّين بالكرات امللّونة كاألحمر والذهبّي واألشكال 

ُ
ابة، فهل نالحظ بأّن شجرة امليالد ت

ّ
الجذ

الكروّية هي األقرب واألحّب لألطفال لُيطرح السؤال املركزّي عن شغف األطفال بالكرة. 
إّن فريديريك فروبل )1852-1782( مرٍب أملانّي أوجد فكرة رياض األطفال اعتقاًدا منه 
أّن التربية ليست عملّية تأهيل وإعداد لحياة أخرى في املستقبل وال هي نفسها الحياة 
التي يعمل الطفل على االندماج بها وهي حياة البالغين، بل الحياة هي التي يراها الطفل 
من خالل اكتشاف ذاته في األشياء املحيطة به، وعندما يندمج الطفل بكّل قواه وبشكل 
ه – الطفل - يحّقق النمو املرجّو 

ّ
تلقائّي تاّم في وحدة واحدة مع مفهوم الحياة هذا، فإن

وهذا هو تماًما هدف التربية. اعتقد فروبل كذلك أّن الشكل األقرب واألسا�ضّي لعالم 
الطفل وروحه هو الشكل الكروّي ليقّدمها لنا ضمن ما ُيعرف بهدايا فروبل وهي عيارة عن 
 هندسّية مختلفة. تساهم هدايا فروبل 

ً
مجموعة من املواّد التعليمّية التي تتخذ أشكاال

نه من استخدام بيئته كوسيلة تعليمّية 
ّ
في إثراء عقل الطفل بما تضفيه من تعليم ُيمك

مساعدة، كما تساعده على الربط بين الحياة اإلنسانّية والحياة املتركزة في الطبيعة، وفي 
النهاية تكون رابطة بين الطفل واإلنسان البالغ. الشكل الكروّي وفًقا لرزمة هدايا فروبل 
 أو أّي شكل كروّي آخر ملموس في تجربة 

ً
تتكّون في مخّيلة الطفل على شكل تّفاحة مثال

الطفل األمر الذي ُيساهم في تكوين نشاط يّنمي طاقات الطفل وقدراته وحواسه، والحًقا 
ُيساهم في تنمية اإلدراك والتركيز والفعل الحّر املستقل.

زينة امليالد دائرّية الشكل، الطفل نفسه املولود للتّو من الرحم الذي تكّور به على شكل 
كروّي، املسيح كذلك كان متكّوًرا في رحم مريم العذراء، كما ونجد الكرة كذلك بحركة 
األمواج والرياح وجسم اإلنسان، فاألشياء األقرب للكمال ترتبط بالدائرة وشكل الكرة، 
الكرة التي ُيحّبها األطفال، ألّنها تتدحرج وتتحّرك وهم يحّبون الحركة ويحّبون ما هو 
عبقرّي كذلك، ألّنهم أقرب مّنا للكمال. من ميالد األطفال تبدأ حكاية الكمال، تقترب 
من الخلق فاإلبداع. الكرة/الرحم أصل الحياة ورّبما هذه واحدة من أسمى معاني امليالد.
ى بالتمّسك بالفرح والبحث عن معانيه التي توّحدنا جميًعا 

ّ
ثالث دروس امليالد تتجل

بغّض الطرف عن أّي انتماء دينّي أو عقائدّي، فاالبتسامة، تبادل الورود والهدايا أو 
ساهم في خلق جّو من األلفة، املحّبة والتقدير بالتالي تؤّدي إلى 

ُ
حّتى التهاني واملعايدات ت

بلورة مجتمع إنسانّي-حضارّي متكافل من جهة ومن جهة أخرى يرفع وُيحّسن الرفاهّية 
النفسّية لألفراد األمر الذي ينعكس ايجاًبا على حياتهم اليومّية وبالتالي ُيعّزز من انتمائهم 

ملجتمعهم وقضاياه. 
ب رسوم تسجيل أو امتحانات قبول، كن انساًنا 

ّ
امليالد، مدرسة عظيمة لإلنسان ال تتطل

ر أّن الحياة تمنحك كّل فجر فرصة أخرى للميالد.
ّ
وتذك

ميالد مجيد وكّل عام واإلنسان فينا أبقى... 

ما بين ميالد الصباح 
وصباح الميالد

رقّية عدوي؛ ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي 

تها الّضاد يا اْسم حبيبتي! أيَّ
رشدي املا�سي

ّول هو بمثابة عتبة في 
َ
اعر بطبعِه عابر للهويات، وبيتُه األ

ّ
الش

رحلة املغامرة...
تطوير  يمكن  الحتمي... هل  السؤال  نطرح  أن  لزمنا 

ُ
ت حقيقة 

بلغته،  الشاعر  تصّور عن عالقة 
وعالقة  بالعالم،  لغُتُه  وعالقة 
العالم بشْعرِه، دون الّنظر في أفق 

اعر واملكان؟؟
ّ

العالقة بين الش
 

ً
لطاملا يتخّيل الشعراء اللغة بديال

من البيت األّول.
إذن، هل يعني هذا أّن اللغة مخّدر 

ْنفي عن الوطن؟
َ
اعر امل

ّ
لحنين الش

سبة لي، أنا أبوح وأعترف أّن ُسكناي اللغة ليست، بالضرورة، 
ّ
بالن

 على عمٍل من أعمال الحنين الى جغرافيات قد أغادرها في 
ً

دليال
رحلتي مع األمكنة... ولن أجافي الحقيقة إذا أضفت: أّنها ليست 

عالمة نزوع عاطفي متطّرف نحو مكان أول هو بيت طفولتي...
فما أن أسافر بمخّيلتي حّتى أجتاز تلك العتبة، أسافر وأنا أزال 

في بيت طفولتي...
بين  املرير  زاع 

ّ
والن الوجودّية  »الشيزوفرينيا«  تبدأ  هنا  ومن 

مغريات اإلقامة ونداء اآلفاق!!!
 سطري األول ًيصبح بيتي في هذا العالم 

َّ
ني منذ أن أخط

ّ
ملاذا؟ ألن

هو قصيدتي... أليست الحرّية هي خندقي كشاعر؟!!
ِشٌد يولد شاعر في 

ْ
ما قرأ قارئ أو أنشد للحرّية ُمن

ّ
وعليه، فكل

القصيدة ومسافر في املغامرة...
ا، بين معنيين، معنى االنتماء 

ً
ولذلك، ال مناص من الفصل، إذ

كر�ضي  على  وأنا  وأضيف،  للغة...  االنتماء  ومعنى  للجغرافيا 
ه لطاملا حاولت تدريب نف�ضي على اعتبار العالم 

ّ
االعتراف، أن

ْن يملك هذا التصّور 
َ َ
بيتي، وإذا بي أسأل نف�ضي: كيف يمكن مل

عرّية في مكان أول؟!!! ِ
ّ

ُه ورؤاُه الش عور أن يأسر حواسَّ
ّ

وهذا الش
عر هو املغامرة، وكّل مغامرة رحلة وكل  ِ

ّ
ُتني وأنا أعرف أّن الش

ْ
ل
َ
سأ

رحلة هي ابتعاد عن البيت... هذا، بل وأكثر، فكلُّ مسافة في 
الرحلة والدة جديدة... أولم يهتف أبو تّمام:

ِلٌق ِلديباجَيَتِه فاغترْب تتجّدِد!!!
ْ
ْرِء في الحّيِ ُمخ

َ
وُل ُمقاِم امل

ُ
وط

افعي ألْم يُقل:
ّ

واإلمام الش
 املاء ُيفِسده« .. 

َ
ي رأيُت وقوف

ّ
فارقه »أن

ُ
ن ت سافر تجد ِعوًضا َعمَّ

هم لوال ِفراق القوس لم ُيصب”.« و«السَّ
هور 

ّ
أقول هذا، وأنا واثق أّن هذا ال يمنع خيط الحنين من الظ

في معطف الشاعر، أبًدا... فاملكان األول ال يمكن اختصاره في 
ُه أعمق وأشمل...

ّ
مجّرد موضوع للحنين ألن
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )11(
د. خالد تركي

ون  ِ والدي، كما في باقي صفوف املدرسة، تالميذ من مختلف األديان مسيحيُّ
ّ

لقد كان في صف

 ونموذًجا في العيش 
ً
هم من عائلة واحدة، وقلوبهم مع بعض، مثاال ومسلمون ويهود، وكأنَّ

ت أو اإلكراه،  زمُّ
َّ
ة أو الت عب الواحد، ال يعرفون العنصريَّ املشترك ألبناء الوطن الواحد والشَّ

بينهم، وجميعهم  أو اختالف  ٍر  توتُّ ايُّ  يكن  كانت عالقتهم ممتازة، ال تشوبها شائبة، ولم 

وا صالة  ة، بعد أن يكونوا قد أدُّ باحيَّ ة الصَّ ة، وينشدون األناشيد الوطنيَّ ثون العربيَّ يتحدَّ

عور الذي يفّرِق ما بين األديان. باح، حيث لم يكن هذا الشُّ الصَّ

كان املدير األب يواكيم قرداحي )جذوره بلدة القرداحة، سورية، ومسقط رأسه جّزِين، 

ى وُدِفَن فيها عام الٍف وتسعمائٍة وأربعين(، يحمل عصاته صباًحا، 
َّ
لبنان، خدم أهل حيفا وتوف

ا 
ً
شيد بعد، كان قاٍس في تربيته، شديًدا ومحافظ

َّ
»ويا ويل ويلو« الذي ال ُينشد أو لم يحفظ الن

اعة وحسن األخالق..
َّ
رتيب والط

َّ
ظام والت على الّنِ

وبعد وفاة األب يواكيم قرداحي أدار املدرسة األب كيريلوس خشيبون، من قانا الجليل، 

ى سقوط حيفا، وشارك في سلك اإلدارة، أيًضا، كلٌّ من األب بولس منذر واألب أغابيوس  حتَّ

الياس..

ة،  ومن بين املدّرِسين واألستاذة الذين يذكُرهم والدي هم: نعمة صباغ، استاذ اللغة  العربيَّ

بيب قيصر خوري )6(، حسب ما جاء في 
َّ
اء والخطيب والكاتب والط فه شاعُر األطبَّ )وقد عرَّ

دات  ّيِ
د وعدوُّ اآلنسات والسَّ جّدِ

ُ
اعر امل ه أديٌب وشاعٌر، الشَّ كريات ص 214« على أنَّ

ّ
كتابه »الِذ

عر وبحوره، الياس حمام، استاذ اللغة  ِ
ّ

رقم واحد!«(، وشريف حبي�ضي استاذ قواعد الش

ة، األب منذر  اد، استاذ اللغة اإلنجليزيَّ ات، جبران حدَّ وري، استاذ الّرِياضيَّ ا عمُّ ة، حنَّ الفرنسيَّ

ث ال يذكر والدي اسمه وكذلك األستاذ نديم 
َّ
ِ من إحدى قرى املثل

ّ
م الخط ِ

ّ
بولس، وقد كان معل

باعة  ِ
ّ
ة والط ة واإلنجليزيَّ ور، واالستاذ لطف أكليمنضوس الحاج، استاذ اللغة الفرنسيَّ عبد النُّ

دريس وانتقل بعدها إلى مدارس القدس )حيث  على اآللة الكاتبة، وفيها م�ضى ثالثة اشهر في التَّ

دة، في حيفا، إلى  ّيِ
ة السَّ أنَّ والده الخوري أكليمنضوس الحاج مدفون في داخل باحة كاتدرائيَّ

ى، أيًضا، كنيسة األم أو كنيسة البلد( ويذكر  سمَّ
ُ
ار، والتي كانت ت جانب ضريح املطران حجَّ

ه حين كان يسوع املسيح في مذوده في مغارة بيت  والدي أنَّ األستاذ حمام كان يقول لهم أنَّ

، أحلى، فكان املولود في مذوده ُيشير بعينيه 
ً
روه إيَّ علم من بين أعالم العالم قاطبة لحم، خيَّ

الميذ في لفظ كلمة أو تهجئة حرف، خالل  ، وعندما كان ُيخطئ أحد التَّ م الفرن�ضّيِ
َ
إلى الَعل

 ،
ً
ه، قائال ِ

ّ
ة، كان يكيُل له اإلهانات، بعد أن يطير ضبان عقله من محل درس اللغة الفرنسيَّ

ا شفتيه، متابًعا بهدلته »معلوم طربوش ابوك  ، زامًّ
َ
ح التلميذ هكذا يلفظون الكلمة، وُيصّحِ

ة لفترة  ة فرنسيَّ ة حكوميَّ ق على أبراج لندن!«، حيث كانت املدرسة تحت إشراف ورعايَّ
َّ
معل

من، كما هو معروف.. طويلة من الزَّ

ث مع  حدُّ وام، على التَّ الميذ في أوقات الفراغ، من استراحات الدَّ عون التَّ مون ُيشّجِ ِ
ّ
وكان املعل

ثونها بطالقة، وإذا وِجَد طالب  نوا منها، ويتحدَّ
َّ
ة، لكي يتمك بعضهم البعض، باللغات األجنبيَّ

وام، يكون عقابه نسخ عدة صفحات من كتاب اللغة، التي  ة في فرصة الدَّ ث اللغة العربيَّ يتحدَّ

ث بها.. كان من املفروض أن يتحدَّ

ظر، حيث كنَت تستطيع  ًدا، األمر الذي كان ملفًتا للنَّ لم يكن لطالب املدرسة لباًسا موحَّ

اظر على  ز بين الطالب، من هو ابن الغنّيِ ومن هو ابن الفقير، وكانت مالبسهم تدلُّ النَّ مّيِ
ُ
أن ت

ين  من هم التالميذ الفقراء واملحرومون ومن هم األغنياء وامليسورون، وكان لدى رجال الّدِ

ة ابناء  وات، لذلك كانت لغالبيَّ
َّ
ة ألبناء األغنياء، بأنَّ هؤالء هم أبناء الذ واملعلمين لفتة خاصَّ

الفقراء نقمة على األغنياء وأحباب األغنياء واملتعاطفين معهم »هذا ابن عائلة«!..

ٍ واحد طالب من مختلف األديان، حيث كانوا يشعرون 
ّ

وكان في مدرسة واحدة وفي صف

ة، فقد كان اليهود ابناء فلسطين أو  باإلنتماء للوطن، فلسطين، وإلى لغة واحدة هي العربيَّ

ة، »يهود اوالد عرب« أو العربيُّ  مون العربيَّ
َّ
اكنين في فلسطين يتكل أبناء املشرق العربّيِ السَّ

ة، يهوديٌّ ابن عرب، وإذا سكنوا بالدنا بعد أن تركوا بالدهم لم  اليهوديُّ أو عربٌي دينه اليهوديَّ

هم انتقلوا من هذا اإلقليم إلى ذاك اإلقليم،  هم عادوا إلى أرض امليعاد، بل شعروا أنَّ يشعروا أنَّ

ة غير املتجّزِئة، الوطن العربيُّ الواحد، ويكتب في هذا د.  ة العربيَّ بحكم الوحدة الجغرافيَّ

ث كمال صليبي في سيرته »طائر  سليم تماري في كتابه »الجبل ضدَّ البحر« )ص 225(: يتحدَّ

الب اليهود الذين 
ُّ
ة عن نوعين من الط على سنديانة« خالل سنوات دراسته في بيروت اإلنتدابيَّ

ين والعديد منهم نشطوا  ين والعراقّيِ ورّيِ
عاشوا حينذاك. املجموعة األولى كانت من اليهود السُّ

ا  الثينات واألربعينات، امَّ
َّ
ة معادية لإلستعمار في سنوات الث في تلك الفترة في حلقات وطنيَّ

اطقين باإليديش  الب اليهود اآلتين من فلسطين والنَّ
ُّ
نة من الط انية فكانت مكوَّ

َّ
املجموعة الث

كانت  األولى  املجموعة  أنَّ  الكاتب  وُيالحظ  ة.  صهيونيَّ ة  سياسيَّ هات  توجُّ ذوو  ومعظمهم 

بقات الوسطى 
َّ
ة )ومعظمهم من أبناء الط ة العربيَّ البيَّ

ُّ
ا في الحلقات الط ا وثقافيًّ منسجمة فكريًّ

ة.. موا العربيَّ
َّ
انية باإلنعزال عن رفاقهم. فهم نادًرا ما تكل

َّ
زت املجموعة الث ة(، بينما تميَّ العلمانيَّ

كة«.  ِ
ّ
هون إلى محيطهم بأعين حذرة وُمتشك وكانوا يتوجَّ

ين،  العثمانّيِ املناوئة لظلم  في الحركات  العرب« كان حاضًرا  ابن  أنَّ »اليهوديَّ  وكنَت ترى 

ة في فلسطين، لكنَّ سرعان  هيونيَّ ى بعد ظهور الحركة الصَّ ز في هذا اإلطار حتَّ ميُّ ت في التَّ واستمرَّ

ة التي تآمرت مع االستعمارْين البريطانّيِ  هيونيَّ ز باإلنحياز تجاه الحركة الصَّ ميُّ ما بدأ هذا التَّ

ة، على مشرقنا العربّيِ في مشروع الوطن القومّيِ لليهود، حيث  ة العربيَّ والفرن�ضّيِ والرَّجعيَّ

ه  ، وهذا يوّجِ ، القومّيِ والجغرافّيِ والوجودّيِ يكون من خالل ذلك قطع تواصل الوطن العربّيِ

الوحدوّيِ وتشلُّ بذلك طموحات  في صميم مشروعه  العرب وتضربه  ضربة تقصم ظهر 

الوحدة  انتصرت  إذا  ه  أنَّ حيحة  الصَّ وهي  ة،  بفرضيَّ ة،  العربيَّ ة  ريَّ حرُّ التَّ ة  الوطنيَّ الحركة 

ر الوطنّيِ في فلسطين« على اساس قومّيٍ ووطنّيٍ  حرُّ ة، بتركيبة »عصبة التَّ ة الوطنيَّ العربيَّ

ة في فلسطين سليًما، وتكون »الُعصبة« قد  ة اليهوديَّ ، سيكون الحلُّ ملسألة األقليَّ وطبقّيٍ

ة، بزوال خطرها، وتحجيمها وتقليم أظافرها.  هيونيَّ نزعت فتيل الصَّ

الثينات من القرن املا�ضي، إلى 
َّ
يوعيُّ الفلسطينيُّ في أواخر الث فقد دعت الُعصبة والحزب الشُّ

ة.. هيونيَّ حدة معادية لالستعمار البريطانّيِ وللصَّ ة متَّ اقامة جبهة شعبيَّ

رون  ا يهود بالدنا فكانوا يتحسَّ ث والدة الكاتب محمد األسعد عن اليهود فتقول: »أمَّ تحّدِ

نا نريدكم أن تبقوا، فنحن ال نحبُّ هؤالء الغرباء« )» أطفال الندى« ص 40(  ويقولون: إنَّ

و«بردوفسكي«  و«بيغن«  »هرتسوغ«  العجيبة  األسماء  هذه  يطاُن  الشَّ »فليتبنَّ  تابع: 
ُ
وت

وراة ال تعرف هذه األسماء..ولم يمّر أصحابها في ذاكرة صخرة أو طريق من  ى التَّ و«لوين«.. فحتَّ

طرق بالدنا« )» أطفال الندى« ص55(.

الثة من 
َّ
اؤه الث ِ وهم: ماير صدقا أو صدقة )وأشقَّ

ّ
ف ويذكر والدي بعًضا من زمالئه في الصَّ

ٍ أدنى، 
ّ

ة وأخوه في صف ش من البصَّ يهود لبنان في صفوف مختلفة في املدرسة(، فهد منقَّ

يني، صبحي خضر، طناس زهر، وليم عصفور وأخوه عبد املسيح في  ِ
ّ

ا، وديع الش فؤاد شمَّ

ه شوقي صنبر، أحمد عبد  اد، فؤاد صنبر وابن عّمِ ا دكلوش، جورج حدَّ ٍ أعلى، سهيل حنَّ
ّ

صف

اغ، سليم شامي  د، من مصر، حيث كان والده يعمل في ميناء حيفا، يوسف صبَّ ّيِ
الواحد السَّ

ا، إدوار  اؤه في صفوف مختلفة في املدرسة(، سعيد عبيد، صبحي جدع، بنيامين لوسيَّ )وأشقَّ

اس، الياس  غريب، إدوار نصر، بشارة املر، الياس منصور وشقيقه، جبرا وشقيقه منيب نحَّ

لطيف، صبحي عفارة )وأشقاؤه إميل ونيقوال في صفوف مختلفة من صفوف املدرسة(، 

ٍ أعلى، زكي 
ّ

ميشيل وانطوان دانيال، فؤاد األبيض، إدوار نعمة وشقيقه فؤاد نعمة في صف

اوي، سامي  ٍ أعلى( وغابي واسكندر شومر واسكندر جودي، شفيق مزَّ
ّ

ا، جميل )في صف شمَّ

ور وإيليا صنبر وداود تركي )شقيق والدي( فكانوا في  بحوث، أما مو�ضى مليوار ونايف عبد النُّ

ٍ أدنى ومعه جورج بالن وباسم 
ّ

صفوف أعلى، وشقيق والدي بطرس، األصغر، كان في صف

ا نعمة الكشك.. ِ حنَّ
ّ

ف اوي وكان زميله في الصَّ مزَّ

الثة، حيث كان 
َّ
رجة الث ه من الدَّ ، وهو ابن عّمِ ِ

ّ
ف ا نعمة الكشك زميل بطرس في الصَّ كان حنَّ

ام برفقة والدته،  ل داود، الذي اتى من غوطة الشَّ أجدادهما من جّدٍ واحد، يتبعون للجّدِ األوَّ

ة  من أو يزيد، في منطقة تماس الحارتين املسيحيَّ ور، قبل قرنين من الزَّ وسكنا في قرية مغار حزُّ

ته!  ا اسم الِكشك فله قصَّ ة، أمَّ واملعروفيَّ

وكما هو معروف، للجميع، أنَّ الكشك هو عبارة عن خليط من البرغل أو القمح املجروش 

ف الحًقا على قطعة قماش بيضاء  ائب والحليب وامللح حيث ُينشَّ َتمر في اللبن الرَّ
ْ
الخشن واملخ

ا وحاضًرا لساعة طهيه، حيث يتمُّ تحضيره مع أطباق اللحم 
ًّ
ناعمة، ويبقى الكشك جاف

واألرز، واملناسف..

ه، قد وقع في غرام بنت من القرية، وكان العشق  يقول والدي إنَّ جدَّ عائلة الكشك، عمَّ

قارب، جاهدين منع   وبرضاهما وقناعتهما، لكنَّ أهل املحبوبة رفضوا هذا التَّ
ً
والغرام متبادال

هذا الِقران، وحاولوا منع زواجهما، بكّلِ الوسائل، دون جدوى، »القلب وما يريد والعين وما 

نيا ولم ُيقِعدوها إلى يومنا هذا، ولبقيت العداوة بين العائلتين  جا ألقاموا الدُّ تشوف« ولو تزوَّ

ا في أطراف  فق الحبيبان على الهروب من القرية، على أن يتمَّ لقاؤهما سرًّ ين، فاتَّ إلى يوم الّدِ

وقيت وسرَّ   سرَّ التَّ
ُ

، يركبان صهوة فرسه ويهربان، ال يعرف
ً
البلدة، أراد أن يخطفها خطيفة

اثين ودوابهم  ة الَحمار«، هو يخرج بعد خروج املزارعين والحرَّ لك، »قبل فجَّ
ُ
املكان إال مالك املـــ

اتها في  ال البلدة ودوابه إلى املراعي، وهي تضع حاجيَّ إلى كرومهم وحقولهم أو عند خروج عجَّ

كيس من الخيش في مكان ما، قرب سياج بيتها، دون أن يعلم باألمر أحٌد، على أن يأتي فارس 

مالي،  أحالمها وعشيقها املوعود واملرفوض ألخذ أغراضها وينتظرها عند مدخل القرية الشَّ

مال  ال إلى الشَّ ى ُيشّمِ هي، حتَّ
َّ
سوة في الط ِ

ّ
بيخ، حين تنشغل الن

َّ
وهي تترك بيتها زمن »معاالة« الط

 
ً
ه انتظرها طويال ام الحبيبة والعزيزة، لكنَّ إلى بالد هللا الواسعة والرَّحيبة من أرض بالد الشَّ

ه«، وشكَّ في مكيدة لهما  رت، »لعب الفار في عّبِ ا بعقالتو«، وحين تأخَّ »متل اللي قاعد بستنَّ

ه قد أصابها، فسطوة والدها قاهرة وعاتية، ذلك الوالد  وخاف عليها من مكروه يجوز أنَّ
قارب من ابنته، دون  ط شرَّ من يودُّ التَّ اس، فكيف ال يتأبَّ ط شرَّ النَّ اني« الذي يتأبَّ رَّ »الشَّ
عف، ما  ة والضَّ رضاه وإرادته، صراع ما بين سطوة العشق وسطوة البطش، ما بين القوَّ

بين الحّسِ والجهل، وما بين هاتين السطوتين فرق كبير، ففحص كيس الخيش الذي كان 

بحوزته فوجده مليًئا بكدرات الكشك، فاحتقنت عروقه دًما وغضًبا وعنفواًنا وحقًدا، أراد 

رت أو اقتنعت بمراد والده  ِتلت أو ُهّجِ
ُ
ِبحت أو ق

ُ
أن يعرف ماذا حلَّ بها، وهل أصابها مكروٌه، ذ

»ودعست على قلبها وعلى مشاعرها«، ويجوز أن َضَبَعتها ضباُع األحراش، في نفخة طويلة من 

ا ورائحتها كريهة، لكونها تتغذى على  باع بشع جدًّ فمها في وجه العاشقة، حيث أنَّ منظر الّضِ

لة، الفطائس، وإذا ارْدَت أن تذمَّ شخًصا نتيجة رائحته الكريهة، أو لرائحة فمه  ِ
ّ
تحل

ُ
الجثث امل

ها و»تضبُعه«  سيطر على من يشمُّ
ُ
ها ت ى أنَّ ر، تقول »ريحتو بتقّوِس الضبع«، حتَّ

َ
الكريهة، الَبخ

 
ً
باع سَحَبتها غيلة ويصبح تحت سيطرتها، فهل »انضبعت« حبيبته، وتاهت معهم، أم انَّ الّضِ

ها لن تصُحو من ضبعتها  إلى وكرها، واالحتماالن هما، إن لم يصطدم رأسها بقوس املغارة، فإنَّ

باع في جوف أوكارها، وإن ارتطم رأسها بقوس مدخل املغارة، وسال دمها من  فتفترسها الّضِ

جبينها، ستصحو من انضباعها وتعرف ما جرى لها، فتعود أدراجها إلى بيتها، بسرعة، يقيًنا 

بع راقب حركاتها من بعيد فدخل وكره، وحين اقتربت من مسكنه  ها في خطر، أو أنَّ الضَّ منها أنَّ

 مخيًفا، مناجًيا املساعدة، تشبه أصوات اإلنسان وضحكاته وبكائه 
ً
بدأ ُيصِدُر أصواًتا وعويال

ش عن طالب املساعدة، وكانت مفاجأتها، وإذ به  ِ
ّ
فت

ُ
ومناجاته، فدخلت موكرته وبدأت هي ت

ر أو )وهذا احتمال ضعيف(  د فريسته بأصواته، فضبعها في بيته وافترسها دون ُمخّبِ ضبع يترصَّ

حين دخلت عليه جَرَحها بأنيابه بعد أن حاول افتراسها، فاستيقظت من انضباعها، وطلبت 

، فَسِلمت منه، 
ً
منه أن يتركها بعد أن وعدته بما هو أشهى من لحمها، فتركها وانتظرها طويال

ا عن فريسة أخرى..
ً
ر جوًعا باِحث روًحا وجسًدا وبات ليلته يتضوَّ

دور..﴾.. وهللا أعلم ﴿..بذاِت الصُّ

)نتواصل، انتظروا وشكًرا(..

 

د. كميل ساري 
مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

الكشف عن موقع صناعي في 
عسقالن يعود للفترة الرومانية

خالل  العثور  تم 
األثرية  الحفريات 
سلطة  تديرها  التي 
ملوقع  بقايا  عن  اآلثار 
عسقالن،  في  صناعي 
التي  املعاصر  يشمل 
لصناعة  استعملت 

النبيذ وصلصة السمك التي كانت مشهورة جدا خالل الفترة 
الرومانية )قرابة 2000 عام قبل أيامنا(. تجرى الحفريات في 
جنوب عسقالن في املوقع املعد لبناء حديقة رياضية بمبادرة 
من بلدية عسقالن )الصورة رقم 1 – صورة عامة من الجو 

ملوقع الحفريات(
املكتشفات األثرية

وأحواض  النبيذ  لصناعة  معصرة  آثار  املكتشفات  شملت   
دائرية الشكل استعملت 
صلصة  لصناعة 
رقم  )الصورة  السمك 
شائعة  كانت  التي   ،)2
ان  إال  االستعمال 
مرفقة  كانت  صناعتها 
وكريهة  قوية  بروائح 
املوقع  جدا. سيتم فتح 

لزيارة الجمهور يوم األحد بتاريخ 22 الشهر الجاري.
تالي  اآلثار  سلطة  قبل  من  الحفريات  مديرة  قالته  ملا  وفقا 
صلصة  اكتشاف  قبل  القديم  الزمان  "في  جيني:  أريكسون 
املعكرونة والبيتزا، كانت الصلصة املشهورة لدى الرومان هي 
صلصة السمك، التي كانت مكونا أساسيا للمأكوالت في بلدان 
حوض البحر املتوسط خالل الفترة الرومانية والبيزنطية.  وكما 
وصفت املصادر التاريخية، فإن املواقع الصناعية التي اشتهرت 
بصناعة تلك الصلصة املميزة، كانت بعيدة جدا عن مواقع 
االستيطان ذلك بسبب الروائح القوية التي كانت تصدر خالل 
عملية تحضير الصلصة. ومن هنا، فإن املوقع الذي تم العثور 
عليه حاليا يبعد أكثر من 2 كم عن منازل السكن التي كانت في 

عسقالن خالل الفترة الرومانية".
"إن املكتشف في عسقالن نادر  وقد تابعت أريكسون وقالت: 
جدا في منطقنا، إذ حتى اآلن تم العثور فقط على بعض من 

شرقي  في  املناطق  تلك 
حوض البحر املتوسط«. 
املنطقة  فإن  يبدو  كما 
قد هجرت خالل  كانت 
الرومانية،  الفترة  نهاية 
االستيطان  ان  إال 
القرن  خالل  إليها  عاد 
الخامس ميالدي حيث 
دير  املوقع  في  تواجد 
فقد  كذلك  للرهبان، 
استمرت آنذاك صناعة 
األرض  بسبب  النبيذ 
واملالئمة  الخصبة 

الحفريات على بعض  الكشف خالل  تم  العنب. وقد  لتربية 
شملت  والتي  البيزنطية  للفترة  التابعة  املعصرة  من  األجزاء 
واألشكال  امللونة  بالحجارة  مزخرفة  فسيفساء  أرضية  أيضا 

الهندسية. )الصورة رقم 3+4(.
القرن  بعد  ما  اإلسالمية  الفترة  نهائيا خالل  املوقع  تم هجر 

السابع ميالدي.

ELIASGLYANOS
EG

 Happy
New Year

أهنئ الجميع بمناسبة
رأس السنة المباركة
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أهنئ الجميع بمناسبة
رأس السنة المباركة



الجُمعة 27 كانون األول 262019

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

נכסים

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

نتقدم لزبائننا الكرامنتقدم لزبائننا الكرام

بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 

عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركةعيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة

شكرا لثقتكم بناشكرا لثقتكم بنا
و�عاملكم معناو�عاملكم معنا

053-7548685

شيكلمجموعة اغراض ب 1010
معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجھ الينا!!

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

االحد ح�ى ال�ميس: 10:00 صباحا- 23:30 مساءا           الس�ت: 20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل
الجمعة:10:00 صباحا – 20:00 مساءا                                

077-5170050 ت:  مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8 حيفا

053-7548685

شيكلمجموعة اغراض ب 55
معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجھ الينا!!

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

االحد- ال�ميس: 8:00 صباحا -  16:00 بعد الظهر
الجمعة: 8:00 صباحا – 12:00 ظهرا                         الس�ت مغلق   

4 قطع ب  10شي�ل
10قطع ب 20شي�ل

077-5170050 5170050-077ت:  ت:  الهدار شارع هنفئيم 9  حيفا

ت��يالت متعددة

لأليجار حي الكبابير

شقة جديدة بمبنى جديد 3 غرف + شرفة مفتوحة مطلة للبحر 

التسليم 01/02/2020

للتفاصيل واالستفسار:  050-8989840

نحتفل مع  خالل فترة عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية، 
ونق�ضي الكثير من الوقت حول مائدة الطعام  العائلة واألصدقاء 
لنستمتع بتناول أشهى األطباق والحلويات. ونكتشف في نهاية العيد 
أننا قد تناولنا خالل فترة قصيرة جدا العديد من الوجبات الغنية 

بالدهون والكربوهيدرات.
الغذائية  التوصيات  بتقديم  العام  هذا  في  كالليت  تقوم  لهذا 
 الالزمة لزبائنها املحتفلين بعيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية:
1( نختار الشوكوالتة الداكنة التي تحتوي على %70 على األقل من 

الكاكاو
 كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، كلما ازدادت القيمة الغذائية. 

2( نختار املكسرات بدال من املسلّيات املصّنعة
ابتعدوا عن النقرشات املصّنعة ألن معظمها يحتوي على الدهون 

املهدرجة وكمية عالية من امللح. 
 3( نتجّنب املعّجنات

تتكون معظم أنواع املعجنات من طحين أبيض وكمية كبيرة من 
 الزيت.

 4( اللحوم
 غذائّية عالية، إال أّن استهالك كّمية 

ً
رغم أّن اللحمة تحمل قيمة

كبيرة منها يرتبط بأمراض عديدة، مثل السمنة، مرض هشاشة 
رايين. 

ّ
ب وتضّيق الش

ّ
 العظام، وتصل

 5( األمان أثناء االحتفاالت

في كل عام في عيد امليالد ورأس السنة يصاب عشرات األطفال 
جراء استخدام البخاخات الثلجية، املفرقعات النارية، ومن 

استعمال األشياش الخشبية أثناء حفالت الشواء. لذلك يجب أن 
 ال تتركوا أطفالكم دون مراقبة ولو للحظة.

 6( الهدايا
 آمنة ومناسبة ملراحل تطّورهم. من املهم 

ً
 وفّروا ألطفالكم ألعابا

أن تكون األلعاب معّدة للتعليم والّنمو وتطوير حّسهم اإلبداعي 
ومصادق عليها من قبل معهد املواصفات التابع لوزارة اإلقتصاد: 

قّدموا ألعاًبا صغيرة أو ألعاب ُيمكن بسهولة نزع أجزاء منها 
ُ
ال ت

طلق 
ُ
ليضعها الطفل في فمه، ألعاًبا فيها زوايا حاّدة، أو ألعاًبا ت

أصواًتا عالية، وقّدموا فقط ألعاًبا مصنوعة من مواّد غير ساّمة.
في هذا السياق، تحدث السيد محمد فريج، مدير التسويق 

للوسط العربي في كالليت:« نحن في كالليت نقوم بحمالت توعية 
 
ً
في مجال نمط الحياة الصحي في جميع فصول السنة، وخصوصا

حتفلون من تناول األطعمة الغير 
ُ
في فترات األعياد حيث ُيكثر امل

صحية واملليئة بالسعرات الحرارية. وأضاف: انه بإمكان املحتفلين 
زيارة موقع كالليت باللغة العربية من أجل اكتساب معلومات 

بّني نمط حياة صحي. 
َ
قّيمة بموضوع التغذية السليمة وكيفية ت

وفي هذه املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم إدارة كالليت بتهنئة زبائننا 
املحتفلين بحلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة وأتمنى 

أن يعاد عليكم باملزيد من الصحة والخير«.

اليكم توصيات ونصائح من كالليت بخصوص التغذية السليمة واألمان 

في عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية



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

ואדי סליב
شقق فاخرة -  5 غرف – 4 

اتجاهات هوائية- 150م- شرفة 
شمسية – طابق سف�ي -موقف 

للسيارة، 6 غرف دوفلكس – 
240م – 3 شرفات

الكرمل شارع 
شوشنات هكرمل

 بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف لسيارتني. 

Happy New Year

شارع الخوري 
طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع 

رشفة  منظر للبحر بوضع ممتاز  

موقف لسكان البناية
كريات الياهو-

حيفا شارع هتكفا
بجانب صندوق املرىض لني

شقة 3 غرف 75م مع رشفة 

مصعد، موقف خاص

رمات اشكول
100م، 4 غرف مرممة مطلة 

للبحر حاممان مخزن ومصعد 

موقف للسيارة 

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

شارع املتنبي
 بنتهاوس خاص 4.5 

غرف  125م  رشفة مع 

منظر خالًب 25م  مصعد, 

مخزن وموقف ل 3 

سيارات
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