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

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

النوع من  سمعنا عن حب من طرف واحد، وهذا 
الحب مصيره الفشل، ألن الحب ال يمكن أن يكون 
 بين طرفين. األمر ذاته ينطبق على السالم، 

ً
إال متبادال

فهل يمكن تحقيق سالم بين دولتين، شعبين، فئتين 
دون موافقة الطرفين؟ األمر الطبيعي هو أن السالم 
على  ترامب  لكن  طرفين،  بموافقة  يكون  أن  يجب 
قناعة تامة أنه يمكن تحقيق السالم بين إسرائيل 
استشارة  حتى  أو  موافقة  بدون  والفلسطينيين 
الفلسطينيين. إن هذا األمر، يضاف الى »إشراقات« 

ليست  مناطق  يوزع  أخذ  عندما  السابقة،  ترامب 
له ملن يشاء، فمنح بقدرة قادر الجوالن إلسرائيل، 
واعترف بالسيادة اإلسرائيلية في غور األردن، وأعلن 

أن القدس العاصمة املوحدة إلسرائيل.  
عندما أعلن ترامب أن »صفقة القرن« هي الفرصة 
نف�سي  في  قلت  دهشت،  للفلسطينيين،  األخيرة 
املتحدة  الواليات  بحجم  دولة  لرئيس  يمكن  كيف 
العنجهية  باألحرى  أو  السذاجة،  بهذه  يتحدث  أن 
املفرطة. هل إلى هذا الحد وصلت هلوسات ترامب؟ 
فرصة أخيرة؟! عن أّية فرصة يتحدث، عندما تعّهد 
إلسرائيل؟  مقسمة  غير  عاصمة  القدس  تبقى  بأن 
اتفاقية  الفلسطينيون على  يوافق  أن  يتوقع  كيف 

الفلسطيني  تسلب  مهينة  اتفاقية  كهذه،  سالم 
أرضه وحقوقه. إّن هذه االتفاقية هي مبادرة أحادية 
الجانب، تلبي مطالب جانب واحد أال وهو الجانب 
تحقق  أن  املبادرة  لهذه  يمكن  فكيف  اإلسرائيلي، 

السالم العادل والحقيقي في املنطقة؟
إن هذه الخطة لن تؤدي الى السالم، بل ستؤدي الى 
توتر األوضاع وإراقة الدماء، ألن الغضب في الشارع 
بحقوقه  اإلستهتار  بحجم  هو  اليوم،  الفلسطيني 

وأحالمه. 
تولد،  أن  باملوت قبل  املزعومة حكم عليها  املبادرة 
وعقد  باملال  شراؤها  يمكن  ال  الشعوب  فحقوق 
الواليات  رئاسة  توليه  منذ  فترامب  الصفقات، 

كتاجر،  يفكر  وهو  املتحدة، 
ويتصرف كتاجر، فكل ما يفهمه عقد الصفقات، 
وهو من خالل مبادرته الجديدة، يعقد صفقة أخرى، 
لكنه ال يدرك أن الشعوب ال يمكن أن تتنازل عن 

حقوقها مقابل صفقات مالية.  
يحاول  كما  تاريخية«  »فرصة  أمام  ليس  ا 

ً
إذ نحن 

الترويج لها البيت األبيض، وإنما نحن بصدد محاولة 
محاولة  إنها  الفلسطينية.  القضية  لتصفية  بائسة 
لفرض سالم على الطرف األضعف من وجهة نظر 
طباخي هذه الوليمة الفاسدة، والتي تعكس التوجه 

األمريكي املتغطرس.

سالم من طرف واحد
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شطب ترشح النائبة 
هبة يزبك من 

المشتركة
ملراسل حيفا – أقدمت لجنة االنتخابات املركزية، 
هبة  النائبة  ترشح  شطب  على  األربعاء،  أمس  أول 
القادمة،  الكنيست  انتخابات  خوض  ومنعها  يزبك 
بادعاء أّنها تدعم اإلرهاب وتنفي وجود الدولة كيهودية 
وعارضه  27 عضوا  الشطب  قرار  أّيد  وديمقراطية. 
سبعة أعضاء، وسيتم مناقشة هذا القرار في محكمة 
العدل العليا األسبوع القادم، بناء على التماس تقدم 

به مركز عدالة. 
مركباتها،  بكل  املشتركة  القائمة  بيان  في  وجاء  هذا 
الرفض القاطع لقرار لجنة االنتخابات، واعتبرت هذا 

القرار بأنه غير قانوني، وغير دستوري.  

اصابتان باطالق نار في 
حي وادي النسناس   

  
ملراسل حيفا - تعرض شابان مساء السبت املا�سي، 
النسناس ووصفت حالتهما  في حي وادي  نار  الطالق 
الطبية  الطواقم  وهرعت  واملتوسطة.  الطفيفة  بين 
التابعة لنجمة داوود الحمراء للمكان، ونقلت الشابين 
ملستشفى رمبام في املدينة الستكمال العالج، وباشرت 

الشرطة التحقيق بالحادث.

ودعت   - حيفا  ملراسل 
الجليل  وقرى  شفاعمرو 
املا�سي  االثنين  يوم  والكرمل، 
عليان،  أمين  حسام  الشاب 
الذي رحل في اليوم السابق عن 
مع  مرير  صراع  بعد  عاما   64
حسام  الشاب  وعرف  املرض. 
والحميمة  املتشعبة  بعالقاته 
وبأخالقه  بلده،  أبناء  مع 
كما  الطيب  ومعشره  الرفيعة 

عرف 
من الحزن واأل�سى،  وفي أجواء 
في  غفيرة  جماهير  شاركت 

عن مناقب  حيث تحدث خاله املربي منير سعد،  وداعه األخير، 
الفقيد وخصاله الحميدة، وتاله الشيخ أبو أحمد أبو عبيد، إمام 
الطائفة املعروفية في شفاعمرو، وشكر عمه املربي نايف عليان، 
رئيس جمعية املسن املعزين واملشاركين في الجنازة من قريب وبعيد.
هذا وتوافدت وفود املعزين الى بيت العزاء في بيت الشعب، وهناك 
ألقيت كلمات أخرى منها للقس فؤاد داغر الذي قدم العزاء للعائلة 
الخير  كل  الذي حمل  بالفقيد  الشخصية  معرفته  وتحدث عن 

والتفاني لبلده شفاعمرو وملجتمعه عامة.
وكان العديد من أصدقاء ومعارف الفقيد، قد ألقوا كلمات تأبينية 
ومنها  في بيت الشعب قبل الجنازة،  حزنا وإشادة بسيرة الفقيد، 
والتي تنشر نصها صحيفة  كلمة املربي واإلعالمي حاتم حسون، 

»حيفا« فيما يلي.

شفاعمرو تودع ابنها المأسوف على شبابه حسام أمين عليان

إن القلب ليخشع وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك 

يا حسام لمحزونون
تفقد شفاعمرو اليوم، بكل أحيائها وبيوتها، شابا من خيرة شباب هذا البلد 

وخصالِه  مناقبِه  الذي ُعرف ِبحسِن  الشاب حسام أمين عليان،  املعطاء، 
في كنِف  حيث نشأ وترعرَع  بغريب عنُه  وليَس  السامية،  الحميدة وأخالقِه 
وكونه شابا  عائلة كريمة رايتها التربية على القيم واألخالق وحسن الجوار، 

ا عليه ِمثال األخالق وروح العطاء.
َ
 أسبغ

ً
 مخلصا

ً
رياضيا وكشافا

لقد عرفت املرحوم عن قرب ردحا من الزمن، من خالل مشاركتنا في املخيمات 
الصيفية وفي نشاطات اجتماعية تهدف الى خدمة املجتمع عامة والطائفة 
بشكل خاص، عندها كان شابا يافعا في مطلع شبابه برزت لديه روح العطاء 
 بكل ما في هذه الكلمة من معان، كان صاحب 

ً
والخدمة والتفاني، كان انسانا

 في مبادئه وأفكاره، هذه الصفات رافقته حتى آخر 
ً
 بانتمائه وثابتا

ً
نخوة، ملتزما

ِخُروَن 
ْ
 َيْسَتأ

َ
ُهْم ال

ُ
َجل

َ
ا َجاء أ

َ
ِإذ

َ
َجٌل ف

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ّلِ أ

ُ
، “َوِلك

ً
يوم من عمره الذي انتهى مبكرا

 َيْسَتْقِدُموَن«، صدق هللا العظيم.
َ
 َوال

ً
َساَعة

 كرس الكثير من حياته 
ً
 وكشافا

ً
 ورياضيا

ً
 اجتماعيا

ً
 اننا نخسر برحيله ناشطا

لخدمة بلده ومجتمعه، وهذا يتجلى في عالقاته املتداخلة على صعيد البلد 
بكافة توجهاته وانتماءاته حيث عرف املرحوم بدماثة أخالقه ومحبته للجميع 
وما نراه اليوم من حزن وتأثر ومشاركة إال دليل على محبتهم  فبادلوه بها، 

 بقوله:
ً
 لُه، وكأني بالشاعر يقصد حساما

ً
وِعرفانا

هل فيك إال رقة ودماثة   هل فيك غيُر محبة وسالم
فسالم على روحك أيها الفقيد الغالي، نسأله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته 
ورضوانه ويسكنك فسيح جنانه وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون. 
حاتم حسون
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مكتب صحيفة »حيفا«- يسود الصين في هذه األيام 
حالة من الهلع بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد 
مائة  من  أكثر  وفاة  الى  وأدى  اآلالف  أصاب  الذي 
والذي ينتقل من شخص آلخر مما يجعل  شخص، 

احتواءه أكثر صعوبة. هذا وفرضت عدة مدن صينية 
ووهان  مدينة  قفلت 

ُ
وأ السفر،  على  صارمة  قيودا 

تماما - فهي البؤرة الرئيسية النتشار هذا الفيروس.   
لم يقتصر الهلع على الصين لوحدها، بل انتقل هذا 

الهلع الى كافة أنحاء العالم ومن ضمنها بالدنا، حيث 
كانت هنالك شكوك بأن أشخاصا قدموا من الصين 
لكن  الفيروس،  بهذا  مصابين  كانوا  إسرائيل  الى 

سرعان ما تم إلغاء هذا االحتمال. 

إللقاء الضوء على هذا الفيروس ومدى خطورته ومن 
أجرينا  من املحتمل أن ينتشر لديه هذا الفيروس، 

هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور زاهر عزام.

س: ما هي مسببات انتشار فيروس الكورونا؟

ج: الكورونا بشكل عام هو من الفيروسات التي تسبب 
االنفلونزا البسيط، املتعارف عليه الرشح العادي. أما 
الحاالت الصعبة التي انتشرت في العام 2000 وأدت 
الى حاالت وفاة هو انفلونزا الطيور. الذي يميز فيروس 
ولكن  االنسان،  الى  الحيوان  ينتقل من  أنه  الكورونا 

ليس بالضرورة من االنسان لإلنسان. 

من  تنتقل  العدوى  أن  الصين،  في  يجري  ما  اليوم 
في  أيًضا  انتشر  فيروس  وهنالك  لإلنسان.  االنسان 
العام 2000، وهذه املّرة في السعودية، حيث كان الذي 
رئوية، حيث  بالتهابات  ُيصاب  الفيروس  لديه  ينتشر 
أصيب بهذا الفيروس الحجاج القادمون من السعودية 

والذين تم عزلهم إلجراء الفحوصات والعالج. 

س: ما هي عوارض انتشار هذا املرض؟

ج: رشح، ارتفاع درجة حرارة الجسم وتتطور الى التهاب. 

س: كيف يمكن لإلنسان أن يعرف بأنه مصاب بهذا 
الفيروس؟

ج: نحن نشك بأن االنسان مصاب بهذا الفيروس إذا 
كان املريض قادًما من الصين، أما إذا كان الشخص 
لم يقم بزيارة الصين، ولم يكن بحالة تالمس لشخص 

مصاب بهذا املرض، ال حاجة للقلق. 

س: هل هنالك أشخاص من إسرائيل أصيبوا بهذا 
الفيروس؟

ج: كان هنالك شكوك حول أربع حاالت، لكن بعد عدة 
ساعات تم التأكد أنهم غير مصابين بهذا الفيروس. 

هذا  انتشار  ملنع  وقائية  إجراءات  هنالك  هل  س: 
الفيروس في البالد؟

ج: لقد أعلن وزير الصحة أنه تم إصدار أمر لحماية 
الشعب، ينص على أنه سيتم عزل أي شخص انتشر 
لديه أو هنالك شكوك بأنه انتشر لديه هذا الفيروس، 

إلجراء الفحوصات الالزمة له ولعالجه. 

س: بماذا تنصح الناس في هذه الحالة؟

ج: عدم السفر الى الصين. 

س: هل يوجد تطعيم وقائي لهذا الفيروس؟

ج: حتى اآلن ال يوجد تطعيم واٍق، بدأوا اآلن بالبحث 
إليجاد تطعيم، االحتماالت تفيد أنه بعد ستة أشهر 

فقط من املحتمل اكتشاف املضاد الواقي لهذا املرض.

حالة من الهلع بسبب انتشار فيروس كورونا

لقاء خاص مع البروفيسور زاهر عزام

رئيس الجناح الداخلي ألقسام الباطنية الستة وأجزائها في مستشفى رمبام

الكلّية األرثوذكسّية العربّية - حيفــا
هاتف0747543101  - 04-8522117

علن الكلّية األرثوذكسّية عن بدء التسجيل للعام الدرا�سّي 2021/2020
ُ
�

 للصف التاسع          

يبدأ التسجيل يوم اإلثنين بتاريخ 13/1/2020 

وي�ت�ي يوم الخميس بتاريخ 13/2/2020.

امتحان القبول للصف التاسع سيتّم يوم األحد بتاريخ 16/2/2020.

يتّم التسجيل في جميع أيام األسبوع ما عدا يومي السبت واألحد من الساعة التاسعة 
صباًحا وحتى الثالثة بعد الظهر.وذلك في مكتب الكلّية األرثوذكسّية في حيفا شارع 

يتسحاق ساديه 32.

الرجاء إحضار:  

بطاقة هويّة الوالد/ة.· 

شهادة الفصل األول األصلّية.· 

صورة شخصّية للطالب.· 

رسوم التسجيل المتحان القبول 100 شيكل.· 

ل�حصول على معلومات إضافية، ادخلوا إ�ى موقعنا على 
www.aocol.com :اإلنترنت

مت مدرسة املتنّبي يوًما دراسًيا في 
ّ
ملراسل حيفا - نظ

ب دورة املوهوبين بالعلوم والرياضّيات 
ّ

شركة أنتل لطال
مدير  افتتح  حيفا.  مدرس  من  الثامنة  الصفوف  من 
مدرسة  في  صباًحا  اللقاء  عمري  رائف  املربّي  املتنّبي، 
مجال  على  ب 

ّ
الطال إلى ضرورة كشف  وتطّرق  املتنّبي 

والتحليل  الكّمّي  التفكير  تعزيز  وامكانّيات  الهايتيك 
للثقافة  مستهلك  واِع  جيل  بلورة  على  عالوة  العلمّي 
ب بعد ذلك زيارة شركة أنتل، 

ّ
والصناعة. تسّنى للطال

إجراء جولة بين جدران الشركة والتعّرف على مرافقها 
املختلفة ومن ثّم االستماع ملحاضرات عن الكاميرا ثالثّية 

األبعاد، طابعة ثالثّية األبعاد عالوة على االنكشاف على 
ثّم  ومن  العمل  مجاالت  البالد،  في  الهايتيك  موضوع 

ظروف العمل في شركة أنتل تحديًدا. 

مسك الختام كان العودة ملدرسة املتنّبي، حيث تسّنى 
األبعاد  ثالثّية  املطبعة  استخدام  تجربة  ب 

ّ
للطال

املوجودة في مختبرات مدرسة املتنّبي بإشراف األستاذ 
استفّز  ا  ذهنيًّ ا-  علميًّ ا 

ً
نقاش أدار  الذي  مزاريب  لبيب 

ب وحّثهم على التفكير العلمّي، الريا�سّي 
ّ

فيه تفكير الطال
والتفكير خارج الصندوق. 

المتنّبي؛ تنّظم يوًما دراسيًّا في شركة أنتل لطاّلب 
دورة الموهوبين بالعلوم والرياضّيات

H a i f a net

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



يحيي الحفلة الفنان الياس جوليانوس• 

عريفة الحفلة اميان سريافيم• 

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة• 

 العديد من الجوائز القيمة ومفاجآت آخرى • 

رشبل رسافيم

(رشكة نورم)

يوم الجمعة 6.3.2020 
الساعة 19:00 في قاعة الجليل تل حنان

��بادرة ا�نا��ة ال����اعية ر��ا �و�ا ��يانوس 054-5218179 
و���ا�دة أ���ة ا�و عباس

דוקטור טוני גנטוס

فرع الهدار - حيفا

احلفل املميز بمناسبة
 يوم املرأة العاملي، عيد األم
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مدرسة مار الياس ا�سقفية - حيفا

محبة احتواء  تعاون  عطاء

اجواء املدرسة - بيت صغري بقلب كبري

تعلم ذو معىن- بالتعاون معنا حتصيلك بيعال

تعلن مدرسة مار الياس ا�سقفية حيفا عن افتتاح باب التسجيل للصفوف التاسع والعا� للسنة الدراسية 

2020/2021 ابتداءا من 15.1.2020 وحتى 20.3.2020 خ�ل ايام الدوام الدرا� من الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر لدى السكرتارية � مبنى ا�درسة, شارع النبي 34 -حيفا.

عند التسجيل الرجاء احضار ا�وراق الثبوتية التالية:

* صورة شمسية للطالب/ة

* صورة عن هوية ا�هل

* نسخة عن شهادة التحصيل ا�خ®ة

للتسجيل وا�زيد من التفاصيل الرجاء التواصل ع¶ الرقم التا³ 04-8532454 

رحالت وجوالت - رفقة ونهفات

فعاليات المنهجية - موهبتك معنا اهلا معىن

الثمرة االولى لخطة االصالح

اتفاقية عمل جماعية تاريخية 
في ميناء حيفا 

التحتية في البالد، وفي اطار خطة اإلصالح في املوانئ 
البحرية، تم التوقيع هذا األسبوع على اتفاقية عمل 
ميناء حيفا  استعداد  التي تضمن  تاريخية  جماعية 
لعصر املنافسة املقبلة. هذا وتمثل االتفاقية خطوة 
كبيرة وهامة في إطار خطة اإلصالح في املوانئ البحرية 
وترسيخ سلسلة من التفاهمات التي ستساعد ميناء 
على  التركيز  مع   ، كفاءة  أكثر  يصبح  أن  على  حيفا 
املنهي  املستقبل  وضمان  البحري،  النقل  مستهلكي 

واالقتصادي للعمال.
حضر التوقيع على االتفاقية كل من رئيس الهستدروت 
أرنون بار دافيد، رئيس نقابة عمال النقل آفي إدري، 
رئيس مجلس إدارة ميناء حيفا إيشيل أرموني، مدير 
سلطة  مدير  زالتسمان،  ماندي  امليناء  شركة  عام 
الشركات الحكومية يانكي كوينت، نائب مدير سلطة 
الشركات الحكومية مئير شمره، نائب مدير الرواتب 
يغئال  واملوانئ  الشحن  سلطة  مدير  مالكين،  إفي 
موشيه  حيفا  ميناء  في  الهستدروت  رئيس  ماؤور، 
مزراحي، ممثلو لجان ميناء حيفا وممثلي وزارة املالية.

هذا ومع دخول االتفاقية املوقعة حيز التنفيذ، سيتم 
الشروع بإجراءات عديدة اصالحية التي تم االتفاق 
عليها مع مختلف القطاعات، وسيضمن ذلك زيادة 
ملحوظة في اإلنتاج، مما سيمكن شركة ميناء حيفا 
دون  والشحنات  البضائع  من  املزيد  استيعاب  من 

الحاجة إلى زيادة القوى العاملة في الشركة.
إجراءات  ستشمل  للمنافسة،  االستعداد  وبهدف 
االصالح املنصوص عليها في االتفاقية، خطة تقاعد 
يمكنهم  والذين  امليناء،  في  موظف   200 لـ  طوعية 
في ذلك دفع  بما  للتقاعد بشروط ممتازة،  الخروج 
مع  تأقلم  وأشهر  عالوة  منح  الشهرية،  املخصصات 
برنامج التقاعد الطوعي. وبذلك سيتمكن 30 موظًفا 

من الخروج للتقاعد الفوري.
املحفزات  لدفع  امان  شبكة  االتفاقية  وتحدد  كما 
هذا وسيتم منح حماية ملوظفي الجيل "ب "، الذين 
تم استيعابهم في العمل حتى 12 يونيو 2017، ستتم 
10 سنوات من  الجماعي ملدة  الفصل  حمايتهم من 

تاريخ بدء املنافسة.
ووفًقا  املستقبلي،  امليناء  صمود  ولضمان  هذا 
الوزارية  اللجنة  عليه  وافقت  الذي  للمخطط 
ميناء  طرح  سيتم  املا�سي،  األسبوع  في  للخصخصة 
األولوية  إعطاء  مع  استراتيجي،  ملسثمر  للبيع  حيفا 
للمستثمر في مجال الحاويات في السعي لزيادة نطاق 
عمليات ونشاط امليناء. وكجزء من خطة الخصخصة، 
تقرر أيًضا أن يستثمر املشتري االستراتيجي ما يصل 
إلى مليار شيكل في رأس مال الشركة، كما تم تحديد 
آليات حماية األموال االستثمارية ورأس املال املتراكم 

للشركة. 
ويأتي توقيع اتفاقية اإلصالح اليوم نتيجة الستمرار 
توقيع اتفاقيات نقل عمال قسم البحارة في ميناء حيفا 
الى شركة ميناء إسرائيل املحدودة في 27 أغسطس 
2019، والتي تنظم شروط عمل ونقل عمال قسم 
البحارة إلىشركة موانئ اسرائيل أو للشركات التابعة، 
مع ضمان خصوصية انشطة قسم البحارة في جميع 
وتستكمل  كما  حيفا.  لخليج  البحري  الحيز  انحاء 
االتفاقية الحالية في الواقع استعدادات شركة ميناء 
حيفا للمنافسة مع بدء نشاط ميناء حيفا املخطط 

له لعام 2021.

سنوات  بعد   - حيفا  ملراسل 
إلى  للتوصل  املحاولة  من 
في  عليها  متفق  إصالح  خطة 
واحد من أهم قطاعات البنية 
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ملراسل "حيفا"- بدعوة من مركز مدى الكرمل في حيفا، 
ُعقدت يوم الجمعة املا�سي في جمعية الثقافة العربية 
ندوة، حول كتاب بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان 
"الطفولة املحتجزة وسياسة نزع الطفولة" الذي صدر 
باللغة االنجليزية، باشتراك د. خالد فوراني، الباحث 
في  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علم  دائرة  في  واملحاضر 

جامعة تل أبيب. 
أعربت شلهوب – كيفوركيان خالل الندوة عن دهشتها 
في  املشاركة  من  األطفال  بمنع  يطالبون  الذين  من 
املظاهرات كي ال ُيقتلوا، فقالت أنها كباحثة ال تعتقد بأنه 
من املمكن فهم النفس االنسانية دون فهم الظروف 
لصوت  أنصت  "أنا  وقالت  بها،  املحيطة  السياسية 
العامود،  باب  درج  على  معهم  اجلس  الذين  األطفال 
وإلى صوت صمود شقيقة نسيم الصغيرة، التي فاجأتني 
ونحن بانتظار الذهاب إلى املحكمة لبحث مسألة تحرير 
محاكمة  يريدون  كيف  ميت،  ه 

ّ
إن بتساؤلها:  الجثمان 

ميت؟ أنا أسمع هذه األصوات وعليها أبني تحليلي".
فتناول كتاب شلهوب "حجز الجثامين" ونزع الطفولة 
املجبول  النف�سي  التحليل  على  معتمًدا  الفلسطينية 
بمعاناة األهالي. وورد في الكتاب أن دراسات علم النفس 
الطفولة  لقراءة  لوحدها  كافية  غير  اإلجرام  وعلم 
الفلسطينية، فهي مختلفة عن أنماط أخرى تعرضت 
لالستعمار االستيطاني في أستراليا وأميركا وكندا وغيرها.

كما تحدث د. خالد فوراني عن الكتاب فأشاد بالجهد 
شلهوب-  نادرة  بروفيسور  به  قامت  الذي  الجبار 
املنتزعة،  الطفولة  عن  بحثها  خالل  من  كيفوركيان 
مبدًيا بعض املالحظات واالقتراحات لالستمرار في هذا 
البحث القيم والهام والذي نحن بأمس الحاجة إلى مثله. 
كيفوركيان   – شلهوب  نادرة  أن  بالذكر  الجدير  من 
الجريمة والعمل االجتماعي  في قسمي علوم  محاضرة 
في الجامعة العبرية في القدس، ومحاضرة في القانون 
ودراسات املرأة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.        

ندوة حول نزع الطفولة للباحثة بروفيسور نادرة شلهوب – كيفوركيان في 
جمعية الثقافة العربية

١٣عاما،  البالغة  بيا�سي  ديان  الحيفاوية  املالكمة  حصدت   - حيفا  ملراسل 
على  بطولة أوروبا للناشئين عن فئة الوزن ثالثة وخمسين حتى سبعة وخمسين، 
وذلك في املباراة التي جرت يوم الجمعة من األسبوع املا�سي في أستونيا، والذي 
شاركت فيها عدة دول أوروبية ضمن  بطولة "تالين" منها : التفيا، فنلندا، روسيا، 

استونيا وغيرها.
املرحلة األولى في بطولة الناشئين شملت تدريبات بين مشاركات من مختلف الدول، 
ومن ثم تصفيات، حيث خاضت املالكمة دينا عدة مباريات وعند وصولها الى املباراة 
النهائية فازت بشكل تقني كون املتنافسة التي كانت ستلعب أمامها خشيت منافستها. 

تقول ديان بيا�سي حول فوزها بالبطولة :"أشعر بسعادة عارمة، نتاج مجهود مضن 
أخوضه مع مدربي"يفجيني"من مدرسة سبتان في حي الهدار«.

نموذجا سيسعى  بها  يرى  التي  طالبته  كوبرين حول  يفجيني  املدرب،  وقال  هذا 
للوصول معها لبطولة العالم:" ديان تتمتع بموهبة فذة، سواء من خالل تدريبها 

املكثف، وقراءتها للهدف ونقاط ضعفه وسرعة الرد الفائقة والضربات املدوية”.
تقول ديان عن سبب اختيارها املالكمة كرياضة، بأنها شاركت بعدة دورات منها 
الرقص الصالوني، لكن كان هنالك ثمة زميل لها في املدرسة كان يضايقها لذلك 

اختارت هذا املجال للدفاع عن نفسها.

المالكمة ديان بياضي تحصد المرتبة األولى في 
 بطولة أوروبا للناشئين في أستونيا

يا ناطَح الّدنيا... بصفقِة قرِنِه

ُرُهْم صّواُن! 
ْ
َك... َصخ

َ
ْر قرون

ّ
وف

ليس الفلسطينيُّ َرْهَن مزاِدكْم

ُه إنساُن
ّ
كي ُيشترى... بل إن

ِه وإذا َوَضْعَت لُه الكنوَز بكّفِ

ِه األوطاُن! َرَجَحْت بثاني كّفِ

يا ناطح
 الّدنيا
د. إياس يوسف ناصر
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ا على مدرسة مار يوحنا
ً
قسم املبادرات في وزارة التربية يحّل ضيف

لقاء قّمة في عرض منهجية وأدوات التربية للسالم وتطوير هدأة البال واالمتياز
املدارس  مديري  من  بمشاركة عدد   - ملراسل حيفا 
وصاية  وتحت  والتعليم  التربية  وزارة  عن  وممثلين 
قسم املبادرات في الوزارة، وبحضور الطاقم التربوّي 
لقاء  تّم  والعامالت،  العاملين  املدرسة،  في  التعليمّي 
قّمة بعد ظهر يوم الخميس املا�سي، في منطقة سانت 
لوكس، حيث اسُتقِبل الحضور بعزف مجموعة طالب 
من الصف السابع على طبول السالم، وكان قد ُعِرَض 
في يوم القمة تقنيات وأدوات منهجية التربية للسالم 

وتطوير هدأة البال واالمتياز. 
ا ضمن  يوًما دراسّيا تعليميًّ يعتبر يوم القمة املذكور، 
مجموعة أيام دراسّية تسمى "غرفة فنان"، تبادر اليها 
بحيث تقوم مجموعة قليلة  وزارة التربية والتعليم، 
من املدارس )حوالي 15 مدرسة من كل البالد( بعرض 
مبادرتها التربوية التعليمية التي تتميز بها أمام عدد من 
يهودية  عّدة  مدارس  من  يتوافدون  الذين  الحضور 
منها  والتعلم  املدارس  ثقافات  على  لالطالع  وعربية 

واكتساب خبراتها. 
وكانت قد عرضت املدرسة في يوم القمة عينه، ومن 
خالل محطات أشرف عليها طالب صف سابع بإرشاد 
املربية عال اسحق، مجموعة من اليات وأدوات ثقافة 
السالم من سلسلة يوميات متنامية، وألعاب وأدوات 
تفكيرية ومواد ديغيتالية- رقمية، إضافة الى تفعيل من 
خالل استمارات تقييم في هدأة البال واالمتياز شاركت 
به املربية غريس سالمة، وقد حظي الحضور بتعبئة 
م منها وتقييم ذاتهم في مساقّي هدأة 

ّ
االستمارات والتعل

البال واالمتياز. 

خالل  من  الدرا�سي  القمة  يوم  تمرير  تّم  وقد  هذا، 
بحيث  الحضور،  جميع  فيها  شارك  عمل  ورشات 
أو حدث من  موا كيفية تحليل ودراسة موضوع 

ّ
تعل

املربية  عليه  أشرفت  السالم  ثقافة  نوافذ  خالل 
هذا اضافة الى عرض لسلسلة يوميات  نصير،  نداء 
متنامية من قبل مجموعة طالب من الصف السابع 
استخدام  في  تجربتهم  عن  تعبير  أشد  عبروا  الذين 

اليوميات والعاب السالم، إذ أصبح نهًجا حياتًيا. وقد 
تفاعل املشاركون في الورشات وأبدوا رأيهم في االدوات 

التربوية التي تنتهجها املدرسة. 
الكنن  القس  اللقاء  بداية  بالحضور  رّحب  وكان قد 
ا يوم القمة، وشاركه بذلك اسقًفا 

ً
حاتم شحادة، مباِرك

عزيز دعيم على  د مدير املدرسة د. 
ّ
فيما أك استرالًيا، 

 10 الدور الريادي التي تقوده املدرسة منذ أكثر من 

وتمّيزها في  سنوات في مجال ثقافة السلم املجتمعي، 
األهداف  لتحقيق  وأدوات  منتجات  وإصدار  انتاج 
قبول  على  الحضور  شاكًرا  املنهجية،  من  املرجوة 
الدعوة وشاِكًرا قسم املبادرات من الوزارة الذي سعى 

الى إقامة مثل هذا اللقاء.
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شارع هميغينيم 76 حيفا ، هاتف: 04-8514402
carmelsc@inter.net.il :فاكس: 8552627-04  بريد الكرتوني

طثرجئ الضرطض لفباء الضرططغظغ – تغفا

ُتسطظ سظ بثاغئ تصثغط ذطئات الاسةغض
لطخفعف الباظغ تاى الساحر
لطسام الثراجغ 2021/2020

طظ تارغت  2020/1/27   وتاى تارغت  2020/2/14          
طظ الساسئ  11:00 خئاتا تاى 14:00 ظعرا

غش جضرتارغئ ا�ثرجئ

يمكن الحصول على طلبات التسجيل 
من اِّـدرسة مباشرة (عند حارس اِّـدرسة)

تثخخات ا�رتطئ الباظعغئ:
 شغجغاء- ضغمغاء – روبعتغضا –  تربغئ لططفعلئ ا�ئضرة 

وسطط ظفج – أظزمئ إظااج طتعجئئ

انتخاب ابن شفاعمرو القس حسام 

نعوم مطراًنا للكنيسة األسقفية 

األنغليكانية  الكنيسة  انتخبت  حيفا-  ملراسل 
في  الخميس  أمس  األوسط،  والشرق  القدس  في 
رسمًيا  تسمى  والتي  عمان،  األردنية  العاصمة 
أسقفها  العربية،  األسقفية  اإلنجيلية  بالكنيسة 

العميد حسام  الكنن  القس  وهو  الخامس عشر، 
الياس نعوم، من مدينة شفاعمرو الجليلية، خلًفا 
األردن  املطرانية  وتضم  دواني.  سهيل  للمطران 

وفلسطين ولبنان وسورية.
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راعي وعمدة كنيسة مار يوحنا اإلنجيلي بحيفا تهنىء وتبارك للقسراعي وعمدة كنيسة مار يوحنا اإلنجيلي بحيفا تهنىء وتبارك للقس

الدكتور حسام نعومالدكتور حسام نعوم
ألنتخابه اسقفا مشاركا لمطرانية القدس والشرق األوسط ألنتخابه اسقفا مشاركا لمطرانية القدس والشرق األوسط 

ملراسل حيفا – يقوم مركز إيالف الدولي لحل النزاعات 
بسلسلة برامج ودورات ومحاضرات وورشات عمل، تحت 
عنوان »مهارات واستراتيجيات في إدارة وحل الخالفات 
إكساب  الى  تهدف  التي  التجسير«  ومهارات  والنزاعات 
واآلليات  املهارات  الشباب،  املشتركين وخاصة شريحة 
والخالفات  واملختلف  االختالف  مع  للتعامل  الالزمة 
العنف  بعيًدا عن  والنزاعات بطريقة سلمية وصحية، 

واإلساءة لآلخرين.
وفي حديث خاص لصحيفة »حيفا« قال معاذ عمر، مدير 
مركز إيالف، »نحن نعمل في أكثر من 25 مدينة وقرية 
عربية في املجتمع العربي، ومع مراكز تتعامل مع شريحة 
لألهالي  دورات  تنظيم  يتم  باإلضافة  خاصة،  الشباب 
والطواقم التدريسية في املدارس، وباشرنا بمشروع في 

كلية الجليل الغربي خاص بالطالب العرب في الكلية«. 

مركز إيالف لحل النزاعات يقيم سلسلة 
نشاطات واسعة

رفع علم فلسطين على مبنى
 بلدية شفاعمرو

شوهد صباح أمس الخميس علم  ملراسل حيفا- 
فلسطين يرفرف على سطح مبنى بلدية شفاعمرو، 

وقام موظفو البلدية بانزاله فورا.
عرسان  السيد  شفاعمرو،  بلدية  رئيس  وعقب 
علم  رفع  أمر  وصلني   « قائال:  ذلك  على  ياسين 
قبل  من  شفاعمرو،  بلدية  مبنى  على  فلسطين 
شبان مجهولين وتم انزال العلم من قبل املوظفين 
املسؤولين . وأذكر هنا أن بلدية شفاعمرو مؤسسة 

حكومية رسمية في دولة اسرائيل وال احد يستطيع 
مؤسسة  هي  البلدية  ان  نؤكد  كما  ذلك،  انكار 
لتطوير  للمواطنين،  الخدمات  تقدم  خدماتية 
املدينة  في دولة اسرائيل وليست مكانا للتعبير عن 

االستنكار«.
ويعتقد أن رفع العلم الفلسطيني جاء ردا على اعالن 
خاصة أنه يأتي بعد يومين على  »صفقة القرن«، 

ذلك االعالن

صورة من االرشيف
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يبحث الكثير من الشباب عن أسهل طريق توصلهم الى 
أعلى املراكز االجتماعية واالقتصادية، وال يتصورون أن 
مراكز الرفعة تحتاج الى علو همة وثبات على الطريق 
التي يسيرون عليها حتى يصلوا الى غايتهم املنشودة، وقد 
اخترت من قصص القرآن الكريم قصة نبي هللا يوسف 
لنتعلم  إبراهيم،  بن  اسحق  بن  يعقوب  نبي هللا،  بن 
منها أن صفاء املبدأ والثبات على الحق ال بد أن يحقق 
املعجزات واملتتبع لقصته في القرآن، يجد أنه منذ أن 

دبت به الحياة واملحن تحيطه، وهذه املحن هي التي أهلته للنبوة وللقيادة الحكيمة. 
فأول امتحان يمر به وهو طفل صغير، أن اخوته يحسدونه على حب أبيه له رغم أن 
هذا الحب فطري. فاآلباء يالعبون الصغار لحاجتهم الى الحنان، ولكن أخوته الكبار 
شعروا أن هذا الحب يفقدهم مكانتهم، فقرروا قتله وهو يبادلهم الحب. قال تعالى 
)لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا 
منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه أرضا يخل لكم 
وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه 
في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين(. تخيلوا أي محنة يبتلى بها 
يلقى في البئر املوحش، وقد يكون فيه من الهوام الضارة ما فيه وعلى يد اخوته، 
وهذا أصعب ألن: »وظلم ذوي القربى أشد مضاضة   على النفس من وقع الحسام 

املهند«.  
وتخيل ان ابن العز والنبوة في ظل هذه املحنة، يتحول الى عبد يباع ويشترى كسلعة 
رخيصة، ال اعتبار لها فكيف ستكون حاله وقد قص علينا ربنا، كيف اصبح االمر 
الن عينه ال تغفل وهي العين التي تربيه ملهمة عظيمة. فقال )وجاءت سيارة فأرسلوا 
واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غالم، وأسروه بضاعة وهللا أعلم بما يعملون، 
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين(. وتمر األيام والسنون 
وهو يعمل خادما في بيت عزيز مصر، ويشب ويستكمل الرجولة وعنفوان الشباب 
وهو في قمة نضجه الجسماني والعقلي والجن�سي. وقد أوتي شطر الجمال الكوني مما 
عرضه الى فتنة املساومة واملراغمة الجنسية، وعلى يد امرأة العزيز صاحبة الكلمة 
األولى واألخيرة في القصر، والتي ال تقبل ان يرد لها طلب، فكيف كان رد يوسف؟ وفي 
رده رسالة الى شبابنا وبناتنا ان العفة والطهارة هي من أساسيات املجتمع السليم. 
قال تعالى )وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي املحسنين، وراودته التي 
هو في بيتها عن نفسه وغلقت األبواب، وقالت هيت لك. قال معاذ هللا إنه ربي أحسن 
مثواي إنه ال يفلح الظاملون* ولقد همت به وهم بها )ضربته وهم بضربها( لوال ان 
رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا املخلصين(. 
وملا هرب منها ووصل الى الباب )واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها 
لدى الباب * قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم * 
قال هي راودتني عن نف�سي(. ورغم األدلة والبراهين القاطعة التي ال تدع للشك 
مجاال في براءة يوسف، اال أنه يسجن لعل هذه الفتنة تموت وال يفضح العزيز في 
أهله، وخاصة ان يوسف هو األضعف في قصر العزيز، وهذا النظام الذي يحرك 
العالم ويالحظ االمر من خالل قول عزيز مصر )يوسف اعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك إنك من الخاطئين(. وتزداد فتنة التحرش الجن�سي بيوسف سعيرا على يد 
نساء علية القوم في مصر، ولكن يوسف يصمد صمود الجبال املستقرة. قال تعالى 
)وقال نسوة في املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها 
في ضالل مبين(. فماذا فعلت؟ )فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن واعتدت لهن 
متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن 
أيديهن وقلن حاشا هلل ما هذا بشرا، إن هذا اال ملك كريم. قالت فذلكن الذي ملتنني 
فيه * لقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن 
من الصاغرين(. تقر بذنبها ومع ذلك تصر اما الفاحشة او السجن ليوسف، فيختار 
يوسف االسلم له في عرضه وعند ربه. فيقول )رب السجن أحب الي مما يدعونني 
اليه، وإال تصرف عني كيدهن اصب اليهن وأكن من الجاهلين(. ويسجن يوسف 
ظلما وعدوانا مع القتلة واللصوص، فيدعوهم الى ما يصلح لهم دينهم ودنياهم 
فيقول )يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام هللا الواحد القهار(. واستمر 
سجن يوسف ما يقارب عشر سنين صابرا محتسبا، حتى عبر للملك رؤياه فاراد 
امللك لقاءه فأبى حتى تثبت براءته، الن فيها انطالقة جديدة )وقال امللك ائتوني به 
فلما جاءه الرسول، قال ارجع الى ربك فأساله ما بال النسوة الالتي قطعن ايديهن 
ان ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاشا 
هلل ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز اآلن حصحص الحق انا راودته عن 
نفسه وانه من الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان هللا ال يهدي كيد 
الخائنين، وما ابرئ نف�سي ان النفس ألمارة بالسوء اال من رحم ربي ان ربي غفور 
رحيم(. عندها ينتقل من فتنة السجن الى فتنة السيادة وهناك يضع الخطة للقاء 
االهل، فيضع صواع امللك برحل أخيه بنيامين. وبعد الفحص والتحري واذا بإخوته 
يقولون ليوسف قبل ان يعرفوه )إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل(. ولم ينفعل 
وان كان هو املطاع في مصر، فلما التقى بإخوته وعرفوه، قال )ال تثريب عليكم اليوم 
يغفر هللا لكم(. ورجع كل �سيء لوساوس الشيطان فلم ينتقم، بل قال )وجاء بكم 

من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي(. 

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

ّ

َ

َ
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التربية بالقدوة حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )14(
د. خالد تركي حيفا

 
ً
اال ة بتركيبتها، حيث كانت تضمُّ عمَّ ال العرب« أمميَّ ة العمَّ كانت »جمعيَّ
ين، أتراك   قبارصة، يونانّيِ

ً
اال ت عمَّ من جميع أنحاء املشرق، فقد ضمَّ

ال من أقطار الوطن العربّيِ املختلفة، الذين جاؤوا   عن عمَّ
ً
وأكراد، فضال

ة«، ُعِقَد في العام  زق. ونتيجة لسوء أداء »الجمعيَّ بالدنا طلًبا للعمل والّرِ
ين  يوعّيِ ال العرب، بدْعَوٍة من الشُّ خمسة وأربعين في يافا مؤتمٌر للعمَّ
ال العرب«، وبهذا بدأ  ة العمَّ وحضره ثمانون باملائة من أعضاء »جمعيَّ
في  الّيِ 

العمَّ ضال  الّنِ يقود  ين  يوعّيِ الشُّ بقيادة  العرب«  ال  العمَّ »مؤتمر 
حّيِ وقام  الّصِ أمين  التَّ م ألعضائه  ة. حيث قدَّ تامَّ ة  فلسطين، وبشرعيَّ
كـ  ّفضة 

َ
ُمخ بأسعار  احتياجاتهم  األعضاء  تمنح  ات  تعاونيَّ بتأسيس 

»قوت الكادحين« في شارع الخوري بحيفا، لكنَّ هذا لم يلَق إعجاب 
تأسيس  على  بالعمل  الِحًقا  بادرت  التي  »الهستدروت«،  واستحسان 
ال فلسطين« كجسم نقابّيٍ بديل، ِلضْرب ومحاربة نشاطات  حاد عمَّ ِ

ّ
»إت

ين. يوعّيِ ال العرب« بقيادة الشُّ ات »مؤتمر العمَّ وفعاليَّ
ال العرب« أيًضا بعد اإلحتالل بقيادة املسيرة  استمرَّ نشاط »مؤتمر العمَّ
 ، اصرة في ظّلِ الحكم العسكرّيِ ابع في النَّ د مؤتمَرُه الرَّ

َ
ة حيث عق اليَّ العمَّ

كر  ِ
ّ
وقد كانت غالبية قيادة املؤتمر رهن االعتقال، وقد انُتِخب طيب الذ

ال العرب في فلسطين،  ا ملؤتمر العمَّ سليم القاسم )8( سكرتيًرا تنظيميًّ
جن.. وهو في الّسِ

ال العرب، فقد كان في حيفا، في حّيِ وادي  ا مكاتب ومقرُّ مؤتمر العمَّ أمَّ
ى يومنا هذا، ُيعرف بنادي املؤتمر، وقد اسُتعِمل  سناس، وما زال حتَّ ِ

ّ
الن

تحرير  ومكاتب  ات،  يمقراطيَّ الّدِ ساء  ِ
ّ
الن لحضانة  مركًزا  ادي  النَّ هذا 

اطقة  النَّ حيفة  الصَّ حاد«  ِ
ّ
»اإلت صحيفة  يوعّيِ،  الشُّ الحزب  ات  ألدبيَّ

ة »الجديد«  ة الحزب األدبيَّ
َّ
بيبة »الغد« ومجل ة الشَّ

َّ
باسم الحزب، ومجل

ادي يخدم منطقة حيفا  ا إلجتماعات الحزب، وما زال النَّ وكذلك كان مقرًّ
اتها ونشاطاتها. اليَّ بيبة وأبناء الكادحين، في جميع فعَّ للحزب والشَّ

ي مع اليهود ومع غيرهم من الذين اتوا بالدنا من اوروبا،  لقد تعاطف جّدِ
من وراء البحار، هاربين من ظلم هتلر وناره وغازه وافرانه، وساعدهم 
أقلم والبقاء كغيره من ابناء شعبه،  بقدر استطاعته على العيش والتَّ
فس الكريمة لنصرة املظلومين، ولم  ة النَّ خوة األصيلة وعزَّ صاحب النَّ
ة،  ا لدوًدا، بل رأى في اليهود شعوًبا مختلفة تعتنق اليهوديَّ يَر فيهم عدوًّ
ى لو كانوا ملحدين، أو لو  ة، أو حتَّ كما ديانته، فهي أيًضا ديانة ابراهيميَّ
كانوا ما شاءوا، اتوا وغيرهم بالده اطناًبا، يجب عليه إحسان وفادتهم 

ومساعدتهم بقدر استطاعته، هذه هي اخالقه..
ُيداهمه،  شٍرّ  من  بك  يحتمي  الذي  هو  العرب،  قاموس  في  نيب 

َّ
والط

ام، »ماكل،  لٍم يكتنفه ويحيط به، فتنصُرُه، ثالثة أيَّ
ُ
فتحميه، ومن ظ

نيب..
َّ
شارب، نايم بأمان«، ثم توصله املكان الذي يريده هذا الط

نيب هو 
َّ
 الحًقا، أنَّ هذا الط

َ
ي سمعان لم يسعفه ليعرف لكنَّ حدس جّدِ

دخيل من ايتام واحفاد اِمّ عامر!
ة أّمِ عامر واإلعرابّيِ الحًقا.. وسيأتي حديثي عن قصَّ

اقها الذين ما برحوا يتوقون للعودة ويعملون على  وتصبو حيفا لُعشَّ
واألحباب  اب  يَّ

ُ
الغ راق 

ُ
ف وطال  ُبعُدها  طال  التي  العودة،  حّقِ  تنفيذ 

لهِو في مواِرسها واللعِب 
َّ
وا يحلمون برجوعهم ل

ُّ
واألتراب، الذين ما انفك

ة في باحاِتها  في مالعِبها وقطِف زهوِر ووروِد مروِجها وساحاِتها ولقاِء االحبَّ
ِق 

ْ
الِعش »َبْعِض  أنَّ  ويعلمون  شواطئها  في  واالستحماِم  واالستجماِم 

..
ٌ
 ورخيصة

ٌ
اُح«، وال يسألون عن ثمٍن، فكلُّ األثمان زهيدة ذبَّ

“ِبعنا لـُه يـوَم امِلَحـْن أرواَحـنـا ِبـال ثـمـْن”
فما أجمل هذا الِعشق، فال غاٍل يقف أمام هذا الغالي..

اُح” فَّ
ُ
َساَل ِمْنُه َعَناِقيٌد َوت

َ
ْحُتم َجَسِدي ل و شرَّ

َ
“ول

ْصَواَت َمْن َراُحوا”
َ
م َسِمْعُتم في َدِمي أ

ُ
َراِييني ِبِمْدَيِتك

َ
َتْحُتم ش

َ
“َوِلو ف

ِردوا من الوطن أصواتنا، كما نسمع 
ُ
لوا وط هل يسمُع الذين راحوا وُرّحِ

نحن، أصوات من راحوا.
ة الحجاز أو 

َّ
ة درعا وسك

َّ
ال القطارات لترميم سك رى هل سيعوُد عمَّ

ُ
ت

ِ حيفا بيروت وهل سيعود إميل البوتاجي وشقيقاه ثيوفيل ووليم  
ّ
خط

ته فوق البحر،  مك، أو إلى شاطئ البوتاجي، ليجلسوا في عليَّ إلى تّلِ السَّ
ِرزت 

ُ
بعد أن أقاموا غرفتين على أربعة أعمدة من الحديد والخشب غ

باحة، ومن  ائرين، لتبديل املالبس بأخرى للّسِ داخل البحر، ليخدَم الزَّ
أحد  فيجلس  باحة،  للّسِ اليّمِ  الى  مباشرة  يقفزون  كانوا  الغرف  تلك 
ين  ادين العائدين بصيدهم الوافر واملستجّمِ يَّ اإلخوة يراقب البحَر والصَّ
اد البحر، منقذ، فقد  العائدين مع أمواج البحر، وآخر يراقب سالمة روَّ
ة عام الٍف وتسعمائة وسبعة وعشرين من األمير  نال اميل رتبة البكويَّ
عبد هللا في شرقّيِ نهر األردن، حيث قال فيه د. قيصر خوري بعد أن نال 

لقب البيك:
 ودليُل

ٌ
هرة

ُ
لَته عفًوا بغير دعايٍة إنَّ الكفاءة ش حصَّ

جاح كفيُل ك بالنَّ فاليوُم بيٌك يا إميل وفي غٍد باشا وربُّ
ة الوفيرة  مكيَّ روة السَّ

َّ
يِد هناك وعن الث ثني والدي عن غزارة الصَّ ويحّدِ

مك لوفرة األسماك فيه، إسمُه  َي بتّلِ السَّ ه ُسّمِ اطئ، حيث أنَّ لهذا الشَّ
ربيدي واللقوس  اد واملسقار وسلطان ابراهيم والجَّ مُعُه، من سمك الحدَّ
افق  مك عفي ومبارك ِبشبع«، ولخيرها الدَّ والبوري، »وما شاء هللا ع السَّ
يد سمكة عَرْي�سي )وهي سمكة  ل الصَّ ادين، واذا كان أوَّ يَّ افئ على الصَّ والدَّ
يد يا ولد  ة الصَّ ها ال تؤكل(، »ُضب عدَّ ة الجميلة، ولكنَّ جميلة بألوانها البهيَّ

فش صيد سمك اليوم«..
أكثر  وما  اطئ  الشَّ هذا  في  العباد  على  العباد  رّبِ  هبات  أكثر  ما  لكن 
»سالطعينه وأخطبوطاته وأصدافه« وما أكبرها وما اشهاها، زد على 
بدون طهٍي   

ً
نيئة تؤكل  كانت  التي  ة  البحريَّ األصداف  وفرة  كثرة  ذلك 

دف البحرّيِ وحلزون البحر، وأذكر كيف  وتياء والبطليمس والصَّ كالتُّ
ُش لنا عن األصداف وُيطِعمنا  ِ

ّ
كان والدي يغطس تحت املاء بحماٍس وُيفت

، من البحِر، من اليّمِ إلى الفِم، كما كان يعمل والده معه..
ً
اها، طازجة إيَّ

ال نن�سى ولن نن�سى..
شاطئِه  على  نرجيلَته  ن  ِ

ّ
لُيدخ لجلوِسِه  مكاًنا  ور  نصُّ أبو  سيجد  هل 

باع، قرَب مستشفى  الّسِ أو كأس من حليب  عبّيِ مع كأس شاٍي 
الشَّ

ئ له عجائَب العجائِب  ُر إلى األفق البعيد الذي يخّبِ
ُ
حمزة الحكومّيِ ينظ

ِك، ويعوُد نعيُم العسل إلى تجارته في حانوته 
ُ
 املراكِب والُفل

َ
وينتظُر عودة

وق األبيض مقابل الجامع الكبير، ساحة الجرينة، حيث  في منطقة السُّ
ة، من العَرق إلى الوَرق  وحيَّ كنَت تجد عنده ما شئت من املشروبات الرُّ
ى الِوزرة،  قة إلى املرقة ومن الحامض إلى الحلو، ومن اإلبرة حتَّ

َ
ومن الَعل

ة،  ى«، ولديه أعشاب طبيَّ ومن العجينة إلى املاكينة »بس أطلب وتمنَّ
دواء لكّلِ داء ووباء، لديه كلُّ شيئ، »فش إ�سي اسمو عندو فش عندي«، 

كل إ�سي عندو!
وهل سيعود أبو معروف! إلى حانوته في شوق الشوام، »العشرة بقرش«، 
الواقعة في حارة الكنائس، بعد أن يستحمَّ في حمام الباشا، حيث كنَت 
تشتري عشرة أغراٍض بقرٍش واحٍد، »يا هللا العشرة بقرش، قّرِب قّرِب 

قّرِب«..
ودانيُّ األصل، بينما يذكره البعض بأبي  وهل سيعود أبو غاالمبو، السُّ
هما شخصان كلُّ واحد باسمه، ابو غاالمبو وأبو جميلة،  جميلة، أو انَّ
َص بلباسه »ودناديشه« التي كانت من »كراعين« املاعز وأجراِس 

ُ
ليرق

املوا�سي، في ساحة الحناطير، وينادي بأعلى صوته يا هللا دندر البوظة 
)الدندرمة( يا سعيدة، التي كان يبيُعها أبو محمود في شارع يافا مقابل 
ُق  ِ

ّ
وم الكاثوليك، حيث كان ُيَعل ة، بجانب مقبرة الرُّ يفيَّ سينما األمين الصَّ

بة«، 
ّ
ال

ُ
ستكة والفستق الحلبّيِ واللوز، على »الك

ُ
كتلة البوظة املليئة بامل

أجزاًء  منها  ويقتطع  قها،  ِ
ّ
وعل إرفعها  محمود«،  ابو  يا  البوظة  »شنكل 

لبيعها في كأٍس أو في قطعة من البسكويت وهو ُينادي »حليب وإيما يا 
بوظة ثالثة أشكال الفوركيتا«، )يقول والدي أنَّ الفوركيتا، فرقاطة، 
هي العربة التي كان يستعملها في بيع بوظته في الحارات وكانت على شكل 
ة وزاهية ومزركش بُدمى وألعاب(، وُينادي »قّرِب  ن بألوان زهيَّ ك ملوَّ

ُ
ل
ُ
ف

يا هللا بورد بورد بورد«..
اَم األعياِد واملناسبات الجميلة،  ة أيَّ رفيهيَّ

َّ
وهل سيعوُد الغجُر لبرامجهم الت

حيث كانوا ينصبون خيمهم وأراجيحهم ويعرضون حيواناتهم، من كالب 
ة، وهل  شاركهم العابهم البهلوانيَّ

ُ
وسعادين وقطط وغيرها، التي كانت ت

ة  ة املقليَّ سيعود ذلك األرمنيُّ إلى ساحة الخمرة ليبيع وابنته أقراص الكبَّ
والبائعين  ال  للعمَّ عتر  الزَّ من  حفنة  مع  مسم  بالّسِ املقرمش  والكعك 

الين.. لين والحمَّ املتجّوِ
)نتواصل إنتظروا وشكًرا(..
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د. كميل ساري 
مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

العثور على مئات العمالت 
النقدية في منزل في الجليل

خالل حملة مشتركة لوحدة مكافحة سرقة اآلثار وشرطة كفر كنا، تم 

العثور على مئات العمالت النقدية في إحدى املنازل والتي سرقت من 

مواقع أثرية )الصورة رقم 1(. تطالب سلطة اآلثار بتشديد العقوبات 

على من يستعمل الجهاز الكاشف للمعادن بشكل غير قانوني.

شملت مجموعة العمالت قرابة 232 عملة نقدية، تم جمعها من 

مواقع أثرية مختلفة في شمال البالد. تم إعتقال املشتبه به على ذمة 

التحقيق حيث سيتم خالل األيام املقبلة بتوجيه لوحة اإلتهام. مما 

يتضح من التحقيق األولي، أن املشتبه به، تم القبض عليه في املاض 

وهو يستعمل جهاز كشف املعادن بشكل غير قانوني بمواقع أثرية، 

تمت  حيث 

كمته  محا

آنذاك.

وقد تعرف 

الباحثون على 

فئات متنوعة 

من العمالت 

من بينها 

تلك التي تم 

تحديد تاريخها 

الى الفترة 

الفارسية 
)القرن 

الخامس 

ق.م(، 

الهيلينية 

)القرن الرابع 

ق.م( واستمرارا للفترة الرومانية، البيزنطية واإلسالمية. كما شمات 

املجموعة على بضعة عمالت تاريخها الفترة العثمانية قرابة 500 

عام قبل أيامنا )الصور 3+2(.

الجهاز الكاشف للمعادن

العديد من هواة جمع التحف يتساءلون عن قانونية إستعمال الجهاز 

التي  النقاط  الى توضيع بعض  هنا  الذكر  يجدر  للمعدن.  الكاشف 

ينصها قانون اآلثار: وفقا للقانون اإلسرائيلي فإن التحف األثرية هي 

ملك الدولة. من هنا على كل مواطن يعثر على تحفة أثرية ان يعلن عنها 

لسلطة االثار )فهي املؤسسة املسؤولة عن حماية اآلثار(.

أثري،  في موقع  األثرية  التحف  البحث عن  او  التنقيب  أعمال  اما 

جميع  هنا  ونعني  اآلثار.  سلطة  من  تصريح  بتلقي  مشروطة  فهي 

أعمال البحث والتنقيب بما في ذلك الحفريات األثرية العلمية حيث 

تتقدم كل بعثة من كل مؤسسة او جامعة بتقديم طلب رسمي لتلقي 

الترخيص قبل البدأ باعمال التنقيب. وتجرى الحفريات األثري وفقا 

للشروط التي ترفقها سلطة اآلثار للترخيص للبعثات.

من هنا، فإن استعمال الجهاز الكاشف للمعدن من ترخيص فهو 

ضمن  فقط  الجهاز  إستعمال  يشترط  كذلك  للقانون.  مخالفة 

الحفريات او املسح األثرية فقط ويمنع إستعماله بهدف البحث من 

أجل هواية جمع التحف على اإلطالق.

مورافيا الرّحالة
رشدي املا�سي

روائيي  كبار  من  مورافيا  ألبرتو 
بموِقِفه  برز  ُه 

ّ
الفارط، وألن القرن 

جاع من القضّية الفلسطينّية  الشُّ
ِقلت 

ُ
وصداقاته مع األدباء العرب، ن

نطاق  على  العربّية  الى  إبداعاته 
واسع.  لكن، من الضروري أن ال 
يجعلنا هذا االنتشار له نغفل عن 

جانب إبداعي آخر فيه، وأعني مورافيا الرّحالة الذي عشق 
التأّمل في مجاهل األرض ومعانيها، وهو ما عّرفنا به صديقه 
سام العربي نبيل املهايني، الذي عاش في روما ونقل إلينا في  الرَّ
نّص واحد جميل ثالث رحالت ملبدعنا بعنوان »إلى أي قبيلة 

ننتمي«.
يرى قارئ الّنّص بوضوح لعبة الّروائي والّرحالة، حيث يلمسه 
في عنصر البحث في املشهد عن الّتفاصيل الخفّية ومعانيها، 
باإلضافة الى وضع األسلوب املمتع في خدمة املوضوع، وهو ما 
 

ّ
ف لطفل إفريقي: »كان عاريا تماما إال

ّ
نلمسه في وصف املؤل

ى من ساقيه 
ّ
من خيط من الخرز األزرق، يحيط بخصرِه ويتدل

أّنهم  األفارقة  عن  واملعروف  صغير..«  داخلي  سروال  ُه 
ّ
كأن

يعشقون األلوان الّزاهية، وكان ُيقال أّن املهاجرين اللبنانيين 
هب، 

ّ
الى إفريقيا خدعوا أهلها، فكانوا يعطونهم الخرز لقاء الذ

د أّن َمْن بدأ هذه الخدعة في األصل هم تّجار 
ّ
لكّن مورافيا أك

بزمن  اللبنانّية  الهجرة  قبل  أي  الـ18،  القرن  في  البندقّية 
طويل...

وعن حّنة األلوان هناك، فهو يعيدها الى الّسوق اإلفريقّية 
في قلب مدن القاّرة، حيث كانت تتجاوز وظائفها الحقيقّية 
الحياة  تنطفئ  الّسوق  راء، فمن دون  ِ

ّ
والش البيع  في مسألة 

اإلنسانّية في إفريقيا، وتعود الى مرحلة الوحشّية، فالّسوق 
لم يكن فقط مكانا لعرض البضائع، بل كان يتجّول في الوقت 
نفسه الى تجّمع ديني وسيا�سي ولقاء سحري للتبادل الثقافي، 
دون 

ّ
وهذا ما جعل مورافيا يرى األفارقة في حركة دائمة، فيول

 
ّ
االنطباع بأّنهم في هجرة متواصلة وسط فراغ طبيعي مكتظ

بالقبائل...
ثّم ُيضيف كاتبنا متدهشا: »اإلفريقي يرقص حياته رقصا، 
ونلمس في رقصِتِه دائما شيئا مدهشا أصيال، ال يمكن الّتنبؤ 
به، وهو ال يعرف ماذا ينتظرُه من رقصه«... وهو: »مخلوق 
يسكنه الخوف على الّدوام، لذا، دائما يحمل بيد عصا طويلة 
وباألخرى حربة يقاتل بها الحيوانات املفترسة التي ال يعرف من 
أين تطّل«. ويشّبه مورافيا خوف اإلفريقي بالّزرافة الخائفة 
الى  امخ 

ّ
تتلّفت بعنقها الش الى األمام، وهي  أبدا، تهرع دائما 

اليسار واليمين.
كّل �سيء، في قارتنا الّسوداء يعود الى ما قبل الّتاريخ، الغابات 
املطرّية ومساحات الّسافانا التي تمتّد من املحيط األطل�سي الى 
املحيط الهندي دون انقطاع؛ لون واحد، أخضر، على مدى 
آالف األميال ثّم يتحّول الى أسود آلالف أخرى، وأشجار هِرمة 

نين... سقطت من تلقاء نفسها بسبب رقابة الّسِ

التعليم في شفاعمرو... 
وال شيء من فراغ!!  

زايد صالح خنيفس

واكبُت في األسبوع األخير مجموعة من األهالي، الذين صّمموا على حّقهم األسا�سي 
باختيار مدرسة على مستوى عاٍل، من أجل تعليم أوالدهم فيها، وأولياء األمور، حتى 
سن معين، يعتبرون أوصياًء على مستقبل أبنائهم، والقانون واضح في هذا املنحى.

م خارج مدارس 
ُّ
قرار بلدية شفاعمرو منذ حوالي السنة، بمنع أي طالب جديد التعل

طرح أمام أعضاء املجلس البلدي 
ُ
شفاعمرو، وعدم منحه املوافقة املطلوبة، لم ت

دراسة ومعطيات رسمية، ُمقّدمة من القسم الخاص، املسئول عن جهاز التعليم، 
ق بسبب 

َ
غل

ُ
بل جاء القرار متسّرًعا، اعتمد على حالة مدرسة معروفة، كادت أن ت

عدد طالبها. 
هنا اعتمد املسئولون في موقع القرار على حالة رّد الِفِعل، دون االستناد لدراسة 
يكون األهل واملجتمع  أكاديمّية،  تربوّية  ميدانية موضوعّية، واضعين معطيات 
إضافة  والهامة،  العينّية  الّدراسة  هذه  في  شركاًء  شرائحه،  بكل  الشفاعمري 
ملوقف وتوصيات وزارة التربية واملفتشين، التي ستحدد مستقبل أوالدنا، وضمان 

ا!!     نجاحهم، والقضية التربوّية والتعليمّية ليَسا فرماًنا عثمانيًّ
خطواتها  في  الّتعليم  بمسيرة  النهوض  قرار  في  شركاًء  األهالي  كان  لو  بأن  أجزم 
لة بلجان األهالي املحلّية، والسعي إلقامة لجنة شعبّية مكّونة من 

ّ
وبرنامجها، ممث

نعنا هذا التصادم بين شريحة 
َ
كافة الشرائح، تعمل على بناء جهاز تعليمي وتربوي، مل

شيها، ألنه من الّسهل أن يتوّجه 
ّ
من األهالي وإدارة البلدية، ووزارة املعارف ومفت

البعض ألروقة املحاكم من أجل إلزام أي مسئول التوقيع على نقل فلذات أكباده 
ألي مؤّسسة تعليمّية في البالد.   

الحوار والنقاش املباشرين بين األهالي ومؤّسسة البلدية، هما األفضالن للوصول 
إلى حلول الوسط، ألنه من الّصعب امتصاص غضب الوالَدين، خاّصة عندما 
ق األمر في تحديد مستقبل ابنهم، واملشهد صعب في كل الحاالت، وما صّرحت 

ّ
يتعل

: "هناك 
ً
به إحدى املسئوالت في جهاز التعليم، عبر وسائل اإلعالم املسموعة، قائلة

تحريض على جهاز التعليم في املدينة، من قبل بعض الجهات"، هذا كالم غير دقيق، 
ا كان كذلك، ولكن ليس في  وإذا كانت شفاعمرو في املا�سي ِقبلة التعليم، فإنه حقًّ

عهدها. 
وعدم  غير صحّية،  تعليمية  أوضاًعا  تعكس  املدينة  في  العامة  البجروت  نتائج 
الكاملة،  البجروت  شهادة  على  عشر  الثواني  خّريجي  من   50% نسبة  حصول 
ووضعنا في امتحانات "امليتساف"، باملقارنة مع املستوى الُقطري، غير مشّجعة، 

تحتاج لبذل جهود كبيرة.       
ل من إنجازات بعض مدارسنا االبتدائية والشاملة، التي تحّققت بفضل 

ّ
نحن ال نقل

ل اآلخرين، 
ّ
إدارات سليمة، ومعرفتنا الكاملة بهذه الجهود الذاتية البعيدة عن تدخ

دون الدخول في تفاصيل هوّيتهم. توّجه األهالي للحصول على مستند "אישור 
עזיבה" لم يأِت من فراغ. 

وجود أكثر من ألف طالب من سن الّروضة وما فوق خارج مدارس شفاعمرو، 
لم يأِت من فراغ، بل ألن من جلسوا في مواقع القرار لسنوات، لم يطرحوا البديل 
أمام األهالي، خاصة في ظل فروع جديدة، ومناخات تعليمية جديرة، وتعيينات 
نعالج  ونقل معلمين من قرى خارجّية ملدارسنا، ألهداف غريبة،  مناسبة،  غير 
بعضها أمام مكتب مراقب الدولة، واستمرار املشهد الطائفي في مدارسنا وبعض 
جمعّياتنا، وامليزانّيات املخّصصة لجهاز التعليم، دفعت بشرائح من األهالي للبحث 
عن البديل، فال �سيء يأتي من فراغ، والبحث عن األسباب هو الطريق األصح 

بإعادة مسيرة التعليم إلى ِقبلتها              
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ر األعظم بالسالم، سّيد العالم ترانب، وسيد الشرق النتن..  · 
ّ

 · أجا املبش
ة سالم، تنسف كل االتفاقات السابقة.. وتوقيتها قبل االنتخابات 

ّ
بوا خط

ّ
رت

واملحاكمات. · مش صفقة قرن هاي.. سرقة وصفعة قرن للعدالة والسالم 
والحق وكل فلسطين..  · مبّينة ميتة في بطن إمها ترنب وأبوها النتن قبل ما 
من سنين واألميركان رايحين جايين   · يعلنها هذاك املغرور وهذا واملهزوم..  
طلعت صفقة   · يرسموا ويخططوا ويقصوا ويفصلوا ويحيكوا ويخيطوا..  
خلوا  بال قرن.. صلعاء.. قاحطة.. وال وبرة.. بال اكمام وبال هدوم.. عارية.. · 
فلسطين بال كرامة وال شرف، بال أرض وال وطن، بال أمل بالحرية من االحتالل.. 
· ألنه فتح ترانب ثمو وأخرج اعتراف للنتن بالجوالن.. وفتح بنطلونه وأعطاه 
وفتح جيبتو وطال وادي األردن وأعطاه اياه.. وفتح معدته  املستوطنات.. · 
وأخرج القدس من حساب فلسطين..  · وفتح قفاه وطال من األموال العربية 

وفتح باجوقو وبصق وعود وتعهدات وتنازالت  مساعدات باملاليين لغزة.. · 
وفات على بيت األدب وطلع بال  لفلسطين، إنه ما يقلعها ويكبها بالبحر..  · 
أدب يقول تركت تحتي لفلسطين شوية أرض..  · وكان خروجه طالعة ريحته 
مخبي بخروجه   · النتنة ومخبي أكثر من املكشوف.. واملخفي منها أعظم..   
ومخبي عدم مساعدة   · النتن تبادل أرض املثلث وسكانه مع فلسطين..  
حطوا شروط تعجيزية حتى ما   · عائالت األسرى السجناء واملحبلين..   
ينفذها الفلسطينيين.. وهم يكسبوا تنفيذ حّصتهم..  · اعتقد ترنب إنه ينّجي 
 · النتن من السقوط في االنتخابات.. ومن املحاكمات بالجرائم الخطيرة..   
حف.. خليه يحّيك 

ُ
خالتي نبيهة قالت: هاي القرارات مثل البردان وبضرط ل

ة..  · مين بُرد عليهم غير اللي مثلهم.. أوالد املعّزرة واملعر_ة..
ّ
بغير هاملسل

أبو إلياس

صفعة القرن
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شارع النبيللبيع

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

للبيع

شارع الخوري 
طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع رشفة  منظر للبحر بوضع ممتاز  موقف لسكان البناية

الكرمل شارع شوشنات هكرمل

  بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف 

لسيارتني. 

رمات اشكول
100م، 4 غرف مرممة مطلة للبحر حمامان مخزن ومصعد موقف للسيارة 

شارع املتنبي
 بنتھاوس خاص 4.5 غرف  125م  شرفة مع منظر خالًب 25م  مصعد , 

مخزن وموقف ل 3 سيارات

مدخل منطقة الكرمل بجانب حدائق البهائيني

عتليت قريب من البحر 

طابق 3 (بدون مصعد) اجمل ببت بالمنطقة، 4 غرف شرفة من الصالون شرفة على السطح 
واسعة البيت مكّون من طبقتين منظر خالب موقف خاص (غير مسجل بالطابو)

مساحة األرض 300م  مساحة مبنية 190م البيت طبقتين  6 غرف مدخالن للبيت شرفة 
بالطابق العلوي ساحة من الصالون مع إمكانية لوحدة سكنية منفردة موقف 
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

 ابتدا من 1500 ₪

قريب من ال�ي االملاني
2غرف واسعة طابق ار�سي مرممة + مكيف

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

 شارع المطران حجار 
4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن مصعد  منظر خالب للبحر .

 

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

 المطران حجار 
3 غرف منظر خالب تسليم فوري .

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

انتظار طابق ار�سي بموقع مركزي،
₪ 3500 

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي

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

 مكتب صغير +مخزن طابق أر�سي

 بمساحة 50 متر
₪ 1800

 شقق ستوديو مرممة بالكامل  في شارع النبي/هرتسليا/
צלבנים  + عفش شامل كل �سي من 2000 ₪

الكرمل الفرنسي 
3.5 غرف مع شرفة ملنظر خالب، مخزن وموقف خاص سعر مغري

مخزن 70 متر لاليجار شامل ارنونا،
₪ 3000

 شارع البستان 
5 غرف واسعة+ ساحة مدخل خاص منظر خالب مقسمة 

لشقق تصلح لالستسمار،  1580000 ₪

ستيال ماريس 
3 غرف +شرفه طابق 2 منظر خالب فوري. 

مرممة بذوق رفيع مع عفش

للبيع  شارع هتسلبنيم הצלבנים 
4.5 غرف طابق 3 ، للترميم  منظر خالب للبحر ،تسليم فوري.

₪ 1670000

053-7548685

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

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

4 قطع ب  10شيكل
10قطع ب 20شيكل

077-5170050 5170050-077ت:  ت: 

الهدار شارع هنفئيم 9  حيفا

ت��يالت متعددة

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8 حيفا

االحد- الخميس: 8:00 صباحا -  16:00 بعد الظهر
الجمعة: 9:00 صباحا – 15:00 ظهرا         السبت مغلق   

االحد ح�� الخميس: 10:00 صباحا- 23:30 مساءا
الجمعة:09:00 صباحا – 20:00 مساءا                                

السبت: 11:00 صباحا – 23:00 ليال

بعد النجاح منقطع النظير لحمالت »األحد الكبير« في فروع شبكة املشهداوي كينج ستور ملدة دامت عامين، والتي أطلقت بها 
الشبكة في أيام األحد حمالت هائلة على العديد من املنتجات من شتى املجاالت املختلفة في سابقة لم تشهدها البالد من قبل 
على الصعيد التجاري، فّجرت الشبكة مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعالنها أن حمالت »األحد الكبير« قد كبرت وأصبحت ملدة 
أسبوع كامل تحت شعار »األسبوع الكبير«. وصّرحت الشبكة أن حمالت »األسبوع الكبير« شتشمل منتجات مختلفة وعديدة 

من جميع األقسام في الشبكة، وذلك بأسعار ال يمكن منافستها.
من شهر  »األسبوع الكبير« ستدخل حيز التنفيذ في فروع شبكة املشهداوي كينج ستور إبتداًء  من الجدير ذكره أن حمالت 

2.2020

الكينج ستور يفاجئ من جديد مع حملة 
»األسبوع الكبير«

»اقرأ تنجح  أقيم معرض مشروع  تحت رعاية بنك هبوعليم، 
» في القدس، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى األطفال في 
املجتمع العربي. هذا وتوافد املئات من األهالي الى معرض الكتب 
والذي تخلله عرض للطالب من  اقرأ تنجح«   « ضمن مشروع 

قبل الشخصية املحبوبة عند األطفال »تيتا فوزية«.
زار  وقد  بيت حنينا،  الجماهيري  املركز  في  املعرض  أفيم  وقد 
املعرص السيد مهند بشارة مدير فرع بنك هبوعليم في القدس 
ورحب باملشاركين، كذلك مدير املركز الجماهيري السيد وسيم 

الحاج.
بهدف تشجيع القراءة لدى األطفال في املجتمع العربي،  »اقرأ تنجح«،  ينظم بنك هبوعليم فعاليات  يذكر أنه وللسنة العاشرة، 
، حيث سيقام معرَض للكتاب ملدة يومين في 

ً
 وحتى مجدل الشمس شماال

ً
وستقام هذه الفعاليات في 27 بلد عربي من رهط جنوبا

كل بلد وفعاليات للقراءة لألوالد مع الشخصية املحبوبة »تيتا فوزية«، وسيتّم عرض بعض الكتب بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل 
للكتاب بهدف تشجيع األهالي على شراء الكتب ألطفالهم.«

بالتعاون مع اتحاد الكتاب  »الكاتب الصغير«  ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة مسابقة  كما ويقام ضمن فعاليات اقرأ تنجح، 
12-8على كتابة قصص من ثمرة تفكيرهم وإبداعهم. وستقوم  العرب وجمعّية »املنارة« والتي تهدف إلى تشجيع االطفال بأجيال 
لجنة ادباء من اتحاد الكتاب باختيار10 قصص فائزة، سيتّم نشرها في كتاب مصّمم وملّون ويوّزع بآالف النسخ في املجتمع، كما 
سيحظى لفائزون بجهاز تابليت هدية من البنك. وستقوم جمعية »املنارة« بتسجيل القصص العشر الفائزة في مكتبة »املنارة« 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

في االسبوع العالمي للتوعية حول سرطان عنق الرحم، والذي يمتد منذ 
في كالليت  النساء  27-20 كانون الثاني من كّل عام، خرج اخّصائيو طّب 
الوعي بخصوص  لحملة خاّصة بهدف رفع  الغربي،  حيفا والجليل  لواء 
إفرايم سيغلر،  يقول د.  وفي هذا السياق،  موضوع سرطان عنق الرحم. 
مدير الخدمات الطبّية في كل ما يتعلق بعنق الرحم في كالليت حيفا، 
ضح 

ّ
ورئيس الجمعية االسرائيلّية للتنظير املهبلي وأمراض عنق الرحم: »ات

اإلصابة  من  أيضا  يحمي  الُحليمي  الورم  فيروس  ضّد  التطعيم  بأن 
بسرطانات الفم والبلعوم واملستقيم. ومن هنا تأتي أهمّية اعطاء التطعيم 

للطالب وكذلك الرجال البالغين«.
يعتبر سرطان عنق الرحم من السرطانات القاتلة، بحيث يصيب 200 امرأة 
 

ّ
في كل عام، وتكون نسبة الوفاة قريبة من نصف عدد اإلصابات )90(. اال
د د. إفرايم سيغلر، اخّصائي عنق 

ّ
اّن الخبر السار في هذا السياق، كما يؤك

الرحم في املركز الطّبي لين التابع لكالليت ورئيس الجمعية االسرائيلّية 
ر وأخذ التطعيم 

ّ
بأن الكشف املبك للتنظير املهبلي وأمراض عنق الرحم، 

الجديد لفيروس الورم الحليمي )ضد 9 سالالت من الفيروس( بإمكانه ان 
%99 واالصابة بفيروسات اخرى والتي بدورها  يمنع نقل العدوى بنسبة 
ل على هيئة ثآليل 

ّ
مسؤولة عن االصابة بالسرطان بنسبة %90 والتي تتشك

وهذا الفيروس بإمكانه ان  التناسلية لدى الرجال والنساء.  في االعضاء 
وتنتقل العدوى عن طريق ممارسة العالقة الجنسية  يؤذي اي شخص، 

كما انها تحدث في سّن صغيرة.
ان التاثير األكثر نجاعة وفعالية للتطعيم، يحدث عند أخذ التطعيم قبل 
التطعيم يمنع انتقال العدوى   اّن 

ّ
اال بممارسة العالقة الجنسية,  البدء 

عند ممارسة العالقة الجنسية مع شريك او زوج جديد في كل جيل. وتشير 
األبحاث حول العالم، والتي قامت بفحص نجاعة التطعيم لدى الرجال 
والنساء حتى جيل 45 عاما، بأنه الجيل االنسب للتطعيم واالنجع في منع 
انتقال العدوى، والذي تمت املصادقة عليه  ايضا في دولة اسرائيل لدى 

الرجال والنساء.
لكن في حاالت معّينة يبقى الفيروس  معظم اإلصابات تكون عابرة،  إّن 
ويجب  ورم سرطاني.  هيئة  على  يستيقظ  ثم  ومن  لعّدة سنوات  ماكثا 
التشديد بأن املعلومات التي تم نشرها في املا�سي وتسببت في تراجع بعض 
د 

ّ
يؤك االهالي من أخذ التطعيم هي معلومات ال أساس لها من الصّحة، 

تم اجراء  حّتى االن،  سيغلر.  د. 
تطعيما،  مليون   300 يقارب  ما 
وهو تطعيم آمن للغاية وله اثار 

جانبية طفيفة.
انتقال  من  الوقاية  ل 

ّ
وتتمث

طريق  عند  واملرض  العدوى 
للفتيات  التطعيم  اعطاء 
فحوصات  واجراء  والفتيان 
ر للفيروس، حّتى في 

ّ
الكشف املبك

مرحلة ما قبل السرطان، عن فحص طّبي لعنق الرحم، الذي يتم اجراؤه 
مره كّل 3 سنوات او بحسب توصيات الطبيب لألعمار التي تترواح بين-25
ن من 

ّ
ة الصحّية التي تم املصادقة عليها هذا االسبوع تمك

ّ
65 عاما. السل

اجراء فحص مجاني في جميع صناديق املر�سى من جيل 54-25 عاما. بعد 
وذلك  انه غير مجاني،   

ّ
اال الفحص،  يو�سى بشّدة اجراء  عاما،   54 سّن 

الن ثلث حاالت الوفيات تكون في هذه الفئة العمرّية. من املهم ذكره ان 
را 

ّ
ر ايضا ملن ال تستحقه مجانا اذ ان العالج مبك

ّ
الفحص غير مكلف ويتوف

يعتبر فعاال للغاية وبأمكانه تقليل خطر الوفاة.
قضية اخرى مهمة في هذا السياق هي العالقة بين التدخين وسرطان عنق 
الرحم، حيث اتضح ان التدخين يزيد من االصابة بمرض سرطان عنق 
30 مرة، وبهذا يكون سبب اخرا للعزوف عن هذه العادة  الرحم بمقدار 

السّيئة.
معطى اخر مثير لالهتمام وتم تأكيده في االبحاث االخيرة هو ان الفيروس 
ق ايضا بتطّور 

ّ
الذي ينتقل عن طريق ممارسة العالقة الجنسية متعل

سرطانات  انواع  وهي  واملستقيم،  البلعوم  كسرطان  اخرى  سرطانات 
ل خطرا حقيقيا على 

ّ
ر وبالتالي فهي تشك

ّ
ال تتمتع بامكانية الكشف املبك

الرجال ايضا، لذا من املهم اعطاء التطعيم للفتيان في فترة املدرسة تماما 
كالفتيات.

ر والسلوك 
ّ
ونظرا لألهمّية الكبرى لرفع مستوى الوعي حول الكشف املبك

الوقائي مثل استخدام الواقي الذكري عند ممارسة الجنس، االمتناع عن 
التدخين واخذ التطعيم والذي يعتبر الحماية املثلى، شرع اخّصائيو طب 

النساء في كالليت لواء حيفا لحملة توعوّية وارشادية في هذا الخصوص.

مشاركة العشرات في فعالية »اقرأ تنجح« 
لبنك هبوعليم في القدس

في االسبوع العاملي للتوعية حول سرطان عنق الرحم:

التطعيم ضد فيروس الورم الُحليمي يمنع 
االصابة بسرطان عنق الرحم



  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

לבונה الكبابير 
شقه 4غ+شرفه للبحر،موقف ومخزن

بالمطران حجار 
جارشقق 2/3/4غ

إلي
ل

جار
إلي

ل

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 

5غ-130م+شرفه35م.مطله ألحلى 
منظر،ميناء، بحر وجبال الجليل.

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله 

للبحر ـ امكانية اضافة شرفه 
וממ"ד.

לבונטין
    شقه رائعه، 3غرف+شرفه.

مرممه بالكامل.
مطله للبحر والبلد

י ל פרץ
    شقه 3 غرف مع برنده،مرممه 

حديثا وشرفه مطله للبحر.

כבירים-الكبابير   

الكبابير   

شقه ارضيه 
4غ-105م مع 

ساحه 47م.
موقف ومخزن 

(كغرفه) 12.5م.

באלנבי
شقه 4غ+شرفه 

مغلقه.100م،مرممه حديثا.
موقف سياره ومخزن.

האסיף
شقه4غ.90م.شرفه مطله 
12م.الشقه مرممه حديثا.

مصعد ومخزن.

لدينا بالمكتب 
شقق فاخرة

وعشرات الشقق 
العادية
إتصل 

لالستفسار

سلم بيتك للخبير 
ثقة مهنية وتجربة طويلة

شقه بوضع ممتاز 
3غ(85م)+شرفه(8م) مطله للوادي 

والبحر.موقف سياره ومخزن.
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