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إطالق اسم املرحوم ميشيل 
نخلة على قاعة االجتماعات 

قصة عشق الفنان وسام 
خوري للطبلة 

في مركز البيت 
املسيحي

ي بلدية شفاعمرو ح�ب عىل ورق
م قسم الثقافة �ف هل سينضم الالعب ب�ي

ي حيفا ؟  كيال لفريق مكا�ب التصميم الداخىلي للبيوت أصبح حاجة ولم يعد من الكماليات    

ي
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صحيفة أسبوعية، ثقافية،

  فنية، اجتماعية شاملة
تصدر عن :

 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

رئيس التحرير واملحرر املسؤول : عفيف شليوط

 سكرتير التحرير: رزق ساحوري           مدير عام : عمري حسنين

نور نحولي )قسم االعالنات(

شادي شليوط )تصميم الصحيفة(

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

قسم االعالنات: 0542239899 

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

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

ّ
املقاالت املوق

مستقبل الثقافة

ي بلدية شفاعمرو
صحيفة "حيفا" تث�ي قضية قسم الثقافة والفنون �ف

عندما قرأت كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" 
لي أني  تبين  لعميد األدب العربي د. طه حسين، 
أكتشف هذا الكاتب واملفكر العربي من جديد، 
بعد أن تعرفت عليه من خالل ابداعاته األدبية 
في  أثًرا  الذي طاملا ترك  وخاصة كتابه "األيام"، 
واألخرى.  الفينة  بين  إليه  أعود  وجعلني  نف�سي، 
كيف ال، وهذا الكتاب يستعرض سيرة شخصية 
عجز  ما  حقق  الذي  الظالم  قاهر  استثنائية، 
أوضاع  يعكس  الذي  الكتاب  املبصرون،  عنه 

املجتمع املصري في القرن العشرين.  
جوانب  لنا  يكشف  الكتاب،  هذا  في  هنا،  لكنه 
قضية  يطرح  حيث  قبل،  من  إليها  نلتفت  لم 
بعد  مصر  عن  يكتب  بامتياز،  فكرية  ثقافية 
سكرة  من  املصري  الشعب  محذًرا  االستقالل، 
املصرية،  الثقافة  جذور  عن  يبحث  النصر. 
وعالقتها بثقافات الشعوب األخرى، ويحاول أن 
يضع التصور كيف يجب أن تكون تلك الثقافة. 
طه حسين في كتابه هذا ُيكثر من طرح األسئلة، 
التي تجعلنا نعيد التفكير في الكثير من القضايا 
ينتقد  البديهيات.  من  أنها  نعتقد  كنا  التي 
في  الدرا�سي  واملنهاج  مصر  في  التعليم  أساليب 
الصلة  عن  ويتحدث  ومعاهدها،   مدارسها 

القوية بين الثقافتين املصرية واليونانية. 
قرأت  عندما  صعقني  بل  فاجأني  ما  أكثر  أما 
الفقرة التالية من الكتاب " من املحقق أن تطور 
بأن  بعيد  عهد  منذ  قد ق�سى  اإلنسانية  الحياة 
أساًسا  تصلحان  ال  اللغة  ووحدة  الدين   وحدة 
الدول".  لتكوين  قواما  وال  السياسية  للوحدة 
الجانب  ينفي  وهو  الدولة،  عن  يتحدث  فهنا 
الديني أو القومي في بلورة الوحدة لشعب معّين 

الصادر  "حيفا"  صحيفة  من   492 العدد  في 
انتخاب  خبر  نشرنا   2020 شباط   14 بتاريخ 
صليبا،  سامر  شفاعمرو  بلدية  مجلس  عضو 
طرحت  كما  والفنون،  الثقافة  لقسم  رئيًسا 
وجود  عدم  قضية  ذلك  قبل  "حيفا"  صحيفة 
ما  انشاء  بعد  بلدية.  في  والفنون  للثقافة  قسم 
ُيسمى قسم الثقافة والفنون في بلدية شفاعمرو 
، لم نلحظ أي نشاط ُيذكر لهذا القسم، حاولنا 
صليبا  سامر  املحامي  القسم  برئيس  االتصال 
لالستفسار حول سبب عدم نشاط هذا القسم، 
الحالي  الوقت  في  تصريح  بأي  االدالء  فرفض 

حول هذا املوضوع. 
أجرينا  املوضوع  هذا  حيثيات  على  لالطالع 
شفاعمرو  في  تمثيلية  شخصيات  مع  لقاءات 

قضية  على  الضوء  إللقاء 
فالتقى  املدينة،  في  الثقافة 
عن  البلدية  عضو  مع  مراسلنا 
فقال  كركبي  زهير  الجبهة  كتلة 

على  شفاعمرو  بلدية  في  ثقافي  قسم  يوجد   "
مدير،  وال  القسم  لهذا  مكتب  يوجد  ال  الورق، 
مخططة  سياسة  هذه  باعتقادي  ميزانية.  وال 
تطور  ومنع  الشفاعمري  املجتمع  لتجهيل 
املركز  فحولوا  شفاعمرو.  في  الثقافية  الحالة 
الجماهيري لقسم ثقافي، لكن املركز الجماهيري 
أن  مفروض  آخر.  �سيء  الثقافي  والقسم  �سيء 
املركز  من  بكثير  أوسع  الثقافي  القسم  يكون 

الجماهيري". 
فرج  البلدية  رئيس  نائب  مع  ملراسلنا  لقاء  وفي 

الذي  هو  الجماهيري  املركز  أن  قال  خنيفس 
وهو  شفاعمرو  في  الثقافية  القضايا  مع  تعامل 
هذه  في  لكن  املجال،  هذا  في  البلدية  أذرع  أحد 
رئيس  يوجد  اليوم  ناقًصا.  العمل  يبقى  الحالة 
شفاعمرو  بلدية  في  والفنون  الثقافة  لقسم 
بدأ  لكنه  صليبا،  سامر  املحامي  البلدية  عضو 
أريد  ال  لهذا  الكورونا،  فترة  في  منصبه  إشغال 
أن أقيم أداءه حالًيا، في الحقيقة يجب أن يكون 

هذا القسم أحد األقسام النشيطة جًدا. 
كما التقينا مع عضو البلدية عناد خطيب فقال 

وهذا  املتناس،  طريق  عن  يعمل  القسم  :"هذا 
أني أتيت من بيت  ا، خاصة 

ً
بتات األمر غير صحي 

خطيب  رياض  فوالدي  واملسرح،  الفن  ُيقّدر 
املسرحي  النشاط  في  وساهم  مسرحي  مخرج 
الرياضة  قسم  الشديد  لألسف  شفاعمرو.  في 
ولألسف  املتناس  خالل  من  يعمالن  والفنون 
البلديات في الوسط العربي ال تولي أهمية للفن 

والرياضة".

عفيف شليوط

، أو كيان سيا�سي ُمعّين. عملًيا هو يرفض فكرة وحدة 
أساًسا  اللغة  عامل  في  يجد  ال  ألنه  العربي،  الشعب 
واملصري  السوري  بين  ا 

ً
إذ يجمع  الذي  فما  للوحدة، 

ا هو 
ً
والسعودي والفلسطيني سوى اللغة والدين؟ إذ

طياتها  في  تجمع  التي  العلمانية،  الدولة  عن  يبحث 
لطه  بالنسبة  فالدولة  مختلفة،  وأديان  قوميات 
افية. ومن  حسين تقوم على املصالح والوحدة الجغر

الواضح أن طه حسين ينشد فصل الدين عن 
�سيء  السياسة   

ّ
"أن يكتب  عندما  الدولة 

والدين �سيء آخر". 
كما أدهشني استماتة د. طه 

حسين محاوالته ليثبت لنا 
أن ثقافة مصر هي ثقافة 

أوروبية تارة، وتارة 
أخرى يعود 

الى جذوره 

الفرعونية. 
حاول أن يصور مصر 

افًيا في الشرق، لكن فكرها  وكأنها جغر
وثقافتها من الغرب.  

عن  الفلسطينيون  يبحث  ألم  الدهشة،  لم  لكن 
جذورهم  عن  واللبنانيون  الكنعانية،  أصولهم 
الكلدانية  السريانية  اآلشورية  والثقافة  الفينيقية. 
ا ملا الدهشة 

ً
اقية؟ إذ ألم تكن جزًءا من الثقافة العر

والذي  العربي،  األدب  عميد  كتبه  ما  نقرأ  عندما 
املفكر  لهذا  اإلتهامات  من  يخلو  لم  لهجوم  تعرض 

العربي. 
أروع ما ورد في هذا الكتاب أن "الثقافة والعلم أساس 
استقالل  بدون  فاالستقالل  واالستقالل"،  الحضارة 
منقوص،  استقالل  هو  وثقافي  وفكري  اقتصادي 
فعندما ال يشعر االنسان باالنتماء لبلده ويولي بالوالء 
عدم وعي، مع سقوط هذه  أو  نتيجة خوف  للسلطة 
من  املنتقمين  أول  املواطن  هذا  يكون  السلطة 
حريته  وسلبته  قمعته  التي  السلطة  هذه 
وكرامته. الحظنا كيف أفراد من الشعب 
صدام  سلطة  سقوط  بعد  العراقي 
الى  دخلوا  كيف  العراق،  في 
أهم متحف تاريخي في 
وحطموا  العراق 
كان  لو  محتوياته. 
يتمتعون  هؤالء 
بثقافة ألدركوا أهمية 
كانت  ولو  الكنوز،  هذه 
السلطة تعمل على نشر وعي 
هي  ومارست  للوطن،  االنتماء 
نفسها هذا االنتماء من خالل احترام 
شعبها، ملا حصل ما حصل. ذات األمر 
القذافي،  نظام  انهار  عندما  ليبيا  في  حصل 
ولكن لم يحصل األمر ذاته في سوريا، فالشعب 
باالنتماء  يشعر  كان  غالبيته  للدقة  أو  السوري 
الحضارة  سوريا  عن  زال  وال  كان  والدفاع  لسوريا، 

والثقافة وليس النظام. 
األسئلة،  لطرح  تدعونا  السريعة  الطروحات  هذه 
التفكير.  إلعادة  تدعونا  قضايا  يثير  األسئلة  وطرح 

وإعادة التفكير تجعلنا نعيد حساباتنا، نعيد تقييم 
األمور، وليس بالضرورة الوصول لنتائج، فاالجتهاد 
لبعضنا  نستمع  عندما  ثقافًيا حضارًيا.  يخلق جًوا 
والعنف  األحذية  ثقافة  نستبدل  وعندما  البعض، 
الحوار،  بثقافة  مغاير  بشكل  يفكر  من  كل  وإلغاء 

نرتقي بثقافتنا وننمي االنتماء لبلدنا.
بل  باالنتماء،  يشعر  أن  يمكن  ال  املقموع  الشخص 
يتحول الى ناقم ينتظر الفرصة لالنتقام. والشخص 
تهميشه،  يحاول  من  ثقافته  في  يهمش  املهمش 
فئات  الى  فنتحول  اآلخر،  منا  كل  يلغي  وبالتالي 

ومجموعات متصارعة ال يجمع بينها �سيء.   
بعد  إعالمنا  ووسائل  صحافتنا  في  أقرأ  ا 

ً
أحيان

ندرك  ونحن  بانجازاتها،  تفخر  التي  التصريحات 
تتغلغل  أصبحت  الالثقافة  هذه  أن  داخلنا  في 
هشاشتها.  رغم  ذاكرتنا،  في  وتعشش  داخلنا،  في 
تقود  أن  ممكن  متهورة،  مسؤولة،  غير  صحافة 
والناس  ضيقة،  فئوية  مصالح  أجل  من  فتنة  الى 
يقودوننا  أنهم  يدركون  ال  وهم  ويهللون،  يصفقون 

نحو الهاوية. 
فما هو مستقبل ثقافتنا، البلطجية أم العقالنية، 
البلد  ألبناء  املشتركة  املصالح  أم  الفئوية  املصالح 

الواحد، هذه مادة للتفكير، لعلنا نتعظ.

زهير كركبي: قسم الثقافة في 
بلدية شفاعمرو حبر على ورق
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ي حادث دهس مرّوع
مرصع ميشيل نخلة �ف

ي إيطاليا تعود 50 سنة إىل الوراءاعتقال 14 مشتبًها بشبهة االحتيال 
السياحة �ف

مرصع سمية حسن مايا 48 عاما بحادث دهس

عاما   88 نعمة(  أبو   ( نخلة  ميشيل  املرحوم  لقي    

مصرعه جراء حادث دهس مرّوع وقع في شارع أللنبي 

211 ، حيث أصيب بجراح خطيرة نقل على أثرها الى 

تقديم  محاوالت  بعد  العالج  لتلقي  رمبام  مستشفى 

. هذا وقد وصلت الشرطة وباشرت  العالج املكثف 

املرحوم  أن  يذكر  املؤسف.  الحادث  بهذا  التحقيق 

  1978 العام  منذ  حيفا  في  املسيحي  البيت  مؤسس 

وقد ترأس اإلدارة لسنوات طويلة. 

إسرائيل  شرطة  بلسان  الرسمي  الناطق  أصدر 
تم  معقد،  سري  تحقيق  أعقاب  في  أنه  فيه  ورد  بياًنا 
الناصرة،  حيفا،  من  مشتبًها   14 على  القبض  إلقاء 
االحتيال  بشبهة  طبعون،  وبسمة  املكر  جديدة- 
آالف  مئات  الى  وصلت  مبالغ  مواطنينبسحب  على 
تعرض  وهمية  انترنت  مواقع  خالل  من  الشواقل، 
لضحاياهم،  االقتصادية  الضائقة  مستغلين  قروًضا 
فحص  خدمات  مقابل  عموالت  بدفع  قاموا  الذين 

القطاع  بتراجع  املستجّد  كورونا  وباء  يتسبب  قد 
الذي  املستوى  إلى   2020 عام  اإليطالي  السياحي 
املا�ضي،  القرن  ستينات  منتصف  في  عليه  كان 
اإليطالية  السياحة  شركات  نقابة  أعلنت  ما  وفق 
موقعها  على  النقابة  وكتبت  "أسوتوريسمو". 
اإللكتروني، "حتى مع تخّيل حّل سريع لألزمة الصحية 
في إيطاليا، فإن تأثير الوباء على السوق العاملية وثقة 
السياح  عدد  بتراجع  العام  ننهي  سيجعلنا  املسافرين 
بالعام  مقارنة   )-60%( زائر  مليون   260 من  بأكثر 

املا�ضي."
أضافت النقابة أن القطاع السياحي اإليطالي سينهي 
كانت  معّدل  وهو  زائر:  مليون   172 نحو  مع   2020
املا�ضي  القرن  ستينات  منتصف  في  إيطاليا  سّجله 

ُ
ت

الباردة(  )الحرب  كتل  إلى   
ً
منقسما العالم  كان  عندما 

 لعدد قليل 
ً
 متاحا

ً
وعندما كان السفر عبر الطائرة ترفا

من األشخاص.

من  املتضررين  أكثر  السياحة  مكاتب 
انتشار فيروس الكورونا

في حديث خاص مع عامر بركة، مدير مكتب السياحة 
ميراج تورز في شفاعمرو مع صحيفة "حيفا"، قال أن 

عودة الطيران السياحي لن يتم قبل نهاية العام، وأن 
هذا  وأن  آذار،  شهر  منذ  تعمل  ال  السياحة  مكاتب 
أزمة  منذ  العمل  عن  توقفوا  الذين  أول  كان  املجال 
الكورونا وسيكونون آخر العائدين ملزاولة العمل. كما 
معدل  كان  حيث  للطيران  املأساوي  الوضع  الى  أشار 
الطائرات التي كانت تحلق في الجو خالل الساعة قبل 
عشرات  اليوم  طائرة،   9000 حوالي  الكورونا  فاجعة 
الطائرات فقط تحلق في الفضاء خالل الساعة، وهذا 
األمر يدل الى الوضع الصعب الذي تعاني منه شركات 

الطيران. 
املسؤولين  بتصريحات  ثقته  عدم  الى  بركة  أشار  كما 
في املؤسسات الحكومية الرسمية، فما نسمعه حسب 
أرض  عن  تماًما  يختلف  االعالم  بوسائل  أقواله  

الواقع، فما هي إال وعود ال رصيد لها.

ملراسل صحيفة "حيفا" في شفاعمرو- بعث عضو البلدية في شفاعمرو زهير كركبي رسالة عاجلة لرئيس البلدية 
عرسان ياسين، يعبر فيها عن رفضه املس أو التخفيض في رواتب موظفي البلدية. ويضيف كركبي في رسالته "من 

عليه أن يتحمل أعباء الفترة الحالية هي الحكومة وليس موظفي البلدية". 
وفي حديث خاص ملراسلنا مع كركبي أبلغنا أنه وصلت الى مسامعه تذمر من عمال البلدية بإعالمهم من قبل 
إدارة البلدية  بتخفيض رواتبهم بنسبة %10. لهذا وجه كركبي هذه الرسالة وطالب بإدراج املوضوع على جدول 

أبحاث املجلس البدي في اجتماعه القادم.

حول  االعالم  وسائل  في  املتضاربة  األخبار  تتوارد 
ما  منها  الكورونا،  بفيروس  املتعلقة  املستجدات 
اكتشاف  تم  أنه  األمريكية  اإلعالم  وسائل  نشرته  
الكورونا،   فيروس  على  نهائًيا  يق�ضي  جديد  عالج 
الحيوان  أن  وبلجيكيون  أمريكيون  علماء  فأفاد 
في  مفيدا  يكون  أن  يمكن  الالما،  وينتر من فصيلة 
رحلة البحث عن عالج ملرض كوفيد19-، وذلك بعد 
أن حددوا جسيما صغيرا فيه يبدو أنه يق�ضي على 
فيروس كورونا الجديد. هذا وتتميز حيوانات الالما 
وأفراد عائلة اإلبل بأن جهازها املناعي يحتوي على 

لقيت سمية حسن مايا )قعدان( 48 عاما، أم عامر، 

من سكان مدينة حيفا )باقة سابقا( مصرعها مساء 

االثنين املا�ضي، اثر تعرضها لحادث دهس في شارع 

سيمحا جوالن في مدينة حيفا . هذا وتم اقرار وفاتها 

محاوالت  فشل  بعد  املستشفى  في  بجراحها  متأثرة 

في  التحقيق  الشرطة  باشرت  جهتها  من   . انعاشها 

مالبسات الحادث حيث اقتادت سائق السيارة )26 

عاما( للتحقيق.

من رزق ساحوري

من رزق ساحوري

إمكانية حصولهم على القروض. بعدها قام املشتبه بهم بتجاهلهم وسرقة األموال منهم. وأضاف البيان أن قوات 
الشرطة قامت بإجراء تفتيش داخل منازل ومكاتب املشتبه بهم حيث تم ضبط العديد من األدلة.

ي يطالب عضو البلدية زه�ي كرك�ب

 بعدم المس برواتب موظفي البلدية   

نصائح ومعلومات تفيد

وس الكورونا   بالقضاء عىل ف�ي

أجسام مضادة قياسية وأصغر حجما، األمر الذي يتيح 
للعلماء العمل معها بسهولة أكبر. 

الصيف  فصل  حلول  مع  بأنه  شائع  اعتقاد  وهنالك 
الفيروس  هذا  ألن  الكورونا،  فيروس  تف�ضي  سينتهي 
فيروس  مجّرد  وأنه  العالية  الحرارة  درجات  مع  يموت 
قسم  رئيس  سالم،  أيمن  فأكد  أكثر.   ليس  موسمي 
الصدر بطب القصر العيني في مصر أن هذا الفيروس 
توصية  وهنالك   ،  59 الى   57 حرارة  درجة  تحت  يموت 
يحتمل  ال  ألنه  الفيروس  لقتل  املالبس  غلي  يتم  بأن 

درجات الحرارة املرتفعة.
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ي وإن مات فسيحيا من آمن �ب

، أعضاؤها، مؤيدوها وجميع أصدقائها تنعي فقيدها الهيئة اإلدارية للبيت المسيحي

ميشيل نعمة نخلة
)أبو نعمة(

ي حيفا منذ العام 1978 ورئيس إدارته لسنوات عديدة.
مؤسس البيت المسيحي �ف

ف األموات، لكي  ، يرفع صالته إىل هللا الخالق، وإىل يسوع القائم من ب�ي إن البيت المسيحي
، ويلهم ذويه حسن العزاء. ف يسكنه مع األبرار والصالح�ي

عىل رجاء القيامة لفقيدنا مع المسيح

، إدارة وأعضاء                                                                                  عن مؤسسة البيت المسيحي

ان                                                                          د. ريمون ج�ب

إطالق اسم المرحوم ميشيل نخلة عىل قاعة 

ي حيفا
ي مركز البيت المسيحي �ف

االجتماعات �ف

اإلدارية  الهيئة  عقدت   – »حيفا«  صحيفة  ملراسل 
 /5/1 الجمعة  مساء  حيفا  في  املسيحي  البيت  ملؤسسة 
البيت  مؤسس  وفاة  أثر  على  ا 

ً
طارئ اجتماًعا   2020

املسيحي ورئيس إدارته لسنوات عديدة املرحوم ميشيل 
نخلة )أبو نعمة(، لبحث سبل إحياء ذكراه نظًرا لتقدير 
للبيت  نخلة  ميشيل  لعطاء  اإلدارية  الهيئة  أعضاء 
املسيحي خاصة، وللمجتمع عامة. ومن ضمن القرارات 
اسم  إطالق  االجتماع  هذا  في  إتخاذها  تم  التي  الهامة 
املرحوم على قاعة االجتماعات في مركز البيت املسيحي 

 إلحياء ذكراه.
ً

وتنظيم أمسية مستقبال
وفي حديث خاص لصحيفة حيفا مع رئيس إدارة البيت 
صاحب  هو  نعمة  »أبو  قال  جبران  ريمون  د.  املسيحي 
البيت  لتأسيس  املبادر  وهو  متنور،  اجتماعي  فكر 
عدة  اجتماعات  السبعينيات  في  عقدت  حيث  املسيحي 
لبحث هذا األمر، ووردت الفكرة لدى ميشيل نخلة بأن 
 لنادي األخوة في زمن االنتداب 

ً
يكون هذا النادي مماثال

الناس  من  مجموعة  مع  يلتقي  املرحوم  وكان  البريطاني. 
من ضمنهم املرحوم جميل شومر، وكانوا يبحثون فكرة 
هذا  يكون  أن  قرار  الى  وتوصلوا  للشباب،  إطار  إنشاء 
النادي في إطار الكنيسة، وجرت االتصاالت في حينه مع 
األب يوحنا مخول، كاهن رعية الروم الكاثوليك في حيفا 
في حينه، الذي بارك الخطوة ، وانضممت أنا فيما بعد 
العام  في  لنا  األول  الرسمي  االجتماع  وكان  اإلطار،  لهذا 
عيد  حلول  بمناسبة  كبيًرا   

ً
احتفاال أقمنا  حيث   1978

امليالد املجيد«.  
الجمعية بشكل  تم تسجيل  أنه  ريمون جبران  د.  ويتابع 
ميشيل  املرحوم  رافق  وأنه   ،1989/9/16 بتاريخ  رسمي 
على  البيت  هذا  نشاط  ارتقى  بحيث  مسيرته  في  نخلة 
مستوى شعبي وكان أبو نعمة يرى نشاط البيت املسيحي 
وأضاف  االجتماعي.  العمل  لتنسيق  شامل  منظار  من 
خاص  مقر  إيجاد  قررنا  رسمًيا  الجمعية  تسجيل  »بعد 
بالفكرة  فرحب  البلدية  رئيس  الى  فتوجهنا  بالجمعية، 
ومنحنا البناية التي نمارس نشاطنا بها اليوم، حيث قمنا 

املا�ضي  السبت  مساء  واليهود  العرب  من  املئات  شارك 
دوار  في  اقيمت  التي  واملظاهرة  الشعبي  اإلحتجاج  في 
تزامنا   وذلك  غوريون(  الكرمل)بن  جادة  في  اليونيسكو 
مع عدة محاور مركزية في البالد، بمبادرة حراك »نقف 
عمالية،  نقابات  املظاهرة  في  شارك  وقد  هذا  معا«. 
على  احتجاجا  عمالية،  وتنظيمات  شعبية  حراكات 
الحكومة  قدمتها  التي  االقتصادية  املساعدات  شّح 
تجارية  مصالح  وأصحاب  مستقلين  من  للمتضررين 
وشدد  البطالة.  نسبة  وارتفاع  الكورونا،  أزمة  ملواجهة 
أقيمت  االحتجاجات  أن  بيانه  في  معا«  »نقف  حراك 
لدعم كافة الشرائح اإلجتماعية والعمالية في البالد والتي 

بسبب  البالد  بها  تمر  التي  العصيبة  الظروف  نتيجة 
انتشار فيروس الكورونا، واستجابة للتعليمات الصادرة 
عن وزارة الصحة تم يوم األحد املا�ضي 26 نيسان 2020 
تنظيم التطواف السنوي التكريمي للعذراء سيدة الكرمل  
كشفية،  ومسيرات  جماهيرية  مشاركة  بدون  حيفا   في 
الظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  املسيرة  انطلقت  حيث 
من موقف مركبات محطة قطار الثمانية مروًرا بشوارع 
 مع 

ً
 على سالمة الجميع، وتماشيأ

ً
وأحياء حيفا. وِحفاظأ

رطة، طلب منظمو املسيرة 
ُ

تعليمات وزارة الصحة والش
من الجميع عدم التجّمع في الشوارع وعدم ُمحاولة ملس 
بخشوٍع  املسيرة   املؤمنون  رافق  وقد  العذراء.  شخص 
وهم في البيوت، وعلى الشرفات والشبابيك، وقد أضاؤوا 
ين 

ّ
ُمصل والزهور،  املسابح  حاملين  والبخور،  الشموع 

وُمرنمين، طالبين حماية وشفاعة العذراء.  
الالتين  لبطريركية  الرسولي  املدّبر  التطواف  ترأس 
بيتسيباال،  بييرباتيستا  املطران  سيادة   ، القدس  في 
سرية  وهي:   الكشفية  السرايا  عن  ممثلين  وبمشاركة 
السرية  معلم  )حيفا(،  الكرمل  جبل  سيدة  كشافة 
يوحنا  ومرشدات  كشافة  سرية  قنبورة،   كميل 
وسام  السرية  معلم  حيفا(  األورثوذكسية)  املعمدان 
حيفا( األولى)  الكاثوليك  الروم  كشافة  سرية  حداد، 

ومرشدات  كشافة  سرية  شحادة،  جمال  السرية  معلم 
سرية  يعقوب،  شحادة  السرية  معلم  حيفا(  الكرمل) 
كشافة البراعم الخضراء املارونية) حيفا(  معلم السرية 
رائد  بإدارة  الكاثوليكي  الكشاف  منظمة  دكور،  شربل 

حداد)شفاعمرو(. 
املطران  سيادة  ترأسه  إلهي  بقداس  اليوم  بدأ  وقد 
بييرباتيستا بيتساباال في كنيسة رعية مار يوسف لالتين 
األساقفة  موكب  توجه  الظهر،  بعد  فترة  وفي  حيفا.  في 

بترميمها وتجهيزها وتحديثها«. 
هذا وتم تأليف لجنة إلحياء ذكرى املرحوم ميشيل نخلة 
البيت املسيحي، األقرباء ورجاالت  تشكلت من مؤس�ضي 

مجتمع. 

حملت  سيارة   12 في  الكشفية  واملجموعات  والكهنة 
إحداها شخص العذراء وأخرى شخص النبي إيليا باتجاه 
والطرقات  األحياء  عابرين  الكرمل،  جبل  سيدة  دير 
إذ حّيى  لهم السلطات املدنية املرور منها،  التي َسمحت 
املوكب  وصول  وعند  بالورود.  مريم  العذراء  املؤمنون 
إلى دير سيدة جبل الكرمل ألقى املدبر الرسولي خطاًبا 
جماعة  بحضور  النهائية  البركة  بعدها  منح  قصيًرا 
املؤمنين  من  صغير  وحشد  والراهبات  والرهبان  الكهنة 
واملجموعات الكشفية. وقد حضر االحتفال الذي نظمه 
األب عبدو عبدو، كاهن رعية مار يوسف لالتين، كل من 
األب حنا كلداني، النائب البطريركي لالتين في الناصرة، 
واألب عزيز حالوة واألب إبراهيم شوملي واألب دافيدي 
عبدربه.  فراس  والشماس  حداد  سالم  واألب  ميلي 
من  جراي�ضي  سمعان  األب  االحتفال  في  شارك  كما 
كنيسة الروم الكاثوليك واالب الروحي ملنظمة الكشاف 

الكاثوليكي.

قد تتباعد سياسيا الى أن جميعها تجتمع تحت ظل األزمة 
املساعدات  وسياسة  الحكومة  عززتها  التي  اإلقتصادية 
اليوم  »ناضلنا  البيان:  وأضاف  الشحيحة.  االقتصادية 
من أجل الحصول على حلول لكافة الشرائح واملجتمعات 
املتضررة من األزمة والتي قد تبدو مختلفة بعض ال�ضيء 
ان  نطالب  معا.  وّحدتنا  املشتركة  مصالحنا  أن  إال 
تضمن الحكومة 100% من الدخل لألجيرين واملستقلين 
وأصحاب املصالح الصغيرة في فترة األزمة، ان تكف عن 
التحريض ضد املعلمين وعمال القطاع العام وأن تبدأ 
العامة،  باملواصالت  بالتربية،  بنا، بصحتنا،  باالستثمار 

باملساكن الشعبية وبالرفاه«. 

ي مظاهرة حيفا "نقف معا" 
ون �ف مستقلون وأج�ي

احتجاجا عىل شّح المساعدات الحكومية، وارتفاع 

ي البالد 
نسبة البطالة �ف

من رزق ساحوري

من رزق ساحوري

ي ظل الكورونا 
ي حيفا �ف

طلعة العذراء التقليدية �ف

ية بدون مشاركة جماه�ي



بإدارة وديع شحادة

شارع همجينيم 46 -حيفا 

073-7427534

مبناسبة االفتتاح ملن يشرتي ب 100 ش.ج
يحصل عىل 5 اسكيمو مجانََا

أكرب تشكيلة من البوظة تريض كل ذوق وكل جيب
أكرب تشكيلة مالمئة ملرىض السكري

ألّذ وأشهى أنواع
البوظة والنكهات 

4 ב 20 שקל

חנות המפעל
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مكتًبا  أسسا  شاكريان  وطاهرة  شريف  شادي 
للهندسة املعمارية والتصميم الداخلي في مدينة 
مشاريع  سلسلة  بعد   ،2005 العام  في  حيفا 
أبرزها  املكتب،  افتتاح  قبل  حققاها  ونجاحات 
الخارجي  الشكل  على  واملحافظة  الترميم  إعادة 
وإنشاء  القدس،  مدينة  في  تراثية  ملباٍن  واألثري 
هذا  وبعد  أبيب،  تل  مدينة  في  شاهقة  بنايات 
مكتًبا  وأسسا  حيفا  مدينة  الى  انتقال  النجاح 

املكتب يعمل في مجاالت عدة، من ضمنها
الهندسة املعمارية: التخطيط إلنشاء بنايات جديدة أو اإلضافة على بناء قائم.  

ا للكهرباء 
ً
البناء األخضر: يشمل التصميم الخارجي والداخلي بحيث يالئم البناية الخضراء، وهذا يعني أقل استهالك

املتعارف عليها، واالعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة تدوير املياه.  

إعادة الترميم للمباني القديمة واملحافظة على املباني األثرية.

)שינוי ייעוד(: تغيير استخدام لقطعة أرض، بناء قائم، شقة أو مصلحة تجارية.

)תמ’’א 38(: بناء طوابق عليا على مبنى قائم، او في بعض الحاالت هدم مبنى قائم قديم وإنشاء مبنى جديد مكانه.

التصميم الداخلي: إعطاء الفراغ رونق وجمالية في ظل توفير االحتياجات العملية للمكان.

شارع حسن شكري 3 حيفا 

تلفون: 048660005 فاكس: 0765106200 بلفون: 0544708408

مكتب هندسة معمارية وتصميم داخىلي

يف طاهرة شاكريانشادي رسش

للهندسة املعمارية. 
مكتب  أنه  حيفا  مدينة  في  املكتب  يميز  ما 
واحد،  آٍن  في  داخلي  وتصميم  معمارية  هندسة 
التي  األمور  كافة  للزبائن  يوفر  األمر  وهذا 
بناء،  مشروع  على  إقدامهم  لدى  يحتاجونها 
ابتداًء من التحضيرات األولية، إصدار الرخص 
للبناء، تحضير الخرائط للمبنى وانتهاًء باملتابعة 

واإلشراف على املشروع حتى مراحله النهائية.

تقبىلي
المس

ط 
طي

 التخ
ي

ف
ية �

ساس
أ ور اال

م
أ ن اال

ح م
صب

م أ
صمي

 الت

ذا المكتب
جازات ه

م إن
من أه

أبنية  مشروع 
جديدة في منطقة نيشر، 

مشروع  أول  إنشاء  تم  حيث 

هذا  املنطقة،  هذه  في   )38 )תמ’’א 

ومالمح  هندسة  تغيير  في  ساهم  املشروع 

حداثة  أكثر  األبنية  وأصبحت  وتطويرها  املنطقة 

هنالك  تحديًدا.   املنطقة  هذه  في  العصر،  وتواكب 

مشاريع أخرى، التخطيط ملساحات بناء إضافية ألبنية قائمة، 

مدارس،  ضيافة،  بيوت  فندقية،  شقق  ومسابح،  جنائن  هندسة 

زيد  أبو  قاعات  منها:  واملناسبات،  لألفراح  قاعات  وفيالت،  منازل  مكاتب، 

الرامة، قاعة تاج   - - تل حنان، قاعة األفراح  - عيلبون، قاعات الجليل  لألفراح 

محل - دالية الكرمل، قاعة البستان - دالية الكرمل، قاعة سكاي جاردن - يوكنعام 

)املنطقة الصناعية(.
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بعد االطالع على هذه اإلنجازات، أجرينا هذا اللقاء مع شادي شريف وطاهرة شاكريان، إلطالع قراء 
صحيفة )حيفا( على مجال الهندسة املعمارية والتصميم الداخلي

يف وطاهرة شاكريان: شادي رسش

سلسلة نجاحات وتجارب غنية

 يستثمراها لخدمة االفراد عىل أفضل وجه

تقبىلي
المس

ط 
طي

 التخ
ي

ف
ية �

ساس
أ ور اال

م
أ ن اال

ح م
صب

م أ
صمي

 الت

س: الهندسة املعمارية والتصميم الداخلي هل هو من الكماليات اليوم أم تحول الى االمور االساسية في التخطيط املستقبلي للمشروع؟
الهندسة املعمارية والتصميم أصبحا من األمور األساسية في التخطيط املستقبلي ألنه يساعد صاحب املشروع على تحقيق حلمه، وتوظيف املكان 

بحسب احتياجاته.
ن تحقيق األهداف الجمالية والعملية بأفضل طريقة ممكنة، وهو اليوم جزء ال يتجزأ من أي تخطيط، 

ّ
املهندس املعماري اليوم مهم جدا ألنه يمك

يحضر خرائط وصور ثالثية االبعاد للمكان تساعد صاحب املشروع أن يرى مشروعه قبل أن يبدأ بالترميم أو البناء.  ويتم تحضير قائمه كميات مما 
يلزم من بالط، اضاءة، لوازم الكهرباء، لوازم البنية التحتية ولوازم من مواد الخام، األمر الذي يوفر االمكانية لصاحب املشروع واملقاول ليعرفا التكلفة 

ما قبل بدء املشروع.

س: كيف يكون عادة االجتماع األول أو التمهيدي بين املهندس املعماري وصاحب املشروع؟ 
اللقاء األول هو تعارف ما بين املهندس وصاحب املشروع. املهندس عادة يطرح عدة اسئلة من خاللها يتعرف على رغبات صاحب املشروع وما يجول 
ّون الخطوط األساسية للتصميم.  من أساليب التصاميم: كالسيكي، الحديث )مودرن(، القروي، هاي تك، فينتاج، رترو، عصر النهضة 

ُ
بخاطره، ويك

)رنيسانس(، باوهاوس، فيكتوريان والى ما ذلك.

 وله جماليته؟ خاصة أن التخطيط يعمل على 
ً

ا متكامال
ً
ن تخطيط س: ما هو األساس الذي يرتكز عليه املهندس املعماري اليوم ليكِوّ

ا وليد سلوكيات االنسان وتفاعله داخل املكان. 
ً
تحقيق نمط معي�سي منزلي مريح، وهو أحيان

األساس هو األفراد، ذوقهم وأحالمهم، فالهدف الذي يرتكز عليه املهندس هو مالئمة احتياجات صاحب املشروع وايجاد بيئة 
داخلية منظمة توفر الشعور بالراحة.  أقابل أذواق مختلفة ومتنوعة لكن مهم جدا مالئمة تصاميمي لتناسب أذواق 
أصحاب املشاريع، من حيث األسلوب، األجواء، تجربة حياتية يومية داخل املنزل.  اهتمامات، أولويات ونمط حياه 

صاحب املنزل ينعكس ويجّسد في التصميم.

س: هل قمتم بتصميم مشروع بأسلوب فينج ِشوي؟
نعم، عادة هذه املشاريع تكون حسب رغبة صاحب املشروع، هو فن صيني، له أسلوب ورؤية 
الطاقة  مسارات  على  يعتمد  حيث  االتجاهات،  واهمية  واملعادن  املواد  قيمة  في  خاصة 

اإليجابية داخل املنازل وغيرها من املشاريع.

س: هل يمكن أن يكون هناك تناقًضا أو تضارًبا في االذواق بين املهندس 
وأصحاب املشاريع؟  بكلمات أخرى كيف يمكن أن يتعامل املهندس 
مع هكذا موقف نصل فيه الى التنازل عن قيم ومعايير جمالية 
صاحب  وطلبات  رغبة  مقابل  وظيفية  معايير  حتى  أو 

املشروع؟
أنا دائما أقول إن رقصة التانجو تحتاج 

لشخصين، حتى لو هنالك تناقضات 
أحاول دائما أن أشرح ملاذا ممكن أو 

غير ممكن، وصاحب املشروع 
بحاجة ماسة هنا لخبرتي 

ومعرفتي بهذا املجال، 
املستثمر بحاجة 

دائما ملن 
يدير 

له املشروع. ولعدم ترك املستثمر بفراغ نحاول شرح األمور 
عن طريق صور ثالثية األبعاد، فالتكنولوجيا توفر لنا هذه 

االمكانية اليوم، وبالتالي يتمكن صاحب املشروع من مشاهدة 
البناء قبل تنفيذه.  

أن  يضطر  فيها  اقف  مو ا 
ً
أحيان املهندس  يواجه  هل  س: 

الزوجة   
ً

مثال كاملنازل،  مشاريع  في  رأي  من  أكثر  مع  يتعامل 
كيف  اخر؟   ا  شيئً يريد  والزوج  معين  �سيء  عن  تبحث 

يمكنكما الخروج من هكذا مأزق؟ 
ومصممين  كمهندسين  واجبنا  من  باآلراء،  تنوع  دائما  يوجد 
مالئمتها  ومحاولة  واآلراء  االقتراحات  كل  االعتبار  بعين  األخذ 
أن  واجبنا  ومن  جميل،  وتصميم  تخطيط  على  نحصل  لكي 
نعرض للزوجين عدة تصاميم، منها تصميم يجسد اقتراحهم، 
للمكان،  الهندسية  ورؤيتنا  اقتراحنا  يجسد  أخر  وتصميم 

ونستمر في البحث حتى نتوصل للتصميم األنسب واألجمل.
س: هل هنالك فرق أو اختالف بمتطلبات أصحاب املشاريع 
مع  عائلة  او  أسرة  عن  أو  شابة  أزواج  عن  نتحدث  عندما 
أطفال، هل تلمسان الوعي والتفكير في التخطيط املستقبلي 
للعائالت؟ وهل هنالك فروقات في املتطلبات بين سكان القرى 

واملدن الكبيرة؟
األطفال.  مع  العائلة  أو  الشابة  األزواج  بين  فرق  هنالك  نعم 
األزواج الشابة تهتم أكثر باملوضة والرائج في تلك الفترة، عادة 
العائلة  ومتطلبات  املستقبلي  التخطيط  أهمية  يدركون  ال 
مع األطفال، ولكن من خالل التصاميم نقترح كيفية مالئمة 
املنزل لعائلة مع األطفال.  اما متطلبات العائلة تختلف ألنها 
تريد تصميما عملًيا ومريًحا، يخدم جميع أفراد العائلة.  أما 
أسلوب  ناحية  من  واملدن  القرى  سكان  ملتطلبات  بالنسبة 
الحداثة  عالم  ألن  فرق  يوجد  ال  حياة  وأسلوب  التصاميم 
بيت  تصميم  باإلمكان  أنه  للجميع  كشفت  والتكنولوجيا 
عادة  املدن  في  البيوت  أن  األسا�ضي  الفرق  لكن  االحالم، 
صغيرة، أما البيوت في القرى عادة كبيرة من ناحية املساحة، 

عندها تختلف التصاميم.

املعماري  املهندس  الختيار  نصائح  ثالثة  أهم  هي  ما  س: 
واملصمم الداخلي؟

أن يطلعوا على أعماله ومنها يبلورون فكرة عنه. . 1
املتنوعة . 2 املشاريع  بتخطيط وتصميم  يكون مختًصا  أن 

ولديه خبرة سنوات. 
مميًزا . 	 التصميم  ويجعل  لعمله  ا 

ً
شغوف محًبا  يكون  أن 

وليس تقليدًيا. 

التخطيط  تجنبها خالل  ثالثة أخطاء يجب  أكثر  ما هي  س: 
للمشاريع؟

مستغلة . 1 تكون  أن  املشروع  مساحات  توظيف  يجب 
وتخدم احتياجات أصحاب املشروع.

آٍن . 2  في 
ً

يجب االهتمام أن يكون التصميم عملًيا وجميال
واحد، وليس االكتفاء فقط بالناحية الجمالية.

عدم استخدام مواد كثيرة بذات الفراغ، فإنه يؤدي الى . 	
الشعور بعدم الراحة.  
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ي ظل الكورونا 
ي رمضان �ف

صدقتك �ف

لقد هّل علينا هالل رمضان والعالم يعاني من جائحة 
كل  على  بظاللها  ألقت  التي  الجائحة  هذه  الكورونا، 
جعلنا  مما  وعالمي  محلي  مستوى  .على  الحياة  مناحي 
الحذر  من  حالة  الى  وننتقل  حياتنا  نظام  من  عّدل 

ُ
ن

مغلقة  واملساجد  رمضان  هالل  هّل  فقد  والترقب، 
رّبه  يدي  بين  الوقوف  يريد  من  تستقبل  ال  أبوابها، 
الناس  في  املؤذن  ونادى  بيوتهم  الناس  والتزم  للدعاء، 
لم  األمر  لكن  لسالمتهم.  وذلك   ) بيوتكم  في  صلوا   (
الوضع  الى أن يطال  الحد،  بل تعداه  يقف عند هذا 
الناس فقدوا مصدر  االقتصادي  حيث أن كثيرا من 
وهذا  واملسكنة  الفقر  دائرة  في  أدخلهم  مما  رزقهم 
يعني أن بعض من كان ُينفق وُيسارع في الصدقات في 
رمضان، أصبح يئن ويبكي بل ويمّد يده للمساعدة وال 
فاملساجد  هؤالء.  وحسرة  ألم  مدى  عاقل  على  يخفى 
االقتصادي صعب  والوضع  قليلة  والصدقات  مغلقة 
لذا نهيب برجال األعمال الذين لم يتضرروا من هذه 
الجائحة، وفي من يملك نصاب الزكاة ونقول لهم هذه 
تترددوا  وال  هللا  سبيل  في  اإلنفاق  في  التنافس  ساحة 
حتى يبارك هللا في أموالكم القائل ) من ذا الذي يقرض 
هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة (. والقائل 
له  فيضاعفه  حسنا  قرضا  هللا  يقرض  الذي  ذا  من   (
الرباني  النداء  هذا  تسمعون  وأنتم   ،) كثيرة  ا 

ً
أضعاف

أن  علينا  بل  الزكاة  نصاب  بإخراج  نكتفي  لن  قولوا 
فقد  بالجنة  مكان  ألنفسنا  لنشتري  بالخيرات  سابق 

ُ
ن

جاء أثر إلهي يقول ) املال مالي , والجنة جنتي , فاشتروا 
وهللا  باالنفاق  مالي  سينقص  تقل  وال    ،) بمالي  جنتي 
نفقوا من خيٍر 

ُ
تعالى يقول وهو أصدق القائلين ) وما ت

نفقون إال ابتغاء وجه هللا وما تنفقوا 
ُ
فألنفسكم وما ت

من خيٍر يوِف إليكم وأنتم ال تظلمون (.
رسولنا  وصف  فقد  العظماء  صفات  من  الكرم  إن 
رّبه عّز وجل فقال ) إن هللا جواد يحب الجود ويحب 
رسول  اشتهر  وقد   ،) سفسافها  ويكره  األخالق  مكارم 
هللا بالكرم والجود وكان يزداد عطاءه في رمضان فعن 
ابن عباس قال ) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من 
شهر رمضان , فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح املرسلة (. ففي هذا 
العام في ظل الكورونا كونوا ممن امتدحهم ربنا بكتابه 
سرا  والنهار  بالليل  أموالهم  ينفقون  والذين   ( فقال 
وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم 
يحزنون (.  واستمعوا الى التحذير الرباني ) يا أيها الذين 

عربّي  شاعر  ي 
ّ
توف الّسابع،  القرن  منتصف  بيل 

ُ
ق

هو  العبارة،  عذب  املعاني،  غزير  بع، 
ّ
الط رقيق 

ؤيب 
ُ
ذ بأبي  ُيعرف  الذي  خالد،  بن  َويلد 

ُ
خ اعر 

ّ
الش

يل. كان أبو ذؤيب عائًدا 
َ

 إلى قبيلته ُهذ
ً
الُهذلّي، نسبة

يد  ولكّن  املدينة،  إلى  األدنى  املغرب  من   649 عام 
وهو  شعره  من  شيًئا  يقول  فأخذ  عاجلته،  املنون 
يجود بنفسه، ثّم ق�ضى نحبه وُدفن في طريق مصر، 

كما تذكر بعض املصادر.  

الذي  املخضرم  اعر 
ّ

الش هذا  ُعرف   
عرّية 

ّ
الش الفنون  في  تصّرفه  ببراعة  اإلسالم  أدرك 

تنضح  التي  الغزلّية  بأشعاره  ُعرف  كما  املختلفة، 
روى 

ُ
ة، كقوله في مطلع قصيدة ت

ّ
ا وعذوبة ورق

ً
صدق

َباُب  الشَّ َهَب 
َ
ذ  / ُب  َجنَّ

َ
ت

َ
أ ِذي 

َّ
ال َدْهَماَء  َبْيَت  َيا  له: 

َهُب. وقد أفاضت الباحثة األملانّية ريناته 
ْ

 َيذ
َ

َها ال َوُحبُّ
أشعاره،  في  الّتجديدّية  األبعاد  دراسة  في  يعقوبي 
فأثبتت أّن أبا ذؤيب الهذلّي هو أّول من طّور ونّمى فّن 
الغزل الذي سطع نجمه في العصر األموّي وما بعده. 
اعر ينأى كثيًرا عن املعاني الّتقليدّية املعهودة، 

ّ
فالش

عواطفه  عن  الّتعبير  في  جديًدا  نهًجا  ويتلّمس 
يدفعه  املحبوبة،  شخصّية  تصوير  وفي  ولواعجه، 
َها  يُّ

َ
أ َك 

َ
د للقائها، كقوله: َجَمال

ّ
الّتفاؤل واألمل املتوق

َك، 
َ
ِريُح )َجَمال

َ
ْست

َ
ت

َ
ِحبُّ ف

ُ
ى َمْن ت

َ
ق

ْ
ِريُح / َسَتل

َ
ُب الق

ْ
ل

َ
الق

َزَعَمْت   
َ

ال
َ
أ وقوله:  الجريح(؛  القلب  أّيها  ْل  تجمَّ أي 

ِلي.
ْ
غ

ُ
 ُيَناِزُعِني ش

َ
ْوال

َ
ى ل

َ
ُت َبل

ْ
ُقل

َ
َها / ف ِحبُّ

ُ
 أ

َ
ْن ال

َ
ْسَماُء أ

َ
أ

ْين 
َ

الخافق مألت  قد  الهذلّي  ذؤيب  أبي  شهرة  ولكّن 
التي  الغّراء،  العينّية  بقصيدته  العربّي  األدب  في 
يرثي فيها خمسة من بنيه، وقد تخّرمهم املوت حين 
إلى  هجرتهم  بعد  واحد  عام  في  اعون 

ّ
بالط أصيبوا 

اعون 
ّ
الط ه 

ّ
أن إلى  الّدراسات  بعض  وتذهب  مصر. 

ثّم   ،6	9-6	8 العامين  في  عمواس  في  وقع  الذي 
ام وامتّد إلى مصر. 

ّ
انتشر في بالد الش

تزيد  التي  القصيدة  هذه  مطلع  في  ذؤيب  أبو  يقول 
وعجزه  اإلنسان  فناء  وتصّور  بيًتا،  الّستين  على 
ُع /  َتَوجَّ

َ
ُنوِن َوَرْيِبَها ت

َ
ِمَن امل

َ
عن درء املوت املحتوم: »أ

ِبُمْعِتٍب َمْن َيْجَزُع )أي والّدهر ال يروم  ْيَس 
َ
ْهُر ل َوالدَّ

ديد(؛ 
ّ

إرضائي وال يرجع عّما أنفذه من أمر حزني الش
هّمه  عن  تسأله  التي   

َ
َمْيمة

ُ
أ اعر 

ّ
الش يجيب  ثّم 

ْوَدى َبِنيَّ 
َ
ُه / أ نَّ

َ
ْن َما ِلِجْسِمَي أ

َ
َجْبُتَها أ

َ
أ

َ
: ف

ً
وشحوبه قائال

 / َبْعَد 
ً
ُبوِني َحْسَرة

َ
ْعق

َ
ْوَدى َبِنيَّ َوأ

َ
ُعوا؛ أ ِد َوَودَّ

َ
ِمَن الِبال

ا 
َ
َوِإذ املشهور:  بيته  يقول  ثّم  ْقِلُع؛ 

ُ
ت  

َ
ال  

ً
َوَعْبَرة اِد 

َ
ق الرُّ

ْنَفُع. 
َ
ت  

َ
ال ِميَمٍة 

َ
ت لَّ 

ُ
ك َفْيَت 

ْ
ل

َ
أ  / َفاَرَها 

ْ
ظ

َ
أ َبْت 

َ
ش

ْ
ن

َ
أ  

ُ
ة ِنيَّ

َ
امل

اعر يسوق 
ّ

الش أّن  القصيدة  في هذه  امللحوظ  ومن 
املحدق  املوت  عن  مشاهد  ثالثة  أبنائه  ذكر  بعد 
القصيدة  ختام  في  ويصف  مكان،  كّل  في  املترّبص 
في  تدّجج  الذي  جاع، 

ّ
الش البطل  الفارس  مصرع 

الّسالح، وم�ضى ينازل فارًسا مقداًما آخر، يروم كلٌّ 
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َ

ش

لها  العربّي  األدب  درر  من  الوّضاءة  الّدّرة  هذه  إّن 
البشرّية  تكابده  الذي  الوباء  زمن  في  خاّصة  قيمة 
أبنائه،  فقد  على  األ�ضى  يتجّرع  اعر 

ّ
فالش أّيامنا.  في 

يحمل  سامًيا،  ا  إنسانيًّ تعبيًرا  يعّبر  ذلك  مع  ولكّنه 
بحضرة  اإلنسان  أخيه  إلى  اإلنسان  نظرة  ثناياه  في 
ًعا عن قومّيته، ولغته، ودينه، ومذهبه، 

ّ
املوت، مترف

جميًعا،  الّناس  أبواَب  الّدهر  غوائل  تطرق  حين 
في هذا الخطب العصيب. وال  فيصبحون سواسية 
أبنائه الخمسة، بطاعون عظيم كان  أّن موت  ريب 
من  الّتحّول  إلى  دفعه  قد  بالّناس،  حينئذ  يفتك 

اإلنسان  ألم  العاّم عن  الّتعبير  إلى  الخاّص  الّتعبير 
وتنتابها  الجوائح،  تغشاها  حين  البشرّية  وأ�ضى 
واحًدا،  واأللم  واحًدا،  الفقد  فيغدو  الكوارث، 
في  املرثية  هذه  قت 

ّ
حل ولذلك،  واحًدا.  واإلنسان 

العربّي  املثّقف  العربّي، تستوقف نظر  آفاق األدب 
ا، وتستميل املستشرقين الذين انبروا 

ً
قديًما وحديث

الّتجربة  إلى  يرقى  بليغ  تصوير  من  فيها  ملا  لترجمتها، 
القدماء  الّنّقاد  أخذ  حّتى  الواحدة،  اإلنسانّية 
يدّونونها في كتبهم، وم�ضى الّرواة ينشدونها ويعّزون 
قد  األبيات  بعض  أّن  عن   

ً
فضال مفجوع،  كّل  بها 

الّدولة  صدر  في  والغناء  الّتلحين  من  ها 
ّ
حظ نالت 

العّباسّية. 

إلى  الّصادقة  الّراقية  الّنظرة  هذه  تقتصر  وال 
نجد  نا 

ّ
فإن فحسب،  ذؤيب  أبي  مرثية  على  اإلنسان 

َرى 
َ
»َوأ محبوبته:  في  يقول  حين  غزله  في  يشاكلها  ما 

 
َ
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غيرهم،  من  أم  ذويها  من  أكان  سواء  قومها،  يحّب 
وفي هذا دليل على أّن حّبه قد تسامى على الحواجز 
زاعات املستعرة املعهودة في املجتمع 

ّ
االجتماعّية والن

القبلّي، فذّوب الحّب املتأّجج هذه الفوارق وصرفه 
أبنائه  الّتفّرد ببكاء  عنها، كما صرفته الفاجعة عن 
ّي العاّم لإلنسان عند وقوع 

ّ
إلى الّتعبير عن األلم الكل

الّنظرة  هذه  صدى  ُيرّدد  ما  أجمل  ولعّل  الجائحة. 
عبد  بن  أمّية  األندل�ضّي  اعر 

ّ
الش قول  الّسامية 
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ُ
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َ
ق
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َ
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في  أقاربه  الّناس  الهذلّي جميع  أبو ذؤيب  وكما وجد 
رزّيته، فكان رثاؤه البديع في ِحّلٍ من الّزمان واملكان، 
في  العالم، كذلك نجد  في هذا  لسان حال اإلنسان 
األصيلة  الوشائج  أطلق  قد  الوباء  أّن  هذه  أّيامنا 
بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، فاستضاءت البشرّية 
يجوبون  مّمن  اع، 

ّ
سط وكوكب  وّهاج  سراج  بكّل 

املحنة  ويقارعون  املر�ضى  يطّببون  زال 
ّ
الن حومات 

إلى  يتبادرون  ومّمن  الّرجاء،  وحربة  اإليمان  بترس 
َيم الهطالء، ويشحذون  الّدِ عون املحتاجين بسخاء 
عزائم الّناس باألمل والّتفاؤل واالستبشار. وإذا كّنا 
اإلنسانّية  بالّتجارب  الحافلة  بالكتب  عقولنا  ننير 
عبر الّتاريخ، فإّن كتاب البشرّية الذي نقرأه في هذه 
الجائحة يحمل أبلغ املواعظ في الّتعاليم اإلنسانّية، 
لم 

ّ
حين يبّدد الوباء أوبئة كثيرة من العنصرّية والظ

قاء عبرة عظيمة لزمن 
ّ

واالستبداد، ليكون زمن الش
الّرخاء.

الشيخ رشاد أبو الهيجاء 

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

د. إياس يوسف ناصر 

يفعل  ومن  هللا  ذكر  عن  أوالدكم  وال  أموالكم  تلهكم  ال 
رزقناكم  ما  من  وأنفقوا   * الخاسرون  هم  فأولئك  ذلك 
أخرتني  لوال  فيقول رب  املوت  أحدكم  يأتي  أن  قبل  من 
فتاجر   ،) الصالحين  من  وأكن  فأصدق  قريب  أجل  إلى 
نفق في سبيله 

ُ
مع هللا الذي ال تضيع ودائعه وال يخسر امل

وردد مع أحد الصالحين 

إذا جادت الدنيا عليك فجد بها   

     على الناس طرا فإنها تتقلب 

ال تبخلن بدنيا وهي مقبلة       

     فلن يضر بها التبذير والسرف 

وإن تولت فأحرى أن تجود بها 

     فالشكر منها إذا أدبرت خلف 

وحتى ينال أصحاب األموال األجر العظيم أمر ربنا رسوله 
ذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(  

ُ
فقال له ) خ

من  ينتفعوا  وحتى  والشح  البخل  من  ليطهرهم  وذلك 
صدقاتهم التي يفرجون بها من هموم الفقراء واملساكين 
ألن ) من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج هللا عنه 
به كربة من كرب يوم القيامة (. وقد تنفع الصدقة أيضا 
برفع البالء قال رسول هللا ) داووا مرضاكم بالصدقات ( 
قال أحد العلماء ) إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع 
البالء , ولو كانت من فاجر , أو ظالم أو كافر , فإن هللا 
,وهذا معلوم عند  البالء  أنواعا من  بها عنه  يدفع  تعالى 
الناس خاصتهم وعامتهم , وأهل األرض كلهم مقرون به 
ألنهم جربوه (. فالصدقة سواء كانت زكاة املال أو أي مال 
ينفق في سبيل هللا تقي صاحبها مصارع السوء كما قال 
رسول هللا ) صنائع املعروف تقي مصارع السوء واآلفات 
والهلكات , وأهل املعروف في الدنيا هم أهل املعروف في 
اآلخرة (. وفي اإلنفاق في سبيل هللا سبيل لتكفير الذنوب 
قال رسول هللا ملعاذ بن جبل : أال أدلك على أبواب الخير 
؟ قال معاذ : بلى يا رسول هللا . قال الصوم جنة , ) أي 
واق من املعا�ضي ( والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
املاء النار ( ولذا علينا املسارعة في إخراج زكاة املال ملن 
حال عليه الحول ومن لم يحن يمكنه تقديم الزكاة قبل 
الفطر  زكاة  وكذلك  واملساكين  الفقراء  ملصلحة  وقتها 
ليوسع على املحتاجين إليها وهي كما ورد عن الرسول في 
الصحيحين ) البخاري ومسلم ( فرض رسول هللا صدقة 
من  صاعا   , واألنثى  والذكر   , والعبد  الحر  على  رمضان 
تمر,  أو صاعا من شعير , فعدل الناس به صاع من بر(.

ّ وطاعون عمواس أبو ذؤيب الُهذىلي
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مي العيدان هاجمت ياسمين صبري بعد ما عرفت إنها قبضت 
حق حلقة االستهزاء فيها ببرنامج رامز 2 مليون دوالر!! هذا املبلغ 
مستاهل  كان  هالقد  يعني  البرنامج،  هذا  تاريخ  في  األكبر  يعتبر 
ياسمين؟  مثل  شخصية  استضافة  مقابل  مبلغ  هيك  ينصرف 
بالفعل مقابل املال االنسان صار يقدر يشتري كل �ضي، ويقدر 
�ضي  وكل  قرشين  ويدفعلهم  األرض  فيهم  ويمسح  الناس  يبهدل 

بتصلح.  

نشر مؤخًرا الشاعر سمير داموني، صاحب محل كادو سمير، في 
صفحته على الفيس بوك اإلعالن التالي: "املحالق  مغلقة بسبب 
 70 ماكنات حالقة ب   ، كادو سمير  الكورونا... دربك على  أزمة 
ش.ج بتقوم بالواجب وزيادة". لحد هون بنتهي اإلعالن، أنا مش 
يا سمير مالك ومال  يكون ذكي ويترزق، لكن  إنه االنسان  ضد 
الحالقين، بكفيش حالتهم كبة وانت عشان تبيع ماكنات حالقة 
بدك تضرب سوق الحالقين، وهللا صدق املثل القائل "مصائب 

قوم عند قوم فوائد".  

جالل  رامز  ضد  رسمية  شكوى  بتقديم  قام  منصور  مرت�ضى 
مطالًبا بحجزه في مستشفى لألمراض العقلية وعلى الفور. تأتي 
هذه الخطوة بعد سلسلة انتقادات تعرض له رامز على برنامجه 
مجنون".  "رامز  رمضان  شهر  خالل  يبث  الذي  التلفزيوني 
وبالفعل من خالل هذا البرنامج أبرز رامز مرضه النف�ضي وحبه 
تطلع  ال  عمي  يا  برنامجه.  ضيوف  تعذيب  في  وساديته  "أنا"  لل 

جنونك عالناس، إحنا مع العاقلين يا دوب مدبرين حالنا.

"استهبال"  حركات  من  ضمًنا  املفهومة  غير  وتصرفاته  ينال 
غير  بطريقة  وتجسيدها  للمرأة  وتقليد  "اشمئزاز"  لحركات 
بمحتوى  رمضان  بفترة  املوضوع  استغل  إنه  وخاصة  مقبولة 
بسواش. لألسف اللي بدو يجلب االنتباه في هذه األيام  وعشان 
أي �ضيء وبال محتوى وبال رسالة،  يقدم  متابع صار  أكم  يجّمع 

واألضرب ملّقب حاله "مدام يانا".

تتصور  لكنها أصّرت  بأعمال خيرية،  قامت  شحادة مؤخًرا  هبة 
مع الناس اللي ساعدتهم. حكولها يا هبة اللي بدو يعمل خيربإيدو 
هي  لكن  الشمال.  إيدو  األمر  عن  تعرف  حاجة  في  ما  اليمين 
نتصور  الزم  وإنه  نتبرع،  نحن  ملاذا  وبتشرح  بتطلع  مّرة  كل  في 
عشان نظهر للناس أنه احنا تبرعنا. لكن أنا بعرف إنه اللي بدو 
يعمل حسنات هذا بينه وبين ربنا، وما في حاجة لكل هالهيصة 

والزنبليطة.

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على خبر وفاة مايكل جاكسون، 
ظهر وبشكل مفاجئ وببث مباشر مايكل جاكسون وسبب الفزع 
دقائق  الخمس  خالل  يحصد  أن  واستطاع  ومتابعيه  لجماهيره 

األولى بس! 7 مليون مشاهدة.
ومين  مايكل،  بهيئة  املتنكر  الشبح  هذا  وراء  السر  شو  رى 

ُ
ت يا 

هاي الشخصية اللي عملت كل هالشوشرة ولفتت األنظار بهذا 
الشكل؟!  

2 مليون دوالر؟!!! ال تطلع جنونك عالناس مصائب قوم عند قوٍم فوائد

عيانا يانا يا مدام يانا  عودة مايكل جاكسونالزم نتصور واحنا نت�ب
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عمري حسنينفنان من بلدي

عندما تنقر  أنامل الفنان وسام خوري عىل الطبلة

ي تداعب القلب والروح
يقاعات ال�ت تنسج لنا أعذب االإ

ننشر اليوم في صحيفة »حيفا« عن الفنان املتألق 
ابن مدينة حيفا وسام خوري هذا املقال، بمناسبة 
هذه  »أزل«،  بعنوان  الجديدة  ملعزوفته  إطالقه 
آلة  حول  تتمحور  التي  الرائعة  الراقية  املعزوفة 

الطبلة وقدرات وسام على العزف. 
حايك،  حسام  الفنان  وتوزيع  ألحان  من  املعزوفة 
وبمشاركة عدد من خيرة عازفي البالد وتركيا: عازف 
أسامة  ومونتاج  تصوير  خوري،  وسام  الطبلة 
نجار،  جريس  رق  برهوم،  طوني  قانون  غزالين، 
إسطنبول  كمنجات  برهوم،  عبودي  باس  جيتار 
سترينجز، منتج منفذ عبودي برهوم، تسويق ق�ضي 

ملحم. 
القى  املوسيقي  االنتاج  هذا  أن  بالذكر  الجدير  من 
 من قبل املتابعين عبر 

ً
ترحاًبا كبيًرا ونال اعجاًبا هائال

االنترنت، إذ تعتبر قفزة نوعية موسيقية رائدة على 
املستويات املحلية، العربية والعاملية. 

آلة  معشوقته  على  بأنامله  ينقر  ومهارة  خفة  بكل 

التي تداعب  لنا أعذب اإليقاعات  ، فينسج  الطبلة 
القلب والروح ، ومن ملساته لها تنتج منظومة مبتكرة 
وتارة   ، تارة  ترقصنا  الالمتناهية،  اإليقاعات  من 

أخرى تطربنا. 

الفنان املتألق وسام خوري، ابن مدينة حيفا ، كان 
لديه شغف منذ نعومة أظفاره يكاد ال يهدأ للتعلم 
والعزف على آلة الطبلة ، يجري الفن في مجرى دمه، 
وهو فنان أصيل حتى النخاع ، نشأ وترعرع في بيت 
يحترم الفن ويقدسه ،حيث لقي الدعم الكامل من 
اللذين   ، ووالدته  والده  خاصة  طفولته  منذ  أهله 
كان لهما الفضل الكبير  في تفهم موهبته ومساعدته 

على صقلها في سن مبكر .
 كانت بدايته في  الثمانينات ، تعلم على يد األستاذ 
املوسيقي  أسعد أبو حاطوم، ومن هنا كانت نقطة 
اإلنطالق . أثبت نفسه وموهبته منذ البداية ، وكان 

محط أنظار لكثيرين.  
لم يسر  على نمط معين في العزف ، بل ابتكر وطور 
من  فيضا  تقسيماته  على  أضاف    ، آلته  مع  لغته 
 ، ذوقه  من  بلمسات  وأغناها   ، وروحه  إحساسه 
بصمة  الطبلة  على  الذهبية  أنامله  لوقع  جعل  مما 
رائعة ولحنا يميزه عن سائر العازفين واملوسيقيين ، 

تنطرب له األسماع وتتمايل معه األبدان .
والتك«  »الدوم  مابين  عمره  من  طويلة  فترة  ق�ضى 
مكلل  حافل  فني  مشوار  في  الطبلة  رفيقته  مع   ،
أبرزهم  الفنانين  من  العديد  رافق  حيث   ، بالنجاح 
سلسلة  ولديهما  فرنسيس،  زهير  املتألق  الفنان 
كثيرة  وتلقى عروضا   ، املشتركة  األعمال  طويلة من 
للعمل مع كبار الفنانين ، ونال شهرة كبيرة تخطت 
الطبالين  أوائل  من  وأصبح  العربي  الوطن  حدود 

املطلوبين عامليا. 
 ، بتعليمه  لفنه  حبه  يترجم  خوري  وسام  الفنان 
هذا  في  لطالبه  الالزمة  واملعلومات  الخبرة  وتقديم 
والشابات  الشباب  من  الكثير  بابه  يطرق  املجال، 
البالد  أنحاء  جميع  ومن  العمرية  الفئات  كل  من 
الذين يطمحون للقائه  واكتساب الخبرة منه ، وال 
ملستقبل  قدوة  منه  يتخذون  الذين  األطفال  نن�ضى 
مشابه ملستقبله آملين أن يتعلموا منه سبل النجاح 
وصل  التي  والشهرة  لهم  الناس  بمحبة  يحظوا  وأن 
بدورات  بإلتحاقهم  وذلك  املتميز  وأسلوبه  بفنه  لها 
كما   ، شخصيا  خوري  وسام  الفنان  لدى  تدريبية 
ويدعم  املوسيقى  يدرس  أنه  للجميع  معروف  هو 
هي  ومعلومات  خبرات  ويكسبها  الناشئة  املواهب 
معشوقته  مع  الفنية  الساحة  في  طويلة  رحلة  نتاج 

»الطبلة«.

إذا تحدثنا بمهنية أكثر ، سنتحدث عن آلة الطبلة 
وهي العنصر األهم في التخت الشرقي  ، وعن الدور 
الذي يقوم به عازف الطبلة داخل الفرقة املوسيقية 
أال وهو ضبط اإليقاع. الكثير منا يعتقد أن ضبط 
وعدد  الزمن  ضبط  على  فقط  يقتصر  اإليقاع 
الضربات على اآللة املوسيقية، وهنا يكمن الفرق، 
ال  لكم  أسلفت  كما  خوري  وسام  الفنان  أن  حيث 
يعتمد على النمط في العزف ، يبحث عن التميز منذ 
ضبطه  عند  العريق.  الفني  الطريق  هذا  في  بدايته 
باملهارةط،  ممزوجة  الخبرة  سنوات  نجد  لإليقاع 
ذوقه  يرافقها  دربه  لرفيقة  عشقه  من  ملسات  مع 
في روحه وتجّسد  إيقاعي عتيق عاش  وفنه ، وحس 
في عزفه لينسج  لنا تناغما وانسجاما بين املقامات 

واإليقاعات مميزا ال مثيل له.
اليوم أبنا الفنان أبو مارتن: ماريان و مارتن يسيران 
الشبه  والده  على خطى والدهما، فمارتن أخذ عن 

الكبير في املالمح حتى الشامة التي على خده ، أخذ 
منه أيضا حبه للفن وإبداعه في التعامل مع الطبلة  
 ، والده  مثل  العزف  في  ومحترف  متمرس  مارتن  
واملقامات  اإليقاعات  تلتقط  موسيقية  أذنا  يمتلك 
مهارة  بكل  طبلته  على  ويطبقها  والده  يعزفها  التي 
. و ماريان، صاحبة الحس املرهف والتي  وانسجام 
تبدع في العزف على آلة الجيتار كالسيك والبيانو ، 

بعد تشجيع والدها واهتمامه بموهبتها .

حظي  الناس  من  العديد  يلقبه  كما  الخوري«  »أبو 
يعرفه   من  وكل  وزمالئه  جمهوره  من  كبيرة  بمحبة 
يزال  وال   ، ومثابرته  جهده  بفضل  للعاملية  ووصل 
يقدم الكثير والكثير للفن ولجمهوره ، وبال شك فإن 
يكون  العطاء  قدر  وعلى  مثابر  لكل  حليف  النجاح 
الجزاء ، واملستقبل واعد ومشرق ل »أبو الخوري«، 

وننتظره قريبا في أعمال عاملية ناجحه كالعادة .
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هموم مرسحية: 
مسلسل مختلف

مسلسل  خاص  بشكل  األنظار  لفت  العام  هذا 

الكريم  الشهر  يبث خالل  الذي  القدس"  "حارس 

مسيرة  يستعرض  والذي  "امليادين"،  قناة  في 

لفترة  غابت  أن  بعد  كبوجي،  إيالريون  املطران 

طويلة املسلسالت التي تطرح القضايا القومية من 

مسلسل  يأتينا  لهذا  العربية.  الفضائية  القنوات 

 واحدة من أنصع القضايا 
ً
"حارس القدس" حامال

الوطنية من خالل سيادة  املطران كبوجي، الذي 

كان مطراًنا للروم الكاثوليك في األرا�ضي املقدسة، 

القدس،  مدينة  على   
ً
مطرانا سيامته  منذ  والذي 

كّرس حياته في خدمة فلسطين وشعبها. 

قام بتأدية شخصية املطران كبوجي الفنان رشيد 

وكتب  الخطيب،  باسل  بإخراجه  وقام  عّساف، 

أخفي  وال  يوسف.  م.  حسن  الكاتب  السيناريو 

به  شاهدت  التي  األولى  اللحظة  منذ  أني  عليكم 

األيام  هذه  في  تجري   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 

االستعدادات في مؤسسة األفق للثقافة والفنون 

النتاج برنامج تلفزيوني جديد لصالح قناة "مكان"، 

وتم اختيار الكاتب والفنان عفيف شليوط، مدير 

ليعمل  والفنون،   للثقافة  األفق  مؤسسة  عام 

مديًرا لالنتاج في هذا البرنامج، من الجدير بالذكر 

أن لعفيف تجربة غنية في مجال إدارة إنتاج برامج 

من  مجدًدا  املجال  لهذا  يعود  وهو  تلفزيونية، 

خالل هذا البرنامج التلفزيوني الجديد.

طابًعا  يحمل  البرنامج  أن  بالذكر  الجدير  من 

السوشيال  أبطال  سيستضيف  حيث  شبابًيا، 

والرياضة  الفن  منها  مختلفة،  مجاالت  في  ميديا 

واألزياء، كما سيقوم بتقديم البرنامج وجه جديد، 

سيتم اإلعالن عنه الحًقا. 

باإلضافة لإلساءة لضيوف برنامج رامز وتعذيبهم 

بسادية مقززة، لوحظ أن رامز جالل يستضيف 

بعض الشخصيات املكررة في كل عام، مثل فيفي 

رامز  مقالب  برامج  على  الدائم  الضيف   ، عبده 

معرفة  حول  الشكوك  يثير  الذي  األمر  جالل، 

هؤالء الضيوف املكررين لطبيعة البرنامج. 

الجميع  أن  هو  الشكوك  يثير  الذي  الثاني  األمر 

خاصة  محترف،  العب  أي  ظهور  صعوبة  يعرف 

ومعرفة  ناديه  موافقة  دون  كاألهلي،  كبير  ناد  في 

العب  تعّرض  أن  يحدث  ولم  البرنامج،  تفاصيل 

ما  جالل،  رامز  برنامج  في  ظهوره  بسبب  للعقاب 

يؤكد معرفة الالعب والنادي بكل التفاصيل. 

عادة يستعين رامز جالل بفريق عامل شبه ثابت، 

وخاصة في اإلعداد، األمر يثير الشكوك الشديدة، 

بحيث يصعب تصديق أن ذات املعد الذي خدع 

للعام  خداعه  يواصل  املا�ضي،  العام  دراية  دون 

التالي دون إثارة أي شكوك. 

كلها،  املقالب  برامج  أن  الفنانين  من  كثير  أكد 

وأهمها برنامج رامز جالل مفبرك، وآخرهم عصام 

كاريكا، الذي نشر فيديو عبر اليوتيوب، يتحدث 

: »كل الناس 
ً

صراحة عن فبركة هذه املقالب، قائال

والنبي  بتقولي  الخفية  الكاميرا  عامل  بتشوفني  ملا 

ممكن أسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة؟ 

هو أنتوا بتكونوا عارفين؟".

كل  أن  أيضا  املصادر  من  العديد  وأكدت  هذا 

بين الضيف  برامج املقالب مفبركة، ومتفق عليها 

التمثيل  خالل  من  بوضوح  هذا  وظهر  واملذيع، 

مبالغ  مقابل  الضيوف  به  يقوم  الذي  الواضح 

مالية كبيرة، يحصل عليها الضيف مقابل الظهور 

كضحية أمام املشاهدين.

الكرمل   جمعية  عادت   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 

بعد  الفني  نشاطها  ملزاولة  حيفا  في  للموسيقى 

فيروس  انتشار  بسبب  ونصف  شهر  ملدة  انقطاع 

الكورونا كسائر املؤسسات الثقافية والفنية، بينما 

تترقب  املسارح  وخاصة  املؤسسات  بقية  تزال  ال 

خسائر  تكبدت  حيث  نشاطها،  مزاولة  الى  العودة 

املسرحية  العروض  كافة  إلغاء  بسبب  فادحة 

والفنية خالل هذه الفترة.

وفي حديث خاص لصحيفة "حيفا" مع مدير جمعية 

عادت  الجمعية  أن  قال  بالن  ألبير  الفنان  الكرمل 

األحد بشكل محدود،  يوم  ابتداء من  نشاطها  ملزاولة 

حيث اقتصر نشاطها على الدروس الفردية في مجال 

املجموعات  ودروس  موسيقية،  آالت  على  العزف 

ألعداد محدودة جًدا، بينما ال تزال الجمعية في مرحلة 

تجميد للعروض الفنية وأي نشاط جماهيري. 

قبت بكوكب الشرق في  مدينة 
ُ
هل تعلم أّن أم كلثوم ل

حيفا اثر دعوة تلقتها ضمن الدعوات التي كان يرسلها 

أبناء  بها  ينشط  كان  الذي  األدبي"  الرابطة  "نادي 

البريطاني  االنتداب  إبان  الشباب  من  حيفا  مدينة 

حنين  داخلها  وفي  الدعوة  كلثوم  أم  لبت  لفلسطين.  

كما ذكرت في مجلة "املصور" املصرية عن هذه الزيارة 

ولوصفها لجمال حيفا التي وطأت قدميها للمرة األولى 

مع إطاللة العام  حيث1928 كانت أم كلثوم في مدينة 

" أمام جمهور  القدس حين غنت على مسرح " عدن 

 ، القديم  العربي  والشعر  الطرب  عشاق  من  غفير 

واصف  املقد�ضي  املوسيقار  الزيارة  هذه  وصف  كما 

األيام  ومن  املالح  الليالي  من  ليلة  كانت  أنها  جوهرية 

ن�ضى .. ومنها مضت إلى حيفا عبر القطار لتحيي 
ُ
التي ال ت

بها ليلتين من ليالي العمر، واحدة فى مسرح االنشراح 

وقد  امللوك.  شارع  قرب   دور  عين  قاعة  في  واألخرى 

كنى أم 
ُ
لقبت كوكب الشرق من قبل سيدة حيفاوية ت

فؤاد. حيث صعدت على املسرح وقالت لها أنت كوكب 

الشرق بأكمله وهو ما تثبته بعض الروايات الشفوية 

التي قام بها بعض املؤرخين حين قابلوا هذه السيدة 

الزيارة  هذه  عن  والحديث  الشتات،  مخيمات  في 

التاريخية للسيدة أم كلثوم لحيفا.

هذا املسلسل، شعرت أني بصدد مسلسل مختلف 

هذا  يجد  أن  الطبيعي  من  فكان  ومضموًنا،  فنًيا 

امليادين  شاشة  على  الطبيعي  مكانه  املسلسل 

الحلقات  ترصد  حيث  الصوم،  شهر  أيام  خالل 

على  التركيز  مع  املناضل،  املطران  سيرة  الثالثون 

األيام السبعة األخيرة من حياته في الفاتيكان، الذي 

تدخل مسؤولوه لدى السلطات اإلسرائيلية إلطالق 

سراحه في العام 1974.

يوسف  حسن  الكاتب  أن  بالذكر  الجدير  من 

التي صّورها  الحلقات  في كتابة   
ً
كامال  

ً
استغرق عاما

،  والتي تركز موضوعها 
ً
املخرج الخطيب في 120 يوما

 –  2016 األول/ديسمبر  كانون   21 )بين  الفترة  على 

مسقط  حلب  ملدينة  السوري  الجيش  تحرير  تاريخ 

يوم   2017 الثاني/يناير  كانون  وأول  املطران،  رأس 

رحيله عن الدنيا(. 
املحرر الفني

حيفا ذاكرة وتاريخ

أم كلثوم- حصلت عىل لقب"كوكب 

ي مدينة حيفا !! 
ق"  عام 1928 �ف الرسش

العربي  العالم  اعتاد  الذي  االسم  وهو  كلثوم  أم 

حتى  الغنائية  وبمسيرتها  بها  مرتبطا  كان  به  بتسميتها 

لقب  عليه  يضاف  أو  يستبدل  أن  الصدف  جاءت 

باهتمام  حظي  الذي  اللقب  وهو  الشرق".  كوكب   "

قبل  ما  وخاصة  الفنية  املحافل  في  وخاصة  كبير 

الثالثينيات. إال أن بعد زيارتها ملدينة حيفا وغنائها بها 

على خشبة مسرح االنشراح أغنية " أفديه إن حفظ 

الهوى"، نالت لقب »كوكب الشرق« من فلسطين وفي 

مدينة حيفا. 

من رزق ساحوري

مؤسسة االأفق للثقافة والفنون 

ي جديد
بصدد انتاج برنامج تلفزيو�ف

ك ؟ هل برنامج رامز مجنون رسمي مف�ب

ي 
جمعية الكرمل للموسيقى تعود لمزاولة نشاطها الف�ف



نعومة  منذ  املمتدة  الرياضية  مسيرته  خالل  سجل 

يتححدث  مشرفا  حافال  تاريخا  اليوم  وحتى  أظفاره 

تحت  تضعه  عريقة  أندية  جعل  مما  العالم،  عنه 

رصد الرادار. فاق مقاييس االحتراف، سفير البالد في 

العاملية،  املواصفات  صاحب  االنجليزية،  البطوالت 

الكابتن األسطورة العربية بيرم فريد كيال. 

مستعينا  الكروية  رحلته  في  وعنفوان  بقوة  إنطلق 

بطاقاته ومهاراته الجبارة التي تفوق في توظيفها داخل 

املستطيل األخضر، عقلية فذة وحاسة سادسة تتقن 

تعطشه  امللعب،  قراءة  في  بارع  وقوة،  بمهارة  اللعب 

للنجاح ال يتوقف و في تطلع دائم لألفضل، شعاره في 

املالعب، تحقيق االنتصار و شباك نظيفة. 

عائلته  من  كبيرا  دعما  القى  جديدة،  قرية  من  إنه 

ومحبيه خاصة والده الذي سانده منذ بداية طريقه 

قسم  في  ترعرع  هذا.  يومنا  حتى  له  تدريب  أول  ومن 

التابع لفريق هبوعيل الجديدة، ثم  األوالد) الصغار( 

إنتقل الى قسم الشبيبة في نادي مكابي حيفا )2006(، 

الى  للوصول  كفتى  كيال  يقطعها  التي  الطريق  وكانت 

النادي  في  السريع  واندماجه  حيفا  مكابي  تدريبات 

دليال على عزيمته وقوة إرادته وسعيه لتحقيق هدف 

الوصول وحلمه الذي ال يفارقه.

بدأ مسيرته الكروية كمهاجم في فرق الشبيبة التابعة 

يتم  أن  قبل  أهداف  عدة  أحرز  حيفا،  مكابي  لنادي 

أبرز  من  كان  خلفي،  وسط  خط  كالعب  تعيينه 

2006- نهاية دوري الشبيبة  الفريق، وفي  في  الالعبين 

وفي  النادي.  في  العب  أفضل  جائزة  على  حاز   2007

العام ذاته لعب كيال مع فريق شبيبة مكابي حيفا في 

مباريات "فيارجو" في إيطاليا، كان من أهم الالعبين في 

املسابقة، وأحدثت هذه املباراة ردود أفعال مشجعة 

أحرز  وأنه  خاصة  إيطالية،  رياضة  صحف  قبل  من 

هدفين في شباك نادي شبيبة "فيورنتينا" اإليطالي في 

فوز فريقه. 

اليسع  املدرب  إنضمام  وبعد   2008 العام  بداية  مع 

ليفي  لتدريب النادي بدال من روني ليفي ، حاز كيال 

الشباب  فريق  من  أصعده  الذي  املدرب  ثقة  على 

الى جانب نجوم مكابي حيفا،  إلى نادي الكبار  وضمه 

بمكانته  ليحظى  اإلمبراطور  نفسه  أثبت  ما  وسرعان 

بين الحادي عشر، و إحتل مرتبة الصدارة في الفريق، 

حيث ساعد فريقه بعد انتهاء أول موسم مباريات من 

الدوري،  بلقب بطولة  بالفوز  للنادي  انضمامه  تاريخ 

وكان عنصرا هاما ولعب دورا أساسيا في ارتقاء مكابي 

حيفا الى دوري األبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي 

في املوسم الريا�ضي -2009 2010

النادي  بين  العالقة  تعزيز  في  الكبير  الدور  له  كان 

من  تأتي  الحافالت  كانت  حيث  العربي،  والجمهور 

محملة  كيال  فيها  يشارك  التي  املباريات  إلى  الجديدة 

باملشجعين.

لكيال،  بالنسبة  باألحداث  محمال   2012 العام  كان 

ملعرفة وجهة بيرم الى أين؟

بطاقة االرتقاء في الدوري االنجليزي
حيث  يراوده،  كان  طاملا  حلما  حقق   2017 العام  في 

حصد بطاقة اإلرتقاء إلى املستوى الدوري اإلنجليزي 

أنهى  قد  كان  الذي  برايتون،  فريقه  برفقة  املمتاز 

خلف  الثاني  باملركز  شيب"  "تشامبيون  في  موسمه 

برايتون  مشاركة  وكانت  يونايتد،  نيوكاسل  املتصدر 

هي األولى له في الدوري اإلنجليزي املمتاز منذ املوسم 

الفريق  فيه  وصل  الذي  املوسم  وهو   ،1983_1982

اإلنجليزي  اإلتحاد  كأس  لبطولة  النهائية  للمبارة 

وخسرها الفريق في مباراة اإلعادة.

أسرع هدف
كما دخل التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل أحد 

املباراة  في  الذي جاء  القدم،  تاريخ كرة  أهداف  أسرع 

التي جمعت فريقه مع فريق هيدير سفيلد تاون على 

األسبوع  مباريات  ضمن  ستاديوم،  غالفارم  ملعب 

وسط  إنجلترا،  في  الثالثة  الدرجة  لدوري  الثالث 

سجل  حيث  متفرج،  آالف   10 ال  يقارب  ما  حضور 

التي  األهداف  أسرع  من  بهدف  تاريخية  أسطورة 

ثانية   17 مرور  بعد  وذلك  املستديرة  الكرة  شهدتها 

فقط من بدء املباراة.

اقف انسانية مو
كما كانت له مشاركات إنسانية عديدة أهمها نشاطات 

التي  القتل  وجرائم  والتطرف  العنف  لنبذ  توعوية 

انتشرت في اآلونة األخيرة بشكل مستفحل في مجتمعنا. 

املدربين  قبل  من  محبوبة  شخصية  كيال  بيرم 

واألقارب  األصدقاء  من  و  والالعبين،  والجمهور 

ويحظى باحترام كل من يلتقي به، نقش أسمه في قائمة 

واملثابرة  بالنجاح  ملهمة  شخصية  وأصبح  العظماء، 

خاصة ألبناء بلده، والعب مؤثر تألق على الصعيدين 

أستحواذه  خالل  من  الفارق  صنع  واألوروبي،  املحلي 

باإلضافة  والعمق،  الوسط  خط  على  مبارياته  في 

لكونه يتقن رمي الكرة بكامل مهارته قبل قوته. أم�ضى 

والتدريبات  املالعب  في  املضني  العمل  من  سنوات 

الجبارة، فاملجد ال ُيصنع في ليلة وضحاها! لكن بيرم 

كيال أثبت قدرته على صناعة املجد والنجاح بسرعة 

الصاروخ.

املحرر الريا�ضي

"رينجرز" في ملعب ايروكس في 2 كانون الثاني 2011، 

كأفضل  اختياره  تم  املباراة  في  املتميز  أدائه  وبسبب 

الدوري  في  الشهر  العب  جائزة  على  حاز  و   ، العب 

الثاني، وتلقى املدح  األسكتلندي املمتاز لشهر كانون 

لعزمه وقوة  كان  و  لينون"،  "نيل  من مدرب سيلتيك 

املنافسة لديه دورا أساسيا في نجاحات فريقه من أول 

عام له في الدوري األسكتلندي املمتاز.

ككابتن  كيال  لعب  العام  نفس  من  نيسان  شهر  في 

وفي  ميرن،  سانت  ضد  سلتيك  مباريات  في  للفريق 

نفس الشهر أحرز هدفه األول في الفريق ضد سانت 

حونستون بنتيجة 0-1

في  و  األسكتلندي،  بالكأس  فريقه  مع  فاز 

الدوري  ببطولة  سلتيك  مع  فاز  موسم2011_2012 

من  الكثير  عن  تغيبه  من  الرغم  على  األسكتلندي، 

املباريات بسبب اإلصابة.  في موسم 2012_2013 فاز 

كرويون  محللون  ووصفه  املزدوج،  باللقب  فريقه  مع 

في  جدية  مهنية  سيرة  يصنع  عربي  العب  أول  بأنه 

أوروبا، وبأن هناك العبين آخرين سبقوه ولكن ليس 

بالشكل الذي يدير فيه هو هذه الرحلة الرائعة.

وحصوله  األسكتلندي،  الدوري  على  حصل  أن  بعد   

في  للرياضة  العرب  "سفير  لقب  نال  الكأس،  على 

بدون  األول  الالعب   " لقب  على  وحصل  اسكتلندا"، 

العربي  والوسط  عامة  البالد  مثل  حيث  منافس"، 

على  كبيرة  فرق  وصارعت  تمثيل،  أفضل  خاصة 

امتالك بطاقته مثل مانشستر يونايتد وليفربول وفرق 

الدرجة  من  الالعب  هذا  على  للحصول  سعت  أخرى 

األولى الذي يتمتع بقدرات متنوعة ومهارات عالية.

الى أين وجهة بيرم كيال؟!
ع عقًدا ملدة عامين ونصف مع فريق 

ّ
في العام 2015 وق

الدرجة  في  يلعب  الذي  ألبيون"  هوف  أند  "برايتون 

العام  في  ينتهي  جديد  عقد  على  وحصل  املمتازة، 

لبرايتون  التاريخي  الصعود  في  مساهمته  بعد   2020

الى الدوري اإلنجليزي املمتاز. بعد انتهاء هذا العقد الى 

أين سيتجه بيرم كيال، سؤال يشغل الرياضيين

عبر  اللقاءات  إحدى  في  لكن  بيرم،  ومتابعي  وعشاق 

ميولها  زوجته  خِف 
ُ
ت لم  االجتماعي  التواصل  وسائل 

فترة  انتهاء  بعد  حيفا  مكابي  لفريق  بيرم  ينضم  بأن 

العقد الحالي، فهل هذا األمر سيتحقق، الكل يترقب 

بزواجه  الذهبي  القفص  دخوله  هو  األبرز  الحدث 

في   مشاركة  أول  له  كانت  أيضا  كيال،  أنجيال  من 

لباس  مرة  ألول  لبس  حيث  املونديال،  تصفيات 

تصفيات  في  سويسرا  منتخب  ضد  إسرائيل  منتخب 

أربع  ملدة  عقدا  ع 
ّ
وق أنه  كما   ،  2010 العالم  كأس 

وحاز  املمتاز"  األسكتلندي  "سلتيك  نادي  في  سنوات 

على رقم 33، وكانت أول مباراة في 19 آب 2010 ضد 

نادي "أوترخت" الهولندي، حيث أظهر قدرات جبارة 

في أفضل بداية ممكنة، وصنع الهدف األول في اللعبة 

إلى فوزه  أدى  مما  الكرة إلفراين خواريز،  مرر  عندما 

بجائزة رجل املباراة.

في أيلول 2010 كانت آخر أحداث العام، حين تعرض 

إلصابة أضطرته للتغيب عن اللعب ملدة ثالثة أشهر، 

26 كانون األول كبديل، ليسترجع لياقته بعد  عاد في 

الى  عاد  و  طويلة،  لفترة  اللعب  عن  والغياب  اإلصابة 

نادي  على   0-2 فريقه  فوز  في  األساسية  التشكيلة 

م كيال؟! إىل أين وجهة ب�ي

ي حيفا  هنالك احتماالت قوية بأن ينضم لفريق مكا�ب
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جد

الفروق
حل العدد الماضي

المتاهة

تطبيقات مفيدة لألطفال
لعبة عالم الكلمات- إيند لس وورلد بالي

 Endless Wordplay
لعبة ممتعة لتعليم األطفال هجاء الكلمات اإلنجليزية البسيطة، من خالل تعليم الطفل املقاطع الصوتية 

بطريقة شيقة مع شخصيات من الرسوم املتحركة املمتعة واملرحة التي يحبها األطفال، وتجذبهم لتعلم املزيد 

من الكلمات.

لوّن االسم: ______________

العائلة:______________

المدرسة: ____________

العمر: ______________

ت: ________________

بحرضوا   أوالد  اربع  وأول  تلوين  مسابقة  ندخل  اوالد  يا 
الرسمة ملونة ملكتبة BOK يحصل عىل جائزة 
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مستوى صعبمستوى وسطمستوى سهل

شروط اللعبة
هذه الشبكات مكونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مقسم الى 9 خانات صغيرة.

من شروط اللعبة وضع األرقام من 1 الى 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم 
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

1.لسان العرب2.عم - يهدم - قط3.ارتياب-
أفعى 4.درب - جديد 5.أم - مريض 6.غردينيا - أمد 

-حنين 8-ناجع - أرق 9.اسمنت - راح  7.أمر - دلَّ
10.متين - بوادر 11.سر - رحب - دق

1.األغاني2.سعر - مرمى - مر3.امتد - درجات 
4.يرمي - عسير5.إياب - ند - منح6.لهب - ميالن7.عد - 
جرى - رتب8.رمادي - حق - ود9.فيضان - راق10.قعد 

- ميعاد11.خطا - بدن - حرب

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

افقيا
مـمـثـل مـصـري شــارك فــي فيلم "أالرض" . 1

ليوسف شاهين
مئة عام - وكيل التاجر في بعض الجهات . 2

- والدة
رف من الطيور - ناعمة امللمس. 3
 - اجتهد. 4

ّ
عاقل - محصول أو غلة

حـبـل ُيــقــاد بــه - يـجـعـل الـشـيء خالف ما . 5
هو عليه

جواب - آلة التبريد. 6
ولد ذكر - صحراء واسعة. 7
غضون في الوجه - فعل. 8
 - ضد حلو. 9

ً
مغنية فرنسية قضت انتحارا

فـتـل - احـتـجـاب الـشـمـس في النهار. 10
مقدار العمر - سارق - ضد مرتفع . 11

عموديا
ممثلة مصرية شاركت في فيلم         . 1

"السوق السوداء"
ما ُيجعل في العروة - كتب مقالة بأسلوب . 2

أنيق - قهوة
ترتيب أو تنظيم - قليل الوجود. 3
ابن امرأة الرجل من غيره - فاعل . 4
لهو وتسلية - مدينة فـي شمال العراق. 5
أخو األب - هالك - ذكر الدجاج. 6
نقيض نـهـاري - مـن الحيوانات البرية -ِدهن. 7
فطين - يساعد. 8
فقير - مصيدة. 9

أقـدم كهف حضاري في فرنسا والعالم - . 10
وجع

بحر - مكر واحتيال - أبى. 11

كلمات متقاطعة 
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