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جادة وقفة  يستحق  محوري  ثقافي  مشروع 

األعماق  من  صرخة 

منذ اإلعالن عن نشوء مؤسسة األفق للثقافة 

والفنون في العام 1996، نشرت أنه من ضمن 

األدب  ترجمة  على  العمل  األساسية  أهدافها 

العبرية، ولم يصدر هذا  اللغة  الى  الفلسطيني 

تام  ادراك  عن  إنما  اعتباطي،  بشكل  القرار 

األفق  فمؤسسة  كهذا.  ثقافي  مشروع  ألهمية 

لتكون  ثقافًيا  برنامًجا  وضعت  نشوئها  منذ 

بصمتها  ولتضع  الثقافية،  الحياة  في  مؤثرة 

املفروض  فمن  الثقافي،  الحراك  في  املميزة 

وجودها  شرعية  تثبت  أن  مؤسسة  كل  على 

أدركت  واألفق  ورؤيتها.  خصوصيتها  خالل  من 

منذ البداية أنها تحمل رسالة هامة وضرورية، 

تنفيذ  على  قادرة  لتصبح  ذاتها  وجهزت 

خدمة  بهدف  وتطويرها  الثقافية  مشاريعها 

أدبنا وثقافتنا. 

بين  يتراوح  بقي  طوال  لسنوات  املحلي  األدب 

على  معتمًدا  البقاء،  وصراع  الوالدة  مخاض 

املجهود الذاتي لألدباء والشعراء الذين نشروا 

الخاص،  مالهم  ومن  الذاتي  بجهدهم  كتبهم 

ليتحملوا وحدهم أعباء النشر والتوزيع. نشأت 

الذي  الصدر  ألنين  مالزمة  الصرخة  هذه  تأتي 
طال وترك آثار سيئة في نفوس أهل الخير حتى 
أن بعضهم ظن أننا على أبواب يوم اآلخرة، هذه 
زال  ما  الدم  شالل  نرى  ونحن  تأتي  الصرخة 
فالقاتل  عروقهم  ومن  ابائنا  ايدي  على  يجري 
منا واملقتول منا، وهذا يعنى أن القاتل إما أن 
يلقى  الى يوم أن  يتجرع حسرة عمله االجرامي 
هللا وإما أن يتعطش الى املزيد من الدماء وهذا 
يعيشها.   التي  النفسية  والحالة  البيئة  حسب 
وأما أهل املقتول إما أن يتجرعوا حسرة هذا 
لوعة  في  األب  ويبقى  واألخت  األم  وتبقى  الدم 
بصوت  أو  مرتفع  بصوت  إما  يبكون  دائمة 
أن  النفس  علماء  يقول  كما  وإما  خافت، 
الخوف والشعور باإلحباط قد يولدان عنفا ال 
مبرر له أحيانا.  وكما قيل في العامية ) الضغط 
أبنائنا  وجه  في  صرختنا  وتأتي   ) االنفجار  يولد 
هللا،  يرحمهم  فالرحماء  ارحمونا  لهم  نقول 
مهما  فالطريق  سلوككم  من  وغيروا  ارحمونا 
جنة  الى  إما  واملصير  اآلخرة  الى  فنهايته  طال  
عرضها السماوات واألرض،  وإما الى نار تلظى. 
وبين  ونعيمها  الجنة  طلب  بين  مخير  وأنت 
السعي الى لهيب جهنم  ,كما أنك مخير بين أن 
الناس  بين  املحبة  وتنشر  الخير  طريق  تسلك 
بين  ما  وشتان   , ظاملا  قاتال  تكون  أن  وبين 
الطريقين قال تعالى ) ال يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 
(. نصرخ من أعماقنا في وجه أبنائنا ونقول لهم 

محمد  حبيبنا  قال  فقد  اآلخرة  لنا  تقربون  أنتم  هل 
وهو يقسم ) والذي نف�سي بيده , ال تذهب الدنيا حتى 
يأتي على الناس يوم ال يدري القاتل فيم قتل , وال يدري 
املقتول لم قتل , فقيل كيف يكون ذلك قال : الهرج 
: القاتل واملقتول في النار (. نعم ألسنا في زمن القاتل 
اقل تدفع له وقد يكون دافع  يقتل أناس لبضعة شو
ذلك غيرة وحسد فال القاتل يدري ملا قتل وال املقتول 

تل. 
ُ
يدري ملا ق

عند  يكون  النار  في  واملقتول  القاتل  أبناءنا،  فيا 
االستعداد من الطرفين للقتال تماما كما قال الرسول 
في  واملقتول  فالقاتل  بسيفهما  املسلمان  التقى  اذا   (
النار قيل يا رسول هللا هذا القاتل , فما بال املقتول ؟ 
قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ( فلم تقحمون 
أنفسكم غضب الرحمن ولألسف نحن في زمن أشار 
يروعه  وهذا  جاره  يقتل  هذا  نسمع   , هللا  رسول  اليه 
وهذا يقتل ابن عمه على قطعة من األرض وهذا يقتل 
صديقه على موقف سيارة وقد صدمت لسماعي عن 
في حاوية  كبيًرا  ا 

ً
أنهم وجدوا شيخ حالة حصلت وهي 

القمامة والذين ألقوه فيها هم أبناءه. وقد قال رسول 
هللا ) إن بين يدي الساعة الهرج , قالوا : وما الهرج ؟ 
: القتل يقتل الرجل جاره , ويقتل اخاه , ويقتل  قال 
امعنا عقولنا يومئذ   : . قالوا  ابن عمه  , ويقتل  عمه 
ويخلف   , الزمان  ذلك  أهل  عقول  لتنزع  إنه   : قال  ؟ 
له هباء من الناس , ويحسب أكثرهم أنهم على �سيء , 
وليسوا على �سيء (. والحق يقال ما من انسان عاقل 
يسمح لنفسه ان يحاور اخوانه وعامة الناس بالسالح 
البرهان واساس ذلك  بالحجة  الحجة  يقيم  فالعاقل 

العلم والثقافة ومن جهل أسلوب التعامل بالحسنى 
كما أراد هللا بقوله ) إدفع بالتي هي احسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها اال الذين 
الى  فسيصير   ،) عظيم  حظ  ذو  إال  يلقاها  وما  صبروا 
القتل وترويع الناس , ولذلك رأينا أصحاب رسول هللا 
هللا  رسول  اليه  أشار  الذي  الحال  هذا  استغربوا  قد 
يكونوا  ان  يمكن  ال  العقالء  بأن  باستغرابهم  وأكدوا 

قتلة . 
أصحاب  أناس  القتلة  من  إن  قائل  يقول  قد  وهنا 
شهادات ومراكز اجتماعية فالجواب ان حب الدنيا 
وبصيرتهم  ابصارهم  اعمى  والحسد  عليها  والتنافس 
وجعلهم عبيًدا لهواهم وللشيطان ومن كان الشيطان 
ننادي  لذا   , العقالء  من  يكون  ان  يمكن  ال  قائده 
عبيدا  تكونوا  ان  تريدون  هل  أبنائنا  وجه  في  ونصرخ 
نيتكم  اخلصتم  انكم  ام  والجن   واالنس  لشياطين 
واستجبتم لربكم القائل محذرا ومهددا القتلة بقوله 
) ومن اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل 
نفسا بغير نفس او فساد في األرض فكأنما قتل الناس 
فجزاؤه  متعمدا  مؤمنا  يقتل  ومن   ( وقوله   ) جميعا 
له  وأعد  ولعنه  عليه  هللا  وغضب  فيها  خالدا  جهنم 

عذابا عظيما (.
غضب  على  تقدر  هل  بالقتل  نفسه  تحدثه  من  أيا   
هللا ؟ وهل تصبر على نار جهنم التي تضعف نار الدنيا 
بسبعين مرة ؟ وهل ترى في نفسك تستحق لعنة هللا 
تبقى  األحوال  هذه  كل  أن  تعلم  وهل  ؟  بذلك  وتقبل 
معك خالدا مخلدا ؟ والحق يقال ما من عاقل يقبل 
التي  الدماء  سفك  يحب  عاقل  من  وما  هللا  بغضب 

السلوك  هذا  ملثل  افع  بالدو تمعنا  ولو  هللا  حرمها 
افع ممقوتة عند هللا وعند رسوله  لوجدنا ان كل الدو
وعند املؤمنين والعقالء من الناس , فيا أبنائنا اليس 
او  املخدرات  تجارة  على  الصراع  القتل  افع  دو من 
افع القتل حب الرياسة  التعامل بالربى ؟ اليس من دو
افع القتل الحسد والحقد  واملناصب ؟ اليس من دو
؟  االجرام  أفالم  محاكاة  القتل  افع  دو من  اليس  ؟ 
افع القتل شعور بالنشوة والفتوة عند  اليس من دو
حمل السالح ؟ وكل ذلك ممقوت مرفوض فيا أبنائنا 
ارحمونا واحموا امهاتكم وارحموا اخواتكم وارحموا 
أدوات  بناء ورفعة ال  أدوات  يريدكم  الذي  مجتمعكم 
هدم وذل ونشر للفساد وأخيرا أقول لكم بقوله تعالى 
نحن  انما  قالوا  في األرض  تفسدوا  لهم ال  قيل  وإذا   (
يشعرون  ال  ولكن  املفسدون  هم  انهم  اال  مصلحون  
اعماال   باالخسرين  ننبئكم  هل  قل   ( تعالى  وبقوله   )
يحسبون  وهم  الدنيا  الحياة  في  سعيهم  ضل  الذين 

انهم يحسنون صنعا (

تقدم  لم  بالدنا  في  لألدباء  واتحادات  روابط 

ا ال لألدب وال لألدباء، وبقي األديب يصارع 
ً
شيئ

لوحده في الساحة األدبية. 

األمور  بعض  أوضح  أن  لي  واسمحوا  اليوم، 

للثقافة  األفق  مؤسسة  بمساهمة  املتعلقة 

واسمحوا  والثقافة،  األدب  مجال  في  والفنون 

لي أن أوضح سبب نجاح تجربة مؤسسة األفق. 

 مشكلتنا ومشكلة معظم أدبائنا وشعرائنا 
ً

أوال

تبني  يتم  لم  ذاتهم،  فلك  في  يدورون  أنهم 

النشاط  ثقافة  نشر  يتم  لم  جماعي،  مشروع 

في غالبية املؤسسات غلب  املؤسساتي، وحتى 

تلك  تعمل  ولم  الواحد،  الفرد  طابع  عليها 

ناحية  من  حقيقية،  كمؤسسات  املؤسسات 

أجل  من  الذات  إنكار  ناحية  ومن  تنظيمية 

نجاح املجموعة.

األولى  انطالقتها  ومنذ  األفق  مؤسسة  في  نحن 

فنان  لكل  ذراعيها  فتحت   1996 العام  في 

الدعم  بتقديم  تتوانى  لم  ومبدع،  كاتب  ولكل 

غاٍل  بذلت كل  بابها،  طرق  أديب  أو  فنان  لكل 

رغم  وأدبنا،  ثقافتنا  دعم  أجل  من  ورخيص 

في  ليست  الثقافة  أن  ورغم  امليزانيات،  شحة 

أفضليات مؤسساتنا الرسمية والشعبية. 

بضرورة  إيماننا  منطلق  ومن   ، ذلك  كل  رغم 

تحدينا  مجتمعنا،  في  والثقافة  الوعي  نشر 

أنها  أعتقد  ال  خطوات  وخطونا  الصعاب، 

في  الكتب  أصدرنا  عادية.  أو  ا، 
ً
ضمن مفهومة 

والدراسات  املسرحيات  الشعر،  النثر،  مجال 

أعباء  والشعراء  الكتاب  يتحمل  أن  دون 

نظمنا  بل  بذلك  نكتف  لم  والنشر.  الطباعة 

حيفا  في  األفق  مركزي  في  األدبية  األمسيات 

القدس،  كنابلس،  أخرى  وأماكن  وشفاعمرو 

والقرى  املدن  من  وغيرها  الهيجاء  أبو  كوكب 

العربية. وأيًضا لم نكتف بذلك بل عملنا على 

إيصال  أجل  من  لها  والترويج  الكتب  تسويق 

تلك االبداعات الى املتلقي، القارىء. 

أدبنا  نشر  على  فعملنا  بذلك  نكتف  لم  أيًضا 

نقطة  ذاته  بحد  األمر  وهذا  العبرية،  باللغة 

يقرأنا  أن  وأدبنا،  ثقافتنا  في  هامة  تحول 

وبهذا  وثقافتنا،  أدبنا  على  يطلع  أن  اآلخر، 

وشعرائنا  أدبائنا  لدعم  هامة،  خطوة  نخطو 

األدباء  كافة  أدعو  املناسبة  وبهذه  ومفكرينا، 

والشعراء وحملة األقالم الى دعم هذا املشروع 

باالنتاجات األدبية  الثقافي املحوري، وتزويدنا 

ثم  ومن   ،
ً

أوال العربية  باللغة  لنشرها  الرائدة 

العبرية،  اللغة  الى  الحالي  الوقت  في  ترجمتها 

على أمل أن نصل الى الهدف املنشود، الترجمة 

الى لغات أخرى إليصال أدبنا الى العاملية.     
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املؤسسات  أصدرت   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 
بيانا  االسبوع  هذا  حيفا  بمدينة  الفاعلة  الدينية 
مشتركا تتوجه فيه لكل ابناء وبنات الطوائف بطلب 
وباء  النتشار  منعا  املطلوبة  التدابير  كافة   أخذ 
الكورونا باملدينة. وعقدت االجتماعات بمبادرة مركز 
مساواة ومشاركة د. زاهي سعيد، مساعد مدير عام 
معطيات  باستعراض  قام  والذي  املر�ضى،  صندوق 
املؤسسات  استعداد  وأهمية  الكورونا  وباء  انتشار 
في  شارك  الوباء.  انتشار  ملنع  والتربوية  الدينية 
راعي   - سعدة  ابي  اغابيوس  االب  االجتماعات 
كنيسة الكاثوليك،  القس حاتم شحاده ،راعي رعية 
املديرة  مو�ضى-  سلمان  سهى  البروتستانت،  كنيسة 
شريف،  محمد  الشيخ  مساواة،  ملركز  التنفيذية 
امير الجماعة االحمدية، االب يوسف يعقوب ، راعي 
مساواة  مركز  مدير   - فرح  جعفر  املوارنة،  كنيسة 
وتامر عواد - منسق البرامج املجتمعية والشيخ رشاد 
ابو الهيجاء وبروفسور عماد قسيس واملربية راغدة 
وأدارت  الكرمليت  االيطالية  املدرسة  مديرة  داوود 
في  االمور  أولياء  لجنة  رئيسة  صالح،  حياة  اللقاء 

مدرسة الكرمة.
تمحورت االجتماعات حول ضرورة التعاون املشترك 
بمدينة  واالهلية  والتربوية  الدينية  املؤسسات  بين 

اجتماع طارئ للمؤسسات الحيفاوية الدينية والتربوية والطبية
لمواجهة الموجة الثانية النتشار الكورونا

االتفاق على إصدار بيان مشترك لكل المؤسسات الدينية والتربوية واالهلية 	

جديد يف مركنتيل ساميل

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل ساميل

C يف شبكة ستوديو

عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

خدمات بامتياز

تخفيض ثابت8%

يتمتعون من

للتفاصيل:

*5045

حيفا ملواجهة املوجة الثانية لفيروس كورونا. "
إطار  تشكيل  أهمية  على  اللقاءات  خالل  االتفاق  وتم 
تنسيقي ثابت بين املؤسسات الدينية واالهلية والتربوية 
والسياسية على مستوى املدينة حيث نادت املؤسسات 
املشاورات  جلسات  بنهاية  والتربوية  واالهلية  الدينية 
املؤسسات  في  التواجد  خالل  بالتعليمات  بااللتزام 
بارتداء  االلتزام  الجماهيرية،  واألنشطة  الدينية 
العائالت  تشجيع  التباعد،  على  املحافظة  الكمامات، 

على إحياء املناسبات بأعداد قليلة. 
سيؤدي  الوباء  انتشار  ان  من  املؤسسات  وحذرت 
العبادة  بيوت  وبينها  مختلفة  مرافق  إغالق  إعادة  الى 
وحركات  الكشافات  دعوة  على  االتفاق  وتم  واملدارس. 
العبادة  بيوت  في  التجمعات  بتنظيم  للتطوع  الشباب 
فحص  وسيتم  والتربوية.  الجماهيرية  والنشاطات 
ملرافقة  املتطوعين  من  مجموعة  تدريب  امكانية 
على  والحفاظ  الشعبية  والفعاليات  الدينية  الطقوس 

تعليمات االمان فيها.
خالل  املمكنة  التربوية  االنشطة  املؤسسات  وناقشت 
حيفا  بلدية  الى  التوجه  تم  حيث  الصيفية.  العطلة 
لفحص امكانية تفعيل برامج تربوية عن بعد باالضافة 
الى املخيمات الصيفية املصغرة. وسيتم إجراء مشاورات 
تنظيم  امكانيات  لفحص  املقبلة  االيام  خالل  إضافية 

فعاليات لطالب املدارس خالل العطلة الصيفية.
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سيتم إرجاع 10 مليون ش.ج 
للجمهور سنوًيا في حيفا  

لألسبوع الثاني على التوالي أهالي الحليصة 

يتظاهرون أمام محطة شرطة حيفا
عن  صادر  بيان  وصلنا  "حيفا"-  صحيفة  ملراسل 
 10 وجدت  الحالية  اإلدارة  بأن  يفيد  حيفا  بلدية 
سنوًيا،  للجمهور  إعادتها  سيتم  والتي  ش.ج،  مليون 
واملشاريع  التحتية  البنى  ترميم  في  استثمارها  ليتم 
املهمة في املدينة. عن كيفية العثور على هذا املبلغ، 
عشرات  بضعة  إال  البلدية  يكلف  لم  البيان  حسب 

شواقل ليس إال.  
تخسر  كانت  املاضية  السنوات  في  أنه  البيان  يتابع 
البلدية حوالي 10 مليون ش.ج سنوًيا بسبب عيوب 
منها  النفايات والتخلص  في منظومة إخالء  مختلفة 
في بلدية حيفا. يتابع البيان، نظرًيا بإمكان هذا املبلغ 
أن يمّول ترميم 3 حتى 6 شوارع في املدينة. فتخيلوا 
كيف كان ليكون حال البنى التحتية في حيفا، لو تم 
السنوات  في  صحيح  بشكل  األموال  هذه  استثمار 
ليست  النقطة  هذه  أن  البيان  ويفيد  املاضية، 
فيها،  للتوفير  البلدية  رئيسة  تسعى  التي  الوحيدة 

وتعد هنالك املزيد. 
وال  نقد،  كلمة  على  هنا  تعثروا  "لن  البيان  يضيف 
األوفياء  الصحي  الصرف  عمال  عن   ، واحدة  حتى 
إذا  الصحيح.  العكس هو  بل  واملخلصين ومدرائهم. 
كانت هذه األموال بلغت هدفها املنشود أي الى عمال 
قسم الصرف الصحي، لكان بات لديهم قدرة أفضل 

لصيانة والحفاظ على نظافة املدينة".
واملعارضة  لإلعالم  إياه  موجًها  البيان  ويضيف 
تقول فيه رئيسة البلدية "االعالم وجهات املعارضة 
مستشارين  بتعيين  قراري  انتقاد  عن  يكفان  ال 
رحيل  ومع  املنصرم،  آذار  شهر  خالل  خارجيين، 
صالح  )بإجراء  استأجرت  السابق،  العام  املحاسب 

ملراسل صحيفة "حيفا"- تظاهر لألسبوع الثاني على 
مقر  أمام  الحليصة  حي  أهالي  من  العشرات  التوالي 
شرطة مدينة حيفا، حيث رفع املتظاهرون الالفتات 
في  املخدرات  ومكافحة  السالح  بجمع  تطالب  التي 

الحي. 
جسر  على  تجمعوا  قد  الحي  نشطاء  وكان  هذا 
باتجاه محطة  األقدام  الحليصة وساروا مشًيا على 
واحنا  حارتنا  "الحليصة  شعارات  رافعين  الشرطة 
اإلجرام  على  وينك  وينك  بوليس  "يا  و  نحميها"  بدنا 

فتح عينك" و "دمعة أمي غالية علي يا بوليس". 
يوسف  كامل  الحي  لجنة  رئيس  باملظاهرة  تحدث 
مساواة  مركز  ومدير  شلبي  شهيرة  البلدية  وعضو 
جعفر فرح ومدرب كرة القدم ايمن يوسف واملربي 

محسن شباط ووالد املرحوم محروس زبيدات الذي 
أطلق صرخة أب قتل ابنه قبل ٧ سنوات.

وأعلنت الشرطة أنها نفذت سلسلة عمليات تفتيش 
و  متفجرات  على  وعثرت  ومخدرات  اسلحة  عن 
مسدسات. وكانت رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش 
بياًنا  وأصدرت  حيفا  شرطة  قائد  مع  اجتمعت  قد 
شرطة  وتنشيط  مراقبة  كاميرات  تركيب  تنوي  انها 
البلدية بالحي. وطلبت لجنة الحي من رئيسة البلدية 
زيارة الحي ومعالجة مشاكل التعليم والعمل والفقر 
اهل  تفاعل  ولوحظ  القريبة.  األيام  خالل  والسكن 
الحي مع الحراك لوقف حمام الدم حيث فقد الحي 

خالل السنوات األخيرة ٧ شباب. 

تغييرات في مسار السير في شارع روفين
 2020/7/1 ابتداء من 

ابتداء من يوم االربعاء 7/1/ 2020  ستبدأ شركة مياه الكرمل بالعمل على 
تحديث خط المياه الرئيسي يف شارع روبين لمدة شهر تقريبًا. 

خالل العمل ، سيتم إغالق مسار السير باتجاه واحد من بين اتجاهين، وذلك 
متر.   500 حوالي  גאולה،  باتجاه  מיה  ראש  تقاطع  نقطة  يف  للغرب  الشرق  من 
وللقادمين من  اتجاه שמחה גולן ופיק''א ، والمنحدرين من اتجاه  וורדיה إلى 

الهدار. 
مدة  لتقصير  جهدنا  قصارى  وسنبذل  تقريبًا  شهر  لمدة  األعمال  ستستمر 

العمل قدر اإلمكان. 
كما نطلب من جمهور السائقين االنتباه إلى ترتيبات المرور والالفتات يف هذا 

المكان، ونعتذر على اإلزعاج المؤقت. 

مركز مياه كرمل
في خدمتك 24 ساعة

لالتصال مجاًنا:

نعمل من أجلكم

مطلوب/ ة

مساعد/ة 
لناطق رسمي للبلدية 

باللغة الروسية
تفاصيل كاملة على املناقصة وكيفية تقديم الترشيح

يمكنك الحصول عليها في إعالنات مطلوب/ة في موقع البلدية

املوعد األخير لتقديم الطلب: 
12/7/ 2020  الساعة 12:00

WWW.haifa.muni.il
תשמ"ח  العمل  فرص  في  املساواة  قانون  تعليمات  حسب 
1988، املناقصة تتعامل مع الرجال والنساء كوحدة واحدة.  

كي  خارجيين  مستشارين  ثالثة  خدمات  ومنتظم( 
يعاينوا ويفحصوا إدارة البلدية وإدارة أموالها. أحدهم 
الرقابة  مجال  في  البالد  في  رائد  حسابات  مكتب  هو 
السلطات  في  النطاق  واسعة  خبرة  وذو  التحقيقية، 
مقابل  دفعنا  النفايات.  إخالء  مجال  يشمل  املحلية، 
عمل النقد واالستشارة الذي قدمه لنا املكتب، عشرات 
مقابلها  نحصل  أن  يتوقع  والتي  فقط،  الشواقل  آالف 
10 آالف ش.ج سنوًيا، أقله في  التقديرات نحو  حسب 

املرحلة الحالية".
ويضيف البيان بأن هذا املكتب منذ تسلم زمام األمور 
تعديالت  بفضل  فقط  ش,ج  مليون  البلدية  وفّرت 
الوزن )قياس األوزان(. وسيتم متابعة عمل هذا املكتب 
لتنجيع عمل منظومة اإلدارة والرقابة األوتامتيكية على 

النفايات. 
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اختتام اللقاء القطري لمدراء مراكز تأهيل الطواقم التدريسية حول خطة 
تحديات "אתגרים" الذي استضافته الكلية االكاديمية العربية للتربية - حيفا

استضافة الكاتب عفيف شليوط في 
جامعة حيفا 

انتخاب المحامي عنان حمام رئيًسا 
لمؤسسة األفق للثقافة والفنون

خاص بصحيفة "حيفا" – استضاف قسم األدب 

املقارن في جامعة حيفا يوم أمس األول، األربعاء، 

صحيفة  تحرير  رئيس  شليوط،  عفيف  الكاتب 

حيفا ومدير عام مؤسسة األفق للثقافة والفنون، 

حول  القسم  طالب  مع  الزووم  عبر  تحدث  حيث 

قصته القصيرة "كهنة من ثلج" التي ترجمت للغة 

العبرية ونشرت ضمن كتاب "لسان مبتورة". 

شليوط  عفيف  الكاتب  عن  وتحدث  اللقاء  افتتح 

رافي  بروفيسور  ثلج"  من  "كهنة  قصته   
ً

محلال

للكاتب  املميز  األسلوب  عن  تحدث  حيث  ريختر، 

اقع في آن واحد،  الذي يجمع بين الالمعقول والو

تقلقه  التي  املواضيع  طرح  في  جرأته  عن  وتحدث 

كفرد وكجزء من املجتمع. 

مع  شليوط  عفيف  الكاتب  واستعرض  هذا 

قصصه  في  يتناولها  التي  املواضيع  القسم  طالب 

ومسرحياته معدًدا إنجازاته األدبية مثل حصوله 

على عدة جوائز أدبية وترجمة أدبه للغات العبرية، 

اإلنجليزية والفرنسية. كما تحدث خالل اللقاء عن 

عامة  العربي  العالم  في  القصيرة  القصة 

والفلسطينية خاصة.  

 
ً
كبارا مسؤولين  بمشاركة   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 

تأهيل  مراكز  مديري  من  وعشرات  التربية  وزارة  في 

على   
ً
ويهودا  

ً
عربا البالد،  في  التدريسية  اقم  الطو

وبمبادرة  املراكز،  هذه  في  واملسؤولين  سواء،  حد 

استضافت  التربية،  وزارة  في  املنهي  التطوير  دائرة 

الكلية االكاديمية العربية للتربية في حيفا يوم أمس، 

الخميس، أعمال اللقاء الدرا�سي ملدراء مراكز تأهيل 

اقم التدريسية بعنوان:" خطة تحديات الطو

 אתגרים – بنظرة الى األمام".  

روم  عينات  بحضور  افتتح  قد  الدرا�سي  اليوم  وكان 

مديرة دائرة "أ" للتطوير املنهي في وزارة التربية، ويوسف 

حمدان مفتش التطوير املنهي في املجتمع العربي ويفعا 

اقم  الطو تأهيل  مراكز  عن  املسؤولة  شليار  عميت 

املنفذة  الهيئات  مسؤولة  هراري  وحانا  التدريسية 

التدريسية،  اقم  الطو تأهيل  التربوية، ومدراء مراكز 

التي تطرق  املفتش يوسف حمدان  بكلمة  قد استهل 

الكلية  في  ينعقد  الذي  املؤتمر  هذا  أهمية  الى  فيها 

االكاديمية العربية للتربية واهمية التطوير املنهي ككل 

وخاصة أهمية تطوير القيادات التربوية عامة وضمن 

التواصل  أهمية  وأكد  אתגרים"  "تحديات  خطة 

اقم  الطو تأهيل  ومراكز  املنهي  التطوير  دائرة  بين 

التدريسية من جهة واملؤسسات األكاديمية من جهة 

 الى استجابة الكلية السريعة واملرحبة القتراحه 
ً
مشيرا

عقد املؤتمر داخل حرمها األكاديمي.    

وزارة  في  املنهي  للتطوير  "أ"  دائرة  مديرة  روم  عينات 

املشاريع  وأهمية  ضرورة  الى  كلمتها  في  أشارت  التربية 

الهادفة  التربوية  والتأهيلية  التربوية  والخطط 

وتزويدها  املدارس  في  التربوية  القيادات  تعزيز  الى 

على  عملها  تأدية  من  بتمكينها  الكفيلة  بالوسائل 

الحثيثة  والتغيرات  التحديات  ومواجهة  وجه  أفضل 

في  والتعليم  التربية  جهاز  يشهدها  التي  واملتسارعة 

البالد عامة.

البروفيسور رندة خير عباس مديرة الكلية االكاديمية 

كلمتها  في  في اسرائيل- حيفا، اشارت  للتربية  العربية 

من  أكثر  قبل  تأسيسها  منذ  الكلية  دور  الى  الترحيبية 

اقم التدريسية وتذويت قيم  في تأهيل الطو  
ً
70 عاما

القيادة والتميز والعطاء من جهة وتعزيز اعتبار املعلم 

رفعة  في  يساهم  واجتماعي  تربوي  وقائد  تغيير  عامل 

املحامي  برئيسها  ممثلة  الكلية  ان  وقالت  مجتمعه، 

 
ً
وابدا  

ً
دائما يؤكدون  ومحاضريها  وادارتها  كمال  زكي 

املجتمعات  عماد  وكونه  األكاديمي  التعليم  أهمية 

اقية واملتقدمة.  الر

املحامي زكي كمال رئيس الكلية اختتم اليوم الدرا�سي 

بكلمة تلخيصيه استعرض فيها رسالة يالكلية ومسيرة 

حياتها منذ تأسيسها وحتى اليوم وقال:" رسالة الكلية 

عليها  املحظور  ومن  األكاديمي  الجانب  على  تقتصر  ال 

ان تكون كذلك بل ان رسالتها تتجاوز ذلك الى ابعاد 

تنعكس  وقيمية  ومجتمعية  اجتماعية  ومواضيع 

االنسان  احترام  قيم  فقط   
ً
قوال وليس   

ً
فعال تبنيها  في 

الفرعية  االنتماءات  النظر عن   بغض 
ً
انسانا بصفته 

واعتبار التعددية وقبول اآلخر دليل قوة واعتزاز ليس 

دليل ضعف او تنازل".

عديدة  ومحاضرات  ندوات  اليوم  وتخللت  هذا 

تمحورت  الحضور  بمشاركة  متنوعة  عمل  وورشات 

صورة  بأفضل  تطبيقه  وسبل  تحديات  برنامج  حول 

عنها  تمخضت  التي  املهنية  االستنتاجات  ضوء  على 

سنوات الخطة الثالث. 

ملراسل صحيفة "حيفا" – عقدت الهيئة اإلدارية 

للثقافة  األفق  ملؤسسة  الجديدة  املنتخبة 

في  املا�سي  الثالثاء  يوم  األولى  جلستها  والفنون 

نشاطات  ناقشت  حيث  حيفا،  في  املؤسسة  مركز 

املؤسسة املتشعبة، وتم مباركة مشروع املؤسسة 

العبرية  للغة  الفلسطيني  األدب  لترجمة  الجديد 

الجديد  التلفزيوني  اإلنتاج  مشروع  وانطالق 

وخطوة  "مكان"،  قناة  لصالح  نشوفك"  "خلينا 

مسرح األفق الرائدة باستقطاب فنانين مسرحيين 

من رواد الحركة املسرحية يوسف أبو وردة ومكرم 

خوري من خالل انتاج مسرحي جديد ملسرح األفق. 

رئيًسا  حمام،  عنان  املحامي  انتخاب  وتم  هذا 

والناشط  سرور  شادي  واملخرج  للجمعية، 

وفي  إدارة.  عضوي  منصور  يوسف  االجتماعي 

املنتخب  املؤسسة  رئيس  أكد  االجتماع  خالل 

امليديا  باب  أهمية طرق  املحامي عنان حمام على 

حتى تساهم مؤسسة األفق في هذا املجال الحيوي 

في  األبواب  طرق  ضرورة  الى  أشار  كما  والهام، 

من  حيفا،  بلدية  رأسها  وعلى  الرسمية  املؤسسات 

والفنون  للثقافة  الداعمة  امليزانيات  زيادة  أجل 

واالنخراط في الحياة الثقافية العامة في البالد.   
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كنيسة األرض المقدسة إلى أين؟

شفاعمرو تتوشح بالسواد بفقدان ابنتها المعطاءة والمحبوبة سجود ياسين 

ضحية حادث طرق داٍم ووحيدة أهلها

مفهوم الكنيسة، ما هي ومن هي؟ 
الكنيسة هي جماعة املؤمنين، رعاة ورعية. وهي جماعة 
رعاة  إننا،  املسيح  السيد  قال  والرعية.  الرعاة  حية، 
تسري   ،)٥  :١٥ )يوحنا  واألغصان  الكرمة  مثل  ورعية، 
تفرض  حياة  هللا،  روح  من  حياة  واحدة،  حياة  فيها 
قداسة في كل مجاالت الحياة، وتفرض تحديد املواقف 
في ضوء روح هللا، والقداسة املشتركة في جميع املؤمنين. 
زالت  ما  لرؤية  حدا  تضع  الحياة  في  الوحدة  هذه 
الكهنة  اثنين:  إلى  الكنيسة  تقسيم  وهي  مسيطرة 
جهة  من  املؤمنين  وباقي  جهة،  من  والراهبات  والرهبان 
هذا  أخرى.  جهة  من  والرعية  جهة  من  الرعاة  أخرى، 
واقع يتطلب تبديال في العقلية، وفي حياة الروح في الرعاة 
والرعية، لنكون كرمة تتكامل، في وجودنا وحياتنا وثمار 

محبتنا.   

االرض  بكنيسة  العالم  كنائس  عالقة 
تقدمها  التي  املساعدات  سيما  وال  املقدسة، 

محبة الكنائس في العالم لكنائسنا. 

كل  وتن�ضئ  خدماتها  بجميع  تقوم  كنائسنا  أن  واقع  إنه 
مؤسساتها بفضل محبة الكنائس في العالم وما تقدمها 
العلم أن تقادمها مكّونة من فلس األرملة ومن  لنا، مع 
هل  هو:  هنا  والسؤال  الكثير.  املال  صاحب  تقدمة 
أيدينا  نمد  ونحن  العيش  في  نستمر  أن  الضروري  من 
فنقوم  جديدة  بداية  نبدأ  أن  نستطيع  أم  غيرنا؟  إلى 
بأنفسنا، بكل حاجاتنا، وبكل مؤسساتنا، ونصبح نحن 
وعطائها،  الجامعة  الكنيسة  محبة  في  مشاركين  أيضا 
حتى  وأعطتنا  وساندتنا  أحبتنا  التي  الكنائس  ومثل 
فنقوم  والعطاء،  املشاركة  في  أيضا  نحن  نبدأ  اليوم، 
ثمار  من  منا  أفقر  أخرى  كنائس  ونعطي  بأنفسنا 
محبتنا، وتكون تقادمنا نحن أيًضا من فلس األرملة ومن 
تقدمة صاحب املال فينا؟  يجب أن نصبح مشاركين في 
املحبة بعطائنا، ويجب أن نتوقف عن مد يدنا لنأخذ. 
هو  ينقص  ما  بأنفسنا.  نقوم  أن  على  قادرون  أننا  أرى 
تنظيم ملحبتنا وملالنا القليل أو الكثير.  يجب أن نكف 
حان  غيرنا.  من  الفرج  وانتظار  غيرنا،  على  االتكال  عن 
ونبني  نتعاون  كيف  نتعلم  ألن  الزمن  هذا  في  الوقت 

تعاوننا على وصيتنا األولى والكبرى، وهي وصية املحبة. 
فنعطي ألنفسنا ولغيرنا. وينتهي زمن نمد فيه أيدينا إلى 

غيرنا. 

كنيسة أم مؤسسة كنسية؟
يرى  بعضنا  أن  أيًضا  إلى إصالح  تحتاج  التي  األمور  من 
واجتماعية  مادية  مرجعية  الكنسية  املؤسسة  في 
أن  يمكن  روحية.  مرجعية  كونها  من  اكثر  وسياسية 
ننسب هذا االمر الى قرون من الحكم العثماني، حيث 
الكنسية  السلطات  مع  العثمانية  السلطات  تعاملت 
عليها  فأضفت  لرعاياها،  ومدنية  دينية  كمرجعيات 
صفات سياسية واجتماعية، وأنشأت في الوقت نفسه 
نفسها  عن  تدافع  طائفة  كل  حيث  "الطائفة"،  مفهوم 
الروحي مسؤوال  رئيسها  وتبحث عن مصالحها، وأصبح 
عن أبناء طائفته ليس فقط في املجاالت الدينية، بل في 
الخ...   واالقتصادية  السياسية  أيضا،  املدنية  املجاالت 
ثم انتقلت هذه العقلية، عقلية "املسؤول املترئس"، إلى 
كل مستويات رجال الدين، من مطارنة إلى كهنة رعايا. 
الراعي  في  للمراجعة  ماسة  بحاجة  أيضا  الرؤية  هذه 
للرئيس  الرئيسية  املهمة  هي  ما  السواء.  على  والرعية 
الروحي، وبأية صورة تتم املشاركة بين الراعي والرعية، 

في جميع مجاالت الحياة؟ 
واالضطراب  الفقر  لحالة  نتيجة  اخرى،  جهة  من 
السيا�ضي التي عانت منها االرض املقدسة خالل العقود 
االخيرة، ونتيجة لرغبة بعض الكنائس في تثبيت املؤمنين 
في أرضهم والحد من هجرتهم، قام البعض منها باطالق 
مادية،  مساعدات  وتقديم  وتشغيل  اسكان  مشاريع 
الكنيسة،  في   " "املسؤولين  صورة  تثبيت  في  ساهم  مما 
على  الكثيرون  اصبح  بل  ال  املادي،  للدعم  كمصدر 
قناعة وكأن كنائسهم لديها امكانات مادية ضخمة جدا، 
وبالتالي، اضحى الكثير من هؤالء ينظرون الى املؤسسة 
واالجتماعية  التربوية  خدماتها  ومختلف  الكنسية 

كمصدر مال لهم وإعانات.
الكنائس.  بنوا  أبرشيتنا  في  هلل  والحمد  املؤمنين  بعض 
وقدموا الكثير للفقراء وصناديق اإلعانة املختلفة. وهذه 
ظاهرة صحية. ولكن هذه الظاهرة بحاجة إلى أن تكتمل 
جهة،  من  املحبة  أسس  على  مبنية  "مشاركة"  فتصبح 

فيؤسس  أخرى.  جهة  من  عملية  اقتصادية  وأسس 
في  الرؤساء  ال  ويديره،  االستثمار  على  مبني  صندوق 
الكنيسة، بل العلمانيون أنفسهم مقدمو املال، ويصبح 
وفي  في صالتها  املؤمنة  الجماعة  لبناء  داعًما  الصندوق 

مؤسساتها وفي تنمية مؤمنيها.

الشكوى والبكاء

بل  املسيحيين،  بعض  لدى  ظاهرة  والبكاء"  "الشكوى 
هي عقلية متوارثة. صحيح أن التحديات في هذه األرض 
فيجد  أحيانا.  البشرية  القوى  تفوق  كثيرة،  املقدسة 
مجتمعه  في  ا 

ً
ش مهمَّ أو  أمنه،  في  ًدا  مهدَّ نفسه  املؤمن 

عليه  جار  أو  طائفية،  أو  عرقية  أو  سياسية  ألسباب 
الزمن... واملشكلة في أن البعض يضع كل هذه التحديات 
في إطار "الطائفة"، بمعنى أن "الطائفة"، هي املسؤولة 
وعلى  ذلك،  كل  عالج  عن  املسؤولة  وهي  ذلك،  كل  عن 
الطائفة" من  "ابن  الراعي أن يصنع املعجزات ليخلص 

التحديات التي يواجهها. 
الحل ملواجهة تلك التحديات، ليست "الطائفة". الحل 
السؤال  عقلية  من  باالنتقال  ذاتنا،  في  أنفسنا،  في 
واالتكال إلى عقلية املشاركة واالعتماد على الذات. وهنا 
الكل مسؤول، الراعي والرعية. وهذا تبديل جذري يجب 
أن يتم. حان الوقت ألن يتم، فنحرر أنفسنا من مد يدنا 
ونحن قادرون أن نقوم بدعم أنفسنا، نحن كجماعة، 
الجماعة  تهتم،  الجماعة  واحد.  بكل  واحد  كل  نهتم 
الواحدة، وليس الطائفة املنقسمة إلى اثنين، راع ورعية.     
املتوفرة  الطاقات  استثمار  يعني  الذات  على  االعتماد 
يكن  لم  ان  العشرات،  لدينا  واملادية.  الروحية  لدينا، 
الكل  املهجر،  في  أو  البالد  في  املال،  املئات من اصحاب 
مسؤول لبدء واقع جديد اسمه "مشاركة"، واستثمار، 
لكل  سنًدا  املؤمنة  الجماعة  تكون  كذلك  عطاء.  ثم 
املزيد  نقول "مشاركة"، ال نقصد طلب  أفرادها. وحين 
من الحسنات، وال طلب التبرعات، بل يحتفظ صاحب 
استثماره،  في  غيره  ويشرك  يستثمره  إنما  بماله،  املال 
"فال يبقى أحد محتاًجا" )أعمال الرسل ٤: ٣٤(. وبذلك 
أنكم  يعرفون  "بهذا  املسيح  السيد  كلمة  أيًضا  تتم  
 .)٣٥  :١٣ )يوحنا  بعًضا"  بعضكم  أحببتم  إن  تالميذي 
لي،  وأخت  أخ  لكل  واالهتمام  االنتباه  تعني  هنا  املحبة 

نخرج  كذلك  حاجة.  لكل  واملزيلة  املنظمة  واملشاركة 
على  لنتكل  غيرنا،  على  واالتكال  االستجداء  مرحلة  من 
أنفسنا، ولنكون كنيسة حية تدب الحياة في قلوب كل 
بتكوين  املجتمع.  كل  في  الحضور  يقوى  كذلك  أبنائها.. 
مؤمن سليم يكفي نفسه ويعطي مجتمعه، بل يعطي كل 
محتاج في العالم، فيساهم في عطاء الكنيسة الحامعة.

خاتمة 
كيف  ورعية.  رعاة  أبنائها،  يد  في  الكنيسة  مستقبل 

يكونون هم كنيسة، ستكون كنيستهم. الكل بحاحة إلى 

تجديد، والقضية قضية إيمان أوال، ثم قضية حضور 
في  الروحية  الطاقة  الحياة.  مجاالت  كل  في  املجتمع  في 
جميع  رؤية  على  قادرا  تجعله  املحبة،  طاقة  املؤمن، 
االمر  املحبة  تبقى  وبالتالي  معهم،  والتعامل  مواطنيه 
االسا�ضي املطلوب سواء من أجل جعل الجماعة املؤمنة 
املؤمن  تجعل  وكي  واحدة،  وعائلة  واحدة  رعية  كلها 
يشمل املجتمع كله بمحبته، فال ينغلق وال يستثني أحدا. 

وديع أبو نصار

حسين الشاعر

بقلوب يعتصرها األلم والحزن واأل�ضى، شيعت جماهير 
املرحومة  جثمان  واملنطقة  شفاعمرو  من  غفيرة 
الجامعية،  والطالبة  واالجتماعية  املحبوبة  املعطاءة 
ضحية  راحت  والتي  عاًما،   )25( ياسين  غازي  سجود 
نهاية  الياجور  مفرق  من  بالقرب  وقع  داٍم  طرق  حادث 
األسبوع املا�ضي، أثناء جلوسها من الخلف في سيارتهم 
توجههم  أثناء  في  وأخيها  والدتها  برفقة  الخصوصية 
لزيارة والدها في املستشفى عندما اصطدمت بهم سيارة 
للشارة  صاحبها  ينصع  لم   

ُ
حيث املعاكس  االتجاه  من 

الضوئية الحمراء.
للغاية ومباشرة، طلبت  املرحومة صعبة  وكانت إصابة 
املساعدة من أخيها أحمد ووالدتها ولكن إصابتها كانت 
قاسية ونقلوا على الفور ملستشفى رمبام في حيفا حيث 
فارقت  يومين  بعد  ولكن  العالج  لتلقي  والدها،  يرقُد 

الحياة متأثرة بجراحها العميقة.
وكانت شفاعمرو كلها ومن عرفها ولم يعرفها يصلون من 
أجل سالمتها وشفائها ولكن قدرها كان أقوى واصبحت 
املرحومة سجود، في لحظة وضحاها ابنة كافة العائالت 

الشفاعمرية.
الطاهر، حيث  تشييع جثمانها  تم  املا�ضي،  األحد  ويوم 
بمشاركة  املدينة،  في  اإلسالمية  املقبرة  في  الثرى  ووري 
جمعيات  ومن  واملنطقة  شفاعمرو  من  كبيرة  حشود 
الكثير  في  ناشطة  وأطر مختلفة، حيث كانت املرحومة 

من الجمعيات.
الذي  ياسين  عرسان  السيد  البلدية  رئيس  أبنها  وقد 
املرحومة من عمل  بها  تميزت  التي  تحدث عن خصالها 
تقديم  على  وإصرارها  وغيرها،  املدينة  في  كبير  تطوعي 
الخير واملساعدات لعائالت محتاجة وكانت تكفل ثالثة 

أيتام وشكر باسم العائلة كافة املعزين واملشيعين.
العاجل  الشفاء  لهما  ونرجو  والديها  وتحديًدا  عائلتها 
ما  نصدق  لم  اللحظة  هذه  وحتى  جلل  مصابنا  قاال: 
حدث، ومن الصعب أن نتخيل بيتنا بدون سجود وهي 

وحيدة بين ثالثة شبان. 
للقب  سخنين  كلية  في  تدرس  سجود  املرحومة  وكانت 
االول وكانت على موعد للحصول على اللقب هذا العام 
 حضر وفد من الكلية وتم منح 

ُ
مع نهاية تعليمها، حيث

والدها شهادة اللقب األول. 
شهر  في  عليها  تعرفُت  الشخ�ضي  الصعيد  على  سجود 

مني  وطلبت  الجماهيري  املركز  مبنى  في  األول،  تشرين 
التغطية اإلعالمية لبعض مشاريعها حيث قامت بتركيز 
العمل  بشؤون  تعنى  والتي  شفاعمرو  في  أجيك  جمعية 
مسيرتها  وواكبت  أتردد  لم  الشباب،  لشريحة  التطوعي 
ومعطاءة  طموحة  كانت  إنها   

ً
وخاصة بشغف  القصيرة 

وتقديم  اآلخرين  على  البسمة  زرع  في  نقية  رؤية  ولديها 
املساعدات، وتعرفُت أكثر على املرحومة من خالل فترة 
الكورونا حيث كرست وقتها لألعمال الخيرية على مدار 
عملُت  وبالفعل  الجمعيات  بعض  بمساعدة  الساعة 
يرفض  ولم  وغيرها،  الغذائية  الطرود  بتوزيع  معها  
كانت   

ُ
حيث مساعدتها،  في  ومؤسسة  أعمال  رجل  أي 

محبوبة وإنسانة مقنعة وكما يقال سماهم في وجوههم، 
ومن  ومعارفها  وأهلها  لشفاعمرو  كبيرة  خسارة  بالفعل 
عمل معها، رحمك هللا يا سجود ستبقى ذكراك عالقة 

في أذهاننا من خالل بصمتك التي صنعتيها بيدك. 
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سألها  شحادة،  جميلة  مع  حسن  فريد  شاكر  أجراه  لقاء  في 
:"كيف تكتبين القصيدة". فأجابته " أنا ال أعتبر نف�ضي شاعرة". 
لكن شاكر في اللقاء أصر أن يعرفها كاتبة وشاعرة. يا عمي افهم، 
قالتلك أنا مش شاعرة بتروح معرفها شاعرة وكاتبة كمان، شو 
بتفرض رايك بالقوة، إذا بتقولك أنا مش إنت ليه مصر إنه آه، 

ممكن نفهم؟!   

الثانوية  مع  تجربته  حلمي  أحمد  املصري  الفنان  كشف 
والفيديوهات  الصور  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  العامة، 
به  الخاص  الفيديو  مقطع  خالل  قال  حيث  "االنستغرام"، 
وطالبات  لطالب  مخصوص  ده  "الفيديو  الرسمي:  حسابه  على 
عن  بنتكلم  إننا  وبما  بكره،  االمتحان  إن  بما  العامة،  الثانوية 
عن  يتكلم  مني  أفضل  مفيش  إن  فأعتقدت  العامة  الثانوية 
سنين"،   3 فيها  سقطت  ألني  خبرة؛  ألني  غيري  العامة  الثانوية 
خوف  االمتحانات.  من  الخوف  فشله  سبب  إنه  كمان  واعترف 

 يا سقوووط !!!
ً

مش خوف هذا ال يلغي كونك فاشال

اسم  يحمل  ذراعه  على  لتاتو  صورة  فهمي،  كريم  الفنان  نشر 
وهي  صورة  في  زوجته  ظهرت  حيث  صنعها،  ومن  دانيا  زوجته 
تكتب الجملة الظاهرة على التاتو في ورقة قبل أن يتم رسمه على 
ذراعه.  ونشر كريم فهمي الصور في حسابه الشخ�ضي على موقع 
، هي 

ً
 وأبدا

ً
: "دانيا دائما

ً
تبادل الصور، إنستغرام وعلق عليها قائال

كتبته وأنا وضعته على جسمي". كذاب وستين كذاب، هي كتبت 
ألنها ما بتثق فيك وانت وضعته على جسمك ألنك جبان، وبال 

لف ودوران،  الصراحة راحة كرووم!

بولينا بادويان هي األخرى قررت دخول مجال السهرات التي يتم 
النتقادات  تعرضت  والتي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  بثها 
شديدة بسبب البذخ في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي 
هذ  الغريب  لكن  الكورونا.  وباء  انتشار  ظل  في  فيها  الناس  يمر 
أيمن  النائب  املشتركة  القائمة  رئيس  استضافت  أنها  األسبوع 
مشاكلنا  انتهت  هل  أيمن،  على  نطرحه  الذي  والسؤال  عودة، 
عن  يتحدث  حتى  وفقر  بطالة  توجد  وال  العادل  السالم  وحل 

تنحيف الجسم مع بولينا؟!   

تغريد عبساوي عم تحاول ترجع لالعالم واألضواء بأي ثمن، يوم 
بتعمل  وبتبعثها ملواقع مختلفة، ويوم  الحقل  في  لقاءات  بتعمل 
برنامج جديد أطلقت  ، وأخيًرا عملت  لقاءات وتبعثها للصحف 
عليه اسم "كمشة أخبار فنية". السؤال هل نجحت تغريد بأي 
برنامج من هذه البرامج، أم راح تظل تجرب وتجرب وتغير وتجدد 
بتذكرني  تغريد  يأسها.  عدم  على  بحييها  أنا  الصراحة  متى؟!  الى 
بقصة النملة اللي ظلت تطلع على الحائط وتوقع ، تطلع وتوقع، 
لحد ما نجحت باآلخر توصل، عفًوا بحكي عن النملة- للتوضيح 

فقط. 

بتعرفوا أول �ضيء جذب نتالي خوري لعالم الفالمنكو ؟ هي كتبت 
على صفحتها على الفيس بوك إنه  بجيل ٦ سنوات شافت كندرة 
بتشبه كندرة سندريال، وتضيف إنه مع الوقت صارت بالنسبة 
بالفخر. فالكندرة  إلها سحرية وفيها تحدي كبير وخالها تشعر 
صنعت  خاللها  "من  أيًضا  وكتبت  وعازفة  راقصة  تصير  خلتها 
بطلع  هذا  كل  احسا�ضي".  وتشبه  وتشبنهي  بي  خاصة  موسيقي 
من الكندرة يا نتالي، لكان ليش صرِت تحبي تم�ضي حافية، زي ما 

كتبِت ، مش هاي خيانة للكندرة؟!  

إلنك جبان كرووم أنا ال أعترب نفسي شاعرة يا سقوط

كل هذا بطلع من الكندرة؟!بحكي عن النملة- للتوضيحأيمن عودة خبري ب 
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جد
الفروق

حل العدد الماضي

تطبيقات لتعليم البرمجة

لوّن

Anna and Elsa disney Hour of code
هذه اللعبة تقدم للطفل ساعة من البرمجة املجانية مع شخصيات فروزن Anna and Elsa,حيث يلعب الطفل 20 

مرحلة بالشخصيات عن طريق إعطائهم بعض اوامر من األكواد للتحرك لألمام او يمينا و يسارا.

اوصل النقاط
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األبراج
يشعر رؤساؤك بالكثير من الحماس 
تجاه أعمالك وأفكارك، فالكثير من 
األشخاص في مجالك املنهي والخاص 
املتزنة  بروحك  إلعجابهم  وذلك  شركتك  إلى  يسعون 
تسير  املتداخلة  الشخصية  عالقاتك  واملبدعة. 
 ما تثير الجلبة 

ً
بشكل جيد، فأنت ضيف مقدر وعادة

املتزايدة  ثقتك  تساعدك  سوف  واتزانك.  بإيجابيتك 
شخصيات  مع  هامة  روابط  تأسيس  في  بنفسك 

جذابة.

أفضل  في  الجسماني  تكوينك 
هذا  ترجمة  يجب  وذلك  حاالته، 
في  رغبة  إلى  بالحيوية  اإلحساس 
وعندئذ  املثابرة  على  االعتماد  دائًما  يمكنك  العمل. 
لن تخاطر بإهالك نفسك. إذا حددت أولوياتك بدقة 
وركزت أن ال تطلب الكثير، فسوف تكون على ما يرام. 
انظر ما إذا كانت نصيحتك مطلوبة وكيف تستطيع 
تعاطف  على  تحصل  سوف  وهكذا  اآلخرين،  تحفيز 
زمالئك. عند التفاوض على شروط أفضل، ننصحك 
على  القدرة  تمتلك  فأنت  الوسيط،  وظيفة  باختيار 
أن تضطر ملواجهة  رأيك بطريقة لطيفة دون  عرض 

العقول املتصلبة.

في الوقت الحالي، تبدو فلسفتك في 
الكثير  وفرض  الكثير  طلب  الحياة 
السلوك  هذا  أن  الواضح  من  أيًضا. 
سوف يؤدي إلى املشكالت أو النزاعات في العديد من 
بالحيوية  الرغم من ذلك، أنت مفعم  الجوانب. على 
في الوقت الحالي، ولكن يجب أن تراعي أن ليس الكل 
يشعر بما تشعر به أنت. لذلك، تحكم في نفسك من 
حين آلخر، وتراجع واستخدم الجوانب اإليجابية من 
طاقتك. قدم الدعم للمحيطين بك أو انشر مزاجك 
أنهم سوف يشكرونك  في العمل. سوف ترى  املعتدل 

على ذلك.

من  والتخلص  للعمل  مستعد  أنت 
هذه  في  لها  حدود  ال  التي  الطاقة 
أعمال  شريك  يجعلك  وهذا  األيام، 
سيادي وواثق، إال إنك تميل ألن تكون 
واثًقا أكثر من الالزم وال تقبل الهزيمة أبًدا. قد يؤدي 
الخاصة،  حياتك  في  الخالفات  من  الكثير  إلى  ذلك 
والتواضع، وهذا  الصبر  تتمرن على  أن  ولذلك يجب 
 من أن تكون 

ً
من شأنه زيادة التقدير لشخصك بدال

هذه  توجيه  حاول  أيًضا.  عملك  في  متساهل  غير 
تجد  فقد  الرياضية،  األنشطة  في  الزائدة  الطاقة 
الطرق  من  السباحة  أو  طويلة  ملسافات  الجري  أن 
تكون  وهكذا  الزائدة،  الطاقة  من  للتخلص  املثالية 
سالمك  أيًضا  ووجدت  الجسدية  صحتك  أفدت  قد 

الداخلي بمرور الوقت.

أن  شعور  لديك  األسبوع،  هذا 
التحديات  الكثير من  الحياة تحمل 
مضطر  أنك  ويبدو  لك،  الجديدة 
قد  وهذا  الوقت،  طوال  ذاتك  إلثبات 
تكون  وسوف  لألعصاب  ومثيًرا  للغاية  مجهًدا  يكون 
على  تحافظ  أنك  من  تأكد  الوقت.  معظم  متوتًرا 
منك.  املقربين  أمام  تفقدها  أن  وتحا�ضى  أعصابك، 
حان  النفس.  وضبط  الحذر  كيفية  تتعلم  أن  يجب 
الوقت لكي تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة، 
فاستخدم الوقت في إعادة ضبط خططك وتنسيقها 

مع شريكك وعائلتك.

بالقوة  مفعم  أنك  في  جدال  ال 
فأنت  الحالي،  الوقت  في  والحيوية 
مستعد أن تتحمل أي �ضيء وتريد أن 
تحسن من نفسك في العمل وفي حياتك 
تمكنك  لن  فطاقتك  الحذر،  توخى  لكن  الشخصية. 
السيطرة  فقدان  إلى  تميل  فأنت  التقدم.  من  دائًما 
والتلفيات.  املشكالت  يسبب  قد  وهذا  الخالفات  في 
التأثير  يخص  فيما  دائًما  الحذر  تتوخى  أن  يجب 
تأخذ  وأن  مرتين  تفكر  أن  ويفضل  ال�ضيء،  الخارجي 
خطوة واحدة في املرة، وال تسمح لآلخرين باستثارتك 

بسهولة.

النفس  ضبط  ممارسة  إلى  تحتاج 
بأن  تشعر  فأنت  األسبوع،  هذا 
أعصابك مثارة عن عمد حتى من خالل 
أبسط التغيرات. قوتك الزائدة سوف تتحول ببساطة 
إلى نوبة من الغضب، وهذا لن يكون جيًدا لك. حتى 
إلى  الوصول  تحاول  أن  يجب  صعًبا،  األمر  بدا  وإن 
في  بالتأكيد  تتسبب  سوف  فالصرامة  وسط،  حل 
أيًضا. فوق  العمل  في حياتك الخاصة وفي  املشكالت 
يخص  فيما  النظام  على  تحافظ  أن  يجب  ذلك،  كل 
في كل مجاالت حياتك.  للزيادة  تميل  فأنت  صحتك، 

راقب نفسك بالكثير من الرعاية واالهتمام.

بالقوة غير  الرغم من شعورك  على 
بالتوتر  أيًضا  تشعر  االعتيادية، 
يتحدونك  األشخاص  من  الكثير  ألن 
بالعديد من الطلبات. ننصحك بأن تريهم إمكاناتك، 
إثبات  في  لرغبتك  تستسلم  ال  الجدال،  أثناء  ففي 
حل  إلى  الوصول  تستهدف  أن  يجب  ولكن  ذاتك 
أعداء.  تكوين  أو  التراجع  إلى  تضطر  قد  وإال  وسط، 
فوق كل ذلك، يجب أن تهتم بصحتك لوجود مخاطر 

باإلصابة بأمراض حادة.

قواك،  تجربة  في  بالرغبة  تشعر 
في  كبيرة  مهام  تأخذ  فأنت  وبالتالي 
بحماس  بها  تقوم  وسوف  عملك، 
رؤساءك.  وخاصة  الجميع،  تبهر  وطاقة 
والتي  الرياضة  من  بالكثير  تقوم  أن  كذلك  يجب 
ستمنحك الكثير من املرح هذا األسبوع. يعتبر الوقت 
خاصة  فاتك  ما  على  للتعرف  عظيمة  فرصة  الحالي 
وإن كنت بعيًدا عن هيئتك املعتادة مؤخًرا، وإذا كنت 
تتدرب بشكل جيد في الفترة السابقة، يمكنك اآلن أن 
أخيًرا،  آخًرا وليس  األعلى.  املستوى  إلى  املسألة  تأخذ 
إثارة ألنك  أكثر  تأخذ مساًرا  الجنسية سوف  حياتك 

تهوى املغامرات.

ما  على  الحصول  محاولة  من   
ً
بدال

مع  التعامل  يمكنك  دائًما،  تريد 
على  قادر  ألنك  العمل  من  الكثير 
أطول.  لساعات  والعمل  أكبر  طاقة  بذل 
التوتر  إلى  فقط  تؤدي  سوف  الخالفات  املقابل،  في 
حيث لن تتمكن من إقناع اآلخرين بأفكارك. في بعض 
االمتثال لآلخرين — خاصة  إلى  األحيان قد تضطر 
تستطيع  شك،  وبدون  هام،  غير  املوضوع  كان  إذا 
التحقيق  تحتمل  كانت  إذا  بقناعاتك  التمسك 
اآلخرين  إقناع  األفضل  من  جانبك.  من  الشامل 
التي  املواقف  تجنب  مع  األخالقي،  بأفعالك وسلوكك 

قد تؤدي إلى الحوادث.

الطاقة التي تجري في جسدك سوف 
تقودك إلى نجاحات عظيمة، ولكنها 
فيما  للمشكالت.  أيًضا  ستقودك 
يخص التحديات، أنت تشعر بالتهديد 
وربما  بعصبية  التصرف  إلى  تعمد  ولذلك  بسهولة 
بعدوانية. لذلك، يجب أن تمنع نفسك من الخوض 
ترغب  ال  فأنت  بالخالفات.  امللتهبة  املواقف  هذه  في 
استفزازهم.  أو  اآلخرين  تحدي  أو  األعداء  صنع  في 
وهذا  للخطر،  صحتك  تعريض  إلى  ذلك  سيؤدي 
آلخر،  وقت  من  الوراء  إلى  خطوة  خذ  األمور.  أبسط 

واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

تحقيق  بشأن  تقلق  أن  يجب  ال 
سوف  اإليجابي  فالتأثير  رغباتك، 
يجب  اإلقناع.  من  بهالة  يحيطك 
يمثل  ما  كل  مناقشة  في  تفكر  أن 
إذا  يهم  وال  لك،  بالنسبة  ا 

ً
شائك موضوًعا 

فسوف  املهنية،  أو  الشخصية  حياتك  األمر  شمل 
تكون لديك القدرة على إثبات ذاتك وسوف يتبعك 
اآلخرين. يجب أن تكون لديك إصرار دائًما، ولكن ال 
تترك بعض األمور تسيطر عليك. إذا وجدت نفسك، 
عكس ما هو متوقع، غير قادر على تحقيق أهدافك، 
يجب إعادة دراسة الخطط واستخدام إمكاناتك في 
في  تتوسع  لكي  جيد  وقت  إنه  املختلفة.  املشروعات 

مجال عملك ألنك سوف تنجح في جميع األحوال.

الدلوالحمل الحوتالـعـذراء

الميزانالـثـور

العقربالجوزاء

القوسالـسـرطـان

الجدياألسد
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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 - كمال الشيخ 2 - ملخص – زر – طبع 3 - أكل 
– أوسط – سد 4 - أفخم – معتل 5 - إنصاف – معنى 6 - 
لب – راسخ – بنك 7 - شؤم – قالب – يم 8 - سم – ند 9 
- أم كلثوم – محل 10 - ود – إقرار 11 - بافطة – لفافة 

1 - كمال الشناوي 2 - ملك – نبأ – مدى 3 - 
إخالص – مسك 4 - لص – فار – مالط 5 - إخفاق – ثقة 
6 - لزوم – ساطور 7 - شرس – مخل – مال 8 - طمع – بن 

– رف 9 - خط – عنب – دم 10 - بستاني – حيف 11 - 
معدل – كمال 

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

افقيا
ّقب بمخرج الـروائـع مـن . 1

ُ
سينمائي مـصـري ل

أفالمه "شفيقة القبطية"

م�ضيء – ُينبئ أو ُيعلم – ضد مملوك. 2

تلة – يكابد أو يعاني. 3

بحر – متشابهان – دخل املاء. 4

محترفو البناء - حصان. 5

قــرابــة – مــا ُيعـطـى من تعليم في املدرسة. 6

ضــد صــدق – ضــريــر – متشابهان. 7

أسا�ضي – عتيق. 8

ضال – والد - نهض. 9

ضد يتقدم. 10

يتحدث – تمرين . 11

عموديا
ّقب بشاعر السينما املصرية . 1

ُ
مــخــرج مــصــري ل

من أفالمه "القلب له واحد"

ضد مشؤوم – شقيقة. 2

قتال – أخبار. 3

قانط – صوت الفرس. 4

قصد – سوء العاقبة – اكتمل. 5

شقيق – قهوة – تعب. 6

عـاقـل – مــا يـجـري فــي عــروق اإلنسان – حظ. 7

سهاد – انفصال – جواب. 8

أبكم – خفق القلب. 9

شعور – العب. 10

عليل – ُيصلح مبنى. 11

كلمات متقاطعة 
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