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

ّ
املقاالت املوق

نحن والملحق الثقايف عىل ميعاد

منذ أن أعلنت صحيفة "حيفا" عن مشروعها الثقافي 
بدعٍم  حظي  والذي  للصحيفة،  ثقافي  ملحق  إصدار 
نتلقى  ونحن  والفنون،  للثقافة  بايس  صندوق  من 
نشرها  أصحابها  يود  التي  املواد  وتصلنا  االتصاالت 
ثقتنا  وعّزز  صدرنا،  أثلج  الذي  األمر  امللحق،  هذا  في 
الثقافة  ليخدم  تطويره  وضرورة  املشروع  بأهمية 
مؤسسة  أن  خاصة  العربي،  مجتمعنا  في  والفن 
تضع  وهي  تأسيسها  منذ  والفنون  للثقافة  األفق 
خالل  من  اهتماماتها،  م 

ّ
سل رأس  في  الثقافي  املشروع 

مشروعها املركزي، مسرح األفق، الذي حقق نجاحات 
ينتج سنوًيا  البالد والخارج، حيث  في  النطاق  واسعة 
باستيعاب  وقام  األقل،  على  جديدتين  مسرحيتين 
املسرح،  هذا  في  وجدوا  الذين  الفنانين  من  نخبة 

العنوان لتقديم األفضل ملجتمعنا وثقافتنا. 
ل البالد في الخارج من خالل 

ّ
هذا املسرح نجح أن يمث

كندا،  إنجلترا،  في  مسرحية  وورشات  مهرجانات 
مهرجانات  في  الجوائز  حصد  كما  وإيطاليا.  رومانيا 
مسرحيد  مهرجان  مثل:  وعاملية  محلية  ومسابقات 
في عكا وصندوق أرديتي السويسري. وهنا ، في البالد، 

أبرزها:   ، املميزة  املسرحية  بانتاجاته  مسرحنا  أغنى 
عاهر  افات  "اعتر بموت"،  إذا  "بموت  "ذاكرة"، 
معكم"،  "وبعدين  الصغير"،  "القنديل  سيا�سي"، 
"األميرة  والضفدع"،  "مليس  السحرية"،  "املغارة 
له  مركًزا  املسرح  أنشأ  كما  "العرندس".  الخضراء"، 
في مدينة شفاعمرو، يشمل صالة للعروض املسرحية 
إحداث  خاللها  من  استطاع  شخًصا،   200 ل  تتسع 
باإلضافة  واملنطقة،  املدينة  في  مسرحية  نهضة 
والورشات  والفنية  الثقافية  األمسيات  عقد  الى 

املسرحية. 
رائدة  أنها  األفق  مؤسسة  أثبتت  الثقافي  املجال  وفي 
األدبية،  إصداراتها  خالل  فمن  املجال،  هذا  في  أيًضا 
قّدمت نخبة من اإلصدارات التي تقّدم صورة ناصعة 
املسرحية  الحركة  "جذور  مثل:  وثقافتنا  أدبنا  عن 
لحركتنا  التوثيقي  البحث  هذا  الفلسطينية"، 
ومهتم  باحث  لكل  مرجًعا  أصبح  الذي  املسرحية 
والذي  الفلسطينية،  والثقافة  الفلسطيني  باملسرح 
الفلسطينية  الثقافة  وزارة  عن  ثانية  بطبعة  صدر 
نظًرا ألهميته وضرورة نشره، كما أصدرت املؤسسة 

والذي  العبرية  باللغة  مترجم  للكتاب  أخرى  طبعة 
املثقفة  األوساط  من  وشغف  بحفاوة  استقباله  تم 
أصدرت  كما  العبري.  الوسط  في  واألكاديمية 
األنظار  ولفتت  كبيرة  أصداء  أثارت  رواية  املؤسسة 
بيت  في  "جدار  بعنوان  الفتاح  عبد  مصطفى  لكاتبها 
للغة  األيام  هذه  في  ترجمتها  يتم  والتي  القاطرات"، 
العبرية والتي ستصدرها قريًبا مؤسسة األفق باللغة 
كتاًبا  املؤسسة  أصدرت  النقد  مجال  وفي  العبرية. 
هاًما يرصد انتاجات أدبية محلية في محاور عّدة مثل 
النقد   ، الشعر  القصيرة،  القصة   ، السيرة  الرواية، 
والناقد  للباحث  واملسرحية،  والسيا�سي،  االجتماعي 
د. محمد صفوري بعنوان "ما بعد الحكي". وأصدرت 
من  ملجموعة  الكتب  من  مجموعة  الشعر  مجال  في 
د.  للشاعر  شهرزادها"  بكامل  "قبلة  مثل:  الشعراء 
وهما  املا�سي  رشدي  للشاعر  كتابين  ناصر،  إياس 
خارج  "ُهدهد  و  لك"، 

ُ
الف أيها  حيفا  تأخذ  أين  "الى 

راشد  نبيهة  للشاعرة  القدس"  "عيون  املطر".  نبوءة 
جبارين، "ناي الروح" للشاعر نزيه حسون، "الجسر" 
للشاعر وهيب نديم وهبة. وفي مجال الرواية أصدرت 
املؤسسة أيًضا رواية "ذاكرة العنقاء" للكاتب د. فؤاد 
الغنمة"  "غيبة  القصيرة  القصة  مجال  وفي  خطيب، 
له  أصدرت  كما  حمد،  محمد  د.  والباحث  للكاتب 
وقصص  بتحريره،  قام  العبرية  باللغة  كتاًبا  مؤخًرا 
قصيرة جًدا بعنوان "الجميلة" للكاتب زياد شليوط، 
والقصص  املسرحيات  من  ملجموعة  باإلضافة 
أحدها  مؤخًرا  صدر  والذي  تأليفي  من  القصيرة 
األفق  "االنهيار" عن مؤسسة  بعنوان  العبرية  باللغة 
املسرحية  الحركة  "جذور  كتابي  الى  باإلضافة  أيًضا، 

الفلسطينية". 
هذا ناهيك عن األمسيات الثقافية وأمسيات إشهار 
فنية  ثقافية  أمسيات  سلسلة  أبرزها  كان  كتب، 
بعنوان "سهرة غير شكل"، وأمسيات "فنجان، إيقاع 

وإبداع". 
أمام  أننا  ندرك  اإلنجازات،  هذه  نستعرض  عندما 
وفننا،  وثقافتنا  ألدبنا  الكثير  وتقّدم  قّدمت  مؤسسة 
تبنيها  تم  االصدارات  هذه  أن  خاصة  أدبائنا  وتدعم 
من قبل مؤسسة األفق، وتم متابعة هذه اإلصدارات 

عفيف شليوط
والترويج لها وترجمة بعضها.  

زد على ذلك املجاالت األخرى التي رعتها مؤسسة األفق 
من  العديد  أنتجت  فقد  التلفزونية،  االنتاجات  مثل 
في مجاالت  الفنانين  بها نخبة من  التي شارك  البرامج 

الغناء، الرقص، املوسيقى ، والتمثيل. 
بعد كل هذا، وبعد أن أخذت مؤسسة ألفق للثقافة 
صحيفة  بإصدار  االستمرار  عاتقها  على  والفنون 
املوضوع  وجعلت  بها،  فنهضت  األسبوعية،  "حيفا" 
طبيعي  األمر  وهذا  اهتمامها،  مركز  في  والفني  الثقافي 
عنى بالثقافة والفنون، ومن واجبها 

ُ
جًدا، فاملؤسسة ت

أن تنشط في هذا اإلطار. 
ملحق  إصدار  جديد،  مشروع  بصدد  نحن  واليوم، 
ألدبائنا  املجال  نتيح  حتى  "حيفا"،  لصحيفة  ثقافي 
وشعرائنا ونقادنا وباحثينا أن ينشروا انتاجاتهم دون 
التقّيد بحجم محدد، ولنجعل من هذا امللحق رافعة 
القراء.  من  عدد  ألكبر  امللحق  هذا  وإليصال  لثقافتنا 
نحن نطمح من خالل هذا امللحق الى إعادة االعتبار 
للكلمة، إلقاء الضوء على االنتاجات األدبية، تشجيع 

النقد األدبي والفني. 

امللحق،  من  األول  العدد  إلصدار  نستعد  اليوم  نحن 
قصيدة،  أو  قصيرة،  قصة  أرسل  من  كل  نشكر  وإذ 
نناشد كافة األدباء والشعراء والنقاد  أدبًيا،   

ً
أو مقاال

العدد  في  لنشرها  انتاجاتهم  يرسلوا  أن  والباحثين 
األول من امللحق.         
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عندما دخلنا الى قرية املغار، وبدأنا نتجول في 

شارعها الرئي�سي، شعرنا فجأة أننا أمام موقع 

القرية،  في  اقع  املو بقية  عن  تماًما  مختلف 

كان هذا اإلحساس يراودنا عندما وقفنا أمام 

مكان   ،  Cake & More ومقهى  كونديتوريا 

صمم بذوق رفيع، نقلنا الى أجواء أخرى تماًما، 

أعاد لنا ذكريات جوالتنا في الدول األوروبية، 

زّين بشكٍل ُمشابه لهذا املكان.   
ُ
حيث املقاهي ت

عندما تنتقل الى الداخل تزداد انبهاًرا بجمال 
اللون  التي طغي عليها  الزاهية  املكان وألوانه 

الزهري، يليه اللون األخضر، ليشكالن لوحة 

فنية آية في الجمال.  

املقهى  ومديرة  صاحبة  على  تعرفنا  بعدها 

حيوية  ع 
ّ

تش قزل،  بشير  أميمة  والكونديتوريا 

أن  ترفض  النجاح،  تحقيق  على  وإصرارا 

ينحصر نجاحها في مكاٍن ما، فهي تعتبر النجاح 

هو  النجاح  وأن  اإلطالق،  على  محدود  غير 

املعادلة املوازية لإلبداع. 

وهو   ،2016 العام  في  املقهى  هذا  تأسيس  تم 

املقهى األول الذي تم افتتاحه في قرية املغار. 

فهذه القرية لم تتعرف على ثقافة املقاهي من 

في  رائًدا  وكونه  املشروع  حداثة  ورغم  قبل، 

القرية، إال أن الصبايا أصبحن يرتدن املقهى 

في  الصبايا  جذبت  فاأللوان  والكونديتوريا، 

الشابة،  األزواج  بعد  فيما  ليتبعهن  البداية 

من  لكل  ا 
ً
عنوان ليصبح  فالشباب،  العائالت 

يبحث عن مكان جميل وهادىء يرتشف فيه 

القهوة ويتناول ألذ أنواع الكعك والحلويات. 

عن فكرة تأسيس املقهى تحدثنا أميمة قائلة 

الحلويات،  مجال  في  العمل  تعشق  كانت  أنها 

دورة  حيفا  في  "الشيف"  كلية  في  مت 
ّ
فتعل

من  عامين  وبعد  الكونديتوريا،  مجال  في 

خاص  كونديتوريا  ن�سىء 
ُ
ت أن  قررت  تخرجها، 

بها في قريتها. 

هي  أنها  أميمة  لنا  قالت  املكان  تصميم  عن 

األلوان  تحب  فهي  ذت، 
ّ

ونف خططت  بنفسها 

الفاتحة، األخضر والزهري، بحثت عن ثالجة 
زهري  وبلون  الثالجة  هذه  ووجدت  قديمة 

ا 
ً

رونق عليه  ليضفي  املقهى  الى  فأحضرتها 

املكان  مخيلتها  في  رأت  أّنها  وحّدثتنا   .
ً

وجماال

قبل أن تبدأ بإجراء التغييرات. اليوم يعمل في 

طّباخات  من  فتاة،   20 والكونديتوريا  املقهى 

وعامالت في الكونديتوريا و ُمضيفات. 

قزل  بشير  أميمة  تحدثنا  املشروع  تطّور  عن 

طلب  ونيجة  ككنديتوريا،  بدأ  املشروع  أن 

أيًضا،  طعام  وجبات  دخل 
ُ
ن بدأنا  الزبائن 

العام  وفي  توست،  وبيجال  بالفتوش  بدأنا 

املحل  ُيمّيز  ما  كوجبة.  الفطور  أدخلنا   2018

عّجة،  شكشوكا،  أجبان،  بيتي:  الطعام  أن 

وسلطات على أنواعها. 

أميمة  تحدثنا  الكورونا  وباء  انتشار  فترة  عن 

آخر  جناح  وزيادة  التحضيرات  إنهاء  بعد  أنه 

مما  الكورونا،  وباء  انتشر  املساحة  وزيادة 
تدري  ال  تقول  لكنها  املحل،  إلغالق  اضطرها 

على  بضائقة  تشعر  ولم  األيام  مّرت  كيف 

واملحالت  املصالح  بقية  اعترى  كما  اإلطالق 

معها  هللا  بأن  تشعر  بأنها  فتضيف  التجارية، 

ويوفقها في كل خطوة.

بأن  أميمة  تقول  للمحل  االسم  اختيار  عن 

زوجها هو رجل أعمال ناجح، أطلق على محله 

هذا  عليها  فاقترح   ،    Jame & More إسم 

قزل     بشير  أميمة 
مثيرة نجاح  قصة 

نجاح  نجاح قصة  أجرى اللقاء: مندوب صحيفة "حيفا"قصة 

االسم ملحها  Cake & More ،   وهذا ما كان. 

بافتتاح  تحلم  أنها  أميمة  قالت  حلمها  عن 

ومن  مقاهي.  شبكة  تقيم  وأن  ملحلها،  فروع 

فالطموح  لدبي،  تصل  أن  أحالمها  ضمن 

تعرف  ال  رأيها  حسب  واألحالم  باألحالم،  تبدأ 

الحدود. فهي بدأت من نقطة الصفر، زوجها 

كان الداعم واملشجع لها.

عن سر النجاح تقول أميمة، أن اإلرادة، وبذل 

ال  وأن  النجاح،  بتحقيق  الكفيل  هو  الجهد، 

يحقق  عندما  تواضعه  عن  االنسان  يتخلى 
على  زد  النجاح.  مقبرة  الغرور  ألن  النجاح، 

ذلك جودة املنتوج.

لهذا  فرع  إنشاء  تمنينا  املكان،  غادرنا  عندما 

املقهى والكونديتوريا في مدينة حيفا، والى أن 

املغار  لقرية  دائًما  الرحال  سنشد  ذلك  يتم 
وتذوق    Cake & More بجمال  لالستمتاع 

حلوياته وارتشاف قهوته. 
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ملراسل صحيفة "حيفا" - أختتمت ليلة أمس األول، 
بالتعامل  فة 

ّ
املكل الوزارية  اللجنة  جلسة  االربعاء،  

الوزاري املصغر لشؤون  )املجلس  مع فيروس كورونا 
ارة 

ّ
الش مسار  توسيع  الجلسة   هذه  في  تقّرر  كورونا(، 

الخضراء لكافة فروع االقتصاد )باستثناء املجّمعات 
البنفسجّية  ارة 

ّ
الش وتطبيق  والتجارة(،  التجارية 

التجّمع  على  قيود  وفرض  التجارية،  املجّمعات  في 
النطاق  واسع  واالستخدام  جماهيرّية  فعالّيات  في 

للفحوصات.
ارة الخضراء من عمر 3 أعوام، 

ّ
هذا وسيتّم تطبيق الش

الدفع مقابل الفحوصات حسب املسار  يتّم  على أن 
الدفع.  من  إعفائهم  سيتم  أعوام   0-3 أعمار  التالي: 
أما بالنسبة للذين أعمارهم من -3 12 فالفحوصات 
تاريخ  من  اعتباًرا  قيود  بدون  الدولة  قبل  من  ممّولة 
فما  عاًما   12 أعمارهم   للذين  وبالنسبة   .18.8.21
بالنسبة  )فقط  خاّص  بتمويل  الفحوصات  فوق، 

ألشخاص اختاروا عدم تلقي التطعيم(.

يتخذها  جديدة  إجراءات 
المصغر  الوزاري  المجلس 

الكورونا لشؤون 
كما علمنا أن موعد دخول الشارة الخضراء املوسعة 
األربعاء،  يوم  من   ابتداء  التنفيذ  حيز  سيدخل 
ا باملصادقة على األنظمة ذات الّصلة 

ً
18.8.2021، رهن

في  البنفسجّية"  ارة 
ّ

"الش مسار  تطبيق  سيتم  حيث 
مجّمعات تجارّية ومؤسسات تجارّية، من خالل تقييد 
عدد األشخاص األق�سى الذي يمكن احتواؤه حسب 
استثناء  سيتم  أمتار.   7 لكل  واحد  شخص  نسبة 
محال تجارّية يبلغ حجمها ما يصل إلى 100 متر حيث 
البنفسجية. سيصادف موعد  ارة 

ّ
الش فيها  ق  تطبَّ لن 

في  التنفيذ  حّيز  املوّسعة  البنفسجية  الشارة  دخول 
ا باملصادقة على 

ً
افق 16.8.21، رهن يوم االثنين، املو

األنظمة ذات الصلة.
أما بالنسبة لفرض قيود على التجمهر في الفعاليات 
في  شخص   1000 حتى  بدخول  سيسمح  الجماهيرّية 
املفتوحة سُيسمح بدخول  املناطق  وفي  مكان مغلق، 

الثقافة ما يصل إلى 5000 شخص. جمعّية  م 
ّ
نظ

ُ
ت  - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 

السنوي  الكتاب  معرض  املقبل،  األسبوع  العربّية، 
الذي  حيفا،  مدينة  في  التوالي  على  الثالثة  للسنة 
في   ،2021 آب   25 حتى  آب   18 األربعاء  يوم  سينطلق 
حيفا  من  للجمهور  ومفتوحة  متواصلة  أّيام  ثماني 
وخارجها من الساعة العاشرة صباًحا حتى التاسعة 

مساًء.
ُيعتبر معرض كتاب جمعّية الثقافة العربّية السنوي 
كبيرة ومن أضخم معارض  ثقافّية  في حيفا، مناسبة 
املعرض  يشمل  إذ  الفلسطيني،  الداخل  في  الكتب 
والعالم  فلسطين  في  الصادرة  العربّية  الكتب  آالف 
للداخل  األولى  للمرة  يصل  منها  جزء  العربي، 
املعرض  يضم  مواضيعها.  في  وتتنوع  الفلسطيني، 
العلوم  في مجاالت عّدة:  املتخصصة  العناوين  مئات 
الفلسفة  التاريخ،  االجتماع،  علم  السياسّية، 
العالقات  الثقافّية،  والدراسات  اإلعالم  والفكر، 
حول  دراسات  الفلسطينّية،  القضية  الدولّية، 
مجالت  املذكرات،  اإلسرائيلي،  واملجتمع  إسرائيل 
مئات  يضم  كما  وغيرها.  مة، 

ّ
محك وعلمّية  فكرّية 

العناوين من الكتب األدبّية من روايات ودواوين شعر 
ألبرز  ُمترجمة  وأجنبّية  عربّية  قصصّية  ومجموعات 
اب، باإلضافة إلى تخصيص زاوية ألدب األطفال 

ّ
الكت

وأدب اليافعين.
حول  ندوات  مجموعة  املعرض  أّيام  خالل  م 

ّ
نظ

ُ
ت

املاضية،  السنة  خالل  صدرت  وأدبّية  بحثّية  كتب 
اب وباحثين للحديث حولها، وستكون 

ّ
وباستضافة كت

املباشر عبر صفحة جمعّية  بالبث  للمشاهدة  متاحة 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الفيسبوك.  في  العربّية  الثقافة 
ُيعلن  سوف  املعرض،  داخل  ثقافّية  نشاطات  نظم 

ُ
ت

عنها قريًبا.
جمعّية  في  املشاريع  مدير  مع  ملراسلنا  حديث  وفي 
عيد  ربيع  الكتاب  معرض  ومنّسق  العربّية  الثقافة 
املعرض  بفعالّيات  القادم  األسبوع  "ننطلق  قال: 
والداخل  حيفا  في  بارز  ثقافي  حدث  إلى  تحّول  الذي 
القيناه  الذي  النجاح  في  وانعكس ذلك  الفلسطيني، 
خالل السنتين املاضيتين، والتوجه املستمر من قبل 
الناس لنا القتناء كتب عربّية، إذ استطعنا أن نكون 
لجمهور  وغيرها  وبحثّية  أدبّية  كتب  القتناء  ا 

ً
عنوان

حيفا  من  املئات  حضور  ونتوقع  الناس،  من  واسع 
اللتقاء  فضاًء  سيكون  الذي  املعرض  إلى  وخارجها 
ش 

ّ
تعط على  يدل  وهذا  البعض،  ببعضها  الناس 

الناس ملثل هذه النشاطات وحاجتها إلى مكتبة كتب 
تتيح إمكانية االقتناء".

وأضاف عيد "ما يمّيز كتب املعرض أنها تصل مباشرة 
كبيرة  بمجموعة  وفلسطينّية،  عربّية  نشر  دور  من 
ومتنوعة من العناوين والتخصصات، جزء منها غير 
هام  مشروع  هذا  الفلسطيني.  الداخل  في  موجود 
بالنسبة لجمعّية الثقافة العربّية ملا يتيح من تواصل 
وباقي  الفلسطيني  الداخل  في  بيننا  ومعرفي  ثقافي 

فلسطين والوطن العربي والعالم".
السنة  املعرض هذه  يمّيز  "ما  القول  إلى  وخلص عيد 
ومراكز  نشر  دور  من  اإلصدارات  أحدث  توفيره  هو 
جديدة  عناوين  وجلب  وفلسطينّية،  عربّية  أبحاث 
متنوعة  ومجموعة  العربي،  العالم  من  أدبّية  لكتب 
الباحثين  وأنصح  الفتيان.  وأدب  األطفال  كتب  من 
األّيام  إلى املعرض خالل  القدوم  عن عناوين محددة 
وستكون  املطلوبة،  العناوين  بعض  نفاد  قبل  األولى 
جميع العناوين املشاركة في املعرض منشورة في موقع 

الجمعّية في اإلنترنت".

جمعّية  مكاتب  في  سُيقام  املعرض  أن  وعلمنا  هذا 
الثقافة العربّية في مدينة حيفا )شارع املخلص/ يود 

المد بيرتس 14(.

حيفا في  القادم  األسبوع 

8 أيام من معرض كتاب 
جمعية الثقافة العربية

ا لنائب المدير العام  تعيين د. عوني يوسف مساعًدا طبيًّ

ومسؤوال عن الملف الطبي للمجتمع العربي في كالليت

أعلنت إدارة كالليت عن تعيين د. عوني يوسف، مدير 
مساعًدا  الناصرة،  أبراج  االستشاري  الطب  مركز 
ا لنائب املدير العام في كالليت ومسؤوال عن ملف  طبيًّ
كالليت في املجتمع العربي. ويتضّمن املنصب الجديد 
تعزيز  وبضمنها  الهاّمة،  املسؤولّيات  من  العديد 
في املجتمع العربي وبناء الشراكات والتعاون  الصحة 
العربي  املجتمع  في  الناشطة  املؤّسسات  مختلف  مع 
ومؤّسسات الدولة لتطوير مجال الصحة الجماهيرّية 
إقامة لجان صحّية  واملجتمعّية في البلدات العربية، و
الحتياجات  البرامج  مختلف  وبناء  ملالءمة  خاّصة 
افقة  بدمج ومر االهتمام  إلى جانب  العربي،  املجتمع 
وتأهيل خّريجي الطب العرب للعمل في مجال الصحة 
الجماهيرّية. كما سيهتم د. عوني في هذه الفترة تحديًدا 
الكورونا  أزمة  مكافحة  أجل  من  الجهود  بتكثيف 
وتشجيع الجمهور على أخذ التطعيم وااللتزام بقواعد 

السالمة والوقاية من العدوى. 

وهو  عاًما،   61 العمر  من  يبلغ  عوني  د.   
ّ

أن ويذكر 
أنهى  قد  كان  دبورية،  في  ويسكن  الثنين  وأب  متزوج 
دراسة الطب في رومانيا وتخّصص في جراحة العظام 
الطبي "هعيمق".  في املركز  العظام لألطفال  وجراحة 
في  ماجستير  على  حاصل  وهو  الحقوق  أيًضا  ودرس 
كلّية  في  محاضًرا  ويعمل  الصحية  املؤّسسات  إدارة 
أبراج  االستشاري  الطب  مركز  ويدير  صفد  في  الطب 

الناصرة. 

التي  بالثقة  ا  جدًّ سعيد  "انا  يوسف:  عوني  د.  وقال 
ثانية  وعائلة  بيت  بمثابة  هي  كالليت،  إّياها  تمنحني 
املسؤولية  أدرك  انا  الوقت  وبنفس  لي،  بالنسبة 
الكبيرة امللقاة علي، سأعمل ما بوسعي لتحقيق قفزة 
نوعّية في مجال الصحة في املجتمع العربي ولن أتردد 
في قرع كل األبواب لتجنيد كل املوارد املادّية والبشرية 

املطلوبة لتحقيق مطالبنا واحتياجاتنا".    
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للمحكمة  والتراث  القدس  شؤون  وزارة 
فقط! اليهودي  للتراث  الوزارة  العليا: 

عن  بنيوية  ناحية  من  تختلف  العربية  والشركات  المصالح 
سلطة  مقابل  جاري  والعمل  اليهودي  المجتمع  في  المصالح 

ذلك وفق  ودعم  المساعدة  مسارات  لمالئمة  االستثمار 
ملراسل صحيفة "حيفا" - أكدت وزارة شؤون القدس 
تراث  اقع  مو في  تستثمر  أخرى  وزارات  أن  والتراث 
تابعة ملن وصفتهم بأنهم "أقليات" بينما هي تهتم فقط 
اقع التراث التابعة لـ""الشعب اليهودي في أرضه". بمو

جاء هذا التأكيد في سياق جواب قدمته هذه الوزارة 
من  الثالثاء  يوم  العليا  اإلسرائيلية  املحكمة  إلى 
قدمته  التماس  طلب  على  ا  ردًّ وذلك  االسبوع،  هذا 
الثقافة  جمعية  أشهر  عدة  قبل  املحكمة  هذه  إلى 
العربية وجمعية "عيمق شافيه" وعدد من الباحثين 
الوزارة.  نشرتها  التي  املعايير  ضد  العرب  واملؤرخين 
الجلسة  عقد  موعد  بعد  العليا  املحكمة  تحّدد  ولم 
قّرر أن تبت فيها في طلب االلتماس بصورة 

ُ
التي من امل

نهائية.
وزارة  قامت  أن  بعد  االلتماس  طلب  تقديم  جرى 
لدعم  تمييزية  معايير  بنشر  والتراث  القدس  شؤون 
الوزارة  هذه  وكانت  البالد.  في  التراثية  اقع  املو
خصصت في مناقصة سابقة مبلغ 400 مليون شاقل 
األعوام  بين  والصهيوني"  اليهودي  التراث  لـ"دعم 

 .2016-2020
كتب  للملتمسين  األولي  التوجه  على  الوزارة  رد  وفي 
أجل  من  أقيمت  الوزارة  "هذه  القانوني:  مستشارها 
البالد"،  في  والصهيوني  القومي  التراث  على  الحفاظ 

في  األسبوع  هذا  أقيم   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 
شركات  ألصحاب  نوعه  من  األول  املؤتمر  الناصرة 
منتدى مدراء  البالد وذلك ضمن  في  العربية  األغذية 
في  العربية  املصالح  وأصحاب  واملصنعين  الشركات 
من  العديد  املؤتمر  حضر  الصناعة.  ارباب  اتحاد 
املختصة  واملصانع  والشركات  املصالح  أصحاب 
املجتمع  في  انواعها  على  واألطعمة  األغذية  بإنتاج 
في  الى عدد كبير من املسؤولين  العربي عامة، إضافة 

اتحاد ارباب الصناعة عامة ولواء الشمال. 
مشترك  ومجهود  تعاون  كثمرة  املؤتمر  هذا  يأتي 
املجتمع  ولجنة  جهة،  من  الصناعة  ارباب  التحاد 
العربي في االتحاد ومنطقة الشمال من أجل النهوض 
على  التشديد  مع  البالد،  في  املحلية  بالصناعات 
في  العربية  الصناعات  وأرباب  واملصالح  الشركات 

مجال األغذية.  
ارباب  اتحاد  في  الشمال  فرع  مدير  املؤتمر  في  تحدث 
الصناعة روعي يسرائيلي مرحبا بالحضور حيث شرح 
أمامهم عن سلة االمتيازات واملساعدات واالستشارة 
ملدراء  الصناعة  ارباب  اتحاد  يقدمها  التي  املهنية 
ان  مؤكدا  االتحاد،  أعضاء  من  األغذية  شركات 
اتحاد ارباب الصناعة هي العنوان لهم في كل خطوة 
امام الجهات املختصة سواء كان الحديث عن األمور 
التصدير،  أمور  العمل،  عالقات  البيروقراطية، 
املوارد،  واملواصفات،  األنظمة  العمل،  قوانين 
وغيرها.  والهبات  التمويل  مسارات  البيئة،  جودة 
الصناعة  ارباب  اتحاد  ان  أيضا  يسرائيلي  وأضاف 
يضم العديد من األخصائيين واملهنيين كل في مجاله، 
االستشارة  لتقديم  االستعداد  أهبة  على  هم  الذين 
املتعددة  املجاالت  في  الشركات  لكافة  واملساعدة 
مقابل عضويتهم في االتحاد، خاصة إذا كان الحديث 
أحد  يعتبر  الفرع  هذا  ان  اذ  األغذية،  شركات  عن 

الفروع األهم على االطالق في االقتصاد عامة.
لجنة  رئيس  زحالقة  محمد  د.  تطرق  جهته  من 
املجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة داعيا ممثلي 
اتحاد  عن  املنبثقة  اللجان  في  باالنخراط  الشركات 
أصواتهم  إلسماع  وذلك  املختلفة  الصناعة  ارباب 
والصعوبات التي تواجههم، وشدد زحالقة في حديثة 
في  املحلية  األغذية  بصناعات  النهوض  أن  على 
ما  والتعاون  الجهود  تكثيف  يتطلب  العربي  املجتمع 
واتحاد  جهة  من  الشركات  وأصحاب  املصنعين  بين 

ما يعني أن هذه الوزارة غير مسؤولة عن تراث جميع 
املتعلق  ذلك  وهو  منه  جزء  عن  وإنما  املواطنين 

بالشعب اليهودي.
الثقافة  جمعية  أكدت  هذا  الوزارة  رد  على  وتعقيًبا 
امليزانيات  في  املساواة  مبدأ  من  بالرغم  أنه  العربية 
أن  العليا  للمحكمة  سبق  والذي  املختلفة  الوزارية 
أكدته في عدة قرارات في املا�سي، فإن رّد وزارة شؤون 
التمييز  تعتمد  سياساتها  أن  يثبت  والتراث  القدس 
اقع  العنصري والقومي وأنها أقيمت من أجل دعم مو

التراث اليهودي- الصهيوني.
وقال د. رامز عيد، املسؤول عن مشروع الحفاظ على 
التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية: 
جحفة والتي 

ُ
"تكرر الحكومة اإلسرائيلية سياساتها امل

تميز بين مواطني الدولة على أساس قومي وديني، كما 
يتجلى في رد الوزارة الذي يعترف، وربما أيًضا يفتخر، 
التاريخ  اختصار  يمكن  ال  واضحة.  تمييزية  بسياسة 
اقع املختلفة في بالدنا بقسم صغير يسمى  الغني للمو
"التراث اليهودي والصهيوني". على الوزارة منح الدعم 
وفق مبدأ املساواة لكل مركبات هذا التاريخ والتراث 
املبنى القديم. إن عدم الحفاظ على آالف املباني "غير 
اليهودية" سيؤدي إلى انهيارها ودمارها، كونها بحاجة 

ماسة إلى عمليات الحفاظ عليها على وجه السرعة".

يعي  أنه  الى  مشيرا  اخرى،  جهة  من  الصناعة  ارباب 
فيما  خاصة  هؤالء  يواجهها  التي  التحديات  جيدا 
يتعلق بمسارات التمويل والهبات التي تعرضها سلطة 
على  جاري  العمل  وان  االقتصاد  وزارة  في  االستثمار 
لتناسب  االستثمار  لسلطة  عينية   اقتراحات  تقديم 
الدعم  تلقي  ناحية  من  العربية  املصالح  وضعية 
العربية  والشركات  املصالح  وان  خاصة  والتمويل، 
املجتمع  في  املصالح  عن  بنيوية  ناحية  من  تختلف 
يعاني  ذلك  الى  اضافة  انه  الى  مشيرا  وتابع  اليهودي. 
عديدة  صعوبات  من  العربية  الشركات  أصحاب 
وقضيا  الصناعة،  املناطق  الى  باالنتقال  تتعلق 
أيضا:"  وأضاف  وغيرها.  والتشغيل  التطوير  مناطق 
هنالك تهميش للمّصنعين العرب اسوة باملصنعين في 
املجتمع اليهودي من ناحية الدعم والخدمات واألمور 
التي  املنتوجات  ان  العلم  مع  األخرى  البيروقراطية 

تنتجها الشركات العربية ال تقل جودة.    
وتحدثت مديرة اتحاد مصنعي األغذية في اتحاد ارباب 
أهمية  عن  جازيت  ساجي  جاليا  املحامية  الصناعة 
من  الشركات  وأصحاب  املّصنعين  بين  ما  التعاون 
مصلحة  فيه  ملا  الصناعة  ارباب  اتحاد  بين  وما  جهة 
ان  شأنه  من  الوثيق  التعاون  ان  مؤكدة  الشركات، 
هذا  العقبات.  تخطي  في  االتحاد  في  علينا  يسهل 
أهمية  نرى  املستويات.  بكافة  األهمية  بالغ  اللقاء 
كبيرة في التعاون مع املّصنعين العرب الى اتحاد ارباب 
نعي  نحن  وطنية.  مصلحة  من  ذلك  في  ملا  الصناعة 
العرب  املصنعين  يواجهها  التي  الكبيرة  التحديات 
هذه  تخطي  في  يوميا  مساعدتهم  ونحاول  خاصة 
الصعوبات. خالل الفترة املقبلة سنقوم بتنظيم بعثة 
إمكانيات  لفحص  وذلك  املتحدة  اإلمارات  دولة  الى 
مع  هناك  الى  لتصديرها  جديدة  وأسواق  تعاون 

التشديد على املصالح العربية املحلية.  

العربي المجتمع  في  األغذية  شركات  ألصحاب  األول  المؤتمر  خالل 

للبيع دار 
في حي إبن املقفع )هيروك( حيفا

88 م ، 3 غرف طابق أول بوضع ممتاز  
إمكانية لحديقة + ملجأ +شرفة

ي فور الستالم  ا  

للتواصل  054-6625124





الجمعة 13 آب 102021

األبراج
الذين  األشخاص  ببعض  تثق  ال 
عنك،  الحقيقية  نواياهم  يخفون 
أن   – خوف  بدون   – يمكن  لكنك 
احترافي  قرار  أي  تتخذ  أصدقائك.ال  أفضل  تأتمن 
اكثر  معلومات  معرفة  حاول  الراهن.  الوقت  في  مهم 
حول الطرف اآلخر سواء كان في العمل او على صعيد 
كن  لذا  مفاجئ  بشكل  اليك  قادم  املال  العاطفة 

مستعدا .

 
ً
: تابع طريقك وال تلتفت إلى الوراء وال تدع أحدا

ً
مهنيا

يتدخل في شؤونك.  

للحب  مالئم  مزاج  في  تكون  أن  آمل 
فإنك  النجوم  تقوله  ملا  وفقا  ألنه   ،
إنها   ، للحب  مزاج  أنسب  في  اليوم 
. استغل  إنكارها اآلن  التي ال يمكن  الجنسية  أفكارك 
ماليا  العاطفية.  عالقتك  لتقوية  بالحبيب  ارتباطك 
على  مفاجئات  اي  توجد  ال  و  مستقر  وضع  في  انت 

الطريق تحسن في سير العمل يجعلك في وضع جيد .

: لديك كل ما يلزم إلنجاح مشروعك وإيصاله إلى 
ً
مهنيا

بّر األمان، ال تتأخر في البدء به.

من  تجاه  باملسؤولية  تحس  اليوم 
بأنك  يشعرك  ما  هذا  و   ، حولك 
مقيد .لكن هذه املرة مختلفة ، و لن 

كما لو أن حريتك تنتهك. قد تتمتع حتى بأن تحس 
تكون مسؤوال.املسؤولية عبئ كبير و ال يمكنك تحمل 
اكثر من طاقتك كن عقالنيا في تصور االمور عاطفيا 

انت في وضع �سيء اليوم بسبب مشاكل قديمة .

: تبلغ أهدافك نتيجة ظروف مالئمة تتوفر لك، 
ً
مهنيا

استفد منها لالنطالق في مشاريع جديدة.  

قلها  بل  ال   ، األزهار  بواسطة  قلها 
عن طريق قالب كاتو كبير ، أو قلها 
الجدار  طول  على  طباشير  بخربشة 
املمتد على جانب رصيفها ، فكر ملاذا هذا 
الشعور بالحرية و الالحدود حين تجري اتصال معها 
اآلن ، و األهم من ذلك، فقط قلها . ال تجعل نفسك 

اسير الخوف و الخجل النجوم تنير طريقك اليوم .

: راقب مصروفك ألنك قد تقع في مأزق مالي كبير 
ً
مهنيا

 في أداء مهامك.
ً
يؤثر سلبا

أنت بحاجة لبعض التأمل و التفكر 
. ال تبخل على نفسك بالوقت الالزم 
لوضع األمور في نصابها الصحيح .خذ 
كامل وقتك في التمعن باالمور و اطلب مشورة 
في  تتسرع  ال  مصيري  قرار  القادم  القرار  حولك  من 
اعطاء رأيك باملوضوع عاطفيا هنالك امل كبير بعالقة 

بناءة و وطيدة مع الحبيب استغل هذه الفرصة .

 في التحاور والتفاوض وتثير إعجاب 
ً
: تكون ممّيزا

ً
مهنيا

رؤسائك وزمالئك.

هل تعرف عظمة األفكار التي يمكن 
الصحون  تغسل  أنت  و  تأتيك  أن 
مخك  سيكون  و  اليوم  بيتك  نظف  ؟ 
نظيفا من األفكار املريبة . خذ وقتك في التفكير بهدوء 
اكثر ابتعد عن الضغط الزائد ال تذهب بأفكارك بعيدا 
عن الواقع كي ال تظلم نفسك و من حولك امل كبير 

بتحول كبير في حياتك يقودك نحو مستقبل مشرق .

: ال يطلب أحد منك املستحيل كن على ما أنت 
ً
مهنيا

م أعمالك في الوقت الحاضر.
ّ
عليه ونظ

إنك مرح وحساس ، و تملك الكثير 
تصرف  ال   . اآلسرة  الطاقة  من 
املحيطة  األمور  عن  بسهولة  انتباهك 
بك ، و أمعن النظر في كل التفاصيل .الجدية الزائدة 
في بعض االمور قد تكون مطلوبة في االيام القادمة ، 
ماليا هنالك تغيير قريب في العمل قد يؤدي الى تغيير 

السكن صعوبات مالية طفيفة اليوم .

أخبار   
ً
قريبا تصلك  بتفاؤل،  الحياة  إلى  أنظر   :

ً
مهنيا

مفرحة تعيد إليك الحماسة التي افتقدتها.

القدرة  تحتاجه لالستقاللية هو  ما 
من  سواء   ، األمور  تجسيد  على 
متناقضين على  بين  داخل كل عالقة 
كمجموعة  الظروف  إلى  النظر  خالل  من  أو  حده، 
متكاملة. النظرة الشمولية تعطيك ارتياحا في العمل 
و قدرة اكبر على تحليل الواقع عاطفيا الحب في خطر 

عليك املبادرة الى انقاذه و اال ضاع منك .

إلى  يؤديان  ألنهما  والتهّور،  االندفاع  تجّنب   :
ً
مهنيا

عراقيل يصعب عليك تجاوزها بسهولة.

أنت الشخص الذي يفضله الجميع. 
على  االنتباه.  كل  بجذب  فتمتع 
الفرصة  هذه  يستغل  أن  العازب 
متعدد  مشروع  أو  عالقة  لالرتباط.أي 
 . القرار  تتخذ  أن  قبل  بعناية  ادرسه  اليوم.  الزوايا 
االصدقاء و العائلة سوف يشكلون مصدر الهام كبير 
عن  له  لتعبر  بالحبيب  اللقاء  فرصة  من  استفد  لك 

مشاعرك كن شجاعا و ال تكتم حبك .

: تزداد مسؤولياتك لدرجة تضطر معها ملضاعفة 
ً
مهنيا

جهودك لتنفيذها على أكمل وجه.

باآلخرين  أن تكون شكاكا  أنت تكره 
أن  لك  تقول  األمور  بعض  لكن   ،
الحافز و تتصرف بشكل  تختبر هذا 
الصوت  هذا  إلى  أنصت   . حذرا  أكثر 
الخافت و ال تمانع من الحصول على بعض اإلجابات 
يبدون  كونهم  ملجرد  باالشخاص  تثق  ال   . املباشرة 
بمنظر أنيق او الئق و انما كن اكثر واقعية عاطفيا 

ال تتردد في تغيير الروتين اليومي .

في  ويساهمون  أفكارك  من  الزمالء  يستفيد   :
ً
مهنيا

تطويرها لترى الجدي في املستقبل القريب.

الدلوالحمل الحوتالـعـذراء

الميزانالـثـور

العقربالجوزاء

القوسالـسـرطـان

الجدياألسد

إن الحياة ليست تجربة علمية ، إنها 
األحاسيس  و  االنفعاالت  من  مزيج 
، و كل البشر معرضون ألن يخطئوا 
.الحب طريقك الى النجاح ال تغلق قلبك امام التجارب 
الجديدة و حاول التعلم من االخطاء قدر االمكان كي 
ليست  العمل  في  عالقاتك  ماليا  الحبيب  ود  تكسب 
جيدة حاول ان تكون اكثر موضوعية في تعاطيك مع 

زمالئك .

واملهمة  الكبيرة  الصفقات  لعقد  مالئمة  فترة   :
ً
مهنيا

واالنطالق في مغامرات مالية.

تتحرك كفراشة لطيفة مما سيخلق 
حب  عالقات  ملواجهة  الفرصة  لك 
جديدة و جميلة .من جهة أخرى فإنك 
الفرصة  هو  الحب  الراحة.  بعض  تستحق  بالتأكيد 
االهم في حياتك كي تغير الروتين القاتل الذي تعيشه 
على  قليال  متحفظ  اآلخر  الطرف  كون  من  تيأس  ال 

مشاعره ألنه سيعبر لك عن حبه قريبا .

: اعتمد املرونة لتعميق خطواتك وتعزيز موقعك 
ً
مهنيا

بعدما واجهت سلسلة من العراقيل.

فهو  للجسم،  عديدة  فوائد  على  الخوخ  يحتوي 
غني بالفيتامينات  A و  C ويحتوي على الكمية التي 
الطبيعي  السكر  و  البروتين  من  الجسم  يحتاجها 

,واملعادن مثل الحديد والكالسيوم واملغنيسيوم .

الحماية  العظام،  تقوية  للجسم  الخوخ  فوائد  من 
على  يساعد  ال  العصبي،  الجهاز  في  اضطرابات  من 
تخزين السوائل في الجسم، يساعد على حماية جهاز 
احتوائه  بسبب  البرد  زالت 

ُ
ون أمراض  من  التنفس 

القلب،  ات 
ّ
دق تنظيم  على  يساعد   .C فيتامين  على 

يحتوي على الحديد الذي يساعد على الحماية من 
األنيميا.

فوائد الخوخ لتخسيس الوزن:

تساعد  التي  األلياف  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
على  يساعد  مما  الغذائي,  التمثيل  عملية  رفع  على 
ص من مشكلة ثبات الوزن في الريجيم. كم أن 

ّ
التخل

هذه األلياف مفيدة في الحفاظ على الشعور بالشبع 
وسد الشهية.

الخوخ فاكهة قليلة السعرات الحرارية، فهو يحتوي 
على نسبة 39 سعر حراري لكل 100 غرام من الخوخ.

فيمكن  الطبيعي  السكر  على  الخوخ  يحتوي  كما 
تناول مشروب عصير الخوخ من دون تحليته لتوازن 

السكر في الدم.

للذين  مشكلة  الدم  ضغط  وانخفاض  ارتفاع  ُيعد 
في  الدم  ضغط  توازن  عدم  بسبب  منهما  يعانون 

فوائد الخوخ 

منير مخول
مدير مركز نور للعالج

على  املر�سى  ُيساعد  الخوخ  تناول  ولكن  الجسم 
يحتوي  ال  ألنه  وهذا  الجسم  في  الدم  ضغط  توازن 

على الكوليسترول أو الصوديوم.

الذين يعانون من تهيج القولون يصعب عليهم تناول 
تناول  الى جانب األدوية، ولكن  الكثير من األطعمة 
انتفاخات  أعراض  يعالج  يوميا  الخوخ  ثمرة  من   2

البطن ويسهل عملية الهضم.

الخوخ معالج لديدان البطن:

فهو يطهر البطن من الطفيليات واليرقات املوجودة 
بسبب الديدان, ويساعد على التخلص من اإلرهاق 

الذي تسببه الديدان.



11 الجمعة 13 آب 2021

عند ذكر كلمة األمانة يخطر ببالنا أن األمانة أمر جلل 
ملا جاء بها ما أخبار وروايات كما يخطر أن ضدها تكون 
محمد  حبيبنا  لذلك  وخيمة،  عاقبتها  التي  الخيانة 
صلى هللا عليه وسلم قال في حديثه ) ال إيمان ملن ال 
أمانة له (  ويستدل من ذلك أن املحافظ على األمانة 
بكل أشكالها وألوانها يكون مؤمنا حقا ألنه يعطي لكل 
ذي حق حقه فإن استودع ماال دينه يفرض عليه رده 
لصاحبه وإن تعامل مع الناس بالتجارة أو الصناعة 
دينه وأمانته تجعله مخلصا لهم غير مخادع لهم، وإن 
كان رب أسرة يعلم أن هللا ائتمنه على زوجته وأوالده 
تربية  ويحسن  بالحسنى  زوجته  معاشرة  فيحسن 
أبنائه الذين استودعه هللا اياهم  فيحفظهم من كل 
مكروه ومن كل طرق الضالل والغواية، فأمانة دينه 
تدفعه ألن يربيهم التربية اإليمانية القائمة على الحب 
القرطبي  اإلمام  قال  ولذلك  ولرسوله  هلل  والطاعة 
والدين  الدين(،  وظائف  جميع  )تعم  األمانة  عن 
ما يحبه هللا ويرضاه وبمعنى أوضح  العلماء كل  عند 
مرضاة  فيها  التي  الحياة  مجاالت  بكل  تدخل  األمانة 
خلق رسول  ذلك  على  دليال  ويكفينا  له  والطاعة  هللا 
الذي  الدين  رسالة  لحمل  وأهله  به  تمّيز  الذي  هللا 
وصف به )الصادق األمين(، فمن حمل أمانة الدين 
بصدق وإخالص ساد وعال شأنه،  ولهذا ملا بين الحق 
صفات عباد الرحمن قال )والذين ألماناتهم  وعهدهم 

راعون(.
فإنك  اإليمان  أهل  به  يتصف  خلق  األمانة  وألن   
جوارحهم  ويحفظون  عهودهم  يحفظون  تجدهم 
وأعراضهم  هللا  بعباد  الوقع  عن  ألسنتهم  ويحفظون 
أموالهم وحقوقهم ألنهم مأمورون من  على  والتعدي 
إلى  األمانات  تؤدوا  أن  يأمركم  هللا  )إن  القائل  هللا 
كلمة  كانت  أو  األمانة سلعة ومال  كانت  أهلها( سواء 
ونظرة )املجالس أمانة( والى غير ذلك وال يقوى عليها 
والصدق  اإلخالص  وأهل  العالية  الهمة  أصحاب  إال 
مع هللا. قال تعالى )إنا عرضنا األمانة على السموات 
منها  وأشفقن  يحملنها  أن  فأبين  والجبال  واألرض 
وتوضيحا  جهوال(.  ظلوما  كان  إنه  اإلنسان  وحملها 
آلدم  تعالى  هللا  قال  القرطبي:  قال  اآلية  هذه  ملعنى  
واألرض  السموات  على  األمانة  عرضت  إني  آدم  )يا 
فلم تطقها فهل أنت حاملها  بما فيها؟ فقال: وما فيها 
عذبت،  ضيعتها  وإن  أجرت،  حملتها  إن  قال:  رب؟  يا 
ة إال قدر ما بين 

ّ
فاحتملها بما فيها، فلم يلبث  في الجن

الصالة األولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها( 
من  يكن  يؤديها  من  عظيمه  مكانتها  األمانة  أن  ومع 
إضاعتها  واعتبر  تضييعها  من  ر 

ّ
حذ هللا  فإن  الفائزين 

وال  هللا  أمر  على  يقوم  ال  الخائن  املرء  ألن  خيانة 
يحافظ على حقوق العباد. وألن هللا يريد الخير لعباده 
املؤمنين وّجه إليهم نداء خالدا الى يوم القيامة يقول 
وتخونوا  والرسول  هللا  تخونوا  ال  الذين  أّيها  )يا  فيه 
أماناتكم وأنتم تعلمون(، ويستدل من هذا النداء أن 
العبودية  في كمال  يدخل  فمنها  تتعدد طرقها  األمانة 
في الطاعة للرسول منها ما يدخل  هلل ومنها ما يدخل 
تتحقق  العبادة  أمانة  فأما  واملعامالت.  األخالق  في 
العباد  أجلها  من  هللا  خلق  التي  الغاية  معرفة  عند 
ومحبة  بإخالص  الغاية  هذه  تحقيق  على  العمل  ثم 
الجن  خلقت  )وما  هللا  بكتاب  بيانها  جاء  التي  وهي 
واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
املتين( وال يجد  القوة  الرزاق ذو  يطعمون إن هللا هو 
املرء سروره وراحة باله اال إذا قام بها تماما كما كان 
رسول هللا يقول عند وقت الصالة )أرحنا بها يا بالل 
ومن  الصالة(  في  لي  عين  قّرة  )وجعلت  يقول  وكان   )

األمانة 

كمال العبودية التوجه الى هللا بعد أداء أمانة العبادة 
وأنت تقول )قل  إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي 
أول  وأنا  أمرت  وبذلك  له  شريك  ال  العاملين   رب  هلل 

املسلمين(.
قبل  من  آدم  ذرية  على  العهد  به  هللا  أخذ  ما  وهذا    
أعناقهم  في  الدين  أمانة  لتبقى  ذلك  على  وأشهدهم 
)وإذ  تعالى  قال  واألرض.  السموات  بقيت  ما  خالدة 
وأشهدهم  ذريتهم  ظهورهم  من  آدم  بني  من  ربك  أخذ 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا  بلى شهدنا أن تقولوا 
إنا  تقولوا  أو  غافلين   هذا  عن  كنا  إنا  القيامة  يوم 
وكما  بعدهم(.   من  ذرية  وكنا  قبل  من  آباؤنا  أشرك 
فمنها  وألوانها،  إشكالها  تعددت  األمانة  فإن  قدمت 
به  محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  واإلقتداء 
لكم  كان  )لقد  الخلق  لجميع  الحسنة  القدوة  ألنه 
واليوم  هللا  يرجو  كان  ملن  حسنة  أسوة  هللا  رسول  في 
اآلخر( وهذا يجعلك تكثر من الصالة عليه وأن تعترف 
له بالفضل وال يكفي أن تقول أشهد أن محمدا رسول 
تعالى  قال  وباعثه.  لربه  طاعة  تطيعه  أن  دون  هللا 
)وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون( وقال 
فانتهوا(.  عنه  نهاكم  وما  فخذه  الرسول  أتاكم  )وما 
ل لنا إذا أدينا هذه األمانة، 

ّ
ويكفينا شرفا أن هللا تكف

الصالة على رسول هللا أن يرد عليه روحة ليرد علينا، 
أولها  متعددة  بصور  فتتمثل  الناس  مع  األمانة  أما 
أداء الحقوق املالية ألن من طبيعة البشر حب املال 
)وتحبون املال حبا جما( وألكن األمين الذي اتخذ له 
املال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له قدوه يؤدي 
والديه  نفقة  يمنع  وال  أخته  ميراث  يمنع  فال  أهله  إلى 
وزوجته وأوالده وال يماطل عامال بل يعطي األجير أجره 
تجارته  التاجر  على  يبخس  وال  عرقه  يجف  أن  قبل 
لينقصه من  ثمن سلعته وال يبخل بماله  فيمنع زكاة 
ماله عن الفقراء واملساكين  وهنا بشرى وإنذار  من 
أداءها  يريد  الناس  أموال  أخذ  )من  محمد  الحبيب 
أدى هللا عنه ، ومن أخذها ويريد إتالفها أتلفه هللا(.  
وكما أن الحقوق املادية أمانات فإن الحقوق املعنوية 
أمانات يجب أن تصان وكثيرا ما يضحي املرء صاحب 
التي  كرامته  حفظ  أجل  من  بماله  واملروءة  الشهامة 
ال تحفظ إال بحفظ أمانة عرضه وشرفه، لذا  محمد 
صلى هللا عليه وسلم بّين حق املسلم على أخيه املسلم 
قال  يصان.  أن  يجب  الذي  حقهم  من  جزءا  لتكون 
رسول هللا )املسلم أخو املسلم , ال يخونه , وال يكذبه 
 ( وقال   ) حرام  السلم  على  املسلم  كل   , يخذله  وال   ,
, واملؤمن  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده 
من أمن الناس بوائقه . قيل: وما بوائقه ؟ قال : شره 
لعرضه  يتعرض  وال  بجسده  عليه  يعتدي  فال  وأذاه( 

وشرفه بزنى او طعن بشرف. 

ضمن جوالتنا الثقافية قمت وصديقي الكاتب محمد 
األشم،  للمثلث  بزيارة  املا�سي  األسبوع  سعيد،  علي 

صحبنا فيها الصديق الشاعر صالح سواعد.
حيث  قرع،  كفر  قرية  املميزة  محطاتنا  إحدى  وكانت 
زرنا الصديق الدكتور محمود أبو فنة، الباحث في أدب 
سابقا،  املدارس  في  العربية  اللغة  ومفتش  األطفال، 
مدرسا  كنت  عندما  عقدين  نحو  قبل  عرفته  حيث 
ولم  صديقين  بتنا  األول  لقائنا  ومنذ  العربية،  للغة 
يشعرني أبدا أنه مفتش وأني معلم، مفتش متواضع 

طّيب املعشر ولديه روح الدعابة الذكّية.
فتربطه  سعيد،  علي  محمد  الكاتب  صديقي  أما 
بالدكتور محمود عالقات صداقة وطيدة منذ سنوات 
طويلة، حيث عمال معا في اعداد مناهج اللغة العربية 
أدب  مجال  في  يتعاونان  وحاليا  التدريس  وأساليب 
بذلك،  الخاصة  "املرايا"  مجلة  خالل  من  األطفال 

والصادرة عن كلية بيت بيرل.
خاصا  سالما  شخصيا  محمود  الدكتور  وحّملني 
به  تربطه  حيث  عفيف،  والفنان  الكاتب  لشقيقي 
صحيفة  يتابع  أنه  لي  وأكد  أيضا،  حميمة  عالقات 

"حيفا" أسبوعيا على "السوشيال ميديا".
واهدائه  الكالم  وتبادل  اللطيف  االستقبال  بعد 
الكتب، وبعد الضيافة الكريمة، وألننا أبدينا اعجابنا 
أن  علينا  عرض  شوارعها،  ونظافة  ونظامها  بالقرية 
على  الطالعنا  القرية  في  سريعة  جولة  في  يصطحبنا 

أهم معاملها.
أبو  ويخبرنا  الحوارنة"  "متم�سى  محطة  أول  كانت 
السير، وهو  أن هذا هو مسار ملمارسة رياضة  سامي 
مسار طويل مظلل بالشجر على طوله مما يتيح السير 
على  املجلس  عمل  حيث  الليل،  أو  النهار  ساعات  في 
اضاءته وبجانبه تسمع خرير مياه الوادي، فيوفر لك 
رواد  أن  تسمع  عندما  وتنت�سي  رائًعا،  رومانسًيا  جًوا 
القرية وبلدات مجاورة، من مختلف  أبناء  املسار من 
جانب  والى  وفتيات،  فتيان  ورجال،  نساء  األجيال، 

مسار السير مسار آخر لراكبي الدراجات الهوائية. 
االعداد  طور  في  الثقافة"  "قصر  نشاهد  طريقنا  وفي 
بعد االنتهاء من بنائه، ونعّرج على مركز أبحاث املثلث، 
هذا املركز الذي يديره أحد أبناء القرية وله عالقات 
علمية مع جامعة تل أبيب ومعهد "وايزمان"، ندخل 
وندخل  الجميلة،  بحديقته  والجميل  الواسع  املكان 
أحد املختبرات العلمية، ولألسف لم نجد أي مسؤول 
فغادرنا  وأعماله،  املركز  عن  منه  لنستمع  املكان  عن 

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

كفر قرع وزيارة 
لقرية عربية ممزية

زياد شليوط

وفي  والنظيفة،  الرحبة  القرية  لشوارع  وعدنا  املكان، 
الجميلة  املحلي  املجلس  بناية  شاهدنا  الجولة  ختام 
واألنيقة، هذا املجلس الذي يشرف على ما شاهدناه 
وما لم نشاهده في القرية الجميلة العامرة بأهلها كفر 
قرع. كانت زيارة ذات وقع في نفوسنا وال تن�سى، وخاصة 

برفقة األستاذ الصديق أبو سامي، فله كل الشكر.  
 وللمصادفة جاءت زيارتنا في عيد ميالده، فتهانينا بال 
حدود مع أحلى باقات الورود، ونتمنى له العمر املديد 

والعيش الرغيد ودوام العطاء املفيد.

حكمة العدد 
ب نفسها إن أحّبت،

ّ
كذ

ُ
انتبه ! فالعين قد ت

صّدق الغير إن كرهت. 
ُ
 واألذن قد ت

كايد عبود
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لّون

جد الصورة المالئمة للظل هذا النشاط يساعد طفلك على تنمية مهارة الكتابة 
و أيضا يساعده على حفظ ترتيب األرقام.

صل النقاط
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مدينة  في  األثري  واملسح  التنقيبات  نتائج  أشارت 
اقع اآلثار والتراث  شفاعمر الى وجود العديد من مو
تم  التي  اقع  املو خارطة   -  1 رقم  )صورة  البلدة  في 
1972(، األبرز  العثور عليها خالل املسح األثري عام 
من بينها: عين شفاعمر، املقبرة القديمة، السرايا، 
ومكتشفات  البيزنطية  الفترة  من  الكهوف  البرج، 
التي أجرتها سلطة  الحفريات  العثور عليها خالل  تم 
اآلثار. خالل هذا العدد واألعداد في األسابيع املقبلة 
سأعرض ملحة موجزة عن أبرز املكتشفات األثرية في 

اقع. البعض من تلك املو

عين شفاعمرو: نبع وبئر ماء الى الشمال الشرقي من 
شفاعمرو )موقع 51 في الخارطة(. البئر قديم جدا لم 
خالل  بنيت  إضافات  عليه  تبرز  تاريخه،  تحديد  يتم 
العصور الحديثة. الى الجنوب الغربي من البئر قرابة 
120 مترا، بني حوض ماء عمقه ما يقارب مترا واحًدا 

– الحفريات األثرية ونتائجها شفاعمرو 
)2( شفاعمرو  عين 

د.كميل ساري
مدير منطقة الشمال - سلطة اآلثار

تصله املياه من البئر لتروي األرض الزراعية املجاورة. 
الى الشمال الشرقي من النبع بئر قديم مهّدم، بقيت 

منه بعض اآلثار )قطره 3 امتار وعمقه 6 امتار(.  

عام 2008 أجرت سلطة اآلثار )بإدارة الباحثة نوريت 
شفاعمرو"  "عين  العين  منطقة  في  حفريات  فايغ( 
جرت  البلدة.  من  الشمالي  القسم  في  املوجودة 
وقود.  محطة  لبناء  املعدة  املنطقة  في  الحفريات 
العصر  من  ابتدأ  آثار  بقايا  عن  الحفريات  كشفت 
الفترة  تاريخها  فخار  وأدوات  األوسط  البرونزي 

الهيلينية والرومانية.

لعصر البرونز األوسط تم التعرف على ثالث مراحل 
األولى  الكنعانية(:  الفترة  من  املبنى   2-4 )الصور 
2700 ق.م(، منها تبقى جزأ من مبنى على   – 3000(
املستعملة  الفخار  أدوات  بعض  وجدت  أرضيته 

 –  1750( الثانية  للمرحلة  اما  اليومية.  الحياة  في 
 1.25 عمقه  الصخر  في  نفق  حفر  تم  ق.م(   1550
مترا. في إحدى جوانبه حفر نفق آخر. وفقا ألدوات 
الفخار، يمكن اإلفتراض أن النفق استعمل آنذاك 
جزأ  ق.م(   1130  –  1550( الثالثة  للمرحلة  مخزنا. 
من مبنى وأرضيته. كذلك فإن غالبية املكتشفات في 
هذه الحفريات تابعة لتلك الحقبة الزمنية )املرحلة 
للطبخ،  أواٍن  األطباق،  الفخار  أدوات  بين  الثالثة(.  

قوارير وجرار التخزين )للزيت والحبوب وغيرها(. 

حفريات إضافية جرت في منطقة العين خالل العام 
الفترة  تاريخه  مبنى  على  العثور  خاللها  تم   ،2016
والفترة  ق.م(،   2750  –  3000( القديمة  الكنعانية 
الكنعانية الوسطى )1750 – 1550 ق.م(. في إحدى 
الغرف التابعة للمبنى من الفترة الكنعانية القديمة 
زاوية  في  موضعها  في  تزال  ال  الجرار  على  العثور  تم 

الغرفة )الصورة رقم 5(.

بالقرب  األوسط  البرونز  عصر  خالل  املوقع  وجود 
اتسع  الفترة  تلك  خالل  صدفة.  ليس  النبع،  من 
في  الحفريات  ان  إال  البالد  شمالي  في  اإلستيطان 
املوقع  لدراسة  الفرصة  تتح  لم  محدودة  منطقة 
من  العديد  تزال  ال  هنا،  من  وواٍف.  تام  بشكل 
شفاعمرو  في  اإلستيطان  عن  تنقصنا  املعلومات 
واملكتشفات،  الفخار  أدوات  الحقبة.  تلك  خالل 

1

2

3 5

4

واألدباء الشعر  عمالق  يا  وداعا 
ذهني  في  وتسارعت  الكلمات،  مخيلتي  في  تزاحمت 
أختار وماذا  أيها  في حيرة شديدة؛  العبارات، فوقعت 
تكفيها  ال  وفريدة  عمالقة  شخصية  عن  قلمي  يسطر 
نهاية له من الصفحات، سيرة ومسيرة. مشرقة  ما ال 
األدبي  واإلبداع  والتضحية  بالعطاء  حافلة  زاخرة 
والفكري، وبصمات واضحة وأكيدة في إثراء الحركة 
الثقافية والتربوية، شاعرنا الكرملي الشامخ الراحل 
الباقي في القلوب مجيد حسي�سي الذي اعتبر، وبحق، 

ركنا ومرجعا على أعلى املستويات.
إنجازاته  وعددت  األقالم  سطرت  مهما  الحقيقة 
دمث  حقه؛  تفيه  أن  يمكنها  فال  اإلنسانية  ومناقبه 
اقف املشرفة  األخالق، الوفاء العطاء بال حدود، املو
لينال  والشفافية  والصراحة  الصادق  واإلحساس 
العديد من األلقاب كعمالق الشعر وسمندل الحرية، 
إليها  التي وصلت  ركنا ومرجعا وفارسا، هذه األلقاب 
التعبير  حرية  عن  والدفاع  واملعاناة  واإلرادة  باملثابرة 
جسور  وبناء  والحقد  العنف  ونبذ  الجهل  ومحاربة 
أو  منحازا  تكن  فلم  املجتمع،  فئات  كافة  بين  األلفة 

داعما ألي فئة في اتخاذ موقف صريح. 
كتب الراحل للذين يقدرون الكتابة محاوال االبتعاد 
التكرار والتقليد والسطحية، من أجل  املألوف،  عن 
والوجود  الكون  أسرار  إلى  ليصل  عميقا  أبحر  ذلك 
وكنوزه، وفتح حوار حضاري سيطر على املجال األدبي 

والثقافي.
عن  تغيب  ال  مجيد  يا  شمسك  أقول:  املقام  هذا  في 
وطنك.  وكرملك الشامخ والعائلة الثقافية واألدبية، 

ال  فكريا  إرثا  لنا  وتركت  املحبوب  شاعرنا  يا  رحلت 
ودوالي  ورياحين  أزهار  تحرسك  العين  قرير  نم  يقدر! 
الكرمل التي تسقيها دموع األهل واألحبة التي ال تجف. 
هللا  تغمدك  اآلبدين.   أبد  إلى  عالقة  ستبقى  ذكراك 

بواسع رحمته، ولذويك جميل الصبر وحسن العزاء. 

يصّوبها: معين أبو عبيد

رماح

عصر  خالل  املراكز  احدى  كان  املوقع  ان  الى  تشير 
البرونز األوسط، الذي أمّد القرى املجاورة بالحبوب 

واملنتوجات الزراعية. 

ال  الفترة،  تلك  نهاية  في  املوقع  هجر  سبب  نعلم  ال 
بينما  دمار،  او  خراب  بقايا  على  نعثر  لم  ألننا  سيما 
تشير املكتشفات على ان املوقع هجر بشكل منتظم 

دون سبب ما.
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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- توماس وولف 2 - نجيب - دم - سعر 3 - يعقوب 
- ضمانة 4 - أزرق - أدب 5 - يبتر - نحر - رد 6 - و و - يسد 
- دس 7 - الحق - يم - أتى 8 - يبس - مالمح 9 - نبع - لص 

10 - مد - نمرود - حب 11 - زلزال - نبراس

1- تني�سي وليامز 2 - وجع - بواب - دل 3 - ميقات 
- ُحسن 4 - أبو زريق - بنى 5 - بر - معمل 6 - ود - قنديل 

7 - ومض - ماعون 8 - مارد - دب 9 - فساد - ساحل               
10 - عنبر - صحا 11 - درة - دهان - بس

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

عمودياافقيا

كلمات متقاطعة 

- أديب إنكليزي من قصصه                               . 1
» رجل من غالسكو «

قنوط - ألقى - طريق. 2

رائج - ما تراه في املنام. 3

مثال ال�سيء - ما يجري في عروق اإلنسان - والد. 4

تلة - جواب. 5

ريب - خاطر - أتى أو جاء. 6

يقفز - جبار من القدماء. 7

ضد صالبة - ود - غير ناضج. 8

من الفواكه - طائر ُيضرب به املثل في البالهة. 9

طائر ُيضرب به املثل في طالقة اللسان            . 10
- قائل الشعر

قصد - عين ماء - اضطراب. 11

روائي أميركي من أعماله »غضب  املالئكة«. 1

وفاق - ضد قليل. 2

فرحان - باب كبير. 3

فتان - حّول ال�سيء من موضع إلى موضع. 4

ما يكتمه اإلنسان - مقبرة - قهوة. 5

ثمر النخل الناضج - يجمع - مدينة في شمال . 6
سورية ازدهرت - في أيام  الحمدانيين

خوان عليه طعام - واسع. 7

بحر - رعاع. 8
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تسمم  لحالة  تعرضها  حقيقة  الزغبي،  نوال  النجمة  أوضحت 
بعد حفلتها األخيرة التي أحيتها فى صيدنايا. وغردت نوال الزغبي، 
عبر حسابها على تويتر بأنها  قرأت أخباًرا عن تعر�سي للتسمم 
بسبب إقامتها بفندق بصيدنايا، والحقيقة حسب ما غردت أنها 
أصيبت بالتسمم قبل وصولها الفندق. أنا أقترح تشكيل لجنة 
تحقيق عالسريع ملعرفة إذا نوال تسممت قبل أو بعد وصولها 

الفندق.

في  مشاركته  بعد  الديك  علي  املغني  التركية  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
إحياء حفل زفاف في والية هاتاي جنوبي البالد قبل عدة أيام. يعود 
سبب االعتقال الى إتهامه باإلساءة ملقام الرئاسة التركية، حيث صرخ 
خالل الحفل "نحن هنا أين أردوغان". تبين فيما بعد أن والد العريس 
يدعى أردوغان، واللي هو كمان علق مع املحققين، يا أخي غّير اسمك 

ورّيحنا ورّيح علي الديك كمان.

 أعلنت النجمة لبلبة عن غضبها الشديد من تأسيس صفحة 
على موقع تبادل الصور إنستجرام تحمل اسمها، وأخرى على 
تصويرها  تم  وكأنها  قديمة  فيديوهات  لها  تنشر  بوك،  الفيس 
ليس  بأنه  لبلبة  وقالت  الصفحات.  هذه  عبر  لنشرها  حديثا 
هنالك  وأنه  ميديا  السوشيال  مواقع  على  صفحات  أي  لديها 
شخص أسس صفحات باسمها وينشر لها فيديوهات قديمة، 
مع  تتعاملي  بتعرفي  ما  إنت  ما  لبلبة  يا  وماله  ابتزازها.  ويحاول 

السوشال ميديا، خلي هالشخص يساعدك!!

حفلها  بلقيس  اليمنية  النجمة  إحياء  من  قليلة  ساعات  بعد 
الساهر في نادي الجالء برفقة رامي صبري، أصدرت نقابة املهن 
أنها  بزعم  معها  التعاون  بمنع  عاجال  قرارا  املصرية  املوسيقية 
قدمت حفلها بدون الحصول على التصاريح الالزمة. لم تكتِف 
النقابة بهذا بل قررت اخطار كل الجهات الحكومية والفنادق 
بحظر التعاون معها.  ولو مالكم يا جماعة، هدوء، خذوا نفس، 

شو عملت الصبية، فهموني؟!

رضوى  اإلعالمية  وجهت  أن  بعد  الرجال  مع  األمور  ولعت 
الشربيني في برنامجها "هي وبس"   نصيحة للرجال حول أقصر 
إلى قلب املرأة، مفادها أن أقرب طريق لقلب  الطرق للوصول 
فردد  الرجال  من  قاسًيا  كان  الرد  راجل!!  تطلع  إنك  الست 
أحدهم شائعة تقول وانت 13 زواج و9 مرات خطوبة ومفيش 
فقط،  للنساء  النصائح  تقدمي  إنِت كنت  ما  فيهم؟!  راجل  وال 

ليش قربتي على الدبابير؟!

بعد الجدل الكبير حول أغنية محمد رشاد الجديدة والرسائل 
نيته  األخير  نفى  حلمي،  مي  اإلعالمية  لطليقته  تحملها  التي 
مش  "أنا  أغنيته  اختيار  أن   

ً
مؤكدا ألحد،  رسالة  أّية  بتوجيه 

 عن أغنيته الجديدة 
ً
شمتان" جاء بالصدفة. وتحدث رشاد أيضا

ال  بترجاك  األصل"،  "ابن  عنوان  وتحمل   
ً
قريبا سيطلقها  التي 

تقول هذه األغنية كمان صدفة، األولى مشينالك إياها. 

لجنة تحقيق خليه يساعدك غّير اسمك

مش صدفة ولعت مع الرجالول شو السيرة؟!
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