net

H a i f a

أسبوع ّية ُقطر ّي ة ،مستق لّ ة ،شاملة

العدد 376

اجل ُمعة  21متوز 2017

تو ّزع مجا ًنا

الفنان والء سبيت:

االحتالل هو أصل الشرور
درب الضباب في القدس
2

رسالتنا الفن ّي ة
وطن ّي ة
8

4

10

عمري مع الكرة
العب كرة القدم ع ّباس ص ّوان:

هنالك حلظات
ُ
ال ت نسى
23

13

16

17

13 12

درب الضباب في القدس
جواد بولس

لم يعد تزامن األحداث التراجيدية في مواقعنا
عابرا ،فتكرار مشاهد الدم بروتينية عبثية
شأ ًنا
ً
ّ
حتول سواد
بغيضة ّ
دجن مشاعرنا وب لد عقولنا حتى ّ
الناس األعظم إلى مجرد كائنات تستشفع القدر أن
ينجيهم من غضب السماوات ،وتستمطر الرحمة
ّ
والنجاة من حكم مسدس طائش أو "زغرودة" عصا
يجب هدأ َة نعاسها َمن
عمياء ،وتدعو الليل أال
ّ
صاروا على السالمة قيمني وفي ساحات بلداتهم
آمرين وناهني.
حس نا فرط
ويفسد
احلزينة
الروايات
يعمينا رذاذ
ّ
الوجع ،ولكن من يحاول االبتعاد ،ولو ملسافة
عل ومهم لاً الزحمة
شهيق ،محمل ًقا في واقعنا من ٍ
في تفاصيل الرمل ،سيرى أن ما يجري على أرض
فلسطني عامة وبني املواطنني العرب في داخل إسرائيل
على وجه اخلصوص ،يشبه ،إلى حد القلق ،ما حدث
ويحدث في معظم الدول العربية احمليطة بنا.
وإذا ما ح ّي دنا الفوارق الطبيعية بني احلالتني (الدول
العربية وحالتنا) سنجد أن محاور املستهدفني
واالستهداف واحدة ،و"عناصر اخلراب" متماثلة ،ففي
قوضت "قوى الظالم" ُب نى تلك
معظم الدول العربية ّ
الدول ،الضعيفة أصلاً  ،وجنحت بتفكيك عراها
السياسية االجتماعية اجلامعة الالحمة مما أدى
إلى حتلل مجتمعاتها وعودتها إلى أشكال تكونها
البدائية األصلية.

شوهت أو محيت ،ومكانة
فهوياتها القومية ّ
"الشعب" آلت إلى حالة من االلتباس دامية ،في
حني تقزم مفهوم القيادة الوطنية إلى مسخ وقناع
يخفي وراءه أصناف "نخب" شتى كلها تتدافع
برغبة جامحة نحو مقاليد السيطرة ،لكنها بريئة،
في الواقع ،مما كانت الشعوب حتلم باحلصول عليه
من كرامة فردية وعدالة اجتماعية وعزة قومية  -في
زمن كان للعروبة عرين ،وللعلمانية مرافئ ،وكانت
العقول منابت لآلفاق واألمنيات.
ّ
يتشظ ى ،وقيادات
ألم ُن َصب بالدائني :مجتمع
تتفلى وتصطاد عصافير الوهم والطيور املهاجرة؟
قبل أيام غادر ثالثة مواطنني عرب من سكان أم
الفحم بيوتهم الدافئة ومدينتهم إلى القدس ،وقاموا
بتنفيذ عملية مسلحة أطلقوا خاللها النار ،في
محيط املسجد األقصى ،على قوة شرطة إسرائيلية
فقتلوا شرطيني إسرائيليني وجرحوا آخرين ،و ُق تلوا
ثالثتهم بنيران قوات األمن اإلسرائيلية.
العديدون ممن تطرقوا إلى هذه العملية أجمعوا على
"شذوذها" ،لكن معظمهم حتايلوا على طريقة وصفها،
كما كانوا يتمنون ،وذلك من خالل جلوئهم إلى بطون
دوائر كالمية هشة تعكس أزمة اخلطاب السياسي
للعرب املواطنني في إسرائيل ،وهو الذي يعنيني
في هذه املسألة بخالف من تناولها وحتدث عنها
من الضفة الغربية احملتلة أو غزة أو العالم األوسع.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :مطانس فرح
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وقبل التطرق إلى سحر "البيانات" التي صدرت في
أعقاب العملية من الالفت أن نعرف أن "القائمة
املشتركة" لم تصدر بيا ًنا يعبر عن موقفها من العملية
التي اعتبرها اجلميع حد ًثا صاخ ًب ا واستثنائ ًي ا ،وذلك
على الرغم من كونها أكبر وأهم جسم سياسي
قيادي ناشط بني املواطنني العرب في إسرائيل.
سكوت القائمة املشتركة واستنكافها عن إصدار
استهتارا
بيان ،مهما كان سيحمل من مواقف ،يعد
ً
خطيرا في فهم قيادييها ملعنى
وقصورا
بناخبيها
ً
ً
املسؤولية العليا ولوظيفة القائد ،ال سيما في
ساعات الشدة وعند املنزلقات اخلطيرة.
أ ّم ا "جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العربية
في إسرائيل" فلقد اختارت أن متسك عصا "احلكمة"
من وسطها ،وعبرت في بياناتها ،ومثلها فعل
في احلقيقة عدد من األحزاب واحلركات واملؤسسات
اجلماهيرية العربية ،عن موقف "واسع الذمة" أخطأ
مرجوا منه ولم يوصل رسالتها
عمل ًي ا ما كان
ً
ال رئيسية بوضوح.
فتلك البيانات يجب تقرأ كوحدة كاملة ،من
ديباجاتها إلى قفالتها ،مع العلم أنها ستفهم على
خلفية ما سبقها من مناخات دعوية سادت في مدننا
وقرانا ،وعظات نارية ُح ّم لت في السنوات األخيرة
شحنات من التجييش املباشر جعلت من استشهاد
الشباب في سبيل املسجد األقصى غاية ترجتى
وأمنية تستدعى.
لذلك قد يغدو في هذه الفضاءات تأكيد جلنة املتابعة
في جمل يتيمة من بيانات مشحونة طويلة على
أن من "حقنا وواجبنا الكفاح والنضال ضد االحتالل
وسياسات املصادرة واإلقصاء ،ونضالنا كان ويجب أن
يبقى سياس ًي ا وجماهير ًي ا وشعب ًي ا" ،مجرد محاولة
للوشوشة العاقلة اخلجولة في ميدان حرب أهوج!
كان من الضروري برأيي ،فرز اجلوهري من الهامشي
وتقدمي الواجب امللح على احلق املطلق واخلروج إلى
اجلماهير املندهشة مبوقف سياسي مباشر واضح ،على
األقل من قبل من يؤمن بوجوب شجب العمليات
العسكرية كوسيلة نضال شرعية بيننا في إسرائيل،
وذلك بدون حاجة للتأكيد املسهب على كون القدس
محتلة (هنالك من أصر أن يكتب القدس واألقصى
وكأننا في صدد كيانني منفصلني) وال التأكيد
ملطول على واجبنا في الكفاح ضد احتاللها في
ا ّ
سياق معاجلة هذه العملية وما رافقها من تداعيات
ودقائق استوجبت مزيدً ا من احلذر واحلزم؛ فأولاً  ،القدس
محتلة منذ خمسة عقود ومن غير املعقول واملقبول
أن تفطن القيادات العربية في إسرائيل لكونها
محتلة في املواسم السياسية العابرة أو بعد كل
عملية تورط القدس وأهلها في مزيد من برك الدم
والقمع االسرائيلي ،وثان ًي ا ،ال عالقة طبيعية لكونها
محتلة برفض أو حتفظ مصدّ ري البيانات املتعلقة
بهذه العملية بالذات ،فربط ذينك العاملني (كونها
محتلة ورفضك للعملية) يضعف موقفك مرتني
ويترك للجميع حرية االجتهاد والتفسير واالسترشاد،
فمن يؤيد العملية في س ّره يرى "الغمزة" معلقة على
كتف "الكفاح" الذي دعا البيان إليه ،ومن يشكك
في جدية رفض كاتب البيان للعملية يرى "الزوغة"
في غنج النضاالت الشعبية املقصودة في النداء.
إن عدنا إلى بيانات قادة جلنة املتابعة فسيتضح
لنا أنهم أجزموا "أن نتنياهو يطبق ّ
مخططات مبيتة
إلفراغ األقصى من أصحابه" وكأن باقي نواحي
وجنبات القدس العربية محررة في أيدي أصحابها
األصليني ،واألهم فإن هذا اليقني لم يأت بجديد على
وج َع لنا نقترح على من أصر
ما قلناه منذ سنوات َ
إقحام األقصى في وسط آتون الصراع وحتويله إلى

النقطة األسخن الوحيدة في القدس وفي فلسطني،
أن يتنبهوا أنهم يفعلون عمل ًي ا ما ينتظره منهم
اليمني املتطرف وحكومة نتنياهو احلالية.
أما احلقيقة هي ،على ما يبدو ،أن املتابعة لم
تستطع إصدار بياناتها إلاّ على هذا الشكل وذلك
لوقوعها حتت تأثير قوة احلركة اإلسالمية الشمالية،
فمن يدقق في النصوص لن تخفى عنه روح خطاب
احلركة ونبض استعاراتهم ومداد محابرهم.
وقد جند أحسن مثال على ذلك في لغة بيان املتابعة
الذي صدر في يوم االثنني الفائت بعد لقاء رئيسها
السيد محمد بركة ب املرجعيات اإلسالمية في القدس
(من الغريب عدم إجراء اللقاء مع املرجعيات الوطنية
واإلسالمية املقدسية) وحني نقرأ في نهايته "..فإننا
سنتواصل مع أهلنا في القدس وفلسطني في هذا
الثبات على العقيدة واإلميان والدفاع عن املسجد
األقصى املبارك قبلة املسلمني األولى ومسرى نبينا
الكرمي (صلعم)" ..نرى كيف غابت كل القدس عن
ملوح دة.
النص وغابت جلنة املتابعة اجلامعة ا ّ
ال أهمية لنية كتبة البيان فروحه بدت للبعض
ً
فئوية ضعيفة ،وقد ينفع تذكيرهم ،بهذا السياق،
على أن األقصى لم يسقط بعد وبجهود أهل القدس
ومن يعملون مبسؤولية وطنية عليا وبعقالنية
سياسية ورشد مؤثرين لن يسقط ،ولكن ،ب املقابل،
سقطت مواقع كثيرة في القدس وابتلعتها ماكينات
التهويد الفظيعة ،وأخرى ما فتئت تئن حتت
شفرات بولدوزرات حكومة نتنياهو ،فأين كانت
احلشود ،م ثلاً  ،يوم صارت "ماميال" احملاذية لباب
اخلليل ،سو ًقا تستقطب حوانيتها ومقاهيها جموع
املتسوقني العرب الوافدين اليها ،وأين كانت باصات
املدد يوم جثمت فنادق اإلسرائيليني وأعالمهم في
حضن "الشيخ جراح" وأطبقت "بسغات زئيف" على
"عناتا" احملاصرة وعلى "راس خميس" و"بيت حنينا"
املقطعة أوصالها ،وساعة أحاطت "التلة الفرنسية"
بـ"العيسوية" وداعبتها كما يداعب دب جريزلي
فريسته األثيرة.
هوت ولم يشد إليها املؤمنون
"القداديس"
فكل هذه
َ
لاً
واملناضلون ال رح ا وال حتى قبضة ،ولم يجفف
دموع أهلها ال خطيب وال شيخ وال ثائر!
ملعومة تبقى مجرد ضرائب حت ّب ر على
البيانات ا ّ
مذابح الشهرة والعجز ،وإن لم يكن كاف ًي ا كل ما
ذكرت ،فاليوم ونحن نشاهد الدماء البريئة تتطرطش
في أزقتها احلزينة ،تتعرى أمامنا فصول "مذبحة"
كبيرة ضحاياها عشرات املواقع وآالف الدومنات من
أرض القدس املسيحية العربية ،فها هي أخبار
صفقات بيعها من قبل رؤساء الكنيسة اليونانيني
وأعوانهم العرب تغزو عناوين اجلرائد وتصلكم
كحبات البندق ،والقوم على األرائك والقادة على
املنابر دون أن يعيروها غصة أو خطبة استنكار
واحدة لرفع العتب.
ما جرى قبل أيام في القدس سيترك ندو ًب ا عميقة في
وجه مدينة ثاكلة ،وشجب العملية بوضوح والتحذير
من مخاطرها كان ضرورة ،ولو مت جلنّب القيادات
مخاضات التخ ّب ط وعناءات احلرج ومحاوالت االنقاذ
والترقيع والتبرير ،التي زادت األوضاع تعقيدً ا ،كما
مؤخرا.
شاهدنا
ً
حرا إذا
ف َلكم قلنا في املاضي :األقصى لن يكون ً
بقي تراب القدس مغتص ًب ا ،ولن تكون القدس أخت
الشهية إذا ما ضاعت أوقافها املسيحية وبقيت
"قيامتها" حتت سطوة الغريب األجنبي.
فالقدس لم تعد مطية عروبتكم .إنها جواز سفرنا
إلى احلرية وجنة الوطن املشتهى" ،فال تسقطوا عنّا
جواز السفر".
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في بيان للجنة املبادرة الدرز ّية

االحتالل هو أصل ّ
الش رور
وهو املسؤول عن كل قطرة دم تراق

النائبان عودة وتوما يشاركان أهالي القدس
االحتجاج في املسجد األقصى
مل راسل «حيفا»
قام النائبان أمين عودة وعايدة توما  -سليمان
بجولة مساندة ألهالي القدس والعديد من
اجلماهير الفلسطينية التي تتوافد إلى مسجد
األقصى املبارك ،على اثر االحداث والتطورات
األخيرة.
وشاهد النائبان عن كثب التضييقات واملضايقات
التي يتعرض لها املقدس ّيون بشكل عام واملصلني
بشكل خاص ،وحتويل البلدة القدمية إلى ثكنة
عسكرية مبا يشمل منع من هم ليسوا من سكان
البلدة من الدخول إلى داخل األسوار.
ّ
وحذر النائبان نتنياهو وحكومته من تغيير

الوضع القائم ب املسجد األقصى معتبرين أن
محاوالت قوات االحتالل فرض ترتيبات جديدة
تصعيد حملاوالت نتنياهو إجراء تغييرات
مكانية وزمانية في األقصى الذي هو األكثر
قدسية وحساسية.
وأشار النائبان إلى أن نتنياهو يص ّر على حتويل
الصراع إلى ديني ،ولكن ردنا يجب أن يكون
سياس ًّي ا بامتياز ،نضال ًي ا وشعب ًي ا .ألن القضية
ليست فقط قضية عبادة ،وإمنا بجوهرها قضية
سيادة ،ألنه لن يكون أمن حقيقي وعميق
للمسجد األقصى وجميع األماكن املقدسة إلاّ
بإنهاء االحتالل.

مل راسل "حيفا"
عم مت جلنة املبادرة العرب ّي ة الدرزية بيا ًنا على
ّ
وسائل اإلعالم ،وصلتنا نسخة عنه ،جاء فيه:
"في هذه األيام العصيبة ،والتي يتع ّرض فيها شعبنا
ملخططات خبيثة لضرب وحدته الوطنية ونسيجه
فوتوا
االجتماعي وقضيته العادلة ،نناشد اجلميع أن ّ
الفرصة على املتربصني بوحدتنا والعابثني بتاريخنا
وحاضرنا ومستقبلنا.
"فإذا كان واقع األقلية العربية في إسرائيل مرك ًب ا
ومعقدً ا ،فإن واقع الطائفة املعروفية منه ،والتي ُف رض
قسرا هو بالغ
على شبابها قانون التجنيد اإلجباري ً
ّ
التعقيد .فالسلطة احلاكمة لم وال ولن توف ر جهدً ا
لسلخنا عن سائر أبناء شعبنا وتشويه انتمائنا
الوطني والقومي والديني ،وليس من باب احملافظة
على مصاحلنا أو حصولنا على حقوقنا ،لذلك َد َّف ُع ونا
وما زلنا ندفع الثمن مضاع ًفا مبصادرة أرضنا وهدم
بيوتنا وبسياسة التمييز العنصري الواقعة على كل
عربي في هذه البالد.
"وفي هذه األيام بالذات ،تستغل السلطة ووكالؤها
مقتل شابني من أبناء الطائفة في القدس إلشعال
يؤججها
لهيب الفتنة الطائفية فيما بيننا ،والتي ّ
إضافة للسلطة – من حيث يدرون أو ال يدرون – كل
من يتب ّن ى خطاب التحريض والكراهية والتخوين
والتكفير جتاه طائفة بأكملها.
"ففي هذه األيام بالذات ،نحتاج إلى صوت العقل

والوحدة واملسؤولية ،وإلى املوقف الذي مينع استفراد
السلطة بأي جزء من شعبنا ،ومينع ج ّرنا إلى الفنت
على أشكالها .وهذا هو املوقف الوطني احلقيقي
والعميق ،الذي له صداه اإليجابي في قرانا ومدننا،
والذي يساعدنا على مقاومة مخططات السلطة
ورفض التجنيد اإلجباري وتعزيز الوحدة الوطنية،
ويساعدنا أكثر على االستمرار في رفض التجنيد
االجباري ,رغم السلطة وجبروتها.
"وفي هذا الصدد فإننا نح ّي ي كل املواقف التي
صدرت عن قياديني من شعبنا من مختلف
نثم ن زيارة محمد
ّ
التوجهات السياسية ،وكذلك ّ
بركة رئيس جلنة املتابعة العليا والوفد املرافق (والذي
رافقناه في حرفيش) إلى عائالت من فقدوا أبنائهم
تصب في جهود نزع
في املغار وحرفيش ،والتي
ّ
فتيل الفتنة ،ونؤكد على صحة وأهمية ما قاله
األديب محمد علي طه في اسم الوفد في حرفيش
بأنّ عملية القدس أساءت إلى مليون ونصف املليون
عربي في البالد وإلى املسجد األقصى بالذات.
"كما نعيد ال ّتأكيد في هذا السياق على موقفنا
الثابت ،وهو أنّ االحتالل هو أصل الشرور ،وهو
املسؤول األول واألخير عن كل قطرة دم تراق على
مذبح االحتالل والعنصرية .وال مف ّر من انهائه واللجوء
إلى السالم العادل والشامل وفي صلبه قيام الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الذي يحمي اجلميع مبا فيه مقدساتهم ،وأهمها
بالنسبة لنا املسجد األقصى الشريف".

بلدية حيفا ماضية العزمية في حربها ض ّد «كيماويات حيفا»:

إصدار أمر بوقف البناء الفوري في أحد املصانع!
مل راسل «حيفا»
بلدية حيفا لم ولن ترفع الراية البيضاء ،واآلن
وجدت طريقة إضاف ّي ة جديدة حملاربة "كيماو ّي ات
حيفا" (حيفا كيميكاليم) ،وستستمر بنضالها
ضد استيراد األمونيا.
ّ
أمرا يقضي
ا،
ر
مؤخ
حيفا،
حيث أصدرت بلدية
ً
ً
بوقف العمل لشركة "كيمياويات حيفا" ،بعد
العثور على مرافق ُبنيت بطريقة غير مشروعة،
من دون احلصول على تصريح لبناء "احتجاز"
من أجل تفريغ النّاقالت كبديل مؤ ّقت ،استعدادًا
الصغيرة ،حيث لم تتم
الستحضار السفن ّ
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خصوصا وأنّ قرار
املوافقة بعد على هذا البديل؛
ً
احملكمة العليا األخير يقضي باحملافظة على
أي تغييرات لهدف
الوضع الراهن ،وعدم إحداث ّ
الس فن الصغيرة.
استقبال املواد القادمة عبر ّ
وقال رئيس بلد ّي ة حيفا ،يونا ياهف ،ا ّلذي و ّق ع
على أمر وقف البناء" :إنّ هذا ال ّت صرف يعتبر
ً
سلوكا همج ًّي ا ملصنع "حيفا للكيماو ّي ات" ا ّلذي
يضرب بعرض احلائط قرار احملاكم ويتجاهل
القوانني ،ما يع ّرض حياة مليون شخص في
حيفا واملنطقة إلى خطر .سنستمر في محاربتهم
وسنك ّثف نضاالتنا لهدف احلفاظ على سالمة
ّ
السكان".
وأمان
اجل ُمعة  21متوز 2017

جراء أبحاثه عن اخلاليا اجلذع ّية

الپروفيسور مغير خمايسي يحصل على منحة لتمويل بحثه الرائد
مل راسل "حيفا"
حازّ ،
مؤخ ًرا ،الپروفيسور مغير خمايسي ،على منحة
ق ّي مة ومرموقة من قبل األكادمييا اإلسرائيل ّي ة ،لهدف
متويل بحثه ال ّرائد والهام في مجال اخلاليا اجلذع ّي ة.
وهذه منحة بحث ّي ة يقدّ مها ملدة ثالث سنوات،
الصندوق الوطني للعلوم واألبحاث الطب ّي ة احليو ّي ة.
وتعتبر هذه املنحة ق ّي مة جدً ا ومرموقة ،لكونها تؤ ّك د
على القدرة العلم ّي ة للحاصل عليها ،وتقدّ م له
ً
مبلغا يصل إلى مئات آالف الشواقل.
وبعد مداوالت ومناقشات ،ق ّرر الصندوق الوطني
للعلوم تقدمي املنحة املم ّيزة إلى پروفيسور مغير
خمايسي ،لهدف دعم وتشجيع األبحاث التي
وخصوصا بحثه الرائد في إمكانية
يجريها،
ً
استخدام اخلاليا اجلذع ّي ة البشر ّي ة ملعاجلة وتطبيب
جروح مرضى السكري والتئامها.
پروفيسور خمايسي طبيب وباحث مختص في
معهد بحث الهرمونات والسكري واأليض ،وفي
قسم األمراض الباطنية (د) في مستشفى "رمبام"،
ومحاضر في كلية الطب في "التخنيون" ،تخصص
في مستشفى رمبام وهداسا في بحث مرض
السكري ونتائجه املتأخرة ،وفي جامعة هارفارد
تخصص في بحث فريد وجديد من نوعه ،الستخدام
اخلاليا اجلذعية اإلنسانية لعالج التعقيدات الناجتة
عن السكري.
الپروفيسور خمايسي خريج كلية الطب من جامعة
"بن غوريون" في بئر السبع.

متخصصا في الطب الباطني في قسم الطب
كان
ً
الباطني في مستشفى "هداسا – عني كارم" وأكمل
الصم اء والسكري
اختصاصه في أمراض الغدد
ّ
واأليض في املركز الطبي "رمبام"؛ إلى جانب
هام ل وأساس ًّي ا في العلوم
كونه
محاضرا وباح ًثا ًّ
ً
السرير ّي ة.
ّ
تخ ّرج الپروفيسور خمايسي مع مرتبة الش رف
واالمتياز بشهادة الدكتوراه في علم األحياء في
جامعة "بن غوريون" في بئر السبع .وواصل بحثه
في مجال مرض السكري في كلية الطب باجلامعة
العبرية في القدس .وعادّ ،
مؤخ ًرا ،من بوسطن بعد
دراسته وخوضه في األبحاث العلم ّي ة الها ّم ة ملدة ثالث
سنوات ،في كلية ّ
الط ب في جامعة "هارفارد".
ير ّك ز پروفيسور خمايسي في بحثه على املضاعفات
التي قد تتس ّبب ملرضى السكري في وقت متقدّ م،
وتضم نت أبحاثه
تطور املرض.
جراء اإلصابات أو
ّ
ّ
بجامعة "هارفارد" لالبتكارات في مجال الطب ،على
إنشاء اخلاليا اجلذعية البشر ّي ة واستخدامها ملعاجلة
خصوصا في التئام
مضاعفات مرض السكري،
ً
اجلروح.
حصل پروفيسور خمايسي على العديد من املنح
البحث ّي ة واألكادمي ّي ة دول ًّي ا وعامل ًّي ا ،وحاز على جائزة
من جامعة "هارفارد" حول بحثه األخير ،وقد نشر أكثر
من خمسة وستني مقالاً علم ًّي ا في أهم املجالت
الطب ّي ة الع امل ّي ة ،معظمها في مجال مرض السكري
والتعقيدات النّاجتة عنه.

اِحذروا الكالب

متوس طة لرجل تع ّرض إلى هجوم كلبني
إصابة ّ
مل راسل "حيفا"
أفاد الناطق بلسان "جنمة داود احلمراء" ،في بيان
له ،يوم االثنني األخير ،أ ّنه عند الساعة  08:31من
يوم االثنني ،تل ّق ى أفراد طاقم "جنمة داود احلمراء"،
في لواء الكرملً ،
بالغا حول تع ّرض رجل إلى
الهجوم من قبل كلبني قاما ّ
بعضه ،خالل تواجده
في مسار سير في منطقة وادي الس ّي اح ،على
مقربة من مدافن كفار سمير في حيفا .حيث
هرع أفراد الطاقم إلى املكان ،وقدّ موا االسعافات

عام ا) أصيب بجروح ،وصفت
األول ّي ة لرجل (ً 52
ليتم نقله بعدها إلى
ومتوس طة،
بني طفيفة
ّ
ّ
مستشفى "رمبام" الستكمال العالج.
عام ا)
وفي سياق م ّت صل ،تع ّرضت س ّي دة (ً 60
إلى جراحات حرجة ج ّراء تع ّرضها لهجوم من قبل
كلب شرس.
الس ماح للكالب
ونذ ّك ر أ ّنه وبحسب القانون يمُ نع ّ
بالسير بشكل ح ّر في األماكن العا ّم ة ،إلاّ
مبصاحبة ًأصحابها وربطها بحزام خاص.

الفنان عفيف شليوط يشارك في حملة
إعالمية للسلطة الوطنية لألمان على الطرق

مل راسل "حيفا"
انطلقت هذا األسبوع احلملة اإلعالمية التي نظمتها
وبادرت لها السلطة الوطنية لألمان على الطرق حتت
شعار "كلنا ضحايا حوادث الطرق" ،شارك فيها الفنان
عفيف شليوط من خالل مقطع متثيلي مؤثر ،سيتم
ب ّثه عبر شبكات التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت
والتلفزيون ،كما ّ
مت تسجيل صوته ليتم ب ّثه في
اإلذاعات ،كما ّ
مت نشر صوره على احلافالت يوجه من
خاللها نداء لآلباء "واجبنا أن نقول البننا :حياتك أهم".
تأتي هذه احلملة اإلعالمية الواسعة في الوسط
العربي لسبب كثرة اإلصابات في املجتمع العربي
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والتي حتصل بشكل كبير لدى السائقني ،وخاصة
الشباب من جيل  24 – 17وهي تشكل  10أضعاف
مقارنة مع السائقني اليهود من ذات الشريحة.
عن هذه التجربة قال الفنان عفيف شليوط" :املشاركة
في هذه احلملة اإلعالمية يعني لي الكثير ،فبالنسبة
لي لم تكن املشاركة في هذه احلملة مج ّرد عمل أو
ترويج ملنتج مع ينّ  ،بل طرح قضية حياة أو موت،
وأديت الدور وأنا في غاية التأثر ،وإن جنحت من خالل
هذا اإلعالن التأثير على الناس ومنع وقوع حوادث طرق
قمت
وبالتالي إنقاذ حياة أشخاص ،سأشعر بأني
ُ
بعمل ج ّب ار وتأدية رسالة إنسانية من الدرجة األولى".
اجل ُمعة  21متوز 2017

ّ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺞ..ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻄﻌﻴﻢ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺤﺞّ ..
ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ّ
ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ّ
ﺻﺤﺘﻜﻢ
ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ،
ﻹرﺷﺎدات
ّ
ﺗﻮﺟﻬﻮا ﻟﻠﻌﻴﺎدة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻜﻢ.
ّ

ً
ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻣﺸﻜﻮ ًﺭﺍ
ﺣﺠﺎ ﻣﺒﺮﻭ ًﺭﺍ
ًّ
ﻣﻦ ﻛــﻞ ﻫﺎﺗﻒ

ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻣﻮﺷﻼم ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻛﺒﻴﺮ.
ّ
ﻣﻘﺪم ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﻣﻨﻲ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ

الفنان والء أليف سبيت من فرقة  47العاملية:

لدينا رسالة وطنية نقدمها للعالم وهي أن الفن ُم لك للشعب
لقاء أجراه نايف خوري
الفنان والء أليف سبيت ،ولد في حيفا لعائلة من
عام ا ،تعلم ونشأ في
مهجري إق��رث ،يبلغ ً 30
ّ
مدرسة الكرمليت ،وتلقى تدريبه منذ طفولته
مع فرقة سلمى ،على يد املدربة فريال خشيبون،
كما ترعرع موسيق ًّي ا على قريبه الفنان املطرب
سليمان سبيت ،والفنان املوسيقي ألبير بالن
مدير معهد ال��ك��رم ��ل ،وه��ك��ذا من��ت لديه الهوية
الثقافية والفنية.
التقيناه أثناء إج��ازة له في حيفا بعد سلسلة
عروض فنية في أنحاء العالم.

 أهلاً وسهلاً بك بعد عودتك من سلسلةعروض فن ّية في العالم..

شكرا.
ً

 هل بدأت نشاطك الفني منذ تخ ّرجكمن املدرسة الثانو ّية؟

حني تخ ّرجت من الثانوية حصلت على منحة
دراس ّي ة ،وسافرت إلى الواليات املتحدة ،ودرست
في مدينة بوسطن مدة أربع سنوات ،املسرح وعلم
االجتماع ومواضيع مرافقة تتع ّل ق ّ
بفض النزاعات
أم���ورا كثيرة
ال��س �لام .وه��ن��اك اكتشفت
ً
وثقافة ّ
جديدة حول هويتي الفنية واملوسيقية ،وحاولت
تطبيقها بعد عودتي إلى البالد .ألن هدفي هو أن
يعرفني اجلمهور كما كنت أعيش بينهم هنا في
حيفا ،رغم تطوري املهني ودراستي األكادميية.

 بعد عودتك بدأت العمل هنا في سلكالتعليم.

قبل أن أتقاضى رات ًب ا ،وأعمل بانتظام في حقل
التعليم ،كنت متأ ّث ًرا ج ��دً ا بدراستي األكادميية
ب املسرح وثقافة املسرح الشعبي واملسرح اجلماهيري.
ً
إض��اف��ة إل���ى ت��أث��ري مب��وض��وع مم��ي��ز ح���ول كيفية
استخدام الفن «امل��رم��وق» في ال��ش��ارع واألماكن
غير التقليدية وغير املألوفة .واستوعبت أن الفن
يستخدم في الغرب في كل زاوية وكل شارع وكل
حي وحارة .والفن هو ملك للشعب وليس ملن درس
الفن فقط .والفن ذو ُب عد شعبي أكثر من كونه
محصورا في املعاهد أو بني الفنانني .وتعرفت
ً
في أمريكا على فرقة الهيب هوب ،التي حتمل
فكرة الشعر وتطرحه في الشارع ،ومكانة الشاعر
الشعبي والرقص في األماكن غير التقليدية.

 إذن كانت بدايتك ،مبمارسة هذا الفنهنا في البالد..

نعم ،فقد كانت لدي محاوالت تقدمي فن الراب،
والغناء بأسلوب الريغي أو الريقي .وهذا جعلني
أدم��ج الشعر الشعبي ف��ي عملي .خاصة أني
أعرف هذا الشعر الزجلي اجلميل ،مما اكتسبناه
من األه��ل في إق��رث وغيرها من قرانا العربية.
وهكذا أخ��ذت أدم��ج املوسيقى الغربية والتراث
الشرقي .حتى أني قدمت بعض العروض الفنية
بهذا األس ��ل��وب غير امل��أل��وف هنا في حيفا ،في
بعض األحياء العربية ،وخاصة في املهرجانات.

مشروعا اسميته «حركة
أس ست
ً
 أنت ّالدبكة»..
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أعمالهم الفنية ،كاملوسيقى التي يتم نشرها
على اليوتيوب.

ح��رك��ة ال��دب��ك��ة ت��دم��ج ب�ي�ن اإلف��ري��ق��ي وال��ث��ق��اف��ة
الكاريبية ،أي من منطقة جزر الكاريبي كأسلوب
ب��وب م ��ارل��ي ،م��ع الدبكة وامل ��ج��وز الفلسطيني.
وبعد سنة على عودتي إلى البالد ،واكتشافي
ملفهوم التربية وأهميتها وتأثيرها على تنمية
املجتمع وتقوميه ،قررت الدخول في عالم التربية
والتعليم .وهكذا دمجت بني إمياني وح ّب ي للمسرح
وال��درام��ا ك���أداة تربوية ف��ي العمل االجتماعي
ودخولي للمدارس ،فأصبحت مد ّر ًس ا للدراما في
م ��درس��ة الكرمليت ،وح���وار املستقلة ،وراه��ب��ات
الناصرة ،واكتسبت خبرة كبيرة في العمل بهذه
امل�����دارس ،واك ��ت��ش��ف��ت ه��وي ��ت��ي ك��م��د ّرس وإن��س��ان
تربوي ،وأهمية تأثير التربية على النشء اجلديد
والشبيبة.

نعم ،تعارفنا عن طريق الفيسبوك ،وقررنا االلتقاء
مرة بعد مرة ،حيث جاء الفلسطيني املقيم في
واشنطن ،رمزي سليمان ،لزيارتي في حيفا وذهبنا
إلى إقرث ،والتقينا مع سائر األعضاء في عمان،
طارق أبو كويك ،وحمزة أرناؤوط .وهكذا أخذ كل
منّا يحكي حكايته الفنية واملوسيقية واملسرحية،
وقضيته السياسية والتراثية والفولكلورية.
وظهرت أفكارنا املتشابهة وموسيقانا املتشابهة،
وأن مسألة احلدود السياسية ميكن جتاوزها.

 مرحلة التعليم في املدارس كانت قفزةنوع ّية لعملك الفني مع اجلمهور.

 ه��ل أص��ب��ح ��ت ل��ك ��م ه ��و ّي��ة موسيقيةخاصة بكم؟

بالتأكيد .ورغم أني ال أمارس التدريس اآلن ،فقد
رأيت من الضروري متابعة دراستي الفنية للقب
الثاني ،املاجستير في لندن ،مبوضوع الدراما في
السياق التربوي والعمل اجلماهيري االجتماعي.

 لك ّن ك لم تستقر ولم تستمر في مجالالدراما التربوية..

ل��م أفعل ذل��ك أل ّن ��ي أشعر بداخلي ذل��ك الدافع
الذي يقودني إلى املسرح ومواجهة اجلمهور العام،
والعمل معه .وظهرت عندي تساؤالت ،هل أحب
شخص ًّي ا الوقوف على املسرح ،أم أساعد غيري
للوقوف عليه؟ ورمب��ا يعود ذلك إلى كوني منذ
ال��ط��ف��ول��ة ،ظ ��ه��رت ع��ل��ى امل��س��رح ب��س��ن ال��راب ��ع��ة،
وحولي عدد من الفنانني الكبار ،املدرسة واألهل
يشجعونني ويدعمونني ألدائ��ي الفني .وهكذا
رأي��ت م��ن املناسب أن أم���ارس العمل املسرحي،
إلى جانب تعليم األجيال األخرى التي سأرشدها
للعمل الفني.

 وهكذا انتقلت من التعليم إلى العملاملسرحي واجلماهيري..
أث��ن��اء مم��ارس��ة ال��ت��دري��س ،ك��ن��ت أه ��ت��م بالنواحي
املوسيقية وم ��ش��روع «حركة الدبكة» مع منسق
األسطوانات واملنتج الفني برونو صباغ املقيم في
حيفا ،وأتواصل مع فنانني وشباب فلسطينيني
ي ��ق��ي ��م ��ون خ���ارج ال���ب�ل�اد ،ف��ي األردن ،وأم��ري��ك��ا.
والفيسبوك جعل االتّصال س هلاً مع كل شخص
في كل مكان .وزاد التعارف بني الشباب في
ك��ل األق��ط��ار العربية والع املية ،واالط�ل�اع على

 وه��ك ��ذا ن��ش��أت ف ��رق��ة  47ال��ت ��ي تعملمعها؟

ربمّ���ا ،ألن��ن��ا ال ن���زال نبحث ع��ن هويتنا الفنية
والفولكلور ّي ة ،وهويتنا الثقافية الوطنية ،وهذا
ما جعلنا نحاول التغلب على عوائق ج��وازات
السفر .وسافرت إلى عمان مرات عديدة ،لتقدمي
عروضنا الفنية هناك ،وإلجراء التدريبات الالزمة.
ثم سافرنا إلى لندن لتقدمي سلسلة عروض في
موسم الصيف في بريطانيا.

 وه��ك ��ذا انطلقتم إل ��ى ال��ع��ال ��م لتقدميعروضكم الفن ّية..

دع��م ��ا م��ن مؤسسة عبد
صحيح .فقد تل ّق يت ً
احمل��س ��ن القطان ف��ي رام ال��ل��ه ،ال ��ت��ي ق��دم��ت لي
منحة للمد ّرسني ،وه��ي منحة لالستكمال في
ل��ن��دن ،وه��ن��اك أف��ض��ل امل����دارس الفنية للمسرح.
واخترت احلصول على املنحة وهناك التقى أعضاء
الفرقة كلهم ملدة سنة دراس ّي ة كاملة ،وال نزال نقيم
إلى اآلن في لندن ،ومنها ننطلق إلى العالم.

 هل تعيشون من عملكم الفني؟ وأينتعرضون أعمالكم؟

أس��اس مدخولنا يعتمد على ال��ع��روض ،ونقدّ م
عروضنا في كل مكان قد يخطر ببالك .ونحن
نعرض أحيا ًنا أمام  100ألف إنسان ،وكان ذلك
في أح ��د أضخم املهرجانات املوسيق ّي ة الع املية
ف��ي أس��ت��رال��ي��ا .وع��رض��ن��ا ف��ي أه���م م ��ه��رج ��ان في
بريطانيا ،غالسنبري ،أمام  50ألف متف ّرج .وقد
شخصا كما ج��رى في
نعرض أحيا ًنا أم ��ام 50
ً
أحد األحياء في لندن أثناء حدث جماهيري لعدد
من العائالت العربية .وعرضنا كذلك أمام اجلالية

الفلسطينية في تشيلي في أمريكا الالتينية.

 إذن أنتم فرقة محترفة ،وتظهر فيأنحاء العالم..

ّ
بالض بط ،نحن موسيق ّيون نظهر ف��ي ع��روض
ً
نتطوع لهذا الهدف السامي أو
باحتراف ،وأحيانا
ّ
وكثيرا ما تبرعنا مبقابل العروض إلى جهات
ذاك.
ً
ومؤسسات خير ّي ة ،مثل غزة.
 ذك � ��رت أنّ ع ��م ��ل��ك ��م ي ��ش ��م ��ل امل ��وس ��ي��ق ��ى،والرقص والدبكة والغناء .فهل أنتم على
تواصل مع شع راء أو مؤلفني؟
نحن نقوم باألعمال الفنية باستقالل تام .نحن
نكتب ونضع األحلان واملوسيقى وغيرها .وتالحظ
ذلك من تركيب الفرقة ،ألننا أربعة موسيق ّي ني،
وك���ل م��ن��ا ي ��ع��زف ع��ل��ى آل���ة .وث�لاث��ة م��ن��ا نكتب
الكلمات ونؤديها نحن األربعة .ألن كال منا كان
مبشروع سابق لوحده ،فأنا كنت مع حركة الدبكة،
طارق أبو كويك كان مع مشروع «املر ّبع» ويقدم
األغاني الفردية مع اجليتار ،ورمزي سليمان يقدم
زين الناس ،وكانت لديه فرقة في واشنطن ،وحمزة
األرن���اؤوط كانت لديه فرقة األوتوستراد األردنية
املشهورة ،فكل فنان لديه مشروعه اخلاص .ولكن
اتحّ��دن��ا في إط��ار  47واتفقنا على وض��ع األحل��ان
امل��ش��ت��رك��ة ،وال��ك��ل��م��ات امل ��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ،فننظم
العرض ونقوم ببنائه وتأليفه ،بحيث يعد كل
عضو بالفرقة جان ًب ا من اختصاصه .طارق يأتي
باإليقاعات ،رمزي يهيئ األحلان ،وأنا أقدم العرض
املسرحي الراقص.

 ما هي نوع ّية األغاني التي تقدمونها؟هل هي ذات محاور مع ّينة؟

نحاول أن نعكس في مواضيعنا هذا الواقع الذي
نعيشه كشباب ،على املستوى الفردي واجلماعي.
وتعتمد املوسيقى التي نقدمها على الصوتيات،
وليس الكالم فقط ،وهي مستوحاة من املوسيقى
الشعبية الشرقية ،ولكن بأسلوب تندمج فيه
اإللكترون ّي ات والتكنولوجيا الصوتية ،وه��ذه
تختلط مع آالت إيقاعية ح ّي ة .ومن ناحية أخرى،
جتد في أعمالنا تأثيرات من الهيب هوب والراب
والريقي وال���روك واجل��از وال��س��ول ،وب املجمل هي
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موسيقى الشعوب املضطهدة واملقموعة ،وخاصة
السود الذين استعبدهم الرجل األبيض ّ
وسخ رهم
وقمعهم إل��ى اليوم .وتبعث ه ��ذه املوسيقى في
شعورا بالبحث عن اجلذور.
النفس
ً

 -ما س ّر هذا النجاح؟ هل هي شعب ّيته؟

مع ا ..الناحية الشعبية
كل العوامل التي ذكرناها ً
والكلمات املباشرة والبسيطة ،وطبيعة الشباب
األع ��ض��اء ف��ي الفرقة تعكس الشتات وال��داخ��ل
الفلسطيني ،ونتمكن بذلك من حتريك النوازع
ال��داخ��ل��ي��ة للمستمعني وامل��ش��اه��دي��ن ،ون��ح��اول
أن نخلق ص��وتً��ا ي��ج ��د نفسه ف��ي��ه اب���ن ال��ش��ام،

وفلسطني ولبنان واألردن .وبالتالي نستطيع
نقله وإي ��ص��ال��ه إل��ى اإلن��س��ان الغربي اإلجنليزي
واألملاني واألمريكي ،وحتى األسترالي وابن الشرق
األقصى.

وضعت اسم فرقتنا ضمن العناوين ال رئيسية في
الفتات املهرجان .والحظنا مدى التقدير واإلعجاب
الذي نحظى به في العالم وفي فلسطني ،ورأينا
مدى محبة اجلمهور لنا ما يضاهي كبار الفرق
الع املية .هذا عدا عن اإلقبال اجلماهيري على
عروضنا ،وتفاعل احلضور باألعمال التي نقدمها.

نحن ال نزال في الطريق ،ولم نبلغ الع امل ّي ة ،ولكن
إذا نظرنا إلى الواقع وإلى عدد املهرجانات التي
أقمناها أو شاركنا فيها ،وأسماء هذه املهرجانات
جن��ده��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،م ��ث��ل مهرجان
روسكلدة في الدامنارك ،حتى أن إدارة هذا املهرجان

 -ما هي أعمالكم القادمة؟

 أي� ��ن جت � ��دون أن��ف ��س��ك ��م ال ��ي ��وم علىامل ��س ��ت ��وى ال� ��ع� ��امل � ��ي؟ إن ك � ��ان ض ��م ��ن
املهرجانات أو العروض األخرى؟

محلبة طارة في خطوة مميزة مبناسبة موسم األع راس واألف راح
في املجتمع العربي مبشاركة نخبة من الطهاة ال رائدين

إ ّننا نعد أللبوم جديد ،وسيصدر في شهر تشرين
أول أكتوبر القادم ،وهو ب ��روح مشابهة ألعمالنا
متنوع .فاأللبوم
عموم ا ،ولكن مبضمون كالمي
ً
ّ
األول كان مييل إلى االحتفالية ،واآلن جعلنا هذه

االحتفالية ذات م ��ع ٍ��ان ورس��ال��ة وط��ن�� ّي ��ة ،وحتمل
البعد الشعبي والفن التراثي الراقي ،ألن الفن
ملك للشعب.

 -التوفيق والنجاح نتم ّناه لكم..

شكرا.
ً

 5أسباب لتناول حلم احلبش

* ت رافق اخلطوة حملة اعالنية حتت شعار « الع راسكم بس لنب طارة -على عاتقي» *
أطلقت محلبة طاره مؤخ ًرا خطوة كلها لذة وفرح
مبناسبة موسم االف راح واالع راس في املجتمع
العربي ،بقيادة طهاة رائدين في االع راس
ويستخدمون لنب طاره في طبخهم.
في اطار اخلطوة ،اقيم موقع انترنت خاص
عنوانه  ،weddings.tara.co.ilويدعو
املستهلكني لالستفادة من توصيات ونصائح
الطهاة حول كيفية دمج لنب طاره في اكالت
االع راس واالف راح ،حيث يضيف الى قائمة طعام
العرس نكهة ،وجودة وصحة .باالضافة الى
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ذلك تدعو احمللبة املستهلكني الى املشاركة في
فعالية مثيرة متنح املتصفحني املقبلني على
الزواج او اقاربهم الفوز بتكاليف الشيف الذي
سيقوم بالطهي لهم في العرس ولنب طاره.
تنضم هذه اخلطوة الى سلسلة خطوات قامت
بها احمللبة في السنة االخيرة في املجتمع
العربي من بينها :ورشات طهي ،تدريب
شخصي ،وصفات خاصة وبرنامج طهي عبر
االنترنت بقايدة املاستر شيف ونوف ومجموعة
من ال رائدين في عالم الكوليناريا.
جليل عثامنه ،مدير تسويق الوسط العربي في
طاره قال ":اخلطوة اجلديدة حتكي ،في الواقع،
قصة جناح لنب طاره ،الذي اصبح االختيار
االول للطهاة واخلبراء في مجال الكوليناريا
والطبخ في املجتمع العربي .اخلطوات
التسويقية التي اطلقتها محلبة طارة في
السنة االخيرة والتي هدفت لتذويت املاركة في
املطبخ العربي ،حصدت جناحا كبيرا بفضل
الدمج بني منتج صحي ،نسيج وطعم فاخر"".
في احلملة االعالنية هذه ،اخترنا ان نتواصل
خالل فترة مهمة وذات صلة باستهالك اللنب،
وهي موسم االف راح واالعرس ،حيث يواظب
املضيف على تقدمي افضل املأكوالت وأجود
املكونات للضيوف .لنب طاره هو منتج عالي
اجلودة ،صحي وشهي بضمان افضل الطهاة
واخلبراء باالضافة إلى املاستر شيف
نوف عتامنة اسماعيل .لنب طاره كباقي
منتجات محلبة طاره مصنوع بدون
مواد حافظة ودون املس بتاريخ
صالحية املنتج ،وذلك بفضل التقنية
اجلديدة التي تخول احلفاظ على
معايير اجلودة والنظافة الصحية
االعلى في العالم" .اضاف جليل
عثمان.
الفعالية مستمرة حتى 30.7
وميكن االطـــــــــالع علـــى آخر
املستجدات واملعلومات عنها
من خالل صفحة محلبة طارة
الرسمية باللغة العربية في
الفيسبوك.

ك رات حلم ،شنيتسل ،شاورما او في الفرن ،ال يهم ما
هي الطريقة ،احلبش هو مكون أساسي تقريبا في
كل الوجبات ،ولكن ملاذا حلم احلبش ضروري جلسم
اإلنسان؟
حلم احلبش  ،باإلضافة إلى مذاقه اللذيذ ،فانه صحي
جدا ،ويحتوي على العديد من املركبات املهمة والضروري
لصحة اإلنسان ،مثل البروتني عالي اجلودة ،املعادن
والفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة سليمة.
احلبش متوفر في كل شبكات التسويق وهناك العش رات
من الوصفات الشهية التي ميكن حتضيرها من احلبش
واضافتها الى الروتني اليومي.
إليكم  5معلومات حول اهمية احلبش وأهمية دمجه في
غذائنا اليومي:
* غني بالبروتني ،قليل الدسم :اجزاء احلبش املختلفة،
حتتوي ما بني  26و 28غ رام بروتني لكل  100غ رام حلم.
بروتني احلبش هو بروتني كامل ،يحتوي على كمية
احلامض االميني التي يحتاج لها اجلسم .االحماض
االمينية ضرورية لبناء اجلسم ،فهي ضرورية لبناء
العضالت ،اجللد ،مركبات الدم وجهاز املناعة وغيرها.
باالضافة الى ذلك  ،فان حلم احلبش قليل دهن 3-2 ،غ رام
دهن لكل  100غ رام صدر و 7غ رام دهن في كل  100غ رام
من فخذ احلبش (الشاورما).

* مصدر ممتاز لفيتامني 100 :غ رام من حلم احلبش
يحتوي على نصف كمية فيتامني  B12املوصى بها
يوميا .فيتامني  B12متوفر فقط في املأكوالت احليوانية
(منتجات احلليب ،اللحم والبيض) .عوارض النقص في
فيتامني  B12تتمثل في فقر الدم ،تساقط الشعر ،ت راجع
بالذاكرة والتركيز ،التعب واإلجهاد ،الدوخة ،آالم ال رأس
واالرتباك.
* مصدر ممتاز للحديد :يوجد في كل  100غ رام من حلم
احلبش  1.3ملغم حديد ،وهي نسبة كبيرة من الكمية
املوصى بها يوميا ،والتي تت راوح بني  9-18ملغم في
اليوم حسب اجليل.
* مصدر ممتاز للسلينيوم 100 :غ رام من حلم احلبش
تزودنا بـ %45من الكمية املوصى بها اليومية من معدن
السلينيوم .للسلينيوم عدة وظائف مهمة في جسم
االنسان ،فهو يحتوي على مضاد االكسدة ،يساعد في
م راحل منع االم راض السرطانية ،ام راض القلب واالوعية
الدموية ،وهو ضروري النتظام عمل الغدة الدرقية وعمل
املخ.
* يحتوي على الزنك :كل  100غ رام من حلم احلبش
تزودنا بـ  %20من كمية الزنك اليومية املوصى بها .الزنك
ايضا من مضادات االكسدة ،يلعب الزنك دورا ً أساس ّيا ً في
النمو والتطور ،مهم لعمل االنزميات وحسب االبحاث فهو
يساعد على موازنة مستوى السكر في الدم.
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ندفع فقط
مقابل ما نحتاج

إمكانية الشراء في

توفير في املصاريف
وفي الوقود

املوقع dacia.co.il

ماركة السيارات األكثر من ًوا في أوروبا
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** مشاكل
 ولست،" "كثيرة هي تغ ّي ر القانون فإ ّنك ستحصلني على هوية: قالت،وعن املصاعب التي تواجهها
 واليأس بدأ يسيطر على، متو ّق عة أن هذا اليوم ٍآت،املصاعب التي أمر بها منذ ستة أعوام وحتى اآلن
".حتى أنه في الصف العاشر واحلادي عشر ُمنعت من حياتي بأكملها
 سنحت لي،التقدم للبجروت كأي طالب في املدرسة
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حمالت منعشة يف
مفتوح  ٧أيام
في األسبوع

פרגית עוף טרי /חזה עוף טרי

כרעיים עוף טרי

 6ק״ג

100

100

₪

כנפיים עוף טרי

30
כבד עוף טרי

120

₪

50

* עד  5ק״ג

120

49

90

₪

₪

₪

שזיף  ,מנגו

שמן
אנטואן
שוקחה
 2.6ליטר

₪

 1ק״ג

 3ק״ג

30

1

 1ק״ג

90
₪

7

15

90
₪
מוגבל ל 2-ק״ג

90
₪

קופסת סיגרים וופל  400גרם

קטשופ היינס  910גרם

אורז אורזיל  1ק״ג

צ'יפס פרי גליל  2ק״ג

 5ק״ג

 3ק״ג

 1ק״ג

אבטיח  ,בצל

 5ק״ג

 4ק״ג

עוף טרי שלם

 4ק״ג

₪

בשר בקר טחון

בשר עגל טרי

חזה אסאדו

₪

קמח
מפרץ
 1ק״ג 90

 5ב-

10

17

90

₪

פולסי סויה אדממה  1ק״ג

 3ב-

10

90

₪

שקדים קלוים ,פיסטוק חלבי
גדול ,בונדוק קלוי

7

90
₪

גבינה בולגרית 24%

9

80

₪

פיירי לימון  1.35ליטר

6

₪

חלב
 1ליטר

 100גרם

4

יוגורט
1.5
ליטר

9

90

מוגבל2-

9

90

₪

25

49

10

90
₪

מוגבל  2יחידות
בקנייה מעל 100

الحملة سارية حتى  27.7.2017أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت *
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

₪

אבקת
כביסה
קולון
 8ק״ג

 2ב-

90
₪

10

90

₪

3

90

₪

בקניה מעל
 100ש״ח
מהחנות
מוגבל ל1-

 3ב-

 4ב-

₪

מוגבל2-

אריאל  8ק״ג

מגוון שמפו או מרכך הוואי
 700מ״ל

₪

שוקו  2ליטר

50

 100גרם
80

9

90
מוגבל2-

סוכר
לבן
 1ק״ג

₪

₪

39

90

₪

רוויון
 1ליטר

 2ב-

16

₪

מוגבל2-

בורקס שחף גבינה /תפו״א ,
בצק עלים  800גרם 1 -ק״ג

8

90

₪

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

1090 3
ב-

₪

מולר פרופ

שקית חטיפים מארס,
באונטי ,טוויקס  206גרם

קינדר בואנו

890

1190

₪
בולגרית מעודנת
משק צוריאל 5%
סדרת המעדניה

₪

שוקו מו
 1ליטר

מליקה אוריו
 300גרם

 M&Mמיקס  220גרם

 3ב-

8

90

₪

9

₪

טילון אקסטרים וניל /
ריבת חלב

 4ב-

₪

29

₪

קרטון אמסטל בקבוק
 330מ״ל24/

100

שישיית מים נביעות  1.5ליטר

מוגבל2-

10

₪

110

7

₪

100

₪

משקה תה בטעמים  2ליטר

קרטון בקס  330מ״ל24/

100

₪

12

₪

100

₪

64

90

יין אדום יבש ירדן

₪

₪

וודקה נמירוף  700מ״ל

 2ב-

12

₪

מוגבל2-

₪

בירה פרנסיסקאנר
 500מ״ל פחית

 2ב-

15

100

90

₪

פחית בירה היינקין
 500מ״ל  -יבוא

 3ב-

₪

39

90

₪

12

69

90
מוגבל ל2-

בירה טילר  500מ״ל

45

מוגבל ל2-

₪

טקילה
קוארבו
גולד

קרטון סטלה  330מ״ל24/

 2ב-

₪

90

בירה הוגרדן  320מ״ל

בירה קרלסברג קרטון
 330מ״ל - 24/יבוא

 3ב-

₪

9

8

89

90

קוקה קולה  500מ״ל יבוא
 24יחידות

90

₪

10

₪

 2ב-
3
ב-

90

וויסקי
בושמילס
 1ליטר

90

מליקה חלק
 250גרם

פרינגלס טעמים  71גרם

קרטון אמסטל פחית
 500מ״ל24 /

₪

90

₪

קרטון בירה היינקין  /קלסברג
פחיות  330מ״ל24/

שישיית קורונה  330מ״ל

90

בקניה מעל
 100ש״ח
מהחנות
מוגבל ל2-

9

90

גלידה קרמריה

10

90

15

קוטג’ טרה
 250גרם

₪

פופס קידס  72יחידה

90

890

₪
צפתית מעודנת
משק צוריאל 5%
סדרת המעדניה

 2ב-

10

₪

₪

استهالك الكحول بكميات كبرية يشكل خطر عىل الحياة ويرض يف الصحة

5

90

₪

من يحمل هموم املسيحيني؟
د .منعم ح ّداد

ال نقاش في أنّ املسيحيني في
ّ
يشكلون مر ّك ًب ا أساس ًّي ا
هذه البالد
وعضو ًّي ا ال غنى عنه بني أبناء
الشعب الفلسطيني ،إن كان هنا في
الداخل أو في اخلارج أو في الشتات،
وأن آالم هذا الشعب هي آالمه ،وأفراح
الشعب أفراحه!
كما أن قادة جماهير الشعب
الفلسطيني العربية هنا في الداخل
حتمل – مشكورة  -هموم املسيحيني
في الداخل ليس أقل من حملها هموم باقي الطوائف
ومركبات هذا الشعب ،وأنها ال تألو جهدً ا في
الدفاع عن حقوقه والذود عن حياضه ،وباألخص
عن مقدساته ،إزاء ما تتع ّرض له من اعتداءات آثمة
من حني آلخر ،فالقيادات الفلسطينية في الداخل
دائم ا على العهد وعلى الدوام
تكون كعهدها ودأبها ً
س ّب اقة إلى مكارم الدفاع عن املسيحيني والوقوف
إلى جانبهم في مواجهة ما يلحق بهم من ملمات
ومن أذى وفي املطالبة بتحصيل حقوقهم حتى قبل
سواهم!
ّ
لكن هذا كله ال يغطي على التلك ؤ والتجاهل وهبوط
الهمم وتثبيط العزائم إزاء الواقع املأساوي الذي
يعاني منه بعض أبناء الطوائف املسيحية ،والطائفة
خاص ،هنا في الداخل ،من
األرثوذكسية بشكل
ّ
حيف وإجحاف ومتييز عنصري وديني ميارس ضدّهم،
ومن هضم حلقوقهم وإجحاف وظلم يقعان عليهم،
وبيع وتسريب ألوقافهمّ ،مما ال يستطيع شيء أن
ميحو ما يعاني منه هؤالء وسواهم من املسيحيني،
ورمبا كل املسيحيني وغير املسيحيني.
وال بدّ حيال هذا من السؤال :من يحمل هموم
اخلاصة؟ والتي تكون أحيان ًا "داخلية"،
املسيحيني
ّ
أي سببتها بعض القيادات أو ال رئاسات الدينية
نفسها ،أو أنها بحكم ماهيتها شأن مسيحي
داخلي أو ديني محض؟
ال ينكر أحد أن املسيحيني ،واألرثوذكس منهم
خاص ،بوركوا هنا واحلمد لله بالوفير الغزير
بشكل ّ
من القيادات على األصعدة كافة ،وباجلمعيات
واملنظمات واحلركات واللجان و ...الوقورة احملترمة!
لكنهم نكبوا لألسف بكثير من "ذوي البسطات"
والسماسرة والقطي الفتات وماسحي األحذية،
وبشكل خاص على الصعيد الداخلي!
وعندما جتري االحتفاالت االجتماعية والدينية،
مث ًال ،أو تقام املهرجانات واملسيرات املوسمية

املختلفة ،ويصار إلى تنفيذ مثل
تغص
هذه الفعاليات املباركة،
ّ
املنابر وتزدحم الساحات والشوارع
بالوجاهات والزعامات والقيادات
األرثوذكسية املختلفة ،الوقورة
واحملترمة.
يندس بينها أرباب
ولكن
ّ
بسطات وسماسرة وماسحو أحذية
لينافسوها وينافسوا بعضهم على
السير في الطليعة واحتالل مقدمة
املسيرات واالستعراضات ،وشغل
مقاعد الصفوف األولى في قاعات االحتفاالت،
واملنافسة على إشغال املناصب األعلى في الهيئات
التمثيلية والتشريفية واالعتبارية ،والتحدث عبر
الشاشات واإلذاعات عن املسيحيني األرثوذكسيني
وباسم املسيحيني األرثوذكسيني بعد أن نصب هؤالء
أنفسهم  -ودون أن ينصبهم أحد أو يكلفهم بذلك
أو يوكل لهم ذلك ،أو نصبهم نفر ال هو في العير
وال في النفير  -متحدثني باسمهم ووكالء عنهم
وأوصياء عليهم!
ويستحق جميع هؤالء ،ونقصد الوقورين احملترمني،
دون أدنى ّ
شك التحية والشكر على ما يقومون به
لصالح املسيحيني عامة واألرثوذكس خاصة والتهنئة
على "إجنازاتهم املرموقة" على األصعدة كا ّفة،
والشكر اجلزيل لهم على تكريسهم وقتهم كله أو
بعضه لهذه املهمات اجلسام.
وكم نتمنى على هؤالء أن يحملوا أنفسهم عناء
وفع ال لبعض املشاكل
البحث عن حل عملي ّ
العينية املستعصية التي يعاني منها املسيحيون،
كلهم أو بعضهم ،وعلى سبيل املثال ال احلصر ،بيع
األمالك الوقفية وتسريبها وتأجيرها و"تبخر" ما
قبضوا لقاءها ،مشاكل الهجرة واإلسكان والتوظيف
والتشغيل ألبناء الطائفة ،التكافل والتضامن
االجتماعي ،التثقيف الديني ،عطل األعياد (وأيام
احلداد) للعاملني املسيحيني في مختلف القطاعات
متس نا نحن
وسوى ذلكً ،
علم ا أن هذه األمور ال ّ
متس أحدً ا ّمم ن لنا عالقة قربى به،
شخص ًّي ا وال ّ
لكننا عندما نرى معاناة اآلخرين نشعر بألم شديد
وبتعاطف مع آالمهم ومشاكلهم.
أم أن بعض هؤالء "املستزعمني" ال يحملون من
حب الظهور والكبرياء األجوف
هموم املسيحيني إلاّ ّ
والزعامة الفارغة والتنافس على املقاعد األمامية
والصفوف األولى في االحتفاالت واملهرجانات
واملسيرات ليس إلاّ ؟

غاز متطور
موديل W/B/IX7300G
من ساوتر
ان كنتم تبحثون عن غاز جديد ،او ان كنتم تعانون من
الغاز احلالي وتريدون استبداله بغاز جديد ومتطور
اليكم الغاز املتطور موديل  -W/B/IX7300Gاملقدم
من ماركة ساوتر.
جهاز الغاز:
 4عيون غاز مع رؤوس رئيسية (  3بقدرات
مختلفة +1طوربو كبير)
رأس طوربو ,Kw3.15
رأس كبير ,Kw1.9
رأس متوسط ,Kw1.4
رأس صغير Kw0.63
رؤوس جديدة مكونة من قطعتني حلمياتها من
السوائل ولتنظيفها بسهولة
أزرار تفعيل جانبية
غطاء صلب للعيون من التافلون املضاد للشحوم
وسائل احلماية والتشغيل:
مجسات استشعار آمنة في كل عني توقف تدفق الغاز
اوتوماتيك ًيا باإلضافة إلى إطفاء الغاز للحماية من
تسرب الغاز وللحماية القصوى
تفعيل أوتوماتيكي باستخدام األزرار
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متوفر باللون األبيض والنيروستا
مقاسات الرخام/الشاش :عرض  56سم ،عمق  53سم
مقاسات خارجية  :عرض  60سم ،عمق  53سم ارتفاع
 6سم

أخالق املؤمنني

()2

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي)

املؤمن يبني أخالقه على قواعد ثابتة ال تتغير
بتغير ّ
الظ روف والزمان ،حيث يرسيها على
قواعد ،منها :الصبر والع ّفة ّ
والش جاعة والعدل
واحلكمة؛ وهو بحاجة إلى هذه القواعد لل ّت عامل
على أساسها حتى يستطيع بناء منظومة شاملة
من األخالق ،وهذه املنظومة ال ميكن أن تبنى إلاّ
على قواعد وأ ّولها الصبر .ألنّ الصبر يجعله
يتحم ل أعباء احلياة والتحديات الكثيرة التي
ّ
تواجهه فيها ،ويجعله يكظم غيظه حتى مع
الس فهاء ،ومن الطبيعي أ ّنه ال ميكنه أن يكون
ّ
معتد ًي ا ،بل ي ّت صف بصفات احللم واألناة والرفق
وعدم التسرع والعجلة .كما أنه يحتاج إلى أن
طاهرا.
يكون عفي ًفا
ً
والعفيف الطاهر ال يرضى بالدون من األخالق،
لذلك يتج نّب الرذائل في أقواله وأفعاله ،وأل ّنه
حي فهو في رأس الهرم من األخالق فال جتده
شحيح ا أو كذا ًب ا
يقترب من الفاحشة ،وال جتده
ً
أو منّ ًام ا أو مستغي ًب ا للنّاس لسان حاله (وال
يغتب بعضكم ً
بعضا) ،وهو الذي يطمع مبرضاة
مقدام ا شجاعً ا كرميًا ،يحفظ لنفسه
الله ،فتجده
ً
كرامتها ،فال يذل وال يستكني .وعنده (اليد
الع ليا خير من اليد السفلى) ،فال يجود مبا
ُ
يزيد أو بالقليل إنمّ ا يؤثر اآلخرين على نفسه
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون) ،فال
يع ّز عليه مفارقة احملبوب إليه من أجل إسعاد
اآلخرين ،ولو كان هذا احملبوب هو املال أو اجلاه
أو املنصب أو حتى النّفس واجلواد الذي تهون
عليه الدّنيا مبا رحبت ال ينتقم لنفسه بل يدفع
إلى كظم الغيظ ،فيتحكم بنفسه وال يطلق لها
العنان أل ّنه طالب للجنان.
وطالب اجلنان يكبح نفسه ويلجمها من النزع
والبطش مستجي ًب ا لتعاليم ال ّرسول (ليس
الشديد بالصرعة ،إمنا ّ
الشديد الذي ميلك نفسه
عند الغضب) ،وهذا احلال يع ّب ر عن حقيقة
الشجاعة عند املؤمنني والتي بها يتغ ّل ب أحدهم
على خصمه وحاسده ،ومبا أ ّنه ال يغضب لنفسه
وال يحب االنتقام من خصمه فإ ّنه يطمع بأن
ينتشر العدل بني العباد ويتر ّبع على رأس هرم
العدل متط ّل ًع ا إلى أن يسود بني اخللق على
يتوس ط
مختلف انتمائهم أو مركزهم ،ولذلك
ّ
األخالق ،ألنّ الوسط فيه اخلير.
والس خاء
فالعدل عند املؤمنني يحملهم إلى اجلود ّ
وهو توسط بني الذل والقحة ،ويحملهم على
التهور واجلنب
الشجاعة ،وهو توسط بني
ّ
ويحملهم على احللم واألناة ،وهو توسط بني
الغضب واملهانة وعندها يستطيع أحدهم إدارة
األزمات بصفاء الذهن وثقابة الرأي وإصابة حقائق
ّ
والتفطن لدقائق األعمال .وقد قرأت ما
األمور
يلي «لم يبلغ كمال االعتدال في األمور إلاّ رسول
الله والنّاس من بعده متفاوتون في القرب والبعد
منه ،فكل من قرب من هذه األخالق فهو قريب
من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله ،وكل
من جمع كمال هذه األخالق استحقّ أن يكون

بني اخللق ً
ملكا مطاعً ا يرجع اخللق ك ّل هم إليه،
ويقتدون به في جميع األفعال ،ومن ّ
انفك عن
هذه األخالق ك ّل ها واتّصف بأضدادها ،استحقّ أن
يخرج من بني البالد والعباد ،فهو قد اقترب من
الشيطان اللعني املُ بعد».
ولتوضيح هذا املقال نستطيع القول بأنّ
الس افلة :اجلهل والظلم
أساس األخالق الس ّي ئة ّ
والشهوة والغضب .فالبعيد عن أخالق املؤمنني
الش ياطني يرى ّ
املستجيب لوساوس ّ
الش يء
احلسن س ّي ئًا؛ ويرى اخللق القبيح بصورة احلسن
نقصا ،ويرى في
ويرى الكمال في األخالق ً
النقص الكمال ..مثال على ذلك صاحب اخللق
الس ّي ئ عندما تدعوه إلى قضم الغيظ والعفو
والتسامح فإ ّنه يرى في ذلك ّ
ذل ومهانة ،وفي
وحب
املقابل يرى في قهر العباد واالستبداد ّ
االنتقام رجولة وشجاعة .ولو سال دم األبرياء
لوضع األمور في غير موضعها .فيغضب في
الص بر واألناة
موضع الرضا ويجهل في موضع ّ
ويتج ّب ر في موضع اللني واملهادنة ،وهكذا
دواليك ..سلوكه يع ّب ر على أ ّنه ال يرضى مبا
قسم الله له وال يحترم خلق الله ،ففي أفعاله
وأقواله يظهر ويع ّب ر عن أخالقه ّ
الذميمة مثل
حرصه على الدّنيا وشهواتها ويغفل عن اآلخرة
واجلنّة التي أعدّها الله للم ّتقني .وحرصه هذا
يجعله يبخل ويشح في اإلنفاق ويذل لطلبه
عم ا في يد رب
ما في أيدي النّاس مستغن ًي ا ّ
الناس ،فإن فاته شيء من حطام الدنيا يغضب
فيحمله غضبه إلى الكبر الذي يعتبر الشرك
والس فه.
اخلفي ويحمله إلى احلقد وإلى احلسد ّ
ومن جميل ما قرأت ،كانت هذه األبيات
الشعرية املع ّب رة عن مكارم األخالق..
الس ماحة
وشيمتك
وكن رج لاً عن األهوال جلدً ا
ّ
والوفاء
وإن كثرت عيوبك في البرايا وس ّرك أن يكون
لها غطاء /تس ّت ر بالسخاء فكل عيب يغطيه
الس خاء /وال ترى لألعادي قط ًاّذل
كما قيل ّ
الس ماحة من
ترج
وال
داء/
األعداء
فإنّ شماتة
ّ
ّ
بخيل فما في النّار للظ مآن ماء /ورزقك ليس
ينقصه ال ّتأ ّن ي وليس يزيد في الرزق العناء /إذا
ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء
أخي القارئ /أختي القارئة إميا ًنا م ّن ى بأنّ
االنطالق إلى مجتمع فاضل يبدأ باخللق احلسن،
فإ ّنني سأستمر في هذه السلسلة من (أخالق
املؤمنني) ألنّ الذكرى تنفع املؤمنني.
(يتبع)
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בס“ד

חפשו אותנו
בפייסבוק!

פתוח
במוצ“ש!

רקתיקי אדידס

תיק אורטופדי

במקום
.90
₪

149.90

חיפה נשר

גם המחיר צעצוע

 50מטר
כל0-צעצועים!
ש

ב-

עיףדן 2000
סני

 OUTDOORבמקום
.90
₪

149.90

399

רק ב-

₪

249

₪

בקניה מעל ₪ 50
ממוצרי בי“ס

בקניה מעל ₪ 50
ממוצרי בי“ס

קנו
ק
תיל ג אורטופדי
קקבובק)א‘-ג‘( וקבלו
ב
ממותג!

I-TROLLYטמרולי קל גב
גוון דגמים

במקום
.90
₪

249.90

רק ב-

399

₪

 3מחברות ספירלה
בייסיק

 10מחברות חומות

תיקי גן קל גב

בקניה מעל  ₪ 50ממוצרי בי“ס

בקניה מעל  ₪ 50ממוצרי בי“ס

מגוון מותגים

בקניה מעל  ₪ 50ממוצרי בי“ס

1

9

90

ערכת מגנטים
פליימגר  100חלקים

90

₪

₪

ד
ר
הוברבו
ק!
במחיר שובר שו

חזק!  700וואט
אורות ובלוטוס  6.5אינץ‘
עם אחריות לשנה!

בקניה מעל  ₪ 100ממוצרי בי“ס

699

39

90

119

₪

90

₪

אופנוע ממונע
 12 | BMWוולט
בקניה מעל  ₪ 100ממוצרי בי“ס

699

₪
90
במקום  1200ש“ח

₪
90
במקום  1200ש“ח

חפשו אותנו בWAZE-

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה

072-220-4717

שעות פתיחה :א‘-ה‘  | 09:00-21:00ו‘ וערבי חג  | 09:00-14:30מוצ“ש חצי שעה אחרי צאת השבת22:00-

*בתוקף בסניף נשר בלבד בין התאריכים  21-28.7.17או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם * בכפוף לקניה ב 50-ש“ח
ומעלה או ב 100-ש“ח ומעלה ממוצרי בי“ס ,כפי המצויין *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה בלבד *מינימום  5יח‘
במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל 1-יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.
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حكاية عشق – فتحي فوراني

الكنز القبرصي ..أمانة بني يديك!
لتشق طريقها عبر البريد..وص ولاً إلى القراء
املتعطشني لألبجدية العربية في جميع أنحاء
الوطن!
وتنهمر األمطار الغزيرة لتروي األرض العطشى!
"أنا األرض العطشى..ال حترميني املطر"!
هكذا قال الرائع..راشد حسني!
**
2013-12-13

** لقد جرت الرياح عكس ما تشتهيه
ُسفني

** تطير العصفورتان إلى قبرص ..ملتقى األح ّبة!

ً
وعطشا من الوطن املثخن باجلراح..للقاء األح ّب ة..إخوتهم
يطيرون شو ًقا
الذين ُط ردوا من بيوتهم في يوم سماؤه مكفه ّرة..ووجدوا أنفسهم الجئني
في مخيمات ذوي القربى..يوم نزلت النازلة!

** اجلزيرة القبرصية"..خبط العصا"!

إنها ملتقى األح ّب ة..وهي الشرفة التي نطل منها على عواصم الثقافة..
ومنها نستطيع أن نعثر على الكتب العربية التي حرمتنا احلدود
والسدود واحلواجز من لقائها..فلطاملا سمعنا عن هذه الكتب عبر
"البرنامج الثاني" (وهو إذاعة مستقلة ّ
تبث من القاهرة ،وتُعنى بشؤون
األدب والثقافة) ،و"لغتنا اجلميلة" لفاروق شوشة من إذاعة القاهرة..نتل ّقف
أخبار األدب والثقافة عبر اإلذاعات العربية..ويظل شوقنا وحلمنا أن
صادرا في أرض الكنانة وفي عاصمة األرز وفي
نحتضن كتا ًب ا جديدً ا
ً
بغداد الرشيد!
محم لتني
تطير العصفورتان الزرقاوان إلى قبرص..وتعودان إلينا حاملتني ّ
مبا تيسر من الذخائر األدبية..الروايات والقصص القصيرة والدراسات
ودواوين الشعر وغيرها..
** "املستشار" الصغير مستشا ًرا للناشر األول!
العم فؤاد "الكنز القبرصي" األدبي والثقافي إلى صديقه الطالب
يسلم ّ
ً
عبد الله..واثقا بذوقه األدبي..ومعتمدً ا على استعداده لتحمل املسؤولية
النقدية..واختيار ما يراه مناس ًب ا إلعادة طباعته!

** هذه أمانة بني يديك يا عبد الله!

أرجو أن تساعدني في اختيار الكتاب القادم..ومن َث م..الكتب األخرى
التي ترى من املناسب إعادة طباعتها إليصالها إلى القارئ العربي في
هذا الوطن..
فنحن نتح ّرق شو ًقا إلى شيء من األدب الصادر في العالم العربي!
وعلى الشاطئ اآلخر..علينا واجب ومسؤولية جتاه أبناء شعبنا!

** تستطيع أن تضع يديك في مياه باردة ..وتنام الليل
الطويل..يا أبا نعيم!

نحن لها!
مستشارا للناشر األول!
ويكون "املستشار" الصغير
ً
العم فؤاد دانيال! وعليك أن تضطلع بها
عليك
مهم ة كبيرة ألقاها
إنها ّ
ّ
وتكون على مستوى املسؤولية!
تتوالى اإلصدارات املختارة..وتولد "الرزم" التي تنطلق من مدينة البشارة..
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لقد كتب هذا املقال قبل سنوات ،وكان مخزو ًنا
في ذاكرة احلاسوب ضمن مادة "السيرة الذاتية-
بني مدينتني" .وقد وعدت صديقي الراحل أكثر من مرة أن أزوره ،وكان
علي!".
يجيبني ً
فرح ا "أنا في انتظارك..ال تتأخر ّ
وألسباب خارجة عن إرادتي..لم أمتكن من الوفاء بهذا الوعد..
اتصلت هاتف ًّي ا ألبلغه بن ّي تي لزيارته ،وطلبت أن
وقبل ثالثة أسابيع
ُ
علي عقيلته أم نعيم..وأبلغتني أن وضعه الصحي ال
أك ّل مهّ ،
فردت ّ
يسمح بذلك! فآملني األمر..وتأثرت بالغ التأثر.
إلى أن كان يوم..كم متنيت لو لم يأت ولم يكن!
ففي األسبوع املاضي اتصل بي أحد األصدقاء من الناصرة ،وأبلغني
ندم ا..وشعرت بحسرة عميقة
برحيل فؤاد دانيال..فأكلت أصابعي ً
لرحيله..ولعدم زيارتي له من قبل الرحيل .وكم وددت لو نشر املقال
قبل غياب الرجل!..غير أن الرياح املشاكسة أبت إال أن جتري في اجتاه
معاكس ملا تشتهيه سفني!
**
إن املئات من الصبايا اللواتي تع ّل من فن الطباعة "العمياء" على اآللة
دانيال..حارس ا وراع ًي ا ومرشدً ا أمي نًا.
الكاتبة..لن تنسى فؤاد
ً
إن اآلالف من أبناء شعبنا..ستظل تذكر الناشر األول..وستظل تذكر
مطبوعات ومنشورات "مكتب فؤاد دانيال للطباعة والنشر" التي كسرت
جدران العزل الثقافي..وما زالت تز ّين مكتباتنا في طول الوطن وعرضه..
وتذ ّك رنا بالدنيا الثقافية في الزمن اجلميل..

إبر و دبابيس
(بالعام ّي ة واملشب َرح)

** أجا يع ّزينا بالوفاة ..وقف وصار يخطب فينا ويبشرنا
باملسيح ،وامللكوت ،واقت راب األزمنة ** ..صار يلقي علينا
آيات ..كم آية من اإلجنيل املقدس ويخلطها بشو ّية توراة،
وببعض األسفار من العهد القدمي ،والناموس والشريعة
املوسو ّية ** ..وراح يلقي علينا املواعظ ،قلنا له فو ًرا ،أنت
حتفظ بعض اآليات وجاي تلفظها قدامنا وتبينّ إ ّن ك بتعرف
الكتاب املقدس؟؟ خلص ،اختصر وال تك ّم ل حديثك ** جاوب
أ ّنه ال يتحدث باسمه ..لكن املتحدث هو الروح القدس ،ال بل
هو املسيح نفسه ..يعني يسوع ينطق من داخل الرجل** ..
وصار يوصفنا ،مع كل اجلالسني في بيت العزاء املجاور
للكنيسة ،بأننا كامل رائني والغشاشني ،والكذبة واملنافقني
امللعونني ** ..هون أنا وقفت وقلت له ..اسمع ال حتكي
غلط ..أنت غلطان وبتغلّط الناس كمان ..بدك حتكي عن
يسوع ّ
تفضل ،ولكن اِحكي صحيح ..ألني بعرف يسوع مثلك
إذا ما كنت أفضل منك ** وقلت له ،أنت بجانب الكنيسة،
وأنا فكرت بدك حتكي لنا أي شيء جديد عن املسيح ،أو
العذراء ..لكن ال تعتقد أنك تع لّ منا معلومات غلط ،وتلبي
مطالب أسيادك ،اللي بعثوك حتى تلعب بعقول الناس،
بحجة التبشير بيسوع ..ألنه يسوع بعيد كل البعد عن
تعاليمك وتبشيرك ..أعمل معروف اختصر كمان م ّرة ..اختم

رحمك الله يا أبا نعيم..وأسكنك فسيح جناته!

رسالة من األستاذ حنا أبو حنا

بعد أن قرأ األستاذ حنا أبو حنا مقالي عن فؤاد
دانيال الذي نشر في امللحق الثقافي من "االحتاد"
بتاريخ  2013-12-13بعث لي بالرسالة التالية:

أخي األستاذ فتحي ..مح ّب ـة
قرأت مقالك عن رائد الناشرين املرحوم فؤاد دانيال،
فلمست فيه الوفاء ومهمة املؤرخ الذي يرتاد ما لم
يلتفت إليه املؤرخون ،ولكنه ها ّم لسيرة هذا الشعب
الذي عاش ظرو ًفا ساد فيها ساسة مبدعون في
القمع واالضطهاد وسلب القرى وتشريد أهلها .وكان
احلصار بكل أبعاده ٫مبا فيها الثقافية ،حيث حاولوا احتكار النشر،
فأصدر حزب مباي جريدة "اليوم" اليومية وأسبوعية "حقيقة األمر"
وشهرية "الهدف" وصحيفة "اليوم ألوالدنا" .وأصدر حزب مبام "املرصاد"
دارا للنشر.
وأقام ً
وكان على الغيورين أن يبحثوا عن جريدة "االحتاد" ومجلة "اجلديد"
ومجلة "الغد" للشبيبة .وانتظرنا حتى الستينيات لنصدر سلسلة
"الكتب املختارة".
لاً
هذه الزاوية ها ّم ة للبحث والدراسة لتمأل ف ص من جتربتنا التاريخية.
أما ما لم أنشره عن صلتي ب املرحوم فؤاد فهو أني ذات يوم كنت فيه
في مكتب تعليم الطباعة الذي أداره فؤاد ،ودار احلديث عن ما نعاني
من حرماننا من الصلة الثقافية بالعالم العربي وكان اقتراحي أن يقوم
بإنشاء دار للنشر.
  أما الكتب فمنها ما قد يصل إلى أعضاء الكنيست الشيوعيني
ومنها ما يصل إلى مكتبة اجلامعة في القدس أو ما ميكن أن يحمله
بعض زائري أوروبا.
أعرب لي فؤاد عن اقتناعه وحماسه للفكرة وبعد زمن يسير باشر بتنفيذ
املشروع وأعدّ أكثر من كتاب واتسع امليدان..
بإخالص
حنا أبو حنا

ذئب في ثياب حمل
كالمك والله معك ..ألنه كالمك مش معقول وال انت مقبول
** و ّق ف في نص القاعة وصار يقول آيات من اإلجنيل عن
والفج ار ،وفي يوم الدين
طرد الباعة من الهيكل ،وطرد الزناة
ّ
حسابهم عسير ** ..قلت له الزم أوقفك عند ح ّدك أكثر ،ألنك
انت ما بتعرف يسوع ،وال حدا من القديسني ،أنت ذئب بثياب
حمل ،جاي حتى تفرق القطيع ** ..قال أنا بدي أظهر في كل
حفل وكل منبر حتى أقول كلمة الرب ..قلت له مش ع ّنا ..انت
جاي تبيع مي في حارة السقايني ..خذ أفكارك وأقوالك معك
وارحل ..ال ترجع وال حتكي ق ّدامي مرة ثانية ..ال راح أسمعك
وال أخلّ ي حدا يسمعك أو يسمع كالمك الكذب واملالن غش
وخداع ** ..قال لو كان املتكلم أحد الشيوخ كنت بتسكت،
وما بتحكي ..قلت له الشيوخ ما بحكوا مثلك ..الشيوخ
بعرفوا احلديث بهاي املواقف أفضل منك ** وبعدين ال
تقارن نفسك بالشيوخ أو برجال الدين من أي دين ألنك مش
واحد منهم ** ..قال انتو ما بدكم تسمعوا كالم الله ..قلت
له ما بدنا نسمعه منك ..أنا بعرف كالم الله وكالم يسوع
وكالم العذراء وكالم القديسني وكالم الكنيسة أكثر وأفضل
منك ،وأنا ما بدي أتع لّم من واحد مثلك ..انقلع ** ..وفعلاً
انقلع ..وانصرف ..درب تسد ما ترد..
)أبو إلياس(
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وسقطت دولة اخليانة
هاشم ذياب

جولة عابرة (للخراريف)..
على األحياء.
ج َي ٌف مح نّطة..
باجلهاد.
ُ
تنكث الوفاء لألنبياء..
عواء..
ً
على العرض والشرف
ت َُخ ِّون األبرياء.
*
أ ّيها القادمون..
على فراش الوباء والهبل
على فتات األسياد.
شباب..
ٌ
يفترش الغيم والشهادة.
ميتحن الذين ماتوا.
ُي ش ّيع املوتى..
الس ماء..
لتسمع ّ
للصحوات.
تراتيل القتل ّ
*
تراني ُم ْوم ضات النّفاق..
فحواه باخلوف تشتعل.
واحلكاية الفلسطين ّي ة..
عنوان القرارات واألخبار..
سج انها.
َ
صاح َب ت ّ
األنباء صدى..
يبكي الصدأ..
ُ
يغ ُّط في صوتها.
حارس.
الرعد
ٌ
تقبر هديره املؤامرات.
*
تأتي األنباء عب ًثا.
ُم خاض مصيرك..
يبدّد البداية..
في شراك القدر
في مأوى القيلولة.
نامت..
ثورة اخلبز.
*
تأتي األنباء عبثا..
تنزف اجلهاد.
تبش َ
ّ
رك بالقبر.
ثورة..
قيامة..
ترانيم..
صلوات..
ٌ
انعتاق..
في ّ
ظل شجرة املوز واملنتهى.
*
ٌ
أمل..
مع ا
يجمعنا ً
يشتعل بيننا ح ّرا
ينأى..
عن الغافلني.
يتج ّرأ على النصوص.
ميأل العقول.
يصاحب املظلومني.
*
تغريبة املنافي..
ال تخاف اجلديد.
املنافي..
هي األسر
هي اخلنادق
هي السجون.
همساتٌ ..
بال مك ّب رات
في انتظار العائدين
في انتظار الثائرين.
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رشدي املاضي

القرمزي" من روايات الكاتب األمريكي
"احلرف
ّ
وأهم ها..
ناتانيال هارتون – ّ 1804--1864
ست م ّرات،
كتبها عام  1850و ُاخرجت للسينما ّ
خمس في الواليات امل َّت حدة وواحدة في أملانيا...
آخر اخراج لها كان بتوقيع املخرج البريطاني روالند
فسجل يومئذ على ملصق
جوفيه عام ..1995
ّ
الفيلم العبارة التالية:
َ
ّ
"عندما تكون احلميمية مح ّرمة ويكون الشغف
احلب سيكون أفظع اجلرائم" وهي عبارة
خطيئة فإنّ ّ
ّ
تلخ ص مضمون الرواية والفيلم في آن...
ّ
ّ
يصف أحد ال ُّنقاد ال ّرواية بالقول :انها استغاثة قو ّي ة
من عواقب القمع البيوريتاني وهي ّ
الطائفة الدين ّي ة
الس ابع عشر...
املتزمتة في القرن َّ
بينما قال عنها ناقد آخر معاصر هو آرثر كليفيالند
اشتمام ا لراحة "العفن وهو في
كوكس :إنها كانت
ً
بداياته".
تدور أحداث ال ّرواية في عام  ،1642في مدينة
بوسطن األمريك ّي ة ...وتبدأ بعد بعد اقتراف هيستر
براين ،فعل الزّنى مع الكاهن آرثر دمييسدال ووقوفها
ملنصة رفقة لبنتها غير ّ
الش رعية ،كي تنال
فوق ا ّ
اإلدانة ج ّراء هذا اإلثم.
ونظرا لرفضها الكشف عن هو ّي ة والد طفلتهاُ ،ي حكم
عليها بتعليق احلرف القرمزي ( Aأو احلرف الفاسق)

احلرف القرمزي
فوق ثيابها كي ّ
يدل على خطيئتها أمام املأل...
هنا تتع ّرف هيستر على زوجها الذي كان يعيش في
اوروبا وأرسلها الى امريكا كي يأتي بعدها ،والذي
سبق وأن أشيع نبأ ِ
غرقه في احمليط خالل رحلته...
لكنّه ،هنا يتخ ّف ى حتت اسم تشيلينغورث ،كي
يستطيع ال ّت ع ّرف على عشيق زوجته وبال ّتالي
االنتقام منه.
ِ
بخطيئته وبإبنته بيرل،
فرفض دمييسدال االعتراف
يحوله الى رجل مثير َّ
للشفقة يعيش حتت كاهل
ّ
ّ
الذنب الذي اقترف ُه ويعجز عن االعتراف به نظرا
ِ
ملكانته الدّين ّي ة لينتهي به األمر إلى الوفاة بعد أن
ق ّرر االعتراف بخطيئته أمام النّاس ،وهو يقف على
ملنص ة بجانب هيستر وبيرل ...وبعد عام ميوت ً
أيضا
ا ّ
تشيلينغورث قهرا بعدما عجز عن االنتقام...
وبخالف العشيق والزّوج جند هيستر امرأة ودودة
تتم ّتع بارادة حديد ّي ة وبراعة في احلفاظ على حياتا
وحياة ابنتها...
َ
ِ
ّ
س ّي دة متأ ّلقة ،ذك ّي ة ،موهوبة ،ولطاملا ُوصفت بأنها
زهرة وسط َّ
الش جيرات البر ّي ة واألعشاب ّ
الضا ّرة...

لقد رحلت عن بلدة بوسطن هي وابنتها الى اوروبا
وانقطعت أخبارها وهناك تكبر ابنتها وتتل ّق ى تعليما
جامعيا وتتز ّوج من رجل ارستقراطي اوروبي.
وبعد سنوات تعود هيستر إلى بوسطن وحدها
لتعيش في كوخها القدمي ،تخيط األقمشة وتبيعها
الى ّ
سكان البلدة التي ت ْب رع في كسب احترامهم
وتعاطفهم ...وقد غفروا لها فعلتها...
وعندما متوت تُدفن بالقرب من دمييسدال ويوضع على
قبريهما شاهدة واحدة منقوش عليها احلرف القرمزي
 Aالذي ُي شير إليها...
نهاية حزينة ت ُْظ هر ما يجري في كثير من احلاالت من
فساد وقمع ووحش ّي ة في الدّ ولة ال ّث يوقراط ّي ة.

مقاالت في كلمات
زياد شليوط

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

اجليد ..أن يكون لكل فرد في مجتمعنا معتقد ديني يؤمن به وينتمي
إليه.
السيء ..أن ال يرى الفرد منّا معتقدات اآلخرين وال يحترمها وال يحترم
ما ولدوا عليه أسوة به.
نحم ل كل خالف شخصي أو حادث فردي ما ال يحتمل
األسوأ ..أن ّ
وننسبه للمعتقد الديني ،ونترك العنان ألفكارنا السوداء تسيطر علينا
دون أن نقوى على كبح جماحها..

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

اجليد ..أن نرفع ونتمسك مبقولة أننا شعب واحد وقضايانا واحدة
ومصيرنا واحد.
ً
فضفاضا ،ال نؤمن بها وال نتخذها
شعارا
السيء ..أن تبقى هذه املقولة
ً
نهج حياة لنا.
األسوأ ..أن نتخ ّل ى عن هذه املقولة عند أول جتربة منر بها أو لدى هزة
عابرة تعكر أجواءنا ،ونط ّل ق تلك املقولة بالثالث ويعود كل منا إلى
انتماءاته الصغيرة والفرعية والتقسيمية.

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

شعورا قو ًي ا باالنتماء والغيرة على واقع
اجليد ..أن تكون وطن ًي ا ومتلك
ً
ومستقبل شعبك..
السيء ..أن ال ترى غيرك في ساحة وميدان الوطنية وتلغي اآلخر ألنه
يخالفك الرأي..
األسوأ ..أن تأخذ بالنطق باسم الشعب وتتحدث بالنيابة عنه وتزعم أن
الشعب يريد والشعب قرر والشعب يفكر ،بينما لم تكلف نفسك عناء
استطالع رأي فرد من أفراد الشعب حول مزاعمك..

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

اجليد ..أن يكون هناك نقاش سياسي وأيديولوجي بني احلزب الشيوعي
وحزب التجمع.
السيء ..أن يخرج النقاش عن إطاره وحدوده املتعارف عليها ،ويتحول
إلى مناكفات ومجاقرات وشتائم تولد الكراهية واحلقد والعداوة..
األسوأ ..أن تتحول العالقة بني الشيوعي والتجمع إلى حالة عداء مزمن
وحرب طويلة األمد حترق األخضر واليابس ،وجتعل حياتنا السياسية
مقيتة تبعد أجي الاً عن ممارستها ،بدل أن جتعلهم ينخرطون فيها وذلك
نتيجة حرب داحس والغبراء العبثية بني احلزبني.

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

اجليد ..أن تدافع عن شرف عائلتك وكرامتها..
السيء ..أن ترى الدفاع عن شرف عائلتك فقط بالقتل وخاصة ضد بنات
عائلتك..
األسوأ ..أنك بدل أن تدافع عن شرف عائلتك ومعاجلة اخلطأ بالتعقل،
فإنك تنشر الفضيحة لعائلتك على املأل بتهورك وعصبيتك..

* اجليد ..السيء ..األسوأ..

اجليد ..أن تقدم الهدايا ألبنائك في أيام األعياد واملناسبات السعيدة..
السيء ..أن تقتصر هداياك على ألعاب اللهو وخاصة املسدسات
والبنادق والرشاشات الشبيهة باألسلحة احلقيقية..
األسوأ ..أن تشجع أبناءك على استخدام تلك األلعاب ضد اآلخرين،
كمقدمة الستخدام السالح احلقيقي في املستقبل ،وبذلك تساهم في
نشر ثقافة العنف والقتل دون أن تدري ،وهذه هي املصيبة األعظم..

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
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عمري مع الكرة

العب كرة القدم ع ّباس ص ّوان:

هنالك حلظات ال ُت نسى في مسيرتي الرياض ّي ة

محب التحّ اد أبناء سخنني أكثر من ع ّباس ص ّوان * سأكون سعي ًدا ج ًدا إذا ّ
مت اختياري م ّدر ًبا لفريق اتحّ اد
* ال يوجد
ّ
الس ياسة * العائلة هي أهم ما في حياتي وكرة القدم هي عشقي وحبي وحياتي *
أبناء سخنني * ال أرى نفسي في ّ

 متى عشقتَ الكرة ..وكيف كانت بداياتك؟منذ الصغر ،ولدت لعائلة رياض ّي ة ،فمعظم أخواني
كانوا رياض ّي ني والعبي كرة قدم.
 هل جتد صعوبة بالعزوف عن ممارسة كرةالقدم؟
عندما تصل إلى عمر  32سنة ،وبعد ممارستك لكرة
ً
بداية في
عام ا ،فستجد األمر
القدم تزيد عن ً 20
غاية الصعوبة.
 َم ن هو أكثر املدربني تأثي ًرا على مسيرتكالرياض ّية؟
ّ
لكل مدرب كان أثر مع ينّ  .ولكن ً
بداية كان األثر لألخ
املدرب سمير عيسى الذي آمن بقدراتنا كشباب
يافع ،واملدرب إيال حلمان الذي غ ّي ر مفهوم كرة القدم
وع ّل منا أمور تكتيك ّي ة لم نعرفها في املاضي.

إلدارة الفريق والطاقم املهني.

الصحة والنجاحات املستقبل ّي ة.
أمت ّن ى له ولعائلته ّ

الصاعدة اليوم في فريق
 كيف ترى األجيال ّاحتاد أبناء سخنني؟
دائم ا هنالك خامات ج ّي دة ولكن املشكلة في
ً
إعطائهم الفرص املناسبة .وفي نظرة إلى الفريق
أقول بأنّ تامبي ساغس صنع قفزة مهن ّي ة رائعة،
ولك ّن ي أتألم خلامات كثيرة كان من املمكن أن تنجح
لو منحت الفرصةّ .
كل َمن لم يأخذ فرصته في نادي
اتحّ اد أبناء سخنني عليه أن يجدها في فرق أخرى
ثم
ليثبت لنفسه ولآلخرين أ ّنه صاحب قدرات ،ومن ّ
ميكنه العودة مستقب لاً إلى صفوف الفريق.

 ماذا تقول عن األسطورة اإلعالم ّية ،مائيرأينشتاين..؟
لقد كان مم ّيزًا بخبرته وصوته اجلهوري ،وحتليله
للمباريات بطريقة جميلة وسلسة ومهن ّي ة.
تعودنا على حتليالته وتعليقاته ببطوالت العالم
ّ
خاصة
أللعاب القوى واألوملبيادات ،وبإعطائه نكهة ّ
للمباريات التي كان يب ّث ها ويع ّق ب عليها ..كان لي

 هل بكيت يو ًما في مباراة ما؟هنالك حلظات ال تُنسى في مسيرتي الرياض ّي ة،
فرح ا في املباراة ضدّ كريات غات عند
بكيت ً
الصعود للدرجة العليا ،وفي الفوز بكأس الدّ ولة في
املباراة ضد هبوعيل حيفا.

 كنت كابنت اتحّ اد أبناء سخنني ساب ًقاوأسطورة كرة قدم في مجتمعنا العربي عا ّمة
خاصة ،ملاذا لم ن َر ع ّباس ص ّوان
وسخنني
ّ
مد ّر ًب ا الحتاد أبناء سخنني أو مساع َد مد ّرب؟
سأكون سعيدً ا جدً ا إن ّ
مت اختياري ألكون مد ّرب احتاد
مهم ة عدّة أجريها
أمور
هنالك
أبناء سخنني؛ ولكن
ّ
ّ
وراء الكواليس إلجناح الفريق على كافة األصعدة،
وجميع املد ّربني واإلدار ّي ني في سخنني يعرفون ذلك.
أقدم نصائحي املهن ّي ة من أجل مصلحة الفريق
اخلاصة .وأنا على استعداد
العا ّم ة ال مصلحة األفراد ّ
أخيرا
يعود
والقرار
للفريق،
لتقدمي أي مشورة مهن ّي ة
ً

رئيسا لبلد ّية
 هل ترى نفسك ،مستقبلاً ،ً
سخنني؟ وما رأيك برئيس البلد ّية مازن
غنامي؟
محم د
أبو
ًا..
ت
بتا
ياسة
الس
عالم
في
نفسي
ال أرى
ّ
ّ
تحّ
– مازن غنامي – هو رفيق درب في نادي ا اد أبناء
ئيس ا لبلد ّي ة سخنني ،عشنا
سخنني قبل كونه ر ً
مع ا ،وله تأثير هام جدً ا في جناح هذا
حلظات رائعة ً
الفريق إلى جانب عدّة العبني .بعد جناحه في فريق
عودنا  -ك رئيس
اتحّ اد أبناء سخنني ،يتأ ّلق  -كما ّ
بلد ّي ة .فنجاحاته الكثيرة وأعماله تثبت ذلك ،فقد
أعطى الكثير لسخنني ونهض بها نحو األفضل.
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 ما هي مشاريعك املستقبل ّية؟ ..وكلمة أخيرةلق ّراء صحيفة "حيفا؟.
ّ
أشكر الله الكرمي على كل شيء ،فقد أعطاني أكثر
ّمما أستحق .سأترك حلمي للمستقبل ،وسأعمل
وأنتظر ال ّتدبير والتوفيق من الله.

 هل حصلت على ح ّق ك الكافي في الدورياإلس رائيلي؟
أبقى
أن
أحب
ني،
ي
للسياس
السياسة
سأترك
حرا!!!!!
ّ
ّ
ًّ
 ما هي مشاعرك جتاه األم ،األوالد ،ال ّزوجة،كرة القدم واتحّ اد أبناء سخنني؟
أهم ما في حياتي وهذا أمر طبيعي ،هم
العائلة ّ
الدّ اعمون وهم الذين يقفون إلى جانبك عندما يتركك
بالض راء قبل الس ّراءّ .
اجلميع ،معك ّ
الش يء الوحيد
الذي افتقدته مبسيرتي الكرو ّي ة وكان صع ًب ا ،هو
فقدان والدتي بعد صعودي لفريق الكبار بـ 5سنوات.
كرة القدم هي عشقي األ ّول وح ّب ي ،إ ّن ها مركز حياتي،
يوم ا من دون كرة .أ ّم ا اتحّ اد أبناء سخنني
ال مي ّر ً
فهو املكان الذي ترعرعت فيه منذ عمر  10سنوات،
تع ّل مت معنى ال ّت ربية الرياض ّي ة هذا النادي الكبير
والعريق ،عشت أفضل حلظات حياتي وشبابي
مهم ا في حياتي.
فيه ،وما زال ح ّت ى يومنا مركزًا ًّ

 ما الشيء الذي يجهله عنك اجلمهور كالعبكرة قدم؟
لكل العب كرة قدم جانب يجهله جمهوره ،وأنا واحد
محب
من هؤالء الالعبني .إلاّ أ ّن ي اؤ ّك د بأ ّنه ال يوجد
ّ
صوان ،فأنا
التحّ اد أبناء سخنني أكثر من ع ّب اس ّ
عشت جميع اللحظات منذ الدرجات الدنيا وص ولاً
الع ليا واللعب بأوروبا.
إلى الدرجات ُ

معه لقاء في إحدى السفريات مع املنتخب وعرفته
الس لمي،
كإنسان رائع ،يساري ،مؤمن بالعيش ّ
ومهني من الدرجة األولى.
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زياد ّ
العداد
طارق عس راوي

سقط وهو يتسلق أنابيب املياه الصاعدة
إلى سطح املنزل في سبيل االمساك
بفراخ عصفور الدويري الذي أ ّثث ّ
عشه
في زاوية باحلائط ،فانكسرت قدمه!
األغرب من ذلك ،ورمبا بسبب الرعب
الذي ّ
حل به حلظة السقوط ،أ ّنه فقد
لغته!
لم يعد زياد ميلك لغة سليمة ،فقد
ف َقدَ مقدرته على نطق مفردات اجلمع،
وهي ظاهرة غريبة لم يشهدها أحد من
قبل ،ووقف أمامها أخصائيو النطق
واللغة عاجزين عن تفسير الظاهرة ،ولم
يستطيعوا معرفة األسباب التي ّأدت به
إلى هذه احلال أو كيفية التغلب عليها،
وقالوا له رمبا تستعيد لغتك مع األيام
درب َنفسك.
والتمارينِّ ..
لقد بدا زياد مثل "عدّاد الرياضيات"
ينطق صيغة اجلمع بتكرار الكلمة ذاتها
متام ا كما تع ّل م اجلمع
مرتني أو ثالثة! ً
في طفولته حني أحضر له والده عدّادًا
خشب ًّي ا مصفوفة به ثالثة ألوان من اخلرز.
فإذا ما أراد قول كلمة كراسي مث ًال،
وجدته يقول "كرسي ،كرسي" أو "قلم،
قلم" قاصدً ا ال ّت عبير عن كلمة "أقالم".
في بداية األمر ،كان ذلك ُم ستغر ًب ا،
وشعر بعض أصدقائه باحلزن عليه ،إلاّ
يخص زياد -
ونظرا لكون األمر
أ ّنه
ّ
ً
وأنتم تعرفون زياد ج ّي دً ا  -سرعان ما
أصبح األمر محل للفكاهة والسخرية،
وصار بعض األصدقاء يق ّلدون طريقته
نحن صديق
في احلديث ،فيقولون:
ُ
صديق أو عدو عدو.
ساخرا ب ِـ "زياد العدّاد"،
ومنهم من وصفه
ً
ْ
وهكذا صار زياد ال يعرف ُنطق كلمة
محروم ا من نطق بعض
جمع واحدة،
ً
املفردات التي ال مفرد لها كال ّن ساء
واخليل ،وغيرها.
نعود إلى بداية احلكاية ،لقد أراد زياد
مفاجِ أة حبيبته بهدية الفته ،قرر أن
يقدم لها عصفورينِ تصطبح بزقزقتهما،
قفصا من اخليزران وتس ّل ق حائط
فصنع ً
منزله بغية اإلمساك بفرخنيِ من فراخ
َ
فسقط أرض ًا.
الدويري..
يوم األربعاء املاضي تل ّق ى دعوة إلى
الس اسة
لقاء عام يطرح به مجموعة من ّ
رؤيتهم النهائية حول احلل النهائي
للقضية الفلسطينية ،وبينما حتدّث
املجتمعون عن غزة والضفة واألراضي
احملتلة في العام  ،1948وجد احلضور
أنفسهم أمام ثالثة دول في خارطة
واحدة!!
وأل ّنه ال يستطيع لفظ كلمة دول وقف
يك ّرر كلمة دولة دولة ،فهاج احلضور
مؤ ّي دين يهتفون من خلفه :دولة ..دولة!!
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إذا انعدمت األخالق افتقدنا كل شيء...
متى نفهم ذلك؟
اإلعالمي أحمد حـازم
كانت لي عالقات جيدة  -بحكم
مهنتي الصحفية  -مع العديد من
السفراء العرب واألجانب في أملانيا،
ً
وأيضا مع مسؤولني أملان ،وال سيما
أولئك الذين لديهم اهتمامات بقضايا
الشرق األوسط .ومن الطبيعي أن
تكون عالقتي جيدة مع كل ناطق
صحافي باسم احلكومة األملانية .وقد
شاءت الظروف في منتصف سنوات
الثمانينيات ،أن جتمعني مع ناطق صحافي
باسم احلكومة األملانية في عهد املستشار األملاني
األسبق هلموت كول مبناسبة حفل استقبال أقامته
وزارة اخلارجية األملان ّي ة لوزير خارجية عربي .وقد
ّ
متأخ ًرا عن موعده نصف ساعة .وهذا
أتى الوزير
"السلوك" مرفوض كل ًّي ا على الصعيد الرسمي في
العرف الدبلوماسيً ،
وأيضا على الصعيدين األخالقي
واالجتماعي .وعدم احترام املوعد من جانب الوزير
العربي ،دفع الناطق الصحافي باسم احلكومة األملانية
إلى توجيه سؤال لي بالقول :ملاذا أنتم العرب هكذا؟
مفنع ا لسؤاله ،أجبته بر ّد
ومبا أ ّن ي ال أملك جوا ًب ا
ً
ممزوج باجلد ّي ة واملزاح" :لو لم نكن نحن كذلك ملا كنّا
عر ًب ا".
الس اسة واملسؤولني العرب ليسوا هم فقط
غالبية ّ
الذين لهم سلوك ّي ات غير مقبولة .إنّ عدم االلتزام
بالوقت وعدم احترام املواعيد وعدم إظهار السلوك
احلسن ،هي من بني األمور السلبية التي يتميز
بها مجتمعنا العربي بشكل عام ،وأنا ال أريد هنا
ال ّت عميم ملعرفتي التامة بوجود فئة في مجتمعنا هي
ضد هذه املمارسات.
لقد تعلمنا أن التربية الصحيحة ينجم عنها
سلوكيات الئقة وحسنة مع اآلخرين ومع البيئة
التي يتعايش اإلنسان فيها ،ألنّ السلوكيات هي
بالدرجة األولى تربية في األساس ،لكن سلوكيات
فئة من املواطنني العرب ،والتي نعيشها كل يوم ،كما
الحظتها في الشارع العربي ،هي ولألسف سلوكيات
فوضو ّي ة استهتارية ،تدعو إلى االشمئزاز.
توجد أمام بيتي محطة باص ،وذات يوم أردت الذهاب
إلى وسط البلد في الناصرة ،ألني في هذه األيام بدون
منظرا يثير االشمئزاز
سيارة .وفي محطة الباص رأيت
ً
والسخط ،فقد أقدم صاحب سيارة على ركن سيارته
أمام احملطة ،لدرجة أن األشخاص منتظري الباص،
ال يستطيعون اجللوس على املقعد املخصص لهم
في احملطة بسبب السيارة .وعرفت من أحدهم اسم
صاحب السيارة ورقم هاتفه .فاتّصلت به وقلت له
مناف لكل السلوكيات واخترا ًقا
بأدب ،إنّ ما فعله ٍ
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للقوانني ،وليس من املنطق إيقاف
السيارة بهذا الشكل.
كنت أتوقع من صاحب السيارة االعتذار
على فعلته ،لكنه كان في منتهى
الوقاحة وقلة األدب ،حيث أجابني:
"أنا بدّي أصف سيارتي وين ما بدّي..
وما حدا إلو عندي إشي" .نعم ..هكذا
كان رد صاحب السيارة ،ضار ًب ا بعرض
احلائط كل معايير األخالق والتصرفات

الالئقة.
الص باح أمام
حادثة أخرى مماثلة ،عشتها في ساعات ّ
مبنى الـــ"همشبير" في الناصرة .فقد رأيت شا ًب ا يوقف
ملخصص لباصات البلد ،وكنت
سيارته في املكان ا ّ
وقتها أنتظر الباص الذي يقلني إلى بيتي .ذهبت
إلى الشاب ونصحته بعدم إيقاف سيارته في مكانها،
ألنّ املوظفني الذين يحررون املخالفات لن يتركوه وشأنه،
وأنهم منتشرون في الشارع .وب دلاً من أن يشكرني
إلي مستغر ًب ا وقال لي" :يا
على نصيحتي ،نظر ّ
عم ي انت ما بتعرف أنا مني ..اللي بعملو املخالفات
ّ
بعرفو السيارة وصاحبها ..واللي بكتب مخالفة
بتنكسر إيدو" .فشكرت هذا الشاب على املعلومة
املهمة التي سمعتها منه ،واعتذرت أنا منه على عدم
معرفتي به وبسيارته وبعائلته ،وحلسن حظي وصل
الباص الذي انتظره.
صورة مزعجة أخرى عشتها في الناصرة العليا .فقد
رافقت أحد األصدقاء إلمتام معاملة له في دائرة رسمية،
وفي طريق العودة ،أكمل الصديق شرب ما تبقى من
علبة عصير كانت معه ،وظلت العلبة الفارغة في
يده ،حتى وصلنا الناصرة العربية ،ففتح النافذة
ورمى العلبة على الشارع .فسألته ملاذا لم يفعل
ذلك في الناصرة العليا ،فقال بكل برودة أعصاب:
"ميكن حدا يشوفني ...وهاي بهدلة وفيها مخالفة".
تصوروا أنّ هذا االنسان أخذ بعني االعتبار إمكان ّي ة
ّ
أن يتع ّرض للمحاسبة في احمليط اليهودي ،ولذلك
احترام ا للقوانني.
تصرف خو ًفا وليس
ً
دائم ا :ملاذا ال يتصرف
والسؤال الذي يطرح نفسه ً
العرب – أو بعضهم  -في محيطهم ،مثلما يتصرفون
في املناطق اليهودية .واملفروض منطق ًّي ا وأخالق ًّي ا أن
يحافظوا ً
أيضا على بيئتهم واحترام القوانني فيها.
اإلنسان يتم تقييمه من خالل سلوكياته وأخالقه،
فبحسن اخللق يرتقي املرء إلى قلوب الناس .فلنحسن
دائم ا قول
أخالقنا وسلوكياتنا أينما كنا ،ونتذكر ً
ّ
الشاعر" :إنمّ ا األمم األخالق ما بقيت /فإن هم ذهبت
أخالقهم ذهبوا"..
فمتى نفهم ذلك؟!

H a i f a

www.haifanet.co.il

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة

ٌ
حديث عاب ٌر
لظالل عابرة
ٍ
1

أنور سابا

مهلهلة
بأسمال
يت َب ُعنا احلز ُن
ٍ
ٍ
َ
أشواك ِ
أرض ِه
نتوس دُ
َّ
العابرين عنهُ.
ُن َح ِد ُّث
َ
يقو ُل ُ
ظل املرأ ِة.
َ
حزين
هناك ،في برز َِخ ٍ
دموعها في
ألرض تخزِ ُن
َ
ٍ
قوارير .أسالك ،أشواك ،بنادق وموسيقى.
ً
خيمة را َو َدني عن نفسي
أدخ َلني
ُ
َ
الوحش ،م َز َّق ثيابي
انتفض
أبيت،
ُ
كيت
خت ،بَ ُ
بت َر ْت أسنا ُن ُه حل َم َة َصدريَ ،ص َر ُ
ٌ
صاص.
لكن الهوا َء
توس ُ
ثقيل كال ّر ِ
لتَّ ،
َّ
الص ُ
راخ مشنو ًقا ِ
دري.
مات
َ
داخ َل َص ْ
ّ
غ َر َز سكي َن ُه في أحشا ِئ ْيَ ،
سك َب مائَه
ِ
مي.
داخلي واستنز ََف
للموت َد ْ

2

دامس ا
كان الظال ُم ً
ص ضوؤها هزيل
وشمع ٌة يترا َق ُ
ُم بع َث ًرا َ
األسودِ.
الفراغ
بذاك
َ
ِ
َ
رغيف ُخ ٍبز
تقاس َم ْت األصاب ُِع
َ
م
طماطم أح َم ر
بهريس
س
ِ
ٍ
مغ َّ
ٍ
أزيز
راضياتٌ  ،قانعاتٌ .
ُ
صوت ٍ
ِ
رِب
من
البعيد يد ُن ْو ،يعلو ،يق َت ُ
ويض ِم ّخُ
يص ُّم األذا َن َ
يزدا ُدُ ،
اجلدرا َن بدما ِئنا فيزدا ُد
ِ
احمرارا.
الطماط ِم
هريس
ً
ُ

3

َ
صرخ ِظ ُّل صغي ٌر
والدي
فقدت
ُ
َّ
ِ
الص ِ
رف
جر َف تني متاهاتٌ
كماء َّ
دَد ُت َي دي اس ت ِ
َجدي
طو َح ت ِن يَ ،م ْ
َّ
َ
بحثت
اجلوع.
ني
نهش
،
م
العد
دَني
فوج
ُ
ُ
َ
ُ
حياة ب َ
راب.
ني ا َحل َص ى وال ُّت ِ
عن ذر ِة ٍ
الفراغ
طلق ٌه عشوائي ٌة في
ِ
فج َر ْت رأسيَ ،
ملوت
اصط َح َب ني ا ُ
َّ
ذرات في ثنايا ثوب ِِه.
احلنونُ ،ملل َم ني ٍ

4

ملوت
"يو َم ِع ْشنا َس َك َت ا ُ
ني َ
وح َ
ملوت سكتنا َن ْح ُن".
عاش ا ُ
ّ
ُ
للعابرين.
مس الظالل
ْ
تهِ ُ
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بريچات :EXTRA
"مالن عصير فواكه ..طبيعي يكون زاكي"

الى جانب املشروبات القائمة في السوق ,والذي مصدر حالوتها من الفاكهة
والتي يتم عصرها من احلمضيات وحتتوي على  %100عصير حمضيات،
بريجات  EXTRAجتدد مجموعة العصائر – وتعرض مجموعة عصائر مصدر
حالوتها من الفاكهة فقط.
موشيه بيطون ،نائب مدير عام بريجات لشؤون
التسويق قال" :في اعقاب التوجهات والصرعات
املتغيرة في عالم املشروبات ،وبعد االصغاء
الكبير لزبائننا ،نحن سعيدون لالثارة واملفاجأة
مع مجموعة جديدة ولذيذة من العصائر .الى
جانب مجموعات املشروبات في بريجات،
اخلالية من املواد احلافظة وأصباغ الطعام،
نحن فخورون بان نزف بشرى جديدة في سوق
املشروبات اخلفيفة ،وتوفير جتربة مدللة ولذيذة
لزبائننا ،تعتمد بكاملها على جودة الفاكهة" .من
أجل احلصول على املذاق املتكامل وتوفير جتربة
مميزة لتناول املشروب ،طورنا خالل اكثر من
 3سنوات مجموعة من عصائر الفاكهة عالية
اجلودة واختيرت بعناية .كما قمنا بتطوير عبوة
شخصية ،حديثة ومصممة تتيح االستمتاع
باملشروب وباالمكان استعمالها بشكل متكرر".
اضاف بيطون

بشرى منعشة من بريجات لفصل الصيف:
ُم نتج جديد في سوق املشروبات اخلفيفة:
مجموعة من املشروبات بعدة طعمات حتتوي
على أكثر من  %90مكونات فاكهة ،قنينة – عبوة
معدنية حديثة لإلغالق املتكرر
تعرض شركة بريچات ،الشركة املتخصصة في
انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية
ذات اجلودة العالية  ،مجموعة جديدة هي
األولى من نوعها في سوق املشروبات في البالد
"بريجات  ."EXTRAاملشروبات في املجموعة
غنية بالفاكهة (أكثر من  %90مكونات فاكهة)
ومصدر حالوتها من الفاكهة وليس من املواد
احلافظة.

للحجاج
كالليت تق ّدم التوصيات الصح ّية الالزمة
ّ
قبل سفرهم ألداء مناسك احلج
للحجاج
كالليت ته ّنئ جمهور مؤ ّم نيها مبناسبة موسم احلج ،وتق دّم
ّ
الك رام قبل سفرهم آلداء مناسك احلج ،توصيات صح ّية في غاية
األهم ّية والتي تساهم في التقليل من خطر اإلصابه بأم راض معدية
أو إصابات صح ّية أخرى ،وذلك في إطار مواكبتها وم رافقتها لكافة
التفاصيل احليات ّية جلمهور مؤ ّم نيها ،وتوفير الرعاية الصح ّية
املثلى لهم وهم خارج البالد أيضاً.
تشمل هذه التوصيات تل ّق ي التطعيمات املطلوبة ،ومن ضمنها
تطعيم ضد التهاب السحايا ،وهو تطعيم إلزامي بحيث أنه على
كافة املسافرين تلقيه قبل  10أيام من موعد السفر .وهنالك أيضا ً
تطعيمات إضافية موصى بها والتي تهدف إلى جت ّن ب العدوى
بأم راض تهدد احلياة أو أم راض صعبة ،وتشمل تطعيم بوليو (شلل
األطفال) وتطعيم دفتريا -نتنوس والصفر من نوع  ،Aوكذلك الصفر
من نوع  Bوالذي يوصى به ج ّدا ً لكافة املسافرين ،وباألخص للرجال
في مقتبل العمر ،وذلك بسبب مناسك حلق شعر ال رأس .باإلضافة
خصيصا ً للكبار
أيضا ً إلى تطعيم ضد التهاب الرئتني واملوصى به ّ
فوق جيل  65سنة وأيضا ً تطعيم ثالثي ضد احلصبة النكاف (الغدة
النكافية) واحلصبة األملانية (احلميراء).
كما ويوصى باإلستفسار عن مكان تلقي التطعيمات املختلفة في
العيادة القريبة ،ومن املهم إحضار بطاقة التطعيمات التي حتتوي
على معلومات حول التطعيمات التي ّ
مت تل ّق يها في السابق عند
التوجه لتلقي التطعيم .من املهم أيضا التز ّود بنسخة مصورة
لبطاقة التطعيمات لدي السفر إلى مكة.
وفيما يتعلق بالنساء احلوامل ،فيوصى بعدم السفر ،خاص ًة في
الثلث األول من احلمل ،لكن في حال أرادت امل رأة احلامل السفر على
الرغم من ذلك ،من املهم استشارة الطبيب املعالج.
أ ّم ا املرضى بأم راض مزمنة مثل السكري وضغط الدم العالي وأم راض
القلب وغيرها ،فيجب عليهم التزود مبخزون أدوية مالئم ٍ
كاف لفترة
السفر.
وفي حديث مع السيد محمد فريج مدير التسويق في الوسط العربي،
أ ّك د على التواصل الدائم مع مؤمني كالليت على مدار السنه وفي
جميع االعياد واملناسبات ،كما ويوصى فريج بإجراء هذه التحضيرات
اخلاصة قبل أسبوعني عل االقل من موعد السفر لضمان آداء فريضة
ّ
احلج بشكل صحي وآمن .وأضاف :نتمنى للحجاج الك رام سف را ً موفقا ً
وحجا ً مبرورا ً وسعيا ً مشكوراً.

تعتمد مجموعة "بريجات  "EXTRAعلى
عصائر فاكهة رائعة بقوام طبيعي ،وهي غنية
بالنكهات ومدللة وتشمل عدة طعمات من بينها:
األناناس ،املاجنا ،اناناس-باسيفلورا وميكس من
الفاكهة االستوائية ،ومصدر احلالوة من الفاكهة.
املجموعة اجلديدة متوفرة في قناني – عبوات
معدنية شخصية ومصممة بشكل يتيح اعادة
االغالق لالستخدام املتكرر .هذا تطوير هو األول
من نوعه في العالم وحصري لبريجات.

تعرض بريجات مجموعة كبيرة من املشروبات
التي تعتمد على الفاكهة من بينها مشروبات
خفيفة ،عصائر فاكهة ومجمدة وغيرها .تنتج
املشروبات بدون مواد حافظة وبدون صبغات
طعام صناعية.
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د .كميل ساري  -مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

كنوز و ثروات

1

()3

في هذا العدد سأتابع بلمحة عا ّمة عن الكنوز ،إلاّ أنني سأعرض
املكتشفات البحر ّيةً ،
أيضا.

عكا القدمية

خالل احلفريات األثرية التي أجرتها سلطة اآلثار عام  2009في عكا تفترض باحثة اآلثار عيدنا شطيرن ،التي أدارت احلفريات وهي خبيرة حتت املاءً ،
أيضا
القدمية (قرابة  200متر إلى الشرق من أسوار املدينة) ،مت العثور على
كنز يشمل  350قطعة من الرخام التي متت تخبئتها في مخزن إحدى
املنازل من الفترة الصليبية .ويعتبر هذا الكنز مم ّيزً ا جدً ا إذ لم يتم العثور
حتى اآلن على كنز مماثل من مملكة القدس الصليبية.
بني املكتشفات ُوجدت ألواح من الرخام األبيض ،صليب مصنوع من الرخام
امللون (صورة رقم  .)1الرخام كان بجودة عالية
وبعض القطع من الرخام ّ
جدً ا وهو مستورد من مناطق مثل تركيا وإيطاليا .السؤال الذي حاول
ألواحا من الرخام؟
الباحثون اإلجابة عنه :ما الذي يدفع
شخصا أن يخبئ ً
ً

في الفترة الصليبية ،أنّ تلك القطع من الرخام ،تابعة لعدة منازل من
الفترة الصليبية والتي مت ترميمها آنذاك .وقد جمع صاحب املنزل تلك
القطع لإلجتار بها الح ًقا ،حيث كان العديد ممن حاولوا زخرفة بيته بالرخام
املستورد .من هنا فلمثل هذا الكنز قيمة ماد ّية لصاحبه ،بينما لباحثي
اآلثار في أيامنا يعتبر أحد الكنوز الهامة إذ نستدل منه عن فخامة
املنازل في عكا الصليبية وزخرفتها .يجدر الذكر أن العديد من املنازل
لم حتفظ حتى أيامنا وهذا الكنز أحد الدالئل القالئل عن منازل عكا
الصليبية.

كما في البر ،أيضا حتت سطح املاء ،جند العديد من املكتشفات األثرية
في بحار بالدنا .وقد ع ّرفت في عدد سابق الفرق بني «الكنز» و»الثروة»:
الكنز هو الشيء الثمني الذي خ ّبأه اإلنسان أو دفنه في األرض .أما في
البحر ،لم يخبئ اإلنسان التحف حتت املاء ،بل غرقت بقوة الطبيعة .لذا
فهي تسمى ثروة .وكلمة ثروة بالعربية معناها :الغنى أو كثرة املال .من
هنا فهي تستعمل لوصف كم ّية كبيرة من التحف الق ّيمة التي نعثر عليها
ولم يكن قد خ ّبأها أحد.
على سبيل املثال :العثور على حتف من املعدن (كما يبدو من البرونز)

2

3

4

يعود تاريخها إلى فترة املماليك في قعر البحر قرب شاطئ «ميجدمي»
(بالقرب من الطنطورة) ،جميعها أدوات كانت تابعة إلحدى اجلوامع
ومصدرها في سوريا .كما يبدو فقد غرقت السفينة وهي في طريقها
إلى مصر (صورة رقم  .)2كذلك بالقرب من مدينة حيفاّ ،
مت العثور في
مياه البحر على حمولة سفينة تشمل كتلاً من احلديد كانت قادمة إلى
بالدنا على شكل سبائك ليتم منها صناعة األدوات املعدنية (الصورتان
 3و - 4السبائك كما ّ
مت اكتشافها في البحر وبعد التنظيف) ،ويعود
ً
تاريخها إلى الفترة اململوك ّية أيضا.
لتلك التحف املعدنية أهمية لدراسة معادن الفترة اململوكية وصناعتها،
إذ تعتبر بني املكتشفات القليلة من تلك الفترة ،وهي بالتالي ثروة غارقة
لها أهمية في األبحاث األثرية.

اخلامتة

كانت بالدنا مركزً ا ها ًّما على مر العصور ،وقد استوطنتها شعوب كثيرة،
تركت كل منها آثا َر تراثها وحضارتها .مما ال شك فيه ،أنّ بالدنا غنية
بالكنوز والثروات األثر ّية ،ال ميكن أن نشملها في مقاالت محدودة العدد.
وجتدر اإلشارة إلى أنّ ّ
لكل مكتشف أهمية علم ّية لدراسة تاريخ بالدنا..
وثروات على الرغم من أ ّنها ليست من الذهب.
فنعدّ جميعها كنوزً ا
ٍ
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الدمج الغذائي امل ُستحب للمكونات الداعمة لتطور خاليا املخ:
لوتني ،فيتامني  Eطبيعي و –  DHAاملوجود في سيميالك فقط

رونيت دوييف ،مديرة علمية في ابوت ،منتجة سيميالك :يستدل من االبحاث
بشكل واضح ان مكونات التغذية اخلاصة لالم خالل فترة احلمل وطوال
تغذية الطفل خالل السنة االولى هي االهم ،خاصة لتطوره .معروف ان
مكونات هامة مثل:
حمض الفوليك واحلديد والكالسيوم ضرورية حلمل صحي ،ولكن األبحاث
اجلديدة من أبوت توضح أنه بعد والدة الطفل ،طفلك يحتاج إلى دمج من
اللوتني ،وفيتامني  Eالطبيعي و  DHAالتي تدعم تنمية املهارات للدماغ
وتعلم اخلدج ومتكن بداية جديدة وحياة أفضل  .الدمج بني هذه املكونات
هي فقط في سيميالك املرحلة  .1مع االنتقال إلى األطعمة الصلبة ،فمن املهم
التأكد من أن الطفل يحصل على هذه املكونات في األطعمة .
وبطبيعة احلال اللوتني ،وفيتامني  Eالطبيعي  -مناطق الدماغ  DHAالتي
تنشط معا مسؤولة عن التعلم والذاكرة.
فعليا ،إن دمج االغذية املوصى بها من العناصر التي تدعم تطوير خاليا
الدماغ .وجد أن الدمج بني هذه املكونات يحسن بنسبة  80٪االتصال بني
اخلاليا العصبية لبني اخلاليا العصبية في الدماغ  ،على سبيل املثال،
عناصر  DHAوحدها .هذه الدراسة عرضت أن إعطاء املكونات الثالثة معا
يساهم في نشاط فريد من نوعه ،مما يزيد من سرعة معاجلة املعلومات
وحتسني التعلم.
األجنة مشغولون ببناء عدد
من خاليا املخ التي تت راوح
بني  100ل  200مليون خلية
تستخدم عند الوالدة" ،وقال
الدكتور مات كوتشني (Matt
 ، Kuchan) Ph.Dعالم،
قائد مشروع للتعاون بني أبوت
ملركز دراسات التغذية والذاكرة
في جامعة إلينوي.
"خالل السنة االولى للحياة،
مخ طفلك يواصل تطوره
ولبناية مئات العالقات
العصبية اسرع بكثير من
فت رات اخرى في حياته .التطور
السريع يحدد امكانية التعليم ،االدراك والذاكرة طوال فترة احلياة -كل هذا
يحول التغذية التي يتلقونها في هذه الفترة الى مهمة أكثر -هذا ما يقوله.
دمج مكونات غذائية  -ما هو املميز في هذه الثالث مكونات؟
لوتني  -هو كاروتينويد ،وهو نوع من مضادات األكسدة املوجودة في شبكية
العني والدماغ .لوتني هو أحد املغذيات الهامة لنمو الدماغ للطفل والدماغ
األساسي املرتبط مبهارات الذاكرة ،احلسية والتعلم.
 - DHAهو األحماض الدهنية أوميغا  3املوجودة في أغشية اخلاليا
في الدماغ واجلسم ككل" .ال  DHAتلعب دورا هاما في بنية اخلاليا
وتساعدهم على العمل والتطور بشكل صحيح" ،يوضح كوتشني.
فيتامني  Eالطبيعي  -مهم جدا لتطوير اجلهاز العصبي وعمله .الطفل
مشغول بتطوير  150ترليون لالتصاالت العصبية بني خاليا الدماغ .وإذا
لم يحصل الطفل ما يكفي من هذا املكون ،فهي موجودة أيضا في األطعمة
مثل املكس رات ،وزيت الطهي ،صفار البيض وغيرها من األطعمة ،واجلهاز
العصبي للطفل ،والدماغ والعضالت التي ال تصل إلى كل امكانية.
لدمج املكونات تلعب دورا حاسما أكثر " ،فيتامني  Eطبيعي او لوتني،
يحافظون على  DHAمن الضرر التأكسدي ،والتي قد تتداخل مع عمل
 DHAهيكل غشاء اخللية في الدماغ ،وأغشية اخلاليا في الدماغ نوعية
مهمة من العالقات التي تتطور الدماغ الطفل" ،ويوضح كوتشني ،ولذلك
فمن املهم أن تأخذ الرعاية من أغذية االطفال التي حتتوي على فيتامني E
الطبيعي بدال من االصطناعية ،وفق االستفادة بشكل أفضل من خالل خاليا
اجلسم بشكل عام والدماغ على وجه اخلصوص.
كيف حتصل على العناصر الثالثة من النظام الغذائي اخلاص بك؟
اجسامنا ال ميكن أن تنتج فيتامني  Eالطبيعي أو اللوتني ،وبعض األطفال
ال ميكنهم أن ينتجوا ما يكفي من  ،DHAمن املهم أن الطفل يحصل على
كل ثالثة من هذه املكونات من خالل النظام الغذائي اخلاص باألم خالل
فترة احلمل والرضاعة .إذا لم يتم الرضاعة الطبيعية للطفل ،والسماح يتم
بتغذية طفلك سيميالك املرحلة 1على كافة هذه املكونات الهامة .اللوتني
وفيتامني  Eالطبيعي و DHA -ميكن العثور عليها في األطعمة التالية:
 - 1اللوتني :يتواجد اللوتني في اوراق خض راء مثل ،السبانخ ،امللفوف
واخلضر واخلس .البيض والفواكه اخلض راء مثل الكيوي والعنب هي أيضا
غنية في اللوتني.
 - 2مصدر جيد فيتامني  Eطبيعي:إذا بحثت عن مصدر غذائي من
فيتامني  Eالطبيعي ،ميكن أن تأكل املكس رات وبذور اليقطني وبذور عباد
الشمس واللوز والبندق والفول السوداني .الزيوت من نوع :عباد الشمس،
القرطم وفول الصويا .أيضا في اخلضروات الورقية اخلض راء مثل السبانخ
والبروكلي والهليون .أسماك مثل السلمون .
 - 3مصدر جيد ل .DHAهناك سمك مثل السلمون أيضا املكس رات مثل
اجلوز واللوز والكاشيو والفستق.
 - 4إضافات التغذية – ان كنت حامل أو مرضعة عليك التأكد من الطبيب-ة
انك حتصلني على تغذية مكملة وفقا للتوصيات ،وتشمل لوتني ،فيتامني
 Eالطبيعي و  .DHAحتى عندما يتم تغذية الطفل بدمج من الرضاعة
الطبيعية والصيغة ،يجب عليك أن تختار له صيغة حتتوي كل ثالثة من
هذه املكونات الهامة.
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عيادات أسنان من مختلف أنحاء البالد تشارك في املؤمتر السنوي لشبكة «كالليت سمايل»

شاركت العديد من عيادات األسنان اخلاصة ،املرتبطة
باتفاقيات مع شبكة "كالليت سمايل" ،والتي تقدم
بدورها عالج أسنان لألوالد حتى جيل  15عاما في إطار
سلة األدوية ،في املؤمتر السنوي الذي تقيمه الشبكة،
وعُ قدت مؤخ را ،نسخة أخرى منه في فندق دان بانوراما
في تل أبيب.
تخلل املؤمتر سلسلة من احملاض رات املهنية ،املتعلقة
بالعمل اليومي لطبيب األسنان مع املُعالجَ ني الصغار ،من
ضمنها محاضرة للطبيبة د .رولي بركوفيتش ،املختصة
بطب األسنان لألوالد ،واملسؤولة عن طب األسنان لألطفال
في "كالليت سمايل".
وحتدثت بركوفيتش عن األمور التي يجب أخذها بعني
االعتبار عند اختيار التيجان اجلاهزة (تلبيسة االسنان) ملختلف أنواع االسنان.
أ ّما بروفيسور ديانا رام ،مديرة قسم عالج أسنان األطفال في كلية الطب في هداسا
واجلامعة العبرية ،فتطرقت في محاضرتها إلى طرق الوقاية من أم راض االسنان
لدى املُعالجَ ني واملجتمع عامة.
واستمع املشاركون حملاضرة حول عالج العصب لدى صغار السن ،قدمها د.
شلومو البحري من "كالليت سمايل" وجامعة تل ابيب .كما كانت هنالك محاضرة
قدمها السيد شانير حول تآكل االسنان.
"نحن نشدد على أمرين أساسيني بالتعامل مع العيادات التي تربطنا بها
اتفاقيات :األمر األول هو أهمية املشاركة في االستكماالت واملؤمت رات في مجال
طب األسنان ،بهدف زيادة التمكني املهني .أما املستوى الثاني الذي نشدد عليه،
فيتعلق باإلش راف والرقابة" .أقوال د .حاجي سلوتسكي ،الطبيب الرئيسي في

شبكة "كالليت سمايل" ،واملتخصص بالصحة العامة.
يتابع سلوتسكي":لذلك ،مؤمتر من هذا النوع ،مهم جداً،
بل ال مثيل له ،ليس فقط لكونه لقا ًء مهنيا ً يجمع بني
أطباء االسنان أنفسهم ،ولكن أيضا ً لكي مندهم باملعرفة
واخلبرة الكبيرتني ،اللتني ت راكمتا لدى أطباء األسنان في
شبكتنا ولدى أطباء في السلك االكادميي ،بفضل جسم
كبير ،يتمتع بتجربة كبيرة ،تخدم فيه مجموعة من خيرة
األطباء".
بدوره  ،يقول السيد هشام أبو عمار مدير العالقات مع
العيادات املرتبطة باالتفاق مع شبكة "كالليت سمايل"،
إنه "بفضل العيادات اخلاصة املشمولة بتسوية مع
كالليت ،ميكن تلقي اخلدمات العالجية في كل مكان
يجب ان تتوفر فيه اخلدمات الصحية لكالليت ،إذ تك ّم ل هذه العيادات االنتشار
الشامل لـ  100عيادة تابعة لشبكة كالليت سمايل مو ّزعة في أنحاء البالد.
وبهذا ميكن لكل طفل أن يتلقى خدمات عالجية متن ّوعة في عيادات األسنان
هذه ،ما عدا خدمة تقومي األسنان املتو ّف رة فقط في عيادات كالليت سمايل".
"العيادات املرتبطة بتسوية مع كالليت ،تنتشر اليوم من أقصى الشمال
إلى أقصى اجلنوب ،من هضبة اجلوالن حتى التجمعات البدوية في النقب،
وتو ّف ر حلوالً مثال ّية ،حتى في األماكن البعيدة نسبياً .نحن فخورون بهذا
العدد الكبير من العيادات املتواجدة بيننا اليوم والتي وصلت بهدف التع لّم
واالستفادة" ،تقول روزلني أيوب ،مر ّك زة العيادات املرتبطة بتسوية مع كالليت
سمايل ،واملشرفة على املؤمتر.

املصممة حانا شفارتس مسؤولة املشتريات في كريزي الين :

 "Crazy lineتوفر حلوال لكافة النساء للوصول
ملظهر متكامل بدمج مناسب لإلكسسوارات
املتوفرة لتالئم تشكيلة األزياء في فروع الشبكة"

 Weshoesمكملني بالـ  SALEانتوا الربحانني !
لكل اللي بعدي ما سمع weshoes ،مكملة بحملة الصيف الكبيرة !
حتى  %50تخفيض ع جميع األحذية ولكل العائلة في فروع الشبكة وفي موقع
اإلنترنت
وبتعرض عليكوا فرصة ال تعوض! مجموعة كبيرة من أحذية األوالد والبنات حتى
 100ش.ج فقط !
حابني تشوفوا املجموعة ،أدخوا ع املوقع :
https://www.weshoes.co.il/he/kids-shoes.
html?limit=200&price=-100
تخفيض إضافي وأسعار خاصة جدا ً عند الش راء أونالين عن طريق املوقع !

اكسسوارات  PANDORAتطلق مجموعة "بداية اخلريف"
املجموعة تضم اكسسوارات لرموز  GLAMباإلضافة
الكسسوارات " أفضل األصدقاء"

مجموعة الGLAM-
بهذه املجموعة تطلق  PANDORAعدة قطع ورموز التي تضيف تألق وحضور
للوك كامل متألق ومليء باأللوان ،ما بني األسود املعدني ،األحمر الزاهي وحتى الزهر
الفوشي  .مع دمج الزركون الالمع
من بني القطع التي جتدونها في املجموعة:
قالدة مع كباس مزين  V 44زركون صغير
قالدة ال GLAM -الثالثية :مع رمز حذاء ،فستان واحمر شفاه مزين بالزركون
وايضا ً قالدة كوكتيل الفواكه ،قالدة شمبانيا مزينة وغيره
ممكن باإلضافة دمج القالدات مع اسوارة أو عقد PANDORA
مجموعة اكسسوارات " األصدقاء "
مت إطالق اسوارة جديدة من القماش ضمن هذه املجموعة ،بعدة ألوان قوية
باإلمكان دمج التشارمز وتركيب اسوارة تعبر عن قوة الصداقة اخلاصة
ضمن هذه املجموعة جتدون
اسوارة قماش بألوان الرمادي ،الكحلي ،األسود ،األخضر الفاحت ،البنفسجي ،الزهري
الفوشي
وايضا ً جتدون تشارمز على شكل قلوب تعبر عن الصداقة ،قالدة تنقسم إلى جزئني
مزينة بالزركون محفور عليها عبارة  --وغيره ..
األسعار :
اسوارة القماش إبتدا ًء من  205ش.ج  ،اسوارة الفضة سترلينج إبتدا ًء من  295ش.ج ،
تشارمز إبتدا ًء من  149ش.ج ،خوامت إبتدا ًء من  209ش.ج ،حلق إبتدا ًء من  149ش.ج
متوفرة في محالت  PANDOORAوفي محالت اإلكسسوارات املختارة

يتضمن عالم املوضة احلديث اليوم خطوط وقواعد واضحة تتوافق جنبا الى جنب مع
اساليب وتصاميم احلداثة العاملية ،فيما تبقى قيم ال راحة االناقة واحلداثة اهم االمور
التي تتداخل في تصميم االزياء واملوضة رغم التغييرات املتتالية.
من هذا املنطلق وضعت شبكة االزياء النسائية  crazy lineنصب اعينها تلبية
احتياجات ورغبات النساء من خالل الدمج ما بني ال راحة مع التوجهات العصرية
االخرى في عالم األزياء واألناقة.
مصممة األزياء لشبكة  crazy lineالسيدة حانا شفارتس تتحدث وتوضح كيف انه
من املمكن في نفس الوقت دمج قيم هامة تتعلق بالنساء في مجال املوضة واألزياء
للحصول على مظهر متكامل وتقول" :معظم النساء جتدن صعوبة في اختيار ومالئمة
املالبس واالزياء ألنفسهن من تشكيلة املالبس املتنوعة لدينا .فعلى سبيل املثال احدى
النساء من زبائننا اختارت بدلة مخططة مصنوعة من قماش الكتان التي تناسب
ساعات النهار حيث انها تود اخلروج في ساعات ما بعد الظهر واملساء للتنزه ،فقدمنا
لها اقت راحا بتبديل البنطال املصنوع من قماش الكتان ببنطال باللون االسود ,وارتداء
بلوزة ضيقة فوقها وجاكيت مع قطعة او اثنني من املجوه رات من تشكيلة اإلكسسوار
وحذاء مالئم بكعب عالي بحيث نكون قد حصلنا على طقم كامل متكامل بإضافة 4 – 3
قطع اضافية مع امكانية دمج قطع ازياء ومالبس أخرى وجميعها من ضمن التشكيلة
املتنوعة املعروضة في فروعنا ومبساعدة واستشارة طاقم البائعات املهنيات في فروع
الشبكة".
وأضافت ايضا ":نحن بدورنا كشبكة أزياء نوفر لهم االجابات ونقدم لهم االقت راحات
من خالل التشكيلة سواء اذا كان احلديث عن مظهر بنمط "الكاجوال" ومنط االزياء
املطبوعة واألزياء املصممة .وبطبيعة احلال نالئم بعض االكسسوارات التي تكمل
املظهر املختار مع مجموعة متنوعة مالئمة ايضا من حقائب اليد ,القبعات ,املجوه رات
واالوشحة التي تقدمها الشبكة لنشدد جلمهور النساء عامة انه باإلمكان احلصول
على مظهر كامل ومتكامل لكل مناسبة من خالل تشكيلة املالبس واالزياء ،وتشكيلة
املجوه رات واالكسسوارت املتوفرة في كافة فروع الشبكة".
واشارت في حديثها ايضا انه تتوفر في فروع شبكة  crazy lineتشكيلة أزياء
للمناسبات املسائية وإكسسوارات مناسبة لها وتتناسب وأوقات العطلة الصيفية.
وايضا تتوفر لدينا تشكيلة من الفساتني املناسبة للبحر مع تشكيلة اكسسوارات
مالئمة.
وواصلت السيدة شفارتس حديثها قائلة ":انا دائما أفكر في احتياجات النساء من
زبائننا واهتم في اختيار قطع االكسسوارات املتعلقة باحلقائب عامة واحلقائب
املسائية ,املجوه رات ,القبعات واالوشحة فإمكانيات املالئمة مع تشكيلة االزياء وقطع
املالبس املتوفرة في فروعنا هي كثيره ومتنوعة ".
وحول املميزات الفريدة ملجموعة اكسسوارات الصيف لـ  crazy lineتقول شفارتس
ان االلوان الزاهية كانت في سلم اولويتنا مع امليل لدمج املزيد من االلوان املتنوعة مما
يضفى نوع من االحتفال الصيفي املتنوع .اكسسواراتنا مصنوعة من اخلشب املطلي
امللون وهذا يالئم مجموعة ال  vacationوال . natural-تتوفر ايضا في فروع كريز
الين قالئد مصنوعة من اخلرز او اخلشب امللون والتي تدمج في تصميمها خيطان
جلدية واطواق معدنية وهكذا تخرج امل رأة من فروعنا مبظهر كامل ومتكامل .
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صيف منعش في ماكدونالدز!
كؤوس كوكا كوال تعود
بتصاميم جديدة

بدأت حملة هذا الصيف  Touch&Winفي ماكدونالدز!
اشتريت وجبة في الساعة األخيرة ومعك كود لالشت راك؟

مع افتتاح موسم الصيف بدأت شبكة
مطاعم ماكدونالدز ببيع كؤوس
كوكا كوال بتصاميم جديدة و 6ألوان
مختلفة .سعر كأس واحدة 6.90
ش.ج .فقط
 3كؤوس 17.90 :ش.ج.
 6كؤوس 29.90 :ش.ج.
اجمعوا األن طقم كؤوس كوكا كوال
2017

يال ،حملة هذا الصيف "تاتش اند ووين" بدأت في ماكدونالدز!
اشتروا ﺑشاشات ماك تاتش ( McTouchشاشات رقمية للطلب والدفع)
ﺑ  50ش.ج .وأكثر ،ادخلوا املوقع خالل ساعة ،أجيبوا على  3أسئلة قصيرة
وفوزوا بامتياز للشروة القادمة!
بالنجاح!
/https://www.mcdonalds.co.il/mctouch

* حتى نفاذ املخزون * األلوان للتوضيح فقط

اسبرسو أكبر من احلياة

نزهة ،رحلة ،مشاوي؟ أتركوا السلطات على "أحلى"

قهوة جو تطلق خليطي قهوة بطبعة محدودة التي تكشف اس رار القهوة االمريكية
الالتينية .جزء من الدخل يتم التبرع به جلمعية «اكبر من احلياة «.
بعد جناح الطبعة احملدودة لكبسوالت قهوة كوباني ،قهوة جو تطلق خلطتان
جديدتان بالطبعة احملدودة ،من اميركا الالتينية ،هذه املرة من كولومبيا ومكوستا
ريكا .تخصص قهوة جو الطبعة اخلاصة املميزة جلمعية « اكبر من احلياة «،
وحتول االرباح من بيع الكبسوالت للجمعية التي تعمل من اجل حتسني جودة حياة
اطفال مرضى السرطان وعائالتهم ،بغض النظر عن جنسهم ،دينهم وقومتيهم.
كبسولة « كولومبيا» هي خالصة التجربة الكولومبية ،التي هي جزء من كبسولة
القهوة التي بها مميزات قهوة امريكا اجلنوبية .خلطة مميزة ذات جسم كامل وم رارة،
متبله بلمسات فاكهة ،متوازن احلموضة .قوة كبسولة القهوة هي .8
كبسولة « كوستا ريكا « ،خليط قهوة جديد عبارة عن طبخة مستوحاة من البلد
االستوائي ،قهوة ذات جودة عالية  .وباإلضافة لذلك فهي عبارة عن خليط غني ذات
جسم كامل وطعم خفيف مع ملسات م رارة وحموضة متوازنة جيدا.كمال املتعة ببداية
اليوم مع الكبسولة .قوة الكبسولة .10
مت تطوير الكبسوالت بتكنولوجيا جديدة متنع بتغلغل االكسجني ،وهكذا يتم
احلفاظ على الكبسوالت طازجة ،قهوة جو حازت على املرتبة االولى في جائزة «
منتج السنة « بقائمة كبسوالت القهوة لعام .2016
الكبسولة حتاكي عمل البريستا بالضغط على القهوة وتعطينا كرميا غنية ومميزة،
التي من خاللها نشعر بتجربة مقهى جو.
السعر :رزمة حتتوي على  10كبسوالت بـ  20ش.ج .في فروع مقاهي جو وفي
احلانوت اخلاص بجو سعر  4رزمات بسعر حملة ب  60ش.ج 15( .ش.ج .للرزمة).
في حوانيت شبكة مينتا تستطيعون احلصول على  6رزمات ب  90ش.ج15( .
ش.ج .للرزمة ).
ميكنكم احلصول على الكبسوالت اجلديدات من كل فروع مقاهي جو ،في حوانيت
مينطا وفي حانوت املقهوة الديجيتال في املوقع التالي /https://shop.joe.co.il :

جميعنا ُنكثر من اخلروج من املنزل في هذه الفترة ،التي متتاز بإش راقة
ّ
الش مس واجل ّو الصيفي املناسب للتن ّزه ،التخييم وقضاء وقت ممتع مع كا ّفة
أف راد العائلة.
كما هو معروف ،فإنّ غالب ّيتنا نبحث عن التن ّزه في أحضان الطبيعة ،وزيارة
الس باحة
العائلة واألصدقاء ،للتس ّف ع على شاطئ البحر أو في أحواض ّ
ّ
والش واء في الهواء الطلق.
وبالتأكيدُ ،معظمنا نأكل اللحم املشوي مع احل ّمصّ ،
الطحينة ،الباذجنان،
امللفوف والسلطات على مختلف أنواعها .من هنا ،تسهّل عليكم شركة "أحلى"
األمور ،وتقول لكم :إهت ّموا بقضاء وقت ممتع مع األقرباء واألع ّزاء وال تنشغلوا
الس لطات ،واتركوها على "أحلى".
في إعداد ّ
تتم ّتع سلطات "أحلى" مبجموعة واسعة ومتن ّوعة من السلطات :احل ّمص،
التركي ،امللفوف ،الباذجنان املشوي ،وغيرها ،إذ يدور احلديث عن السلطات
األقرب إلى الطعم البيتي مع إضافة قطع من اخلضار ومبذاقات محبوبة
وخاصة.
ّ
بإمكانكم أخذ مجموعة سلطات "أحلى" الشه ّية إلى ك ّل مكان ،وال تنسوا
احل ّمص املدموج مع الفلفل األحمر املشوي الذي أطلقته الشركة مؤخ ًرا ولفترة
محدودة.
صحة وعافية!
عُ طلة سعيدة ،وألف ّ

ألعاب فيلم املينيونز اجلديد
Despicable Me 3
Minions
بستنوكو مباكدونالدز!
وصل املينيونز الى وجبات األوالد في
ماكدونادز!
 10ألعاب مختلفة من شخصيات فيلم
املينيونز اجلديد Despicable Me 3
بانتظاركم! اجمعوا اآلن ألعاب Minions
مع كل وجبة هاپي ميل.
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب في موقع
االنترنت باللغة العربية
HYPERLINK "http://www.
/mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_
الشهر" /www.mcdonalds.co.il/ar
أوالد/ألعاب_الشهر
األلعاب متواجدة في جميع فروع
ماكدونالدز حتى نفاد املخزون.

30

اجل ُمعة  21متوز 2017

