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بروﭬـا ح ّية في الكنيست
جواد بولس
قرار ّنواب القائمة املشتركة ،ضرورة التشويش على خطاب نائب الرئيس
األمريكي ،بينس ،أمام هيئة الكنيست كان صائ ًبا ،وذلك رغم ما استجلبه
من مواقف منتقدة أو متح ّفظة أو ساخرة أو ناصحة ،فلقد أوصل املشهد –
ّ
«معطل»،
وحتول إلى حدث
على قصره وما صاحبه من فوضى – الرسالة ّ
ّ
فخلق تواز ًنا إيجاب ًّيا في جيوب ها ّمة في اإلعالم العاملي وعكر حميمية
األجواء كما أرادوا أن يشاهدها العالم ،وترك في مخ ّيالت املشاهدين
تذكارا على تعقيد الواقع في بالدنا وعلى وجود سرد ّيات تتناقض مع ما
ً
ّ
وحتمس له املصفقون.
ع ّبر عنه بينس ّ
ً
عابرا ،فقرار
أو
ا
ي
عاد
ا
ث
حد
واحتسابه
شاهدناه
ما
طي
ًّ
ً
في املقابل ال ميكن ّ
رئيس الكنيست ،طرد جميع ّنواب القائمة املشتركة إلى خارج القاعة هو قرار
املؤسسة ،وسرعة انقضاض حرس الكنيست على
غير مسبوق في حياة هذه ّ
كمية احلقد الدفني في
ت
ر
ع
اضتني
ي
ف
وكراهية
النواب مجتمعني بهمجية
ّ
ّ
ّ
ّ
بثوان معدودات ،وفي فضاءات عدائية
مهمته ٍ
نفوس ذلك احلرس الذي أنهى ّ
النواب من حزب «ميرتس».
ومسعورة رافقها صمت أحزاب املعارضة مبن فيها ّ
لقد شاهدنا ما هو قريب لعملية عسكرية ،كان ميدانها هذه امل ّرة قاعة
الكنيست ،وجت ّلت فيها ،مبجاز شفيف ،جميع العناصر ملا قد يواجهه
املواطنون العرب باسم الدميقراطية وأمام أعني ّ
كل العالم وعلى إيقاع
تصفيق معظم قادته وفي طليعتهم قادة أمريكا وحلفائها.
يتم فيها
ميكننا اعتبار ما رأيناه «البروﭬـا» الناجحة لعمليات مستقبلية ّ
طرد مواطنني عرب في ظروف مختمرة و»مؤاتية» تستوجبها ضرورة دفاع
«الدميقراطية اإلسرائيلية» عن نفسها من أعدائها الذين في الداخل.
ومؤسسات كثيرة ترصد وتائر انهيار «األسوار الواقية» لسلطة
منذ سنوات ّ
قانون حمت ولو بشكل نسبي ومنقوص حقوق املواطنني العرب األساسية،

ّ
أﺟﻤﻞ�ﺑﺎﻗﺎت�اﻟﻴﺎﺳﻤ�ن�ﻧﻘﺪﻣهﺎ�ﻟ��ﻔﻴﺪة�اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

ﺍﳴﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮﻴ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻣﻄﺎﻧﺲ
ولوالديها الدكتور إلياس وزوجته ماجدة
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ�اﺟﺘﻴﺎزهﺎ�اﻣﺘﺤﺎن�اﻟﺪوﻟﺔ�وﺣﺼﻮﻟهﺎ�ﻋ���
رﺧﺼﺔ�ﻣﺰاوﻟﺔ�ﻣهﻨﺔ�ا��ﺎﻣﺎة
ُ
ألﻒ مبروك ق ُد ًما وإ�ى األمام
ّ
ّ
�ﺧﻠﻴﻞ�ﺷﻘﻮر�
ﻣﻦ�ا��ﺪ
ّ
وا��ﺪ�ة�ﺳﻤ��ة

وتعايشت بهشاشة مع شرعية نشاطهم السياسي واالجتماعي اجلمعي
حتو ًل جذر ًّيا في عالقة الدولة
ّ
واملؤسساتي ،ونحن نشهد منذ سنوات ّ
ومؤسساتها مع اجلماهير العربية ،ونواجه تبعات نشوء نظام تستعدي
ّ
ُ
منظومات حكمه خمس مواطنيه بشكل مؤدلج وممنهج ،وتتص ّرف هذه
وأهمه مسح شرعية وجود األقلية
املنظمات مبا ينتجه ذلك االستعداء
ّ
بقسماتها اجلمعية املكتسبة في العقود املاضية ،وإلغاء الشرعية عن
املؤسسات القيادية الناشطة بني صفوف هذه األقلية.
ّ
نحن اليوم نخضع لعملية إذابة وجودية تدريجية وحملاوالت صهر ال ُهو ّية
ومؤسسات وقيادات مح ّلية
اجلمعية وتفتيتها من خالل استيعاب أفراد
ّ
جديدة وقبول هؤالء للعيش حتت سقف يهودية الدولة ِ
وصهيونيتها؛ كما
يع ّبر عن ذلك معظم مر ّكبات احلكومة احلالية واألكثرية اليهودية.
إ ّنها مرحلة جديدة في حياة اجلماهير العربية وفي حياة الدولة وفيها تنحسر
جميع الهوامش ويالحق بدون هوادة ّ
كل صوت ال يتناغم مع نهج السرب
املهيمن ،وقد جند في قرار وزير األمن ،أفيـﭽـدور ليبرمان ،بحقّ الشاعر
عما وصلت إليه غطرسة النظام
والكاتب يوناتان ﭼـيفن داللة رمزية جديدة ّ
وما هي حدود انتقامه وقمعه.
الصهيوني وكتب قصيدة قصيرة في األسيرة
فمج ّرد أن جت ّرأ هذا الشاعر ِّ
عهد التميمي وقارنها ببعض أسماء املناضالت من أجل ح ّرية اإلنسان،
أي قصيدة له
أصدر الوزير تعليماته إلذاعة اجليش مطال ًبا بحظر نشر ّ
أو إجراء مقابالت معه ،أل ّنه يصف «مخ ّربة» بأ ّنها «فتاة جميلة عمرها
ربيعا ،أقدمت على فعل «فظيع» ،فعندما َدهم ضابط إسرائيلي
ً 17
فخور بيتها ،صفعته ،لقد ولدت الفتاة في هذا الواقع ،وفي هذه الصفعة
قصة
جمعت خمسني سنة من االحتالل واإلذالل ،في اليوم الذي
سيقصون ّ
ّ
النضال ،أنت ،عهد التميمي ،حمراء الشعر ،ستكونني مثل داود الذي
صفع جوليات ،وستكونني في الصف نفسه ،مع جان دارك ،وحانا سينش
وآنا فرانك».
أعرف أ ّنه حدث صغير مقارنة باملالحقات السياسية للقادة واحلركات
واملؤسسات العربية ،وأ ّنه خربشة خفيفة باملقارنة مع رزمة القوانني التنّين ّية
ّ
التي ش ّرعتها الكنيست ضدّ العرب ومواطنتهم العرجاء ،لكنّه يبقى – كما
قلنا – ّ
مؤش ًرا على فداحة ما وصلت إليه حالة احلكم ونهم قادته ويعكس
– في الوقت ذاته – صورة «املعسكرات» البشرية القائمة في الدولة،
فإلى جانب الضحايا العرب قد جند فئات صغيرة تختلف مع سياسة
القمع واحلقد والطمس الرائجة ،ومن املنطق والضرورة أن نسعى الستمالتم
ومهمة ابتالعنا الناجزة
وموضعتهم في خنادقنا ،فبدونهم نحن أضعف،
ّ
ستصير أسهل وأقرب.
ال ميكن فصل السيرورات السياسية واالجتماعية املتفاعلة في كال
كي
املجتمعني ،اليهودي والعربي فقط ،ألنّ األكثرية اليهودية م ّرت بعملية ّ
حتول – من ج ّرائها – األفراد إلى مج ّرد كائنات
قيم ّية وسياسية خطيرة ّ
صنم ّية فقدت قدرتها على التفكير واالختيار ،فصاروا ً
جيشا مح ّر ًضا على
العرب لكونهم عر ًبا فحسب؛ فرغم هذا الواقع ما زالت هناك تناقضات
ّ
السكانية اليهودية املختلفة وإلى جانبها قد
واضحة داخل املجموعات
ونتوصل
منهم،
قسم
مع
املشتركة
املصالح
بعض
جند ،في الهوامش،
ّ
إلى مواقف وقيم متشابهة أل ّنها تستشرف املستقبل املنشود ذاته عندنا
وعندهم ،على حدّ السواء.
لن ننجو من سوء ما ينتظرنا ،وذلك إذا تخ ّلينا عن واجبنا في إيجاد
هؤالء احللفاء ،ففي املاضي نصحنا ببذل ّ
كل احملاوالت للوصول إلى
تلك اجليوب التي تتعارض قيمها ومواقفها ومصاحلها مع السياسات
السائدة في أوساط األحزاب السياسية ،التي تتّبعها أكثرية املجتمع
اليهودي ،ومهما كانت تلك األصوات خافتة أو شا ّذة أو نادرة فعلينا
جذبها إلينا والتحالف معها ،فيونتان ﭼـيفن كتب ما كتب رغم تاريخه
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الصهيوني ومثله فعل – في املاضي – عديدون من األدباء والشعراء
ِّ
والفنّانني واألكادمييني ،ومعهم وقف بعض السياسيني الذين خرجوا من
قوالبهم ،لكنّنا لم نبحث عنهم وعن كيف من املمكن «التجبهن» معهم،
بل تركناهم على أرصفة الوحدة والعثار ،فسكتوا وضعفنا.
لقد حرم قرار رفع نسبة احلسم في االنتخابات السابقة معظم األحزاب
واحلركات العربية من ممارسة ح ّر ّياتها الفكرية ،وأجبرها – في حلظة
اندهاش سياسية – على إقامة القائمة املشتركة ،التي ولدت ،عمل ًّيا ،في
ظروف غير مختمرة وبقيت – حتّى ساعتنا – تتص ّرف كـ»ابنة السبعة»؛
غير مكتملة البلوغ والنضوج.
جمدت
كانت اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة أ ّول األحزاب التي ّ
مشاريعها السياسية الكبرى من أجل إجناح إقامة القائمة املشتركة،
وقد رافق ذلك تنازلها عن مبادرات متقدّ مة إلقامة حتالفات واسعة مع
فئات وشخصيات يهودية ِ
وصهيونية ع ّبرت – في حينه – عن استعدادها
لاللتحاق بصفوف اجلبهة لهدف إقامة جسم عربي يهودي مختلط سيحاول
الوقوف في وجه قوى اليمني املستوحشة واملتنامية.
كان موقف اجلبهة مب َّر ًرا؛ فالسياسة أولو ّيات ،والوحدة املفروضة – كما
أتاحتها تداعيات املرحلة بني مركبات املشتركة – كانت مطلب الساعة
ّ
األقل لبعض تلك املر ّكبات ،فحتّمت على اجلميع
وضرورة وجودية ،على
تبنّي التجربة وخوضها والعدول عن بدائل حزبية فردية.
فجة ،وهي تواجه – في هذه األيام –
ما زالت جتربة القائمة املشتركة ّ
أزمة كشفتها مشكلة التناوب واحملاصصات ،لكنّها بنظري أعمق من
هذه اجلزئية وأخطر ،ومبا أ ّننا ال نعرف كيف ستنتهي هذه األزمة وما
سيكون في االنتخابات القادمة ،ومبا أنّ االتفاق بني مر ّكبات القائمة على
والصهيونية حول مسائل عين ّية سيبقى
مبدأ التحالف مع القوى اليهودية ِّ
موضوعً ا مبدئ ًّيا خالف ًّيا ،ومبا أنّ اجلبهة ما زالت مق ّيدة بتص ّرفها منفردة
في هذه املسألة ،ومبا أنّ هناك خالفات جوهرية وعوائق ُبنيوية متنع مجابهة
قضايا مصيرية أخرى يعاني منها مجتمعنا ،مثل العنف املستشري
ومكانة املرأة ،واالعتداءات على احل ّيزات العا ّمة ،وطريقة التعامل مع
مؤسسات الدولة وغيرها ،ال ميكننا أن نستبشر بتغيير أحوالنا وال بوجود
ّ
أمل جِ دّ ي بالتصدّ ي ملا يحدق في مصائرنا من مخاطر حقيقية وجودية.
هناك من يفترض أنّ بقاء القائمة املشتركة هو ِخيار حتمي ومصيري،
والبعض يقترح تطوير التجربة عن طريق إسنادها بتوافقات سياسية
فكرية تساهم في متتينها وتسهيل عملها املثمر في املستقبل ،أ ّما أنا فال
أتصور أنّ هذا األمر ممكن ،ألنّ االختالفات ال َع َق ِد ّية بني مر ّكباتها جذرية
ّ
وأساسية ،وال ميكن التجسير بينها أو إلغاؤها.
يتم ذلك أذ ّكر
أن
وإلى
جنهله،
على جميع األحوال س ُتبدي لنا األيام ما
ّ
ألي
بفكرة تشكيل مجلس طوارئ قطري ،يتابع – بالتوازي وليس كبديل ّ
مؤسسة قائمة – بعض هذه القضايا التي لم تنل عناية جوهرية مؤ ّثرة.
ّ
ترمي الفكرة إلى إقامة جسم من خمسني شخصية اعتبارية مت ّثل قطاعات
حسب احلاجة
واسعة من الشعب (العدد مج ّرد اقتراح ميكن تغييره َ
واالتفاق) وال يعتمد االنتماءات احلزبية الرسمية ً
شرطا للعضوية.
يتمتّع هذا املجلس بح ّرية العمل من غير روابط حزبية مق ّيدة أو مصالح
شخصية ض ّيقة ،ما سيتيح ألعضائه إمكانية ابتكار وسائل عمل جديدة
وأساليب مستحدثة ،وطرق أبواب لم تُطرق ،وتُعدّ ك ّلها مقترحات تُعرض
املؤسسات القيادية ّثم على الناس.
أ ّو ًل على ّ
إ ّنها مج ّرد فكرة أ ّول ّية ما زالت بحاجة إلى تفكيك ودراسة وإعداد ،وأعرف
أ ّنها قد تروق للبعض وقد يعترض عليها آخرون ،لكنّنا في زمن املخاطر
الكبرى ،وأل ّننا فيه فنحن بحاجة إلى خوض غمار املستحيل وجتريب ما
قد يساهم ويفيد ،فطوبى ملن يسعى ويحاول وفي قناديلنا ما زال بعض
من زيت.

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)
شربل الياس (تصميم الصحيفة)

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)
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في دوري الكبار!
هبوعيل عكا

ضد

هبوعيل حيفا

كم هدفا؟

من سيفوز؟
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( 12 )2ركنية أو أكثر

كم ركنية؟

هذا األسبوع
أيضا بالخلوي!

1.15
4.70
8.15
4.70
1.80
1.95
2.90
2.45
1.90

ش.ج

رقم الدور  180401يشمل التحويالت.

البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

الدرجة العليا

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

وفقا ً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة  .قد تطرأ تغييرات في النسب.

محاضرة عن امليراث والوصايا
يقدّ مها احملامي فادي
ع ّبود من جمعية التطوير
االجتماعي للمنتدى النسائي
األرثوذكسي

من خلود فوراني – س ّر ّية
ِاستضاف املنتدى النسائي األرثوذكسي بحيفا ،يوم اجل ُمعة
 ،2018.01.19احملامي فادي ع ّبود ،من الدائرة احلقوقية في
لهن محاضرة في موضوع
جمعية التطوير االجتماعي .حيث قدّ م ّ
«امليراث والوصايا».
ِا ّ
ستهل ع ّبود فقرته بتقدمي تعريف للميراث أو التركةّ ،ثم قدّ م بعدها
شرحا واف ًيا عن موضوع الوصية وكيفية كتابتها وطرق
للمستمعات ً
حتريرها ،متط ّر ًقا إلى احلاالت التي يوصى فيها بتحرير وصية.
ً
وحماسا شديدَ ين لدى
تفاعل
يجدر بالذكر أنّ احملاضرة القت
ً
احلاضرات ،فشاركت النساء بطرح أسئلة ونقاش واستفسارات،
لهن.
ٍ
أهمية ّ
آمالت بلقاء آخر ّ
لهن مع هذا املوضوع ملا فيه من ّ
ّ
يجمعهن لقاء
وبأجواء الطاقة واحلماس اختتم اللقاء على أن
ّ
اجتماعيّ تثقيفيّ معلوماتيّ آخر.

4

بلدية حيفا تعترف بتقصيرها جتاه مدرسة
حوار الرسمية

واملؤسسات والجمعيات األهلية« :نطالب البلدية مبعالجة هذا
لجنة األهايل
ّ
جه إىل القضاء».
التقصري ّ
بحق  293طال ًبا وطالبة ،املامطلة ستضط ّرنا للتو ّ
من خلود فوراني – س ّر ّية
ِاعتراف قسم املعارف في بلدية حيفا
بنقص  12غرفة في مدرسة حوار
الرسمية.
تدّ عي البلدية أن املدرسة ستبقى في
«فخرا
حي وادي النسناس العتبارها
ً
ّ
للحي».
األهالي يتّهمون البلدية باملماطلة 12
عاما.
ً
وجهتها،
ِاعترفت بلدية حيفا في رسالة ّ
ّ
مؤخ ًرا ،إلى أهالي مدرسة حوار الرسمية
بتقصيرها في توفير الظروف التعليمية
املطلوبة للطالب .وجاء هذا االعتراف
من خالل ورقة موقف في أعقاب
واملؤسسات
مراسالت بني جلنة األهالي
ّ
األهلية التي تدعم مطالبهم وهي:
العيادة القانونية في جامعة حيفا،
جمعية التطوير االجتماعي ،جمعية
العدل في التوزيع ،ومر َكز مساواة.
إنّ تقصير البلدية املتواصل جتاه طالب
املدرسة يتناقض مع تعهداتها على مدار
االثنتي عشرة سنة األخيرة من اخليبات
توجه أولياء
واملماطلة ،ما دعا إلى ّ
أمور الطالب وأعضاء جلنة أهالي
املدرسة ،من خالل الوكيلة احملامية سمر
قدحة ،من العيادة القانونية في جامعة
املؤسسات الشريكة:
حيفا ،وباسم
ّ
جمعية العدل التوزيعي ،جمعية
التطوير االجتماعي ،ومر َكز مساواة،
ومطالبتهم بإيجاد ّ
حل لضائقة املبنى،
بالعمل اجلا ّد على قضية مبنى املدرسة
ليعطي ًّ
حل للضائقة مبا يتالءم مع

كمؤسسة تعليمية
احتياجات املدرسة
ّ
للمرحلة االبتدائية.
وقد جاء في اعتراف البلدية في ورقة
املوقف أعاله بوجود نقص في عدد
غرف التدريس ،مبا فيها غرف خدمات
مختلفة .وقد وعدت مديرة قسم التربية
في البلدية ،إيلينا طروك ،من خالل
رسالتها املذكورة بتوسيع املدرسة ،حيث
تو ّفر االستجابة لإلقبال الكبير عليها
وحتسني الظروف التعليمية مبوجب
معايير وزارة املعارف .وأضافت طروك
في رسالتها أنّ البلدية تبحث عن بدائل
منذ سنوات لتوسيع املدرسة على ضوء
االزدحام ونقص املساحات واملنشآت
ّ
اللزمة للمدرسة .وعليه ،وبعد فحص
اإلمكانيات وعمل طاقمها ّ
مت إقرار
مقترح ترميم املبنى املجاور للمبنى

احلالي وتهيئته كجناح ملحق بها.
أ ّما هذا القرار بترميم املبنى املجاور وبناء جناح جديد
حي
وإحلاقه باملدرسة فنبع من ّ
أهمية إبقاء املدرسة في ّ
«فخر
وادي النسناس ،كمصدر
للحي» ،على حدّ
ّ
تعبيرها .كما تدّ عي طروك وجود  12غرفة للتعليم
واخلاص في السنة احلالية ،ومن املفروض
العادي
ّ
إضافة  6غرف تدريس إضافة إلى غرف اخلدمات،
غرفة املختبر ،واملنشآت الضرورية األخرى بعد استيفاء
مترا مر ّب ًعا.
ترميم املبنى املجاور مبساحة ً 546
يشار إلى أ ّنه يتع ّلم اليوم في مدرسة حوار الرسمية
 293طال ًبا في عدد غرف ومساحة ال تالئم متط ّلبات
العملية التربوية وتتناقض مع تعليمات املدير العا ّم
لوزارة التربية والتعليم وقوانينها ،واألنكى من
ذلك أنّ البلدية وضعت في املدرسة غر ًفا متن ّقلة
(كرﭬـانات) ،ما ق ّلص من مساحة الساحات وزاد
الضائقة واالختناق.
وقد ع ّقب الـﭙـروفسور مغير خمايسي ،رئيس جلنة
أهالي املدرسة ،على ورقة املوقف من البلدية ً
قائل:
عاما ،املماطلة من
«بدأنا هذه القضية منذ ً 12
البلدية تأتي على حساب الطالب وأهاليهم .نطلب
مفصل لترميم
من البلدية اليوم اإلعالن عن برنامج ّ
املبنى .لن نرضى بافتتاح السنة الدراسية القادمة
بالظروف القائمة نفسها .رغم اإلعالن عن مدرسة
حوار الرسمية كمدرسة للفنون واإلبداع ال يوجد فيها
قاعة واحدة وال حتّى غرفة فنون ،ما يضطر الطالب
الستعمال أروقة املدرسة وغرف اإلدارة لهذا الغرض.
كما تفتقر املدرسة إلى غرف ومنشآت أساسية وفق
قانون وزارة التربية والتعليم في البالد ،كمكتبة،
غرفة حاسوب ،مختبر ،غرف دمج ،غرفة مستشارة
تربوية ،قاعة رياضة ومنشآت ضرورية وأساسية أخرى
حمام فقط
كاحلمامات ،فال ُيعقل أنّ هناك
غرفتي ّ
ّ
ْ
لـ  293طال ًبا ،ناهيك عن موقع املدرسة غير املتاح
وعدم وجود مخارج للطوارئ وفق معايير وزارة التربية
للتوجه إلى القضاء
والتعليم .نستعدّ في هذه األيام
ّ
في حال لم تتجاوب البلدية مع مطالبنا».
واملؤسسات األهلية
في هذه املرحلة تطالب جلنة األهالي
ّ
فورا وبدون تأجيالت أخرى ،مبواعيد
البلدية بتزويدهمً ،
تعهدها ،حيث تكون خطة
وخطة عمل عين ّية لتنفيذ ّ
العمل واجلدول الزمني وامليزانية املرصودة متجاوبة مع
حجم الضائقة التي يعاني منها طالب املدرسة.
الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

EAN-13
Encoded:9800000156483
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:

سعر خاص!

قسائم كلها توفير
اآلن في سوپـر فارم!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليلي
ورق تواليت
 24لفة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

14

90

EAN-13
Encoded:9800000165560
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:

EAN-13
Encoded:9800000165577
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

9

90

سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000156490
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:

EAN-13
Encoded:9800000156513
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

120

EAN-13
Encoded:9800000165584
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:

EAN-13
Encoded:9800000165591
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

EAN-13
Encoded:9800000156629
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:

EAN-13
Encoded:9800000165614
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

379

199

14

90

سعر خاص!

Life BABY'S

مناديل رطبة
رزمة خماسية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة خماسية
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ بعد تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

14

24

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ناوتيكا
للرجال
أ.د.ت
 100مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

79

49

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كوتكس
فوط صحية/
فوط يومية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

*مقاسات 2-6

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

24

90

*مقاسات 4-6

32

90

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

149

90

99

90

السعر للوحدة

16

90
*ال يشمل رزمة توفير مزدوجة

13

90

سعر خاص!

السعر للوحدة

12

90

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

 200مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

ش.ج

د .فيشير ِجنسيس
پروبَيوتي/مينرالز
كريم للنهار/لليل

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند
شراء
أزارو/
أزارو كروم
للرجال
أ.د.ت
 200مل

ش.ج

دوڤ/دوڤ ِمن
ديودرانت
سپري/رول أون

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ﭘرسيل
ِجل ّ
مركز
للغسيل
 2.7لتر

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

ش.ج

كريما
مستحلب استحمام
 750مل

6

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جييد
أيكون ماسك
أويل
أ.د.پ
 100مل

9

ش.ج

أولويز
فوط صح ّية
رزمة توفير/
سينچل رديانت

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة ثالثية بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

90

Life

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ﭘامپرز
سراويل
ڤاليو پِك*
السعر بعد
تخفيض القسيمة

49

سعر خاص!

حفاضات دراي
پروتكت*

السعر بعد
تخفيض القسيمة

 80قرص

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

صابون سائل
 500مل
رزمة ثالثية

ش.ج

فينيش كوانتوم
أقراص للجالية
 80قرص

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

Life BABY'S

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
مام
تشكيلة
مصاصات
ّ
السعر للرزمة بعد
تخفيض القسيمة

11

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

EAN-13
Encoded:9800000156636
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

EAN-13
Encoded:9800000156605
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جيڤاچو
دي إموريوس
للرجال
أ.د.پ
 100مل

فرِش/كوول ِمنت/زيرو بال كحول/
حلماية األسنان والل ّثة

EAN-13
Encoded:9800000165607
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
أڤينت
قنينة
پولي پروپيلين
كالسيك ّية

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليسترين*
غسول للفم
 500مل

EAN-13
Encoded:9800000156506
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

*احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع.
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لعبوتني بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
نيڤيا
ديودرانت/
سپري /رول أون

EAN-13
Encoded:9800000156544
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سيميالك
 2بـ 120
أدڤانس
ﭘلوس/
مهادرين
بديل حليب*
 900غرام

29

90
EAN-13
Encoded:9800000156537
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق
EAN-13
Encoded:9800000156520
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ِهد & شولدرز
شامپو/منعم
ّ
 400مل

ساندي
ورق تواليت
 40لفة

44

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

149

حمالت سوﭘـر فايـﭫ سارية املفعول لغاية  31.1.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط.
الشروة محددة لـ  4وحدات للزبون .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة
أقل من السعر باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

9990

ش.ج

ش.ج

فرش وانز
ِ
مناديل رطبة
رزمة خماسية

السعر لرزمة خماسية

14

90

ش.ج

املتن ّبي :املر ّبية ناهد خوري حكاية تفوّ ق وتأ ّلق
ال يطول النجاح من ال يخترب وعورة الطريق وال يُذلّل العقبات

حيفا – ملراسلنا – ُأقيم في معهد وايزمان للعلوم،
نهاية الشهر املنصرم ،مؤمتر ملع ّلمي العلوم و ّ
مت تتويج
املر ّبية القديرة ناهد خوري – من مدرسة املتن ّبي –
تفوق وامتياز
كمع ّلمة
متفوقة ،ومنحها شهادة ّ
ّ
ُ
تقديرا ملسيرتها التعليم ّية – التربو ّية
تفيض
ً
احلافلة بالعطاء واالنتماءُ .منحت املر ّبية ناهد
هذه الشهادة في أعقاب حصولها على توصيات
مخولةُ ،مشاركتها
مختلفة من جهات مهن ّية
ّ
ّ
في معظم االستكماالت املتعلقة بتدريس العلوم
والتفوق فيها ،بناء ألعاب علم ّية – تربو ّية هدفها
ّ
مراجعة املوا ّد التعليم ّية وتذويتها ،وقد ّ
مت عرض
هذه األلعاب في معرِ ض ُمقام في معهد العلوم
التطبيقية – التخنيون؛ مواكبة ّ
الطلب ومرافقتهم
في إعداد وحتضير البحوث العلم ّية .هذا وقد
أثنت ّ
كل من مفتّشة العلوم ،ميخال نحشون،
ومرشدة العلوم ،ناﭬـا رون ،على أداء املر ّبية ناهد
وطرقها املختلفة في تدريس العلوم ،باإلضافة إلى
دور مدير املدرسة ،املر ّبي رائف عمري ،في تعزيز
تدريس العلوم في مدرسة املتن ّبي.
حتدّ ثت املر ّبية ناهد عن تدريس العلوم في املتن ّبي
األمريكي
وب ّينت أنّ املدرسة تتبنّى النموذج
ّ
لتدريس العلوم املوسوم باسم Science for All
(العلم للجميع) ،والذي يهدف إلى جعل العلوم
في متناول اجلميعُ .يعتبر هذا املوضوع جديدً ا،
يتم بناء منوذج
نسب ًّيا ،في مدارس البالد ،وفيه ّ
متنوعة؛ كيمياء،
مختار من مواضيع علم ّية
ّ
فيزياء ،بيولوجيا ،كه َرباء ،بيئة ،علم الدماغ،

يتم التط ّرق إلى الظواهر
وعلم
ّ
التطور ،وهكذا ّ
العلم ّية نفسها من وجهات نظر علم ّية – بحث ّية
لتخصص بع ْينه .يقوم طاقم العلوم في
عابرة
ّ
املتن ّبي ،والذي تعمل على تركيزه وإدارة عمله
املرب ّية ناهد ،ببناء برنا َمج مختار مبا يتوافق مع
ّ
الطلب املختلفة ،وبذلك
إمكان ّيات وقدرات
ّ
للطلب االنكشاف على قضايا علم ّية
يتسنّى
مطروحة ملناقشتها ضمن معضالت أخالق ّية
وتناولها بأبعاد حضار ّية – اجتماع ّية مختلفة،
متنور؛ كاالستنساخ
قادرة على خلق طالب
ّ
النووي،
البيئي ،واالنشطار
التلوث
ّ
اجليني ،أبعاد ّ
ّ
ّ
وغيرها.
املوسع – املستحدث في تدريس
منوذج التدريس ّ
يتكون من  5وحدات تعليم ّية
العلوم في املتن ّبي
ّ
بني نظر ّية وعمل ّية .املوا ّد النظر ّية ُت ّكن الطالب
من دراسة أكاسيد الكربون والنيتروجني ،غازات
الدفيئة واألوزون – ضمن مواضيع الكيمياء ،أ ّما
فيتم تدريس الكائنات احل ّية الدقيقة
في البيولوجيا ّ
واستعماالتها في الصناعات املختلفة ،ومن موا ّد
علم الدماغ يدرس ّ
الطلب عمل الدماغ وتأثير
العصبي والدماغ.
السموم واألدوية على اجلهاز
ّ
ّ
إلى جانب هذه املوا ّد النظر ّية يقوم الطلب بإعداد
بحوث علم ّية؛ وقد متّّ ،
مؤخ ًرا ،اختيار  3أبحاث
متم ّيزة ل ُتعرض في معهد العلوم التطبيقية –
التخنيون ،كما يجب على ّ
الطلب االشتراك في
اإللكتروني الذي يقتضي قراءة
برنا َمج التع ّقب
ّ
ّ
مقاالت علم ّية بإشراف املعلمة ،وبذلك يتقدّ م

نعلن بهذا عن بدء التسجيل للسنة الدراسية القادمة
2019-2018
لصفوف الروضة والبساتني،
إمكانية الدوام حتى الساعة الرابعة بعد الظهر
ملاذا مدرسة حوار املستقلّة:

 .1لأن المدرسة أقيمت من قبل الأهل وتعكس إرادة المجتمع.
 .2لأنها تحترم الولد ونتعامل معه بشكل شمولي.
 .3لأنها توفر بيئة تربو ية دافئة.

 .4لأنها تطور مفاهيم الانتماء بدوائره المختلفة.
 .5لأنها تشجع على التفكير الحر والناقد.

 .6لأن الأولاد والبنات يتعلمون في صفوف صغيرة وغير مكتظة.
 .7لأننا عائلة واحدة كبيرة.

ّ
الطلب إلى خمس وحدات في موضوع العلوم.
ُيذكر أنّ املر ّبية ناهد هي خ ّريجة اجلامعة العبر ّية
بتخصص
في القدس في موضوع البيولوجيا
ّ
وراثة ،وقد حصلت على شهادة التدريس والتأهيل
املهني من معهد العلوم التطبيقية – التخنيون؛
ّ
التربوي الطويل يحفل بتخريج
املهني
مشوارها
ّ
ّ
مئات ّ
الطلب إلى معترك احلياة ،متس ّلحني بالعلم
ُ
العليا.
واملعرفة ،األخالق الرفيعة ،واملثل ُ
املتن ّبي؛ حكاية ريادة مفاتيحها التم ّيز وقوامها
معا نكتب حكاية املتن ّبيَ « ...من
النجاحً ...
يكتب حكايته ْ
يرِث أرض الكالم ومي ِل ِك املعنى
ْ
متاما».

مدرسة الكرمل لآلباء الكرمليني – حيفا
ُتعلن عن بداية تقديم طلبات التسجيل
للصفوف الرابع حتى العاشر
للعام الدراسي 2019/2018
من تاريخ  22/1/2018وحتى تاريخ 2/2/2018
من الساعة  11:00صباحا حتى  14:00ظهرا
يف سكرتارية املدرسة
يمكن الحصول على طلبات التسجيل
من املدرسة مباشرة (عند حارس املدرسة)
تخصصات املرحلة الثانوية:
فيزياء -كيمياء – روبوتيكا – تربية للطفولة املبكرة –
علم نفس – أنظمة إنتاج محوسبة

ملزيد من التفاصيل يرجى االتصال على املدرسة هاتف رقم  8523838من الساعة

6

 8:30-13:30أيام االثنني – الجمعة

شارع هميغينيم  76حيفا  ،هاتف04-8514402 :

أو التوجه إىل املدرسة يف شارع شمارياهو لفني ( 30الهدار).

فاكس 04-8552627 :بريد الكرتونيcarmelsc@inter.net.il :

الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

من اآلبار مار يوح ّنا تُسقي وتستقي

مار يوح ّنا اإلجنيلي تستقبل كوكبة من نساء
ورجال التربية في ورشة عمل مم ّيزة
خاص – في لقاء مم ّيز ،استقبلت مدرسة
حيفا – ملراسل ّ
مار يوحنّا اإلجنيلي مجموعة من مديري ومع ّلمي املدارس
من مناطق مختلفة من البالد ،وذلك ضمن مشاركة
ومساهمة املدرسة في ورشة استكمال تربوية تعليمية
«من اآلبار» ،وهي برنا َمج يسعى لتوثيق وتعميق
التواصل من خالل نصوص دينية وفكرية للديانات
متعمق وإيجابي من خالل قادة
الثالث ،وفتح حوار
ّ
تربو ّيني مي ّثلون فسيفساء مجتمعية مشرقة بإطالالتها.
وكان ال ّلقاء ،الذي أشرف على تنظيمه مدير املدرسة،
عصرا ،في
د .عزيز دعيم ،قد ُعقد يوم االثنني األخير ً
القس الكنن
بيت العائلة في سانت لوكس ،وقد افتتحه ّ
أهمية دور املدارس ومثل هذه
حامت شحادة بالترحيب وتأكيد ّ
الرب على خدمة املدارس وعلى
اللقاءات ملجتمعاتنا ،وطلب بركة ّ
وجبة الضيافةّ .ثم قدّ م الس ّيد إيتاي يبني ،مدير «من اآلبار»،
(من معهد هارطمان في القدس) تقديره للحضور وشكره ملدرسة
مار يوحنّا وإدارتها.
هذا وتخ ّلل ال ّلقاء محاضرة للدكتور أمين إغبارية ،احملاضر في
ك ّلية التربية في جامعة حيفا ،والذي أسهب في محاضرته عن
نص تاريخي من بدايات القرن
اإلدارة الناجحة معتمدً ا على ّ
النص من وجهة نظر إدارية – تربوية.
املاضي ،وحتليل ّ
ّ
كما تخ ّلل القسم الثاني من اللقاء محاضرة ق ّيمة للدكتور عزيز
دعيم ،مدير املدرسة ،حول التربية للسالم واحلياة املشتركة،
وكيفية تنفيذها في األطر التعليمية ،من خالل املنهجية التربوية
تطورها املدرسة بطاقمها الرائع ،متط ّر ًقا إلى حتليل الوضع
التي ّ
احلالي في مجتمعنا ومدارسنا؛ إذ تؤ ّكد ّ
كل املدارس على دورها
بنك لئومي ُيدخل رشيكاً
اسرتاتيجياً لـ Bank Leumi
 USAبقيمة مليار دوالر

اعلن بنك لئومي مؤخرا ،عن توقيع
اتفاقية ادخال رشيك اسرتاتيجي
لبنك لئومي يف الواليات املتحدة
( .)BLUSAالرشيك االسرتاتيجي،
صندوق االستثامر Endicott Group
و  ,MSD Capitalسيشرتي %15
من رأس مال مجموعة بنك لئومي
( ،)BLCاتحاد امرييك يسيطر من
خالله عىل .BLUSA
ركيفت روسك عميناح ،املدير العام
لبنك لئومي قالت ":التطبيق الناجح
للخطة االسرتاتيجية يف BLUSA
يف السنوات االربع االخرية ،جعل
من الـ  BLUSAالبنك املفضل
للمستثمرين يف الواليات املتحدة.
بعد فحص البدائل املختلفة ،اخرتنا
التعاون والتعامل مع مجموعة
 Endicottو  .MSDخربة وتجربة
املستثمرين االسرتاتيجني قد تساهم
يف عدة مجاالت يف ".":BLUSA
اختيار  Endicottو  MSDللتعاون
مع بنك لئومي هو شهادة واضحة
لنجاح اسرتاتيجية الـ ،BLUSA
وايضا نجاح اسرتاتيجية التجديد يف
مجموعة لئومي" .اضافت عميناح.

الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

في تفعيل برامج سلمية متعدّ دة ،ولكن العنف يصول ويجول في
مشيرا إلى بعض احللول العملية .يشار إلى أنّ األستاذ
املجتمع،
ً
متخصص وباحث في مجال ثقافة السلم املجتمعي.
عزيز
ّ
ّ
وكان قد شمل اللقاء ً
عرضا ملنتجات املدرسة في مجال ثقافة
السالم ،آل ّيات وأدوات منها سلسلة يوم ّيات متنامية ،وجواز سفر
السالم ،ومناسبات السالم ،وغيرها من املنتجات التربوية التي
بدءا من البساتني
أصدرتها املدرسة ،وهي مالئمة جلميع األعمارً ،
ً
وصول إلى الصف الثامن.
ّ
وقد اخ ُتتم اللقاء بتفعيل احلضور من خالل بطاقات وألعاب
وخصوصا صور السالم وحكم
طورتها املدرسة،
ً
السالم التي ّ
سليمان وربطها باحلياة اليومية والرؤية املستقبلية ّ
لكل مشارك.
وقد قام بالتفعيل الرائع – في بداية ال ّلقاء وختامه – الطاقم الرائد
في التجربة التربوية ،ومنهم األستاذ يوسف خوري ،واملر ّبيات:
ﭼـريس سالمة ،نداء نصير ،عال إسحق ،وشيرين رستم؛ وقامت
مجموعة من طلّب الثامن بتوثيق اللّقاء.

بيليفون األوىل التي تقوم مبد
 %50من تكنولوجية MIMO
 4X4وستنهي مدها الكامل عام
 2018يف انحاء البالد
استمرارا العالن الرشكة يف شهر متوز
عام  - 2017تعلن بيليفون عن استكامل
مد  %50من برنامج الـ  MIMOيف
شبكات  ،LTEحتى نهاية  ،2018سيتم
االنتهاء من مدها الكامل يف انحاء
البالد.
اليوم بامكان نصف مليون مستخدم
يف ارسائيل االستفادة من انرتنت 4X4
برسعة حتى  ،400Mbpsوعام 2018
سيزداد الرقم ليصل اىل حوايل  2مليون
من اصحاب الهواتف الداعمة ،والذين
بامكانهم االستفادة من رسعة التصفح
يف بيليفون .استخدام تكنولوجية
 MIMO 4X4يرسع وترية التصفح،
يضاعف تيار املعلومات ،ويؤدي اىل
زيادة رسعة التصفح بنسبة حتى
 %200يف شبكة بيليفون.
رون جروؤون ،مدير عام بيليفون:
“اليوم شبكة بيليفون رائدة يف رسعات
التصفح وهي الشبكة الوحيدة التي
ستنهي مد التكنولوجيا املتطورة
خالل العام الحايل .وضعهنا امامنا
هدفا لتقديم تجربة خاصة متطورة
واألفضل يف ارسائيل.
اليوم نعرض رزمة
خليوية تالئم ذوق
املستهلك االرسائييل.
سنواصل االستثامر
يف أداء الشبكة من
اجل الحفاظ عىل
ريادة بيليفون يف الخليوي”.

«خيمة احلوار» في مدرسة
راهبات الناصرة

حيفا – ملراسلنا –
حتت ُعنوان «خيمة
من
احلوار...
أجل التسامح»،
وبالتعاون مع إدارة
املجتمع والشباب
بلواء حيفاُ ،أقيمت
لتعزيز
فعال ّيات
ّ
املبادرات املشتركة
بني املدارس املختلفة
وتنمية دور القادة
الشباب كر َواد للتغيير وتذويت القيم
ّ
الطلب ،حيث ّ
مت
االجتماعية لدى
نصب خيمة في القسم الثانوي للمدرسة
على مدار يومني ،أمس وأمس األ ّول.
دأب مر ّكزا التربية االجتماعية،
املر ّبية مروة دياب ،واملر ّبي قسطنطني
عيساوي؛ املر ّكز التربوي ،إيهاب
صبرا ،ومرشدة التربية االجتماعية،
مرلني داود ،والس ّيدة رنا معيوف،
مفتّشة التربية االجتماعية في لواء
الفعال ّيات
حيفا ،على حتضير وتنسيق ّ
الهادفة إلى تعزيز القيادة الشا ّبة لدى
ّ
الطلب كسفراء للتغيير في املجتمع،
وتنمية القيم االجتماعية األساس ّية
لدى األوالد وأبناء الشبيبة لضمان
مستقبل أفضل ولتعزيز التعاون
والتعارف بني املدارس العربية في

سيبوكامل تُقدم لكم مرهم التحفيض ملنع طفح
الحفاضات

بعد النرش االخري عن مراهم التحفيض لألطفال والتي تحتوي عىل
مواد غري آمنة لالستخدام عىل جسم االطفال ،تُذكر رشكة سيبوكامل،
الرشكة املسوقة ملاركة  ،Sebocalm BABYاالمهات ان مرهم التحفيض
من سيبوكامل ال يحتوي عىل البارابني او اميواد حافظة .مرهم
 Sebocalm BABYيحتوي عىل زيوت نباتية فقط ،دون اي رائحة،
ومينع احمرار البرشة وطفح الحفاضات.
خصيصا لحامية برشة
Sebocalm
تم تطوير سلسلة منتجات BABY
ً
الطفل الحساسة والناعمة من اليوم االول .الكرميات يف املجموعة
تحمي البرشة بفضل مجموعات الزيوت الخالصة ومركبات النباتات
التي تحافظ عىل برشة الطفل وتقيها من تقلبات الطقس وارضار
البيئة .كل الكرميات هي هيبوالرجينيك بدون مادة الفرابني ,حيث
خضعت واجتازت الفحوصات الطبية للبرشة الحساسة.
سلسلة  Sebocalm BABYتحتوي عىل  7منتجات:
مرهم التحفيض ملنع احمرار وطفح الحفاضات -ال يحتوي عىل مواد
حافظة وخاصة الفرابني
زيت لحوض االستحامم  -يحتوي عىل زيوت نباتية فقط .دون زيوت
معدنية (البرتوكيامويات) ودون الـ SLS
صابون سائل وشامبو للطفل  -دون زيوت معدنية (البرتوكيامويات)
ودون الـ SLS
كريم لوجه للطفل -لتهدئة برشة الوجه الحساسة ،الجافة واملحمرة
دون الفرابني .مستحلب حامم للطفل -لتهدئة برشة الطفل ،وتغذية
برشة الطفل الناعمة بالرطوبة ،دون الفرابني

ّ
الطلبية
حيفا ،حيث شاركت املجالس
من جميع املدارس األهلية في املدينة
في هذا النشاط التربوي الق ّيم ،بدعم
من إدارة املجتمع والشباب في وزارة
املعارف.
جمال،
قام مدير املدرسة ،املر ّبي باسم ّ
واملدير العا ّم ،األب إيلي كرزم،
باستقبال الضيوف الكرام؛ الس ّيدة
عيناﭪ شـﭭـارتس ،مديرة إدارة املجتمع
والشباب في لواء حيفا؛ مدير قسم
املجتمع والشباب – املجتمع العربي،
األستاذ جالل صفدي؛ الس ّيدة رنا
معيوف ،مفتّشة التعليم ّ
اللمهنجي
بحيفا ،حيث ألقوا كلماتهم الترحيبية
والداعمة .كما أشاد مدير املدرسة –
في اخلتام – باجلهود التي ّ
مت بذلها
في سبيل إجناح البرنامج ّ
بكل أقسامه
ومضامينه.

ماركة التجميل  MACتُطلق الواناً جديدة من
سلسلة
MAC LIPTENSITY LIPSTICK
/ LIPTENSITY LIP PENCIL
أطلقت ماركة  ،MACسلسلة احمر الشفاه
ذو الرتكيبة العبقرية التي تتخطى حدود
االلوان مع  9الوان جديدة .كل احمر شفاه
يحتوي عىل كمية كبرية من الصبغات،
ما مينحه لوناً قوياً وجريئاً ونرضاً ومليئاً
بالحياة.
واآلن ميكنك دمجها مع محدد الشفاه
الجديد ،ذو االلوان القوية واملتوفر بـ 18
لونا.

ماركة  M∙A∙Cتُطلق احمر
الشفاه Retro Matte Liquid
Lipcolour
نزوال عند رغبة املستهلكني ،أطلقت
ماركة  M∙A∙Cمرة اخرى احمر الشفاه
 Retro Matte Liquid Lipcolourبـ 15
لوناً مبظهر معدين مميزة .يُذكر ان من
بني املجموعة  3ألوان جديدة باالضافة
اىل االلوان القدمية والتي اعيد اطالقها.
ال يهم اللون الذي تختارينه ،فكل االلوان
ستمنحك ملمساً سائالً مخملياً ،مع ملسة
ماط معدنية تدوم وتدوم.
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בלק לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

רד לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

8990

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

קוניאק קורבסייר  1ליטר

₪

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

5990

יין PC

2

50

ב

24

ק״ג

₪

49

3990

₪

1

1

ק״ג

5

תה ליפטון  100יח׳

ק״ג

2

90

₪

₪

שישיית קוקה קולה  1.5ליטר
יבואן רשמי 5+1

790

₪

מוגבל ל1-
בקניה מעל  200ש״ח

ק״ג

2890

2

מוגבל ל 4-ק״ג

פריגת  1.5ליטר

₪

מוגבל ל 2-מימושים

ק״ג

גזר ארוז ,כרוב לבן

1

ק״ג

12

55

1

₪

2

ב

₪

120

₪

90

מוגבל ל 3-ק״ג

מוגבל ל 2-מימושים

ק״ג

כבש בלדי אחורי

10

₪

שישיית מים נביעות
 1.5ליטר

מגוון פנטה ספרייט  1.5ליטר

3

3

100

90

₪

10

₪

₪

ק״ג

ב

חזה אסאדו טרי

5

₪

1

ב

כרעיים עוף טרי

תפוח אדמה לבן ארוז  ,חציל

5

10

₪

₪

אייס טי  500מ״ל

₪

100

90

אשכולית ,תפוז רשת

90

4

100

3

פרגית עוף טרי ללא עור
בשר בקר טחון

₪

עגבניה שרי ,פלפל אדום,
תפוח עץ סמיט

24

90

3990

₪

בירה טלר  500מ״ל

90

בשר עגל על האש

1

₪

שישיית בירה קורונה  335מ״ל

₪

בשר עגל טרי

12490

₪

שישיית בירה סטלה

גרייגוס  700מ״ל

מוגבל ל 2-בקנייה
מעל  200ש״ח

מרטיני  1ליטר ,ביאנקו

ב
₪

מוגבל ל2-
בקניה מעל  200ש״ח

الحملة سارية حتى  31.1.2018أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت *
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود
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90

₪

مي ماركت

عبي الدار
بأرخص األسعار

שמן חמניות
לוקס מזוכך 100%

סוכר לבן

3

1

4

ב

10

₪

נקניקיות ג׳מבו טירת צבי

₪

מגוון פסטרמה טירת צבי

ק״ג

1790

₪

בייגלה מאיר  520גרם

690
קולון ג׳ל כביסה  3ליטר

קנה 400
שלם על  300גרם

1990

1490

24

10

₪

2

מוגבל ל 2-מימושים

קשיו טבעי  ,פיסטוק חלבי

100

גרם

90

₪

5

20

6

50

₪

100

גרם

פיירי  1.35ליטר

ב
₪

11

90

7

90
₪

390

₪

שמפו אלוויו
 600גרם

11

90
₪

10

₪

מוגבל ל2-

לבנה בוקאעי
 1ק״ג

שקדים בינוני ,אגוזים אמריקאי
אקסטרה

דיטול חיטוי  500מ״ל

₪

ב

פסטה ספגטי אסם  500גרם
אטריות אסם  400גרם

₪

₪

7

90

1990

גרם

מארז קליה מסיר כתמים
לבן  -ורוד

₪

300

גרם ב

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול ,אדום

חלב תנובה 1ליטר
הומוגני

צמד כפרי טירת צבי
 800גרם

תמרים מג׳הול ארוז  908גרם

₪

 7أيام
يف
األسبوع

גבינת עמק תנובה

ב

45

مفتوح!

מוגבל ל1-

17

90

₪

טחינת אלאמיר
 900גרם

1190

₪

תמרים מג׳הול ,משמש יבש,
שזיף עם ובלי חרצנים

100

190

גרם

₪

דגני בוקר כריות  750גרם

19

90
₪

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

₪

حيفا في ناعورة الزمان
()23
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

هزار يشري إىل البيت يف شارع البساتني («هـﭽـنيم» اليوم).
(تصويري)

هزار وزوجته إيلينا يف حديقة البهائ ّيني( .تصويري)

باحة معبد البهائ ّيني( .تصويري)

مبنى الق ّبة الذهبية ،يس ّمى مقام الباب–ق ّبة ع ّباس( .تصويري)
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روضة غنامي:

زيارة املعبد

جعلتني أحصل على «قلب شاعر»
الق ّراء والقارئات األعزّاء ،في هذه املقالة سأخرج من
حي وادي النسناس ألع ّرفكم\نّ بشخص ّية جديدة
ّ
حي آخر وعملت في حيفا .تع ّرفت بها
في
عاشت
ّ
من خالل جنلها مبحض الصدفة .ألعود –في األسبوع
القادم –إلى الوادي ألطلعكم على شخص ّية نسائ ّية
احليفاوي في القرون
جدا في املجتمع
فعالة ًّ
ّ
كانت ّ
املاضية.
صباح أحد األيام
في أحد صباحات حيفا اجلميلة ،زرت معبد ع ّباس
بهاء الدين ،الذي يقع في أعلى حديقة البهائيني.
لم أزره منذ فترة طويلة ،رغم أ ّنني أعيش في مدينة
حيفا ،وكأنّ املشهد الذي نعتاد النظر إليه يوم ًّيا
يصبح شيئًا عاد ًّيا لسكان املكان!
أدركت بإحساس داخلي عند وصولي املكان أنّ
حتديد زيارتي في هذا اليوم لم يكن مبحض الصدفة،
موعد حان وقته!
شعرت كأ ّنني على ٍ
املعبد
شمسا
كانت الساعة العاشرة
ً
اجلو ُم ً
صباحا ،وكان ّ
ودافئًا .دخلت ّبوابة احلديقة من جهة شارع اجلبل
جتولت في احلديقة
( ُي ّ
سمى اليوم («هتسيونوت»)ّ ،
ً
قليل ّثم ع ّرجت على مبنى املعبد بق ّبته الذهبية؛ مقام
الباب – ق ّبة ع ّباس–املعبد األقدس لدى البهائيني
في العالم أجمع ،وهو مكان مفتوح ّ
لكل الزوار
والس ّياح من أتباع مختلف األديان
من أهل البالد ُّ
املخصص للدخول .كان
والثقافات.وقفت عند املكان
ّ
علي االنتظار حتى تخرج مجموعة سابقة من الز ّوار
ّ
من املعبد ،بعد وقت قصير ّ
متكنت من الدخول ضمن
مجموعة أخرى من الز ّوار.
داخل املعبد
فورا بطاقة إيجاب ّية
عندما تدخل إلى املعبد تشعر ً
بعيني في أرجاء املكان في كلّ
لت
وسكينةُ ،ج ُ
ّ
راكعا
اجلهات ،فلفت نظري رجل ُيص ّلي وحده
ً
حسب أصول الصالة اإلسالمية ،تقف إلى
وساجدً ا َ
جانبه امرأة َغرب ّية املالمح تنتظر انتهاءه من الصالة.
تابعت النظر إليه ،وبعد حلظات اختفى من املكان،
لدي ،شعرت برغبة
لكن شيئًا ما أثارغريزة الفضول ّ
ّ
للتع ّرف إليه وكأنّ له حكاية مع حيفا.
مصادفة
وتوجهت نحو الباحة اخلارجية،وحلسن
خرجت من املعبد
ّ
ّ
حظي وجدت الرجل الذي كان ُيص ّلي واق ًفا مع
حارس بهائي يتحادث معه بالعربية ،احلارس نفسه
الذي حتادث معي باإلنـﭽـليزية قبل دخولي املعبد.
بلطف بدون تر ّدد :هل أنت من
ِا ّتهت نحوه وسألته ٍ
حيفا؟ أجابني بدون تر ّددً ،
أيضا،وبسرور ،وكأ ّنه
انتظر سؤالي! وقال»:تركت حيفا عندما كنت
صغيرا ،كان عمري ستة أعوام ،رحلت مع الذين
ً
رحلوا من أهل حيفا وأعيش اآلن في كندا ،هاجرت
إلى تلك البالد البعيدة قبل ما يقرب اثنني وأربعني
عاما ،وأنا اآلن مع زوجتي في زيارة حيفا ،وصلنا
ً
هنا قبل يومني» .فسألتهًّ ،توا ،وكأنّ كندا «بلدة»
صغيرة وليست أكبر بلد في العالم من حيث املساحة
بعد روسيا»:هل تعرف الدكتور سميح مسعود املقيم
ً
أيضا في كندا ،والذي زار حيفا قبل فترة وجيزة؟»
أجابني بدهشة»:نعم!تعرفينه؟ هوقريبي ولكنّني
لسبب ظروف ّ
الشتات لم ِ
ألتقه حتّى اآلن .لقد أصدر
كتا ًبا جديدً ا ُبعنوان« :حيفاُ ..برقة البحث عن
اجلذور»،وهناك نسخة منه عند شقيقتي شوق ّية في

عمان ،التي سأزورها في نهاية هذا األسبوع ،وفي
ّ
الكتاب ذكر الكاتب والدي ،الشاعر عبد الهادي
كامل».
ّ
في هذه اللحظة تسللت إلى جسدي قشعريرة غريبة
وحاستي السادسة نحو هذا
وعرفت سبب فضولي
ّ
الرجل الغريب.ما هذه املصادفة؟ قلت في نفسي
ومتنّيت لو يتو ّقف الزمن للحظات لكي أستوعب
جدا! قلت له« :في نهاية
هذه املصادفة الغريبة ًّ
هذا األسبوع سأسافر أناً ،
عمان ألزور
أيضا ،إلى ّ
ً
سميحا وزوجته .لم يصدّ ق هو ،أيضا ،هذه
الدكتور
ً
ً
تاريخا وذكريات.
املصادفة ال ّلحظ ّية التي جمعت
ً
مندهشا ع ّرفته بنفسي ومبشروعي
وقبل أن أتركه
التوثيقي ملدينة حيفا .و ّدعته ليواصل رحلته
ّ
السياحية في حيفا برفقة زوجته ،بعد أن اتّفقنا على
ال ّلقاء في املساء لنكمل حديثنا الشائق.
اللقاء
وصلت راهبات الوردية في شارع يافا في الوقت
املتّفق عليه ،اخلامسة مساء ،حيث يقيم هو وزوجته.
كانا في انتظاري في باحة الوردية .جلسنا في غرفة
االستقبال ،ع ّرفني بنفسه ً
قائلِ »:اسمي الكامل
هزارعبد الهادي احلاج،كنت أعمل مد ّر ًسا للتاريخ
واآلن أنا متقاعد .أصل عائلتي من قرية سبسطية
قضاء نابلس ،وأنا من مواليد قرية جفتاعام
 ،1943عشت مع عائلتي ّ
ست سنوات في مدينة
حيفا حتّى عام  ،1948في بيت يقع في شارع
حي األملانية.
البساتني «[23هـﭽـنيم» ،اليوم] في ّ
وهذه زوجتي إيلينا».
الوالدعبد الهادي كامل
«والدي ط ّيب الذكرهو الشاعر عبد الهادي كامل
من مواليد قرية سبسطية قضاء مدينة نابلس عام
 ،1908كان يعمل مفت ًّشا في الشرطة في مدينة
عمت
حيفا في فترة االنتداب البريطاني ،عندما ّ
فلسطني االضطرابات والقالقلُ ،
اضط ّر والدي–مثله
مثل غيره من أبناء جيله –إلى الرحيل عن فلسطني،
وقتئذ في
فتوجهنا مع والدي إلى دمشق حيث عمل ٍ
ّ
ّ
ً
األونروا [وكالة غوث اللجئني] ،مفتّشا في التربية
مديرا ملنطقة دمشق في تلك
والتعليمّ ،ثم أصبح ً
عمان حيث
الوكالة ،ومن دمشق انتقل لالستقرار في ّ
بقي فيها حتى تو ّفاه الله عام .»1996
«الهادي املحجوب»
أخذت معي كتاب الدكتور سميح مسعود «حيفا
ُبرقة البحث عن اجلذور–اجلزء األ ّول» الذي ّ
مت
إشهاره في حيفا في شهر آب  ،2013لكي أقرأ
معا
معه ما كتبه عن والده .تص ّفحنا الكتاب ً
وفي صفحة  126من الكتاب أعاله كتب مسعود
عن والد هزار»:سرت في طريق العودة مع حريص
وصاحبه ،وحني وصلنا إلى ساحة القرية ،رأيت
جالسا في املقهى مع رجلنيّ ،لوح لي بيده
والدي ً
عن ُبعد طال ًبا منّي االنضمام إليهم ،دخلت املقهى
عمتي
ووجدت أنّ
اجلالسني مع والدي أحدهما ابن ّ
َ
موسى ،واآلخرعبد الهادي كامل قريبنا وزوج بنت
عمتي ،وقد زارنا في منزلنا في حيفا عدّ ة م ّرات.
بعد فترة من الزمن غ ّير والدي مسار حديثهم
وسمعته يسأل قريبنا عبد الهادي عن الشعر وعن
آخرإنتاجاته الشعرية .فهمت من إجابته أ ّنه كان
ينشر في بداياته الشعرية باسم مستعار؛ «الهادي
احملجوب»ّ ،ثم بدأ ينشر باسمه الصريح بعد أن نشر

قصيدة له في مج ّلة «الرسالة» املصرية الشهيرة.وقد
بدأ يبرز في األوساط األدبية في فلسطني والدول
العربية بعد أن فاز مبسابقة هيئة اإلذاعة البريطانية
في لندن عام  1942باجلائزة األولى ،عن قصيدته
املعروفة ُبعنوان «الوحدة العربية»».
حتدّ ث هزار بشغف ومح ّبة عن والده وعن ذكرياته
حب والده للعلم ،فقد ع ّلم
معه في حيفا وعن مدى ّ
جميع أوالده وبناته.وأعلمني هزار أنّ له عشرة أش ّقاء
وثالث شقيقات ،منهم الطبيب واملهندس واملر ّبي
واحملاسب والصيدالنية و ...كان والده اجتماع ًّيا،
مح ًّبا للخير ،يط ّبق في تعامله مع اآلخرين القيم
العليا التي كان يؤمن بها ويعمل
االجتماعية واملُثل ُ
من أجلها .كان صدي ًقا ملعظم الشعراء الفلسطينيني
ومنهم :ط ّيب الذكر عبد الرحيم محمود،ط ّيب الذكر
إبراهيم طوقان،ط ّيب الذكر عبد الكرمي الكرمي(أبو
سلمى) وآخرون من أهل الفكر والعلم واألدب على
امتداد ساحة العالم العربي ك ّله.
شارع البساتني23
بعد أن أنهينا حديثنا طلبت من هزار أن نذهب لرؤية
بيت أهله في شارع البساتني  ،23وهنا قال لي:
«عندما جئت إلى حيفا قبل سنوات سألت الناس
وخصوصا اليهود
عن شارع البساتني فلم يعرفه أحد،
ً
الذين حتادثت معهم باإلنـﭽـليزية ،ولكن مع املثابرة
اكتشفت أنّ اسم الشارع ّحتول إلى العبر ّية[ليصبح
«هـﭽـنيم»]».
ودعت
واحد
يوم
خالل
غريب
وتعارف
شائق
بعد حديث
ّ
هزارا وزوجته إلينا ،لنلتقي ونكمل حديثنا في بيت
ً
عمان األسبوع القادم .أعلمت
شقيقته شوق ّية في ّ
سميحا هاتف ًّيا بتع ّرفي إلى هزار ،فوجئ
الدكتور
ً
ّ
وفرح لهذا اللقاء الذي جمعني بقريبه ،وقال لي:
« ِالتقيت الشاعر عبد الهادي كامل عام ،1959
ولم ِ
ألتقه بعدها أو أوالده وبناته» .وأضاف« :منذ
فترة وأنا أنوي زيارة عائلته ،وأنت بتع ّرفك إلى هزار
عجلني الزيارة».
س ُت ّ
عمن
يف ّ
اجلو
في مساء اليوم الثالث من زيارتي ّ
عمان كان ّ
جداّ ،اتهت برفقة الدكتور سميح وزوجته
باردً ا ًّ
عمان ،حيث يقع بيت
رويدة إلى منطقة طبربور في ّ
شوق ّية عبد الهادي ،املر ّبية املتقاعدة شقيقة هزار.
محمد
عندما وصلنا استقبلتنا هي وزوجها أبو
ّ
أيّ ا استقبال ،وكانت سعيدة وفرحة لزيارتنا لها
سميحا،
خصوصاأ ّنها تلتقي ،أ ّول م ّرة ،وجهً ا لوجه،
ً
ً
جنل خالها.كانت اجللسة بحضور زوجها؛ بشير،
وأش ّقائها؛ الدكتور غياث وهزار وزوجته إلينا،
محمد وزوجته .كانت
واملر ّبي شوقي ،وابنتها وابنها ّ
زيارة دافئة متلؤها املشاعر والذكريات ،حتدّ ثنا عن
محمد ،جنل شوق ّية ،بقراءة قصائد
الوالد وقام حفيده ّ
من ديوان شعر جدّ ه أمامنا .وكما حدّ ثتني املرب ّية
شوق ّية وهي من مواليد عام  ،1935عن ذكرياتها
القليلة في حيفا ،حيث درست فيها سنة واحدة.
ً
وأيضا عن قيامها عام 1958بإلقاء قصيدة من
شعر والدها ُبعنوان «عبد الناصر» ،أمام جمال عبد
الناصر في قصر الضيافة في سورية ،عندما كانت
طالبة في جامعة دمشق.
الشاعر عبد الهادي كامل
الشاعرالراحل عبد الهادي كامل كان الغائب احلاضر
في مجلسنا ،فقد حتدّ ث ّ
الكل عنه وعن شعره وعن
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ﻃﻠﺒﺎت

هزار يقف أمام البيت يف شارع البساتني («هـﭽـنيم» اليوم).
(تصويري)

ّ
رددوا من شعره عدّ ة قصائد
محطات كثيرة من حياتهّ ،
وأثبتوا أ ّنهم يحفظون الكثير من شعره عن ظهر
قلب ،ويحافظون بهذا على ثروة شعرية تركها لهم
تتناول مختلف مجاالت احلياة الوطنية واالجتماعية
واإلنسانية .هذه الثروة التي تركها ألوالده ربطت
وصالهم بشكل متني وزادت من متاسكهم .تساءلت
في نفسي:هل يا تُرى لو ترك لهم ثروة أو تركة ما ّدية
كان باإلمكان حتقيق النتيجة نفسها؟ برأيي ،التركة
الروح ّية التي تركها لهم ال تضاهيها أموال الدنيا،
إ ّنها تعطيهم معينًا من احمل ّبة ال ينضب.
وبعد أن تع ّرفت إلى الشاعر عبد الهادي من حديث
أحببت أن أعرف عنه أكثر فوجدت هناك
أبنائه عنه،
ُ
مراجع كثيرة كتبت عن الشاعر عبد الهادي كامل،
منها كتاب «شعراء حيفا» للمرحوم الدكتور قسطندي
اخلوري ،الصادر في حيفا ،وكتاب «أعالم من أرض
السالم» ،الذي أصدره في حيفا األستاذ عرفان أبو
حمد ،وكتاب «من أعالم الفكر واألدب في فلسطني»
عمان عام 1979؛ وغيرها من املراجع
وقد صدر في ّ
األخرى.
قصائد نظمها الشاعر عبد الهادي كامل
ومن القصائد التي نظمها الشاعر عبد الهادي كامل
ومسجلة في ديوانه «قلب شاعر»،
في مدينة حيفا،
ّ
القصائد التالية ،وأذكرها أل ّنها حتمل معاني سامية
مهمة:
وأزمنة ّ
«اليرموك» عام 1944؛ إحياء لذكرى اليرموك في
تلك السنة« ،احلياة» عام 1943؛ التي ع ّبر بها
خاصة ،وقد
عن عوامل نفسية وانفعاالت وجدانية ّ
ُنشرت في مج ّلة «املهماز» التي كانت تصدر في
حيفا آنذاك»،الربيع» عام 1948؛ وقد نظمها بعد
أناستهواه فصل الربيع كغيره من الناس في حيفا،
وخصوصا في كرملها اجلميل .وكان ذلك قبل سقوطها
ً
ببضعةأسابيع« ،املسيح» عام 1944؛ مبناسبة عيد
امليالد أثناء وجوده في حيفا ،مشاركة للمسيحيني
الذين شاركوه أعياده« ،الفتاة العربية» عام 1946؛
كتعبير عن مشاعره نحو الفتاة العربية التي كانت
تعيش في حالة مؤملة من التخ ّلف واجلهل ،وقد
ألقيت في حفلة نسائية في النادي األرثوذكسي في
حيفا»،عالم الغد» عام 1939؛ استشعر فيها ما
سيكون عليه عالم الغد بعد احلرب العاملية.
ومن قصائده األخرى ،على سبيل املثال ال احلصر:
«املطربة أسمهان» عام 1934؛ نظمها حني زارت
املطربة أسمهان األطرش القدس عام  1934إلحياء
حفلة فيها».غاندي» عام 1948؛ نظمها مبناسبة
اغتيال الزعيم الهندي املهامتا غاندي ،الذي اغتيل بال
ذنب ،حيث كان ّ
همه عمل اخلير وإحالل الوئام بني
كل ّ
املسلمني والهندوس».القمر»؛ وقد نظم هذه القصيدة
مبناسبة توالي صعود مراكب الفضاء إلى القمروهبوطها
على سطحه في الستين ّيات من القرن املاضي.
يف نهاية الزيارة
أهدوني ديوان شعره وعنوانه «قلب شاعر» ،من تقدمي
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كتاب «قلب شاعر» ،عبد الهادي كامل( .تصويري)

الشاعر عبد الهادي كامل ،الصورة مأخوذة من
كتاب «قلب شاعر»( .تصويري)

هزار يوقّع عىل كتاب «قلب شاعر»يف بيت شقيقته
عمن( .تصويري)
شوق ّية يف ّ

ابنه الدكتور غياث عبد الهادي؛ الذي قام بتجميع
ّ
واملجلت مثل:
أشعاروالده من بعض الصحف
«املهماز» في حيفا»،صوت الشعب» في بيت حلم،
«الثقافة» في سورية« ،رسالة املع ّلم» في األردن،
«الدفاع» في القدس ،و»فلسطني» و»اإلقدام» في
يافا .حملت معي ديوان»قلب شاعر»بإهداء مقدّ م من
تعبيرا عن لقاء
شوق ّية وهزار والدكتور غياث وشوقي،
ً
ّ
مت بالصدفة احملضة مع هزار في حيفا.

تنويه :يف املقال الذي نُرش يف عدد يوم الج ُمعة
خاص
( )19.1.2018وقع خطأ سه ًوا ،األ ّول
ّ
مبدرسة الفرير للبنني؛ وليس للبنات ،والثاين
خاص بسمري صنرب ،حيث هو نجل حبيب صنرب
ّ
وليس نجل وديع صنرب .ما اقتىض التنويه.
حقوق املادّة والصور يف املقالة محفوظة حرصيًّا
ينع استعامل هذه املادّة بدون إذن خطّ ّي
للكاتبةُ .
من الكاتبة.

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺴﻜﻦ )أرﻧﻮﻧﺎ(

اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ّ
ّ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ُﻌﻠِﻢ ﺑﻬﺬا ﺑﻠﺪﻳّﺔ ﺣﻴﻔﺎ
ّ
ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ِﺧ ْﺪﻣﺎت ﺗﻄ ّﻮﻋ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﰲ اﳌﺠﺎﻻت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ:
حة ،الرفاه ،وما شابه،
التعليم ،الص ّ
أ ّن ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎت
إﱃ وزارة اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺴﻜﻦ )أرﻧﻮﻧﺎ( ﻟﻌﺎم .2018
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻄ ّﻮﻋﺔ وﻟﻴﺲ
ُ
)ﻤﻳ َﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ّ
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻄ ّﻮع(
)ﺟﺒﺎﻳﺔ ﴐﻳﺒﺔ ﺳﻜﻦ ”أرﻧﻮﻧﺎ“ ﻣﺨﻔﻔﺔ(
اﺳﺘﺎﻤرات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
ُﻤﻳﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى
رشون شيمشون ،بلديّة حيفا ،شارع
حسن شكري  ،11الغرفة 211
هاتف 8356682 :أو 8356818
أو عن طريق موقع اإلنرتنت:

www.haifa.muni.il

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات 31.3.18
ﻲﺋ ملنح اإلعفاء من رضيبة السكن
يؤكَّد بهذا عىل أنّ القرار النها ّ
(أرنونا) مبوجب البند ( 5ي) ،هو لوزارة الداخل ّية ،فقط.

rawdagniam@gmail.com
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َ
العالجي «اجلهاز الداعم» يعقد ورشة عمل عن :املجاالت
املركز
ّ
ّ
العاطفي وال ّل ّ
التطوري
والوظيفي ،من منظور العالج
غوي
العالج ّية؛
ّ
ّ

اإلعالن عن تأسيس منتدى “الفكر
واإلبداع” في َ
مركز األفق في شفاعمرو

محمد
أعلن األدباء :د .فهد أبو خضرة ،د.
ّ
خليل ،د .جودت عيد ،عبد الرحيم الشيخ يوسف،
عفيف شليوط ،أحمد عازم ،ناجي ظاهر ،وسيمون
عيلوطي ،عن تأسيس منتدى «الفكر واإلبداع»،
وهو منتدً ى فكري أدبي جديد سيجتمع م ّرة ّ
كل
شهر ،ملناقشة نص أدبي ّ
معي.
مت اتّخاذ هذا القرار في اجتماع ُعقد يوم السبت
األخير في فندق ﭴـولدن كراون في مدينة الناصرة،
حيث ّ
مت التباحث في شؤون األدب احمل ّلي ،وكيفية
تطور أدبنا ،ودعم األدباء والشعراء.
املساهمة في ّ
أشار د .فهد أبو خضرة خالل االجتماع إلى
نص أدبي محدّ د ،األمر الذي يتيح
أهمية مناقشة ّ

net
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للمشاركني في املنتدى املجال لتع ّرف اإلنتاج
األدبي بشكل عيني ،ويساعدهم على التحليل
ذاته.
النص
والتعمق أكثر في ّ
ّ
خالل االجتماع دعا الكاتب والفنّان عفيف
مؤسسة األفق للثقافة والفنون،
شليوط ،مدير عا ّم ّ
مؤسسة األفق
إطار
في
املجتمعني إلى العمل
ّ
املؤسسة ستو ّفر
للثقافة والفنون ،وأعلن أنّ
ّ
لفعال ّيات ونشاطات هذا
– بالتالي – املكان ّ
املنتدى ،وستعمل على دعم نشاطاته املستقبلية،
و ُقبل االقتراح باألكثرية الساحقة ،و ّ
مت االتفاق
على عقد لقاءات املنتدى في مر َكز األفق اجلديد
في مدينة شفاعمرو.

العالجي «اجلهاز الداعم»
حيفا – ملراسلنا – عقد املر َكز
ّ
العاطفي
ورشة عمل ُبعنوان «املجاالت العالج ّية؛
ّ
التطوري»،
والوظيفي ،من منظور العالج
غوي
ّ
وال ّل ّ
ّ
وذلك يوم اخلميس املاضي .18.01.2018 ،قدّ مها
العيادي –
النفسي
االختصاصي
د .روني سرور،
ّ
ّ
ّ
العالجي من
التربوي واملرشد ،وذلك بحضور الطاقم
ّ
ّ
اجلهاز الداعم.
أهم ّية دمج العمل في ثالثة املجاالت
ناقشت الورشة ّ
ّ
والعاطفي ،التي يختّص
،
غوي
ل
ال
،
الوظيفي
العالج ّية:
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلهاز الداعم بتقدميها لطلب وطالبات صفوف األ ّول
والثاني داخل املدارس االبتدائ ّية الرسم ّية العرب ّية في
احلركي
التطور باجلوانب:
حيفا .وب ّينت الورشة أنّ
ّ
ّ
تدريجي
يتم بشكل
غوي
وال ّل ّ
والعاطفي عند األطفال ّ
ّ
ّ
تطور جانب ّ
معي
ٍ
كبيرا في ّ
أثرا ً
ومتواز ،وأنّ هناك ً
تطور اجلوانب األخرى .كما بحثت الورشة في
على ّ
وأهم ّية التعامل مع الفرد بشكل
التطور
معيقات
ّ
ّ
متكامل ،لفهم أوسع لعالم األطفال وللصعوبات
التطور ّية التي قد يواجهونها .وذلك من أجل
واملشاكل
ّ
إيجاد حلول عالج ّية تناسب احتياجات الطفل\ة الذي
يتل ّقى\تتل ّقى العالج.
قال د .روني سرورّ :
تطور
كل إنسان ُيخلق مع إمكان ّيات ّ
اجلسدي فهي
التطور
مختلفة .بالنسبة إلى إمكان ّية
ّ
ّ
العصبي وبا ِملزاج ()Temperament
تتأ ّثر باجلهاز
ّ
التحمل ،درجة
الذي يولد الطفل معه (قدرته على
ّ
حساس ّيته ،سرعة ووتيرة ردود أفعاله .)..ويبدأ
الطفل ببناء مفهومه حول نفسه وحول اآلخرين من
خالل ال ّلقاءات التفاعل ّية األولى بني مزاجه املولود وبني
«البيئة» .إنّ ال ّلقاءات التفاعل ّية األولى (كعمل ّية
عموما)..
إطعامه واالستجابة الحتياجاته األ ّول ّية
ً
تؤ ّثر بشكل كبير على بناء مفهوم الطفل حول نفسه
وحول اآلخرين.
غوي فهي ترتكز
ات
ي
إمكان
إلى
أ ّما بالنسبة
التطور ال ّل ّ
ّ
ّ
التمثيالت\التصورات الداخل ّية عند الطفل.
تطور
ّ
على ّ
تتكون الكلمة عند الطفل يجب أن يكون لها
فلكي
ّ
تصور داخلي قبل ذلكُ ،يبنى من خالل الذاكرة
متثيل أو ّ
اجلسد ّية ّثم الذاكرة املعرف ّية في مراحل متقدّ مة .حيث
يعتمد الطفل على الذاكرة اجلسد ّية في املراحل األولى،
والح ًقا على الذاكرة املعرف ّية .ولكي ّ
يتمكن الطفل من
التمييز بني غرضني أو شعورين يحتاج إلى من يعينه
ثمثيالت\تصورات داخل ّية حول الغرضني
على بناء
ّ
يطور كلمات
أو الشعورين .وهكذا يستطيع الطفل أن ّ
جديدة ،بوجود إنسان يساعده ،كأن يعرف الفرق بني
كلمة بقرة وكلمة خروف ،أو بني كرسي وطاولة ،أو بني
الشعور باحلزن والشعور بالغضب.
ّ
والعاطفي،
غوي
التطور
هناك ربط دائم بني
احلركي والل ّ
ّ
ّ
ّ
فعلى سبيل املثال ،يحتاج الطفل إلى كثير من االحتواء
يتطور لديه الشعور بالوقتُ .يعتبر الشعور بالوقت
كي ّ
ً
بالتطور
العاطفي والذي يبدأ
التطور
عامل من عوامل
ّ
ّ
ّ
في مراحل احلياة ّ
املبكرةً ،
مثل :يجوع الطفل ّثم يبكي
ّثم يستجيب أبوه\أ ّمه له ويأتي\تأتي إلطعامه.
عندما تتك ّرر هذه العمل ّية بإيقاع منتظم وبدون إهمال،
تطور هذا املفهوم
يتطور لديه الشعور بالوقت .إنّ ّ
ّ
وإدراكه يساعد الطفل على أداء مهارات ووظائف في
واحلركي ،غال ًبا ما يعتمد أداؤها على
غوي
املجال ال ّل ّ
ّ
مفهوم الوقت.

www.haifanet.co.il

وقد ّ
مت خالل الورشة نقاش بعض املشاكل والصعوبات
التطور ّية التي يواجهها األطفالً .
مثل ،نالحظ،
أحيا ًنا ،أنّ احلركة الزائدة عند األطفال حتصل بسبب
حركة شعور ّية أو فوضى مشاعر داخل ّية وليست بسبب
وجود خلل عصبي .علينا كمعاجلني وكمعاجلات فهم
السبب كي نز ّود متل ّقي العالج ّ
العالجي املناسب.
باحلل
ّ
كما تط ّرقت الورشة إلى بعض األدوات العالج ّية التي
ترى الطفل بشكل متكامل وتساهم في تعزيز القدرات
واملهارات في مجال ّ
معي ،وتؤ ّثر في الوقت نفسه على
عموما .وميكن استخدام هذه
مهارات وقدرات الطفل
ً
األدوات في املجاالت العالجية املختلفة.
تتم
ألن
ضرورة
في نهاية الورشة قال د .سرور :هناك
ّ
«قراءة» الطفل بشكل متكامل وسليم من أجل تقدمي
(العاطفي،
العالج املناسب .إنّ دمج املجاالت العالج ّية
ّ
والوظيفي) يساهم في فهم شامل ومتكامل
غوي،
ال ّل ّ
ّ
لعالم الطفل\ة ،وبالتالي يساعد على إيجاد حلول
مناسبة للصعوبات التي قد يواجهها\تواجهها .وهناك
أهم ّية ملشاركة الطفل\ة الذي\التي يتل ّقى\تتل ّقى
ّ
ومبسط في نوع الصعوبة املوجودة
واضح
بشكل
العالج
ّ
لديه\ها ،كي يسعى\تسعى إلى ّ
تخطيها ،ولكي مننع
احتمال تكوين رؤية سلبية عا ّمة عن ذاته\ها.
وقالت الس ّيدة عرين أسمر ،املعاجلة العاطف ّية بالدراما:
التطور
مثمرا ،حيث إنّ الربط بني جوانب
ّ
كان ال ّلقاء ً
ضروري ،ألنّ الطفل\ة عبارة
املختلفة عند األطفال
ّ
ّ
عن كينونة متكاملة .وأضافت :استمتعت وتعلمت
من األمثلة والوقائع التي ُعرضت خالل اللقاء ،والتي
العاطفي .تقع على
نواجهها كمعاجلات في املجال
ّ
املعالج\ة مسؤولية كبيرة لقراءة الطفل بشكل متكامل
وسليم .وعلينا كمعاجلات ّ
االطالع على عامله من عدّ ة
ً
ً
شامل ومتكامل يساعد في
فهما
نكون ً
جوانب ،كي ّ
توفير العالج املناسب.
وقالت املعاجلة بال ّلغة والنطق ،زينب حسني :شملت
تطور الطفل في
الورشة
تفسيرا ّ
مفص ًل وش ّي ًقا عن ّ
ً
ّ
واحلركي ،وأثر ّ
كل جانب
غوي
ل
وال
العاطفي
اجلوانب:
ّ
ّ
ّ
على اجلوانب التطور ّية األخرى .وأضافت :كمعاجلة
أهم ّية التز ّود بفهم ومعرفة
بال ّلغة والنطق تن ّبهت إلى ّ
يتم
احلركي
حول اجلانب
والعاطفي عند األطفال ،كي ّ
ّ
ّ
ّ
تقدمي العالج املناسب في مجال اللغة والنطق .هذه
جدا ،حيث ّ
مت التفكير مجدّ دً ا في وسائل
مهمة ًّ
الورشة ّ
عالج ّية تطبيق ّية تخدم مصلحة متل ّقي العالج.
وقالت الس ّيدة هبة إبراهيم :كمعاجلة في املجال
يصب تركيزي واهتمامي على املهارات
الوظيفي،
ّ
ّ
التنفيذ ّية عند األطفال ،وفي كيف ّية املساهمة في تعزيز
الوظيفي .لكن مع اكتساب اخلبرة
املهارات في املجال
ّ
ّ
ومن خالل املالحظة نتعلم أنّ جوانب متعدّ دة تؤ ّثر على
الكيف ّية التي ين ّفذ الطفل بها مهارة مع ّينة .على سبيل
املثال ،إنّ قدرات الطفل ال ّلغو ّية ،وحالته النفس ّية
العالجي ،تؤ ّثر بشكل
عموما أو مشاعره خالل ال ّلقاء
ً
ّ
فعال على أدائه وعلى تنفيذ املهارات بجودة مع ّينة.
ّ
جدا ،حيث تؤ ّكد على
مهمة ومفيدة ًّ
ولذا فإنّ الورشة ّ
نختص
ضرورة العمل املشترك في ثالثة املجاالت التي
ّ
بها داخل اجلهاز الداعم .وقد تز ّودت خالل الورشة
العاطفي واملجال
مبعلومات ووسائل عالج ّية من املجال
ّ
غوي ،ستساعدني على تعزيز مهارات األطفال
ال ّل ّ
الوظيفي.
الذين أعمل معهم في املجال
ّ

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ
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ﻳﴪﻧﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﺒﻬﺔ
ّ
)ﻧﺎدي ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤّ ﺎل اﻟﻌﺮب( ﺷﺎرع ﻣﺎر ﻳﻮﺣﻨﺎ  39ﰲ ﺣﻴﻔﺎ:
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًء )(18:00-16:00
د .ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ 0524666997
ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي زﻋﺒﻲ 0543075669
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ املﺸﱰﻛﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻋﻮدة
اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣً ﺎ )(10:00-8:00
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :ﻋﻨﺎن 0525267494
أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ﺑﻜﻢ!
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د .ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ

ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي-زﻋﺒﻲ

أﻳﻤﻦ ﻋﻮدة

رﺟﺎ زﻋﺎﺗﺮة

رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ

ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ

رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ املﺸﱰﻛﺔ

ﺳﻜﺮﺗري اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ واﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ

أﻫﻠﻨﺎ اﻷﻋﺰاء ﰲ ﺣﻴﻔﺎ،
ﻧﻀـﻊ ﺑـني أﻳﺪﻳﻜـﻢ ﰲ ﻫـﺬه اﻟﻨـﴩة
املﺘﻮاﺿﻌـﺔ ملﺤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ أﻫ ّﻢ ﻧﺸـﺎﻃﺎﺗﻨﺎ
وإﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷرﺑـﻊ اﻷﺧرية اﻟﺘﻲ
ﻣﻀـﺖ ﻋﲆ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋـﺎم ،2013
ﰲ ﻣﺠـﺎﻻت اﻷﺣﻴـﺎء
واﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋـﲆ اﻟﺒﺌﻴﺔ
واملﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ
ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ .وﻻ ﻳﺨﻔـﻰ
ﻋﲆ أﺣـﺪ ّ
أن اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ
اﻟﺒـﻼد ﰲ ﻫـﺬه اﻟﻔﱰة
ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ ﻫﻴّﻨـﺔ ،ﻣﻦ
ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺎﻇـﻢ املﻨـﺎخ اﻟﻌﻨﴫي-اﻟﻔـﺎﳾ
واﻟﺘﺤﺮﻳـﺾ ﻋـﲆ املﻮاﻃﻨـني اﻟﻌـﺮب ،ﻣﻤّ ـﺎ
أﻟﻘـﻰ ﺑﻈﻼﻟـﻪ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ ً
أﻳﻀﺎ.
ﰲ ﻫـﺬه اﻟـﺪورة ﻧﺠﺤﻨـﺎ ﻷول ﻣـ ّﺮة ﰲ
ﺗﺤﺼﻴـﻞ ﻣﻨﺼـﺐ ﻧﺎﺋـﺐ رﺋﻴـﺲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ
ﻣﺘﻔـ ّﺮغ ﻟﻨﺼﻒ دورة )ﻛﺎﻧـﻮن اﻷول 2014
– ﺣﺰﻳـﺮان  (2016ﻣـﻊ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ
ﻣﻠـﻒ اﻷﺣﻴـﺎء .وﻳﻤﻜﻨﻨـﺎ اﻟﻘـﻮل اﻟﻴـﻮم ّ
إن
ﻫـﺬه املﻜﺎﻧـﺔ ﺳـﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﰲ ﺧﺪﻣـﺔ ﻗﻀﺎﻳـﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑـﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واملﺴـﺘﻀﻌﻔﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﻋﺎﻧـﺖ ﻃﻴﻠـﺔ ﻋﻘـﻮد
ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ واﻹﻫﻤـﺎل.
وﻧﺠﺤﻨـﺎ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠـﺔ املﺴـرية املﴩّ ﻓـﺔ
ملﻨﺪوﺑـﻲ اﻟﺤـﺰب اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ واﻟﺠﺒﻬـﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋـﴩات اﻟﺴـﻨني.
ﻧﺠﺤﻨـﺎ ﰲ اﻧﺘـﺰاع ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳـﺔ ﰲ
ﻣﺠـﺎل اﻟﺒﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ واملﻮاﺻـﻼت ﰲ
أﺣﻴـﺎء ﻋﺒـﺎس واﻟﺤﻠﻴﺼﺔ واملﺤﻄـﺔ واﻟﺤﻲ
اﻟﴩﻗـﻲ وﻏريﻫـﺎ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻼﻳني اﻟﺸـﻮاﻗﻞ؛
ﻛﻤـﺎ ﻧﺠﺤﻨـﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺻﻨـﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـني ،ﻋـﲆ اﺳـﻢ اﻟﻘﺎﺋـﺪ اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ
اﻟﺤﻴﻔـﺎوي اﻟﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﻃﻮﺑـﻲ ،ﻗـﺪم
ﺣﺘـﻰ اﻟﻴـﻮم ﺣـﻮاﱄ ﻧﺼـﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﻴﻜﻞ
ملﺌـﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒـﺎت واﻟﻄـﻼب؛ وﻛﺎن ﻟﻨـﺎ دور
ﰲ ﻣﺠـﺎﻻت ﻋـﺪّة ﻣﺜـﻞ ﻣﻨﺎﻫﻀـﺔ اﻟﻌﻨـﻒ
وﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺘﻠـﻮّث اﻟﺒﻴﺌـﻲ ودﻋـﻢ ﻧﻀـﺎل
املـﺪارس اﻷﻫﻠﻴـﺔ وﻋـﴩات اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴـﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ.
ﻧﻀـﻊ ﺑـني أﻳﺪﻳﻜـﻢ ﻫـﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ،ﻣـﻦ
ّ
ﺑـﺄن ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ اﻟﺤﻖ
ﺑـﺎب إﻳﻤﺎﻧﻨـﺎ
ً
ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ وﻣﺴـﺎءﻟﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴـﻪ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ
أﺟـﻞ ﺗﺤﺴـني أداﺋﻨـﺎ وﻣﻮاﺻﻠـﺔ اﻟﻄﺮﻳـﻖ.

أﻋﺰاﺋﻲ املﻮاﻃﻨﺎت واملﻮاﻃﻨني ﰲ ﺣﻴﻔﺎ،
ﻳﴪﻧـﺎ أن ﻧﻘـﺪّم ﻟﻜـﻢ ﻋـﱪ ﻫـﺬه اﻟﻨـﴩة
ّ
ّ
ً
ﻣﻠﺨﺼـﺎ ﻷﻫـﻢ ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﻛﺘﻠـﺔ »اﻟﺠﺒﻬـﺔ«
ﰲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧـرية .ﻓﻘﺪ
ﻳﻌـﺮف ﻛﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﺎ ﻗﻀﻴـﺔ ﻗﺮﻳﺒـﺔ ﻣﻨﻪ،
ّ
ﺗﺨـﺺ ﺣﻴّـﻪ أو
ﻣﺪرﺳـﺘﻪ أو ﻗﻀﻴـﺔ
ﺗﻌﻨﻴـﻪ ﺷـﺨﺼﻴًﺎ.
وﻟﻜـﻦ ﻣـﻦ املﻬـﻢ
أﻳﻀـﺎ أن ﻧ ّ
ً
ﻄﻠـﻊ ﻋﲆ
اﻟﺼـﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻛﻞ اﻷﺣﻴﺎء
وﻛﻞ املﺆﺳﺴـﺎت،
ﻛﺠـﺰء ﻣـﻦ رؤﻳـﺔ
ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻨـﺎ وﻓﻘﻬﺎ
ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺧﺪﻣـﺔ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ.
ﻋـﲆ املﺴـﺘﻮى اﻟﺸـﺨﴢ ﻓﻘـﺪ ﴍّ ﻓﻨﻲ أن
أﻛﻮن أول اﻣـﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗُﻨﺘﺨﺐ
ﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﻨـﺬ ﺳـﺒﻌني ﻋﺎﻣً ﺎ،
وﻫـﺬا ﻟﻴـﺲ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻋـﲆ اﻟﺤﺰب اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ
واﻟﺠﺒﻬـﺔ ،ﺑﺮﺻﻴﺪﻫﻤﺎ اﻟﻐﻨـﻲ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل
وﺑﻔﻜﺮﻫﻤـﺎ اﻟﺘﻘﺪّﻣـﻲ ّ
اﻟﻨـري اﻟـﺬي ﻳـﺮى ﰲ
املـﺮأة ﴍﻳﻜـﺔ ﰲ اﻟﺤﻴـﺎة وﰲ اﻟﻨﻀـﺎل وﰲ
اﻟﻘـﺮار .وﻫﻨـﺎ ﻻ ﺑـ ّﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺗﺤﻴﺔ إﱃ
ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺮﻓﻴﻘـﺎت اﻟﻼﺗـﻲ ﻋﻤﻠـﻦ وﻧﺎﺿﻠﻦ
ﻣﻨـﺬ ﻋـﴩات اﻟﺴـﻨني ﰲ أﻃـﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
أﺟـﻞ دﻋـﻢ املـﺮأة واﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ واﻟﻜﺎدﺣﺔ
وﺗﻌﺰﻳـﺰ دورﻫـﺎ ﰲ اﻟﺤﻴّﺰﻳـﻦ اﻟﻌـﺎم
ّ
واﻟﺨـﺎص.
وﻛﻤـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺗﺸـﻬﺪ اﻟﺴـﻨﻮات
اﻷﺧريةﻫﺠﻤـﺔ ﻳﻤﻴﻨﻴـﺔ ﴍﺳـﺔ ﻋـﲆ
اﻟﺠﻤﺎﻫـري اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻋـﲆ
ﻗﻴﺎدﺗﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻋﲆ ﻧﺨﺒﻬـﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﻣـﻦ ﺿﻤـﻦ ﻫـﺬا ﺷـﻬﺪﻧﺎ ﻫﺠﻤـﺔ ﻏـري
ﻣﺴـﺒﻮﻗﺔ ﻋـﲆ ﻣـﴪح »املﻴـﺪان« ،اﻟـﺬي
ﻳﻌﻤـﻞ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ ﻣﻨـﺬ ﻋﴩﻳـﻦ ﻋﺎﻣًـﺎ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣـﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ .ﻗـﺎدت ﻫـﺬه اﻟﺤﻤﻠـﺔ وزﻳﺮة
اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ ﻣـريي رﻳﺠـﻒ ،اﻟﺘـﻲ
ﺳـﻌﺖ وﻟﻢ ﺗـﺰل ﺗﺴـﻌﻰ إﱃ إﻏـﻼق أﺑﻮاب
املﴪح وﻣﻼﺣﻘﺘـﻪ وﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﻋـﲆ أﻋﻤﺎﻟـﻪ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨـﻪ .وﻟﻘـﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﰲ
ﺻـ ّﺪ ﻫـﺬه اﻟﻬﺠﻤﺔ ﻋـﲆ املﺴـﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪي،
وﺿﻤـﺎن ﺗﻤﻮﻳـﻞ املـﴪح ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات
اﻷﺧـرية رﻏـﻢ اﻟﻀﻐﻮﻃـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ.
وﺳـﻨﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺪورﻧـﺎ ﻫـﺬا إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨّﺎ
ّ
ﺑـﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻻﻧﺘﻤـﺎء ﻳﺸـ ّﻜﻼن ﺣﺼﻨًـﺎ
ﻣﻨﻴﻌً ـﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ.

أﻫﲇ اﻷﻋﺰاء ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻴﻔﺎ،
ﻛﺜـريًا ﻣـﺎ أﻟﺘﻘـﻲ وإﻳﺎﻛـﻢ ﰲ املﻨﺎﺳـﺒﺎت وﰲ
اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ،ﻟﻨﺘﺠﺎذب أﻃـﺮاف اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺣـﻮل ﻗﻀﺎﻳـﺎ اﻟﺴـﺎﻋﺔ ،أو ﻟﻨﻌﺎﻟـﺞ ﻣﺸـﻜﻠﺔ
ﻋﻴﻨﻴـﺔ .اﻟﺘﻮاﺻﻼملﺒـﺎﴍ ﻣـﻊ اﻟﻨـﺎس ﻫـﻮ
ﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮي
أﺣـﺪ ﻣﻌﺎﻳـري اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻬﻤﻮم اﻟﻨـﺎس وﺣﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﻬﻤـﻮم ﰲ ﻋﻤﻠﻨﺎ
اﻟﺴـﻴﺎﳼ اﻟﻌـﺎم.
وﺗﻔﻴﺪﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﻤﻴـﻊ
ﺣـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤـ ّﺮر ﰲ
اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
ﺑـﺄن اﻟﻨﺠـﺎح
وﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻹﻧﺠـﺎزات
ﻣﺮﻫـﻮن ﺑﺎملـﺰج ﺑني
اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ وﺗﻠـﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ .ﺑﻤﻌﻨـﻰ
ﺗﻮﻓري اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴـﺎن اﻟﻔﺮد ﻛﺠﺰء
ﻣـﻦ اﻟﺮؤﻳـﺔ واﻟﻨﻀـﺎل ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
اﻟﻜﺮاﻣـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﻜـﱪى.
ّ
ﰲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬه اﻷﻳـﺎم ﻗﺒﻞ  3ﺳـﻨﻮات ﺷـﻜﻠﻨﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ املﺸـﱰﻛﺔ – ﻫـﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ ﻏـري
املﺴـﺒﻮﻗﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ﻛﻞ اﻟﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
املﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﰲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ واﺣـﺪة ،ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬـﺔ واﺣـﺪة ﻣـﻦ أﺳـﻮأ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت
ﰲ ﺗﺎرﻳـﺦ دوﻟـﺔ إﴎاﺋﻴـﻞ ،وأﻛﺜـﺮ ﻫـﺬه
ً
ً
وﺗﺤﺮﻳﻀـﺎ ﻋـﲆ
ﻋﻨﴫﻳـﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت
املﻮاﻃﻨـني اﻟﻌـﺮب .ورﻏـﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺎت
ﻫﻨـﺎ وﻫﻨﺎك ،ﻧﺮﻳـﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن ﺗﺴـﺘﻤﺮ
وﺗﺘﻄـﻮّر ،ﻟﻨﻨـﺎ ﻧـﺮى اﻟﺘﻐﻴـري اﻟـﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ
ﻋـﲆ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ .وﻗـﺪ رأﻳﺘـﻢ ﻫـﺬا
اﻷﺳـﺒﻮع ﻛﻴـﻒ اﻧﺸـﻐﻞ اﻹﻋـﻼم املﺤـﲇ
واﻟﻌﺎملـﻲ ﻛ ّﻠﻬﺒﻤﻮﻗـﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ املﺸـﱰﻛﺔ
ﺿﺪ ﻧﺎﺋـﺐ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ،
اﺣﺘﺠﺎﺟً ﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ املﺘﻄﺮﻓﺔ
املﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴـﻼم وﻟﺤﻖ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﰲ إﻗﺎﻣـﺔ دوﻟﺘـﻪ املﺴـﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﻣﺘﻬـﺎ اﻟﻘﺪس
اﻟﴩﻗﻴـﺔ.
وإﱃ ﺟﺎﻧـﺐ املﻮﻗـﻒ اﻟﺴـﻴﺎﳼ ﻓﻨﺤـﻦ ﻧـﻮﱄ
اﻫﺘﻤﺎ ًﻣـﺎ ﻛﺒـريًا ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ،ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺴـﻜﻦ واﻟﱰﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ،ﺳـﻮاء أﻛﺎن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي  922أو ﻣـﻦ ﺧـﻼل
املﺘﺎﺑﻌـﺔ ﰲ اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﱪملﺎﻧﻴـﺔ واﻟﻌﻤـﻞ أﻣﺎم
اﻟـﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴـﻞ ﺟـﺰء ﻣـﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻨـﺎ وﻣﺮاﻛﻤـﺔ اﻹﻧﺠـﺎزات واملﻜﺘﺴـﺒﺎت
ﻧﺤـﻮ إﺣﻘـﺎق املﺴـﺎواة اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ واملﺪﻧﻴـﺔ
اﻟﺘﺎﻣـﺔ.
أدﻋﻮﻛـﻢ ﺑﻬـﺬا إﱃ ﺣﻀـﻮر اﻓﺘﺘـﺎح املﻜﺘـﺐ
ّ
اﻟﺨـﺎص ﺑـﻲ وﺑﻜﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻘﺮﻳـﺐ ﰲ وادي اﻟﻨﺴـﻨﺎس ،ﻟﻨﻜﻮن
ﻋﲆ ﺗﻮاﺻـﻞ ﻣﺒـﺎﴍ داﺋﻤًﺎ.

أﻫﺎﱄ ﺣﻴﻔﺎ اﻟﻜﺮام،
ﻣﻨـﺬ ﺳـﺒﻌني ﻋﺎﻣً ﺎ ﺗﻀﻄﻠـﻊ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨـﺎ ﺣﻴﻔﺎ
ﺑـﺪور ﻣﺘﻘـﺪّم وﺑـﺎرز ﻋـﲆ ﻣﺴـﺘﻮى ﻛﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻫـري اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻠﻴﻞ
واملﺜﻠﺚ واﻟﻨﻘﺐ واﻟﺴـﺎﺣﻞ .ﻓﺮﻏـﻢ ّ
أن ﺗﻌﺪاد
اﻟﺴـﻜﺎن اﻟﻌـﺮب ﰲ
ﺣﻴﻔـﺎ ﺑﺎﻟـﻜﺎد ﻳﺒﻠـﻎ
ﻋـﴩات
ﺑﻀﻌـﺔ
ّ
اﻵﻻف ،إﻻ أن اﻟـﻮزن
اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺷـ ّﻜﻠﺘﻪ
ﺣﻴﻔـﺎ ﰲ اﻟﺨﺎرﻃـﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻛﺎن ﻛﺒـريًا وﻻﻓﺘًـﺎ.
ملﺪﻳﻨﺘﻨـﺎ إرث ﻋﻈﻴـﻢ
ﻳﻀـﻊ ﻋـﲆ ﻛﺎﻫﻠﻨـﺎ
ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤـﺔ ،ﻓﻤـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺧـﺮج ﻛﺒﺎر
املﻨﺎﺿﻠـني واﻷدﺑﺎء واملﺘﻌﻠﻤـني اﻟﺬي أوﺻﻠﻮا
ﺻﻮﺗﻨـﺎ وﺣﻜﺎﻳﺘﻨـﺎ إﱃ اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻮاﺳـﻊ
ﺑﺠـﺪارة .وﻗـ ّﻞ ﻣـﺎ ﺗﺠـﺪ إﻧﺴـﺎﻧًﺎ ﻻ ﻳﻌـﺮف
ﺣﻴﻔـﺎ وﻟـﻢ ﻳﻘـﺮأ ﻋﻨﻬﺎ وﻋـﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬـﺎ وﻋﻦ
ﺣﺮاﻛﻬـﺎ اﻟﺴـﻴﺎﳼ واﻟﺜﻘـﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ
املﻤﻴّـﺰ.
وﻧﻌﺘـ ّﺰ – ﻧﺤـﻦ رﻓـﺎق اﻟﺤـﺰب اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ
واﻟﺠﺒﻬـﺔ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ – ﺑﺪورﻧـﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨـﻲ
ﰲ ﻫـﺬه املﺪﻳﻨـﺔ .وﻧﻌﺘـ ّﺰ ﺑﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻨﺎ ﰲ
ﻣـﺎ وﺻﻠـﺖ إﻟﻴـﻪ ﺣﻴﻔـﺎ اﻟﻴـﻮم ﻋـﲆ ﻛﻞ
املﺴـﺘﻮﻳﺎت .وﻧﻌﺘـ ّﺰ ً
أﻳﻀـﺎ ﺑﺎﻟـﺪور اﻟﻬـﺎم
اﻟـﺬي ﻗـﺎم ﻓﻴـﻪ ﻣﻤﺜﻠـﻮ اﻟﺠﺒﻬـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
اﻟﻴـﻮم وﰲ املـﺎﴈ .ﻓﺈذا ﻣـﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ وﺿﻊ
اﻟﺴـ ّﻜﺎن اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻣـﺪن ﺳـﺎﺣﻠﻴﺔ أﺧﺮى،
ﻛﻌـﻜﺎ وﻳﺎﻓـﺎ واﻟﻠـﺪ واﻟﺮﻣﻠـﺔ ،ﺳـﻨﺠﺪ ّ
أن
وﺿﻌﻨـﺎ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ أﻓﻀـﻞ ﺑﻜﺜـري ،رﻏـﻢ أﻧﻨﺎ
ﻧﺸـ ّﻜﻞ ﺣـﻮاﱄ  12%ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ اﻟﺴـ ّﻜﺎن.
وﻳﻌـﻮد ﻫﺬا إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌـﺎت املﺮﻛﺰﻳﺔ،
ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﺗُﻌﺘـﱪ
ﻣﻘﻮّﻣـﺎت أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑـﺄي ﻣﺠﺘﻤﻊ.
ّ
ﺑـﺄن ﺣﻴﻔﺎ ﴎﻋـﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﺒـﺢ ﺑﻴﺘًﺎ
وﻧﻌﺘـ ّﺰ
ووﻃﻨًـﺎ ﻟﻜﻞ إﻧﺴـﺎن ﻳﺮﻳـﺪ ان ﻳﻜـﻮن ﺟﺰءًا
ﻣﻨﻬـﺎ وﻣـﻦ ﻣﺸـﻬﺪﻫﺎ وﻣـﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ.
وﻻ ﺗﺨﻠـﻮ اﻟﺼـﻮرة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت :ﺳﻴﺎﺳـﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟﻘﻮﻣـﻲ ،اﻷﺟـﻮاء اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ
اﻟﺘـﻲ ﺗﺒﺜﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤـني ،ﻣﻈﺎﻫـﺮ
اﻟﻌﻨـﻒ واﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ وﺣـﻮادث اﻟﻘﺘـﻞ اﻟﺘـﻲ
ﺗﺤﺼـﺪ أرواح ﺷـﺒﺎﺑﻨﺎ ،وﻏريﻫـﺎ ﻣـﻦ
اﻷﻣـﻮر .وﻻ ﺳـﺒﻴﻞ أﻣﺎﻣﻨـﺎ ﺳـﻮى ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻫـﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت .وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻧﺪﻋـﻮ ﻛﻞ
اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔ املﺆﻣﻨـﺔ ﺑﻘﻴـﻢ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ واملﺴـﺎواة واﻟﻌﻴﺶ املﺸـﱰك
إﱃ ﻣـ ّﺪ اﻷﻳـﺪي واﻟﻌﻤـﻞ املﺸـﱰك ﻣـﻦ أﺟﻞ
ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀـﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨـﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨـﺎ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ
اﻟﺘـﻲ ﻧﺤـﺐّ .
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اﻧﻄﻠﻘـﺖ »ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﻃﻮﺑـﻲ ﻟﻠﻄـﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـني
اﻟﺤﻴﻔﺎوﻳـني« ﻋـﺎم  2015ﺑﻤﺒـﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻜﺘـﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ د .ﺳـﻬﻴﻞ أﺳـﻌﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧـﻼل »ﺻﻨـﺪوق ﺣﻴﻔـﺎ« .وﺗﻘـﻮم ﻓﻜـﺮة اﻟﺼﻨـﺪوق ﻋـﲆ
ﺟﻤـﻊ ﺗﱪّﻋﺎت ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﻬـﻮر ،ورﺻـﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ملﺒﻠـﻎ ﻣﻮاز،
وﺗﻮزﻳـﻊ املﻨـﺢ ﻋـﲆ اﻟﻄـﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـني اﻟﺤﻴﻔﺎوﻳني.
وﻛﺎﻧـﺖ ﻛﺘﻠـﺔ »اﻟﺠﺒﻬـﺔ« ﰲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ ﻗـﺪ ﺑـﺎدرت إﱃ
ﺗﺄﺳـﻴﴘ ﺻﻨـﺪوق املﻨـﺢ ﻫـﺬا ،ﻋـﲆ اﺳـﻢ اﻟﻘﺎﺋـﺪ اﻟﺮاﺣـﻞ
ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﻃﻮﺑـﻲ ) ،(2011-1922ﺗﺨﻠﻴـﺪًا ﻟـﺪوره املﺘﻤﻴّﺰ ﰲ
اﺑﺘﻌﺎث آﻻف اﻟﺸـﺒﺎب واﻟﺸـﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺪراﺳـﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴـﻮﻓﻴﻴﺘﻲ وﻏريﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻻﺷـﱰاﻛﻴﺔ ﻋـﲆ ﻣـﺪار
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ﻋﴩات اﻟﺴـﻨﻮات.
املﻌﺎﻳـري اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋـﲆ املﻨﺤـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻮﺿـﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ/ة .وﰲ
اﻟﺴـﻨﺔ اﻷوﱃ ) (2016ﺗـﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣـﻮاﱄ  75ﻣﻨﻴﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺣـﻮاﱄ  200أﻟـﻒ ﺷـﻴﻜﻞ ،وﰲ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ) (2017ﺗﻢ
ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣـﻮاﱄ  120ﻣﻨﺤـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮاﱄ  300أﻟﻒ ﺷـﻴﻜﻞ.
وﻳـﱰاوح ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ  2000ﺷـﻴﻜﻞ إﱃ  4000ﺷـﻴﻜﻞ
ﻟـﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ.
ﻫـﺬا ،وﺳـﻴﺘﻢ ﺧـﻼل اﻷﺳـﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ اﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﻣﻨﺤﺔ
ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﻃﻮﺑـﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤـﺎﱄ .2018
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ﰲ اﻟﻌـﺎم  2014ﻗـﺪّم اﻟﺤـﺰب اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ واﻟﺠﺒﻬـﺔ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ
وﻋـﺪد ﻣـﻦ ّ
املﺆﺳﺴـﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺛﻴﻘـﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ
اﻟﺨﺎرﻃـﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ املﻘﱰﺣـﺔ ملﺪﻳﻨـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ )ح.ف،(2000/
أﻋﺪﺗﻬـﺎ ﻧﴫ-ﻣﺨـﻮل واملﻬﻨـﺪس ﻣـﻮﳻ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣﻊ
ﻟﺠﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺒﻠـﺪي ﰲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ«.
واﻋﺘـﱪ املﻌﱰﺿـﻮن ّ
أن ﻋﻴﻮﺑًـﺎ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴـﺔ وﻣﻬﻨﻴـﺔ ﻛﺜـرية
اﻋﺘـﻮرت اﻟﺨﺎرﻃـﺔ املﻘﱰﺣـﺔ ،ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺳـريورة اﻹﻋـﺪاد
واﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮزﻫـﺎ ّ
أن
اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻋﺘﻤـﺪت ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ،
ﺑﻌﻀﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم 1995؛ وأﻧﻬـﺎ ﺗﺘﻤﺤـﻮر ﰲ أﺣﻴـﺎء ﻣﻌﻴّﻨﺔ
وﺗﺘﺠﺎﻫـﻞ أﺧﺮى وﺗﺮ ّﻛـﺰ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧـﺐ املﺎﱄ-اﻟﻌﻘـﺎري وﻟﻴﺲ
ﻋـﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴـ ّﻜﺎن وﺗﻄﻮﻳـﺮ اﻷﺣﻴﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴـﻜﻦ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ
واملﻮاﺻـﻼت واملﻨﺎﻃـﻖ املﻔﺘﻮﺣـﺔ وﺟـﻮدة اﻟﺒﻴﺌـﺔ،
ّ
ﻓـﺈن اﻟﺨﺎرﻃﺔ
اﻟﺴـﻜﺎن اﻟﻌﺮب واﻷﺣﻴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ .وﺑﺎملﺠﻤﻞ،
املﻘﱰﺣـﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﻘـﻲ ملﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺧﺎرﻃﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ملﺪﻳﻨﺔ رﺋﻴﺴـﻴﺔ،
ﺣﺴـﺒﻤﺎ ﺟـﺎء ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﰲ  25ﺻﻔﺤﺔ.

ُ
وﺧ ّ
ﺼـﺺ اﻟﺠـﺰء اﻷﻛﱪ ﻣـﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﻟﻨﻘﺪ ﺗﻌﺎﻃـﻲ اﻟﺨﺎرﻃﺔ
ﻣـﻊ اﻟﺠﻤﻬـﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﺣﻴﻔـﺎ ،وأﺣﻴﺎﺋﻪ ،وﺗﺎرﻳﺨـﻪ ،وﻣﻌﺎملﻪ،
وأوﻗﺎﻓـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ واملﺴـﻴﺤﻴﺔ .وﺑﻴّﻨـﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟﺘﺠﺎﻫـﻞ
اﻟﺘـﺎم ﻟﻠﺘﺎرﻳـﺦ اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ملﺪﻳﻨـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ ،ﺧﺎﺻـﺔ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺒﻠـﺪ اﻟﺘﺤﺘـﺎ و«ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻷﺳـﻮار« اﻟﺘـﻲ ﺷـﻴّﺪﻫﺎ
ً
وﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﺔ »ﺣـﺎرة
ﻇﺎﻫـﺮ اﻟﻌﻤـﺮ ﻗﺒـﻞ  250ﻋﺎﻣًـﺎ،
اﻟﻜﻨﺎﺋـﺲ« و«ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺨﻤـﺮة« و«ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺤﻨﺎﻃـري« اﻟﺘـﻲ
وﻣﺒﺎﻧـﻲ أﺧـﺮى ذات ﻗﻴﻤـﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺗﻀـ ّﻢ ﺟﻮاﻣـﻊ وﻛﻨﺎﺋـﺲ
َ
وﻣﻌﻤﺎرﻳـﺔ وﺣﻀﺎرﻳـﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ .وﺣـني ﺗﻐﻴّـﺐ اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻫﺬه
اﻟﻘﻴـﻢ ﺗﺼﺒـﺢ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻣﺠـ ّﺮد ﻋﻘـﺎرات ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻛﺴـﻠﻊ
ﰲ اﻟﺴـﻮق اﻟﻌﻘـﺎري.
وﺧﻠﺼـﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ إﱃ ّ
أن اﻟﺨﺎرﻃـﺔ املﻘﱰﺣـﺔ ﺗﺠـ ّﺮد ﻫـﺬه
املﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨـﻲ واﻟﺤﻀـﺎري واﻟﺜﻘـﺎﰲ
واملﻌﻤـﺎري ،وﺗﺠـ ّﺮد ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬـﺎ اﻟﻌﺮﺑـﻲ
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ .وأوﺻـﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﺑـﺈدراج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ املﺒﺎﻧﻲ
واملﻌﺎﻟـﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤـﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻔـﺎظ املﻌﻤﺎري.
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ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ املﻤﺎﻃﻠﺔ ﺗﻢ ﻣﺆﺧ ًﺮا إﻧﺠﺎز
ﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﺎﻫريي ﺟﺪﻳﺪ وﻋﴫي ﻟﺤﻲ
اﻟﺤﻠﻴﺼﺔ ،ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ .وﻛﺎن املﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺮﺻﻮدة
ﻟﻬﺬا املﴩوع ﺗﺆﺟﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ،دون
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .وﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎت
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻲ املﻨﺘﺨﺐ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻣﺆﺧ ًﺮا ﻧﴩت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺮﻛﺰ رﻳﺎﴈ ﰲ ﺣﻲ اﻟﺤﻠﻴﺼﺔ.
وﺣﻴّﺎ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ
د .ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ اﻷﻫﺎﱄ ﻋﲆ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ املﺜﺎﺑﺮة
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪًا دﻋﻢ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﻟﻬﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ وإﻟﺤﺎﺣﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﲆ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا املﴩوع ،املﻘ ّﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﺿﺎف :ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻫﺎﱄ .ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤﺎﻫريي
ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻲ .وﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ
ﺣﻖ وراءه ﻣُﻄﺎﻟﺐ.
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إﺣﺪى أﺑﺮز ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻲ وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس ﻫﻲ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﻄﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻲ ،ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺤﻲ املﻌﻤﺎري وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
وﻳﻤﻨﻊ زﺣﻒ رؤوس اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
إﻟﻴﻪ ،وﻳﺪّﻋﻢ ﺳ ّﻜﺎﻧﻪ وﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻮت »املﻔﺘﺎﺣﻴﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﴩﻛﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻋﻤﻴﺪار« وﻏريﻫﺎ.
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة ﻃﺮﺣﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ
وﺣﻲ وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس
ﺗﴪب أﻣﻼك وﻋﻘﺎرات ملﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﰲ
ﻇﻞ ّ

ﻇﻞ ﻇﺎﻫﺮة دﺧﻮل ﻋﺎﺋﻼت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺘﺰﻣﺘﺔ
)ﺣﺮدﻳﻢ( إﱃ اﻟﺤﻲ .وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن
ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺠﺒﻬﺔ
ﻋﲆ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ملﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ،ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻄﻤﺲ اﺳﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻲ وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس،
وﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﺤﻲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﺟﻞ رﺻﺪ
املﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻬﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻫﺎﱄ وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
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ﺗ ّﻢ ﻋﺎم  2015ﻧﺼﺐ ﻋﺎﻣﻮد إﻧﺎرة ﰲ ﻣﺪﺧﻞ
ﺣﻲ »وادي اﻟﺴﻴّﺎح« ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻔﺎر ﺳﻤري
ﻏﺮب ﺣﻴﻔﺎ ،واﻟﺬي ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .وﺟﺎء ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ املﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ،وإﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ
ﻟﻜﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺑﺠﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﰲ اﻟﺤﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺪ إﻳﲇ إﻟﻜﺎﺑﺘﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ »ﺗﺤﺴني
وﺟﻪ املﺪﻳﻨﺔ«.
ﻓﻬﻞ ﻳُﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻲ ﺑﺪون ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻛﺎملﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؟ إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺴ ّﻜﺎن .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌ ّﺰز ﻣﻦ
ﺻﻤﻮد اﻷﻫﺎﱄ وﺗﺜﺒّﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻄﻨﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﴩات اﻟﺴﻨني.
وﻳُﺬﻛﺮ ّ
أن ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﺛﺎﺑﺮت ﻋﲆ دﻋﻢ
أﻫﺎﱄ اﻟﺤﻲ ﻏري املﻌﱰف ﺑﻪ ،ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
ﻛﻔﺎﺣﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺤﻲ واﻟﺒﻴﻮت،
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺘﺎن
اﻟﺨﻴﺎط إﱃ »ﻣﺘﻨ ّﺰﻩ ﻗﻮﻣﻲ« وإﺧﻼء اﻷﻫﺎﱄ.
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ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺆﺧ ًﺮا ﺑﱰﻣﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ملﻠﻌﺐ
رﻳﺎﴈ ﰲ اﻟﺤﻲ اﻟﴩﻗﻲ )ﺷﺎرع اﻟﻌﺮاق –
ﻛﻴﺒﻮﺗﺴﻐﻠﻮﻳﻮت( ،واﻟﺬي ﻳﺨﺪم املﺌﺎت ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺤﻲ.
وﺗﻢ وﺿﻊ أرﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﻣﻰ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔـ وﺗﺴﻮﻳﺮ املﻠﻌﺐ
وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻋﴩات آﻻف اﻟﺸﻮاﻛﻞ.
ﻣﻦ ﺣﻖ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﻼﻋﺐ ﺟﺪﻳﺪة وآﻣﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻴﺎء ،وﻧﺪﻋﻮ
أﻫﺎﱄ اﻟﺤﻲ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ املﻠﻌﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺳﻨﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻣﻼﻋﺐ وﻣﻨﺸﺂت ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﺣﻴﺎء
املﺪﻳﻨﺔ.
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ﻋﻘﺪت ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ أﻗﺴﺎم
اﻟﺮﻓﺎه واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫريي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﴍق ﺣﻴﻔﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀ ّﻢ ﺣﻲ اﻟﺤﻠﻴﺼﺔ
واﻟﺤﻲ اﻟﴩﻗﻲ .ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴍق ﺣﻴﻔﺎ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻲ اﻟﺤﻠﻴﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ أوﺿﺎﻋً ﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﻘﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻓﺎه .ﻛﻤﺎ
اﺳﺘُﻌﺮﺿﺖ املﺸﺎرﻳﻊ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻫريي
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻲ وﻣﴩوع اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻫريﻳﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﺸﺎرﻳﻊ.
واﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﲆ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ
أﺟﻞ دﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
ﻣﴩوع »ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺤﻘﻮق« اﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺤﺴني ﻣﻨﺎﻟﻴﺔ املﻮاﻃﻨني ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﻠﺒﻬﺎ أﺧﺼﺎﺋﻴني إﱃ اﻟﺤﻲ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﺗﺮﻣﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﰲ ﺷﺎرع »ﺷﺎي ﻋﺠﻨﻮن«
املﺘﻔ ّﺮع ﻣﻦ ﺷﺎرع »أﻟﻨﺒﻲ« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺘﻠﺔ
»اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي-زﻋﺒﻲ:

ﻣﻦ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻼﻋﺐ ﻋﴫﻳﺔ وآﻣﻨﺔ ﰲ أﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ
واﺟﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه املﻼﻋﺐ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واملﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﰲ ﻏريﻫﺎ.
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ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘني ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ
أﺳﻌﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻫﻮ اﻷوّل ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ،
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت ﰲ ﺣﻲ ﻋﺒﺎس .وﺗﺸ ّﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ املﺨﻄﻂ،
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺳﻌﺪ ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﺴﻴﺪ داﻓﻴﺪ ﻟﻮرﻳﺎ
)رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ( ،اﻟﺴﻴﺪ إﻳﲇ إﻟﻜﺎﻓﺘﺲ
)ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﺴني وﺟﻪ املﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ( املﻬﻨﺪس
ﻳﻮآﻓﺪﻧﺘﺴﻴﺠﺮ )ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﺮق واﻟﺴري ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺣﻴﻔﺎ( ،واملﻬﻨﺪس ﻣﻮﳻ ﻇﺎﻫﺮ )رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ
»اﻟﺠﺒﻬﺔ«( ،اﻟﺴﻴﺪ أﻓﻴﺸﺎي ﻛﻮﻫني )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﴍﻛﺔ »ﻳﺎﻓﻴﻪ
ﻧﻮف«( ،املﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻴﻨﺎ أوﺳﱰ )ﻣﺪﻳﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﴍﻛﺔ
»ﻳﺎﻓﻴﻪ ﻧﻮف«( ،اﻟﺪﻛﺘﻮر روﺑري إﺳﺤﻖ )ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺨﻄﻴﻂ
املﻮاﺻﻼت واملﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ »ﻳﺎﻓﻴﻪ ﻧﻮف«(،
واملﻬﻨﺪس إﻳﻬﺎب ﻓﺎﻫﻮم )ﻣﻦ ﴍﻛﺔ خ .ﻓﺎﻫﻮم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ( .وﻋﻤﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر،
ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺠﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﺑﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻲ
ّ
وﺗﻮﺻﻠﺖ
وﻣﻊ اﻷﻫﺎﱄ ،ﺑﻬﺪف إﴍاك اﻟﺴ ّﻜﺎن ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
اﻟﻠﺠﻨﺔ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻳﻌﺮض أﺑﺮز ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
املﻮاﺻﻼت ،وﻳﻘﺪّم اﻟﺤﻠﻮل املﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﻊ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻋﴩات ﻣﻼﻳني اﻟﺸﻮاﻗﻞ.
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ﺣﺎول ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻼك ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﻋﺪّة ﻣﺮات
ﻋﺮض ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﴬاء ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻲ ﻋﺒﺎس
)ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺘﻴﻼ ﻣﺎرﻳﺲ واملﻄﺮان ﺣﺠّ ﺎر( ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻟﻐﺮض ﺑﻨﺎء
 48وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
واﻋﱰﺿﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻲ ﻋﲆ ﻫﺬا املﺨﻄﻂ أوﻻ
ﻟﻨﻘﺺ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﴬاء املﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ اﻟﺤﻲ )ﺣﻴﺚ ﺗُﺴﺘﺨﺪم
ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻵن ﻛﺤﺪﻳﻘﺔ ،ﺗُﻌﺮف ﻛـ »ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺒﺴﺔ«
ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻘﻄﺔ ﰲ املﻜﺎن( ،وﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺤﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻣﺮورﻳﺔ
ﺷﺪﻳﺪة.
وﻳﺤﺎول ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻼك ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ﻫﺬه ﻣﻨﺬ
ّ
ﻋﺎم  ،2012واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  1700ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ،
ﻓﺘﺪﺧﻞ
ﻋﻀﻮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺒﻬﻮي آﻧﺬاك املﻬﻨﺪس ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪو وﻧﺠﺢ
ﰲ ﺗﺠﻤﻴﺪ املﻮﺿﻮع .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪورة ﺗﻢ ﺗﻜﺮار املﺤﺎوﻟﺔ
ﻣ ّﺮﺗني .ﻻ ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﺖ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺷﱰاط ﺑﺪء
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﴩوع املﻮاﺻﻼت ﺑﺒﻴﻊ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ،ﻟﻜﻦ إﴏار
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻲ ﺣﺎل دون ذﻟﻚ .وﺗﻌﻬّ ﺪت ﻏﺪارة
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪم ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺠﺪدًا إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز
ﻣﺨﻄﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻫﺎﱄ.
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ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث اﻷﻟﻴﻢ اﻟﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻧﺪى اﺑﺪاح اﻟﻌﺎم
املﺎﴈ ﰲ ﺷﺎرع اﺑﻦ ﻏﺒريول ﴍق ﺣﻴﻔﺎ ،واﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻌﺮف
ﺑـ »ﺷﺎرع املﻮت« ،ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أﻣﺎن ﻣﺸﺪّدة ﰲ اﻟﺸﺎرع
أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎرات ﻣﺮورﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻲ )دوار ﺳﺘﻴﻼ ﻣﺎرﻳﺲ( .ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﺒﺎﴍ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﴍﻛﺔ »ﻳﻔﻲ ﻧﻮف« اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﺪوّار
وإزاﻟﺔ اﻟﺼﺨﻮر .وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻫﺬا

املﻘﻄﻊ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ املﴩوع .وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا
واﺣﺪﺻﺎ ﻣﻦ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ املﴩوع ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺮج إﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﺷﺎرع اﻟﺠﺒﻞ )ﺗﺴﻴﻮﻧﻮت( ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
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ﺗ ّﻢ ﻋﺎم  2015ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﺣﻲ
»املﺤﻄﺔ« ﻳﻀ ّﻢ ﻋﺪدًا ﻣﻦ املﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﻮاﱄ  600أﻟﻒ ﺷﻴﻜﻞ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
إﱃ املﻜﺎن ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻦ
ﺳ ّﻜﺎن اﻟﺤﻲ :ﻧﺒﺎرك ﻟﻸﻫﺎﱄ ﻫﺬا املﻠﻌﺐ ،واﻟﺬي ﻃﺎﻟﺒﻮا
ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات .ﻧﺮﻳﺪ ﻷﻫﺎﱄ »املﺤﻄﺔ« أن ﻳﺒﻘﻮا ﰲ
اﻟﺤﻲ وﻳﺮﺑﻮا أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻫﻨﺎ ،وأن ﻳﺤﻈﻰ أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت
اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.وأﺛﻨﻰ أﺳﻌﺪ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﲆ ﻣﺜﺎﺑﺮة أﻫﺎﱄ اﻟﺤﻲ ﰲ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﻴﺔ،
اﻟﻔﻨﺎن ﺟﻮرج اﺳﻜﻨﺪر ،ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺠﻬﻮد ﺑني ﻟﺠﺎن اﻷﺣﻴﺎء وﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺆﺗﻲ
ﺑﺜﻤﺎره ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس.
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ﺗﺒﺎﴍ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻣﴩوع ﺗﺮﻣﻴﻢ درج املﺮﻛﺰ
اﻟﺠﻤﺎﻫريي وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻮ ﻣﴩوع ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺎﺑﻌﺘﻪ ﺣﺘﻰ
إﺧﺮاﺟﻪ إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﱰﻣﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﻬﻮر ،ﺳﻴﻜﻮن املﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﺷﺎرع اﺑﻦ املﻘﻔﻊ )ﻫﻴﺎروك( ،وذﻟﻚ ﺣﻔﺎ ً
ﻇﺎ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن.
وﻗﺎم رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ
أﺳﻌﺪ ،ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ املﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤﺎﻫريي ﰲ ﺣﻲ ﻋﺒﺎس ،ﻋﺸﻴﺔ
ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﻣﻴﻢ .واﺟﺘﻤﻊ د إﱃ ﻣﺪﻳﺮ املﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺴﺎم
رﻳﻨﺎوي ،وإﱃ املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ املﺮﻛﺰ .وﻗﺎل د .أﺳﻌﺪ:
املﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤﺎﻫريي ﰲ ﻋﺒﺎس ﻧﺸﻴﻂ ﺟﺪًا وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺌﺎت وﴍاﺋﺢ اﻷﺟﻴﺎل ﰲ اﻟﺤﻲ .وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة ﻣﻮارد

املﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻤﺎﻫريي ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﱰﻣﻴﻢ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺑﻞ ً
أﻳﻀﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﻫﺎﱄ ﰲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻴﺎء.
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ﻗﺎﻣﺖ وزارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺼﺐ ﻣﺤﻄﺘني
ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻠﻮّث اﻟﻬﻮاء ﰲ ﺣﻲ وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس
وﺣﻲ اﻟﺤﻠﻴﺼﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم املﺤﻄﺘﺎن ﺑﺮﺻﺪ
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻴّﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﴏ
ﻣﻠﻮّﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذاك ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮّث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ املﻮاﺻﻼت
أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪّة أﺑﺤﺎث ﻧُﴩت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية
ﻗﺪ أﺷﺎرت إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮّث ﰲ ﺣﻴﻔﺎ،
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وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ
ﺑني اﻟﺴ ّﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣً ﺎ واﻷﻃﻔﺎل
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎً ،
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎملﻌﺪّﻻت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻗﻴﻮدًا ﻋﲆ ﺳﻔﺮ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻜﺒرية داﺧﻞ املﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺬروة املﺮورﻳﺔ )ﻣﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣً ﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ( ﰲ ﻋﺪة ﺷﻮارع.
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ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي زﻋﺒﻲ
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴريات وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ ﻣﻬﺮﺟﺎن
»ﻋﻴﺪ اﻷﻋﻴﺎد« ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
أﻫﺎﱄ وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس.وﻃﺮﺣﺖ ﻋﺎﺑﺪي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واملﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺟﺮاء ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﰲ اﻟﺤﻲ
اﻷملﺎﻧﻲ )ﺷﺎرع ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن( وﻟﻴﺲ ﰲ وادي
اﻟﻨﺴﻨﺎس ﻓﻘﻂ ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻋﱪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﺟ ّﺮاء املﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ
املﻬﺮﺟﺎن ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ املﺸﺎة
واﻟﺴري .ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺎﺑﺪي ﺑﺄن ﻳﺸﺘﻤﻞ

ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم  2015ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة ﺷﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ املﺌﺎت ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب،
ﻧﺪدت ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن
املﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ املﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،وﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺈزاﻟﺔ املﻜﺎره اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﱃ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺮﻳﺐ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﴪﻃﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺑﻮ )اﻷزﻣﺔ(
وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈن
ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ ﺣﺎﻻت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻣﺮﺿﻮا
ﺑﺎﻟﴪﻃﺎن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻮّث

ﺑﺎﻟﻬﻮاء .وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻻت اﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﴪﻃﺎن ﺑني اﻟﺴﻨﻮات ،2007-1998
وﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن  30ﻃﻔﻼ ،ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ 14
ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻣﻦ أﺻﻞ  60أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﴪﻃﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻠﻮّث اﻟﺠﻮ ،وأن واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻤﺴﺔ
أﺷﺨﺎص ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني
 65و  74أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن .وأن
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺮض اﻟﴪﻃﺎن ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد.

املﻬﺮﺟﺎن ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﺮوض
ﻣﴪﺣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻛﺜّﻔﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﻣﻦ
اﻹﺿﺎءة واﻟﺰﻳﻨﺔ ﰲ اﻟﺤﻲ اﻷملﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪ املﻴﻼد املﺠﻴﺪ ورأس اﻟﺴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ
وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﺠﺮة ﰲ ﻣﻔﺮق ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن-
ﻫﻤﺠﻨﻴﻢ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﺷﺠﺮة وﻫﻼل وﺷﻤﻌﺪان
ﰲ دوار اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ )ﻣﻔﺮق اﻟﻜﺮﻣﺔ-ﺑﻦ
ﻏﻮرﻳﻮن( ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺰﻳني اﻟﺸﺎرع ﺑﺈﺿﺎءة
ﺧﺎﺻﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻ ً ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻷﻋﻴﺎد .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺰﻳني
ﻣﺪﺧﻞ وﺷﻮارع وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس.

����� ���� ����� ���� ���� א������
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي زﻋﺒﻲ ﻣﻨﺬ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﱃ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ورﺻﺪ املﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ّ
إن وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﻳﻬﺪف ﻓﻘﻂ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺎﻟﻴﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺴ ّﻜﺎن اﻟﻌﺮب .ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺲ أداة

ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﻖ ً
أﻳﻀﺎ وﻣﺮ ّﻛﺐ أﺳﺎﳼ
ﻣﻦ ﻣﺮ ّﻛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ املﻮﻗﻊ،
وﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺟﺰاء أﺧﺮى
ورﺻﺪ املﻮارد املﻄﻠﻮﺑﺔ.
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ﺗﻌ ّﺮﺿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺑﻴﺖ اﻟﻨﻌﻤﺔ« ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﰲ أﻋﻘﺎب ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ
املﺴﺆوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺴﺠني .وﻗﺎم
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ املﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﺑﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
وﺑﻌﺪ ّ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﺎﻳﺪة ﺗﻮﻣﺎ-ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻢ
ﺗﻌﻴني ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ملﺆﺳﺴﺔ
”ﺑﻴﺖ اﻟﻨﻌﻤﺔ« وﻫﻴﺎﻹﻃﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪﻣﻨﻲ املﺨﺪرات
واﻟﻜﺤﻮل واﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﻌﺪ إﻃﻼق ﴎاﺣﻬﻢ،
ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨريﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﻬﺎ املﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت املﺴﺘﻮرة ﰲ
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املﺪﻳﻨﺔ.وﻳﺬﻛﺮ ّ
أن املﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟﺮوم اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺪم اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ،ﻻ ﺑﻞ
وﺗﺨﺪم ﻋﺎﺋﻼت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻘرية ً
أﻳﻀﺎ.

ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ ﺷﻜﺎوى وﺻﻠﺘﻪ
ﺣﻮل ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﺗﻌ ّﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ اﻷراﴈ املﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم 1967
ﺧﻼل زﻳﺎراﺗﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ ﻓﱰة ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن املﺒﺎرك وﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ.
وﻛﺎن ﺑﻌﺾ املﻮاﻃﻨني واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻗﺪ ﺗﻌ ّﺮﺿﻮا
ﻹﺟﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﴚ اﻟﺸﺎﻃﺊ
اﻟﺘﺎﺑﻌني ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻗﻮات ﻣﻦ اﻟﴩﻃﺔ ،ﺑﺤﺠﺔ
ﻋﺪم ﺣﻴﺎزﺗﻬﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﺣﻴﻔﺎ.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻦ
ارﺗﻴﺎد ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
وﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ .وﻋﻘﺪ د .أﺳﻌﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ

ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻗﺎﺋﺪ ﴍﻃﺔ ﺣﻴﻔﺎ،
وﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻊ املﻔﺘﺸني ﰲ اﻟﺸﺎﻃﺊ،
ّ
ﺗﻮﺻﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﱃ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺗﻘﴤ ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﻌ ّﺮض ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤﻬﻢ.
ورﻏﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ إدارة
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ
ﻣﻦ املﻀﺎﻳﻘﺎت .وﻧﻨﺎﺷﺪ أﻫﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟّ ﻪ إﱃ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌ ّﺮﺿﻬﻢ
ﻷي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﻔﺎ وإﱃ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ
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أﻗ ّﺮت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ أرض وراء املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻳﻄﺎﱄ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻀﺎﻧﺎت
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺨﺪم اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮب .وﺟﺎء ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ«،
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ »ﻣﺴﺎواة« ﻟﺤﻘﻮق املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻀﺎﻧﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل د .ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ :ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺬ ّرع ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻜﺎن ﻣﻼﺋﻢ ،وﺑﻌﺪ إﴏارﻧﺎ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻳﻄﺎﱄ
)اﻟﺤﻲ اﻷملﺎﻧﻲ /ﻛﺮﻳﺎت إﻟﻴﺎﻫﻮ( ،أي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ
املﺪارس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .واﻵن ﻧﺘﺎﺑﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺳﻨﻼﺣﻖ املﻮﺿﻮع ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺠﺒﻬﻮﻳني ﻣﻦ
»اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ املﺸﱰﻛﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ أﻛﺪت ﻋﺮﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪي زﻋﺒﻲ :ﺗﻘﺪّﻣﻨﺎ ﺧﻄﻮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا املﻠﻒ اﻟﻬﺎم ،ذﻟﻚ
ّ
أن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻀﺎﻧﺎت أﻃﻔﺎل ﻳﻌﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﻜﻠﻒ اﻷزواج
اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ .وﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
أﻃﺮ ﺗﺮﻋﻰ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﺟﻮدة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
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ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻮﻧﺎ
ﻳﺎﻫﻒ ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻮار اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ﻋﲆ
ﻋﻼﻗﺔ املﺪرﺳﺔ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ املﻌﺎرف ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎون
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺎت.
واﻟﻌﻤﻞ املﺸﱰك،
أﻣﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻮار اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻮام – ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ
ﻏﲆ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﴫﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻛﺎن ﻣﻦ املﻔﺮوض أن ﺗﻘﺎم ﰲ
ﺣﻲ وادي اﻟﺠﻤﺎل .ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﻫﺎﱄ وﻣﺸﻜﻠﺔ
املﻮاﺻﻼت ﰲ اﻟﺤﻲ ﺗﻢ إرﺟﺎء املﴩوع ﻟﺤني اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ
أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﲆ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ املﻮﺿﻮع.

����� א������ א�����
ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻏﻼق ﺣﻀﺎﻧﺔ »اﻟﻠﻮز« ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺖ أﻃﻔﺎﻻ ﻋﺮب ﰲ اﻟﺤﻲ اﻷملﺎﻧﻲ .وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻷﻣﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻏري ﻣﻼﺋﻢ ﰲ ﺷﺎرع »ﻟﻴﻮن ﺑﻠﻮم«
ﰲ اﻟﻬﺪار اﻟﻌﻠﻮي .وﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ
ﺣﻀﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﰲ أﺣﻴﺎء ﻗﺮﻳﺒﺔ.
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ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﺮﻣﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( إﻧﺠﺎزات ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺒﺎرى ﻣﻊ املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ
املﺴﺘﻮﻳﺎت .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴّﺰ اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻔﺮوع ﺗﺘﺨﺼﺺ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .وﺗﺤﻈﻰ املﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻮارد
ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﺳﻮ ًة ﺑﺎملﺪارس اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
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وﻗﻔﺖ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ وﻧﻮاب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
املﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﻃﻼب وأﻫﺎﱄ وإدارات املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ
إﴐاﺑﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻋﺎم  ،2015ﻣﺤﺬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر
املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ وﻋﻤﻮﻣً ﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ّ
ﺗﻨﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه آﻻف اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻌﻠـّﻤﻮن ﰲ ﻫﺬه املﺪارس.
ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﻴﻔﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﻮاﱄ
ْ
ﰲ املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻛﺎﻓﺔ أﻫﺎﱄ ﺣﻴﻔﺎ اﻟﻌﺮب
دون ﺗﻤﻴﻴﺰ وﺗﻘﻮم ﻣﻨﺬ ﻋﴩات اﻟﺴﻨني ﺑﺪور ﺗﺮﺑﻮي
واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ املﻨﻬﺠﻲ
واملﻤﺄﺳﺲ ﺿﺪ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ وﰲ املﺪن
املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.

����� »א��א����« �»א���������«
ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﺪﻋﻢ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺟﻬﻮد إدارة ﻣﺪرﺳﺔ راﻫﺒﺎت
اﻟﻨﺎﴏة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ املﺪرﺳﺔ ﰲ أرض ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﰲ
ﺣﻲ ﻋﺒﺎس ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﺑريوﻗﺮاﻃﻴﺔ،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻬﻮد املﺠﻠﺲ املﲇ اﻷرﺛﻮذﻛﴘ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻲ اﻷملﺎﻧﻲ ،وﻃﻠﺒﻬﺎ

ﴍاء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرض املﻮﺟﻮدة اﻟﻴﻮم ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﺪرﺳﺔ
»ﺷﺎﻟﻔﺎ« املﺠﺎورة.
وﺗﺆﻛﺪ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ أن ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻦ
املﺪرﺳﺘني وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻼﺑﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼً
ﻣﺴﺎﻋﺪًا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻤﺎ.
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ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ملﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠني اﺟﺘﻤﺎﻋﻴني وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ
ّ
واملﺨﺘﺺ ﰲ ﻣﺠﺎل
ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .وﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺤﺜﺖ

ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻬﺎز
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
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أﻗ ّﺮ املﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻳﻮم 5.12.2017
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ) 1,260,000ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺘﻮن أﻟﻒ(
ﺷﻴﻜﻞ ملﴪح »املﻴﺪان« ،ﻛﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﺎم .2017
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻣريي
رﻳﺠﻒ ﺿﻐﻮ ً
ﻃﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺪﻋﻢ إﱃ ﺣني اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑني املﴪح واﻟﻮزارة .ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﺲ املﴪح
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹرﻏﺎم اﻟﻮزارة ﻋﲆ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣني  2016و.2017
وﻛﺎن ﻋﻀﻮا اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺒﻬﻮﻳﺎن د .ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ وﻋﺮﻳﻦ
ﻋﺎﺑﺪي ﻗﺪ راﻓﻘﺎ ﻗﻀﻴﺔ املﴪح ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻋﻮام املﺎﺿﻴﺔ ،ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮزﻳﺮة وﺳﻌﻲ اﻟﻮزارة إﱃ ﺣﺠﺐ
املﻴﺰاﻧﻴﺎت وإﱃ إﻏﻼق املﴪح .وﻳﺸ ّﻜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪّﻣﻪ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺣﻮاﱄ  40%ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ املﴪح ،واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﰲ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﻨﺬ  20ﻋﺎﻣً ﺎ.
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ﺗﺼﺪّت ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﺪّة ﻣﺮات ملﺤﺎوﻻت ﺟﻬﺎت ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻊ ﻋﺮض أﻓﻼم ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻚ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺮﻣﻞ.
وﺷﺎرك اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻬﻴﻞ أﺳﻌﺪ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎدرت
إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ »زوﺧﺮوت« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻨﻜﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻴﻬﻮدي.
وأﻛﺪ د .أﺳﻌﺪ دﻋﻤﻪ ﻟﻨﻀﺎل »زوﺧﺮوت« ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛ ّﻢ
اﻷﻓﻮاه ،ﻣﺸريًا إﱃ ّ
أن ﻋﺮض اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻧﻜﺒﺔ اﻟﻌﺎم  ،1948ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل وﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎدل واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻨﺪي املﺸﱰك واملﺴﺎواة ﺑني اﻟﺸﻌﺒني
ﰲ ﺣﻴﻔﺎ وﰲ اﻟﺒﻼد ﻋﻤﻮﻣً ﺎ.
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ﺗﻮاﺻﻞ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ« ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻲ وادي اﻟﺠﻤﺎل،
ووﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﻲ ،وﺗﺴﻤﻴﻪ »ﻋني
ﻫﻴﺎم« ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺟّ ﻬﺖ إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﻲ »وادي
اﻟﺠﻤﺎل« .ورﻏﻢ اﺗﺨﺬا ﻗﺮار إﻳﺠﺎﺑﻲ ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت إﻻ
أن إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻤﺎﻃﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﻨﻮاﺻﻞ
ّ
واﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر
اﻟﻀﻐﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا املﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.
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اﻋﱰﺿﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﲆ ﻣﺨﻄﻂ ﺳﻼح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻋﺎم
 2014ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﻮم«
ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﴩﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﻴﻔﺎ )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻴﺸﻮن /ﻧﻬﺮ
املﻘ ّ
ﻄﻊ( ،ﺳﺘﻀ ّﻢ ﻏﻮاﺻﺎت أملﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ »دوﻟﻔني
ً
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺤﻤﻞ وإﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ ﻧﻮوﻳﺔ.
 ،«800ﻣﺠﻬّ ﺰة
ّ
ً
ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ،وﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ .ﻧﺮﻳﺪ
إن ﻫﺬا املﴩوع ﻳﺸ ّﻜﻞ
ﻟﺤﻴﻔﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼم وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم،
وﻟﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺘﻀﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﺸ ّﻜﻞ ﺧﻄ ًﺮا
ﻛﺒريًا ﻋﲆ أﻣﻦ ﺳ ّﻜﺎن املﺪﻳﻨﺔ وﻋﲆ ﺻﺤﺘﻬﻢ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﻳﻮآف إﻳﺘﻴﺌﻞ

ﺧﻼل ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2016ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﱃ اﻷﺣﻴﺎء املﻨﻜﻮﺑﺔ ،وأﺟﺮت ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺼ ّﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ املﻨﻔﻠﺖ اﻟﺬي ﺷﻨّﻪ وزراء

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب .ﻛﻤﺎ ﻗﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻃﻮاﻗﻢ اﻟﺪﻓﺎع املﺪﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﺟﻬﻮد اﻹﻃﻔﺎء.

النائب يوسف جبارين يطرح
قضايا األقلية العربية في جلسة
خاصة في البرملان األوروبي
ّ
*جبارين يطالب األوروبيني بتشكيل لجنة تحقيق
لبحث مكانة العرب يف إرسائيل
*ﭘـريي يدّ عي أنّ إرسائيل هي ج ّنة عدن ،وجبارين
ير ّد :قد تكون ج ّنة عدن لكن لليهود ،فقط

حيفا – ملراسلنا – ترافع ،أمس األ ّول ،التجاري واالقتصادي بني إسرائيل واالحتاد
األربعاء ،النائب د .يوسف جبارين (اجلبهة ،األوروبي ،وا ّلتي – ضمن بنودها – ضرورة
القائمة املشتركة) ،رئيس جلنة العالقات التزام إسرائيل باحترام حقوق اإلنسان وحقوق
الدولية في املشتركة ،عن قضايا املواطنني األقلية الفلسطينية في داخلها ،والعمل على
العرب أمام جلنة حقوق اإلنسان ،من خالل تعزيز قيمة املساواة بني املواطنني ،وبهذا
خاصة ُأقيمت في ّ
مرافعة دولية
االتاد دحض جبارين اال ّدعاء ا ّلذي اعتمده ﭘـيري
ّ
األوروبي في بروكسل ،وذلك لبحث مكانة والقائل بأنّ « :شأن األقلية العربية في داخل
ّ
للمنظمات
املواطنني العرب في إسرائيل .وجاءت هذه إسرائيل هو شأن داخلي وال عالقة
اجللسة
استمرارا للجهود الدولية ا ّلتي تقوم بها الدولية به» ،وقد قام رئيس جلنة حقوق
ً
جلنة العالقات الدولية في القائمة املشتركة اإلنسان بتعزيز مقولة جبارين ،بقوله إنّ :
بالتعاون مع مر َكز مساواة،
واستمرارا للجولة «حقوق األق ّل ّيات لم تعد شأ ًنا داخل ًّيا للدول».
ً
الدبلوماسية ا ّلتي كانت في مق ّر االحتاد وفي عرضه اعترف يعكوﭪ ﭘـيري بوجود
األوروبي قبل شهرين.
«إشكال ّيات» بحقّ العرب في إسرائيل،
ّ
أ ّما من اجلانب اإلسرائيلي فقد قام عضو وحاول التملص منها عن طريق اال ّدعاء
الكنيست يعكوﭪ ﭘـيري من حزب «يش بأنّ إسرائيل تعمل لتحقيق املساواة في
عتيد» ،ورئيس الشاباك السابق ،بتمثيل الدولة ،وأضاف أنّ « :إسرائيل هي جنّة عدن
اجلانب اإلسرائيلي ،بصفته رئيس جلنة (ﭘـارادايس) بالنسبة إلى مواطنيها العرب»،
العالقات بني إسرائيل والبرملان األوروبي.
األمر ا ّلذي استدعى النائب جبارين إلى أن
ً
وفي عرضه أمام البرملان األوروبي وجلنة حقوق يستوقفه ويقول له« :إنْ كانت إسرائيل ،فعل،
اإلنسان ،قام النائب جبارين بعرض وتوصيف جنّة عدن ،فهي جنّة لليهود وليس للعرب».
للحالة التمييزية ا ّلتي يعاني منها املواطنون وفي تلخيصه طلب جبارين من االحتاد
العرب في إسرائيل ،إذ قام جبارين بعرض األوروبي أن يقوم بإرسال جلنة حتقيق لزيارة
عدة مستويات من اإلقصاء والتمييز متارسها إسرائيل واالطالع على أوضاع ومكانة
حكومات إسرائيل ضدّ املواطنني العرب في العرب فيها ،والعمل على تقدمي توصيات
الدولة ،فتحدّ ث جبارين عن املستوى القانوني أمام االحتاد األوروبي ،من أجل رفع مكانة
ا ّلذي ُيعطي مكانة فوق ّية لليهود مقابل مكانة العرب من الناحية االقتصادية والسياسية،
دون ّية ومواطنة درجة ثانية للعرب ،وذلك عن والعمل على إحقاق املساواة التا ّمة في
طريق التشريعات والقوانني التمييزية ا ّلتي داخل إسرائيل ،كما طالب جبارين بأن متارس
ً
ضغطا أوروب ًّيا على إسرائيل،
تسعى حكومة إسرائيل احلالية للعمل عليها ،دول االحتاد
وا ّلتي تُقصي ُخمس املواطنني في الدولة .وقام كي تتوافق سياسات إسرائيل مع مضمون
جبارين باالستفاضة في حديثه عن قانون اتفاق ّياتها مع الدول األوروبية.
القومية ا ّلذي ّ
يشكل تهديدً ا أساس ًّيا ملواطنة وقال رئيس اجللسة ،أنطونيو بانزيري ،في
الفلسطينيني في إسرائيل وحلقّ مكانتهم تلخيصه إنّ اللجنة ستواصل بحثها في
القانونية ،السياسية ،الثقافية ،ال ّلغوية ،القضايا التي ُطرحت وفي املطالب ا ّلتي طلبها
واالجتماعية – االقتصادية.
جبارين.
كما تط ّرق جبارين إلى اتفاقيات التعاون
الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

مركَز «حملة» يصدر تقري ًرا ب ُعنوان:

حر ّيات اإلنترنت في فلسطني :مسح
ّ
انتهاكات وتهديدات احلقوق الرقمية
حيفا – ملراسنا – أصدر «حملة – املر َكز العربي لتطوير
تقريرا جديدً ا
اإلعالم االجتماعي» ،يوم الثالثاء األخير،
ً
ُبعنوان «ح ّر ّيات اإلنترنت في فلسطني :مسح النتهاكات
وتهديدات احلقوق الرقمية»ُ ،ع ّمم باللغتني اإلنـﭽـليزية
والعربية وينفرد بكونه األ ّول من نوعه على املستوى
الفلسطيني.
يتناول التقرير مستوى احل ّر ّيات املتاح في الفضاء
الرقمي في فلسطني ،وهو جزء من مشروع تعاوني
بني مر َكز «حملة» وجمعية االتصاالت التقدّ م ّية،
تضم التحدّ يات التي
وذلك من خالل عدّ ة فصولّ ،
تواجهها ال ُبنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت
مسحا النتهاكات احلقوق
واملعلومات في فلسطني،
ً
الرقمية من قبل ٍّ
كل من السلطات اإلسرائيلية
واحلكومة الفلسطينية وحكومة حماس ،باإلضافة
تتورط فيها
تيسرها أو ّ
إلى االنتهاكات التي ّ
اخلاصة ،مثل شركة فيسبوك وﭼـوﭼـل
الشركات
ّ
وﭘـاي ﭘـال وغيرها.
تنصه القرارات
ينطلق التقرير من املبدأ الذي ّ
والتشريعات الدولية ،والذي مبوجبه تُعتبر احلقوق
الرقمية ،أي حقوق األفراد على شبكة اإلنترنت،
جزءا ال يتجزّأ من حقوق اإلنسان .ومن أبرزها:
ً
احلقّ في ح ّرية التعبير عن الرأي على اإلنترنت،
واحلقّ في اخلصوصية واحلماية ضدّ رقابة احلكومات
والشركات .أ ّما في السياق الفلسطيني ،فتنعكس
انتهاكات حقوق اإلنسان على أرض الواقع كذلك
في العالم االفتراضي؛ حيث أصبح الفلسطينيون،
وخصوصا الصحافيني والناشطني على مواقع
ً
التواصل االجتماعي ،عرضة للقمع والتجرمي بسبب آرائهم
نصات االجتماعية.
ونشاطاتهم على ا ِمل ّ
شهدت احل ّر ّيات الرقمية للفلسطينيني املقيمني في مناطق
سريعا
تدهورا
الـ 48واملقيمني في األراضي الفلسطينية،
ً
ً
في العامني األخيرين بشكل يبعث على القلق ،حيث إنّ
التجزئة السياسية واجلغرافية بني الفلسطينيني املقيمني في
مناطق الـ 48و الضفة الغربية وقطاع غزّة وشرق القدس –
أ ّدت إلى وجود انقسامات واختالفات في كيفية وصولهم
إلى اإلنترنت ،وكذلك في مواجهة التحدّ يات والتهديدات.
هذا ،ويوصي التقرير مبا يلي:
 .1تعزيز وحماية احلقوق الرقمية
يقع على عاتق املجتمع املدني الفلسطيني ،وعلى وجه
مؤسسات حقوق اإلنسان ،املسؤولية الكبرى عن
اخلصوص ّ
تعزيز وحماية احلقوق الرقمية ،من أجل خلق بيئة حتترم
َ
أداخل شبكة اإلنترنت أم خارجها،
حقوق اإلنسان ،سواء
أهمية العمل على رفع مستوى الوعي
ويترتّب عن ذلك ّ
لدى الناس حول حقوقهم من خالل تنظيم ورشات عمل
ومؤمترات وتدريبات .باإلضافة إلى التثقيف حول
االستخدام اآلمن واألخالقي وغير العنيف لإلنترنت،
والذي ال ّ
أهمية عن احلقوق الرقمية .باإلضافة إلى
يقل ّ
اخلاصة
أنّ السماح للفلسطينيني بتطوير ُبنيتهم التحتية
ّ
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتط ّلب من إسرائيل
التق ّيد باالتفاقات التي و ّقعتها ،ويجب على احلكومة
الفلسطينية أن ّ
توظف الساحات الدولية للضغط من
الترددات وبناء ّبوابات
أجل الوصول الكامل واحل ّر إلى
ّ
دولية مستق ّلة .عالوة على ذلك ،يجب أن تتو ّقف الرقابة
واالعتقاالت واالعتداءات على الفلسطينيني بسبب ح ّرية
بحجة مكافحة «التحريض» واحلفاظ على
التعبير،
ّ
النظام العا ّم.
 .2الشفافية واملساءلة لشركات التكنولوجيا
اخلاصة الته ّرب
حتّى اآلن استطاعت الشركات التكنولوجية
ّ
أي مساءلة عن دورها في تيسير انتهاكات حقوق
من ّ

متعمدة ،وتظهر احلاالت السابقة
متعمدة أو غير
رقمية
ّ
ّ
أنّ الشركات املالكة لوسائل التواصل االجتماعي في
اإلمكان مساءلتها أو إجبارها على التراجع عن سياساتها
من خالل ممارسة ضغوط خارجية ،عبر احلمالت الرقمية
جدا التحقيق في التح ّيز والتعامل
املهم ًّ
واإلعالمية .ومن ّ

التمييزي لشركات التواصل االجتماعي ،كما يجب على
السلطات الفلسطينية ّ
ومنظمات املجتمع املدني التص ّرف
مع هذه الشركات ،فيما يتعلق بأثر سياساتها على حقوق
الفلسطينيني وح ّر ّياتهم.
 .3التركيز على قضايا ا ُجلنوسة (ا ِجلن ِْدر)
يتّضح لنا أنّ جتربة النساء الفلسطينيات في استخدام
نظرائهن الذكور ،في قضايا احملافظة
اإلنترنت تختلف عن
ّ
االجتماعية ،اخلصوصية ،واخلوف من اجلرائم اإللكترونية،
مثل االبتزاز اجلنسي؛ والتي تساهم  بشكل كبير في
خلق رقابة ذاتية والعزوف عن استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بني الفتيات والنساء .ففي الوقت الذي
نشهد فيه ارتفاعً ا في اجلرائم اإللكترونية التي تستهدف
املاسة إلى
الفتيات والنساء الفلسطينيات ،تبرز احلاجة ّ
إجراء دراسات تر ّكز على قضايا ا ُجلنوسة (ا ِجلن ِْدر) وحول
التحدّ يات والتهديدات التي تواجهها املرأة الفلسطينية في
وضع سياسات أفضل بشأن كيفية معاجلتها.
وع ّقب مدير مر َكز «حملة» ،ندمي ناشف ،على التقرير
أهمية تقرير االنتهاكات الرقمية تنبع من
بقوله« :إنّ
ّ
انفراده وشمول ّيته ،حيث إ ّنه التقرير األ ّول من نوعه في
فلسطني والذي يتط ّرق إلى املوضوع بشكل شامل وجامع
ّ
لكل العناصر التي من املمكن أن تؤ ّثر على تقليص احلقوق
الرقمية ،ولكونه ّ
ألي برنا َمج يعمل بشكل
يشكل
أساسا ّ
ً
ّ
مستقل على تعزيز وحماية احلقوق الرقمية الفلسطينية في
جميع مناطق الوطن».
ُيذكر أنّ «حملة» – املر َكز العربي لتطوير اإلعالم
مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى متكني
االجتماعي» ،هو ّ
املجتمع املدني الفلسطيني والعربي من املناصرة الرقمية،
من خالل بناء القدرات املهنية والدفاع عن احلقوق الرقمية
وبناء احلمالت اإلعالمية املؤ ّثرة .وير ّكز «حملة» مشاريعه
ومبادراته في ثالثة مجاالت أساسية ،وهي التدريبات
واحلمالت لتحسني النشاط الرقمي ،واملرافعة عن احلقوق
الرقمية الفلسطينية.
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األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية امللك ّيني الكاثوليك ،حيفا)
وفي دراسة رموز الكتاب املقدّ س ،biblical typology
ُيشار غال ًبا إلى امللكوت على أ ّنه وليمة ،أي كسر للصوم
( ُانظرً ،
مثل ،إشعياء .)6:25
إنّ هذا التعليم الكتابي عن الصوم هو اإلطار املسياني
اخلريستولوجي الذي حدّ د مكان ووظيفة الصوم في الكنيسة
منذ البداية .من جهة أخرى ،الكنيسة بذاتها هي بداية
امللكوت وتو ّقعه األخروي.
العريس حاضر ويظهر حضوره في كسر اخلبز ،في املائدة
اإلفخارستية ،التي هي التو ّقع األسراري مللء امللكوت ،أي
للمائدة املسيانية .في كتاب األعمال ،كسر اخلبز هو حادثة
أساسية لبناء الكنيسة أي اجلماعة املسيانية (أعمال
.)42:2
في هذا االجتماع ،في الشركة « ،»koinoniaليس من
مكان للصوم :املت َو َّقع قد متّ ،الس ّيد قد حضر «ماران أثا».
لقد أتى ،إ ّنه ٍآت ،سوف يأتي ...ولكن ،من اجلهة األخرى،
مع صعود املسيح ،بدأ عهد جديد من االنتظار :انتظار
ً
ثانية مبجد،
املجيء الثاني  ،parousiaمجيء املسيح
الكل في ّ
اإلجناز الذي به «يظهر املسيح ّ
الكل».
يتم
لقد انتصر ّ
الرب ّ
ومتجد ،لكن تاريخ «هذا العالم» لم ّ
بعد ،إ ّنه ينتظر حتقيقه ودينونته .فيما كان تاريخ العهد
موجه
موجهً ا نحو مجيء املس ّيا ،تاريخ العهد اجلديد ّ
القدمي ّ
الرب مبجده ونهاية العالم.
نحو عودة ّ
واضحا عند نهاية
ما تعترف به الكنيسة س ّر ًّيا ،سوف يصير
ً
العالم .وطاملا الكنيسة ح ّية واملسيح ّيون يعيشون في هذا
العالم ،فهم ينتظرون ،ويتو ّقعون هذا «املجيء الثاني»،
يص ّلون ويسهرون أل ّنهم ال يعرفون متى يأتي ابن اإلنسان.
ولذلك ُي َع َّبر عن هذا التو ّقع في صوم جديد ،أي في حالة
جديدة من االنتظار.
يتم باستمرار و ُيستَجاب في
االشتياق،
هذا التو ّقع ،هذا
ّ
س ّر حضور الس ّيد ،أي في الوليمة اإلفخارستية .إذ تعيش
الكنيسة في الزمان ،في التاريخ ،تكشف – بالفعل –
انتصار األبدية ،وتستبق مجد امللكوت اآلتي.
وهذا «الصوم – التو ّقع» يكتمل في الس ّر ،عندما
نستحضر ّ ً
كل من مجيئ َِي املسيح األ ّول والثاني ،في
وحاضرا.
أي أ ّننا جنعله حقيق ًّيا
االستذكار األبدي نفسهّ ،
ً
ّ
يشكل الصوم واإلفخارستيا قطبني أساس ّيني
وهكذا،
يكمل أحدهما اآلخر ،ويظهران التناقض
الكنيسة
حلياة
ّ
والتطور،
اجلوهري في طبيعتها :االنتظار واالمتالك ،امللء
ّ
األخروية والتاريخ.
تعطينا هذه االعتبارات املفتاح لقوانني التيبيكون
«التقن ّية» ومتلؤها باملعنى الروحي.
إ ّنها تع ّبر عن مبدأ ليتورجي أساسي هو عدم مالءمة
اإلفخارستيا والصوم:
ال ميكن وال يجوز أن ُيقام قدّ اس في يوم صوم؛ كون س ّر
اإلفخارستيا هو س ّر حضور املسيح فهو عيد الكنيسة ،أو
حتّى أكثر من ذلك ،إ ّنه الكنيسة كعيد ،وبالتالي مقياس
ّ
كل األعياد وإطارها.
فالعيد ليس محض «تذ ّكر» لهذا ا َحلدَ ث أو ذاك من حياة
املسيح على األرض ،بل بالتحديد هو حتقيق حضوره في
الكنيسة بالروح القدس.
َ
وبالتالي ّ
كل حدث أو شخص ُيستَذكر في عيد يكتمل
استذكاره – بالضرورة – في القدّ اس ،في «الس ّر» الذي
يحول االستذكار إلى حضور.
ّ
كل األحداث الها ّمة ،كلّ
تظهر اإلفخارستيا الرابط بني ّ
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القدّ يسنيّ ،
كل اإلثباتات الالهوتية مع عمل املسيح
اخلالصي .أ ًّيا كان ما نستذكره أو نحتفل به فإ ّننا
يتم في القدّ اس اإللهي
نكتشفً ،
دوما – وهذا االكتشاف ّ
– أنّ ّ
كل ما في الكنيسة يجد في يسوع املسيح بدايتَه
ونهايتَه وكمالَه.
ميكننا أن نشير – هنا – إلى أنّ الكنيسة األرثوذكسية
يوما ،مبدأ القدّ اس غير االحتفالي ،على غرار
لم تقبلً ،
«القدّ اس األدنى» عند الكاثوليك .فلفترة طويلة كان
طقسا ر ّبان ًّيا بشكل جوهري ،أل ّنه فصحي بطبيعته،
القدّ اس ً
دائما ،يعلن موت املسيح ويعترف بقيامته ويشهد
وهوً ،
لها.
املبدأ الثاني الذي يتبع األ ّول بالضرورة ،هو أنّ فترة صيام
تسبق ّ
كل احتفال إفخارستي .التو ّقع ينبغي أن يسبق
اإلجناز .من وجهة النظر هذه ،الصوم اإلفخارستي ليس
مج ّرد امتناع قبل املناولة ،بل هو – بالدرجة األولى – تو ّقع
واستعداد روحي.
إ ّنه صوم باملعنى الروحي املذكور أعاله ،انتظار للمجيء
األسراري.
في كنيسة األزمنة األولى كانت تسبق اإلفخارستيا
سهرانية طوال الليل هي بالتحديد (ونظر ًّيا ال تزال في
الكنيسة الشرقية) خدمة االستعداد والته ّيؤ ،سهرانية ّ
بكل
املعنى املسيحي للكلمة.
ولهذا السبب ُحدّ دت اإلفخارستيا أ ّيام اآلحاد واألعياد
في الساعات الباكرة من النهار :إ ّنها التمام والنهاية
للسهرانية ،خدمة الصوم واالستعداد.
أ ّما في األعياد الصغرى ،حيث ال يوجد سهرانية،
يتم في آخر الصباح ،إذ في هذه
فاالحتفال باإلفخارستيا ّ
احلالة ّ
تشكل ساعات الصوم الصباحية الفترة الضرورية
من االستعداد.
وهكذاّ ،
كل حياة الكنيسة الليتورجية ،التي حتدّ د –
بدورها – حياة ّ
كل فرد من الكنيسة ،تقوم على هذا
اإليقاع من التو ّقع واإلمتام ،االستعداد و»احلضور» .عندها
ال تعود القواعد التي حتكم هذا اإليقاع مهجور ًة ومب َهمة؛
لكن
فتصير طري ًقا تقودنا إلى قلب احلياة في الكنيسةّ .
للصومً ،
يكمل األ ّول الذي شرحناه ،وقد
أيضا ،معنًى آخ َرّ ،
ّ
وطورته .إنه الصوم النسكي ،الصوم
شدّ دت الرهبنة عليه ّ
كحرب ضدّ القوى الشيطانية ،كطريقة للحياة الروحية.
يرجع أصل هذه الفكرة إلى اإلجنيل .قبل أن ميضي املسيح
يوما ،وفي آخر هذه الفترة دنا
إلى البشارة ،صام أربعني ً
منه الشيطان (متّى  .)3:4جند في اإلجنيل آية واضحة
عن أنّ الصوم والصالة هما الوسيلتان الوحيدتان للتغ ّلب
يتمم مجيء املسيح
على الشيطان (متّى  .)21:17ال ّ
ّ
ً
َ
فح ْسب ،بل هو اللحظة
ثانية إلى العالم
تاريخ اخلالص َ
احلاسمة في الصراع ضدّ الشيطان ،الذي صار «أمير هذا
حسب الكتاب املقدّ س ،باألكل تغ ّلب الشيطان
العالم» َ
على اإلنسان وصار س ّيده.
تذ ّوق اإلنسان الثمرة احمل ّرمة ،وبهذا صار مستَع َبدً ا لألكل،
وصار كامل وجوده متو ّق ًفا عليه .لهذا السبب ،الصوم ،من
منظار كتابي ،ال يتساوى مع مج ّرد االعتدال باألكل مع
الصح ّية األ ّول ّية.
نوع من
ّ
الصوم احلقيقي ،االمتناع الصحيح ،أي الذي متدحه
صواميها القدّ يسني ،هو – في الواقع – حتدٍّ
الكنيسة في ّ
لقوانني الطبيعة ومن خاللها للشيطان نفسه.
(يتبع)

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

يكثر استعمال هذا ال ّلقب الذي ُيتّهم به البعض أو ُي ّ
شخص
ّ
به ُخلق البعض اآلخر ،وهو مي ّثل تق ّلب املرء بني ّاتاهني؛ اتاه
مي ّثل احلقّ واآلخر مي ّثل الباطل .مع أنّ من طبيعة اإلنسان
السوي ّأل يتّجه إلى أكثر من أفق واحد وال يتّبع أكثر من
ّ
َ
وس ّمي باملنافق ،ألنّ الله لم
طريقة ،فإن ف َعل اضطربت خطاه ُ
يجعل لرجل أكثر من قلب في جوفه ،وقد يتمزّق املرء بني
ّاتاهات عدّ ة بح ًثا عن مصالح دنيوية ،ما يؤ ّدي إلى هدر
شرفه وتذ ّلله ّ
لكل صاحب سلطان سوى الله ،فيوقع الضرر
بعباد الله أل ّنه يسعى وراء السراب الذي يدفعه لتمزيق
الصفوف وتفكيك روابط الصداقة بني الناس ،ويقوم بإثارة الفنت ث ّم يعمل على أن
تبقى الفتنة مستم ّرة حترق األخضر واليابس من أجل غاية في أنفس املنافقني الطامعني.
همتهم ضعيفة وإرادتهم بليدة وال يريدون
وغال ًبا ما يقع في هذا ا ُخللق الرذيل من ّ
العطاء والتضحية من أجل حتقيق ما تصبوا إليه أنفسهم ويح ّقق لهم مصاحلهم ومصالح
مجتمعهم ،بخالف ما عليه أهل اإلميان .ألنّ صاحب املبدأ يكون صاحب طباع ُصلبة
مستقيمة جتعله يصمد أمام املغريات .أ ّما أصحاب النفوس الواهية فيختارون الذلة
واملهانة هر ًبا من التكاليف الصعبة ولو كانت هذه التكاليف بعينها هي السعي وراء
منعا للمساءلة .ذلك
لقمة العيش ،أو بناء أسرة؛ فترى املنافق يكذب طل ًبا ملصلحة أو ً
ألنّ الله ّ
عطل فيه أجهزة اإلدراك ،فيعلن اخلديعة كإحدى الوسائل لتحقيق ما تطمع به
متاما كما فعل املنافقون في عهد رسول الله .أخبرنا ر ّبنا فقال« :وإذ يقول
نفسه املريضةً ،
املنافقون والذين في قلوبهم مرض ما َو َعدَ نا الل ُه ورسو ُله ّإل ُغرو ًرا ،وإذ قالت طائف ٌة منهم
يا َ
النبي يقولون إنّ بيوتنا عورة،
أهل َ
يثرب ال ُمقا َم لكم فارجعوا ،ويستأذن فريقٌ منهم ّ
وما هي بعورة ،إنْ ُيريدون ّإل ِفرا ًرا» .وقد ّ
شخص القرآن الكرمي حالهم في أكث َر من
موطن وشدّ د في النكير عليهم أل ّنهم أساس البالء ،قال تعالى« :إنّ املنافقني يخادعون
خادعهم ،وإذا قاموا إلى الصالة قاموا ُكسالىُ ،يراءون الناس وال يذكرون الله
الله وهو
ُ
ّإل ً
قليل ،مذبذبني بني ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء» .وقد قال عنهم رسول الله:
«وجتدون ش ّر الناس ذا الوجهني ،الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه» .وفي مطلع سورة
البقرة ذكرهم الله فقال« :ومن الناس من يقول آمنّا بالله وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني،
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون ّإل أنفسهم وما يشعرون ،في قلوبهم مرض
فزادهم الله َم ً
رضا ،ولهم عذاب أليم مبا كانوا َيكذبون ،وإذا قيل لهم ال تُفسدوا في
األرض قالوا ّإنا نحن مصلحون ،أال إ ّنهم هم املفسدون ولكن ال َيشعرون ،وإذا قيل لهم
آمنوا كما آمن الناس ،قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ،أال إ ّنهم هم السفهاء ولكن ال
يعلمون ،وإذا ل ُقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا ،وإذا خ َلوا إلى شياطينهم قالوا إ ّنا معكمّ ،إنا
نحن مستهزئون» ،والسبب في هذا الوجه« :أولئك الذين اشت َروا الضاللة بالهدى فما
ربحت جتارتهم وما كانوا مهتدين» ،وألنّ جتارتهم هي اخلاسرة فيبقى أحدهم يسعى خلف
سراب ويظهر عليهم اخلمول ليصبح صفة مم ّيزة له ،يعرفها أهل احلقّ ؛ قال تعالى« :وإذا
قاموا إلى الصالة قاموا ُكسالى» .ومع ّ
كل ذلك فاملنافق ميلك قدرة على اإلقناع حلالوة
ألفاظه وطالوة عباراته وجمال منظره وأسلوبه املخادع اجلميل في حركته ،وقد وصفهم
تسمع لقولهم ،كأ ّنهم ُخ ُش ٌب ُم َسنَّدَ ة،
الله« :وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ،وإنْ يقولوا
ْ
َيحسبون ّ
كل َصيحة عليهم ،هم العد ّو فاحذرهم قاتلهم الله أ ّنى ُيؤ َفكون» .تراهم يحتمون
ولتطمئن لهم القلوب ،قال تعالى« :اتّخذوا
بأميانهم بالله ليحسبهم الناس من املؤمنني،
ّ
أميانهم ُجنّة [وقاية] فصدُّوا عن سبيل الله ،إ ّنهم ساء ما كانوا يعملون» .وهؤالء ُيعرفون
بسيماهم؛ يقول تعالى« :ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهمَ ،ولَتعرفنّهم في َ ْلن
القول والله يعلم أعمالكم» .قال اإلمام علي« :للمرائي ثالث عالمات؛ يكسل إذا كان
وحده وينشط في الناس ،ويزيد في العمل إذا ُأثني عليه وينقص منه إذا ُذ ّم؛ و ُيقال إنّ
املرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء :يا مرائي ،يا غادر ،يا خاسر ،يا فاجر ،اذهب
وخذ أجرك ّممن عملت له ،فال أجر لك عندنا» .وغال ًبا ما تظهر عالمات النفاق على
أصحابها وقد ّبي بعضها الرسول فقال« :آية املنافق ثالث؛ إذا حدّ ث كذب ،وإذا وعد
أخلف ،وإذا ائ ُتمن خان» .وقد يخطر ببال القارئ ما حاجتنا إلى مثل هذا الكالم؟ فأقول
مظهرا من مظاهر الصدّ عن اإلميان ،واليوم يكثر النفاق حتّى
إنّ النفاق في املاضي كان
ً
ّ
تس ّرب في جميع مجاالت احلياة ،وال ينجو منه إل أصحاب املبادئ الذين يعملون من
أجل أهداف سامية .وأخطر مظاهر النفاق ،اليوم ،النفاق السياسي والنفاق االجتماعي،
وكذلك النفاق باسم الدين؛ مبعنى إظهار شيء وإخفاء ضدّه في الصدور.
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طمبور تقدّم الرصعات يف عامل التصميم لعام  /2018نظرية
الفوىض

 2017كانت سنة مليئة بالتقلبات والقطبية :ترامب امام كيم جونغ اون وامام بوتني ،قيم فردية
امام قيم اجتامعية ،انفصال بريطانيا عن االتحاد االورويب ،اسعار الشقق السكنية املرتفعة
امام انذارات عن فقاعة عقارات توشك ان تنفجر ،الطريق الرسيع للمعلومات امام الحاجة اىل
الهدوء والبطء -يبدو ان وترية االحداث التي نشهدها آخذة باالزدياد ،وتبقينا يف حالة من عدم
اليقني.
حسب أقوال نيـﭭـا يحيآڤ ،مديرة التسويق يف الهندسة املعامرية التصميم وااللهام يف
طمبور»:يف حالة من عدم اليقني ويف حاالت والتي نشعر بها ان «نهاية العامل قد حلّت»،
لدينا عدة طرق ملواجهتها .طرق مواجهتنا كأشخاص بشك عام وكمصممني بشكل خاص هي
االساس لرصعات  - Joyfully Chaotic .»2018يأخذ اسلوب «نهاية العامل قد حلّت» كسبب (أو
كحجة) لفعل كل ما يحلو لنا .اذا كانت نهاية العامل قد حلّت -اذا ال توجد قواعد وال قوانني .كل
يشء ممكن .كل يشء يسري مع أي يشء -كرثة الثقافات ،دمج االساليب ،ثراء اللغات ،االشكال
مع األمناط التي تصعد واحدة عىل االخرى وتصطدم ببعضها البعض .االلوان جريئة وبارزة
وتعرض لنا كل الوان قوس قزح(احمر ،برتقايل ،اصفر ،اخرض ،ازرق وبنفسجي) تكاد تخلو
من أي لون فاتح ،ويضاف اليها الذهبي «الرتامبي» الرباق واملتوهج جدًا .وكلام كان أكرث كلام
كان أفضل .تجسد الشعور بالخطر والذي يرافق حاالت عدم اليقني .عندما تشكّل البيئة خط ًرا
علينا ،فإننا نبحث عن طريقة للهرب او االختباء( .)fight or flightااللوان هنا تعتمد عىل الون
عميقة من الطبيعة ،أيضً ا كبادرة أللوان متويه لكن ايضً ا من منطلق تأمل الطبيعة واعتبارها
معلم للحياة .توجد هنا سلسلة من ألوان االخرض ،ابتداء من األخرض الغابة وحتى االخرض
الفوسفوري ،مع القليل من ملسات البنفسجي والزهري .االشكال خشنة قليالً وتتامىش مع مواد
طبيعية مثل يوتا (الجوت) ،سوويد وصدأ - Dawn of a new Day .يتخذ نه ًجا متفائالً للحياة،
ويزعم ان الشعور بنهاية العامل هو عمل ًيا فرصة للبدء من جديد ،وخلق عوامل جديدة ،انه متفائل،
خفيف ،يغري القوانني ،امنا بلطف (عدم الوضوح بني األجناس ،عدم الوضوح بني االجيال).
ألنه ينشغل بخلق عوامل جديدة ،فانه «يلعب» مبواد حديثة وبتكنولوجيا(مواد معقدة=،hybrid
طباعة ثالثية االبعاد .) IOT ،االلوان عنده تدمج الون ريفية وزاهية كالزهري(Millennial
 ،)Pinkالفريوزي والبنفسجي املثري مع الوان حيادية كاألسود ،االبيض ومجموعة من الوان
الرمادي– Sounds of Silence .يعرب عن الرغبة الطبيعية لدينا بالعودة اىل املألوف واملضمون،
البحث عن ارض ثابتة ومستقرة .يف عوامل التصميم والدهان يتجسد االمر بالعودة اىل املواد
واأللوان الطبيعية ،اىل القوام الناعمة واللطيفة ،واىل النعومة الكثرية .بني املواد وااللوان التي
سنقابلها يف  2018سيكون بريق لطيف من الذهبي rose gold ،ونحاس ،املأخوذة من عامل
املعادن والعنارص الطبيعية ذات الربيق الطبيعي .املعدنية املتوازنة ستكملها اشكال من مواد
مبظهر طبيعي ،مكشوف ،مثل االسمنت والحجر .انه ربط من التناقضات التي تك ّمل بعضها
البعض -الوان حا ّرة امام الوان باردة ،االسمنت البارد والغريب اىل جانب النحاس الدافئ .من
حيث االلوان هذه هي أكرث مجموعة هادئة ،وهي تدمج الوان الباستيل (الفاتحة) الزهرية
والناعمة مع الوان االزرق الغامق التي تضفي علينا السكينة والهدوء .املزيد من االلوان التي
يفضّ ل االنتباه اليها :مبا اننا نتحدث عن التوثيق وعن ابحاث رصعات الدهان منذ اكرث من عرش
سنوات ،فإننا نالحظ جانبني من االلوان من اجل تحديد سيطرتها يف السنوات القادمة -ما هو
اللون الذي يربز عرب السنوات ،ومن جهة أخرى ما هو اللون اآلخذ بالزوال واالندثار .من سيزدهر
ومن سيختفي يف السنوات القادمة؟
االلوان التي ستزدهر :الزهري -قيل الكثري عن الـ ( millennial pinkوالذي يس ّمى يف البالد
زهري بودرة لسبب ما) والذي يتحول من لون للتشديد اىل لون خلفية ،وينضم اىل عائلة االلوان
الحيادية .البنفسجي – الذي اختفى كل ًيا يف االربع سنوات االخرية من الرصعات يبدأ طريق
عودته  ،وهو يظهر خاصة كلون تشديد غامق وقوي .يف النظرية كام يبدو ان هذا هو ايضً ا
سبب اختيار بينيتون له كلون السنة .2018
اللون الذي سيندثر:
االصفر -من كان مسيطر جدًا يف األربع سنوات األخرية آخذ باالختفاء ،بدأ يضعف ويتحول اىل
لي وفاتح ،ومن يحتل مكانه هو االخرض -من االخرض بلون السم وحتى األخرض بلون الغابات.
ّ
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شتاء أبيض مع !YOLO
تطلق تنوڤا مجموعة  – YOLO WHITEبأطعمة
شوكوالطة بيضاء مم ّيزة:
 YOLOبطبقات الشوكوالطة البيضاء وشوكوالطة الحليب
بطعم الكراميل اململّح

و YOLOشوكوالطة بيضاء مع كرمية الپاتيسيري والتوت الربّي
توسع YOLO
ّ
 «تنوڤا»،تشكيلة املنتجات
وتس ّوق وتضيف
خاصة
مجموعة
ّ
وغري عاديّة
إىل ثالجات
الحليب – YOLO
– WHITE
املجموعـة الجديدة التـي تعتمد عىل طهـارة ونقاوة الشـوكوالطة البيضاء،
تـم اسـتيحاؤها من صناعـة الحلويات،
التـي تالمـس األطعمة املم ّيـزة التي ّ
تـم
وأنـواع البوظـة املختلفـة ومـن ألـواح الشـوكوالطة املختلفـة ،أيضً ـاّ .
تطويـر  YOLO WHITEبالتعـاون مع خرباء الشـوكوالطة ،لهـدف الوصول
إىل طعـم ُمتقـن ،وتـوازن مثايل بين طعـم الشـوكوالطة البيضـاء املم ّيزة
وطبقـة مـن األطعمـة اإلضاف ّيـة التي متـزج بني اإلثـارة يف الطعـم ومتعة
يتـم تسـويق هـذه املنتجات
التناقضـات مـا مي ّيـز عامل هـذه املنتجـات .مل
ّ
التـي تعتمـد على الشـوكوالطة البيضـاء إلرضـاء مح ّبـي جانـر ونـوع
الشـوكوالطة البيضـاء ،حيـث أنّـه خلال تطويـر وتسـويق الشـوكوالطة
تبين أنّ طعـم هـذه املنتجـات لذيـذ جـدً ا .وكجـزء غير منفصل
البيضـاء
ّ
عـن «االحتفـال» بالشـوكوالطة البيضـاء  -سـيتم تقديـم هـذه املجموعة،
أل ّول مـ ّرة ،يف كـؤوس (علب) مص ّممـة باللون األبيض ،وستشـمل طعمني:
 YOLOبطبقات من الشوكوالطة البيضاء وشوكوالطة الحليب بطعم الكراميل
اململّح 122 ،غرا ًما.
ربي،
 YOLOبطبقات من الشوكوالطة البيضاء بطعم الپاتيسيري والتوت ال ّ
 123غرا ًما.
وتقول ليالخ كوهني – سولومون ،مديرة التسويق لقسم الحليب« ،تنوڤا»:
«ينكشف املستهلك يف يومنا هذا ،أكرث من أيام سابقة ،عىل تشكيلة متن ّوعة
وواسعة من املحلّيات بأطعمة عديدة .يزور مطاعم خاصة بطهاة مهنيني
خاصة باملأكوالت
(شيف) يف أرجاء مختلفة من العامل ،يشارك يف رحالت
ّ
يف أسواق من ّوعة ،يشاهد برامج الطهي وصنع الحلويات ،ويعترب أنّ للطّهاة
املهن ّيني (شيف) ولص ّناع الحلويّات تأثري عىل حياته ،لذا فخوض تجربة
تذ ّوق األطعمة والحلويّات واملحلّيات الجديدة متوافرة أمامه ضمن املشرتيات
األسبوع ّية ،ويف متناول يده عند رشائه اليومي للمنتجاتYOLO WHITE .
يدمج بني طعم الشوكوالطة البيضاء املتغايرة وطعم الكراميل اململّح أو مع
كرمية الپاتيسيري الفاخرة ،وهذه تعترب خطوة إضاف ّية من  YOLOلتع ّرف
ّ
بكل أنواعه وأطعمتها وألوانها .».ماركة
املحل عىل الشوكوالطة ّ
املستهلك
 YOLO – You Only Live Onceتحرص دامئًا عىل املفاجأة ،التجديد وتزويد
املستهلكني بتجربة كلّها دالل ،كر ّد مثايل عن عشق املستهلك للشوكوالطة،
بتشكيلة متن ّوعة من املنتجات ،من بينها :يولو شوكوالطة الحليب ،شوكوالطة
بيضاء ،طبقات الشوكوالطة ،يولو موس ،وغريها.
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من األدب الساخر

ونص
كلمتني
ّ

ّ
ونص ّ
بس ..إنك تقول :والقدس الشرقية
• يخرب بيتك يا ترامب ..كلمتين
عاصمة فلسطين • ..مثل ما القدس الغربية عاصمة إسرائيل ،كمان تكون
القدس الشرقية ،العاصمة اللي بدهم اياها الفلسطينيين ..ليه أل؟ • وأجا
نائب ترامب تا ّ
يكحلها ..عماها ..بدل ما يعتبر فلسطين والرئاسة الفلسطينية
ويحترمها • ..وبدل ما يوعد بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ..وبدل ما
يحكي عن السالم بين إسرائيل وفلسطين • ..أجا يحكي عن سالم وهمي ..تجاهل
فلسطين والفلسطينيين ،والعرب كلهم ..واعتبرهم مثل قشرة البصلة • ..عيب
يا بنس ..أو شو ما يكون اسمك ..انت نائب ترامب وجاي تحكي بالسالم ،وتحكي
ّ
باالستقرار ،واملفاوضات ..السالم بين مين ومين؟ • هيك حطيت القضية
ّ
ّ
بحط فلسطين عند ّ
فم الكلب،
الفلسطينية على الرف؟ عشان هيك اللي
ّ
بتحطه عند قفاه ..وبعدين كلمة ّ
لنوابنا في الكنيست ..ليه وقفتو
فلسطين
ّ •
ّ
ّ
كلكم ّ
مرة واحدة ورفعتو اللفتات وطلعوكم برة مع بعض؟ • لو كنت محلكم..
كل دقيقتين واحد منكم يرفع الفتة ..ويطلع ..بعد دقيقتين واحد ثاني برفع كمان
ّ
الفتة وبطلع ،وهيك بتكون اللفتات ارتفعت وقت كلمة بنس كلها • ..وبكون
ّ
بنس يحسب حساب الالفتة الثالثة والرابعة وحتى األخيرة • ..مع إنه مش راح
ّ
ّ
يرد ،لكن نقطة ورا نقطة بتأثر بالصخر • ..ومع إنه ترمب وال نائبه بتقطع
أي مظاهرة أو الفتة • ..لكن الواجب الزم يتمّ
فيه الكلمة ،مش راح تقطع فيه ّ
ّ
واللفتات تقاطع بنس خالل كلمته على طول ،وما يهدا باله وهو يحكي • ..لكن
ّ
ّ
ّ
التطبع • ..وهيك
والعنجهية الترامبية والبنسية غلبت
الشر والغرور
طبيعة
مازن ّ
حتى يطلب من االتحاد األوروبي االعتراف بفلسطين وبعاصمتها
سافر أبو
القدس الشرقية • ..وأبو مازن ما استقبل بنس ،وقال انت مش بنس ..انت
بئس ،روح ّبلغ ترامبك إنها القدس عاصمة فلسطين غصب عنه وعن اللي ّ
بشد
عا باطو • ..من قبل قالت فلسطين لبريطانيا العظمى ،وللمندوب السامي
خب دولتك ..لندن مربط خيلنا • ..وهيك
البريطاني في فلسطين :مندوب ّ
خب دولتك ..القدس
بنس
ولغيره:
وترامب
فلسطين بتقول اليوم لبنس
ّ
عاصمة فلسطينا ..يخرب بيتك يا ترامب ..لو بتفهم قلت هالكلمتني
ونص..
ّ
أبو إلياس
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قراءة في تقاسم الدورين
األمريكي والروسي ،وفي اجتماع
املجلس َ
املركزي الفلسطيني
اإلعالمي أحمد حازم
محمد حسنني هيكل ،املعروف
الصحفي املصري الراحلّ ،
على الصعيدين العربي والعاملي ،قال ذات يوم« :إ ّننا
نعيش العصر األمريكي» .ورغم أنّ هيكل كان ينقل صورة
لواقع حقيقي في تعبيره ،أراد – من جهة ثانية – من خالل
رأيه توجيه رسالة ّ
للحكام العرب ،مفادها االنتباه لكيفية
التعامل السياسي في املنطقة وما يجري فيها وحولها.
ويبدو أنّ ما قاله هيكل منذ سنوات يط ّبق في أيامنا هذه،
أل ّننا نعيش عصر غطرسة وهيمنة أمريكية رسمية إضافية،
منذ مجيء األمريكي اجلاهل في السياسة ،دونالد ترامب،
إلى احلكم ،والعالم ينظر وال يفعل شيئًا وكأنّ اإلدارة األمريكية بزعامة ترامب هي
صاحبة القرار الفصل في هذا العالم ،مبعنى أنّ ترامب يتّخذ القرار الذي يناسب
مبال بردود فعل العالم وال س ّيما الدول الكبرى
املصلحة األمريكية واإلسرائيلية غير ٍ
األخرى ،وال س ّيما األوروبيةّ .
نفسر السكوت من جانب روسيا وأوروبا
وإل كيف ّ
علما أنّ روسيا (محسوبة)
على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة أبدية إلسرائيلً ،
عموما
رئيسا للشعب العربي
ً
على العرب؛ كونها – كما يقول حلفاؤها – ً
داعما ً
خصوصا .لكن ما ّ
تبي في حقيقة األمر هو أنّ املصالح السياسية هي
والفلسطيني
ً
التي تق ّرر نوعية العالقة ،إذ إنّ العالقة الروسية السورية – على سبيل املثال – تبدو
وكأ ّنها عالقة صداقة ثابتة ،لكنّها في الواقع عالقة مصالح ،واملصلحة الروسية
تقتضي من روسيا الدفاع عن سورية والوقوف إلى جانبها ،وذلك لهدف احتفاظ
مهما
موسكو بقواعد عسكرية في سورية التي تُعتبر مر َكزً ا إستراتيج ًّيا عسكر ًّيا ًّ
في املنطقة ،وبالتالي توجيه رسالة إلى واشنطن مفادها أنّ روسيا لها احلقّ في أخذ
حصتها من كعكة الشرق األوسط ،حيث يبدو أنّ التقاسم ،أي تقاسم األدوار ،أمر
ّ
متّفق عليه ،والسكوت الروسي على قرار ترامب خير دليل على ذلك.
نائب الرئيس األمريكي ،مايك بنس ،الذي ُيعتبر أحد أكثر املسؤولني األمريكيني
تط ّر ًفا في إدارة ترامب ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني ،زار إسرائيلّ ،
مؤخ ًرا ،وألقى
خطا ًبا في الكنيست اعتبره مراقبون سياس ّيون ضربة قوية للعرب وصفعة جديدة أخرى
ّ
مهمني هُما:
للسالم؛ إذ أ ّكد بصورة ال تقبل
لنواب الكنيست على أمرين ّ
الشك ّ
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وأنّ واشنطن ستنقل سفارتها من تل أبيب
إلى القدس في نهاية  .2019وهذا يعني أنّ القدس ّمت إبعادها نهائ ًّيا عن طاولة
املفاوضات.
ّ
مايك بنس أفهم األوروبيني بكل وضوح أنّ واشنطن هي صاحبة القرار في الشرق
األوسط وليس أوروبا،
خصوصا فيما يتع ّلق بالقدس ،وهذا املوقف يأتي ر ًّدا على
ً
ّ
فيدريكا موﭼـيريني ،مسؤولة السياسة اخلارجية في االتاد األوروبي ،التي ص ّرحت
بأنّ ّ
االتاد يدعم تط ّلع الفلسطينيني ألن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة
فلسطينية .لكن موﭼـيريني – ومن جهة ثانية – طلبت من الفلسطينيني التر ّيث في
أي قرار متس ّرع بالنسبة إلى أمريكا ،وهذا يعني أنّ أوروبا لن تدخل في صراع
اتّخاذ ّ
سياسي مع واشنطن لسبب القدس.
املوقف الفلسطيني الرسمي ،الذي ظهر في ختام اجتماع املجلس املر َكزي الفلسطيني،
الذي ُعقد حتت شعار «القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطني» ،وهو االسم الذي
أطلقه املجلس على دورته العادية الثامنة والعشرين ،هو – في حقيقة األمر – موقف
اللموقف ،حيث لم يتجاوز الكالم سقف تعليق االعتراف بإسرائيل ً
ّ
بدل من إلغائه.
وحتّى هذا الكالم لم يت ّم اإلعالن بعدُ عن تنفيذه ،ألنّ هذا األمر من اختصاص
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،ولها احلقّ في تنفيذه عندما ترى الوقت
املناسب لذلك ،إن هي ن َّفذت.
القانوني الفلسطيني املعروف ،الدكتور أنيس القاسم ،االختصاصي واملرجع في
القانون الدولي ،يرى أنّ تعليق االعتراف بإسرائيل هو «نظري ال قيمة قانونية له،
ذلك ألنّ االعتراف عندما يصدر ال ميكن سحبه» .إنّ قرار عدم االعتراف بإسرائيل
أطلق عليه مراقبون سياسيون «قرار ّ
فك االرتباط ّ
الهش» بني الفلسطينيني وإسرائيل،
لكن
متسائلني عن الذي سيعود عليه هذا القرار بالفائدة ،إسرائيل أم الفلسطينيني؟ ّ
مح ّللني سياسيني آخرين ي َرون «أنّ قرار سحب االعتراف سيزيد على احلكومات
اإلسرائيلية املقبلة أعباء إضافية تتع ّلق باألمن وأحكامه داخل إسرائيل».
أبو مازن أبلغ املؤمترين باحلرف الواحد« :إنّ إسرائيل أنهت اتفاقية أوسلو ،وإنّ السلطة
أصبحت بال سلطة ،ونحن ال نريد صفقة العصر» .وما قاله أبو مازن يعني – ّ
بكل
لكن ع ّب ًاسا تص ّرف بشكل آخرّ ،
متمس ًكا
وظل
بساطة – نع ًيا للتسوية واملفاوضات؛ ّ
ّ
ِبخيار املفاوضات رغم ّ
كل ما جرى .لكن إذا كانت القدس واحلدود والعودة خارج إطار
أي مفاوضات يتحدّ ث أبو مازن؟
املفاوضات فعن ّ
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شكري اخلازن
صديق البحر والشعر وحامت الطائي!
فتحي فوراين

يأبى املوت ّإل أن يختار من القلوب ح ّباتها ..ومن العيون
ضوءها ..ومن الفصول ربيعها ..ومن الربيع زهوره وألوانه ..ومن
نيسان شبابه وابتسامته وموسيقى بالبله اخلضراء..
يأبى املوت ّإل أن يكون خالدً ا وشري ًفا ..فيمدّ يده إلى أشرف
األوسمة ..لكي يضعها على صدره ويسير بها متباه ًيا ..وهامته
تلمس سقف السماء!
يأبى املوت ّإل أن َي ْرزأنا ُبأناس نح ّبهم ..لكي يكتسب معنًى
لبقائه ومب ّر ًرا الستمراره ..كذلك ..لكي يصبح للحياة معنًى ومب ّرر
ومذاق!
من املوت نأخذ العبرة حتّى نعرف معنى احلياة وقيمتها ..وحتّى
يزداد تع ّلقنا بها وحرصنا على ممارستها ..وحتّى نثبت أ ّننا جديرون
بها وأ ّنها جديرة بنا ..وتستحقّ أن نحياها ومنارس ح ّقنا فيها على
أشرف نحو وعلى أجمل نحو!
**
أ ّيها اإلخوة،
ما جئنا لكي نبكي ..فقد غادر الشعراء من ُم َت َر َّدم ..وليس لدينا
وقت للبكاء..
ّ
ولكنّها وقفة متأ ّملة نستعرض فيها الشريط ..لنطل على ذكرى
الذين سقطوا واقفني ..وجوههم ّ
وضاحة وثغورهم باسمة..
إ ّنهم غابوا ..وما غابوا!
ولئن غابوا عنّا جسدً ا ..فإ ّنهم باقون ..فكرة ووجدا ًنا..
فتًى عشقته البابل ّي ُة ِح ْق ًبة \ فلم َي ْش ِفها منه ِب َر ْش ٍف وال لَث ِْم
إ ّننا
نتحسسهم في نبضنا وفي الدم الذي يتد ّفق في شراييننا ..وكان صدي ًقا للشعر..
ّ
يسهر ّ
وما زالوا يسكنون في السويداء من قلوبنا!
كل ليلة مع املتنبي وأبي نواس وابن الفارض وابن زيدون
إ ّننا نراهم في ابتساماتنا وعذاباتنا وانطالقاتنا وانكفاءاتنا..
وابن أبي ربيعة وعنترة ،وغيرهم من اخليول العربية األصيلة..
إ ّننا نراهم في سهراتنا وفناجني قهوتنا ودفء أمطارنا وصحو وفي زمن القحط الذي أصبح فيه الفتى العربي في وطنه غريب
سمائنا وزرقة بحرنا..
الوجه واليد واللسان ..في هذا الزمن الذي أصبحت فيه املهاتيك
راحوا!
إ ّنهم راحوا ..وما
الرحالة
الفارس
كان
الصخر..
ّى
ت
ح
تفلق»
الدهر
و»عبر
سادة
ّ
**
يجوب دنيا التراث العربي والتاريخ العربي ..والقرآن العربي..
تفجر النبع على خارطة هذا الوطن ّ
قدين
ع
من
أكثر
قبل
املعذب ..وتطيب له السياحة في هذه الواحات احلامتية اخلضراء..
َ
ّ
وسرعان ما تد ّفقت املياه العذبة ..وتد ّفق ّ
ويعب ..وال يرتوي ..وال
يعب
ّ
يعب من مناهلها العذبةّ ..
طلب العلم ينهلون من كان ّ
القصاد على أبوابه ..وأصبح – فيما بعد يتعب!
هذا النبع الذي ازدحم ّ
ّ
– كعبة ثقافية تؤ ّمها البراعم املتطلعة نحو شمس املستقبل بعيون **
ِم ْلؤها التفاؤل واألمل!
فيا صديق البحر والشعر ..واخليول العربية األصيلة..
ّ
يتوج رأسه إكليل تز ّينه حروف لقد تسلمنا الرسالة ..وآلينا على أنفسنا أن نحدو القافلة التي
هذا املورد العذب كثير الزحامّ ..
عربية شامخة« ..الك ّلية األرثوذكسية العربية»!
كنت طليعتها ..وحامل رايتها..
الصورةهذهرقم 3الورشة الثقافية اإلنسانية بدأت طفولتها وخطواتها األولى سنبقى أصدقاء اخليول العربية األصيلة..
في حقول األلغام ..ث ّم راحت تنمو وتكبر ..حتّى ش ّبت عن سنبقى أنت ونحن نعيش نبض ثالثية البحر والشعر ..وحامت
الطوق ..وراحت توزّع الوعي الثقافي والعلمي والقومي واإلنساني الطائي!
التقدّ مي ..وأطلقت سفراءها في جميع أنحاء الدنيا..
سنبقى األصدقاء األوفياء للمتنبي وأصحابه..
كان شاهدً ا على ميالد هذه املنارة الثقافية ..وراع ًيا خلطواتها سنبقى عينًا ساهرة حتفظ األبجدية ..وحترس التراث والتاريخ
األولى..
واجلذور احلضارية ،التي تضرب عمي ًقا عمي ًقا في رحم األرض
وكان ع ّرابها الذي شالها مع نخبة من الذين نذروا أنفسهم حلمل والتاريخ..
مشاعل الثقافة وإضاءة الطريق ،أمام اجليل الصاعد نحو األشرف سنسهر حتّى مطلع الفجر ..لبناء جيل يرفع الرأس ..ويجمع املجد
واألروع ..وإلى لقاء مع مواسم حامتية العطاء ..ومواعيد مشتهاة! من أطرافه ..ويكون خميرة للمواعيد اآلتية ..ال بدّ آتية!
**
**
ُ
(ألقيت يف احتفال التأبني لراحة الراحل األستاذ شكري
ث ّم ..كان البحر والشعر ..وحامت الطائي!
كان صدي ًقا للبحر ..يوقظه من نومه ..والناس نيام ..ويصطحبه الخازن ،املدير األسبق للكلّية األرثوذكسية العربية .أُقيم
االحتفال يف قاعة الكلّية بحيفا ،يوم )1979\12\8
في رحلة صباحية إلى البحار الزرقاء!
وكان..
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عمري مع الرياضة

عالء جعفر :والدي جزء كبير اليوم من جناحي في كرة القدم

لقاء أجراه عمري حسنني
ّ
ّ
االحتراف في لعب كرة القدم حلم يراود كل العبي وعشاق
كرة القدم ،وهناك نوعان من العبي كرة القدم :العبون
ميارسون كرة القدم من منطلق الهواية ال أكثر ،والعبون
ميارسونها عن موهبة وهبهم الله إ ّياها .والالعبون مهما
كانت موهبتهم يجب عليهم التد ّرب املستم ّر ليصبحوا،
ً
ولينموا
فعل ،محترفني ومم ّيزين في لعب كرة القدم،
ّ
مواهبهم وأساليبهم في هذه اللعبة .وكان معنا في احلوار
التالي ابن مدينة حيفا والعب فريق مكابي هرتسليا،
عالء جعفر:
* املد ّرب الذي اكتشفني هو آﭬـي أبو كراط.
* من أكثر حلظات املتعة والفرحة في حياتي لعب كرة القدم.
* اتّخاذ القرار باالنضمام إلى فريق مكابي هرتسليا كان
إلي وملسيرتي الرياضية.
األفضل بالنسبة ّ
* أمنيتي كانت أن أبقى في صفوف مكابي حيفا.
* أقوى شيء في شخص ّيتي هو الصبر ،املثابرة ،وعدم
االستسالم.
 .1بداية ،كيف كانت بدايتك مع لعبة كرة القدم؟
أي العب لديه موهبة
بدايتي كالعب كرة قدم كانت مثل ّ
احلي
كرة قدم ويريد أن يبرزها ،ث ّم بدأت اللعب في شوارع ّ
سن  ٦سنوات
ث ّم انتقلت إلى املر َكز اجلماهيري ع ّباس من ّ
سن العاشرة انتقلت إلى نادي
حتى  9سنوات ،وفي ّ
مكابي حيفا حتّى الوصول إلى فريق الكبار.
 .2من هو املد ّرب الذي اكتشفك!
املد ّرب الذي اكتشفني هو آﭬـي أبو كراط ،الذي يتمتّع
جدا؛ فلعبت حتت إشرافه  4سنوات من
بشخصية مم ّيزة ًّ
معا
سن  ،20وخالل هذه السنوات حصلنا ً
سن  16حتّى ّ
ّ
على  3بطوالت وكأسي دولة .ومن خالله تقدّ مت للعب
مع فريق منتخب الشبيبة  .U19كما صعدت إلى فريق
الكبار في مكابي حيفا وتعاقدت معهم على  3سنوات.
آﭬـي أبو كراط كان العب وسط في صفوف مكابي حيفا
– الكبار في سنوات الثمانني وفاز بأ ّول بطوله للنادي
سنة .1984
 .3ما مدى أهمية وجود توازن صحيح يف
الفريق الواحد بني الالعبني الكبار الس ّن الذين
يتم ّتعون بخربة عالية ،والالعبني الصغار الس ّن
الذين يتم ّتعون باللياقة والحيوية؟
أي فريق كرة
طبعا ،من أه ّم األمور في ّ
هذا التوازنً ،
أي درجة في العالمّ ،
اللعبون الكبار ذوو
قدم في ّ
ّ
اخلبرة يعطون الثقة للعبني الصغار ،سواء أكان ذلك
في غرفة املالبس أم على أرض امللعب ،ويجعلهم
ّ
يتمكنون أكثر مع ّ
جو الفريق من
اللعبني .كما أنّ ّ
الناحية االجتماعية أمر مه ّمً ،
أيضا .أ ّما من ناحية لعب
ّ
الكرة على أرض امللعب ّ
فاللعب الصغير يتعلم الكثير
من ّ
اللعبني الكبار في العديد من األمور ،مثل وجوده
ّ
في امللعب من ناحية تفن ومهنية ،ومن ناحية سرعة
التفكير وتنفيذ العميلة؛ الضربة أو رفع الكرة على خط
الهجوم ،وحركات جسم مع ّينة ،سواء أكانت في الهجوم
أم الدفاعّ .
طبعا ،يساعدون الفريق
واللعبون الصغارً ،
في احلفاظ على مستوى التدريب واللعب بدرجة عالية
يتفوقون بها،
ًّ
جدا بفعل لياقتهم البدنية واحليوية التي ّ
ّ
ً
أحيانا ،على اللعبني الكبار.
 .4حدّ ثنا عن قصة انتقالك إىل صفوف فريق
مكايب هرتسليا من الدرجة املمتازة؟
بدأت موسم لعب  2018\2017في صفوف مكابي
حيفا ،ومن املفروض أن أنض ّم إلى الفريق ،ولكن مشكلة
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صغيرة في العقد منعتني من االنضمام إلى صفوفه ،ث ّم
كانت هناك بعض الفرق التي أرادت أن أنض ّم إليها،
ولكن اتّخاذ قرار االنضمام إلى فريق مكابي هرتسليا
إلي وملسيرتي الرياضة ،وكان
كان األفضل بالنسبة ّ
باستشارة عائلتي ووكيل أعمالي ،جاكي دهّان؛ ولكي
أحسن مهاراتي وأكتسب خبرة أكبر على أرض امللعب.
ّ
وهكذا ق ّررت أن أنض ّم إلى الفريق.
 .5بصفتك العب فريق مكايب هرتسليا يف
الدرجة املمتازة ،هل تشعر – يف بعض األحيان
– بعبء املسؤولية؟ أم أنّك تجد األمر ممت ًعا لك؟
من أكثر حلظات املتعة والفرحة في حياتي لعب كرة
وطبعا
القدم ،سواء أكان ذلك في التمارين أم اللعبً .
أنا أشعر مبسؤولية كبيرة جتاه فريقي ،ليحافظ على
التوازن واملستوى اجل ّيد؛ ألنّ هذا هو مكان زرقتي وأريد
دائما ،ونكون
أن أعطي أفضل ما عندي لكي
نتحسن ً
ّ
القمة في الدرجة املمتازة .وهذه املسؤولية موزّعة
في ّ
على جميع أفراد الفريق ،العبني ومد ّربني وإدارة.
 .6ما هي األمن ّية التي تتم ّنى تحقيقها يف
مشوارك ومل تتحقّق بعد؟
أمن ّيتي كانت أن أبقى في صفوف مكابي حيفا من
حلظة صعودي من فريق الصغار إلى فريق الكبار ،وأكون
الع ًبا مم ّيزً ا في هذا الفريق .ولكن بعد إنهاء آخر سنة
في الصغار انتقلت باإلعارة إلى فريق هـﭙـوعيل ّ
عكا.
وهناك حظيت باللعب في الدرجة العليا .ولكن سوف
أستم ّر في التمارين واللعب ،ولن أستسلم حتّى تتح ّقق
أمن ّيتي وأعود إلى صفوف مكابي حيفا .ومن بعدها
أماني؛ اللعب في أندية كبيرة
سأواصل حتقيق جميع
ّ
في أوروبا.
سلبي مع
 .7هل سبق أن حدث لك موقف
ّ
الجمهور؟
ال ،في ّ
لدي عالقات ج ّيده
كل فريق لعبت فيه كانت ّ
جدا مع اجلمهور.
ًّ
 .8ما أصعب املواقف التي تواجه العب كرة
قدم؟
هناك العديد من املواقف الصعبة املختلفة ،ولكن
أصعبها عندما يجلس العب كرة القدم على د ّكة
االحتياط وال يلعب ،حتّى لو دخل ليلعب في الشوط
الثاني .ولكن له أن يتغ ّلب على هذا املوقف ويستم ّر
في التدريبات .فإذا سنحت له فرصة أخرى يجب أن
املهني أ ّنه يستحقّ اللعب
يستغ ّلها ويثبت لنفسه والطاقم
ّ
لعبة كاملة.
 .9ما أقوى يشء يف شخصيتك؟ ومن
الشخصية التي تأثّرت بها؟
أقوى شيء في شخصيتي الصبر ،املثابرة ،وعدم
االستسالم .العديد من الناس الذين يشاهدون كرة القدم
يظنّون أنّ لعب كرة القدم يعتمد على مهارات الالعب
في رجليه فقط ،وهذا خطأ .أ ّما املستقبل فمليء
بالطلعات والنزالت .وأنا حظيت بأن أمتتّع بهذه الصفات
أي فشل في طريقي حتى اآلن .وقد تأ ّثرت
لكي أواجه ّ
واكتسبت هذه الصفات من أ ّمي وأبي.
 .10هل تعتقد أنّ السهر بالنسبة إىل الالعب
املحرتف ح ّرية شخصية؟
جدا أن يعرف الالعب
السهر مسموح وليس مبمنوع .مه ّم ًّ
كيفية السهر؛ فكون الالعب الع ًبا محتر ًفا يجب أن
وطبعا ،الفرق احملترفة متنع السهر
يعرف حدوده!!!
ً
حتّى ساعة ّ
متأخرة إذا كان هناك تدريب أو لعبة في

اليوم التالي ،لكي نحافظ على سالمة جسمنا .فهذا
األمر يعود إلى الالعب نفسه ،فإذا اختار حياة السهر
املستم ّرة فسوف يفشل بنفسه وبفريقه ،وذلك سوف يد ّمر
مستقبله كالعب كرة قدم.
 .11هل حياة العب كرة القدم مق ّيدة أكرث؟
طبعا ،مق ّيدة أكثر ،سواء أكان ذلك من ناحية التغذية
ً
الصحية والسليمة ،أم من ناحية عدد التدريبات مع
حاضرا
جدا لالعب أن يكون
الفريق ،وغيرها .صعب ًّ
ً
في جميع املناسبات ،أل ّنه يجب عليه أن يحافظ على
راحة جسمه.
 .12ما نوع املضايقات التي تواجهكم كالعبني؟
أي فئة بالتحديد؟ وكيف تتعامل معها
ومن ّ
داخل امللعب؟
مضايقات خارجية مثل تعبير اجلمهور عن رأيه أو غضبه
على الفريق ،عن طريق الكالم البذيء واالنتقادات
ولكن العب كرة القدم احملترف يجب عليه
اجلارحة،
ّ
االمتناع عن الر ّد عليهم خالل اللعبة ،وجتاهل األمر
والتركيز في األحداث داخل امللعب فقط ،لكي ال يفقد
تركيزه.
 .13من الشخص الذي تتم ّنى أن يكون شاهدً ا
عىل إنجازاتك؟ وملاذا هو؟
ليس هناك شخص محدّ د ،ولكنّه الشخص الذي يؤمن
مبهاراتي وتربطه عالقات وثيقة مع فرق خارج البالد؛
أل ّنه بعد األداء اجل ّيد في لعبة مع ّينة ميكنه أن ينصح
وطبعا وكيل
رؤساء الفرق بأن أنض ّم إلى صفوفها.
ً
حصة كبيرة في هذا األمر.
أعمالي الذي له ّ
 .14كيف ينظر والدك إليك حال ًّيا؟ وهل يتابع
مبارياتك مع الفريق؟
جدا،
والداي جزء كبير من مستقبلي وإميانهما بي كبير ًّ
َ
وهما يو ّفران لي جميع ما أحتاجه ألكون أفضل ما
وطبعا
أحسنهً .
ميكنً .
ودائما يرشدانني إلى ما يجب أن ّ
ّ
يرافقانني إلى كل لعبة ،بيت ّية أو خارج ّية.
 .15كيف ترى مستقبل كرة القدم؟
مستقبل كرة القدم في البالد يتقدّ م نحو األحسن رغم
وجود املنتخب في درجة منخفضة في التدريج العاملي.
إيجابي.
ولكن التوعية لكرة القدم متّجهة في مسار
ّ
جدا،
واجلهد الذي يبذلونه على تطوير كرة القدم كبير ًّ
سواء أمن ناحية مالعب كرة القدم ،أم من ناحية طرق
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التدريب والتمارين والتركيز على تطوير مهارات اجليل
الصغير ،وغيرها من األمور املهنية العديد.
 .16ما مشاريعك املستقبلية يف كرة القدم؟
أطمح ،أ ّو ًل ،إلى إنهاء هذه السنة مع فريقي ،مكابي
مهمتي الكروية ،وأن ألعب
بتفوق ،وأجنح في ّ
هرتسلياّ ،
السنة املقبلة في فريق من الدرجة العليا .وبعد حصولي
على الثقة واخلبرة الكافية أرجو أن أنتقل للعب في فرق
كبيرة في أوربا ألح ّقق حلمي.
 .17نرتك لك ،اآلن ،مساحة ح ّرة يف صحيفة
حيفا لتقول فيها ما تريد!
خاص لصحيفة حيفا وحت ّية جلميع الق ّراء .ث ّم
أ ّو ًل ،شكر ّ
ّ
أشكر جميع أفراد عائلتي وأصدقائي وكل من يتابع
نشاطي؛ على دعمهم املستم ّر ،فإ ّنكم جزء ال يتجزّأ من
وأوجه كالمي إلى ّ
كل العب\
مسيرتي في كرة القدمّ .
العبة كرة قدم في بداية طريقه\هاِ :احلمو بكبير..
ِاكتبو أحالمكو وأهدافكوِ ..اقرأوها ّ
كل يوم حتّى تدخل
أنفسكو وجتعل كرة القدم جزء من حياتكوِ ..اشتغلو
صعب وبذكاء ..وخ ّلو ثقتكو بنفسكو كبيرة مهما
حصل ..وباملقابل ِادمجو ما بني املدرسه وكرة القدم..
ُادرسو تث ّقفو ..واحصلو على عالمات ممتازة.
منوهً ا بالعديد من مشاريع احلياة
كما أريد أن أضيف ّ
التي تشغلني غير كرة القدم ،ومنها أن أحصل على
لقب أ ّول في موضوع ما أح ّبه ،فمن يعرفني يعرف كم أنّ
لدي كبير في جميع واملجاالت ،وكم أنّ
حب االستطالع ّ
ّ
الثقافة الذاتية من أهمّ األمور لديّ.
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صرخة جرس كنيسة
برعم......الصا ِمتة!!
وسام جورج أسمر
ووصلنا خالل ُعطلة العيد وفي بداية املشوار
إلى املدخل لقرية برعم .امرأة وأصلها من
هذه البلدة احلزينة مسؤولة عن الدخول..
تسأل من نحن ومن أين.
“بتح ّبوا تقرأوا عن تاريخ البلد؟»
أجبت :أنا مش من البلد ّبس تاريخ البلد أنا
ُ
حافظه”...
مع هذا توزّع علينا املنشور:
أسبوعني ِ
ِ
وبترجعو لبيوتكو”...
“فقط
األسبوعني ،اللي بهاي السنة اجلديدة ،راح يصيرو ،بَ ّس ،سبعيننننننن
سنة.......
األوالد واألصحاب دخلوا ووقفوا بجانب الكنيس القدمي.
والفتة كبيرة بالعربية والعبرية واإلنـﭽـليزية تتحدّ ث عن التاريخ اليهودي
للمنطقة وللكنيس الكبير والصغير منذ أكثر من  ١٥٠٠سنة..
وال حتّى كلمة واحدة في الالفتة عن هذه البلدة وما حدث فيها ،عن
تهجيرها ،عن الوعد الكاذب..
جدا من جديد ،بينما ميوت التاريخ احلديث
هكذا ُيكتب و ُيقرأ التاريخ القدمي ًّ
ُ
ويندثر كأنّ شيئًا ّمما حدث في تشرين الثاني (نوڤمبر)  ١٩٤٨لم َيكن...
أتوجه
لسبب ال أعلمه ،تركت أصدقائي وأبناء عائلتي .شعور غريب جعلني ّ
إلى كنيسة القرية .الكنيسة ،املبنى الوحيد الذي لم ُينسف ولَم يتهدّ م..
كانت مقفلة...
مهم» ُقلت حلالي...
“مش ّ
بدّ ي أشوفها لو من األعلى
تط ّلعت لفوق ،جرس الكنيسة على سطحها والصليب بجانبه
أي س ّلم
ما كان في ّ
مهم
برضو مش ّ
الزم أطلع
“اآل َن اآل َن َولَ ْي َس َغدً ا
أجراس العود ِة فلتقرع»...
ُ
ّ
صوت في داخلي يقول لي اطلع وعلى األقل اق َرع اجلرس
تس ّلقت اجلدار
ووصلت إلى احلبل املع ّلق باجلرس...
سعادتي كبيرة
أخيييرا بِسمع”...
“ ُد ّق اجلرسُ ،د ّق ،بلكي حدا،
ً
ّ
أي صوت؟
فش
ليش
غريب،
وبدأت أشدّ باحلبل...
ّ
شدّ احلبل أكتر ،مالَك؟
ِشدّ ِشدّ  ،عالفاضي...
علي أن أتس ّلق أكثر ألصل إلى سطح الكنيسة ألنظر إليه من قريب
كان ّ
كي أكتشف أ َّن قطعة احلديد داخل اجلرس املسؤولة عن صوته (لسان
اجلرس)
حتّى هي قد ان ُتزِ عت منه!!!
حتّى عن صوت جرس كنيستهم ولسانه استغنى أهل البلد؟
إلي على
وا
ينضم
لم يبقَ عندي سوى صوتي .ناديت به على أصحابي كي
ّ
ّ
السطح ،وصوت الشجرة في نهاية تلك القصيدة التي كتبها خالي املرحوم
يصدح في ُأ ُذني:
كرمي إسحق ،عن شجرة التني الكرمية في القرية املهجورة
ُ
عاما قد َم َضت وأنا ُهنَا
«سبعونَ»] ً
“خمسو َن [باتت َ
أرجو األهالي عود ًة َألقاها
أحم ُل َّ
عام ِ
لت ِ
موس ًما
ما زِ ُ
كل ٍ
ً
ُ
َ
تينًا ليأكل من يزو ُر ِحماها..
لت ُم َه ِّل ًل
كفكفت دمعي ُث َّم ُق ُ
ُ
يا تين ًَة ُسبحا َن من َس َّواهَا
أنت املُ ِ
ِ
الوحيدَ ُة ها ُهنَا
ناض َل ُة َ
ِ
السود ما أضناها»...
ُم ُّر الليالي
هل سيعود جرس كنيسة برعم ل ُيقرع من جديد ،ليبقى ولو هو ،على األقلّ،
ِ
املناضل ا ْل َو ِحيد؟
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جلجولية :العثور على موقع تاريخه أكثر من نصف
مليون عام

مفاجأة في جلجولية :موقع ها ّم من عصور ما قبل التاريخ تاريخه
قرابة نصف مليون عام ،ميتدّ على مساحة  10دومناتّ ،
مت العثور
عليه خالل األشهر األخيرة خالل احلفريات األثرية املشتركة لسلطة
اآلثار وجامعة تل أبيب .القليل ،فقط ،من املواقع املشابهة لهذا
املوقع معروفة لنا في بالدنا وحوض األناضول (الشرق القدمي).
هذه احلضارة تُعرف لدى األثر ّيني باحلضارة «األشليت» .هذا
ُ
وترى احلفريات مببادرة من دائرة أراضي إسرائيل ضمن املنطقة
املعدّ ة لتوسيع قرية جلجولية.
وأنتهز هذه الفرصة لتعريف الق ّراء – في هذا العدد – باحلفريات
ونتائجها ،ألوافيكم بلمحة عن قرية جلجولية ومعاملها األثرية في
التقرير القادم.
احلفريات احلالية

جغرافية ،ما ساعده على العودة إلى املكان على عدّ ة فترات».
حجارة اليد التي ُعثر على املئات منها في املوقع هي أدوات مم ّيزة
نحت احلجارة هذه وصناعة األدوات
تشبه بشكلها نقطة املاءُ .
جدا ،ويحتاجان إلى تخطيط دقيق
ُيعتبران مم ّيزين ومع ّقدين ًّ
مس ّبق ،ومعرفة باملوا ّد اخلام.
ِاستعمل اإلنسان القدمي حجارة اليد هذه أكثر من مليون عام،
في تقطيع احليوانات الكبيرة احلجم مثل الفيلة ،بينما يعتقد
ّ
كـ»سكني» العصر احلجري ،وكانت
بعض الباحثني أ ّنها اس ُتعملت
لها استعماالت أخرى مثل الصيد وتقطيع الغذاء .تشير أدوات
الصوان في املوقع إلى احلداثة في صناعة األدوات ،آنذاك.
ّ
وتضيف معيان شيمر ،مديرة احلفريات من قبل سلطة اآلثار:
«كان اكتشاف املوقع في جلجولية مبثابة مفاجأة .إ ّنها إثارة ح ًّقا؛
العثور على موقع من تلك الفترة ميتدّ على هذه املساحة الكبيرة،
وفي هذه احلالة اجل ّيدة من الصيانة .حتّى اآلن كنّا نعلم ،فقط ،عن
موقعني في وسط البالد تاريخهما تلك الفترة :األ ّول في منطقة
كيبوتس أيال ،قرابة  5كم إلى الشمال من جلجولية ،والثاني،
والذي حتدّ د تاريخه بفترة معاصرة ً
قليل لهذا املوقع ،موجود في
املغارة في كفر قاسم 5 ،كم إلى اجلنوب من هنا .املكتشفات مم ّيزة
الكمية ،احلالة اجل ّيدة ،وجودة صناعتها .نحن نالحظ
من حيث ّ
ّ
– هنا – أدوات مم ّيزة من حيث الصناعة والتقن ّية ،و ّمما ال شك فيه
أنّ بحثها للعمق سوف يؤ ّدي بنا إلى فهم حضارة اإلنسان وسبل
عيشه في هذه املنطقة ،آنذاك».

صورة من الج ّو للحفر ّيات

خالل احلفريات التي بدأت في شهر حزيران ّ
مت العثور على املئات
الصوان ،املئات من بينها معروفة
من األدوات املصنوعة من حجارة ّ
باسم «حجر اليد» ومم ّيزة لتلك الفترة.
تقول معيان شيمر ،مديرة احلفريات من قبل سلطة اآلثار،
والـﭙـروفسور ران بركاي ،مدير قسم اآلثار من جامعة تل أبيب:
الصوان التي ُعثر عليها في احلفريات
ّ
«الكمية الكبيرة من أدوات ّ
دليل ها ّم على منط احلياة الذي عاشه اإلنسان خالل العصر احلجري
القدمي في منطقتنا .كما يبدو ،إنّ الظروف البيئية التي سادت
في جلجولية قبل نصف مليون عام كانت ظرو ًفا مريحة و ُم ّ
فضلة
شجعت اإلنسان على العودة إلى االستيطان هناك باستمرار.
ّ
كمية األدوات الكثيرة التي ُعثر عليها في املوقع ميكننا نسبها
ّ
إلى اإلنسان من النوع «املنتصب القامة» – األب القدمي املباشر

معيان شيمر ،مديرة الحفريّات من قبل سلطة اآلثار ،تعرض واحدً ا
من حجارة اليد تاريخها نصف مليون عام

لإلنسان املعاصر في أيامنا هذه .خالل هذه الفترة كان اإلنسان
ص ّيادً ا يجمع الغذاء؛ إذ اعتادوا جمع الغذاء أو الصيد ورحلوا من
مكان إلى آخر وف ًقا ملا و ّفرته لهم الطبيعة من مصادر غذاء .ومن
خالل استرجاع شكل البيئة القدمية يتّضح لنا أنّ اإلنسان عاش
على ضفاف األنهر (لربّ ا نهر قانا ،الذي مي ّر في أيامنا هذه قرابة
 500متر إلى اجلنوب من املوقع) التي كانت منطقة خضراء .في
هذه املنطقة كانت ثالثة موارد احتاجها اإلنسان القدمي :املاء،
الصوان التي منها صنع
الغذاء (من النبات واحليوان) وحجارة
ّ
أدواته .يشير حجم املوقع إلى أنّ األنسان ،آنذاك ،كانت له ذاكرة

املئات من «حجارة اليد» التي صنعها اإلنسان القديم و ُعرث عليها
خالل الحفر ّيات .تصوير :شموئيل مـﭽـال ،سلطة اآلثار.
الصور بلطف عن سلطة اآلثار
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ُ
القدْ ُس َح ُ
بيبة جبرا...

فلسطني صوتان
والسالم (أحْ َول)
هاشم ذياب
فلسطني
صوتان يصلّيان
صوتان جهوريّان

نَ َح َت ُهام الخوف

طريقان ال يلتقيان
مثل األبد واألمنية
سيان النهاية
ََ

*

ِ
سكّتا رصاعات وت ّجار

مستحرضات الرفاهيات

جناحا طائر

يف ِ
شباك ال ّرخاء
تَ َع َّمدتا ب ٍ
ِآيات دخيلة

عىل نيشان َْي..

لبندق ّيتني
لألعداء.

تال َحمتا..

عىل املسافات والفراغ.

صارتا ..أيْقونات

*

رتّلتا مزامري الخطر
بأصنام نافية لل ُمسلّامت.
ٍ
لعلّ العدم..

القائد لالدّعاءات..
يزور مرامهام.
بُندق ّيتان..

تقتالن البدايات..

للحب السعيد الغريق
ّ
*

جه َّن ُم..؟
أ َ

تشارك األذى بنا
يف زواريب املؤامرات
واملؤسسات
وأفالم الغرب
ّ

يف أحالم اآللهة والحكايا
هاتان البندق ّيتان

جاءتا بالضغائن
وأطفال شهداء.
أسامء..
بال ُعنوان

رشدي املايض
في روايته« ،ص ّيادون في شارع ض ّيق»،
يستدعي جبرا إبراهيم جبرا القدس ً
خالصا
جمال ً
ال نهاية له ...فيقول« :وإذا األثاري يقول
ّ
الفضة ،يا قدس
بنبرة تُشبه الترتيل :قدس
الذهبَ »..
مجا ًنا من عندي« :قدس
فأض ْف ُت ّ
قدسا سماؤها ياقوتة ال
يا
والبنفسج...
الزّم ّرد
ً
تنتهيَ ،صدَ َفة غسلتها مياه البحر ورفعتها،
لتولد فيها َّ
كل صباح أفروديت جديدة» (ص.
 .)103ويواصل أديبنا الذي جعل القدس في
ُمنْجزه اإلبداعي هذا تتموضع في ذاكرة جريحة
حتاور أطيا ًفا مضت« ...راحت شوارع القدس
عيني ،صاعدة نازلة،
معا أمام
تنسرح ك ّلها ً
ّ
منعطفة ،وبناياتها بحجرها األبيض تذرذر
ّ
الفضة والذهب الذي
األشعة ،وتسكب وهج
ّ
جميعا حني يطول بهم
الع َّشاق
ً
يتألأل في خيال ُ
الفراق»( ...ص)105 – 104 .

ّ
تتعي في ذاكر ِته
واضح ...أنّ قدس جبرا
اجلريحة ،عالقة جمال ّية خالصة ،تلتقط خالياها
من ّ
ّ
والفضة والزّم ّرد والبنفسج والياقوت،
الذهب
ور ّبة اجلمال (أفروديت) التي غسلها البحر
وباركته في آن...
ُ
دْسهُ» من عالم اجلمال
ق
«
جبرانا
ًإذا ...يستولد
َ
يدفع ُه بها إلى استقدام علم
وعلمه ...إن لم ْ
ْ
اجلمال إليها ،الذي إنْ لم تكن القدس ُمف َر َدة
ناقصا...
جليلة فيه (في علم اجلمال) بدا ً
غير أنّ مبدعنا ،وهو يخلق قدسه ،ال يك ّرمها
يحولها إلى أثير ال ميكن القبض
ّإل ِب َقدْ ر ما ّ
عليه ،ذلك أنّ اجلمال اخلالص ال يكترث
باألزمنة ويرمي بالتّاريخ إلى ال مكان...
يقول مثل إيطالي طريفَ « :م ْن أراد لي ُع ُن ًقا
فليمسك به»...
تصورنا الرومانسي الذي ال
وعليه ،فجبرا – في ّ
ِشفاء منه – يهجس بالعنق املثالي ،وال يكترث

بتجسيده احلقيقيّ ،إل
ً
قليل...
ال يخفى ،رفيقاتي\
رفاقي ،أنّ هذه «احلبيبة» تسكن ذاكرة
ّ
وحتتل مساحة من
أديبنا ...تؤ ّرق وتوجع،
جزءا يوم ًّيا من حياة
النّهار ،حتّى تُصبح ً
«ثم شعرت بشيء ،ناعم
«الغريب» ،أو تكادّ :
يرتطم بيدي ...كأ ّنه يد مقطوعة من الرسغ...
كانت يد ليلى ،وخامت اخلطوبة يحيط باإلصبع
اخلنصر .فجلست وبكيت»( ...ص)19 .
تنتهي الرواية ويد ليلى مع ّلقة في الذاكرة...
رحما ويد القتيلة امللو ّية
كما لو كانت الذاكرة ً
جنينًا ال يرضى اخلروج...
صباح اخلير لروحك يا مبدعنا التُّحفة َأل ّنك
جعلت القدس عالقة جمال ّية في كتاب جمالي
اختبارا وجود ًّيا
جليل ،ومن يد احلبيبة القتيلة
ً
لإلنسان الفلسطينيّ...

*

بندق ّيتان

ق ّبلتا األيادي..

الجائعة للوغى.
ال مصالحة يف صالتها.

يا ..اللّه ..يا حفيظ
الذي نعبده..
الصلوات..
يف ّ

ح ّتى املُنتهى

عىل صهوة املحامل.

فالوساوس..
يف االذان كامنة
*
راوحتا يف قدري
كجنني ..نهايتي
بندق ّيتان تفْرغان دامئًا
كالقرب فاغ ًرا..
يف املكامن.

كالصدى لألحزان.
يزفّهام
ّ
صوتهام الجاثم..

الشاك
يف ّ
يُعلن

االبتزاز ُعنوانًا

والنشيد للتعزيز

عىل جدائل الكون والكنعان ّيات ال ..لل ّتح ّيات
وال..
*
هاتان البندق ّيتان

مت ّتعتا بالرجال
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للسالم
ّ

حيفا
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أمين سيف يعلن عن انهاء مهام منصبه بعد  9سنوات مدي ًرا لسلطة التطوير االقتصادي لألقليات

بعد  9سنوات من العمل كمدير لسلطة التطوير االقتصادي لألقليات،
أعلن أمين سيف عن انهاء مهام منصبه يف نهاية كانون ثاين .2018
سيف الذي يعترب املوظف الحكومي العريب األكرب يف القطاع العام،
خصصت أل ّول
بدأ عمله عام  1994خالل فرتة حكومة رابني ،حيث ّ
مرة  40وظيفة ألكادمييني عرب يف القطاع العام .سيف يف الواقع
هو من العرب األوائل الذين تم استيعابهم يف الوزارات الحكومية.
يف عام  2008تم تعيينه مدي ًرا لسلطة التطوير االقتصادي لألقليات
يف مكتب رئيس الحكومة تحت إدارة رئيس الحكومة يف حينها
ايهود اوملرت واملدير العام رعنان دينور ،وقد واجه تحدّ يات كبرية
يف إقامة سلطة حكومية جديدة .دون موارد تذكر ومبيزانية
محدودة انطلق يف العمل .يف نهاية عمله ميكن القول بكل ثقة
بأنه أقام سلطة حكومية قو ّية وف ّعالة ذات قدرة هائلة عىل التأثري
عىل سياسة الحكومة يف كل ما يتعلق مبجال التطوير االقتصادي
ريا
واالجتامعي للمجتمع العريب .تضم السلطة اليوم  15موظفًا كب ً
متخصصا من جميع األديان واملجموعات السكان ّية ،وهي مسؤولة
ً
عن القرارات والربامج الحكومية مبيزانيات غري مسبوقة ،تصل
ألكرث من  2مليار شيكل جديد سنويًا .يف اطار عمله عمله ،أحدث
سيف ثورة يف سياسة الحكومة تجاه املجتمع العريب .موضوع
التطوير االقتصادي للمجتمع العريب ،والذي غاب سابقًا عن جدول
العمل الحكومي ،تح ّول خالل فرتة عمله ملوضوع اسرتاتيجي ومهم
تناقشه الحكومة والوزارات الحكومية .ال يوجد طرف يف الحكومة
اليوم ال يعرف أمين أو ال يعرتف بعمله ومساهامته من أجل املجتمع
العريب .نجح أمين يف ترك أثر كبري يف البالد وحتى يف العامل ،إذ
تصل وفود عديدة من خارج البالد يك تتعلم من خربته الكبرية يف
دمج األقليات يف االقتصاد الوطني .نجح سيف خالل عمله يف
تغيري الخطاب الحكومي ،فلم يعد مجرد خطاب يناقش مجتمعات
مه ّمشة ،فقرية تحتاج ملساعدة ويتم دعمها مبعونات حكومية ،بل
تحول لخطاب يناقش الطاقات واإلمكانيات االقتصادية الكامنة يف
هذه املجتمعات وجدوى االستثامر فيها لصالح الجهاز االقتصادي
اإلرسائييل ككل .إضاف ًة لذلك ،نجح سيف يف صنع تغيري يف
الخطاب االقتصادي داخل املجتمع العريب نفسه .فلم يعد مجرد
خطاب حول الفجوات والفقر وال ّرفاه ،بل تح ّول لخطاب يناقش
التطوير االقتصادي ،ومشاريع تصنع التغيري ،وإقامة حدائق هايتك،
ودمج مربمجني عرب يف الصناعات التكنولوج ّية املتقدّ مة ،وتطوير
ال ّريادة واملبادرات التكنولوجية ،وصناديق استثامر ،والتصدير
ألسواق جديدة ،وتطوير فروع اقتصادية ،وتعزيز مكانة السلطات
املحلية واحداث تغيري يف مجاالت التعليم يف الجامعات والكليات.
خالل فرتة عمله ،قاد وط ّبق  15قرا ًرا حكوم ًّيا بحجم بلغ  20مليار
ش.ج .يف مجاالت اقتصادية واجتامعية مختلفة ومتنوعة ،مثل
التشغيل ،وتطوير القطاع التجاري والصناعة ،وتطوير املواصالت
العامة ،والتخطيط والبناء ،وتطوير العمل البلدي وتعزيز السلطات
املحلية ،والتعليم الرسمي وغري الرسمي والتعليم العايل وغريها.
القفزة األبرز يف عمله كان يف عام  2016يف أعقاب املصادقة
عىل الخطة الحكومية الخامسية لتطوير املجتمع العريب ،عرب
القرار الحكومي رقم  922مبيزانية بلغت  15مليار ش.ج .بالتعاون
مع أمري ليفي املسؤول عن امليزانيات يف وزارة املالية سابقًا،

الﻜرمﻞ
الﻔرﻧﺴﻲ

בית לחם

دار  3غرف 84 ،ﻄﺎر
ﺬابﺺ اول
ﻄطﻂه لﻂﻌادي والﺊﺗر
رخﺧه لﺊﻈاء ﺣرﺸه

 3.5غرف 80 ،ﻄﺎر
ﻄطﻂه لﻂﺊﺗر
رخﺧه ﻗضاﺸه ﺣرﺸه و  33ﻄﺎر
لﺎرﻄﻐﻃ ﺾاﻄﻀ

لﻼيﺠاﺭ

 4غرف ،ﺣرﺸﺋ ،ﻄﻌﺻﺷ
ﺠﻐارة .ﻄﺧﺳﺛ ،ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
₪ 3,800
28

الﻜرمﻞ
الﻐرﺑﻲ

ﺟﺪيﺪ ﺑﺴﻌر ممﺘاﺯ
₪1,290,000

דרך הים רחוב התמר
ﺣﺼﺋ ﻄﻆ ﺬابﺼﻐﻆ 4 ،غرف 120 ،ﻄﺎر
الطابﺺ الﺑالث ،ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻﺷ ﺬابﻌ
اﻄﺿاﻇﻐﺋ ﻗضاﺸﺋ ﺣرﺸﺋ

أطلقت ماركة كريالين م َرشً ا جديدً ا
يعمل عىل تثبيت ماكياج الوجه ،وبذلك
يحافظ عىل مظهر منتعش تحصلني
عليه مبارشة بعد دهنه ،طيلة ساعات
اليوم ويف كل حاالت الطقس وتقلّباته.
الحديث عن َم َرش سهل لالستخدام عىل
البرشة ،يُنتج طبقة حامية تحافظ عىل
نضارة وحيوية ولون البرشة ومينع
األصباغ ويُث ّبت املاكياج السائل أو
ماكياج البودرة.
طريقة اإلستخدام :بعد اإلنتهاء من
وضع املاكياج ،أمسيك العبوة بشكل
ورش بلطف عن
ّ
عامودي عىل الوجه،
ِ
عينيك خالل
بعد نحو  20سم .أغميض
استخدام امل َرش.
ُ Fix & Goمث ّبت املاكياج الذي مينحك
هذه امليزات:
ُمث ّبت لكافّة أنواع املاكياج ،طيلة ساعات
اليوم ،وملدّ ة  16ساعة.
مناسب لإلستخدام عىل ماكياج سائل
أو بودرة.
يث ّبت املاكياج يف حالة الرطوبة أو
التع ّرق.
مينح البرشة نعومة ومينع ملعان البرشة
الدهن ّية.
مينع تغلغل املاكياج باملسامات
والتجاعيد.
بدون إحساس بالجفاف.

الﻜرمﻞ
الﻔرﻧﺴﻲ

يعترب موضوع اختيار مؤسسة تربوية آمنة ألطفالنا أمرا بالغ األهمية التي من املفرتض
ان تحتل سلم أولويات اآلباء واألمهات ،اذ ان كال الوالدين يرغبان يف تقديم األفضل لتعليم
أوالدهام .ومع بدأ التسجيل لرياض األطفال واملؤسسات الرتبوية نرشت مؤسسة «بطريم»
ألمان األوالد معطيات عن إصابات األوالد يف رياض األطفال ,والتي تشري اىل انه ومع
بداية عام  2008وحتى اليوم تم تسجيل  28حاالت وفاة يف البالد ألطفال نتيجة إصابات
غري متعمدة تعرضوا لها يف املؤسسات الرتبوية املختلفة .وتشري املعطيات ان  77%من
تلك الحاالت كانت يف اطر لعائالت حاضنة لألطفال او الحضانات مقارنة مع  23%من
حاالت الوفاة التي وقعت يف رياض األطفال .كام ويشار إىل أن غالبية حاالت الوفاة التي
رصدت كانت ألطفال من جيل الوالدة حتى عام واحد ،أي بنسبة تصل إىل حوايل 46.7%من
حاالت وفيات االوالد .وتعود أسباب الوفاة بغالبيتها نتيجة االختناق بنسبة تصل لحوايل
 .46.7%وأشارت املعطيات أيضا ان حوايل  20%من حاالت وفاة يف املؤسسات الرتبوية
كانت ألوالد من املجتمع العريب.
وتطرقت املعطيات أيضا لحاالت اإلصابة التي وصلت اىل املستشفيات ،حيث يتبني ان
غالبية األوالد املتعالجني نتيجة اإلصابة ( )23%كانوا أطفاال بجيل  3سنوات ،حيث كانت
أسباب اإلصابة الشائعة نتيجة السقوط يف املؤسسة الرتبوية اي بنسبة  46%من مجمل
حاالت االصابة وتعترب اشهر أيار ،شباط ،آذار وترشين الثاين من أكرث األشهر التي تكرث
فيها إصابة األوالد يف املؤسسات الرتبوية مقارنة بباقي أشهر السنة .ففي شهر أيار
وصلت نسبة اإلصابة إىل  12%ويف أشهر شباط واذار وترشين الثاين كانت النسبة . 11%
هذا ويظهر “مجمع معلومات الخدمة الشخصية ألمان األوالد” والذي يستند عىل معطيات
تم جمعها من حوايل  11مستشفى يف البالد بني السنوات  2008-2017ان هناك حوايل
 299ولدا تلقوا العالج نتيجة إصابات تعرضوا لها يف رياض األطفال ودور العناية
باألطفال .غالبية هذه الحاالت (  ) 79%تلقت العالج نتيجة اإلصابة يف رياض األطفال ،و-
 18%منهم كانت اصابات ألطفال من جيل  3سنوات نتيجة السقوط والتي وصلت نسبتها
اىل  60%من مجمل اإلصابات يف املؤسسات الرتبوية.
وقالت السيدة اوريل سيلفنجر؛ املديرة العامة ملؤسسة “بطريم” انه عند اختيار إطار
تعليمي الذي سيعترب البيت الثاين ألوالدناـ يتوجب األخذ بعني االعتبار بعض املواضيع
والقواعد منها التعامل الودي مع األطفال من قبل املعلامت والحاضنات مع التشديد عىل
ان تكون الفعاليات التي تعطى لألطفال غنية باملعلومات ،ومبا أن الحديث يدور عن أغىل
ما منلك وهو اطفالنا ،من املهم ان تكون األطر الرتبوية أمنة لهم واالنتباه للبيئة التي
يتواجد بها أطفالنا كام واالهتامم بسلوك الطاقم الرتبوي ,وفحص ما إذا كانت مسألة أمان
األوالد يف سلم اهتاممات ووعي الطاقم .وبهذا الخصوص تعرض مؤسسة «بطريم» بعض
التوصيات للتسهيل عىل األهل يف عملية اختيار مؤسسة تربوية آمنة:
وجود كاشف للحريق أو الدخان داخل املؤسسة الرتبوية .وجود سجادة مقاومة للصدمات
يف منطقة األلعاب أو رمل بعلو  30سم للوقاية من أي سقوط لألطفال .منطقة املطبخ
أو منطقة تحضري الطعام يجب ان تكون منفصلة
عن باقي أجزاء رياض االطفال وليس مبقربة منهم
 .درجة حرارة املياه يف الحنفيات داخل الحامم يجب
أن ال تتعدى  45درجة مئوية  .وجود بوابة يف بداية
ونهاية كل درج ملنع سقوط األطفال عىل ان تكون
آمنة  .وجود آلية عىل األبواب ملنع إغالقها برسعة
وتغطية مفصالت األبواب كغطاء االكورديون ملنع إدخال األطفال أيديهم وبالتايل ملنع
اإلصابة.

סטיפן וויס

ﺣﺼه  120ﻄﺎر  5,غرف،
ﻄرﻄمﺋ بالﺿاﻄﻀ +ﺣرﺸه
 12ﻄﺎر ﻄطﻂﺋ ﺲﻂى الﺊﺗر
وﺖﺛة ﺠﺿﻈﻐﺋ ﻄﺂجرة
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن

ﺣﺼه  5غرف 120 ،م
ﺣرﺸه ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن بالطابﻌ

لﻠﺒﻴع  /لﻼيﺠاﺭ
)ﺬابﻌ(  3.5غرف
ﺬابﺺ ﺐالث

רחוב קדימה,
 3.5غرف
ﺬابﺺ 86، 1ﻄﺎر،
ﻄرﻄمﺋ بالﺿاﻄﻀ
الﺎسﻂﻐﻃ ﺸﻌري

اﳴﻄراﻥ ﺣﺠاﺭ

 3.5غرف 75 ،م

.5غ 130م  +ﺣرﺸﺋ وﺠطح

ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر

30م  +ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻفﻐﻆ

 +ﺣرﺸﺋ

لﻂسﻐارات .ﻄﻈﺰر رائع لﻂمﻐﻈاء

ברכה חבס

פועה

الﻜرمﻞ
الﻐرﺑﻲ

פנטהאוס

בן יהודה

ﻭاﺩي
الﺠماﻝ

אמיל זולא

الﻜﺒاﺑﺮﻴ
ﺷاﺭﻉ مﻮﺭ

وبتوجيه الوزيرة جمليئيل ،وبتعاون تام
مع لجنة رؤساء السلطات املحل ّية العربية
مؤسسات املجتمع املدين ،قاد سيف
وممثيل
ّ
غي لألبد سياسة
هذا القرار التاريخي الذي ّ
تخصيص امليزانيات يف الوزارات الحكومية
لتصب يف صالح املجتمع العريب .منذ ذلك
الوقت تلتزم كل وزارة حكومية مشاركة يف
الخطة بتصحيح الظلم القائم يف معادلة
تخصيص املوارد ،بحيث يحصل الوسط
العريب عىل األقل عىل حصته النسبية من مجمل السكان ،أي .20%
مثال بارز كان يف وزارة املواصالت التي خصصت حتى صدور
القرار  922حوايل  7%من ميزانيتها للشوارع البلدية يف بلدات
األقليات ،وستخصص من اآلن  40%من ميزانيتها يف مشاريع لهذا
الغرض .ال شك بأن  922من شأنها تغيري أسس وجوهر السياسة
الحكومية جذريًا ،بحيث تقدم حلوال مالمئة وعادلة الحتياجات
املجتمع العريب يف الخطط السنوية ومتعددة السنوات للوزارات
الحكومية .يف حال تم تطبيق هذه السياسة فلن تكون هناك حاجة
يف خطط خاصة أخرى للمجتمع العريب .يف حوايل عقد من الزمن
لتوليه منصبه ،ميكن رؤية التغيريات بعيدة املدى التي أحدثها يف
مجاالت مختلفة ،والتي كانت نتيجة تفعيل برامج ط ّورها سيف:
يف مجال التشغيل ،زادت نسبة تشغيل النساء من  22%يف عام
 2008إىل حوايل  35%يف عام  ،2017نسبة النساء العربيات
الحاصالت عىل لقب أكادميي ارتفعت من  5%عام  2001ووصلت
إىل  14%عام  ،2016نسبة الطالب األكادمييني العرب من مجمل
الطالب ارتفعت من  7%يف عام  2008ووصلت إىل  17%يف عام
 ،2017السفر يف املواصالت العا ّمة يف البلدات العربية ارتفع من
 800,000إىل حوايل  1,800,000رحلة مرخصة ،ميزانية التطوير
للسلطات املحلية ارتفعت بأكرث من مليار ش.ج .ميزانية التطوير
للشوارع البلدية والشوارع خارج البلدات ارتفعت من  107مليون
ش.ج .سنو ًيا باملعدل قبل  2015ألكرث من  300مليون ش.ج .يف
السنة ابتدا ًء من  ،2016عدد املصالح التجارية املصدّ رة ارتفع من
حوايل  40عام  2010لحوايل  100يف عام  .2016يف العامني
األخريين ارتفع عدد املبادرين العرب الذين حصلوا عىل قروض
بكفالة الدولة بنسبة  350%وحجم القروض ارتفع من  21مليون
ش.ج .إىل  438مليون ش.ج( .معطيات عام  .)2016عدد النساء
العربيات اللوايت حصلن عىل قروض صغرية وصل ألكرث من ،6000
كذلك قادت السلطة أو كانت رشيكة يف مبادرات نجحت يف خلق
حوايل  30,000فرصة عمل يف العقد األخري .ستنرش وزارة املساواة
االجتامع ّية يف األسابيع املقبلة التفاصيل بخصوص اقامة لجنة
توظيف لتعيني مدير للسلطة .التحديات التي ستواجه املدير الجديد
ستكون التطبيق الكامل للقرار  ،922وتحديد وتطوير أدوات وبرامج
الحتياجات أخرى يف املجتمع العريب مل تحصل عىل حلول بعد يف
اطار الربامج القامئة مثل الصحة والرفاه .إضاف ًة إىل مواصلة العمل
عىل تحسني صورة سلطة التطوير االقتصادي ككيان حكومي
مهني ،يقود ويؤثر عىل املجتمع يف إرسائيل.

كريالين م َرشً ا جديدً ا يعمل
عىل تثبيت ماكياج الوجه
كريالين تطلق Fix & Go،
Makeup Finishing Spray

مع اقرتاب التسجيل لرياض األطفال:
اختيار مؤسسة تربوية آمنة لألوالد يف سلم أولويات االهل
وفاة  28طفال يف السنوات االخرية نتيجة تعرضهم
إلصابات غري متعمدة يف املؤسسات الرتبوية

بالﺼرب ﻄﻆ ﻄسﺎﺤفى روتﺤﻐﻂﺛ،
 4غرف 100م ،ﺬابﺺ  ،2ﻄرتﺊﺋ
ﻄع ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
₪1,185,000

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי
ﺣﺼﺺ  4غرف  +ﺣرﺸﺋ  20ﻄﺎر
بﻈﺎﻋاوس  4غرف  +ﺣرﺸات
 125م،ﻄطﻂه لﻂﺊﺗر  +ﻄﻌﺻﺷ
 +ﻄﺧﺳﺛ

ﻄﻂﺊسﺋ ﺖﺔر
الﺎسﻂﻐﻃ بـــ  1/8/2018بﻈاﻏﺋ
ّ

الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

?

מוכר דירה בחיפה

שי עגנון  35בבניין רב קומות
 3חדרים כ  85מ"ר בקומה 1
חניה פרטית ומעלית
נמכרה ב  1,050,000ש"ח

SOLD

רוצה לקבל את התוצאה הטובה
ביותר בזמן הקצר ביותר?

אלנבי  123בבניין רב קומות
בקומה 14
 4חדרים כ  100מ"ר
נמכרה ב  1,270,000ש"ח

מאגר קונים פוטנציאלים ענק
מעל  7000עוקבים בפייסבוק
התחייבות לשיתוף פעולה עם מתווכים נוספים
צילום ופרסום הנכס בצורה המקצועית והרחבה ביותר
סינון וניהול משא ומתן מתקדם
 8שנות ניסיון ועבודה במשרה מלאה בענף הנדל"ן

פנה אלינו
ותקבל עורך
דין על חשבון
המשרד

רמת הנשיא  -שונית 9
 4חד' עם מרפסת בקומה  14פונה להר
נמכרה ב  1,640,000ש"ח

לבונטין 18
 3חדרים  75מ"ר בקומה 3
נמכרה ב  625,000ש"ח

יצחק שדה במושבה הגרמנית
 3חדרים כ  80מ"ר בקומה 4
נמכרה ב  740אלף ש"ח

עין הים ירמיהו הלפרין  2בבניין חדש
פנטהאוז  6חדרים
נמכרה ב  2,840,000ש"ח

מאיר  32במושבה הגרמנית
 3חדרים כ  75מ"ר בקומה 3
נמכרה ב  810,000ש"ח

מגוון דירות למכירה באתר שלנו www.faridsaeed.co.il

הצטרפו ותעקבו אחרינו בדף הפייסבוק
> פריד סעיד  -תיווך דירות בחיפה

בית שערים  12א | פועה
נמכרה ב  670אלף ש"ח

אלנבי  123בבניין רב קומות
בקומה  4 14חדרים כ  100מ"ר
נמכרה ב  1,270,000ש"ח

הגפן  52בקומה 7
 2וחצי חדרים כ  55מ"ר
נמכרה ב  670אלף ש"ח

התקווה 10
 3חדרים  75מ"ר קומת קרקע
נמכרה ב  820אלף ש"ח

הרצליה 19
 3חדרים כ  100מ"ר בקומה 4
נמכרה ב  620אלף ש"ח

אלנבי  74פינת יצחק שדה
בקומה 4
 3חדרים כ  80מ"ר
נמכרה  670אלף ש"ח

שי עגנון  21בקומה 4
 3חדרים ומרפסת
נמכרה ב  750אלף ש"ח

דירות שמכרנו בשנה אחרונה

كيف نجتاز الشّ تاء بسالم مع طفل جديد
نصائح من سيميالك
من :رونيت دوييف ،املديرة العلمية يف
ابوت ،منتجة سيميالك

ملن يلدون يف الشتاء ،اليكم عدة نصائح وارشادات مهمة حول
كيفية اجتياز الفرتة عىل افضل ما يرام وبشكل صحي واالنتباه
اىل متطلبات الطفل :تدفئتهم باملالبس املناسبة ،امنا تج ّنب
االفراط يف هذا – بشكل اسايس يحتاج االطفال دوما اىل طبقة
واحدة اكرث من الشخص البالغ .امليل الطبيعي هو إلباس الطفل
بالكثري من الطبقات بعد الوالدة ،مثة من يقول  3طبقات .اال
حا بالرضورة ونحن بشكل خاص نريد تجنب
ان هذا ليس صحي ً
وجود وضع يشعر به الطفل بحرارة زائدة ويبدأ بالتصبب
عرقاً ،ألنه عندها لن يستطيع املحافظة عىل درجة حرارة دافئة
لجسمه .نصيحة جيدة هي ان نفحص ظهر الطفل ،وان كان
الظهر ،الرقبة او منطقة الصدر تتصبب عرقًا فان هذا يعني
انه يشعر بالحر .االنف البارد باملقابل يدل عىل ان الطفل يشعر
بالربد .البِسوا الطفل بأقمشة كالقطن او الصوف او االقمشة
الطبيعية وتجنبوا االقمشة االصطناعية .انتبهوا اىل انه يف
البيت ميكن دوما ارتداء مالبس اقل واستعامل غطاء اقل سمكاً.
عندما نخرج ،حسب الطقس وسن الطفل ،من املفضل اضافة
طبقة اخرى واستعامل غطاء اكرث دفئاً .ايضا القبعة مهمة
خالل املكوث خارج البيت الن  60%من حرارة جسم الطفل
تضيع عرب الرأس ،واختاروا قبعة تغطي االذنني .تدفئة البيت
وغرفة الطفل – من املهم تجنب التدفئة الزائدة ،التي ميكن ان
تزيد احتامل املوت الرسيري .ميكن استعامل ميزان الحرارة
لفحص درجة الحرارة التي يجب ان تكون حوايل  22درجة
تقريبا .العديد من الفريوسات وامراض الشتاء – االماكن املغلقة
السهل االصابة بالعدوى فيها ،تجنبوا اماكن
هي اماكن التي من ّ
كاملجمعات التجارية ،خاصة للطفل املولود حديثا .امتنعوا ايضا
عن الجلوس يف غرف انتظار مغلقة وتعج بالكبار /باألطفال
املرىض مثل صندوق املرىض او املركز الطبي .من املهم تهوئة
البيت بني الحني واالخر .احرصوا عىل النظافة الشخصية :غسل
اليدين باملاء والصابون بعد كل تغيري للحفاظ دوما وقبل اطعام
الطفل .املكوث خارج البيت – يجب ان نتذكر ان يف البالد الشتاء
ليس ماطراً جدا وال زالت هنالك كثري من االيام التي ترشق بها
شمس الشتاء اللطيفة .من االفضل استغالل هذه الساعات
من اجل النزهات اللطيفة يف الخارج .برشة الطفل – الريح
والربد يف الخارج قد تؤدي بالطبع اىل جفاف برشة الطفل
هنالك كرميات خاصة التي ميكن استعاملها وعند الحاجة يجب
استشارة الطبيب .ماذا يحدث اذا اصيب الطفل بالربد واملرض؟
 من املهم ان ال يصاب بالجفاف عند الحديث عن اطفال صغار(حتى جيل نصف سنة) ويحظر اكامل التغذية باملاء ،بل فقط
االستمرار باإلرضاع او اعطاء بديل الحليب – هذا يزود الطفل
بالسوائل التي يحتاجها .يجب التوجه اىل الطبيب حسب
الحاجة .يف نهاية االمر اجمل يشء يف الشتاء هو الجلوس
تحت الغطاء مع طفلك الصغري .شتاء ممتع ودافئ نتمناه
للجميع! عن كل سؤال يف موضوع تغذية طفلكم وللحصول
عىل العبوات يرجى التوجه ملركز” طاقم املختصني ”لسيميالك
والذي يشمل اخصائيات عىل الرقم التايل.1800-65-65-01 :

بنك مزراحي -طفحوت يقدّ م

رعايته لفعاليات مركز سام يف
أسبوع الفضاء اإلرسائييل

استمرا ًرا للفعاليات التي ينظمها بنك مزراحي -طفحوت
الداعمة للمجتمع العريب ،ق ّررت إدارة البنك تقديم الرعاية
لفعاليات مركز سام لعلوم األقامر الصناعية والفضاء ،وذلك
خالل فعاليات أسبوع الفضاء اإلرسائييل الذي سيقام يف
مركز دافيدسون ،معهد فايتسامن يف رحوبوت ،يوم االثنني
القادم املوافق  ،2018/1/29والذي سيشارك فيه املركز كممثل
للمجتمع العريب.
سخي عرب جمعية الرواد
ربع
وكان البنك قد قام بتقديم ت ّ
ّ
للعلوم والتقنيات ،بهدف مساعدة مركز سام يف مهمته الرائدة
وكتشجيع للق ّيمني عليه وكدعم للمواهب يف املجتمع العريب،
خاصة وأن هذه هي املرة األوىل يف تاريخ الدولة التي يشارك
فيها ممثلون عرب يف أسبوع الفضاء اإلرسائييل كممثلني
للمجتمع العريب ،عرب مركز سام -املؤسسة العربية لعلوم
األقامر الصناعية والفضاء.
يذكر أن مركز سام هو املركز العريب األول لعلوم الفضاء
وصناعة األقامر الصناعية واملخول ببناء قمر صناعي يف
علم أن هذا
البالد بأيدي طاقم مهندسني وطالب عرب،
ً
املرشوع معرتف به يف املدارس العربية من قبل وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة العلوم .وقد اختار املركز  10طالب من بني
 200مشارك يف مرشوع بناء أول قمر صناعي عريب يف
البالد ،ليقوموا بتمثيل املجتمع العريب يف أسبوع الفضاء
اإلرسائييل .تجدر اإلشارة اىل أن أسبوع الفضاء اإلرسائييل
الذي يقام كل سنة بني أواخر شهر كانون الثاين وأوائل شهر
شباط ،يشارك فيه مندوبون عن رشكات ومنظامت إرسائيلية
وعاملية تعمل يف مجال الفضاء ،حيث يقوم املشاركون بعرض
مشاريعهم -التكنولوجيا واألفكار واألبحاث التي يعملون
عليها ،يف حني يتم عرض املشاريع األساسية يوم االثنني
املوافق  2018/1/29يف معهد فايتسامن ،ويقوم يف هذا
اليوم جمهور واسع من البالد وأنحاء العامل بزيارة املعرض،
باإلضافة اىل ضيوف من خارج البالد ،ر ّواد فضاء ،ممثلني
من وكالة الفضاء
األمريكية «ناسا»
واألوروبية
«ايسا» ،رشكات
لصناعة الهايتك،
ومدارس عربية
ويهودية من أنحاء
البالد وآخرين.

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻳﺠﺎر
ﺣاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ ﺬابﺺ 2

ﺣارع بﻐﺤﻌف ﺖﺔار
بﻈﺎﻋاوس
 5غرف،بﻌضع جﻐﺛ
ﻄﻌﺻﺷ خاص،ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
כרמל מערבי
160م ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد 6 ،غرف
 +ﺖﺛﻏﺼﺋ
 +ﻄﻌﺻﺷ خاص  ،وﻄﻈﺰر
لﻂﺊﺗر

وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
הציונות
 3غرف ،ﺣرﺸﺎان ﻄﺶﻂﺼﺎان،
ﺬابﺺ  3ﻄﺂﺐﺑﺋ بالﺿاﻄﻀ،
ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
وادي الﻈسﻈاس
ﻄﺧﻂﺗﺋ  100م

الﺗﻎ اﻓلماﻇﻎ
)ﻄﻘئمﺋ لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ(
 3غ ،ﺬابﺺ  ،3ﻄﺂجرة
ﺣارع ﺲﺊاس
3.5غرف ﺬابﺺ  1ﻄﻈﺰر
خﻘب لﻂﺊﺗر
)اﻄﺿاﻇﻐﺋ اضاﺸﺋ بﻈاء(
ﺣاع الﻈﺊﻎ
2.5غرف +ﻄﺧﺳﺛ

פועה

ﺬابﻌ 3 ،غرف ،ﺬابﺺ أول
ﻄﻈﺰر خﻘب لﻂﺊﺗر ..ﻄﺂجرة،
ﻄﻘءﻄﺋ لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ

₪ 780،000

ﺬابﺺ ارضﻎ
יצחק שדה
 2غرف  ،ﺬابﺺ 4

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻊﺎسﻐﻌﻇﻌت

ﺣارع ﺲﺊاس
 3غرف  +ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر

دار ﺬابﻌ ،ﺬابﺺ  4تﺼرﻏﺊاً
100م ,بﺗاجﺋ لﻂﺎرﻄﻐﻃ ،
الﺎسﻂﻐﻃ ﺸﻌري

חנייה בשפע

חניה בשפע

ﺣارع الﻈﺊﻎ
2غرف ﺬابﺺ ارضﻎ تﺧﻂح

ﺾرﻄﻀ ﺸرﻇسﻎ
 ٣غرف ﺬابﺺ اول
بﺗاجه لﺎرﻄﻐﻃ

₪ 560،000

لﺳﻐادة/ﺲﻐادة اﺠﻈان/ﻄﺿﺎﺈ

مبنطقة عباس طابق  2غرفتني+صالون+مطبخ
+حاممات+رشفة(مع اثاث كامل)مطلة للبحر

050-5246478

لاليجار

شارع املتنبي
 2.5غرف مع ساحة

شبكة الساعات واإلكسسوارات الرائدة عاملياً تقدم عرض
خاص عىل ماركات الساعات |:
 JUICY COUTORE , BULOVAوTOMMY HILFIGER
حتى  %40تخفيض عىل مجموعة ساعات النساء والرجال
بني التواريخ 14-28.1.18 :
ترتاوح أسعار القطع:
  30%تخفيض عىل ساعات النساء TOMMY HILFIGERبسعر  623ش.ج بدل  890ش.ج
  40%تخفيض عىل ساعات  JUICY COUTUREبسعر 414ش.ج بدل  690ش.ج
  25%تخفيض عىل ساعات  BULOVAبسعر  657ش.جبدل  875ش.ج
متوفر يف حوانيت شبكة  JACKIE Oويف الحوانيت املختارة

ﻟﻠﺒﻴﻊ

بمﻈطﺼﺋ الﺿرﻄﻀ
 4غ ﺬابﺺ اول ﻄرﻄمﺋ
بالﺿاﻄﻀ  +ﺣرﺸﺋ

لاليجار
للتفاصيل:

عرض خاص عىل الساعات يف شبكة
JACKIE O

ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﻮض

للتفاصيل:

01

للتفاصيل054-6345537 :
لاليجار
الدخول
دار بالكبابري
شقة  ٤غرف مرممة
مطلة عىل البحر
تشمل رشفة ومكيف
كالجديدة

2,500,000

02

بصالون بول مارينا-شارع ستيال
ماريس-غرفة تصلح لبناء اضافر/
بديكور /مكياج

فوري

وادي جمال

04

בב
לעדיות

بنتهاوس 120م 80 +م فة
مع منظر خ ب للبحر+
موقف خاص +مخزن

0526772799

لاليجار

للبيع

₪

بيشوف حجار

دار جديدة 3 ،غرف  +موقف خاص
 +مصعد +فة  +مخزن
فرصة
 تعوض

1,160,000
03

05

اخة
بقيت دار 

בב
לעדיות

وادي جمال 
موع תמא 38

بناء جديد  -دور واسعة  +موقف خاص
للسيارة  +فة مطلة للبحر /منظر خ ب،
كاما و انكوم  +مصعد  -بكل
مدخل مع 
طابق شقتان فقط -بقيت داران!

1,600,000

אולמי תפארת100 ,م ،שמורה מאוד

1,140,000

است م بــ .10/2018

1,700,000

₪

ليجار

בב
לעדיות

₪

دار جديدة
من مقاول   وادي
جمال
120م  +فتان
20م  +موقف
خاص ومنظر
خب

₪

₪

شارع عباس

בב
לעדיות

בית לחם

בב
לעדיות

دار  75م  3غرف طابق 2
 +منظر خ ب.

רח׳ בן גוריון
غرف ليجار للطب
وللطالبات
01

شارع عصفور

120م ،ساحة  260م
تصلح كمصلحة ايضا

للتفاصيل050-5647741 :
30

الجم عة  26كانون الثاين 2018
ُ

רמת הנשיא

بناء جديد..
 127م  5 ،غرف 3 ،حاممات،
رشفة كبرية تطل عىل البحر،
موقف خاص مسقوف لسيارتني
انرتكوم ،لويب فخم

للبيع

الراب خلفون

للبيع

دوبليكس 250 -م
 4رشفات 200مرت
ساحة حول البيت
مصعد موقف
خاص مرممة منظر
للبحر

للبيع

للبيع

للجديني فقط-بالكرمل (יפה נוף)فيال منفردة وراقية 4 ،طبقات (מפלסים) واسعة،
 10غرف 6 ،حاممات ،رشفات ،حديقة واسعة حول
الفيال ،بركة سباحة ،منظر جزﻲﺋ للبحر

الكرمل الغريب ديرخ هيام
طابق اريض 6 ،درجات 145 ،م 5 ,غرف 2 ،حاممات +
رشقة  +موقف خاص 2 ،مخازن

للبيع

منطقة دينيا

فيال منفردة 330م مبني ارض 760م

طابقني موقف خاص لسيارتني مع سقف
منظر للطبيعة الخرضاء حوايل الفيال

للبيع
شارع هشالوم

 80م ,مبني حجر  3.5غرف
رشفة  36م ,بالط مرسوم ،سقف
عايل ،عرف كبرية

للبيع

للبيع

شدروت هتسيونوت

املتنبي
بنتهاوس 260 ،م 6 ،غرف،
رشفة 75م  ,موقف +
سطح مع نسب بناء

 5غرف طابق  120 ،1م،
مرممة ،موقف خاص

للبيع

لإليجار

لإليجار

عقار تحاري  +مكاتب
300م ،طابقان
سطح طابو مع نسب عامر

جادة بن غوريون
مكاتب لأليجار
موقع رئيﴘ واجهة املكاتب مع
رشفة 125م الطابق االول

شارع هعتسمؤوت
مقابل الدجون 170 ،م .طابق اريض ،واجهتان
عىل الشارع الرئيﴘ التسليم الفوري

وادي النسناس

