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أسبوع ّي ة ُق طر ّي ة ،مستق لّ ة ،شاملة

العدد 398

الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ
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רסק עגבניות
100גרם יכין
 10יחידות

מבול של
מבצעים

סלמי תה מעושן-
טירת צבי 300 -גרם

שמן תירס אנטואן
שוקחה  1.8ליטר

יוגורט

נוזל כלים FAIRY
1.35ליטר

توزّع مجا ًن ا

نتنياهو :هال باخلميس

جواد بولس
أثار قرار رئيس مجلس قرية عني ماهل ،منح شهادة تقدير لرئيس احلكومة
اإلسرائيلية وتنظيم احتفال رسمي وشعبي بهذه املناسبة ،ودعوة العديد من
رؤساء املجالس والبلديات والوجهاء للمشاركة فيه ،موجة من االستياء
والغضب احمل ّليني وال ُقطر ّيني؛ ففي القرية عارضه ستة أعضاء مجلس ،من
فعال ّيات شعبية وسياسية عديدة،
أصل أحد عشر
عضوا ،ومعهم وقفت ّ
ً
بينما أعلنت «اللجنة العليا ملتابعة شؤون اجلماهير العربية في إسرائيل»
رفضها للخطوة وعزمها على إقامة وقفة احتجاجية كبرى في واجهة قاعة
البلدة الرياضية التي س ُيحتفى فيها بالضيف وحاشيته.
كان متو ّق ًعا – كما حصل بالفعل – معاجلة هذه احلادثة بتبسيط شعاراتي
كسول ،ومواجهتها بردود فعل منطية تقليدية شائعة بني املواطنني العرب
خصوصا في حاالت اخلروج الصارخ عن املألوف
ومستح ّبة عند بعض قادتهم،
ً
ّ
الوطني السائد ،لكن الذي جرى في عني ماهل تخطى كونه استضافة وزير
إسرائيلي في زيارة خالفية كان يعارضها البعض ويب ّررها آخرون بكونها
مادية لصالح القرية ّ
وسكانها ،فتوقيت
زيارة عمل قد تُفضي إلى نتائج ّ
ً
مجال للرهان على أهدافها احلقيقية
الزيارة والتكرمي املعلن لم يتركا
وال فسحة لاللتباس ،وكونها إشهار موقف سياسي واضح ومستفزّ.
متعنا مبا سبق الزيارة ورافقها من تداعيات ونشاطات استباقية
وإذا ما ّ
ّ
ّ
لم تثن ،عمل ًّيا ،القائمني عليها عن قرارهم ،فقد نتوقع حتولها إلى حدث
فارق سيستقدم أشباهه في املستقبل ،كما سيؤ ّثر متريرها كسابقة ناجحة
في تعزيز هندسة جينات القيادات احمل ّلية املستقوية على عظام هياكل
مجتمعاتنا السياسية الواهنة؛ فقبل الزيارة ،والتي جرت يوم اخلميس
الفائت ،شهدنا ،يوم االثنني ،مظاهرة مح ّلية في عني ماهل ندّ د فيها
املشاركون بدعوة نتنياهو أل ّنه غير جدير بالتكرمي ،وذلك بسبب ممارساته

القمعية ضدّ الفلسطينيني وبحقّ القدس على وجه التحديد ،ومعاداته
العقائدية واملنهجية السافرة لشرعية الوجود العربي في البالد.
محمد بركة ،رئيس جلنة املتابعة ،خالل
في حني أ ّكد قبل ذلك الس ّيد ّ
مظاهرة لنصرة القدس جرت في قرية جديدة – املكر ،يوم اجلمعة الذي سبق
الزيارة ،أنّ «جلنة املتابعة تنوي اتّخاذ قرارات في حال متّت زيارة نتنياهو
وجه بركة رسالة
إلى قرية عني ماهل» .ووف ًقا ملا ُنشر في املواقع ،فلقد ّ
حازمة إلى رئيس املجلس قال فيها« :قبل فوات األوان ،نحن ال نستطيع
كشعب أن من ّر م ّر الكرام في األيام التي يجري فيها انتهاك القدس
من قبل نتنياهو وترامب أن ُيستقبل (نتنياهو) ويأخذ مواطنة شرف أو
مواطنة قرف على رأسه ،نحن ال نستطيع أن نقبل ذلك ،وال نستطيع أن
نسمح بذلك ولذلك نحن بصدد اتّخاذ إجراءات».
لم يتراجع رئيس املجلس عن قراره ،ولم يرتدع ال هو وال من حضر من
رؤساء ووجهاء وشخصيات من صرخات بركة املد ّوية واملتظاهرينّ .
مت
ّ
وخونتهم ق ّلة وهاجمهم
االحتفال
املخطط وشاركوا فيه ،فانتقدهم البعض ّ
آخرون ،لكن األكثرية بقيت أسيرة صمتها ومارست حياتها اليومية
ّ
التفكر وال يحتمل االكتفاء
بروتينية طبيعية وفي مشهد يستدعي
بالشجب ووصف احلدث بالعيب وبالعار وباخلسارة ،ففي عني ماهل
املؤسسة القيادية العربية التقليدية «حت ّر ًشا» مقصودً ا خدش ع ّفة
واجهت ّ
ّ
وجسد بعض عوارض «املنزلق اخلطير» الذي حذرنا منه
عجزها العاديّ ،
منذ سنوات ،حني خذلنا قالعنا فسقطت واحدة تلو األخرى.
شعور القيادات باالكتفاء الوظيفي الوطني بعد كيل االتّهامات
مجد وغير مقنع،
للمشاركني في استقبال وتكرمي نتنياهو غير ٍ
كاف وغير ٍ
معمق
أل ّنه األسهل وال َبدَ ِه ّي واملفروغ منه ،وإذا لم يبادروا إلجراء تقييم ّ
املؤسسات
لظاهرة نشوء مراكز ًقوى مح ّلية متن ّفذة وخارجة عن طوع ّ
العربية التمثيلية ،فستشهد مجتمعاتنا استفحالً
متنام ًيا لهذه الظاهرة وسيصبح جتاوزها في
عسيرا ومكل ًفا.
املستقبل
ً
نحن نواجه في واقعنا حصيلة هزمية ُبنيوية شاملة
ح ّلت مبنظومة احلكم احمل ّلي وما فتئت تبعاتها
تؤ ّثر وتنعكس في مفاصل حياتنا اليومية،
واملؤسسات
وإذا ما أدركت األحزاب واحلركات
ّ
الناشطة بيننا هذه احلقيقة وأق ّرت بخطورتها
وبضرورة مجابهتها فسيغرق مجتمعنا أكثر في
متاهات الفوضى والعنف والعربدة وستنتشر ظاهرة
تكرمي «الع ّرابني» ،ولسوف يتبع ذلك هزمية في
االنتخابات البرملانية العا ّمة القادمة.
قد ُيغضب كالمي الكثيرين لكن ذلك لن يغ ّير من
حقيقة كون رئيس مجلس عني ماهل ،ومثله رئيس
بلدية الناصرة ،الذي شارك في االحتفال ،ورؤساء
آخرين ،قياد ّيني مح ّليني منتخبني من قبل مواطني
بلداتهم ،واختيار رئيس عني ماهل – في حالتنا –
طريق التحدّ ي مت باسم شرع ّيته املكتسبة ورفضها
لتعريفات «املألوف واملأمول» ،وباسمهاً ،
أيضا،
ق ّرر ّأل يلزم الصمت إزاء ما قاله بركة ،رغم أ ّنه قيل
مؤسسة قيادية
أهم ّ
باسم جلنة املتابعة العليا ،وهي ّ
بني اجلماهير العربية ،كما أ ّنه لم يحسب حسا ًبا
لكون بركة ابنًا لتنظيم عريق وشخصية وطنية بارزة
وصاحب جتربة ورصيد نضال ّيني مشهودين ،فرغم
ّ
رد رئيس مجلس عني ماهل صاع بركة
كل ذلك ّ
عما صدر في املاضي من
مطورة ّ
بصاعني وبنبرة ّ
بعض رؤساء البلديات واملجالس العربية الذين
واملؤسسات السياسية
هاجموا عالنية األحزاب
ّ
وقياد ّييها ،فأ ّكد – كما ُنشر على لسانه قبل زيارة
نتنياهو – أ ّنه لن يتراجع عن قراره استقبا َل بنيامني
نتنياهو ،وأردف ً
قائل بكالم استثنائي اللهجة:

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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العنوان :حيفا  -شارع اجلبل «»5

ت � ��ص� ��در ع � ��ن ش � ��رك� ��ة «إك � ��س� ��ت � �را ت � � ��وپ» م.ض.

«الله يسامحك ويخليلنا اياك تناضل وتدير بالك علينا ،ما تهدّ دنا
وتخوفنا ،نحن ال نخاف منك وال من ّ
كل أمثالك وال من جبهتك وال
ّ
من أمين عودة تبعك وال من ّ
كل جماعتك .نحن شعب صامد نعرف الله
ونخاف الله ،وال نقسو على بعضنا البعض بهذه الصورة».
لم يكن رئيس عني ماهل أ ّول املناكفني ولن يكون األخير ،فهو يعرف من
ً
مدركا
يقف معه وفي معسكره ولذلك مضى في مشروعه حتّى النهاية،
أ ّنه مي ّثل حالة ّ
تؤطر كثيرين من الرؤساء العرب األعضاء في اللجنة
العليا لرؤساء البلديات واملجالس العربية ،الذين انتخبهم أهالي بلداتهم
بشكل ح ّر ودميقراطي في زمن نامت فيه نواطير البيادر عن جناها وغاب
اخلاصة وتآكل دور
«السياسي» على مذابح العمى االجتماعي واملنافع
ّ
األحزاب واحلركات السياسية بشكل موجع.
فعلى ماذا تبكي اليوم األحزاب وقادتها وقد أضاعوا مجدهم وهانوا؟
وكيف سينجحون في استعادة امليادين بعد أن كانوا سب ًبا في خسارتها،
عندما أقنعوا مناصريهم أ ّنهم «مضط ّرون» إلى التحالف مع «الشياطني»
كي تضمن أحزابهم العريقة دخول ّ
مرشح لها في هيئة مجلس بريئة من
«ألف» السياسة «ونون» االنتماء إلى البلد ،أو أ ّنهم مجبرون على
دعم ّ
مرشحني عائل ّيني من أجل تأمني «حضور وظيفي» يظ ّلل مصالح
مصوتيهم ويضمن أصواتهم في املستقبل ،أو أ ّنهم ملزمون للوقوف إلى
ّ
جانب شخصيات إشكالية و»رمادية هُالمية» من أجل القضاء على فرص
مرشح احلزب الغرمي ،فهذه «القدسية» تبيح ّ
جناح ّ
كل املعاصي وإسقاط
ّ
ً
«الرفيق» املنافس صار هدفا أجاز كل احملاذير والكبائر.
ربّ ا ُنسوا تلك الكوابيس ،لكنّنا لن ننسى كيف صحونا بعد ليلة «سكر
منصات
أيديولوجية» لنجد «أشرس» الوطن ّيني و»أنقاهم» يقفون على ّ
العبث و»الظفر» ويعانقون بنشوة رؤساء بطعم «املنسف» ويحتضنونهم
ومعا يهنّئون الشعب والظالم بانتصاراتهم الفريدة.
ورائحة البارودً ،
ال أستهني بجميع من أعلى صوته ً
رافضا دعوة نتنياهو وتكرميه ،وال
أستخف ّ
ّ
أي فعل احتجاجي على تلك
بكل من شارك في مظاهرة أو ّ
الدعوة ،لكنّني راقبت من كان داخل القاعة وما قيل فيها وكان قلبي مع
بركة حني وقف خاط ًبا على تلك الشرفة ،وعيني على من غابوا ولم يقفوا
إلى جانبه أو في ساحة البلد؛ فالوقفة والصرخة أوصلتا رسالة واضحة
لكنّها بقيت منقوصة بسبب غياب القياد ّيني والرؤساء والوجهاء وقباطنة
املؤسسات املدنية ،وغيابهم كشف مجدّ دً ا قدرة األحزاب احلقيقية وعرى
ّ
الشروخ العميقة في مرايانا ،ونقل في الوقت ذاته ،نسائم «البشرى»
ملن كانوا في القاعة ومن أ ّيدوهم «بالرميوت كونترول» أو بصمتهم.
واقعا ًّ
وخطيرا ،وفي معظم القرى واملدن العربية توالفت
هشا
نعيش ً
ً
املجتمعات مع صوت الرعد اجلديد ووعود البرق ،وتساوق الناس وف ًقا
لقوانني السوق والطبيعة ،التي ال تسمح ببقاء الفراغ وال بالعيش من غير
ّ
مظلت واقية ،فلجأوا إلى غرائزهم الفطرية واحت َموا في حضن العائلة
واملعبد وفي كنف عباءات املخاتير اجلدد ومن يقف وراءهم.
مجتمعنا صغير وك ّلنا يعرف تفاصيل واقع قرانا ومدننا ،فرغم اقتراب
بأي مبادرات جِ دّ ية
موعد االنتخابات للمجالس البلدية واحمل ّلية لم نشعر ّ
ّ
تبشر بإمكانية حصول التغيير املنشود ،بل على العكس؛ فيوم ًّيا يتّضح
أنّ القوى السياسية املوجودة هي أصغر من حجم املسؤولية وأعجز من
رارا
مواجهة القوى اجلديدة احلاكمة؛ ومع أ ّنني استثنيت – في املاضيِ ،م ً
– تنظيم اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة وراهنت على ّقوتها وخبرتها
وكونها املؤهّلة األولى الستعادة الرشد وإحداث الطفرة ،نراها هيً ،
أيضا،
رغم مرور السنني لم ُ
تخط في معظم املواقع خطوتها األولى حيث ما زالت
على األغلب تخيط ّ
مبسلتها القدمية وتتر ّدد هنا وتتخ ّبط هناك ،هذا
باستثناء بدايات محدودة ومحمودة في بعض البلدات.
تتوسط الطريق بني الناصرة وقانا
انضمت قرية عني ماهل ،وهي
لقد
ّ
ّ
ً
اجلليل ،إلى أخواتها ،وتص ّرف رئيسها كمواطن إسرائيلي ج ّيد ،مضيفا،
مثل من سبقه ،إلى ساحة اجلماهير الواسعة معضلة قدمية جديدة يحتاج
ح ّلها إلى أكثر من صالة وشتيمة وإلى أجنع من مظاهرة وشعار .فمن
سيواجهها ويح ّلها وكيف؟

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ماتيرنا
إكسترا كيير
بديل حليب*
 700غرام
عبوة توفير

*احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع.
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لعبوتني بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج
قبل 00
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

90

قسائم كلها توفير
اآلن في سوپـر فارم!
ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
هاچيز
فريديوم دراي/
پانتس
حفاضات
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر للرزمة بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
السعر 90
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

34

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

عصائد بتشكيلة
من األطعمة
 200مل

كاليبر 5

Life BABY'S

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
Life
wellness

غرانوال
 400غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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

9

90

"جنة عدن"/سحلبيات
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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 لرزمة ثالثية
بعد تخفيض
القسيمة

9

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ايسي مياكي
بلو للرجال
أ.د.ت

للرجال/
للمرأة
أ.د.ت
 100مل

99

14

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ماستر شيف
مقسمة رفي ًعا
بندورة ّ
رزمة ثالثية

CK IN2U

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

سعر خاص!

سعر خاص!

119

7

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
پوليڤيكس
سائل لتنظيف
األرضيات
 2لتر

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

 75مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة
20

362

99

سعر

Life men

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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

17

90

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.

لمن يدفع بواسطة بطاقة اليف
ستايل .لغاية  11-17.1.18أو حتى نفاذ

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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!

5

جيليت فيوجن
شفرات حالقة
رزمة ثمانية /ڤينوس
رزمة سويرل يدوية +
 5شفرات
السعر للرزمة

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

84

90
*احلد األدنى  6وحدات في اخملزون في كل فرع

ش.ج

كيف
صابون بال صابون
رزمة ثالثية

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

السعر لرزمة ثالثية

7

90

14

90

سعر خاص!

ش.ج

فوط يوم ّية/
فوط صح ّية*

MOOI

بسكويت

السعر للوحدة

9

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

8

90

سعر خاص!

السعر بعد
تخفيض القسيمة

229

129

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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

*ال تشمل فوط لسلس البول

8

90

مناديل إلزالة المكياج
رزمة خماسيّة

السعر لرزمة خماسية

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
تومي ذي غيرل
أ.د.ت
 100مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

ش.ج

Life

3990

29

ش.ج

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

السعر بعد
تخفيض القسيمة

199

99

سارية املفعول لغاية  17.1.2018أو 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.

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

ش.ج

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
دونا كارن
پيور ڤانيال
أ.د.پ
 100مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أوليڤيا
للتدهين
بتشكيلة
أطعمة
زيتون/ريحان/بندورة مجففة
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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.

17

سعر خاص!

عسل في قنينة
قابلة للضغط
 250غرام

7

السعر للوحدة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
كليك
للتدهين
كاكاو/
فقاعات

ش.ج

أوزي
شامپو/منعم/
ّ
قناع للشعر

90

Life
wellness

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

المخزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية
في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في
أسعار المنتج قبل التخفيض بين حوانيت
الشبكة ولذا سيعرض السعر ما
قبل التخفيض على المنتج /بجانبه .ﺣﺼ
ﺮﻳﺎ ﹰ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 11-17.1.18أو 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.

رزمة

Life

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

السعر بعد
تخفيض القسيمة

24

مع ل
عبة  3Dداخل ال

90

صابون سائل بال
صابون
 1لتر

أداة حالقة

سعر خاص!

سعر خاص!

26

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
إريال جل للغسيل
 2.47لتر/
أقراص
 28وحدة
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر للوحدة بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 11-17.1.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
السعر 90
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

سانو سوفت
ورق تواليت
إصدار "سيارات"
 30لفة

ش.ج

د .فيشر
كاميل بلو كالسيك
صابون بال صابون
 750مل

9

90

ش.ج

الحزب الشيوعي يعقد مؤمتره يف آذار

رجا زعاترة :املؤمتر محطة لتلخيص
الفترة السابقة والتخطيط
للفترة القادمة
ملراسلنا – عقدت جلنة ِمنطقة حيفا للحزب
الشيوعي اجتماعً ا يوم الثالثاء األخير ،تناولت
التطورات السياسية في البالد وأق ّرت جملة
فيه
ّ
من القرارات ،أبرزها عقد مؤمتر ا ِملنطقة أوائل شهر
آذار املقبل.
ِ
حافي رجا
الص
نطقة،
مل
ا
سكرتير
االجتماع
ِافتتح
ِّ
ّ
زعاترة ،ببيان سياسي تط ّرق خالله إلى إعالن
الرئيس األمريكي ترامب بشأن القدس وإسقاطاته
اخلطيرة على القضية الفلسطينية ،وموجة
التشريعات العنصرية واملعادية للدميقراطية ال س ّيما
«قانون القومية» العنصري الذي يج ّرد العرب في
أي حقوق جماعية ،وغيرها من قضايا
البالد من ّ
الساعة.
وقدّ م رئيس كتلة اجلبهة في بلدية حيفا ،د .سهيل
أسعد ،بيا ًنا حول آخر املستجدّ ات على املستوى
البلدي ،ال س ّيما املعركة لتحصيل ميزانية مسرح
«امليدان» ومنع التضييق على جمعية «زوخروت»
(ذاكرات) ،وكذلك مشاريع ال ُبنى التحتية واملرافق
وخصوصا في ح ّي ْي
اخلدمية في األحياء العربية،
ً
ع ّباس واحل ّليصة.
وأق ّرت جلنة ا ِملنطقة عقد مؤمترها في مطلع شهر
آذار املقبل .كما أق ّرت عددً ا من النشاطات في

الفترة القادمة ،أبرزها عقد أمس ّية احتفالية
العمال العرب في وادي
إلعادة افتتاح نادي مؤمتر ّ
لعضو ِي البلدية،
اجلمهور
النسناس ،واستقبال
َ
د .سهيل أسعد وعرين عابدي ،ولرئيس القائمة
املشتركة ،النائب أمين عودة ،يوم اجلمعة26 ،
اجلاري ،في النادي في شارع مار يوحنا.
وقال زعاترة في حديث لصحيفة «حيفا» :املؤمتر هو
ّ
محطة سياسية وتنظيمية ها ّمة في حياتنا احلزبية،
لتلخيص الفترة السابقة بنجاحاتها وإخفاقاتها
والتخطيط للفترة القادمة في مواجهة التحدّ يات
على املستويَني القُطري واحمللّي.

عودة يستقبل السفري الربيطاين ديـﭭـيد كواري

عودة :موقف بريطانيا ضدّ تصريح ترامب كان
مه ًّما ،واملطلوب هو االعتراف بدولة فلسطني

ملراسـلنا  -اسـتقبل النائـب أميـن عـودة ،رئيـس القائمة
املشـتركة ،السـفير البريطاني ،ديـﭭــيد كواري.
وحتـدث الطرفـان حـول تصريـح ترامـب ون ّيتـه نقـل
ّ
سـفارة الواليـات املتحـدة إلـى القـدس واخلطـر الـذي
ّ
تشـكله القيـادة األمريكيـة علـى ا ِملنطقـة بر ّمتهـا.
وأعـرب عـودة عـن تقديـره للموقـف البريطانـي الـذي
عـارض القـرار فـي مجلـس األمـن ،وتصويـت بريطانيـا
ضـدّ القـرار األمريكـي فـي األمم املتحـدة ،وقـال إنّ
الواليـات املتحـدة املنحـازة بنيو ًّيـا إلـى إسـرائيل ال
ميكـن أن تكـون راع ًيـا لعمليـة سـلمية منصفـة.

امليزانية املرصودة للعرب من وزارة العلوم تصل
إلى  30مليون شاقل من أصل  300مليون

وانتقـد عـودة إحيـاء بريطانيـا ملئويـة وعـد بلفـور،
موضحا األضرار التي حلقت بالشـعب الفلسـطيني من
ً
خلال إنـكار وجـوده كصاحـب أرض وسـيادة ،وإلغـاء
حقوقـه الوطنيـة العادلـة واملشـروعة .وأ ّكـد أنّ علـى
بريطانيـا ودول غـرب أوروبـا االعتـراف بدولة فلسـطني
إلمتام االعتراف العاملي بحقّ هذا الشعب ،وإنهاء آخر
وأطول احتالل في القر َنني العشرين والواحد والعشرين.
وبعـد نحـو عـام مـن أحـداث أ ّم احليـران شـكر عـودة
السـفير البريطانـي علـى زيارته أل ّم احليـران ووقوفه مع
أهالـي القريـة.

ل األبد
ف ِديَار َِك إِ َ
ُوب لِ َم ْن ا ْ
تت َ ُه َو قَ ِبلْتُ ُه يَا َّر ُّب لِ َي ْسك َُن ِ
ط َ
خ َْ

قداس ذكرى االربعني
زوج الفقيدة فوزي دكور وابنائه وبناته وعموم آل دكور وآل خوري
وجميع اقربائهم وانسبائهم ف البالد واملهجر يدعونكم ملشاركتهم
قداس ذكرى االربعني راحة لنفس فقيدتهم الغالية املرحومة

رشبل)دكور
ندى (امحنا

وذلك يوم السبت املوافق  13/01/2018الساعة السادسة مساء
ف كنيسة مار لويس امللك للموارنة
شارع روبني  5حيفا

www.haifanet.co.il

لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء
الرجاء اعتبار هذه الدعوة مبثابة دعوه خاصه للجميع
4
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عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية

ملراسلنا – طرح مر َكز مساواة خالل مؤمتر العلوم الدقيقة
«الهايتك» الذي انعقد يوم الثالثاء األخير،9.1.2018 ،
في جلنة املالية البرملانية مببادرة وإدارة عضو الكنيست د .أحمد
طيبي ،عددً ا من االقتراحات لرفع نسبة الطالب العرب في
صناعة تقن ّيات املعلومات .وعلى رأسها إلزام شركات دولية
مثل «إنتل» و»فيسبوك» افتتاح فروع و بناء مصانع
ومكاتب لها في البلدات العربية ،مثل الناصرة وأ ّم الفحم وكفر
قاسم.
ً
ِافتتح اجللسة النائب أحمد الطيبي ،قائل« :لقد قطع املجتمع
العربي ً
شوطا في االندماج بسوق العمل يجب استكماله،
ولكن يجب التركيز اآلن على مجال العلوم والتكنولوجيا الرائد
مح ّل ًّيا وعامل ًّيا .لقد ارتفع عدد الطالب العرب الذين يدرسون
مواضيع الهايتك خالل األعوام  2016-2012بنسبة ،60%
حيث وصل عددهم إلى  2,275طال ًبا عام  .2017و ُبغية رفع
نسبة العاملني العرب في مجال الهايتك ال بدّ من مساعدة
األكادمييني لالندماج في هذه الصناعة أكثر .مطلوب ّ
تدخل
حكومي ومتويل الستيعاب العرب في هذا القطاع ،تشجيع
املبادرات احمل ّلية من جهة ،ودفع الشركات الرائدة للدخول إلى
املجتمع العربي من جهة أخرى».
وانتقد مدير مر َكز مساواة ،جعفر فرح ،قرار وزارة العمل نش َر
مناقصة جديدة ملر َكز تدريب وتشغيل عرب في مجال الهايتك
ّ
ً
ستدل من املعطيات التي
بدل من استبدال املراكز القائمة .و ُي
ُنشرت في اجللسة أنّ نسبة العرب في صناعة الهايتك ال
تتجاوز الـ 3%وأنّ وزارة العمل قد ق ّررت نشر مناقصة الختيار
شركات جديدة لدمج العرب في الهايتك ً
بدل من إضافة شركات
تضمن توسيع النشاط وتعميقه وتطويره في البلدات لعربية.
وسيؤ ّثر هذا القرار على عمل جمعيات وشركات عربية برهنت
جناحها وكانت س ّباقة في هذا املجال.
وتُعتبر ٌّ
كل من «إنتل» و»فيسبوك» من الشركات الرائدة في
الهايتك ،وعلى هاتني الشركتني استخدام ميزانيات الدعم
والتسهيالت الضريبية التي متنحها احلكومة اإلسرائيلية
لشركات العلوم الدقيقة .ومثلما قامت هاتان الشركتان بافتتاح
فروع لهما في كريات ﭼـات والقدس ،يجب عليهما إقامة فروع
وبناء مصانع ومكاتب لهما في البلدات العربية مثل الناصرة
وأ ّم الفحم وكفر قاسم.
َ
ّ
ومؤسسة أبحاث عربية يؤكد مركز مساواة
وفي غياب جامعة
ّ
على أهمية االستثمار في املبادرات واالبتكارات التكنولوجية،
وتعميق الدعم ملراكز األبحاث في الك ّليات القائمة ومراكز
األبحاث التابعة جلمعية اجلليل وجمعية الزهراوي ،وبناء حديقة
علوم وتكنولوجيا وعلوم فلك في بلدات عربية كبيرة ،واشتراط
الدعم من قبل برامج األبحاث والعلوم الدولية بالعمل على دمج
اخلبراء واملوظفني العرب ،ال س ّيما في ّ
ظل النقص الذي أشارت
إليه املعطيات في العاملني في مجال العلوم الدقيقة ،والذي
علما أنّ لدى املجتمع العربي
يصل إلى  10,000عاملً ،
ّ
ُستغل بعد.
املهارات والقدرات التي لم ت
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خاصة عىل مستوى البالد عام 2016
بعد أن حصدا لقب أفضل عيادة
ّ

يستمران في التأ ّلق عام 2017
ّ

يف الصورة ،من اليسار إىل اليمني :د .خالد تريك ،نيسيم ألون – مدير عا ّم «لئوميت» ،د .عصام زين الدين

ملراسلنا – بعد حصول د .خالد تركي ود .عصام
مؤس َسي عيادة «لئوميت» – فرع
زين الدينّ ،
خاصة على
عيادة
أفضل
لقب
على
حيفا التحتا،
ّ
مستوى البالد عام  ،2016يستم ّران في التألقّ
عام .2017
عيادة «لئوميت» – فرع حيفا التحتا تقدّ م
عاما بإدارتها
اخلدمة لزبائنها منذ أكثر من ً 20
املتم ّيزة ،وحتصد شهادات مرموقة على مستوى
البالد.
ْ
املؤسسني للعيادة ،د.
الطبيبي
مع
خاص
لقاء
في
ّ
ّ
خالد تركي ود .عصام زين الدين ،طرحنا بعض
األسئلة عن أسباب جناح العيادة ومت ّيزها حتت
إدارتهما:
ماذا مي ّيز «لئوميت» – فرع حيفا التحتا؟
د .عصام زين الدين« :تقدّ م العيادة خدمات
ومهنية عالية ألهالي حيفا من
صحية ذات جودة ْ
ّ
جميع شرائح املجتمع ،املنتسبني إلى «لئوميت»،
وترتبط العيادة بخدمات مم ّيزة وواسعة وعالقة
خاصة مع العيادة األ ّم لـ»لئوميت» في ِمنطقة
ّ
الهدار».
ما هي أه ّمية «لئوميت» – فرع حيفا
التحتا ألهايل حيفا؟
د .خالد تركي :يتمتّع زبائن «لئوميت» بخدمات
واستمرارا خلدمة
واسعة على مستوى البالد،
ً
الزبائن في «لئوميت» بحيفا أنشأنا «لئوميت»
– فرع حيفا التحتا ،وكان أساس هذا العمل
املساهمة في حتسني وتطوير اخلدمات الط ّبية

net

جلمهور املواطنني في حيفا .برؤيتي الشخصية
متطور هو
ني ومر َكز
إنّ الدمج بني طاقم أط ّباء ْ
ّ
مه ّ
الطريق الصحيح خلدمة أهالي حيفا».
ما هي أعمدة النجاح لـ»لئوميت» – فرع
حيفا التحتا؟
د .عصام زين الدين« :العيادة مبنية على
املهنية ،بناء فريق
ثالثة أسس؛ وهي املسؤولية ْ
املهنية تلزمنا
مم ّيز ،واملعاملة احلسنة .فاملسؤولية ْ
بالتجدّ د ومواكبة ّ
عصري من أبحاث
كل ما هو
ّ
وخبرات ط ّبية حديثة ،لتقدميها للمرضى ومبسؤولية
املختص لطاقم
تا ّمة ،ويظهر ذلك في بناء الفريق
ّ
العيادة من اختصاص ّيني وموظفني وسكرتاريا،
وأقصد – هنا – فري ًقا يؤمن بالواجب املشترك
لتقدمي ما هو أفضل جلمهور الزبائن .أ ّما بالنسبة
إلى املعاملة احلسنة فقد أنشأنا فري ًقا يتعامل
مبهنية عالية ويقدّ م خدمات راقية جلمهور الزبائن
ْ
مبهنية وإخالص».
ْ
كيف ستحافظون عىل وجودكم يف
املقدّ مة؟
د .خالد تركي« :إنّ التنسيق التا ّم من أجل
رفاهية األعضاء والتطوير الدائم جلودة اخلدمات،
باإلضافة إلى العالقة الوطيدة مع العيادة األ ّم
انسجاما
لـ»لئوميت» في ِمنطقة الهدار ،تخلق
ً
وتفاهما من أجل رفاهية وراحة األعضاء في
ً
عيادتنا ،ونحن مستم ّرون على هذا النهج؛
وضع رفاهية األعضاء ومتط ّلباتهم على س ّلم
أولو ّياتنا».

مدرسة راهبات الناصرة في الطليعة

ملراسلنا – نشرت وزارة املعارف في األسبوع األخير
عموما،
معطيات حول حتصيل طالب املدارس الثانوية
ً
خصوصا.
ومدارس حيفا العربية واليهودية
ً
احت ّلت مدرسة راهبات الناصرة املراتب األولى في
موضوع اللغة اإلنـﭽـليزية ،حيث حصلت املدرسة على
عموما مبعدّ ل 93.4%
املرتبة األولى بني مدارس حيفا
ً
في منوذج خمس وحدات تعليمية ،وعلى املرتبة الثانية
في منوذج أربع وحدات تعليمية ،وعلى نتائج مش ّرفة
في موضوع الرياضيات.
كذلك حصلت املدرسة على املرتبة الثانية بني مدارس
عموما في املواضيع التالية :اإللكترونيكا
حيفا
ً

واحلواسيب ،األنظمة اإللكترونية ،موضوع اإلعالم،
الفيزياء ،واللغة العربية.
جمال،
وفي حديث مع مدير املدرسة ،املر ّبي باسم ّ
قدّ م التهاني للطالب وع ّبر عن تقديره لطاقم املعلمني
كا ّفة ،على مجهودهم وعطائهم املستم ّرين على مدار
السنني ،إذ تأتي الثمار بعد بذل املجهود احلثيث
يفسرً ،
أيضا،
واملتواصل على مدى السنني ،ما ّ
حصول نحو  97%من الطالب على استحقاق شهادة
الثانوية – البـﭽـروت ،ومنهم  21.3%حصلوا على
الشهادة بامتياز.

ّ
املتنقل ِ
«د ْفء إنساني»
في قاعة جلنة التربية والتعليم في املعرِ ض

ملراسلنا – ِاف ُتتح يوم الثالثاء من هذا األسبوع املعرِ ض
املتن ّقل ِ
«د ْفء إنساني» في مبنى الكنيست في مدينة
القدس.
في شهر كانون األول  2016اشتعلت نيران كثيفة في
حيفا وا ِملنطقة .في تلك األيام الصعبة التي اشتدّ ت
جتول
فيها الريح فارتفع معها لهيب النار في املدينة ّ
مصورون يهود وعرب حيث فرق اإلنقاذ وفرق اإلطفاء
ّ
وصوروا حلظات مساعدة متبادلة،
األمن،
وقوى
ّ
مساعدة تضامن إنساني ،مح ّبة ِ
ود ْفء.
معرِ ض الصور ِ
«د ْفء إنساني» الذي ُيعرض أل ّول

م ّرة في الكنيست ُمقدّ م ّ
لكل من شهد أو شارك
في مقاومة احلريق .املعرِ ض هو مبادرة من صندوق
إسرائيل اجلديد ،شتيل ،ومر َكز مساواة ،حيث يو ّثق
اللحظات الصغيرة املؤ ّثرة التي تلت األحداث الصعبة.
إنّ احلرائق التي اندلعت أظهرت – على أرض الواقع
– مدى التعقيدات املر ّكبة القائمة في عالقة العرب
واليهود في املدينة املختلطة .فعبر ألسنة اللهب ظهر
تضامن اجتماعي قوي بني السكان احليفاو ّيني ،بدون
تفرقة بني أوساط املجتمع؛ فالتعاون لم يظهر في
إخماد احلرائق فقط ،بل برزً ،
أيضا ،تعاون إنساني

لئومي ُيطلق تطبيق أبناء الشبيبة لئومي Me

الطريقة االسهل واألكرث أمانا إلدارة االموال
بني االهايل واالوالد

أعلن بنك لئومي عن اطالق تطبيق لئومي  ، Meاملنتج االول من نوعه يف الجهاز املرصيف يف البالد.
التطبيق مخصص البناء الشبيبة يف جيل  ،14-18ممن والديهم من زبائن بنك لئومي ،ويخول التطبيق
أبناء الشبيبة ادارة املرصوف الذي يحصلون عليه من أهلهم من خالل تطبيق خاص وبطاقة تُشحن .يف
املقابل ،يسمح التطبيق لألهل السيطرة عىل املبالغ التي تُحول اىل اوالدهم شهريا ومراقبتها ،من خالل
مشاهدة مرصوفاتهم ،وباالتايل يتحرر الطرفان من االعتامد عىل النقود السائلة.
بعد قيام االبن بتحميل تطبيق لئومي  Meويقوم بالتسجيل  ،سيحصل االهايل عىل رسالة  SMSليتمكن
من طلب بطاقة دفع تُشحن  ،من فرع البنك الذي ينتمي اليه ،او من خالل تطبيق لئومي ( بدءاً من شهر
فرباير-شباط)  .بعد الحصول عىل البطاقة وتفعيلها ،سيتم ربط البطاقة مع التطبيق  ،وهكذا يتمكن
االبن من ادارة امواله ومرصوفه بشكل شخيص .بإمكان الوالدين شحن البطاقة مببلغ ثابت شهري ،
الحد االقىص للشحن هو  2000شيكل.
البطاقة التي تُشحن متكن االبناء من الدفع يف الحوانيت ( ليس بالتقسيط) ،رشاء اونالين ،سحب
النقود من جهاز الرصاف اآليل .ان يكونوا مستقلني وان يديروا ميزانيتهم الشهرية التي حددها
اهاليهم .ميكن لالبن ومن خالل تطبيق لئومي  Meفحص املبلغ املتبقي يف البطاقة ،مبلغ وتفاصيل
املرصوفات الشهرية ،موعد استالمه املرصوف الشهري .كام ميكن القيام بصفقات بالبطاقة  ،وسحب
االموال نقدا حتى  400شيكل يوميا يف البالد ويف الخارج .يف املقابل ميكن لالهايل مراقبة مرصوفات
ابنهم والسيطرة عليها من خالل تطبيق لئومي ،والحصول عىل تفصيل كامل للمرصوفات باالضافة اىل
املبلغ الذي استلمه .وبالتايل يتحرر الطرفان من االعتامد عىل النقود السائلة.
كام ميكن لالبناء ومن خالل تطبيق لئومي  Meارسال طلب اىل اهاليهم ليشحنوا لهم مبلغا معينا،
من خالل رسالة قصرية ،مع اضافة رشح عن السبب يف رغبتهم يف املال .وميكن لالهايل املصادقة
عىل الطلب او رفضه .تجدر االشارة اىل انه ميكن تجميد البطاقة يف اي وقت ،يف حال قام االوالد
باضاعتها.
ميخال كيسوس هرتسوغ ،رئيسة قسم االبتكار والديجيتال يف لئومي ”:يدور الحديث عن حاجة ماسة
وذات اهمية قصوى ،والتي تحولت اىل امر يهم كل افراد العائلة -الحاجة ملساعدة الشباب عىل ادارة
اموالهم بشكل مستقل ومبسؤولية اكرب .لنا كأهايل االمكانية ملساعدتهم عىل اكتساب عادات استهالك
جيدة ملرافقتهم طيلة حياتهم .تطبيق لئومي  Meمبثابة اداة ملساعدة االهايل والشباب وبنفس الوقت،
ميكن لألهل املشاركة يف ادارة شؤون اوالدهم املالية  ،وادارة أبناء الشبيبة ألموالهم باستقاللية”.

H a i f a

www.haifanet.co.il
عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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صور املص ّو َرين الحيفاو َّيني ،روضة غنايم ووائل عوض ،تُعرض يف مبنى «الكنيست»
ُ

الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

مثير.
الصور في املعرِ ض من تصوير :يوآﭪ إيتيئيل ،ﭼـيل
إلياهو ،روضة غنامي ،يعيريت هرتوﭪ ،وائل عوض،
ليؤور مزراحي ،سفيان زحالقة ،ﭼـيل نحشوتان ،رامي
املصور يوسي
شلوش ،وهرتسي شـﭙـيرا .أمني املعرِ ض:
ّ
زمير.
واجلدير بالذكر أنّ الصور ُعرضت في جامعة تل أبيب،
وفي كانون الثاني من العام املاضي اف ُتتح املعرِ ض
أل ّول م ّرة في مدينة حيفا ،في باحة ثانوية ليئوبيك.
وقد ناقشت جلنة التربية والتعليم في الكنيست

ساوتر تقدم لكم الخالط الجديد
واملتطور PRO200
تستمر ماركة ساوتر ،املاركة الرائدة يف انتاج اجهزة الطهي ،الخبيز ،وتنظيف
الصحون ،بتقديم احدث االجهزة الكهربائية واكرثها تطورا .وهذه املرة
اطلقت املاركة خالطا جديدا واالكرث تطورا  -خالط  ،PRO200ليسهل تحضري
املأكوالت  ،الحلويات والحساء.
الخالط الجديد يسهل تحضري الكثري من املأكوالت بعدة وظائف وبرامج من
بينها :
برنامج لتحضري امليلك شيك بنسيج مثايل
برنامج لتحضري البوظة والعديد من الحلويات املجمدة
برنامج لتحضري الحساء الساخن بدقائق قليلة
تحضري الحمص،
الصلصة ،زبدة الفستق،
وغريها
وظيفة خاصة لطحن
الثلج
مواصفات الخالط
الخارجية والداخلية :
عزل تام للضجيج
امكانية قياس حرارة
الطعام يف كل لحظة
خالل اعداده
مبنى الكوب الخاص
مينع ترسب السوائل او
التصاقها يف القاع
كوب الخالط مصنوعة
من الـ TRITAN – BPA
FREE
سكاكني الخالط مصنوعة
يف اليابان ،عددها 6
الشفرات معدنية عالية
الجودة
اضاءة  LEDحول زر
التشغيل
مقبض مريح ،مصمم
بطريقة تسهل عملية
االمساك به
RPM 32,000
الحجم  2لرت
مصنوع من البالستيك
قوته  1400واط

مضمون املعرِ ض ومدى تأثيره على احلياة املشتركة.
وحضر االفتتاح نشطاء وناشطات من جمعيات
املجتمع األهلي وأطر تربو ّية أخرى .وحتدّ ث في اجللسة
ٌّ
كل من :الس ّيدة طاليا ساسون ،رئيسة الصندوق
اجلديد إلسرائيل؛ والس ّيد ميكي ﭼـيتسني ،املدير
العا ّم للصندوق اجلديد إلسرائيل .كما حتدّ ث ٌّ
كل من
نائ َب ِي البرملان ،الس ّيد دوﭪ حنني والس ّيد أمين عودة؛
واملصورة
ومدير مر َكز مساواة ،الس ّيد جعفر فرح؛
ّ
واملصور يوآﭪ إيتيئيل وآخرين.
روضة غنامي
ّ

جديد من سابوكامل رزمة خاصة للعناية بالبرشة
الحساسة

كريم رطوبة  70مللرت ،صابون
للوجه  90مللرت بسعر خاص
 79شيكل فقط!

يسب الطقس الشتوي جفاف البرشة أحياناً ،كذلك احمرار الوجه وتهيجه.
والن رشكة سابوكامل  ،الرشكة املختصة يف منتجات العناية الطبية،
لعالج البرشة والبرشة الحساسة ،تهتم ببرشتكم  ،تُقدم لكم الحل الناجع
واملثايل :رزمة خاصة لعالج وتنظيف البرشة الحساسة بسعر خاص 79
شيكل بدال من  136شيكل.
محتويات الرزمة:
كريم رطوبة  70مللرت -كربم مبلمس ناعم ،خالٍ من الدهون لتهدئة
البرشة املتهجية ولتخفيف االحمرار ،ويعالج تقرش البرشة .مينع الدهون
واللمعان.
صابون للوجه للبرشة الحساسة  90مللرت -صابون ناعم مخصص للبرشة
الحساسة ،املتهيجة واملصابة باالحمرار ,يرتك البرشة ناعمة ،نطيفة
ومنتعشة .
كريم الرطوبة وصابون الوجه ،يعمل عىل تنظيف البرشة بنعومة وعىل
تهدئة البرشة .يرتك البرشة مرشقة ،منتعشة ونرضة ومفعمة بالحياة.
الرزمة متوفرة يف سوبر فارم والصيدليات الخاصة املختارة حتى
31.3.2018
سلسلة منتجات سابوكامل لعالج وعناية البرشة الحساسة .منتجات
تدمج بني العالج الف ّعال ألعراض حساسية البرشة وعالج وتدليل البرشة.
منتجات السلسلة مصنوعة من مواد ف ّعالة طبيعية ،من اعشاب وزيوت
نباتية عالية الجودة تضمن لك ولبرشتك مظهراً صحياً ،حيوياً وملمساً
ناعامً .جميع منتجات الرشكة هي هيبوالرجينيك بدون مادة الفرابني,
حيث خضعت واجتازت الفحوصات الطبية للبرشة الحساسة.
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 :2018عام اإلحتفاالت في بنك مرگنتيل
بمـــــرور  100ســـنة من العمـــــــل والخـدمة
عشــيّة احتفــاالت بنــك مركنتيــل بمــرور  100عــام
ـيّ ،أكــد مديــر عــام
علــى إنطالقتــه وعملــه المُجتمعـ ّ
بنــك مركنتيــل ،الســيد شــوكي بورشــطاين ،ر ًّدا علــى
ســؤال حــول النشــاط اإلجتماعــي واالقتصــادي للبنك،
أ ّن عــام  ،2018بالنســبة لبنــك مركنتيــل ،هــو عــام
مم ّيــز ومختلــف تما ًمــا ،ألنّنــا نحتفــل فيــه بمــرور 100
عــام علــى إقامــة البنــك ونمـ ّوه علــى مــدار الســنوات
والــذي كان مقرونًــا باإلزدهــار فــي المجتمــع العربــي.
وقــال بورشــطاين" :هــذا النمــو ينعكــس مــن خــال الفعاليــات
والنشــاطات وعــدد الزبائــن اآلخــذ باإلزديــاد وانتشــار البنــك فــي
الوســط العربــي .باإلضافــة إلــى الخدمــات الواســعة التــي
نق ّدمهــا للمجتمــع العربــي ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن مركنتيــل
ّ
المشــغلين للعــرب فــي فروعــه وإدارة األلويــة
هــو أحــد أكبــر
واإلدارة العا ّمــة ومجلــس اإلدارة ،كمــا أ ّن نصــف موظفــي البنــك
ـن مــن النســاء وبمناصــب إدار ّيــة .قمنــا بتطويــر الفــروع وفتــح
هـ ّ
فــروع جديــدة واســتثمرنا الكثيــر فــي هــذا المضمــار لمــا فيــه
راحــة للزبــون أل ّنــه فــي مركــز إهتماماتنــا ،ولدينــا زبائــن راضــون،
مخلصــون وأوفيــاء للبنــك" .وتابــع" :إلــى جانــب الخدمــات التــي
نق ّدمهــا للزبائــن الخصوصييــن والتجارييــن ،نحــرص علــى إقامــة
لقــاءات مهن ّيــة لزبائننــا -لقــاءات مثمــرة لزبائــن الفــروع تشــمل
الســاعة والمواضيــع ذات الصلــة
محاضــرات مهنيــة بمواضيــع ّ
التــي تشــغل بالهــم والتــي مــن خالهــا تنشــأ بيــن الزبائــن
عاقــات تجار ّيــة".
ولفــت بورشــطاين بالقــول" :فــي إطــار احتفــاالت الـــ 100عــام،
أود التطــ ّرق إلــى التطــ ّور الــذي شــهدناه فــي مجــال الخدمــات
الديجيتاليــة .نحــن فــي مركنتيــل ق ّررنــا منــح خدمــة مزدوجــة،
بمعنــى خدمــات بنكيــة تقليديــة ومهنيــة فــي الفــروع إلــى جانب
خدمــات مباشــرة فــي أ ّي وقــت ومــن كل مــكان ،ال ســيما وأننــا
نؤمــن بــأ ّن الخدمــة البنكيــة المباشــرة مــن ِقبــل موظــف بنــك،
لهــا وزنهــا أمــام الزبائــن ،ومــع هــذا نقـ ّدم لهــم خدمــات متطـ ّورة
فــي مجــال اإلنترنــت والهاتــف الن ّقــال بمــا فــي ذلك تطبيق ســهل
ومريــح لإلســتخدام للزبائــن الخصوصييــن والتجارييــن ،يتيــح
المجــال للقيــام بالعديــد مــن المعامــات البنك ّيــة ،وسنســتمر
فــي تطويــر التطبيقــات والخدمــات البنكيــة المباشــرة التــي
تســاعد آالف الزبائــن للتعامــل مــع األمــور البنكيــة بســهولة ودون
الحاجــة للحضــور شــخص ًيا إلــى فــرع البنــك".
ولــدى ســؤاله "مــا هــي أبــرز الفعال ّيــات التــي شــارك فيهــا بنــك

مركنتيــل فــي فتــرة األعيــاد" ،قــال بورشــطاين" :فتــرة األعيــاد
تبــرز خصوصيــة وتم ّيــز بنــك مركنتيــل .عيــد األعيــاد فــي شــهر
ـوي الشــريف
كانــون األ ّول (ديســمبر) ،بــدأ فــي ذكــرى المولــد النبـ ّ
ـم عيــد األنــوار (الحانــوكا) وبعدهــا عيــد الميــاد ورأس الســنة
ثـ ّ
يجســد النســيج االجتماعــي فــي البــاد
مركنتيــل
الجديــدة.
ّ
علــى صعيــد الزبائــن والموظفيــن .بدأنــا الشــهر بفعاليــة
مميــ ّزة لمنطقــة الناصــرة مــع جمعيــة "المنــارة" لــذوي
ـاصة ،وأقيــم مــع نهايــة العـــــام المنصــرم
اإلحتياجــات الخــــ ّ
وبرعـــــاية بنــك مركنتيــل ،ماراثــون معليـــــا والــذي شــارك فيه
متســابقون مــن كــــافة أنحــاء البــاد والعالــم ،ومــن بينهــم
مندوبــون عــن بنــك مركنتيــل".
وأضــاف" :خــال هــذه الفتــرة شــارك موظفــو بنــك مركنتيــل في
مختلــف الفــروع فــي الشــمال ببرامــج مجتمع ّيــة واجتماع ّيــة
وفــي أســواق الميــاد برعايــة البنــك ،وبتوزيــع طــرود غذائ ّيــة
للمحتاجيــن ،وزيــارة المرضــى".
وحــول "كيــف يــرى العاقــة واإلزدهــار والنمــو المشــترك بيــن
بنــك مركنتيــل والمجتمــع العربــي" ،قــال بورشــطاين" :ميزتنــا

الدمــج بيــن المجتمــع والتجــارة .فيمــا يتعلــق بالعمــل لخدمــة
المجتمــع ق ّررنــا التركيــز علــى التربيــة والتعليــم مــن خــال
رؤيــة شــمولية لضــرورة وأهميــة بنــاء جيــل واعــد مث ّقــف
ومتع ّلــم مــع إمكانيــات وطاقــات أكثــر .تركيزنــا علــى ثاثــة
مشــاريع جوهريــة:
" ِهزنيــك مركنتيــل" :المشــروع األكبــر واألضخــم الــذي بــات
وتــم
شــعارًا لنــا .إحتفلنــا بمــرور  10ســنوات علــى المشــروع ّ
ـم توزيعهــا فــي احتفــال كبيــر
زيــادة عــدد المنــح إلــى  100وتـ ّ
بحضــور الطــاب وأهاليهــم وأعضــاء إدارة البنــك وجمعيــة
" ِهزنيــك" .خــال الســنة المنصرمــة التقيــت ببعــض الطــاب
الحاصليــن علــى المنــح وكانــت ســعادتي كبيــرة ،ألنّــه وإلــى
ـخاصا مــع
جانــب التربيــة والتعليــم األكاديمــي رأيــت بهــم أشـ ً
قيــم اجتماعيــة ُمثلــى مضمونهــا العمــل لخدمــة اآلخــر ،وإذا
كان طابنــا هكــذا فــإن الســنوات القادمــة ّ
تبشــر خيــرًا.
ودروســا فــي اإلدارة
"درس آخــر" -موظفــو البنــك يمـ ّررون ورشــات ً
الماليــة والتربيــة اإلقتصاديــة لطــاب مــدارس فــي مختلــف
أنحــاء البــاد .شــاركنا فــي أم الفحــم والناصــرة وعرابــة وصــاح
الديــن (القــدس) ورهــط وطرعــان وعــكا وغيرهــا ونحــرص علــى
إيصــال هــذا البرنامــج لــكل الطــاب فــي البــاد.
"حاســوب لــكل ولــد" -إنّــه مشــروع قطــري يتــم فــي إطــاره
توزيــع حواســيب علــى أوالد مــن عائــات مســتورة فــي المجتمــع
العربــي .علــى مــدار عقد مــن الزمــن و ّزعت فيــه آالف الحواســيب
مــع تقديــم دورات إرشــادية آلالف األوالد وعائاتهــم .وفقــط مؤخرًا
تــم توزيــع  60حاســوبًا علــى أوالد فــي بلــدة طرعــان بمشــاركة
مديــر فــرع مركنتيــل فــي البلــدة الــذي لفــت بــدوره إلــى أهميــة
واع ومثقــف
تطويــر التربيــة والتعليــم لبنــاء جيــل مســتقبل ٍ
وخـ ّاق يُــذ ّوت القيــم اإليجاب ّيــة.
وتابــع بورشــطاين" :بنــك مركنتيــل يرعــى العديــد مــن البرامــج
والنشــاطات فــي المجتمــع العربــي ،مثــل مهرجانــات عيــد
الميــاد وعيــد الفطــر واألضحــى وشــهر رمضــان ولقــاءات مــع

رجــال أعمــال وغيرهــا الكثيــر .علــى مــدار  100عــام مــن العمــل
دمجنــا بيــن العمــل لخدمــة المجتمــع والخدمــات البنك ّيــة.
شــعارنا هــو أ ّن العمــل لخدمــة المجتمــع ال يقـ ّ
ـل أهم ّيــة عــن
تحقيــق األربــاح".
وختــم بالقــول" :سنســتمر فــي العمــل خــال الـــ 100ســنة
القادمــة حيــث ســتتمحور نشــاطاتنا فــي هــذا العــام فــي
ســياق  100عــام لبنــك مركنتيــل".
مــن جانبــه ،قــال الســيد ريــاض دبينــي ،مســاعد مديــر
عــام البنــك ومديــر منطقــة الناصــرة" :كمــا قــال مديــر عــام
ــب عملنــا ينــدرج فــي اإلطــار التجــاري
بنــك مركنتيــل ،فــإ ّن لُ ّ
والمجتمعــي .بدأنــا شــهر األعيــاد بنشــاط بالتعــاون مــع جمعية
"المنــارة" والــذي تــو ّزع علــى لــواء الشــمال وشــمل ورشــات
عمــل فــي المــدارس لطــاب ذوي احتياجــات خاصــة وأخــرى
لموظفــي بنــك مركنتيــل فــي منطقــة الناصــرة لرفــع الوعــي
الخاصــة وإقامــة دورات
حــول األشــخاص ذوي االحتياجــات
ّ
إرشــاد ّية إلدارة ماليــة ســليمة ،وبعدهــا قــام ممثلــو البنــك
بغــرس األشــجار بالتعــاون مــع البلديــات والمجالــس المحل ّيــة
الخاصــة
كرمــز لدعــم مكانــة األشــخاص مــن ذوي اإلحتياجــات
ّ

فــي المجتمــع العربــي .مــا مــن شــك أن الشــهر المنصــرم
كان حافــ ًا بالنشــاطات اإلجتماعيــة التــي شــارك فيهــا بنــك
مركنتيــل .فــي لــواء الناصــرة شــاركنا فــي احتفــال مستشــفى
الناصــرة اإلنجليــزي بمــرور عــام علــى إفتتــاح قســم القســطرة،
وكنّــا مــن األوائــل الذيــن ســاهموا فــي دعــم القســم ،كمــا
شــاركنا فــي احتفــاالت المستشــفى الفرنســي فــي المدينــة
وفــي احتفــاالت إضــاءة شــجرة الميــاد فــي الناصــرة إلــى جانــب
قيامنــا بزيــارات لرؤســاء مؤسســات ومــدارس فــي الناصــرة ويافــة
الناصــرة ،وقمنــا بتغليــف طــرود غذائيــة وتوزيعهــا علــى العائات
المحتاجــة فــي الناصــرة وعيلبــون وغيرهمــا .نســتعد اآلن
لاحتفــال بشــهر المــرأة ويــوم األعمــال التطوع ّيــة وبانتظارنــا
العديــد مــن البرامــج والنشــاطات التــي ســتقام فــي كل أنحــاء
الســنة".
البــاد علــى مــدار ّ
بــدوره ،قــال الســيد عونــي أبــو ســالم ،مســاعد مديــر عــام
بنــك مركنتيــل ،ومديــر منطقــة ّ
عــكا" :بنــك مركنتيــل هــو
جــزء ال يتج ـ ّزأ مــن المجتمــع والعمــل لخدمتــه ،وليــس صدفــة
أنّنــا ســنحتفل هــذا العــام بـــ 100عــام مــن العمــلّ .
الشــهر
األخيــر كان حافــ ًا بالنشــاطات فــي منطقــة ّ
عــكا كمــا هــو
الحــال فــي بق ّيــة المناطــق ،ومــن أبرزهــا مشــاركة ممثلــي
بنــك مركنتيــل فــي "ســباق معليــا" ونشــاطات أخــرى عديــدة
وتم ّثــل بالســعادة الغامــرة وبيــوم ملــيء بالطاقــات اإليجابيــة،
ومــا يف ّرحنــا أن دورنــا ال يقتصــر علــى رعايــة البرنامــج بــل
والمشــاركة فيــه ،إذ قــام ممثلــون عــن البنــك بالمشــاركة فــي
الســباق .نحــن فــي مركنتيــل نولــي أهم ّيــة ُكبــرى لموضــوع
الرياضــة وهــو جــزء مــن أجندتنــا العا ّمــة لمــا يعــود بالفائــدة
علــى المجتمــع ك ّلــه" .وتابــع" :تُ ّوجــت احتفاالتنــا بالمشــاركة
فســوطة ،هــذا
فــي ســوق الميــاد وإضــاءة شــجرة العيــد فــي ّ
إلــى جانــب مشــاركة موظفــي البنــك فــي ترشــيحا باحتفــاالت
العيــد .وقمنــا كممثليــن عــن البنــك فــي منطقــة عـ ّ
ـكا بزيــارة
إلــى مستشــفى نهاريــا برفقــة إدارة وممثلــي البنــك وقــدس
األرشــمندريت فيلوتيــوس والســيد أشــرف أطــرش وممثلــي
الكنيســة األرثوذكســية وأبنــاء الحركــة الكشــفية ،وتــم توزيــع

الحلــوى علــى المرضــى وعائاتهــم متمنيــن لهــم عا ًمــا ملي ًئــا
بالصحــة والســعادة والخيــر والبركــة".

إدارة ّ
وفــي الختــام ،يتم ّنــى بنــك مركنتيــلً ،
وموظفيــن ،أن
يكــون العــام الجديــد عــام خيــر بركــة ونجــاح وتوفيــق
ودوام الصحّ ــة والتألّــق.

ّ
واملوظفني
مؤسسة األفق تعقد اجتماعً ا عا ًّما للف ّنانني
ّ

مؤسسة األفق للثقافة والفنون في مر َكزها في حيفا صباح
عقدت ّ
األحد املاضي ،2018\1\7 ،اجتماعً ا عا ًّما للعاملني فيها،
املؤسسة ووضع ُخ ّطة عمل مستقبليةِ .افتتح
لبحث وتقييم عمل ّ
االجتماع الشاعر رشدي املاضي ،رئيس الهيئة اإلدارية ،مه ّنئًا
املؤسسة مبناسبة األعياد املجيدة،
املوظفني والفنّانني العاملني في ّ
مؤسسة األفق.
مسيرة
دعم
ومح ّي ًيا احلضور على عطائهم في
ّ
ِاستعرض بعدها الكاتب والفنّان عفيف شليوط ،مدير عا ّم
املؤسسة وتقدّ مها املستم ّر ،حيث تو ّقف
مؤسسة األفق ،إجنازات ّ
ّ
ّ
احملطات الها ّمة مثل مشروع مسرح األفق ،الذي جنح
عند بعض
ّ
مؤخ ًرا في إنتاج مسرح ّيات جديدة ح ّققت جناحات كبيرة والفتة
للنظر ،واقتناء س ّيارة جديدة لنقل معدّ ات املسرح ،واقتناء أجهزة
إضاءة وصوت حديثة وعصرية ،وتوظيف مم ّثلني ثابتني ومم ّثلة
ثابتة ،باإلضافة إلى نخبة من املم ّثلني واملم ّثالت الذين يعملون
حسب العروض واملراجعات.
َ
املؤسسة للمرحلة القادمة والتي حتتاج إلى
كما ه ّيأ العاملني في ّ
تكاتف اجلهود من أجل إجناحها ،فهناك مشروع كبير وغير
مسرحي في
مسبوق ملسرح األفق ،حيث سيقوم بافتتاح مر َكز
ّ
مدينة شفاعمرو يتّسع ِملائتي شخص ،وافتتاح ورشة للكتابة

مؤسسة األفق في حيفا ،واالستعدادً ،
أيضا،
املسرحية في مر َكز ّ
ملرحلة انطالق العروض املسرحية املسائية.
هذا و ّ
املؤسسة شارك
مت طرح قضايا تتع ّلق بكيفية تطوير عمل ّ
فيها مجموعة من الفنّانني والفنّانات ،منهم روضة سليمان ،نعمة
خازم ،ميري مطر ،صفاء حتحتوت ،نور الدين مغربي ،وإلهام
ع ّراف .كما شارك في االجتماع عضو اإلدارة يوسف منصور،
املؤسسة :شادي شليوط ،أماني عازم،
والعاملون والعامالت في ّ
نحولي.
ونور ّ

الثقافي في
مدير امللحق
ّ
السفارة النمساوية ّ
يحل ضي ًفا
مؤسسة األفق في حيفا
على ّ

ّ
الثقافي في السفارة النمساوية صباح الثالثاء،
حل مدير امللحق
ّ
مؤسسة األفق للثقافة والفنون في مر َكزها في
 ،2018\1\9ضي ًفا على ّ
مدينة حيفا ،حيث كان في استقباله الكاتب والفنّان عفيف شليوط ،مدير
ملؤسسة
مؤسسة األفق ،والشاعر رشدي املاضي ،رئيس الهيئة اإلدارية ّ
عا ّم ّ
مؤسسة األفق،
األفق ،والس ّيد يوسف منصور ،عضو الهيئة اإلدارية في ّ
نحولي وأماني عازم.
املؤسسة نور ّ
والعاملتان في ّ
مؤسسة األفق للثقافة والفنون
بني
التعاون
سبل
بحث
جرى خالل اللقاء
ّ
الثقافي في السفارة النمساوية ،و ّ
الثقافي،
مت بحث كيفية التبادل
وامللحق
ّ
ّ
كما ّ
الثقافي والفن ّّي.
املجالني
في
األفق
سة
مؤس
نشاطات
استعراض
مت
ّ
ّ

رضرت من مياه املجاري بحوايل  90ألف شاقل
رشكة املياه تع ّوض عائلة ت ّ

جدا يوضح
مهم ًّ
احملامي إياد مطانس« :قرار ّ
العالقة بني السلطات احمللية وشركات املياه»

ملراسلنا – قبلت قاضية محكمة الصلح في ِمنطقة
الكريوت ،القاضية لبنى شالعطة-خاليلة ،دعوى
قدّ متها عائلة من قرية املغار ضدّ شركة املياه «ﭘـلـﭻ
هـﭽـليل» ،بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي منزلها
في شهر كانون األول .2012
قبلت احملكمة ادعاءات مقدّ مي الدعوى التي استندت
إلى تقرير املهندس أ .هايل ،الذي يفيد أنّ الفيضان
مجار في
جنم عن خطأ في توصيل املنزل املذكور بواحة ٍ
املخصص ملنع
مستوى أعلى منه ،وبدون وضع اجلهاز
ّ
ارتداد مياه املجاري إلى داخل البيت – «آل َحزور».
هذا وقد طالبت شركة املياه «ﭘـلـﭻ هـﭽـليل» بإسقاط
الدعوى بادعاء أنه مت توصيل منزل املدّ عني بشكل
فردي من قبل املالك في سنوات التسعني ،أي قبل
سنوات من نقل مسؤوليات خطوط املياه والصرف
الصحي من السلطة احمللية إلى شركة «ﭘـلـﭻ
هـﭽـليل».
وقد رفضت احملكمة مطالب شركة «ﭘـلـﭻ هـﭽـليل»،
مشيرة إلى أنه ابتداء من شهر متوز  2010أخذت
الشركة على عاتقها – مبوجب القانون – مسؤولية
تشغيل وصيانة املياه والصرف الصحي في قرية
املغار .وبالتالي كان من املتوقع منها إجراء الفحوصات
والتصليحات الالزمة في ّ
كل خطوط املياه في قرية
خاص.
املغار وفي منزل املدّ عني بشكل ّ
احملامي إياد مطانس من مكتب سامي أبو وردة،
الذي م ّثل العائلة قال:
جدا ،إذ إنه
«نحن نتحدّ ث عن قرار محكمة مهم ًّ
10

يوضح العالقة بني السلطات احمللية وشركات املياه في
ّ
كل ما يتعلق باملسؤولية عن صحة وصيانة خطوط
املياه والصرف الصحي» ،وأضاف احملامي مطانس:
«على شركات املياه أن تعرف أنه مقابل «احلق» في
جباية أسعار باهظة من السكان هناك ،أيضا ،التزام
أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة
قانوني للتعويض عن ّ
فيضانات تنجم عن إهمال في صيانة خطوط املياه
ونظام الصرف الصحي».
الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

مقابلة مع الـﭙروفسور حسام حايك

االختراعات والبحث العلمي في خدمة السالم
قابله د .عزيز دعيم
ُولد حسام حايك في مدينة الناصرة .أنهى املرحلة
الثانوية في مدرسة املطران الكاثوليكية في الناصرة.
بعدها انتقل إلى الدراسة اجلامعية .أنهى اللقب األول
في الهندسة الكيميائية ّثم حصل على لقب الدكتوراه
بامتياز فوق العادي من معهد العلوم التطبيقية
– التخنيون .عام  2002عمل كباحث في مجال
اإللكترون ّيات اجلزيئية في معهد وايزمان للعلوم .عام
«املجسات الكيميائية»
تخصص مبوضوع
2004
ّ
ّ
في معهد كاليفورنيا .وفي عام  2006عاد مجدّ دً ا
إلى معهد العلوم التطبيقية – التخنيون كعالم
وعضو أكادميي .حاصل على درجة ﭘـروفسور كامل
( )Full Professorفي الهندسة الكيميائية من
معهد راسل بيري للنانوتكنولوجيا في معهد العلوم
التطبيقية – التخنيون ،وخبير في تكنولوجيا النانو
ومجال التشخيص غير االجتياحي لألمراض .له
اكتشافات واختراعات وبصمات عاملية .أبحاثه
تتمحور حول اختراع تقن ّيات نانومترية لتشخيص
األمراض السرطانية وأمراض أخرى في مراحلها األولية
بطرق غير اجتياحية ،األمر الذي يبعث األمل في
خاص ،ويو ّفر
نفوس الناس بشكل عا ّم واملرضى بشكل ّ
للمستشفيات إمكانية إعطاء العالج املناسب ،ويرفع
نسبة الشفاء من األمراض .من أبرز وأشهر اختراعاته
وبراءاته :جهاز الكشف عن األمراض من خالل النفس؛
جهاز لكشف األمراض عن طريق الهاتف احملمول»؛
و«اجللد اإللكتروني» – مستشعرات نانوية تستخدم
خللق جلد إلكتروني يستشعر اللمس ،احلرارة،
والرطوبة .نشر الـﭙـروفسور حسام حايك أكثر من 200
أهم وأفضل ّ
املجلت العلمية
مقالة علميه ُنشرت في ّ
العاملية في موضوع النانوتكنولوجيا والطب ،كما قام
بكتابة أكثر من  10فصول كتب.
التطوعي االجتماعي-الثقافي ،يقوم
من خالل دوره
ّ
الـﭙـروفسور حايك بتقدمي املشورة األكادميية الثر ّية
باحلكمة واملفعمة باحمل ّبة لطاقم مدرسة مار يوحنا
اإلجنيلي وإدارتها ،من أجل تطوير وتطبيق منهج ّية
خاصة لثقافة السالم .من فلك هذا الدور الها ّم
ّ
كانت لي مقابلة حاورته فيها من خالل طرح بعض
التساؤالت ،تناولنا من خاللها بعض جوانب الثقافة
السلم ّية املجتمع ّية.
فيما يلي ّ
ملخص احلوار.
 .1كيف تُع ِّرف نفسك؟
حسام حايك من مواليد مدينة الناصرة ،زوج لرنا وأب
لولدين :فادي وإياس .أعمل كعالم في معهد العلوم
التطبيقية في التخنيون .مهتم بأمر املجتمع الصغير
والكبير ،وبالتالي ميتدّ االهتمام من العلم والبحث إلى
املجتمع ،ويتّسع لالهتمام الكوني ،وذلك من منطلق
اإلميان بأنّ ًّ
كل منّا لديه إمكانيات ميكن استثمارها
لفائدة املجتمع.
 .2ما هو تعريفك لثقافة السالم؟
إلي هي عبارة عن الهدوء الفكري
ثقافة السالم بالنسبة ّ
اإليجابي ،والدمج ما
والنفسي واالمتياز و\أو التم ّيز
ّ
بينها ملصلحة ّ
كل ما هو متع ّلق بحياتنا اليومية ،من
تع ّلم ومهنة وحياة عائلية وحلقات أوسع.
 .3هل ثقافة السالم هي ثقافة يتم استيعابها
بشكل طبيعي يف الحياة اليومية العملية أم
ثقافة يجب تعليمها والتدريب عليها؟ ومن
املسؤول عن ذلك؟
ثقافة السالم موجودة عند البعض بشكل طبيعي ،مثل
األ ّم تريزا ،داالي الما ،وبيل ﭼـيتس؛ فهم شخصيات
جت ّلت ثقافة السالم في حياة ّ
كل منهم وظهرت بأروع
الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

أشكالها للعالم أجمع ،وذلك بحكم التربية وخبرة
احلياة ا ِملعطاء .ولكن أمثال هذه النماذج قالئل،
املهم تعليم هذه الثقافة في املدارس لكي
وبالتالي من ّ
تتّسع إلى شريحة أكبر .وهنا تبدأ مسؤولية الطالب
ّ
وموظفيها،
واحمليطني به من األهل واملدرسة مبع ّلميها
فبدون تعاون بني هذه األطراف ال ميكن نشر وترسيخ
املهم أن تقوم اإلدارة بقيادة
هذه الثقافة ،كما من ّ
برنامج ثقافة السالم في املدرسة وتوجيهه.
 .4ما هو رأيك يف وضع السالم وثقافة السالم
يف مجتمعاتنا؟ ويف العامل؟ وكيف باإلمكان
تحسني الوضع؟
متطو ًرا
البلد
في
االقتصادي
ك ّلما كان الوضع
ّ
مترسخة أكثر ،وذلك نابع
أكثر كانت ثقافة السالم
ّ
من تخفيف القلق لتوفير ضرورات احلياة اليومية
واحتياجات ومتطلبات احلياة املعاصرة .فبالد مثل
فنلندا ،السويد ،إنـﭽـلترا ،أملانيا ،وسويسرا – على
سبيل املثال – فيها مستوى ثقافة السالم املجتمعي
عال ،وذلك لتوافر اإلمكانيات احلياتية .في حني أنّ
ٍ
املجتمعات الفقيرة تنقصها ثقافة السالم ،وليس،
فقط ،في التعليم النظري ،بل بالتمرين والتدريب
والسلوكيات احلياتية التي يجب أن متتدّ ليس إلى
فحسب ،بل إلى األهل واملجتمع.
الطالبْ ،
 .5ما هو دور البحث العلمي واالخرتاعات يف
نرش ثقافة السالم؟
املؤسسة على
العلمية
واألبحاث
االختراعات
ّ
األهداف السلمية تساهم بشكل مستم ّر في إيجاد
والصحية
حلول للمشاكل وحتسني الظروف احلياتية
ّ
ّ
واحلث على التم ّيز،
واالقتصادية ،وتقدّ م اإلبداع
ومعاجلة مواضيع تتط ّلب ابتكارات ثورية كحلّ
مشاكل املياه والطاقة واحلفاظ على البيئة.
أي
في عاملنا اليوم – وكما كان ساب ًقا – ميكن حتويل ّ
إيجابي
مؤذ للمجتمع أو
اختراع كان إلى ّاتاه
سلبي ٍ
ّ
ّ
مفيد للمجتمع ،ولكنّني كعالم وباحث ومخترع،
أوجه اختراعاتي إلى جانب إيجابي لدعم
أحاول أن ّ
الثقافة السلمية ،رغم اإلغراءات والضغوطات الكثيرة
التي حتاول اقتناء إجنازاتي مببالغ ضخمة وحتويلها
واستخدامها في جوانب قد تض ّر بالبشرية بدل أن
تساهم في رفع مستوى سالمها .ثقافة السالم
املتغلغلة في اإلنسان هيً ،
أيضا ،رادع إيجابي ،لكيال
ينغ ّر ويقوم بتغيير أهداف مشاريعه وأبحاثه ،من أجل
وتوجهاته،
الربح والشهرة
والتطور على حساب مبادئه ّ
ّ
ُ
قي وتقدّ م مجتمعه
ر
في
ساهمة
مل
ا
في
ا
م
دُ
بل ويستم ّر ُق ً
ُ ّ
وحتقيق وتطوير ثقافة السالم فيه.

 .6كيف تصف دورك كباحث وكعامل مرموق
عىل مست ًوى عاملي رفيع يف نرش ثقافة
السالم؟
ّ
بكل بساطة من خالل اإلقالل من التنظير والقيام
بأفعال تساهم في تطبيق ونشر الثقافة السلمية .نحن
في مجتمعنا غال ًبا منتاز بالتنظير ،وأنا أحاول االهتمام
بالعمل بهدوء بدون الكثير من الكالم .أقوم بذلك
خادما
ليس كقائد خادم ،بل حقيقة أكتفي بأن أكون
ً
ملجتمعي وللعالم ،وهذه اخلدمة بحدّ ذاتها تتمتّع مبرتبة
عالية .أجتاوب مع ّ
كل طلب ألقدّ م محاضرة للمدارس
واملؤسسات ألهداف ط ّيبة بنّاءة .عندما خضت املغامرة
ّ
ً
واملبادرة بنفسي أ ّول أصبح بإمكاني أن أطلب من
طالبي في اجلامعات املساهمة بذلك معي ،بسبب
واملؤسسات والبلديات على
كثرة الطلب من املدارس
ّ
املهم أن تكون قدوة إيجابية لتؤ ّثر
احملاضرات .فمن ّ
على اآلخرين.
أساهم بنشر ثقافة السالم على املستوى العاملي من
خالل مقابالتي ومشاركاتي في صحف عاملية ،ففي
هذه الصحف يتحدّ ثون عن حسام اإلنسان والعا ِلم
وكيف يدمج بني األطراف املختلفة ،بني األبحاث
والعلم والسلم املجتمعي وغيره ،وكذلك عن طريق
مجانية ،تشمل موا َّد علمية عصرية
مساقات علمية ّ
وحديثة تهدف إلى تعزيز االمتياز وهدأة البال ،أقوم
بتعليمها عن بعد عبر شبكة اإلنترنت ،وتصل إلى
آالف األشخاص من ّ
كل أنحاء العالم ،وقد اشترك في
آخر مساق حوالي  118ألف طالب\ة من  113دولة.
وعلى صعيد التجربة والتربية الشخصية والعائلية
أهمية تذويت القناعة الذاتية لدى الفرد وفي
أشير إلى ّ
عائلتي .على سبيل املثال ،عندما نذهب مع أوالدنا
إلى فندق وفيه ّ
كل شيء مشمول ،ند ّرب أوالدنا على
أن ُيحضروا حاجتهم فقط ،ويضعوا في صحن األكل
بأي تبذير ،بل
ما سيأكلونه فقط ،لكيال يشاركوا ّ
ليحترموا النعمة .وكمثال آخر لتجربة عائلية أخرى،
(فاد) –
وجدت قبل مدّ ة – عندما كنت مع ابني فادي ٍ
مكسورا في الشارع ،وقد تركه صاحبه
مرطبان زيتون
ً
بدون أن ُي ّ
نظف ا ِملنطقة ويجمع الشظايا الزجاجية،
معا.
فبادرنا ابني وأنا إلى تنظيف الشارع ً
 .7كيف ميكن ملدارسنا أن تقوم بنرش ثقافة
السالم بشكل أفضل وأنجع وأكرث فاعلية؟
من خالل تطوير وتوثيق التواصل واللقاءات بني
الطالب واملعلمني واملديرين من مدارس مختلفة ،كما
هناك دور ها ّم لدعم وزارة التربية والتعليم ملثل هذه
اللقاءات ،إضافة إلى إصدار منشورات علمية عن
ثقافة السالم ميكن أن توزّع بواسطة مركز التعليم

العالي.
جهة للشباب
مو
ورسالة
ختامية
كلمة
ويف
ّ
ّ
التم ّيز في احلياة هو :أمر متح ّرك يتطلب اإلبداع
واالبتكار للتعامل مع املشاكل التي ليس لها ّ
حل
بسيط وواضح ،وللتقدّ م في س ّلم النجاح .وللتعامل
مع اإلبداع واالبتكار هناك حاجة إلى مجموعة أدوات.
املُ َر ِّكب األ ّول لالبتكار هو املعرفة العملية التي ُتَ ِّكن
من حتديد االحتياجات واملشاكل القائمة ،واحلاجة إلى
إيجاد حلول لها.
املُ َر ِّكب الثاني هو ال ُّرؤية ،وهو يصف املستقبل املنشود
استنادً ا إلى احلاضر املوجود.
للح ّل .الفكرة املبتكرة
أفكار
املُ َر ِّكب الثالث هو طرح
َ
هي إبداعية ،ولتطبيقها يجب أن تكون عملية وقابلة
للتنفيذ .عملية طرح األفكار ّ
حلل املشكلة تتط ّلب،
وأفكارا ُمتد ِّفقة ،باإلضافة إلى
ًإذا ،إبداعً ا ثور ًّيا
ً
التفكير العملي األعمق.
املُ َر ِّكب الرابع هو اختيار الفكرة للتطبيق .وفرة األفكار
من أجل ّ
احلل تتط ّلب الفرز والفحص الدقيق وف ًقا
ملعايير مختلفة .التك ّيف مع االستراتيجية التنظيمية،
درجة املخاطرة املطلوبة ،القدرة على التطوير ،إمكانية
التسويق وحتّى «ا َحلدْ س» – ُك ُّلها يُ كن أن تكون ذات
صلة ،وينبغي فحصها بشكل منهجي لتحديد األفكار
اجل ِّيدة التي وصلت إلى خط النهاية.
املُ َر ِّكب اخلامس هو تطبيق الفكرة حتّى االبتكار.
االبتكار هو عملية أو ُمنتَج تدريجي أو ثوري .أثناء
ً
حلول
التطبيق تنشأ مشاكل غير متو ّقعة تتط ّلب
إبداعية ومبتكرة من تلقاء نفسها .وتكتمل الرحلة
أي طرف
عند وصول املُنتَج إلى املُستهلك النهائي أو ّ
املؤسسة يستفيد من ثمارها.
في ّ
املؤسسة االبتكارية ُ
ينظرانِ إلى الفشل
أو
الشخص
ّ
جزءا من عملية التع ُّلم التي ُتَ ِّكن من
باعتباره ً
التغيير ،التحسني والنجاح في اجلولة املُقبِلة .وكما
في ّ
كل رحلة ،هناك املُغامرات ،التحدِّ يات ،واملصاعب
التي تعترض الطريق ،والنشوة عندما ننجح في بلوغ
القمة.
ّ

الحزب الشيوعي والجبهة | حيفا

العمل
رسنا دعوتكم إلعادة افتتاح نادي “مؤمتر
ّ
ت ّ
العرب” يف وادي النسناس ،وافتتاح
مكتب العمل البلدي لكتلة الجبهة يف بلدية حيفا

د .سهيل أسعد وعرين عابدي

ومكتب العمل الربملاين لرئيس القامئة املشرتكة

الـنـــــائب أميــن عــودة

وذلك يوم الجمعة املوافق  26.1.2018الساعة السادسة
مسا ًء ( )18:00يف نادي املؤمتر ،شارع مار يوحنا 39
بوادي النسناس ،حيفا.
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مفتوح!  7أيام يف األسبوع
בלק לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

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

קוניאק קורבסייר  1ליטר

רד לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

8990

₪

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

5990

יין PC

2

50

ב

בשר עגל טרי

שישיית בירה קורונה  335מ״ל

2490

₪

1

1

ק״ג

50

₪

עגבניה שרי ,פלפל אדום,
תפוח עץ סטאר קינג

1

ק״ג

5

₪

תה ליפטון  100יח׳

שישיית ק.קולה  1.5ליטר
(ייבוא מקביל)

2790

₪

₪

2

790

ב

2

10

₪

ב

10

4

ק״ג

100
גזר ארוז ,כרוב לבן

49

ק״ג

1

14

1

₪

6

90

₪

90

₪

₪

12

29

₪

اس ــتهالك الكح ــول بكمي ــات كب ــرة يش ــكل خط ــر ع ــى الحي ــاة وي ــر يف الصح ــة
الحملة سارية حتى  18.1.2018أو 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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פסטה ספגטי אסם  500גרם
אטריות אסם  400גרם

20

19

₪

מרכך כביסה בדין  4ליטר

90

₪

לחם ריחיים

₪

5

1590

4

90

ב

8

90

₪

מוגבל ל2-

₪

₪

שמפו פינוק

17

7

90

₪

פיירי  1.35ליטר

1190

2

90

ב

₪

מוגבל ל2-

10

₪

אורז תילנדי-אורזיל  1ק״ג סוגת

מארז מרק ירקות  7יחידות

דיטול חיטוי  500מ״ל

₪

3

₪

מוגבל ל1-

90

₪

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול ,אדום

90

₪

מוגבל ל1-

90

מקסימה ג׳ל כביסה  5ליטר

90

500

17

90

15

גרם ב

חלב טרה  1ליטר קרטון

שניצלונים עוף טוב  700גרם

דגני בוקר כריות  750גרם

ק״ג

פררו רושר  200גרם

גרם ב

ק״ג

17

90

120

₪

300

10

₪

נקניק זוגלובק במעדנייה
סלמי תה מעושן ,פפרוני

בייגלה מאיר  520גרם

3

90

מוגבל ל 3-ק״ג

₪

₪

חזה אסאדו טרי

1

19

90

נקניקיות זוגלובק ג׳מבו

ק״ג

לבנה בוקאעי  1ק״ג

גבינת עמק תנובה

₪

עוף שלם טרי

תמרים מג׳הול ארוז  908גרם

ב

5

₪

ק״ג

טובלרון  100גרם

₪

אייס טי  500מ״ל

6

ק״ג

₪

טחינת אלארז  1ק״ג

₪

90

מוגבל ל 4-ק״ג

100

₪

כרעיים עוף טרי

₪

3990

10

₪

תפוח אדמה לבן ארוז  ,חציל

1

ב

בירה טלר  500מ״ל

₪

ק״ג

2

90

מוגבל ל 2-מימושים

100

₪

פמולית ,אשכולית ,תפוז רשת

90

4

2

3

פרגית עוף טרי ללא עור
בשר בקר טחון

2

3990

2490

₪

חזה הודו

ק״ג

12490

₪

שישיית בירה סטלה

שרדינס  500מ״ל

₪

מרטיני  1ליטר ,ביאנקו

م
ي
م
ا
ركت
ع
ب
ي
ا
لدار
ب
أ
ر
خ
ص
ا
ال
س
عار

₪

נוזל רצפה אג׳קס  1ליטר

790

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

₪

590

₪

حيفا في ناعورة الزمان
()21
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

صورة من حفل ُعرس الشاعر رشدي املايض .من اليمني إىل اليسار:
شقيقته ُحسن ّية ،رشدي املايض ،زوجته إنصاف ،شقيقتها إفراج،
وشقيقه راشد املايض؛ التُقطت الصورة يف تاريخ ( .31.12.1971من
ألبوم رشدي املايض)

رشدي املايض وطرحة العروس يف وادي النسناس – حيفا( .تصويري)

الشاعر رشدي املايض والشاعر سميح القاسم يف مقهى روما يف
منتصف سنوات الستّني من القرن املايض( .من ألبوم رشدي املايض)

رشدي املايض يف رحلة مدرسية إىل صحراء النقب يف
سنوات الستّني من القرن املايض ،كان ميسك يف يديه دفرتًا
يكتب فيه يوم ّيات الرحلة( .من ألبوم رشدي املايض)

طل عىل غرفة صفّه من النافذة – بناية
الشاعر رشدي املايض يُ ّ
الكلّ ّية األرثوذكس ّية العرب ّية يف شارع أللنبي ( .45تصويري)

14

رشدي املاضي
شاعرا من وادي النسناس
ً

الشاب رشدي املايض كان يتأ ّمل األفق( .من ألبوم رشدي املايض)
ّ

مفتاح
املفتاح ملعرفة حياة شاعر يكمن غال ًبا في سطور
كتاباته .وفي قصائد الشاعر رشدي املاضي نقرأ
األسطورة وامليثولوجيا ،حيث نسير معه من خاللها
عبر األزمنة املختلفة والتاريخُ .يدخلنا الشاعر إلى
القصص التوراتية والقرآنية ً
ناقل لنا من خاللها
يود تسليط الضوء عليها.
أفكاره واملوضوعات التي ّ
ويدمج الشاعر في قصائده ما بني اخليال والواقع،
ويخاطب قارئه وقارئته بحنكة وذكاء ،حيث نسبح
احململة
معه في بحر الثقافات العربية واألجنبية
ّ
بالرموز التي جتعل القارئ ساع ًيا ّ
ً
لفكها ومحاول فهم
حسب رأيي وقراءتي
الغموض الكامن بني سطورهاَ .
تفسره على
لشعره فهو ّ
«حمال أوجه»؛ فتستطيع أن ّ
ّ
مختلف الوجوه .وال أغالي إن قلت إنك تستطيع أن
نصوص الشاعر حتّى بدون أن ترى توقيع اسمه
تتع ّرف
َ
وخاصة به.
عليها ،ألنّ طريقته الشعرية مم ّيزة
ّ
فهكذا يكتب في قصيدته :عتبات لعودة زمن اخلروج
***
باب ..مضى
هذا من ال ٍ
نافذة ..هوى
وذاك من ال ٍ
وفي وطن ّ
اللقيامة
ّ
حط الرحال
***
لم يترك أحد عند شهرزاد
س َّر هاتيك احلكاية
***
ُ
املنافذ
ُسدّ ت عنّا
بح
الص َ
أبعدوا عن عتباتنا ُ
وعن دار فدار ،هي لنا،
نهارا وضياء...
حجبوا الشمس ً
***
مسار مع الشاعر رشدي املايض
تع ّرفت إلى الشاعر رشدي املاضي قبل عدّ ة سنوات،
ومن خالل زاويتي األسبوعية في صحيفة حيفا،
«حيفا في ناعورة الزمان» ،أردت أن أكتب عنه وعن
مسيرة حياته في وادي النسناس.
يوم ماطر
التقيت الشاعر رشدي املاضي
مع غزارة سقوط األمطار
ُ
في أحد مقاهي ِمنطقة الهدار في حيفا القريبة من
مقهى روما ،الذي كان يقع مقابل بريد «هنـﭭـئيم».
وهذا املقهى كان ملتقى املث ّقفني العرب في سنوات
الستني من القرن املاضي .وفيهً ،
أيضا ،كتب الشاعر
عددً ا من قصائده .فرشدي املاضي تربطه عالقة وطيدة
خاصة في حيفا .فهو يعايش املاضي واحلاضر
بأماكن ّ

الشاعر رشدي املايض يف صباه ،يف حديقة البهجة
يف مدينة عكا .يف منتصف سنوات الستّني من القرن
املايض( .من ألبوم رشدي املايض)

...
وفي يوم ُمشمس التقينا م ّره أخرى وتبادلنا احلديث
وبعد أن ارتشفنا القهوة ذهبنا متّجهني إلى وادي
احلي الذي نشأ وترعرع فيه الشاعر.
النسناس،
ّ
عندما وصلنا أعالي درج الوادي في شارع «شـﭭـتاي
ليـﭭـي» املوصل إلى شارع الوادي ،تو ّقفنا حلظة
وتذ ّكر الشاعر مشهدً ا من طفولته حيث أشار إلى
قارعة الرصيف ً
صبرا وتينًا
قائل« :هنا وقفت وبعت ً
عندما كنت ً
طفل».
بعد ذلك نزلنا الدرج إلى شارع الوادي ،حيث كان في
السابق بيت عائلته واق ًفا محاذ ًيا للدرج .هُدم البيت
في أواسط السبعين ّيات من القرن املاضي ،أل ّنه كان
ً
آيل إلى السقوط .وهنا عاش رشدي طفولته وصباه
وترك البيت بعد زواجه بسنوات قليلة.
وعن البيت يقول رشدي« :بعد النكبة عام  ،1948وما
زالت صورة سيري برفقة أفراد أسرتي في شارع الوادي
محفورة في الذاكرة ،الذاكرة املوجعة ،حيث وصلنا
إلى بيت عتيق بال أبواب ُخ ّصص لنا بعد اقتالعنا
وتهجيرنا من بلدتنا إجزم ،وكان ذلك في ِمنطقة وادي
النسناس احملاذية ِملنطقة الهدار .وهكذا صرنا نحدّ د
مكان سكننا شارع الوادي .»61
صالون الحارة
احلي بني اجليران حدّ ثني،
في
ساد
اجلو الذي
وعن ّ
ّ
ً
قائل« :الصالون األساسي الذي كان يجتمع فيه
اجليران كان احل ّيز خارج البيوت .لم يكن لبيوتنا
آنذاك أقفال ،فكانت األبواب مفتوحة على بعضها
ً
ً
فمثل :أ ّم أنيس كانت جتلس على الشرفة
بعضا.
وتشاهد والدتي وأ ّم عزّو وأ ّم صبري عندما يخرجن إلى
ويتبادلن أطراف احلديث .كان التواصل
ساحة البيت
َ
بني اجليران واللقاءات خارج ح ّيز البيت .وكان اجليران
يعرفون ّ
كل شيء عن بعضهم ً
بعضا .وهذه العالقات
األسر ّية هيمنت على الكبار والصغار .كنّا نشعر أ ّننا
نعيش في أسرة كبيرة ،وكان صحن الطعام واحدً ا
وكانت الناس تشارك بعضها ً
بعضا في أتراحها
احلي في تلك الفترة
بتآخ تا ّم .وكان ما مي ّيز ّ
وأفراحها ٍ
ً
التكافل االجتماعي بني الناس ،فمثل جارنا ط ّيب
تاجرا
الذكر أبو صبري (حسن زعطوط) الذي كان ً
يهتم بأن يوزّع على اجليران من
للخضرة والفواكه ،كان ّ
اخلضرة التي كان يجنيها من أرضه من طيرة حيفا.
وعندما سألته عن أسماء عائالت اجليران تساقطت
من ذاكرته كزهور الياسمنيً ،
قائل« :هذه دار حمانة،
دار فرنسيس ،ب ّلوطني ،سبتي ،زعطوط،
طوابشة ،القزق ،البدوي .هنا كانت بقالة
اجلمال،
سليم األرمني ،بقالة ميشيل
ّ

رشدي املايض يقف عىل قارعة الطريق عند
أعايل شارع الوادي« .هنا بعت الصرب والتني
يف طفولتي»( .تصويري)

رشدي املايض يفتح باب الكلّ ّية األرثوذكس ّية
العرب ّية ،باب الصبا ،يف شارع أللنبي .45
(تصويري)

الشاعر رشدي املايض يسري يف شارع الوادي
حي وادي النسناس( .تصويري)
يف ّ
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ملحمة فرج الشيتي ،د ّكان «عبد اجلاج» عبد يونس،
وعائلة اخلمرة والهنادي ،والكثير من األسماء التي
بقيت في ثنايا الذاكرة ».وأضاف ً
قائل« :أذكر فرن
أبي راجح وحلويات العيد التقليدية .وقبل قدوم عيد
األضحى بأ ّيام كنّا نذهب ونخبز كعك العيد واخلبز في
حي وادي
الفرن ،وحينها أذكر – كان منع ّ
جتول في ّ
النسناس ..وأذكرً ،
أيضا ،كرت اإلعاشة الذي كنّا من
خالله نحصل على مؤونة البيت الشهرية من بقالة دار
املطلق».
رشدي املايض يف سطور
ُولد املر ّبي والشاعر رشدي املاضي في تاريخ
 1.11.1944في قرية إجزم .وفي عام  1948عندما
ه ُّجرت القرية و ُد ّمرت انتقلت العائلة إلى حيفا.
والدته رسم ّية ابنة سليم بيك األفندي كانت متتلك بيتًا
ً
وأراضي .ونتيجة النكبة والتهجير أصبحت
وأمالكا
َ
مج ّردة من تلك األمالك .ويقول رشدي عن ذلك« :كنّا
نشعر بفقدانها هذا من خالل نظرات عيونها ومالمح
وجهها وكالمها احلارق».
التعليم
هم والدة رشدي أن تو ّفر ألفراد أسرتها الطعام
كان ّ
ّ
والرعاية ،وكانت تؤمن بسالح العلم رغم أنها كانت
ومشجعة ،حتّى
أ ّم ّية ،حيث خلقت أجواء دافئة وداعمة
ّ
إنّ شقيقة رشدي الكبرى ،ترك ّية ،تع ّلمت في راهبات
الناصرة في زمن ّ
قل فيه خروج النساء من البيت
وخصوصا دخول املدارس.
ً
عام  1950دخل رشدي املاضي املدرسة االبتدائية –
«األخوة» ،التي كان مديرها آنذاك املر ّبي حسن
مدرسة
ّ
َ
فرحات ،وكانت تقع في شارع الكرمة ،مركز «بيت
الكرمة» اليوم.
ّ
درس املرحلة الثانوية ( )1962-1958في الكل ّية
األرثوذكس ّية العرب ّية في حيفا .وقد تع ّلم سنتني في
مق ّرها األ ّول في شارع أللنبي  ،45فوق بقالة مسعود
أبي خضرةّ .ثم أكمل دراسته في بناية املدرسة احلديثة
في شارع يتسحاق ساديه .من املعلمني الذين د ّرسوه
ذكر لي :املر ّبي حنّا أبو حنّا ،حبيب قهوجي ،جرمس
وقتئذ
د ّلة ،وامل ّربية سلمى املاضي .وكان مدير الك ّل ّية
ٍ
املر ّبي شكري اخلازن .وعن مرحلة دراسته في الك ّل ّية
األرثوذكس ّية العرب ّية حدّ ثني ً
قائل« :مت ّيزت املدرسة
بجو من التعامل الدافئ الذي جعل ّ
طلب املدرسة
ّ
يشعرون بأ ّنهم ينتمون إلى أسرة تعليم ّية واحدة».
ويستطرد ً
قائل« :بناية املدرسة األولى في شارع
عربي قدمي .فغرف الصفوف
أللنبي أقيمت داخل بيت ّ
كانت غرف البيت نفسه .كانت املدرسة عبارة عن
خمسة صفوف باإلضافة إلى غرف اإلدارة .ورصيف
شارع أللنبي كان مبثابة ساحة املدرسة ».ويتذ ّكر ً
قائل:
«تعدّ دية الطالب من شتّى البلدات العرب ّية من اجلليل
حتّى النقب ،هذا االختالط عزّز التواصل االجتماعي
اجلو
واجلِغرافي بني الناس ،وكان لذلك تأثي ٌر على ّ
الدافئ العائلي والتعامل األخوي بني الطالب وبني

إلي
الطالب واملعلمني .وقد برز ذلك التأثير بالنسبة ّ
الود ّية مع ُمع ّلمي الذي
شخص ًّيا من خالل عالقاتي ّ
كانً ،
شاعرا ،حبيب قهوجي؛ ومع مدير املدرسة،
أيضا،
ً
املر ّبي شكري اخلازن؛ ومع املر ّبي الشاعر حنّا أبي حنّا،
واملر ّبي جرمس د ّلة».
وأضاف ً
قائل« :وقد كنّا نزور – بعد الدوام – ّ
كل
أمورا كانت خارج
واحد من املعلمني في داره ونناقش ً
خصوصا املواضيع التي ّ
متت
نطاق مواضيع التدريس،
ً
إلى طبيعة وضع املواطنني العرب في حيفا والبالد.
من أوالد ص ّفي أذكر الـﭙـروفسور قيس ف ّرو والشاعر
مديرا
مجيد حسيسي والفنّان مارون قعبور ،الذي كان ً
للك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية فترة زمن ّية».
عام  1968التحق رشدي املاضي بجامعة حيفا ودرس
اللغة العربية وآدابها والتاريخ .وعام  1978حصل
على املاجستير من اجلامعة نفسها في موضوع اللغة
العربية.
عائلة الشاعر رشدي املايض
عام  1971تز ّوج باملر ّبية إنصاف النجمي من مدينة
(محام) ،متز ّوج باملر ّبية
عكا .أجنبا ولدين :شادي
ٍ
نبال احلريري ،ولهما ولدان :ثري وم ّية؛ وربيع
(مهندس) متز ّوج باملر ّبية خلود برغوثي ،ولهما ثالثة
أوالد :لني ،أمير ،وسلني.
ومن اجلدير بالذكر أنّ جدّ زوجته لوالدتها ،سليم
بيك النجمي ،استضاف في بيته رئيس تونس حبيب
بورقيبه ،عندما نفاه الفرنس ّيون من بلده.
العمل يف سلك الرتبية والتعليم
بعد نكسة عام  1967واصل املر ّبي رشدي مسيرة
العطاء من خالل التربية والتعليم ،ور ّكز جهوده في
بناء األجيال اجلديدة – بناء اإلنسان.
في األعوام  1973–1963عمل مد ّر ًسا للغة العربية
«األخوة» ،ود ّرسً ،
أيضا ،في
والتاريخ في مدرسة
ّ
مدينة طمرة وقرية الفراديس .كما د ّرس في مدرسة
«وادي العني» التي كانت تقع في ساحل حيفا ،حيث
املهجرين من طيرة
أقيمت هذه املدرسة لتخدم أبناء
ّ
حيفا .ويذكر أنّ عدد طالبها حينها كان  99طال ًبا
وطالبة ،وكان مديرها املر ّبي عبدالله طوقان أبو
محمد ،ود ّرس فيها – إلى جانب املر ّبي رشدي املاضي
ّ
– األستاذ يوسف مصاروة واألستاذ إحسان بشارة.
عام  1973كان املر ّبي رشدي املاضي نائ ًبا ملدير مدرسة
«املر َكز» ،التي كانت تقع في شارع «هـﭽـنيم»
ُسمى اليوم «املتنبي»،
(البساتني) رقم  ،7والتي ت ّ
حي ع ّباس.
ومق ّرها شارع املطران حجار في ّ
مديرا ملدرسة «النور»
في األعوام  1980-1978عمل ً
التي كانت تقع في شارع صهيون  ،5وفي األعوام
مديرا ملدرسة املتنبي .ليخرج عام
 2000-1980عمل ً
 2000إلى التقاعد ّ
املبكر.
التأثيرات الثقافية على رشدي املاضي
للشاب رشدي املاضي
تبلور الوعي الثقافي والسياسي
ّ
في فترة صعبة م ّر فيها املجتمع العربي في البالد،

الشاعر رشدي املايض يقف يف رشفة مدرسته ،ويختلج قلبه بالحنني والشوق أليّام مضت( .تصويري)
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فحتّى عام  1966ساد البالد نظام احلكم العسكري،
وقد ناضلت األق ّلية العربية في البالدً ،
أيضا ،من
أجل احلفاظ على وبلورة هُو ّيتها الثقافية .وفي هذه
دورا مر َكز ًّيا وها ًّما في
املرحلة لعب احلزب الشيوعي ً
التوعية الثقافية والسياسية ،وقد أ ّثر ذلك – من
خالل أدب ّيات احلزب – على جيل الكتّاب والشعراء
الناشئني؛ فالشيوعيون أقامواً ،
مثل ،ا ِملهرجانات
الثقافية والسياسية ،وعن ذلك قال رشدي املاضي:
كثيرا على اخلروج من
«إنّ هذه ا ِملهرجانات ساعدت ً
دائرة اإلحباط والشعور بالتهجير .وقد غرست فينا
حب العلم والثقافة باعتبارهما السالح الذي سنحتمي
ّ
به».
خاص له في تلك الفترة ،وعن إحدى
وحدّ ثني عن لقاء ّ
ذكرياته مع الدكتور ومؤ ّرخ القض ّية الفلسطين ّية ،ط ّيب
الذكر إميل توماً ،
قائل« :كنت ألتقي املؤ ّرخ في شرفة
بيته في الطابق الثالث في شارع ع ّباس ،وذلك عندما
مستأجرا غرفة في الطابق الثاني من العمارة عند
كنت
ً
األخوات املشعالني .وأذكر اجللسات واحلديث الثقافي
والسياسي الشائق مع الدكتور إميل ،وتناول اجلبنة
القبرصية مع النبيذ املعتّق».
في أواخر اخلمسين ّيات بدأ رشدي املاضي كتابة
الشعر ،و في تلك البدايات كان ينشر قصائده في
صحيفت َِي «املرصاد» و«األنباء».
من مؤلّفاته وإصداراته:
«إلى أين تأخذ حيفا أ ّيها ال ُفلك» ،شعر.2017 ،
«قصائد املدينة»« .2014 ،هدهد خارج نبوءة املطر»،
شعر« .2013 ،ماحلة في فمي الكلمات» ،شعر.
«تهاليل للزمن اآلتي» ،شعر« .عتبات لعودة زمن
اخلروج» ،شعر .وكتاب «حديث القلم» ،وهو مجموعة
مقاالت في الثقافة واألدب وقضايا املرأة واملجتمع.
وديوان مشترك – «مشاعل في طريق األدب».
و»نداء اجلذور» ،قصائد فلسطينية – كتاب مشترك.
كما شارك في حترير الكتاب الثالث والرابع واخلامس
من املجموعة اإلبداعية «قالت لي الرياحني» ،إصدار
جمعية إنسان.
نشاطاته االجتامعية واألدبية
مؤسسي منتدى احلوار الثقافي في جمعية
من ّ
لوغوس – جسر لثقافات الشعوب في عسفيا؛ عضو
هيئة إدارية في مر َكز مساواة؛ رئيس الهيئة اإلدارية
ملؤسسة األفق للثقافة والفنون؛ عضو إدارة صندوق
ّ
ً
حيفا الثقافي .وقد كان ناشطا في جمعية إنسان؛
وعضو إدارة في املسرح البلدي في حيفا ،ومن اجلدير
يتبوأ هذا املنصب .كما
بالذكر أ ّنه العربي األول الذي ّ
وعضوا في
الشرق،
عضوا في هيئة حترير مجلة
كان
ً
ً
املجلس الشعبي للثقافة والفنون.
الجوائز التي حصل عليها
جائزة التف ّرغ األدبي 2005؛ جائزة شاعر اإلنسانية
من أكادميية فدريكو الثاني للشعر – ناﭘـولي 2016؛
وجائزة القدس للثقافة واإلبداع .2016

ومن اجلدير بالذكر أ ّنه يكتب الشعر والنثر أسبوع ًّيا
في صحيفتَي حيفا ّ
واالتاد.
وأخريًا
عندما زُرنا مكان بيت العائلة في شارع الوادي رأينا
طرحة عروس ترفرف على اجلدار املالصق لبيته املهدوم،
وقد ذ ّكرنا املشهد بطرحة عروس البحر التي يتغنّى بها
خص حيفا العروس
رشدي املاضي في شعره ...وقد ّ
شعري جديد ُبعنوان «إلى أين تأخذ حيفا أ ّيها
بديوان
ّ
ال ُفلك».2017 ،
حقوق املادّة والصور يف املقال محفوظة
ينع استعامل هذه املادّة
حرصيًّا للكاتبةُ .
بدون إذن خطّي من الكاتبة.
rawdagniam@gmail.com

صورة تجمع الشاعر رشدي املايض مع صديقه
ط ّيب الذكر منري أيّوب يف أواسط الستين ّيات( .من
ألبوم رشدي املايض)

حيفا – صمت الحرف – صوت األلوان ،شعر الشاعر
رشدي املايض – لوحة الف ّنان كميل ض ّو.

الشاعر رشدي يشري إىل مكان بيته يف وادي النسناس( .تصويري)
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أخالق املؤمنني (يسارعون في اخليرات)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

ّ
يستغل الفرص للمساهمة في أعمال
املؤمن احلقّ هو الذي
اخلير التي تعود عليه وعلى أبناء مجتمعه باخلير ،وال
يتر ّدد في أن يكون من السابقني إليها .فقد وردت اآلثار
ضجة خارج املدينة
عن رسول الله أنّ أهل املدينة سمعوا ّ
فاستهموا للخروج وإذا برسول الله قد سبقهم إليها وعاد
ّ
وهو ميتطي جواد عري ليقول لهم« :ال تراعوا فهذه فرس
فالن قد ندت له» .وقد ساهم في حلف الفضول قبل بعثته،
والذي كان من أه ّم أهدافه نصرة املظلوم ،وقد قال عنه:
أحب به
«لقد شهدت مع عمومتي حل ًفا في دار جدعان ما ّ
حمر النعم لو دعيت به في اإلسالم ألجبت» .وهذا يؤ ّكد أنّ
املساهمة في اخليرات ال يقتصر العمل فيها على إطار محدود األهداف واالنتماء ،إمنا
التعاون يجب أن يكون بني أبناء املجتمع لقوله تعالى« :وتعاونوا على ال ِب ّر والتقوى».
والذي يسبق هو املسارع إلى اخليرات والطاعات طل ًبا للدرجات ال ُعال ،أل ّنه ال يرضى
ّ
والذل ،فهو يسارع باخليرات استجابة لنداء احلقّ وطل ًبا لرضوانه؛
لنفسه بالدون والعجز
ُ
قال تعالى« :وسارعوا إلى مغفرة من ر ّبكم وجنّة عرضها السموات واألرض أعدّ ت
النبي يثير التنافس بني أصحابه ،فقال لهم
للمتّقني» .ومن أجل حتقيق هذه الغاية كان ّ
صائما؟» قال أبو بكر :أنا .قال« :من تبع منكم
ذات م ّرة« :من منكم اليوم أصبح
ً
جنازة؟» قال أبو بكر :أنا .قال« :من أطعم منكم مسكينًا؟» قال أبو بكر :أنا .قال:
«من عاد منكم اليوم ً
امرئ ّإل دخل
مريضا؟» قال أبو بكر :أنا .قال« :ما اجتمعن في ٍ
اجلنة ».األمر الذي حفز غيره على املنافسة في اخليرات ولم يكن ليجرؤ على منافسته
ّإل عمر ،ألنّ نفسه تاقت إلى بلوغ أعلى املقامات يوم القيامة ،فعزم على ذلك .وصادف
أنّ رسول الله يدعو إلى خير فلنستمع إلى ما يقوله عمر« :أمرنا رسول الله أن نتصدّ ق،
فوافق ذلك ً
يوما ،فجئت بنصف مالي،
مال عندي فقلت :اليوم أسبق أبا بكر ،إن سبقته ً
فقال رسول الله« :ما أبقيت ألهلك؟» قلت :أبقيت مثله ».قال« :وأتى أبو بكر –
رضي الله عنه – ّ
بكل ما عنده ،فقال له رسول الله« :ما أبقيت ألهلك؟» قال :أبقيت
شيء أبدً ا ».وكيف يسبق الصدّ يق وهو
لهم الله ورسوله ».قال« :والله ال أسبقه إلى ٍ
الذي يخبرنا رسولنا الكرمي عنه أ ّنه سيدخل من أبواب اجلنّة الثمانية.
في اجتماع يجمع رسول الله ومجموعة من أصحابه يقول الرسول« :من أنفق زوجني في
سبيل الله نودي في باب اجلنة :يا عبد الله هذا خير .فمن كان من أهل الصالة دعي من
باب الصالة ،ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد ،ومن كان من أهل الصدقة
دعي من باب الصدقة ،ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان .فقال أبو بكر:
يا رسول الله! بأبي أنت وأ ّمي ،هل يدعى أحد من تلك األبواب ك ّلها؟ فقال رسول الله:
«نعم ،وأرجو أن تكون أنت منهم».
حتّى ال يتقاعس املرء عن املسارعة في اخليرات عليه أن يستعني برب السموات واألرض،
متاما كما كان يفعل رسول الله الذي كان يدعو ر ّبه فيقول« :الله ّم إ ّني أعوذ بك من
ً
العجز والكسل ،واجلنب والبخل والهرم ،وعذاب القبر وفتنة الدجال ».وليكون باب
املسارعة أوسع ما يكون قال رسول الله« :على ّ
كل مسلم صدقة ».قيل :أرأيت إن
ِ
يستطع؟ قال:
لم يجد؟ قال« :يعمل بيده وينفع نفسه ويتصدّ ق ».قيل :أرأيت إن لم
«يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ».قيل :أرأيت إن لم يفعل؟ قال« :يُ سك عن الش ّر
فإ ّنها صدقة ».وقال« :ليس من نفس ابن آدم ّإل عليها صدقة في ّ
كل يوم طلعت فيه
الشمس ».قيل :يا رسول الله! من أين لنا صدقة نتصدّ ق بها؟ فقال« :إنّ أبواب اخلير
لكثيرة ،التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومتيط
ّ
األذى عن الطريق ،وتُسمع األص ّم ،وتهدي األعمىّ ،
املستدل على حاجته ،وتسعى
وتدل
بشدّ ة ساقيك مع ال ّلهفان املستغيث ،وحتمل بشدّ ة ذراعيك مع الضعيف؛ فهذا ك ّله صدقة
منك على نفسك».
فاملسارع في اخليرات تستوي عنده األعمال الصغيرة والكبيرة ألنّ الصغير من األعمال
كبيرا عند احملتاج له؛ لهذا قال رسول الله« :اتّقوا النار ولو بشقّ مترة ،فإن لم
قد يكون ً
جتد فبكلمة ط ّيبة ».وقال« :ال حت ّقرن من املعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».
ً
إحباطا للثواب،
ونهى عن االستخفاف أو السخرية من اآلخرين ولو بشيء زهيد ألنّ فيه
فقال في إحدى املناسبات وهو يخاطب النساء« :يا نساء املسلمات ال حت ّقرنّ جارةٌ جارتَها
ولو ِبف ْر ِسن شاةِ ».
(الف ْر ِسن من البعير كاحلافر من الدا ّبة ،ولربّ ا استعير في الشاة)
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رسالة إىل العزيزة د .راوية بربارة

راوية..ورياح التغيير

فتحي فوراين

لم أكن أعرفها من قبل..غير أنني عشقت إبداعاتها الشذية..
قبل أن ألتقيها .في البداية أطللت على إبداعاتها من الشرفة
األسبوعية في صحيفة «االحتاد»..ورحت أتر ّبص
بهذه اإلبداعات حتى ال تفلت مني غزالة شاردة..
وكنت أقول في نفسي :إني أراهن على هذه املهرة
اإلبداعية األصيلة.
فمن تكون هذه ال ُبن ّية؟
وسرعان ما جاء اجلواب..فأزاح الستار عن
اجلذور التي أطلعتها..وأزال الضباب الكثيف
من عالمات السؤال!
إنها من مدينتي ..إنها من الناصرة مدينة البشارة
والبشائر .واحلقيقة أنني فرحت لهذا االكتشاف،
فرحا :يوريكا..يوريكا..
ورحت أقول في نفسي ً
لقد وجدتها!..إن هذه ال ُب َن ّية املبدعة من مدينتي!..
واكتشفت أننا شربنا من نفس الينابيع النصراوية..
وشربنا من عني العذراء..أم الينابيع..وكم فرحت
عندما اكتشفت أنني – منذ أيام الطفولة -أعرف
والدها الطيب اجلميل قسطندي جرجورة من أيام
الزمن اجلميل..عندما كانت الناصرة ناصرة.
وفكرا وأسلو ًبا في
كنت أستمتع بإبداعاتها لغة
ً
وقت كثر فيه ضجيج املفرقعات البهلوانية املنطلقة
من األقالم املتأتئة التي تستميت للوصول إلى موطئ قدم في
املشهد األدبي ،والتي متتاز بالضحالة اإلبداعية ويصل فيها
منسوب املوهبة إلى درجات دنيا ال تشرف صانعيها..وتعاني
من األنيميا اإلبداعية.
**
معا في املنابر الثقافية في هذا الوطن..كانت
لقد التقينا ً
شريكتي وكنت شريكها وكنا شركاء في العديد من املنابر الثقافية
في حيفا والناصرة وكفر ياسيف..مرو ًرا بالكثير من املواقع التي
تشكل املشهد الثقافي في وطن اآلباء واألجداد.
في بداية الطريق..كان دأبي أن أواكب كل ما تقذفه املطابع
هنا وفي دنيا العالم العربي..كنت أقرأ كل شيء ً
وحلوا..
حامضا ً
حتى اتسعت أنهار املعرفة..ففاضت وغمرت الشواطئ..وبلورت
املواقف..
التماس مع اخلطوط احلمراء ..فبدأت مرحلة الغربلة..
ثم كان
ّ
وحيث إن الوقت من الذهب اخلالص..أصبحت في مطالعاتي
علي ما جاء في التراث
انتقائ ًّيا إلى أبعد حدود .وكاد يسري ّ
الشعبي عن الذي ال يعجبه العجب وال الصيام في رجب..
أما راوية فكانت واحدة من االستثناءات التي حظيت بها..لقد
وفكرا وأسلو ًبا ،وأعجبني مذاقها
أعجبتني نصوصها األدبية لغة ً
الشعري وحضورها الطاغي على املنابر الثقافية..واكتشفت أن
دماء في عروقها..وأنها مجبولة من
اللغة العربية اجلميلة جتري ً
طينة األبجدية اجلميلة..من رأسها حتى أخمص قدميها.
أتراني وقعت في َش َرك املبالغة..وأنني بهذا التوصيف ما أنا إال
من ُ
«غز ّية»..إن غزت ُغز ّية غزوت!؟
وأنني خريج املدرسة الرومانسية؟
رمبا..لست أدري!
**
إن املوهبة اإلبداعية لدى راوية فرضت نفسها على املشهد..
وأوصلتها إلى موقع املسؤولية واتخاذ القرار ،فكانت القبطان
الذي يدير دفة سفينة اللغة العربية في وزارة املعارف .وهذه
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لعمري مسؤولية جسيمة ال حتتمل التدجني واملهادنة..
فراوية منحازة ملتزمة وال تؤمن باحليادية..وال تنعم في ترف
اجللوس داخل «زنزانة» في البرج العاجي..متفرجة على ما يدور
في املشهد األدبي..فليس في قاموسها عبارة «النأي بالنفس»

عن احلرائق املشتعلة في حقول األبجدية..ووصلت إلى أبواب
بيوتنا! لقد آلت على نفسها أن ال تنأى بنفسها عن املشاركة
في امليادين الواسعة في املواقع التربوية والتعليمية التي تسيطر
عليها الرتابة ويعلوها الغبار الكثيف!
إن انحيازها إلى اجلمال في لغتها القومية ترك بصماته على
املشهد التربوي والتعليمي..بوجودها في هذا املوقع املسؤول هبت
رياح جديدة على مشهد التربية والتعليم..وصرت حيثما ذهبت
وجدت راوية..تشهر معولها الثقافي..وتفلح األرض العطشى..
وتسقيها من دمها .إنها حاملة رسالة على اجلبهة الثقافية..
وحاملة البوصلة..وحاملة راية التغيير.
عزيزتي راوية
لقد كتب علينا أن نعشق اللغة العربية ..ونحن سعداء ألن
حراسا للجمال في عيونها
يكون نصيبنا في هذه الدنيا أن نكون ً
الكحيلة ..إنه قدرنا الذي اخترنا..ونحن سعداء في اختيارنا
لهذا القدر.
حتية صادقة من عاشق اللغة العربية..إلى توأمي في أبجدية
العشق..
دمت لنا راوية..حاملة راية التغيير..وحارسة ألجمل اللغات.
كل عام وأنت مبدعة..
وكل عام وأنت وشعبنا بألف خير
**
(ألقيت الكلمة في بيت املبدعة د .راوية تلبية لدعوتها بعد
األمسية التكرميية االحتفالية في أوديتوريوم أبو سنان .كانت
األمسية «البيتية» أمسية حميمية شارك فيها كوكبة من
الكتاب والشعراء واألصدقاء والفنانني املبدعني الذين يشكلون
املعالم البارزة في املشهد الثقافي..ومعهم األسرة الكرمية لراوية..
وساد األمسية حوارات ثقافية وأجواء ميالدية رائعة مفعمة
ً
تفاؤل مبيالد عام جديد تتحقق فيه األمنيات واألحالم والسالم
العادل )
 28-12-2017أبو سنان

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ
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عذرا عبد الباري عطوان ...أنت تراهن
ً
على حصان خاسر

جلجولية

اإلعالمي أحمد حازم
تع ّرفت إلى الزميل عبد الباري عطوان منذ سنوات غير قليلة،
والتقيته أكثر من م ّرة في دول عربية وأوروبية ،وأجريت معه
كبيرا لدى ّ
كل من قرأها .وأنا
حوارات سياسية القت إعجا ًبا ً
ّ
أحترم مواقف الزميل عبد الباري ّمما يحدث في العالم ،ألنها
مواقف وطنية تع ّبر – في مجملها – عن رأي الشارع العربي
خاص .ذات م ّرة
بشكل عا ّم والشارع الفلسطيني بشكل ّ
التقيت الزميل عبد الباري في العاصمة القطرية (الدوحة)
وكان ذلك خالل مؤمتر للقمة العربية انعقد هناك .وتناقشنا
في بعض القضايا وال س ّيما ّ
امللف الفلسطيني ،وسمعت منه
وخصوصا الرئيس الفلسطيني
(كبيرا) لنهج السلطة الفلسطينية،
كالما انتقاد ًّيا
ً
ً
ً
محمود ع ّباس.
شاهدتّ ،
مؤخ ًرا ،ﭬـيديو للزميل عبد الباري ،يقول فيه إ ّنه مع نقل السفارة األمريكية
من «تل أبيب احملت ّلة إلى القدس احملت ّلة» .ويضيف« :والله أنا أص ّلي من أجل
ّأل يتراجع ترامب عن قراره ،أل ّننا بحاجة إلى هذه الصدمة وبحاجة إلى متزيق األقنعة
عن الوجوه الرسمية العربية املتآمرة ».أنا أعرف أنّ ما يقوله عطوان نابع من صدمة
أصابته بسبب قرار ترامب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل .وأعتقد أنّ عطوان أراد
أن يقول للمواطن العربي ،إنّ األنظمة العربية ليست سوى أحجار شطرجن تلعب بها
أي شيء .ويقول عطوان:
واشنطن متى وكيفما تريد ،وإ ّنه لن تفعل هذه األنظمة ّ
«أنا أستغرب حالة الهلع التي تصيب النظام العربي الرسمي جتاه هذه اخلطوة».
صب جام غضبه على الرئيس الفلسطيني محمود ع ّباس الذي لم يعترف به
عطوان ّ
رئيسا ،وعلى الرئيس املصري والعاهلني السعودي واألردني ،ألنّ ترامب أبلغهم
ً
ً
أي خطوة ر ًّدا على ترامب .وأنا أستغرب ،أيضا ،كيف
أي إجراء أو ّ
بقراره ولم يتّخذوا ّ
متاما العالقة الو ّد ّية بينهم
يغضب عطوان من هؤالء الرئيسني والعاهلني وهو يعرف ً
وبني إسرائيل ومدى خضوعهم لإلدارة األمريكية .ويتساءل عطوان« :كيف يسمح
هؤالء للرئيس األمريكي ترامب بأن يتحدّ ث معهم بهذه الطريقة ...وملاذا لم يتصدّوا
له؟ ألنّ قراره إهانة لهم وخطوة تدميرية ».ولو صدرت هذه الكلمات عن شخص
عادي ال عالقة له بالسياسة لفهمنا ذلك ،لكن كيف يطلب عبد الباري عطوان من
هؤالء أصحاب اجلاللة والفخامة أن يكون لهم موقف غير املوقف الذي اتخذوه؟ إنّ
القادر على املواجهة والتصدّ ي أ ّيها الزميل يجب أن يكون شجاعً ا وليس جبا ًنا ،وأن
خانعا.
تابعا ،وأن يكون رافع الرأس وليس ً
يكون وطن ًّيا وليس ً
ينصب بالدرجة األولى على الرئيس
إنّ لوم وعتب بل وغضب الشعب الفلسطيني
ّ
الفلسطيني .فعندما تكون مواقف ع ّباس (باردة ومايعة) فلماذا نطلب من األنظمة
األخرى أن تكون غير ذلك ،في وقت لم يتّخذ فيه صاحب العالقة الفلسطيني
أي موقف مش ّرف ،باستثناء إجراءات ال تسمن وال تغني من جوع .ملاذا
(ع ّباس) ّ
لم يعلن ع ّباس إلغاء اتّفاق أوسلو ووقف التنسيق األمني مع إسرائيل ،ووقف
املفاوضات مع الواليات املتحدة؟ وملاذا لم يهدّ د بإشعال االنتفاضة في األراضي
احملتلة؟ ولو أ ّنه فعل ذلك لدخل قلب ّ
كل فلسطيني ،أل ّنه يدافع عن الكرامة
الفلسطينية .لكنّه لم يفعل ذلك ولن يفعل على ما يبدو.
الشيء الذي لفت انتباهي رهان الزميل عبد الباري على الشعوب العربية من احمليط
حسب رأيه .يقول عبد الباري« :والله أنا
إلى اخلليج؛ كونها القادرة على التغيير َ
عندي ثقة بالشعب العربي ...والله أنا عندي ثقة بهذه األ ّمة العظيمة ».وأنا
أتساءل بدوري :ماذا فعلت الشعوب العربية عندما أقدمت إسرائيل على إحراق ق ّبة
الصخرة املش ّرفة عام  1969غير مظاهرات هنا وهناك ،ث ّم انتهى املوضوع؟ أنت
أ ّيها الزميل تدغدغ شعور املواطن في دول املغرب العربي بقولك« :أنا عندي ثقة
أي ثقة تتحدّ ث أ ّيها الزميل في الوقت الذي لم
كبيرة بشعوب ّاتاد املغاربة ».عن ّ
يخرج فيه في املغرب سوى مئات قليلة من الناس تنديدً ا بقرار ترامب؟ حيث كان
خصوصا أنّ العاهل املغربي،
من املفروض أن يخرج مئات األلوف إلى الشوارع،
ً
محمدً ا السادس ،هو رئيس جلنة القدس املنبثقة عن اجلامعة العربية .وهل تنسى
ّ
أ ّيها الزميل أنّ القذافي قام في سنوات التسعني بإبعاد آالف الفلسطينيني العاملني
عنده إلى الصحراء على احلدود مع مصر ،أل ّنهم أ ّيدوا مواقف رئيسهم الراحل ياسر
عرفات؟ فأين كان الشعب الليبي من هذه اخلطوة؟
ّ
أنت تقول أ ّيها الزميل« :والله أنا عندي ثقة بشعوب دول اخلليج ألنها ضدّ التطبيع
مع إسرائيل ».هل نسيت أ ّيها الزميل أ ّنه في الوقت الذي أعلن فيه ترامب قراره
كان هناك وفد شعبي من مملكة البحرين يقوم بزيارة للقدس؟ وهل نسيت العالقات
«الرائعة» بني مسقط وتل أبيب؟ والعالقات بني قطر وإسرائيل؟ وبني اإلمارات
تهب شعوب هذه الدول
وإسرائيل؟ وحتّى بني السعودية وإسرائيل؟ فلماذا لم ّ
اخلليجية من أجل القدس إذا كانت بالفعل ضدّ التطبيع ،وإذا كانت للقدس مكانة
مم ّيزة عندها؟
أعذرني أ ّيها الزميل العزيز فأنت تراهن على حصان خاسر ،و»كيفما تكونوا ُي َو َّل
عليكم».
الجم عة  12كانون الثاين 2018
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الخان يف جلجولية

جامع أيب العون

تقع جلجولية في املثلث اجلنوبي قرابة  2كم إلى الشمال من كفر القادر اجليالني – تو ّفي عام .1166
برا وقرابة  3كم إلى اجلنوب من قلقيلية .أشارت األبحاث األثرية خالل الفترة احلديثة ورد ذكرها في خارطة جاكوتني حتت اسم
إلى أنّ القرية احلالية مبنية على آثار استيطان قدمي يعود إلى «جلجولي» ( ُوضعت اخلارطة خالل فترة نابليون عام .)1799
الفترة الكنعانية.
الرحالة ﭬـيكتور جيرن (عام  )1870أنّ عدد سكان
كذلك يذكر ّ
جلجولية قرابة  600نسمة.
ملحة عا ّمة
متاما مصدر االسم ،حيث اختلفت آراء الباحثني:
منرقم 1األبحاث األثرية ونتائجها
ال نعلم ً
الصورة
يرجح أنّ املوقع هو «جلجال» القدمية التي ورد ذكرها ذكرت في العدد السابق احلفريات التي كشفت عن املوقع من
بينهم من ّ
في التوراة ،في سفر هوشع ،باعتبارها إحدى مدن الكنعانيني عصور ما قبل التاريخ ،والتي بدأت خالل عام ّ ،2017إل أنّ
التي احت ّلها هوشع (هوشع ،اإلصحاح  .)23 ،12أ ّما خالل احلفريات األولى في جلجولية قد بدأت خالل عام  ،1999وال
الفترة الرومانية فقد ُذكرت حتت اسم «جلجوليس».
تزال مستم ّرة حتّى أ ّيامنا على فترات .نذكر من بينها احلفريات
الح ًقا ُذكرت جلجولية في مصادر عربية ،من بينها :املقريزي من عام  2002التي كانت بالقرب من اخلان ،وكشفت عن بقايا
ُ
(تقي الدين املقريزي الذي ُولد في القاهرة عام  ،)1364حيث
تاريخها الفترة الصليبية ،اململوكية ،والعثمانية .كما يبدو
مبان
ٍ
ّ
عتبر
ذكر جلجولية في كتابه «السلوك ملعرفة دول امللوك» .حيث ُي
مباني تابعة للخان واستعماله.
تلك
كانت
ها
ن
أ
َ
فصلة حول أراضي دولة املماليك ،في القرية العديد من املواقع األثرية ومعالم التراث البارزة،
هذا الكتاب أكثر املصادر املُ ّ
وهو يصف فيه املقاطعات واألراضي التي وزّعها قائد املماليك جند – من بينها – بقايا جامع أبي العون الذي يعود تاريخه
ّ
للسكر من
بايبارس على ض ّباطه بعد أن صادر تلك املقاطعات واألراضي إلى القرن التاسع عشر ،وقد ُبني على آثار مصنع
من الصليبيني .يذكر في وصفه أنّ جلجولية مت تقسيمها كما الفترة الصليبية .كما جند اخلان من الفترة الصليبية الذي تصل
مهما لوجوده
يلي :ثلث جلجولية لبدر الدين بكتاش الفخري أمير صالح ،مساحته إلى قرابة  5,000متر مر ّبع ،والذي كان ًّ
ثلث جلجولية لعالء الدين الشمسي ،وثلث جلجولية لبدر الدين على الطريق التجارية الواصلة ما بني مصر وسوريا .بنى اخلان
بكتوب الرومي.
سيف الدين تنقيظ ،حاكم
ُذكرت جلجولية عند ُمجير الدين احلنبلي (من مواليد القدس عام دمشق (،)1340 – 1312
 )1455في كتابه «األنس اجلليل في تاريخ القدس واجلليل» .واستم ّر استعماله حتّى القرن
حيث يذكر في اجلزء الثاني من كتابه لدى وصفه مدينة اللد ،السادس عشر .كما مي ّر في
فيقول إ ّنه بالقرب من البحر في أرسوف ،هناك قبر علي بن القرية مقطع من الطريق التي
العليل الذي يتوافد إليه الز ّوار م ّرة في السنة .وقد أوكلت وصلت ما بني يافا ونابلس.
مهمة االهتمام بهذا القبر واملقام إلى شمس الدين أبي علون هذا و ُيشار إلى أنّ القرية كانت
ّ
موقعا ها ًما وزن مصنوع من الحجر – الفرتة
من جلجولية ،الذي كان رئيس جماعة «القادرية» ،وهي إحدى في العصور املاضية ً ّ
الصليبيةُ .عرث عليه خالل حفريّات
أهم الطرق القدمية.
جماعات الصوفية التي ّ
الصورة رقم 4
تأسست خالل القرن الثاني عشر بيد عبد على تقاطع ّ
عام ( 2002بلطف عن سلطة اآلثار)
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• يف أوالد بتكون بركة ألهلهم ،وأوالد مصيبة ألهلهم،
وأوالد لعنة ألهلهم..
• املصايب طالعة نازلة عىل راس نتنياهو ،من ورطاته
الكبرية ،واليل مش مخلّص منها بعد • ..ومن مرته،
ومشاكلها يف البيت ..مع الشغاالت ومع طلباتها اليل
ما بتخلص • ..ومن ابنه ..هذا اليل طلع بالسحبة ،وراح
يدور دعارة وهاملة وزعرنة ..ويفوت يحرض تع ّري
النسوان يف نادي التع ّري • ..وطب ًعا بعد التع ّري بطلبو
من الزبون يتع ّرى هو كامن ،ويفوت مع الزانية لج ّوا إىل
آخره • .هو ح ّر ،بقدر يروح عند أي واحدة من الشارع ،أو
يف املاخور ،أو يف بيت الدعارة • ..بس مش فاهمني ليه
الزم يروح يد ّور عالزىن والدعارة مع حارس؟ • ليه أبوه
يبعث معه حارس عند النسوان؟ من إيش بدو يحرسه؟
أو بدو يساعده؟ • يساعده عىل إيش؟ يعني الحارس بدّ و
يعلّمه كيف بنام مع الزانية؟ بدّ و ميسك له إيش ويدلّه
كيف مبارسو الهاملة والدعارة والجنس؟• يساعده حتى
يتع ّرف عىل النسوان؟ وكيف يلعب معهن الغميضة؟ أو
يلعب معها زملة ومراة؟• وما خلصت العزارة هون..
لك ّنه قال لصاحبه ،إنّه أبوه (نتنياهو) أعطى أبو صاحبه

من األدب الساخر

عزارة ألهله

مليارات الدوالرات يف صفقة الغاز والنفط والبرتول• ..
وعشان هيك الزم صاحبه يعطيه كم شيكل حتى يقدر
يفوت عند النسوان ويتمتع بعملية جنسية من األحالم..
وخب األمن
جل املكاملة
• ومني سمع؟ الشوفري ..هذا س ّ
ّ
عنها ..وطلعت الفضيحة • ..فضيحة الهاملة والبغاء..
فضيحة الرشوة ودفع األموال ..فضيحة كاملة مك ّملة
ألهله • ..فضيحة وعزارة لبنيامني وسارة ..وين بدهم
يودّو وجههم؟ صارو يفتشو عن مخرج لهاي الفضيحة
اليل نزلت عىل راسهم ،ومش ناقصهم • .فاضطر راس
نتنياهو ،األب ،إنّه يخرتع كذبة حتى يغطّي عىل عزارة
ابنه؟ قال كان ابنه سكران • ..ما قال سكران من إيش..
وسيك أو شمـﭙـانيا؟ أو مخدّ رات وممنوعات؟ أو من
النسوان وعامل الدعارة! • قامت النسوان ضدّ نتنياهو
وابنه ومرته ..وقالو شو هالرتبية؟ شو هاألخالق اليل
مر ّبني ابنكم عليها؟ نوادي التع ّري؟ النسوان الهامالت؟
حارس شخيص؟ س ّيارة حكومية للهاملة والزعرنة؟
• يا خسارة التعليم يف هيك عيلة ..ياعيب عىل هيك
أخالق ..تفو عىل هيك تربية..
أبو إلياس
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ضاء ِش ْعري على ِ
بابك...
َ

حني تعود القطط
السمان
ّ

رشدي املايض

تعويذة سح ّريّة

ِل َم ..متوئني..

ق ّ
طتي (بسباس)

ِل َم ..أخالك حبيبتي.

باللّحاق ِ
بك عىل فرايش

التي تُبحر عىل صدرك العاري

تلقّمينها بنارنا..

كونك (آلهة فرعون ّية)

يا ..لسحرها

ق ّ
طتي ..س ّيديت

كونك (تراكوتا صين ّية)

*

رصاخ لهيبك..

تقودنا كالجنود

ه ّزة مستعرة..

ألنني قصيدة تائهة

هي نسخة من ملستي

*

تنضح برائحتك التائهة..
بني األهواء

مع امرأة..

الضائعة شهوة..

إرشاقة وجهك اآلرسة

التي قالت الجديد..

التي أشعلها األمل والفقر.

لدي
صارت ّ
كل ما ّ
عنواين..

ِ
يصطادك..

أ ِع ُّز بها شعبي..

يأيت بك للحاملني

أثناء الع ْوم

وعنفواين

الجنون فنون

قيمتي..

يعلّمنا التسامي

يف آخر صورة

يستسلم للقادم

قيمة القادر..

فالجديد..

وتنساب الحروف

***
ج َه ِك
َأ َرى َو ْ
أرا ُه

***

الحجارة ...يا قدس

ِ
بفيض سال ِم ِه

يف مقالع الخيان ِة تَ ِع ًبا

أستعيذ بزيتونة

شاهدة :أنا..

أرتفع يف هواء الشّ وارع

ص الوفا ِء
ح َ
أقرط َ

القدس ورايئ ِ
ظ ّل

ال يعرف شَ َبعا

وأركض...
ُ

هي..

غجريّة آرسة..

وأنا املوؤود بني األصوات

net
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چرانييه ،پيوور فحم جِ ل تنظيف | النكسرت ANTI DARK SPOT | 365 ،د.
أور ،سريوم عالجي للتص ّبغ | كريالين ،كريم للتفتيح PURE C

إستي الودر  ،Enlighten Cremeكريم تفتيح | النكسرتANTI DARK | 365 ،
 SPOTد .أور ،سريوم عالجي للتص ّبغ | كريالين ،كريم للتفتيح

جو ًعا

בב
לעדיות

وادي جمال

بنتهاوس 120م 80 +م ش�فة مع منظر
خالب للبحر +موقف خاص +مخزن

دار جديدة من مقاول ف ي� وادي جمال
120م  +ش�فتان 20م
 +موقف خاص ومنظر خالب

قلت لها..
ُ

حيفا

نشارك يف استطالع املنسف عرب صفحة الفيسبوك التابعة لـ «يوغورت تنوﭬـا» وميكننا أن نربح
وجبة منسف مدلّلة ليوم الجمعة ،حتى البيت!
شارك حتى اليوم آالف املص ّوتني يف استطالع املنسف من يوغورت تنوﭬـا ملك الطاولة! وقد
أجاب املشاركون عىل السؤال األول كيف برأيكم يتم تناول األكلة التقليدية واملفضلة ،مع يوغورت
تنوﭬـا من الـﭽـلن أم مطبوخ؟ تعتقد األغلبية أن يوغورت تنوﭬـا املطبوخ مفضّ ل عىل اليوغورت
من الـﭽـلن.
عائلة فشافشة شاركت يف االستطالع وفازت مبنسف لذيذ ومدلل مع يوغورت تنوﭬـا ملك
الطاولة .وقد تم توصيل املنسف إىل بيت العائلة لوجبة يوم الجمعة العائلية ،اللذيذة واملميزة.
املكسات عىل املنسف؟»
أنتم مدعوون للمشاركة وللتصويت عىل السؤال الجديد» متى تضعون
ّ
حتى اآلن يعتقد األغلبية ان املكرسات توضع قبل صب يوغورت تنوﭬـا .هل لديكم رأي آخر؟
ندعوكم إىل املشاركة والتصويت.
تطرح أسبوع ًيا أسئلة جديدة عىل صفحة الفيسبوك وميكن للمشاركني يف االستطالع ممن
يجيبون عرب الصفحة الفوز بوجبة منسف ساخنة ولذيذة والتي ستصلهم حتى البيت لوجبة
ممتعة ولذيذة أيام الجمعة مبشاركة كل أفراد العائلة!
تعالوا لتص ّوتوا وتؤثّروا يف استطالع املنسف األكرب من يوغورت تنوﭬـا ملك الطاولة!

www.haifanet.co.il

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

ترقبوا احد
ف
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1,700,000

₪

وادي جمال ش
م�وع תמא 38
اخ�ة
بقيت دار ي
بناء جديد  -دور واسعة  +موقف خاص للسيارة
ش�فة مطلة للبحر /منظر خالب،
كام�ا ت
وان�كوم  +مصعد -
مدخل مع ي
بكل طابق شقتان فقط -بقيت داران!
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1,600,000

₪

وادي جمال

04

בב
לעדיות

100م 100 +م ساحة مع منظر خالب  +موقف خاص

1,850,000

בב
לעדיות

₪

רח׳ קיסריה
كب�ة ،تقريبا  100ت
م� 5 ،غرف ،طابق  5( ,1درجات)
دار ي

בב
לעדיות

H a i f a

كالرينس ،سريوم ميشن پرفكشن | ال روش – پوزي سريوم من تشكيلة
پيچمنتكلري | كلينك سريوم |  | EVEN BETTER OPTIMIZERلوريال پاريس،
جل تقشري لعالج لييل شامل للتجاعيد والتص ّبغ | ال پرري White Caviar
 Illuminating Pearl Infusionسريوم لعالج بقع التص ّبغ.

للبيع

نسب تصويت منقطعة النظري يف استطالع املنسف األكرب من يوغورت تنوﭬـا
ملك الطاولة

يُزغرد الحنني أل َْم.

تهمس..

جا ِل َمرقاهُ...
ِم ْعرا ً

رغم أنّ فصل الصيف قد انتهىّ ،إل أنّ العالمات التي تركها عىل برشتنا ال تزال
متواجدة .قبل الدخول إىل ما سيجلبه لنا جفاف الطقس يف فصل الشتاء،
هذا هو الوقت املناسب للعمل عىل التقليل ،والحدّ من األرضار التي س ّببها
املوسم الحار.
إنّ الظاهرة الشائعة التي يعاين منها معظمنا بعد فصل الصيف ،وبشكل
عام مع تقدّ م السنني ،هي ظاهرة التص ّبغ (البقع) .يف دراسة أجرتها املاركة
املتخصصة مبستحرضات التجميل الجلديّة «ال روش پوزي» ،اتّضح
التجاريّة
ّ
ني من ظهور عالمات داكنة عىل الجلد.
أنّ  8من أصل  10نساء يشك َ
ما هو التص ّبغ؟
أساسا وفق صبغة امليالنني .فكلّام انخفض
ويتم تحديده
لون برشتنا موروث
ّ
ً
إنتاج امليالنني يف الخلية ،يصبح لون الجلد أضعف (أفتَح) ،والعكس صحيح.
مينحنا امليالنني لونًا أساس ًّيا للجلد؛ ّإل أنّ هناك حاالت قد تؤدّي إىل حصول
اضطرابات يف إنتاج امليالنني ،كإفراط يف اإلنتاج أو كتوزيع غري متجانس
للميالنني ،ما يؤدّي إىل ظهور بقع داكنة (غامقة) عىل الجلد تدعى بالتص ّبغ.
يف معظم الحاالت ،ال تعترب هذه الحالة مشكلة طب ّية وميكننا التعايش مع
بقع التص ّبغ بسالمّ ،إل أنّ األمر يشكّل مصدر ازعاج واضطراب عند ظهور
هذه البقع عىل الوجه.
ما هي العوامل املس ّببة للتص ّبغ؟
قد تكون العوامل املس ّببة للتص ّبغ خارج ّية ،عند التع ّرض ألش ّعة الشمس،
ً
مثل (يقوم امليالنني بحامية الجلد عند التع ّرض ألش ّعة الشمس ،فكلّام
ازداد التع ّرض ألشعة الشّ مس ازدادت عمل ّية إنتاج امليالنني ،وهذا ما يؤدي
السمرة (ما يعرف بالتسفّع) .ولكن يف حال كان
إىل ظهور لون ضارب إىل ّ
توزيع امليالنني غري متجانس أو مش ّوهًا فستظهر عىل الجلد بقع داكنة
الخاصة مبعالجة الحساس ّية للضوء،
اللون) .كام أنّ استخدام العقاقري
ّ
حب الشباب ،والجروح أو
واستخدام الهرمونات ،وااللتهابات الجلديّة مثل ّ
الحروق ،وتل ّوث الهواء ،ويف حاالت مع ّينة إزالة الشّ عر بالليزر ،قد تتس ّبب
بالتص ّبغ وظهور البقع الداكنة.
وخاص ًة يف
ولكن هناك عوامل داخل ّية ،أيضً ا ،ميكنها أن تس ّبب التص ّبغ،
ّ
التغيات الهرمون ّية ،مثل :الحمل أو انقطاع الدورة الشهريّة (الطّمث).
فرتات
ّ
ويف بعض األحيان فإنّ التوتّر وعدم التّوازن الغذايئ ميكنهام أن يؤثّرا عىل
زيادة التص ّبغ.
ني من التص ّبغ؟
أيّة نساء يعان َ
ني عالجات هرمون ّية ،أو
تعاين باألساس ال ّنساء الشابات اللوايت يتل ّق َ
نساء حوامل ،أو نساء مصابات بالتهابات جلد ّية ،أو اللوايت لديه ّن وشم،

أو تع ّرضن لحروق ،ونساء تع ّرضن ألشعة الشّ مس من دون عامل وقايئ
(يف هذه الحاالت فإنّ األرضار املرتاكمة قد تظهر يف نهاية الثالثين ّيات من
ني من جلد رقيق
العمر) ،كام ميكن للنساء املتقدّ مات يف السن اللوايت يعان َ
نسب ًّيا وإنتاج مفرط للميالنني أن تظهر عىل جلده ّن بقع داكنة.
لدى نساء ذات جلد داكن اللون ،هناك احتامل كبري لظهور التص ّبغ النابع من
اضطرابات هرمون ّية .نساء ذات برشة فاتحة اللون مع ّرضات لظهور بقع
ج ّراء التع ّرض للشمس بشكل أكرث.
أين تظهر بقع التص ّبغ؟
أساسا يف منطقة الجبني ،فوق الشفّة ال ُعليا واألنف
تظهر البقع الهرمون ّية
ً
كل مكان يتع ّرض للشمس بشكل
والخدّ ين .أ ّما بقع الشّ مس فستظهر يف ّ
أساسا ،وعىل املناطق املنكشفة للشّ مس وعىل كفّي
دائم – عىل الوجه
ً
اليدين.
كيف ميكن الحد من تك ّون التص ّبغ ،وتفتيح لون البقع القامئة؟
الحامية من الشمس
أي مجال ،فإنّ الوقاية خري من قنطار عالج .لذا ،فمن
كام هو الحال يف ّ
الضوري الوقاية من الشمس يف فصل الشّ تاء أيضً ا ،كام هو الحال يف
ّ
فصل الصيف ،منذ رشوق الشّ مس وحتى غروبها .ورغم الوعي املتزايد
ألرضار أش ّعة الشمسّ ،إل أنّ عددًا كبريًا من النساء يخرج َن يف ساعات
ني عنه متا ًما يف
ما بعد الظهر من دون عوامل حامية من الشمس ،ويتخلّ َ
َ
فصل الخريف والشتاء.
من املهم التّشديد عىل أنّه حتى لو كان التص ّبغ ناتج عن مشكلة هرمون ّية،
فإنّ أشعة الشمس ستزيد الوضع سو ًءا .وعندما تتع ّرض مناطق التص ّبغ
ألش ّعة الشّ مس ،فإنّ إنتاج امليالنني يزداد يف الخاليا ،ويزداد لون البقع
الداكن وتتضاعف.
مستحرضات تفتيح البرشة
خاصة لعالج
العديد من املاركات التجاريّة تس ّوق مستحرضات تجميل
ّ
التص ّبغ ،والتي تؤدّي إىل تفتيح البرشة ومنحها لون متجانس.
وتستند املستحرضات املتوافرة يف الصيدل ّيات أو يف أقسام التّجميل ،والتي
ال تحتاج إىل وصفة طب ّية ،عىل مك ّونات تساعد عىل إبطاء عمل ّية إنتاج
امليالنني من قبل الخاليا الجلديّة ،أمثال املك ّونات املضادة لألكسدة ،اإلنزميات،
األحامض الخفيفة ،مثل :حمض الجليكول وحمض الساليسيليك ،املشتقّة
من ڤيتامينات  Aو  ،Eومواد التّفتيح التي تؤدّي إىل لون برشة متجانس .إنّ
االستخدام املنتظم ،مع الحفاظ عىل عدم التع ّرض التّام ألشعة الشّ مس دون
عامل وقايئ ،سيؤدّي إىل تفتيح لون البقع وتحسني التّجانس بلون الجلد.
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ِ
كرهت يب
عىل تحسني ما

يرافق خيالك..

ِل ُفلْك غريق...

ثُ ّم أنادي:
الصخْر َة
َأن تُنادي
القدسَّ ...
ُ

تُوضِّ ُئ ساليم

*

*

ِلعطش الليايل

سا ُه
بُراقًا ِل َم ْ

دالِ ...
ً
سي ًنا...

فتغريدتك املسافرة

تُذرذر

أخ ّب ُئ القصيدة

اسم
يا
ً
كال ُم الله روح كالمه

يف مغامرة..

إلهامي

***

***

ِمن فم اإلله

كل ح ّ
طاب
(لق ّية) ّ

بريدٌ ..

ُمكَ ّب ًل بسالسل الشَّ وق ِ
إليك

ويدَ ُمعلِّم

قاف

تتحدّ ى مثلك.

*

يا حارة يف القدس

ْتف باسمك
أه ُ

تخاف ّأل تسمعي

أغادر..

حنانَ ْي ِك
َ

املناديل
ُ
ج َم َعتْهُ
ما َ
نو ًرا

ح َّب بالدي.
ُ
يل ُ
فأعدت ع َّ

أس َتغْرق بالتفكري
فأُنجِ ب حوريّة..

يف مخبئي

ني وال ّزيتون...
صناديق ال ّت ِ
َ

جِ ْئ ِ
تك

ِل َمن يسمع.

ࢤيرونيكا

تسري يف ال ّ
طريق

***

*

تزغرد الربيد..

ليب صباحٍ
َ
ح َ

أراها

***

يلج
ُ

حينام..

(والط ّراحتني) القدميتني.

رسائل األَنْبيا ِء ِ
إليك
ُ

يف برملان املطر...

وتصل،
ُ
برهة

تنافس الكياسة والسياسة..

وتشعليننا

إىل ِق ّم ٍة

رسيعة

هاشم ذياب
لتقودنا..

نصائح ملعالجة أرضار التص ّبغات من سوپر  -فارم
الصيف ،ومن أبرزها بقع التص ّبغ * ما هو سببها،
* فصل الشتاء هو الوقت املناسب إلعادة تجديد الجلد من أرضار ّ
وكيف ميكننا معالجتها؟ * سألنا ..وحصلنا عىل أجوبة *
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مالئمة للسكن أو لمصلحة
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ُ

وحقري ًبا
رصي

لاليجار
רח׳ בן גוריון
غرف لاليجار للطالب
وللطالبات
01

شارع عصفور

120م ،ساحة  260م
تصلح كمصلحة ايضا
02

רח׳ בן גוריון

02

موقع مركزي ،غرفة مرممة
ل בניית ציפורניים/
פדיקור /מניקור
يشمل كهرباء ماء ارنونا
03

19

تس ّوق رشكة متپو ،يف هذه األيّام ،قنينة صودا بحلّة جديدة من مرشوبها األسطوري.
ّاريخي لتنتقل إىل قنينة جديدة برؤية جديدة ،أكرث
ولهذه املناسبة تودّع متپو رمزها الت
ّ
استحداثًا ،مع الحفاظ عىل براءة صودا متپو ،متا ًما كام ينبغي أن تكون الصودا.
الخاصة ،والتي تعطيك متعة رشب حيويّة ومنعشة،
متتاز صودا متپو بق ّوتها الغازيّة
ّ
إىل جانب الفوائد الصح ّية .صودا متپو هي الصودا الوحيدة التي تحتوي عىل املاء
وثاين أكسيد الكربون ( )CO2فقط ،وهذه هي واحدة من األسباب التي متنحكَ شعو ًرا
الخاصة .منذ عام  1954وصودا متپو
بالق ّوة الغازيّة
ّ
ع ّودتنا أن تكون بق ّوة غازيّة شديدة ،متا ًما كام ينبغي
أن تكون الصودا.
سيتم أيضً ا تغيري تشكيلة
إضافة إىل مياه الصودا،
ّ
قناين الصودا بطعم الفواكه ،لتبدو ،هي أيضً ا ،بحلّة
جديدة ومحتلنة.
وتشمل هذه التشكيلة  3منتجات من الصودا ذات
ملسات بطعم الفواكه املخفّفة – الليمون ليم ،األناناس
والفواكه الربيّة .منتجات هذه التشكيلة ال تحتوي
السعرات الحراريّة واملحلّيات
عىل السكر ،وخالية من ّ
االصطناع ّية واملواد الحافظة أو صبغات الطعام،
وتحمل عالمة جمع ّية السكّري اإلرسائيل ّية ،عىل أنّها
مناسبة لالستهالك من قبل مرىض السكّري.
الصحي العاملي ،الذي غزا البالد أيضً ا ،أصبحت الصودا مرشوبًا
وكجزء من املسار ّ
مفضّ ًل بني جمهور كبري ،جمهور يزداد عدده من عام إىل عام .وبات سوق الصودا
التجاري من بني األسواق األكرث من ًّوا بفئة املرشوبات الخفيفة يف العامل.
ّ

رشكة ايكيا يف البالد تفتتح السنة مع  IKEA SALEلشتاء  2018التي ستكون بني
التواريخ 28.1-10
سيشارك يف الحملة االف املنتجات من جميع أقسام الحانوت بنسبة تخفيض حتى
 , 50%باإلضافة اىل التخفيض الذي سيشمل املطعم أيضا
شويك كوفلنتش ،املدير التنفيذي اليكيا يف البالد « :يرسنا إفتتاح سنة  2018ب
 IKEA SALEالتقليدي الذي سيقام يف فروع ايكيا الثالث :كريات آتا ،ريشون لتسيون
ونتانيا.
نحن نعطي أهمية كبرية لتجربة الرشاء ،ولذلك قمنا بتحضري الفروع والطاقم باإلضافة
لطواقم التوصيل والرتكيب الستقبال الزبائن وتوفري املساعدة برسعة وفعالية.
كام وقمنا هذه السنة بتوسيع الحملة لتشمل الوجبات الخاصة مبطاعمنا حتى
يستمتع الزبائن بزياتهم لنا».
آيف بار ،نائب مدير املبيعات واملجموعات يف ايكيا  « :إقامة ال SALE-يف هذا املوعد،
ميكننا عند انتهائه من إستقبال االف املنتجات الجديدة يف األشهر القريبة .وايضاً
هذه السنة نحن نعرض السعال ال SALE-عىل منتجات مختارة من كل فئة ليك نلبي
احتياجات أكرب عدد ممكن من الزبائن
باإلضافة اىل التخفيضات عىل األثاث ومنتجات تصميم البيت ،ولجعل تجربة الرشاء
ممتعة وكاملة قدر اإلمكان ،تعرض ايكيا تخفيض عىل عدة وجبات مختارة من
مطاعمها:
قهوة وفطرية  8ش.ج (سعر عادي  10ش.ج)
شطرية تونا  18ش.ج (سعر عادي  23ش.ج)
شوربة يف صحن  6ش.ج (سعر عادي  9شزج)
وجبة كرات اللحم ( 10كرات) –  25ش.ج (سعر عادي  32ش.ج)
وحبة نقانق  15ش.ج (سعر عادي  19ش.ج)
باستا مع صلصة بندورا  10ش.ج (سعر عادي  15ش.ج)
من بني املنتجات املشرتكة يف ال:SALE
 : STOCKHOLMطاولة قهوة ,قرشة الجوز ب  495ش.ج بدل  895ش.ج
 :KVITTERAمنصة تقديم ،ثالث أدوار ,زجاج شفاف ,ستنلس ستيل ب  29ش.ج
بدل  69ش.ج
 :FLAXAاطار رسير مع وحدة تخرين ,ابيض ب  495ش.ج بدل  895ش.ج
 MAMMUTمقعد أطفال ,ابيضط ازرق غامق وردي غامق ب  19ش.ج بدل  39ش.ج
 SÖDERHAMNصوفا  3مقعد ب  1695ش.ج بدل  2535ش.ج
 BJURSTA / HENRIKSDALطاولة تفتح ,قرشة بتوال ب  695ش.ج بدل 1295ش.ج
 EKEROكريس ,برتقايل ب  495ش.ج بدل  695ش.ج
 FRIHETENصوفا رسير زاوية تفتح مع تخزين ب  1995ش.ج بدل  2995ش.ج
 LINDVEDطاولة جانبية ,أبيض ب  69ش.ج بدل  95ش.ج
 STRANDMONكريس رمادي غامق ب  850ش.ج بدل  1100ش.ج
 KALLAXوحدة رفوف ,اصفر ب  295ش.ج بدل  395ش.ج
 BYÅSطاولة تلفاز ,أبيض ب  395ش.ج بدل  595ش.ج
 ALEXمكتبة ,رمادي ب  595ش.ج بدل  745ش.ج

شتاء دافئ يف IKEA
قررت شبكة  IKEAأن توزع عىل جميع زائريها يف فروعها الثالث كريات اتا ،نتانيا
وريشون لتسيون ،الحساء الساخن مجاناً لتجعل زيارتهم إليها دافئة وممتعة أكرث،
خصوصاً يف مثل
هذه اإليام الباردة
والعاصفة
ستبدأ  IKEAبتوزيع
الحساء اليوم
الخميس ()4.1.18
ابتداء من الساعة
 17:00وستستمر
حتى ليلة السبت
()6.1.18
زورونا يف IKEA
واستمتعوا بتجربة
رشاء ممتعة،
مريحة ودافئة

مع عودة الشتاء القارص نبدأ بالبحث عن مالبس دافئة توفر لنا الدفء والراحة يف
يوم بارد  .لذلك تعرض شبكة األزياء النسائية  CRAZY LINEمجموعة معاطف
مميزة متنح املرأة مظهرا انيقا وعرصيا مع الحفاظ عىل جسم دافئ.
من بني مجموعة املعاطف ميكن الحصول عىل معطف من الصوف الناعم مع
مطبوعات هندسية باللونني االزرق واالبيض اذ ميكن وضعه فوق فستان مناسب
للخروج مع العائلة او االصدقاء .او اختيار معطف من الصوف الناعم مطبوع بقصة
كالسيكية مريحة  .أما ليوم عادي فيمكن اختيار معطف من الصوف الناعم باللون
االزرق العرصي الذي من شانه ان يجعل الشتاء اكرث دفئا .
ملظهر اليجانت خالل اليوم ميكن اختيار معطف جلد طويل وهو من القطع التي
يجب ان تتواجد يف كل خزانة .او اختيار معطف من النايلون الرائع والخاص مع
قبعة “كوبوتشون” وفروة  .للخروج مبظهر مغاير ميكن اختيار بلوزة بدون اكامم
املصنوعة من الجلد وهو مبثابة إضافة مثالية إىل أي ستايل تختارينه ومالمئته مع
بنطال أو تنورة مطابقة.
واآلن حملة تخفيض بقيمة  % 60عىل املعاطف والفساتني من تشكيلة ازياء شتاء
 .2018الحملة ال تشمل قطع الجلد والقطع التي وصلت حديثا.
تشكيلة املعاطف ميكن الحصول عليها يف جميع فروع  CRAZY LINEوعرشات
الفروع يف املجتمع العريب ومبقاسات  40-52وايضا عرب املوقع االلكرتوين
www.crazyline.co.il

?

מוכר דירה בחיפה?

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

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

SOLD

صودا متپو بحلّة جديدة :الطّعم ذاته ،والعبوة جديدة

ايكيا  SALEرجع!

تشكيلة املعاطف يف  crazy lineملظهر انيق وعرصي
بفصل الشتاء
واآلن  60%تخفيض عىل تشكيلة املعاطف والفساتني

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

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

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

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

الكرمل
الفرنسي

בית לחם

دار  3غرف 84 ،متر
طابق اول
مطله للوادي والبحر
رخصه لبناء شرفه

אמיל זולא

لاليجار

 4غرف ،شرفة ،موقف
سيارة .مصعد ،مطلة للبحر
₪ 3,800
20

شقه  120متر  5,غرف،
مرممة بالكامل +شرفه
 12متر مطلة على البحر
وحدة سكنية مؤجرة
موقف ومخزن

الكبابري

 3.5غرف 80 ،متر
مطله للبحر
رخصه الضافه شرفه و  33متر
لترميم كامل

الكبابري
شارع مور

الكرمل
الفرنسي

סטיפן וויס

דירת גן 4 ،غرف،
 110متر،
موقف سيارة
الكبابري
פנטהאוס
شقة  5غرف مرممة ،شرفة،
موقف سيارة مصعد

الكرمل
الغربي
רחוב התמר 4،غرف,
 105متر ,طابق ,2
موقف سيارة ومخزن
طابو +ממ״ד

ורדיה
شقه مميزه ،ثالث
طوابق 290 ،م5 ،
غرف  ،مخزن موقف
 80م شرفات

ברכה חבס
بالقرب من مستشفى روتشيلد،
 4غرف 100م ،طابق  ،2مرتبة
مع منظر للبحر
₪1,185,000

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

الكرمل
الغربي
רחוב קדימה,
 3.5غرف
طابق 86، 1متر،
مرممة بالكامل
التسليم فوري

פנטהאוס

املطران حجار
.5غ 130م  +شرفة وسطح
30م  +مخزن وموقفين

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

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

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

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

للسيارات .منظر رائع للميناء

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי
شقق  4غرف  +شرفة  20متر
بنتهاوس  4غرف  +شرفات
 125م،مطله للبحر  +موقف
 +مصعد

ملبسة حجر
التسليم بـــ  1/8/2018بناية
ّ

الجم عة  12كانون الثاين 2018
ُ

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

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

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

مطلوب
net

لاليجار
شارع املتنبي

H a i f a

www.haifanet.co.il

 2.5غرف مع ساحة

لرشكة تخطيط واستشارة
هندسية يف حيفا مطلوب
مساعد\ة مدير عام
ومدير\ة رشكة٠

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية

لأليجار
لأليجار في وادي جمال طابق ارضي  3غرف مع شرفة مغلقة

للتفاصيل:

لاليجار
بصالون بول مارينا-شارع ستيال

مفضل לבוגרי תעשיה

وشرفة مفتوحة مؤثثة جزئيا مألئمة ايضا للطالب والطالبات
للتفاصيل052-8909898 :

ماريس-غرفة تصلح لبناء اضافر/

וניהול ו/או מנהל עסקים

بديكور /مكياج

مطلوب مدير/ة حسابات (מנהל/ת חשבונות)

للتفاصيل:

للعمل في شركة انتاج في حيفا

سرية داتية
mhandasa2000@gmail.com

شروط العمل - :وظيفة كاملة  -خبرة سنتني على األقل  -مسؤولية
وامكانية عمل مع طاقم  -من منطقة حيفا وضواحيها
الرجاء ارسال السيرة الذاتية الى البريد األلكتروني:
faten879@gmail.com

مطلوب
موظفة ملكتب محاماه يف حيفا تجيد اللغة العربية والطباعة
عىل الحاسوب وتسكن يف مدينة حيفا ومفضل ان تكون قد
اشتغلت يف مكتب محاماه
يرجى ارسال السرية الذاتية اىل فاكس 04/8515276
او الربيد االلكرتوين tan_law@netvision.net.il

0526772799

רמת הנשיא

054-6345537

لاليجار

بناء جديد..
רמת הנשיא

דירה חדשה
 127מ"ר الدخول
دار
بالكبابريחדרים فوري
5
שרותים
شقة  ٤غرف 3موممة
מרפסת גדולה לכיוון הים
مطلة عىل البحر
הכל חדש מהקבלן
ومكيف
تشمل رشفة מחסן
كالجديدة מקורה ל  2רכבים
חנייה

مطلوب
لمكتب مراقب حسابات في حيفا
مطلوب مديرة حسابات
بوظيفة جزئية

للتفاصيل:

الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل cpa12006@hotmail.com

050-647741

للبيع

الراب خلفون

للبيع

وادي النسناس

عقار تحاري  +مكاتب

للبيع

بعد النرش االخري عن مرهم التحفيض لألطفال والذي يحتوي
عىل مواد غري آمنة لالستخدام عىل جسم االطفال ،تُذكر رشكة
سابوكامل ،الرشكة املسوقة ملاركة  ، Sebocalm BABYاالمهات
ان مرهم التحفيض من سابوكامل ال يحتوي عىل فارابني ومواد
حافظة .مرهم  Sebocalm BABYيحتوي عىل زيوت نباتية
فقط ،دون اي رائحة ،ومينع احمرار البرشة وطفح الحفاضات.
خصيصا لحامية
تم تطوير سلسلة منتجات Sebocalm BABY
ً
برشة 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

160م مدخل منفرد
 6غرف  +حديقة
 +موقف خاص
ومنظر للبحر

 3غ ،طابق 3
مؤجرة

سلسلة “التويف” منتجات للبرشة الحساسة واملصابة باالحمرار
والجافة جدا:

لإليجار

لإليجار

“التويف” كريم ملعالجة الجسم -لتهدئة البرشة املصابة
باالحمرار والجافة ،تركيبة خاصة تعمل عىل الحفاظ عىل طبقة
حامية برشة الطفل ،من مركبات نباتية فقط ،دون الفرابني او
رائحة.
“التويف” رغوة عالجية للتنظيف -لتنظيف البرشة الحمراء
والجافة ،دون الفرابني او الـ SLS
ميكن العثور عىل منتجات السلسلة يف سوبر فارم ،صناديق
املرىض ،الصيدليات الخاصة املختارة وعرب املوقع www.
sebocalm.co.il

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

الكرمل الغريب
ديرخ هيام

فرصة ال تعوض

للبيع

الكرمل الفرنسي
 5غرف+شرفة ،مرممة
بالكامل

للبيع

هتسيونوت

دار طابو ،طابق  4تقريباً
100م ,بحاجة للترميم ،
التسليم فوري

₪ 560،000

للبيع
כרמל מערבי

שד רוטשילד
 2غرف طابق 1
مرممة بالكامل

لإليجار

بمنطقة الكرمل
 4غ طابق اول مرممة
بالكامل  +شرفة
ومنظر للبحر

للبيع
الحي األلماني
(مالئمة للمستثمرين)

للبيع
יצחק שדה

 3.5غرف ،طابق 4
גישה נוחה
חנייה בשפע

للبيع

شارع عباس
3.5غرف طابق  1منظر
خالب للبحر
(امكانية اضافة بناء)

لإليجار

شاي عجنون

הציונות

 3غ طابق 2

طابق  3مؤثثة بالكامل
منظر للبحر

لإليجار

لإليجار

 3غرف ،شرفتان مغلقتان

وادي النسناس

יצחק שדה

2.5غ طابق  1مدخل
خاص وشرفة صغيرة

طابق 4

 2غرف

فرصة ال
تعوض

للبيع
פועה

طابو 3 ،غرف،
طابق أول
منظر خالب للبحر..
مؤجرة،
مالءمة للمستثمرين

لإليجار

شارع عباس

 3غرف  +منظر للبحر

חנייה בשפע

لإليجار

شارع النبي
2غرف طابق ارضي
تصلح لعيادة/عيادة
اسنان/مكتب

الجم عة  12كانون الثاين 2018
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للبيع
منطقة دينيا

شارع طربيا

هتسيونوت  /هتسلبنيم

منظر للطبيعة الخرضاء حوايل الفيال

لإليجار

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

فيال منفردة وراقية 4 ،طبقات (מפלסים) واسعة،
 10غرف 6 ،حاممات ،رشفات ،حديقة واسعة حول
الفيال ،بركة سباحة ،منظر جزيئ للبحر

بيتان 80م
 65+م ساحة

للبيع

طابقني موقف خاص لسيارتني مع سقف

-للجديني فقط-بالكرمل (יפה נוף)

وادي النسناس –
رشفون

للبيع

فيال منفردة 330م مبني ارض 760م

للبيع

للبيع

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

معلومات عن مرهم التحفيض من سابوكامل

22

للبيع

300م ،طابقان
سطح طابو مع نسب عامر

سابوكامل تُقدم لكم مرهم التحفيض ملنع طفح الحفاضات
يحمي برشة الطفل ومينع احمرار وطفح الجلد
دون الفرابني ،دون مواد حافظة ودون منظفات
املرهم ال يحتوي عىل ماء ،ولهذا فان املرهم ال يحتوي عىل مواد
حافظة باالخص بدون الفرابني.
خاصية املرهم هي بانه يكون طبقة تحمي من الرطوبة والبلل،
بدون عزل البرشة ،وبالتايل تسمح للبرشة بالتنفس.
ماذا يحتوي مرهم التحفيض؟
تحتوي عىل زيوت نبايتة فقط :زيت ،جوز الهند ،شجر غصن
البان -املورينجا
غني مبستخلص الورود ،الودود لبرشة الطفل باالضافة اىل
مستخلص الراتنج ،مثل املور ،البخور  ،حيث تساهم يف تهدئة
برشة الطفل وحامية البرشة
فيتامني  Eومتسخلص مركز من الروزماري ،الالفندر ،لتهدئة
وحامية البرشة من ارضار البيئة.
املرهم دون رائحة -املرهم يتميز برائحته الطبيعية  ،والتي
مصدرها زيت جوز الهند الطبيعي
مرهم بقوام خفيف ،ال يلتصق وسهل االستخدام
املرهم شفاف ال يسبب اتساخ اليدين واملالبس (البيضاء)
املرهم مركز جدا وتكفي كمية قليلة عند االستخدام.

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

100م  4غرف مرممة حديثا
موقف خاص مصعد طابق
 1امكانية الضافة رشفة من
الصالون

لإليجار

شارع بيت ليحم
 3غرف 90 ،م طابق اريض،
بوضع ممتاز مفروشة  +موقف

(דירת גן) 120م  4غرف حديقة
60م مرممة مطلة للبحر مع امكانية
الضافة بناء حتى 30م

لإليجار
جادة بن جوريون
مكتب واسع 3غرف 60م
مرمم طابق اول
التسليم الفوري

للبيع

للبيع

شدروت هتسيونوت

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

 5غرف طابق  120 ،1م،
مرممة ،موقف خاص

لإليجار

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

