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القائمة املشتركة ليست بقرة مقدّ سة
جواد بولس

في مؤمتر صحفي عقد في األ ّول من ُشباط اجلاري ،اتّسم
باحتفالية مرتبكة ،أعلنت قيادة اجلبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة تبديل موقفها احلازم واملعروف
منذ شهور في قضية التناوب بني ّ
مرشحي القائمة
املشتركة ،وذلك عندما ص ّرح النائب يوسف العطاونة
باستعداده لالستقالةً ،
مزيل احلاجز ما قبل األخير
من طريق دخول ّ
املرشحة التاسعة عشرة في القائمة
التجمع ،الس ّيدة نيـﭭـني أبي رحمون ،إلى
ومم ّثلة حزب
ّ
لطي هذه األزمة
مسعى
ّ
الكنيست ،وذلك في ً
جبهوي ّ
التي بدأت مع االستقالة التراجيدية الصاخبة لزميل
الس ّيدة أبي رحمون في احلزب ،النائب باسل ّ
غطاس،
وتداعت فصولها بعد ذلك على مراحل أزماتية أشغلت
ّ
كثيرا من
عقول السياسيني وحناجرهم،
و»كششت» ً
ّ
ضت إليهم تص ّرفات قادة املركبات األربعة
املؤ ّيدين وبَ ّغ ْ
في القائمة املشتركة.
ستترك تفاصيل هذه األزمة رواسب مؤ ّثرة داخل اجليوب
احلزبية الض ّيقة وبني قطاعات جماهيرية واسعة ،وما
لبسا على ما تراكم
قيل في املؤمتر الصحفي أضاف ً
ولربّ ا ن ّفر أعدادً ا جديدة من الناخبني ،ال س ّيما بني
داعمي اجلبهة الدميقراطية.
فكيف يتو ّقع الس ّيد العطاونة وقيادة اجلبهة أن تُقبل
مب ّرراتهم لالستقالة وهم يؤ ّكدون أ ّنه «ال يوجد استحقاق
ألحد لدى اجلبهة ..ولكن من منطلق املسؤولية الوطنية
وحرصا على وحدة القائمة املشتركة التي
واألخالقية
ً
ّ
يحاول البعض العبث بها وتفكيكها ،في ظل حكومة
ميينية شرسة ..فإ ّنه شخص ًّيا واجلبهة يتنازلون عن حقّ
كامل وشرعي لهم من أجل التصدّ ي للسياسة الفاشية
وإنقاذ القائمة املشتركة وصيانة وحدتها”.

السوي هذه احلجج ويحتسبها
هل ح ًّقا سيقبل املنطق
ّ
كأسباب شرعية ،طارئة وجديدة ،تب ّرر االستقالة في
هذا الوقت؟
إنقاذ القائمة املشتركة وصيانة وحدتها من أجل
التصدّ ي للسياسة الفاشية كانت أهدا ًفا صحيحة
وموجودة قبل أشهر مثلما هي اليوم ،فلماذا لم تعمل
اجلبهة بهديها مباشرة بعد استقالة النائب عن احلركة
العربية للتغيير احملامي أسامة السعدي ،والذي
استقال فعل ًّيا يوم 2017\9\18؟
أي
احلارقة،
إسرائيل
في الواقع لم يستجدّ  ،حتت شمس
ّ
عنصر مفاجئ ،فإ ّما أن تكون وراء هذا القرار دوافع
تخص ما يجري في معسكرات
غير موزونة وفئوية
ّ
احلزب الشيوعي واجلبهة وجتاذباتهما الداخلية ،أو أنّ
ً
ضغوطا خارجية خف ّية ُف ّعلت على بعض قادة اجلبهة
صح هذان
ودفعتهم إلى تبديل مواقفهم ،وإذا ما ّ
قرارا خاطئًا في حينه
االفتراضان فعلى من اتّخذ ً
ودافع عنه مببدئية مشهرة وماطل طيلة خمسة شهور
يتحمل املسؤولية أمام كوادر اجلبهة ومؤ ّيديها،
أن
ّ
وأمام ناخبي القائمة املشتركة ،ويستنتج على ضوء
ذلك النتائج.
في جميع األحوال ،لقد أبرزت أزمة التناوب عمق
االختالفات بني مر ّكبات القائمة وعكست هشاشتها
بشكل يستدعي إجراء عملية تقييم شاملة للتجربة،
فحتّى لو قبلنا توصيف القائد اجلبهوي املهندس رامز
جرايسي بأنّ «القائمة املشتركة هي ليست قائمة
اندماجية بل هي قائمة جتمع مر ّكبات قد تواجه
خالفات واختالفات في طريق العمل املشترك» ال
ميكن ،بعد مرور هذه السنوات على تأسيسها ،الوقوف
عند هذا التأكيد من دون أن نقوم بفحص مجموعة من

قلبية حا ّرة
تعزية
ّ
نتقدّ م بأحر تعازينا القلب ّية

إىل ال ّزميلني اإلعالم ّيني زياد وعفيف شليوط لوفاة
زوجة االخ يوسف

انتصار حنا شليوط -جبور
(أم احسان)

للفقيدة ال ّرحمة ،ولكم من بعدها حسن السلوان وطول البقاء

طاقم صحيفة "حيفا" (إدارة وتحرير)

امللحة وجنيب عن عدد من األسئلة اإلشكالية
القضايا ّ
التي رافقت عملها طيلة هذه السنوات.
املؤسسة حول وجود حاجة
فهل ما زالت الفرضية
ّ
سياسية إلزامية تستوجب تبنّي واتّباع هذا «املوديل»،
كأفضل اخليارات في الظروف املأساوية الراهنة،
صحيحة؟ وهل إنقاذ وحدتها «التقن ّية\الروبوت ّية»،
وهي منزوعة من جميع عناصر الكيمياء السياسية
املتجانسة في طبيعتها وطبائعها ،أمر محتوم مهما
ك ّلف من ثمن؟ أو هل هذه الوحدة كما مورست فعل ًّيا،
ّ
تشكل مصلحة جماهيرية عليا وواقية وآلية عمل
مثلى وكافيه لدرء املخاطر املميتة؟
وك ْيال ُيفهم قصدي بشكل مغلوط أوضح أنّ وحدة
اجلماهير العربية هي ضرورة وشرط أساسي في معادلة
املهم خلق ُمناخات عمل
البقاء في وطننا ،وبالتالي من ّ
وحدوية وحتالفات حزبية وحركية عربية تعزّز فرص
التصدّ ي الناجع للسياسات الفاشية االقتالعية املعلنة
مؤسساتهم
ضدّ املواطنني العرب في إسرائيل ،وضدّ ّ
القيادية السياسية واملدنية املختلفة ،لكنّني أرى
أنّ هناك ً
خلطا بني مفهوم هذه الوحدة احلامية وبني
حتالف فوقي جمع – في البداية – قادة أربعة هياكل
أحزاب وحركات سياسية ،واتّفقوا على حتمية خوض
انتخابات الكنيست من خالل قائمة مشتركة ُوصفت
تفاهمات ُبناتها ً
خطأ بأ ّنها «وحدة» في حني كانت هي
أي توافقات على
أقرب إلى «العصبة» املج ّردة من ّ
برامج سياسية جامعة ،أو وسائل نضالية واضحة أو
روابط تنظيمية واقية.
فبعد أن وضعت احلكومة اليمينية العنصرية حاجزً ا
تعجيز ًّيا في وجه األحزاب العربية وق ّررت رفع نسبة
احلسم بصورة قاتلة ،اصطلح القادة والوجهاء ،في
أجواء من احلماس القبلي العربي ،على ّ
تخطي تلك
العقبة الكأداء عن طريق إقامة إطار مشترك ،لكنّهم
أي رايات سياسية
لم يتّفقوا على كيف سيعمل وحتت ّ
وأين ومباذا ،هذا عالوة على أ ّنهم لم يجتهدوا ،وال
باحلدّ األدنى ،من أجل تذليل ما ف ّرق ويف ّرق بينهم
في مسائل جوهرية ومبدئية ،فو ّلدوا «مخلو ًقا»،
خداجا
على جناح عاصفة من غبار ،وتركوه يحيا
ً
تهدّ ده أصغر العثرات ،كما شهدناّ ،
مؤخ ًرا ،في
قضية الكراسي ،التي ع ّرت غرائز «أكياس مرارات»
دواحسنا وغبراواتنا التليدة اخلالدة.
تلك لم تكن وحدة صاهرة واإلطار – كما ُبني – لم يخلق
حالة نضالية ذات أبعاد ثالثية مؤ ّثرة ،فباستثناء جلوء
مؤسسيه إلى تتويج قرارهم بشعار «سوﭘـرماركيتي»
ّ
فضفاض ،لم ميأل قادة األحزاب إطارهم\إناءهم بغير
الزبد والهواء ،فالتصدّ ي لسياسة احلكومة العنصرية
شعارا لن يختلف عليه اثنان ،لكنّه ال يكفي.
يبقى
ً
ميح املؤمتر الصحفي آثار املناوشات واملناكفات
لم ُ
رغم فيض الروح اإليجابية التي انثالت من ألسن
املشاركني ،فجميعهم دافعوا عن ضرورة حماية
«الوحدة» ووجود القائمة املشتركة ،حتّى إنّ رئيس
محمد علي طه ،ص ّرح
جلنة الوفاق ،الكاتب واألديب ّ
بأ ّنه يرى «بيوم األرض وتأسيس القائمة املشتركة
أهم حدثني سياس ّيني في تاريخ اجلماهير العربية
ّ
في البالد» ،وهو حني ع ّبر بإخالص عن قناعاته

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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وإميانه ،كان يعرف – في املقابل
– أنّ الكثيرين يخالفونه الرأي
أهم ّيتها ،ما زالت
واالستنتاج ،فهذه التجربة ،على ّ
تُراوح في «ح ّفاظاتها» وجناحاتها محدودة وهي قيد
املساءلة والدراسة.
أخشى أن يكون ما سمعناه في املؤمتر مج ّرد أمنيات
واهمة ،فبتزامن مع ما ص ّرحه سكرتير اجلبهة ،الس ّيد
منصور دهامشة ،وتأكيده هناك على «أ ّنه رغم
التجاذبات األخيرة بني األحزاب (مر ّكبات القائمة)
فحسن النوايا جاء ليضع األسس الصحيحة لضمان
استمرارية القائمة املشتركة ،بل زيادة ّقوتها ومتدّ دها»؛
قرأنا ما كتبه الس ّيد مراد حدّ اد ،العضو البارز واملؤ ّثر
التجمع ،في رسالة بعثها إلى الس ّيد منصور
في حزب
ّ
دهامشة وينصحه فيها – كما ُنشر – بزيارة مدينة
شفاعمرو ليسأل «أهلها وناسها وليسأل جبهته عن
مراد حدّ اد ،الذي ّ
حطم أحالمهم وقطع عليهم الطريق
بعدما كانوا مستعدّ ين أن يتعاونوا مع الليكود إلفشال
ّ
مرشح وطني».
لقد غصصنا ونحن نقرأ هذه الرسالة في هذا الوقت
ّ
وتعجبنا كيف بعد هذه املالسنات بني احللفاء
بالذاتّ ،
املتأصلة ،عند جميعهم ،يريدوننا أن نؤمن
والعداوات
ّ
بأنّ وحدتهم تُفتدى وبأنّ القائمة املشتركة – كما هي
عليه – جديرة بأصواتنا؟
لقد أ ّكدنا في املاضي على أنّ إقامة القائمة املشتركة
هي غاية سامية وها ّمةّ ،إل أ ّنها لن تصير وسيلة
كفاحية ُمجدية ّإل إذا ُص ّمغت مببادئ سياسية واضحة
وجامعة وتبنّى فرقاؤها برامج نضالية مبنية على
املرجوة وميادينه ،وإلى
توافق حول أهداف النضال
ّ
موحدة ملعسكرات األعداء واألصدقاء
جانبها تعريفات ّ
واحللفاء ،وألولو ّيات املخاطر التي يواجهها مجتمعنا.
مؤسسات
فبدون االتفاق على طبيعة عالقاتنا مع ّ
الدولة وترقيم حدود مسؤول ّياتها مقابل مسؤول ّياتنا
الذاتية ،وبدون االتفاق حول متى وكيف يجب التحالف
مع القوى اليهودية التي تعارض السياسة اليمينية
الفاشية املتنامية ،وبدون التوافق على مصادر توليد
العنف بيننا وكيفية مجابهتها من غير تأتأة وتر ّدد،
وبدون حتديد دور الدين السياسي في مفاصل حياتنا،
ّ
لكل
سيبقى نشاط القائمة محدودً ا وهي مع ّرضة
عويصفة عابرة أو نزوة قائد جامحة أو مصلحة حزب
املخصص الشهري املدفوع عن
ض ّيقة قد تكون بحجم
ّ
ّ
كل نائب من ميزانية الكنيست.
ال جدوى من استمرار عمل القائمة بالنمط املت ّبع
نفسه ،ومن األجدى واألجدر ّ
فك االرتباط والشروع
موحد – في البحث عن إقامة حتالفات
– بتفكير ّ
عربية – عربية وعربية – يهودية ستكون أقوى وأجنع.
من اجلائز التوافق على إقامة قائمتني متكاملتني
ومتّفقتني على ضرورة العمل البرملاني املشترك ،مع
فرص لبناء جبهات عريضة في قضايا عين ّية وحتت
رايات سياسية محدّ دة وواضحة ،وفي مواجهة اليمني
ومخططاته القاتلة أ ّو ًل ،وفي مواجهة أعداء مجتمعنا
الداخليني ثان ًيا ،فالقائمة املشتركة – كما هي عليه
اليوم – ليست بقرة اجلماهير املقدّسة.

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :
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حيفا – ملراسل
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يف
ضئيل جدًّا ،متحدّين بهذا سياسة
ً
الجامعات

ّ
للطلب الجامعيني أبناء حيفا للعام الدرايس اِنضم يف العام  1940إىل الحزب الشيوعي التجهيل والتهميش.
كل طاقته
الجاري  ،2018\2017وذلك حتّى أواخر شهر الفلسطيني ،واشرتك مع رفاقه إميل توما وإميل كان توفيق طويب إنسانًا متواض ًعا بذل ّ
آذار.
حبيبي وأبو موىس وآخرين يف تأسيس «عصبة يف خدمة شعبه ،والدفاع عن حقوق العاملني
وهذا هو العام الثالث عىل التوايل ملرشوع املنح ،التح ّرر الوطني».
والفقراء .ومع أنّه كان يحصل عىل معاش عضو
الكنيست
عضوية
بينها
من
مناصب
حيث ت ّم يف العامني السابقني ( 2016و )2017أشغل عدّة
كنيست ،إلّ أنّه طوال عضويّته يف الكنيست كان
ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
ﺧﺎﺻﺔ
دﻋﻮة
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟﺪﻋﻮة
ھﺬه
إﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺮﺟﺎء
اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
ربع مبعاشه للحزب ويحصل عىل معاش بسيط
توزيع ما مجمله حوايل  200منحة بقيمة حوايل عىل مدار  40عا ًما ،وكان صوت ُه املجلجل يف يت ّ
كل محرتيف الحزب.
 500ألف شاقل .وكانت كتلة «الجبهة» يف بلدية الكنيست صوتَ الجامهري العربية الفلسطينية يف مثل ّ
حيفا قد بادرت إىل تأسيس صندوق املنح هذا البالد ،يدعو الجامهري العربية إىل الصمود ورفع
عىل اسم القائد الراحل توفيق طويب تخليدًا لدوره الرأس .كان يف طليعة املناضلني ض ّد سياسة
املتم ّيز يف ابتعاث آالف الشباب والشابّات العرب االضطهاد القومي والتمييز العنرصي الرسمية،
للدراسة يف االتحاد السوﭬـييتي وغريها من الدول وض ّد سياسة نهب األرايض وهدم البيوت والحكم
االشرتاكية عىل مدار عرشات السنوات.
العسكري .آمن توفيق طويب بالنضال األممي
وقال رئيس كتلة الجبهة د .سهيل أسعد إ ّن العريب اليهودي املشرتك.
املعايري التي سيت ّم فحصها هي الوضع االجتامعي اِخرتق توفيق طويب مع رفيق دربه ماير ﭬـلرن
االقتصادي لعائلة الطالب وتحصيله العلمي .كام الطوق العسكري الذي فُرض عىل كفر قاسم
جهان يوم األحد
يتو
هلامن
ومتان
يهلوم
ساعر
ان
ب
الشا
ّ
ّ
ربع للصندوق ،بعد املجزرة البشعة التي ارتكبتها ق ّوات األمن
دعا الدكتور أسعد املقتدرين للت ّ
يزك صاحبه باسرتجاع
ّ
ربع
رضيبي اإلرسائيلية بدم بارد وسقط فيها  49شهيدًا.
من ّو ًها بأ ّن الت ّ
ّ
إىل مركَز التجنيد لإلعالن رسم ًّيا رفضها املشاركة يف
ربع.
الت
مبلغ
من
قيمته %30
وجمع توفيق طويب املعلومات الكاملة عن املذبحة
ّ
قمع الشعب الفلسطيني
حا حتى ونرشها يف مذكّرة باللغات العربية واإلنـﭽـليزية
هذا ،ويبقى باب التسجيل للمنحة مفتو ً
موعد أقصاه  29آذار  .2018وميكن الحصول والعربية ،وهكذا وصلت تفاصيل املجزرة إىل
املحل والعريب والعاملي.
عىل استامرة طلب املنحة عرب هذا الرابط الرأي العا ّم
ّّ
اإللكرتوين:
كان لطويب ورفاقه دور تاريخي يف ابتعاث آالف
http://www.aljabha.org/toubiالشباب والشابّات العرب للدراسة يف االتحاد
pdf.2018-istimara
السوﭬـييتي وغريها من الدول االشرتاكية عىل
توفيق طويب يف سطور
مدار عرشات السنوات ،والذين كانوا مبثابة
ُولد توفيق إلياس طويب يف  16أيّار  1922الطليعة العلمية للمجتمع العريب الفلسطيني
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شا ّبان يهود ّيان يدخالن السجن
لرفضهما اخلدمة في جيش االحتالل

ساعر يهلوم

َ
ﻓﺳﯾﺣﯾﺎ "
“ َﻣن آﻣَن ﺑﻲ وإن
ﻣﺎت َ َ َ ْ

ﻗ ّﺪاس وﺟ ّﺎز ٔ
اا�رﺑﻌﲔ
واﻟدا اﻟﻔﻘﯾدة ﻧﻌﻣﮫ وﺗرﯾز  ،اﻷخ ﻓﻛري واﻷﺧوات ﻓوز ،ﻧﺟﻣﺔ ،ھﺎﻟﺔ،
ھﯾﻠدا وﻣﺟد وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم ،اﻷﻗﺎرب واﻷﻧﺳﺑﺎء وﻋﻣوم آل ﻓرﻧﺳﯾس وآل أﺑو أﯾوب
ﻓﻲ ﻓّﺳوطﮫ واﻟﺧﺎرج
ﯾدﻋوﻧﻛم ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻗداس ّ
وﺟﻧﺎز اﻷرﺑﻌﯾن راﺣﺔ ﻟﻧﻔس ﻓﻘﯾدﺗﮭم
اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳوف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﺎﺑﮭﺎ

ﻫﻨﺪ ﻧﻌﻤﻪ ﻓﺮ�ﺴ ﺲ
وذﻟك ﯾوم اﻟﺳﺑت ٢٠١٨/٢/١٠
ً
ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
ﻣﺎر اﻟﯾﺎس ﻟﻠروم اﻟﻣﻠﻛﯾﯾن اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾك ﻓﻲ ﻓﺳوطﮫ

ٔ
ر�اﻟ�ﺑﺪ
ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ا�ﱰﲥﻢ وﻗ ِﻠﳤﻢ رب ِﻟ ﺴﻜ�ﻮا ﰲ د
اﻟرﺟﺎء إﻋﺗﺑﺎر ھذه اﻟدﻋوة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋوة ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
4

متان هلمان

يتوجه الشا ّبان ساعر أرفض احتالل شعب بأكمله حتت حكم عسكري
خاص –
حيفا – ملراسل ّ
ّ
رسل أبناء وبنات
يهلوم ومتان هلمان ،يوم األحد القريب11 ،
ٍ
معاد لهم ( )...أرفض أن ُي َ
ُشباط اجلاري ،إلى مر َكز التجنيد في «كريات جيلي ليكونوا ّقوة شرطة استعمارية على أبناء
أونو» ،لإلعالن رسم ًّيا رفضهما اخلدمة في جيش جيلنا الفلسطينيني في خدمة حكومة الرأسمال
واالستيطان».
يتم
االحتالل اإلسرائيلي .ومن املتو ّقع
زوجأن ّ
واﻟﺪﺗﮭﺎ وإﺧﻮﺗﮭﺎ ﻧﺼﺮي واﯾﻠﻲ ﻋﺒﻮد وأﻣﺎل
احلكموأوﻻدھﺎ،
اﻟﻔﻘﯿﺪة
عليهما بالسجن الفعلي في أحد املعتقالت «أنا أرفض من منطلق طموح ودعوة الندماج
التدخلﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟ
وأﻧﺴﺒﺎﺋﮭﻢ
وﺟﻤﯿﻊ
حقيقيﻋﺒﻮد
وﻋﻤﻮم آل ﺧﻮري وآل
ّ
أﻗﺮﺑﺎﺋﮭﻢسياسات
إلسرائيل في
العسكرية.
املنطقة .إنّ
وهذه هي احلالة األولى لسجن شباب من مجموعة األمريكية ،املتحالفة مع السعودية وقطر والقوى
ً
«رسالة الرافضني  »2017التي و ّقع عليها حتّى األكثر
ظالمية في املنطقة ،والتي تعمل ضدّ
اآلن  99شا ًّبا وشا ّبة يهود ،نهاية العام املنصرم ،طموحات الشعوب في االستقالل والدميقراطية
والتي أثارت عاصفة إعالمية وسياسية .وقد ُبغية ضمان مصالح حيتان الرأسمال – هذه
جاء في الرسالة« :ق ّررنا ّأل نشارك في احتالل السياسات لن جتلب االستقرار والسالم .وعلى
ً
شريكا لشعوب
وقمع الشعب الفلسطيني ،هذا االحتالل الذي الشعب في إسرائيل أن يكون
ّ
يقسم أبناء البشر إلى معسكرين عدائ ّيني .فما املنطقة ،وليس كنبتة غريبة تتطلع إلى الغرب.
دام هناك أناس يعيشون حتت االحتالل الذي هذا طريقنا الوحيد لتحصيل االستقالل القومي
يسلب منهم حقوق اإلنسان وحقوقهم القومية لن احلقيقي».
«أنا أرفض أن أخدم حكومة حت ّرض على رفاقي
نستطيع الوصول إلى السالم».
الشاب العرب مواطني الدولة ،والتي تبيع الغاز التابع
كتبه
الذي
وجاء في «إعالن الرفض»
ّ
َ
ساعر يهلوم ،وهو عضو اللجنة املركزية للشبيبة للشعب بأبخس األثمان ،والتي تبقي على نار
الشيوعية« :أرفض التجنّد للجيش بسبب الصراع مشتعلة في خدمة مقاولي اجلدار الفاصل
ُشن
معارضتي لسياسة حكومة إسرائيل املتواصلة منذ وأساطني صناعات السالح .إنّ هذه احلرب ت ّ
عاما من السيطرة على الشعب الفلسطيني في سبيل الذهب الذي يلمع في أحداق أصحاب
ً 50
في األراضي احملتلة ،حتت حكم عسكري ال املال».
يختارونهً ،
الشاب ساعر يعلون رسالته« :أنا أرفض
فضل عن سياسة التمييز واالستغالل واختتم
ّ
مقتبسا
املهمشة داخل دولة إسرائيل .وأقول :ليتني شمعة في الظالم»،
ً
جتاه جميع الفئات ّ
( )...أرفض سياسة احلواجز ،وهدم البيوت ،الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدة
ّ
«فكر بغيرك».
واالستيطان ،ومالحقة احلركات السياسية ،وحظر
التعسفية .باختصار:
التجول واالعتقاالت
ّ
ّ

ھﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ

ﯾﻨﻌﻮن اﻟﯿﻜﻢ وﻓﺎة ﻓﻘﯿﺪﺗﮭﻢ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ

ﯾوﻻ اﺳﻛﻧدر)ﻋﺑود( ﺧور

اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻰ رﺣﻤﺘﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻻﻣﺮﯾ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﻨﺎھﺰ  ٦٥ﻋﺎﻣﺎ ً

ﺳﺗﻘﺎم اﻟﺻﻼة ﻋن روﺣﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٨\٢\٣اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌد

ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﻣﺎراﻟﯿﺎس ﻟﻠﺮوم اﻟﻤﻠﻜﯿﯿﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿ
ﺷﺎرع ﻋﯿﻦ دور  - ٢٣ﺣﯿﻔﺎ
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ُ

سعر خاص!

 2بـ  79ش.ج

احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع.
يشمل مهدرين* .ال يشمل كومفورت/
إكسترا كير/نباتي.
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لعبوتني بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

79

00

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
پامپرز أكتيڤ بيبي
حفاضات
مقاسات
2-6

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

34

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ليدي سپيد ستيك
ديو رول أون/
سپري
سپيد ستيك
ديو سپري
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

9

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سانو ماكسيما
مط ّري غسيل
ّ
مركز
 1لتر
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

قسائم كلها توفير
اآلن في سوﭘـر فارم!

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

السعر بعد
تخفيض القسيمة

11

90

سعر خاص!

موليت
كومپاكت
ورق تواليت
 40لفة

ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق
90

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كولچيت
معجون أسنان أحمر
عائلي
 100مل

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
فاميلي
صابون بال صابون
مشكّ ل
 500مل
رزمة ثالثيّة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة ثالثية بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

6

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
نيتروجينا
مستحلب
للجسم
مضخّ ة
 400مل
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

16

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
تواليت داك
ِجل للمرحاض

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

5

90

سعر خاص!

9

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
Life

ِجل حالقة
 200مل

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

7

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سيف
لتنظيف شامل
 1لتر
ليمون/جل
ِ
مب ّيض
مركزّ
 750مل

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

7

90

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
صابون بال صابون
برائحة خفيفة
للحماية
من األمراض
الجلدية
 1لتر

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

119

90

ش.ج

دوڤ
مستحلب استحمام
 750مل

90

14

90

ش.ج

سعر خاص!

كورني
نقارش حبوب
رزمة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
پرسيل
مسحوق
غسيل
 1.25كغم

السعر للرزمة

8

90
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

7

90

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

200

ش.ج

سيتوا
أقنعة للوجه
من كوريا
رزمة

سعر خاص!

السعر بعد
تخفيض القسيمة

169

19

6

السعر بعد
تخفيض القسيمة

149

السعر للرزمة
السباع ّية

السعر بعد
تخفيض القسيمة

السعر للرزمة بعد
تخفيض القسيمة

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

مناديل رطبة
رزمة سباعيّة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كلينكس
أولترا تيشو
 120وحدة

السعر للوحدتني بعد
تخفيض القسيمة

329

90

ش.ج

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ريهانا ريبل فلور
أ.د.پ
 100مل

349

6

8

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
بولچاري أومنيا
كريستالين
أ.د.ت
 65مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر للوحدة

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كلينيك
رزمة تشمل:
 24منتج مختار
بحجم خاص

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 8-14.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

فيري
أقراص للجالية
 10وحدات/
سائل للجلي
 650/515مل

Life BABY'S

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جييد
مجموعة
وحدتان
لونچ إڤيتي

199

29

ش.ج

السعر للرزمة

29

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

3490

ش.ج

ش.ج

أورال بي ڤيتالتي
فرشاة أسنان كهربائية قابلة للشحن/
لألوالد/رؤوس تعبئة
رزمة رباعيّة
السعر للوحدة

79

90
احلد األدنى  6وحدات في اخملزون في كل فرع.

لتفاصيل عن الفروع التي تباع بها املاركات املشاركة في احلملة وخلدمة الزبائن .09-97251510 :سارية املفعول حتى  14.2.2018أو 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.

ش.ج

القسام
شركة «كيرور أحزكوت» تواصل االعتداء على مقبرة ّ
الحفل المميز بمناسبة

يوم المرأة العالمي

يوم الجمعة 9.3.2018
الساعة  19:00في قاعة الجليل تل حنان

يحي الحفل  D.Jالياس وراني

عريفة الحفل :ايمان سيرافيم

فقرة غنائية مع مروان دكور والفنان جورج الساحوري

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة والعديد من الجوائز القيمة ومفاجآت

كل من تحضر الحفل تحصل على هدية

سعر التذكرة

180

شاقل

للفرد

تذكرة سفر
تقدمة

بمبادرة ريتا جليانوس توما  054-5218179وبمساعدة أميرة ابو عباس 054-9736620

net

0549886466 0467377650

صابرين بالن
بديكور

6

جوائز
قي ّمة

صالون جول

لبنى قدورة

H a i f a

خاص – تواصل شركة «كيرور أحزكوت» االعتداء على مقبرة
حيفا – ملراسل ّ
القسام وتقوم بحفر املقبرة والبحث على مقابر ضمن املسار القضائي الذي
ّ
تخوضه ضدّ جلنة املتو ّلني الستخدام األرض ألهداف جتارية .وقامت الشركة
هذا األسبوع بتنفيذ أمر قضائي يسمح لها بفحص املقبرة ونبش القبور.
ووصل إلى املقبرة مدير مر َكز مساواة ،جعفر فرح ،خالل عملية حفريات وطالب
مندوبي الشركة وجلنة املتو ّلني بوقف احلفر ّيات ونبش القبور .وأعلم املر َكز جميع
الهيئات التي تشرف على احلفريات أنّ نبش القبور مرفوض وأن ال مكان
لتدنيس القبور واجلثامني .وخالل فحص أجراه املر َكز في املكان اتّضح أنّ
احلفريات قد ّأدت إلى انهيار عدد من القبور و ّ
مت إخراج عظام وإعادة دفنها
بدون مرافقة دينية ،كما هو متّبع .وخالل وجود طاقم مر َكز مساواة وصل إلى
املكان عشرات أهالي املوتى في املقبرة وطلبوا وقف احلفر ّيات وإخالء املقبرة.
وفي أعقاب االحتجاج تو ّقفت الشركة عن احلفر ّيات.
هذا وقد ص ّرح جعفر فرح ،مدير مر َكز مساواةً ،
قائل« :خالل احلفر ّيات
ُ
التي جرت في املقبرة قاموا بتدنيس القبور وكشف عظام بشر ّية ،أعيد دفن
بعضها .من العار أن تقوم شركة جتارية بأمر قضائي بتدنيس قبور الناس من
أجل كسب بضعة شواقل .لو حاول أحد تدنيس مقابر يهودية ببريطانيا أو
تونس فستقوم الدنيا ولن تقعد ».وأضاف« :نطالب جميع الهيئات الدينية
واحلقوقية التي تتعامل مع القضية ّ
بأل تسمح بتدنيس القبور واملقبرة».
وعممها على وسائل
هذا وقد قام مر َكز مساواة بالتقاط صور احلفر ّيات ّ
ّ
بالتدخل لوقف احلفر ّيات .وفي أعقاب
اإلعالم وأعضاء الكنيست ،وطالب
االحتجاج غادر طاقم احلفريّات ومعه آل ّيات احلفر املقبرة.

الجم عة  9شباط 2018
ُ

مدرسة الكرمل تشارك
العاملي
في املشروع
ّ
«نعيش السالم»

ّ
ّ
ّ
العربية للتربية في إسرائيل -حيفا
األكاديمية
الكلية
مستمرون في التميّز والتجدّد..
سنة الدراسيّة 2019/2018
نعلن عن بدء التسجيل لل ّ
من يوم األحد  19/2/2018حتى يوم األربعاء  31/5/2018في أحد المسارات التالية:

اللقب األكاديمي األول B.Ed.

حيفا – ملراسلنا – تشارك مدرسة الكرمل منذ مطلع
العام الدراسي احلالي في املشروع العاملي «نعيش
السالم» ( )Living Peaceالذي يدعو إلى تذويت
«فن احمل ّبة» ،الذي
السالم من خالل عيش وممارسة ّ
«أحب
ملكعب السالم:
يتم التعبير عنه باألوجه الستّة ّ
ّ
ّ
نحب بعضنا ً
أحب
أحب اجلميع ،أنا ّ
بعضاّ ،
اآلخر ،نحن ّ
أ ّو ًل ،كالنا يسامح اآلخر ،أنا أنصت إلى اآلخر”.
وعليه شاركت املدرسة في «اليوم العاملي للسالم
ّ
واللعنف في املدارس» املوافق  ،2018\1\30وا ّلذي
اح ُتفي به عامل ًّيا في مدينة غرانادا اإلسبانية.
جدا ،فافتتح
خاصة ومم ّيزة ًّ
عمت املدرسة أجواء ّ
وقد ّ
ّ
طلب املرحلة االبتدائية البرنا َمج في الصباح الباكر
ّ
ّ
باستقبال الطلب واملعلمني وهم يحملون الفتات عليها
جمل بجميع ا ّللغات ،تدعو إلى السالم .كذلك قاموا
بتوزيع الصقات جلميع الطالب واملع ّلمني حتمل شعار
وعنوان اليوم« ،اليوم العاملي للسالم ّ
واللعنف
املدرسة ُ
في املدارس» .كما وزّعوا بطاقات للس ّيارات املا ّرة،
وقاموا بتزيني الصفوف بعبارات ورسومات رائعة تدعو
للسالم.
وقد تخ ّلل البرنامج فقرات موسيق ّية ،قراءة نصوص
أدب ّية ،وعرض أفالم قصيرة ّ
حتث على عيش احمل ّبة،
كما استمع ّ
شرطي
الطالب إلى محاضرة ق ّيمة قدّ مها
ّ
دعا فيها إلى جتنّب العنف واحترام القوانني.
جتدر اإلشارة إلى أنّ جتاوب ّ
الطالب وحماسهم كان
رائعا ،كما أعرب أولياء األمور عن سعادتهم لتفاعل
ً
أبنائهم في هذا اليوم.
دائما
تسعى
التي
املدرسة
وإدارة
نشكر طاقم املع ّلمني
ً
الفعال ّيات وإلى تذويت القيم اإليجابية في
إلقامة هذه ّ
طلّبنا لبناء مجتمع أفضل.

الجم عة  9شباط 2018
ُ

-

طفولة مبكرة )٦-٠( :سنوات
طفولة مبكرة وتربية خاصة
املسار االبتدائي :لغة عربيّة ،لغة عربيّة ،رايضيّات ،علوم
املسار فوق االبتدائي :لغة عربيّة ،لغة عربيّة ،لغة عربية موسعة ،لغة إجنليزيّة ،لغة اجنليزية موسعة ،رايضيّات،
علم احلاسوب ،فيزايء ،كيمياء ،بيولوجيا
مسار الرتبية اخلاصة (ابتدائي وفوق ابتدائي ،من صفر )21 -
املتفوقني
مسار ّ

 شهادة تدريس يف كافة املواضيع ألصحاب اللقب األولاللقب األكاديمي الثاني M.Ed.

-

تربية لغويّة :لغة عربيّة ،لغة عربية ،لغة اجنليزية
تربية يف العلوم الدقيقة :فيزايء ،كيمياء ،بيولوجيا ،رايضيات
التدريس والتعلم :طفولة مب ّكرة ،علوم ،رايضيّات ،لغات :عريب/عربي
العسر التعليمي يف اللغة العربية
لقب اثن يف التدريس (- )M.Teachاملسار فوق االبتدائي يف مجيع مواضيع العلوم ،الرايضيات ،علم
احلاسوب واللغات الثالث :العربية ،العربية واإلجنليزية

مالحظة :يُطلب من املتقدمني التسجيل المتحان اللغة العربية يف "متاح" (מטח) يف أحد املوعدين نيسان أو متوز 2018

ا
األماكن محدودة ،حق األولوية ملن يسجل أول

ميكن التسجيل يف موقع الكلية

www.arabcol.ac.il

 | 04-8303500شارع هحشمال  ،22حيفا

 -B.Ed.بدالة | 526

 - M.Teach, M.Ed.بدالة 546
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ّ
الرعوي يصدّ ق باإلجماع على
املجلس
مقدمة من اللجنة املال ّية
ثالثة مشاريع َّ

سيارات الديزل الملوثة فوق  3.5طن
تدخل حيفا فقط مع 
فل


الملوثة إ حيفا" بقيادة وزارة حماية البيئة،
موع "ممنوع دخول السيارات 
تلوث الهواء
بلدية حيفا ومساعدة كة يافيه نوف ،يهدف إ الحد من  ّ
ان سيسمح
المنبعث من السيارات ،ويؤثر ع سكان حيفا والما ّرة .من
بدخول سيارات الديزل فوق  3.5طن بمعيار  4يورو وفوق .يطلب من السيارات
بمعيار يورو أقل تركيب ª
تلوث الهواء.
فل« للحد من ّ
ابحثوا   جوجل "ممنوع دخول السيارات الملوثة إ حيفا"
رتّبوا موعدا لكيب 
فل بالسيارة

ש 22
י

עוקף קריות כב

קריות

خاص – جاءنا من املكتب
حيفا – ملراسل ّ
اإلعالمي لرع ّية مار الياس للروم امللك ّيني
ّ
الكاثوليك ،في اجتماعه املنعقد يوم
الرعوي
ُ 05شباط اجلاري صدّ ق املجلس
ّ
باإلجماع على ثالثة مشاريع مقدَّ مة من
اللجنة املال ّية ،هي التالية:
 .1استكمال أعمال الترميم التي بدأت
في كنيسة القدّ يس غريغوريوس – وادي
اجلمال.
 .2حتويل املخزن في ساحة الكنيسة اخللف ّية إلى
رعوي ،يكون عبارة عن مكتب سكرتاريا
مكتب
ّ
وقاعة اجتماعات صغيرة تُستَعملً ،
أيضا ،كمكتب
لكهنة الرع ّية.
«مغسل للموتى» في مدافن كفر سمير؛ وقد
 .3بناء
َ
مغسل بعد قرار املستشفيات مبنع
برزت احلاجة لهكذا َ
غسل املوتى فيها.
الرعوي «أمر دفع ثابت»
وقد أصدر املجلس
ّ
َ
ّ
(«هورآت كيـﭭـع») ،وإننا نهي ُم بجميع أبناء الرع ّية
مدّ يد العون من خالل املساهمة الشهر ّية للرع ّيةٌّ ،
كل
حسب استطاعته ،كي يتسنّى لنا القيام مبشاريع أخرى
اجلامعي على سبيل املثال) تليق
(صندوق الطالب
ّ
بالرع ّية وأبنائها على أكمل وجه.
هذا وقد ص ّرح سعادة األرشمندريت أغابيوس أبي
سعدى ،رئيس رع ّية الروم امللك ّيني الكاثوليكً ،
قائل:
جديد زمام إدارة رع ّية مار إلياس
«منذ تس ُّلمي من ٍ
حاولت جاهدً ا
للروم امللك ّيني الكاثوليك في حيفا،
ُ
ّ
وبكل الطرق جمع شمل جوقة الكاتدرائ ّية من أجل
سام :خدمة الكنيسة والنفوس ،ألنّ « َمن رنّ
ٍ
هدف ٍ
ص ّلى مرتَّني» ،على حسب قول القدّ يس أغسطينوس.

بنود
ُ
فقمت يوم  2016\11\12بكتابة ثمانية ٍ
ِّ
ّ
ً
قد تُشكل بداية حلل أزمة الثقة وإعادة املياه إلى
حاولت إنصاف جميع األطراف
وكنت قد
مجاريها،
ُ
ُ
لطرف دون
ألي
تفكير بالتح ُّيز ٍ
منعا ّ
املعن ّية باجلوقةً ،
ٍ
نتظرت ردود الفعل على رسالتي ،فكتب
اآلخرِ .ا
ُ
وخصوصا تلك
البعض حت ُّفظاته على بعض البنود
ً
املتع ِّلقة مبدير اجلوقة وصالح ّياته ،في ما أبدى البعض
اآلخر موافقته على جميع البنود الواردة في الرسالة.
قمت بتثبيت البنود
وهكذا ،ويوم ُ ،2016\12\9
ّ
ولكن األمور لم ت َِس ْر كما خططنا لها.
برسالة جديدة.
ٍ
ّ
«وكانت املفاجأة الكبرى في قدّ اس رأس السنة املذاع
في صوت إسرائيل بالعرب ّية ،حيث لم ِ
يأت ال مدير
اجلوقة وال أعضاؤها باستثناء البعض ،وكأ ّنكم بذلك
كنت متفاجئًا من تص ُّرف
تُعاقبون رع ّيتكم ،وكم ُ
غالب ّية أعضاء اجلوقة الذين لم يستطيعوا أن يُ ِّيزوا بني
خالفات شخص ّية وخدمة الكنيسة .حينها بالتحديد
جوقة
ُ
قمت بدعوة بعض الشباب والشا ّبات لتأسيس ٍ
خو ًفا من تكرار هذه اخلبرة في أسبوع اآلالم والفصح،
منعا
مع العلم أ ّني لم ُ
أدع أحدً ا من جوقة الكاتدرائ ّية ً
واجتهادات شخص ّية».
تفسيرات
ألي
ٍ
ٍ
ّ

ק .חיים מערב
נמל

ק .חיים מזרח

חלוצי התעשיה
כב

יש 4

כב

75

נשר

67

ש2

כבי

אוניברסיטה

כביש 4

איזור אוויר נקי  -אסורה הכניסה לרכבים מזהמים
* המעבר במנהרות הכרמל מותר לכל כלי הרכב

מנהרות הכרמל
נווה שאנן

חוף הכרמל

כביש 2

יש

חיפה

חוף שמן
צ׳ק פוסט

חיפה

وزارة حماية البيئة تمنحكم

الدعم  50%
اجات المختارة
ر
الك

محددة
ة
لف

 منطقة حيفا فقط – سارعوا 
للكيب

المخولة  µ́³أنحاء الب²د(
)يمكن ªال«كيب بدون دعم  µ́³الكراجات ّ

يرجى ا¨نتباه!
تطبيق القانون ابتداء ,ومن ا¨ن سوف يتم فرض غرامات

لمعلوماتإضافية*2491

avirnaki.yefenof.co.il

او ابحثوا بجوجل   Google-حيفا ممنوع الدخول لسيارات ُم ِلوثَة
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املتن ّبي؛ مشروع اإلبحار اآلمن

ﺳﺠﻠﻮا ان ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  | 048507554 :2018/19ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺣﻴﻔﺎ
ّ

< ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻘﺪرات ّ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ/ة ،ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﺗﺒﻨﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻈﺮوفاﻟﺘﺮﺑﻮي
< ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ّ
ّ
ّ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ/ة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذاﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ.
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
< ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄ ّﻠﺎب وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
واﻟﺮﻳﺎدة.

<

خاص – املتن ّبي؛ مدرسة أخذت
حيفا – ملراسل ّ
دوما حضنًا آمنًا ّ
لطلبها
على عاتقها أن تكون ً
وأخيرا في مر َكز
وطالباتها ،إذ يقف اإلنسان أ ّو ًل
ً
الفلسفة التربو ّية-التعليم ّية للمدرسة ،فال ّ
تغض
أي مشروع أو فكرة من شأنها أن تُعزّز
الطرف عن ّ
من هذه الفلسفة وتذ ّوتها .تؤمن املتن ّبي بضرورة
ّ
الطلب
خلق آل ّية تواصل مهن ّية-أخالق ّية بني
هم املجتمع
واملجتمع ،إذ تنطلق املتن ّبي من ّ
ومتط ّلباته اليوم ّية في محاولة دؤوبة لربط الطالب
مبجتمعه وواقعه من جهة ومن جهة أخرى مواكبته

<

املتن ّبي؛ حكاية نُظم وأخالق ّيات بني
خيوط الشبكات

وإرشاده إذا ما اقتضت الضرورة واحلاجة ذلك.
اإلبحار اآلمن ،حتت مظ ّلة هذا املشروع تسعى
املتن ّبي جاهد ًة ملكافحة العنف وأشكاله املختلفة
واملتعدّ دة ،العنف الذي تزاوج بصورة سلب ّية مع
عالم التقن ّيات والرقم ّيات والشبكة العنكبوت ّية
التي صارت مبتناول اجلميعّ .
متخض عن هذا
ومتنوعة من
التزاوج أشكال ومظاهر متعدّ دة
ّ
اإللكتروني،
التنمر
العنف وقد يكون أبرزها ظاهرة ّ
ّ
أي متابع خطورة هذه الظاهرة
فال يخفى على ّ
الرقمي
يتم ومن خالل العالم
السلب ّية وأبعادها ،إذ ّ
ّ
متعمدة
بصورة
آخرين
أشخاص
استغالل وإيذاء
ّ
ومقصودة كالم ًّيا ونفس ًّيا ،وقد تصل في بعض

اجلنسي.
اجلسدي أو
األحيان إلى اإليذاء واالعتداء
ّ
ّ
املتن ّبي وبالتعاون مع مرشدة مدينة بال عنف،
اإلدار ّية-االستشار ّية-التدريس ّية،
الهيئات
ّ
فعال ّيات
ومجلس
الطلب ،تعمل على تنفيذ ّ
اإلبحار اآلمن ،وذلك من خالل إقامة ورشات عمل
ومحاضرات مختلفة في املدرسة وخارجها من أجل
رفع نسبة الوعي للموضوع ،تذويت قيم املسؤول ّية
الفردي
الهم
ّ
الذات ّية واالجتماع ّية انطال ًقا من حمل ّ
واملجتمعي .تتمحور احملاضرات وورشات العمل
ّ
املذكورة حول اإلبحار اآلمن في شبكات اإلنترنت
االجتماعي املختلفة ،وتتناول
ووسائل التواصل
ّ
ّ
جميع اجلوانب املتعلقة باإلبحار ووسائل أخذ

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳّﺔ-اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻳﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻧﺴﺎن وﺣﺮّﻳﺘﻪ ﻛﻘﻴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴّﺔ
وﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ .اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻋﻢّ ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟ¢ﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ.

اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ.
< اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اوﻟﻰ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ّ
< اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اوﻟﻰ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻓﻼم اﻟﺸﺎﺑّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ّ
< اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اوﻟﻰ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣُﻤ ّﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ْﻴﻦ
واﻟﻴﻬﻮدي.
اﻟﻌﺮﺑﻲ
ّ
ّ

اﻟﻤﺪرﺳﻲ:
ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻓﺮع اﻋﻼم
ّ

<
<
<

اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﺘﻔ ّﻮﻗﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻊ:
ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى ﺑﻤﺴﺘﻮى
ّ
اﻟﻠﻐﺎت :ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ ،ﻋﺒﺮﻳّﺔ وإﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ /اﻟﺮﻳﺎﺿ ّﻴﺎت /اﻟﺤﻀﺎرة.
ﻣﻮﺳﻊ:
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻤﻴّﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ّ
ّ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﺎﺳﻮب /ﻛﻬﺮﺑﺎء وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺎ /ﺻﺤﺎﻓﺔ
وإﻋﻼم /ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ.

ﺑﺪه ﻗﻠﺐ!
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ؟ ن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 

اﻟــﺘﻨﺒﻲ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ
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احليطة واحلذر خالل عملية اإلبحار ،كاألخالق ّية ،االجتماع ّية،
والقانون ّيةّ ،
وكل اإلشكال ّيات الناجتة عن ذلك .تهدف هذه
ّ
الطلب لكون الشبكة
الفعال ّيات كذلك إلى لفت انتباه
ّ
الريادي ،حيث تكون
العنكبوت ّية وسيلة ميكن أن تأخذ مكانها
ّ
قادر على املساهمة في تنمية األفراد واجلماعات ،وذلك للنهوض
باملجتمعات .وهي وسيلة قلبت الكون فجعلته كالقرية الصغيرة
فسهلت التواصل بني أبناء الشعوب والثقافات املختلفة ،وتُساهم
ّ
تطورها
سبيل
في
واملعرفة
العلم
بنشر
رقي املجتمعات وخدمة ّ
ّ
الثقافي.االقتصاديالسياسياالجتماعي
وضمان ازدهارها
ّ
ّ
ّ
ّ
يأتي هذا التعاون بني املتن ّبي ومدينة بال عنف من أجل خلق
بيئة تربو ّية آمنة تسعى ملكافحة العنف ّ
بكل أنواعه ،أشكاله،
لدس مضامني
وأدواته ،وال س ّيما استغالل الشبكة العنكبوت ّية ّ
للرقي بالفردّ ،ثم املجتمع.
هدفها النيل من اآلخر بدل تسخيرها
ّ
ّ
وتتمخض توأمة املتن ّبي ومدينة بال عنف لتلد عدّ ة ورشات
هذا
وفعال ّيات ُمدرجة حتت مظ ّلة اإلبحار اآلمن ،منها:
عمل ّ
محاضرات دور ّية داخل الصفوف لرفع نسبة الوعي لكيف ّية
استخدام الشبكة العنكبوت ّية.
امل َت َرم ُ
البلوغ ُ
وامل َترِ م؛ وذلك من خالل كشف ّ
الطلب على
اجلسدي
والفكري إلى جانب البلوغ
الذهني
أهم ّية البلوغ
ّ
ّ
ّ
ّ
وانعكاس ذلك على االستخدام الصحيح لإلنترنت.
برنا َمج املسؤول ّية الذات ّية؛ مسؤول ّية ّ
كل طالب عن تص ّرفاته وطريقة
التعبير عن آرائه ومشاعره بصورة راقية وصحيحة وتق ّبل اآلخر.
برنا َمج حتديد الهدف؛ توجيه ّ
الطلب خالل حصص املهارات
التربو ّية وضرورة حتديد األهداف القصيرة والبعيدة املدى ،وذلك
تؤدي إلى التمركز في
انطال ًقا من فكرة وضوح الطريق التي ّ
الوصول وتقليل نسبة انخراط الطالب في مظاهر عنف ّية.
أسبوع اإلنترنت اآلمن؛ نشاطات مك ّثفة في الصفوف بالتعاون
مع مرشدة مدينة بال عنف وإثارة معضالت مختلف وتداولها
بني النُظم األخالق ّية واملشروع ّية القانون ّية ،وطرح قضايا إلثارة
الذهني وجدل ّية اخلير والش ّر ونسب ّية ّ
كل منهما في
العصف
ّ
املجتمع.
مسابقات كتابة شعارات وتصويت ألفضل شعار يساهم في رفع
نسبة الوعي وتذويت فكرة اإلبحار اآلمن.
املتن ّبي ،ومن خالل تبنّي هذا املشروع تُساهم في خلق آل ّية تواصل
فريدة جتمع من خاللها ّ
اإلداري-
طلبها مع املع ّلمني والطاقم
ّ
معا في مشروع مغاير ومختلف،
ّ
االستشاري في املدرسة ً
يكون ّ
الطلب فيه هم الوسيلة والهدف في آن واحد ،وبذلك
أهم ّيته ومركز ّيته في هذه العمل ّية التربو ّية-
يشعر الطالب مبدى ّ
األخالق ّية من جهة ،ومن جهة أخرى يتسنّى له أن ُيحاكي جتربة
فع ًال في ّ
حل قضاياه
التق ّرب من هموم املجتمع ،ليكون
عنصرا ّ
ً
دما نحو مراتب السيادة والريادة.
املقلقة والنهوض به ُق ً
معا ُنبحر بأمان لنكتب فصلنا القادم من حكاية املتن ّبي« ...من
ً
يكتبْ حكايته يَرِثْ أرض الكالم وميلِكِ املعنى متامًا»...
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روضة غنامي

حيفا في ناعورة الزمان
()25
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات

عائلة مدوّ ر من مدينة أميون بلبنان
إلى مدينة حيفا

روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي ـ حيفا
يف املجال
ّ

يف ميني الصورة إميي ،والدها موريس ،ووالدتها كلري ،يف بيتهم يف شارع ع ّباس  36يف بداية الستين ّيات
من القرن املايض( .من ألبوم إميي مد ّور)

كلري مد ّور وأجينا (أ ّم ح ّنا الزارويب) ،تلعبان الورق (الشدّ ة) يف بيت
أم ح ّنا( .من ألبوم إميي مد ّور)

صورة لعائلة الجدّ قسطنطني؛ من اليمني إىل اليسار :أنيس ،قيرص،
قسطنطني ،شكري ،جوليا ،وإلني .يف أواخر القرن التاسع عرش.
(من ألبوم إميي مد ّور)

مقدّ مة
الق ّراء والقارئات األعزّاء ،في بداية مقالتي أو ّد
إعالمكم\نّ أ ّنني مع هذه العدد أكون قد قدّ مت لكم\
نّ خمسة وعشرين مقا ًال في زاويتي األسبوع ّية «حيفا
في ناعورة الزمان\ حاراتٌ  ،بيوتٌ  ،وناس»وهي األخيرة.
سأجمد كتابتي في صحيفة «حيفا»مدّ ة ما.حيث
وعليه
ّ
ّ
ّ
بات يتطلب األمر منّي تكريس جل وقتي لكتابة
ً
موسعة عن التاريخ،
كتابي الذي سيشمل
فصول ّ
البيوت،والناس في حارات حيفا ،وقد كنت في املقاالت
التي نشرتها في الصحيفة أطلعتكم\نّ على بعض ّمما
س ُينشر في الكتاب.
خالل كتابتي أتيت بروايات شفو ّية فرد ّية ،تتع ّلق
بذكريات الناس املخزّنة في جواريرالذاكرة .فالرواية
الشفو ّية تُعدّ مصد ًرا ها ًّما وحيو ًّيا للتاريخ والذاكرة
اجلمع ّية .و ّمما يجدر ذكره أنّ الرواية الشفو ّية تُضيف
إلى كتابة التاريخ أبعادً ا إنسان ّية .فإذا لم تُر َو تبقى
همشة .والرواية الشفو ّية مصدرها ّم للمؤ ّرخني
منس ّية ُم ّ
ّ
أهم ّية في ُصنع
تقل
ال
ني
ي
العاد
الناس
والباحثني.فرواية
ّ
ّ
التاريخ وكتابته عن جهد النُّخب التي كتبت التاريخ
وع ّلمتنا إ ّياه .فهذا الدمج بني الرواية الشفو ّية وكتابة
املؤ ّرخني يخلق تواز ًنا.وفي هذه املقالة سأستحضر عائلة
مد ّور التي أصلها من مدينة أميون بلبنان وسكنت
مدينة حيفا قبل قرون.
نبذة عن عائلة مد ّور
يعود أ ّول ذكرلـ آل املد ّور في التاريخ إلى عام ،1722
حيث ورد اسم اخلوري زكر ّيا املد ّور األرثوذكسي من بلدة
أميون بالكورة وهي مدينة لبنان ّية ،ملناسبة انتمائه إلى
الكنيسة الكاثوليك ّية ،وذلك حتت تأثيراإلرسال ّيات
الكاثوليك ّية التي بدأت تعمل في الشرق بني الطوائف

إميي مد ّور يف بيتها يف شارع ع ّباس ( .36تصويري)
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كالرا مادرـ كلوس وطفلها فالرت .يف بستان البيت
 57يف الكولونيا األملان ّية .يف سنوات الثالثني( .من
ألبوم إميي مد ّور)

موريس مد ّور وطفلته مود .يف بستان البيت 57
يف الكولونيااألملان ّية .يف سنوات الثالثني( .من
ألبوم إميي مد ّور)

املنفصلة عن روما ،حتديدً ا في مدينة أميون حيث
حتولت إلى الكثلكة عائلتا املد ّور ّ
وقطان ،وأصبح
ّ
ّ
املتعذرعليهما االستمرار في العيش بني اإلخوة
من
األرثوذكس لسبب االضطهاد الذي تع ّرضت له غيرهما
حتولت إلى الكنيسة الكاثوليك ّية،
من العائالت التي ّ
ومنها آل زين ّية من طرابلس وآل دقي من حلب؛ فانتقلوا
إلى ا ِملنطقة املارون ّية من كسروان معقل آل اخلازن.
ساعد آل اخلازن هؤالء الروم امللك ّيني الكاثوليك على
االستيطان في قرية ذوق مكايل في جبل لبنان ،وعلى
إعادة ترميم كنيسة لطائفتهم كانت موجودة هناك على
اسم القدّ يس جاورجيوس سنة  .1723ث ّم انتقلوا إلى
الكنيسة املارون ّية وال يزالون هناك.وانطال ًقا من أوائل
القرن التاسع عشر ،أي حوالي عام ،1800انتقل
من ذوق مكايل إلى بيروت يوسف بن مرعي املد ّور،
اجلدّ األكبر لعائلة املطران مد ّور املتز ّوج بنستازيا سلموني.
إميي موريس مد ّور
تع ّرفت إلى عائلة مد ّور قبل عام ،وذلك من خالل
لقاءاتي مع الس ّيدة إميي مد ّورالتي تسكن في شارع
ع ّباس .36
ُولدت الس ّيدة إميي موريس بشارة مد ّور يوم
19.12.1940في مدينة حيفا،في مستشفى
«موالدا» الذي كان يقع في مر َكز الكرمل ،ومازال
قائما ،لكن ُيستخدم لغرض آخر.إميي اسم
مبناه
ً
فرنسي،ويعني «محبوبة» .تقول إميي إنّ عائلتها تأ ّثرت
كثيرا ،لذلك أطلقت أسماء فرنس ّية
باللغة الفرنس ّية ً
على أفراد العائلة.
أنهت إميي دراستها االبتدائ ّية والثانو ّية في مدرسة
حي ع ّباس عام ،1957
«راهبات الناصرة» في ّ
وحصلت على شهادة التوجيهي جلامعة لندن(جي .سي.

صورة لعائلة الجدّ بشارة؛ من اليمني إىل اليسار :ﭬـكتور ،جوزيف ،تشارلز ،بشارة،
كرميال ،فريدة ،وموريس( .من ألبوم إميي مد ّور)

يسارها،تتوسطهام قريبة
بالنش يف ميني الصورة وكلري يف
ّ
لهام من القاهرة(.من ألبوم إميي مد ّور)

إي،)GCE.وتع ّلمت الطباعة في ك ّل ّية «همعليه» في
شارع بلفور بحيفا .كما تع ّلمت اللغة العبر ّية في معهد
تعليم اللغة العبر ّية في «بيت إردشتاين» في شارع
سمى ،اليوم ،ي .ل.ﭘـيريتس).
املخ ّلص ( ُي ّ
سن الثامنة عشرة في القنصل ّية
بدأت إميي تعمل في ّ
األمريك ّية بحيفا .وبعد إغالق القنصل ّية عام
1963انتقلت للعمل في القنصل ّية نفسها في تل
أبيب ،وبقيت تعمل هناك حتّى ُأحيلت إلى التقاعد
عام .2004تُتقن إميي ثماني لغات :العرب ّية ،العبر ّية،
الفرنس ّية ،اإلنـﭽـليز ّية ،اإلسبان ّية ،اإليطال ّية،واألملان ّية.
وهي تعملً ،
أيضا ،في مجال الترجمة.
والدا إميي
الوالد موريس بشارة نصر الله يوسف مد ّور من مواليد
عام  1898في حيفا .وهو جنل بشارة مد ّوروفريدة تيان
مد ّور وهي من لبنان.وألنّ بشارة كان يعمل في التلغراف
والبوسطة في حيفا سكنها الزوجان ،وأجنبا :ﭬـكتور،
إدمود ،جوزيف ،ماري ،توفيق ،كارميال،تشارلز،
وموريس.
تع ّلم موريس االبتدائ ّية والثانو ّية في مدرسة الفرير للبنني
في حيفا .في بداية الثالثين ّيات من القرن املاضي تز ّوج
عمه) وأجنبا :نويل
موريس بكلير قسطنطني مد ّور (ابنة ّ
ربيعا
(روبير)؛ تو ّفي
سن ً 12
ً
رضيعا ،مود؛ تو ّفيت في ّ
نتيجة مرض ّ
سكر األطفال ،وإميي؛ أطال الله في عمرها.
بعد الزواج سافر موريس مع عائلته إلى بيروت للعمل
محاس ًبا في شركة املواصالت ،وعادت العائلة إلى حيفا
وقتئذ ،محاس ًبا في
في أواخر الثالثين ّيات .عمل موريسٍ ،
خطوط سكك حديد فلسطني في حيفا حتّى عام .1948
البيت يف الكولونيا األملان ّية
ِاستأجرت العائلة بيتًا في الكولونيااألملان ّية ،البيت رقم
،57من العائلة األملان ّية،أصحاب البيت األصل ّيني ،وهم
أرتور كلوس وزوجته كالرا مادرـ كلوس ،ال ّلذان كانا
منتسبني إلى املستوطنني التمبلر ّيني .وبعد أن سكنت
عائلة مد ّور مبدّ ة قصيرة ،طرد اإلنـﭽـليزاألملان من
الكولونيا األملان ّية وذلك نتيجة اندالع احلرب العامل ّية
الثانية؛ فقسم من السكان األملان تركوا بيوتهم ،ومنهم
كالرا وزوجها أرتور اللذان تركا البيت مع طفلهما فالتر،
و ُر ّكزوا في املُستعمرة األملان ّية «بيت حلم اجلليل ّية» التي
ُأنشئت عام 1906وتقع في مرج بن عامر.
تسترجع إميي ما روته لها والدتها عن العائلة
األملان ّيةعندما تركوا البيت ،قالت إميي:
«حدّ ثتني والدتي أنّ كالرا عندما بدأت
بحرقة وتقول
جتمع مالبسها للرحيل كانت تبكي ُ
الجم عة  9شباط 2018
ُ

حوث ،يف شارع ع ّباس (تصويري).
إميي مد ّور يف بيت صديقتها وداد ب ّ

لوالدتي« :أربعني سنة نحن في البيت ،والدي قام ببناء
هذا البيت بتعبه وعرق جبينه،كيف يطردوننا منه؟».
كما حدّ ثني والدي أنّ أرتور طلب منه حماية البيت حيث
كانت عائالت أخرى مستأجرة شق ًقا أخرى في البيت.
فكان والدي يجمع ّ
كل شهراإليجارات من املستأجرين
ويسافر إلى «بيت حلم اجلليل ّية» ليوصل املال ألرتور».
وتابعت إميي« :كان لوالد كالرا مادر بستان كبير في
الكولونيا ،كان يزرعه خضرة وفواكه ،وكان يأتي الناس
حسب
لشرائها منه مباشرة».قد يكون موقع البستان ـ َ
وصف والدَ ي إمييـ في شارع «لوحمي هـﭽـيتؤوت»
سمىـ قبل قيام الدولةـ شارع مادر.
الذي كان ُي ّ
عام 1948
عام ْ 1948أخلت الـ»هاغاناة» عائلة مد ّور وسكا ًنا
آخرين من البيوت في الكولونيا األملان ّية،وبعد بحث
وجدت العائلة بيتًا في شارع ع ّباس ،36واستأجروا
البيت باملفتاحية ،وبعد مدّ ة باعت «عميدار» البيت
حملام يهودي .فكانت العائلة تدفع اإليجار للمحامي
ٍ
حتّى استطاعت إميي شراءه الح ًقا،بعد وفاة والد ْيها .هذا
وتعود العمارة ـ في األصل ـ إلى عائلة «أبوالغيدا».
وتذكر إميي أ ّنهم عندما دخلوا إلى البيت وجدوا صو ًرا
مع ّلقة على اجلدران ،والح ًقا عرفوا أ ّنها تعود إلى عائلة
«أبوالغيدا».
التحول اجلديد ،أي قيام الدولة العبر ّية،عمل
وبعد
ّ
موريس محاس ًبا في ملحمة إدوارد قطران التي كانت
في شارع «إلياهوهنـﭭـي» في البلدة التحتا ،وعمل،
أيضا ،محاس ًبا في ّ
ً
محلت سويدان في البلد التحتا.
وتُو ّفي بشكل مفاجئ عام 1968على مائدة الطعام
إثر تع ّرضه جللطة دماغية.
والدة إميي،كلير قسطنطني نصر الله مد ّورُ ،ولدت في
مدينة عكا عام  .1906أصل والدتها ،جوليا بوبز،
من عكا .وكان والد كلير ،قسطنطني ،تاجر حبوب
وقنصل شرف لفرنسا في سورية الكبرى .وقد تُو ّفيت
كلير عام .1985

الجدّ قسطنطني ،والد كلري:
تز ّوج قسطنطني بنظلة األلفا وأجنبا ولدين :شكري
وقيصر .بعد وفاة نظلة تز ّوج بجوليا وأجنبا :أنيس،
ألني،كلير ،بالنش ،وجان .بقيت العائلة في عكا حتّى
اندالع احلرب العامل ّية األولى .قالت إميي«:عندما تز ّوج
جدّ ي بجوليا كان لديه طفالن ،فأحضر س ّيدة من جبل
لبنان اسمها مرمي لتقوم مبساعدة زوجته .وبعد وفاتهما
أحضرت والدتي مرمي لتعيش معنا كفرد من أفراد
أسرتنا ،فعاشت مرمي معنا حتّى تو ّفاهم الله في سنوات
الستّني».
نفي الجدّ قسطنطني
كانت تركيا حليفة أملانيا في احلرب العامل ّية األولى
وكانت حتارب ضدّ فرنسا.فت ّم نفي اجلدّ قسطنطني إلى
دمشق،كونه قنصل شرف لفرنسا،و ُنفي معهً ،
أيضا،جنله
أنيس؛حيث ُسجنا هناك .وعند إطالق سراحهما،
قالت إميي«:جدّ تي جوليا ومرمي وبالنش ذه َ
نب ملقابلة
الضابط العثماني جمال باشا ،من أجل إطالق سراح
جدّ ي وخالي،ومع أ ّنه كان معرو ًفا أنّ جمال باشا لم
لطلبهن ،فأخرج من السجن جدّ ي
يحب العرب استجاب
ّ
ّ
وخالي و ُنفيا مع العائلة إلى جزيرة آﭬـا في تركيا .وبعد
نهاية احلرب العامل ّية األولى عاد جدّ ي قسطنطني إلى
حيفا وسكن مع عائلته في شارع اللنبي».
ِاجتماع ّيات
حتب املوضة وتهت ّم
تقول إميي« :كانت والدتي كلير ّ
مبظهرها اخلارجي .كان عندها ماكنة خياطة ،فكانت
تفصل مالبسنا ،هذا ومن صديقات والدتي كانت:
ّ
ّ
أليس نقارة ،فدوى قطران ،جورجيت قطران ،إميلي
كوسا ،مدام ليندا ،مدام جرمان التي كانت فرنس ّية
كن يجتمعن
األصل ،وجارتنا أجينا أ ّم حنّا الزاروبيَّ .
معا لعبةالورق(الشدّ ة)».وعندما سألت إميي
ويلعنب ً
شاهدتهن في الصور يرتدين مالبس
عن خاالتها اللواتي
ّ
جميلة ّ
تدل على منط حياة برجوازي ،حدّ ثتني«:كانت
ة،وكن يرتدين هذه املالبس في املناسبات
حياتهن عاد ّي
ّ
ّ
واحلفالتً .
مثل خالتي إلني كانت تهوى العزف على

من اليمني بالنش ،طفلها سمري،موريس ،طفلته مود ،وكلري( .من ألبوم إميي مد ّور)
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كلري ،بالنش ،وفضل الله( .من ألبوم إميي مد ّور)

إميي مد ّور يف القنصل ّية األمريك ّية يف تل أبيب( .من ألبوم إميي مد ّور)

البيانو،وكانت متارس العزف في البيت ،تز ّوجت بجبرائيل
مديرا للبنك العثماني
خوري من حيفا ،وكان زوجها يعمل ً
في مدينة نابلس .وخالتي بالنش تز ّوجت ـ بفضل الله
عمها ،وعاشا في القاهرة».
مد ّور ابن ّ
العائلة كانت تص ّيف يف لبنان
قبل عام  1948كانت عائلتي تسافر وتص ّيف عند
أقرباء لنا في بيروت .وأذكر أنّ نادية،ابنة خالتي
بالنش،كانت تأتي بالقطار من مصر إلى حيفا ث ّم
يسافرون في السيارة إلى بيروت.
حادثة من أ ّيام الحرب العامل ّية األوىل
قالت إميي«:أذكر أنّ أبي حدّ ثني أ ّنه كان يصعد مع
سيرا على األقدام إلى دير مار
رفاقه جبل الكرمل ً
ّ
إلياس،وكانواً ،
أيضا ،يتسلقون اجلبل لغرض الصيد.
وفي أحد األ ّيام الت َق ْوا مجموعة شباب عسكر منساو ّيني
كانوا ُمقبلني من اجلبل يحملون في أياديهم مدافع .وكان
ذلك أ ّيام احلرب العامل ّية األولى .فقالوا لوالدي ورفاقه:
« ِانتهينا من احلرب واآلن في طريقه إليكم اجلنرال
اإلنـﭽـليزي أدموند أللنبي»».
حي عىل اسم عائلة املد ّور يف بريوت
ّ
حي على اسم مد ّور،وذلك نسبة إلى عائلة
بيروت
في
ّ
احلي بني منطقت َِي الكارنتينا واملرفأ،وعن
املد ّور .يقع ّ
احلي َر َوت لي إميي« :كان اجلدّ األكبر
ّ
قصة تسمية ّ
ّوجا بس ّيدة جميلة اسمها نستازيا،
ّ
لوالدي،يوسف ،متز ً
وكانا يسكنان في ذوق مكايل على اجلبل في لبنان.
أحب زوجة يوسف جلمالها
فكان هناك شيخ معروف ّ
وحاول مضايقتها .فيوسف خرج من البلد إلى بيروت
وهناك ذهب حملادثة الوالي العثماني،ليشكو له ماحصل
وطلب املساعدة.فمنحه الوالي قطعة أرض وبنى عليها
يوسف بيتًا ،وكبرت العائلة مع مرور الزمن .وهكذا ُمنح
ً
كامل باسم املد ّور،فأصل عائلة املد ّور من مدينة
ح ًّيا
أميون الكورة بلبنان».
حقوق املادّة والصور يف املقالة محفوظة
ينع استعامل هذه املادّة
حرصيًّا للكاتبةُ .
بدون إذن خطّ ّي من الكاتبة.
rawdagniam@gmail.com

إميي يف صباها .يف سنوات الستني( .من ألبوم إميي مد ّور)

إميي يف طفولتها يف شارع ع ّباس( .من ألبوم إميي مد ّور)

كلري ،كارميال وطفلها رميون ،وبالنش .يف املصيف يف بريوت( .من ألبوم إميي مد ّور)
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بطانية فاخرة هدية
* منوط بالشراء بـ  500شيكل من منتجات المتجر

בירה קרלסברג  500מ״ל
בקבוק חוזר (לא כולל פיקדון)

קרטון קרלסברג
 330מ״ל( 24/חברה)

110

2

10

₪

יין PC

2

50

ב

24

ק״ג

₪

3990
1

4

ק״ג

אשכולית ,תפוז רשת

₪

ב

₪

חזה אסאדו טרי

כרעיים עוף טרי

5

ק״ג

3

ק״ג

ק״ג

120

100

₪

תפוח אדמה לבן ארוז  ,חציל

27

10

₪

₪

90

₪

100

₪

39

90

נס קפה טסטרס צ'ויס

3

פרגית עוף טרי ללא עור
בשר בקר טחון

30

₪

עגבניה שרי ,פלפל אדום,

24

ב

בירה טלר  500מ״ל

90

כבד עוף

1

16

₪

90

3

10

90

₪

3

90

שישיית בירה קורונה  335מ״ל

₪

בשר עגל טרי

שישיית בירה מארטין פילס
 330מ״ל

ב

שישיית בירה סטלה

מגוון פחיות בירה vole
 500מ״ל

מרטיני  1ליטר ,ביאנקו

₪

₪

כבש בלדי אחורי

גזר ארוז ,כרוב לבן

ק״ג

5

90

₪

קלמנטינה

1

90

1

ק״ג

3

₪

שישיית קוקה קולה  1.5ליטר
יבואן רשמי 5+1

מוגבל ל1-
בקניה מעל  200ש״ח

2890

ק״ג

2

90

₪

פריגת  1.5ליטר

מוגבל ל 2-מימושים

ק״ג

2

90

₪

מוגבל ל 4-ק״ג

ב

12

₪

מוגבל ל2-
בקניה מעל  200ש״ח

1

מוגבל ל 3-ק״ג

₪

3

90

₪

₪

נוטלה  750גרם

אוריו מיני

8

59

90

שישיית מים נביעות
 1.5ליטר

3

₪

1

1

ק״ג

90

ב

12

* الحملة سارية حتى  15.٢.٢٠1٨أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله *شال ازدواجيه في الحمالت
* الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

₪

19

90

₪

مي ماركت
كاسح األسعار!

م
فتوح  7أيام يف األسبوع

סוכר לבן

שמן חמניות
לוקס מזוכך 100%

חלב תנובה 1ליטר
הומוגני

גבינת עמק תנובה

4

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול ,אדום

ב

10

₪

לחם אחיד דוידוביץ

3

2

ב

45

ב

10

₪

₪

1090

2

15

₪

קולון ג׳ל כביסה  3ליטר

מלפפון  -פרי חן 7-9
מלח  +חומץ

שוקולד pick up minis

 106גרם

מוגבל ל 2-מימושים

₪

מגוון שניצלים טבעות,
ג׳ונגל ,אצבעות מאמא עוף

מגוון פסטרמה טירת צבי

קנה 400
שלם על  300גרם

17

זוג שקדי מרק אסם  400גרם

קינדר
בואנו
שלישייה

גרם

₪

3

מוגבל ל2-

10

₪

90

₪

ב

8

1090

90

₪

שימורי פריזה ,שעועית ,אפונה,
פול ,אפונה וגזר ,חומוס

3

10

2490

ב

10

₪

מארז קליה מסיר כתמים
לבן  -ורוד

₪

₪

10

₪

שוקולד בלגי
 200גרם
ב

1990

גרם ב

₪

בייגלה
מאיר  520גרם

690

90

10

₪

10

7

90

שלישה טונה פסיפיקו
 95 * 3גרם

פיצה מעדנות זיתים /גבינה

בורקס פילו מעדנות
גבינה/בולגרית

300

2

ב

₪

1190

תמרים מג׳הול
אקסטרה
 1ק״ג

17

90

₪

₪

حيفا شارع الخوري ( ٢מגדל הנביאים) 04-8666512

₪

דגני בוקר כריות  750גרם

פיירי  1.35ליטר

דיטול חיטוי  500מ״ל

₪

1790

₪

790

19

90
₪

₪

الصوم والليتورجيا

()4

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى

(رئيس رع ّية امللك ّيني الكاثوليك ،حيفا)
الزمن وحياتنا في الزمن ال ت ُِّفرغهما األبدي ُة وال
خلوا من املعنى ،بل بالعكس،
جتعلهما سخيفني أو ً
ّ
تعطيهما ّ
أهم ّيتهما ،كل معناهما احلقيقي.
كل ّ
دائما على
إيقاع الكنيسة ،إيقاع اإلفخارستيا ،الذي يأتي وهو ً
كل شيء باملعنى ويضع ّ
وشك أن يأتي ،ميأل ّ
كل األمور في مكانها
احلقيقي .ال يبقى املسيحيون هامدين بني القدّ اس واآلخر ،حياتهم
"الوقتية" ليست فارغة ،ال ّ
حتط األخروية من قدرها .إذ بالضبط،
"اآلخرة" الليتورجية هي ما مينح القيمة احلقيقية ّ
لكل حلظة من
حياتنا ،حيث ُيقاس ّ
كل شيء و ُيق َّيم و ُيف َهم في ضوء ملكوت الله،
الذي هو معنى ونهاية ّ
كل ما هو موجود.
ال يوجد ما هو أكثر غربة عن روح الليتورجية األرثوذكسية من
"ليتورجية  "liturgiologismأو "أخروية  "eschatologismتختزل
كل احلياة املسيحية باملناولة وتزدري ّ
ّ
كل شيء آخر وكأ ّنه "تافه".
هذه التقوية الليتورجية ال تدرِ ك أنّ املعنى احلقيقي لإلفخارستيا
مهمة بال انتهاء.
وحتولها وجعلها ّ
هو بالتحديد متييز مجمل احلياةّ ،
التجسد ،وكونها محدّ دة في الزمن،
فاإلفخارستيا تشهد على
ّ
ّ
دخلت الزمن ،فالزمن نفسه وكل حلظاته قد امتألت باملعنى
أهمية في العالقة مع املسيح .في احلقيقةّ ،
كل أمور
واكتسبت ّ
ّ
احلياة ،الكبيرة والصغيرة ،كفت عن كونها غاية وقيمة بحدّ ذاتها.
أليست السخافة – في احلقيقة – في هذه العزلة والتمركز حول
جميعا
الذات؟ لكن اآلن ،إذ ُفه َمت من منظار امللكوت ،ميكنها
ً
وينبغي بها أن تصير عالمات ووسائل ملجيء امللكوت ،أدوات
خلالص العالم باملسيح.
"السنَنية
أو
الليتورجية
"اجلمالية"
من
لهذا السبب ،وأبعد
ُ
جدا أن نسترجع املعنى احلقيقي للزمن
 ،"rubricismمه ّم ًّ
الليتورجي املوصوف بهذه الطريقة البسيطة في التيبيكون .هنا
حجبت الكنيسة كنز مح ّبتها وحكمتها ومعرفتها "العملية" لله.
ينبغي حترير ليتورجيا الكنيسة من "برنامج اخلدَ م" املبت ََذل لتصير،
مجدّ دً ا ،ما هي عليه :تقديس الزمان وبه ّ
كل احلياة ،بحضور املسيح.
وحدها هذه الليتورجيا ال تقسم حياة املسيحي إلى حياتني ،واحدة
"مك ّرسة" وأخرى "جنسة" ،بل تتج ّلى الواحدة في األخرى ،جاعلة
الوجود مبجمله اعترا ًفا باملسيح .فاملسيح لم ِ
يأت لكي جنعل حضوره
يحول العالم ويخ ّلصه بحضوره.
رمزً ا بل لكي ّ
علينا أن نفهم أنّ ليتورجيا الكنيسة واقعية بشكل عميق ،أنّ
لصالة الغروب ألفة حقيقية مع هذا املساء احملدّ د :هذا هو املساء
ً
مقدّسا سالم ًّيا وبال خطيئة" ،هذا هو
الذي علينا أن نقضيه
"كامل ً
ُ
املساء الذي علينا أن نقدّ مه ونك ّرسه لله ،وهذا هو املساء الذي أنير
لنا بنور مسائي آخر ،ببلوغ آخر ننتظره ،وفي الوقت نفسه نخشاه،
وهو يدنو في زمننا البشري.
في الليتورجيا ،نكتشف كم حتترم الكنيسة الزمن والطعام والراحة
وكل األعمالّ ،
ّ
كل تفاصيل حياتنا .في العالم الذي صار فيه الله
أي شيء عنه.
إنسا ًنا ،ال ميكن عزل ّ
االنتظار ،اللقاء ،االمتالك :في هذا اإليقاع تغرق الكنيسة في
الزمن وتقيسه.
لكن هناك أ ّيام يبلغ فيها هذا االنتظار "تركيزه" األقصى :أ ّيام
ْ
اإلفخارستيا املسائية .لقد ك ّرست الكنيسة هذه األ ّيام ضمير ًّيا وك ّل ًّيا
لالنتظار واالستعداد ،للصوم باملعنى الكامل .تُقضى هذه األ ّيام
باألعمال اليومية العادية التي متأل ّ
كل األيام األخرى.
ّ
مهمة ومسؤولة ،كل كلمة
ولكن كم هو بال حدود معناها ،وكم هي ّ
ننطق بها في ضوء هذا االنتظارّ ،
وكل عمل نقوم به! مع هذا،
في هذه األ ّيام ُيعطى لنا أن ندرك ما هي احلياة املسيحية وما
ينبغي أن تكون عليه وأن نحيا من ث ّم وكأنّ هذه األ ّيام استنارت مبا
سوف يأتي! عش ّية امليالد ،هدوء السبت العظيم فوق الطبيعي ،أ ّيام
الصوم الكبير التي نه ّيئ فيها أنفسنا للخدمة السابق تقديسها،
كيف لكل هذا أن يبني النفس املسيحية ويقودها إلى فهم س ّر
اخلالص ،إلى حتويل احلياة...
وعندما يأتي املساء في النهاية ،عندما ينتهي في اإلفخارستيا كلّ
هذا االستعداد واالنتظار الصياميني ،تؤ َخذ حياتنا فعل ًّيا في هذه
اإلفخارستيا ،وترتبط بفرح امللكوت وملئه.
ًإذا ،ميكن لقواعد اخلدمة أن تكون لنا ما كانت عليه عند املسيحيني
في املاضي ،وميكن لها أن تكون قانو ًنا للصالة ،قانو ًنا للحياة.
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اإلميان أساس العقيدة ()2
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

قدّ مت لهذا ال ُعنوان في األسبوع املاضي وذكرت
أنّ هناك ثالثة أنواع للتوحيد .وهذه األنواع حتتاج
إلى شيء من التفصيل ،لذلك سأعتمد على األد ّلة
العقلية والنقلية لبيانها ،مع اليقني أنّ هذه األنواع
الثالثة تؤ ّدي إلى اإلميان بالله ،ألنّ العالقة بينها
عالقة تكامل .وأبدأ بتفصيل توحيد الربوب ّية
واأللوه ّية باألد ّلة النقلية والعقلية على ربوبية
ْ
الله وألوه ّيته ،أ ّما األدلة على ربوب ّيته ففي قوله تعالىُ « :قل من
«رب السموات واألرض
رب السموات واألرضُ ،قلِ الله» ،وقولهّ :
ّ
ّ
ورب
وما بينهما إن كنتم موقنني ،ال إله إل هو يحيي ومييت ،ر ّبكم ّ
آبائكم األ ّولني» .وقد ذ ّكر في تذكيره بامليثاق الذي أخذه على البشر
فقال« :وإذ أخذ ر ّبك من بني آدم من ظهورهم ذ ّر ّياتهم وأشهدهم على
أنفسهم ،ألست بر ّبكم ،قالوا بلى شهدنا» .وجاء في القرآن أنّ األنبياء
حجة على الناس؛ قال
واملرسلني شهدوا بربوب ّية الله لتكون شهادتهم ّ
تعالى عن آدم أ ّنه قال في دعائه« :ر ّبنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
لنكونن من اخلاسرين» .وقال عن نوح أ ّنه دعاه فقال:
لنا وترحمنا
ّ
«رب إ ّنهم عصوني واتّبعوا من لم يزده ماله وولده ّإل خسا ًرا» .وقال
ّ
ّ
وبني أن
إبراهيم في دعائه ملكةّ :
«رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني ّ
ويسر
صدري
لي
اشرح
«رب
فقال:
موسى
نعبد األصنام» .وأخبرنا عن
ّ
ّ
وزيرا من
لي أمري واح ُل ْل عقدة من لساني يفقهوا قولي ،واجعل لي ً
محمد فكان يقول« :ال إله ّإل الله العظيم احلليم ،ال
أهلي» .أ ّما نب ّينا ّ
ّ
ورب األرض
رب السموات ّ
رب العرش العظيم ،ال إله إل الله ّ
إله ّإل الله ّ
ورب العرش الكرمي» .فجميع األنبياء واملرسلني يعترفون لله بربوب ّيته
ّ
ويدعونه بها أل ّنهم أعرف الناس بالله تعالى .أ ّما األدلة العقلية فتأتي
من أصحاب الفطرة السليمة والعقل السليم ،أل ّنهم يشعرون في قرارة
وقوته وعزّة سلطانه ،ويشعرون بعجزهم وضعفهم
أنفسهم بعظمة الله ّ
أمام الله الذي يخضعون له ويد ّبر أمورهم ،أل ّنه صاحب السلطان في
هذا الكون .وقد ّبي القرآن اعتراف عبدة األصنام بربوب ّية الله؛ قال
خلقهن العزيز
ليقولن
تعالى« :ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض
ّ
ّ
العليم» .ث ّم حال اإلنسان الذي يأتي إلى الدنيا وهو عاري اجلسد ليس
معه شيء من حطام الدنيا ويخرج منها ليس معه سوى كفنه ،ليؤ ّكد أنّ
احلي الباقي
اإلنسان ال ميلك شيئًا من الدنيا ،وأنّ املالك احلقيقي هو ّ
الذي يق ّر له بالتص ّرف والتدبير في هذا الكون ّ
بكل مجاالت احلياة،
سجل القرآن تسليم أكابر عبدة األصنام بهذه احلقيقة ،فقالُ « :قلْ
وقد ّ
من يرزقكم من السماء واألرض أم من ميلك السمع واألبصار ومن ُيخرج
احلي ،ومن يد ّبر األمر ،فسيقولون الله،
احلي من امل ّيت ويخرج امل ّيت من ّ
ّ
ف ُق ْل أفال تتّقون ،فذلكم الله ر ّبكم احلقّ فماذا بعد احلقّ ّإل الضالل».
أ ّما األدلة العقلية والنقلية الدا ّلة على ألوهية الله تعالى فتبدأ بشهادة
الله تعالى وشهادة املالئكة وأولي العلم لله تعالى ،أ ّنه ال إله غيره وال
معبود بحقّ سواه؛ قال تعالى« :شهد الله أ ّنه ال إله ّإل هو ،واملالئكة
قائما بالقسط ،ال إله ّإل هو العزيز احلكيم» .وأخبر ّ
جل
وأولو العلم ً
ّ
وعال عن نفسه ،فقال« :هو الله الذي ال إله إل هو عالم الغيب
والشهادة ،هو الرحمن الرحيم ،هو الله الذي ال إله ّإل هو امللك القدّوس
السالم املؤمن املهيمن العزيز اجل ّبار املتك ّبر» .وقد كان يع ّلم أنبياءه
محمد« :فاعلم
بذلك ليب ّلغوا األمر إلى اخللق ً
جميعا ،قال تعالى لنب ّينا ّ
ّ
أ ّنه ال إله ّإل الله» .وقال لنب ّينا موسى« :إ ّنني أنا الله ال إله إل أنا
فاعبدني» .وقال« :وإلهكم إله واحد ال إله ّإل هو الرحمن الرحيم».
احلي
وال ننسى أعظم آية وردت في القرآن الكرمي« :الله ال إله ّإل هو ّ
القيوم ،ال تأخذه ِسنة وال نوم ،له ما في السموات وما في األرض ،من
ذا الذي يشفع عنده ّإل بإذنه ،يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم ،وال
يحيطون بشيء من علمه ّإل مبا شاء ،وسع كرس ّيه السموات واألرض،
العلي العظيم» .وقد دعت الرسل أقوامهم
وال يؤوده حفظهما وهو
ّ
لعبادة الله أل ّنه اإلله ودعوهم لإلقرار بذلك؛ قال نوح عليه السالم« :يا
ونبي
نبي الله هود ّ
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .وكذلك قال ّ
الله صالح ونبيّ الله شعيب ،وقال موسى« :أغَيْر الله أ ْب ِغيكم إلهً ا
وهو ّ
فضلكم على العاملني» .وكان ذلك حني طلبوا منه أن يجعل لهم
صنما يعبدونه .وال ننسى دعاء يونس الذي أخبرنا الرسول عنه أ ّنه ما
ً
من مكروب يدعو به ّإل ف ّرج الله عنه كربه ،ألنّ فيه اإلقرار بألوه ّية الله
بعد تسبيحه ،ث ّم اإلقرار بالتقصير أمام جالل الله؛ قال تعالى« :ال إله
الرب الذي
ّإل أنت سبحانك إ ّني كنت من الظاملني» .وإذا كان الله هو ّ
يخلق ويد ّبر األمور ويتص ّرف بأحوال العباد فهل ُيعقل تأليه غيره من
املخلوقات ،التي حتتاج إليه والتي تكون عاجزة أمام قدرته وسلطانه؟!

املطلوب قائمة مشتركة خلدمة
املجتمع العربي ...وليس
مواطنني خلدمة القائمة
اإلعالمي أحمد حازم
عندما بدأت اخلالفات تظهر بني مر ّكبات القائمة املشتركة،
قلت في نفسي إنّ «الفيروس» بدأ باالنتشار في جسم هذه
القائمة .ورغم أنّ القائمة ا ّدعت أنّ والدتها كانت نتيجة
إجماع عربي ،فتكون بذلك قد بدأت حياتها بالكذب
على املواطن ،ألنّ هذه الوالدة كانت قيصرية .ويقولون في
الطب إنّ الوالدة القيصرية تت ّم ،عادة ،لتفادي خطر قد يهدّ د املرأة احلامل.
ّ
و(السياسة) هي املرأة احلامل في املجتمع العربي والتي وضعت مولودً ا غير
ناضج أسموه القائمة املشتركة .وهذه القائمة – في حقيقة األمر – رأت نور
احلياة بسبب قرار نتنياهو رفع نسبة احلسم في االنتخابات ،ألنّ األحزاب
لتتوحد لوال هذا القرار.
األربعة لم تكن
ّ
مكونات القائمة املشتركة أعترف – من جهة أخرى –
بعض
مع
رغم اختالفي
ّ
بوجود عالقات صداقة قوية جتمعني مع بعض أعضائها .وأعترفً ،
أيضا ،بأ ّني
كنت من الذين دعموا وأ ّيدوا وانتخبوا القائمة املشتركة ،وكنت وقتها أمام
يصب في املصلحة العربية،
خيارين :إ ّما انتخاب القائمة اعتقادً ا منّي بأنّ ذلك ّ
مندفعا في االجتاه األ ّول ،وكتبت حينها ً
مقال
وإ ّما مقاطعتها .ورأيت نفسي
ً
ّ
في هذا االجتاه .لكن هذا ال يعني أ ّني مع القائمة في كل ممارساتها .وما دام
كبيرا لهؤالء الذين
أكن
ً
الشيء بالشيء ُيذكر فال بدّ لي من القول إ ّني ّ
احتراما ً
ال يدلون بأصواتهم في االنتخابات ،فهذا رأيهم وموقفهم وعلينا احترامه.
كنت أعرف مس ّب ًقا أنّ القائمة ستواجه مشاكل بني مر ّكباتها لسبب اختالف
األفكار والنهج ،مبعنى أنّ ّ
خاصة به ال
كل مر ّكب في القائمة له أيديولوجيا ّ
جو القائمة
يتق ّبلها مر ّكب آخر ،والدليل على ذلك الغيوم الكثيرة التي شهدها ّ
ّ
منذ نشأتها ،وال س ّيما بعد املشكلة (الفضيحة) التي س ّببها باسل غطاس
(التجمع) والتي أ ّدت إلى سجنه.
ّ
قد ُيخ ّيل للبعض أ ّننا ضدّ القائمة املشتركة ،والعكس هو الصحيح .فلو
ّ
تشكلت هذه القائمة من البداية نتيجة إجماع عربي حقيقي ُلكنّا أ ّول من
وقف إلى جانبها .لكن اختالف األحزاب مع بعضهم ً
بعضا وحتالفهم في قوائم
(ملصالح حزبية) طوال عشرات السنني ،سبب واضح في تد ّني نسبة االقتراع
في املجتمع العربي ،أي ابتعاد الكثير من الناخبني عن صناديق االقتراع.
ّ
مكونات
وبكل صراحة نقولها بصوت ٍ
عال إنّ املصالح احلزبية هي التي أجبرت ّ
القائمة على (الوحدة) ظاهر ًّيا من أجل البقاء في الكنيست ،وليس اإلجماع
العربي ،أل ّنهم لو خاضوا االنتخابات منفردين ال يستطيعون عبور نسبة
احلسم .وأعتقد أنّ نتنياهو لو أقدم ،ذات يوم ،على إرجاع نسبة احلسم إلى ما
كانت عليه قبل االنتخابات األخيرة ،ملا بقيت هناك قائمة مشتركة.
الطا ّمة الكبرى أنّ بعض الساذجني يتحدّ ثون عن القائمة املشتركة بأ ّنها إجناز
عربي ،وهناك من يتحدّ ث عن (إجنازات لها؟) .يقول أحد الزمالء في مقال
له« :اإلجنازات التي ح ّققها أعضاء الكنيست العرب في القائمة املشتركة
كثيرة وجديرة باالهتمام ».وكمثال يقول الزميل« :يكفي أ ّنهم عملوا ّ
كل ما
باستطاعتهم للمساهمة في زيادة مساحة تدويل القضية الفلسطينية ،وهناك
إجناز آخر ال ّ
أهم ّية عن اإلجناز الذي ُذكر ،وهو قيامهمً ،
أيضا ،بفتح نوافذ
يقل ّ
لتدويل مطالب املواطنني العرب في الداخل الفلسطيني لنيل حقوقهم الكاملة،
وإقناع العالم بأ ّنهم هم أحقّ بهذا الوطن من غيرهم ».ويتابع الكاتب« :ومن
أه ّم ما قامت به القائمة املشتركة هو تعرية سياسة حكومة االحتالل واحلرب
والعدوان الكارثية ،وإظهار الوجه احلقيقي للنظام األبرتهايدي احلاكم».
يبدو أنّ الزميل خانته ذاكرته ،ونسي أنّ أعضاء من الكنيست العرب وغيرهم
من أعضاء في األحزاب العربية ،كانوا قد زاروا – في السابق – العاصمة
البلجيكية بروكسل ،وهي العاصمة السياسية لالحتاد األوروبي ،وعواصم
أوروبية أخرى ،وحتدّ ثوا عن وضع فلسطينيي الــ  .48وكنت أنا شاهدً ا على
ذلك ،أي كنت معهم في بروكسل ،مبعنى أ ّني سافرت من برلني إلى بروكسل
مطو ًل مع الصديق الدكتور يوسف جبارين،
لتغطية احلدث ،ووقتها حتدّ ثت ّ
جدا.
والصديق جعفر فرح ،رئيس مر َكز مساواة ،حيث كانت زيارتهم ناجحة ًّ
األهمية .وهناك عدد من أعضاء
وما حتدّ ث به الوفد آنذاك كان في غاية
ّ
الكنيست العرب قاموا بزيارات لعواصم أخرى وحتدّ ثوا عن سياسات احلكومة
أيضا ،برفقة بعضهم خالل زيارتهم لبرلني .وهذا ّ
اإلسرائيلية ،وكنت أناً ،
يدل
على أنّ احلديث عن وضع فلسطينيي الـ  48لم يكن إجنازًا للقائمة املشتركة.
واملطلوب في انتخابات الكنيست املقبلة قائمة مشتركة تكون مصلحة املجتمع
العربي في س ّلم أولو ّياتها ،وليس املطلوب جماهير عربية خلدمة القائمة
املشتركة .نقطة أخرى ال بدّ من اإلشارة إليها ،وهي إبعاد التناوب ك ّل ًّيا ،ألنّ
موضوع التناوب هو ملصلحة أحزاب املشتركة وليس ملصلحة اجلمهور العربي،
وينجم عنه خالفات كثيرة.
الجم عة  9شباط 2018
ُ

جمال قعوار ـ رمز من رموز مرحلة
فتحي فوراين
ناعما!؟
احلرير
ينهمر
هل رأيتم كيف
ً
لقد هدأت العاصفة ..وانحسر الغبار ..واتضحت
خيوط املؤامرة..
لقد حدثت عملية سطو تاريخية ..في غفلة من
والعربان غافلون نائمون!
الدهرُ ..
ّ
ومتخض اجلبل ..فولد إمبراطورية عظمى ..فرفورة..
ورشيقة القدّ !
ُطرد الفلسطيني صاحب البيت من بيته ..وراح يهيم على
وجهه مش ّردً ا في ديار الغربة وفي جهات الدنيا األربع!
ّ
دما راع ًفا يتد ّفق على جميع
وظل اجلرح ً
جرحا ينزف ً
اجلبهات وميأل خارطة الدنيا!
**
وعلى املشهد الشعري ..تواصل القافلة مسيرتها..

لغة
د .إياس يوسف نارص
إيّ ِ
اك أن تستغريب لغتي
ِ
شفتاك ترنيمي وأغنيتي!
رسمت أنا
ُ
كل واحد ٍة
يف ِّ
ترتيل ًة ضاقت مبحربيت!

ِ
عينيك عاصف ٌة..
وهناكَ يف
يل سكونَ صومعتي
هَدَ ْ
مت ع َّ
ِ
ويداك ..كيف ُ
أقول ما لهام؟!
ألف نرجس ِة..
ع ّني ستحيك ُ
حني التقي ُت ِك ...كان موعدُ نا
حل ًُم يُذ ّو ُب ِ
فيك أمنيتي
ُ
حني التقي ُت ِك ...كيف يل لغ ٌة؟!
عن ض ّم ٍة ..حطّ ْت كق ُّب ِة
عن شَ عر ِِك املنثو ِر فوق يدي
س َبح ِة!
يرمي إليها َ
ألف ِم ْ
سكَ َب ْت
عن بسم ٍة ...عن قُبل ٍة َ
نريانُها ال ّنريانَ من رئتي
إ ّي ِ
اك أن تستغريب أبدً ا
ِ
رصت يل لغ ًة بأورديت!
أن
ِ
وبوح فمي
رصت ترتييل
أن
َ
وصال َة أيّامي و ُملْهِمتي   
كل القصائ ِد ِ
عنك أكت ُبها
ُّ
صاحت بأن ِّك َ
فوق َم ْق ِدريت!
ْ
رميت بها
ُ
وهنا أما َم ِك ...قد
وجعلت أقالمي عىل شفتي!
ُ
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ّ
فيطل الشعراء الذين ُّ
عضوا على التراب
ومتسكوا بوطن آبائهم وأجدادهم..
بالنواجذّ ..
وكان خيارهم الوحيد واألوحد!
تصعد الكوكبة من الرماد ..فتمشي على
جراحها ..وتنوء حتت أوزار النكبة..
غصة تغوص في القلب ..ورمح يرمح اخلاصرة!
ّ
نستعرض الكوكبة التي تسير في الطليعة..
ّ
طموحا
وتغذ ا ُخلطى
والتي حتمل راية الشعر..
ً
لإلطالل على مشارف األمل!
فنلتقي توفيق ز ّياد وحنّا أبو حنا وعصام العباسي
وحبيب قهوجي وحنّا إبراهيم ومؤ ّيد إبراهيم
وجورج جنيب خليل وميشيل حدّ اد وراشد حسني
وجمال قعوار ومحمود دسوقي وآخرين.
كان جمال قعوار واحدً ا من هذه الكوكبة التي
آلت على نفسها ّإل أن تواصل املسيرة لتحقيق
احللم!
ْ
التوأمي
كان جمال وصديقه راشد حسني
ّ
واحتل
السيام ّي ْي اللذين سارا في طليعة املوكب
مساحة بارزة في املشهد الشعري ..وكان هذان
التوأمان «حديث الساعة» الشعري الذي دار
النقاش حوله لدى الطالب الثانو ّيني الطموحني
املهتمني في امليادين األدبية.
ولدى
ّ
ْ
التوأمي ..بدأت طالئع
وفي أعقاب هذين
ّ
ّ
«الربيع األدبي» تهل مبشرة بامليالد الشعري
لشكيب جهشان وفرج نور سلمان وسميح القاسم
ومحمود درويش وسليم ّ
مخولي وسالم جبران
وإبراهيم مالك وأحمد حسني ونايف سليم وحسني
مهنّا وسعود األسدي ويوسف ناصر وفوزي أسمر
وفهد أبو خضرة وإدمون شحادة وفاروق مواسي
وفوزي جريس عبد الله وحبيب شويري وأنطون
محمد علي وتركي عامر ومفلح
شماس وطه
ّ
ّ
طبعوني وسهام داود وسميح ص ّباغ وسلمان دغش
وسلمان مصاحلة ووهيب ندمي وهبه وسعاد قرمان
ومعني شلب ّية وحامت جوع ّيه ونعيم عرايدي ومنير
توما ورشدي املاضي وجورج فرح وأنور سابا
ونداء خوري وشفيق حبيب وناجي ظاهر وسامي
مخول ومروان ّ
مهنّا ومنيب ّ
مخول وسيمون
قسيس وإياس ناصر وعلي هيبي
عيلوطي ونزيه ّ
وعطا الله جبر ومنى ظاهر ووجيه سمعان وزهيرة
ص ّباغ وكاظم إبراهيم ونزيه خير وسامر خير
وآخرين كثيرين يضيق بهم فضاء هذا املقال.
أسوق هذه األسماء «رزمة» واحدة بدون ترتيب
وبدون تصنيف ،وبدون اعتبار للمسافات الزمنية
بني األجيال املتفاوتة والقيم الف ّن ّية إلبداعاتها
والفترات الزمنية التي شهدت ميالدها األدبي.
(مالحظة :إذا خانتني الذاكرة ..ووقعت في
مطب السهو والنسيان ..وسهوت عن ذكر بعض
ّ
اإلخوة واألح ّبة ..فاملعذرة!)
**
أ ّما السنابل اجلديدة واملباركة والتي نقدّ ر عطاءها
اإلبداعي ..فقد بدأت أقالمها الشعرية جتتاح
املشهد األدبي في السنوات العشرين األخيرة..
ّ
ليحتل مكانة مرموقة
وراح بعضها يشقّ طريقه
واعدة .عدد هذه األقالم كبير ..وال يتّسع
الفضاء الض ّيق لهذا املقال القصير للتو ّقف
عندها وطرح السالم عليها والتعريف بأسمائها
وإجراء احلوار معها وتقييم عطائها ..ونرجو أن
ً
مستقبل..
ُيتاح ذلك
**
كنّا ّ
طل ًبا ثانو ّيني وفي صدورنا يتو ّثب طموح بال
حدود ورغبة جامحة ألن ننطلق ونح ّلق في سماء
األدب.

كان جمال وراشد هما الشجرة الوارفة الظالل التي
ّ
ونستظل بظ ّلها ،فنعرض عليهما
نلجأ إليها
خربشاتنا وجتاربنا األدبية والشعرية الطالبية..
ونسترشد بهما .كنت وصديقي فوزي جريس عبد
الله نزور جمالْ في منزله ،فيفتح لنا بيته ويفتح
لنا قلبه ،ويغمرنا بعاطفته األبو ّية واألخو ّية وال
وكثيرا
يبخل علينا مبالحظاته النقد ّية البنّاءة.
ً
حادة لم
ما كان بيننا تباين في اآلراء ونقاشات ّ
تخرج عن دائرة الروح الرياضية التي لم تفسد
للو ّد قضية .هذه النقاشات كانت تساهم في
واحلس
صقل الفكر واالرتقاء بالذوق األدبي
ّ
النقدي ..وتضعه على صراط كان طموحنا أن
مستقيما.
يكون
ً
**

احلب
الفتات
ّ
واحلر ّية باملرصاد
ّ
هاشم ذياب
َمن نادى الغرام ّيات

قصة الحمل والضبع
ّ
فالحب
ّ
مهلكة األهواء
والصعاليك
هل صان الصعاليك
غنامئهم
حني أرسوا دموعها
عىل الغائب يف البحر
والحوامل
التي ولدت
أمل الح ّريّة لِلحظة.

يجلس جمال على الكنبة املقابلة ..ف ُيلقي
علينا من إبداعاته التي تفيض باملشاعر املرهفة
واملوسيقى احلريرية الناعمة البعيدة عن اخلطابية
املنبرية.
ناعما!؟
احلرير
ينساب
كيف
رأيتم
هل
ً
لقد استمتعنا بوجدان ّياته ور ّقة أحاسيسه التي
طرقت معظم األبواب واملواضيع ..وعكست
الهم العاطفي والوجداني واالجتماعي والقومي
ّ
واإلنساني.
فيودعنا معان ًقا عنا ًقا حميم ًّيا..
عه..
ّ
ّ
نود ّ
ويحيطنا بذراعيه الدافئتني..
كتفي منذ أكثر من
نائما على
ما زال الدفء ً
ّ
عاما!
خمسني ً
نو ّدعه وفي جعبتنا ز ّوادة أدبية مليئة مبخزون
ثقافي ممتع ..يثير فينا مشاعر االكتفاء والرضا
(الرضى) ..ويحفزنا على املزيد من الفضول
للبحث والتنقيب الكتشاف املساحات واحلدائق
األدبية التي جنهلها.
ْ
جمال واحد من رموز مرحلة ..ساهمت في
إنّ
تشكيل خارطة الشعر الفلسطيني في هذا
الوطن..
لقد غاب العديد من رموز الكوكبة الطليعية عن
الدنيا ..ولكنّهم باقون في الوجدان والذاكرة..
عصي على الغياب ..نراهم فنس ّلم
ولهم حضور
ّ
عليهم وجنالسهم ونتحادث معهم ..ونسمع
وتهب علينا
صوتهم ..ونغرف من ينابيعهم..
ّ
نسمات أنفاسهم ..وتطربنا موسيقى إبداعاتهم..
إ ّنه احلنني إلى أ ّيام جميلة!
هؤالء باقون خالدون ..وعلى الغياب متم ّردون..
ّ
ً
راسخا في وجداننا وفي نفوس
ويظل شعرهم
عشاق الكلمة اجلميلة األصيلة ..ويظلّ
ّ
ً
جمال ومنارة خضراء مشرقة
«جمالهم»..
تهتدي بها األجيال الشعرية اآلتية..
**
حيفا2013-7-12 -
**
من كتاب «شموع ال تنطفئ» الذي سيصدر

مسالك الذين..

تبعوا الرؤيا الفاضلة
بالحب
الواعدة
ّ
ألي األصوات يدينون
ّ

بعد األنبياء

حينام ينامون
يف إرساء الصور
والحنني
حني يغيب الحاملون.
رؤيا الح ّريّة ساحة..

ِلعراس العرص
َمن زفّها

َمن اختار املغامرة
سفينة تعشّ ش فيها
األماين
عروسا
صارت
ً
لكل زائريها
ّ

*
الحب
الك ّر والف ّر ف ّن
ّ

بال حدود
صوته..

يغي معامل الجبال
ّ
*

سفينة..
صارت حفالت سهر

الكل يذكره
ّ
الحب للمحال
رؤية
ّ
تغريبة الفلسطيني
ّ
يتعثُ..
(بالكوشان)..
وفالحة األرض
*
هي..
وه ُْم..
يحرسون السجن
الذي نعشق (هواه)
افتحوا لنا بابًا
حني تغرقون بيننا
لننقذكم مباضيكم.
فالزمن..
يعكّر صف َونا..
يف ترحالنا
والحب ذاكرة املفجوعني
ّ
بال عودة
*
ح ّبنا تاريخنا

أرشيف أبطالنا
وم ْوتانا
قلعة ال تبحث عنك
فاألسامء للمح ّبني

والضيافة.

الحب يتجدّ د كالغيم
ّ
ال يسمع الباكني
*

أَفَه ْم ُتم؟

اِسمعوا بكا َءنا

ال تسكنوا أحالمنا
فالتفسري رؤية
حيفا

فالريف يتجدّ د بالخرافة

الجم عة  9شباط 2018
ُ

حان وقت املغامرة
ألعاب أدڤينترش تايم  -األن يف
ماكدونالدز!

الدكتورة أوفيليا أبو نرصة  -مديرة
مركز كالليت لصحة املرأة يف أبراج
النارصة« :تقدير املرأة لذاتها واهتاممها
بنفسها هي أوىل الخطوات نحو
إكتساب صحة أفضل»

حان وقت املغامرة مع فني وجايك! ألعاب املسلسل «وقت
املغامرة» أدڤينترش تايم اآلن مع وجبات االوالد يف ماكدونالدز!
تتضمن املجموعة  10ألعاب مسلية بتصميم مميز.
اجمعوا سلسة األلعاب الجديدة ومتتعوا من وجبات هايب ميل
لألوالد
/https://www.mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_الشهر
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب عىل موقع االنرتنت باللغة
العربية
األلعاب متواجدة يف جميع فروع ماكدونالدز حتى نفاد
					
املخزون.
			

انضامم موظفي مجلس التكهنات يف
الرياضة (التوتو) للهستدروت
اعلن اليوم عن انضمام حوالي  160من عمال وموظفي
مجلس التكهنات في الرياضة (التوتو) للهستدروت بهدف
تنظيم وضمان ظروف عملهم .يشار الى ان عملية انضمامهم
جرت في ظل مخاوف من قبل العمال من تقليص نسبة
وظيفتهم وتدهور ظروف عملهم في مجلس التكهنات على
ضوء النية بخضوع المجلس لوزارة المالية في اطار قانون
التسويات.
يجدر بالذكر انه اضافة الى انشطة التكهنات في الرياضة
(التوتو) يقوم مجلس التكهنات ايضا بتمويل مؤسسات
وفرق رياضية ،إقامة وبناء قاعات ،مرافق ومالعب كبيرة،
بنى تحتية ألنشطة جماهيرية ويساعد بما يتعلق بالرياضة
االولمبية.
عملية انضمام العمال للهستدروت جرت بمرافقة رئيس
الهستدروت في لواء جفعتايم السيد عوفر كاتوكا وسكرتير
اللجنة المهنية في اللواء المحامي جلعاد براور ورئيس
هستدروت هماعوف السيد ارنون بار دافيد ورئيس قسم
الرياضة في الهستدروت السيد نير ألون.
هذا وفي رسالة بعث بها مدير عام مجلس التكهنات السيد
ايتسيك الري والمدير العام السيد يوسي بيلوس طالبوا
إدارة المجلس بعقد اجتماع مع ممثلي العمال بهدف البدء
بعملية التفاوض للوصول لتفاهمات واتفاقيات تضاف الى
االتفاق الجماعي .رئيس الهستدروت في لواء جفعتايم السيد
عوفر حاتوكا اشار« :ابارك العمال اختيارهم االتحاد ضمن
الهستدروت واتعهد بتمثيلهم بأمانة ودعم حقوقهم .كما اشكر
رئيس هستدروت هماعوف السيد ارنون بار دافيد ورئيس
قسم الرياضة نير ألون على المرافقة ».هذا وفي رسالة بعثت
بها لجنة العمل برئاسة ليئور محلب اشارت« :التوتو هو بيتنا
ونريد الحفاظ عليه .نشكر جميع العمال على تجندهم ودعمهم
لنا .ونتطلع لتعاون مثمر مع االدارة لصالح الموظفين ولتعزيز
المجلس والرياضة في البالد».

«صحتك الجيدة واتباعك لنمط حياة صحي ،لن يكتمال إال إذا
قدّ رت ذاتك وأحببت نفسك كام يجب .إهتامم املرأة بإسعاد
نفسها وإدخال السعادة والطاقة اإليجابية عىل حياتها
اليومية ،من أهم الخطوات التي يتوجب عليها إتباعها
لتحظى بحياة صحية وبجسم سليم»
الدكتورة أوفيليا أبو نرصة تدير مركز كالليت لصحة املرأة
منذ عام  2005يف مدينة النارصة ،والذي يعترب أحد أحدث
املراكز الطبية التي تهتم برعاية صحة املرأة يف البالد،
حيث يقدم أهم وأفضل الخدمات الطبية التي تحتاجها كل
أنثى إبتدا ًء من عمر  0سنوات حتى عمر ال  90عاماً .من
ضمن قامئة الخدمات الطبية التي يوفرها املركز :طب نساء
عام ،مراقبة الحمل ،مسح أعضاء الجنني ،إستشارة وراثية
تقدمها طبيبة مختصة يف املركز من ِقبل املركز الطبي
هعيمك ،كام ويضم املركز الطبي لصحة املرأة عيادة خاصة
ملعالجة األمراض الخاصة بعنق الرحم ،عيادة ملراقبة حمل
بخطورة عالية ،معهد للتصوير اإلشعاعي اولرتاساوند،
غرفة طوارئ للنساء ملعالجة الحاالت الطارئة ،وعيادة
ملعالجة مشاكل اإلخصاب.
«املركز الطبي لصحة املرأة يف النارصة عبارة عن مركز قوة
للنساء» ،أضافت الدكتورة أوفيليا أبو نرصه« :إن الهدف من
املركز الطبي لصحة املرأة يف أبراج النارصة هو إعطاء القوة
والعناية الالزمة لجميع النساء .ترتكز قوة املركز يف الطاقم
الطبي الذي يتكون غالبيته من النساء ،حيث يعمل يف املركز
 13طبيبة وطبيب مختصون يف طب النساء ،من بيهنم 8
طبيبات ،باإلضافة ل  3ممرضات ،عاملة إجتامعية ،خبرية
تصوير إشعاعي وموظفتان .إختيار طاقم مهني غالبيته
من النساء بهدف منح النساء مساحة مريحة وخاصة
لتلقي العالج الالزم دون إحراج .يف كل عام تتم ما يقارب
 30,000زيارة طبية يف مركزنا لنساء وإناث من عمر
الطفولة حتى الشيخوخة .باإلضافة إىل ذلك ،نتلقى يف كل
عام دفعة طالبية تدرس الطب يف جامعة بار إيالن وكلية
صفد إلجراء الفرتة التدريبية يف املركز ،هذه شهادة عىل
مهنية املركز والطاقم الطبي».
وتضيف الدكتورة أوفيليا أبو نرصه« :أحد أهدافنا األساسية
يف املركز هو زيادة الوعي لدى جميع الفتيات والنساء
يف كل ما يخص صحة املرأة .حيث ننظم سنوياً سلسلة
دورات ومحارضات حول مواضيع الحمل ،الرضاعة والعناية
النفسية يف فرتة ما بعد الوالدة ،باإلضافة لورشات للعناية
بصحة املرأة يف عمر  50عاماً .باإلضافة لذلك ،يقدم طاقمنا
الطبي محارضات لطالبات املدارس الثانوية يف النارصة يف
موضوع اإلهتامم يف الصحة وموضوع األمراض الوراثية
الناتجة من زواج األقارب».
ويف الختام تضيف الدكتورة أوفيليا أبو نرصه« :كيل فخر
يف النساء العربيات وسعيهن يف تطوير املجتمع العريب،
توجههن للدراسة الجامعية وخاصة موضوع الطب
والتخصص يف مجال طب النساء يؤكد عىل قدرة املرأة يف
إنشاء عائلة وإدارة حياة مهنية ناجحة يف ذات الوقت».

نلتقي يف محارضة مع د .رمزي حلبي:
«االقتصاد واملبادرة يف املجتمع العريب»
يف فرع مزراحي طفحوت أم الفحم
املحارضة مخصصة لزبائن جميع البنوك
ودون مقابل
يف إطار املرشوع املجتمعي «نلتقي يف مزراحي طفحوت»
الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة ومحارضات إثراء
لخدمة املجتمع يف الفروع املختلفة يف أنحاء البالد ،ستعقد
يف فرع أم الفحم ،يوم االثنني املوافق  ،12/02/2018محارضة
يقدّ مها د .رمزي حلبي بعنوان «االقتصاد واملبادرة يف املجتمع
العريب».
سيتط ّرق د .حلبي ،وهو مبادر ومستشار اقتصادي
واسرتاتيجي ،يف محارضته اىل التغيريات االقتصادية يف العامل
عامة ،ويف البالد بشكل خاص .وتهدف املحارضة اىل مساعدتنا
يف إدارة أمورنا االقتصادية بشكل أفضل وأنجع من خالل
التعرف عىل مقومات االقتصاد اإلرسائييل وتأثريه علينا ،ومن
خالل التخطيط املهني القتصاد األرسة وإدارة املصالح التجارية
نحو النجاح.
تجدر اإلشارة اىل أن فعالية «نلتقي يف مزراحي طفحوت»
ستقام هذه السنة يف  26فرعًا يف أنحاء البالد ،من بينها 3
فروع تنظم فيها محارضات خاصة بالوسط العريب :أم الفحم،
كفر قاسم وعكا ،حيث تتح ّول هذه الفروع اىل مكان للقاءات
ش ّيقة وممتعة ،يستطيع كل شخص أن يجد فيها محارضة أو
علم أن الفعاليات واملحارضات منشورة
نشاطًا يثري اهتاممه،
ً
يف موقع اإلنرتنت التابع لبنك مزراحي طفحوت ،وهي
مفتوحة لزبائن جميع البنوك ،دون مقابل .وما عىل الراغبني
يف الحضور واملشاركة سوى التسجيل للفعاليات واملحارضات
يف املكان املخصص لذلك يف موقع اإلنرتنت الخاص بالبنك أو
عرب الهاتف.
وعليه ،ندعوكم للتسجيل للمحارضة مع د .رمزي حلبي يف فرع
أم الفحم يوم االثنني املوافق  ،12/02/2018الساعة السابعة
والنصف مسا ًء  19:30يف موقع البنك:
 www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashimأو عرب هاتف رقم:
.077-6004060

KISS MORE
اكسسوارات  PANDORAتطلق
مجموعة عيد الحب

وتقدم هدية مميزة عىل كل رشوة
* عند الرشاء مببلغ حتى  499ش.ج
تحصلني عىل علبة شوكوالتة KISS MORE

* عند الرشاء مببلغ أكرث من  499ش.ج
تحصلني عىل علبة شوكالطة  KISS MOREوحمر شفاه
من ماركة  MACهدية

بني التواريخ  7-15.2.2018أو حتى إنتهاء املخزون
صالح الستعامل واحد فقط ،ال ازدواجية يف الحمالت
األسعار:
اساور الفضة ابتداء من 295 :ش.ج ،تشارمز ابتداء من:
 149ش.ج ،الخواتم ابتداء من 199 :ش.ج،
أقراط ابتداء من 149 :ش.ج.
متوفر يف محالت  PANDORAويف شبكة JACKIE-O
ويف محالت اإلكسسوارات املختارة
www.pandora-shop.co.il

 Estee Lauderتعرض رزمة احمر
شفاه خاصة بالـفالنتاين
الرزمة تشمل  3أحمر شفاه باللون
االحمر او النيود ملظهر مميز
وجميل

منظمة  GSAالعاملية قررت:
بيليفون من بني الرشكات الخليوية األرسع يف العامل
منظمة  GSAالعاملية فحصت نحو  900مشغلة
خليوية يف أنحاء العامل من بينها VODAFONE,
T-MOBILE,VERIZONE

بيليفون الرشكة الوحيدة من إرسائيل التي دخلت إىل القامئة
املرموقة
مؤخرا استكملت بيليفون مد  %50من شبكة - MIMO 4X4
الشبكة األرسع يف البالد
منظمة الـ  GSAالعاملية وجدت أن رشكة بيليفون هي من
بني املشغالت الخليوية األرسع يف العامل ،وذلك من بني نحو
 900مشغلة خليوية تم فحصها .بيليفون هي الرشكة الوحيدة
من إرسائيل التي دخلت إىل القامئة املرموقة ومن بينها:
.VODAFONE, T-MOBILE,VERIZONE
كام نرشت املنظمة ان بيليفون هي واحدة من بني الرشكات الـ
 39والوحيدة يف العامل التي متلك القدرات لتفعيل وتريات تنزيل
 ,Gigabit LTEحيث أن الرشكات املدرجة يف القامئة تستخدم
جميع التقنيات املتقدمة يف الشبكةMimo 4X4, QAM256 :
و.Carrier Aggregation -
مؤخرا استكملت بيليفون  %50من مد شبكة - MIMO 4X4
الشبكة األرسع يف البالد وأعلنت انه حتى نهاية  2018سيتم
استكامل مخطط مد الشبكة كامال يف جميع أنحاء البالد.
وتبني يف الفحص ان شبكة بيليفون توفر رسعة تنزيل قصوى
 ،Mbps380مقارنة بالرسعة القامئة يف الجيل الرابع والتي قد
تصل اىل حتى .Mbps150
ران غورؤون ،مدير عام بيليفون قال" :رسرنا بتلقي نتائج
فحص منظمة الـ  GSAوهذه النتائج مبثابة شهادة اضافية
بأن بيليفون هي الشبكة األرسع يف البالد .حى اآلن استكملنا
مد أكرث من  %50من التكنولوجيات املتطورة يف شبكة
الجيل الرابع ،ونحن سنستكمل املد الكامل
حتى منتصف السنة الحالية .كرشكة تختص
بالخليوي وضعنا أمامنا هدفاً بأن نكون األفضل
واألرسع ،وأن نقدم تجربة استخدام ال منافس
لها يف السوق اإلرسائييل".

مع اقرتاب عيد الحب (الفاالنتاين) اطلقت ماركة
استي الودر رزمة احمر شفاه خاصة ومميزة باللون
االحمر والنيود ملظر خاص ومميز.
رزمة احمر شفاه باللون االحمر تشمل:
أحمر شفاه Pure colour Envy Sculpting Lipstick
بلون  ,Vengeful Redوبالحجم الطبيعي.
غلوس  Pure colour Envy Sculpting Glossبلون
 ,Flirtatious Magentaوبالحجم الطبيعي.
محدد للشفاه  Double Wear Stay-In-Placeباللون
االحمر بحجم خاص للسفر.
رزمة احمر شفاه بلون النيود تشمل:
احمر شفاه Pure colour Envy Sculpting Lipstick
بلون  Insatiable Ivoryبالحجم الطبيعي
غلوس  Pure colour Envy Sculpting Glossبلون
 ،Discreet Nudeبالحجم الطبيعي
محدد شفاه  Double Wear Stay-In-Placeبلون
 Roseبحجم خاص للسفر
املنتجات متوفرة يف حانوت استي الودر يف كانيون
ايالون ،يف شبكات الفارم ،همشبري لترسخان
والصيدليات املختارة.
وعرب موقع استي الودر www.esteelauder.co.il

www.haifanet.co.il
net
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اجلوالن – رسم خربوش

ينوجد املوقع تقري ًبا على منتصف الطريق  808الذي
يصل ما بني جنوب اجلوالن وشماله .في املوقع آثار
استيطان من العصر النحاسي قرابة األلف الرابع قبل
امليالد .أشارت األبحاث األولى إلى وجود مكتشفات
أثرية في املوقع تاريخها العصر النحاسي احلجري
(الكالكوليثي) قرابة  7,000عام قبل أ ّيامنا.
الحفريّات األثريّة
أجريت احلفريات األولى في رسم خربوش بني األعوام
 1988 – 1972بإدارة الباحثة كلير أبشطني من
قبل قسم اآلثار واملتاحف .الح ًقا ،خالل العام
 ،2009أجرى الباحث تيسير حلبي تنقيبات من
قبل جامعة باريس .منذ العام  2010وحتّى اآلن
قامت سلطة اآلثار بإجراء بعض التنقيبات التربوية
(بإدارة الباحث أورن زينـﭽـبومي) والتي ال تزال
مستم ّرة حتّى أ ّيامنا هذه .تهدف تلك احلفر ّيات
إلى مشاركة الطالب من املدارس املختلفة في
احلفر ّيات األثر ّية ،لهدف تعريفهم مبوضوع اآلثار

وتقريبهم من تراث هضبة اجلوالن (الصورة رقم  .)1صغيرة دائمة ومزارع معزولة ُبنيت على ضفاف
مبان مستطيلة الشكل الوديان وحول ينابيع املياه .راوح عدد املساكن في
كشفت احلفر ّيات عن آثار ٍ
ً
مبن ّية في صفوف متوازية .جميع املباني ُبنيت هذه القرى ما بني  20إلى  40منزل سكن ًّياُ ،بنيت
ّ
ّ
املشذب (الصورتان رقم
املشذب .من بني املكتشفات من احلجر البازلتي غير
من حجارة غير
الصغيرة ّ
مت العثور على األجرار الكبيرة التي  ،)4+3مستطيلة الشكل (مساحتها 15×6م،).
استعملت خلزن املوا ّد الغذائية واألدوات املصنوعة لها مدخل واحد في اجلدار الطويل ،ومستواه أخفض
ويتم الوصول إليه بهبوط عدّ ة
من حجارة
ّ
الصوان ،أدوات زراعية مثل أواني من األرض احمليطةّ ،
الطحن واجلرش ،املطارق ،املناكيش والفؤوس التي درجات ،كما رصفت األرضية باحلجارة الغشيمة
تشير إلى أنّ سكان القرية اعتمدوا الزراعة في وبشكل غير منتظم ،حيث إنّ الفناء الداخلي للمنزل
معيشتهم اليومية .إضافة إلى تلك املكتشفات مؤ ّلف من الغرفة الرئيسية وهي غرفة املعيشة،
ّ
مت العثور على بعض التماثيل املصنوعة من وغرفة صغيرة مجاورة لها في بعض األحيان،
قسمت لتكون صاحلة خلزن الطعام واملعدّ ات.
البازلت على شكل أعمدة دائرية منحوتة في إحدى
ّ
الواجهات على شكل وجه إنسان (الصورة رقم  .)2من بني املكتشفات التي مت ّيز احلضارة النحاسية
ّ
العرص النحايس يف الجوالن
الفخار التي ُصنعت يدو ًّيا
في اجلوالن أدوات
ّ
أهم ّية لدراسة املواقع حيث كانت ما ّدة الفخار مخلوطة مع الرمال
للمكتشفات في رسم خربوش ّ
األثر ّية من العصر النحاسي احلجري في اجلوالن .البركانية احمل ّل ّية ،وزخرفت جوانبها بشكل
كما يبدو ،فخالل هذا العصر ّ
مت االستقرار في ًقرى حبل مضغوط أو خطوط أفقية ومائلة.

(الصورة رقم )1

מחפשים אמינות¨
מקצועיות ואיכותø
הכתובת שלךÆÆÆÆ
למכירה רחוב אלנבי

רחוב יאיר שטרן עין הים

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ

(الصورة رقم )2

למכירה רחוב שבתאי לוי

למכירה רחוב קיסריה

קומת קרקע ≤ דירות מחוברות
יחד ∞ ±µמ¢ר ´ גינה ∞ ±µמ¢ר לא
בטאבו ´ מרפסת של ∞ ±מ¢ר
משופצת ונעימה

קומה ≥ דירת ∂ πמ¢ר  ¥חדרים ´
מרפסת ∞ ±מ¢ר נוף ים משגע
מעלית ממ¢ד סיום פרויקט
התמ¢א ±π ±Ø±

קומה ≤ גירת  ∂µמ¢ר
דירה שמורה מאוד
 ≤¨µחדרים

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

למכירה
ברחוב שי עגנון

למכירה ברחוב אלנבי¨

למכירה יצחק שדה

למכירה אמיר

 ≥Æµחד'¨ ∏∂ מ"ר¨ קומה ≤¨ פרקט
בחדרים Æמעולה גם למשקיעיםÆ

ברבי קומות¨  ¥חד'¨כ≠ ∞∞ ±מ"ר¨ קומה ∑ ¨
נוף חזיתי לים¨ בניין עם מעלית¨ מתאימה
למגורים וגם להשקעה
הדירה מושכרת ב ∞∞∞≥ שקל

בשכונת קרית אליעזר
≥ חדרים¨  ∑µמ"ר
קומה  ¨±מעוצבת ע"י אדריכל¨
למביני עניין°

בשכונת הדר
דירה ענקית כ≠ ∞ ±¥מ"ר¨ ∑
חדרים¨ כוללת יחידת דיור נפרדת¨
ניתן לחלוקה מעולה למגורים Ø
להשקעהתשואה מעולה°

(الصورة رقم )3

(الصورة رقم )4
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קומה  ¨ ±כ ∞∑ מ¢ר דירת ≥ חדרים
משופצת ונעימה
גישה נוחה של  µמדרגות

من بني الظواهر الها ّمة خالل
العصر النحاسي في اجلوالن
التماثيل العمودية املصنوعة
من البازلت التي ُعثر عليها
بكثرة خالل احلفر ّيات ،املشابهة لتلك في حفر ّيات
رسم خربوش .يصل ارتفاع تلك التماثيل إلى 25
سم ،وهي مصنوعة من احلجر البازلتي ،و ُنحتت
مالمح بشرية على جسم العمود مت ّثلت بوجه وعينني
وأذنيني وأنف بارز .وفي أعلى التمثال فجوة ،قد
تكون لوضع ِ
التقدمات فيها خالل الطقوس الدينية.

סמי רינאוי ≠ בעלים
≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±
למכירה ארלוזורוב

בניין בשלמות בקיבוץ גלויות

קומה  ¨ ¥כ  ∂µמ¢ר דירת ≤¨µ
חדרים דירה שמורה ונעימה ∞∞±
מדרגות

≤ קומות שאפשר להפוך
ל  ¥קומות
∞ ≤¥מ¢ר בנוי שאפשר להפוך
ל ∞∞ ¥תוכניות מתקדמות בעיריה

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

למכירה ≠ שכונת הדר

להשכרה ≠ הנביאים

נמכר

במדרגות הנביאים
≥ חד'¨ ∞∏ מ"ר¨ קומה ≤
בניין אבן Æתקרות גבוהות¨ ריצוף
מצוייר Æלהשקעה  Øמגורים

משרד¨ ≥ חדרים¨
קומה ≥ ´ מעליתÆ

∞∞ ≤µש"ח גמיש

הזאר רינאוי

מנהלת משרד וסוכנת קונים

∞µ¥≠≤∏µ≤¥¥¥

למכירה רחוב שי עגנון
קומה  ±דירת  ∑µמ¢ר
משופצת דירת ≥ חדרים
´ פינת אוכל

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±
להשכרה ≠ הרצל

דירה מפוארת¨ אווירה של צימר¨
≤ חדרים¨ ∞ ¥מ"ר

∞∞≥≤ ש"ח גמיש
קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה קסיס
≥∞µ≥≠π∏µπππ

קרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥ ∞µ≥≠π∏µππקרסטטינה ≥∞µ≥≠π∏µππ
להשכרה
ברחוב לוטוס

להשכרה
רחוב הגנים

למכירה ≠ הרצליה בהדר

במרכז הכרמל¨ מחסן ≤ חדרים¨
מזגן בכל חדר
מקלחתØשירותים¨ מטבחון¨
חנייה פרטית ≠ ∞∞∂≤ ש"ח

משרד ≥ חד'¨ משופץ¨ ∞∞∞ ¥שקל
כולל מים¨חשמל וארנונה

קומה ¨ ≤Æµמחולקת ל ≤ דירות
מושכרת ב ∞∞ ₪ ≥µלחודש
תשואה מטורפת •≥° ±
משופצת¨ נמכרת עם הריהוט
מעולה להשקעה≠ ∞∞∞¨₪ ≥≥µ

קרסטטינה ≥∞µ≥≠π∏µππ

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

למכירה≠ קדושי דמשק

להשכרה
רח' הבנקים בעיר תחתית

הושכר

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

קומה ±
 ¥חדרים ´מרפסת
משופצת ברמה גבוהה
מעט מדרגות

למכירה≠ בדרך אלנבי

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

≤ חדרים¨ לשותפים
מרוהטת כולל מוצרי חשמל
∞∞ ≥±שח כולל ארנונה¨ מים¨ ואינטרנט

≤ חד'¨ חצר פרטית¨ מרוהטת
חלקית¨ ∞∞≥≤ שקל
כולל מים וארנונה

כ≠ ∞ πמ"ר¨  ≥Æµחד'¨ משופצת¨
מרפסת ∂ ±מ"ר לנוף ים´חנייה פרטית
מקורה´מחסן פרטי¨ בניין אבן חדש

דירה מיוחדת¨עם נוף פנורמי לים¨ ∞±±
מ"ר¨ גינה ∞ µמ"ר¨ ≥Æµחדרים¨¨ גג בטאבו
עם אפשרות לבנייה¨ חנייה פרטית
נכס מיוחד לרציניים בלבדÆ

∞≥ ±מטר  µחדרים שמורה שתי
גינות ∞∞≤ מטר מטבחון בגינה
מחסן וחנייה מקורה

מחולקת ל ≤ יחידות
∏∂ מר
קומה קרקע
עם תשואה גבוהה

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

למכירה גוש עציון עליון

למכירה בשדרות הציונות

למכירה ברחוב יפה נוף

להשכרה≠ ברחוב הגפן¨

למכירה ברחוב רענן

∂ ±πמ"ר¨ ∑ חד'¨ דירה ענקית¨
מיוחדת¨ עם מחסן ומרפסת
מיקום מעולה¨ דירה מיוחדת ¨
לרציניים בלבד Æ

 ¥חד כ≠ ∞ πמ¢ר¨ קומה שנייה¨ נוף
לים¨ חנייה בטאבו בתהליך תמ¢א ∏≥
עם הדמייה מוכנה Æבהזדמנות °

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥
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קומת קרקע¨ כ≠∞ µמ"ר¨ ≤ חד'
וגלריה במחיר הזדמנות שלא
יחזור¨ מעולה למשקיעים עם
תשואה •µÆµ

קומה ≤
≥ חדרים
∏∑ מר משופצת ברמה
∞∞∞¨₪ ∑≥µ

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

קומה ≥¨ ∞ πמר
≥Æµחדרים ´מרפסת
בניין אבן ¨ דירה משופצת
חניה ו מחסן פרטי
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למכירה שד‘ הציונות

קומה ≥ ¨ נוף חלקי¨  ≤Æµחדרים
מסודרת ¨מושכרת ב ∞∞∏±ש"ח
מעולה למשקיעים
תשואה •₪ ¥∞∞¨∞∞∞ ¨ µÆµ
קרסטטינה ≥∞µ≥≠π∏µππ
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
ענאן

למכירה פועה

קומה  ¨ ≥Æµכ≠  ∑µמ"ר
 ≥Æµחדרים¨ משופצת ברמה¨
מושכרת ב ∞∞ ≤¥ש"ח
עם שכירות עוברת מצויינת
למשקיעים₪ µ±∞¨∞∞∞ °

למכירה≠ עספור
בעיר התחתית

למכירה בן יהודה

הכתובת לבית שלכם

למכירה בשכונת כבביר
ברחוב רענן

קומה ≤ ¨ במצב שמור¨
 ¥חדרים
נוף לואדי
מעולה למשקיעים°

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

למכירה ברחוב אל מותנבי

קומה ≥ ¨ דירה לשיפוץ¨
 ≥Æµחד' ¨
נוף חלקי לים

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

קרסטטינה ≥∞µ≥≠π∏µππ
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
ענאן

למכירה ברחוב מסדה

כי להיות ראשוןÆÆ
זה מחייב°

סוהאד פחמאוי
∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

ענאן יעקוב
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

חפשו אותנו בפייסבוק
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بيت العطور الريطاين JO MALONE
 LONDONيعرض زيت حامم برائحة
مثالية وخاصة لعيد الحب
RED ROSES BATH OIL

عطر غني بالورود  ،ناعم يحتوي عىل خالصة
الرومانسية الحديثة
مع اقرتاب عيد الحب ،اطلق بيت العطور الربيطاين
 JO MALONE LONDONزيت حامم برائحة مثالية
وخاصة لعيد الحب ،RED ROSES BATH OIL ،غني
بالورود  .زيت الحامم مغ ٍر رومانيس ونقي.
العطور:
علوية:ليمون
مركزية :بتلة من الورود
الحمراء
اساسية :العسل
تتناسب مع:
كريم للجسم برائحة
Blackberry & Bay
املنعشة
عطر برائحة & Amber
 - Lavenderساخنة
العطور متوفرة يف
حوانيت JO MALONE
 :LONDONكانيون رمات
افيف (الطابق  )1تل ابيب/
شارع الروف مميال (مقابل
منجو (القدس) /كانيون  TLVفاشن مول تل ابيب

 Petit UFنبيذ انيق وشهي
النبيذ يف البالد يصنع بطريقة تلبي مفهوم «النبيذ األنيق” وان تكون
مشابهة ومنافسة لنبيذ أوروبا ،خاصة فرنسا.
عدد جيد من النبيذ يزين الرفوف يف املتاجر ،واحد منه تم إطالقه
الشهر املايض فقط وذهب إىل املتاجر.
النبيذ من املجموعة الثانية من النبيذ العلم واملاركة سيـﭽـال
«كربين غري مصفى» ،يجاوب عىل « ‘( " Petit UFاختصار احرف
من االنجليزية  , UNFILTEREDوهو غري ُمصفى) التفاحة التي مل
تسقط بعيدا عن الشجرة واألب االويل.
أنيق ،مع كحول بالضبط  13.5%يناسب أفضل نبيذ بوردو ،لطيف
وسلس .من يتذوق النبيذ رمبا يشعر انه فرنيس يتحدث بالفرنسية.
عندما تقومون باملرات القادمة برشاء النبيذ األحمر من حوانيت
النبيذ القريبة ،جربوا ان تسألوا ان كان النبيذ «أنيق» ،متوازي
وجيد للرشب ،الن نبيذ البالد بشكل عام جيد وغالبيتهم شهي جدا.

ﺣارع بﻐﺤﻌف ﺖﺔار
بﻈﺎﻋاوس
 5غرف،بﻌضع جﻐﺛ
ﻄﻌﺻﺷ خاص،ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
כרמל מערבי
160م ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد 6 ،غرف
 +ﺖﺛﻏﺼﺋ  +ﻄﻌﺻﺷ خاص ،
وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
الﺗﻎ اﻓلماﻇﻎ
)ﻄﻘئمﺋ لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ(
 3غ ،ﺬابﺺ  ،3ﻄﺂجرة
ﺣارع ﺲﺊاس
3.5غرف ﺬابﺺ  1ﻄﻈﺰر
خﻘب لﻂﺊﺗر
)اﻄﺿاﻇﻐﺋ اضاﺸﺋ بﻈاء(
ﺣاع الﻈﺊﻎ
2.5غرف +ﻄﺧﺳﺛ

تعقيب مؤسسة بطريم حول وفاة الفتى
من طوبا الزنغرية نتيجة انقالبه عن
تراكتورون
اعلنت وسائل االعالم عن وفاة فتى من
قرية طوبة الزنغرية يبلغ من العمر 16
عاما جراء سقوط وانقالب تراكتورون
كان يستلقه .هذا وبحسب معطيات
مؤسسة بطريم ألمان االوالد ،بني
السنوات  2008وحتى اليوم تويف  15ولدا
وفتى يف حوادث طرق سواء كراكبني او
سائقني لرتاكتورون .من بينهم  3حاالت
وفاة العام املايض ( .)2017
هذا وعقبت السيدة اوريل سيلفيجر؛ املديرة العامة ملؤسسة
بطريم حول الحادثة قائلة« :غالبية حوادث الطرق التي تحدث
مبشاركة تراكتورون تحدث عادة نتيجة انقالبه .ولذا مينع
منعا باتا سياقة الرتاكتورون ملن هم تحت جيل  16عام فهو
يعترب خطرا ويهدد حياه اوالدنا .فمن بني مسببات حوادث
الرتاكتورونات هو نقص الخربة واملهارة والتدريب املالئم
لقيادته ،اضافة للرسعة املفرطة عند القيادة ونقل اوالد آخرين
عىل اطراف الرتاكتورون .نعود ونطالب باتباع توصيات
االمان والترصف وفقا للقانون وعدم زيادة الرسعة املسموح
بها لقيادة املركبة مع االهتامم بارتداء خوذة ونظارات حامية
وإضاءة املصابيح دامئا».

למכירה )למהירי החלטה(

שי עגנון

 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע,
מסירה מיידית
₪ 690.000

للتفاصيل:

0526772799

لاليجار
شارع هجيفن طابق 10
مطل عالبحر 3.5غرف،
مصعد ،موقف خاص
(التسليم فوري)

للتفاصيل052-3456791:
20

ﻟﻠﺒﻴﻊ

 4غ ﺬابﺺ اول ﻄرﻄمﺋ بالﺿاﻄﻀ
 +ﺣرﺸﺋ وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر
وادي الﻈسﻈاس
ﻄﺧﻂﺗﺋ  100م ﺬابﺺ ارضﻎ

פועה

יצחק שדה

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

 2غرف  ،ﺬابﺺ 4
ﺣارع ﺲﺊاس
 3غرف  +ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر

חנייה בשפע
ﺣارع الﻈﺊﻎ

ﺾرﻄﻀ ﺸرﻇسﻎ בית לחם
 4غرف ﺬابﺺ اول +ﺣرﺸﺋ
ﻄﻈﺰر خﻘب

₪ 780،000

2غرف ﺬابﺺ ارضﻎ تﺧﻂح لﺳﻐادة/
ﺲﻐادة اﺠﻈان/ﻄﺿﺎﺈ

למכירה בבניין אבן ערבי

רחוב עבאס

 5חדרים גדולים  4מרפסות קומה  3נוף לים
₪ 1.070.000

להשכרה רחוב אלנבי

 3חדרים קומה  1מרוהטת מסירה מיידית
₪ 3000

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

شارع املتنبي
 2.5غرف مع ساحة

ﺣاي ﺲﺔﻈﻌن

ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﻮض

 3غ ﺬابﺺ 2
بمﻈطﺼﺋ الﺿرﻄﻀ

מחיר הזדמנות

شارع املتنبي
 2.5غرف مع ساحة

لاليجار

ﻟ ﻳﺠﺎر

ﺣاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ ﺬابﺺ 2
ﻄﻘئمﺋ لﻘزواج الﺤابﺋ
او ﻄسﺎﺑمرﻏﻆ

لاليجار

للتفاصيل:

קוטג 5.5 ,غرف واﺠﺳﺋ156 ،م + ,ﺣرﺸﺋ
ﻄﻌﺻﺷ خاص  ،ﻄﻈﺰر خﻘب

חניה בשפע

لاليجار

050-5246478

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ
נצרת עילית

للتفاصيل:

0526772799

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

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

فوري

للبيع
עין הים

בב
לעדיות

ليجار
בבלעדיות פרוייקט חדש

الن¢
شارع ¡ 
م£وع جديد

120م 5 ،غرف 20 +م فتان،
منظر خب للبحر+
من
مقاول +مع80م
بنتهاوس 120م

فة مع منظر خب للبحر+
موقف
خاص +مخزن
موقف

"גני המושבה"
 40وحدة سكنية

خاص
م£وع
תמ״א

بناء جديد ،ف،
مصعد ،موقف سيارات

شارع عباس

בב
לעדיות

تفاصيل قريبا

אולמי תפארת,

עין הים

שמורה מאוד
منظر خب
عا
طابق 

دار جديدة 5 ،غرف
موقف  +مخزن +
منظر خب.

100م،

1,140,000

2,200,000

₪

وادي جمال
بنتهاوس 100م 80 +م
فة مع منظر خب للبحر+
موقف خاص +مخزن

בב
לעדיות

בב
לעדיות

בית לחם

₪

בב
לעדיות

دار  75م  3غرف
طابق 2
 +منظر خب.

רח׳ שפירא
90م ،فتان

2500

₪

שד' רוטשילד
طابق  3 ،4غرف،
منظر خب
للطبيعة +موقف
للسيارة بوفرة
الدخول شهر 4

2500

₪

רח׳ בן
גוריון
غرف ليجار
للطب
وللطالبات

شارع عصفور

120م ،ساحة
 260م تصلح
كمصلحة ايضا

للتفاصيل050-5647741 :
الجم عة  9شباط 2018
ُ

الكرمل الفرنيس

مكان مركزي يف حيفا يف وادي النسناس
مبنى يصلح ملطعم او كل مصلحة اخرى  200م..
واجهة لشارع مركزي ورئييس

ﭬيلل اسبانية ..شارع סטפן וייס ،דירת גן
 5غرف 125 ،م 150 ،م جنينة  +موقف خاص مسقوف ،مرممة ،منظر للبحر

للبيع

لإليجار
الكرمل الفرنيس

רמת

ﭬيال منفردة ..مبنى جميل ..منطقة مركزية
 240م مساحة املبنى 700 ،م ارض  +موقف

הנשיא بناء جديد..

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

للبيع

للبيع

للبيع

وادي النسناس

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

للبيع

الكرمل الغريب ديرخ هيام

عباس
دار استوديو 36 ،م،
مرممة  ,مؤجرة

فيال منفردة 330م مبني ارض 760م
طابقني موقف خاص لسيارتني مع سقف
منظر للطبيعة الخﴬاء حوايل الفيال

 3غرف قبو (تحت االرض)
 78م ،بحاجة لرتميم

 5غرف طابق  120 ،1م،
مرممة ،موقف خاص

للبيع

منطقة دينيا

شارع انالﭭيتش زاوية
لوحمي هجيتؤوت

شدروت هتسيونوت

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

للبيع

للبيع

للبيع

₪ 1800

للبيع
شارع هشالوم

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

للبيع

בית לחם

 4.5غرف  110م ،طابق 2
مرممة جزئيا منظر للبحر

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

لإليجار

لإليجار

شارع هحشامل

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

 3غرف ،طابق 4
مؤثثة

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

ﺣارع "اﺖاد ﻊﺳام"  ،10ﺖﻐفا | تﻀ | 04-8333603 :ﻇﺼال052-8260007 :
برﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ f d.r.realestate | dr2008r@gmail.com

مها قندس علي
052-8980085

املطران
حجار

جديد

بينتهاوس ممييز  ،مطل جميل للبحر والجبل
 5غرف 120 ،متر 3 ،شرفات
موقف ومخزن طابو

جديد

רמת הנשיא
 4غرف ،مرممه بذوق ،طابق
عالي ،مطله للجبل .شرفه مخزن
وموقف سياره

בן יהודה

جديد

 3.5غرف 75 ،م
طابق اول ،ببناية حجر  +شرفة

وادي
الجمال

الكرمل
الفرنسي
בית לחם

شقه  5غرف 120 ،م
شرفة مطلة للبحر
موقف ومخزن بالطابو

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

الكرمل
الغربي

الكرمل
الغربي
דרך הים רחוב התמר
شقة من طابقين 4 ،غرف120 ،
متر ،الطابق الثالث ،مخزن وموقف
طابو ،امكانية الضافة شرفة

بسعر ممتاز ₪1,290,000

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

ברכה
חבס

פועה

بالقرب من مستشفى روتشيلد 4 ،غرف 100م ،طابق

(طابو)  3.5غرف ،طابق  ،3بوضع جيد

 ،2مرتبة مع منظر للبحر₪1,185,000 ،

ل

اليجار

الكبابري
شارع مور
 4غرف ،شرفة ،موقف سيارة .مصعد ،مطلة للبحر
₪ 3,800

פנטהאוס

املطران حجار
.5غ 130م  +شرفة وسطح 30م  +مخزن وموقفين
للسيارات .منظر رائع للميناء

ﺳﻠﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ

ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺠﻮ hajokhalil@hotmail.com 0522840945
ُ
ﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﻴﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺧﺒﺮة  19ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات
ﻳﺸﺮﻓﻨﺎ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺷﻌﺎرﻧﺎ

اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ)اوﻟﻴﺔ( ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ،מעצבת פנים ،יועצת משכנתא ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ

لﻂﺊﻐع בורדיה
بﻈﺎﻋاوس  3ﺬﺊﺼات ﻄع
 4اتﺔاﻊات5.غ-250م
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ﺣرﺸﺎان ﺾﺊﻐرتان،ﻄﻌﺻفان
لﻂسﻐارات،ﻄﺚﺞن،ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد...
والسﺳر ﻄمﺎاز
لﻂﺊﻐع
بﻌادي الﺔمال دوﻇﻃ ارض ﻄع
اﻄﺿاﻇﻐﺋ بﻈاء  9ﺣﺼﺺ .المﻌﺻع ﻄمﺎاز،
ﻊادئ وﻄطﻀ لﻂﺊﺗر

ﻓﻲ

ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﻣﺌﺎت

اﻟﺸﻘﻖ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻜﻞ
ﺣﺎرات اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

لﻂﺊﻐع בלבונטין
ﺣﺼﺋ ارضﻐﺋ 4غ 105،م.2ﺬابﺺ
ارضﻎ ﻄع ﺖﺛﻏﺼﺋ،
ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد ،ﻄﻌﺻفان
لﻂسﻐارات ،ﻄﺚﺞﻇان
ﺲمارة ﺖﺔر ﻄمﻐﺞه.
لﻘﻏﺔار
ברמת הנשיא
ﺣﺼﺋ 5غ+ﺣرﺸﺋ
وﻄﻌﺻفﻐﻆ لﻂسﻐارات

لﻂﺊﻐع
בדניה א'
ﺻطﺳﺋ أرض 840م 2لﺊﻈاء
بﻐﺌ ﻄﻈفرد او بﻐﺎﻐﻆ.

חברת התיווך המובילה והגדולה בחיפה

עם הצלחה לא מתווכחים

אוהב נדל״ן?

בוא תעשה מזה כסף!
ניסיון של  25שנים בליווי להצלחה
אסי 054-8171818
חפשו בפייסבוק עבודה בנדל״ן

www.remaxcity.co.il

הקריירה החדשה שלך כעצמאי

מתחילה עכשיו!

רימקס סיטי,שדרות הנשיא  ,134חיפה04-8103203 .

קריירה בנדל״ן

רימקס סיטי

