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أسرى حماس وأمنية العدل املستحيلة
جواد بولس

خلفية

منذ عام حترم مصلحة السجون في إسرائيل حوالي
أسيرا فلسطين ًّيا من سكان قطاع
مائة وعشرين
ً
ً
تنفيذا لقرار اتخذته
غزة من زيارة أهاليهم؛ وذلك
احلكومة اإلسرائيلية في مطلع العام املنصرم وقضى،
عالوة على معاقبة هؤالء األسرى لكونهم محسوبني
فحسب ،عدم إرجاع جثامني
على حركة «حماس» ْ
لفلسطينيني محتجزة لدى إسرائيل ،وعدم السماح
ألهل غزة بالدخول إلى مناطق إسرائيل مهما كان
هدف الزيارةّ ،إل في حاالت إنسانية\مرض ّية
خطيرة واستثنائية مستعصية العالج في القطاع .
وقد أعلنت حكومة إسرائيل أنّ هد َفها من هذه
ُ
تفعيل ضغوط على قيادة حركة حماس،
اخلطوات
من أجل إجبارها ،من خالل عملية التفاوض
اجلارية ،على التسريع بتسليم جثامني جنود
إسرائيليني محتجزة لدى احلركة ،بعد أن قتلوا في
املسماة
الهجمة العسكرية اإلسرائيلية على غزة ،
ّ
بعملية «اجلرف الصامد».
توجه عدد من األسرى املعاقبني إلى «نادي
بعد ّ
األسير الفلسطيني» قمت ،قبل ثالثة شهور،
بتقدمي التماس إلى «محكمة العدل العليا»
ّ
بالتدخل وبالسماح ألهاليهم
وطالبتها باسمهم
بزيارتهم وبإلغاء أوامر املنع ،أل ّنها غير قانونية
وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وأنظمة
مصلحة السجون نفسها؛ فحرمانهم ،بهذه الطريقة
وعلى هذه اخللفية ،هو عقوبة جماعية مح ّرمة ،و ُيعدّ
مباشرا في
خطوة ابتزازية في حقّ من ليسوا طر ًفا
ً
املشكلة القائمة .وأ ّكدت كذلك أنّ انصياع قيادة
مصلحة السجون ألوامر السياسيني يعتبر خطوة
ّ
ويشكل سابقة تنذر بتغيير متط ّرف
غير شرعية
لقواعد «الوضع القائم» الناظمة حلياة احلركة
وحتول ،في نهاية املطاف،
األسيرة الفلسطينيةّ ،
أفراد احلركة األسيرة إلى رهائن يعيشون وهم في
متناول يد الوزراء ورغباتهم السياسية اجلامحة.
في ر ّدها على االلتماس اعترفت نيابة الدولة بدون
تر ّدد أو خجل أنّ إدارة مصلحة السجون انصاعت
ً
السياسي ،واعتبرت القرار ح ًّقا شرع ًّيا
فعل للقرار
ّ
للدولة وطريقة تنفيذه قانونية ال تشوبها شائبة .
برد االلتماس،
وطالبت مم ّثلة النيابة احملكمة ّ
معتبرة زيارات األسرى لذويهم مبثابة «املنّة» املعطاة
ً
مكفول في القوانني واملواثيق ،وأل ّنها مج ّرد
ال ح ًّقا
«حسنات» فباستطاعة معطيها حجبها إذا ما
استدعت «الضرورات» ذلك ،كما في حالتنا
الراهنة.

ّ
رب إشارة أبلغ من عبارة
مع تقدميي االلتماس قامت سكرتارية احملكمة

بتعيينه ملطلع شهر ُشباط\فبراير اجلاري ،فتقدّ مت،
لكن القاضي رفضه
في حينه ،بطلب لتقريب املوعد ّ
في إشارة ّ
أهمية
مبكرة تشي مبوقف احملكمة جتاه ّ
موضوع الدعوى وإحلاحه.
قبل يومني من تاريخ انعقاد اجللسة قامت
السكرتارية بإعالمي بـ»دفشها» بيوم واحد ،فبدل
األربعاء ستنعقد اجللسة أمام ثالثة قضاة يوم
اخلميس.2018\2\15 ،
ّ
لم أعرف سبب تلك « الدفشة» إل ساعة وقوع
«املعركة» حني سقطت جميع األقنعة ،وتر ّنحت
احلقيقة عارية ،والعدل رقص رقصة الديك من ذاك
«الطرب».
يعج
كانت مقاعد القاعة مآلى بالناس وفضاؤها ّ
بفوضى تشهد على وجود قضية «ها ّمة» استحوذت
على عبوس هذه الوجوه وعجقة الكاميرات .لم
يهتم
أتو ّقع أ ّنها قض ّيتي ،فاإلعالم في إسرائيل ال ّ
بحقوق األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل،
ويعتبرهم مخلوقات ناقصة جاءت من «أرض
اليباب».
جلست بجانب محامني آخرين وكنت «مثل السيف
ُ
يتوسطان
فردا».
ُ
الحظت امرأة شقراء وبجانبها رجل ّ
املقعد خلفنا ويجلسان بهدوء الفت وبوجهني
حزينني ،وأمامهما يقف عدد كبير من الصحاف ّيني
ويتسابقون على التقاط صورهما من ّ
كل زاوية
محام بجانبي وسألته من هؤالء
ممكنة .ملت على
ٍ
وماذا يجري في القاعة؟
كان هو من سيدافع عنهم ،وكانوا أفراد عائلة
اجلندي «ﭼـولدن» الذي ُقتل في تلك العملية وما
حسب االدعاء.
زال جثمانه محتجزً ا في غزةَ ،
فهمت من شرح احملامي أ ّنهم حضروا كملتمسني
في قضية قدّ موها ضدّ احلكومة اإلسرائيلية،
ويتساءلون فيها ملاذا ال متتنع وال تتو ّقف احلكومة
عن إعادة جثامني ألعضاء في حركة حماس أو من
تتوجه احلكومة إلى اجلهات
يتماهى معها؟ وملاذا ال ّ
املختصة في مصلحة السجون وتأمرها باتّخاذ مزيد
من اخلطوات العقابية ،والتي من شأنها التضييق
على ظروف معيشة أسرى حماس في السجون
اإلسرائيلية ،مبا في ذلك تقليص إمكانيات شراء
حاجاتهم من «كانتينة» السجون ،وتقليص فرص
زيارات أهاليهم بشكل أكبر؟ سمعته ولم أع ّلق.
بعد حلظات دخل ثالثة رجال ،من بعيد يشبهون
ّ
ّ
املدلة املهملة،
كل القضاة ،بعباءاتهم السوداء
ويدلفون ،كالبطارق احلذرة ،من دون أن ينظروا إلى
صحن القاعة.
جلسوا على مقاعدهم فعلت وجوههم عالمات ً
رضا
خف ّية ،أل ّنهم وجدوا الصالة «كومبليت» واحلضور
اإلعالمي الكثيف يكفل لهم ً
عرضا ش ّي ًقا على أحد
ّ
أهم مسارح العبث احلديثة.
تو ّقعت أن يسمعوني أ ّو ًل ،فقض ّيتي بعيدة عن
مؤ ّثرات السياسة وسباقات التز ّلف أمام دموع
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أ ّم يهودية تطالب باستعادة جثمان ابنها .معظم
ادعاءاتي ترتكز على مفاهيم قانونية تتع ّلق مبكانة
األسير وضرورة تعريف حقوقه ومتى وكيف تسلب
منه هذه احلقوق.
وخلوه من عدل
متنّيت ،لكنّني كمن يألف برودة املكان ّ
ِ
«سليمانهم» ،لم ُأفاجأ من اختيارهم ،فمساعدة
القاضي أعلنت رقم قضية عائلة «ﭼـولدن» بإشارة
ّ
لينقضوا
إلى أنّ القضاة ق ّرروا مناقشة مل ّفهم أ ّو ًل،
بعدها على حقوق أسرى حماس الذين جاءوا إلى
قلعة العد ّو العليا مطالبني «باألبلق العقوق»!
بحساسية مفرطة ومبالغ فيها أنصت القضاة
وتفهموا اتّهامها
لشكاوى امللتمسني ضدّ حكومتهم ّ
واضحا لم
قرارا
ً
بالتقصير؛ فبعد أن اتّخذ الوزراء ً
يقوموا بتنفيذه بصرامة ،فكيف وملاذا يدخل بعض
املرضى احملتاجني من غزة إلى إسرائيل؟ وهل ال
ميكن أن يحصلوا على عالجهم في مصر أو األردن،
ً
مثل؟ وملاذا ُيسمح ألسرى حماس بشراء حاجاتهم
األساسية؟ أال ميكن منعهم من ذلك؟ وملاذا ال
تُطلعهم احلكومة على خطواتها وإجنازاتها في
املفاوضات وما تنوي اتّخاذه من خطوات عقابية
أخرى؟
ّ
كان القضاة يتفاعلون مع كل تنهيدة واحتجاج،
ويوجهون التساؤالت إلى مم ّثلة النيابة مستفسرين
ّ
حينًا وناصحني بضرورة اإلنصات لشكاوى العائلة
التوجه مجدّ دً ا إليهم ،وذلك
ك ْيال تضط ّر هذه إلى
ّ
يشجع العائلة على تقدمي فصول جديدة من
بإيحاء ّ
مسرحية العبث الغريبة .
كانوا صبورين كأ ّم ،فلم يوقفوا محامي الدفاع بل
استجابوا له وسمحوا بلفتة «وطنية» استثنائية
لوالد اجلندي بأن يقول لهم بعض الكالم ،فسمعوه
بخشوع رهبان؛ وكالرجال داروا دمعهم على حافة
اجلفونُ .رفعت اجللسة ،وانتقلوا مباشرة ملناقشة
مل ّفي ،فوقفت أمامهم منتص ًبا كاحلقّ .

ّ
ّ
كأني أنادي أو أكلم صخرة

عيني
في البداية لم أنظر في ّاتاههم ّ
متعمدً ا إبقاء ّ
سابحتني في بياض القاعة .كنت كمن ُيعتق من
يسهمون عيونهم
تخدير بعد عملية جراحية وكانوا ّ
باد وينتظرون ما سأقوله.
نحوي بضيق ٍ
مفتوحا وكأ ّنه غارق في
فم رئيس الهيئة كان
ً
ّ
يحل لغز كلمات
استحضار كلمة أع َيته وهو
ّ
متقطعة ،بينما بقي وجه زميله متخ ّث ًرا على
ومتمس ًكا بوجه العب ﭘـوكر مبتدئ
الدهشة نفسها،
ّ
يق ّلد الالعبني الكبار .أ ّما ثالثهم فكان ّ
يغط رأسه
في ورقة كانت أمامه ويرفعه كأ ّنه حمامة حائرة أو
جائعة «تُنقوِ د» ح ّبات قمح.
بهدوء خاطبتهم ً
أمتن طيلة سنني عملي
قائل« :لم ّ
وخالل حياتي ك ّلها أن أكون غب ًّيا كما متنّيت
اليوم» .شعرت بأ ّنني فاجأتهم وصار الصمت في
القاعة خان ًقا .على وجوه مم ّثلي نيابة الدولة الحظت

عالمات صدمة خفيفة وابتسامات .
مفس ًرا أسباب
لم أنتظر ر ّدة الفعل ومضيت
ّ
أمنيتي الغريبة« :فلقد جلست أمامكم ساعتني
وأنا أسمع ،خاللهما ،نصائحكم لعائلة اجلندي
ﭼـولدن ومالحظاتكم ملم ّثل الدولة وكيف عليهم
أن يؤ ّمنوا ما طالبت به العائلة ،وبضمن ذلك
مضاعفة عقوباتها على أسرى حماس في السجون
اإلسرائيلية ،وذلك كوسيلة ضغط على حكومة
غزة .ساعتان وأكثر وأنتم تتسابقون أمام قاعة
مليئة بجمهور «بيتاري» لتثبتوا أ ّنكم مع السرب
وجيناتكم كجيناتهم والغرائز واحدة؛ أأحسستم
مسوغات
بوجودي؟ ألم تكن كلماتكم في الواقع ّ
قراركم في رفض قض ّيتي؟ ألم تشعروا بعبثية
املشهد؟”
ً
محاول إقناعي أنّ القض ّيتني
قاطعني رئيس الهيئة
منفصلتان وبأنّ مل ّفي لن يتأ ّثر من مواقفهم املعلنة
في قضية عائلة ﭼـولدن .
ً
حاول أن يهدّ ئني لكنّني قاطعته قائل« :ال أوافقك
إطال ًقا ،فلقد أسمعتموني قراركم بطريقة هزيلة
صحيحا فلماذا لم
وغير سو ّية ،ولو كان كالمك
ً
تبدأوا بسماع قض ّيتي أ ّو ًل وتنتقلوا بعدها لقضية
ﭼـولدن؟ كان خياركم مقصودً ا لكنّني أعلمكم بأنّ
كل ما يجري هنا مج ّرد مسرحية ّ
ّ
وكل من يشارك
فيها يضحك ،عمل ًّيا ،على عائلة ﭼـولدن ،التي
أمتنّى أن تسترجع جثمان ابنها ،كما أمتنّى ذلك
ّ
لكن ذلك لن يحصل من خالل قمع
لكل العائالتّ ،
حقوق األسرى في سجون إسرائيل».
ً
معترضا ومؤ ّكدً ا أ ّنني لست طر ًفا في قضية
أوقفني
ّ
بالتدخل فيها؛ فأجبته:
ﭼـولدن وال أملك ح ًّقا
حب جميعكم لعائلة
«لم أقصد وال أنوي مجاراة ّ
ﭼـولدن .ما قلته أمامكم ينبع من مبادئي وقيمي
وإمياني بأنّ إرجاع جثامني البشر هو مبدأ ال يتجزّأ
أتوجه
وباسمه متنّيت هنا ما متنّيت؛ أ ّما اآلن ،فأنا ّ
أجلوها ألنقل تفاصيل
إليكم بطلب تأجيل اجللسةّ .
ما جرى ملو ّكلي ،وسنعلمكم خالل شهر مبوقفنا
وكيف ستكون نهاية الطريق».
أغظتهم ربّ ا ،أرحتهم ربّ ا ،لكنّني لست غب ًّيا ولم
يوما ،فلو أكملت أمامهم لكنت كمن نادى
أكن ً
الصم لو متشي بها العصم ز ّلت».
«من
الصخرة
تلك
ّ
ّ
مت تأجيل القضية ،وقناعتي ما زالت قناعتي ،فال
ّ
ّ
نصف
ي
و
ه
ق
ح
ل
يحص
أن
احملتل
للفلسطيني
فرصة
ُ َ
ّ
ّ
من محكمة تف ّرق بني جثمان وجثمان ودموع
األمّهات!
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دكتوره ،بتقدري تقرأيلي
قصة قبل النوم؟

أطباء كالليت دائمًا معكم!
طبيب أخصائي أون-الين في ساعات الليل
كالليت الرائدة في طب األون الين في البالد ،تفخر بأن تقدم لكم مجموعة خدمات طبية ألخصائيين،

يمكنكم إستشارتهم من خالل الحاسوب ،التابلت أو السمارتفون من كل مكان تريدون ،بين الساعات
 ٢٠:٠٠حتى الـ  .٢٤:٠٠من اليوم بد ً
ال من الخروج من البيت واإلنتظار بالدور في غرف الطوارئ،
ببساطة أدخلوا لطب أو-الين من كالليت.
طب أطفال

طب عائلة

*الخدمة مقدمة باللغة العبرية
مقدم كمعلومات لمؤمني كالليت

طب جلد

جديد! تطور الطفل

ّ
جبارين :نسبة الطلب العرب في جامعة حيفا أكثرمن % 40لكن
ّ
ّ
بدون تمثيل ِجدي للمحاضرين العرب
خاص – كشفت ورقة عمل صادرة عن مر َكز األبحاث واملعلومات في الكنيست
حيفا – ملراسل ّ
تتحسن في السنوات
املؤسسات األكادميية في إسرائيل لم
أنّ نسبة احملاضرين العرب في ّ
ّ
األخيرة ،رغم ارتفاع عدد األكادمييني العرب وارتفاع نسب ّ
الطلب العرب في األلقاب
األكادميية الثالثة .كما كشفت معلومات مر َكز الكنيست أنّ نسبة متثيل العرب في السلك
ّ
حتسن على
املؤسسات األكادميية تكاد ال تُذكر
ّ
اإلداري في ّ
(أقل من  )2%بدون أن يطرأ ّ
تشغيل العرب.
وجاءت هذه املعطيات بناء على طلب النائب د .يوسف جبارين ،الذي يبادر إلى عقد جلسة
مؤسسات التعليم العالي،
ّ
خاصة للجنة التربية البرملانية حول استيعاب احملاضرين العرب في ّ
من أجل مناقشة ُسبل رفع نسبة احملاضرين العرب.
ً
ملحوظا في نسبة ّ
الطلب
و ّمما جاء في ورقة العمل أنّ السنوات األخيرة شهدت ارتفاعً ا
مؤسسات التعليم العالي ،وفي ّ
كل املستويات الدراسية ،إذ إنّ نسبة ّ
الطلب
العرب في ّ
ّ
ّ
العرب ا ّلذين يدرسون للقب األول وصلت إلى  ،16%وللقب الثاني  ،13%و  6.5%هي نسبة
الطلب العرب في ال ّلقب الثالث .وجاءت النسبة األكبر ّ
ّ
للطلب العرب في جامعة حيفا ،إذ
كبيرا لتصل
إنّ نسبة العرب في اجلامعة وصلت إلى  ،41.5%بينما شهد التخنيون ارتفاعً ا ً
النسبة فيه إلى  22.2%من مجمل ّ
طلب التخنيون.
ّ
وقال النائب جبارين إنّ هذا االرتفاع امللحوظ في توافد الطلب العرب إلى اجلامعات
املؤسسات األكادميية
اإلسرائيلية لم ُيحدث بالتوازي ارتفاعً ا في عدد احملاضرين العرب في ّ
أي ارتفاع ُيذكر في استيعاب األكادمييني
اإلسرائيلية ،ولم تشهد اجلامعات والك ّل ّيات ّ
واألكادمي ّيات العرب في الهيئات التدريسية أو الهيئات اإلدارية ،إذ إنّ نسبة احملاضرين
واحملاضرات العرب في اجلامعات هي  2.26%فقط ،وأ ّما نسبتهم في الك ّل ّيات فهي ..3.2%
ويأتي البحث في جلنة التربية البرملانية في سياق مطالبة جبارين بتبنّي سياسات تفضيل
مصحح والعمل على بناء إستراتيج ّيات وسياسات تتبنّاها وزارة التربية والتعليم ومجلس
ّ
مؤسسات التعليم
في
العرب
من
أكبر
عدد
واستيعاب
زيادة
إلى
تهدف
العالي،
التعليم
ّ
العالي خالل فترة محدّدة من الزمن.

تعزية

ّ
نتقدم ّ
بأحر التعازي القلبية

إلى آل ّذباح وأقربائهم وأنسبائهم لوفاة ّ
طيب الذكر

ّ
ّ
الحاج صالح ذباح
نسأل املولى ّ
عز ّ
وجل

ّ
أن ّ
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم ذويه الصبروالسلوان
علي ّ
عبا�سي والعائلة

4
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الطالب أدريان شقحة في املرحلة
ّ
النهائية من أوملـﭙـياد البيولوجيا
حيفا – ملراسلنا – جاءنا من مكتب الناطق
العربي،
بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط
ّ
كمال عطيلة ،أ ّنه أجريت ،أمس األ ّول ،األربعاء،
في جامعة بار إيالن املرحلة األخيرة ملسابقة
أوملـﭙـياد البيولوجيا ،حيث وصل إلى هذه املرحلة
سبعة ّ
طلب كانوا قد اجتازوا ثالث مراحل
ّ
مبكرة ضمن هذه املسابقة.
ّ
من بني الطلب الذين وصلوا إلى املرحلة
النهائ ّية الطالب أدريان شقحة ،من مدرسة

6

الكرمليت في حيفا ،بإرشاد مع ّلمة البيولوجيا
في املدرسة ،املر ّبية لنا شقير ،وقد حصد
الطالب أدريان شقحة املرتبة الثانية.
ومن اجلدير ذكره أنّ هذه املسابقة ّ
ينظمها جهاز
التفتيش على تدريس البيولوجيا ،وبالتّعاون
القطري في معهد
مع مر َكز مع ّلمي البيولوجيا
ّ
وايزمن ،وك ّل ّية علم األحياء في جامعة بار إيالن.
وقد متنّت وزارة التربية والتعليم النجاح للطالب
أدريان.
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أرباح كبيرة

في دوري الكبار!
مكابي تل أبيب

هبوعيل حيفا

كم هدفا؟

من سيفوز؟

مكابي تل أبيب

تعادل

هبوعيل حيفا

4.20

كم ركنية؟

 0-1أهداف

1.60
3.20

واتفورد

ضد

 2-3أهداف

 4أهداف أو أكثر

الدوري االنجليزي

هبوعيل أشكلون

2.95

 0-8ركنيات

2.30

1.75

 9-11ركنية

2.35

2.70

 12ركنية أو أكثر

2.40

الدرجة العليا

برشلونة

ضد

ضد

ضد

إيفرتون

أبناء سخنين

جيرونا

من سيفوز؟

( )1واتفورد
( )xتعادل
( )2إيفرتون

2.10
2.85
2.85

كم هدفا؟

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

كم ركنية؟

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

من سيفوز؟

( )1هبوعيل أشكلون
( )xتعادل
( )2أبناء سخنين

كم هدفا؟

3.15
1.75
2.55

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

2.75
2.40
2.00

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

كم ركنية؟

2.45
2.50
2.70

( )1برشلونة
( )xتعادل
( )2جيرونا

1.05
7.00
12.00

كم هدفا؟

2.60
1.75
3.10

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

1.95
2.45
2.80

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

8.30
2.10
1.45

كم ركنية؟

2.20
2.45
2.60

ش.ج

رقم الدور  180801يشمل التحويالت.

أيضا بالخلوي!

الدوري االسباني

من سيفوز؟

هذا األسبوع
البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

الدرجة العليا

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

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

َ
مركزمساواة يطالب بتعيين ثالثة قضاة عرب في العليا
حيفا – ملراسلنا – طالب مر َكز مساواة جلنة تعيني
القضاة بالعمل على تعيني ثالثة قضاة عرب
حملكمة العدل العليا ،وذلك في أعقاب انسحاب
قاض
القاضي خالد كبوب من املنافسة على مقعد ٍ
في محكمة العدل العليا اإلسرائيلية .وأ ّكد مدير
املر َكز ،جعفر فرح ،أنّ انسحاب كبوب هو «دليل
العربي في الدول
آخر على الثمن الذي يدفعه
ّ
اليهودية التي تدّ عي الدميقراطية .القاضي كبوب
شأنه شأن القاضي جورج قرا والقاضي املتقاعد
املؤسسات
سليم جبران وغيرهما من العرب في
ّ
القضائية والرسمية ،تص ّرفوا مبهنية وابتعدوا عن
العنصري يستهدفهم ملج ّرد
السياسة ولكن اليمني
ّ
كونهم عر ًبا».

وأضاف مر َكز مساواة« :كأبناء وبنات أق ّل ّية قوم ّية
فلسطيني علينا أن نتم ّيز لكي ننال فرص
وشعب
ّ
النجاح ،وعلينا أن نناضل لتحصيل فرص التقدّ م.
وعلينا أن نحذر من محاولة حتويل الناجح\ة
العربي\ة إلى أداة استغالل للهجوم على أحزابنا
ّ
ّ
ومؤسساتنا
وصحفنا
اتنا
ي
وجمع
ة
ي
ل
احمل
وسلطاتنا
ّ
ّ
ّ
التربو ّية .نقدنا لذاتنا مطلوب وواجب ولكن
هناك من يدافع عن عنصر ّيتهم ويهني شعبه وهذا
مرفوض».
املؤسسات السياس ّية
ّ
وتوجه مر َكز مساواة إلى جميع ّ
واالجتماع ّية لتطوير عالقة تكامل ّية تستفيد من
احترامنا واحدً ا لآلخر ،والتع ّلم من التجارب
تطورنا الفرد ّية واجلماع ّية إلى
املتراكمة لدفع مسيرة ّ

تطورنا
األمامُ .خ ّطة عمل وطن ّية مطلوبة لضمان ّ
وتقاسم املسؤول ّيات بيننا.
ورفض مر َكز مساواة موقف وزيرة القضاء اإلسرائيلية،
أييلت شكيد ،الذي أق ّرته جلنة تعيني القضاة يوم
عربي في احملكمة
قاض
اخلميس ،ضدّ تعيني ٍ
ّ
العليا ،واعتبره تفويت فرصة إعالم ّية لتسويق
«الدميقراطية اليهودية» الوحيدة في الشرق األوسط.
وأضاف مر َكز مساواة« :علينا ّأل نتنازل عن ح ّقنا
والنوعي لشعبنا
النسبي
في الضرائب والتمثيل
ّ
ّ
بدون التفريط بكرامتنا الشخص ّية والوطن ّية».
وأشار مر َكز مساواة إلى أنّ جهاز القضاء
اإلسرائيلي مي ّيز ضدّ العرب ونسبة العرب في هذا
ّ
اجلهاز منخفضة.

على نوافذ الحافالت شعار:

ّ
الحب للجميع وال كراهية ألحد

خاص – جتوب شوارع البالدّ ،
مؤخ ًرا،
حيفا – ملراسل ّ
حافالت عمومية تابعة إلى شركة «إيـﭽـد» ،حتمل
للحب والتآلف ونبذ الكراهية عن
إعالن شعار ير ّوج
ّ
آخرها.
ينطلق إعالن الشعار ،يوم ًّيا ،متش ّب ًثا بالنافذة اخللفية
حلافلة من حيفا إلى القدس ذها ًبا وإيا ًبا ،وأخرى من
حيفا إلى تل أبيب،وثالثة جتوب أحياء حيفا.
إ ّنها اجلماعة اإلسالمية األحمدية التي تنشر إعالن
شعارها بال ّلغة العبرية «אהבה לכולם ואין שנאה
(احلب للجميع وال كراهية ألحد)ّ ،
وتدل به
לאיש»
ّ
الرائي إلى مسجدها ومر َكزها في الكبابير ،جنوب
األشم املُ ِط ّل على البحر
غرب املدينة ،على الكرمل
ّ
والسهل .كما ُيبرز إعالن الشعار وجود موقع
إلكتروني حتت ُعنوان، www.alislam.org.il  :
ّ
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وصفحة فيسبوك ُبعنوان« :קול האסלאם» (صوت
اإلسالم) ،حيث ينطق كالهما بالعبرية .كما يع ّرف
إعالن الشعار الزائر باإلسالم كما تعتقد به وتقدّ مه
اجلماعة اإلسالمية األحمدية ،إسالم السالم ورحمة
الله للعاملني.
ُيذكر أنّ اجلماعة اإلسالمية األحمدية جماعة دينية
إسالمية أنشأها – بأمر من الله تعالى – حضرة
القادياني عام  ،1889والذي يعتبره
ِمرزا غالم أحمد
ّ
املهدي واملسيح املوعود،
املسلمون األحمد ّيون اإلمام
ّ
َ
املنتظر نزوله في آخر الزمان ،ومنذ وفاته عام 1908
يتوالى على قيادة اجلماعة خلفاؤه من بعده ،ونحن،
اليوم ،في العهد امليمون خلليفته اخلامس ،حضرة ِمرزا
مسرور أحمد ،أ ّيده الله تعالى بنصره العزيز ،الذي
يُعتبر رأس هرم اجلماعة وتُرجع إليه إدارة شؤونها كافّة.
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مع لعبة

 3Dداخل الرزمة

سانو سوفت
ورق تواليت سيارات
 30لفة

د .فيشر سركال
شامپو/منعم
ّ
 750مل

صابون سائل
 500مل
رزمة ثالثيّة

السعر
لرزمة ثالثية

السعر للوحدة

24

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً
نيڤيا
تشكيلة ديودرانت

11

90
ش.ج

16

90
ش.ج

أوسي
شامپو/منعم
ّ

نتروجينا
كريم لليدين

السعر للوحدة

السعر للوحدة

ش.ج

نيڤيا
أكوا إفيكت
كريم مرطّ ب

SPF 15

 50مل

السعر للوحدة

14

90

17

90
ش.ج

16

90
ش.ج

39

90
ش.ج

ن ُقص ونوفّر مع مجموعة قسائم
EAN-13
Encoded:9800000174661
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

EAN-13
Encoded:9800000174746
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ماتيرنا
إكسترا كير
بديل حليب
عبوة توفير
 700غرام
السعر لرزمتني بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  22-28.2.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

95

00

سعر خاص!

*ال يشمل رزمة توفير مضاعفة
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  22-28.2.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

15

90

EAN-13
Encoded:9800000174821
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

SUNDAY

Life
Wellness

مط ّري غسيل
ّ
مركز
 1لتر

نقارش من حبوب
رزمة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  22-28.2.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000174906
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

90

ش.ج

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أولويز
فوط صح ّية
رزمة توفير*/
رديانت
رزمة سينچل

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

6

69

ش.ج

السعر للرزمة بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  22-28.2.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

سارية املفعول لغاية  28.2.2018أو 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.
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ّ
االجتماعي
بمبادرة نادي روتاري ستيال مارس وجمعية التطوير

ّ
ّ
العربية
بالعربية» بين مدارس حيفا
ِانطالق مشروع «الخطيب الصغير

من خلود فوراني – ّ
سرّية

لغتنا العربية ،لغتنا األ ّم ،من أجمل لغات العالم،
ّ
ّ
تشكل عبئًا على ّ
طلبنا،
وبكل أسف –
باتت –
وبالتالي ال غرابة أن صار الطالب يشعر بغربة عن
واضعا إ ّياها في آخر أولو ّياته!
لغته
ً
لذلك ارتأينا في نادي روتاري ستيال مارس وجمعية
معا مبشروع يكسر
التطوير
االجتماعي بحيفا أن نقوم ً
ّ
العربي ولغته األ ّم ،ويزيل
الطالب
بني
اجلليد
حاجز
ّ
الرهبة منها ،ويكشف بواطن روائعها وجمالها ،من
خالل اخلطابة بالعرب ّية!
وعليه ،بادرنا إلى تفعيل مشروع «اخلطيب الصغير»
يحث ّ
تنافسي ّ
الطلب على
بال ّلغة العرب ّية كبرنا َمج
ّ
استعمال لغة عرب ّية معيار ّية سليمة والتحدّ ث بها،
فن اخلطابة
تدريبي مي ّرره
ضمن برنا َمج
ّ
مختص في ّ
ّ
ّ
ملر ّكزي ومع ّلمي اللغة العرب ّية في املدارس املشاركة
في البرنا َمج ،ومن ّثم الوصول إلى مسابقة نهائ ّية
خاصة.
للتصفيات تشرف عليها جلنة حتكيم مهن ّية ّ
عممنا دعوة على جميع مدارس حيفا العرب ّية
وقد ّ
لفتح املجال أمامها للمشاركة ،والقينا جتاو ًبا مت ّثل
بحضور مع ّلمي ومع ّلمات ال ّلغة العرب ّية من املدارس

همام ،ورئيس نادي الروتاري ،د.
جمانة إغبارية – ّ
أهم ّية األخذ بهذا املشروع
على
حامت خوري ،أ ّكدا
ّ
ً
ّ
والنهوض به بني مدارسنا وطلبنا ،حفاظا على لغتنا
العرب ّية وصونها ،ال س ّيما وقد فرضت علينا حتدّ يات
التكنولوجي ووسائل االتصال التي جعلت
أمام التقدّ م
ّ
ال ّلغة العرب ّية – بني ليلة وضحاها – ثقيلة على
أصحابها – أبنائنا!
زي في هذا اللقاء فكان مع د .صالح
أ ّما القسم املر َك ّ
يتضمن
فن
عبود ،استه ّله بتعريف ا َخلطابة ،حيث هو ّ
ّ
املشافهة مع اجلمهور من أجل إقناعه بفكرة مع ّينة من
خالل استمالته والتأثير عليه .قدّ م بعدها معلومات
فن اخلطابة في احلضارة العرب ّية وما قبلها
مثيرة عن ّ
ً
ملحقا مبعروضة محوسبة
من العصور القدمية،
ً
وشرحا َ
أهم ّية اخلطابة ،مر ّكبات اخلطبة النموذجية،
عن ّ
النموذجي ،مبزج مو ّفق وناجح لشخصه
وشروط اخلطيب
ّ

فألهب حماس
ودوره كخطيب له ذراع وباع في املجال.
َ
املد ّرسني املشاركني ومدّ هم بطاقات واعدة للقاء الثاني
وقبل األخير ،والذي سيتناول فيه د .ع ّبود صياغة
اخلطابة ولغة اجلسد ،على أن ينقل املد ّرسون خالل
الفترة ما اكتسبوه من هذا اللقاء ّ
لطلبهم ّ
املرشحني
للمشاركة في املنافسة.
من اجلدير بالذكر أنّ «مشروع اخلطيب الصغير» ُمعدّ
ّ
لطلب الصف اخلامس حتّى العاشر في مدارس حيفا
العرب ّية على مدار أربعة أشهر ،في ختامها (شهر
أ ّيار  )2018ستقام مسابقة نهائ ّية – ُيع َلن عنها
مختصني تنتخب الفائزين
الح ًقا – حتكم فيها هيئة
ّ
النهائ ّيني بني ّ
مرشحي املدارس املختلفة املشاركة،
الذين وصلوا إلى املرحلة النهائية بعد تصفيات داخلية
في مدرستهم ،وينال فيها الفائزون شهادات تقديرية
وجوائز قيّمة.

ّ
ّ
االجتماعي بحيفا
جمعية التطوير
ّ
تطلق حملة «من خيرك دفي غيرك»

متهيدي وتعريف عن املشروع ُعقد
املهتمة ،في لقاء
ّ
ّ
يوم  2018\2\5في قاعة فندق الكولوني.
أ ّما انطالقة املشروع وخروجه إلى ح ّيز التنفيذ فكانت
يوم االثنني ،2018\2\19 ،بعقد لقاء أ ّول ضمن
ثالثة لقاءات ،في الك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية ،م ّرره
فن اخلطابة ،الدكتور صالح ع ّبود.
ّ
املختص في ّ
ويسرته مر ّكزة املشروع من جمع ّية
اللقاء
فتتحت
ِا
ّ
االجتماعي ،خلود فوراني – س ّر ّية ،فأهّلت
التطوير
ّ
ّ
ِ
واحملاضر ومبد ّرسي اللغة العرب ّية
بدورها باحلضور
املشاركني من املدارس .كما قدّ مت شكرها للجنة
املعارف األرثوذكس ّية والك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية،
مبديرها األستاذ إدوار شيبان ،على استضافتهم
البرنا َمج واللقاء .وفي كلمة له ع ّبر األستاذ شيبان
عن حماسهم وسعادتهم بهذا املشروع املبارك ،وكونهم
مدرسة مشاركة فيه ومستضيفة له.
ّ
تاله د .هاني ف ّراج ،مفتش عا ّم املدارس األهل ّية،
بكلمة داعمة للمشروع ومباركة جهود الق ّيمني عليه،
ّ
مع ّب ًرا عن اهتمامه
ّ
مت فيها توزيع مدافئ كه َربائية ّ
اخلاص مبوضوع اخلطابة واللغة من خلود فوراني – ّ
غيرك»ّ .
وبطان ّيات
سرّية
العرب ّية متم ّن ًيا للجميع التوفيق واالستمرار ّية في
أطلقت جمعية التطوير االجتماعي بحيفا ،يوم اجلمعة حلوالي تسعني مس ّنًا ومسنّة من أحياء حيفا املختلفة،
املشروع والنجاح.
ُ
ّ
ومؤسسات
وفي كلمة مديرة جمع ّية التطوير االجتماعي ،احملامية الفائت ،2018\2\16 ،حملة «من خيرك د ّفي كان قد بعث بأسمائهم ناشطون جماهير ّيون ّ
ّ
معن ّية قاموا بوضع قائمة مبوجب معايير محدّ دة.
وقد ُأ ِحلق ّ
خاصة من اجلمعية جاء
بكل رزمة رسالة ّ
فيها أنّ هذه احلملة مساهمة متواضعة من اجلمعية
رد البرد
لشريحة مسنّينا ومسنّاتنا ،ع ّلها تساهم في ّ
عنهم ،حيث ال يستطيع الزمن – مهما بلغت حركته
وحتوالته من سرعة – أن ُينسي طاقم وإدارة اجلمعية
ّ
جزءا عزيزً ا من أهلنا ومجتمعنا.
ً
وفي حديث مع مديرة اجلمعية ،احملامية جمانة
«أتوجه بالشكر إلى ّ
كل من
همام ،قالت:
ّ
إغبارية – ّ
تعاون معنا لتزويدنا بأسماء عائالت مناسبة لنقدّ م
وأخص بالذكر مسجد اجلرينة،
لها هذه املساهمة،
ّ
مؤسسة بيت النعمة ،املنتديات النسائية ،وناشطني
ّ
جماهير ّيني من األحياء املختلفة .كما أشكر رابطة
ّ
الطلب املسيح ّيني –  FCSIعلى مبادرتها الط ّيبة في
املساهمة ومساعدة طاقم اجلمعية بعملية التوزيع في
جميعا إنّ في هذا التعاون
األحياء املختلفة .نقول لهم
ً
املجتمعي ،بوركتم وعلى أمل استمرار
يكمن التكافل
ّ
ً
مستقبل ،في ما فيه عطاء ومصلحة
التعاون بيننا
ألهلنا ومجتمعنا .كما نتقدّ م بعميق شكرنا إلى متجر
«همشبير لتسرخان» – فرع الهدار بحيفا ،ومديره،
الس ّيد طوبي حازان ،على تزويدنا باملنتجات بأسعار
زهيدة من أجل حصول عدد أكبر من العائالت على
هذه املساهمة».

10

الجم عة  23شباط 2018
ُ

اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻴﺪان
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ّ
املتنبي تشارك في مؤتمر ّ
علمي
في التخنيون

ّ
ّ
طلب املدرسة اإليطالية مستمرون
ّ
«شخصيات من بلدي»
في مشروع

خاص – للسنة الثانية على التوالي
حيفا – ملراسل ّ
يباشر ّ
طلب املدرسة اإليطالية مشروعهم املم ّيز
«شخص ّيات من بلدي».
يهتم «شخص ّيات من بلدي» بالشخص ّيات التي
ّ
ً
ومثال ُيحتذى؛
برزت وسطعت وأصبحت قدو ًة
فبعد حتضير وإعداد املعلومات من قبل ّ
الطلب عن
الشخص ّية الها ّمة ،تستضيف املدرسة هذه الشخص ّية
لتقابل ّ
الطلب وتتحاور معهم.
ويوم اخلميس املنصرم ،2018\2\15 ،استضافت
املدرسة الـﭙـروفسور داود بشوتي احملترم ،وقد كان
ومثمرا ومؤ ّث ًرا ،إذ سرد على ّ
الطلب
ممتعا
ال ّلقاء معه ً
ً
سيرته العلم ّية وحدّ ثهم عن عمله كمحاضر في
التخنيون.

ّ
الطلب وأفصح عن عالقته الوطيدة
كما شارك
بالكنيسة ،جلانها ونشاطاتها املختلفة ،إلى جانب
أهم ّية وضرورة اإلميان
عمله في التخنيون ،حيث أ ّكد ّ
والعمل من أجل اإلنسان واملجتمع.
وفي أثناء ال ّلقاء عكس تواضعه املم ّيزّ ،مما جذب
إليه ّ
الطلب وبادلوه االحترام والتقدير ،وترك بصمة
في قلوبهم.
ّ
وعند اختتام اللقاء ع ّبرت مديرة املدرسة ،الس ّيدة
راغدة داود ،ومر ّكزة املشروع ،املر ّبية رنا ش ّقور ،عن
شكرهما وامتنانهما للـﭙـروفسور داود بشوتي ،كما
الصحة والعافية ،والعطاء في مسيرته
متنّتا له دوام
ّ
املهنيّة والعلميّة.

ّ
ّ
العلمية تبدأ باإليمان بقدرة اإلنسان على
كل الثورات
ّ
التحدي وحسم الصراع مع اآللة

حيفا – ملراسلنا – ِاشترك ّ
طلب مدرسة املتن ّبي في
علمي في معهد التخنيون ،وذلك على مدار
مؤمتر
ّ
يومني متتالينيُ .خ ّصص اليوم األ ّول لزيارة ّ
طلب
ّ
ّ
الصف احلادي عشر واليوم الثاني لزيارة طلب
ّ
املتفوق.
الصف التاسع
ّ
ّ
تسنّى للطلب االشتراك في محاضرات علم ّية
االفتراضيالرقمي
نوع ّية تتناول تهديد العالم
ّ
ّ
اآللي ،ومحاوالت السيطرة واإلجهاز عليه.
للعالم
ّ
ّ
ْ
عرضي علم ّيني؛ تناول األ ّول
كما اشترك الطلب في

العلم وصناعة األفالم السينمائ ّية ،ودار العرض
الثاني في فلك احلاسوب ودماغ اإلنسان.
يأتي اشتراك ّ
تتويجا
طلب املتن ّبي في املؤمتر املذكور
ً
لفلسفة املتن ّبي التربو ّية-التعليم ّية التي تدأب على
كشف ّ
الطلب على مؤمترات علم ّية رياد ّية ،محاكاة
األكادميي
العلمي ،واالنخراط في العالم
الواقع
ّ
ّ
ّ
مبك ًرا.
معا نك ُتب حكاية املتن ّبيَ « ...م ْن يك ُت ْب حكايته \
ً
يَرِثْ أرضَ الكالمِ \ وميلِكِ املعنى متاما»...

ّ
ّ
اللغة العربيةّ
ّ
العلمية في حيفا تحتفل بيوم
ثانوية الكرمة
ّ
ّ
مع الكاتب محمد نفاع والزجال شحادة خوري
العربي األصيل.
خاص – ِاحتفلت ثانو ّية الكرمة العلم ّية ،نحفظ تاريخنا ونحافظ على تراثنا
حيفا – ملراسل ّ
ّ
ّ
ّ
حب ّثم سرد للطلب سيرته الذات ّية التي د ّونها من خالل كتابة
األسبوع املاضي ،بيوم اللغة العرب ّية ،لهدف غرس ّ
القراءة في نفوس ّ
قصة «مختار
جزءا منها د ّونه في ّ
علما أنّ ً
الطلب واعتزازهم بال ّلغة العرب ّية ،ملا لها القصصً ،
الس ّموعي» التي قام ّ
الطلب بتحليلها خالل حصص ال ّلغة
أهم ّية للنهوض باملجتمع؛ وذلك من خالل ملصقات
من ّ
ّ
ّ
ّ
النحو ّية ،البالغة ،العرب ّية؛ إذ تناقش مع الطلب في محتواها وشخص ّياتها
من إنتاج الطلب ،تناولت القواعد ْ
األشعار ،مرادفات الكلمات ،والقصص التي م ّررها طاقم والهدف من كتابتها ،حيث طرحوا أسئلتهم وأبدوا رأيهم
خاص وبال ّلغة العرب ّية بشكل عا ّم.
ال ّلغة العرب ّية حتت ُعنوان « ِاقرأ لترقى».
القصة بشكل ّ
في ّ
محمد شتيوي قصيدة
الزجال شحادة خوري من أبو وفي نهاية ّ
بدأت ّ
الفعال ّية باستضافة ّ
الفعال ّية ألقى الطالب ّ
شارحا عن ال ّلغة العرب ّية.
الشعبي،
الزجل
عن
محاضرة
لهم
م
حيث
سنان،
قدّ
ً
ّ
ً
ّ
أنواعه ،مثل املعنّى والعتابا والق ّرادي واملوشح ،مم ّثل لذلك وفي األخير قدّ مت مديرة املدرسة ،الس ّيدة يسرين دكور،
بوصالت زجل ّية حماس ّية وسط أجواء من الفرح .وقد تفاعل شكرها وتقديرها للضيوف الكرام ،مع ّبرة عنه بشهادة شكر
محمد ن ّفاع ،وقالت« :إنّ ّ
ّ
طلبنا
الزجال
الطلب مع ّ
جوا وتقدير قدّ متها للكاتب ّ
الشعبي شحادة خوري ،ما أضفى ًّ
ّ
بحاجة إلى هذا ال ّلون من التراث ويجب احملافظة عليه،
الشعبي والعودة إلى اجلذور.
من التراث
ّ
الطلب الكاتب واألديب لذلك نعمل ّ
ّ
وفعال ّيات
بعد الوصالت الزجل ّية التقى
كل ما في وسعنا لتوفير نشاطات ّ
ّ
لطلب املدرسة حتفزهم على فهم املوا ّد التعليم ّية ،تُثري
جن ،حيث قدّ م لهم
محمد ن ّفاع ،ابن قرية بيت ّ
األستاذ ّ
ّ
وأهم ّية احلفاظ عليها ،معرفتهم ،تزيد ثقافتهم ،وتعزّز شخص ّيتهم».
ة
ي
العرب
غة
ل
ال
ة
ي
أهم
ّ
ّ
محاضرة عن ّ ّ
مب ّينًا لهم أنّ ال ّلغة العرب ّية هي هُو ّية نعت ّز بها ومن خاللها
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ّ
ّ
ّ
ر
املتنبي؛ و شة قص وتصفيف شعرفي بيت املسنين

العطاء ّ
قوة ،ال يقدرعليه ّإل األقوياء ...ال مجال للضعفاء أو املهزومين نفسياًّ
فن التجميل
حيفا – ملراسل
ّ
خاص – بادر فرع ّ
وتصفيف الشعر من مدرسة املتن ّبي إلى تنفيذ مشروع
ريادي من الدرجة األولى هذا األسبوع ،إذ
إنساني
ّ
ّ
ّ
ّ
ترافق مجموعة من الطلب والطالبات مركزة الفرع
ومع ّلمة املوضوع ،فادية هريش ،لزيارة بيت املسنّني
وقص شعر للنزالء
فينديزور لتنظيم ورشة تصفيف ّ
والنزيالت في البيت.
ّ
ّ
الطلب
يتحضر
للسنة الرابعة على التوالي
والطالبات لهذه الورشة نفس ًّيا ومهن ًّيا ،وذلك في
سبيل تقدمي أفضل ما ميكن للنزالء واالهتمام بهم
كخطوة تطوع ّية ولفتة إنسان ّية لتعزيز قيم مختلفة
التطوع ،العطاء
االجتماعي،
في املجتمع كالتكافل
ّ
ّ
ّ
الطلب املشاركني
واالنتماءُ .يذكر أنّ مجموعة
تكونت من نخبة ّ
طلب الفرع املم ّيزين
في الورشة ّ
ومن مختلف الطبقات التعليم ّية .وعن هذه اجلرأة
في اختيار ّ
«تكونت
الطلب تتحدّ ث املر ّبية فادية:
ّ
املجموعة من ّ
طلب الصفوف املختلفة كالعاشر
واحلادي عشر والثاني عشر ،وذلك ليتسنّى ّ
للطلب
اإلنساني تطبي ًقا لنهج
االنكشاف على هذا املشروع
ّ
وفلسفة املتن ّبي التربو ّية والتعليم ّية من جهة ،ومن
جهة أخرى لتمكني ّ
ّ
الصف العاشر من ممارسة
طلب
وجتريبي ،األمر الذي أظهر ّ
متكنهم
عيني
املهنة بشكل
ّ
ّ
من استخدام األدوات مبهارة وإبداع رغم حداثتهم في
الفرع والتعامل مع املسنّني بحذر ولطف» .وفي حديث
ّ
الصف العاشر،
مع الطالب املم ّيز شهاب سفاريني من

كثيرا مجال تصفيف الشعر واحلالقة ُيعزّزها ويعزّز فرص منحها ،أنا أشعر بالفخر والسرور
قال« :أنا ّ
أحب ً
جدا ،فهي فرصة للعطاء بهذا العمل الذي أقوم به ،فالفرحة التي تقفز من أعني
لكن هذه امل ّرة أعتبرها مم ّيزة ًّ
ّ
النزيالت كفيلة بشحننا باملزيد من الطاقات وبالقدرة
احلب واالهتمام».
ومنح الناس املزيد من ّ
اإلنساني حتدّ ثت على العطاء» .بدورها قامت إدارة البيت باسمها
وعن مالمح التجربة من جانبها
ّ
الطالبة املبدعة رانية حسنني فقالت« :أكثر ما يجذبني وباسم النزالء والنزيالت بتقدمي أجزل الشكر وأعظم
اإلنساني في ما نقوم به ،االهتمام بالغير العرفان ّ
للطلب ،مقدّرين خطوة العطاء التي يقومون
هو اجلانب
ّ
والتفوق في جميع مجاالت
النجاح
لهم
راجني
بها
أن
املجتمع
وعلى
ة
مهم
قيم
العطاء
أجل
من
والعطاء
ّ
ّ

Pelephone IoT
بيليفون تعرض حل الـ  IoTاملتكامل األول في البالد:
منصات  IoTمتطورة ،شبكات محددة ،حل من الطرف حتى الطرف وخدمة Pelephone
 – Carالجيل املركبات الذكية القادم
أعلنت شركة بيليفون ،عن إطالق حل  IoTاملتكامل األول في إسرائيل:
شبكات الستخدامات محددة ،منصات متطورة ،شراكات تجارية رائدة
وحل  One Stop Shopكامل للمصالح التجارية والذي يشمل دمجا
متكامال – بداية من تحديد الحاجة ،اختيار الحل ،التركيب ،الدعم
والخدمة للزبائن التجاريين .واستثمرت الشركة في هذه الخطوة عشرات
ماليين الشواقل عام .2018
ران جورؤون ،مدير عام بيليفون" :خالل السنتين املاضيتين قمنا في
بيليفون بريادة العديد من الخطوات الطالئعية كي نتحول الى الشركة
الخليوية الرائدة واملتطورة في البالد ونجحنا في ذلك .اطالق الـ  IoTفي
بيليفون بمثابة استمرار مباشر لهذه الخطوات .بيليفون هي الشركة
الوحيدة التي تعرض حل  IoTمتكامل ،يشمل شبكات الستخدامات
محددة ،منصات متطورة ودمج كامل للزبائن .الحديث يدور عن حدث مديرعام بيليفون تصوير:
يودناتان بلوم
هام في الشركة”.
ايالن سيجل ،نائب املدير العام لشؤون التسويق في بيليفون“ :نحن ننطلق اليوم في طريقنا .بعد
خطوات تحضيرية متواصلة – لدينا حل من الطرف الى الطرف ،بداية من تحديد الحاجة ،حتى
اختيار الحل والتركيب وحتى الدعم والخدمة للزبائن التجاريين .نحن ال نعلن عن النوايا ،انما عن
نشاط قائم باملستوى األعلى في اسرائيل .ونحن نعرض ايضا جيل املركبات الجديد – مركبة ذكية
تقدم تجربة استخدام متكاملة ومميزة :اتصال بين عالم الـ  Wifiواملولتيميديا ،وعالم التشخيص
وتحديد موقع املركبة .بيليفون الجيل القادم – يبدأ اليوم”.
شبكات  IoTمحددة  :بيليفون الوحيدة اليوم التي تشغل شبكتي  IoTالستخدامات محددة CAT-M
و ,-NB-IoTباالشتراك مع شركة ايريكسون
وجدوا في بيليفون ان الحاجة والطلب لحلول الـ IoT
يتخطى الصناعات واملجاالت ،واختاروا في الشركة
العمل في عدة قطاعات تجارية ذات امكانيات عالية
التنفيذ في البالد :مصانع انتاج ،شبكات التجزئة،
الزراعة ،مؤسسات بنية تحتية ،مباني وصروح ذكية
ومدن ذكية .حلول الـ  IoTتتيح للزبائن التجاريين
والقطاعات العامة ادارة املصلحة التجارية او
املؤسسة بشكل أنجع ،وتحسين الخدمة واملنتجات،
وذلك مع التوفيرفي املوارد وتقليل األضرار.
تصوير:سينما ستودير
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حياتهم.
العطاء املمزوج بلمسات إنسان ّية قيم ٌة إذا ما
تعزّزت في مجتمعنا صرنا أقرب إلى مراتب السيادة
معا نكتب حكاية املتن ّبي...
والريادةً ...
يكتب حكايتَه \ َي ْ
رِث َ
أرض الكال ِم \ ومي ِل ِك
« َم ْن
ْ
املعنى متاما»

جديد من ماك-مجموعة احمرشفاه بالوان حيوية وجذابة من سلسلة
Grand Illusion Glossy Liquid Lipcolour
امنحي شفاهك ملعانا وبريقا مميزا ،مع احمر الشفاه
 Grand Illusion Glossy Liquid Lipcolourثالثي
االبعاد  ،الحصري من ماركة التجميل الرائدة ماك.
احمر الشفاه الجديد ،غني بجزيئات اللؤلؤ الغنية
بااللوان والذي يثبت على الشفاه ويمنحها الحجم
الفوري والنضارة الباردة ،ملظهر ساحر وخالب،
يصعب التصديق انه مظهرحقيقي
االلوان املتوفرة:
– Lunar Module: pale blue iridescent pearl
أزرق سماوي فاتح
 – Electric Rainbow: opalescent pink and multi gold pearlالوردي
اللؤلؤي الذهبي
ي
 – Twinkle Twink: coral with gold pearlاملرجان مع اللؤلؤ الذهبي
 – Broken Halo: silver with multi-colour iridescenceف�ضي مع انعكاس
غني بااللوان
– Peace, Love, Unity, Respect: green with iridescent pearlأخضر مع
لؤلؤ غني بااللوان
 – Pink Trip: bright pink with blue iridescenceوردي مشرق مع االزرق
 – Florescence: electric yellow with pink iridescenceاالصفرمع الوردي
Sensory Overload: blackened deep purple with shimmering
 – iridescenceبنفسجي غامق مع االسود مع ملعان
 – Space Bubble: blackberry red with red iridescenceاحمرتوت
– Let’s Rock: coppered orange with green and yellow iridescence
برتقالي نحا�سي مع انعكاس اخضرواصفر
– Pearly Girl: cool pink with red and gold iridescenceزهري بارد مع
انعكاس باالحمروالذهبي
 – Gilded Age: illuminescent bronze goldذهبي بروزني
 – Queen’s Violet: royal purple with blue and pink iridescenceبنفسجي
مع انعكاس الوردي واالزرق
. – Rave Bunny: bubblegum pink with electric blue iridescenceوردي
قرنفلي مع انعكاس ازرق
السعر  115شيكل .متوفربحلة محدودة ،يبدأ التسويق في آذار 2018
متوفرفي حوانيت ماك وموقع ماك للشراء اون الين www.maccosmetics.co.il

ماركة العناية ومستحضرات
ُ
التجميل كلينك تطلق حملة على
ماكياج االساس Even Better
 139شيكل +هاياليتر هدية

أطلقت ماركة العناية ومستحضرات
التجميل كلينك مؤخرا ماكياج
االساس الجديدEven Better™ :
Glow Light Reflecting Makeup
 .SPF 15وبالتزامن مع اطالق املنتج
الجديد اطلقت املاركة حملة مغرية
في اطاره تعرض ماكياج االساس بـ
 139شيكل وباالضافة الى ذلك كل
من يشتري املنتج الجديد يحصل
على هاياليتر هدية.
ماكياج اساس سائل جديد يمنح
البشرة تغطية خفيفة حتى متوسطة
بفضل اصباع اللؤلؤ املشرقة
والعاكسة للضوء .ماكياج االساس
يحتوي على فيتامينات  Cو  Eالتي
تعمل على تحسين مظهر البشرة
عند االستخدام الفوري ،باالضافة
الى مركبات تشير وتفتيح والتي تعمل
على تحسين لون وملمس البشرة.
البشرة تظهر صحية أكثر مشرقة
أكثر ملدة أطول حتى بدون ماكياج
االساس.
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ّ
ّ
ّ
ّ
طلب الكلية األرثوذكسية في
جوالت للبلدات العربيةّ

ّ
الكليةّ
مشروع «أمدوكس» في
ّ
ّ
الثانوية إلى الهايتك
ثوذكسية :من
األر

خاص – تبنّت الك ّل ّية األرثوذكس ّية
حيفا – ملراسل ّ
ً
برنامجا مشتركا يجمعها مع شركة
العرب ّية في حيفا
ً
ّ
املبكر ّ
لطلب
ومؤسسة تسوفن ،للدمج
أمدوكس
ّ
ّ
علوم احلاسوب في الكل ّية في صناعة الـ«هايتك».
يشمل البرنا َمج لقاءات تدريب ّية وتأهيل ّية عديدة من
مختصني ،ومع ّلمات علوم
قبل مهندسني ومرشدين
ّ
احلاسوب في الك ّل ّية ،تهدف جميعها إلى كشف
ّ
الطلب على خصائص العمل في شركات الـ»هايتك»،
وعلى القدرة على العمل ضمن مجموعات ،إضافة
ّقني للعمل.
إلى اجلانب الت ّ
ّ
الطلب املشاركون
يطور
هذا ومن املفروض أن
ّ
بأنفسهم مشروعً ا خلدمة شركة أمدوكس وزبائنها،

وذلك بدعم وإرشاد طاقم املهندسني واملرشدين في
املشروع ،كخطوة س ّباقة لتحويل ّ
الطالب إلى ُم ِنتج في
مجال الـ«هايتك».
وقد أ ّكدت – بدورها – األستاذة كاترين زكنون
حدّ اد ،مع ّلمة موضوع علوم احلاسوب في الك ّل ّية،
أهم ّية البرنا َمج ،حيث يساهم في كشف ّ
الطالب
على ّ
تخصصهم في علوم
على نشاط ال
منهجي في مجال ّ
ّ
احلاسوب ،حافزً ا إ ّياهم على عدم االكتفاء بكونهم
داعما خلوضهم جتربة البناء
متل ّقني للمعلومات،
ً
ً
مستقبل،
والتصميم ،كخطوة أولى اللتحاقهم،
بصناعة الـ«هايتك».

ّ
ّ
ّ
يوم التوجيه املنهي والدرا�سي في
ّ
ّ
ّ
الكلية األرثوذكسية بحيفا

خاص – ضمن برنا َمج التداخل
حيفا – ملراسل ّ
االجتماعي في الك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية
ّ
بحيفا ،قام ّ
طلب صفوف احلوادي وال ّثواني
عشر ،يوم اجل ُمعة  ،2018\2\9بزيارة بلدات
عرب ّية مختلفة في البالد .هدفت اجلوالت إلى
ّ
الطلب على تاريخ وواقع وحاجات
تعريف
ً
املؤسسات
أبرز
على
تعريفهم
ا
وأيض
البلدات،
ّ
العربي ،وبالتالي تعزيز
التي تخدم املجتمع
ّ
التطوع واملبادرة إلى التغيير
الرغبة لديهم في
ّ

net

والتأثير في مجتمعهم.
من البلدات التي زارها ّ
الطلب :كفرياسيف،
يافا ،شفاعمرو ،جسر الزرقاءّ ،
عكا ،باقة
وحي الكبابير في حيفا.
الغرب ّيةّ ،
ُيذكر أنّ اجلوالت تندرج ضمن برنا َمج شامل
االجتماعيّ ،
تنظمه الك ّل ّية ّ
كل
وواسع للتداخل
ّ
عام لتنمية روح العطاء وخدمة املجتمع لدى
الطلّب.

H a i f a

www.haifanet.co.il
عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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خاص – ّ
االجتماعي.
نظمت الك ّل ّية األرثوذكس ّية
حيفا – ملراسل ّ
ّ
املنصات محاضرة ش ّيقة وق ّيمة قدّ مها املهندس
العرب ّية بحيفا يوم اجل ُمعةً ،2018\2\16 ،
يوما تبعت ّ
لطلب صفوف ال ّثواني عشر .سامر طعمة ،شارك من خاللها ّ
واملهني ّ
الطلب مبسيرته املهن ّية
الدراسي
للتوجيه
ّ
ّ
ّ
ّ
هدف هذا اليوم إلى مساعدة الطلب ،وهم على عتبة في مجال الهندسة الط ّب ّية ،تبعها محطات وورشات
ّ
ّ
الطلب عن
مؤسسة «تسوفن» لتعريف
نظمتها
الصحيح
االلتحاق بالتّعليم
األكادميي ،في االختيار ّ
ّ
ّ
ملهنة املستقبل والتي تتالءم مع ميول وقدرات ّ
كل كثب على مجالَ ْي صناعة الـ»هايتك» والـ»بيوتك»،
أدارتها مجموعة مم ّيزة من املهندسني واملهندسات
طالب.
ِاس ُت ّ
مبنصات لقاء مع ذوي الوظائف املختلفة في املواضيع التالية :الهندسة الط ّب ّية واألمواج
اليوم
هل
ّ
ّ
اإللكتروني ،وعلم الدماغ،
بهدف تعريف الطلب على تلك الوظائف واإلجابة فوق الصوت ّية ،واألنف
ّ
عن استفساراتهم بشأن دراستها والعمل فيها .والنظر ّيات الفيزيائ ّية ،وعلم الوراثة بتقن ّية اجلزيء
الطب ،الواحد ،وهندسة الصناعة واإلدارة.
مبنصة هذا العام:
ومن الوظائف التي حظيت ّ
ّ
ّ
والغني تكون الكل ّية قد ّتوجت
واالستشارة اإلعالم ّية ،واملعاجلة بالتّشغيل ،والهندسة وبهذا اليوم املم ّيز
ّ
األكادميي واختيار املهنة،
للتعليم
التوجيهي
البيطري ،واملعاجلة النفس ّية باملوسيقى ،برنا َمجها
والطب
املدن ّية،
ّ
ّ
ّ
ّ
واملعاجلة بالفنون اإلبداع ّية ،ومراقبة احلسابات والذي تبادر إليه ،سنو ًّيا ،املستشارتان جزيل عبساوي
وفن البناء والتخطيط ،ولنا يعقوب.
واالقتصاد ،واحملاماة،
ّ
ومعاجلة مشاكل االتّصال والنطق ،والتمريض ،والعمل
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ّ
ّ
ّ
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.

-

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
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مي ماركت ،مفتوح  7أيام يف األسبوع
גרייגוס  700מ״ל

בלק לייבל  700מ״ל

99

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

₪

וודקה בלוגה  700מ״ל

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

8990

₪

וודקה פריים  500מ״ל

8990

₪

וויסקי גלנפידיצ׳  12שנה

6990

₪

בשר עגל טרי

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

1

9990

3990
אשכולית ,תפוז רשת

1

90

24

₪

ק״ג

100

22

מוגבל ל2-

קוקה קולה פחית

5990

₪

חזה אסאדו טרי

5

ק״ג

3

ק״ג

₪

₪

כנפיים עוף טרי

ק״ג

120

100

₪

גזר ארוז ,כרוב לבן

₪

מוגבל ל2-

110

100

₪

₪

₪

מוגבל ל2-

24

90

כרעיים עוף טרי

4

₪

יין  Pcכרמל מזרחי

בירה קרלסברג חברה
 300מ״ל24/

100

55

מוגבל ל2-

90

₪

₪

תפוח אדמה לבן ארוז  -לאפייה ,
חציל ,עגבניה

מוגבל ל2-

90
מוגבל ל2-

4990

₪

יין סלקטד

בשר בקר טחון

4

₪

6990

₪

בירה היינקין  -סטלה
 300מ״ל24/

פרגית עוף טרי

ק״ג

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

רוסקי סטנדרט  700מ״ל

יין הר חרמון

2990

₪

וויסקי בלנטיין  700מ״ל

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

מוגבל ל 1-בקניה
מעל  100ש״ח

רד לייבל  700מ״ל

פינלנדיה  700מ״ל

כבש בלדי אחורי

ק״ג

3

₪

תותים קופסא  500גרם

2

1

ב

15

₪

1

ק״ג

2

90

מוגבל ל 4-ק״ג

₪

ק״ג

1

90

מוגבל ל 3-ק״ג

₪

5

1

ק״ג

30

ק״ג

49

90

₪

* الحملة سارية حتى  28.2.2٠١8أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله *شال ازدواجيه في الحمالت
* الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

₪

حمالت حلوة من
مي ماركت
מארס/סניקרס/באונטי/
טוויקס

קינדר בואנו

אוזני המן  600גרם

2

4

ב

16

₪

6

קינדר אצבעות  50גרם

2

ב

10

ב

4

ב

10

10

₪

מארז טבלאות שוקולד
100גרם6/יח׳ צ׳וקטה

1690

₪

מארזי עלית מלוחים

₪

ב

15

₪

10

3

ב

1090

₪

2

ב

12

סוכריות m&m
 250גרם

ב

20

₪

9

ב

15

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

1490

₪

₪

5

5

₪

₪

ביצת ענק עם ממתקים
מיוחדת

במבה /אפרופו  /ביסלי /פופקו

90

ב

10

₪

טבלאות פרה עלית  100גרם

תפוצ׳יפס מארז 6*40יח

2

₪

ב

קליק שקית 75גרם

ב

5

2

ב

מסכת ממתקים פורים

10

₪

סוכר לבן

10

4

790

₪

משקה תה קר פחית

10

₪

₪

קינדר ג׳וי בנים ,בנות,
קינדר ביצת הפתעה

קינדר שוקולד מקס/
קנטרי

5

ב

10

קיט קט כל הסוגים

ב

גרדינה  100גרם

₪

990

₪

מקלות גריסיני  125גרם

3

ב

10

₪

ّ
ّ
املئات من سكان حي الحليصة في حيفا
َ
يشاركون في احتفال افتتاح املركز
الجماهير ّي الجديد

ُ ُ
ْ
ِغياب القدوة
ر َّ ْ
وحضو النزوة..
أسعد موسى عودة
حظي أو البرود بعد ُصدود ،بل مبيزان
ال بدافع االنفعال ال ّل ّ
حرارة ورطوبة من ذهب ،ال بدّ للكاتب ،مبدعً ا م ّت َب ًعا ال
إ َّم َع ًة ُم ّتب ًِعا ،أن ّ
يظل أبدً ا أمينًا حلالته النّفس ّية؛ ا ّلتي ترسم
مالمحها مشاعره وهواجسه وأفكاره وقناعاته وممارساته ،املبن ّيةً ،
أصل ،على نشأته
اخلاصة والعا ّمة ّ
هوان بني
األخالق ّية
وإل؛ «فموت الفتى خير له من حياته \ بدار ٍ
ّ
ِ
فاملهمة األسمى للكاتب واملبدع أ ًّيا كان أن يكون البوصلة املشيرة
وحاسد»..
واش
ٍ
ّ
ُ
أبدً
العليا ..فلم يكن – في يوم من
ُل
ث
مل
وا
القيم
وسماء
الوعي
صواب
ب
و
ص
ا
َْ َ
ُ
األ ّيام – قول أحمد شوقيّ :
بقيت \ فإنْ ُه ُم َذ َه َب ْت أخال ُق ُه ْم
«وإنا األمم األخالق ما ْ
شعري عابر،
أدبي
ّ
َذه ُبوا»؛ لم يكن – في يوم من األ ّيام – ولن يكون مج ّرد كالم ّ
وإل فلن نكون؛ ّ
بل هو حقيقة علم ّية راسخة ،وحتريض على أن نكونّ ،
فالطبيعة ال
تعرف االزدواج ّية وليس من طبعها انفصام ّ
الشخص ّية ،وهي ،أبدً ا ،ال تَقبل الفراغ.
ّ
فهاكم شيئًا أو بعض شيء من تعريف علماء احلضارات وخبراء الثقافات ملفهوم
احلضارة؛ مع ما بني ال ّثقافة واحلضارة من نقاط اختالف وائتالف ،فإ ّنها ،احلضارة:
ّقني []...
ّاريخي ومقدار التّقدّ م
قافي والت
العلمي والت ّ
ّ
ّ
«الفنون والتّقاليد وامليراث ال ّث ّ
إنّ احلضارة مبفهوم شامل تعني ّ
كل ما مي ّيز أ ّمة عن أ ّمة من حيث العادات والتّقاليد
ّمسك بالقيم الدّ ين ّية واألخالق ّية ،ومقدرة اإلنسان
وأسلوب املعيشة واملالبس والت ّ
أهم شروط نشوئها،
[ ]...على اإلبداع في الفنون واآلداب والعلوم ».وإنّ من ّ
يكتب حكايتَه \ ْ
يرِث َ
أرض
أعني احلضارة :االستقرار ،التّعاون ،والكتابة؛ فإ ّنه « َمن
ْ
أهم شروط بقائها :متاسك العقيدة ،العدل ،نقاوة
الكال ِم \ ومي ِل ِك املعنى متاما»؛ ومن ّ
أهم شروط زوالها :انحالل مجتمعاتها ،حيث ال تعود
العلم ،وصدق العمل؛ ومن ّ
ّ
هذه املجتمعات قائمة على العدل مبفهومه األكمل واألشمل؛ فدولة الظلم ساعة ودولة
الساعة؛ وما ّ
الظلم ّإل وضع ّ
أي شيء ،في غير موضعه،
الشيءّ ،
العدل حتّى قيام ّ
وكفى بذلك داء..
ً
وأرى في ما ُيرى أو ال ُيرى أنّ النّاس ،فعل ،على دين ملوكهم ،وأ ّنه ،غال ًبا ،إذا فسد
ال ّراعي فسدت ال ّرع ّية ،وانهارت املنظومة األخالق ّية الك ّل ّية الواجبة الوجود لوجود هذا
دائرة
راع وك ّلنا مسؤول عن رع ّيته ،من أضيق ٍ
املجتمع أو ذاك وتقدّ مه وازدهاره ،وك ّلنا ٍ
حتّى أوسع دائرة ،وباختالف املكان والزّمان واإلنسان؛ فإ ّنهً ،
أيضا ،مهما اختلفت تلك
احملاور – أعني الزّمان واملكان واإلنسان – ّ
تظل هناك إحداث ّيات من األخالق ّيات
العليا اجلامعة بني شعوب املعمورة وقبائلها كا ّفة ،التّي تو ّلت عني
والقيم اإلنسان ّية ُ
ّ
ّ
واحلض عليها .هذا ،ولنتذكر ،أبدً ا ،أنّ القوافل ال
السماء ذكرها وحفظها ورعايتها
ّ
بقوة أقواها ،بل بقدرة أضعفها .وقد أبدع أبو معاذّ ،
بشار بن ُبرد (البصرة
تسير
ّ
َ
ِ
حكيم
برأي
\
ن
فاستع
ة
املشور
أي
ر
ال
بلغ
«إذا
قال:
حيث
م).
784
بغداد
–
714
َ
ْ
ِ
ّ
ٍ
ً
َ
ُ
ّ
ِ
ِ
جتعل الشورى عليك غضاضة \ فإنّ اخلوافي ق ّوة للقواد ِم».
أو نصيحة حازِ ِم \ وال ِ
وال ّ ّ
يظن أحد أ ّنني أكتب هذه املقالة بوحي ما بات يرشح عن ممارسات رأس األفعى..
ّ
حاشا وكل ..فذلك أدعى إلى ّ
الشماتة منه إلى االمتعاض؛ «يا ُمنشئني على خرائب
يوما،
نكون،
أن
نريد
ولن
نريد
ال
ال..
وألف
فال
»،
ب
ً
منزلي \ حتت اخلرائب نقمة تتق ّل ُ
حسنتم
جزءا منكم ..بل أنتم من ستكونونً ،
يوماً ،
ً
جزءا منّا؛ إنْ نحن ارتأينا أ ّنكم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نصحح األوراق ..وحتّى ذلك احلني سنظل نستل حقوقنا من
خطكم؛ فنحن الذين أبدً ا ّ
حلوقكم ح ًّقا بعد حقّ  ..ومن ي ُق ْل بغير ذلك فسيرى أسوأ ما هُنالك..
السلطان ،وبات يرى
بل أكتب هذه املقالة – أ ّيها األعزّة – بسلطان من تر ّفع عن ّ
بعض «سالطني» آخر الزّمان من «ذوي القربى» و»والة األمر» و»حماة الدّ يار» في
شرعي هم َك َهنَته ومأذونوه
ثمرا زائ ًفا لزواج غير
التُّخوم وال ُّثغور واألمصار ،يحصدون ً
ّ
ّ
يني
شرعي بني
ومنظروه؛ زواج غير
وشهوده ووكالؤه ومع ّرفوه
ّ
اخلاص والعا ّم ،والدّ ّ
ّ
واملستح ّب واملكروه ..وتراهم يجدون
واملتروك،
والواجب
واحلرام،
ياسي ،واحلالل
َ
ّ
والس ّ
ّ
لكل ذلك فتاوى ،الله ورسوله ،ونب ّيوه وصدّ يقوه وشهداؤه وصلحاؤه منها براء ،يا
أدعياء..
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هم ِأعنّا على ذكرك
ل
ال
واك..
س
ن
عم
ك
ل
بفض
نا
ن
وأغ
رامك..
ح
عن
ك
ل
بحال
نا
هم ْاك ِف
َ
ّ
ّ
ال ّل ّ
ّ
وحب كل عمل
وحب من يح ّبك ّ
وشكرك وحُسن عبادتك ..اللّهمّ إنّا نسألك ح ّبك ّ
يق ّربنا إليك..
رب العزّة – للحديث ،أبدً ا ،عن لغتنا
و ِلي عودة منكم إليكم أ ّيها األعزّة – إن شاء ّ
ونحن.
ْ

net
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حيفا – ملراسلنا – ّ
مت يوم الثالثاء األخير تدشني وافتتاح املر َكز
اجلماهيري اجلديد في احلليصة .ميتدّ مبنى املر َكز على أربع طبقات
ّ
ويشتمل على قاعة اجتماعات ،غرف للدورات ،غرف حاسوب،
السن ،مر َكز تعليمي ،مر َكز
نواد لألوالد وللشبيبة وللكبار في
ٍ
ّ
ُ
َ
َ
رياضي مفتوح للجمهور .أنشئ
إثراء للطفولة املبكرة ،ومركز
ّ
املر َكز بتكلفة تبلغ حوالي  12مليون شاقل ،بتمويل بلدية حيفا
وصندوق كلور من خالل صندوق حيفا ،وف ًقا لتصميم املهندس
املعماري د .ديـﭭـيد براون.
ّ
حضر االحتفال ّ
كل من رئيس بلدية حيفا ،الس ّيد يونا ياهـﭫ،
مديرة جهاز التربية والثقافة والرفاه في البلدية ،الس ّيدة إيالنا
طروك ،مدير عا ّم صندوق حيفا ،د .أمنون ليشم ،رئيس مجلس
إدارة شركة املراكز اجلماهيرية ،احملامي يونتان فريدلندر ،مدير
اجلماهيري نيـﭭـيه يوسف ،الس ّيد شمعون يفراح،
عا ّم املر َكز
ّ
واملئات من ّ
الفعال ّيات العديدة في
احلي الذين زاروا غرف ّ
سكان ّ
املر َكز والتي باشرت عملها قبل االفتتاح.
قسيس ،مديرة املر َكز ،بعرافة
هذا وقامت الس ّيدة به ّية جبران – ّ
االحتفال وقالت في كلمتها« :يفتتح املر َكز عهدً ا جديدً ا في
العربي ،وبهذا فهو يح ّقق
تقدمي اخلدمات غير املنهجية للمجتمع
ّ
ّ
فعال ّيات املر َكز
في
كاملني
السكان الذين سيكونون شركاء
حلم
ّ
اجلماهيري ونشاطاته.
ّ
َ
اجلماهيري
«ينضم املركز
وقال رئيس البلدية ،الس ّيد يونا ياهـﭫ:
ّ
ّ
كلور إلى سلسلة مشاريع ّ
احلي،
في
بناؤها
ويجري
مت إنشاؤها
ّ
َ
رياضي جديد ،وهو
من ضمنها :بساتني ألعاب ومكتبة ومركز
ّ
في مراحل متقدّ مة من البناء .ونحن نعمل على املزيد من اخلطط
احلي.
لهدف تطوير ّ
َ
وقد رافق االحتفال فرقة الدبكة والباليه التابعتان إلى املركز،
وقد كان هذا أ ّول عرض لهما .وباإلضافة إلى ذلك استقبلت

www.haifanet.co.il

الضيوف س ّر ّية ّ
الكشافة املارونية في حيفا على إيقاع الطبول.
َ
َ
هذا وقد ّ
مت في الطبقة السفلى من املركز إنشاء مركز إثراء
ّ
فعال ّيات لتطوير املهارات
فيه
ستعقد
حيث
رة،
املبك
للطفولة
ّ
اللغوية واملهارات احلركية الدقيقة واجلسدية ،باإلضافة إلى
غرفة سنوزلني (غرفة للتهدئة) .أ ّما الطبقة األولى ففيها قاعة
نظاما متقدّ ًما
استقبال وكافيتريا وقاعة للمناسبات تشمل
ً
متنوعة مثل الرياضة
لعرض األفالم .هذا باإلضافة إلى ّ
فعال ّيات ّ
َ
تعليمي
ز
ك
مر
على
الثالثة
والرقص واملسرح .وتشتمل الطبقة
ّ
لألطفال والشباب ،مبا في ذلك غرف دراسة وغرف إبداع بأحجام
دروسا فردية وجماعية ودورات إثراء
مختلفة .وسيو ّفر املر َكز هناك ً
وإبداع .وتشتمل الطبقةً ،
أيضا ،على غرف للنوادي النسائية
السن .أ ّما الطبقة الرابعة فقد أقيم
وللشباب وللكبار في
ّ
فيها مر َكز لتعليم الكبار ،ونادي حاسوب للشبيبة س ُيستخدم
لدراسة االبتكار وريادة األعمال والروبوتيكا .وعلى سطح املبنى
مت إعداد ح ّيز مفتوح ّ
ّ
سيتم
مترا مر ّب ًعا،
ّ
يغطي مساحة ً 150
وفعال ّيات اجتماعية
ملناسبات
الصيف
فصل
خالل
استخدامه
ّ
رياضي
وثقافية .وباإلضافة إلى ذلك يشتمل املر َكز على ملعب
ّ
مفتوح متّ تدشينه قبل سنة ونصف بتكلفة  1.5مليون شاقل.
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ّ
روحانية التريودي
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية

القسم الثاني
هذا االحتفال بزياح األيقونات املقدّ سة ينسجم مع فترة الصوم املشدّ د لألسبوع
املتجسد ،الذي جاء ليحمل صورة
ابتهاجا باملسيح اإلله
األ ّول ،أل ّنه يأتي
ً
ّ
اإلنسان البشرية ويعيدها إلى جمالها األ ّول .لذلك ّ
نرن“ :لصورتك الطاهرة
نسجد أ ّيها الصالح طالبني غفران اخلطايا أ ّيها املسيح إلهنا ،أل ّنك ارتضيت
ّ
لتنجي جبلتك من عبود ّية العد ّو .لذلك
ا
الصليب
على
باجلسد
تصعد
أن
طوعً
ّ
نهتف إليك بشكر لقد مألت ّ
فرحا يا مخ ّلصنا إذ أتيت لتخ ّلص العالم”.
الكل ً
ونحن بدورنا إذ نسعى لتنقية صورتنا البشر ّية في اجلسد والنفس عن طريق
الصوم والصالة ،نستعيد في قلوبنا صورة املسيح القائم فينا .تنعكس على
وسرورا ،فيستنير وجه اإلنسان الذي جت ّرد من األهواء
فرحا
وجوه الصائمني ً
ً
بحسب قدراته اإلنسانية ومبؤازرة نعمة الله ،فيصبح وجهه أيقونة ح ّية تعكس
َ
صورة املسيح املنيرة لآلخرين.

ممارسة النسك ومعاينة هللا في النور

دعما النتصار العقيدة األرثوذكس ّية
يأتي أحد القدّ يس غريغوريوس ﭘـاالماس ً
التي تنسجم مع احلركة الهدوئ ّية ،التي مي ّثلها القدّ يس غريغوريوس ﭘـاالماس.
األربعيني ،إذ
العقالني ينقض روحان ّية التريودي في فترة الصوم
إنّ املذهب
ّ
ّ
تعتمد على حياة النسك والصوم والصالة والسهر (اجلسد ضعيف أ ّما الروح
فنشيط).
إنّ محاربي األيقونات ،على مثال أنصار النزعة اإلنسانية الذين حاربوا القدّ يس
ﭘـاالماس ،كان معظمهم من الفالسفة املث ّقفني الذين يعتمدون على الدراسة
النظري ،بعيدين عن ممارسة اجلهادات النسكية وعن معاينة الله
والتأ ّمل
ّ
ومعرفته ،كنور في القلوب النق ّية .إنّ الهدوئ ّيني ،على مثال مؤ ّيدي األيقونات،
ونفسا مع الله في
يشدّ دون على احلقيقة نفسها ،وهي اشتراك اإلنسان جسدً ا ً
املسيح منذ هذه احلياة.
الرب
منلك
أن
نستطيع
ال
«...
يلي:
ما
ﭘـاالماس
غريغوريوس
يقول القدّ يس
ّ
معنا ،أن نعاينه في النقاوة ،أن منتزج بالنور بدون اختالط على قدر إمكانيات
متطهرين بالفضيلة ،إن لم نخرج من ذواتنا أو
الطبيعة البشرية ،إن لم نكن
ّ
باألحرى ّ
ّ
احلس ،مرتفعني فوق األفكار
مع
ي
حس
هو
ما
كل
تاركني
نتخطى ذواتنا،
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
والبراهني واملعرفة الناجتة عن هذه األفكار ،لنستسلم كل ًّيا للقوة اللهيولية
والذهنية التي للصالة ،ملالقاة اجلهل الذي يسمو على ّ
كل معرفة ،لنمتلئ من
هوة
جمال الروح املتأ ّلق ،لكي نتأ ّمل س ّر ًّيا ِنعم الدهر اآلتي .أتدري في أ ّية ّ
ّ
توجد متروكة ّ
ومتعظمة؟ في الواقع تنبع مبادئ هذه الفلسفة
كل فلسفة للعقل
احلس وتهدف إلى اقتناء املعرفة بعيدً ا عن الطهارة التي ال تن ّقي
العقلية من ّ
ً
الروحي هو اخلير الذي جنم عن
ذاتها من األهواء .خالفا لذلك فإنّ مبدأ التأ ّمل
ّ
نقاوة احلياة ،وهوً ،
أيضا ،معرفة حقيق ّية للكائنات وللحقيقة التي ال تتو ّلد من
الدراسات ،بل تظهر مع النقاوة ،وهي وحدَ ها تستطيع أن مت ّيز في احلقيقة ما هو
نافع وج ّيد من عكسه».
بحسب القدّ يس غريغوريوس ﭘـاالماس النسك ،من صوم وصالة وممارسة الفضائل،
َ
هو – في النهاية – الوسيلة الوحيدة للوصول إلى معرفة الله احلقيق ّية ،أي
املشاركة الفعل ّية للنفس واجلسد املتّحدين في القلب بالنور غير املخلوقُ ( .انظر
كتاب الدفاع عن القدّ يسني الهدوئ ّيني ،صفحة  ،115منشورات التراث اآلبائي).
يقول ﭬـالدميير لوسكي بهذا الشأن« :إنّ عقيدة القدّ يس غريغوريوس ﭘـاالماس
تقليدي طويل للتخ ّلص من الثنائ ّية األفالطون ّية ،ثنائ ّية
هي خامتة صراع
ّ
احلس والعقل ،ثنائية املا ّدة والروح».
احملسوس واملعقولّ ،
إنّ اخلطأ املشترك الذي وقع فيه محاربو األيقونات وأنصار النزعة اإلنسانية
هو أ ّنهم انحصروا في معضلة تَعا ُرض الروح واملا ّدة ،بدون أن يدركوا أنّ هذه
بتجسد الكلمة ،بجنون الصليب ،وبتأليه
املقوالت الفلسف ّية قد انقلبت جذر ًّيا
ّ
اجلسد املأخوذ.
(املرجع :دراسة عن التريودي للكاهن الراهب مكاريوس من اجلبل املقدّ س)

الخالصة

رأينا كيف أنّ ممارسة الصوم مرتبطة بشكل دقيق ووثيق بعقيدة األيقونة
وبالهدوئ ّية التي تشدّ د على مشاركة اجلسد في اجلهاد الروحي .ما أو ّد أن
النسكي .أ ّو ًل،
أالحظه في هذه اخلالصة هو ناحية ها ّمة من ثمار هذا اجلهاد
ّ
يستطيع اإلنسان املجاهد ،مبؤازرة النعمة اإلله ّية ،أن يكتسب ،شيئًا فشيئًا،
فضيلة التمييز بني اخلير والش ّر ،بني ما هو لله وما هو لغير الله .هذه املوهبة
الروحي «الذي َي ْح ُكم في ّ
كل شيء وال شيء يحكم فيه»...
التي مت ّيز اإلنسان
ّ
تخول اإلنسان املستنير بنور الله أن مي ّيز بني األرواح ،أن يحارب مكائد
هي التي ّ
يوما ،عندما جاع
متاما كما فعل ّ
الرب يسوع بعد صومه أربعني ً
الشيطانً ،
«وتقدّ م إليه الشيطان وقال له :إنْ َ
كنت ابن الله َف ُق ْل أن تصير هذه احلجارة خبزً ا.
فأجاب وقال :مكتوب ليس باخلبز وحدَه يحيا اإلنسان ،بل ّ
بكل كلمة تخرج من
فم الله» (مت.)4:4
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

ما زال احلديث يدور حول أسماء الله
وصفاته ،والتي أشار إليها القرآن
الكرمي بقوله تعالىَ « :و ِل َّل ِه َ
األ ْس َما ُء
ُْ
ين
ال ْسنَى َف ْاد ُعو ُه ِب َها َو َذ ُروا ا ّلَ ِذ َ
َ
ُي ْل ِحدُ و َن ِفي أ ْس َما ِئ ِه َس ُي ْجز َْو َن َما َكا ُنوا
َي ْع َم ُلونَ»؛ وقول رسول الله« :إنّ لله
اسما ،مائة ّإل واحدً ا،
تسعة وتسعني ً
يحب الوِ تْر» .فأسماء
من أحصاها دخل اجلنة ،وإنّ الله وِ ْت ٌر ّ
الله – تعالى – أعالم عليه ّ
تدل على صفة أو صفات لله،
وهي مشت ّقة من مصدرها؛ كالعليم والقدير والسميع والبصير؛
فالعليم مشتقّ من العلم .وقد أجمع العلماء أنّ االسم اجلامع
لهذه األسماء هو لفظ اجلاللة (الله) ،وهو اسم مشتقّ وأصله
اللم في ّ
(اإلله) ،حيث حذفوا الهمزة وأدغموا ّ
اللم فصارتا
الما واحدة مشدّ دة ّ
مفخمة .وقد اتّفق العلماء أنّ أسماء الله
ً
وصفاته غير محصورة في هذا العددّ ،
وإنا غاية األسماء
املذكورة من أحصاها دخل اجلنّة ،وليس في احلديث نفي
ألن يكون هناك أسماء أخرى .واملراد بإحصائها – كما ذكر
ّ
معتبرا مبعانيها،
متفك ًرا مبدلولها،
البيهقي –« :من حفظها
ً
ّ
ً
مبسماها ،دخل اجلنة» .ولهذه األسماء
ا
مقدّس
مبقتضاها،
عامل
ً
ّ
خواص وأسرار حيث لها فضل كبير على سائر الكالم؛ ففي
ّ
ذكر أسماء الله – تعالى – تطهير للنفس من أدرانها وصفاء
للروح ّمما ّ
يعكر صفاءها ،ولها عند املؤمنني منزلة عظيمة ملا
وخصوصا عندما يدعون الله بها؛
ورد من أثرها في حياة الناس
ً
فقد تصادف وقت استجابة أو يدعو الله باسمه األعظم .وقد
ورد في هذا الباب الكثير من األحاديث التي تشير إلى أنّ لله
اسما أعظ َم ،إذا ُدعي به أجاب؛ ولم يحدّ ده رسول الله حتّى
ً
يبقى املؤمن يدعو الله ّ
بكل أسمائه وصفاته؛ وفي ذلك كمال
التع ّبد جلالله ،ولذا سأورد بعض األحاديث في هذا الباب .عن
ابن بريدة عن أبيه أنّ رسول الله سمع ً
رجل يقول« :ال ّله ّم إ ّني
أسألك بأ ّني أشهد أ ّنك أنت الله ال إله ّإل أنت ،األحد الصمد
كفوا أحد» .فقال رسول الله:
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ً
«لقد سأل الله باالسم الذي إذا ُسئل به أعطى ،وإذا ُدعي به
جالسا
أجاب» .وذكر أنس بن مالك أ ّنه كان مع رسول الله ً
ورجل يص ّلي ث ّم دعا فقال« :ال ّله ّم إ ّني أسألك بأنّ لك احلمد،
ال إله ّإل أنت ،املنّان بديع السماوات واألرض ،يا ذا اجلالل
حي يا ق ّيوم» ،فقال رسول الله« :لقد دعا الله
واإلكرام ،يا ّ
باسمه العظيم ،الذي إذا ُدعي به أجاب ،وإذا ُسئل به أعطى».
وذكرت أسماء بنت يزيد أنّ النبي قال« :اسم الله األعظم
في هاتني اآليتنيَ « :و ِإلَ ُه ُك ْم ِإلَ ٌه َو ِاح ٌد ال ِإلَ َه ِإال ُه َو ال َّر ْح َم ُن
ال َّر ِحي ُم» وقوله تعالى «ألم ،ال َّل ُه َل ِإلَ َه ِإ َّل ُه َو ْ َ
ال ُّي ا ْل َق ُّيوم»».
وعن أنس بن مالك :كان النبي إذا حزبه األمر رفع رأسه إلى
حي يا ق ّيوم» وفي
السماء ،وإذا اجتهد في الدعاء قال« :يا ّ
حي يا ق ّيوم برحمتك أستغيث» .وعن سعد بن أبي
رواية« :يا ّ
ّ
و ّقاص قال :سمعت رسول الله يقول« :هل أدلكم على اسم
الله األعظم؟ دعاء يونس» .قال رجل :يا رسول الله هل كانت
خاصة؟ فقال« :أال تسمع قوله تعالىَ « :ف ْاست ََج ْبنَا لَ ُه
ليونس ّ
َو َ َّن ْينَا ُه ِم َن ا ْل َغ ِّم َو َك َذ ِل َك ُنن َِجي ْالُؤْ ِم ِن َ
ني» .فأيّ ا مسلم دعا بها
في مرضه أربعني م ّرة فمات في مرضه ذلك ُأعطي أجر شهيد،
النبي قال« :دعوة ذي النون إذ دعا
أو برأ مغفو ًرا له» .عن ّ
َ
ُ
َ
َّ
وهو في بطن احلوتَ :
«ل ِإلَ َه ِإل أ ْن َت ُس ْب َحا َنك ِإ ِّني كن ُْت ِم َن
َّ
يدع بها مسلم في شيء ّ
الظ ِ ِال َ
قط ّإل استجاب
ني»؛ إ ّنه لم ُ
له» .وحتّى يصل اإلنسان إلى الغاية املنشودة وهي معرفة الله
تعالى واإلميان به والتع ّبد له مبا يليق بجالله ،فال بدّ من حتديد
الطريق التي توصله إلى غايته ،وال ميكن حتديد الطريق ّإل
بثالثة أسس :العقل والعلم والفكر .وقد أشار كتاب الله إلى
ذلك فقالُ « :ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم َما تَدْ ُعو َن ِم ْن ُدونِ ِ
الله َأ ُرو ِني َما َذا
َ
َخ َل ُقوا ِم َن ْ َ
الس َم َو ِات ،ا ْئ ُتو ِني ب ِِكت ٍَاب
ال ْر ِض أ ْم لَ ُه ْم ِش ْر ٌك ِفي َّ
ِم ْن َق ْبلِ ه ََذا َأ ْو َأ َثا َر ٍة ِم ْن ِع ْل ِم إِنْ ُك ْن ُت ْم َص ِاد ِق َ
ني» .وقال تعالى:
« ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َل َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ» .وقالِ « :إ َّن ِفي َذ ِل َك َل َي ٍات
ِل َق ْو ٍم َي ْس َم ُعونَ» .وقالِ « :إ َّن ِفي َذ ِل َك َل َي ًة ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ» .ومن
َّاس َم ْن
ينكر الله فذلك دليل جهله به؛ قال تعالىَ « :و ِم َن الن ِ
يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ،وَلَ هُدًى ،وَلَ كِتَابٍ مُنِيرٍ».

ّ
العربي من
من ينقذ املجتمع
ّ
التف�شي املخيف للجريمة
والعنف واالنفالت؟!
اإلعالمي أمحد حازم
ذات يوم تل ّقيت دعوة من السفارة اجلزائرية في
أملانيا حلضور احتفال رسمي مبناسبة العيد الوطني
للجمهورية اجلزائرية .وشاءت الظروف أن يكون إلى
جانبي املتحدّ ث الرسمي باسم احلكومة األملانية،
ّ
حيث تبادلنا أطراف احلديث حول قضايا سياسية تتعلق بالشرق
طبعا) هم،
األوسط .وقد الحظت أنّ
املدعوين العرب (وهم دبلوماس ّيونً ،
ّ
فقط ،الذين وصلوا ّ
متأخرين عن موعد االحتفال .لم يستطع املتحدّ ث
حتمل هذا التأخير وسألني« :ملاذا أنتم العرب هكذا؟» فرسمت
الرسمي ّ
شفتي ابتسامة مصطنعة كتلك التي كان يبتسمها الراحل أبو
على
ّ
ّ
وجه إليه سؤال ال يعجبه (على فكرة ،تعلمت ذلك منه)
عمار عندما ُي ّ
ّ
وأجبته« :لو لم نكن كذلك ملا كنّا عر ًبا».
وأنا أتساءل اآلن ،ماذا سيسألني املتحدّ ث الرسمي باسم احلكومة
األملانية لو عاش حاالت القتل والعنف واالنفالت في مجتمعنا؟!
عندها سأكون مضط ًّرا إلى أن أترجم له القول العربي املعروف« :التلم
األعوج من الثور الكبير» .وأعني بالثور الكبير أنّ ّ
راع مسؤول
كل ٍ
ّ
عن رع ّيته هو مسؤولً ،
أيضا ،عن العنف في الرعية؛ فكل أب
وكل مد ّرس ّ
وكل مدرسة ّ
يتحمل مسؤولية فساد أخالق أوالدهّ ،
وكل
ّ
يتحملونً ،
جزءا من ممارسات العنف لدى الطالب.
مدير مدرسة
أيضاً ،
ّ
أعضاء الكنيست ،جلنة املتابعة ،البلديات واملجالس احمللية – ك ّلهم
مسؤولون ،وال أستثني أحدً ا ّممن يعتبرون أنفسهم قادة في املجتمع
العربي .فماذا فعلوا حتّى اآلن غير إصدار البيانات في وقت تتفاقم
فيه جرائم العنف والقتل .صحيح أنّ التربية البيتية هي األساس ،ألنّ
الطفل ينمو ويترعرع على تربية مع ّينة ،لكن الطفل ال يتر ّبى في البيت
فقط ،فهناك درجات في س ّلم احلياة يصعدها الطفل ،وعلى اجلهات
ومؤسسات املجتمع املدني وأعضاء
املعن ّية – وأعني األحزاب العربية
ّ
الكنيست – إيجاد حلول جِ دّ ّية لوقف استفحال اجلرمية والعنف في
املجتمع العربي.
سن السادسة عشرة ،ونصحته بردع
ِالتقيت م ّرة والد ّ
شاب لم يتجاوز ّ
إلي نظرة
فنظر
كثيرة.
متاعب
له
جتلب
والتي
ئة،
ي
ابنه عن ممارساته الس ّ
ّ
ً
مغلوب على أمره واسترحام في الوقت نفسه ،قائل« :والله يا أخي
مش غادرلو ،مش عارف شو بدّ ي أعمل معو» .نعم هكذا كان جوابه.
خاصُ ،يقيم الدنيا وال
املجتمع الغربي بشكل عا ّم ،واألوروبي بشكل ّ
يقعدها إذا أقدم شخص ما على إساءة التعامل مع قطة أو كلب،
ويعاقب املسيء على فعلته بدفع مبلغ ّ
فتصوروا لو أقدم
معي كغرامة.
ّ
طبعا استنكار عا ّم
املسيء على قتل حيوان ،فماذا ستكون النتيجة؟ ً
ّ
ومظاهرات ومطالبة بسجن الفاعل .لكن ما عندنا ال يتعلق باحليوان
ّإنا بالبشر ،باملواطنني! لألسف لقد أصبح من بَدَ ِه ّيات األمور في
املجتمع العربي االعتداء على شخص ما في وضح النهار أو حتّى قتله،
وتتحدّ ث تقارير الشرطة كالعادة عن (مجهول؟!) .لكن هل املجهول
ً
مجهول ،وملاذا يبقى
هو مجهول بالفعل ،أم أنّ املجهول يبقى عن قصد
مجهول؟ وسؤال آخر يطرح نفسه :ملاذا ّ
ً
تتمكن الشرطة من القبض على
املجهول في حاالت مماثلة في الوسط اليهودي ،وتعجز – في أغلب
احلاالت – عن اكتشاف هذا املجهول في املجتمع العربي؟
قليلة هي األيام التي مت ّر بدون وقوع حاالت عنف وجرائم قتل في املدن
«الطخ» على ّ
ّ
محلت ومطاعم وشركات لم
والبلدات العربية ،وحاالت
ّ
كثيرا،
تعد تثير استغراب املواطن العربي ،ألنه ّ
تعود على سماعها ً
ً
مجهول .قالوا لنا إنّ وجود مكاتب للشرطة في
وطبعا يبقى الفاعل
ً
املجتمع العربي يساعد في منع عمليات العنف واجلرائم ،أو – على
ّ
األقل – في اكتشاف فاعليها ،لكنّهم كذبوا أل ّننا لم نلمس ذلك ،وكأنّ
الشرطة ال وجود لها ،وهذا باعتراف مواطني مدن وبلدات عربية توجد
فيها مراكز شرطة.
املجتمع العربي – ولألسف – أصبح يتأ ّلم وال يتأ ّمل .فمن ينقذ هذا
املجتمع من االستمرار في ارتكاب اجلرائم وممارسات العنف واالنفالت؟
اهتماما ألطفالنا الذين ينتظرهم مستقبل قامت في ّ
ظل هكذا
ومن يعير
ً
وضع؟ هذه صرخة مد ّوية مطلوب سماعها من اجلهات املعن ّية .فهل
من مجيب أم أنّ أهل السياسة يسمعون ،فقط ،ما يح ّبون سماعه من
عبارات الثناء والنفاق ،وهم طرشان ال يسمعون أنني ألم املواطن؟
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يقـــدم
عــرض مســـرحية

مسـرحيـة حتكي قصــة الصــراع الفلســـطيني الفلســطيني

مساء فــي مسرح الميدان  -حيفا
وذلك يوم السبت  3/3/2018الســـاعـة 20:00
ً

تأليف ايالن حتسور
اعداد واخراج :جورج اسكندر
متثيل :ابراهيم ساق الله ،امجد بدر
وصبحي حصري.

موسيقى :معني دانيال
تصميم اضاءة :وسيم صالح
تصميم مالبس وديكور :سليم شحادة
ترجمة النص :طارق قبطي
تصميم حركة :رشا جهشان
مديرة انتاج :اليان فرانش
تصوير فيديو :محمد شناوي
تصوير فوتوغرافي :وليد حمدان

لالستفسار وحجز التذاكر054-4652033 / 054-7846939 :
لشراء تذاكر بواسطة بطاقة االعتماد ،عن طريق الفيسبوك yala parties

موقعwww.fringe-naz.org :

برعـايـة

بريد ألكترونيfringe.nazareth@gmail.com :

حوارمع األستاذ عدنان أبي السعود الظاهر

أدب األطفال

ّ
رابطة األدباء واملثقفين العرب

فتحي فوراني
بين مدينتين ..مدينة البشارة ..ومدينة األسوار
التاريخية

جسرا
لقد آثر الرجل أن يجمع املجد من طرفيه ..ف ُيقيم ً
ميتدّ بني مدينة البشائر التي ّ
بشرت مبيالد «املع ّلم» وال
تخاف شانئيها ..وبني ّ
عكا التي ال تخاف هدير البحر..
ويسكنها عبق التاريخ ..وظاهر العمر الزيداني!
يحمل احلفيدُ هُو ّية تشي بجذوره التاريخية وانتمائه إلى
جدّ ه ظاهر العمر الزيداني..
ويكون ال ُعنوان :عدنان أبو السعود الظاهر.
**
ِاعتاد بعض األصدقاء املث ّقفني الذين أقدّرهم وأعت ّز بهم
أن يتّصلوا بي و ُيبدوا مالحظاتهم على املقال املنشور ذات
أسبوع في صحيفة «االحتاد» ..ويقف في مقدّ مة هؤالء
األصدقاء األستاذ عدنان أبو السعود الظاهر .فقد دأب
على االتصال بي هاتف ًّيا إلبداء رأيه وتقدمي مالحظاته،
علي مبعلومة غابت
و ُيبدع في النقد والتحليل وال يبخل ّ
ّ
عنّي وعبارة شاردة مت ّردت على «قوانني» اللغة وأخرى
«ح ّبذا لو أمسكت بها» وأضفتها إلى املقال ..ويلجأ
الصديق األستاذ عدنان إلى صديقه احلميم أبي الط ّيب
املتنبي فيشهر بيته:
ولم أ َر في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على
التّمام
وفي ّ
كل األحوال ..يكون احلديث متعة ثقافية ذات
لرب العاملني! فالكمال لله وحدَ ه
شجون ..ونختمه بالكمال ّ
كما يقول املؤمنون.
**

السالم عليكم ..وعليكم السالم ..ورحمة هللا
وبركاته!

يص ّر الرجل على الدعوة والرغبة في أن نتالقى ..ونتجاذب
أطراف احلديث ..وفاء مبواعيد طال انتظارها ..إ ّما في
أحضان مدينة األسوار التي يضوع منها عبق التاريخ..
وإ ّما في أحضان عروس الكرمل ..أجمل املدن في هذا
الوطن!
ويقع اختيارنا ،بداية ،على عبق التاريخ الذي يخ ّيم على
األجواء الشعبية في مدينة األسوار.
نحن في ّ
عكا التي ال تخاف هدير البحر ..نحن هنا في
وطننا!
وبعد جولة في أز ّقة املدينة وطرقاتها وأسواقها وآثارها
التاريخية واحلضارية تكون اللقاءات والدردشات مع
ص ّيادي األسماك ،وإلقاء التحايا على الغالبى اجلالسني
في املقاهي الشعبية..
السالم عليكم ..وعليكم السالم ..السالم عليكم..
تفضلً ..
تفضلّ ..
وعليكم السالم ..ورحمة اللهّ ..
أهل
باحلبايب ..اجليرة عليك!
ّ
والتفضالت جميع الزوايا
ويجتاح تسونامي السالمات
واألز ّقة املرصوفة والطرقات الض ّيقة واحلوانيت واملقاهي في
أسواق املدينة التاريخية.

في مقهًى على الشاطئ ..يكون الحوار «بين
مدينتين».

وفي نهاية املطاف ..وبعد جولة قصيرة في أز ّقة املدينة
التاريخية ..يكون اللقاء املوعود على مائدة أدبية تسكن
جانب الفنار ..وتقف حارسة ألمواج البحر الناعمة.
ُيخرج من حقيبته كتاب (بني مدينتني – سيرة ذاتية)
ويفاجئني! فقد حرث الكتاب حر ًثا وزرع في أحشائه
وحواشيه وهوامشه حشدً ا من املالحظات الق ّيمة ..ولم
يترك قل ُم الرصاص صفحة تعتب عليه وتتّهمه بـ»اخليانة»
بدعوى التخ ّلي عنها والبحث عن غيرها!
ّ
أثمن عال ًيا
وال بدّ من كلمة حقّ  ..فأنا ال أستطيع إل أن ّ
هذه املالحظات وغابة «اخلرابيش» املتشابكة التي ّ
تدل
قي ذائقته األدبية وعشقه ل ّلغة
على سعة ّاطالع الرجل و ُر ّ
العربية ..وتقييمه لدور املع ّلم في بناء األجيال الصاعدة
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وفتح شه ّيتها على اللغة القومية!
**
ويكون احلديث ذا شجون ..يخطو خطوته األولى ..فيطأ
عتبة اخلمسين ّيات من القرن الهارب ..ث ّم ّ
يغذ ا ُخلطى
ً
وصول إلى اللحظة الراهنة وإلى شمس
ويتابع املسيرة
رب العباد.
األصيل التي تتأهّب لكي تستودعنا إلى ّ
شريط الذكريات يسير على مهله ..فنمسك بيده..
ّ
مطب النسيان ..نسير ال ُهوينا..
لئل يتع ّثر ..ويقع في ّ
وال نترك شاردة وال واردةّ ..إل أمسكنا بها من يدها
وأدخلناها آمنة إلى حديقة الزمن
اجلميل.
وينهمر الغيث!
جادك الغيث إذا الغيث همى \ يا
زمان الوصل «اجلميل» ..واأللفة
والدفء واحمل ّبة والتح ّلق حول
الصحن الواحد!
**
ّ
كنّا طل ًبا ثانو ّيني في الصف التاسع ،وكان طموحنا أن
نتع ّرف إلى ح َملة األقالم وعالم الكتابة ..ونتق ّرب من
الكتّاب والشعراء واملث ّقفني الذين ّ
شكلوا املشهد األدبي:
إميل حبيبي وتوفيق ز ّياد وإميل توما وعصام الع ّباسي
ّ
وحبيب قهوجي وحنّا أبو حنّا وأكرم أبو حنّا وراشد حسني املؤتمر ّ
األول لرابطة األدباء واملثقفين العرب
وعيسى لوباني ومنر مرقس وشكيب جهشان وعدنان أبو الزمان 5 :و ( 6اخلميس واجل ُمعة) من شهر أيلول عام 1957
املكان :نادي اإلخاء املسيحي في حيفا.
السعود الظاهر ،حفيد ظاهر العمر الزيداني!
يجلس الرجل قبالتي على اجلانب اآلخر من املائدة ..ويتحدّ ث ال ُعنوان :املؤمتر األ ّول لرابطة األدباء واملث ّقفني العرب.
بهدوء البحر في ساعات العصر ..فينفض الغبار عن يحضر املؤمتر عدد كبير من األدباء واملث ّقفني وعلى رأسهم
الكنوز املقفلةّ ..
وتطل من عينيه صفحات التاريخ الذهبية! الكاتب واملؤ ّرخ إميل توما.
نبحر في البحار العميقة ..ونغوص في أعماقها ..ث ّم نعود وكان املبادرون إلى عقد هذا املؤمتر هم األساتذة عدنان أبو
إلى الشطآن ..وفي شباكنا ما طاب من اللؤلؤ واملرجان! السعود الظاهر وعيسى لوباني ومنر مرقس.
عن زوابع النرجسية ..وهدوء املحيط الهادئ!
**
هنالك أناس تقتلهم النرجسية للظهور على املسرح األدبي في كتابه «أقوى من النسيان» يقول منر مرقس« :ووجدت
واختطاف األضواء ..ويبرعون في تغييب اآلخرين ..وزميالي عيسى لوباني وعدنان أبو السعود أنّ الوضع
فيقعون في غواية اللهفة للوقوف على املسرح واالستئثار بدا مناس ًبا إلخراج حلمنا( ..إقامة رابطة لألدباء واملث ّقفني
بامليكروفون والكاميرا ،لع ّلهم يحظون بصورة متثيلية العرب) إلى ح ّيز الواقع .فعرضنا الفكرة على شيخ
وابتسامة ﭘـالستيكية رمادية تتناقلها وسائل اإلعالم مث ّقفينا ،آنذاك ،إميل توما ،فح ّبذها .وبعد تشاور
«الصفراء» ..متوهّمني أ ّنهم بهذا يصلون إلى ُذرى مع هيئات احلزب أعطانا الضوء األخضر للعمل .وبعد
األمجاد األدبية!
اتصاالت وجهود قمنا بها مع آخرين ،دعونا باسم «جلنة
ّ
وعلى الشاطئ اآلخر ..هنالك أناس صادقون يعملون حتضيرية» إلى عقد مؤمتر األدباء والشعراء واملثقفني العرب
نظاما داخل ًّيا للرابطة التي أقامها
بهدوء وتواضع وصدق ويحرثون في األعماق ..ويش ّقون األ ّول .بحث املؤمتر وأق ّر ً
طريقهم للنهوض باحلركة األدبية وتشكيل املشهد وانتخب هيئة إدارية لها .وكنّا نحن الثالثة في قوامها.
سكرتيرا عا ًّما
الثقافي ..بعيدً ا عن التهريج وبعيدً ا عن الزوابع التي وفي اجتماعها األ ّول انتخبت الهيئة اإلدارية
ً
يغلب عليها طابع الدجل ..وال تعدو كونها زوابع ال للرابطة ،صديقي عيسى لوباني ..وكانت فرحتنا نحن
تتعدّ ى شفاه الفناجني الصغيرة!
الثالثة كبيرة ،بنجاح فكرتنا وجتسيد حلمنا( ».أقوى من
سيرة الرجل
النسيان .ص)170 .
ّ
يضع على الطاولة امللفات املغلقة ..فيفتحها على **
«ش ّراعها» ..وتتد ّفق الذكريات.
وقد نشرت مجلة «اجلديد» كلمة االفتتاح ،التي أسندت
ً
ّ
يطل التاريخ من عينيه ..ويروح يروي ممسكا باحلرف اللجنة التحضيرية للمؤمتر إلى األستاذ عدنان أبي السعود
األ ّول:
مهمة صياغتها وإلقائها ،كما نشرت في نهايتها
الظاهر ّ
اس
ب
ع
السعود
أبي
لوالدي
الناصرة
مدينة
في
ولدت
خبرا عن أعمال اليوم الثاني ( 6أيلول) من املؤمتر،
ّ
ً
واملكونة
محمد علي العايدي (من عائالت والذي ّمت فيه انتخاب الهيئة اإلدارية للرابطة
الظاهر وأل ّمي حور ّية ّ
ّ
املهجرة) يوم  ،1930\11\4ودرست في مدارسها من األسماء التالية ،كما ورد ترتيبها في «اجلديد»:
حيفا ّ
حتّى املرحلة الثانوية.
عدنان أبو السعود ،راشد حسني ،وجدي الطبري ،عصام
لم يكن في املدن الصغيرة في زمن االنتداب ،كمدينة الع ّباسي ،مصطفى مرار ،حسني عراقي ،عيسى لوباني،
الناصرة ّ
وعكا وصفد وغيرها ،مدارس ثانوية كاملة ،بل حبيب قهوجي ،منر مرقس ،وشكيب جهشان«( .االحتاد»
كانت تصل حتّى الصف الثاني الثانوي .ومن ُيرِ د أن ُيت ّم –  9تشرين الثاني )2007
تع ّلمه الثانوي فعليه أن يلتحق بإحدى املدارس الثانوية وقد عرض أهداف املؤمتر والظروف التي أقيم فيها األساتذة
(الك ّل ّيات) في حيفا أو يافا أو القدس.
عصام الع ّباسي وإلياس د ّلل وعدنان أبو السعود.
إلي فكان من نصيبي أن أ ّمت تعليمي («اجلديد» – آب وأيلول )1957
أ ّما بالنسبة ّ
الثانوي في مدينة يافا ،لوجود بيت أختي هناك حيث وفي هذا اللقاء كانت كلمة شاملة لألستاذ عدنان أبي
عاملني زوجها كابنه .ذهبت إلى يافا والتحقت بـ»الك ّل ّية السعود ،الذي قدّ م ً
عرضا للوضع الثقافي في البالد
العامرية» ،وكانت ك ّل ّية مرموقة قضيت فيها سنتني وحتديدًا ألهداف املؤمتر.
دراس ّيتني .ولكن ألسفي َدهَمتنا النكبة السوداء في أواخر **
السنة الثانية ،قبل إمتام املرحلة الثانوية واحلصول على
(يتبع)
فعدت إلى
شهادة «املاتركوليشن» التي كنت أصبو إليها،
ُ
الناصرة.
في السنة الدراسية  ،1951-1950وقبل أن أ ّمت العشرين
من عمري بقليلُ ،ع ّينت مع ّل ًما في مدرسة عني ماهل،
يسمى آنذاك «امتحانات
وتقدّ مت فيما بعد إلى ما كان ّ
ً
التكملة» فاجتزتها وأصبحت مع ّل ًما مؤهّل .ث ّم انتقلت
إلى مدرسة طرعان وبعدها إلى كفر كنّا ث ّم املشهد.
في السنة الدراسية  1977-1976افتتحت دائرة املعارف
اخلاص في ّ
عكا ،وكان مفتّش
مدرسة جديدة للتعليم
ّ
اخلاص األستاذ سمير ورور ،الذي كان
املعارف للتعليم
ّ
ً
ّ
علي أن أتولى إدارة املدرسة لعلمه
زميل وصدي ًقا ،فاقترح ّ
ّ
أنّ عكا كانت مبثابة مدينة ثانية لعائلتنا ،وذلك لوجود
عائلة أختي وأخي وأهل زوجتي فيها .فوافقت بعد تر ّدد
وانتقلت إلى ّ
مقيما فيها.
عكا وما زلت ً
اخلاص التحقت بدورتني لهذا الغرض،
ولكي أل ّم بالتعليم
ّ
ث ّم التحقت بك ّل ّية «أورانيم» في دورة مسائية ملدّ ة ثالث
سنوات ،خرجت منها بلقب «مع ّلم كبير» (מורה בכיר)،
وكان هذا «أعلى» لقب أكادميي حصلت عليه ،إذ إنّ
ظروفي العائلية في مطلع شبابي لم تسمح لي بااللتحاق
باجلامعة.
**

رشدي املاضي
تتس ّلل الكلمات
ِ
أحالم ِه
من شقوق
ِ
نومه...
وهو في
ل ُت ْخبره ما سيكون،
وقد استلقى هانئًا داخل ألف حلم وحلم...
صباحا وقد ّ
غطت ُمح ّيا ُه بسمة،
يستيقظ
ً
ينظر إلى املرآة ويقول :صباح اخلير يا صبح...
ُيدْ ِ
معا يل ّفهما حرير خيوط
نيه منه ويخرجان ً
الشمس إلى يوم جديد...
ِ
في من مشاعر مل َء امتداد
هذا ما ُي َف ّجر ُه ّ
ُّ
الضحى طفل نام وهو يحتضن كتا ًبا قرأه قبل
احلقيقي...
أن يغفو ينتمي إلى أدب األطفال
ّ
فأدب األطفال ،وأقصد األصيل منه ،معجون
يتحول العالم معها إلى لغة
باألصالة التي
ّ
جمال ّية ممهورة برحيق األحاسيس النابضة
باحلياة ...حياة ذاهبة إلى البقاء ...تؤ ّدي
فع
بالطفل بعد الكتاب زادً ا
ً
ناضجا أن َي ْص َ
وج َه ال ُق ْبح وميضي داخل اللغة في رحلة ورد ّية
ْ
بال نهاية...
احلقيقي
طبيعي ،ألنّ أدب األطفال
وهذا أمر
ّ
ّ
هو والدة ِمن رحم عالم ُمتخ ّيل ُمتخ ّلق من
صميم اخليال اجلامح واجلانح نحو آفاق بعيدة
وقص ّيةّ ،
تغطي عامله وتأخذه إلى بساتني
الربيع ،ربيع األ ّيام ،الصطياد الندى ،أل ْيس
هو من طيور اجلنّة على األرض؟!!!
وبنظرة ثاقبة ،فاحصة ،رائية في عوالم الطفل
نتأ ّكد أنّ عامله قرين مبا هو ُم َح ّفز للكتابة له
ً
كتابة تسمو به إلى
وإليه ،شرط أن تكون
أعالي أبجد ّية الفرح ،بعد أن ُي ِت َّم ال َع ْوم فيها
اخليالي ...ليمضي
ويخرج مح َّم ًل مبائها
ّ
وس َفر متواصل في قطار
كطفل في ترحال دائم َ
املُ ْتعة واجلمال ..ل ُيقيم في منازِ ل األحالم
الورد ّية...
ّ
كل هذا إذا كانت ،بل أت َْت الكتابة تلبية
ِ
لندائه كطفل...
فال تصبح ،عندها ،كتابة كما ال َع ْيش َت ّحي
بالغياب ،بل كما احلياة تدوم بحضورها
إبداعً ا حقيق ًّيا بني يديه ً
جيل تلو جيل...
ليحيا أ ّيا َمه كطفل وإنسان أدب ًّيا على هذه
األرض...
ًإذا ،أطفالنا َع ْب َر اللغة املأخوذة من حياتهم،
واخليال اخلصب ،والصور الث ّرة والثر ّية،
واملضامني ذات اإلشعاعات ّ
الوضاءة بشكل
ساطع ،يعانقون – من خالل ما ُيقدّ م لهم من
اجلمالي
أدب رفيع – األمل والتفاؤل وا ِحل ّس
ّ
ووو ...ويستنبتون مشاتل جديدة في طريق
مسيرتهم ،من خالل ما اكتسبوه من وسائل
تأ ّمل ّية ،جتعل أ ّيامهم ترشح بلحظات البهجة،
تراتيل تزيد ،بل تُضاعف ِعشقهم للحياة
ّ
تظل تسكن
واجلمال واللغة ...تراتيل
أحاسيسهم ووجدانهم وتُعيد ألعينهم ُك ْح َل
الصباحات الزه ّية...
صباح اخلير ألدب ُيكسب أطفالنا طاقة
تُعينهم على تس ّلق جبال ال ُع ْمر الصعبة،
وت ُْع ِل ُن لهم والدات في الزمن احلاضر مفتوحة
على املستقبل اآلتي...
فالطفل بذرة ال تدفنوهُ باألدب امل َّ
ُشوه...
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ّ
من ..زف العروس إلى الغربة؟
هل ..األمل..
واحة الغد..
للوطن الغريق؟
نغرق فرادى
في سماء..
ّ
تجدد االبتهال
جياد..
على صهوة ٍ
تسلك االنكفاء..
بالَ ..ر ّد.
االبتهال..

مسالك قديمة لآللهة.
اإلنسان فيها..
لعبة العشق
بين الفأروالبوليس
ّ
تصنيم املسلمات
والخفايا
مصاهرة الوعود
واألمل
*
عندما..
ّ
أتو إلى برفلسطين

ّ
الضجة املثارة حول كتاب
عن
«هل األوالد يعرفون؟»:
بقلم :يوسف سالمة -اجلليل
*لم أرد اخلوض في هذا املوضوع ألسباب عديدة،
مضطرا لذلك ،بعد أن الحظت
لكنني وجدت نفسي
ً
ّ
املتفشي بيننا والظلم اجلائر الذي حلق بكاتبتنا
اجلهل
جدا مبا تكتبه،
ميسون أسدي ،وأل ّنني من املعجبني ًّ
قصتها «هل األوالد
تابعت معظم ردود الفعل حول ّ
يعرفون؟» التي صدرت منذ أكثر من ثالث سنوات،
ولم يلتفت إليها أحد في حينه ،مع أنّ معظم املواقع
كتبت عن صدورها بإسهاب.
من خالل متابعتي ألصحاب ردود الفعل ،اكتشفت
عدّ ة أمور خطيرة:
ّ
ّ
 - 1معظم املعلقين لم يقرأوا القصة.
ّ
 - 2معظم املعلقين ال يعرفون من هي الكاتبة وما هو
رصيدها األدبي والعلمي.
ّ
 - 3معظم املعلقين الذين كتبوا ّردة فعلهم على ما ورد
في املواقع ،انساقوا كالقطيع وراء ما نشر بدون اللجوء
ّ
األقل رأي الكاتبة
والبحث عن الرأي اآلخر ،أو على
نفسها.
ّ
ّ
 - 4بعض الذين روجوا للخبر هم أشباه الصحافيين
الذين ّ
يجترون ما تنقله وسائل اإلعالم ،ويعيدون نشره.
ّ -5
مدعو الثقافة ،أو لنقل املتثاقفون ،انساقوا وراء
ً
بعضهم بعضا وكان تعليقهم ّ
مجرد «شوفوني يا ناس».
ّ
ّ
ومتحينو الفرص لضرب الكاتبة التي
الحساد
- 6
ّ
ّ
تخطتهم واحتلت مكانة أرفع من مكانتهم ومناصبهم
الوهمية.
 - 7املنافقون الذين يضربون بسيف السلطان.
 - 8املتأتئون الذين ال تفهم منهم ما إذا كانوا مع أو ضدّ.
 - 9وفي النهاية ّ
املؤيدون ملا كتبته الكاتبة ،وأنا أعتبرهم
ّ
الجريئين ،وسط هذا ّ
املضاد.
الكم من الهجوم
في البداية ،تعالوا نتع ّرف إلى الكاتبة التي تع ّرضتم
لها ،وكأ ّنها مج ّرد واحدة متس ّلقة أرادت الشهرة في
القصة التي لم تقرأوها.
ّ
* مواليد  1963\11\7قرية دير األسد – اجلليل
األعلى.
* أنهت دراستها الثانوية في ثانوية الرامة عام .1981
* تقيم في مدينة حيفا.
* متز ّوجة ولها ابنان.
*  -1984حصلت على اللقب األول ( )BAفي موضوع
اخلاصة من جامعة حيفا.
التاريخ والتربية
ّ
*  -1992حصلت على دبلوم في الصحافة املكتوبة
من جامعة تل أبيب.
*  -1994بدأت تعمل كصحافيـّة في جريدة «االحتاد»
الفلسطينية وال تزال تنشر قصصها حتّى اليوم.
24

من رحم
(الهوليكوست)
ودو ّي الرصاص يعلو
فالعال حنين السماء
يهبط على
الفلسطينيين وإيمانهم
ّ
يشيعهم أفواجا
في مساره اإلبادي.
ّ
ّ
الفلسطينية
البرية
ّ
غيرت ً
شعبا عنوانا
ْ
ً
جديد.
اسما

ّ
الحراس على أسوارهم
يقودونهم كالعروس..
ّ
في زف ٍة إلى الغربة.
مجون الغرباء
يرابط بين
الفلسطينيين
وأسمائهم
ْ ُ
َيشط ُبهم في جنازة..
ّ
الشرقية
إلى القدس
*
أخبار(البوسطاجي)

تهادن املجتاح بزعمه
ّ
الديني
اللغة ماتت ّ
ثم
عاشت..
ّ
كالحراس..
تقودهم..
في رقصة العروس إلى
الغربة
*
خاطرالجئٌ
ٌ
ُم
ّ
يحن للجراح القديمة

ال يقاطع املهالك.
يراجع الذكريات
املُ َ
صادرة.
ِاسمان للخوف
ّ
عدوان لدودان
قبر ُ
ٌ
يبلع شهيدا.
درب الحرب
مسالك الربح
والخسارة
إيقاع الطبول والعويل
*

ّ
من الذي يتكلم؟

ً
ثانية في
*  -1997حصلت على اللقب األول ()BA
االجتماعي من جامعة حيفا.
العمل
ّ
*  -2006حصلت على املاجستير ( )MAفي موضوع
االتصال من جامعة «كالرك» األمريك ّية.
*  -2007بدأت تعمل على رسالة الدكتوراه في
جامعة «بورتسماويث» اإلنـﭽـليزية لعامني ،ولكنّها
خاصة.
تو ّقفت ألسباب ّ
* تُرجمت بعض قصصها إلى ال ّلغتني اإلنـﭽـليز ّية
والعبر ّية.
* لها العديد من القصص التي ُنشرت في الصحافة
الفلسطين ّية والعرب ّية والعامل ّية.
* حازت جائزة «العودة» لقصص األطفال 2008 -عن
قصة «بيت بيوت».
ّ
ُ
* ك ّرمت في مهرجان املرأة العرب ّية في يافا.2010 -
للقصة الصحاف ّية في موضوع
* حازت جائزة تكرمي ّية ّ
قصة «شحنة من األمل».
«حقّ العودة»  2010عن ّ
* عضو جلنة التحكيم في حقل قصص األطفال -مركزَ
بديل جائزة «العودة» 2011
* حازت جائزة اإلبداع 2011-من وزارة املعارف.
العاملي في حيفا.2013 -
* شاركت في يوم احلكاية
ّ
* حازت جائزة الك ّل ّية األكادمي ّية العرب ّية للتّربية.2016 -
* محاضرة في موضوع أدب األطفال في جامعة حيفا
.2017
ّ
* صدر للمؤلفة  6مجموعات قصص ّية و  3روايات
للكبار.
قصة لألطفال ِ
والفتيان.
* صدرت لها ّ 46
مهتم أن
ألي
هذا ما ورد في سيرتها الذاتية وميكن ّ
ّ
يجد أكثر من ذلك لو كانت ن ّيته صافية ويريد أن
ينصف هذه املبدعة.
أرد ذلك
األمر الذي لم يذكر في هذه السيرة ،وأنا ّ
إلى تواضع الكاتبة ،التي لم تولد وفي فمها معلقة
قصة
من ذهب كبعض الكتّاب املترفني – راجعوا ّ
«رحلة الشقاء والصيف» التي تد ّرس للطالب في
املرحلة اإلعدادية – لم تذكر الكاتبة في سيرتها
أنّ جميع اجلوائز املا ّد ّية التي حصلت عليها تب ّرعت
بها للمحتاجني ،قسم منها ذهب لعائالت محتاجة
في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،والقسم
اآلخر وزّع على شكل منح دراسية ّ
لطلب عرب في
املعاهد العليا للفنون .ولم تذكر كم من امل ّرات تب ّرعت
من وقتها والسفر على حسابها لتقدّ م شروحات عن
الكتابة اإلبداعية لألطفال في العديد من القرى واملدن
العرب ّية.
واملراجع الدقيق للسيرة الذاتية يجد أنّ كاتبتنا حاصلة
على أربعة ألقاب أكادميية من البالد وخارجها ،منها

االجتماعي.
في التاريخ والصحافة والتربية والعمل
ّ
وقد تو ّقفت عن رسالتها في الدكتوراه بعد أن كانت
توصلت إلى أنّ الكتابة
في مراحل متقدّ مة منها ،أل ّنها ّ
أي شهادة عليا ،والشهادات ال تصنع املوهبة
أهم من ّ
ّ
اإلبداع ّية.
صحيح أنّ الكاتبة ال تعترف بالتابوهات التي
وضعتها التقاليد والعادات الباليةّ ،إل أ ّنها واعية
وخصوصا لألطفال ِ
والفتيان .فمن
متاما ملا تكتبه
ً
ً
األشياء التي قدّ متها الكاتبة في مجال الصحافة،
الوطني الصرف،
احلس
عشرات التقارير التي ّ
تصب في ّ
ّ
إلى جانب عشرات التقارير التي تخدم املبدعني العرب
في البالد وكشفهم أمام جميع وسائل اإلعالم احملل ّية
والعامل ّية.
لدي بعض األسئلة للذين تع ّرضوا للكاتبة بخصوص
ّ
ما قدّ مته للق ّراء األطفال ،سأ ّدعي أ ّنها أسئلة بريئة:
ً
قصصا عن
- 1ملاذا لم تبدوا رأيكم عندما كتبت
ّ
«حق العودة» وحصلت على جوائز بسببها ،مثل« :بيت
ّ
و»الرمان ّ
املر» و»فريد
بيوت» و»تيعا تيعا ،بيتك بيتك»
العكاوي»؟
تهتموا ّ
- 2ملاذا لم ّ
بأن الكاتبة دأبت على تعليم أطفالنا
ّ
العربية وفصول السنة ،مثل:
أصول األحرف واألرقام
«مسابقة األخوة اإلثني عشر» و»حروف حكايتي»
و»نحن األرقام العربية»؟
ّ
- 3هل تعلمون ّأن الكاتبة خصصت بعض قصصها
ّ
الخاصة ودأبت أن تترجمها ألكثر
ألصحاب االحتياجات
من لغة ،مثل« :مكسورة إيدها» و»سليمة»؟
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الوطن..
ّ
الحما�سي
في نشيده
ّ
يشيع الجنازة التي
يسكنها
بين الحنين والغربة.
ّ
الفلسطيني
تغريبة
ُّ
تمد األنين بالزغرودة.
َمنفذ الجراح..
إلى الجديد في الحكاية
بين ْ
العوز والعودة

هاشم ذياب
حيفا

ً
وطبعا ال تعرفون ّأنها أبدعت في تحذيرها من
- 4
ّ
مخاطراإلنترنت ،في قصة «اإلنترنت خطف ابني»؟
ّ
ّ -5
ّ
ّ
املتف�شي في وسطنا في
الجن�سي
للتحرش
وتنبهت
ّ
ّ
قصة «أرنوبي يبوح بسره»؟
ّ
 - 6وبما أن معظمنا من أصحاب اآلراء ّ
املسبقة نحو
ّ
اآلخر املختلف ّ
ّ
النمطية ،فأنتم ال
عنا وتعشش فينا
تعرفون دأب الكاتبة في محاربة هذه اآلفة ،مثل« :موعد
مع الذئب»ّ ،
«حسان صديق ّ
الحية»« ،الحمارزكزوك»،
«ليلى الحمراء تحكي حكايتها».
جدا فيما قدّ مته الكاتبة لألطفال
القائمة طويلة ًّ
ِ
والفتيان بطرق مبتكرة وممتعة ،وقد أغنت املكتبة
العرب ّية حتّى اآلن بـ  46كتا ًبا لهذه الفئة العمر ّية،
تط ّرقت فيها للعديد من املواضيع التي تشغل بال
واملهتمني بتنشئة
أطفالنا وغابت عن معظم املر ّبني
ّ
األجيال القادمة.
والسؤال األخير الذي لم أسأله بعد :من أنتم؟ من
الذي يتك ّلم عن هذه الكاتبة؟ ليستعرض ّ
كل واحد
منكم ما قدّ مه لشعبه ووطنه ويضعه على هذه الطاولة،
حتّى أصدّ ق ن ّيتكم الصافية باالنتقاد ،حتّى لو جاء
بعد مرور أكثر من ثالث سنوات من صدور الكتاب
الذي ّ
مت بيعه ولم يعد منه الكثير من النسخ.
وأخيرا ،يا صديقتي الكاتبة ،أريد أن أعلمك أنّ
ً
عمود الكه َرباء الذي ينير الدرب للما ّرة في الطريق،
يقوم البعض بغرس مساميرهم فيه لتعليق إعالناتهم،
ً
وأيضا الكالب تبول عليه ،ورغم هذا ،ال يتو ّقف
العمود عن اإلنارة.

©ÕdÓ ³A*«Ë
®W OÒ �UF�UÐ
الساخر
األدب
من

كل الشهود ّ
• ّ
وكل املذنبين في القضايا اللي عالق
ّ
ّ
كذابين؟ • ّ
كل املحققين
فيها رئيس الحكومة..
ّ
كذابين؟ • كلّ
ّ
وكل الشرطة في التحقيقات..
ّ
ّ
وكل العالقين في قضايا رئيس
املتورطين
ّ
كل الصحافيين ّ
كذابين؟ • ّ
وكل
الحكومة..
اإلعالميين اللي بدهم يكتبوا عن الحقائق..
ّ
كذابين؟ • ّ
كل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
ّ
ّ
االجتماعي ..كذابين؟ • حتى املستشارين
ّ
ّ
واملوظفين وأعضاء الكنيست ..كذابين؟ • حتى
املتبرعين وأصحاب املاليين اللي ّ
ّ
قدموا هدايا

قاماتنا تتعالى..
ُ
لعنواننا
صمت بال نفوذ
يقفل القبر
بأجساد أحفادنا

ّ
كذابين

ّ
كذابين؟ • ّ
كل الزعماء والقادة
بمئات اآلالف..
في العالم ،اللي استقالوا نتيجة الفساد..
ّ
ّ
ّ
ّ
التقدم في
كذابين؟ • حتى أبو مازن ملا بطلب
ّ
ّ
حتى ّ
غزة اللي بتصرخ
عملية السالم ..كذاب؟ •
ّ
ّ
من الفقر والجوع ..كذابة؟ • حتى أصحاب
ّ
ّ
البيوت املهدومة ..كذابين؟ • حتى املقتولين
ّ
ّ
برصاص االحتالل ..كذابين؟ • حتى املقتولين
ّ
كذابين؟ • ّكلهم ّ ..
وكل العالم
من املستوطنين..
ّ
كذابين؟؟ مين الصادق؟ أنت يا بنيامين؟

أبو إلياس
الجم عة  23شباط 2018
ُ

ّ
 – XL TENمشروب طاقة بدون سكرومع  10سعرات حرارية
في أعقاب االزدياد العاملي على طلب
ّ
مشروبات بدون سكر ،شركة XL
الرائدة في البالد في فئة مشروبات
الطاقةّ ،
تلبي طلب املستهلكين
وتطلق :مشروب  XL TENمشروب
ّ
طاقة جديد بدون سكر ،ومع 10
سعرات حرارية فقط.
النجاح الكبير للمنتجات التي
ّ
بدون سكر في العالم ّأدى إلى
إطالق الخطوة املطلوبة التالية
ً
أيضا في فئة مشروبات الطاقة:
مشروب طاقة بدون سكر .شركة
املشروبات الرائدة  XLقررت تلبية
ّ
وطورت املشروب
هذه الحاجة
ّ
الجديد XL TEN -الذي يقدم

أفضل نتيجة ،مع التشديد على املحافظة على الطعم
ّ
املفضل.
 XL TENيعتبر بديل ممتاز للمستهلكين الذين يرغبون

«سيميالك تتيح العلم لآلباء
واألمهات "

بالتمتع بالطاقة واالنتعاش من  ،XLبدون مساومة
ّ
على الطعم وبدون إضافة سكر.
طاقم املختصون لسيميالك ،من أبوت ،والذي يشمل اخصائية
تغذية معتمدة يعرض  5أسئلة منتشرة عند االهل في تغذية األوالد

كوكا كوال تعلن

كأس العالم وصلت إلى البالد

 .1هل يؤثر النظام الغذائي لألم املرضعة على تركيبة وطعم حليب
األم؟
بسبب العلم ،نعلم أن اتباع نظام غذائي كامل ومتوازن مهم
أثناء الرضاعة الطبيعية ،وأن ال توصية لألمهات املرضعات
بتجنب تناول طعام معين أو مجموعة من األطعمة اال
اذا كان رد فعل الطفل واضح وغير مرغوب لطعام معين.
 .2ما هو نوع املاء املو�صى به إلعداد حليب األطفال؟
أظهرت الدراسات أن املاء املستخدم لصيغة االكل يجب أن يكون
آمنا لالستخدام.
لذلك ،يغلي جميع أنواع املياه ملدة دقيقتين على األقل عند االطفال
حتى جيل السنة .يمكنك استخدام ماء الصنبور الذي يحتوي على
الفلوريد املعدني ،وهو أمر ضروري لصحة األسنان .من املستحسن
استخدام املاء فقط من الصنبور املاء البارد .قد تحتوي املياه من
صنبور املاء الساخن على معادن تهاجر من األنابيب واملراجل إلى
املاء .فمن األفضل السماح لتدفق املياه لعدة ثوان كل صباح لغسل
أنابيب هذه املكونات ،والتي قد تتراكم.
 .3ما هي العالقة بين زيت النخيل ومشاكل الجهازالهضمي بين الرضع ؟
أظهرت الدراسات أن زيت النخيل له تأثير سلبي على الجهاز
الهضمي وعملية امتصاص الكالسيوم في جسم الطفل.في عملية
الهضم من زيت النخيل ،يتم إنشاء حمض بامليتيك مجانا.
عندما يرتبط هذا الحمض بالكالسيوم الذي تم الحصول
عليه من استهالك مركبات أغذية األطفال (الصيغة) تتكون
األمالح الصعبة التي يمكن أن تسبب ظاهرتين رئيسيتين:
نسيج قا�سي  -يتجلى في ارتفاع معدالت الرضع الذين
يعانون من املغص (آالم في البطن) واالنبعاثات.
تأخير امتصاص الكالسيوم في الجسم  -في كثافة كتلة العظام أقل
مما كانت عليه في مكمالت زيت النخيل.

تم عرض الكأس بمشاركة عشرات الرياضيين
الناشطين في جمعية "القيم في الرياضة" و
"مفعالت التربية واملجتمع" حيث تم اختيارهم
وفق معايير التميز والتمسك بالقيم واملساهمة في
املجتمع
االسبوع املا�ضي وصلت كأس الفيفا الذهبية إلى
البالد واستقبلت في احتفال خاص في االستاد
البلدي في نتانيا برعاية كوكا كوال التي تحتفل
ب  50عاما من النشاط في البالد وتقدم الرعاية
الرسمية للمونديال
في أجواء احتفالية ،وصلت االسبوع املا�ضي كأس
العالم لكرة القدم إلى البالد واستقبلت في احتفال
مميز اقيم في االستاد البلدي في نتانيا برعاية كوكا
كوال ،الراعية الرسمية ملسابقة املونديال.
وتتنقل كأس العالم الذهبية خالل شهر كانون
الثاني حتى شهر آذار بين مختلف القارات قاطعة
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اكثر من  126الف كم في  51دولة .هذا الصباح
هبطت كأس العالم في اسرائيل ،من بين أولى
الدول التي استقبلت الكأس في الشرق األوسط.
وقام عشرات الرياضيين الشباب ،من جميع
انحاء البالد ،والناشطين في جمعيات "القيم في
الرياضة" و "مفعالت التربية واملجتمع" ،بإزاحة
الستارعن الكأس الذهبية .وتم اختيارالرياضيين
الشباب من قبل ممثلي ومديري الجمعيات وفق
تلبية معايير التميز في الرياضة ،املساهمة في
املجتمع والتداخل االجتماعي.
كما شارك في احتفال عرض كأس العالم مديرعام
كوكا كوال في البالد ،هرئيل حايكين ،ممثل منظمة
الفيفا العاملية ،لوكاس راتشو ،مدير عام اتحاد
كرة القدم روتم كامر ،وشارك أيضا ممثلو كوكا
كوال العاملية املرافقين للجولة.
خالل االحتفال ،صعد الى املنصة الشبان وقائدو

فرق رياضة من دوري الدرجة العليا في كرة القدم
في البالد.
شيلي شمير كينان ،نائبة مدير عام كوكا كوال
لشؤون التسويق قالت" :نسعى في شركة كوكا
كوال في اسرائيل والتي تعمل للسنة ال  50في
البالد ،وبشكل حثيث لدعم وتطوير ثقافة
القيادة ،التميز واملساهمة في املجتمع لدى أجيال
املستقبل"" .إحضار كأس العالم الى البالد يتيح
لنا تقديم فرصة ملرة واحدة في الحياة للشباب من
جميع انحاء البالد والذين ينشطون في الرياضة
ويظهرون روح التسامح ،االحترام املتبادل،
القيادة منقطعة النظير واملساهمة في املجتمع.
تتيح الرياضة التواصل بين مختلف العوالم
واملجتمعات والشرائح سكانية ،ولذلك نحن
فخورون باستضافة الناشطين وفق هذه الروح في
املجتمع في إسرائيل  ،كضيوف شرف".
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 .4هل من املمكن إضافة �شيء إلى عبوة صيغة الطفل بحيث يتمكن
من النوم أكثروفي الليل؟
أظهرت الدراسات أن النوم ليال إلى جيل  5شهور ال تتأثرمن عصيدة
األرز أو كورنفلور في وجبات قبل النوم .تم تصميم الصيغة لتلبية
جميع احتياجات الطفل في هذا السن ،واملكمالت الغذائية قد تكون
ضارة إذا لم تعطى بعد حكم الطبيب والعالج ملشكلة طبية .أيضا ،ال
تعرض طفلك لتذوق الطعام التكميلي قبل األسبوع ال  4( 17أشهر).
 .5أي تغذية يمكن دمجها من جيل نصف سنة؟
بسبب العلم ،نحن نعلم أنه من سن ستة أشهر ،ويمكن الجمع
بين األطعمة التالية في اثنين من وجبتي الطعام يوميا :لحوم البقر
والدجاج واألسماك والبيض ،الطحينة والبقوليات ديسا لالطفال
مع الحديد والخضار والفواكه واملاء .ومن املهم أيضا الجمع بين
وجبة واحدة على األقل مع الغذاء الغني بالحديد ،خضارفواكه بحر
وماء .لذلك ،مهم الدمج ضمن وجبة واحدة على األقل غذاء غني او
غنية بالحديد.
من نهاية الشهر التاسع ،يمكنك أيضا الجمع بين منتجات الحليب ،
مثل الجبن ،األبيض ،واللبن واطعمة األلبان الشهية .من عمر سنة
واحدة ،يمكن الجمع بين العسل لالستهالك وحليب البقر أو الحليب
من مصدرحيواني آخر.

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  23شباط 2018
ُ

الجوالن – خسفين

تقع «خسفني» في أرض منبسطة على ارتفاع 436
م .عن سطح البحر (تبعد قرابة  11كم عن موقع
رسم خربوش – اخلارطة امللحقة\الصورة رقم .)1
اإلستراتيجي بني طريق
أهم ّيتها في موقعها
وتكمن ّ
ّ
احلمة ونهر اليرموك ،حيث تعتبر صلة الوصل بني
ّ
أهم
شمال اجلوالن وجنوبه .كما أ ّنها تعتبر من ّ
اجلغرافي وطبيعة
القرى الرئيسية في اجلوالن ملوقعها
ّ
أرضها املنبسطة التي تتم ّيز بها عن بق ّية أراضي
التجمعات املائية فيها.
اجلوالن ،ولوجود أكبر
ّ

ملحة ّ
عامة

ورد ذكر خسفني في املصادر التاريخية عند املؤ ّرخ
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يتم العثور – حتّى اآلن ،في املوقع – على آثار
اليعقوبي قرابة عام 900
ّ
ّ
ميالد ًّيا ،حيث وصفها بأ ّنها تعود إلى فترات قدمية ما قبل الفترة البيزنطية.
واحدة من املدن الرئيسية
في ُجند األردن الذي كان ،املكتشفات األثرية
آنذاك ،واحدً ا من ثالثة خالل املسح الذي ُأجري في الستين ّيات من
ً
املهجرةّ ،
مت تدوين
ألوية في سورية .الحقا ،القرن العشرين في القرى
ّ
البازلتي في
خالل احلمالت الصليبية ،بعض املنازل املبن ّية من احلجر
ّ
كانت خسفني مق ًّرا ّ
للقوات قرية خسفني .وبني املكتشفات خالل املسح ّ
مت
اإلسالمية ،حيث جلأ
مكونات معمارية مثل األعمدة،
تدوين بقايا من ّ
إليها امللك العادل (شقيق وتيجان األعمدة املزخرفة بأشكال الورود
صالح الدين ووريثه) حني هُزم في معركة بيسان .والنبات ،كما ّ
مت العثور على بعض التحف التي
ّ
نستدل من املصادر التاريخية املعاصرة أنّ القرية تشير إلى وجود موقع تاريخه الفترة الرومانية.
لم تكن مستوطنة خالل القرن التاسع عشر،
فتم العثور على
أ ّما في املوقع املجاور خسفيةّ ،
ُ
حيث ذكرت في موقعني :عام  1884عند الباحث األعمدة إلى جانب أجزاء من درابزين مصنوع
ّ
شومخر الذي وصفها« :إنها خربة تنتشر فيها
تابعا إلى كنيسة تاريخها الفترة
من الرخام كان ً
حجارة البناء وتقع إلى الشمال من وادي العال .البيزنطية ،كانت عليه منحوتة إشارة صليب .عام
كانت في املاضي
ً
موقعا ها ًّما لكنّها مهدّ مة اآلن  1972أجريت في املوقع حفر ّيات إنقاذّ ،
مت العثور
الصفيرة».
عني
املاء
نبع
منها
الشمال
ك ّل ًّيا .إلى
– خاللها – على بقايا كنيسة كبيرة تاريخها الفترة
أ ّما عام  1885فزارها لورنس أوليفنت ،في طريقه البيزنطية ،مبن ّية على شكل «بازليكا» (مبنًى
إلى أ ّم القناطر ،حيث يذكر« :وصلت إلى خربة مستطيل يقسمه ص ّفان من األعمدة) فيها ثالثة
الشرقي وفي ّ
كل واحد مشكاة
فيها آثار قرية من الفترة الرومانية .وجدت هناك أروقة في الطرف
ّ
بعض األعمدة التي تشهد على املوقع القدمي»( .نصف دائرية الشكل) .كما أشارت احلفر ّيات إلى
من اجلدير بالذكر – هنا – تشابه اسم القرية
«خسفني» مع املوقع األثري «خسفية» املوجود
إلى الشمال منها ،حيث ّ
مت العثور فيها على آثار
تاريخها الفترة البيزنطية ،تشمل بقايا كنيسة
امللونة .ومن اجلدير
وأرض ّيات مزخرفة بالفسيفساء ّ
بالذكر – هناً ،
يضم
خسفية
في
أيضا – أنّ املوقع
ّ
آثارا تاريخها الفترة البيزنطية فقط ،حيث لم
ً
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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

קומה  ¨ ±כ ∞∑ מ¢ר דירת ≥ חדרים
משופצת ונעימה
גישה נוחה של  µמדרגות

למכירה ארלוזורוב

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

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

למכירה ≠ שכונת הדר

להשכרה ≠ הנביאים

למכירה בדרך הים ©בחלק העליון®
קרובה למרכז הכרמל
 µחדרים¨ ∑∂ ±מר¨ ≥ מרפסות¨
≤ חניות בטאבו¨ קומה ≤ מתוך ≤
משופצת ברמה ¨  ¥כיווני אוויר

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

 ≥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°

נמכר

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

להשכרה
ברחוב לוטוס

למכירה רח יאיר שטרן

למכירה ≠ הרצליה בהדר

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

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ
למכירה≠ קדושי דמשק

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

הושכר

להשכרה≠ ברחוב הגפן¨

קומה ±
 ¥חדרים ´מרפסת
משופצת ברמה גבוהה
מעט מדרגות

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

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
למכירה ברחוב יפה נוף

למכירה≠ בדרך אלנבי

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

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
להשכרה ברחוב הצינות

להשכרה ברחוב היובל

קומה ≥
≥ חדרים
מסודרת

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥
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 °

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

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥
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למכירה שד‘ הציונות

הכתובת לבית שלכם

בניין בשלמות בקיבוץ גלויות

למכירה פועה

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

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
למכירה ברחוב אל מותנבי

משרד¨ ≥ חדרים¨
קומה ≥ ´ מעליתÆ

∞∞ ≤µש"ח גמיש

למכירה רח טבריה
קומה  ≥Æµ ¨±חדרים ©  µמדרגות ®
∞∞ ±מר
חנייה פרטית
משופצת ברמה גבוהה

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

למכירה גוש עציון עליון

למכירה בשדרות הציונות

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

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

≥∞µ≥≠π∏µπππ

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

למכירה בסטיפן וייס

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

קריסטינה קסיס

למכירה בן יהודה

למכירה ברחוב מסדה

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

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

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

קומה ∏
 ≥Æµחדרים משופצת
∞∞ ±מר
נוף פתוח ו חנייה פרטית

∞µ¥≠≤∏µ≤¥¥¥

קומה  ±דירת  ∑µמ¢ר
משופצת דירת ≥ חדרים
´ פינת אוכל

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

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

הזאר רינאוי

מנהלת משרד וסוכנת קונים

למכירה רחוב שי עגנון

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

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

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

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

קומה ≥
 ∑µמר
≥ חדרים
משופצת חדש
נוף פתוח לים

وجود أبنية تابعة إلى الفترة
الرومانية (القرنان األ ّول والثاني
ق.م .).عام ّ 1975
مت الكشف
عن جزء آخر من أرضية
فسيفساء حتمل كتابة باللغة اليونانية« :تب ّرع من
أوليمـﭙـوس ...وليئونطيس وابنه أﭼـنيوس لذكرى
ولراحة الكاهن األب أودرو فاسيليو وأﭼـنيوس
واالبن أودروّ ...
مت جتديد بناء املبنى مبساهمة
الكاهن ورئيس الدير توما في شهر يوليو سنة .»697
عام  2017أجرت سلطة اآلثار حفر ّيات أثرية في
خسفني (بإدارة الباحث أورن زينـﭽـبومي) ،حيث ّ
مت
مبني
الكشف عن بقايا مبنًى تاريخه الفترة الرومانية ّ
من حجارة البازلت ،وبعض أدوات ّ
الفخار التي ساهمت
في حتديد تاريخ املبنى إلى الفترة الرومانية (القرنان
األ ّول والثاني امليالد ّيان) .وكما يبدو ،فقد هُجر
امليالدي ألسباب ال نعلمها.
املبنى خالل القرن الرابع
ّ
ُيعتبر خسفني واحدً ا من أغنى املواقع في اجلوالن
بالتحف األثر ّية الصغيرة املتن ّقلة ،حيث ّ
مت العثور على
العديد من أدوات الزجاج (الصورتان رقم  )4+3وحتف
مصنوعة من اخلشب والذهب ،غالبيتها معروضة في
(عثر عليها خالل عام .)1942
املتحف في دمشق ُ

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

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

כי להיות ראשוןÆÆ
זה מחייב°

סוהאד פחמאוי
∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

ענאן יעקוב
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

חפשו אותנו בפייסבוק
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طعم الحياة  -اآلن بشكل جديد!
خطوة كوكا-كوال العاملية تصل ألول مرة الى البالد :جميع مشروبات عائلة كوكا-
كوال بمظهرجديد ،دون أي تغييرفي طعمة املشروبات
مشروبات كوكا-كوال ،كوكا-كوال زيرو
ودايت كوكا-كوال ستحظى بتحديث
للعالمة التجارية برعاية العالمة
األيقونية «كوكا-كوال»
هرئيل حاييكين مدير عام شركة
كوكا-كوال اسرائيل :الخطوة تضع
العالمة التجارية األيقونية Coca-
 Colaفي املركز وتتيح لكل مستهلك
اختيارالـ «كوكا-كوال» املالئمة له
خطوة كوكا-كوال العاملية تصل ألول
مرة الى البالد :كوكا-كوال ،ماركة
املشروبات الرائجة عامليا ،تطلق
خطوة استراتيجية كبيرة وهي األولى
من نوعها منذ طرح كوكا-كوال في
أسواق البالد.
ألول مرة ستحظى جميع مشروبات
كوكا-كوال :كوكا-كوال ،كوكا-كوال زيرو
ودايت كوكا-كوال ،بتحديث العالمة
التجارية وبمظهر جديد تحت «عالمة
تجارية واحدة» (“)”One Brand
مما سيوحد ويبرز املنتجات :كوكا -تحديث املاركة وبشكل موحد .في املستهلكين ونحن على ثقة بأن التغيير
كوال الكالسيكية ستسوق تحت الشهرين األخيرين ،قمنا بإجراء سيستقبل بحفاوة كبيرة».
اسم « ،»CLASSICكوكا-كوال زيرو أبحاث شاملة وعميقة عديدة لدى
ستسوق تحت اسم «،»ZERO
ودايت كوكا-كوال ستسوق تحت اسم
« ،»DIETومن املهم ان نشدد بأنه لن
يكون أي تغييرفي مذاق املشروبات.
سيؤدي التحديث الى اتمام تطبيق
خطوة « »One Brandالعاملية والتي
بدأت قبل أكثر من عام وتم التطرق
اليها في جميع وسائل االعالم العاملية.
למכירה )למהירי החלטה(
تحديث شكل املشروبات من خالل
שי עגנון
 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע ,מסירה מיידית
خطوة الـ « ،»One Brandيبرز
₪ 680.000
أيقونية ماركة كوكا-كوال على صعيد
למכירה בבניין אבן ערבי
جميع الطعمات ويتيح للمستهلكين
רחוב עבאס
اختيار مشروب كوكا-كوال املفضل
 5חדרים גדולים  4מרפסות קומה  3נוף לים
لهم واملناسب لذوقهم ،طابعهم ونهج
₪ 1.070.000
حياتهم.
להשכרה רחוב אלנבי
هرئيل حاييكين مدير عام شركة
 3חדרים קומה  1מרוהטת מסירה מיידית
كوكا-كوال اسرائيل قال :خطوة الـ
₪ 3000
‹ ›One Brandالعاملية ،تضع املاركة
להשכרה בלוחמי הגטאות
משרד  5חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
االيقونية  Coca-Colaفي املركزوتتيح
+₪ 6000מע“מ
لكل مستهلك اختيار الـ «كوكا-كوال»
למכירה המגינים
املالئمة له .كما من املهم ان نشير إلى
4חדרים משופצת קומפלט קומה  2עם מעלית קרובה לבתי-ספר ותחבורה
ان الطعمات املعروفة واملحبوبة،
ציבורית חנייה בשפע מסירה מיידית
كوكا-كوال الكالسيكية ،كوكا-كوال
₪ 1.130.000
زيرو ودايت كوكا-كوال لن تتغير،
وسيواصل جمهور املستهلكين الوفي
لهذه العالمات التجارية االستمتاع
بنفس «طعم الحياة» في ظل عملية

لاليجار
بمنطقة النبي طابق اول  ،غرفتان
 +صالون+مطبخ +حمامات مرممة بوضع
ممتاز .التسليم شهر5
للتفاصيل052-6933194 / 052-6161435 :

لاليجار
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لاليجار
بمنطقة عباس طابق ، 2غرفة +صالون+مطبخ+
حمامات+شرفة(مع اثاث كامل)مطلة للبحر

للتفاصيل050-5246478 :
مطلوب

شارع هجيفن طابق 10
مطل عالبحر3.5غرف،
مصعد ،موقف خاص
(التسليم فوري)

سكرتارية إلدارة مكتب تابع لشركة
استثمار .خبرة معرفة بتفعيل الحاسوب
برامج office Word Excel
اولوية ألصحاب خبرة بمجال الحسابات
راتب جيد مع مزايا اضافية للمالئمين

للتفاصيل052-3456791:

الرسال التفاصيل فاكس15349594509 :

ﻟﻠﺒﻴﻊ

כרמל מערבי
160م ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد 6 ،غرف  +حﺛﻏﺼﺋ +
ﻄﻌﺻﺷ خاص  ،وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر

الﺗﻎ اﻓلماﻇﻎ
)ﻄﻘئمﺋ لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ(
 3غ ،طابﺺ  ،3ﻄﺂجرة

ﻟﻠﺒﻴﻊ
נצרת עילית

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

ﻟﻳﺠﺎر

ﺣاع الﻈﺊﻎ
2.5غرف +ﻄﺧﺳﺛ

חניה בשפע

شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2
ﻄﻘئمﺋ لﻘزواج الﺤابﺋ
او ﻄسﺎﺑمرﻏﻆ

מחיר הזדמנות

דרושים מתווכים..
בעלי יכולת שיכנוע..
אמינות ומסירות..

רחוב יפו

شارع ﻊﺔيفﻆ

 2חדרים
במכון יופי

 2,5غرف طابﺺ ارضﻎ ..

شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2
بمﻈطﺼﺋ الﺿرﻄﻀ

חניה בשפע

ﻏﺧﻂح لمﺧﻂﺗﺋ او السﺿﻆ
بﺔاﻇﺈ ﻄﻌﺻﺷ ﺲمﻌﻄﻎ

وادي الﻈسﻈاس

 4غ طابﺺ اول ﻄرﻄمﺋ

دار  2,5غرف

بالﺿاﻄﻀ  +شرﺸﺋ
وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر

طابﺺ اول

ﻄﺚﺞن لﻘﻏﺔار ﻄﻈطﺼﺋ

שוק הפישפשים

وادي الﻈسﻈاس
دار  3غرف
طابﺺ اول

ﺑﺪك ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر أو دار؟
ﺗﺄﺟﺮ ﺑﻴﺖ أو دﻛﺎن؟
ﺑﺪك ﱢ
ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان..

B.t.aovdem@gmail.com

الجم عة  23شباط 2018
ُ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ

للبيﻊ

للبيﻊ

רמת הנשיא ﺑﻨاء ﺟديد..

ﭬيﻼ مﻨﻔردة ..مبﻨﻰ ﺟميﻞ ..مﻨطقة مرﻛﺰية
 240م مساﺣة اﳌبﻨﻰ 700 ،م ارض  +موقﻒ

للبيﻊ

شارع الﻨبﻲ

 127م  5 ،ﻏرف 3 ،ﺣﺎﻤمات ،ﴍﻓة ﻛبﺮﻴة
تطﻞ عﲆ البﺤر ،موقﻒ ﺧاص مسقوف
لسيارتﻦﻴ ،انﱰﻛوم ،لوﻲﺑ ﻓﺨﻢ

 4ﻏرف  90م ،ﻃاﺑﻖ 2
ﴍﻓة مﻦ الﺼالون +
ﴍﻓة ﺧلﻔية  45م  +موقﻒ ﺧاص

مرممة ﺣديﺜا

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس
عقار تﺤاري +

مﻜان مرﻛﺰي ﰲ ﺣيﻔا ﰲ وادي الﻨسﻨاس
مبﻨﻰ يﺼلﺢ ﳌطعﻢ او ﻛﻞ مﺼلﺤة اﺧرى  200م..
واﺟﻬة لﺸارع مرﻛﺰي ورﺋيﴘ

لﻺيجار

شارع סטפן וייס ،דירת גן

 5ﻏرف 125 ،م 150 ،م ﺟﻨيﻨة  +موقﻒ ﺧاص مسقوف ،مرممة ،مﻨﻈر للبﺤر

مﻜاتﺐ
300م ،ﻃاﺑقان
سطﺢ ﻃاﺑو مﻊ
نسﺐ عﺎﻤر

للبيﻊ

مﻨطقة ديﻨيا

ﻓيﻼ مﻨﻔردة 330م مبﻨﻲ ارض 760م
ﻃاﺑقﻦﻴ موقﻒ ﺧاص لسيارتﻦﻴ مﻊ سقﻒ
مﻨﻈر للطبيعة الﺨﴬاء ﺣواﱄ الﻔيﻼ

للبيﻊ

للبيﻊ

شدروت ﻫتسيونوت

בית לחם

 4.5ﻏرف  110م ،ﻃاﺑﻖ 2
مرممة ﺟﺰﺋيا مﻨﻈر للبﺤر

 5ﻏرف ﻃاﺑﻖ  120 ،1م،
مرممة ،موقﻒ ﺧاص

لﻺيجار
شارع ﻫعتسمﺆوت
مقاﺑﻞ الدﺟون 170 ،م .ﻃاﺑﻖ
ارﴈ ،واﺟﻬتان عﲆ الﺸارع
الرﺋيﴘ التسليﻢ الﻔوري

للبيﻊ
شارع انالﭭيتﺶ زاوية
لوﺣمﻲ ﻫجيتﺆوت

 3ﻏرف قبو )تﺤﺖ اﻻرض(
 78م ،ﺑﺤاﺟة لﱰميﻢ

للبيﻊ
شارع ﻫﺸالوم

 80م ,مبﻨﻲ ﺣجر  3.5ﻏرف
ﴍﻓة  36م ,ﺑﻼط مرسوم ،سقﻒ
عاﱄ ،عرف ﻛبﺮﻴة

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

لﻺيجار
ﺟادة ﺑﻦ ﻏوريون
مﻜاتﺐ لﻸيجار
موقﻊ رﺋيﴘ واﺟﻬة اﳌﻜاتﺐ مﻊ
ﴍﻓة 125م الطاﺑﻖ اﻻول

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

ﻄﻋا ﺻﻈﺛس ﺲﻂﻎ
052-8980085

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ

ﺟﺪيﺪ

بﻐﻈﺎﻋاوس ﻄمﻐﻐﺞ  ،ﻄطﻀ جمﻐﻀ لﻂﺊﺗر والﺔﺊﻀ
 5غرف 120 ،ﻄﺎر 3 ،ﺣرﺸات
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن ﺬابﻌ

ﺟﺪيﺪ

רמת הנשיא
 4غرف ،ﻄرﻄمه بﺜوق ،ﺬابﺺ
ﺲالﻎ ،ﻄطﻂه لﻂﺔﺊﻀ .ﺣرﺸه ﻄﺚﺞن
وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐاره

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

تسﻂﻐﻃ 4-2018
ﻄﺤروع-תמ״א 38-
ﺣﺼﺺ  5غرف +بﻐﻈﺎﻋاوس
ﻄع ﺣرﺸات لﻂﺊﺗر ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة.

ﺟﺪيﺪ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
בית לחם

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

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ

בן יהודה

דרך הים רחוב התמר
ﺣﺼﺋ ﻄﻆ ﺬابﺼﻐﻆ 4 ،غرف120 ،
ﻄﺎر ،الطابﺺ الﺑالث ،ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻﺷ
ﺬابﻌ ،اﻄﺿاﻇﻐﺋ ﻗضاﺸﺋ ﺣرﺸﺋ

ﺟﺪيﺪ

 3.5غرف 75 ،م
ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻤﺘﺎﺯ ₪1,290,000

ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر  +ﺣرﺸﺋ

ברכה
חבס

פועה

بالﺼرب ﻄﻆ ﻄسﺎﺤفى روتﺤﻐﻂﺛ 4 ،غرف 100م ،ﺬابﺺ

)ﺬابﻌ(  3.5غرف ،ﺬابﺺ  ،3بﻌضع جﻐﺛ

 ،2ﻄرتﺊﺋ ﻄع ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر₪1,185,000 ،

ﻟ

ﻼﻳﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﺮﻴ
ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻮﺭ
 4غرف ،ﺣرﺸﺋ ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة .ﻄﺧﺳﺛ ،ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
₪ 3,800

פנטהאוס

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺭ
.5غ 130م  +ﺣرﺸﺋ وﺠطح 30م  +ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻفﻐﻆ
لﻂسﻐارات .ﻄﻈﺰر رائع لﻂمﻐﻈاء

ﺳﻠﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ

ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺠﻮ 0522840945

hajokhalil@hotmail.com

ﺧﺒﺮة  19ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات

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

لﻂﺊﻐع בורדיה
بﻈﺎﻋاوس  3ﺬﺊﺼات ﻄع
 4اتﺔاﻊات5.غ-250م

2

ﺣرﺸﺎان ﺾﺊﻐرتان،ﻄﻌﺻفان
لﻂسﻐارات،ﻄﺚﺞن،ﻄﺛخﻀ
ﻄﻈفرد...والسﺳر ﻄمﺎاز

لﻂﺊﻐع
بﻌادي الﺔمال دوﻇﻃ ارض ﻄع
اﻄﺿاﻇﻐﺋ بﻈاء  9ﺣﺼﺺ .المﻌﺻع
ﻄمﺎاز ،ﻊادئ وﻄطﻀ لﻂﺊﺗر
אלנבי )רב-חלפון(
4غرف+ﺣرﺸﺋ .ﺬابﺺ 3واخﻐر

لﻂﺊﻐع בלבונטין
ﺣﺼﺋ ارضﻐﺋ 4غ،

ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﻣﺌﺎت

اﻟﺸﻘﻖ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻜﻞ
ﺣﺎرات اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

 105م .ﺬابﺺ ارضﻎ ﻄع
2

ﺖﺛﻏﺼﺋ ،ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد،
ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات ،ﻄﺚﺞﻇان،

78م...ﻄطﻂّﺋ الﺊﺗر

ﺲمارة ﺖﺔر ﻄمﻐﺞه.

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי

لﻂﺊﻐع ـ الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

لﻂﺊﻐع ـ לוחמי הגיטאות

 .1بﻈﺎﻋاوس  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ
 20م وﺠطح خاص  70م ،ﻄﻌﺻﺷ
ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر والمﺛﻏﻈﺋ

ﺸرﺦﺋ ﻇادرة ـ ﺲﻂى دوﻇﻃ أرض
ﻄﺊﻈى تارﻏﺚﻎ )الماﻇﻎ(
ﻄساﺖﺋ  620م )اﻄﺿاﻇﻐﺋ تﻌﺠﻐع لﻐﺧﺊح  1060م

 +ﺣرﺸات  125م ـ ﻄطﻂﺋ
لﻂﺊﺗر  +ﻄﻌﺻﺷ  +ﻄﺧﺳﺛ

 .2ﺣﺼﺺ  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ 20
م ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر

ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺷﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻝ

 .2ﺣﺼﺺ  4غرف  +ﺣرﺸﺋ
 20ﻄﺎر ـ ﻄﻌﺻﺷ ـ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر

 120م ــ  5غرف  +ﺣرﺸﺋ ــ ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة،
ﻄﺧﺳﺛ ــ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر

إﺗﺼﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ

ﻓﻲ

 .1بﻈﺎﻋـــاوس  4غـــرف

ﻄﻂﺊسﺋ ﺖﺔر
الﺎسﻂﻐﻃ بـــ  1/8/2018بﻈاﻏﺋ
ّ

زﺑﺎﺋﻨﻨﺎـ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺷﻌﺎرﻧﺎ

חברת התיווך המובילה והגדולה בחיפה

עם הצלחה לא מתווכחים

אוהב נדל״ן?

בוא תעשה מזה כסף!
ניסיון של  25שנים בליווי להצלחה
אלמוג 054-4333242
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

