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دادو ـ حيفا

شا
ط
ئ

בורקס זוגלובק

ِمن كرمل حيفا ،كرم هللا
إلى «كرمل» رام هللا..
أسعد موسى عودة
ال ّل ُه أعل ُم بضيق وقتي وازدحام عملي وشروطه
الصارمة ..فحتّى ساع ٌة أو ُ
ساعة لكتابة
بعض ٍ
ّ
لكن
ُلزمني..
ت
و
َلزمني
ت
ة
ي
األسبوع
املقالة
هذه
ْ
ّ
عندي ال ّرئة
ريب فيه أنّ الكتابة باتت
َ
ّمما ال َ
ا ّلتي بها أتن ّفس ،واألدرينالني ا ّلذي به أعيش ،واألرض ا ّلتي أزرعها
وغضبُ ،
نو ًرا من َعتَب َ
واأل ُفق ا ّلذي أع ّلق عليه ُعنُق اإل ْفكُ ،فأقبل منه
َ
علي ..فأ ْقبلها و ُت َق ّبلني ..رغم أ ّننيً ،
أصل،
على احلياة وتُقبل منه ّ
أعمل في الكتابة؛ في التّرجمة والتّحرير وال ّرقابة ،وقد وصلت بها إلى
ويسرها لي ،إلى ّ
كل
بعض ما أريد ،وسأصل بها ،بإذن من يس ّرني لها ّ
همة و َرتابة وبينها
ما أريد؛ لكن شتّان شتّان بني الكتابة حني تكون َم ّ
حني تكون ُفسحة ِ
وطبابة ..فأ ّما بعد،
ّ
كان لي ولزوجتي ولتوأم ْينا ،كل الدّ نيا لدينا – نهاية األسبوع املنصرم
– أن نترك كرملنا لنهار وليلة ونهار ،ونقصد رام الله ،العاصمة املؤ ّقتة
والقدس عاصمتها األكيدة ،رغم أنف زُناة هذا
لدولة ِف َلسطني العتيدة
ُ
العصر ّ
وحشاشيه وصنّاع املكيدة؛ «ويَ ُكرون ويَ ُك ُر الل ُه والل ُه خي ُر
املاكرين».
َ
ِ
سالما
القدس
على
ألقينا
سطني..
ل
ف
خاصرة
امتداد
على
ِسرنا
ً
آالما ..واقتحمنا غبار حاجز االحتالل ،املؤ ّدي إلى
واستودعناها ً
أهلنا في ّ
الشطر ال ّثاني من خارطة هذا الوطن ا ّلذي جعلوه أجزا َء
السماء ..وعلى
أجزاء ،با ّدعاء ما تُنكره عليهم رحم األرض وعني ّ
احلاجز ارتفعت يافطة حمراء ،تع ّرف بأنّ هذا احلاجز يؤ ّدي إلى ما س َّموه
(وسمموه) صاغرين مناطق «إي\ ،»Aالواقعة حتت املسؤول ّية املدن ّية
ّ
للسلطة الوطن ّية ِ
الف َلسطين ّية ،وبأنّ الدّ خول إلى هناك يع ّرض
ة
ي
واألمن
ّ ّ
حياة صاحبه للخطر و ُيعتبر مخالفة جنائ ّيةَ ..
فانتشينا أل ّننا اآلن ،اآلن،
ّ
سنهشم هذا اإلعالن؛ سنكسر هذا «القانون» امللعون ،ا ّلذي ما ُخلق
ّإل ل ُيكسر و ُيهان..
ودخلنا رام الله من أضيق أبوابها ..ق ّبلنا جبينها العالي فوق جدار
حصارها ،وأطلنا النّظر في عيون أطفالها احلاملني بالغد اآلتي من سواد
الفجر ..وا ّدثرنا بدفء قلوب ناسها األح ّر من نار البنادق ،في ّ
كل حارة
وسرادق ..ووصلنا «الكرمل» ،فندقنا ،املش ّيد ،حدي ًثا ،ضمن
وشارع ُ
أرقى املعايير العامل ّية ،بعقول وسواعد ِف َلسطين ّية ،شجاعة وذك ّية،
أحب البالد
رسما وقصيدةّ ]...[« :
فكان محمو ُدنا في انتظارناً ،
السرو في
من
ًا
ن
غص
ولكن
\
أحب
ا ّلتي
ّ
أحب النّساء ال ّلواتي ّ
سأحب \ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الكرمل امللتهب \ يعادل كل خصور النّساء \ وكل العواصم [..»]...
وقضينا ليلتنا ..حتّى طلع النّهار وتناولنا اإلفطار ..فخرجنا لنعصر
شمس املدينة َشهدً ا ونشاهد املكان ونسرح مل َء الزّمان ..و ّمما كان أنْ
الصعب»ّ ،
الشهيد ال ّرمز ،الزّعيم
زُرنا – من جديد – َمزار «ال ّر ْقم ّ
عمار ،ياسر عرفات ..كما زُرنا – أ ّول م ّرة – ُمتحفه
ال ّراحل الباقي أبي ّ
التّحفة النّاطق بسيرة ال ّرجل ومسيرته ،سجودً ا وصمودً ا؛ ِ
«م َن املؤمن َ
ني
رجا ٌل َصدَ قوا ما عاهَدوا الله عليه ،فمنهم من قضى نح َبه ومنهم َمن
ينتظر ،وما بدّ لوا ً
حجرا
برقي ذلك املَ ْع َلم الباسقً ،
تبديل» ..كم سعدنا ّ
ّ
وبشرا ،حيث تعلمنا فيه الكثير ،وحيث ِنعال ا ِجلزَم املعروضة
وشجرا ً
ً
ّ
أي احتالل هو – ال
أو
غاصب
محتل
أي
أنف
من
وأرفع
أعلى
فيه
ّ
ّ
ْ
ّ
محالة – خائب ..وكم تألنا من فرط َوطأة ما انتهى إليه ذلك البطل
التراجيدي اإلنسان ،من عزّة وشرف..
ّ
ّ
َ
ُ
ِ
كرا يا اخلل ُص اخلوالص،
وبنات
كرا أبنا َء
شعبي األحرار احلرائرُ ،ش ً
ُش ً
َ
َ
َ
بزاد وعتاد ،وإ ّنا
لة
ه
جل
ا
م
ه
و
لة
م
الك
م
نت
ُ
الس َفلة ..لقد شحنتمونا ٍ
ُ َ
َ
َّ
َف َل ُ
معكم ،أبدً ا ،على ميعاد ..لنغنّي ونرقص للحياة ..ونع ّري ّ
الطغاة..
رب العزّة – للحديث،
و ِلي عودة منكم إليكم أ ّيها األعزّة – إن شاء ّ
ونحن.
أبدً ا ،عن لغتنا ْ

فلسطين في آذارعروس
جواد بولس

قد يكون آذار أجمل الشهور في فلسطني ،ففيه
تستعيد األرض جدائلها وعلى صدرها ينهد اللوز
ويسبح في عيونها القمر.
ّ
ّ
يحل في ربوعها كالوعد الذي ال ُيزهر إل في
أحضان س ّيدات احللم وعلى زنود صاحبات الرفعة
واحلسرة؛ فيه تُشهر فلسطني أنوثتها :جبال حبلى
أياديهن املاء
بالنرجس واألمل ،ونساء يحملن في
ّ
خواصرهن تندفع احلياة والوجع.
والبيارق ومن
ّ
من يتابع األخبار فسيقرأ كيف حتتفل فلسطني هذا
األسبوع بنسائها وسينتشي مبا يقرأ ،إلى أن يتم ّرد
«الشارب العربي» م ّرة أخرى ،وميارس طقوس س ّياف
الشرف ويذ ّكرنا من أين أتينا وكيف ال تستطيع
الصحاري ّإل أن تثأر لظاللها وتنتقم ملن يخرج عن
طاعة النسب والعباءة واحلسب.
وقبل أن نستعرض أخبار فلسطني ال أولى من تذ ّكر
رياحينها األسيرات ،ومناضالتها ّ
اللئي تصدّ رن،
مثل الرجال ،ساحات املقاومة والكفاح .ففي سجون
بينهن ( )6فتيات
االحتالل تقبع ( )62أسيرة،
ّ
قاصرات ،و( )9أسيرات جريحات و( )17من
بينهن النائبة في
األ ّمهات ،و( )3أسيرات إدار ّيات
ّ
املجلس التشريعي ،خالدة جرار .وحسب معطيات
«نادي األسير الفلسطيني» فلقد اعتقل االحتالل
( 16ألف) امرأة فلسطينية منذ عام    .1967
فلسطني في هذه األيام تنحني لنسائها ،فاملجلس
الوطني الفلسطيني ،وعلى لسان رئيسه الس ّيد
سليم الزعنون ،هنّأ املرأة الفلسطينية واملرأة بشكل
عا ّم في يومها العاملي وأ ّكد« :إنّ املرأة الفلسطينية
شريكة الرجل الفلسطيني الوف ّية الصابرة واملناضلة،
والتي وهبت حياتها ليس ألسرتها ،فقطّ ،
وإنا لبناء
مجتمعها واإلسهام في رفعته».
أ ّما عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير
وجهت حت ّية
الفلسطينية ،د .حنان عشراوي ،فلقد ّ
إكبار وإجالل للمرأة الفلسطينية ،مشيدة بالدور
الطليعي واملم ّيز الذي تلعبه نساء فلسطني في
النضال الوطني ،ومشدّ دة على أنّ «حتصني املجتمع
ال يت ّم ّإل بتحصني املرأة ،وإنّ السلم واألمن املجتمعي
ال يكون ّإل بوجود امرأة متس ّلحة بكامل حقوقها».
مسعى لتدعيم مكانة املرأة الفلسطينية
وفي
ً
وحماية حقوقها قرأنا عن إعالن رئيس الوزراء ،د.
رامي احلمد الله ،لرزمة من اإلجراءات لتطوير بعض
القوانني واألنظمة بهدف حسر اإلجحاف عن النساء
بحقوقهن املتساوية مع الرجال .فلقد
واالعتراف
ّ
أعلن رئيس الوزراء أ ّنه سيكون باستطاعة املرأة
الفلسطينية أن تتقدّ م بطلب جواز سفر ألطفالها
وفتح حساب بنكي لهم ونقلهم من مدارسهم.
كذلك ق ّرر مجلس الوزراء ،في جلسته يوم اخلامس
من آذار اجلاري« ،التنسيب» للرئيس محمود
ع ّباس إلصدار تعديل لقانون العقوبات رقم
( )16لعام  ،1960وذلك بإضافة فقرة خامسة
تنص أ ّنه ُيستثنى من أحكام هذه
للما ّدة (ّ )99
يسمى خلف ّية
ما
على
النساء
املا ّدة جرائم قتل
ّ
شرف العائلة أو دواعي الشرف ،وكذلك إلغاء املا ّدة
( )308من القانون والتي كانت تسامح املغتصب
إذا تز ّوج ضح ّيته!!

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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فلسطني الرسمية حتاول أن تدفع عن النساء لعنة إرث
السنوات اخلوالي ،ومتحو بعض ما ك ّرسته العادات
والتقاليد في مجتمعاتنا البطرك ّية والتقليدية.
ونحن إذ نأمل أن يوافق الرئيس على إلغاء تلك
االستثناءات اجلائرة في قانون العقوبات ،نتو ّقع أن
تبدأ النيابات واحملاكم مبعاقبة قتلة النساء باسم
الشرف والعائلة كسائر القتلة ،ومبحاسبة املغتصبني
كمجرمني سفلة ،كما يجدر مبجتمع سليم وإنساني
معا ًفى.
ال يوجد في فلسطني احلديثة الساعية إلى حت ّررها
من ِنير االحتالل والقمع ،مكانة ملثل تلك القوانني
خصوصا بعد أن استوعب املجتمع
البالية الوحشية،
ً
الفلسطيني وذ ّوت جملة من التغييرات االجتماعية
هن جديرات
املنصفة مع النساء ،اللواتي أثبنت أ ّن ّ
باملساواة وقادرات على أن يعطني للحياة مثلما
يعطي الرجال ولربّ ا أكثر؛ وإذا ما تابعنا بعض
التطورات وما أحدثته في عدّ ة ميادين حياتية
تلك
ّ
ً
ملموسا طرأ على أوضاع
حتسنًا
ً
فسنجد مثل أنّ ّ
املرأة الفلسطينية في مجالس الهيئات احمل ّلية خالل
الدورات االنتخابية الثالث األخيرة ،حيث ارتفعت
مشاركتهن من  % 18إلى !% 20
نسبة
ّ
التحسن يعود
ومع أنّ السبب الرئيسي لذلك
ّ
إلى تبنّي قاعدة «الكوتا» (التحصيص)
النسائية في االنتخابات احمل ّليةّ ،إل أنّ املرأة نالت
ً
بعضا ّمما تستحقّ  ،وعملت من مكانها اجلديد أسوة
بالرجل في خدمة مجتمعها بلد ًّيا.
وحسب ما ُأعلن ّ
مؤخ ًرا فإنّ عدد النساء املوجودات
َ
في الهيئات القروية والبلدية املنتخبة وصل إلى
( )820امرأة ،حيث ّ
حتتل محافظة رام الله والبيرة
عضوا ،فيما
املرتبة األولى فلسطين ًّيا بعدد (ً )136
تأتي محافظة جنني ثان ًيا فلسطين ًّيا بعدد ()128
عضوا؛ أ ّما محافظة نابلس فتأتي ثال ًثا بعدد
ً
«معا»
( )110أعضاء( .وف ًقا ملنشورات وكالة ً
الفلسطينية)
ومن الالفت أن نقرأ عن َت َرؤ ُّس أربع نساء ملجالس
بلداتهن احمل ّلية ،وأخريات يعملن في مواقع النيابة
ّ
وجلان اإلدارة املؤ ّثرة مح ّليا( .قبل سنوات ّ
ترأست
ًّ
الس ّيدة جانيت مخائيل املجلس البلدي رام الله،
بينما ّ
ترأست الس ّيدة ﭬـيرا بابون املجلس البلدي
بيت حلم)
من الصعب ،عمل ًّيا ،وصف تلك التغييرات ،على
أهم ّيتها ،وكأ ّنها «ثورات» جنحت في نقل املجتمع
ّ
الفلسطيني من موقعه ونظرته املتخ ّلفة ،على
األغلب ،جتاه نسائه ،إلى حالة من القبول واإلقرار
بوجوب اعتبار املرأة إنسا ًنا ً
كامل ً
وكفؤا ومتساوية
مع الرجال.
فرغم إحراز بعض اإلجنازات ما زالت حياة النساء في
فلسطني صعبة ،ال بل تزداد ،بتفاوتات جغرافية،
تراجعا ،وذلك نتيجة لعدّ ة عوامل اجتماعية
ً
واقتصادية وسياسية؛ ولكن ،في املقابل ،من ََع كفاح
مؤسسات السلطة
النساء
ّ
وصمودهن ،وما تقوم به ّ
مؤسسات املجتمع
على تواضعه ،ونشاط بعض ّ
املدني ،إنزال الضربة القاضية بالوجود النسائي في
احلياة العا ّمة الفلسطينية ،وأفشل ّ
كل ذلك إمكانية
«محوهن» اجتماع ًّيا ،كما يجري في مجتمعات
ّ

ّ
متشظية ومتخ ّلفة.
شقيقة
فليس من باب الصدفة ،كما قلنا ،أن نقرأ عن
واملؤسساتية وهي حتتفل في هذا
فلسطني الرسمية
ّ
بأدوارهن
لهن
األسبوع
ّ
ّ
اآلذاري مع نسائها ،وتعترف ّ
في النضال الوطني والتنمية االقتصادية والتربية
املجتمعية والعمل ِ
املنتج؛ فمن غزّة ،حيث سارت
مظاهرة نسائية ضخمة دعت إليها اللجان النسائية،
وحتّى جنني ومرو ًرا في معظم املدن واملواقع ،سمعنا
وشاهدنا اجلموع وهي حتاول تدعيم أحزمة األمان
حول املرأة واحلفاظ عليها ككيان ،بدونه ستبقى
مشوهة وناقصة.
فلسطني ّ
في هذا اخلض ّم من األخبار املفرحة جذبني ما
قرأته على لسان د .أحمد براك ،النائب العا ّم
الفلسطيني ،والذي عدّ د ،بالتزامن مع أسبوع املرأة
وفي الثامن من آذار ،جملة من اإلجنازات على
صعيد حقوق املرأة الفلسطينية.
فالنيابة العا ّمة الفلسطينية التزمت بقاعدة التساوي
بني اجلنسني ودأبت على إتاحة فرص التعيني
املؤسسة ،وفي
املتساوية واعتالء املناصب داخل ّ
مصو ًبا لغنب املاضي.
سبيل ذلك اعتمدت ً
منهجا ّ
وأوضح د .براك أنّ إجمالي كادر أعضاء النيابة
منهن ()5
عضوا ّ
العا ّمة من اإلناث وصل إلى (ً )33
رئيسات نيابة عا ّمة و( )27وكيلة نيابة ومعاونة
نيابة ،فيما وصل عدد الكادر اإلداري إلى ()84
موظفة ما بني مديرات دوائر ورئيسات أقسام.
جدا ،فهذه
ما يحدث في سلك النيابة هو شأن ها ّم ًّ
املؤسسة هي املسؤولة املباشرة عن مالحقة ا ُجلناة
ّ
واالقتصاص منهم ،وهي درع املجتمع األمامية في
محاربة اجلرميةوالتصدّ ي ملنابت خمائرهاودفيئات ّمنوها.
من هذا املنطلق واملفهوم شدّ د النائب العا ّم على
أهمية «تطوير مفهوم احلماية ومحاسبة اجلناة
ّ
متخصصة بجنايات األسرة
من خالل إنشاء نيابة
ّ
وبالعنف العائلي وضدّ النساء واألطفال» .وأ ّكد
على ضرورة «الشراكة الفاعلة واحلقيقية والعالقة
التكاملية مع مقدّ مي اخلدمات االجتماعية
والصحية واألمن ّية».
ّ
لن ينكر أحد وجود احملاوالت اجلِدِّ ّية لتغيير «النظرة
السائدة» في مجتمعنا جتاه األنثى\املرأة ،وسيبقى
أنفسهن في طليعة تلك احملاوالت
نضال النساء
ّ
ّ
وأهمها .ولكن – كما في كل الشرق – ما زالت
ّ
ولياليهن ِط ً
وال ،فاليوم وأنا
عسيرة
النساء
دروب
ّ
أته ّيب من كتابة هذه املقالة قدّ مت لي صديقة دعوة
حلضور زفافها .فتحت الدعوة بفرح يليق باألبيض،
نصها يشبه نصوص األعراس في جليلنا،
ووجدت ّ
بفارق بسيط وهو أ ّنني لم أجد اسم العروس ،فقد
«أسقطوه من جواز الفرح» واستبدلوه باحلرف .x
نظرت إليها .لم تنتظر عتبي\غضبي.
قالت وبسمة حزينة وقفت على خدّ ها :هكذا يريد
أهلي وهكذا تكون «العزائم» في مطارحنا.
متنّيت ،ساعتها ،لو تضيف حكومة فلسطني على
قراراتها األخيرة قرا ًرا مينع إسقاط اسم فلسطني\
العروس من دعوة عرسها ،فمع إسقاطه تبدأ دروب
املهانة ويقف الوطن على ساق واحدة ويرقد الفرح
يتيما.
ً

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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ّ ُ
قيادة الجبهة الداخلية تجري ،األسبوع
القادم تد يب ّ
تأهب لحاالت الطوارئ
ر

حيفا ّ
تشيع األخ سعيد « شيخ الكاشفين»

هذا التدريب هو جزء من َ
برنامج تدريبات الجبهة الداخلية
قوات الطوارئ ّ
لعام  2018بهدف الحفاظ على قدرة ّ
وتأهبها

خاص – س ُتجري قيادة اجلبهة الداخلية،
حيفا – ملراسل ّ
األسبوع القادم« ،تدريب جبهة داخلية» ضمن
تدريبات اجلبهة لعام  ،2018والتي هدفها ضمان
استعداد وتأهّب ّقوات الطوارئ واإلنقاذ والسلطات
احمل ّلية حلاالت الطوارئ.
وسيتم إجراء التدريب بني  11و  15آذار اجلاري،
هذا
ّ
وس ُتالحظ خالله حركة ملموسة للجنود ،وعلى األغلب
لس ّيارات طوارئ وإنقاذ وأمن.
ّ
سيتم سماع صفارتني:
وفي يوم الثالثاء ( 13آذار)،
ّ

صباحا ،والثانية في
األولى في الساعة 11:05
ً
الساعة  19:05مساء.
سيتم إطالقها
في حالة سماع ص ّفارات إنذار حقيقية
ّ
للم ّرة الثانية بعد األولى.
ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى االتّصال مبر َكز البلدية ،أو
مبر َكز أركان اجلبهة الداخلية على  ،104أو عن طريق
نصية على الرقم،052-9104104 :
إرسال رسائل ّ
وفي الـ «فيسبوك».

ﻗداس وجناز السنة

خاص – ش ّيعت جموع غفيرة ،هذا
حيفا – ملراسل ّ
األسبوع ،إلى مثواه األخير ،املرحوم سعيد إمطانس
دكور ،ابن كفر برعم واملقيم في حيفا .وقد غ ّيب
املوت األخ سعيد «شيخ الكاشفني» كما ل ّقبته
ألم به.
السرايا الكشفية في حيفا ،إثر مرض عضال ّ
وقد أجريت للراحل دكور جنازة مهيبة شاركت فيها
السرايا الكشفية ،وجموع غفيرة من أبناء حيفا وكفر
برعم املنتشرين في حيفا ّ
وعكا والناصرة واجلليل .وقد
جرت مسيرة كشفية تكرميًا له من زاوية شارع أللنبي
حتّى كنيسة مار لويس امللك املارونية.
وكان األخ سعيد قد ُولد سنة  1945في قرية كفر برعم
املهجرة ،وانتقل عام  1948إلى قرية ّ
اجلش ،ومنها إلى
ّ
حيفا حيث استق ّرت العائلة إلى اليوم.
بدأ األخ سعيد دكور مسيرته الكشفية كشبل في
ّ
كشافة كفر برعم في أوائل اخلمسين ّيات في ّ
اجلش،
وبعد انخراطه لعدّ ة سنوات في احلركة الكشفية انتقل

وانضم لسر ّية ّ
كشافة الكاثوليك األولى.
إلى حيفا،
ّ
ّ
أسس سر ّية كشافة البراعم اخلضراء
وفي سنة ّ 1979
التابعة إلى الطائفة املارونية في حيفا ،ومنذ ذلك
احلني ُيعتبر مع ّلم السر ّية األ ّول.
ملهجري
مؤسسي حركة «العودة» ّ
كان األخ سعيد من ّ
قرية كفر برعم مسقط رأسه ،وشارك في جميع أشكال
النضال التي ّ
نظمتها احلركة وأبناء كفر برعم وإقرث.
وعمل في قسم املراقبة في بلدية حيفا حتّى خروجه
إلى التقاعد .وأشغل منصب رئيس حركة الشبيبة
أهم مائة شخصية
التابعة إلى بلدية حيفا ،وحاز لقب ّ
مؤ ّثرة في حيفا .وفي شهر أيلول من العام املاضي حاز
الرسمي .وقبل
لقب عزيز وزارة املعارف للتعليم غير
ّ
عدّ ة أشهر انتابه مرض خبيث لم ميهله ً
طويل ،ووافته
املن ّية في مطلع هذا األسبوع ،وقد ووري الثرى في
مدافن العائلة في مسقط رأسه كفر برعم.
للراحل الكرمي الرحمة ولذويه من بعده طول البقاء.

ابناء الفقيدة جابي وجوني يدعونكم ملشاركتهم
قداس وجنازالسنة
راحة لنفس فقيدتهم الغالية املرحومة

داهودية جبرا
)فرسون( ﻋبليني

(أم مبدا)

وذلك يوم السبت  17اذار 2018
في تمام الساعة السابعة مساءا
في كنيسة مارالياس للكاثوليك شارع عين دور .23
الرجاء اعتبارهذه الدعوة بمثابة دعوة خاصة للجميع
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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

العربي الذي تقيمه مكتبة ّ
ّ
«كل �شيء» في يافة الناصرة
معرض الكتاب
في إطار ِ

ﺣﻴﺎ ِﺗﻚ
ﻓﻮﺗﻮﺷﻮﺏ؟
ﺃﻱ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺸﺎﺕ ﺑﺘﺤﻀﺮﻱ ﻷﻭﻻﺩﻙ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ؟
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺶ ﻣﻦ ﻃﺤﻴﻦ ﻗﻤﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺒﻨﻪ  5%ﻭﺧﻴﺎﺭ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺶ ﺷﺎﻭﺭﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﻠﻞ ﻭﻗﻨﻴﻨﺔ ﻛﻮﻻ
ﺑﻌﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺶ ﺟﺎﻫﺰ
ﻛﻴﻒ ﺗﺨﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ /ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺰﻭﺭﻳﻪ؟
ﺣﺴﺐ ,ﺍﺫﺍ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺻﺤﻴّﺔ ﺃﻭ ﻻ
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﺨﻢ ﺃﻭ ﻻ
ﺣﺴﺐ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺣﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮﻭﺣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ

حفل توقيع كتاب «ميالنخوليا الوجود – رجفات ولوحات
ّ
قصصية قصيرة» للكاتبة الدكتورة كالرا سروجي-شجراوي
حيفا – ملراسلنا – متّ ،أمس األ ّول ،األربعاء،
 07آذار اجلاري ،في يافة الناصرة ،حفل توقيع كتاب
«ميالنخوليا الوجود – رجفات ولوحات قصص ّية
قصيرة» للكاتبة الدكتورة كالرا سروجي-شجراوي،
العربي الذي تقيمه في
وذلك في إطار معرِ ض الكتاب
ّ
يافة الناصرة ،هذه األ ّيام ( )2018\03\14-04مكتبة
ّ
«كل شيء» احليفاو ّية لصاحبها الناشر األستاذ صالح
ع ّباسي ،حتت رعاية معالي وزير الثقافة الفلسطينية،
الشاعر الدكتور إيهاب بسيسو؛ ورئيس مجلس يافة
الناصرة احمل ّل ّي ،احملامي عمران كنانة.
نص كلمة الدكتورة كالرا سروجي-شجراوي،
و ّمما جاء في ّ
مؤ ّلفة الكتاب ]...[« :جاءت فكرة مجموعتي
القصص ّية اجلديدة «ميالنخوليا الوجود» في معرِ ض
قراءتي ألبي بكر ال ّرازي الطبيب والفيلسوف من القرن
كتب عن العالقة بني دراسة
العاشر امليالدي ،عندما َ
السويداء أو
الفلسفة وإصابة اإلنسان بامليالنخوليا أي ُّ
بلغتنا البسيطة االكتئاب .لم يتك ّلم وقتها في سياق
رسالته «السيرة الفلسف ّية» عن امليالنخوليا كمرضّ ،إنا
كحالة نفس ّية جتعل اإلنسا َن يشعر ّ
بالضيق وبثقل عظيم
يهبط على أكتافه عندما ُيص ِّمم على دراسة الفلسفة
خالل سنة واحدة فقط ،ليؤ ّكدَ على صعوبة األمر من
ناحية ،وعلى إمكان ّية إصابة اإلنسان باالكتئاب .ونحن
في حياتنا اليوم ّية نعيش ضغوطات على مستويات
مختلفة وفي مجاالت متعدّ دة ّمما دفعني الختيار هذا
أنوه بأنّ احلزن يكون لسبب ما محدَّ د ،بينما
العنوانِّ .
تكون امليالنخوليا حالة نفس ّية ال يستطيع املر ُء حتديد
أسبابها ،وبالتالي ال يجد وسيلة للتخ ّلص من هذا
ّ
روحه.
الشعور الذي يكدِّ ر َ
ّ
جو هذه
«لقد اخترت كلمة «ميالنخوليا» لتدل على ّ

املجموعة القصص ّية عن قصد ،أل ّنها الكلمة التي
استخدمها ال ّرازي ،وذلك كي ِّ َ
أبي مدى انفتاح املسلمني
في العصر الع ّباسي على احلضارات األخرى وتبنِّيهم
أللفاظ أجنب ّية في لغتهم التي يكتبون بها دون ح َرج
تعصب أعمى للغة العرب ّية ،بل تعاملوا معها
ودون ّ
ويتطور ويتأ ّثر ويؤ ِّثر ،وهذا سبب
حي ينمو
ّ
ككائن ّ
جناحهم وع ّلة إخفاقنا كعرب في أ ّيامنا [.»]...
توجهت الكاتبة في نهاية كلمتها ّ
بالشكر إلى
وقد ّ
«الصديق األستاذ صالح ع ّباسي على
احلضور وإلى
ّ
إصداره لهاتني املجموعتني من القصص ،فهو يعمل
بدأب ونشاط وحيو ّية على إثراء مكتبتنا العرب ّية
العربي الواسع».
وإيصالها للعالم
ّ
نص الكلمة الكاملة ميكنكم الدخول إلى
ملتابعة قراءة ّ
موقع «حيفانت» في الشبكة العنكبوتية\اإلنترنت.

ِاستمرارالتسجيل ملنحة توفيق طوبي

حيفا – ملراسلنا – يتواصل في األسابيع األخيرة التسجيل ملنحة
توفيق طوبي ّ
للطلب اجلامعيني أبناء حيفا ،وذلك للسنة الثالثة
على التوالي .وميكن احلصول على استمارة التسجيل عبر املوقع
اإللكتروني ( )aljabha.orgأو عبر صفحة الـ»فيسبوك» «احلزب
الشيوعي واجلبهة حيفا» أو بالتواصل املباشر مع نشطاء احلزب
الشيوعي واجلبهة .ويستم ّر التسجيل حتّى  29آذار اجلاري.
وقالت عضو البلدية ،عرين عابدي-زعبي :ندعو ّ
طلبنا للتسجيل

بغض النظر عن مكان دراستهم ،مبن في ذلك ّ
لهذه املنحةّ ،
طلب
اجلامعات الفلسطينية .كما ندعو املقتدرين ورجال األعمال إلى
التب ّرع لهذا املشروع الها ّم .حيث مقابل ّ
كل شاقل ننجح في
ً
شاقل من خالل «صندوق حيفا» .ويحصل
جتنيده تضع البلدية
ّ
ضريبي بقيمة  30%من مبلغ التب ّرع.
كل متب ّرع على استرجاع
ّ
جدي ٌر بالذكر أ ّنه في العامني األخيرين ّ
مت توزيع حوالي  200منحة
إجمالي قدره  500ألف شاقل.
مببلغ
ّ

ّ
بالعربية
الجمال»
عريضة إلعادة اسم «وادي ِ

سكان وناشطون من ّ
حيفا – ملراسلنا – بادر ّ
حي وادي
سكان ّ
اجلِمال إلى فتح عريضة إلكترونية للمطالبة بإعادة التسمية
للحي على الصخرة املوجودة في مدخله الرئيسي .حيث ّ
مت
العربية ّ
تقزمي االسم العربي واقتصار التسمية على عبارة «عني هيام».
قرارا بالتجاوب مع
وكانت جلنة التسميات في البلدية قد اتخذت ً
بناء على اقتراح ومتابعة كتلة «اجلبهة»ّ ،إل أنّ
مطلب السكان ً
التنفيذ على أرض الواقع يشهد ً
تلكؤا غير مب ّرر.
وع ّقب رئيس كتلة «اجلبهة» ،د .سهيل أسعد بالقول :هذه مبادرة
خصوصا
ط ّيبة ندعمها وندعو أهالي حيفا وأهالي وادي اجلِمال
ً
احلي
للتوقيع على العريضة .ال ميكن طمس التاريخ العربي لهذا ّ
العريق .ونحن – من جهتنا – سنواصل العمل على تنفيذ قرار
وواضحا.
جلنة التسميات وإعادة اسم «وادي اجلِمال» بارزً ا
ً
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ﺗﺘﺸﺮﻑ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ

ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ  :ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ :ﻧﺎﺋﻠﺔ ﻟ ﹼﺒﺲ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﹼ

19.3.2018

ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺀﺍً

ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺡ ﺣﻴﻔﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ,ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻔﺰﻧﺮ 50
ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺍﳊﻔﻞ :
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺗﻀﻴﻴﻔﺎﺕ
ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ

ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﻩ  50ﺷﺎﻗﻞ

ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ :ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳉﻤﺎﻫﻴﺮﻳﻪ ﺧﻮﻟﻪ0544682122 :
ﻋﺮﻳﻦ 0526893989 :ﺳﻤﺎﺡ050545459730 :
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻜﺮﻣﻪ www.beit-hagefen.com

יועצת רה"ע חיפה
לשוויו� מגדרי

ّ
ّ
ّ
ة-لغوية تتناول
ثقافي
املتنبي؛ تستضيف ندوة
ّ
العبرية
ترجمة القرآن الكريم إلى

ﺣﻴﺎ ِﺗﻚ
ﻓﻮﺗﻮﺷﻮﺏ؟
ﻛﻴﻒ ﺑﺘﺤﺪﺩﻱ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﻣﻚ ﻭﻧﻮﻡ ﺃﻃﻔﺎﻟﻚ؟
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻨﺪﻱ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  8ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ،ﺑﻨﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﻌﺎﺱ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ﺑﻨﺎﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ
ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﺘﻤﺎﺭﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺸﻲ؟
ﻣﻦ  3ﻟـ  5ﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ،ﻧﺺ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻩ
ﺑﻌﻤﻞ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺑﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻒ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
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“ال يكفي في الفكرة أن تكون صحيحة في ّ
حد ذاتها ،األحرى بها أن تكون ّ
عملية
ممكنة التطبيق» (علي الور ّ
دي)

خاص – ِاستضافت املتن ّبي ،االثنني املاضي ،ضمن
حيفا – ملراسل ّ
األدبي ،املر ّبي املخضرم ومدير مدرسة الرينة
فعال ّيات الصالون
ّ
ّ
الثانو ّية ،األستاذ صبحي عدوي ،وذلك إللقاء محاضرة تناول
فيها ترجمته للقرآن الكرمي من ال ّلغة العرب ّية القريش ّية إلى ال ّلغة
العبر ّية ،في كتاب حمل اسم «القرآن بلسان آخر».
ِافتتح مدير املدرسة ،املر ّبي رائف عمري ،الندوة مشدّ دً ا على ضرورة
ً
ارتباطا وثي ًقا مبجتمعه فكر ًّيا،
واع ومث ّقف ،يرتبط
صناعة مع ّلم ٍ
ثقاف ًّيا ،وتربو ًّيا ،ومن أجل هذا الهدف السامي ّ
مت استحداث
األدبي ،صالو ًنا من خالله تستضيف املتن ّبي
صالون املتن ّبي
ّ
أكادمي ّيني وأدباء وأصحاب جتارب ُملهمة ومم ّيزة ،وذلك حملاورة
عاملهم ،تقريب وجهات النظر املختلفة وتناول مواضيع شتّى من
شأنها أن تشحذ الذهن لتبني إستراتيج ّيات نقد ّية مغايرة ،لها
الفردي
القدرة على محاكاة التغ ّيرات الثقاف ّية ومواكبة ا َحلراك
ّ
داخل املجتمع.
ِافتتح املر ّبي صبحي عدوي الندوة باستعراض مالمح جتربته املهن ّية
كمد ّرس ل ّلغة العبر ّية وكمؤ ّلف للكثير من الكتب املعت َمدة في
كمدير للمدرسة الثانو ّية في
تدريس اللغة العبر ّيةّ ،ثم تنصيبه
ٍ
بلدة الرينة ،وذلك ك ّله على مدار أربعة عقود ون ّي ٍف من الزمن،
اإلداري الذي يعتمد على بناء جسور ثقة مع
تط ّرق كذلك لنهجه
ّ
ّ
الطلب وتوعيتهم ومشاركة األهل ودعمهم من أجل بناء مستقبل
خاصة في مدرسته اسمها
أبنائهم ،كما أ ّنه قام باستحداث غرفة ّ
«ﭘـيسك زْ مان» («פסק זמן») ،غرفة الطاقات اإليجاب ّية؛ حيث
يلجأ إلى هذه الغرفة ّ
النفسي
كل طالب يشعر بالتوتّر أو الضغط
ّ
مهني يعمل على تأهيله من
والقلق ،يلتقي في الغرفة بطاقم
ّ
ّ
الصف.
جديد قبل العودة إلى
وتناول ،الح ًقا ،في الندوة مشروعه الفريد ،إذ قام بترجمة معاني
القرآن الكرمي إلى العبر ّية مع احملافظة على الروح القرآن ّية
ال الترجمة احل ّرة أو احلرف ّية ،بدعوة من وبإشراف مر َكز ب ّينات
للدراسات القرآن ّية في اململكة األردن ّية الهاشم ّية ،حيث ّ
مت
اعتماد ترجمته للقرآن الكرمي في اجلامعات واملعاهد األكادمي ّية
أكادميي ُيث َبت في الوظائف واألبحاث األكادمي ّية.
وضبطها كمرجع
ّ

ّ
محطات رحلة الترجمة،
وقد وقف خالل الندوة على أبرز
خصائصها ،مجمل الصعوبات والعراقيل التي واجهته مع ُسبل
تذليلها والتغ ّلب عليها ،باإلضافة إلى فرادة ترجمته واختالفها
عن ترجمات سابقة .هذا وقد أثرى احلضور وألهمهم بتجربته
بضم ترجمته إلى رفوفها.
وأغنى مكتبة املتن ّبي ّ
نهج املتن ّبي؛ التنقيب عن النفيس من التجارب والسباحة عكس
معا نكتب
الت ّيار ،كتابة احلكاية وترجمتها مبا يليق بهاً ...
يكتب حكايته \ َي ْ
رِث َ
أرض الكالم \
حكاية املتن ّبيَ « ...من
ْ
ومي ِل ِك املعنى متاما».
ومن اجلدير ّ
عربي ومسلم
ل
و
أ
–
ياق
الس
هذا
في
–
بالذكر
أنّ
ّ
ّ
ّ
متطوعً ا – منذ سنوات – بترجمة معاني
ُك ّلف فاضطلع ويضطلع،
ّ
القرآن الكرمي إلى ال ّلغة العبر ّية هو األستاذ موسى أسعد عودة،
احليفاوي؛ وقد
حي الكبابير
ّ
ابن اجلماعة اإلسالم ّية األحمد ّية من ّ
صدرت أجزاء من هذه التّرجمة على مدار العقود ال ّثالثة األخيرة
وبطبعات مختلفة ،حيث ستصدر بهيئتها الكاملة في نهاية العام
أساسا،
احلالي ،إن شاء الله .وقد ُمنح األستاذ عودة عليها،
ً
ّ
وعلى غيرها الكثير ،أدب ًّيا وتعليم ًّيا وتربو ًّيا واجتماع ًّيا ،عام
 ،2015وسام «عزيز حيفا»[ .احمل ّرر]

ّ
جهازالتربية والتعليم في حيفا يقدم:
أسبوع التربية والتعليم

حيفا – ملراسلنا – يقود جهاز التربية والتعليم
ومتنوعة ومناذج مبتكرة
احليفاوي مسارات متعدّ دة
ّ
وجديدة في مجال التربية .وس ُيحتفل في حيفا
األسبوع القادم ( )2018\03\16-11بأسبوع التربية
املؤسسات التعليمية في
احليفاوي ،حيث ستفتح
ّ
املدينة أبوابها أمام اجلمهور وسوف تعرض مناهجها
اخلاصة.
التعليمية
ّ
هذا وقد عزّز – في السنوات األخيرة – نظام التربية
يشجع
والتعليم في مدينة حيفا مفهوم التف ّرد الذي ّ
املؤسسات التعليمية (رياض األطفال واملدارس
ّ
االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية) على
أن يختاروا مع املجتمع مجا َل اهتمام مر َكز ًّياّ ،
ميكن ّ
الطلب من
ٍ
والتطور.
اإلثراء
ّ
والفكرة من وراء مفهوم التف ّرد هي إعطاء ّ
الطلب أفضل األدوات
للتطور في واقع متغ ّير .ووف ًقا ملديرة مديرية التربية والثقافة
ّ
والرفاه في بلدية حيفا ،الس ّيدة إيالنا طروك« :أثبتت الدراسات
أنّ  65%من ّ
ّ
الصف األ ّول
الطلب الذين يرتفعون هذا العام إلى
سوف يعملون في مهنة غير موجودة على اإلطالق في أ ّيامنا
التصور اجلديد
أهمية هذا
هذه ».وتضيف الس ّيدة طروك« :إنّ ّ
ّ
للواقع هي أ ّنه يجب استخدام أدوات إبداعية وأساليب تعليم

ومتنوعة .وأنّ التم ّيز العلمي واألخالقي واألكادميي لن
مختلفة
ّ
يتقدّ م من خالل طريقة واحدة».
وقد أجريت العديد من الدراسات في العالم التي ّ
تبي أنّ التف ّرد
ويحسن من
يحسن من املُناخ االجتماعي في املدرسة،
ّ
املدرسي ّ
إجنازات ّ
باملؤسسات
الطلب .ومبا أنّ حيفا هي مدينة كبيرة مليئة
ّ
األكادميية ،الثقافية ،والتكنولوجية ،باإلضافة إلى الصناعات
التقن ّية املتقدّ مة\الـ»هايتك» ،وغيرها من الصناعات ،فقد ّ
مت
كبيرا
بناء مفهوم التف ّرد على شبكة من الشراكات ،حيث إنّ ً
جزءا ً
وها ّمًا من برامج الدراسة يجري ،اليوم ،بشراكة مع األهل ومجتمع
األعمال في املدينة.
الجم عة  9آذار 2018
ُ

ِاحلم .تعلّم .وح ّقق حلمك.

ّ
الحظ للتعليم
في إطار أسبوع
 16-11آذار 2018

أسبوع التعليم
الحيفاويّ 2018
والمؤسسات التعليمية
فن الطبخ ،سايبر ،وغيرها – جميع المدارس
طب ،موسيقىّ ،
ّ
ّ
ً
ً
وممتعا
مختلفا
حدثا
وتقدم 70
في حيفا تشارك في أسبوع التعليم
ً
ّ

الثنائي اللّغة يعرض:
املسار
ّ
«السباق إلى الكنز»
األحمد ّية

الطريق إلى السعادة

املتن ّبي

العربي
الثقافي
نحتفل بالموروث
ّ
ّ

ثانوية الكرمة

15:00-12:00 11.03.18

18:00 12.03.18

14:00-11:00 16.03.18

البيئي عن طريق اللّعب
االستدامة واحلوار
ّ

العالقة بني أ ّم كلثوم وبحث الدماغ
محادثة مع الـﭙـروفسور إغبار ّية

احتفال مذاقات ،أنغام ،وإبداعات

برنامَ ج األحداث الكامل في موقعwww.eduweek.co.il :
مدعو – الدخول إلى جميع األحداث ّ
ّ
اني
الجمهور
مج ّ

ّ
التعلم في

حيفا يعني أن تختار بنفسك

ّ
سيصدرً ،
قريبا ،عن مكتبة ّ
الحيفاوية كتاب
«كل �شيء»

ﺻﺤﻴﺔ،
ﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﺤﻴﺎة
ّ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أدﺧﻠﻮا ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ
www.clalit.co.il/arb

ﻣﻦ ﻛــﻞ ﻫﺎﺗﻒ
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« َ
سواد الأعظم منه وهد َمت
للكنّ النَّكبة حلَّت على أبناء هذا ال َّشعب وشر َد ال َ ّ

اكثر من أربعمائة قر ية فلسطيني َّة ولَم يبق منها الا الجوامع في بعضها والكنائس في
بعضها الآخر أ َّما اكثر ي َّة القرى لم تترك العصابات الصهيونية فيها حجرًا على حجر.

في هذا الكتاب يصل الكاتب الى التَّنظيم الذي اقامه عم ُّه د َاو ُد تركي ليؤكّ ِد ان

D

الاسم :خالد ابراهيم سمعان تركي داود

تاريخ الولادة٢٨/1٢/195٨ :

ل الذي حارب من
ما قام به د َاو ُد لم ِ
يأت من فراغ ويرك ِّز في المحكمة على الح ّ ِ

ل ال َّدولة الواحدة للقضيَّة الفلسطيني َّة ،ال َّدولة
أجله المناضل د َاو ُد تركي ألا وهو ح ُ ّ

الد ِّيموقراطي َّة العلمان َّية الواحدة».

المؤرِّخ اسكندر عمل

U

O

A

D

Y

K

R

U

T

D

E

L

A

K

د .خالد تركي

د .خالد تركي

ﺻﺤّ ﺘﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺲ ﻓﻴﻨﺎ

حيفا – ملراسلنا – سيصدر ،األسبوع القادم ،عن مكتبة ّ
«كل
السفر برلك إلى الدَّولة الواحدة»
شيء» احليفاو ّية كتاب «من َّ
لينضم إلى سلسلة كتبه
للكاتب الدّ كتور الطبيب خالد تركي.
ّ
املتم ّيزة .و ّمما جاء في مقدّ مة الكتاب للمؤ ِّرخ األستاذ إسكندر
عمل ]...[« :وكاتبنا ،د .خالد تركي ،في كتابه اجلديد،
شخصا قري ًبا عاش
السفر برلك إلى الدَّولة الواحدة ،أخذ
ً
من َّ
العثماني وسيق
قسرا في اجليش
ويالت احلكم
العثماني ُ
وجنّد ً
ِّ
ِّ
مع اآلالف من أبناء شعبه إلى قدر مجهول ،وهو جدُّ ه يوسف
مصدرا أ ّول ًّيا
الذي روى له بالتَّفاصيل ما عاناه ،وهو بهذا يكون
ً
للحقيقة التَّاريخ َّية التي يعرفها بَ ُ
عضنَا ويسمع بها أكثرنا بدون
أن يدخل في تفاصيل هذه الفترة من تاريخ شعبنا]...[ .
«لم تكن األمور سهلة إذ كانت املؤامرة كبيرة واألعداء املتر ِّبصون
متواضعا ،وإمكان َّيات الفلسطين ِّيني كانت
للوطن َن ْه َمهم لم يكن
ً
ً
شحيحة إذا ما قورنت بالك ِّم الهائل من الدَّ عم الذي حصل عليه
الصهاينة ،لذلك جنح املتآمرون في تهجير أكثر من سبعني ألفاً
َّ
من سكان حيفا العرب ،حيفا البلد ال َّثاني لسمعان بعد املغار
التي غادرها إلى حيفا طل ًبا لل ِّرزق قبل أكثر من عقدين ،من
الناشر :مكتبة ّ
كل شيئ  -حيفا
النَّكبة.
2018
info@kul-shee.com
 www.kul-shee.comكارثة
«لم يس ِّلم رفاق احلزب باألمر اجلديد وحاولوا أن مينعوا
التَّهجير أل َّنهم هم ،فقط ،وليس جيش اإلنقاذ أو غيرهم ،الذين
أدركوا أبعاد املؤامرة وعلموا أنّ هذا التَّفريغ للوطن يهدف إلى
توطني أعداد كبيرة من املهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى البالد
من بالد بعيدة ،ملم ،كما ل َّقبهم أبو عايدة (داود تركي) في
قصائده .فقام أعضاء من عصبة التَّح ُّرر وعلى رأسهم توفيق
طوبي وعصام الع َّباسي وآخرون بكتابة منشور ،سعوا إلى
توزيعه في ميناء حيفا و ِفي ِّ
كل مكان جنحت ُقواهم في الوصول
إليه ،يح ُّثون فيه األهل الفلسطين ِّيني في ّ
كل مكان على ألّ
يتركوا الوطن وأن يتحدَّوا املؤامرة ويقفوا في وجه ال ِّرياح العاتية.
»لكن النَّكبة ح َّلت على أبناء هذا َّ
الشعب ُ
السواد األعظم
َّ
وش ِّرد َّ
منه وه ُِدمت أكثر من أربعمائة قرية فلسطين َّية ولَم يبقَ منها إلّ
اجلوامع في بعضها والكنائس في بعضها اآلخر ،أ َّما أكثر َّية
حجرا على حجر.
القرى فلم تترك العصابات الصهيونية فيها ً
عمه
«في هذا الكتاب يصل الكاتب إلى التَّنظيم الذي أقامه ُّ
َدا ُود تركي ليؤ ِّكد أنّ ما قام به َدا ُود لم ِ
يأت من فراغ ،وير ِّكز في

احملكمة على ِّ
احلل الذي حارب من أجله املناضل َدا ُود تركي ،أال
وهو ُّ
حل الدَّولة الواحدة للقض َّية الفلسطين َّية ،الدَّولة الدِّ ميقراط َّية
العلمان َّية الواحدة.
«وقف َدا ُود تركي في احملكمة َّ
كالطود ال ينحني وال يساوم،

سف َر بَرْل ِك
َ

ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ
ﻓﻮﺗﻮﺷﻮﺏ!

َّ
من َّ
فربرلك إلى الدولة الواحدة
الس
ّ
للكاتب الدكتور الطبيب خالد تركي

مكان الولادة :حيفا

َ�ل فَ�ر َ ب�ل ْر ِ�ل ك
�

رقم بطاقة الهو يَّة :خمسون الف ًا..

مكان الاقامة :حيفا

انهى الد ِّراسة الابتدائ َي ّة في مدرسة مار يوحنا\

الأخ َّوة ،حيفا ،ثم انهى دراسته الث َّانو ي َّة في الكلي َّة
الاورثوذكسي َّة العرب َي ّة بحيفا.

انهى كليَّة ال ّ
ِب في جامعة كومنسكي
ط ِّ

(كومينيوس) ،براتيسلافا ،في جمهور ي َّة

تشيكوسلوفاكيا الاشتراكيَّة عام  ،1985بعد

ان حاز على منحة دراسة ال ّ
ِب من الحزب
ط ِّ

ال ُ ّ
شيوعي..

يعمل طبيبًا في قسم الاورام ال َس ّرطان َّية في المستشفى
الايطال ِيّ بحيفا ،وفي صندوق المرضى بحيفا.

عضو َاتّ حاد «اللكرمل» للادباء الفلسطينيِّين.

«الاتحاد» َ
ِّ
الصّ حيفة الن َّاطقة
عضو ادارة صحيفة
باسم الحزب ال ُ ّ
شيوع ِيّ.
ٌّ
قيادي في الحزب ال ُ ّ
شيوع ِيّ والجبهة
عضو
الد ِّيمقراطي َّة لل َ ّ
سلام والمساواة.

ناشط اجتماعي في احياء حيفا.

صدر للكاتب ثلاثة مؤلَّفات «يوميَّات ب َرهوم

البُلشفيِّ » و«حُماة الد ِّيار» و«من حيفا ..هنا
دمشق»..

وقال بالفم املآلن إنَّ إسرائيل ليست بقرة مقدَّ سة وإنَّ اخليانة
العظمى هي جلسم تعترف به وهو لم يعترف بهذا الكيان..
ُ
«بعد إصدار احلكم وقف أعضاء التَّنظيم يهودً ا وعر ًبا وأنشدوا
نشيد األمم َّية بصوت مرتفع وكأنَّ احلكم اجلائر الذي صدر بح ِّقهم
كان آلخرين ،لم يشعر أح ٌد منهم بال َّرهبة وال بالندم فقد قضى
فح ِّرر في صفقة
جميعهم احلكم َّ
الصادر بح ِّقهم ،أ ّما َدا ُود تركي ُ
خاصا ،وعاد إلى
كن له َدا ُود تركي
ً
أحمد جِ ْبرِ يل الذي َّ
احتراما ًّ
حيفا وبقي في حيفا وواراه ثرى حيفا.
الصحاف ُّيون الذين م َّثلوا معظم صحف البالد
«وعندما سأله ِّ
نادما على ما فعل ،أجاب :لقد دفعت ال َّثمن وال أريد
إنْ كان ً
دفعه م َّرتني».
ونحن – بدورنا ،في صحيفة حيفا – نبارك للدّ كتور تركي ولنا
بإصداره اجلديد ،ونرجو له دوام العافية والعطاء.

ّ
ّ
العلمية في حيفا تستضيف
ثانوية ّالكرمة
ّ
الرياضيات من لواء حيفا
معلمي

حيفا – ملراسلنا – ِاستضافت ثانو ّية الكرمة العلم ّية ،األسبوع
املاضي ،مع ّلمي موضوع الرياضيات من عدّ ة مدارس إعداد ّية
وثانو ّية من لواء حيفا ،وذلك من خالل برنا َمج «ضيوف
ومستضيفون” ،الذي ّ
نظمته وزارة التربية والتعليم.
شارك في البرنا َمج نحو عشرين مع ّل ًما ومع ّل ً
مة من مختلف
املدارس العرب ّية واليهود ّية من لواء حيفا .حيث بادرت مر ّكزة
الرياض ّيات ،املع ّلمة ميراندا فواخري ،واملع ّلمة أجنيال ه ّلون ،من
خاص باملدرسة ،تتبنّاه منذ ثالث
طاقم الرياض ّيات ،بعرض منوذج ّ
سنوات على التوالي حتت ُعنوان «دمج مهندس حاسوب في دروس
تضمنت الورشة ً
عرضا
الرياض ّيات خلمس وحدات تعليم ّية».
ّ
محوس ًبا حول كيف ّية مشاركة املهندس في احلصص التعليم ّية،
مستندة إلى ّ
خطة عمل مشتركة بينه وبني املع ّلمة ،فيها ُيجري
املهندس مداخلة في الدروس ومشاركة ّ
الطلب في أمور من حقل
أهم ّية تع ّلم الرياض ّيات مبستوى خمس
عمله ،يشرح من خاللها ّ
وحدات تعليم ّية.
رحبت مديرة املدرسة ،الس ّيدة يسرين دكور ،بفكرة برنا َمج
ولقد ّ

«ضيوف ومستضيفون” وقالت« :إنّ باب املدرسة مفتوح الستقبال
يقوي العالقات بني
واستضافة مع ّلمني ضمن هذا البرنا َمج ،أل ّنه ّ
كادر املع ّلمني ،ويفتح املجال أمامهم ّ
لالطالع على أساليب وطرق
التعليمي ومن التجارب الشخص ّية
تعليم ّية من داخل احلقل
ّ
والعمليّة للمعلّم ذاته».
الجم عة  9آذار 2018
ُ
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البرنامج

ال
خميس
22.03

ال
جمعة
23.03

السبت
24.03
 — 16:00منجم

 — 21:00الميدان

واجب

آن ماري جاسر | 96‘|2016
فلسطين | روائي

طويل

أطفال ١

 — 18:00المنجم

أطالل

 — 13:00مسرح الخشبة

ملتقى صناع السينما الفلسطيني -
نادي األفالم الفلسطيني
 — 16:00المنجم

جميل كركر | 111‘|2016
الجزائر  ،فرنسا | وثائقي

أطفال ٢
 — 18:30الميدان

 — 17:30كباريت

فراس فياض | 104‘|2016
الدنمارك  ،سوريا | وثائقي

حبيب شحادة ح ّنا

آخر الرجال في حلب
 — 23:00كباريت

 — 19:00مسرح الخشبة

حفل االفتتاح

أفالم فلسطينية قصيرة ١

رجل يغرق | بال سقف | في المستقبل  ،أكلوا من أفخر أنواع البورسلين |
أبوكي خلق عمره  ١٠٠سنة  ،زي النكبة | ‘54

األحد
25.03

ورشة «انتاج موسيقى لألفالم»

 — 18:00منجم

ما الذي حدث في الخيمة
مجد خليفة و رويل نوليت | 60‘|2018
بلجيكا | وثائقي

 — 19:30كباريت

فتايات أواغا

تيريزا تراوري داهلبرغ | 83‘|2017
السويد  ،بوركينا فاسو  ،فرنسا  ،و قطر | وثائقي

 — 14:00منجم

ورشة «التأثيرات البصرية للشباب و
األطفال»

إيلي رزق

ورشــــــة عــــــمــــــل
 — 16:00المنجم

 — 21:00الميدان

 — 18:00مسرح الخشبة

شيخ جاكسون

أفالم قصيرة عالمية

عمر سالمة | 93‘|2017
مصر | روائي طويل

تيشو | تاكسي سيستر | تمزق | ‘65

 — 21:30كباريت

أطفال ٣

ارقص لوحدي

 — 17:30كباريت

بوجومير بورنجي

توكيما ،اإلنقاذ في بحر إيجا
رنتزا دييز و ديفيد فونتسيكا | 54‘|2016
اسبانيا  ،اليونان |

وثائقي

دبلوماسية الهذيان
حلقة نقاش و حــــفــــل

االثنين
26.03

فرناندو روميرو فورسثوبر | 94‘|2017
النمسا | وثائقي
 — 19:00مساحة

عايدة | الجفت ،الواوي ،الذئب ،و الصبي | تحت العباءة | ماريه نوستروم |‘71

 — 19:30كباريت

 — 15:00مسرح الخشبة

مخدومين

نمرود

أفالم قصيرة عربية

تاريخ الفلسطينيين في السينما
العربية

 — 18:00منجم

 — 18:30الميدان

أفالم فلسطينية قصيرة ٢

العبور | ذاكرة السمكة | والدة صورة |بنبونة | شاتر | مدام إيل | ‘68

صالح ذباح

ماهر أبي سمرة | 67‘|2016

لبنان  ،فرنسا  ،النرويج  ،اإلمارات العربية المتحدة |

 — 21:30الميدان

مـــــحـــــاضـــــــرة
وثائقي

في سوريا

 — 17:00جمعية الثقافة العربية

حوار :السينما الفلسطينية
بين التطبيع واالستقاللية

 — 18:00الميدان

كباش و رجال

كريم صياد | 78‘|2017
فرنسا  ،سويسرا |

وثائقي

فيليب فان لو | 85‘|2017
بلجيكا  ،فرنسا | روائي طويل

 — 17:30كباريت

أفالم قصيرة عالمية
تيشو | تاكسي سيستر | تمزق | ‘65

 — 18:00منجم

فوتوكوبي

تامر عشري | 90‘|2017
مصر | روائي طويل

 — 18:00مساحة

فن االرتحال

ليالنا دي سوسا | 89‘|2017
المانيا | وثائقي

 — 18:30مساحة

أفالم فلسطينية قصيرة ٣
عشرة دقات جرس |
يوم وفاة أبي | ‘78

 — 19:30كباريت

مرجيحة | بين موتين

حدود و وعود

مجموعة مخرجين | 38‘|2017
اسبانيا | فيلم قصير

 — 19:30كباريت

االنتفاضة البوركينابية
يارا لي | 71‘|2017
بوركينا فاسو  ،الواليات المتحدة  ،بلغاريا |

وثائقي

 — 23:00كباريت

جوان صفدي و فش سمك  -عرض حي

الثالثاء
27.03
 — 15:00مسرح الخشبة

النساء الالتي يخرجن السينما
الفلسطينية

 — 19:00مسرح الخشبة

أفالم فلسطينية قصيرة ١

رجل يغرق | بال سقف | في المستقبل  ،أكلوا من أفخر أنواع البورسلين |
أبوكي خلق عمره  ١٠٠سنة  ،زي النكبة | ‘54

 — 21:00سين

حوار وحلقة نقاش
 — 21:00الميدان

نادي غزة للتزلج

أفالم فلسطينية قصيرة  ٣فيليب غنادت ،ميكي يامين | 87‘|2016
عشرة دقات جرس | مرجيحة | بين موتين | يوم وفاة أبوي | ‘78
المانيا | وثائقي
 — 21:30الميدان

الزين اللي فيك
نبيل عيوش | 102‘|2015
المغرب  ،فرنسا | روائي طويل

 — 21:00سين

أفالم قصيرة عربية

عايدة | ‘ — 20الجفت ،الواوي ،الذئب ،و الصبي | ‘— 19

تحت

العباءة | ‘ — 19ماريه نوستروم |‘20

 — 21:00الميدان

إصطياد أشباح
رائد أنضوني | 94‘|2017
فلسطين |

وثائقي

 — 22:00كباريت

هيا زعاتري  -عرض حي

فضائات العروض  :منجم — هكتار  | 1مساحة — هبانكيم  | 8مسرح الميدان — خوري 2
مسرح الخشبة — خطيب  | 10كباريت — هميجينيم  | 38بار سين — هميجينيم 38

 — 23:00كباريت

الحفل الختامي

ّ
ُ
رجا زعاترة« :الجبهة» هي القوة األولى في حيفا بال منازع

نائبا لرئيس البلدية كان له دور ّ
* ِانتخاب الدكتور سهيل أسعد ً
هام في زيادة تأثيرنا وإنجاز مشاريع ّ
هامة لألحياء العربية
ّ
جامعي حصلوا على منحة توفيق طوبي في السنتين األخيرتين بمبلغ نصف مليون شاقل * البلدية جسم
*  200طالب
بيروقراطي وليس من السهل تحريك مشاريع كبيرة * لوال دعم البلدية ألغلق «امليدان» أبوابه ولكن االلتفاف الجماهيريّ
ّ
حول املسرح ليس ً
كافيا * حكومة نتنياهو عنصرية وخطيرة ومن مصلحتنا أن تسقط بأسرع ما يمكن * قضية تهريب
ّ
َ
ُ ّ
ّ ّ
ّ ّ
وملف التناوب ّ
أضرا ً
الهواتف
وإما أنه
فإما أنه مراهق
كثيرا بالقائمة املشتركة * َمن يق ْل إنه ال فرق بين «ميرتس» وليبرمان
ّ
ّ
ّ
ّ
«التجمع» غير موجود في حيفا ًّ
ّ
بلديا
مخادع * حتى اآلن ال يوجد مرشحون ِج ِد ّيون لرئاسة البلدية يهددون يونا ياهـﭫ *
ًّ
وجماهيريا * نضع نصب أعيننا زيادة تمثيل وتأثيراملواطنين العرب في البلدية *
خاص – يعقد احلزب الشيوعي في صوتًا عام  2008إلى  5,785صوتًا عام  .2013هذا
حيفا – ملراسل ّ

العربية في وادي النسناس وغيره.

وقد كان لصحيفة «حيفا» هذا اللقاء
اخلاص مع فاجلبهة هي اجلسم الوحيد الذي لديه حياة تنظيمية
ّ
سكرتير احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية للسالم نشطة طيلة أيام السنة ،ولديه طرح سياسي واجتماعي
الصحافي رجا زعاترة.
متكامل ميارسه على مستوى العمل البلدي والعمل
واملساواة في حيفاِّ ،
عموما.
اجلماهيري
ً
حيفا :ما مناسبة هذا املؤتمروما هي أهدافه؟
حيفا :ما هي ّ
أهم اإلنجازات في السنوات األخيرة
زعاترة :يجري هذا املؤمتر مرة ّ
كل  4أو  5سنوات،
وهو مبثابة محطة سياسية ّوتنظيمية لتلخيص الفترة في حيفا؟
زعاترة :على مستوى العمل البلدي ح ّققنا بعد
السابقة واالستعداد للمرحلة القادمة .كما أنّ املؤمتر
االنتخابات مباشر ًة إجنازين ها ّمني :األ ّول هو انتخاب
ينتخب الهيئات احلزبية وهي جلنة املنطقة وجلنة
امرأة عربية ،الرفيقة عرين عابدي-زعبي ،لعضوية
املراقبة.
تقيمون الفترة األخيرة على مستوى املجلس البلدي في حيفا أل ّول م ّرة منذ عام .1948
حيفا :كيف ّ
َ
عموما
املنتخبات
وهذا أمر ها ّم ألنّ نسبة النساء
ً
«الجبهة» في حيفا؟
خصوصا في السلطات احمل ّلية متد ّنية
زعاترة :اجلبهة هي القوة السياسية األولى في الشارع والعربيات
ً
ّ
جدا .ونحن نعت ّز بأنّ اجلبهة رائدة في هذا املجال،
ًّ
رسختها
حقيقة
هذه
منازع.
العربي في حيفا بال
ّ
ً
أيضا .أ ّما اإلجناز الثاني فهو انتخاب الدكتور سهيل
وأ ّكدتها االنتخابات التي جرت في السنوات األخيرة.
فقد ارتفعنا في انتخابات الكنيست من  5,533أسعد نائ ًبا لرئيس البلدية مع تف ّرغ لنصف دورة
صوتًا عام  2009إلى  6,644صوتًا عام  2013ثم (سنتني ونصف) ،وهو ما كان له دور ها ّم في زيادة
ّ
إلى  12,363صوتًا في انتخابات العام ( 2015مع تأثيرنا داخل أروقة البلدية وحتريك مشاريع حيوية
القائمة املشتركة) [تعداد أصوات اجلبهة في حيفا] .للجمهور العربي واألحياء العربية ،وفي التصدّ ي
وعلى مستوى انتخابات البلدية ارتفعنا من  5,390لألجواء العنصرية في البالد والتي شعرنا بها في حيفا
ً
أيضا ،حني صدرت نداءات ملقاطعة املتاجر واملصالح

تضمنت
زعاترة :لقد أصدرنا قبل شهر ونصف نشرة ّ
أهم النشاطات واإلجنازات في الدورة األخيرة .لنأخذ
ّ
ً
مثل مشروع د ّوار ع ّباس الذي بدأ العمل فيه ّ
مؤخ ًرا.
هذه القضية ّ
(حل أزمة السير ومواقف السيارات)
عاما تقري ًبا بيد كتلة «اجلبهة» وبيد
مطروحة منذ ً 20
جلنة احلي .وكانت البلدية – طيلة الوقت – ترفض
وتؤجل رغم خطورة الوضع .وفي هذه الدورة
وتتذ ّرع ّ
ّ
ثابرنا على إيجاد حل لهذا املوضوع و ّ
مت تشكيل جلنة
مهنية برئاسة د .سهيل أسعد مع مختصني هندس ّيني
ْ
من معهد العلوم التطبيقية\التخنيون ،وقدّ مت اللجنة
توصيات ج ّيدة ،وبعد تقدمي التوصيات كان علينا
الضغط من أجل رصد ميزانية ّثم من أجل تنفيذ
املشروع على أرض الواقع .البلدية جسم بيروقراطي
وليس من السهل حتريك أمور كهذه فيه .ولكنّنا
جنحنا في هذا.

مؤمترا ملنطقة حيفا احلزبية .على املستوى االنتخابي .أ ّما من الناحية السياسية حيفا :ما هي هذه املشاريع؟
حيفا مساء اليوم ،اجل ُمعةً ،

حيفا :وماذا عن باقي األحياء؟

إغالق املسرح ًّ
نهائيا؟

وحسب التقديرات
زعاترة :املوضوع ما زال أمام القضاء َ
فموقف الوزارة ضعيف أل ّنه ال يستند إلى معايير
مهنية حقيقية ،بل هو انتقام سياسي بحت .نحن من
ْ
مس ميزانية املسرح من البلدية
منع
في
جنحنا
جهتنا
ّ
ّ
وتشكل حوالي
والتي تبلغ  1,25مليون شاقل سنو ًّيا
 40%من ميزانية املسرح ،وتضمن استمرار وجود
القاعات واملكاتب واملصروفات األساسية .في حني
تخصص لإلنتاجات واملسرحيات.
أنّ ميزانية الوزارة
ّ
نأمل أن ينجح املسرح في استرداد امليزانيات ،وهذه
مهمة .كانت هناك ضغوطات مارستها الوزيرة
معركة ّ
العنصرية ريـﭽـف بهدف عرقلة الدعم البلدي للمسرح،
لكنّنا جنحنا في احلفاظ على هذا الدعم رغم الضغوط
ورغم التحريض ،ولوال هذا الدعم لكان املسرح قد ُأغ ِلق
ً
فعل.

بدنا نعُّيد الفصح  2019مع بعض – المُّسُّيحُُّّواحدُُّّالُّيُّتُّجُّزأ ُّ
ُّ

بمبادرةُّمن مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية ُّومسيحيونُّغيورينُّمنُّسائرُّالرعاياُّمنُّأبناءُّحيفا ُّ
ُّ

يصادف السنة القادمة عيد الفصح  2019حسب التقويم الغربي في 21/04/2019
بينما حسب التقويم الشرقي في  28/04/2019سبعة ايام تبعدنا عن توحيد العيد !!!!

ال ولن نسمح بتكرار المهزلة التي تحصل هذا العام  , 2018إن مسيحنا واحدُّ
لقد حان الوقت أن نحتفل بقيامته مرة واحدة معُّبعضُّبدونُّتقسيمةُّالىُّطوائف .
لقد نادى المسيح بالمحبة حين قال:
أحبواُّبعضكمُّبعضاًُّ .كماُّأناُّأحببتكمُُّّ،أحبواُّأنتمُّأيضاًُّبعضكمُّبعضاًُّ.
إذا أحبُّ بعضكم بعضُّا ً عرف الناس جميعُّا ً أنكم تالميذي” )يوحنا ) ٣٤ : ١٣

حيفا :هل ّتمت إدارة هذه املعركة بشكل صحيح
برأيك؟

المطارنة  ,الكهنة والرئاسات الروحية ترفض اليوم التوحيد بحجج شخصية كنسية
واهية تاركين الشعب والرعايا المسيحية يتخبطون فيما بينهم وتزداد التفرقة والطائفية.

يمكنكم التوقيع على العريضة بشكل الكتروني على الرابط التالي https://www.aredaonline.com/feseh2019#form:
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تصميم  :فؤاد يوسف أبو خضرة

ليصل صوتنا وتُسمع صرختنا ونعمل معا كشعب مسيحي واحد دون تمييز وطائفية
نطلب منكم التوقيع على العريضة للمطالبة بتوحيد االعياد في العام القادم . 2019

ُّ

في األحياء العربية .وموضوع التربية والتعليم أخذ
ً
توجه البلدية جتاه
حتسن ّ
وافرا من االهتمام ،وقد ّ
قسطا ً
مدرسة «حوار» املستق ّلة والروضة الثنائية اللغة التي
حي
ّ
تطورت واصبحت مدرسة نامية تعمل اليوم في ّ
يتم استثمار موارد كبيرة في املدارس
الكبابير ،وكذلك ّ
ّ
مخطط لبناء مدرسة ابتدائية جديدة
الرسمية وهناك
خاصة باملوقع.
(«احلوار») لكن كانت هناك مشكلة ّ
كان لدينا دور داعم في قضية املدارس األهلية .تابعنا
موضوع حضانات األطفال .هذا باإلضافة إلى مشروع
املنح ّ
للطلب اجلامعيني على اسم توفيق طوبي ،حيث
ّ
مت خالل السنتني األخيرتني توزيع حوالي  200منحة
مببلغ  500,000شاقل (نصف مليون شاقل) واآلن
يجري التسجيل للسنة الثالثة على التوالي .واهتممنا
ّ
التلوث
محطات لرصد
تلوث البيئة ونصب
ّ
مبوضوع ّ
في وادي النسناس واحلليصة .كما اهتممنا مبعاجلة
التوجهات من عائالت وأفراد املتعلقة
ومتابعة مئات
ّ
برخص البناء وديون ضريبة السكن\األرنونا وغيرها
من القضايا الفردية .ال أستطيع ،اآلن ،أن أعدّ د ّ
كل
القضايا التي عملنا عليها .وهنا ال بدّ من توجيه حت ّية
للرفيقني سهيل وعرين على عملهما طيلة هذه السنوات
في ّ
دائما.
ظل ظروف موضوعية وذاتية لم تكن سهلة ً

زعاترة :في احلليصةً ،
مثلّ ،
مت بناء مر َكز جماهيري
َ
سيتم بناء مركز رياضي .هذه املشاريع
جديد وكذلك
ّ
ًّ
ُمق ّرة منذ عدّ ة سنوات مع ميزانيات ،وكان ّ
يتم تأجيلها حيفا :مؤخرا ألغت وزارة الثقافة ميزانية مسرح
األطفال
مالعب
من سنة إلى سنة .موضوع آخر هو
امليدان للعامين  2016و 2017فهل يعني هذا

مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية – حيفا

للتواصل معنا عبر الفيسبوك

تصوير :يوآڤ أتيئيل

زعاترة :أعتقد أ ّنه كانت هناك نقاط ضعف مع ّينة في
االلتفاف اجلماهيري حول املسرح ،بعد إعالن اإلضراب
الذي لم يكن كاف ًيا ولم يكن على قدْ ر التو ّقعات وال
على قدْ ر التحدّ ي .حتّى الفنانني أنفسهم لم يتجنّدوا
كاف لهذه املعركة .وهنا على املسرح أن يراجع
بشكل ٍ
حساباته فهذه ليست قضية عاملي «امليدان» فقط،
بل قضية مجتمع بأسره .لألسف كانت هناك أخطاء
وسوء إدارة وكانت هناك انتقادات على املسرح وآل ّيات
عمله واختياراته ،وهذا أمر مشروع ولكن
ال ميكننا السماح للحكومة باالستفراد
الجم عة  9آذار 2018
ُ

ّ
ً
مستقبل ،اختيار أشخاص مناسبني حيفا :هل تقصد موضوع النائب غطاس وتهريب
باملسرح .وعلينا،
فعل ،بيتًا الهواتف؟
املؤسسة لكي يكون املسرحً ،
إلدارة هذه ّ
يحتضن جميع الفنّانني وكي يدافع عنه الفنّانون
واملجتمع ك ّله.

حيفا :نعود إلى السياسة ..هل ستجرى انتخابات
للكنيستً ،
قريبا؟!

زعاترة :هذا احتمال وارد في ّ
ظل قضايا نتنياهو
ومل ّفات الفساد الكثيرة .ويجري احلديث عن شهر
َحزيران القريب ،أو بداية العام  2019كحدّ أقصى.
نحن من جهتنا كنّا نريد أن تسقط هذه احلكومة بسبب
سياساتها اخلطيرة ،بسبب االستيطان ورفض ّ
احلل
السياسي وبسبب السياسة العنصرية جتاه املواطنني
العرب .هذه هي القضايا األساسية .ولكنّنا لن نحزن
ألي سبب آخر فهذه حكومة خطيرة يسيطر
إذا سقطت ّ
عليها غالة املستوطنني ومن مصلحتنا كأق ّلية عربية
ً
صدفة أ ّنه ك ّلما
أن تسقط بأسرع ما ميكن .وليس
يتم استالل قانون
اشتدّ ت أزمة احلكومة واالئتالف ّ
عنصري جديد مثل «قانون القومية» أو «قانون
األذان» ،كوسيلة للتحريض على العرب وإلهاء الرأي
العا ّم عن قضايا الفساد.

ستستمر القائمة املشتركة رغم ّ
ّ
كل
حيفا :هل
ًّ
الخالفات املوجودة ،حاليا؟

زعاترة :أعتقد أ ّنه رغم ّ
كل السلب ّيات فالقائمة
املشتركة ما زالت تقوم بدور ها ّم في توحيد صوتنا أمام
احلكومة وأمام الهجمة الفاش ّية علينا .باملقابل يجب
إصالح وتوضيح بعض األمور على املستوى السياسي.
جدا :املطلوب
من ناحيتنا في «اجلبهة» األمور واضحة ًّ
وأضع ّ
هو ّ
ْ
سميكي
خط ْي
خط وطني شجاع ومسؤول،
ُ
حتت مفردة «مسؤول» أل ّنه كانت هناك ممارسات غير
مسؤولة أض ّرت بالقائمة املشتركة وأشغلتنا في قضايا
جانبية.

زعاترة :ليس موضوع الهواتف ،فقط .هناك العديد
من األمور التي تستحقّ النقاش اجلِدِّ ّي .هل نذهب
إلى الكنيست لكي نكون حالة احتجاجية فقط،
أم لكي نطرح قضايانا ونؤ ّثر ونراكم إجنازات؟ خذ
ملف التناوب ً
ّ
مثل ،الذي ّ
مت تضخيمه وأصبح قضية
ّ
القضايا وأ ّم املعارك .وكل هذه املعركة الطاحنة على
ماذا؟ على نصف كرسي؟! أعتقد أنّ مثل هذه األمور
تض ّر باملشتركة وتزعزع ثقة الناس بها ،وعلى جميع
حتمل املسؤولية.
املر ّكبات ّ

ّ
حيفا :البعض يقول إن «الجبهة» تريد
ّ
يسمى «املعسكر
تفكيك املشتركة لصالح ما
الديمقراطي» والتحالف مع «ميرتس» ً
وقوى من
اليساراليهودي ..هل هذا وارد؟

زعاترة :هذا كالم غير دقيق .موضوع «املعسكر
الدميقراطي» ليس جديدً ا بل هو مطروح منذ عشر
سنوات تقري ًبا .نحن في اجلبهة نعتقد أ ّنه في ّ
ظل
الوضع السياسي احلالي فاملطلوب هو ّأل نكون وحدنا
كعرب في املواجهة ،بل أن تكون إلى جانبنا ًقوى
يهودية دميقراطية نتوافق معها على األمور األساسية
وباألساس على التصدّ ي املشترك لهذه احلكومة .هذا
ليس ً
بديل للقائمة املشتركة ّ
وإنا هو جز ٌء من رؤية
أوسع ملواجهة العنصرية .علينا أن نسأل أنفسنا :حني
يح ّرض نتنياهو علينا أو حني يسنّون قوانني عنصرية –
أليس من مصلحتنا أن تكون هناك ًقوى يهودي ٌة ضدّ
هذه السياسة؟ هل نريد أن يكون ّ
كل اليهود ضدّ نا أم
نريد استمالة جزء منهم إلى جانبنا؟ أليس هناك فرق
بني «ميرتس» وليبرمان و»البيت اليهودي»؟ َمن ي ُق ْل
إ ّنه ال َ
فرق فهو إ ّما مراهق وإ ّما مخادع .نحن ال نتنازل
عن مبادئنا وعن ثوابتنا ،وفي الوقت نفسه نحن ال

نكتفي باجللوس في الزاوية لنندب ّ
حظنا ،بل نسعى
للتأثير على الساحة السياسية التي نعمل فيها .من
لديه ثقة بنفسه ال يخشى املواجهة.

حيفا :بالعودة إلى مدينة حيفا ..هل هناك إمكانية
لتحالف ما في انتخابات البلدية على غرارالقائمة
املشتركة؟

زعاترة :هذا املوضوع سابق ألوانه وهو متع ّلق باألساس
برغبتهما الشخصية .لقد قامت كتلة «اجلبهة» بعمل
كبير في هذه الدورة نعت ّز به ونعت ّز بعطاء الرفيقني
سهيل وعرين .وأعتقد أ ّنهما إذا طلبا ثقة الكادر
فسيحصالن عليها بال ّ
شك .نحن حزب سياسي ولسنا
حزب أشخاص ،ولذلك فاجلانب الشخصي ّ
أهمية
أقل ّ
بالنسبة إلينا.

زعاترة :ال أعتقد أنّ جتربة الكنيست قابلة «للنسخ حيفا :ما هو تقييمكم لرئيس البلدية يونا ياهـﭫ،
واللصق» في حيفا .نحن في «اجلبهة» سعينا ونسعى وهل ستدعمونه للرئاسة؟

دائما إلى حتالفات في الشارعني العربي واليهودي ،زعاترة :التقييم مر ّكب ..ليس أسود وأبيض .فمن
ً
على أسس سياسية مشتركة تخدم قضايانا وأحياءنا .ناحية ال ميكن أن ننكر أنّ وجودنا في االئتالف ّ
مكننا
ونرى أنّ هناك إمكانية جِ دّ ية لزيادة متثيل وتأثير من إحراز إجنازات ها ّمة لألحياء العربية وحتريك
املواطنني العرب في البلدية وأن نكون كتلة من  3مشاريع مباليني الشواقل ،وكذلك على املستوى
وخصوصا في قضية مسرح «امليدان»،
أو  4أعضاء ،وهذا ما نضعه نصب أعيننا ،وكذلك السياسي
ً
نسعى إليجاد حلفاء من القوى التقدّ مية في الشارع حيث لم يرضخ ياهـﭫ لضغوط وزارة الثقافة وضغوط
اليهودي.
أحزاب اليمني داخل البلدية .كما أنّ موقف البلدية
ّ
وارد؟
ع»
«التجم
مع
التحالف
هل
حيفا:
امللوثة في خليج حيفا موقف ج ّيد
من قضية املصانع ّ
زعاترة :في امل ّرة املاضية كنّا قاب قوسني أو أدنى نسب ًّيا .ومن ناحية أخرى كانت لدينا خالفات حول
خصوصا في فترة احلرب
من إبرام حتالف معهم ولكنّهم تراجعوا في الدقيقة مواضيع وتصريحات مع ّينة
ً
التسعني ،كما يعلم اجلميع .وكانوا يتحدّ ثون عن على غزّة عام  ،2014حني قال إ ّنه ال يريد مظاهرات
«انقالب» وعن «زلزال» في حيفا ،وفي نهاية املطاف في حيفا .وهناك قضايا مطلبية فيها ّ
تلكؤ ومماطلة
وخصوصا وادي
بالكاد حصلوا على مقعد .ال أعرف ما إذا كانوا مثل وضع مخططات لألحياء العربية
ً
حلي وادي اجلِمال،
ينوون خوض االنتخابات في حيفا ،فهم غير موجودين النسناس ،وإعادة التسمية العربية ّ
ال على مستوى العمل البلدي وال على املستوى وقضايا املدارس األهلية ،وغيرها من القضايا احلارقة
ناد .نحن في بالنسبة إلينا .حتّى اآلن ليس هناك ّ
اجلماهيري وليس لديهم حتّى مق ّر أو ٍ
مرشحون جِ دِّ ّيون
اجلبهة لم نناقش بعد موضوع التحالفات لكن من يهدّ دون ياهـﭫ ،ولكن «يخلق الله ما ال تعلمون».
دائما للتعاون مع ّ
أي ّ
مرشح للرئاسة.
الناحية املبدئية أيدينا ممدودة ً
كل من في االنتخابات السابقة لم ندعم ّ
يخدم املصلحة العا ّمة .ولكن على اجلميع أن يعي وزنه من السابق ألوانه اخلوض في هذا املوضوع اآلن ،ألنّ
وحجمه السياسي واالنتخابي.
الصورة ليست واضحة بعد .في جميع األحوال موقفنا
ّ
حيفا :هل
سيستمر الدكتور سهيل أسعد وعرين من رئاسة البلدية سيتبلور على أساس جتاوب ّ
املرشحني
عابدي في قائمة الجبهة؟
مع قضايانا ومطالبنا العادلة.

جمعية أورفيوس تقدم:

األم احلزينة
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بين الوجود والحوار

()2

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
املسيحية واإلسالم ً
ّ
معا
)2
تحت سقف التاريخ

منذ عشرين قر ًنا واملسيح ّيون
في األرض املشرق ّية ،وقد دخل
عليهم اإلسالم ومعهم بنَوا
أنظمة وأوطا ًنا وحضارات ،ولو
بالكثير من األخذ والر ّد الذي
ً
أشكال مختلفة تُراوح
أخذ
بني العنف واحلوار ،والتحارب
والتحالف ،والتشدّ د واالعتدال .وفي هذه اآلونة األخيرة
عما يجب أن
نشهد في ا ِملنطقة شيئًا غريب النّهج ّ
يكون في القرن احلادي والعشرين :تستخدم األصول ّية
غايات،
ين وسيلة للوصول إلى
ٍ
الدين ّية-السياس ّية الدّ َ
تاريخي برفضه قبول اآلخرّ ،
وكل
نهجها العنيف ال
ُ
ّ
اعتدال ومغايرة باسم العقيدة األحاد ّية احلصر ّية املطلقة
السوداء .فمن بلد
املنغلقة في ظالم املوت كراياتها ّ
يج ّرم استعمال اسم الله من قبل غير املسلمني ،إلى
بلد يحيل البعض إلى املشنقة أل ّنهم عبروا من اإلحلاد
قسوسا ،وكأنّ اإلحلاد مسموح
إلى املسيح ّية أو أصبحوا
ً
به ،وح ّر ّية الضمير آفة اآلفات ،إلى بلد ّميول من يذبح
املسيح ّيني أو األق ّل ّيات املغايرة عن معتقده أو يخطف
األساقفة والكهنة وال ّرهبان وال ّراهبات والعلمان ّيني،
ّ
ّ
ويقطع وير ّوع! إلى بلد
وينكل بهم ويغتصب ويذبح
مينع ّ
كل املظاهر املسيح ّية على أرضه! املعروف عن
املشرق – منذ بدايات الدّ يانات التوحيد ّية – أ ّنه ِمنطقة
التنوع ولو مع بعض التشنّجات بني مختلف
ساد فيها ّ
فلما بدأ إبراهيم
ة.
ي
التاريخ
واحلقب
ة
ي
ين
ّ
ّ
املعتقدات الدّ ّ
برسالته التوحيد ّية حدّ د عالقاته مع محيطه ليحافظ
ولكن العنف
على معتقده اجلديد ويحميه من االنحاللّ .
لم ُيستخدَ م ال في سبيل نشر معتقده ،وال ضدّ ه من
لنواح اقتصاد ّية :لرعاية
محيطه ،بل كانت احلروب
ٍ
املواشي وتأمني سبل العيش والدّ فاع عن ّ
الذات.
وموسى ،بعد أكثر من أربعمائة سنة من إبراهيم ،لم
يكن هذاً ،
أيضا ،نهجه ،بل حروبه كانت بداعي العيش
ولكن هؤالء اآلباء
واحلياة الكتسابها أو احلفاظ عليهاّ .
كانوا ّ
يحذرون من االختالط مبحيطهم عن طريق املصاهرة
وغيرها ،للحفاظ على مبادئهم الدّ ين ّية وحمايتها من
ّ
الذوبان في محيطها
الوثني .وسارت األمور بني مدّ
ّ
وجزر حتّى وصلت إلى يسوع الذي فتح باب قبول
اجلميع في الكنيسة إن آمنوا به مخ ّل ًصا وبأنّ الله ثالوث
وعمدوهم باسم
أقدسِ « :اذهبوا وتلمذوا جميع األمم ّ
اآلب واالبن وال ّروح القدس ،وع ّلموهم أن يحفظوا ّ
كل
ما أوصيتكم به ،وها أنا معكم ّ
كل األ ّيام إلى انقضاء
الدّ هر» (متّى  .)20 – 19 :28وانفتح الباب أمام
البشارة التي يجابهها عنف االضطهاد ضدّ املسيح ّيني
والسياسة ال
باسم الدين
االجتماعي املتّصل باحلماية ّ
ّ
القلبي املؤ ّدي
ين
كائن
املسيحي
.
وحي
ر
الدّ
ّ
ّ
باخلالص ال ّ ّ
إلى اخلالص ،ومرتكزه احلياة األبد ّية التي تنعكس
على مح ّبة القريب انطال ًقا من مح ّبة الله .فاملسيح ّية
حب الله
قائمة على أنّ الله أب والبشر إخوة ،وعلى ّ
ّ
لإلنسان لدرجة أ ّنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص
هذا اإلنسان ّ
وكل البشر الذين يؤمنون به ،فمات على
الصليب حيث تتعانق احمل ّبتان ،مح ّبة الله ومح ّبة القريب
ّ
الذي هو ّ
كل إنسان (راجع لو  ،)36 – 30 :10لكي
َ
السماء .فاإلميان
يبني هذا اإلنسا ُن
األرض على صورة ّ
يتج ّلى في احمل ّبة ،واحمل ّبة واإلميان ينهجان نهج ال ّرجاء
بالقيامة واالنتصار على املوت ،الذي كان قبل املسيح
آفة اآلفات وألدّ أعداء اإلنسان .أ ّما مع املسيح فقد
احلتمي الوحيد الذي
املوت رقادً ا ،وبات هو الطريق
صار ُ
ّ
يقود إلى امللكوت واحلياة األبد ّية.
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اإليمان أساس العقيدة
(اإليمان بالرسل والكتب)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

كما ب ّينت ،ساب ًقا ،من خالل النصوص الثابتة في شريعة اإلسالم ،أنّ من
بأي حال ّ
التنكر
يصح ّ
أركان اإلميانِ اإلميا َن بالرسل والكتب السماوية ،وال ّ
لهذه الرساالت وال ّ
التنكر للرسل الكرام .وقد كثرت النصوص بهذا اخلصوص؛
قال تعالى« :يا أ ّيها الذين آ َمنوا ِآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي َنزّل على
رسوله ،والكتاب الذي َأ ْنزَل من قبل» .وهذه دعوة لإلميان مبا ّبي القرآن ،ألنّ
البشري وحاجتهم
الكتب السماوية ُأنزلت من أجل هداية البشر لضعفهم
ّ
امللحة ملا يل ّبي مقتضيات الروح وإصالح واقع الناس الذي يتغ ّير مع مرور الزمن .لذلك أنزل
ّ
تتضمن التشريعات والقوانني التي حت ّقق لإلنسان منزلته الرفيعة التي أرادها الله –
الكتب التي
ّ
تعالى – له في الدا َرين ،األولى واآلخرة ،فأخبرنا – ّ
احلي
جل شأنه – فقال« :الل ُه ال إله ّإل هو ّ
القيوم ،نزّل عليك الكتاب باحلقّ مصدّ ًقا ملا بني يديهَ ،
ُ
وأ ْنزَل التوراة واإلجنيل من قبل هدً ى للناس،
ّ
وأنزل ال ُفرقان» .ومن مقتضيات اإلميانِ االميا ُن بجميع ما أنزل الله من كتب ،وما آتى بعض رسله
من صحف كصحف إبراهيم وموسى؛ قال تعالى« :إنّ هذا لَ ِفي الصحف األولى صحف إبراهيم
وموسى» .وقال« :أم لم ين َّبأ مبا في صحف موسى وإبراهيم الذي و ّفىّ ،أل ِتزِ ُر وازرة وِ زْر أخرى ،وأنْ
ليس لإلنسان ّإل ما سعى ،وأنّ سعيه سوف ُيرى ،ث ّم ُيجزاه اجلزاء األوفى ،وأنّ إلى ر ّبك املنتهى».
واالعتقاد اجلازم أنّ هذه الكتب والصحف ّإنا هي كالم الله الذي أوحى به إلى رسله ليب ّلغوا شريعته
ِ
محمد؛ قال تعالى:
الكتب
ودينه ،وأنّ أعظم هذه
ُ
الكتب األربعة :القرآن الكرمي املنزل على نب ّينا ّ
ّ
ْ
ّ
كبيرا»،
ا
أجر
لهم
الصاحلات
يعملون
الذين
املؤمنني
ر
ويبش
م،
و
ق
أ
هي
تي
ل
ل
«إنّ هذا القرآن َيهدي
أنّ
َ
ً ً
والتوراة املنزلة على نب ّينا موسى؛ قال تعالى« :إ ّنا أنزلنا التوراة فيها هدً ى ونو ٌر يحكم بها النب ّيون
الذين أسلموا للذين هادوا والر ّبان ّيون واألحبار مبا اس ُت ْح ِفظوا من كتاب الله ،وكانوا عليه شهداء»،
والزَّبور املنزل على نب ّينا داود؛ قال تعالى« :وآتينا داوود زَبو ًرا» ،واإلجنيل املنزل على نب ّينا
عيسى؛ قال تعالى« :وق ّفينا على آثارهم بعيسى بنِ مر َمي مصدّ ًقا ملا بني يديه من التوراة ،وآتيناه
اإلجنيل فيه هدً ى ونو ٌر ،ومصدّ ًقا ملا بني يديه من التوراة وهدً ى وموعظة للمتّقني» .وكما هو ظاهر
في القرآن الكرمي فإنّ جميع الرساالت السماوية أخبرت متّبعيها بالرسالة اخلامتة؛ قال تعالى:
رب العاملنيَ ،نزَل به الروح األمني ،على قلبك لتكون من ِ
عربي ُمبِني،
«وإ ّنه لتنزيل ّ
املنذرين ،بلسان ّ
وإ ّنه لَ ِفي ُز ُبر األ ّولني» .وقد ّبي الرسول كيف ّية التعامل مع هذه الكتب فقال ألتباعه« :ال تصدّ قوا
أهل الكتاب وال ّ
تكذبوهم ،وقولوا آمنّا بالذي ُأنزل إلينا وما ُأنزل إليكم ،وإلهنا وإلهكم واحد ونحن
له مسلمون» .وقال تعالى« :وال جتادلوا أهل الكتاب ّإل با ّلتي هي أحسن» .وهذا هو إميان الرسول
محمد ومن تبعه؛ قال تعالى« :آمن الرسول مبا ُأنزل إليه من ر ّبه واملؤمنونٌّ ،
آمن بالله ومالئكته
كل َ
ّ
و ُكتبه و ُرسله ،ال نف ّرق بني أحد من ُرسله ،وقالوا سمعنا وأطعنا ،غفرانك ر َّبنا وإليك املصير» .وآخر
كتاب نزل – كما نعتقد – هو القرآن الكرمي ،ليكون خامت الرساالت السماوية وليكون الرسول
نبي بعدي» ،لينذر الناس ويدعوهم إلى عبادة الله على
ّ
محمد خامت الرسل؛ قال رسول الله« :ال ّ
نذيرا» .وقال« :نحن
ب ّينة ونور؛ قال تعالى« :تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعاملني ً
أحسن ال َق َصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن ،وإنْ َ
كنت ِمن َقبله َ ِل َن الغافلني» .وقال:
نقص عليك
ّ
َ
َ
وكتاب مب ٌ
ّبع رِ ضوا َنه ُس ُبل السالم ،و ُيخرجهم من
«قد جاءكم من الله نو ٌر
ٌ
نيَ ،يهدي به الله َمن ات َ
الظلمات إلى النور بإذنه ،ويهديهم إلى صراط مستقيم» .وأخبرنا ر ّبنا أنّ هذا القرآن ال ميكن أن
َيزيغ عن احلقّ ؛ فقال« :وإ ّنه لكتاب عزيز ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من َخلفه ،تنزيل من
حكيم حميد» .فالقارئ للقرآن يدرك أ ّنه من عند الله عند ّاطالعه على العلوم املختلفة التي وردت
فيه ،كون ّي ًة وتاريخ ّية أو شرع ّية وقانون ّية ،بل حتّى سياس ّية وعسكر ّيةّ .مما ّ
يدل داللة قاطعة على أ ّنه
ِ
اجتمعت
اجلن واإلنس بأن يأتوا مبثله؛ فقالُ « :ق ْل لَ ِئن
منزل من عند الله .لذلك يتحدّ ى الله بكتابه ّ
ظهيرا» .وفي
ُ
اإلنس واجل ُِّن على أن يأتوا ِمبثْلِ هذا القرآن ال يأتون ِمب ْث ِله ،ولو كان بعضهم لبعض ً
موضع آخر يقولُ « :ق ْل ْفأتوا ب َع ْشر سور ِم ْث ِله» ،وفي موضع آخر يقولُ « :ق ْل ْفأتوا بسورة ِم ْث ِله».
أ ّما الكتب األخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله – تعالى – عن أسمائهاّ ،إنا
أخبرنا أنّ ّ
إجمالي وال
خصوصا ،لذلك فنحن نؤمن بها بشكل
نبي أرسله رسالة يب ّلغها لقومه
ً
ّ
لكل ّ
أي كتاب لم ينسبه تعالى إليه ،ودليل وجود كتب أخرى قوله تعالى:
ننسب إلى الله – تعالى – ّ
ومنذرينَ ،
«كان الناس أ ّمة واحدة فبعث الله النب ّيني ّ
مبشرين ِ
وأ ْنزَل معهم الكتاب باحلقّ ليحكم بني
الناس فيما اختلفوا فيه».
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دجاجة فلسطين
الحكيمة!!!

رشدي املاضي

«مذ ّكرات دجاجة» كتاب
يوقظ اإلعجاب واالرتباك
في آن...
نعم!!! هو ُعنوان كتاب
الدكتور إسحق موسى
احلسيني الذي درس في
بريطانيا ،ونشره للم ّرة األولى في القاهرة عام 1943
م ،.أي بعد إخفاق ال ّثورة الوطن ّية الكبرى (-1936
 1939م.).
حظيت هذه «الرواية» التي تستثير اإلعجاب
والفضول مبقدّ متنيُ :
األولى بقلم طه حسني ،والثانية
بقلم مؤ ّلفها ،الذي حصل على درجة الدكتوراه من
جامعة لندن سنة 1934م..
كتب طه حسني ،عميد األدب ،وهو ُيقدّ م الكتاب
في سلسلة « ِاقرأ»« :ورأينا – ما أعجب ما رأينا
– أنّ دجاجة فلسطني جتد من ُح ّب اخلير و ُبغض ّ
الش ّر
ّ
االجتماعي وفي
والطموح إلى املُثُل العليا في العدل
ّ
العروبة وح ّقها في ِعزّة
العدل
الدّولي ،وفي كرامة ُ
ّ
ّ
ِ
عربي من
كل
يجده
ما
القدمية،
ّتها
ز
ع
تالئم
حديثه
ّ
أهل ّ
العربي ك ّله ،فليت شعري أ ّيهما ترجم عن
الشرق
ّ
صاحبه»...
وإذا كان طه حسني قد عطف على حديث «دجاجة
الدولي» وعن
فلسطني الرحيمة» ،أشياء عن «العدل
ّ
«كرامة العروبة» فإنّ الدكتور احلسيني ،الذي نشر
في العام  1924مً .
مقال ُبعنوان« :االستقالل أو
املوت» ،آثر اقتصاد الكلمة ،مكتف ًيا بـ»جمال ّيات»
املُثُل العليا ،فكتب في مقدّ مته القصيرة« :هذه
القصة تصف حياة دجاجة عاشت في بيتي ،ووقع
ّ
بينها وبيني ُأ ْل َفة ومح ّبة ...أ ّما عنصر اخليال فيها
فضئيل ،وهو ال يعدو أن يكون تعلي ًقا على هامش
احلياة أو حتلي ًقا في عالم املُثُل العليا».
واضح أنّ اجلملة األخيرة تك ّثف هواجس احلسيني،
الذي كتب جملة مقاالت وطن ّية ،وهو لم يبلغ
العشرين بعد ،في جريدة «فلسطني اليافعة».
ولن يخفى على املتابع واملتت ّبع للحسيني أ ّنه يحتفي
بـ»مج ّردات املُثُل العليا» التي تستأثر بالكثير من
ّ
أخالقي فاضل يجاور
فيتشكل خطاب
قوله...
ّ
أثيرا.
الفضيلة ً
وعليه ،تقول «دجاجة فلسطني احلكيمة»« ...وإنْ
أعجب لشيء فعجبي لهذه املخلوقات ،التي ال
تتوسل با ُحل ّب لتتغ ّلب على ما بينها من خالف ونزاع
ّ
وخصومات ،فما ِم ْن مشكلة تستطيع أن تثبت أمام
ا ُحل ّب ،بل ال ميكن أن تُوجد مشكلة في عالم ا ُحل ّب؛
فا ُحل ّب واخلالف ال يجتمعان في صعيد واحد...
ًإذا ،ا ُحل ّب عنده هو األصل ،وما عداه شذوذ وانحراف؛
عنصرا داخل ًّيا في فلسفة
وهذا ما يجعل التّفاؤل
ً
لزوما ،امتدا ٌد جلميل
األصل ،طاملا أنّ اجلميل اآلتيً ،
سبق...
ولهذا تقول «دجاجة فلسطني»« :ولكن ا َخللق
محرومون من عقولهم وقلوبهم ،وكأ ّنهم ال يعيشون
ّإل مبعدهم وأجسامهم ...وعندما يعرض لهم ما
ّ
يغذي أجسامهم يضيعون قلوبهم وعقولهم»...
صباح اخلير أ ّيها احلسيني ال ّرائي الذي تريدنا اليوم
جميعا ونأخذ بحياة جديدة قائمة
أنْ نبرأ من هذا
ً
على ا ُحل ّب اخلالصُ ،ح ّب الوطن واإلنسان ،الذي ال
زمن له ،أل ّن ُه زمن «املُثُل العليا» ،الذي ال يوازي
التّاريخ وال يلتقي به أبدً ا...

الجم عة  9آذار 2018
ُ

ﺑﺪك ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر أو دار؟
ﺗﺄﺟﺮ ﺑﻴﺖ أو دﻛﺎن؟
ﺑﺪك ﱢ
ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان..
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شارع النبي
 40شقة خاصة  3بنايات كل بناية
 6طوابق وكل طابق  2شقق
 5 ,4,3غرف كبيرة وواسعة،
شرفات كبيرة
قريبة من املواصالت العامة
الحي االملاني-مدارسمصعد ومواقف خاصة للسيارات
للبيع شارع بوعا


عا منظر للبحر 2غرف نوم
ار –طابو-70م سقف 
طابق 
مئمة للسكن واستثمار

للبيع شارع هتسيونوت

طابق  3من بناية 3طوابق 75م 2غرف نوم+
صالون+منظر خب بمنطقة هادئة ومركزية مخزن خاص

بالمب¾ مع امكانية ضافة 40م ع £السطح
6ج·ان


وادي جمال

الفرن
للبيع الكرمل



150م +30م فة من الصالون تطل ع £منظر خب 5غرف نوم
وصالون واسع+ממד ،جناح خاص ª
لهل+حمام+غرفة مبس
1/2غرفة خدمة)שרות(
وحدة تكييف مركزية 4
اتجاهات هوائية
مخزن 8م مصعد
وموقف خاص

ברחוב בן יהודה המבוקש !

דירת  75מ"ר 3.5 ,חדרים  +מחסן,
קומת קרקע פנימית ,כניסה נפרדת עם חצר  15מ״ר,
ובנוסף גינה גדולה היקפית שניתן להשתמש.
דירה שמורה רשומה בטאבו.

עין הים

الفرن بشارع بيت ايل
للبيع الكرمل


كوتج خاص  3طبقات فريدة من نوعها مع  2مداخل خاصة
167م+80م فة
من الصالون مع منظر
خ ّب+30م حديقة
 3حمامات جهاز
انذار+كام·ات رقابة جناح

ª
لهل +حمام+غرفة
مبس ،بركيت بكل الغرف

فندق ليئوناردو

مقابل البحر شقة مرممة  
ومم·ة
غرفة نوم+صالون

ليجار
רח׳ שפירא
90م ،فتان

2500

₪

שד' רוטשילד

بنتهاوس واسع 4 ،غرف ،فة واسعة مع منظر خب
للبحر +موقف خاص +مخزن  ,بناء جديد

120م 5 ،غرف 20 +م فتان ،من مقاول مع منظر خب
للبحر +موقف خاص 
موع תמ״א

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

2500

₪

أنتم جيل املستقبل ..صونوا لغتكم واعشقوها!

ّ
ّ
ل
فؤاد خوري ..املعلم األو ! ()1968-1919
فتحي فوراني

ما زال الدخان يتصاعد من بني خرائب النكبة ..وفي زوايا املشهد ..شعب أعزل تآمر
للتو من حرائق الفاجعة ..وما زال
عليه ذوو ال ُقربى وذوو «ال ُبعدى»! ..فقد خرج ّ
يلعق جراحه النازفة املوجعة واملر ّوعة.
ّ
ّ
وتفجر الكون!
ر
لتتفج
ب
ث
تتو
ها
ن
إ
الرماد..
حتت
نار النكبة تكظم غيظها ..وتتململ
ّ
ّ
تلتقي حشود من ّ
الطلب الصغار في مدرسة أبي جميل – يوسف خليل جدعون
ّ
ّ
(بناية بلدية الناصرة اليوم) .تتفاوت األعمار و ُيحشر في الصف الواحد طلب من
كنت جتد طالبني؛ األ ّول في الثاني َة ْ
مختلف األجيالَ .
عشر َة من عمره والثاني في
التاسعة! ..يجلسان جن ًبا إلى جنب على مقعد واحد!
يغص ّ
بطلب من الناصرة املثخنة باجلراح ..وآخرين ّممن اقتلعتهم يد
املشهد
املدرسي ّ
ّ
التشريد من قراهم ومدنهم ..وتركتها ركا ًما من اخلرائب السياسية!
املشهد صورة ّ
مصغرة للجرح الكبير الذي ميتدّ من الوريد إلى الوريد!
**
يقوم مر ّبو الصفوف بجولة تفتيشية سريعة لفحص أحوال النظافة..
أ ّو ًل ..تفتيش األظافر ..بح ًثا عن اجليوب السوداء في األظافر الطويلة والقذرة..
وثان ًيا ..ضرورة أن يكون مع الطالب منديل نظيف ..يضعه على ظاهر يديه..
ويكون التفتيش ..فحص األظافر واملنديل في «مشوار» واحد!
ال للثياب «املُمزّعة»! ..وال بأس أن ترتدي الثياب املُر ّقعة ..شريطة أن تكون نظيفة!
هكذا يك ّرر املدير ..أبو جميل..
ّ
الصف ..كفى ثرثرة!
«صفدي» ..انتظم في
وينتظم عبد اللهّ ..
ويكف عن الثرثرة!
**

«في ازدياد العلم إرغام ِ
العدى \ وجمال العلم إصالح العمل»
فنمسك باخليط الرفيع الذي يوصل بني ابن الوردي وبني املتن ّبي ،الذي يجالس خير
الرمادي!
جليس في هذا الزمن
ّ
**

ّ
وأحبوا وطنكم!

اللبناني حليم دموس ،فنحفظها غي ًبا وتصبح
ويستحضر املع ّلم األ ّول قصيدة الشاعر
ّ
النشيد الوطني الذي نتغنّى به ُ
وميألنا عزّة وعش ًقا ألرض الوطن.
ّ

أرض أجدادي

عليك منّي السالم
ففيك طاب املقام
عشقت فيك السمر
عشقت ضوء القمر
والليل ملّا اعتكر
والفجر ملّا انتشر
**
نفسي تناجيه
يا قوم هذا الوطن
جراح أهليه
فعاجلوا في احملن
في اخلطب يحميه
إن تهجروه ف َمن
يا ما ُأحيلى السكن في أرض أجدادي
**
أهوى عيون العسل أهوى سواقيها
ذابت آلليها
أهوى ثلوج اجلبل
الدرس ّ
األول!
سبحان ُمجريها
سالت كدمع املُقل
ّ
الصف مع ّلم جديد ..نتع ّرف إليه أ ّول م ّرة..
يدخل إلى
ضاعت كرمز األمل في أرض أجدادي
ُّ
ّ
قامة منتصبة أب ّية ..ووجه ّ
أبوي سمح يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الطلب **
الصغار..
أ ّما «األخ الكبير» ّ
فيقض املع ّلم مضجعه ..وال ينام ال ّليل ..إ ّنه يرتعد خو ًفا من هذا
ومنذ ال ّلقاء األ ّول ..يستحوذ على قلوبنا ..ويكهرب مشاعرنا!
العشق ..فينصب شراكه ويضرب طو ًقا من احلصار على «الفاكهة احمل ّرمة»!
ُ
شخص ّيته الوقورة ..حضوره املهيب ..كلماته الهادئة ..مالمح وجهه التي ّ
تشع طيبة ملثل هؤالء الرجال الرجال ..تنصب التماثيل!
ومح ّبة ..ما زالت محفورة في الذاكرة والوجدان..
نشب عن الطوق ..نتع ّرف كتاب القائد فؤاد خوري «أسس االقتصاد
وعندما ّ
األبوي الدافئ ..ما زال يتر ّدد في اآلذان ..منذ عقود وحتّى اآلن!
وصدى صوته
ّ
ّ
فيحتل في مكتبتنا وفكرنا أع ّز مرتبة!
السياسي أو املاركس ّية اللينين ّية»..
ّ
األبوي ..حتّى يختفي املع ّلم الكبير عن املشهد
حضوره
ونعتاد
إليه
ف
ر
نتع
ّ
وما نكاد ّ
لقد احتفظت بهذا الكتاب النادر عقودً ا ..إلى أن كان يوم!
ّ
اليومي ..ومتتلئ اللوحة ً
فراغا يكتنفه الضباب وعالمات السؤال!
ّ
النصراوي ..وشدّ الرحال إلى
الكرملي ..مل ّب ًيا نداء املنادي
فقد غادر الكتاب «موطنه»
ّ
ّ
فما عدا ّمما بدا!؟
مكان ما في مدينة البشارة ..لكي يساهم في نفض غبار النسيان عن الذاكرة ..وما
إنّ وراء األكمة ما وراءها!
زال يقتله احلنني لكي يعود إلى أهله في عروس الكرمل ..الذين لن يرضى عنهم ً
بديل!
ّ
الصبية الصغار ..وتكثر
يزخر املشهد بعالمات السؤال ويكثر الهمس واللغط بني ِّ
إ ّنه يتوق للعودة ..إلى قواعده األولى ً
ساملا غا ًمنا!
األقاويل والروايات والتحليالت ..وتنبت لها أجنحة حت ّلق في عالم اخليال!
ويترك لنا أبو جابر ذكراه العطرة التي ما زلنا ّ
نتنشق شذاها ..ومنأل رئتنا من عطرها
وما تلبث ُجهينة أن تأتينا باخلبر اليقني!
ّ
الفواح..
ّ
الكبير»!
«األخ
يعجب
لم
الكبير
م
املعل
ّ
ويترك لنا أفكاره اخلالدة وميراثه الذي يضيء دربنا ،ويشكل معالم بارزة على
احلقيقي املشتهى!
الفكري نحو الربيع
يتناهى إلى مسامعنا – فيما بعد – أنّ املع ّلم الكبير فؤاد خوري (أبو جابر) لم الطريق
ّ
ّ
يعجب «األخ الكبير» ..القابع وراء الكواليس السوداء ..والذي َيرى وال ُيرى!
ملثل هؤالء الرجال الرجال ..تُنصب التماثيل!
حدا «لالنفالت
يق ّرر اجلنرال أن يضطلع بـ»واجبه
القومي» ..ويضع ًّ
ّ
ّ
الفكري» الذي **
يهدّ د أمن اإلمبراطورية الفت ّية!
فؤاد خوري في سطور
َ
الذريعة جاهزة ..وسيف الفصل ُم ْصلت فوق رؤوس مر ّبي األجيال ..يتأهّب الرتكاب
ولد عام  1919في قرية يافة الناصرة.
حماقته احلمقاء!
مديرا لهذه املدرسة.
أنهى دراسته االبتدائية في مدرسة كفر كنّا ،حيث كان والده يعمل ً
وما تلبث الذريعة أن ّ
وسمها الزعاف!
تطل برأسها من جحرها ..وتطلق فحيحها ّ
«يبشره» فيها بالفرمان ِانتقل إلى الناصرة ليكمل دراسته الثانوية.
يتل ّقى املع ّلم القائد واملر ّبي ّ
الفذ رسالة من «األخ الكبير»ّ ..
وس ّميت على اسم مديرها
ِانتقل إلى ك ّلية سانت لوكس اإلنـﭽـليزية في حيفا ُ
الصادر عن «الباب العالي» ..الفصل من الوظيفة «ألسباب تربو ّية»!!!
«سامبل» ،وتع ّلم في املدرسة ّ
طلب عرب ويهود.
**
ُاختير للتع ّلم في دار املع ّلمني في القدس لتل ّقي علومه العالية .وبعد تخ ّرجه عمل في
و ُيفصل املع ّلم القائد من وظيفته..
املدرسة الثانوية في الناصرة.
أحب شعبه وأخلص له..
أل ّنه ّ
معا في غرفة واحدة.
نصار من العراق تع ّرف إليه فؤاد خوري وعاشا ً
بعد عودة فؤاد ّ
أحب وطنه وعشق ترابه..
وأل ّنه ّ
السياسي.
معا كتاب رأس املال واالقتصاد
ودرسا ً
ّ
ّ
خطرا على أمن اجلنرال!
ل
تشك
السياسية
آراءه
وألنّ
ً
الوطني عند تأسيسها.
بسبب ميوله السياسية ُنفي إلى اخلليل وانتمى إلى عصبة التح ّرر
ّ
وأل ّنه منارة عمالقة تهتدي بها األجيال الصاعدة في طريقها إلى شواطئ احللم!
فن» .وكانت
أحب مهنة التعليم وآمن أنّ «التعليم ّ
قديرا ومث ّق ًفا سياس ًّياّ .
كان مع ّل ًما ً
أنتم جيل املستقبل ..صونوا لغتكم واعشقوها!
أ ّول محاضرة له أمام جمهور املع ّلمني في أواخر السنة الدراسية  1949حتت ُعنوان
ونشعر بحزن عميق!
فن».
«التعليم ّ
ما زالت كلماته الدافئة حتتضن الطفولة احلافية التي ترتعد بردً ا ..والتي تهيم على عام  1951قام فؤاد خوري مع احملامي حنّا ن ّقارة بتأليف جلنة من الذين صودرت
السياسي!
وجهها ..في صحراء الصقيع
ّ
أراضيهم في يافة الناصرة ،وبفضل القيادة احلكيمة والنضال املثابر ّمت حترير األراضي
ّة..
ت
س
عقود
مرور
رغم
عاملنا
يحتضن
الذي
الغامر
نحس بحنانها
وما زلنا ّ
التي صودرت وأعيدت إلى أصحابها الشرع ّيني.
ّ
ولن ننسى عبارة ..أنتم جيل املستقبل ..كلكم أبنائي!
قاد معركة االنتخابات للبلدية عام  ،1954وقاد مع الرفاق واألصدقاء العمل في
كتاب..
األنام
في
أح ّبوا لغتكم ..واتّخذوا الكتاب صدي ًقا ..فخير جليس
جبهة واحدة منذ  1954حتّى رحيله عام .1968
وفي مرحلة ّ
متأخرة ..نتع ّرف الم ّية ابن الوردي..
من كتاب «بني مدينتني» – سيرة ذاتيّة
18

يا أرض أجدادي
وطاب إنشادي
وبهجة النادي
والكوكب الهادي
والنهر والوادي
في أرض أجدادي

باقة ورد ّ
وتحية للمرأة في يومها
ّ
العاملي في الثامن من آذار
اإلعالميّ أمحد حازم
ّ
الترشح ملنصب أمني عا ّم األمم
عندما فشلت امرأة في
املتّحدة عام  ،6002ع ّلق أحد الدبلوماسيني اآلسيويني على
هذا الفشل بقوله« :لن تصبح امرأة أمينًا عا ًّما لألمم املتّحدة
حتّى يلج اجلمل من ثقب اإلبرة» ،فر ّدت عليه امرأة بالقول:
ذكي» ،وظ ّلت
«قد نحتاج إلى فتحة إبرة أكبر أو إلى جمل ّ
حكرا على الرجال.
أمانة األمم املتّحدة طيلة ً 07
عاما ً
يقول التاريخ إنّ املرأة صانعة العالم ،فهي التي تستطيع
أن تغ ّير ً
جيل بأكمله .وقد قال الفرنسي نابوليون بونابرت،
إنّ املرأة التي ته ّز السرير بيمينها تستطيع أن ته ّز العالم
أيضا« :إنّ وراء ّ
بيسارها .كما قال بونابرتً ،
كل عظيم
امرأة» .أ ّما الشاعر حافظ إبراهيم فقد قال« :األ ّم مدرسة
إذا أعددتها \ أعددت شع ًبا ط ّيب األعراق» .ولذلك
يوما عامل ًّيا
تستحقّ املرأة أن يكون لها يوم الثامن من آذار ً
خاص بها.
كعيد ّ
لكن ،كالم نابوليون وغيره من كالم الفالسفة واحلكماء
عن املرأة ،لم يلقَ آذا ًنا صاغية في العديد من املجتمعات
مهمشة وحقوقها مهضومة،
العربية ،التي ال تزال املرأة فيها ّ
حتّى إنّ ً
دول أوروبية ال تزال تتجاهل مساواة املرأة بالرجل
في قضايا العمل واألجور ،رغم وجود نساء أوروبيات يتبوأنْ
ّ
ّ
مناصب سياسية قيادية في أوروبا.
دائما
ورغم أنّ العديد من الكتّاب العرب يشيرون
ً
إلى مساواة املرأة في املجتمع األوروبيّ ،إل أنّ مكتب
اإلحصاءات األوروبية (يوروستات) ،يؤ ّكد لهؤالء الكتّاب
ضدّ ذلك .فقد جاء في دراسة للمكتب أنّ دخل الرجال
في ِمنطقة اليورو وفي عموم أوروبا ،يزيد عن دخل النساء
ّ
اللتي يشغلن املنصب نفسه مبعدّ ل  4.61في املائة ،ورغم
أنّ هذا الفرق قد تضاءل في بعض الدول فإ ّنه ارتفع في دول
حسب آخر تقرير صدر عنه.
أوروبية أخرىَ ،
ويشير تقرير يوروستات ،الصادر بالتزامن مع االحتفاالت
ّ
تسجل املعدّ ل
باليوم العاملي للمرأة ،إلى أنّ أستونيا ما زالت
األعلى في الفروق املالية بني الرجال والنساء ،والتي تصل
إلى نحو  9.92في املائة ،تليها النمسا بنسبة  32في املائة،
ّثم جمهورية التشيك –  1.22في املائةّ ،ثم أملانيا – 6.12
في املائة .أ ّما عدد النساء ّ
يتبو ْأن مرا َكز سياسية
اللتي ّ
عالية في أوروبا فال يزيد عن ّ
أقدمهن املستشارة
ست ،من
ّ
وأحدثهن رئيسة الوزراء البريطانية،
األملانية أجنيال ميركل،
ّ
تيريزا ماي.
العاملي في الثامن من آذار ،الذي
االحتفال بيوم املرأة
ّ
ّ
النسائي
اد
لالت
مؤمتر
ل
و
أ
إلى
يعود
اخلميس،
صادف أمس
ّ
ّ
العاملي ،وقد انعقد عام  5491في باريس .لكن
الدميقراطي
ّ
ّ
يرجحون أنّ االحتفال بهذا اليوم جاء بسبب
بعض الباحثني ّ
إضرابات واحتجاجات في الواليات املتّحدة ،جرت في
الثامن من شهر آذار عام  ،8091حيث تظاهر اآلالف من
كن يعملن في مصانع النسيج في مدينة
العامالت ال ّلواتي ّ
احتجاجا على الظروف غير اإلنسان ّية وساعات
نيويورك،
ً
حملتهن
العمل الطويلة التي عانني منها .وقد أطلقن على
ّ
االحتجاجية اسم «خبز وورود» ُ
قطعا من اخلبز
حيث حملن ً
ّ
اليابس وباقات من الورد خالل التظاهر .ومتت املطالبة
بالعديد من األمور من خالل هذه احلملة ،ومنها منح النساء
حقّ االقتراع وخفض ساعات العمل الطويلة.
ّ
منظمة األمم املتّحدة وافقت عام  7791على تبنّي يوم في
العام كيوم للمرأة ،حيث صوتّت غالبية الدول األعضاء
ليتحول هذا اليوم إلى رمز
على اختيار يوم الثامن من آذار
ّ
ّ
لكفاحها .ولذلك يحتفل العالم كل عام بهذه املناسبة ،كما
قرارا أصدرته عام
أنّ األمم املتّحدة أضافت إلى هذا التكرمي ً
جزءا ال يتجزّأ من منظومة
3991
ْ
اعتبرت فيه حقوق املرأة ً
الدولي مطالَ ٌب بحمايتها.
واملجتمع
اإلنسان،
حقوق
ّ
العاملي يوم الثامن من
باقة ورد عطرة وحت ّية للمرأة في يومها
ّ
آذارّ .
وكل عام وأن ّ
نت بخير.
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ﺠم� خﻌري
اﻇﺎﻃ باﻏ ٍﺛ اﻄﻐﻈﺋ!

רח' אחווה

רח' אלנבי  /הרב כלפון

מציאה למשקיעים או זוגות צעירים

 -100מ"ר  ,משפוצת מעלית,
חניה בטאבו 0 ,מדרגות

רח' הברון הירש  /הגפן

רח' שי עגנון  -המושבה הגרמנית
קומה אחרונה ,נוף ים,
ממ"ד ומרפסת חדשים

 4חדרים  ,קומה 1

שד' הציונות /מד' בית שערים
קומה  , 1משופצת ומרווחת

כל ישראל חברים  -הכרמל הצרפתי
קומה  ,1משופצת ומעוצבת
נוף פתוח לים

0523-774-949
אתם בידיים טובות!
מחפשים אמינות¨
מקצועיות ואיכותø
הכתובת שלכםÆÆÆÆ
למכירה רחוב אלנבי

רחוב יאיר שטרן עין הים

נדל¢ן 77
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 רח ירושלים

למכירה יצחק שדה

למכירה אמיר

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

חפשו אותי ב-

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

בניין בשלמות בקיבוץ גלויות

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

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

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

למכירה ≠ שכונת הדר

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

סמי ≥∞µ≤≠≤∂∂π∞±

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

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

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

נמכר

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

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

להשכרה
ברחוב לוטוס

רח ירושלים להשקעה¨

למכירה ≠ הרצליה בהדר

למכירה חדש רח החלוץ

למכירה פועה

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

∞∞∞¨∞ ¥πבלבד

הושכר

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

קומה ≥ ואחרונה
 ≥Æµחדרים
כ ∞ πמר
בניין אבן

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

קריסטינה ≥∞µ≥≠π∏µπππ
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
ענאן

למכירה≠ קדושי דמשק
קומה ±
 ¥חדרים ´מרפסת
משופצת ברמה גבוהה
מעט מדרגות

למכירה רח ישיעהו
קומה ≥ ואחרונה
כ  ∑µמר¨ ≥ חדרים
נוף חלקי

להשכרה רח אלנבי

להשכרה ברחוב הצינות

∞∞∞∞ ∏πשח

 ≥Æµחדרים
קומה ≤
∞∞∞≥ שח

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

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

למכירה≠ בדרך אלנבי

≤ חדרים¨
קומת קרקע¨
משופצת

למכירה ברחוב יפה נוף

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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הכתובת לבית שלכם

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

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
להשכרה ברחוב היובל

להשכרה רחוב יפוÆ

למכירה רח טבריה

למכירה בן יהודה

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

קומה ≤
≥ חדרים
∏∑ מר משופצת ברמה

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
למכירה בסטיפן וייס

ענאן ∞µ¥≠π∞π¥∏∂π
למכירה ברחוב מסדה

קומה ≥
≥ חדרים
מסודרת

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

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

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

למכירה גוש עציון עליון

למכירה בשדרות הציונות

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

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

סוהאד ∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

קריסטינה קסיס
≥∞µ≥≠π∏µπππ

∞∞∞¨₪ ∑≥µ

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

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

∞µ¥≠≤∏µ≤¥¥¥

למכירה רחוב שי עגנון

≥ ¥מ¢רÆ
קומת קרקעÆ
משופצתÆ

להשקעה¨
≤ חדרים¨ קומת קרקע¨
משופצת Æומושכרת

הזאר רינאוי

מנהלת משרד וסוכנת קונים

כי להיות ראשוןÆÆ
זה מחייב°

סוהאד פחמאוי
∞∑∞µ¥≠∏±¥¥¥

ענאן יעקוב
∞µ¥≠π∞π¥∏∂π

חפשו אותנו בפייסבוק
19

الكرك – ّ
تل بيت يراح
يقع ّ
الغربي من
األثري «بيت يراح» إلى اجلنوب
التل
ّ
ّ
بحيرة طبر ّية (الصورة رقم  ،)1مساحته قرابة 200
مترا فوق سطح
دومن ،ويصل ارتفاعه إلى قرابة ً 15
املاء .للموقع أسماء عدّ ةّ :
تل «بيت يراح» باللغة
العبرية ،الذي يعود مصدره إلى الفترة الكنعانية،
الكنعاني .كما ُذكر
حيث ُس ّمي نسبة إلى إله القمر
ّ
باسم «الصنبرة» نسبة إلى اإلله «سني» (إله من
سامي اش ُتهر عند اآلشور ّيني والبابل ّيني ،أي في
أصل
ّ
حضارة بالد ما بني النهرين خالل الفترة الكنعانية).
فس ّمي املوقع «الكرك».
أ ّما في اللغة العربية ُ
وهناك ِمن الباحثني َمن يشير إلى احتمال أن يكون

الكرك هوً ،
أيضا ،املدينة التي اشتهرت خالل الفترة
الهيلينية باالسم «فيلوتريه» (مدينة بناها تلماي
وسماها على اسم شقيقته فيلوتريه)ّ ،إل أنّ
الثاني ّ
جدا ويرفضه غالبية الباحثني.
هذا االحتمال ضعيف ًّ
خالل الفترة الصليبية ّ
مت حتريف االسم «صنبرة» إلى
الكلمات سانا بوريه ( )Sane Boriaليعود استعمال
اسم الصنبرة أو سني النبارة خالل القرن التاسع عشر.
األثرية
األبحاث
األثري خالل القرن التاسع
أشارت نتائج املسح
ّ
عشر إلى وجود استيطان يعود تاريخه إلى الفترات
البرونزي القدمي
(ابتداء من العصر
الكنعانية
ّ
ً
 2200 – 3300ق.م .).بدأت احلفر ّيات األثر ّية
عام  1944لتستم ّر على فترات حتّى أ ّيامنا هذه:
البعثة من قسم اآلثار عام  1949حتّى ،1955
التي كشفت عن بعض املنازل وجزء من األسوار.
الشرقي جلامعة شيكاغو فقد أجرى
أ ّما املعهد
ّ
حفر ّيات بني العامني  1953-1952وبني العامني
 .1964-1963واستم ّرت احلفر ّيات خالل سنوات
الستني والسبعني .أ ّما خالل القرن الواحد والعشرين
فقد أجري بعض حفر ّيات اإلنقاذ بالقرب من ّ
التل

بنك مزراحي طفحوت في حملة اعالنيه موجهة ألصحاب املصالح التجارية في كفرقاسم
تحت الشعار :في مزراحي -طفحوت لكل إنسان يوجد إنسان في البنك!
انطلقت هذا األسبوع ،حملة جديدة مميزة لبنك
مزراحي -طفحوت موجهة ألصحاب املصالح
التجارية في كفر قاسم ،من خالل الفتات
الطرقات ومن خالل امليديا الديجيتالية  ،وذلك
تحت شعار «في مزراحي -طفحوت فقط ،لكل
إنسان يوجد إنسان في البنك» .وفي هذه الحملة
ّ
يتوجه بنك مزراحي طفحوت عن طريق مدير
الفرع الى أصحاب املصالح التجارية ويدعوهم
لالنتقال الى البنك وتلقي خدمة إنسانية والتمتع
بمعاملة شخصية من قبل الطاقم املنهي املختص
باملصالح التجارية في الفرع ،هذا في الوقت
الذي تلغي البنوك املنافسة في كفر قاسم هذه
ّ
تلقي الخدمة
الخدمات وتقوم بإرسال الزبائن الى ِ
البنكية وإدارة حساباتهم التجارية الخاصة بهم
خارج البلدة.
ويشعر الزبائن أصحاب املصالح التجارية في
كفر قاسم باالستياء واالمتعاض نتيجة إلغاء
الخدمات الخاصة باملصالح في البنك الذي
يديرون فيه حساباتهم ،حيث يحاول البنك أن
يوفر في مصروفاته على حسابهم ،ويدفعهم الى
التنقل املرهق لكي يتمكنوا من إدارة حسابهم في
البنك.
تجدر اإلشارة الى أن فرع مزراحي طفحوت في
كفر قاسم قد افتتح قبل نحو سنة ،وما لبث
أن انتقل إليه العديد من الزبائن الخصوصيين
وأصحاب املصالح التجارية ،إذ يحظون بخدمة
مهنية ومعاملة شخصية وبمعاييربنكية شخصية
وإنسانية ال مثيل لها .وأصبح فرع كفر قاسم
ً
معروفا بالخدمة املهنية التي ّ
يقدمها مدير وطاقم
الفرع للزبائن.
ويدعو مزراحي طفحوت زبائن جميع البنوك
لالنتقال الى مزراحي طفحوت لكي يتمتعوا
بمستوى اخر من الخدمات البنكية الشخصية
واالنسانية املتقدمة  ،حيث ال يمكن أن
تشكل الخدمات الديجيتالية بديال لها ،بل
يمنح البنك لزبائنه خدمات شخصية من قبل
20
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موظف شخ�صي الى
جانب الخدمات
ا لد يجيتا لية
املتطورة ،كما هو
متبع في جميع فروع
مزراحي طفحوت في
أنحاء البالد.
مزراحي
بنك
طفحوت ،هو البنك
الرائد في البالد
من حيث املعايير
الخدماتية ،وتبرز أفضليات البنك في موضوع
الخدمة الشخصية واإلنسانية التي ّ
يقدمها
الى زبائنه .وإلى جانب التشديد على الخدمات
اإلنسانية ،يواصل البنك إطالق خدمات
ديجيتالية حديثة ومتطورة ،وباألساس كأدوات
مخصصة ملساعدة الزبون في التوجه الى موظف
البنك الشخ�صي.
ويقول عارف زميرو ،مدير فرع مزراحي طفحوت
كفر قاسم« :في الوقت الذي تقوم فيه البنوك
املنافسة بإغالق فروع لها وإلغاء خدمات ،كما
يحدث في كفر قاسم ،فإننا في مزراحي طفحوت
نقوم بافتتاح فروع جديدة وبتوسيع الخدمات
البنكية .ال شك أنه يوجد مكان للتكنولوجيا في
الخدمة البنكية ،ولكننا نؤمن بأن التكنولوجيا
يجب أن تعزز العالقة الشخصية واإلنسانية
بين موظف البنك والزبون ال أن تشكل بديال لها،
ولذلك في مزراحي طفحوت لكل إنسان يوجد
إنسان في البنك يعرفه ،ويعرف احتياجاته ويعرف
كيف ّ
يقدم
له خدمة
شخصية ،
إ نسا نية
ّ
ومهنية».

وعليه ،بإدارة سلطة اآلثار (كما ذكرت في العدد
السابق – احلفر ّيات التي انتهت األسبوع املاضي).
احلفر ّيات
نتائج
ّ
أشارت نتائج احلفر ّيات إلى أنه في بداية االستيطان
لم ُت َ
نب منازل للسكن من احلجارة ،بينما استعمل
ّ
سكان املوقع األوائل خالل عصر البرونز القدمي احلفر
التي ّ
مت سقفها بخيم من اجللد (قطرها ما بني 5-4
أمتار و ُيراوح عمقها بني نصف متر حتّى  3.5متر).
الح ًقا (في مرحلة متقدّ مة من عصر البرونز القدمي،
ما بني  2700 – 3000ق.مُ ).بنيت املنازل الرباعية
الشكل من الطابوق املصنوع من الطني .وخالل
الفترة ذاتهاُ ،بني سور املوقع من الطني ً
أيضاّ ،إل
أنّ أساساته كانت من احلجر .وقد أحاطت األسوار
املدينة خالل الفترات املختلفة من جهت َِي الغرب
واجلنوب فقط ،ذلك ألنّ البحيرة حتدّ ه من الشرق.
بني املكتشفات املم ّيزة خالل عصر البرونز القدمي مبنًى
ُ
مترا)
مستطيل الشكل (مساحته قرابة ً X 40 30
مبني من البازلت ،ومدخله من جهة الشرق .أرض ّيته
ّ
ً
أشكال دائرية (الصورة رقم
ضمت
املرصوفة باحلجارة ّ
 – 2بلطف من سلطة اآلثار ،الباحثة ساريت ﭘـاز).

اعلنت عن نزاع عمل في شركة مياه
الشرب شتراوس
اعلنت الهستدروت عن نزاع عمل في شركة مياه
الشرب شتراوس التي تعمل في مجال تطوير أليات
لتطهير مياه الشرب واملسؤولة عن انتاج وتسويق
أجهزة مياه الشرب "تامي  "4التي تتواجد مكاتبها في
منطقة أور يهودا.
وتعود اسباب اعالن االضراب الى الخالف ما بين
عمال الشركة ،الذين يبلغ عددهم  800عامال ،وبين
ادارة الشركة التي بادرت الى تغييرات احادية الجانب
دون التفاوض مع ممثلين عن العمال في الشركة كما
يستوجب االمر ،مع العلم ان هذه التغييرات من
شأنها تعود سلبا على العمال .وكانت ادارة الشركة قد
اضافت وردية للتقنيين املتجولين بخالف االتفاق،
كما قامت بتوحيد طواقم مركز خدمات الجمهور
مما ادى الى تراكم ثقل عبء العمل على املوظفين
وقدرتهم في تحصيل الرواتب التي يستحقونها واضعة
شروطا ليس بمقدورهم انجازها بالفترة املحددة
ملندوبي مركزخدمة الزبائن.
وقال رئيس لجة العمل في الشركة إيلي باطا تعقيبا
على االضراب ان لجنة العمال تشهد طيلة الفترة
األخيرة تعامال إلدارة الشركة يمس العمال في كافة
القطاعات في الشركة .حاولنا مرارا للتفاوض للوصول
الى حل لألمور املطروحة املختلف عليها ،لكن دون اي
جدوى مع شعورنا باملماطلة من قبل االدارة في الرد
على توجهاتنا .حاليا تقوم ادارة الشركة بتغييرات في
االتفاقات التي تم التوصل اليها سابقا مما سيعود
بشكل سلبي على العمال .ان اعالن نزاع العمل الحالي
يأتي كخطوة اخيرة لتغييرمجرى الوضع الحالي".
يذكران الهستدروت ممثلة برئيس منطقة جفعتايين
وكريات أونو عوفرحاتوكا اذافة الى سكرتيرة التنظيم
املنهي املحامية ليالخ كابالن ورئيس لحة عمال األغذية
والدواء هرتسيل ياكي والقائم بأعمال اللجة اليعازر
بلو يرافقون عمال شركة شتراوس للمياه خالل هذه
الفترة.

أ ّما من الفترة الهيلينية فقد ّ
مت
الكشف عن سور املدينة الذي
وصل طوله إلى قرابة 1,300
متر ،ليصل ارتفاعه إلى قرابة  3.5متر .كما ُعثر
على واحد من أحياء املدينة خالل تلك الفترة في
اجلنوبي من ّ
الشمالي من
التل .أ ّما في اجلزء
القسم
ّ
ّ
ّ
ّ
عمومي تاريخه الفترة
ام
حم
عن
الكشف
مت
فقد
التل
ّ
ّ
الرومانية (الصورة رقم  – 3بلطف من سلطة اآلثار)
ُحفظت منه غرفة املياه الساخنة والباردة ومكان
احلمام واملياه.
الفرن الذي اشعلت فيه النار لتسخني ّ
أ ّما حفريات املعهد لدراسات الشرق من جامعة
شيكاغو فقد كشفت عن بقايا كنيسة تاريخها الفترة
البيزنطية ،مستطيلة الشكل ،ويقسم القاعة الرئيسية
ص ّفان من األعمدة .وأمام املشكاة كانت أرضية
الفسيفساء املزخرفة باألشكال الهندسية التي حتمل
مكونة من ثالثة أسطر تذكر
كتابة باللغة اليونانيةّ ،
اسم صانع أرضية الفسيفساء وسنة صنعها (الصورة
رقم  .)4وكما يبدو ،فقد بٌنيت الكنيسة خالل القرن
امليالدي ،أ ّما وف ًقا للفسيفساء فكانت املرحلة
اخلامس
ّ
األخيرة من ترميم الكنيسة عام  528أو  529ميالد ًّيا.
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من األدب الساخر

يوم املرأة يوم
• بمناسبة يوم املرأة العالمي ..بسأل الرجال والنسوان
كيف بحتفلو بهذا اليوم؟ • إحنا عرفنا تاريخ هذا اليوم
ومناسبته ..ودور املرأة النضالي والكفاحي ..بقي االحتفال..
• حدا ّ
يخبرني كيف احتفل بيوم املرأة ..شو عمل الرجل
ّ
كل واحد ّ
بحب مرته ّ ..
مع املرأة؟ • ّ
بتحب
وكل َم َرة
جوزهاً ..
طبعا غير الخارجين والخارجات عن القاعدة..
ّ
بحضر القهوة الصبح َبدل
• يعني بهذا اليوم الرجل
ّ
ّ
مرتو؟ ّ
بحضرالفطور؟ بحضراألوالد للمدرسة؟ • برتب
ّ
ّ
وبحضر الغدا وبكنس وبشطف ..وبغسل وبنشر
البيت
الغسيل وبكوي؟ • بجلي الصحون والطناجر ..وبمسح
ّ
ّ
والحمام والدرج ..بنظف الغبرة؟ • أو بهذا اليوم
البيت
ّ
ما بصرخ عليها ..وال بسبها هي وأبوها وإمها وما بلعن اللي
ّ
خلفوها؟ • أو ما بتمسخر عليها ..وما بضربها وما بعتدي
ّ
عليها ..وال بخونها وال بطعنها وال بقتلها؟ • أو بدلعها
وبوخذها عاملطعم ..وبشتري لها هدية؟ وبجيب ّ
ضمة
ّ
وردّ ..
بس بهذا اليوم؟ • وشو مع باقي األيام؟ ل ـا بخلص
ّ
يوم املرأة ..بصير كأنه هللا ما خلقها؟ • تعالوا نحكي من
ّ
اآلخر ..بيوم املرأة الزم املرأة تدلع الرجل ..وباقي أيام السنة
ّ
يدلعها ويخدمها ّ
ويحبها أكثر • ..وممكن كمان بيوم
هو
ّ
ّ
األم اللي جاي علينا ..نلتقي ..كل العام واملرأة بخير..
أبو إلياس
الجم عة  9آذار 2018
ُ

حمالت خاصة في crazy line
بمناسبة يوم املرأة العاملي
بمناسبة يوم املرأة العالمي اطلقت شبكة االزياء
النسائية  crazy lineحمالت مميزة للنساء
املحتفالت وذلك على تشكيلة واسعة من ازياء ربيع-
صيف  . 2018الحملة عبارة عن بلوزة +بنطال/
تنورة فقط بـ  199.90من التشكيلة الجديدة،
البناطيل .اضافة إلى حملة تخفيض بقيمة 150
شيكل على الجاكيتات من التشكيلة الجديدة  .يشار
الى ان الحملة ستستمرحتى تاريخ .11.3.18
فمثال للظهور بصورة أنيقة وعصرية يمكن اختيار
بلوزة  Tمن القطن بقصة ضيقة تحوي مطبوعات
الخطوط ومالئمتها مع بنطال “دريل” مع سحابات او
اختيار بلوزة  Tناعمة بقصة فضفاضة املصنوعة
من قماش "املودال" الناعم املناسبة ليوم حار
ومالئمتها مع بنطال "دريل" بقصة الخصر العالي
املريح .
تشكيلة ازياء ربيع-صيف  2018متوفرة في جميع
فروع شبكة " ”crazy lineفي البالد بما فيها الفروع
املوجودة بالوسط العربي وعبر موقع االنترنت
الخاص بالشبكة ./https://www.crazyline.com

امتصاص افضل:
سيميالك  Advance Plusيتيح االمتصاص األمثل للمركبات الغذائية الضرورية
للطفل في كل مرحلة
عندما يختاراألهالي بديل حليب من أجل الطفل،
فانهم يستندون إلى قائمة املركبات املوجودة
ّ
على ملصقة املنتج ويعتبرونها مؤشر لجودة
تركيبة طعام األطفال .ما ين�سى معظمنا أخذه
بالحسبان هو الحقيقة بأنه ال يكفي أن يحتوي
بديل الحليب على كافة املركبات الضرورية ،بل
أنه يجب التأكد من امتصاصها في جسم الطفل
بالشكل األمثل ّ
وتزود الطفل باملستوى املطلوب
من كل واحدة منها.
يعتمد سيميالك  Advance Plusعلى نتائج
ً
علميا في أربعة مجاالت :الدماغ،
تطور مثبتة
املناعة ،النمو والهضم ،وتم تطويره من قبل
مئات العلماء ،مئات االختبارات وأكثر من 80
ّ
ً
والرضع بكافة
عاما من األبحاث ،يزود األطفال
املركبات الضرورية لتطورهم مثل :ﭘـارابيوتيكا
(ألياف) ،أوميغا  ،3حديد ،كالسيوم ،زنك
وغيرها .التركيبة املتطورة من سيميالك
 Advance Plusتدمج كميات مناسبة من كل
ّ
مركب إلتاحة امتصاص أمثل ملركبات التغذية
الضرورية لتطور األطفال.
سيميالك  ،Advance Plusيحتوي على تركيبة
خاصة ومتطورة والتي أثبتت ً
علميا كمساعدة
لدعم التطور الفكري ،الحركي ،الجسدي
والعقلي كما لدى طفل يرضع ،مع الحرص على
ّ
توفراملركبات بالشكل األمثل.
رونيت دوييف املديرة العلمية في ابوت ،منتجة
سيميالك  »:Advance Plusبفضل العلم ،نحن
نعرف أن كمية الفيتامينات واملعادن املوجودة
في حليب األم يتم امتصاصها ّ
جي ًدا في جسم
الطفل اآلخذ بالتطور .من أجل الوصول إلى
امتصاص مشابه في تطويرتركيبة طعام األطفال
يجب دراسة دمج املواد املختلفة وفحص النتائج
من خالل األبحاث العلمية .تركيبة سيميالك

 Advance Plusهي الوحيدة التي تعتمد على
أبحاث علمية قامت بفحص نتائج التركيبة من
خالل أربع مؤشرات تطور مختلفة :ذهني ،نمو،
مناعة وهضم ووجدت أنها مشابهة كما لدى
أطفال يرضعون.
ً
مثل -الكالسيوم ،قد ّ
يضر بامتصاص الحديد.
هذا املركبان هما األهم لتطور الطفل ،ولذا
ّ
يجب إيجاد حل علمي يمكن األطفال من التمتع
ّ
من امتصاص أمثل للمركبين.
مثال آخر يتواجد في بدائل حليب أخرى هو
زيت نخيل .مع أدوات األبحاث والعلم املوجودة
لدى ابوت فإننا نعلم أن وجود زيت النخيل في
ّ
يضر بامتصاص
تركيبات طعام األطفال قد
الكالسيوم إضافة إلى كونه صعب للهضم.
يحتوي سيميالك Advance Plus
على تركيبة زيوت خاصة بدون زيت نخيل،
والتي تساعد على امتصاص الكالسيوم بالشكل
األمثل وتساعد على الهضم السهل.
لإلجمال ،يو�صى لكل أب وأم يرغبان بمنح
األفضل لطفلهما ،أن يفحصا ليس فقط قائمة
الفيتامينات واملعادن املوجودة على امللصقة،
ً
أيضا املعلومات العلمية حول نجاعتها
بل
ّ
ومساهمتها في تطور األطفال».

كالليت تعايد جميع النساء بمناسبة شهراملرأة
وتطلق مشروع جديد من أجل نمط حياة صحي
بمناسبة حلول يوم املرأة العالمي ويوم األم ،تقدم كالليت – املجموعة
الصحية األكبر في البالد أجمل التهاني والتبريكات لجميع النساء واألمهات في
ً
البالد تقديرا لهن على عطائهن ومحبتهن وتتمنى لهن دوام الصحة والعافية،
وبهذه املناسبة تطلق مشروع جديد من أجل نمط حياة صحي أفضل ،تحت
عنوان «حياتنا مش فوتوشوب» لتشجيع النساء على إتباع نمط حياة صحي
ليحظين هن وأفراد عائالتهن بالصحة السليمة وتجنب املشاكل الصحية.
في الحديث مع السيد محمد فريج بدوي ،مدير التسويق للوسط العربي في
كالليت « :نؤمن في كالليت أن املرأة هي عامود البيت الصحي وأن إحداث
التغيير اإلجتماعي سيكون بقيادة املرأة ،لذلك أطلقنا مشروع «حياتنا مش
فوتوشوب» ،مشروع صحي ،يهدف إلى حث النساء واألمهات على اإلهتمام في
نوعية األغذية واملشروبات املقدمة في بيوتهن ،واإللتزام في إتباع نمط حياة
صحي للحفاظ على سالمتهن وسالمة أفراد العائلة .املشروع سينطلق في
شبكات التواصل اإلجتماعي ،إذاعات الراديو والصحف املحلية».
يجدر اإلشارة إلى أن كالليت  -املجموعة الصحية األكبر في البالد توفر ما يزيد
عن  40مرك ًزا لصحة املرأة ّ
موزعين في جميع أنحاء البالد .تقدم مراكز صحة
املرأة العديد من الخدمات الطبية تحت سقف واحد لخدمة النساء ،من بين
الخدمات :فحوصات نسائية ،فحوصات مبكرة للكشف عن أمراض خطيرة
ومزمنة ،فحوصات ما قبل الحمل ،فحوصات جينية ،متابعة فترة الحمل،
مرافقة صحية ما بعد الحمل وغيرها من الخدمات الصحية.
يضيف السيد محمد فريج بدوي :نهدف في «كالليت» الى تقديم جميع
الخدمات الصحية
على يد أمهر
الطواقم الطبية
في البالد في املراكز
الطبية الشاملة،
منها املراكز التي
تختص في صحة
املرأة وذلك لتقديم
أفضل العالجات
لزبائننا
الطبية
سقف واحد
تحت
ٍ
ولنوفر عليهم عناء
السفر واإلنتظار في
املشافي لتلقي العالجات .في هذه املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم إدارة «كالليت»
بتهنئة جميع األمهات والنساء بمناسبة يوم األم ويوم املرأة العالمي وأتمنى لهن
دوام الصحة والعافية والتألق».

الحفل المميز بمناسبة

يوم المرأة العالمي

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

يحي الحفل  D.Jالياس وراني

عريفة الحفل :ايمان سيرافيم

فقرة غنائية مع مروان دكور والفنان جورج الساحوري

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة والعديد من الجوائز القيمة ومفاجآت

كل من تحضر الحفل تحصل على هدية

سعر التذكرة

180

شاقل

للفرد

تذكرة سفر
تقدمة

جوائز
قي ّمة

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

net

0549886466 0467377650

صابرين بالن
بديكور
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صالون جول

H a i f a

لبنى قدورة
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محلبة طاره في حملة جديدة تحت شعار “على عاتقي”

الكترا تسفركم الى املونديال!
نشتري من ماركات الكترا الرائدة وندخل في سحب على عشرات
رزم املونديال( تشمل تذكرة السفر ،الفندق ،االنتقال والدخول
الى امللعب)
الحملة سارية املفعول من  5.3.18حتى 20.5.18
املاركات املشاركة في الحملةSauter,Miele,Philips,Whirlpoo :
 l,Hitachi,Liebherr,Jetpointومكيفات الكترا
مع اقتراب فصل الربيع وموسم االفراح ،اطلقت شركة الكترا
ُ
حملة تشمل كل ماركات الشركة في اطارها تجري السحب على
عشرات الرزم ملونديال .2018
في اطار الحملة تعرض الشركة على املستهلكين شراء منتج واحد
من ماركات الشركة والدخول في السحب على عشرات رزم
املونديال الفردية والتي تشمل رزم للمباراة النهائية .باالضافة
الى ذلك كل شروة فوق الـ  1000شيكل تمنح املستهكل بطاقة
سحب اضافية ( على سبيل املثال شروة بمبلغ  2400شيكل تمنح
صاحبها بطاقتي سحب ،شراء منتج بـ  5000شيكل تمنح صاحبها
 5بطاقات سحب).
السحب سيجري على مرحلتين :املرحلة االولى بتاريخ 15.5.2018
والثانية بتاريخ .3.6.2018
رزمة املونديال تشمل :السفر ،االقامة في الفندق ،بطاقة دخول
الى املباراة ،السفرمن املطارالى الفندق ،من الفندق الى امللعب...
املاركات املشاركة في الحملةSauter,Miele,Philips,Whirlpoo :
 l,Hitachi,Liebherr,Jetpointومكيفات الكترا
رؤوفين يهوشاع ،مدير عام قسم التجارة في شركة الكترا
منتجات استهالك قال
 ”:بالتزامن مع اقتراب
اشهر الربيع ،اردنا
تحقيق حلم مستهلكينا
الكبير -مشاهدة مباريات
املونديال عن قرب .تستمر
شركة الكترا منتجات
استهالك بمفاجأة زبائنها
كل مرة من جديد ،وهذه
املرة تعرض تكشيلة غنية
من املاركات الرائدة وعالية
الجودة وتقديم الخدمات
بمستوى عال في السوق”

أظهر بحث أجرته شركة طاره أن %89
من النساء اللواتي قمن بتجربة لبن طاره
ينصحن باستخدامه!
أطلقت محلبة طاره حملة جديدة بقيادة
مستهلكات تم اختيارهن من قبل املحلبة
ليقمن بتجربة لبن طاره ،واللواتي أشرن وبعد
التجربة الى مالءمته املنتج للمطبخ العربي
كونه عالي الجودة والكثافة ويتمتع بميزات
ّ
أخرى .خالل الحملة ّ
تم معاينة املنتج بشتى
الوجبات واملأكوالت العربية والتراثية بما في
ذلك تحضير اللبنهُ .يذكر ان الحملة تحت
شعار «على عاتقي»
إختاروا في محلبة طاره ،في هذه الحملة
التركيز على النتيجة التي أظهرها بحث أجري
لدى مستهلكات في املجتمع العربي من خالل
معهد االبحاث  ، IFOCUS-AFKARحيث
تبين ان  %89ممن جربن لبن طاره ينصحن
بإستعماله.
الحديث يدور عن نفس اللبن اللذيذ عالي
ُ َ َّ
صنع في محلبة طاره ،والتي
ُالجودة والذي ي
ت َعد من اكثر املحلبات تطورا في العالم،
وكجميع منتجات طاره ،ال يحتوي على
مواد حافظة وباالمكان شراؤه بعدة احجام
وعبوات.
جليل عثامنة  ،مديرالتسويق للوسط العربي
في طاره قال“ :نحن في محلبة طاره نرى ان
هنالك إقبال كبير على املنتج وتزداد شعبيته

لدى زبائننا في املجتمع العربي ،هذه
املعلومات قمنا بتوثيقها من خالل
إستطالع رأي أجراه مركز األبحاث
 IFOCUS-AFKARحيث تبين ان
 %89من املستهلكات اللواتي قمن
ص َّر َ
بتجربة لبن طاره َ
حن بالر�ضى
عن املنتج كعنصر أسا�سي في الطبخ
وأبدين اإلستعداد لنقل التوصية
ملستهلكات أخرى.
يجب ان نشير إلى ان هذه الخطوة
بمرافقة حملة اعالنية واسعة
النطاق تشمل الفتات الطرقات،
الصحف ،الديجيتال ونشاطات
لترويج املبيعات في نقاط البيع.

للبيع
للبيع باملفتاحية
ي.ل.بيرتس طابق 60 ، 2م
التسليم فوري بسعرمغري

للتفاصيل054/4824661 :

للبيع
شارع يتسحاق سديه
طابق اول  4غرف مطبخ
 3حمامات شرفة مع
امكانية اضافة شرفة+
ממ”ד مرممة بالكامل

للتفاصيل:

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

ﺣارع الﻈﺊﻎ

2.5غرف +ﻄﺧﺳﺛ

חניה בשפע

شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2
ﻄﻘئمﺋ لﻘزواج الﺤابﺋ
او ﻄسﺎﺑمرﻏﻆ

מחיר הזדמנות
למכירה  2חנויות בהדר מושכרות

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

במושבה הגרמנית

אלנבי

 2.5ח קומה ראשונה  2.5חד׳ ,קומת קרקע
מתאים לעסק ...
מרוהטת קומפלט
מרפאה משרדים.
מתאים לסטודנטיות

רחוב יפו

 2חדרים
במכון יופי
شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2

עבאס

2.5חד׳
עם מעלית
ﻄﺚﺞن لﻘﻏﺔار
ﻄﻈطﺼﺋ

שוק הפישפשים

تعرفوا على ضيفنا الجديد :سنوبي! SNOOPY
األن في ماكدونالدز!

ضيف جديد زارمطاعم ماكدونالدز :سنوبي! SNOOPY
تعالوا وتعرفوا على سلسلة ألعاب سنوبي الجديدة،
واجمعوا  7ألعاب سنوبي بأشكال حلوة
مين راح تختاروا يكون أول ضيف عندكم؟ الطيار؟ املحقق او يمكن
الكاتب!
لعبة هدية مع كل وجبة أوالد هابي ميل! بانتظاركم في مطاعم ماكدونالدز
ملشاهدة مجموعة األلعاب
/https://www.mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_الشهر
* حتى نفاد املخزون.
							

למכירה )למהירי החלטה(
שי עגנון
 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע ,מסירה מיידית
₪ 670.000
למכירה בבניין אבן ערבי
רחוב עבאס
 5חדרים גדולים  4מרפסות קומה  3נוף לים
₪ 1.070.000
למכירה יצחק שדה
3.5חדרים גדולים  2מרפסות סגורות קומה 3
₪ 1.170.000
להשכרה בלוחמי הגטאות
משרד  5חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
+₪ 6000מע“מ
למכירה המגינים
4חדרים משופצת קומפלט קומה  2עם מעלית קרובה לבתי-ספר ותחבורה
ציבורית חנייה בשפע מסירה מיידית
₪ 1.130.000

050-8357399
052-4739886

למכירה אניליביץ-מושבה גרמנית
דירת 3חדרים גדולים קומה  4משופצת קומפלט חנייה בשפע
890.000ש”ח

لاليجار
بمنطقة النبي طابق اول،
غرفتان  +صالون+
مطبخ +حمامات مرممة بوضع
ممتاز .التسليم شهر5

للتفاصيل052-6933194 / 052-6161435 :

لاليجار

داربالكبابير
شقة  ٤غرف مرممة
مطلة على البحر
تشمل شرفة ومكيف
كالجديدة

الدخول
فوري

للتفاصيل050-5647741 :

لاليجار

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 :

B.t.aovdem@gmail.com
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ﺳلم بيتك للخﺒير

خليل حجو 0522840945
 ..ج

ﺛﻏﺛ

ج

ﺛﻏﺛ

hajokhalil@hotmail.com

خﺒرة  19ﺳنﺔ في مجال العﻘارات

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

لﻂﺊﻐع بﻈﺎﻋاوس جﺛﻏﺛ ـ דרך הים

وﺖﻐﺛ بالطابﺺ 4 ،غرف  +ﺣرﺸﺎان ﺾﺊﻐرتان +
ﻄﻌﺻفان وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر والمﺛﻏﻈﺋ

אלנבי )רב-חלפון(

4غرف+ﺣرﺸﺋ .ﺬابﺺ 3واخﻐر 78م...
ﻄطﻂّﺋ الﺊﺗر

ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺷﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻝ

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

لﻂﺊﻐع בורדיה

بﻈﺎﻋاوس  3ﺬﺊﺼات5 .غ -250م 2ﺣرﺸﺎان،
ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات ،وﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد

لﻂﺊﻐع ـ الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ
 .1بﻈﺎﻋاوس  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ
 20م وﺠطح خاص  70م ،ﻄﻌﺻﺷ
ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر والمﺛﻏﻈﺋ
 .2ﺣﺼﺺ  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ 20
م ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر

لﻂﺊﻐع בלבונטין

لﻂﺊﻐع
بﻌادي الﺔمال دوﻇﻃ
ارض ﻄع اﻄﺿاﻇﻐﺋ بﻈاء
 9ﺣﺼﺺ .المﻌﺻع ﻄمﺎاز،
ﻊادئ وﻄطﻀ لﻂﺊﺗر

ﺣﺼﺋ ارضﻐﺋ 4غ،
 105م.2ﺬابﺺ ارضﻎ ﻄع
ﺖﺛﻏﺼﺋ ،ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد،
ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات ،ﻄﺚﺞﻇان،
ﺲمارة ﺖﺔر ﻄمﻐﺞه.

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי

لﻂﺊﻐع بالﻌادي
הציונות

 .1بﻈﺎﻋـــاوس  4غـــرف
 +ﺣرﺸات  125م ـ ﻄطﻂﺋ
لﻂﺊﺗر  +ﻄﻌﺻﺷ  +ﻄﺧﺳﺛ

ﺣﺼﺋ أرضﻐﺋ4 .غ
90م 3 ، 2ﻄﺚازنﺠاﺖﺋ وﺖﺛﻏﺼﺋ
2
120م

 .2ﺣﺼﺺ  4غرف  +ﺣرﺸﺋ
 20ﻄﺎر ـ ﻄﻌﺻﺷ ـ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر
ﻄﻂﺊسﺋ ﺖﺔر
الﺎسﻂﻐﻃ بـــ  1/8/2018بﻈاﻏﺋ
ّ

إتﺼل لتكون مﻦ بيﻦ

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

