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ّ
هل تبحث القدس عن رئيس ّ
عربي لبلديتها؟
جواد بولس
نشر أبراهام بورﭺ قبل أيام في صحيفة «هآرتس» ً
مقال ُبعنوان «أحمد
رئيسا لبلدية أورشليم» ،وفيه يفترض الكاتب إمكانية ترشيح
الطيبي ً
النائب الطيبي لرئاسة البلدية في انتخاباتها املقبلة.
ً
السياسي،
بورﭺ
بفكر
شامل عصف منذ سنوات
من املعروف أنّ انقال ًبا
ّ
ومع أنّ االختالف معه ما زال طبيع ًّيا وحيو ًّيا و ُمجازً ا ،ال ميكننا حتميل
ما كتبه في هذا املقال على محمل التشكيك أو سوء الن ّية؛ فمواقفه
وتصوراته ّ
الفلسطيني
حلل الصراع
السياسي العا ّم
اجلديدة في الشأن
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي معروفة ،وقد اعتبرت األكثرية اليهودية اليمينية معظ َمها
ّ
هيوني السائد وخيانة «بورﭼـ ّية»
الص
اإلجماع
عن
خطيرة
انحرافات
محض
ِّ
ّ
الصهيونية
ملاضيه
الشخصي وماضي عائلته ومكانتها في بناء مفاهيم ِّ
ّ
املتد ّينة.
من هنا ميكننا اعتبار املقال املذكور محاولة «أكادميية» يطرح من خاللها
فكرة استفزازية غير مألوفة ،ويستهدف من ذلك «هزهزة» مسألة قدمية\
جديدةّ ،
يغطيها ،من حني آلخر ،غبار االلتباس فتصير هنالك حاجة إلزاحته
عنها وإلقائها عارية على أرصفة املدينة ،كيما تستجلب الرعاية والنظر.

ّ
ّإنها قضية القدس الشرقية وسكانها

يقترح بورﭺ ،الذي شغل في حياته مناصب سياسية مرموقة ،من بينها
رئيس الكنيست ،إقامة قائمة يهودية عربية يرأسها النائب الطيبي،
ويؤ ّكد لق ّرائه أنّ حظوظ انتصار هذه القائمة على قوى اليمني واملتد ّينني
اليهود غير مضمونة ،وإنْ كانت محتملة في رأيه.
محاسن كثيرة ،تبدأ
وبعيدً ا عن نتائج الصناديق ،يؤمن بأنّ للتجربة
َ
بقوته ،عالوة على وضع قضية القدس في صدارة
بزعزعة ثقة اليمني ّ

والرسمي وعرضها «كنواة لعمل ّية ّ
الغش الكبير الذي
الشعبي
االهتمام
ّ
ّ
ميارسه اإلسرائيليون على أنفسهم» ،وتنتهي بكونها حد ًثا سيختزل
السياسي الكبير املراوح بني ّ
حل الدولتني أو الدولة الواحدة
عناصر التباين
ّ
ويع ّري مواقف الفرقاء إزاءها.
يقول بورﭺ في مقالته« :لنفترض ،فقط ،لنفترض قيام القائد األكثر شهرة
في زمننا ،النائب أحمد الطيبي ،بالتنافس على رئاسة بلدية أورشليم من
ّ
األقل،
خالل قائمة تشترك فيها معه شخصيات يهودية بارزة مثله على
ّ
سيتمكن من االنتصار ،وفي ظروف أخرى سيحظى
فإ ّنه في ظروف مع ّينة
البلدي وسيستطيع ،من موقعه ،إفادة
جدا في املجلس
بحصة كبيرة ًّ
ّ
ّ
املواطنني املهضومة حقوقهم في شرق املدينة».

أورشليم أم القدس؟

ُت ِعن إسرائيل – منذ احتاللها القدس الشرقية – في ابتالع أرضها
واخلالص من ّ
سكانها .وقد ج ّربت في مساعيها خالل العقود الفائتة
ّ
السكان أو في تخفيض
عدّ ة طرق وأساليب ،لكنّها لم تنجح في طرد
ثان أحكمت
سيناريو
تنفيذ
فتحولت إلى
أعدادهم كما كانت تتمنّى،
ٍ
ّ
الفلسطيني ،ومنعت
مبوجبه حصارها على املدينة وح ّيدتها عن محيطها
ّ
تواصل الفلسطينيني معها.
وبالتوازي مع اغتصابها األرض والعقارات حاولت وما زالت حتاول تقويض
الفلسطيني ،وتفتيت عناصر هُو ّيته اجلمعية .ومن
املقدسي
حلمة املجتمع
ّ
ّ
ضمن ما ج ّربته – في العقود اخلوالي – محاوالتها إقناع املقدس ّيني
بضرورة اشتراكهم في االنتخابات البلدية من باب كون ذلك ح ًّقا لهم
كمواطنني في الدولة ،وإن كانوا ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية.
أذكر أنّ أساليب «إقناع» املقدس ّيني قد تعدّ دت أصنافها ،وإغراءات
تنوعت وسائلها ،لكنّها فشلت في النهاية ،إذ
ّ
املؤسسة اإلسرائيلية قد ّ
قاطعت أغلبية املقدس ّيني الساحقة انتخابات البلدية،
الوطني
دورة تلو دورة ،وذلك بعد استبطانهم للموقف
ّ
الفلسطيني الرافض للمشاركة ،ومثله كان موقف
ّ
اململكة األردنية الهاشمية التي اعتبرت وما زالت
تعتبر القدس احملت ّلة قضية وطنية أردنية بامتياز.
م ّرت خمسة عقود وما ظنّه البعض مج ّرد غيمة صيف
عابرة ّ
تبي أ ّنه احتالل طويل الروح والنفس واألمد.
وما كان محسو ًبا كرياح موسمية صار – في القدس
حتديدً ا – ُم ً
مقيما وعواصف عاتية ،ومع هذا تع ّلم
ناخا ً
املقدس ّيون اجتناب املخاطر ومواجهتها وعرفوا على
جلودهم أنّ للبقاء أثما ًنا ،وأحيا ًنا يستوجب أن تنحني
ريثما يسكت الرعد وتخبو البروق ،لكن بعضهم بدأ
يسأل إلى متى؟
لم تتو ّقف إسرائيل عن استهداف املقدس ّيني وتوظيف
عوامل داخلية وخارجية حتّى استطاعت – في السنوات
األخيرة – تسجيل بعض االنتصارات املقلقة ،فرغم ما
شاهدناه من وقفة الفتة ألهلها وصدّ هم للهجمة الشرسة
على املسجد األقصى ،علينا أن نق ّر بوجود عوارض
ّ
لـ»بواباتها» وعالمات تشهد على
تدل على اختراقات ّ
تصدّ عات في «جدرانها الواقية».
ففي املدينة التي تنام على وجع وتخشى ّأل تفيق
نشأت «طفوحات» خبيثة وصارت أكبر من أن تخفى،
وحدثت تراجعات كبيرة لن يداويها شعار وال تكفيها
أمنية وال وعد  ،صاد ًقا كان أم خائ ًبا.
إ ّنها حالة االلتباس الفظيعة التي لربّ ا استهدفها
ّ
«خضها» أو كما قال بتعابيره
بورﭺ في مقالته وأراد
«منافسة جِ دِّ ّية ونوع ّية على أورشليم ستجبر كلّ
املنظومات على االهتمام بها»؛ فهو مقتنع أنّ خوض
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اإلسرائيلي ومثله اليسار
هذه التجربة سيضع اليمني
ّ
ويحول الفلسطينيني من ضحايا
أمام صدمة قو ّية
ّ
اجلذري أل ّنه «لن يبقى أحد
إلى شركاء في التغيير
ّ
مبال »..كما كتب.
في إسرائيل وفي ا ِملنطقة غير ٍ

ّ
ّ
القدس مختلة أم محتلة؟

أتصور أنّ ّ
فلسطيني كان سيجيب على
كل مسؤول
ّ
ّ
املقترح بنفس ما ر ّد به النائب الطيبي ،الذي رفض فكرة بورﭺ مؤ ّكدً ا
شكرا ،هذا يعطي االحتالل شرع ّية ..تعالَوا لننهي
بإيجاز واضح «ال ً
احتالل مناطق الـ  67وبضمنها القدس الشرقية» .لكن معظم القيادات
ومثلهم الشارع ّ
بكل «أز ّقته وزنقاته» أهملوا الفكرة ،وعاشوا في ظالل
الفلسطيني التقليدي منذ عام  1967تبنّى رفض مشاركة
املاضي؛ فاملوقف
ّ
املواطنني املقدس ّيني في انتخابات البلدية ،وذلك لكونهم ّ
سكا ًنا يعيشون
حتت االحتالل .ووف ًقا لهذا املفهوم ،ورغم كون البلدية مسؤولة عن شؤون
حياتهم اليومية وحقوقهم املدنية ،ستبقى مشاركتهم في االنتخابات مبثابة
االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على األرض احملتلة و َمن عليها.
في ّ
رد
ظل غياب تعاطي القلم
العربي مع الفكرة التي طرحها بورﭺ ،برز ّ
ّ
حافي والكاتب العريق أوري أﭬـنيري في مقالته املنشورةً ،
أيضا ،في
ِّ
الص ّ
جريدة «هآرتس» يوم  13آذار ،حتت ُعنوان «الطيبي لرئاسة القدس؟ فكرة
مجنونة ،لكنّها مغرية».
يسرد أﭬـنيري بلباقة من رضع دروس التاريخ ،نبذة قصيرة من عالقته
ً
مستعرضا
الطويلة مع أمير القدس ،الراحل فيصل احلسينيّ ،ثم ينتقل
فكرة بورﭺ فيصفها – في البداية – بأ ّنها «مجنونة» لكنّه يضيف
أمحصها ،فلربّ ا برغم
إلي ،وبدأت ّ
مفاجئًا« :بعدها بدأت الفكرة تتس ّرب ّ
ذلك يوجد فبها شيء ما»..
َ
زي في وجه قبول هذه الفكرة هو شعور
يفقه أﭬـنيري أنّ العائق املرك ّ
الفلسطينيني في شرق القدس «بأنّ اشتراكهم في االنتخابات البلدية
اإلسرائيلية يعادل عندهم خنوعً ا لالحتالل» .ويعرف كذلك أنّ مشاركتهم
املصوتني العرب
تتم بدون موافقة وطنية واسعة ،مع أ ّنه يعلم أنّ نسبة
ّ
لن ّ
في القدس تصل إلى 40% من نسبة الناخبني العا ّمة ،ويلفت عناية الق ّراء
اليميني املتط ّرف نير
إلى أنّ املشاركة اجلدية قد تس ّبب إسقاط الرئيس
ّ
ْبركات ،ولربّ ا ستفضي إلى انتخاب ّ
مرشح كأحمد الطيبي.
إضافة إلى ذلك يفيدنا مبا يؤمن به ،فحتّى لو لم تنجح التجربة فستزعزع
السابقة سيطرة اليمني واملتد ّينني في البلدية وستخلق ديناميكية إيجابية
مختلفة.

فهل يو�صي العرب بقبول الفكرة؟

ال يجيب أﭬـنيري عن ذلك ويع ّلل عدم إجابته بأ ّنه «ومنذ بداية عالقتي
دائما ،أ ّنني
مع مم ّثلي هذا الشعب ..امتنعت عن إسداء النصائح .شعرتً ،
وقحا يعطي النصائح للفلسطينينيً .إذا ما العمل؟
سأكون
كإسرائيلي ً
ّ
ُأسمعهم رأيي كزاد للتفكير «.
الهم في النهاية كما كان في البداية فلسطين ًّيا ،ولو لم ِ
يأت هذا
سيبقى ّ
املقترح في سياق عاصفة ترامب الهوجاء على القدس وقراره َ
نقل سفارته
يعج الفضاء بحديث عن «صفقة العصر» لكان من املمكن
إليها ،ولو لم ّ
تناول الفكرة وتفكيك مفاصلها ،وسبرها أو رفضها بروح مسؤولة وجِ دِّ ّية
عاما من االحتالل \ االختالل
تأخذ بعني االعتبار مخ ّلفات غبار خمسني ً
ومساحات جديدة للمستقبل.
وسيلح عليها السؤال
فمن املؤ ّكد أ ّنه ستم ّر على القدس أوقات عصيبة
ّ
قري ًباّ ،
صدرا لفلسطني وصخرة للحلم
فأي ِخيار س ُيبقيها
ويبي اخلللّ ،
ً
وحارسة للقيامة؟
بعض من تر ّبى في أحضان قبابها يراها تعيش حتت سطوة االلتباس
وتعاني من وقوع النقطة على احلاء.
(يُتبع)
     

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)
شربل الياس (تصميم الصحيفة)
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ّ
ّ
الجبهة الطلبية في جامعة حيفا تحيي
آذارالثقافة
حيفا – ملراسلنا – أعلنت اجلبهة الطالبية في
جامعة حيفا وسكرتيرها ،الطالب باسل فرح ،إحياء
شهر آذار ضمن سلسلة من النشاطات الثقافية
والسياسية التي تقدّ مها اجلبهة واحلزب الشيوعي
قطر ًّيا .وقد أفاد الرفيق فرح أنّ للجبهة الطالبية
وفع ًال في إحياء املجال
كبيرا ّ
في جامعة حيفا ً
دورا ً
الثقافي إلى جانب املجاالت املتعدّ دة األخرى ،ومنها
ّ
والسياسي داخل حرم اجلامعة وبني شريحة
اخلدماتي
ّ
ّ
الطالب .
هذا وإنّ اجلبهة الطالبية في جامعة حيفا تقوم على
مدار السنة بتقدمي اخلدمات لطالب اجلامعة عبر
اخلاصة من الطالب،
مالحقة الشكاوى والطلبات
ّ
دائما ّ
أي إشكال يقع بني الطالب
حلل ّ
كما تسعى ً
وإدارة اجلامعة .وتقدّ م اجلبهة الطالبية سلسلة من
الثقافي
النشاطات واألمس ّيات التي تُعنى بالوجه
ّ
يهودي
عربي
ألي عمل
لشعبنا وبالوجه
ّ
النضالي ّ
ّ
ّ
يكافح من أجل العدالة واملساواة ،وضدّ االحتالل
واالستغالل .
وهذا الشهر أحيت اجلبهة الطالبية آذار الثقافة ،آذار
املرأة ،وآذار النضال ،عبر سلسلة من اخلطوات كانت
ُأوالها توزيع الورود وبطاقات املعايدة على النساء
العاملي.
العامالت في اجلامعة ملناسبة يوم املرأة
ّ
كما قامت اجلبهة باالشتراك في يوم احلركات
السياسية عبر توزيع ك ّراسات وإصدارات ثقافية
وسياسية حول يوم األرض ويوم املرأة ودور اجلبهة
عي
في إحياء هذا النوع من الثقافة والعمل
ّ
التطو ّ
غنائي
باحتفال
البنّاء .وستختتم اجلبهة هذا الشهر
ّ

اني للفنّانة العريقة أمل مرقس ،وذلك
ضخم ّ
ومج ّ
يوم االثنني القادم ،التاسع عشر من آذار ،الساعة
عصرا .
الرابعة ً
ومن اجلدير بالذكر أنّ اجلبهة الطالبية في جامعة
والشعبي
احلزبي
حيفا هي جزء من هذا اإلرث
ّ
ّ
العريق ،املستم ّر في عطائه على ّ
كل املستويات من
أجل مصلحة الناس في كلّ األماكن.

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

داﻫوديﮥ ﺟبﺮا
)ﻓﺮﺳون( ﻋبليﻨﯽ

(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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َ
د .أحمد مجدالني في مركزمساواة:

لو نجحت محاولة اغتيال رئيس الوزراء
الفلسطيني لدخلنا في حرب ّ
أهلية ّ
ّ
تدمرنا

حيفا – ملراسلنا – محاولة اغتيال رئيس الوزراء
ورئيس املخابرات الفلسطيني في غزّة كانت ميكن
أن تؤ ّدي إلى حرب أهلية فلسطينية داخلية .هذا ما
كشف عنه د .أحمد مجدالني ،عضو اللجنة املر َكزية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،خالل محاضرة قدّ مها
مساء أمس األ ّول ،األربعاء ،في مر َكز مساواة مببادرة
منتدى التنوير الثقافي.
افتتحت الندوة وأدارتها رئيسة املنتدى ،سهاد كبها،
أهمية مناقشة الوضع الراهن الفلسطيني.
مؤ ّكدة على ّ
أهمية
وأشار مدير مر َكز مساواة ،جعفر فرح ،إلى ّ
احلوار الفلسطيني الداخلي في ّ
ظل أزمة رئيس
شن حرب
احلكومة اإلسرائيلية اجلنائية ،وإمكانيات ّ
تسوقها
في ا ِملنطقة ،صفقة القرن األمريكية التي
ّ
اإلدارة األمريكية ،والتي أعلنت نقل سفارتها إلى
القدس ،وتبنّيها سياسة احلكومة اإلسرائيلية ،وفي ّ
ظل
حتدّ يات املصاحلة الفلسطينية ومحاولة اغتيال رئيس
احلكومة الفلسطينية.
وحتدّ ث مجدالني عن محاولة االغتيال في غزّة ،التي
كان من املمكن أن تؤ ّدي إلى حرب أهلية فلسطينية

مشيرا إلى توقيت العملية في يوم انعقاد
داخلية.
ً
دولي في واشنطن ملناقشة انهيار األوضاع في
اجتماع ّ
قطاع غزّة .وأشار د .مجدالني إلى أنّ جهود املصاحلة
ستستم ّر رغم محاولة االغتيال؛ فهناك من يحاول
ضرب الوحدة الوطنية خدمة لالحتالل.
وحتدّ ث مجدالني عن حتدّ يات املصاحلة في هذه
املرحلة  وأهمها ّ
ملف األمن ،الذي تريده حماس أمنًا
ّ
علما أنّ منظمة التحرير الفلسطينية و»فتح»
حزب ًّياً ،
ّ
حملتاها
لم تتّهما «حماس» مبحاولة االغتيال ،إنا ّ
املسؤولية لسبب سيطرتها األمن ّية على قطاع غزّة.
وأشار مجدالني إلى دور املجتمع الفلسطيني في
إسرائيل في إنهاء االحتالل ودعم املصاحلة الفلسطينية.
كما أ ّكد على ن ّية القيادة الفلسطينية االستمرار في
حتصيل االعتراف الدولي في دولة فلسطني .وحول
أهم ّية إضعاف ترامب
الدور األمريكي فقد أشار إلى ّ
في االنتخابات القريبة للكونغرس األمريكي ،املتو ّقعة
في أيلول  .2018وأشار إلى وقف املفاوضات العلنية
والرسمية وإلى ِخيار املقاومة الشعبية على املستوى
الفلسطيني.

ّ
الدكتور سهيل أسعد يحث على املشاركة
ّ
الدولي
في ِمهرجان مسرح األطفال
حيفا – ملراسلنا – باشر رئيس كتلة «اجلبهة» ،د.
سهيل أسعد ،جولة زيارات إلى عدد من املدارس
الرسمية واألهلية في حيفاّ ،
حلث الطالب على
الدولي ،والذي
املشاركة في ِمهرجان مسرح األطفال
ّ
البلدي في الـ»هدار» مطلع شهر
س ُيقام في املسرح
ّ
نيسان املقبل.
ً
مجان ّية لعشرات املسرحيات
ا
عروض
هرجان
ويتضمن ا ِمل
ّ
ّ
اخلاصة لألطفال ،من بينها عروض من
والعروض
ّ
إحدى ْ
عشرة دولة مختلفة ،من أرقى مسارح األطفال
في العالم.
ٍّ
هذا ومتّت – حتّى اآلن – زيارة كل من مدرسة
احلاج»
«الكرمة» و»حوار األهلية» و»عبد الرحمن
ّ
وستتم
و»الكرمل» و»مار يوحنّا» و»القدّ يسة حنّة».
ّ
زيارة مدارس أخرى في الفترة القريبة.
الجم عة  16آذار 2018
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ﻏﺪ ا
ً

ﺑﺤﺮ
!

ﺳﻮﻑ ﻧﻔﺘﺘﺢ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ !

ﺗﺒﻜﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﺄﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻮﺳﻢ ﺃﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺃﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﻬﺮ
ﻓﻲ  8ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﻣﻦ ﺍﻝ  14ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 17/03/2018

ﺷﺎﻃﻰﺀ ﺩﺍﺩﻭ – ﺷﺎﻃﻰﺀ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ )ﻫﻜﺮﻣﻞ( -ﺷﺎﻃﻰﺀ )ﺑﺎﺕ ﻏﺎﻟﻴﻢ(-
ﺷﺎﻃﻰﺀ ﺯﻣﻴﺮ ﻭﺷﺎﻃﻰﺀ ﻛﺮﻳﺎﺕ ﺣﺎﻳﻴﻢ.
ﺃﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻳﻮﻡ 16/04/2018

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺃﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﻰﺀ 08:00-18:00

ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﻘﺬ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻭﺧﻄﺮﺓ

ّ ًّ ّ
ّ ّ
ً
جمعية التطويراالجتماعي تنظم يوما تطوعيا لطلب
ّ
املدرسة األحمدية في نادي املسنين

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
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من خلود فوراني – ّ
سرّية
خضم النشاطات التي تقوم بها جمعية التطوير االجتماعي
في
ّ
على مدار السنة ،وبروح التكافل املجتمعي ُ
ولمة أبناء املجتمع
الواحد ،قامت اجلمعية بالتنظيم والتنسيق مع املدرسة األحمدية
حي الكبابير ليوم عمل تطوعي لطالب املدرسة في نادي
في ّ
حي وادي النسناس ،وذلك يوم االثنني املنصرم.
املسنّني الواقع في ّ
قام خالل اللقاء طالب من املدرسة من صفوف سادس وسابع،
بتنظيف وترميم احلديقة األمامية في واجهة النادي ّثم زراعة
الورود بألوانها اجلميلة .كما قامت مجموعة أخرى من الطالب
بفعال ّية ترفيهية مع املسنّني أشرفت عليها مع ّلمة موضوع البيئة
ّ
الفعال ّية حيث
في املدرسة ،املع ّلمة رشا الباش ،فتفاعل املسنّون مع ّ
أدخلت الفرحة في قلوبهم.
وفي حديث مع املع ّلمة إقبال قصيني ،املشرفة على نشاطات
أسبوع األعمال اخليرية في املدرسة األحمدية ،أشارت إلى دأب
املدرسة بإدارتها وطاقمها على إشراك اجليل اليافع من ّ
طلبهم
في أعمال تطوعية يتداخلون من خاللها بأعمال خ ّيرة في ح ّيهم
احلي
الكبابير وكذلك في األحياء العربية األخرى ،وال س ّيما ّ

الشقيق وادي النسناس .وقالت :نحرص في ّ
كل سنة على كشف
متنوعة وقضايا ومجموعات هدف مختلفة
طالبنا على مجاالت ّ
بأهمية تعزيز معرفتهم ووعيهم لقضايا املجتمع.
إميا ًنا منّا ّ
همام،
–
إغبارية
جمانة
احملامية
اجلمعية،
ملديرة
وفي تعقيب
ّ
قالت« :إ ّننا في جمع ّيتنا كنّا وال نزال نعمل على احلفاظ على
ُلمة أبناء مجتمعنا على اختالف انتماءاتهم ،وجتذير قيم العطاء
بني أبنائه .نؤمن في جمعية التطوير االجتماعي أنّ األعمال
اخليرية هي منط حياة وممارسة ،وليست موسمية محصورة في يوم
سنرحب ونساهم ّ
بكل مبادرة في
تق ّره منظمة عاملية على أجندتهاّ .
هذه الروح والرسالة على مدار السنة».
وتقديرا ملجهود هؤالء الطالب ورسالتهم اإلنسانية ،قدّ م الس ّيد
ً
نقوال نقوال (أبو الزوز) احللوى مرفقة بالثناء والتشجيع والشكر
للشبيبةً ،
آمل أن يحملوها معهم ُقدُ ًما في حياتهم املستقبلية.
وفي ختام اللقاء شكر األستاذ سمير سالمة ،مدير نادي املسنّني،
طاقم وإدارة املدرسة األحمدية وجمعية التطوير االجتماعي على
أهم ّية التواصل والتالقي بني جيل
هذه املبادرة املباركة،
مشيرا إلى ّ
ً
املستقبل ومسنّي مجتمعنا ،آملً لنشاطات وتعاون آخر.

يقص ْ
حيفاويات ُ
ّ
ص َن
معرض تصويرلفتيات
ِ
ً
ّ
حيفاوية
قصصا
من خالل الكاميرا

خاص – اف ُتتح
حيفا – ملراسل
ّ
األسبوع املاضي في املركزَ
َ
اجلماهيري «يودﭬـات» معرِ ض
ّ
«حكايات» ،وهو معرِ ض تصوير
لثماني فتيات حيفاو ّيات ،وذلك
مببادرة من قسم الرفاه في بلدية
حيفا .حضر افتتاح املعرِ ض ّ
كل
هاتهن واألهل
من الفتيات وأ ّم
ّ
والعاملني والعامالت في قسم
الرفاه في البلدية ،كما حضره
اجلماهيري
مندوبون من املر َكز
ّ
«يودﭬـات».
«حكايات»ً ،إذا ،معرِ ض لثماني
متنوعة
التقطن مشاهد
فتيات
َ
ّ
ً
معرِضا جماع ًّيا
ليصنعن منها
َ
حي السوق
من
ا
صور
يحتوي
واحدً ا
ً
ّ
ً
مرورا بوادي النسناس وصول إلى
ً
وانتهاء ّ
بعكا وناسها.
ساحل حيفا
ً
يضم هذا املعرِ ض حكايات مرئ ّية تروي – رغم اختالف األمكنة –
ّ
قصة مجموعة الفتيات اللواتي حملن كاميرا وانطلقن
واحده:
ة
قص
ّ
ّ
ومدينتهن وتفاصيلها .فاملعرِ ض ذو
روحهن
الكتشافات جديدة في
ّ
ّ
تركيبات بصر ّية ملدينة تعيشها الفتيات وشوارع ميشني فيها ّ
كل
حكاياتهن
يوم ومالمح ناس يلتقني بهم .فمن خالل الكاميرا يروين
ّ
أنفسهن.
ويكتشفن
ّ
وهذا املعرِ ض هو ِنتاج مشروع قاموا به في قسم الرفاه في
بلدية حيفا بإشراف العاملة االجتماعية الس ّيدة نيلي خشيبون،

محمد بدارنة .واملشروع هو عبارة
املصور
وبإرشاد
املهني الفنّان ّ
ّ
ّ
عن ورشة تصوير شاركت فيها فتيات حيفاو ّيات ،هدفها توسيع
خصوصا،
عموما والتصوير
وكشفهن ملجاالت الفنون
آفاق الفتيات
ً
ً
ّ
وذلك لكي يدركن أنّ ّثمة إمكانية للعمل في هذا املجال والتقدّ م
فيه.
معرِ ض «حكايات» منتَج الفتيات الفن ّّي وتكمن أهم ّيته في
باستطاعتهن العمل وحتقيق منتَج
تشجيعهن أكثر والتأكيد أ ّنه
ّ
ّ
ّهن.
فن ّّي عالي اجلودة رغم صغر سن ّ
الجم عة  16آذار 2018
ُ

بإدارة :ميشيل بشارة وأوالده
أسـعار خاصـة
مبناسبة عـيـد األم
وكل عام وجميع األمـهـات
بألـف خـيـر

أفــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــات

حيفا  -شـارع الـخوري  ،22هاتف04-8622719 :

ّ
ّ
االجتماعي تحتفي باملرأة
جمعية التطوير
ثقافي مميزّ
ترفيهي ّ
ّ
ّ
اجتماعي
بلقاء

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

8

من خلود فوراني – ّ
سرّية
ّ
نظمت جمعية التطوير االجتماعي ،يوم اجل ُمعة الفائت ،لقاء
اجتماع ًّيا ثقاف ًّيا مبناسبة يوم املرأة العاملي في فندق الكولوني
– حيفا ،بأجواء ربيع ّية جميلة تبعث روح التجدّ د في النفوس.
حضرت النشاط نساء وس ّيدات من مختلف أطياف املجتمع
احليفاوي ،فكان حد ًثا نوع ًّيا مم ّيزً ا مبضامينه وفقراته التي
فن وغناء وتراث
تفاعلت معها احلاضرات وحاكى
ثقافتهن من ّ
ّ
األغاني الشعبية وفقرة حوارية مع س ّيدات مجتمع ذوات بصمة
مجالهن.
خضراء في
ّ
ّ
تو ّلت عرافة البرنا َمج مركزة الدائرة املجتمعية التربوية في
فرحبت باحلضور وهنّأت املرأة
اجلمعية ،الس ّيدة فيحاء عوضّ ،
أهم ّية دور ّ
كل واحدة وواحدة مبا تقدّ مه
بيومها مشيرة إلى ّ
لعائلتها وملجتمعها.
همام،
قدّ مت بعدها مديرة اجلمعية ،احملامية جمانة اغبار ّية – ّ
كلمة ترحيبية أهّلت فيها باحلضور مشيرة إلى حرص اجلمعية
أهمية انخراط املرأة
وبشكل
ّ
دوري على عقد نشاطات تؤ ّكد ّ
في الساحة اجلماهيرية واالجتماعية والتربوية والسياسية.
احلالي على
كما أشارت إلى تسليط الضوء في اللقاء
ّ
النوعي
املرأة العاملة ،وبالتالي كان التنسيق لهذا اللقاء
ّ
بشخص ّياته النوع ّية املم ّيزة بالفقرات املختلفة ومن مجاالت
العمل املختلفة .واختتمت حديثها بأمنية لغد أفضل تأخذ
الفعال لالرتقاء باملجتمع مبا يليق بوجودنا
املرأة فيه دورها ّ
على هذه األرض.
النسائي الذي ترعاه اجلمعية ،وقدّ متها
تلتها كلمة املنتدى
ّ

مر ّكزة املنتدى ،الس ّيدة فريدة بدران ،التي استعرضت برامج
املنتدى ونشاطاته املثرية ّ
اللفتة ،وكان آخرها دورة حول التراث
الفلسطيني وزيارة جلمعية «نسيجنا» التي تسعى
والتطريز
ّ
للحفاظ على هذا املوروث .كما دعت الس ّيدة بدران احلاضرات
لالنضمام للمنتدى والتواصل الدائم من أجل كسب املعرفة
والتع ّلم وليس الترفيه ،فقط.
ُ
حوا ،في فقرة
كانت بداية الفقرات أ ًنسا مع الفنّانة نانسي ّ
غنائية من أغاني الزمن اجلميل ألهبت أحاسيس املشاركات
وأسعدتهن.
ّ
تلتها فقرة حوارية أعدّ ت لها وأجرتها مر ّكزة مشروع اخلطابة
باللغة العربية وحقوق السكن ،خلود فوراني – س ّر ّية ،مع ثالث
هن مبثابة قدوة يحتذى
س ّيدات من مجاالت عمل مختلفة ّ
بها وحافز للحاملات بغد أفضل للنهوض مبجتمعنا .فحاورت
فوراني – س ّر ّية ًّ
كل من د .رانية خطيب – فاهوم ،أ ّول ج ّراحة
جتميلية عربية في البالد ،الس ّيدة أميرة حايني – غر ّيب ،التي
كان لها باع في النهوض بنموذج مدرسة حوار الرسمية كمدرسة
ضو – ّ
غطاس ،التي بادرت إلى
للفنون واإلبداع ،والس ّيدة رميا ّ
تربوي جليل الطفولة ّ
املبكرة من خالل «أكادميية ّمنو».
مشروع
ّ
ً
أ ّما اخلتام فكان مسكا مع الس ّيدة نائلة عزّام – ل ّبس ،في فقرة
وفن املهاهاة،
لها عن األغاني الفولكلورية التراثية للنساء ّ
ً
وحماسا كبيرين.
تفاعل
القت
ً
مت اختتام اللقاء بوجبة غداء خفيفة ووردة ّ
وقد ّ
لكل مشاركة
ملحقة ببطاقة معايدة ُكتب عليها جملة «املرأة وردة املجتمع،
رحيقها يفوح مع كلّ يوم جديد».
الجم عة  16آذار 2018
ُ

EAN-13
Encoded:9800000187579
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليلي تريو
ورق تواليت
أبيض
ّ 32
لفة

تريو

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

29

90

سعر خاص!
ZERO

 1لتر

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

1

90

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر لرزمة زوج بعد
تخفيض القسيمة

14

90

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
نوتيال
للتدهين
بطعم البندق
 350غرام

سعر خاص!

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

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

8

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أوربيتول
غسول فم
لتبييض األسنان
 1لتر

احلد األدنى  30عبوة في اخملزون في كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
السعر 00
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر لرزمتني بعد
تخفيض القسيمة

95

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
پـرسيل
جل للغسيل
 2.7لتر

Life

مناديل ورق ّية
رزمة
ثمانية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة ثمانية بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
تخفيض القسيمة
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

7

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سانو مكسيما
مط ّري غسيل
ّ
مركز
 1لتر

EAN-13
Encoded:9800000193051
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187739
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187722
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187715
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ريد
جهاز +
تعبئة سائل
لـ  45ليلة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق في أسعار املنتج قبل التخفيض
بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر
ما قبل التخفيض على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

11

90

سعر خاص!

السعر بعد
تخفيض القسيمة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

EAN-13
Encoded:9800000187692
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000193068
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187685
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187678
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
تشروتي 1881
أ.د.ت
 100مل

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

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
تاباك
أفتر شيڤ
 300مل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

199

119

29

90

EAN-13
Encoded:9800000193044
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187661
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187654
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187647
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كولـﭽـيت
أحمر
معجون أسنان
 100مل
رزمة زوج

ساندي
ورق تواليت
ّ 40
لفة

ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق

EAN-13
Encoded:9800000187630
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187623
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187609
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:
EAN-13
Encoded:9800000187593
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كوكا كوال/

قسائم كلها توفير
اآلن في سوﭘـر فارم!

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

119

99

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
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سعر خاص!
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السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 9-21.3.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

ش.ج

حمالت سوپر فايڤ سارية املفعول لغاية  21.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل
فقط .حتتفظ الشبكة لنفسها بحق حتديد كمية الشروة .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا ،في حوانيت الشبكة التي ال يتم فيها
عرض السعر قبل التخفيض – سيعرض السعر على املنتج أو بجانبه.

ش.ج

ش.ج

ستايل
شامپو/منعم
ّ
 750مل
السعر للوحدة
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90

ش.ج

ّ ّ
سيناريو ّ
َ
املتنبي الوثائقي يتجلى كفيلم في «رعنانا»
ّ
ً
مغايرا،
كلما وقفت فلسفة خلف مدرسة ،كان إبداعها
ُ
ً
وحصادها ً
وفيرا...
عظيما
نجاحها

ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ
ﻓﻮﺗﻮﺷﻮﺏ!

حتول إلى فيلم مم ّيز،
حيفا – ملراسلنا – «هاني»؛ سيناريو
وثائقي ّ
ّ
ّ
سجادة حمراء في ضيافة رئيس بلد ّية « َرعنانا»،
فزف املتن ّبي على ّ
ُ
هرجان أقيم على شرف األعمال السينمائ ّية املتم ّيزة لطلبة
في ِم ٍ
الثواني عشر من مختلف مدارس البالد ضمن وظائف منهاج
البـﭽـروت املق ّررة لطلبة فرع اإلعالم .كان سيناريو املتن ّبي هو
الوثائقي الوحيد وكانت املتن ّبي املدرسة العرب ّية الوحيدة
السيناريو
ّ
املتأهّلة للنهائ ّيات ،وقد أشادت جلنة التحكيم بجاهز ّيته املذهلة
الوثائقي.
نص السيناريو
للمنافسة ومالءمته ألسس ومداميك ّ
ّ
ُيذكر أنّ األستاذ أنيس مصري قد م ّثل املدرسة مع طالب فرع
الريادي هيثم م ّريد .وقد أ ّكد األستاذ أنيس ً
قائل« :نتجاوز
اإلعالم
ّ
فيلما وثائق ًّيا من تأليف
اليوم وبتم ّيز مرحلة السيناريو الذي يصير ً
وإبداع ّ
طلب الفرع .عمل ًّيا جتاوز السيناريو عدّ ة مراحل وتقييمات
ً
وصول إلى هذه املرحلة املتقدّ مة والنهائ ّية».
مهن ّية وقوانني صارمة
ّ
وتابع مع ّب ًرا عن فخره بإجنازات طلب الفرع« :استطاع فرع اإلعالم
في مدرستنا املتن ّبي أن يحجز لنفسه ح ّيزً ا ومساحة على اخلارطة
التربو ّية-التعليم ّية في البالد ،ففلسفة املتن ّبي التربو ّية والتعليم ّية
خصوصا تعمل على صقل وتنمية طالب متم ّيز
عموما وفلسفة الفرع
ً
ً
في اإلعالم نظر ًّيا وعمل ًّيا ،بعد تسليحه بالفلسفة الالزمة الكامنة
وراء ّقوة وسيطرة اإلعالم على جميع مناحي احلياة :النفس ّية،

التربو ّية ،اإلنسان ّية ،اإليديولوج ّية ،العقائد ّية ،االجتماع ّية،
السياس ّية ،وكذلك االقتصاد ّية».
املتن ّبي ،فرع إعالم رائد في مدارس البالد ،يكتب حكاية مت ّيزه
معا نكتب حكاية
وتأ ّلقه متم ّردً ا على الزمان ومتجاوزًا املكانً ...
يكتب حكايته َي ْ
رِث َ
أرض الكالم ومي ِل ِك املعنى
املتن ّبيَ « ...م ْن
ْ
متاما»...

ّ
الطالبة مارّيا زبيدات من مدرسة ّ
املتنبي تتلقى شهادة تقدير من
رئيس البلدية ضمن مؤتمرحيفا للقيادة

ّ
ّ
خاص
متطوعة من طراز رفيع ونمط
مارّيا فتاة

ﺻﺤّ ﺘﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺲ ﻓﻴﻨﺎ

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

ﻣﻦ ﻛــﻞ ﻫﺎﺗﻒ
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«أوالدكم ليسوا لكم؛ أوالدكم أبناء احلياة املشتاقة إلى نفسها،
بكم يأتون إلى العالم ،ولكن ليس منكم»( .جبران خليل جبران)
ُ
تسكنها
خاص – مار ّيا زبيدات؛ فتاة واعدة،
حيفا – ملراسل ّ
تفيض ً
الطمأنينة ويل ُّفها الهدوء ،ابتسامتها ُ
يشع
أمل ومن وجنتيها ّ
الضوء ،ضو ٌء تستمدّ ُه من فيض قلبِها الطافح باإلنسان ّية وفؤادها
يضج بالعطاء واإلنتاج .هي طالبة من طالبات مدرسة املتن ّبي،
الذي ّ
تتطوع للسنة الثانية على التوالي
حملت حلمها وإنسان ّيتها وراحت ّ
يومي كانت مار ّيا تزور النزالء،
مؤسسة قلب يسوع .بشكل
في ّ
ّ
وتتلمس مواطن الفرح في قلوبهم وتنتشي ساعة ترى
معهم
تضحك
ّ
املؤسسة.
مالمح الضحكة التي ّ
تضج بني جدران وغرف ّ
ُمنحت مار ّيا ،الثالثاء املنصرم ،في احتفال ضمن أعمال مؤمتر حيفا
للقيادة ،شهادة تقدير باسم رئيس بلد ّية حيفا ،الس ّيد يونا ياهـﭫ،
متطوعة جماهير ّية في حيفا وبامتياز .أتى التكرمي
وت ُّوجت كأفضل ّ
مفاجئًا ملار ّيا؛ إذ آمنت برسالتها وحملت ه ّم مجتمعها ولم تنتظر
املقابل ،وسرعان ما حاول املقابل جاهدً ا أن يكون على قدر العطاء.
قالت مار ّيا في معرض احلديث معها »:حاولت أن أرسم ً
مغايرا
عاملا
ً
تطوعي ولقائي مع النزالء ،احلديث يدور عن
داخل ّ
املؤسسة من خالل ّ
التطوع ال
اخلاصة ،كنت أزورهم يوم ًّيا بهدف
نزالء لهم احتياجاتهم
ّ
ّ
أي مقابل أو مردود لقاء ما كنت أقوم به .عظيم هو
غير ،لم أنتظر ّ

الشعور الذي يعتريني ك ّلما جنحت برسم الضحكات على وجوههم،
لم أتو ّقع أن يت ّم تكرميي ،أنا أشعر بالفخر ،السعادة واالكتفاء
الذاتي».
ّ
ّ
التطوع لم تكن
جتربة
غمار
خاضت
يوم
ها
ن
أ
إلى
ا
ي
مار
أشارت
ّ
ّ
قد انتسبت إلى فرع الطفولة ّ
املبكرة في مدرستها املتن ّبي ،لكنّها
وعندما انتسبت لهذا الفرع استطاعت أن تربط املوا ّد النظر ّية-
العلم ّية وأن ّ
وتطوعها ،بل توظيف
تسخرها في خدمة هدفها السامي ّ
املؤسسة،
النظر ّيات واالستراتيج ّيات املدروسة مع واقع التجربة في ّ
كالتواصل مع النزالء وفهم احتياجاتهم حسب لغة اجلسد ،أساليب
الذكاء واأللعاب املختلفة التي ميكن توظيفها في هذا السياق .هكذا
ًإذا ّ
تتمكن املتن ّبي من تأهيل ّ
طلبها وطالباتها ومتكينهم من أدواتهم
املعرف ّية-الفلسف ّية التي متكنّهم من االنخراط في املجتمع والتواصل
معهُ .يذكر أنّ املر ّبي ،نهاد منزل ،واملستشارة التربو ّية ،هديل عيد،
قد رافقا مار ّيا في احتفال التكرمي ،لتكتمل فسيفساء املتن ّبي؛
الفعال الذي يرقى باملجتمع ويرتقي به.
الطالب ّ
معا نكتب
ار،
ي
الت
عكس
وسباحة
جناح
حكاية
ي؛
ب
ً
حكاية املتن ّ
ّ
يكتب حكايته ْ
يرِث َ
أرض الكالم ومي ِل ِك املعنى
حكاية املتن ّبيَ « ...من ْ
متاما»...
الجم عة  16آذار 2018
ُ

ّ
يوم األعمال الخيرية في مدرسة الكرمل

تنظيم احتفال بيوم
ّ
حيفاويات
املرأة لنساء

غصت قاعة منتزه اجلليل في «تل حنان» للسنة
حيفا – ملراسلنا – ّ
اخلامسة على التوالي مبئات النساء اللواتي شاركن في االحتفال مبناسبة
يوم املرأة العاملي .وقد ّ
نظمت هذا االحتفال الناشطة االجتماعية ريتا
جوليانوس – توما ،بالتعاون مع أميرة أبو ع ّباس .وقالت جوليانوس
في كلمتها بهذه املناسبة إنّ االحتفال يأتي كمكافأة للمرأة ولدورها
خصوصا .وأضافت أنّ السعي
واحليفاوي
عموما
الريادي في املجتمع
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
كل عام لتنظيم هذا االحتفال يؤكد تكرمي املرأة ملساهمتها في رفع
شأن املجتمع ،وحتقيقها مكاسب مرموقة في شتّى امليادين .وتو ّلت
عرافة االحتفال مد ّربة التنمية البشرية احليفاوية ،إميان سيرافيم،
وشمل عددً ا من الفقرات الف ّن ّية ،منها الغناء والرقص ،إلى جانب
توزيع جوائز على النساء املشاركات.

حيفا – ملراسلنا – ّ
برنامجا
نظمت مدرسة الكرمل ،يوم الثالثاء األخير،
ً
ً
الفعال ّيات
حافل
بالفعال ّيات مبناسبة يوم األعمال اخلير ّية ،وقد هدفت ّ
ّ
إلى تعزيز روح العطاء ،املشاركة واالنتماء لدى ّ
كل فرد من أفراد عائلة
طل ًبا ومع ّلمني ّ
الكرمل ّ
وموظفني.
ً
متنوعة في املدرسة وخارجها ،حيث قام طالب
وقد ّ
تضمن اليوم أعمال ّ
الصف السابع بتنظيف أحد شواطئ حيفا ،واشترك طالب الصف
الثامن مع طالب من مدرسة «الريئالي» بتنظيف حديقة وزراعتها
حي وادي اجلِمال ،وقام طالب الصف التاسع بالرسم على جدران
في ّ
قمة في موضوع «أضرار التدخني والوقاية
ليوم
د
موا
وحتضير
املدرسة
ّ
ّ

مؤسسة الراهبات
منه» .وقام طالب الصف العاشر بجمع املؤن وزيارة ّ
حياتهن وطريقة
الكرمل ّيات (دير احملابيس) ،بهدف تع ّرف أسلوب
ّ
ّ
لهن ولبعض العائالت احملتاجة .أ ّما طلب الصف
عيشهن وتقدمي املؤن ّ
ّ
اهتموا بتنظيف وزراعة الورود في املدرسة وتزيني
فقد
عشر
احلادي
ّ
ّ
اجلدران بالرسومات .وأ ّما طلب الصف الثاني عشر فقد تب ّرعوا بالدم
حتت شعار «تب ّرع بالدم وأنقذ حياة».
وفي نهاية هذا اليوم ع ّبرت مديرة املدرسة ،آنا ك ّرام ،عن شكرها وتقديرها
للجميع ،راجية من الله أن يغمرهم بنعمه وعطاياه ليستمروا في العطاء
واخلدمة ملدرستهم ومجتمعهم.

جمعية أورفيوس تقدم:

األم احلزينة

سلسلة موسيقى الصالــة رب�يع 2018
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מרכז הבשר כבאביר
 7ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج

100

₪

 4ﻛيلو شﻨيتسﻞ

100

₪

 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت

100

₪

 6ﻛيلو ﺟﻨﺤان

50

₪

 3ﻛيلو ﻛبدة

50

₪

 2ﻛيلو قلوب

50

₪

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ

50

₪

 1.5ﻛيلو شاورما عجﻞ

100

₪

 1ﻛيلو ﻓﺨدة ﺧروف

65

₪

* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺩﻭﺩ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮﺣﻨﺎ 04-8510776 30
ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﻴﺮ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻮﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  | 052-9598903ﻋﺒﻠﻴﻦ052-7012438 :

ّ
يوم ّ
قمة في العلوم والرياضة في مدرسة األخوة في حيفا

إلى ّ
كل امرأة…

أنت جميلة بما تحمله الكلمة من معنى..
أنت قوية كالصخرة التي ال يكسرها
حيفا – ملراسلنا – ّ
قمة
نظمت مدرسة
األخوة يوم ّ
ّ
بجو مليء بالفرح
تناول موضوعي العلوم والرياضةّ ،
واإلبداع ،التم ّيز ،والنّجاح .
األخوة ،املر ّبية ميري
مدرسة
ِافتتحت هذا اليوم مديرة
ّ
سعادة – ّ
خل،
بكلمة ترحيبية مباركة هذا اليوم ،وأثنت على وشكرت
طاقم الهيئة التدريسية على عملهم الدؤوب واملستم ّر،
وطلب املدرسة وأولياء أمور ّ
ّ
الطلب.
ّ
محطات تفعيلية وورشات عمل،
تخ ّلل البرنامج
أعدّ ها وقدّ مها طاقم الهيئة التدريسية في موضوعي
العلوم والرياضة.
هذا وإنّ موضوع العلوم موضوع التم ّيز األ ّول في
املدرسة ،فعلى مدار السنة الدراسية يكتسب الطالب
معلومات مثرية وخوض جتارب وأبحاث حتت إرشاد
املدرسي ّ
وطلب من معهد الـ»تخنيون»،
الطاقم
ّ
وكذلك القيام بتفعيل ّ
الطلب بزياراتهم للمتحف

العلمي .
ّ
كما تشترك املدرسة سنو ًّيا في برنا َمج «ميدوزولوجيا»
الذي تقيمه بلدية حيفا م ّرة في السنة حتت ُعنوان
«االستدامة البيئية» ،هدفه رفع الوعي لدى ّ
الطلب
«تلوث
واتّباع منط حياة سليم ،وموضوع السنة هو ّ
الهواء» .
وفي ّ
محطات العلوم قام ّ
الطلب بعدّ ة أبحاث تناولت
بصحة اجلسم ،العقل والنفس ،ومنها
مواضيع تتع ّلق ّ
اجلسماني ،التغذية السليمة والهرم
الرياضة والنشاط
ّ
وفعال ّيات إرشادية متحورت
الغذائي ،ومحاضرات ّ
ّ
صح ّية مختلفة .وأدمجت عدّ ة وسائل
أمور
في
ّ
إيضاح لإلثراء منها شرائح محوسبة ،أفالم قصيرة،
ورشات عمل مختلفة باستخدام عدّ ة موا ّد ،رسم،
جتارب علم ّية ،أحجية وألعاب ذهنيةّ ،
محطة األطباء
الصغار  ،إعادة تدوير واستحداث موا ّد للمحافظة
على البيئة وغيرها.

األخوة هو
واملوضوع الثاني الذي تتم ّيز به مدرسة
ّ
الرياضة ّ
بكل فروعها .فتقدّ م املدرسة ّ
لطلبها إمكان ّية
وحقّ اختيار فرع ولون الرياضة الذي ّ
يفضلونه؛ كرة
القدم ،املالحة البحرية ،كرة املضرب (تينس) كـﭙـويرا،
تيكواندو ،زومبا ،كرة س ّلة ،ألعاب حركة عديدة،
وغيرها.
ومن اجلدير ذكره أ ّنه تُقام أسبوع ًّيا مباريات رياضية
مختلفة بني جميع الصفوف وبإشراك طاقم املدرسة،
إلكساب ّ
الطلب لياقة بدنية سليمة ،بإرشاد مد ّربني
متخصصني في هذا املجال يعملون في املدرسة.
ّ
هذا وتعمل املدرسة على تعزيز الشعور بالقدرة
واالنتماء ،املشاركة وتق ّبل اآلخر ،تثبيت الشعور
باالستقاللية ،ح ّر ّية التّعبير ،التّربية للسالم واالحترام،
العلمي ،حيث إنّ الهدف املنشود
وتطوير التحصيل
ّ
هو تنشئة جيل جديد فاعل وناشط ومجتمع مث ّقف،
متعلّم وراقٍ يُعتزّ به .

أنت ّ
أهم عناصرالحياة ّ
وسر البقاء..
أنت من تنشرالفرح والبهجة في األرجاء..
طموحة أنت إلى أبعد الحدود..
فال تسمحي ألحد بأن يفرض عليك
القيود..
ّ
الحب جوهرة العطاء..
أنت في
ِوفي الصداقة ُعنوان الوفاء..
وألطفالك التضحية ولدائهم دواء..
أنت األمل في لحظات االستسالم..
ِوفي لحظات الخوف أمان..
وعند الحزن والقلق تنشرين السالم..

مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية – حيفا

أنت في املجتمع أساس..
وقدوة لجميع الناس..

بدنا نعُّيد الفصح  2019مع بعض – المُّسُّيحُُّّواحدُُّّالُّيُّتُّجُّزأ ُّ
ُّ

بمبادرةُّمن مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية ُّومسيحيونُّغيورينُّمنُّسائرُّالرعاياُّمنُّأبناءُّحيفا ُّ

وأنت رمزلإلخالص..

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 !!!!

وإلى جميع الرجال..
ّ
توقفوا عن اإلهانة واإلذالل..
ْ
إن قضيتم عليها فلستم بأبطال..

ُّ

ُّ
واحد
ال ولن نسمح بتكرار المهزلة التي تحصل هذا العام  , 2018إن مسيحنا
لقد حان الوقت أن نحتفل بقيامته مرة واحدة معُّبعضُّبدونُّتقسيمةُّالىُّطوائف .

ّ
اشتدت الرياح فلن تستسلم
فمهما

لقد نادى المسيح بالمحبة حين قال:
أحبواُّبعضكمُّبعضاًُّ .كماُّأناُّأحببتكمُُّّ،أحبواُّأنتمُّأيضاًُّبعضكمُّبعضاًُّ.
إذا أحبُّ بعضكم بعضُّاً عرف الناس جميعُّا ً أنكم تالميذي” )يوحنا ) ٣٤ : ١٣

األزهار..
ستحارب املرأة باستمرار..
وستلمع ّ
حتى في أوقات االنكسار..

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:
ُّ

للتواصل معنا عبر الفيسبوك

البريد االلكتروني orthodoxgroup@gmail.com :

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
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�شيء..

ّ
ألنها ببساطة نصف املجتمع ..وبدونها
للعالم ال يوجد ّ
أي اعتبار.

ميرال صلح،
الصف الثاني عشر 17 ،سنة.
الجم عة  16آذار 2018
ُ

ר.ב.פ.ז.

אספקות ושירות בע¢ם
 28% SPהנחה

מוצרי
ממחיר המחירון

סופרקריל  18ליטר
 +רול צביעה איכותי
 ₪ 200כולל מע"מ

החבילה המושלמת לחידוש הבית
צבע  5ליטר סופר איכותי
 +שפכטל אמיריקאי קטן
 +רול מקצועי  ₪ 85כולל מע"מ

ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﻀﺮ ﻫﺬا اﻻﻋﻼن
ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﯾﮥ
קלסימו

 4יחדות
 1יח׳

₪ 70
₪ 20

אסלה סמױה גרואה גרמניה
ומושב תלױ כולל מושב הידראולי
 ₪ 920בלבד
ארון מקלחת  60ס"מ הכולל כיור
ומראה מרחפת  ₪ 420כולל מע"מ
ארון מקלחת  60ס"מ הכולל כיור ומראה
מרחפת וברז פרח  ₪ 500כולל מע"מ

המבצע בתוקף עד  15.4.2018או עד גמר המלאי

מונובלוק תוצרת ספרד
מקלחון 80X80
איכותי זכוכית מחוסמת כולל מנגנון ומכסה הידראולי
 ₪ 380כולל מע"מ
 ₪ 650כולל מע"מ

חיפה  -יהודה ארזיה  .1טל׳ 04-6409263

مفتوح  7أيام يف األسبوع
בשר עגל טרי

פרגית עוף טרי

1

3

ק״ג

3990
עגבניה  ,חציל

ק״ג

1

290

₪

סוכר

לימון  ,שרי אשכולות

5

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול /אדום

4

בנובניירה בון בון  288גרם

5

קינד בואנו

ב

1090

₪

חטיף דובונים במבה
אסם טעמים

ב

890

₪

5

1890

₪

₪

1

3

שמן חמניות  3 100%ליטר

טחית אלקרואן  500גרם

14

9

90

90

₪

טונה פסיפיקו שלישייה
 95גרם 3 /

5

ק״ג
₪

מוגבל ל 4-ק״ג

₪

ב

15

₪

עוגת ספוג עשירייה בלקני

10

₪

₪

ממרח נוטלה  750גרם

ב

49

90

90

ב

מגוון צ׳יטוס/
תפוצ׳יפס עלית

2

1190

1090

₪

מגוון ברילה  500גרם

₪

4

קמח  1ק״ג

9

1090

100

₪

ק״ג
₪

90

₪

3

1

ק״ג

ק״ג

1

ק״ג

תפוז ברשת ,פלפל חריף

90

₪

ב

ק״ג
₪

90

מוגבל ל3-

5

100

₪

תות שדה קופסא  500גרם

כרעיים עוף טרי

4

90

₪

מוגבל ל 3-ק״ג

בשר בקר טחון

כבש בלדי אחורי

5

₪

פריגת  1.5ליטר

1890

₪

* الحملة سارية حتى  ٢٢.٣.٢٠١٨أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله *شال ازدواجيه في الحمالت
* الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

4

18

ב
₪

مي ماركت
كاسح األسعار
קרטון היינקין
 330 /24מ״ל

שישיית פיוז טי
 1.5ליטר

קרטון סטלה  24יח׳

99

₪

99

זוג משחת שיניים קולגייט
אדום  160מ״ל

1790

₪

20

₪

קולגייט טוטל זוג  100מ״ל2/

24

קרטון קרלסברג יבואן רשמי

₪

אקונומיקה
אמה  3ליטר

מטליות מיקרו פייבר

2

15

ב

₪

ב

15

₪

24

90

₪

קולון ג׳ל  5ליטר

690

10990

10

ב

נס קפה טסטר צ'ויס
 500גרם

90

₪

4

₪

2

סנו מגבת מטבח
שישייה

פיוז טי פחית  330מ״ל

אקונומיקה פיסגה  4ליטר

29

8

סנו  00מנקה אסלות
 1ליטר

2

₪

פורטה פלוס
פורטה פלוס free
מסיר שומנים פיסגה
מסיר שומנים קר ז'אוול
רסס כבס
רסס נגב
סנו קל מרסס
סנו ג׳ט למטבח
סנו ג׳ט לאמבטיה
סנו חומץ חדש

₪

حيفا شارع الخوري ( ٢מגדל הנביאים) 04-8666512

ב

10

90

90

₪

₪

₪

10

90

₪

ّ
الدكتور شربل شقير ،نائب عميد كل ّية «أونو»:

ّ
الفلسطينيون ال تساعدهم في ّ
ّ
النمو االقتصاديّ
املساعدات التي يتلقاها
ًإذا ،كيف ساهمت ّ
التبرعات واألموال في دعم
لقاء أجراه :نايف خوري
يبلغ الدكتور شربل شقير ،من حيفا ،واحدً ا وأربعني االقتصاد الفلسطيني؟
جدا من الدعم اخلارجي ساهمت في ّ
حل
نسبة كبيرة ًّ
ضغط العملة األجنبية والصعوبات واألزمات اإلنسانية
ونظرا إلى
العا ّمة .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرىً ،
املضايقات االقتصادية والسياسية في الضفة والقطاع،
لم ّ
النمو االقتصادي.
يتمكنوا من خلق ّ

عاما ،درس االبتدائية والثانوية في مدرسة الكرمليت –
ً
تيرسانطة .درس ل ّلقبني األ ّول والثاني في إدارة األعمال
متخص ًصا مبوضوع التمويل ،وأجنز اللقب الثالث\
ّ
الدكتوراه في االقتصاد ،في جامعة بورتسموث في
بريطانيا ،حيث كتب أطروحة دكتوراه في «االقتصاد
ُ
الفلسطيني» عام  .2013حصل على لقب «احملاضر ملاذا لم تستثمرهذه األموال في فلسطين؟
ّ
مقومات وظروف :أ ّو ًل ،السياسة
التاد الطلبة ينبغي أن نذكر عدّ ة ّ
املتم ّيز» ،ضمن االستطالع العا ّم ّ
اجلامعيني في البالد سنة  ،2016وهو يعمل في ك ّل ّية اإلسرائيلية حتّى اتفاقية أوسلو ،أو حتّى االنتفاضة
األولى ،كانت تقضي بتشغيل الفلسطينيني في
«أونو» ،نائ ًبا لعميد الك ّل ّية في إدارة األعمال.
ما هي املواضيع التي ّ
تم بحثها في أطروحتك إسرائيل ،بدون تطوير االقتصاد في املناطق الفلسطينية،
النمو
الضفة وغزّة ،وقد أ ّدى هذا إلى تدهور وانعدام
ّ
للدكتوراه؟
كانت الدراسة شاملة عن االقتصاد الفلسطيني االقتصادي في هذه املناطق ،ولذا نشأت أعراض املرض
وخصوصا املساعدات والدعم املالي الذي الهولندي .ثان ًيا ،التقييدات الفعل ّية واإلدار ّية املفروضة
عموما،
ً
ً
على التجارة الداخلية واخلارجية واحلركة احل ّرةٍّ ،
لكل من
يدخل إلى املناطق الفلسطينيةّ .
وتبي أنّ هذه األموال
النمو االقتصادي الفلسطيني .وقد إسرائيل ومصر واألردن ،ق ّلصت بنسبة ملحوظة الفائدة
ال تساعد على
ّ
املرجوة من التب ّرعات واملساعدات اخلارجية لتشجيع
ّ
جاءت مساهمة البحث بثالثة أشكال :قبل ّ
كل شيء،
النمو االقتصادي .ثال ًثا ،غياب القطاع املالي املتني
ّ
يتم جمع معطيات
أ ّنه أل ّول م ّرة منذ نحو أربعني ً
عاماّ ،
اقتصادية دقيقة من مناطق السلطة الفلسطينية حال دون اال ّدخار للمدى البعيد واالستثمار في املناطق
تسميها
خصوصا أنّ جمع هذه املعطيات الفلسطينيةً .
ورابعا ،األعمال اإلرهابية – كما ّ
وغزّةّ ،ثم حتليلها.
ً
مهمة سهلة ،نظرا إسرائيل – ساهمت في تراجع االقتصاد الفلسطيني،
يكن
لم
ّبعة
ت
امل
باملعايير األكادميية
ّ
ً
خصوصا في فترة االنتفاضة.
ً
إلى وقوع أحداث االنتفاضة ،وحتديدً ا املعطيات وفي هذه الحالة ال نجد ّ
أي استيراد أو تصدير بين
املختلفة التي حصلنا عليها بصورة دقيقة وعميقة
من مكاتب اإلحصاء الفلسطينية واإلسرائيلية .ثان ًيا ،فلسطين والعالم ،وال تقام املشاريع فيها.
عرض وحتليل النتائج بتعابير وضغوط النقد األجنبي بالتأكيدُ ،انظر إلى غزّة واحلصار احلاصل هناك ،وانظر
إلى املناطق الفلسطينية الباقية ،فال جند لها ً
منفذا
وتوفير املفاهيم
اخلاصة لالقتصاد الفلسطيني ،ألنّ
ّ
كل سوى مع إسرائيل .وهكذا يجد الفلسطينيون أنفسهم
كل األعمال التجارية وتصدير األيدي العاملة – ّ
ّ
يتم عن طريق إسرائيل ،وبذلك تصبح جميع مرتبطني بالعملة اإلسرائيلية ،وباالقتصاد اإلسرائيلي.
ذلك ّ
وقد ّ
متكنت إسرائيل من إغالق املعابر ك ّلما رغبت
املصادر املالية بالعملة الصعبة خارجة عن االقتصاد
املؤشرات بذلك ،ومتنع الفلسطينيني من دخول سوق العمل في
يتم البحث في ّ
الفلسطيني .ثالثا ،أل ّول م ّرة ّ
نص ضرورة تأمني
علما أنّ اتّفاق أوسلو ّ
اخلاصة بأعراض املرض الهولندي في إسرائيلً .
واملعايير والعوامل
ّ
االقتصاد الفلسطيني ،بصورة نظرية وجتريبية في الفترة فرص العمل للعمال الفلسطينيني .ولكن عمليات
ما بني  .2007–1968وكما أعلم ،فإنّ هذا البحث هو املقاومة الفلسطينية ،أو العمليات اإلرهابية على
واسعا متع ّل ًقا بتأثير النتائج حدّ تعبير إسرائيل ،جعلت إسرائيل متارس احلصار
األ ّول الذي يو ّفر ً
عرضا
ً
االقتصادية للتمويل اخلارجي ،والذي غال ًبا ما ُيعرف واإلغالق ،والتس ّبب بحاالت الفقر التي يعاني منها
التوجه ميكنه أن يساهم الفلسطينيون.
بأعراض املرض الهولندي .وهذا ّ
األهم التي ّ
ّ
توصلت إليها في هذه
في تشخيص وحتليل املرض الهولندي في الدول النامية وما هي النتيجة
األخرى .كما بحثت في تأثير اإلرهاب على أسواق الدراسة؟
األهم أ ّنه ال يوجد بديل للسالم .وإذا
النتيجة
األوراق املالية ،البورصة ،اإلسرائيلية والفلسطينية ،كانت
ّ
يدل على التأثير اعتقد الفلسطينيون واإلسرائيليون أنّ جمع املبالغ
مؤشر اإلرهاب ،وحتليل ذلك ّ
بتبنّي ّ
السلبي لإلرهاب على البورصة اإلسرائيلية ،وأ ّنه كان الطائلة س ُيغني الفلسطينيني فهم على خطأ ،ألنّ
وقعا من تأثيره على البورصة الفلسطينية .وقد احلصار املفروض على فلسطني ك ّلها ال يتيح لها
أشدّ ً
تشير هذه النتائج إلى أنّ البورصة الفلسطينية النامية التصدير واالستيراد ،وال ميكن – بالتالي – أن ينشأ
ومنو للمشاريع املختلفة ،وال مف ّر ّإل للسالم بني
والصغيرة ال تعكس ج ّيدً ا صورة األعمال االقتصادية اقتصاد ّ
الشعبني ،كي تُفتح املعابر ونقاط التبادل التجاري\
والسياسية.
االقتصادي .وبالتالي تعود النواحي االقتصادية
ما هي ظاهرة املرض الهولندي؟
كم ّيات بالفائدة على املجاالت احلياتية ك ّلها ،كالتربية
فيها
تبدو
يشير املرض الهولندي إلى ظاهرة
ّ
والصحة ،وغيرها من مرافق احلياة.
هائلة من العمالت األجنبية تتد ّفق إلى االقتصاد ،والتعليم،
ّ
ألم تحدث نهضة اقتصادية في ّ
أي فترة من الفترات
وبدل أن تؤ ّدي إلى تشجيع ّمنوه فإ ّنها تؤ ّدي إلى
الكم ّيات من في فلسطين؟
تقليص الناجت األساسي احمللي .وهذه
ّ
العمالت األجنبية ال تأتي من مصادر إنتاجية ،مثل في سنوات السبعني شهد الفلسطينيون واإلسرائيليون
ً
ملحوظا بسبب االنفتاح ومشاريع
املوارد الطبيعية أو املساعدات اخلارجية ،فتؤ ّدي إلى ًّمنوا اقتصاد ًّيا
أن تفقد العمالت األجنبية من قيمتها ،وتؤ ّثر على السالم ،واستيعاب املستخدمني الفلسطينيني بأعداد
القطاعات اإلنتاجية والتجارية في االقتصاد ،كفروع كبيرة للعمل في إسرائيل .ولكن حني ّمت استبدال
حتولت
الصناعة والتصدير ،وتؤ ّدي – بالتالي – إلى انهيار الفلسطينيني ٍ
بأيد عاملة أخرى من اخلارجّ ،
هذه القطاعات .واملرض الهولندي هو أحد التفسيرات املساعدات املالية للفلسطينيني إلى دفع رواتب.
تتضمن عملية السالم إقامة مشاريع
لعدم جدوى جناعة املساعدات اخلارجية في خلق ولذا يجب أن
ّ
ّمنو اقتصادي في الدول النامية ،رغم أنّ استيراد اقتصادية صحيحةّ .
املساعدات األجنبية قد يق ّلص الفوارق بني اال ّدخار ،لننتقل إلى عملك في كل ّية «أونو» ،هل تعمل هناك
االستثمار ،والنقص في ميزان املدفوعات املطلوبة ،من منذ زمن بعيد؟
ّ
عاما ،وقد
عشرين
بلغت
منذ
ة
ي
ل
الك
بدأت العمل في
ً
ّ
أجل إحراز ّ
أقل نسبة ّمنو الزمة وضرورية.
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كانت ك ّل ّية صغيرة ،حينها بدأت الدراسة للقب األ ّول
متخص ًصا مبوضوع التمويل ،وفي
في إدارة األعمال
ّ
السنة الثالثة من التعليم أصبحت معيدً ا لدى عدد من
األساتذةّ ،ثم أجنزت اللقب الثاني ،املاجستير .ورغم
أ ّنني تل ّقيت ً
إداري في أحد البنوك ق ّررت
عرضا لعمل
ّ
ّ
التخ ّلي عن هذا املجال ألنّ الكل ّية األكادميية عرضت
علي وظيفة كاملة كمعيد دائم ،وهكذا ُفتحت الطريق
ّ
األكادميي ،وفي غضون فترة قصيرة
العالم
إلى
أمامي
ّ
محاضرا ،وبعدها حصلت على وظيفة إدارية،
أصبحت
ً
ّّ
ّ
كمساعد لعميد الكل ّية ،كما حصلت على منحة للتدريس في فرع الكلية بحيفا؟
للسفر إلى بريطانيا إلجناز لقب الدكتوراه ،وبعد إنهاء مت ّيزت ك ّل ّية الكرمل بتدريس احلقوق وإدارة األعمال
ّ
الدراسة أصبحت ّنائب عميد الكل ّية في إدارة األعمال .واحلسابات ،لكنّنا – إضافة إلى ذلك – سنُدخل
أنت محاضرلعدة مواضيع..
مواضيع أخرى كاملوسيقى ،كما فعلنا في «كريات
صحيح ،فأقوم بتدريس موضوع اإلحصاء بأجزائه ،أونو» ،واللقب األ ّول في التربية ،واللقب الثاني في
للمؤسسات التربوية ،واللقب
التمويل ،اإلدارة املالية ،كما أ ّنني أرشد الطالب في االستشارة التنظيمية
ّ
ُ
وظائفهم قبيل حصولهم على اللقب ،وغيرها من املها ّم ،الثاني في اليهودية ،ومنه ستتف ّرع الدراسة إلى
حيث أساهم في إقامة مشاريع لفتح فروع للك ّّ
ة،
ي
ل
مخصصة
املسيحية واإلسالم ،وستكون هذه املواضيع
ّ
وتطوير البرامج التعليمية ،وقد كنت – حتّى فترة قريبة
ّ
لطلب اللقب الثاني .إلى جانب بعض املواضيع
ً
فرع
مسؤول عن دمج السكان من شرق القدس في
–
بالطب ،مثل العالج بالتشغيل ،عالج العسر
املتع ّلقة
ّ
ّ
الكل ّية في القدس.
باالتصال ،وإدارة األعمال بجميع مجاالتها ،للقبني
ً ّ
للكل ّ
البالد؟
في
ة
ي
كم فرعا
األ ّول والثاني،
واللقب الثاني ّفي احلقوقّّ .
ّ
ّ
تأسست كل ّية «أونو» عام  1995ويتعلم فيها اليوم هل سيبقى ّ
ّ
املدرسون والطلب من كلية الكرمل
ّ
ّ
ّ
البالد.
في
ة
خاص
ة
ي
ل
ك
أكبر
وهي
طالب.
ألف
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ّ
ّ
في كلية «أونو»؟
التطبيقية
التعليمية
وقد ر ّكزت الك ّل ّية على برامجها
ّ
الطلب نعم سيبقون ،لكن بالنسبة إلى الهيئة
وإدخال مواضيع اجتماعية إلى منهاج التعليم .إضافة التدريسية فسندخل بعض التعديل على قائمة
ّ
إلى املق ّر
ّ
الرئيسي للكل ّية في «كريات أونو» ،هناك املد ّرسني.
ّ
نني
ي
للمتد
الفرع
وهذا
يهودا»،
«أور
في
أخرى:
فروع
ّ
فيما يتعلق بقبول الطالب ،نالحظ صعوبة
اليهود ،حيث ّ
يتم التعليم هناك بفصل الرجال عن قبولهم في الجامعات بسبب امتحان مقياس
ِ
ولغير
نني
ي
للمتد
املاحلة
نطقة
م
في
القدس،
النساء ،وفي
ّ
الذكاء\البسيخومتري ،فما هو الوضع في «أونو»؟
املتد ّينني ،وهذا العام باشرنا العمل في فرع حيفا ،أ ّو ًل ،لم يثبت علم ًّيا أنّ امتحان مقياس الذكاء\
الذي أصبح ً
بديل لك ّل ّية الكرمل التي أنهت عملها ،البسيخومتري يع ّبرً ،
فعل ،وبصدق عن درجة ذكاء
ّ
باإلضافة إلى كل ّية ليزلي في نتانيا .وبالتنسيق مع اإلنسان ،فما هو االختبار الصحيح لفحص ذكاء
ّ
مجلس التعليم العالي سنقيم فرعً ا آخ َر للكل ّية في اإلنسان؟ هل بطريقة االختبار املتّبعة اليوم ،فقط؟
الوسط العربي في ِمنطقة الشمال.
يشكل االمتحان ً
ولكي ّ
شرطا للقبول للدراسة األكادميية
ّ
ّ
فق
يت
هذا
هل
الشرقية،
القدس
بفرع
ق
يتعل
فيما
يجب أن تكون فرص التعليم متساوية في املدارس.
أو يتناقض مع سياسة مجلس التعليم العالي؟
والثانوي في املجتمع
االبتدائي
وإذا نظرنا إلى التعليم
ّ
ّ
قطاعات
ُأنشئت ك ّل ّية «أونو» لتكون متاحة جلميع
واضحا بني التعليم في املدارس
العربي جند الفرق
ً
ّ
ُ
املواطنني في البالد،
ً
وخصوصا الذين أبعدوا عن مجال األه ّل ّية أو اخلصوص ّية ،وبني التعليم في املدارس
الستيعاب
املجال
إفساح
وبالتالي
التعليم العالي.
حسب
احلكومية ،رغم أنّ مواضيع التعليم هي نفسها َ
اخل ّريجني في سوق العمل في مجاالته املتعدّ دة .وفي مناهج وزارة التربية والتعليم .ويعود ذلك إلى طرق
هذا النطاق ترى الك ّل ّية ّ
أهمية الستيعاب أعداد من التعليم ،واألدوات أو الوسائل املتوافرة للطالب في
ّ
الطلب العرب في التعليم
ّ
األكادميي ،ألنّ اخلريجني التعليم .كما أنّ الفوارق هائلة بني املدارس العربية
لتبو ِء القيادة االجتماعية
ُيعتبرون األكثر جدارة
ُّ
نظرا إلى امليزانيات التي تصرف
واملدارس اليهوديةً ،
والثقافية واالقتصادية .أ ّما بالنسبة إلى الطلبة من هناك وال تصرف في املدارس العربية .وهكذا ،نحن
القدس الشرقية فقد تق ّرر دمجهم في اإلطار العا ّم ال نتط ّلع إلى امتحان مقياس الذكاء\البسيخومتري
ّ
أساسي لاللتحاق بالك ّل ّية ،بل جنعل الطالب
للتعليم في الكل ّية .ومن الناحية اإلحصائية فإنّ نسبة كشرط
ّ
العلمي بدون قيد أو شرط.
املواطنني العرب في البالد تبلغ  ،20%وإنّ نسبة املقبلني يثبت نفسه في
التحصيل ّ ّ
ّ
على الدراسة األكادميية تبلغ  ،26%وقد أصبحت نسبة بعد ّ
تخرج الطلب في الكل ّية أو الجامعة هل
الطلبة العرب اليوم في القدس نحو  30%من مجمل يخضعون المتحان الوزارة؟
طلبة الك ّل ّية.
بالتأكيد ،وهناك ّ
يتبي املستوى
احلقيقي للتعليم .فإنّ
ّ
وما هو الوضع في حيفا؟
أهم ثالثة مساقات
مساق احلسابات أصبح واحدً ا من ّ
ّ
أصبحت ك ّل ّية «أونو» أكبر كل ّية أكادميية في البالد ،في املعاهد العليا في البالد ،ويتم ّيز ّ
عاما بعد
طلبنا ً
ّ
إذ يتعلم فيها أكثر من  14ألف طالب في جميع عام في التقدّ م المتحانات مجلس مراقبي احلسابات
ّ
ّ
فروعها ،وبعد إغالق كل ّية الكرمل ،تولت «أونو» واإلدارة املالية ،حيث يبدو التباين جل ًّيا بني ّ
طلب
– بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي – إدارة هذه ك ّل ّية «أونو» ،يهو َد وعر ًبا ،وسائر الطلبة في البالد.
ّ
الكل ّية ،واشترطت افتتاح فرع آخر للوسط العربي في كيف تتو ّقع مستقبل «أونو» في حيفا؟
ّ
ّ
باهرا ،وقد تكاثفت اجلهود مع عدّ ة
ِمنطقة الشمال .ويتعلم ،اليوم ،في فرع الكل ّية في أتو ّقع
ً
جناحا ً
ّ
ّ
ومؤسسات حكومية وبلدية وتعليمية من أجل
حيفا نحو  500طالب .ونتوقع أن يصبح عدد الطلب هيئات
ّ
ّ
حيث
ب،
الطل
مجمل
من
العرب فيها حوالي 60%
استيعاب أكبر عدد من ّ
الطلب ،والوصول إلى أعلى
ّ
تأتي الغالبية الساحقة من هؤالء الطلب من القرى نسبة جناح.
ً
واملدن العربية خارج حيفا.
نشكرك ً
شكرا جزيل!

ّ
هل هناك مواضيع تعليمية أخرى سيتم إدخالها العفو!

الجم عة  16آذار 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

ُ
ّ
الت ّفاحة ّ
الرابعة ..كونوها وال تأكلوها..
أسعد موسى عودة
حواء ،ا ّلتي هبطت
ثالث ت ّفاحات غ ّير َن وجه الدّ نيا :ت ّفاحة ّ
بآدم من علياء اجلنّة إلى ما هو أدنى منها بقليل أو كثير؛
وت ّفاحة نيوتن ،ا ّلتي وضع إثر سقوطها قانون اجلذب العا ّم
مؤسس شركة
وقوانني احلركة؛ وت ّفاحة ستيـﭫ دجوبزّ ،
للصناعات التّقن ّية العالية ،من حواسيب وهواتف ذك ّية.
«أﭘـل» العامل ّية ّ
ّ
وال ّت ّفاحات ال ّثالث أعاله ّ
ولكل منها ما عليها ،غير أنّ القاسم
لكل منها ما لها
املشترك في ما بينها أنّ الدّ نيا بعدها لم تعدّ ،
قط ،مثلما كانت قبلها.
فهل ّ
فكر ٌّ
ّ
يوما ،ت ّفاحة رابعة ...وسابعة ،لتنجينا –
كل منّا في أن يطمح ليكونً ،
ّ
ّ
على األقل – من مخلفات وعوادم ونفايات ال ّت ّفاحات ال ّثالث أعاله ..فتأخذ بيدنا
وأخف؟ أسأل وأعلم أ ّني ُ
طاعن ً
ّ
خيل
من املترف واألعنف إلى ما هو أنظف وأشرف
«أ ُ
من ِ
الصب ُر»..
فوارسها الدّ ه ُر \ وحيدً ا ،وما قولي كذا ومعي ّ

درويش
أبحث عن محمود
َ
وال أزال ّ
ّ
ّ
القطط
في عيون قطة شامية ..وتحب ِ

فقيرا؛ فسرعان
فقيرا ،أو أل ّنه كان ً
«كان محمود أكرم مخلوق عرفته ،مع أ ّنه كان ً
ّ
بحس
ما اكتشفت أنّ لديه عبقر ّية في انتقاء الهد ّية البليغة ،التي اتّسمت ً
دوما ّ
تركت في قلبي عالمة لم ُت َح [ ]...كره
عاطفي ذي شحنة عالية،
جمالي أو
ْ
ّ
ّ
محمود سماع لفظ اسمي عندما غادرتُه للم ّرة ال ّثانية في تونس ،وكان يترك جلسة
علي ّ
كل سخط ّ
الذكر ا ّلذي ُطعن في
بغضب ال
إرادي إذا ما ُذ ُ
ّ
كرت فيهاّ .
صب ّ
ّ
السنوات النّهائ ّية من حياته ،حني سمح لنفسه
غروره .لم يتغ ّير هذا إل حني أتت ّ
ترجيته ،مثل كاساندرا
كم
وفاته.
قبل
ة
ر
م
من
أن يغفر لي ،وتقابلنا وحتدّ ثنا أكثر
ّ
ّ
ّ
[محبوبة أﭘـولو في األساطير اإلغريق ّية] ،في املكاملة الهاتفية األخيرة ،أن ال [أل]
ّ
[وأل] يس ّلم نفسه جلراحة
يتوجه إلى غرفة العمل ّيات في والية تكساس ،وأن ال
ّ
رد فعلي القاطع هذا ،وال بدّ
خطيرة .قلت له إ ّنني متأ ّكدة أ ّنها ستقتله .أدهشه ّ
فسمعت صوت ليلى شهيد ،مم ّثلة ّ
منظمة
إلي،
ُ
أنّ مالمحه تغ ّيرت حني أصغى ّ
ّ
ّ
األوروبي] ،التي كانت حترسه مثل ظله ،تصرخ من
باريس\االتاد
التّحرير [لدى
ّ
ِ
ْ
فورا!».
املخابرة
ه
ن
وا
كالمها
على
ترد
ال
كفى!
كفى!
لك؟
تقول
«ماذا
غضبها:
ّ
ً
أ ّما عقاب القدر القاسي لتركي هذا ّ
الشاعر الكرمي النّفس ،واملتر ّفع عن املا ّدة مثله
مثل النّاسك ،رغم إيهامه اجلميع أ ّنه كان متع ّل ًقا ّ
مبلذات احلياة الدّ نيا ،وا ّلذي بالرغم
الصغيرة ّ
كل جواهر األرض
من ذلك [رغم ذلك] كان يحلم أن ميطر على زوجته ّ
النّادرة ،دون [بدون] أن ميلك ثمن علبة يضعها فيها ،جاءني [تعني عقاب القدر
القاسي] بعد سنني ،حني ُذقت ّ
الذ ّل على يد أبخل البخالء[ .غال ًبا تقصد زوجها
البريطاني ّ
الشهير ،ﭘـاتريك ِسيل]» .هذا احلديث للكاتبة
حافي
ال ّثاني ،طليقهاِّ ،
ّ
الص ّ
ّ
ّ
السور ّية اللفتة ،رنا ق ّباني ،املولودة في دمشق عام
والشاعرة واملؤ ّرخة واإلعالم ّية ّ
ً
ّ
ّ
\العربي
وري
الس
اعر
للش
األصغر
قيق
الش
اني،
ب
ق
صباح
وري
الس
فير
للس
ابنة
1958
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ِ
\العاملي
\العربي
سطيني
ل
الف
بشاعرنا
تني،
ر
م
أو
ة
ر
م
جت،
و
تز
ّي
ت
وال
اني،
الكبير نزار ق ّب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عاما\
وثالثني
خمسة
ابن
وهو
ا
ربيع
عشر
ثمانية
ابنة
وهي
درويش،
محمود
الكبير،
ً
ً
ُنجز أعمالهم اخلالدة ،ال
ديوا ًنا [أقولها مجازً ا ،ألنّ أعمار املبدعني اخلارقني تُقاس مب َ
ِبس ِن ْي حياتهم الفانية] ،خالل ّ
أربع وعشرين ساعة ،في أثناء جولة شعر ّية
أقل من ٍ
خاطفة له في واشنطن بدعوة من جامعة جورجتاون العريقة ،حيث كانت طالبة هناك.
ومن مؤ ّلفاتها «أساطير أوروبا عن ّ
السياس ّية األخيرة،
الشرق» .ومبعزِ ل عن مواقفها ّ
طبعا – مواصلة
أح ّرضكم على قراءتها وسماعها ،ومن خاللها – وليس من خاللهاً ،
التّع ّرف إلى حبيبنا محمود ،إنسا ًنا راق ًياّ ،
ومفك ًرا سياس ًّيا أملع ًّياّ ،
رائعا،
ا
ب
أدي
ا
ومنظ ًر ً ً
وشاعرا ّ
دوما ،من جديد – َمن
وناثرا مبدعً ا ،ومث ّق ًفا ع ّز له نظير؛ لندرك – ً
خل ًقاً ،
ً
خسرنا ،وكم خسرنا .وكم أحلم بدراسة عنك يا محمود لم تخطر بعدُ على قلب بشر..
للقدر..
لكن
سأدعها ولن َ
ُ
ْ
أدعها ُ
َْ َ

أوري لوبراني «انقشر»!

في اخلامس من اجلاري «ا ْن َق َشر» أوري لوبرانيِ ،صهيون ًّيا آخ َر أصف َر « َي ْن َق ِشر»ً ،
ظاملا
ظالميا سموه وما أنصفوه ُ
َ
قتيل ِ
حقده على أ ّنه لم
(أي َضوئي) ..مات
«أوري» ْ
ًّ َّ
وسقاة ماء» ..وها نحن ّ
ّ
يح ّقق «أحالمه» فينا :أن ّ
حطابون وسقاة
نظل
«حطابني ُ
طبعا ،يا ..ولكنً ،
أيضا ،شعراء وأدباء ومع ّلمون ومحامون ومهندسون وأساتذة
ماءً ،
ُ
ُ
وأط ّباء وخبراء وعلماء« ..أبي من أسرة ِ
املراث \ ال ِمن سادة ن ِب \ وجدّ ي كان
َ
شموخ ّ
الشمس قبل قراءة الكتب» [من
حس ٍب وال َن َس ِب \ يع ّلمني
ّفل ًحا \ بال َ
«سجل أنا عربي» ،حملمود درويش وهو دون العشرين من عمره ،يواجه احلاكم
قصيدة ّ
ّاس \
ن
ال
أكره
ال
أنا
\
األولى
فحة
الص
برأس
ل
«سج
ها:
م
وختا
البغيض،
العسكري
ّ
ّ
ّ
ُ
َ
وال أسطو على أحد [.]]...

وماذا بعد؟

إ ّنني إذ أراني سأستأذنكم بالغيابً ،
قليل ،ألسباب دونها أسباب ،أرجو أن أعاوِ َد
غالبت
عما قريب ،وقد
مالمسة
ُ
ائي األعزّة – ّ
فرحي العارم ،حيث سأعود إليكم – ق ّر َ
َ
ّ
وامتطيت احلروف إلى قلوبكم واأللباب ،فسالم
وجتاوزت املألوف
فغلبت الظروف
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
الع ْمر..
نزف
ت
اس
ومهما
ر..
ج
ف
ال
ذلك
أ
تلك
مهما
ه
ن
أ
وعهدي
عليكم..
سالم
عليكم..
ُ
ُ
ْ
فسأظلّ وإيّاكم على موعد ،أبدًا ،نحتسي فيه ،معًا ،ضوء القَمَر..
رب العزّة – للحديث ،أبدً ا ،عن لغتنا
َف ِلي عودة منكم إليكم أ ّيها األعزّة – إن شاء ّ
ونحن.
ْ
22

ّ
ملاذا ال نتعلم من
التجربة الناجحة في
«نتسيرت عيليت»؟
عيد جبيلي
خاصة مع الرفيق
في مقابلة
ّ
رجا زعاترة ،سكرتير احلزب
الشيوعي واجلبهة في حيفا،
تع ّرض ملوضوع االنتخابات البلدية.
وميكن أن نفهم من بني السطور أنّ اجلبهة غير
يتوجه
معن ّية بالتحالف مع
التجمع ،أو تنتظر أن ّ
ّ
التجمع للجبهة لفحص اإلمكانية من جديد.
ّ
التجمع في
لنشاط
ة
د
حا
انتقادات
وكذلك
ّ
ّ
البلدية؛ « ...هم غير موجودين ال على مستوى
العمل البلدي وال على املستوى اجلماهيري!»...
قطعا ال!
أنا لست في موقع الدفاع عن
التجمعً ،
ّ
تتوحد القوى في حيفا لبناء قائمة
هدفي أن
ّ
تضم ّ
كل األطياف السياسية والفكر ّية
حتالف ّية
ّ
والتجمع حزبان
وخصوصا أنّ اجلبهة
في حيفا،
ً
ّ
علم ّيان ،فالقواسم املشتركة بينهما أكبر وأوسع.
جدا في
تعالوا نتع ّلم من التجربة الناجحة ًّ
«نتسيرت عيليت» (وليس «الناصرة العليا»)؛
وحدوي بني اجلبهة
لدينا منوذج رائع من عمل
ّ
والتجمع في تقسيم املها ّم وتوحيد القوى لتحقيق
ّ
مطالب ألهلنا في هذه املدينة.
على مدى فترتني متتالتني جنحت هذه القائمة
مركزي في احلياة
في جتذير وجودها كجسم
ّ
أي ائتالف بدون
في
السياسية ،فال ميكن الدخول
ّ
حتقيق إجنازات عين ّية ألهلنا في هذه املدينة ،في
مجال السكن ،والتربية والتعليم.
اآلن ال ميكن جتاهل هذه القائمة بفضل وعي
قياداتها في سعيها نحو حتقيق أكبر عدد من
اإلجنازات ،بدون التنازل عن الثوابت األساسية
اخلاصة بح ّقنا في أن نعيش بكرامة ونحظى
ّ
أي تنازالت.
بخدمات متساوية بدون تقدمي ّ
وللتجمع عضو واحد ،في
اآلن للجبهة عضوان
ّ
وضم ًقوى أخرى وشخصيات
حال توحيد ّ
القوتني ّ
مستق ّلة ميكن أن نصل إلى أربعة\خمسة أعضاء
وأن نكون اجلسم احلاسم النتخاب الرئيس
القادم ،وفي بناء االئتالف القادم على أساس
تنفيذ مطالبنا في هذه املدينة.
النزاع على ترتيب القائمة وتوزيع املقاعد ال يليق
بنا ّ
كسكان هذه املدينة.
ّ
تعالوا لنبني ُخطة عمل وبرنا َم ًجا انتخاب ًّيا واضح
املعالم للنهوض بأهلنا في احلليصة ،الـ»هدار»،
وادي النسناس ،وادي اجلِمال ،الكبابير ،البلدة
القدمية ،ومناطق أخرى.
الرجاء عدم الرجوع إلى دفاتر املاضي واملناكفات
من جديد ،في ما ح ّققته اجلبهة وفي ما فشل
التجمع.
ّ
نريد بناء مساكن جديدة ،إعادة فتح مسرح
واخلاص،
الرسمي
العربي
امليدان ،دعم التعليم
ّ
ّ
ّ
خاصة للشباب والشا ّبات ،بناء برامج
برامج
ّ
خاصة للعائالت في ضائقة ،تعيني عرب في
ّ
وظائف كبيرة ،وبرامج ثقافية حتترم الفكر الوطني
على مدار السنة وليس على «طفرات».
نريد تعميق مشاركة األحياء العربية في أن تكون
شريكة في مر َكز صناعة القرار على مدار خمس
سنوات وليس في فترة االنتخابات.
تعالوا لنبني شراكة كاملة بعيدً ا عن احلزبية،
الطائفية ،والفئوية ،من أجل بناء مستقبل أفضل
لنا جميعًا.

اإليمان أساس العقيدة
(اإليمان باألنبياء ُّ
والر ُسل)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

من أركان اإلميان :اإلميان باألنبياء وال ُّر ُسل الكرام ،وهو
االعتقاد اجلازم بأنّ الله قد اصطفى من الناس من يحمل
ونذيرا؛ قال تعالى« :وما
بشيرا ً
رسالة السماء إلى الناس ً
املرسلني ّإل ِّ
مبشرين ِ
ومنذرين ،ف َمن آمن وأصلح
نرسل َ
ٌ
خوف عليهم وال هم َيحزنون» .وأ ّيدهم بالب ّينات
فال
محمدً ا ،عليه وعلى
واملعجزات ،وكان أ ّولهم ً
نوحا وخامتهم ّ
جميعا ،وال
اخللق
وأفضل
أكمل
وهم
والسالم؛
الصالة
أنبياء الله و ُر ُسله أزكى
ً
يت ّم إميان العبد ّإل باإلميان بهم ،مع أ ّنهم بشر يجري عليهم من أعراض البشر
ويصحون ،وينسون ويتذ ّكرون ،وميوتون ويحيون؛
فيأكلون ويشربون ،وميرضون
ّ
َ
ّ
املرسلني إل إ ّنهم ل َيأكلون الطعام وميشون
قال تعالى« :وما أرسلنا قبلك من َ
أزواجا و ُذ ِّر ّية».
لهم
وجعلنا
قبلك
من
في األسواق» ،وقال« :ولقد أرسلنا ُر ُس ًل
ً
وقال رسول الله« :ولكنّي أصوم وأفطر وأتز ّوج النساء ،فمن رغب عن ُسنّتي
فليس منّي» .وهؤالء األنبياء وال ُّر ُسل ال يعلم عددهم ّإل الله ،فمنهم من أخبرنا
عنهم القرآن الكرمي ومنهم من بقي مخف ًّيا عنّا حلكمة يريدها الله القائل:
«ولقد أرسلنا ُر ُس ًل من قبلك ،منهم من َق َص ْصنا عليك ومنهم َمن َّلم َن ْق ُص ْص
عليك» ،وقال« :وإن ِّمن ُأ ّمة ّإل خال فيها نذير» .وقد أخبرنا القرآن عن خمسة
وعشرين منهم وهم :آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ُ
وشعيب
وموسى وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكر ّيا وسليمان وإلياس ويحيى
ومحمد؛ حيث جاء ذكر ثمانية عشر منهم في آية واحدة؛ قال تعالى:
وعيسى
ّ
«وتلك ُح ّجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ،إنْ ر ّبك حكيم
عليم .و َوهَبنا له إسحق ويعقوب ًّ
ونوحا هدينا من قبل ،ومن ذر ّيته
كل هديناً ،
ويوسف وموسى وهارون ،وكذلك جنزي احملسنني .وزكر ّيا
داود وسليمان وأ ّيوب ُ
كل من الصاحلني ،وإسماعيل واليسع ويو ُنس ً
ويحيى وعيسى وإلياس ٌّ
ولوطا،
ًّ
وكل ّ
فضلنا على العاملني» .وقد جاء ذكر اآلخرين في آيات متف ّرقة؛ قال
عاد أخاهم هودً ا» ،وقال« :وإلى ثمو َد أخاهم ً
صاحلا» ،وقال:
تعالى« :وإلى ٍ
ونوحا» ،وقال:
«وإلى َمدْ َي َن أخاهم ُشعي ًبا» ،وقال« :إنّ الله اصطفى آد َم ً
َ
الك ْفلِ ٌّ
وإدريس وذا ِ
«محمد رسول
كل ِم َن الصابرين» ،وقال:
«وإسماعيل
ّ
َ
بنبوتهم
الله» .فهؤالء األنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن يجب اإلميان ّ
تفصيلي .أ ّما األنبياء وال ُّر ُسل الذين لم ترد أسماؤهم في
ورساالتهم بشكل
ّ
نبوة أحد من الناس لم
القرآن فنؤمن بهم بشكل
إجمالي ،وال نقول برسالة أو ّ
ّ
يرد اسمه في القرآن والسنّة .وقد ابتعثهم الله من أجل حتقيق عبادته وخالفته
على األرض وتوحيده ،واإلميان بربوب ّيته وألوه ّيته وأسمائه وصفاته؛ قال تعالى:
«وما أرسلنا من قبلك من َّرسول ّإل نوحي إليه أ ّنه ال إله ّإل أنا فاعبدون»،
كل ُأ ّمة ً
وقال« :ولقد بعثنا في ّ
رسول أن اع ُبدوا الله واجتنبوا الطاغوت».
واملرسلني قاموا بأداء األمانة
فمن الواجب علينا أن نؤمن أنّ هؤالء األنبياء َ
ّ
حملهم الله إ ّياها على ّأت وجه ،وبشكل ال يقبل الشك والتلعثم ،لتكون
التي ّ
يصح
فال
بينهم؛
ق
ر
نف
وال
بهم
نؤمن
أن
علينا
يجب
كما
الكافرين،
على
ا ُحل ّجة
ّ
ّ
تصديق البعض والكفر بالبعض اآلخر ،قال تعالى« :إنّ الذين يكفرون بالله
و ُر ُسله ويريدون أن يف ّرقوا بني الله و ُر ُسله ،ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض،
ويريدون أن يتّخذوا بني ذلك ً
سبيل ،أولئك هم الكافرون ح ًّقا» .واإلميان بهم
يوجب طاعتهم مبا ُب ّلغوا عن ر ّبهم؛ قال تعالى« :وما أرسلنا من رسول ّإل
ِل ُيطاع بإذن الله» .ففي طاعة األنبياء وال ُّر ُسل طاعة لله؛ قال تعالىَ « :م ْن
اختصهم الله بخصائص ومزايا تؤهّلهم
ُي ِط ِع الرسول فقد أطاع الله» .وقد
ّ
للقيام بأمر الله من وحي ،ولذلك كانوا قدوات ُيقتدى بهم ،ألنّ الله عصمهم
يخصهم بخصائص األلوهية؛ فقد
ّمما ميكن أن ُينقص من قدرهم .ومع ذلك لم ّ
ّ
نفعا وال ضَ ًّرا إل ما شاء
محمدً ا ،فقال لهُ « :قل ال ْأم ِل ُك لنفسي ً
خاطب نب ّيه ّ
ني السوء ،إنْ أنا
مس
وما
اخلير،
من
الستكثرت
الغيب
أعلم
كنت
الله ،ولو ُ
ّ َ
ّ
ّإل نذير وبشير لقوم يؤمنون» .وحتّى يتمكنوا من تبليغ الرسالة أ ّيدهم الله
باملعجزات التي تبرهن على صدق دعواهم؛ قال تعالى« :تلك ال ُّر ُسل ّ
فضلنا
بعضهم على بعض ،منهم من ك ّلم الله ،ورفع بعضهم درجات ،وآتينا عيسى
محمد
ابن مرمي الب ّينات وأ ّيدناه بروح ال ُقدُ س» .وقد جاءت األخبار عن س ّيدنا ّ
صنما قبل بعثته ،ولم ُيشرك بالله ،ولم يرتكب كبيرة وال صغيرة،
أ ّنه لم يعبد ً
فأحسن تأديبه .وقد ضرب لنا مثله ومثل األنبياء فقال« :مثلي
ألنّ الله أ ّدبه َ
ّ
ومثل األنبياء كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله ،إل موضع لبنة من زاوية
من زواياه ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولونّ :
هل وضعت هذه
واملرسلني؛
ال ّلبنة ،فقال :أنا ال ّلبنة وأنا خامت النب ّيني» .وأ ّكد لنا أ ّنه آخر األنبياء َ
بي الكفر ،وأنا احلاشر
فقال« :أنا ّ
محمد وأنا أحمد وأنا املاحي الذي يُ حى َ
الذي يُحشر الناس على عقبي ،وأنا العاقب ،والعاقب الذي ليس بعده نبيّ».
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مدرسة ّ
املتنبي في حيفا تسلك طريق السعادة

اإليجابية هي طريقة تفكير ،والسعادة هي
أسلوب حياة

خاص – ّنظمت مدرسة
حيفا – ملراسل
ّ
املتن ّبي الثانوية ،يوم االثنني املاضي ،ضمن
احليفاوي التابع لبلدية حيفا،
أسبوع التربية
ّ
اجلزء الثاني من محاضرة ب ُعنوان «دماغ
وكلثوم ّيات» ،قدّ مها الـﭙـروفسور رياض
إغبار ّية ،املدير السابق لك ّلية الصيدلة
في جامعة بئر السبع ،واحملاضر في علوم
األدوية.
رحب األستاذ رائف عمري ،مدير مدرسة
وقد ّ
املتن ّبي ،في بداية األمس ّية ،باحلضور،
وأ ّكد في كلمته على انتهاج املدرسة
فلسفة «اإلنسان في املر َكز» ،وأنّ السعادة
صناعة ذاتية قوامها اإليجابية في التفكير
والتعامل .وأشار عمري إلى أهمية بث
التربوي
السعادة واإليجابية في امليدان
ّ
خصوصا ،ابتداء من
عموما وفي املدارس
ً
ً
ّ
وانتهاء مبحور العملية
إدارتها ومعلميها
ً
التعليمية وهو الطالب ،وبشكل متّصل
أسرته وأولياء األمور .ولذلك تدأب مدرسة
املتن ّبي على تطوير اإلنسان بجميع الوسائل،
كالدراسة النظامية والقراءة وحضور الندوات
والدورات وورش العمل.
عرض الـﭙـروفسور إغبار ّية من خالل
احملاضرة أنّ ّ
لكل فرد إطارين من اإلدراك،
إطا ًرا سلب ًّيا وآخر إيجاب ًّيا؛ وأنّ 70%
ّ
وتتحكم بأحاسيسنا
من األفكار سلبية
ّ
ومشاعرنا وأفكارنا ،ولكن كلما أكثر الفرد
يوسع
املتشعب
من التفكير
ّ
اإليجابي فإ ّنه ّ
ّ
اإليجابي .وباإلضافة فإنّ دماغ
إطار إدراكه
ّ
كون عددً ا من الناقالت العصبية
اإلنسان ُي ِّ
التي تؤ ّثر على راحة اإلنسان و سلوكه
االجتماعي ،حيث إنّ هورمون اإلندورفني
ّ
وهورمون الكورتيزول يلعبان دو ًرا محور ًّيا
وواسعا في ذلك .فالكورتيزول هو الهورمون
ً
املسؤول عن مستويات التوتر في اجلسم،
وارتفاع مستويات الكورتيزول يؤ ّدي إلى
عوارض جسمية وأمراض خطيرة كاجللطات
الدماغية وأمراض السرطان ،وعوارض نفسية
السلبي .أ ّما هورمون
تؤ ّدي إلى التفكير
ّ
اإلندروفني ،أو هورمون السعادة ،فهو ما ّدة
موجودة تساعد على تخفيف اآلالم وبعث
الشعور بالراحة النفسية وبالتالي ّ
حتث على
اإليجابي.
التفكير
ّ
وقد ر ّكز الـﭙـروفسور إغبار ّية خالل احملاضرة
أهمية املعرفة ملا يجري في الدماغ
على ّ
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على ضوء األحداث اليومية ،واحلقيقة أ ّننا
ّ
التحكم بتقليص التفكير
كبشر منلك مفاتيح
كمية الكورتيزول،
السلبي واحلدّ من إفراز ّ
ّ
واستبداله باإلندروفني الذي ُ
ميألنا بالطاقات
اإليجابية .فعندما نستمع ً
مثل إلى موسيقى
عذبة نزيد من إفراز اإلندروفني ،ما يجعلنا
نشعر بطاقات إيجابية.
كما متحورت احملاضرة حول ما كتبه كبار
الشعراء العرب خالل القرن املاضي وغنّته
كوكب الشرق أ ّم كلثوم .ووف ًقا ملا قاله
الـﭙـروفسور إغبار ّية ،فإنّ أ ّم كلثوم استطاعت
جذب املاليني «لإلدمان» على موسيقاها،
ألنّ املستمع ينكشف من خالل فنّها على
اإلنساني في الشعر واملوسيقى،
قمة اإلبداع
ّ
ّ
والذي يؤ ّدي إلى إفراز هورمونات إيجابية
كاإلندروفني واألوكسيتوسني ،وبالتالي إلى
الشعور بالسعادة والطاقة اإليجابية .فبمج ّرد
الفن الراقي
كشف الطالب لهذا النوع من ّ
احلس
من حيث ّ
النص واملوسيقىّ ،
يطور لديه ّ
الفن ّّي ،ما يبعث في داخله الشعور بالبهجة
والسرور ،وإنّ إسماع موسيقى أ ّم كلثوم في
غرفة املع ّلمني خالل االستراحات ،من شأنه أن
يبعث الطاقات اإليجابية في صفوف الهيئة
التدريسية.
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«طواف» و«ميالنخوليا الوجود»:

مجنون
(ليلى الحمرا)

ٌ
صفعات في الزمن األغبر

كتبت :رُقية عدوي \ مدرِّسة يف مدرسة املتنيب

صدر عن مكتبة ّ
«كل شيء» احليفاو ّية« ،طواف:
خربشات قصص ّية بحجم راحة اليد» ()2017
و»ميالنخوليا الوجود :رجفات ولوحات قصص ّية
قصيرة» ( ،)2018للباحثة والكاتبة د .كالرا
شجراوي« .طواف» كان باكورة أعمالهاسروجي
ّ
ّ
ثري بذلك
لتلح َقها «ميالنخوليا الوجود» ،ل ُت َ
األدب ّية َ
الثقافي بومضات وقصص قصيرةاألدبي
حرا َكنا
ّ
ّ
ومسميات تُشبه وضوح رسالة كالرا ،نضوج جتربتها ،كثافة
خاص
من طراز ّ
ّ
املتنوعة .توصي كالرا في نهاية «طواف»...« :
أدواتها ُ
وعمق موضوعاتها ّ
ُّبت أشعر بالتخمة ،إلى حدّ الغثيان ،من التراكيب الغريبة با ّدعاء التجديد،
ّ
والتفن بالكلمات بدعوى امتالك ناصية الكالم .لم َي ُعد حال املجتمع
والتالعب
ّ
بحاجة إلى املواربة ،بل إلى شدّ اآلذان وقرع الطبول ،علهم يتح ّركون».
تطوف نصوص «طواف» مع كا ِت َبتها على هموم املجتمع وشخوصه املختلفة
ً
مراعية الفروق ا ِجلنْدَرِ ّية ،ال ُعمر ّية ،وشتّى العالقات التي تربطها وإن كان أبرزها
الشرقي؛ املُستباحة فوق السرير ،احلائرة بني
هموم املرأة العرب ّية في املجتمع
ّ
الطناجر وأعباء احلياة .هي نصوص تأتي قصيرة وجريئة ،لغتها َس ِل َسة ِ
ومباشرة،
قصص قصيرة موجزة مضغوطة ضاغطة كما قدّ مها الـﭙـروفسور إبراهيم طه؛
مضغوطة العتمادها احلدّ األدنى من اللغة ،وضاغطة أل ّنها ال تترك القارئ
نصوص أرادتها كالرا على شكل خربشات قصص ّية بحجم راحة اليد،
وشأنه.
ٌ
كصفعات
أراها
ما
سرعان
املرأة،
يد
وراحة
الرجل
يد
راحة
بني
الفروق
تُراعي
ٍ
ّ
تتهاوى مع نهاية كل خربشةِ ،
أكتش ُف أ ّنها خرمشة ،أدي ُر لها خدّ ي األيسر؛
ّ
صفعة فخربشة فخرمشة إلى أن تتشكل تلك اللوحة الـﭙـانورام ّية الضخمة
املُ َت َم ِّخضة عن واقع املجتمع ،املُثقلة بهمومه الفرد ّية-االجتماع ّية التي تنعكس
القومي في البالد .تبدو كالراالسياسي
بالضرورة وتنسحب على واقعه
ّ
ّ
وكأ ّنها ت ّ
النصراوي ،تضرب سهامها
السادس
بولس
شارع
ُطل على املجتمع من
ّ
فتصيب الهدف و َت ْن ُق ُف حجارها فتستف ّز بها ،تنتظر ديكارت لتسافر معه صوب
حيفا ،ت ّ
احليفاوي تصطاد القارئ بعناوين
ُشغل الـ  Wazeوعند وادي النسناس
ّ
خفيفة وبسيطة لتكت َِم َل قضايا كالرا وموضوعاتها :االجتماع ّية ،السياس ّية،
الفلسف ّية ،والوجود ّيةّ .
العادي واملث ّقف
كل ذلك يكون مبتناول اجلميع؛ من القارئ
ّ
املتوسط فال حاجة إلعمال ا ُجلهد أو الفكر لتفكيك شيفرات النصوص حتّى فريق
ّ
األكادمي ّيني املخضرمني الذين يتس ّلحون بالنظر ّيات واآلل ّيات املع ّقدة احلداث ّية وما
الرمزي والبطل املُقزّم.
بعد احلداث ّية لتحليل املبنى
ّ
«ميالنخوليا الوجود»؛ طاب ٌع آخر جريء ُيرافق نصوص كالرا في هذه املجموعة،
إذ تُك ّبر عدسة املجهر الذي به تتر ّقب هموم املجتمع ووا ِقعه ،تنتفض نصوصها
ِ
التخمة
لتأخذ مساحة قصص ّية أكبر لتأتي متأ ّنية وفضفاضة ،طافحة حدّ
َ
تتلصص بخ ّفة
والش َبع .ت ُِتق ُن كالرا – وعلى مدار قصص املجموعة ك ّلها – أن ّ
ومهارة ع ّز مثيلها ،على طاولة التشريح وحتت عدسة املجهر تضع معضالت
خصوصا كأزمة الوالد ّية واألبناء الذين «يولدون من
عموما ومجتمعنا
الشرق
ً
ً
ّ
احلب في هذه األ ّيام والذي يفتقر إلى اللهفة واالندفاع
قلب امللفوفة» ،مفهوم ّ
واخليال ،مفهوم مملكة املرأة بني املطبخ والشهادة اجلامع ّية ،املرأة املُستباحة في
الفلسفي وأبعادها االجتماع ّية،
أماكن العمل والشوارع ،جدل ّية األديان وعمقها
ّ
أزمة الرجل وخيانة الزوجة ،مسرح القوم ّيات وفوضى احلروب .على قدر تلك
املعضالت الشائكة والقضايا املع ّقدة تأتي نهايات القصص موجعة أو صادمة
أو فانتاز ّية-عبث ّية ل ُت ِ
سقط القارئ من ع ّل ٍو شاهق ل ُيلملم بقايا جسده وروحه
على ذلك ّ
اخلط الفاصل بني املعقول ّ
واللمعقول ،الفانتازيا والعبث وما بني
ً
ّ
مطرقة الواقع ِوسندان اخليال يشهق القارئ شه َق َت ُه مذهول من كشف كل مستور
ومستور في شرق السبايا والبخور.
السيف الذي يفصل احل ّر ّية عن القيد وما
تتر ّنح كالرا بخ ّفة ورشاقة ،على
حدّ
ّ
بينهما مساحة اإلنسان وعبث ّية وجوده؛ في هذا الصدد تطرح كالرا معادلة
ُسمى الوطن
ونبوءة .املعادلة عن أجساد مك ّب ٍلة في فسحة جغراف ّية-عبث ّية ت ّ
مسربلة بقيود
(إنفوزيا في شرايني الوطن :ميالنخوليا الوجود) ،وعن أفكار
ٍ
التقليدي ومحاوالت عصام ،الطفل الصغير ،أن يرسم الله
الشرق املُستنسخ
ّ
الذي ُيشبه جدّ ه حبي َب ُه وهو يحمل الشمس في ميينه والقمر في يساره (تخ ّيالت
طفل :ميالنخوليا الوجود) .وأ ّما النبوءة (نبوءة :طواف) فتسقط من ف ّم
العصفور األزرق ،تكمن في انتحار الصباح وعودة العذر ّية لألرض املذبوحة،
حواء ،لن تكون خلفه وال
عندها سيولد العقل من جديدُ ،ي ّ
عمر آدم األرض مع ّ
أمامه وال حتته ،ستكون معه وإلى جانبه.
شكرا كالرا فأنت خير دليل وبرهان على
حتّى حتقيق النبوءة وانتحار الصباحً ،
أنّ احلَراك األدبيّ-الفكريّ في بالدنا ما زال بخير.
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البوذية ِنكي هايلي صاحبة «الكعب
ّ
العالي» تسيطرعلى األمم املتحدة
اإلعالمي أمحد حازم

هاشم ذياب

شعاع امرأة
يأخذنا في رحلة
ُيشرق كالفضاء
فال نخذله.
ْ
أشعلته الرغبة
َ
َ
صحو ُته
فغ ِنم
ْإرتداها كالنظر
في أحالمه املسافرة
ّ
يتجلى كاملغامرة

تحب ّ
مثلما ّ
سيدة في
املساء
نزوة

ْ
تبلع طعمها ِعلما

لنا النصف من جنونها
(وما باليد حيلة)
نسيرفي أغنية
للمراهقين
*

بال نهاية

هذا الصدى
ّ
يرف معي

األنا

يغرق في نشرة املساء

*
ّ
تتحرر من اليأس.

في مجاهل الخبر ّ
متمردا

مسافات التواصل

على السمع
صيغة ّ
سرية

على وسادة
ّ
تجدد األساس.

ّ
يتأوه فيها كالغانية

سارت باألنفاس

تروي عناوينها تبلع

ّ
غنت لألمل

حيائي

في مغامرة جديدة

على درب نائمة
ّ
ال من بائع موز ينادي
ّ
كالحنين للمعذبين في

أضاءت املدى
باألمل والحق
ّ
تتحرر من أثقالها

القلب

بابتسامة منتصرة

على طاولة مستديرة

تحبس العتمة
*
إسمان للقدر
قبروانتفاضة
(ملهاة ومأساة)
تكابد احمرارالعويل
األصيل حبيبها
َ
جراح خيارها
ُ ّ
تسطراالنتصار
على االستقرار
ّ
بالرحيل
*
الواقع هو الواقع
ال ُ
تلتئم بجنوني جراحه

للرحيل
ّ
تبث األحالم
قبل أن يغادروا
*
الخبريواكب آذاننا
انكماشات وسفر
مفاتن تجوب
كالجديد على الصواري
بسرعة الذكاء
وشعلة الرؤية
تمرح على الفراسخ
بالحقيقة املغامرة
تنيرقيلولة الغياب
حيفا

ِنكي هايلي مندوبة الواليات املتحدة لدى مجلس
األمن ،هي أ ّول امرأة اختارها ترامب لتكون في
إدارته ،وهي املرأة التي وصفها الصحافي ﭼـدعون
ليـﭭـي في صحيفة «هآرتس» يوم  2نيسان 2017
«بأ ّنها جاهلة بالقضية الفلسطينية وأ ّنها أكثر إسرائيلية من نتنياهو،
مت غسل دماغها في ّ
و ّ
كل ما يتعلق مبا يحدث هنا وما حدث في املئة
احلالي في املنطقة».
أي شيء عن الوضع
سنة املاضية ،وهي ال تعرف ّ
ّ
ّ
ِنكي هايلي املشهورة بتفضيلها حلذاء «الكعب العالي» اللفت للنظر،
معروف عنهاً ،
مسلما كان أو مسيح ًّيا ،فهي
للعربي
أيضا ،عداؤها
ً
ّ
احلقيقي (نيمرانا
بوذية التربية من أبوين هند ّيني من السيخ ،واسمها
ّ
رانداهاوا) وتعاني من عقدة أصلها البنجابي ،وقد اختارت االسم
األمريكي ( ِنكي هايلي) لتظهر أ ّنها «أمريكية أصلية» حتّى في
ّ
خصوصا .فعندما كانت تشغل
عموما والفلسطينيني
عدائها للعرب
ً
ً
قرارا مبنع نشاط حركة
منصب محافظ والية كارولينا اجلنوبية ،أصدرت ً
كبيرا في الواليات
مقاطعة إسرائيل (بي.دي.إس) التي القت ً
جناحا ً
املتحدة وأوروبا .وبعد ترشيحها ملنصب سفيرة الواليات املتحدة لدى
عما ستفعله في األمم املتحدة بالقول:
ّ
األم املتحدة أجابت عن سؤال ّ
«كما منعت «بي.دي.إس» في كاروالينا اجلنوبية سأقول لألمم املتحدة:
دعكم من هذا الهراء ،إسرائيل شرعية وستبقى».
في السابع عشر من شهر آذار العام املاضي استقالت الدكتورة رميا خلف
من منصبها في األمم املتحدة ،بسبب سحب تقرير موثق قدّ مته للمنظمة
الدولية عن األوضاع في األراضي الفلسطينية احملت ّلة ،يتّهم إسرائيل
بالعنصرية ووصفتها بنظام األﭘـارتهايد ،األمر الذي أغضب واشنطن.
األمريكي و ّ
مت سحب
وقد خضع األمني العا ّم لألمم املتحدة للضغط
ّ
التقرير .بعدها بعشرة أيام ،أي في السابع والعشرين من آذار 2017
اليهودي («إيـﭙـاك») ،حيث قالت
األمريكي
السنوي ل ّلوبي
انعقد املؤمتر
ّ
ّ
ّ
هايلي في كلمتها« :لقد حاولوا أن يضعوا شخصية فلسطينية في واحد
من أعلى املناصب في األمم املتحدة فقلنا لهم اخرجوا من هنا ».وكانت
تعني الدكتورة رميا خلف التي كانت ّ
مرشحة ملنصب األمني العا ّم للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا («اإلسكوا»)ّ .ثم أضافت وبكلّ
وقاحة وق ّلة أدب« :أنا ّ
أفضل حذاء الكعب العالي ليس من أجل املوضة
ً
بل ألضرب به رأس ّ
كل من يرتكب خطأ ضدّ إسرائيل ،ولقد انتهت أ ّيام
توجيه التهم واإلدانة إلسرائيل في األمم املتحدة ،وعلى العالم معرفة أنّ
هناك شرط ًّيا جديدً ا في املدينة».
مح ّللون سياس ّيون يرون أن ِنكي هايلي تفعل ما تشاء في األمم املتحدة،
الفلسطيني
السياسي
التغييري فيها .فهي التي أبعدت
وتتفاخر بعملها
ّ
ّ
ّ
سالم ف ّياض عن منصب مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا ،واعترفت
فلسطيني ،فقط.
بعنصرية بغيضة بأنّ إبعاد ف ّياض عن هذا املنصب أل ّنه
ّ
الدولي في جامعة برنستون األمريكية
رتشارد فولك ،أستاذ القانون
ّ
اخلاص السابق لألمم املتحدة في ّ
ملف حقوق اإلنسان في األراضي
واملق ّرر
ّ
ً
تقريرا لألمم املتحدة يتحدّ ث فيه عن
الفلسطينية احملتلة ،قدّ م ،أيضاً ،
لكن يهود ّيته
عنصرية إسرائيل جتاه الفلسطينيني ،ورغم أنّ فولك
ّ
يهودي ّ
لم تغفر له ولم حتميه .فقد عملت هايلي على استدعاء األمني العا ّم
فورا.
لألمم املتحدة وأبلغته بأنّ تقرير فولك مثير للسخرية ،ويجب سحبه ً
وقد ّ
مت السحب ،وبعد ذلك قدّ م فولك استقالته.
«الكعب العالي» حلذاء السفيرة األمريكية لم يدخل تاريخ «إيـﭙـاك»
واألمم املتحدة فقط ،بل دخلً ،
اليهودي .فقد أشغل حذاء
أيضا ،التاريخ
ّ
اإلسرائيلي ليبرمان ،لدرجة أ ّنه عمل
السفيرة هايلي أفكار وزير الدفاع
ّ
مزركشا حلذائها ،وقدّ مه لها هدية أمام وسائل اإلعالم ً
ً
قائل:
مجس ًما
ّ
ّ
يشوه سمعة إسرائيل».
« ِاضربي به وجه كل من ّ
مراقبون سياس ّيون يعتقدونً ،
أيضا – كما تقول التقارير – أنّ ِنكي
النووي مع إيران،
هايلي من أشدّ الداعمني لقرار ترامب مراجع َة االتفاق
ّ
ونظرا إلى هذا النشاط الذي
وأ ّنها همست في أذنه التّخاذ هذا القرارً .
تقوم به املندوبة األمريكية هايلي لصالح إسرائيل ،فهناك من يجزم بأنّ
ِنكي هايلي يجري إعدادها ِصهيون ًّيا لتكون الرئيس القادم للواليات
أي ّ
مرشح النتخابات الرئاسة األمريكية
املتحدة .وما دام أمر جناح ّ
بالصهيونية واملاسونية العاملية فإنّ هايلي تتوافر فيها ّ
كل
متع ّل ًقا ِّ
ّ
واملاسوني .وكل شيء جائز
هيوني
الص
مقومات النجاح على الصعيدين ِّ
ّ
ّ
ّ
في أمريكا.
الجم عة  16آذار 2018
ُ

VIP
ض .ر .ﻟﻠﻌﻘﺎرات D.R. Real Estate

ﺑﻴﻊ ،ﺷﺮﺍﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺿﺎﻫﺮ

ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ

ﺑ
ﺤ
ﺒ
ﻚ
ﻳ
ﺎ
ﻣ

ﺎﻣﺎ

ﻋﻴﺪ اﻷم

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

נכסים
יעוץ ,קניה ,מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

؟

ﺑﺪك ﺗبيع ﺑيﺘﮏ لﺘﻘييﻢ ﺳﻌﺮ البيﺖ مجاﻧا اﺗﺼﻞ :اميﺮ ﺻﻔوري ـ اماﻧﮥ ومﺼﺪاﻗيﮥ
ﺷﻘﻖ للبيع ﺗﺴليﻢ ﻓوري

لاليجار
 5ﻏﺮف הצלבנים ﻣﻨﻈﺮ�ﺧﻼب�ﻟﻠﺒﺤﺮ�ﺑﻨﻮراﻣﻲ�,
ﻣﺼﻌﺪ�,ﻣﻮﻗﻒ�ﺧﺎص�ﻣﻦ)(2018�/6/1
�₪�4700
ﻣ�ﺎﺗﺐ�ﻗﺮب�ا��ﺎﻛﻢ�ﻣﺮﻣﻤﺔ�ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 4ﻏﺮف דרך הים ﻃﺎﺑﻖ�اول  +ﻣﻮﻗﻒ�ﺧﺎص +
ﻣﻜﻴﻒ ﻣﻨﻈﺮ�ﺧﻼب�ﻟﻠﺒﺤﺮ ₪ 3600
 3.5ﻏﺮف רב כלפון ﻃﺎﺑﻖ�اول�اﺛﺎث�ﺟﺰ�ﻲ
�ﺴﻠﻴﻢ�ﻓﻮري ₪ 3000
 3ﻏﺮف�ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ�ﻋﺒﺎس�ﻃﺎﺑﻖ  3ﻣﻨﻈﺮ�ﺧﻼب
₪ 2800
 3ﻏﺮف�واﺳﻌﺔ�ﺣﻮا��  100ﻣ��  +ﴍﻓﺘﺎن
���ﺷﺎرع�ا��ﺒﻞ
₪ 2700
ﻏﺮﻓﺔ�ﺑﻤﻜﺘﺐ�ﻣﺤﺎﻣﻴ�ن ₪ 1500
ﺷﺎﻣﻞ��ﻞ���� ללא תיווך

 4ﻏﺮف�ﻛﺒ��ة�ﺑ�ﺖ�ﻋﺮ�ﻲ  120ﻣ��  +ﺷﺮﻓﺘﺎن�ﻣﻄﻠﺔ
ﻋ���اﻟﺒﺤﺮ�ﻣﺮﻣﻤﺔ�ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ�ﻗﺮب�ه�ﺴﻴﻮﻧﻮت�ﻋﻠﻮي
₪ 1150000
ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺷﻘﺔ  2.5ﺷﺎرع�ﺷﺎي���ﻨﻮن
ﻣﻄﻠﺔ�ﻋ���اﻟﺒﺤﺮ
₪ 670000

ارا�صي  -مكاتب  -تجاري

ﻗﻄﻌﺔ�ارض�زراﻋﻴﺔ�ﻣﻨﻄﻘﺔ�ﻳﻮﻛﻨﻌﺎم )המושבה(
 3.5دوﻧﻢ  ₪ 180000ﻟﻠﺪوﻧﻢ
ﻗﺮب דניה

ﻗﻄﻌﺔ�ارض�زراﻋﻴﺔ  6دوﻧﻢ
 ₪ 220000ﻟﻠﺪوﻧﻢ

ﻗﻄﻌﺔ�ارض�زراﻋﻴﺔ�ﻣﻨﻄﻘﺔ�ﻳﻮﻛﻨﻌﺎم  2دوﻧﻢ
 ₪ 130000ﻟﻠﺪوﻧﻢ
ﻗﻄﺔ�ارض�ﻟﻠﻌﻤﺎر����اﻟﺮ�ﻨﺔ ) 600מטר נטו (
ﻣﺒ��  3ﻃﺒﻘﺎت����اﻟﻨﺎﺻﺮة����اﻟﺮوم

ﻳﺼ�� guest house

שדרות הציונות  ,17חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד * 058-7633398

054-5981556

חפשו אותי ב-

للبيع

داربالكبابيرطابق ار�ضي 4
غرف+حديقة 130م مكييف
מיני מרכזי مخزن+موقف
خاص بجانب الدار
للتفاصيل054/2871747 :

حملة عيد األم في شبكة JACKIE O
ألنه األم عطاء ..دورنا نعطيها
تعلن شبكة االكسسوارات  JACKIE Oعن حملة خاصة بمناسبة عيد
ً
إبتداء من تاريخ 21.3-16
األم
تخفيض على ساعات DIAMONDS BULOVA
%25
الشبكة
تقدم
ً
الفاخرة كما وتقدم ايضا مجموعة أطقم من ماركة االكسسوارات
الراقية  DIAMONFIREبسعرخاص
باالضاف ,تقدم علبة اكسسوارات  limited editionهدية على كل شروة
من اكسسوارات  *PANDORAفي عدة فروع مختارة

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

במושבה הגרמנית

רחוב יפו

למכירה  2חנויות בהדר מושכרות

במלון מרידיאן

עבאס

בית לחם

 4חדרים מרווחת
קומה ראשונה
נוף לואדי ולים
בחלק התחתון של הרחוב

אלנבי

 2.5ח קומה ראשונה  2.5חד׳ ,קומת קרקע
מתאים לעסק ...
מרוהטת קומפלט
מרפאה משרדים.
מתאים לסטודנטיות
 2חדרים
במכון יופי

דירת שני חדרים
ברמה גבוהה
נוף ...אוויר וים
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ﻟﻳﺠﺎر

 2ח משופצת
ומרוהטת

עבאס

2.5חד׳
עם מעלית
ﻄﺚﺞن لﻘﻏﺔار
ﻄﻈطﺼﺋ

שוק הפישפשים

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

050-8357399
052-4739886

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 אנילביץ
 4.5חדרים ,אופציה לממד+מרפסת
קומה  1בניין מטופח חנייה בשפע
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

لاليجار

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

الدخول
فوري

للتفاصيل050-5647741 :
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

الجم عة  16آذار 2018
ُ

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

شارع النبي
 40شقة خاصة  3بنايات كل
بناية  6طوابق
وكل طابق  2شقق
 5 ,4,3غرف كبيرة وواسعة،
شرفات كبيرة
قريبة من املواصلت العامة
الحي االملاني-مدارسمصعد ومواقف خاصة
للسيارات

م
ش
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ي
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د
ي
د
�
«
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נ
י
המושבה«
الفرن
للبيع الكرمل



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

فندق ليئوناردو

مقابل البحر شقة مرممة  ª
ومم«ة
غرفة نوم+صالون

للبيع شارع بوعا

للبيع بشارع عباس

طابق )6بناية אולמי תפארת( 100م بوضع ممتاز
₪ 1,150,000

وادي جمال

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

ª
ار– ²طابو-70م
طابق 
عا ³منظر للبحر
سقف 
2غرف نوم مئمة للسكن
واµستثمار

עין הים

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

ليجار
النº
شارع  ¹

 3غرف طابق  2مرممة موقف للسيارات
₪ 3000

شارع بيت ليحم
 3غرف مرممة مع منظر
₪ 2900

شارع عباس

طابق  3منظر خ ّب مرممة
₪ 2800

شب«ا
شارع 
90م ،فتان

2500

₪

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

2500

₪

ماركة كلينك في حملة خاصة بمناسبة عيد االم
بمناسبة عيد االم ،أطلقت ماركة العناية والتجميل الرائدة كلينك
حملة خاصة ومميزة.
تدعوك املاركة الحضور الى حوانيت كلينك في فروع
في اطار الحملة،
ِ
سوبرفارم املختارة والخضوع الى فحص لنوعية البشرة ومعرفة العالج
وطريقة العناية املالئمة بها ،والحصول على كريم رطوبة Moisture
 Surgeبحجم كامل هدية.
الحملة سارية املفعول حتى  31.3.2018او حتى نفاذ املخزون،
ُ
املشاركة في اللقاء منوطة بالتسجيل املسبق ومجانا ،الهدية تعطى في
نهاية اللقاء.
للتسجيل ولتحديد موعد يمكنكم االتصال على الرقم 0732349098
فحص نوعية البشرة متوفر في  :غراند كانيون –حيفا ،سوبر فارم-تل
ابيب ،همشبير لتسرخان-كريات بياليك ،همشبير لتسرخان -نتيسريت
عيليت ،سوبر فارم -كريات بياليك،
سوبر فارم -بيغ بير السبع ،همشبير
لتسرخان -كانيون املالحة ،سوبر
فار-كانيون املالحة ،همشبير
لتسرخان -ديزينغوف تل ابيب،
سوبر فارم -كانيون ايالون رمات
غان ،سوبر فارم كانيون هزهاف بير
السبع ،همشبيرايالت.
باالضافة الى ذلك تعرض املاركة
رزم هدية خاصة لعيد االم ابتداء
من  99شيكل فقط عبر موقعها:
https://www.clinique.co.il/clinique-spring-special-sets

ّ
مصانع نبيذ َ«ب ًركان» ،أكثرمصانع النبيذ املحلي
مشاركة في مسابقات نبيذ ّ
عاملية

ّ
تقدم رزمات نبيذ جديدة وخاصة ملناسبة عيد الفصح
ً
ّ
ّ
* رزمات هدايا مثالية للعيد والستقبال الضيوف عشية العيد ،أيضّا *
ّ
واحتفالية تحتوي على نوعين من النبيذ الفاخرواملحلل
* رزمة فاخرة
للفصح اليهودي :Special Reserve ،كابارني سوڤينيون حصاد 2014
وشيرازحصاد  * 2013تحتوي الرزمة على كپسوالت إسپرسو كيمبو
ً
َ
وكأ�سي إسپرسو بجودة عالية  150 -شيكل *
شيرازمن مجموعة  Special Reserveحصاد 2013
مصدر عنب شيراز الخاص  Special Reserveيأتينا من كروم مصنع نبيذ
في الجليل األعلى وجبال القدس ،التي ّ
تتميز بأراض ّ
غنية بالتربة الحمراء
ٍ
ّ ُّ
ّ
الصخرية وكثيرة املنحدرات .هذا النبيذ الفاخر واملميز ،عتق في
(تيرا روزا)
حاويات من خشب البلوط ّ
شهراّ ،
ملدة ً 12
حاد املذاق بنكهة الفاكهة ،يزداد
نكهة وأصالة في شروط تعتيق مالئمة.
كابارني سوڤينيون من مجموعة  Special Reserveحصاد 2014
مصدر عنب كابارني سوڤينيون  Special Reserveيأتينا من كروم مصنع
نبيذ في الجليل األعلى ،التي ّ
ّ
البازلتية والتربة الحمراء (تيزا
تتميز باألرا�ضي
ّ ُّ
ّ
روزا) .هذا النبيذ الفاخر واملميز ،عتق في حاويات من خشب البلوط ملدة
ّ
شهراّ ،
ً 18
حاد املذاق وبنكهة مركبة يزداد أصالة في شروط تعتيق مالئمة.
مجموعة Special Reserve
مجموعة نبيذ من أصناف ذات جودة عاليةّ ،
تم إنتاجها بعد بحث مستمر
ملصانع نبيذ َ“بركان” وراء أفضل منطقة لزراعة كروم العنب ،والتي
تعطينا ثمرة لحصاد أفضل أصناف العنب.
عند شراء رزمة العيد سيمنح امتياز للقيام بجولة في مركز الزائرين التابع
ملصانع نبيذ َ“بركان” ،ألصحاب نادي َ“بركان” وللمنتسبين الجدد.
النبيذ الرئي�سي ملصانع نبيذ َ"بركان" كابارني سوڤينيون  Superiorحصاد
ّ
ّ
واحتفالية –  225ش.ج
خشبية مذهلة
 ،2013بعبوة
َ
ّ
تمثل مجموعة النخبة  Superiorقمة في إنجازات مصانع نبيذ «بركان»
بمجال صناعة وإنتاج النبيذ.
ّ
ُ
تظهر املجموعة أنواع النبيذ املركبة
ّ
واملصنعة من أجود أنواع العنب التي
ّ
ُعتقت في حاويات عالية الجودة.
كابارني سوڤينيون من مجموعة النخبة
 Superiorهو جوهرة التاج في صناعة
النبيذ.
كابارني سوڤينيون  Superiorحصاد 2013
نبيذ بلون أحمر داكن جميل ،حافظ على
نضارة انتعاشه بلون أحمر/بنفسجي.
السكب ّ
لدى ّ
األول يكون النبيذ ُم ً
حكما
ّ
ّ
والفاكهة مغلفة برائحة شجرة البلوط.
بعد ملس كأس النبيذ للهواء بفترة بسيطة
ّ
يبدأ النبيذ باالنفتاح لتتكشف طبقات
الفاكهة الحمراء املنعشة ،البندق ،القهوة
ونكهات الشجرة لتندمج بسالسة مع النبيذ
ّ
بكل اعتدال.
ّ
مذاق هذا النبيذ املركب ،اللطيف
والفاخر ،مع وفرة من الفاكهة ،النضارة
ً
واالنتعاش ،يبقى محافظا على ذاته منذ
ّ
ّ
ّ
حاسة الشم وحتى التذوق.
لحظة إثارة
ّ
ّ
ما يثير الدهشة هو مبنى ومحتوى
النبيذ ،فرغم أنه نبيذ كامل ،مركب ال
ّ ّ
ً
يتخطى لدى ّ
تذوقه ّ
أي جزء من الحنك ،إل أنه يبقى في الوقت ذاته خفيفا،
ً
ً
ً
ّ
ّ
ُمنعشا ولطيفا .اإلثارة األولى ّجراء التذوق تكون بداية لطيفة ،وتترك في
ً
ّ
ّ
النهاية نكهة خاصة لتوابل محلة ،ال يمكن تذوقها من الرشفة األولى.
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السيدة أروى فريج تحصل على جائزة املوظفة املتميزة في مستشفى شنايدرلألطفال
إختيار السيدة
تم
أروى فريج ،من ِقبل
مدير مستشفى شنايدر
لألطفال للحصول على
جائزة املوظفة املتميزة
في املستشفى .تعمل
السيدة أروى فريج كعاملة
إجتماعية في مستشفى
شنايدر لألطفال منذ عام
 .2009وتعمل اليوم ،عاملة
إجتماعية في قسم أمراض
الدم واألورام السرطانية.
في عملها تجمع السيدة
أروى ،املهنية والحساسية
الثقافية ،كما وأنها تعمل على مساعدة املر�ضى
الناطقين باللغة العربية في املستشفى على فهم
التوجيهات العالجية وعلى الوساطة بينهم وبين
املعالجين .تقوم السيدة أروى بتجنيد أدواتها
املهنية لخدمة املر�ضى ولجلب شعور الر�ضى
لديهم ولدى أسرهم والطواقم الطبية.
يشار إلى أن املوظفين املتميزين في مركز شنايدر
الطبي لألطفال في مجموعة كالليت لعام
 2017هم :السيدة إالنيت بوزنانسكي ،ممرضة
ً
مسؤولة في قسم الجراحة ،وهي أيضا الفائزة
بجائزة املدير العام لكالليت لعام  .2017كما
ُ
ومنحت جائزة مدير املستشفى هذا العام

ً
ملوظفتين إضافيتين ولفريق  F.T.T -تقديرا على
عملهم ومبادراتهم خالل العام .وقد تم توزيع
ً
الجوائزفي حفل خاص عقد مؤخرا.
في الحديث مع البروفيسور يوسف بيرس ،مدير
مستشفى شنايدرلألطفال“ :العديد من املوظفين
ً
يؤدون عملهم بكل مهنية وإخالص ،لذلك دوما
ً
مهمة إختيار املوظفين املتمييزين صعبة نوعا
ما .املوظفين املتمييزين تم إختيارهم بفضل
قدراتهم الشخصية واملتميزة ،بفضل خبرتهم
املهنية ،إحترامهم ،حساسيتهم إتجاه املر�ضى
ً
وإتجاه أفراد عائالتهم .فخور جدا في منح هذه
الجوائز للموظفين الذين وقع اإلختيار عليهم”.

أمور أردت معرفتها عن التوفيرولم تجرؤ أن تسأل
حتى عندما تكون الفائدة منخفضة ،وحتى عندما
تكون هناك ضائقة بسبب غالء املعيشة ،فمن
املفضل تحويل مبلغ مالي للتوفير كل شهر -لرحلة
تحلمون بها ،لتعليم األوالد أو لترميم البيت .لحظة
قبل البدء ،فيما يلي بعض األشياء الهامة التي يفضل
معرفتها عن التوفير
االستهالك الحكيم ،غالء املعيشة ،الفائدة املنخفضة،
اقتصاديات األسرة ،اإلدارة املالية .هذه مصطلحات
تحتل العناوين في إسرائيل صباح مساء .تقارير في كل
وسائل اإلعالم تشرح لنا كيف نقارن بين أسعار سلة
االستهالك في السوبرماركات املختلفة ،أين يفضل
تعبئة وقود بسعر رخيص ،كيف نقلص املصروفات
الشهرية وكم منا ينهوون الشهروكم ال.
الدمج بين غالء املعيشة الثقيل والفائدة املنخفضة
في املرافق يدفع العديد من املوفرين الى اتخاذ قرار
خاطئ وهو التوقف عن التوفير ،حتى ولو لفترة
محدودة فقط .هذا الشعور الكارثي الذي يتطور لدى
الكثيرين هو أن التوفير التقليدي بواسطة اإليداعات
ً
مجديا بسبب الفوائد املنخفضة وغير املغرية.
لم يعد
وفي هذه الحالة يندفع العديد الى االستثمارات ذات
احتماالت خطرأعلى مثل السوق املالية أواالستثمارفي
العقارات ،وهناك آخرون يميلون بكل بساطة الى زيادة
املصروفات وتبذير ما لم يتم توفيره .هؤالء وأولئك
أيضا يفقدون القدرة على إدارة أهداف اقتصادية
ألنفسهم على املدى املتوسط والطويل بأمان تام.
وباإلضافة الى ادخار أموال ً
جانبا ألي هدف كان ،فإن
ّ
التوفير هو حالة نفسية يجب التعود عليها وتغيير
عادات غير قليلة من أجله وباألساس ،يجب عدم
التنازل عنه ،حتى وإن كان يبدو لنا أنه ال يوجد من أين.
أين نوفر
بما أن العديد من األشخاص توجهوا في السنوات
األخيرة الى قنوات خطرة أكثر مثل السوق املالية،
فالتخوف من ّ
ّ
تكون فقاعة أو من هبوط حاد قادم

في نهاية املطاف ،هو كبير .االستثمارات في األسهم
وسندات الشركات هي ذات مستوى خطورة عال،
ال يستطيع كل واحد مواجهته ،سواء على املستوى
النف�سي أو من حيث الرغبة واالستعداد لخسارة
أموال.
تستطيع عائالت وموفرون آخرون اختيار مسار إيداع
في أحد البنوك ،من النوع الذي يوفر حلوال الئقة حتى
مع فائدة منخفضة ،ويمنح الشعور باألمن العالي.
يؤكد يارون تسيمرمان ،مدير قسم اإليداعات في بنك
مزراحي -طفحوت ،أنه «من أجل اتخاذ قرار كيف
وكم نوفر يجب املقارنة بين عدة متغيرات :مستوى
املدخوالت ،مستوى املصروفات ،غنائي الشخ�صي،
مستوى معيشتي ،وضعي املالي ،الوضع العائلي اآلن
وفي املستقبل ،االلتزامات املالية ،البرامج املستقبلية
وغيرها .تحديد هذه املتغيرات وتحليلها يجعل املوفر
يتخذ قرارا صحيحا للغاية بالنسبة لهّ ،
أي برنامج توفير
يناسبه ّ
وبأي درجة خطورة».
ولكن في السوق املالية يمكن االستثمار أيضا بشكل
قوي في السندات املالية ،مثال
“اإليداعات ،خالفا ملنتجات السوق املالية ،ال تستدعي
تدخال كبيرا على مدى فترة االستثمار ،فهي بسيطة
جدا .وخالفا للمستندات املالية الخاصة بالدولة والتي
هي صلبة ،فباإليداعات ال توجد عموالت شراء وبيع وال
توجد حالة نرى فيها خسارة خالل فترة االستثمار.
“باإلضافة الى ذلك ،فإن عالم اإليداعات مرن

ً
جدا وفيه تالؤم وحلول لالحتياجات بشكل أفضل
من السوق املالية .هكذا مثال ،الزبون الذي يريد
مخصصات شهرية لكي يعتاش منها ،ال يستطيع أن
يفعل ذلك في السوق املالية .فهو يحتاج كل شهر الى
بيع أوراق مالية باملبلغ املطلوب لكي يوفر املخصصات
ويدفع عليها عموالت بيع وضريبة األرباح املالية.
ومقابل ذلك ،في عالم اإليداعات يوجد هنالك منتجات
تضمن مخصصات شهرية وحلوال عديدة أخرى».
متى وكم
ينبغي التأكيد أن مبلغ التوفير الشهري يشتق من
الهدف والغاية املوجه إليها التوفير .من املهم جدا أن
يكون املبلغ الذي نوفره مخططا مسبقا ويكون ً
جزءا ال
يتجزأ من تخطيط املصروفات الشهري .من يبني على
ً
سريعا جدا
التوفيرمما بقي في نهاية الشهر ،سيكتشف
أنه لم يتبق �شيء ،وبالتأكيد ليس شيئا يمكن أن يبني
ً
ً
وواضحا.
محددا
بواسطته مستقبال
لحظة قبل البدء ببرنامج توفير ،يجب تحديد ما
هو هدفه ،ما هو املبلغ النهائي املطلوب وما هو تاريخ
السداد.
مثال :أنتم تريدون أن توفروا ألبنائكم مبلغا من املال
يستخدمونه للتعليم أو للسفر الى خارج البالد ،أو
ببساطة «بداية جيدة» لالنطالق الى الحياة .أنتم
تقررون أن املبلغ الواقعي هو  80ألف شيكلّ .
قسموا
هذا املبلغ على  20سنة توفير ستكون النتيجة أن
عليكم توفيرنحو  320ش.ج ً
شهريا من أجل ذلك (دون
حساب الفوائد واالرتباط بجدول الغالء).
أو مثال ،عندما يدور الحديث عن استكمال لتوفير
تقاعدي .يشرح تسيمرمان قائال« :في السنوات
األخيرة ،باإلضافة الى ارتفاع غالء املعيشة ،نحن
نشهد تآكال في املبالغ الشهرية املوجودة لدى املوفرين
املتقاعدين بسبب ارتفاع متوسط العمر والتآكل في
عوائد صناديق التقاعد .وعلى هذه الخلفية تزداد
أهمية التوفيرللمدى الطويل .هنالك خياران :استثمار
في السوق املالية أو التوفير بإيداعات بنكية .معظم
الزبائن محافظون يكرهون املخاطر واإليداعات تعطي
حال دقيقا الحتياجاتهم».
من أين األموال؟
سواء أكان الحديث عن بعض مئات الشواقل أو آالف
في الشهر ،لكل واحد منا قدرة مالية محدودة بما يتعلق
بتحويل أموال للتوفير .انتبهوا ،املبلغ الذي ينتقل الى
التوفير يمكن أن يأتي من مصادر أخرى غير دخلكم
الجاري ،مثل مخصصات األوالد التي تأتي من التأمين
الوطني أو تمويل جزئي أو تام من األجداد والجدات .من
املجدي استغالل مبالغ مالية حصلتم عليها ملرة واحدة
مثل رسوم نقاهة ،مكافأة من العمل ،هدية عيد ميالد
من األهل ،استرجاع ضريبة وما الى ذلك.
يقول تسيمرمان“ :األمر الثابت عبارة عن منتج
هو بمثابة “صندوق صغير” ّ
يكون مستقبال لم
تنتظره .األشخاص الذين ّ
يذوتون ذلك يدركون أنه
باستثمارهم مبلغا صغيرا على مدى فترة زمنية طويلة
يستطيعون تكوين احتياطات دراماتيكية».

ماركة االدوات الكهربائية العاملية  Whirlpoolتعرض:
مجموعة غساالت جديدة ستغيرقواعد اللعبة!
الول مرة غساالت بتقنيات متطورةFRESH CARE+15 :
 Colorsلتقدم حلول جديدة ملشكلة الغسيل في البيوت
أطلق قسم التجارة في شركة"الكترا منتجات االستهالك"  ،املسوقة
ملاركة االدوات الكهربائية العاملية  Whirlpoolمجموعة غساالت
جديدة وتشمل  5غساالت اوتوماتيكية ،بانتاج عالي الجودة.
الغساالت بشاشات ديجيتالية ،تتسع ل 9/8/7/6كغم ،ومزودة
بمحرك انفرتر جديد للتوفير في الكهرباء .الغساالت الجديدة تعمل
بتقنيات جديدة ومتطورة ،تساعد املستخدم على ادارة الوقت
وجدول اعماله بسهولة  ،بنجاعة ،للتوفير في الوقت ،الكهرباء
والطاقة .تقنية  – FRESH CARE+الكلمة االخيرة في تقنيات الغسيل.
تقينة الـ  +FRESH CAREتزود حلول لروائح املالبس الكريهة،
الناتجة عن بقاء الغسيل في الغسالة منذ لحظة انتهاء الغسالة
وحتى اخراجه من الغسالة .التقنية الجديدة هي بديل لعملية
النقع التي كانت في املا�ضي والتي تعالج املالبس املتبقية في الغسالة
بنعومة وبنجاعة ملدة  6ساعات! العملية تبدأ منذ لحظة انتهاء عمل
الغسالة ،بعد كل دورتين ،يتم ارسال البخار للغسيل املوجود في
الغسالة لتهوئته .وبالتالي منع التصاق الروائح الكريهة  ،البكتيريا
والفطريات في املالبس النظيفة .ماكنات غسيل املالبس الجديدة
من  Whirlpoolهناك تقنية جديدة اضافية للحفاظ على املالبس
خالل غسلها – تقنية  :Colors 15والتي تضمن الحصول على
نتائج غسل املالبس بدرجة حرارة  40بـدرجة حرارة  .15ما يمنح
ُ
املالبس حماية قصوى وتوفير في الكهرباء .هذه التقنيات تضاف الى
التقنية املوجودة  -THE 6 SENSEالحاسة السادسة ،تقنية تعتمد
على مجسات تفحص كمية املالبس وكمية االتساخ وتالئم عملية
الغسيل الصحيحة .تقنية الحاسة السادسة تضمن الحصول على
نتائج قصوى وبنفس الوقت التوفيرفي الوقت ،الطاقة واملاء.
املوديالت الجديدة:
موديل  FWF71053W ILاساسية
 FWG71284W ILاوتوماتيكية  7كغم
موديل  – FWL61052W ILاوتوماتيكية 6
كغم
موديل  – FWG81284W ILاوتوماتيكية 8
كغم (عمق  ) 63موديل فاخر
موديل  – FWD91296W ILاوتوماتيكية 9
كغم (عمق  ) 63موديل فاخر
متوفرة لدى املسوقين املعتمدين
للتعرف على قائمة املسوقين املعتمدين يمكنك زيارة موقع الشركة
على العنوان التالي ، http://www.electra-trade.co.il/reseller
حوانيت االدوات الكهربائية املعتمدة واملنتشرة في انحاء البالد.

واضح انه أحمر
ألول مرة في سوق املياه املعدنية في البالد:
"نفيعوت" ّ
تغيرملصقات القناني إلى اللون األحمر
كما تم ابرازقيمة معدن "املغنيسيوم" من خالل عالمة بارزة ومميزة
على القناني
"نفيعوت" ،شركة املياه املعدنية ،تعرض لغة إعالمية وتسويقية
جديدة في إطارها سيتم ترسيخ املاركة التجارية لجميع القناني
باللون األحمر .كذلك سيتم وضع عالمة على جميع القناني الجديدة
البراز قيمة معدن املغنيسيوم وستكون الرسالة التسويقية "بفرق
معنا أي مي منشرب" .زاد حجم سوق املياه في إسرائيل في السنة
األخيرة (وفق معطيات ستورنكست) بـ  .%2.4النمو املثير لالهتمام
في املجموعة يشير إلى بحث املستهلكين عن التحديثات والتنوع في
األسماء التجارية .مع ذلك ،الحديث يدور عن مجموعة تتميز بلون
واحد (شفاف-أزرق) وتقريبا ال يوجد فيها اختالف من حيث الشكل.
ّ
التميز التجاري وابراز
هدف هذه الخطوة ،والذي يشمل تغييرا في
اللون األحمر على امللصقات ،هو تمييز ماركة "نفيعوت" على رفوف
املياه املعدنية ،وكذلك ابرازالقيم املعدنية الهامة والحيوية للجسم.
يانيف فاينشايدر ،نائب مدير عام نفيعوت لشؤون التسويق قال:
"نقوم في السنوات االخيرة بمجموعة كبيرة من الخطوات الهامة،
نحن نستثمر أفضل طاقاتنا ومواردنا من أجل تحسين جودة املياه
والقيمة التي تحتويها من أجل مصلحة الزبائن .املياه في اسرائيل،
والتي ال تصل من مصادر طبيعية ،تجتاز عملية تحلية وخاللها يتم
فقدان جزء من املعادن الطبيعية في املياه ويشمل ذلك معدن
املغنيسيوم الحيوي لجسم االنسان .رأينا من املناسب اإلشارة إلى
أهمية املعدن على املنتجات وابرازه".
املغنيسيوم ضروري الداء وظائف الجسم بشكل سليم حيث
يتواجد تقريبا في كل جزء فيه .يساعد في الحفاظ على األداء السليم
للعضالت واألعصاب ،الحفاظ على
استقرار نبض القلب ،دعم األداء
الوظائفي السليم لجهاز املناعة،
تنظيم درجة حرارة الجسم
وكذلك بناء العظام .باإلضافة
إلى ذلك يساعد في تنظيم
مستويات السكر بالدم والحفاظ
على ضغط دم سليم .قيمة
املغنيسيوم في املياه املعدنية في
نفيعوت هو  23ملغ للتراملاء.
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الجوالن – خربة فيق

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ
العشر «ديكا ﭘـوليس» في اجلوالن.

املصادرالتاريخية

تقع خربة فيق فوق مرتفع بركاني ّ
يطل على بحيرة
طبر ّية غر ًبا ،على بعد  6كم منها ،وترتفع عنها أكثر
من 500م .وتبعد قرابة  50كم إلى اجلنوب من القنيطرة
(اخلارطة في الصورة رقم ُ .)1وجدت في املوقع حتّى
عام  1967القرية السورية فيق .اع ُتبرت فيق في
العصور القدمية واحدً ا من املراكز الها ّمة لكونها تقع
على واحدة من الطرق التجارية في جنوب اجلوالن
التي وصلت ما بني اجلليل واجلوالن ،والتي كانت
جزءا من الطريق الواصلة ما بني مصر واجلوالن .وقد
ً
خصوصا خالل الفترة الهيلينية والرومانية،
فيق
برزت
ً
حيث يعتبرها بعض املؤ ّرخني واحدة من احتاد املدن

إلى العصور القدمية املختلفة ،من بينها عمود يحمل
منحوتة على شكل الشمعدان .إلى اجلنوب من القرية
كانت املقبرة األثرية التي يعود تاريخها إلى الفترة
الرومانية.
أ ّما املهندس األملاني ﭼـوتليـﭫ شومخر فقد وصف
القرية خالل القرن التاسع عشر بأ ّنها «شبه»
مهجورة ،وقام بتدوين البعض من تلك املكتشفات
وحجارة البناء .ومن بني املكتشفات التي د ّونها
شومخر كتابة «أنا يهوذا املرتّل» املنحوتة على واحد
من األعمدة.

ُذكرت خربة فيق عند يوسبيوس في
كتابه «أونومستيكون» عن تاريخ
امليالدي،
الكنيسة في القرن الرابع
ّ
حيث نسبها في كتاباته إلى «أفيق»
التي ُذكرت في التوراة« :وعند متام
السنة عدّ بنهدد اآلراميني وصعد إلى
أفيق ليحارب إسرائيل» (امللوك األ ّول،
اإلصحاح  .)26 :20الح ًقاُ ،ذكرت عند ياقوت
احلموي ( )1229–1179الذي يصف احتاللها بيد األبحاث األثرية ونتائجها
«شرحبيل» عام  638ميالد ًّيا .أ ّما في عام  1569بدأت احلفريات األثرية منذ عام  1973وال تزال
ّ
سجل الضرائب العثماني على أ ّنها مستم ّرة على مراحل حتّى أيامنا هذه .وبني
فهي تظهر في
جزء من ناحية اجلوالن الغربي في قضاء حوران .كما املكتشفات األثرية ال تزال بارزة بقايا اخلان – «عقبة
الرحالة ﭬـيكتور ﭼـيرن عام  1875بأ ّنها قرية فيق» ،الذي بناه األ ّيوب ّيون خالل القرن الثاني عشر
وصفها ّ
صغيرة منازلها مبن ّية من حجارة البازلت وتشمل أو الثالث عشر بالقرب من الطريق التجارية التي
البعض من احلجارة األثرية.
م ّرت عبر القرى املختلفة ،حيث وصلت شر ًقا إلى
خالل املسح األثري ّ
مت تدوين العديد من حجارة حوران حتّى دمشق.
البناء واألعمدة املصنوعة من البازلت التي تعود نذكر من بني احلفريات األثرية تلك التي ُأجريت عام

 2007بإدارة سلطة اآلثار؛ حفريات
إنقاذ في أعقاب أعمال توسيع
الشارع بالقرب من خربة فيق
(الصورة رقم  .)3خالل احلفريات
ّ
مت العثور على جدران تاريخها الفترة الرومانية،
ويبدو أ ّنها جدران ِمنطقة زراعية وليست جدران
منازل سكنية.
املتنوعة جند األعمدة املبنية من حجارة
بني املكتشفات ّ
البازلت وتاريخها الفترة الرومانية ،معاصر زيتون
وبئر دائرية ،أشكال الزخارف والرموز كالشمعدانات
والصلبان تاريخها الفترة البيزنطية (القرن الرابع –
اخلامس امليالدي) ،وتشير إلى وجود كنيسة ً
وأيضا
يتم العثور عليهما خالل
كنيس من تلك الفترة ،لم ّ
احلفريات حتّى اآلن.
بني العامني  2015 – 2014متّت صيانة وترميم جزء
من املوقع ،ال س ّيما ِمنطقة النبع وتأهيلها لزيارة
واملتجولني
مفتوحا للس ّياح
مسارا
املوقع الذي ُيعتبر
ً
ً
ّ
في ا ِملنطقة.
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להשכרה

בהדר
ברח' הנביאים
כ ∞ ±¥מ"ר שטוח
בקומה ≤
במיקום מרכזי ביותר

חדש למכירה באזור
המושבה הגרמנית
≥ וחצי חד' ענקית עם ≤
מרפסות סגורות
בקומה ≥ מ  ¨¥זקוקה
לשיפוץ

∞∞∞¨∞∑±¨±

₪
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ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ

مﻋا ﺻندس ﺲﻂﻎ
052-8980085

ﺟﺪيﺪ

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

ﺟﺪيﺪ

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

אדמונד פלג

ﺣﺼﺋ  4غرف ،ﺬابﺼﻐﻆ  100ﻄﺎر؛ ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد ﻄع ﺠاﺖﺋ
ﺦﺶﻐرة ،اﻄﺿاﻇﻐﺋ اضاﺸﺋ غرﺸﺋ ﺣرﺸﺋ وממ״ד

ﺟﺪيﺪ

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

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

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

בן יהודה

בית לחם

ﺟﺪيﺪ

 3.5غرف 75 ،م

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

ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر  +ﺣرﺸﺋ

ברכה
חבס

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺟﺪيﺪ

بالﺼرب ﻄﻆ ﻄسﺎﺤفى روتﺤﻐﻂﺛ 4 ،غرف 100م ،ﺬابﺺ
ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻤﺘﺎﺯ ₪1,290,000

פועה
)ﺬابﻌ(  3.5غرف ،ﺬابﺺ  ،3بﻌضع جﻐﺛ

 ،2ﻄرتﺊﺋ ﻄع ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر₪1,185,000 ،

פנטהאוס

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

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

