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نزارالضحية رقم 14
معظم قوى املجتمع عن تأدية أدوراها املأمولة ،وإلى انسحاب األفراد من
جواد بولس
احل ّيزات العا ّمة ،وذلك من أجل احملافظة على مواقعهم وعلى سالمتهم
عاما في الناصرة ،وفيها ُقتل قبل شهر برصاصة وسالمة أفراد عائالتهم الشخصية.
ولد نزار جهشان قبل ً 56
غادرة .عرفته قبل عقود حني كان في بالدي معنًى للشهامة وللشجاعة هناك ظاهرة «نزوح اجتماعي» شامل إلى حتت سقوف «البيوت» أو «خيم
وللحب وللشرف ولإلباء وللشفقة وللوفاء ..رحل ً
كثيرا من العائالت» أو ما يعادلها من مالجئ ،أوهمت الناس بأ ّنها أماكن وأحضان
تاركا فيها
ّ
ً
تو ّفر لهم النجاة؛ فليس هناك ِمثْل «كن مع السبع حتّى لو أكلك» أو
والغصة.
الدهشة
ّ
رب السترة» أو «حايد عن ظهري بسيطة»
«امشي احليط احليط وقول يا ّ
ّ
أو «السكوت من ذهب» وغيرها من أمثال السالمة امللتبِسة التي عرفتها
سجل موجع من العجزوالضحايا
َ الصحراء وأورثتها غزوات أجدادنا العرب وأيامهم الدامية.
في تصريحات أطلقها ،قبل أيام معدودة ،الشيخ كامل ر ّيان ،رئيس مركز
وطاغ ،دفعت فئات واسعة
«أمان – املر َكز العربي للمجتمع اآلمن» حمل فيها على ظاهرة العنف خوف الناس ناجت عن حالة عجز اجتماعي عام ٍ
من املجتمع إلى استشعار خطر سقوط حماة «القيم السامية» وإفساح
الشاب نزار جهشان ابن الناصرة األب ّية يصل
احلارقة وأشار إلى أ ّنه «بوفاة
ّ
وفوهات مسدّ ساتهم.
عدد ضحايا هذا اإلرهاب ،الذي ما زال يجتاح مدننا وقرانا العربية في الساحات لقوى الشر واجلرمية والقتلة املأجورين ّ
من املوجع أن نتابع مسلسالت الرعب وهي تُستعرض في شوارعنا ونحن
الداخل منذ العام  ،2000إلى  1,260ضحية ،وجهشان هو الضحية رقم 14
نتمنّى ،من بيوتنا وأعمالنا ،أن يبقى الرصاص بعيدً ا عن جباهنا ،وك ّلنا
منذ بداية عام .»2018
نعلم أ ّنها مج ّرد أمنيات للعاجزين و»هتورات» للسحرة؛ فنزار جهشان عاد
وأ ّكد الشيخ ر ّيان على أنّ املسؤولية في مواجهة آفة االغتياالت وعمليات
من غربته لزيارة ناصرته وأح ّبائه فقتله الرصاص وهو على حني قهوة ولقاء
إطالق النار شبه اليومية في مواقعنا ،تقع في األساس على الدولة وشرطتها
مع صديق في مطعم.
مؤسساتها األمنية ،ولكن ليس عليها فقط؛ ودعا إلى ضرورة تعريف
وسائر ّ
لن جتدوا أحدً ا ال يؤ ّكد على أنّ استشراس ظواهر العنف وانتشار عمليات
ّ
يتعامل
«أن
يجب
الذي
اإلرهاب
ضروب
من
ضرب
ها
ن
أ
على
الظاهرة
هذه
ّ
يشكل اخلطر الوجودي األكبر
القتل بني املواطنني العرب في إسرائيل
معها اجلميع بأدوات استثنائية».
والتحدّ ي األه ّم لقدرة املجتمع على البقاء وممارسة حياته الطبيعية.
جاءت تصريحات الشيخ وغيره من القياد ّيني ،بعد أن أصبحت مدننا وقرانا
هذا ما قالهً ،
اإلعالمي
محمد بركة في مقابلة ها ّمة أجراها معه
أيضا ،الس ّيد ّ
ّ
العربية تعيش حالة من اخلوف احلقيقي ،التي أ ّدت ،عمل ًّيا ،إلى تراجع
نادر أبو تامر في إذاعة «مكان» قبل
أيام ،أ ّكد فيها ،من موقعه كرئيس «جلنة
املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العربية في
إسرائيل» ،على أ ّنه يضع قضية العنف
املتفاقم بيننا في رأس س ّلم اهتماماته،
فبدون مواجهتها أ ّو ًل لن تنجح اجلماهير
العربية في معاجلة سائر قضاياها احلياتية
والسياسية املصيرية ،كما ص ّرح وأ ّكد.
تﻬانٍ مﻦ القلﺐ اﱃ
هل ممكن ً
فعل مواجهة هذه الظاهرة اآلفة؟
هكذا في ّ
كل م ّرة أكتب عنها تعتريني
ا َحليرة ويحرجني السؤال.
وإذا كانت اإلجابة بنعم ،ويجب أن تكون
أﺧﺼاﻲﺋ ﻃﺐ الﻨساء ،التوليد والﺤمﻞ ﰲ ﺧطر
كذلك ،فلماذا لم تنجح املواجهة حتّى اآلن؟
قد جند الع ّلة فيما قاله الشيخ ر ّيان ،إذ
ﻤﺑﻨاسبة اﺧتياره وتعييﻨﻪ مدي ًرا لقسﻢ الوﻻدة ﰲ
ال ميكن التصدّ ي لظاهرة بهذا احلجم وبهذه
تنوع مصادر توليدهاّ ،إل
القوة والغنى في ّ
مستﺸﻔﻰ ﺑﻨﻲ تسيون )روتﺸلد ساﺑقا(-ﺣيﻔا
إذا تضافرت جهود ثالثة ،وكنت قد كتبت
ﺟﻬدك اﳌتواﺻﻞ يﺆﻫلﻚ للﻨجاح الداﺋﻢ
عنها ِمرا ًرا في مقاالت سابقة.
فمن دون إقحام الدولة ومحاولة إجبارها،
جزئي ،على تغيير سياساتها
ولو بشكل
الﻒ مﺒﺮوك
ّ
ّ
والتصدّ ي لشلالت الدم املسفوك في
مقدمة مﻦ:
شوارع مدننا وقرانا ستبقى ّ
كل احملاوالت
الوالد نبيﻞ ،الوالدة أمﺮﻴة ،الﺰوﺟة رنﻦﻴ
عاقرة.
هذا هو أ ّول الشروط وأخطرها ،لكنّه لن
اﻷﺧﺖ رنا وزوﺟﻬا ﺣبيﺐ ،اﻷخ أمﺮﻴ
ّ
ّ
حقيقي من
استعداد
سانده
إذا
إل
ق
ق
يتح
ّ
وزوﺟتﻪ اوراوان واﻻﺣﻔاد
جانب «السلطة احمللية» ورافقته ،على
الضفة األخرى ،جهود واضحة من قبل
«السلطة القيادية الشرعية» األولى.

د .رامﯽ ﺳمور

ّ
فهل سيتحقق هذا امليالد؟

الدولة وحدها – كما يبدو – غير معنية
بإخماد حرائق املسدّ ساتّ ،
وإنا بإذكاء

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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نيران اخلوف والتفرقة وبتنامي القلق في صدور
املواطنني العرب في إسرائيل ،لكنّنا سنجد – في
الوقت نفسه – أنّ دور معظم السلطات احمللية في التصدي للجرمية معدوم
أو غائب ،ال بل قد تكون بعض تلك السلطات – كما كتبنا قبل سنوات
حتولت
–
ٍ
نتاجات لتلك السياسات ومواليدَ في مذاود النار والدخان .ولقد ّ
ّ
– بعد متكنها – إلى أه ّم مفاعيلها املباشرة وغير املباشرة.
معني
في مقابل ذلك سنجد أنّ رئيس «السلطة العربية القيادية» األولى
ّ
بالتصدي لظاهرة العنف ،وهو ميلك التجربة الواسعة واإلرادة والفكر للنجاح
في تلك املهمة.
ّ
ً
وجسما مثقو ًبا ومهلهل يشكل بعض أعضائه
لكنّه قد ورث حالة عص ّية
ً
جزءا من حواضن العنف ،و ُيغنون فضاءاته املتمادية ،مع هذا يجب على
ً
اجلميع أن يساندوا مساعيه في هذا االجتاه.
نحن على أعتاب انتخابات للسلطات احمللية .إ ّنها مرحلة حاسمة ستحدّ د
نتائجها معالم وقسمات وجود األقلية العربية في إسرائيل ،التي تسعى
– كما الحظنا في السنوات املاضية – إلى بناء قيادات مح ّلية بديلة
للمؤسسات الشرعية الناشطة بني املواطنني العرب .وسيكون من مها ّمها
ّ
«ثوري» وباجتاه تكريس سياسة
تغيير معادلة املواطنة ومفاهيمها بشكل
ّ
التدجني وأخواتها.
تقترب االنتخابات وأخشى من أنّ ما كان هو ما سيكون .س ُينتخب رؤساء
مجالس وأعضاء مي ّثلون العائالت وحتالفات املصالح الفاسدة وأحالف
والقوة ،وستتفاقم ،بالتالي ،أزمات مجتمعاتنا وسيعلو صوت
الدم واملال ّ
املسدّ س أكثر وستتكاثر طوابير «الڤيسبات» والبسو اخلوذات السوداء،
وستفترش الدموع مضاجع أ ّمهات جدد وأعداد األرامل ستزداد وستصل
أصوات القلوب إلى ّفوهات احلناجر.
ألم أقل قبل انقضاء سنوات من الوجع وكنّا نقف على ذلك املنزلق اخلطير
إنّ «رئيس سلطة ُينتخب على ظهر صفقات مشبوهة ستبقى هذه الصفقات
ِن ًيرا في رقبته ،وستجعله عاجزً ا عن التصدّ ي لتلك الظواهر التي تنهش
ّ
وتقض مضاجع أهلينا؛ ورئيس سلطة يستعني بحاشية من
أجساد قرانا
البلطجية ،قبل وخالل معركته االنتخابية ،يكون ً
شريكا في املسؤولية عن
أعمال هؤالء البلطجية العابثني في شوارع بلدته واملعتدين على حرمات
بيوتها ّ
وسكانها؛ ورئيس ميارس سياسة احملسوبيات والتفرقة «العنصرية»
ضدّ أبناء البلدة الواحدة ال يستطيع أن يدّ عي جِ دِّ ّية عندما يقارع سياسة
دولة شرطتها العنصرية ،ففي النهاية هي الشرطة نفسها التي ّ
تغض الطرف
عن موبقاته».

ال للعنف ،ال للشرطة!

مضى عقد وما زلنا نتدحرج على ذلك املنحدر ،فال االستغاثة نفعت وال
التَّلومي أسعف .جاءت «القائمة املشتركة» ولم تضف «كواسر رصاص» في
بلداتنا ،وأخالني حتّى بوجودها نقترب من نهاية املنزلق.
ّ
تتسكع خارج اللعبة وكجزء
فالدولة مرتاحة ملا يجري بيننا ،وسلطاتنا احمللية
منها ،أحيا ًنا .القيادات السياسية والدينية تُراوح بني إقصاء مفروض
وإقصاء مرغوب ونحن – الشعب – نعيش بني خوفني وخوف ،وكأ ّننا ما
زلنا كما كتبنا في املاضي ،رهائن لهدنة خبيثة بني يدي الدولة التي تعامل
تتحمله أو تهمله
مواطنيها العرب كالقذى العالق على أهدابها ،فإن شاءت ّ
وإن شاءت أزالته؛ وبني قياد ّيني عرب كثيرين يؤمنون بعقيدة انفصالية
مطلقة عن الدولة ويدارون مواقفهم بحكمة التق ّية والتستّر ،فهم يؤمنون بأنّ
هش وعثرة عابرة أو ندبة على ّ
إسرائيل ليست أكثر من كيان ّ
كف الزمن،
حتما.
ولذلك فهي لن تصمد في وجه الرياح وحجارة السماء اآلتيةً ،
هكذا ًإذا ،يعيش مجتمعنا بني نارين؛ وأوضاعه – رغم الضحايا وقساوة
األثمان – تتقهقر ،وحساسينه ما زالت تصطادها «نيرانه احمل ّلية» .فإلى
    
متى؟

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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الشيوعي يستقبل ً
وفدا ر ً
ّ
ّ
ّ
الصيني
الشيوعي
فيعا من الحزب
الحزب
خاص – استقبل احلزب
حيفا – ملراسل
ّ
الشيوعي اإلسرائيليّ ،
مؤخ ًرا ،في حيفا وفدً ا
رفيع املستوى من احلزب الشيوعي الصيني،
برئاسة نائب رئيس دائرة العالقات الدولية،
الرفيق لي جون ،ونخبة من الرفاق املسؤولني
في اللجنة الفرعية ِملنطقة غرب آسيا ِ
وشمال
إفريقيا في الدائرة .وعن احلزب في البالد شارك
السكرتير العا ّم للحزب ،الرفيق عادل عامر،
أعضاء املكتب السياسي :النائبة عايدة توما
– سليمان وعصام ّ
مخول وإيلي ﭼـوجانسكي؛
َ
رئيس جلنة املراقبة املركزية ،الرفيق نكد نكد،
ورئيسة اللجنة املالية ،الرفيقة هند ّية الصغير،
مر ّكز سكرتاريا اللجنة املر َكزية ،الرفيق فادي أبو
يونس ،ومسؤولة العالقات اخلارجية في احلزب،
الرفيقة رمي حزّان.
وجاء هذا االجتماع ضمن جولة للوفد في
ا ِملنطقة ،وبعد زيارتهم لألراضي ِ
الف َلسطينية
احملت ّلة لالطالع على األوضاع هناك .واستعرض
لي جون الوثيقة املنبثقة عن املؤمتر األخير للحزب
الشيوعي الصيني ،والتي وضع فيها األمني
العا ّم اجلديد ،شي جني بينع ،الرؤية الفكرية
والتطبيقية للسنوات اخلمس القادمة للنهوض
بالصني ،نشر االشتراكية ذات اخلصائص
الصينيةُ ،
وخ ّطة القضاء على الفقر حتّى عام
 ،2020والنهوض بــ  30مليون صيني خالل
العام ونصف العام القادمني فوق ّ
خط الفقر،
من خالل العمل الدؤوب وخلق فرص العمل
املهنية وتعزيز املهارات
وتكثيف التدريبات ْ
الصناعية واإلنتاجية بينهم.
التدهور الفاشي والقضية ِ
الف َلسطينية
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وحتدّ ث السكرتير العا ّم ،عادل عامر ،حول
الوضع السياسي الراهن في إسرائيل والتدهور
الفاشي املتم ّثل بالتشريعات العنصرية وخنق
خصوصا لألقلية
مساحات العمل السياسي،
ً
القومية العربية ِ
الف َلسطينية .وأشار إلى خطورة
جرائم االحتالل في قطاع غزّة ،والتي تأتي في
سياق سياسة حكومة اليمني بزعامة نتنياهو
لتصفية القضية ِ
الف َلسطينية والقضاء على
ّ
حل الدولتني ،الفتًا إلى فشل األحزاب التي
تطرح نفسها ً
بديل حلكم نتنياهو في االمتحان
ّ
أي بديل يساري
احلقيقي ،وكونها ال تشكل ّ
حقيقي للسلطة .كما ع ّبر الرفيق عامر عن
االعتزاز بالعالقات الط ّيبة والتاريخية للحزب
في البالد مع احلزب الشيوعي الصيني ،وضرورة
احلفاظ عليها وتطويرها.
وحتدّ ث الرفيق عصام ّ
ً
مستعرضا الوضع
مخول
ّ
ّ
السياسي في ا ِملنطقة ،في ظل فشل مخططات
اإلمبريالية في سورية وا ِملنطقة ،وسعي إدارة
ترامب ،بالتعاون مع حكومة نتنياهو واألنظمة

الرجعية ،إلى تغيير إحداث ّيات الصراع في
ا ِملنطقة وتغييب الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي
لصالح صراع سنّي – شيعي ،وفي صلب هذا
يسمى بـ»صفقة القرن» .وحتدّ ثت النائبة
ما
ّ
عايدة توما – سليمان عن القوانني العنصرية
الصهيوني معها ،وتقاعسه
وتساوق اليسار ِّ
عموما وضدّ املواطنني
عن صدّ ممارسات اليمني
ً
ِ
خصوصا.
الف َلسطينيني في إسرائيل
ً
وقد دار حوار حول عدد من القضايا احلارقة
عامل ًّيا وإقليم ًّيا ،والتحدّ يات أمام احلركة
الشيوعية العاملية .وفي تلخيص االجتماع قدّ م
احلزب الشيوعي الصيني دعوة للحزب الشيوعي
اإلسرائيلي للمشاركة ،قري ًبا ،في مؤمتر عاملي
ملناقشة االشتراكية ذات اخلصائص الصينية
ودورها في السياسة الدولية ،على أن يشارك
وفد من احلزب في هذا املؤمتر .وقدّ م الرفيق عامر
هدية رمزية للرفيق لي جون ،على شكل لوحة
ّ
خط عربي ُلعنوان قصيدة محمود درويش «على
هذه األرض ما يستحقّ احلياة».

رئيس الدولة ورئيس بلدية
حيفا يزوران مطرانية الروم
الكاثوليك في حيفا

حيفا – ملراسلنا – أجري ،يوم الثالثاء املاضي ،في مق ّر مطرانيه
ضم رؤساء الطوائف املسيحية
الروم الكاثوليك في حيفا ،لقاء ّ
ورئيس الدولة الس ّيد رؤوبني ريـﭭـلني.
ِاستقبل الرئيس س ّيادة املطران جورج بقعوني الك ّل ّي الوقار ورئيس
بلديه حيفا ،الس ّيد يونا ياهـﭫ ،حيث جاءت هذه الزيارة كتهنئة
بعيد الفصح املجيد ،الذي ميتدّ من عيد الفصح حتّى عيد الصعود.
خالل الزيارة شكر سيادة املطران بقعوني رئيس الدولة وحتدّ ث عن
حيفا ودورها في احلياة املشتركة بني ّ
سكانها .هذا وقد أ ّكد رئيس
السلمي في حيفا.
أهمية التعايش
الدولة على ّ
ّ
أ ّما رئيس بلدية حيفا ،الس ّيد يونا ياهـﭫ ،فقد حتدّ ث عن حرص
البلدية على تعميق احلياة املشتركة بني جميع الطوائف في حيفا.
توجه رئيس الدولة ،ريـﭭـلني ،إلى رئيس البلدية،
وفي ختام الزيارة ّ
ياهـﭫً ،
جسورا بني جميع السكان ،يهو َد
قائل« :أنت رجل متدّ
ً
وعر ًبا ،مسيح ّيني ومسلمني وبهائ ّيني وآخرين .أنت منوذج ليس في
البالد فقط ،بل في العالم كلّه ،لكيفيّة إدارة مدينتك».
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نتقدم بأصــدق ّ
ّ
التهـاني
ّ
ّ
التمنيـات إلى جميع المحتفلين
وأحر

بزيـارة مقـــام

السالم
النبي شـعيب عليه ّ
ونتمنى للجميع زيـارة مقبـولة
ودوام الصحة والعافية ّ
والرخاء واالستقرار

اإلدارة وطاقم الموظفين

بنك مركنتيل

ُ ّ
ّ
حي ّ
نجاح لجنة ّ
البلدية بدأت املرحلة األولى منها:
عباس في فرض خطة تطويرعلى

إزالة الصخرة في وسط الساحة

الحي بأسره»* املحامية جمانة إغبارية – ّ
إيهاب حبيب« :إزالة الصخرة خطوة أولى في مشروع تطويريشمل ّ
همام« :ما يحصل من أعمال
مدني بامتياز .جمعية التطويرسند َ
ّ
حي ّ
عباس ثمرة تعاون شركاء في ّ
الشعبي في ّ
تطويرفي ّ
ّ
ومحصلة عمل ّ
كل أحيائنا العربية»*
للحراك
الهم
هشام ُ
عبده ،عضو البلدية السابق« :أبا ك ألهلنا باملشروع وقد يكون نضالنا القادم من أجل ّ
حي ّ
شق مخرج ثان من ّ
عباس»
ر
ٍ
خاص – بعد سنوات من العمل
حيفا – ملراسل
ّ
حي ع ّباس في
باستراتيجيات متعدّ دة ،جنحت جلنة ّ
احلي وحتسني
حتقيق بعض مطالبها في َحراكها لتطوير ّ
أوضاعه .فقبل أسابيع باشرت بلدية حيفا تنفيذ
مشروع إزالة الصخور املوجودة في الد ّوار ،في قلب
احلي ،وذلك لهدف توسيع الشارع الوحيد وتنظيم
ّ
أماكن تتّسع لركن السيارات في ِمنطقة الد ّوار .وإزالة
الصخور العائقة هي مرحلة أولى ،فقط ،من ُخ ّطة تطوير
للحي .أي أنّ ما بدأت بتنفيذه اآلن هو
أق ّرتها البلدية
ّ
ً
فصل الحقا.
خطوة أولى من عملية تطوير أوسع س ُت ّ
تطو ًرا كهذا لم يكن ليتح ّقق لوال عمل اللجنة
إنّ ّ
وإصرارها مقابل البلدية وصانع السياسات فيها ،على
احلي وأهله.
القيام بواجبه ّ جتاه ّ

للسيارات.
 #حتويل مقطع شارع ع ّباس في ملتقاه مع شارع
الفرس إلى شارع باجتاه واحد.
 #ترميم شارع جميل شلهوب وتنظيم مواقف
السيارات.
احلي رقم  6بحافلة صغيرة.
 #تبديل حافلة ّ
احلي.
 #إنشاء مساحة خضراء في ّ
احلي عند مدخل شارع املتن ّبي.
 #ترميم بستان ّ
ألي
أي طلب لزيادة نسبة بناء ّ
 #عدم املوافقة على ّ
قطعة أرض أكثر من النسبة املصدّ ق عليها،
حسب اخلارطة الهيكلية لتلك القطعة».
َ
احلي وضغطها
وتابع« :بعد إحلاح مستم ّر للجنة
ّ
املتواصل ،وبالتعاون مع أعضاء البلدية من كتلتي
والتجمع ،عبر واليات متعدّ دة (إسكندر عمل،
اجلبهة
ّ
ِعدنا زاريتسكي ،وليد خميس ،جمال خميس ،د.
سهيل أسعد وهشام عبده)ّ ،
مت تنفيذ بعض الطلبات
ومواصلة العمل على تنفيذ الباقي خالل الوالية الراهنة.
لن ننسىً ،
أيضا ،اإلشارة هنا إلى دور اجلمعيات
احلي.
األهلية التي تعاونت ودعمت مطالب جلنة
ّ
ونخص بالذكر جمعية التطوير االجتماعي بإدارتها
ّ
السابقة ،املرحوم حسني إغبارية ،بتنظيم دورات متكني
احلي
ألعضاء اللجنة وإصدار ك ّراس عن ّ
فعال ّيات جلنة ّ
احلي».
ورعاية وتنظيم ّ
فعال ّيات في ّ
أشير إلى تعاوننا مع د .سهيل أسعد في الدورة
البلدية احلالية .فقد باشر بعد تو ّليه منصب نائب
رئيس البلدية إقامة جلنة خبراء ،لتقوم بدراسة شاملة
احلي ووضع مقترحات عين ّية ملشاريع ها ّمة
الحتياجات ّ
عموما .تبنّت جلنة
احلي
أهل
خلدمة
يجب تنفيذها
ً
ّ
احلي توصيات اخلبراء ووضعت مطالبها على أجندة
ّ
عمل البلدية وفي س ّلم أولو ّياتها .وهنا أو ّد تقدمي
الشكر باسمي وباسم أعضاء اللجنة لرئيس البلدية،
الس ّيد يونا ياهـﭫ ،ملؤازرة اللجنة في مطالبها لتنفيذ
اخلطوة األولى في املشروع الشامل ،على أمل استمرار
ً
مستقبل».
التعاون البنّاء

مروري ،بادرت مجموعة من ّ
احلي الناشطني
سكان ّ
حي فاعلة ،تنشط وتعمل مقابل
إلى انتخاب جلنة ّ
البلدية وأقسامها على مواجهة املشاكل الناجمة عن
االكتظاظ ومفاعيله ،واقتراح حلول عملية من شأنها
قليل حياة ّ
وحتسن ولو ً
السكان
أن تخ ّفف من الضائقة ّ
احلي.
في ّ
باشرت اللجنة منذ انتخابها العمل على وضع برنا َمج
احلي.
عمل ملشاريع ها ّمة ّ
حتسن من جودة احلياة في ّ
ّ
وحولتها إلى مذ ّكرة مطلب ّية
احلي
شخصت احتياجات ّ ّ
ّ
طاقما ُيتابعها
قدّ متها إلى رئيس البلديةّ .ثم شكلت
ً
أمام أقسام البلدية ورئيسها ُبغية حتويلها إلى ُخطةّ
عمل فعل ّية تن ّفذها البلدية .وفي هذا اإلطار عقدت
سلسلة من لقاءات العمل مع البلدية ومسؤوليها
وأقسامها وطرحت بدائل عملية لألزمات القائمة.
ً
فصل لنا إيهاب حبيب بعض هذه املطالب قائل:
وقد ّ
احلي وقدّ منا
عملنا من خالل مسح ميداني الحتياجات ّ
تضمنته:
تضمنت فيما ّ
مذ ّكرة مطلب ّية ّ
 #إزالة الصخرة وتوسيع الشارع وتنظيم مواقف وقوف

همام،
وفي حديث مع احملامية ُجمانة إغبارية – ّ
احلي ومديرة جمعية التطوير
إحدى ناشطات جلنة
ّ
ّ
االجتماعي ،قالت« :للجنة منذ تأسيسها أجندة

اكتظاظ سك ّ
اني فوق العادة

خاص .بدأ
حي حيفاوي عريق ذو طابع ّ
حي ع ّباس هو ّ
ّ
ّ
اني
السك
االكتظاظ
من
األخيرين
العقدين
في
يعاني
ّ
يتجسد باالختناق املروري والنقص
فوق العادي ،الذي
ّ
الشديد في املواقف العا ّمة للسيارات واألماكن
املفتوحة واحلدائق العا ّمة وحدائق األلعاب ،مقابل
يتم نقلهم إلى
وجود مدرستني بأكثر من ألف تلميذ ّ
مدرستيهم ومنهما بالسيارات اخلصوصية ،ومركزَ
جماهيري ،وإضافة املئات من وحدات السكن في أبنية
متراصة وكثيرة الشقق (في شارع شيزاف\املُطران
ّ
ّ
حجارً ،
السكان
مثل) .وهو ما جاء على حساب
ّ
ّ
احلي وإليه وفيه ،ال
من
لهم
ق
تن
وأعاق
حياتهم
وجودة
ّ
س ّيما في ساعات الصباح واملساء.
ّ
ُ
وعلم أنّ الوضع ّ
مرشح للتعقيد أكثر في ظل اخلطط
ُ
إلضافة أبنية سكن ّية ،األمر الذي يعني زيادة في عدد
ّ
احلي بدون األخذ بعني االعتبار االكتظاظ
السكان في ّ
احلي،
القائم أو تطوير ال ُبنى التحتية التي تخدم ّ
وبدون اقتراح حلول ألزمة النقص الشديد في مواقف
السيارات.

إيهاب حبيب :لجنة من النشطاء من قلب األزمة

حي ع ّباس ،املهندس
وفي حديث مع رئيس جلنة ّ

إيهاب حبيب ،حول مبادرة إقامة اللجنة أشار« :على جمانة إغبارية – ّ
همام :لنا أجندة واحدة؛ تطوير
الحي ّ
ّ
ضوء هذا التغيير الذي س ّبب مشاكل وأزمة اختناق
وحل أزماته
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احلي ّ
وحل أزماته وحتسني
واحدة وحيدة وهي تطوير ّ
ّ
وسنظل نعمل على مدار السنة
جودة احلياة فيه .عملنا
مقابل البلدية وبدون كلل .املكاسب ال تتح ّقق ّإل
يتم ّإل
بالضغط على صانع القرارات ،والتغيير ال ّ
بفرض التحدّ ي مقابله .توقيت العمل قد يكون مرتبطاً
– بالنسبة إلى رئيس البلدية – مبوعد االنتخابات
فهمنا الوحيد ّأل
البلدية بعد أشهر ،أ ّما بالنسبة إلينا ّ
تهرب البلدية ورئيسها من االستحقاقات ،وفي رأسها
احلي ومطالب أهله .نبدأ بإزالة
االلتفات إلى مشاكل ّ
الصخرة وهي مشكلة حقيقية ،ونواصل متابعة بق ّية
ُخ ّطة عمل البلدية ولن نرضى ّإل بسدّ جميع النواقض
ّ
وحل جميع املشاكل .وفي هذا ال نقبل مساومة وال
مناورة من البلدية».
حي ع ّباس الذي
تابعت احملامية ُجمانة عرض قضايا ّ
تعيش فيه مع أسرتها في خانة أخرى ،وهي خانة
مديرة جمعية التطوير والدائرة احلقوقية فيها .وعليه
مهمات املرافعة
فقد أخذت على عاتقها الكثير من ّ
مقابل البلدية وقامت باملكاتبات القانونية وشاركت
في جلسات ولقاءات العمل ك ّلها تقري ًبا ،انطال ًقا
من إميانها أنّ واجب العمل املدني ال يتجزّأ وأنّ جلنة
تكمل وتساند
تكمل عمل جمعية التطوير التي ّ
احلي ّ
ّ
«املهم أن ندرك
عمل أعضاء البلدية العرب .وتقول:
ّ
الوحدوي بني أهلنا .ومهم،
أهم ّية التنسيق والعمل
ّ
ّ
ً
أيضا ،أن نفهم أنّ البلدية كجسم بيروقراطي ثقيل
الهمة بحاجة إلى ضغط دائم وعلى مدار السنة .كوننا
ّ
ّ
لي من املعادلة.
و
أ
جزء
هذا
عادلة
ومطالبنا
ني
ق
مح
ّ
ّ
ّ
ُ
نحول هذا احلقّ إلى خطة عمل
اجلزء الثاني هو كيف ّ
مؤ ّثرة ُمحدثة للتغيير .األمر بحاجة إلى نفس طويل
املؤسسة البلدية عادة ما
ني .ألنّ
ومنهجية وعمل ْ
ّ
مه ّ
ُتاطل وتُنهك املواطنني ببيروقراطية وتسويف .أقول
باعتزاز:ـ استطعنا أن نؤ ّثر ونغ ّير لكن َحراكنا سيستم ّر
بعد االنتخابات مثلما كان قبلها».

ّ
هشام ُ
عبده :نتوخى من أهلنا الصبر!

«ندعوكم أهلنا للتح ّلي بالصبر خالل تنفيذ هذه
املشاريع حتّى إمتامها على أحسن وجه ،ما سيعود
باملنفعة والفائدة للجميع» ـ هذا ما يدعو إليه عضو
الفعالني ،هشام
احلي ّ
البلدية األسبق وأحد نشطاء جلنة ّ
احلي واالنضمام إلى
عبدُ ه« .ندعوكم للتواصل مع جلنة ّ
عملها لالرتقاء بح ّينا كما يليق بنا وبأبنائنا».

يتم تنفيذه في هذه األيام
وأضاف عبدُ ه« :إنّ ما ّ
حي
من مشاريع ترميم واسعة ًّ
جدا وعميقة ،في ّ
ّ
املكتظ واخلطر
عموما وفي الد ّوار الرئيس
ع ّباس
ً
مجار ،وحفر صخرة
خصوصا ،من مدّ خطوط
جدا
ًّ
ً
ٍ
مترا وعلى طول أكثر من ثالثني
جبلية ّ
بعلو ً 15
تاريخي غير مسبوق .إ ّنه في الواقع
حدث
مترا ،هو
ً
ّ
ّ
حل ٌم يتحقق أمام أعيننا .عملنا عشر سنوات كاملة
وأكثر ،وقد شمل ذلك النضال اجلماهيري واملظاهرات
واالستجوابات العديدة في املجلس البلدي ،وقد
تضافرت جهود اللجنة ّ
احلي مع كتلة اجلبهة
وسكان ّ
برئاستي في الدورة السابقة للمجلس البلدي ،لتلتقي
اليوم في الدورة احلالية مع جهود د .سهيل أسعد،
عضو املجلس (ونائب رئيس البلدية ،ساب ًقا) لتتك ّلل
أخيرا بالنجاح الباهر».
ك ّلها ً
وقال عبدُ ه« :إضافة إلى عشرات االستجوابات
املوجهة إلى إدارة البلدية في الدورة البلدية السابقة،
ّ
متً ،
أيضا ،بخمسة اقتراحات على جدول أعمال
تقدّ ُ
بقوة قضية
فيها
طرحنا
לסדר)،
(הצעות
املجلس
ّ
جدا في د ّوار ع ّباس .مبعنى
أزمة السير اخلانقة واخلطرة ًّ
ّ
أ ّننا لم نترك استراتيجية عمل إل واستخدمناها لفرض
وحراكها الشعبي».
احلي َ
االستجابة ملطالب جلنة ّ
واختتم عبدُ ه ً
قائل« :قد يكون مشروعنا القادم كلجنة
ثان يتّصل مع
حي وناشطني هو العمل على فتح منفذ ٍ
ّ
شارع اجلبل بجانب ق ّبة البهائيني ،لكي يصبح السير
ً
حي عريق وجميل
معقول وآمنًا على املدى البعيد ،في ّ
حي ع ّباس واملتن ّبي».
ًّ
جدا مثل ّ
همام بالقول« :بالنسبة
واختتمت احملامية إغبارية – ّ
إلي ،في موقعي في جمعية التطوير االجتماعيّ ،
كل
ّ
حي ع ّباس .أعمل على تطوير
هي
العربية
األحياء
ّ
جودة احلياة فيها .إذا جنحنا في ع ّباس نستطيع أن
واحلي الشرقي والبلدة
ننجح في احلليصة ووادي اجلمال
ّ
التحتاّ .
كل ما نحتاجه هو التشبيك والعمل احملسوب
متطور للمجتمع املدني.
بد ّقة واملستند إلى مفهوم
ّ
وسعنا عالقاتنا االستراتيجية كجمعية وكمجتمع
ّ
ُ
ُ
وتعزّزت قدراتنا على العمل املشترك .وهو س ّر
النجاحات القادمة وفي مواقع أخرى من املدينة .نعد
أهلنا بدعمهم ّ
بكل ما لدينا من ُقدرات .نحن ّ
نحضر
استثمارا جلولة االنتخابات،
نضالي متكامل
لبرنا َمج
ً
ّ
وهدفنا تطوير األحياء العربية بال استثناء».
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أيام حاسمة

في دوري الكبار!
أبناء سخنين

هبوعيل رعنانا

ضد

كم هدفا؟

من سيفوز؟

أبناء سخنين

تعادل

2.90

هبوعيل رعنانا

2.80

كم ركنية؟

 0-1أهداف

2.10

 2-3أهداف

 4أهداف أو أكثر

الدرجة العليا

إنتر

بني يهودا تل أبيب
ضد

ضد

هبوعيل بئر السبع

يوڤنتوس

من سيفوز؟

( )1بني يهودا تل أبيب
( )xتعادل
( )2هبوعيل بئر السبع

4.90
3.90
1.40

كم هدفا؟

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

كم ركنية؟

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

من سيفوز؟

( )1إنتر
( )xتعادل
( )2يوڤنتوس

كم هدفا؟

3.70
1.75
2.30

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

2.20
2.35
2.50

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

كم ركنية؟

3.15

 0-8ركنيات

2.05

1.75

 9-11ركنية

2.40

2.55

 12ركنية أو أكثر

2.65

الدوري االيطالي

سوانسي
تشيلسي

3.05
3.00
1.95

من سيفوز؟

( )1سوانسي
( )xتعادل
( )2تشيلسي

4.75
3.60
1.45

كم هدفا؟

2.70
1.75
2.95

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

2.40
2.35
2.30

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

3.00
1.75
2.65

كم ركنية؟

2.85
2.40
1.95

ش.ج

رقم الدور  181701يشمل التحويالت.

البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

الدوري االنجليزي

ضد

هذا األسبوع
أيضا بالخلوي!

الدرجة العليا

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

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

في جولته خارج البالد:

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה פנויה
ברחוב הפסגות  1נצרת עילית
בתוקף תפקידי ככונס נכסים בתיק הוצל"פ מס'  02-31599-11-5ובתיק
הוצל"פ מס'  ,502925-04-16מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת הזכויות
בדירת המגורים הידועה כחלק מחלקה  56בגוש ) 17742הדירה אמורה
להירשם בלשכת רישום המקרקעין בנצרת כחלקת משנה  7בגוש  17742חלקה
) (56להלן" :הדירה שבכינוס"(.
.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7

.8

.9

על פי חוות הדעת השמאית ,הדירה שבכינוס ממוקמת בקומה שניה בבניין
ברחוב הפסגות  1/8בנצרת עילית ,הכוללת  3חדרים .לדירה צמוד מחסן
בקומה ראשונה .בהתאם לחוות הדעת ,השטח הרשום של הדירה הינו 68
מ"ר בנוסף למרפסת לא מקורה בשטח  14.80מ"ר ומחסן בשטח 2.20
מ"ר.
כונס הנכסים אינו אחראי לטיב הדירה שבכינוס ועל המציע לברר בעצמו,
על חשבונו באמצעות יועצים מטעמו ועל אחריותו הבלעדית את הזכויות
בה ,פרטי התכנון החלים עליה ,אפשרויות השימוש וניצול זכויות הבניה,
המצב הפיזי והמשפטי וכל פרט רלוונטי אחר .מובהר כי כונס הנכסים מוכר
את הדירה שבכינוס במצבה כפי שהיא מכל בחינה שהיא ) (AS-ISכשהיא
נקיה מכל אדם וחפץ.
על המעוניין ברכישת הדירה שבכינוס להגיש למשרד כונס הנכסים הצעה
בכתב ,לא יאוחר מיום  ,31.5.2018עד השעה  16:00בהתאם לטופס
הצעה שניתן לקבלו במשרד כונס הנכסים ותצורף אליו המחאה בנקאית או
ערבות בנקאית עצמאית בלתי מותנית לפקודת כונס הנכסים בגובה 10%
מהמחיר המוצע ,שתוקפה לחצי שנה מיום המצאתה .סכום זו יחולט בכל
מקרה שבו מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ,או אם לא יחתום על
חוזה המכר.
מציע שהצעתו תתקבל יחתום על חוזה בנוסח שניתן לקבל מראש במשרדי
כונס הנכסים .עותק מחוות הדעת השמאית )לא כולל החלק המפרט את
שווי הדירה שבכינוס( ונוסח חוזה המכר ניתן לקבל אצל הח"מ כנגד תשלום.
המכירה תעשה בהתאם ובכפוף להוראות רשם ההוצאה לפועל בדרך של
מכירת נכסים שבכינוס על פי חוק ותקנות ההוצאה לפועל ,ועל הזוכה במכרז
להפקיד יתרת המחיר במועדים לפי דרישת כונס הנכסים ועל פי המועדים
שייקבעו בחוזה ,אחרת תחולט הערבות ,אלא אם יחליט כונס הנכסים אחרת
באישור ראש ההוצל"פ.
על הקונה לשלם ,בנוסף למחיר המכירה ,מס ערך מוסף ,אם יחול על מכירה
זו ,וכן היטל ההשבחה הקיים ו/או שיהיה קיים על הדירה שבכינוס וכן כל מס
אחר אשר יחול ,ככל שיחול ,על הקונה.
הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן כראות עיניו עם המציעים
כולם ו/או מקצתם ו/או אחרים או לערוך תחרות ביו המציעים ו/או מו"מ.
הח"מ יהיה רשאי לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת הדירה
שבכינוס.
כונס הנכסים יהיה רשאי להאריך את התקופה להגשת הצעות לפי שיקול
דעתו וללא צורך בהנמקה .המכירה כפופה לאישורו של רשם ההוצאה
לפועל ובכפוף לזכות הבעלים לפדות את הדירה שבכינוס בסכום התמורה
המקסימלי שיוצע על ידי המציעים.
דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל כונס הנכסים ,עו"ד סיזאר דאניאל ,ל.ד .קומיסר
ושות'-עורכי דין ונוטריונים ,בניין אורן ,חלונות הסיטי ,שד' פל-ים  ,2ת.ד.

 ,1173חיפה ,מיקוד  ,31000טל' 04-8622111 :או בדואר אלקטרוני:

caezar@komissar.co.il
סיזאר דאניאל ,עורך דין
כונס נכסים
ל.ד .קומיסר ושות' -עורכי דין ונוטריונים
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ّ
ّ
رشدي املا�ضي يحيي ّ
الشعرية –
اته
أمسي
ِ
ّ
ُّ
املبشرات» ويلتقي كبارالشعراء
«للقدس العشر ِ
خاص – خالل جولة قام بها الشاعر
حيفا – ملراسل ّ
ً
ُ
ّ
رشدي املاضي خارج البالد وشملت كل من بلجيكا
وكندا ،أحيا أمس ّيات شعر ّية ُثر ّياها« :للقدس
العشر ّ
املبشرات» ،وكانت الباكورة التي افتتح بها
ّ
قافي
أمس ّياته َس ْهرة ثقاف ّية – ف ّن ّية ،أقا َمها امللتقى الث ّ
ِ
الكنديُ ،بعنوان« :األرض والقدس»...
سطيني
الف َل
ّ
ّ
شارك فيها الدكتور عاطف قبرصي ،أستاذ االقتصاد
ً
ً
ونقاشا
حتليل
في جامعة ماكماستر ،حيث قدّ م
السياس ّية ملا بعد قرارات ترامب و»صفقة
لألوضاع ّ
العصر».
ّثم قام الفنّان وعازف العود الدكتور رضوان ّ
الطالب
خاصة مبدينة القدس ،أعقبته
بتقدمي وصلة عزف وغناء ّ
الشاعرة ّ
ّ
الشا ّبة غدير الغفري ،حيث قرأت باقة من
قصائدها التي تناولت فيها موضوع القدس وقضايا
الشعب ِ
سطيني الوطن ّيةّ ،ثم شكر املاضي الدكتور
الف َل
ّ
نزيه خطاطبة على دوره في إقامة هذه األمس ّية ،وهو
صاحب صحيفة «مشوار» ،وفي أجواء احتفال ّية دعا
عريف األمس ّية ّ
الشاعر رشدي املاضي ،ضيف شرف،
قادما من حيفا للقاء أبناء اجلالية.
ً
َ
فثمن املاضي عال ًيا هذه احلفاوة واألريح ّية وقرأ ،مبرافقة
ّ
موسيق ّية من الفنّان رضوان ّ
الطالب ،مجموعة مختارة
من قصائده عن القدس اختتمها بقصيدة «القدس ُس ّلم
إلى الله وطريق .»...أ ّما ندوته الثانية ،فكانت في
رحال
املطعم واملقهى
الثقافي «العرب ّية» لصاحبه جالل ّ
ّ
«أبو سليمان» ،حيث قدّ م محاضرة ُبعنوان «ذاكرة
ّ
محطات مر َكزية ورئيس ّية
من حيفا» تناول فيها
في مسيرته ّ
الشعر ّية ،أبرز فيها دور قيادة ِ
وصحافة
الشيوعي في اخلمسين ّيات باحلفاظ على
احلزب
ّ
ال ُهو ّية الوطنية وبلورة احلركة الثقافية ،ودعم املبدعني
الصحافة الشيوع ّية املدرسة
ورعايتهم ،حيث أصبحت ِّ
التي تخ ّرج فيها كبار ُّ
الشعراء واألدباء.
أ ّما أمس ّيته الرئيسة – كما أفاد املاضي ملراسلنا –
فكانت في «البيت ِ
وعنوانها« :للقدس
الف َل
سطيني» ُ
ّ
العشر ّ
املبشرات» ،والتي ل ّبى فيها الدعوة العشرات
ّ
من أبناء اجلالية العربية في ميسيساغا ،من عشاق
وق ّراء شعره ،الذي يرى النّور في الصحف احمل ّل ّية
هناك ،صحيفة «الوطن» لصاحبها األستاذ جمال
القريوتي ،وصحيفة «ساخر سبيل» لصاحبها الفنّان
محمد هارون ،وصحيفة «مشوار» لصاحبها
األستاذ ّ
الدكتور نزيه خطاطبة.
املسرحي ورجل اإلعالم،
ّان
ن
الف
ّثم أضاف املاضي :أنّ
ّ
مبهنية
محمد هارون ،تو ّلى عرافة األمس ّية حيث أدارها ْ
ّ
ومهارة بارزتني ،وقدّ م نبذة من حياة احملتفى به،
أهم ّ
محطات مسيرته اإلبداع ّية.
الشاعر املاضي ،مبرزً ا ّ
ّ
هذا وقد رافق الفنّان الدكتور رضوان الطالب املاضي في
قراءاته ّ
الشعر ّية ،التي توزّعت على ثالث فقرات...
قرأ فيها مجموعة من قصائده عن القدس ،ومنها:
«للقدس عهد» و»القدس أ ّمي» ،و»ضاء شعري على
بابك» وغيرها.
َ
ِ
سطيني،
التنفيذي للبيت الفل
هذا وقد قام املدير
ّ
ّ
الصديق محمود جاسر – أبو ليلى – بعرض الصور
خاص إليه – الباحث
التي أرسلها
مشكورا – بشكل ّ
ً
السامق وسادن التراث ،األستاذ خالد عوض ،مدير
السباط للتراث في الناصرة.
مر َكز ِّ
وهنا فاجأ عريف االحتفال احلضور بأنّ الشاعر
ِ
سطيني الكبير ،هارون هاشم رشيد ،سيقدّ م بصوته
الف َل
ّ
خاصة بالقدس عبر الهاتف ،فقوبل بحماس
قصيدة ّ
بارز من قبل جميع احلاضرين ،كما قام الشاعر العراقي

املعروف ،الذي يعيش في الغربة ،كرمي شعالن ،بإلقاء
مجموعة من قصائده.
هذا باإلضافة إلى شهادة ذات ّية عن القدس وقصيدة عن
غزّة قدّ مها أخوة عاشوا في املدينتني لفترات متفاوتة.
ّثم دعا عريف األمس ّية ،األستاذ محمد هارون ،عضو

إدارة البيت ،أمني موعد ،الذي قام بدوره بتسليم
تعبيرا عن شكر
خاصة
الشاعر املاضي درعً ا تكرمي ّية ّ
ً
الثقافي
لنشاطهم
املتواصل
أسرة «البيت» له لدعمه
ّ
في الغربةّ ،ثم شكر املاضي أسرة البيت على االستقبال
واحلفاوة.
ولم ُي ْخ ِف الشاعر رشدي املاضي مدى سروره وفرحه
حني علم أنّ الشاعرين الهرمني الكبيرين ،سعدي
يوسف وهارون هاشم رشيد ،موجودان في مدينة تورنتو
وميسيساغا ،فبادر إلى االتصال ّ
بكل منهماّ ،
ومتخض
االتصال عن زيارة ّ
كل منهما في بيته.
هذا وقد زار الشاعر ِ
سطيني الكبير ،هارون هاشم
الف َل
ّ
رشيد ،برفقة صديقيه اإلعالم ّيني ،د .نزيه خطاطبة
محمد هارون ،فاستقبل املضيف ضيفه املاضي
والفنّان ّ
أشم فيك رائحة
بحفاوة بالغة ،أل ّنه كما قال :أنا ّ
حيفا التي كنت أقصدها لزيارة شقيقتي ،وأسهب
ّ
النضالي
محطات بارزة في مشواره
في احلديث عن
ّ
خصوصا اللقاءات مع الزعماء العرب،
واإلبداعي،
ً
ّ
ومنهم عبد الناصر وياسر عرفات ،الذي رافقه مدّ ة
طويلة ،وانتهى اللقاء باالستماع إلى أغنية «سنرجع
يوما» التي كتبها وغنّتها فيروز.
ً
كما قاموا بزيارة الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف
في بيته في تورنتو ،التي ّ
زائرا قبل عودته
حل عليها ً
إلى لندن.
وأضاف املاضي أنّ احلديث متحور حول مسيرة الشعر
والقصيدة احلديثة التي كان له ولرفاقه ،الس ّياب
واملالئكة والبياتي واحليدري ،الدور األساس في وضع
مداميكها األساسية .وقد أ ّيد خالل احلديث رأي ضيفه
املاضي أنّ جمال ِّ
الشعر في عدم اكتماله ،وأنّ القصيدة
يجب أن حتكي لغة الزمن الذي تولد فيه ،وهذا يحتّم
التم ّرد على املألوف والنمط ّية في الشكل واملضمون.
وقام املاضي بتقدمي ديوانه« :إلى أين تأخذ حيفا
أ ّيها ال ُفلك» ،كما قام املضيف بتقدمي ديوانه «األنهار
الثالثة.»...
الجم عة  27نيسان 2018
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مؤتمر على شرف القاضي

سليم جبران

نائب رئيس محكمة العدل العليا المتقاعد
سيعقد المؤتمر يوم األحد الموافق  6.5.18بين الساعات 18:45-15:30
في مقر نقابة المحامين لواء حيفا (جادة بن غوريون  ،6حيفا)
عرافة المؤتمر :د .هالة خوري بشارات ،الكلية االكاديمية أونو  -حيفا
افتتاح وكلمات ترحيبية
المحامي اڤي نافيه ،رئيس نقابة المحامين في اسرائيل
بروفيسور يوڤال الباشان ،عميد كلية الحقوق الكلية األكاديمية أونو
القاضي الدكتور رون شابيرا ،رئيس المحكمة المركزية حيفا
القاضي ايناس سالمة ،رئيس محاكم الصلح لواء بحيفا
محاضرة افتتاحية" :وثيقة االستقالل"
البروفيسور أهارون براك ،رئيس محكمة العدل العليا سابقاً
ندوة حول :معالم هامة في األحكام القضائية للقاضي سليم جبران
إدارة الندوة :المحامية راحيل بن اري
المتحدثون:
ّ
د .أمل جبارين ،مدير كلية الحقوق ،الكلية األكاديمية أونو  -حيفا
القاضي إلياكيم روبنشطاين ،نائب رئيس محكمة العدل العليا سابقاً
المحامي حسن جبارين ،مؤسس ومدير عام عدالة ،المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في اسرائيل
بروفيسور عميحاي هكوهين ،كلية الحقوق ،الكلية األكاديمية أونو
المحامية تامي اولمان ,رئيسة نقابة المحامين لواء حيفا
كلمة ختامية:
القاضي سليم جبران ،نائب رئيس محكمة العدل العليا المتقاعد

المشاركة مجانية لكن مشروطة
بالتسجيل مسبقا في الموقع

www.ono.ac.il
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َ
مركزكيميديا يفتتح الـﭽـاليري الجديد للحروفيةّ
ّ
للفنان كميل ضوّ
العربي بمهرجان حرو ّ
ّ
ومعرض
في
والخط
ِ
ِ

حيفا – ملراسلنا – اف ُتتح ،يوم الثالثاء ،2018\4\17
العربي واحلروف ّية
ﭼـاليري مر َكز كيميديا اجلديد للخط
ّ
حروفي ومعرِ ض «كأ ّني لوحة قصيدة»،
مبِهرجان
ّ
بحضور اآلنسة لبنى زعبي ،مديرة قسم الثقافة
العربية ،والس ّيدة خولة دبسي ،رئيسة جلنة املجلس
الفن،
الشعبي ،والعديد من الشعراء والفنّانني ومح ّبي ّ
ّ
ضو 29 ،لوحة من
حيث عرض فنّان احلروف ّية ،كميل ّ
احلجم الكبير ،أبدعها ّ
اخلطاط كميل من أشعار
الشعراء احمل ّل ّيني :حنّا أبو حنّا ،رشدي املاضي ،سعاد
خصوصا ،قصيدتني
قرمان ،حامت جوع ّية ،الذي أرسل،
ً
عن حيفا لهذه املناسبة؛ ووهيب ندمي وهبة ،وشعراء
عامل ّيني آخرين.
ضو ،الذي أشرف
فادي
الـﭽـرافي
م
املصم
وقد افتتح
ّ
ّ
ّ
على تصميم املكان ،االحتفال بالترحيب بالضيوف
الكرام ،وشكر تلفزيون مساواة على تغطية ا ِملهرجان،
واستعرض نبذة ها ّمة من مر َكز كيميديا للثقافة
والفنون ،الذي ابتدأ عمله عام  ،2010ومدى اهتمامه
فن إبداع
باحلفاظ على تراث اخلط
العربي وتطويره نحو ّ
ّ
حروفي.
ّ
كما شاركت مديرة قسم الثقافة العربية ،اآلنسة لبنى
زعبي ،بكلمة ق ّيمة قالت فيها« :أع ّبر عن سروري
اخلاص باخلط
الفتتاح مر َكز كيميديا هذا الـﭽـاليري
ّ
العربي واحلروف ّية ،حيث استطاع الفنّان كميل جعل
ّ
الفن ليس نوعً ا من التقن ّية فقط،
هذا النوع من ّ
بل أخذ ّ
العربي نحو آفاق جديدة وهو الرسم
اخلط
ّ
نشجع هذا
بالكلمات .نحن في قسم الثقافة العربية ّ
ويختص باحلروفية
التم ّيز ،فهنا نرى ﭼـاليري يتم ّيز
ّ
و ُيكسب اإلبداع النوع ّية؛ كما أ ّنه حتدٍّ للحوسبة ،وهذا
أمر ها ّم ملجتمعنا للحفاظ على هذا التراث واألخذ به
«أهم ّية التعاون البنّاء
نحو آفاق جديدة» .ولفتت إلى
ّ
بني الفنّانني واألدباء – وهذا ما ملسته هنا – لدعم
املسيرة الثقافية والف ّن ّية في البالد».
ّثم شارك الفنّانان ،بشارة ديب وألبير ّبلن ،مبقطوعات
موسيقية رائعة أحتفت اجلمهور.
ضو ،املدير الفن ّّي ملر َكز
بعدها ألقى الفنّان كميل ّ
وشاكرا اجلميعّ ،
وكل من ساهم
مرح ًبا
كيميديا ،كلمة ّ
ً
في تصميم وترميم املكان وإخراجه بالصورة الرائعة
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التي هو عليها .وحتدّ ث عن تاريخه مع املكان؛ حيث
عاما ،في بداية
كان له مرس ٌم في املكان نفسه قبل ً 45
عمله الفن ّّي ،واليوم يفتتح هذا الـﭽـاليري املم ّيز في
أهم ّية احلفاظ
ّ
ضو على ّ
فن احلروف ّية .وقد شدّ د الفنّان ّ
على هذا التراث الرائع الذي يشهد اجلميع على روعته
وأهم ّية تطويره؛ وذلك باستخدام احلرف في بناء اللوحة
ّ
ضو بالشكر إلى
التشكيلية.
ّ
وتوجه الفنّان كميل ّ
زوجته التي تدعمه في هذه املسيرة الف ّن ّية.

كما شارك الشاعر رشدي املاضي ،الذي واكب مر َكز
كيميديا منذ بدايته ،بكلمة وقراءة قصيدة ،من نتاجه
ضو الذي
األدبي ،مشدّ دً ا على عمل الفنّان كميل ّ
ّ
انتقل باحلروف ّية من احمل ّل ّية إلى العاملية؛ حيث ذكر
سيتم تقدميه في
أ ّنه يعمل اآلن على معرِ ض كبير
ّ
القصة الشعبية
َحزيران القادم في فنلندا؛ موضوعه ّ
وحولها
الفنلندية «كاليفاال» التي تُرجمت إلى العربية ّ
ضو إلى لوحات حروف ّية .وقد قرأ قصيدة
الفنّان كميل ّ

من نتاجه ُبعنوان «القدس األ ّم» أ ّثرت في قلوب
احلاضرين .بعدها جال احلاضرون في رحاب املعرِ ض.
واجلدير بالذكر أنّ مر َكز كيميديا يقيم معارض ،ورشات
ف ّن ّية ،أمس ّيات ثقافية ،ودورات في تعليم قواعد ّ
اخلط
العربي واحلروف ّية للصغار والكبار على حدّ السواء.
ّ
هذا وسيظلّ املعرِض مفتوحًا حتّى .2018\6\17

ثانوية النجاح — حيفا
نعلن عن بدء التسجيل للصف التاسع والعاشر
للعام الدراسي 2018-2019 :
يستمر التسجيل يوم الجمعة 27.4.2018وحتى يوم الخميس 31.5.2018
عدد الطالب في
كل صف ال يتجاوز
22طالبا

متابعة يومية
لسلوك الطالب
وتحصيلة العلمي

مركز تعلمي
يعطي دروس
تقوية بشكل
فردي بعد الدوام

امكانية الحصول
على لقب

(הנדסאי)

ادارة

صناعية بعد
انهاء الصف
الرابع عشر

شهادة بجروت كاملة في ثانوية النجاح
العنوان  :حيفا  ,هستدروت

 ,44تلفون  073– 7690150بيلفون 0503233266 :

www.haifanet.co.il

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  27نيسان 2018
ُ

ﻳـﻌـﺘـﺰ ﺑـﻴـﺖ اﻟـﻜـﺮﻣـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ

Arab Cultural Days Festival

أﻳــﺎر 3-7

اﻟ ّﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎ ّين ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﺎﻟ ّﻴﺎت اﳌﻬﺮﺟﺎن

04-8525252

Beithagefen

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ اﳌﻮﻗﻊwww.beit-hagefen.com :
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ّ
مدرسة ّ
املتنبي بحيفا؛ طلب فرع العلوم يعرضون
أبحاثهم في التخنيون

حيفا – ملراسلنا – تأ ّلق ّ
طلب فرع العلوم من مدرسة
املتن ّبي بحيفا في معرِ ض العلوم املقام في معهد
الهندسة التطبيق ّية – التخنيون ،والذي يعرض أكثر
تفو ًقا ومت ّيزً ا من مدارس البالد الثانو ّية.
األبحاث ّ
ّ
ُيذكر أنّ البحثني املختارين للعرض من إعداد طلب
صفوف احلادي عشر ،بإشراف مر ّكزة موضوع العلوم
في املدرسة ،املر ّبية ناهد خوري.
ّ
محمد
تكون وفد املتن ّبي من الطلب:
ّ
هذا وقد ّ
بدير ،عدنان محاميد ،فادي يوسف ،بيرال اخلازن،
ودعاء عنيسي ،ومبرافقة مع ّلمة العلوم ،سماح حجير.
جلهاز يعمل على طرد
تصميما
كان البحث األ ّول
ٍ
ً
مجسات مع ّينة تُصدر الروائح
احلشرات ،يحتوي على ّ
واألصوات التي ال مي ّيزها اإلنسان بل مت ّيزها احلشرات،
وبالتالي تهرب احلشرات من األصوات والروائح .أ ّما
البحث الثاني فقد كان «رزمة صابون
ّ
لكل وقت»؛ وهو منتَج محمول بحجم
مصمم بشكل ّ
ّ
جذاب.
الكف ّ
ُيذكر أنّ املتن ّبي تتبنّى النموذج
األمريكي لتدريس العلوم واملوسوم
ّ
باسم ( Science for Allالعلم
للجميع) ،الذي يهدف إلى جعل
العلوم في متناول اجلميع.
ُيعتبر هذا املوضوع جديدً ا نسب ًّيا في
يتم بناء منوذج
مدارس البالد ،فيه ّ
متنوعة؛
مختار من مواضيع علم ّية ّ
الكيمياء ،الفيزياء ،البيولوجيا ،الكه َرباء ،البيئة،
يتم التط ّرق للظواهر
علم الدماغ ،وعلم
ّ
التطور؛ وهكذا ّ
العلم ّية نفسها من وجهات نظر علم ّية – بحث ّية
لتخصص بع ْينه.
ُمتجاوزة
ّ

يوم العلوم في مدرسة الكرمل

املوسع\املستحدث في تدريس
هذا وإنّ منوذج التدريس ّ
يتكون من  5وحدات تعليم ّية بني
العلوم في املتن ّبي
ّ
ّ
ُ
نظر ّية وعمل ّية .حيث املوا ّد النظر ّية تكن الطالب من
دراسة أكاسيد الكربون والنيتروجني ،غازات الدفيئة
واألوزون ضمن مواضيع الكيمياء ،أ ّما في البيولوجيا
فيتم تدريس الكائنات احل ّية الدقيقة واستعماالتها
ّ
في الصناعات املختلفة ،ومن موا ّد علم الدماغ يدرس
ّ
الطلب عمل الدماغ وتأثير السموم واألدوية على
العصبي والدماغ .إلى جانب هذه املوا ّد النظر ّية
اجلهاز
ّ
ّ
يقوم الطلب بإعداد بحوث علم ّية متم ّيزة ُعرضت
منها النماذج املد ّونة أعاله في معهد التخنيون ،كما
اإللكتروني
يجب عليهم االشتراك في برنا َمج التع ّقب
ّ
ّ
الذي يقتضي قراءة مقاالت علم ّية بإشراف املعلمة،
وبذلك يتقدّ م ّ
الطلب إلى خمس وحدات في موضوع

املوسع.
العلوم ّ
ّ
وعنوانها التم ّيز...
املتن ّبي؛ حكاية فريدة ِقوامها التألق ُ
يكتب حكايته \
معا نكتب حكاية املتن ّبي« ...من
ً
ْ
يَرِثْ أرض الكالم \ وميلِكِ املعنى متاما».

حيفا – ملراسلنا – ّ
نظمت مدرسة الكرمل في حيفا،
يوم الثالثاء 24 ،نيسان اجلاري« ،يوم العلوم»؛
وقد استضافت جمعية «ر ّواد للعلوم والتكنولوجيا»
فعاليات علمية تهدف
التي قام أعضاؤها بإجراء ّ
إلى تفسير مصطلحات في الفيزياء والكيمياء.
ملجسمات وشرائح محوسبة
ِافتتح هذا اليوم بعرض ّ
ّ
في موضوع البيولوجيا ،من حتضير طلب الصف
التاسعّ ،ثم أجرى ّ
طلب صفوف السابع حتّى
التاسع جتارب علمية بإشراف مرشدي اجلمعية؛
حيث بنى ّ
مجسم الرافعة في
طلب السابع
ّ

موضوع الضغط ،وتع ّرف ّ
طلب الثامن على ِ
الق ْربة
األتوماتيكية في موضوع الطاقة ،وأجروا جتارب
في املوضوع؛ كما تع ّرف ّ
األشعة
طلب التاسع على
ّ
الفوسفوري.
مجسم ال ّلوح
ّ
فوق البنفسجية ،وبنَوا ّ
العلمي املثير «سحر
وت ُّوج اليوم بالعرض
ّ
ّ
الطلب وأثار
الكيمياء» ،الذي شدّ انتباه
اهتمامهمّ ،ثم اخ ُتتم اليوم بحصولهم على
مجسمات أبدعوا في بنائها بأنفسهم ،تع ّبر عن
ّ
القيمة العلمية التي ذوّتوها في هذا اليوم.

ّ
ّ
ثوذكسية العربيةّ
ّ
ّ
ّ
يوم الكرة األر ّ
اإليطالية طلب من الكلية األر
ضية في املدرسة
في جولة بمصنع «سبهيرب»

حيفا – ملراسلنا – مبناسبة يوم الكرة األرضية
العاملي ،املوافق  22نيسان  ،2018قامت املدرسة
اإليطالية ،مببادرة مر ّكزة العلوم ،املع ّلمة ﭬـيوليت
صادر ،وبالتعاون مع طاقم العلوم لصفوف الرابع
حتّى التاسع ،باالحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف إلى
نشر الوعي لدى الطالب وتثقيفهم باالهتمام بالبيئة
الطبيعية لكوكب األرض.
ُاف ُتتح اليوم بشرح من الطالبتني لي شاما وجويل
أهم ّية يوم الكرة األرضية لنشر الوعي
فرحات ،عن ّ
لدى الطالب باحلفاظ على البيئة ،وتبعه شرح من
مر ّكزة العلوم عن الظواهر البيئية السلبية النابعة
12

احلراري،
البيئي ،مثل ظاهرة االحتباس
التلوث
ّ
من ُّ
ّ
احلامضي ،والتقليل من غاز األوزون ،إضافة
املطر
ّ
إلى مساهمة الفرد في تلويث البيئة برمي النفايات
املخصصة لها .كما تط ّرقت
في األماكن غير
ّ
إلى الطرق للحدّ من هذه الظواهر على مستوى
احلكومات ومستوى الفرد ،بتطبيق ثالثة أحرف:
[ R’s 3 (reduce, reuse, recycleالتقليل،
إعادة االستعمال ،تدوير النفايات]).
هذا وإنّ الهدف األساس من هذا اليوم هو نشر الوعي
لدى الطالب ،باالهتمام باحلفاظ على البيئة ،من
خالل تبنّي عادات وتصرّفات يوميّة مُح ّبة للبيئة.

حيفا – ملراسلنا – شارك ّ
طلب صفوف العواشر
الذين يدرسون موضوع البيوتكنولوجيا في
الك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية بحيفا ،يوم الثالثاء
 ،2018\4\17في جولة تعليم ّية ملصنع «سبهيرب»،
الواقع في «نتسيرت عليت».
ِاستمع ّ
الط ّلب املشاركون حملاضرة حول عمل املصنع
واختصاصه بتصنيع الـﭭـيتامينات والبكتيريا املفيدة.
تلتها جولة في أقسام املصنع لتع ّرف مراحل التصنيع
من املراحل األولى للتخطيط حتّى مراحل التوزيع
األخيرة .كما شاهد ّ
الطلب اآلالت املختلفة وراقبوا
كيف ّية عملها ،وزاروا مختبرات الكيمياء التحليل ّية

وامليكروبيولوجيا.
جتريبي مببادرة وزارة
ج
م
برنا
ضمن
تأتي
ُيذكر أنّ اجلولة
َ
ّ
التربية والتعليم ،شمل هذا العام عشر مدارس ،فقط،
في البالد ،من ضمنها الك ّل ّية األرثوذكس ّية العرب ّية
بحيفا.
ّ
ّ
هذا وقد رافق الطلب وأرشدهم معلما املوضوع،
األستاذة جيسلني دياب و د .أسعد سخنيني ،املسؤول
عن تطوير البرنا َمج في الوزارة .كما تأتي اجلولة ضمن
تخصص
النشاطات واجلوالت املتعدّ دة واملدروسة في ّ
البيوتكنولوجيا في الكلّيّة.
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ﻋﻧواﻧﻛم ﻟﻼدوات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﺷﺎرع ﺗﺳﺎھل  ،10ﺣﯾﻔﺎ ـ ت04-6568586 :

ﺣ
ﻤ
ﻼ
ت
ا
ﻟ
ﻌ
ﺮ
ﺳﺎن

₪ 7.590 ₪ 4.590
ﺣﺣﻣﻣﻠﻠﺔﺔ ااﻟـﻟـ

ﺣﻣﻠﺔ اﻟـ

ﻧﺷﺗري

ﺑراد  500ﻟﺗر  #ﻓرن ﻣﻊ ﻏﺎز
 #ﻏﺳﺎﻟﺔ  #ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون ﻟد

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣ
ن طﻣﺑور

₪ 150

 8ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 1

ﻣﻛواة ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  2 #ﺗوﺳﺗر  #ﺑﻠﻧدر
ﯾدوي  #ﻣﺟﻔف ﻟﻠﺷﻌر מחליק לשיער #
ﺧﻼط ﯾدوي  #ھواي  #ھﺎﺗف  #اﺑرﯾق
ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ

ﻧﺷﺗري

ﺑراد  500ﻟﺗر  # LGﻏﺳﺎﻟﺔ
 LGﻛﻐم  #ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون 49
 # Toshiba smartﻓرن
Electrolux B.I
 #ﻏﺎز)כיריים( Blomberg

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ

ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣن طﻣﺑور

₪ 300

 10ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 2

ﻣﻛواة ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  2 #ﺗوﺳﺗر  #ﺑﻠﻧدر
ﯾدوي  #ﻣﺟﻔف ﻟﻠﺷﻌر מחליק לשיער #
ﺧﻼط ﯾدوي  #ھواي  #ھﺎﺗف  #اﺑرﯾق
ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  #ﻣﯾﻛروﺟﺎل  #ﺷﺎﻓط ﻟﻠﻐﺑﺎر

0
0
9
.
9
1
₪

ﺣﻣﻠﺔ اﻟـ

ﺣﻣﻠﺔ ال 19.900ש“ח

ﻧﺷﺗري
ﺑراد  4اﺑواب 600 sauter
ﻟﺗر  #ﻏﺳﺎﻟﺔ  8ﻛﻐم Sie-
 # mensﻓرن )Sie- (b.i
 # mensﻏﺎز)כיריים(
 # Boschﺟﻼي Sie-
 # mensקולט אדים
60ס“מ  # Lyventﻣﺎﻛﻧﺔ
ﻟﺗﻧﺷﯾف اﻟﻐﺳﯾل 8ﻛﻐم
 # Candyﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون
Samsung 55

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣن طﻣﺑور

₪ 600
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ﻣﻛواة ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  2 #ﺗوﺳﺗر  #ﺑﻠﻧدر
ﯾدوي  #ﻣﺟﻔف ﻟﻠﺷﻌر מחליק לשיער #
ﺧﻼط ﯾدوي  #ھواي  #ھﺎﺗف  #اﺑرﯾق
ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  #ﻣﯾﻛروﺟﺎل  #ﺷﺎﻓط ﻟﻠﻐﺑﺎر

ّ
طلب مدرسة ّ
ّ
نامج الحضارة العربيةّ
املتنبي بحيفا يقومون بجولة ميدانيةّ
حيفاوية ضمن بر َ
السؤال مفتاح املعرفة ،واملعرفة طريق للوجود ،والوجود هو املعنى األسمى للحياة
حيفا – ملراسلنا – قام ّ
ّ
الصف
طلب شريحة
العاشر من مدرسة املتن ّبي بجولة ميدان ّية نهاية
األسبوع املنصرم ،وذلك بإرشاد ومرافقة د.
جوني منصور .بدأت اجلولة من شارع املطران
مرورا بشارع ع ّباس فاجلبل وال ُفرسّ ،ثم
ّ
حجارً ،
ً
شارع الزيتون ووصول إلى البلدة القدمية .هذا
وقد تو ّقف ّ
الطلب عند أبرز املعالم احليفاو ّية
الدين ّية ،األثر ّية والتاريخ ّية منها ،كمسجد
اجلرينة واالستقالل ،كنيسة مار إلياس للروم،
كنيسة الس ّيدة ،برج الساعة ،ساحة احلناطير،
دير ومدرسة راهبات الناصرة ،منزل املؤ ّرخ إميل
توما ،وسينما «عني دور» .هذا وقد استمع
الطلب إلى قصص هذه األماكن التي ت ّ
ّ
ُشكل
فسيفساء حيفا التاريخ واإلنسان.
تأتي هذه اجلولة امليدان ّية كجزء من برنا َمج
«احلضارة العرب ّية :تُراث وأديان» ،وهو البرنا َمج
احلديث واملستحدث الذي بدأت املتن ّبي بتطبيقه
ّ
ّ
الصف العاشر ،والذي
لطلب
هذه السنة
ّ
الصف احلادي عشر .وعن
سيرافقهم كذلك في
هذا البرنا َمج حتدّ ثت األستاذة رق ّية عدوي ،مر ّكزة
املوضوع« :بدأنا العمل على بلورة هذا البرنا َمج
وكتابته وصياغته على مدار العام املاضي،
لنبدأ هذه السنة بتطبيقه فعل ًّيا بعد مشوار
طويل من التعديل والتحكيم ،ليخرج بصيغته
ونسخته النهائ ّية .يهدف هذا البرنا َمج املوسوم

باسم «احلضارة العرب ّية :تراث وأديان» إلى
كشف الطالب على حضارته العرب ّية العريقة التي
تضم بني جنباتها العلم واملعرفة ،التراث والفكر
ّ
الن ّير باإلضافة إلى التعدّ د ّية املذهب ّية والدين ّية
تطورت على م ّر العصور .يعتمد تدريس
التي ّ
البرنا َمج وتطبيقه في املدرسة على موا ّد نظر ّية
فلسف ّية – فكر ّية تتناول معضالت حيات ّية –
ثقاف ّية تنبثق من خصوص ّية املجتمعات اإلنسان ّية
خاص؛ كاللغة،
بشكل عا ّم والعرب ّية بشكل
ّ
فلسفتها ،وازدواج ّيتها في بالدنا ،الفطرة في
النفس البشر ّية ،وجدل ّية اخلير والش ّر ،األديان
التوحيد ّية – السماو ّية وعالقتها باألخالق
الديني ،أماكن العبادة وتصميمها
وتطور الفكر
ّ
ّ
املعماري بني التاريخ والطقوس الدين ّية ،النصوص
ّ
املقدّ سة كنصوص أدب ّية ،وسورة يوسف كنموذج
املوسيقي
الفلكلوري وامليراث
على ذلك ،ال ّلباس
ّ
ّ
العربي ...وباإلضافة إلى املوا ّد النظر ّية يعتمد
ّ
تدريس البرنا َمج كذلك على محاكاة امليدان
والتجول فيه واالستماع حملاضرات عين ّية حتاكي
ّ
البرنا َمج وتتناغم معه .إنّ ما مي ّيز هذا البرنا َمج
هو مقدرته على خلق مساحات من النقاش احل ّر
ّ
الصف ،األمر الذي يخلق حالة من احل ّر ّية
داخل
ً
مفتاحا للمعرفة
الفكر ّية ،جاعل من السؤال
ً
واحلقيقة ،إذ علينا أن نغرس في نفوس ّ
طلبنا
حب املعرفة وال س ّيما معرفة الذات كطريق ملعرفة
ّ

اآلخر .ومن اجلدير بالذكر أنّ هذا البرنا َمج ُي ّ
شكل
َوحدة تعليم ّية واحدة ،مبوجبها يقوم الطالب
بتقدمي وظيفة بحث ّية – ميدان ّية تربط بني امليدان
واملا ّدة النظر ّية».
ويقول مدير املدرسة ،األستاذ رائف عمري ،عن
عموما ،في
هذا البرنا َمج« :يأتي هذا البرنا َمج،
ً
يضج
حلظة مفصل ّية من واقع مجتمعنا الذي
ّ
بالعنف وال َف َلتان الناجت عن آل ّية إلغاء اآلخر،
الفتقار أفراده إلى املعرفة ومعرفة اآلخر ،لذلك
لزاما علينا أن مننح ّ
طلبنا أدوات معرف ّية –
نرى ً
فلسف ّية مختلفة جتعل من اإلنسان قيمة مك ّرمة
حتمي لفلسفة
داخل املجتمع ،وذلك كانعكاس
ّ
املتن ّبي التربو ّية – التعليم ّية ».وأضاف« :اجلولة
امليدان ّية املذكورة هي أولى جوالت هذا البرنا َمج،
وليس بالغريب أ ّنها بدأت من املكان القريب،
نعرف حيفا التي ُ
ُ
نسكن
فكم نكتشف أ ّننا ال
حقّ املعرفة؟! ال ّ
شك أنّ اعتمادنا برنا َم ًجا كهذا
يعكس جاهز ّية املدرسة ومقدرتها على االنطالق
من واقع املجتمع ومحاكاته والتأثير عليه ،من
وفعال ،متسامح
واع ّ
خالل بلورة وتشكيل طالب ٍ
ومتق ّبل لآلخر».
ّ
كل احلكايات العظيمة تبدأ من البشر واحلجر...
يكتب حكايته
معا نكتب حكاية املتن ّبي« ...من
ً
ْ
\ يَرِثْ أرض الكالم \ وميلِكِ املعنى متاما».

د .فراس قاسم ،اخصائي أنف ،أذن وحنجرة ومديرقسم خدمات جراحة األنف والجيوب األنفية في مستشفى مئيرفي كفارسابا:

«ال يمكن تجاهل حساسية الربيع فقد تتطور أعراضها إىل مضاعفات
تستدعي التدخل الجراحي يف بعض األحيان»
«استمرارالتهاب األنف التحس�سي قد يسبب حدوث مضاعفات مثل التهاب الجيوب األنفية الحادة واملزمنة»
«يجب استعمال األدوية املناسبة للحساسية وعالجها بالشكل الصحيح»
قد ال يعير كثير من األشخاص االهتمام الكافي
حلساسية الربيع وأعراضها ،بالرغم من ان ذلك قد
ميس بجودة حياتهم ،كالقدرة على التركيز ،التأثير
على النوم ،املعاناة من صعوبات في العمل ،كما
قد تسبب احلساسية واستمرارها حدوث مضاعفات
ليست بسيطة مثل التهاب اجليوب األنفية ،بسبب
استمرار التهاب األنف التحسسي.
للحديث عن مضاعفات استمرار التهاب األنف
التحسسي وانعكاسات استمرار احلساسية ،التقينا
د .فراس قاسم ،وهو اخصائي أنف ،أذن وحنجرة
ومدير قسم خدمات جراحة األنف واجليوب األنفية
في مستشفى مئير في كفارسابا ،وقال« :ممكن ان
تسبب احلساسية مضاعفات عدة ،على سبيل املثال
التهاب األنف التحسسي واالستمرار باإلصابة فيه
قد يؤدي الى التهاب اجليوب األنفية املتكرر او
املزمن ،حيث يحدث انتفاخ بالغشاء في األنف
واجليوب األنفية وهذا يسبب انسداد في فتحات
14

التنفس ويؤدي الى تراكم اجلراثيم والبكتيريا في
داخل اجليوب األنفية مما قد يسبب التهابات حادة
في اجليوب األنفية تستوجب العالج ،وان استمرت
االلتهابات فقد حتتاج الى اخذ عالجات مزمنة تتعلق
بالتهابات اجليوب األنفية وقد ينجم عن ذلك آالم
في الرأس ،تراجع حاسة الشم ،صعوبة في التنفس
عن طريق األنف ،تشكل اللحميات في األنف
وأعراض أخرى شديدة تستوجب العالج باألدوية
وقد حتتاج الى عمليات جراحية وأحيانا العمليات
اجلراحية بحد ذاتها ال تكون كافية لعالج املشكلة
فتجد أشخاصا لديهم حساسية قوية احتاجوا الى
أكثر من عملية جراحية .هناك أشخاص قد يصابوا
بأمراض اجللد ،ومن يعاني من احلساسية تكون لديه
قابلية حلدوث الربو او مشاكل في اجلهاز التنفسي
السفلي  -الرئة ،وحتى أن املضاعفات وبسبب تراجع
مستويات التركيز قد تؤثر على الصعيد النفسي
لتبلغ حد االصابة باالكتئاب».

أما عن عالج احلساسية ،فقال د .فراس قاسم:
«يجب على املرضى استخدام األدوية والعالجات
الالزمة ملعاجلة احلساسية ،حيث باالمكان استخدام
الرذاذات املصنوعة من املاء وامللح ،او الرذاذات
املبنية من الكورتو-استروئيدات ،والعالجات
األخرى التي ينصح باستخدامها لفترات طويلة
مثل نازوكورت وستيروناز حيث يعتبر األخير
العالج األكثر جناعة وهو عالج مانع وفعال وينصح
بالبدء بتناوله قبل بداية الربيع وقبل بدء املعاناة،
واالستمرار بأخذ العالج طيلة فصل الربيع .أعراض
احلساسية تظهر بعد افراز اجلسم ملادة الهيستامني،
بعد دخول احملسسات إلى اجلسم ،ولذلك باالمكان
اعطاء املصابني األدوية املضادة للهيستامني ،مثل
لورستني والتلفاست واألخير يعتبر العالج األجنع ،
حبة في اليوم ،حيث تخفف األدوية من األعراض
وتقلل من املضاعفات التي من املمكن ان تصيب
الشخص .توجد حاالت صعبة ومستعصية تستوجب

احلصول على عالجات وخز للجلد ،حيث تكون مرة
في االسبوع ،وبعدها مرة في الشهر ،وهذا العالج
مناعي وقد يستغرق سنوات ،ويتم حقن املادة املسببة
للحساسية ،حتت اجللد كي يعتاد اجلسم عليها».
ع.ع
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מרכז תרבות

4.5.2018

ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ً

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎًﻧﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻳﺲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي
ﻓﻲ داﻟﻴﺔ اﻟﻜﺮﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﺎﺗﻒ رﻗﻢ04-8530212 :

عضو الكنيست أيمن عودة ،رئيس القائمة املشتركة لـ «حيفا»:

هذه أسوأ حكومة تتعامل مع املواطنين العرب
حاوره :نايف خوري

ّ
يفسر مظاهر العداء لنا ومحاوالت
كل املواطنني .وهذا ّ
نزع الشرعية عنّا.

«ملاذا ال أستطيع االحتفال بيوم استقاللكم» وهذا يندرج مع تصريح وزيرالشرطة عنك؟

هذا ُعنوان مقالة مسهبة لعضو الكنيست
أمين عودة ،نشرتها «نيويورك تاميز» باللغة
اإلنـﭽـليزية .كما نشر – في الوقت نفسه
– مقالة مشابهة وبالروح ذاتها في صحيفة
«هآرتس» باللغة العبرية .التقينا عضو
الكنيست عودة في حديث صريح ومم ّيز ،بعد
أن أمضى ثالث سنوات في العمل البرملاني،
برئاسته للقائمة املشتركة .كما اختارته مجلة
«فورن ﭘـوليسي» واحدً ا من بني مائة شخصية

مؤ ّثرة في العالم.

ما هي ّ
مبرراتك لعدم االحتفال بيوم االستقالل
اإلسرائيلي؟

ال بدّ من اإلشارة إلى الوضع الراهن في الكنيست
وتعاملنا مع احلكومة األكثر ميينية في تاريخ البالد،
استمرارا ملا
وهي ميني غير تقليدي ،بل هي ليست
ً
كنّا نعرفه من قبل .ألنّ نتنياهو في التسعين ّيات كان
اجلو العا ّم في ّ
كل العالم ،حتى إنّ الرئيس
بخالف ّ
األمريكي كلينتون عام  96عمل على إسقاط نتنياهو
في االنتخاباتّ ،
واته شارون نحو املر َكز ،وأوملرت
َ
اعتبر من التنقيح ّيني وانتقل نحو املركز .اإلعالم
اإلسرائيلي ّاته مثل نتنياهو نحو اليمني املتط ّرف،
واألكادمييا تعاملت مع موضوع التطرف بتساهل
كبير ،وهي هيئات كنّا نتو ّقع أن متيل إلى االعتدال،
التوجه نحو اليمني .وأ ّما في ما
لنجدها توغل في
ّ
متاما
يتع ّلق باملواطنني العرب فإنّ هذه احلكومة جنحت ً
في نزع الشرعية عن املواطنني العرب ،وعن مم ّثليهم
أهمها السياسية،
في البرملان .وهناك عدّ ة أسبابّ ،
أهمية وقيمة
ً
خصوصا أنّ رئيس احلكومة يعرف ّ
املواطنني العرب .ففي االنتخابات السابقة حصلت
احلكومة على أغلبية يهودية وليس على أغلبية من
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بالتأكيد ،وصفني هذا الوزير بأ ّنني عد ّو من الداخل،
علي،
وأتعامل مع العد ّو اخلارجي ،وهذا حتريض سافر ّ
وأقول يجب أن تسقط هذه احلكومة بأسرع ما ميكن.

ّ
فيما يتعلق بالجوانب اإليجابية ًألوضاع
ّ
املواطنين العرب ،أال ترى أننا قطعنا شوطا؟

نعم صحيح ،إ ّننا نفتخر بعدد األط ّباء هنا في حيفا
الذين يعملون في مستشفى رمبام ً
مثل ،وغيره من
املستشفيات ،وأنّ  23%من الطالب في التخنيون هم
من العرب ،كما أنّ  35%من الطالبات في التخنيون
هن عرب ّيات .إضافة إلى أنّ  40%من طالب جامعة
ّ
حيفا هم من العرب .هذا عدا عالَم الهايتك ،حيث
شخصا ،فقط ،قبل عشر
عمل في هذا املجال 40
ً
سنوات ،بينما يعمل اآلن في هذا املجال  5,200خبير،
وفي عام  1996كان عدد احملاضرين اجلامعيني العرب
محاضرا .فهذه إجنازات
 42واآلن يبلغ عددهم 450
ً
بكل ثقل ممكن في ّ
غير مسبوقة .وعلينا أن نلقي ّ
كل
معترك سياسي من أجل إسقاط هذه احلكومة التي
ّ
ً
وتفصيل ،من باب «درء املفاسد أولى
تتنكر لنا جملة
من جلب املنافع».
ما مدى تأثير القائمة املشتركة على مجريات الحياة
السياسية؟
ح ّققت القائمة املشتركة إجنازات يجدر بنا االنتباه
إليها ،وأ ّولها أن نحصل على ثالثة عشر مقعدً ا،
أي انتخابات سابقة .كما
فهذا لم يكن مألو ًفا في ّ
أ ّننا الكتلة الثالثة في الكنيست ،وأكثر من 80%
من املواطنني العرب أدلوا بأصواتهم للقائمة املشتركة.
وأصبحت مكانتنا في املجتمع اإلسرائيلي واملجتمع
الدولي مرموقة ،ما لم يكن من قبل .وكما ّنوهت في
مطلع احلديث ،فإنّ مجلة «نيويورك تاميز» نشرت،
أ ّول م ّرة ،مقالة لي على صفحاتها في العام املاضي،
كعربي ِف َلسطيني ،وهذا العام تنشر لي مقالة أخرى.
ّ
ومجلت أخرى قد نشرت لي من قبل
وكانت صحف
مثل «واشنطن ﭘـوست» و»تلـﭽـراف» و»اللوموند»
الفرنسية و»الـﭽـارديان» البريطانية.
ّ
وتم اختيارك كواحد من بين أكثر مائة شخصية
ّ
مؤثرة في العالم.
نعم ،هذا يتفق مع سائر اإلجنازات التي أحرزناها على
املستويات كا ّفة .وهناك إجناز ها ّم يجدر أن نتحدّ ث
عنه وهو ّ
اخلطة « ،»922فقد اجتمعنا في أكثر من
 70جلسة مع وزارة املالية ،الوزير وكبار املوظفني.
واسمع ما سيقوله رؤساء السلطات احمللية العربية
بهذا الصدد ،عندما يجدون امليزانيات متوافرة لديهم
من وزارة املالية ،بعد أن حصلنا عليها .ونلفت إلى
موضوع املواصالت ،فلم تدخل احلافالت إلى مدننا
وقرانا العربية ،واليوم أصبحنا نرى هذه احلافالت
تدخل وتسير بانتظام .كما نشير إلى التعليم غير
املنهجي في هذه املدن والقرى ،حيث ميكن لأل ّمهات
أعمالهن ،بينما يكون األبناء في نشاطات
التوجه إلى
ّ
ّ
ال منهجية في املدارس واملراكز الثقافية.
كيف ّ
تتدبرون أموركم في ّ
ظل هذه الحكومة؟
اجلواب يعود بي إلى القرن التاسع عشر والسؤال
الذي أشغل الفالسفة هو :عندما يحدث التناقض
بني املصلحة االقتصادية وبني العنصرية فمن يربح؟
هل السوق ورأس املال يغلبان العنصرية أم العنصرية
تغلب؟ ومن األمثلة املطابقة في بالدنا «نتسيرت
عيليت» ،التي تعتبر رمز التهويد في اجلليل ،فقد

أصبح  31%من سكانها من العرب ،ألنّ السوق غلب
العنصرية ،عكا التي شهدت أكثر املشاريع لتهويدها،
أصبح سكانها العرب  ،41%ألنّ سوق العقارات
وشراء املساكن غلب العنصرية .وال ننسى اتفاقية
أوسلو ،التي جمع شمعون ﭘـيرس مبوجبها حوالي 50
من رجال األعمال ،ولكن االنتفاضة األولى ضربت
االقتصاد واالستثمار األجنبي واالستقرار .فرأس املال
ال يبحث عن احلقّ والعدل ،بل عن مصلحته .وهكذا
جند أنفسنا نعالج عدّ ة قضايا رغم األوضاع املتق ّلبة
واملتوتّرة التي نعيشها .وكما نرى فإنّ احلكومة فشلت
ثالث م ّرات في معاجلتها لهذا املوضوع ،ونحن دعمنا
هذه ّ
اخلطة باجللسات املتك ّررة كما ذكرنا .وهذا جعلنا
ّ
نعدّ ّ
وتتضمن
خلطة قادمة قد نطلق عليها خطة ،923
ّ
تتضمنها ّ
اخلطة  ،922وسنقدّ مها كاقتراح
أمورا لم
ً
ّ
لوزارة املالية ونعمل ما بوسعنا من أجل إقرارها.
ّ
ّ
العام اإلسرائيلي
من ناحية أخرى ،تجد أن الرأي
ّ
متأثر ًّ
جدا بما تقول الحكومة عن القائمة املشتركة.
لكن الرأي العا ّم هذا يرى ما تفعله احلكومة ،وهو يدرك
حقيقة األمر .وأورد لك مثالني :األ ّول هو أ ّم احليران،
والثاني احلرائق التي نشبت في الكرمل وأماكن أخرى
من البالد .ولم يحدث من قبل أن يغلب اجلمهور
العربي وزير الشرطة إعالم ًّيا في هاتني القضيتني،
في املعركة على الرأي العا ّم في إسرائيل .حتّى إنّ
املتنوعة جعلت وزير الشرطة موضع
البرامج التلفزيونية ّ
سخرية وكذب .ونحن نطرح املواضيع باجتهاد كي نقنع
بصحة مواقفنا .وأورد لك ً
مثال آخر ،قضية
اجلميع ّ
جدا ،إذ علمنا أ ّنه في ّ
ظل حكومة
تهمك ًّ
إقرث التي ّ
نتنياهو لن يصدر قرار بإعادة إقرث وبرعم ،ولكن
رأينا أ ّنه من الضروري أن نطرح قضية البلدين في
ّ
كل دورة برملانية ،ويجب أن تبقى في األذهان وفي
مدار اهتمام الرأي العا ّم .وكنّا عقدنا اجتماعً ا في
عضوا ،وأعلن اجلميع
الكنيست حضره حوالي 35
ً
تأييدهم حلقّ هاتني القريتني في العودة .وقبل سنة
يتم مبوجبه هدم أكثر من
وشهرين ،حتدّ ثوا عن قانون ّ
خمسني ألف منزل عربي ،أين أصبح هذا القانون؟ في
خبر كان ،ألنّ أ ّم احليران كانت احلدث الفاصل .وهناك
مقولة :عندما يناضل املضط َهد ُي ِ
ً
تناقضا لدى
حدث
املضطهِ دين.
أي ً
مدى ترى الجمهور العربي ّ
إلى ّ
مؤي ًدا للقائمة

املشتركة؟
د ّلت نتائج استطالع أجرته القناة العاشرة اإلسرائيلية
قبل أسبوعني على أ ّننا سنحصل على  13مقعدً ا في
االنتخابات القادمة .ولكن القائمة املشتركة ولدت
في حالة رومانسية شعبية ،وهي أنّ العرب ّاتدوا،
جدا،
واجتمعوا .لكن القائمة تل ّقت عدّ ة ضربات قاسية ًّ
جناحا غير مسبوق،
وأهمها أنّ اليمني اإلسرائيلي ح ّقق ً
ّ
رغم أ ّننا ح ّققنا إجنازنا في الكنيست .وواجهنا أسوأ
حكومة في تاريخ البالد .فكنّا في أصعب الظروف
وواجهنا أشقّ الظروف .فاجلمهور انتخب املشتركة
من أجل موضوعني أساس ّيني :أ ّو ًل ال ُهو ّية واالنتماء،
وثان ًيا التأثير .واملوضوع األ ّول محفوظ ،أ ّما التأثير
فقد ارتطمنا ،منذ اليوم األ ّول ،بصخرة تشكيل حكومة
ميينية متط ّرفة ،وهذا ّأدى بالبعض إلى اإلحباط نوعً ا
ما ،ومن ناحية ثانية هذه القائمة تأ ّلفت من قوم ّيني،
شيوع ّيني ،وإسالم ّيني ،وليبرال ّيني في أصعب فترة مت ّر
بها األ ّمة العربية .انظر إلى الشعب ِ
الف َلسطيني الذي
ال يزال يتراشق االتهامات بني غزّة ورام الله ،انظر إلى
سوريا ،إلى العراق ،نحن جزء من هذا الشعب ،فهل
التمسك بهذه الوحدة؟ هذا
نستطيع احملافظة على
ّ
جدا ،ولكنّها مسؤولية جسيمة ،حيث يتحتّم
صعب ًّ
علينا تكثيف اللقاءات مع شعبنا ،فيعلم اجلميع
بوجود قيادة مسؤولة ،رغم ّ
كل ما من ّر به نحاول أن
نقدّ م بإخالص أقصى ما نستطيع.
هل هناك مجال للمقارنة بين املنتخبين العرب في
الكنيست وغيرهم من سائراألحزاب؟ ماذا ّ
يميزكم؟
نحن نريد أن يرى أبناء شعبنا حقيقة مم ّثليه في
الكنيست ،وليقارن ً
فعل بني الذين انتخبهم هذا
الشعب وبني الذين انتخبتهم بق ّية قطاعات اجلمهور
اليهودي ،ولتكن املقارنة على الصعيد الثقافي
والتمثيلي ،نحن أفضل من غيرنا بكثير ،وكم سمعنا
الصهيونية ،يعترفون
من أعضاء يهود من األحزاب ِّ
ّ
متنوعة
بلغات
م
ل
ونتك
نتفوق عليهم ثقاف ًّيا،
ّ
لنا بأ ّننا ّ
ّ
أكثر منهم ،وأ ّننا مواكبون ومطلعون على القضايا
بشكل أفضل منهم .أعتقد أنّ هذا فخر للعربي،
وللقائمة املشتركة.
ترى ّ
أن سائر األعضاء العرب في األحزاب األخرى
هل
ً
خصوصا في
يتعاونون مع أعضاء القائمة املشتركة،
القضايا ذات االهتمام املشترك؟
ما رأيك بعربي يوافق على أن يكون في حزب أو في
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حكومة هي األكثر معاداة للمواطنني العرب وللشعب القائمة ،وهذا أمر مش ّرف.
الف َلسطيني؟ هذا موقف مشني جوهر ًّيا .بالنسبة للعرب هل لديكم ّ
ِ
أي برامج تتداخل مع الجمهور لتقريبه
يضمان األعضاء العرب .أكثرمن القائمة املشتركة؟
جند «ميرتس» وحزب العمل ّ
ً
طبعا ،األشهر القادمة القريبة ستشهد لقاءات في ّ
كل
سؤال إلى هؤالء العرب :كيف يوافقون
أوجه
ً
وهنا ّ
الصهيوني؟
أي استثناء ،من
التجمعات السكانية العربية بدون ّ
ويقبلون على أنفسهم أن يبقوا في املعسكر ِّ
ّ
وهنا أطرح ً
سؤال آخر
يتضمن التحدّ ي :من لديه في أجل أن نتحدّ ث عن القائمة وأوضاعها ،وإجنازاتها
ّ
املجتمع املكانة التي تلقى االحترام كما تلقاه القائمة وما تصدّ ت له من قضايا ،والعقبات والصعوبات التي
املشتركة؟ ألنّ القائمة املشتركة تنافس حزب العمل تواجهها ،ومشاركة الناس في هذه القضايا ،ولنستمع
أي مالحظات وانتقادات وتوجيهات ،أل ّنه
على مكانة محترمة أكثر في أوساط اجلماهير العربية .منهم إلى ّ
وحصلنا في االستطالعات على أفضل منه .ولذا أدعو ال غنًى عن اجلمهور والتعامل معه ،فنحن جزء ال
شعبنا ك ّله أن ّ
يلتف حول القائمة املشتركة وأن يقدّ م لنا يتجزّأ منه.
ّ
ّ
ويوجه لنا االنتقادات تحدثنا عن االستقاالت ،هل فكرت أنت في االستقالة
مالحظات ويسدي لنا النصائح ّ
ّ
ّ
ّ
الصادقة ً
ّ
نتطور ومنثل شعبنا بشكل أو التنحي والتخلي عن هذا الهم؟
أيضا ،من أجل أن ّ
كمي ونوعي أكبر.
املهم ،وموقعي املسؤول ،ولكنّي أبذل
ّ
أنا اؤمن بدوري ّ
هل قضية تبديل األعضاء أساءت إلى القائمة جهودً ا كبيرة من أجل احملافظة على هذه القائمة ،قال
عبد امللك بن مروان ذات م ّرة :ش ّيبني صعود املنابر
املشتركة أم ال؟
َّ
ّ
هل تعتقد أنّ األمر سهل بالنسبة إلى القائمة املشتركة ،واخلوف من الل َحن [اخلطأ في اللغة] .وأنا ش ّيبتني
أن يستقيل منها خمسة أعضاء كنيست من أربعة القائمة املشتركة ،ولكن من باب املسؤولية واإلخالص انتهاج هذا املوقف أو ذاك .أ ّما التحدّ يات اإلقليمية نخاطب به املجتمع اليهودي .أل ّننا ال نريد أن ُنعزل
أحزاب وأيديولوجيات مختلفة؟ بالتأكيد ال،
ً
خصوصا جتاه شعبنا ،ومئات ألوف املواطنني الذين دعموا فهي ضرورة مساهمتنا بإلقاء ثقلنا ً
كامل من أجل منع بل أن نؤ ّثر في العمل السياسي داخل إسرائيل .كما
ّ
ينص استقالة عبد
ينص االستقاالت ،بل ّ
أنّ االتفاق ال ّ
وصوتوا لنا ،ال أستطيع التخلي عن هذه املسؤولية .قيام حكومة ميينة متط ّرفة كهذه أو أكثر تط ّر ًفا .وإذا يأتي دورنا الها ّم في ّ
ّ
اخلطة  923املستقبلية ،ألنّ
وأثمن عال ًيا وقفة شرائح شعبنا كا ّفةّ ،
ّ
االستقالة
ذا
ف
ن
وقد
السعدي،
وأسامة
الله أبو معروف
بكل
ر
وأنا
أقدّ
ّ
جتمع
استم ّرت حكومة نتنياهو – بينيت – ليبرمان دورة احلكومات أقامت منذ عام  48حتّى اليوم ّ 700
من جهتهما ،وال ّ
وصفرا للعرب .ملاذا ال تقام مدينة
ينص االتفاق أبدً ا استقالة إبراهيم مجاالت اهتمامهم وأعمالهم ومكانتهم أمام صندوق أخرى فس ُيحدث هذا الثالثي تغ ّيرات ال ميكن ردمها سكاني لليهود
ً
حجازي ويوسف العطاونة ووائل يونس.
ّ
ضم املنطقة (سي) في الضفة عربية جديد؟ لذا نطالب بإقامة هذه املدينة ،وإقامة
ولكن إبراهيم االقتراع وانتخابنا للكنيست .فهذه هُو ّية وانتماء في املستقبلّ ،
وأهمها ّ
ّ
سهل؟
أمر
هذا
ويوسف استقاال بحسن ن ّية ،هل
األمانة
هذه
حمل
عن
ى
ل
أتخ
لن
ولذا
حلياتهم،
وممارسة
مستش ًفى حكومي عربي ،وقد طالب من سبقنا بأمور
والقضاء على إمكانية إقامة دولة ِف َلسطينية.
بالتأكيد ال .فهل في حزب العمل وحزب «هتنوعاه» التي أوكلها شعبنا لنا.
سنلح أكثر على املطالبة بها .ويجب أن ننتبه
كيف تطمئن الجمهور إلى مستقبل القائمة املشتركة؟ نحن
ّ
ّ
التي
أو
أمامنا
تراها
التي
القادمة
التحديات
بزعامة تسيـﭙـي ليـﭭـني من املعسكر الصهيوني جند ما هي
أقول للجمهور إنّ نسبة اقتراع املواطنني العرب في إلى أحد أهداف حكومة نتنياهو وهو حتويل الصراع
ّ
ّ
ّ
مثل هذه االستقاالت ،كي يتاح آلخرين أن يجلسوا سنواجهها على الصعيد املحلي واإلقليمي؟
االنتخابات املاضية كانت  62%بينما نسبة اليهود مع املواطنني العرب من سياسي إلى ديني .فلنحارب
على مقاعدهم؟ ولذا أرجو من املواطن العربي أن ينظر هناك حتدّ يات على الصعيد الداخلي للقائمة ،وهي  ،74%ما جعلنا أق ّلية ،ولكن لو كانت نسبة التصويت ونكافح ذلك بالوحدة الوطنية واخلطاب الوطني اجلامع
إلينا بعني واقعية وليس رومانسية ،أل ّنه من املستحيل أمور يجب علينا مناقشتها واتّخاذ موقف منها ،وال لدى العرب  74%ملا ّ
تشكلت احلكومة احلال ّية .ولذا ومحاربة التفرقة.
أن يتو ّلى عربي رئاسة احلكومة ،وأقصى ما بلغه ننسى أنّ ًّ
كل منّا يحمل موروثات ّ
خاصة به ،ولذا أنادي وأناشد اجلمهور باإلقبال وااللتفاف حول القائمة نتمنى لك التوفيق والنجاح.
شكرا ً
العرب كان عضو كنيست أو ً
وزيرا ،ورغم ذلك نطالبه يجب أن ننظر إلى األمور ونتعامل معها كأبناء املشتركة لنزيد من مقاعدنا وتأثيرنا ،وأن يكون لنا
جزيل.
ً
والتوجه الدميقراطي الذي
باالستقالة؟ في قائمتنا استقال خمسة أعضاء حتى للحياة ،وأبناء هذا الواقع اجلديد الذي نعيشه ،خطاب يجمع بني الكرامة
ّ
نتوصل إلى اتفاق حول
اآلن من أجل إفساح املجال أمام سواهم للعمل في فنجادل ونناقش ،وبالتالي
ّ

د .مسلمة بيدو�سي ،أختصا�صي أمراض باطنية وغدد صماء وسكري

«على مرضى السكري االستعداد للشهر الكريم واالهتمام بموازنة مستوى السكر يف الدم»
«التوازن اليوم أسهل من السابق بفضل األدوية الحديثة والتي تساعد أيضا على الصيام بأمان»

مع اقتراب حلول شهر رمضان املبارك ،يحتاج مرضى السكري
الى االستعداد لصيام الشهر الفضيل بأمان ،ومع تقدم الطب
والعالجات احلديثة ،أصبح صيام مرضى السكري أسهل وأكثر
آمنا من ذي قبل .وللحديث عن النصائح واالرشادات التي
على مرضى السكري اتباعها ،التقينا د .مسلمة بيدوسي،
أختصاصي أمراض باطنية وغدد صماء ،وكان معه هذا
احلديث.
*ماذا يتوجب على مرضى السكري القيام به ونحن على
اعتاب الشهر الفضيل؟
«على مرضى السكري الذين يرغبون بصيام الشهر الفضيل
التوجه الى الطبيب قبل حلوله بفترة كافية ،لتقييم حاالتهم
وحتديد مدى اخلطورة التي يشكلها الصيام عليهم ،وذلك
ملساعدتهم على الصيام بشكل آمن ،باستطاعة معظم مرضى
السكري الصيام بشكل آمن ،خاصة في ضوء توفر األدوية
اجلديدة املوجودة اليوم .نسبة قليلة من مرضى السكري وخاصه
الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل الفشل الكلوي او
االمراض املزمنه الصعبه ،او النساء احلوامل خاصه من يتلقني
حقن االنسولني ،يشكل الصيام خطرا عليهم ويتوجب عليهم
اإلفطار.
أما مريض السكري غير املتوازن الذين يعانون من ارتفاع
السكر في الدم كأن يكون املعدل ( 300 180-مغم /دسل،
ونسبة الهيموغلوبني املتراكم (املتسكر) التي جتاوز .10%
فال يجوز له الصيام ولكن يتوجب عليه التوجه الى الطبيب
وتناول العالجات خاصه اجلديدة التي متكنه من خفض مستوى
السكر في الدم وعندها يستطيع اغلبهم الصيام بشكل آمن
«.
*هل من استعدادات خاصة يجب ان يقوم بها الطبيب
واملريض؟
«األمر الهام في هذا اجلانب هو االستعداد لصيام الشهر
الكرمي وذلك بالتوجه لطبيب العائله او الطبيب املختص في
عالج مرض السكري قبل بدايه الصيام بفتره زمتيه كافيه
( 8-4أسابيع) ،وذلك لتحديد وتعديل جرعات األدوية،
توقيت األدوية ،ورمبا تغير بعض االدويه واستبدالها بادويه
افضل متكنه من موازنه مستوى السكر في الدم بشكا افضل
واكثر امنا ومتكنه من الصيام بشكل امن.
كما ينبغي عليه تنظيم الطعام وفق الهدي النبوي فيتجنب
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االفراط في الطعام مع وجبة اإلفطار وخاصة املشروبات
احملالة واألطعمة الغنية بالنشويات التي قد تتسبب بارتفاع
حاد مبستوى السكر لذا يفضل توزيع الطعام على 3وجبات
متساوية األولى عند اإلفطار ،والثانية بعد صالة التراويح،
والثالثة عند السحور ,االكتفاء بتناول  4-2حبات متر مع
االفطار  .ثم إداء صالة املغرب ومن ثم إستكمال االفطار بعد
ذلك ,تناول األغذية احملتوية على كمية من األلياف الغذائية
ضمن مكونات الوجبات مثل البقوليات واخلضراوات وفواكه
كالبرتقال والتفاح واملوز و جتنب السكر وامللح واألغذية املاحلة
قدر االمكان. اإلكثار من شرب املاء والسوائل عدمية السكر
 3-2ليتر أثناء الليل لتجنب اجلفاف بني اإلفطار والسحور
وخاصة لدى كبار السن .وأخيرا تناول وجبة السحور واألفضل
تاخيرها قدر اإلمكان لتقليل مدة الصوم .ويوصي باستشاره
خبيرة التغذية من اجل ذلك .طعامه متوازنا.
كما ينبغي على مريض السكري قياس مستوى السكر في
الدم خالل الصوم (وخاصه من يتناول حقن االنسولني وهنا
وتيرة الفحص تتعلق بحالته واألدوية التي يتناولها ،وبحددها
الطبيب املختص) ،وإجراء هذا الفحص جائز وال يؤدي الى
افطار الصائم،
وعادة يتوجب على مريض السكري من النوع االول او املصنف
في مجموعات اخلطر ان يقيس نسبة السكر بالدم خالل ساعات
الصيام  7 – 6مرات في اليوم .واالن تتوفر ملريض السكري
من النوع االول في سله الدواء (סל הבריאות) اجهزه جديده
ملتابعه مستوى السكر دون احلاجه لوخز اإلصبع الروتيني
مما يسهل من موازانه مستوى السكر في الدم وتقليل خطر
انخفاض السكر في الدم هذه التقنيات خاصه اذا صاحبها
استخدام مضخه االنسولني وااللتزام مبتابعه عياده السكري
التخصصيه ميكن اغلب مرضى السكري من الصيام بامان.
اما مريض السكري من النوع الثاني بدرجات خطورة قليلة
فيكفيه ان يقيس مستوى السكر مرة او مرتني في اليوم،
وختاما فقد اثبتت األبحاث ان أغلب املرضى الذين يتلقون
توجيهات واالرشادات قبل بدايه الصيام ويسيرون وفقها
يستطيعون الصيام بأمان وبدون خطورة».
*حدثنا عن العالجات اجلديدة للسكري ومدى مالءمتها
للصيام؟
احلمد لله هنالك اليوم ثوره حقيقيه في مجال عالج مرض

السكري ،حيث ان هنالك الكثير من األدوية احلديثه التي
متكن مريض السكري من التوازن دون التعرض ملشاكل بعض
االدويه القدميه خاصه انخفاض مستوى السكر وزيادة الوزن.
وتزداد أهمية األدوية احلديثه في شهر رمضان الكرمي حيث
متنح مريض السكري فرصة الصيام اآلمن مع احلفاظ على
توازن مستوى السكر ويعود ذلك عليه بالفائدة على املدى
القريب والبعيد.
فعلى صعيد االدويه التي يتم تنولها عن طريق الفم فيحبذ
جتنب ادوية حتفز افراز االنسولني السولفونيل اوريه النها ميكن
ان تسبب انخفاض مستوى السكر وينصح بتغيير هذه االدوية
الدويه اكثر امانا خاصة من لديه االمكانية لتغييرها ،ومن ال
ميلك االمكانية (املادية) فباالمكان تقليل وجبة الدواء وأخذ
نصف الكمية بشكل آمن.
هنلك الكثير من االدوية اآلمنة :أوال ,بيوجلتزون (االكتوس)
باالمكان تناولها عنذ االفطار اوالسحور  ،ثانيا ,مثبط
مستقبالت  DPP-4من مجموعة االنكريتينات  ،ثالثا,
معيقات  SGLT2وهي ادوية تساعد على خروج السكر
الزائد من اجلسم عن طريق البول ،وهو يؤدي أيضا النقاص
الوزن ،مثل اجلارديانس والفورسيغا ،رابعا ,امليتفورمني
واجللوكوفاج الذي يقلل من إنتاج الغلوكوز في الكبد ,و
يحسن حساسيه اجلسم لإلنسولني .
اما على صعيد االدويه التي يتم تناولها عن طريق احلقن :أوال,
حقن قرين  GLP-1من مجموعة االنكريتينات التي تساعد
اجلسم على انتاج انسولني إضافي كاستجابه الرتفاع مستوى
السكر في الدم ,وتقلل من انتاج السكر ,وتزيد من الشعور
بالشبع في اجلسم وبذلك تقلل من الوزن وتخفض مستوى
السكر في الدم فقط عندما يكون السكر مرتفعا وهي بذلك
على خالف حقن االنسولني التي تزيد من الوزن وميكن ان تؤدي
لالنخفاض مستوى السكر في الدم .وتضم هذه امجموعه
أربعة اعضاء حقن يوميه اللوكسوميا والفيكتوزا وحقن
اسبوعيه تروليستي وبيدوريون .ثانيا ,األنسولينات االساسيه
اجلديده التي تتميز بسهوله االستعمال امد تاثير أطول ومرونه
توقيت التناول مع التقليل من خطر انخفاض مستوى السكر
في الدم مثل توجييو (صيغه محسنه لالنتوس) و تريجلوديك
 .وينصح ملن يتناولها بخفض  %30من الكمية وصيام يوم
قبل رمضان حتت اشراف عياده السكري من اجل حتديد اجلرعه

املثاليه .لتفادي هبوط مستوى السكر خالل الصيام .رابعا,
االنسولينات السريعة فيتناول نفس الكميه التي يتنولها مع
الوجبه االساسيه عند االفطار مباشرة واذا دعت احلاجه فنصف
الكميه التي يتناولها صباحا .خامسا ,توجد مجموعة من
االدوية احلديثة لعالج مرض السكري من النوع الثاني وهي
عالجات جديده حتتوي على مركبني فعاليني :انسولني قاعدي
(أساسي) ذو تاثير مطول يساعد على تنظيم مستوى السكر
في الدم خالل اليوم وقرين  GLP-1ويكمل الدواءان الواحد
اآلخر ،وهذا االمر يخفف عن املريض ،فبدال من تناول حقنتني
او اكثريتم تناول حقنة واحدة ،من بني هذه العالجات توجد
حقن سوليكوا ( ) soliquaوزولتوفي (. ) Zultophy
وهي تعتبر ثوره عالجيه مقارنه بالعالجات التقليديه خاصه
االنسولني السريع.
من املهم التنويه ان احلقن حتت اجللد على مختلف انواعها ال
تؤدي الى االفطار،
وينصح بتناولها قبل حلول شهر رمضان بشهر ،اما من يأخذ
هذه األدوية وهو متوازن فبامكانه االستمرار فيها بشكل آمن
في رمضان وال حاجة لتغيير اجلرعة والتوقيت
*كلمة أخيرة ماذا تقول فيها؟
«امتنى ان يبلغنا الله تبارك وتعالى الشهر الكرمي ويعيننا على
صيامه .وانصح املرضى بالتوجه لطبيب العائله او الطبيب
املختص قبل بدايه الصيام بفتره زمتيه كافيه  ،وذلك ليتمكن
من الصيام بشكل امن.
كما ينبغي عليه تنظيم الطعام وفق الهدي النبوي فيتجنب
االفراط في الطعام مع وجبة اإلفطار ويؤخر السحور .بالنسبة
للمرضى غير املتوازنني يجب عليهم التوازن  ،ليتمكنوا من
الصيام .والتوازن سهل جدا اليوم بفضل االدوية اجلديدة.
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بلدي الكبابير ،وهي
في
َ
من ُأولى ا َحل ِ
واضر (جمع
ِ
حاضرة) على الكرمل
احلديث ( ،)1835تلك القرية
الوادعة ا ّلتي باتت ح ًّيا من
أحياء حيفا احلديثة ،وا ّلتي لم يخرج منها بفضل الله،
وبفضل الدّ عوة األحمد ّية ،وبفضل وعي أبنائها وبناتها
الوطني احلصني ،وعلى
القومي الدّ فني ،والتزامهم
ّ
ّ
جندي
السبعني – لم يخرج منها
ّ
امتداد سنوات نكبتها ّ
شرطي أو ُمخبر واحد «عليه القيمة».
واحد ،وال حتّى
ّ
َ
هذه الكبابير ،وأ ّول م ّرة منذ سبعني نيسا َن ( 22نيسان
 :1948سقوط حيفا) ،وعلى حني ِغ ّرة من أهلها ،قامت
(ﭘـالستيكي)
دائني
ّ
ّ
السلطة ال ّرسم ّية البلد ّية مبدّ شريط لَ ّ
َ
ْ
« َكشكش» من األزرق واألبيض ،على أعمدة الكه َرباء
في أحد شوارعها الرئيسة ،ما أثار حفيظة أهلها؛
فمنهم من بادر وحت ّرك ،ومنهم من تنادى عبر وسائل
االجتماعي ،والدّ عوة واحدة :التّخ ّلص من
التّواصل
ّ
ّ
ّ
هذا الغريب الذي دخل الدّ يار؛ فليس كل غريب ُيرغب
فيه في هذه البلدة ا ِملضياف (ا ِملضيافة) ،بل هناك من
الغرباء و»األقرباء» من ُيرغب عنه.
وهذا ما كان – واحلمد لله – فقد امتدّ ت األيادي
ّ
صبحا ،ونزعت عن صدورنا ما نأباه وال نخشاه.
الشريفةً ،
ُ
بلدي احلبيب،
فشكرا لك ّن
وشكرا لكم ،يا بنات وأبناء َ
ً
ً
ّ
الكبابير ،على هذه املبادرة األصيلة ،التي ال ميكن أن
حسكم وسالمة فطرتكم وحدّ ة وعيكم
تن ّم ّإل عن نقاوة ّ
ورباطة جأشكم ونظافة يدكم .فال يوهمنّكم أحدٌُ ،ضعفاً
الصواب،
وضَ ع ًفا ،بغير ذلك ،فإنّ ما فعلتم هو عني ّ
ً
ومستقبل.
وحاضرا
ماض ًيا
ً
ّ
ُ
يتوهمن أح ٌد أننا نبغض أحدً ا أو شيئًا ملج ّرد كونه
وال
ّ
من هو أو ما هو ،فإنّ عمق إنسان ّيتنا و ُنبل أخالقنا
حائالن دون ذلك و َمنجاتنا من هذا املنزلَق؛ ال بل إ ّننا
قد ُنبغض فعله ورمز ّيته ،فما دام الفعل املتحدّ ث عنه
يرمز إلى ما يرمز إليه ال بدّ أن يكون ر ّد الفعل هكذا
العرب
عليه .فإن تغ ّير احلال إلى ما هو جديد فنحن –
َ
ِ
ني املسلم َ
الف َلسطين ّي َ
ني األحمد ّيني – ر ّواد التّحديث
والتّجديد.

خطآن فادحان في مسيرة العودة ..فكيف
الوصول؟

الساحل ّية ،يوم
جاء في اإلعالن ال ّرشيق ملسيرة العودة ّ
الصادر عن جمع ّية الدّ فاع عن
اخلميس  19نيسان ّ ،2018
املهجرين ،ما يلي« :عائدون ولو بَعد سبعون»؛
حقوق ّ
ً
ً
طبعا ،مضافا إليه مجرو ًرا وعالمة
بدل من «سبعني»ً ،
نص
ج ّره الياء أل ّنه جمع مذ ّكر سالم .لكن يبدو أنّ من ّ
اإلعالن أخذه سحر القافية ،لكن ما هكذا تُو َر ُد اإلبلُ
يا أصدقاء ويا رفاق .فما دام الكاتب قد أص ّر على
املوسيقي ،كان ال بدّ له أن يحرص على
اجلرس
هذا ْ
ّ
ّ
غوي ،وذلك بتحايل طفيف لطيف
احلس الل ّ
ٍ
شيء من ّ
على اجلملة ،كأن يقول« :عائدون ولو بَعدها سبعون»
ً
مبتدأ ّ
مؤخ ًرا ،والـ»ها»
فتكون «سبعون» – ههنا –
في «بَعدها» ضمير ُيحيل إلى النّكبةً ،
مثل؛ وكفى
الله املؤمنني ش ّر القتال .كما جاء« :مسيرة العودة
الواحدة والعشرون»؛ ً
بدل من «احلادية والعشرون»،
ّرتيبي
حيث يجب أن يأتي الواحد والواحدة في العدد الت ّ
على صورة مقلوبيهما :احلادي واحلادية .فارحموا لغة
السّماء تَرِثوا أرض اإلباء.
رب العزّة
و ِلي عودة منكم إليكم أ ّيها األعزّة – إن شاء ّ
ونحن.
– للحديث ،أبدً ا ،عن لغتنا ْ
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ّ
ّ
الحقيقي يملك
املسيحي
قلب هللا ويعرف معنى
الرحمة والحنان
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
• «املسيحي احلقيقي ال يخاف من
االقتراب من اخلطأة واملخاطرة بسمعته
أل ّنه ميلك قلب الله الذي ال يريد ألحد
أن يهلك.
ّ
• «في ذلك الزَّمان كا َن ال َعشارون
ِ
ميعا
واخلاطئو َن َيدنو َن ِمن يسوع َج ً
الف ِّر ِيس ُّيو َن َ
َ
والك َت َبةُ
ِل َيست َِمعوا ِإليه .فكا َن ِ
َيقولون ُمت ََذ ِّمرين« :هذا ال َّر ُج ُل َيستَقب ُِل
ِ
اخلاطئ َ
ني و َيأ ُك ُل َم َعهم!».
ّ
عارا حقيق ًّيا
• لقد كان هذا األمر يشكل ً
تصوروا ما كان األمر
لهؤالء األشخاصّ ،
سيكون عليه لو وجدت وسائل اإلعالم في ذلك الوقت .لكن يسوع قد
الرب
أتى من أجل هذا األمر :ليبحث عن الذين ضاعوا وابتعدوا عن ّ
ويعيدهم ،وهذا ما يقدّ مه لنا إجنيل اليوم من خالل هذين املثلني ،هما
ُيريا ِننا قلب الله وكيف أنّ الله ال يتو ّقف أبدً ا في البحث عن اخلاطئ
بل يذهب إلى العمق ،حتّى النهاية ليحمل اخلالص لإلنسان ،فهو ال
يتو ّقف في منتصف الدرب ويقول« :لقد فعلت من جهتي ما بوسعي لكن
ّ
والضال.
املشكلة منهم!» بل يخرج من ذاته ويذهب بح ًثا عن الضائع
يهمهم
• ّ
لكن الكتبة والفريس ّيني يتو ّقفون في منتصف الطريق ،ألنّ ما ّ
ً
تهمه
فعل هو ربحهم ومصاحلهم .لكن هذا ليس فكر الله،
ّ
فالرب ال ّ
األعمال ،الله هو أب ويريد أن يخ ّلص جميع أبنائه ،ولذلك يخرج بح ًثا
عنهم ليخ ّلصهم ،وهذه هي مح ّبة الله .لكن من احملزن أن نرى ال ّرعاة
الذين يتو ّقفون في منتصف الطريق! من احملزن أن نرى املسيحي الذي
ال يشعر في داخله وفي قلبه باحلاجة إلى اخلروج والذهاب ليخبر اآلخرين
عن مح ّبة الله وصالحه! كم من األشخاص هم كهؤالء الكتبة والفريس ّيني،
أبرارا وصاحلني ويرفضون االقتراب من اخلطأة كيال
يعتبرون أنفسهم ً
«يتد ّنسوا» .لنتأ ّمل في ما كانوا يتذ ّمرون منه في ما بينهم قائلني« :لو
تلم ُس ُه وما هي! إ َّنها ِ
كا َن هذا َنب ًّيا ،لَ َع ِل َم َم ْن ِ
هذ ِه ا ِالمرأ ُة التي ِ
خاط َئ ٌة»
هذا هو االحتقار ،لقد كانوا يستغ ّلون الناس ويحتقرونهم في ما بعد.
• أن نكون رعاة يتو ّقفون في منتصف الطريق هو لَفشل كبير ،على
الراعي أن يتح ّلى بقلب الله ويذهب إلى العمق حتّى النهاية ،أل ّنه ال يريد
ألحد من هؤالء أن يهلك .فالراعي احلقيقي واملسيحي احلقيقي يحمل
داخله هذا احلماس وهذه الغيرة :ال ميكن ألحد أن يهلك! ولذلك ال يخاف
من أن يقترب من اخلطأة .يقوم مبا عليه القيام به ويذهب حتّى النهاية
إذا تط ّلب األمر ،يخاطر بحياته ويخاطر بسمعته ،يخاطر برفاه ّيته وبأن
ً
صاحلا! هذه هيً ،
أيضا،
يخسر منصبه أحيا ًنا ،شرط أن يكون راع ًيا
دعوة املسيحي.
جدا أن نحكم على اآلخرين وندينهم كما كان يفعل الكتبة
• يسهل علينا ًّ
والفريس ّيون ،لكنّه ليس تص ُّر ًفا مسيح ًّيا ،ليس تص ُّر ًفا يليق بأبناء الله،
ألنّ ابن الله ال يبحث عن راحته وسكينته بل يذهب حتّى النهاية ويبذل
حياته في سبيل اآلخر على مثال يسوع! إذ على املسيح ّيني أن يقتربوا
متاما كما فعل
من الذين يتوق املجتمع إلقصائهم وأن ميدّوا لهم أيديهمً ،
مهمشي زمانه ،وهذا ما يجعل من الكنيسة جماعة حقيق ّية.
يسوع مع ّ
دائما من ذاته نحو الله
• الراعي الصالح
واملسيحي الصالح يخرج ً
ّ
بالصالة والعبادة نحو اآلخر ليحمل إليه رسالة اخلالص .الراعي الصالح
واملسيحي الصالح يعرفان ح ًّقا معنى الرحمة واحلنان .هؤالء الكتبة
والفريس ّيون لم يعرفوا ّ
قط معنى الرحمة واحلنان ،لم يعرفوا معنى أن
ّ
فرحا ويعود به إلى احلظيرة.
يحمل ذلك الرجل خروفه
الضال على كتفيه ً
إ ّنهم أناس ال يعرفون معنى الفرح وأنّ الفرح احلقيقي يأتينا من الله ،من
قلب اآلب الذي يخرج بح ًثا عن اخلاطئ ليخ ّلصه! فما أجمل أن نخرج
الرب بدون أن نخاف ّمما قد يقوله
بح ًثا عن إخوتنا وأخواتنا البعيدين عن ّ
اآلخرون عنّا!

ّ
معان في التوكل
ٍ
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

من الناس َ
والسبات،
حتت ّ
مسميات مختلفة يتقاعس عن العمل و ُيخلد إلى النوم ُّ
وإذا سألته ل َم ال تعمل يقول لك :أنا متو ّكل على الله
خطبت
الرزّاق .ويحضرني في هذا املقام أ ّنه ذات يوم
ُ
اجلمعة حول «العمل ضرورة شرع ّية» .وبعد اخلطبة
شاب وقال لي :وكأ ّنك لم تسمع بقول رسول
اعترضني ّ
الله« :لو تو ّكلتم على الله حقّ تو ّكله لرزقكم كما
ماصا وتروح بِطانا» ،أي تصبح
يرزق الطير؛ تغدو ِخ ً
جائعة ومتسي وقد شبعت .فقلت له ،كما قال اإلمام
أحمد ألحدهم حني تكاسل عن العمل« :أما علمت أنّ
ورواحا» .لذلك ،فالتو ّكل مبعناه الصحيح
للطير غد ًّوا
ً
هو أحد لوازم الدين ،بل ضرورة شرعية واجتماعية
وأخالقية؛ ألنّ املتو ّكل على الله هو الذي يخوض غمار احلياة ِبجدّ واجتهاد
ويسعى لكسب احلالل .أ ّما ما يفعله البعض فهو تواكل يجعل املرء ً
فاشل
وعالة على الناس ،ال يقوم بواجب من يعول .ومن جميل التعبير القرآني في هذا
اخلصوص قوله تعالىِ « :ن ْع َم أج ُر العاملني ،الذين صبروا وعلى ر ّبهم يتو ّكلون».
فالعامل يجدّ ويتعب ويصبر من أجل كسب لقمة العيش بحالل ،فيكون كسبه
في رصيد أعماله ُ
األخرو ّية ،بعد أن حفظ ماء وجهه ولم ميدّ يده لسؤال الناس،
أعطوه أو منعوه .ويظهر أثر التو ّكل في مجاالت احلياة؛ ّ
فالفلح يحرث أرضه
ويزرعها ويسقيها وينتظر الرزق من الله؛ وصاحب احلرفة يعمل ويتقن صنعته
ويطلب من الله الربح عند بيعها؛ والتاجر يعرض سلعته بأحسن ما يكون ويطلب
من الله الكسب؛ والطالب يدرس ويسهر الليالي ويستعدّ لالمتحان ث ّم يطلب من
الله التوفيق ،وهكذا دواليك .ومن جميل ما قرأت أنّ أحد التجار في املاضي
و ّدع شيخه للسفر للتجارة ،وفي أثناء سفره جلأ إلى قارعة الطريق ليستريح ،وإذ
كسيحا وقد عمي بصره ،فأخذ يراقبه ويسأل نفسه كيف يقتات
به يرى غرا ًبا
ً
هذا الغراب؛ وبينما هو كذلك وإذ بثعلب يأتي بفريسته فيأكل منها بالقرب من
الغراب ،ث ّم انصرف فأخذ الغراب يأكل من الفتات الذي خ ّلفه وراءه الثعلب،
فقال في نفسه :الذي رزق هذا الغراب في هذا املكان قادر على أن يرزقني ،فعاد
فقص عليه خبره؛ فقال له الشيخ:
فلما رآه شيخه سأله عن سبب عودته ّ
أدراجهّ .
رغبت لنفسك أن تكون كالغراب الكسيح الذي يأكل من فتات الثعالب ،ولم
َ
ترض لنفسك أن تكون كالثعلب الذي تأكل من فتاته الغربان .ويصدّ ق هذا
املعنى قول رسول الله« :اليد العليا خير من اليد السفلى» .وما أصاب األ ّمة
من هزائم ألنّ قادتها أرادوا ألنفسهم ولشعوبهم أن يعيشوا على موائد اللئام،
حتولوا إلى أضعف وأوهن األمم بعد أن كانوا خير األمم .وال ميكن لهذه
لذلك ّ
األ ّمة أن تنهض ّإل بالفهم الصحيح للتو ّكل على الله؛ وهو األخذ باألسباب.
وجه الرسول أصحابه إلى
أل ّنه عني التو ّكل على الله وفيه الفوز والنجاح .لذلك ّ
ذلك؛ فقد ثبت أنّ ً
رجل جاء إلى رسول الله وترك ناقته خارج مسجد رسول
ّ
الله بدون أن يربطها ،وسأل الرسول :أأتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فقال
له« :أعقلها وتو ّكل» .وفي غزوة بدر نزل رسول الله في مكان قريب من ماء
بدر ،فقام ا ُحلباب بن املنذر وقال« :يا رسول الله! أرأيت هذا املنزل ً
منزل أنزلك
الله إ ّياه ،فليس لنا أن نتقدّ م وال ّ
نتأخر عنه ،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟»
ُ
فقال رسول الله« :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة» .فقال احلباب« :إنّ هذا ليس
مبنزل» ،وطلب من رسول الله أن يسير بأصحابه حتّى يأتي أقرب مكان من املاء
الذي يجاور القوم ،ث ّم يهدموا اآلبار األخرى فينضب ماؤها ،وال يستطيع أن
ينتفع بها ،فيشرب رسول الله وأصحابه وال يشرب األعداء .فأخذ رسول الله
برأي ا ُحلباب وكان ذلك سب ًبا للنصر .وهذا الفهم ملعنى التو ّكل ال يتعارض مع
الشرع والدينّ ،إنا هو من صلب العقيدة؛ ألنّ املؤمن الذي يأخذ باألسباب يتو ّكل
رب األسباب وخالقها القادر أن يجعل األسباب ّ
أمرا
على ّ
معطلة؛ «وإذا قضى ً
ّ
فإنا يقول له كن فيكون» .فهذا إبراهيم – عليه السالم – ملّا دعا الناس إلى
عبادة الله ،أرادوا أن ُيلقوه في النار باملنجنيق ،وبينما هم يحاولون إلقاءه سأله
جبريل« :ألك حاجة يا إبراهيم؟» فأجابه إبراهيم« :أ ّما إليك فال وأ ّما من الله
«حسبي الله ونعم الوكيل» .فقال الله للنار« :يا نار كوني بَ ْردً ا
فنعم»؛ وقال:
َ
وسالما على إبراهيم» .فحال الكسول اخلامل الذي يطلب الدنيا بغير عمل وكدّ
ً
مسمى التو ّكل كحال طالب اجلنّة بال عمل صالح؛ وقد جاء في احلديث
حتت ّ
القدسي« :ما َّ
أقل حياء من يطمع بجنّتي بغير عمل – وكيف أجود برحمتي
ّ
ّ
ّ
على من بخل بطاعتي» .وقد ظهر أمر الله لرسوله بالتوكل مع كل عمل؛ قال
رحمة من الله ِلن َْت لهم ،ولو كنت ًّ
ّ
النفضوا من
فظا غليظ القلب
تعالى« :فبما ٍ
ّ
فاع ُف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر ،فإذا عزمت فتوكل على
حولكْ ،
يحب املتو ّكلني» .وملّا قام بالدعوة إلى الله قال له« :فتو ّكل على
الله
الله ،إنّ
ّ
ّ
الله إ ّنك على احلقّ املبني» .وضدّ التوكل التواكل؛ وهو اخلور والضعف والهزمية،
وهو رذيلة؛ قال الشاعر« :ليس من مات فاستراح مب ْي ٍت \ ّإنا امل ْي ُت م ّي ُت األحياء
\ ّإنا امل ْي ُت من يعيش كئي ًبا \ كاس ًفا با ُله َ
قليل الرجاء».
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ﻣﻠﺤﻤﮥ ﺷﻘﻒ

ﺑﺎدارة :ﺷﺮﺑﻞ ﻣﻄﺮ

ﻓﺨاد دﺟاج ﻃازج

دﺟاج ﻃازج

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

₪

قرامﻲ دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

₪

ﺟﻨﺤان دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

ﺻدر دﺟاج ﻃازج

5ﻛﻐﻢ

99

عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

50

4ﻛﻐﻢ

₪

99

₪

شﻨيتسﻞ دﺟاج نﻈيﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

مسﺤﺐ ﻃازج
ﻓﺨاد ّ
)ﺑرﻏيوت(

3ﻛﻐﻢ

₪

عجﻞ مﻔروم ﺧﺸﻦ

99

₪

شوارما عجﻞ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

₪

₪

₪

99
لﺤﻢ عجﻞ للطبﺦ

عجﻞ للروستو او لﻦﺒ امﻪ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

99

₪

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

99

ﻛﻔتﻪ مﻊ ﺑﺼﻞ وﺑقدونﺲ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

وكان فيه ّ
صبيه!
د .إياس ناصر

كان مقهى ...وكان فيه ّ
صبيه..
ِ
ً
كل ّ
جمالَ ...يفو ُق َّ
صبيه!
يا
ُ
ّ
ُ
إسم...
إسمها؟! ربما لها ألف ٍ
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
حوريه..
شمس ..لؤلؤ..
قمر..
َ َ
ٌ
صالة
مقعد يحوي ألف ألف ٍ
ٌ
معبد ..من رسالة ّ
نبويه!
ٍ
ِ
ُ
ُ
ووجهها ..ال ُيضاهى
َمن تراها...
ّ
املجدليه؟!
بنور ِه
كيف عادت ِ
َمن ُتراها؟! كانت َ
هناك يداها..
ُ
ّ
كالخزامى
املزهريه!
املنثور في
ِ
َ
ُ
عرها ّ
وش ُ
كالسواقي
َمن تراها؟!
َ
َ
ٌ
اية أ َم ّويه...
دافق ...فوق ر ٍ
ِمن أماميُّ ...
تمرفيها بالدي
ٌ
ّ
ُ
كرمليه!
بحريافا ...ونسمة
ِمن أمامي ...وكيف كان أمامي
ّ
ٌ
البشريه...
ثياب ِه
نرجس ...في ِ

جيل هو األمل...
رشدي املاضي
أعبر منّي إليها ،فإذا هي أ ّيام ُمغ َّمسة مبرارة أبجد ّية «عام احلزن»،
ّ
تتسكع في جسدي النّحيل ...تبحث عن
أ ّيام جعلتني مدينة
غيمة تاهت عن قطيعها ،لتغسل مبطرها لي َلها املُ ْعتم وتنفض عنها
حزنها...
صورة ،أحاول بحروفها أن أرسم لوحة واقعنا اليوم ،أليس هو ِق َّطة
تنام في رماد املدفئة؟! أتعرفون ،رفيقاتي\رفاقي ملاذا؟! صدّ قوا
أنّ ِق ّطتنا حتاول ال َه َر َب من وابل «الوعود الهجينة» التي يغدقها
«لُ ِ
َم ْن يستهدفنا َق ِض َّي ًة ِ
ريديه» لتصبح «طوفان نوح جديد» يتد ّفق
إلغراقنا! ًإذا ،في مثل هكذا واقع ال ُبدّ أنْ نبحث – قبل فوات
األوان – عن « ُف ْلك» ينقلنا ويوصلنا إلى بَ ّر األمان ،ولو بدون هَدْ ي
من «هدهد» أو «هديل»...
َ
اني،
وأل ّني ال أريد أن ُأوقع بكم في د ّوامة احليرة والبحث ّ
املج ّ
عال وبدون تأتأة:
ُأسارع إلى «ال َب ْوح» وبصوت ٍ
نتحم َل عنا َء البحث
« ُفلكنا» املنشود موجود بيننا ،وال حاجة لنا أن ّ
عنه ...أين هو؟! انظرواَ ،حدِّ قوا ت َرو ُه في ّ
كل مدينة وبلدة...

(جسرالعودة) بين السالم واملساواة
هاشم ذياب

ّ
والحب
أنين املسيرات
ُيزهرباألمل كاملدى

هي ّ
قضيتي

على األمل

مسيرتي

والقبر

كحنين الكفيف..

ثارت على الخنوع

الخوف الذي يرافق الوعد

املوءودة رؤيته

على الربيع املتآمر

فاملسيرة..
ّ
تتجلى كالقبر

ومن تمادى

أنين يعلن الجهاد
يبدأ بالكره ّثم الحرب

كاملعاون واملسؤول

*

وآالم املسيح

*

حدود..

تتجاهل األشالء..

صداقة ّ
الثوار
مسيرة ّأمة

تعين الغبن على الصبر

بين أرواح األبناء.
ّ
كلما استشهدت صرخة

ّ
تعددت حناجرها

في املعارك والدمار
الكر ّ
ّإنه ّ
والفر

تكاثرت (شهدا)

صادقة النبض لألرض

األمل والهالك

فأكفانها تسيربألوانها..

لآلمال

الفوز واالنتقام

ً
(ال ً
كالما فارغا)
يغرد (البن ّ
ّ
العز)

ّ
آه ..لو أن الغريق

و ال مستسلمة للعميل

ليستعيد مناقبه في األنباء

(ينفذ بجلده)

أو ملتاهة الغادرين

*

*

احتالل

يدوس على نظام..
ّ
من مخلفات الهزيمة

السالم إحساس
ّ
يغيراالنتقام

والخوف عابس.

والصداقات الراقصة مع الغرب

احتالل

بال رجعة

إلى السماء.
ال للغريب خانعة

هي قلبي ...وخفقتي ..وحياتي
إذ جلسنا ً
معا ...بمقهى ّ
سويه..
ُ
َّ
فيك حياتي
عرأقول ِ
أي ِش ٍ
ّ
ّ
والش ّ
اعريه!
عر
ِ
أنت ..يا فوق الش ِ
ُ
ْ
فاسمحي لي ..بأن بدأت جنوني،
إذ جلسنا ً
معا ...بمقهى ّ
سويه..

«كان مقهى ...وكان فيه ّ
صبيه!»..
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صحيح زميالتي\زمالئي ،إ ّن ُه يتم ّث ُل
بـ»جيلنا اجلديد» الذي راهن َم ْن يتر ّبصون
بنا على ِ
موقف ِه ،فإذا بهم يخيبون فأال!
واع ،ويدرك أ ّن ُه يحمل ِعب َء
فهو جيل ٍ
«القض ّية» ،لذلك راح ،وبدون تر ّدد،
يرفض ،يتم ّرد ،يناضل ،كي يخلق «وعودً ا» معافاة ،جتهض مآرب
هاتيك «الوعود الهجينة» ...وأضيفِ ،لَ ْن يرميني بنظرة ُم َط َّعمة
ّ
بالش ّك ...سافر ،ولو بعينيك إلى القدس ،لتجد اإلجابة واجلواب
املُ ْقنعا...
جتد ُه في «شقراء» شامخة اجلبني ،أ ِب ّية ،عرب ّية التّاريخ وامليالد...
من ترى وجنتيها وتأهُّب
«شمس» مخضوبة برفض ،ينزف طاهراْ ،
ُ
و»ع ْي» تدِّ ُق ،في
األمجاد« ...صوت» يبتسم ،و َي ْصرخَ ...
صدرها « َه َّبة» صامدة ،كعروبة تش ُّم عطرها من تراب أجدادي...
صدّ قوا! هي «وجه ُبطولَ ٍة تصحو بأرضي بعد طول ُرقاد...
صباح اخلير جليل جديدَ ،س ُأغ ِّم ُس في ٍحنّاء ِ
يديه و ُكحل عينيه
كتب َم َع ُه حكاية َ
شمسا تَفيض على عتمتي
ريشتي َأل َ
األمجادً ،
وسماء بالدي...

يعدو بين القبروالجديد
تائها ً
ال يسجد ً
عبدا
لألسماء األصنام
*
ثورة اإلحساس والعدالة

*

ً
والحدود ً
قدرا قانونا

ليعود األمل للبراءة

اسمان شعبان
ِن ّدان منتحران
ُيقتالن ّ
كل نهار

يمينها يسارها
حيفا

في معركة الحقوق
الجم عة  27نيسان 2018
ُ
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قراءة في الضربة الثالثية لسورية
والتنسيق األمريكي مع روسيا

اإلعالميّ أمحد حازم

كثيرون هم الذين يتمتّعون بقصر نظر سياسي فيما يتعلق بالدور
الروسي في سورية ،والذين يعتقدون أنّ موسكو وف ّية مخلصة للشعب
السوري ،وأ ّنها لن تتركه وحيدً ا في مواجهة الغرب سياس ًّيا وعسكر ًّيا.
لكن األحداث التي تعيشها سورية تبرهن خالف ذلك عمل ًّيا .من
الناحية النظرية شبع املواطن السوري حتى التخمة من عبارات مثل:
«روسيا لن تقف مكتوفة األيدي» أو «روسيا تدرس خيار الرد على الضربة األمريكية».
ّ
كل هذا الكالم مج ّرد حوالة بال رصيد.
في السابع من نيسان العام املاضي قامت واشنطن بتوجيه ضربة صاروخية على مطار
الشعيرات السوري ،باستخدام  59صاروخ كروز من طراز توماهوك ،ر ًّدا على هجوم
كيميائي بغاز السارين قام به جيش النظام السوري على ِمنطقة خان شيخون في الرابع
من نيسان .2017
فماذا كان الر ّد الروسي :نائب املندوب الروسي قال في جلسة مجلس األمن ،مساء السابع
من نيسان العام املاضي ،إنّ هجوم واشنطن بالصواريخ على سورية «انتهاك صارخ
للقانون الدولي وعمل عدواني» .وأضاف أنّ «روسيا تستنكر بقوة تصرفات الواليات
املتحدة غير املشروعة ،وميكن أن تكون عواقب ذلك بالنسبة إلى االستقرار اإلقليمي
أي
أي عواقب تتحدّ ث روسيا،
خصوصا أ ّنه لم يحدث ّ
والدولي بالغة اخلطورة ».فعن ّ
ً
شيء الفت للنظر في سورية باستثناء تدمير الطيران الروسي ملناطق سور ّية وقتل سكانها
وتهجيرهم.
أي شيء سوى
حتى االجتماع العاجل ملجلس األمن الروسي برئاسة ﭘـوتني لم ينتج عنه ّ
كلمات خجولة متواضعة ،حيث ّ
مت «التعبير عن القلق العميق من األثر السلبي احملتوم
ملثل هذه األفعال العدوانية على اجلهود املشتركة ملكافحة اإلرهاب» .وهذا يعني أنّ
الروس ع ّبروا عن امتعاضهم ملا ستؤول إليه هذه الضربة على اجلهود الروسية األمريكية
في مكافحة اإلرهاب ،وليس عن القلق على الشعب السوري.
التاريخ يعيد نفسه في شهر نيسان ً
أيضا ،هذا العام؛ فالغارة الثالثية األمريكية الفرنسية
البريطانية وقعت في الرابع عشر من الشهر احلالي على أهداف في سورية .وقبل ذلك
بأربعة أيام ،وبالتحديد في العاشر من هذا الشهر ،ص ّرح السفير الروسي في بيروت،
«أي صاروخ أمريكي ُيطلق على سورية سوف ُيسقط ،وسوف
ألكسندر زاسبكي ،بأنّ ّ
جدا .لكنّه قال في الوقت نفسه،
تُستهدف مواقع إطالقه» .ما شاء الله عليه؛ جريء ًّ
أي اشتباك سوف ُيستبعد حدوثه ،ولذلك نحن مستعدّ ون
وهذا أمر في غاية األهمية« :إنّ ّ
ألي ِصدام مع الواليات املتحدة،
إلجراء مفاوضات» ،مبعنى أنّ روسيا غير مستعدة أبدً ا ّ
ّ
يتم بالتنسيق بني اجلانبني.
وكل شيء ّ
الرئيس األمريكي ترامب سخر من تصريحات السفير الروسي ورد عليه في تغريدة قال
فيها« :أقسمت روسيا أن تُسقط ّ
كل صاروخ يطلق جتاه سوريةِ ،استعدّ ي يا روسيا
فالصواريخ قادمة ..لطيفة وجديدة وذكية» .كالم ترامب لم ِ
متاما
يأت من فراغ ،فهو يعلم ً
املساحة التي يستطيع أن يدور في فلكها بالنسبة إلى روسيا ،وذلك حسب قواعد اللعب
السياسي بني اجلانبني.
بريطانيا ،الشريك في الضربة على سورية ،لم ت َر في الضربة نوعً ا من العقاب ،بل ضربة
قوي ضدّ رئيس استخدم
ثالثي
تأديبية ليس أكثر ،أي ليس ضربة موجعة من
غربي ّ
ّ
ّ
الكيماوي لقتل شعبه .هذا األمر أ ّكدته رئيسة الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،التي
ص ّرحت «بأنّ الغاية من الضربة هذه معنو ّية وحتذير ّية ،أكثر منها عقاب ّية على استخدام
النظام األسدي للسالح الكيمياوي ضدّ شعبه» ،خالل الهجوم على مطار الشعيرات،
ً
صاروخا ،بينما ّ
مت استخدام  110صواريخ في
العام املاضي ،استخدمت واشنطن 59
الهجوم الثالثي ،السبت املاضي ،على مواقع في حمص ،ودمشق وريفها .فكيف ميكن
فهم هذه املعادلة؟
ّ
مح ّللون سياسيون يرون أن روسيا كانت تعلم بالضربة الثالثية .وإل فكيف نفهم
تصريحات النظام السوري بأنّ الصواريخ األمريكية الذكية طالت اجلدران فقط ،في
القواعد العسكرية واملنشآت الكيمياوية التي استهدفتها .أحد احمل ّللني قال :إنّ «روسيا
كانت شاهدة على خطوات صنع القرار الغربي ،واخلالفات التي نشأت بشأنه وطبيعة
األهداف ،واملدّ ة الزمنية التي ستستغرقها الضربة ،ونوعية األسلحة والصواريخ املستخدمة
التماس املباشر نابعة من
فيها .كما أنّ ديناميكية التنسيق الغربي مع روسيا في حلظات
ّ
فهم اجلانبني ملا يجري في سورية».
ومنسقّ ،
يغض فيه
ولذلك ميكن القول إنّ صراع الكبار على األرض السورية صراع مبرمج ّ
حسب ما تقتضيه الظروف السياسية.
طرف النظر عن اآلخر َ

net
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�شيء عن اللغة العربية ..في بالد العجائب

ّ
كيف «شلوا سيبويه» وصلبوه على
ّ
جسر «الشل»؟
فتحي فوراني
كان اسمه ساب ًقا وحتّى عهد االنتداب« ..جسر ِ
الش ّل»
«         »Shell
وفي عهد اإلمبراطورية الفت ّية العل ّية ..أصابه مرض
الشيخوخة وانتهى به إلى «الشلل» ..فأطاح ْته
املؤسسة الرسمية ..وتق ّررت إقامة جسر آخر على
ّ
ّ
َ
ذهبي جديد!
عصر
لتدشني
ا
ا..
ب
ه
ذ
ح
ل
مس
أنقاضه
رمزً
ً
ّ
ّ
«الشل» ثو ًبا جديدً ا ..وصار اسمه «جسر
وارتدى جسر
ﭘـاز»! ( )Pazالذي «بزّ» ما سبقه من اجلسور في
أيام االنتداب الغاربة!
**
وكيف كان ذلك؟
لقد أدخلوا هذا اجلسر إلى غرفة العمليات..
ووسدوه طاولة التشريح ..فأقيمت عليها ورشة ترميم
ّ
وتصليح ..إلرجاع الشيخ إلى صباه ..وهو أشدّ
عنفوا ًنا!
وانتصبت عشرات اليافطات الصفراء الضخمة..
جديدة المعة ..على جان َبي الشارع ..وعلى امتداد
مسافات مختلفة من طر َفي اجلسرّ ..
حتذر الشاحنات
الضخمة التي حتمل ُحمولة يزيد ارتفاعها عن ارتفاع
اجلسر ..وذلك حتّى ال يرتطم رأس الشاحنة ّ
مبؤخرة
اجلسرّ ..ثم برأسه ..فيقع الرأس على رأسه غ ًّزا ..ويقع
الفاس في الراس ..وتتناطح الرؤوس!
وقد ُكتب بالعربية «الفصحى» على اليافطات «إحظر!
جس سخفض» (ج س  +س خ ف ض)!!
هكذا بالضبط ..والله على ما أقول شهيد ..ومشهد
اليافطات الصفراء املنتصبة على جان َبي الشارع ..على
ما أقول شهيد!!
وج ّربت ّ
حظي في ّ
فك األلغاز واألحاجي ذوات احلروف
العربية ..وحاولت التح ّرش بهذه األحجية ّ
الفذة وإزالة
النقاب عن وجهها ّ
وفك طالسمها!
ُ
وأعترف بأ ّنني لم أفلح ..فشعرت بإحباط أضيف إلى
لدي من ثروتي اإلحباط ّية!! وانكفأت على أعقابي
ما ّ
أجرجر ذيول اخليبة!
وقلت في نفسي« :اشتدي أزمة تنفرجي»!
مهرول ً
ً
حامل عبارة باللغة
وسرعان ما جاء الفرج
العبرية:
«הזהר! גשר נמוך»
فكدت أخرج من جلدي طر ًبا« :يوريكا ..يوريكا!»..
وجدتُها ..وجدتُها!
**
أ ّما صاحبي فلم يعجبه طربي ..واستنجد باملتن ّبي..
فانبرى أبو الط ّيب وأطلق أحد سهامه املشهورة:
إذا غامرت في شرف مروم \ فال تقنع مبا دون النجوم

www.haifanet.co.il

فلم أقنع مبا دون النجوم ..وأشار
علي صاحبي مبا يلي:
ّ
إنّ السكوت في مثل هذه احلالة
يعطي الضوء األخضر للجالسني
في «الطوابق العليا»..
لالستمرار في االستهتار باللغة
العربية ..لغتنا القومية.
وفتحت ِخزانة التراث ..وقرأت ما قاله األجداد،
فوجدت احلكمة التالية« :ما خاب من استشار»!
وفزعت إلى ضميري فاستشرته ..فس ّلمني البوصلة..
وردد على مسامعي ما جاء في املأثور ..وقال لي:
ّ
اسمع يا طويل العمر« ..الساكت عن احلقّ شيطان
أخرس»!
فنصبت األشرعة ..وق ّررت خوض املعركة على الرموز
واملعالم وعلى هُو ّية االنتماء!!
قالت البوصلة ..انطلق ..فانطلقت!
وطارت رسالة فور ّية إلى املسؤولني عن هذه «املجزرة
املؤسسة الرسمية ..وكانت الرسالة دعوة
اللغو ّية» في ّ
«املؤسسة» إلنقاذ قافلة اليافطات
موجهة إلى
مد ّوية ّ
ّ
من هذه الفاجعة ..واحترام اللغة العربية ..لغتنا
القوميةّ ..
وإل ..فال تلو ُم ّن يا قو ُم ّإل أنفسكم!
وسرعان ما جاء اجلواب ..ففي اليوم التالي كانت
جميع اليافطات الصفراء قد نزعت ثوبها املبهدل..
وارتدت ح ّلة قشيبة حتمل عبارة جديدة:
« ِاحذر! جسر منخفض!»
فرفعت األبجدية رأسها ..وكفى الله املؤمنني القتال وش ّر
القتال!
**
غير أنّ «ش ّر القتال» ال يهدّ ئ لنا ً
بال! ..وآلى على
ً
سجال!
نفسه ّإل أن تكون املعركة
فقد ُكتب علينا السجال واجلدال والقتال كما ُكتب على
الذين من قبلنا!
لقد سلمت اجل ّرة هذه امل ّرة!
تتكسر على صخور اللغة
جِرارا كثيرة سوف
غير أنّ ً
ّ
العربية!
واحلبل على اجل ّرار!
فدرب اآلالم ما زالت طويلة ..وما زالت الضحايا تنزف
مطروحة ..ومتأل الشوارع والطرقات والزقاقات ..وفي
ّ
كل اجلهات
ً
اخلزاعي يزوبع الضمائر ..حامل صليبه
وما زال دعبل
ّ
عمن يصلبه عليه!
على كتفيه ..باح ًثا ّ
فقد آلى على نفسه ّأل يرفع الراية البيضاء..
ويتابع املسيرة ليصطدم بفاجعة ُلغو ّية أخرى!
فإلى اللقاء مع فواجع أخرى «تز ّين» الشوارع والطرقات
في أرض اآلباء واألجداد!

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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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

ّ
ويمر شهربدونك؛
أخي الغالي املرحوم أبو الهيثم،
أحسن علي عودة

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

بيت صيدا

كتب :حسين علي عودة ،أبو نشأت
َ
شهرين كاملين عانيت كما عانينا نحن؛ شهرين حرقناهما ما بين البيت
َ
واملشفى؛ شهران ّ
تحدثنا فيهما عن أشياء كثيرة ،وأمور كنت ترغب أن
تكون أنت املبادرفيها ،حيث ّ
األيام ّ
تمر بسرعة مذهلة..
ّ
َ
ّ
َ ّ
بأن ّ
األيام قد اكتملت ،وبأن ساعة هللا قد اقتربت ،سألت
وملا شعرت
َ
َ
ً
كنت تريد أن تكون
حاضرا
عن أشياء كثيرة ،وعن تواريخ ومواعيد
فيها ،ولكن..
ّ
َ
وفي ليلة من تلك الليالي القاتمة والباقية طلبت أن تستريح وتريحنا
ّ
َ
معك ،وكان ّ
السؤال األخير الذي سألته عن أخيك املرحوم أبو أحمد،
إحسان ،رحمة هللا عليه؛ كانت تلك ّ
الساعات األخيرة واملديدة ،حيث
َ
َملك املوت أراد أن يريحك ،فأتاك لترافقه إلى جوار والديك وأخيك؛
وكم أنا نادم يا أخي؛ أن لم أكن ساعتها عند رأسك ّ
ألودعك ،حيث
ّ
ُ
كنت أبحث عن سريرفي املشفى لك ،سريرأعلم أنك ما كنت تريده..
ّ
ّ
ولكنهمَ ..أب ْوا إل أن يزعجوك في منامك؛ حيث ّ
مكبرات ّ
الصوت ّ
تدوي..
ُ
وأنت تسأل :من هؤالء؟ فنجيبكّ :إنهم أناس من أبناء جلدتك ودينك،
َ
وعلى مرمى حجر هم قريبون منك ..وقد أحببت أن تشاركهم في تلك
املناسبة ..ولكن..

تقع بيت صيدا األثرية أو ّ
تل بيت صيدا قرابة  1.5كم إلى
قمة ّ
مكون
الشمال الشرقي من شاطئ بحيرة طبرية ،على ّ
تل ّ
ّ
من الصخور البازلتيةُ .عرفت في املاضي باسم «التل» .وقد
كشفت احلفر ّيات في املوقع عن آثار املدينة التي اش ُتهرت
بهذا االسم «بيت صيدا» ،من الفترة الهيلينية (القرن الرابع
ق.م.).

تاريخ املوقع وأصل التسمية

ُعرف املوقع األثري تل بيت صيدا باللغة العربية بعدّ ة أسماء:
«تل املشفع» أو ّ
«التل» أو ّ
ّ
«تل عمر ّية» .مييل الباحثون
إلى أنّ أصل االسم «بيت صيدا» يعود إلى اللغة اآلرامية،
لسبب كونها قرية ص ّيادين آنذاك .وقد ُعرفت خالل العصور
املتعاقبة بأسماء عدّ ة :يروي املؤ ّرخ يوسفوس فالفيوس (يوسف
ابن متتياهو) أ ّنه خالل الفترة الرومانية ،إ ّبان فترة هيرودوس
أغريبا ( 10ق.م 44 – .ميالد ًّيا)ُ ،س ّميت «ليفياس» نسبة
إلى اسم «ليفيا» زوجة القيصر أغسطس .وعندما غ ّيرت
هذه الزوجة اسمها إلى جولياُ ،دعيت البلدةً ،
أيضا ،جولياس.
أشارت احلفر ّيات إلى أنّ بداية االستيطان تعود إلى العصر
البرونزي ،قرابة  3000ق.م 5000( .عام قبل أ ّيامنا)ّ .إل
حتولت إلى مدينة خالل القرن األ ّول قبل امليالد ،وكانت
أ ّنها ّ
املدينة املر َكزية في ا ِملنطقة .حتّى آنذاك كانت قرية ص ّيادي
جداُ .عرفت بأ ّنها مدينة البعض من تالميذ
أسماك صغيرة ًّ

املسيح ومنهم :بطرس ،أندراوس ،وفليبوس.
كما أ ّنها ُذكرت بأ ّنها أحد املواقع التي زارها
وتَلمذ فيها املسيح .وفيها شفى املسيح
األعمى.
مع بداية القرن
السابع امليالدي
أصبحت مهجورة
كغيرها من املدن
التي كانت حتيط
ببحر اجلليل.
احلفر ّيات األثرية
ونتائجها
ُأجريت احلفر ّيات
األولى في املوقع
معهد
بإدارة
دراسات اجلوالن عام
 ،1987واستم ّرت
العامني
حتّى
 .1989-1988حفر ّيات جديدة بدأت خالل عام  2009بإدارة
الباحث رامي ع ّراف ،وهي ال تزال جارية حتّى أ ّيامنا على
مراحل مبشاركة ّ
طلب قسم اآلثار من جامعات عدّ ة في والية
نبراسكا في الواليات املتحدة (الصورة رقم  – 1مناطق
احلفر ّيات في املوقع ،بلطف من بعثvة احلفر ّيات).

َ
ّ
رحمة هللا عليك خ ّيا ..وإلى جنة الخلد! آمين!

≈�d
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نكبة – ّ
قمة وفسوة

ّ
النكبة مصيبة حلت علينا من سبعين سنة ..من بعدها صرنا نطالب بكيان
ّ
ّ
شردتنا ..لكن ّ
خاص فينا  #النكبة ّ
تجمعنا مع بعضنا أكثروتغلبنا على مصاعب
الحياة..
ّ
النكبة نهبت أراضينا ..لكن صرنا نتمسك بأراضينا الباقية أكثر # ..النكبة
اقتلعتنا من بيوتنا ..لكنها غرستنا في قلب الوطن أكثر # ..النكبة حرمتنا من
بالدنا ..لكن اكتشفنا جمال بالدنا أكثر # ..النكبة هدمت املئات من قرانا ..لكن
ّ
حبينا قرانا ومدننا الحالية أكثر # ..النكبة حرمتنا من الحلم واإلبداع ..لكن
صرنا نبدع أكثر # ..النكبة حرقت األخضر واليابس ..لكننا مثل الذهب صرنا
نلمع أكثر..

مؤتمر ّ
القمة العربية

انعقد مؤتمر ّ
قمة «رفع العتب» عن فلسطين في الظهران – السعودية ..شو
ً
ممكن هاي ّ
خصوصا بمناسبة نكبتها؟ مثل باقي القمم..
القمة تعمل لفلسطين؟
قمة في طيّ ..
ّ
قمة.

فريق زنوبيا يتعاقد
مع شركةF-cat
العاملية

الضربة الثالثية على سورية

قرر يضرب سوريةّ ..
ترامب ّ
لم توابعه البريطانيين والفرنسيين ،وقال جاي يا
غلمان جاي ..القوني في ساحة دمشق # ..ماكرون وماي قالوا لترامب :الزم تبقى
ّ
ّ
في سورية .قال لهم :انقلعو ..ما بتفهمو  # ..كلهم حمير ..ال تعلمو من العراق ،وال
من ليبيا ،وال من سورية # ..اعتقدنا بدها تقوم القيامة ..لكنها طلعت ضرطة
ّ
حتى ّ
برجمة ..وال هيك،
أقل من فسوة # ..واليوم ما طلع لهم نتيجة منها غير
ّ
ريحتها ..قرف على هيك إدارة معفنة وعلى مؤيديها.
أبو إلياس
24

حيفا – ملراسلنا – متّ ،األسبوع املاضي ،التعاقد بني فريق
زنوبيا وشركة F-catاألملانية إلدارة العروض املوسيقية .وقد
جاء التعاقد بعد اللقاء الذي ّ
مت بني أعضاء فريق زنوبيا وفرانك
أبراهام ،املدير العا ّم لشركة F-catفي رام الله ،ضمن معرِ ض
موسيقى ِف َلسطني الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي ،حيث
القى عرض زنوبيا – ضمن ا ِملهرجان – استحسان اجلمهور
وأخيرا وقع اختيار الفريق على
ومندوبي الشركات العاملية،
ً
الشركة األملانية التي تعتبر رائدة في مجال إدارة الفنّانني عامل ًّيا.
ومن ضمن الفرق املتعاقدة مع الشركة نذكر فريق مشروع ليلى،
 47صول ،إبراهيم معلوف ،وغيرهم من الفنّانني العامليني .كما

مؤسسي فريق زنوبيا ،بأنّ هذا التعاقد
ص ّرح ناصر حالحلة ،أحد ّ
يعتبر تاريخ ًّيا؛ إذ إ ّنه ،وأل ّول م ّرة ،تتعاقد شركة عاملية مع فريق
إلكتروني مح ّل ّي.
موسيقي
ّ
ّ
ّ
تأسس قبل عام ونصف ويقدّ م اللون
هذا و ُيذكر أنّ فريق زنوبيا ّ
الفلكلوري ِ
والشامي ،بتوزيعات إلكترونية جديدة
سطيني
الف َل
ّ
ّ
ّ
وراقصة .ويتأ ّلف الفريق من ناصر حالحلة وعصام إلياس.
وخالل الشهر القريب سيقوم الفريق بجولة عروض مح ّل ّية ،كما
يقوم بالتجهيزات جلولة في مدن أوروبا الرئيسة خالل الصيف
املقبل.
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ח'ורי
סמיר
משווק נדל"ן & משפטן

למכירה ברח' שי עגנון  -המושבה הגרמנית

דירת  4חדרים  ,משופצת קומפלט !  2מרפסות לנוף ים פתוח ומרענן ,מרפסת וממ"ד חדשים במחיר מציאה!!
למכירה בבלעדיות -המושבה הגרמנית

למכירה בבלעדיות  -מדרגות בית שערים

קומה , 1
 4חדרים ,
משופצת ,
כ  90מ"ר

 76מ"ר  ,קומה  1משופצת חלקית  ,שקטה
ופנימית מציאה לזוגות צעירים

למכירה
בבלעדיות -
פנטהאוס בבת
גלים
מציאה נדירה
להשקעה !!

0523-774-949
אתם בידיים טובות!

دوري  XL CUPالسنوي ينطلق للسنة العاشرة على التوالي

نظمت شركة البستاني لإلعالنات وشركة تمـﭙـو للمشروبات مؤتمر صحفي وذلك
إلطالق الحملة الدعائية ل xl cup -السنوي الذي انطلق للسنة العاشرة على
التوالي ،حيث اقيم املؤتمرفي ملعب كرة القدم عيلوط الناصرة .
هذا وتخلل املؤتمر ،كلمة ترحيبية من قبل السيد مو�سى حصادية مدير شركة
البستاني  ،كملة ترحيبية من قبل رئيس مجلس عيلوط السيد ابراهيم ابو راس ،
هذا وقدمت مندوبة شركة تمـﭙـو عرض نشاطات للحملة الدعائية  xl cupلكأس
العالم  ،2018كما وتخلل املؤتمروجبة فطور وتوزيع هدايا على الحاضرين .
 XLتشعربالحماس الكبير واالنفعال النطالق  CUP 2018 XLللسنة العاشرة على
ً
ً
سنويا ،يتنافس  64فريقا من كل أنحاء البالد ،من الجنوب
التوالي .كما اعتدنا
وحتى الشمال ،فيما بينهم على كأس  XLالفاخر واملرموق وعلى جائزة األحالم
الكبرى.
ّ
ً
سنويا مئات الفرق لدوري  XLالناجح ،وتأمل الفوز بالجائزة املنشودة،
تسجل
يجب على الفرق التي ترغب باملشاركة بالدوري دخول موقع www.XLcup.co.il
وتسجيل الفريق .التسجيل حتى .15.05.2018
قررت  XLهذه السنة أن ّ
ّ
تجدد الخطوة التقليدية للدوري ،حيث يتم التعاون مع
ّ
 3العبي كرة قدم متصدرين في الوسط العربي ،محمد قنديل ،إيهاب العبرة وعالء
جعفر ،وسيقود الالعبون الثالثة الحملة االعالنية حيث سيشاركون في االحتفال
النهائي .إضافة إلى هذا ،ستسود خالل مباريات الدوري أجواء  XLمميزة وفي بلدات
مختلفة في الوسط العربي سيتواجد باص وسيكون بمثابة موقع للتسجيل وتوزيع
الجوائز على املشجعين واملتصفحين .سيقوم الباص بنقل املشجعين إلى املالعب
ّ
بعالم الرياضة وكرة القدم.
كما وستوزع فيه هدايا كلها مفاجآت وتتعلق
ّ
وذكرت حين هربيز ,مديرة مشروب الطاقة  « XLتنظم ً XL
سنويا دوري مميزللوسط
ّ
مشجعي كرة القدم الشباب،
العربي وهذا بهدف إضفاء الفرحة والسعادة لدى
ً
والذين يبرهنون
سنويا خالل الدوري أنهم يمتلكون قدرات ومواهب هائلة ،إننا
نؤمن أنه من واجبنا تطوير هذه املواهب والنهوض بأنشطة مختلفة تدعم مجال
الرياضة في الوسط العربي».
مالحظة :تمـﭙـو ال ّ
ّ
رسمية ملباريات كأس العالم.
تقدم رعاية
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למכירה בבלעדיות
רח' לבונטין השקט
דירה משופצת
ונעימה ,מצויינת
למגורים!

חפשו אותי ב-

سيميالك هو االختياررقم  1لدى األمهات في املجتمع العربي :تركيبة غذاء األطفال سيميالك من
ّ
املفضلة بين األمهات
شركة ابوت هي
سوق بدائل الحليب في البالد ّ
يعج باإلمكانيات واملنتجات ،وتفخرشركة ابوت
املفضل لدى
في أن تزف البشرى بأن
سيميالك مستمرفي كونه بديل الحليب ً
األمهات في الوسط العربيّ .
حدد سيميالك لنفسه ومنذ البداية هدفا بتقديم
ّ
والرضع ممن يستخدمون
األفضل ،لألهالي ،لألمهات وبالطبع لألطفال
تركيبة غذاء األطفال الخاصة بنا.
حسب بحث حول مكانة ماركة سيميالك في الوسط العربي من شهر كانون
األول  ،2017والذي أجري من قبل معهد  ifocusوأفكار ،فإن سيميالك هو
االختياررقم  1لدى األمهات في املجتمع العربي.
تعرض شركة ابوت على األمهات في العالم والبالد منذ سنوات منتجها
الرئي�سي -سيميالك .تستثمر الشركة موارد كثيرة من أجل أن تتمكني أنت
ً
كوالدة من اختياربديل الحليب األكثرضمانا واألفضل لطفلك.
سيميالك والذي يتم انتاجه من قبل شركة أدوية ومنتجات ّ
صحة ابوت ،وهي
شركة عاملية من الشركات املتصدرة ً
عامليا ،والتركيبة املتطورة وعالية الجودة
لتركيبتنا هي االثبات للمعاييرالعالية والتي وفقها نحن نعمل وإثبات للحقيقة
ّ
بأننا نجند خيرة العلماء لدينا
والتجربة املمتدة على مدار سنوات
لعملية انتاج سيميالك .في نهاية
اليوم ،نحن نمنح األهالي الطمأنينة
والضمان بفضل سيميالك الذي
يلبي متطلبات التغذية في سن
الرضاعة ومساهمته الغذائية تؤثر
ّ
التطور،
على عدة مجاالت :مجال
املجال االدراكي والحركي.
ماذا تعني نتائج البحث؟
ياعيل راﭬـهون ،املديرة العامة في
ابوت»:نحن نفخر بالنتائج املثيرة التي وصلنا إليها عبر بحثنا في الوسط
العربي ،سيميالك هو االختيار األول لدى األمهات ،نحن نشكر األمهات في
الوسط العربي على االختيار ،وهذا بسبب رؤيا الشركة واالستثمار الكبير
في الوسط العربي .نريد أن نضمن األفضل لألمهات .من األنشطة من أجل
املجتمع والتي يجريها سيميالك على مدار السنة ،سواء كان هذا في لقاءات
مع حوامل ،مؤتمرات خاصة ،إتاحة موقع سيميالك ماما عبراالنترنت باللغة
العربية نحن هنا من أجل األمهات واألطفال».
ً
ملاذا إذا سيميالك هو االختياررقم  1لدى األمهات في الوسط العربي؟
تركيبة متطورة :يمنح سيميالك األم تركيبة رابحة ومتطورة والتي قد ّ
جربتها
وتمتعت بها ماليين األمهات في أرجاء العالم وتعتمد على مئات الفحوصات
وعلى عشرات السنوات من األبحاث الطبية التي أجريت من قبل شركة ابوت
منتجة سيميالك.

هضم سهل :صعوبات الهضم هي من املشاكل الشائعة عند األطفال
الصغار .يعاني الكثير من األطفال من أوجاع البطن ،االمساك ،الغازات
ً
والقشط املتكرر .أحيانا تتعلق هذه الظواهر بزيت النخيل املوجود في غذاء
ّ
ّ
الطفل ،والذي أثبت انه يصعب عملية الهضم ويضر بامتصاص الكالسيوم.
سيميالك هو الوحيد بدون زيت نخيل والذي أثبت ً
علميا انه يساعد في
الهضم السهل كما هو األمرعند طفل يرضع.
النمو :السنوات الثالث األولى من عمرالطفل هي السنوات املصيرية واملهمة،
تكون فيها وتيرة النمو أسرع ما يمكن ،في السنة االولى يضاعف الطفل بثالث
مرات من وزن جسمه .سيميالك هو الوحيد بدون زيت النخيل والذي أثبت
ً
علميا أنه يساعد على االمتصاص املثالي للكالسيوم وكثافة عظام أفضل،
التي تدعم نمو الطفل املتسارع.
مناعة 70% :من جهاز املناعة يتواجد على امتداد الجهاز الهضمي ،توجد في
سيميالك مركبات تساعد على تطور وتعزيز جهاز املناعة :نيوكليوئيتيدات،
مركب يتواجد في حليب االم وفي الكولوستروم ،سيميالك هو الوحيد
في البالد الذي يحتوي على كمية وتركيبة نيوكليوئيتيدات مشابهة لتلك
املوجودة في حليب األم وتدعم جهازاملناعة اآلخذ بالتطور.
ﭘـارابيوتيكا ،ألياف غذائية والتي تساعد الجهاز الهضمي وتساهم في تطور
ونمو الجراثيم الصديقة (ﭘـروبيوتيكا) على امتداد الجهازالهضمي.
التطور الذهني :ثمة تطور ذهني متسارع في السنوات الثالث األولى ،إذ يصل
بها الدماغ إلى –  80%من حجمه لدى شخص بالغ ،يحتوي سيميالك على
أوميغا  3و 6في كافة املراحل ووجد أنه يساعد على تطور الدماغ والجهاز
العصبي في سبعة مؤشرات للتطور الذهني :مهارة عقلية ،مهارة حركية،
الكالم وفهم اللغة ،تطوير ثروة لغوية ،مزاج الطفلّ ،
حدة النظر ،نسبة
الذكاء (.)IQ
الجودة واملراقبة :كل مجموعة انتاج في سيميالك تمر بمئات الفحوصات
املختلفة .تشمل الفحوصات فحوصات جودة املركبات وفحوصات
َ
الحقا وقبل تسويقها ،يتم فحص دفعات االنتاج ً
أيضا من
ميكروبيولوجية.
قبل وزارة الصحة في البالد .الفحوصات واالبحاث ترافق سيميالك قبل
االنتاج بكثير .يتم انتاج سيميالك من قبل شركة ابوت ،شركة أدوية ومنتجات
صحة عاملية ومتصدرة ً
عامليا في تطويرتركيبات غذاء لألطفال .كشركة اأوية
ومنتجات صحة ،تعتمد ابوت في عملها على العلم ،األبحاث والتطوير.
سيميالك مع أكثر من  100سنة خبرة ،يعتمد على مئات الفحوصات ومئات
االبحاث الطبية ومع أكثر من  50سنة من البحث الطبي .وكل هذا في سبيل
ضمان منتج تدعم تركيبته التطور السليم وصحة الطفل ،حيث انه ال يكفي
أن تتواجد املركبات في التركيبة ،بل املهم هو تركيبتها واملهم أكثرهو كيف يتم
امتصاص هذه املركبات في جسم الطفل وكيفية تأثيرها على تطوره.
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ّ
الفنان «نضال بدارنة» نجم  BLUفي رمضان 2018

ّ
ّ
الكوميدي
تعاقدت شركة مشروب الطاقة «بلو « BLU -مع الفنان
« نضا ل بد ا ر نة » ،
ّ
اإلعالمي
ليكون الوجه
للشركة لهذا العام .وستكون
االنطالقة في شهر رمضان
املقبل .وبحسب ما وردنا،
ّ
فقد قام الفنان «نضال»
بالتعاون مع الشركة ،بإنتاج
ّ
املقرر
برنامج ضخم ،من
عرضه خالل شهر رمضان
ّ
ويتضمن البرنامج 30
املبارك،
ً
حلقة ستعرض يوميا خالل
ّ
ّ
الشهر الكريم .هذا وقد ّ
صرح الفنان بدارنة بأن العمل تدور أحداثه في قالب
ّ
ّ
ّ
كوميدي ساخر ،وهو أسلوب تميزت به أعمال الفنان بدارنة وأتحفت جمهوره
ّ
ً
ّ
ًّ
الواسع .وستشمل الحملة أيضا جوائز ضخمة ومتنوعة ،توزع يوميا على
ّ
اإللكترونية ،وعلى مدارالحلقات الثالثين.
الجمهور املتفاعل على الصفحات
ّ
ّ
ً
وعقب مدير شركة «بلو» «عنان شمشوم» معبرا عن سعادته بهذا التوقيع ،
ّ
ً
مشيرا إلى إعجابه وتقديره الكبير ملا يقدمه نضال من أعمال للجمهور ،وأردف
ّ
بأن هذه الحملة هي استمرار للجهود املتواصلة التي تبذلها شركة «بلو» لدعم
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
العربي ،مضيفا أن حملة هذا العام ستكون
الفن والفنانين في مجتمعنا
غنية بالجوائز والهدايا ّ
ّ
ّ
القيمة التي سيفوز بها الجمهور املتابع .وهذا ما صرح
ّ
به «باسل زعبي» ،مدير شركة «سما» للدعاية واإلعالن ،فقد نوه خالل حديثه
ً ّ
معنا ،إلى مدى ّ
مؤكدا أن مفاجآت عديدة وكثيرة
تميز حملة «بلو» لهذا العام،
بانتظارجمهورنا الكريم.
ّأما عن مضمون الحلقات وموضوعاتها ،فقد أعلمنا بدارنة ّأنها
ّ
ّ
ّ
كوميدي ناقد
سيتم عرضها ومناقشتها في قالب
اجتماعية في طرحها،
مواقف
ّ ّ
وساخر ،تثير تفاعل الجمهور
بقوله « :أتوقع وأتمنى
حديثه
وأنهى
كبير،
بشكل
ّ
أن يكون الهدف من هذه الحملة على وجه الخصوص «نخلي البلد تضحك...
وتربح!».
الية ّ
ُيذكر أن هذه ّ
ّ
الفع ّ
إعالمية ضخمة ،تحت
املميزة ستنطلق من خالل حملة
إشراف شركة «سما» للدعاية واإلعالن ،وعبروسائل اإلعالم املختلفة؛ كالفتات
ّ
االجتماعية...
الشوارع ،الراديو ،الصحف ،اإلنترنت والشبكات

تأهيل في العالج الطبيعي املنزلي (الفيزوترابيا)

لقاء تحديث معلومات لطاقم املعالجين الطبيعيين في كالليت الذين يقومون
بزيارات بيتية للمر�ضى غيرالقادرين على مغاردة منازلهم
 50,000عالج منزلي قام بها طاقم املعالجين الطبيعيين التابع لكالليت في لواء
حيفا والجليل الغربي.
تشغل كالليت خدمة خاصة للمر�ضى غير القادرين على مغادرة منازلهم أو
أسرتهم ،وممن ال يستطيعون الحضور لتلقي العالج في معاهد العالج الطبيعي.
في اطار وحدة مواصلة العالج واملتابعة يخرج معالجون طبيعييون متمرسون
ملعالجة املر�ضى في منازلهم وارشاد من يقدمو ًن لهم الرعاية حول كيفية تقديم
العالج للمريض .تساعد هذه الخدمة ايضا على إعادة املتعالج ملنزله دون
أن يضطر للمكوث في
املستشفى لفترة طويلة،
كما تمنع االضرارالناجمة
عن نقص الحركة ملن هم
غير قادرين على مغادرة
ّ
أسرتهم.
يتطلب العالج البيتي
مهارات مالئمة ومعرفة
جيدة في مجال امراض
الشيخوخة ولذلك يمر
املعالجون الطبيعييون في
كل عام بتأهيل خاص.
أكثر
هذا الشهرً ،اجتمع ً
معالجا طبيعيا
من 80
في هذا اللقاء الذي أداره
طاقم وحدة مواصلة
العالج بإدارة الدكتور
حنا ليوس وقسم العالج
الطبيعي في اللواء بادارة
تسيبي كانول .هذا املرة تم تخصيص اللقاء ملسألة تقديم العالج ملر�ضى الخرف
وتم تقديم التأهيل بشكل منهي ومثير لالهتمام على يد الدكتورة افرات غيل –
مديرة خدمات طب الشيخوخة في اللواء.
بعد ذلك ،استعرض الدكتور ليوس نشاطات القسم وأشار إلى أنه خالل هذه
السنة قام املعالجون الطبيعيون بما ال يقل عن  50ألف زيارة منزلية ملر�ضى
كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي.
املعالجة الطبيعية ايالنا بوفيك – مسؤولة العالج الطبيعي في وحدة متابعة
العالج فرع عكا.
تصوير :املكتب االعالمي لكالليت.
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ماذا يقول اللون الذي ّ
ّ
شخصيتكم ،وكيف
تفضلونه عن
تستخدمونه لدهان غرف البيت؟
بيتنا يجب أن يالئم احتياجاتنا ،نمط الحياة الذي نديره وبالطبع
شخصيتنا .لذا عند تصميم البيت من املهم اختيار اللون املناسب
لشخصيتنا .لقد ّ
حضرنا من أجلكم الدليل الختيار اللون للبيت حسب
الشخصية ،من شركة طمبور.
إذا كنتم تحبون اللون األزرق:
شخصيتكم هادئة ،ال تتوترون بسهولة ،واإلخالص هي صفتكم القوية

يرمز اللون األزرق للتجانس والهدوء ،ويعتبر لون ّ
مهدئ يساهم في التقليل
ً
من التوتروالخوف .دهن الغرف بألوان األزرق يخلق في الغرف شعورا من
ً
شعورا بالحزن إذا كان بمستويات
الهدوء .لكن األزرق أيضا قد يضفي
ً
مرتفعة ً
جدا .إذا اخترتم األزرق كلون الغرفة الرئي�سي ،فاجعلوه متوازنا
بمساعدة درجات لون دافئة عبرقطع األثاث والتصميم.
إذا كنتم تحبون اللون الليلكي:
ً
أنتم روحانيون ومبدعونّ ،
تحبون الفن ،وأحيانا تسيطر عليكم أحالم
اليقظة بعض ال�شيء
الليلكي هو لون ّ
السحر ،الغموض واألحالم .انه لون دراماتيكي ،يرتبط
باإلبداع ،الرقي والفخامة .الدرجات الفاتحة من الليلكي تضفي السكينة
والهدوء ،كاللون األزرق .يو�صى بدرجات أغمق من اللون الليلكي كلون
ثانوي ،إلضفاء ُ
العمق والفخامة على الغرفة.
إذا كنتم تحبون اللون األخضر:
أنتم أشخاص ّ
عمليون ،تحبون الطبيعة واالستقرار
األخضرهو اللون املسيطرفي الطبيعة ،ولذا فانه يعتبراللون الذي يرمزالى
الحياة ،التجدد ،النمو واالنتعاش .األخضر لون يضفي الهدوء ،التجانس
والشعور بالراحة .مع هذا ،االستقرار املادي مهم عند األشخاص الذين
ّ
يحبون اللون األخضر .إذا اخترتم األخضركلون رئي�سي في الغرفة ،أضيفوا
ً
أيضا درجات اللون الدافئة أو املحايدة ،والتي ستحافظ على التوازن.
إذا كنتم تحبون اللون األصفر:
أنتم أشخاص متفائلونَ ،
مفعمون بالحيوية واجتماعيون
ّ
األصفر هو لون فاتح وكله فرح ،يذكرنا بيوم صيفي مشمس ويرمز الى
ّ
ّ
التفاؤل .يعتبرلون منشط ومحفز ،ولذا فانه مناسب بشكل خاص للغرف
ُ
ً
التي ّ
تعج بالحركة كاملطبخ وغرفة الطعام .تنسب للون األصفر أيضا مزايا
ً
مثل التفكير املنطقي واتخاذ القرارات ،حيث يو�صى به أيضا لغرف العمل
أو املكتب .مع هذا ،كميات كبيرة من األصفر قد تسبب ً
أيضا االزعاج،
اإلحباط والعصبية ،لذا يفضل استخدامه بالكمية الصحيحة ومع ألوان
تضفي الهدوء واللطافة.
إذا كنتم تحبون اللون البرتقالي:
أنتم أشخاص حازمون ،تمتلئون بالطاقة ،تحبون املغامرات
البرتقالي هو لون يرتبط بالكثير من الصفات اإليجابية ،كالدفء ،املحبة،
ّ
النشاط والشهوانية .يعتبر لون
مشجع على االبداع والتعبير عن الذات،
ً
خصيصا لالستعمال في األماكن العامة .فيما يختص
لذا فانه مناسب
ّ
ً
ببيتكم الخاص ،قد يكون البرتقالي منشط جدا لغرفة النوم ،لذا يمكن
ومن املفضل استعمال ملسات من البرتقالي في غرف مثل غرفة األلعاب،
الصالون أو املطبخ.
إذا كنتم تحبون اللون األحمر:
فإن شخصيتكم جريئة ،عنيدة وحازمة ،أنتم تحبون إثارة انطباع اآلخرين
مجموعة األلوان ،وبما أنه
األحمر هو أكثر األلوان البارزة والقوية من بين
ّ
ّ
كذلك فانه يجذب االنتباه الكبير .انه لون منشط وكله طاقة ،يزيد من
تدفق الدم ومستوى األدرينالين في الجسم ويخلق شعور من الدفء .إال
أنه وبسبب الحديث عن لون بارز ً
جدا ،يجب استعماله باعتدال .الغرفة
الحمراء أكثرمن اللزوم قد تسبب الخوف ،العصبية والعدائية.
إذا كنتم تحبون اللون األبيض:
أنتم تحبون النظام والترتيب ،عقالنيون إنما ّ
حساسون
ً
شعورا من النظام
يعتبراللون األبيض لون نقي ،طاهرومنعش ،وهو يخلق
ً
ً
مظهرا منعزال
والترتيب .مع هذا ،االستعمال الكثير لألبيض قد يخلق
ً
وممل ،ولذا ّ
يفضل ً
دوما أن نضيف للغرفة البيضاء ملسات من األلوان
األخرى بواسطة قطع األثاث أو قطع الزينة املختلفة كالوسائد ،الصور أو
الستائرامللونة.
إذا كنتم تحبون اللون األسود:
أنتم أشخاص أذكياء ،تتميزون باألناقة مع ثقة عالية بالنفس
يعتبر اللون األسود لون حزين ومتشائم ،إال أنه يرتبط ً
أيضا باألناقة،
القوة والغموض .بينما يعتبراألسود كلون مسيطرفي تصميم البيت مسألة
إشكالية ،فان استعمال األسود بالكمية الصحيحة يساعد في شحذ
األلوان األخرى ،إضافة ملسة دراماتيكية لها ووضعها ضمن إطار ّ
محدد.
إذا كنتم تحبون اللون الرمادي:
أنتم محافظون ،تضبطون أنفسكم وتدرسون خطواتكم
الرمادي هو لون قابل للتفسيرات الالنهائية ويشمل بداخله كافة
اإلمكانيات الكامنة بين اللون األسود واألبيضّ .
الحيز الذي كله رمادي
سيخلق شعور بالحيادية واملحافظة ،إال ان الرمادي هو لون رائع كخلفية
مسيطرة بدون
أللوان أخرى .انه ال يجذب االنتباه ويتيح استخدام ألوان
ِ
خلق شعور ُمثقل أكثرمن اللزوم.

بنك مركنتيل يحتفل بـ 100عام على تأسيسه ويعرض
برامج توفير ّ
خاصة
بنك مركنتيل يحتفل هذه ّ
السنة بمرور 100
عام على تأسيسه ،ويعرض برامج توفيرجديدة
ّ
وخاصة ولفترات مختلفة منها لـ 100يوم100 ،
أسبوع و 100شهر .كذلك يعرض البنك برنامج
توفير لـ 20سنة مع ِهبة بنسبة  100%من قيمة
اإليداع في نهاية الفترة .كما ويعرض البنك
عدة توفيرات «مرنة» ،من جهة ،و»مرونة»
في سحب النقود ومن جهة ثانية فائدة مغرية
لصاحب التوفير الذي يستمر في التوفير حتى نهاية الفترة املالئمة.
تسيون بيكر ،نائب املديرالعام ومديرالوحدة املالية في بنك مركنتيل
ّ
تطرق إلى البرامج الجديدة في البنك وقال « :في سنة  2018بنك
مركنتيل يحتفل بمرور  100عام على تأسيسه .البنك من األقدم
ً
في البالد ولديه خبرة واسعة على مدار سنوات .وبصفتنا بنكا يعرف
زبائنه ّ
ً
مؤخرا عدة برامج توفير
جي ًدا ويصغي الى احتياجاتهم ،بنينا
بعضها عبارة عن ايداع ملرة واحدة والبعض اآلخر بدفعات شهرية.
الحديث عن برامج توفيرمريحة وبفائدة مغرية».

 Crazy lineتطلق في احتفالية خاصة مجموعة سيجال
ديكيل لربيع-صيف 2018
**بمناسبة إطالق التشكيلة تخفيض بقيمة  100شيكل عند
الشراء فوق  350شيكل من تشكيلة سيجال ديكيل**
أطلقت شبكة األزياء النسائية  crazy lineهذا االسبوع في عرض ازياء
احتفالي تشكيلة مميزة ملصممة االزياء سيجال ديكيل لربيع –صيف 2018
بحضور عشرات الصحفيين
واملدونين في جاليري "نور" في
يافا.
تتميز تشكيلة سيجال ديكيل
بقطع “خفيفة” تدمج بين
خطوط التصميم الصيفية
الناعمة والخياطة الخاصة.
إضافة إلى تصاميم هندسية
دمجت في قطع األزياء بأماكن
غير اعتيادية كخطوط
الخياطة املائلة ،وتغيير مكان
خط الخياطة من الجوانب
إلى األمام .إلى جانب الظالل
املتنوعة التي استعملت في
التصميم لتتما�شى وخطوط
الجسم دون ان تلتصق به.
من خالل تشكيلة سيجال
ديكيل يمكن مالحظة
استعمال األلوان الكالسيكية أو دمج األلوان مثل األسود والبيج وملسات
خفيفة من اللون الوردي واألزرق العتيق .إضافة الى هذا فإن التشكيلة
الجديدة صممت مع دمج أقمشة متنوعة مثل الفسكوزة ,القطن ,الفويل
والكتان والتي تعتبرمواد طبيعية تناسب طبيعة بالدنا.
هذاوتطرقتاملصممةسيجالديكيلفيحفلإطالقتشكيلتهاللتصاميمقائلة:
"العمل على التشكيلة جاء بعد بحث عميق لفهم احتياجات ومتطلبات املرأة
العصرية ،وكان من املهم بالنسبة لي في نفس الوقت الحفاظ على خط األزياء
الخاص بي والذي يميزني ،وبالتالي وضعه في متناول جمهور واسع ومتنوع”.
وفيما يتعلق بمصادر اإللهام لتصميم مجموعتها قالت" :لقد استخدمت
طيات ورق االوريجامي كمصدر الهام لتصميماتي ،وقمت بتبسيطها إلى
تصميم ثنائي األبعاد وبالتالي خلقت ّ
قصات هندسية جديدة على القماش،
املدموج بأشكال هندسية مختلفة (خطوط  ،مربعات والخ )”.
يشار الى انه وبمناسبة إطالق التشكيلة خرجت  crazy lineبميزة خاصة
للزبائن عبارة عن تخفيض بقيمة  100شيكل عند الشراء فوق  350شيكل
من تشكيلة سيجال ديكيل
تتوفرتشكيلة سيجال ديكيل في شبكات حوانيت  crazy lineالتالية :متجر
اإلنترنت  ،مركز بيلو  ،كريون  ،الكانيون الكبير بيلينسون  ،كانيون أيالون ،
بيج إيالت  ،مالكا القدس  ،كينج جورج القدس  ،ريشون لتسيون-روتشيلد
 ،كانيون كيرون اشكلون  ،كانيون حولون,حوفافي سيونب بيتح تكفا ,كراند
كانيون حيفا ,كانيون هادار القدس ,كانيون كفعتيم  ,بيج فاشن الناصرة ,
بيج كرمئيل ,كانيون خضيرة  ,كانيون كفارسابا  ،أشدود سنتر ،رمات أفيفيل
 ،كانيون رحوفوت  ،يافا القدس  ،مدينة أشدود  ،موديعين عزرائيلي ،
كانيون هاشارون  -نتانيا ،كانيون بات يام ،كانيون هزهاف ريشون لتسيون,
كانيون هشلوم تل ابيب ,الناصرة كانيون  , ONEاملحطة املركزية القدس,
كانيون مول هيام ايالت  ,عيريميم نتانيا ,بيالك رمات جان  ,كراند بئرالسبع,
شفعات هكخافيم هرتسليا ,كريات اونو ,كانيون نيس سيونة ,باكر كفار
سابا ,ارنا نهاريا ,كانيون حيفا ,هرتسل حيفا ,كانيون النقب بئر السبع ,بيج
بولج نتانيا ,عيمك سنتر عفولة ,هرتسل رحوفوت ,سيركين بيتح تكفا ,كان
هعير  ،رينانيم  ،عين شيمر  ،بيج أشدود ,حوتسوت الونيم ,النبي ,كانيون
رملة عزرائيلي  ,شيك بوست حيفت ,مركليوت ,جيندي تل ابيب ,كانيون
هلرئيل ,طبريا .
وايضا عبرموقع االنترنت الخاص بالشبكة https://www.crazyline.com
الجم عة  27نيسان 2018
ُ

נכסים
יעוץ ,קניה ,מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

؟

ﺑﺪك ﺗﺒﯿﻊ ﺑﯿﺘﮏ لﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳعﺮ الﺒﯿﺖ مﺠﺎﻧﺎ اﺗﺼل :امﯿﺮ ﺻﻔوري ـ امﺎﻧﮥ ومﺼﺪاﻗﯿﮥ
لﻼﯾﺠﺎر

ﺷﻘﻖ للﺒﯿﻊ ﺗﺴلﯿﻢ ﻓوري

הצלבנים

الﮑﺮمل الﻔﺮﻧﺴﯽ

ﻓﻴﻼ�ﻣﻨﻔﺮدة�)�3מפלסים(��+وﺣﺪة�
ّ
ﻣﻨﻔﺮدة��ﺗﻘﻊ�ﻋ���ﻧﺼﻒ�دوﻧﻢ�ارض�.

�5ﻏﺮف�ﻣﻨﻈﺮ�ﺧﻼب�ﻟﻠﺒﺤﺮ��,ﻣﺼﻌﺪ
��+חניה פרטית��
אלנבי�
ّ
���3.5ﻏﺮف�ﻃﺎﺑﻖ�أول�₪�2700
אלנבי
�2.5ﻏﺮف��� ₪�2400

ﻗﺮب�המגינים�

���3.5ﻏﺮف�واﺳﻌﺔ�وﻣﺮﻣﻤﺔ�
ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ,ﻣﺼﻌﺪ��+ﻣﻮﻗﻒ�
₪�1,340,000
ﻋﺒﺎس �
�4ﻏﺮف��120ﻣ����+ﺷﺮﻓﺘﺎن�
ﻣﻄﻠﺔ�ﻋ���اﻟﺒﺤﺮ����₪�1,060,000

المﺘﻨﺒﯽ

ّ
�2.5ﻏﺮف��ﻃﺎﺑﻖ�أول��+ﺳﺎﺣﺔ�واﺳﻌﺔ��₪�2400

اراﺿﯽ

�600ﻣ����ﻟﻠﻌﻤﺎر��ﻣﻨﻄﻘﺔ�اﻟﺮ�ﻨﺔ
��6دوﻧﻢ�ﻗﺮب�דניה
��₪ 220000ﻟﻠﺪﻧﻢ

ﻳﻮﻛﻨﻌﺎم��2000ﻣ����زرا��
�₪ 125000ﻟﻠﺪﻧﻢ �

ﻋﺒﺎس ﻋلوي

�4ﻏﺮف�ار�����+ﺷﺮﻓﺔ�ﻣﺮﻣﻤﺔ��ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ�+ﺣﺪﻳﻘﺔ�
وﻣﻮﻗﻒ�ﺧﺎص�ﻣﺮﻣﻤﺔ�ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ��₪�3300
�ﻣ�ﺎﺗﺐ�ﺑﺠﻮار�اﻟﺪواﺋﺮ�ا���ﻮﻣﻴﺔ�ﻣﺮﻣﻤﺔ�ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ�
ً
اﺑﺘﺪءا��ﻣﻦ��₪�2500

للبيع

ليجار

شارع בית לחם
طابق  3عماره مرممه مع انتركوم  3غرف،
منظرخالب

1,100,000
شارع النبي

₪

شارع النبي

 80متر  ،مرممة بالكامل،
مؤجرة ملدة طويلة  2750شاقل
غري

870,000

شارع “החשמל “
الطابق األول بيت
 65متر 2غرف نوم
 +صالون  +مطبخ +
شرفة  25مترموقف
خاص  +مصعد

 3غرف ،طابق  ، 2مرممة،

شارع عباس

בתהליך תמא 38

₪

سعرم
شارع שד הנשיא
 170مترطابق  2واخيرمرمم بالكامل  6غرف
منظرخالب موقفان بالطابو.

950,000

الطابق الثالث منظر

₪

خالب بيت مرمم 2
غرف نوم  +صالون +
مطبخ
السعر  2800شاقل

ارض عماربالرينة على الشارع الرئي�ضي بسعرمغري.

شارع عباس

طابق عالي  100متروضع جيد منظرخالب للحدائق والبحر،
موقف للسيارات وافر

شارع «שפירה “
الطابق الثالث واألخير
 90متربيت مرمم +
شرفتان
السعر 2500شاقل

שדרות הציונות  ,17חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398

חפשו אותי ב-

כנסו לאתר שלנו
לעוד מגוון דירות למכירה

ww w. fa r i d s a e e d . c o. i l
למכירה ≠ ברח' לבונטין

≥ חד' כ  ∏µמ"ר
בקומה ≥ מ ≥
™ בבניין מבוקש ™
מוארת ™ מושקעת

∞∞∞¨∞∏π

רחוב אדמונד פלג
≥ וחצי חד' קומה ±
™ מיקום מבוקש ™
גמיש

חדש

≥ וחצי חדרים
כ  ∏µמר בקומה ≥

∞∞∞¨∞∏π

₪

∞∞∞¨∞±±µ

ברחוב יצחק שדה

₪

באזור קרית אליעזר

בבניין רב קומות
≥ חד' כ ∞ πמ"ר
™ מעלית ™ חניה
וגישה נוחה
∞∞∞¨∞₪ ±¨∞π
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חדש

₪

למכירה ≠ באזור עבאס

נמכר

במיקום מבוקש
בבניין רב קומות
≥ חד' כ ∞ πמ"ר
מרווחת ™ מעלית
™ נוף פנורמי ™
המחיר המבוקש

∞∞∞¨∞∂≥¨±

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' עבאס
בבניין אבן מיוחד עם
תקרות גבוהות
 ¥וחצי חד' כ ∞≥±
מ"ר ´  ¥מרפסות

₪

∞∞∞¨∞∑∞¨±

בכרמל צרפתי ≠ ברח' בית לחם

למכירה ≠ ברח' הירדן

≥ חד' בקומה ≥ מ ≥ משופצת ומטופחת
™ חניה לדיירי הבניין ™ נוף ים ™ בניין
שמור ™ אופציה להרחבה עד ∞≤ ±מר
∞∞∞¨∞₪ ±¨≤µ

שי עגנון
≤ וחצי חד'
©אופציה ל ≥®
בקומה  ¨¥מוארת
ופונה לנוף ים
∞∞∞¨∞∏∂ ₪

₪

מצויינת לזוג צעיר
או למשקיעים
≥ חד' כ ∞∏ מ"ר
בקומה ≤

∞∞∞¨∞∂π
גמיש

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' אלנבי
צמוד למושבה
הגרמנית
קומה  ≥ ¨±חד'
במצב טוב מאוד
∞∞∞¨∞∂∏ ₪

₪

להשכרה

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

חדש

ברח' קדושי
דמשק

≥ חד' בקומה ¥
™ מיקום מבוקש ™ חניה
נוחה ™ בניין מטופח ™

∞∞∞¨∏¥µ

₪
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بيب�سي ماكس تسفركم الى نهائي
دوري األبطال

أطلقت بيب�سي ماكس هذا األسبوع حملة
تمنح بها جائزة قيمة خاصة ملن يفوز
بمسابقة تتعلق بدوري االبطال-بطاقة
اقامة  VIPزوجية لنهائي دوري االبطال
والذي سيقام ب  26أيار  2018في كييف
 ،أوكرانيا.
كيف نشارك:
يطلب من املتصفحين الدخول إلى املوقع
ّ
ً
خصيصا
املصغر الخاص الذي صمم
للحملة،www.pepsimaxuclar.co.il :
واملشاركة في لعبة تفاعلية حيث يتعين
عليهم اإلجابة على  10أسئلة تتعلق
بدوري أالبطال في أقصر وقت للفوز
بتذكرة زوجية إلى نهائي دوري األبطال.
الرابح السعيد هو الذي يجيب بشكل
صحيح على  10أسئلة بأقل وقت ممكن.
بيب�سي ماكس تمنح رعاية عاملية رسمية في
دوري االبطال للسنة الثالثة على التوالي،
وهذه السنة تحاول العالمة التجارية
جلب املستهلكين إلى أعلى مستويات
اإلثارة في اللعبة النهائية التي هي تجربة
مرة واحدة في العمر!
ماذا تنتظرون؟ ادخلوا الى املوقع
وباشروا اللعب ،ربما تكون الفائز
املحظوظ والسعيد.

بيت العطور البريطاني  JO MALONE LONDONيعرض تشكيلة العطور الجديدة ENGLISH FIELDS
التشكيلة مستوحاة من املناظراإلنجليزية بخمسة روائح في حلة محدودة!
اشعة الشمس تطل فوق الحقول الذهبية ،الشتالت
التي تركع تحت ثقل الحبوب الثمينة .شتالت الشوفان
والشعير تتمايل مع الريح .حبوب الشيفون تبعث
رائحة االرض .احتفالية حميمىة ومليئة بالورود
املنتعشة .الخشخاش،الورود الربيعية االولى واالزهار
الزرقاء تتفاخر بااللوان الحيوية وتتراقص على صوت
الصراصير .طنين النحل في الهواء .يتم تقديم جوهر
املناظرالطبيعية اإلنجليزية في JO MALONE LONDON
مع خمس روائح مثيرة! كل عطريعرض بساطة ذكية متم
تطيره خصيصا بحيث يمكن استخدماه مع عطور اخرى
(.)Fragrance Combining
تشكيلة العطور الجديدة  English Fieldsتشمل:
الخشخاش والشعير :الخشخاش االحمر الساخن التي
تتمايل مع الريح .البنفسج الغني بااللوان .رائحة مشبعة
بعصير العنب ،مغلف في الشعير والنخالة ومخفف مع
اوراق املسك األبيض.
ازهارالربيع االولى والشيفون :حقول املليئة بأزهارالربيع
االولى املتمايلة بهدوء مع نسيم الربيع .تسخن مع الذرة
الذهبي ومضاء مع زهور امليموزا املوضوعة على اساس
الشيفون والفانيل.
دقيق الشوفان والشبت االزرق :دقيق الشوفان كامل
املجمع برزم ،الجاهزة لوجبة دافئة وحميمية .تعود الى
الحياة مع االزهارالزرقاء وملسات من البندق .اساس من

نجيل الهند االنيق الذي يكمل الرائحة.
العسل والكركم :العسل املغري ،من الخلية ،ممزوج مع
الزهر الالمع من الزعفران والالفندر االنجليزي املحلى
بلمسة من حليب اللوز
القمح االخضر واالزهار الشائكة :حقل انجليزي يعود
الى الحياة في الفجر وفرح الربيع.
غنية بالقمح االخضر الصغير ،الهشة
واملنتعشة .التوازن يمنح نقلة حامضة
من الجريب فروت ،ممزوج مع
املكونات الناعمة من الزهور البيضاء
الشائكة.
"الحبوب ليست مكونا شائعا في
صناعة العطور  ،وهذه هي املرة األولى
التي أعمل فيه معها كعنصر رئي�سي في
صناعة العطور  ،كل عطر يحتوي
على مكونات غير متوقعة وغير عادية
 ،على النقيض من الحبوب املغذية
واألزهارالحساسة»  -ماتيلد بيجاوي
تشكيلة الـ  ENGLISH FIELDSمتوفرة
بعبوة  30مللتربسعر 280شيكل
يمكن شراء التشكيلة من TLV :
كانيون رمات افيف-تل ابيب ،شارع
الروف مميال -القدس ،كانيون فاشن مول تل ابيب

مطلوب

B.t.aovdem@gmail.com

רחוב אלנבי המבוקש

דירת  3.5ח קומה גבוהה
נוף חלקי לים שמורה ומסודרת
חניה בשפע עם מעלית

 5ח כ  120מר פלוס במרפסת נוף
לים חנייה ומחסן

ברבי קומות

בית לחם בחלק התחתון
דירת  4משופצת עם נוף מדהים

למביני עניין ומהירי החלטה

במעלה השחרור

ברב קומות

כרמל צרפתי

בבניין שמיועד לפינוי בינוי
קומת קרקע 3ח שהופכת לדירת גן  4ח

כרמל צרפתי

דירת  3ח מרווחת
קומה  4מתוך  5נוף פתוח

קומת קרקע 3ח עם היתר קיים
לתוספת 44מר ומרפסת.

 3.5ח קומה ראשונה שמורה המון
ירוק מסביב

דירת גן  3חדרים עם מרפסת ונוף
פתח משופצת

שד רוטשיליד

למכירה ברמת שאול

דירת גן  4ח משופצת עם מרפסת
וגינה ועוד מחסן וחנייה בטאבו

כרמל צרפתי

דופלקס כ 140-מר  +גינה  +מרפסת
יחידת הורים נוף לים וחנייה

כרמל צרפתי

דירת  4ח קומת כניסה ,
כ  130מר גינה גדולה  2חניות
לשיפוץ כללי

בנווה שאנן

במלון מרידיאן

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

מושבה גרמנית
רחוב מאיר

 3ח קומה  ,3מושכרת

למכירה
 2חנויות בהדר מושכרות

במרכז הכרמל ,ביפה-נוף
במיקום נדיר ,שקטה ,בצד הנוף3 ,
חדרים  +מרפסת שרות ,בנויה מחדש
באיכות גבוהה ,כ 80-מ‘ ,שירותים
כפולים,חניה ,לכניסה מיידית.
)טרם גרו בדירה(

 2,400,000ש"ח

עופר050-5213232 :

سائق شاحنة 15طن+
عامل رافعة مع رخصة

الرسال التفاصيل فاكس15349594509 :

כרמל צרפתי

מפרטי

مطلوب للعمل

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

למכירה

למכירה

(מפעיל מנוף)
لألستفسار04/6041149 :
052/6605866 050/9025050

להשכרה

למכירה )למהירי החלטה(
שי עגנון
 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע ,מסירה מיידית
₪ 660.000
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
₪ 1.090.000
להשכרה בלוחמי הגטאות
משרד  5חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
+₪ 6000מע“מ
למכירה ק.אליעזר רח‘ יואב
בניין רב קומות 2כניסות לבניין )גישה נוחה(
מעלית,חנייה בשפע,אזור שקט מסירה מיידית מחיר
₪ 1.090.000
למכירה יצחק שדה המבוקש
3.5חדרים משופצת קרובה לבית-ספר ולתחבורה ציבורית
קומה 3
₪ 980.000

עבאס

 2.5חד׳ ,מעלית ,נוף לים
מצב טוב ,ריהוט חלקי

נווה שאנן

בניין חדש 4 ,חד׳ ,משופצת,
מרוהטט קומפלט ,מרפסת ,נוף לים

אלנבי

 2.5חד׳ ,קומת קרקע מתאים
לעסק ..מרפאה משרדים.

המגינים

3ח עם מרפסת סגורה ומעלית

הגפן

דירת  2ח משופצת
קומה ראשונה

אלנבי

 3חד׳ ,מרפסת גג

שוק הפישפשים
מחסן להשכרה איזור

במושבה הגרמנית

דירת סטודיו קומת קרקע שמורה

net

H a i f a

www.haifanet.co.il
عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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ض .ر .ﻟﻠﻌﻘﺎرات D.R. Real Estate

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

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس
شارع قيسارية

ﻋﻘﺎر ﻧﺎدر280,م ﻋﲆ
ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺣﺪة200,م
ﻣﺒﻨﻲ,ﺳﺎﺣﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺣﻮاﱄ 80م,ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﺠﺮ,ﺑﺪون درﺟﺎت ,
ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻌﻴﺎدات/ﻣﻜﺎﺗﺒﺪ/
מילונית קטנה/
ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻃﻔﺎل ,ﻋﻘﺎر
ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ

للبيﻊ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

للبيﻊ

الﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫجيﻔﻦ

ﺑﻧﺗﮭﺎوس ﺿﺧم اﻟوﺣﯾد ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ ﺟدﯾد ﺣواﻟﻲ 240م 4

اﺣدى اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ طﺎﺑق  3واﺧﯾر ﺳﻘوف ﻋﺎﻟﯾﺔ

ﻏرف ﻧوم ﺻﺎﻟون واﺳﻊ ﺷرﻓﺔ 90م ﻣوﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟطﺎﺑو
ﻣﺧزن ﻣﺻﻌد طﺎﺑق 6

وﺑﻼط ﻣرﺳوم اﺑواب ﻗدﯾﻣﺔ 140م  5ﻏرف واﺳﻌﺔ
ﺷرﻓﺔ ﻣطﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣر ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗرﻣﯾم

للبيﻊ

شارع ﻫﺸالوم

ﻣﺒﻨﻰ ﺣﺠﺮ80,م3.5,ﻏﺮف,ﴍﻓﺔ 36م,ﺑﻼط ﻣﻊ رﺳﻮﻣﺎت
)מרצפות של פעם( ﺳﻘﻒ ﻋﺎﱄ,ﻏﺮف واﺳﻌﺔ

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس

ﻋﻘﺎر ﺗﺠﺎري +ﻣﻜﺎﺗﺐ
300م ,ﻃﺎﺑﻘﻦﻴ ,ﻣﻊ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء
)ﻓﻮري(

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ
” וילות ספרדיות“
شارع ستيﻔﻦ ﻓايﺲ
דירת גן 5 ,ﻏﺮف125,م ,ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 150م,ﻣﺮﻣﻤﺔ ,ﻣﻨﻈﺮ
ﻟﻠﺒﺤﺮ,ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص وﻣﺴﻘﻮف

للبيﻊ

رمات ﻫﻨﴘ

ﺑﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ,ﻃﺎﺑﻖ  2ق127,م 5,ﻏﺮف ,ﴍﻓﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ,ﺷﻘﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻘﺎول ,ﻣﺨﺰن ,ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﺴﻴﺎرﺗﻦﻴ ,اﻧﱰﻛﻮم ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ,
ﻟﻮﻲﺑ ﻓﺨﻢ

للبيﻊ

للبيﻊ

للجديﻦﻴ ﻓقﻂ!!
مﻨطقة الﻜرمﻞ

ﻤﺑﻨطقة ديﻨيا
ﻓيﻼ مﻨﻔردة

ﻓﻴﻼ ﻣﻨﻔﺮدة,ﻓﺨﻤﺔ) 4 ,מפלסים( واﺳﻌﺔ
ﺟﺪا 10 ,ﻏﺮف 6 ,ﺣﺎﻤﻣﺎت,ﴍﻓﺎت,ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺿﺨﻤﺔﺣﻮاﱄ اﻟﻔﻴﻼ1.700 ,م ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض,
ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ,ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺰﻲﺋ ﻟﻠﺒﺤﺮ

330م,ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ ارض
760م,ﻃﺎﺑﻘﺎن ,ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻊ
ﺳﻘﻒ ﻟﺴﻴﺎرﺗﺎن,
נוף ירוק

ﺣارع "اﺖاد ﻊﺳام"  ،10ﺖﻐفا | تﻀ | 04-8333603 :ﻇﺼال052-8260007 :
برﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ f d.r.realestate | dr2008r@gmail.com
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مها ﺻﻈدس علي
052-8980085

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ

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

ﺣﺼه  ٤غرف ﻄع ﺣرﺸﺋ ،ﻄﺧﺳﺛ
وﻄﺚﺞن ..ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
ﻄرﻄمﺋ بالﺿاﻄﻀ

جﺛﻏﺛ

פועה

 80ﻄﺎر،
)ﺬابﻌ(
 3.5غرف،
ﺬابﺺ ،3
بﻌضع جﻐﺛ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

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

בן יהודה

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

אדמונד פלג

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
נדב יצחק

 3.5غرف 75 ،م
ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر  +ﺣرﺸﺋ

ברכה
חבס

بﺳماره ﻄرتﺊه 5 ،غرف 120 ،ﻄﺎر
ﺣرﺸه  45ﻄﺎر ،ﻄطﻀ رائع لﻂﺊﺗر
ﻄﺚﺞن ،ﻄﻌﺻﺷ ،ﻄﺧﺳﺛ

بالﺼرب ﻄﻆ ﻄسﺎﺤفى روتﺤﻐﻂﺛ 4 ،غرف 100م ،ﺬابﺺ  ،2ﻄرتﺊﺋ ﻄع
ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر1,185,000 ₪1,100,000 ،

פנטהאוס

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺭ

וילה ספרדית
 130ﻄﺎر ،ﺖﺛﻏﺼه  80ﻄﺎر 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺎان ﻄﻌﺻفان
لﺎرﻄﻐﻃ ﺾاﻄﻀ

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

ﺳﻠﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ

ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺠﻮ 0522840945

hajokhalil@hotmail.com

ﺧﺒﺮة  19ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات

ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ

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

جﺛﻏﺛ

بﻈﺎﻋاوس ﺸاخر بﻌادي الﺔمال

ﻣﺌﺎت اﻟﺸﻘﻖ

ت
سﻂﻐﻃ

بﻈﺎﻋاوس ﻄمﻐﺞ 110م )اﻄﺿاﻇﻐﺋ ﻗضاﺸﺋ 20م( +ﺣرﺸﺋ 75م ،ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات،
ﻄﺚﺞن ،ﻄﺧﺳﺛ
ﻄﻈﺰر رائع
لﻂﺊﺗر والﺶروب

بﻈﺎﻋاوس בדרך הים

ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻜﻞ ﺣﺎرات
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
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ﺛﻏﺛ

بﻈﺎﻋاوس 130م +ﺣرﺸﺋ 20م
 6غرف ،ﺬابﺺ  ،3ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة ،ﻄﺚﺞن
ﻄﻈﺰر خﻘب لﻂﺊﺗر
لﻂﺊﻐع ـ الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

لﻂﺊﻐع بﻈﺎﻋاوس جﺛﻏﺛ ـ דרך הים

ﻊﺜا المربع لﺤﺼﺎك

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

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

ﻇﻂﺎﺞم بﺊﻐع ﺠرﻏع
وﺠﺳر ﻄمﺎاز

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

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי

بﻌادي الﺔمال

لﻂﺊﻐع بالﻌادي
הציונות

ﺣﺼﺋ جﺛﻏﺛة

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

ﻄﻆ ﻄﺼاول

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

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

ﺸرﺦﺋ

لﻂﺊﻐع ﺣارع الﻈﺊﻎ

ﺣﺼﺋ  4غرف ﺬابﺺ 2
بﻌضع ﻄمﺎاز وﺠﺳر ﻄمﻐﺞ

ﺣﺼﺋ أرضﻐﺋ4 .غ

ﺸرﺦﺋ

ج

ﺛﻏﺛ

لﻂﺊﻐع دﺾان

بﺤفﺎاي لﻐفﻎ

20م ﻄرﻄمﺋ تﺳمﻀ ﺾمﺗﻂﺼﺋ

إﺗﺼﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ

90م 3 ، 2ﻄﺚازنﺠاﺖﺋ وﺖﺛﻏﺼﺋ
120م

2

ﺸرﺦﺋ

ج

ﺛﻏﺛ

ﺣارع ﻊﺔﻐفﻆ

ج

ﺛﻏﺛ

ﺣﺼﺋ  3غرف 75م ﺬابﺺ  4بﻌضع
ﻄمﺎاز وﺠﺳر ﻄمﻐﺞ ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر

زﺑﺎﺋﻨﻨﺎـ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺷﻌﺎرﻧﺎ

ﺷﺪروت ﻫﻨﺴﻲ  ،134ﺣﻴﻔﺎ 04-8103203 -
ﺧﻠﻴﻞ ّ
ﺣﺠﻮkhalil@remaxcity.co.il 052-2840945 :

