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نتنياهو ضيف على بوتينِ ،ألقاء بين صديقين؟
الرسمي بنشاطات تثقيفية وترفيهية نبدأها مع مغيب
جواد بولس
شمس الثامن من أيار ،ثم نلتحق في غداته بعشرات
الوفود احمللية والعاملية التي كانت تؤ ّم الغابة لتحتفل
سقى هللا أيام زمان
صادف التاسع من أيار يوم النصر على النازية ،وهو بنصر قوى اخلير على قوى الشيطنة والش ّر النازية.
عيد وطني كان االحتاد السوفياتي ،قبل انهياره ،لم ت ُرق هذه االحتفاالت لقادة إسرائيل في ذلك
يحتفل به مستعيدً ا ذكرى نصر جيشه األحمر على الوقت؛ وكان حضور الدولة الرسمي فيها شبه معدوم.
أملانيا النازية واستسالم قادتها بعد حرب أزهقت فيها يعود ذلك إلى اخلالفات السياسية العميقة التي
أرواح عشرات املاليني من البشر وبضمنهم أكثر من كانت قائمة بني الطرفني واملتعلقة مبواقف «االحتاد
نسميه ،ودعمه الواضح
عشرين مليون روسي.
السوفياتي العظيم» ،كما كنّا ّ
أتذ ّكر اليوم كيف ُكنا ،في سبعينيات وبداية ثمانينيات ملصالح معظم الشعوب العربية وقادتها ،وفي طليعتهم
القرن املاضي ،نحتفل ،ونحن بعد طالب في اجلامعات القائد جمال عبد الناصر.
يوما ذا
اإلسرائيلية ،بهذه الذكرى .كانت املشاركة مقصورة عيد النصر على النازية كان بالنسبة إلينا ً
على الطالب العرب اليساريني وعدد من حلفائهم معنًى فريد ،ولقد ّ
ً
عامل في تكوين
شكلت مناسبته
اليهود غير الصهيونيني؛ في حني كان معظم الطالب فكرنا ومفاهمينا ومواقفنا السياسية ،كما شهدت
اليهود وبعض الطالب العرب احملسوبني على التيار عليها أشجار السرو والصنوبر في «الغابة احلمراء»
تيمنًا
القومي ،أو من غير انتماء سياسي ،يقاطعون املناسبة .وهو االسم الذي أطلق على موقع االحتفالّ ،
نتوجه إلى غابة تقع بجانب قرية «أبو غوش» بأبطال اجليش األحمر وبع َلمهم حامل املطرقة واملنجل
كنّا ّ
بوتني أهو املنقذ الشافي؟
القريبة من مدينة القدس ،وكنّا نستبق االحتفال والنجمة التي ال تنام.
يتصور أن نحيا
كان
جيلي
أبناء
من
كم
أعرف
ال
ّ
«منصة أحالمنا» احلمراء رئيس
ليوم نرى فيه على
ّ
مشاعر ّ
الجد بوالدة حفيده ّ
روسيا وهو يقف محي ًيا جيش الدولة احللم ،وإلى جانبه
األول
خصوصا بعدما اقترفت
«يتطاوس» بنيامني نتنياهو،
ً
جواد
يداه وما شهدته املنطقة من تداعيات ميدانية وسياسية
ً
موسما ّ
ولد في صباح السابع من ّأيارليصيرمعه ّأيار ً
لغيرة
ا
وموعد
وللرقص
للعز
خطيرة؟
ّ
الفل من عين الفرس .ولد كما يولد األمل.
فزيارة نتنياهو إلى موسكو جاءت بعد إعالن الرئيس
الجياد ،تلك التي تراقص ،على سفوح الجبال النائية،
لألمل صوت يشبه صهيل ِ
ّ
األمريكي ترامب انسحاب بالده من االتفاق النووي
فرح الرياح وهي تطارد غيمة ّ
شقية «تتدلع» على كتف الزمن.
املو ّقع مع إيران وعزمه على الشروع بفرض عقوبات
مرة ،طيلة تلك الشهور ،أن ّ
حاولت أكثرمن ّ
أتصور كيف سيكون شعوري وأنا
ّ
ّ
اقتصادية قاسية عليها؛ وبعد قيام الطائرات
ّ
ّ
ّ
أحتضن «جوادنا» الصغيرلكنني كنت في كل مرة أخفق وأتيه بين بياض عدمي يلفني وصرخة «لور» ،حفيدتنا األولى،
ْ َ
ّ
َ
ّ
اإلسرائيلية ،وليست هذه امل ّرة األولى والوحيدة ،بقصف
اإللهي العذب وذكرنا بصوت الحياة األثيروبعث أمامنا حكمتها الخالدة.
استق َبلنا بكاؤها
حين
ً
مواقع عسكرية في عمق األراضي السورية وإيقاعها
وقفت أمام سريره الصغيرونظرت في وجهه .كان هادئا كما يليق بمن عاش وسبح في عالم من عتمة وصمت ،وكمن لم
يألف ُ
بعد صخب البشروال يثق بنعمة الشمس وال ّ
بعض القتلى من العسكريني اإليرانيني وخسائر ما ّدية
بتورد الصبح وصحبة القمر.
ّ
كانت عيناه مغمضتين فهو ال يستعجل ّ
األيام وال يستقدم لذة التباس الضوء في حضن الفجر.
كبيره.
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
اقتربت منه أكثر فأحسست أنني أعرفه من قبل دهور ،وأنه يدرك من أكون .داريت أال يسقط من عيوني زهرها فلقد
منصة الشرف
لم يكن مشهد اصطحاب نتنياهو على ّ
ّ
خفت أن يجفله الندى .دسست إصبعي العمالقة بكفه التي كانت بحجم نجمة بعيدة فسرت في عروقي رجفة ووصلني
التاريخية في عيد روسيا الوطني هو التفصيل الغريب
منه البالغ وأدركت ّأن هذا «الحياة» هو الجواد وابن السراة وأخ لنجمة السماء ومثل والدتها ،قبل عشرين ً
كانت
شهرا،
الوحيد في هذه الزيارة ،فأقواله وهو على األرض
ّ
والدته شاهدة على أنه هو ،الوليد ،الحقيقة الحقيقة اآلتية من العدم.
الروسية كانت أكثر إثارة ومدعاة للتو ّقف ومساءلة
ّ
ّ
ّ
ضممته فأحنى رأسه الصغيروكأنه يحاول أن يدخله إلى صدري .شعرت بأنفاسه فتذكرت كيف يتنفس الورد وكيف
ً
أتباع بوتني املؤمنني بكونه مخ ّلصهم األوحد واملدافع
قائال في أذنه :ال تحاول يا ّ
سيدي فأنت موجود في قلبي من زمن بعيد بعيد ،وال
تنقل املالئكة عشقها لألرض ،وهمست
تخف فمثلك ّ
األمني عن مصالح شعوب املنطقة وعن الفلسطينيني
معد للعواصف وللسفروللعيش في القمم العوالي.
بشكل عا ّم وعنّا كأقلية قومية تعيش في إسرائيل.
أعدته إلى سريره فرفع جفنيه ببطء وبكسل وبانت بينهما لؤلؤتان صغيرتان ومنهما كان ينقط كالم كثيروفرح؛ ابتسم
ّ
ّ
اخضرنصفي ّ
ّ
قد يقول البعض إن املخفي أعظم ،فبوتني استدعى
األول قبل
بخفة ساحرة وكأنه يقول لي :انتظروني ،فأنا فارس الوعد ونصف أحالمكم القديمة؛ لقد
ربيعين حين جاءتكم أختي لور كعاصفة من تلك السماوات البعيدة لتزين أكاليلكم بالغار ّ
وترصع لياليكم باملاس.
نتياهو كي ينهره و ُيخطره ويوقفه عند حدّ ه أل ّنه قائد
جئتكم في ّأيار ،شهرالنور والخصب والنماء ،ألكمل دهشتكم ولنمأل بالبهجة قلوبكم.
عنيد وحليف صادق لقضايانا ومؤمن بقيم الشهامة
نثارا من رائحته وبجانبي وقفت أخته وكانت تنظر ّ
قالها وغرق في نومه .شممت على صدري ً
إلي بلهفة وتناديني بغنج آسر
واملواقف التي ال تلني وال حتيد؛ لكنّني أخشى أن
ّ
وبثقة واضحة «ديدييي» .شددت على ّ
ّ
ً
ّ
كفها وطيرت لها قبلة فتأكدت أن لديها منذ اليوم جوادين ،واحدا هرم وقلبه لم
أماني وأحالم عاثرة ،ال س ّيما إذا
تكون تلك مج ّرد
ّ
ّ
الغض الذي سيسيرإلى جانبها على درب والديهما وأجدادهما .جواد ستفوق أياديه أيادي كلّ
يتعب وال يشيخ وجوادها
سمعنا كيف تشاوف نتنياهو وهو في حضن روسيا حني
ّ
«طي» وجميع أحالمنا.
قال «قضيت عشر ساعات مبع ّية بوتني واستعرضت
هكذا سمعنا وعدك يا سيدي..
حيفا 2018\5\7
أمامه وثائق األرشيف النووي اإليراني وأ ّكدت
وباسم أسرة «حيفا» نرفع إلى زميلنا الكاتب املحامي
أمامه بشكل عميق على ح ّقنا وواجبنا للقيام ّ
بكل
جواد بولس ،أسمى ّ
بوالدة
التهنئات وأطيب األمنيات
اخلطوات من أجل الدفاع عن أنفسنا في وجه العدائية
الحفيد الجديد .جعله هللا من أبناء ّ
السعادة ّ
وقرة عين
لدي سبب كي أعتقد
اإليرانية» .وأضاف« :ال يوجد ّ
والديه وجميع ذويه.
أنّ روسيا ستض ّيق علينا ح ّر ّية العمل في سورية».
كنّا ننام في جبال القدس وأعيننا متجهة نحو الساحة
احلمراء في موسكو ،التي حسبناها ،بعد أن أدمنّا
الوهم ،أ ّنها لن ُت ّس ولن تُقهر؛ وكنّا ننتشي بنشوة
الفقراء ،ونحن نشاهد االستعراض العسكري اجل ّبار
وقادة الكرملني يقفون كأبطال من املالحم واألساطير
منصة عالية ويح ّيون فرق اجليش التي متنّينا ّأل
على ّ
بأياد ممدودة ال تهت ّز وال تتعب.
تنتهي طوابيرهاٍ ،
م ّرت األعوام وحت ّلل االحتاد السوفياتي وبدأت أقماره
باالنسالخ عنه وباستعادة ّ
تشكالت عناصرها األصلية
من جديد؛ فمنها من استرجع معادنه السماوية البدائية،
ومنها من استبعث تاريخه من أجل بناء دولة قومية
منت في اخلفاء حتت ظالل االشتراكية ،ومنها ما زال
يواجه أطماع قادة روسيا اليوم ،وريثي أحالم القياصرة
ّ
«املعذبني في
وأوهام شمس أفلت فغاب معها أمل
األرض وبؤسائها» وتع ّثرت بعدها مسيرات الشعوب
في االنعتاق والتح ّرر.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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كالم في منتهى الوضوح
واخلطورة.
لم نسمع من بوتني أو من
تصحيحا
غيره نف ًيا أو
ً
ملا ص ّرح به نتنياهو،
الذي عاد إلى إسرائيل
ليقرأ أنّ ّقوته االنتخابية
قد ازدادت ّ
مؤخ ًرا بشكل كبير ،وأ ّنه سيحصد ،لو
جرت االنتخابات اليوم 35 ،مقعدً ا في الكنيست،
بينما سيأتي بعده حزب يائير لـﭘـيد بـ  18مقعدً ا،
فقط .فمن هو بوتني يا ترى؟

نتنياهو ُأهو ساحرأم تاجرحذق؟

لو نتو ّقف للحظة ونتذ ّكر كيف تو ّقعنا قبل مدّ ة قصيرة
تطورات الشهر األخير
نهاية نتنياهو الوشيكة وراجعنا ّ
في حياته ،لوجدنا أ ّنه جنح في إبعاد شبح االنتخابات
عن صدارة األخبار اليومية ،ودفع إلى الهوامش
تفاصيل قضايا التحقيق معه ومع زوجته.
باملقابل استطاع إقناع دونالد ترامب مبوقفه من إيران،
توجه
وبعد ضمانه تغيير موقف أمريكا ،كما شاهدناّ ،
إلى روسيا ليكمل لعبه مع الكبار ،وكأ ّنه يقول ملن
يعاكسونه ،كم أنتم أقزام! انظروا من هم أندادي فأين
منّي حضيض أنتم فيه؟
قد يغضب كالمي الكثيرين ،فأنا أعرف من يرفضون
التشكيك في نوايا النظام الروسي أو حتّى مساءلته؛
لكنّني أعي أنّ روسيا اليوم هي ليست ذلك «االحتاد
السوفياتي العظيم» وأعرف أنّ النظام السياسي
العاملي املتداعي واملتش ّيئ هو ليس شبيه النظام الذي
تقاسمته ّقوتان ،يوم كان حذاء خروتشوف يه ّز أركان
املعمورة ،واحدة أسميناها ّقوة الش ّر وفي مواجهتها
وقفت ّقوة اخلير وشمس الشعوب ،حبيبتنا روسيا.
فهل ً
فعل يلعب نتياهو مع الكبار؟ إ ّنه بال ّ
شك سياسي
ّ
محنّك وقدير ،وقد نراه يحل حكومته بعد الرابع عشر
من مايو\أ ّيار ،يوم سيفتتح كالقادة الكبار ،سفارة
أمريكا في القدس ،ويذهب بعدها إلى انتخابات عا ّمة
ستتو ُجه ً
ملكا على إسرائيل.
ّ
أعرف أ ّنه يجب االنتظار لنتح ّقق من نتائج زياراته
التكهن
األخيرة ومن مصيره القضائي؛ فمن املستحيل
ّ
مبا ستؤول إليه منطقتنا وكيف ستبدو ألوان أعالمها
بعد شهور ،ومن سيكون على كرس ّيه في احلكم ومن
سيكون على شرفة التاريخ.
ّ
كل االحتماالت واردة وكم أمتنّى أن تكون روسيا
اليوم وأن تبقى صديقة مؤ ّثرة لصالح فلسطني
ولشعوب املنطقة ال حليفة لبعض ّ
حكامها الفاسدين
واملستبدّ ين؛ لكنّني أعتقد أنّ ما نشاهده في منطقتنا
صداما
وفي مناطق أخرى من العالم ال يتعدّ ى كونه
ً
بني مصالح دول كبرى تتدافع نظمها احلاكمة من أجل
تعزيز نفوذها والسيطرة على مقدّرات تلك الشعوب
ّ
ولعل بوتني ونظامه مثل نتنياهو وأشكاله
واملناطق؛
من السحرة املاهرين في فنون املقايضات والتجارة؛
ّ
فكل من يحضر السوق يبِع ويشترِ  .لننتظر ونرى.

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)
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االستعداد لرمضان املبارك
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

سيرا
يشدّ نا الشوق الستقبال شهر رمضان املبارك فرحني مستبشرينً ،
على خطى رسولنا الكرمي الذي كان ّ
يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول
لهم« :قد جاءكم رمضان ،شهر مبارك ،كتب الله عليكم صيامه ،فيه
تفتح أبواب اجلِنان ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم ،وت ّ
ُغل فيه الشياطني ،فيه
ليلة خير من ألف شهر ،من ُحرم خيرها فقد ُحرم» .وقد ترجم أصحاب
رسول الله شوقهم الستقبال رمضان بدعائهم؛ قال يحيى بن كثير :
كان من دعاء أصحاب رسول الله «ال ّله ّم س ّلمنا إلى رمضان ،وتس ّلمه
منّا متق َّب ًل»؛ باعتبار شهر رمضان فرصة لفتح صفحة جديدة في حياة
أهل اإلميان ،بعد أن تك ّفل الله بفتح أبواب اجلِنان وإغالق أبواب اجلحيم
وتصفيد الشياطني ،فما بقي ّإل شحذ الهمم للطاعات ّ
بكل أنواعها؛
قال ابن رجب« :بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره
الله عليه»؛ كيف ال وصيام رمضان مع التوبة النصوح والعمل الصالح
يب ّلغ أصحابه رضوان الله ومغفرته .وقد جاء في األثر أنّ ثالثة أصحاب
استشهد اثنان منهم ،ث ّم مات الثالث على فراشه بعدهما ،ف ُرؤي في النوم
النبي مع ّق ًبا« :أليس ص ّلى بعدهما كذا وكذا صالة،
ساب ًقا بهما ،فقال ّ
وأدرك رمضان فصامه ،فو الذي نفسي بيده إنّ بينهما ألبعد ّمما بني
ّ
نستغل أوقات رمضان ألنّ أوقاته
السماء واألرض» .وهذا يفرض علينا أن
ثمينة إذا اس ُت ّ
غل في العبادات والطاعات ،وعند إقبالنا على هذا الشهر
نقبل عليه وكأ ّننا ال نلتقي به في عام آخر؛ وال ضير مبثل هذا الشعور
حج قال ألصحابه وهو يخطب بهم« :لع ّلي ال ألقاكم بعد يومي
والرسول ملّا ّ
هذا» ،ألنّ استشعار معنى الوداع وما ميكن أن يتبعه من حرمان يدفع الى
املزيد .من أجل ذلك كان من نصيحة رسول الله ألصحابه« :إذا َ
قمت إلى
صالتك ّ
فصل صالة مو ّدع» .وما ِقيل عن الصالة ُيقال عن الصيام ،فإذا
ً
ً
فلنصمه إميانا واحتسا ًبا ووقوفا عند حدوده؛ قال
حضرنا صيام رمضان
ْ
رسول الله« :من صام رمضان إميا ًنا واحتسا ًبا ُغفر له ما تقدّ م من ذنبه»،
ً
ِ
ِ
محتس ِب األجرِ
\محتس ًبا
استجابة لله تعالى،
مبعنى :من صام رمضان

األج َر عندَ ه ،فال بدّ أن ُيغفر له بإذنه تعالى .ولهذا جاء في احلديث
القدسيّ :
«كل عمل ابن آدم له ّإل الصيام فإ ّنه لي وأنا أجازي به».
ّ
«أتى رمضان مزرعة العباد \ لتطهير القلوب من الفساد \ فأ ِّد حقوقه
قول ً
ً
وفعل \ وزادك فاتّخذه إلى املعاد \ فمن زرع احلبوب وما سقاها \
نادما يوم احلصاد»
تأ ّوه ً
ّ
والصيام عمل أهل اإلميان قدميًا وحدي ًثا ،ولذلك دعانا ر ّبنا – جل في
عاله – فقال« :يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما ُكتب على
الذين من قبلكم لع ّلكم تتّقون» .وقال« :شه ُر رمضا َن الذي ُأنزِ ل فيه
نات من ال ُهدى وال ُفرقان ،ف َم ْن َشهِ دَ منك ُم الشه َر
القرآ ُن ُهدً ى ِ
للناس وب ّي ٍ
ّ
خاصة لكل واحد منّا ،فننتهز فرصة حلول
فليص ْمه» .فلنجعلها دعوة ّ
ُ
شهر رمضان لنُقبل على طاعة الله بإخالص وصدق ،ونغترف من بركاته
العظيمة ،ومنها مع الصيام قيام رمضان (صالة التراويح)؛ ألنّ في القيام
ع ًّزا وجاهً ا للمؤمنني؛ قال رسول الله« :من قام رمضا َن إميا ًنا واحتسا ًبا ُغفر
محمد! ِع ْش ما شئت
له ما تقدّ م من ذنبه» .وقال جبريل لرسول الله« :يا ّ
مجزي
فإ ّنك م ّيت ،وأحبب ما شئت فإ ّنك مفارقه ،واعمل ما شئت فإ ّنك
ّ
به ،واعلم أنّ شرف املؤمن قيامه بالليل ،وعزّه استغناؤه عن الناس» .وكان
خاص ّية؛ حيث كان رسول الله يعتني بقيام رمضان بشكل
لقيام رمضان ّ
عا ّم ،ويزيد من ذلك في العشر األواخر من رمضان؛ حيث كان يعتكف في
املسجد وال يفارقه ّإل حلاجة .ومبا أنّ رمضان شهر القرآن فإ ّننا مطالَبون
متاما كما كان يفعل رسول الله
باالعتناء به قراءة ودراسة؛ تع ّبدً ا للهً ،
وأصحابه ومن سار على هديهم؛ فقد كان رسول الله يحتفي بالقرآن في
رمضان وكذلك جبريل ،فقد جاء في احلديث« :كان رسول الله – ص ّلى
الله عليه وس ّلم – أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ،حني يلقاه
جبريل فيدارسه القرآن وذلك ّ
كل ليلة»؛ ومن تبعه بإحسان كان بعضهم
يختم القرآن وهو يقوم به ال ّليل م ّرة في الشهر ،والبعض يختمه في ّ
كل
عشرة أيام ،وبعضهم في ّ
أقل من ذلك ،حتّى إ ّنه ورد عنهم أ ّنهم كانوا

كل ثالثة أيام م ّرة؛ ّ
يختمونه في ّ
وكل ذلك حتّى تتو ّثق العالقة بني القرآن
والصيام ،كما جاء في القرآن.
أخي القارئ \ أختي القارئة!
سيطول احلديث بيننا في شهر رمضان ،عن معانيه وفضله؛ ولكن مبا
أ ّننا على أبوابه فال بدّ أن أذ ّكر نفسي وإ ّياكم بضرورة انتهاز هذا الشهر
يحول ليل رمضان إلى سهر على املسلسالت
بالطاعة؛ فمن الناس من ّ
واألفالم وتدخني النارجيلة ،وغيرها من األمور التي قد حتبط أجر الطاعات
في رمضان في وقت تنزّل رحمة الله على عباده ووقت االستجابة؛ جاء في
احلديث عن الثلث األخير من الليل أنّ الله يسأل« :هل من سائل ُيعطى،
ِ
مستغفر ُيغفر له؟» حتّى ينفجر الصبح.
داع ُيستجاب له ،هل من
هل من ٍ

ثانوية النجاح — حيفا
نعلن عن بدء التسجيل للصف
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َ
ّ
مركزمساواة يتحدى مخالفات
الشرطة بتهم إغالق شارع 6

سجلت شرطة إسرائيل عشرات مخالفات السير قبل أكثر من عام وخالل مظاهرات
حيفا – ملراسلنا – ّ
ّ
إغالق شارع  ،6في أعقاب قتل وخطف جثمان املعلم يعقوب أبو القيعان العام املاضي.
سجلتها الشرطة ملدير املر َكز جعفر فرح ،خالل قافلة الس ّيارات،
وق ّرر مر َكز مساواة رفض دفع  3مخالفات ّ
َ
توجه مركز مساواة إلى محكمة
وتوجه إلى الشرطة بطلب إلغاء املخالفات .وفي أعقاب رفض الشرطة ّ
ّ
السير وطلب االستماع إلى شهادات رجال الشرطة املسؤولني عن حترير املخالفات.
وق ّررت محكمة السير ،هذا األسبوع ،إغالق أحد املل ّفات بطلب من النيابة العا ّمة ،التي اعترفت أنّ
سجل أكثر من مخالفة على احلدث نفسه ،وعليه طلبت إلغاء مخالفة وأحد املل ّفات.
الشرطي قد ّ
ّ
للملف الثاني ،وقد رافع في ّ
ّ
امللف
وعقدت محكمة السير ،أمس األ ّول ،األربعاء ،جلستها لالستماع
شرطي السير
عضو إدارة مر َكز مساواة ،احملامي أحمد غزّاوي .ورفض غزّاوي اقتراح النيابة وطلب إحضار
ّ
لسماع شهادته وتفنيد أقواله أمام قاضي السير ،نائل مهنّا.
والتوجه إلى احملكمة لسماع املل ّفات يأتي من منطلق احلفاظ
وأ ّكد مر َكز مساواة أنّ رفض دفع املخالفات
ّ
السلمي على عنف الشرطة وهدم املنازل وقتل األبرياء .وقال
على حقّ اجلماهير العربية في التظاهر
ّ
احملامي غزّاوي« :سندافع عن احلقّ في التظاهر باسم ّ
كل من دفع املخالفات ومن تظاهر في هذا اليوم
وغيره».
الشرطي لسماع إفادته ،ليوم  4تشرين األ ّول\أكتوبر  .2018وسيقوم
استدعاء
ّا
ن
مه
القاضي
ر
هذا وق ّر
ّ
ّ
مر َكز مساواة في استدعاء عدد من الشهود ،بينهم منظمو قافلة السيارات وعدد من املشاركني في
القافلة والشهود على تعامل الشرطة مع املتظاهرين العرب.

َ
مركزمساواة يستضيف  100طالب من أمّ
الفحم ضمن بر َ
نامج التربية لحقوق اإلنسان

حيفا – ملراسلنا – استضاف مر َكز مساواة ،يوم السبت األخير ،أكثر من  100طالب والطواقم التربوية ،ضمن
برنا َمج لتطوير وتعميق الفهم لقيم حقوق اإلنسان وعالج مس ّببات العنف واالستثمار في التربية األخالقية.
وشرحت الناشطة عبير بخيت حول انطباعاتها من ورشات العمل« :اليوم تع ّلمت من ّ
طلب أ ّم الفحم كم يحتاج
الطالب الذكر إلى مكان يتحدّ ث فيه عن أمله وخوفه وجتاربه .انتبهنا اليوم إلى صعوبة التعبير عن التجارب
الصعبة عند الذكور خالل ورشة مشتركة مقابل قدرة تعبير عالية عند البنات”.
وأضافت العاملة االجتماعية اجلماهيرية سحر أمون« :لعب غالبية األوالد كرة قدم مع فرسان ،ضح ّية عملية
القتل املزدوجة في أ ّم الفحم ،وكان زميلهم وصديقهم .لديهم تفاصيل مؤملة عن الرصاص والقتل واإلصابة
والهروب واجلنازة».
ومنسقة برامج في مر َكز مساواة« :اليوم استضفناهم في مركزَ
وأضافت عرين عابدي – زعبي ،عضو بلدية حيفا ّ
مساواة حلضور مسرحية وخالل ورشة مع ّ
الطلب حتدّ ثنا عن اخلوف والرصاص واملسؤولية الشخصية واجلماعية.
ّ
واملؤسسات
تربوي رائع يستحقّ حياة آمنه بدون عنف .وإ ّنها مسؤولية األهل
طلب وطالبات متم ّيزون برفقة طاقم
ّ
ّ
تأمني حياة أفضل لهؤالء األطفال».
وشكر طاقم مدرسة األقواس مر َكز مساواة على الفرصة التي منحها ّ
للطلب داخل وخارج أ ّم الفحم ،بالتعاون
مع معهد اخلوارزمي واملبادرة الفحماوية.
وقد شارك في تقدمي الورشات :مسرح جبينه ومديره سمير خوري ،عبير بخيت ،أسمهان عطوان ،سحر أمون
د .نافع حاج يحيى ،عرين عابدي ،املمثلة وداد سرحان ،فادي خوري وطاقم مدرسة األقواس ومؤسّسة اخلوارزمي.

كتلة "اجلبهة" يف بلدية حيفا
د .سهيل أسعد وعرين عابدي

صندوق توفيق طوبي للطالب
اجلامعيني أبناء حيفا

يدعــوانكم حلـــفل توزيع

منح توفيق طوبي للعام 2018
وذلك يوم اإلثنني  21أ ّيار  ،2018الساعة اخلامسة إال ربع ()16:45
يف قاعة متحف حيفا للفنون (شارع شبتاي ليفي )26

بحضور
السيد يونا ياهف ،رئيس بلدية حيفا
النائب أمين عودة ،رئيس القائمة املشتركة
"جماهير الشعب العربي التي تعيش يف إسرائيل ،مواطني الدولة ،ال وطن لها سوى هذا
الوطن .هذا وطنهم ،سيعيشون فيه ،ويناضلون فيه من أجل مساواة حقوقهم ،وفيه يريدون
والعيش كمتساوين بني متساوين .ولن يوافقوا على تعريفات تعني سلب حقهم يف املساواة"
(توفيق طوبي يف الكنيست)1985 ،
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برنامج فني:
الفنانان إياد شيتي و سهيل فودي
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ّكل ّية الحقوق – «أونو» بحيفا تكرمّ
القا�ضي املتقاعد سليم جبران

حيفا – من يحيى أمل جبارين – عقدت ك ّل ّية
احلقوق – «أونو» في حيفا ،يوم األحد األخير،
العربي
مؤمترا على شرف قاضي احملكمة العليا
ً
ّ
املتقاعد ،سليم جبران.
و ُن ّظم املؤمتر في مقر نقابة احملامني بحيفا بحضور
مدير ك ّل ّية احلقوق – «أونو» في حيفا ،د .أمل
جبارين ،نائبة مدير ك ّل ّية احلقوق – «أونو» في
حيفا ،د .هالة خوري – بشارات ،رئيس نقابة
احملامني ،احملامي آﭬـي ناﭬـيه ،احملامية تامي
أوملان ،مسؤولة لواء الشمال في نقابة احملامني،
وآخرين.
وتو ّلت عرافة املؤمتر د .هالة خوري – بشارات ،التي
رحبت باحلضور مقدّ مة نبذة عن مجريات املؤمتر
ّ
وأهم ّيته.
ّ
وقدّ مت د .بشارات نبذة عن حياة القاضي سليم
ّ
تهجر
جبران
واحملطات الها ّمة؛ فقد كان الجئًا إذ ّ
إلى بيروت ّ
وظل هناك حتّى عام  .1954وهو من
ّ
مواليد حيفا وترعرع في عكا وأمضى  35سنة في

net
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قاض في الصلح واملر َكزية
السلك
القضائي ،ما بني ٍ
ّ
والعليا.
ّ
وأشارت إلى أنه « ّ
كقاض
مت تعيينه عام 2003
ٍ
في العليا ،وكان رئيس جلنة االنتخابات املر َكزية
للكنيست الـ  ،20وأعطى آالف القرارات في
الكثير من املجاالت القانونية».
وأوضحت د .بشارات أنّ «فترة وجود القاضي سليم
جبران في العليا شهدت عاصفة من ناحية الشرخ
القومي املوجود في البالد ،وخالل فترته سنّت قوانني
ّ
جدا في حقّ األق ّل ّية العربية ،مثل قانون
مجحفة ًّ
منع ّلم الشمل وقانون النكبة وقضية رفع نسبة
احلسم؛ فقد أحدثت هذه القوانني نقاشات وسجاالت
اإلسرائيلي».
في املجتمع
ّ
وقالت« :السؤال الذي يطرح نفسه ،ما هي الوظيفة
عربي
قاض
التي اضطلع بها القاضي جبران كأ ّول ٍ
ّ
في احملكمة العليا لدولة تع ّرف نفسها أ ّنها يهودية
ودميقراطية؟» ،وقد كان هذا السؤال محور الندوة
في املؤمتر.

وأ ّكدت بشارات في كلمتها« :اعتبر رأي القاضي
جبران رأي أق ّل ّية في جزء كبير من االلتماسات التي
قدّ مت في هذه القوانني ،وقد رأى إلى إبطالها أل ّنها
مجحفة وفيها متييز وال تتماشى مع قانون أساس
ح ّر ّية اإلنسان وكرامته».
وقد تخ ّلل املؤمتر كلمات ترحيبية للمحامي
آڤي ناﭬـيه ،رئيس نقابة احملامني في إسرائيل،
الـﭙـروفسور يوﭬـال إلباشان ،عميد ك ّل ّية احلقوق
(الكلّيّة األكادميية «أونو») ،القاضي الدكتور رون
شاﭘـيرا ،رئيس احملكمة املر َكزية في حيفا ،والقاضي
إيناس سالمة ،رئيس محاكم الصلح في لواء حيفا.
وكانت احملاضرة االفتتاحية حتت ُعنوان «وثيقة
االستقالل» للـﭙـروفسور أهارون براك ،رئيس
احملكمة العليا ،ساب ًقا.
وفيما بعد كانت هناك ندوة حول معالم ها ّمة في
األحكام القضائية للقاضي سليم جبران.
وحتدّ ث مدير ك ّل ّية احلقوق «أونو» في حيفا ،د.
ً
مستعرضا األحكام التي أصدرها
أمل جبارين،

www.haifanet.co.il

القاضي جبران ،والهدف من استعراض األحكام هو
عربي أ ّثرت في
كقاض
رؤية ما إذا كانت خلف ّيته ٍ
ّ
القرارات أم ال؟ وهل كان له تأثير كونه عرب ًّيا؟
احلقوقي ،حسن
ومؤسس مر َكز عدالة
أ ّما مدير عا ّم
ّ
ّ
جبارين ،فتحدّ ث عن خلف ّية القاضي ومدى تأثيره
على قرارات احلكمً ،
قائل« :في قضايا مع ّينة
مهم أل ّنه
يجب أن نتو ّقف عند املبدأ ،وأن نقول إ ّنه ّ
ّ
يدل على أمور كثيرة».
من ناحيته ،حتدّ ث الـﭙـروفسور عميحاي هكوهني
عن قضية إخالء مستوطنة عامونا ،وعن القرار
الصادر بشأنها.
وألقى رئيس احملكمة العليا السابق ،أهارون باراك،
كلمة حتدّ ث فيها عن وثيقة االستقالل وكيف ميكن
التعامل معها على أساس أ ّنها دستور ّية».
وختاما ،ألقى القاضي املتقاعد احملتفى به ،سليم
ً
جبران ،كلمة املؤمتر اخلتامية والتلخيصية.
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ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺘﻐﻴّ ﺮ ..ﻋﺸﺎﻧﻜﻢ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻢ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﺑﺘﻤﺎم
ّ

ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ

أﻋﺎده اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت
ﺻﺤﻴﺎ
ﺻﻴﺎﻣﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻً وإﻓﻄﺎ ًرا
ً
ًّ
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل دوام اﻟﻌﻴﺎدات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
إﺗﺼﻠﻮا  *2700أو زوروا ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻼﻟﻴﺖ www.clalit.co.il/ar

ﻣﻘﺪم ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﻣﻨﻲ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ

ّ
ألول ّ
مرة:

ّ
بلدية حيفا تفتتح مخيمات
ّ
صيفية مدعومة في رياض األطفال
ّ
وصفوف األول – الثالث
حيفا – ملراسلنا – ستقوم بلدية حيفا بافتتاح املخ ّيمات
الصيفية في رياض األطفال وصفوف األول إلى الثالث
في جميع أنحاء املدينة ،من  10حزيران\يوليو إلى 16
آب\أغسطس  .2018وستقام املخ ّيمات بثالثة أفواج،
حيث سيبدأ الفوج األ ّول في  10متّوز\يوليو ويستم ّر
حتّى الـ  19منه ،وسيبدأ الفوج الثاني في  22متّوز\
يوليو وينتهي في  2آب\أغسطس ،ليبدأ الفوج الثالث
في  5آب\أغسطس وينتهي في الـ  16منه.
الصيفي بشكل كبير:
وسيتم تخفيض تكلفة املخ ّيم
هذا
ّ
ّ
في رياض األطفال ،تكلفة الفوج األ ّول (الذي سيستم ّر
ثالثة أسابيع)  680ش.ج ..تكلفة الفوج الثاني (الذي
سيستم ّر أسبوعني)  450ش.ج ..وكذلك الفوج الثالث.
مكونة من شطائر وخضرة .وأ ّيام
ويشمل السعر وجبة ّ
الصيفي لرياض األطفال من األحد إلى اخلميس،
املخ ّيم
ّ
ظهرا.
2
الساعة
ّى
ت
ح
ا
صباح
7:30
الساعة
من
ً
ً
أ ّما صفوف األ ّول – الثالث في املدارس االبتدائية،
فستكون تكلفة الفوج األ ّول منها  300ش.ج ،.وذلك في
الوطني لوزارة التربية والتعليم« ،مدرسة
إطار البرنا َمج
ّ
العطلة الصيفية» .وتكلفة الفوج الثاني  400ش.ج..
مكونة من
وكذلك الفوج الثالث .ويشمل السعر وجبة ّ
الفعال ّيات في املخ ّيمات الصيف ّية
شطائر وخضرة .وأ ّيام ّ
املدرس ّية ستكون من األحد إلى اخلميس من الساعة
 8:00إلى الساعة  .13:00وباإلضافة إلى ذلك ومن
أجل ّ
طلب الصف الرابع حتّى السادس ،ستفتح البلدية
مخ ّيمات صيفية مدعومة بتكلفة  600ش.ج .في عدّ ة
مواقع في املدينة.
سيتم فتح باب التسجيل للمخ ّيمات الصيف ّية في نهاية
ّ
شهر أ ّيار\مايو اجلاري ،وسيتط ّلب االفتتاح تسجيل 20
ً
طفل كحدّ أدنى في ّ
كل إطار.
املؤسسات
باإلضافة إلى املخ ّيمات الصيف ّية في
ّ
سيتم افتتاح املخ ّيمات الصيف ّية،
التعليمية باملدينة،
ّ
والتي تدعمها البلدية وتشمل مجموعة واسعة من
والصحة
املضامني ،مبا في ذلك العلوم والسحر والرقص
ّ
والطبيعة والبيئة واملزيد ،في املراكز اجلماهيرية،
واملتاحف ،وحديقة احليوانات ومسرح حيفا.
ويقول مدير عا ّم بلدية حيفا ،الس ّيد جادي مرﭼـليت
قرارا استراتيج ًّيا للحدّ
في هذا السياق« :لقد اتّخذنا ً
بشكل كبير من تكلفة املخ ّيمات الصيف ّية ومتديدها
لتشمل الصيف بأكمله تقري ًباّ .
كل ذلك من أجل توفير
استجابة عالية اجلودة وآمنة لسكان املدينة – األهل
واألوالد – خالل الصيف».
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رمضــــان َع األبواب

ملحق مصاريف؟
مش ّ
َرتّـب حسابك مع قرض مركنتيل

ِ
ّ
بألف خير
كل عام وأنتم
مبنـاسبة حلـول شهر رمضان الگرمي

قروضــا وتسهيالت
مرگنتيل يعرض عليگم
ً

خـذ مــا بحاجتــك
15,000
10,000

7,500
5,000

رجـــــــــــــع
ّ
بالشـــــــهر

اتصـلــــوا

5600
*

*يحــقّ للبنــك وقــف الحملــة فــي أي وقــت وبــدون بالغ مســبق* .عدم اإللتزام بســداد القرض قــد يؤدي إلى فــرض فائدة
تأخيــر واتخــاذ إجــراءات تحصيــل القرض* .التفاصيل الكاملــة والملزمة في الفروع *خاضع ألنظمة البنــــك ولكل قانون.

لبن تنوفا  /طارا  3لتر

جبنة عيمك  /نوعم
 300غرام

990
بندورة  /ذرة بري زي

تبوزينا  /بريجات  1.5لتر

 3بـ

 4بـ

990
طحينة الناصرة  1كيلوا

1290

2990

1490
مسحوق غسيل تايد  8كيلوا

عجينة صفيحة  1كيلوا

1190

فيري  1.350لتر

790

690

פרהוד סנטר

الصور للتوضيح فقط الخطأ وارد ومردود

شفاعمرو المنطقة الصناعية

1490

4990
ططلة بيتا بري هجليل

790

890

اشتري بـ  29.90ش من منتوجات

خاضع لشروط الحملة ال ازدواجية بالحمالت

شامبوا هيد اند شولدير

مسحوق غسيل اريال  8كيلوا

3490

390
شامبو بينوك  /هواي

890

سداسية علب بيكس
مشروب شعير خالي من الكحول

1790
جولجيت ترابل اكشن
 75مل  /اكوا فريش

اولويز مضاعف

890

1790
نس كافية عيليت  200غرام

قهوة ابو سلمى

جبنة ابو الولد  8قطع

1590

شوكالطة شحر  0.5كيلوا

مسحوق غسيل كولون
 8كيلوا

2990
واحصل
على سبري
ديودورانت

ح
م
ال
ت
ا
ل
خ
ي
ر
ع
ن
د
ف
ر
ه
و
د
غير

نهنئ زبائننا ألكرام وجميع أهالي شفاعمرو والمنطقة بحلول

شهر رمضان المبارك
أعاده الله وأنتم بتمام الصحة واحسن حال
حالوة الهالل  700غرام

كرتونة زيت انطون
الشقحة  /جواهر

1490
كيتشوب اوسم

جروس سكر سوجات

6990
شاي ليبتون

690

2490

1790

اشتري بـ  29.90ش من منتوجات

פרהוד סנטר

الصور للتوضيح فقط الخطأ وارد ومردود

شفاعمرو المنطقة الصناعية

690
معكرونة  /شعرية تركية

رز ياسمين انطوان الشقحة
 5كيلوا

690

خاضع لشروط الحملة ال ازدواجية بالحمالت

شوربة دجاج اوسم  1كيلوا

 8بـ

990

واحصل على
كيس اصابع
مجانا
جاردينا
َ

عرض فيلم «لحظة»
ضمن التربية املرورّية
في مدرسة ّ
املتنبي بحيفا

ٌ
ّ
املتنبي؛ مدرسة تسعى لتوفيراألمن واألمان
ُ
وتد ّرب عليه ،تجعل اإلنسان قيمة مطلقة
وتحافظ عليه...

ّ
ّ
ّ
طالبان من الكلية األرثوذكسية في مسابقة
ّ
العاملية
الروبوتيكا
حيفا – ملراسلنا – شارك طالبا الك ّل ّية
األرثوذكس ّية ،كريس ش ّقور وندي ّجنار،
في الفترة الواقعة بني 2018\4\21-18
في املسابقة العامل ّية للروبوتيكا التي
مؤسسة «فيرست» العامل ّية في
أقامتها ّ
يوسطن في الواليات املتحدة .شاركت في
املسابقة املئات من املجموعات من الدول
املختلفة ،وأتت مشاركة كريس وندي
عضوا
مكونة من 12
ضمن مجموعة
ً
ّ
تكونت في املر َ
التكنولوجي في حيفا.
ز
ك
ّ
ّ
فازت مجموعة كريس وندي خالل شهر
آذار الفائت باملرتبة األولى في املسابقة
القطر ّية للروبوتيكا في البالد ،ما أهّلها
للمشاركة في املسابقة العامل ّية .شملت
تنافسا استراتيج ًّيا
املسابقة في يوسطن
ً
بني عدّ ة مجموعات في لعبة «ﭘـاور
صممت ّ
كل مجموعة روبوتًا
أﭖ» ،حيث ّ
يقوم مبها ّم مختلفة خالل اللعبة .عمل
كريس على تصميم البرنا َمج وسياقة
الروبوت ،بينما قام ندي بهندسة الكه َرباء
واإللكترونيكا ،وشارك كالعب في
امللعب .ومن املفروض أن يشارك كريس
وندي في املسابقة التي ستجري العام القادم ضمن مها ّم أخرى
متقدّ مة.
أعرب ندي ّجنار عن سعادته باملشاركة في املسابقة مؤ ّكدً ا على
الفائدة العائدة على املشاركني كتع ّلم العمل ضمن مجموعات
واملساعدة في اختيار مجاالت االهتمام للدراسة املستقبل ّية.

وينصح ندي ّ
كل من يرغب بتطوير مهاراته في بناء الروبوتات
دوري ومك ّثف
باملشاركة في املسابقات املختلفة التي تقام بشكل ّ
في البالد وخارجها.
أ ّما كريس ش ّقور فأ ّكد على إثراء املسابقة للمشاركني من الناحية
القياد ّية ً
خصوصا في مجاالت اإللكترونيكا،
وأيضا التعليم ّية،
ً
والبرمجة ،وامليكانيكيّات ،والتّسويق ،والهندسة.

املئات من رجال األعمال والشخصيات الرسمية والدينية في احتفاالت بنك
هبوعليم بمناسبة حلول شهررمضان املبارك
حيفا – ملراسلنا – ضمن نشاطات املتن ّبي للتربية املرور ّية واحلذر على الطرقات،
أقامت ،الثالثاء املاضي ،حلقة نقاش ّية-تفاعل ّية مببادرة من املربية ناهد خوري،
مر ّكزة احلذر والتربية املرور ّية في املتن ّبي ،بالتعاون مع شركة أمبيكت لإلرشاد
التفاعلي ،شملت احللقة ً
عرضا لفيلم من إنتاج مح ّل ّي موسوم باسم «حلظة» .يتناول
ّ
الفيلم ظاهرة احلذر واألمان على الطرقات ومختلف األزمات التي يعاني منها أبناء
العربي ،امللهيات املختلفة والتم ّرد على تعاليم املرور.
الشبيبة في مجتمعنا
ّ
ّ
ٌ
االجتماعي أمير
االختصاصي
ب
الطل
مع
أداره
الفيلم،
عرض
نقاش مثير أعقب
ّ
ّ
أبو حسني .كما ُيذكر أنّ شركة أمبيكت تقوم بسلسلة من الورشات التفاعل ّية
الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في أوساط الشبيبة حول ظواهر سلب ّية حتيط
فعال ّيات
مبجتمعنا كالعنف ،القتل على الطرقات ،واملخدّرات؛ وذلك من خالل ّ
حتفز اجلوانب اإليجاب ّية والقياد ّية لديهم واستخدام آل ّيات عمل مواكبة للعصر
الرقمي وأفالم مبشاركة كوكبة من اخلبراء االجتماع ّيني والنفس ّيني ومرشدين في
ّ
برامج مختلفة.
تتويجا لنهج املتن ّبي املغاير ،التي أخذت على عاتقها أن
تأتي هذه النشاطات
ً
ً
ّ
وأخيرا في مر َكز
ل
و
أ
اإلنسان
يقف
إذ
وطالباتها،
بها
لطل
ًا
ن
دوما حضنًا آم
تكون ً
ّ
ً
الفلسفة التربو ّية-التعليم ّية للمدرسة ،فال ّ
أي مشروع أو فكرة من
تغض الطرف عن ّ
شأنها أن تُعزّز من هذه الفلسفة وتذ ّوتها .فتؤمن املتن ّبي بضرورة خلق آل ّية تواصل
مهن ّية-أخالق ّية بني ّ
هم املجتمع ومتط ّلباته
الطلب واملجتمع ،إذ تنطلق املتن ّبي من ّ
اليوم ّية في محاولة دؤوبة لربط الطالب مبجتمعه وواقعه من جهة ومن جهة أخرى
الفعال ّية
مواكبته وإرشاده إذا ما اقتضت الضرورة واحلاجة ذلك .كما ُيذكر أنّ هذه ّ
البلدي من بلد ّية حيفا ،وذلك بن ّية تعميمه الحقاً
متّت بحضور مدير قسم األمان
ّ
على جميع مدارس حيفا ،كما أثنى على جاهز ّية ّ
الطلب وتفاعلهم مع املوضوع
املنا َقش ،وعلى أثر ذلك منح ّ
ّ
الصف العاشر أربع ساعات جتريب ّية-
طلب شريحة
ترفيه ّية ُمقدّ مة من بلد ّية حيفا ،خلوض جتربة عين ّية لألفكار املطروحة واملناقشة من
خالل «كارتينج» السيّارات.
ً
ً
معا جنعل السياقة ف ّنًا وذوقا وأخالقا ،لنصل بأمان لنكتب فصلنا القادم من
ً
ُ
متاما»...
املعنى
وميلك
الكالم
أرض
رِث
ي
حكايته
يكتب
«من
ي...
ب
املتن
حكاية
ً
َ
ّ
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في أالحتفال ،ادارة البنك تقدم املنح الدراسية لطالب الجامعات
وتقدم تبرع ملستشفى الناصرة إلقامة وحدة السكتة الدماغية
بمناسبة شهر رمضان املبارك ،نظم بنك هبوعليم احتفاالته
التقليدية الستقبال الشهر الكريم ،في قاعة رويالتي باالس في
عرعرة وفي فندق رمادا اوليفيي في الناصرة ،بحضور السادة مدير
عام البنك أريك بينتو ,عودد عران رئيس مجلس ادارة البنك،
رونين شطاين نائب املدير العام ،سريت بن نتان مديرة قطاع
الخدمات البنكية العامة ،نبيل توتري مدير فعاليات البنك في
املجتمع العربي ،مدراء منطقة الشارون ،الشمال وحيفا ومدراء
فروع البنك ومئات رجال األعمال ،رؤساء املجالس ،اعضاء
الكنيست والعديد من الشخصيات الرسمية والدينية.
مدير عام البنك أريك بينتو ,عودد عران رئيس مجلس ادارة
سريت بن نتان مديرة
البنك ،رونين شطاين نائب املدير العامً ،
قطاع الخدمات البنكية العامة شكروا جميعا الحضور وهنئوهم
بمناسبة اقتراب حلول
شهر رمضان املبارك ،وتمنوا لهم صوما
ً
مقبوال .قدموا التهاني ايضا رئيس مجلس عرعرة وعارة السيد
مضر يونس ،البروفيسور احمد ناطور ،السيد محمد زيدان
الرئيس السابق للجنة املتابعة ،فضيلة الشيخ ناصردراوشة مؤذن
الجامع االبيض وقدس االب حنا كلداني النائب البطريركي الالتيني
العام في البالد.
مديرعام بنك هبوعليم السيد اريك بينتوقال »:قبل سنة اعلنا عن
قرارنا باقامة صندوق للمنح الدراسية للطالب الجامعيون واليوم
يسرنا ان نعلمكم ان الصندوق بدأ بالعمل! مئات الطالب قدموا
طلب منحة للصندوق وقامت اللجنة الجماهيرية باختيار الطالب
الفائزون باملنحة بقيمة  6000شيكل ،وقد شارك هؤالء الطالب في
دورة في مركزاالرشاد التابع للبنك هيئتهم الرشاد ومرافقة العائالت
العربية في ادارة ميزاينة العائلة ومساعدتهم بالوصول الى توازن
مالي والبدء في التوفير ملستقبل اوالدهم ،وبهذا يكون الطالب قد
تطوعوا وساهموا في دورهم في خدمة املجتمع».
السادة احمد مهنا مدير عام جمعية امانينا والسيد سالم شرقية
رئيس الجمعية قدما الشكر الدارة البنك على اختيارها الجمعية
الدارة هذا الصندوق وعلى تبرع البنك واهتمامه باملجتمع العربي
وتشجيع الدراسات العليا.

وقدم البنك بهذه املناسبة تبرع بقيمة  200000شيكل ملستشفى
الناصرة مساهمة منه في اقامة وحدة عالج السكته الدماغية،
االولى في مستشفيات الناصرة ،والتي ستمكن املستشفى من تقديم
العالج لهذه الحاالت الحرجة بدل من توجيه املريض ملستشفيات
اخرى وتعريض حياته للخطر.
السيد عودد عران مدير عام البنك قال “ :باالضافة لعملنا
الدائم لتقديم افضل الخدمات املصرفية لجمهورنا ،نعتبر نفسنا
جزء من هذا املجتمع ويهمنا ان يحصل ابناء املجتمع العربي على
افضل الخدمات االجتماعية والطبية بالقرب من بيته وفي بيئة
مالئمة له ،وعليه يقوم البنك بالتبرع وتقديم الدعم للعديد من
املؤسسات العاملة في املجتمع العربي ،وقد كنا السباقون في
تقديم التبرع القامة وحدة القسطرة في مستشفى الناصرة وتترميم
قسم الدياليزا فيه ،واليوم يسرنا ان نقدم هذا التبرع القامة
وحدة السكتة الدماغية والتي ستساهم في انقاذ حياة العديد من
املر�ضى في منطقة الناصرة والجليل”.
البروفيسور فهد حكيم مدير مستشفى الناصرة شكر بدوره بنك
هبوعليم على دعمه الدائم واملستمرللمستشفى وللمجتمع العربي
بشكل عام.
وقد تخللت االحتفاالت ،تهاليل رمضانية قدمتها فرقة ضو
القناديل بقيادة الفنان صالح شامي ،وعرض فني قدمته فرقة
املجد للفنون الشعبية بقيادة املدرب جهاد كريم.
ع.ع
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ﻋﻧواﻧﻛم ﻟﻼدوات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﺷﺎرع ﺗﺳﺎھل  ،10ﺣﯾﻔﺎ ـ ت04-6568586 :
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₪ 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
 #ﻏﺳﺎﻟﺔ  6ﻛﻐم
 #ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون smart 49

ﺣﻣﻠﺔ ال 19.900ש“ח

ﻧﺷﺗري
 #ﺑراد  4اﺑواب  600ﻟﺗر
 #ﻏﺳﺎﻟﺔ  8ﻛﻐم

 #ﻓرن B.I
 #ﻏﺎز)כיריים(

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ

ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣن طﻣﺑور

0
0
9
.
9
1
₪

ﺣﻣﻠﺔ اﻟـ

₪ 300

 10ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 2

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

 #ﻓرن )(b.i
 #ﻏﺎز)כיריים(
 #ﺟﻼي
 #קולט אדים 60ס“מ
 #ﻣﺎﻛﻧﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾف اﻟﻐﺳﯾل 8ﻛﻐم
 #ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون 55

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣن طﻣﺑور

₪ 600

 10ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 3

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

ً
ّ
حديثا عن «مكتبة ّ
الحيفاوية:
كل �شيء»
صدر

كتاب «سفربرلك»
ّ
للكاتب الدكتور خالد تركي
حيفا – ملراسلنا – صدر حدي ًثا
عن «مكتبة ّ
كل شيء» احليفاو ّية،
لصاحبها صالح ع ّباسي ،كتاب
ُبعنوان «سفر برلك» ،بتصميم
األستاذ شربل إلياس .وهو عبارة
عن سيرة ذات ّية سرد ّية موضوع ّية
ومشوقة ،لشخص ّية
توثيق ّية
ِّ
عاشت وعايشت األحداث وأ ّثرت
فيها .وهي مت ّثل شريحة واسعة من
ّ
العربي الذين اقتادتهم
الشباب
ّ
السلطة العثمان ّية الغاشمة إلى
ُّ
مهمات
وإلى
بالدهم
غير
بالد
ٍ
َّ
ليس لهم فيها ناقة وال جمل.
ويتضمن الكتاب سرد سيرة
ّ
العثماني
اجليش
في
ندي
ا ُجل ّ
ّ
والفراري في أحراش البالد،
واألهل الذين عانوا غياب
أبنائهم ،فلذات أكبادهم ،حيث –
بعد سقوط اإلمبراطور ّية العثمان ّية
– تابع ّ
الشباب مسيرتهم في
البريطاني
النِّضال ضدّ املستعمر
ّ
الصهيون ّية ،فناضلوا
وضدّ احلركة ِّ
من أجل كبح جماح املستعمر وطمعه ،باإلرادة والعزمية واإلميان بالنّصر ،إذ دأبوا على العمل
على دحره ،على أمل حتقيق النّصرّ ،
جسام وإيثار ّية ،من
تفان وتضحيات
بكل ما أوتوا من ٍ
ٍ
أجل بناء وطن ح ٍّر جلميع الذين يقطنون ِف َلسطني.
جاء الكتاب من احلجم الوسط ،في مائة ٍ ّ
وست وخمسني صفحة ،حيث ُيهدي الكاتب كتابه
َّ
إلى ِّ
حب َ
احملتل عنها ،ويتابع
أرض اآلباء واألجداد و ُيدافع عنها ويحميها ويذو ُد
كل من ُي ُّ
ّ
الصفحة التّالية «منمشي ومنك ِّفي ..الطريق يا رفيق» .ومن بعدها ينشر قصيدة
على ّ
ّ
اللبناني حليم د ُّموس.
السالم يا أرض أجدادي» للشاعر
«عليك منِّي ّ
ِّ
السفر بر ِلك إلى الدّولة
«من
نوان
ع
حتت
عمل،
إسكندر
خ
ر
املؤ
الكتاب
كتب مقدّ مة
ُ
ِّ
َّ
الواحدة»؛ حيث جاء فيها« :لم يكن سمعان ّممن يقفون على اجلدار ويرقبون احلدث بل
ً
شريكا في العمل من أجل إنقاذ ما تب ّقى من الوطن الذي رأى بأ ِّم عينه أ ّنه
أراد أن يكون
البريطاني الذي لم يأ ُل جهدً ا في ترجيح
هيوني مدعوم من املستعمر
الص
يضيع وأنّ اخلطر ِّ
ِّ
ّ
الصحيح في صفوف
الك ّفة لصالح ِّ
الصهيون ّيني .رأى سمعان بفطرته املقاوِ مة أنّ مكانه ّ
البريطاني
تأسست عام  ،1943وهدفت إلى مقاومة اخلط َرين
عصبة التّح ُّرر
الوطني التي ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ِّ
هيوني ،وسعت إلى إقامة دولة دميوقراط ّية علمان ّية لكل سكان ِفلسطني آنذاك.
والص
ِّ
ّ
و ُيحدِّ ثنا الكاتب في كتابه «سفر برلك» :لقد كان سمعان قل ًقا على ما ستؤول إليه الهجرة
ستحول اليهود،
اليهود ّية إلى ِف َلسطني ،من جميع أصقاع العالم ،حيث كان يقول إ ّنها
ِّ
القادمني في جهات العالم األربع إلى ِف َلسطني ،إلى أغلب ّية وعندها سيطردون العرب من
بالدهم ،موطنهم ،وهو بسليقته وطبيعته «بفهمها ع ّ
الطاير» ،لكنّه لم يعرف ولم يفهم
ملاذا عليه وعلى أبناء شعبه دفع ثمن أخطاء النّاز ِّيني وإثمهم فيما ارتكبوه بحقّ البشر ّية
عرقي ،يقول أنْ ال مانع من أن يأتوا بالدنا ويحتموا
واإلنسان ّية من جرائم وآثام وتطهير
ّ
بنا ويأووا إلى بيوتنا ،إلى أن مت ّر الغيمة السوداء عن تلك األراضي عبر البحار في غرب
بالدنا ،ومن بعدها يرجعون إلى مسقط رأسهم ،ليعيشوا كما كانوا هناك وكما يحلو لهم أن
يعيشوا ،وأن يكونوا كما يشاءون في بالدهم« ،وتقيموا أينما شئتم»ُّ ،
وكل إنسان مسؤول
نتحمل ،نحن – أهل هذه البالد
يتحمل أبعاد أخطائه ،وملاذا علينا أن
عن خطئه وعليه أن
ّ
ّ
َ
يحمل ِح ْم َل غيره ،وملاذا
فرد منه ،ملاذا على شعبنا أن
أي
أو
شعبنا،
يرتكبه
– نتائج إثم لم
ُّ ٍ
ُ
عليه أن يدفع ثمن ذنوب اآلخرين – ،وال تَزِ ُر وازِ َرةٌ وِزْ َر أ ْخرى –ُّ ،
وكل نفس ُتاسب على
علته أو على خطيئته ،فشعبنا بريء ِّ
عملهاٌّ ،
وكل َ
يؤاخذ على ِف ِ
الذ ّمة من دمهم.
واجلدير ِّ
بالذكر أنّ هذا هو املؤ ّلف ال ّرابع للكاتب د .خالد تركي ،بعد «يوم ّيات برهوم
ِّ
البُلشف ِّي»« ،حُماة الديار» و»من حيفا ..هنا دمشق».
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ِاختتام مشروع
ّ
ّ
« ِقصتي و ِقصتك» في حيفا

حيفا – ملراسلنا – اختتم ،هذا األسبوع ،مشروع « ِق ّصتي
و ِق ّصتك» بأمس ّية شارك فيها العشرات من األهالي ،املر ّبني،
واملع ّلمني ،في قاعة بلدية حيفا .ويعتبر هذا املشروع من
أكثر املشاريع مت ّيزً ا ،حيث جمع بني  30فتاة عربية ويهودية
من ثانوية الكرمة العلمية – حيفا واملدرسة املشتركة «حوف
كرمل» ،مببادرة املراكز اجلماهيرية شالـﭭـا وع ّباس – قسم
الثقافة في بلدية حيفا.
والفعال ّيات
اللقاءات
من
متواصل
تخ ّلل املشروع أسبوع
ّ
خصصت للفتيات
املشتركة بني طالبات املدرستني ،حيث ّ
فقط ،للتعارف واالنكشاف وكسر اآلراء املس ّبقة والتركيز
على القواسم املشتركة التي جتمع فتيات يخضن التخ ّبطات
بكونهن عرب ّيات أو
أي عالقة
والتجارب نفسها ،بدون ّ
ّ
يهود ّيات.
ّ
حماد – أبو ظالم ،عرين
وأ ّكدت مركزات املشروع ،سماح ّ
عوض ،وتيمناه بالف-برناع ،أنّ اإلصرار على تطبيق هذا
املشروع ُيعتبر حتقيق حلم في واقعنا املليء بالصراعات التي

www.haifanet.co.il

لم تترك طري ًقا يتّسع ألن يكون ّ
لكل واحدة فينا مكان.
خاص يحوي قصص وأحالم
ّ
توج االحتفال بتوزيع كتاب ّ
والفعال ّيات
املشروع
مسار
من
ا
وجزء
املشاركات
الفتيات
ّ
ً
املختلفة فيه.
بسام ريناوي ،مدير املركزَ
خالل األمس ّية شدّ د الس ّيد ّ
اجلماهيري ع ّباس وا ِملنطقة ،على ضرورة تعزيز الشراكات
ّ
أطرا تربوية مختلفة في املدينة وخارجها ،وشكر
التي جتمع ً
مديرة ثانوية الكرمة العلمية ،الس ّيدة يسرين دكور ،على
إميانها باملشروع والتعاون اجلِدِّ ّي إلجناحه.
َ
اجلماهيري
من جانبه شدّ د األستاذ وديع شحادة ،مدير املركز
ّ
– شالـﭭـا ،على ضرورة القيام مبشاريع تهدف إلى قيمنا
اإلنسانية وأنّ السالم الذي نتوق إليه يبدأ بنا كأفراد وعلينا
ومصيري.
مهم
ّ
كتربو ّيني مل ًقى دور ّ
ّ
وفي نهاية األمس ّية ّ
واملدعوين على ضرورة
حث كل من األهل
ّ
االستمرار وتطوير برامج تهدف إلى العمل املشترك والشراكة
العادلة.

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  11ا ّي ار 2018
ُ

אוריינטל קרמיק

اوريﻨﺘال ﮐﺮامﯿﮏ
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בקר ש
ﺣﻧﻔﯾﺎت י
ו
ﻣﺟﺎﻟﻲ,
ﺑﺎرﻛﯾت,
ﺑورﺗﺳﻼن,
ﺟراﻧﯾت,
ﻛراﻣﯾﻛﺎ,
ת
ברזים
כיורים,
פרקט,
פורצלן,
גרניט,
קרמיקה,
!
!

اﻻﻓﺗﺗﺎح ﯾوم اﻻﺣد
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
מדהימים
מבצעים

واﺣد ﻓﻘط
ﻻﺳﺑوع
לרגלﺣﻣﻠﺔ ﻣدھﺷﺔ
13.5.18
יום א'
הפתיחה -

חדר אמבטיה שלם כולל:
ארון תלוי  +ברז  +מראה  +מוט פינוק
 +אסלה תלויה  +מיכל הדחה סמוי
 +מקלחון ( 80X80או  90X90הזזה או פתיחה)
 20 +מ' קרמיקה לרצפה ולקירות

4,400
לפי בחירה מהדגמים שבמבצע

רק

*התמונות להמחשה בלבד *המבצע עד 20.5.18

*

₪

אחריות על כל המוצרים

האצטדיון  ,8קרית חיים | טלפקס052-2828444 | 04-8650443 .

*המחיר לא כולל מע"מ

1

ידיעות המפרץ ˆ 11.5.2018

 ˆ 11.5.2018ידיעות המפרץ

1

ّ
املتنبي تستمر بكتابة حكايتها مع تخريج الفوج السابع والثالثين
حوا ،احتفلت
حيفا – ملراسلنا – وسط أجواء احتفالية ممزوجة بأنغام املوسيقى وعلى صوت الفنّانة نانسي ّ
مدرسة املتن ّبي ،بداية األسبوع ،بتخريج كوكبة من ّ
طلبها؛ لتستم ّر املتن ّبي بكتابة حكايتها للفوج السابع
والثالثني.
ّ
وقد شارك االحتفال ّ
وموظفي البلدية
كل من رئيس بلدية حيفا ،الس ّيد يونا ياهـﭫ ،ولفيف من الوزارة
واألهالي الكرام.
تو ّلت العرافة املر ّبية إميان فضل ،مشدّ دة بكلمتها على دور التعليم واملع ّلم والعمل الدؤوب ،الذي تقوم به
إدارة املدرسة وكوادرها املهن ّية ،التي تسعى جاهدة لتحقيق اإلجنازات بشتّى فروعها التعلمية .وقد منح
التحصيلي للطالبة مروة قاضي ،من فرع اإلعالم .وكذلك أثنت
للتفوق
رئيس البلدية شهادة بلدية حيفا
ّ
ّ
رئيسة جلنة اآلباء ،الس ّيدة سامية عرموش – محاميد ،على جهود اإلدارة والهيئة التدريسية جتاه أبنائها
احليفاوي.
وأبناء املجتمع
ّ
وقد كان لكلمة املدير ،الس ّيد رائف عمري ،األثر البالغ على اخل ّريجني واحلضور ،حيث بارك جهود ّ
طلبه
تضمنت حفز ّ
الطلب على االستمرار بالروح اجلا ّدة نفسها ،التي
من خالل وصايا املتن ّبي العشر ،والتي ّ
تتويجا لعطاء مستم ّر وإعطاء فرص مغايرة ومساحات
نشأوا عليها بني أحضان مدرستهم ،وقد جاءت كلمته
ً
مختلفة من التجارب احلياتية – املدرسية الكفيلة بتخريجهم إلى معترك احلياة بثقة وثبات؛ فمن جملة ما
قال« :سيروا بأناقة وجمال ،فعلى هذه األرض ما يستحقّ احلياة واألمل .كونوا خير سفراء للمتن ّبي؛ احلكاية
يكتب حكايته \ َي ْ
رِث أرض الكالم \ ومي ِل ِك
معا نكتب حكاية املتن ّبي»؛ «من
واملدرسة ،احللم وال ُهو ّيةً ...
ْ
املعنى متاما».

18

الجم عة  11ا ّي ار 2018
ُ

منتوجات خاصة
بشهر رمضان الكريم

בשר עגל טרי

בשר טחון

1

ק”ג

4490

₪

כבד עוף

4

ק”ג

לבנה אלהנא 1ק''ג

אורז יסמין  5ק''ג

2490

מוגבל ל2-

1890

חמד  250גרם

990

1990

₪

מרקים עשירים קנור

דגני בוקר אוראו

690
צנובר סיני גדול

1790

100

₪

ק”ג

3990

₪

1490

₪

حيفا شارع الخوري ( ٢מגדל הנביאים)

4

ב

7990

₪

מברשות שיניים אורל בי

קולגייט מי פה  500מ"ל

₪

קרטון תמרים  5ק''ג מג'הול אקסטרא
אקסטרא יבול מחדש

20

₪

990

₪

תמרים  1ק''ג מג'הול
אקסטרא יבול חדש

1390

₪

אגוזי מלך אקסטרה

1

15

₪

שישיית מים נביעות  1.5ליטר

990

₪

890

₪

בורקס גבינה \תפו''א מעדנות

קורנפלקס תלמה אלופים  750גרם

₪

صنوبر صيني حبه كبيره كبيره اكسترا

ק”ג

₪

890

₪

400גרם

₪

תה ליפטון

גבינה עמק במעדנייה

1990

₪

קטשופ אסם

1390

₪

ק”ג

100

₪

גבינת אלמראעי  500גרם

990

₪

מארז תה ויסוצקי

1990

₪

1

ק”ג

10

6

₪

גבינת „אבו אלוולד„
 24משולשים  336גרם

1290

₪

בפלות XLעלית

מארז זוג בצק עלים מעדנות

3

ק”ג

30

₪

גבינה מלוחה ערבית ברינזה
מחלבת גת  300גרם

10

₪

פתי בר אסם  1.750ק”ג

1

100

₪

עוף שלם

עד  5קילו

כרעיים עוף טרי

₪

דאודורנט אקס

10

₪

04-8666512

990

₪

رمضان الخري والحمالت
مبي ماركت كلها خري
חזה עוף טרי

פרגית עוף טרי

4

ק”ג

100

4

₪

לאבנה תנובה פיראוס  750גרם

1090

פלפל ירוק ,חריף

ק”ג

100

₪

מגוון פסטה אסם

3

8

10

ב

1090

₪

פתיתים אפויים \ אטריות אסם
 400-500גרם

1090

₪

4

ב

20

2

ב

50

₪

3

ב

ג'אמפ  1.5ליטר

2790

3

₪

ב

12

1490

חלבה בלוק וניל
 500גרם אחווה

1990

890

₪

סוכר לבן שטודן
קמח המפרץ

990

100

גרם

350

₪

עוגיות לוטוס  500גרם

₪

₪

₪

חלבה במשקל בפיצוחיה
מגוון טעמים

₪

מוגבל ל2-

1490

₪

חלבה  700אלהלאל
וניל/שוקו וניל

ריבה טונאס  800גרם

12

₪

3

ק”ג

120

₪

שמן לוקס  3ליטר

₪

₪

₪

1790

₪

מארז מרק ירקות שביעייה קנור

מרגרינה /מחמאה בלו בנד

מולט  40גלילים

890

1

ק”ג

190

₪

חזה אסאדו

מוגבל ל2-

1490

₪

1

ק”ג

290

₪

מוגבל ל 4-ק”ג

יוגורט תנובה  3ליטר

טחינה אחווה  1ק''ג

1290

₪

מרק טעם עוף אסם
מרק דגש קנור 1ק„ג

ב

מוגבל ל2-

טחינה אל אמיר  900גרם

890

490

₪

מוגבל ל 4-ק”ג

שישיית קוקה קולה  1.5ליטר

1990

₪

חומוס אחלה  750גרם

ק”ג

2

₪

RCקולה שישייה ,מרידה7up ,

ב

מלפפון ,כרוב לבן

חלב תנובה  1ליטר קרטון

שמנת

₪

מוגבל ל 4-ק”ג

1

תפוח אדמה לבן ,גזר ארוז
בצל יבש

1990

₪

שניצל מאמא עוף אצבעות  700גרם

4

* الحملة سارية حتى  17.5.2018أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور للتوضيح فقط
* يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

ב

1090

₪

1790

₪

ِافتتاح غرفة حاسوب
في نادي األوالد في ضائقة

حيفا – ملراسلنا – ِافتتح نادي إينرويل ستيال ماريس بحيفا ،يوم اخلميس املاضي،
 3أ ّيار اجلاري ،غرفة حاسوب في نادي األوالد في ضائقة بالقرب من سوق تلـﭙـيوت،
وذلك بحضور رئيسة اإلينرويل في إسرائيل ،الس ّيدة روحاما ليسيا ،وبحضور مم ّثلني من
بلدية حيفا ،الس ّيدة سارة كاتس ،والعاملة االجتماعية ليؤرا ،ومديرة النادي الس ّيدة
سها .كما شارك الـﭙـروفسور داود بشوتي ورئيسة نادي اإلينرويل لهذه السنة ،الس ّيدة
دوريس مجدالني ،والرئيسة السابقة ،لورا بشارة ،وأعضاء عديدات من النادي.
بالتطوع أسبوع ًّيا في النادي ،وقد ساهمن مببادرة
وقد قامت األعضاء طيلة السنة املاضية
ّ
ومبساعدة عدد من املتب ّرعني بترميم الغرفة بأكملها وجتهيزها بخمسة أجهزة حاسوب ،تب ّرع
بها بعض األشخاص أصحاب املبدأ ومدِّ يد العون .وقد ّ
مت كذلك ترميم الغرفة بأكملها
وسجادة وتلفزيو ًنا وألعا ًبا وغيرها من األمتعة،
مبا يشمل طاوالت
وكراسي مالئمة وصالو ًنا ّ
ّ
مثل الـ .PlayStation
ّ
وتطوع وقدّ م
هذا وتتقدّ م أعضاء النادي بالشكر اجلزيل إلى كل من ساهم وتب ّرع
ّ
يد العون إلجناح هذا املشروع ،وإخراجه بالصورة الرائعة التي هو عليها اليوم.
وهذه السنة –  2018تو َّفر لألوالدً ،
أيضا ،دورة «كپويرا» يقدّ مها املد ّرب حمودي
خضرة.
أبو
التطوع في مر َكز األنوار
كما يجدر بالذكر أنّ مشروع النادي لهذا العام  ،2018\2017هو
ّ
والفعال ّيات واحملاضرات املختلفة لتزويد الفتيات
للفتيات ،حيث تقدّ م األعضاء البرامج ّ
وإثرائهن بشتّى املواضيع الق ّيمة ،والتي تعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعنا.
باملعلومات
ّ
ويقيم النادي يوم االثنني القادم 14 ،أ ّيار اجلاري ،مسرح ّية ُبعنوان« :هيال هوب»
ملؤسسة
للمم ّثلتني خولة حاج دبسي وعنات حديد ،ملسرح احلياة .حيث ُيرصد ريع املسرحية ّ
ناد للمسنّني في حيفا .واجلدير بالذكر أنّ مسرح احلياة يساهم بدعم
قلب يسوع ولتأسيس ٍ
مشاريعنا اخليرية ،وذلك بتقدميه العرض مجّانًا.
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ّ
ي
«أنا اسمي الرين ،وأنا عندي سكر »

ّ
ممرضة من مستشفى رمبام تعود
ّ
للعمل في القسم نفسه الذي تلقت
ّ
ستة عشرعاماً
عالجها فيه قبل

حيفا – ملراسلنا – باعتبار أنّ هذا األسبوع يتزامن
العاملي ،قاموا في مستشفى رمبام
مع يوم املم ّرضات
ّ
مبقابلة مع إحدى املم ّرضات:
ربيعا من كوكب
الرين خليل ،ذات اخلمسة وعشرين ً
أبو الهيجاء ،احلاصلة على لقب أ ّول في التّمريض
عاما
من جامعة تل أبيب تعو ُد بعد ستّة عشر ً
الصدفة ،في قسم األطفال لعالج
للعمل ،ومن باب ّ
ّ
السكر ّيني في مستشفى رمبام ،محققة بذلك
املرضى ّ
رغبتها التي لم تخبر بها أحدً ا ،أال وهي العمل في
القسم الذي تل ّقت عالجها فيه عندما ّ
مت تشخصيها
بالس ّكري أل ّول م ّرة .وهي تقول بأنّ تشخيصها للم ّرة
ّ
سن التّسع سنوات،
الس ّكري كان في ّ
األولى مبرض ّ
الطفلة األولى مع ّ
ولربّ ا كانت هي ّ
سكري األطفال في
بلدتهاّ ،مما أ ّدى إلى شعورها باخلجل ّ
الشديد طوال
الوقت من حقيقة مرضهاّ .إل أ ّنها أدركت مع الوقت
أ ّنه ليس مبرض ح ًّقا ،حيث بإمكان اجلميع التّعامل
بغض النّظر؛ شا ًّبا كان أو شا ّبةً ،
مع هذا املرضّ ،
طفل
ّ
أو عجوزً ا .لذلك في مرحلة ما توقفت عن اخلجل،
وأصبحت أكثر شجاعة ،فصارت تع ّرف نفسها مباشرة
بـ« :مرحبا ،أنا اسمي الرين ،وأنا عندي ّ
سكري»،
وقد برز هذا التّغيير في شخص ّيتها بعد أن أصبحت
الشجعان ّ
متطوعة في جمع ّية ّ
لسكري األطفال منذ
ّ
السادسة عشرة.
ّ
سن ّ
وكانت الرين قد أضافت أنّ املعاملة املراعية لألط ّباء
في مستشفى رمبام واملم ّرضات كانت أحد الدّوافع التي
جعلتها تصبح مم ّرضة ،حيث منحوها الدّ عم واالهتمام
الكافيني لتصبح أفضل .مع ذلك هذا لم يكن الدّ افع
الوحيد الختيارها مهنة التّمريض ،فهي بطبيعتها
وحتب
حتب العطاء كما أشارت ،وتؤمن بقدرتها عليهّ ،
ّ
خصوصا ألولئك الذين ال يجدون من
أن متنح الدّ عم
ً
يقدّ مه لهم ،وأل ّنها رأت في املوضوع حتدّ ًيا لها بعد
أن شهدت عمل املم ّرضات في العيادات ّمما أ ّثر فيها،
فكان القرار أن تصبح مم ّرضة .نتيجة لهذه التّجربة
وجدت الرين نفسها متتاز عن غيرها من املم ّرضات
لهن أن
بتعاطفها مع املرضى ،فباقي املم ّرضات ميكن ّ
يحقن ّ
الطفل ومينحنه العالجّ ،إل أنّ األمر بالنّسبة
ّ
وتخص
إليها ال يتو ّقف عند ذلك إطال ًقا ،كما أشارت.
ّ
الس ّكري ،فكما
الرين بذكرها األطفال املصابني مبرض ّ

كل م ّرة تستقبل ً
ص ّرحت؛ في ّ
طفل جديدً ا في القسم
ملحة في البكاء ،ولكنّها تقاوم ذلك من
تنتا ُبها رغبة ّ
أجل األطفال ،ومن أجل عائالتهم .لذا جتد نفسها
ترس ُم على وجهها ابتسامة عريضة قبل ّ
كل شيء عند
مقابلة طفل جديد في القسم ،ليس لسعادتها ملرضه،
ّ
الصحيح ،املكان الذي
وإنا إلميانها بأ ّنه في املكان ّ
الصحيحني.
يستطيع أن مينحه العالج والدّ عم ّ
ورغم اعتقاد الرين بأ ّنها لم تزاول مهنة التّمريض
السنني بعد ،فهي مم ّرضة ألربع سنوات
ملا يكفي من ّ
ألهم ّية ودور املم ّرضة في
تصو ًرا ّ
فقطّ ،إل أنّ لديها ّ
هن اللواتي
عالج املرضى .فعلى حدّ قولها :املم ّرضات ّ
يشهدن املريض في حلظات ضعفه ،وحلظات انكساره،
والقوة في هكذا حلظات،
وهن اللواتي مينحنه الدّ عم
ّ
ّ
وهن كذلك اللواتي يشهدن تعافيه وشفاءه بعد أن
ّ
أوشك على املوت .كما أنّ املم ّرضات وباعتبار أنّ
هن اللواتي
لديهن أوقات فراغ أكثر من األط ّباءّ ،
ّ
ّ
بالشرح لعائلة املريض عن حالته أكثر،
يتك ّفلن
واالستماع لهم ودعمهم ،فوظيفة املم ّرضة ال تقتصر
على منح العالج واحلقن للمرضى فحسب.
ع ّلقت الرينً ،
أيضا ،أنّ مهنة التّمريض ليست بسهلة،
فاملم ّرضة ّ
تضطر إلى البقاء في املستشفى لساعات
ِطوال تزيد عن تلك التي تقضيها في املنزلّ ،مما
ً
إضافة
يحرمها من قضاء الوقت حتّى مع عائلتها.
إلى صعوبة مشاهدة األطفال املرضى في املستشفى،
وصعوبة إقصاء املشاعر عن عملها ،وصعوبة أن
تخ ّلف عملها في املستشفى وتفصل بينه وبني
حياتها ّ
الشخص ّية .وذكرت الرين في كالمها حادثة
لوفاة طفلة في الشهرين األ ّولني لها من عملها،
وكم آملها ذلك حدّ أن حملت أملها معها إلى املنزل،
لكنّها بعد تلك احلادثة بدأت تتع ّلم كيف حتافظ
على حاجز ما بينها وبني املرضى .املستشفى بالنّسبة
متاما عن العالم
لالرين اليوم هو عالم آخر ،مختلف ً
اخلارجي ،بالتّجارب التي مت ّر بها ،وباألشخاص الذين
ّ
تلتقي بهم ،باختالف ال ّثقافات ،واألعراق ،واأللوان،
وال ّلغات ،واملناطق ،والدّ يانات – ك ّلهم مت ّر بهم في
املستشفى ،وك ّلهم يتل ّقون العالج املناسب ّ
بغض النّظر
عن خلف ّيتهم ،فالتّمريض يع ّل ُمك – قبل ّ
كل شيء –
كيف تكون إنسا ًنا.
الجم عة  11ا ّي ار 2018
ُ

ﻧﻈاﻓة ،اماﻧة،

وﺧﺪمة ﺧاﺻة
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ما معنى عيد الصعود وكيف نعيشه؟
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية

في خميس الصعود ُنع ّيدُ لصعود ر ّبنا وإلهنا
ومخ ّلصنا يسوع املسيح إلى السماء ،وذلك بعد
«فيسوع
يوما من قيا َم ِته وظهوره للتّالميذ.
ُ
أربعني ً
َ
ُ
ِ
السماء َسيأتي كما َرأي ُتموه
هذا ا َّلذي ُرف َع َعنكم ِإلى َّ
السماء» (أعمال  .)11:1صعد يسوع
ذاه ًبا ِإلى َّ
إلى السماء وعاد إلى ملكوته (يوحنّا  )36 :18بعد
أن أ َّ
مت عمل الفداء وأكمل خطة اخلالص .ومن هنا
نتساءل ما هي أبعاد عيد الصعود وكيف نعيشه؟
ميكننا أن من ّيز ثالثة أبعاد للصعود على صعيد
املسيح والكنيسة وصعيدنا.
أ ّو ًل :الصعود على صعيد املسيح:
للصعود ثالثة أبعاد وهي متجيده وتساميه على
الكون ومتهيد لعودته.
السماوي :إنّ املسيح
1)1الصعود متجيد املسيح
ّ
ّ
قبل أن يعيش على األرض ميكن القول إنه كان
لدى الله كابن ،و»كلمة» ،وحكمة .فصعوده
إلى السماء إلى ميني األب ّإنا هو عودة إلى
السماوي الذي منه سبق ونزل من
العالم
ّ
ً
رحمة
السماء ،مسكن األلوهية (رؤيا )5 :1
بنا ليفتقد الناس (مزمور .)144:5بالصعود
والنزول ارتبطت السماء باألرض (يوحنّا :1
 .)51وأ ّما جلوس يسوع عن ميني الله فيعني
أ ّنه قد أكمل عمله وأنّ له سلطا ًنا وقد ّتوج
ً
ملكا .والتالي ما صعوده ّإل تعبير عن مجد
السماوي (أعمال  .)34 :2ومن ناحية
املسيح
ّ
النهائي
الدخول
إلى
املسيح
صعود
يشير
أخرى
ّ
السماوي من حيث
لناسوت يسوع إلى مق ّر الله
ّ
سيعود ،ويخفيه هذا املق ّر في هذا الوقت عن
عيون البشر( .ت ك  .)665وفي الليتورجيا
السريانية جند هذه الصالة التي تع ّبر عن
متجيد املسيح بصعود إلى السماء« :نزل ر ّبنا
ضائعا،
بح ًثا عن آدم وبعد أن وجد َمن كان
ً
حمله على كتفيه وباملجد أدخله السموات معه
(لو .)4 :15أتى وأظهر لنا أ ّنه الله؛ ولبس
جسدً ا وكشف لنا أ ّنه إنسان .نزل إلى اجلحيم
ّ
ومتجد وأظهر لنا أ ّنه
وبي لنا أ ّنه مات؛ صعد ّ
كبير .فليتبارك مجده!”.
2)2الصعود داللة على تسامي املسيح على
والقوات السماوية ( 1قورنتس :15
الكون
ّ
 )24أ ّنه منذ اآلن يجلس على العرش في
السماوات ليتق ّلد السيادة على الكون
(أفسس  .)21 20- :1ويكشف لنا إجنيل
متّى سلطان يسوع الذي يتمتع به في
السماء وعلى األرض (متّى  ،)18 :28وأ ّكد
لنا بولس الرسول هذا النصر الذي اكتسبه
بالصلب (كولسي  )15 :2وبطاعته (فيلبي
 .)11 6- :2ويقول القدّ يس كبريانوس:
«ال من لسان بشر وال مالئكي يستطيع أن
يصف كما يجب عظيم االحتفال واإلكرام الذي
املتجسد بصعوده في هذا اليوم”.
صار لإلله
ّ
 )3الصعود متهيد لعودة املسيح في مجيئه
الثاني :إنّ «يسوع هذا ا َّلذي ُر ِف َع َع ُ
نكم
السماء َسيأتي كما َر َأي ُتموه ذاه ًبا ِإلى
ِإلى َّ
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السماء» (أعمال  .)11 :1هذه العبارة
َّ
ً
ارتباطا عمي ًقا بني ارتفاع املسيح إلى
تقيم
السماء وبني عودته ثانية في آخر األزمنة،
عند التجديد الك ّل ّي الشامل (أعمال )21 :3
حينذاك سيأتي كما انطلق (أعمال ،)11:1
ً
نازل من السماء ( 1تسالونيكي )16 :4
على الغمام (رؤيا  ،)16 14- :14بينما
يصعد مختاروه ملالقاته ،هم ً
أيضا على غمام
( 1تسالونيكي  .)17 :4فالتاريخ يتح ّرك
نحو نقطة محدّ دة هي مجيء يسوع املسيح
ثانية ليدين العالم ،وميلك على ّ
كل املسكونة.
وينبغي علينا أن نكون مستعدّ ين ملجيئه
املفاجئ ( 1تسالونيكي .)2 :5
ثان ًيا :الصعود على صعيد الكنيسة:
الصعود على مستوى الكنيسة هو متجيدها بحلول
الروح القدس :متجيد املسيح في صعوده كان ال
بدّ أن يسبق متجيد الكنيسة بحلول الروح القدس.
ّ
ليحل
صعد يسوع إلى السماء ليرسل الروح القدس
مح ّله لدى التالميذ كما وعد تالميذه «ال ُّروح ال ُقدُ س
َينزِ ُل ع َليكم ف َتنَالون ُقد َر ًة وتكونو َن لي ُشهودً ا في
ِ
والس ِام َرة ،حتَّى َأقاصي
ُأو َر َشلي َم و ُك ِّل
اليهود َّي ِة َّ
َ
األرض» (أعمال  .)8 :1صعد يسوع إلى السماء
ّ
ليحل مح ّله لدى التالميذ .وبحلول
كي يرسل روحه
الرب من كائن معنا إلى كائن فينا؛
الروح
يتحول ّ
ّ
لكن كائن فينا – غير
فكائن معنا – محدودةْ ،
محدودة؛ وذلك نتيجة عمل الروح القدس .وهذا
ما يؤ ّكده القدّ يس بولس الرسول في صالته إلى
أهل أفسسَ :
املسيح في ُقلوبِكم با ِإلميان»
«أن ُيقي َم
ُ
بفعل الروح القدس (أفسس .)17 :3
ّ
ثال ًثا :الصعود على صعيدنا له بعدان التشفع فينا
وإعداد مكان في السماء لنا.
1)1صعود يسوع ليشفع فينا في حضرة الله
تصور الرسالة إلى
(عبرانيني .)24 /9
ّ
العبرانيني صعود املسيح في ضوء نظرتها إلى
سماوي تقوم فيه حقائق اخلالص ،ونحوه
عالم
ّ
تتجه مسيرة البشر .إنّ الكاهن األعظم ،لكي
ّ
يجلس هناك عن ميني الله (عبرانيني )3 :1
فوق املالئكة (عبرانيني  )9-4 :1صعد أ ّول
اجلميع ،مجتازً ا السماوات (عبرانيني )14 :4
يشفع فينا في حضرة الله (عبرانيني ) 24 /9
على أ ّنه الوسيط الذي يضمن لنا فيض الروح
القدّوس ( ت ك .)667
 2)2الصعود إلعداد مكان لنا في السماء :يعو ُد
الرب باملجد إلى أبيه ل ُيعدّ لنا مكا ًنا (يوحنّا
ّ
 .)3-1 :14فقد دخل يسوع أ ّو ًل تلك احلياة،
ليعدّ ملختاريه مكا ًناّ ،ثم يأتي ويأخذهم إلى
هناك ليكونوا على الدوام معه (يوحنّا :14
 .)22فيسوع املسيح ،رأس الكنيسة ،سبقنا
إلى ملكوت اآلب املجيد حتّى نحيا نحن،
يوما معه
أعضاء جسده ،في رجاء أن نكون ً
إلى األبد (ت ك .)666
وخالصة القول حتتفل الكنيسة حتتفل بعيد الصعود
 -كي نفرح ألنّ الذي نزل من السماء ألجل خالصنا

أيضا فوق جميع السموات ً
هو الذي صعد ً
ملكا
كرسي مجده (مزمور
على
جلس
على األمم ،الله
ّ
ّ
 .)8/47لكي ميأل الكل (أفسس .)10-9 /4
الرب الذي أنهض طبيعتنا
ومنجد ّ
 كي نشكر ّالساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماوات
(أفسس  .)6/2كما يقول القدّ يس أوغسطينس:
«اليوم صعد ر ّبنا يسوع املسيح إلى السماء.
ليصعد قلبنا معه .مع كونه هناك ،هو معنا
أيضا .ونحن مع كوننا هنا ،نحن معه ً
هنا ً
أيضا
هناك .رفع فوق السماوات ،ولكنه ما زال يتأ ّلم
في األرض ّ
بكل ألم نشعر به نحن – أعضاءه.
أل ّنه رأسنا ونحن جسده» ()PLS 2: 494
 كي نه ّيئ نفوسنا الستقباله :أنّ يسوع هذا الذيارتفع عنكم إلى السماء سيعود (أعمال )11 :1
للدينونة (متّى .)27 /16
فكيف نعيش روحانية عيد الصعود؟
من أبعاد عيد الصعود تنبع روحانية الصعود
املسيحي
مؤسسة على الرجاء ،أل ّنها جتعل
متكاملةّ ،
ّ
يحيا منذ اآلن في حقيقة العالم اجلديد الذي ميلك
املسيح فيه .إنّ على املسيحيني وهم في انتظار تلك
الساعة ،أن يظ ّلوا متّحدين بفضل اإلميان وأسرار
املمجد .فعليهم أن يسعوا «إلى
الكنيسة ،بس ّيدهم ّ
ُ
ُ
املسيح قد َج َل َس عن يَ نيِ
يث
ح
العلى َ
األمورِ ا َّلتي في ُ
ُ
املسيح « (قولسي
مع
الله» ،ألنّ َ
«حياتهم ُمحت َِجب ٌة َ
ِ
 ،)3 -1 :3ومدينتهم كائنة في السماوات (فيلبي
السماوي ينتظرهم ( 2قورنتس
 .)20 :3والبيت
ّ
املمجد نفسه (فيلبي ،)21 :3
 )31 :5هو املسيح ّ
السماوي» ( 1قورنتس .)49 -45 :15
«اإلنسان
ّ
ً
منسلخا
على أنّ املسيحي ليس لذلك أن يكون
عن العالم ،بل له رسالة على أن يحيا فيه
بطريقة جديدة ،حت ّرك العالم نحو املجد الذي
يدعوه الله إليه .في هذا العصر تزايد اضطهاد
لكن العداء
املسيحيني أكثر من ّ
أي عصر مضىّ .
واخلطيئة واخلوف والرعب واملعاناة على األرض
ليس لها الكلمة األخيرة .سيعود يسوع باملجد
والبهاء ويضفي سيطرة على ممالك هذا العالم.
مسيحا ،نعترف به
الصعود عيد يسوع نعترف به
ً
ر ًّبا ارتفع ليجتذب اجلميع ويوصل كلمته إلى العالم
ك ّله .ومن هنا علينا أن نتابع كرازة اإلجنيل كما
الس ِ
ماء
الرب « ِإ ِّني ُأ ُ
أوصانا ّ
وليت ُك َّل ُس ٍ
لطان في َّ
َ
ُ
ِ
وع ِّمدوهم
ميع األ َمَ ،
واألرض ،فاذهَبوا وتَلمذوا َج َ
وع ِّلموهم أنَ
ِاس ِم ِ
اآلب واال ْبنِ وال ُّروح ال ُقدُ سَ ،
ب ْ
َ
وصي ُت ُكم به ،وهأنذا م َعكم َطوالَ
ُ
َّ
َيح َفظوا كل ما أ َ
َ
َ
األ َّي ِام ِإلى ِن ِ
هاية العالم» (متّى .)20-18 :28
التالميذ لم يعيشوا ّ
كل األيام في حني الكنيسة
تدوم إلى األبد (أعمال  .)9-4 :1وعلينا أن نعلن
انتظارنا ملجيئه الثاني .إ ّنه سيأتي كما صعد ،لذلك
انتظار مجيء املسيح عقيدة «وننتظر قيامة األموات
وحياة الدهر اآلتي آمني» ومع الليتورجيا السريان ّية
نردد «يوم والدته ،فرحت مرمي؛ يوم مماته ،تزلزلت
ّ
األرض .يوم قيامته ،تزعزعت ظلمات اجلحيم؛ يوم
صعوده ،اغتبطت السموات .فليتبارك صعوده!”.
والقدّ يس أبيفانيوس يقول :إنّ هذا اليوم هو مجد
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الرب أكمل في
بق ّية األعياد وشرفها ،أل ّنه يتّضح أنّ ّ
هذا العيد عمل الراعي العظيم ( لوقا .)7-4 /15
الرب؟
في ّ
أي مزار ُيحيي املؤمنون ذكرى صعود ّ
قمة جبل الزيتون في القدس كي
ُبني مزار على ّ
الرب يسوع إلى السماء .إذ يروي لوقا
ُيحيي صعود ّ
يوما من
اإلجنيلي أنّ الس ّيد املسيح – بعد أربعني ً
ّ
قيامته – َ
«خ َر َج بِهم ِإلى ال ُق ْر ِب ِمن بَ َ
يت َعنْيا ،و َر َف َع
َيدَ ِيه فبا َر َكهم .وبَينَما هو ُيبارِ ُكهم ان َف َص َل َعنهم و ُر ِف َع
الس ِ
ماء «( لوقا  52- 50 /24أعمال الرسل
ِإلى َّ
.)12-1 /1
وفي عام  378شيّدت بومينا ،امرأة تق ّية من عائلة
اإلمبراطور ،كنيسة بيزنطية عرفت باسم «أمبون»
أي «على املرتفع» .وهي عبارة عن بناء مستدير
الشكل بال سقف ّ
ليدل اجلميع على طريق السماء
ّ
تتوسطه الصخرة املباركة حيث ارتفع املخلص
ّ
ً
تاركا أثر قدمية الطاهرتني .وأرضيتها مرصوفة
بالفسيفساء.
في عام  614د ّمر كسرى ملك الفرس مزار الصعود.
وبعد سنتني قام البطريرك مودستس بترميم الكنيسة.
العربي عام  638حافظ املسلمون على
وإ ّبان الفتح
ّ
الفاطمي احلاكم بأمر الله،
ولكن السلطان
الكنيسةّ .
ّ
منصور بن العزيز ،أمر بهدم الكنيسة عام .1009
وفي القرن الثاني عشر بنى الصليبيون كنيسة
مثمنة الشكل فوق أنقاض الكنيسة املهدّ مة
ّ
مذبحا حتته صخرة
ويتوسطها بناء مستدير يحوي
ً
ّ
الرب .ولكن في عام 1187
تشير إلى موقع صعود ّ
األيوبي الكنيسة ولم يبقَ سوى
هدم صالح الدين
ّ
املثمن الشكل في وسط الساحة.
املزار الصغير ّ
إسالمي عام
وحتولت ممتلكات الكنيسة إلى وقف
ّ
ّ
 .1198ويعلو املزار ق ّبة أقامها املسلمون عام 1200
ولم ُينصب على الق ّبة صليب أو هالل بل عمود
رخامي ليشير إلى أنّ املزار هو مكان صالة جلميع
ّ
املؤمنني .إذ يؤ ّيد القرآن الكرمي رواية الصعود بقوله
يسى ِإ ِّني ُم َت َو ِّف َ
يك َو َرا ِف ُع َك ِإلَ َّي
« ِإ ْذ َقا َل الل ُه َيا ِع َ
(سورة آل عمران .)55
يذهب اآلباء الفرنسيسكان والطوائف األخرى :الروم
األرثوذكس واألرمن واألقباط والسريانّ ،
كل سنة
في عشية عيد الصعود إلى هذا املقام الشريف،
فيقضون الليل هناك حتت اخليامّ ،ثم يجتمع
الشعب في صباح العيد حلضور املراسيم الدينية
وتالوة التسابيح وصالة املزامير .ويجدر بنا أن نورد
يوما القدّ يس أوغسطينس« :هنا عاش
ما تأ ّمله ً
املسيح .هنا أثر قدميه الطاهرتني فلنؤ ِّد له اإلكرام
حيث أراد أن يقف في املكان األخير .ومنه صعد
إلى السماء وأرسل تالميذه إلى العالم» .ولنتذ ّكر
الرب« :وهأنذا م َعكم َطوا َل َ
األ َّيا ِم ِإلى
ما وعدنا به ّ
ِن ِ
هاية العالَم» (متّى .)20 /28
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מרכז הבשר כבאביר
 7ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج

100

₪

 4ﻛيلو شﻨيتسﻞ

100

₪

 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت

100

₪

 6ﻛيلو ﺟﻨﺤان

50

₪

 3ﻛيلو ﻛبدة

50

₪

 2ﻛيلو قلوب

50

₪

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ

50

₪

100

₪

 1.5ﻛيلو شاورما عجﻞ
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ثقافة السالم ما بين زخم األنشطة وتعاسة الواقع امل ِعيش
د .عزيز مسعان دعيم

مدير مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي األسقفية – حيفا

ّ
مقدمة:

الصحة والتربية
النزاعات والقيادة اخلادمة ،ومجال
ّ
البيئية .وذلك لتأكيد إدارات املدارس على قيام
مدارسهم ّ
تنوعاتها؛ رسمية-أهلية ،أو ابتدائية-
بكل ّ
وفعال ّيات ومشاريع وبرامج
إعدادية-ثانوية ،بأنشطة ّ
ومتنوعة في املجاالت اخلمسة.
عديدة
ّ

يواجه املسؤولون في مجال التربية والتعليم ،وعلى سؤال ّ
هام ووجيه:

رأسهم اإلدارات التربوية واملع ّلمون ،حتدّ يات عديدة
اليومي مع الطالب في املدارس ،ويلمس
في التعامل
ّ
القادة التربو ّيون مشكلة جِ دِّ َّية في كيف ّية كسب ثقة
يالحظ عدم الهدوء والسالم
واهتمام الطلبة ،كما
َ
الداخلي في حياة الطالب ،ما يجعلهم مضطربني
ّ
أهم وأفضل فترات حياتهم،
وقلقني ،يعيشون ،غال ًباّ ،
الطفولة واملراهقة ،في ظروف ضاغطة متقلقلة
وضبابية ،بل في د ّوامة قد جتذبهم إلى احلضيض
وترمي بهم إلى عالم العنف ،متم ّثلني مبا يرونه
ويسمعونه ويتفاعلون معه ،هذا إضافة إلى نقص
ُ
وضعف كبير لديهم في األدوات واملهارات واملؤهّالت
متس ّلب وجوهر
للتعامل مع القضايا احلياتية التي ّ
توجهاتهم ومستقبلهم ،وهي املتع ّلقة مبجاالت
كيانهمّ ،
عدّ ة مبا فيها :احلقوق واملسؤول ّيات ،املواطنة الصاحلة،
ّ
حل النزاعات ،القيادة البنّاءة اخلادمة ،السالمة
تصب في محيط
واألمان ،التربية البيئية ،وجميعها
ّ
التنمية املستدامة.

واقع:

تنوعها ،من حيث تبع ّيتها:
غالبية املدارس بطيف ّ
خاصة أهل ّية؛ أو مستوياتها:
حكومية رسمية أو
ّ
ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية؛ ومن حيث
تخصصاتها :اعتيادية عا ّمة ،أو علمية تكنولوجية،
ّ
توجه
أو أدبية إنسانية ،أو فنّية رياضية ،أو ذات ّ
خاصة؛ ومن حيث مت ّيزها
ّ
تربوي مستند إلى نظريات ّ
كمدرسة :اعتيادية أو للموهوبني أو لذوي االحتياجات
بفعال ّيات
اخلاصة؛ غالبية هذه املدارس تؤ ّكد أ ّنها تقوم ّ
ّ
وأنشطة كثيرة ومتعدّ دة في شتّى املجاالت املرتبطة
يتم تصنيفها ،مس ّب ًقا أو
بثقافة السالم ،حتّى لو لم ّ
العنوان.
واع ،حتت هذا ُ
بشكل ٍ

دراسة بحثية:

يظهر هذا الواقعً ،
أيضا ،من خالل دراسة بحثية
ُقمت بهاّ ،
مديرا ومديرة
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فيها
وشارك
مؤخ ًرا،
ً
من مدارس اجلليل االبتدائية وفوق االبتدائية ،وقد
تقصت الدراسة مستوى َدور اإلدارة املدرسية في
ّ
نشر ثقافة السالم في مدارس اجلليل ،حيث ّ
تبي من
النتائج أنّ مستوى َدور اإلدارة املدرسية في نشر ثقافة
ال ِّ
(مرتفعا)
ملجتمعي في مدارس اجلليل قد كان
سلم ا
ً
ّ
ّ
التربوي ،املجال
الثقافي
في كل مجاالته :املجال
ّ
ّ
الدميقراطي ،مجال ّحل
احلقوقي
االجتماعي ،املجال
ّ
ّ
ّ

وبالتالي ،ال بدّ من مواجهة سؤال ها ّم يطرح نفسه
الهوة
في هذا املضمار ،حملاولة تسليط الضوء على ّ
والفعال ّيات التي
الكبيرة بني زخم األنشطة واملشاريع
ّ
ُفعلها وتط ّبقها ،وبني الوضع
تؤ ّكد إدارة املدارس أ ّنها ت ّ
القائم والواقع املَ ِعيش في املدارس واملجتمع ،وميكن
نص السؤال على الوجه التالي:
ّ
رغم زخم وكثرة األنشطة واملشاريع املدرسية الداعمة
لثقافة السالم وف ًقا لتصريح إدارات املدارس ،ملاذا ما
زالت ثقافة العنف مسيطرة على مسرح الواقع؟ وملاذا
املجتمعي يجوالن ويصوالن
املدرسي والعنف
العنف
ّ
ّ
املؤسسات واألحياء واملجتمع بال رادع ،تقري ًبا؟
في ّ
الهوة:
أسباب
حتليل
في
مساهمة
ّ
هذا السؤال الوجيه يشير إلى مشكلة وصعوبة في غاية
التوجهات والدَّ ور الفاعل
اجلِدِّ ّية ،وإلى فجوة كبيرة بني
ّ
من خالل التوعية مبختلف أنواعها واألنشطة واملشاريع
والبرامج ،ومدى جناعتها وفاعل ّيتها وتأثيرها على
الطلبة واملجتمع في ٍّ
واملتوسط
كل من املدى القريب
ّ
والبعيد.
الهوة إلى أسباب عدّ ة ،منها:
هذه
ُعزى
وقد ت
ّ

كثرة األنشطة:

إنّ كثرة األنشطة واملشاريع املدرسية في مجال
بالكم وال يع ّبر
املجتمعي هي أمر يتع ّلق
السلم
ثقافة ِّ
ّ
ّ
عن َ
الك ْيف ،وليس باملقياس الوحيد لدَ ور اإلدارة
املدرسية في هذا املجال ،بل يجب االهتمام بكيف ّية
ّ
للصف
اختيار املشاريع واألنشطة وف ًقا للحاجة احمل ّل ّية
أو املدرسة ،فليس ّ
كل عرض أو فكرة أو برنا َمج تبغي
مؤسسة أو جمعية تسويقه لدعم أجندتها – يناسب
ّ
احتياج الطالب في بلدة ومدرسة ومجموعة طالبية
خصوصا أنّ املوارد؛ من وقت وإمكان ّيات الطالب
ما،
ً
واملع ّلمني واملدرسة ،محدودة ،فاملشاريع املنتخبة وف ًقا
حلاجة املدرسة والطالب ميكن تشبيهها بالنبع اجلميل
داع
املنساب بحيوية،
ّ
ولكن كثرتها وزخمها بدون ٍ
يحول األمر إلى
قد
عميق
وتفكير
أو بدون تخطيط
ّ
فيضان جارف مخ ّرب.
عشوائية األنشطة :غال ًبا ما تكون كثرة األنشطة
كاف يساهم
ناجمة عن عمل
عشوائي ،بدون تخطيط ٍ
ّ
ّ
ُ
َ
مُ
معا كخطة مدرسية ن َهجة متكاملة ،يدعم
في ربطها ً
ّ
كل مشروع منها اآلخر ،كما تدعم حجارة البناء،
شكل ومبنًى جميلً
ً
معا
الواحد منها اآلخر،
لتكون ً
ّ

ومتماسكا وقو ًّيا ،فال تكون مج ّرد كومة حجارة بدون
ً
ً
نظام أو ترتيب ،حتّى لو كان ّ
جميل
كل حجر منها
املهم تفعيل أنشطة وبرامج ثقافة
أو قو ًّيا .لذلك من ّ
املجتمعيُ ،
َ
مُ
كك ٍّل متكامل واحد ن َهج ضمن
السلم
ِّ
ّ
ّ
يتم تقييمها بشكل مستم ّر
متكاملة
عمل
ة
ط
ُخ
ّ
ً
تصب
وتقوميها وإعادة صياغتها وفقا للحاجة ،لكي
ّ
أنهار وعيون وروافد جميع هذه املشاريع في بحيرة
املجتمعي».
«السلم
املاء الط ّيبة ،بحيرة ِّ
ّ
الضروري أن نسأل :هل ُيفعل
سيرورة العمل :من
ّ
أي شيء للتحضير املناسب بني املع ّلمني ومع الطلبة
ّ
ّ
فعال ّية أو نشاط؟ وهل من متابعة واعية
قبل كل ّ
خالل النشاط؟ وهل من تقييم وتغذية راجعة بعد ّ
كل
فعال ّية من ّ
تتم هذه األمور؟
ّ
كل األطراف؟ وكيف ّ
ولكن قيمة
فالنشاط نفسه له قيمة مع ّينة ومحدودة،
ّ
وفائدة البرامج تزداد بشكل كبير ك ّلما ُع ِملت بشكل
واع ،وأدرك ّ
كل طرف أهدافها وفائدتها في مراحل
ٍ
املتنوعة ،حيث تتالمس
التحضير والعمل واملتابعة
ّ
معا ليدعم ويعزّز ّ
كل منها اآلخر،
وتتشابك البرامج ً
الفعال ّية يتيمة بنت نهار ُولدت وفي ليلتها
َك ْيال تبقى ّ
األولى – إن لم يكن ساعتها األولى – انتهت وانتهى
ِ
املعدن ّية وحتّى
أثرها .فالعملة النقد ّية الورق ّية أو
بطاقات االعتماد ،قيمتها ليست بقيمة الورقة أو
ِ
املعدن أو املا ّدة املصنوعة منها ،بل تفوق ذلك بكثير،
فك ّلما أدركنا وكنّا واعني لقيمتها احلقيقية أحسنّا
استخدامها على أفضل وجه ،وهكذا – على سبيل
والفعال ّيات املدرسية.
التشبيه – مع البرامج ّ
ي ٌد واحدة ال تص ّفق ،وإن كان بعض البهلوانات يحاولون
ويتعمق
التصفيق بيد واحدة ،فحتّى ينجح العمل
ّ
األثر من خالل َدور اإلدارة املدرسية وأنشطتها ،ال
بدّ من مساندة إيجابية واعية من قبل البيت ،الذي
من املفروض به أن يكون املكان األ ّول للتربية وصاحب
األثر األكبر في ذلك؛ يجب أن يعمل ُك ٌّل من املدرسة
والبيت «على نفس ّ
اخلط» ،أي باتّفاق تا ّم وتكامل،
هذا إضافة إلى جتنُّد املجتمع ّ
مؤسساته التربوية
بكل ّ
واملجتمعية واملدنية ملساندة املدرسة والبيت في تنشئة
املجتمعي.
السلم
جيل يتبنّى ثقافة ِّ
ّ
املهم أن تتبنّى الدولة ّ
بكل
من
تكاتف وتعاضد:
ّ
السلم في إطارها،
وزاراتها وسياساتها تعزيز ثقافة ِّ
وأن تظهر هذه السياسة جل ّية في القوانني والتطبيق،
واملساواة أمام القانون ،واحلفاظ على حقوق وح ّر ّيات
املواطن ،وحتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية
املهم أن تكون الدولة
والثقافية وغيرها ...فمن
ّ
ّ
النموذج األكبر واألشمل الذي يق ّيم وميكن ثقافة
املجتمعي من خالل التشريع ،والتطبيق ،ووضع
السلم
ِّ
ّ
أي مصالح أخرى ،وبالتالي جتمع
املصلحة العا ّمة فوق ّ
املؤسسات الرسمية واملجتمع ّية واألهل ّية
حتت كنفها ّ

معا بتناغم
توجهاتها ،لتعمل ً
والتربو ّية على اختالف ّ
وتعاضدٌّ ،
كل ُيس ِند اآلخر ،فال يلغي واح ٌد اآلخر.
وفي اخلتام:
ال وجود لفراغ في املجتمع والعالم الذي نعيشه؛
فعندما ينحسر الضوء تسود الظلمة ،وعندما تتد ّنى
درجة احلرارة يسيطر البرد القارس ،وعندما يخيب
األمل والرجاء يرفع اليأس واإلحباط رأسهما ،وعندما
تضعف ثقافة السالم ّ
حتل ثقافة العنف واحلرب مكانها.
وتوجهاتنا في امتداد النور،
فإن كانت رغبتنا وإرادتنا ّ
وانتشار الدفء ،وإنعاش األمل ،وإحياء الرجاء في
املجتمعي؛
السلم
مجتمعنا ،فال بدّ من مأسسة ثقافة ِّ
ّ
املؤسسات التربوية واملجتمعية
من خالل مساهمة
ّ
معا لتوجيه ودعم التربية البيتية.
والرسمية ً
مؤسسة على
ثقافة السالم ال تنبع من فراغ ،فهي ّ
الذاتي (بني اإلنسان وذاته،
أربعة أعمدة :السالم
ّ
الروحي
السالم
الذات)،
وتقدير
ويشمل تق ّبل واحترام
ّ
(بني اإلنسان واملعتقدات التي يتبنّاها وتساهم في
املجتمعي
السلم
النفسي
رفع سالمه
واملجتمعي)ِّ ،
ّ
ّ
ّ
(بني اإلنسان واآلخر ،حيث ميتدّ إلى املجتمع والعالم،
البيئي
وتتّسع دوائره في حلقات متنامية) ،والسالم
ّ
(بني اإلنسان والطبيعة التي يعيش في وسطها ّ
بكل
مكوناتها احليوانية والنباتية واجلامدة).
ّ
ك ّلما كانت أسس هذه األعمدة أعمق وأمنت ظهرت
نتائج الثقافة السلمية في تعزيز هدأة البال وتدعيم
االمتياز ،على ٍّ
واملجتمعي،
الفردي
كل من املستوى
ّ
ّ
لبناء إنسان يسعى نحو الكمال ،ومجتمع ينعم بجودة
وتوجه انطالقات رائدة لقيادات
حياة ف ّياضة أفضلّ ،
شا ّبة ّ
بغد مشرق أكثر ،ومستقبل منير باخلير
مبشرة ٍ
والسالم.

تنوﭬـا تنطلق في ورشات طهي واسعة بمناسبة شهررمضان املبارك
استعدادا لشهررمضان القريب مئات املشاركين في ورشات الطهي التابعة ل «مطبخ تنوﭬـا» في انحاء البالد
موقع الوصفات تنوفا
 www.matbach-tnuva.co.ilيعد املستهلكين
لشهر رمضان ويقدم ورش عمل عملية وتجريبية
في البلدات املختلفة :الطيرة ،أم الفحم  ،ديراألسد
 ،الناصرة وسخنين.
بدأت ورش الطبخ املجانية هذا األسبوع ،وخالل
ورشة الطهي ،أعد املشاركون ثالث أطباق مع
الشيف :طبق كبة نية مليء بالجبن ،الطبق
الرئي�سي  -شيخ مح�شي مع لحم الضأن ,اما طبق
الحلو فكان عباره عن ليالي بيروت.
باإلضافة إلى ذلك ،عرض الشيف طريقة مميزة
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لتقديم املنسف مع يوغورت ولبنة تنوفا ,في نهاية الطهي“ :لقد اشتركت في ورشة الطهي ألنني كنت
ورشة الطهي  ،تلقى املشاركون ثمرة عملهم وهدية أعرف أنني سأحصل على تجربة ممتعة ولذيذة.
من تنوفا.
وأشكر تنوفا  ،التي ساعدتني في إعداد وصفات
وقال الشيف الرئي�سي ،الذي قدم ورشة الطهي ،ممتعة .سأقوم بإعدادهم لشهررمضان لعائلتي".
وليد محاجنة“ :أنا سعيد للغاية لرؤية اإلثارة تعد ورشات الطهي ً
جزءا من التحضيرات في موقع
في عيون النساء الالتي شاركن في الورشة .لقد  www.matbach-tnuva.co.ilلشهر رمضان
استمتعت بتجربة ممتعة تمكنت من خاللها من لتقديم مجموعة واسعة من الوصفات املناسبة
نقل معرفتي وخبرتي إلى النساء الالتي شاركت في للمأكوالت العربية ولتقديم أفكارووصفات لتناول
الورشات من أجل إثراء طاولة اإلفطار  ،نشكر الوجبات العائلية اللذيذة واملمتعة .وراء كل طبق
تنوفا على األهمية التي تعطيها للمستهلك العربي .ناجح – مطبخ تنوفا.
وقالت ليندا حجاج  ،إحدى املشاركات في ورشة
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ُ

مﻠﺤمﮥ شﻘﻒ

ﺑادارة :شرﺑل مﻄر
دﺟاج ﻃازج

ﻓﺨاد دﺟاج ﻃازج

ﺻدر دﺟاج ﻃازج

مسﺤﺐ ﻃازج
ﻓﺨاد ّ
)ﺑرﻏيوت(

5ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

99

₪

قرامﻲ دﺟاج ﻃازج

₪

ﺟﻨﺤان دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

99

شﻨيتسﻞ دﺟاج نﻈيﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

50

₪

99

₪

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

₪

السلطة الفلسطينية تزيد عدد سفاراتها
وإسرائيل ّ
توسع بناء املستوطنات

يا هذا ّ
الزمن!!!
رشدي املاضي

--ْ َ
ش ت َح ِّد ًيا:
•إم ِ

اإلعالميّ أمحد حازم

•يا هذا ّ
الزمن!!!

واملؤسسات
عالقتي بالقيادات الفلسطينية واملسؤولني الفلسطينيني
ّ
وكثيرا ما
الفلسطينية وال س ّيما اإلعالمية ،تعود إلى سنوات طويلة.
ً
انتقدت سلوك ّيات ومواقف البعض من القادةّ ،إل أنّ انتقادي كان
ينظر إليه من باب (ضدّ الشرعية) وليس من زاوية النقد البنّاء ،ومن
ح ّقي أن أنتقد .والتط ّرق إلى موضوع الفاسدين والفساد في قياداتنا
يوما بعد يوم ،هو
سوءا ً
ومؤسساتنا الفلسطينية التي تزداد سمعتها ً
ّ
ّ
حقّ
فلسطيني.
لكل
طبيعي
ّ
ّ
وعلى سبيل املثال ،ما يحدث من فساد في وزارة اخلارجية الفلسطينية وسفاراتها في
اخلارج ،وما آلت إليه أحوال هذه السفارات يدعو بالفعل إلى القلق .وقد عشت أنا
شخص ًّيا بعض ممارسات هذا الفساد وانتهاك األعراف املعروفة في التمثيل الدبلوماسي.
واملعروف في ّ
كل وزارات اخلارجية في الدول التي حتترم نفسها ومكانتها وسمعتها ،إ ّنها
الدبلوماسي.
تقوم بتعيني سفرائها وموظفيها على أساس الكفاءة والتد ّرج في الس ّلم
ّ
ّ
متاما .فالتعيني احملل ّي
لكن ما يجري في وزارة اخلارجية الفلسطينية هو عكس ذلك ً
بناء على العالقات واحملسوب ّيات ،كان ذلك في عهد الرئيس الراحل
يتم ً
واخلارجي ّ
ّ
ياسر عرفات أو في عهد أبي مازن .ورغم السنوات الطويلة على وجود وزارة اخلارجية
تهتم بتطوير كوادر للعمل الدبلوماسي ،وظ ّلت األمور وحتّى
الفلسطينيةّ ،إل أ ّنها لم ّ
اآلن تسير كما كانت ،أي حسب (الواسطات).
تتفوق» على إسرائيل دبلوماس ًّيا فهو مخطئ ،وهذا
من يدّ ِع أنّ السلطة الفلسطينية «ال ّ
ّ
باعتراف صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي ذكرت أنّ السلطة الفلسطينية «حققت
العاملي ،في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع
انتصارات دبلوماسية» على الصعيد
ّ
مك ّثف لإلستيطان .وتقول الصحيفة إنّ عدد السفارات الفلسطينية في اخلارج يبلغ 95
سفارة ،مقابل  78سفارة إلسرائيل .ولكن ما فائدة هذه السفارات التي تك ّلف الشعب
الفلسطيني عشرات املاليني من الدوالرات ،إذا لم حترز نشاطات دبلوماسية ملموسة.
أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية من مختلف الفصائل الفلسطينية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا ّ
كل سفراء فلسطني ينتمون إلى حركة فتح؟ وإذا لم
ّ
األقل  95باملائة منهم .أال يوجد كوادر من تنظيمات أخرى مشاركة
يكونوا ك ّلهم فعلى
في اللجنة التنفيذية لشغل منصب سفير .أليس من املفترض أن يكون تقسيم مناصب
السفراء بطريقة عادلة أم أنّ قيادة «فتح» التي تقود السلطة ال عالقة لها بالعدل
والقانون؟
حتولت
تقول مصادر فلسطينية موثوق بها« :إنّ معظم السفارات الفلسطينية في العالم ّ
إلى مكاتب موظفني ألبناء وبنات املسؤولني في السلطةّ ،
كل حسب نفوذ والده أو الدته،
واملرتبة التنظيمية لهما في حزب السلطة أي حركة “فتح” ،ومن النادر أن جتد في
أي تنظيم آخر»
السفارات الفلسطينية دبلوماس ًّيا من ّ
واحلديث عن نفوذ بعض العائالت في وزارة اخلارجية الفلسطينية هو حديث الساعة
تتكون من ثالثة أشخاص ،األب واأل ّم والبنت.
اآلن .فهناك على سبيل املثال عائلة
ّ
األب واأل ّم يشغل ّ
منعا با ّتًاـ
كل منهما منصب سفير في دولة أوروبية ،والقانون مينع ذلك ً
أن يكون الزوج وزوجته سفيرين في الوقت نفسه .والبنت متحدّ ثة رسمية باسم احلكومة
الفلسطينية .وشقيق السفير رئيس دائرة كبيرة برتبة سفير في اخلارجية الفلسطينية،
واألمر لم يتو ّقف عند هذا احلدّ فقط ،إذ لم تكتف العائلة بذلك ،ألنّ زوج االبنة يجب
أن يحظىً ،
أيضا ،مبنصب رفيع في اخلارجية الفلسطينية .ولذلك ّ
مت تعيينه في منصب
مساعد وزير اخلارجية الفلسطيني للعالقات املتعدّ دة األطراف ،والسؤال الذي يطرح
الدبلوماسي؟
يتم تعيني خمسة أشخاص من عائلة واحدة في السلك
نفسه كيف ميكن أن ّ
ّ
املؤسسات الفلسطينية بصورة عا ّمة من فوضى ورشاوى ،لم
ً
وبناء على ما تشهده ّ
ّ
السياسي
الفساد
عن
ر
ب
تع
التي
الفلسطينية
اخلارجية
عن
املعلومات
بهذه
،
قط
أتفاجأ،
ّ
ّ
فيها ،ال س ّيما أنّ تعيني ّ
كل سفرائها ومم ّثليها في اخلارج ّ
بناء «على الواسطة».
مت ً
احلقيقي .واملأساة الكبيرة أنّ ّ
كل
واألنكى من ذلك أ ّنه ال عالقة لهم بالعمل الدبلوماسي
ّ
سفير يعتبر نفسه ً
ملكا على مملكة اسمها «سفارة» ،يصول ويجول فيها بدون حسيب
ألي سفير ال تتجاوز األربع
أو رقيب ،ويبقى سنوات طويلة رغم أنّ الفترة الدبلوماسية ّ
جدا أن يبقى سفير فلسطيني في منصبه ّ
أقل من  7سنوات وأحيا ًنا
سنوات ،ومن النادر ًّ
 12سنةّ ،
حسب كفاءته .كان الله في
حسب ّقوة اجلهة التي تدعمه ،وليس َ
وكل يبقى َ
الفلسطيني.
عون الشعب
ّ

الذي

للكآبة ...للقلق
َ
لالنكفاء ...واألرق

طعم قصيدتي يغتال
َي ْرميني

--س َّ
• ْإمش َع ْك َ
السير
ِ
َ
كلمتك...
ُتق ْل

--• َت ُّ
مر

غيمة

net

28
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في ِت ْي ِه ُّ
السؤال...

ُ
َ
فال تأتي ن ِد َّي الخطى...
َ
باذخ الجمالَ ...
طاز َج ُه...
ِب َرِّب َك:
َ
َ
ماذا ت َب ّقى للخيال؟!!!

ُ
تروي املحال...
--•يا هذا ّ
الزمان!!!
َ
بدونك
ْ
َّ َ ُ
ط ّ
الرياحَ ...عط�شى
تساق
تخ�شى َر ْهبة املطر

--• ْ
أع ِطني
م َن ّ
الدقيقة ُرْب َعها
ِ
ْ
أسافر َم َع َك

ُ
• ُ
انتظرت...
نظرت..
َّ
ُ َّ ُ ْ َ
رحت ِرفقة مآربي الظمأى،
ثم

أعبرالحدود
ِ
َ
وأجن
أجت ِزالبحارِ ...
ّ
ما يكفيني ِم َن األحالم والليال...

--ُ
داع ُب
•أ ِ
ّ
َ َْ
َهدأة األنفاس والشجر

--الستار ْ
• ُأزيح ّ
عن رخام يافا
ِ
وأفتح ُ
للح ِ ّب أبواب الكالم!
ِلتأتي:
َس ِخ َّي املعاني

---

َ
ّ
ياقوت ّ
حتى أرى
الصباح
يهطل ُم ْر ً
ُ
تسما
أجمل ُ
الفصول ُّ
والصور
--•تعال!!!

كدمع البرتقال...
ِ

ال تترك ُخ َ
طاك اآلتية
ُ ً
خطى مغادرة...

•زماني!!!
ّ
وقد توز ْع َت

--ُ
َ
غيمتك
•ألدني ثغري من ثغر

على الغافالت الحاملات

وأقطف ...ما يحلو
َّ
ما يحلو ِم َن الثمر...

---

من بنات أفكاري...
ْ
ش...
إم ِ

www.haifanet.co.il

---

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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 6ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج

50

 4ﻛيلو ﺟﻨﺤان

100

 4ﺻدر دﺟاج

100

 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت
 3ﻛيلو شﻨيتسﻞ )עם פירורים(
 2ﻛيلو قلوب /ﻛبدة
 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ ﻃازج

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ شقﻒ
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هاشم ذياب

ٌ
عالم بين الحضور والغياب
ِ

القائد
هو الشعب

رق ّية عدوي \ ُمدّرِ سة في مدرسة املتن ّبي
احلياة واملوت ،معادل ٌة ال ِفرار منها ،فاملوت نهاية حتم ّية
حائرا
كالنهايات التي تتالزم ً
دوما مع البدايات ،ليبقى اإلنسان ً
القوة تكمن في النهوض من عثرة املوت الذي ال يوجع
بينهماّ ،
األموات بل يوجع األحياء ،كما قال الكبير محمود درويش.
في اخلامس والعشرين من نيسان املنصرم انتقل إلى ذ ّمة الله
الفلسطيني-املُغترب إبراهيم حسن
والفيزيائي
ورضوانه العا ِلم
ّ
ّ
ِلة-ميعاري العدوي .جاء اخلبر احلزين من الواليات املتّحدة
ذاب
ّ
ّ
األمريك ّية ،لتبدأ سلسلة طويلة ومقيتة من اإلجراءات اللزمة
إلحضار اجلثمان إلى البالد ،ل ُيوارى ثرى بالده وأرضه وف ًقا
لوص ّيته ،أوصى بذلك بعد أن شعر بحتم ّية املوت َ
وبلغ منه
احلنني ً
مبلغا ال ُيطاق.
ّ
ّ
الصلبة وفككه احلنني
إبراهيم حسن العدوي؛ عا ِل ٌم فكك املا ّدة ُّ
األبدي ملسقط قلبه ،هناك حيث خفق قلبه اخلفقة األولى في
ّ
طرعان اجلليل من نيسان عام  .1930عاصر حقبة االنتداب
الصهيون ّية ،فقامت
البريطاني التي أفضت املجال للحركة ِّ
ّ
َ
ِ
سطيني إ ّبان نكبته التاريخ ّية من
ل
الف
شعبنا
بتشريد
األخير ُة
ّ
ّ
ّ
العام  .1948ف ّر الفلح الصغير وطالب الكل ّية العرب ّية في
القدس وترك محراثه وسهل طرعان بدون أن يترك الكتاب،
عقب أوامر من حكومة االنتداب لتقدمي االمتحانات النهائ ّية
في اجلامعة األمريك ّية-بيروت بسبب تفاقم األوضاع األمن ّية
في القدس .باءت محاولته بالفشل الذريع ،فسقطت البالد،
وحاول الوصول إلى بيروت م ّرة أخرى مش ًيا على األقدام،
ً
حامل ُحلمه وشغفه .هناك ،في بيروت ،التقى مدير الك ّل ّية
اخلالدي ،الذي ش ّردته النكبة من القدس
العرب ّية أحمد سامح
ّ
إلى بيروت ،فأوفده األخير إلى دمشق ّثم إلى الالذق ّية ،مسقط
روح الكبير حنّا مينة ،هناك د ّرس الفيزياء والرياض ّيات ليك ُتب
لنا بعد عامني من دمشق الياسمني ،وهو املولَع بكتابة الشعر
ولكن
فلمتنا دمشقُ /
ّ
وتفجير مكامن احلنني والوفاء :تش ّت ْتنا ّ
النّوى ُك ِت َب عل ْينا ...سنمضي رغم أ ْن ِف الدهرِ حتّى  /يجي َء
معتذرا إل ْينا .فمضى رغم أنف الدهر عام  1951صوب
الدهر
ً
الواليات املتّحدة األمريك ّية ،على منت سفينة بيروت ّية ،يو َم كان
األمريكي.
الكون ك ُّله يعيش احللم
ّ
خاض ّ
ً
جتربة فريدة من نوعها ،فالتحق بجامعة
املغترب
الفلح
ُ
واشنطن ّثم كورنيل لينال درجة الدكتوراه في الفيزياء الهندس ّية
لينضم الح ًقا إلى سلك
قبل أن يبلغ العقد الثالث من عمره،
ّ
التدريس في اجلامعة ذاتها .كان حنينه أبدً ا إلى مسقط رأسه
حلما ً
يوما أ ّنه ابنُها ،طرعان
ينس ً
وأرضه ،فرافق ْت ُه ً
وأمل ،فلم َ
ّ
َ
ِ
العم
اجلليل ،وأ ّنه من رحمها أرض فلسطني ،ل ُيسطر في بالد ّ
سام أسطور ًة ُتكى لألجيال ،عن ّفل ٍح أبى ّإل أن يسبح
عكس الت ّيار ،وأن ُيبحر بعيدً ا عن زمن االستسالم واخلنوع،
فكتب حكايته؛ حكاية ِ
سطيني الذي ُيقاوم وحيدً ا ،على
الف َل
ّ
ُ
اخلاصة ،فنحن أبنا ُء شعب يستحقّ احلياة ،وميأل األرض
طريقته
ّ

عاد القائد..
بدون أثقاله
صارت األنباء منه
أخبارها ّ
تغيرت
بطولة حفالت

عاد القائد

الفوز والخوف

قاد العائدين

احتجاج على الوقت

للوعي للحنين لفلسطين

تغريدات الهيام
ّ
الحب
لعذاب

مارد كالجديد

فاألمل محامل الزمان

نشراألعباء على الصدفة
ّ
واالنهزامية
على الظالل

محامل الحنين

عاد القائد

في العيون واألنفاس
في الطوابق ّ
السرّية

على موجة األحرارللمنابر

ّ
حيث الكاتم واالتفاق

في نكبة تجامع األبد
ً
منتصرا على الهزيمة
عاد

*

ً
منتصرا على األقنعة
عاد

عاد القائد

على التأويل والعويل

يحمل األنباء

*

ّ
الجوية
النشرة

الشعب عاد

عن العاصفة

من الغربة لفلسطين

عن الخوف من املعرفة

للحيوان والحجر

في أجواء الحصار

لإلنسان على املآذن يبكي

ّ
مسرحية
أسدلوها على
ّ
كل أبطالها غادروا

ومن عاد به للغناء

فاملغادر..

لالحتجاج بالعمل والرؤيا

ّ
املتكورة في
كالقنافذ

*

االجتماعات

الطغيان والقراصنة َّ
تعروا

*

(التوماهوك) فتيله خبا..

عاد القائد
ِلن تشرنقت أحالمهم

في بغداد
ّ
تمدد بالجهاد واملؤامرات

فالكاتم يبقى في العيون

ها هي تصحو بين القمم

آمال أهازيج

على األحزان املتراكمة
ّ
في سلة (بابا نويل) املتخمة

للجراح مرابض.
عاد القائد للمسيرات

بأالعيب السياسة
للر ّ
عادت ّ
عية

إلدارة الصراع
ّ
كل أسماء املدى

وعاد اللصوص

للمظاهرات بال خوف

ّ
فلسطينية الوعد والوعيد
*
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ً
فحسب.
ومعرفة .نيل الدكتوراه كان البداية ،بداية
علما
ْ
ً
للمادة ،تفاعالت
لتشمل أبحاثه الح ًقا اختراق اإلشعاعات
ّ
الليزر مع املا ّدة ،املساهمة في وضع نظر ّية توزيع الطاقة في
اإللكتروني واستخداماتها في املجال الط ّب ّي ،األقطاب
الشعاع
ّ
املغناطيس ّية ،توحيد نظر ّيات مختلفة حول َ
الكه َرباء واملغناطيس،
القوة النوو ّية وتفاعالت النواة .وإلى جانب مساهماته النظر ّية
ّ
أشغل َطوال مسيرته األكادمي ّية-املهن ّية املناصب واملراكز املختلفة
في أرقى جامعات العالم؛ كبريطانيا وأملانيا ،الواليات املتّحدة
العربي .باإلضافة إلى عضو ّيته الدائمة في عدد من
واملغرب
ّ
معاهد األبحاث واملختبرات املرموقة في الواليات املتّحدة،
أبرزها اجلمع ّية الفيزيائ ّية األمريك ّية .كما شارك في عدد كبير
من املؤمترات العلم ّية -األكادمي ّية حول العالَم وحتّى مطلع هذا
العام ،إذ قدّ م محاضرة عن الرؤية املزدوجة.
ُ
يرحل قامةً
ِ
ُيغلق دائرته مع احلياة في نيسان الذي ُولد فيه،
ً
ً
طويل ل ُيرهق
عمالقة قدّ مت للبشر ّية الكثير وحاورت العقول
القلوب في غيابه الذي لم يكتنفه الغموض .الثالثاء املنصرم؛
وصل جثمانه الطاهر أرض بلدتهّ ،
ِ
شباب
أكتاف
وحط على
ٍ
أرض طرعانته التي ما
نا َل منهم الفقدُ ما نال ،ش ّيعو ُه على ِ
شعرا وحنينًا،
فارقت ذاكرته
ً
حضورا وقل َب ُه شغ ًفا وإحساس ُه ً
يليقُ
كبيرا ،إنسا ًنا وابنًا با ًّرا كان
رحل
فقد
بالكبار،
ش ّيعو ُه كما
ً
معا ،فيعو ُد إلى
يختم أبحاثه بتوقيع اسمه واسم والده ووالدته ً
حضنها ل ُيدفن فيه ،بعد سنوات الغياب والغربة الطويلة ،وبعد
أن أثبت للعالم حقّ ِ
سطيني في احلياة وأن يكون ما ُيريد.
الف َل
ّ
عماه؛ إر ُث َك وأث ُر َك وعلمك ،سيرتك العطرة ومسيرتك العلم ّية-
ّ
وقصة كفاحك ت َ
ُبقيك خالدً ا بيننا وأنت صاحب الرؤية
األكادمي ّية ّ
املزدوجة ،تأخذ وتُعطي؛ إذ جمعت بني احملراث ِ
سطيني
الف َل
ّ
والدكتوراه من أرقى جامعات العالم ،برحيلك وغياب جسدك
نبراسا للعلم واملعرفة ،ت ّ
ُشكل بحضورك رغم
إنّ روحك ستبقى ً
َ
ً
ً
ِ
سطيني
املكاني الفلالزماني
فارقة في التاريخ
عالمة
الغياب
ّ
ّ
ّ
في العصر احلديث.
رحم الله ِ ً
عالا مأل الدّ نيا وشغل النّاسً ،
وعقل ًّ
فذا أنار ظلمات
التيه وحتدّى النسيان.
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صرماية

حيفا

عيلة عطا هللا ،نتنياهو وسارة استضافوا رئيس وزراء
اليابان ومرته  • ..عزموهم عالغدا ،طبخت لهم
سارة وذبحت ربع فرخة ،وسقوهم نبيذ ّ
مز   • .وما
مخبيته ّ
سقتهم ﭬـودكا من اللي ّ
جوا ،قالت تفضلوا
ّ
تحلوا ،ألنها عاملة مفاجأة بالتحالية   • ..عملت
ّ
قالب شكوالتة على شكل صرماية وحطت فيها كمان
شكوالتة ..قالت ّ
تفضلوا هاي الصرماي كلوها ،ما
•  
ّ
ّ
ّ
بصير إل توكلوها كلها ..وإل بدنا نرميها  • .وقالت إذا
بتحبو توكلو ّ
ّ
تفضلوا ..وإذا ال ..عمركو ما توكلو  • ..هي
حكت كالمها بالعبري ّ
ّ
حتى ما يفهم
اليابانيين عليها  • ..
شو هاي بدها تفسير؟ يعني كلوا صرماية ،وقيمتكم

ّ
ّ
اليابانيين هم اللي عملوا أصول
أقل منها بكثير  • ..
ّ
الضيافة واإلتيكيت وعلموها للعالم   • ..الرئيس
الياباني ومرتو اعتذروا بأدب ً
طبعا ،وقالوا ما ّ
بحبو
الحلو عشان السكري والنصاحة وغيرهاً   • ..
طبعا
ّ
أحسوا باإلهانة ..وهاي الصرماية عملت مشكلة
دبلوماسية بين إسرائيل واليابان   • .كيف تيجي
واحدة ّ
تقدم لك الضيافة بالصرماية؟ يعني قيمتك
مثل الصرماية! •  هيك بعملو الضيافة؟ يا عيب
عالصرامي .حاشا قيمتكم.
أبو إلياس
الجم عة  11ا ّي ار 2018
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حمالت شهر

رمضان الفضيل

سلسة وصفات جديدة مع أرز ياسمين شقحه األصلي
من ابداع الشيف حمودي عقلة

شيف أسيل شريف ،توﭖ شيف Top Chef
الوجه األعالمي الجديد ألرز صنوايت شقحه األسترالي!

شركة «شقحه» (أبناء جورج شقحه م.ض) ُتطلق حملة جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بالتعاون
مع الشيف حمودي عقلة للماركة الرائدة أرز ياسمين شقحه األصلي.
الشيف حمودي عقلة ،الذي يتذكره الجميع من ألعاب الشيف واليوم هو الشيف في مطعم «ايطاليانو دي ال
كوستا» في حيفا ،يعمل كوجه اعالمي للسنة الثانية على التوالي لشركة «شقحه» ،والتي تعتبر واحدة من أكبر
الشركات الرائدة في االسواق الستيراد وتسويق املنتجات الغذائية كاألرز ،وزيوت الطعام ،والبقوليات ،واألجبان
وغيرها .اختيارالشيف حمودي عقلة من قبل شركة «شقحه» جاء للتعبيرعن القفزة النوعية في املطبخ العربي
الحالي ،من خالل استخدام وصفات تقليدية وترقيتها ألطباق مبتكرة ومعاصرة مع أرز ياسمين شقحه األصلي
والذي يتصدر سوق األرز الطويل منذ عشرات السنين .نقطة البداية للتعاون كانت مشروع «مقلوبة من حول
العالم» ،الذي قام خالله الشيف الشاب واملوهوب ،بإعداد أطباق مذهلة من املقلوبة مع أرز «ياسمين»
شقحه ،والتي كانت متنوعة من مختلف أنحاء العالم :فرنسا ،واملغرب ،والهند ،ولبنان ،والخليج وغيرها.
هذا العام ،مع اقتراب شهر رمضان املبارك ،أعد الشيف حمودي سلسلة من الوصفات الجديدة التي تشمل
السلطات ،الوجبات الرئيسية والحلويات مع أرز «ياسمين شقحه األصلي» .جميع الوصفات تجدونها على
موقع شقحه http://shukha.com/index.php/wasfat
رمضان كريم شقحه | ثقتكم ينا فخرلنا www.shukha.com

الشركة األسترالية صنرايس واملستورد «شركة شقحه» (أبناء جورج شقحه م.ض ).ألرز صنوايت
اختاروا الشيف أسيل شريف من الناصرة ليكون الوجه االعالمي ألرز صنوايت األسترالي في البالد.
شارك الشيف أسيل شريفً 27 ،
عاما ،من الناصرة ،ببرنامج توﭖ شيف في قناة  MBCوحظي بشهرة ونجاح
كبيرين بعد البرنامج .أرز صنوايت األسترالي ،عالمة تجارية رائدة لألرز في العالم العربي ،وكذلك في األسواق
املحلية ،ويعتبر من أجود أنواع األرز في املطبخ العربي .مع حلول شهر رمضان املبارك ،سيتألق الشيف أسيل في
حملة ترويجية ألرز صنوايت ،من إعالنات في التلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي ،إعالنات رقمية ،الفتات
ُ
خارجية ،وصحف ،باإلضافة إلى توزيع ك ّتيب وصفات من ابداع الشيف أسيل ,ويشمل وصفات جديدة ونكهات
مثيرة مع أرز صنوايت ،كبة األرز ،كنافة مع األرز ومفاجئات أخرى.
جميع الوصفات تجدونها على موقع شقحه www.shukha.com
رمضان كريم شقحه | ثقتكم ينا فخرلنا
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برعاية بنك مزراحي طفحوت
مؤتمرقيادات ومبادرات اقتصادية في املجتمع العربي
أكد مديرفرع مزراحي طفحوت في أم الفحم ،مالك محاميد،
أن إدارة البنك ومن منطلق رؤية استراتيجية تنوي فتح
فروع أخرى في املجتمع العربي ،كجزء من استراتيجية البنك
الرامية الى تعزيز الحضور وتوسيع النشاطات والخدمات
املصرفية في املجتمع العربي ،حيث كان البنك قد افتتح
في عام  2015فرعين في البلدات العربية -أم الفحم وكفر
ياسيف ،وذلك كجزء من الخطة االستراتيجية متعددة
السنوات.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين فإن البنك يتوسع ً
سنويا ،وقد تم
افتتاح فروع جديدة في باقة الغربية وكفر قاسم ،وسيجري
في األشهر القريبة افتتاح فرعين إضافيين في شفاعمرو
وسخنين ،حيث إن الهدف هو الوصول الى  10فروع نشطة
في املجتمع العربي حتى عام  ،2020على ّ
حد قوله.
ّ
يتحدث في جلسة افتتاح مؤتمر القاسمي
وكان محاميد
لألعمال في باقة الغربية ،كممثل للبنك ،وقال إنه لفخر

كبير للبنك أن ُيعقد هذا املؤتمر تحت رعايته .وأشار الى أن
بنك مزراحي طفحوت هو اتحاد بين بنك طفحوت للقروض
السكنية وبنك مزراحيً ،
علما أن حصة بنك مزراحي في سوق
البنوك في البالد كان نحو  ،8-9%فيما كان بنك طفحوت
مسؤوال عن  27%من سوق القروض والقروض السكنية
واألول في هذا املجال في البالد .وهذا االتحاد بين البنكين
أدرج البنك في املكان الثالث من حيث حجم البنوك ،في
حين أن حصته في السوق اليوم تصل الى  ،16%وفي قروض
السكن والقروض العادية .36%
وأضاف محاميد« :إن مزراحي طفحوت هو البنك األكثر ًّ
نموا
ً
وربحا في البالد ،ففي الوقت الذي تغلق فيه البنوك األخرى
ً
ّ
فروعا ،وتوجه الزبائن للقنوات الديجيتالية ،وتقلص في
الوظائف واملوظفين ،فإن بنك مزراحي طفحوت يقوم
بافتتاح فروع جديدة ،ويستوعب مئات العاملين في سوق
ً
سنويا».
العمل
ّ
وخالفا للبنوك األخرى التي تشدد على املوضوع الديجيتالي
وتقوم بإغالق فروع وتقليص عدد املوظفين ،فإن مزراحي

طفحوت ّ
يشدد على الخدمة الشخصية واإلنسانية للزبائن،
ويصغي الحتياجات زبائنه ،سواء أصحاب املصالح أو
الخصوصيين ،إذ يستطيع زبائن البنك الوصول ً
دائما الى
موظف البنك الشخ�صي عبر ّ
عدة وسائل اتصال -بالهاتف،
بالرسائل القصيرة  SMSأو بالبريد اإللكتروني اآلمن ،وذلك
ً
من منطلق أن الزبون هو إنسان قبل أن يكون زبونا ،ويجب
أن يحصل على معاملة شخصية وإنسانية من موظف
البنك ،وليس عن طريق الرد الروبوتي!
واختتم محاميد كلمته قائال« :كما هو معلوم لديكم،
فإننا نحرص في مجتمعنا العربي على العالقة واملعاملة
الشخصية ،وعليه ّ
نشدد على العالقة الشخصية بين الزبون
وموظف البنك .وباإلضافة الى النشاط البنكي الجاري ينظم
البنك برامج وفعاليات اجتماعية مثل' ،نلتقي في مزراحي
طفحوت' ،ومحاضرات لزبائن مزراحي طفحوتّ ،
يقدمها
أخصائيون ومحاضرون عرب في مجاالت ومواضيع ّ
متنوعة.
أما مدير فرع بنك مزراحي طفحوت كفر قاسم،
عارف زميرو ،فقال« :افتتحنا الفرع لكي ّ
نقدم
أفضل الخدمات لزبائننا في كفر قاسم ،ونحن
سعداء لتقديم الخدمة الخاصة لزبائننا
أصحاب املصالح التجارية ،ولكافة شرائح
املواطنين في كفر قاسم ،منذ افتتاح الفرع قبل
نحو سنة ونصف».
وبدوره أكد مراد مدلج ،مديرفرع باقة الغربية،
أن افتتاح فرع ثالث في منطقة املثلث في عام
 2016هو جزء من الرؤية االستراتيجية لبنك
مزراحي طفحوت الرامية الى التطور واملساهمة
في االنفتاح االقتصادي في املجتمع العربي.
وأضاف« :نحن ّ
نقدم استشارة اقتصادية
خاصة لجميع الزبائن املعنيين بافتتاح
مصلحة تجارية .ونحن ندعم املصالح الصغيرة
واملتوسطة عن طريق تقديم القروض وقروض
بكفالة الدولة بشروط مريحة .وعندما نتوجه ألصحاب
املصالح ،فإن التوجه هو شخ�صي وإنساني ،ونحن ندعوكم
لزيارة البنك ألخذ انطباع عن موظفي البنك والخدمات
البنكية واملالية ّ
املقدمة للزبائن».
يذكر أن أكاديمية القاسمي للهندسة والعلوم في باقة
الغربية ،قد نظمت مؤتمر القاسمي لألعمال ،2018
وشاركت فيه عميدة بنك إسرائيل ،كرنيت فلوغ ،وأعضاء
الكنيست ،وائل يونس (القائمة املشتركة) وعيساوي فريج
(ميرتس) .هذا باإلضافة الى رؤساء السلطات املحلية ،محمد
طاهروتد -جت ،وذياب غانم -زيمر ،وآخرين.
كما شارك في املؤتمر عشرات رجال األعمال واألكاديميين
واملبادرين الشباب ،والذين أكدوا على أهمية مؤتمر كهذا
في دعم وتطوير املجال االقتصادي املالي ،بل وتشجيع النمو
االقتصادي في املجتمع العربي.

دوري XL CUP
السنوي ينطلق للسنة العاشرة على التوالي

فعاليات مكثفه في بلدان الوسط العربي استعدادا لدوري XL cup
 XLتشعربالحماس الكبيرواالنفعال النطالق CUP XL 2018
ً
سنويا ،يتنافس 64
للسنة العاشرة على التوالي .كما اعتدنا
ً
فريقا من كل أنحاء البالد ،من الجنوب وحتى الشمال ،فيما
بينهم على كأس  XLالفاخر واملرموق وعلى جائزة األحالم
الكبرى .اختارت  XLهذه السنة مرافقة كأس العالم ،حيث
سيطير الفريق الفائز بالكأس ملشاهدة نهائي كأس العالم،
وهذا يعتبرحلم كل من يعشق كرة القدم.
سجلت هذه السنة مئات الفرق لدوري  XLالناجح ,وتأمل
الفوز بالجائزة املنشودة .يجب على الفرق التي ترغب
باملشاركة بالدوي دخول موقع  www.XLcup.co.ilوتسجيل
الفريق .التسجيل حتى .15.05.2018
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تمهيدا النطالق مباريات الدوري انطلقت فعاليات مكثفة في
البلدات املختلفة حيث يجوب البالد باص  XLمع طاقم XL
إلضفاء أجواء رياضيه مثيرة .الباص بمثابة موقع للتسجيل
وتوزيع الجوائز على املشجعين .كما وسيقوم الباص بنقل
ّ
املشجعين إلى املالعب خالل املباريات وستوزع فيه هدايا
كلها مفاجآت تتعلق بعالم الرياضة وكرة القدم.
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.

ايكيا تطلق مجموعة جديدة
محدودة الكمية:
INDUSTRIELL
سيتم عرض مجموعة لفترة محدودة في فروع
ايكيا في جميع أنحاء البالد ،وتشمل مجموعة
متنوعة من األثاث بتصميم صنع يدوي
بتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة.
طورت ايكيا طرق للعمل مع الخشب والزجاج
والسيراميك واملنسوجات من أجل إنتاج
منتجات فريدة من نوعها
سيتم إطالق املجموعة كجزء من اإلطالق
العاملي وكجزء من كتالوج  2018الذي تم إطالقه
تحت عنوان «افسحوا مكان للحياة»
ايكيا تطلق مجموعة  INDUSTRIELLبالتعاون
مع املصمم الهولندي بيت هاين ايك .تضم
املجموعة ،التي سيتم إطالقها بكمية محدودة،
ً
ً
رئيسيا لزاوية السفرة :طاولة وكرا�سي
احتفال
طبيعية بألوان مختلفة ،تركيبات إضاءة مع
تصميم خشبي ،صحون وكؤوس وغيرهم.
تستخدم املجموعة املواد املعاد تدويرها مثل
الخشب الصلب واملعاد تدويره ،والزجاج املعاد
تدويره ،والسيراميك وغيرها ،كجزء من تفكير
 IKEAوالتزامها باالستدامة .تعطي منتجات
ً
ً
«يدويا» ،حيث تم تصميم كل
شعورا
املجموعة
التفاصيل بطريقة مصممة بدقة فائقة ،مما
يجعل العناصر فريدة من نوعها ،وتجمع بين
األناقة والبساطة.
املجموعة هي واحدة من  11مجموعة محدودة
اإلصدار تم إطالقها خالل عام  2018كجزء من
مفهوم ايكيا للكتالوج الحالي «افسحوا مكان
للحياة».
ولدت عالقة ايكيا مع املصمم بيت هاين ايك
لتصميم مقاعد وزوايا جلوس مريحة تخدم
كل أفراد األسرة .ويشتهر املصمم الهولندي
باهتمامه بالعناصر الخاصة مثل السيراميك
ً
أساسا إلى مفهوم التدوير
والزجاج ،ويرجع ذلك
واعادة االستعمال ،والقيم التي ترتبط بشكل
جيد بنموذج ايك لخلق حياة أفضل.
متوفرة في محالت ايكيا :نتانيا ،ريشون لتسيون،
كريات آتا وبئرالسبع.

كالليت في لواء الشمال تبادرإلى
العشرات من الورشات والدورات
للتوعية حول مرض السكري

ّ
ّ
واالدارية
الطبية
عقدت الورشات بمبادرة الطواقم
ّ
ّ
واملهنية في مختلف عيادات كالليت بضمنهم األطباء
ّ
ّ
والصيادلة واملمرضات وأخصائيي التغذية
بادرت عيادات كالليت في لواء الشمال إلى
عقد عشرات املحاضرات والورشات والدورات
ّ
التوعوية حول مرض السكري وطرق الوقاية منه،
ّ
واالدارية واملهنيةّ
وذلك بمشاركة الطواقم الطبيةّ
ً
أطباء وممرضات وصيادلة
في كالليت ،بما في ذلك
ّ
ّ
وأخصائيي تغذية وعامالت اجتماعيات.
ّ
وتناولت هذه النشاطات التطرق إلى مرض السكري
ومعالجته من كافة جوانبه ،بحيث ّ
تعمق كل
مختص بمجالهّ ،
ليقدم ً
شرحا ً
وافيا ومفصال حول
ّ
كيفية التعامل مع املرض الذي يعتبرواسع االنتشار
في كل أنحاء العالم وفي املجتمع العربي على وجه
ّ
النظرية عقدت
الخصوص .والى جانب املعلومات
ً
ّ
عملية كورشات التغذية والطبخ
أيضا ورشات
الصحي والتي تهدف إلى تحويل املعلومات واملعرفة
ّ
ً
جزءا من
يومية وتذويتها لتصبح
إلى ممارسة
الروتين اليومي.
ّ
العربية
وعقدت هذه الورشات في مختلف البلدات
ّ
ً
اهتماما ً
كبيرا بهذا
ملؤمني كالليت الذين أبدوا
ّ
النشاط ،وشاركوا بشكل فعال مع طرح األسئلة
ّ
العامة أو املتعلقة بكل شخص ً
بناء
واالستفسارات
على حالته ووضعه الصحي.
ّ
الصيدالنية في عيادة كالليت في
ياسمين علي،
قرية اكسال ،شاركت ضمن هذه النشاطات،
ّ
ّ
وأكدت على أن لكل منهي في كالليت دوره في رفع
ً
الوعي والنشاط الجماهيري ،اضافة إلى دوره في
املجال الطبي ،فمن دون هذه املشاركة ّ
الفعالة ال
ّ
يكون العالج مكتمال .وأوضحت ياسمين علي أن
املحاضرة التي ألقتها تمحورت حول كل ما يتعلق
باألدوية ،أنواعها وخصائصها وطرق استخدامها
ّ
الجانبية
الصحيحة وأوقات استخدامها وأعراضها
ّ
ّ
التصرف
وكيفية
وما يتناسب مع كل حالة وحالة
عند حدوث أي طارئ.
ّ
واملسؤولية
كما أشارت ياسمين علي إلى الدور الهام
الكبيرة امللقاة على الصيادلة لكونهم يشكلون
املحطة األخيرة التي يصل إليها املتعالج ،لذا تترتب
عليهم مسؤولية متابعة املتعالجين ّ
والرقابة على
ّ
والتدخل االيجابي في حال
سير العالج باألدوية
حدوث أي تقصير من جانب املتعالج وتقديم
االرشادات والتوضيحات الكاملة له في كل ما يتعلق
بمجال األدوية عند الحاجة.

تشكيلة  "”urban jungleمن  crazy lineالمرأة تعشق الطبيعة
أطلقت شبكة األزياء النسائية  crazy lineتشكيلة ازياء
عصرية ومميزة تحت عنوان "  « " URBAN JUNGLEالتي
تمنح املرأة مظهرا انيقا وعصريا ليبرز جمالها ايضا في فصل
الربيع
تستند تشكيلة "  " URBAN JUNGLEباألساس على
مطبوعات أوراق الشجر والنباتات بألوان األخضر ,األزرق
,الكحلي واألبيض باإلضافة إلى مطبوعات الرقع التي تعكس
عالم الطبيعة والغابة .من بين املجموعة يمكن ايجاد قطع
متنوعة مثل فساتين جينز بالوان جديدة ومميزة  ,فساتين
مطرزة وايضا اطقم املصنوعة من قماش الكتان املخططة.
ملظهر يومي يمكن اختيار بلوزة مع مطبوعات الورود
املصنوعة من قماش الكتان ومالئمتها مع بنطال مناسب
او اختيار بلوزة مخططة املصنوعة من قماش الفسكوزا
والليكرا مع فتحة باإلضافة الى دمج الخرز في االكمام
بأطوال ¾ ومالئمتها مع بنطال باللون االبيض.
وملناسبات وجلسات مسائية مع االصدقاء او العائلة يمكن
اختيارطقم املصنوع من قماش الكتان الطبيعي و املميزالى
جانب ذلك يمكن وضع تحت الجاكيت بلوزة مع مطبوعات
الورود بأسلوب “التوفي”.
تشكيلة أزياء " "URBAN JUNGLEالجديدة متوفرة في
جميع فروع شبكة " ”crazy lineفي البالد بما فيها الفروع
املوجودة بالوسط العربي بمقاسات  ،40-52وعبر موقع
االنترنت الخاص بالشبكة
/https://www.crazyline.com
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נכסים
יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

للبيع

؟

ﺑﺪك ﺗﺒﯿﻊ ﺑﯿﺘﮏ لﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳعﺮ الﺒﯿﺖ مجاﻧا اﺗﺼل :امﯿﺮ ﺻﻔوري ـ اماﻧﮥ ومﺼﺪاﻗﯿﮥ
ﺷﻘﻖ للﺒﯿﻊ ﺗﺴلﯿﻢ ﻓوري
ﺷارع ﻫجﯿﻔﻦ

 3غرف مرممة ,طابق اول ,
موقع مركزي
קרוב לציונות
 4غرف  120متردار�جر,
شرفتان  ,منظرللبحرمرممة
بالكامل ,تسليم فوري
₪ 1140000
الﮑﺮمل الﻔﺮﻧﺴﯽ

فيال منفردة ) 3מפלסים( +
وحدة منفردة تقع على نصف
ّ
دونم ارض.

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

اراﺿﯽ
 2.4دونم )חלקה בשלמות( قرب طبعون )קרית
החרושת( ,قريبة من السكن.

 600متر للعمار منطقة الرينة

شارع النبي

 6دونم قرب דניה

₪ 940000

 80متر  ،مرممة بالكامل،
مؤجرة ملدة طويلة  2750شاقل

 ₪ 220000للدنم
يوكنعام  2000متر زرا�ي
 ₪ 125000للدنم

رمغري
ع

لﻼيجار

ليجار

870,000

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

شارع النبي

 3غرف ،طابق  ، 2مرممة،

شارع عباس

בתהליך תמא 38

₪

850, 000

الطابق الثالث منظر

₪

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

س

المطﺮان ﺣجار

 3غرف واسعة +منظرخالب ₪ 2900 +
المﺘﻨﺒﯽ

 2.5غرف طابق ّأول  +ساحة واسعة ₪ 2400

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

شارع عباس

ﺷاي ﻋجﻨون

 2غرف ,طابق  ,4منظرخالب ₪ 2200
مكاتب بﺠوارالدوائرالحكومية مرممة بالكامل
ً
ابتدءا من ₪ 2500

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

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

שדרות הציונות  17-חיפה 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

חדש

 ¥חד' ™ קומה ±
™ מרפסת
™ נוף ים וואדי ™
גישה נוחה ™

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

∞∞∞¨∞∏π

₪

∞∞∞¨∞∏∂¨±

≥ וחצי חד' קומה ±
™ מיקום מבוקש ™
גמיש

חדש

₪

באזור קרית אליעזר

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

₪

בהדר
ברח' הנביאים

חדש

™ ≥ חד' ומרפסת ™ קומה ∂
™ מעלית ™ חניה ™ נוף ים ™
למהירי החלטה°
∞∞∞¨∞₪ ±¨≥µ

כ ∞ ±¥מ"ר שטוח
בקומה ≤
במיקום מרכזי ביותר

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

₪

למכירה ≠ ברח' הירדן

להשכרה

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

למכירה ≠ בהבישוף חג'אר

פנטהאוז שטוח

 ¥וחצי חד' ™ חצר
כ ∞ πמ"ר ™ נוף ים
™ מרווחת ™ חניה
פרטית ™

בכרמל צרפתי ≠ ברח' בית לחם

רחוב אדמונד פלג
∞∞∞¨∞±±µ

למכירה ≠ בכרמל צרפתי

במיקום מבוקש ≠ מחיר גמיש°

חדש

ל מ כ י ר ה ≠ צרפתי

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

∞∞∞¨∞∂π
גמיש

₪

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

∞∞∞¨∞∑∞¨±

₪
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مجوهرات  PANDORAتطلق مجموعة ما قبل الصيف
مجوهرات  PANDORAتطلق
مجموعة ما قبل الصيف ،مجموعة
جديدة احتفالية ورومانسية
مستوحاة من عالم الحب.
املجموعة الجديدة تضم العديد من
القطع بتصميم رومان�سي عاطفي،
بألوان الف�ضي املعدني ،والذهب،
وروز الذي أصبح من اهم عالمات
املوضة -الدمج بين ألوان املعادن
أيضا في مجموعة ما قبل الصيف،
مجموعة متنوعة من اشكال
 DISNEYالسحرية.
رموز الحب
تضم املجموعة عدة رموز لعالقات
الحب األبدي والطاقة األنثوية
القوية ،وتجمع بين األناقة والقوة في
هذه القطع.
بين القطع املتوفرة في املجموعة:
خاتم البابيون مع الزركون ،مع
اقراط وعقد مطابق باإلضافة
لتشارم البابيون الرائع.
لغة الحب
قطع  PANDORAروز متوفرة في

مجموعة ما قبل الصيف ،ويظهر
اللون املعدني الغني بطريقة بارزة في
املجموعة
بين القطع املتوفرة في املجموعة:
عقد فريد من نوعه يمكن دمجه
مع مجموعة متنوعة من القطع
الصغيرة ،واألقراط القلب فريدة
مزينة بالزركون الوردي الالمع،
ومجموعة متنوعة من الخواتم التي
يمكن دمجها باإلضافة الى التشارمز
بتصاميم مبتكرة.
مجموعة ديزني

مطلوب
ملكتب محاماة في حيفا

محام /محامية

الرجاء ارسال سيرة ذاتية

فاكس 04/8520923

تصبح األحالم حقيقة في هذه
املجموعة مع هذه القطع السحرية،
حيث تمزج بين األلوان املميزة وامللونة
التي تضفي على أسلوبك ملسة
سحرية.
بين القطع املتوفرة في املجموعة:
ميكي ماوس  ،تشارمز
قالدة
وكليبسات مزينة بالزركون .
تتراوح االسعار:
أساور فضة تبدأ من 295 :ش.ج،
تشارمزتبدأ من 149 :ش.ج  ،الخواتم
تبدأ من 209 :ش.ج ،
أقراط تبدأ من 149 :ش.ج
متوفرة في فروع  PANDORAوشبكة
 JACKIE-Oوفي متاجر املجوهرات
املختارة
www.pandora-shop.co.il
www.pandora.net

بمناسبة شهررمضان
بريجات مستمرة في تقليدها وتصدرحلة احتفالية بمذاق التمرالهندي
مذاق التمر الهندي يضاف الى املذاقات املحبوبة  -البرتقال والعنب والتي تباع في صناديق سداسية بحلة
احتفالية محدودة
ترافق الخطوة حملة اعالنية واسعة النطاق تشمل مقطعا دعائيا جديدا ومبتكرا بطولة املمثل دريد لداوي
تحت شعار“ :طبيعي اإلفطاريجمع أهل الدار”
تواصل بريجات املختصة في انتاج اجود انواع العصائرمن الفاكهة ،تقليدها وتقديم املفاجآت املثيرة في شهر
رمضان ،وتخرج بحملة جديدة عشية إطالق الحلة االحتفالية ملذاق التمر الهندي .بطل الحملة املمثل دريد
لداوي ،وتأتي تحت شعار "طبيعي االفطاريجمع أهل الدار" .وتشمل الحملة قنوات االنترنت الرائدة ،الشبكات
االجتماعية ،الفتات الطرقات والصحف .املشروب الجديد بطعم تمر هندي يسوق خصيصا بمناسبة شهر
رمضان حيث تعرض بريجات سلسلة الصناديق السداسية بحلة احتفالية ،باملذاقات املحبوبة ،البرتقال
والعنب .وتسوق الصناديق مع بداية شهر أيار وعلى مدار شهر رمضان .مدير عام بريجات رونين افيشار قال:
"نحن في غاية السعادة باالستمرار بتقليدنا للسنة الرابعة
على التوالي وان نوفر لزبائننا اجود املنتجات على مائدة
اإلفطار .ايضا هذا العام قمنا باستثمارمعظم جهودنا لنوفر
للمستهلكين حلة احتفالية تناسب احتياجاتهم وما يفضلونه
في شهر رمضان .وفي هذه الفرصة اهنئ زبائننا بحلول الشهر
الكريم وأتمنى لهم صوما مقبوال وإفطارا شهيا" .نائبة املدير
العام لشؤون التسويق ،أوريت عزرا أشارت" :بريجات
ماركة مشروبات فاكهة رائدة مجموعة العصائر في البالد.
توفراملاركة القيم املرتبطة بكل ما هو جيد ،لذيذ واألجمل في
الطبيعة – البيارات والفاكهة وبين أطباع الناس – الجمعة،
العائلية ،اصالة الضيافة والتي ترتبط بشكل طبيعي مع قيم
ومميزات املجتمع العربي خاصة في شهررمضان".

למכירה

مطلوب للعمل
سائق شاحنة 15طن+
عامل رافعة مع رخصة

מפרטי

(מפעיל מנוף)
لألستفسار04/6041149 :

052/6605866 050/9025050

لأليجار
شارع بيشوف
حجارشقة مؤثثة
بالكامل

למכירה
רחוב אלנבי

רמת שאול

 3.5ח ,ניתן להפוך ל 4ח .קומה
גבוהה .עם מעלית .שמורה מאוד.
נוף חלקי לים.

קומת כניסה .דירת  4חדרים עם
מרפסת .חנייה .גינה גדולה של
כ  120מר .משופצת ומעוצבת עי
אדריכל.

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם
חלק תחתון
קומה  4 .1ח .משופצת ברמה גבוהה.
נוף לים.
למשפחות או משקיעים

רחוב מעלה השחרור
דירת  3ח  +מרפסת .קומה 4
מתוך  .5נוף לכיוון המפרץ .מחיר
הזדמנות.

שדרות רוטשילד
קרוב לאלנבי
קומה  1דירת  3.5ח ניתן להפוך
בקלות ל 4חדרים .חנייה בשפע.
איזור מרכזי ושקט.

רמת שאול
דירת  4.5ח מרווחת מאוד .מרפסת.
נוף לים .חנייה .מעלית.

נווה שאנן
קרוב לטכניון
דירת  3ח .קומה ראשונה .חצר
מרוצפת גדולה .נוף למפרץ.
משופצת.

במרכז הכרמל
דירה ענקית.קומה  2עם מעלית.
חנייה פרטית 5 .חדרים 3 .מרפסות.
סביבה ירוקה.

שפרינצק
דירת  4ח .לשיפוץ .מעלית.
חנייה בשפע .גישה נוחה ללא
מדרגות .נוף חלקי לים.

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

להשכרה

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

للتفاصيل:

עופר050-5213232 :

052/6772799

נווה שאנן

בבניין חדש יחסית.
דירת  4ח .מרוהטת
קומפקט.

אלנבי
 2.5ח קומת קרקע.
מתאימה למרפאה
משרדים...

הגפן
דירת  2ח משופצת.
קומה ראשונה.

בלב המושבה
הגרמנית .ליד שד
בן גוריון
דירת סטודיו
מרוהטת.

רחוב המגנים

דירת  3ח עם מרפסת.
מעלית .במצב טוב.
כניסה מיידית.

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

للبيﻊ
ﺑﻮادي اﻟﻨﺴﻨﺎس ﺣﻴﻔﺎ -ارض 400م،
ﺣﻮاﺻﻞ 85م ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ 200م
) 3ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ( ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء
ﺣﻮاﱄ 350م ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪم وﺑﻨﺎء
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص4 ،ﻃﻮاﺑﻖ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  8ﺷﻘﻖ ،ﻛﻞ ﺷﻘﺔ
80م+ﴍﻓﺔ 12م

للبيﻊ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

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

وادي الﻨسﻨاس

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

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

وادي الﻨسﻨاس
شارع قيسارية

للبيﻊ

للبيﻊ

شارع ﻫﺸالوم

للبيﻊ

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

للبيﻊ

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

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

ﻄﻋا ﺻﻈﺛس ﺲﻂﻎ
ﻓﺮﺻﺔ

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺣﺼه  4غرف 100 ،ﻄﺎر ،ﺬابﺺ ﺐاﻇﻎ ،ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة
₪ 950,000

ﺣﺼه  4غرف ﻄع ﺣرﺸﺋ ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن..
ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر ،ﻄرﻄمﺋ بالﺿاﻄﻀ

ﺣﺼه  108ﻄﺎر
ﺖﺛﻏﺼه  150ﻄﺎر  /ﺬابﻌ
ﺣرﺸه ﻄطﻂه لﻂﺊﺗر ،ﻄرﻄمه بمسﺎﻌى ﺲالﻎ

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

רמת
התשבי
ﺣﺼه جﺛﻏﺛه  130ﻄﺎر
 5غرف ،ﺣرﺸه ﻄطﻂه لمﻈﺰر رائع
ولﻂﺊﺗر ،ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

אדמונד פלג

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
נדב יצחק
بﺳماره ﻄرتﺊه 5 ،غرف 120 ،ﻄﺎر
ﺣرﺸه  45ﻄﺎر ،ﻄطﻀ رائع لﻂﺊﺗر
ﻄﺚﺞن ،ﻄﻌﺻﺷ ،ﻄﺧﺳﺛ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺣارع ﺣﻌﻇمﻐﺌ
ﺣﺼه  3غرف  75ﻄﺎر ﻄرﻄمه،
ﺬابﺺ ارضﻎ ،بمراﺖﻀ ﻄﺎﺼﺛﻄه ﻄﻆ תמא 38
₪ 1,350,000

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

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

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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0
.73

₪1

ﺛﻏﺛ

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

بالﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ -ישעיהו
ﺣﺼه 3غ )75م( +ﺣرﺸه 28م.
ﺬابﺺ  4ﻄﻈﺰر خﻘب لﻂﺊﺗر.

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

ج
ﺛﻏﺛ

لﻂﺊﻐع بﻈﺎﻋاوس جﺛﻏﺛ ـ דרך הים

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

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

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ-ישעיהו
ﺣﺼﺋ  5غ 105م .ﺬابﺺ  3ﻄرﻄمﺋ
بﺜوق .ﻄﻈﺰر خﻘب لﻂﺊﺗر.

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

ج

ﺛﻏﺛ

لﻂﺊﻐع بالﻌادي
הציונות
ﺣﺼﺋ أرضﻐﺋ4 .غ
90-م 3 ، 2ﻄﺚازن

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

ﺠاﺖﺋ وﺖﺛﻏﺼﺋ
120م

2

ﻄﻂﺊسﺋ ﺖﺔر
الﺎسﻂﻐﻃ بـــ  1/8/2018بﻈاﻏﺋ
ّ

ﺸرﺦﺋ

لﻂﺊﻐع ﺣارع الﻈﺊﻎ

ﺣﺼﺋ  4غرف ﺬابﺺ 2
بﻌضع ﻄمﺎاز وﺠﺳر ﻄمﻐﺞ

ج

ﺛﻏﺛ

ﺸرﺦﺋ

بﻌادي الﺔمال
ﺣﺼﺋ جﺛﻏﺛة ﻄﻆ ﻄﺼاول
 120م ــ  5غرف  +ﺣرﺸﺋ ــ ﻄﻌﺻﺷ
ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ ـ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر

إﺗﺼﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ

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 :

