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نى
ُ
دة امل

ّ
حيفا عّيافة الزبد وول

جواد بولس
 

في  إسرائيل  شرطة  أفراد  اعتداء  مشاهد  تصّدرت 
عناوين  غّزة  مع  املتضامنين  املتظاهرين  على  حيفا 
عن  أخبار  انتشار  بعد  خصوًصا  اإلخبارية،  النشرات 
إصابة عدد من املشاركين الذين اعتقلتهم قّوات األمن، 
إلى  ونقل بعضهم   ،

ً
وكان عددهم تسعة عشر معتقل

املستشفيات.
 للشّك 

ً
لم تترك رّدة الفعل البوليسية الوحشية مجال

غّزة،  قطاع  مع  التضامن  مظاهرات  قمع  قرار  بأّن 
واليهود  العرب  من  فيها  املشاركين  على  والنقضاض 
خلق  إلى  ورمى  ومتعّمًدا،  مبّيًتا  كان  الديمقراطيين، 
وفي  عاّم،  بشكل  املواطنين  وردع  الترهيب  من  أجواء 
تقريًبا،  ألّنها ما زالت املدينة الوحيدة،  حيفا تحديًدا، 
»رجاحة  من  ببعض  العاّمة  فضاءاتها  ى 

ّ
تتحل التي 

للحتجاجات  معقولة  فرًصا  رئاتها  وتتيح  العقل«، 
الحكومة  سياسات  ضّد  والعربية-اليهودية  العربية 

اإلسرائيلية، كما حصل في األسبوع املنصرم.
كان وقع تسّرب النبأ حول إصابة بعض املحتجزين عند 

ا، وصارت التفاصيل مقلقة مع  الشرطة مثيًرا ومستفزًّ
لحقوق  ز »مساواة« 

َ
تأكيد كسر ساق وركبة مدير مرك

أثناء  املواطنين العرب في إسرائيل، السّيد جعفر فرح، 
وهو  والذي صارت صورته  معه،  والتحقيق  اعتقاله 
وبساق  ازتين 

ّ
عك مّتكًئا على  املحكمة  قاعة  إلى  يدخل 

حافة والدواوين  أيقونة وحديث الّصِ مكسورة مجّبرة، 
الطاغي.

املعتقلين؛  جميع  توقيف  تمديد  الشرطة  حاولت 
بقلب  القا�ضي،  أمام  وفي سبيل ذلك قام مندوبوها، 
رغم  لكّنهم،  املعطيات واغتصاب الحقيقة وتشويهها، 
كانا  الحّق  ونداء  الكرمل  فصوت  فشلوا،  وقاحتهم، 

أقوى من »أزيز«  كذبهم ونيرانه. 
لم تنته القصة بعد قرار القا�ضي اإلفراج عن جميع 
اثنين،  ويهودّيين  ا  عربيًّ عشر  سبعة  وكانوا  املعتقلين، 
وّحدتهم أصفادهم في السجن، لكّنهم سرعان ما عادوا 
عرًبا إلى خيامهم ليجدوا أرواحهم مرهونة من جديد 
»للغرانيق« وللريح، ولُيستقبلوا كأبناء لقبائل، بعضهم 
أبناء  ويعبد  لـ«الُعزى«،  غيرهم  ي 

ّ
ويصل ل« 

َ
لـ«ُهذ يدين 

الصحاري »ذو الشرى«.
الحيفاوية،  »التحاد«  جريدة  افتتاحية  تطّرقت  لقد 

إلى خطورة  يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، 
رات« وتعقيبات 

ّ
ما واكب النشاطات امليدانية من »مؤث

الذي  املشهد  هذا  »أمام  محّررها:  فكتب  شعبوّية، 
حكومة  من يرفع صوته ضّد  يهّددنا جميًعا ويهّدد كّل 
الحتلل وجرائمها، فإّن حال شبكات التواصل كان في 
التي وصلت  جاه التهّجمات الحزبية، 

ّ
في ات جاه آخر، 

ّ
ات

إلى مستويات أثارت المتعاض لدى الجمهور الواسع 
حينما عمل مارقون على تأجيج  ]خصوًصا[  خاّصة   ،

الحالة، كما هو دورهم املألوف على مّر السنين.«
الشيوعّي  الحزب  جريدة  وهي  »التحاد«،  تكون  قد 
بين  امتعاض  لوجود  وصفها  في  مصيبة  اإلسرائيلّي، 
صفوف الجماهير العريضة، وقد تكون دقيقة في ربطها 
ذلك العزوف الشعبّي امللموس بسوء العلقات القائمة 
مة والفاعلة بين 

ّ
بين التّيارات السياسية األساسية املنظ

املواطنين العرب في إسرائيل، وهي: الجبهة الديمقراطية 
ا،  تاريخيًّ له من فكر يعتمد، 

ّ
للسلم واملساواة وما تمث

على كونهم أصحاب األرض وعلى مواطنتهم ومكانتهم في 
الجماعية\القومية  الدولة كمصدر لشرعية حقوقهم 
والفردية\املدنية، وفي مقابلهم أصحاب التّيار القومّي، 
على أطيافه، املؤمنين بضرورة »إعادة تعريف املشروع 
إلى  يرمي  وطرح مشروع سيا�ضّي  سطينّي.. 

َ
الِفل الوطنّي 

تفكيك منظومة الستعمار اإلسرائيلية وإعادة الصراع 
إمطانس  د.  كتب  كما  وذلك  التحّررّي«؛  مساره  إلى 
شحادة، سكرتير عاّم حزب التجّمع الوطنّي، في مقال له 
بُعنوان »مسيرات العودة والعودة إلى املرّبع األّول« نشره 
في موقع الحزب، عرب ٤٨، يوم الثلثاء الفائت. وأخيًرا، 
يقف أصحاب الفكر  مع كليهما،  وعلى اختلف جذرّي 
وراء مشروعهم القا�ضي بوجوب إقامة دولة  اإلسلمّي 

الخلفة، وما يرافق ذلك من ضرورات وتوابع.
في افتتاحّيتها املذكورة  حاد« 

ّ
»الت لقد أشارت صحيفة 

الجبهة  وعلى  الشيوعّي  الحزب  على  الهجوم  أّن  إلى 
هو  »بل  األخيرين،  اليومين  في  يبدأ  لم  الديمقراطية 
وأيًضا في األوقات التي لم يكن  قائم منذ مّدة طويلة، 
لها أّي خلفية سياسية أو حزبية، فقط لغرض السّب 

والشتم.«
نا شهدنا جولة صراع شبيهة بما شهدناه 

ّ
ر أن

ّ
وللتاريخ أذك

في هذه األّيام وعلى الخلفية نفسها، وذلك على أثر انتهاء 
في ما   ،2014 على قطاع غّزة عام  العدوان اإلسرائيلّي 

أسمته وقتها إسرائيل بعملية »الجرف الصامد«.
في  الغّزّية  القيادات  وبتزامن مع وجود وفد  في حينه، 
لستمرار  وشروطه  مطالبه  دعم  وبهدف  القاهرة، 
ملتابعة  العليا  »اللجنة  أصدرت  إسرائيل؛  مع  الهدنة 
شؤون الجماهير العربية في إسرائيل« من خلل رئيسها 
بُعنوان  بياًنا  زيدان،  محّمد  السّيد  الوقت،  ذلك  في 
»تأكيد موقف وتجديد العهد«، وذلك رغم رفض السّيد 
الجبهة  عن   

ً
ل

ّ
ممث بصفته  عليه  التوقيع  بركة  محّمد 

الديمقراطية والحزب الشيوعّي.
والتقريع  التحريض  رغم  موقفه  عن  بركة  دافع  لقد 
بوجود  الشيوعّي  والحزب  الجبهة  رفض  ل 

ّ
وعل ضّده؛ 

ًقا 
ّ
كان أهّمها متعل نواقص جوهرية ل يمكن إغفالها، 

بمطالب خاّصة بنا، نحن املواطنين العرب في إسرائيل، 
ل سّيما في ظروف تنامي الفاشية والعنصرية في الدولة. 
الهاّمة  العناصر  بركة بخطورة إسقاط هذه  نّوه  لقد 

من بيان يتحّدث باسم 
ونّوه كذلك  الجماهير، 
ومكانة  دور  بتغييب 
ل 

ّ
مة التحرير كممث

ّ
منظ

للشعب  ووحيد  شرعّي 
سطينّي.

َ
الِفل

لم يتغّير �ضيء رغم مرور 
فالخلفات  السنين، 

الجوهرية القائمة بين الفرقاء أعمق من كونها َعَرضّية 
ل يد املفارقة والصدف. فما كان ُيعتبر 

ّ
وأقوى من تدخ

ا مع 
ً
 وتساوق

ً
 عند »واو« اعتبرته »الضاّد« تخاذل

ً
نضال

أنفاس الدولة، وما كان مأثرة صمود وبقاء تحّول تحت 
مباضع املزايدين إلى مثارات للتجريح وللتقريع.

ف النزيف، ول يوجد حّد للستهتار وللتحليق؛ 
ّ
لم يتوق

عند بعض  فحّتى منظر ساق جعفر املكسورة أم�ضى، 
مري�ضي النفوس، دعاًء وأمنية في أفواه استكثرت عليه 

الجبس ولقاًء في صحيفة أو مقابلة على الشاشات.
القتال كما  في  »اإلخوة األعداء«  بعد حيفا  سيستمّر 
كان قبلها، وسيتبارون حول من كان صاحب »الغزوة«، 
غازيها؛  حضن  في  مسبّية  عروسهم  أّن  متناسين 
وسيختلفون حول ما إذا كان ُيعتبر الحديث عن قمع 
ه مباح 

ّ
أو أن الشرطة في حيفا خذلًنا وخيانة وحراًما، 

نا في النهاية نواجه، كلٌّ 
ّ
حّتى في حضرة غّزة ودمائها، ألن

من موقعه، الشرطة نفسها والعقيدة نفسها والجيش 
نفسه الذي حّول رصاصه وعصّيه »شعبي حزًبا والكّل 

رفيق«.
»إلى املرّبع األّول«  على ظهر حيفا يريد البعض العودة 
منظومة  »تفكيك  إلى   – ذلك  سبيل  في   – ويدعو 
مساره  إلى  الصراع  وإعادة  اإلسرائيلية  الستعمار 
التحّررّي«! ويرى اآلخر وجوب فتحها، فيدعو من أجلها 
زها في وسط السماء. 

َ
ه يعيش في دائرة مرك

ّ
إلى النفير وكأن

أّنها معركة  أّما الثالث فيستنبئ »سَور« الهجيج فيصّر 
من يقف  سطينّيون وقائماُه 

َ
أهّمها الِفل ثة األضلع، 

ّ
مثل

معهم من اليهود وأحرار العالم. 
ل  حين  في  والّرعاة،  والّنحاة  الّدعاة  يتقاتل  هكذا 
فيؤثر  الهندسة،  وتكره  التعقيد  الناس  عاّمة  تحّب 
معظمهم فصول »الهيبة«، ومنهم من ل ينامون في ليلة 
البارسا  حروب  »اإلفرنج«  ويشاركون  »الكلسيكو« 
والريال.. وحيفا  »كأحمدها« ستنتظر ليلها الطويل إلى 

أن ُيبعث العرب!
وتقاوم  بحرها  كتف  على  تغفو  زالت  ما  غّزة  وأخيًرا، 
»من هنا  التي  »حيفانا«  يوم  فيق كّل 

ُ
وت وتدفع الثمن، 

فوق  الندى  ّصة 
ُ
غ وعلى  كرملها  صدى  على  بدأت« 

جفونها.
افة املعوّج 

ّ
دة املنى، كش

ّ
حيفا السراب عّيافة الزبد وول

واملستور واملشتهى، وهي للكذب ُضّرة، في »واديها« يحلم 
الجمال وترقص على أهدابها الحروف واأليائل.

»نحن مع غّزة ولكن من معنا؟«،  لقد سألنا في حينه: 
بين  ويتناسلون  ظللها  أولدها  يحّب  التي  فحيفا 
صارية للفجر  رغم العهر والبطش،  ستبقى،  أطللها، 
كما  الحروف،  ضجيج  رغم  وستدوم،  لألمم،  ومناًرا 

يدوم  ض.. و.. ء القمر.
فَمن بعد اليوم مع حيفا سوى من بقي فيها؟ 

قداس وجناز األربعين

 زوج الفقيدة شارلي سوداح )أبو هاني( وابنه هاني وبناته نهى وهالة

 وأشقاؤها يوسف وفرنسيس وعائلة شقيقها الراحل مارون خريش

 وشقيقاتها تريز، ماري، سعاد وكالرا

 وعموم آل سوداح وخريش وأنسباؤهم وأقرباؤهم في البالد والخارج

 لنفس فقيدتهم الغالية
ً
 يدعونكم للمشاركة في قداس وجناز األربعين راحة

ملكة خريش سوداح
)أم هاني(

 وذلك يوم السبت 2018/5/26 الساعة السادسة مساًء

 في كنيسة مار يوسف لالتين بحيفا- شارع همغينيم 78

ل أراكم هللا مكروًها بعزيز



H a i f a

صحيفة أسبوعية، اجتماعية، 
سياسية، ثقافية، فنية، مستقلة

املدير العام واحملرر املسؤول:   راني عّباسي
 مدير التحرير:   أسعد عودة

haifa.newspaper@gmail.com :العنوان: حيفا - شارع اجلبل »5«     بريد إلكتروني
هاتف:  048522822   فاكس:  048522767  إعالنات:  0546481533

ت��������وپ« م.ض. املقاالت املوّقعة ال تعبّر عن رأي التحرير.   اإلعالنات على مسؤولية املعلنني. »إك����س����ت����را  ع�����ن ش����رك����ة  ت����ص����در 

 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(



الجُمعة 25 اّيار 42018

 

 

نجو ساّدق   
ّ

                          ن0عبرألا  زا
  مھتكراشمل مكنوعدی ءابرقألاو ناعمس لآ مومعو دیقفلا ةوخإ
 رابلا ركذلا ّبیط مھدیقف سفنلً ةحار نیعبرألا زّانجو سّادق

 ناعمس ّادبم ھیجو
 )ةرّجھملا اتامحس نبإ(

 

 ٢٠١ ٨ /٢٥/٥ قفاوملا ةعمجلا موی كلذو

 ةطوسف ةیرق يف سایلا رام ةسینك يف ،رھظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا
 

 ءاقبلا لوط هدعب نم مكلو ةمحرلا ھل

 ّةیصخش ةوعد ةباثمب ةوعدلا هذھ رابتعإ ءاجرلا
 زیزعبً اھوركم هللا مكارا ال

السلم واألمان ونبذ التطّرف والفاشية اإلسرائيلية.
كما أعرب املتظاهرون عن استنكارهم لعتداء الشرطة 
الغاشم على املتظاهرين من يوم الجمعة الفائتة، في 
البلدة التحتا – شارع »نتنزون« املحاذي مليدان باريس، 
بمخالفة  عليهم  والعتداء  منهم  العشرات  اعتقالها 
سافرة للقانون، وكسر ساق الناشط التقّدمّي، مدير 
إسرائيل،  في  العرب  املواطنين  لحقوق  مساواة  ز 

َ
مرك

جميع  سراح  إطلق  إلى  داعين  فرح،  جعفر  السّيد 
املعتقلين بشكل فورّي وبل شروط.

أفراد  محاسبة  تجب  يصّرحون:  حقوقّيون 
الشرطة الذين اعتدوا على املتظاهرين

في  والسياسية  الحقوقية  األوساط  عّمت  وقد  هذا 
اعتداء  إزاء  الغضب  من  حالة  سطينّي 

َ
الِفل الداخل 

الشرطة على مظاهرة الغضب األخيرة في حيفا، املناصرة 
لغّزة، واعتقالها 21 متظاهًرا.

إطلق  يتّم  بأن  عديدة  حقوقّية  جهات  طالبت  وقد 
سراح املعتقلين بشكل فورّي وبل شروط.

محكمة الصلح بحيفا تق�ضي بإطالق سراح 
جميع املعتقلين وتعّري كذب الشرطة وزيفها
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد نظرت، يوم األحد\
الثنين من هذا األسبوع، في أمر املعتقلين من تظاهرة 
تمديد  الشرطة  وطلب  بحيفا،  »نتنزون«  شارع 
بإطلق  وأمرت  الشرطة  طلب  فرفضت  اعتقالهم، 
سراح جميع املعتقلين إلى بيوتهم. وهو ما ُيعتبر صفعة 
البعيد كّل  التعّسفّي  لعملها  لشرطة إسرائيل وتعرية 

البعد عن املْهنّية، وفضًحا ملمارستها الكذب والتزييف.
القيادّي جعفر فرح  عائلة  قامت  وفي سياق مّتصل، 
بتقديم شكوى إلى َوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 
)»ماحش«(، للتحقيق في ملبسات العتداء على السّيد 
جعفر فرح من ِقبل أحد أفرادها، وكسر ساقه وركبته.

ذي وّجهته 
ّ
ذع ال

ّ
سيرورة املحكمة، النتقاد الال

خاذها قرار إطالق سراح جميع 
ّ
إلى الشرطة وات

املعتقلين
الساعة  حلول  مع  املحكمة  جلسة  بدأت  قد  كانت 
العاشرة من مساء األحد لتستمّر حّتى ساعات الصباح 
املعتقلين  عن  ترافع  حيث  الثنين،  يوم  من  األولى 
ز عدالة الحقوقّي باإلضافة إلى مجموعة من 

َ
طاقم مرك

املحامين. وكانت النيابة العاّمة قد اّدعت أّن املعتقلين 
وا بالنظام العاّم، وعليه يجب تمديد اعتقالهم ملّدة 

ّ
أخل

خمسة أّيام، فيما طعن محامو الدفاع في اّدعاء النيابة 
العاّمة وطالبوا »بإطلق سراح جميع املعتقلين، علًما 
أّن الشرطة هي التي اعتدت على املتظاهرين بل سبب«.

جميع  سراح  بإطلق  األخير  في  املحكمة  لتق�ضي 
عنان  عّزام،  مجد  موا�ضي،  علي  وهم:  املعتقلين 
طه،  محمود  كّيال،  محّمد  قّسيس،  شادي  عودة، 
فادي  فرح،  جعفر  علي،  ار 

ّ
بش العل،  أبو  نجوان 

يورام  طّنوس،  أسامة  سويدان،  سعيد  أندراوس، 
ماهر سلمة،  نايف شّقور،  زيداني،  بلل  حاييم،  بار 
وبيسان ومجد فرح. قنديل،  أبو  عّمار   عوز مرينوف، 
الداخل  أهالي  من  كبيًرا  عدًدا  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
سطينّي حضر جلسات املحكمة، بينهم رئيس لجنة 

َ
الِفل

أسامة  املحامي  بركة،  محّمد  السّيد  العليا،  املتابعة 
سعدي، النائبان، د. يوسف جبارين ود. جمال زحالقة؛ 

والعديد من النشطاء والسياسيين.
مت وقفة احتجاجية 

ّ
ظ

ُ
وعلى صعيد مّتصل، كانت قد ن

مع  الشرطة  بتعامل  للتنديد  املحكمة  مبنى  بالة 
ُ
ق

يتّم إطلق  بأن  املتظاهرين والعتداء عليهم. وطالبت 
سراح املعتقلين بشكل فورّي وبل شروط.

قرار املحكمة شجاع
»أصدرت  قال:  ياسين،  عامر  للمحامي  حديث  وفي 
جميع  سراح  بإطلق  شجاًعا  قراًرا  اليوم،  املحكمة، 
املعتقلين، بعد أن وّجهت انتقادات لذعة إلى الشرطة 
املسند  غير  الجماعّي  العتقال  طلب  تقديمها  على 
معتقل  أّي  إلى  يتطّرق  ل  ه 

ّ
أن خصوًصا  ا،  موضوعيًّ

الشأن«. بهذا  القانون  لنّص  ا 
ً
خلف عينّي   بشكل 

الشرطة  اّدعاءات  زيف  ا  جليًّ اليوم،  »ظهر،  وتابع: 
العتذار  الشرطة  وعلى  واملتظاهرين،  املظاهرة  حول 
للمعتقلين وذويهم بعد أن تبّين أّنها ضربت بحقوقهم 
السافر  بالعتداء  وقامت  الحائط،  ُعرض  األساسية 

والوح�ضّي على معظمهم أثناء العتقال وبعده«.
د ضرورة متابعة انتهاكات 

ّ
ؤك

ُ
: »أنا ا

ً
وأختتم كلمه، قائل

ا. قرار  ا، وجزائيًّ ا، جنائيًّ املعتدين ومن أرسلهم قانونيًّ
املحكمة هو بمثابة صفعة للمعتدين الحقيقّيين، بعد 

أن انقلب السحر على الساحر«.

من: يحيى أمل جبارين وصحيفة حيفا
شهدت شوارع حيفا وميادينها، هذا األسبوع، تظاهرات 
عّدة تجاذبتها أجواء مشحونة بين العرب وقوى اليسار 
اليهودّية من جهة، وبين قوى اليمين املتطّرف ووحشّية 

الشرطة من جهة أخرى.
هذا وقد كانت انطلقة التظاهرات\املظاهرات األولى، 

يوم األحد من هذا األسبوع، من الحّي األملانّي، بدعوة 
للسلم  الديمقراطية  والجبهة  الشيوعّي  الحزب  من 
واملساواة وقًوى يسارية وديمقراطية يهودية، حيث تّم 
رفع األعلم السوداء، حداًدا على أرواح شهداء غّزة 
الذين سقطوا ضحايا ملجزة جيش الحتلل اإلسرائيلّي 
في القطاع. وقد رّدد املتظاهرون الشعارات الداعية إلى 

تصوير: ندين ناشف

ظاهرات في حيفا
ّ
أسبوع الت

بين سلمّية املتظاهرين العرب والديمقراطّيين اليهود، انفالت 
رطة

ّ
سوائب اليمين، ووحشّية الش
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الحيران وحرائق حيفا، وحّتى التحريض املباشر والخطير 
النائب  املشتركة،  القائمة  رئيس  على  وليبرمان  إلردان 

أيمن عودة. 
التي يرتكبها جيش  النكراء  فعلى وقع املجازر والجرائم 
الغّزّيين العّزل الذين يطالبون  الحتلل اإلسرائيلّي ضّد 
وطبول نقل سفارة ترامب  القطاع،  برفع الحصار عن 
الفاسدة  العنصرية  الحكومة  هذه  تشّن  القدس،  إلى 
وعلى أّي  إلخماد صوت الجماهير العربية،  حرًبا شعواء 
إّن  الدموية.  السياسية  لهذه  رافض  ديمقراطّي  صوت 
هذه السياسة اإلرهابية التي تنّفذها الشرطة تعّبر عن 
عجز املؤّسسة الحاكمة في إسرائيل عن مواجهة املقاومة 
ة، وحّتى املظاهرات الطلبية 

ّ
الشعبية في األرا�ضي املحتل

والشبابية بأدوات القمع القائمة، وعن التدهور الفا�ضّي 
الخطير. إّن ما حدث في حيفا هو انعكاس لقانون القومية 

العنصرّي ولسياسة وضع العرب في خانة األعداء.
ل اللتفاف 

ّ
الجديد شك هذا التدهور الفا�ضّي  وفي إزاء 

واملظاهرة  حيفا  معتقلي  قضية  حول  الواسع  الشعبّي 
الحاشدة التي شارك فيها مئات العرب واليهود في الحّي 
والشرطة،  الحكومة  وجه  على  مدّوية   

ً
صفعة األملانّي، 

مطلب  إّن  املفضوحة.  العنصرية  لسياستهما  وتحّدًيا 
اليهودية  القوى  لكّل  جبهة  أوسع  تشكيل  هو  الساعة 
والعربية املقاومة للفاشية، لقيادة هذه املعركة املصيرية 

على كّل الجبهات.

ِانجرار ياهـڤ وصمة عار
هذا وإّن الحزب الشيوعّي والجبهة يرفضان بشّدة موقف 
للقمع  املساند  ياهـڤ،  يونا  السّيد  بلدية حيفا،  رئيس 
نا ]في الحزب الشيوعّي 

ّ
البولي�ضّي واملتبرقع بـ«التعايش«. إن

الزائف،  واملركوب«  الراكب  »تعايش  نرفض  والجبهة[ 
حيث هناك مواطنون من الدرجة األولى ومواطنون من 
العيش  على  ومصّرون  مصّرات  نحن  الثانية.  الدرجة 
الحترام  على   

ّ
إل يقوم  ل  والذي  الحقيقّي،  املشترك 

على النّدّية والتكافؤ في  على املساواة التاّمة،  املتبادل، 
جميع مناحي الحياة. لقد اكتسبت حيفا مكانتها كمدينة 
من  السنين  عشرات  نضالت  بفضل  تقّدمية  تعّددية 
أجل السلم العادل ومن أجل املساواة التاّمة في الحقوق 

ومن أجل العدالة الجتماعية.
تظاهرات  ليس  حيفا  في  املشترك  العيش  يتهّدد  ما  إّن 
وراء  ياهـڤ  السّيد  انجرار  ما 

ّ
وإن ب، 

ّ
والطل الشباب 

يه رواية الشرطة 
ّ
أجواء التحريض الفا�ضّي للحكومة وتبن

تماًما مثلما فعل في أّيام الحرب في  العنصرية الكاذبة، 
صيف 2014. إّن هذا النهج هو وصمة عار في جبين بلدية 
حيفا ورئيسها. إّن الجماهير العربية في حيفا ل تريد كلًما 
 عن »التعايش«، بل تريد موقًفا حازًما ضّد عنف 

ً
معسول

الشرطة ومع الحّق في الحتجاج في حيفا.
بإلغاء  البلدّي  املجلس  في  »الجبهة«  كتلة  قامت  لقد 
احتفال توزيع منح توفيق طوبي الذي كان مقّرًرا ليوم 
ب الحاصلين 

ّ
الثنين 21 أّيار، ل سّيما أّن عدًدا من الطل

على املنحة كانوا رهن العتقال حّتى صباح ذلك اليوم. 
والجبهة مزيًدا من الخطوات  وسيّتخذ الحزب الشيوعّي 

الواجبة للجم هذه السياسات واملمارسات العنصرية.
هذا ويحّيي الحزب الشيوعّي والجبهة مئات العرب ومئات 
اليهود الذين شاركوا في مظاهرة يوم األحد في الحّي األملانّي، 
د مواصلة النضال من أجل إنهاء الحتلل وإحقاق 

ّ
ويؤك

والقمع،  والعنصرية  الفاشية  وضّد  العادل،  السلم 
ومن أجل العيش املشترك الحقيقّي القائم على املساواة 

التاّمة في الحقوق القومية واملدنية بين الشعبين.

الحزب الشيوعّي والجبهة في حيفا: 

شرطة حيفا تتصّرف كشرطة أپـارتهايد 
نّدد فرع الحزب الشيوعّي والجبهة  حيفا – ملراسلنا – 
على  الوحشية  الشرطة  باعتداءات  بشّدة  حيفا  في 
20 شخًصا في  واعتقال  املتظاهرين والشباب العرب، 
املظاهرات الغاضبة في حيفا ضّد سفك الدماء في غّزة 
والتنكيل  القدس؛  إلى  األمريكية  السفارة  نقل  وضّد 
العتداء  ل سّيما  وبعده،  العتقال  باملعتقلين خلل 
ز »مساواة«، جعفر فرح، وكسر 

َ
اإلجرامّي على مدير مرك

ركبته والتنكيل بعائلته وعائلت جميع املعتقلين.
الثنين  فجر  الصلح،  محكمة  قرار  فضح  لقد 

21\5\2018، عنصرية الشرطة اإلسرائيلية على املأل 
ما  د مجّدًدا 

ّ
وأك والعالمّي،  ّي 

ّ
املحل العاّم  الرأي  وأمام 

أقّرت به لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر 
الشرطة تعامل املواطنين العرب كأعداء.  أّن   ،2000
لقد تصّرفت شرطة حيفا في األسبوع األخير كشرطة 
أپـارتهايد بامتياز، مثلما فعلت خلل العدوان على غّزة 
التي  ز الكرمل، 

َ
في مظاهرة مرك  2014 في صيف العام 

العناصر  آلف  بعد هجوم  إلى مجزرة  تتحّول  كادت 
الفاشية على املظاهرة الرافضة للحرب.

بين غّزة وحيفا
مسؤولية  تتحّمل  الشرطة  إّن 
األسبوع  في  ة 

ّ
الفظ النتهاكات 

املسؤولية  ولكن  حيفا،  في  األخير 
السياسية األساسية تتحّملها حكومة بنيامين نتنياهو 
املأفون  »أمنه«،  ووزير  التحريض،  أوركسترا  قائد 
»طابور«  العرب  املواطنين  أّن  يصّرح  الذي  ليبرمان، 
الذي  الداخلّي، چـلعاد إردان،  خامس، ووزير »األمن« 
يحّرض باستمرار على الجماهير العربية، منذ أحداث أّم 
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رطة الّضالعين في تفريق مظاهرة حيفا 
ّ

عدالة يقّدم شكوى ضّد أفراد الش
واعتقال 21 متظاهًرا بشكل غير قانونّي

األّول،  أمس  عدالة،  ز 
َ
مرك قّدم   – ملراسلنا   – حيفا 

األربعاء، شكوى إلى َوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 
)»ماحاش«(، طلب فيها التحقيق حول العنف املفرط 
الذي استخدمته الشرطة لتفريق املظاهرة القانونية 

التي أقيمت في حيفا، مساء الجمعة املا�ضي.
في الشكوى التي قّدمها املحامي فادي خوري من  وجاء 
»الشرطة استخدمت العنف املفرط  أّن  ز عدالة 

َ
مرك

لتفريق املظاهرة بعد أن حاصرت املتظاهرين في بقعة 
املظاهرة قانونية وليست بحاجة  ا، رغم أّن  ضّيقة جدًّ
ل امل�ضي من مكان إلى آخر ولم 

ّ
إلى ترخيص ألّنها لم تتخل
يلَق خللها أّي خطاب«.

ف عند 
ّ
»عنف الشرطة لم يتوق د خوري على أّن 

ّ
وأك

تفريق املظاهرة واعتقال 21 شخًصا بشكل غير قانونّي، 
نقلهم  خلل  املوقوفين  على  العتداء  حّتى  امتّد  بل 
كون  رغم  أيًضا،  ة 

ّ
املحط وداخل  الشرطة  ة 

ّ
محط إلى 

املوقوفين مكّبلين باألصفاد املعدنية والـپـلستيكية«.
ووفق شهادة املعتقلين، طلب كثير منهم الحصول على 
استخدم ضّدهم،  الذي  العنف  من جّراء  طّبّي  علج 
لكّن هذه الطلبات ُرفضت وتّم تقديم العلج لسبعة من 
قلوا إلى املستشفى بعد ساعات من 

ُ
املعتقلين فقط، إذ ن

مكوثهم في الحجز، ومنهم من كان داخل سيارة شرطة 
كانت جزًءا من حادث طرق وقع خلل نقلهم من موقع 
أّما اآلخرون فقد  العتقال للحجز في محطة الشرطة. 
بعد يوم من العتقال خلل  ا فقط،  فحصهم طّبيًّ تّم 

إجراءات استيعابهم في سجن الجلمة )»كيشون«(.
ز الشرطة منذ 

َ
»خلل مكوثهم في مرك ه 

ّ
وقال خوري إن

العتقال حّتى نقلهم إلى سجن الجلمة في اليوم التالي، 
تعّرض املعتقلون لعنف شديد وتعامل وح�ضّي وانتقامّي 
تلّقي  خلل  وحّتى  الشرطة،  أفراد  قبل  من  وإهانات 
د املعتقلون أّنهم تلّقوا 

ّ
في املستشفى أك العلج الطّبّي 

معاملة عنيفة من أفراد الشرطة، ما يثير شبهات كثيرة 
حول ارتكاب أفراد الشرطة مخالفات جنائية«.

ق خوري بعًضا من حالت استخدام العنف ضّد 
ّ
ووث

املعتقلين، منها ضرب املعتقل يورام بار حاييم من قبل 
الشرطّي ليؤور حاتام، باألصفاد الـپـلستيكية على رجله 
 على األرض في محطة الشرطة، 

ً
خلل جلوسه مكّبل

بعنف  املعتقلين  مع  التعامل  عدم  طلبه  بسبب 
ووحشية، أمام أعين معتقلين آخرين.

على بيسان  )ليؤور حاتام(  نفسه  كما اعتدى الشرطّي 
فرح وضربه بالطاولة، بعد أن حمله وألقاه عّدة مّرات 
 تعّرض فرح لحادث طرق 

ً
في محطة الشرطة، متجاهل

خلل نقله برفقة املعتقلين، نايف شّقور ومجد فرح، 
إلى محطة الشرطة، بسبب السرعة املفرطة التي قاد بها 
الشرطّي السيارة، وتجاوزه عدًدا من اإلشارات الضوئية 
الحمراء حّتى اصطدم بسيارة أخرى، وكان الصطدام 

من الناحية اليسرى حيث جلس مجد.
املعتقلين  الشرطة  أفراد  أبقى  الطرق  حادث  ورغم 
تّم نقلهم إلى املحطة، رغم  ثّم  الثلثة في السيارة مّدة، 
بيسان لم يستِطع امل�ضي وتعّرض لجرح في وجهه  أّن 
ونزف الكثير من الدماء، ولم يستِطع الرؤية بعينه حّتى 
 

ّ
ه تلّقى الكدمة فيها، ولم ُينقل إلى املستشفى إل

ّ
ظّن أن

بعد وقت طويل رغم حاجته امللّحة لتلّقي العلج، وحّتى 

باألصفاد،   
ً

مكّبل الشرطة  أفراد  أبقاه  املستشفى  في 
وأزالوها مّرتين ملّدة قصيرة بطلب من الطبيب.

وقد اعُتقل بيسان فرح خلل تصويره عنف الشرطة 
خلل  ذراعه  بكسر  تهديده  وتّم  املظاهرة،  خلل 

العتقال.
ز مساواة، جعفر 

َ
وقد كان العتداء األعنف على مدير مرك

املظاهرة،  من  اعتقاله  كان سليًما خلل  الذي  فرح، 
ضربه  أن  بعد  للمستشفى  ساعات  عّدة  بعد  قل 

ُ
ون

الطّبية  التقارير  دت 
ّ
وأك اليسرى،  ركبته  على  شرطّي 

تعّرض ركبته للكسر واحتمال تضّرر الشريان األورطّي.
ز عدالة على شهادات أفراد من الطاقم 

َ
وقد حصل مرك

قل إليه فرح، 
ُ
الطّبّي في مستشفى »بني تسيون« الذي ن

وّجهوا  حضروا  الذين  الشرطة  أفراد  أّن  فيها  دوا 
ّ
أك

الطّبّي،  الطاقم  أفراد  من  وعدد  للمعتقل  إهانات 
أحد  حّتى إّن  وعنصرية،  وتعاملوا معهم بعنف لفظّي 
املستشفى،  في  العاملت  إلحدى  قال  الشرطة  أفراد 
الجميع  ك تحّرضين 

ّ
أن »واضح  ترتدي الحجاب:  والتي 

الذي طلب  الختصاصّيين،  وقالوا ألحد األطّباء  هنا«، 
»طلبك سُينقل للمحكمة،  إّن  نزع األصفاد عن فرح، 
ا لذلك ستلقى حسابك«.  ه ل سبب طّبيًّ

ّ
وفي حال تبّين أن

أفراد  وضحكات  سخرية  على  الطاقم  أفراد  وشهد 
الشرطة بعد ارتعاش يد الطبيب خلل كتابته أمر نزع 

األصفاد.
ومنعت الشرطة دخول املحامين وأفراد العائلة لرؤية 
توقيع  على  الطبيب  أرغمت  وقد  املستشفى،  في  فرح 

مكتوب إخلئه من املستشفى تحت الضغط.
علج فرح في املستشفى وهو مكّبل باألصفاد،  وقد تّم 
أفراد  من  بأمر  الطّبية،  اللوائح  تنّصه  ما  بخلف 
إخلءه املفاجئ  كما أّن  الشرطة الذين رفضوا نزعها، 
من املستشفى جاء بضغط من الشرطة وليس وفق قرار 
د أّن على فرح 

ّ
الطاقم الطّبّي واعتباراته املْهنية التي تؤك

)حّتى الثنين املا�ضي(  أّيام  في املستشفى ثلثة  البقاء 
وفحصه من قبل طبيب مختّص.

على نايف شّقور خلل  العتداء  تّم  وفي حالة أخرى، 
وقد كان أحد  رغم عدم مقاومته العتقال،  اعتقاله، 
قل إلى 

ُ
املعتقلين املصابين في حادث الطرق، ورغم ذلك ن

املستشفى للعلج بعد ساعات طويلة، وقد عامله أفراد 
بالعربية  تحادثه  بسبب  وعنصرية  بوحشية  الشرطة 
مع أحد أفراد الطاقم الطّبّي، وقد قالوا له: »هذه دولة 

اليهود« ووصفوه بـ«املخّرب«.
الثالث في سيارة  الذي كان املعتقل  د مجد فرح، 

ّ
وأك

الشرطة الضالعة في الحادث، إّن الشرطّي قاد السيارة 
عّدة،  حمراء  ضوئية  إشارات  وتجاوز  كبيرة  بسرعة 
وخلل الحادثة أصيب في رأسه، وأبقاه أفراد الشرطة في 
 بعد التحقيق، 

ّ
السيارة ورفضوا نقله إلى املستشفى إل

رغم طلبه العلج قبل ذلك وحاجته امللّحة له.
 وكان اعتقال عّمار أبي قنديل عنيًفا بدرجة كبيرة وغير 
مبّررة، إذ اعتدى عليه أفراد الشرطة بالضرب باأليدي 
د 

ّ
وبأداة ُصلبة أخرى، رغم عدم مقاومته العتقال. وأك

أبو قنديل أّن أحد أفراد الشرطة قال له عند خروجه 
نحن ننتظرك منذ  »وقعت أخيًرا،  من سيارة الشرطة: 

أسبوع«.
ليؤور حاتام وقف أمامه  الشرطّي  د أبو قنديل أّن 

ّ
وأك

 على كر�ضّي في محطة الشرطة، وبدأ 
ً

خلل جلوسه مكّبل
بعد أن طلب  بتهديده والتلويح بيديه بصورة مخيفة، 
وقام  للمعتقلين،  العنيفة  املعاملة  عن  ف 

ّ
التوق منه 

جاه مجموعة من املعتقلين 
ّ
الشرطّي حاتام بالبصق في ات
وشتمهم عندما طلبوا املاء.

إحدى  مساعدة  حاول  ه 
ّ
أن إلى  أندراوس  فادي  وأشار 

بعد أن بدأت قّوات  الفتيات التي وقعت على األرض، 
األمن بدفع املعتقلين ملحاصرتهم، وفجأة اعتدى عليه 
أن  بعد  واعتقلوه  واأليدي  بالهراوات  الشرطة  أفراد 

أوقعوه أرًضا.
قال  حاتام  ليؤور  الشرطّي  أّن  موا�ضي  علي  وروى 
 ،»)...( اليوم  حفلة  عليكم  »سنقيم  للمعتقلين: 
جاههم ووصفهم بـ«أبناء 

ّ
وواصل شتمهم والبصق في ات

»إيلن«،  اسمه  آخر  شرطّي  معه  وكان  العاهرات«، 
شاركه الصراخ والشتم والبصق.

الـپـلستيكية  باألصفاد  املعتقلين  جميع  تكبيل  وتّم 
بشكل أعاق وصول الدم إلى أكّفهم، وقام أفراد الشرطة 
بشّد األصفاد وإحكامها بعد أن اشتكى بعض املعتقلين 
من هذه التصّرف، ورفض أفراد الشرطة كذلك إزالة 

األصفاد خلل لقاء املعتقلين بمحاميهم.
والشراب  الطعام  املعتقلين  عن  الشرطة  منعت  وقد 

ز الشرطة.
َ
طوال الليلة التي قضوها في مرك

ويظهر من شهادات املعتقلين أّن هذا التعامل واإلهانات 
مخالف  بشكل  الشرطة  أفراد  وّجهها  التي  والشتائم 

للقانون، جاءت على خلفية عنصرية.
من  جزء  مجّرد  هي  الحالت  »هذه  أّن  خوري  د 

ّ
وأك

هذه الحالت ل تعكس الصورة  وأّن  املشهد الكامل، 
الكاملة لعنف الشرطة املستخدم خلل تفريق املظاهرة 

واحتجاز املعتقلين في محطة الشرطة واملستشفى«.
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ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
4كغم4كغم6كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50
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 31.5.2018وحتى يوم الخميس 27.4.2018يستمر التسجيل  يوم الجمعة 

 

 

     

عدد    الطالب  في 
 كل صف ال يتجاوز 

 طالبا         22  

متابعة   يومية  
لسلوك  الطالب 

 وتحصيلة العلمي 

مركز   تعلمي 
يعطي  دروس  
 تقوية  بشكل  

 بعد   الدوام  فردي

امكانية الحصول 
على لقب 

ادارة  הנדסאי( )

صناعية  بعد 
انهاء  الصف 

 الرابع عشر   

 شهادة  بجروت  كاملة  في  ثانوية النجاح

لل�جز والستفسار-دانا:  052-5116105

تسريحات ابتداء من       200/250 ₪

مكياج منهي        150 ₪

عندك سهرة او مناسبة سعيدة؟
ميخال ودانا 

يصلون اليك حتى البيت
احدث التسريحات اللبنانية 

وارقى مكياج م�ي
 باسعار ل تصدق

من  الثنين  م، 
ّ
نظ  – خاّص  ملراسل   – حيفا 

الجماهيرّي  ز 
َ
املرك وناشطو  طاقم  األسبوع،  هذا 

األخّوة، بمشاركة لجنة حّي وادي النسناس وبلدية 
ز 

َ
املرك ساحة  في  ا  جماعيًّ ا  احتفاليًّ إفطاًرا  حيفا، 

الحّي  ان 
ّ
سك من  العديد  بحضور  الجماهيرّي، 

الطوائف  عن  لين 
ّ
وممث املدينة  في  أخرى  وأحياء 

املختلفة في حيفا.

وقد شارك في اإلفطار كّل من رئيس بلدية حيفا، 
وادي  حّي  لجنة  ورئيس  ياهـڤ،  يونا  السّيد 
رشاد  والشيخ  حّجار؛  ڤـكتور  السّيد  النسناس، 
أبي الهيجاء، إمام جامع الجريني؛ واألب ويليام أبي 
داڤـيد  والحاخام  املطران،  مدرسة  مدير  شقارة، 

متسـچـر، رئيس مجلس األديان في حيفا.

إفطار رمضانّي احتفالّي في 

ز الجماهيرّي األخّوة في 
َ
املرك

وادي النسناس

حيفا – ملراسلنا – تظاهر العشرات من متقاعدي 
أمام بيت النائب أيمن  أمس الخميس،  الشرطة، 
املحاذي ملدخل  الكبابير الحيفاوّي،  في حّي  عودة، 
املدرسة البتدائية – األحمدّية \ الكبابير في الحّي؛ 
للنائب  الكلمّية  املواجهة  على  احتجاًجا  وذلك 
عودة ألحد أفراد الشرطة لدى محاولته زيارة السّيد 
ز مساواة في املستشفى، حيث 

َ
جعفر فرح، مدير مرك

منعه ذلك العنصر البولي�ضّي من القيام بذلك.
وأعلم  الشرطة  أعلم  املتظاهرون  رفع  وقد 
بينما كان  إسرائيل واستخدموا مكّبرات الصوت، 
ب املدرسة البتدائية يزاولون يومهم املدر�ضّي 

ّ
طل

العادّي، ما أضّر بسيرورته الطبيعية.
اإلسلمّية  الجماعة  أمير  توّجه  ذلك  أعقاب  وفي 
يخ محّمد شريف 

ّ
األحمدّية في الّديار املقّدسة، الش

شديدة  طارئة  احتجاج  برسالة  الّدين،  صلح 
يعرب  حيفا،  في  رطة 

ّ
الش ز 

َ
مرك قائد  إلى  هجة 

ّ
الل

فيها عن استيائه وعّما يراه من خطورة من قيام 
الشرطة بالتصريح بقيام هكذا مظاهرة أمام بيت 
ما  املدرسة،  ملدخل  املحاذي  عودة  أيمن  النائب 
إلى السيرورة الطبيعية لليوم املدر�ضّي وأضّر  أساء 

ب على نحو بالغ.
ّ

بالطل
وقد تّم إرسال نسخ من الّرسالة إلى كّل من: وزير 
لواء  في  والتعليم  التربية  وزارة  والتعليم،  التربية 
مراقب  مكتب  للشرطة،  العاّم  ش 

ّ
املفت حيفا، 

املؤّسسات  وإلى  حيفا،  بلدية  رئيس  الدولة، 
حافّية. اإلعلمّية والّصِ

هذا ولم يرد صحيفة حيفا حّتى ساعة إغلق العدد 
أّي رّد من الشرطة في هذا الشأن.

رطة يتظاهرون 
ّ

العشرات من متقاعدي الش
ائب أيمن عودة بالكبابير

ّ
أمام بيت الن

أمير الجماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة،
يخ محّمد شريف صالح الّدين، في رسالة احتجاج طارئة إلى 

ّ
الش

رطة في حيفا
ّ

ز الش
َ
قائد مرك



حمالت العرسان
حملة ال  19.900ש“ח حملة الـ  حملة الـ  حملة الـ   4.590 ₪

8 ھدايا الحملة 1
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 

كھربائي

نشترينشتري
نشتري

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

نحصل على

قسيمة شراء 
150 ₪من طمبور

حملة الـ   19.900 ₪ 7.590 ₪

10 ھدايا الحملة 2
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 
كھربائي  #  ميكروجال #  شافط للغبار

حملة الـ  

10 ھدايا الحملة 3
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 
كھربائي  #  ميكروجال #  شافط للغبار

# براد 4 ابواب 600 لتر 
# غسالة  8 كغم         

 (b.i) فرن  # 
 # غاز(כיריים)  

 # جالي  
 # קולט אדים 60ס“מ  

 # ماكنة لتنشيف الغسيل 8كغم
  

 # شاشة تلفزيون 55 

نحصل على
قسيمة شراء 

600 ₪من طمبور

عنوانكم لالدوات الكھربائية
شارع تساھل 10، حيفا ـ ت: 04-6568586

قسيمة شراء 
300 ₪من طمبور

نحصل على

براد 500 لتر       
# غسالة 6 كغم

                        smart 49 شاشة تلفزيون #

B.I فرن #

# غاز(כיריים) 
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حيفا – ملراسل خاّص – حصل 
يوسف  إياس  الشاعر  الدكتور 
في  واملحاضر  الباحث  ناصر، 
الجامعة  في  العربية  غة 

ّ
الل قسم 

ثلث  على  القدس،  في  العبرية 
منحة  وهي  عاملية،  أكاديمية  منح 
ومنحة  األمريكية  فولبرايت 
عميد  ومنحة  األملانية  منيرفا 
ّية اآلداب في جامعة تل أبيب، 

ّ
كل

وذلك لللتحاق بقسم دراسات الشرق األوسط في واحدة 
برنستون  جامعة  وهي  العالم،  في  الجامعات  أعرق  من 
األمريكية، أو الجامعة الحّرة في برلين، أو جامعة تكساس 
الجامعات  هذه  من  واحدة  سيختار  حيث  األمريكية؛ 
دراسة  على  للعمل  املقبلة  الدراسية  السنة  فيها  ليق�ضي 
القديم. هذا وقد وّجهت  العربّي  في مجال األدب  جديدة 
كّل من جامعة برنستون، وهي من الجامعات العشر األولى 
إلى  دعوة  برلين،  وجامعة  تكساس،  وجامعة  العالم،  في 
الدكتور إياس ناصر تعّبر فيها عن رغبتها في أن يقوم بدراسته 
الجديدة في الجامعة، وتستعرض أهّمّية بحثه ومساهمته 
العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها. هذا وقد قامت كّل 
منيرفا  منحة  ولجنة  األمريكية  فولبرايت  منحة  لجنة  من 
بالطلع  الجامعّيين،  الباحثين  كبار  من  املكّونة  األملانية، 
على ورقة بحث الدكتور إياس ناصر عن التشبيه في الشعر 
الجاهلّي، وقّررت اختياره من بين أكثر من مائتي باحث من 
الحاصلين على لقب الدكتوراه في مختلف املجالت. وفي 
حديث مع الشاعر إياس ناصر عن هذا اإلنجاز قال: »تضيق 
الكلمات عن وصف السعادة الغامرة في أعماقي بأن أحصل 
مُت ثلث دعوات من أعرق 

ّ
الجوائز، وقد تسل على هذه 

وأفضل الجامعات في العالم، وسأختار واحدة منها ألعمل 
على دراستي الجديدة فيها. أهدي هذا اإلنجاز إلى أستاذي 
األّول، والدي األديب يوسف ناصر، الذي غرس فّي عشق 
هيام بها، وأعتقد أّن هذه الجائزة تتعّدى  غة العربية والتَّ

ّ
الل

مجتمعي  ألبناء  ا  ثقافيًّ إنجاًزا  لتكون  الشخ�ضّي  املستوى 
وأبناء شعبي؛ إذ أصبو إلى كتابة دراسة تساهم في إثراء أدبنا 
 للغتنا العربية. أّما على املستوى الشعرّي فل 

ً
العربّي خدمة

شّك أّن هذه السنة خارج البلد ستنّمي قريحتي الشعرية 
لكتابة قصائد مختلفة، أطمح فيها إلى الوصول إلى أبعاد 

شعرية جديدة.«
املا�ضي،  العام  حصل،  ناصر  إياس  الشاعر  أّن  ُيذكر 
العربّي، وقد صدرت له  على شهادة الدكتوراه في األدب 
ًرا، دراسة في 

ّ
مجموعتان شعرّيتان، كما صدرت له، مؤخ

ة الكرمل الصادرة عن قسم اللغة العربية في جامعة 
ّ
مجل

حيفا، ودراسة أخرى سُتنشر له، قريًبا، في قسم الدراسات 
الشرقية في جامعة أوكسفورد؛ وهو يعمل، هذه السنة، 
على دراسات أخرى وعلى إصدار مجموعته الشعرية الثالثة.

املتنّبي؛ سلسة محاضرات وزيارة لدار القضاء
بة للنتقال من وضع إلى وضع أرقى، والطريقة لتجنيب املجتمع الهّزات والنقطاع، وهي، أيًضا، الصيغة التي  »الديمقراطّية هي األداة األمينة واملجرَّ

فسح املجال أمام مشاركة القوى الحّية والفاعلة والجديدة في تحّمل املسؤولّية« )عبد الرحمن منيف(
ُ
ت

الدكتور إياس ناصر يحصل 
على جائزة عاملّية لاللتحاق 
بجامعة برنستون األمريكّية 

نخبة من  قّدمها  نظرّية  تتويًجا لسلسلة محاضرات  حيفا – ملراسلنا – 
املتنّبي،  مدرسة  من  التاسع  صفوف  ب 

ّ
لطل العاّمة  النيابة  في  املحامين 

العمل  في حيفا، وذلك من أجل محاكاة  القضاء  بزيارة دار  ب 
ّ

الطل قام 
القضائّي، تعرُّف األروقة، أنواع املحاكم، حقوق وواجبات املواطن، مهاّم 
السلطات التنفيذّية والتشريعّية في األنظمة الديمقراطّية، وماهّية الحكم 

الديمقراطّي. 
التربية  قسم  مع  وبالتعاون  آخر«،  »درس  نطاق  في  املشروع  هذا  يأتي 
كانعكاس  وذلك  للديمقراطّية،  التربّية  وجمعّية  املتنّبي  في  الجتماعّية 
ز، تدأب 

َ
وبلورة لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي تضع طالبها في املرك

على منحه الفرص املختلفة بهدف كشفه على مواضيع وقضايا مجتمعّية 

ومصيرّية مختلفة، من شأنها أن تبلور طالًبا لديه مهارات متنّوعة تفتح 
ا. ُيذكر أّن  ا واجتماعيًّ أمامه اآلفاق املختلفة للنخراط في املجتمع سياسيًّ
املحاضرات التطّوعّية التي قّدمها املحامون شملت شرًحا وافًيا عن ماهّية 
 للشروحات 

ً
القضاء واملحاكم، لتأتي الزيارة التطبيقّية تتويًجا لها وتمثيل

قاء كّرمت املتنّبي املحامين الذين منحوا بدورهم كّل 
ّ
النظرّية. وفي نهاية الل

ب في زيارتهم كّل من 
ّ

فيد ذلك. هذا وقد رافق الطل
ُ
طالب مشارك شهادة ت

املرّبية ناهد خوري واملرّبية راوية عاقلة. 
املتنّبي؛ تجمع بين النظرّية والتطبيق وما بينهما طالٌب مؤّهل للتفكير والبحث 
 أرَض الكلم \ 

ْ
دوًما... مًعا نكتب حكاية املتنّبي... »َمْن يكتْب حكاَيته \ يِرث

ويمِلِك املعنى تماما«.
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يوم الثلثاء،  ّية األرثوذكسّية العربّية في حيفا، 
ّ
ِاستضافت الكل ملراسلنا –  حيفا – 

22\5\2018، السّيدة ڤـيرا شطاينر، منّسقة زرع األعضاء في مستشفى نهارّية، حيث 
ّية حول 

ّ
ب الذين يدرسون موضوع البيوتكنولوجيا في الكل

ّ
قّدمت محاضرة للطل

عملّية زرع األعضاء البشرّية.
شملت املحاضرة عرًضا ملقطٍع مصّوٍر تناول معضلة الّزرع والّتبّرع باألعضاء البشرّية، 
عوا 

ّ
وتوضيًحا وافًيا للشروط املسّبقة للّتبّرع باألعضاء، ونسبة األشخاص الذين وق

ب إلى شرح حول إمكانّية 
ّ

على املوافقة بالّتبّرع بأعضائهم بعد وفاتهم. كما استمع الطل
ى للّتبّرع، إضافة إلى جميع الّنواحي القانونّية واألخلقّية 

ّ
خص املتوف

ّ
أخذ أعضاء الش

ب 
ّ

وفي نهاية املحاضرة أجيب عن تساؤلت الطل الخاّصة بمسألة الّتبّرع في البلد. 
بالنسبة إلى  م املوضوع، 

ّ
معل الذين استمعوا إلى مداخلة للدكتور أسعد سخنيني، 

مستنبتات الخليا والطرق البيوتكنولوجّية التي يحاولون من خللها تطوير أعضاء 
وأنسجة للّزرع لدى املريض، بدون الحاجة إلى متبّرعين. 

ّية األرثوذكسّية 
ّ
محاضرة في الكل

العربّية حول 
زرع  األعضاء البشرّية 

بحضور القنصل الفخرّي اإلسبانّي، وديع أبي نّصار:

غة اإلسبانّية في مؤّسسة 
ّ
ِاختتام الدورة األولى لتعليم الل

األفق للثقافة والفنون 

حيفا – ملراسلنا – تّم، مساء الثنين من هذا األسبوع، اختتام الدورة 
غة اإلسبانية في مؤّسسة األفق للثقافة والفنون في 

ّ
األولى لتعليم الل

حيفا، وهي الدورة األولى من نوعها في الوسط العربّي في البلد، وقد 
متها مؤّسسة األفق بالتعاون مع معهد سيرفانتس الدولّي، املنبثق 

ّ
نظ

عن الحكومة اإلسبانية. 
اإلسباني،  الفخرّي  القنصل  للدورة  الختتامّي  قاء 

ّ
الل في  شارك 

الذي أعلن دعمه وتشجيعه لهذا املشروع،  السّيد وديع أبو نّصار، 
ًدا أّن القنصلية اإلسبانية تبارك وتدعم هذه املبادرة الرائدة في 

ّ
مؤك

الوسط العربّي. كما تحّدث الكاتب والفّنان عفيف شليوط، مدير 
عاّم مؤّسسة األفق للثقافة والفنون، فهّنأ املشاركين في الدورة على 
نجاحهم وأثنى على املجهود الذي بذلوه خلل انعقاد الدورة، ثّم قّدم 
غة اإلسبانية، خيسوس موادينا، تقديًرا لجهوده، وشكر 

ّ
م الل

ّ
درًعا ملعل

على دعمه وتشجيعه  وديع أبا نّصار،  اإلسبانّي،  القنصل الفخرّي 
ب 

ّ
قاء – باإلضافة إلى الطل

ّ
لنشاطات مؤّسسة األفق. هذا وحضر الل

– عضَوا الهيئة اإلدارية، يوسف منصور وحّنا خوري.
مؤّسسة األفق،  مع مدير عاّم  »حيفا«  لصحيفة  وفي حديث خاّص 
فت 

ّ
الل الدورة  »نجاح  بأّن  قال  والفّنان عفيف شليوط،  الكاتب 

للنظر دفعنا إلى اإلعلن عن بدء التسجيل لدورتين جديدتين لتعليم 
حيث  ودورة أخرى للمتقّدمين،  دورة للمبتدئين،  غة اإلسبانية، 

ّ
الل

أعرب جميع األشخاص املشاركين في الدورة األولى عن أّنهم معنّيون 
غة اإلسبانية«. هذا وأضاف شليوط أّن »هذه 

ّ
م الل

ّ
بالستمرار في تعل

الدورة تأتي في إطار توثيق العلقة مع القنصلية الفخرية اإلسبانية 
وهناك  املنبثق عن الحكومة اإلسبانية،  الدولّي  ومعهد سيرفانتس 

    .»
ً

برامج ومشاريع أخرى في هذا املجال سيتّم إعلنها، مستقَبل
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حوار أجراه: نايف خوري

بعد   2014 عام  السلم  يصنعن  نساء  حركة  تأّسست 
ف من مجموعة أّمهات 

ّ
الحرب األخيرة على غّزة. وهي تتأل

طالبن بوقف الحرب، وعدم إرسال أبنائهّن للقتال واملوت. 
أبيب،  تل  في  رابين  إسحق  ميدان  في  األّول  الجتماع  وكان 
انطلقت  ومنه  األولى،  املرحلة  في  امرأة  فيه 50  وشاركت 
من  امرأة  ألف  من 40  أكثر  اليوم،  لتضّم،  الحركة  هذه 
أمام  اعتصام  خيمة  السّيدات  وأقامت  والعرب،  اليهود 
الكنيست، ورفعن شعارات تطالب باستغلل كّل الظروف 
سطين.

َ
واإلمكانّيات من أجل صنع السلم بين إسرائيل وِفل

هيام  السّيدة  التربوية  املستشارة  مع  تحادثنا 
طّنوس، وهي من قيادة هذه الحركة.

هل هذه الحركة نسائية، فقط؟	 

ها من النساء، وتلقى 	 
ّ
نعم، هذه الحركة كل

القادة  من  عدد  من  والتشجيع  التأييد 
أفقّية،  حركة  وهذه  الكنيست.  وأعضاء 
ت فكرة السلم في ليبريا، حيث نشبت 

ّ
تبن

ضحّيتها  راح  أهلية  حرب  البلد  تلك  في 
مسيحية  سّيدتان،  قامت  حّتى  اآللف، 
القتال  وقف  إلى  تدعو  بحركة  ومسلمة، 
وعدم إرسال األبناء إلى املعارك. واجتمعت 
حولهما أكثر من 300 ألف امرأة وأطلقن 
األعداء  للقادة  والنداء  السلم  صرخة 
سلم.  إلى  والتوّصل  التفاهم  بضرورة 
ام مع مطالب النساء، 

ّ
، تجاوب الحك

ً
وفعل

سارية  تزال  ل  سلم،  معاهدة  وعقدوا 
املفعول حّتى اليوم.

تضّم 	  السالم،  يصنعن  نساء  وحركة 
النساء من الشعبين؟

نعم، وتّم اختياري ضمن قيادة الحركة، 	 
فة من ثلث سّيدات، أنا ويهودّيتين.

ّ
املؤل

هل املجموعة من مكان واحد من البالد؟	 

طرّية، تضّم النساء 	 
ُ
ل، بل هي مجموعة ق

العربّيات واليهودّيات، وبالنسبة إلى النساء 
ومن  والجليل  حيفا  من  فهّن  العربّيات 

ث والنقب. 
ّ
أواسط البلد واملثل

معّينة؟ 	  بفّعالّيات  الحركة  تقوم  هل 
ونشاطات معتمدة على أهدافها؟

نعم، قمنا بمسيرات، ووقفات احتجاجية 	 
مائة  بمشاركة  املّيت،  البحر  ِمنطقة  في 
ثلثة  من  أكثر  فيها  امرأة، وشاركت  ألف 
هذا  كان  وقد  سطينية، 

َ
ِفل امرأة  آلف 

فأقمنا  العام  هذا  أّما  املا�ضي.  العام  في 
وملّدة  الكنيست،  مقابل  األّمهات  خيمة 
ا،  يوميًّ الخيمة،  إلى  ويفد  يوًما،  سبعين 
عشرات النساء والرجال املؤّيدين للسلم، 
وبضمنهم أعضاء كنيست. وترتدي النساء 
هناك امللبس البيضاء، ونقيم الحوارات 
والندوات حول مواضيع السلم والتعايش 
بين الشعبين. ومن املقّرر أن تقّدم سّيدة 
قانون،  مشروع  الكنيست  أعضاء  من 
بإيجاد  ر 

ّ
املصغ الوزارّي  املجلس  يلزم 

طرق بديلة قبل التوّجه إلى الحرب. وأّما 
في  إقامة خمس خيم  املشروع اآلخر فهو 
التواقيع  جمع  فيها  وسيتّم  البلد،  أنحاء 
التي نقّدر عددها بحوالي 300 ألف توقيع، 

ر على الكنيست. 
ّ
وهذا من شأنه أن يؤث

من 	  كثيًرا  نجد  املا�ضي  إلى  نظرنا  إذا 
للحرب  مناهضة  قامت  التي  الحركات 
وداعية للسالم. فما هو الطرح الجديد 

عندكم؟

مدى 	  على  يسارية  حركات  قامت   ،
ً

فعل
سنوات، ولكّنها لم تكن ذات مفعول، ولم 
ر على الصعيد الرسمّي والشعبّي. ولكن 

ّ
تؤث

سطينية 
َ
نحن نريد أن نجعل القيادتين، الِفل

بصورة  مًعا،  تجتمعان  واإلسرائيلية 
املسؤولون  هؤلء  يتوّصل  حّتى  فة، 

ّ
مكث

 على الطرفين. نحن 
ً

فاق يكون مقبول
ّ
إلى ات

ولغتنا  الحكومة،  ضّد  سياسة  بع 
ّ
نت ل 

باملخاطبة ل تنطوي على انتقاد وسلبّيات 
موضوعية  بلغة  نتعامل  بل  وعنصرية، 
قادرة على اإلقناع. كما نبرز دور املرأة التي 
القلب،  إلى  القلب  من  املجتمع  تخاطب 
وهذا ما تستطيع النساء، فقط، القيام به.

أمام 	  الدوام  على  منصوبة  الخيمة  هل 
الكنيست؟

نعم، وهي مفتوحة من األحد إلى الخميس 	 
من الساعة التاسعة صباًحا حّتى الحادية 
، ونستقبل كثيًرا من املؤّيدين 

ً
عشرة ليل

مختلف  من  وفود  وتأتينا  واملشّجعين، 
أنحاء البلد. وقد تركت النساء املعتصمات 
فيها أولدهّن وأزواجهّن وبيوتهّن، وأتين من 
أجل هذا الهدف السامي، أل وهو السلم. 

على 	  للمجموعة  تأثير  أّي   
ّ
لحظتن هل 

املستوى السيا�ضّي؟

يبدو التأثير على أعضاء الكنيست الذين 	 
عضوا  زارها  فقد  الخيمة،  يزورون 
هرتسوغ  وبوجي  شاي  نحمان  الكنيست 
الوحيد  األمل  نحن  نا 

ّ
إن وقالوا  وغيرهما، 

نرى  ونحن  للسلم.  وينادي  بقي  الذي 
الحرب،  بتهديدات  املشحونة  األجواء 
وامليول  العنصرية،  وبالعتداءات 
التطّرفية؛ وقد استطاعت النساء أن يقلن 
َجهاًرا ل للحرب، ونحن نريد السلم. وتقوم 
حوالي مائة امرأة يرتدين األبيض بزيارة إلى 
ِمنّصة  في  الكنيست كّل أسبوع ويجلسن 
ولهّن  جان، 

ّ
الل إلى  يدخلن  أو  الضيوف، 

الوجود  الكنيست. وهذا  في  حضور قوّي 
يبعث األمل في النفوس، فنحن بحاجة إلى 

هذا النفس الطويل. 

صال مع جهات أو حركات 	 
ّ
 على ات

ّ
هل أنتن

تدعو للسالم، على الصعيد العاملّي؟

نعم، أقيمت خيمة مماثلة لنا في برشلونة، 	 
في  ونشارك  الشهيرة.  اإلسبانية  املدينة 
مؤتمرات عاملية تبحث في شؤون السلم 
نتواصل  كما  الشعوب.  بين  والتعايش 
واملساعدات  املعونات  تقّدم  هيئات  مع 
لحركات السلم، مثلما نفعل نحن. وكثيًرا 
حافة العاملية عن  ما ظهرت مقالت في الّصِ

نشاطنا. 

تتحادث 	  والدول  الحكومات  كانت  إذا 
فكيف  بنتيجة،  تأتي  ول  بعضها  مع 
ر على مستوى 

ّ
يمكن لهذه الحركة أن تؤث

الحكومات؟

خذوا 	 
ّ
ات املّتحدة،  األمم  وفي   ،2002 عام 

أن  يجب  وبموجبه  الشهير 1325،  القرار 
خاذ أّي قرار حكومّي، 

ّ
يكون للمرأة دور في ات

سيا�ضّي أو أمنّي. فنحن اليوم نؤمن بقّوتنا، 
وقد  املستحيل،  نحاول  نحن  وبقدراتنا. 
مطالبنا،  تلبية  على  الحكومة  نرغم 
اليسار  كان  وإذا  السلم.  نحو  جاه 

ّ
والت

فإّن  الدولة  قيادة  في  قد فشل  البلد  في 
حركتنا شاملة لجميع التّيارات من اليمين 
أّن  لحظت  ولرّبما  واليسار.  والوسط 
اليمين هو الذي أتى بالسلم في بلدنا. نحن 
ندرك مدى صعوبة الوضع، ولكّننا نؤمن 
بأّن هذه هي الطريق، وبأّن القّوة النسائية 

تستطيع. 

النساء 	  من  معّينة  نوعّية  هناك  هل 

وس:
ّ
املستشارة التربوّية هيام طن

نساء يصنعن الّسالم – حركة فوق حزبّية تدعو إلى الّسالم
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واتي يشتركن في هذه الحركة؟ 
ّ
الل

ففيها 	  الكيان،  متنّوعة  الحركة 
قاضيات  بيوت،  رّبات  عاملت،  سّيدات 
شاعرات  وممّرضات،  طبيبات  ومحاميات، 
ومن  مجتمع  سّيدات  جامعّيات،  ومحاضرات 
مختلف مرافق الحياة. وأعضاء الحركة جمعن 
شاقل  مليون  بنحو  واملساعدات  التبّرعات 

وأكثر. وتأتينا املساعدات من أمريكا وأوروبا. 

املجال 	  في  ينصّب  الحركة  اهتمام  هل 
السيا�ضّي أم هناك مجالت أخرى؟

وهذا 	  السلم.  إلى  للتوّصل  نصبو  نحن 
اهتمام سيا�ضّي، رغم أّن النواحي األخرى 
في املجتمع ل تقّل أهّمّية. ونحاول تذليل 
تلهينا  التي  والصعوبات  العقبات  جميع 
السلم،  وهو  أل  األسا�ضّي،  هدفنا  عن 
األخرى  األمور  سائر  أّما  السلم.  وصنع 

فندعها جانًبا، في الوقت الراهن. 

يونانّية 	  بمسرحّية  رني 
ّ
يذك هذا 

وفيها  ليسستراتا،  بُعنوان  ألريستوفانس 
تقوم النساء ضّد الحرب بين إسبارطة 
وقادة  الضّباط  يخضع  وبالتالي  وأثينا، 

الجيوش لنسائهم ويوقفون الحرب.

الزمن 	  منذ  وتستطيع  قادرة  فاملرأة  ا، 
ً
إذ

القديم وحّتى اليوم، فلماذا ل تستطيع، 
، وقادرة على تغيير 

ً
اآلن؟ إّنها تستطيع فعل

املجتمعات والدول، وقلب حالت الحروب 

إلى سلم.

في 	  العربّيات  النساء  مشاركة  مدى  ما 
هذه الحركة؟

الناشطة 	  العرقوب،  هدى  السّيدة  معنا 
سطينية املعروفة، وهي حلقة الوصل 

َ
الِفل

واملرأة  سطينية 
َ
الِفل السلطة  وبين  بيننا 

سطينية. وكنت أوّد حضور ومشاركة 
َ
الِفل

اليوم من  فّعالة من عدد أكبر مّما معنا 
تجتازه  ما  رغم  وذلك  العربّيات.  النساء 
املرأة من حالت اإلحباط والقمع واليأس. 
منا اجتماًعا في ِمنطقة 

ّ
ومع ذلك فقد نظ

عربية،  امرأة   500 بمشاركة  عارة  وادي 

السلطات  رؤساء  لجنة  من  وبتشجيع 
ية العربية، حيث إّن دورنا يجب أن 

ّ
املحل

 من أن نلعن 
ً

ز في إيقاد الشمعة بدل
َّ
يرك

»طوبى  املسيح:  السّيد  قال  وقد  الظلم. 
لصانعي السلم فإّنهم أبناء هللا ُيدَعون«.

املؤّيدات 	  تستقبل  الحركة  تزال  ل  هل 
واملشّجعات؟

ى بلوغ ٤00 – 500 ألف امرأة، 	 
ّ
نعم، ونتوخ

وسنقف أمام الكنيست والحكومة فيعلو 
صوتنا املطالب بالسلم، ول بّد أن تستمع 
نعد  لم  السلم.  نحو  وتّتجه  الحكومة 
نحتمل حالة الحرب التي تتكّرر كّل بضع 

سنوات، كفى! 

هل لديكم نشاطات مستقبلّية؟	 

في 	  دولّي  مؤتمر  لعقد  التحضيرات  بدأنا 
تشرين الثاني\نوڤـمبر القادم، وُدعي عدد 
العالم لحضور  القيادّيات في  النساء  من 
املؤتمر واملشاركة فيه. وسنتحّدث عنه في 

حينه.  

وتحقيق 	  والنجاح  التوفيق  لكّن  ى 
ّ
نتمن

األهداف.

شكًرا.           	 
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ل يخفى علينا أّن صيام شهر رمضان فريضة افترضها هللا 
على عباده املؤمنين منذ بداية تأسيس الدولة اإلسلمية 
لهجرة  الثانية  السنة  في  ذلك  وكان  املنّورة،  املدينة  في 
ة إلى املدينة، بقوله تعالى: »يا 

ّ
رسول هللا وأصحابه من مك

تب على الذين 
ُ
يام كما ك تب عليكم الّصِ

ُ
أّيها الذين آمنوا ك

كم تّتقون«. وهم يلتقون في ذلك مع أهل 
ّ
من قبلكم لعل

بصيام  املسلمون  ينفرد  يام، حيث  الّصِ بأصل  الكتاب 
شهر رمضان بعد أن نزل قوله تعالى: »شهر رمضان الذي 
نزل فيه القرآن ُهًدى للناس وبّينات من الُهدى والُفرقان، 

ُ
أ

فمن شهد منكم الشهر فليُصْمه«، باعتبار شهر رمضان أحد أركان اإلسلم التي 
ى عنها أو عن جزء منها؛ قال رسول هللا: »ُبني اإلسلم على 

ّ
ل يجوز ملسلم أن يتخل

 هللا، وأّن محّمًدا رسول هللا؛ وإقام الصلة، وإيتاء الزكاة، 
ّ

 إله إل
ّ

خمس: شهادة أل
وحّج البيت، وصوم رمضان«.

فإذا كان الهتمام بالصيام على هذه الدرجة من األهّمّية عند جميع الرسالت 
 وأخيًرا، على الناس؛ 

ً
م والفوائد التي تعود، أّول

َ
السماوية، فل بّد أّن له من الِحك

كّنه الصدور، 
ُ
إّما في أنفسهم ومشاعرهم، وإّما في سلوكهم؛ والذي ُيعتبر أثًرا ملا ت

ذلك ألّن هللا ل تنفعه طاعة الناس ول تضّره معصيتهم، فالطاعة تنفع صاحبها 
واملعصية تضّر بصاحبها، ومن أخطر الضرر الذي يلحق بالُعصاة هو بعدهم عن 
خالقهم وعدم شعورهم بالسعادة الحقيقية التي يتحّصل عليها املرء من نفحات 
إيمانه؛ قال تعالى: »أل بِذكر هللِا تطمئّن القلوب«. وإذا كان الحديث عن الصيام 
فإّن الجوع والعطش والبتعاد عن معصية هللا ل بّد أن تحّرك في نفس املؤمن 
ر عنها بالجواب عن اإلحسان: »أن تعبد هللا  اليقظة التاّمة ملراقبة هللا تعالى، املعبَّ
ه يراك«. ذلك ألّن الصائم يحارب نفسه ويجاهدها 

ّ
ك تراه، فإن لم تكن تراه فإن

ّ
كأن

أمام رغباتها وطلبها ملا تهفو إليه من املأكل واملشرب والشهوات، استجابة ألمر هللا، 
قواها، قد 

َ
ألَهَمها فجوَرها وت

َ
ْفٍس وما َسّواها، ف

َ
فتزكو نفسه بالطاعة؛ قال تعالى: »ون

اها، وقد خاب َمن َدّساها«.
ّ
أفلَح َمن َزك

 بالطاعات، ليحّقق فيه 
ً

لذلك فرض شهر رمضان ليشغل املرء نفسه شهًرا كامل
أسمى معاني العبودية هلل؛ وهذه العبودية محّل فخر واعتزاز عند أهل اإليمان، 
وقد أمر رّبنا رسوله فقال: »واعُبد رّبك حّتى يأتَيك اليقين«. وكان رسول هللا يفتخر 
ويقول: »ِنْعَم العبُد أنا«، أي أنا أفضل من يعبد رّبه. وُبعد املرء عن املوائد وما يمكن 
ب نفوس املؤمنين وَيرَهف مشاعرهم. ومن 

ّ
أن يمأل املعدة ُيعين على الطاعات وُيهذ

أهّم ما يهّم هؤلء – بعد عبادة هللا – رحمة الناس والتعاطف معهم؛ حيث ل يمكن 
له شعور بألم الفقر والحاجة ومرارة 

ّ
أن يقوم إنسان بتفريج هّم آخر بدون أن يتخل

ه على الستمرار في العطاء بدوافع العطف والرحمة 
ّ
الحرمان والجوع، مّما يحث

واملساواة التي عمرت قلبه وضميره. وسيكون له نصير من هللا ما دام على حاله؛ 
ّفس 

َ
َرب الدنيا ن

ُ
 من ك

ً
ْربة

ُ
ّفس عن مؤمن ك

َ
وقد صدق رسول هللا القائل: »َمن ن

َرب يوم القيامة، وَمن َيّسر على ُمْعِسر يّسر هللا عليه في الدنيا 
ُ
 من ك

ً
ْربة

ُ
هللُا عنه ك

واآلخرة، ومن ستر مسلًما ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه«. وفي رواية: »من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته«. وهذا 
ما نلحظه في املساجد، حيث نرى الوفود تلو الوفود تتوافد على بيوت هللا للصلة 
م والستفسار عن 

ّ
والقيام وأداء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتعل

د – في املقابل – 
ّ
بعض األحكام، وكّل هذا لم يكن ليحصل لول الصيام، ما يؤك

ر سلًبا على مشاعر الناس؛ فيؤّدي إلى قسوة في القلب وطغيان في 
ّ
أّن الشبع يؤث

ر الصيام 
ّ
 يؤث

ّ
السلوك، وكلهما يتنافى مع مراد هللا من العباد؛ واألبشع من ذلك أل

في سلوك صاحبة، فيبقى على حاله، فيأتي وينتهي رمضان وهو عاّق لوالديه، قاطع 
لرحمه، م�ضيء لجيرانه، ل يراعي ُحرمة ألحد من خلق هللا. ورمضان من أعظم 
مناسبات هذا اإلصلح، وذلك الوصال الذي يقّويك على وساوس النْفس األّمارة 
هّم فاطر السماوات واألرض، عالم 

ّ
بالسوء، فرّدد مع رسول هللا هذا الدعاء: »الل

 أنت، رّب كّل �ضيء ومليكه، أعوذ بك من شّر نْف�ضي، ومن 
ّ

الغيب والشهادة، ل إله إل
شّر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نف�ضي سوًءا أو أجّره إلى مسلم«.

في ذلك الطريق يسلك أهل اإليمان، طريق السعادة والسرور، قال أحدهم: »ألقى 
هللا – سبحانه – العداوة بين الشيطان وبين امللك، والعداوة بين العقل والهوى، 
والعداوة بين النْفس األّمارة بالسوء وبين القلب، وابتلى العبد بذلك؛ وجمع له بين 
 بين الفريقين، 

ً
 ودول

ً
هؤلء، وأمّد كّل حزب بجنود وأعوان، فل تزال الحرب ِسجال

إلى أن يستولي أحدهما على اآلخر، ويكون اآلخر مقهوًرا معه، فإذا كانت النوبة 
ة والبهجة والفرح، وقّرة العين 

ّ
ذ

ّ
للقلب والعقل وامللك فهناك السرور والنعيم والل

وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم؛ وإذا كانت النوبة للنْفس والهوى 
والشيطان فهناك الغموم والهموم واألحزان وأنواع املكاره وضيق الصدر«.

الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

لطائف الصيام )2(

ّ

َ

َ
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الشرقّي  التقويمين  بين  الفصح  عيد  تاريخ  اختلف  إلى  نظًرا 
والغربّي، يسأل الكثيرون عن عيد الفصح وتاريخه، ملاذا تقّدم في 
ا في الحساب الشرقّي. وملاذا يأتي  ر زمنيًّ

ّ
التوقيت الغربّي وملاذا تأخ

الفرق بين التوقيتين عادة ملّدة أسبوع واحد فقط، وفي بعض 
األحيان خمسة أسابيع، وفي أحيان أخرى يحّل العيد بتوقيتيه 

مًعا؟
حوادث  يذكرون  األولى  األيام  في  املسيحّيون  أخذ  األصل،  في 
آلم السّيد املسيح وقيامته. والقيامة التي تعني »الفصح« تعني 
العبور أو النتقال من العبودية إلى التحّرر ومن املوت إلى الحياة.
القمرّي  التوقيت  على  ف 

ّ
متوق الفصح  عيد  تحديد  أّن  وبما 

والشم�ضّي في الوقت نفسه، اختلفت الطرق والحسابات. ولهذا 
نظر مجمع »نيقية« في قضّية تحديد عيد الفصح عام 325 م. 
ووضع القاعدة التالية: يقع عيد الفصح يوم األحد الواقع بعد 

تمام البدر الواقع بعد 21\3 أي بعد بدء الربيع.
يتبع العالم اليوم التقويم الغريغوري الذي يطلق عليه، أحياًنا، 
العالم.  في  الكنائس  جميع  وتتبعه  الغربّي«.  »التقويم  اسم 
ت هذا التقويم منذ عام 1924 الكنائس األرثوذكسية 

ّ
وقد تبن

الكنائس  بعض  وتتبع  وقبرص.  واليونان  القسطنطينية  في 
األرثوذكسية حّتى اليوم التقويم اليولي.

التقويم الغريغوري أو الغربّي هو التقويم اليولي املصّحح. ويجب 
أن نلحظ أّن التقويم »الغربّي« بدأ في مدينة روما عام 1582 بيد 
البابا غريغوريوس، وكذلك التقويم اليولي أو »الشرقّي«، فقد 
بدأ هو، أيًضا، في مدينة روما بيد يوليوس قيصر عام 47 ق. م.، 

فالتقويم الغربّي غربّي والتقويم الشرقّي، أيًضا، هو غربّي.
ففي عام 304 ق.م. كانت السنة الرومانية تقسم إلى عشرة أشهر 
ا. ثّم  أّولها مارس أو آذار، وآخرها ديسمبر، الشهر العاشر حرفيًّ
أضافوا شهرين قبل آذار وهما كانون الثاني وشباط. وبهذا، فإّن 
الشهر األخير، أي كانون األّول )العاشر( أصبح الشهر »الثاني 
عشر«، وكذلك تشرين الثاني )التاسع( أصبح »الحادي عشر«، 
.م.  46 ق  عام  وفي  »العاشر«.  أصبح  )الثامن(  األّول  وتشرين 
365 يوًما وسّت  صّحح يوليوس قيصر التقويم معتبًرا السنة 
تتكّون من  ساعات. وبقي بعد هذا اإلصلح خطأ، ألّن السنة 
365 يوًما وخمس ساعات و48 دقيقة و51 ثانية. وهذه الفرقّية 
 كّل 129 

ً
ل يوًما كامل

ّ
الطفيفة، أي 11 دقيقة و51 ثانية تشك

سنة. هذا هو التقويم اليولي واملعروف باسم التقويم »الشرقّي«.
البابا  إلى  نسبة  وسّمي   ،1582 عام  الغريغوري  اإلصلح  جاء 
غريغوريوس الذي أمر بالعمل به. عام 1582 كان الفرق بين 
التقويم اليولي وحقيقة دورة الشمس السنوية عشرة أيام. فكان 
 من 21 آذار. ولهذا تقّرر حذف 

ً
اعتدال الربيع يقع في 11 آذار بدل

عشرة أيام، واعتبروا أّن ثاني يوم بعد 4\10 يكون 15 تشرين 
األّول. ثّم زادت الفرقّية بين الحسابين الغريغوري واليولي بمقدار 
التقويمين  بين  اليوم  فالفرق  ولهذا  129 سنة.  كّل  يوم واحد 
في األردن  الكنيسة األرثوذكسية  أّن  يوًما. ولهذا، فبما   13 هو 
نا نجد فرق 13 

ّ
سطين تتبع التقويم اليولي غير املصّحح، فإن

َ
وِفل

، يقع 
ً

يوًما في جميع األعياد الكبيرة والصغيرة. فعيد امليلد، مثل
 أّن 25\12 في الحساب اليولي يقابل 

ّ
في 25\12 في الكنيستين، إل
7\1 في التقويم الغريغوري.

القمرّية،  السنة  يخّص  فيما  التقويمين  بين  آخر  فرق  وهناك 
ر أربعة أيام عن 

ّ
أيًضا؛ فالشهر القمرّي في التقويم اليولي متأخ

في  يوًما   14  ،
ً

مثل القمر،  عمر  كان  فإذا  الغريغوري.  التقويم 

التقويم الغريغوري يكون عمره 
أيام.  عشرة  اليولي  التقويم  في 
حسابّي  خلف  ا، 

ً
إذ فالخلف، 

ول صلة له بأمور الدين مطلًقا. 
وهي  للجميع  واحدة  والقاعدة 
قاعدة مجمع »نيقية« منذ عام 
القاعدة  تطبيق  أّن   

ّ
إل  .325

الواحدة يؤّدي إلى نتائج مختلفة 
التقويمين  ف 

ُ
خال

َ
ت لسبب 

وغير  املصّحح  املّتبعين، 
املصّحح. وقد يكون الفرق بين العيدين أسبوًعا واحًدا أو أكثر.

في الخالصة:

التقويم الشرقّي، أو اليوليانّي نسبة إلى يوليوس قيصر، الذي 
وضع هذا التقويم عام 46–47 قبل امليلد. حيث اعتبر أّن السنة 
ل 

ّ
ف من 365 يوًما وربع، وتّم جمع األرباع كّل 4 سنوات لتشك

ّ
تتأل

يوًما يضاف إلى شهر شباط )وتسّمى تلك السنة التي يكون فيها 
شباط 29 يوًما كبيسة(. وقد م�ضى كّل العالم في ذلك الوقت على 

هذا التقويم.
غريغوريوس  البابا  إلى  نسبة  الغريغوري  أو  الغربّي:  التقويم 
حيث  1582م.،  عام  التقويم  هذا  وضع  الذي  عشر،  الثالث 
ه لحظ وجود فرق في موعد العتدال الربيعّي )تساوي الليل 

ّ
إن

ه لم يعد يأتي في 21 آذار، فجمع علماء الفلك وطلب 
ّ
والنهار( وأن

منهم إعادة الحسابات. فوجدوا أّن السنة الشمسية هي 365 
يوًما و5 ساعات و 48 دقيقة و46 ثانية. أي أّن هناك فرق حوالي 
11 دقيقة و14 ثانية عن التقويم اليوليانّي الذي كانوا يتبعونه. 
فأمر بجمع هذه الفروقات منذ مجمع »نيقية« عام 325م. حّتى 
ذلك الوقت، فكانت 10 أيام )الفرق اآلن بين التقويمين أصبح 13 
يوًما(. وتّمت إضافة هذه األيام العشرة على التقويم فنام الناس 
ليلة 5 تشرين األّول ليستيقظوا في صباح اليوم التالي وقد أصبح 

ا. التاريخ 15 تشرين األّول. وهذا التقويم هو املتبع اليوم عامليًّ
بع 

ّ
فات الرومانية منقسمة،  اإلمبراطورية  كانت  الوقت  في ذلك 

الغرب الذي كان تحت سيطرة روما هذا التقويم الجديد. بينما 
القسطنطينية  تحت سيطرة  كان  الذي  الشرقّي  العالم  رفض 

باع هذا التقويم، وبقي على التقويم القديم.
ّ
ات

اآلن، كيف يتّم حساب موعد عيد الفصح؟
يعّيد كّل املسيحّيين عيد الفصح في األحد األّول الذي يلي بدر 
ه بعد 21 آذار يبدأ فصل الربيع، وعندما يكتمل 

ّ
الربيع، أي أن

يلي  الذي  األحد  يوم  يكون  العيد  فإّن  التاريخ  بعد هذا  القمر 
اكتمال القمر مباشرة. املشكلة أّن هناك فرق 13 يوًما، اآلن، 
بين التقويمين الغربّي والشرقّي، فعندما نكون في 21 آذار )حَسب 
التقويم الغربّي( يعني هذا 8 آذار حَسب التقويم الشرقّي. وهكذا 
، يكون هذا التاريخ 15 آذار حَسب 

ً
إذا جاء البدر في 28 آذار، مثل

بعد  الربيع  فصل  يبدأ  لم  إليهم  فبالنسبة  الشرقّي؛  التقويم 
وعليهم أن ينتظروا البدر التالي )بعد28 يوًما(. أّما إذا جاء البدر 
، فإّن هذا التاريخ يكون 23 آذار حَسب التقويم 

ً
في 5 نيسان، مثل

الشرقّي )أي ضمن فصل الربيع(، وهكذا يكون العيد موّحًدا.
وهكذا بالنسبة إلى توقيتنا الحالّي، يكون العيد، دائًما، بين 22 
آذار و25 نيسان عند الطوائف الغربية. وبين 4 نيسان و8 أّيار 

عند الطوائف الشرقّية.
)ُيتبع(

ما بين الغربّي والشرقّي، املسيحّيون 
يريدون توحيد األعياد

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى     )رئيس رعّية امللكّيين الكاثوليك، حيفا(
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اإلعالميّ أمحد حازم

سطينية عام 1948، 
َ
في ذكرى سبعينّية النكبة الِفل

بإقامة احتفال نقل  الرئيس األمريكي ترامب  أمر 
الذي  الوقت  القدس. وفي  إلى  السفارة األمريكية 
الحتفال  بهذا  الفرح  أصوات  فيه  تتعالى  كانت 
)التحّدي( لألّمتين العربية واإلسلمية، كانت هناك 
سمع في غّزة، وهي أصوات القصف 

ُ
أصوات أخرى ت

اإلسرائيلّي لشعب غّزة، وأصوات صراخ األطفال 
يرتكبها  النكبة  في ذكرى  والنساء. مجزرة أخرى  
املحتّل اإلسرائيلّي في حّق شعب أعزل في غّزة، ذنبه 
ه تظاهر من أجل حّقه في الدفاع عن وطنه وعن 

ّ
أن

كرامته.
لون سياسّيون على وجود علقة مباشرة 

ّ
يّتفق محل

بين توقيت افتتاح السفارة األمريكية في القدس 
ذكرى  في  غّزة  في  اإلسرائيلية  املذبحة  وارتكاب 
سبعينّية النكبة. ويرى هؤلء أّن الرسالة الواضحة 
من ذلك هي »رسالة إرهاب وترويع لتثبيت القدس 
عاصمة موّحدة وأبدّية إلسرائيل، والقبول بصفقة 

القرن بكامل الشتراطات اإلسرائيلية«.
املتخّصص  شتيرن،  يوأڤ  اإلسرائيلّي  اإلعلمّي 
د »أّن إدارة 

ّ
سطينية، يؤك

َ
بالشؤون العربية والِفل

سطين في 
َ
ترامب تقترح عاصمة مصطنعة لدولة ِفل

ضواحي القدس، خارج إطار سّتة كيلومترات مرّبعة 
من حدود 1967، مع بقاء الوضع على ما هو عليه 
في القدس القديمة وتمكين رقابة وإشراف دولّيين، 
األماكن  في  العبادة  حّرّية  إسرائيل  تضمن  فيما 
الذي  الطرح  وهو  الديانات،  لجميع  املقّدسة 
يتحّفظ عليه نتنياهو«. وهذا يعني إبقاء القدس 

جئين خارج أّي تفاوض مستقبلّي.
ّ

وعودة الل
ا تعّهدوا  تقول املعلومات إّن عشرين رئيًسا أمريكيًّ
– منذ عام 1972 – بنقل السفارة األمريكية إلى 
القدس والعتراف بها عاصمة إلسرائيل، لكن لم 
يجرؤ أحدهم على فعل ذلك، رغم وجود قانون 
أقّره الكونغرس األمريكّي في 23 تشرين األّول\أكتوبر 
الثاني\نوڤـمبر  تشرين   8 في  تفعيله  وتّم   ،1995
لعام  القدس  سفارة  )تشريع  اسم  تحت   1995
 .)Jerusalem Embassy Act of 1995 – 1995
الوليات  رغبة  عن   – حينه  في   – التشريع  وعّبر 
لدولة  كعاصمة  بالقدس  بالعتراف  املتحدة 
القدس  إلى  أبيب  إسرائيل ونقل سفارتها من تل 

في موعد أقصاه أّيار\مايو 
.1999

»أّن  قين 
ّ
املعل أحد  ويرى   

والعتراف  النقل  مسألة 
كانت بالنسبة إلى الرؤساء 
السابقين  األمريكّيين 
دعائية  تصريحات  مجّرد 
ُوّد  لكسب  انتخابية 

فعلها  ترامب  لكن  هيونّي«.  الّصِ وبي 
ّ
والل إسرائيل 

العربية  الفعل  ردود  العتبار  بعين  يأخذ  ولم 
الضعف  بذلك   

ًّ
مستغل والعاملية،  واإلسلمية 

العربّي.
من  اإلسرائيلّيين  الساسة  كبار  بعض  إّن  حّتى 
وال الوقت – دعمهم 

َ
اليسار، الذين يّدعون – ط

للسلم، أّيدوا قرار ترامب. وهذا يعني أّن اليسار 
قة 

ّ
املتعل األمور  في  اليمين  مع  يلتقي  اإلسرائيلّي 

بإسرائيل. وعلى سبيل املثال، الوزير األسبق يو�ضي 
بيلين، وهو أحد املشاركين البارزين في مفاوضات 
أوسلو، الذي قال: »إّن إقامة السفارة األمريكية 
في القدس ل تمنع السلم، ول تأتي على حساب 
سطينّي أو على حساب العالم العربّي، 

َ
الشعب الِفل

سطينية إذا 
َ
وسيكون خطأ من جانب الزعامة الِفل

ما واصلت املقاطعة املسّبقة لكّل عرض أمريكّي 
بسبب نقل السفارة األمريكية إلى القدس.« وتابع 
ر بطفل 

ّ
بالقول: »إّن البحث عن وسيط آخر ُيذك

أّم  البيت والبحث عن  بالخروج من  يهّدد  صغير 
سطينّيين أن يجادلوا في 

َ
جديدة، ومن األفضل للِفل

ة، ل أن يلعبوا لعبة »الحرد«.« فأّي 
ّ
ط

ُ
جوهر الخ

يسارّي وأّي محّب للسلم هذا؟؟
رئيس الوزراء القطرّي السابق، حمد بن جاسم، 
 عربية كبرى بأّنها 

ً
كان على حّق عندما اّتهم »دول

ة، 
ّ
املحتل والقدس  سطينية 

َ
الِفل بالقضية  تفّرط 

صراحة  وقال  وتؤّيدها«.  القرن،  صفقة  وتدعم 
من  محرًجا  »لست  »تويتر«:  على  له  تغريدة  في 
هذه  إلى  وصولنا  في  ساهمت  التي  األسماء  ذكر 
الحالة، لكن ما زلت أتمّنى أن يعودوا إلى رشدهم.« 
وأضاف مخاطًبا الدول العربية التي يعنيها بالقول: 

»أسألكم باهلل عليكم ما هو الثمن؟«.
بالحفاظ  الثمن واضح تماًما، وهو تعّهد أمريكّي 
ام تلك األنظمة العربية التي تتآمر مع 

ّ
على بقاء حك

سطينية. 
َ
الوليات املّتحدة ضّد القضية الِفل

هزَمُه!!!
َ
 أل

َ
حاوُر املْوت

ُ
أ

رشدي املاضي

حجُمَك يا موت كان كبيًرا... إلى َحّد ل يمكن أن تمرَّ 
بي، شاعًرا وإنساًنا بدون أن أراك...

ُت: فلتكن يا موت... قال: أنا الَجْزر... قلُت: أنا 
ْ
ل
ُ
ق

ة حياة خلف الجدار... مَّ
َ
ّد... ثّم أَضْفت: أّن ث

َ
امل

ا... ها قد آن األوان ألن أكتب عنَك، أّيها املوت!!! 
ً
إذ

أن  أو  َصّدق... 
ُ
ت ل  وقد  منَك...  وأسخر  أحاورَك 

أعاملَك كصديق!!!
»األحمر«  اليوم  هذا  في  وغلبتني  ّحت 

َ
أل لكّنها 

ا  ضبابيًّ إطاًرا  ل  ِ
ّ
أشك أن  واضطّرتني  القصيدة... 

بْدًءا من حكاية  معَك...  للّتعامل  الغموض  ُه  َيلفُّ
قابيل وهابيل، حّتى مجزرة صبرا وشاتيل ووو...

 
ُ
ي عاشق الّصباح... ول أخاف أن يزول... سأبدأ

ّ
وألن

هذا الّصباح وأهتف: ِعْمت ظلًما أّيها املوت!!!
مْقَتل  قبل  معَك...  األخير  حواري  هو  نعم!!! 
لوعِي  ارتهنُت  وقد  حاورَك 

ُ
أ بدقائق!!!  العصافير 

سيحضر  هذا  حواري  أّن  أعرف  ي 
ّ
ألن اتّي... 

ّ
الذ

إلى  محّمد  العربّي  النبّي  ورحلة  عوليس،  فيه: 
واملجازر،  اب، 

ّ
الخط بن  عمر  والفاروق  يثرب، 

قتله  الذي  تّموز  ومعه   ... الُحبُّ وأيًضا سيحضر 
نشودة املطر« 

ُ
الخنزير البّرّي وچـلـچـامش وكذلك »أ

 أّن حواري َمَعَك له مذاق آخر 
ُ

للّسّياب... أعرف

ويفرز أسئلة تتوالد تترى... 
أعرف ذلك أّيها املوت!!!

أْن  لحواري  ِرد 
ُ
أ لم  لذلك، 

ُعْروِة  يكون قطعة زينة في 
قميص األسطورة... تسألني 
كيف يكون لي هذا: جوابي 
ِبمشروعي  »بسيط«... 
القديمة...  الّرموز  لكسر 

الحديث،  الّزمن  في  توازيها  برموز  نعم!!! كسرها 
سطينّي والعربّي... وهي محاولة ِمّني 

َ
وخصوًصا الِفل

املسافة  لجعل  محاولة  رموز جديدة...  لتأسيس 
الّزمن«  هذا  »سلم  وغراب  هابيل  غراب  بين 
راب 

ُ
قصيرة، رغم آلف الّسنوات التي تفصل الغ

ِه الغراب األّول... الجديد عن َجّدِ
ا...  َهشَّ يأتي  القصيدة«  »حواري  أترَك  ولن  لم 
ْعِلن عليه 

ُ
ا حرفا... وت

ً
كي ل تنفرد به يا موت حرف

النتصار...
َت ُعْد... ففي األرض قبلَك لم 

ْ
فيا »موت« إْن ِشئ

يُك ِحْقد...
ارتسمت  وقد  بعدك  يعيش  ْن 

َ
مِل الخير  وصباح 

بعض  سلبَك  محاولته  في  ابتسامة  ُمحّياُه  على 
انتصارك!!!

مجزرة في ذكرى النكبة بتوقيت افتتاح 

السفارة األمريكّية 

من األدب الساخر f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

ي صائم.. عن الطعام والشراب 
ّ
هّم إن

ّ
الل  • 

والِجماع.. وعن الفحشاء والفساد األخلقي.. 
ق.. وعن الزنى والنميمة.. 

ّ
وعن الكذب والتمل

وعن الحكي اللي ما بخلص على الناس.. وعن 
والحقد..  البغضاء  والسرقة.. وعن  الكذب 
وعن  الناس..  شؤون  على  التلّصص  وعن 
األدب  ة 

ّ
قل وعن  اآلخرين..  على  العتداء 

وارتكاب الفو�ضى في الشارع أثناء السياقة.. 
على  والتحريض  املخّدرات  تعاطي  وعن 
تعاطيها.. وعن السكر والعربدة.. وعن السّب 
الدسائس  وعن  البذيء..  والكلم  والشتم 
واملؤامرات من أجل اإليقاع بالناس.. وعن 
البلغات الكاذبة للشرطة ضّد الجار عشان 
التبصير والتنجيم ومتابعة  يحبسوه.. وعن 
واآليـپد  والفيسبوك  اآليفون  وعن  األبراج.. 

ة 
ّ
املخل واملناظر  واملكاملات  أپ  والواتس 

اللي  املتزّوجين  عيون  زيغ  وعن  باآلداب.. 
ع لبّرة.. عن انتهاك األعراض والعتداءات 

ّ
تتطل

الجنسية.. وعن ممارسة العنف ضّد املرأة 
والقاصر والعاجز.. وعن انتفاخ معدتي من 
كثر األكل وجاري جوعان.. وعن التباهي بما 
الهتمام  عدم  عن  عريان..  وجاري  أرتدي 

بزيارة جاري املريض والتخفيف عنه.. 
 • وعن أسئلة الناس إذا كانوا صائمين أو أل.. 

 • وعن التباهي بالصوم وعمل الخير.. 
ي صائم..

ّ
 • وعن تحميل هللا جميلة إن

هّم أسألك العفو واملسامحة إذا أسأت ألحد.. 
ّ
 • الل

، وذنبنا مغفوًرا..
ً

 • ليكن صيامنا مقبول
أبو إلياس   

ي صائم
ّ
هّم إن

ّ
الل

الشوربة وايكيا بتزبط 

تعتبر الشوربة مصدر غني بالفيتامينات واملعادن وغيرها 
شهر  في  خاصة  الجسم  يحتاجها  التي  املغذيات  من 
رمضان املبارك حيث يبقى الجسم فترة طويلة من دون 

طعام وشراب 
التي تحافظ  تحتوي الشوربة على نسبة كبيرة من املاء 
على نضارة البشرة من الجفاف وتساعد على تلين املعدة 

..
مائدة  تزين  التي  الشوربات  أنواع  من  العديد  هناك 
رمضان مثل شوربة الخضار، شوربة الدجاج وشوربة 

العدس الشهية
تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخر لكن الجميع 

يتفق الى أن تحضيرها يحتاج أدوات مطبخ خاصة.
ايكيا توفر لك مجموعة أدوات مطبخ خاصة لتساعدك 
على تحضير الشوربة على طريقتك لكن بشكل أسهل 

وأسرع 

 رمضان كريم من ايكيا 

موسم الفراح على البواب
MAC يخلقون املظهر املثالي للحفالت في فروع MAC خبراء تجميل

الحقيبة وحتى حددت موعد في الصالون لتصفيف الشعر  الفستان جاهزن الحذاء، 
بالضافة الى مستحضرات  طبعا.   MAC ولكن ماذا عن املاكياج؟  والعناية بالظافر.. 
استخدام   ،  MAC التجميل  ماركة  عليِك  تعرض  والفاخرة،  الجودة  عالية  التجميل 
والستعانة بخدمات خبراء تجميل MAC ، في كل فرع من فروعنا الـ 26 ، من اجل الحصول 
 .MAC على مظهر خاص ومميز ومشرق، بالضافة الى ذلك العودة الى البيت مع منتجات
للمشاركة في الفراح، العراس واملناسبات السعيدة  يدعونِك   MAC التجميل في  خبراء 
ظهر جمالك – بدء 

ُ
بمظهر مشرق وعصري، فهم سيقومون بمالئمة املاكياج لك بطريقة ت

 MAC من املظهر الطبيعي، املدخن، الهوليوودي. او اي اسلوب ماكياج موجود في كتالوج
، الذي يشمل كل الصرعات الخيرة من اسابيع املوضع العاملية. عند نهاية التجميل) 60 
دقيقة( ستحصلين  على مخطط الوجهن الذي من خالله يمكنه تطبيق طريقة املكياج في 
املناسبة القادمة ايضا! الفروع الـ 26 للماركة، املنتشرة في جميع انحاء البالد، واملفتوحة 
 300 السعار:   . يدعونك لتحديد موعد في يوم املناسبة  حتى ساعات الليل املتأخرة، 

شيكل ملاكياج مدته 60 دقيقة
30 دقيقة. تسترجعين املبلغ الكامل لشراء منتجات من  200 شيكل ملاكياج سريع مدته 
الحصول على ماكياج للمناسبات منوط بالتسجيل  تشكيلة املستحضرات يوم اللقاء. 
http://maccosmetics.inwise.net/Makeup_prom :املسبق من خالل الرابط التالي



حمالت شهر
 رمضان الفضيل
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الحليب في العصور القديمة

ي
َ
تعاَل\تعال

نتسامر..

يا ليلي

ت كثيرة
ّ

املظال

أينما..

الجنون كالتخّيالت

فالنتشاء غليلي.

أسري..

في خيالك أحيانا

ضائًعا طواعية

في العيون غيبوبة

*

مًعا..

ننهض كاملدى

بال حدود

صدى املسيرة..

في أحالمي

بين قلبين.

مًعا..

ننهض..

بال حدود البشر

ومضة حّبي

مسافرة بأرواحنا للبدايات.

سؤال.. املتى..

يغيب من العّد.

ينفث العنان ألبعادك

يرحل باملجال..

على سنابك..

تسير باألشواق

باألحالم..

أدمانا.

نسري..

 يعاني
ّ

ملن قّرر أل

تثمر الحروف..

انتماًء..

بال فرض

*

ضاعت حّرّيتي..

في جريانها.

بّوة
ُ
ا اّدعى القيُد أ

ّ
مل

يتبّنى وجودها

حينما نستعيد الحّد لأللم

*

كّل الجراح تنهض كالغريق

والخوف مطّيتي

يكابر األمان في خيالي

وأنا..

الغريق.. ينهض في أحالمي

ينهض في مسيرة اإلخفاء

*

الهمس يهذي

في أجيج نارك

غريزة البدئّي

كاملوج في بحرك

جوعي وإلهامي يدوران

بسّم النتظار

شعلة اإلشارة..

سباها األفق.

*

تأسرني في غليلك

في نظرات عيناَي لسهامك

مسافاٌت ترابط في قيلولت 

مس
ّ
الل

على املعابر ترتفع املهارة

على املعابر نحلم باملعابر..

ونصوص املسيرة

تتعالى همساتي تستجدي 

الحكاية

من يشارك؟

من يبارك؟

حيفا \ طمرة

ما النتماء
ّ
إن

ملن يشارك

ضمن سلسلة املقالت عن الغذاء في العصور القديمة، كتبت هاشم ذياب
في العدد السابق عن صناعة العسل في تل الصارم، ألتابع في 
هذا العدد عن صناعة الحليب، الذي ُيعتبر ماّدة أساسية في 

غذاء اإلنسان على مّر العصور.
تاريخ الحليب

ا  نسبيًّ ا« 
ً
ُيعتبر »حديث اإلنسان  الحليب عند  استهلك  تاريخ 

وفًقا لزمن تطّور البشرية، إذ بدأ اإلنسان استهلك الحليب 
قرابة 8,000 عام قبل أّيامنا، حيث ارتبطت بداية استعمال 
الحليب مع الفترة التي بدأ فيها اإلنسان تدجين الحيوانات 
الثديّية املنتجة للحليب. من هنا سأعرض ملحة موجزة عن 
استعمال  بداية  عن  محة 

ّ
الل جانب  إلى  الثديّيات  تدجين 

الحليب وتاريخه.
تشير األبحاث إلى أّن أقدم الدلئل على استعمال الحليب يعود 
إلى بلد ما بين النهرين )خلل األلفّية الرابعة قبل امليلد(، مع 
ْعز والبقر والخراف تاريخها 

َ
العلم أّن اإلثباتات األولى لتدجين امل

األلفّية الثامنة ق.م.. يجدر بالذكر أّن اإلثباتات األولى لحلب 

الثديّيات تصل إلينا من بلد الشام )الجزء الشرقّي من حوض 
البحر املتوسط( خلل العصر الحجرّي األخير )قرابة 10,000 
7,000 عام قبل  )قرابة  النحا�ضّي  والعصر  أّيامنا(  عام قبل 
والطقوس  الغذاء  في صناعات  ثابًتا  منهًجا  لتصبح  أّيامنا(، 

الدينية خلل الفترة الكنعانية.

تدجين الحيوانات
مثل  الثانوية  املنَتجات  تعّرف  اإلنسان  أّن  إلى  هذا  يشير 
الحليب، الصوف، استعمال قّوة الدواّب، فترات طويلة قبل 
بداية استعمالها: خلل الثورة الزراعية في العصر الحجرّي 
ا إلى  األخير )11,000 عام قبل أّيامنا( تحّول اإلنسان تدريجيًّ
التنّقل  حياة  من   

ً
بدل الزراعة  تعتمد  التي  الستقرار  حياة 

والصيد. حينها بدأ تدجين الحيوانات، وخلل 
قبل  عام   8,000 )قرابة  فقط  لحقة،  فترة 
أّيامنا(، بدأ استهلك تلك املواّد عندما كانت 

املجتمعات ثابتة أكثر مّما كانت عليه مع بداية الثورة.
خلل  صدفة  بدأ  الحيوانات  تدجين  أّن  الباحثون  يفترض 
العصر الحجرّي األخير، عندما استفاد الطرفان من العيش 
: كان من املمكن أن ُينذر الذئب 

ً
واحًدا إلى جانب اآلخر، فمثل

اإلنسان بقدوم حيوانات مفترسة بينما أعطاه اإلنسان بقايا 
اللحم للغذاء. من هنا ُيحتمل أّن أّول حيوان تّم تدجينه هو 
الكلب قبل قرابة 10,000 عام، رغم أّن هناك دلئل على أّن 

الذئب عاش إلى جانب اإلنسان منذ أكثر من 150,000 عام.
مللءمتها  الحيوانات  على  التدجين  ر 

ّ
يؤث أن  الطبيعّي  من 

 الدواّب التي استعان بها اإلنسان 
ً

لحتياجات اإلنسان، فمثل
كوسيلة تنّقل. من هنا فقد ساهم التدجين، أيًضا، في استقرار 

رحال.
َّ
 من التنّقل والت

ً
اإلنسان والحياة الثابتة بدل

ومن بين أوائل الحيوانات التي دّجنها اإلنسان نجد: البقرة، 
الجمل  ق.م.،  عام   8,000 قرابة  والخنزير  الخروف،  املاعز، 
 قرابة 5,000 ق.م.، ونحل العسل 

ّ
قرابة 2,500 ق.م.، البط

قرابة 4,000 ق.م..
الدلئل األثرّية

هناك عّدة دلئل من املمكن أن تشير أو تدّل األثرّيين على 
، العثور خلل 

ً
استعمال الحليب أو عملّية حلب املوا�ضي. فمثل

)العجل( وقد  الصغير  البقر  الحفرّيات على كّمية كبيرة من 
بحت من املمكن أن ُيشير إلى استعمال الحليب للغذاء، كما 

ُ
ذ

أّن هناك دلئل مثل تحليلت النظائر الكيماوية من على أدوات 
نا على وجود الحليب أو دهون 

ّ
ار، التي من شأنها أن تدل

ّ
الَفخ

الحليب على تلك األواني. إضافة إلى ذلك هناك رسومات من 
بلد ما بين النهرين ومصر تشير إلى استعمال الحليب.

منحوتة  كتابات  فنجد  التاريخية  املصادر  إلى  بالنسبة  أّما 
 املسمارّي تاريخها 3,100 عام ق.م. ومصدرها العراق، 

ّ
بالخط

تشير إلى استعمال الحليب والجبنة بكّمّيات كبيرة. قرابة عام 
استعمال  حول  التاريخية  املصادر  ة 

ّ
قل نشهد  ق.م.   2,000

ا خلل فترة اآلشورّيين. الحليب وُمنتجاته، وهي نادرة جدًّ
أّما في الحضارة املصرّية فنجد اإللهة حتحور التي كانت إلهة 
السماء والحّب واألمومة، من وظائفها كان الهتمام بوجود 
املصرية  الكتابات  وتشير  ا. 

ً
حديث املولودين  لألمراء  الحليب 

إلى أّن الحليب الطازج في مصر كان ُيعطى لألطفال والشباب. 
ه خلل عهد السللة الـ 18 

ّ
على سبيل املثال، تذكر الكتابات أن

)1552–1292 ق.م.( تناول 60 ولًدا الحليب من ثلث بقرات 
و52 معزاة. وفي حالت نادرة، فقط، نشهد كتابات تشير إلى 

تناول الحليب لدى املتقّدمين في السّن أو البالغين.

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

رسمة مصرية تشير إلى حلب البقر

النحا�ضّي،  العصر  تاريخها  الزبدة  لصناعة  ارّية 
ّ
خ

َ
ف خّضاضة 

000,7 عام قبل أّيامنا )معروضة في متحف إسرائيل بالقدس(.

رسمة من معبد  نينهور ساغ في بالد ما بين النهرين )مملكة 

ماري التاريخية(.



 شارع الجبل(هتسيونوت) 44    052-2507764
مفتوح كل ايام االسبوع من 20:30-8:00 ماعدا يوم االحد من  10:00-17:00

₪100 6 كيلو فخاد دجاج 

₪50 4 كيلو جنحان 

₪100 4 صدر  دجاج  

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪100 3 كيلو شنيتسل (עם פירורים) 

₪50 2 كيلو قلوب/ كبدة 

 ₪65 1 كيلو لحمة عجل طازج 

₪65 1 كيلو لحمة عجل مفروم  ناعم 

₪78 1 كيلو لحمة عجل شقف 

المحل مغلق وقت صالة 

الجمعة 13:30-12:30 موقف واسع للسيارات  

خلف الملحمة

حمالت شهر 
رمضان المبارك
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يرافق املشروع فيلم خاص ُيركز على جودة املنتجات، 
مع  سنوات  منذ  والقائم  املتين  والترابط  املميز  املذاق 
جمهور املوظفين، ويشمل املشروع نشاطات اجتماعية-
تسويقية يصل خللها موظفو شركة كوكا-كول موظفو 
الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع من املجتمع العربي 

الى بيوت املستهلكين مع شيف لتحضير وجبة افطار.
املركزية  والشركة  اسرائيل  كوكا-كول  شركة  اطلقت 
النطاق،  واسعة  تسويقية  خطوة  والتوزيع  للمبيعات 
في  بمناسبة شهر رمضان املبارك.   ، هي الولى من نوعها 
لحظات  اطار الخطوة سيقوم موظفو الشركة بإضفاء 
طعم الحياة في بيوت املستهلكين وتحضير وجبات الفطار 
تشدد  اعلنية  حملة  الفعالية  هذه  ترافق  الرمضاني. 
على الترابط بين كوكا-كول واملستهلكين وتركز ولول مرة 
،جودة املنتجات والتجربة املثيرة  على موظفي الشركة 

لستهلك املشروبات.
خلل  كوكا-كول  شركة  ستقيم   ، ذلك  الى  بالضافة 
في  مشاركتها  إطار  في  مثيرة  فعاليات  رمضان  شهر 
والطيبة  في كل من سخنين  ماركت"  نشاطات"رمضان 
كجزء من الفعاليات املجتمعية التي تبادر لها البلديات 
البلدة  أسواق  احياء  اجل  من  رمضان  شهر  خلل 

القديمة.
العربي  املجتمع  تسويق  قسم  مدير  شرقية،  سلم 
وقطاعات اخرى في كوكا-كول قال:"  يسرنا في كوكا-كول 
هذه السنة ان نفاجئ املستهلكين في فعالية استثنائية 

كوكا- ترابط  على  وتشدد  رمضان  شهر  من  مستوحاة 
 ، الكتراث للغير  العطاء،   ، َرم 

َ
الك  : كول بقيم رمضان 

املجتمع  تعتبر من أسس  والتي  العائلة  وجمعة  الفرح، 
العربي. هذه املرة انضم الى املشروع موظفو شركة كوكا-
والتوزيع من  للمبيعات  املركزية  الشركة  كول وموظفو 
املجتمع العربي ، إلضفاء لحظات طعم الحياة في بيوت 
املستهلكين ولتحضير وجبة افطار غنية وفاخرة بمساعدة 
صوما  املستهلكين   أتمنى  املناسبة  بهذه  رائدين.  طهاة 
خير".  بألف  والجميع  عام  وكل  شهيا  وإفطارا  مقبول 

اضاف شرقية.
وترافق هذه الخطوة حملة اعلنية واسعة النطاق تشمل 
الصحف، الراديو ، فعالية ديجيتالية  تدعو املتسهلكين 
إلى التعرف على املوظفين واختيار املوظف الذي يرغبون 
بان يقوم بزيارتهم لتحضير وجبة الفطار الرمضانية، كما 
تشمل  فيلما دعائيا سُيعرض في املواقع الرائدة وشبكات 

التواصل الجتماعي.
للمشاركة في الفعالية على املتصفحين الدخول الى موقع 
http://www.cocacolamoments.co.il/ كوكا-كول 
عن  عامة  معلومات  اسئلة  على  والجابة   index.html

املاركةـ الشركة 
واملوظفين، ومن يجيب بسرعة وبدقة أكثر قد يكون من 
بين الرابحين بإفطار رمضاني من تحضير شيف في بيته لـ 

20 شخصا.

مؤخرا    crazy lineالنسائية األزياء  شبكة  أطلقت 
والتي  املختلفة  بألوانها  املتنوعة  "البيسيك"  تشكيلة 
تمنح املرأة  مظهرا أنيقا وعصريا خالل اليوم سواء كان 
ما يميز  أو العائلة.  او أي لقاء مع األصدقاء  في العمل, 
بشكل  متجددة  مجموعة  كونها  »البيسيك«  تشكيلة 

دائم مع ألوان جديدة وأقمشة متنوعة.
تتضمن التشكيلة قطع متنوعة، عصرية وأنيقة مثل 
بناطيل مع مطاط او بدون, بناطيل طويلة وبناطيل 8/7 
باإلضافة الى مجموعة متنوعة من بلوزات مثل بلوزات 
بدون  او  مطبوعات  مع  بلوزات  مخططة,  بلوزات   ,T
وبألوان متنوعة مع التشديد على كونها قطع مريحة 

وأسعار الجذابة .
يمكن  متكامل  وملظهر  »البيسيك«  تشكيلة  بين  من 
اختيار بلوزة T »برومو« مع جيبة ومالئمتها مع  بنطال 
مخططة ومالئمتها  »برومو«  او اختيار بلوزة   , مناسب 
مع  »برومو«   T بلوزة  اختيار  او  مناسب.  بنطال  مع 

مطبوعات ومالئمتها مع بنطال باللون الكحلي.
يشار الى ان أسعار تشكيلة البيسيك تتراوح بين -79.90
289.90 شيكل فقط . واآلن حملة خاصة على تشكيلة 

“البيسيك” بلوزتين T فقط ب 149.90 شيكل.

جميع  في  متوفرة  الجديدة  "البيسيك"  أزياء  تشكيلة 
في البالد بما فيها الفروع   ”crazy line" فروع شبكة  
وعبر    ،40-52 بمقاسات  العربي  بالوسط  املوجودة 
https://www. بالشبكة  الخاص  النترنت  موقع 

/crazyline.com
أخصائيو  لكم  يقّدم  الكريم  رمضان  شهر  بمناسبة 
منِتجة سيميلك النصائح الهامة واملفيدة  سيميلك، 
فترة  في  عليهن  التخفيف  أجل  من  واألمهات  للنساء 

الصوم.
فصل  في  السنة  هذه  تحّل  الصيام  فترة  أن  بما 
فمن املهم أن نكون  الصيف الحار والرطوبة العالية، 
الذي  والشراب  الطعام  ونوع  لطريقة  جًدا  مدركين 
رمضان. شهر  في  كبير  بشكل  تقّل  والتي   سنتناوله 
الرجاء الحرص على شرب املاء: احر�ضي على اإلكثار من 
شرب السوائل. إمتنعي عن املشروبات الغازية وتناولي املاء 
بشكل خاص. - بعد وجبة اإلفطار وحتى طلوع الشمس 
يجب أن نشرب بين 8 الى 10 أكواب من املاء. إضافة الى 
 من املاء قرب سريرك، لشرب السوائل 

ً
هذا، ابقي أبريقا

تناول  من  تمتنعي  أن  املفضل  ومن  كما  الليل.  خلل 
املأكولت التي تزيد من الشعور بالعطش، مثل املأكولت 
املكّسرات أو املشروبات املحلة. املتّبلة كثيًرا،   املالحة، 
تحتوي  مطبوخة  وجبة  تناولي  السحور  وجبة  وفي 
بطاطا،  كاألرز،  التحلل،  بطيئة  كربوهيدرات  على 
الكثير  كالدجاج،  الجودة  عالي  بروتين  لها  وأضيفي 
السلطة  من  الكثير  وأيضا  املطبوخة  الخضار  من 
في تفريغ  هذه الكربوهيدرات تؤدي الى بطء  الطازجة، 
بالشبع،  الشعور  في  البروتينات  وتساهم  املعدة، 
في  تساهم  والطازجة  املطبوخة  الخضار  فإن  وكذلك 
املعدة.  زيادة كمية األلياف الغذائية والشعور بإمتلء 
من  الطازجة  والخضراوات  الفاكهة  تناول  من  أكثري 
عن  اإلبتعاد  املفضل  من  الفجر  وحتى  اإلفطار  فترة 
 الحلوى التقليدية مع الرغم بأنها متواجدة في كل مكان. 
إذ   – املجففة  او  الطازجة  بالفاكهة  الحلوى  استبدلي 
والحديد  املعادن  بالفيتامينات،  ستزودك  الفاكهة  أن 

تحافظ  التي  الغذائية  واأللياف  لجسمك،  الضرورية 
على صحة الجهاز الهضمي والفاكهة املجففة )وهي جيدة 

للهضم(.
تناولي الطعام ببطء: بعد يوم الصيام الطويل من املفضل 
العودة الى تناول الطعام ببطء وتدريجيا. األكل البطيء 
بالشبع.  الشعور  من  ويزيد  الطعام  هضم  في  يساعد 
 األكل املفرط فور إنتهاء الصوم قد يؤدي الى شعور �ضيء.
إمتنعي عن بذل الجهد الكبير. دعي جسمك يرتاح أكثر من 
 املعتاد. تجنبي التعرض ألشعة الشمس في الساعات الحارة.

صوما سهل!
تغذية الطفال  لديك أي سؤال حول موضع  كان  إذا 
في سيميلك  الخبراء«  »طاقم  الى مركز  التوجه  يمكن 
ويشمل اخصائيات تغذية وممرضات من مراكز رعاية 
الى  او  المومة والطفولة على هاتف1-800-65-65-01 

موقع سيميلك ماما على العنوان التالي:
www.similacmama.co.il 

أخصائيو سيميالك يقّدمون لِك النصائح في شهر رمضان

بمناسبة شهر رمضان

موظفو كوكا-كول في البالد وموظفو الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع في 
املجتمع العربي سيقودون مشروع كوكا -كول لشهر رمضان لهذا العام

تشكيلة “البيسيك” في Crazy line قطع يجب أن تتواجد في
 خزانة كل أمراة

بهدف ادخال البهجة الى قلوب العائلت املستورة في شهر 
الغذائية،  الرزم  مئات  لئومي بشراء  بنك  قام  رمضان، 
ليتم توزيعها على العائلت املستورة في البلدات العربية 

في الشهر الفضيل.
في  باملشاركة  لئومي  بنك  موظفي  من  العشرات  وقام 
توزيع الطرود الغذائية على العائلت املستورة، في مبادرة 
تحولت الى تقليد سنوي في لئومي كجزء من رؤية البنك 

والتزامه تجاه املجتمع الذي يعمل فيه.
رئيس قطاع الخدمات املصرفية في لئومي   داني كوهن، 
قال:" لبنك لئومي مساهمات اجتماعية واسعة في املجتمع 
العربي، وهذه املساهمات تزداد مع السنوات وهذا كجزء 
رفاهية  لتعزيز  املجتمعية  باملسؤولية  البنك  التزام  من 
املجتمع الذي نعمل به"." هذا اللتزام ينعكس سنويا في 
شهر رمضان، حيث يقوم موظفو البنك باملساهمة في هذه 
الحملة وبهذا يشكلون مثال ُيحتذى به للعطاء واملساهمة 

في املجتمع" اضاف كوهين
نحن  قال:"  سخنين   لئومي  فرع   مدير  حيادري  خالد 

فخورون لطلق املبادرة   مرة اخرى لشراء وتوزيع الرزم 
تقوي  املبادرة  هذه  رمضان.  شهر  بمناسبة  الغذائية 
العلقة بين موظفي الفرع  وبين املجتمع الذي نعمل به، 
دخل الفرحة الى العائلت املستورة والى قلوب 

ُ
كما انها ت

التي  في هذه الفرصة اريد ان اشكر البلدية   املوظفين". 
ساعدتنا في الوصول الى العائلت املستورة".

موظفو بنك لئومي يتطوعون لتوزيع رزم غذائية 
في شهر رمضان



25 الجُمعة 25  اّيار 2018

 0 5 2 - 3 7 7 - 4 9 4 9

חפשו אותי ב-
بدك تبيع بيتك ؟ ...استشري محام وخبري عقاري (سمسار) 

سمري خوري ..  انت بأيد امينة

للبيع
شارع شاي عجنون

دار  4 غرف ، طابق 3 من 4 , מע־
לית מהרחוב !! شرفة مطلة للبحر ، 

ومخزن - بوضع ممتاز .

- طابق اول ، مرممة جزئياً ،
 سعر مغري

للبيع : بمنطقة هادئة ، 
بمحاذاة مدرسة راهبات 

الناصرة

 بيت حجر عربي ، 
طابق ارضي , 130 م"ر

للبيع 
 بالحي االلماني 

  طابق اول ، 
مرممة ، 4 غرف

للبيع بشارع 
הירדן

شقق للبیع 

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

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

لاليجار

الکرمل الفرنسی جديد بالسوق
5 غرف كبيرة 120 متر + شرفة كبيرة 

مطلة على منظر خلب للبحر.

شارع هجیفن 
3 غرف مرممة, طابق اول , 

موقع مركزي، امكانية  زيادة بناء 

بالمفتاحیۀ بسعر مغري
4 غرف بيت عربي + 3 شرفات  منظر 

خلب وموقف خاص.

شارع أللنبی للترمیم
 3.5 غرف + شرفتين، منظر خلب.

 الکرمل الفرنسی
فيل منفردة )3 מפלסים( + وحدة 

منفردة  تقع على نصف دّونم ارض. 

شارع هیلل
 4 غرف كبيرة 135 متر+ شرفة  شمس مطلة على منظر  

خلب ,  مصاعد, موقفان خاصان مسقوفان +مخزن  

من 1/7/2018

المتنبی 

 2.5 غرف  طابق أّول + ساحة واسعة 2200 ₪

 مكاتب بجوار الدوائر الحكومية مرممة بالكامل

  من 2500 ₪ 
ً
 ابتدءا

اراضی 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

החרושת( ,قريبة من السكن. 
 6 دونم قرب דניה
220000 ₪  للدنم

يوكنعام 2000 متر  زراعي
125000 ₪ للدنم  

فرصة لشراء شقة!

ابتداء من 1.480.000 ₪

بالحي األلماني المتجدد 

3 , 4 غرف  ودوفليكس (דופלקס)
דירות גן

بقيت شقق اخيرة للبيع

اتصلوا: 053-2723723

פרוייקט לב המושבה
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إفطار رمضان السنوي إلتحاد أرباب الصناعة  بحضور املصنعين، 

رجال ونساء األعمال العرب
 لكالليت في لواء 

ً
 جديدا

ً
 إداريا

ً
تعيين رونين نودملان مديرا

حيفا والجليل الغربي

مدير عام بنك هـپـوعليم يقرر تعيين
 عن 

ً
نبيل توتري مديًرا كبيًرا ومسؤول

املجتمع العربي في بنك هبوعليم 

أعلن اريك بينتو، مدير عام بنك هـپـوعليم، هذا األسبوع 
عن مجموعة تعيينات جديدة في بنك هـپـوعليم ومن بينها 
 عن أنشطة 

ً
تعيين السيد نبيل توتري مدًيرا كبيًرا ومسؤول

البنك في املجتمع  العربي وضمه ملنتدى 100 املدراء الكبار 
في البنك.

37 عاًما، يحمل اللقب األول في  نبيل يعمل في البنك منذ 
وقد أشغل  العلوم الجتماعية واللقب الثاني في اإلدارة، 
املناصب  من  مجموعة  البنك  في  عمله  سنوات  خلل 
وترأس في  الدارية في قطاع الخدمات املصرفية العامة، 
السنوات األخيرة وبنجاح ادارة نمو البنك في املجتمع العربي 
استمر عدة سنوات وشمل  برنامج مدروس  إطار  ضمن 
منتجات  وتطوير  موظفين  تجنيد  فروع جديدة،  افتتاح 
وخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات املجتمع العربي.
، ادارة العلقات العامة 

ً
من خلل عمله ترأس نبيل ايضا

والنشاط املجتمعي والجماهيري للبنك في املجتمع العربي 
اسر  وبناء  الدعم  بتقديم  البنك  قام  والذي من خلله 
التعاون مع جمعيات ومؤسسات من اجل دفع مشاريع 
ومبادرات تعني بتطوير املجتمع العربي في مجال الصحة، 
وتشجيع مبادرات تعمل  األشخاص مع اعاقات،  التربية، 
تقديم مئات امِلنح  في سوق العمل،  على مشاركة النساء 
القراءة  عادات  وتشجيع  الجامعات  لطلب  الدراسية 
والكتابة لدى األولد والشبيبة في املجتمع العربي من خلل 

برنامج »اقرأ  تنجح« ومسابقة »الكاتب الصغير«.
املراحل  تطبيق  الجديد،  منصبه  ضمن  سيترأس  نبيل 
القادمة من خطة العمل لتوسيع نطاق نشاط البنك في 

املجتمع العربي.

 من املناصب الدارية في ألوية 
ً
بعد شغله عددا

كالليت في أنحاء البالد، عاد رونين نودملان إلى 
في كالليت عام  منه طريقه  بدأ  الذي  اللواء 
حيفا  للواء  ادارًيا   

ً
مديرا تعيينه  بعد   1999

األكبر في كالليت  وهو اللواء  والجليل الغربي، 
ويضم أكثر من 750 ألف مؤمن وانتشار جغرافي 
واسع، وهو بحجم صندوق مر�ضى صغير على 

املستوى القطري.
رونين من سكان رمات يشاي، وهو متزوج وأب 
لثالثة. حاصل على اللقب الول في القتصاد 
والدارة، واللقب الثاني بتميز في ادارة النظمة 

الصحية. بدأ رونين طريقه في كالليت في مجال الدارة القتصادية كشريك في 
اقامة الوحدة الالمركزية في لواء حيفا والجليل الغربي، وهي خطة اعتبرت في 
 تنفيذًيا  

ً
 في اللواء، ومديرا

ً
 اداريا

ً
حينها حديثة وثورية. بعد ذلك، عمل مساعدا

الشمال ثم اإلدارة  في إدارة الجليل الغربي ثم انتقل لإلدارة التنفيذية للواء 
التنفيذية للواء القدس، حتى دخوله إلى املنصب الجديد، وخالل هذه الفترة 
 على جائزة 

ً
سجلت لصالحه انجازات عديدة في تطوير اللواء حتى حصل مؤخرا

التحدي  سيبدأ رونين عمله في هذا املنصب املليء  متميز.  املدير العام كلواء 
والجليل  حيفا  لواء   – البالد  في   

ً
تعقيدا والكثر  األكبر  للواء  تنفيذي  كمدير 

الف مؤمن   750 بينما يؤكد على رغبته بالنهوض بالخدمة املقدمة لـ  الغربي، 
كالليت في اللواء، إلى جانب تحسين األدوات املتوفرة لطاقم الدارة الذي يقدم 
لهم الخدمة، وتحسين ومالئمة الحيز الذي تقدم فيها الخدمات للزبائن في 200 
عيادة تابعة لكالليت في أنحاء اللواء. ايلي كوهين، مدير منطقة حيفا والجليل 
رونين  عودة رونين الى الطاقم املتميز في املنطقة هو أمر جيد ومهم.  الغربي: 
سيدمج روح الشباب والبتكار مع الخبرة الطويلة التي تراكمت لديه في سلسلة 
من املناصب الدارية املرموقة والناجحة في ألوية كالليت. لقد عاد رونين إلى 
، وليس هناك شك بأن هذا سيساعد 

ً
اللواء الذي بدأ منه طريقه ويعرفه جيدا

والتي تشمل كامل منظومة  في اندماجه بشكل سريع في هذه املهمة الصعبة، 
الكبير ذو النتشار الجغرافي الواسع،  والتطوير والصيانة في هذا اللواء  البناء 
الخدمة  تحسين  على  التركيز  مع  اللواء،  في  الدارية  الخدمة  قيادة  وكذلك 

والنجاعة ملصلحة املتعالج.

تصوير: املكتب العالمي لكالليت
ومسؤولة  اللواء  في  لكالليت  اإلعالمي  املتحدث  ـ  باوار  يوخي  الحترام،  مع 

العالقات العامة

بأجواء رمضانية احتفالية أقام 
لواء  الصناعة-  أرباب  إتحاد 
،إفطارا  الثنين  يوم  الشمال 
رمضانيا في قاعة جراند بلس، 
رجال  من  كبير  عدد  بمشاركة 
األعمال العرب وكبار املصنعين. 
وقد شارك اإلفطار الرمضاني، 
سنويا  تقليدا  أصبح  والذي 
كل  الصناعة،  أرباب  لتحاد 
من شراغا بروش؛ رئيس اتحاد 
أرباب الصناعة في البلد،هنري 

إدارة  رئيس  تسيمرمان؛ 
لواء  في  الصناعة  أرباب  اتحاد 
مدير  ابيلباوم؛  ليئور  الشمال، 
أرباب  اتحاد  في  الشمال  لواء 
مدير  عالم؛  علء  الصناعة، 
أرباب  باتحاد  العربي  املجتمع 
وزارة  عن  ومندوبين  الصناعه، 

القتصاد والصناعة.
عالم؛  السيد علء  افتتح اللقاء 
اتحاد  في  العربي  املجتمع  مدير 
بدوره  ورّحب  الصناعة  أرباب 

باملصنّعين ورجال األعمال، وأثنى على مشاركتهم وتلبية الدعوة، وقد أشار بدوره الى 
أهمية هذا اللقاء وعن وأهمية عمل التحاد كجسم داعم للمصنّعين ورجال األعمال 

العرب،
السيد شراغا بروش؛ رئيس اتحاد أرباب الصناعة في البلد هنئ الحاضرين بمناسبة 
بالبلد وقام بدوره  وقام بعرض حتلنات متعلقه بالصناعة   شهر رمضان املبارك، 

بالجابه على األسئلة الهامة التي طرحها املصنعين خلل العرض.
“نساء عربيات قياديات في الصناعة” حيث  الفقرة املركزية خصصت لحلقة نقاش 
شاركن كل من السيدة ماري لبس مديرة مصنع كهرباء الناصرة والتي قامت بدورها 
بإدارة الحلقة حول التحديات التي تواجهها املرأة العربية بالعمل وعرض قصص 
النجاح لكل من السيدة لنا زهر مديره في مصنع طحينة األرز، املحاسبة عنات عبيد 
من مصنع وشركات الشمشوم والسيدة رانيه زعطوط من مصنع سامي زعطوط 
تعارف  لقاءات  الفطار وسط  مأدبة  الى  الحضور  توجه  بعدها  الحديد.   لتصنيع 
متبادلة ما بين املصنعين لتعزيز العلقات فيما بينهم ومع مدراء ومندوبين من التحاد.
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للبيع

للبيع للبيع

للبيعللبيع للبيع

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

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

شارع هشالوم
مبنى حجر, 80م,3.5غرف,رشفة 36م,بالط مع رسومات 

(מרצפות של פעם)  سقف عايل,غرف واسعة

شارع ياڤنه
منطقة مركزية (بني الهدار ووادي النسناس)

مبنى حجر, 55م,2.5غرف,رشفة , طابق 

2، مرممة حديثًا منظر للبحر شاميل

رمات هنيس 

بيت جديد, طابق 2 ق,127م,5 غرف, رشفة كبرية مطلة 
للبحر, شقة جديدة من املقاول, مخزن, موقف مع سقف 

لسيارتني, انرتكوم باملدخل, لويب فخم

رمات املوغ 

شارع  הסחלב
مبنى 6 شقق فقط, طابق 3, 5 

غرف, رشفة, موقف مع سقف, 
منظر خالب ، بحاجة لرتميم

للبيع للبيع

وادي النسناس 
عقار تجاري+ مكاتب  300م, 

طابقني, مع سطح بالطابو مع 

امكانية بناء (فوري)

للجديني فقط!!   منطقة الكرمل 

فيال منفردة,فخمة, 4 (מפלסים) واسعة جدا, 10 غرف, 
6 حاممات,رشفات,حديقة ضخمةحوايل الفيال, 1.700م 

مساحة االرض, بركة سباحة,منظر جزيئ للبحر

للبيع

مبنطقة دينيا فيال منفردة

330م,عىل قطعة ارض 
760م,طابقان, موقف مع سقف 

لسيارتان,  נוף ירוק

للبيع

الكرمل الفرنيس  ” וילות ספרדיות“ 
شارع ستيفن فايس

דירת גן, 5 غرف,125م, حديقة تقريبا 
150م,مرممة, منظر للبحر,موقف خاص ومسقوف

حي ناؤوت بريس شارع حمدا 

بنتھاوس ضخم الوحید بالمبنى جدید حوالي 240م 4 غرف نوم 

صالون واسع شرفة 90م موقفان بالطابو مخزن مصعد طابق 6

الحي االملاين شارع هجيفن

احدى البنایات الجمیلة طابق 3 واخیر سقوف عالیة وبالط مرسوم 
ابواب قدیمة 140م 5 غرف واسعة شرفة مطلة للبحر بحاجة لترمیم

للبيع

بوادي النسناس
 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، 

امكانية الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف 
خاص، 4طوابق سكنية، مكونة من 8 شقق، كل شقة 80م+رشفة 12م

وادي النسناس شارع قيسارية
عقار نادر,280م عىل مساحة واحدة,200م مبني,ساحة خلفية 
حوايل 80م,مبنى حجر,بدون درجات , مالئم لعيادات/مكاتبد/
מילונית קטנה/حضانة اطفال, عقار فريد من نوعه باملنطقة

للبيع
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דרושים מתווכים.. 
בעלי יכולת שיכנוע.. 

אמינות ומסירות..

להשכרה למכירה
נווה שאנן

בבניין חדש יחסית. דירת 4 
ח. מרוהטת קומפקט. 

אלנבי
2.5 ח קומת קרקע. מתאימה 

למרפאה משרדים... 

הגפן 
דירת 2 ח משופצת.קומה 

ראשונה.

בלב המושבה 
הגרמנית. ליד שד בן 

גוריון
  דירת סטודיו 

מרוהטת.

קריית אליהו 
דירת 4 ח . מעלית . חנייה 

נוף לים ...

רחוב אלנבי 
3.5 ח, ניתן להפוך ל4 ח. קומה 

גבוהה. עם מעלית. שמורה מאוד. 
נוף חלקי לים.

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם

חלק תחתון

קומה 1. 4 ח. משופצת ברמה גבוהה. 
נוף לים.

למשפחות או משקיעים

 רחוב מעלה השחרור
דירת 3 ח + מרפסת. קומה 4 

מתוך 5. נוף לכיוון המפרץ. מחיר 
הזדמנות.

שדרות רוטשילד 
קרוב לאלנבי

קומה 1 דירת 3.5 ח ניתן להפוך 
בקלות ל4 חדרים. חנייה בשפע. 

איזור מרכזי ושקט. 

רמת שאול 
דירת 4.5 ח מרווחת מאוד. מרפסת. 

נוף לים. חנייה. מעלית. 

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

נווה שאנן 
קרוב לטכניון 

דירת 3 ח. קומה ראשונה. חצר 
מרוצפת גדולה.  נוף למפרץ. 

משופצת.  

במרכז הכרמל 
דירה ענקית.קומה 2 עם מעלית. 

חנייה פרטית. 5 חדרים. 3 מרפסות. 
סביבה ירוקה. 

שפרינצק
דירת 4 ח. לשיפוץ.  מעלית.  
חנייה בשפע. גישה נוחה ללא 

מדרגות.  נוף חלקי לים. 
רחוב פועה

טאבו . 3 ח קומה ראשונה . נוף לים 
זקוקה לשיפוץ . מחיר הזדמנות .

אלנבי 
 4 ח קומה שנייה . משופצת.

למכירה

במרכז הכרמל, ביפה-נוף 
במיקום נדיר ,שקטה, בצד הנוף, 3 

חדרים + מרפסת שרות, בנויה מחדש 
באיכות גבוהה, כ-80 מ‘, שירותים 

כפולים,חניה, לכניסה מיידית. 
(טרם גרו בדירה)

עופר: 050-5213232

2,400,000 ש"ח

מפרטי

لأليجار
شارع بيشوف 

حجار شقة مؤثثة 

بالكامل

للتفاصيل: 
052/6772799

لاليجار
مكتب 28م في مجدال هنفئيم طابق 3 غرفة+ 

حمام+ مطبخ 
للتفاصيل:  050/9025050

بدمج  عنى 
ُ
ت التي  ماشفيه"  "كاف  جمعية  اختتمت 

األكاديميين العرب في املرافق اإلسرائيلية هذا األسبوع، 
"روتشيلد"  صندوق  مباني  في  احتفالي  برنامج  ضمن 
 LEAD لبرنامج  الثانية  الدورة  فعاليات  أبيب،   تل  في 
FORWARD  لتأهيل مدراء من املجتمع العربي للنخراط 
في  الرائدة  واملؤسسات  الشركات  في  رفيعة  مناصب  في 

القطاع الخاص والعام. 
LEAD FORWARD كثمرة تعاون مشترك  أنطلق برنامج 
في كلية  “لهاف”  ومركز  “كاف ماشفيه”  ما بين جمعية 
بتأهيل  ُيعنى  الذي  أبيب،  تل  جامعة  في  اإلعمال  إدارة 
املدراء، وبتمويل من صندوق SVF للمبادرات الجتماعية 
اليهود  بين  الجتماعية  الشراكة  وتعزيز  املساواة  لدعم 

والعرب في البلد. 
الذي  الستطلع  على ضوء  البرنامج  هذا  تطبيق  ويأتي 
 0.3% والذي بّين ان   2015 عام  “شلدور”  أجرته شركة 
الذين يعملون في القطاع الخاص هم  فقط من املدراء 
يهدف هذا البرنامج لتأهيل كوادر من املدراء  من العرب. 
الشركات  ضمن  رفيعة  مناصب  في  للنخراط  املهنيين 
سيكون  املدراء  تأثير هؤلء  حيث ان  البلد.   في  الرائدة 
مضاعفا، فنجاحهم سيؤدي الى تغيير داخلي في الشركات 
واملؤسسات التي سيعملون فيها، كما سيؤدي الى انفتاح 
أكبر واستعدادية لتجنيد ُمستخدمين جدد من املجتمع 
العربي. اضافة الى ذلك، هؤلء املدراء العرب سيشكلون 
نموذجا يحتذى به من قبل كافة الشبان والشابات في 
املجتمع العربي الذين يطمحون لبناء مستقبل منهي واعد 

في املجتمع.
في اطار البرنامج املذكور الذي استمر على مدار 13 لقاءا، 
املستوى  على  وتطوير  تمكين  سيرورة  املشاركون  خاض 
كما شدد البرنامج على تطوير القيادة  الشخ�ضي واملنهي. 
املبنية على الوعي الذاتي، تعزيز القدرات البين- شخصية 
والقتصادي.  الستراتيجي  والتحليل  الفهم  جانب  الى 
اضافة الى ذلك، فقد تدّرب املشاركون على تطوير قدرات 
الذاتي في مسيرتهم  التشبيك والتقدم في مسار التطوير 
يذكر أن هذه هي الدورة الثانية لهذا البرنامج،  املهنية. 

شاب وشابة من األكاديميين العرب   24 حيث تم قبول 
مؤسسات  في  ية 

ّ
أول ادارية  مناصب  في  يعملون  الذين 

الذين  العام،  والقطاع  التجاري  القطاع  في  مختلفة 
يطمحون للتقدم ملناصب ادارية رفيعة. 

“إن   :LEAD FORWARD برنامج  مدير  جابرعساقلة 
خصوصية برنامج كهذا تكمن في قدرته على الربط بين 
مستقبل منهي إداري  عدة عوامل رئيسية من أجل بناء 
ناجح؛ عامل التمكين الشخ�ضي للموظف، عامل التطور 

املنهي واملعرفة بكل ما يتعلق ببيئة األعمال الواسعة”.     
داني  “كاف مشفيه”  ومن جهته قال مدير عام جمعية 
سنوات من   10 “جمعية كاف مشفيه تعمل منذ  جال: 
أجل تغيير الواقع الصعب املتعلق بتشغيل األكاديميين 
على مدار السنوات نجحنا في تغيير  العرب في اسرائيل. 
هذا الواقع ودمج املئات من الكوادر العربية في الشركات 
القتصادية  املرافق  في  تعمل  التي  الرائدة  واملؤسسات 
الذين  العرب  املدراء  نسبة  فإن  هذا،  مع  اسرائيل.  في 
هذا  الى الصفر.  يشغلون مناصب ادارية رفيعة تقترب 
وهذا  ونحن ملزمون بتغيير هذا الواقع،   

ً
ُمنزل  

ً
ليس قدرا

ما يحاول البرنامج الحالي تحقيقه، أهنئ املشاركين الـ 24 
خريجي هذا البرنامج وأتمنى لهم مستقبل منهي ناجح”.

وأما أودي أهروني مدير عام مركز “لهاف” لتأهيل املدراء: 
“لقد وضعنا نصب اعيننا ضمن برنامج “لهاف” لتأهيل 
املدراء تأهيل وتطوير مدراء من كافة الفئات املجتمعية في 
اسرائيل من أجل املساهمة في انتاج شريحة متساوية من 
املهنيين في القطاعين الخاص والعام في اسرائيل.  املدراء 
نحن نفتخر في انخراط خريجي برنامجنا ضمن مناصب 
في  ونفخر  بشكل خاص  السرائيلي  القتصاد  في  ادارية 

مساهمتنا من أجل التعايش في اسرائيل بشكل عام”.

بالتعاون ما بين جمعية “كاف َمشفيه” وجامعة تل ابيب
تخريج نخبة  جديدة من األكاديميين العرب ضمن برنامج LEAD FORWARD للنخراط 

املتنوعة في مناصب إدارية رفيعة في شركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام "البيسيك"  مؤخرا تشكيلة    crazy lineالنسائية أطلقت شبكة األزياء 
كان  مظهرا أنيقا وعصريا خلل اليوم سواء  بألوانها املختلفة والتي تمنح املرأة  
كونها  »البيسيك«  ما يميز تشكيلة  أو العائلة.  او أي لقاء مع األصدقاء  في العمل, 

مجموعة متجددة بشكل دائم مع ألوان جديدة وأقمشة متنوعة.
تتضمن التشكيلة قطع متنوعة، عصرية وأنيقة مثل بناطيل مع مطاط او بدون, 
مثل  بلوزات  متنوعة من  الى مجموعة  باإلضافة   8/7 وبناطيل  بناطيل طويلة 
بلوزات مع مطبوعات او بدون وبألوان متنوعة مع  بلوزات مخططة,   ,T بلوزات 

التشديد على كونها قطع مريحة وأسعار الجذابة .
مع  »برومو«   T وملظهر متكامل يمكن اختيار بلوزة  »البيسيك«  من بين تشكيلة 
, او اختيار بلوزة »برومو« مخططة وملئمتها  جيبة وملئمتها مع  بنطال مناسب 
مع بنطال مناسب. او اختيار بلوزة T »برومو« مع مطبوعات وملئمتها مع بنطال 

باللون الكحلي.
 . شيكل فقط   79.90-289.90 يشار الى ان أسعار تشكيلة البيسيك تتراوح بين 

واآلن حملة خاصة على تشكيلة “البيسيك” بلوزتين T فقط ب 149.90 شيكل.
تشكيلة أزياء "البيسيك" الجديدة متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line” في 
وعبر موقع    ،40-52 البلد بما فيها الفروع املوجودة بالوسط العربي بمقاسات 

/https://www.crazyline.com النترنت الخاص بالشبكة

تشكيلة “البيسيك” في Crazy line قطع يجب أن تتواجد في خزانة كل أمراه

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو



# 40 شقة خاصة 3 بنايات كل 

بناية 6 طوابق
# وكل طابق 2 شقق

# 4,3, 5 غرف كبيرة وواسعة
#  شرفات كبيرة 

# قريبة من املواصالت العامة
# -ال�ي الملاني-مدارس 

# مصعد ومواقف خاصة 

للسيارات

شارع النبي  בבלעדיות

مشروع سكني جديد -  الحي الملاني»גני המושבה«

שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع

للبيع

للبيع

للبيعللبيع

للبيع للبيع

للبيع

ل��يجار

ل��يجار
شارع בית לחםأو ل��يجار

شارع النبي 133

شارع النبي 88

كبابير شارع مورשד הנשיא

بيشوف حجار شارع בית לחם

شارع נאות פרס

شارع יאיר שטרן

شارع החשמל

طابق 2. مرممه 
منظر خالب 3 غرف. 

 طابق 3 مرممه. 3 غرف
 )תהליך מתקדם לתמא( 

 طابق 3 مرممه 80 متر. 

170 متر. طابق 2/2 موقف خاص 
مرممه بنايه حجر.

133 متر, شرفه مطله للبحر، مخزن، 
موقف خاص. بسعر مغري

 3 غرف ، موقف خاص، مخزن، شرفه 
مطله للبحر

جديده من مقاول 4 غرف طابق ار�ضي 

طابق ار�ضي. 4 غرف جديده من مقاول. 
موقفان خاصان + مخزن+ ساحه 40 متر.  

3 غرف + شرفه 40 متر+ موقف خاص.

3 غرف موقف خاص. عماره مع انتركوم 
قريبه من التخنيون ودار املعلمين

₪ 1100000

₪ 820,000

₪ 860,000
₪ 1350000

₪ 5000

₪ 1550000

₪ 2700

ر بيت أو دكان؟ بدك تبيع عقار أو دار؟ بدك تأجِّ
نتالي العنوان..

جثغث

جثغث



طعا صظثس سطغ

حصه 5 غرف، 120 م
حرشئ طططئ لطئتر

طعصش وطثجن بالطابع

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

الضرطض الفرظسغ 
אדמונד פלג

وادي 
الجمال

طحروع-תמ״א -38 
حصص 5 غرف+ بغظاعاوس

طع حرشات لطئتر، طخسث وطعصش جغارة.

الكرمل 
الفرنسي

الكرمل 
الغربي

الكرمل 
الغربي

حصه 108 طار
تثغصه 150 طار / ذابع

حرشه طططه لطئتر، طرطمه بمساعى سالغ

بغظاعاوس 
جثغث وتغث بالطابص

 4 غرف 
طعصفان 

طظزر جاتر لةمغع 
الةعات 

طظ حرشاان 
30+70 طار

בן יהודה

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

الكرمل 
الفرنسي

الكرمل 
الفرنسي

حارع حعظمغئ

تسطغط 4-2018

بغظاعاوس طمغغج ، ططض جمغض 
لطئتر والةئض

 5 غرف، 120 طار، 3 حرشات
طعصش وطثجن ذابع

اِّـطران 
حجار

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

طثجن، طعصش، طخسث

الكرمل 
الفرنسي
נדב יצחק

حصه جثغثه 130 طار
5 غرف، حرشه طططه لمظزر رائع 

ولطئتر، طعصش وطثجن

רמת 
התשבי

حصه 3 غرف 75 طار طرطمه، 
ذابص ارضغ، بمراتض طاصثطه طظ תמא 38

₪ 1,350,000

052-8980085

4 غرف ذابص اول طثجن وطعصش 
بالطابع جمغطه وطرتئه 

₪ 1,370,000



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

لاليجار  בגפן 
شقه 3غ..مرممة 

ومطلة للبحر

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

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

1. بظاعـــاوس 4 غـــرف 
  + حرشات 125 م ـ  طططئ   

لطئتر  + طعصش +  طخسث
2. حصص 4 غرف + حرشئ 

20 طار  ـ طعصش ـ ططّطئ لطئتر

פרויקט יוקרתי 
בכרמל מערבי

الاسطغط بـــ 1/8/2018   بظاغئ ططئّسئ تةر

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

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

 طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

لطئغع ـ الضرطض الفرظسغ

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن 
جاتئ وتثغصئ  

120م2

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

جثغث

جثغث

جثغث

جثغث

جثغث

  لطئغع حارع الظئغ
حصئ 4 غرف ذابص 2  
بعضع طمااز وجسر طمغج

شرخئ

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م) +حرشئ 75م، طعصفان لطسغارات،

طثجن، طخسث 
طظزر رائع 

لطئتر والشروب

تسطغط 12/2018

 ₪ 1.730.000 بظاعاوس בדרך הים   

بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م 
6 غرف، ذابص 3، طعصش جغارة، طثجن 

طظزر خقب لطئتر        

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

حصئ 5 غ 105م. ذابص 3 طرطمئ بثوق. 
طظزر خقب لطئتر.

 
بعادي الةمال 

حصئ جثغثة طظ طصاول
120 م ــ 5 غرف + حرشئ  ــ طعصش 

جغارة، طخسث ـ ططّطئ لطئتر

لطئغع بظاعاوس جثغث ـ דרך הים
وتغث بالطابص، 4 غرف + حرشاان ضئغرتان + 

طعصفان  وطثجن.
طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

الضرطض الفرظسغ-ישעיהו




