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ّ
ّ
سطيني
الفل
الوطني
رغم الهواجس ،نعم للمجلس
ِ
جواد بولس
كتبت هذه املقالة قبل انتهاء أعمال الدورة الـ 23
للمجلس الوطني الفلسطيني التي انتهت ليلة أمس،
اخلميس ،في رام الله ،وهي لذلك لن تتط ّرق إلى
قراراتها ،وال إلى مخرجاتها.
أهمية كبرى ملا سيصدر عن هذا املجلس من
هناك ّ
مق ّررات سياسية وتنظيمية ،بيد أنّ ما سيتبعها من
ممارسات فعلية سيبقى هو الفيصل فيما إذا كان القرار
بانعقاده ،وسط خالفات فلسطينية داخلية ،خيا ًرا صائ ًبا
أم ال ،أو خطو ًة قادرة على جتسيد ما أعلنه شعارها ذو
الدالالت العميقة ؛ فهي دورة «القدس وحماية الشرعية
الفلسطينية».
لقد انعقدت الدورة السابقة للمجلس الوطني الفلسطيني
في العام 1996؛ ومن نافل القول أن نذ ّكر بأنّ ِمنطقة
الشرق األوسط تخضع منذ عقدين لتغييرات جوهرية
شاملة ،ما ّ
انفكت تفاعالتها جارية ونتائجها قيد
ّ
التشكل والتبلور .مع هذا ،نستطيع أن نرى بوضوح
كيف ّ
تقطعت أواصر بعض الدول العربية وا ّمحت
كياناتها بالتمام ،كما جرى في ليبيا واليمن والعراق.

ونرى ،من ناحية أخرى ،كيف متوضعت أنظمة حكم للشعب الفلسطيني».
«شقيقاتها» في أحالف ومحاور عسكرية وسياسية
ّ
واقتصادية ،من شأنها أن تؤ ّمن ّ
حرّية االنتقاد مكفولة ولكن!
حلكام تلك األنظمة
خصوصا
عروشها وبقاءها في مواقعها ،حتّى لو كان ذلك بثمن قرأنا عن دوافع من عارض عقد املجلس،
ً
تخوفات
قفزهم من « ُخرج» العروبة الكاذبة ودخولهم في ُ
«ع ّب» في غياب َوحدة فلسطينية شاملة ،وتابعنا ّ
البعض ّمما شاب اإلعداد جللساته من نواقص إدارية
س ّيدهم اجلديد ترامب ،وحليفته األقوى إسرائيل.
لم تكن تسمية هذه الدورة بدورة «القدس وحماية ومثالب تنظيمية وغايات فئوية ،يخشى البعض من
الشرعية الفلسطينية» من باب الصدفة؛ فمن يستقرئ تكريسها في السنوات القادمة ،ومخاطر ذلك في
أهداف الطغاة اجلدد ويتابع تفاصيل ما يرسمونه املستقبل .ومع احترامي جلميع ما كتبه الغيورون
ملستقبل ِمنطقتنا ،فسيكتشف بسهولة أنّ القدس التي على املصلحة الوطنية وعلى مستقبل مشروع التح ّرر
هيوني يستهدفها ،صارت ،الفلسطيني ،أرى أنّ إصرار القيادة الفلسطينية على
كان وما زال االستيطان ِّ
الص ّ
وف ًقا لسياسة الطغمة األمريكية احلاكمة ،تلك اجلوهرة عقد املجلس الوطني هو قرار صائب ومن شأنه ،في
يحصن ،باملجمل ،البناء
التي يجب االستيالء عليها وابتالعها ونزعها من صدر هذه الظروف واملعطيات ،أن ّ
الوطني ّ
وميكنه من الوقوف في وجه أعدائه املباشرين ومن
أ ّمها فلسطني ومن قلوب أهلها.
أ ّما منظمة التحرير الفلسطينية فعليها أن تختار بني يدعمهم ،في العلن أو بخبث في اخلفاء ،ومن داخل
وحتولها الطوعي إلى أداة «تقود» دهاليز املؤامرة.
االستسالم الكامل ّ
الشعب إلى مكانه املعدّ بجانب حظائر إخوته على ال يوجد حقّ ألعداء الشعب الفلسطيني والعابثني
املتكونة؛ وإ ّما أن تُهدم ك ّل ًّيا وتندثر بقض ّيته في انتقاد قرار عقد املؤمتر ،بل قد تدفعني
«رقعة الشطرجن»
ّ
ّ
جسدته مواقفهم املعارضة إلى تعزيز قناعتي كما ذكرت؛ فما
الذي
الفلسطيني،
الوطني
املشروع
ويتبخر معها
ّ
املنظمة عند تأسيسها بكونها «املم ّثل الشرعي والوحيد شرع ّية من يتمترس وراء السياسة األمريكية باتخاذ
موقف ضدّ عقد املجلس؟ وملاذا علينا أن نستمع إلى
نصائح «األصدقاء واألش ّقاء» وهم في الواقع يعملون
كوكالء «لألعداء» ويُ لون تعليماتهم كشركاء لهم في
املصالح والغايات؟
وكيف ملن ينصحون الفلسطينيني ،بعنجهية وباستعالء،
بقبول الصفقة األمريكية أو بالعودة للمفاوضات
مع نتياهو وحكومته أو بالتزام الصمت والتو ّقف
عن الشكوى – أن ُيحتسبوا أخوة في اله ّم وفي األمل؟  
في املقابل ،يوجد جلميع الفلسطينيني األحرار حقّ في
التعبير عن مواقفهم ِحيال قرارات قادتهم ،ولألصدقاء
الصدوقني وأحرار العالم حقّ كذلك؛ ولكن ال حقّ ّ
لكل
من ّ
يعشش في جيوب «العالفني» أو من يستظ ّلون
ّ
بفيء خيمة نظام ما فتئ قادته ميارسون كل وسائل
الضغط على القيادة الفلسطينية بهدف تركيعها
وإحلاقها بقوافل اخلنوع والهزائم.

ّ
سيئ وأسوأ

في معظم ّ
محطات النضال الفلسطيني راو َح ْت ِخيارات
القيادات الوطنية املتعاقبة بني القبول بالس ّيئ املتاح
واملمكن وبني الوقوع في ّ
فخ األسوأ املب ّيت .وأقترح،
في حالتنا ،فهم قرار عقد املجلس من دون مشاركة
حركتَي «حماس» و»اجلهاد اإلسالمي» من هذا الباب
فقط؛ فقد يكون عقد املؤمتر بنصابه احلالي ِخيا ًرا س ّيئًا،
بيد أنّ عدم انعقاده بامل ّرة كان ا ِخليار األسوأ؛ فاالنتظار،
كما نصح العديدون ،حتّى إمتام عمل ّية ال َوحدة بني حركة
«حماس» وحركة «فتح» وبعدها العمل على إعادة
بناء منظمة حترير جديدة – يعني انتظار الفلسطينيني
«بيضة الديك»؛ وإلى أن يحصل ذلك سيكون «األنكل
سام» قد أنهى والئمه ً
مفتوحا
جرحا
ً
تاركا فلسطني ً
على العدم وسيبقى الف َرج «مملوعً ا» بني غضب الصحراء
ورضا السماء.
لست بصدد التنقيب عن أسباب فشل إمتام ال َوحدة بني
غزّة\حماس وبني رام الله ،لكنّني لن أوافق جميع من
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حملوا ،قبل انعقاد املجلس،
ّ
كامل املسؤولية لقيادات «فتح»
ولبعض قادة منظمة التحرير
فقط؛ فعلى حركة «حماس» ما
على حركة «فتح» من مسؤولية
لرأب الصدع والتضحية
ّ
واملشاركة في املجهود الوطني ،وذلك على األقل في
هذه املرحلة احلرجة من حاضر القضية الفلسطينية
ومستقبلها.
ّ
ّ
للحقّ
الفلسطيني كان يتمنّى
كل فلسطيني وكل داعم
أن يلتئم املجلس مبشاركة جميع الفصائل الوطنية
ولكن إيقاف «اجلرم»
واحلركات الدينية الفلسطينية،
ّ
ً
خصوصا
ا،
ف
منص
وال
ا
ي
ً
عند عتبات «فتح» ليس منطق ًّ
مغايرا لطبيعة
مفهوما إسالم ًّيا
أنّ حركة «حماس» حتمل
ً
ً
النظام السياسي املأمول ،وهو مبعايير كثيرة يختلف عن
ّ
تتحكم عمل ًّيا
معنى مشروع الدولة الوطنية ،كما أ ّنها
بإقليم كامل من الوطن وتقيم عالقات سياد ّية مع
ً
شريكا
أنظمة سياسية عديدة في العالم ،كان بعضها
ومعن ًّيا برسم خارطة الشرق اجلديدة وبالقضاء على احللم
الفلسطيني.

تحرر وليس ّ
حركة ّ
مجرد سلطة

يتمنى املؤ ّيدون لعقد املجلس إجراء تقييم جِ دِّ ّي
خصوصا ملوجبات
وشامل ومسؤول للحقبة الفائتة،
ً
توقيع اتفاق ّيات أوسلو ولنتائجها ،كما ينتظرون وضع
تصورات تكفل حتصني وجود الشعب على أراضيه،
ّ
وذلك من خالل استعادة مضامني ومعاني وجود «حركة
حت ّرر» وواجبات نضالها ،بعيدً ا عن دور ومكانة السلطة
الفلسطينية ،القائمة كإفراز من إفرازات «أوسلو»،
وذلك من أجل إنهاء االحتالل والتأكيد على معنى
املقاومة الشعبية كما أ ّكدها الرئيس محمود ع ّباس
ووافقت عليها هيئات املنظمة.
سأعود ملناقشة مشاهد أخرى حدثت على هامش املؤمتر
مثل مقاطعة اجلبهة الشعبية أو مشاركة النائب الطيبي
كمم ّثل عن اجلماهير العربية في إسرائيل ،وهي تفاصيل
تستحقّ املعاجلة ومثلها سيكون ّ
حظ مخرجات الدورة
ً
آمال كبيرة على هذه
وقراراتها ،فاجلميع يعقدون
الدورة؛ ويبقى تقييمها عن قرب ليس كتوزينها عن
بعد ،ف َم ْن ِيعش في الغابة فليس كمن يراقبها من قصره
أو من بيته أو من مزرعته.
وإلى أن يت ّم ذلك ُاؤ ّكد ،مجدّ دً ا ،أنّ عقد الدورة الـ
 23للمجلس الوطني في رام الله قد ّ
شكل حتدّ ًيا
وجوا ًبا ها ّمني ملن استهدفوا القدس ووجود منظمة
لتفهم من ّ
شكك ِبجدِّ ّية
التحرير ،وذلك رغم استعدادي ّ
تخوفه من احتمال عدم إحداث تغيير
ما سيصدر ،أو ّ
على مستوى املضامني أو على املستويني التنظيمي
املؤسسات ،مبا يتالءم
واإلداري ،وفي مسألة إعادة بناء ّ
والتطورات السياسية احلاصلة منذ
ومقتضيات العصر
ّ
عقدين وأكثر.
وأخيرا ،فلسطني «س ّيدة األرض» ورغم ما يحاولون
ً
إشاعته ،ليست وحيدة ،فانظر من حضر مجلسها وجاء
يساندها في محنتها.
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في افتتاح الدورة البر ّ
ملانية الجديدة

عودة :نعلن حالة طوارئ في مجتمعنا ملكافحة العنف والجريمة
خصص النائب أمين عودة ،رئيس القائمة
حيفا – ملراسلنا – ّ
املشتركة ،خطابه األ ّول في اليوم األ ّول للدورة الصيفية ،حول قض ّية
العربي ،وذلك بعد أحداث القتل التي
العنف والقتل في املجتمع
ّ
شهدها مجتمعنا في الفترة األخيرة.
افتتح عودة خطابه بذكر أسماء ضحايا العنف األسبوع األخير:
فرسان أبو عزيز ،شفيق أبو عزيز من أ ّم الفحم .نزار جهشان من
الناصرة .يزيد هبرات من الناعورة .وكرم سلطان من الطيرة.
وقال« :أصبح العنف بني السكان العرب وباء ،مبثابة سرطان داخل
مجتمعنا .منذ عام  2000حتّى يومنا هذاُ ،قتل  1,260مواطنًا
عرب ًّيا .يوم أمس في الطيرةُ ،ق ِت َل كرم سلطان .عام ٪50 2012
من الذين ُقتلوا في إسرائيل كانوا عر ًبا .عام  2017كان  ٪58من
نشكل فيه  ٪18من ّ
القتلى من العرب .ففي الوقت الذي ّ
السكان
شيرا إلى
 ٪58من الذين ُقتلوا العام املاضي هم من العرب»ُ .م ً
أهم ّية مكافحة ومحاربة هذه الظاهرة في مجتمعنا ،التي تتس ّبب
ّ
بنكبة ثانية بحقّ أنفسنا.

وأ ّكد النائب عودة« :باسمي وباسم ّ
كل أعضاء القائمة املشتركة،
ونيابة عن جميع القيادات العربيةُ ،أطالب الشرطة بأن تقوم بجمع
ّ
كل السالح .نعم دخول القرىً .
أيضا دخول املدن جلمع السالح».
وهاجم عودة الشرطة على تقصيرها في مواجهة هذه الظاهرة داخل
متاما أين يوجد السالح ،ولذا ميكنهم
املجتمع العربي« :يعلمون ً
أن يقوموا بجمعه .وأ ّكد على أ ّنه جتب زيادة العقوبة على ّ
كل من
سالحا وجعلها أكثر شدّ ة ،وفرض عقوبات قصوى على من
يحمل
ً
ميارس اخلاوة والسوق السوداء».
ومن أجل مكافحة ظاهرة العنف التقى النائب أمين عودة رئيس
خاص في
الكنيست ،النائب يولي إدلشتاين ،وطلب منه عقد يوم ّ
الكنيست ،مبا في ذلك عقد جميع اللجان ،ومناقشة في الهيئة
العربي .وقد وافق رئيس
العا ّمة حول موضوع العنف في املجتمع
ّ
ُ
خصص أكثر
الكنيست – بدوره – على طلبه .وأضاف« :سوف ن ّ
من  ٪50من وقتي ومن وقت الكثير من أعضاء القائمة املشتركة
جدًا ،ألنّنا نقدّس احلياة”.
لهذه القضية الهامّة ّ

ّ ّ
ّ
ّ
حلقة حوارية ملعلمي مدرسة ماريوحنا اإلنجيلي في موضوع «الشراكة الحتمية بين األهل واملدرسة»

حيفا – لمراسلنا – ّ
نظمت جمعية التطوير
االجتماعيّ  ،بالتعاون مع مدرسة مار يوح ّنا
اإلنجيليّ  ،يوم األربعاء من هذا األسبوع ،حلقة
حوارية لمعلّمي المدرسة بتيسير من الدكتور
عامر جرايسي ،بعُنوان «الشراكة الحتمية بين
األهل والمدرسة».
افتتح جرايسي الحلقة الحوارية بطرح سؤال
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عا ّم حول التداعيات ،األفكار المسبّقة ،وأهمّية
شراكة األهل والمدرسة .وا ّتضح من خالل
أجوبة ونقاش المعلّمين حول الموضوع أنّ
هذه الشراكة والعالقة كانت وال تزال مثار
نقاش عا ّم ،تتقاطع فيه االدّعاءات من ك ّل
ا ّتجاه وحقل ،و ُتعتبر تح ّديًا للمعلّمين لتطوير
عالقات تكاملية غير صدامية ،رغم ك ّل العوامل

ّ
المؤثرة والتغيّرات السريعة خالل
الخارجية
السنة المدرسية والعملية التربوية.
ففي أساس العالقة تكمن هيبة المدرسة وحُرمتها
ّ
وتستحق
كمؤسّسة تربوية تختصّ بوظيفة التنشئة
الدعم والمساندة والتقدير ،يُقابلها ّ
حق الطلبة
وأهلهم من خاللهم في أفضل خدمة تعليمية-
تربوية .وفرضيّة ّأل أحد يصنع معرو ًفا وال

التحوّ الت في مكانة المدرسة والمعلّم ،التغيّرات
التكنولوجية التي تسيطر على ّ
طلبنا وعقولهم،
مثل األلعاب التكنولوجية ،والتغيّرات البنيويّة
في جهاز التعليم .باإلضافة إلى ذلك ،التو ّقعات
غير الواقعية من األهل لقدرة المعلّم على تربية
األبناء بالطريقة التي تناسبهم ،وإمكانية تصليح
ومعالجة ك ّل الحاالت مع ك ّل المها ّم المُلقاة على

فضل ألحد على أحد هي المقدّمة المُثلى لتحديد
نقطة التوازن المطلوبة وصياغة العقد التربويّ
بين المدرسة واألهل .وال ب ّد لتحقيق هذا
الغرض من مصارحة ومُكاشفة تنهي التوترات.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك ضرورة للوضوح في
أيّ عالقات ثنائية ،فتتأسّس العالقات على قواعد
واحترام متبادل ال على مزاجيّة وأهواء غير
مهنيّة ،وتوضيح الحدود بين المدارس واألهل
وعرض أمثلة عينيّة لحاالت وتجارب المعلّمين
ّ
التدخل والتداخل.
تظهر الفرق بين
عرض المعلّمون تحدّيات في بناء عالقة عمليه
وواضحة يجب أخذها بعين االعتبار ،أهمّها

المعلّم خالل ساعات دوامه.
ّ
الشق النظريّ للّقاء عرض د .عامر
وفي
جرايسي بعض التوجّ هات والنصائح التي
يمكن أن يتب ّناها المعلّم ،من أجل كسب ثقة
ّ
وخلقة وبأساليب
األهل وتطوير عالقة مبدعة
مختلفة ،تالئم األوضاع والحاالت غير المريحة،
وخصوصًا في الظروف الضاغطة.
وقد عبّر طاقم المعلّمين عن رغبتهم بالمزيد من
هذه الورشات أله ّميّة الموضوع والمضامين،
ووضع ُخ ّ
طة أو استراتيجية عمل لتجاوز
المرحله الراهنة نحو حقبة جديدة.
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أيام حاسمة

في دوري الكبار!
ابناء سخنين
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مكابي حيفا

كم هدفا؟

من سيفوز؟
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3.30

مكابي حيفا
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 0-1أهداف
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 12ركنية أو أكثر
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بيتار القدس

فياريال
ضد

ايفرتون
ضد

ضد

فالنسيا

ساوثهامبتون

هبوعيل بئر السبع
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( )1فياريال
( )xتعادل
( )2فالنسيا

1.95
2.95
3.05

كم هدفا؟
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2.35
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كم ركنية؟

3.10
3.20
2.10

من سيفوز؟

( )1ايفرتون
( )xتعادل
( )2ساوثهامبتون

كم هدفا؟

3.25
1.75
2.50

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

2.35
2.35
2.35
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البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

أيضا بالخلوي!

2.85
1.70
2.90

كم ركنية؟

هذا األسبوع
رقم الدور  181801يشمل التحويالت.

2.55
3.05
2.20

2.95
2.40
1.90

ش.ج

الجائزة الثانية 500,000
أيضا
متوفر ً
باألندرويد

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

ش.ج

َ
ّ
الفيزيائي الذي أضاء الثقوب
ستيـﭭـن هوكينغ،
ّ
ثوذكسية العربيةّ
ّ
ّ
السوداء ،في محاضرة بالكلية األر
حيفا – ملراسلنا – قدّ مت رابطة خ ّريجي الك ّل ّية
األرثوذكسية العربية في حيفا جلمهور اخل ّريجني
منصتها الفكرية
واملع ّلمني وغيرهم ،من خالل ّ
ِ
للمحاضر هشام عبده،
الشهريةُ ،محاضرة ق ّيمة
الفيزيائي الذي
ُبعنوان« :ستيـﭭـن هوكينغ،
ّ
أضا َء الثقوب السوداء! ( « )Black holesوذلك
الفيزيائي املُق َعد الشهير ستيـﭭـن
على أثر وفاة
ّ
هوكينغ ،قبل نحو شهرين ،في  14آذار ،2018
وذلك في التاريخ نفسه ،باليوم والشهر ،لوالدة
الفيزيائي الشهير ألبِرت أينشتاين قبل قرن
ّ
ِ
احملاضر وسيرته املوجزة
ونصف تقري ًبا! وقد قدّ م
جمال.
رئيس رابطة اخل ّريجني ،الدكتور أنور ّ
املنصة الفكرية الشهرية
وجتدر اإلشارة هنا إلى أنّ ّ
فعال ّية فكرية وعلمية دورية
لرابطة اخل ّريجني هي ّ
ّ
غن ّية وها ّمة لرابطة خ ّريجي الكل ّية األرثوذكسية
العربية بحيفا ،تتط ّرق فيها إلى مختلف املواضيع
العلمية ،واالجتماعية والسياسية.
وقد استقطبت احملاضرة عن إجنازات ستيـﭭـن
فيزيائي مع ّقد،
هوكينغ ،التي تدور داخل موضوع
ّ
وواسعا.
متنوعً ا
شائك ولكنه شائق،
ً
ً
جمهورا ّ
وقد شرح احملاضر هشام عبدُ ه في املقدّ مة أسس
التوجه
العلمي الفلسف ّية العميقة عن
البحث
ّ
ّ
ِ
اإليجابي ( ،)Positivismللعلم.
طرح األسئلة التي حاول اإلجابة عنها بوضوح
كما َ

«موجز تاريخ الز َمن»،
هوكينغ في كتابه الشهير:
َ
سريعا مبا تركه
وفي مقابالته الصحف ّية ،وقارنها ً
غني.
أدبي
فلسفي ّ
ّ
لنا بضعة شعراء من تراث ّ
وأخيرا ّبي احملاضر عبدُ ه أ ّنه وفق نظر ّية ستيـﭭـن
ً
هوكينغ الثور ّية؛ الثقوب السوداء ليست قامتة
العلمي الراسخ ساب ًقا،
ومظلمة كما كان االعتقاد
ّ
تشع من حولها
بل هي ثقوب سوداء مضيئة ال بل ّ
أشعة ﭼـاما ( )Gamaفائقة الطاقة .وفي اخلتام
ّ
ُفتح باب النقاش واألسئلة للجمهور الذي تفاعل

مع احملاضرة .وقد القت احملاضرة استحسا ًنا
كبيرا من اجلمهور وردود فعل جميلة.
ً
وجتد ُر اإلشارة هنا إلى أنّ اللقاء القادم الها ّم
للمنصة الفكرية الشهرية لرابطة اخل ّريجني سيكون
ّ
في محاضرة خلبيرة التغذية جولي أبو سالم-
الصحية ،وذلك عند الساعة
جمال ،حول التغذية
ّ
ّ
السابعة والنصف من مساء يوم الثالثاء القادم،
 8أ ّيار اجلاري ،في قاعة الك ّل ّية.

جديد يف مرگنتيل سمايل!
أصحــاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعون من تخفيض ثـابت عند الدفع في
شـ ــبگة أوبتيگا هلپرين

4%

للتفاصيل:
6

تخفيض

0737802861
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ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺘﻐﻴّ ﺮ ..ﻋﺸﺎﻧﻜﻢ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻢ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﺑﺘﻤﺎم
ّ

ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ

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

ﻣﻘﺪم ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﻣﻨﻲ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ

َ
كيميديا للثقافة والفنون ينهي دورة
مركز ّ
بمعرض من أعمالهم
الحروفية لطلب عرب ويهود ِ

ّ
فنان من حيفا:

ّ
معرض الفنان عبد عابدي
ِ
َ
«خواطر ّ
بصرية» في ﭼـاليري مركز
ّ
الثقافي بالناصرة
محمود درويش

حيفا – ملراسلنا – أنهى مر َكز كيميديا للثقافة والفنون بحيفا دورة احلروفية ّ
لطلب عرب ويهود ،بإرشاد فنّان
أهمية ّ
اخلط واحلرف في بناء لوحة تشكيلية.
واملصمم
ضو
ضو .والذي يؤ ّكد على ّ
ّ
الغرافي فادي ّ
احلروفية كميل ّ
ّ
غصت قاعة مدرسة الكبابير (األحمدية) بالزائرين ملشاهدة معرِ ض احلروفية «حارتان وحروف ّية واحدة» ،من
وقد ّ
ّ
أعمال طلب مدرسة الكبابير (األحمدية)« ،إيهود» ،و»ريعوت».
وقد عرض أكثر من ً 30
عمل إبداع ًّيا في احلروفية باللغتني العربية والعبرية ّ
لطلب املدارس ،كما عرضت
بطاقات من أعمال ّ
الطلب.
أهال ّ
وطلب ،وشكر بلدية حيفا ود.
املصمم
هذا وافتتح
ضو بكلمة ترحيب بالضيوف الكرام من ٍ
ّ
الغرافي فادي ّ
ّ
العربي في بلدية حيفا ،وأورلي ﭼـافني ،مديرة قسم «مالل» من
ماجد خمرة ،مدير وحدة النهوض بالتعليم
ّ
الطفولة إلى البلوغ في بلدية حيفا ،واملرشدات ،على دعمهم لهذا املشروع الها ّم .كما شكر مديرات املدارس
خصوصا مديرة مدرسة الكبابير (األحمدية) نسرين عودة ،التي استضافت هذه
الثالث على التعاون الرائع،
ً
السنة الدورة واملعرِ ض في املدرسة .وقد شارك الدكتور ماجد خمرة بكلمة تشجيع لهذا العمل الرائع ،الذي ينشط
للسنة السادسة على التوالي ،راج ًيا أن يستم ّر وميتدّ أكثر في املستقبل .وأ ّكدت أورلي ﭼـافني ،مديرة قسم
واإلنساني ،واملساعدة على العيش املشترك واالحترام املتبادل.
أهمية هذه الدورة مبعناها الفن ّّي
«مالل» على ّ
ّ
ّ
كما شاركت مديرة مدرسة الكبابير (األحمدية) نسرين عودة بكلمة شكر وتشجيع لألهالي والطلب واملسؤولني،
على هذا العمل الق ّيم.
ّ
ّ
ضو في كلمته :إ ّنه يتأثر كل م ّرة من جديد مبشاهدة األعمال الف ّن ّية احلروف ّية للطالبات
وقال الفنّان كميل ّ
ً
ّ
أعمال حروف ّية مم ّيزة ،مشدّ دً ا على متابعة املسيرة في السنة القادمة .وجال الزائرون في
والطلب ،حيث قدّ موا
أرجاء املعرِض معبّرين عن إعجابهم وسعادتهم مبا أبدعه الطلّب خالل هذه الدورة.

ا������ ��
ا����،ة �����
���ا�� ا��ي��اف

يا ﺣﯿﻒ
ع ﺣﯿﻔا

حيفا – ملراسلنا – اف ُت ِتح ،يوم اجلمعة،
التشكيلي
 ،2018\4\27معرِ ض الفنّان
ّ
الفلسطيني عبد عابدي «خواطر بصرية في
ّ
مسيرته اإلبداعية» ،في ﭼـاليري مر َكز محمود
الثقافي بالناصرة ،بحضور جمهور غفير
درويش
ّ
من الناصرة وخارجها ،ومم ّثل عن السفارة الهنغارية
في البالد ،وبحضور مم ّيز لفنّانني ومبدعني مح ّل ّيني.
افتتحت االحتفال اآلنسة عريب زعبي ،من
الثقافي ،تلتها كلمة
إدارة مر َكز محمود درويش
ّ
للفنّان الـﭙـروفسور أسد عزّي ،وكلمة ملم ّثل
السفارة الهنغارية .وقد قدّ مت الس ّيدة نتاليا أبو
أحمد مقطوعة موسيقية بالعزف على البيانو .
هذا وكان الفنّان عبد عابدي قد بدأ طريقه في
ِّ
ظروف صعبة لفلسطين ّيي الداخل ،وهو ُيعتبر
ظل ٍ
فن الرسم والنحت ،ومفاجأة
ً
عالم ِّ
فتحا جديدً ا في ِ
في حتقيق االتّصال والتواصل مع الناس ،والذي
رسائل متعدّ دة َّ
َ
لعل
بعث بأعماله الف ّن ّية اجلديدة

أهمها رسائل االنتماء والصمود واالنتصار،
ّ
الوطني
رسائل احمل ّبة والسالم .وقد ع ّبر عن موقفه
ّ
التشكيلي لم يكن غائ ًبا عن
الفن
بجالء؛ بأنّ ّ
ّ
املشاركة في معركة العزّة والكرامة وضدّ سياسة
االحتالل والتمييز وأدواته .وبهذا يكون قد أ ّدى
دورا مر َكز ًّيا في بلورة الثقافة البصرية والذاكرة
ً
اجلماعية لدى األقلية الفلسطينية في إسرائيل.
التذكاري «يوم األرض»
من منّا ال يعرف النُّصب
ّ
في سخنني ،مبا في ذلك رسومات التحضير التي
التذكاري إحدى
رافقته ،حيث ُيعتبر هذا النُّصب
ّ
الفلسطيني داخل احل ّيز
التحول في احلضور
نقاط
ّ
ّ
العا ّم في نطاق إسرائيل ،وبات العامل األكثر
خصوصا فيما يتع ّلق ببلورة
وأهمية،
تأثيرا
ً
ّ
ً
عموما ،والذاكر ِة البصرية
الذاكرة اجلماعية القومية
ً
خصوصا لدى األقلية الفلسطينية في إسرائيل.
ً
لقد جنّد عبد عابدي فكره وفنّه برؤية كونية
شمولية.

�ا�واء ����ة ��ي�ة �الح� وا����ء
����

ا����ث  ،ا����ة ا���بية  ،ت�،ور ا������ ،
ا���ال� ا���ار ية ا�����ة �� -ينا ا������ �� ا����،ة!
ان��وا إ�� "ا���ي�� �� �يفا"
و��ا ً �ن��� ا����،ة ��و الأ���.
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שו אותנו
פ
ח פייסבוק!
ב

בס“ד

רשת שומרת שבת

-200

עידןחי0פה נשר
סניף

אופני איזון מעץ

רחפן

קל לשליטה ולתפעול

ידיות נוחות | מושב מתכוונן

גם המחיר צעצוע

89

90

₪

הוברבורד ניניו
90

90

מגלשה

בובה עם עגלה

כולל אפליקציה ובלוטוס‘

49

79

הטוסטר המטורף

סטאר פלסט

טיולון  4גלגלים

₪

משחק מקפיץ לכל המשפחה!

₪

שנה אחריות!

499

90

49

₪

בית חלומות

90

₪

רולרבליידס מתכוונן
מגוון צבעים | מידות 28-39

פאלפליי

49

90

₪

199

90

מסוק עם שלט

90

39

90

₪

משחק דאבל
מלבנית
בריכה
פוקסמיינד
אולטרה

699
49

₪₪

90

90

₪

90

מידות ”14“ / 12

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה

2999

90

₪

בריכת עמודים
אינטקס

 5.49מ‘ אורך  3.05 /מ‘ רוחב  1.22 /מ‘ עומק
כולל משאבת חול,סולם בטיחותי ,כיסוי עליון
וכיסוי תחתון

₪

249

₪

בריכה מלבנית
ענקית!

90

90

₪

אופני BMX

כולל סולם |  5שנים אחריות!

499

299

₪

טרמפולינה  6פיט

דגם חדש!  4מ‘ אורך  2 /מ‘ רוחב /
 99ס“מ עומק .כולל סולם ומשאבה  2000ל‘!

999

279

₪

בריכה מלבנית
אולטרה

 3.94מ‘ אורך  2.07 /מ‘ רוחב  0.80 /מ‘ עומק
כולל משאבת פילטר תואמת

90 90

90

תלת אופן ליטל
טייקס /סמי הכבאי
שחור  /כחול  /אדום

עם מגוון מתנפחים מדליקים!

149

₪

כולל אביזרים

בריכת שעשועים

קל לשליטה

90

90

מטבח עץ גדול

תושבו
ת אלו
וגלגלי סי מיניום
ליקון

129

₪

69

59

₪

 3.05מ‘ קוטר  0.76 /מ’ עומק
כולל משאבת פילטר תואמת

₪

499

90

072-220-4717

₪

שעות פתיחה :ימים א‘-ה‘  | 09:00-21:00ימי ו‘ וערבי חג  | 09:00-14:30מוצ“ש 20:00-22:00
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד התאריכים  10.05.18או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים
*התמונות להמחשה בלבד *מינימום  30יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל 1-יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית
להפסיק את המבצעים בכל עת.

توجيهات لحركة السيرومواقف ّ
السيارات خالل سباق
غد ،السبت
«جيرو إيطاليا» في حيفا ،يوم ٍ
حيفا – ملراسلنا – سباق الد ّراجات الـ»جيرو إيطاليا»
«طواف إيطاليا» هو احلدث األ ّول من نوعه في
– ّ
سيتم بثّ
البالد ومن أكبر األحداث في العالم .حيث
ّ
حي ومباشر ملا يقارب املليار مشاهد
السباق ببث ّ
ّ
مدعوون للمشاركة في هذا
حول العالم ،وسكان حيفا
ّ
االحتفال الضخم .وكما هو متّبع في سباقات من هذا
النوع في العالم ،فكذلك في البالد وفي حيفا س ُتغلق
الشوارع التي سيجتازها السباق ،والذي من املتو ّقع أن
يؤ ّدي إلى ازدحام في حركة السير في أنحاء املدينة.
هذا وسيقوم الشرط ّيون وح ّراس األمن بتوجيه حركة
السير إلى طرق بديلة ،بهدف تسيير حركة السير في
املدينة قدْ ر اإلمكان.
وللحصول على معلومات حول توجيهات حركة
املرور يرجى االتصال مبر َكز املعلومات التابع إلى
شرطة إسرائيل ( )110ومبر َكز ّية البلدية (،)106
كما باإلمكان التحدّ ث (التحتلن) من صفحة
الـ»فيسبوك» التابعة إلى بلدية حيفا ومن تطبيق
 ،wazeوالذي سيتم حتديثه في جميع األوقات.
اجلنوبي
سيتم إغالق املدخل
وخالل ساعات السباق
ّ
ّ
من شارع  ،4حيث باإلمكان دخول الشارع من طريق
األنفاق  -عبر جسر «شموئيل أراد» إلى الطريق
السريع ( 2ملن يصعد اجلسر لن تكون هناك طريق
ً
وصول
للوصول إلى شارع  )4أو عن طريق اجلامعة
إلى مفرق بيت أورن.

وخالل ساعات السباق لن يكون من املمكن الدخول أو
اخلروج من شواطئ البحر اجلنوبية («حوف هكرمل»).
سيتم إغالقهما من
ومفرق «ماكسيم» و»متام»
ّ
جميع ّ
االتاهات.
وخالل ساعات السباقً ،
سيتم إغالق حركة
أيضا،
ّ
الداخلي (طريق فندق
السير في شارع الشاطئ
ّ
ليوناردو ،شارع داﭬـيد إليعازر) باجتاه ِّ
الشمال (مفرق
«ماكسيم»).
أ ّما بالنسبة إلى الدخول إلى واخلروج من مستشفى
«رمبام» فباإلمكان الدخول واخلروج من املستشفى من
محور شارع أللنبي ،فقط .حيث ُيطلب من اجلمهور،
غال ًبا ،االمتناع عن الوصول إلى املستشفى .وفي
التوجه إلى املستشفيات األخرى
حاالت الطوارئ ُيرجى ّ
في املدينة« :بني تسيون» و «الكرمل».
األملاني لن يكون باإلمكان النزول
احلي
ّ
وللوصول إلى ّ
إلى شارع «هعتسماؤوت» خالل ساعات السباق.
حيث من املمكن السفر من خالل شارع أللنبي وشارع
«همـﭽـينيم» أو شارع «هـﭽـيفن».
أ ّما بالنسبة إلى البلدة التحتا فلن يكون باإلمكان
العبور إلى شارع «هعتسماؤوت» ،والدخول إلى
شارع امليناء سيكون مغل ًقا .باإلضافة إلى ذلك ال
ميكن وقوف الس ّيارات في شارع «هعتسماؤوت»
ابتداء من ساعات الصباح.
وسيكون باإلمكان الدخول واخلروج من ِمنطقة

ﻧﺤﺴﻦ
ّ
الطﺮيﻖ
إلﻰ الﺒﯿﺖ
ﺗﺰﻓﯿﺖ ﺷوارع

2018

10

«حوتسوت هامفراتس» من خالل الشوارع الداخلية أو
(التفافي الكرايوت) والنزول إلى طريق
من شارع 22
ّ
«موشيه دايان».
هذا وإنّ وقوف واصطفاف الس ّيارات على مسار
بدءا من يوم اجلمعة 4.5
السباق لن ُيسمح بهً ،
سيتم ج ّر
الساعة  24:00عند منتصف الليل .حيث
ّ
الس ّيارات التي ستوقف على مسار السباق ،وذلك
على حساب أصحابها.
أ ّما بالنسبة إلى املواصالت العا ّمة فيمكن التحدّ ث
(التحتلن) في شأنها من خالل موقع اإلنترنت
الهاتفي التابعني لشركة «‘إيـﭽـد» ،بالنسبة
واملر َكز
ّ
ستتم في خطوط اخلدمة خالل
إلى التغييرات التي
ّ
السباق .كما ُينصح باالستعانة بتطبيق الئحة أوقات

خطوط احلافالت.
صباحا سيقام
هذا وابتداء من الساعة الـ 10:00
ً
احتفالي – هاﭘـنينـﭻ في إستاد سامي عوفر ،
حدث
ّ
حيث سيكون بإمكان آالف املشاهدين الذين سيأتون
لتشجيع املتسابقني مشاهدة واالستمتاع بعروض
منصة
لراكبي الدراجات الهوائية.
وسيتضمن احلدث ّ
ّ
لعرض الد ّراجني وموسيقى خلفية وإعالن أسماء
ً
وأكشاكا ملقدّ مي الرعايات ومقاصف .بعد
املتسابقني
ذلك ،أي عند الساعة  ،13:50سينطلق السباق مع
176راك ًبا من أفضل راكبي الد ّراجات الهوائية في
العالم في اتّاه ِّ
الشمال.

المواﻃﻨون والﺴاﺋﻘون اﻷﻋﺰّاء،
ﺗﺤﺴﻦ الطﺮيﻖ إلﻰ الﺒﯿﺖ
ﺑلﺪيﮥ ﺣﯿﻔا
ّ
ّ

وأﻋمال ﺗﺰﻓﯿﺖ الﺸوارع مﺴﺘم ّﺮة:

ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
لﻐﻂﻐﺋ 08:30-17:00
الﺿﺊابﻐر  -رﺲﻈان ﻄﻆ  2018\05\03أﺲمال ّ
تﺼرﻏﺊا
لمﺛة ﺐﻘﺐﺋ أﺠابﻐع،
ّ
ً

ﺣﺴﺐ ﻻﻓﺘات الﺘﻮﺟيﻪ ﻓﯽ المكان،
ُيرﺟﻰ أن ﺗﺤرﺻﻮا ﻋﻠﻰ الﺴﻔر َ
ﺳياراﺗكﻢ ﻓﯽ الﺸﻮارع المﺤاذية.
واﺣرﺻﻮا ﻋﻠﻰ َركﻦ ّ

ﺳﯿﺘﻢ ﺟ ّﺮﻫا.
يﺸوش أﻋمال الﺘﺰﻓﯿﺖ
ﺳﯿارة مﺮﮐوﻧﮥ ﺑﺸﮑل
ّ
ّ
أي ّ
ّ

الﺒﻠﺪية .106
زية
أي مﻮﻃﻦ أ ًذى ﻓا ّﺗﺼﻠﻮا
َ
إذا ﻻﺣﻈﺘﻢ ّ
ّ
بالمرك ّ

ﺷﮑ ًﺮا لﮑﻢ ﻋلﻰ ﺳعﮥ ﺻﺪرﮐﻢ.

الجم عة  4ا ّي ار 2018
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ّ
املتنبي؛ سلسلة لقاءات ضمن مشروع
«نعرف حيفا» مع مدارس ّ
يهودية

ّ
مؤسسة األفق للثقافة والفنون في حيفا

ائية الف َلسطينيةّ
تستضيف الرو ّ
ِ
املغتربة في كندا ،نوال حالوة

ّ
ُ
قلب وجهك كما شئت ،فاملعرفة نصف الحكمة

خاص – شارك ّ
طلب الصف التاسع املتم ّيز من مدرسة املتن ّبي مع املر ّبيتني ناهد خوري
حيفا – ملراسل ّ
وح ّب ّية ّ
افتتاحي ضمن مشروع «نعرف حيفا» ،حيث ّ
حل
ل
و
أ
لقاء
في
املنصرم،
الشهر
أواخر
غطاس،
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
الصف ضيوفا على مدرسة «شكيد» اإلعداد ّية في «كريات حاييم»ُ .يذكر أنّ هذا املشروع بإشراف جمع ّية
احلضاري («מארג").
الفنون اجلماهر ّية واحلوار
ّ
االفتتاحي ضمن سلسلة لقاءات س ُتعقد خالل هذا السنة والسنة القادمة بني املدرستني،
يأتي هذا اللقاء
ّ
ّ
الثقافي بني طلب املدينة الواحدة ،من أجلاالجتماعي
وذلك بهدف بناء جسور من املعرفة والتقارب
ّ
ّ
تعزيز املعرفة ومعرفة اآلخر ،زيارة األحياء التي منها يأتي ّ
الطلب ،وذلك من أجل حتاشي األفكار املس ّبقة
فعال ولديه القدرة على صياغة واقعه
واعّ ،
واملُع ّلبة عن اآلخر وخلف ّيته وحياته ،في سبيل بلورة طالب ٍ
حتمي لفلسفة املتن ّبي التربو ّية-التعليم ّية.
والتأقلم معه ،وذلك كانعكاس
ّ
ّ
تع ّرف ّ
طلب املتن ّبي املدرسة املُستضيفة من خالل جولة ميدان ّية فيها ،التحدّ ث مع مديرها العا ّم والطلب،
فعال ّيات تعارف-اجتماع ّية-ثقاف ّية ،كان مر َكزها تقارب اللغة العرب ّية والعبر ّية
تضمن البرنا َمج عدّ ة ّ
كما ّ
ّ
املهمة
تنفيذ
أجل
من
اجلميع
تعاون
هدفها
كان
املدرستني،
ب
طل
بني
مشتركة
م
مها
تنفيذ
إلى
باإلضافة
ّ
ّ
مت وجه .هذا وسيستضيف ّ
على أ ّ
طلب املتن ّبي – بدورهم – ال ّلقاء القادم من هذه السلسلة.
معا نكتب حكاية املتن ّبي« ...من يك ُت ْب حكايته
مغاير...
وتفكير
تقارب
ومعرفةـ
علم
حكاية
املتن ّبي؛
ً
\ يَرِثْ أرض الكالم \ وميلِكِ املعنى متاما»...

الثقافي ،الذي ّ
مؤسسة األفق للثقافة والفنون في
خاص – استضاف صالون «األفق»
حيفا – ملراسل ّ
تنظمه ّ
ّ
َ
ِ
حيفا ،مساء اخلميس ( ،)2018\4\12الكاتبة الفلسطينية املغتربة في كندا ،نوال فهيم حالوة ،احتفاء بصدور
ّ
«الست زبيدة» ،بحضور عدد من الكتّاب والشعراء والفنّانني.
الطبعة الثالثة من روايتها
مرح ًبا بالكاتبة
مؤسسة األفق للثقافة والفنونّ ،
افتتح األمس ّية الكاتب والفنّان عفيف شليوط ،مدير عا ّم ّ
الصحافة ،وكونها
مجال
في
عملها
خالل
اجلوائز
أهم إجنازاتها ،مثل حصولها على العديد من
ِّ
الضيفة ،مبرزً ا ّ
ّ
َ
مؤس ًسا في اتادات املرأة ِ
الفلسطينية والعربية وحقوق اإلنسان .قدّ مت
النسوي
رائدة في مجال العمل
ّ
وعضوا ّ
ً
َ
ِ
ّ
سطيني ،فاعتبرت
جتسد ذاكرة الوطن الفل
بعدها د .جهينة خطيب مداخلة تناولت روايتها
«الست زبيدة» ،التي ّ
ّ
د .جهينة أ ّنها تُراوِ ح بني السيرة الذاتية والرواية .وأبرزت د .جهينة – خالل مداخلتها – بعض اجلوانب اجلمالية
تصور من خالل روايتها تراجيديا الواقع ِ
سطيني.
الف َل
في أسلوب كتابة نوال حالوة ،التي ّ
ّ
واالجتماعي
الثقافي
ونشاطها
كتاباتها
حول
حالوة
نوال
الروائية
شليوط
بعدها حاور الكاتب والفنّان عفيف
ّ
ّ
محمد
في كندا ،ليشارك – من بعدها – احلضو ُر بطرح األسئلة والنقاش ،فشارك في النقاش :النائب السابق ّ
املسرحي محمود صبح ،الكاتب زياد شليوط ،الكاتب
ميعاري ،املم ّثلة سامية قزموز بكري ،د .جودت عيد،
ّ
خالد عوض ،والس ّيد كايد ع ّبود .وفي ختام األمس ّية قامت الكاتبة الضيفة بالتوقيع للمشاركني في األمس ّية
ّ
«الست زبيدة» ،كما قام الناشر بكر محمد زيدان – من نابلس – بعرض إصدارات الكاتبة الضيفة
على كتابها
خالل األمس ّية.

ثانوية النجاح — حيفا
نعلن عن بدء التسجيل للصف التاسع والعاشر
net

للعام الدراسي 2018-2019 :

H a i f a

يستمر التسجيل يوم الجمعة 27.4.2018وحتى يوم الخميس 31.5.2018

www.haifanet.co.il

عدد الطالب في
كل صف ال يتجاوز
22طالبا

متابعة يومية
لسلوك الطالب
وتحصيلة العلمي

مركز تعلمي
يعطي دروس
تقوية بشكل
فردي بعد الدوام

عنوانكم الأول

والأكيد للأخبار
الحيفاو ية

(הנדסאי)

ادارة

صناعية بعد
انهاء الصف
الرابع عشر

شهادة بجروت كاملة في ثانوية النجاح
العنوان  :حيفا  ,هستدروت
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امكانية الحصول
على لقب

 ,44تلفون  073– 7690150بيلفون 0503233266 :
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ُ

ﻋﻧواﻧﻛم ﻟﻼدوات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﺷﺎرع ﺗﺳﺎھل  ،10ﺣﯾﻔﺎ ـ ت04-6568586 :

ح
م
ال
ت
ا
ل
ﻌ
ر
ﺳان

₪ 7.590 ₪ 4.590
ﺣﺣﻣﻣﻠﻠﺔﺔ ااﻟـﻟـ

ﺣﻣﻠﺔ اﻟـ

ﻧﺷﺗري

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

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣ
ن طﻣﺑور

₪ 150

 8ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 1

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

ﻧﺷﺗري

ﺑراد  500ﻟﺗر
 #ﻏﺳﺎﻟﺔ  6ﻛﻐم
 #ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﯾون smart 49

ﺣﻣﻠﺔ ال 19.900ש“ח

ﻧﺷﺗري
 #ﺑراد  4اﺑواب  600ﻟﺗر
 #ﻏﺳﺎﻟﺔ  8ﻛﻐم

 #ﻓرن B.I
 #ﻏﺎز)כיריים(

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
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ﺣﻣﻠﺔ اﻟـ

₪ 300

 10ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 2

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

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

ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
ﻗ
ﺳﯾﻣﺔ ﺷراء
ﻣن طﻣﺑور

₪ 600

 10ھداﯾﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ 3

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

ّ
السيد خليل ّ
قسيس عاشق الشطرنج:

ّ
لعبة الشطرنج مقياس لشخصية اإلنسان
لقاء أجراه نايف خوري

والشطرجن الكوري ،وغيرها .ففي الهند اكتسبت هذه
خاص ّية مم ّيزة ،حيث كانت القطع التي يلعب بها
اللعبة ّ
خاصة بهم ،وعلى أشكال ملوكهم وملكاتهم
الالعبون ّ
وجنودهم .ومن بالد الهند انتقلت الشاطوراجنا إلى
الفرس ،وهمً ،
اخلاصة بهم،
أيضا ،ابتكروا قطع اللعب
ّ
مبالمح امللوك واألمراء والوزراء الفرس .ثم انتقلت
اإلسالمي انتقلت إلى
إلى البالد العربية ،ومع الفتح
ّ
األندلس.

احليفاوي املسكن واإلقامة،
قسيس،
ّ
الس ّيد خليل ّ
واإلقرثي املولد واملنشأ ،بدأ ميارس لعبة الشطرجن
ّ
عاما ،ويشارك في مباريات،
منذ أكثر من أربعني ً
ويلعب أمام احلاسوب ،وعلى صفحات اجلرائد .حتّى
بات هاو ًيا ،شغو ًفا وعاش ًقا لهذه اللعبة ،بل باح ًثا في
أصولها وجذورها وفروعها .وقد أجرينا معه احلوار هل ّ
تطورت اللعبة بشكل مغايرملا كان في السابق؟
التالي:
بعد انتقال الشطرجن إلى إسبانيا ومنها إلى قارة
منذ متى تمارس لعبة الشطرنج؟
أوروبا ،نعم تغ ّيرت قوانني اللعبة في أوروبا ،ونتج
بني
وكانت
صغري،
بدأت متابعتي لهذه اللعبة منذ
عنها الشطرجن احلديث في أواخر القرن اخلامس عشر،
مدّ وجزر في مدى االهتمام ،أل ّني عملت مبهنة النجارة وفي القرن التاسع عشر ث ّبتت القوانني ،وكان أربعة
معا ،بأربعة جيوش ،وكانت الرقعة
حتّى أحصل على لقمة العيش لي ولعائلتي .وشدّ تني العبني يلعبونها ً
هذه اللعبة باهتمام بالغ ،فصرت أتر ّقب األلعاب أكبر ّمما هي عليه اآلن .وبعد ذلك تق ّلص عدد ّ
اللعبني
واملباريات والبطوالت احمل ّلية والعاملية ،وأتابع إلى ثالثة ّثم إلى اثنني.
أخبار األبطال وأشهر الالعبني .واليوم أمارس اللعبة هل كانت بطوالت ومباريات على مستوى
مع احلاسوب ،ومع ما تنشره الصحف من مباريات االحتراف؟
وحتدّ يات ألمثالي من الالعبني .هذا عدا أفراد عائلتي نعم ،كان أ ّول بطل للعالم في الشطرجن معترف به هو
جميعا على هذه اللعبةّ .
الذين د ّربتهم
ً
ومؤخ ًرا ّ
صممت ويليام شتاينيتز ،الذي حصل على اللقب سنة .1886
رقعة من اخلشب
ّ
اخلاص ،ووضعت عليها احلروف وكان بطل العالم يختار بنفسه اخلصم الذي سيلعب
واألرقام ّ
ّ
ّ
وحجارتها.
خشبها
بنوعية
متتاز
وهي
اللزمة،
أمامه ،حتّى عام  ،1946وذلك بعد أن تألف اتاد
ّ
لالعبي الشطرجن ،وبدأ ّ
هل هناك مراجع أو مصادر ومؤلفات لهذه اللعبة؟
ينظم البطوالت.
ّ
غات
جدا ،وجند غالب ّيتها بال ّل
نعم ،وهي كثيرة ًّ
هل هناك أنواع للبطوالت ،أو مجاالت محددة؟
ّ
األجنبية ،أ ّما بالعربية فال جند مؤلفات للشطرجن ،بل بالتأكيدّ ،
ينظم ّ
االتاد بطولة العالم النسوية للشطرجن،
هي مترجمة إلى العربية .ويتط ّلب
التعمق في هذه وبطولة العالم في الشطرجن للصغار ،وبطولة العالم
ّ
اللعبة العودة إلى املؤ ّلفات لالطالع على جوانب اللعب في الشطرجن للكبار ،وبطولة العالم للشطرجن السريع
واملتنوعة ،وأخبار ّ
املختلفة
اللعبني وأبطال العالم .واخلاطف ،وكذلك أوملبياد الشطرجن ،كما توجد بطولة
ّ
ّ
املوضوعة
واخلطط
املباريات
متابعة
ذلك
ب
ل
يتط
كما
العالم للشطرجن باملراسلة ،وبطولة العالم في شطرجن
واخلطوات املتّبعة.
احلاسوب ،ولقد فتح الشطرجن عبر شبكة اإلنترنيت
ّ
اللعبة؟
بهذه
اليوم
االهتمام
ما مدى
باب املنافسة بني اللعبني احملترفني والهواة ،وزاد
االهتمام ضعيف ًّ
جدا في مجتمعنا العربي ،فلربّ ا جتد في ممارسة اللعبة ،وتوجد ،اآلن ،العديد من متغ ّيرات
ّ
مؤسسة هنا أو مر َكزً ا جماهير ًّيا هناك أو مدرسة هنالك الشطرجن بقوانني وقطع ورقع مختلفة.
ّ
ّ
ً
وقد
ا.
جد
محدود
بشكل
لكن
للطالب،
دورة
تقيم
ّ
بما يتعلق بالقطع التي على الرقعة ،هل تغيرت،
ً
للتطوع لتدريس وتدريب الطالب
أبديت استعدادي
أيضا؟
ّ
ألقَ
على هذه اللعبة الها ّمة .ولكن لم
التجاوب حتّى على امتداد التاريخ كانت القطع عبارة عن ثمانية
سات
املؤس
إحدى
إلى
اآلن .وصادف أن دعيت م ّرة
ابتداء من امللك وامللكة ،وعن
قادة
ثمانية
وخلفهم
جنود
ّ
ً
التي يتع ّلم فيها الطالب دورة شطرجن ،وقالواٍ ،
يومئذ ،ميينهما ويسارهما الوزيران ّثم احلصانان ّثم القلعتان.
سيحضر بطل إسرائيل هذه الدورة ويلعب مع جميع أ ّما الرقعة فكانت وال تزال تتأ ّلف من  64مر ّب ًعا.
األعضاء في الوقت ذاته .والحظت القصور في تدريب وأعطوا ّ
رقما وحر ًفا على طريقة جدول الضرب،
كل مر ّبع ً
الطالب وعدم اإلملام الكافي باللعبة.
أي مر ّبع فإ ّننا نشير إلى احلرف
فإذا أردنا اإلشارة إلى ّ
لنعد إلى الوراء ،ونسأل من ابتكر هذه اللعبة؟ والرقم الذي يحمله ،فنعرف ما هو املر ّبع املقصود.
ّ

ّ ّ
وأين انتشرت؟
أن العرب كانوا يمارسون
يدلنا التاريخ العربي
ال تشير املراجع التاريخية إلى مصدر لعبة الشطرجن لعبة الشطرنج؟

لكن يعود تاريخها إلى مئات السنني ،وال يتوافر
مصدر يشير إلى منشأ هذه اللعبة ومن ابتكرها،
و ُيعتقد أنّ أصلها يرجع إلى الهند ،وأنّ ابتكارها
امليالدي بقليل ،حيث اشتقّ
كان قبل القرن السابع
ّ
االسم من لعبة الشطوراجنا التي هي – على األرجح –
األساس السابق لأللعاب االستراتيجية الشرقية ،مثل
الياباني)
الصيني ،والشوغي (الشطرجن
الشطرجن
ّ
ّ
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مشاهير الشطرجن ّيني العرب أحمد بن يحيى بن أبي
بكر التلمساني ،وله كتاب «منطق الطير» وعالج فيه
أمور الشطرجن ومسائله وألغازه .ويورد لنا التاريخ
عربي مشهور في الشطرجن وهو أبو
عن أ ّول العب
ّ
حافظ الشطرجني الشاعر في بالط هارون الرشيد.
أخبارا عن مشاركة
الثعالبي في «يتيمة الدهر»
وذكر
ً
ّ
املعري في لعبة الشطرجن.
العالء
أبي
الشهير
الشاعر
ّ
وقيل على لسان الشاعر املصيصي« :رأيت في مع ّرة
شاعرا ظري ًفا
أعمى
النعمان عج ًبا من العجائبُ ،
رأيت ً
ً
يلعب بالشطرجن يكنّى أبا العالء» .ومن النساء
احلاذقات بلعبة الشطرجن ُع َريب املأمونية ،التي حظيت
عند املأمون باإلعجاب والتقدير ملهارتها وحدّ ة ذكائها.
أضرب من
قال ابن وكيع يصفها« :ما رأيت امرأ ًة
َ
ُع َريب وال ألعب بالشطرجن منها»ّ .ثم انتشرت اللعبة
في أوروبا ،بينما تراجع االهتمام بها عند العرب إلى
حدّ كبير وأصبح شبه معدوم.

تطورت لعبة الشطرجن عند العرب ،وقد حظيت
ّ
ّ
انتشارا
العربي ،فحققت
باهتمام بارز في التاريخ
ً
ّ
واسعا في عهد الدولة الع ّباسية وفي األندلس .ومن
ً
اخللفاء الع ّباسيني الذين كان لهم اهتمام كبير بلعبة
ّ
التطور الذي اجتازته اللعبة في أوروبا؟
الشطرجن اخلليفة املأمون ،واخلليفة هارون الرشيد ما هو
كبيرا في أوروبا ،ووضعت
الذي ُسئل :ما الشطرجن؟ فأجاب« :وما احلياة؟» شهدت الشطرجن ّ
تطو ًرا ً
ً
ّ
ولع ّله قصد أنّ الشطرجن كاحلياة في تعقيدها .ومن قوانني مختلفة لتح ّركات القطع ،فمثل ما يتعلق

www.haifanet.co.il

باجلندي ،إ ّنه يستطيع التح ّرك إلى مر ّبعني ،كما أنّ
ّ
مسألة التبديل لم تكن مألوفة .واشتهرت في فرنسا
وسائر أوروبا على مستوى امللوك والرؤساء واملوسيق ّيني
واملشاهير ،ولذا ُس ّميت «لعبة امللوك» .وظهرت
مباريات لالعب واحد يلعب ضدّ عدد من ّ
اللعبني في
الوقت نفسه .ومتكن ممارسة ال ّلعبة غي ًبا ،أي يستطيع
ّ
اللعب أن يلعب وهو مغمض العينني كما قلنا عن
املعري.
أبي العالء
ّ

ما هوالوضع بالنسبة إلى البطوالت في الشطرنج؟

عاملي كما ذكرت ساب ًقا ،وفي إحدى
هناك ّاتاد
ّ
أمريكي شاب ،زار
املباريات التي كانت بني بطل
ّ
أوروبا ،وأراد أن يلعب مع بطل أوروبا ،وكان فرنس ًّيا،
األمريكي
األوروبي أن يباريه وعاد البطل
رفض البطل
ّ
ّ
مهموما ،فأصيب باكتئاب فظيع
إلى بالده مكتئ ًبا
ً
ومات باجلنون.

ّ
أي البلدان األوروبية امتازت بالعبيها؟

ّ
واالتاد
الشرقي
ميكن القول إنّ دول املعسكر
ّ
ّ
السوﭬـياتي ساب ًقا ،وروسيا اليوم ،فيها أشهر اللعبني
ّ
الذين احتكروا بطوالت العالم لفترة طويلة .واستطاع

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  4ا ّي ار 2018
ُ

مؤتمر على شرف القاضي

سليم جبران

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

المشاركة مجانية لكن مشروطة
بالتسجيل مسبقا في الموقع

www.ono.ac.il
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*החניה בחניון הביטי סנטר בעלות של  10ש"ח וכנגד הטבעת חותמת במזכירות בית הפרקליט.
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اللّعب الروسيّ كسـﭙـاروﭪ أن يغلب احلاسوب م ّرتني
وأكثر .وامتازواً ،
أيضا ،مبباريات انتهت بخطوات
املختصني يضعون حالة ميوت فيها امللك
قليلة ،أي أنّ
ّ
وأقل ،حتّى خطوتني ً
بست خطوات ّ
ّ
مثل .وإذا لم تقتل
امللك باخلطوتني فإنّ اخلصم ميكنه أن يقتل ملكك
باخلطوتني.

هل هناك أحداث طريفة ّ
ومميزة وقعت في أثناء
ّ
اللعب؟

هناك أسطورة هندية عن منشأ الشطرجن ،أنّ ملك
الهند أراد مكافأة مخترع الشطرجن ،وهو وزير لدى
امللك .ألنّ هذا الوزير أراد أن يبعد السأم وامللل عن
نفس ملكه ،فاخترع لعبة الشطرجن أو عدّ لها عن لعبة
هندية قدمية وأهداها للملك ،الذي بلغ إعجابه بها حدّ
جعله يطلب من وزيره أن يتمنّى عليه ما يشاء ،فطلب
الوزير أن توضع له ح ّبة قمح واحدة على املر ّبع األ ّول من
رقعة الشطرجنّ ،ثم تضاعف له مبتوالية عددية هي ،1
 ...64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2إلى آخر مر ّبع في الرقعة،
التي عددها  64مر ّب ًعا .وقد استهان امللك بهذا الطلب
الذي بدا له أ ّنه متواضع وسهل التحقيق ،ولكن عند
التنفيذ وبعد احلساب الدقيق ّ
تبي للملك أنّ الوزير
قد طلب ما يعادل محصول الكرة األرضية لو زرعت
قمحا.
جميعها ً

وكان ال ّلعب غير محدّ د بالوقت .أ ّما
أطول مباراة شطرجن فقد استغرقت 269
نقلة بني الع َبني في بلغراد عام ،1989
وانتهت بالتعادل .وأصغر من حصل
على لقب أستاذ شطرجن في تاريخ
ويسمونه «ماستر» هو جوردي
ال ّلعبة
ّ
مونت رينود ،حني بلغ عمره  10سنوات
وسبعة أشهر فقط ،وذلك عام .1994
لكن أكبر من حصل على لقب أستاذ
شطرجن في تاريخ ال ّلعبة هو أوسكار
اجلندي
شاﭘـيرو في عمر  76سنة .نقلة
ّ
األولى (أي القفز مر ّبعني) بدل املر ّبع
الواحد ط ّبقت أ ّول م ّرة في إسبانيا عام
 .1280وتُعتبر جوديت بولغار ،وهي
العبة مجر ّية ،أ ّنها أقوى العبة شطرجن
في التاريخ :حيث استطاعت في عمر
التاسعة ،فقط (عام  ،)1986أن تربح
بطولة نيويورك املفتوحة لغير املصنّفني،
عندما ربحت سبع مباريات وتعادلت في
واحدة .وفي عمر  11سنة حصلت على
متفوق و ُمنحت لقب أستاذ
تصنيف
ّ
ً
بالسن.
دولي .إذا الشطرجن غير محدود
ّ
ّ

وأحيا ًنا نرى العبني من املجتمع
العربي يشاركون في هذه املباريات.
ّ
وهذا ّ
االتاد يشارك في البطوالت
العاملية في اخلارج .وأ ّما على
صعيد الدول العربية فقد شارك
العب واحد أو اثنان في بطولة
الشطرجن التي جرت في السعودية
أي فوز ،وباقي
قبل مدّ ة ،ولم يح ّقق ّ
املتبارين كانوا من األجانب.

كيف ترى إمكانية تشجيع
الجمهور لإلقبال على ممارسة
لعبة الشطرنج؟

يجب أن يحظى موضوع تعليم
الشطرجن باهتمام أكبر في املدارس
ومراكز الشبيبة والنوادي ،وسائر
يهتم
املؤسسات التعليمية ،فكما
ّ
ّ
اجلمهور بكرة القدم ،أو النواحي
الرياضية األخرى ،يجب كذلك
أن حتظى لعبة الشطرجن بهذه
الرياضة الفكرية والنفسية والعقلية
واحلياتية ،كما وصفها هارون
الرشيد .هنا أضع نفسي خلدمة
تطوعً ا في املدارس
تعليم الشطرجن ّ
والنوادي ،وجلميع األجيال ،من
الصغار حتّى الكبار.

هذا على مستوى األسطورة ،ولكن هل جرت في اليوم هناك توقيت ،ماذا يعني
الواقع مثل هذه األحداث؟
التوقيت في لعبة الشطرنج؟

ُيروى عن بطلني عامل ّيني أخوين ،أح ّبا فتاة ،وهي ً
أيضا
أي واحد
العبة شطرجن ،ولكنّها لم تظهر ميلها إلى ّ
منهما ،فاتّفقا أن يلعبا مباراة على أن يفوز بقلب
الفتاة من يكسب هذه املباراة .وعندما فاز أحدهما
لم ي ُرقِ األمر للفتاة أل ّنها أعربت عن ميلها للخاسر.
ونعرف عن أحد أبطال العالم الذي لعب ضدّ 250
شخصا ،وتعادل مع 20
الع ًبا .و ُيقال إ ّنه غلب 120
ً
وخسر أمام البق ّية .وإحدى املباريات كانت عبارة عن
حوالي  250خطوة ،واستغرقت أكثر من  20ساعة.

كما ذكرنا فإنّ املباريات كانت مفتوحة
بدون حتديد ،واخترعوا ساعة بالدقائق
والثواني ،مقسومة إلى قسمني ،توضع
إلى جانب ّ
اللعبني ،وق ّرروا أن تدوم املباراة حتّى
عشرين دقيقة ،وأصل فرض التوقيت يعود إلى أنّ
إحدى الدول األوروبية أرادت ابتكار حجارة لعب
املتجمد ،لكن مع
خاصة بها ،فجعلتها من اجلليد
ّ
ّ
الوقت أخذت حجارة الثلج تذوب ،ولم ِ
تنته املباراة،
وهكذا ق ّرر ّاتاد الشطرجن فرض التوقيت .وعندما

كيف ترى املستقبل بالنسبة إلى
الشطرنج؟

ُينهي ّ
خاص بالساعة
اللعب خطوته يضغط على ز ّر ّ
لتبدأ الدوران ،حتّى يباشر اخلصم خطوته ،وعندما
ينتهي يضغط على الساعة التي تبدأ بالعمل كي
يبدأ ّ
اللعب املقابل خطوته.

االهتمام اليوم ضعيف ،وهذا مؤسف ًّ
جدا .وأقول إنّ
جدا ،ال تتعدّ ى
تكلفة شراء الرقعة وحجارتها زهيدة ًّ
ً
شاقل ،فقط .وأنا على استعداد للتعليم
15 – 10
مؤسسة لتنظيم دورة للشطرجن.
إذا بادرت ّ
أي ّ ّ

ما هو الوضع في بالدنا بالنسبة إلى الشطرنج،
ً
تحديدا؟
وحيفا

نشكرك على هذا اللقاء!
الشكر لكم.

ّ
اإلسرائيلي بطوالت في البالد،
ينظم ّاتاد الشطرجن
ّ

د .محمود ابو صعلوك ،اخصائي غدد صماء وأمراض باطنية في خدمات الصحة الشاملة وعيادة السكري:

« %16فقط من مر�ضى السكري ينجحون بخفض وزنهم في شهررمضان»

ّ
والتقيد بالتعليمات املتعلقة بتناول الدواء»
«يجب االهتمام بالنظام الغذائي في رمضان واتباع ارشادات الطبيب املتعلقة بالغذاء
مع اقتراب حلول شهر رمضان املبارك ،التقينا د .محمود ابو صعلوك،
اخصائي غدد صماء وأمراض باطنية في خدمات الصحة الشاملة
وعيادة السكري ،للحديث عن الصوم اآلمن ملر�ضى السكري ،واألدوية
املناسبة للصيام والتي من شأنها أيضا تسهيل الصيام.
د .محمود ابو صعلوك قال في بداية حديثه« :هنالك ما يقارب املليار
ونصف املليارمسلم حول العالم ،من بينهم قرابة  50مليون مريض
سكري  ،يصومون شهر رمضان .تحديدا  79%من مر�ضى السكري
من النوع الثاني وما يقارب  43%من مر�ضى السكري من النوع االول
يصومون  15يوما او أكثر من شهر رمضان .واحد من بين  3مر�ضى
سكري ممن يصومون رمضان يضطرالى االفطار او كسرالصوم».
*حدثنا عن االستعدادات املترتبة على مر�ضى السكري قبل حلول
شهررمضان املبارك؟
«شهر رمضان الفضيل هو عبارة عن تحدي ملريض السكري والطبيب
املعالج ومن واجبنا كأطباء ومعالجين للسكري ان نقوم بالتحضيرات
الالزمة لنمكن املريض من تأدية الفريضة بشكل آمن والصيام دون
التسبب بأضرار ومضاعفات .األمور التي من املمكن القيام فها قبل
شهر رمضان تتعلق بإرشاد وتوعية مر�ضى السكري لكي نتفادى
مضاعفات السكري خالل فترة الصوم  .ومن خالل البرامج االرشادية
باإلمكان اجراء تقييم شامل متجدد ملر�ضى السكري قبل شهر رمضان
املبارك بفترة كافية لتحديد درجة االتزان ووجود مضاعفات السكري
املزمنة .تحديد مستوى الخطورة املصنف فيه ،بمعنى خطورة الصيام
على مريض السكري ،ألنه يجب التعامل مع كل مريض كحالة منفردة
وقائمة بحد ذاتها ،وهنالك مر�ضى قد يشكل الصيام خطورة عالية على
صحتهم وفي هذه الحاالت ننصح املريض من ناحية طبية وايضا من
ناحية شرعية بعدم الصيام تفاديا لضرر جسيم قد يلحق بصحته
 ،وباملقابل يوجد مر�ضى لديهم نسبة الخطورة منخفضة وعن طريق
تعديل االدوية واتباع ارشادات معينة ممكن صيام شهر رمضان كامال
دون اي اضرار».
*ما هي املخاطر واملضاعفات التي قد تواجه مر�ضى السكري في
رمضان بشكل خاص؟
«من بين املخاطرواملضاعفات التي قد تحدث لدى مر�ضى السكري:
الهبوط الحاد في مستويات السكرفي الدم – هيبوغليكيميا  ،وقد تزداد
نسبتها لدى مر�ضى السكري بـ  7أضعاف.
الوضع العك�سي واالرتفاعات الحادة بمستوى السكرفي الدم.
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إحتمال حدوث الجفاف بسبب عدم تناول املاء وفقدان السوائل
خاصة خالل أشهرالصيف.
تجلط الدم وتخثره في االوعية الدموية ،وباألخص في شبكية العين ،وغيرها.
لكن هذه املضاعفات من املمكن تفاديها ان اتخذ املريض والطبيب
املعالج الخطوات التحضيرية الالزمة من اجل الصيام االمن».
*ما هي األدوية اآلمنة واملناسبة لشهررمضان؟
«هذا االمر يتعلق بتقييم حالة املريض من قبل الطبيب لتحديد ان
كان باإلمكان االستمرار بنفس جرعة الدواء او تحديد كمية معينة
من االدوية ،توجد الكثير من االدوية اآلمنة التي باإلمكان االستمرار في
تناولها دون تغيير الجرعة انما فقط تغيير موعد تناول الجرعة لتكون
مالئمة مع موعد االفطاروالسحور ،مثل حبوب الجلوكومين ،جانويت،
جانوفيا ،الجردينس والفورسيجة  ،فئة األدوية من مجموعة «
 GLP1Raمثل ليكسوميا تروليسيتي ،فيكتوزا ،كل هذه أدوية ال تسبب
هبوط في مستوى السكر في الدم حتى وان كان املريض صائما ،ولكن
يجب تعديل موعد تناول الجرعة وتحديده ليتزامن مع موعد الوجبات
في رمضان .توجد ادوية قد تسبب حدوث هبوط حاد في مستويات
السكر ان لم نقم بتعديل الجرعات  ،مثل فصيلة السولفنيل اورية
(امريل جلوبين وحتي النفونورم) وكذلك االنسولينات :توجد انواع
مختلفة من االنسولين مثل االنسولين البطيء الذي يتم تناوله مرة
واحدة في اليوم ،وان كان املريض متوازنا قبل شهر رمضان فيجب
تعديل الكمية وتقليلها وفي هذه املجموعة توجد انسولينات اكثر امانا
من غيرها ،فتكون مصحوبة باقل خطورة لحدوث هبوط مستوى
السكر وتعطي اتزانا افضل نذكر على سبيل املثال انسولين التوجيو
والتريجلوديك .اما بالنسبة ألنواع االنسولين السريع والذي يتم أخذه
مع الوجبات ،فباإلمكان حقن الجرعة التي كانت محددة لوجبة الغداء
عند موعد االفطار في املساء ،وما كان يتم أخذه على موعد العشاء
باإلمكان تناول نصفه على السحور اذا كانت وجبة السحور غنية
بالنشويات ،ولكن يتطلب األمر متابعة مستويات السكري ومالءمة
الجرعة خاصة في األسبوع األول لشهررمضان.
يو�صى قدر االمكان بتناول أدوية ذات خطورة منخفضة الحتماالت
حدوث هبوط في مستوى السكر .ولكن كل هذه األمور يجب ان تتم
بإرشاد وإشراف الطبيب واملمرضة في العيادة واال يقوم املريض بها
بمفرده”.
*ما هي مميزات االنسولينات الحديثة؟

«جيل االنسولين الجديد بما في ذلك انسولين توجيو يتميزبفترة فعالية
اطول باملقارنة باالنسولينات األخرى قد تتعدي  36ساعة ويوفر ً
غطاء
ً
عالجيا امثل على مدار ال  24ساعة  .يحافظ على مستويات سكر
ثابتة وأقل تقلبات خالل فترة ال 24ساعة .هنالك مرونة بموعد اخذ
الحقنة قد تصل الى  3ساعات ...هذه امليزات تترجم على ارض الواقع
باقل حاالت هبوط بمستويات السكري باملقارنة مع االنسولينات
األخرى ،وتمكن املريض من الوصول الى اتزان آمن اكثر  ...هذا االمر
يعد بالغ االهمية ملريض لسكري الذي ينوي صيام شهر رمضان .على
كل مريض سكري يتناول االنسولين استشارة الطبيب املعالج بما
يتعلق باملخاطر واحتماالت االصابة بالهبوط  ،والعمل على الحد منها
اما بمالئمة الجرعة او تغيرنوعية االنسولين اذا تطلب االمر».
*ما هي األسباب املؤدية الرتفاع مستوى السكر في الدم لدى
الصائم؟
“هنالك تناقض ملفهوم الصيام ،فاملفروض خالل الصيام حدوث
هبوط وقد نخ�شى للوهلة االولى من الهبوط بسبب تناول األدوية
واالمتناع عن الغذاء ،لكن لألسف الشديد توجد بعض العادات
املتعلقة بالتغذية والنظام الغذائي في شهر رمضان ،قد تؤدي الى
اختالل مستويات السكروحدوث املضاعفات النقيضة اال وهي االرتفاع
الحاد في مستوى السكر  ،هنالك العديد من االغذية غنية بالنشويات
مثل األرز ،البطاطا ،الخبز والتي يتم بشكل عام تناولها بكميات كبيرة،
وغالبا ما تكون عدة أصناف منها على مائدة الصائم ،أضف الى ذلك
أصناف الحلويات املختلفة ،وتثبت البحوث انه يتم على االقل تناول
وجبتين رئيسيتين غنيتين بالنشويات بشكل عام ،وهناك من يتناول 3
وجبات أو أكثر وهناك من تكون لديه وجبة مستمرة من أذان املغرب
حتى السحور ،وهذه من العادات السيئة تفرغ أيضا شهر رمضان من
مضمونه االسا�سي  ،فشهررمضان هو شهرعبادة وليس شهروالئم .
يجب مراعاة مرض السكري واالكتفاء بغذاء متزن ومالئم واالبتعاد عن
ً
الحلويات بأصنافها ،واألطعمة الدسمة ،واستبدال الحلويات بالفاكهة
لكن بكميات محددة ،واالكتفاء بالعصير الطازج بكمية محددة،
وتحديد كمية النشويات من جميع االصناف مثل الخبز ،البطاطا،
االرز ،املعكرونة ،وغيرها والتي قد تؤدي الى ارتفاع مستويات السكر
رغم تناول العالج ،واملفارقة هنا ولألسف الشديد اننا قد نلجأ أحيانا في
رمضان وفي بعض الحاالت ،الى رفع كمية العالج نتيجة النظام الغذائي
الخاطئ ،وقد نضطرالى استعمال ادوية لتحا�شي ارتفاع مستويات السكر

بعد الوجبات
الدسمة ،ولربما
بسبب خوف
من
املريض
هبوط السكر
خالل الصيام او
جهال منه قد يقوم بالتوقف التام او تخفيض كمية الدواء بشكل كبير
 ،فيؤدي ذلك الرتفاع مستويات السكر”.
*ما هي النصائح التي تقدمها في شهررمضان وكيف باإلمكان االستفادة
من هذه الفترة ملوازنة الجسم بشكل عام والسكربشكل خاص؟
“يجب ان يكون الغذاء متوازنا في رمضان ويجب االهتمام بالشعائر
والفرائض الدينية ،لألسف الشديد فقط  %16من االشخاص من
مر�ضى السكري ينجحون بخفض وزنهم في شهر رمضان ،بينما يزيد
وزن األغلبية ،وهنا يجب التأكيد والتشديد على النظام الغذائي
وتحديد عدد الوجبات وكميتها ،االلتزام بأخذ العالج باملوعد والكمية
املحددة ،ممارسة النشاط الجسماني في ساعات معينة واالمتناع عن
ممارسة النشاط الجسماني في ساعات الصوم ،خاصة في فترة الصيف
وتحويلها الى ساعات ما بعد االفطار وصالة التراويح وممارسة رياضة
امل�شي لـ  40 – 30دقيقة يوميا”
*هل يؤدي حقن االنسولين تحت الجلد إلى إفطارالصائم؟
“حسب اإلفتاء الحقنة تحت الجلد ال تؤدي الى االفطاروال تضربصحة
الصوم  ،وقد تم البت بهذا االمر من قبل علماء وفقهاء املسلمين
باإلجماع ،لكن ايضا باإلمكان ان نالئم موعد هذه الحقن (تحت الجلد
) مع ساعات الصيام مثال االنسولينات البطيئة من املمكن تناولها ما
بعد االفطار .اما االدوية والحقن من مجموعة  glp1 raمثل فيكتوزا
وليكسوميا وهي غالبا تكون اكثر مناسبة لألشخاص الذين يعانون
من السمنة ،فمن املفضل تناولها ساعة حتى نصف ساعة من موعد
َ
تناول االفطارُ .ويفطرالصائم ما يتم تناوله من خالل الحقن في الوريد
او عقاقيروأدوية تبلع عن طريق الفم”.
*كلمة أخيرة للصائمين ماذا تقول فيها؟
ّ
والتقيد بتعليمات
“أتمنى للجميع وملر�ضى السكري خاصة صياما آمنا
األطباء واتباع االرشادات والنصائح الالزمة ليتمكن مر�ضى السكري من
تأدية هذه الفريضة الهامة والتمتع بها دون اضرار ومضاعفات ،وكل
عام والجميع بخير”.
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ﺟﺎﻟريي ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺮﻣﺔ – ﻫﺠﻴﻔﻦ  2ﺣﻴﻔﺎ

 4/5
א 20:30 -

א א

    ,



يئ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮ ّيب اﳌﻌﺎﴏ.
ﺗﻜﺮميﻲ ﻟﻸدﻳﺐ
ﻋﺮض
ّ
اﻟﺴﻮري ﺣ ّﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔ – روا ّ
ّ

א א 

ﻣﴪح ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺮﻣﺔ ،ﺷﺪﻳﺮوت ﻫﺘﺴﻴﻮﻧﻮت  33ﺣﻴﻔﺎ

  5/5א 

20:00

18:00

)( ﻳُﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة
No Time to Celebrate 2018

ﻳﺘﻘﴡ ﻧﺸﻮء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﻔﻨ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﰲ
ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ّ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية.
ّ

" א

א     א"

ﻗﺼﺔ زوﺟني ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴني ُﻫ ّﺠﺮا ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬام ﰲ ﺣﻴﻔﺎ ﻋﺎم .48
ﻣﴪﺣﻴﺔ ﺗﺮوي ّ

ﻣﴪح ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺮﻣﺔ ،ﺷﺪﻳﺮوت ﻫﺘﺴﻴﻮﻧﻮت  33ﺣﻴﻔﺎ


  18:30א כ
  א  א
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ وﻓﺮﻗﺔ ﻏﺰل ﻣﻊ رواﺋﻊ اﻷﻏﺎين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳌﴫﻳّﺔ.

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﻠﻴﺼﺎ اﻟﺠامﻫريي – ﻫريدﻳﻦ  .23ﺣﻴﻔﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻮر – ﻋني ﻫﻴﺎم .ﻳﺌري ﺷﻄرين  20ﺣﻴﻔﺎ

  6/5אא

20:30

 19:00
اﳌﻐ ّﻨﻴﺎن واﺋﻞ أﺑﻮ أﻳﻮب وﻛامل
دف ﰲ
ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ مبﺮاﻓﻘﺔ ﻋﺎزﰲ ّ
أﻣﺴﻴﺔ زﺟﻠ ّﻴﺔ ﺗﻜﺮمي ّﻴﺔ ﻟﻠﺰ ّﺟﺎل
اﻟﺴﻮري زﻏﻠﻮل اﻟﺪّ اﻣﻮر
ّ

ﻋﺮض ﻣﻜ ّﺮس ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓريوز وﻟﻸﺧﻮﻳﻦ رﺣﺒﺎين.

اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺠامﻫريي ﻋ ّﺒﺎس – ﺷﺎرع ﻋ ّﺒﺎس  56ﺣﻴﻔﺎ
ّ

ﻣﴪح ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺮﻣﺔ ،ﺷﺪﻳﺮوت ﻫﺘﺴﻴﻮﻧﻮت  33ﺣﻴﻔﺎ

א   אאא

א א

אא

ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺮﻣﺔ /בית הגפן

04-8525252

א א א א  א www.beit-hagefen.com :

ّ
«جمعية تغييرفي حيفا» – «שינוי
בחיפה» – تطلق حملة ّ
عامة
حيفا – ملراسلنا – انطلقت جمعية تغيير في حيفاّ ،
مؤخ ًرا ،بحملتها العا ّمة الهادفة إلى رفع الوعي إزاء احلاجة
ّ
إلى التغيير في حيفا .وشملت احلملة نصب الفتات ،إعالنات على احلافالت ،إعالنات في الصحافة احملل ّية،
حوارات إذاعية ،وأنشطة على الشبكات االجتماعية .ستستعرض احلملة بيانات تشير إلى التدهور الشديد
في حيفا باالستناد إلى حتليل عميق من قبل خبراء اقتصاد برئاسة كبير االقتصاديني ومدير امليزانية السابق
اجلذري في حيفا والدعم العا ّم ّ
ملرشح
في وزارة املالية ،داﭬـيد بوعاز .ستقدّ م املنظمة ُخ ّطة استراتيجية للتغيير
ّ
صاحب قدرات إدارية مثبتة ميكنه اعتماد ا ُخل ّطة.
مؤسسي اجلمعية« ،إنّ حيفا هي إحدى املدن ذات اإلمكانيات األكبر في البالد،
يقول ﭼـاد زئيـﭭـي ،أحد ّ
وخصوصا من قبل
لكنّها تعاني – في الوقت نفسه – من مشاكل التوظيف والهجرة السلبية من املدينة،
ً
اقتصادي ،وتراجع
تلوث الهواء وانخفاض جودة احلياة .وتعاني املدينة كذلك من جمود
ّ
الشباب ،كما تعاني من ّ
ّ
للسكان في جميع املجاالت :التعليم ،املواصالت ،جودة البيئة ،ال ُبنية
في جودة املعيشة وفي مستوى اخلدمات
التحتية والرعاية االجتماعية ،وعدم التخطيط الطويل األمد لتصحيح أوجه القصور هذه».
ّ
سطرت جمعية «التغيير في حيفا» على رايتها املبادرة والتخطيط للتغييرات الضرورية التي ستعود بالفائدة
على املدينة ،إذ إنّ هدفها األساس هو إعادة حيفا لتكون «متروﭘـولني» (حاضرة) ِّ
الشمال ،مدينة مر َكزية،
رائدة ّ
وجذابة.
وقد ّ
االقتصادي
وظفت اجلمعية أفضل اخلبراء في البالد والعالم ،وجميعهم من مواليد حيفا ،من بينهم املستشار
ّ
ّ
الدولي موشيه سافدي ،إلعداد ُخطة اقتصادية واجتماعية ،قصيرة وطويلة
املعماري
داﭬـيد بوعاز ،واملهندس
ّ
ّ
احلالي.
وسيتم إطالق البرنا َمج من قبل أعضاء اجلمعية خالل شهر أ ّيار
األجل ،لتطوير مدينة حيفا .هذا
ّ
ّ
معماري من
وتعتزم اجلمعية توفير حلول لفرص العمل ،وحتسني التعليم واألوساط األكادميية ،تخطيط تصميم
ّ
أجل خلق التواصل بني اجلبل والبحر ،تطوير ورفع مستوى اخلدمات اجلماهيرية ،زيادة وتعزيز رفاهية السكان،
مع التركيز على الثقافة والترفيه من أجل وقف الهجرة السلبية من املدينة ،وحتويلها إلى هجرة إيجابية
تستقطب الشباب والعائالت.
ّ
ّ
مت تأسيس اجلمعية من قبل سكان حيفا ،مبن في ذلك رجال أعمال ،شخصيات تربوية وأكادميية ،طلبة،
مؤسسيها رجال األعمال ﭼـاد زئيـﭭـي ،موشيه ﭼـريدنـﭽـر ،إيلي
بني
ومن
ونشطاء.
اجتماعية
ات
ي
شخص
ّ
ّ
التنفيذي السابق لشركة رافائيل؛ ﭼـيورا شيلـﭽـي ،رجل التكنولوجيا الفائقة (الهاي تك) دان
ﭼـولدهار ،املدير
ّ
فلينسكي؛ مدير عا ّم بلدية نتانيا ساب ًقا ،تسـﭭـيكا راك ،لؤورا بيرهنك ماركوس ،وغيرهم الكثير من أصحاب
اخلبرة الواسعة في األعمال التجارية .وكجزء من احلملة ستدعو اجلمعية جميع ّ
سكان حيفا التي تُعتبر غالية
عليهم ،لالنضمام إلى صفوف اجلمعية.

ثورة بيليفون
بيليفون تحولت في العامين االخيرين الى الشركة الخلوية الرائدة في البالد:
شبكة ،خدمة وعالمة تجارية
دغانيت كارمر ،القائمة بأعمال املدير
العام ونائبة املدير العام لشؤون القطاع
الخاص تتحدث في مقابلة عن التحول
الذي حدث في بيليفون وكيف تحافظ
الشركة على موقعها كالشركة الخلوية
الرائدة في البالد في كل املعاييراالساسية.
قامت وزارة االتصاالت مؤخرا بنشر تقرير
مفوضية شكاوى الجمهور ،وانتم في
املرتبة االولى مع اقد عدد شكاوى؟
صحيح ،هذا انجاز نفتخر به كثيرا وهو
نتاج عمل مكثف قامت به الشركة على
مدار العامين األخيرين .نحن نرى بالخدمة
اداة مهمة وضرورية في عالقتنا مع زبائننا.
قمنا بالكثير من الخطوات :قمنا بتحسين
اإلجراءات والعمليات ،نحن نتعلم
باستمرار  ،نطور ونحسن مستوى الخدمة
باستمرار .نحن ايضا نعي ونفهم انه علينا
ان نلتقي بزبائننا في نقطة ما ،اين ومتى
مناسب لهم ،لهذا قمنا بتوسيع الجهازالديجيتالي والخدمات الشخصية،
واالن يمكن لزبائننا اختيار الطريقة املناسبة لهم ليتواصلوا معنا .نحن
نرى ان الكثيرمن زبائننا يستخدمون الخدمات الديجتيالية.
هل يمكنك الحديث اكثرعن هذا املوضوع؟
طبعا ،في البداية اريد ان اوضح انه بامكان زبائننا الحصول على الخدمات
بالطريقة املناسبة لهم ،هناك مراكز خدمات ومركز الخدمات الهاتفي،
باالضافة الى ذلك يمكن التوجه الينا عن طريق خدمة التشات في املوقع،
البريد االلكتروني او رسالة قصيرة وحتى عن طريق الواتس اب .وهكذا
يمكن لكل زبون ان يختارالطريقة املالئمة له ولجدول اعماله.
كيف تنظرين الى مفهوم الخدمة؟
مفهوم الخدمة هو قديم بعض ال�شيء .نحن اليوم نتحدث عن تجربة
الزبون في كل مرحلة وفي كل نقاط التقائنا مع الزبون .هدفنا هو منح
الزبون تجربة استخدام ممتازة تلتقي مع الزبون براحته ،تعرف كيف
تخلق املحادثة املفيدة واملريحة مع الزبون .اليوم يمكن االنضمام الى
رزم تصفح االنترنت خارج البالد عبر املوقع ،توسيع رزمة تصفح االنترنت
بكبسة زر والتحدث مع مندوب الخدمة من خالل خدمة WhatsApp
.Business
لديكم رزم مميزة وخاصة وعلى حسب معرفتي هي موجودة فقط لديكم!
الرزمة املثالية تعطي الحل املثالي الحتياجات الزبون .كمية املعطيات
واملعلومات التي يستهلكها الزبون في املعدل هي  ،GB 7وهذا معطى كبير
جدا .قمنا بالفحص ،ووجدنا ان املتصفح يق�ضي معظم وقته يتصفح
مواقع التواصل االجتماعي ،يستخدم تطبيقات مثل :فيسبوك ،واتس
اب وسناب شات .قررنا ان نمنحهم امكانية التصفح الحر ،وبالتالي ال
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يستهلكون رزمة التصفح .حتى اليوم نحن
نرى ان طريقة التفكيرهذه كانت صحيحة.
لدينا مئات آالف املستخدمين وهي شائعة
جدا .طريقة تفكيرنا  ،في كل الجوانب
ان نمنح الزبون تجربة ممتازة -بدء من
الخدمة وحتى تطوير منتجات وخدمات
خاصة.
ما هي الخدمات االخرى واملميزة التي
لديكم؟
الجميع يتحدث عن السايبر والهجمات
املحتملة كل عدة اسابيع .كان من املهم
لنا تطوير منتج متقدم لزبائننا لحمايتهم
من تهديدات وهجمات السايبر .لهذا نحن
الشركة الوحيدة في البالد التي تعرض
على زبائنها خدمة الـ Pelephone Cyber
 Totalبالتعاون مع  Symantecالجهزة
الـ  IOSوالتي تعرض حلول سايبر متطورة
على الشبكة الخليوية وفي تصفح شبكات
االنترنت الالسلكية.
في السابق عرضت بيليفون معطيات اظهرت انها الشبكة الخليوية األسرع
في البالد ،هل هذه املعطيات ال تزال صحيحة؟
طبعا ،واآلن لسنا فقط من يقول ذلك ،مؤخرا كنا الشركة االسرائيلية
الوحيدة التي نجحت بالدخول الى قائمة الـ  40مشغل خليوي االسرع في
العالم .نحن نبذل جهدا كبيرا في الشبكة ،كي نضمن لزبائننا تجربة تصفح
قصوى .نحن بصدد االنتهاء من نشر شبكة الـ  LTEوخالل العام الحالي
سنكمل خطة انتشار التكنولوجيا املتقدمة .اليوم يقوم الناس بشراء
اجهزة جديدة ومتطورة وفقط في شبكة بيليفون يمكنهم التمتع بتصفح
االنترنت بسرعة تصل الى  ,Mbps380مقابل السرعة في الجيل الرابع التي
قد تصل الى .Mbps150
ذكرت اكثرمن مرة تجربة الزبون ،يتضح انه امرانتبهتم له في الشركة!
طريقة ونمط استخدام السمارتفون تتغير ،وعلينا ان نالئم خدماتنا
ومنتجاتنا الحتياجات الزبائن .بدء من الخدمات -اللقاء مع الزبائن في
كل النقاط املتاحة ،الخدمات الخاصة التي تلبي التحديات والتهديدات
التي تواجه الجهاز ،وطبعا الشبكة-اليوم نحن نستهلك البيانات بطريقة
اخرى ،هدفنا هو التطور مع النمو ،تحريكها واالستمرار بكوننا الشبكة
الرائدة في البالد .وهذا طبعا عمل الشركة ككل ،والتي في كل مرحلة
تفحص مسار الزبون من لحظة اإلنضمام واستمرار العالقة مع الشركة
وتوسيعها .وهذا يعني ان كل موظف بطريقة او باخرى مرتبط بمسار
الزبون في الشركة.
وضعنا هدفا امامنا قبل عامين ان نكون شركة الخليوية االفضل واالوفر
في البالد ،نحن هناك ونريد االستمراربالريادة.

وفد من رجال األعمال العرب يشارك
معرض للغذاء في برشلونة
في ِ

عاملي
حيفا – ملراسلنا – عاد إلى البالد وفد رجال األعمال العرب بعد املشاركة في معرِ ض
ّ
للغذاء ،أقيم في برشلونة األسبوع املاضي حتت ُعنوان «إملنتاري  .»2018ومن بني رجال
األعمال املشاركني كان إيهاب فيصل ،صاحب ّ
«بن سامي» من حيفا.
محل القهوة ّ
وقال إيهاب إنّ سبعة من رجال األعمال العرب م ّثلوا البالد في هذا املؤمتر ،وعرضوا
منتجات غذائية عربية ،مثل القهوة ،احللويات ،املخ ّلالت ،العرق ،وغيرها .وأضاف :لقد
فاقت املشاركة في هذا املعرِ ض ّ
نظرا إلى اإلقبال الشديد على املعروضات
كل التو ّقعاتً ،
العربية ،وقدّ ر عدد الز ّوار الذين حضروا هذا املعرِ ض ،والذي استم ّر ثالثة أ ّيام ،بنحو 165
دبي ،وسواها.
ألف زائر .وكان من بينهم ز ّوار من تايوان ،البرتغال ،أمريكا ،بريطانياّ ،
هذا وتل ّقى رجال األعمال العرب دعوة للمشاركة في معرِ ض مماثل ،من املق ّرر أن يقام الشهر
القادم في سيؤول ،عاصمة كوريا اجلنوبية.

الحماية من الشمس  -كيف نحافظ على البشرة ونحميها من اضراراشعة الشمس
الصيف في بالدنا معروف بشدته ،ترتفع درجات الحرارة ،وفي كل
عام يتحدثون عن درجات حر قياسية أكثر من العام السابق،
باإلضافة إلى درجة الحرارة املرتفعة والرطوبة املزعجة ،فان
التعرض للشمس يؤثركثيرا على جسدنا.
لحماية الجسد والبشرة من اشعة الشمس اليكم هذه النصائح
من شركة سيبوكالم ،الشركة املختصة في منتجات العناية الطبية،
لعالج البشرة والبشرة الحساسة :
الكلف ،االضراروعالمات تقدم سن البشرة
التعرض للشمس يضر بالبشرة ،وايضا التعرض اليومي القليل
يلحق اضرارا بالبشرة ،ويؤدي الى الظهور السريع لعالمات التقدم
بالسن للبشرة ،وظهور التجاعيد وقد يؤدي الى حدوث البقع
والكلف ،النمش ،فطريات الجلد ،وحتى الى ظهوراضرار وعالمات
ما قبل سرطان الجلد.
التعرض املفرط الشعة الشمس قد يؤدي الى احمراروحروق الجلد
بدرجات متفاوتة ،وعلى املدى البعيد قد يسبب اضرارا كبيرة.
وتحذرمنظمة الصحة العاملية من ان التعرض الكبيرللشمس وملرة
واحدة يزيد بشكل كبيراحتمال حدوث سرطان الجلد.
الحماية من الشمس طيلة العام
ال تنتظروا بدء موسم السباحة من اجل الحماية من السمش،
من املهم ان نتذكر ان التعرض املضر الشعة الشمس يحدث طيلة
العام ،لذلك يجب حماية البشرة طيلة ايام السنة وفي الشتاء ايضا
وان كنتم بجانب الثلج او البحر او الرمال  -تكون الشمس شديدة
اكثر والخطر من االضرار يكون اكبر ،ومن املهم التشديد على الوقاية من
اشعة الشمس حتى وان كان الطقس ربيعيا مناسبا للنزهات او غائما
ويجب اتباع تدابير الوقاية الالزمة واستخدام مستحضرات الحماية من
السمش طيلة ايام السنة.
هل تعلمون ان التعرض للشمس يلحق اضرارا بأعضاء أخرى في الجسم؟
التعرض للشمس يضربالعينين ومن االسباب التي تؤدي الى حدوث مرض
الساد والذي قد يسبب فقدان النظر  -وذلك بسبب التعرض الزائد ِألعة
الشمس.
وتشير االبحاث ايضا الى الحاق اضرار بالـ  DNAبسبب التعرض املفرض
للشمس.
ايضا الشعرحساس جراء التعرض للشمس :يلحق اضراربالبروتين الذي
يركب الشعرويؤدي الى اضراركبيرة للشعر.
كما ان التعرض للشمس قد يؤدي الى جفاف الكراتين في األظافر ،حيث
يضعف الظفروقد يؤدي ذلك الى ذهور فطريات األظافر.
ارتداء املالبس املناسبة
عند الخروج يجب اعتمار القبعة ووضع النظارات الشمسية حتى وان
كان الحديث عن الخروج لفترة قصيرة ،وحاولوا ان تقللوا قدر االماكن
من املناطق املعرضة للشمس في جسدكم وحاولوا ارتداء املالبس الطويلة
التي تمنع دخول اشعة  UVالضارة.
ابحثوا عن الظل
أشعة الشمس الضارة جدا تكون من الساعة  10:00صباحا وحتى 16:00
عصرا .وحاولوا قدراالمكان في هذه الساعات التواجد في اماكن مظللة.
ابتعدوا عن حمام الشمس
يعرف اليوم الجميع االضرار التي قد تلحق بالجلد بسبب حمام الشمس،

تنازلوا عن حمام الشمس تحت اشعة الشمس الحارقة (ونشير ان اسرة
التسمير خطيرة بدرجات ليست باقل) ،ارموا كريم التسمير الخطير،
واستخدموا كريم حماية عالي الجودة .وان اردتم الحصول على مظهر
البشرة السمراء ،استخدموا املاكياج او املستحضرات الخاصة (مفضل
من مواد طبيعية).
وضع مستحضرالوقاية من الشمس في البيت
قبل خروجكم من البيت بنحو  15دقيقة ،قوموا بوضع مستحضر
الحماية على املناطق املعرضة ألشعة الشمس مثل الوجه واملناطق
االخرى .واستمروا بوضعها طيلة تواجدكم في الخارج هكذا تضمنوا
الحماية من الدقيقة االولى.
استخدام كريم رطوبة مع عامل وقاية
بدال من محاولة تذكر ان قمتم بوضع كريم وقاية على الوجه ،انتقلوا
الستخدام كريم رطوبة مع عامل وقاية .سيبوكالم كريم حماية من
ّ
بالتهيج.
الشمس  30SPFيهدئ البشرة ويقي البشرة املحمرة واملصابة
 30SPFمن سيبوكالم يمنح البشرة رطوبة وحماية عالية من االشعة
الضارة  UVAو .UVB-يحتوي الكريم على مركب االلفا بربدانس لتهدئة
البشرة ،وسويا مع معادن ماء امللح يزيد من تزويد الرطوبة للبشرة .الكريم
غني بخالصات الشاي االخضرالذي يحمي من االضرارالناجمة عن البيئة
املحيطة ويساعد في ابطاء وتيرة شيخوخة البشرة للحصول على مظهر
جميل ومشرق في كل طقس.
ان كنت معنية بالحماية والدمج مع امليك اب بامكانك استخدام BB-
كريم مع ميك اب يمنح تغطية متكاملة ،يشد البشرة ويمنحها الرطوبة
ويحيمها من اشعة الشمس .UVA+UVB
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الهيكل الجديد
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
ّ
الرب يسوع الرسم ّية التي انطلقت من اجلليل،
في
مستهل خدمة ّ
الرب يسوع بزيارة الهيكل في أورشليم .كان الهيكل مكا ًنا
قام ّ
وتكرارا ،ولربّ ا ّ
كل سنة برفقة والديه (لوقا .)41:2
مرارا
ً
قد زاره ً
لكن يسوع ،عندما زاره هذه امل ّرة ،أراد أن ِّ
يبي أهمية الهيكل
في حياة العابد .بالنسبة إلى يسوع ،الهيكل هو “بيت أبي”،
و”بيت الصالة” ،لذلك كان له احلقّ الكامل والشرعي في الوجود
والتص ّرف هناك.
أهم أمكنة الزيارة .وفي
بالنسبة إلى اليهودي ،كان الهيكل ّ
خصوصا عيد الفصح عند اليهود ،كانت
مناسبات األعياد،
ً
أعداد غفيرة من الزائرين املتع ّبدين تؤ ّم الهيكل .هذه األعداد
كبيرا
التجار
ً
الغفيرة من الز ّوار بعثت في نفوس بعض ّ
جشعا ً
للحصول على أرباح ما ّد ّية طائلة في هذه األجواء التع ّبد ّية.
كبيرا في أجواء
لكن وجودهم الهائل هناك س َّبب انحرا ًفا
ً
العبادة ،ما جعل األذهان تنشغل باألمور املا ّدية فقطً ،
بدل
التجار ّ
بكل معنى الكلمة على
من الروحية .لقد سيطر هؤالء ّ
ساحات الهيكل دومنا رادع أو مانع.
وملّا جاء يسوع إلى الهيكل الحظ ّ
بكل تدقيق أنّ هؤالء القوم
قد جعلوا الهيكل سو ًقا جتار ًّيا بدل أن يكون مر َكزً ا للعبادة.
صار سو ًقا لبيع جميع أنواع الذبائح وتبديل العمالت األجنبية،
بحجة تسهيل خدمة العابدين .فامتألت الساحات املرمر ّية
ً
طبعا ّ
النظيفة بأعداد كبيرة من املواشي .زد على ذلك أنّ روائح
احليوانات وصراخ الباعة قد طغت على املكان .هذه األجواء
التجارية أفسدت أجواء العبادة.
أين العبادة يا قوم؟ أين أجواء الصالة والتسبيح؟ أين األحاديث
الروحية؟ أين أجواء اخلشوع والتأ ّمل في عظمة الله ومح ّبته؟
لقد سلبتها أجواء التجارة وصفقات البيع.
ّ
محتل.
جاء «صاحب البيت» ليتف ّقد «بيت أبيه ،فإذا هو مكان
فورا ،إظهار سلطانه
هذا غير مقبول وغير الئق إطال ًقا .فباشرً ،
في الهيكل .صنع ً
سوطا – ألنّ األمر يحتاج إلى استعمال نوع
القوة والشدّ ة – وأخذ يطرد احليوانات إلى اخلارج ،وأرسل
من ّ
ّ
باعة احلمام بعيدً ا ،وقلب طاوالت الصيارفة معلنًا السبب وراء
ّ
كل ذلك« ،ال جتعلوا بيت أبي بيت جتارة» (يوحنّا .)16:2
من املفيد تسجيل مالحظة ها ّمة هنا .إنّ الله ّ
يتدخل شخص ًّيا
ّ
وتتعطل جهود األبرار.
عندما تطغى أجواء الش ّر
دور الهيكل في حياة العابد
مهم في حياة العابد اليهودي .تاريخ ًّيا ،أقيم
للهيكل دور ّ
الهيكل كبديل «خليمة االجتماع» التي أوحى بها الله إلى
وحسب التسمية فإنّ «خيمة
موسى لتكون مر َكزً ا للعبادةَ .
االجتماع» هي املكان الذي يجتمع فيه الله مع شعبه .هنا نرى
أنّ الهيكل هو:
أ ّو ًل :املكان الوحيد املسموح أن تقدّ م فيه الذبائح املقدّ سة لله.
ثان ًيا :املكان الوحيد الذي أراد الله أن يتحدّ ث فيه إلى رئيس
الكهنة (خروج .)25
ثال ًثا :املكان الوحيد الذي يتمثـّل فيه حضور الله الدائم وسط شعبه.
رابعا :املكان األقدس للعبادة والصالة وتقدمي الطلبات لله.
ً
خامسا :املكان الوحيد الذي أعلن الله أنه سيسمع منه
ً
امللحة.
التض ّرعات ّ
ّ
كبيرا للعابد احلقيقي ليزور الهيكل ،م ّرة
كل هذا و ّلد ً
دافعا ً
األقل ّ
ّ
كل سنة .ذلك ليع ّبر عن والئه لله ،وليك ّفر
واحدة على
عن خطاياه ،أو ليقدّ م ذبائح الشكر والسالمة.
أهمية الهيكل رغم املمارسات املغلوطة التي
لم يق ّلل يسوع من ّ
كان ميارسها بعض الرؤساء ،ألنّ اخلطأ ليس في الهيكل بل
في النفوس .فمن على منبر الهيكل تُلقى العظات الكبيرة
ووجه عدّ ة
والتوجيهات الروحية .وقد ألقى يسوع عدّ ة عظاتّ ،
تعاليم من ضمن الهيكلً .إذا ،كان من الضروري أن يقوم يسوع
التجار .وقد ُ
اضط ّر م ّرة ثانية إلى
بعملية تنظيف الهيكل من ّ
أن يقوم بالعملية نفسها ،قبل الصلب ،مؤ ّكدً ا تصميمه على
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تصحيح اخلطأ احلاصل.
ً
جميل
كان الهيكل مكا ًنا
مح ّب ًبا للعابد املخلص ،حتّى
إنّ بعض التسابيح واملزامير
تع ّبر عن ذلك ،كما جاء في
بعضها« :ما أحلى مساكنك
رب اجلنود ...اخترت
يا ّ
الوقوف على العتبة في بيت
إلهي على السكن في خيام
«الرب في هيكل
األشرار»،
ّ
قدسه فاسجدي قدّ امه يا كلّ
األرض».

الهيكل الجديد

بعدما أجنز يسوع تنظيف الهيكل واجهه رؤساء اليهود
مستفسرين عن مصدر سلطانه الذي قام به بدون إذن منهم.
«بأي سلطان تفعل هذا؟» أجابهم له املجد« :انقضوا
قالوا:
ّ
هذا الهيكل وفي ثالثة أيام أقيمه» (يوحنّا .)19:2
مفهوما جديدً ا للهيكل ،أال وهو
بهذا اإلعالن أظهر يسوع
ً
حينئذ ،هذا
جسده .فال التالميذ ،وال رؤساء اليهود أدركوا،
ٍ
املبدأ .لذلك أوضح البشير يوحنّا في إجنيله ً
«فلما قام
قائل:
ّ
يسوع من األموات تذ ّكر تالميذه أ ّنه قال هذا فآمنوا بالكتاب
وبالكالم الذي قاله يسوع» (يوحنّا ً .)22:2إذا ،بعد القيامة
أدرك التالميذ هذا املبدأ .فيسوع هو الهيكل احلقيقي ،وهو
حجر الزاوية ،وهو البناء بأكمله.
أساء اليهود فهم كلمات يسوع هذه ،حتّى إ ّنهم اعتبروا هذا
موجه ضدّ مبنى الهيكل .فعندما أمسكوا يسوع
الكالم وكأ ّنه ّ
يوجهونها له تستحقّ املوت،
ليصلبوه أخذوا يبحثون عن تهمة ّ
ْ
قائلي« :هذا قال إ ّني أقدر أن أنقض هيكل
زور
فقام شاهدا ٍ
الله وفي ثالثة أيام أبنيه» (متّى  .)61:26هنا التزوير واضح
لكالم املسيح ،فهو لم يقل «أنقض هيكل الله» بل قال «هذا
مشيرا إلى جسده .ولم يقل كلمة «أبنيه» ،بل
الهيكل»،
ً
رددوا ذلك الكالم نفسه:
«أقيمه» .واملع ِّيرون عند الصليب ّ
«يا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة أيام خ ّلص نفسك»
(متّى  .)40:27لقد تن ّبأ يسوع بخراب الهيكل احلجري ،وهكذا
لكن هيكل جسده قام من املوت وهو قائم إلى األبد.
صارّ ،
اإلنسان اجلديد والهيكل
عندما التقى يسوع بالسامرية على بئر يعقوب ،أرادت أن
تتحدّ ى معرفته إنْ كان بإمكانه أن ّ
يحل أحد اخلالفات الكبيرة
األصح« .آباؤنا
بني اليهود والسامر ّيني ،أال وهو مكان العبادة
ّ
سجدوا في هذا اجلبل ،وأنتم تقولون إنّ في أورشليم املوضع (أو
الهيكل) الذي ينبغي أن ُيسجد فيه» (يوحنّا  .)20:4فكان
اجلواب ًّ
حل جلدال عقيم .قال لها يسوع« :يا امرأة صدّ قيني أ ّنه
تأتي ساعة ال في هذا اجلبل وال في أورشليم تسجدون لآلب»
(يوحنّا  .)21:4نعم ،قد أتت ً
فعل تلك الساعة بعد حلول
الروح القدس على التالميذ ،فالهيكل املطلوب لم يعد البناء
احلجري ،بل جسد ّ
كل مؤمن في املسيح.
نرى أنّ الروح القدس قد أ ّيد هذا املبدأ على فم الرسول بولس.
مقدّسا مك ّر ًسا نظي ًفا ،لكن هذا الهيكل
يجب أن يكون الهيكل ً
هو جسد املؤمن .قال الرسول بولس ألهل كورنثوس« :ألستم
تعلمون أنّ جسدكم هو هيكل للروح القدس» (1كو .)19:6
طبعا،
وقد ر ّدد لهم هذا املبدأ في رسالته الثانية لهم .والترديدً ،
هو مبعنى التشديد« .أ ّية موافقة لهيكل الله مع األوثان .فإ ّنكم
احلي كما قال إ ّني سأسكن فيهم وأسير بينهم
أنتم هيكل الله ّ
وأكون لهم إلهً ا وهم يكونون لي شع ًبا» (2كورنثوس .)16:6
ففي العهد اجلديد أصبح الهيكل هو جسد املؤمن .إنّ املؤمن
روحا وجسدً ا ،هو مسكن مقدّ س لله.
بقلبه وقالبهً ،

مراقبة هللا
في السلوك
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

دائما للسائرين إلى
من أحوج ما نحتاجه في هذه األيام وإن كان هذا مطل ًبا ً
الله ،هو مراقبة الله تعالى في سلوكنا؛ ألنّ مبراقبة الله
في سلوكنا تضبط ّ
كل تص ّرفاتنا وجتعلنا نرتقي نحو
األفضل واألحسن فيما بيننا وبني الله وفيما بيننا وبني
عباده ،إلدراكنا أنّ الله سيحاسبنا على ّ
كل ذلك.
وأه ّم ما يتز ّين به املراقب لله في سلوكه هو احلياء
من جالله ،لقول رسول الله« :استحيوا من الله حقّ
احلياء ،من استحيا من الله حقّ احلياء فليحفظ الرأس
وما وعى ،وليحفظ البطن وما حوى ،وليذكر املوت
والبلى؛ ومن أراد اآلخرة ترك زينة احلياة الدنيا ،فمن
فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ احلياء» .فمراقبة
الله تبدأ أ ّو ًل من الرأس أل ّنه يحتوي على العقل ،ففيه ّ
يفكر ويق ّرر السلوك
وفيه يعزم ،والرسول يقولّ :
«إنا األعمال بال ّن ّيات» .ومنه تأتي األوامر لباقي
األهمية فيغرسون فيه االستقامة
األعضاء؛ لذلك أهل التربية والسلوك يعطونه ّ
وصاحبه ال يزال في بطن أ ّمه ،ث ّم ُيعتنى بتربية صاحبه بعد الوالدة ليصبح مخزون
اخلير والطاعة لله هو أ ّول ما يسيطر عليه .ولهذا كان من السنّة عند والدة الطفل
شب
ويشب على اخلير؛
أن يؤ ّذن له في أذنه ويبقى احلال حتّى يشتدّ عوده
ّ
«ومن ّ
ّ
حواس :العني ،األذن ،واللسان .وك ّلها
على شيء شاب عليه» .وفي الرأس أجهزة ّ
حتتاج إلى ضبط أل ّنه بضبطها ُيعنون لصاحبها باخلير وبعدم ضبطها ُيعنون
لصاحبا بالسوء .ولذلك قال احلقّ « :ما يلفظ من قول ّإل لديه رقيب عتيد»،
ً
وقال« :إنّ السمع والبصر والفؤادّ ،
مسؤول» .ومن املراقبة
كل أولئك كان عنه
أن ميتنع عن أكل احلرام وعن شرب احلرام .فمن ضبط جوارحه وألزمها طاعة ر ّبها
فإ ّنه إذا غلبت عليه وساوس الشيطان فأذنب ذن ًبا استحيا من الله أن يسير على
طائعا .وهذا ما دعا إليه
األرض بدون توبة واستغفار ،فيف ّر إلى الله
مستسلما ً
ً
الله في بيانه القرآني ،فقال« :فف ّروا إلى الله إ ّني لكم منه نذير مبني» .وهذا ما
ُيع َّبر عنه باإلحسان الذي ورد ذكره في حديث رسول الله ملّا ُس ِئل :ما اإلحسان؟
فقال« :اإلحسان أن تعبد الله كأ ّنك تراه ،فإنْ لم تكن تراه فإ ّنه يراك» .وال
تكون املراقبة لله ّإل ملن ّ
عظم الله في نفسه ،الذي يراه ويسمع س ّره وجنواه؛ قال
تعالى« :واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» .وقال« :وكان الله على
ّ
وألهم ّية هذا
كل شيء رقي ًبا» .وقال« :يعلم خائنة األعني وما تُخفي الصدور».
ّ
ً
الباب قال فيه العلماء أقوال كثيرة؛ قال اجلريري« :من لم يحكم بينه وبني الله
التقوى واملراقبة لم يصل إلى الكشف واملشاهدة» ،وقيل« :من راقب الله في
خواطره عصمه من حركات جوارحه» ،وقيل« :الرجاء يح ّرك إلى الطاعة ،واخلوف
يبعدك عن املعاصي ،واملراقبة تؤ ّديك إلى طريق احلقائق» .وأحوج الناس إلى
مراقبة الله تعالى هم أهل العلم ،ألنّ الناس يأخذون عنهم علومهم ويق ّلدونهم في
حركاتهم وسكناتهم .قال أبو حفص ألبي حفص النيسابوري« :إذا جلست للناس
[مع ّل ًما] فكن ً
واعظا لقلبك ونفسك ،ال يغ ّرنك اجتماعهم عليك ،فإ ّنهم يراقبون
ظاهرك ،والله يراقب باطنك ،واملراقبة هي تع ّبدك بأسمائه :الرقيب ،احلفيظ،
العليم ،السميع ،البصير؛ فمن عقل هذه األسماء وتع ّبد مبقتضاها حصلت له
املراقبة .واملراقبة لله في السلوك ال يغفل عنها أهل اإلميان إلدراكهم أنّ علم الله
معهم أينما كانوا ،فهم ال يغفلون عن مراقبة الله في أنفسهم ويدركون أ ّنهم في
سفر حياتهم يجمعون من اخلير والش ّر بقدْ ر مح ّبتهم وقربهم ومراقبتهم خلالقهم
ّ
جل في عاله؛ قال تعالى« :ألم ت َر أنّ الله يعلم ما في السموات وما في األرض،
ما يكون من جنوى ثالثة ّإل هو رابعهم وال خمسة ّإل هو سادسهم ،وال أدنى من
ذلك وال أكثر ّإل هو معهم أين ما كانوا ،ث ّم ين ّبئهم مبا عملوا يوم القيامة ،إنّ الله
ّ
بكل شيء عليم» .وقال أحد العلماء« :الناس منذ ُخلقوا لم يزالوا مسافرين،
ّ
ّ
مبني على
وليس لهم حط عن رحالهم إل اجلنّة والنار ،والعاقل يعلم أنّ السفر ّ
املش ّقة ،وركوب األخطار ،ومن احملال ،عادة ،أن يطلب فيه نعيم ّ
ولذة وراحة،
ّ
وإنا ذلك بعد انتهاء السفر .وهذا الكالم العظيم ال بدّ من فهمه والتفاعل معه،
ألنّ الكثير من الناس يريدون الركون إلى الدنيا ولو مبعصية الله تعالى ،بدون
ألي إنسان أن يصل إلى مراده ّإل ببذل
النظر إلى النتائج؛ مع العلم أ ّنه ال ميكن ّ
اجلهد واملجاهدة؛ فالطالب يحتاج إلى الدراسة والعامل يحتاج إلى بذل الطاقة،
واأل ّم حتتاج إلى السهر على أوالدها؛ وهكذا ّ
يضحي من
كل طالب غاية ال بدّ أن ّ
أجلها ،وال ميكن أن تتح ّقق الغاية ّإل باملراقبة واملتابعة واملداومة؛ قال الشاعر:
فاستحي من َن َظرِ
والنفس داعي ٌة إلى الطغيان \
لمة \
«وإذا َ
بريبة في ُظ ٍ
خلوت ٍ
ُ
ِ
اإللهِ وقُلْ لها \ إنّ الذي خَلَقَ الظالمَ يَراني».
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مﻠﺤمﮥ شﻘﻒ

ﺑادارة :شرﺑل مﻄر
دﺟاج ﻃازج

ﻓﺨاد دﺟاج ﻃازج

ﺻدر دﺟاج ﻃازج

مسﺤﺐ ﻃازج
ﻓﺨاد ّ
)ﺑرﻏيوت(

5ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

99

₪

قرامﻲ دﺟاج ﻃازج

₪

ﺟﻨﺤان دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

99

شﻨيتسﻞ دﺟاج نﻈيﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

50

₪

99

₪

3ﻛﻐﻢ

₪

عجﻞ مﻔروم ﺧﺸﻦ

99

₪

شوارما عجﻞ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

₪

₪

₪

99
لﺤﻢ عجﻞ للطبﺦ

عجﻞ للروستو او لﻦﺒ امﻪ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

99

₪

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

99

ﻛﻔتﻪ مﻊ ﺑﺼﻞ وﺑقدونﺲ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

تصريحات ّ
محمد بن سلمان (بن خيبر)...
ّ
اليهودي
والحنين إلى أصله

اإلعالميّ أمحد حازم

تقريرا في العاشر من شهر
مج ّلة «ذي إندبندنت» البريطانية نشرت ً
محمد
كانون الثاني\يناير عام  ،2016عن ولي العهد السعوديّ ،
بن سلمان ،استنادً ا إلى معلومات من دائرة االستخبارات األملانية
محمد بن سلمان مقامر سياسي متهور.
االحتادية ،ذكرت فيه أنّ
ّ
كثيرا مبعلومات مخابراتيةّ ،إل
أثق
ال
–
م
ورغم أ ّنني – بشكل عا ّ
ً
بتهور هذا «الصبي» .فقد نقلت صحيفة «معاريـﭫ»
أ ّنني اقتنعت ّ
ُفوت
ت
وهي
ا
عام
40
ومنذ
الفلسطينية
القيادة
سلمان:
بن
لسان
العبرية على
«إنّ
ً
ِّ
الفرص ،وترفض جميع املقترحات ،وإنّ على الفلسطينيني القبول بالعروض املقدّ مة لهم،
والعودة إلى طاولة املفاوضات» ،أو «فليصمتوا ويتو ّقفوا عن التذ ّمر».
محمد بن سلمان ،يذ ّكرني باملثل الشعبي القائلّ :
«كل واحد
هذا الكالم الذي صدر عن ّ
بردو» .فتصريحاته في الفترة األخيرة تعكس حنينه إلى أصله «اليهودي» ،أصل
أصلو ّ
محمد
التاريخ.
يقول
كما
السعودية
في
خيبر»
«يهود
إلى
ينتمون
الذين
وأجداده
آبائه
ّ
بن خيبر ال يحقّ له أبدً ا توجيه «تهمة تفويت الفرص» إلى القيادة الفلسطينية ،أل ّنه
بتصريحاته مثل طفل «بهلول» يلعب بالنار ،ألنّ القضية الفلسطينية ّ
خط أحمر مح ّرم
على «أبناء خيبر» جتاوزه ،وال يحقّ له التمادي بوقاحة على الفلسطينيني ،أل ّنه أصغر
جدا من املستوى الذي وضع نفسه فيه.
بكثير ًّ
لكن ما قاله هذا الصبي املعتوه ال مي ّثل ّإل نفسه فقط ،والتاريخ شاهد على ذلك .وأريد
بأهمية القضية الفلسطينية عند أبيه سلمان ،الذي يتناقض
محمد بن سلمان ّ
أن أذ ّكر ّ
القمة العربية األخيرة الـ  28التي ُعقدت في منتجع البحر
موقفه مع موقف ابنه :في ّ
امل ّيت باألردن في آذار\مارس  ،2017قال العاهل السعودي ،سلمان بن عبد العزيز،
في كلمته إ ّنه «يجب ّأل تشغلنا األحداث اجلسيمة التي مت ّر بها ِمنطقتنا عن تأكيدنا
خصوصا ،والعالم العربي
وأهميتها للسعود ّيني
ً
للعالم على مر َكز ّية القضية الفلسطينية ّ
واإلسالمي بشكل عا ّم»( .صحيفة الشرق األوسط بتاريخ العاشر من كانون األ ّول\
ديسمبر العام املاضي).
وهنا ال بدّ لي من اإلشارة إلى أنّ أحفاد بني خيبر السعوديني ظهر منهم سياسي واحد،
فقط ،اسمه امللك فيصل ،الذي مارس سياسته كعربي أصيل وليس كـ»خيبري» ،والذي
ّ
مت اعتباره حالة سياسية استثنائية خالفت اخلطوط العريضة للسياسة السعودية .وأريد
أن أعيد إلى أذهان الصبي اجلاهل في التاريخ مواقف العاهل السعودي األسبق،
فيصل بن عبد العزيز ،استنادً ا إلى ما نشرته صحيفة «الشرق اليوم» السعودية بتاريخ
:2015\11\11
«جرى لقاء في باريس بني الفيصل والرئيس الفرنسي ديـﭽـول في أوائل حزيران\يونيو
واقعا ،وال يقبل أحد في العالم
أمرا ً
عام  ،1967قال فيه ديـﭽـول إنّ إسرائيل أصبحت ً
ّ
رفع هذا األمر الواقع .فأجابه فيصل :أنا أستغرب كالمك؛ إنّ هتلر احتل باريس وأصبح
واقعا ،وبقيت تعمل ملقاومة األمر الواقع حتّى تغ ّل َ
بت عليه .فأنا أستغرب
أمرا ً
احتالله ً
منك اآلن أن تطلب منّي أن أرضى باألمر الواقع ،فاململكة تعتبر القضية الفلسطينية
قضية مر َكزية ،وهي محور سياستها اخلارجية وعالقتها الدولية» .فهل قرأت ذلك يا
ولي العهد؟؟ كلمة حقّ يجب أن تُقالً ،
أيضا ،والعالم ك ّله يعرف أنّ امللك فيصل ،اغتيل
ّ
عام  1973إ ّبان فترة حرب أكتوبر ،بتخطيط أمريكي ،أل ّنه استخدم سالح البترول ضدّ
الغرب ،وأل ّنه وقف بحزم إلى جانب العرب بشكل عا ّم والقضية الفلسطينية بشكل
خاص .فشتّان بني تصريحات صبي متهور ال يفقه بالسياسة وتصريحات ملك أقدم –
ّ
وأل ّول م ّرة في تاريخ السعودية السياسي – على استخدام البترول كسالح في وجه الغرب
عموما ،فك ّلفه ذلك حياته.
ً
نقطة أخرى ال بدّ من قولها لولي العهد السعودي ،إنّ إسرائيل هي التي رفضت كلّ
اخلاصة بالقضية الفلسطينية ،وإسرائيل هي التي رفضت جميع
قرارات األمم املتّحدة
ّ
املبادرات العربية وغير العربية ومنها االقتراح األخير ّ
«حل الدولتني» ،الذي لقي تأييدً ا
عمك» قادة إسرائيل وأصدقاؤك األمريكان.
عامل ًّيا ورفضه «أوالد ّ
قمة بيروت
في
متها
التي
السعودية
السالم
مبادرة
رفضت
–
إسرائيل – يا ولي العهد
قدّ
ّ
عام  ،2002والتي القت ترحي ًبا عرب ًّيا ،والتي كانت في حقيقة األمر ملصلحة إسرائيل
أيضا ،أل ّنها استهدفت إنهاء الصراع وإحالل سالم دائم .فيا ولي العهدً ،
ً
بدل من أن
تتّهم القيادة الفلسطينية «جت ّرأ» وواجه إسرائيل لرفضها ّ
كل مبادرة سالم.
محمد بن سلمان (بن خيبر) :لو قام الراحل
كلمة أخيرة ّ
أود قولها لك يا ولي العهدّ ،
امللك فيصل من قبره وقرأ تصريحاتك لصفعك باحلذاء على وجهك ،وعاد إلى قبره.
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ّ
الروبوتات القاتلة
رشدي املاضي
انفجار املعرفة وما تبعه من ثورات علم ّية وتكنولوج ّية
غ ّيرت واقع الزّمن الذي نعيش فيه ...يحمل في اآلن
نفسه النِّعمة والنِّقمة في َس ّلة واحدة.
ها هو أحد اخلبراء في ّ
االصطناعي يدعو دومنا تأتأة
الذكاء
ّ
سمى – «ال ّروبوتات القاتلة»،
الدول إلى حظر سريع ملا ُي ّ
قبل أن تُصبح حتذيرات النُّشطاء في هذا املجال حقيقة
واقعة...
ودعما لهذا النِّداء ،أطلقت حملة « َو ْقف الروبوتات
ً
ّ
قصيرا تُستخدم فيه أسلحة
ا
فيلم
ا،
ر
مؤخ
القاتلة»،
ً
ً
ً
جماعي بكفاءة مخيفة،
قتل
ات
ي
بعمل
للقيام
«روبوت ّية»
ّ
ّ
في حني يبذل النّاس جهدً ا من أجل حتديد كيف ّية
مكافحتها...
ُ
حتّى األمم املتّحدة اضط ّرت – قبل أسابيع ِعدّ ة – إلى
خاصة ،حيث ّ
متخضت هذه
مناقشة املوضوع من خالل جلنة ّ
اللقاءات فولدت اتّفا ًقا بوجوب وضع اخلطط حملاربة هذا
«العد ّو» ،على أن يت ّم تقدميها خالل العام القادم...
سجل العا ِلم توبي والش،
عما يسكنُه من قلق ّ
وتعبيرا ّ
ً
استاذ ّ
االصطناعي في  UNSWسيدني ،أ ّن ُه واثق
الذكاء
ّ
من حظر الروبوتات القاتلة في نهاية املطاف ،ولكنّه َق ِلق
بشأن اتّخاذ القرار بعد فوات األوان!!!
موضحا« :ستكون الروبوتات القاتلة أسلحة
وأضاف
ً
دمار شامل ،ومع قناعتي أ ّننا سنحضر هذه األسلحة...

لكن الهدف الوحيد يكمن
ّ
في حتديد ما إذا كانت لدى
البلدان ّ
الشجاعة الكافية للقيام
بذلك...
ومع أ ّنه وافقتّ ،
مؤخ ًرا ،اللجنة
التابعة لألمم املتحدة على
ُّ
الشروع في محادثات بشأن
حتديد إمكان ّيات األسلحة
ّ
التحكم ،ووضع حدود لها وقواعد حتكم عملها،
الذات ّية
ّإل أنّ الس ّيد جيل كشف أنّ اللجنة ال ت ّ
ُخطط لالجتماع م ّرة
وألهم ّية هذه القض ّية املصير ّية
أخرى هذا العام..2018 ،
ّ
ّ
ُ
بالنّسبة إلى األسرة اإلنسان ّية كافة ،نصيف ما قاله أستاذ
علوم الكمبيوتر في جامعة بيركلي األمريكية ،ستيوارت
راسل ،والذي ظهر في فيلم «الروبوتات القاتلة»« :إنّ
االصطناعي على االستفادة من البشر ّية
قدرة الذكاء
ّ
هائلة ،حتّى في مجال الدّ فاع والقتال»...
واستطرد ً
َ
السماح للروبوتات باختيار ق ْتل
قائل« :لكن ّ
البشر سيكون مد ّم ًرا ألمننا وح ّر ّيتنا ،ويتّفق اآلالف من
زمالئي الباحثني على هذا األمر»...
صباح اخلير للمئات من خبراء ّ
االصطناعي الذين
كاء
الذ
ّ
يح ّثون مختلف دول العالم على ضرورة التّعامل مع
األسلحة الذات ّية الت ُّ
ّحكم بالطريقة نفسها التي تُستخدم
بها األسلحة الكيميائية والبيولوجية...
حتّى ال تبقى قرارات احلياة أو املوت «للروبوتات
القاتلة»!!!

ً
ابتداء من يوم بعد غد ،األحد

ُ
حقيقية ّ
ّ
ّ
ضد املركبات امل ّلوثة
سيتم تحريرمخالفات

حيفا – ملراسلنا – بعد حوالي  3أشهر من إصدار املخالفات
التحذير ّية فقط ،ستبدأ البلدية ،بعد غد ،األحد،2018\5\6 ،
بتحرير مخالفات حقيقية؛ بفرض غرامات تُراوح بني 500
ش.ج .و 1000ش.ج..
ً
البلدي املساعد،
ويتم حترير املخالفات وفقا للقانون
هذا
ّ
ّ
ِ
«منطقة منخفضة االنبعاث من املركبات – الهواء النقي –
األحكام املؤ ّقتة .»2017
وقد متّت املوافقة على القانون من قبل وزير الداخلية ووزير
املواصالت ،و ّ
مت نشره في «رشوموت» في نهاية عام .2017
صاغت القانون املساعد بلدية حيفا بالتعاون مع وزارة حماية
تلوث
البيئة ووزارة املواصالت ،كجزء من ُخ ّطة شاملة للحدّ من ّ

www.haifanet.co.il

الهواء في خليج حيفا .وقد ّ
حكومي
مت التصديق عليه بقرار
ّ
رقم  .529ومن أجل تنفيذ القانون أعدّ ت وزارة حماية البيئة
يتضمن جميع حافالت الديزل التي حدّ دتها الوزارة على
مل ًّفا
ّ
ملوثة.
أ ّنها ّ
هذا وقد ّ
مت تأهيل املفتّشني البلد ّيني لتطبيق القانون ،ووضعت
امللوثة
املركبات
دخول
حتظر
طريق
والفتات
حتذيرية
إشارات
ّ
امللوثة رسائل حتذير،
إلى املدينة .وأرسلت إلى مالكي املركبات ّ
و ّ
مت توضيح أ ّنه ميكن تركيب القطات اجلسيمات (الفلتر-
امللوثة في
املصفاة) التي تساعد في تخفيض انبعاث املوا ّد ّ
الهواء واخلطرة على الصحّة ،بسعر مدعوم.

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  4ا ّي ار 2018
ُ
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«باستوراليا»
د .منعم حدّاد
وشب «سعيدان» ونشأ وترعرع في الريفّ ،فل ًحا ابن
ّ
ً
شامخا شموخ جبال بالده ،معت ًّزا بانتمائه وبأصله
فالح،
مفاخرا بأرضه التي يصونها ويذود عنها كعرضه،
وجذوره،
ً
مستعظما نفسه
فهو ابن األرض املجبول دمه بترابها،
ً
ِحيال بعض أصحاب املهن واحلرف املستكبرين رغم كونهم
ّ
عمن يرقعون له
من
املتسكعني طيلة النهار ،باحثني ّ
حذاءه ،أو يحذون له حصانه ،أو يصلحون له بردعة فرسه!
النقي،
اعتادت رئتا سعيدان على استنشاق الهواء الطلق ّ
وألفت عيناه خضرة العشب والشجر وزرقة السماء
وحمرة التراب ،دأب على مسابقة الفجر في االستيقاظ،
اليومي في كبد السماء،
ومنافسة الشمس في تغريبها
ّ
وقياس الوقت بطول الظالل وقصرها.
كان سعيدان يحرث األرض في موسم اخلريف ،ويلقي
احلب من حنطة وفول وعدس وسواها في أحشائها ويتّكل
ّ
على ال ّر ّب في ّمنو ما بذر ،وينهمر املطر فيروي األرض
وتنتشي البذور وتبزغ النباتات وتكبر ،فيعاجلها سعيدان
باستئصال األعشاب الضا ّرة من بينها واجتثاثها من
اجلذورً ،
قائل جلاره ولنفسه :ليت كان باإلمكان استئصال
واحلساد واملغرورين وعاشقي املظاهر الزائفة الب ّراقة
السفلة ّ
ّ
الكاذبة كالبرق اخللب ،كما نستأصل األعشاب الضا ّرة
ويجت ّثها من جذورها.
وينمو الزرع ويعلو ،ث ّم ينضج ويصف ّر كالذهب ،فيسرع
سعيدان ويحصده ،ث ّم يدرسه وميأل كواراته باحلبوب وتبابينه
بالتنب!
وبني هذا وذاك كان ينصرف سعيدان إلى زراعة بعض
ويتعهد أشجار
اخلضرة البعل ّية في احلواكير القريبة،
ّ
الفاكهة ،ليقتات بثمارها هو وأهله ،وليج ّفف الفائض
منها لليالي الشتاء ،وينشغل في قطف الزيتون ودرسه
في موسمه ،ليؤ ّمن لنفسه ولعائلته ما يحتاجه من زيت
ومن زيتون.
الدواب ليستخدمها في زراعته،
ي
ب
ير
سعيدان
وكان
ّ
ّ
واملاشية والدجاج ليستعني بها في تأمني مؤونته!
الذاتي ،والقناعة
وكان يعيش في حالة من االكتفاء
ّ
والرضا والفرح الدائم...

في األماكن النائية...
· يا خسارة عليك يا وألف خسارة ،كان «شروال» جدّ ك
وقمبازه عشرين ذراعً ا من القماش ،و»شروال» أبيك
وقمبازه خمسة عشر ذراعً ا ،وها أنت ترتدي اليوم هذا
املاعوص...
· إ ّنها املدنية يا جاهل ،إ ّنها احلضارة التي لن تبلغها يو ًما
ما دمت تعيش في هذا املكان النائي واملعزول!
· وماذا تشتغل في املدينة؟
جدا...
ا،
كبير
مسؤول
· أشتغل في املدينة
كبيرا ًّ
ً
ً ً
· وما هي مسؤول ّيتك يا ترى؟
· مسؤول ّيتي أ ّنني أقف أراقب الداخل واخلارج ،فال مي ّر
أحد بدون إذني ،وإن شئت أوقفت احلركة ك ّلها ،وإن شئت
ّ
فالكل رهن إشارتي...
سمحت بها،

رحيل!

ساهرا يتق ّلب في فراشه بدون أن
قضى سعيدان ليلته تلك ً
يغمض له جفن ،فما تُرى هي هذه الوظيفة الها ّمة التي
يشغلها شحيدان في املدينة ،ويأمر من خاللها وينهى وال
يجرؤ أحد على مخالفته؟ إ ّنها ال ّ
شك وظيفة على جانب
األهم ّية!
عظيم من ّ
وكيف حصل عليها يا تُرى؟ وملاذا ال حت ّركه الغيرة بل
املنافسة فيحاول هو اآلخر الفوز مبثلها؟
لكن كيف يفوز مبثلها وهو قابع هنا في الريف ،وكأ ّنه في
آخر الدنيا ،وال أحد يدري به أو يحفل بوجوده؟
وأحست زوجة سعيدان مبا يعتريه من قلق و َحيرة وشكوك،
ّ
تشجعه على الرحيل
فانبرت
هة،
ي
ن
ه
خالل
ه
ر
س
واكتشفت
َ
ُ
ّ
ْ
ّ
حظه فيها ،فلربّ ا حالفه ّ
إلى املدينة ،ليج ّرب ّ
احلظ وفاز
بوظيفة ليست ّ
أهم ّية من وظيفة شحيذان ،وشحيذان
بأقل ّ
ليس بأفضل منه ،وهو أشدّ ذكاء وعقله راجح أكثر وهو...
ّ
وظل سعيدان يتق ّلب الليل بطوله في فراشه ،يضرب
أخماسا بأسداس ،فهو إن بقي في القرية فال مستقبل له،
ً
ّ
وسيظل يزرع ويقلع أبد الدهر ،فإن جادت السماء بالغيث
صح املوسم و»باض احلمام على الوتد» ،وإن انحبس املطر
ّ
وشحت الغالل ،وداس احلمار على األسد ،أ ّما
املوسم
ساء
ّ
ّ
فيتوظفون دومنا عالقة باملطر وال بالندى...
في املدينة
وم ّر بخاطره ما أصبح يعاني منهّ ،
مؤخ ًرا ،بعد أن استوطن
كرافتا ،كرافتا!
الباشا اآلتي من وراء األفق البعيد هذه األرض.
متوجهً ا ،ذات يوم ،إلى احلقول ليرعى فالباشا ّ
سعيدان
وبينما كان
ككل باشا ال يرى من السماء ّإل رقعة خلقت
ّ
ً
ّ
ّ
غنمه ،التقى صدفة على قارعة الطريق بشحيدان التعبان ،لتظلله ،ومن األرض إل بساطا يدوس عليه ،ومن التالل
الذي لم يلتقِ به منذ أن رحل إلى املدينة ،رغم أ ّنه كان واجلبال ّإل ً
أمالكا صرفة نق ّية خلقت حلسابه هو وجدّ ه بدون
ّ
يتابع أخباره من بعيد!
غيره ،وكلمته نافذة في كل األبواب والشبابيك والنوافذ،
استوقف الرجل الرجل وتبادال التح ّية والسالم ،والحظ وال أحد ير ّد له طل ًبا!
سعيدان أنّ شحيدان استبدل ثيابه التي اعتاد أن يرتديها ولطاملا اقتحمت قطعان عنزات الباشا زرع ّ
الفلحني
بثياب أخرى حديثة و»مدنية»...
أي منهم على رفع
املساكني أمثال سعيدان ،ولم يجرؤ ّ
· ما هذا يا شحيدان؟ ما الذي تلبسه؟ سـأل سعيدان األمر لذوي الشأن ،ألنّ الباشا نفسه هو ذو الشأن وصاحب
مستغر ًبا!
القطيع ،وإذا كان القاضي خصمك فلمن ترفع أمرك؟
· إ ّنها ثياب أهل املدينة يا سعيدان ،فـ»بني العوران إعور أ ّما إذا جنت مزروعاتك من أفواه القطعان التي تعاني
(إقلع) عينك (بل عينيك االثنتني) لتجاريهم»!
األبدي ووصلت موسم احلصاد والدرس ،فقد
من اجلوع
ّ
· حتّى ولو على حساب...
تستيقظ ذات صباح لتجد أنّ حقلك أو بيدرك قد التهمته
· حتّى ولو...
النيران اآلثمة ،وأنّ ال َف َعلة ا ُجلناة ف ّروا حتت جنح الظالم،
ّ
· ما هذه «اخلرقة» املتدلية من عنقك ،مثلها مثل الـ ...وهم ال شك من اخلارجني على القانون ،والذين ال يدري بهم
بعيد عنّك وعن السامعني؟
ّإل الله سبحانه وتعالى ،ولربّ ا ،لربّ ا نقول ،جناب الباشا
· إ ّنها الكرافتا يا جاهل...
الذي أرسلهم ليعيثوا في األرض فسادً ا.
· وكيف «تشنق» نفسك بها؟ أال تضايقك؟
أ ّما إذا ما استكثر عليك الباشا ما متلكه من أرض ،رغم
· لقد اعتدت عليها في املدينة...
صغر مساحته ،فقد يبذل املستحيل لكي يستولي عليه،
· هل يلبسون هكذا في املدينة؟ سروال ض ّيق مثل املاعوص وال يألو جهدً ا في ذلك ،فقد يرسل «أزالمه» لتخريب
الذي يدحلون به مداحل السطوح ،وقميص مبتور األكمام أرضك وقطع أشجارك أو حرق مواسمك ،وقد يلجأ إلى
لتوفير ذراع من القماش ،وحذاء أشبه بـ...
تهديدك مباشرة وصراحة ،واذهب وب ّلط البحر ،أور مبا اتّفق
· إ ّنها أزياء أهل املدينة ،املتمدّ نني املتر ّقني املترفني س ًّرا مع مرتشيه على شقّ الطرق العمومية في أرضك ملج ّرد
املتطورين ،ال أزياؤكم أنتم ،أهل الريف ّ
والفلحني القاطنني تخريبها والنيل منك!
ّ
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جِرايته على شكل كبش غنم أو رأس ماعز ،أو على ّ
األقل
َح َمل أو َجدْ ي ،فينحره على العيد ،ويع ّلقه في الشجرة
التي في الدار ،ويسلخه ّ
ويقطعه ،ويناول أهله ليطبخوا
جزءا ّمما
ويشووا بقدْ ر ما يريدون وبدون حساب ،ث ّم يبيع ً
تب ّقى ،يكفي ثمنه لتغطية بق ّية نفقات العيد.
أحس سعيدان بطعم احلرمان في تلك اللحظات التي
ّ
وأحس
ناظرا إلى واجهات دكاكني اجلزّارينّ ،
كان يقضيها ً
يفجر رأسه وهو ّ
يفكر في كيف يحصل
بصداع شديد يكاد ّ
على شيء من ال ّلحم ليحتفل هو وزوجته بالعيد السعيد.
وحدث أن رآه أحد اجلزّارين ّ
فرق قلبه له ،فدعاه إلى الدخول
ً
ّ
واستفسر عن أحواله ،وعلم ما به ،فخفف عنه قائل:
ال تكتئب يا أخي ،فعندما جئت أنا إلى هنا قبل سنوات
كان حالي أسوأ من حالك ،وها أنا اليوم بألف خير واحلمد
لله ،فألقِ همومك على الله يا أخي ،وال َ
تخش شيئًا!
شعر سعيدان بفرح عظيم ،فها هم الناس هنا ليسوا أقلّ
طيبة من الناس هناك ،ولم يغادر الد ّكان ّإل وهو يحمل
شيئًا من ال ّلحم املث ّلج ،أحسن إليه اجلزّار وباعه إ ّياه بسعر
مخ ّفض كما قالّ ،
تبي له الح ًقا أ ّنه بسعر ال ّلحم الطازج،
ّ
وأدرك أ ّنه وقع في فخ محتال!

فهل إزاء وضع كهذا ّ
يظل في رأس سعيدان عقل يربطه
بقريته ،مسقط رأسه؟ أم يهرول إلى املدينة باح ًثا فيها عن
غد أفضل ،له ولعياله؟
زد على ذلك أنّ دور ماء النبع الذي يستسقون منه ويروون
بقع بساتينهم الصغيرة ،والتي ال يستطيع فدّ ان أن يحرثها
لصغر مساحتها ،وال يفلحونها إال ً
شح
نكشا باملناكيشّ ،
كاد ّ
يجفّ ،مما أنذر بكارثة اقتصادية مقتربة ال محالة،
والعطش اآلتي أصبح قاب قوسني أو أدنى.
وما كاد ينبلج الصبح حتى كان سعيدان قد عقد العزم
يحب اخل ّفة ،واحلركة بركة ،وباب
على الرحيل ،فالرزق ّ
الرزق في القرية محدود ويكاد يكون موصدً ا...
واألرض؟ قال في نفسه ،ور ّد على نفسه بنفسه :نتركها...
واحلواكير؟ فلتقفر!
والزيتون؟ فلييبس!
ووو...
نتركها ك ّلها للريح ،وللفقر ،وللذئاب ،ولبنات آوى ،وللبوم
والغربان...
نؤجره
والبيت نبيعه ملن يزيد في الثمن ،وإن لم جند مشتر ًيا ّ
ونضمن بذلك ً
دخل إضاف ًّيا لنا ،قال سعيدان لزوجته!
وما هي ّإل ساعات قليلة حتّى كان قد «ب ّقج» ما ّ
خف صالة!
توجه سعيدان – في صباح العيد – ترافقه زوجته إلى
وزنه وغال ثمنه في «بقج» حملها هو وزوجته ،وقصدا باب
ّ
«دار العبادة» ليمتّعا نفسيهما باألحلان السماوية الشج ّية
الكرمي ،املؤ ّدي إلى املدينة...
سكن!
التي تبعث النشوة في القلوب ،بعد أن لبسا أفخر ما
منذ أن وطئت قدما سعيدان وزوجته أرض املدينة وهما عندهما ،وما إنْ وصال الباحة اخلارجية للمكان حتّى أصيبا
يبيتان في مكان آخر ّ
كل ليلة ،يفترشان األرض ويلتحفان بشيء من الذهول ،بعد أن رأيا ما يلبسه الناس ،إذ إنّ
أي ثياب يرتديها اآلخرون ،لكن ما في
السماء ،فطقس املدينة حا ّر ورطب وال حاجة للغطاء ،ثيابهما ال تشبه ّ
ّ
ويستيقظان مبكرين في الصباح ويخرجان
«ليتسقطا» اليد حيلة ،واملرء بقلبه وعقله وأخالقه ،ال بثيابه وحذائه
ّ
رزقهما ويتص ّيدا خبز يومهما ،وحني متيل الشمس إلى ونظارته!
الغروب ويأذن الليل بالسيطرة على الكون ،يلجأ االثنان دخل االثنان دار العبادة فدهشا ملا رأيا ،إذ وقف عل
إلى أقرب مكان يستطيعان أن يقضيا فيه ليلتهما ،جانب ّ
كل مقعد أحد الناس و»حجزه»ً ،
رافضا السماح
ّ
وميكثا فيه حتّى صباح الغد.
لسواه بأن يجلس على هذا املقعد ،وكأنه ملك من أمالك
وآن األوان لسعيدان ليبحث عن سكن مالئم له وألسرته ،أبيه!
«يستران» فيه نفسيهما ،ويستعيض به عن الدار الفيحاء ورأى سعيدان الكهول واملسنّني يتو ّكأون على عكاكيزهم،
التي كان يسكنها في القرية ،والتي كانت تض ّم «ليوا ًنا» يقتربون من املقاعد ليجلسوا عليها ،فيحول «حارسو
ً
طويل ،يحيط به من جانبيه ص ّفان من الغرف ،في ّ
كل املقاعد» دون ذلك ،إذ إ ّنهم قد حجزوها لهم وألقربائهم
ّ
صف أربع غرف فسيحة ،وفي نهاية «الليوان» مطابخ وأصدقائهم ،وال يبادر أحد من الشباب لدعوتهم للجلوس
وحمامات ومنافع ومخازن وما إليها.
أو ملساعدتهم في شيء!
ّ
أثمان الدور في السماء ،ولو باع سعيدان ّ
كل ما ميلكه في تذ ّكر سعيدان دار العبادة في القرية ،فكادت تغرورق
القرية من ميراث أبيه فلن ّ
مسن أو كهل من
يتمكن من شراء ش ّقة سكنية عيناه ،فهناك عندما كان يدخل ّ
أي ّ
كرسي
يتوجه إليه ،ويقوده إلى أقرب
متواضعة ،واألجور باهظة هي األخرى ،و»العني بصيرة الباب كان أحدهم ّ
ّ
واليد قصيرة» ،وبحث سعيدان وبحث عن سكن مناسب
كرسي كهذا تسابق الناس في التنازل
يكن َث َّم
ٍ
خال ،وإنْ لم ْ
ّ
أخيرا ،أن «يستوطن» حتت عن أماكنهم لتقدميها إلى الكهل الداخل...
بدون جدوى ،وق ّرر سعيدانً ،
ّ
إحدى البنايات ،فالصيف قد ولى وجاء اخلريف ببرده أ ّما هنا...
وشرده ،وأن «يستصلح» ً
فراغا يقع حتت إحدى البنايات وبدأت الصالة ،فإذا باملرتّلني يتسابقون ويتناقشون بصوت
ّ
الرابضة على السفح القريب ،فنظف املكان وأقام جدا ًرا
يتحول إلى
ٍ
عال في أ ّيهم يبدأ وأ ّيهم يليه ،ويكاد النقاش ّ
وتوجه إلى سوق اشتباك باأليدي ،وال يدعو أحد أحدً ا وال يشعره باحترام
يفصله عن الطريق العا ّم ،و»قصره»ّ ،
األثاث املستعمل ليشتري بعض األثاث منه ،ليتّخذه أو تقدير...
ً
فراشا وحلا ًفا
وكراسي وكنبات وما إلى ذلك من متط ّلبات أ ّما أكثر ما أزعج سعيدان في دار العبادة تلك النسوة
ّ
ّ
ّ
أبدانهن،
تيسر من
احلياة العصرية ،وتلطفت زوجته فتنازلت عن الفرن اللتي جئن لعرض
ّ
ّ
أزيائهن وكشف ما ّ
ّ
والغسالة مؤ ّقتًا ،وريثما يفرجها الله
والثلجة والتلفاز
والتطور ،وتص ّرفهن األرعن،
بحجة املوضة والتقدّ م
ّ
ّ
ّ
ّ
عليهما ،ووعدها ،بل التزم لها وحلف بأغلظ األميان ،أن
هن يسمرن في مقهً ى ،أو
وجتاذبهن أطراف احلديث وكأن ّ
ّ
صغارهن صارخات بهم ،أو يتواصلن مع
خيرا عندما يفتحها الله في وجهه ،ويشتري يجرين خلف
ّ
ّ
يعوض صبرها ً
ّ
ّ
لها كل ما حتتاجه س ّيدة املنزل العصرية «املتمدرنة»!
بهواتفهن ،وكأنه في سوق وليس في دار عبادة...
أخريات
ّ
وأعشى الله – سبحانه وتعالى – عيون املسؤولني عن ليش بعدو الثرى بجنينتك عطشان؟
ّ
سكن سعيدان ،وإن يكن مؤ ّقتًا ،فقط!
جف العشب ،يبس الزهر ،والورد ذبالن؟
بكرا بيجي تشرين والبرد يلسع
«لحم» العيد!
وما في حدا يد ّفي الفراش!
و«هل» العيد واقترب ،وراح سعيدان ّ
ّ
يفكر كيف يعيد والقلب شو مسكني
ويحتفل بالعيد.
والروح دوم هيمانة
م ّر سعيدان بدكاكني اجلزّارين ،ووقف ينظر إلى اللحوم ومي ّر العمر يا خسارة
واملجمدات في ّ
املث ّلجة
الثلجات القابعة خلف الزجاج ،والدهر – يا ويلي – ينساني...
ّ
ينظر إليها ويحاول قراءة األسعار ،ويحسب ما في جيبه عذ ًرا ،عذ ًرا س ّيدتي؟
كذ ًبا ،زو ًراً ،
لع ّله يستطيع أن يشتري به شيئًا من اللحم!
دجل ،آنستي!
قاتل الله املدينة وأسعارها ،قال سعيدان في نفسه ،إنّ * * *
ّ
ً
كل ما معي ال يكفي لشراء حلم العيد ،فمن أين آتي ح ًّبا ،شوقا ،وجدً ا ،فاتنتي!
ببق ّية النفقات؟
ح ًّبا ،دو ًما ،وعدً ا ،ساحرتي!
ً
خوال ،يوم كان يعيش في ح ًّبا ،عشقا ،أبدً ا ،عهدً ا ،قاتلتي!
وقفزت به الذاكرة إلى أ ّيام ٍ
جزءا من
أجيرا وأخرى راع ًيا ،ويقبض ً
القرية ،ويعمل تارة ً
الجم عة  4ا ّي ار 2018
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حمالت شهر

رمضان الفضيل

هاشم ذياب

قدري
(داية) ..األمس
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ّ
مخفية
العثور على كتابة

رفضت العمى
ألحرث بالوجع..
ذاكرتي
ال أنصاع للموت.
فاملوت..

ّ
ال يستعين بالعارفين منا

األشواك..

يستعين بالصدى

التي صارت نهاية

قنديل األعادي

فاملوت كاملوت

والهاجع من األسماء
ينهش ذاكرتي
*
رفضت العمى
ّ
ألجتث الجوع بعصياني

للغافلين عن املسار
مسار ّ
حرّيتي

شراع السفر

*

فاملوت كاملوت

رفضت العمى

ّ
ال يستعين بالعارفين منا

ألستغيث بالوجع

يستعين..

وبقائي

بالخائف من ّ
الحرّية

كي يسطع الجوع بالغد

يستجدي..

في مسارات املوت

ذاكرة األعادي والهالك

بين املتقادمين عليه
ّ
لكن عنترة ال يقبراألمل

رفضت العمى
ّ
ألجتث الطمع..

طاملا عبلة
ّ
ترف كالرؤيا لألبد

من بالدي

ال تختفي
واألمل ُيعدي..

ال يبتلع املسيرة

رفاق دربك

فاملوت كاملوت

*

*

كي..

ّ
ال يستعين بالعارفين منا

رفضت العمى

املوت..

أنفث األمل ،وسيجارتي..
ّ
تحس بالجوع يقودني

ّ
يستعين بالثرى..
ّ
كاللثام والقبر

متاهتي مسيرتي

*

سعادتي..

رفضت العمى

ترويني حكاية..
ّ
قضية عالقة

أمضغ األشواك واملرض

قام باحث من سلطة اآلثار بفحص بعض األجزاء من
مخطوطات البحر امل ّيت خالل تصوير أجراه بوساطة تصوير
مم ّيزّ ،
مت خالله العثور على أحرف لم ت َرها العني املج ّردة من
قبلّ .
مت الكشف عن تلك املقطوعات خالل اليوم الدراسي
الذي أجراه مر َكز أوريون في اجلامعة العبرية في القدس،
سلطة اآلثار ،متحف إسرائيل ،جامعة ﭬـيينا وجامعة نيويورك
في الواليات املتحدة.

وحوسبتهاّ ،
منوذجي لبعض املخطوطات التي كانت
مت تصوير
ّ
موضوعة جان ًبا في تلك العلب .ونتج عن تلك الصور إبراز
بعض األحرف والكتابات التي لم يشاهدها الباحثون بالعني
املج ّردة آنذاك ،حني وضعت تلك املخطوطات جان ًبا .رغم أنّ
جداّ ،إل
احلروف التي عثر عليها هي ،فقط ،مقاطع صغيرة ًّ
أنّ من شأنها أن تنير معلوماتنا حول املخطوطات ،فلربّ ا
كانت منها مخطوطة جديدة لم تكن معروفة من قبل.

مقطع من سفرالتثنية كما ٌعثرعليه

صيانة املخطوطات بيد خبراء سلطة اآلثار

االكتشاف

خالل السنوات األخيرة ّ
مخصصة
مت تطوير وسائل تصوير
ّ
لدراسة مخطوطات البحر امل ّيت ،ضمن األبحاث التي جتريها
سلطة اآلثار .خالل تلك األبحاث ّ
مت العثور على بعض
األحرف التي كانت مكتوبة على املخطوطاتّ ،إل أنّ عني
اإلنسان املج ّردة لم تستطع رؤيتها .وقد ّ
مت الكشف عن تلك
اخلاصة ألجهزة التصوير.
األحرف بوساطة العدسات
ّ
خالل خمسين ّيات القرن العشرين ّ
مت العثور على مخطوطات
البحر امل ّيت املكتوبة على اجللد وورق البردي ،وهي تشمل أكثر
الكم ّية الكبيرة للمخطوطات
من  1,000مخطوطة .بسبب
ّ
ووضعها من ج ّراء الصيانة الس ّيئة ،وضعت بعض األجزاء
منها في علب حلفظها ولم َ
حتظ بالبحث والدراسة.
خالل السنوات األخيرة وضمن مشروع مسح املخطوطات

≈�d

ما زلت أنا

لتختفي حقيقتي
ّ
في محطة الغد

ألحرث الوجع بآهاتي
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ّ
ال يستعين بالعارفين منا
ُ
ما أنا وما صرت..
ّ
إل صورة

األحرف في مخطوطة سفرالتثنية ،كما نراها بعد التصوير
باألشعة تحت الحمراء

أورن ليبرمان – باحث في وحدة املخطوطات في سلطة اآلثار
خالل بحث واحد من املكتشفات الجديدة

كما أنا

حيفا

كان الهدف الرئيس من مشروع حوسبة املخطوطات التح ّقق
من وضعها وصيانتها ،كما أنّ من شأن احلوسبة أن ّ
متكن
يتم
اجلمهور من الوصول إلى املخطوطات بسهولة .من هنا ّ
خاصة ّ
مت تطويرها
توثيق املخطوطات بوساطة تصويرها بأجهزة ّ
في شركة «ناسا».
من بني املقاطع التي ّ
مت تع ّرفها خالل هذا االكتشاف مقطوعة
أي من املخطوطات التي ُعثر عليها خالل
ليست تابعة إلى ٍّ
ّ
يتم
سنوات اخلمسني .ومن احملتمل أنها جزء من مخطوطة لم ّ
تع ّرفها حتّى اآلن.
بني مقاطع املخطوطات اجلديدة ّ
مت تع ّرف مقتطفات من
التوراة تابعة إلى األسفار :سفر ّ
اللو ّيني ،التثنية ،وكتاب
اليوبيالت.
الصور امللحقة (تصوير :شاي هليـﭭـي ،سلطة اآلثار)
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ّ
· فرحنا ملا شفنا الكوريتين تزاورو ،وإجا كيم
الحبيب عند صديقه املحبوب · ..هاي بدها جرأة
وشجاعة ..مش تهديد ووعيد!! التخويف ما بنفع..
والتحريض للجبان!! · يعني شو ناقص الرؤسا
ّ
عنا املتخاصمين يلتقوا مثل الكوريتين · ..هللا
ّ
ّ
يرحم ّ
معمر اللي قال :حتى تحلو قضية إسرائيل
ّ
وفلسطين اعملوها إسراطين!! · اللي ّبدو الخير
ّ
والخر ّ
ّ
واللي ّبدو ّ
بحرض
الشر
لبلده بروح عالسالم،
ّ
ّ
ّ
وبهدد!! · بنيامين اعتقد إنه جاب راس كليب ملا

كورياطين -إسراطين!!

ّ
لعب املسرحية في التلفزيون!! · يعني هو فكر
يقنع ترانب يهجم على إيران؟ ترانب برقص من غير
ّ
دف · ..والعالم ّكله قال حكي فا�ضي ،مثل ّ
الكي
ّ
عالجالل إنتو كبيرين القدر · ..يا أخي بنيامين ويا
تاريخيةّ ..
ّ
ّ
تقدموا
عمي محمود اعملوها مصافحة
ّ
وسلموا عا بعض!! · بدل ما تقوم القيامة ويحترق
األخضر واليابس ،اعملوا إسراطين مثل ما عملوا
كورياطين.
أبو إلياس
الجم عة  4ا ّي ار 2018
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بمناسبة شهررمضان
بنك لئومي يعرض لزبائنه مجموعة من
القروض بشروط مريحة

عشية حلول شهر رمضان املبارك ،يعرض بنك لئومي
لزبائنه مجموعة من القروض بشروط مريحه ،كما يتيح
لهم اختيار مسار القرض املريح وفق احتياجاتهم الخاصة
وقدرتهم على التسديد.
يمتاز شهر رمضان باملصاريف الكبيرة فوق املعدل على
املنتوجات الغذائية ،االستهالكية ،الهدايا وغيرها ،وفي
ضوء ذلك ،يعرض بنك لئومي مسارات قروض خاصة
بشروط جذابة ويمنح الزبائن إمكانية االستمتاع بشهر
رمضان دون قلق واالستعداد له بشكل صحيح ومدروس.
ُيذكر انه باإلمكان الحصول على القرض بواسطة كبسة
زر من خالل جميع قنوات لئومي الديجيتالية (موقع
لئومي ،تطبيق لئومي ،نقاط الخدمة الذاتية في الفروع)
ولدى موظفي البنك في فروع لئومي املنتشرة في أنحاء
الوسط العربي.

تنوﭬـا تنطلق في نشاط ّ
متميز
بمناسبة شهررمضان املبارك

ينطلق موقع الوصفات «مطبخ تنوﭬـا» في نشاط ورشات
الطهي والتي ستساعدكم في اثراء مائدة اإلفطار واالستعداد
لشهررمضان القريب
هل ّ
تحبون الطهي؟ هل تريدين التنويع وإثراء مائدة اإلفطار
بمناسبة اقتراب شهر رمضان؟ تدعوكم شركة تنوﭬـا
لالنضمام إلى ورشة ممتعة ،مليئة بالنكهات واملذاقات،
تجربة طهي ممتعة
ّ
اثراء ّ
تقدم تنوﭬـا ً
متمي ًزا لعالم الطهي بمناسبة شهر رمضان
ّ
املبارك حيث تقيم ورشات طهي عملية وكلها متعة على
عال في مختلف بلدات الوسط العربي ،وهذا بهدف
مستوى ٍ
االتاحة للمشاركين بإثراء وتنويع مائدة اإلفطار بوصفات
مثيرة ولذيذة.
الورشات ّ
مجانية وستقام بين التواريخ  1.05حتى  10.05في
بلدات مختلفة في الوسط العربي ،خالل ساعات الصباح وما
بعد الظهر.
ّ
ّ
سوية مع الشيف 3
سيحضر املشاركون خالل الوجبة
وجبات :وجبة أولى ،وجبة رئيسية وحلويات .مدة كل ورشة
حوالي ساعتين ،حيث سيفوز املشاركون في نهايتها بما
ّ
حضروه وبهدية.
هذه الورشات هي جزء من نشاط موقع الوصفات مطبخ
ّ
املحلية باللغة العربية
تنوﭬـا من أجل إثراء تشكيلة الوصفات
وبهدف تزويد عدد كبير من األفكار للوجبات العائلية اللذيذة
واملمتعة.
وراء كل وصفة ناجحة – مطبخ تنوﭬـا.
للتسجيل وملعلومات إضافيةwww.matbach-tnuva.co.il :

net
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بمناسبة شهررمضان

بريجات مستمرة في تقليدها وتصدرحلة احتفالية بمذاق التمرالهندي
مذاق التمرالهندي يضاف الى املذاقات املحبوبة  -البرتقال والعنب والتي تباع في صناديق سداسية بحلة احتفالية محدودة
ترافق الخطوة حملة اعالنية واسعة
النطاق تشمل مقطعا دعائيا جديدا
ومبتكرا بطولة املمثل دريد لداوي
تحت شعار“ :طبيعي اإلفطار يجمع
أهل الدار”
تواصل بريجات املختصة في انتاج
اجود انواع العصائر من الفاكهة،
تقليدها وتقديم املفاجآت املثيرة في
شهر رمضان ،وتخرج بحملة جديدة
عشية إطالق الحلة االحتفالية
ملذاق التمر الهندي .بطل الحملة
املمثل دريد لداوي ،وتأتي تحت شعار
"طبيعي االفطار يجمع أهل الدار".
وتشمل الحملة قنوات االنترنت
الرائدة ،الشبكات االجتماعية ،الفتات
الطرقات والصحف.
املشروب الجديد بطعم تمر هندي
يسوق خصيصا بمناسبة شهر
رمضان حيث تعرض بريجات سلسلة
الصناديق السداسية بحلة احتفالية،
باملذاقات املحبوبة ،البرتقال والعنب.
وتسوق الصناديق مع بداية شهر أيار

وعلى مدارشهررمضان.
مدير عام بريجات رونين افيشار قال:
"نحن في غاية السعادة باالستمرار
بتقليدنا للسنة الرابعة على التوالي
وان نوفر لزبائننا اجود املنتجات
على مائدة اإلفطار .ايضا هذا العام
قمنا باستثمار معظم جهودنا لنوفر
للمستهلكين حلة احتفالية تناسب
احتياجاتهم وما يفضلونه في شهر
رمضان .وفي هذه الفرصة اهنئ زبائننا
بحلول الشهرالكريم وأتمنى لهم صوما
مقبوال وإفطارا شهيا".
نائبة املدير العام لشؤون التسويق،
أوريت عزرا أشارت" :بريجات ماركة
مشروبات فاكهة رائدة مجموعة
العصائر في البالد .توفر املاركة القيم
املرتبطة بكل ما هوجيد ،لذيذ واألجمل
في الطبيعة – البيارات والفاكهة وبين
أطباع الناس – الجمعة ،العائلية،
اصالة الضيافة والتي ترتبط بشكل
طبيعي مع قيم ومميزات املجتمع
العربي خاصة في شهررمضان".

ال نغفل حتى عن املر�ضى غيرالقادرين عن الحركة

طاقم عيادة الرامة يخرج إلى منازل املر�ضى غير القادرين على مغادرة منازلهم
من أجل تهنئتهم بعيد الفصح
يهتم طاقم عيادة كالليت في الرامة بأن يظل على تواصل مع املتعالجين ويبادر
إلى االهتمام بهم ومنحهم الشعور بأنه هنا من أجلهم .وفي هذا السياق ،ومع
حلول عيد الفصح ،خرج الدكتور داود سالمة – مدير العيادة ،وسمية كيوان
– مديرة التمريض ،لزيارة  18من املتعالجين في العيادة ممن يحتفلون بعيد
الفصح وال يستطيعون مغادرة منازلهم أو أسرتهم .جمعت الزيارة بين التهنئة
مستوى ضغط
بالعيد السعيد ،إلى جانب اجراء فحوصات دورية مثل قياس ً
الدم ،وقياس مستوى االكسجين في الدم ،وفحوصات أخرى ،وفقا ملا يحتاجه
كل متعالج .املتعالجون الذين فاجأتهم هذه الخطوة ،فرحوا باألخص من
الشعور باالهتمام من جانب طاقم كالليت الذي تعامل معهم ليس كمر�ضى
فقط ،بل كجزء من العائلة.

بطاقة ماستركارد جديدة في البالد – ﭘـلوس كارد

البطاقة الجديدة ،والتي ال تتطلب وجود حساب بنك،
ستتيح في البالد تشكيلة جديدة من حلول الدفع
تطلق مجموعة ﭘـلوس كارد في البالد بطاقة ﭘـري بييد
(خدمة الدفع املسبق) جديدة .يتم اصدارالبطاقة
من قبل البنك األوروبي  IDTFSوالذي يعمل منذ
سنوات طويلة في مجال اصدار بطاقات تسديد
الدفع في أوروبا ،وتحت املاركة العاملية ماستركارد.
تدخل البطاقة الجديدة إلى سوق آخذ بالنمو
ّ
تصرف
والذي كان حتى اليوم ،في البالد ،تحت
الجهات املصرفية فقط ويهدف إلى توفير الرد
لجماهير والتي حتى اليوم لم يكن لديها إمكانية
الوصول الى سلع مالية من هذا النوع ،إذ أن
البطاقة الجديدة ال تتطلب وجود حساب بنك.
مدير عام مجموعة ﭘـلوس كارد ،شاحر لنداو»:بعد االنطالق الهادئ الذي
أجري في األشهر األخيرة ّ
يسر شركة ﭘـلوس كارد أن تبدأ في انطالق تجاري.
دخولنا إلى السوق ،سيؤدي إلى زيادة تشكيلة وسائل الدفع العاملية املوجودة
في البالد وسيتيح ثقافة استهالك حكيمة وتوفير كبير من خالل مجموعة من
ً
خصيصا الحتياجات السوق في البالد».
السلع التي سيتم انشائها
ّ
وقد وصلنا من ماستركارد العاملية« :إننا نرحب بزيادة تشكيلة سلع الدفع التي
ستتوفرلخدمة املستهلك في البالد».
ّ
واملتشدد ،حيث
كافة بطاقات ﭘـلوس كارد تستوفي معيار األمن  EMVالصارم
تصل مع كود  PINشخ�صي ،وهي البطاقة التي يمكن استخدامها في أكبرعدد
من املصالح التجارية وآالت الصرف اآللي في العالم.
ستتيح البنى التكنولوجية املتطورة في الشركة تنفيذ التعاون وإصدار
بطاقات تحمل أسماء ماركات ملختلف الشرائح السكانية ،حسب املتطلبات
املختلفة للهيئات الشريكة.
ّ
تسلط الشركة الضوء على تجربة الزبون الديغيتالية ،وتشمل منطقة
شخصية آمنة في موقع الشركة لتنفيذ شتى االجراءات ومشاهدة املعلومات
ّ
متطور
للهاتف الذكي (سمارتفون) يتيح تشكيلة اجراءات.
وتطبيق
ّ
تعتزم الشركة أن توفر لخدمة زبائنها ممن بحوزتهم البطاقة مجموعة من
االمتيازات والتخفيضات القائمة والتي يمكن للزبائن التمتع بها من خالل
الدفع بالبطاقة في املصالح التجارية املختارة في داخل البالد وخارجها.

تصوير :املكتب االعالمي لكالليت

www.haifanet.co.il

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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נכסים
יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

للبيع

؟

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

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

اراﺿﯽ

ﺷﻘﻖ للﺒﯿﻊ ﺗﺴلﯿﻢ ﻓوري

 600متر للعمار منطقة الرينة

الﮑﺮمل الﻔﺮﻧﺴﯽ

فيال منفردة ( 3מפלסים)  +وحدة
منفردة تقع على نصف ّدونم ارض.
קריית אליהו
 4غرف واسعة ومرممة بالكامل،
مصعد  +موقف

 ₪ 125000للدنم

رمغري
ع

لﻼيجار

 4غرف  120متر +شرفتان

קרוב לציונות
 4غرف  120متردار�جر ،شرفتان،
منظرللبحرمرممة بالكامل ،تسليم فوري

مؤجرة ملدة طويلة  2750شاقل

 2.5غرف

ّ

شارع النبي

 3غرف ،طابق  ، 2مرممة،
בתהליך תמא 38

₪

000, 850

₪

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

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

المﺘﻨﺒﯽ

طابق أول  +ساحة واسعة ₪ 2400

ﻋﺒاس ﻋلوي

 4غرف ار�ضي  +شرفة مرممة بالكامل +حديقة

₪ 1140000

 2.5غرف +طابق رابع منظرخالب
₪ 640000

مكاتب بجوارالدوائرالحكومية مرممة بالكامل
ً
ابتدءا من ₪ 2500

شارع عباس

شارع عباس
الطابق الثالث منظر

س

وموقف خاص مرممة بالكامل ₪ 3300

שי עגנון

870,000

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

₪

 80متر  ،مرممة بالكامل،

يوكنعام  2000متر زرا�ي

ﻋﺒاس

مطلة على البحر ₪ 1،060،000

1,100,000
شارع النبي

 6دونم قرب דניה
 ₪ 220000للدنم

₪ 1،340،000

ليجار

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

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

שדרות הציונות  17-חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398

ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺷﺎﺭﻉ ﻟﻔﻮﻧﺘﻴﻦ

חפשו אותי ב-

ﺟﺪﻳﺪ

 110ﻡ"ﺭ ،
ﺻﻔﻘﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
₪ 900,000

ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ

ﻃﺎﺑﻖ ﺍﺭﺿﻲ  130 ,ﻡ"ﺭ

ﺟﺪﻳﺪ

ﻟﻠﺒﻴﻊ  :ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ ،
ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺍﻫﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ

ﺟﺪﻳﺪ

 ﻃﺎﺑﻖ ﺍﻭﻝ  ،ﻣﺮﻣﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً،ﺳﻌﺮ ﻣﻐﺮﻱ

ﺑﺪﻙ ﺗﺒﻴﻊ ﺑﻴﺘﻚ ؟ ...ﺍﺳﺘﺸﺮﻴ ﻣﺤﺎﻡ ﻭﺧﺒﺮﻴ ﻋﻘﺎﺭﻱ )ﺳﻤﺴﺎﺭ(
ﺳﻤﺮﻴ ﺧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
الجم عة  4ا ّي ار 2018
ُ

ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﻴﺖ ﺣﺠﺮ ﻋﺮﺑﻲ ،

 4ﻏﺮﻑ ،ﻣﺮﻣﻤﺔ  ،ﻃﺎﺑﻖ ﺍﺧﻴﺮ ،
ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ  ،ﺳﻌﺮ ﻣﻐﺮﻱ ﺟﺪﺍﹰ

ﻟﻠﺒﻴﻊ " -ﺑﻨﺘﻬﺎﻭﺱ"
ﺑﺤﻲ בת  -גלים

-

-

052 377 4949

חפשו אותי ב-
29

اكسسوارات  PANDORAتقدم عرض احتفالية

למכירה

مﻨاﻗﺼﮥ

إسواره بطبعة خاصة هدية

מפרטי

ﻹدارة مﻘﺼﻒ
ﻓﯽ مﺪرﺳﮥ
إدارة ﻄﺛرسﺋ «ﺐاﻇوﻏﺋ الﺿرﻄﺋ»
ﻎﺸ ﺣارع ﻊﺔيفﻆ  15بﺗيفا،

تقدم اكسسوارات  PANDORAهدية احتفالية ،وهي إسواره خاصه
مع مشبك خاص ،كهدية على كل شروة بمبلغ أكثر من  649ش.ج من
مجموعة متنوعة من االكسسوارات.
• بين التواريخ 13-20.5.2018
• حتى انتهاء املخزون
• استعمال العرض ملرة واحدة فقط
• الخطأ مردود
متوفرفي شبكة  ،PANDORAوشبكة ،JACKIE-O
وفي محالت املجوهرات مختارة ومتجراإلنترنت:
www.pandora-shop.co.il

مطلوب

ﺗﺪﻋو ﺑﻬﺬا إلﻰ ﺗﻘﺪيﻢ اﻗﺘﺮاﺣات
ﻹدارة مﻘﺼﻒ

لﻂسﻈﺋ ا�ﺛرسيﺋ  ،2019\2018ابتﺛاء ﻄﻆ 2018\09\02
إضاﺸﻐﺎﻐﻆ.
لمﺛة ﺠﻈﺋ واﺖﺛة ﻄع إﻄﺿاﻇﻐﺋ تمﺛﻏﺛ لسﻈﺎﻐﻆ
ّ
ّ
المﺶﻂّﺷ وﺸﻐه المسﺎﻈﺛات المطﻂﻌبﺋ لﺎﺼﺛﻏﻃ المﻈاﺻﺧﺋ،
بﺛءا ﻄﻆ ﻏوم  2018\05\07ﺖ ّتى ﻏوم
ﻏمﺿﻆ الﺗﺧول ﺲﻂيه ً
 2018\05\14ﻄﻆ ﺠﺿرتارﻏﺋ المﺛرﺠﺋ
تﺔﺈ إﺲادة المﺶﻂّفات ﻄﻌﺻّﺳﺋ وﻄﺶﻂﺼﺋ وبﺛون ﺲﻘﻄات تﺤﺚﻐص
إلى ﺠﺿرتارﻏﺋ المﺛرﺠﺋ ﺖﺎّى ﻏﻌم  2018\05\28الساﺲﺋ 14:00

محام /محامية

الرجاء ارسال سيرة ذاتية

فاكس 04/8520923

سائق شاحنة 15طن+
عامل رافعة مع رخصة

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

شارع بيشوف
حجارشقة مؤثثة
بالكامل

למכירה

ברבי קומות

בית לחם בחלק התחתון
דירת  4משופצת עם נוף מדהים

למביני עניין ומהירי החלטה

במעלה השחרור

דירת  3ח מרווחת
קומה  4מתוך  5נוף פתוח

שד רוטשיליד

 3.5ח קומה ראשונה שמורה המון
ירוק מסביב

למכירה ברמת שאול

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

כרמל צרפתי

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

כרמל צרפתי

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

 2,400,000ש"ח

עופר050-5213232 :

مطلوب للعمل

لأليجار

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

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

لﻘستفسار ﺲ� الﻋاتﺷ 04-8522113 :بﻆﻐ الساﺲات 14:00-09:00

ملكتب محاماة في حيفا

רחוב אלנבי המבוקש

במרכז הכרמל ,ביפה-נוף

כרמל צרפתי
ברב קומות

 5ח כ  120מר פלוס במרפסת נוף
לים חנייה ומחסן

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

כרמל צרפתי

להשכרה
נווה שאנן

אלנבי

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

קומת קרקע 3ח עם היתר קיים

דירת גן  3חדרים עם מרפסת ונוף

אלנבי

במלון מרידיאן

שוק הפישפשים

בנווה שאנן
פתח משופצת
דירת שני חדרים  ,ברמה גבוהה,
נוף ...אוויר וים

למכירה
 2חנויות בהדר מושכרות

052/6772799

למכירה יצחק שדה המבוקש
3.5חדרים משופצת קרובה לבית-ספר ולתחבורה ציבורית
קומה ₪ 980.000 3

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

הגפן

לתוספת 44מר ומרפסת.

للتفاصيل:

למכירה ברח‘ בית-לחם כרמל צרפתי
4חדרים משופצת קומפלט מרפסת ונוף מרהיב +מחסן גישה
נוחה רק  7מדרגות לבית ₪ 1.670.000
למכירה )למהירי החלטה( שי עגנון
 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע ,מסירה מיידית
₪ 660.000
למכירה בבניין אבן ערבי רחוב עבאס
 5חדרים גדולים  4מרפסות קומה  3נוף לים ₪ 1.070.000
למכירה יצחק שדה
3.5חדרים גדולים  2מרפסות סגורות קומה ₪ 1.090.000 3
להשכרה בלוחמי הגטאות
משרד  5חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
+₪ 6000מע“מ
למכירה ק.אליעזר רח‘ יואב
בניין רב קומות 2כניסות לבניין )גישה נוחה(
מעלית,חנייה בשפע,אזור שקט מסירה מיידית מחיר
₪ 1.090.000

דירת  2ח משופצת
קומה ראשונה
 3חד׳ ,מרפסת גג

מחסן להשכרה איזור

במושבה הגרמנית
דירת סטודיו
קומת קרקע מרוהטת
קומפלט

net

H a i f a

www.haifanet.co.il
عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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ﺑﻴﻊ ،ﺷﺮﺍﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺿﺎﻫﺮ

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

للبيﻊ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

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

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس

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

الﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫجيﻔﻦ

بنتهاوس ضخم الوحيد بالمبنى جديد حوالي 240م 4

احدى البنايات الجميلة طابق  3واخير سقوف عالية

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

وبالط مرسوم ابواب قديمة 140م  5غرف واسعة
شرفة مطلة للبحر بحاجة لترميم

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس
شارع قيسارية

للبيﻊ

للبيﻊ

شارع ﻫﺸالوم

للبيﻊ

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

للبيﻊ

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

رمات ﻫﻨﴘ

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

للبيﻊ

للبيﻊ

للجديﻦﻴ ﻓقﻂ!!
مﻨطقة الﻜرمﻞ

ﻤﺑﻨطقة ديﻨيا
ﻓيﻼ مﻨﻔردة

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

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