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ماذا إذا كان قاضيك غريمك؟
جواد بولس
ظهرت محكمة «العدل العليا» اإلسرائيلية بكامل
ُعريها وقباحته ،بعد أن أصدرت ،خالل األسبوعين
ّ
الجن
الفائتين ،سلسلة من القرارات املعيبة فاجأت
َومن ال يزالون يؤمنون ّأنها صرح العدل األعلى ومذبح
الديمقراطية األطهر.
ّ
ّ
الشخ�صي من هذه املؤسسة ،غيرالنزيهة ،معلن
موقفي
َ
ّ
ً
الفلسطينيين ِمرارا إلى ضرورة
دعوت
فلقد
زمن؛
منذ
ّ
ُِ
ّ
التوقف عن التظلم أمام قضاتها ،واالمتناع عن رفع
االلتماسات إليهم؛ فهي ،كما ثبت ،بالبراهين القاطعة،
اعا في ماكينة االحتاللّ ،
ليست ّإل ذر ً
تنفذ ما أنيط بها
من ّ
مهام لتسويغ قمعه وتجميل ضرباته وتعميق جروح
َ
ّ
سطينيين ودفنها تحت ِضمادات التخديرالخانق.
الفل
ِ
َ
قد تعكس إشكالية ّ
ّ
سطينيين إلى املحكمة
الفل
ه
توج
ِ
ً
واحدا من أوجه الخالف الجذر ّي
العليا اإلسرائيلية
بين واقعنا ،نحن املواطنين العرب في إسرائيل ،وبين
َ
ّ
سطينيي ّ
املحتلة ّ
ّ
وغزة؛ وقد ُيثبت هذا
الض ّفة
واقع ِفل
ِ
الخالف ما قلناه ونقوله ً
دوما؛ فرغم كوننا ً
جزءا من
َ
ّ
ّ
سياسيين
سطيني فنحن نعيش في واقعين
الفل
الشعب ِ

مختلفين ،ونواجه ّ
تحديات مغايرة ،تفرض ،بالتالي،
ً
اختالفا في وجهاتنا السياسية وفي أساليب ووسائل
ضد سياسات االحتالل هناك ّ
النضال ّ
وضد سياسات
القمع العنصرية وأهدافها ،هنا.
ُّ
فتظل ُمنا ،كمواطنين في الدولة ،أمام املحكمة العليا
ّ
أمر َّ
ٌ
وطبيعي ،وفي كثير من الحاالت هو ِخيار
مبرر
ّ
ّ
املواطن أو املؤسسة األصح واألنسب؛ فليس كسلطة
ً
فيصل ملواطن يشكو ّ
القانون
تعسف الدولة وممارسات
ً
ً
أجهزتها ،وليس كاملساواة أمام القانون شرعا معترفا به
ّ
الدولة\األم.
في فقه العقود املدنية بين االبن\الفرد وبين
ّ
كأقل ّية ّ
قومية واجهت وتواجه
لم تنصفنا هذه املحكمة
سياسة قمع عنصر ّي ،فرغم محاوالت قضاتها الظهور
ّ
وكأنهم تروس املواطنين العرب وحماة حقوقهم
ّ ّ
األساسية ،نجد واقعنا ومعاناتنا املستمرة يكذبان هذه
ّ
ّ
والفرضيات؛
االدعاءات
فباستثناء بعض القرارات اإليجابية املنصفة ،أثبتت
سياسات املحكمة العليا ،عبر العقود الخالية ،وقوفها
ّ
ّ
العنصريين؛ مع
في صف القمع في الخنادق نفسها مع
ّأن معظم قضاتها عرفوا كيف ّ
يسوغون انحرافاتهم
الحق وكيف ّ
عن بوصلة ّ
يسددون «طعناتهم» بسالسة
خبيثة وبحرفية مبهرة.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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يترك ما يجري في داخل املجتمع اإلسر ّ
ائيلي آثاره على
منظومة التوازنات التقليدية السائدة بين السلطة
القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ،وقد ّأدى
ذلك إلى نشوء حالة من التنافر الجوهر ّي وعدم الرضا
ّ
القضائي ،ما دفع بالقوى الجديدة إلى
من دور الجهاز
السعي من أجل السيطرة عليه أو تركيعه.
املتطرف ّ
كانت ّ
ّ
ّ
ضد
العقائدي
أشد معارك قادة اليمين
قضاة املحكمة العليا ،فاستعدوهم بشهوة «ن ّ
يرونية»
ِ
وأعلنوا عليهم الحرب وكشفوا ،من دون خوف أو ّ
تردد أو
خجل ،عن استعدادهم لتقويض ُأسس املحكمة ّ
حتى
لو استدعى ذلك هجومهم عليها ببولدوزر من نوع ،D-9
وهو أحد أقوى ّ
آليات الهدم والتدمير!
شعرالقضاة ّ
بدنو أجلهم فحاولوا ،بأساليب منضبطة،
ّ
ّ
االعتراض على مخططات اليمين السافرة؛ لكنهم
مارسوا ،في الوقت نفسه ،سياسة املهادنة وقطف
الرأس ّ
وكأنهم ال يعرفون دروس التاريخ؛ فحين تهرب
صيادها يصيرهوأسرع من َ
الضحية مذعورة من ّ
القدر.
ً
وحين تحني ظهرها ،كي ّ
مداسا
تمر العاصفة ،تصير هي
للقطيع.
ّ
ّ
حذرنا القضاة من رقصهم على موسيقى النار وجربنا
تعليمهم حكمة «الثور األبيض» في حكايا أسالفنا،
ّ
واستمروا في تراجعهم؛ ّ
ّ
ّ
وكنا كما توقعنا،
لكنهم أعرضوا
نحن املواطنين العرب ،قرابينهم ّ
املقدمة على مذابح
العنصرية وكانت حقوقنا املسلوبة رشاواهم لسكارى
ّ
والعنجهية.
القمع
ُ َّ
ُيعرض أمامنا مسلسل رعب وتمثل بعض فصوله في
قاعات محكمة «العدل العليا» وتستدعي تساؤلنا :إلى
متى ستبقى لنا هذه القاعات ُع ً
ًّ
طبيعيا أو بقعة
نوانا
ً
ضوء وطاقة لألمل؟
ً
التماسا
فقبل ّأيام رفضت محكمة « العدل العليا»
ّ
قدمه النائب في القائمة املشتركة ،د .يوسف جبارين،
ّ
ضد قانون يتيح ألعضاء الكنيست اإلسر ّ
ائيلي فصل
أحد أعضائه ،إذا ّ
ً
صوت تسعون
عضوا من أصل مائة
ً
وعشرين على فصله؛ وذلك إذا «وجدوه» ّ
محرضا على
ّ
املسلح ّ
ضد إسرائيل.
العنصرية أو يدعم الكفاح
ُيذكر ّأن القرارصدربتوقيع تسعة قضاة ،بعدما التأموا
موسعة ،برزت في ّ
كهيئة ّ
مقدمتها رئيسة املحكمة،
ّ
القاضية إستر حيوت ،التي كتبت بشكل متناقض أنها
يمس ًّ
ًّ
تعتقد ّأن «قانون الفصل ّ
حقيقيا الحقوق
مسا
األساسية والتي هي من األمور ّ
الهامة في نظامنا”.
وفي قرار آخر رفضت املحكمة نفسها التماساً
ّ
طالبت فيه مجموعة من املنظمات اإلسرائيلية غير
ّ
قضائي ُيمنع بموجبه جيش
الحكومية بإصدار أمر
الحية ضدّ
ائيلي من استخدام الذخيرة ّ
االحتالل اإلسر ّ
َ
ّ
يشكلون تهديداً
ّ
سطينيين املتظاهرين ،الذين ال
الفل
ِ
مباشرا على أرواح الجنود اإلسر ّ
ً
ائيليين عند الحدود مع
ّ
غزة.
ّ
ّ
ّ
ّ
من اللفت واملستفز أن رئيسة املحكمة تبنت موقف
الجيش حين قضت ّ
بأن حركة «حماس» والتنظيمات
َ
ّ
ّ
ّ
ً
للقوات
كبيرا
الفلسطينية األخرى تمثل تحد ًيا
ِ
اإلسرائيلية ،بوساطة دمج ّ
منفذي الهجمات ً
عمدا مع
ّ
ّ
يصعب
املدنيين ،بمن فيهم النساء واألطفال؛ وذلك
ّ
مهمة الجيش.
ً
التماسا
وعلى «جبهة» أخرى رفضت املحكمة ذاتها

ّ
بمنع جيش االحتالل من هدم ّ
السك ّ
اني «الخان
املجمع
َ
األحمر» ،والذي تقطنه  35عائلة ِفلسطينية بدوية.
عالوة على وحشية تهجيرهذه العائالت من بيوتها؛ فلقد
ّ
شكل املكان شوكة في حلق ّ
ّ
ّ
اليهودي،
االستيطاني
التمدد
حيث منع تواصل املستعمرات الزاحفة من جهة أريحا،
وارتباطها مع األحياء االستيطانية التي أقامتها إسرائيل
في الجهات الشرقية ملدينة القدس.
لن يكفي مقال واحد لسرد مواقف هذه املحكمة
املعيبة ،ال ّ
سيما في السنوات األخيرة ،وال كيف كان
مكم ًل لسياسات الحكومة املضطهدة ضدّ
دورها ّ
ى ّ ً
ّ
ً
مواطنيها هنا ،وفي الجهة األخر مسوغا ومسيرا ملوبقات
َ
ّ
ّ
سطينيين هناك.
الفل
االحتالل ضد السكان ِ
َ
يجب أن ُيحسم موضوع هذه املحكمة في ِفلسطين؛ وإلى
ّ ّ
أظن أننا نقترب نحن ،املواطنين العرب
أن ُينجز ذلك
في إسرائيل ،من نقطة سنجبر فيها على إعادة النظر في
ً
القضائي اإلسر ّ
ّ
وخصوصا مع
ائيلي
عالقتنا مع الجهاز
محكمة « العدل العليا».
ّ
سيتولى هذه ّ
املهمة؟
فمن
َ
لقد كتب املحامي حسن جبارين ،مدير مركز «عدالة»،
ً
مقال في جريدة هآرتس ،نشره يوم  ،2018\5\12تحت
ّّ
ُعنوان« :محكمة العدل العليا لم تدافع عن األقلية»؛
حاول ،وهو صاحب خبرة طويلة في هذه الساحة،
أن يثبت كيف امتنعت املحكمة وبشكل ممنهج عن
ّ
مساندة حقوق األقل ّية العربية في إسرائيل ،وكيف
ساهمت قراراتها في تمرير جميع القوانين التي انتقصت
ّ
األقل ّية ،وتلك التي ّ
مست
من الحقوق األساسية لهذه
ّ
شرعية وجودها.
ّ
ّ
للمقال ّ
أكاديمية ،لكنه يفتقر إلى موقف واضح
أهم ّية
تجاه مستقبل العالقة مع هذه املحكمة ،أو إلى نظرة
ّ
تتعرض إلى وسائل التأثير عليها وفرص تغيير سياساتها
تجاه املواطنين العرب.
ّ
قد ُيعتبر املقال بداية لتوجه أعمق سيستأنف الكاتب
قريبا ،وبأسلوب أكثر ً
معالجته ً
حزما وصراحة ،كما
يليق باملوضوع وبمكانة «العدالة» وبمن كانوا شركاء في
تكريس حالة الغبن التي نعاني منها في إسرائيل ويعاني
َ
ّ
ّ
سطينيون في األرا�ضي املحتلة .
الفل
منها ِ
جاءت قرارات كثيرة للمحكمة العليا منافية للقوانين
اإلنسانية َ
الب َد ِه ّية ،ويجب التعاطي معها على هذه
ّ
ً
القاعدة ،مثلما فعلت ،مثل ،منظمة «بتسيلم» في
ّ
ّ
واملميز؛ حين أعلنت ،قبل ّأيام ،وعلى
تعقيبها اللفت
أثر إصدار املحكمة العليا قرارها بشأن هدم البيوت
في موقع «الخان األحمر»ّ ،أن املحكمة العليا «سمحت
للدولة بأن ّ
تنفذ جريمة حرب ،وفي حالة تنفيذها
ّ
ّ
مسؤوليتها كذلك».
سيتحمل القضاة
ُ
كالم ال يشوبه غموض؛ فالقضاة ،عندما يجيزون
للدولة اقتراف جرائم حرب ،يصبحون هم شركاء
بالفعل وباملسؤولية.
على جميع األحوال ،تثير قضية العالقة مع املحكمة
العليا جملة من اإلشكاالت ومن التساؤالت ،وفي طليعتها
دور القيادة وغيابها في تحديد أساليب ُ النضال على
تفرعاته ،وتثير كذلك ً
جميع ّ
أفكارا حول أسس وقوالب
ّ
ّ
ومؤسساتها ،ومن سيتولى
تحديد العالقة مع الدولة
مسؤولية ّ
كل ذلك.

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)
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َعودة ّ
ً
استجوابا حول
يقدم
قرارطرد عمرشاكر

حيفا – ملراسلنا – ّ
ً
استجوابا
قدم النائب أيمن َعودة ،رئيس القائمة املشتركة،
ّ
حول قراروزارة الداخلية ،طرد مديرمنظمة حقوق اإلنسان الدولية «هيومن
رايتس واتش» ( ،)Human Rights Watch - HRWعمر شاكر ،وإمهاله 14
ً
يوما ملغادرة البالد.
ّ
وقد أتت هذه الخطوة ّ
بادعاء ّأن عمرشاكريدعم منظمات ملقاطعة إسرائيل،
ّ
باإلضافة إلى منشورات وتصريحات لشاكرضد سياسات الدولة.
ّ
ّ
والضفة الغربية
وعمر شاكر هو مدير منظمة حقوق اإلنسان في إسرائيل
ّ
وقطاع ّ
عامليا ،بدقة ّ
غزة ،والتي ُعرفتًّ ،
تقصيها الحقائق وكتابة التقارير
املحايدة ،واالستخدام ّ
الفعال لوسائل اإلعالم وبذل الجهود للدفاع عن
حقوق اإلنسان.
َ
ًّ
وردا على قراروزارة الداخلية هذا ،قال النائب عودة« :تحاول سياسية الدولة
ّ
ّ
منع إظهار الحقائق وكشف االنتهاكات .إنها محاولة من محاوالت كم األفواه
ومنع خروج صوت ُم ّ
ّ
املتطرفةّ .إن
ضاد لسياسة الدولة االستيطانية واليمينية
ّ
ّ
كمنظمة  HRWوجودهاً ،
أساسا ،من أجل اإلنسان ،وتهدف إلى حماية
منظمة
ّ
كرامة اإلنسانّ .
وإن كشف هذه املنظمة االنتهاكات اإلسرائيلية هو الذي جعل
ّ
متطرفة».
إسرائيل ّتتخذ هكذا خطوة

ّ
ّ ّ
اللعب فادي زيدان الحيفاوي يوقع
مع فريق مكابي ﭘـيتح تكـﭭـا

ّ
حيفا – ملراسلنا – وقع الالعب فادي عمر زيدان،
حي الكبابير الحيفاو ّيً ،
ابن ّ
عقدا مع فريق مكابي
ﭘـيتح تكـﭭـا لكرة القدم للموسم القادم .وفادي
البالغ ً 24
عاما كان بدأ حياته في لعب كرة القدم
منذ ّ
سن السادسة ضمن فريق هـﭙـوعيل حيفا،
واستمر هناك ّ
حتى السابعة عشرةّ ،
ّ
ثم انتقل إلى
شبيبة مكابي نتانيا ،ومنها إلى أبناء سخنين ورمات
َ
ّ
سطيني،
الفل
هشارون .وقد التحق
بعدها بالدوري ِ
َ
ّ
الفلسطيني في بطوالت آسيا
فلعب ضمن املنتخب ِ
ّ
مدة عامين؛ ليعود إلى فريق رمات هشارون مرةّ
ّ
أخرى ،إلى أن وقع ،اآلنً ،
عقدا مع مكابي ﭘـيتح تكـﭭـا.
ّ
وفي حديث مع صحيفة حيفا قال زيدان إنه لعب
مدة ّ
ضمن الدرجة العليا ّ
ست سنوات ،ولكن بعد
َ
ّ
سطيني لعب ضمن الدرجة
الفل
عودته من املنتخب ِ
املمتازة ،وأحرز العديد من األهداف في رمات
هشارون طيلة سنة ونصف .وأضاف ّأن «مكابي
ﭘـيتح تكـﭭـا ّ
قدم له ً
عرضا لالنضمام إليه لم يستطع
علما ّأنه ّ
رفضهً ،
تلقى العديد من العروض من فرق
أخرى في البالد والخارج ،مثل سويسرا والسويد،
لكن تلك العروض كانت للعب ضمن الدرجة
الثانية».
وقد أشاد الالعب فادي زيدان بالالعبين العرب
الذين يلعبون في فرق البالد وخارجها ،وقال ّإن
ضمت العبين ً
جميع الفرق ّ
عربا ما عدا بيتار
القدس؛ فقد أثبت الالعبون العرب حسن
أخالقهم الرياضية وجدارتهم في املالعب ،حيث
أحرزوا العديد من األهداف.

تهانينا القلبي ّة

رمضان كريم
نتقدم بأحرالتهاني إلى جميع املحتفلين

إلى ولدينا العزيزين
آثار وأمين

أعاده هللا عليكم بالصحة والسعادة.
ً
صوما مقبوال وإفطارا شهيا

أملى

بالشهرالفضيل

بميالد األميرة املباركة
وتنس ْ
مت ألمى أريج ّ
ّ
الزيزفون \ والبدرأغرق نوره بين العيون
والياسمين على سياج سريرها \ يغفو كما ألمى على ّ
الصدرالحنون
فمبارك ما جاء ..ميالد عيد ّ
الصائمين
ّ
ومبارك من جاء ..قارئة النشيد على جموع الوافدين
وأمانينا ّ
ادقات
الص
ّ
لعمرمديد ..وعقل رشيدُ ..
وحسن فريد ..وحظ
سعيد ..ور ً
�ضى من هللا الحميد

ّ
متولو وقف االستقالل الجرينة في حيفا
4

الوالدان،
أبو أسعد ّ
وأم أسعد،
مو�سى َ
وس ّ
مية عودة
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احتفاالت
رمضان

في بيج شوب

االف
القطع بـ
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ّ
ّ
ثوذكسية العربيةّ
ّ
ّ
طلب من الكلية األر
يفوزون بمسابقات ّ
قطرية في الروبوتيكا والحوسبة
ّ
ّ
حيفا – ملراسلنا – ُّ
ّ
ّ
العربية في حيفا،
األرثوذكسية
تميزجديد لطلب الكل ّية
ّ
وهذه ّ
املرة في مجال تصميم املشاريع؛ إذ حازت الطالبة سارة يونس املرتبة
ّ
ّ
ّ
َ
األولى في املسابقة القطرية لبرنامج دمج الطلب في الصناعة ،والتي شارك
ّ
ّ
ومؤسسة
فيها طلب من مدارس مختلفة ،بإشراف ودعم وزارة املعارف
«تعسييدع» وشركة «جليل سوفتوير».
ّ
ّ
ّ
طورت سارة – ضمن تعلمها موضوع علم الحاسوب في الكل ّية – تطبيق
نسوا أحد أبنائهم في ّ
ينبه األهل في حال ُ
أندرويد أسمتهّ ، childer
الس ّيارة.
ّ
ّ
ّ
كما شارك الطالب كريس شقور في مسابقة الروبوتيكا القطرية التي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية
أقيمت في جامعة تل أبيب ،بمشاركة عشرات املدارس
بمهام مختلفة ضمن
واليهودية ،اإللكترونيكا ،على املرتبة الثالثة ،حيث يقوم الذراع
ّ
ّ
«الذراع ّ
ّ
وحصل مشروعه
اآللي» ،وهو مشروعه النهائي في موضوع ستة محاور.

ّ
الشاعررشدي املا�ضي
ُينهي فترته ر ً
ئيسا إلدارة
ُ
ّ
مؤسسة «األفق»
ّ
خاص – في الخاتم من شهر ّأيار
حيفا – ملراسل
ّ
ً
أنهى الشاعر رشدي املا�ضي فترته رئيسا إلدارة
ُ
ّ
مؤسسة «األفق» للثقافة والفنون.
َ
ْ
وقد عمل واجتهد قدر ما تستطيع طاقاته ألن
ّ
ّ
ّ
ويطور
املؤسسة
ويجدد مجال نشاطات
يدعم
ّ
والثقافية ،وذلك بتعاون ُأ َسريّ
ّ
املسرحية والفنيةّ
ّ
ومؤسسهاّ ،
ّ
مع صديقه مدير ّ
الفنان
عام «األفق»
ّ
املؤسسة
واألديب عفيف شليوط ،ومع إدارة
وكامل األخوات واألخوة املنتمين إليها.
هذا ،وأضاف املا�ضي ّأن عنصر التغيير في املناصب ضمانة أكيدة ملدّ
بقوى جديدة ّ
ً
ُم ّ
ؤسساتنا ً
تضخ في شرايينها ً
طازجا ،ملواكبة انفجار
دما
املعرفة في جميع مجاالت العطاء اإلبداعيّ.
ّ
الشاعر رشدي املا�ضي ّأن إيمانه ّ
ّ
بأن العمل
املستقبلي أفاد
وعن نشاطه
ً
ّ
ّ
الث ّ
ً
قافي الكاشف لتفاصيل الواقع ،حاضرا ومستقبل ،هو خندق النضال
ّ
الحقيقي الذي يمكننا – من خالله – إحداث التغيير في مسيرة جماهيرنا
ّ
العربية في البالد.
لذلك سيواصل نشاطه بوساطة الكلمة ،قصيدة ومقالة ،ودعمه
ّ
ّ
ً
الث ّ
خصوصا تلك التي تضع العمل
قافية في حيفا وخارجها،
ملؤسساتنا
األدبي ّ
بكل فروعه ومجاالته – ببصيرة ّ
ّ
املعري وبصر زرقاء اليمامة – في
َ
ُ
صلب برنامجها.
ّ
أبجدية االستنقاع ُّ
والسبات
فدعا الجميع إلى انتشال العقول من
ً
الفكر ّيْ ،
ّ
كيال ّ
نتعرض ،عقل ،لنوع من الحجر ،بل نظل «هاربين» إلى غد
ّ
الحرّية والجمال.

حوالي ّ 1,000
سباح
سيشاركون في مسابقة كأس
حيفا للسباحة

ّ
حيفا – ملراسلنا – من املتوقع أن يحضر املسابقة التقليدية «كأس حيفا
ّ
سباح ّ
في السباحة لعام  »2018حوالي ألف ّ
وسباحة من جميع االتحادات
ّ
وسيتم عقدها على مدار ثالثة ّأيام من نهاية هذا
الرياضية في البالد،
األسبوع [ ]2.6.2018 - 31.5.2018في البركة األوليمبية في معهد الهندسة
التطبيقية (التخنيون).
ُ
وهذه املسابقة التي تقام للعام الثامن والعشرين على التوالي ،بمبادرة من
ُ
ّاتحاد مكابي حيفا ومجلس الرياضة في بلدية حيفا ،تعتبرواحدة من أعرق
املسابقات في مجال السباحة في البالد.
ّ
املتوقع أن يحضراملسابقة كبار ّ
السباحين في البالد ،الذين سيحاولون
ومن
ّّ
تحسين أرقامهم القياسية واألرقام القياسية املحلية.
ومن الجدير بالذكر ّأن املسابقة مفتوحة للجمهور ،والجميع مدعوّ
ملشاهدة ّ
السباحين وتشجيعهم.
[الصورة من األرشيف من مسابقة العام املا�ضي .تصويررؤوﭬـن كوهين –
مكتب الناطق بلسان بلدية حيفا]
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تفضلوا..

معزومين ع حملة!
بمناسبة الشهر الفضيل
قهوة نخلة بتعزمكوا ع حملة:
صينية فاخرة هدية عند شراء
كيس  1كغم قهوة
او علبة قهوة ذهبية

وا
هـ لصينية
ديـة

Black

Pantone 188c

Black

Pantone 188c

شيكل

عل
بة نخلة
الذ
هبية بـ

ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الصف العلمي املتميز في املتنبي يحتفي برمضان
ُ
ّ
ّ
ّ
املتنبي؛ صرح تربو ّي
فالتميزنهجها واألصالة ُعنوانها
-علمي يستحدث األطراملناسبة في الوقت املناسب،

ّ
ّ
ّ
العلمي
خاص – الصف التاسع
حيفا – ملراسل
ّ
ّ
ّ
املتميز من مدرسة املتنبي ،وعلى طريقته الخاصة،
ً
يحتفي بشهر رمضان الكريم ،جاعل منه فرصة
ذهبية للقاء مغاير مختلفً ،
ّ
بعيدا عن مقاعد
ّ
ّ
ّ
الدراسة وأروقة املتنبي .حيث التقى طلب الصف
ّ
املربية ناهد خوري ّ
الصفّ ،
ّ
واملربية ُح ّب ّية
مرب َيت ِي
ّ
ّ
غطاس ،حول مائدة رمضانية منتصف هذا
األسبوع ،وبحضور مدير املدرسة ،األستاذ رائف
عمر ّي ،الذي أثنى – بدوره – على هذه الخطوة التي
ً
تأكيدا على نهج ّ
ّ
التربوية-
املتنبي وفلسفتها
«جاءت

ّ
ّ
ّ
العلمي
التعليمية ،التي استحدثت هذا الصف
ً
ّ
ّ
املتميز وفقا ملقاييس ومعايير خاصة ،تتوافق مع
ّ
ّ
قدرات طلب الصفّ ،
تميزهم ًّ
علميا وانضباطهم
ً
ّ
ًّ
سلوكيا ».وأردف ،قائل« :فلسفة املتنبي ترتكز
ّ
ّ
على تذويت قيم إنسانية-اجتماعية راقية كالعمل
ّ
ّ
ّ
السلوكي
والتميز
االجتماعي،
املشترك ،التكافل
ّ
ل
والتحصيلي الذي ال يمكن لنا الوصو إليه
ّ
الجد واالجتهاد ،حيث يكون هو
بدون غرس بذور ِ
ّ
املعلم في صقل شخصيةّ
ّ
الحتمي لدور
االنعكاس
الطالب ومواءمته لدور العائلة والبيت في بلورة

ّ
ّ
عملية النضج الفكر ّي
النف�سي ،وتمكين الطالبمن تخطيط مستقبله بالتزامن مع فلسفة تربويةّ
َ
ممنهجة تضعه في املركز».
ّ
هذا وأشارت ّ
غطاس إلى ّ
«أهم ّية هذا
املربية ُح ّب ّية
ً
وبعيدا عن ّ
الجو
اللقاء املنعقد خارج املدرسة،
ّ
التعليمي واملُناخ الدر ّ
ّ
ا�سي ،إذ يجتمع الطلب حول
ُّ
ّ
ّ
مائدة رمضانية تحفها السكينة وتغمرها الطمأنينة
ّ
كل َح َدب َ
من ّ
وصوب ،يلتقي الطلب مع بعضهم
ً
بعضا في ساعات املساء ،متجاوزين الفروقات
واالختالفات ،األمر الذي يخلق ً
قربا من نوع آخر

ّ
فيما بينهم من جهة ،وبين ّ
مرب َيت ِي الصف من جهة أخرى»ّ .أما
ّ
ّ
املربية ناهد خوري فقد قالت بأن هذا اللقاء ّ
ّ
املميز الذي يجمعها
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ً
بطلبها يعتبر جزءا من سلسلة فعاليات ومشاريع تربوية مختلفة،
ّ
ا�سي للصف ّ
َ
التعليمي-الدر ّ
ّ
املتميز،
البرنامج
«دأبنا على تنفيذها مع
ّ
ّ
ً
كزيارة دار القضاء مؤخرا ،تأهيل الطلب لتدريس دروس علوم،
ّ
االبتدائية ،املشاركة
وتحضير شرائح مايكروسكوب في املدارس
ّ
في مؤتمر العلوم في معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) ،زيارة
ّ
ّ
ّ
«نتعرف
واليهودي ضمن مشروع
العربي
مدارس من املجتمع
ّ
ّ
حيفا» ،وتنظيم وجبة فطور صباحية داخل الصف وغيرها .نؤمن
ّ ّ ّ
ّ
بأن لطلبنا قدرات كامنة وطاقات هائلة،
كمرب َيت ْين لهذا الصف
ّ
ّ
وهي خامات مميزة .لذلك نقوم بدورنا بالتنقيب عنها ،تلمسها،
والتعليمية .كما ّأن ّ
ّ
ّ
املتنبي ال
التربوية
وتعزيزها من خالل فلسفتنا
ّ
تتنازل عن طلبها وال تتنازل لهم».
ّ
هذا ّ
العلمي ّ
املتميز في ّ
املتنبي يخضع َ
ّ
ّ
تدري�سي-
لبرنامج
وإن الصف
ّ
خاص ّ
ومميزُ ،يراعي متطلبات ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية في
املؤسسات
تعليمي
ّ
البالد وخارجها من جهة ،ومن جهة أخرى يتماهى مع توجهات
ّ
الطلب املختلفة .لذلك ّإنه يشمل مواضيع ّ
علمية وبرامج
وقدرات
ّ
ّ
ّ
مميزة تؤهله لالندماج في أحد التخصصات التالية:
ّ
العلوم ويشمل :بيولوجيا الكائنات الحية الدقيقة ،باإلضافة إلى
الكيمياء وعلم الدماغ :يعتمد أسلوب التدريس على طرائق مختلفة
تهدف إلى ّ
ّ
ّ
التنور
العلمية
العلمي والفكر ّي ،من خالل إجراء األبحاث
َ
ّ
من خالل الشبكة العنكبوتية والتواصل مع مركزالعلوم التابع إلى
وزارة التربية والتعليم ،تحليل قضايا ّ
علمية مختلفة ،وكتابة بحث
ً
ّ
ّ
بمستوى
أكاديمي.
علمي
برمجة الحاسوب.
هندسة اإللكترونيكا.
ّ
للطلب ّ
ّ
تعليمية في
التقدم لخمس وحدات
وباإلضافة إلى ذلك ُيتاح
ّ
ـليزيةً ،
واللغة اإلنـﭽ ّ
ّ
وفقا للرؤية التالية:
الرياضيات
ّ
ّ
ُ
تدريس اللغات الثالث :األمرالذي يساهم مساهمة جادة في تشكيل
وبلورة ُه ّوية الطالب وربطه بحضارته وتاريخه ،باإلضافة إلى
ّ
منهجية
حضارات ومفاهيم شعوب أخرى من خالل طرائق تدريس
ّ
ّ
اإلعالمية املختلفة،
منهجية ،تعتمد على استخدام الوسائل
وغير
ّ
ّ
وسينمائية ،تحليل وكتابة نصوص
مسرحية
مشاهدة أعمال
إبداعية يكون حصادها ّ
ّ
ّ
تعليمية
تقدم الطالب إلى خمس وحدات
ّ
في اللغات.
الرياضيات والتفكير ّ
ّ
ّ
والكالمي :كشف الطالب على الثقافة
الكم ّي
والتعمق فيها ،فهم رسوم ّ
ّ
ّ
بيانية وتحليلهاّ ،
حل مسائل
الرياضية
حسابية من خالل برامج محوسبة ،ودراسة الهندسة الفراغيةّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
التوجه بخطى
وعلم املثلثات ،ليتمكن الطالب – بالتالي – من
ّ
ّ
الرياضيات.
تعليمية في
ثابتة نحو خمس وحدات
ّ
ّ
ّ
املؤس ّ
املتنبي؛ تتجاوز
ساتية
وتتحول إلى حاضنة عمالقة تعمل
ّ
ّ
ة-تربوية تتوافق وروح
عصري
على صياغة واقع مختلف بأدوات
ّ ّ
ُ
ً
الحداثة ،متجاوزة التقليد .فال تشبه املتنبي إل نفسها ...معا نكتب
ْ
حكاية ّ
ْ
ويمل ِك
املتنبي« ...من
يكتب حكايته \ ِيرث أرض الكالم \ ِ
املعنى تماما».
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برنامج مبادرات جديدة للمتقاعدين ُيتيح لهم االستفادة من الفرص الكامنة في ّ
َ
سن التقاعد
سي َ
حيفا – ملراسلنا – ُ
فتتح في حيفا ،في السادس
ً
وتحديدا في ّ
«حيز املبادرة» في
من َحزيران الجاري،
شارع «يود المد ﭘـيرتس» َ ،32
برنامج مبادرات جديدة
َ
َ
للمتقاعدين ،حيث سيرافق هذا البرنامج – برنامج
«املسار الثالث» املتقاعدين الذين يرغبون في تطوير
مشاريع تجارية في املراحل االجتماعية والشخصية
(املجتمعية) ،للبحث والعثور على الحلم الذي
َ
البرنامج ُ
سيدرك
يرغبون في تحقيقه .ومن خالل
ّ
املبادرون القدرات والقوى املتأصلة فيهم والبيئة
ّ
وسيتلقى املشاركون – بعد ذلك
التي يعيشون فيها.
ّ
– أدوات ضمن مجموعة متنوعة من املجاالت،
بما في ذلك التسويق واملعرفة ْ
امله ّنية واملعرفة
التكنولوجية ،ملساعدتهم على تحقيق الحلم .وإلى
امله ّي ُ
جانب التطوير ْ
ستتيح الحاضنة للمشاركين

أن يكونوا ً
جزءا من مجتمع ّرواد األعمال
املخضرمين واملشاركة في املحاضرات امللهمة،
الكتساب املعرفة واألدوات في لقاءات مع
زمالئهم ،واملشاركة في جوالت ْ
مه ّنية ولقاءات
وسيتم تشغيل َ
ّ
برنامج املسار
اجتماعية .هذا
ّ
الثالث في إطار «حيز املبادرة  »60+الذي
يعمل في شارع «يود المد ﭘـيرتس»  32في حيفا؛
حيث قام عدد من املتقاعدين بتحقيق
َ ّ
مجموعة اجتماعية ّ
ّ
ّ
النفسية
تسمى «مركز اللياقة
اجتماعي أو
األحالم بالفعل ،من خالل نشاط
ّ
ّ
ّ
اقتصادي ّ
ّ
لكبار السن» .وقد عقب السيد إيالن داﭬـيد ،مدير
هام.
ً
ّ
الفعالين في الحيز ّ
ّ
مربية قسم كبار املواطنين في بلدية حيفا ،قائل« :هذا هو
ومن بين املتقاعدين
سابقة ،أنشأت مصلحة في مجال مجوهرات املشروع الوحيد من نوعه في البالد ،الذي يرى إلى
ّ
املسن ثروة ّ
ّ
مدنية مليئة باملعرفة والقدرات،
انضم املواطن
البوتيك ،وهناك متقاعد من وزارة املعارف
إلى متقاعدة من شركة «تسيم» ،وقاما ً
معا بتطوير يجب أن ننسبها لصالح املجتمع».

ّ
الفنان عفيف شليوط
يشارك بالتمثيل في
ّ
تلفزيوني جديد
مسلسل

ّ
مؤخ ًراّ ،
ّ
الفنان عفيف
خاص – شارك،
حيفا – ملراسل
ّ
ّ
شليوط بتصويرمسلسل تلفزيوني يتم إنتاجه لهدف تسويقه
ًّ
عامليا .ورغم ّأن شليوط اشتهر في مجال املسرح أكثر نجد
ّ
له تجارب عدة في مجال السينما والتلفزيون ،فقد شارك،
سينمائي ّ
ّ
تم تصويره في أوكرانيا
السنة املاضية ،في فيلم
ُ
ّ
بعنوان «عين على أوسلو» ،حيث تم تصوير الجزء األكبر من
ّ
الرئا�سي للرئيس األوكر ّ
اني املخلوع ،ﭬـيكتور
الفيلم في القصر
يانوكوﭬـيتش .كما شارك شليوط في أفالم وبرامج تلفزيونية
ّ
ّ
عدة ،منها مسلسالت رمضانية محل ّية ،برامج تلفزيونية
تاريخي ّ
ّ
ّ
تم تصوير أحداثه في مدينة
سينمائي
لألطفال ،وفيلم
القدس .هذا باإلضافة إلى مشاركته في برامج تلفزيونية عدةّ
ّ
كمقدم.

عندك سهرة او مناسبة سعيدة؟
ميخال ودانا
يصلون اليك ح�ى البيت
احدث التسريحات اللبنانية
وار�ى مكياج م�ي
باسعارال تصدق

تسريحات ابتداء من
مكياج مهي

₪ 200/250
₪ 150

لل�جزواالستفسار-دانا052-5116105 :
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מרכז הבשר כבאביר
 7ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج

100

₪

 4ﻛيلو شﻨيتسﻞ

100

₪

 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت

100

₪

 6ﻛيلو ﺟﻨﺤان

50

₪

 3ﻛيلو ﻛبدة

50

₪

 2ﻛيلو قلوب

50

₪

* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺩﻭﺩ

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

طريقة تحضيرعش السرايا مع قطرالعنب

املقاديرلتحضيرعش السرايا:
 1لترحليب
 2/1كوب سكر
 1كوب شمينت (كريما)
 3/1كوب ماء ورد او ماء مزهر
 4مالعق نشويات
املقاديرلتحضيرقطرالعنب
 2كوب عصيرعنب بريجات
 3مالعق سكر
ملعقتان دبس التمر
ملعقة زبدة
ملعقة قرنفل
فستق حلبي للتزين
فواكه (كرز،خوخ ،بروميا،عنب )

12

طريقة تحضيرفخاذ الحبش منزوع العظم مع عجينة الكنافة
كنت تبحثين عن وصفات جديدة لتقديمها لعائلتك في شهر رمضان ،البهار العائلة واالصدقاء واالقارب،
اذا ِ
اليك طريقة الشف شفا زيد وجيهان عابد لتحضير وجبة شهية وصحية من الحبش :فخاذ الحبش منزوع
ِ
العظم مع عجينة الكنافة

طريقة حضيرعش السرايا

نغلي املكونات مع بعضها البعض ملدة  5دقائق ،ومن ثم ادخالها الى
الثالجة ملدة ساعة

طريقة تحضيرقطرالعنب:

نقطع الفواكه الى شرائح
نضع الزبدة والسكرفي مقالة ،نحرك حتى ذوبان الزبدة والسكر
نضيف الفواكه الى املقالة ونتركهم على النار حتى الذبالن ،ونرفعهم عن
النار
في نفس املقالة نسكب عصير العنب ،نضيف السكر ،القرنفل ،دبس
التمرونحرك املقاديرحتى الغليان.
نرفع املقالة عن النارنصفي القرنفل
نضيف الى املقالة الفواكه ونحرك قليال حتى تتشبع الفواكه من خليط
عصيرالعنب
نخرج عش السرايا من البراد ونقطعها الى قطع حسب الرغبة ونضعها في
صحن الترتيب
نضع فوقها الفواكه ،نسكب عصيرالعنب ونرش فستق حلبي للتزيين

املقادير
فخاذ الحبش منزوع العظم
هيل
كمون
ملح
فلفل
مرق الدجاج
عمبا
كركم
قرفة
زيت يزتون
عجنية الكنافة مع الزبدة
املقاديرلتحضيرالصلصة
بصل
بندورة

طريقة التحضير
نقطع فخاذ الحبش منزوع العظم الى مكعبات
نتبل ال فخاذ الحبش منزوع العظم بالهيل،
الكمون،امللح ،الفلفل ،العمبا ،الكركم ،القرفة ،مرق
الدجاج وزيت الزيتون
نضع مكعبات فخاذ الحبش على اسياخ ونقليهم
بعد القلي ،نلفهم بعجين الكنافة
ندخلهم الى الفرن ملدة  10دقائق
نحضرالصلصلة :نشوي البصل مع البندورة ونطحنهم
نرش الصلصة فوق فخذا الحبش املغطاة بعجينة
الكنافة
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مﻠﺤمﮥ شﻘﻒ

ﺑادارة :شرﺑل مﻄر
دﺟاج ﻃازج

ﻓﺨاد دﺟاج ﻃازج

ﺻدر دﺟاج ﻃازج

مسﺤﺐ ﻃازج
ﻓﺨاد ّ
)ﺑرﻏيوت(

6ﻛﻐﻢ

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

₪
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بمناسبة شهررمضان
بيليفون مستمرة بالعمل من اجل املجتمع ومن اجل تطويرالتعليم
الديجيتالي في املجتمع العربي وهذه املرة تصل الى باقة الغربية

في إطارتعميق النشاطات في املجتمع العربي
داني كوهن ،رئيس قطاع الخدمات املصرفية في بنك لئومي يقوم
بجولة ميدانية في فروع الشمال

تستمر شركة بيليفون
بالعمل من اجل املجتمع
تطوير وتعزيز التربية
تقليص
الديجتيالية،
الديجيتالية
الفجوات
ّ
للتميز التكنولوجي
والتعليم
منذ جيل الطفولة املبكرة
وهذه املرة وصلت الى باقة الغربية مع بداية شهر رمضان .في اطار التعاون
بين القسم التجاري في شركة بيليفون واملجتمع العربي ،تعاونت الشركة
مع بلدية باقة الغربية ووزعت عددا من الحواسيب اللوحية – تابليت
على الروضات بهدف مساعدة الحاضنات في الروضة على تطوير التعليم
التكنولوجي وتشجيع االطفال على استخدام الحواسيب .كل ذلك من
منطلق االدراك ان اتاحة الحواسيب والنشاط الديجيتالي حيوي للنجاح
في التعليم.
رجب عرو ،مدير الوسط العربي في القسم التجاري في بيليفون قال" :
املسؤولية املجتمعية هي جزء ال يتجزأ من ريادة شركة بيليفون .كلي فخر
وسعادة بأخذ دور في هذا املشروع الهام خاصة في شهر رمضان املبارك
الذي يعبر عن قيم العطاء والكرم» « .تم اطالق مشروع التميز التكنولوجي
في املجتمع مطلع العام ،بهدف اتاحة التكنولوجية لالوالد واالستثمار في
جيل املستقبل .اشكر مدير قسم التربية والتعليم في باقة الغربية وليد
مجادلة على التعاون الذي جاء لتسخير العمل التجاري لبيليفون من اجل
الجمهور ،ومن أجل اجراء تغيير ايجابي في حياة االوالد في املجتمع العربي،
وتخويلهم خوض تجربة تعليم مثيرة وتسهيل الوصول الى االخبار واالبتكار»
اضاف رجب
وليد مجادلة مدير قسم التربية والتعليم في بلدية باقة الغربية قال »:اريد
ان اشكر شركة بيليفون على املبادرة املباركة ملنح حواسيب لوحية لرياض
االطفال وتشجيع التميز التكنولوجي منذ جيل مبكر»».هذه ليست املرة
االوية التي تساهم شركة بيليفون من اجل التميز في مدينة باقة الغربية،
فقبل عدة سنوات بادرت الشركة الى مشروع مجتمعي في اوساط الشباب
املتميزين ،ويسرنا القيام بهذا املشروع مرة اخرة مع جيل الطفولة املبكرة».
«شركة بيليفون نجحت اليوم ،خاصة في فترة شهر رمضان ،في الدمج بين
الجانب التجاري والجانب االجتماعي وآمل ان تستمر مثل هذه الشراكة
ايضا في املستقبل» .اضاف مجادلة

أجرى رئيس قطاع الخدمات
املصرفية وعضو إدارة بنك
لئومي ،داني كوهن ،جولة
ميدانية في فروع البنك في
املجتمع العربي في منطقة
الشمال ،من بينها سخنين،
شفاعمرو ،طمرة وعرابة.
وتنضم هذه الزيارات الى
سلسلة الخطوات التي
يقوم بها بنك لئومي في
السنة االخيرة ،وفي شهر
َرمضان خاصة ،لتعميق النشاطات في املجتمع العربي.
َ
وأطلع مدراء الفروع كوهن على الفعاليات التي يقوم بها البنك في إطارتعميق نشاطه في
البلدات التي يعمل فيها ،مع التشديد على القطاع التجاري الذي يرى فيه لئومي محركا
ذا قدرات عالية ويستثمر معظم الجهود واملوارد من أجل تطوير الخدمات واملنتجات
التي تلبي احتياجاته.
وقال كوهن في ختام الزيارة« :أنا فخور بما ملسته اليوم على أرض الواقع ،هذا يدل على
ماض في اثبات نفسه كبنك رائد يوفرالخدمات املصرفية األكثرتطورا لزبائنه
أن لئومي ٍ
الخصوصيين والتجاريين ،حيث يستفيدون من مجموعة خدمات مالية واسعة،
ديجيتالية ومتخصصة ومن األكثرتطورا في السوق البنكي».
وأضاف كوهن« :ان النشاطات املخصصة للمصالح الصغيرة واملتوسطة في املجتمع
العربي تعتبر ركيزة من الركائز االساسية في عمل البنك والتي تتشكل من مجموعة
واسعة من الخدمات واملنتجات املتطورة والحديثة لألعمال واملصالح التجارية وتشمل
حلول االعتماد املتنوعة ومن بينها :صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح الصغيرة
حيث يتيح منح تمويل أكبر من السابق .أود أن أشـير إلى انه في السنة األخيرة تم في إطار
الصندوق تخصيص أكثر من مليار شيكل ،ومنها خصصت نسبة كبيرة لصالح تمويل
املصالح الصغيرة في املجتمع العربي ،وهذا التوجه سيتسع أيضا في السنة القريبة».
كما وشدد كوهن على موضوع املساهمة االجتماعية للئومي في املجتمع العربي وقال:
«ان لئومي ملتزم بالعالقة الخاصة والقوية مع املجتمع العربي ،ويستثمر الكثير في
الفعاليات االجتماعية .هذا االستثمار يشمل ايضا نشاطات اجتماعية يقوم فيها
موظفو لئومي ،كذلك زيادة حجم التبرعات للجمعيات واملؤسسات في املجتمع العربي،
من بينها مشروع «ن.ع.م» (الشبيبة العربية املتميزة)« ،املبادرون الشباب»« ،كاف
مشفيه» والكثيرغيرها».

شبكة املقاهي “كافيه كافيه” الرائدة واألكبرفي
البالد تقدم تجربة كولينارية مثيرة أيضا في رمضان
قائمة طعام غنية ومتنوعة تنتظركم في فروع
كافيه كافيه
شبكة املقاهي واملطاعم الرائدة واألكبر في البالد ،تدعو جمهور
زبائنها لالستمتاع بقائمة طعام غنية ومتنوعة تشمل وجبات
مناسبة لالفطارالرمضاني وبأسعارمعقولة.
تضم قائمة الطعام عاملا كامال من املذاقات ،تعتمد بالكامل
على مكونات طازجة وعالية الجودة ،بنكهة املطبخ العربي
أيضا ،وتشمل ملسة خاصة ونكهات فاخرة.
نوعم تسيمرمان ،مدير عام مجموعة كافيه كافيه قال“ :نعن
سعداء باالستمرار في تقديم قائمة طعام غنية مع وجبات
خاصة لزبائننا .قائمة الطعام في الشبكة تعتمد على مكونات
طازجة وعالية الجودة ومناسبة جدا لشهر رمضان املبارك
لتكون وجبة إفطار رمضاني لجميع أفراد العائلة” .وأضاف
تسيمرمان“ :شبكة كافيه كافيه هي الشبكة االوسع انتشارا
في املجتمع العربي ،ولها عشرات الفروع في انحاء البالد .أغتنم
هذه الفرصة وأقول رمضان كريم ،وأتمنى للجميع صوما
مقبوال وافطارا شهيا وكل عام وانتم بخير”.
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ﻻ�ﺑ ﱠﺪ ﻣ ْﻦ ���ﻴﻞ إﺧﺮاج ﱠ
ُ
ﻣﻠﻚ اﻟ ّﻨ َ
ﺼﺎب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ََ ُ ُ ﱠ َْ ُ ﱠَ ْ
َ َُ ّ َ َ
َ ُ
ﻳﻦ ُﺣ َﻨﻔ َﺎء َو ُ� ِﻘ ُﻴﻤﻮا
اﻟﺪ
وا�إﻻ ِ�ﻟﻴﻌ ُﺒﺪوا�اﻟﻠﮫ ُﻣﺨ ِﻠ ِﺼ�ن ﻟﮫ ِ
ﻗﺎل ﷲ � -ﻌﺎ�� " : -وﻣﺎ�أ ِﻣﺮ ِ
ﱠ َ َ َ ُ ْ ُ ﱠ َ َ َ َٰ َ ُ ْ َ
ﻳﻦ اﻟﻘ ِّﻴ َﻤ ِﺔ".
اﻟﺼﻼة و�ﺆﺗﻮا�اﻟﺰ�ﺎة ۚ وذ ِﻟﻚ ِد
ﱠ
ﱠ ُ
ُ
َ
وآﻟ ِﮫ وﺳﻠ َﻢ : -
ﻋﻠﻴﮫ ِ
ﷲ  -ﺻ���ﷲ ِ
وﻗﺎل رﺳﻮل ِ
َ
َ
وأن ُﻣ ﱠ ً
�ﷲ ,ﱠ
ﻋ���ﺧ ْﻤﺲَ :ﺷ َ
أن�ﻻ�إﻟﮫ ﱠإﻻ ُ
ُ
ُ
وإﻗﺎم
هﺎد ِة
اﻹﺳﻼم
ُ"ﺑ ِ� َ�
ﺤﻤﺪا�رﺳﻮل ِ
ﷲِ ,
ٍ
َ َﻣ َ
ﱠ
َ ّ
ﱠ
ﻀﺎن".
وﺻﻮم ر
اﻟﺒ�ﺖ,
ﻼة,
ِ
�ﺎة ,و� ِ� ِ
وإﻳﺘﺎء اﻟﺰ ِ
اﻟﺼ ِ
ِ
ُ
اﻟﺒ ﱡ ُ
)رواﻩ ُ
ﺴﻠ ٌﻢ(.
ﺨﺎري وﻣ ِ
ِ
ُ
ً
ﺮﺻ ﱠ
َ
ﺎ�ذﻛ َﺮ ,وﺣ ً
ﷲ َ -ﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ -
ﺷﺮع ِ
ﺎ�ﻣ ﱠﻤ ِ ِ
ِ
ِ
اﻧﻄﻼﻗ ِ
ﺎ�ﻣﻨﺎ�ﻋ���ﺗﺄدﻳ ِﺔ ِ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ َ
���ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎَ ,
ﻢ�ﻟﺘﺼ َﻞ
�ﺎة اﳌ َﺤ ِﻠ ﱠﻴ ِﺔ
ِ
ﻓﺈﻧﻨﺎ�ﻧﺪﻋﻮﻛ ْﻢ ﻟﻠﺘﻮاﺻ ِﻞ ﻣﻊ ِ
��ﻨﺔ اﻟﺰ ِ
ﻓ�� ﻋﻨﻮاﻧﻜ ِ
ُ
إ���ﻣ َ
اﳌﺒﺎر َﻛ ُﺔ ُ
ز�ﺎﺗ ُﻜ ُﻢ َ
ﺴﺘ ِﺤ ِّﻘ��ﺎ.
ُ ﱠ
�ﻨﺔ :
أﻋﻀﺎء اﻟ� ِ

ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺍﻫﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺎﺕ:

• ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺆﻫﻼﺕ
• ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺆﻫﻼﺕ
ﻭﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ

اﻷخ�ﻣﺼﻄﻔﻰ�أﺑﻮ�ذر
052-7507105
اﻷخ�أﺑﻮ�أﺷﺮف�ﻗﺼﻴ�� 052-3216965
ﱠ
اﻷخ�ﻋﺒﺪ�اﻟﺮﺣﻤﻦ�ﻣ��ﺔ 052-7532833
اﻷخ�ﻋﻼء ﱡ
ﻗﺪورة
052-4241113

انطالق “فانوس الفلوس” من طاره
محلبة طاره اطلقت فعالية ديجتالية مثيرة تدعو من خاللها
املستهلكين الفوز بقسائم شراء لشهررمضان بقيمة  1000شيقل
أطلقت محلبة طاره مؤخرا فعالية مميزة ،تدعو من خاللها املستهلكين املشاركة في
لعبة مثيرعلى االنترنت "فانوس الفلوس" والفوز بقسائم شراء لشهررمضان بقيمة
 1000شيقل.
باالضافة الى الفعالية الديجيتالية ،اطلقت محلبة طاره فعاليات ميدانية مثيرة
تلتقي من خاللها املستهليكن خالل شرائهم لشهررمضان وتمنحهم فرصة املشاركة
في فعالية "فانوس الفلوس" في امليدان.
تنضم هذه الفعالية الى مجموعة خطوات وفعاليات اطلقتها محلبة طاره مؤخرا في
املجتمع العربي من بينها" :اطالق لبنة بدون مواد حافظة ،ورشات طهي ،محطات
تذوق ،ارشادات لتحضيروصفات ،واقامة مجمع وصفات خاص ومميز.
جليل عثامنة ،مدير تسويق الوسط العربي في طارة قال  ":الخطوات التسويقية
التي اطلقتها محلبة طارة في السنة االخيرة والتي هدفت لتذويت املاركة في املطبخ
العربي ،حصدت نجاحا كبيرا بفضل الدمج بين منتج صحي ،نسيج وطعم فاخر".
هذه املرة اردنا في شهر رمضان ان نتيح للمستهلكين فرصة التمتع بمنتجات طاره
عالية الجودة والصحية وايضا التمتع بتجربة شراء مثيرة عندما يختارون طاره
ويحصلون على فرصة الفوز بقسائم شراء ملساعدتهم في شهر رمضان حيث تكثر
فيه املصروفات على املنتجات الغذائية" اضاف عثامنة
كيف نشارك؟
نشتري بـ  50شيكل فما فوق من منتجات طاره ،نحافظ على الفاتورة  ،ندخل الى
موقع الفعالية على العنوان . http://ramadan.tara.co.il
للمزيد من التفاصيل حول املشاركة في فعالية "فانوس الفلوس" تابعوا صفحتنا
الرسمية باللغة العربية على الفيسيوك
/https://www.facebook.com/Taramilk.ar

ُ
كوكا-كوال تعلن عن اسماء الفائزين االوائل في فعالية شهررمضان:

حمالت خاصة في تطبيق املحفظة
الديجتالية من سونول

*سيرين مخلوف ،ريم اغبارية ،عدنان بدير ،نائلة اشقر  ،ريمان
الشيخ ،والء قعيق ،سمية عتمة من نحف  ،رنا خاليلة ،ناديا
زحالقة واسامة عبد هللا فازوا بوجبة افطارفاخرة من موظفي
كوكا-كوال في بيوتهم

مع اقتراب انطالق بطولة كأس العالم –املونديال،
اطلقت شركة سونول حمالت وميزات خاصة من خالل
تطبيق املحفظة الديجيتالية
من بين هذه الحمالت وامليزات :رزمة املونديال املثالية
للضيافة ،كرة القدم الرسمية لكأس العالم بـ29.90
شيكل وغيرها من الحمالت وامليزات.
الجدبر بذكره ان التطبيق الجديد يخول السائقين
الدفع بطريقة مريحة وسهلة مباشرة من السمارتفون
دون الحاجة الى اخراج النقود او بطاقة االعتماد.
باالضافة الى ذلك مع تحميل التطبيق يمكنكم التمتع
من القسائم الحصرية لحوانيت الراحة في سونول
واستخدام تطبيق الـ  Wazeللوصول الى اقرب محطة
سونول ،تجميع نقاط ولترات والتمتع من تشكيلة
حمالت وميزات.

أعلنت شركة كوكا كوال عن أسماء الفائزين االوائل في فعالية شهررمضان بوجبة
افطار غنية ،شهية وفاخرة من اعداد الشيف الذي وصل الى بيوت الفائزين
وهم :سيرين مخلوف من قلنسوة ،ريم اغبارية من عارة ،عدنان بدير من كفر
قاسم ،نائلة اشقر من الطيبة  ،ريمان الشيخ من القدس ،والء قعيق من
الطيبة ،سمية عتمة من نحف  ،رنا خاليلة من سخنين ،ناديا زحالقة من كفر
قرع واسامة عبد هللا من كفر قاسم ،وكان من بين املوظفين الذين زاروا بيوت
الفائزين  :محمود قشقوش ،احمد مصاروة ،سالمة الطوري ،اشجان مصاروة،
تامرقاسم ،هيا حاج ،بشارخاليلة ،بلسان زحالقة ورضوان بدير.
تجدر االشارة الى ان شركة كوكا-كوال في البالد والشركة املركزية للبيع والتوزيع
اطلقوا خطوة تسويقية واسعة النطاق ،هي االولى من نوعها  ،بمناسبة شهر
رمضان املبارك ،في اطارها يقوم موظفو الشركة بإضفاء لحظات طعم الحياة
في بيوت املستهلكين وتحضير وجبات االفطار الرمضاني .ترافق هذه الفعالية
حملة اعالنية تشدد على الترابط بين كوكا-كوال واملستهلكين وتركزوألول مرة على
موظفي الشركة  ،جودة املنتجات والتجربة املثيرة الستهالك املشروبات.
كيف نشارك؟
للتفاصيل عن الفعالية وللمشاركة عليكم زيارة موقع كوكا-كوال http://www.
 ،cocacolamoments.co.il/index.htmlاختيار املوظف الذي ترغبون برؤيته
في بيتكم واالجابة على اسئلة معلومات عامة عن املاركةـ الشركة واملوظفين،
ومن يجيب بسرعة وبدقة أكثر قد يكون من بين الرابحين بإفطار رمضاني من
تحضيرشيف في بيته لـ  20شخصا.
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حمالت شهر

رمضان الفضيل

َ
َ
ّ
ّ
الفلسطينية
الرئاسة
كر�سي
على
«فتح»
داخل
خفي
اع
ر
ص
ِ

اإلعالميّ أمحد حازم

َ
ّ
ّ
ّ
ّ
سطيني
الفل
يرى محللون سياسيون أن النهاية السياسية للرئيس ِ
محمود ّ
عباس قد اقتربت ،في ّ
ظل أحاديث كثيرة تدور وراء الكواليس
َ
ّ
ّ
الفلسطينية ،وال سيما
حول الوريث القادم لعباس في الرئاسة ِ
بعد دخوله املستشفى ،ونصيحة ّ
األطباء له بالتقليل من ساعات
ّ
الصحية ً
سوءا .وفي ّ
ظل هذا الوضع تشهد
عمله لكي ال تزداد حالته
ّ
َ
ّ
الشعبي
الفلسطينية – منذ فترة – مداوالت على الصعيدين
الساحة ِ
ً
ّ
ل
والسيا�سي (خصوصا في إطار حركة فتح) حو الشخصية التي من
ّ
املمكن أن تكون خليفة عباس.
ّ
ّ
ورغم مرور ً 13
عاما على تولي محمود عباس رئاسة السلطة
َ
عب ً
السياسيون ّأن ّ
ّ
الفلسطينية ،يعتقد املراقبون
اسا لم ينجز،
ِ
َ
ْ
ًّ
ّ
ّ
الفلسطيني أي �شيء ،بقدر ما أنجزه من إرضاءات
سياسيا ،للشعب ِ
إلسرائيل ،مثل ّ
تمسكه باملفاوضات العبثية التي لم ينجم عنها ّ
أي
َ
ّ
ّ
ّ
األمني الذي ساعد
سطيني ،وتمسكه بالتنسيق
الفل
إيجابية للشعب ِ
َ
ّ
الفلسطينيين
الجهات األمنية اإلسرائيلية في اعتقال العديد من ِ
في الضفة الغربية ،األمر الذي أثار – وال يزال يثير – غضب الشارع
َ
سطينيّ .
لكن محمود ّ
عباس كان يضع ّ
ّ
جل اهتمامه في كسب
الفل
ِ
ّ
ّ
ّ
ّود املجتمع الدولي ،حتى لو َتطلب ذلك تنازالت على حساب الشعب
َ
ّ
سطيني .ولذلك ال ّبد من اإلشارة إلى ّأن «هذا الرجل «كان يرمز
الفل
ِ
في املا�ضي إلى القدرة على استيعاب املعطيات الدولية واإلقليمية ،ما
ّ
جعله يلعب» ً
ًّ
محوريا في الوصول إلى اتفاق أوسلو».
دورا
ّ
اللبناني خير هللا خير هللا« :لوال أبو مازن وفريق العمل
يقول الكاتب
َ
ّ
ّ
ًّ
سطيني الذي تفاوض سرا مع اإلسرائيليين في أوسلو ،ملا كان
الفل
ِ
َ
ّ
ّ
االتفاق الذي أعاد ياسر عرفات إلى أرض ِفلسطين .واألهم من ذلك
ّكله ّأنه لوال ّاتفاق أوسلو ملا دخل أبو ّ
عمار البيت األبيض في العام
 ،2000أي في السنة األخيرة من والية بيل كلينتون ،وملا كان أكثرزعماء
العالم ّ
األميركي»ّ .
لكن ّ
ترد ًدا على ّ
ّ
كل تلك النشاطات لم
مقر الرئيس
َ
ّ
سطيني ،ألن اليمين اإلسر ّ
ّ
ائيلي
الفل
تجلب سوى الويالت على الشعب ِ
ّ
ّ
ّ
أعلن – منذ البداية – معارضته التفاق أوسلو ولكل تسوية تؤدي إلى
َ
ّ
قيام دولة ِفلسطينية مستقلة.
َ
محمود ّ
الفلسطينية ورئيس اللجنة
عباس هو رئيس
السلطة الوطنية ِ
ّ
َ
الفلسطينية وزعيم «فتح» ،وهو بذلك
التنفيذية ملنظمة
التحرير ِ
َ
ً
ًّ
ًّ
يمسك بزمام ّ
سياسيا
سطينيا ،ولذلك فهو يريد «وريثا»
كل األمور ِفل
ّ
السيا�سي ،بما في ذلك الحفاظ على مصالح
يضمن مواصلة نهجه
واملقربين منهّ .
ّ
لكن أبا مازن يصطدم بعقبات كثيرة ،منها الدور
أوالده
ّ
ّ
ّ
اإلقليمي والدولي في اختيار الخليفة القادم ،واألهم من ذلك موافقة
إسرائيل ّ
ألنها ستتعامل مباشرة مع الرئيس املقبل.
َ
ّ
ّ
سطيني،
الفل
صحيح أن هناك عدة أسماء مطروحة لخالفة الرئيس ِ

مثل صائب عريقات وناصر القدوة
ّ
ومحمد
وحسين الشيخ وجبريل الرجوب
إشتيةّ ،
ّ
لكن أبا مازن يميل إلى اسم واحد
فقط ،وهو نائبه في رئاسة حركة فتح
ّ
يتصدر قائمة
محمود العالول ،الذي
َ
«الورثة» ،بعد أن اختارته اللجنة املركزية
لحركة «فتح» ً
نائبا لرئيس الحركة محمود
ّ
عباس .وهذا االختيار يعني – من الناحية
ّ
َ
الفلسطينية في
العملية – تولي العالول منصب رئيس السلطة ِ
عباس أو عدم قدرته على أداء منصبهّ ،
حال وفاة ّ
حتى موعد إجراء
انتخابات جديدة.
عب ً
ويبدو ّأن ّ
اسا (حسبها) من جميع النواحي ليختار الشخص املالئم
َ
َ
الفلسطينية لم
لخالفته حسب ّرأيه ،فطيلة فترة رئاسته للسلطة ِ
ّ
يفكر ّ
عباس ،قط ،في تسمية شخص ً
نائبا له ،لكن الوقت قد حان
ً
ّ
لذلك بسبب ّ
تطور حالة ّ
ّ
سيا�سي
وأيضا لسبب
الصحية،
عباس
َ
األهم ّيةَ .
بالغ ّ
ّ
ّ
فحسب القانون
التشريعي
سطيني رئيس املجلس
الفل
ّ
َِ
ّ
الفلسطينية في حال حدوث أي �شيء
هو الذي يتولى رئاسة السلطة ِ
ّ
للرئيس .وبما ّأن رئيس املجلس التشريعي (عزيزدويك) ينتمي إلى حركة
ّ
حماسّ ،
عب ً
فإن ّ
اسا باختياره ً
نائبا له يقطع الطريق أمام دويك لتولي
منصب الرئاسة.
ّ
وفي السنوات األخيرة برزت أسماء قيادية (فتحاوية) لتولي منصب
أهمهاّ ،ألنه ّ
الرئيس ،حيث كان األسير مروان البرغوثي ّ
يتمتع بشعبية
َ
ّ
سطينيّ ،
سياسيين يرون أنّ
ّ
ّ
حتى ّإن محللين
الفل
قوية في الشارع ِ
َ
ّ
الفلسطينية
بقاء البرغوثي في السجن يفيد بعض املعنيين بالرئاسة ِ
املقبلة ،كونه ً
بعيدا عن املنافسة .ويعتقد البعض اآلخر ّأن ماجد
ّ
املقرب من ّ
العامةّ ،
عباس ،مقبول
فرج ،رئيس جهاز املخابرات
ً
أمريكيا وإسر ًّ
ًّ
خصوصا ّأن تاريخه معروف في مالحقة املطلوبين
ائيليا،
إلسرائيلّ .
ّ
لكن العمل ّ
السيا�سي �شيء آخر ،ولذلك
األمني �شيء والعمل
ّ ّ
ّ
عب ً
فإن ّ
اسا نفسه ال يرى فيه شخصية تستطيع قيادة دولة .حتى إنه
ّ
ّ
مر�ضي عنه ًّ
خضم هذه ّ
ّ
التكهنات يرى بعض املحللين
عربيا .وفي
غير
ًّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّأن القيادي الفتحاوي ،محمد دحالن ،هو الشخص األوفرحظا لتولي
َ
ّ
الفلسطينية ،ألنه يحظى بدعم األردن
منصب الرئيس املقبل للسلطة ِ
ًّ
ومصروالسعودية واإلمارات ومقبول إسر ًّ
وأمريكيا.
ائيليا
على ّ
أي حال ،السؤال املطروح ،اآلن ،حول من سيخلف الرئيس
َ
َ
ّ
ّ
الفلسطينيين،
الفلسطيني هو – في الحقيقة – سؤال يشغل بال ِ
ِ
ّ
ّ
ويجعلهم في قلق دائم .حتى إن البعض يتساءل – ّ
وبحق – ّ
عما إذا
َ
ّ
ّ
سطيني
الفل
كانت هناك مواصفات إقليمية ودولية معينة للرئيس ِ
القادم ،على اعتبار ّأن إرادة الشعب في صناديق االقتراع ال تكفي
َ
وحدها

َ
ُ
ُّ
فيروز!!! ِفلسطين ت ِحب ِك...
صوت فيروز ّأول ّ
مرة أثناء والدتي...
رشدي املاضي
هكذا قالت ّ
ّ
جدتي ،لربما كانت تهذي
في آخر ّأيامهاّ ،
َ ْ َ ُ َ
ولربما كانت واهمة ،فلم
ّ
سطينيين فيروز...
الفل
أحببنا نحن ِّ
ّ
ً
رجسية ّ
واالدعاء املُ ّزيف ...يمكن القول ،بجرأة يكن هناك راديو [مذياع] في مخيم عين
ّ
وبعيدا عن الن
ّ
ّ
نوات األولى للجوء».
الحلوة في
الس©Õd
W OÒ �UF�UÐ
Ó ³A*«Ë
وبال َو َجلّ ،إن نكبتنا ساهمت إلى درجة
ً
عميقة في التأثير بوالدة صحيح!!! ّ
ْ
ُ
جميعا فيروز،
أحب العرب
فيروز مطربة لها ّ
كل صفات املالك ،كما َّ
عرفته قواميس الكتب
َ
سطيني ّ
ّ
ّ
أحبها ُح ًّبا امتزج فيه
الفل
لكن ِ
املقدسة...
خمسينيات القرن الفارطّ ،
مخيمات الحنين إلى منازله وأحالمه...
وبالتحديد إلى ّ
ّ
فبعودة إلى
ثم يضيف أديبناّ :
ّ
ّ
ّ
«كنا نسمع فيروزفي مراحل الحقة على الخيمة،
اللجوء ...تبرز أمامنا خيم اللجئين التي كانت يومها طازجة في
ّ
ُ
ً
ّ
ونحن قابعون تحت بطانيات وكالة الغوث ،ترتجف أطرافنا بردا،
عالقاتها مع الفضاء األليم...
ّ
وضجيج املطر على سقوف ّ
الزنكَ ،ي َّ
ّ
صاعد مع األلحان ،ليؤلف
عندها كان صوت فيروز ،بأغانيها الحزينة ،يتسلل من خيمة
ً
ّ
ً
واللجئون ملتصقون معزوفة جديدة تجعل ألم اللجوء خليطا من البؤس واملتعة التي
أحيانا ،ويعلو ُأحايين،
إلى خيمة ،يهبط
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ببعضهم ،على أرض جديدة ،تمألهم ذكرياتهم عن مكان ال يزال يستدرجها الصوت املالئكي الرحيم الرقيق وشفيف الروح...
حتى عندما احتار ُ
صوت جعل فيروزنا بال جنسّ ،
ً
الفقهاء في جنس
ساخنا في أجسادهم...
َد ُم ُه
ً
لذيذا ...املالئكة ...الذين لم يلتفتوا إلى هذا املالك ،الذي أراده عا�صي
لذلك ،راح صوت فيروز يأخذهم إلى ما ُي ْشبه وجعاً
ً
ّ
الرحباني أن يكون مالكا ،يترك الحيرة في العقول واألرواح...
كيف ال؟! وقد رأوا أمامهم األشجار والساحات والخيول واألغنام
ّ
ً
َ
ُ
ً
ّ
ّ
وتدق األرض بأقدامها صباح الخير لنا جميعا ،الذين لم يعد ممكنا ألي واحد ِمنا أن
والدجاجات ُّ
والسهول ،تقفز وتتمايل
ّ ُ ْ َُ ّ
ً
ُ
ّ
ّ
دقات ّ
مضيه بعيدا عن املكان ...بال فيروز...
يتخيل عمره الشقي الذي ي
ِ
هدارة...
ّ ُ َ
ُ
ْ
ُ
َ
ّ
سطيني نصري ّ
حجاج ،الذي كتب مثلي عن ألنها خ ِلقت كما شاء لنا عمرنا...
ّ
الفل
يؤكد ذلك الكاتب ِ
َ
ّ
سطينية ...حيث باح لناَ :
«جاءني
صوت فيروز من وجهة نظر ِفل
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معركة بدرالكبرى
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

لقد م�ضى على معركة بدر ما يزيد على  1400سنة،
حيث ّإنها وقعت في السنة الثانية لهجرة رسول هللا
ّ
ّ
اهتماما ًّ
ً
خاصا لدى
من مكة إلى املدينة؛ إل ّأنها تلقى
الكثير من املسلمين ،والسؤال ملاذا؟ ّ
حتى نجيب عن
هذا السؤال ال ّبد ،بداية ،أن نعرف ما هي األسباب
من وراء هذه املعركة ،وما هي النتائج ،وكيف ُّاتخذت
القرا ات فيها ،وكم كان عدد املسلمين ّ
وعدتهم ،وكم
ر
ّ
مكة الذين خرجوا لقتالهم ّ
وعدتهم.
كان عدد أهل
الباحث عن سبب خروج املسلمين من املدينة ّ
املنورة
ّ
ّ ّ
يتبين أنه الدفاع عن القافلة التي كانت في طريق عودتها
وخروج أهل مكة للقتال،
ّ
من الشام إلى مكةّ ،
محملة بالبضائع بإشراف أبي سفيان ،هذه القافلة حملت
ُ
البضائع التي اشتريت بأموال املسلمين املهاجرين؛ حيث بقيت أموالهم وبيوتهم
ّ
ومزارعهم في مكة واستولت عليها قريش ،بما فيها بيت رسول هللا الذي باعه عقيل
ّ
مكة في السنة الثامنة لم يجد ً
عمه؛ ّ
ابن ّ
بيتا ينزل فيه بعد
[فلما فتح رسول هللا
ّ
ً
فتح مكة ،فقال ألصحابه :وهل أبقى لي عقيل بيتا؟] .فأموال املسلمين في القافلة
وهم فقراء في املدينة يعتاشون على ما ّ
يقدمه أهل املدينة من مساعداتّ .
فلما بلغ
خبر القافلة الرسول ندب املسلمين لالستيالء عليها ليأخذوها لقاء ما تركوا من
ّ
مكة ،وكان ذلك ّ
أليام مضت من رمضان.
أموالهم في
ّ
ّ
وكما هو واضح فإن الدافع الرئيس – كما ّبينا – لم يكن القتال والحرب ،ولكنّ
هللا أراد أن ّ
يغيراملعادلة في جزيرة العرب قاطبة ،من خالل هذه املعركة األولى التي
ّ
ّ َ
َ
يلتقي فيها رسول هللا أهل مكة ،أصحاب القوة واملنعة؛ لذلك أمكن هللا أبا سفيان
ّ
من النجاة بالقافلة ألنه كان صاحب خبرة ودهاء ،وكذلك أمكنه من إخراج أهل
ّ
ً
مكة إلى بدر ،حيث أرسل ضمضم ال ِغفار ّي ليخبرقريشا بخبررسول هللا ومن معه،
وبطريقة عجيبة أثار َحم ّية قريش فأخرجهم على َب ْكرة أبيهم ،حيث ّ
حول رحل
ِ
ّ
ّ
حماره وقطع أنف حماره ّ
ومزق ثيابه وأخذ يصرخ :اللطيمة اللطيمة! وقد وصف
ّ ّ
كفارمكة ،والقافلة فقال:
هللا – تعالى – مواقع األطراف ،جيش املسلمين وجيش
ْ
بالع ْد َوة ُ
بالع ْد َوة ُّ
الدنيا وهم ُ
«إذ أنتم ُ
َ
ُ
القصوى
والركب أسفل منكم ،ولو تواعدتم
ً
َ
ليق�ضي هللا ً
أمرا كان مفعول» .وعندها بلغ رسول هللا
الختلفتم في امليعاد ،ولكن
ّ
ّ ّ
ّأن القافلة قد نجت وأن مكة خرجت للقتال ،فمن املسلمين من فكر في الرجوع،
ْ
ّ
ولكن هللا أراد غير ذلك؛ قال تعالى« :وإذ َي ِع ُدكم هللا إحدى الطائفتين ّأنها لكم،
ُ
َّ
ُ
َّ
غير ذات الشوكة تكون لكم ،ويريد ُ
َ ُّ
هللا أن ُيح ّق َ
َ
ويقطع
الح َّق بكلماته
وتودون أن َ ِ
ِ
مشروعية القصد ّ
ّ
َ
األول ،وهو استرداد أموال املسلمين التي
دابر الكافرين» .فمع
ّ
ّ
ّ
بقيت في مكة ،أراد هللا أن يقطع دابر الكفار ويهزمهم حتى َيبطل الباطل ويعلو
ُ
ّ
الحق ،وهو قصد أرفع من مقصدهم ّ
األول َ
وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها.
ّ
فكان النصر ألبي سفيان؛ حيث تمكن من النجاة بالقافلةّ ،
ولكن نصره هذا كان
ّ
َ
ّ
ّ
السير – ساعتين،
مقدمة لهزيمة قريش في معركة
استمرت – كما ّيقول أهل ِ
ً
ّ
فقط .كان عدد املسلمين  314رجل وعدد كفار مكة الذين خرجوا لبدر 1,000
رجل .فكال الطرفين علم بنجاة القافلة ،عندها وقف رسول هللا يستشيرأصحابه
ّ
ّ
الل ّ
«الل ّ
هم
هم ّإنهم ُحفاة فاحملهم،
الذين وصفهم في أثناء املعركة وهو يناجي ّربه:
ّ
ّ
ْ
ْ
ُ
ّ
الل ّ
هم ّإنهم جياع فأشبعهم .اللهم إن ت ِهلك هذه العصابة من
ّإنهم ُعراة فاكسهم،
أهل اإلسالم ال ُت ْ
عبد في األرض» .فقال املقداد بن عمر وهومن املهاجرين« :يا رسول
هللا امض ملا أمرك هللا فنحن معك»ّ .
ولكن الرسول ّ
ظل يقول« :أشيروا ّ
علي ّأيها
ُّ
ِ ًّ ّ
ألنه ال يريد أن ينفرد في رأيه لتبقى اللحمة ّ
قوية بين أصحابهً ،
وثانيا:
الناس»؛ أول
ُّ
كان قد خرج معه ثلة من األنصار(أي من أهل املدينة) ،وهؤالء – رغم إسالمهم –
كانت َبيعتهم حماية الرسول داخل املدينة؛ فلم يبايعوه على القتال خارج املدينة.
ّ
عندها وقف ّ
كأنك تريدنا يا رسول
سيد األنصار ،سعد بن معاذ ،فقال« :وهللا
ّ
ّ
ّ
هللا؟» قال« :أجل» .فقال سعد« :لقد آمنا بك وصدقناك ،وشهدنا أن ما جئت به
هو ّ
فامض ملا
الحق ،وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة،
ِ
ّ
ّ
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته
أردت فنحن معك ،فوالذي بعثك
ّ
لخضناه معك»ُ .
ّ
فس ّررسول هللا بقول سعد ثم قال« :سيروا وأبشروا فإن هللا قد
ّ
وهللا لكأني أنظر ،اآلن ،إلى مصارع القوم» .فكانت كلمة
وعدني إحدى الطائفتينِ ،
موحدة ّ
وصفهم ّ
املسلمين ّ
موح ًدا وغايتهم كسر شوكة الكفر في جزيرة العربّ .أما
قريش ّ
فلما بلغها خبر نجاة القافلة أراد بعضهم الرجوع؛ فقال أبو جهل كلمته
ّ
ّ
املشهورة وهو زعيم مكة بال منازع ،وهو أشد الناس عداوة لرسول هللا وأصحابه،
ّ
مكة« :وهللا ال نرجع ّ
حيث أنزل بهم ّ
حتى ّ
نرد ً
بدرا
أشد العذاب قبل هجرتهم من
ِ
ً
َْ
[الجمال] ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف
فنقيم عليه ثالثا ،فننحر الجزر ِ
القيان ،وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فال يزالون يهابوننا» .فالتقى
علينا ِ
الجيشان ُ
وحسمت املعركة بهزيمة قريش ومقتل أبي جهل بيد غلمان صغار،
ّ
وتوكل على هللا َ
ذلك ّ
وحدهّ ،ووحد صفوف أصحابه باملشورة.
ألن الرسول اعتمد
ّأما أبو جهل فحاله الذي كان عليه كحال زعماء العرب في هذا الزمانُ ،يلحقون
واملعنويةّ ،
ّ
ّ
ألن غاياتهم َد ِن ّية.
النفسية
بشعوبهم الهزائم
الجم عة َ 1ح زي ران 2018
ُ
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قراروزارة حماية البيئة باستمرارالتدوير
التطوعي للقناني العائلية وفرض غرامة-
مرفق إجابة جمعية التدوير «اال»
استثمرت جمعية التدوير "إال" في السنوات الثماني األخيرة أكثرمن  100مليون
شيكل ( 100,000,000شيكل) في تثقيف الجمهور على التدويرالتطوعي للقناني
العائلية وإنشاء بنية تحتية من عشرات االف حاويات التدوير (ميحزوريت) في
أنحاء البالد.
نتائج تدوير القناني البالستيكية العائلية خارقة للعادة حتى عندما نقارن
إسرائيل بدول أخرى في العالم.
حقق مجمع شركات التدويرإياله أهدافه وهو يقف من وراء جميع التقاريرالتي
قدمها لوزارة حماية البيئة منذ إنشائه .وهي تقارير اعتمدت على تقارير مقاولي
الصرف الذين يعملون من قبل السلطات واملوقعة من قبل مدققي حسابات
ووفق األنظمة التي تمت بلورتها عبرالسنوات بمشاركة مهنيين من وزارة حماية
البيئة.
يسرنا أن وزارة حماية البيئة قد استمرت في تشغيل نظام إعادة التدوير
التطوعي على قناني املشروب
العائلية وهي تدعمها.
في ضوء ذلك  ،ال نرى أي مبرر
لفرض غرامات علينا  ،ولهذا
سنقوم باالستئناف على ذلك
في املحكمة.

مندوبو الشركات الرائدة في البالد
يشاركون في اإلفطارالرمضاني الذي
دعا اليه رئيس الدولة رؤوفين ريفلين
بمناسبة شهررمضان الفضيل

إصدارخاص لپپ�سي ماكس دوري األبطال
ّ
ّ
الرسميين لدوري األبطال.
العاملية ،هي واحدة من الرعاة
شركة پپ�سي
ّ
وتشارك پپ�سي ماكس في البالد بعدد من األنشطة والفعاليات التي تقوم
برعايتها.
دعائية ّ
ّ
ّ
دولية واسعة
العاملية هذا العام ،حملة
أطلقت شركة پپ�سي
ّ
االنتشار ،ركزت من خاللها على كبار نجوم كرة القدم .وقد وصلت الحملة
ّ
الدعائية التي انطلقت تحت شعار  LOVEITLIVEIT#إلى البالد.
ّ
املشجعينّ ،تم إطالق إصدار خاص في البالد لپپ�سي ماكس
ومن حسن حظ
ّ
الدعائية لدوري األبطال ،من بينهم :مي�سي (نجم
مع املشاركين في الحملة
ّ
برشلونة) ،مارسيلو وطوني كروس (نجما ريال مدريد) .ستكون عبوات
ً
ّ
ً
وقناني پپ�سي ذات العالمة التجارية الفارقة ،قريبا جدا ،متوافرة في
الحوانيت طوال شهر ّأيار.
ّ
هذا وستكون عبوات وقناني العالمة التجارية الخاصة متوافرة بأحجام0.5 :
ّ
معدنية.
لتر 1.5 ،لتروبأحجام علب
ّ
ّ
ستتحول هذه العبوات االحتفالية في نهاية املطاف  -بعد استهالكها  -إلى
املنوعة ّ
عبوات زينة ُتضاف إلى تشكيلة من الجمع ّ
ملشجعي كرة القدم.

انطالق يونيليـﭭـيرفودسوليوشينزفي نشاط ّ
مميز
بمناسبة الشهرالكريم واصدار ّ
كراسة وصفات
تتضمن تشكيلة وجبات مميزة ولذيذة!

أصدرت يونيليـﭭـير فودسوليوشينز وبمناسبة شهر رمضان الكريم كراسة
وصفات مهنية للمطاعم بالتعاون مع الشيف الياس مطر .في إطار التعاون
مع الشيف ّتم تحضير تشكيلة وجبات عربية رائعة بتحديثات عصرية بسيطة
وقابلة للتطبيق ،وكل هذا من تشكيلة املنتجات املهنية من شركة كنور!
ّ
محشوة
ستجدون من بين الوصفات شوربة عدس برتقالي ،رقبة خروف
بالفستق الحلبي ،فيليه دنيس (أجاج) مع سلطة باذنجان ساخنة وغيرها الكثير
من الوصفات امللهمة!
يمكن إيجاد الكر ِاسة وتشكيلة املنتجات لدى ّ
ّ
واملسوقين
تجار الغذاء الرائدين
ملاركة «كنور» للسوق املهنية.
اليكم وصفة لوجبة ناجحة من ّ
كراسة الوصفات:
قطايف بروليه بالفستق الحلبي والهيل:
وصفة تكفي لتحضير  10وجبات
مقاديرالعجينة:
زيت  2مالعق كبيرة
ماء بارد  650مل
قليل من الزيت
مقاديركريم بروليه فستق حلبي:
ماء  510غرام
كريمة للخفق  500غرام
كريمة فستق حلبي  50غرام او فستق حلبي مقشرومطحون ناعما  70غرام
طريقة تحضيرالعجينة:
.1نخلط داخل وعاء خليط العجينة مع املاء البارد والزيت .نضعه في التبريد ملدة
 20دقيقة على األقل.
 .2نسخن مقاله ,ندهنها بالقليل من الزيت ونقلي العجينة بحرارة متوسطة على
جانب واحد فقط ,بعد التحضير نضع على طبق مسطح كل قطعة على حدة,
وليس على بعضها البعض.
طريقة تحضيرالقطايف:
نضع الكريم بروليه البارد في كيس التزيين .نضع مقدار ملعقة كبيرة على كل
قاعدة ونطويها على شكل نصف دائرة .نضغط الجوانب جيدا بمساعدة
األصابع.
نرتب القطايف املحشية في قالب مع ورق خبيز,نرش عليها القليل من الزيت
ونخبرها في فرن ساخن ملدة  5دقائق تقريبا قبل التقديم .نقدمها مع القطر
املضاف اليه ماء الزهراو أوراق العطرة مع بوظة فانيل الى جانبها.
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حمالت مدهشة من «تنوڤا» بمناسبة شهررمضان الكريم
بمناسبة شهررمضان الكريم ،تطلق "تنوڤا» حمالت مدهشة على تشكيلة
واسعة من املنتجات في نقاط البيع املختلفة.
ً
وخصوصا في شهر رمضان الكريم ،تستعد الشركة
كما هو ّمتبع بكل عام،
لشهر رمضانّ ،
وتقدم للمستهلك العربي أجود املنتجات ،وأفضل الحمالت
ّ
الخاصة بشهررمضان الكريم.
املدهشة
ي
حمالت على منتجات «تنوڤا» التي تحتو على حليب:
* زوج بادي توت  500غرام –  20%تخفيض
ّ
* شرينك محلى كارلو –  25%تخفيض
* زوج شوكو  1لتر –  20%تخفيض
* رزمة  4مشروبات يوپلي –  15%تخفيض
* زوج پريلي توت  500غرام –  20%تخفيض
* زوج شمينت للطهو  15%دسم – بسعرخاص
الحمالت سارية املفعول لغاية  18.05.2018أو حتى نفاد املخزون (األسبق
من بينهما)

شارك مندوبو الشركات الرائدة في القطاع التجاري في البالد،
باإلفطار الرمضاني الذي دعا اليه رئيس الدولة رؤوفين ريفلين
وزوجته ،كما في كل عام ،في مقرهم بالقدس بمناسبة شهررمضان
الفضيل .شارك في اإلفطار العديد من القادة ورؤساء السلطات
املحلية مسلمين وعرب ،شخصيات عامة ،سفير كازاخستان في
البالد ،قضاه ،أئمة مساجد وممثلين عن املكاتب الحكومية ،أطباء
وأكاديميين.
خالل اإلفطار الرمضاني ألقيت كلمات من قبل عدة شخصيات
مشاركة ،رئيس الدولة رؤوفين ريفلين ،مدير املحاكم الشرعية
د .اياد زحالقة ،رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية
العربية ورئيس بلدية سخين السيد مازن غنايم والكاتب ايلي عمير.
باإلضافة ،شارك في اإلفطار الرمضاني الدكتور سامر حاج يحيى،
عضو الطاقم الرائد في القيادة التجارية والسيدة ريم يونس،
عضو اللجنة اإلدارية في مبادرة كولكتيف ايمباكت واملديرة
العامة لشركة التكنولوجيا الطبية الفا اوميجا باإلضافة ملمثلين
عن الشركات التجارية الرائدة في البالد :كوكا كوال ،شتراوس،
شتراوس للمياه ،تنوفا ،أمدوكس ،ديليوت ،ديسكونت ،اوسم،
بريجات ،الشركة املركزية ونيوفارم .حيث تعمل هذه الشركات
على تطوير فعاليات إستراتيجية لتحسين دمج موظفين عرب في
مكاتبها ،باالشتراك مع بيت الرئيس ومبادرة «كولكتيف ايمباكت».
تعمل الشركات التجارية بالتعاون مع مبادرة كولكتيف ايمباكت
في السنوات األخيرة من أجل تحقيق نجاحات في نسب توظيف
عمال وموظفين من املجتمع العربي في القطاع التجاري ،وتأتي هذه
الخطوة بعد اإلدراك أن الفوارق الكبيرة القائمة بين اليهود والعرب
في نسب البطالة ،مجاالت التشغيل وفي مستوى الدخل ،تؤثر على
االقتصاد والديموقراطية في البالد وعلى الحياة اإلجتماعية.
وفي حديث الرئيس رؤوفين ريفلين تطرق لألنشطة الهادفة
لتحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين العرب في البالد،
وقال « :قلت سابقا واقولها مجددا اليوم ،إن إقامة شراكة حقيقية
بين اليهود والعرب في البالد هي حاجة وجودية ،إنها مهمة أبناء
إسحاق وإسماعيل الذين يتشاركون هذه األرض .علينا أن ننظر
إلى الداخل وأن نجرؤ على التعامل مع الجهل ،الشك ،الشعور
بالتهديد والعداء .كما وأن عدم اإلعتراف بالطرف االخر يؤدي الى
عدم فهم عامله ،ثقافته ودوافعه .مرت سنوات عديدة سمحنا ملثل
هذه املشاعر واملعتقدات بأن تقودنا ،ويجب علينا إنشاء منصات
شراكة حقيقية وإبداعية في التعليم ،األوساط األكاديمية،
التوظيف والسلطات املحلية».
د .سمير قاسم ،رئيس مبادرة كوليكتيف ايمباكت ،قال في حديثه:
«إن شهر رمضان يمثل األخوة والسالم للمسلمين في جميع أنحاء
العالم ،أعتقد أن هذا اإلخاء يجب أن يتدفق إلى العالم واملجتمع
في البالد بشكل خاص .في قطاع األعمال ،يمكن لهذه القيم أن
تكون خالل هذا الشهر وسيلة للتواصل وخلق التعاون بين جميع
املوظفين في جميع املنظمات والشركات ،بغض النظر عن الدين.
كما وإن الفرصة لخلق صداقة داخلية وتعاون داخل املنظمة
ستعزز الهوية التنظيمية وتعود بالفائدة على الجميع».
في الحديث مع السيدة ريم يونس ،عضو اللجنة اإلدارية في مبادرة
كولكتيف ايمباكت واملديرة العامة لشركة التكنولوجيا الطبية
الفا اوميجا« :ان اللقاء مع الرئيس ،بالنسبة لي هو نقطة مضيئة
وفرصة لرؤية التنوع الغني لسكان البالد ،وهو التنوع الذي علينا
ً
إحتضانه ورعايته حتى نبقى دوما في الطليعة .كما وعلينا أن
نستوعب أن تطورنا التكنولوجي يحتاج الى أشخاص تفكر بشكل
مختلف .وأنا آمل أن نسهم جميعنا من أجل خلق مستقبل متفائل
بالبالد والشرق األوسط بأسره».

مدققة الحسابات ايمان زعبي تترشح
لعضوية النقابة وتدعم ايريس شتارك
للرئاسة
نشرت مدققة الحسابات وسيدة االعمال ايمان صالح زعبي،
ً
من الناصرة ،بيانا تعلن فيه عن انضمامها للمجموعة املسماة «

ً
مدققو الحسابات أوال» ،التي تترأسها مدققة الحسابات ايريس
شتارك ،املرشحة لرئاسة نقابة مدققي الحسابات في اسرائيل،
في االنتخابات التي ستجري في الرابع من ايلول املقبل ،وتعلن فيه
ً
أيضا عن خوض املنافسة على عضوية اللجنة املركزية للنقابة،
ً
ُ
بدعم من السيدة شتارك ،التي عينت مؤخرا من قبل الحكومة
ضمن عضوية اللجنة املختصة بالتعيينات للوظائف العليا في
سلك الخدمات العامة .
ّ
وتضمن البيان نداء ودعوة من قبل مدققة الحسابات،ايمان
زعبي ،موجهة الى جمهور مدققي الحسابات لدعم السيدة ايريس
شتارك لرئاسة النقابة،ولدعمها هي أيضا كمرشحة عربية أولى
لعضوية اللجنة املركزية للنقابة ،ولالنضمام كذلك الى مجموعة
ً
«مدققو الحسابات أوال» (« קודם כל רואי חשבון”) :
تدقيق حسابات ،وسياحة ورياضة وأعمال تجا ية
ر ً
وفيما يلي نص البيان« :منذ اكثر من عشرين عاما أدير مكتب
تدقيق الحسابات الذي أقمته في مدينتي ،الناصرة ،الصبح ثاني
ً
ً
امرأة تقيم مكتبا مستقال في هذا املجال .وبصفتي مدققة حسابات
ومبادرة في مجال املصالح واالعمال ،فانني أرى أهمية كبيرة في
املشاريع التجارية والتعاون بين املجتمعين العربي واليهودي في هذا
االطار  .وأرى من خالل تجربتي ان تضافر الجهود في هذا املضمار
ً
يخدم مصالح جميع االطراف  .وانطالقا من هذه الرؤيا أقمت
مكتبي املنهي ،كما بادرت بجهد هادف الى توسيع نطاق أعمالي
لتشمل املجال السياحي والتجاري في الناصرة «.
وبموازاة هذه االمور ،فانني أرى أهمية بالغة في الدفع باتجاه دمج
النساء في املجاالت االقتصادية واالجتماعية  .ولذا شاركت في
مختلف الجمعيات الهادفة الى دعم النساء ،فدخلت في عضوية
جمعية «مكابي الناصرة « الداعمة لرياضة كرة السلة في أوساط
النساء ،كما أنني أحاضرفي موضوع املبادرات واملشاريع التي تديرها
ُ
النساء وأنا عضو في الجمعية التي تعنى بدعم االعالم ووسائل
االتصال في املجتمع العربي ،ودعم السياحة في الناصرة .
ايريس شتارك جديرة بالدعم
“ ولقد قررت دعم السيدة ايريس شتارك بترشحها لرئاسة نقابة
مدققي الحسابات الن البرنامج الذي عرضته َ
يعبر عن فهم عميق
الحتياجات املكاتب الصغيرة ،وللرؤيا القائلة بلزوم ووجوب خلق
فرص عمل وتشغيل جديدة ومتساوية لكافة مدققي الحسابات .
“كذلك ،فانني واثقة من ان السيدة ايريس ستبذل كل ما في وسعها
لدعم وخدمة مدققي الحسابات في املناطق البعيدة عن املركز،
ً
ولدى الفئات االجتماعية الضعيفة ،انطالقا من فهمها وادراكها
املباشرين للضائقات التي يواجهها أصحاب هذه املهنة في مختلف
القطاعات والشرائح االجتماعية املختلفة .وكلي ثقة بأنها ستعمل
باخالص على زيادة عدد أصحاب الوظائف االدارية العالية من
ً
املواطنين العرب عموما ،والنساء العربيات خاصة ،بحيث يحظين
بتمثيل وتوظيف مناسبين في املرافق االقتصادية .
“ مستقبل أفضل في النقابة “
“أرى في السيدة أيريس شتارك شخصية قيادية قوية وذات خبرة
وتجربة ،وصاحبة قيم ورؤية ثاقبة ،من خالل التزامها بأهدافها،
وبراعتها في تكريس قدراتها وكفاءاتها املهنية واالدارية لخدمة مهنة
تدقيق الحسابات ،وجمهور العاملين باملهنة  .كما أن املامها وفهمها
لكل ما يتعلق باالقتصاد وجوانبه ومجرياته ،باالضافة الى الخبرة
التي تراكمت لديها من املناصب الهامة التي أشغلتها – كل ذلك
ً
سيتيح مستقبال أفضل للنقابة .
“ ان ما يدعو الى االعتزاز والتقدير في شخصية السيدة شتارك –
ً ً
وأما لسبعة أبناء ّ
شقت طريقها
كونها سيدة المعة ومتميزة مهنيا،
من أصعب البدايات لتبلغ أعلى املراتب ،فأصبحت تستحق
الدعم لكي تحقق التغيير املنشود في مكانة وهيبة املهنة ،ولكي
تصبح الرئيسة االمرأة األولى لنقابة مدققي الحسابات في البالد –
وموعدنا لتحقيق أهدافنا في الرابع من ايلول القادم ،باذن هللا» .

الجم عة َ 1ح زي ران 2018
ُ

VIP
ض .ر .ﻟﻠﻌﻘﺎرات D.R. Real Estate

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

للبيﻊ

للبيﻊ

حﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع حمدا

شارع ﻫﺸالوم

رمات ﻫﻨﴘ

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

ﺑﻧﺗﮭﺎوس ﺿﺧم اﻟوﺣﯾد ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ ﺟدﯾد ﺣواﻟﻲ 240م  4ﻏرف ﻧوم
ﺻﺎﻟون واﺳﻊ ﺷرﻓﺔ 90م ﻣوﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟطﺎﺑو ﻣﺧزن ﻣﺻﻌد طﺎﺑق 6

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

رمات اﳌوغ
شارع הסחלב

للبيﻊ

شارع ياﭬﻨﻪ

للبيﻊ

ﺑوادي الﻨسﻨاس

للبيﻊ

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

ﻣﺒﻨﻰ  6ﺷﻘﻖ ﻓﻘﻂ ,ﻃﺎﺑﻖ 5 ,3
ﻏﺮف ,ﴍﻓﺔ ,ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ,
ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻼب  ،ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﱰﻣﻴﻢ

مﻨطقة مرﻛزية )ﺑﻦﻴ الﻬدار ووادي الﻨسﻨاس(
ﻣﺒﻨﻰ ﺣﺠﺮ55 ,م2.5,ﻏﺮف,ﴍﻓﺔ  ,ﻃﺎﺑﻖ
 ،2ﻣﺮﻣﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺷﺎﻤﱄ

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس شارع قيسارية

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

للبيﻊ

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ ” וילות ספרדיות“
شارع ستيﻔﻦ ﻓايﺲ

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

للبيﻊ

דירת גן 5 ,ﻏﺮف125,م ,ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
150م,ﻣﺮﻣﻤﺔ ,ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ,ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص وﻣﺴﻘﻮف

الﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫجيﻔﻦ

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

للبيﻊ

للجديﻦﻴ ﻓقﻂ!! مﻨطقة الﻜرمﻞ

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

للبيﻊ

ﻤﺑﻨطقة ديﻨيا ﻓيﻼ مﻨﻔردة
330م,ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ ارض
760م,ﻃﺎﺑﻘﺎن ,ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ
ﻟﺴﻴﺎرﺗﺎن ,נוף ירוק

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

برعاية بنك هبوعليم :جمعية
صالح فالح توزع املنح على
الطالب الجامعيين

למכירה

להשכרה

רחוב אלנבי

רמת שאול

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

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

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם

נווה שאנן
קרוב לטכניון

חלק תחתון

במרכז הכרמל

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

שפרינצק

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

רמת שאול

דירת  2ח משופצת.קומה
ראשונה.

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

רחוב פועה

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

 4ח קומה שנייה  .משופצת.

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

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

יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

؟

ﺑﺪك ﺗﺒﯿﻊ ﺑﯿﺘﮏ لﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳﻌﺮ الﺒﯿﺖ ﻣجاﻧا اﺗﺼﻞ :اﻣﯿﺮ ﺻﻔﻮري ـ اﻣاﻧﮥ وﻣﺼﺪاﻗﯿﮥ
ﺟﺪيﺪ ﻓﯽ الﺤﯽ اﻷلﻤاﻧﯽ

 3.5غرف للترميم (امكانية لـ, )4
شرفتين طابق ار�صي  95متر.
امكانية حديقة
ﺷارع ﻫجﯿﻔﻦ

 3غرف مرممة ,طابق اول ,
موقع مركزي ،امكانية زيادة بناء
ﺑالﻤﻔﺘاﺣﯿﮥ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻐﺮي

 4غرف بيت عربي
 3 +شرفات منظرخالب
وموقف خاص
الﮑﺮﻣﻞ الﻔﺮﻧﺴﯽ

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

مكتب 28م في
مجدال هنفئيم
طابق  3غرفة+
حمام +مطبخ

דירת  4ח  .מעלית  .חנייה
נוף לים ...

נכסים

ﺷﻘﻖ لﻠﺒﯿﻊ

لاليجار

קריית אליהו

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

אלנבי

אלנבי
הגפן

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

שדרות רוטשילד
קרוב לאלנבי

נווה שאנן

בבניין חדש יחסית .דירת 4
ח .מרוהטת קומפקט.

 2.5ח קומת קרקע .מתאימה
למרפאה משרדים...

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

קומה  4 .1ח .משופצת ברמה גבוהה.
נוף לים.
למשפחות או משקיעים

רחוב מעלה השחרור

أقامت الجمعية على إسم املرحوم صالح فالح حفلها
السنوي لتوزيع املنح الدراسية على الطالب الجامعيين
والطالب املتفوقين في امتحان البسيخومتري من أبناء
الطائفة الدرزية  .
جرى الحفل في قرية جت يانوح برعاية بنك هبوعليم
ً
سنويا للجمعية بهدف تشجيع التعليم
والذي يتبرع
الجامعي عند أبناء الطائفة الدرزية.
شارك في الحفل السيد نبيل توتري مدير فعاليات البنك
في املجتمع العربي ،نعما تسيـﭽـلر كونفينو مديرة منطقة
الشمال وحيفا ،مدراء فروع البنك في ماعلوت ترشيحا
وكفر ياسيف ،رؤساء سلطات املحلية ،املئات من وجهاء
الطائفة ،أهالي وطالب جامعيين.
ّ
هنأ نبيل توتري أعضاء الجمعية ومديرها السيد
مفيد عامر على دعمهم وعملهم بشكل خاص من أجل
تشجيع التعليم الجامعي لدى أبناء الطائفة الدرزية
وقال “باعتبارنا بنك شعاره أهمية التبرع للمجتمع
فإننا نفخر في دعم الجمعيات واملبادرات الهادفة
إلى تطوير التعليم في املجتمع العربي والدرزي ،إننا
نشعر أننا جزء ال يتجزأ منكم ،لذا فقد أتينا لدعم
ً
الطالب الجامعيين أبناء الطائفة ولنكون
جزء منها”.
ً
وخصيصا
مفيد عامرمديرالجمعية ،شكرجميع املتبرعين
إدارة بنك هبوعليم لدعمهم املتواصل للجمعية وتمنى
ً
استمرار هذا التعاون مستقبال من أجل النهوض بالتعليم
عند أبناء الطائفة الدرزية وتم خالل الحفل توزيع مئات
املنح للطالب الجامعيين وطالب الصفوف الثواني عشر
املتفوقين في امتحان البسيخومتري.

للتفاصيل:
050/9025050
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اراﺿﯽ
 2.4دونم (חלקה בשלמות) قرب طبعون (קרית
החרושת) ,قريبة من السكن.
 6دونم قرب דניה

פרוייקט לב המושבה

 ₪ 220000للدنم
يوكنعام  2000متر زراعي
 ₪ 125000للدنم

ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ

لاليجار
ﺷارع ﻫﯿﻠﻞ

 4غرف كبيرة  135متر +شرفة شمس مطلة على منظر خالب ,
مصاعد ,موقفان خاصان مسقوفان +مخزن
من 1/7/2018
الﻤﺘﻨﺒﯽ

 2.5غرف طابق ّأول  +ساحة واسعة ₪ 2200

ציונות עליון

 4غرف  +شرفة شمس +حديقة  +موقف خاص ₪ 3200

مكاتب بجوارالدوائرالحكومية مرممة بالكامل
ً
ابتدءا من ₪ 2500

 4 , 3ﻏﺮﻑ ﻭﺩﻭﻓﻠﻴﻜﺲ )דופלקס(
דירות גן

ﺑﻘﻴﺖ ﺷﻘﻖ ﺍﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ053-2723723 :

שדרות הציונות  17-חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398
22
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مشروع سكني جديد  -الحي االملاني«גני המושבה»
ב

ش
ا
ر
ع
ا
ل
ن
بي

עדיות
בל

 40 #شقة خاصة  3بنايات كل
بناية  6طوابق
 #وكل طابق  2شقق
 5,4,3 #غرف كبيرة وواسعة
 #شرفات كبيرة
 #قريبة من املواصالت العامة
- #ال�ي االملاني-مدارس
 #مصعد ومواقف خاصة
للسيارات

للبيع

أو 
ليجار شارع בית לחם
طابق  .2مرممه
منظرخالب  3غرف.

1100000

للبيع

₪

شارع النبي 88
طابق  3مرممه  80متر.
860,000

للبيع

للبيع

شارع בית לחם
جديده من مقاول  4غرف طابق ار�ضي
1350000

₪

شارع النبي 133

طابق  3مرممه 3 .غرف
(תהליך מתקדם לתמא)
820,000

للبيع

שד הנשיא
 170متر .طابق  2/2موقف خاص
مرممه بنايه �جر.

₪

₪

للبيع

شارع יאיר שטרן
 3غرف  +شرفه  40متر +موقف خاص.
1550000

₪

שד׳ בן גוריון  1-חיפה

للبيع

كبابيرشارع مور

ج
ﺛﻏﺛ

 133متر ,شرفه مطله للبحر ،مخزن،
موقف خاص .بسعرمغري

للبيع

بيشوف �جار

جﺛﻏ

 3غرف  ،موقف خاص ،مخزن ،شرفه
مطله للبحر

ﺛ


ليجار

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


ليجار

5000

₪

شارع החשמל
 3غرف موقف خاص .عماره مع انتركوم
قريبه من التخنيون وداراملعلمين
2700

₪

ﺗﺄﺟﺮ ﺑﻴﺖ أو دﻛﺎن؟
ﺑﺪك ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر أو دار؟ ﺑﺪك ﱢ

ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان..

