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مشروع 
سكني جديد

ملكتب محاماه  في حيفا مطلوب محامي/ محامية اختصاص 
بمجال الحوادث،  واالضرار  الجسمانيه »נזיקין«

 مطلوب خبرة سنتين في الظهور في املحاكم ولجان طبية في 
التأمين الوطني 

بلدّية حيفا تقّدم التماًسا إلى المحكمة الُعليا إللغاء الترويج 
لُخّطة إقامة وصلة بحرّية في خليج حيفا لتوريد األمونيا

بريكات القلبّية
ّ
نتقّدم إلى قّرائنا األعّزة، بأجمل الّتهاني والت

بحلول عيد الفطر الّسعيد
ين للجميع سنوات مديدة، 

ّ
 متمن

ملؤها الّصّحة والّسعادة وهدأة البال.

 صحيفة “حيفا”
ّ
وننتهز هذه املناسبة لنعلمكم بأن

ستحتجب عن الّصدور يوم الجِمعة القادم، 
لتعاود الصدور كاملعتاد في 29 َحزيران  القادم.

كّل عام وشعبنا بألف حّرّية وخير.

مطلوب

الرجاء ارسال سيرة ذاتية للبريد اإللكتروني:
kamil672@gmail.com

في هذا العدد 

قرار "عاجز" حكيم
  جواد بولس

عيد الفطر السعيد 
الشيخ رشاد أبو الهيجاء 

العيد وفرح المناسبة 
نايف خوري

ماذا فعلوا بك يا  مخّيم اليرموك؟!
اإلعالمّي أحمد حازم

ماضيك باٍق يا عراق
 رشدي املا�ضي
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قرار »عاجز« حكيم

جواد بولس

كان تقديم الدكتور عزمي حكيم استقالته من عضوية 
اآلونة  في  تابع  ملن  خصوًصا  ًعا، 

ّ
متوق الناصرة  بلدية 

في  إعالنه،  سّيما  ال  ״الصاخبة״،  تصريحاته  األخيرة 
»الناصرة بلد ال يطيب العيش  أّن  األّول من َحِزيران، 

فيه«. 
»حّصة«  من  وهو  ّي 

ّ
محل واحد  وقعان،  لخطوته 

النصراويين ولن تتطّرق إليه هذه املقالة، وآخر قطرّي 
واحًدا  فعزمي حكيم ُيعّد  وهو املوجع واملقلق واملثير؛ 
من قيادّيي فرع الجبهة الديمقراطية في الناصرة وأحد 
ا  بلديًّ ا 

ً
وناشط الشيوعّي  الحزب  في  البارزين  األعضاء 

ح كواحد من أربعة متنافسين على 
ّ

ا، كان قد ترش
ً
معروف

ح الجبهة لرئاسة بلدية الناصرة.  
ّ

منصب مرش
لرئيس  املقّدمة  عزمي  الدكتور  رسالة  تتضّمن  لم 

فلقد  موجبات استقالته،  م، 
ّ

السّيد علي سال البلدية، 
خاذ 

ّ
ُه إلى ات

ْ
اكتفى بتعليلها »بأسباب خاّصة وعاّمة« َحَدت

قراره الذي ال رجعة فيه، كما صّرح. 
الحًقا نشر عزمي على صفحته ما يوضح دواعي خطوته، 
ما أورده بجملة واحدة قالها  حيث يمكن اختزال أهّم 
معّبًرا عن شعوره »بالعجز  أمام هذه الحالة التي يتحّمل 

مسؤولّيتها رئيس البلدية الذي يشجع هذه األجواء«.
العمل  ميادين  أعلن،  كما  يترك،  لن  فهو  هذا  مع 
السيا�سّي؛ بل »سيبقى في الجبهة إلى آخر نَفس« وسيكون 
الذي سينافس على  ان، 

ّ
إلى جانب رفيقه مصعب دخ

رئاسة بلدية الناصرة؛ هكذا وفًقا ملا كتب. 
ية 

ّ
يعّري القرار حالة سياسية اجتماعية مأساوية متفش

في جميع تجّمعاتنا السكنية العربية في إسرائيل؛ وُيعتبر، 
»مقاتل  خذه 

ّ
ِخياًرا موجًعا ات على املستوى الشخ�سّي، 

»دونكيشوطّية«  في طريق  بعد أن سئم امل�سّي  عتيق« 
الناصرة،  مدينته،  على  طاغية  فضاءات  وفي  بائسة، 

حّتى ملن أدمنوا  وفًقا ملا كتب،  بِق، 
ُ
وحّيزات عاّمة لم ت

األمل، فرًصا للعمل ولتحقيق ذواتهم بحّرّية واحترام بال 
خوف أو قلق.    

والتمثيلية  الحزبية  وبمؤّسساتهم  الناصرة  بأهل  أولى 
التي يعكسها قرار االستقالة،  ّية 

ّ
املحل الجوانب  تناول 

مع هذا،  ودراسة دواعيها كما كشفها بصراحة بالغة؛ 
د.  تحميل  على  تعقيب  أو  واحد  تحّفظ  تسجيل  أوّد 
أسماه  عّما  املسؤولية  كامل  البلدية  لرئيس  عزمي 
ا  التي وجد نفسه عاجًزا أمامها ومضطرًّ »هذه الحالة« 
فالناصرة التي كانت تنتخب  خاذ قراره باالعتزال؛ 

ّ
إلى ات

لسنوات ِطوال جبهة الدكتور عزمي ورفاقه هي الناصرة 
م رئيًسا 

ّ
نفسها التي انتخبت قائمة »ناصرتي« وعلي سال

 واقع 
ّ

لها في الدورة السابقة، و«هذه الحالة« ما هي إال
ل في حضن وتحت ظّل من كانوا »ساداتها« 

ّ
مجتمع تشك

مها في شعاب البلد 
ّ
قبل صعود القوى الجديدة وتحك

اجتماعية\ سيرورة  ككّل  وهي  شرايينها؛  من  نها 
ّ
وتمك

سياسية«  »حالة  ل 
ّ
تشك إلى  سُتف�سي  اقتصادية 

باملقابل،  متحّركة، حيث يمكن ويجب التأثير عليها أو، 
االستسالم أمامها؛ ولكن قبل هذا وتلك كان يجب تقييم 
خالل  من  وذلك  نشوئها،  وعوامل  أسباب  ومواجهة 
من  »تدفيع«  يصاحبها واجب  ّية،  عملية محاسبة ِجّدِ
كانوا مسؤولين عن حدوثها ثمن إخفاقهم واستخالص 
النتائج الحازمة الصحيحة من أجل مستقبل ومصلحة 

الجبهة ومكانتها ومصلحة املدينة قبل كّل �سيء.
ألحد  وال يحّق  لعزمي أن يختار مصيره كما يشاء  يحّق 
فهو بخالف كثيرين راجع طريقه وأقّر  أن يزايد عليه، 
وكسيا�سّي  كشيوعّي  وحاول،  املا�سي  أخطاء  ببعض 
من  ُيسيُؤون،  ملن  يتصّدى  أن  وعنيد،  وغيور  بلدّي 
إلى الناصرة ومصلحة الجماهير العربية،  وجهة نظره، 
لي الدولة الرسميين أم من وكالئهم 

ّ
سواء أكانوا من ممث

العرب الكثيرين؛ ولهذه األسباب بالذات يجوز احتساب 
استقالته كالئحة اّتهام بحّق جميع القوى »التقّدمية« 
قبل االنتخابات  التي كان ألدائها،  السياسية العاجزة، 
بالغ األثر والتأثير في  ّية والبلدية األخيرة وبعدها، 

ّ
املحل

نشوء تلك »الحالة« السياسية املهيمنة، والتي ما فتئت 
تتنامى في معظم املجتمعات العربية وليس في  قّوتها  

الناصرة فحْسب.
ومتوازنة  صّحية  سياسية  ظروف  في  نعيش  كّنا  لو 
ألحدثت خطوة عزمي حكيم ردود فعل حزبية ملموسة؛ 
فالفضاء الذي حدثت فيه االستقالة هو عبارة عن واقع 
قائم في مجتمعنا الكبير، وغياب ردود الفعل السياسية 
عليه باملطلق هو البرهان على سوء الحال والدليل على 

ما سوف يكون. 
من مظاهر »هذه الحالة« األوضح يمكن اعتبار انحسار 
ّية 

ّ
دور األحزاب التقليدية في العملية االنتخابية املحل

 بكونها 
ّ

ر فهم خطوته الفردية إال
ّ
والبلدية، ولهذا سيتعذ

نتيجة حتمية ملن فقد الحواضن الحزبية املتينة وبات 
املوهوم قد تودي  »السراب النضالّي«  يواجه حالة من 

بصاحبها إلى العدم.
ال  ُجًبا« 

ُ
»سادة ن لقد انتمى عزمي إلى حزب كان كباره 

يخشون زرد السالسل وال ع�سّي الشرطة في أّيار، وإذا 

أحد  »جهل  ما 
كانوا  عليهم« 
كما  عليه  يرّدون 
بأصحاب  يليق 
املطارق والنجمة 
ء  ا لحمر ا
أّما  واملناجل؛ 
زال  فما  اليوم 
من  يسعى  حزبه 
أجل إعادة رايته 
معالم  وتحديد 

ُهوّيته.
الجبهة،  خسرتها  التي  القالع  آخر  الناصرة  كانت 
الجماهير  تاريخ  في  مرحلة سياسية  انتهت  وبسقوطها 
براعم  مواقعنا  في  تظهر  وبدأت  إسرائيل،  في  العربية 

أنماط قيادية بديلة.
ر تداعيتها 

ّ
فنحن نعيش زمن مخاضات سياسية ال تبش

ام الدولة من جهة، 
ّ
ونشاهد كيف يحاول حك بالخير، 

من جهة  »النظام القديم«  واملستفيدون من انهيارات 
أخرى، ترسيخ  قواعد حكم وتواصل جديدة وبناء نظام 
قطرّي سينسف أواصر ما ُبني في العقود  عربّي  قيادّي 

الخالية وُيطيح بالقيادات الحالية ويطعن في شرعّيتها.
األحزاب والحركات السياسية لصوت السيل  صِغ 

ُ
لم ت

البلدات  معظم  فوقعت  هزائمها؛  منع  في  تنجح  ولم 
العربية تحت سيطرة مراكز قوى حديثة وتأثير تفاعالت 
منظومة حكم  لنشوء  مّهدت  واقتصادية،  اجتماعية 
ّية متمّردة على سيطرة األحزاب العربية التقليدية، 

ّ
محل

، بما لديهم من شرعيات شعبية 
ً
ويطمع أعضاؤها َجهارة

القيادات  استبعاد  إلى  و«تسمين«،  ترغيب  ووسائل 
العربية  القيادية  املؤّسسات  في  املتنّفذة  السياسية 

القائمة.
العربية  السياسية  والحركات  األحزاب  تنجح  ال  قد 
وال في  التقليدية في قلب الحالة السياسية املستجّدة، 
ما نما في  ألّن  االنتصار عليها واستعادة بّوابات قالعها؛ 
كان في الواقع مّما زرعته أيدي تلك األحزاب؛  بلداتنا  
وصار، كما يشعر الكثيرون، أكبر من قدراتها، خصوًصا 
مقوالت  على  وتعتاش  بينها  التناحر  فنون  تمتهن  وهي 

املا�سي املكرورة وشعاراته النافدة.
هذه  على  الحكيم  عزمي  استقالة  قراءة  فتجب 
الخلفيات، واستيعابها كتعبير عن روح يرفض صاحبها 
ممارسة دور  »البطل« املثالّي، كما جّسدتها لنا املالحم 

اإلغريقية.
كثيرون يفعلون مثله لكّنهم يلوذون بصمت كالفراشات، 
وبعضهم يرحلون إلى صدر املدينة التي تتيح لهم هوامش 
نضاالت  من  ومساحات  صافية،  زرقاء  سعادة  من 
زاهية، من أجل غّزة أو غيرها، حيث يواجهون هناك، 
في أسوأ الحاالت، هراوات شرطة حاقدة، وهذه ستبقى 

من من ضربة »قدر« مصيرية.
ْ
أ
َ
حتًما أ

بلدة  رئيس  فمتى شاهدتم مظاهرة عربية كبيرة ضّد 
عربية؟
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Ò

Ò

ي 
ّ
هم يقول هللا اشهدوا يا مالئكتي أن

ّ
برزوا إلى مصال

قد جعلت ثوابهم على صيامهم رضاي ومغفرتي«. وفي 
والتطّيب  الثياب  أحسن  لبس  ُيستحّب  العيد  يوم 
بأحسن الطيب والخروج للمشاركة في الصالة، ألّن 
صالة العيد فرض كفاية على كّل جماعة مسلمة، 
فاتته  من  لذلك  ومسلمة؛  مسلم  لكّل  سّنة  وهي 
ي وحده، 

ّ
الصالة في جماعة مع اإلمام ينبغي أن يصل

ي مع أهل بيته؛ فالصالة للرجال والنساء على 
ّ
أو يصل

حّد سواء. ولكّن الواجب في يوم العيد الذي يعتق 
الناس  يبّدل  أن  النار  من  املؤمنين  رقاب  فيه  هللا 
من سلوكهم ومنهاج حياتهم؛ فكما يزّينون ظاهرهم 
عليهم  الطيب،  بأحسن  ويتطّيبون  املالبس  بأجمل 
أن يزّينوا ظاهرهم وباطنهم بأحسن األخالق لينبعث 
الخير من جوارحهم ويبرز في حسن معاملتهم لعباد 
هللا. لذا عليهم أن ُيفشوا السالم على من عرفوا وعلى 
من لم يعرفوا، وعليهم أن يعمروا قلوبهم بمحّبة هللا 
ومحّبة الناس، وأن ينزعوا من قلوبهم أدران الحسد 
والحقد والضغينة والغّل وغيظ الصدور، وأن يرسم 
كّل واحد مّنا البسمة على وجهه، وأن يجعل البسمة 
الفطر  زكاة  بدفع  واملساكين  الفقراء  وجوه  تعلو 
والصدقات؛ قال رسول هللا: »أغنوهم عن الطواف 

في هذا اليوم«.
ة 

ّ
حل في  فارس  ه 

ّ
كأن  \ بطلعته  ا  مزهوًّ أقبل  والعيد 

 \ واملسلمون أشاعوا فيه فرحتهم \ كما أشاعوا 
َ

ال
َ
َرف

َ
التحايا فيه والُقَبال

وال بّد لنا من وقفات مع أنفسنا بعد رمضان، أّولها 
تحصين هذه العبادة العظيمة؛ وذلك بحفظ النفس 
عن املعا�سي، والصدق واإلخالص في العمل، واإلكثار 
 فيه على أن يتقّبل هللا العمل. 

ّ
من الدعاء، والحث

قى والصالح؛ قال ابن  وهذا أكثر ما كان يخافه أهل التُّ
عطاء هللا: »رّبما فتح هللا لك باب الطاعة، وما فتح 
لك باب القبول، ورّبما قدر عليك املعصية فكانت 
 وانكساًرا، خير 

ًّ
سبًبا في الوصول، فمعصية أورثت ذال

من طاعة أورثت ُعْجًبا واستكباًرا«. ومن عالمة قبول 
 ،

ً
العمل الصالح أّن صاحبه يكون متواضًعا لّيًنا سهال

على  يمشون  الذين  الرحمن  »وعباد  تعالى:  لقوله 
األرض َهْوًنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالًما«. 
وبما أّن رمضان يشحن الصائمين بشحنات إيمانية 
تدفعهم إلى االستقامة ال بّد لهم من أن يطلبوا العون 
يثّبتهم عليها  واملدد من رّب السماوات واألرض، أن 
زِغ قلوبنا بعد إذ 

ُ
وهم يرّددون قوله تعالى: »رّبنا ال ت

ك أنت الوّهاب«. 
ّ
ك رحمة، إن

ْ
ُدن

ّ
هديتنا، َوهْب لنا من ل

ب القلوب ثّبت قلبي 
ّ
ويرّددون قول رسول هللا: »يا مقل

»إّن  البشرى من هللا:  يستحّقوا  حّتى  دينك«،  على 
الذين قالوا رّبنا هللا ثّم استقاموا تتنّزل عليهم املالئكة 
نتم 

ُ
ك التي  بالجّنة  وأبشروا  تحزنوا،  وال  تخافوا   

ّ
أال

توَعدون«.
ال ينبغي لنا أن نكون موسمّيين، فإذا انق�سى رمضان 
هللا،  معصية  إلى  وعدنا  والعبادات  املساجد  تركنا 
ر من ذلك سلفنا الصالح فقال أحدهم: 

ّ
وقد كان يحذ

 في رمضان، كن 
ّ

»بئس القوم قوم ال يعرفون هللا إال
ا«، ألّن من كان يعبد رمضان  ا وال تكن رمضانيًّ رّبانيًّ
في  رّبه  يعبد  كان  ومن  انق�سى،  قد  رمضان  فإّن 

رمضان فإّن هللا حّي ال يموت.  

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

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

بداية أتقّدم للجميع بأحّر التهاني بحلول عيد الفطر 
السعيد راجًيا من هللا أن يعيده علينا وعلى عاملنا 

العربّي واإلسالمّي بأحسن حال وبعد؛
يوم العيد هو اليوم الذي يختم صيام شهر رمضان 
ويفتح موسم الحّج، حيث يقع في األّول من شهر 
محّرم ومحّرم من أشهر الحّج لقوله تعالى: »الحّج 
ذو  محّرم،  هي  األشهر  وهذه  معلومات«،  أشهٌر 
القعدة، وذو الحجة. وهذا العيد تمتلئ فيه القلوب 
األرض  املؤمنين  أعين  في  وتزدان  وسروًرا،  فرحة 
بهجة وحبوًرا، تماًما كما وصف رسول هللا بقوله: 
»وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، 

قه هللا 
ّ
وإذا لقي رّبه فرح بصومه«. وكيف ال وقد وف

إلى أداء فريضة طاعة هلل القائل: »قل بفضل هللا 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مّما َيجمعون«. 
ملا  وذلك  الجائزة،  بيوم  الفقهاء  عند  يسّمى  ولذا 
بلغهم من أقوال رسول هللا حيث قال: »إذا صاموا 
العيد(  )صالة  عيدهم  إلى  وخرجوا  رمضان  شهر 
يقول هللا تعالى: يا مالئكتي كّل عامل يطلب أجره 
وعبادي الذين صاموا شهرهم وخرجوا إلى عيدهم 
ي غفرت لهم، فينادي 

ّ
يطلبون أجورهم، اشهدوا أن

مناٍد يا أّمة محّمد ارجعوا إلى منازلكم؛ قد ُبّدلت 
سّيئاتكم بالحسنات، فيقول هللا تعالى مخاطًبا أهل 

فقوموا  لي  وأفطرتم  لي  عبادي صمتم  يا  اإليمان: 
العباد  يخرج  عندما  يكون  وهذا  لكم«.  مغفوًرا 
للمشاركة في صالة العيد؛ فال ينبغي االنشغال بأّي 
 ،

ً
أمر آخر أثناء صالة العيد حّتى ينالوا األجر كامال

ولو كان ذلك زيارة املقابر كما يفعل البعض، حيث 
زيارة  أّن  مع  القبور  زيارة  في  الصالة  عن  ينشغل 
للفرح  العيد  ألّن  مكروهة؛  العيد  يوم  في  القبور 
والسرور ال لفتح األحزان؛ ولنستمع إلى فضل صالة 
العيد من رسول هللا القائل: »إذا كان يوم الفطر 
يبعث هللا املالئكة فيهبطون إلى األرض في كّل البالد، 
فيقولون يا أّمة محّمد اخرجوا إلى رّبٍ كريم، فإذا 
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حيفا، بناًء على توصية لجنة اختيار عزيز حيفا، وذلك 
ا بنشاطهم العاّم ومساهمتهم الطويلة األمد في 

ً
اعتراف

املدينة.
وسام  على  حصلوا  الذين  شخًصا   12 الـ  بين  ومن 
جبران  القا�سي سليم  من  كلٌّ  كان  عزيز حيفا  ولقب 

والـپـروفسور إلياس طوبي.
وفيما يلي نبذة من حياة كّل منهما: 

القا�ضي سليم جبران:
الفئات  بين  النظر  وجهات  لتقريب  بنشاطه  معروف 
اليهود  بين  وبالتعاون االجتماعّي والصداقة  املختلفة، 
الخصوص.  وجه  على  حيفا  وفي  عاّم  بشكل  والعرب 
نشاطه املشترك مع اليهود والعرب واضح ليس، فقط، 
في حيفا بل في جميع أنحاء البالد. عام 1982 تّم تعيينه 
تّم   1993 وعام  حيفا.  في  الصلح  محكمة  في  قاضًيا 
زّية في حيفا. وعام 2004 

َ
تعيينه قاضًيا في املحكمة املرك

تّم تعيينه قاضًيا في املحكمة الُعليا، وعام 2017 تّم 
تعيينه نائًبا لرئيس املحكمة الُعليا.

وخالل فترة عمله أثبت القا�سي جبران إنسانّيته، وقد 
انعكس ذلك من خالل سلوكه الشخ�سّي واملنهّي، وفي 
د العديد من املناصب العاّمة، بما في 

ّ
سنوات واليته تقل

ذلك: رئيس جمعية القانون العاّم، ومؤّسسة الرئاسة 
زلتنر للبحوث القانونية في »روتاري إسرائيل« وجامعة تل 
ه من مؤّس�سي 

ّ
أبيب، ومحافظ »روتاري إسرائيل«. كما أن

ا، وهو 
ّ
ز الثقافّي العربّي اليهودّي في عك

َ
»ما قبل« – املرك

ز العربّي 
َ
عضو في اإلدارة العاّمة لـ«بيت الكرمة« – املرك

ّية الحقوق في جامعة 
ّ
اليهودّي في حيفا، ومحاضر في كل

حيفا، وحائز على جائزة  »هارولد ماركوس زيـڤ« من 
أجل تحسين العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل، 
وقد كان عضًوا في لجنة اختيار القضاة بين عامي 2015 
زية للكنيست 

َ
و 2017، ورئيس لجنة االنتخابات املرك

ه حائز على جائزة الجودة والتمّيز من نقابة 
ّ
الـ20. كما أن

املحامين في شيكاغو الواليات املتحدة األمريكية، وعضو 
مجلس أمناء جامعة حيفا.

وقد أظهر القا�سي سليم جبران خالل سنوات عطائه 
باملالحظة.  جديًرا  ا  قضائيًّ وتوّجًها  وتسامحه  صبره 
وفي كثير من األحيان يتحادث رجال القضاء في مديح 

القا�سي جبران، الذي َيعرف دائًما كيف يكّرس وقته 
بهدوء  ذلك  وكّل  املطلوب،  االهتمام  وُيبدي  الكامل 

وبأخالق حسنة.
الـپـروفسور إلياس طوبي:

مدير املستشفى »اإليطالّي« في حيفا، مدير معهد علم 
»ْبني  مستشفى  في  الحساسّية   – السريرّية  املناعة 
ّية الطّب في معهد العلوم 

ّ
تسيون« بحيفا، ومحاضر في كل

التطبيقّية – التخنيون. والـپـروفسور طوبي معروف 
ق وبالتعامل مع جميع املر�سى على قدم 

ُ
ل
ُ
بحسن الخ

املساواة، بغّض النظر عن دينهم أو قومّيتهم، وُيضرب 
به املثل بالصبر واملثابرة. وهو يعمل منذ سنوات عديدة 

على تعزيز العالقات بين اليهود والعرب في حيفا.
على  اإلنجازات  أروع  طوبي  الـپـروفسور  حّقق  وقد 

ّي والدولّي، وُيعّد نموذًجا في ذلك.
ّ
الصعيدين املحل

باستثناء  »اإليطالّي«،  املستشفى  في  العمل  إطار  وفي 
طوبي  الـپـروفسور  يبذل  املستشفى،  دعم  في  العمل 
مجهوًدا كبيًرا في مساعدة املصابين بأمراض مزمنة، مّمن 
يجدون صعوبة في إيجاد حّل ملشاكلهم، فيساعدهم 

وأسرهم في األوقات الصعبة التي يمّرون بها.
الطّب  في   كأستاذ  طوبي  الـپـروفسور  ويعمل  هذا 
العلوم  معهد  إلى  التابعة  الطّب  ّية 

ّ
كل في  السريرّي 

ب 
ّ

طال بتدريس  يقوم  حيث  التخنيون،   – التطبيقية 
ب الدراسات الُعليا. كما يشارك الـپـروفسور 

ّ
الطّب وطال

طوبي في اللقاءات املنزلية الخاّصة، حيث يقّدم العديد 
ذلك  الصّحّية.  القضايا  مختلف  في  املحاضرات  من 
باإلضافة إلى املساهمة في برامج إثراء الشباب في الوسط 
العربّي في مجاالت مختلفة. كما واكب الـپـروفسور طوبي 
غة في حيفا، اعتقاًدا 

ّ
الترويج لفكرة مدرسة ثنائية الل

ه ليس هناك طريقة أفضل لتعزيز التعايش بين 
ّ
منه أن

رة.
ّ
الشعبين من البدء بذلك في سّن مبك

العلمية  املؤتمرات  طوبي  الـپـروفسور  م 
ّ
وينظ هذا 

لألطّباء الشباب حول الحساسّية وعلم املناعة.
والـپـروفسور إلياس طوبي مثال رائع للطبيب السريرّي 
والباحث املمتاز ، وللشخص الذي يحافظ على مجد 
التعايش بين الجماعات العرقية عبر األنشطة املْهنية في 

الحياة العاّمة والشخصية.

القا�ضي سليم جبران والـپـروفسور إلياس طوبي 
يحصالن على وسام ولقب »عزيز حيفا« لعام 2018

هذا  من  الثالثاء  يوم  قيم، 
ُ
أ  – ملراسلنا   – حيفا 

في  حيفا  عزيز  ولقب  وسام  تقليد  احتفال  األسبوع، 
ز الكرمل.

ً
قاعة األوديتوريم في مرك

قب لـ 12 شخًصا اختارهم مجلس بلدية 
ّ
وقد تّم منح الل



متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . 
قد تطرأ تغييرات في النسب. نسبة تعبئة النماذج، صحيح ليوم  13.6.18

البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

12.50-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف

43.20 أهداف أو أكثر)2(

82.15-0 ركنيات)1(

)x(112.35-9 ركنية

122.55 ركنية أو أكثر)2(

%1.3075روسيا)1(

)x(4.2013تعادل%

%9.7012السعودية)2(

%6.308مصر)1(

)x(3.509تعادل%

%1.5083األورغواي)2(

)1(
مكابي تل أبيب يفوز بفارق

1.80 6 نقاط او اكثر

)x(
مكابي تل أبيب يفوز 

9.00بفارق 5 نقاط

هبوعيل حولون يخسر بفارق بفارق 4 نقاط او )2(
1.80اقل أو تفوز او يكون وقت إضافي

3.10نوريس كول )مكابي تل ابيب()1(

)x()2.00جرمي بارجو )مكابي تل ابيب

2.40جوردن هميلتون )هبوعيل حولون()2(

)1(
في المباراة سوف تُحرز أكثر من  

1671.70نقطة اكثر

)x(
في المباراة سوف تُحرز 

16720.00 نقطة

)2(
في المباراة سوف تُحرز أقل من 

1671.70 نقطة

مصر
ضد

األورغواي

روسيا   ضد   السعودية

  مكابي تل أبيب   ضد   هبوعيل حولون

في إفتتاح مونديال 2018!
كرنفال من األرباح

نهائي دوري Winner بكرة السلة

من سيفوز؟

من سيكون نجم المباراة؟كم نقطة؟من سيفوز؟

من سيفوز؟

على مين رايحين؟

على مين رايحين؟

كم هدفا؟

%2.1080المغرب)1(

)x(2.7514تعادل%

%3.656إيران)2(

المغرب
ضد

إيران
على مين رايحين؟من سيفوز؟

كم ركنية؟

82.30-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.40 ركنية أو أكثر)2(

82.30-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.40 ركنية أو أكثر)2(

81.90-0 ركنيات)1(
)x(112.40-9 ركنية
122.95 ركنية أو أكثر)2(

%4.3513البرتغال)1(

)x(3.2018تعادل%

%1.7569إسبانيا)2(

البرتغال
ضد

إسبانيا
من سيفوز؟

كم ركنية؟ كم ركنية؟كم ركنية؟

على مين رايحين؟
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نايف خوري

ًبا لرؤية الهالل، 
ّ
ترق ترتفع عيوننا نحو قّبة السماء 

فرًحا  قلوبنا  وتتراقص  السعيد.  بالعيد  ر 
ّ

املبش
باملناسبة التي انتظرناها طيلة الشهر الفضيل، هذه 
املناسبة التي تأذن بالفطور وانتهاء فترة الصوم. فعيُد 
الفطر الذي يحتفل فيه املسلمون في أّول يوم من أّيام 
يأتي بعد صيام شهر رمضان املبارك،  شهر شّوال، 
وأّول شهر رمضان صام  ولذلك ُسّمي بعيد الفطر. 
فيه املسلمون، وأّول عيد فطر احتفلوا فيه باإلسالم 

كان في السنة الثانية للهجرة.
والعيد – كما جاء في لسان العرب –: »هو كّل يوم فيه 
جمع، وأصل الكلمة من عاد يعود كأّنهم عادوا إليه، 
ه يعود كّل سنة بفرح مجّدد«. 

ّ
وُسّمي العيد عيًدا ألن

املؤمنون  ويفرح  وسرور،  فرح  يوم  هو  العيد  ويوم 
ه آخر يوم 

ّ
ويتمّيز عيد الفطر بأن في دنياهم وآخرتهم. 

يمكن قبله دفع زكاة الفطر الواجبة على املسلمين. 
ويؤّدي املسلمون في صباح العيد بعد شروق الشمس 
فيه  ويلتقون  العيد،  صالة  تقريًبا،  ساعة،  بثلث 
وهذا  ويتبادلون التهاني ويزورون أهليهم وأقرباءهم، 
املسلم أصدقاءه  يزور  كما  الرحم.  ُيعرف بصلة  ما 
ويستقبل أصحابه وجيرانه، ويعطفون على الفقراء. 

ويبعث العيد فينا تقارب القلوب على الوّد، واجتماع 

وهي  ويتسامحون.  فيتصافون  افتراق،  بعد  الناس 
مناسبة للتذكير بحّق الضعفاء في املجتمع اإلسالمّي، 
حّتى تشمل الفرحة بالعيد كّل بيت، وتعّم النعمة كّل 
أسرة، وهذا هو الهدف من تشريع »صدقة الفطر« في 
العيد. أّما املعنى اإلنسانّي الذي يحمله، فهو املشاركة 
حاد 

ّ
ات ويظهر  الوقت،  مثل هذا  في  والسرور  بالفرح 

املؤمنين وتمّسكهم بمجتمعاتهم، مّما يؤّدي إلى تقوية 
الروابط الفكرية والروحية واالجتماعية. 

رمضان 
الذي هو شهر  نهاية شهر رمضان،  في  العيد  ويأتي 
ويعّد  الهجرية،  السنة  في  تاسًعا  ويحّل  الصوم، 
ويبدأ شهر رمضان عند  الصوم أحد أركان اإلسالم. 
ثبوت رؤية الهالل يوم 29 من شعبان، وفي حالة عدم 
اليوم التالي  ثّم  يوًما،   30 رؤيته يصبح شهر شعبان 
 29-30 الشهر  مّدة  وتبلغ  رمضان،  أّيام  أّول  يكون 
ون  يوًما أيًضا، بثبوت رؤية الهالل. وكان الناس يسمُّ
في الوقت الذي تّمت  أشهر السنة حَسب وقوعها، 
فكلمة رمضان  فيه التسمية أو حَسب نوع الشهر. 
حيث  الحّر،  وهي شّدة  »رَمض«  األصل  من  جاءت 
طلق 

ُ
كانت تسمية رمضان في أوقات شديدة الحّر، فأ

عليه هذا االسم. وهذا االسم متطابق مع طبيعة هذا 
الشهر عند املسلمين، حيث إّن جوف الصائم يشتّد 

حّره من شّدة الجوع والعطش فيكون جوفه رِمًضا، 
حّتى إّن قوانين بعض البلدان املسلمة تنّص معاقبة 
العقوبة  وتختلف  رمضان.  في  باإلفطار  املجاهرة 
من غرامة مالّية إلى مّدة محدودة  من بلد إلى آخر؛ 
ويرتبط شهر  من السجن أو تنفيذ خدمات مدنية. 
بالعديد من الطقوس الدينية مثل:  أيًضا،  رمضان، 
صالة التراويح واالعتكاف في العشر األواخر، والعديد 
من العادات والتقاليد، مثل دعوة اآلخرين إلى اإلفطار 
الحلوى  وبعض  واملأكوالت  لإلفطار،  موائد  وإقامة 
فيه  يمارسون  كما  اإلفطار.  تناولها عقب  يتّم  التي 
العديد من املظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر 

مثل: الفانوس والزينة ومدفع رمضان. 

مدفع رمضان واملسّحراتي
ومن التقاليد كذلك توارث املجتمعات العربية منذ 
لحلول  إعالًنا  املدفع،  إطالق  عادة  السنين  مئات 
ويذكر املؤّرخون  وقت اإلفطار خالل شهر رمضان، 
أّن القاهرة هي أّول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، 
مصادفة في أّول يوم من رمضان عام 865 هـ. وتختلف 
من  أّول  كان  من  تحديد  حول  التاريخية  الروايات 
استخدم هذا املدفع إلعالن لحظة إفطار الصائمين، 
جمع على أّن األمر تّم بمحض 

ُ
لكن الغالبية العظمى ت

بدأت الفكرة تنتشر في  ّم 
َ
ومن ث في مصر،  الصدفة، 

أقطار الدول اإلسالمية، فانتقلت إلى القدس ودمشق 
إلى  ومنها  بغداد،  إلى  ثّم  الشام األخرى  وسائر مدن 
املسّحراتي  أّما  العربية.  الخليج  دول  أقطار  جميع 
فكان يدأب على إعالن وقت صالة الفجر، ثّم تناول 
والشراب.  الطعام  عن  اإلمساك  وبعدها  السحور 
ا 

ً
متعارف تزال شخصّيته  الذي ال  املسّحراتي،  فكان 

ة والحارات، 
ّ
عليها إلى اليوم، يجول في الشوارع واألزق

وهو يقرع طبلته وينادي املسلمين للنهوض من النوم 
للّصالة. وأحياًنا يرافق املسّحراتي عدٌد من األشخاص 
آالت  بعض  مع  املرتفعة  األصوات  تطلق  جوقة  أو 

النفخ والقرع األخرى.    

الحكواتي
أو  القّصاص  أو  الراوي  أو  الحكواتي،  أّما شخصية 
والقصد  تقليدية،  شعبية  كعادة  فتظهر  القاّص، 
هو شخص امتهن سرد القصص، في املنازل واملحاّل 
واملقاهي والطرقات، كان يحتشد حوله الناس قديًما، 
دائم  بتفاعل  القّصة  أحداث  بسرد  يكتفي  ال  كان 
دور  يجّسد  ألن  الحماس  يدفعه  بل  جمهوره،  مع 

الشخصية التي يحكي عنها بالحركة والصوت.
وكذلك في مدن أخرى في بالد الشام كانت للحكواتي 
وبالدنا لها  في حلب وحمص ومدينة صيدا،  شهرته، 
ويقول الباحثون في  حكاية مع الحكواتي في املقاهي. 

العيد وفرح املناسبة
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التراث إّن الحكواتي مهنة أو حرفة انتهت بانتهاء الحاجة 
إليها. فقد كانت وسيلة للتسلية الجماعية، وفي الوقت 
التي  نفسه وسيلة للتثقيف وترسيخ القيم واألخالق، 
ى بها أبطال القصص والروايات التي كان يسردها 

ّ
تحل

خرافّي  والقصص  الحكايات  هذه  ومعظم  الحكواتي، 
ومأخوذ عن األساطير. 

لكن شخصية الحكواتي كانت تظهر عن طريق عمله، 
ا على  ز في املقاهي الشعبية. ويمتّد عمله يوميًّ

ّ
وكان يترك

املغرب والعشاء، وهي فترة قصيرة  بين صالتِي  فترتين: 
وتمتّد  العشاء،  صالة  وبعد  الساعة،  على  تزيد  ال 
فيجلس الحكواتي  الفجر األولى.  أحياًنا حّتى ساعات 
مستعيًنا  املقاعد،   عن سائر 

ً
قليال ة مرتفعة 

ّ
دك على 

الرواية  ويبدأ سرد  دائم،  يحمله معه بشكل  بكتاب 
أو الحكاية التي غالًبا ما تكون عن شخصية تاريخية، 
والشرف  والشجاعة  البطولة  عن  القصص  وتدور 
واملروءة ونصرة املظلوم. وفي نهاية كّل حكاية ال بّد أن 
له بطل الرواية. ويبقي الحكواتي 

ّ
ينتصر الخير الذي يمث

 بأّول، 
ً

جمهوره في تشّوق دائم ملعرفة وقائع القصة أّوال
ه كان يحرص 

ّ
فإن وأّياٍم،  وإذا ما طالت الحكاية للياٍل 

على أن تنتهي أحداث القّصة كّل ليلة بموقف متأّزم، 
ا 

ً
والبطل في مأِزق حّتى يحّمس املتلّقي، ويجعله متشّوق

ص البطل نفسه 
ّ
لسماع بقّية األحداث، وكيف سيخل

من املأِزق. وما يزيد في الحماسة والتشويق أّن الحكواتي 
ل 

ّ
كان يقوم بتجسيد شخصّيات روايته وكالمهم، كاملمث

املسرحّي، بحركاته وصوته. واملفارقة في األمر أّن بعض 
جمهور الحكواتي كان يرفض الذهاب إلى بيته، قبل أن 
بطله اجتاز  إلى أّن  ويطمئّن  يستمع إلى بقّية القّصة، 

محنته. وورد في أحد املصادر أّن األمر وصل ذات مّرة إلى 
درجة أّن أحد املستمعين لم يستِطع أن يصبر إلى اليوم 
التالي، فلحق بالحكواتي إلى بيته ليعرف بقّية القّصة. 
أّما أجرة الحكواتي فكان يتقاضاها من صاحب املقهى 
ى تحديد بدل الدخول إلى مقهاه بما في ذلك 

ّ
الذي يتول

الحكواتي  عمل  كان  األماكن  بعض  وفي  املشروبات. 
لكن خصوصّيته بالنسبة  يتواصل على مدار السنة، 
تتناسب مع  مواضيعه  بأّن  إلى شهر رمضان مرتبطة 
أّما اليوم فُنم�سي الليالي واألمسّيات  الشهر الفضيل. 

باالحتفاالت، ومشاهدة املسلسالت التلفزيونية. 

الفوازير 
وشاهدنا فوازير رمضان بحلقات تلفزيونية استعراضية 
منتصف سنوات  في  بعرضها  املصري  التلفزيون  بدأ 
السّتين، ثّم انتقلت إلى بعض القنوات العربية األخرى. 
والفوازير عبارة عن األلغاز أو األحاجّي التي كان يتّم فيها 
بقوالب  اليوم  إلى  واستمّرت  للفائزين،  جوائز  توزيع 

وأساليب مختلفة. 

املسلسالت التلفزيونية وبرامج الترفيه
تكثر في شهر رمضان ظاهرة املسلسالت التلفزيونية التي 
تتسابق القنوات املختلفة على عرضها خالل الشهر 
الفضيل. ومنها تلك التي طالت حّتى عّدة سنوات، مثل 
مسلسل باب الحارة الشهير، الذي امتّد لثماني أو تسع 
وتقوم القنوات التلفزيونية على مدار السنة  سنوات. 
بإعداد املسلسالت وتصويرها مع نجوم الشاشة لكي 

عرض في الليالي الرمضانية.
ُ
ت

املشاهدين على   
ّ

هذا عدا البرامج الترفيهية التي تحث
السهر حّتى ساعات الفجر، وموعد الصالة والسحور. 
وهناك الحفالت الليلة في القاعات وصاالت األفراح، 
واملعارف  األصدقاء  فيها  يجتمع  التي  املنزلية  وتلك 

لسهرات السمر والتسلية. 
فيها  ويبتاع  باملشترين،  تِعّج  التي  األسواق  وكذلك 
وتجتهد  واملالبس،  مستلزمات اإلفطار،  املسلمون كّل 
كثير من املؤّسسات واألفراد على تقديم التبّرعات ورزم 
والتي يتزايد عددها سنة  املؤونة للعائالت املستورة، 

بعد سنة. 
نتمّنى  السعيد،  العيد  بحلول  املناسبة،  هذه  وفي 
الصّحة  وموفور  ومباركة،  سعيدة  أّياًما  للجميع 

وأن يتعّمق اإليمان والعمل بتعاليم الدين  والعافية، 
الخيرات ويسود االطمئنان، والسالم.  السمحة، وتعّم 

وكّل عام وأنتم بخير.       
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مت جمعية التطوير االجتماعّي، 
ّ
حيفا – ملراسلنا – نظ

محاضرة  اإلنجيلّي،  يوحّنا  مار  مدرسة  مع  وبالتعاون 
في  املنصرم،  الثالثاء  يوم  التمهيدّي،  ب 

ّ
طال ألهالي 

 األّول، قّدمها 
ّ

ع واالنتقال اآلمن إلى الّصف
ّ
موضوع الترف

ا  نفسيًّ ا  اختصاصيًّ جراي�سي،  عامر  الدكتور  ويّسرها 
ا، وموّجه مجموعات أهاٍل. اجتماعيًّ

وقد أشرك الدكتور جراي�سي األهل في نوعّية التغيير 
 

ً
أّوال من ثالث نواٍح،  الحاصل لدى االنتقال وأهّمّيته، 
طريق  عن  م 

ّ
التعل من  االنتقال  وهو  العقلّي،  املفهوم 

على  القدرة  اإللقاء،  طريق  عن  م 
ّ
التعل إلى  التجربة 

ر، 
ّ
ز، االستيعاب الشفهّي والبصرّي، التذك

ّ
التفكير املرك

والكتابة،  القراءة  غوية، 
ّ
الل الثروة  األسئلة،  طرح 

م 
ّ
إذ يتعل ثانًيا املفهوم االجتماعّي؛  والوظائف البيتية. 

االبن في هذه املرحلة التنازل لآلخر، كبح جماح الغيرة 

م روح التعاون 
ّ
وتعل السيطرة على عدائّيته،  ك، 

ّ
والتمل

مع الغير. وأخيًرا املفهوم السلوكّي، حيث يتمّتع الطفل 
البستان بحّرّية االختيار أكثر مّما هو مّتبع في   

ّ
في صف

مسّبًقا،  املعروف  الدرا�سّي  البرناَمج  حيث  املدرسة، 
اليومّي  للتوقيت  نفسه  ُيالئم  أن  الطفل  على  وحيث 

والجلوس ألوقات أطول.
االنتقال  تجربة  مراحل  الدكتور جراي�سي  وقد عرض 
ونصائح لكيفية التعامل مع الضغوطات والتغييرات في 
هذه املرحلة، االستعداد املسّبق من قبل األهل، ودور 
املدرسة في تسهيل عملية االنتقال. وقد القت الورشة 
شهم 

ّ
ومضامينها استحسان األهل واملرّبين، فأبَدوا تعط

الدراسية  السنة  افتتاح  مع  الورشات  من  للمزيد 
القادمة.

اإلنجيلّي ا 
ّ
يوحن مار  ومدرسة  االجتماعّي  التطوير  جمعّية  بين  عاون 

ّ
بالت

 األّول
ّ

ورشة عمل في موضوع االنتقال اآلمن إلى الّصف
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שינוי
בחיפה

هتنئة
يسر جمعية »تغيير في حيفا« – »שינוי בחיפה«

 أن تتقدم بأحر التهاني وأطيب االماني

مبناسبة عيد  الفطر السعيد
اعاده  هللا على الجميع بالخير واليمن والبركات

بطاقم   
ً
لة

َّ
ُممث املتنّبي  ِاستضافت   – ملراسلنا   – حيفا 

الحركة   – وار  الّسِ مع جمعّية  وبالتعاون  فيها  املستشارات 
املحاضرة  األوروبّي،  حاد 

ّ
االت من  وبدعم  العربّية،  النسوّية 

املتنّبي  مات 
ّ
معل بحضور  عليمي-كبها،  نسرين  واملحامية 

ولفيف من املستشارات التربوّيات والعامالت االجتماعّيات، 
البحث  طاولة  على  الطفالت  تزويج  ظاهرة  لوضع  وذلك 

والتشريح. 
إشكالّية   – البداية  في   – نسرين  املحامية  ِاستعرضت 
ر، على اعتبار أّن األطفال هم دون سّن 

ّ
املصطلح، الزواج املبك

فاقّية حقوق الطفل واملواثيق 
ّ
الثامنة عشرة، وذلك وفًقا الت

ر بمصطلح 
ّ
الدولّية، وبالتالي استبدلت مصطلح الزواج املبك

ألسباب  نتيجة  الفتاة  عليه  رغم 
ُ
ت الذي  الطفالت،  تزويج 

وجود  إلى  كذلك  عليمي-كبها  وأشارت  ومتفاوتة.  مختلفة 
ر في املجتمع العربّي، كما 

ّ
نسب عالية من حاالت التزويج املبك

استعرضت بحث لجنة األحوال الشخصّية حول أثر ومسار 
ارتفاع نسب  تأثيرها على الفتيات واملجتمع،  هذه الظاهرة، 

الرشد،  تحت سّن  الطالق واالنفصال، خطر وفاة طفل ألّم 
هذا باإلضافة إلى  ومخاطر التعّرض لحاالت تسّمم الحمل، 
دراسات أخرى تربط بين صغر سّن الزوجة واحتمال تعّرضها 
صت عليمي-كبها إلى ضرورة 

َ
للعنف من قبل الزوج. وقد خل

على  العمل  بضرورة  العاّم  الجمهور  لدى  القناعات  توليد 
جار بالفتيات وتزويج الطفالت، إلى جانب 

ّ
الحّد من ظاهرة االت

التعديالت القانونّية الالزمة على قانون سّن الزواج.
يأتي هذا النقاش انعكاًسا لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية 
ا في املجتمع، وفي تبّني  ا وحقيقيًّ ا فعليًّ

ً
التي ترى إلى نفسها شريك

قضاياه املصيرّية وضرورة فتح قنوات حوار مختلفة. هذا وقد 
أشارت املستشارة التربوّية سلمى جبران إلى أهّمّية عقد مثل 
هذه النقاشات، تحليل الظاهرة وأسباب انتشارها، وضرورة 

العمل على الحّد منها. 
أرض   

ْ
َيِرث  \ حكايته  »من يكتْب  مًعا نكتب حكاية املتنّبي... 

الكالم \ ويمِلِك املعنى تماما«

املتنّبي تستضيف طاولة مستديرة حول ظاهرة تزويج الطفالت

تخفيض5%

في هذا الصيف منحكي إنجليزي
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي شبگة وول ستريت

للتفاصيل:  073-7802861



سحر العيد... فجر طالع والسعادة منورة الوجوه... 
وبلِّمتنا كلنا في البيت اللي راح يّضل عامر...

عامر مبحبتنا وتسامحنا وعطائنا وعامر... بأشياء جامعتنا ومش ممكن نستغني عن مذاقها...

عامرة اعيادنا والبيت الكبير عامر

منذ سنة 1973
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حيفا – ملراسلنا – في االلتماس الذي قّدمته، يوم األحد املا�سي، 
جنة الوطنية للُبنية التحتية، وحكومة 

ّ
إلى املحكمة الُعليا ضّد الل

إسرائيل وشركة حيفا للكيماوّيات، تزعم البلدية أّن قرار الترويج 
ة بناء وصلة بحرية لتوريد األمونيا في خليج حيفا قد تّم 

ّ
ط

ُ
لخ

قبوله، بدون فحص أّي بديل إضافّي إلقامة رابط أو أّي حّل آخر 
خارج مياه خليج حيفا.

الحكومة،  قرار  التماًسا ضّد  البلدية  تقّدم  ذلك  إلى  باإلضافة 
أّن  بحّجة  ة، 

ّ
ط

ُ
الخ بإعداد  للكيماوّيات  لشركة حيفا  التصريح 

ة 
ّ
ط

ُ
قرار السماح لطرف خاّص لديه مصلحة تجارية في إعداد الخ

ل انزياًحا عن السلطة 
ّ
ممسوس بعدم معقولية شديدة، ويشك

وينتهك ثقة الجمهور.
ه بعد إغالق خّزان األمونيا، وفًقا 

ّ
وفي التماسها توضح البلدية أن

لقرار أصدرته املحكمة الُعليا، صدر بناء على طلب من البلدية، 
فحصت الحكومة بدائل لتزويد األمونيا في السوق اإلسرائيلية 
على املدى القصير، وعلى املدى البعيد قّررت أّنها ستقوم بتزويد 
األمونيا بوساطة رابط بحرّي سيتّم إنشاؤه في خليج حيفا. وقد 
هذه  ملثل  للترويج  التحتية  للُبنى  الوطنية  جنة 

ّ
الل إلى  أوعزت 

ة.
ّ
ط

ُ
الخ

هذا وتزعم البلدية في االلتماس أّن قرار اللجنة الوطنية للُبنى 
ة تّم على عجل، وبدون فحص بدائل 

ّ
ط

ُ
التحتية بشأن إعداد الخ

الحّل  هو  هذا  أّن  حقيقة  رغم  حيفا،  خليج  خارج  تخطيطية 
»القطرّي«، وبالتالي يجب أن ُيفحص الحّل إلنشاء بديل يمتّد عبر 
كامل ساحل البالد، وكموقع ذي إمكانية إلنشاء رابط أو بديل 

آخر.
القانونية  املستشارة  قبل  من  البلدية  التماس  تقديم  تّم  وقد 
للبلدية، املحامية ياميت كالين، واملحامية كرين چـولدشميط، 

ونائب املستشار القانونّي لبلدية حيفا، املحامي يشاي شنايدر.

بلدّية حيفا تقّدم التماًسا إلى 
ة 

ّ
ط

ُ
املحكمة الُعليا إللغاء الترويج لخ

إقامة وصلة بحرّية في خليج حيفا 
لتوريد األمونيا

السّيد يونا ياهـڤ: »سنواصل كفاحنا الذي ال هوادة  رئيس البلدّية، 

ان حيفا والتجّمع الحضرّي بأكمله«.
ّ
فيه، للحفاظ على سالمة وأمن سك
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يشبروبالنت بئر السبع  كل عام وانتم بخير

االف

2990₪القطع
بـ 

ביגוד לכל המשפחה | הנעלה | צעצועים | טקסטיל לבית | הלבשה תחתונה | קוסמטיקה וטואלטיקה 
אביזרי אופנה | מוצרי תינוקות | כלי בית ומתנות | דיגיטל | אופטיקה | בית קפה ומשחקייה לילדים
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لـــوازم وإكسســـوارات | مســـتلزمات أطفـــال | أجهـــزة رقمّيـــة | بصريـــات | مقهـــى وســـاحة ألعـــاب لألطفـــال
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ب جمع أعداد كبيرة من البيانات 
ّ
ا، فهو يتطل

ً
إسرائيل ليس بسيط

ومعالجتها وتحليلها من خالل طريقة بحث صارمة وصحيحة، 
الضغوط  تجاهل  على  القدرة  ذلك  ب 

ّ
يتطل �سيء،  كّل  وقبل 

موضوعية  القوائم  أكثر  إنشاء  أجل  من  الخارجية  واملصالح 
وشفافية في إسرائيل«.

ه »خالل نصف العقد املا�سي، تراكمت 
ّ
دت املجلة قائلة إن

ّ
وأك

لدينا عشرات اآلالف من التوصيات من آالف األطباء اإلسرائيليين 
عن زمالئهم. حيث يتّم جمع التوصيات في كّل مجال على حدة، 
علًما أّن كّل طبيب ُيوافق على توّجهنا بالتوصية على طبيب ُيطلب 
منه أن يو�سي على أفضل طبيب من وجهة نظره الشخصية )ليس 
 من املؤّسسة الطبية نفسها( في عدد من التخّصصات الفرعية«.
وأوضحت املجلة: »نحن ندرك أّن األطّباء هم بشر، أيًضا، وبالتالي 
لديهم تحيّزات مختلفة. فمن أجل التعامل مع التحّيزات املمكنة 
نستخدم سلسلة من طرق جمع البيانات وتحليلها. وهكذا، على 
سبيل املثال، نزيد في كّل عام عدد األطّباء الجدد الذين نتوّجه 
التركيز بشكل  مع  يوصوا على زمالئهم،  أن  منهم  ونطلب  إليهم 

خاّص على الوصول إلى املؤّسسات الصغيرة أو الثانوية«.
وفيما يلي أسماء األطّباء العرب الذين اختارتهم املجلة ضمن 
العربّي  الوسطين  من  أطّباء  شملت  طويلة  أسماء  قائمة 

واليهودّي: 
ز األورام في 

َ
د. سالم بالن، مدير وحدة الرأس والرقبة في مرك

ز اإلقامة في قسم 
َ
مستشفى رمبام؛ د. أمل خوري، مدير مرك

طوبي،  إلياس  پ.  هداسا؛  الطّبّي  ز 
َ
املرك العظام،  جراحة 

ز الطّبّي »ْبني 
َ
الخبير في أمراض جهاز املناعة والحساسية، املرك

تسيون«؛ پ. عبد عسلي، الخبير في أمراض القلب والقسطرة 
القلبية، مستشفى بيلنسون؛ پ. مصطفى سمري، مدير قسم 
ز الطّبّي »ْبني تسيون«؛ پ. أحمد عيد، جّراح 

َ
التخدير ، املرك

هداسا  الطّبّي  ز 
َ
املرك األعضاء،  زراعة  في  متخّصص  كبير، 

ز عالج الطوارئ 
َ
»هار هتسوفيم«؛ د. هاني بّحوث، مدير مرك

ز الطّبّي رمبام؛ د. رياض حّداد، مدير قسم 
َ
الجراحّي في املرك

ز الطَبَي »كرمل«؛ د. إبراهيم مطر، مدير 
َ
الجراحة ب، املرك

ز الطّبّي »ْبني تسيون«؛ پ. أحمد عسلّية، 
َ
قسم الجراحة، املرك

الجراحة  َوحدة  ومدير  العاّمة  الجراحة  قسم  مدير  نائب 
املنظارّية املتقّدمة في مستشفى رمبام؛ پ. سامر سروجي، مدير 
ز الطّبّي للجليل؛ د. 

َ
ثة، املرك ِ

ّ
ز لجراحة الوجه، الفم، والل

َ
املرك

عماد أبو النعاج، مدير قسم جراحة الفم والفّك في مستشفى 
پـوريا، متخّصص في جراحة سرطان الفم، الرأس والرقبة؛ 
ين 

ّ
د. رزان ناشف، طبيب كبير في وحدة جراحة الفم والفك

ز الطّبّي املقاصد الخيرّية؛ پ. فؤاد عازم، مدير معهد 
َ
في املرك

اإلخصاب والتلقيح الخارجّي في مستشفى إيخيلوڤ؛ پ. جهاد 
بشارة، مدير وحدة األمراض املعدية، مستشفى بيلنسون؛ پ. 
ز 

َ
عماد قّسيس، طبيب كبير في وحدة األمراض املعدية، املرك

ز 
َ
الطّبّي رمبام؛ د. سهير أسدي، مديرة قسم أمراض الكلى، املرك

الطّبّي رمبام؛ د. حنين جبالي – حبيب، مديرة وحدة العيون، 
ز الطّبّي پـوريا؛ پ. محمود أبو شقرة، رئيس قسم الطّب 

َ
املرك

ز الطّبّي سوروكا؛ 
َ
الباطنّي ومدير قسم األمراض الباطنية، املرك

د. أشرف حمدان، مدير وحدة تخطيط القلب في قسم أمراض 
القلب في مستشفى بيلنسون؛ د. صبحي أبو عبيد، نائب مدير 
القسم الجراحّي، مدير العالج الجراحي للسمنة في مستشفى 
في  إيخيلوڤ؛ د. ناصر سكران، مدير وحدة جراحة املناظير 
ز الطّبّي لعالج السمنة 

َ
مستشفى هعيمق، وجّراح كبير – املرك

من مجموعة آسيا مديكال أسوتا، »رمات هحيال«؛ پ. نعيم 
ز الطّبّي 

َ
ري والغدد الصّماء، املرك

ّ
شحادة، مدير معهد السك

ري األطفال وعيادة السمنة، ومدير 
ّ
رمبام، مدير عيادة سك

العيادة ملنع أمرض القلب لدى األطفال في مستشفى روت 
ز الطّبّي رمبام.

َ
لألطفال في املرك

ة فوربس تنشر قائمة بأفضل األطّباء العرب في البالد لعام 2018
ّ
مجل

فوربس«   « مجلة  نشرت   – ملراسلنا   – حيفا 
األطّباء  أفضل  بأسماء  قائمة  ًرا، 

ّ
مؤخ املرموقة، 

في البالد لعام 2018. وقد اختارت املجلة ضمن 
تدريجها السنوّي عدًدا من األطّباء العرب، الذين 
وا أماكنهم ضمن قائمة طويلة شملت أطّباء 

ّ
احتل

البالد.  في  الطّبية  واملراكز  املستشفيات   من شّتى 
فيما   – اختيارها  في  املجلة  اعتمدت  وقد 
األطّباء  من  كبير  جمهور  توصيات   – اعتمدته 
واملراكز  املستشفيات  في مختلف  يعملون  الذين 
الطّبية في أنحاء البالد، عن أبرز األطّباء الخبراء 

الشخصية. نظرهم  وجهة  من   املتمّيزين، 
حول  العبرية  باللغة  الصادرة  ة 

ّ
املجل وقالت 

القائمة الجديدة: »في كّل عام، وللسنة الخامسة 
قائمة  إسرائيل  »فوربس«  تنشر  التوالي،  على 
أفضل األطّباء، علّما أّن ترتيب أفضل األطّباء في 
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خطوتكم األولى الى االكا
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קרן אדמונד דה רוטשילד

קרן גרוס
 קרן הנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס

 לקידום חיילים משוחררים

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد 
اعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

ارشف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد التعليم العايل 

يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 
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0528730747شارع هبنكيم 11 _ حيفا 

2019/2018
تص�يــعشراءبيــع

تصليــح�وتصميــم�مجوهــرات�ذهــب�وفضــة

بمناســبة�عيــد�الفطــر�املبــارك

*العــرض�خــالل�ايــام�الفطــر�الســعيد�فقــط

ع�ــ��محا�ــس�الفضــة�للرجــال�

₪ PANDORA200�3�خــرزات

052-3093138 | 052-8322969 شــارع�ا��ــوري�21،�حيفــا



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

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

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP



رز ا�يا����  5 ك��

₪ 2490

₪ 10

₪ 20

₪ 10

₪ 10

₪ 10

₪ 10 ₪ 10₪ 10 ₪ 10

₪ 10

₪ 120

₪ 1490₪ 3990

4 ك�� ����  1ك�� ��وة ا�ن���ز�� ان�وان ا����ة

ية      3ك�� ���   3 رزم ��ايات �����ي�   3��� ذرة  ����ونة او ����

3 رزم ��ايات
 לשתיה חמה

��ون �����ي� كب��ة

2رزم

  ��ون �����ي� 
����ة 3رزم

ציידנית كب��ة +2 
أ��اس ��� 

  ��ي� انواع  ��ون �ور����ن ציידנית ��و��ة ا���� 

ا���� ا����ول

�وا�� وخ�ار 
�از�ة يو�يا              

3 بـ 

��ي� �ارد 3 بـ 

ل�ب��

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول  

عيد الفطر السعيد 



₪ 10

₪ 10

₪ 10

₪ 10 ₪ 10

₪ 18

₪ 15 ₪ 10

₪ 10

₪ 25

₪ 75

₪ 35 ₪ 49

₪ 100

�وكول��ة ���وردة 
�ا��ة ل��يد1ك��

�ن�� ل��وي كب�� +ك�� 
�ح� + מדליק פחמים

�د�� �� �ي�� �ارك� ال��ا�ا�� خب�� �وري 
�وري��, ��وا�ون, ���نيوت و�ا�ي�

10לחמניות 4 �ا�ي�     

�نا�� �اء ����ة 1/30

����ا اي�ا ��ي� انواع 
ا�����ات-خ��ة/
������/��اب/
��ي���/كبة/

�ي�ار�� 

פסטרמה זוגלובק/
טירת צבי 250גרם

סלמי זוגלובק/טירת צבי 
250גרם

גבינת עמק-תנובה  
250גרם

������ ���ت 
�وكول��ة

��� 2 أ��اس

קערות �����ي�
3 رزم 

1/30كول� ����ة   

10 بـ 

4 بـ 

גלידה קרח 1/12 ��� �ا��ا

���� كب��ة  

��ا�� ��� 

3 بـ 

או

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول  

عيد الفطر السعيد 
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لل�جز واالستفسار-دانا:  052-5116105

تسريحات ابتداء من       200/250 ₪

مكياج منهي        150 ₪

عندك سهرة او مناسبة سعيدة؟
ميخال ودانا 

يصلون اليك ح�� البيت
احدث التسريحات اللبنانية 

وار�ى مكياج م�ي
 باسعار ال تصدق

تعلن مدرسة راهبات الناصرة عن حاجتها اُّـ معلمني/معلمات
لقسم الحضانات: مربيات ومساعدات مؤهالت• 
للمرحلة  االعدادية والثانوية: لغة عربية، لغة عربية، • 

لغة انكليزية، رياضيات وتاريخ
ممرضة مؤهلة• 
عمال بيئة• 



حيفا - شـارع الـخوري 22، هاتف: 04-8622719
ـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــــس أفــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع ال

بإدارة: ميشيل بشارة وأوالده

ع���ي���د س���ع���ي���د ف���ط���ر م���ب���ارك
أعـــاده اللـــه عليـنــــا وعليكم باليمـــن والبركات



عيدكم مبارك
اطيب التمنيات

 بعيد الفطر السعيد 

مطعم الجاردن - حيفا
جادة بن جوريون 43 | للحجز : 04-8507061 



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

عجل للشوياضالع خروفخروف
3 كغم3 كغم3 كغم

حملۀ 3 ایام العيد فقط

200₪200₪200₪





מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 2 كيلو قلوب 
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يومينكيكو،  ُمتَحف  ِافتتح   – ملراسلنا   – حيفا 
»كاليفاال  معِرض  الفنلندية،  كوهمو  مدينة  في 
سطين« لفّنان الحروفية كميل ضّو، املدير الفّنّي 

َ
ِفل

الحروفية  بلوحاته  جّسد  الذي  كيميديا،  ز 
َ
ملرك

امللحمة الشعبية الفنلندية، وذلك بحضور مندوبة 
حاد األوروبّي، ميريا كوللونين، ومندوبة عن مدينة 

ّ
االت

كوهمو، والعديد من الفّنانين ومحّبي األدب والفّن.
وثالثين  إحدى  ضّو  كميل  الفّنان  عرض  وقد 
رجمت 

ُ
وت والكبير،  املتوّسط  الحجم  لوحة  من 

وعمل  العربية،  إلى  الفنلندية  من  امللحمة  أشعار 
الفّنان كميل ضّو مّدة عامين إلخراج هذا املعِرض 
الضخم الذي ُيقام في فنلندا، أّول مّرة. وقد اهتّمت 

وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة بهذا الحدث.
الفنلندّي  الشعب  ملحمة  هي  و«الكاليفاال« 
والدولة  األّول،  الشعبّي  وشعره  األدبّي  تراثه  وتاج 
عام بيوم  باط من كّل 

ُ
ش  28 الفنلندية تحتفل في 

وهو التاريخ الذي كتب فيه د.  الثقافة الفنلندّي، 
األولى من ملحمة  الطبعة  لونروت مقّدمة  إلياس 

كاليفاال عام 1835.
ميريا  األوروبّي،  حاد 

ّ
االت مندوبة  افتتحت  وقد 

قائلة: »نرّحب اليوم بالفّنان كميل ضّو  كوللونين، 
ونفتتح هذا املعِرض الذي ُيعتبر األّول  من حيفا، 

ه لشرف عظيم لنا، نحن – 
ّ
من نوعه في البالد، وإن

الفنلندّيين – أن يعمل الفّنان كميل ضّو على إقامة 
هذا املعِرض هنا في كوهمو، مجّسًدا أشعار قصائدنا 
 العربّي. كما 

ّ
الشعبية بهذه الروعة من خالل الخط

نا سنعمل على نقل املعِرض إلى بالد 
ّ
أوّد أن أقول إن

تقارب  فإّن  سطين. 
َ
وِفل خصوًصا إسرائيل  أخرى، 

السالم  في إرساء  الثقافات والحضارات عامل هاّم 
بين الشعوب«.

تَحف، ماركو نييمينين: »قبل عامين 
ُ
كما قال مدير امل

رنا في إقامة هذا 
ّ
وفك الفّنان كميل ضّو،  التقيت 

املعِرض، ونحن اليوم نشاهد ثمرة هذا الجهد وهذا 
أربعة  ملّدة  عرضه  سيستمّر  الذي  املمّيز،  العمل 
أشهر«. وشكر الفّنان كميل على تجاوبه مع الفكرة 
وتنفيذها. كما شكرت مندوبة البلدية الفّنان كميل 

على »إثرائه الحياة الثقافية في املدينة«.
يكن  »لم  ه 

ّ
إن ضّو  كميل  الفّنان  قال  جهته  ومن 

عّدة  استغرقني  فقد  البداية،  في  بالسهل  األمر 
ه 

ّ
وإن وفهمها«،  األشعار  هذه  في  للغوص  أشهر 

 العربّي إلى 
ّ
»سعيد لنتاجه الفّنّي الذي يأخذ بالخط

فضاءات جديدة، بهذا التمازج بين الشعر الفنلندّي 
 العربّي«، كما شكر جميع الذين دعموا هذا 

ّ
والخط

العمل الفّنّي الكبير.

الكاتب عفيف شليوط يقّدم سلسلة 
سطينّي في 

َ
محاضرات عن املسرح الِفل
جامعة تل أبيب

 

شليوط،  عفيف  الكاتب  قّدم   – ملراسلنا   – حيفا 
في  املسرح  قسم  ب 

ّ
لطال محاضرات  سلسلة  ًرا، 

ّ
مؤخ

سطينّي، حيث تناول 
َ
جامعة تل أبيب حول املسرح الِفل

املسرحّي  التأليف  رّواد  سطينّي، 
َ
الِفل املسرح  تاريخ 

وأبرز  سطينية، 
َ
الِفل املسرحية  الِفرق  سطينّي، 

َ
الِفل

اإلنتاجات املسرحية. 
قاءات للحديث عن مسرحية 

ّ
ّصص أحد الل

َ
هذا وقد خ

الكاتب  رواية  عن  املأخوذة  الشمس«  في  »رجال 
سطينّي غّسان كنفاني، والتي قام بكتابتها للمسرح 

َ
الِفل

أنتجها  والتي  مصاروة،  رياض  سطينّي 
َ
الِفل املخرج 

كما   .1976 الناصرة عام  في  »بيت الصّداقة«  مسرح 
في  املكان  دالالت  عن  قاء 

ّ
الل هذا  في  شليوط  تحّدث 

في  غّسان  استخدمها  التي  والرموز  املسرحية،  هذه 
روايته. وأشار شليوط إلى محاولة رياض مصاروة كتابة 

مسرحية أخرى بإيحاء من رواية »رجال في الشمس«، 
والتي كانت بمثابة  ة واسمها بيروت«، 

ّ
»محط أال وهي 

امتداد ألحداث مسرحية »رجال في الشمس«. 
في أحد لقاءاته   – وقد تناول الكاتب عفيف شليوط 
ب قسم املسرح في جامعة تل أبيب – موضوع 

ّ
مع طال

سطينّي ألحداث النكبة، فعرض عّدة 
َ
تناول املسرح الِفل

نماذج منها مسرحية »الذاكرة« للكاتب سلمان ناطور، 
و«أّم الروبابيكيا« للكاتب إميل حبيبي.

من جهة أخرى تعّرض الكاتب عفيف شليوط في إحدى 
مستعرًضا بعض  محاضراته لبدايات املسرح العربّي، 
كما  واألراجوز.  الظّل  مثل خيال  املسرحية،  الظواهر 
حيث كان  الحديث،  تحّدث عن نشأة املسرح العربّي 

الدور البارز في تلك النشأة للبنان، مصر، وسورية.  

حيفا – ملراسلنا – في ظّل أجواء شهر رمضان، وفي إطار 
مشروع »رمضان الخير واإلحسان«، وبمبادرة من لجنة 
 الّتمهيدّي »النجوم« في مدرسة مار 

ّ
ب الّصف

ّ
أهالي طال

تّم  بيرنا وفدى،  وبمساعدة املرّبيتين،  يوحّنا اإلنجيلّي، 
بستان   

ّ
ب صف

ّ
26 حقيبة مدرسية لطال وتقديم  بناء 

حنان  املرّبية  بإشراف  »هدار«،  حّي  في  »املستقبل« 
محمود والعاملة االجتماعية هدى أبو كياس.

وقد شكر القّيمون على هذه املبادرة األهالي األعّزاء على 
مساهمتهم القّيمة في هذا النشاط الخيرّي، حيث جاء في 

بيان لهم: »نشكركم أّيها األهالي األعّزاء على مساهمتكم 
القّيمة في مشروع »رمضان الخير واإلحسان«، فقد تّم 
سيملؤها أطفالنا األحّباء  حقيبة مدرسية،   26 اقتناء 
باملحّبة والعطاء وبقرطاسية متنوعة، وستقّدم، صباح 
في  »املستقبل«  لبستان  األّول[،  ]أمس  األربعاء  يوم 
والعاملة  املرّبية حنان محمود  بإشراف  »هدار«،  حّي 
االجتماعية هدى أبو كياس. نحن في الحياة نسمو بقدر 

ما نعطي ال بقدر ما نأخذ«.

قافة والفنون
ّ
ز كيميديا للث

َ
عاون مع مرك

ّ
بالت

ُمتَحف يومينكيكو في فنلندا يفتتح 
ان 

ّ
سطين« لفن

َ
معِرض »كاليفاال ِفل

الحروفّية، كميل ضّو

في إطار مشروع »رمضان الخير واإلحسان« وبمبادرة من لجنة أهالي 
ا اإلنجيلّي

ّ
مهيدّي »النجوم« في مدرسة مار يوحن

ّ
 الت

ّ
ب الّصف

ّ
طال

 
ّ

ب صف
ّ

بناء وتقديم 26 حقيبة مدرسّية لطال
بستان »املستقبل« في حّي »هدار«
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الخميس 14 َحزيران 302018

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

الناس األكثر »انتقاًدا«!

رشدي املاضي

ها...  ُسّمِ من  خالصا  أشتهي  عقارب  وقتي 
من   

ّ
إال األصوات...  من  ُمْفرغ  وجسدي 

قة في مسمار 
ّ
َعل

ُ
اصطكاك جثث القتلى امل
ناتئ... رسًما على الجدار...

 وحّرّية... تحت شمس 
ً

ُيقّدم رجاال ووطني 
أو  وقفة  دون  يستمّر  والّزمن  الفحة... 

رج... على عالم ينشطر بين اآلن واآلن...
ْ
َمخ

في  الهاجعة  الّصخور  والّريح  املكر  ّدد 
َ
ُيخ

أر�سي... جماجَم... تنتصب قبالة الّضوء... 
في َممّر... فاصل بين املوت، و... هنا!!!

أحاول الّصعود الى حافة نافذة في البيت... 
عساني  صغيرة...  ُحّب  آلهة  مثل  لي  تبدو 

 صاحبه!!!
َ
 ِصَفة

ً
ُه، ولو، ُمْفَتعال

ُ
ل
ُ
أدخ

تزل  لم  األحالم  وُعرى  حيلتي  ما  لكن 
ة؟!!!

َ
ل
َّ
مسدودة ُمَبك

طفت هذه »الّصورة« أمامي، وأنا أشاهد 
قلب  في  تار،  الّسِ إزاحة  طقس  وأتابع 
العاصمة البريطانّية لندن، وبالّتْحديد في 
عبارة  نصب  عن  األغّر«  رف 

ّ
»الط ساحة 

ور املجّنح اآلشورّي 
ّ
عن نسخة لتمثال الث

الذي َدّمرُه تنظيم »داعش« في العراق عام 
2015... وسيظّل في مكانه حّتى عام 2020، 
ليحّل بعده عمل للفّنانة البريطانّية هيذر 

فيليبسون...
ور 

ّ
لع، أّن تمثال الث

ّ
ط

ُ
واملعروف للباحث امل

يحمل  حامًيا  ًها 
َ
إل ُيصّور  األصلّي،  جّنح 

ُ
امل

اسم »الماسو«، يقف منذ عام 700 قبل 
القديمة،  نينوى  مدينة  بّوابة  على  امليالد 
الحديثة،  املوصل  مدينة  مشارف  على 
»املعقل« الّسابق لـ«داعش«، هذا، قبل أن 

حون...
ّ
سل

ُ
ُيدّمرُه امل

ور املجّنح ِعّدة تماثيل أصلّية 
ّ
وُيذكر أّن للث

بغداد،  في  العراقّي  املتحف  في  موجودة 
باريس،  في  اللوڤـر  متحف  في  وكذلك 
ال  ن 

َ
مِل ماضينا،  أخرى...  عاملّية  ومتاحف 

يعرف بعد... ماٍض حاضر، وهو، سيظّل 
عّما  نبحث  ال  ونحن  سيجيء...  ماضينا 
ألّن  ُيحتضر...  نبض  من  في جسده  تبّقى 
ماضينا ماكث في داخلنا منذ دهور يتناسل 
أظافر تتشّبث بتراب األرض في هذا الّزمن 

رود...
ّ

الش
صباح الخير لعالم اآلثار راكويتس الذي بدأ 
إلعادة  الحضارّي،  مشروعه   2007 عام 
أثناء  ّوهت 

ُ
ش أو  ُدّمرت  أثرّية  قطع  صنع 

نهب متحف العراق في بغداد عام 2003، 
وضّم، أيًضا، قطًعا أثرّية دّمرها التنظيم 

اإلرهابيّ...

ماضيك 
باٍق يا 
عراق...

ماذا فعلوا بك يا  مخّيم اليرموك؟!
اإلعالميّ أمحد حازم

املسّجل  ه 
ّ
ألن يكذب،  التاريخ ال  أّن  املدارس  في  منا 

ّ
تعل

الصادق ملا يحدث في العالم، لكّن هناك من يزّورون 
التاريخ ألغراض سياسية. يقول التاريخ إّن أيادي الرئيس 
سطينّي. فقد 

َ
خة بالدم الِفل

ّ
السورّي حافظ األسد ملط

موالية  متطّرفة  مسيحية  لبنانية  ميليشيات  قامت 
الزعتر  تّل  مخّيم  بحصار   ،1976 عام  األسد،  لحافظ 
سطينّي جنوَب بيروت ملّدة شهرين، ونّفذت عملّيات 

َ
الِفل

ان املخّيم، حيث قطعت 
ّ
تنكيل وعقاب جماعّي في حّق سك

املاء والكهَرباء ومنعت الطعام عن سكان املخّيم لفترات طويلة، وقصفته بأكثر 
من 5,500 قذيفة، ومنعت الصليب األحمر من دخوله. 

سطينّي الراحل، ياسر عرفات، قالها صراحة وبكّل وضوح، عندما 
َ
الرئيس الِفل

ا على سؤال حول حصار تّل الزعتر، بقوله: »لقد حوصرنا من شارونين،  أجاب ردًّ
شارون إسرائيل وشارون سورية، في إشارة واضحة منه إلى الرئيس السورّي 

حافظ األسد.
1976 اقتحمت املليشيات املذكورة املخّيم وبدعم  14 آب\أغسطس  ليلة  في 
سطينّي، 

َ
القّوات السورية، ونّفذت مذبحة راح ضحّيتها أكثر من ثالثة آالف ِفل

سقطوا شهداء عملّيات قتل انتقامّي ممنهج، وقد مارست املليشيات شّتى أشكال 
الترويع والجريمة، من بقر لبطون الحوامل وذبٍح لألطفال والنساء والشيوخ، 
 املساحة التي كان قائًما عليها، 

ّ
ا، ولم يبَق منه إال وتّمت إبادة مخّيم الزعتر نهائيًّ

والتي ال تزال  شاهًدا على ما فعله النظام السورّي مع ميليشيات اإلجرام من 
سطينّيي هذا املخّيم.

َ
أعمال قتل وإبادة بحّق ِفل

أباه في  ار، ورث 
ّ

التاريخ يعيد نفسه. فاالبن بش اليوم باألمس، ألّن  وما أشبه 
سطينّيين، الذي 

َ
اإلجرام ويعيد درس التاريخ، وهذه املّرة في مخّيم اليرموك للِفل

يتعّرض سكانه، أيًضا، لعمليات قتل جماعية. وال�سيء املخزي أّن الذي يشارك 
القّوات السورية في ممارساتها اإلجرامية ضّد مخّيم اليرموك، ليس ميليشيات 
سطينية متواطئة مع النظام السورّي، 

َ
لبنانية مسيحية إجرامية، بل تنظيمات ِفل

أبرزها مليشيات »جبهة القيادة العاّمة« بقيادة أحمد جبريل، ميليشيات »فتح 
هذه  القدس«.  »لواء  وميليشيات  حّرة«،  سطين 

َ
»ِفل ميليشيات  االنتفاضة«، 

امليليشيات وصلت بها الخيانة إلى قتل أبناء وطنها من أجل النظام السورّي، 
وإرضاء له كتعبير منها عن »الوفاء!!!« له، حّتى لو كان ذلك على حساب الدم 
سطينّي. هذه وصمة عار أبدية على جبين أحمد جبريل وغيره من املتواطئين 

َ
الِفل

معه. 
كريس  )أونروا(،  سطينّيين 

َ
الِفل جئين 

ّ
الال وتشغيل  وكالة غوث  باسم  املتحّدث 

جونيس، قال إّن اليرموك تحّول إلى مخّيم للموت، نتيجة الدمار الذي حّل بآالف 
املنازل فيه خالل األّيام األخيرة من عمليات القصف. وتجدر اإلشارة إلى أّن مخّيم 
سطينّي 

َ
اليرموك لم يبَق فيه، وحَسب املعلومات املتوافرة، سوى ثالثة آالف ِفل

هم من النساء واملسّنين واألطفال، وذلك من أصل حوالي مليون، فمنهم من تّم 
ّ
ُجل

قتله ومنهم من تشّردوا داخل البالد وخارجها.
بـ«عاصمة  معروف  دمشق  السورية  العاصمة  جنوَب  الواقع  اليرموك  مخّيم 
الحملة  بسبب   اليوم،  األحداث  واجهة  يتصّدر  وهو  سطينّي«، 

َ
الِفل الشتات 

العنيفة التي يشّنها النظام السورّي على املخّيم، والتي أّدت إلى تدمير معظمه. 
ِهَد 

َ
سطينّي، وهو املخّيم الذي ش

َ
ا من التاريخ الِفل ل جزًءا مهمًّ

ّ
مخّيم اليرموكُ شك

سطينّيين في تاريخ سورية بأسرها، ويرقد 
َ
أكبر جنازات وداع لقادة ومسؤولين ِفل

سطين في الثورة املعاصرة، مثل وليد 
َ
في مقبرة املخّيم شهداء كبار من رجاالت ِفل

أحمد نمر )أبو علي إياد(، خليل الوزير )أبو جهاد(، طلعت يعقوب، محّمد عّباس 
)أبو العّباس(، فتحي الشقاقي، الشاعر عبدالكريم الكرمي، وائل زعيتر، ويعقوب 

أبو غزالة، وغيرهم.
وعن أهداف استهداف النظام السورّي ملخّيم اليرموك يقول أيمن أبو هاشم، 
»العربي  مع  مقابلة  في  الحّر«،  السورّي  سطينّي 

َ
الِفل لـ«التجّمع  العاّم  األمين 

ا كبيًرا على مخّيم اليرموك، لدوره  الجديد«، إّن »النظام السورّي ُيكّن حقًدا تاريخيًّ
ط الذي قام به حافظ األسد في منتصف السبعينّيات، 

ّ
الكبير في فضح املخط

سطينّيين عام 1976، 
َ
إّبان دخوله إلى لبنان وارتكابه مجزرة تّل الزعتر ضّد الِفل

وألّن مخّيم اليرموك كان يرفع صوته ضّد جرائم األسد األب في لبنان«. 
وزير األمن اإلسرائيلّي األسبق، أريئيل شارون، كان قد هّدد املخّيم عام 1982 إّبان 
غزوه لبنان، بقوله: »لك يوم يا مخّيم اليرموك«، واملعادلة )املصلحة( واضحة 
ار األسد قد خدم إسرائيل من 

ّ
تماًما. فمن خالل  تدمير مخّيم اليرموك يكون بش

خالل إزالة هذا املخّيم، الذي ُيعتبر وصمة عار جديدة على جبين النظام السورّي 
الدموّي. فماذا فعلوا بك يا مخّيم اليرموك؟!

القاُسون  اد  قَّ النُّ يكون  ما  غالًبا 
 ،

ّ
الحظ لسوء  وُمنِتجين«.  »موهوبين 

تحطيم  على  ُيجبرهم  عيٌب  لديهم 
األحيان،  بعض  في  تقريًبا،   – اآلخرين 
صون مرًضا يحتاج إلى  ِ

ّ
كما لو كانوا ُيشخ

حَسب  يعيشون  أّنهم  يبدو  استئصال. 
قول مارك توين الشهير: »ال �سيء يحتاج 

إلى إصالح مثل عادات اآلخرين«. 
الذاتّية  املساعدة  حركات  لغة  في 
األشخاص  هؤالء  ُيعاني  واإلصالح 
كنَت  »إذا  باسم  ُيعَرف  اضطراٍب  من 
ترصده، فقد حصلَت عليه«. إّنها تعمل 

على هذا النحو: تالحظ أّن الزميل x واقٌع في ِمحنٍة أو مأساة. تأخذ على 
عاتقك أن تنتقَده من أجل ِمحنته أو مأساته – بغّض النظر عّما إذا 
ا على الروح  ر على أدائه أثناء العمل أم أّن له تأثيًرا سلبيًّ ِ

ّ
كان ذلك يؤث

ه بدون علم 
ّ
املعنوّية للجماعة. ما يجعل هذه الديناميكّية »َبِشَعة« هو أن

الشخص الذي يتعّرض للهجوم، فإّن الناقد يتّم دفعه لالنتقاد بشعوٍر 
ه »أصبح« ما يستنكره في اآلخرين.

ّ
مقموع ال ُيطاق بأن

باع الخطوات التالية:
ّ
اد« عليك ات قَّ ملحاربة هذا النوع من »النُّ

 .	 
ً
مهووسة  

ً
ة مَّ

ُ
أ أصبحنا  نا 

ّ
أن ذلك  التجاهل،  هي  األولى  الخطوة 

ْعنيف 
َ
 بالقفز إلى االستنتاجات، واإلهانة، وت

ً
»بالالعيب«، سريعة

بعضنا بعًضا. 
الخطوة الثانية هي تشجيع الشفافية والغفران. إّن الفعل البسيط 	. 

ق. هذا  عف قد يكون مفيًدا بشكٍل ال ُيصدَّ ل باالعتراف بالضُّ ِ
ّ
املتمث

سُيساعدك على أن تكون أكثر صبًرا مع العيوب الخاّصة بك، ما 
سيجعلك أكثر صبًرا مع عيوب اآلخرين.

عطى دوًما في سياق ما يمكن عمله 	. 
ُ
د من أّن التعليقات السلبّية ت

َّ
تأك

اد« هو أّنهم يلعنون  قَّ ِحيال ذلك. يمكن القول إّن أسوأ ما يفعله »النُّ
الظالم بطريقٍة مجازّيٍة ولكّنهم غير قادرين على إضاءة شمعة.

ر، كنُت أتمّنى لو أخبرُت ذلك الرجل: ملاذا  ِ
ّ
ومع ذلك، في اإلدراك املتأخ

ي حكمة املهاتما غاندي: »أكره  ر نفسك من خالل تبّنِ حّرِ
ُ
حاول أن ت

ُ
ال ت

تندهش من عدم  ذلك فسوف  فعلَت  إذا  الخاطئ«.  ِحبُّ 
ُ
أ الخطيئة، 

طط رحلتك.  
ُ
تعارض تقاريرك املباشرة مع خ

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

ه تابع اللقاء.  • كانت 
ّ
 • عملها ترامب مع كيم.. التقوا في اجتماع قّمة.. العالم كل

• وقت الغدا، كان شوّية  مناظر عالتلفزيون ومناظر مخفّية، لكن إحنا عرفناها..  
عوا كّل الصحافّيين.    • وما شافت الناس ملا نّقط 

ّ
تصوير قبل األكل، وبعدين طل

شوربا على قميص ترامب..   • سأله كيم مالك أخي ترامب؟ جاوب ترامب أنا منفعل 
قال وال يهّمك، إنت مش منفعل، إنت خايف من الصواريخ  من اللقاء معك.  • 
والنووي..  • جاوب ترامب، ولك ال، بستّنو في الشرق األوسط أعمل سالم.. • قال 
ك عالحّل.. 

ّ
ني عالدرب، وهناك بدل

ّ
كيم، إنت مش قادر؟ زيح عا جنب. هون بتدل

قال ترامب، في هناك واحد سّبب لي صداع شديد، اسمه بنيامين عطا هللا..   •
 لك حّبة لوجع الراس، أو اقطع الرأس من أساسه.. أنا هيك بعمل. 

ّ
• كيم قال خذ

• أقطع راس مين؟ قال ترامب.. قال كيم: راس البّسة.. راس الحّية.. • ليه بتعمل 
ها هناك قبل ما 

ّ
سالم معنا، ومش قادر تعمله مع إسرائيل وفلسطين؟ • الزم تحل

هناك عندهم عيد.. والسالم بينهم أحلى عيد  أفرجيك الشمس منين بتطلع..  • 
إذا بتقصد.. لكن إنت مش ناوي.. • خلص، إنت منحاز لعطا هللا ومهمل فلسطين، 
ل على هللا.. • هيك حكى ترامب وكيم عالغدا، وما حدا سمع وال 

ّ
ِاعمل سالم وتوك

 أبو إلياس 
ّ

شاف.. إال
عيد سعيد – أبو إلياس   

ليه فلسطين أل؟
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ضمن سلسلة مقاالت التغذية في العصور القديمة، أخّص هذا 
العدد بدرب العطور الذي اشتهر في العصور القديمة، لكونه 
حيث  والعطور.  البهارات  الستيراد  الرئيسة  التجارية  الطريق 
كانت البهارات املتنّوعة أحد املكّونات األساس في الغذاء واألدوية 

في العصور القديمة.

درب العطور
ِامتّد من الشرق األدنى إلى أن وصل عبر شبه الجزيرة العربية 
إلى بالدنا، حيث تّم نقل البضاعة من ميناء غّزة إلى جميع أنحاء 
َبان 

ُّ
دول أوروبا والعالم. بداية الطريق في مواقع تربية شجر الل

في ِمنطقة ظفر في ُعمان، ومن هناك وصلت إلى مأرب في اليمن، 

 إلى البتراء في جنوب األردّن. ومن البتراء انقسمت 
ً

لتستمّر ِشماال
 إلى دمشق؛ ليّتجه الثاني 

ً
الطريق التجارية إلى فرعين: األّول ِشماال

إلى مدن النقب في بالدنا، حّتى وصل إلى ميناء غّزة. وقد وصل 
طول الطريق إلى قرابة 2,000 كم. 

ه مع بداية عام 2018 تّم الكشف عن جزء من 
ّ
يجدر بالذكر أن

مقطع الطريق في بالدنا، وهو الواصل ما بين وادي الرّمان ومدينة 
يكن  لم  والذي   ،)2 رقم  الصورة  )أو عبدات –  األثرية  عبدة 

ا موقعه بالتحديد من قبل.
ً
معروف

عام 2000 أعلنت منظمة اليونسكو الدولية عن مقطع من درب 
العطور »موقع تراث عالمّي«، وهو الجزء املوجود في ُعمان؛ حيث 
َبان« وهو يشمل أربعة مواقع أثرّية:

ُّ
تّمت تسميته باسم »بلد املّر والل

شصر – الذي تّم فيه العثور على بقايا استيطان يعود إلى قرابة 
3,000 عام قبل أّيامنا، استمراًرا إلى الفترة الرومانية، خصوًصا 

القرن الثاني قبل امليالد.

خور روري )الصورة رقم 3 – آثار من املوقع في خور روري(، الذي 
نشأ خالل القرن األّول قبل امليالد. وقد كان مكان التقاء التّجار 
ّيين. وقد أقاموا فيه حّتى قدوم فصل 

ّ
من الهند مع التّجار املحل

الشتاء ليعودوا حينها إلى الهند.

البليد – فيه آثار مسجد ُبني على مساحة 2,000 متر مرّبع. ِازدهر 
املوقع خالل الفترة اإلسالمية، وقد ُهدم خالل القرن الثالث 

عشر.

َبان املزروع في الوادي. 
ُّ
وادي الدوكة – الذي اشتهر بشجر الل

تراث  »موقع  النقب  في  املقطع  عن  اإلعالن  تّم   2005 عام 
أثرّية،  مدن  أربع  يشمل  وهو  اليونسكو،  قبل  من  عالمّي« 
»درب  تسميتها  وتّمت  النقب،  في  األنباط  مدن  كانت  جميعها 
العطور – مدن صحراء النقب«: عبدات، القرنب )ممشيت(، 

باسم حالوتسا(،  اليوم،  عرف، 
ُ
)ت الخلصة 

وشبطا – خربة املشيرفة )الصورة رقم 4(.

تاريخ استعمال درب العطور
العطور،  لجلب  الطريق  استعملوا  من  أّول  املصرّيون  كان   
بنى  الشخ�سّي.  الدينية ولالستعمال  الطقوس  في  الستخدامها 
الطريق  الستعمال  ق.م.  الثالث  األلف  في  السفن  املصرّيون 
البحرية، عبر البحر األحمر إلى بالد البنط التي جلبوا منها العطور، 
الفينيقّيون  التّجار  بدأ  الحًقا  والقرفة.  والذهب  َبان، 

ُّ
والل املّر 

امليالد  قبل  العاشر  القرن  خالل  البحرية  الطريق  باستعمال 
)3,000 عام قبل أّيامنا(. كذلك تذكر التوراة زيارة ملكة سبأ إلى 
امللك سليمان، التي وصلت عبر الطريق املاّرة في اليابسة وليس 
الطريق البحرية. ونستدّل من هنا أّن الطريق البّرّية من شبه 
الجزيرة العربّية حّتى غّزة بدأ استعمالها في األلف األّول قبل 

امليالد، حيث كان الجمل وسيلة النقل الرئيسة للتّجار.

بدأت تزدهر في تلك الفترة املمالك القديمة مثل سبأ، معين، 
في  التجارية  الطريق  استعمل  من  أّول  أهلوها  وكان  وغيرهما، 
اليابسة. وقد ازدهرت الطريق خصوًصا ابتداء من القرن الثالث 
ق.م.، حينها كان األنباط التّجار الرئيسّيين على امتداد الطريق. 
ذين اسُتعمال في الطقوس الدينية، 

ّ
َبان واملّر الل

ُّ
وقد تّم استيراد الل

كذلك  التجميل.  مستحضرات  وفي  الطّبّية،  املستخدمات  في 
ا لحفظ الغذاء.  ازدهرت تجارة البهارات وامللح الذي كان هامًّ

بعد بداية انهيار الحكم الرومانّي في بالدنا خالل القرن الثاني 
امليالدّي، بدأ تضعضع وانحالل املدن التي انوجدت على طريق 
حّتى  ا  تدريجيًّ التدهور  هذا  ازداد  وقد  ِمنطقتنا،  في  العطور 
ف 

ّ
توق حينها  امليالدّي؛  السابع  القرن  خالل  تماًما،  انحاللها 

استعمال الطريق نهائيًّا.
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الخوف..

مساران للنساء العاشقات

عيونكّن..

تأسرن األنباء

شفاهكّن..

امللّونة باألحمر.

الصدى..

كالغريق ينبض بالجمر

*

في بريق متاهتي

وعرين العاشقين

نواظب على االستحسان

في أْسرهما مجّرة

تجوع..

كالحواّس الغريزّية

بال صوت

*

قْضمة مشاعّية للشفاه

شهوة العبيد للحبس

ِاكسروا املعصمين

هو الحّل

في مسيرة العائد..

للعوم

*

شفتان

تخّيلتكما مساَرْين

لألنفاس املتالحقة

في مسابقة األنا

والفوز بالبدايات

فاملخاطر أساس الحّرّية

*

في مسارين للعاشقين..

في عْينين

والخوف يحرسهما

قلوبنا تغرق

فمن ينقذها؟

همساتكم ال تبارح آذاننا

كاألغالل..

في متاهة العشق العنيد

*

آه..

يا زغرودة البداية

لقاؤنا

ط لنا
ّ
َمن يخط

ع في دربنا
ّ
َمن يتسك

جاذبّية

سّيدتي

ك
ّ

ال
ُ
ما تبّقى من املـــ

أقنعة ال نعرفها

*

عُش واقًفا
َ
أرت

بباب األمل

كاألسماك تحّن إلى ماٍء يجري

وما يبرق.

تنهل ِقْسما

وما تبّقى يجّدد لْون الزجاج

أعمل كالنوتّي أغّني للنسيان

أعدو كالريح باإلحساس

*

أْنَهُل ما ُيْهَرُق ِمن دْورٍة شهرّية

في مسيرة األوهام العفوّية

 الغمام دروًبا مسحورة
ُ

أْنفث

دروًبا للعاشقين في كياني

للحّب لألمل للفجر

يفّجره القلب للجميع للصحوة

أعود في األنباء كالعادة

ا محروًسا
ً
مباَرك

بتعويذٍة للناس والغيرة

حيفا \ طمرة

ِسوار الحّب شعائر الحّرّية
كّل سنة ونحن بخير

هاشم ذياب

درب العطور





الخميس 14 َحزيران 342018

ألول مرة في البالد: آخر صرعة في عالم البوظة
والتي استولت على الواليات املتحدة في السنة األخيرة
:Goodiz بوظة شتراوس من شركة يونيليـڤـير، تطلق

ماركة البوظة الجديدة واألصلية التي تّم تطويرها في البالد 
وتعرض الدالل الحقيقي بدون الشعور بالذنب

لة بشكل 
ّ
لة السعرات الحرارية والدسم،  مدل

ّ
يدور الحديث عن أنواع بوظة شمينت مقل

هل  سعرة حرارية فقط لكل العلبة!   395 وحتى حوالي  طعمات مختلفة،   4 بـ  خاص، 
1000 حتى  )»پـاينت« وحدة قياس( بوظة شمينت تحتوي على حوالي  تعلمون أن؟ علبة 
2000 سعرة حرارية. ابتداًء من اليوم ستتغير قوانين اللعبة: بوظة شتراوس، من شركة 
Goodiz، ماركة البوظة الجديدة واألصلية والتي تم تطويرها في البالد  يونيليـڤـير، تطلق 
الدسم  لة 

ّ
مقل بوظة شمينت  وحديثة:  مبتكرة  بشرى  البالد  في  للمستهلكين  وستجلب 

هي مجموعة أنواع بوظة شمينت   Goodiz والسعرات الحرارية وبدون الشعور بالذنب. 
لة ولذيذة بشكل خاص مع قوام الكريمة، ألياف 

ّ
لة السعرات الحرارية والدسم، مدل

ّ
مقل

غذائية پـارابيوتية وتشكيلة إضافات غنية كالشوكوالطة الداكنة العالية الجودة، لوز من 
395 سعرة حرارية فقط لكل  توت وبسكويت بجودة عالية. كل هذا بحوالي  نوع فاخر، 
علبة. عدد السعرات الحرارية في كل علبة، في كل واحدة من الطعمات، تم تسجيله بشكل 

بارز وواضح على واجهة الرزمة وهو يعتبر جزء من تصميمها.
التسويق  في قطاع  العاملين  ثمرة مجهود  وهي  هي تطوير محلي أصلي،   Goodiz بوظة 

والتطوير والذي استمر أكثر من سنة.
لة:

ّ
في مجموعة Goodiz 4 طعمات مدل

295 سعرة حرارية فقط في كل علبة! شوكوالطة داكنة ولوز- ڤـانيل توت أر�سي حوالي 
395 سعرة حرارية  ڤـانيل بسكويت حوالي  395 سعرة حرارية فقط في كل علبة!  حوالي 
فقط في كل علبة! رقائق الشوكوالطة حوالي 395 سعرة حرارية فقط في كل علبة!  ميخال 
بشرى بوظة الـ   Goodiz »ستجلب  مديرة تسويق بوظة شتراوس في يونيليـڤـير:  تماري، 
wellness املدللة إلى البالد.  االعتقاد السائد هو أن املنتجات املقللة السعرات الحرارية 
قد تغّير بشكل هائل في  ال يمكن أن تكون لذيذة،  والبوظة بشكل خاص،  بشكل عام، 
السنتين األخيرتين مع إطالق منتجات جديدة في الواليات املتحدة خاصة، والتي استولت 
على سوق البوظة األمريكية ولّبت االحتياجات التي لم يتم تلبيتها حتى اليوم. ستتيح لنا 
Goodiz تغيير قوانين اللعبة أيًضا في البالد مع منتج فاخر ومخصص لكل من يريد التمتع 

ببوظة لذيذة، بدون تأنيب ضمير«.

من سيفوز ببطولة كاس XL 2018 ؟
فريق باقة , كفر قاسم , مجد الكروم أم سخنين؟

, تعالوا وشجعوا الفرق اللي وصلت للمرحلة النهائية   XL XL  تدعوكم اليوم ملباريات نهائي 
وتمتعوا بأجواء كرنفاليه رياضية مميزة.

بنك مركنتيل يجمع ويوّزع طروًدا غذائية في الشهر الفضيل
شهر رمضان هو شهر العطاء، وها هو بنك مركنتيل كعادته يستمر في الخدمة والعطاء 
حيث اجتمعت مؤخًرا فروع بنك  املجاني ألجل مجتمعه، خصوًصا في الوسط العربي، 
نت 

ّ
مركنتيل وقامت بجمع وتوزيع مئات الطرود الغذائية في عدة بلدات عربية، والتي مك

بكل احترام وسعادة، كيف ال وقد  الكثير من العائالت، من إقامة مائدة إفطار رمضانّي 
رسم مركنتيل إبتسامة البنك الخضراء على وجوههم وفي قلوبهم وجعلت شهَرهم الكريم 
هناك من يفتِكرهم  ا وطمأنينة قلب وأثبتت لهم أّنهم ليسوا وحدهم وأّن  أكثر دفًئا وودًّ

ر بهم ويسهر على مصلحتهم.
ّ
ويفك

ومديرو فروع وموظفو البنك حيث  ا، 
ّ
وشارك في البرنامج مديرا منطقتي الناصرة وعك

قاموا بتغليف الطرود وتوزيعها بالتعاون مع جمعيات متنوعة وأقسام الرفاه اإلجتماعي 
في البلدات املختلفة، مشددين على السعادة الكامنة في العطاء ال سيما على أعتاب 100 

عام على إقامة بنك مركنتيل.
ا 

ّ
ومن منطقة الناصرة شاركت فروع: طرعان، الّرام، دبورية وأم الفحم، ومن منطقة عك

فروع: طمرة، عبلين، كابول، سخنين، عّرابة، ديرحنا، الرامة، مجد الكروم، دير األسد، 
ا، الجديدة وترشيحا.

ّ
كفرياسيف، عك

وقال السيد رياض دبيني مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة: »بنك 
نحن نعرف املجتمع العربي اجتماعًيا  مركنتيل معروف بخدمته للمجتمع طيلة الوقت. 
»شهر رمضان هو شهر ممّيز تلتقي فيه  وأضاف دبيني:  واقتصادًيا ونعرف احتياجاته«. 
العائالت حول مائدة اإلفطار، ورأينا أنه وفي هذا الشهر بالذات علينا التبرع بطرود غذائية 

إلتاحة املجال للعائالت بإقامة وجبة إفطار كما يجب«.
قال السيد عوني أبو سالم، مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة  من جانبه، 
عكا: »كما هو الحال في كل سنة نقوم فيها بتوزيع طرود غذائية في شهر رمضان، قررنا 
عام  ونحن على أعتاب االحتفال بـ100  هذا العام أيضا اإلستمرار في العمل اإلجتماعي، 
لبنك مركنتيل حّولنا فيها العمل إلى مشروع اجتماعي انضّمت إليه فروع بنك مركنتيل في 
ا. تغمرني السعادة للمشاركة في هذا املشروع، إذ أن العطاء بالنسبة 

ّ
منطقتي الناصرة وعك

إلينا أعظم من األخذ، وسنستمر بهذا التقليد في السنوات املقبلة، وأنتهز الفرصة ألعايد 
ة طواقم بنك مركنتيل«.

ّ
الجميع باسم كاف

“وينو - وينو” مجد الكروم بطل كأس 8	0	xl   بعد ان أطاح 
بالنصف النهائي حامل اللقب الفريق السخنين

 xl والتي نظمته شركة  في نسخته العاشرة،   xl	0	8 يوم األحد دوري كأس اختتم مساء 
للسنة العاشرة على التوالي وقد أقيمت مباريات النهائيات على ملعب متعدد االهداف في 

بلدة الفريديس بأجواء رياضية خاصة.
شارك في مهرجان النهائي حشد كبير من الالعبين والشخصيات الرياضية والجماهيرية من 
الذين جاءوا ليقدموا تهانيهم للفرق املشاركة والجمهور    xl بلدة الفريديس وادارة شركة 
وبرز من بين الحضور السيد   , الغفير الذي حضر النهائي ومباريات الدوري هذا املوسم 
رئيس مجلس محلي  برية  احمد  السيد   , »سكتورز”  عام شركة  مدير  مو�سى حصادية 

الفريديس ,السيد تساح ملول مدير منتج XL اضافة الى حشد من الالعبين والرياضيين.
في  كفرقاسم،  وجمعت املباراة النهائية فريقي وينو وينو – مجد الكروم ونظيره اولتراس- 
مباراة حارقة مليئة بالتشويق الى جانب التكتيك واملجهود البدني العالي , وادار املباراة طاقم 

الحكام جمال اغبارية وهيثم شطروبي وسط أجواء من الحماس واألداء العالي .
هذا وانتهت املقابلة بفوز دراماتيكي بالركالت الترجيحية 0-2 لصالح الفريق املجدالوي وينو 
وينو بعد ان انتهت املباراة بوقتها األصلي بالتعادل األبيض 0-0 ليفوز فريق وينو وينو – مجد 

 .   XL2018 الكروم بالركالت الترجيحية 0-2 ليحصد لقب بطل كأس
علما ان فريق وينو وينو مجد الكروم قد فاز 0-1 في مباراة النصف نهائي على حامل اللقب 
الفريق السخنين , امام فريق اولتراس – كفرقاسم فقد وصل الى املباراة النهائية بعد ان فاز 

1-2 على فريق وسيم بونجور – باقة الغربية .
ومع اعالن نهاية املباراة النهائية واعالن فوز فريق »وينو – وينو« مجد الكروم بلقب البطل 
برعاية  كبير  ريا�سي  في مهرجان  والوصيف  البطل  الفريق  لتتويج  أقيم مهرجان ختامي 
شركة xl بمشاركة الفرق الفائزة وتم تسليم الكؤوس وامليداليات على الالعبين على أنغام 

 .  XL2018 املوسيقى االحتفالية على شرف فوز فريق »وينو وينو” بلقب بطل كأس
أهالي  وباسم  باسمه  مباركته  قدم  الفريديس  محلي  مجلس  رئيس  برية  احمد  السيد 
الفريديس لبلدة مجد الكروم وفريقهم » وينو وينو” على شرف الفوز بلقب الدوري مقدم 
تحيته لشركةxl  على تنظيمها ورعايتها ملثل هذه الفعاليات والنشاطات مشيرا الى ان وسطنا 
العربي بحاجة الى مثل هذه الفعاليات والنشاطات الرياضية لتعزيز روح املحبة واالحترام 
ونشر التسامح ما بين اوساط الشبيبة. وقال احمد برية:« وسطنا العربي يمتلك الطالقات 
امسيات  خالل  من  والدعم  والتوجيه  للرعاية  ماسة  بحاجة  التي  الشبابية  واملواهب 
الدوري  تنظيمها ورعايتها هذا  على    xl شكرا لشركة   , النوع  ومبادرات كروية من هذا 
الرمضاني الكبير والجماهير الغفيرة التي حضرت تؤكد تعطش وسطنا العربي وشبابه ملثل 

هذه املبادرات الرياضية«.
رباح رباح حارس مرمى فريق »وينو وينو” مجد الكروم والذي كان له الدوري املركزي بفوز 
فريقه باللقب اعرب عن سعادته وفرحته بتتويج فريق مجد الكروم بطال للبطولة مقدما 
التحية لالعبي الفريق على ما قدموه من اجل تحقيق هذا اللقب، وأضاف رباح رباح قائال: 
»مبروك ملجد الكروم على هذا اإلنجاز الريا�سي املشرف على صعيد الوسط العربي اجتهدنا 
حتى ان حصدنا لقب البطولة وسنعمل كل ما بوسعنا من اجل الحفاظ على اللقب في 
املوسم القادم، شكرا لشركة xl على هذه البطولة التي منحت الفرصة لكل واحد منا اظهار 
وتطوير مواهبه من خالل امسيات رياضية خاصة ومميزة تميزت باملنافسة واالثارة القوية 
والروح الرياضية العالية من هنا تحية خاصة لجميع الفرق والعبيها ومشجعيها على الروح 

الرياضية العالية التي حملت اسمى معاني التسامح واملحبة واالخالق الرياضية ».
عي�سى حصادية مدير شركة عرب ماركت منظمة دوري كأس 8	0	xl قدم شكره وتقديره 
8	0	xl   في مباريات  لجميع العبي الفرق على مشاركتهم الحيوية والفعالة إلنجاح كأس 
التي حملت اسمى معاني االخالق والروح الرياضية العالية ونشر   ، التصفيات والنهائيات 
»بكل فخر واعتزاز حققنا دوري كبير  وأضاف عي�سى حصادية يقول:  التسامح واملحبة، 
في  الصاعدة  املواهب  وتدعيم  تطوير  هدفنا  وجماهيرها،  الفرق  وحضور  بهمة  وناجح 

مجتمعنا والتي بأمس الحاجة ملثل هذه املبادرات والدوريات«.

شو ما كانت النتيجة .. إنت الربحان !

ملا كل الفرق بتكون ع امللعب والجو مولع ..  إنت امللك ع الكر�ضي اللي 

بتختاره
الكر�سي اللي بتختاره بحددلك إذا رح تقدر تنبسط باللعبة، إذا رح تقدر تركز، واهم ا�سي إذا 

رح تكون مرتاح عشان تندمج بالجو !
وألنه ايكيا بتعرف إنه إختيار الكرا�سي هو موضوع مهم وشخ�سي ايكيا بتقدم لكل زبائنها 

مجموعة كبيرة من الكرا�سي واألرائك املصممة حتى تالئم إحتياجات وذوق الجميع
املجموعة بتضم كرا�سي للراحة، كرا�سي تلفزيون ، كرا�سي هزاز وغيرهم

من بين الكرا�سي واألرائك املتوفرة في املجموعة :
1.  كر�سي هزاز POANG باللون البيج الفاتح 595 ش.ج

2. كر�سي أطفال POANG بلون الخشب الطبيعي 195 ش.ج
3. كر�سي قبل للتعديل MUREN باللون الرمادي - 1,495 ش.ج

4.كر�سي STRANDMON باللون األصفر 1,100 ش.ج
5. مسند أقدام STRANDMON باللون األصفر 345 ش.ج

هيك بتتقدم البوظة

البوظة هي نجمة قعدات الصيف بكل طعماتها وانواعها
واحنا في ايكيا منهتم إنه تكونوا نجوم تقديم البوظة مع مجموعة مختارة من املنتجات إلعداد 

وتقديم البوظة املتوفرة في فروعنا في البالد
مثل :

قالب CHOSIGT لصنع البوظة- متوفر بعدة الوان بسعر 9 ش.ج
مغرفة البوظة CHOSIGT , متوفر بعدة الوان أصفر/أخضر, أزرق/وردي بسعر19  ش.ج

صينية مكعبات الثلج  PLASTIS, أخضر/وردي, توركيز  –بسعر 5 ش.ج
وعاء BEHAGA ملون, بسعر 25 ش.ج 

وطبعا االوالدج واألطفال لهم حصة كمان ,  وعاء KALAS بالستيك بعدة الوان , 6  وحدات 
,  بسعر 10 ش.ج 

H a i f a net

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

حملة العيد من crazy line: تخفيض بقيمة 
%40 على تشكيلة ازياء صيف 2018

 
بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك اطلقت شبكة االزياء النسائية CRAZY LINE تشكيلة 
أزياء مسائية مميزة واحتفالية التي تمنح املرأة املحتفلة بالعيد مظهرا انيقا وعصريا ليبرز 
. تتميز هذه التشكيلة بقصات متنوعة بمظهر دراماتيكي خفيف  جمالها بكل ايام العيد 
مسائية  من مجموعة أزياء  الى جانب ذلك يمكن التمتع    , واملناسب لساعات املساء 
اقمشة مطرزة  دمج  الى  اضافة  والذهبي.  الفضة  الترتر,  مثل  مثيرة  بأقمشة وقصات 

بالورود التي تأتي بالوان متنوعة مثل االسود, االزرق واالبيض.
واالن حملة تخفيض خاصة للنساء املحتفالت بالعيد. %40 تخفيض على تشكيلة ازياء 

صيف 2018 الحملة ال تشمل قطع "البرومو ". الحملة سارية املفعول حتى 16.6.2018.
تشكيلة أزياء املساء متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line” في البالد بما فيها الفروع 
بالشبكة  الخاص  االنترنت  موقع  وعبر    ،40-52 بمقاسات  العربي  بالوسط  املوجودة 

/https://www.crazyline.com
هذا وتتمنى CRAZY LINE لجمهور املحتفلين عيد فطر سعيد. 



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

₪100 6 كيلو فخاد دجاج 

₪50 4 كيلو جنحان 

₪100 4 صدر  دجاج  

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪100 3 كيلو شنيتسل (עם פירורים) 

₪50 2 كيلو قلوب/ كبدة 

 ₪65 1 كيلو لحمة عجل طازج 

₪65 1 كيلو لحمة عجل مفروم  ناعم 

₪78 1 كيلو لحمة عجل شقف 

المحل مغلق وقت صالة 

الجمعة 13:30-12:30 موقف واسع للسيارات  

خلف الملحمة

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد 
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למכירה בבת גלים ≠ קו ≥ לים

למכירה בטעם של פעם 
 דירת גן 

בשדרות הציונות
 כ ∞π מ"ר במצב שמור

מציאה להשקעה או למגורים°° 
למכירה ברחוב לבונטין

כ ∞∏ מ"ר ¨ משופצת ¨ קומה אחרונה
מחיר∞∞∞¨∞¥∑  ₪

למכירה 
בהזדמנות ≠ 
ברחוב הירדן 

 ≥Æµ ¨ קומה ± ¨ כ ∞∏ מ"ר 
חדרים¨ משופצת °°

למכירה בכרמל 
צרפתי 

 קומת קרקרע
 משופצת ¨ כ ∞≥± מ"ר

למכירה ברחוב הגפן 
 קומה ± ¨ ∞π מ"ר משופצת ¨ ¥ חדרים °

למכירה ברח' לאון בלום 
למכירה  ∞±± מ"ר ¨ קומה µ ¨ ¥ חדרים ¨ נוף מדהים °°

במושבה 
הגרמנית

 בית אבן ערבי 
ייחודי והיסטורי °°

 ∞≥± מ"ר ¨תקרות גבוהות¨ 
קומה ≥ בבניין אבן ערבי 

"אקלקטי"  לשימור 
°°±π≤∞ משנת

סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°

40 مليون ش.ج. على األقل تم توفيرها على املشاركين 
في ورشات اإلقالع عن التدخين التي عقدت عام 2017 

في عيادات كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي.
في اطار اليوم العاملي لالقالع عن التدخين، لخص قسم 
بإدارة عنات  تطوير الصحة التابع لكالليت في حيفا، 
سفروني الياهو، نتائج أنشطة القسم في مجال ورشات 
االقالع عن التدخين. النتيجة االغرب التي ظهرت من 
التلخيص كانت توفير عشرات ماليين الشواكل، بعد أن 
ورشة عقدت في عيادات   146 في   

ً
مشاركا  1726 تخلى 

كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي خالل 2017 عن 
السجائر. املشارك املتوسط في ورشات االقالع اعتاد 
، تبلغ كلفتها 60 

ً
تدخين عبوتي سجائر على األقل يوميا

 
ً
ش.ج. على األقل )تقترب عادة من 80 ش.ج.( وأحيانا
3 عبوات. ولكن حتى لو   حتى 

ً
يستهلك املدخنون ايضا

احتسبنا الكمية األقل والتكلفة األقل من املتوسط، 
 
ً
خياليا  

ً
يصل مجموع النفقات التي تم توفيرها مبلغا

هذا املبلغ تم  وربما أكثر.  مليون ش.ج.   40 يصل إلى 
توفيره في اللحظة التي قرر فيها املشاركون التخلي عن 

السجائر. 
الى جانب النواحي االقتصادية، فإن الناحية األهم هي 
إدراك ان التدخين يضر بالصحة، ويقصر بشكل كبير 
من العمر، ويرتبط بأمراض صعبة مثل أمراض القلب 

 على شيخوخة الجلد 
ً
والسرطان وغيرها. وهو يؤثر أيضا

 باألداء الجن�سي. وفي لقاء عبر الراديو صرح 
ً
ويضر كثيرا

مدير عيادة يوليوسبورغر أنه   – الدكتور نير لفيتان 
 أن سيجارة واحدة في اليوم فقط تزيد بشكل 

ً
تبين ايضا

واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  احتمال  من  كبير 
الدموية.

بالنسبة  يشكل  التدخين  عن  لالقالع  العاملي  اليوم 
من  بأنه  املدخنين  لتذكير  إضافية  فرصة  لكالليت 
األجدى االقالع عن التدخين، وأن كالليت توفر برامج 

 لإلقالع تقدم بشكل مجاني.
ً
فعالة جدا

ألن االدمان  اإلقالع عن التدخين ليس عملية سهلة، 
فسيولوجية  مكونات  على  يشتمل  التدخين  على 
وسلوكية ونفسية. ولذلك، تعقد كالليت ورشات إقالع 
عن التدخين بإشراف مرشدين مروا بتأهيل خاص في 
هذا املوضوع، ويتم فيها التطرق لجميع هذه املكونات، 
ولذلك فهي تسجل نسب نجاح عالية، ولفترات طويلة. 
ميزة الورشات في كالليت بأنها في متناول الجميع وتعقد 
 من أماكن 

ً
في أغلب العيادات التابعة لكالليت، وقريبا

، كما 
ً
في أماكن العمل أيضا  

ً
سكن املشاركين، وأحيانا

 .
ً
أنها تقدم مجانا

توفر كالليت خدمة استشارة هاتفية  إضافة لذلك، 
ملن يجد صعوبة أو ال يرغب باملشاركة في املجموعة. 

تقدم االستشارة على يد مرشدين مروا بتأهيل إضافي 
محادثات   6 وهي تشمل  لتقديم االستشارة الهاتفية، 
طيبيب  يد  على  الخدمة  لهذه  التوجيه  يتم  هاتفية. 
 
ً
العائلة فقط، ويحق ملشاركي مسار االقالع هذا أيضا
الحصول على مستحضرات االقالع كأدوية مشمولة 

في السلة.

مع االحترام،
يوخي باوار

العالقات  ومسؤولة  لكالليت  اإلعالمية  املتحدثة 
العامة.

أنقذوا ماليين الشواكل التي تحترق هباًء
مشروب الشعير الطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات 

ومعادن يفتقدها فى رمضان

فهو غنى  الشعير من املشروبات الصحية التى تحافظ بها على الكلى والكبد،، 
 بالعديد من املعادن والفيتامينات التى نفتقدها نتيجة الصيام فترات طويلة.

أمراض  استشارى  الحاج  محمد  الدكتور  وكشف 
الشعير  فوائد  عن  الهضمى،  والجهاز  الباطنة 
على  يحتوى  الطبيعى  الشعير  »مشروب   :

ً
قائال

والزنك،  كاملاغنسيوم،  كثيرة  ومعادن  فيتامينات 
ويكون بشكل أسا�سى من الكربوهيدرات لهذا يعتبر 
يحتوى  للبول،  ومدر  واالمتصاص  الهضم  سهل 
تصل  املاء  من  عالية  نسبة  على  الطبيعى  الشعير 

يساعد فى تسريع عملية الهضم بشكل فعال جًدا كما أنه يجعلها   ،92% إلى 
ونضارتها”. البشرة  ويحمى  والكبد  الكلى  وظائف  على  يحافظ  سهولة،   أكثر 
وأضاف، فى رمضان يفضل تناوله بعد اإلفطار من ضمن مشروبات السوائل التى 
نتناولها لتعويض نسبة السوائل فى جسمك التى تفتقدها طوال اليوم، ولكن ال 
يفضل تناوله عند السحور ألنه مدر قوى للبول يصيب الجسم بالجفاف” شركة 
املشروبات العاملية هاينيكن والتي تلتزم بالتجديد واالبتكار وتلبي متطلبات وأذواق 
كحول،   0.0% هاينيكن  أطلقت مشروب بيرة بدون كحول،  معظم املستهلكين، 
بهدف منح امكانية االستمتاع بتناول مشروب شعير سواء لألشخاص الذين ال 
يشربون كحول لشتى األسباب أو كتلبية لالتجاه الثقافي الذي ُيعنى بإدارة نمط 

حياة صحي ومتوازن.
اليوم كل محّبي مذاق مشروب الشعير واألشخاص الذين ال يمكنهم تناول الكحول 
ألي سبب كان يمكنهم التمتع باملذاق املمتاز وبمزايا مشروب الشعير املنعش من 

هاينيكن, مع املحافظة على نمط حياة صحّي بال قلق.
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  -שיבת ציון
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 054-4799438

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد 

بدأ العد التنازلي الستقبال عيد الفطر املبارك الذي يأتي عقب صيام شهر كامل تغّيرت 
فيه مواعيد وطبيعة الوجبات بشكل جذري، خبراء املجموعة الصحية األكبر في البالد 

»كالليت« تقدم لكم أهم النصائح الصحية للحفاظ على صحتكم خالل أيام العيد:
تناول  الخضروات:   اختر أطعمة سهلة الهضم من املجموعات الغذائية التالية:    )1  
الفواكه:  الخضروات النيئة واملسلوقة واملطبوخة واملشوية وابتعد عن املقلية منها.  
و تجّنب  ستمتع بجميع أنواعها الطازجة أو املجففة بمعّدل ثالث حصص يومية،  ا
العصير.  الحبوب: فّضل الحبوب غير املقشورة مثل الخبز املحّضر من طحين قمح كامل 

والبرغل والفريكة على الخبز واألرز األبيض.
منتجات الحليب: كلما انخفض الدسم في منتجات الحليب، كلما سهل هضمه. استهلك 
%5 دسم.   %1.5 دسم ولبنة وأجبان بيضاء وصفراء حتى  %1 دسم، لبن حتى  حليب 
ويشار إلى أن اللبن الذي  يحتوي على الجرائيم الحية الحميدة يوفر لألمعاء كميات كبيرة 

من هذه البكتيريا التي تخّمر الغذاء وتساعد في عملية الهضم.
البيض: امتنع عن املقلي منه وفّضل املسلوق أو املشوي.

الدجاج  أو  اللية  من  الخالية  الحمراء  اللحمة  اختار  واألسماك:  والدواجن  للحوم  ا
والسلق  ال�سي  مثل  بأساليب طهي صّحية  حّضرها  والسمك.  بدون جلدة  والحبش 

والطبيخ.
الزبدة  امتنع عن  الهضمي،  للجهاز  إرباك  إلى  يؤدي  الدهون  استهالك  ألن  لدهون:  ا
أضف كمية قليلة من زيت  والسمنة النباتية والحيوانية واملارجرين و«الشمينت«. 
الزيتون في كل وجبة رئيسية وال تبالغ في استهالكه ألن كل ملعقة كبيرة منه تعادل 90 

سعر حراري!
الحلويات: تحتوي حلويات العيد التقليدية على كمية عالية من الدهون، مما يشكل 
هضمها يشكل على الجهاز الهضمي. أختار حلويات صّحية مثل الشوكوالتة %70  كاكاو، 
سلطة  السحلب أو املهلبية أو األرز بحليب،  الفواكه املجففة،  وظة قليلة الدسم،  ب

الفواكه، أو حلويات بيتية محّضرة بطرق صّحية.

السوائل: اهتم بشرب املاء وابتعد عن العصير واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.  
ْب تناول كّميات كبيرة من السوائل مع الوجبات حيث يفضل استهالكها بكّميات  َجنُّ

َ
ت

ص 
ّ
صغيرة و بنمط متكرر. ويشار أن الزنجبيل املغلي هو أفضل مشروب ساخن للتخل

من سوء الهضم واالنتفاخ والغازات.
2( تناول وجبات صغيرة ومتعددة: الهدف من تقسيم الوجبات هو إراحة الجهاز الهضمي 
من املهم مضغ  هضم.  انتفاخ وغازات وسوء  ن التعامل مع وجبات كبيرة تسبب  م
الطعام جيدا وتناوله ببطء، حيث أن هذه املمارسات تسّهل من عملية الهضم وتزيد 
ينصح بالتوقف عن تناول  ولتجنب الشعور بالتخمة،  من فرص االستمتاع باملذاق. 
الطعام فور الشعور بدرجة الشبع املريح وعدم االستمرار في األكل إلى حد التخمة. اهتم 
بتقسيم وجباتك الغذائية بعد صوم رمضان بشكل منتظم، وابدأ غذائك يوم العيد 
بوجبة فطور صغيرة تحتوي على مصدر بروتيني مثل بيضة مسلوقة أو جبنة قليلة 
الدسم، كمية عالية من الخضروات، خبز مصنوع من حبوب كاملة، زعتر وملعقة أو 

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ومشروب ساخن مثل الشاي.
تجّنب التسمم الغذائي: تشكل أغذية العيد الشعبية التي تعرض على البسطات   )3
كالحلويات والشوكوالتة والسكاكر واألسماك والعصائر واملشروبات الجاهزة وحشوات 
الحلويات الجوز والتمر أخطر مصدر للتسمم الغذائي نتيجة تعرضها املباشر ألشعة 
الشمس و الهواء امللوث بالغبار وعوادم السيارات أو بسبب انتهاء مدة صالحيتها. إضافة 
إلى ذلك، امتنع من شراء الوجبات الجاهزة والسريعة من مصادر غير موثوقة أو معروفة 
ومن جانب  ألنها هي أيضا قد تكون ملوثة بالجراثيم فسبب لك التسمم الغذائي.  

آخر، أحرص على تناول الوجبات 
البيتية مباشرة بعد تحضيرها وال 
تتركها خارج البراد أكثر من ساعتين 
للتلوث  عرضة  يجعلها  هذا  ألن 

والفساد.

تنوڤـا تطلق YOLO ORIGINS نصائح من خبراء كالليت إلستقبال عيد الفطر بصحة وحيوية
مجموعة منتجات تعتمد على مواد خام أصلية من أمريكا الجنوبية وأفريقيا

ُبن أرابيكا من البرازيل، ڤـانيل من مدغشقر وشوكوالطة داكنة من ساحل العاج

يستمر YOLO من شركة تنوڤـا بالتطور ويطلق YOLO ORIGINS، مجموعة تعتمد على مواد خام أصلية ومميزة 
تأتي من بساتين زراعية من دول البرازيل، مدغشقر وساحل العاج. يرتبط YOLO ORIGINS مع الصرعة التي تمّيز 
ماركات الشوكوالطة الكبرى في العالم، في استخدام مواد الخام األعلى جودة من بساتين زراعية تّمت زراعتها بعناية 
في دول من قارتّي أمريكا وأفريقيا. تّم تطوير هذه املجموعة بمرافقة صّناع الشوكوالطة بهدف خلق الرابط املثالي بين 

كريما الشوكوالطة وبين مواد الخام الفريدة.
ُبن أرابيكا هو أجود نوع قهوة-  اختيارها ذات أعلى جودة في فئتها:  تعتبر كل مادة من املواد الخام الثالث التي تّم 

قليلة  به  الكافئين  كمية  قاسية،  حبوبه 
اكثر،  غنية  ورائحته  ومذاقه  نسبًيا، 
مدغشقر هي الدولة املتصدرة عاملًيا في انتاج 
وساحل العاج هي الدولة  وتصدير الـڤـانيل، 
حبوب  انتاج  في  عاملًيا  والرائدة  املتخصصة 
ب الرئي�سي في صناعة وتحضير 

ّ
الكاكاو، املرك

 YOLO مجموعة  ستتوفر  الشوكوالطة. 
ORIGINS في رزم رائعة، تدمج ألوان الـپـاستيل والرسومات الذهبية بحيث تكمل متعة الشعور بالدالل:

YOLO ORIGINS  شوكوالطة حليب مع قهوة من ُبن أرابيكا من البرازيل. YOLO ORIGINS  شوكوالطة بيضاء مع 
ڤـانيل من مدغشقر. YOLO ORIGINS  شوكوالطة داكنة Extra dark  من ساحل العاج 

 YOLO تطوير  »انطلقنا خالل عملية  تنوڤـا:  الحليب،  تسويق مجموعة  مديرة قسم  ليالخ كوهين شولومون، 
ORIGINS  في رحلة عبر القارات، بحثنا واختبرنا مواد الخام األعلى جودة في الدول التي يتم انتاجها بها، لكي نجلب 
والتي تخلق سوية متعة مذاق  دمج الخبرة واملركبات ذات الجودة العالية،  الحقيقي-  للمستهلك في البالد ال�سيء 

مختلفة، قوية وأصلية«. 
ر ملستهلكيها متعة كلها دالل، كرّد مثالي 

ّ
تحرص ماركة - YOLO - )You Only Live Once( على أن تفاجئ، تجّدد وتوف

للرغبة الشديدة  للشوكوالطة، مع تشكيلة من املنتجات، منها: يولو شوكوالطة حليب، شوكوالطة بيضاء، شوكوالطة 
داكنة، طبقات شوكوالطة، YOLO white  وغيرها. 



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

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

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

للبيعللبيع للبيع

شارع لفونتني
 –قريب من املتحف4- غرف حوايل 90م 

مرممة حديثا طابق 2.5

رمات هنيس 

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

لسيارتني, انرتكوم باملدخل, لويب فخم

3 غرف+رشفة حوايل 87م مرممة حديثا 

منظر للبحر يوجد امكانية لبناء ממ“ד

 وامكانية ملصعد طابق 4

للبيعللبيع للبيع

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

(מרצפות של פעם)  سقف عايل,غرف واسعة

حي ناؤوت بريس شارع حمدا 

بنتھاوس ضخم الوحید بالمبنى جدید حوالي 240م 4 غرف نوم 

صالون واسع شرفة 90م موقفان بالطابو مخزن مصعد طابق 6

للبيعللبيع للبيع

الحي االملاين شارع هجيفن

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

 بحاجة لترمیم

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

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

شارع ياڤنه
منطقة مركزية (بني الهدار ووادي النسناس)

رمات املوغ  شارع  הסחלב
مبنى 6 شقق فقط, طابق 3, 5 غرف, رشفة, موقف مع 

سقف, منظر خالب ، بحاجة لرتميم

مبنى حجر, 

55م,  2.5غرف, 

رشفة, طابق 2، 

مرممة حديثًا 

منظر للبحر 

شاميل
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شقق للبيع 

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

بدك تبيع بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

لاليجار

جديد في الحي األلماني

3.5 غرف للترميم )امكانية لـ4( , شرفتين 

طابق ار�سي 95 متر. امكانية حديقة 

شارع هجيفن 

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

דרך הים 
كوتج 3 طوابق , شرفة كبيرة مطلة على 

البحر موقف خاص ومحزن كبير 
₪ 1,600,000 

 دكان للبيع لالستثمار %6 ربح سنوي

دكان في بمركز البلد التحتا مؤجرة 
بعقد لعشر سنوات ب 5000 ₪ 

السعر
 ₪ 1,000,000  

شارع هيلل
 4 غرف كبيرة 135 متر+ شرفة  شمس مطلة على منظر  خالب ,  

مصاعد, موقفان خاصان مسقوفان +مخزن  

من 1/7/2018

المتنبي 
 2.5 غرف  طابق أّول + ساحة واسعة 2200 ₪

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

 مكاتب بجوار الدوائر الحكومية مرممة بالكامل
  من 2500 ₪ 

ً
 ابتدءا

اراضي 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

החרושת( ,قريبة من السكن. 
600 متر للعمار منطقة الرينة

 6 دونم قرب דניה 220000 ₪  للدنم
يوكنعام 2000 متر  زراعي

125000 ₪ للدنم  

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد 

فرصة لشراء شقة!

ابتداء من 1.480.000 ₪

بالحي األلماني المتجدد 

3 , 4 غرف  ودوفليكس (דופלקס)
דירות גן

بقيت شقق اخيرة للبيع

اتصلوا: 053-2723723

פרוייקט לב המושבה

להשכרה למכירה
רחוב צהיון 

 קומת קרקע עם חצר 
גדולה 3 ח משופצת 

חדשה. איזור עיר 
תחתית 

איזור עיר תחתית
רחוב אלזיסו 

דירת 3 ח קומה 3 
במצב טוב

אלנבי
2.5 ח קומת קרקע. 
מתאימה למרפאה 

משרדים... 

הגפן 
דירת 2 ח משופצת.

קומה ראשונה.

בלב המושבה 
הגרמנית. ליד שד 

בן גוריון
  דירת סטודיו 

מרוהטת.
קריית אליהו 
דירת 4 ח . מעלית  

חנייה נוף לים ...

רחוב אלנבי 
3.5 ח, ניתן להפוך ל4 ח. קומה 

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

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם

חלק תחתון
קומה 1. 4 ח. משופצת ברמה גבוהה. 

נוף לים.
למשפחות או משקיעים

 רחוב מעלה השחרור
דירת 3 ח + מרפסת. קומה 4 

מתוך 5. נוף לכיוון המפרץ. מחיר 
הזדמנות.

שדרות רוטשילד 
קרוב לאלנבי

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

איזור מרכזי ושקט. 

רחוב בית לחם
3 חדרים  קומה 2 עם היתר 

בנייה של 44 מר

רחוב פועה
מתאים למשקיעים

טאבו. 3 ח
 קומה ראשונה 

נוף לים 
זקוקה לשיפוץ. מחיר 

הזדמנות.
מושכר לתקופה ארוכה 

באלנבי 
 גג של כ 250 מר עם זכויות בנייה 

3 קומות

רמת שאול 
דירת 4.5 ח מרווחת מאוד. מרפסת. 

נוף לים. חנייה. מעלית. 

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

نتقدم باحر التهاني  بمناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد 

لاليجار
مكتب 28م في 

مجدال هنفئيم 
طابق 3 غرفة+ 
حمام+ مطبخ 

للتفاصيل:  
050/9025050

مطلوب مصمم/مصممة مع تجربة 
للعمل في مكتب مقاول بناء وترميم
مفضل املعرفة بالعمل على برنامج 

“ חישוב כמויות”

elge0210@gmail.com  :ارسال سيرة ذاتية

مطلوب سكرتيرة لعيادة 

اسنان في حيفا مفضل 

مع تجربة باملجال وتجربة 

بالتسويق

ارسال سيرة ذاتية  

johny156@013net.net

مطلوب سكرتيرة

مطلوب

مطلوب

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

مطلوب لسوبر  

في حيفا عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112



40 יחידות דיור• 
3 בניינים• 
בכל קומה 2 דירות • 
3,4,5 חדרים מרווחים • 
מרפסות • 
קרובה לתחבורה ציבורית • 
שד' בן גוריון- בתי ספר • 
מעלית וחנייה פרטית.• 

רח‘ אלנבי/ 
בן גוריון

חדש בבלעדיות

שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع

للبيع

للبيع

ل��يجار

ل��يجار
كبابير شارع مور

شارع בית לחם

شارع נאות פרס

شارع יאיר שטרן

شارع החשמל

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

جديده من مقاول 4 غرف طابق ار�ضي 

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

3 غرف + شرفه 40 متر+ موقف خاص.

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

للبيع

للبيع
شارع النبي 88

بيشوف �جار

 طابق 3 مرممه 80 متر. 

 3 غرف ، موقف خاص، مخزن، شرفه مطله للبحر

₪ 860,000

₪ 1350000

₪ 5000

₪ 1550000

₪ 2700

بدك تبيع عقار أو دار؟ 
ر بيت أو دكان؟ بدك تأجِّ

نتالي العنوان..

جثغث جثغث

جثغث

פרוייקט חדש- גני המושבה 




