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حّضروا الخزانة للصيف
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي شبگة ريد وود

للتفاصيل:  073-7802861

    MEAT          HOUSE
االفتتاح

تمديد إجازة الشرطي المعتدي على 

معتقلي حيفا بشهر إضافي

المحكمة تأمر »حيفا للكيماويات« بإغالق نهائي لخزان األمونيا 
وتفرض عليها غرامة قدرها نصف مليون شيكل

 رجا زعاترة: نسعى إلى أوسع تحالف

 في انتخابات بلدية حيفا

لم نناقش بعد موضوع 
الترّشح لرئاسة البلدية، 

ولدينا مآخذ على يونا ياهف

جديد.. جديد في حيفا

االفتتاح
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القائمة املشتركة و»املثلية الجنسية« في الكنيست
جواد بولس

»املثلية الجنسية«  عرفت املجتمعات البشرية ظاهرة 
منذ بداية تكّوناتها االجتماعية، بيد أن شعوب األرض لم 
تتفق على موقف موّحد إزاءها؛ فشواهد التاريخ تظهر 

تبايَن مكانتها واختالف طرق استيعابها وتعريفها.
جينات  أم حالة/  أم نزعة مكتسبة؟   فهل هي مرض؟ 
مولودة مع صاحبها، تماًما كلون العيون أو لون البشرة؟ 
منذ البدايات،  قد يكون الخوف على انقطاع النسل، 
مع  ا«؛ 

ً
»شذوذ واحتسابها  الظاهرة  الستعداء  سبًبا 

أن البشرية عرفت حقًبا استساغت مجتمعاُتها وضَع 
دت 

ّ
فخل مقبول،  اجتماعي  كمعطى  واملثليات  املثليين 

ملعشوقيهم  العشاق  هؤالء  قصَص  وفنوُنها  آداُبها 
واملغنيات  األميرات  ومنهم  للمعشوقات،  والعاشقات 
وأشهر  القادة  وكبار  والفالسفة  واألبطال  والشاعرات 

الحكام. 
اليهودية  الديانة  حّرمت  التاريخ  وقبل  املا�ضي  في 
ثم تبعتها الديانة  مت من يمارسه، 

ّ
وأث »الجماع املثلّي« 

أننا شهدنا  مع  التحريم،  ذلك  على  فأبقت  املسيحية 
 طفيًفا في موقف البابوية في هذا الشأن. 

ً
مؤخًرا تبديال

وتالهما اإلسالم، رغم تباين مواقف الفقهاء حول مصير 
ا بهذه »الخطيئة”.

ً
من يضبط متوّرط

بعض  حاربت  وملاذا  كيف  املقالة  هذه  في  نعالج  لن 
تكّيفت،  باملقابل،  وكيف،  »الشذوذ«  املجتمعات هذا 
ال  معه وتساهلت مؤسساتها مع من يمارسه؛  أحياًنا، 
في عصور  سّيما  إذا عرفنا أن حجم انتشار الظاهرة، 
واختراقها ملجتمعات الشرق والغرب على حد  عديدة، 
سواء كان كبيًرا؛ وكذلك إذا قرأنا ما توّصل إليه علماء 
اليوم ونتائج أبحاثهم التي ينزع معظمها، من دون تأكيد 
املثلي  إلى أن اإلنسان ال يختار »شذوذه«  علمي قاطع، 
إنما يولد معه، سواء مع جينات خاصة أو عن  إرادًيا، 

طريق أي تفاعل فيسيولوجي دماغي أو غيره.
البعض ال تثيره الدراسات الغزيرية التي شهدها عصرنا 
رغم مسعاها إلى سبر غور الظاهرة وتشخيصها علمًيا، 
وكشف مسببات حدوثها. ويصّر هؤالء أن ال فائدة من 
وراء التفتيش عن »مسبب حصول الحالة« ألن من حق 
املثلّي/ة في عصرنا أن ينادي ويقول : »من حقي بأن أكون 

، سواء ُولدت هكذا أو صرت هكذا بعد والدتي«.
ً
مثلّيا

بادر  وبروح عصر الحّريات الفردية،  بهدي هذا النداء 
النائب الجبهوي دوف حنين إلى سن قانون يحظر التمييز 
على أساس »الهوية الجندرية« أو »املثلية الجنسية«. مع 
لم  الديمقراطية  الجبهة  نواب  رفاقه  وباستثناء  هذا 
يوافقه شركاؤه في القائمة املشتركة ولم يصّوتوا معه.   

فقبل  لم تكن مبادرة النائب حنين األولى من نوعها، 
التفرقة  بموجبه  حظرت  قانون  بتمرير  نجح  أعوام 
»الهوية  أساس  على  الدولة  مدارس  في  الطالب  ضد 
اليوم  أما  املثلية«،  الجنسية  »امليول  الجندرية«  أو 
فيطمح مشروع قانونه إلى حظر هذا النوع من التمييز ال 
في املدارس فقط، بل في جميع مناحي الحياة ومؤسسات 

الدولة واملجتمع.
لم يصّوت نّواب القائمة املشتركة مع مشروع قانون 
زميلهم رغم محاوالت إقناعهم بأن القضية هي قضية 

حقوق ومبدأ، »فجميع بني البشر سواء رغم اختالفاتهم 
 ،

ً
..«  كما أكدت لهم النائب عايدة سليمان توما مضيفة

»أنا  ربما في إشارة إلى مواقف زمالئها في القائمة قائلة 
التساؤالت  وأستهجن  وأستغرب  املوقف،  بهذا  أعتز 
بنظري أن  الذي يدور حول املفهوم ضمًنا،  والجدل، 
متساٍو  بشكل  وفرصهم  على حقوقهم  الناس  يحصل 

وعادل«. 
بعكس نواب الجبهة فإّن الشريعة اإلسالمية وتعاليمها 
قضية  من  االسالمية  الحركة  نواب  موقف  تحدد 
املثليين، ولذلك فقد عارضوا املبادرة ولم يصوتوا معها.  
أمينين  كانوا  الجبهة  فنّواب  متوقعان،  املوقفين  كال 
على مبادئهم من قضايا »األقليات املضطهدة« وقضايا 
املختلفين اآلخرين »وعلى ضرورة دعم مساواتهم« كما 
أكد النائب حنين، حين صّرح بأن حظر التمييز ضّدهم 
»يجب أن يكون مطلًقا وبديهًيا عند كل إنسان، يسعى 
ويعامل أفراده باحترام كبني  للعيش في مجتمع سليم، 
اإلسالمية،  الحركات  موقف  متح  وباملقابل  البشر«. 
كما قلنا، من عقيدتهم وإيمانهم بأن املثلية، الذكورية 
واألنثوية، هي حالة شذوذ مرفوضة، أو كما عّبر عن ذلك 
النائب مسعود غنايم موضًحا: »نحن ضد هذه الظواهر 

واملظاهر، وال نؤيدها بأي شكل من األشكال« .  
غاب موقف الحركة العربية للتغيير عن املشهد، ويبدو 
أن قادتها آثروا االستجارة بخيمة الصمت أو »الجلوس 
»دبلوماسية  يفيض  السياج« في موقف ضعيف  على 
ة، لكنه حتًما سيحسب عليهم. بينما لم 

ّ
مزركشة« وهش

يكتف نّواب حزب التجمع باالمتناع عن التصويت، بل 
حاولوا تبرير قرارهم بما يعتبره كثيرون »كعذر أقبح من 
ذنب«، وذلك بعد أن أوضح رئيس الحزب النائب جمال 
القانون  مع  »ليسوا  أنهم  هالمي،  موقف  في  زحالقة 

وليسوا ضده«!! فهذه املسألة »ليست من أولوياتنا«.
 أننا في صدد مسألة هامشية، 

ً
قد يعتقد البعض فعال

التي  الجسيمة  املخاطر  أصناف  عّددنا  إذا  خاصة 
يواجهها املواطنون العرب في إسرائيل. لكنني، ال أوافق 
كما  املسألة،  هذه  االختالف حول  أن  أرى  بل  هؤالء 
مارسته القائمة املشتركة، والنظر في خلفياته ومبرراته، 
كما قلت مراًرا،  يعكس،  كما أعلنت أو كما أخفيت، 
استحالة تحول هذه القائمة املشتركة إلى قوة سياسية 
مؤثرة وقادرة على الدفاع عن حقوق املواطنين العرب في 
إسرائيل، وهي إذا لم تتغير جوهرًيا، كما اقترحنا مراًرا، 
وإنقاذه من سوء  املجتمع  ستبقى عاجزة عن حماية 

املصير.
الدفاع عن الحريات اإلنسانية األساسية ال يتجزأ. ومن 
يبّرر رفض وقوفه ضد التمييز بين مجموعات من البشر 
موروثة،  وتقاليد  لذهنيات  وخضوع  مفرط  بتحسس 
الجماهير  حريات  عن  الدفاع  على  قادًرا  يكون  لن 
املستضعفة، ومن يهادن جيوًبا يحسبها من مصوتيه في 
املستقبل، قد تنزعج من قضية ما زالت تعتبر ملتّبسة 
في سجل  الجذور بعد أن قّيدتها محابر الزمن األغبر، 
تلك  حبيس  نفسه  سيجد  املحظورة،  »التابوهات« 
جانب  إلى  يقف  ال  ومن  عراها.  في  وأسيًرا  »الجيوب« 
في محنته ومن أجل حرّيته على  و«اآلخر«  »املختلف« 
املهزوم  »اآلخر املختلف«  سيبقى هو  جسده وأحالمه، 

على أرصفة العجز  واألوهام.

في  واملثلية  الجندرية  قضية  يبقي  أن  البعض  يصّر 
وآخرون  النوم،  غرف  في  االسّرة  وعلى  الخيام  أقبية 
يسّوقون حروبهم الطاحنة ضدها بذريعة كونها سلعة 
ويمارسها  السالف،  الزمن  عبر  األعداء  امتهنها  غربية 
اليوم الكفار. وعلى الرغم من رواج دعاياتهم وطغيانها 
ستبقى الحقائق نزيلة في خزائن  في بعض املساحات، 
الكتب  فقوائم  التاريخ؛  بطون  في  ومحفورة  األدب 
العربية التي تعاطت مع تاريخ معاشرة الذكور للذكور 
وفنون حب السحاقيات والغزل في الغلمان والجواري، 

ال يعد وال يح�ضى.
كما بدأنا سنختم ونقول: تاريخ البشرية مليء بقصص 
بعض  في  الظاهرة  وبانتشار  والسحاقيات  املثليين 
إلى  نعود  لن  أخرى.  أزمنة  في  وبمالحقتها  املجتمعات 
زمن الفراعنة ويكفي أن نتذكر عهد أفالطون وجميع 
بعهد  ومروًرا  املكدوني،  ثم اإلسكندر  اإلغريق  فالسفة 
الرومان وفارس حتى شيوعها في قصور بني أمية وبني 
وغيرهم؛  واملرابطين  واملوّحدين  والفاطميين  العباس، 
ا في 

ً
فمن امبراطورية ألخرى أضحى حب الغلمان إسراف

الترف وعالمة من عالمات املجتمع املخملي، وازدهاره في 

قصور األغنياء واألمراء وقصائد 
الشعراء.

واأليام  الليالي  تلك  أخبار  تعد  لم 
مكتومة ألنها تمأل صفحات الكتب واملجلدات وذلك من 

»زمن التبر« حتى زمن » الخبز الحافي«.
ا، وهكذا يجب 

ً
املثلية الجنسية ليست مرًضا وال شذوذ

أن يتعامل معها كل من ال تملي عليه عقيدته الدينية 
وال  »السلطان«  أمور  من  ليست  مغايًرا. وهي  موقًفا 
وإذا قبلنا ذلك سيصبح تخّيلنا ملا  من شأن األفراد، 
؛ فهو مختلف عنا وال يريد منا 

ً
يقوله لنا  املثلي/ة سهال

حسنة أو قناًعا، وال أن ننّمطه في خانة من الخانات، بل 
يطالبنا وبكل بساطة بأن ندعه / ندعها يعيش/ تعيش، 
فاملثليون يعيشون بيننا  وأن ال نقرر عنه ومن أجله؛ 
ومثلنا، وكثيرون منهم عاشوا ويعيشون كأصدقاء لنا، 
ا عندما فارقونا 

ّ
فرحنا ألفراحهم وبكينا ألوجاعهم وحزن

ورحلوا.
تتنكرون  فلماذا عندما تصيرون قادة  و«سياسيين«  

لذواتكم؟      

لالستفسار:054-2299523 / 04-8555901
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كالليت تقّدم لكم خدمة الحاسبة في المجاالت المختلفة:
حاسبة تطّور الرضيع، حاسبة الحمل والوالدة، 

(BMI) حاسبة زيادة الوزن خالل الحمل، حاسبة مؤشر كتلة الجسم
أدخلو االن لموقع كالليت بالعربّية وإستفيدوا من الخدمة 
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تــطــّور الرضـيـع
الحمل والوالدة

زيادة الوزن خالل الحمل
(BMI) مـؤشر كتلـة الجسم

حاسبة:

clalit.co.il/arb
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ملراسل »حيفا” 
خوضه  سافيون،  يسرائيل  األسبوع  هذا  أعلن 
وترشحه  حيفا،  مدينة  في  االنتخابات  معركة 
لعضوية ورئاسة البلدية، وقال سافيون: »خو�ضي 
املدينة  مّرت  أن  بعد  جاء  حيفا  بلدية  لرئاسة 
وال يمكنني أن  بالعديد من األزمات والتحّديات، 
إذ  أقف مكتوف األيدي، خاصة في هذه املرحلة، 
كنت على مدار العقود الثالثة األخيرة شريكا في بناء 

عشرات املشاريع الحيوية والهامة في حيفا«.
سكان  بأن  ثقة  على  »انني  سافيون:  وأضاف   
وإني الوحيد الذي  حيفا سوف يمنحونني الثقة، 
القادر على قلب  من بين كل املرشحين،  بإمكانه، 
الذي  التغيير  وإحداث  املعادلة،  وقلب  املوازين، 

يطمح إليه غالبية سكان املدينة«.
وم�ضى يقول: إنني أعلن ترشيحي من منطلق إيماني 
صاحب  الفترة،  هذه  في  الوحيد  السيا�ضي  بأني 
واملحلي،  البلدي  السيا�ضي  العمل  في  التجربة 
والذي بإمكانه نقل حيفا من املكان الذي تتواجد 
فيه إلى املكان الذي تستحق أن تكون فيه كمدينة 

مركزية في البالد.
ويذكر أن سافيون ولد في العام 1948، وهو سيا�ضي 
في  بارز  وناشط  ر، 

ّ
ومؤث معروف  محلي  حيفاوي 

العالقات العربية اليهودية، ويسعى لتحسين جودة 
كما أشغل  الحياة لسكان مدينة حيفا ومنطقتها. 
عّدة مناصب جماهيرية وعامة على مدار السنوات 

املاضية، منها منصب مدير عام بلدية حيفا، ونائب 
رئيس البلدية، وسكرتير فرع حيفا في حزب العمل. 
التجاري  املجمع  عام  مدير  منصب  أشغل  ثم 
املجمع  عام  ومدير  حيفا،  في  كنيون«  »غراند 
التجاري »دودج سنتر« في نتسيرت عليت، ورئيس 
إضافة إلى  مجلس إدارة املسرح البلدي في حيفا، 
تطّوعه ونشاطه في العديد من األطر واملؤسسات 

العامة. 

ملراسل »حيفا«
يونا  السيد  البلدية،  رئيس  صرح 
ياهاف حول اإلغالق النهائي لخزان 
»بعد صراع دام  األمونيا في حيفا: 
كافة  على  املحاكم  في  عاًما   13
املستويات، يمكننا القول إننا أزلنا 
حوالي  كاهل  عن  حقيقًيا  تهديًدا 
مليون شخص من أكبر تجّمع سكان 
في الشمال، حيفا وضواحيها، الذين 
يشكرون اليوم املحكمة. فنيابة عن 
هؤالء املليون شخص، أشكر اليوم 
فريق املستشارين القانونيين لبلدية 

منذ  العادل  النضال  هذا  خاضوا  الذين  حيفا، 
سنوات. كما أصدرت تعليمات للعاملين في البلدية 
مفتوحة  زالت  ما  التي  املوازية  العملية  بمواصلة 
مع  والتعاون  النضال  وسنواصل  الخزان.  لهدم 
املنظمات البيئية في الكفاح إلزالة األخطار البيئية 
سكان  وسالمة  أجل صحة  من  حيفا،  خليج  من 

املدينة وضواحيها«.
ويذكر أنه تم إلزام شركة األمونيا بتوقيع تعهد مالي 
مليون شيكل، وذلك لالمتناع ملدة سنتين   2 بمبلغ 
عن ارتكاب مخالفة بموجب أحكام قانون ترخيص 

املصالح.
محكمة  في  بصول  غادة  القاضية  أصدرت  وقد 
الشؤون املحلية في حيفا، هذا القرار، الذي يق�ضي 

بإغالق دائم لخزان األمونيا. وهذا يحل محل األمر 
اإلجراء  طريق  عن  املحكمة  قدمته  الذي  املؤقت 
املؤقت، الذي كانت تديره بلدية حيفا، وهو إغالق 

خزان األمونيا.
هذا ويجمل الحكم معركة قانونية طويلة خاضتها 
في جميع املحاكم إلغالق   2004 البلدية منذ عام 
دون  السنين  مّر  على  يعمل  كان  الذي  الخزان 

ترخيص ومخالف للقانون. 
»هذا  ما كتبته القاضية بصول:   5 وورد في البند 
التي تعتبر  خزان ضخم يستخدم لتخزين األمونيا، 
»مادة خطرة«، األمر الذي يحمل العديد من مخاطر 
كبيًرا  تهديًدا  ويشكل  واألمنية،  البيئية  السالمة 
على  تهديًدا  يشكل  كما  العامة.  والسالمة  لألمن 

الحياة في حاالت الطوارئ«.

سافيون يعلن رسمًيا خوضه انتخابات 
رئاسة وعضوية بلدية حيفا

املحكمة تأمر »حيفا للكيماويات« بإغالق نهائي 
لخزان األمونيا وغرامة قدرها نصف مليون 

شيكل إلدارة خزان األمونيا دون ترخيص

2019/2018

حيفا  وفي  البالد  في  العاّمة  األوضاع  ظل  »في 
على  الفا�ضي  الخطاب  سيطرة  ومن  خصوًصا، 
السياسة الرسمية اإلسرائيلية وتغلغله في األوساط 
املطلوب اليوم هو السعي  نرى أّن  الشعبية أيًضا؛ 
إلى أوسع تحالف ديمقراطي في انتخابات بلدية حيفا 
بدعم  تحظى  قائمة  وتشكيل  املقبل،   30.10 يوم 
الشارع العربي وكذلك بدعم القوى الديمقراطية 

والتقّدمية في الشارع اليهودي«.
هذا ما قاله الصحافي رجا زعاترة، سكرتير الحزب 
خاّص  تصريٍح  في  حيفا،  في  و«الجبهة«  الشيوعي 
لصحيفة »حيفا«. وأضاف: »معظم الكتل اليوم في 
املتدّينون   – املجلس البلدي هي كتل يمين محض 
و«الليكود«  اليهودي«  و«البيت  بيتنو«  و«يسرائيل 
وغيرها – في حين أّن قوى اليسار غير موجودة تقريًبا 
على الخارطة البلدية، بل تذهب أصواتهم للقوائم 
قضايا  على  اهتمامها  ينصّب  التي  »الخضراء« 
جودة البيئة فحسب ودون االلتفات للُبعد القومي 
هذا يفرز تركيبة  والطبقي لغياب العدالة البيئّية. 
سياسة  في  سلًبا  ر 

ّ
تؤث البلدي  املجلس  في  يمينية 

البلدية ورئيسها، وخصوًصا في وقت األزمات«.
»نحن في الحزب الشيوعي والجبهة«، أردف زعاترة، 
العنصرية التي  »نرى أنه في مواجهة تعاظم أجواء 
في املجتمع  الحكومة وتجد أرضية خصبة  تغذيها 
اإلسرائيلي، بما في ذلك في حيفا، فاملطلوب هو طرح 

بديل شامل، ليس فقط للشارع العربي، وإنما أيًضا 
واملساواة  الديمقراطية  بقيم  حًقا  يؤمن  من  لكل 
يتصّدى  من  وكل  حيفا،  في  املشترك  والعيش 
للعنصرية والتحريض. لقد بوِشرت اتصاالت أّولية 
واليهودي،  العربي  الشارعين  في  متنّوعة  قوى  مع 
بهدف تعزيز التمثيل والتأثير العربي والديمقراطي 
في املجلس البلدي وعدم السماح لليمين بالسيطرة 

املطلقة على البلدية وسياستها«.
طرح  وإمكانية  البلدية  رئاسة  من  املوقف  وعن 
»سنناقش  قال:  للرئاسة،  »الجبهة«  من  مرشح/ة 
الصورة  تتضح  عندما  هيئاتنا  في  املوضوع  هذا 
لدينا مآخذ على سياسة  والبدائل وموازين القوى. 
األمور  بعض  في  ياهف  يونا  الحالي  البلدية  رئيس 
ولدينا أيًضا نقاط تالقي معه في أمور أخرى. حالًيا 
كل اإلمكانيات مفتوحة وسنتخذ قراراتنا بناًء على 

مصلحة أحيائنا وحقوقنا وقضايانا العادلة«.

رجا زعاترة: نسعى إلى أوسع تحالف في انتخابات بلدية حيفا

ح لرئاسة 
ّ

سكرتير »الجبهة«: لم نناقش بعد موضوع الترش
البلدية، ولدينا مآخذ على يونا ياهف

في مواجهة تعاظم العنصرية علينا التوّجه لكل القوى الديمقراطية 
وليس للشارع العربي فقط



وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . 
قد تطرأ تغييرات في النسب. نسبة تعبئة النماذج، صحيح ليوم  28.6.18
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 ملراسل »حيفا«
توجهات  أعقاب  وفي  أمس  مساء  الشرطة  أعلنت 
املحاميين ألبير نحاس من مركز مساواة وحسن جبارين 
من جمعية عدالة عن تمديد توقيف عمل الشرطي 
ليئور حتام لشهر إضافي بشبهة االعتداء على معتقلي 
مظاهرة حيفا يوم 18.5.2018. وهذه املرة الثالثة التي 
فيها تمديد إجازة حتام نتيجة شكاوى تقدم فيها  يتّم 
عليهم في مركز شرطة  املعتقلون في أعقاب االعتداء 
وسائل  على  رّدها  في  الشرطة  وأكدت  حيفا.  مدينة 
تتزامن  حتام  الشرطي  إجازة  تمديد  قرار  أن  اإلعالم 
رجال  مع  التحقيقات  وحدة  في  التحقيق  انتهاء  مع 

الشرطة في وزارة القضاء. ورًدا على توّجه املحامي ألبير 
نحاس أكدت النيابة العامة أن امللف قد تم تحويله 
إلى فحص النيابة العامة لتقييمه واتخاذ قرار حول 

املخالفات الجنائية. 
وقامت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة باالستماع 
إلى شهادات، من عشرات املعتقلين ورجال الشرطة، 
وتقوم  تسيون.  بني  مستشفى  في  الطبية  والطواقم 
من  جمعتها  التي  التحقيق  مواد  بفحص  الشرطة 
املعتقلين لفحص إمكانيات تقديم لوائح اتهام بحقهم. 
ضد  التحقيق  بإنهاء  الحقوقية  املؤسسات  وتطالب 
رجال الشرطة املعتدين على املتظاهرين بأسرع وقت 

وتقديم  ممكن، 
لوائح اتهام جنائية 

ضدهم. 
ستطالب  كما 
ت  سسا ملؤ ا
من  الحقوقية 
إغالق  الشرطة 

حق  أن  على  مؤكدين  املتظاهرين  بحق  امللفات 
التظاهر هو حق أسا�ضي، وأن تفريق املظاهرة واعتقال 
القانون  عليه  ما ينص  مع  يتناقض  املتظاهرين 

والسوابق القانونية.

 ملراسل »حيفا«
رئيس  املا�ضي حفل خاص حضره  األحد  يوم  أقيم 
حيث نال شهادات االمتياز  بلدية حيفا يونا ياهف، 
في  شاركوا  الذين  حيفا،  من  طالبا   321 والتقدير 
األعمال  ريادة  مجاالت  في  ومحلية  دولية  مسابقات 
وحققوا  والفن،  والرياضة  والعلوم  والتكنولوجيا 
أربعة  بينهم  من  املا�ضي.  العام  في  رائعة  إنجازات 
ب من ثانوية الكرمة العلمّية، ويذكر أّنها املدرسة 

ّ
طال

على  بها 
ّ

طال حصل  التي  الوحيدة  العربّية  الّرسمية 
شهادات تمّيز من البلدّية. وهؤالء الطالب هم:

وغير  املدرسّية  الفعالّيات  في  تساهم  جبل:  أبو  آية 
متمّيزة  »أجيال«،  جمعّية  في  وناشطة  املدرسّية 
وبمحّبتها  ملجتمعها  املستمر  وعطائها  باجتهادها 
تقّدمت لخوض مسابقة املتطّوع  ملساعدة اآلخرين. 
اختيارها بعد اجتيازها لعّدة  وتّم  املتمّيز لهذا العام، 
مقابالت واختبارات كمتطّوعة متمّيزة في لواء حيفا، 
وحصلت على شهادة تقدير وامتياز من وزارة املعارف.

حصلت على املرتبة األولى في مباريات  رشا خرساني: 
ّية لعام 2018. اشتركت في العديد من 

ّ
»التنس« املحل

املباريات واملسابقات في عّدة مناطق، إلى جانب سّت 
عشر طالبة، أّما رشا فقد فازت في سبع مباريات على 

مال.
ّ

ت املرتبة األولى في لواء الش
ّ
الّتوالي، فاحتل

نادين بدير: اشتركت في عّدة مباريات وفازت باملرتبة 
 .2017 لعام  ّية 

ّ
املحل »التنس«  مباريات  في  األولى 

عّدة  في  رائعة  نتائج  أحرزت  بدير  نادين  البة 
ّ
الط

مباريات رياضّية.
مباريات  عّدة  في  رائعة  نتائج  على  حاز  عّبود:  راني 
فاز في شهر  لرياضة املالكمة داخل البالد وخارجها. 
اسرائيل  بطولة  في  انية 

ّ
الث باملرتبة  العام  هذا  آذار 

 2018 الثة لعام 
ّ
ملباريات املالكمة. كما فاز باملرتبة الث

في مباراة لبطولة املالكمة التي أقيمت في روسيا. 
عن هذه االنجازات الرائعة واملتميزة قالت مديرة ثانوية 
اإلنجاز  بهذا  الكرمة  ثانوّية  »تفتخر  للعلوم  الكرمة 
وتعمل إدارة املدرسة وطاقمها على تحفيز  العظيم، 
وتشّجعهم على املشاركة في  بها بتطوير مواهبهم، 

ّ
طال

على  ليحصلوا  واالجتماعّية  الّتعليمّية  شاطات 
ّ
الن

مّما تساهم في خوض الّتجربة لصقل  أعلى املراتب، 
الب وتعزيز ثقته بنفسه«. 

ّ
شخصّية الط

 

حاز 321 طالًبا حيفاوًيا 
على إنجازات قطرية ودولية 

في العام الدرا�سي 2018
من بينهم طالب من ثانوية 

الكرمة للعلوم

تمديد إجازة الشرطي املعتدي على معتقلي حيفا بشهر إضافي
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بالتعاون ما بين جمعية التطوير االجتماعي ومركز حارتنا

محاضرة بعنوان »االنتقال اآلمن للصف األول« 

ملراسل »حيفا«
التطوير  جمعية  عقدت 
السنوي  اجتماعها  االجتماعي 
حميمّية  بأجواء  الحالي  للعام 
من  لفيف  قبل  من  وداعمة 
اإلدارية،  والهيئة  األعضاء 
اإلدارية  هيئته  رئيس  افتتحها 
د. جوني منصور الذي أثنى على 
جهود اإلدارة والطاقم في مسار 
الجمعية  رسالة  ضمن  العمل 
املرحوم  مؤسسها،  كان  التي 
وضعها.  قد  اغبارية،  حسين 

منصور إلى عمل إدارة وطاقم الجمعية  وأشار د. 
الشبيه بخلّية نحل لتعزيز الدعم والوجود والوعي 

لدى أهلنا في حيفا. 
واستعرضت بعده املحامية جمانة اغبارية هّمام، 
في  الجمعية  نشاطات  للجمعية،  العامة  املديرة 
السنة املنصرمة عن طريق عرض مصّور ملشاريع 
ونشاطات الجمعية، مشيرة إلى التعاون البّناء بين 
املؤسسات  وسائر  العربية،  واملدارس  الجمعية 
تطبيق  في  املدني  املجتمع  ومؤسسات  التربوية، 
رواجا  أضفى  الذي  االمر  املختلفة،  املشاريع 
ونجاحا لهذه املشاريع وفتح أبوابا إضافية لتعاون 

بناء مع شركاء إضافيين.
املالي  التقرير  لعرض  السنوي  االجتماع  ّصص 

ُ
خ

الجمعية  حسابات  مدقق  قّدمه  الفائت،  للعام 
السيد شربل خريش. وأعطى رئيس هيئة الرقابة، 

للتقرير  النقدية  قراءته  ساليمة  إياد  املحاسب 
ر 

ّ
املالي، موصًيا أن تستغّل الجمعية التمويل املتوف

ال  لها للمرحلة القليلة القادمة لتطوير مواردها، 
ي أو البرامج املدّرة 

ّ
سّيما تطوير بنود الدخل املحل

للدخل. وفي ختام العرض واإلجابة على األسئلة تم 
إقرار التقريرين املالي والكالمي باإلجماع.

أعضاء  الحضور عضوية  جّدد  اللقاء  نهاية  وفي 
منصور  جوني  د.  وهم:  للجمعية  اإلدارية  الهيئة 
سناء  واملحامية  ميعاري  محمد  السابق  والنائب 
سّرية والناشطة رحاب بشتاوي والناشطة أميمة 
هشام  املهندس  السابق  البلدية  وعضو  ج�ضي 
ليزا  واملهندسة  محاميد  خالد  واملهندس  عبُده 
فهيم  واملربي  مطر  ياسمين  والناشطة  غرزوزي 
الهيئة  مّددت  كما  طاطور.  علي  والناشط  دكور 
ق الحسابات شربل خريش وعمل 

ّ
العامة عمل مدق

هيئة الرقابة املحاسب إياد ساليمة لفترة أخرى. 

ملراسل »حيفا«
استمع أهالي طالب صفوف التمهيدي في الحليصة 
إلى محاضرة بعنوان »االنتقال اآلمن للصف األول« 
نف�ضي  ُمعالج   – جراي�ضي  عامر  الدكتور  ألقاها 
وموجه أهالي. وذلك بالتعاون ما بين جمعية التطوير 
االجتماعي ومركز حارتنا. وهدفت املحاضرة إعطاء 
يساعدوا  لكي  الالزمة  واألدوات  املعلومات  األهل 
أبناءهم وتهيئتهم لالنتقال اآلمن للصف األول وذلك 

بموازاة عمل املربيات بنفس املجال.
النفسية  الجوانب  جراي�ضي  الدكتور  وأوضح 
والسلوكية واالجتماعية والتعلمية في عملية انتقال 
االبن للصف األول، ودور املدرسة واألهل في العمل 
الطرق  املحاضر  واستعرض  النواحي.  هذه  على 

االنتقال  على  االبن  لتشجيع  العملية  والنصائح 
وتعزيز ثقته بنفسه من جهة، ومن جهة أخرى أوضح 
بها االبن  التي ُيظهر  التعامل مع الحاالت  أساليب 

الصعوبات والتخوفات من عملية االنتقال.
الوثوق  ضرورة  على  بالتشديد  حديثه  واختتم 
باالبن وبقدراته على التأقلم والتكّيف مع التجارب 
باملدرسة  الوثوق  الوقت  وبنفس  الجديدة، 
واملربيات، كونهم يتعاملون بمهنية عالية، وحتى ولو 
ظهرت بعض األخطاء. كما عزز ثقة األهل بنفسهم 
ي هذه التجربة 

ّ
وبقدرتهم، على مساعدة االبن لتخط

الشعور  فيه  سيترك  والذي  اإليجابي،  بالشكل 
بالنجاح والقدرة على تجاوز الصعاب.

جمعية التطوير االجتماعي تعقد 
اجتماعها السنوي للعام 2018

الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع تنظم حفل التجار السنوي في املجتمع 

العربي بمشاركة إدارة مجموعة كوكا- كوال  ومئات التجار الرائدين

في قاعة   2018 للعام  للتجار   التقليدي  للمبيعات والتوزيع الحفل   نظمت الشركة املركزية 
افونيو، بحضور رئيس مجموعة كوكا -كوال روني كوبروبسكي، مدير عام املجموعة يورام ساغيي،  
مدير عام الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع نير ليفنغر، وبمشاركة كبار املدراء واملندوبين عن 
الشركة من بينهم  نائب مدير عام الشركة املركزية للمبيعات يوآب بار، مدير قسم السوق الخاص 
عامي ابيطال، مدير الوسط العربي في الشركة املركزية حسام ابومخ، واملئات من التجار الرائدين 

من جميع انحاء املجتمع العربي.
ماركة  لهم  أنشأتها  مثيرة  تفاعلية  بباحات  املدعوون  املونديال واستمتع  بأجواء  الحفل  وتميز 
مجموعة كوكا -كوال منها: ماركات كوكا-كوال، محلبة طارة، بريجات ونفيعوت، وحصلوا على ملحة 

عامة حول الخطوات التسويقية واالبتكارات االنتاجية التي قادتها الشركة.
“الشركة املركزية للمبيعات  مدير عام الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع قال:   ، نير ليفنغر 
للتعبير عن  والتوزيع تعمل منذ عشرات السنين مع التجار في املجتمع العربي وهذا الحفل جاء 
الشكر وعن تقديرنا لشركائنا”. واضاف ليفنغر: “هذا العام نجحنا ايضا في قيادة خطوات غير 
مسبوقة، حديثة ومبتكرة وان نوفر ملستهلكينا في املجتمع العربي االبتكارات االنتاجية االفضل 

واألجود القائمة في السوق اليوم”. 
“تحول حفل  مدير الوسط العربي في الشركة املركزية للمبيعات والتوزيع قال:  حسام ابومخ،  
الشركة املركزية للتوزيع واملبيعات الى حفل تقليدي في املجتمع الذي نستثمر فيه معظم الجهود 
واملوارد لكي نعبر عن تقديرنا للتجار الذين نعمل معهم لننقل بشرى االنتاج واالبتكار في السوق الى 

املستهلك العربي، وفي هذه الفرصة اود ان اشكر زبائننا الذين يرون بنا شريكا حقيقيا”.

تحديث في سوق املشروبات في البالد!
"نفيعوت+ مركبات فاكهة: مياه معدنية طبيعية 

باضافة 10% مركبات فاكهة 

تعرض مشروبا هو  "نفيعوت" شركة املياه املعدنية املتطورة، 
: نفيعوت + مركبات فاكهة، مشروب  األول من نوعه في البالد 
بالنكهات(  نفيعوت  سلسلة   ( نفيعوت+  سلسلة  من  جديد 
يعرض تجربة كلها دالل ملشروب مكون من املاء النقي الطبيعي 
تم تطوير املشروب  مركبات فاكهة.   %10 من نفيعوت من مع 

بتقنية خاصة ٌتحافظ على نقاوة وشفافية املشروب.
 املشروب الجديد من نفيعوت يدمج بين الصحة واملتعة ، على 
معدنية خاصة من نفيعوت التي تأتي من جوف  أساس مياه  
االرض باضافة 5 فيتامينات من مجموعة B، مع 10% مركبات 
فاكهة. املشروب الجديد متوفر بنكهات: اناناس، بطيخ ومانجا 
ما عدا نكهة   ( مللتر   100 15 سعرة حرارية لكل  ويحتوي على 
مع   + نفيعوت  سعرة حرارية(.   16 البطيخ الذي يحتوي على 

مركبات الفاكهة ال تحتوي على مواد حافظة او اصباغ طعام.
التكنولوجي  التطوير  بفضل  يأتي  الجديد  املشروب  إطالق 
مركبات  دمج  عملية  يسهل  الذي  نفيعوت  بشركة  والخاص 
الفاكهة والحصول على مشروب صاٍف بدون اي لون. املشروب 
الجديد من سلسلة نفيعوت+ مالئم للمستهكلين الذين يبحثون 
عن مشروب منعش كله دالل، ولكن مع هذا يرغبون بالحفاظ 

على نمط حياة متوازن.
يانيف فاينشايدر نائب مدير شؤون التسويق "نفيعوت" قال :" 
يسرنا ان نقدم للمستهلكين منتجا جديدا ومبتكرا يدمج متعة 
شرب اخرى. بفضل التطوير التكنولوجي العالمي، نجحنا بدمج 
مركبات الفاكهة مع املياه املعدنية والحفاظ على مشروب نقي 
املستهلكين اللذين  وشفاف. املشروب الجديد يلبي احتياجات  
املستهلكين  ندعوا  دالل""  كله  منعش  مشروب  عن  يبحثون 
الجودة  ذات  الطبيعية  املعدنية  املياه  فوائد  بجميع  للتمتع 

العالية من نفيعوت".

ماركة العناية واملاكياج كلينيك توسع مجموعة كريمات 
الرطوبة االيقونية Moisture Surge  وتعرض 

 Moisture Surge™ 72-Hour Auto- Replenishing
– Hydrator

مستحضر يزود بشرتك بـ  72 ساعة من النضارة املتواصلة

 ، Moisture Surge™ 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator تعرفي على
جيل كريمي يمنح تزويدا متواصال للرطوبة ملدة 72 ساعة، ايضا بعد غسل 

الوجه. 
الجديد    Moisture Surge™ 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator
النابع من  بالشد  الجلد واالحساس  تقشر  الجافة،  البشرة  يحسن مظهر 

الجفاف.
تحفز الرطوبة في البشرة وتساعد في تفعيل    Auto-Replenishing تقنية 
مصدر مياه داخلي يمنح الرطوبة يدون استراحة لتطور البشرة، وذلك يمنح 

مظهرا مشرقا ورطبا.
التقنية تعمل بطريقة:

الكريم الجديد يستخدم احماض هيلورونية من اجل  جل فوري للرطوبة: 
تزويد %152 رطوبة، مع دخول مواد تحفظ الرطوبة الى الجلد لتزود رطوبة 

اضافية.
العمل على االحكام على الرطوبة وتزويد ضعف  الرطوبة فعالية:  احكام  

كمية الرطوبة حتى نهاية اليوم مقارنة باملا�ضي.
تشغيل مصدر املياه الداخلي للبشرة من جديد. 

في أعماق الجلد:
الجديد   Moisture Surge™ 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator
للبشرة  املياه  ملضخة  املحفز  والكفائين  الفعالة  االوليفيرا  مياه  يستخدم 

ويساعد ذلك في انتاج مصدر مياه داخلي ليروي البشرة.
طريقة االستخدام:

قومي مرتين في اليوم وعلى وجه نظيف بوضع كمية سخية منه، وضعي فوقه 
واقي شم�ضي في ساعات الصباح. وباالمكان استخدامه لعدة استخدامات:

كمحفز للرطوبة فوق مستحضر الرطوبة العادي
تحت او فوق امليك اب

الدمج مع قناه الوجه لـ 5 دقائق: وضع 
ازالة الزيادة باملحارم او  كمية سخية، 

انتظري حتى امتصاصه في البشرة.
جافة  مناطق  في  استخدامه  باالمكان 
اطراف  االظافر،  حول  مثل  اخرى 

الشعر الجافة او املفصل.
محتوى: 30 مل، بسعر 80 شيكل

محتوى: 50 مل، بسعر 120 شيكل
شبكات  في  عليه  الحصول  باالمكان 

الفارم، ابريل وهمشبير لتسرخان.
في حوانيت كلينيك في كنيون هزهاف في ريشون لتسيون وفي كنيون جيندي  

 .www.clinique.co.il  :فاشن مول. وفي حانوت االون الين TLV

شركة بيليفون تزيد حجم تصفح االنترنت في رزم خارج البالد: 
إضافات لعدة رزم عائلية وتوسيع "الرزمة املتكاملة"

عشية العطلة الصيفية، وفي ضوء الطلب املتزايد على شراء رزم خارج 
البالد، قررت شركة بيليفون تحسين الرزم القائمة، لتتناسب على أكمل 

رزمة خارج البالد املتكاملة والتي تشمل  وجه مع ما يفضله ويحتاجه الزبائن.  
تصفح انترنت دون تقييد في تطبيقات فيسبوك، واتساب، استغرام، ويز، خرائط 
ادفايسر دون  تريب  أيضا  اآلن سيكون  تم تحسينها ومن  سنابتشات،  جوجل، 
تقييد، باالضافة الى ذلك، رزمة التصفح   GB10 + 250 دقائق محادثات و اس ام 
اس بـ 259 شيكل ملن يطلبها عبر االنترنت و 279 شيكل من خالل مندوب خدمة. 
كما تعرض بيليفون مجموعة من املسارات العائلية والتي بنيت تماشيا مع فهم 
واالمهات بالسماح الوالدهم باخذ جهازهم الى الخارج.  قيام عدد اكبر من االباء 
تتيح الرزم العائلية اجراء مالءمة شخصية لكل فرد من افراد العائلة وفق امليزانية 
واالستخدامات: نختار رزمة رئيسية وبعد ذلك باالمكان اخذ رزمة رئيسية اضافية 
بـ 149 شيكل و/أو رزمة 3GB 50 دقيقة محادثة وSMS -50 بـ 89 شيكل او رزمة 
نائب مدير عام بيليفون لشؤون التسويق قال:  ايالن سيغل،  49 شيكل.  بـ   1GB
"نالحظ ان االرتفاع في سفر املواطنين االسرائيليين للخارج مستمر ايضا في عام 
2018، كما ان االرتفاع ليس فقط من ناحية كمية انما اتساع من حيث بداية 
موسم السفر، في السابق كنا نالحظ ان ذروة السياحة الخارجية تكون في شهري 
تموز وآب، واليوم في فترة السماء املفتوحة، عطالت الصيف تبدأ في شهر آيار. ال 
شك لدينا ان االرتفاع في شراء رزم خارج البالد يأتي بفضل الحقيقة بأننا نعرض 
نحن نقدر ان الزيادة التي ستحطم ارقاما قياسية  لزبائننا رزما هي االكثر اغراًء. 
ستستمر الى داخل الصيف القريب وعطالت االعياد التي تبدأ مباشرة بعد ذلك".

 

مشروبات "بريجات الصافية" لذيذة كالفاكهة منعشة كاملياه!
طلق تجديدا 

ُ
بريجات، رائدة أجود انواع العصائر من الفاكهة ت

منعشا بمناسبة الصيف
تعرض بريجات املختصة في انتاج اجود انواع العصائر من الفاكهة، سلسلة 
 19 قليلة السكر مع  مركبات فاكهة،   %10 مشروبات جديدة وصافية مع 
السلسلة تحتوي  "بريجات الصافية”.  سعرة حرارية تحت اسم مشروبات 
على تشكيلة نكهات : اناناس، خوخ، عنب وتفاح، وحازت على عالمات عالية 
في امتحان التذوق وتالئم الذوق اإلسرائيلي. املشروبات الجديدة تتميز بانها 
خفيفة، منعشة وحالوتها مالئمة خصيصا للمستهلكين الذين يبحثون عن 
سيتم تسويق املشروب  مع تحلية وسكر أقل.  خفيف،  مشروب منعش، 
الجديد من خالل حملة اعالنية واسعة، سُتطلق في وسائل االعالم املختلفة. 
لتر وقناني   1.5 سيتم تسويق مشروبات بريجات الصافية الجديدة بقناني 
نصف لتر. اوريت عزرا، نائب مدير عام شؤون التسويق في "بريجات" قالت 
، وبعد االستماع الى احتياجات  في اعقاب التغييرات في عالم املشروبات   ":
املستهلكين، يسرنا ان نعلن عن إطالق سلسلة مشروبات بريجات الصافية 
الى  ضاف 

ُ
مالئمة بنكهاتها للذوق االسرائيلي وت بحالوة مخففة،  الجديدة، 

سلسلة املشروبات الخفيفة من بريجات، خالية من املواد الحافظة، واصباغ 
عزرا  اضافت  الصناعية".  الطعام 
مجموعة  تعرض  بريجات  ان  ُيذكر 
كبيرة من املشروبات املصنوعة من 
الفاكهة، من بينها مشروبات خفيفة 
منتجات بريچات  عصائر وغيرها..   ،
مصنوعة بدون مواد حافظة وبدون 

أصباغ طعام صناعية.
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معاهدة صداقة لتعزيز العالقات بين حيفا 
و5 مدن توائم معها في أملانيا

ملراسل »حيفا« 
تنفيذ  تم يوم االثنين املا�ضي 
ونقل  إلزالة  معقدة  عملية 
مقطورات »الكرمليت« )قطار 
األنفاق في حيفا( التي تضررت 
من الحريق في العام املا�ضي، 
وذلك استعداًدا لوصول أولى 
يوم  الجديدة  املقطورات 
الثالثاء الفائت إلى ميناء حيفا.
في  املركبة  العملية  تنفيذ  تم 
ساحة باريس في البلدة التحتى، 
املقطورات  أدخلت  حيث 

الجديدة من الفتحة التي تم استخدامها منذ عام 
1959. ولقد حّملت املقطورات القديمة، والتي تزن 
50 طًنا، على الشاحنات بواسطة رافعات  كل منها 
ضخمة ونقلت إلى مجمع متحف السكك الحديدية.
أنتفيرب  من ميناء  ووصلت مقطورتان جديدتان، 
في بلجيكا إلى ميناء حيفا، وستنضم إليهما قاطرتان 
إضافيتان بعد ذلك بأسبوع. وفي بداية شهر يوليو، 
ستدخل املقطورات الجديدة النفق الذي سيعود 

العمل إليه في أوائل سبتمبر.
وسيشمل نظام قطار كرميليت الجديد، الذي بنته 
الشركة السويسرية »غارافونتلي-دوبلماير« بتكلفة 
50 مليون شيكل، قطارين، في كل واحد مقطورتين 
مع 48 مقعًدا لكل واحد، باإلضافة إلى األماكن التي 
يمكن الوقوف فيها، وبوسعها نقل حوالي 264 راكًبا 

دفعة واحدة - باملجموع حوالي 528 مسافًرا في كال 
القطارين. أما سرعة القطار فهي 8 أمتار في الثانية 
باريس  ساحة  من  ومساره،  الساعة(  في  كم   28(
صعوًدا إلى حديقة األم ونزوال باالتجاه املعاكس، 
10 دقائق، بما في ذلك التوقف لتحميل وإنزال  في 

الركاب في محطات بينهما.
الجديد  الكرمليت  قطار  لركاب  ستتاح  كما 
االستمتاع من نظام إضاءة، ديكور، مقاعد منّجدة، 

ونظام تكييف مبتكر.
باإلضافة إلى ذلك، ستحتوي املقطورات الجديدة 
والتي  للركاب،  املعلومات  تقدم  شاشات  على 
توضح املوقع الدقيق للقطار ومساره في كل لحظة، 
البالد  في  األول  الجديد  الكرمليت  قطار  وسيكون 
حيث سيتم تركيب نظام إغالق أوتوماتيكي داخل 

مقطورة الركاب.

ملراسل »حيفا« 
إرفورت،  مانهايم،  ماينز،  بلديات  رؤساء  وصل 
دوسلدورف وبريمن ووزيرة خارجية والية بريمن في 
أملانيا إلى حيفا األسبوع املا�ضي على رأس وفد رفيع 
مع  التوأمة  تربطها عالقات  املدن  وهذه  املستوى. 
حيفا. ووقع الرؤساء على معاهدة الصداقة املشتركة 

بين حيفا واملدن التوائم في أملانيا. 
سنة من   40 ويذكر أن بلدية بريمن تحتفل بمرور 
التوأمة مع حيفا أما دوسلدورف وماينز فتحتفالن 
الوفد  وشارك أعضاء  سنة من التوأمة.   30 بمرور 
في سلسلة من االحتفاالت واللقاءات خالل األسبوع، 
بما في ذلك اجتماعات مع رجاالت املجتمع ورؤساء 
األديان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية، وزيارة 
ومتحف  البحري  واملتحف  الطبي،  رمبام  مركز  إلى 
املدينة الذي حصل على التبرعات من املدن التوائم.
وتّوجت الزيارة بحفل التوقيع على معاهدة مشتركة 
أقيم في قاعة املجلس البلدي وبحضور سفير املانيا. 
البلديات بتعميق التعاون بين املدن،  وتعّهد رؤساء 
الهايتك،  مجاالت  في  املشتركة  املشاريع  وتشجيع 

السياحة  التجارة،  االقتصاد،  الحيوية،  العلوم 
وغيرها.

وتحّدث في حفل التوقيع البروفسور يو�ضي بن أرت�ضي 
السفير  وقال  حيفا.  مدينة  تاريخ  استعرض  الذي 
بة بين أملانيا 

ّ
إن العالقات املرك األملاني في إسرائيل، 

والبالد في ظل أهوال املحرقة وتفرد هذه العالقة، 
تنعكس في التعاون العملي في حيفا. 

من  عدد  تنفيذ  املعاهدات  هذه  بموجب  وتم 
املشاريع مثل املراكز الجماهيرية، نوادي املتقاعدين 
وتبادل  البلدي  املتحف  عامة،  مكتبة  والشبيبة، 
الوفود الطالبية والوفود الرياضية وإقامة املعارض 
املشتركة واملساعدة في إصالح األضرار الناجمة عن 

الحرائق.
قال رئيس البلدية السيد يونا ياهف بهذا الصدد » 
، وضع رئيس بلدية حيفا حينها 

ً
أنه قبل أربعين عاما

السيد اريه غوريئيل )رحمه هللا( األساس للعالقات 
مدن من املانيا للمدينة  رؤساء   5 بين املدن ولزيارة 
عمق  تعكس  حيث  التاريخ،  في ضوء  معنى خاص 

العالقات القائمة بين املدن. وذلك  رمز ملا سيأتي.«

مقطورات الكرمليت )املترو( القديمة تفسح 
املجال ملقطورات جديدة

تصوير رؤوفن كوهين، مكتب الناطق بلسان بلدية حيفا

سالمة،  فارس  د.  تحدث  السابقة،  املقابلة  في 
اخصائي االمراض الجلدية، طبيب مختص في قسم 
ايخيلوب،  مستشفى  في  التجميلي  واملركز  الجلد 
املر�ضى  صندوق  في  الجلدية  األمراض  واخصائي 
مئوحيدت، لئوميت ومكابي، عن الفطريات بشكل 
لنا  ويقدم  خاص.  بشكل  األظافر  وفطريات  عام، 
د. فارس سالمة في تتمة اللقاء معلومات هامة عن 
قيمة  ونصائح  بالفطريات،  االصابة  ازدياد  أسباب 

للوقاية منها. 

• ارتفاع 	 الى  تؤدي  التي  العوامل  هي  ما 

نسبة اإلصابة بفطريات االظافر؟

النمو  نتيجة  وذلك  السن،  منها  كثيرة  "العوامل 
على  يسهل  مما  السن  تقدم  مع  لألظافر  البطيء 
الفطريات التمسك بالظفر، وكذلك نتيجة الضعف 
في تزويد وضخ الدم الى منطقة االصابع مما يسهل في 
تمكن الفطريات من األظافر. ارتداء االحذية املغلقة 
بشكل مستمر وقلة التهوئة، امل�ضي في االماكن العامة 
الحمامات  السباحة،  حمامات  في  خاصة  حفاة 

العمومية، وارضيات صاالت الرياضة".

• حدثنا عن عالجات الفطريات؟	

عالجات  وانواع  خارجية،  عالجات  انواع  “توجد 
الخارجية  العالجات  الفم.  طريق  عن  داخلية 

نستخدمها عادة عندما تكون مساحة الظفر املصاب 
أقل من %50، اذا كان القسم املتضرر هو القسم 
الخارجي من الظفر والبعيد من االصبع، عندما ال 
4 أظافر.   – يكون عدد األظافر املصابة أكثر من 3 
فاذا كان عدد االظافر املصابة كبير يكون عالج كل 

ظفر على حدى امر صعب. 

يمكن استعمال العالج الخارجي )بترفين، اميتركس(  
ايضا كعالج واٍق لدى األشخاص الذين يعانون من 
عودة الفطريات سريعا بعد العالج عن طريق الفم، 
او في حاالت ال نستطيع فيها تقديم العالج الداخلي 
ألسباب كثيرة منها : تناول املريض ألنواع متعددة من 
الدواء، حاالت مرضية ال تسمح للمريض بتناول هذه 
األدوية الداخلية كأمراض الكبد والكلى، او بسبب 
التي  املزمنة  األمراض  أدوية  مع  التضارب  امكانية 

يتناولها املريض.

لدى النساء الحوامل من املفضل االمتناع عن العالج 
الوحيد هو  الخيار  الحالة  وفي هذه  كليا،  الداخلي 
العالج الخارجي، فيمكننا مثال استعمال دواء بترفين 
وهو عبارة عن عالج خارجي على شكل طالء، وهو آمن 
لالستخدام للنساء الحوامل. وتوجد في السوق أنواع 
عديدة من العالجات الخارجية والتي تتراوح نجاعتها 
%40 في العالج، وتتراوح فترة استخدامها  بين 10 – 

بين 6 – 12 شهرا.

ادوية  عدة  فتوجد  الداخلي،  للعالج  بالنسبة  اما 
تؤخذ عن طريق الفم )  تربنفين، اترانول وفلوكانول( 
، لفترة تتراوح بين 3 – 12 شهرا ، وهذا يتعلق بنوع 
الدواء، هذه االدوية قد تسبب احيانا التهابات في 
الكبد او الحساسية او اضطرابات في جهاز االعصاب 
او الهضم ولذلك تتطلب ايضا فحوصات للدم مرة 
ان  وبما  العالج،  فترة  طيلة  االقل  على  الشهر  في 
موجود  غير  وقت  تخصيص  تتطلب  املتابعة  هذه 
الضاعفات،  من  وخوفا  األشخاص  من  كثير  عند 
االمتناع  يفضلون  االشخاص  من  كثير  فهنالك  
 . الخارجية  للعالجات  ويلجأون  االدوية  هذه   عن 
الداخلية ألشخاص  االدوية  االطباء   عادة يصف 
صغار نسبيا في السن، ال يأخذون الكثير من االدوية، 
فشل  بعد  خاصة  متفشية  فطريات  من  ويعانون 
العالج الخارجي. تصل نسبة نجاح هذا العالج الى 70 
% في القضاء على الفطريات، وعادة ما يعطى لفترة 
بين 4-3 أشهر، وفي حاالت مستعصية قد  تتراوح 

يستمر ألكثر من ذلك".

• ما هي النصائح التي تقدمها للوقاية من 	

الفطريات؟     

على  الحفاظ  باستمرار،  االظافر  تقصير  "يجب 
جفاف اظافر اليدين والقدمين مما يعني العمل في 
بشكل  القدم  وتهوئة  القفازات،  ارتداء  مع  البيت 

املصنوعة  وليست  القطنية  الجوارب  وارتداء  عام 
القدم  "تخنق"  التي قد  البالستيكية  االنسجة  من 
وتؤدي الى التعرق، ممكن استعمال سبري او بودرة 
ضد الفطريات داخل الجوارب ، عدم قص الجلد 
عدم  العدوى،  تسبب  قد  فازالته  بالظفر  املحيط 
مثل  باملاء  املليئة  العامة  االماكن  في  حفاة  امل�ضي 
حمامات السباحة وصاالت الرياضة، االبتعاد عن 
االظافر الصناعية النها تشكل جسم غريب ومجمع 
للفطريات وكذلك قد تمنع وصول الدواء، وقد تزيد 
الفطريات، وكذلك عند التوجه لصالونات األظافر 
يجب التأكد من نظافة وتعقيم االدوات املستخدمة 

والتي قد تنقل العدوى".

)الجزء الثاني(

د. فارس سالمة،  طبيب مختص في قسم الجلد واملركز التجميلي في مستشفى ايخيلوب:

“العوامل التي تؤدي الى ارتفاع نسبة االصابة بالفطريات كثيرة منها التقدم بالسن وضعف ضخ الدم الى منطقة االصابع”
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منحت وزارة التربية والتعليم وشركة املراكز الجماهيرية 
سلة  لطاقم  امتياز  شهادة  القطرية«  الثقافة  و«سلة 
في  الثقافي  النشاط  لقاء  حيفا،  بلدية  في  الثقافة 
 300 وتستفيد حوالي  املؤسسات التعليمية في املدينة. 
مؤسسة تعليمية من الروضات ولغاية صفوف الثاني 
عشر في حيفا بمجموعة متنوعة من العروض الثقافية 
بما في ذلك مجاالت  والتعليمية خالل العام الدرا�ضي، 
الكالسيكية  واملوسيقى  واألوبرا  التشكيلية  الفنون 
العروض  اختيار  يتم  واملسرح.  والسينما  والرقص 
عليها  املوافقة  تّم  واسعة  قائمة  للطالب من  املقدمة 
ويخضع البرنامج املقترح  من قبل لجنة مهنية قطرية. 
زات 

ّ
للمؤسسات التعليمية لفحص إضافي، تقوم به مرك

السلة الثقافية في املدارس.
وحصلت حيفا على شهادة االمتياز للعام الدرا�ضي 2017 
خالل مؤتمر »سلة الثقافة القطرية« السنوي، لكونها 
ة الثقافة القطرية، والتي يشارك 

ّ
»أكبر مدينة تتمتع بسل

وقد أثنت إدارة السلة على  فيها جميع طالب املدينة«. 
عمل طاقم »سلة الثقافة - حيفا« وهّن ميتال ووربلود، 
كارميت زيسو وهويدا ضو لعملهن املتفاني واملنهي في خلق 

برنامج ثقافي متنّوع وجّيد«.
وقالت السيدة ايالنا تروك مديرة دائرة التربية والثقافة 
والرفاه في بلدية حيفا: »إن برنامج سلة الثقافة يعّرف 
طالب املدينة على ست مجاالت فنية، حيث تعرض على 
الطالب وتشجعهم على التعرف على الفن واستلهامه 
ورعايتهم  التعليمية،  املؤسسات  في  دراستهم  أثناء 

كبالغين يبحثون عن الفن وتوسيع آفاقهم«.

ملراسل »حيفا«
أحَيت مدرسة عبد الرحمن الحاج احتفالها السنوّي تحت عنوان »يوم املواهب« بمناسبة 

قيم في املركز الجماهيري نافيه يوسف.
ُ
نهاية العام الدرا�ضّي، والذي أ

د على أهّمّية هذه النشاطات، 
ّ
وافتتح الحفل مدير املدرسة األستاذ محمد عواد الذي أك

التي تبرز مواهب الطالب على مختلف أعمارهم، وتزرع فيهم الثقة بالنفس، وتنّمي قدراتهم 
وإبداعاتهم، وشكر املعلمين واملعلمات الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل.

وسط مشاركة  تمّيز االحتفال هذا العام بعرض مواهب الطالب من جميع الصفوف، 
الطالب الجميل وطالبوا باملزيد من هذه  الذين استمتعوا بأداء  العشرات من األهالي، 

النشاطات املمّيزة  التي تساهم في بناء شخصّية أبنائهم وتشجيع مهاراتهم وإبداعاتهم.

»سلة الثقافة - 
حيفا« تحصل 

على شهادة امتياز

»يوم املواهب«
حفل اختتام العام الدرا�سي في مدرسة 

عبد الرحمن الحاج حيفا!



    MEAT          HOUSE

االفتتاح
  ممدوح شلبي وطاقم الملحمة
 يدعونكم الفتتاح الملحمة

 يوم الخميس 05/07/2018   ابتداء من الساعة 17:00 مساء
 شارع النبي 39 (مقابل حلويات الشرق)

كل من يشتري بمبلغ 

200شيكل وما فوق 

يدخل بالسحب على 

تذكرة سفر لتايالند
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ملراسل »حيفا« 
احتفلت مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي بإدارتها وطاقمها 
بتخريج  وطالبها وذويهم ولفيف من الضيوف الكرام، 
تزامن  وقد  الثامن،  صفّي  طلبة  من  ال81-  الفوج 
العطاء  من  عاًما   150 مرور  مع  العام  هذا  التخريج 
والتمّيز ملدرسة مار يوحنا التي ترّسخت في مدينة حيفا 

منذ عام 1868.  
حيث  من  الحاضرين  أبهر  الذي  التخّرج،  حفل  وكان 
يوم الجمعة  قد أقيم مساء  الترتيب شكال ومضمونا، 
عن  ومندوبين  األهالي،  من  املئات  بحضور  الفائت 
مدارس وجهات رسمية، تعنى في مجال التعليم من حيفا 

وخارجها. 
بالقرع على حاويات  ليس ككل احتفال،  ابتدأ الحفل، 
الى طبول  تحويلها  تّم  والتي  القارة السوداء،  أتت من 
طالب  من  مجموعة  عليها  عزفت  موسيقّية  وآالت 

املدرسة معزوفات شرقية، شّنفت آذان الحاضرين. 
وقد رّحب مدير املدرسة د. عزيز دعيم بالحضور ودعا 
الصفين:  مربيتي  بمرافقة  استقبالهم  ليتم  الخريجين 
الكنن  القس  بينما رّحب  نصير،  ونداء  غريس سالمة 
حاتم شحادة بالحضور من خالل تأّمل روحي، ومشاركة 
ثم كلمة سيادة  في صالة تالها القس عماد دعيبس، 
املطران سهيل دّواني الذي أثنى على حضور مدرسة مار 
يوحنا ومكانتها املرموقة بين املدارس واملؤسسات التي 

ترعاها املطرانية في القدس. 
كما شمل الحفل عدة فقرات فنّية من تمثيل، ودبكة، 

معاني  تتضمن  وكلمات  رائع  وتقديم  وعزف،  وغناء 
أجواء  ظّل  في  الطالب  بها  نِعَم  التي  والنجاح  الشكر 
ى 

ّ
مدرسية هادئة. وبرز من بين هذه الفقرات، فقرة تجل

من خاللها هذا الحضور الكبير من عّدة بلدات عربية 
)20 بلدة( ينتمي إليها الخريجون، فتحّدث كّل منهم عن 

رة. 
ّ
بلدته بصياغة شعرية مؤث

رِبّ  من لدِن  املبارُك  أنتم حصاُدنا الحّي  »أنتم فخُرنا، 
م صرَحنا، 

ُ
اليوم حًقا ملغادرِتك أحزُن  واألرض،  السماء 

القلوَب  أننا نسكُن  أنكم كما  وأثق  نا، 
َ
وبيت م 

ُ
بيَتك بل 

قوا والّربُّ 
ّ
حل السماء..  ليحفظكم ويبارككم إلَه  دوًما. 

عزيز  د.  املدرسة  مدير  أنهى  العبارة  بهذه  يرعاكم«. 
في  واستعرض  للخريجين،  إياها  موجًها  كلمته  دعيم 
واملخططات  التحتية  والبنى  املدرسة  انجازات  كلمته 
التجربة  ذاكًرا  املدرسة،  تطوير  أجل  من  املستقبلية 
التربوية التي خاضتها املدرسة على مدار أعوام- » ثقافة 
والبرامج واملشاريع التي تنفست من روحها،  السالم«، 
إلى عملية تذويت  وأشار  البال والتمّيز.  فأّمَنت هداوة 
التي تسعى املدرسة  مهارات القرن الواحد والعشرين، 
في   

ً
رغبة التعليمي،  التربوي  منهجها  لّب  في  لترسيخها 

وروعة  اإلبداعي،  النقدي  الفكر  على  الطالب  تدريب 
التواصل والتعاون وعمق التنور التكنولوجي. 

تحت إشراف  أن حفل التخريج تّم  من الجدير ذكره، 
وتدريب مربيتي صفّي الثامن، ومركزة التربية االجتماعية 
املعلمة عال اسحاق، واالستاذ يوسف خوري، ومساعدة 

ومشاركة العاملين واملعلمين في املدرسة.  

ملراسل »حيفا« 
م معهد سلمى للفنون االستعراضية حفال فنًيا 

ّ
نظ

كبيًرا بمناسبة اختتام السنة الدراسية 2017/18. 
255 طالًبا وطالبة من جيل  وشارك في هذا الحفل 
فنّية  عروًضا  قّدموا  حيث  فوق،  فما  سنوات   6
االستعرا�ضي،  الشرقي  والرقص  كالدبكة  متنوعة 
الباليه الكال�ضي، الفالمنكو، الهيب هوب، الجمباز 
طاقم  وتدريب  تصميم  من  املسرحي  والتمثيل 
فرقة  شاركت  كما  املعهد.  في  املهنيين  املعلمين 

في  برقصات مميّزة  للفنون االستعراضية  »سلمى« 
هذا الحفل من تدريب وتصميم فريال خشيبون

خشيبون،  ميساء  الختامي  الحفل  تقديم  ت 
ّ
وتول

مثل  املعهد  ويقيم  »سلمى«.  معهد  مكتب  مديرة 
هذا الحفل مع اختتام السنة الدراسية في كل عام 
الحفل  وهذا  والطالبات.  الطالب  مئات  بمشاركة 
الفنانة فريال  وإخراج:  »سلمى«  من إنتاج جمعية 

خشيبون.
تصوير: فهيم أبو خضرة

ملراسل »حيفا« 
أقامت ثانوية النجاح في حيفا احتفاال ممّيًزا وراقًيا، 
وطاقم  األهل  مع  عشر  الثاني   

ّ
الصف طلبة  جمع 

املدرسة،  من  األول  الفوج  تخريج  بمناسبة  املدرسة، 
وذلك مساء الجمعة املا�ضي في قاعة تل حنان. واعتلى 
الخريجون املنّصة على أنغام املوسيقى بثوب التخريج. 
بقادة  االحتفال  لهذا  بالحضور  القاعة  وغصت 
املستقبل. من بينهم شخصيات تربوية واجتماعية بارزة 

ولفيف من ضيوف الشرف.
وتخلل الحفل الذي تولت عرافته املربية حياة مسلم، 
النجاح  فيها  لهم  تمّنت  للخريجين،  رائعة  قصيدة 

والتقّدم، وبعث رسائل للخريجين تحمل لهم األمل.
وأكدت مديرة شبكة جيمناسيا أوريت على أن ثانوية 
النجاح تمتاز بمناخها التعليمي الراقي واملميز، أضف إلى 

ذلك فهي تعمل على صقل شخصية الطالب.
وأنشدت الطالبة باسكال حداد في هذا الحفل نشيد 
املدرسة، وتميزت بأدائها الجميل. كما عرض الخريجون 
وقّدمت الفنانة  فيديو كليب عن حياتهم في املدرسة. 

لبنى سالمة فقرة غنائية حصرية لثانوية النجاح .
وأشار مدير املدرسة املربي نشأت أبو داهش في كلمته 
 اإلصراِر والتحدي، 

َ
إلى أن هذه املدرسة التي حملت راية

األجيال من مثّقفي وقادِة  تتميز تربويا وتعليميا وتخّرُج 
هذا املجتمع.

وأضاف، على صعيد التمّيز التربوي، تتبّنى ثانوية النجاح 
العديَد من البرامِج االجتماعية، التوجيهية والرياضية، 
املهاراِت  شخصية الطالب وإكساِبه  إلى صقِل   

ً
هادفة

وثقٍة  بإيجابيٍة  املجتمِع  مَع  للتعامِل  الالزمة،   
َ
الحياتية

ذلك باإلضافة إلى املشاريع املتنوعة للتبادل  بالنفس. 

الطالبِي الثقافِي مع مدارس أخرى من خارج البالد. 
وأكد مدير املدرسة في كلمته على أن إدارة املدرسة تعمل 
العليا،  باملعاهد  االلتحاق  على  الطالب  تشجيع  على 
بهدف  تقيمها  التي  العديدة  البرامج  وذلك عن طريق 

التوجيه الدرا�ضي. 
وشكر املربي نشأت أبو داهش أولياء األمور، العتبارهم 
للمرّبين،  الشكر  خالص  ووّجه  ثقة.  موضع  املدرسة 
الدؤوب،  عملهم  على  املدرسة  في  والعاملين  املعلمين 
في  الدائم وتفانيهم  على دعمهم  وتعاونهم مع اإلدارة، 

سبيل مصلحة الطالب.
وفي كلمته للخريجين قال: إن طاقم املعلمين يؤمن بأنكم 
ويتوقع  الشامخ،  الصرح  لهذا  سفراء  خير  ستكونون 
منكم أن تكملوا مسيرتكم التعليمية التي بدأتموها هنا. 

مار يوحنا اإلنجيلي تحتفل بمرور 150 عاًما 
من العطاء والتميز وتتّوج الفوج ال- 81

معهد سلمى للفنون االستعراضية يختتم 
السنة الدراسية بحفل كبير

ثانوية النجاح تقيم حفل التخريج للفوج األول
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ل��جز واالستفسار-دانا:  052-5116105

تسريحات ابتداء من       200/250 ₪

مكياج منهي        150 ₪

عندك سهرة او مناسبة سعيدة؟
ميخال ودانا 

يصلون اليك حت� 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• 

ملراسل »حيفا« 
مارس  ستيال  روتاري  نادي  من  مندوبون  قام 
برئاسة الدكتور حاتم خوري، ومندوبات من نادي 
دوريس  السّيدة  برئاسة  مارس،  ستيال  إينرويل 
بزيارة إلى املستشفى اإليطالي بحيفا،  مجدالني، 
وكان في استقبالهم كّل من املديرة األخت إمانويال، 
املستشفى،  مدير  طوبي  إلياس  والبروفسور 
والسّيد فكتور زيتون سكرتير املستشفى، ورافقوا 

املستشفى،  أقسام  في  بجولة  الناديين  مندوبي 
تأّسس  إذ أنه   إلى شرح عن تاريخه،  واستمعوا  
عام 1907، وعن الخدمات العديدة التي يقّدمها 

ان حيفا واملناطق املجاورة لها.
ّ
إلى سك

وقّدم الّناديان تبرًعا من املال إلدارة املستشفى 
حديثة  طّبّية  ومعّدات  أجهزة  لشراء  اإليطالّي 
وذلك ضمن سعيهما  ستخدم في عالج املر�ضى. 

ُ
ت

لدعم املؤّسسات املختلفة في مجتمعنا.

ملراسل »حيفا«
نظمت الفنانة إليان مارون معرًضا فنًيا لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 – 11 سنة، وذلك 
في بيت الكرمة. وكان هؤالء األطفال الفنانين قد 
تعلموا فيها أسس  أتّموا دورة خاصة في الرسم، 
واإلبداعات.  املهارات  وتنمية  الصحيح،  الرسم 
وكان األطفال يلتقون في دروس أسبوعية لعدة 

أشهر، واختتمت بإقامة هذا املعرض. 
وقالت الفنانة إليان مارون إن األطفال يتمتعون 
بكل  عليه  تدريبهم  يتم  ما  استيعاب  بموهبة 
ولذا تظهر من بين رسوماتهم تلك التي  سهولة. 
نالت إعجاب جمهور الحاضرين من أولياء األمور.  

معرض إبداعات األطفال
مندوبون من روتاري ستيال مارس 
وأونرويل بزيارة املستشفى اإليطالي

تصويرالطالبة جولين فرح 



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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مما يثير االستغراب ويجعل العاقل في حيرة، ما شاهدناه 
العنف،  ظاهرة  من  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
التي مارستها مجموعة من أبناء مجتمعنا العربي في هذه 
البالد بسلوكهم املشين أيام عيد الفطر السعيد، وقد 
كثر الغلط واللغط فيها، حيث وصم كثير ممن كتب في 
هذا املجال كل أبناء مجتمعنا العربي األصيل، الذي ما 
زال الخير فيه، وسيبقى حتى يرث هللا األرض ومن عليها 
بأبشع الصور. وقد شاهدنا كثيًرا من شبابنا يسارعون 

في الخيرات فيغيثون املضطر ويمّدون يد املساعدة للعائالت املحتاجة، ويساهمون 
أصابها  الدهر، عن عائالت  ونوائب  تفريج كروب ومصائب  في  فّعالة  مساهمة 
الدهر بهمومه. وإن دّل ذلك على �ضيء فإنما يدّل على أن مجتمعنا سيبقى فيه 
ي عنه. ولكن هذه الظواهر السيئة التي شاهدناها في األصل، 

ّ
الخير ويرفض التخل

ال تمّت بصلة إلى أصالة مجتمعنا، وال إلى قَيِمه وعاداِته التي نشأ عليها في املا�ضي 
والحاضر. وقد وّجه الرسول إلى طريقة التعامل في مثل هذا الحال فقال: )انصر 
أخاك ظاملا أو مظلوما(. فقال أصحابه مستغربين لعلمهم أن مراده بعيد كّل البعد 
عن الفهم الخاطئ عند أهل الجاهلية )أننصره إذا كان مظلوًما؟ أفرأيت إذا كان 
ظاملا كيف أنصره؟ قال: )تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره(. وأذكر أن 
العيد هو فرصة للتخفيف من هموم الحياة ومشاغلها، ألن النفس تمّل فتحتاج 
إلى تجديد النشاط. ويكون ذلك في مجاالت السرور والفرح، حيث يلتقي الناس 
يجعلهم  مما  الفرحة  البعض  بعضهم  ويشارك  التهاني  لبعض،  بعضهم  ويقّدم 
كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالحمى والسهر. 
، واملفروض أن يكون 

ّ
 من شخص شاذ

ّ
وقد يعتري هذه االجتماعات تصرف شاذ

رّد الفعل بالصبر ورد األذى بطريقة حضارية تتوافق مع مراد هللا القائل: )ادفع 
بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إال الذين 
صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم(. ولنستمع إلى قول رسول هللا، وهو يبين من هو 
صاحب الحظ العظيم، فيقول: )الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن ال 
يخالط الناس وال يصبر على أذاهم(. والصبر يترجم برّدة فعل جّيدة، تمنع صاحبها 
من االنجرار وراء من ينشرون الفساد في األرض. فمحاكاتهم وتتّبع خطاهم ورّدة 
ر القرآن فقال: )وإذا 

ّ
الفعل غير املحسوبة تؤدي إلى دمار في املجتمعات. لذلك حذ

أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحّق عليها القول فدمرناها تدميرا(. 
م لغة التسامح وكظم الغيظ؟ 

ّ
ونخاطب شبابنا وأبناءنا ونقول لهم أال يمكننا تعل

وهللا تعالى يقول: )والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهللا يحب املحسنين( 
فمن األحسن أن تعّمروا قلوبكم بمحبة اآلخرين، ومساعدتهم، ونزع فتيل الحقد 
والحسد والعداوة من القلوب، ألن هللا خلقنا جميعا وأكرمنا، ومن حّقه علينا أن 
نكرم وأن نجّل من كّرمه هللا. قال تعالى: )ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البّر 
ر 

ّ
والبحر ورزقناهم من الطّيبات وفّضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال(. وأذك

بقول رسول هللا: )ال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانا(. 
ففي توجيهه هذا يريد بناء اإلنسان السوّي، ومن أجل ذلك لم يدع طريًقا إلرشاد 
الناس إلى هذه الغاية إال سلكه. وهو ينظر إلى بناء مجتمع متماسك، يقوم على 
األخوة اإليمانية أو االنسانية، التي تتبّنى قاعدة الحّب املتبادل بين الناس. وهذا 
الحّب ال يتحّقق إال إذا سلمت القلوب من الحقد والحسد، والغيرة والغرور، 
والعجب وحب الذات. ولهذا حارب الرسول األحقاد والبغضاء في مهدها، ليرتقي 
بمجتمعه إلى أعلى مراتب اإليمان. ولذلك جعل أبغض الناس إليه من أبغضه 
إخوانه. فقال: )أال أنبئكم بشراركم؟(. قالوا: بلى، إن شئت يا رسول هللا. قال: )إن 
شراركم الذي ينزل وحده، ويجلد عبده، ويمنع رفده(. أفال أنبئكم بشّر من ذلك؟ 
قالوا: بلى إن شئت يا رسول هللا. قال: )من يبغض الناس ويبغضونه(. قال: )أفال 
أنبئكم بشّر من ذلك؟( قالوا: بلى يا رسول هللا. قال: )الذين ال يقبلون عثرة، وال 
يقبلون معذرة، وال يغفرون ذنبا(. قال: )أفال أنبئكم بشّر من ذلك؟( قالوا: )بلى يا 
رسول هللا(. قال: )من ال يرجى خيره وال يؤمن شره(. ولنعلم جميعا أن محبة الناس 
طريق إلى الجنة، وعداوتهم تحبط العمل. قال رسول هللا: )تعرض األعمال في كل 
يوم اثنين وخميس، فيغفر هللا عّز وجّل في ذلك لكل امرئ ال يشرك باهلل شيئا إال 
امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا(. وفي رواية 
قال: )يطلع علينا رجل من أهل الجنة(. فطلع رجل من األنصار، تنطف لحيته من 
وضوئه، قد علق نعله بيده اليسرى. وتكّرر الحال، فلما سئل عن سّر بشارة رسول 
ا، وال أحسد أحًدا 

ّ
هللا له بالجنة قال: )إني ال أجد في نف�ضي ألحد من املسلمين غش

على خير أعطاه هللا إياه(. لذلك أقول ألهلنا وأبنائنا ارحمونا يرحمكم هللا، وانشروا 
لغة املحبة والتسامح بينكم تسعدوا. 

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

العداوة والبغضاء 

ّ

َ

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

ر املسيحي في كنائس الشرق في األمس واليوم)١(
ُّ
التجذ

املسيحي  ر 
ّ
التجذ فكرة  معها  ُولدت  الكنيسة  ُولدت  يوم 

املحيط  في  ا  ومعيشيًّ ا  وثقافيًّ ا  فكريَّ تتفاعل  أن  واستطاعت 
عّمال  الشرق،  في  املسيحيون  وأصبح  فيه،  تنتشر  الذي 
الساعة األولى في هذه العملية التي بدأت في أورشليم حيث 

ُرِجَم القديس إستفانوس أول الشهداء.
بعد موت استفانوس تشتت املسيحيون في األقطار املجاورة، 
املدن  إلى  بعضهم  ذهب  الرسل«:  »أعمال  كتاب  يذكر  كما 
سوا  ر إلى دمشق، حيث أسَّ

َ
املجاورة ألورشليم، وبعضهم اآلخ

كنيسة قوية دّبت الرعب في قلوب يهود أورشليم الذين خافوا 
ِهد الشهير للمسيحية لُيلقَي 

َ
على ديانتهم، فأرسلوا شاول املضط

القبض على كل يهودي يعتنق املذهب الجديد. 
وفي سنة 73 للميالد، كانت كنيسة أخرى قد مّدت جذورها 
َر أتباعها في مدينة أنطاكية، حيث ُدِعَي املؤمنون باملسيح 

ُ
ث
َ
وك

مسيحيين. وامتد انتشار الكنيسة إلى مدن أخرى، فتجّسدت 
مع مرور الزمن، وبفعل الروح القدس، الوحدة والتعددية في 

عاتهم وصلواتهم وتنظيمهم. تجمُّ
ف  ِ

ّ
حدث ذلك يوم العنصرة، يوم مولد الكنيسة، إذ يخبرنا مؤل

ثمانية عشر شعًبا رأوا  في أورشليم  أنه ُوجد  الرسل  أعمال 
 في أورشليم 

ً
وسمعوا وعاينوا حلول الروح القدس: »وكان نازال

ّمة تحت السماء. فلما سمعوا ذلك 
ُ
يهود، رجال أتـقياء من كل أ

الحيرة وقالوا: كيف نسمع، كل  الصوت تجمهروا وأخذتهم 
مّنا، لغته التي ولد فيها نحن البرتيين... وسكان ما بين النهرين 

وكبادوكية والبنطس... والكريتيين والعرب« )2: 11-9(.
هذه التعددية التي بدأت في أورشليم، ظهرت أيًضا في أنطاكية 
املدينة املترامية األطراف التي كان يعيش فيها جنًبا إلى جنب 
السوريون واليهود واليونان والرومان. مما حمل األب كوربون 
أنطاكية  كنيسة  »إن  القول:  إلى  العرب«  »كنيسة  كتابه  في 
سنة،  ألفي  بعد  زالت  وما  التعددية،  عالمة  تحت  ُوِلَدت 
تعّددية«. هذا ما جعل قداسة البابا بولس السادس يقول في 
الخطاب الذي ألقاه في مدرسة اليونان في 03 آذار سنة 7791، 
الكنائس  »إن  لتأسيسها:  الرابعة  املئوية  الذكرى  بمناسبة 
الشرقية عاشت التعددية وسبقت األبحاث املعاصرة الداعية 
إلى توثيق العالقة بين التبشير باالنجيل واملدنيات املعاصرة، 
ا  أي بين اإليمان والثقافة، واستطاعت أن توجد تياًرا فكريًّ

ا، وصوًرا ملموسة لفكرة التعددية والوحدة”. عقائديًّ
حياة  في   

ً
فاصال دوًرا  لعبت  قد  اليونانية  اللغة  أن  صحيح 

الكنيسة، كلغة العهد الجديد واملجامع املسكونية، وكتابات 
آباء الكنيسة، والليتورجية، ولكنها لم تكن العامل الوحيد في 
الحياة الثقافية واللغوية الشرقية. ذلك أن الديانة املسيحية 
اللغات  ذاته  الوقت  في  شّجعت  قد  باستعمالها  بدأت  التي 
 )األدب القبطي( وفي بالد ما 

ً
والثقافات القومية في مصر مثال

بين النهرين وسورية، حيث أصبحت اللغة اآلرامية املتمركزة في 
ها لغة األدب املسيحي، طوال اثني عشر قرًنا. وكذلك  مدينة الرُّ
القول عن جورجيا حيث ظهر األدب القومي بدافع اعتناق 
شعوبها الديانة املسيحية، وفي أرمينيا حيث وضع املسيحيون 

أبجديتها، فأصبحت لغة الحضارة والثقافة.
هذا التنّوع اللغوي الثقافي امتّد طبًعا إلى الحقل الديني فنشأت 
وتنظيماٌت  عاداٌت طقسية  منطقة،  كل  وفي  مدينة،  كل  في 
واإلسكندرية(  أنطاكية  )مدرستا:  فكرية  ومدارُس  إدارية 
التقاليد  في  رها 

ُّ
تجذ بمقدار  األخرى  عن  الواحدة  تختلف 

تنوعه  في  املسيحي،  ر 
ّ
التجذ استطاع  املحلية. وقد  والثقافة 

اللغوي والثقافي أن ُيثبت وجوده في هذا اإلطار الشرقي املتعدد 
االستقالل  من  نوًعا  املحلية  للكنائس  ويعطي  الثقافات، 

الكن�ضي .
على أن نور عملية التجذر والتعددية التي أينعت في الكنيسة 

الشهية،  ثمارها  وأعطت  األولى 
بدأ يخبو في القرن الخامس وما 
يليه، لسببين أساسيين ومهّمين 

ا:  جدًّ
فقد نشأت نتيجة مجامع القرن 
تياراٌت  املسكونية،  الخامس 
بين  باعدت  والهوتية  كنسية 
الكنائس الشرقية، وضعضعت 
الكنيسة  فأصبحت  وحدتها، 
واآلشورية  ريانية  والسُّ القبطية 

في واٍد والكنيسة امللكية البيزنطية في واٍد آخر. 
ونشأت، من جهة أخرى، مواقف سياسية نجمت عن الفتح 
اإلسالمي الذي عّم املنطقة في القرن الثامن للميالد وبسط 
سيطرته على الكنائس املحلية املنتشرة في بالد فارس )إيران( 
وسوريا وبالد ما بين النهرين ولبنان وفلسطين ومصر وتركية 
الشرقية. فانطوت على نفسها ودخلت في عزلة متبادلة بين 
بعضها، وفي عزلة شبه تامة عن الكنيسة الجامعة. وزادت 
هذه العزلة سوًءا إثر الحمالت الصليبية التي جعلت كنيسة 
الغرب تتحاور مع كنيسة القسطنطينية وحدها وتسقط من 
ا  حسابها الكنائس الشرقية األخرى، مما جعلها معزولة ثقافيًّ
ا، عن الكنيسة الجامعة، وعاجزة عن القيام بأية رسالة  وروحيًّ

تبشيرية.
وقد يكمن الفرق بين نشاط كنيسة الغرب وضعف الكنائس 
الشرقية في كون الكنيسة الغربية شاطرت السلطة املدنية 
بين  الكامل  االنسجام  نتيجة  وتفّتحها،  حضارتها  الغربية 
بعيدة  الشرق  كنائس  كانت  بينما  الغرب؛  وأباطرة  البابوية 
كل البعد عن مشاركة الدولة اإلسالمية في نظامها السيا�ضي 
واالجتماعي، إذ أعطى الفتح اإلسالمي مسيحيي الشرق صفة 
والسيا�ضي  الديني واالجتماعي  نظامه  عليهم  فارًضا  »ذميين« 
والثقافي، ومحّرًِما عليهم دورهم التبشيري، تطبيًقا للشريعة 

اإلسالمية.
الِحقبة  هذه  خالل  نستشّفها  التي  القاتمة  الصورة  هذه 
الحية  الكنائس  هذه  انتقال  علينا  تعرض  والتي  التاريخية 
املنفتحة على العالم وثقافته في حوار يغني جميع األطراف، إلى 
كنائس »ملّية« وطوائف هّمها الوحيد أن تحافظ على بقائها، 
يعرضها علينا األب أغناطيوس ديك في كتابه »ما هو الشرق 
املسيحي« بقوله: »إن كنيسة الشرق العربي فقدت دورها الهام 
الذي لعبته خالل القرون الستة اآلولى وانقطعت عالقاتها مع 
سائر الكنائس املسيحية، وأصبحت تعيش في العالم العربي 
وكأنما في  ottehG/ الغيتو محرومة من كل نشاط في الحقل 
زاد  وقد  الليتورجية.”  وظيفتها  في  محصورة  االجتماعي، 
أرثوذكسية  إلى شرقية  إنقسامها  الشرقية ضعًفا،  الكنائس 
كنيسة  الكاثوليك،  الروم  كنيسة  )مثل:  كاثوليكية  وغربية 
ريان الكاثوليك، كنيسة األقباط الكاثوليك...(، فأصبحت  السُّ
مشدودة إلى ماٍض زاهٍر نابٍع من تعدديتها، وإلى حاضر قد ال 

ينسجم تماًما مع تاريخها القديم. 
ال ُينكر أحد مساهمة املسيحيين الفعالة في القرون الثامن 
والثقافة  الحضارة  تكوين  في  للميالد  والعاشر  والتاسع 
الفلسفي  اليوناني  التراث  العربية  إلى  نقلوا  إذ  العربيتين، 
والعشرين  التاسع عشر  القرنين  في  فعلوا  وكذلك  والعلمي، 
ا  للميالد من تاريخنا، إذ لعبوا في النهضة العربية دوًرا سياسيًّ
ا. وهذا برهان واضح على قدرة الكنائس  ا هامًّ ا ولغويًّ وثقافيًّ
الشرقية في متابعة عملية التجذر، والقيام بدور الخميرة في 

العجينة البشرية التي تستقبلها. 
)يتبع(
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رشدي املاضي

مشهدنا  مرآة  في  ق... 
ّ
دق

ُ
أ حّدق... 

ُ
أ أنظر... 

تعاني من  ثقافّية  فأرى منظومة  قافّي، 
ّ
الث

ملحاوالت  وتتعّرض  حاد،  انفصام  حالة 
ابت 

ّ
منهجّية لتجذيرها في إطار املفهوم الث

تتحّرك  ومحّدد،  مطلق  زمن  في  املتقوقع 
منُه...  داللَتها  وتكتسب  وعائِه  في  فقط 

َد منذ قرون... لتواصل ترديد ما ُرّدِ
ؤال ينتصُب: ؤال، السُّ فإذا السُّ

�ضيء  ال  فراغ؟!  في  ُيقيم  إبداعا  نريد  هل 
وأحيانا  يهجع،  يأتي؟!  �ضيء  وال  يحدث 
لطة«  ْمِسُك »السُّ

ُ
يغفو، في »عالم« ُمغلق ت

رّوضت  أّنها  نعرف  سلطة،  بمفاهيمه، 
اتكالّيا،  متلّقًيا  تزل:  ا 

َّ
َوملـــ العربّي  اإلنسان 

نُه 
ّ
مك

ُ
وت تجعله  التي  األسئلة،  يطرح  ال 

قّدس، 
ُ
وامل ابت 

ّ
والث املعلوم  تفكيك  من 

في  يرى  سلبّيا  ُمتلّقًيا  بالنتيجة  فينصقل 
أّن  ويطمئنُّ  مألوفة،  بِه  املحيطة  األشياء 
وفق  لها،  قّدر 

ً
امل مسارها  تسري  الحياة 

نواميس تملك صفة القداسة..
»فيما  وقبل  اآلن،  علينا  يتوّجب  نا 

ّ
أن أم 

بعد« كسر أقفال هذا االرتكاس في العقل 
لطات  السُّ على  للّتمّرد  الجمعي..  العربي 
قّدس األدبي في آن.. طبعا، 

ُ
وعلى سلطة امل

الحرّية  من  مساحة  العقل  إعطاء  بعد 
خاّصة  الفرد،  عالقة  وتحديد  الكافية، 

املبدع مع ذاِتِه ومع الّزمن..
نثرا  اإلبداع،  أّن  د 

ّ
أؤك كي  هذا،  ُل  سّجِ

ُ
أ

وِشْعرا، ال، ولن يسكن في إطار شكلّي ثابت 
ُه ُمصاب بداء الّتحّرك الدائم  ن.. ألنَّ

ّ
ن
َ
وُمق

ومتنّوعة..  مختلفة  اتجاهات  في  والّتمّدد 
شكل  على  االستقرار  على  عصّيا  ليبقى 

ٌمحّدد..
كتابة،  لإلمساك:  قابل  غير  كذلك  ويبقى 
في  عميقا  لُه 

ّ
توغ فيواصل  وقراَءة،  نقدا 

األفكار،  من  ومجهولة  جديدة  مساحة 
والتأويالت واملغامرات والّتجريب، فيواكب 
بوعي ودراية املتغّيرات في شكل وبنية الّنّص 
في  ثاقبة  رائية  نظر  إعادة  بعد  اإلبداعّي، 
ُيخطَئ  ال  كي  واملفاهيم..  املصطلحات 
ريق إلى وادي »عبقر« ويصل فيلج وادًيا 

ّ
الط

بول..
ّ
يخوخة والذ

ّ
بلغ الكهولة والش

الكائن  حلم  يكتب  ملبدع  الخير  صباح 
املعلوم  غادر  أن  بعد  واإلنسانّي،  العربّي 
كّرر إلى مساحات ال حدود لها 

ُ
ابت واملـــ

ّ
الث

والبديل  اآلخر  اإلبداع  غد  إلى  للوصول 
تحّرر من ثقافة »الّصحراء«..

ُ
امل

الحرّية 
لإلْبداع!!!
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وحتى  الكالمي،  والعنف  التربية  موضوع  مقاالتي  في  أتناول  وأخرى  فترة  بين 
النقل  وسيلة  يعتبر  الذي  الباص،  في  املدارس خصوًصا  تالميذ  بين  الجسدي 
الرسمية الوحيدة في املجتمع العربي. وهذا املوضوع مهما تعمقنا فيه نبقى بحاجة 
أكثر وأكثر ملعالجته، بسبب أهميته، خصوصا أننا نفتقر كثيًرا إلى تربية سليمة 
ألوالدنا. وهذا يظهر في سلوكيات األوالد، ألن املعلومات املتوفرة تؤكد أن 44 باملائة 
من هؤالء التالميذ العرب اعترفوا بأنهم مارسوا أعمال عنف حسب رأي الدكتور 

خالد أبو عصبة. 
عندما كنت أقيم في العاصمة األملانية برلين، كنت أفضل استخدام املواصالت 
العامة في التنقل، وال سيما الباص. وقد بقيت على عادتي حتى بعد عودتي إلى أرض 
الوطن. صحيح أن الباصات في  املجتمع العربي حديثة مثل باصات أوروبا، لكن 
سلوكيات بعض الناس الذين يتنّقلون في الباصات في مجتمعنا العربي، وال سيما 
ا كبيًرا عن سلوكيات الناس والتالميذ في املجتمع 

ً
تالميذ املدارس، تختلف اختالف

األوروبي، والفرق بين السلوكين مثل الفرق بين الليل والنهار بل أكثر من ذلك.    
أعرف أن مجتمعنا العربي يعاني من مشاكل تربوية عديدة بشكل عام، وال سيما 
العنف، بما في ذلك أعمال القتل والسطو. لكن ما لفت نظري في الفترة األخيرة 
ظاهرتان: األولى سلوكيات التالميذ في الباصات، والظاهرة الثانية: العنف الكالمي 
بينهم، وإزاء بعضهم البعض، وحتى إزاء املعلم الذي من املفترض أن يحظى باحترام 

التلميذ وليس إهانته من التلميذ.  
ل الدكتور خالد أبو عصبة حالة 

ّ
في كتابه »التربية للقيم في مجتمع مأزوم«، يحل

تف�ّضي العنف في مجتمعنا وإذا كانت مرتبطة بتدهور املنظومة القيمية لدينا، 
بقوله: »ال شك في أن هناك إسقاطات وانعكاسات لعدم الخوض في »موضوع 
القيم« في مدارسنا، وعدم الخوض فيه يؤدي إلى تشويه املجتمع وعدم تماسكه، 
يؤدي  ما  املجتمع،  يعيشها  التي  والسياسية  االقتصادية  األزمات  لذلك  أضف 
بدون شك إلى تف�ضي العنف والسلوكيات الخطيرة فيه كتعاطي املخدرات وشرب 

الكحول واالغتصاب«.
ويّتهم د. أبو عصبة املؤسسة التعليمية بالتقصير أيًضا في تربية التالميذ، حيث 
يقول: »إن وظيفة املدرسة ال تنحصر في التعليم فقط، واملدرسة تتهرب من تحّمل 
مسؤوليتها إلى التعليم، وقامت بأسوأ من ذلك حيث أقنعت األهالي بأن دورها 
هو التعليم فقط، وبدأ األهالي يؤمنون بهذا الدور، وهذا أمر خاطئ، فاملدرسة 
مؤسسة تربوية تتحمل مسؤولية ما يحدث في املجتمع، وال يمكن فصلها عن الحّيز 
االجتماعي، وال يجوز أال نحملها مسؤولية ما يحدث«. أنا أوافق د. أبو عصبة الرأي 
في أن املدرسة تتحمل جزًء كبيًرا من املسؤولية، لكن األهل يتحّملون املسؤولية 
الكبيرة في تربية األوالد على السلوكيات الصحيحة، كون البيت هو األساس قبل 

الذهاب إلى املدرسة.
قمت ذات مرة بزيارة صديق لي في إحدى القرى، وأعتذر من القارئ عن عدم ذكر 
. هذا األمر تطلب مني أن أستقل الباص لسببين: 

ً
اسم القرية لكي ال يتم فهمي خطأ

على  الباص  استخدام  أفّضل  ألني  وثانيهما  ابني،  مع  كانت  السيارة  أن  أولهما 

السيارة. وصادف أن كان عدد التالميذ في الباص أكثر من 
عدد الركاب اآلخرين. وقد صعد تلميذ إلى الباص ولم يدفع 
التلميذ  السائق نظر  األجرة ثم جلس على مقعد. فلفت 
بأن عليه دفع األجرة. وكم كانت دهشتي كبيرة عندما قال 
يتجاوز  لم  تقديري  كان حسب  والذي  للسائق،  التلميذ 
اياه«.  بدك  اللي  واعمل  أدفع  بدي  »ما  السادسة عشر: 
فقال له السائق: »ال عّمي بّدك تدفع مثلك مثل غيرك«. 

فأجابه التلميذ وبكل وقاحة: »اعتبرها خاوة« ثم اتصل بوالده وشرح له الوضع 
على طريقته الخاصة، أي طريقة الكذب في سرد الواقعة. وعندما نزل التلميذ 
من الباص كان والده مع شقيق له ينتظران في املحطة، ثم صعدا إلى الباص. 
وسأل والد التلميذ السائق: »ليش بتتعدا على ابني؟« فشرح له السائق ما جرى 
بالتفصيل. ويبدو أن األب اقتنع بما قاله السائق ألنه نزل وأوسع ابنه ضرًبا أمام 

الناس، إال أنه لم يعتذر من السائق.
يته 

ّ
الباص الذي استقل حادثة أخرى كنت شاهًدا عليها في باص آخر. كان في 

عدًدا من التالميذ. فمنهم من كانت سلوكياته جيدة، لكن سلوكيات معظمهم 
كانت في منتهى الوقاحة، وكان بينهم تلميذات أيًضا. كانوا  يجلسون على املقاعد 
ثم يضعون أرجلهم مع أحذيتهم على املقاعد املقابلة، بعضهم يأكل سندويشات 
ويلقون ورق السندويش على أرض الباص، أو يأكلون »املكسرات« ويرمون القشور 
على األرض في الباص. ليس هذا فحسب: كنت أسمعهم  يتبادلون كلمات وتعابير 
ة أدب. جميعهم كانوا 

ّ
ملا فيها من عنف كالمي ووقاحة وقل الجبين،  لها  يندى 

منهمكين بهواتفهم يتنقلون من »الواتس أب« إلى البحث في جوجل، وهذا األمر بدا 
ا نادى تلميذة ليريها فيديو 

ً
واضًحا من خالل أحاديثهم. وال�ضيء املخزي أن تلميذ

على اإلنترنت، فلما ألقت التلميذة أول نظرة على الفيديو قالت له مشمئزة: »قرف 
يقرفك واحد سافل« ثم عادت إلى مكانها. 

أنهم  يفترض  وتلميذات  تالميذ  من  واملخزية  املؤذية  املشاهد  هذه  لي  ترق  لم   
شباب املستقبل. كان الباص مليًئا عندما صعدت سيدة مسّنة ولم يقف أحد 
 لتقّدمها في السن. ففعلت أنا ذلك وأجلستها مكاني. 

ً
من التالميذ ليجلسها احتراما

فقلت لهم: »عيب عليكو ليش بتحطو أرجلكو على املقاعد وبتوسخو الباص«. 
فوقفت تلميذة وأجابتني بوقاحة ال مثيل لها: »إحنا تعبانين وبدنا نعمل اللي بدنا 
اياه وما حدا دخلو فينا«. تذكرت نف�ضي وأنا في عمرها كيف كنا نحترم من هم أكبر 
منا سًنا وكيف كنا نحترم أساتذتنا في وجودهم وفي غيابهم، وقارنت بين سلوكيات 
التالميذ أيام الزمن الجميل، أيام احترام اآلخرين وال سيما املسنين واملعلمين، وبين 
سلوكيات تالميذ عصر العوملة واإلنترنت والبلفون والواتس أب وعصر »الجينز« 

املفتوح عند الركبتين  وفوق الركبتين أيضا.
نزلت من الباص وأنا أقول في نف�ضي: يبدو أن  معظم  األهل بحاجة للتربية أوال 

قبل األوالد. 

هيصة سعودية
السعودية هي البلد الوحيد في العالم اللي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات.  

للمرأة  يسمحوا  حتى  املاضية  التسعين  من سنوات  نسائية  كانت حمالت  •	
47 امرأة اشتركت بحملة »قيادة املرأة للسيارة«، فاعتقلتهن  بقيادة السيارة. 	•

في سبتمبر 2017 أمر امللك سلمان بمنح النساء حق  السلطات السعودية. 	•

القيادة. 	•وهذا األسبوع قامت هيصة في السعودية، املرأة تقود سيارة بمفردها. 

شوارع السعودية خليت من املارة عشان سيارات النسوان بدها تمرق أمام  •	
االستعراضات العسكرية، املمنوعة أصال، تستبدل باستعراضات  الجميع. 	•

سيارات تقودها النساء. 	•احتفل كل الناس من عائالت وحمائل وعشائر وقرى 

وفتحت كل وسائل اإلعالم في العالم قنواتها  ومدن لعدة أيام بهذه املناسبة  	•

ملشاهدة هذا التطور التاريخي العظيم. 	•فوجئ زائر خليجي قادم إلى الرياض عن 

طريق املطار بأن سيارة الليموزين اللي أجت تستقبله تقودها فتاة سعودية. 	•
أسيل الحَمد أول فتاة سعودية تقود إحدى سيارات سباق فورموال 1 في فرنسا. 

والشاحنات  تاك�ضي  بقيادة سيارة  املستقبل  في  السعودية  للمرأة  سيسمح  •	
لكن  •	 أيام.  18 حادث سير سببها املرأة في أول ثالثة  •	 النارية.  والدراجات 

خّبروني، نف�ضي أعرف، وينتا بدها تقوم حملة محو األمية للمرأة العربية؟؟

أبو إلياس
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ِتبت بالعربية يعود تاريخها إلى الفترة العّباسية )القرن 
ُ
العثور على تميمة من الفخار ك

09 – 10 ميالدي( في حي سلوان املوجودة ضمن الحديقة الوطنية أسوار القدس، 
خالل الحفريات األثرية التي تجريها سلطة اآلثار والجامعة العبرية.

التي  األثرية  الحفريات  العثور عليها قبل نحو أسبوع خالل  تم  الفخار هذه  قطعة 
تجريها سلطة اآلثار وجامعة تل أبيب في موقع موقف جفعاتي في حي سلوان )مدينة 
حتا على القطعة الفخارية والتي 

ُ
داهود(، والكتابة باللغة العربية مكونة من سطرين، ن

يبلغ حجمها 1 سم، وعثر عليها ضمن التنقيبات التي تمّولها الجمعية في مدينة داهود. 
الباحثة د. نيتسان عميتي – برايس من مدرسة )روتبرغ( للطالب الخارجيين في الجامعة 

العبرية، قامت بتحليل الكتابة التي تشمل بركة أو تسبيًحا خاًصا نّصُه كما يلي:

»كريم يثق باهلل«

»هللا رب العاملين« 

 لنا من نصوص منحوتة على أختام من حجارة كريمة، 
ٌ

النّص في السطر األول معروف
ومن كتابات نحتها الحجاج على الطريق إلى مكة، املعروفة بطريق الحجاج من القرون 
8 - 10 ميالدي. أما الكلمات في السطر الثاني 
بتحليل  ولكن  فقد ُمسح جزء من األحرف، 
كتابات  من  نصوص  إلى  واستناًدا  الكتابة، 
مشابهة ومعروفة بصورة شخصية، وبعضها 

في عدد من سور القرآن الكريم.

جادوت  يوفال  البروفسور  الحفريات،  مدير 
من جامعة تل أبيب ودكتور يفتاح شليف من 
الكتابة،  التحفة،  »حجم  قال:  اآلثار  سلطة 
كتعويذة  استعملت  أنها  إلى  يشير  وشكلها 
للبركة والتسبيح. وتّم العثور على التميمة في 
غالفة صغيرة تحت أرضية مصنوعة من الطين. أدوات الفخار التي ُعثر عليها في املوقع 
ذاته، بما في ذلك سراج ُحفظ كامال، وتاريخها الفترة العباسية. ولكن لألسف الشديد، 
أضاف الباحثون، إن الوضع ال�ضيء للمبنى، ُيصّعُب علينا إمكانية التعّرف على فحوى 
املبنى واستخدامه آنذاك، إال أنه تّم العثور فيه على العديد من األواني املستعملة 
جريت في املوقع، تّم العثور على بعض املباني التي 

ُ
في الطبخ. وخالل حفريات سابقة أ

من  الصناعية.  واملباني  الدكاكين  مع  آنذاك  ودمجت  كمنازل سكنية،  استخدمت 
املحتمل ان هذا املبنى أيضا، كان جزًء من املنطقة الصناعية«.

يعتبر هذا املكتشف دليال مباشًرا على الحياة اليومية في القدس خالل الفترة اإلسالمية 
األولى. ليس واضًحا حتى اآلن هل وضعت التميمة بشكل متعّمد تحت األرضية خالل 
البناء، أم أنها كانت تابعة لشخص اسمه كريم وفقدت منه. بيد أنه من الواضح أن 

الكتابة التي تحمل تسبيحا هلل كان هدفها حمل البركة لصاحبها.

وقال عدد من الباحثين: »بما أننا لم نعثر على ثقب في التميمة التي يمكن ربطها بخيط، 
فمن املحتمل أنها كانت جزًء من حلية أو أنها وضعت في علبة صغيرة خصيصا لها«.

 الباحثة د. نيتسان عميتي – برايس، التي قامت بتحليل الكتابة، أشارت إلى أن كتابات 
مصنوعة من الحجارة الكريمة، التي تحمل كتابات مشابهة، معروفة لنا من الفترة 
العباسية، أما أدوات الفخار صغيرة الحجم مثل هذا املكتشف فهي نادرة جدا بين 

املكتشفات األثرية.   
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»بطيرم« مع حلول العطلة الصيفية 
37 حالة وفاة ألوالد خالل العطلة الصيفية 

املاضية  20 حالة منها ألوالد من املجتمع 
العربي

تبدأ مع نهاية هذا األسبوع العطلة الصيفية السنوية والتي ستمتد على 
مدار شهرين كاملين يقضيها أوالدنا في مرافق متعددة ومختلفة ما بين 

املنزل، الحدائق العامة، برك السباحة، شواطئ البحر وغيرها. 
برصد عدد إصابات األوالد  "بطيرم"  وكما في كل عام قامت مؤسسة 
خالل عطلة العام املنصرم والتي وصل فيها عدد وفيات األوالد إلى 37 
حالة وفاة من جيل 0 حتى 18 عام على مستوى البالد جراء تعرضهم 
ويعتبر هذا العدد أعلى بشكل ملحوظ مقارنة  إلصابات غير متعمدة. 
بمعدل حاالت الوفاة في أربع السنوات املاضية والتي وصل فيها عدد 
وفيات األوالد بمعدل 23 ولد في السنة. ومن بين املجموع الكلي لحاالت 
20 حالة وفاه ألوالد عرب نتيجة إصابات غير  وفيات األوالد تم رصد 

متعمدة. 
هذا وتشير املعطيات إلى أن أكثر اإلصابات شيوعا والتي تؤدي للوفاة 
حاالت وفاة(   4( يليها السقوط  حالة وفاة(   21( هي حوادث الطرق 
واالختناق )3 حاالت وفاة(، وأما بما يتعلق بحاالت الغرق فقد سجل 
)حالتين  للغرق  نتيجة  الوفاة  حاالت  في  انخفاضا  املا�ضي  الصيف 

مقارنة بمعدل 8 حاالت بين السنوات 2013-2016(.
هذا وتشير املعطيات ان غالبية حوادث الطرق التي سببت وفاة األوالد 
مقارنة بحوادث الطرق في البيت  حالة وفاة(   19( كانت في الطرقات 
وساحاته )12 حالة وفاة( و 4 حاالت وفاة في الحيز العام. هذا ويشار ان 
عدد حاالت الوفاة في الطرقات والبيت عالي جدا مقارنة بمعدل حاالت 
الوفاة في تلك ال)זירות( في األربع سنوات املاضية. ويتبين من معطيات 
الخمس سنوات املاضية ان جيل الوالدة حتى 3 سنوات يشكلون حوالي 
%40 من حاالت الوفاة- اي أكثر بـ1.6 من نسبتهم بين جمهور األوالد 
والشبيبة. وحوالي %75 من حاالت الوفاة حدثت  في البيت ومحيطه. 
كما انه خالل العام املا�ضي كان هناك ارتفاع في عدد حاالت الوفاة 
 3 (مقارنة بمعدل  حاالت وفاة   7(  :10-14 لدى فئة الشبيبة بجيل 

حاالت سنوية خالل األربع سنوات املاضية.
%49 من  وبحسب معطيات الخمس سنوات األخيرة يتبين ان حوالي 

حاالت الوفاة كانت من نصيب أوالد وشبيبة من املجتمع العربي.
هذا وفي حديث مع السيدة ايمان شحادة-دراوشة ؛ مركزة متطوعات 
بطيرم أشارت : " خالل أشهر الصيف الحارة وبداية العطلة الصيفية 
هذا التغير يعرض األوالد  أوقات الفراغ للعائلة.  تتغير أنماط قضاء 
ملخاطر عدة كونهم يقضون ساعات طويلة إما في املنزل او في أماكن 
لذا علينا كأهل إدراك املخاطر التي قد تهدد أطفالنا  ترفيه مختلفة. 
اإلصابة  حدوث  ملنع  الالزمة  التدابير  واتخاذ  مسبقا  لها  والتصدي 
لقضاء عطلة صيفية آمنة. خروجنا للعطلة او االستجمام داخل أو 
خارج البالد يحتم علينا االهتمام بمراقبة أوالدنا مراقبة فعالة في برك 
السباحة أو املالهي، وحتى لو كانت البركة مناسبة لألطفال او املالهي 
فهناك احيانا عوامل اخرى قد  بقربهم.  آمنة علينا مراقبتهم والبقاء 
او  تكون سببا لحدوث الكارثة نتيجة نعاس الطفل خالل السباحة،  
شعوره فجأة بالدوخة او التزحلق او تعرضهم لتدافعات من أطفال 

آخرين. 
وأما بخصوص اإلرشادات التي تقدمها متطوعات بطيرم في املدارس 
والحضانات للتحضير للعطلة فقالت: "قمنا قبل أسابيع بعدة فعاليات 
تحضيرية للعطلة في املدارس لصفوف األول وحتى السادس بكل ما 
يخص السباحة اآلمنة وركوب الدراجة اآلمن وقمنا في بعض املدارس 
البيوت  ساحات  في  الدهس  يخص  ما  بكل  األمهات  بإرشاد  أيضا 
وأهمية إبعاد األطفال من محيط السيارة عند الرجوع للخلف. أما في 
الحضانات وصفوف األول حتى الثالث فكانت هناك فعاليات حول 

رفع الوعي ملوضوع الدهس الى الوراء واللعب اآلمن في ساحة البيت".

 HMO  ب الـ
ّ
ابوت تطلق في البالد املجموعة الرئيسية Similac Gold مع مرك

سيميالك هي أول من جلبت للعالم واآلن أيًضا إلى البالد  أكبر انطالقة وثورة في العقد األخير في مجال بدائل الحليب 
لألطفال: 

ب الغذائي الثالث من حيث الكمية في حليب األم، والذي يساعد على تقليص 
ّ
ب الـ  HMO - املرك

ّ
milac Gold مع مرك

الفجوة بين أجهزة املناعة لدى األطفال الذي يتغذون على تركيبة غذاء األطفال وبين األطفال الذين يرضعون:

بعد م�ضي حوالي عقدين من األبحاث الثورية التي أجراها العلماء والباحثون في الشركة، فإن ابوت هي شركة بدائل 
FL HMO-’2 لألطفال الذين يتغذون على تركيبة  الحليب االولى في العالم التي تجلب بشرى التغذية املناعية من 

غذاء األطفال، وبهذا فإنها تقّدم معياًرا جديًدا في مجال تغذية األطفال.
بعد االنطالقة في الواليات املتحدة في نهاية عام 2016، والتي حازت على نجاح غير مسبوق ومن بين أكثر من 100 
بعد الواليات  اختيرت اسرائيل لتكون من ضمن الدول األولى،  دولة في العالم والتي يتم بها تسويق سيميالك، 
املتحدة التي تسّوق هذه التركيبة الثورية، والتي اختيرت كاختيار رقم 1 من قبل أطباء األطفال في الواليات املتحدة.

 HMO ب الحماية املناعية
ّ
تطلق ابوت في هذه األيام في البالد مجموعة Similac Gold ، مراحل 1 و2 و 3، مع مرك

، والذي ستعتبر منذ اليوم التركيبة األكثر تطوًرا في الشركة في مجال تركيبة غذاء األطفال وبشرى ثورية في هذا 
املجال.

ما هو HMO ؟
ب الغذائي الثالث من حيث الكمية في حليب األم، بعد الدهن 

ّ
HMO، Human Milk Oligosaccharides، هو املرك

ب هو مركب فّعال في حليب األم، ومهم من أجل الدعم املناعي عند األطفال كما وأنه يؤثر 
ّ
والكربوهيدرات. هذا املرك

أيًضا على جهاز املناعة وكذلك على الجهاز الهضمي لديهم.

تغذي مركبات الـ HMO الجراثيم الجّيدة في أمعاء الطفل وتعتبر هذه الجراثيم ضرورية لبناء جهاز مناعة قوي.
هو  شيوًعا  واألكثر  بينها  من  التعدد  قليلة  السكريات  من  مختلف  نوع   100 من  أكثر  على   HMO الـ  يحتوي 
fucosyllactose   )2’-FL-’2(. الـ  FL’2 من نوع HMO في سيميالك يشبه في تركيبته املركب املوجود في حليب األم.  

ملاذا FL-’2 ؟  
%70 من جهاز املناعة يتواجد على امتداد الجهاز الهضمي، فان القدرة على تطوير جهاز  على ضوء الحقيقة بأن 
مناعة قوي تبدأ بجهاز هضمي صحي. احدى املركبات الهامة في مركب الـ HMO ، هو  FL-’2. تطوير تركيبة غذاء 
أطفال تحتوي على هذا املركب هي االنطالقة والثورة األكبر في عالم تركيبة غذاء األطفال في العقد األخير، وقد تم 
اطالقه كما ذكرنا بنجاح منقطع النظير في الواليات املتحدة. انه تطور مهم جًدا في تغذية األطفال، بفضل الحقيقة 

أن هذا املركب يعمل وفًقا لثالث آليات مهمة تساعد على توفير مناعة أفضل لدى األطفال:
يعتبر ركيزة غذاء للجراثيم الجّيدة فقط )البروبيوتية( ويتيح نموها من اجل أداء أفضل لجهاز هضمي صحي أكثر 

لدى األطفال.
عم« والتي جّراء هذا تتيح للجراثيم 

ُّ
يقلل من التصاق الجراثيم الضارة ومسببات األمراض باألمعاء عبر »آلية الط

الصديقة النمو والتطور في االمعاء.
يساعد على تنظيم ردة الفعل املناعية في الدم كما لدى أطفال يرضعون.

ب FL-’2 ومساهمته لصحة الجهاز الهضمي لحماية جهاز املناعة نتائج مهمة: 
ّ
تعرض نتائج األبحاث عن مرك

تقليل التلوثات النادرة مثل التلوثات في الجهاز الهضمي وفي الجهاز التنف�ضي بنسبة حتى 66%
ل تعبيًرا عن ردة فعل للحساسية

ّ
يقلل من حاالت االكزيما )التهابات الجلد(، التي تشك

 36% %22 خالل يومين وبنسبة  ل الغازات بنسبة 
ّ
إضافة الى هذا، يتم هضم التركيبة بسهولة وقد ُوجد أنها تقل

خالل أسبوع وتقلل من ساعات البكاء بنسبة %50 خالل أسبوع.
ب الـ FL-’2 من نوع HMO ، والذي كان موجوًدا حتى اليوم في حليب 

ّ
ا حول مرك

ً
لقد أجرت ابوت أكثر من 20 بحث

ن ابوت من أن تشمل اآلن مركب الـ HMO في 
ّ
األم فقط.  هذا االنجاز التاريخي، في مجال العلم وتغذية األطفال، يمك

تركيبة غذاء األطفال الخاصة بها من سيميالك، وبالتالي تخلق دعًما لجهاز املناعة لدى أطفال في أعمار 0-3 حيث 
أن جهازهم املناعي ال يزال في مراحل التطور وغير ناضج بشكل كاٍف. وبالتالي يساعد في تقليص الفجوة في وظائف 

املناعة لدى اطفال يرضعون مقارنة مع اطفال يتغذون على تركيبة غذاء األطفال.
احدى األبحاث التي تّم نشرها في املجلة املرموقة )Journal of Nutrition( قامت بمعاينة أكثر من 200 طفل بهدف 
 HMO  مقارنة االختالفات بين أطفال يرضعون وبين أطفال يتغذون على تركيبة غذاء أطفال تحتوي على مركب الـ
من نوع FL-’2. وقد ُوجد من خالل البحث ردة فعل مناعية مشابهة في املركبات الخمسة الضرورية لجهاز املناعة، 
لدى األطفال الذي تغذوا على تركيبة الغذاء هذه مقارنة مع أطفال يرضعون. يدّل هذا األمر على أن تجنيد مزايا 
FL-’2 في تركيبة غذاء األطفال يساعد على تقليص الفجوة في وظائف جهاز املناعة بين  مركب الـ HMO من نوع 

أطفال يتغذون على تركيبة غذاء األطفال وبين أطفال يرضعون.
رونيت دوييف، مديرة علمية في ابوت في البالد: »يعتبر موضوع الهضم أمًرا شائًعا بين األهالي- الولد يبكي، بطنه 
يؤمله، يعاني من الغازات وغيرها، باملقابل، بكل ما يتعلق بجهاز املناعة، يبدأ الكثير من االهالي بالشعور بالقلق فقط 
عندما يمرض الطفل، عندما يحّل فصل الشتاء، أو عند دخول الطفل إلى الحضانة. تدل األبحاث على انه مع الوعي 
والتغذية الصحيحة يمكن حماية جهازنا املناعي كنمط حياة، وهذا هو املوضوع األكثر شيوًعا اآلن عاملًيا في مجال 
ن 

ّ
تغذية األطفال. قدرة العلم على تقليد الـ HMO ، املركب الذي يتواجد في حليب األم  واملسؤول عن املناعة تمك

من خلق جهاز مناعة قوي وصحي لدى الطفل«.

ياعيل رافهون، املديرة العامة في ابوت في البالد:« يعتبر حليب األم »املعيار الذهبي« في تغذية األطفال، وغالًبا فان 
االطفال الذين يرضعون يميلون الى تطوير جهاز مناعة أقوى. ينبع هذا من بين امور عديدة من مزايا الحماية املناعية 
ب الـ HMO له دور رئي�ضي في صحة الجهاز الهضمي لدى 

ّ
التي تمنحها مركبات الـ HMO. تدل االبحاث على أن مرك

الطفل وجهاز املناعة عنده، ولهذا أردنا نسخ هذا املركب لكي يتمكن املزيد من األطفال من نيل مزاياه ومساهمته. 
األدلة التي تم جمعها من خالل ابحاثنا تبعث الهدوء واالطمئنان لدى األهالي، ألنهم يعلمون أنه بفضل تركيبة الـ  

Similac Gold يمكن لطفلهم أن يبدأ حياته مع جهاز مناعة قوي يمكنه محاربة التلوثات«.

لالنتباه: حليب األم هو الغذاء األفضل لألطفال ويو�ضى به لفترة طويلة، قدر املمكن، خالل فترة الرضاعة. يزّود 
حليب األم بمزايا عديدة، سواء لألم او للطفل. ننصحكم بالتوجه للجهات الطبية من أجل الحصول على توصيات 

حول كيفية تغذية طفلكم.

ستكون مجموعة Similac Gold متوفرة في البالد في شبكات التسويق و الصيدليات.
مرحلة 1: 6-0 أشهر، عبوة 700 غرام، و 400 غرام

مرحلة 2: ابتداًء من 6 أشهر، عبوة 700 غرام
مرحلة 3: ابتداًء من جيل سنة، عبوة 700 غرام

إذا كان لديكم أي سؤال يمكنكم التوجه إلى مركز طاقم الخبراء في سيميالك على الرقم: 01-65-65-800-1  وزيارة 
 .www.similac.co.il :موقع

موسم األعراس في أوجه: لوكات من CRAZY LINE إلكمال 
إطاللتك في املناسبات

موسم األعراس في أوجه وهذا هو الوقت املناسب لتجديد اإلطاللة بفساتين تناسب الحفالت املسائية 
واألعراس . وخاصة أننا نتواجد في أكثر من مناسبة وعرس خالل هذا املوسم , لذا فإن اختيار بعض 

الفساتين إلطاللة مغايرة خالل املناسبات ال يضر. 
لذلك أطلقت شبكة االزياء النسائية crazy line تشكيلة أزياء مسائية مالئمة  تمنح املرأة مظهرا انيقا 
تتميز تشكيلة الفساتين باألساس بقصات متنوعة بمظهر دراماتيكي خفيف,  وعصريا ليبرز جمالها. 
الفضة  الى جانب ذلك يمكن التمتع  من مجموعة أزياء مسائية بأقمشة وقصات مثيرة مثل الترتر, 
والذهبي. اضافة الى دمج اقمشة مطرزة بالورود التي تأتي بالوان متنوعة مثل االسود, االزرق واالبيض 

املالئمة لكل امرأة .
من بين مجموعة املناسبات يمكن اختيار فستان مسائي بنصف كم مع فتحة بشكل دائري مغلقة  
او اختيار فستان   , املدموج مع الدانتيل املثير مع اضافة الترتر ألثراء املظهر باألزرق الغامق واالسود 

مسائي مذهل باللون االسود املدموج بالدانتيل وبطول الركبة.
ملناسبات التي تقام في بيت العروس او العريس يمكن إيجاد فستان بمطبوعات ورد الربيع املدموج مع 

ليكرا  ملظهر احتفالي او اختيار فستان بمطبوعات مميزة .
تشكيلة أزياء املساء متوفرة في جميع فروع شبكة  “crazy line” في البالد بما فيها الفروع املوجودة بالوسط 

/https://www.crazyline.com العربي بمقاسات 52-40،  وعبر موقع االنترنت الخاص بالشبكة

?SPF مستحضرات الحماية: ماذا يقصد ب

التي يصنع منها كريم الحماية وكيف تحافظ على جسدنا من   ما هي املكونات 

االكثر  املستحضرات  واي  والزيت،  الكريم  املستحلب،  بين  الفرق  ما  الشمس؟ 

فعالية؟ 

 يقول خبير اليف: في السابق لم نكن على دراية لكامل تأثير األشعة، وحتى سنوات 

مع  باالساس  للمستحضرات  املصنعة  الشركات  التعامل مع من قبل  تم   90 الـ 

والتي تخترق طبقات الغيوم   UVa قل ابحاث ألشعة 
ٌ
واستثمروا أ  UVB اشعاعات 

ومسؤولة عن ظهور عالمات تقدم البشرة وتطور انواع مختلفة من السرطان.
 

الفرق بين االشعة
UVC طول  اشعة  ويكمن االختالف بينها في طول موجاتها،  انواع اشعة تؤثر على الجسم،   3  توجد 
املوجة قصير جدا، ولحسن حظنا ال تخترف طبقة االوزون في الغالف الجوي، اشعة UVB طول املوجة 
طويل اكثر ومسؤولة عن تسمير الجلد، االحمرار والحروق، تلحق هذه االشعة االضرار بالعينين وتؤدي 

الى تطور انواع مختلفة من سرطان الجلد.
تخترق طبقة االوزون ومسؤولة عن التجاعيد وشيخوخة  طول موجتها هو االطول،   UVA  اشعة 

.UVA  البشرة وانواع مختلفة من السرطان. 95% من االشعة التي تصل الى االرض هي اشعة
اشعة مسخنة قائمة طيلة ايام السنة وملموسة ايضا   -   IR مؤخرا ازداد الوعي اكثر حول اشعة 
بالشتاء، و 50% من اشعاعات الشمس هي من اشعة IR .حيث ان 30% من اشعة IR  تؤثر على بشرتنا 
عندما نجلس في الظل تغلغل اشعة IR قد تؤدي الى اضرار مستديمة غير ظاهرة للعين، مثل تغيير الـ 
دي ان ايه للخلية، وتطوير متصالت النواع مختلفة من السرطان. لذلك يجب تزويد الجسم بالحماية 

الالزمة.
 ما هي املستحضرات التي ينصح باستخدامها؟

توجد واقيات كيميائية وفيزيائية لحماية البشرة من االشعة، وهي ناجعة وجيدة، عامل الـ SPF يحسب 
كنسبة بين املدة الزمنية املطلوبة لظهور االحمرار على البشرة التي يتم وضع املستحضر عليها، وبين 
الزمن املطلوب لذلك على بشرة لم يتم وضع مستحضر عليها. في السنوات االخيرة، عامل الـ SPF اعلى 
مما كان في السابق، ويجب ان نتذكر ان الـ SPF يتعلق بالوقت الذي يمكن ان نقضيه تحت الشمس 

دون االصابة بالحروق.
 مستحضرات خاصة تالئم مختلف االحتياجات

املستحضرات االخرى هي   املادة الفعالة التي تقي البشرة هي فقط في مكونات مستحضر الوقاية. 
املستحلبات او الزيوت التي تمتص في البشرة وتبقى طيلة فترة الحماية.

 املستحضرات الرائجة:
سبري: مستحضر يشبه بقوامه الديودرانت. شفاف، يغطي مساحات كبيرة، وتقريبا ال نشعر به على 
البشرة، وهو مناسب لالشخاص غير املعتادين على استخدام مستحضرات التجميل،  تحتوي هذه 
املستحضرات على الكحول والتي تجف بسرعة عن البشرة وتبقى فقط واقيات اشعة الشمس، وهو 
مثالي للرياضيين وابناء الشبيبة، ويجب عند استعماله ان نهتم بعدم وضعه مباشرة على بشرة الوجه، 

انما وضع املستحضر على اليدين اوال ومن ثم تدهين الوجه.
 مرش: مادة يشبه استخدامها السبري، وعادة يكون املستحضر خاليا من الكحول، ويرش كمستحلب 

يمتص بسرعة دون الشعور باللزوجة او بطبقة زيتية على البشرة.
 مستحلب وكريم: قوامه ليس ثقيال ومخصص للجسم والوجه، باالضافة الى الحماية من الشمس، 
تركيز  على  يحتوي  بالرطوبة.  البشرة  وتغذي  الجفاف  تمنع  عناية،  مركبات  على  الكريم  يحتوي 

فيتامينات اعلى، تغذية وتهدئة البشرة.
ثير 

ُ
تأ الى  الجديدة تعتمد على واقيات من االشعة وباالضافة  الزيوت  للحماية من الشمس:   زيت 

الحماية، تمنع جفاف البشرة.
 رغوة ملونة: مستحضر مخصص لالوالد ووظيفته من خالل اللون معرفة املنطقة التي تم وضع الواقي 
وبعد  واي املناطق تحتاج الى وضع املستحضر عليها لنحصل في النهاية على مظهر متجانس،  عليها، 

امتصاص املواد تعود البشرة الى لونها املعتاد.
ير املستحضر ال يقاس بقوامه، انما بالطريقة 

ُ
 مدى تأ

على سبيل املثال يضع معظم  التي نستخدمه فيها، 
االشخاص كميات اقل من الالزم من مستحضرات 
بصورة  محصنين  يكونوا  ال  فانهم  ولذلك  الوقاية 
كاملة من اضرار الشمس. بشرة شخص بالغ تحتاج 
مالعق صغيرة من مستحضر الحماية،   10 الى نحو 
ومن املهم تجديد  مالعق.   5 وجسم طفل بحاجة لـ 
وضع املستحضر مرة كل ساعة ونصف وفي كل مرة 
نالمس فيها املياه. ومن خالل استخدام املستحضرات 

بشكل صحيح نستطيع حماية جسدنا من االشعة.
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سيبوكالم يانغ - قناع الطين للعناية 

ببشرة الوجه

ال يمكن ان نتغا�ضى عن صرعة أقنعة الوجه، والتي تحولت الى رمز من 
رموز العناية. وهذا ما نالحظه في الشبكات االجتماعية حيث تكثر صور 
السيلفي التي يتم فيها وضع أقنعة العناية على الوجه، وال سيما أقنعة 

الطين او الوحل ويقوم بذلك املشاهير بشكل خاص.
لكن الحديث ال يدور عن مجرد صرعة، الن استخدام اقنعة الوحل    
الهامة  باملكونات  البشرة  االقنعة  تغذي  هام حيث  امر  الوجه  لبشرة 
لذلك يجب ان يكون القناع الذي تستخدمينه ذا جودة  والضرورية، 
هيبوالرجينيك ويحتوي على مكونات مغذية تساعد في تعقيم  عالية، 

بشرة الوجه والعناية فيها وليس فقط ملجرد التصوير.

ما هي مميزات قناع الطين؟

يعتنبر قناع الطين من الوسائل األفضل لتنظيف بشرة الوجه بشكل 
املغذية  باملكونات  الوجه  بشرة  واثراء  الدهنية  البشرة  موازنة  عميق، 
الضرورية ملرونة البشرة والحصول على مظهر صحي وسليم. قناع الطين 
من سيبوكالم يانغ يقلص املسامات ويعقمها وينظف بشرة الوجه بشكل 
اسا�ضي. يعتمد القناع على الطين ومكونات الوحل، والتي تمتص فائض 
الدهن وتوازن مستوى الرطوبة في الجلد. يجف القناع بسرعة ويملس 

البشرة.
 

قناع الطين غني بخالصات اعشاب خاصة تحسن مظهر البشرة وتمنحها 
مظهرا ناعما، نقيا ونضرا، مع دمج خالصة الشاي االخضر، حيث تعمل 
املكونات لتقليل اضرار الشذرات الحرة وتساعد في منع ظهور البثور على 
املهدئة  يحتوي ايضا على خالصة االوليفيرا وااللنتوائين،  بشرة الوجه. 
للبشرة، وبذور الجوجوبا التي تمنع الشعور بالجفاف وتحافظ على قوام 
البشرة. قناع الطين من سيبوكالم يانغ ال يحتوي على البارابينات، وهو 
الجلد للبشرة  هيبوالرجينيك وتم فحصه من خالل فحوصات أطباء 

الحساسة.

كيف نستخدم قناع الطين؟
ندهن طبقة سخية من القناع بواسطة فرشاه ناعمة او بمساعدة كفتي 
اليدين، على بشرة نظيفة وجافة، كي تتمكن خالصات النباتات، الشاي 
بالشكل  الوجه وتغذيتها  في بشرة  التغلغل  املكونات من  األخضر وباقي 

االفضل.
كم من الوقت يجب ان نترك قناع الطين على الوجه؟

ينصح بابقاء قناع الطين على الوجه لحوالي 15 دقيقة حتى جفاف القناع 
القطن  بلطف بواسطة  القناع  ازالة  ويجب  الوجه،  بشكل كامل على 

املغموس باملياه الدافئة او اسفل مياه جارية.
كم مرة في األسبوع ينصح باستخدام قناع الطين؟

من  الطين  قناع  باستخدام  يو�ضى   ، النتائج  أفضل  على  للحصول 
سيبوكالم يانغ مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع. وفي غضون وقت قصير 
، ستختفي الدهون غير الضرورية وستبدو  وباستخدام القناع بانتظام 

البشرة نظيفة ومشرقة وصحية أكثر.
دللي نفسك   ، مرتين أو ثالث مرات في األسبوع  لذلك تبني عادة ثابتة: 
 ، قومي 

ً
وبشرة وجهك. أطفئي  التلفزيون ، وضعي الهاتف املحمول جانبا

بتشغيل املوسيقى ووضع قناع طين للتدليل والعناية على وجهك ، واتركي 
بشرتك نظيفة ومتألقة ومتوازنة ونضرة ، وأنت مسترخية ومليئة بالطاقة 

والحيوية.
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חפשו אותי ב- סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°

למכירה ברח' שי עגנון - המושבה הגרמנית 
דירת 4 חדרים , משופצת קומפלט ! 

2 מרפסות לנוף ים פתוח ומרענן, מרפסת וממ"ד חדשים 
מחיר 850,000 ₪

حملة جديدة ملزراحي طفحوت في 
الوسط العربي:

ي تتذمر، اذا ما بتنتقل  »بكّفِ
ر « وضعك ما بيتغيَّ

أطلق بنك مزراحي طفحوت هذا األسبوع حملة جديدة في 
الوسط العربي في جميع وسائل اإلعالم العربية. 

زبائن  رضا  عدم  أسباب  بفحص  طفحوت  مزراحي  قام 
البنوك املنافسة وأسباب تذّمرهم من البنوك التي يديرون 
الخدمة  مفهوم  بتبّني  قام  عليه  وبناء  حساباتهم،  فيها 
لهذا  الحلول  أفضل  تقّدم  التي  واإلنسانية  الشخصية 

التذّمر، حيث سيتم عرضها في الحملة الجديدة.

الديجيتالية  القنوات  تطّور  التي  الكبيرة  للبنوك  وخالفا 
كبديل للخدمة اإلنسانية، فإن بنك مزراحي طفحوت يشّدد 
وموظف  الزبون  بين  والتواصل  الشخصية  العالقة  على 
البنك، وعلى العالقة اليومية في التعامل مع البنك وأهمية 
اإلنسان في البنك الذي يعرف الزبون ويقوم باالهتمام بكل 

احتياجاته. 

البنوك  جميع  زبائن  الى  طفحوت  مزراحي  بنك  ويتوّجه 
األخرى غير الراضين عن بنوكهم ويدعوهم أن يكفوا عن 
التذّمر وأن يقوموا باالنتقال إليه واالستفادة من الخدمة 
الشخصية واإلنسانية والحصول على خدمة من إنسان. 
ألنه في مزراحي طفحوت لكل إنسان يوجد إنسان في البنك! 

 
نائبة مدير عام التسويق في مزراحي-  وتقول دينا نافوت، 
عن  يختلف  طفحوت  مزراحي-  توّجه  “إن  طفحوت: 
الزبائن  رغبات  مع  ينسجم  وهو  املنافسة  البنوك  توّجه 
واألدوات  التكنولوجية  اإلمكانيات  فلدينا،  وتفضيالتهم. 
املهنية اإلنسانية وهي  للخدمة  تأتي كإضافة  الديجيتالية 
موجودة كخيار للزبون. فالنظام البنكي مبني أوال وقبل كل 
وسنواصل  الشخصية.  واملعرفة  الثقة  عالقة  على  �ضيء 
تطوير الوسائل الديجيتالية الحديثة لصالح الزبون، ولكن 
لن نتنازل عن اإلنسان في البنك وعن التواصل الشخ�ضي 

واإلنساني  الذي يعتبر أساس الخدمات البنكية«.  



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

للبيع

للبيع

للبيع للبيع

للبيع للبيع

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

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

للبيع بيشوف حجار 
طابق عايل مبنى فاخر مطلة للبحر 4 

غرف  95م رشفة مطلة ملنظر خالب  موقف 
مسقوف مخزن

شارع هرتسليا 
4 غرف رشفتان مرممة حديثا مطلة للبحر والكرمل 3 

اتجاهات هوائية الطابق 3.5 حوايل 97م

جادة هتسيونوت

رمات هتشبي شارع شومنيت
 طابق 3 واخري 104م بناية 6 شقق موقف خاص 

مصعد (للرتميم) منظر للبحر

نفيه يوسف شارع يروشلمي اليعزر

 بناية منفردة 3 طوابق حوايل 150م 

منظر للبحر موقف خاص تحضري ملصعد

شارع عباس 
104م 4 غرف (ממ“ד) رشفة  

مطلة للبحر طابق 1 (פינתית) 

3 اتجاهات هوائية

(طابو) 68م  

2.5غرف 

طابق 2 وضع 

ممتاز تسليم 

فوري

الكرمل الفرنيس (املقطع العلوي من 

الشارع) شارع بيت ليحم

 110م  4.5 غرف الطابق االول مرممة مطلة 
للوادي والبحر 

بيشوف حجار

 4 غرف مرممة منظر خالّب رشفة 

مخزن موقف مسقوف
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شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

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

لاليجار

جديد في الحي األلماني

3.5 غرف للترميم )امكانية لـ4( , شرفتين 

طابق ار�ضي 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 بدون عمولة
 4 غرف كبيرة 135 متر+ شرفة  شمس مطلة على منظر  خالب ,  

مصعدين ,موقف خاص مسقوف لسيارتين +مخزن واسع

من 1/7/2018

المتنبي 
 2.5 غرف  طابق أّول + ساحة واسعة 2200 ₪

عباس
3 غرف مرممة ومطلة على البحر, فوري 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  

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

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.
רחוב הגפן 

2 ח מרוהטת קומה ראשונה . 
צמוד לשד בן גוריון
סטלה מאריס

 3 ח מתאים לשותפים .. סטודנטים.. נוף לים
בלב המושבה גרמנית

 3 ח קומה 2

אלנבי
3 ח קומה 3 .. משופצת חדשה

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 

רמת שאול
 קומת כניסה. דירת 4 חדרים 

עם מרפסת. חנייה. גינה 
גדולה של כ 120 מר. משופצת 

ומעוצבת עי אדריכל.

בישוף חגאר 
 4 ח חנייה מחסן מעלית .. נוף 

צפון מערב

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

مطلوبمطلوب سكرتيرة

مطلوب

مطلوب لسوبر  

في حيفا عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112

למכירה במושבה הגרמנית 
לוחמי הגטאות דירה 

3.5חדרים גדולים קומת קרקע עם יציאה 
לגינה בשימוש אישי (לא בטאבו)

₪ 1.200.000  

למכירה רח‘ אלחרירי  
 4.5 חדרים גדולים קומת קרקע 

משופצת קומפלט   
₪ 770.000  

H a i f a net

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

   بنك لئومي يستمر في ريادة تمويل املصالح التجارية الصغيرة 
واملتوسطة في املجتمع العربي بواسطة صندوق املصالح الصغيرة 

بكفالة الدولة
* في  اطار الصندوق، حتى مصالح قيد االنشاء بامكانها االستفادة من 

قروض بشروط مغرية

ريادة تمويل املصالح التجارية الصغيرة واملتوسطة في املجتمع  يواصل بنك لئومي  
العربي وُيطلق خطوة تسويقية اخرى يقودها رجال اعمال من املجتمع العربي ، والذين 
الصغيرة  التجارية  املصالح  بفضل صندوق  التجارية  توسيع مصالحهم  في  نجحوا 

واملتوسطة بكفالة الدولة .
بما في ذلك مصالح قيد اإلنشاء،  صندوق القروض بكفالة الدولة يمنح املصالح، 
وهذا يعني ان حتى  افضلية كبيرة وهي عبارة عن ضمانات للقرض تمنحها الدولة. 
بامكانها  الضمانات،  تملك  ال  االنشاء  قيد  مصالح  ذلك  في  بما  الصغيرة  املصالح 

االستفادة من االعتماد واالئتمان واالستثمار في املصلحة ونموها.
رئيس  كوهين،  داني  يقول 
املصرفية  الخدمات  قطاع 
ان البنك   »: في بنك لئومي 
استراتيجيا  قرارا  اتخذ 
الصغيرة  املصالح  ملرافقة 
ال  نموها.  في  واملتوسطة 
اطار  في  القرض  ان  شك 
الدولة  بكفالة  الصندوق 
هو احد االدوات املهمة لنمو 
ويسرنا في البنك  املصلحة، 
نجاح  من  جزءا  نكون  ان 
املصالح ». » في هذا االطار، 
باعطاء  ملتزم  لئومي  بنك 
رد سريع قدر االمكان، ومن 
القرض  هذا  ان  معرفتنا 

ضروري لنمو املصالح في املستقبل ولتسهيل امورها اليومية«. اضاف كوهين.

 





طعا صظثس سطغ

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

الضرطض الفرظسغ 
אדמונד פלג

الكرمل 
الغربي

בן יהודה
3.5 غرف، 75 م 

ذابص اول، بئظاغئ تةر + حرشئ

بغظاعاوس طمغغج ، ططض جمغض 
لطئتر والةئض

 5 غرف، 120 طار، 3 حرشات
طعصش وطثجن ذابع

اِّـطران 
حجار

حصه جثغثه 130 طار
5 غرف، حرشه طططه لمظزر رائع 

ولطئتر، طعصش وطثجن

052-8980085

4 غرف ذابص اول طثجن وطعصش 
بالطابع جمغطه وطرتئه 

₪ 1,370,000

بغظاعاوس  جثغث وتغث بالطابص
 4 غرف ، طعصفان، طظزر جاتر لةمغع الةعات، 

طظ حرشاان 
30+70 طار

الكرمل 
الغربي

الكرمل 
الفرنسي

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

₪ 1,350,000

الكرمل 
الفرنسي

حصه 108 طار, تثغصه 150 
طار / ذابع. حرشه طططه 

لطئتر، طرطمه بمساعى سالغ

حصه 4.5 غرف طظ ذابصغظ
115 طار. تثغصه ذابع 70 طار

2,150,000 שח

مركز الكرمل 
דרך הים עליון

حصص شاخره 5 غرف
132 מ حرشه 14 מ طططه لطئتر

طثجن وطعصش جغاره ذابع
اباثائًا طظ 2,250,000 שח

تسطغط 8/2019

حصص 4.5 غرف 116 מ
حرشه لطئتر

طثجن وطعصفان لطسغاره
حصص سادغه طظ 2,100,000

بغظاعاوس 2,750,000

وادي 
الجمال

حصه 5 غرف، 120 م
حرشئ طططئ لطئتر

طعصش وطثجن بالطابع

الكرمل الغربي 
דרך הים

الكرمل الغربي 
רחוב חרוב

רמת 
התשבי



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

لاليجار  בגפן 
شقه 3غ..مرممة 

ومطلة للبحر

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

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

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

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

جثغث

جثغث

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

طثجن، طخسث 
طظزر رائع 

لطئتر والشروب

تسطغط 12/2018

لطئغع-בדרך הים (עליון)...لطئغع بالضرطض الفرظسغ(הוילות הספרדיות)...
حصه ارضغه 4.5غ115-م.

طثخض طظفرد،طعصفان 
لطسغارات.تثغصه 70م.

طرطمه.

حصه 5غ 130م  لطارطغط.. 
حرشه ..طثخض طظفرد 
وطعصفان لطسغارات.

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

+ طعصفان  وطثجن.
طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

1. بظاعـــاوس 5 غـــرف 
  + حرشات 125 م ـ  طططئ      
   لطئتر  + طعصش + طخسث

פרויקט יוקרתי  בכרמל מערבי

بظاغئ ططئّسئ تةر

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن جاتئ 

وتثغصئ  120م2

جثغث

جثغث

 ₪ 1.730.000 بظاعاوس בדרך הים   

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

طظزر خقب لطئتر        

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




