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تتشرف ادارة محل مجوهرات

הנכם מוזמנים לפתיחה הרשמית

 Kattoufفرع حيفا

של חנות התכשיטים kattouf
סניף חיפה

بدعوتكم لمشاركتها حفل االفتتاح

שד' בן גוריון  - 31חיפה

في جادة بن جوريون  - 31حيفا
وذلك يوم الجمعة 08/06/18

יוגורט תנובה
±Æµליטר

 µשמנת תנובה

מבחר בורקסים
זוגלובק

الساعة 17:00 - 21:00
נקנקיות עוף
משקה קל≠פריניב
∞∞¥גרם
זוגלובק
االفتتاح
±ליטרحمالت خاصة بمناسبة

ביום שישי 08/06/18

מהשעה 17:00 – 21:00
בייגלה בטעמים
מחירים מיוחדים לרגל הפתיחה

 20%على ساعات من اشهر الماركات
حتى  30%على مجوهرات ذهب

₪9

₪5

₪10

₪7

 40%على مجوهرات الماس

₪9

بحضوركم تكتمل فرحتنا ويزدهر محلنا

Instagram: @kattoufhaifa

 20%על מגוון שעונים
עד  30%על תכשיטי זהב
 40%על תכשיטי יהלומים

₪10
≤ ב≠

נשמח לראותכם

Facebook: Kattouf Jewellery Haifa

Tel/Fax: 077-5526453

חפשו אותנו ב≠

ّ
ّ
ّ
بين غزة وحيفا يم ومثقفون وحلم
جواد بولس

ما زالت حدود ّ
غزة مع إسرائيل تشهد نشاطات كفاحية
ّ
وفع ّ
ًّ
عمليا في الثالثين من
اليات احتجاجية ،بدأت
ّ
آذار املنصرم وتستمر تحت شعار «مسيرة العودة» إلى
َ
ِفلسطين .وفي املقابل دعت أطر حزبية وهيئات شعبية
مختلفة الجماهير إلى متابعة التظاهر في حيفا ،التي
ّ
شهدت ،يوم ُ
الجمعة الفائت ،حدثين محل ّيين ،برزت
ّ
ّ
قيادات الجبهة والحزب الشيوعي على رأس األول منهما،
ّأما نشطاء َ
ّ
ّ
التجمع
الشبابي» وقادة حزب
«الحراك
ّ
فتصدروا صفوف الثاني.
ُ
ً
وخصوصا في وسائل «التراشق
ولقد كتب الكثير،
ّ
االجتماعي» ،حول
املحيط
في
مظاهرتين
اء
ر
إلج
الدواعي
ُ
الجغر ّ
افي نفسه ،ومن أجل األهداف نفسها ،كما أعلن
ِ
على ألسن جميع النشطاء .ويبقى التباين الجوهريّ
ّ
َ
ّ
األساسيتين املنظمتين سبب ذلك
بين موقف ِي الجهتين
ً
منتصبا هناك على سفوح الكرمل كما كان
الشقاق،
منذ سنين؛ فالجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعيّ
غزة ومن ّ
سارا تحت شعار يعلن «من حيفا إلى ّ
غزة
َ
ّ
التجمع ونشطاء «الحراك
إلى حيفا»؛ ّأما قادة حزب
ّ
الشبابي» فساروا في ّ
ّ
ظل شعاريعلن «من حيفا إلى غزة،
َوحدة ّ
دم ،ومصيرمشترك”.
يظهر الفرق بين ّ
الن ّ
صين بشكل واضح ويعكس فكرين
مختلفين ،لم تنجح املجامالت في جسر ما بينهما من

ُه ّوات سياسية وال في تذليل الفوارق األيديولوجية أو
«تعليبها»ُ ،كرمى لعيون ّ
غزة التي باسم جراحها خرجوا
جميعهم إلى امليادين ومن أجل عودة أهلها إلى ديارهم
ساروا في الشوارع.
ّ
التجمع يدافعون عن
للحقيقة نقول ّإن قادة حزب
فكرهم بشكل متواصل ويعكفونً ،
دوما ،على مرافقة
أنشطتهم امليدانية بنشر مواقفهم الفكرية والنظرية
ّ
التي تشكل حاضنة لتلك النشاطات وبوصلة لوجهتها.
ّ
ففي الخامس من َحزيران ّ
العام السابق
تطرق األمين
السيد عوض عبد ّ
التجمعّ ،
ّ
الفتاح ،في مقالة
لحزب
ُ
ّ
الع�صي على الهزيمة» إلى
بعنوان «الهزيمة ..والخطاب
ّ
ما يعتقد ّأنها األسئلة الكبيرة التي ستبقى أمام منظمي
مسيرات العودة وهي – َ
حسب اعتقاده – كالتالي:
ّ
تتقدم؟ وما هي ّ
ّ
وبأي
مقومات استمرارها؟
«كيف
ّ
ّ
تستمر؟ ،»..فكلها – في رأيه – أسئلة كبرى يجب
أشكال
التعاطي معها واإلجابة عنها.
ّ
ّ
االتفاق على ّ
ماهية
لكنه يدعو – قبل ذلك – إلى ضرورة
اإلطارالذي ُ
سيهيكل َحراك هذه املسيرات ،وعلى طبيعة
ّ
الخطاب الذي سيوجهها ،وقبل أن يحزم أمره يتساءل:
«هل سيكون خطاب الهدنة أم خطاب الدولتين؟
َ
ّ
الفلسطينية املستقلة أم خطاب
خطاب الدولة ِ
ّ
وحق تقرير املصير لجميع ّ
ّ
ّ
التحرر
تجمعات
الوطني
َ
ّ
ّ
سطيني؟ أم ندفع في اتجاه حسم األمر في
الفل
الشعب ِ

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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َ
َ
ّ
الفلسطينية الديمقراطية في ِفلسطين
اتجاه الدولة ِ
التاريخية؟”
كالم في منتهى الوضوح وموقف ال غموض فيه ،فعوض
عبد ّ
الفتاح ،شأنه شأن كثيرين من رفاقه في الحزب،
ّ
ّ
ّ
النهائي ،وهو إقامة الدولة
السيا�سي
يعبر عن هدفه
َ
َ
الفلسطينية الديمقراطية في ِفلسطين التاريخية،
ِ
ويدعو إلى اعتماد ذلك كخطاب يرافق املظاهرات
ّ
وجميع األنشطة املوازية في مواقعنا ،ألنه يؤمن كذلك
ّ
اتيجي بات ً
الخياراإلستر ّ
جزءا من اهتمام طالئع
«أن هذا ِ
األجيال الجديدة من ّ
مثقفين ونشطاء وقادة أحزاب
وفصائل سابقين”.
ّ
الخيارإعطاء
لن ّيستطيع عوض عبد الفتاح ودعاة هذا ِ
األدلة العلمية حول نجاح ّ
مروجيه في استمالة «طالئع
األجيال الجديدة من ّ
مثقفين وغيرهم» إلى صفوفهم،
فأعداد املشاركين في مظاهرات حيفا ومثيالتها في
املدن والقرى العربية لم تتجاوز بضع مئات ،وهي – بال
عددا من «طالئع ّ
ّ
أقل ً
شك – ّ
املثقفين» املنخرطين في
ّ
مؤسسات الدولة التعليمية والتشغيلية والصناعية
ّ
وأقل بكثير من آالف املواطنين
والهايتيكية الكبرى،
ّ
املؤلفة التي ربطت مصالحها الحياتية في أحبال سرر
ً
خصوصا بعد انحسار أدوار األحزاب والحركات
الدولة،
السياسية التقليدية املوجودة بين الجماهير العربية في
التجمعً ،
ّ
طبعا .
إسرائيل ،وبضمنها حزب
وإذا اعترفنا ّ
بأن ما جرى ويجري في ّ
غزة ،رغم الخسائر
ّ
ّ
الغزّيين ضدّ
هامة في نضال ّ
محطة ّ
البشرية ،شكل
َ
ّ
الفلسطينية
حصارهم املقيت ،وضخ في عروق القضية ِ
نقر ،باملقابل ،أنّ
جرعة من حياة وأمل؛ فعلينا أن ّ
ما جرى ويجري في حيفا بحاجة إلى دراسة وتقييم؛
فهناك فرق بين رفع شعار العودة ،من باب الحقوق
َ
َ
املق ّرة ًّ
دوليا ،ودعوة الجماهيرإلى التضامن
الفلسطينية
ِ
ّ
مع غزة من أجل رفع الحصار عن أهلها ،وبين إخضاع
هذه املظاهرات لخطاب «إقامة الدولة الديمقراطية في
َ
ِفلسطين التاريخية» ،من دون تقييم وقعه وتأثيره على
ّ
عنصرييها املستوحشين ،وذلك
األكثرية اليهودية وعلى
ّ
من دون االنتقاص من حق من يرفعه وإخضاع فعله
للمحاسبة الشعبية.
ّ
ّ
ّ
العربي في إسرائيل يتعرض ملؤثرات سلبية
فاملجتمع
عديدة ،وفي ّ
مقدمتها سياسة الدولة اإلقصائية القمعية
ُ ّ
وعنجهية قادتها التي توحي بوجود خطة لتطفيش
الجماهير العربية أو إلعادتها إلى عدمية وجودها ،كما
حاولوا فعله بعد النكبة.
وما تقوم به «إسرائيل الجديدة» تجاه مواطنيها العرب
زجهم ّ
ّ
قد ُيف�ضي إلى ّ
«املربع ّ
األول» ،كي
مجد ًدا في
يعيشوا في «فضاء نكبو ّي» سيخلق حالة من «املواطنة
املستحيلة» قد تجبر – بدورها – األجيال العربية
الجديدة على خوض مواجهة مع واقع جديد بوسائل
جديدة ومن أجل أهداف جديدة.
ّ
استمرت سياسة التدجين والحصار من جهة
فإذا
ُ
ّ
ى
واإلقصاء من جهة أخر  ،وإذا أمعن غالة اليمينيين
في سحب شرعية وجود املواطنين العرب ومعاملتهم
كالغرباء وكاألعداء ،وإذا لم تدرك القيادات العربية
ّ
حقيقة وخطورة ما يتشكل حولها ،وإذا لم تستدرك
سبل تفادي الصدام الكبير مع الدولة وأجهزتها؛
فسيصبح احتمال انفجاره ً
قريبا وعواقبه ستكون

ً
خصوصا ونحن نرى ما تعيشه
على الجميع وخيمة؛
أجيال اليوم من حالة ضياع داخلية وفقدانها ّ
حيزات
ّ
ّ
املجتمعي ومعاناة أفرادها من
الشخ�صي واألمن
األمان
ّ
ّ
ّ
ُ
تصدعات في مركبات الهوية.
التكهن ّ
عما سيتمخض نتيجة ّ
ّ
لكل
من السابق ألوانه
ذلك؛ فقد ينشأ جيل جديد يستسهل عملية الذوبان
ً
خصوصا الستيعابهم؛
في الجيوب التي سترتقها الدولة
ً ّ
وقد ينمو – في املقابل – جيل لن يجد أمامه طريقا إل
تلك التي ستوصله إلى نهاية املنزلق ،وعندها سيواجه
ً
خصوصا إذا لم يكن في
بنفسه أكبر األسئلة وأخطرها،
ّ
«املربع» ّمت ٌ
الخراف أو للقابضين على
ذلك
سع لجميع ِ
«ميم» الحلم.
ما زالت طريق ّ
غزة إلى حيفا طويلة ،بيد ّأن طريقنا،
نحن ،من حيفا إلى ّ
غزة ،قد تكون أقصر وأقرب ّ
مما
ّ
ّ
نتصور؛ فعسانا قبل استباقنا ملواجهة «يوم الدين» أن
نراجع حساباتنا وتجاربنا ،ونحاول أن ّ
نتخيل كيف يرانا
العالم ونحن نتظاهر في ذكرى العودة؟ وكيف يشعر
هيوني زحف اآلالف من ّ
اليهودي ّ
ّ
الص ّ
اليهودي أو يرى
غزة
ّ ِ
صوب عسقالن واملجدل وبئر السبع؟ وفي الوقت نفسه
ّ
كيف تفكر أجيال اليهود الجديدة وهي تقرأ شعارات
مواطني الدولة العرب مرفوعة في شوارع حيفا وتجزم
ّ
ّ
«أننا ّ
وغزة في َوحدة دم ومصيرنا مشترك» ،وأننا نتظاهر
ّ
ْ
ليس من أجل غزة فحسب بل من أجل إقامة «الدولة
َ
َ
الفلسطينية الديمقراطية في ِفلسطين التاريخية».
ِ
َ
ّ
الفلسطينيين النضال من أجل إنهاء
واجب جميع ِ
غزة ينتفضون ّ
االحتالل ،فأهل ّ
ّ
وح�شي
ضد حصار
مضروب عليهم منذ أكثر من ً 12
عاما ،ويرفعون – إلى
َ
جانب ذلك – ّ
حقهم بالعودة إلى ِفلسطينهم.
ّ
شاهد العالم ما يجري ووقف أحرَاره مع غزة ومطالبها؛
بينما قلق اليهود اإلسر ّ
ائيليون ّ
مما رأ ْوا وخافوا؛ فحالهم،
بال ريب ،كحال ّ
كل الطغاة حين تخيفهم طائرات ورق
األطفال والذكريات.
وتابع العالم مظاهرات حيفا ومثيالتها ،التي شارك فيها
ّ
– إلى جانب العرب – قلة من اليهود الديمقراطيين،
فوقف أحراره مع ّ
حقنا في التظاهر وشجبوا قمع
الشرطة وعنفها ّ
ضد املشاركين.
وفي الوقت نفسه قرأ يهود كثيرون شعارالعرب في حيفا
وتساءلوا كيف ينادي مواطنو الدولة ومن قلبها بإقامة
َ
دولتهم في ِفلسطين التاريخية؟
ولربما َّ
خافوا ّ
تمن ْوا أن ُيعاد جميعنا إلى «هناك» ،حيث
ً
«بقي الحصان وحيدا» لتكتمل ،هذه ّ
املرة ،عناصر
النكبة الناقصة.
ّ
ً
أسمع في جنبات ميناء حيفا أصداء قديمة ترددها
اليوم «طالئع أجيال ّ
املثقفين الجدد» وهي تقول :هذه
َ
ُ
ِفلسطيننا وأنتم غزاتها فـ»خذوا أساميكم وارحلوا».
ّ
وأسمع فوقها ضجيج «السمور
طتشيون» (نسبة إلى
ّ
املتطرف بتصلئيل سمور طيتش)،
عضو الكنيست
وهم ُينشدون من قريب مزامير داود وصلوات
ُ
يوشع ويرقصون كالرعود ّ
ويغنون :نعم نحن الغزاة
املنتصرون ،أصحاب وعد ّ
الرب وسادة األرض ،ولن
نكون وجبة غذائكم السائغة يا عرب..
ليل ّ
غزة طويل وهو من شوك ووجع ،فلماذا يريد بعض
ّ
«املثقفين الجدد» تحويل ليل حيفا الناعم إلى ذبيحة؟

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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ّ
العليا ترفض استئناف صندوق املر�ضى «كالليت» وشركة ابن سينا ّ
املحكمة ُ
املل ّي األرثوذك�سيّ
ضد املجلس
ّ
َ
في حيفاّ ،
وتثبت ًّ
نهائيا قراراملحكمة املرك ّزية في حيفا بتعويض املجلس املل ّي بأكثرمن  7ماليين شاقل
حيفا – ملراسلنا – أصدرت املحكمة ُ
العليا في القدس،
ّ
ُ
ّ
يوم  ،2018\5\31قرارها في االستئناف الذي قـدم
من ِقبل صندوق املر�ضى «كالليت» وشركة ابن سينا
ّ
ّ
التابعة لها ّ
ّ
األرثوذك�سي في حيفا،
ضد املجلس املل ّي
حيث رفضت املحكمة ُ
العليا االستئناف املذكور
َ
أعاله ،وبذلك ّثبتت ًّ
نهائيا قرار املحكمة املرك ّزية في
حيفا ّ
الصادر قبل سنتين وبموجبه ألزمت صندوق
املر�ضى «كالليت» وشركة ابن سينا بتعويض املجلس
ّ
املل ّي بأكثر من  7ماليين شاقل باإلضافة إلى مصاريف
ورسوم املحكمة .كما قبلت املحكمة ُ
العليا استئناف
ّ
املل ّي ّالذي ّ
قدمه املحامي هاني خوري واملحامية
املجلس
ّ
ّ
ق
جمانة مر�شي – حداد من مكتبه ضد صندو املر�ضى
«كالليت» وشركة ابن سينا ،وألزمتهما بدفع مبلغ
ّ
إضافي بقيمة  100,000شاقل أتعاب محاماة للمجلس.
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا وإنه بموجب االتفاقية من سنة  ،1950أجر
ّ
املل ّي لشركة ابن سينا ً
أرضا في شارع ابن سينا 7
املجلس
ّ
في حيفا لفترة  59سنة .وكانت شركة ابن سينا قد حولت
ّ
ّ
حقوقهاَ ،
االت ّ
فاقية لكالليت ،والتي بنت – في
حسب
ّ
ً
سنوات الخمسين – مبنى على األرض التابعة للمجلس
ّ
املل ّي ،وقد ُ
استخدم املبنى كعيادة ّ
عامة لكالليت ألكثر
من  50سنة ،حيث ُعرف املبنى في حيفا كمبنى «صندوق
املر�ضى ابن سينا» .ولكن مع اقتراب انتهاء فترة اإليجار،
أخلت «كالليت» املبنى وقد ألحقت بـه أضر ًارا جسيمة،
حيث يحتاج ترميمه إلى مبالغ طائلةّ .ادعى املجلس
ّ
املل ّي بوساطة محاميه ،هاني خوريّ ،
بأن إرجاع املبنى

6

ً
إخالل في ّ
ّ
التوازن
االقتصادي الوارد في
كما هو ُيعتبر
ُ
ّ
االتفاقية امل ْبرمة بين األطراف قبل  60سنة ،ولذلك
ّّ
على «كالليت» وشركة ابن سينا تعويض املجلس امللي
عن جميع املصاريف ّ
الض ّ
رورية لتصليح املبنى بشكل
كامل وشامل ،من أجل إعادة استعماله .كما طالب
ّ
املحامي بتعويض املجلس عن الخسارة التي أعاقت
تأجير املجلس للمبنى عن املوعد ّ
املتفق لتسليمه ّ
مرم ًما
سنة ّ ،2009
وحتى موعد تقديم ّ
الدعوى في شهر آب
َ
 .2013في حينه قبلت املحكمة املرك ّزية ّادعاء املحامي
ّ
الشهادات ّ
ً
خصوصا أقوال رئيس
والبينات،
بعد سماع
لًّ
ّ
ّ
ّ
املجلس امللي ،السيد يوسف خوري ،وألزمت ك من
ّ
«كالليت» وشركة ابن سينا تعويض املجلس املل ّي بمبلغ
 5.5مليون شاقل لتصليح املبنى باإلضافة إلى  1.7مليون
ُ
ً
تعويضا عن خسارة املجلس من تأجير
شاقل تدفع
املبنى ،هذا إلى جانب جميع مصاريف ورسوم املحكمة.
وقد ّ
عقب املحامي هاني خوري على قراراملحكمة ُ
العليا
ّ
ُ
بقوله :قبلت املحكمة العليا ّ
كل ادعاءات املجلس،
ورفضت بشكل قاطع ّادعاءات صندوق املر�ضى
ّ
ُ
«كالليت» ،ورفضت االستئناف الذي ق ّدم من قبل
ُ
«كالليت» وابن سينا إلى املحكمة ُ
العليا ،بينما قـبل
استئناف املجلس وألزمت «كالليت» وابن سينا بدفع
ّ
إضافية بمبلغ  100,000شاقل ،وذلك
أتعاب محاماة
ّ
رغم ّأن محكمة االستئناف ال ترغب بشكل عام في
ّ ّ
دخل بمبلغ األتعاب ّالذي ّ
تقره املحكمة األولى.
الت
َ
وأضاف :قبل تقديم ّ
الدعوى إلى املحكمة املرك ّزية

حاولت «كالليت» عرض مبالغ بسيطة على املجلس
ّ
ّ
املل ّي ،والذي رفض بدوره هذه العروض غير املالئمة.
ّ
ّ
األرثوذك�سي
وتجدراإلشارة إلى حكمة قيادة املجلس املل ّي
ّ
ّ
ً
املوقعين على االت ّ
فاقية،
خصوصا
في سنوات الخمسين،
ّ
ّ
ّ
طيبي الذكر جان مجدالني وحنـا زروبي وإدوار قطران،
ّ
ّ
الذين فكروا – في حينه – بإلزام شركة ابن سينا
بالحفاظ على املبنى وصيانته ،وإرجاعه إلى املجلس بعد
 59سنة إيجار ّ
مرم ًما ،وكذلك القرار الحكيم للمجلس
ّ
الحالي برئاسة ّ
ّ
الس ّيد يوسف خوري ،حين عمل
امللي
ّ
املجلس بمشورتي ولم يقبل العروض البسيطة التي
ُعر َ
ّ
وأصرعلى تحصيل حقوق
ضت عليه من «كالليت»،
ِ
املجلس كاملة.
ً
وم�ضى املحامي هاني خوري ،قائل :بموجب قرار
ّ
ّ
سنقدم ً
قريبا باسم املجلس دعوى
إضافية
املحكمة،
ضد «كالليت» وشركة ابن سينا ّ
ّ
للتعويض عن باقي
ّ
ّّ
األضرار التي لحقت وستلحق باملجلس امللي ،من تاريخ
السابقة في شهر آب ّ 2013
تقديم ّ
الدعوى ّ
حتى إنهاء
ترميم املبنى على أكمل وجه.
بكل ّ
ّ
ومن هنا أهيب ّ
املؤسسات والجمعيات والهيئات
ّ
ينية ّ
ّ
والد ّ
الد ّ
نيوية ،التي عقدت أو ال تزال تتعاقد
ّ
بات ّ
فاقيات إيجار لفترات طويلة األمد ،بعدم املوافقة
على استعادة املباني في حال ُمزرية ،غير قابلة
ّ
بالحق في إعادة املباني ّ
مرممة
لالستعمال ،بل املطالبة
ّ
ّ
وإل فسيخسر املالك مرتين ،األولى عند تأجير العقار
ّ
لفترة طويلة بمبالغ منخفضة ،والثانية عند استعادة

املبنى غير صالح لالستعمال ،ويحتاج إلى مبالغ كبيرة
ّ
ّ
الجمعيات
إلعادة ترميمه .هذا على اعتبار ّأن ممثلي
ينية املذكورة على ْ
واملؤسسات ّ
ّ
الد ّ
قدر من الحكمة
ّ
ّ
والت ّ
ّ
األرثوذك�سي في حيفا،
روي ،كما فعل املجلس املل ّي
ّ
ً
ّ
االت ّ
والذي ّ
فاقيات تضمن
نص شروطا مناسبة في
حقوقهم في آخر فترة اإليجارّ ،
حتى لو كانت طويلة
األمد ،بعد  60سنة.
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إطالق مشروعنا «30Actoberآكتوبر»!
ّ ّ
من :املحامية ُجمانة إغبارية – ّ
قوة مؤثرة على السياسات البلدية.
إلى
همام،
املديرة ّ
«30آكتوبر» – ليست جملة إنشائية أو ّ
مجرد أمنية،
العامة لجمعية التطويراالجتماعي
واملخيلة .وأنا كغيري بل هي َ
ّ
برنامج عمل متكامل نطمح أن ينتج عنه َحراك
لحيفا دالالت عميقة في النفس
ّ ّ
ّ
ّ
ي
اجتماعي – جماهيري مؤثر على املرشحين والفاعلين
كبرت ومعي هذه الدالالت الرمزية والتاريخية .وكغير ،
ً
أيضا ،حاولت أن أفحص هذه الدالالت في أرض الواقع .في العملية االنتخابية .هو مشروع جاء لطرح قضايانا
صرت طالبة جامعية يشغلني السؤال .وصرت محامية ومطالبنا على أجندة املشاركين في العملية االنتخابية،
ُ
ّ
ثم مديرة دائرة الحقوق واملرافعة في جمعية التطوير كي تؤخذ بالحسبان في البرامج االنتخابية والسياسات
ّ
االجتماعي ،أللتقي ً
وجها لوجه مع الواقع الذي ال وبناء امليزانيات وتوزيعهاّ .أما غاية هذا املشروع فهي
يتطابق مع الدالالت عن حيفا املدينة املشتركة وحيفا جعل حيفا مدينة مفتوحة للعرب على قدم املساواة،
مدينة التعايش وحيفا التي أنصفت مواطنيها العرب ،بما يعنيه ذلك من فرص ّ
تطور وتحسين جودة الحياة
مقومات املدينة وفضاءاتها .صحيح أنّ
وما إلى ذلك .اشتغلت الجمعية بالسؤال الكبير وهو واالستفادة من ّ
ُ
ّ
ّ
العربي في حيفا يعتبر «مجموعة قوية» ينتمي
كيف السبيل إلى جعل حيفا الرمز املعنو ّي حقيقة في املجتمع
ُ
ًّ
اقتصاديا
الواقع؟ وكيف ُيمكن تمكين مجتمعنا فتصير حيفا بغالبيته إلى الفئات الوسطى ومنها املقتدرة
ّ
مدينته بالكاملُ ،ي ّ
حقق فيها ثقافته ُ
ّ
فإننا نرى ّ
ًّ
خاصة في أن
أهم ّية
واجتماعيا ،ومع هذا
وه ّويته وذاته؟ وهي
األسئلة التي ُتطرح بأشكال مختلفة بين أهلنا وتأتينا تنفتح الفرص أمام مجتمعنا في مختلف مجاالت
كل لقاء باألهل في الحياة ،ال ّ
على شكل اقتراحات وتساؤالت في ّ
سيما السكن واالقتصاد ،وأن يستفيد
ّ
ّ
األحياء املختلفة وفي ّ
إمكانيات املدينة وطاقاتها اإلنمائية،
أبناؤه وبناته من
كل نشاط ننظمه.
ً
ًّ
شخصيا ،حملت السؤال معي كحقوقية أعالج نحو خصوصا في ضوء الطفرة االقتصادية والتخطيطية
ّ
ًّ 60
ّ
ملفا باملعدل ّ
العامة فيها.
كل عام لقضايا مواطنين ومواطنات
في مواضيع ّ
شتى ،أمام ّ
رسمية .وحملته ّ
ّ
كأم ّأما الجانب اآلخر من هذا املشروع ،ومن سائر برامج
مؤسسات
ّ
ّ
حي ّ
عباس وعضو في لجنة ّ
لطفلين وكساكنة في ّ
جمعيتنا ،فهو أن يتمكن مجتمعنا من إعادة
الحي ،ومشاريع
ً
مع نشطاء آخرين نحاول أن نجعل الحياة أعلى جودة بناء ذاته في حيفا كمدينة له ،أيضا ،في املستوى املعنو ّي
ّ
ّ
والوجودي ،وليس في املستوى
االقتصادي فحسب.
وأكثر راحة للسكان .وها أنا أعود إلى هذه األسئلة وهذه
ّ
املرة كمديرة ّ
ّ
ّ
عامة لجمعية التطوير وفي إطار مشروعها ومن هنا أهمية أن يتجاوب أهلنا معنا في مشروعنا هذا
ّ
«30آكتوبر» .وهو مشروع ّ
أهلي يسعى لتحويل جولة ألنه يستهدف تمكينهم وزيادة وزنهم وتعزيز تمثيلهم في
ّ
ّ
ّ
ّ
االنتخابات البلدية إلى فرصة حقيقية للتغييرمن خالل الحيز العام .نفعل ذلك بالتعاون مع القوى والفعاليات
ً
بدل منها .نعي ً
تماما
التأثير على صانعي القرار ،عشية االنتخابات وغداتها ،السياسية واالجتماعية القائمة ال
ّ
ّ
ّ
وسد نواقصها في ّ
جمعيات
أهم ّية أن ينتظم مجتمعنا في أحزاب وفي
كل
ِلجهة تطوير األحياء العربية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املجاالت ،ومن خالل تحويل املجتمع العربي الحيفاوي ومؤسسات وهيئات ولجان لتشكل كلها قوة ضغط
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ّ
ً
ّ
للتحرك
أساسا
واحدة حول ورقة مطلبية تشكل
واالجتهادات املختلفة.
نسعى َ
ّ
شعبي ُيشارك فيه الراغبون من أجل
لحراك
إدراج مطالبنا على األجندة االنتخابية؛ فال يستطيع
ّ ّ
أي مرشح أن يأتي إلى أحيائنا بدون أن يواجه املطالب
ّ
ّ
ّ
خاصة
ستعرفها مذكرة
واالحتياجات الحقيقية ،كما
ّ
ّ
ننشرها في وقت الحق .كما أننا نريد أن نقلص هامش
ّ
ّ
العربي.
املناورة للمرشحين الساعين لكسب الصوت
ّ
العربي واألحياء العربية في
فتحديد مطالب املجتمع
ّ
وثيقة ّ
موحدة سيمكن أهلنا بلجانهم وأحزابهم وأحيائهم
ّ
املرشحين من موقف ّ
قوة ومعرفة .كما ّأن
من مفاوضة
ّ
ّ
ّ
العمل السيا�سي االنتخابي حول أهداف موحدة وورقة
مطالب واحدة سيزيد من القدرة على التأثير واستثمار

االنتخابات لتحسين جودة الحياة في األحياء العربية،
العربي في ّ
ّ
ّ
املديني .هذا
الحيز
وإعالء شأن مجتمعنا
صحيح ّ
حتى لو عملت األحزاب والقوائم ولجان الحياء
ّ
على الورقة بشكل منفرد .هذا وإن كنا نسعى لتوحيد
ّ
كل القوى من وراء ورقة كهذه.
للتلخيص ،لقد استطاع مجتمعنا بنضاالته على مدار
عقود تحسين جودة حياته وتطوير أحيائه ،وال يزال
أمامنا املزيد من املطالب ّ
لنحققها .جولة االنتخابات
البلدية فرصة لنقوم بذلك ّ
موحدين أو بتنسيق.
والعمل الساعي للتأثير يحتاج إلى التعاون والتكافل
َ
والوحدة ،ال ّ
سيما في تحديد املطالب والسعي نحو
معا وقفة أصحاب ّ
تحقيقها .فلنقف ً
حق ماضين نحو
الهدف بعزم وإصرار.
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ّ
الشيوعي و«الجبهة» ،رجا زعاترة:
صحيفة «حيفا» تحاور سكرتيرالحزب

أولوياتنا اليوم محاسبة الشرطة ّ
وصد التحريض واملقاطعة االقتصاديةّ
ّ
ّ
ً
خلل بل هو جوهرالسياسة العنصرية للشرطة» ،يضع املعادلة «من واجبنا ّأل نسكت على ما يحدث في ّ
غزة ،وفي الوقت نفسه أل
زعاترة ّيتهم« :عنف الشرطة لم يكن
ن ّ
العربي في املدينة»ّ ،
خاصة بهم»ّ ،
فقاعات ّ
ّ
ّ
ويوجه رسالة إلى رئيس
يرد على املزايدين« :يعيشو في
نحمل حيفا أكثر من طاقتها ،وعلى الناشطين اإلصغاء لنبض الشارع
ًّ
حرية التعبيروالوقوف ّ
حقا فعليه الدفاع عن ّ
ضد عنف الشرطة ومحاربة العنصرية والتحريض ودعوات املقاطعة»
البلدية« :من ُي ِرد العيش املشترك في حيفا
صحيفة «حيفا» – حوار ّ
خاص
كشفت أخبار القناة الثانية ،هذا األسبوع ،عن شريط
ّ
ﭬـيديو من املظاهرات في حيفا ،يظهر فيه قائد محطة
شرطة حيفا ،الكولونيل أمير ﭼـولدشاطين ،يركل
متظاهرا برجله خالل اعتقاله بيد عناصر ّ
ً
قوات
ّ
«يسام» الخاصة قبل ثالثة أسابيع.
وأثار هذا الكشف – من جديد – النقاش حول القمع
والعنف املفرط للشرطة ّ
ضد املظاهرات االحتجاجية
للمدنيين ّ
على ما يجري في ّ
ّ
غزة من قتل
العزل ،وتعامل
الشرطة بعدائية مع املواطنين العرب .باملقابل ،قام
رئيس البلدية ،يونا ياهـﭫ ،أمس ّ
األول ،األربعاء ،بزيارة
ّ
التطورات
إلى منزل أسمهان وجعفر فرح .حول هذه
ومجمل أحدث األسابيع األخيرة في حيفا ،كان لنا هذا
ّ
اللقاء مع ّ
ّ
الص ّ
الشيوعي
حافي رجا زعاترة ،سكرتيرالحزب
ِ
والجبهة الديمقراطية للسالم واملساوة في حيفا.
حيفا :ما ّ
أهم ّية كشف هذا الـﭭـيديو وفي هذا التوقيت؟
ّ ّ ًّ
زعاترة :تكمن األهمية ،أول ،في إظهار الحقيقة التي
نقولها منذ اليوم ّ
األولّ :أن املشكلة األساس ليست
ّ
في املظاهرات واالحتجاجات ،وإنما في تعامل الشرطة
ونيتها ّ
معهاّ ،
املبيتة لقمعها ،واستخدامها َوحدات
«حرس الحدود» و»يسام» واملستعربين وغيرها ،في
ّ
سلمية غير عنيفةً .
وثانياّ ،
أهم ّية
مواجهة مظاهرات
ّ
التوثيق ّأن األمر ال يتعلق بعنصر شرطة «أخطأ» ،بل
ّ
املحطة ،املسؤول ّ
عما ُيقال عنه بالعبرية «روح
بقائد
ّ
القائد» .ونحن نقول إن املشكلة ال تبدأ وال تنتهي عند
ّ
قائد املحطة بل تنبع من رأس الهرم :من رئيس الحكومة
الذي ّ
حول التحريض على العرب إلى رياضة قومية،
ّ
الداخلي الذي يكذب ويفتري على
ومن وزير «األمن»
ّ
الحيران وغيرهما.
أم
فأحداث
حيفا
ائق
العرب ،منذ حر
ِ
ّ
نحن نريد أن نثبت أن ما حصل مع جعفر فرح وغيره
ّ
عنصري ْين ،لم يكن
من املعتقلين من عنف وتنكيل
ً
«خلل» ،بل هو جوهر السياسة العنصرية للشرطة.
ً
هذا النشرساعدنا في إيضاح حقيقة ما حدث ّأول ،وفي
ّ
العام في هذا اإلطار وفي هذا
فرض املوضوع على الرأي
السياقً ،
ثانيا.
ً
حيفا :إذا كان الـﭭـيديو موجودا على «يوتيوب» منذ
أسابيع فلماذا كشفتم عنه ،اآلن ،فقط؟
ً
زعاترةّ :
ألن الشرطة ،وبدل من االعتراف بأخطائها،
تحاول التغطية عليها بالكذب والتلفيق واالفتراء،
وتقوم باستدعاء عشرة شباب من الذين كانوا معتقلين
إلى جولة تحقيقات جديدة .ونحن نضغط بأكثر من
ً
وسيلة من أجل إغالق جميع ّ
امللفات ّأول ،ومن أجل
ّ
املتورطين املباشرين ً
ثانيا ،مثل
محاسبة ومعاقبة
ّ
ّ
الشرطي الذي اعتدى على جعفر ومثل قائد املحطة.
وهدفنا اإلستر ّ
اتيجي للمدى البعيد هو عدم السماح
ّ
ّ
َبتكرار مثل هذه املشاهد في حيفا ،ضد شبابنا وطلبنا.
مبرر لقمع الشرطةّ ،
ليس هناك ّ
أي ّ
حتى لو انجرف
ّ
بعض الشباب هنا أو أخطأ بعض املنظمين هناك.
ّ
تتصرف كشرطة فصل عنصر ّي
الشرطة اإلسرائيلية
ّ
(أﭘـارتهايد) ،ويجب فضح هذا ومحاربته ،وأعتقد أننا
نجحنا إلى ّ
حد ما في هذا الجانب.
ٍ
حيفا :بعد مظاهرات األسبوع املا�ضي نشرتم ً
بيانا
دعوتم فيه إلى تهدئة األمور في ّ
ّ
األملاني ،وعدم تركيز
الحي
ّ
كل املظاهرات هناك .ملاذا؟
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ّ
زعاترة :في البيان قلنا ّإن من ّ
حقنا وواجبنا أل نسكت
َ
على ما يحدث في ّ
غزة؛ على وجود مليوني إنسان في
ّ
سجن كبير ،بال َ
كهرباء وال ماء وال خدمات صح ّية ،على
ّ
ّ
الحصار وعلى القتل شبه اليومي للمتظاهرين العزل.
وقد قمنا بهذا الواجب وما زلنا نقوم بهٌ ،
سواء أكان ذلك
ً
باملظاهرات أم بحمالت اإلغاثة .وقلنا ّإن واجبنا ،أيضا،

ً
عموما .لن
املصالح التجارية العربية ،وعلى عرب حيفا
نستسلم لهذا التحريض ولهذه املقاطعة ،ومن واجبنا
ّ
املتطرفة.
أن نحمي أهلنا من هذه األجواء العنصرية
وجزء من هذا هو عدم تركيز ّ
كل النشاطات في ِمنطقة
واحدة.
ّ
ّ
ّ
ن
حيفا :البعض اتهمكم بأنكم بهذا «تنفذو تعليمات»

ُ
َ
ياهـﭫ :الشرطة ُمطالبة بأجوبة ،وسأحارب املقاطعة!
َ
كمنتخبي جمهور وقادة جمهور
· اليمين يهاجم رئيس البلدية بعد زيارِته « .4تقع علينا
َف َر ًحا ،ود .سهيل أسعد يقول ّإنها خطوة مسؤولية الحفاظ على العيش املشترك في حيفا،
ّ
واحترام جميع األوساط وجميع الناس وجميع
في االتجاه الصحيح
وجه رئيس بلدية حيفا ،يونا ياهـﭫ ،يوم األحد اآلراء ،رغم الخالفات القائمة بيننا».
ّ
ً
 ،3.6.2018رسالة إلى رئيس كتلة «الجبهة» في بلدية
حيفا د .سهيل أسعد ،وإلى سكرتير «الجبهة» رجا
ّ
ّ
«يحق للجمهور الحيفاو ّي
زعاترة ،قال فيها إنه
ّ
ّ
تلقي أجوبة حول عنف الشرطة» ،وأنه سيحارب
ّ
«بكل ّ
ّ
قوتي ضد دعوات مقاطعة األحياء واملصالح
ً
العربية» .وكان ياهـﭫ قد التقى وفدا من قيادة
َ
«الجبهة» ،يوم الخميس ّ ،31.5.2018
أسعد
ضم
ّ
النص
وزعاترة والدكتور عي�سى نقوال .وفيما يلي
ّ
ّ
ضجة
الحرفي الكامل للرسالة ،والتي أثارت
ََ
سياسية وإعالمية:
· عاصفة بعد زيارة ياهـﭫ ِلفرح
ّ
ّ
َ
َ
« .1أنا ملتزم ّ
املشتركة،
مدينتنا
في
التعبير
ة
ي
بحر
وفي سياق متصل ،عنونت صحيفة «كولبو»
ّ
حيفاّ .
ّ
الحيفاوية موقعها أمس بـ «عاصفة بعد
كل فترة رئاستي للبلدية سعيت للدفاع عن املحل ّية
ََ
ّ
حرّية التعبير والتظاهر في املدينة ،ولم أنزع شرعية زيارة ياهـﭫ ِلفرح» ،وأوردت ردود فعل غاضبة من
ّ
املشاركين في االحتجاجات القانونية والشرعية؛ أحزاب اليمين وبعض مرشحي رئاسة البلدية ،على
َ
تماما ّ
شرعي ّ
ُاؤمن ً
ّ
بأن االحتجاج هو عمل
ومهم في زيارة رئيس البلدية ملنزل مديرمركزمساواة ،جعفر
دولة ديمقراطية ،طاملا ّأنه يجري في إطار القانون فرح .وكان ياهـﭫ قد ّأكد ،خالل زيارتهّ ،
مجد ًدا،
وبدون عنف؛
رفضه لعنف الشرطة ،ومطلبه تسريع التحقيق في
ّ
ّ
« .2ال ّ
أبرر بأي شكل عنف الشرطة أو أي جهة املوضوع ومحاسبة املسؤولين.
أخرى حين يقع هذا .وبالطبع ال أدعم عنف الشرطة وقالت نائبة رئيس البلدية ،يوليا شطرايم
ّ
غير ّ
ّ
املبرر .لقد أبديت أسفي في اتصال
هاتفي مع (يسرائيل بيتنو)« :أنا مصدومة .ال تفسير لهذا.
ّ
ُ
ّ
جعفرفرح .وطالبت أن تحقق الشرطة على عجل في العرب واليساريون يتظاهرون ونحن نسكت منذ
ّ ُ
ًّ ّ
ّ
ّ
اليهودي» ،آﭬـي
ظروف إصابته ،ألنني اؤمن حقا بأنه يحق للجمهور سنوات» .رئيس حزب «البيت
الحيفاو ّي ّ
تلقي أجوبة حول العنف الذي مارسته كـﭙـالن ،قال« :هذه مصيبة ( )....أنا ّ
أحب ياهـﭫ
سيضره ً
ّ
الشرطة في تعاطيها مع تلك املظاهرات؛
كثيرا في االنتخابات».
لكن هذا
ً
« .3أنا أعارض ّ
ّ
ّ
بشدة ّ
أي تحريض عنصري من من جانبه عقب د .أسعد على الزيارة ،قائل« :هذه
ّ
بكل ّ
أي طرف .سأحارب ّ
ّ
قوتي الدعوات ملقاطعة الزيارة هي بمثابة خطوة في االتجاه الصحيح .ومثلما
ّ
السلبي في بداية األزمة
مصالح تجارية للسكان العرب واألحياء العربية ،كان موقف رئيس البلدية
وأدين ّ
بشدة ّ
ّ
ًّ
ًّ
القومي حيث حصل
مس العلم
علنيا ،يجب أن يكون تصحيح الخطأ علنيا .لست
ً
هذا بفعل نفر ّ
متفاجئا من هجوم اليمين ولكن ّ
متطرف .في حيفا سيواصل العرب
األهم هو أن يدرك
ّ
ّ
واليهود السكن والعمل والتعلم والعيش ً
معا ،مع ياهـﭫ ّأن موقفنا منه ،اآلن وفي االنتخابات ،يتعلق
ّ
ّ
ّ
الحفاظ على القيمة املقدسة في املدينة – االحترام بمدى ِج ِديته في مواجهة هذه األجواء العنصرية
املتبادل؛
املدعومة من الحكومة».
مما يحتملون ،وأكثر ّ
نحمل حيفا وأهل حيفا أكثر ّ
ّأل ّ
مما
قد تحتمل ّ
أي مدينة وقرية عربية أخرى .نحن نعلم ما
ّ
هو الوضع ً
تماما في حيفا ،وأن هناك حملة تحريض
ّ
ّ
عنصر ّي على وادي النسناس وعلى الحي األملاني وعلى

يونا ياهـﭫ ..وتساءل متى ستنسحبون من االئتالف
ّ
البلدي؟
ّ
ّ
الشيوعي والجبهة
زعاترة :يعرف أهل حيفا أن الحزب
ّ
جسم منظم ومسؤول له هيئاته وقراراته وله وزنه

ّ
ّ
واالجتماعي في حيفا .لقد اجتمعنا – مع
السيا�سي
بداية األحداث – ووضعنا استراتيجية شاملة وبضمنها
بلورة مجموعة مطالب من رئيس البلدية ،أبرزها
إدانة عنف الشرطة؛ وااللتزام بمبدأ ّ
حرّية التعبير في
حيفا ،وعدم ّ
مس ّ
حرّية االحتجاج وعدم التحريض
على املظاهرات وعلى من يتظاهر؛ ومحاربة التحريض
ودعوات املقاطعة .وفي حال لم ّ
يتم التجاوب مع هذه
املطالب فسيكون قرارنا مغادرة االئتالف .نحن جزء من
ُ
االئتالف ليس كرمى لعيون يونا ياهـﭫ ،وهو يفهم هذا
ّ
جي ًدا؛ نحن في االئتالف كي نخدم قضايانا وكي نعمل
من أجل جمهورنا وهمومه ومصالحه .لقد هاجمنا
موقفه ّ
بشدة على ّ
كل املنابر – بما في ذلك صحيفتكم
– ً
ووجها لوجه في االجتماعات معه.
ّ
ّ
ً
لقد كان لدينا لقاءان مع رئيس البلدية مؤخرا ،األول
قبل أسبوع في مكتبه ،بمشاركة الدكتور سهيل أسعد
والدكتور عي�سى نقوال ،والثاني قبل يومين في بيت
ّ
أسمهان وجعفر فرح ،بحضور
شخصيات اجتماعية
َ
اللقاء ْين طرحنا هذه املطالب وهذا
حيفاوية .وفي
النقاش ّ
ّ
بحدة ،وكان هناك تجاوب مبدئي في معظم
ّ
ونتحرك آخذين
النقاط .وسنالحق التنفيذ .نحن نعمل
بعين االعتباررأي الناس ومزاج الشارع .لألسف ،يعيش
بعض املُزايدين – من حيفا وخارجها – في ّ
«فقاعات»
وشرنقات ّ
واد
واد بينما الناس في ٍ
خاصة بهم ،وهم في ٍ
آخر ً
تماما .فعلى سبيل املثال ،منذ أسبوعين ونحن
ّ
نتواصل مع أصحاب املحلت في ّ
ّ
األملاني إلقناعهم
الحي
بعدم التوقيع على عريضة تطالب بمنع النشاطات
السياسية في ّ
ّ
األملاني .وما زلنا نعتقد ّأن هذه
الحي
الخطوة خاطئة وال تخدمنا .هذه العريضة ال قيمة لها
ّ ُ
ًّ
سياسيا من ِقبل
ولكنها تستخدم
من الناحية القانونية،
ّ
عنصريتها وتجاوزاتها وتقاعسها عن لجم
الشرطة لتبرير
قطعان اليمين ،التي تأتي إلى املناطق العربية وتعربد
وتعتدي .ولكن أعتقدً ،
أيضاّ ،أن عدم املسؤولية لدى
البعض ساهم – لألسف – في خلق هذه األجواء .كان
باإلمكان اجتناب هذا الصراع الثانو ّي ،والوصول إلى
ً
جميعا.
صيغة توافقية تحفظ ماء وجهنا
ّ
نحن نريد الحفاظ على مجتمعنا العربي في حيفا وعلى
أوسع التفاف ممكن حول ّ
قضيتنا ومطالبنا العادلة.
وآمل أن ننجح في هذا ّ
ألن املشكلة الحقيقية ليست
املتظاهرالذي ّ
يعبرعن رأيه ،وال صاحب املصلحة الذي
ّ
يبحث عن رزقه ورزق ّ
عماله .نحن نعتقد أن السواد
األعظم من عرب حيفا لن يختار طريق االنبطاح
ّ
والتذلل وال طريق املغامرة واملراهقة واملزايدات
الجوفاء؛ بل الطريق الذي يجمع بين الوطنية
واملسؤولية ،بين الشجاعة ُوبعد النظر .وهذا هو طريق
التاريخي الذي ّ
ّ
ّ
نعتز به ونسير
الشيوعي والجبهة
الحزب
ً
ّ
ّ
عليه ،والذي يحظى بثقة أهل حيفا مرة تلو مرة.
ّ
بالتسبب بإلغاء اإلفطار
حيفا :البعض ّاتهم الجبهة
الذي كان من املفروض أن ُيقام مساء اليومُ ،
الجمعة،
في قاعة الكنيسة األرثوذكسية .هل هذا صحيح؟
ً
صحيحا .فحسبما فهمنا كان هناك
زعاترة :ال ،ليس
ّ
ّ
إشكال في تنظيم املوضوع .حيث تم التوجه إلى املجلس
ّ
ّ
ّ
وكأن اإلفطار من تنظيم رابطة ّ
خريجي الكل ّية
امللي
األرثوذكسية العربية ،وعلى هذا األساس ّ
تم حجز
ّ
ً
والحقا ّ
تبين ّأن األمر ليس كذلك ،وأنه
القاعة.
الجم عة َ 8ح زي ران 2018
ُ

ﻛﻼﻟﻴﺖ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻜﻢ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻤﺎم
ّ

ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ
ﺑﺼﺤﺔ وﺧﻴﺮ
وﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ
ّ

ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل دوام اﻟﻌﻴﺎدات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻴﺪ،
زوروا ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻼﻟﻴﺖ www.clalit.co.il/ar
وﺗﻤﺘﻌﻮا اﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ وأﻃﻔﺎل أون ﻻﻳﻦ.

ﻛﻼﻟﻴﺖ
clalit.co.il/arb

ﻣﻘﺪم ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﻣﻨﻲ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ

حصل نوع من سوء التفاهم أو عدم الشفافيةّ ،
ألن
النشاط كان بدعوة من َ
«حراك حيفا» ،وليس من
فتم إلغاء املوضوع ّ
الخريجينّ .
ّ
ألن القاعات هناك
ُ
ال تستخدم لنشاطات سياسية أو حزبية .نحن
في الجبهة ّ
كنا قد طلبنا القاعة قبل بضعة أعوام
ّ
البلدي ،واعتذروا لنا
إلقامة ندوة حول العمل
ً
وتفهمنا موقفهم .على ّ
ّ
أي حال ،نحن لسنا طرفا في
ً
ّ
هذا املوضوع .ومن املؤسف أن البعض ،وبدال من
مراجعة أخطائه وإعادة النظر في نهجهُ ،يلقي التهم
ّ
ّ
مسؤوليته.
ويتنصل من
عل غيره
ّ
حيفا :هناك تحريض بأن املتظاهرين «يأتون من
خارج حيفا» .كيف تواجهون هذه االدعاءات؟
ً
زعاترةّ :أول ،نحن نرفض هذا التقسيم «داخل
حيفا وخارج حيفا» .فحيفا هي بيت لجميع الناس
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ّ
ّ
ّ
طلب ّ
ومثقفين وموظفين يتعلمون ويدرسون
من
ويعملون ويعيشون في حيفا ،ومن ّزوار يقصدون
ً
ً
ّ
املدينة للعالج أو الزيارة أو
التسوق .وأهل وسهل
بالجميع .قبل يومين ُ
قلت لرئيس البلدية ،ياهـﭫ :ال
يمكنك – من جهة – أن تفاخر ّ
بأن نسبة إنجازات
ّ
الكل ّية األرثوذكسية العربية في «البـﭽـروت»
َ
مركز الكرملّ ،
وبأن  25%من
على اليافطات في
ّ
الطلب الجدد في معهد «التخنيون» عربّ ،
وبأن
مستشفيات حيفا ّ
ّ
باألطباء العرب وبالكوادر
تعج
ّ
الطبية العربية؛ ومن جهة أخرى أن تنزع شرعية
َ
ّ
ّ
سطيني عندما يتظاهر
الفل
هذا اإلنسان
العربي ِ
ّ
ّ
ليعبرعن رأيه ويتماهى مع ألم أبناء شعبه في غزة أو
في القدس ،وأن ّ
تبرر عنف الشرطة ،وأن تكتب ّأن
املظاهرة غيرقانونية ،مع العلم ّأن املحكمة لم تتبنَّ

ّادعاءات الشرطة وأطلقت سراح جميع املعتقلين.
من ّ
حقنا أن نتظاهر في حيفا كما في الناصرة وتل
أبيب ّ
وأم الفحم ّ
وأي مكان آخر .ولكن – في املقابل
ّ
– على من ينظم النشاطات أن يصغي لنبض
ّ
العربي في حيفا ،ملا يريده وال يريده وملا
الشارع
ّ
ّ
يمكنه تحمله وما ال يمكنه تحمله .ال أريد الدخول
في التفاصيل لكن بعض الهتافات واملمارسات ليس
ً
وخصوصا في مدينة مشتركة مثل حيفا،
في مكانه.
ّ
ّ
لها نسيجها االجتماعي الخاص ،والذي يختلف،
ً
ّ
فعل ،عن مدن ساحلية أخرى مثل عكا ويافا،
أو مثل الرملة التي تقيم ّ
بلديتها «حفل استقبال»
للجندي «إليؤور عزاريا» الذي قام بتصفية ّ
ّ
شاب
َ
ّ
ِفلسطيني جريح في الخليل قبل سنتين .لن نسمح
بأن يكون مثل هذا ّ
ًّ
شرعيا في
الجو وهذا الخطاب

حيفا ،وهذا جزء من معركتنا السياسية اليوم.
حيفا :سارع اإلعالم العبر ّي إلى نعي «التعايش» في حيفا .هل حقاًّ
ّ ّ
هناك تعايش في حيفا أم أنه ولى وانتهى ،كما يقولون؟
زعاترة :يجب أن نسألّ ،أوًل ،ما هي ّ
ماهية هذا «التعايش» وما هي
مضامينه؟ إذا كان القصد هو «تعايش الراكب واملركوب» ،حيث
هناك مواطنون من الدرجة األولى ومواطنون من الدرجة الثانية..
فنحن ال نريد هذا «التعايش» الزائف؛ نحن نؤمن ونعمل من أجل
ّ
ّ
الحقيقي ،والذي ال يقوم إل على االحترام املتبادل،
العيش املشترك
ّ
ّ
ّ
على املساواة التامة ،على الندية والتكافؤ في جميع مناحي الحياة.
تعددية ّ
ونقول ّإن حيفا اكتسبت مكانتها كمدينة ّ
تقدمية بفضل
كونها مدينة تناضل من أجل السالم العادل ومن أجل املساواة
ّ
التامة في الحقوق ومن أجل العدالة االجتماعية ،وعاصمة ثقافية
َ
ّ
ّ
الفلسطينيين في املثلث والجليل.
نابضة ملئات األلوف من العرب ِ
ًّ
موقفنا هو ّأن من يريد العيش املشترك حقا في حيفا فامتحانه
في الدفاع عن ّ
حرّية التعبير ،وفي محاربة العنصرية والتحريض
ّ
ّ
على األقل ّية العربية ،وفي الوقوف ضد عنف الشرطة ،وفي
ّ
ّ
املتطرفة التي يستغلها البعض ملآرب
عدم االنجرار وراء األجواء
انتخابية.
ّ
ّ
ْ
َ
حيفا :هل ترون أن اقتراب انتخابات البلدية أثر في مجرى أحداث
الشهرالفائت في حيفا؟
زعاترة :بالتأكيد .فقد سارع منافسو ياهـﭫ إلى التحريض علينا
ّ
باتخاذ موقف حازم ّ
ضد «أصدقائه
والهجوم عليه ومطالبته
العرب» .وهنا أخطأ رئيس البلدية في ما نشره يوم 19.5.2018
على صفحته في «فيسبوك»؛ حيث بدا ّأنه ّ
يحمل املتظاهرين
مسؤولية ما حدث ويدعم الشرطة .لقد قلنا ليونا ياهـﭫ ً
وجها
أيضا :إذا كنت تعتقد ّأن ّ
لوجه ونقولها عبر منبركمً ،
تبني مواقف
ًّ
انتخابيا فأنت
اليمين والتساوق مع أجواء التحريض قد يخدما ِنك
مخطئ ًّ
جدا ،وسيكون لهذا ثمن في االنتخابات .ومثلما وقف رئيس
البلدية ً
ً
شجاعا ًّ
نسبيا في قضية تمويل مسرح «امليدان»،
موقفا
رغم تحريض الوزيرة ميري ريـﭽـف ،التي سعت إلغالق املسرح؛ وفي
قضية حرائق الكرمل ،رغم تحريض الوزير إردان ،الذي ّ
تحدث
عن «إرهاب الحرائق»؛ وفي قضية حفل ّ
مغني الراب تامر ّنفار في
ّ
نتوقع منه ّأل يرضخ لضغوط اليمين وأن يدافع ًّ
حقا عن
حيفا؛
العيش املشترك وعن حقوق أهالي حيفا العرب.
حيفا :هل هناك بديل ،اليوم ،ليونا ياهـﭫ؟
ّ
مبكرة ،ولكن ّ
حتى اآلن ليس هناك
زعاترة :ما زلنا في مرحلة
ّ
ّ
مرشحون ج ّد ّيون ّ
يهددونه .نحن نعلم أن حزب «الليكود» الحاكم
ِ ِ
ّ
ّ
يميني قو ّي أمام ياهـﭫ في حيفا .وندرك ّأن
يبحث عن مرشح
البديل قد ال يكون أفضل بل أسوأ من ياهـﭫ ،من حيث مواقفه
ً
وتعامله مع العرب .ومع ذلك فنحن نقول ّإن مدينة مثل حيفا
سوءا» من غيرها ،بل عليها أن ّ
يجب ّأل تكتفي ّ
«أقل ً
بأنها ّ
تقدم
ّ
والتعد ّ
البديل الديمقر ّ
دي الذي يحترم السكان العرب ويحترم
اطي
ّ
حقوقهم في مدينتهم وفي وطنهم .لن نر�ضى بأقل من ذلك .فهذا
املوضوع ليس للمساومة.
حيفا :وما هي الخطوات القادمة؟
كل ّ
امللفات ّ
ضد ّ
زعاترة :عليناّ ،أوًل ،ضمان إغالق ّ
كل الشباب،
وعدم السماح بجرجرتهم وعائالتهم في املحاكم لسنوات ،كما
حصل مع شباب آخرين وقت مظاهرات براﭬـر ،ووقت الحرب على
ّ
ّ
غزة عام ً .2014
ملف ّ
حرّية التعبير وعنف
ثانيا ،يجب أن نفتح
ً
َ
الشرطة في حيفا ،لضمان عدم تكرارهذه األحداث .ثالثا ،علينا أن
نوحد جهودنا ّ
ّ
لصد موجة التحريض العنصر ّي ودعوات املقاطعة.
التجار ،وهناك عدةّ
نحن على تواصل دائم مع لجان األحياء ومع ّ
اقتراحات وأفكار ،سنعلن عنها ّأوًل ّ
بأول.
ٌ
أقوال أخرى؟
حيفا :سؤالنا األخير؛ هل لديك
ّ
ّ
العربي في حيفا إننا
زعاترة :نعم ..أقول ألبناء شعبنا ومجتمعنا
ّ
البولي�سي
سنتجاوز هذه األزمة ،ولن نكون لقمة سائغة ال للقمع
ّ
َ
ّ
السيا�سي .هذا يتطلب الوحدة
وال للتحريض العنصر ّي وال لالبتزاز
فيما بيننا وعدم السماح باستغالل ثغرات أو تناقضات لهدف
ّ
ّ
دق األسافين وسياسة ّ
«فرق تسد» .أنا على يقين بأنه ليس هناك
ّ
ّ
عربي ّ
إنسان ّ
حرفي حيفا ال يتألم ملا يحدث في غزة وفي القدس .وفي
ّ
ّ
الوقت نفسه فكل إنسان يهتم بمصدر رزقه وقوت أوالده وهذا
ّ
شرعي .وواجب القيادة الحكيمة هو حماية الناس والوقوف
أمر
ّ
والفرار عندما تقع الواقعة.
بهم
االحتماء
وليس
مة،
املقد
في
ِ
ْ َ
َ
ْ
وأناشد الجميع أن تعالوا نحافظ على وحدتنا وتماسكنا ،فهذه
هي الضمانة األساسية لصون حقوقنا وكرامتنا في مدينتا ،حيفا،
ً
عموما.
وفي وطننا،
الجم عة َ 8ح زي ران 2018
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ّ
ّ
االجتماعي
جمعية التطوير
بمبادرة

ّ
جولة ورشات «ساعة قصة»
في مدارس حيفا العربيةّ
ّ
القصة فارس
فيحاء عوض« :ما زالت
ّ
ّ
التربوية»
العملية
امليدان في

ّ
االجتماعي إلى
حيفا – ملراسلنا – بادرت جمعية التطوير
تنظيم جولة ورشات أدبية ّ
ّ
فنية – «ساعة قصة» في
مختلف املدارس العربية الحيفاوية ،بمناسبة أسبوع
ّ
ّ
التمهيدي،
العالمي لصفوف
التسامح ويوم الطفل
األول ،والثانيّ .
ّ
ّ
ّ
قدمها كل من الحكواتيين :حنان أبو
محمد ّ
الزلفّ ،
عبا�سي ،ورشا ناصر.
تضمنت الورشات سرد قصص تربوية ّ
ّ
قيمة تتمحور
ّ
ّ
حول تقبل اآلخر ،التسامح ،الحوار ،وحق الطفل في
ّ
اللعب مع اآلخرين ،عن طريق دمج األغاني ،مسرح ً
دمى،
ولغة الجسد .وقد شارك في الورشات ّ
كل من املدارس:
ّ
ّ
اإلنجيلي ،تيراسنطة اإليطالية،
يوحنا
الكرمل ،مار
ّ
ّ
ّ
راهبات الناصرة ،األخوة ،األحمدية ،حضانة القديسة
ّ
حنة ،وحوار ّ
األهلية للتربية البديلة.
ّ
إلى ذلكّ ،
ّ
التمهيدي برزمة «أنا
تم تزويد جميع طلب
ّ
وحقوقي» ،رزمة تثقيفية حول حقوق الطفل من خالل
ّ
اليات ُم ّ
فع ّ
حببة لقلوبهم مثل الرسم ،التلوين ،والغناء،
تهدف إلى إيصال رسالة لألطفال حول ّ
ماهية حقوقهم
بطريقة ّ
مبسطة ،وتطوير مهارات الطفل ،ونضوجه
ّ
ّ
والعاطفي في هذا املوضوع ،بما يتالءم مع جيله.
العقلي
وقد ّردد األوالد األغاني ،أصغوا ،تفاعلوا ،وفتحوا قلوبهم
ّ
واملحبة.
للتسامح
ّ
ّ
وفي تعقيب للسيدة فيحاء عوض ،مركزة البرامج التربوية
ّ
ّ
االجتماعي« :ارتأينا في جمعية التطوير
جمعية التطوير
في
ّ
االجتماعي ،وضمن مشروع «مجتمع آمن» ،تكثيف
نشاطاتنا في املدارس في موضوع ّ
تقبل اآلخر بوساطة
ّ
ّ
خاص ،يساعد الطفل على تذويت
القصة وبأسلوب
ّ
الرسائل التربوية ومغزى
القصة عن طريق ديكور،
ّ
مسرح ،لغة الجسد ،وتجسيد الحكواتي لألحداث .
للقصص ّ
أهم ّية قصوى بالنسبة لألطفال ،فما زالت
ّ
فارس امليدان في العملية التربوية ،إذ إنها تغرس في
ّ
ّ
شخصيتهم
وتنمي جوانب
نفوسهم القيم واملبادئ
ّ
ّ
ّ
ّ
والعقلية والروحية؛ فالطفل يعيش القصة
الحس ّية
ً
ً
ّ
ويتخيل نفسه بطل فيها ،خصوصا إذا كانت أحداثها
واقعية ،فهي ّ
تحرره من واقعه وحدوده التي يعيش
ّ
ّ
ّ
فيها ،إلى عالم واسع فسيح .وما يؤكد فاعلية القصة هو
انجذاب األطفال ،تفاعلهم ،ردود فعلهم وإصغاؤهم.
ّ
القينا أصداء إيجابية لهذه الورشات من قبل الطلب
أنفسهمّ ،
أهم ّية هذه ّ
الفع ّ
املربين وتأكيدهم على ّ
اليات
ّ
وتعطشهم للمزيد من هذه الورشات.
هذا وتأتي رزمة «أنا وحقوفي» كمساهمة متواضعة
في توعية الطفل لحقوقه ،وذلك بمناسبة يوم الطفل
العالمي والذي يصادف ّ
األول من َحزيران من ّ
ّ
كل عام.
ّ
ومن أجل املحافظة على استمرارية هذه النشاطات
ألحقنا ورقة إرشادات ّ
موجهة إلى ّ
املربين واألهل للعمل
ً
معا مع الطفل واملتابعة ما بعد انتهاء الورشات ،ما
ّ
يزيد من نجاعتها ،ولنتمكن من الوصول إلى الهدف ْ
قدر
املستطاع.
ومن هنا ّ
ً
وطاقما ،بالشكرإلى إدارات املدارس
نتقدم ،إدارة
ّ
مركزي البرامج التربوية على التعاون ّ
ّ
ونخص
البناء،
وإلى
بالذكر املساهمين في إصدار الرزمة بتقديم رعايتهم،
وهم A.S.E:شركة مقاولة بإدارة املهندس أمير عيساوي،
و« g.u.yﭼـاي محشـﭭـيم» بإدارة أنيس غنطوس.
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َ
ّ
ّ
ّ
َ
سطينية من كتاب
الفل
صدور طبعة منقحة ومزيدة عن وزارة الثقافة ِ

َ
ّ
ّ
الفلسطينية في الجليل»
«جذور الحركة املسرحية ِ
للكاتب عفيف شليوط
ّ
حيفا – ملراسلنا – صدرت ،مؤخ ًرا ،عن وزارة الثقافة
الف َلسطينية طبعة ّ
منقحة َومزيدة من كتاب «جذور
ِ
َ
الفلسطينية في الجليل» للكاتب
الحركة املسرحية ِ
عفيف شليوط .هذا وكان قد ّ
تم إصدار الطبعة األولى
من الكتاب عام ّ .2002أما الكتاب الجديد الذي صدر
ّ
مؤخ ًرا ،فهو كتاب َّ
مجدد ّ
يطور األفكار املوجودة في
األول ،كما يضيف على الكتاب ّ
الكتاب ّ
األول املعلومات
َ
ّ
سطيني في الجليل ،التي لم
الفل
التاريخية عن املسرح ِ
ُ
ِترد في الطبعة األولى ،والتي اكتسبت منذ عام 2002
ّ
حتى اآلن ،حيث حوت النسخة َّ
ً
نصوصا َمزيدة
املجددة
ّ
ومنقحة ّ
تؤرخ األعمال املسرحية الجديدة.
هذا ّ
وإن جوهر الكتاب في طبعته األولى هو توثيق
ُ
ّ
األعمال الفن ّية املسرحية التي أنتجت في ِمنطقة الجليل.
ّ
فمن خالله ّتمت أرشفة الحركة املسرحية املحل ّية
ّ
ّ
املحل ّي ،والذي ّ
يتميز بكونه
واالطالع على تاريخ مسرحنا
َ
سطيني ّ
فن ّي ّ
ّ
يتحدث عن األمور التي تشغل
ذا طابع ِفل
َ
كل ما ّ
سطيني ،وعن ّ
ّ
يهم عرب الـ.48
الفل
بال
املجتمع ِ
ّ
ً
ً
ًّ
فهو يشكل مرجعا هاما وأساسا لألعمال املسرحية
ّ
ً
ثقافيا يمنع من الزمن أن ّ
ًّ
َ
ّ
ّ
يهمش
ومشروعا
املحل ّية،
الفلسطينية .وإن املشروع الجديد يتلخص في كتابة
ِ
أعمالنا املسرحية ّ
َ
(محتلنة)ّ ،
ومطورةَّ ،
َّ
َّ
الغنية بتجربة عرب الـ 48الجماعية
ومنقحة للكتاب
محدثة
مجددة
وتحليالتها املختلفة.
السابق ،مع الحفاظ على االسم نفسه ،واألفكار
ّ
الفت
باهتمام
الكتاب
من
األولى
الطبعة
لقد حظيت
الحديثة التي تؤثر – خالل املسرح – على جمهور واسع
ّ
من ِقبل الدارسين
والباحثين واملؤسسات األكاديمية في بالدنا.
ّ
ّ
ّ
يلخ
إذ
واملسرحية.
والثقافية
املسرح
تجربة
الكتاب
ص
وبمناسبة صدور الكتاب تستعد مؤسسة األفق
َ
ّ
ّ
ّ
املحل ّي ِ
وأمسيات
الفلسطيني ،مع ذكر تفاصيل النشاطات للثقافة والفنون لتنظيم سلسلة ندوات
ّ
ّ
املسرحية وكل الذين ساهموا في الحركة املسرحية حول الكتاب في أنحاء البالد كافة.

ﺑﺎدارة :ﻳﻮﺳﻒ ﻏﻮﺷﺔ
ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺍﻫﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺍﳳ ﻣﻌﻠﻤﻦﻴ/ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ
• ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺎﺕ :ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺆﻫﻼﺕ
• ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺒﻳﺔ،
ﻟﻐﺔ ﺍﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
• ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ
• ﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺑﺪا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﳌﺨﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ 2018
أﻳﺎم اﳌﺨﻴﻢ ﻣﻦ  01-07-2018ﺣﺘﻰ  19-07-2018أﻳﺎم اﻻﺣﺪ –اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ .
)إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪورات ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ(
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نسافرالى املونديال مع بيليفون:
تصفح االنترنت بدون قيود في تطبيقات التواصل االجتماعي
 GB2, 50دقيقة مكاملة و  50رسالة في االسبوع فقط بـ  99شيكل
تستعد شركة بيليفون للمونديال وتعرض على املسافرين لحضور بطولة كرة القدم االكبر
في العالم رزمة انترنت خاصة لفترة مكوثهم في روسيا:
تصفح االنترنت دن قيود الستخدام التطبيقات الرائدة:
 ،Wazeفيسبوك ،انستغرام ،سناب تشات ،واتس اب،
خرائط جوجل  Google Maps + GB2تصفح  50دقيقة
مكاملات +50رسالة قصيرة بمبلغ  99شيكل ملدة اسبوع.
استخدام تطبيق التوجيه للوصول الى امللعب بسهولة
وبآمان ،تحميل الصور والستوري الى االنستغرام ،ارسال
صور السيلفي الى كل االصدقاء في الواتس اب ،كل هذا واكثر
بحرية ،بسهولة لتحويل تجربة مشاهدة مباريات املونديال
الى تجربة مثالية.
باالضافة الى ذلك ،تستمر بيليفون بعرض الـ  Global Simالذ يعمل بـ  134دولة حول
العالم مع امكانية تصفح االنترنت بعدة رزم  GB1 :بـ  69شيكل GB2 ،بـ  99شيكلGB4 ،
بـ  149شيكل .في حال لم يتم استغالل كل الرزمة ،يمكن استغالل ما تبقى من الرزمة في
دولة اخرى لغاية سنة  .بطاقة الـ  Global Simمتوفرة لزبائن كل الشركات ،ويتم تفعيلها
منذ لحظة الهبوط دون الحاجة الى البحث عن شريحة محلية .باالضافة الى ذلك فان
استخدام شريحة الـ  Global Simمن بيليفون يخول الزبون الحفاظ على رقم الواتس اب
االصلي الذي يستخدمه يوميا.
ايالن سيغال ،نائب مدير عام شؤون التسويق في بيليفون قال ":اخترنا تسويق الرزمة
بسعر مناسب ،يخول استخدام التطبيقات املختلفة دون حدود وقيود .من معرفتنا
املتصفح االسرائيلي يحب تحميل ومشاركة صور وفيديوهات من االحدث الرياضية
الكبيرة واملهمة" ".نحن نقدر ان يزداد الطلب على رزم تصفح االنترنت في روسيا في فترة
املونديال بـ %100واردنا ان نضمن لزبائننا تجربة دون حدود او قيود ليتمعوا بتجربة ال
تتكرر" اضاف سيغال.

دافيد برودت ،رئيس مجلس إدارة مجموعة لئومي
يجري جولة في فروع بنك لئومي في الشمال واملثلث

من تاريخ 7.6.2018
حتى تاريخ 16.6.2018
 MACتمنحك هدية خاصة بالعيد :عطر
بحجم كامل من تشكيلة SHADESCENTS
– الختيارك من بين  6عطورعند كل شروة
بمبلغ  399شيكل فما فوق من حوانيت
MAC
أجرى رئيس مجلس إدارة بنك لئومي ،السيد دافيد برودت  ،مطلع
األسبوع جولة ميدانية في فروع بنك لئومي في البلدات العربية .في إطار
الجولة زاربرودت أيضا فروع البنك في قرية دبورية وقرية كفرقرع.
وأطلع مدراء الفروع برودت على الفعاليات التي يقوم بها البنك في إطار
تعميق نشاطه في البلدات التي يعمل بها ،واعجب بالتطور التجاري
والقدرات االقتصادية واملستقبلية الكبيرة املوجودة في البلدات
واملناطق التي تعمل فيها الفروع.
وهنأ بردوت املوظفين بمناسبة شهر رمضان وأثنى على عملهم الدؤوب
وقال  ":زيارة فروع البنك في البلدات العربية مهمة جدا لي ،بنك لئومي
يرى باملجتمع العربي عامة وفي املصالح الصغيرة واملتوسطة خاصة
محركا للنمو ذا إمكانيات كبيرة"" .لئومي ملتزم بعالقة قوية مع املجتمع
والزبائن ،ولذلك يقوم باستثمارالكثيرمن املوارد في املجتمع العربي".
وأكد برودت قائال" :نحن نستثمروسنستمرباالستثمارمن اجل معرفة
احتياجات ومميزات املجتمع العربي وفهمها ،وذلك بهدف تقديم
الحلول االكثرتطورا وأفضل الخدمات في الجهازاملصرفي".

مس ّوقون/ات ملنطقة الشمال:
وصف الوظيفة
ترويج مبيعات في منطقة بيع ،تقدمي خدمة لنقاط البيع ونشر مواد إعالنية وتسويقية.
متطلبات الوظيفة:
• ملنطقة  -1السكن في منطقة كريوت ،كرمئيل ،معليا ومحيطها -إلزامي.
• ملنطقة  -2السكن في منطقة عكا ،نهاريا ومحيطهما -إلزامي.
• خبرة سابقة ملدة سنة على األقل في عمل ميداني مع زبائن /نقاط بيع -إلزامي.
• رخصة سياقة  -02إلزامي ،بدون مخالفات مرورية -أفضلية.
• اطالع ،اهتمام ومعرفة بألعاب الوينر بشكل خاص والرياضة عامة -أفضلية.
• مستوى شخصي عال
• خدماتي/ة ومهذب/ة
• استعداد لعمل ميداني مكثف
يجب إرسال السيرة الذاتية عبر البريد اإللكترونيwinner@adam-milo.co.il :
مع ذكر رقم الوظيفة  ،7364 -حتى تاريخ  22/06/2018الساعة .12:00

السيرة الذاتية التي ترسل بعد هذا التاريخ لن يُلتفت إليها.
يتم الر ّد على التوجهات املالئمة فقط.
سيتم التوجه لشركات القوى العاملة أيضً ا.
18
18

ماركة التجميل الرائدة MAC
تمنحكم ميزة خاصة بمناسبة
عيد الفطر

لﺔﻈ ُﺋ ال َﺞّﺾا ِة ال َم َﺗﻂِّ َّﻐ ُﺋ
ﺖﻐفا

الحملة سارية املفعول في حوانيت MAC
التالية:
حيفا-غراند كانيون
كريات بياليك-كريون
الناصرة-مجمع بيغ فاشم
القدس-كانيون املالحة
كفارسابا-كانيون G
حسب املخزون في كل حانوت
حتى نفاذ املخزون
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רשת שומרת שבת

בס“ד

שו אותנו
פ
ח פייסבוק!
ב

-200

עידןחי0פה נשר
סניף

גם המחיר צעצוע
קורקינט

בריכת עמודים

 1 / 2 / 4מטר כולל משאבת חול וסולם!

בריכת עמודים
אינטקס

דגם ריאל מדריד

לוח מגנטי

בית בובות

יוצרים בעזרת עט מגנטי מגניב!

עשוי עץ איכותי

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

1189

90

49

₪

כיסא מותגים

90

₪

קורקינט  2גלגלים

הלו קיטי  /דורה

19

90

₪

רייזר חשמלי

90

סקטים

דגם חדש!

69

555

₪

שולחן כדורגל ענק

90

בריכת קונוס

90

 1.47קוטר  33 /ס“מ גובה

69

90

₪

90

בית בובות
דגם 5167

59

90

₪

90

₪

149

90

כולל  2שערים

₪

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה

90

90

₪

כדורגל מדינות

כולל כדור ומשאבה

49

39

₪

זוג שערים מתקפלים

פליימוביל

90

649

90

₪

סט כדור מרחף

 12וולט!

399

₪

49

34

₪

אופנוע ממונע BMW

בוגטי ממונע

בריכת אינטקס

JILONG

90

משחקי קלפים מובילים

₪

 12וולט! כולל שלט רחוק להורה

99

₪

99

90

₪

חתחתול  /טאקי

מהירות ,ריכוז וכושר הבחנה

₪

פישר פרייס

90

119

₪

דאבל

דגם אייפופ

אדון דיבורון

עם רגליים

99

90

90

 100חלקים

199

₪

90

משחק המגנטים

לגינה או לבית מבית פלפליי

499

₪

90

₪

בית חלומות ענק

 6פיט קוטר! כולל סולם ורשת הגנה

חד קרן על שלט

קורקינט  12וולט

90

₪

טרמפולינה

דגם ספיידרמן

59

499

279

19

₪

₪

072-220-4717

90

שעות פתיחה :ימים א‘-ה‘  | 09:00-21:00ימי ו‘ וערבי חג  | 09:00-14:30מוצ“ש 20:45-22:00
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד התאריכים  14.06.18או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים
*התמונות להמחשה בלבד *מינימום  30יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל 1-יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית
להפסיק את המבצעים בכל עת.

29

₪

ّ
املتنبي؛ تستضيف رامي غضبان ضمن التثقيف املروريّ
درهم وقاية خيرمن قنطارعالج
حيفا – ملراسلنا – استضافت مدرسة ّ
ّ
املصمم الـﭽـر ّ
املتنبي ،نهاية األسبوع املنصرم،
افي رامي
ّ
غضبان ،رامي الذي ّ
تعرض لحادث طرق مأساوي عام  1998أودى بحياة شقيقه وثالثة من
ً
ً
ّ
رفاقه ،ليبقى رامي – من بعده – وحيدا مقعدا يعاني من العجز في أطرافه ،ولكنه لم يستسلم
ّ
للعجز بل ّ
ومخلفات الحادث ّ
املرة إلى رسالة حياة ّ
وحول تجربته القاسية ّ
تحدى مصيره
يبثها عن
ّ
ّ
ّ
ً
كر�سي عجالته ،مبتسما بكامل قوته وشجاعتهُ ،يحدث أبناء الشبيبة وهو يطوف املدارس واألطر
املختلفة من أجل هذه الرسالة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
حدث رامي طلب املتنبي وسرد على مسامعهم قصته املؤملة ،واسترجع ذاكرته ناصحا إياهم باتباع
ّ
قوانين السير ،عدم السياقة تحت تأثيرالكحول ،عدم استخدام الهاتف النقال في أثناء القيادة،
ّ
ّ
وعدم االنصياع للضغوطات
النفسية
واالجتماعية.
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
وتأتي استضافة رامي
غضبان
في
املتنب
ي
انعكاسا لفلسفتها التربوية-التعليمية التي تهتم باإلنسان
ّ
املرورية والتثقيف املرور ّي ،التربية املروريةّ
وتربيته وتثقيفه ،ومن جملة ذلك تأتي مسألة التربية
التي تدأب الوزارة على تذويتها ضمن املنهاج من الصفوف الدنيا حتىّ
الصفوف العليا ،من أجل
ّ
خلق وتربية جيل من السائقين املهذبين.
ّ
ُيذكر ّ
ّ
أن ّ
ّ
املربية ناهد خوري ،مركزة التربية
املرورية ومعلمة املوضوع في املدرسة لصفوف العاشر،
عملت جاهدة على ترتيب واستضافة رامي غضبانّ ،
وتحدثت عن ذلك »:التجارب ّ
ّ
الحية
الحقيقية
ّ
ّ
للطلب ،ال ّ
هي خيرمعلم
سيما التجارب التي ينهض من خاضها من املوت».
األخطاء في الشارع غير قابلة للتعديل أو التصليحً ...
معا نكتب حكاية ّ
املتنبي« ...من ْ
يكتبحكايته
ْ
ويمل ِك املعنى تماما».
\ يرث أرض الكالم \ ِ

ّ
ّ
ّ
ّ
و
املتنبي؛ الصف التاسع العلمي-املتميز يختتم مشر ُع «نعرف حيفا»
«ما ّ
يميز ّ
املتنبي هو بناء اإلنسان ،وبالتزامن مع رمضان ال نستثني ّ
ّ
االجتماعي التي تخرجنا من بوتقة املجتمع
قضية التكافل
ّ
املُ َ
الل ّذة في العطاء وتبادل املعرفة ،ال باألخذ َ
فحسب» رائف عمري-مديراملدرسة.
ست ِهلك إلى املجتمع الذي يجد

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

تسريحات ابتداء من
مكياج م�ي

₪ 200/250
₪ 150

لل�جزواالستفسار-دانا052-5116105 :
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ّ
ّ
العلمي ّ
ّ
املتميز
حيفا – ملراسلنا – شارك طلب الصف التاسع
ّ
املربيتين ناهد خوري ُ
من مدرسة ّ
املتنبي مع ّ
وح ّب ّية غطاس ،يوم
الثالثاء املا�ضي ،في لقاء اختتام أعمال مشروع «نعرف حيفا»
ّ
لهذا العام ،وذلك بمشاركة مدارس ّ
ويهودية.
عربية
ّ
أقيم اللقاء في بيت الكرمةُ ،ويذكر ّأن هذا املشروع بإشراف
ّ
ّ
جمعية الفنون
الجماهرية والحوارالحضار ّي – «מארג" .ويأتي
ّ
ّ
ّ
هذا اللقاء الختتام سنة احتضنت لقاءات ودية وورشات عمل
ّ
وستستمر كذلك للسنة القادمة،
مختلفةُ ،عقدت خالل السنة
ّ
ّ
الثقافياالجتماعي
وذلك بهدف بناء جسور من املعرفة والتقارب
ّ
بين طلب املدينة الواحدة من أجل تعزيز املعرفة ومعرفة
ّ
اآلخر ،زيارة األحياء التي منها يأتي الطلب ،وذلك لتحا�شي األفكار
ُ ّ
ّ
ّ
وخلفيته وحياته ،في سبيل بلورة
املسبقة واملعلبة عن اآلخر
طالب واعّ ،
فعال ،ولديه القدرة على صياغة واقعه والتأقلم
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ة-التعليمية.
حتمي لفلسفة املتنبي التربوي
معه ،وذلك كانعكاس
ّ
ّ
البرنامج ّ
محطات ،بموجبها ّ
َ
ّ
تقسم طلب املدارس
عدة
تضمن
ّ
ّ
املختلفة إلى مجموعات متجانسة ،وتنقلوا بين املحطات من
أجل تنفيذ ّ
مهامها على ّ
أتم وجه وأحسن حال .وقد كانت أولى
ّ
ّ
ً
املحطات السوق الحيفاو ّي؛ إذ ّ
أدوات قديمة
تعرف الطلب
ٍ
ترتبط بذاكرة وتراث الشعوب املختلفة ّ
وتعبر عن رموزها،
ّ
الروسية وشجرة عيد امليالد وفانوس رمضان.
كلعبة البابوشكا
ّ
ّ
وكانت املحطة الثانية محطة عرض لفيلم يتناول االختالفات
ُ
نتيجة مفادها؛ رغم االختالف ّثمة
بين النهاروالليلَ ،ليخلص إلى
ٍ
نوع من أنواع التواصل بينهماُ ،
شأن ذلك شأن ّ
كل الشعوب التي
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
اإلنسانية .وكانت املحطة الثالثة محطة
تدور في فل ِك الحاضرة
ّ
األلغاز واألحجيات ،والتي من خاللها انكشف الطلب على أبرز
ّ
ّ
ّ
الحضارية ،التر ّ
والتاريخية العريقة.
العلمية،
اثية،
معالم حيفا
ّ
ّ
ّأما املحطة األخيرة فقد هدفت إلى كشف الطلب على أحياء
حيفا املختلفة من خالل تركيب الصور.
ّ
هذا ويأتي ّ
ً
ّ
تبني هذا املشروع في مدرسة املتنبي وتحديدا للصف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حتمي لفلسفة املتنبي التربوية-
العلمي املتميز كانعكاس
التاسع

ّ
التعليمية التي تدأب على بلورة وصياغة طالب قادر على الثورة
والتقليدي ،والتي ّ
ّ
ّ
تعزز من قدرات
والتمرد على التفكيراملحافظ
ّ
الطلب ّ
وتنمي من مهارات التواصل فيما بينهم ومع محيطهم ،في
ّ
ّ
املستقل.
املعرفي
سبيل دفعهم إلى صياغة خطابهم
ة-ثقافية مغايرة ،تفكير عصريّ
ّ
ّ
ّ
علمي
املتنبي؛ حكاية تجربة
ُ
ُ
ّ
ً
وخطاب منفتح ...معا نكتب حكاية املتنبي« ...من يكت ْب حكايته
َ ْ
ويمل ِك املعنى تماما»...
\ ي ِرث أرض الكالم \ ِ
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رز ا�يا����  5ك��

2490

₪

3ك�� ���

10

1490

₪

10

₪

��ون �����ي� كب��ة
2رزم

₪

10

₪

��ون �ور����ن

₪

10
ا���� ا����ول

₪

₪

 3رزم ��ايات �����ي�

10

₪

��ون �����ي�
����ة 3رزم

��ي� انواع

 3ﺑـ

10

10

10

₪

 ���3ذرة

 3ﺑـ

ציידנית ��و��ة ا����

20

₪

3990

����ونة او ���� ية

 3رزم ��ايات
לשתיה חמה

10

ز�� ان�وان ا����ة

1ك�� ��وة ا�ن���

 4ك�� ����

₪

ציידנית كب��ة 2+
أ��اس ���

120

₪

�وا�� وخ�ار
�از�ة يو�يا

��ي� �ارد
ل�ب��

₪

�وكول��ة ���وردة
�ا��ة ل��يد1ك��

49

₪

�نا�� �اء ����ة 1/30

25

₪

קערות �����ي�
 3رزم

10

1/30كول� ����ة

₪

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

 4ﺑـ

10

� 4ا�ي� 10
� ��� 1/12ا��ا

₪

₪

15

₪

10

���ار��

 3ﺑـ

10

₪

��ا�� ���

 10ﺑـ

סלמי זוגלובק/טירת צבי
250גרם
או
פסטרמה זוגלובק/
טירת צבי 250גרם

גבינת עמק-תנובה
250גרם

10

18

���� كب��ة

75

גלידה קרח

₪

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

₪

₪

���  2أ��اس

10

₪

10לחמניות 10

35

₪

₪

 3ﺑـ

₪

100

₪

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

ّ ّ
ّ
ّ
ّ
مدرسة عبد ّ
الرحمن الحاج تنظم أمسية رمضانية واحتفالية تخريج

ّ
ّ
ّ
ّ
نظمت مدرسة عبد ّ
الرحمن رائعة ،تخللتها كلمات
الرمضانية .والتآخي والتعاون .كما شكر القائمين على إنجاح هذه
ترحيبية من قبل مدير املدرسة ،مائدة اإلفطار ،وعلى أنغام األناشيد الدينية
حيفا – ملراسلنا –
ّ
املميزةّ ،
االحتفالية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رمضانيةّ ،
الحاج في ّ
األمسيات
متمن ًيا أن تكون هذه
األمسيات،
وقد أثنى مدير املدرسة على مثل هذه
تم خاللها الطلب ،ولجنة اآلباء.
أمسية
حي الحليصة
ّ
ْ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
نهجا ًّ
التدريسية واألهالي والطلب على التي تجمع ّ
سنويا ّ
متكر ًرا.
املحبة
كل أعمدة التربية واألهالي على
احتفالية كما ال َتأم طاقم الهيئة
إيمانية
تخريج صفوف الثوامن بأجواء

ّ
ّ
الفنان فادي ضو يقيم
ّ
ل
معرضه األو في فنلندا
ِ
حيفا – ملراسلنا – بدعوة من بلدية كوهمو –
ّ
املدعوين وعلى
فنلندا ،وبحضور العشرات من
أسهم أعضاء بلدية كوهمو ،أقام ّ
الفنان فادي
ر
ّ
ّ
معرضه األول
ضو ،يوم االثنين من هذا األسبوعِ ،
سيستمر حتىّ
ُ
ّ
بعنوان «فصول السنة» ،والذي
نهاية شهر َحزيران الجاري في قاعة مكتبة البلدية.
صممها ّ
يحتوي املعرض على  23لوحة ّ
الفنان
ِ
ّ
فادي ّ
ضو على الحاسوب بطريقة مميزة .وقد

26

املعرض عضو البلدية ،يوهانا يونتونين،
افتتح ِ
ّ
املعرض املقام في املدينة،
وعبر عن سعادته بهذا
ِ
ّ
ّ
والفن ّية
تشجع هذه املناسبات الثقافية
التي
ّ
ولقاء الحضارات .كما شكر الفنان فادي ضوّ
البلدية واملكتبة والحضور على مشاركتهم في
االفتتاح وعلى الدعم الذي لقيه ،ر ً
اجيا أن
يلتقيهم في مناسبات ّ
فن ّية أخرى.
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مﻠﺤمﮥ شﻘﻒ

ﺑادارة :شرﺑل مﻄر

ﻓﺨاد دﺟاج ﻃازج

دﺟاج ﻃازج

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

₪

قرامﻲ دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

₪

ﺟﻨﺤان دﺟاج ﻃازج

4ﻛﻐﻢ

99

ﺻدر دﺟاج ﻃازج

6ﻛﻐﻢ

99

عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

50

4ﻛﻐﻢ

₪

99

₪

شﻨيتسﻞ دﺟاج نﻈيﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

مسﺤﺐ ﻃازج
ﻓﺨاد ّ
)ﺑرﻏيوت(

3ﻛﻐﻢ

₪

عجﻞ مﻔروم ﺧﺸﻦ

99

₪

شوارما عجﻞ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

₪

₪

₪

99
لﺤﻢ عجﻞ للطبﺦ

عجﻞ للروستو او لﻦﺒ امﻪ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

99

₪

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

99

ﻛﻔتﻪ مﻊ ﺑﺼﻞ وﺑقدونﺲ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

ُ

َ
أسعد موسى عودة

ُّ
ُ
األردن يلقي بحكومة امللقي؛
ُ ّ
َ
ّ
ُ
فضمير الشباب بوصلة الصواب

ّ
ّ
األردنية ّ
عمان،
ّإن املظاهرات التي اجتاحت شوارع العاصمة
وغيرها من ّ
ً
َ
احتجاجا على موجات الغالء
النواحي واملحافظات،
ّ
ّ
ّ
برفع الدعم الحكومي عن كثيرمن السلع األساس ،من هواء وماء
ّ
َ
االقتصادية ّ
الرعناء،
وغذاء ودواء وكهرباء؛ ِ
وغيرها من املوبقات ُ
لقي (رئيس الوزراء
اجترحت – في األخير –
اإللقاء بحكومة ال ـ ُ
ّ
ّ
األردني املستقيل\«املستقال» ،هاني فوزي ال ـلقي) إلى أرشيف
َ
سياسة البغاء.
ُّ َ
ُ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
البشرية ،واملحاصرُ
فاألردن الفقيربثرواته الطبيعية الغني بثروته
ً
ّ
ُ
ّ
اقتصادية ّ
وطنية
واملفتقد – منذ زمان – سياسة
بزنار من نار،
ّ
ّ
ّ
علمية حقيقية فاعلة ناجحة ،تتمتع بصواب البصيرة وااللتحام
ّ
الناس ،ال باالغتراب عنهم ّ
بهموم ّ
والتعالي عليهم ،وتتحلى بإبصار
باألردن عن ّ
ّ
النفق ّ
الضوء في نهاية ّ
نقطة ّ
«التقلقز» على
والنأي
ّ
ُّ
حافة املنزلق – اندفع هذا األردن ً
شبابا إلى الشوارع رافعين
ّ
ّ
الشعارات املطالبة ّ
ّ
بمربع نجاح الشعوب ورقيها وازدهارها:
ّ
ّ
«عيشّ ،
إنسانية».
اجتماعية ،وكرامة
حرّية ،عدالة
ّ
ّ
مسؤوليتهم الوطنيةّ
ّ
وقد كان من حدة وعي هؤالء الشباب وعمق
أن ّ
وجهوا خطابهم نحو حكومة «جاللته» ،ال نحو «جاللته» أو
تعقيدات نظام الحكم في ّ
َ
ّ
أسرته ،فهم يعلمون
األردنية،
الدولة
ً
ّ
ّ
ّ
ويدركون ّأن العرش امللكي األردني هو ملك األردنيين جميعا،
ووطني ،ال ّ
ً
ّ
ّ
سيما
أخالقي
سليما ..واجب
حيث الحفاظ عليه
ّ
واالجتماعية واالقتصاديةّ
الظروف ّ
ّ
السياسيةّ
في مثل هذه
ً َْ
واألمنيةّ ،
ّ
ّ
ّ
التي تعصف با ِملنطقة العربية برمتها عصفا ،فتذريها
َ
ْ
ً
ً
َ
َ
ِل َتذ َرها قاعا صفصفا.
ودرة تاجها ،حيفا ،أرغموا رئيس ّ
وشباب بالدنا ّ
بلديتها – ولو
ْ
ّ
ً
اعتذارا إليهم ،عن موقفه البدائيّ
بعد أل ٍي – على أن يتلمس
ّ ّ
ّالذي كان قد ّاتخذهَ ،ق ْب ًل ،من ّ
التظاهرات ّ
الس ّ
األبية التي
لمية

كانت قد مألت نوا�صي حيفا وميادينها،
فرفعت صوتها بكلمة ّ
ّ
إنسانية
حق
مسؤولة ،ليس فيها َج َد ٌل شارد
وال وارد .وقناعتي ّأنهم ُ
سيرغمون
ّ
الشرطةً ،
الحقا ،على مثل هذا
جهاز
االعتذار ،بل على ما هو أدهى منه
ّ ّ
فإنه – مهما كان – ً
أبدا ،ال يموت
وأمر؛
ّ
حق وراءه ُ
طال ٌب يعرف كيف يحارب.
م
ِ
ّ
كل مكان وزمان ،في ّ
الحي في ّ
هذا هو ضمير الشباب ّ
عمان اآلن،
وفي حيفا ويافا َوز َلفة ّ
ُ
والناصرة وسائر الجليل والوديان كما في
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الحيران ،قبل آن وفي ّ
اب
كل آن؛ هذا هو ضمير الشباب
ّأم ِ
ٍ
ْ
الذي لم َيك ُهل ُ
ٌ
وبعيد من أن يشيب ،وهو ليس ّ
مجرد عبارة
بعد
ّ
ّ
ّ
شاعرية رومانسيةّ
تعبوية ،بل هو اصطالح علميّ
شعرية
ْ
ّ
البكر ووعيهم الخالص ،غير
بامتياز؛ فالشباب بإحساسهم ِ
على ،أو – بعبارة ّ
أدق – غير
املشوب بالخوف من أو الخوف
أي مصلحة ّ
ْ
املشوب بأخذ ّ
َ
ماد ّية بالحسبان ،سرعان ما يرون
ً
ً
ّ ًّ ُ َ ْ و ن ّ
ّ
الحق حقا فيهر ِ لو إلى اتباعه والتعبيرعن نصرته ،قول وفعل،
ً
هدا وال َج ً
باطل فال يـألون ُج ً
هدا
وسرعان سرعان ما َير ْون الباطل
ّ
في اجتنابه ّ
والدعوة إلى قتاله .فمن ُينكر على الشباب قدرتهم
ّ
على العمل ّ
والتأثيروالتغييرفهو ال يعي من أمرزمانه وال مكانه وال
ّ
إنسانه ً
صناع ّ
مر ّ
التاريخ – هم ّ
شيئا ،فالشباب – على ّ
التغيير
َْ
َُ
ّ
ونربهم
وقاطرة املستقبل
نحمهم بأهداب املقل ِ
ومزارع األمل؛ فل ِ
َْ َ َ َْ
ّ
ْ
ّ
ّ
نحصنهم بالعلم النافع وباألدب الساطع،
على در ِء الوجل ،ول ِ
ليسيروا في األرض ،بتواضع العارفين الواثقين ،طالئع طالئع.
رب ّ
ولي عودة منكم إليكم ّأيها ّ
األعزة – إن شاء ّ
العزة – للحديث،
ًِ
أبدا ،عن لغتنا ْ
ونحن.

قداسة اإلنسان
رشدي املاضي
ُ
ُ
عدت أستدرج صباحي ّ
الصغير ...إلى َح ْت ِف ِه!!! وأ ِع ّدني
ًّتبا...
ُ
ّ
لصباح مهزوم ...وكأنني قادم من الليل ...وال يد لي ت ّلوح لقطار
ّ
في املحطة...
ُ
َ ُّ ُ ّ
الش ّ
العربي – وأنا ال أ ّ
عمم – خالل ّ
ّ
كل حوار
اب
هذا ما يبثه
ّ
ّ
ّ
يحتل موضوع التفوق صدارة فيض الكالم...
ّ
ّ
نعم!!! هذا الحديث الصادم يمتلئ به الش ّ
اب منذ نعومة
أظفاره...
فهو من طفولته كان يسمع من أساتذته ومن اإلعالم الرسميّ
ماديا ّ
الغربي مجتمع ّ
متفوق ًّ
ّ
ومن ومنّ ...أن املجتمع
لكن ُه منهار
«الفكرية» إلى َح ّد ّ
أخالقيا ...وتذهب بعض ُّ
ّ
ًّ
التبشير
النخب
ّ
األخالقي!!!
ُبقرب انهيارالحضارة الغربية بسبب انهيارها
ّ
ُ
وها هو ّ
الطريق ...فيواصل ّ
السفر وير�ضى
شابنا يتوق إلى غبار
بـ»الحقيبة» له َم ْس ً
كنا!!!
ّ
وتكون ّ
بأنداد ِه من «شباب الصحراء»،
الصدمة ،حين يلتقي
ِ
علميا يفاخر َ
الذين حينما يضع أحدهم في يده ُم ْخ َتر ًعا ًّ
زمالء ُه
ّ
بمصدره ...بأن ُه صناعة أنتجها «اآلخرالغريب»...
ِ
ّ ّ
ّ
نصيحتي َ
الش ّ
العربي ،أل ترى بهذا املوقف الغريب
اب
لكّ ،أيها

ً
غريباّ ...
ً
ألن «األخالق» التي
شيئا
ّ
ْ
يتحدث عنها َمن ينظر إلى هذا «اآلخر
الغريب» بازدراء هي – عنده – أخالق
ْ
ما بين ُّ
الس ّرة ّ
فحسب...
والركبة
ًّ
وال َي ّهم ُه بعد ذلك أن يكون
أصوليا
َ
ُس ًّ
الليا يمارس ْأبش َع من ألف ز ٍان وزانية!!! وال أن يكون طاغية
ً
َ
ّ
ً
مخادعا لش ْعبه ،سارقا لثرواته ألجل مصلحته الش ّ
خصية ،يرى
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ًّ
ًّ
في سلوكه تصرفا أخالقيا وهو – في الحقيقة – أسوأ من ألف
عاهر وعاهرة!!! «شيطان بصورة إنسان» ُي ْش َ
عرك بالقرف إلى
درجة ّ
قيؤ على وجهه!!! وما يوجعنيّ ،
الت ّ
أحبائي ،وأنتم من روائح
ِِ
ّ
الجنةّ ،أن ثقافتنا اليوم – سوى استثناءات هنا وهناك –
ّ
َ
ُ
آلية تتيح لنا َو ْ
تأت بالجديدّ ،
ض َع
تدوير ،وتكرار وإعادة ُم ِملة لم ِ
ُ
ّ
العاملية...
خطانا على طريق
ُ
َ
الب ْوح ،إليماني ّ
«أف ْ
بأن ّ
ض» أمامكم بهذا َ
ض ِف ُ
قوة الكلمة في
ِص ْدقها ،عن موقف عن الواقع ،ومن أجل أن تكون هي الحياة
ُ
«©Õالخيام» على الحدود؛ وتكبر فيها صباحات
انتظار
�UF�UÐت ْ OÒنWهي
التي
dÓ ³A*«Ë
ً
وأمطارا ...تقول:
ّ
صباح ّ
لكل َم ْن بدأ «ثورة» التغييراملنشود التي ترتكزعلى قداسة
اإلنسان وقداسة الحياة...
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األواخرمن رمضان
 1439هجرياًّ
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

يوشك شهر رمضان على االنقضاء وتكثر األسئلة
حول قضايا ُتعتبر ّ
متممة لفضائل رمضانّ ،أولها
فضل العشر األواخر من رمضان .فكما هو معلوم،
لشهر رمضان – بشكل ّ
عام – فضائل كثيرة ،وقد
ً
اهتماما ً
كبيرا من رسول هللا قبل بعثته،
كان يلقى
ّ
ولكن للعشر األواخر ّ
خاص ّية حيث إن فيها ّ
يتحرى
املؤمنون ليلة القدر .لذلك كان رسول هللا ّ
يتحراها
ّ
تحريها في الوتر من العشر األواخر من رمضانّ ،
ويحث على ّ
ويبين فضل إحيائها
بقوله :من أحيا ليلة القدر ً
واحتسابا ُغفر له ما ّ
ً
تقدم من ذنبه .وقيل ّأن
إيمانا
سبب تسميتها بهذا االسم ّأن هللا تعالى يقدر فيها املقادير إلى املواقيت وتنفيذ
ّ
ّ
ألنه فيها ّ
القضاء ّ
يقدر األمور واألحكام كلها من تلك السنة
املقدر  .وقيل
ّ ّ
ثم تسلم املدبرات دفترالرحمة والعذاب إلى جبريل عليه السالم ،ودفتر
القابلة،
النباتات واألرزاق إلى ميكائيل عليه السالم ،ودفتر األمطار والرياح إلى إسرافيل
عليه السالم ،ودفتر قبض الروح وانقضاء اآلجال إلى عزرائيل عليه السالم؛
ُ
لقوله تعالى« :فيها ُي ْف َرق ّ
كل أمر حكيم» .وفي هذه الليلة أنزل القرآن إلى اللوح
ُ
املحفوظ في السماء ،وبعده أنزل إلى رسول هللا بوساطة جبريلَ ،
حسب األحداث
ّ
والحاجة؛ قال تعالى« :إنا أنزلناه في ليلة القدر ،وما أدراك ما ليلة القدر ،ليلة
َ
القدر خير من ألف شهرَ ،تن َّز ُل املالئكة والروح فيها بإذن ّربهم من ّ
كل أمر ،سالم
هي ّ
حتى مطلع الفجر» .قال اإلمام الرازي :فإذا طلع الفجر في ليلة القدر نادى
َ
الرحيل الرحيل ،فيقولون :يا جبريل ما
جبريل عليه السالم :يا معشر املالئكة
ّ
صنع هللا باملؤمنين في هذه الليلة؟ فيقول لهم :إن هللا نظر إليهم بالرحمة وعفا
ّ
عنهم وغفرلهم إل أربعة من النفر .قالوا :من هؤالء األربعة؟ قال :مدمن الخمر،
ّ
وعاق الوالدين ،وقاطع الرحم ،واملشاحن :يعني املصارم ،وهو الذي يقطع
ّ
أخاه فوق ثالثة أيام .ولذلك على ّ
كل صائم أن يتخلص من هذه الصفات أو
ّ
من بعضها ،إذا كانت فيه قبل ليلة القدر ،ويتحلى بسالمة الصدر ِوب ّر الوالدين
ّ
ستحب في ليلة القدر اإلكثار من الدعاء
وحسن املعاملة مع القريب والبعيدُ ،وي
ّ
ُ
ّ
الل ّ
هم ّإنك ٌ
عفو كريم ّ
تحب العفو فاعف عني .وال ينبغي
املأثور عن رسول هللا:
بهم ّ
ألحدنا أن ينق�ضي رمضان بدون أن يشعر ّ
وغم أهل الحاجة والكرب ،بل
ُ
علينا مجتمعين أو فرادى أن نعمل على دفع زكاة أموالنا إذا حال عليها الحول،
وهو مرور عام هجر ّي ملن يملك نصاب الزكاة ،والذي ُي ّ
قدر بـ  13,000شاقل ،أو
ّ
ّ
ُ ْ
تط ُ
هرهم بها وتزكيهم» .وعن
بزكاة الفطر ،قال تعالى« :خذ من أموالهم صدقة
ّ
ّ
عبد هللا بن ّ
عباس قال :فرض رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – زكاة الفطر
ّ
ّ
طهرة للصائم ،من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكين ،من أداها قبل الصالة
فهي زكاة مقبولة ،ومن ّأداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات .وعن عبد
ّ
هللا بن عمر ّأن ّ
النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى املصلى .والغاية من
إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد هي كما ّبين رسول هللا :أغنوهم عن السؤال
في يوم العيد؛ ليشعر ّ
كل أبناء املجتمع بالفرح والسرور .وهذا دليل اإليمان باهلل،
ّ
ألن عدم الشعور بأهل الحاجة دليل نكران لنعمة هللا؛ قال رسول هللا :وهللا ال
يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،قالوا :من يا رسول هللا؟ قال من بات شبعان
كل ّ
وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم .فيجب على ّ
رب أسرة إخراج صدقة الفطر
عن الكبيروالصغيرمن أهل بيته أو من يعول ،وال تسقط عن املالك لقوته وقوت
عياله يوم العيد ،وكذلك ال تسقط ّ
عمن ن�سي إخراجها قبل صالة العيد؛ فعليه
أن يخرجها من بعد صالة العيد وإن كان ال ينال ثوابها كما لو أخرجها من قبل
ّ ّ
عفان أنه ن�سي زكاة الفطرقبل صالة العيد
الصالة .وجاء في الخبرعن عثمان بن
فجعل ّ
كفارته عتق رقبة (أي ّأنه اشترى ً
ثم أطلق سراحه)ّ ،
عبدا ّ
ثم جاء إلى النبيّ
ّ
فقال :يا رسول هللا ،نسيت زكاة الفطر قبل صالة العيد فجعلت كفارته عتق
رقبة؛ فقال رسول هللا :لو أعتقت يا عثمان مائة رقبة لم تبلغ ثواب زكاة الفطر
يحل العيد ّ
جددوا ترابطكم فيما بينكمّ ،
قبل صالة العيد .وقبل أن ّ
وعززوا من
ُ
ّ
ُ
ّ
وصلوا أرحامكم ،وتفقدوا جيرانكم بما يصلح حالهم،
مكانة أخوتكم اإلنسانيةِ ،
وتراحموا بينكم ُت َ
رحموا من ّربكم ،وال َ
تنس ْوا ّأن من إخوانكم من أقعدته الحاجة
ً
ً
عن نفقة أهله ،فكونوا له عونا ُومعينا من بعد هللا؛ بأن تكفكفوا دموع اليتامى،
ّ
وتسددوا جوعة الجائعينّ ،
ّ
وأهم من ذلك حافظوا
وتفرجوا كروب املكروبين،
ّ
فعزنا ّ
على سالمة صدوركم من الحقد والعداوة ،وتوكلوا على خالقكم ّ
وعزكم
ّ
والتمسك بشريعته.
بعبادته
الجم عة َ 8ح زي ران 2018
ُ
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سنة على رحيل القا�ضي خليل ّ
عبود
فتحي فوراني

طائر ّ
ثقافي ..من مدينة البشارة إلى عروس الكرمل

	·أنا والبحر ..ورومانسية املساء
ّ
الحركي
عندما اجتزت حاجزالنارالذي نصبته لي «بنت الكلب» وهي االسم
للسكتة الدماغيةّ ..
أمرا ّ
تلقيت ً
طب ًّيا «عسكرًّيا» بالز ّي األبيض ،يق�ضي
ّ
كل يوم ساعة أو بعض ساعةً ..
علي بأن أم�شي ّ
ّ
وتصد ًيا ملا
كسبا للمناعة
تخبئه األيام املليئة باأللغام!
ّ ً
فانطلقت وعقدت اتفاقا مع البحر..
ً
أنهض ً
وأتم�شى ّ
ً
ّ
متنز ًها على
وأحيانا أخرى أنطلق مساء..
صباحا..
أحيانا
شاطئ البحر..
أم�شي ً
ّ
وحيدا ومعي هدوء املساء الذي يخيم على الوجود ..وأسمع همس
أمواج البحرالرومانسية الناعمة والناعسة..
َ
َ
ً
أنا والبحر صديقان حميمان ..نلتقي ًّ
يوميا ..نسير معا ..يوم يوم ..ويكون
طقس من طقوس العشق..
ّ
ّ
الكالسيكية تنطلق من
السمفونيات
نم�شي وترافقنا كوكبة من
الترانزستور الصغير الذي يغفو في عتمة القميص ..هذه الكوكبة لطاملا
ً
مستحضرا
كانت رفيقة دربنا منذ طفولتنا اإلبداعية ..ويسرح الخيال
ذكريات من الزمن الجميل في ناصرة الناصر ّي.
ّ
أسبوعي عبراألثير
	·حوار
ً
ً
ًّ
ّ
ّ
اعتدت أن أنشرمقال أدبيا كل أسبوع تقريبا ..في امللحق الثقافي لصحيفة
«االتحاد» ..التي عرفتها منذ طفولتها وطفولتي..
هذا املساء ..مساء الجمعة..
ّ
وأنا أم�شي ّ
متنز ًها على شاطئ البحر ..ومعي علبة بحجم الكف ..انطلقت
منها موسيقى موتسارت وبتهوﭬـن وباخ وريمسكي كورساكوف وألف ليلة
وليلة..
ّ
ّ
ويحلق عالياً
يحط على كتفي طائر أخضر ..ينطلق من سماء الناصرة..
ً
وصول إلى حيفا ،فينزل على الشاطئ ..وينشرشباكه الحريرية تربط «بين
ّ
ً
مدينتين» ..ويهبط بجناحيه هبوطا ً
ناعما ليحتضن شاطئ املساء ..يحط
على كتفي ..فيطبع على جبين الكرمل قبلة طويلة تسري في عروقه ً
تيارا
كهر ًّ
َ
بائيا يالمس شغاف القلب!
ّ
َ
ويكون «الهاتف النقال» – صديقي في نزهتي – هو الحمام الزاجل الذي
يحمل رسائل العشق ..ويكون الحوار بيني وبين الطائر النصراو ّي عن
ّ
الثقافي.
املقال الذي نشرذلك اليوم ..في امللحق
ً
لقد جرت العادة أن ّيتصل بي ّ
كل أسبوع مساء ..لنقيم معا «ندوة
ً
سعيدا بهذه «اللقاءات» األثيرية التي تجمع
ثقافية» عبر األثير ..وكم كنت
بين صديقين ..وبين مدينتين ..مدينة البشارة وعروس الكرمل.
كان هذا صوت الصديق ّ
ّ
املوسوعي ..األخ الحبيب سعادة القا�ضي
املثقف
خليل ّ
عبود (أبو توما).
عرفته منذ كنت ً
طالبا في مطلع حياتي في مدينة البشارة ..عرفته عن ُبعد
ً
مشهورا ّثم ً
ً
قاضيا على ظهر خيله ..ولم تسنح
محاميا
وبدون أن نلتقي..
الفرصة وحواجزأخرى إلنشاء عالقة شخصية بين طالب يخطو خطواته
األولى وبين شخصية بمثل هذه القامة الرفيعة ..وكم كنت أرغب في
ّ
التعرف إليه عن كثب ..وإقامة نوع من العالقة الشخصية.
ّ
	·العيش وامللح ..وعشق اللغة العربية
ّ
وذات نهار اتصل بي من الناصرة أخي العزيز وصديقي نادر سروجي (أبو
ّ
أمير) ..وأبلغني أنه سيزورني «هذا املساء» بصحبة الصديق املهندس
والكاتب جريس ّ
عواد..
وهمس في أذني ّأنه ّ
يخبئ لي مفاجأة!
ّ
أتوقعها ً
بتاتا.
وكانت املفاجأة التي لم
نحن في حيفا ..معنا إنسان عزيز عليك ..ومن متابعي مقاالتك فيصحيفة «االتحاد»ّ ..إنه سعادة القا�ضي خليل ّ
عبود ..أبو توما!
ّ
وال أخفي عليكم أنني فرحت بهذه املفاجأة..
وكان لقاء اإلخوة الذين جمعهم العيش وامللح ..وعشق اللغة العربية..
ّ
ً
في ذلك املساء ..عملت الكيمياء عملها والتقى الخطان املتوازيان ذوقا
ً
ً
وأدبا وثقافة وحضارة وأخالقا رفيعة..
حميميا جمع اإلخوة واألصدقاء واختار لنفسه ً
مقهى ًّ
ًّ
ثقافيا على
كان لقاء
ّ
جبل الكرمل ،تحت سماء مرصعة بالنجوم الصيفية.
ثقافي على ّ
	·مساء ّ
قمة الكرمل
ُ
ّثم فرشت املوائد الثقافية وغير الثقافية ..في أجواء رومانسية عبق فيها
شذا املوسيقى الكالسيكية.
إبحارا ً
ً
كان اإلبحار ً
ممتعا في بحار مترامية الشواطئ ..وكان غوصا في
ّ
أعماقها الستخراج الدر الكامن في أحشائها .وكانت حساباتنا أن يكون
ّ
ّ
استمر ساعات طويلة ،لم نترك فيه
اللقاء ساعة وبعض ساعة ..غير أنه
شاردة وال واردة تفلت ّمنا بعد إطاللها علينا من شرفات الخزائن األدبية
والثقافية والسياسية..
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ً
كان اإلبحار ً ا ّ
امتد من غابات األدب القديم وصول
إبحار
ّ
ّ
إلى جزر األدب الحديث ..وكانت محطات ّتم التوقف
عندها للقاء الرموز األدبية الشاهقة ّ
لكل عصر ..وكان
الحديث عن الشعرالحديث بأزيائه املختلفة ..وعن حالة
ّ
ّ
ّ
األدبي..
العبثي الذي يسود املشهد
والتسيب
االنفالت
ّأما مسك الختام ..فكان إطاللة خاطفة على اآلداب األجنبية وأيقوناتها
ورموزها الثقافية.
لقد طال السهر ..فالحديث ذو شجون ..وال يريد اللقاء أن ينتهي..
نصدق ّأن اللقاء حول املائدة الثقافية ّ
ننظرإلى الساعة وال ّ
امتد على أكثر
مرت كلمح البصرّ ،
من خمس ساعات ّ
وكأنها خمس دقائق!
في هذا اللقاء ..وفي ما تبعه من لقاءات ..اكتشفت ّأنني أمام رجل موسوعيّ
يملك ثروة هائلة من الخبرات والتجارب الحياتية والثقافية ،التي خاضها
ً
قاضيا ّثم ّ
محاميا ّثم ً
ً
منذ كان في ّأول الطريق ً
حامل ً
رحالة
حلماّ ..ثم
طالبا
ركب البحر واعتلى صهوة الطائرة ليجوب بالد هللا الواسعة ..ويلتقي
بحضا ات ألقوام ّ
شتى.
ر
ّ
يستحيل أن أخفي مشاعري عندما ّ
صرح لي أنه يقرأ «االتحاد» منذ
عشرات السنين ويتابع ما أنشره باهتمام ..وزاد في سعادتي تحليله
َ
وامل ّ
املوضوعي وتقييمه الرزين ،الذي لم ُ
ّ
حبة والتماهي
يخل من االنحياز
مع الكلمات التي أطلعتها ريشتي من ورشتها اإلبداعية.
ً
واكتشفت فيه ّ
مثق ًفا ً
أدبيا ّ
ً
وناقدا ًّ
وذواقة ..يملك ذوقا رفيعا وثقافة
موسوعية مثيرة.
ً
لم يكن هذا اللقاء يتيما ..فقد توالت اللقاءات لتفتح الشرفات على
ويودع بعضنا ً
«السيرة الذاتية» ..ونفترق ّ
بعضا ..ونتواعد على لقاءات
مشتهاة.
ّ
ّ
تصبحون على خير ..وإلى لقاءات أخرى أيها األحبة!
ّ
	·أبو توما واللغة العربية ..تحت راية واحدة
ّ
ّ
التعصب..
ّأما عالقته باللغة العربية فعالقة حميمة المست حدود
ّ
وكانت معظم جلساته ً
قاضيا تدار باللغة العربية ..وألزم املحامين العرب
ُ
ّ
ّ
بتقديم لوائح الدفاع بالعربية ..درة التاج في هويتنا الثقافية والقومية.
ّ
فهل تصل رسالة عاشق اللغة العربية إلى املحامين من بني يعرب أبناء
هذا الوطن؟
وكانت عالقته باملتنبي عالقة وثيقة ..كان يسهرمعه ّ
كل ليلة ..فهو شاعره
ّ
األول وتاج رأسه الذي يجري وال ُيجرى معه.
ّ
الكالسيكي ..وعشق املوسيقى الكالسيكية ..وعشق
لقد عشق األدب
األرض ..واستمتع بثمرة التوت األرجوانية والسوداء والبيضاء ،التي أحبهاّ
تمتد جذورها ً
وطاب له تناولها من شجرته العامرة التي ّ
عميقا في ساحة
فلعل طعمها ينسيه ً
املنزلّ ..
شيئا من مرارة العذاب التي ذاق حنظلها في
َ
الفلسطينية».
«التغريبة َ ِ
الفلسطينية؟!
التغريبة ِ
ِاسمعوا هذه الحكاية امللحمية..
	·التغريبة الف َلسطينية تنتظر ُم ً
ًّ
سينمائيا
خرجا
ِ
َ
ذات لقاء آخر ..فتح ّ
ملفات الضياع ّ
الفلسطينية»
يبته
ر
«تغ
عن
ثني
وحد
ِ
وعن درب اآلالم والحواجز والعقبات الكأداء التي ّ
مر بها .فقد انطلقت
ّ
َ
الفلسطيني
التغ ّريبة من رامة الجليل وحطت في زهرة املدائن ،ليلتحق ِ
ّ
الرشيدية التي احتضنت ًفتى ّ
غض اإلهاب لم يتجاوز الثالثة
بالكل ّية
ّّ
عشرة من عمرهّ ..ثم احتضنته الكلية العربية في القدس وهي أكبر
ّ
مؤسسة تعليمية في البالدّ .ثم يحكي حكاية إبحاره إلى عاصمة الضباب
«مرابط خيلنا!!»ّ ..ثم يخوض بحار الضياع وعواصفها الهوجاءّ ..
فيتنقل
بين مالطة وليبيا والجزائر وجبل طارق والبرازيل واإلسكندرية وبيروت
ودمشق.
ً
ّ
ولم تكن الدروب مفروشة وردا ..فقد اصطدم الرجل بالحواجزواملطبات
والجدران الشاهقة واألسالك الشائكة ،التي نصبتها سفارات العواصم
َ
ّ
سطيني التائه في بحار
الفل
«الشقيقة» والسفارات األجنبية ليوليسيز ِ
الغربة ..والذي يهيم على وجهه ً
ضائعا في بالد هللا الواسعة ..بال عينين وال
ُه ّوية وال بوصلة.
وفي نهاية املطاف عاد إلى أرض الوطن ..وانتهى به الطواف السيز ّ
يفي في حيفا..
ّ
غطى وجهه بر َ
ّ
احتيه حتى ال
نزل ميناءها ..فأصابته صعقة زلزلت كيانه..
يرى املشهد الذي شاهدته عيناه ..فقد ّ
تفجرت مشاعره وغرق في بحرمن
الدموع ..لقد كانت رايات غريبة ترفرف فوق السفن الراسية في امليناء
تعلن رحيل عهد م�ضى وميالد «عصرجديد»!
هذه التغريبة الف َلسطينية تنتظر ً
ًّ
سينمائيا حامل رسالة ..ويعرف
مخرجا
ِ
واجبه!
ّ
«تغريبة» أبي توما ..إنها سيرة شعب!

سياسية أر ّ
ّ
جنتينية جديدة إلسرائيل
ضربة
اإلعالميّ أمحد حازم
بعد الضربات السياسية العديدة التي ّ
تلقتها إسرائيل في
ً ا ملمارساتها القمعيةّ ،
تلقت
املنظومة الدولية ،استنكار
الحكومة اإلسرائيلية ،هذا األسبوع ،ضربة (رياضية) في
ّ
األرجنتيني
ظاهرها وسياسية في مضمونها .فقد أقدم املنتخب
ُ
لكرة القدم على إلغاء مباراة كان ّ
مقر ًرا أن تجرى يوم غد
ّ
السبت ،في القدس ،بين األرجنتين وإسرائيل .املنتخب األرجنتيني لكرة القدم اتخذ
ّ
ّ
وتوصلوا إلى نتيجة
هذا القرار بعد مناقشات كثيرة بين مجلس إدارته واللعبين،
ّ
ّ
ّ
مفادها أنه من األفضل عدم إجراء املباراة .حتى ّإن اللعب غونزالو هيغواين علق
ّ
على ذلك بالقول« :في نهاية املطاف تمك ّنا من القيام بما هو مالئم ،وهذا هو املنطق،
ّ
بأنه ّ
كان من األفضل عدم الذهاب إلى القدس».
ونعتقد
ًّ
منطقيا ّ
بكل معنى الكلمة ،فالجانب اإلسرائيليّ
وإذا كان قرار املنتخب األرجنتيني
يرى فيه خالف ذلك .وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ُج ّن جنونها إللغاء املباراة ،بعد
ّ
رحبت بهاً ،
أن ّ
ً
ً
ّ
األرجنتيني ،ليونيل
خصوصا ّأن اللعب
ترحيبا ال مثيل له،
سابقا،
ائيلي ،ألنّ
ّ
مي�سي ،كان سيشارك في هذه املباراة املهمة بالنسبة إلى الجانب اإلسر ّ
إقامتها في إستاد «تيدي» بمدينة القدس تعكس داللة على ّأن مدينة القدس هي
ً
خصوصا ّأن واشنطن بدأت ذلك بعد نقل السفارة األمريكية
عاصمة إسرائيل،
إلى القدس.
ّ َ
ّ
الفلسطينيين هم السبب وراء إلغاء املباراة.
القناة السابعة اإلسرائيلية اعترفت بأن ِ
ّ
َ
فقد ذكرت ،مساء الثالثاء ،الخامس من ح ِزيران\يونيو ،أن «الضغوط السياسية
َ
ّ
اإللكتروني
الفلسطينية تركت األثر على املباراة الدولية» .ورأى املوقع
والجماهيرية ِ
َ
ّ
ً
ّ
ّ
ًّ
الفلسطيني ساهم وبقوة في إلغاء
للقناة
مضطرا إلى االعتراف ،أيضا «بأن الجانب ِ
ّ
هذه املباراة املهمة ،إضافة إلى خروج مسيرات في األرجنتين أمام معسكر منتخبها
باألرجنتين نفسها ،تطالب بإلغاء املباراة».
األرجنتينيً ،
ّ
أيضا ،على أمور أخرى ساهمت في إلغاء املباراة .فعلى
اعتمد قراراملنتخب
سبيل املثالّ ،
ً
قدم عضو الكنيست ،د .يوسف جبارين ،طلبا للسفارة األرجنتينية في
َ
ً
إسرائيل ّ
ّ
سطيني،
الفل
تضمن «ضرورة إلغاء هذه املباراة حفاظا على مشاعرالشعب ِ
ّ
ّ
ً
الذي يواجه حروبا شرسة أمام الجيش اإلسر ّ
ائيلي في قطاع غزة» .كما أن مسيرات
َ
َ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية املستمرة مع
الفل
سطيني في قطاع غزة ،واملواجهات ِ
العودة للشعب ِ
الجيش اإلسر ّ
ائيلي حول الجدارالفاصل ،كان لها األثرالبالغ في إلغاء هذه املباراة.
َ
ّ
ّ
ّ
األرجنتيني
سطيني ،شكر املهاجم
الفل
جبريل الرجوب ،رئيس اتحاد كرة القدم ِ
ّ
ليونيل مي�سي وزمالءه على إلغاء املباراةً ،
مشيرا إلى أن «القيم واألخالقيات والرياضة
ّ
حققت ً
نصرا بإلغاء املباراة ،ورفعت بطاقة اإلنذارفي وجه إسرائيل عن طريق إلغاء
املباراة».
ً
وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ،ميري ريـﭽـيـﭫ ،أرادت االحتفال بمرور سبعين عاما على
إقامة إسرائيل ،من خالل إقامة مباراة املنتخب األرجنتيني في مدينة القدسّ ،
لكنها
أصيبت بخيبة أمل كبيرة .رئيس الحكومة اإلسرائيلية املشغولًّ ،
ّ
بالنووي
حاليا،
اني «طار عقله» عندما سمع بقرار اإللغاء ،وبذل ّ
اإلير ّ
كل جهده على الصعيد
ّ
ّ
السيا�سي وباإلغراء باملال من أجل إقامة املباراة ،لكنه باء بالفشل .فقد أوضحت
ّ
ًّ
شخصيا مع الرئيس األرجنتينيّ،
صحيفة «يسرائيل هايوم» «أن نتنياهو تحادث
َ
مليوني شاقل للمنتخب األرجنتينيّ
ماوريسيو ماكرو ،وأعرب له عن استعداده دفع
ّ
اللعب في إستاد «تيدي» في القدسّ ،
وأن إسرائيل ّ
تصرعلى هذا
في حال موافقته على
ّ
الطلبّ ،
ألن القيادات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية ترى أن مصلحة إسرائيل
تكمن في إقامة هذه املباراة التاريخية في القدس ،باعتبارها عاصمة إسرائيل».
صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ذكرت ّأن ليونيل مي�سي هو من طلب
إلغاء مباراة منتخب بالده أمام منتخب إسرائيل ،مشيرة ،في الوقت نفسه ،إلى
َ
ّ
ّ
ّ
سطيني لكرة القدم ،وطلبه من
الفل
أن تصريحات جبريل الرجوب ،رئيس االتحاد ِ
مي�سي عدم اللعب في مبا اة ّ
ضد إسرائيل ،واحترام ماليين من ّ
مشجعيه املسلمين،
ر
قد ساهمً ،
أيضا ،بشكل كبير ،في إلغاء املباراة.
ّ
سيا�سي ال طابع
بقي علينا القول ّإن إصرار نتنياهو على إقامة املباراة له طابع
ريا�ضي .وهناك تساؤل مشروع :ما هي ّ
ّ
املبررات الرياضية لهذه املباراة التي تجمع
ّ َ
ّ
أحد أبرز املرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم  ،2018ومنتخب يحتل املركز
ّ
ّ
الدولي لكرة القدم؟ وكيف ملنتخب يريد املنافسة على لقب
الـ 98في تصنيف االتحاد
ّ
املونديال أن يخوض مباراة استعدادية ضد منتخب ضعيف على مختلف ُّ
الص ُعد،
ّ
ّ
والتكتيكية .إسرائيل تريد – في حقيقة األمر – أن تجني فوائد سياسية،
الفن ّية
َ
ّ
سطينيين
الفل
مثل محاولة استثمار نقل السفارة األمريكية إلى القدس َ ،واستفزاز ِ
ّ
ّ
األرجنتيني على أرض ِفلسطينية وإقامة املباراة
بشتى الطرق ،كاستضافة املنتخب
في القدس.
ّ
ّ
ّ
ّ
وفي األخير ،تحية للمنتخب األرجنتيني وتحية لكل من ساهم في إلغاء هذه املباراة.

الجم عة َ 8ح زي ران 2018
ُ

ﺣ
ﻤ
ﻼ
ﺕ
ﺷﻬﺮ
ﺭ
ﻣ
ﻀ
ﺎ
ﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ

100

 6ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج

50

 4ﻛيلو ﺟﻨﺤان

100

 4ﺻدر دﺟاج

100

 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت
 3ﻛيلو شﻨيتسﻞ )עם פירורים(
 2ﻛيلو قلوب /ﻛبدة
 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ ﻃازج

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ مﻔروم ناعﻢ

 1ﻛيلو لﺤمة عجﻞ شقﻒ

ﻣﻮﻗ
ﻒ
ﻭ
ﺍ
ﺳ
ﻊ
ﻟ
ﻠ
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺧ
ﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ

100

50

₪
₪
₪
₪
₪
₪

65
₪65
₪78
₪

ﺍﻟ
ﻤ
ﺤ
ﻞ
ﻣ
ﻐ
ﻠ
ﻖ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  0ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ
3
13:30-12:

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

َ
 5ح ِزيران
(الهزيمة)

هاشم ذياب
َ ّ
ت َت َولى وأنت هزيمتي
كالقنديل يعرض األمل ً
منارا
مبادئ تغيب كاملياه السائلة
ماتت ً
حزنا
ها هنا
الفجريعود ً
دائما
ً
عارضا على األرض
أحالم الجميع
يشرع أحالم الجميع
للفقيربين املهالك
كالنفيرللثورة ،ال يتراجع
بإمالء َ
(حبلها)
ِ
باملعاول
ال تبايع الخطأة
ال تبايع الخالفة و عروشها
*
ها هنا
نستعيد ً
حلما
نستعيد ثورة
ّ
كلنا..
ومن في الغياب
يسألك:
ً
قادر؟
أ ِ
مغادر؟
باق هنا
أم ٍ
وطني وإ ْن ْ
ّكلنا ّ
تاه.
ِ
*
ها هنا القضيةّ
تسري بجسدي كالساحات
أمل وقبر
ها هنا العائلة
ماتوا وأحالمي..
عن األمل ّ
والرفاه.
العامل يثابرغربتي
يمضغ الفقرعادة وقدراً.

ُ ّ
صناعة السكرفي العصور القديمة

ّ
ال يملك إل الغياب
ًّ
ال يستبين حل
ُي ّ
غني..
كمن يؤويني
َ ُ
غ َّزة..
ال تموت
كالبذرة وكالعادة.
بذرة تتداول املحن
ساللتها كاملنفى لنا
كالقدرال تغيب
تتواصل كالغبار
ّ ُ
ذراتها ذ ّ ِرّيتنا
*
ََ َْ َ
أتغلغ ُل..
بين املعاول
ُ
ّ
ّ
أتعمشق ِبذريتها
يفتحون الجراح
يرتقون الجراح
يرسمونني إشارة للمسيرة
كاملوت ُيبيح الغياب
قبلة أخيرة
ّ
شماعة مسيرتي للمنفى
أنا ..كما ..أنا ..مجرى
ً
عائما
حياتي تنوء باألساس
تجيد القبر
ينتظرها مع أسرتي
في (خطبة ُ
الجمعة الحزينة)
بين األحجارالشاهدة
أنثرالقصيد لشعري
لتكبراملسيرة
مسالك الضجيج مظاهرة على املوت
تسيرباألمل شعلة األحالم
حيفا

من األدب الساخر

بال مباراة

ّ
املونديال على األبواب ،واملباريات التحضيرية جارية في العالم كله..
ّ
استعدوا للمباراة املحسومة مع األرجنتين .عارفين حالهم خسرانين.
وفي إسرائيل
كانت املباراة ّ
مقررة في ملعب سامي بحيفا ،وسرقها نتنياهو مللعب تيدي..
ياهـﭫ أخذ على خاطرو شو ّي ..كان ّبدو هو يضرب الطابة ّ
باألول.
باألولّ ،
وقررت هي تضرب الطابة ّ
لكن الوزيرة سرقت فرحتهّ ..
غنت ورقصت وزغردت.
ّ
ً
طبعا بنيامين ما عادت األرض توسعه ألنه جاب مي�سي للقدس..
ّ
وهجمت الناس تشتري  30ألف تذكرة ،إللي انباعت كلها بخمس دقائق..
ّ
كلهم بدهم يشوفو مي�سي ،ودفعوا  4-3آالف شيكل للتذكرة وصارت تجارة سودا..
وفي ليلة ما فيها ّ
ضو قمرّ ،
قرر مي�سي وفريق األرجنتين إلغاء املباراة في القدس.
وهزالدولة ّ
فجراملباراة قبل ما تصيرّ ،
مهم السبب ،لكن مي�سي ّ
مش ّ
هز..
ّ
ّ
ّ
تدخل العالم كله ،وحسبها مي�سي غيرشكل ،منشان مظاهرة في برشلونة عن غزة.
أنا ما كنت أهبل وما اشتريت تذكرة بهذا املبلغ الخيالي..
غيري دفع واشترى وصار ّ
يدور عا ّبياع التذاكر..
راحت عاللي دفع ..وبقي ماسك التذكرة مثل املاسك الهواء بإيده..
لكن إللي باع التذاكروينو!!؟؟
أبو إلياس
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ُ ّ
الس ّكر ً
ُيعتبر ُ
واحدا من ّ
السكر بشكل
املكونات األساس في صناعة الحلويات في امللك وجنوده خالل الفترة الصليبية على صناعة
ّ
ّ
متنو ًعا ًّ
السكر ّ
در ً
جدا .مباشر ،إذ كان ُ
ّأيامنا ،إل ّأن استعماله في العصور القديمة كان ّ
مادة باهظة الثمن ،وقد ّ
أرباحا كثيرة.
الس ّكر ً
ُيعتبر ُ
ً
مكونة من ّ
عملية صناعة ُ
الس ّكر ّ
وفقا للمكتشفات األثرية ّ
واحدا من أقدم النباتات التي زرعها اإلنسان ،إذ
عدة
ُ ّ
ّ
اكتشف اإلنسان نبات قصب السكرخالل األلفية الثامنة قبل مراحل:
ُ ّ
امليالد.
السكر ،والذي جرى في بالدنا خالل فصل
1.1قطع قصب
قص القصب بسكاكين معد ّنية ّ
الشتاء ،حيث ّ
تم ّ
مصدرالتسمية
خاصة
ِ
ً
مصنوعة من الحديد (استنادا إلى املصادر التاريخية عن
ّ
الحفريات في بالدنا
األدوات الزراعية؛ حيث لم نعثرخالل
على مثيل لتلك السكاكين).
ّ
2.2تكسير القصب ّإما ًّ
ّ
يدويا وإما بوساطة طاحونة تمت

ّ
ُ ّ
ُي ّ
«سكر» يعود إلى اللغة
رجح الباحثون ّأن أصل الكلمة الحديثة
السنسكريتية من الكلمة «سنكارا» ( ،)Sankaraالتي ّ
تطورت
ّ
ُ ّ
– على ّ
«سكر» في اللغة العربية .هذا
مر العصور – إلى الكلمة
ُ ّ
ّ
وتشير األبحاث إلى أن اإلنسان زرع السكر خالل األلف الثامن
قبل امليالد في ا ِملنطقة املعروفة – في ّأيامنا – باسم «غينيا
ّ
الشمال
الجديدة» (جزيرة في جنوب غرب املحيط الهادئ ّ ،إلى ِ
ً
والحقا ،عام  ،2000فقط ،بدأ ُ
السكر باالنتشار
من أستراليا).
إلى إندونيسيا ،ومن هناك إلى الصين والهند .ونجد اإلثباتات
ُ ّ
السكر خالل األلف الثاني قبل امليالد ،فقط.
األولى على زراعة
ُ ّ
السكر األولى يعود تاريخها إلى القرن
بينما الدالئل على صناعة
الرابع قبل امليالد .فخالل الفتوحات العربية في القرن السابع
ُ ّ
ّ
السكرمن الصين وبالد فارس إلى ِشمال إفريقيا،
امليالدي انتشر
جنوب إسبانيا وصقلية.
ّ
ّ ّ
ّ
ُ
سكان أوروبا فقد عرفوا السكر ،أول ّ
مرة ،خالل احتالل
أما
صقلية بيد النورمان فقط ،أي خالل القرن الحادي عشر
ً
ّ
وخصوصا بعد الحملة الصليبية األولى (1099-1096
امليالدي،
ُ ّ
ّ
ًّ
ميالديا) .أما إلى أمريكا فقد وصل قصب السكر عام  1495مع
ّ
ّ ُ ّ
ّ
كريستوفر كولومبوس ،إل أن الصناعة األولى ملادة السكر في
قارة أمريكا فقد بدأت خالل القرن السابع عشر ،فقط.
ُ ّ
ُ
وتعود أقدم املصادرالتاريخية التي تشيرإلى صناعة السكر
هذا
ن
إلى القر الرابع ،قرابة العام  300ق.م ،.وقد عرف اليونان
ُ ّ
السكر ،حيث تشير املصادر إلى اإلسكندر املقدون
والرومان
ُ ّ
ً
الذي التقى قصب السكر في مزارع الهند .الحقا ،تشير املصادر
امليالدي إلى جباية الضرائب على ّ
ّ
مادة
من القرن الخامس
ُ ّ
ّ
ّ
السكر .ومن الجدير بالذكر أن املصادر التاريخية حتى القرن
الس ّكر قليلة ًّ
امليالدي حول ُ
ً
ّ
ابتداء من
جدا ،وهي تزداد
العاشر
ُ
القرن الحادي عشر ،ما يشير إلى الصعود الذي حصل في هذه
الصناعة خالل تلك الفترة.

ُ ّ
السكرفي العصور الوسطى
صناعة

الدواب أو ّ
ّ
ّ
النموذجي في
قوة املياه (الرسم
إدارتها بوساطة
الصورة رقم  .)2وقد جرى السائل من عصير القصب إلى
َ ّ
وعاء من الفخاركبيرالحجم.
ُ ّ
معد ّني كبيروغلوه
3.3وضع سائل السكرمن القصب في وعاء ِ
ُ
على النارً .
ووفقا للمكتشفات األثرية وصل قطر وعاء من
هذا النوع إلى ما بين  80سم ومترواحد (وقد ُعثرعلى بعض
ّ
ّ
الحفريات األثرية) .هذا وقد تقلصت
هذه األوعية خالل
كمية السائل بعد الغليان إلى ثلث ّ
ّ
الكم ّية األصلية عند
ّ
عصرالقصب .ومن الجديربالذكرأنه خالل طبخ السائل
ّ ُ
ّ
تتم تصفيته أربع ّ
األقل ،وتعتبر هذه املرحلة
مرات على
ُ ّ
ّ
األهم لصناعة السكرذاته.
ُ ّ
4.4وقد كانت املرحلة األخيرة ّ
أوان من
السكر في
صب سائل
ٍ ُ
ّ
َ ّ
الفخار (الصورة رقم  .)3وعندما كان يجف كانت كتل
ُ ّ
ّ
السكرالخام جاهزة لالتجاربها وتصديرها.
ّ
ُ ّ
ّ
السكر بكتل كبيرة على شكل ُسكر خام ،حيث قام
تم بيع
ُ ّ
املشتري بتكسير الكتل وطحنها إلى سكر صغير الحجم ،مثل
الذي نعرفه اليوم.

ُ ّ
ً
خصوصا
السكر خالل العصور الوسطى،
ِازدهرت صناعة
في الفترة املعروفة في منطقتنا بالفترة الصليبية (التي ّ
امتدت
ِ
ًّ
ميالديا) ،حيث نجد العديد من
من عام  1099إلى عام 1291
ُ ّ
املواقع ّ
السكر – «املسكرة»،
األثرية التي بقيت فيها آثار مصانع
مثل عكا ،خربة املنوات (بالقرب من مفترق الكابري – الصورة
ّ
ّ
التطور
التقنيات الجديدة
رقم  )1وغيرها .وقد ساهم في هذا
ُ ّ
الصليبيون ،وقد ّ
التي ّ
ّ
السكر إلى جميع
صدرت بالدنا
طورها
أنحاء أوروبا والعالم.
كما نجد في املصادر التاريخية ابتداء إدراك العالقة بين مادةّ
ُ ّ
ُ ّ
والصحة ،من القرن الثاني عشر؛ فقد ُ
ّ
السكر
استعمل
السكر
آنذاك في األدوية ،مساحيق التجميل والشراب .وقد سيطر
الجم عة َ 8ح زي ران 2018
ُ

حمالت شهر

رمضان الفضيل

الشوربة وايكيا بتزبط
تعتبرالشوربة مصدرغني بالفيتامينات واملعادن وغيرها من املغذيات
التي يحتاجها الجسم خاصة في شهر رمضان املبارك حيث يبقى
الجسم فترة طويلة من دون طعام وشراب
تحتوي الشوربة على نسبة كبيرة من املاء التي تحافظ على نضارة
البشرة من الجفاف وتساعد على تلين املعدة ..
هناك العديد من أنواع الشوربات التي تزين مائدة رمضان مثل
شوربة الخضار ،شوربة الدجاج وشوربة العدس الشهية
تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخر لكن الجميع يتفق الى أن
تحضيرها يحتاج أدوات مطبخ خاصة.
ايكيا توفر لك مجموعة أدوات مطبخ خاصة لتساعدك على تحضير
الشوربة على طريقتك لكن بشكل أسهل وأسرع
رمضان كريم من ايكيا

شركة الكترا تستضيف تقنيي الوسط العربي
استضافت كبرى شركات التكييف في البالد «الكترا» ،من خالل احتفالين مميزين نخبة من تقنيي تكييف الهواء من
الوسط العربي ،بهدف اشراكهم في التوجهات العاملية واملحلية في سوق التكييف ،عرض مجموعة ّ
املكيفات لسنة
 2018إضافة إلى إدارة حوارمفتوح حول االحتياجات واملواجهات اليومية الخاصة باملهنيين في هذا املجال.
تعتقد «الكترا» لتكييف الهواء واملناخ وبقوة أن سفراءها الحقيقيين ،هم التقنيون املهنيون الذين يتواجدون في
املجال -يشاهدون ،يسمعون ويقومون بالعمل .لذا اختارت أن تستضيف العشرات من فنيي تركيب املكيفات وتقنيي
تكييف الهواء في احتفالين األول في حيفا في مطعم ايطاليانو ديال كوستا لصاحبه الشيف حمودي عقلة ،والذي
هو ً
أيضا أحد ممثلي الشركة في حملتها للوسط العربي .الثاني في باقة في مطعم سلطان إبراهيم ،مع نخبة من فنيي
ً
تركيب املكيفات من املنطقة .أقامت الشركة وبضمن االحتفالين طاقما (ﭘـانيل) حيث تواجد به كبارمدراء الشركة.
ّ
ّ
«الحساسة» بالنسبة لجمهور الفنيين:
كان الهدف منه اشراك الجمهور في العديد من املواضيع ،وكذلك املواضيع
ّ
املركبين ،ملاذا اختارت الكترا البدء بالتسويق أيضاً
ما هي املنتجات الجديدة التي تعرضها الكترا هذه السنة لجمهور
تحت ماركة  DAIKINالعاملية ،ملاذا تختارالكترا اإلنتاج في البالد وليس في الخارج ،أية خدمات يمكن أن يحصل عليها
ّ
الفنيين ضمن نظام الخدمة املميز الذي ّ
تم إنشاءه من أجلهم ،ملاذا قامت الكترا برفع األسعار ،ملاذا تقوم الكترا
ً
أحيانا بزيادة سنوات الكفالة وغيرها...
من منطلق االيمان الحقيقي في خبراء السوق املهنية ،تستثمر «الكترا» طاقة وموارد كثيرة في االرشادات املهنية وفي
منح حلول مهنية للتقنيين .وهذا لكي يتقنوا املادة بشكل ممتازولكي يعرفوا كيفية مالءمة حل التكييف األنسب لكل
زبون وزبون حسب احتياجاته وذوقه.
ّ
التفهم
نائب املدير العام للتسويق ،موشيه بطيطو ،قال« :لقد قمنا باملبادرة لكل هذه االحتفاالت من منطلق
ّ
واالعتراف أن للفنيين احتياجاتهم الخاصة ،ومن أجل منحهم كافة األدوات ملنح الخدمة لجمهور الزبائن العرب في
الفروع املنتشرة في أنحاء البالد».

تطلق تشكيلة ازياء مسائية مميزة بمناسبة عيد الفطر crazy line
واالن بحملة تخفيض خاصة بقيمة  40%على تشكيلة ازياء صيف 2018
مع اقتراب حلول عيد الفطراملبارك اطلقت شبكة االزياء النسائية CRAZY LINE
تشكيلة أزياء مسائية مميزة واحتفالية التي تمنح املرأة املحتفلة بالعيد مظهرا
انيقا وعصريا ليبرز جمالها بكل ايام العيد  .تتميز هذه التشكيلة بقصات متنوعة
بمظهر دراماتيكي خفيف واملناسب لساعات املساء  ,الى جانب ذلك يمكن التمتع
من مجموعة أزياء مسائية بأقمشة وقصات مثيرة مثل الترتر ,الفضة والذهبي.
اضافة الى دمج اقمشة مطرزة بالورود التي تأتي بالوان متنوعة مثل االسود,
االزرق واالبيض.
من بين القطع التي تضفي مظهرا انيقا يمكن اختيار بلوزة مسائية من قماش
"الفيسكوز" بمطبوعات الورود بدون اكمام ومالئمتها مع بنطال مسائي من
قماش "البلي�سي" املسكوب ,وذلك ملظهر غني باللون االسود الالمع وناعم امللمس
واملناسب لكل قصة  ,او اختيار جاكيت مسائية مع سحابات ومالئمتها مع بنطال
مسائي مصمم بطول  10/9حتى الكاحل بقصة ضيقة املصنوع من قماش القطن
والليكرا من نسيج مميز .
وللخروج مساءا خالل ايام العيد للمعايدات يمكن اختيارفستان مسائي مطرز او
اختيارفستان مسائي من قماش "اللوريكس" املطبوع بالورود امللونة بدون اكمام
بطول الركبة.
وإلكمال اطاللة املرأة املحتفلة بالعيد يمكن اختيارمن بين تشكيلة االكسسورات
التي تتضمن جزادين ,اوشحة ,مجوهرات  ,احزمة وقبعات.
واالن حملة تخفيض خاصة للنساء املحتفالت بالعيد 40% .تخفيض على تشكيلة
ازياء صيف  2018الحملة ال تشمل قطع "البرومو " .الحملة سارية املفعول حتى
.16.6.2018
تشكيلة أزياء املساء متوفرة في جميع فروع شبكة " ”crazy lineفي البالد بما فيها
الفروع املوجودة بالوسط العربي بمقاسات  ،40-52وعبر موقع االنترنت الخاص
بالشبكة /https://www.crazyline.com
هذا وتتمنى  CRAZY LINEلجمهور املحتفلين عيد فطرسعيد.

سهاد حامد شطروبي " :اخترت أن أعطي توأمي سيميالك-
االختياررقم  1في املجتمع العربي»
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تفخرشركة ابوت أن تزف البشرى بأن سيميالك ال يزال
ّ
املفضلة لدى األمهات في املجتمع
تركيبة غذاء األطفال
العربي .وضع سيميالك لنفسه ،ومنذ سنوات طويلة،
الهدف ملنح األفضل ،لألهل ،لألمهات وبالطبع لألطفال
ّ
والرضع ممن يستهلكون تركيبة غذاء األطفال خاصتنا.
ّ
تحدثنا هذا األسبوع مع سهاد حامد شطروبي ،من
الفريديس ،والدة ألين التي تبلغ من العمر  7سنوات
والتوأم شام ويوسف يبلغان من العمرسنة ونصف،
تستخدم سيميالك وتحدثنا عن تجربتها.
ملاذا اخترت أن تعطي توأمك سيميالك بالذات؟
منذ اكثرمن عشرسنوات سمعت عن سيمالك ادفانس
وعن فوائده لالطفال وعند والدتي البنتي البكرقبل سبع
سنوات استعملته وكان اختيارناجح ومفيد لها ومن عادتي
تذوق كل �شي قبل اطعامه الطفالي تذوقت سيملك فوجدته
لذيذ وطعم مقبول للرضع واالطفال .ومن تجربتي هذه عند
والدة التوأم قررت اختيارسيمالك ادفانس بلوس كغذاء
للتوأم وهذه املرة ايضا كان اختيارموفق.
كأم ،ما هو شعورك عندما تعطي أوالدك الصيغة التي هي
الخياررقم  1لألمهات في املجتمع العربي؟
اشعربارتياح وغيرقلقة ،فخرواعتزازالن اختياري موفق
كسائراألمهات .وهذا أيضا يعزز ان اختياري تغذية طفلي
كما غالبية األمهات يشعرني بالراحة واالختيارالصح.
ماذا يعني لك أن يتم انتاج سيميالك من قبل شركة أدوية
مثل أبوت؟
اكتشف ذلك مع السنوات ،وهذا ما اسعدني واعطاني
الثفة واكد لي ان اختياري االنسب واالفضل وخاصة بان
هنالك رقابة شديدة على عملية االنتاج  .واملتعلقة باكل
التؤام وهذا يعني لي كالدواء.
ما هي الفوائد واالمتيازات لسيميالك التي اكتشفتها؟
عدة فوائد هامة .أوال وقبل كل �شيء ،األفضل للهضم ولم
يكن هناك ألم في اإلمساك أو البطن ،مكونات تساعد على
النمو والتطور ،تطويروصحة األطفال والطعم جيد لهم.
إذا كان الطفل يأكل بسعادة ،فهو عالمة على أنه جيد

وطعمه جيد.
ما هي توصيتك لألمهات الستعمال؟
انا أنصح كل ام تستعمل سيمالك وال للتفكيرمرتين ،النه
بالنهاية صحة اطفالنا هي األهم وليترعرعوا على غذاء مفيد
واكتمال الصحة والتنمية ،الجسدية والعقلية على حد
سواء ،هي االمور األكثرأهمية الذي يستحقها ألطفالنا .
منذ أن تعرفت على سيميالك ،هل اكتشفت أشياء جديدة
لم تكن تعرفها عن تغذية األطفال؟
قرأت مسبقا وعرفت ان سيميالك يحوي مكونات يحتاجها
الجسم
يحتاج إلى أن يكون قادرا على النمو الصحي والتقوية .لكن
االمتحان الكبيرهو ما إذا كان أوالدي سيحبونه وقد فعلوا
ذلك بالفعل.
أعط األمهات نصيحة مهمة حول تغذية األطفال:
ِ
اختيارفقط سيميالك ،الغذاء الصحي وخاصة من جيل
صفرهو اساس لتطور جسم وعقل طفل سليم وسيمالك
غني بالفيتامينات والحديد وغيرها من املواد الصحية التي
تفيد وتساعد على تطور الطفل بصورة سليمة وصحية.
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ﺑﻴﻊ ،ﺷﺮﺍﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺿﺎﻫﺮ

للبيﻊ

للبيﻊ

حﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع حمدا

شارع ﻫﺸالوم

ﺻﺎﻟون واﺳﻊ ﺷرﻓﺔ 90م ﻣوﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟطﺎﺑو ﻣﺧزن ﻣﺻﻌد طﺎﺑق 6

شارع ياﭬﻨﻪ

للبيﻊ

ﺑوادي الﻨسﻨاس

للبيﻊ

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

للبيﻊ

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

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

وادي الﻨسﻨاس

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

رمات اﳌوغ
شارع הסחלב

للبيﻊ

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

رمات ﻫﻨﴘ

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

ﺑﻧﺗﮭﺎوس ﺿﺧم اﻟوﺣﯾد ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ ﺟدﯾد ﺣواﻟﻲ 240م  4ﻏرف ﻧوم

للبيﻊ

للبيﻊ

للبيﻊ

وادي الﻨسﻨاس شارع قيسارية

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

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ ” וילות ספרדיות“
شارع ستيﻔﻦ ﻓايﺲ

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

الﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫجيﻔﻦ

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

للبيﻊ

للجديﻦﻴ ﻓقﻂ!! مﻨطقة الﻜرمﻞ

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

للبيﻊ

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

ﺣارع "اﺖاد ﻊﺳام"  ،10ﺖﻐفا | تﻀ | 04-8333603 :ﻇﺼال052-8260007 :
برﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ f d.r.realestate | dr2008r@gmail.com
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أنقذوا ماليين الشواكل التي تحترق ً
هباء
 40مليون 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 اطاراليوم العاملي لالقالع عن التدخين ،لخص قسم
تطوير الصحة التابع لكالليت في حيفا ،بإدارة عنات
سفروني الياهو ،نتائج أنشطة القسم في مجال ورشات
االقالع عن التدخين .النتيجة االغرب التي ظهرت من
التلخيص كانت توفيرعشرات ماليين الشواكل ،بعد أن
ً
تخلى  1726مشاركا في  146ورشة عقدت في عيادات
كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي خالل  2017عن
السجائر .املشارك املتوسط في ورشات االقالع اعتاد
ً
تدخين عبوتي سجائر على األقل يوميا ،تبلغ كلفتها 60
ً
ش.ج .على األقل (تقترب عادة من  80ش.ج ).وأحيانا
ً
يستهلك املدخنون ايضا حتى  3عبوات .ولكن حتى لو
احتسبنا الكمية األقل والتكلفة األقل من املتوسط،
ً
ً
يصل مجموع النفقات التي تم توفيرها مبلغا خياليا
يصل إلى  40مليون ش.ج .وربما أكثر .هذا املبلغ تم
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

ً
والسرطان وغيرها .وهويؤثرأيضا على شيخوخة الجلد
ً
ويضر كثيرا باألداء الجن�سي .وفي لقاء عبر الراديو صرح
الدكتور نير لفيتان – مدير عيادة يوليوسبورغر أنه
ً
تبين ايضا أن سيجارة واحدة في اليوم فقط تزيد بشكل
كبير من احتمال اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية.
اليوم العاملي لالقالع عن التدخين يشكل بالنسبة
لكالليت فرصة إضافية لتذكير املدخنين بأنه من
األجدى االقالع عن التدخين ،وأن كالليت توفر برامج
ً
فعالة جدا لإلقالع تقدم بشكل مجاني.
اإلقالع عن التدخين ليس عملية سهلة ،ألن االدمان
على التدخين يشتمل على مكونات فسيولوجية
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
ً
في أغلب العيادات التابعة لكالليت ،وقريبا من أماكن
ً
ً
سكن املشاركين ،وأحيانا في أماكن العمل أيضا ،كما
ً
أنها تقدم مجانا.
إضافة لذلك ،توفر كالليت خدمة استشارة هاتفية
ملن يجد صعوبة أو ال يرغب باملشاركة في املجموعة.

חפשו אותי ב-
مشروب الشعيرالطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات
ومعادن يفتقدها فى رمضان

تقدم االستشارة على يد مرشدين مروا بتأهيل إضافي
لتقديم االستشارة الهاتفية ،وهي تشمل  6محادثات
هاتفية .يتم التوجيه لهذه الخدمة على يد طيبيب
ً
العائلة فقط ،ويحق ملشاركي مسار االقالع هذا أيضا
الحصول على مستحضرات االقالع كأدوية مشمولة
في السلة.
مع االحترام،
يوخي باوار
املتحدثة اإلعالمية لكالليت ومسؤولة العالقات
العامة.

الشعير من املشروبات الصحية التى تحافظ بها على الكلى والكبد ،،فهو غنى
بالعديد من املعادن والفيتامينات التى نفتقدها نتيجة الصيام فترات طويلة.
وكشف الدكتور محمد الحاج استشارى أمراض
الباطنة والجهاز الهضمى ،عن فوائد الشعير
ً
قائال« :مشروب الشعير الطبيعى يحتوى على
فيتامينات ومعادن كثيرة كاملاغنسيوم ،والزنك،
ويكون بشكل أسا�سى من الكربوهيدرات لهذا يعتبر
سهل الهضم واالمتصاص ومدر للبول ،يحتوى
الشعير الطبيعى على نسبة عالية من املاء تصل
إلى  ،92%يساعد فى تسريع عملية الهضم بشكل فعال ً
جدا كما أنه يجعلها
أكثر سهولة ،يحافظ على وظائف الكلى والكبد ويحمى البشرة ونضارتها”.
وأضاف ،فى رمضان يفضل تناوله بعد اإلفطارمن ضمن مشروبات السوائل التى
نتناولها لتعويض نسبة السوائل فى جسمك التى تفتقدها طوال اليوم ،ولكن ال
يفضل تناوله عند السحور ألنه مدرقوى للبول يصيب الجسم بالجفاف” شركة
املشروبات العاملية هاينيكن والتي تلتزم بالتجديد واالبتكاروتلبي متطلبات وأذواق
معظم املستهلكين ،أطلقت مشروب بيرة بدون كحول ،هاينيكن  0.0%كحول،
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 ّ
محبي مذاق مشروب الشعيرواألشخاص الذين ال يمكنهم تناول الكحول
ألي سبب كان يمكنهم التمتع باملذاق املمتاز وبمزايا مشروب الشعير املنعش من
ّ
صحي بال قلق.
هاينيكن ,مع املحافظة على نمط حياة

054-4799438 
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مشروع سكني جديد  -الحي االملاني«גני המושבה»
חד ש ב

ר
ח
‘
א
ל
נ
בן ג בי/
וריון

עדיות
בל

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

للبيع

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

1100000

للبيع

₪

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

للبيع

للبيع

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

₪

شارع النبي 133

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

للبيع

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

₪

₪

للبيع

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

₪

שד׳ בן גוריון  1-חיפה

للبيع

كبابيرشارع مور

ج
ﺛﻏﺛ

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

للبيع

بيشوف �جار

جﺛﻏ

 3غرف  ،موقف خاص ،مخزن ،شرفه
مطله للبحر

ﺛ


ليجار

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


ليجار

5000

₪

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

₪

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

ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان..

ﻓ
ﺮ
ﺻ

ﺍ
ﺑ
ﺘ
ﺪ
ﺍﺀ
למכירה
רחוב אלנבי

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

רחוב מעלה השחרור

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

דירת  2ח
משופצת.קומה
ראשונה.

מושכר לתקופה ארוכה

שדרות רוטשילד
קרוב לאלנבי

רמת שאול

רחוב בית לחם

₪

פרוייקט לב המושבה
ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ

הגפן

גג של כ  250מר עם זכויות בנייה
 3קומות

 3חדרים קומה  2עם היתר
בנייה של  44מר

 .480.00ﻘﺔ!
1

 2.5ח קומת
קרקע .מתאימה
למרפאה
משרדים...

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

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

ﺍ
ﺀ
ﺷ

אלנבי

מתאים למשקיעים

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם

ﻣ
ﻦ
0

להשכרה

רחוב פועה

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

ﺔ
ﻟ
ﺸﺮ

באלנבי

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

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

קריית אליהו

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

דירת  4ח  .מעלית
חנייה נוף לים ...

 4 , 3ﻏﺮﻑ ﻭﺩﻭﻓﻠﻴﻜﺲ )דופלקס(
דירות גן

ﺑﻘﻴﺖ ﺷﻘﻖ ﺍﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ053-2723723 :

مطلوب سكرتيرة
مطلوب سكرتيرة لعيادة
اسنان في حيفا مفضل

נכסים

مع تجربة باملجال وتجربة

יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

بالتسويق
ارسال سيرة ذاتية

؟

johny156@013net.net

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

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

 3غرف مرممة ,طابق اول ,
موقع مركزي ،امكانية زيادة بناء
דרך הים
كوتج  3طوابق  ,شرفة كبيرة مطلة على
البحرموقف خاص ومحزن كبير
₪ 1,600,000

اراﺿﯽ
 2.4دونم (חלקה בשלמות) قرب طبعون (קרית
החרושת) ,قريبة من السكن.

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

 600مترللعمارمنطقة الرينة
 6دونم قرب דניה  ₪ 220000للدنم
يوكنعام  2000متر زراعي
 ₪ 125000للدنم
لاليجار

للتفاصيل:
050/9025050

ﺷارع ﻫﯿﻠﻞ

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

دكان للبيع لالستثمار 6%ربح سنوي

الﻤﺘﻨﺒﯽ

دكان في بمركزالبلد التحتا مؤجرة
بعقد لعشرسنوات ب ₪ 5000
السعر
₪ 1,000,000

ציונות עליון

مطلوب

 2.5غرف طابق ّأول  +ساحة واسعة ₪ 2200
 4غرف  +شرفة شمس +حديقة  +موقف خاص ₪ 3200

مكاتب بجوارالدوائرالحكومية مرممة بالكامل
ً
ابتدءا من ₪ 2500

שדרות הציונות  17-חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398
38

لاليجار

חפשו אותי ב-

net

H a i f a

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

مطلوب مصمم/مصممة مع تجربة
للعمل في مكتب مقاول بناء وترميم
مفضل املعرفة بالعمل على برنامج
“ חישוב כמויות”
ارسال سيرة ذاتيةelge0210@gmail.com :
الجم عة َ 8ح زي ران 2018
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ﻄﻋا ﺻﻈﺛس ﺲﻂﻎ

052-8980085
ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
 4غرف ﺬابﺺ اول ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻﺷ
بالطابﻌ جمﻐﻂه وﻄرتﺊه
₪ 1,370,000

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
דרך הים עליון
ﺣﺼه  4.5غرف ﻄﻆ ﺬابﺼﻐﻆ
 115ﻄﺎر .ﺖﺛﻏﺼه ﺬابﻌ  70ﻄﺎر
 2,150,000שח

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ
بﻐﻈﺎﻋاوس ﻄمﻐﻐﺞ  ،ﻄطﻀ جمﻐﻀ
لﻂﺊﺗر والﺔﺊﻀ
 5غرف 120 ،ﻄﺎر 3 ،ﺣرﺸات
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن ﺬابﻌ

רמת
התשבי
ﺣﺼه جﺛﻏﺛه  130ﻄﺎر
 5غرف ،ﺣرﺸه ﻄطﻂه لمﻈﺰر رائع
ولﻂﺊﺗر ،ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

אדמונד פלג

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

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
נדב יצחק
بﺳماره ﻄرتﺊه 5 ،غرف 120 ،ﻄﺎر
ﺣرﺸه  45ﻄﺎر ،ﻄطﻀ رائع لﻂﺊﺗر
ﻄﺚﺞن ،ﻄﻌﺻﺷ ،ﻄﺧﺳﺛ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
بﻐﻈﺎﻋاوس جﺛﻏﺛ وﺖﻐﺛ بالطابﺺ
 4غرف  ،ﻄﻌﺻفان ،ﻄﻈﺰر ﺠاﺖر لﺔمﻐع الﺔﻋات،
ﻄﻆ ﺣرﺸﺎان
 70+30ﻄﺎر

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
שושנת הכרמל

ﺣﺼه  3.5غرف 60 ،ﻄﺎر ،ﺖﺛﻏﺼه  12ﻄﺎر
ﻄرﻄمه بالﺿاﻄﻀ
1,090,000

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺣارع ﺣﻌﻇمﻐﺌ

ﺣﺼه  108ﻄﺎر ,ﺖﺛﻏﺼه 150
ﻄﺎر  /ﺬابﻌ .ﺣرﺸه ﻄطﻂه
لﻂﺊﺗر ،ﻄرﻄمه بمسﺎﻌى ﺲالﻎ

ﺣﺼه  3غرف  75ﻄﺎر ﻄرﻄمه ،ﺬابﺺ
ارضﻎ ،بمراﺖﻀ ﻄﺎﺼﺛﻄه ﻄﻆ תמא 38
₪ 1,350,000

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

تسﻂﻐﻃ 4-2018
ﻄﺤروع-תמ״א 38-
ﺣﺼﺺ  5غرف +بﻐﻈﺎﻋاوس
ﻄع ﺣرﺸات لﻂﺊﺗر ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة.

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ
ﺣﺼه  5غرف 120 ،م
ﺣرﺸﺋ ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن بالطابﻌ

בן יהודה

ﻓﺮﺻﺔ

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

ﺣﺼه  4غرف 100 ،ﻄﺎر ،ﺬابﺺ
ﺐاﻇﻎ ،ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة
₪ 950,000

