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فلسطين دمعة التاريخ الحاّرة

جواد بولس
لن أكتب اليوم في السياسة ولن أحّدثكم عن فلسطين التي في أحالمنا، وال 
تلك التي تسكن في حضن األماني. سوف آخذكم معي إلى صباح فلسطينّي 
مثير، لتَروا كيف نمارس فيها طقوس »حزننا العادّي« ونم�ضي كالناس نحو 

ضفاف الفرح.
با”.

ّ
. أفقت وقد  »تطاول ليلي ولم أنْمه تقل

ً
كان الصباح ثقيال

كان صوت صافرات السيارات تحت بيتي مزعًجا أكثر من كّل العادة؛ شعرت 
رت نتًفا من حلم الزمني وأزعجني خالل نومي 

ّ
بتعب شديد وبنعاس، وتذك

ع.
ّ
املتقط

اختصرت عاداتي الصباحية، وهّيأت نف�ضي للسفر. توّجهت بسيارتي نحو 
 

ً
الحاجز  العسكرّي القريب من قرية »الجيب«  ألدخل منه إلى رام هللا، بدال

من حاجز  »قلنديا« األقرب بكثير إلى منزلي وإلى مكان عملي.
جديدة وللوقت  للمسافات معاٍن  في فلسطين التي أعرفها تغّير.  �ضيء  كّل 

أرواح تغيب وال تفنى؛ وحّتى النوم صار فيها شهوة وأمنية العّقال.
ا، 

ً
أو السّتين حاملـــ  ال عالقة للمرض بذلك وال لبلوغك الخمسين »حافًيا« 

نا نعيش أّيامنا و«كأّن الريح تحتنا« وننام في فراش وقد »حال من 
ّ
فالقّصة أن

دونه الجمر«.  إّنها فضاءات القلق املتعاظم ينخر مخادعنا، وعوالم القهر 
الذي يحاصرنا على مدار الوطن والزمن.

قد تبدو حكايتنا، للرائين من بعيد، على شكل وطن من نثار كنعانّي أو من 
صدى بيالطس البنطّي أو من برق سيوف سلطانية؛ لكّنها مجّرد ظالل ُهوّية 

قوها على أعواد القوافل وعوًدا 
ّ
نّص حروفها أبناء »الفصائل« ولّونوها وعل

سرمدية.
 وخالًيا من سيارات الفلسطينيين. 

ً
كان الصباح بارًدا ورتيًبا، والطريق طويال

لكنت  »ثلج الخديعة«،  لو بقَيت فلسطين محتلة كما كانت قبل  فكرُت، 
سأقطع املسافة من بيتي إلى مكتبي  في رام هللا في أقّل من عشر دقائق. أّما 
وبعد أن صارت فلسطين الدولة فكرة نسجوا لها نشيًدا وعيًدا  اليوم، 
وعلًما، حّولونا إلى »سنابد« نحرث ترابها املجبول بالظلم ونداري فيها قسوة 

العدم.
ل«، 

ّ
»التسل ملثلي في أوقات  اته فهو، 

ّ
بالراديو وتنّقلت بين محط استعنت 

ية املغّني األردنّي، عمر العبدالالت، وهو يحّيي 
ّ
أسمع من إذاعة محل ملجأ. 

مدينة نابلس بأغنية يعلن مطلعها أّنها كبيرة »وبعمرك ما زغرتي«؛ ويعرب 
»تقديره ملجلس الشيوخ  بعده صائب عريقات من صوت فلسطين عن 
نتنياهو  بنيامين  أّما  ليحذو حذوه«.  األوروبّي  حاد 

ّ
االت ويدعو  اإليرلندّي، 

ر، من إذاعة »مكان« اإلسرائيلية، أهل غّزة وينصحهم بأن يستوعبوا 
ّ
فيحذ

هذه املّرة تهديده و يستسلموا له !
 قطعُت الحاجز بسالم؛ فالدخول منه إلى مناطق السلطة مجاز للعموم، أّما 

الخروج فألصحاب التصاريح، فقط.
وبعد مغادرتي وسط القرية متوّجًها إلى الشمال، ألصل رام هللا من الخلف، 

فاجأني رتل من السيارات الفلسطينية الواقفة على طول الشارع.
الشوارع كانت قد  ألّن  ر، 

َ
ث
ُ
لم أ بدايته.  الطابور الذي لم أَر  فت وراء 

ّ
توق

بينما هي في  فلسطيننا حّرة في القصيدة وفي الجرح والندم،  متني أّن 
ّ
عل

الواقع أرض يطأها احتالل عاٍت َيرى وال ُيرى.
نظرت  الطابور.  يتحّرك  ولم  الدقائق  مّرت 
خلفي فوجدت عشرات السيارات وقد تذّيلت 

بهدوء، وفعل سائقوها مثلما فعلت.
املحّرك  أطفأت  من نصف ساعة  أكثر  بعد 
ونزلت أستفسر من السائق أمامي عّما يجري. 
ا أصابع كّفيه تحت رأسه بصورة 

ً
كان شابك

 بها وسادة من لحم وعظام، 
ً

ال
ّ
مقّعرة ومشك

تحت  بسالم.  عليها  امللقى  رأسه  تتلّقف  كي 
إبطيه عالمات التعّرق وهو على وشك النوم، 

عندما شعر باقترابي من شّباك سيارته.
واكتفى بفتح نصف عين،  لم يحّرك رأسه،   
فسألته بخجل يوحي  مبدًيا بعض املضض، 
بكوني غشيًما وغريًبا عن املشهد  »شو في يا 

أخي«؟  
وخافت  مسامح  وبصوت  بعفوية  أجابني، 
وا »محسوم«\

ّ
ه ال يريد أن يصحو: »حط

ّ
وكأن

حاجز طّيار هناك فوق، تحت الجسر.«
لكّنه بإيماءة  أردت أن أستوضح منه أكثر، 
إلى غفوته  العودة   ه يؤثر 

ّ
أن خفيفة أفهمني 

الصغيرة وإلى سكونه النف�ضّي.
لم أعد إلى سيارتي وفعلت كما فعل اآلخرون. 
»مغطوا«  طبيعية  وبحركة  نزلوا  البعض 
أرجلهم ونفضوها؛ وكذلك فعلوا بأيديهم، ما 

أشعرني بأّنهم يستعّدون ملكوث طويل.
دخانها  ونفخوا  سجائرهم  نون 

ّ
املدخ أشعل 

نحو الغيوم التي كانت تسبح فوقنا؛ بعضهم 
أرفقوا مع الدخان تمتمة ظهرت كرجاء للغيم 

أو ربما كرسائل إلى َمن فوقه.
رآني من بعيد صديق فترك سيارته وجاءني 
لنحتفي بكرم الصدفة ففرحنا، و«قتلنا« مًعا 

غالظة السأم وأّجلنا اإلصابة بنوبة الغضب.
عال من  كان الجّو صافًيا والشمس صارت عدائية. 
سيارة قريبة صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
وهو يتلو بعذوبة ساحرة سورة يوسف، ومن مذياع 
»رحلك من  آخر كانت تطلب فيروز من طير الوروار 
صوبهن مشوار«، وفي الوقت نفسه كانت تغّني فرقة 

العاشقين من حافلة صغيرة »صباح املجد والعّزة يا 
أطيب أرض فوق األرض يا غّزة”.

وحديثنا  كانت الراديوهات تصدح،  إلينا بعض الرجال والشباب.  ِانضّم 
ِاحتدمت النقاشات  وكانت نتائج املونديال موضوعه األهّم.  يعلو تباًعا، 
لتها حّدة، 

ّ
بين الحاضرين الذين دافعوا، كّل بدوره، عن فريقه وبطله، وتخل

أحياًنا، وفكاهة، أحياًنا أخرى.
ال تخطئوا التخمين، فنحن في القدس ورام هللا نسمع ونشاهد ما يسمع 
رّبما  »ككاليغوال«  ح 

ّ
يترن عندكم،  مثله  عندنا  ترامب،  البشر.  ويشاهد 

كمجنون بالعظمة وعاشق لحصانه، أو، والرّب أعلم، كجّبار يجيد حصاد 
حلب البقر؛ وفي فلسطين 

ُ
الرمل وقسمة القمر، أو كراٍع شبٍق يعرف كيف ت

»نزار«  ونبكي ال مثلما بكى  نشاهد املونديال مثلما تشاهدونه في بالدكم، 
رمى لسحر »مي�ضي« وعند قدمي »صالحنا«، 

ُ
الدمشقّي عند »قدميها«، بل ك

وغزوات  »رونالدو«  ما لرماح 
ّ
إن ونهتف بحماس ليس كجّدنا أبي الطّيب، 

تحافظ على وقوفها  أّمتنا،  فبقيت مثل شوارب  الشوارب  أّما  »نيمار«؛ 
ويقظتها مستنفرة، وتميل حيث خواصر »الكرواتية الحسناء« تميل وعلى 

غنج »كمنجات« روسيا.
 ينام على يميننا سفح هضبة مكسّوة باألخضر. أصوات رعيان وراء املدى، 
ل تحتها أثالًما من املزروعات لم ننجح في 

ّ
وأشجار التين واقفة باحترام تظل

تشخيصها عن بعد؛ ونحن من بعيد ال نرى حاجًزا وال نشعر بوجود الجنود.
 رهائن عند 

ّ
نا ليس إال

ّ
رنا أن

ّ
ِانتهينا من نعمة الصدفة وتذك مّرت ساعتان. 

أقاما في صباح  جندّيين لم يتعّد عمر الواحد منهما الخامسة والعشرين، 
 

ّ
رانا بأّن فلسطين، في عصر القبح، ما هي إال

ّ
فلسطينّي »عادّي« حاجًزا، ليذك

أرض املجازات والدالالت وسباقات املسافات الطويلة، وأّنها سّيدة الوجع  
ورّبة السراب وحاضنة العبث.

وصلت إلى مقّر نادي األسير  قبل الظهر. دخلت غرفة رئيس النادي، قّدورة 
عليه التحية،  لم ألِق  رسالة هاّمة.  ا في كتابة نّص 

ً
فوجدته منهمك فارس، 

فرفع رأسه وتبّسم بعد أن شعر بغيظي يفور.
»ماذا يعني الحاجز لك يا أخي؟«  جلست أمامه وسألته متعّمًدا الهدوء، 
 
ً
ر لحظة

ّ
غابت بسمته وقال: »ال أصعب من السؤال البسيط واملفاجئ«! فك

وأجاب: »الحاجز هو االحتالل يا صاحبي”.
الحاجز يشبه باب الزنزانة في  »يا صديقي!  أردف بصوت املجّرب وقال: 
السجن؛ كالهما يرمز للقّوة والسلطة والقهر«. أشعل سيجارته مستذكًرا 
السنوات  تلك  »كّل  وأضاف:  الطويلة  سجنه  سنوات  محّيرة  بعذوبة 
األكبر أن أحصل على مفتاح الزنزانة أفتحها بحّرّية  كان عندي حلمان: 
ًدا »كود« 

ّ
وأغلقها بنف�ضي؛ والثاني أن أنام في فرا�ضي عارًيا«، قال ذلك مؤك

الشرف الذي بنته الحركة األسيرة الفلسطينية وألزمت بموجبه عناصرها 
حافظوا من خاللها على مكانتهم الوطنية  بسلوكيات اجتماعية صارمة، 

وعلى حصانتهم االجتماعية.
، ثّم أخبرني كيف حّقق أمنيتيه بعد ما أفرجوا عنه عام ١٩٩٤، 

ً
سكت قليال

وخّبرني بحكاية الفيل الذي ربطوا ساقه بجذع شجرة كبيرة فحاول أن 
ف.

ّ
يقطع الجنزير حتى جرحت ساقه فتوق

؛ وأن نشفى من عجزنا؛ 
ً

ما الحّل؟ سألته؛ فقال علينا أن نداوي خوفنا أّوال
وهي  وتد«،  من  الذّل  على  »األصبرون  أهلها  هي  الحقيقية  ففلسطين 
حكاياتهم  في »الرمادي« وتلك التي ستجدونها في لغة الغبار وفي ملح الرخام. 
أهلها، صاروا يحذرون األذى  كالفيل، فهم يغفون على خنجر ويصحون على 

سيف، لكّنها عندهم »بين الضلوع جذوة نار  \ وخالل األجفان مزنة ماء”.
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 حيفا – ملراسلنا – ساعات قبل التصديق على قانون 
االئتالف الحكومّي،  بغالبّية أعضاء  القومية اليهودية، 
القائمة  )الجبهة،  جبارين  يوسف  د.  النائب  افتتح 
في  القانون  حول  املعارضة  أحزاب  نقاش  املشتركة( 
قانون  على خطورة  ًدا 

ّ
مؤك للكنيست،  العاّمة  الهيئة 

ره لحقوق أصحاب البالد األصلّيين، وعلى 
ّ
القومية وتنك

ي 
ّ
ه يغذ

ّ
ل تشريًعا لحركة تهويدّية عنصرّية، وأن

ّ
ه يمث

ّ
أن

العنصرية ويحّرض على الكراهية ضّد العرب.
قانون  بنود  أقرأ  »عندما  خطابه:  في  جبارين  وقال 
في  األبارتهايد  تشريعات  فوًرا،  ر، 

ّ
أتذك ني 

ّ
فإن القومّية 

ضّد  العنصرّي  الفصل  وتشريعات  إفريقيا،  جنوب 
املواطنين السود في الواليات املّتحدة. أنتم في االئتالف 
موا 

ّ
موا الدروس من التاريخ، ولم تتعل

ّ
الحكومّي لم تتعل

بما في ذلك  ظلمة في التاريخ، 
ُ
شيًئا من تلك الفترات امل
التاريخ اليهودّي في أوروبا”.

هذا وقد تطّرق جبارين إلى البنود التمييزية في قانون 
يق�ضي  ذي 

ّ
ال األّول  البند  عن  حديثه  ففي  القومّية، 

بأّن إسرائيل هي الوطن القومّي للشعب اليهودّي، قال 
االنتماء  ينتهك  الدستورّي  التعريف  »هذا  جبارين: 
ا، 

ً
ا فّتاك

ً
للمواطنين الفلسطينّيين انتهاك والقومّي  املدنّي 

قاعدتها  في  صّرح 
ُ
ت دولة  مواطني  إلى  يتحّولون  حيث 

بل  الدستورّية األساسّية أّنها ليست موطنهم القومّي، 
وتحّولهم إلى غرباء في وطنهم”.

دولة إسرائيل هي  بأّن  يق�ضي  ذي 
ّ
ال للبند  تناوله  وفي 

وفيها يجّسد حّقه في  للشعب اليهودّي،  البيت القومّي 
تقرير املصير الحصرّي استناًدا إلى إرثه الثقافّي والتاريخّي، 
قال جبارين: »ال يعترف القانون بحّق الفلسطينيين في 
تقرير املصير، وال يعترف بأّن هذه البالد هي موطن شعب 
هيونية  ويشّدد القانون تحديًدا على الرواية الّصِ آخر. 
قة بارتباط الشعب اليهودّي بهذه األرض )فلسطين 

ّ
املتعل

التاريخية( واعتبارها الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.
ذي يشّجع السكن واالستيطان 

ّ
 وفي حديثه عن البند ال

قال جبارين في خطابه:  في البلدات واألحياء،  اليهودّي 
الفصل  سياسات  ويشرعن  سيرّسخ  البند  »هذا 
ق بالتخطيط والبناء، 

ّ
العنصرية في إسرائيل بكّل ما يتعل

ذي سيعّمق من سياسات التمييز واإلقصاء بين 
ّ
األمر ال

املواطنين اليهود واملواطنين العرب في أحد أهّم مجاالت 
الحياة: األرض واملسكن، وبذلك فالقانون يبعث برسالة 

ي الكراهية ضّد العرب وكونهم غير مرغوب بهم”.
ّ
تغذ

غة العربية ومكانتها فقد قال 
ّ
الواضح لل أّما عن املّس 

جبارين: »العربية هي مكّون أساس من الثقافة، املوروث 
حيث  ومن  الفلسطينية.  العربية  لألقلية  والُهوّية 
لطاملا كانت تمتلك اللغة  املمارسة وعلى أرض الواقع، 
العربية مكانة أقّل من اللغة العبرية في الخارطة اللغوية 
من هذا  ويأتي هذا االنتقاص الدستورّي  في إسرائيل، 
ل تصعيًدا خطيًرا ويحمل 

ّ
الحّق الثقافّي والجماعّي ليشك

ّية العربية 
ّ
ر لحقوق األقل

ّ
في طّياته مخاطر عديدة، ويتنك

ّيات 
ّ
األقل لحماية  الدولية  املعايير  ويخرق  ولُهوّيتها، 

العربية هي لغة  د جبارين أّن 
ّ
وأك القومية واللغوية«. 

وبدل احترامها وتقويتها  عاًما،   96 رسمية منذ حوالي 
تسعى الحكومة لطمسها وطمس ُهوّية الناطقين بها.

وقال جبارين إّن »التصديق على القانون عالمة فارقة 
في مكانة وحقوق املواطنين العرب. إّن الدولة تتصّرف 
األرض  تهويد  تواصل  وكولونيالّية،  تهويدّية  كحركة 
نا نعي جّيًدا خطورة 

ّ
وسلب حقوق أصحابها األصلّيين. إن

هذا القانون وسنواصل تصّدينا ألّي ممارسات عنصرية 
تنتج عنه.«

وفي رسالة منه إلى املجتمع العربّي، قال جبارين: »تبقى 
الوطنية وعلى جاهزّيتنا  مهّمتنا الحفاظ على َوحدتنا 
البقاء  مسيرة  متابعة  أجل  من  الجماهيرية  النضالية 
وبثقة  مرفوعة،  وبهامات  بكرامة  وطننا،  في  ر 

ّ
والتجذ

أصحاب الحّق.«
د جبارين، رئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة 

ّ
وأك

صاالت دولية ملواصلة طرح 
ّ
ه يبادر إلى ات

ّ
أن املشتركة، 

ًدا 
ّ
خطورة القانون في املحافل الدولية واألوروبية، مؤك

وللحقوق  العرب  املواطنين  لحقوق  العالم  دعم  على 
الوطنية للشعب الفلسطينّي.

املبادر  النائب  إلى  بالتوّجه  خطابه  جبارين  وأنهى 
 له: »خسئت، فنحن أصحاب 

ً
للقانون، آڤي ديختر، قائال

الوطن األصلّيون”.

كحركة  تتصّرف  الدولة  القومّية:  قانون  حول  *جبارين 

فنحن  ”خسئت،  لديختر:  جبارين   * وكولونيالّية  تهويدّية 

نا على حّق”
ّ
أصحاب الوطن األصلّيون ونحن سننتصر ألن

النائب جبارين: سنشرع في حملة 
دولّية واسعة ضّد قانون القومّية
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نعي وتعزية
 رابطة خريجي الکلية األرثوذكسية العربية في حيفا

ا قبل اوان الرَّحيل 
َّ
رحلت عن

د. ماري ارمانيوس توتري
ة عطا�ها وتفانيها وخدم�ها لشع�ها. وهي في قمَّ

ة  ة العربيَّ ة االورثوذكسيَّ راسة في الكليَّ لقد عرفناها منذ ايام الّدِ

ة لشع�ها وغيورة على تاريخه  ة، محبَّ ة، وطنيَّ اصيلة، عصاميَّ

وحقوقه، عرفناها مثقفة، لطيفة، حلوة ال�سمة وامل�سم، 

رقيقة الكالم وعذبة امللقى.

ا من الصعب تعويضه.
ً
رحيل فقيدتنا سيترك فراغ

لتكن ذكراها خالدة فينا عطرة في افئدتنا. 

باسم جميع خري�ي وخريجات الكلية نتقدم إلى أستاذنا الحبيب 

ه�ري، وإلى جميع  أبناء وبنات العائلة الكريمة بأحر التعازي.

لوان وحسن العزاء.  لروح الفقيدة الرحمة ولقلبكم الصبر، السُّ

                رابطة خري�ي الكلية األرثوذكسية العربية- حيفا

األحد  يوم  غفير،  حشد  شارك   – ملراسلنا   – حيفا 
ماري  د.  واملحاضرة  املرّبية  تشييع جثمان  في  األخير، 
توتري )أرمانيوس( عن 59 عاًما، بعد صراع بطولّي مع 
مرض عضال كانت قد انتصرت عليه في جولة سابقة، 

لكّنه عاودها قبل بضعة شهور.
د. توتري حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية 
ّية أورانيم 

ّ
ومحاضرة في علم االجتماع واملدنّيات في كل

وفي جامعة حيفا. وقد تخّصصت بالصراع اإلسرائيلّي 
إسرائيل،  في  العربّي  املجتمع  مكانة  الفلسطينّي، 
غة 

ّ
لل مدّرسة  عملت  االجتماعّي.  والنوع  وباإلعالم 

اإلنـچـليزية في مدرسة د. هشام أبو رومي في مدينة طمرة 
املدنّيات  26 سنة. شغلت منصب رئيسة قسم  مّدة 
مين، ومحاضرة في قسم 

ّ
ّية أورانيم إلعداد املعل

ّ
في كل

اإلعالم في جامعة حيفا. وقد كانت عضًوا في العديد من 
األطر ومؤّسسات املجتمع املدنّي.

وأثارت وفاة الدكتورة توتري مشاعر الحزن واأللم في 
املدينة، وفي أوساط املثّقفين واألكاديمّيين والناشطين. 
اإلنسانية  مناقبها  معّددين  بنعيها  كثيرون  قام  حيث 
للدراسات،  توما  إميل  معهد  رئيس  فكتب  واملهنية. 
ول: »وداًعا د. ماري توتري، اإلنسانة الرقيقة 

ّ
عصام مخ

فتة 
ّ

ّية واملحاضرة الجامعية الال الراقية، الباحثة الِجّدِ
بقة، الصديقة واملثّقفة الوطنية املنحازة 

ّ
واملحاورة الل

بشكل مثابر وشجاع لهموم شعبها ونضاالته، املنتمية 
بال ترّدد إلى الفكر التقّدمّي واألفق اإلنسانّي الواسع. 
ستبقين معنا وفينا زهرة ودمعة حّرى وذكرى ال تذوي«. 
الطّيبة  الغالية،  »ماري  عودة:   أيمن  النائب  وكتب 
ا... تركتنا باكًرا!! ولكّنك  واألصيلة. والصديقة شخصيًّ
الحبيب  األستاذ  مع  أّسست  القصيرة  حياتك  خالل 

ه خير ملجتمعنا. وتبقين 
ّ
 وناجًحا، بيًتا كل

ً
هنري بيًتا أصيال

نموذًجا للمثّقفة التي كّرست علمها ورسالتِي املاجستير 
تين قرأتهما بشغف، لخدمة مجتمعنا 

ّ
والدكتوراه، الل

تذهبين،  اإلنسانة،  اإلنسانة  أّيتها  ماري..  ورفعته. 
ويبقى منك الكثير يرافقنا طيلة حياتنا«.

ا  جدًّ الصعب  »من  إسبنيولي:  هالة  الدكتور  وكتبت 
أن أقول وداًعا ماري فأنت باقيه بيننا باقية بروحك 
 

ّ
الجميلة بابتسامتك العريضة، بنشاطك وعطائك الال

وتشاركنا  بطويلة،  ليست  فترة  منذ  عرفتك  محدود. 
كتابة  منها  وسياسية،  اجتماعية  نشاطات  عّدة  في 
دراسات،  ز 

َ
ملرك كرئيسة  وآخرها  املستقبلّي،  التصّور 

أّيام  في  حّتى  النشاط،  وبقمة  العطاء  دائمة  وكنت 
مرضك. وأذكر كالمك الذي قلِته لي عندما زرتك: »أنا 
لست مريضة ولن أستسلم للمرض وسأستمّر في عملي 
 كنت كذلك يا عزيزتي. لقد 

ً
ونشاطي كالعادة«، وفعال

ك عندما التقيتك 
ّ
قاومت املرض بإصرار وثبات، حّتى إن

ك مسافرة إلى أستراليا 
ّ
قبل قرابة شهرين، قلت لي إن

رغم مرضك، فقمت بوداع أهلك وأحّبائك، فإلى جّنات 
الخلد عزيزتي د. ماري توتري وألهلك الصبر والسلوان«.
خسر  املفجع  »برحيلها  زعاترة:  رجا  الصحافّي  وكتب 
ومثّقفة  ومحاضرة  مرّبية  استثنائية،  امرأة  مجتمعنا 
وآماله.  آالمه  في  شعبها،  هموم  في  منخرطة  عضوّية 
إنسانة جميلة قلًبا وقالًبا. حاّدة الذكاء حاضرة البديهة 
إذا  »توّبخك«  قد  متواضعة  و«القفشة«.  والنكتة 
خاطبتها بـ »دكتوره«. بنت بلد عصامية، خرجت من 
عّدة  في  بصماتها  وتترك  طريقها  لتشّق  كادحة  أسرة 
الحاكمة  السلطة  ظلم  أمام  تستسلم  لم  ات. 

ّ
محط

وال أمام جور املجتمع، قاومت الظلم بكّل أشكاله بال 

تها من حّدتها ومن شجاعتها. 
ّ
هوادة وبدون أن تنتقص رق

وفي معركتها الشخصية أمام املرض أيًضا، وخصوًصا 
في الشهور واألسابيع األخيرة، قاومت ماري حّتى الرمق 

األخير وأصّرت على مواصلة حياتها ونشاطها«.
وكتبت اإلعالمية مريم فرح: »كانت استثنائية في كّل 
�ضيء... في جمالها وحضورها وروحها الطّيبة وطريقة 
في  مرافقتهّن  خالل  من  لطالباتها  وأمومتها  تعليمها 
محاضرتها. ميري كانت أّول محاضرة فلسطينية التقيتها 
في جامعة حيفا، ضمن مساقي في العلوم الِجْنَدِرّية. لم 
أن  العشرين،  في  لطالبة  ا  طبيعيًّ املشهد  حينها  يكن 
تحاور محاضرتها عن االختالف الطبقّي في خطاب نوال 
طالبات  وأمام  وبالعربية  شعراوي  وهدى  السعداوي 
إسرائيلّيات وفي قلب املؤّسسة اإلسرائيلية العنصرّية، 
ا بالنسبة لي  وفي فترة الحرب على غّزة. لم يكن عاديًّ
هذه  في  �ضيء  ألّي  بانتماء  نشعر  أن  حينها  ولزميالتي 
املؤّسسة، ولكّننا شعرنا بانتماء لها، وال أبالغ عندما 
أقول إّن لها الفضل على الكثيرات مّنا، في توّجهاتهّن 
النسوية وإن تمّردن عليها الحًقا، فأنت تتمّرد أحياًنا 

على أقرب الناس إليك«. 
الراحلة  »امتازت  حسن:  فريد  شاكر  الناقد  وكتب 
وهّمة  نافذة،  وبصيرة  اد، 

ّ
وق بذكاء  توتري  ماري  د. 

وعزم وإرادة، وانشغلت بالقضايا التربوية والتعليمية 
واالجتماعية والثقافية، وتطوير املجتمع املدنّي واملشهد 
وبرحيلها  الصميم.  في  رحيلها  وجاء  العربّي،  التعليمّي 
الثقافية  الحياة  وتخسر  العربّي  مجتمعنا  يفقد 
المعة،  ومحاضرة  عميقة،  جاّدة  باحثة  واألكاديمية 
برؤية  املتالصق  للعطاء  حدوًدا  تضع  لم  وشخصية 
بعيدة املدى ملشروع مدنّي وحضارّي شامل، ومثّقفة 

الحضارية  ُهوّيتنا  ترسيخ  أجل  من  حياتها  كّرست 
ا  وتربويًّ ا  اجتماعيًّ دوًرا  ولعبت  والثقافية،  والفكرية 
أسمى  في شخصّيتها  وجمعت  ا،  رياديًّ ا  وثقافيًّ ا  ووطنيًّ
املعاني والخصال اإلنسانية، الهدوء والوقار والطيبة 
ق الحسن واألناقة والجمال الشخ�ضّي 

ُ
ل
ُ
والدماثة والخ

والروحّي«.
بخالص  بدورها –  »حيفا« –  وتتقّدم صحيفة  هذا 
أفراد  وجميع  توتري،  هنري  الفاضل  للمرّبي  التعازي 
لهم الصبر  راجين  الكبيرة،  الخسارة  لهذه  العائلة، 

والسلوان.

املوت يغّيب املرّبية واملحاضرة د. ماري توتري
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מטבח עץ
כולל אביזרים
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החל מ-

תיקי גן
מבחר מותגים ענק

מגוון תיקים
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גם המחיר צעצוע
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₪27990 ₪27990
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₪4990 ₪49990
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تهنئة قلبية
أجمل باقات الياسمين نقّدمها للحفيدة 

الغالية

أِّـحامية لينا رائد بياضي أسدي
بمناسبة أجتيازها امتحان ألدولة وحصولها 

على رخصة مزاولة مهنة املحاماة.

ألف مبروك قدما والى أالمام

مقدمة من الّجد خليل بيا�ضي والجّدة انشراح

تهنئة قلبية
نقدم أجمل ال�هاني القلبية معطرة بالفل 
والياسمين بمناسبة نجاح عزيزتنا الغالية

اِّـحامية لينا رائد بياضي أسدي
بمناسبة اجتيازها امتحان الدولة وحصولها 

على رخصة مزاولة مهنة املحاماة.

الف مبروك قدما والى أالمام

مقدمة من الحاج ابو وائل بيا�ضي واوالده

األرشمندريت  س 
ّ
ترأ  – ملراسلنا   – حيفا 

الروم  رعّية  رئيس  سعدى،  أبو  أغابيوس 
اآلباء  من  يتكّون  وفًدا  حيفا،  في  الكاثوليك 
إميل روحانا، رامي حّجار، ومكاريوس جريس، 
ومجموعة من أبناء الرعّية إلى دالية الكرمل. 
الدين  نصر  يوسف  السّيد  التقوا  حيث 
دين الدروز.  ومجموعة من أبناء طائفة املوّحِ

 – الدرزّية  العالقات  إلى  التطرُّق  تّم  حيث 
على  والعمل  تطويرها  ُسُبل  وإلى  املسيحّية 
ما يعود بالفائدة على  تجسيرها أكثر فأكثر، 
الطائفَتين. وقد شّدد امللتقون على نبذ  أبناء 
حّرّية  واحترام  أشكاله  بكّل  الدينّي  التطّرف 
فاق على عقد 

ّ
االت وقد تّم  اإلنسان كإنسان. 

املزيد من هذه اللقاءات.

حيفا – ملراسلنا – تحيي جمعية الثقافة العربية في حيفا 
عبد  الفلسطينّي  الشاعر  الستشهاد  السبعين  الذكرى 
 13 يوم  تصادف  التي   ،)1948  1913-( محمود  الرحيم 
عقد في مقّر الجمعية 

ُ
تّموز\ يوليو، وذلك بأمسّية خاّصة ت

مساء يوم الخميس، 26 تّموز الجاري. 
وسيشارك في األمسّية كّل من املؤّرخ الـپـروفسور مصطفى 
كبها، والشاعرة أسماء عزايزة، والكاتب أنطوان شلحت، 

ى إدارتها الصحافّي أحمد دراوشة.
ّ
ويتول

الشجرة  معركة  في  محمود  الرحيم  عبد  شهد 
ُ
است وقد 

الوطنية  الحماسية  للقصائد  أشعاره  أن كّرس جّل  بعد 
والقومية امللتزمة، وُدفن في الناصرة.

طولكرم  قضاء  عنبتا  بلدة  في  محمود  الرحيم  عبد  ُولد 
عام 1913، وتلّقى علومه االبتدائية والثانوية في طولكرم 
ونابلس، كما تلّقى علوًما شرطية في بيت لحم، وعسكرية 
ّية النجاح في مدينة 

ّ
في بغداد ودمشق، ثّم عمل ُمدّرًسا في كل

نابلس، والتحق بالثورة العربية الكبرى عام 1937، وقاد 
البريطانّيين.  أحد الفصائل وُجرح في إحدى املعارك ضّد 
وعندما طاردته قّوات االحتالل البريطانية لجأ إلى العراق 
عام 1939، واشترك في حركة رشيد عالي الكيالني، ثّم عاد 
إلى فلسطين بعد إخفاق الحركة املذكورة، والتحق بجيش 
ين 

ّ
حط فوج  سرايا  من  سرّية  قيادة  ى 

ّ
تول حيث  اإلنقاذ، 

ط وقاد عّدة عمليات عسكرية ناجحة وجريئة ضّد 
ّ
وخط

القّوات البريطانية في مرج ابن عامر.
وُيعّد عبد الرحيم محمود واحًدا من أملع شعراء فلسطين 
في تلك الفترة، فباإلضافة إلى قصائده الوطنية والقومية، 

البعد  من  شعره  يخُل  لم 
االجتماعّي.

التي  حياته،  سيرة  وانعكست 
فلسطين  عن  بالدفاع  تمّيزت 
قصائده،  معظم  في  والوطن، 
التي كانت بمنزلة نبوءة ملاهية 
األمر  ل 

ّ
تمث كما  الحياة،  تلك 

في قصيدته األشهر التي قال في 
مطلعها:  

لقي بها في مهاوي الردى
ُ
سأحمل روحي على راحتي    وأ

فإّما حياة تسّر الصديق          وإّما ممات يغيظ العدى
اإلدارية  الهيئة  رئيس  محارب،  محمود  الدكتور  وقال 
إلى  تهدف  املبادرة  هذه  إّن  العربية،  الثقافة  لجمعية 
استجالء الدور املعّول على الثقافة الفلسطينية، التي ما 
زية في كفاح الشعب الفلسطينّي 

َ
ل حلبة مرك

ّ
ت تشك

ّ
انفك

في  الفاعلة  واملساهمة  واالستقالل  التحّرر  أجل  من 
الحضارة البشرية. كما أّنها تهدف إلى الربط بين دور الثقافة 
في املا�ضي ودورها الراهن، على مستوى تفاعلها مع الذاكرة 
د أّن تجربة الشاعر 

ّ
والُهوّية واملعارك الوطنية والقومية. وأك

عبد الرحيم محمود تنطوي على معين كبير يصّب في هذه 
ة.

ّ
املحاور كاف

عّدة  فاتحة  ستكون  األمسّية  هذه  أّن  محارب  وأضاف 
موسمها  في  العربية  الثقافة  لجمعية  ثقافية  نشاطات 
شريكة  هيئات  مع  بالتعاون  بعضها  وسيكون  الجديد، 

للجمعية في رؤيتها وغاياتها.

األرشمندريت أبو سعدى على 
رأس وفٍد إلى دالية الكرمل

إحياء ذكرى استشهاد الشاعر 
عبد الرحيم محمود بحيفا
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ماركة الشاي البارد
Fuze-tea تطلق مجموعة مشروبات: 

مزيج من االطعمة  الجديدة

Fuze-tea Green
شاي اخضر مشمش- ياسمين وشاي ليمون- نعناع بحالوة مخففة

مجموعة مزيج من االطعمة  الجديدة من فيوزتي تدمج الخالصة الطبيعية 
للشاي االخضر مع طعمات الفاكهة، االعشاب واالزهار الفواحة. 

توجد في مشروبات املجموعة 24 سعرة حرارية فقط في كل 100 مل
كوكا-كوال  مجموعة  من  فيوزتي  العاملية  البارد  الشاي  ماركة  تعرض 
   tea Green Fuze                :اسرائيل، مجموعة مشروبات جديدة باسم

شاي بارد اخضر بحالوة مخففة بطعم الفاكهة، االعشاب واألزهار.
Fuze-tea Green يعرض بطعمات : شاي اخضر مشمش-ياسمين وشاي 

اخضر ليمون نعناع.
 The شعار  تحت  اطالقها  منذ  الخامسة  سنتها  فيوزتي  ماركة  تحيي 
Original Taste. في هذه السنوات عززت املاركة مكانتها كماركة رائدة في 
مجموعة الشاي البارد حيث تستحوذ على حجم سوق يبلغ اكثر من %65 
من هذه الفئة.  االن تعرض املاركة مجموعة جديدة مخصصة للباحثين 
عن مشروب لذيذ، رفيع املستوى لكن قليل السعرات - 24 سعرة حرارية 
بدون صبغات طعام وبحالوة  بدون مواد حافظة،   - مل   100 فقط في 

مخففة.
ينتج من خالصة الشاي االخضر الطبيعية والتي تمر   Fuze-tea Green

بمعالجة بسيطة، وتحتوي على مضادات اكسدة طبيعية من الشاي.
Fuze-tea Green هو بديل ممتاز للمستهلكين الذين يبحثون عن مشروب 

لذيذ ومنعش.
تعرض املذاقات الجديدة في قناني بسعة 1.5 لتر ومتوفرة للبيع في جميع 
500 مل ومتوفرة للبيع في  كما تعرض في قناني بسعة  شبكات التسويق. 

حوانيت الراحة املختلفة.
قسم  مدير  شرقية،  سالم 
العربي  املجتمع  تسويق 
كوكا- في  اخرى  وقطاعات 
 fuze tea green « :كوال قال
هو مشروب فيوجن عصري 
من  واسعة  ملجموعة  وآني 
يدمج املشروب  املستهلكين. 
مميزات الشاي االخضر مع 
للفاكهة  املتميزة  الطعمات 
مشروب  في  واالعشاب 

خفيف وبحالوة مخففة«.

مشروع حصص الطاقة الشمسية لشبكة 
الكهرباء ينطلق

بنك لئومي سيمنح قروضا بشروط خاصة لتركيب 
األنظمة الشمسية للمصالح التجارية الصغيرة

أعلن بنك لئومي عن منح قروض بشروط خاصة للمصالح التجارية الصغيرة 
مصاريف  في  والتوفير  أسقفها  على  شمسية  أنظمة  بتركيب  ترغب  والتي 
أعلنت  وفي إطار تسوية تقودها،  ووفق بيانات نشرت من قبلها،  الكهرباء. 
سلطة الكهرباء انه خالل شهر آب 2018 ستخصص حصص لتركيب منشآت 
شمسية، وذلك في ضوء الهدف الذي قامت بوضعه الدولة لـ 10% من انتاج 
الحصص   .)%3 االنتاج حوالي  يبلغ  )اليوم   2020 حتى  الخضراء  الكهرباء 
املقترحة هي لألنظمة حتى 100 كيلو واط، حيث يحصل الزبون الذي يتعاقد 
مع شركة الكهرباء لـ 25 عاما على مردود ثابت يبلغ 45 أغورة لكل كيلوواط/

ساعة. 
في اطار خطوة التسوية التي تقودها سلطة الكهرباء، ستتيح اقامة منشآت 
أسقف  أسقف املباني الصناعية،  شمسية على أسقف البيوت الصغيرة، 
واملياه  الشرب  مياه  مجمعات  املعرشات،  املواقف،  الجماهيرية،  املباني 
العادمة وبرك األسماك. ومن املتوقع ان يقدم النموذج الجديد تنمية عالية 
6 سنوات فقط(، حيث ستكون الحصة االولى  للزبون )اعادة االستثمار بعد 

التي ستخرجها سلطة الكهرباء بحجم شامل يبلغ 250 ميغاواط.
"من اجل  رئيس قسم املصالح الصغيرة في بنك لئومي قال:  دافيد فاكنين، 
تلبية احتياجات املصالح الصغيرة التي ترغب باالنضمام الى ثورة الكهرباء 
قررنا الخروج بخطوة خاصة ملنح  ولدعم هذه املبادرة الهامة،  الخضراء، 
وملقدمي  للمزارعين  مالئم  التمويل  هذا  خاصة.  وبشروط  خاص  قرض 
الخدمات الزراعية ولكل من يملك سقفا شاغرا. عملية تمويل األنظمة بنيت 
يمنح التمويل  بشكل مريح للمصالح التجارية وللشركات التي تقوم بتركيبها. 

للزبائن الذين يستوفون الشروط التي حددها البنك لهذه القروض".
  من بين شروط القروض:

تسديد الدفعات حتى 12 عاما.
فائدة مغرية

تمويل حتى 100% عندما يدور الحديث عن النظام األول.
تفاصيل تتعلق بعملية الحصول على القرض تجدونها على العنوان:

/https://www.leumi.co.il/Campaign/43873 
موقع  في  ايجادها  باالمكان  الحصة  على  الحصول  بعملية  تتعلق  تفاصيل 

https://pua.gov.il/Pages/default.aspx  - سلطة الكهرباء

وصل الى البالد
بعد 10 سنوات من عرض كوكا-كوال زيرو في البالد

كوكا -كوال تعرض 
Coca-Cola ZERO Lemon       Coca-Cola Zero 

بدون كافيين
االمكانيات  يزيد  الجديد  العرض  الليمون.  بطعم  زيرو  كوكا-كوال  يختارون:  املستهلكون 

والخيارات امام املستهلكين. 
بعد 10 سنوات من عرض Coca-Cola ZERO في البالد، كوكا-كوال تعرض مشروبين جديدين 
خالي من    Coca-Cola Zero و   ,Coca-Cola ZERO Lemon  : يضافان الى كوكا-كوال زيرو  

الكافيين.
منذ إطالق Coca-Cola ZERO, زاد اتساع املاركة ونموها بعشرات النسب املئوية في كل عام، 

وتحولت الى احد املشروبات املحبوبة على املستهلكين في البالد.
وفق معطيات شركة ستورنكست )ايار 2018 )فان حجم السوق ملاركةCoca Cola Zero  بلغ 

حوالي 25% من مجمل املشروبات الغازية في البالد.
اطالق املشروبات الجديدة يزيد من تنوع منتجات 
coca cola zero ويتيح للمستهلكين اختيار املشروب 
املفضل عليهم وفق الطعم ونهج الحياة. كذلك فإن 
عرض coca cola zero lemon ياتي وفق اختبارات 
واضحا  تفضيال  وبينت  اجريت  والتي  التذوق 

للمستهلكين في البالد لهذا الطعم املميز.
 Coca-Cola ZERO عرض  ان  الى  نشير  ان  يجب 
الكافيين  بدون    Coca-Cola Zero و-   Lemon
دايت  كوال  كوكا  مشروبات  تدريجيا  سيستبدل 

ليمون وكوكا كوال دايت بدون كافيين.
مدير قسم تسويق املجتمع العربي  سالم شرقية، 
"وضعنا امامنا  وقطاعات اخرى في كوكا-كوال قال: 
املتغيرة   االحتياجات  واسع  بشكل  نلبي  بان  هدفا 
منذ عرض  لدى مستهلكينا من قطاعاتنا العديدة. 
غير  واقباال  نموا  سجلت  زيرو،  -كوال  كوكا  ماركة 
مسبوق في سوق املشروبات في البالد. لذلك نحن في 
غاية السعادة في صيف 2018 بان نقدم االبتكارات 
االمكانيات  مجموعة  تزيد  التي  والتحديثات 
مع  املحبوب  الطعم  على  تعتمد  والتي  للمستهلك 
تلبية االحتياجات املرتبطة بالقيم املنعشة للماركة".
  مشروب كوكا- كوال زيرو بطعم الليمون سيعرض في 
قناني بسعة 1.5 لتر وفي عبوات 330 مل.  كوكا- كوال 
زيرو بدون الكافيين سيعرض في قناني بسعة 1.5 لتر 

وستباع في شبكات التسوق وحوانيت الراحة.

حيفا – ملراسلنا 
شان 

ّ
– كان املفت

في قسم الرقابة 
العاّمة في 

بلدية حيفا، 
أمير سوسان 

وتسـڤـيكا كوهن، 
في جولة روتينية 
في شارع أللنبي في 
حّي األملانية هذا 

األسبوع، فالحظا 
وجود حقيبة 
صغيرة وسط 

الطريق.
فا لفحص الحقيبة، 

ّ
وقد فوجئ االثنان عندما توق

بعضها  فيها،  الشواقل  ألوف  عشرات  باكتشاف 
عة لصالح َمْرأب ]كراج[ في 

ّ
نقدّي والباقي حواالت موق

صال 
ّ
 أن ات

ّ
ين إال

َ
ين الشريك

َ
ش

ّ
حيفا. فما كان من املفت

لتحديد ُهوّية صاحب  البلدّي  ز االستعالمات 
َ
بمرك

ْرأب، وإبالغه بالعثور على الحقيبة، وحينها فوجئ 
َ
امل

ْرأب بأّن األموال التي أرسلها إلى البنك قد 
َ
صاحب امل

قدت.
ُ
ف

ْرأب باملوظف الذي أرسله إليداع 
َ
صل صاحب امل

ّ
وات

بدخول  يهّم  ه 
ّ
بأن عليه هذا  ورّد  البنك،  في  النقود 

البنك إليداع النقود. وتبّين أّن هذا املوظف لم ينتبه 
ا سأله عن سبب 

ّ
وملـــ إلى فقدان الحقيبة من يده. 

 آخر في 
ً

ه كان يساعد عامال
ّ
فقدان الحقيبة، قال إن

الحقيبة  فسقطت  ثقيل،  ْرأب على حمل غرض 
َ
امل

منه بدون أن يدرك ذلك على اإلطالق.
ين األمينين في 

َ
ش

ّ
واستقبل رئيس البلدية، الحًقا، املفت

ْرأب 
َ
مهما رسالة شكر حاّرة من صاحب امل

ّ
مكتبه، وسل

شان إّن هذه ليست املّرة 
ّ
ألمانتهما املثالية. وقال املفت

ولكن  األولى التي يعيدان فيها مفقودات ألصحابها، 
هذه هي املّرة األولى التي يعثران فيها على مبلغ كبير من 
املال. وأعربا عن سعادتهما إلعادة املال إلى صاحبه 

قبل أن يالحظ فقدانه.
الذي  ياهـڤ،  يونا  السّيد  البلدية،  رئيس  وقال 
من  ع 

ّ
متوق هو  كما  تصّرفا  إّنهما  بدوره،  شكرهما 

في بلدية حيفا، الذين يخدمون الجمهور بأمانة 
ّ
موظ

وإخالص، وهو ما يدّل على املواطنة املثالية.

شان في بلدّية حيفا يعثران على حقيبة تحتوي على 
ّ
مفت

عشرات ألوف الشواقل

قّررت النيابة العاّمة عدم تقديم   – ملراسلنا   – حيفا 
لوائح اّتهام ضّد معتقلي مظاهرات حيفا في أّيار املا�ضي، 
الذين احتّجوا على أحداث غّزة وجرائم جيش االحتالل 
ونشرت وسائل إعالم إسرائيلية،  املدنيين العّزل.  ضّد 
 عن مصادر في النيابة أّن الشرطة 

ً
أمس الخميس، نقال
مت االّتهامات.

ّ
ضخ

أّن  اّدعت  التي  للشرطة،  مدّوية  هذا صفعة  ل 
ّ
ويشك

وا بالنظام وهاجموا عناصر الشرطة، 
ّ
املتظاهرين أخل

العربية  السياسية  والقوى  املتظاهرون  د 
ّ
أك حين  في 

والديمقراطية في املدينة أّن الشرطة هي التي استخدمت 
وانتهجت  السلمّية،  املظاهرات  لقمع  املفرط  العنف 

سياسة الكيل بمكيالين.
ز مساواة، 

َ
هذا، ولم ُيّتخذ قرار بعد في قضية مدير مرك

الذي اعتدى عليه أحد الشرطّيين وكسر  جعفر فرح، 
إلى وحدة   

ّ
امللف تّمت إحالة  حيث  املعتقل.  في  ركبته 

التحقيق مع أفراد الشرطة ]»ماحش«[ في وزارة القضاء.

جانب من مظاهرات حيفا، أّيار 2018 )تصوير: رامي جبارين(

صفعة للشرطة: ال لوائح اّتهام ملعتقلي حيفا!
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لقاء مع نايف خوري

 على 
ً

ثقال القيظ  ويزداد  يوم،  بعد  يوًما  الحّر،  يشتّد 
األجساد الغّضة التي تقبع تحت الشمس الحارقة في 
فصل الصيف. وخصوًصا أطفالنا الذين يشاركون في 
التراويح  مخّيمات  أكانت  سواء  الصيفية،  املخّيمات 
الطفل كالعصفور  الكشفية وسواها. فنرى  املهاّم  أم 
الغّريد يزقزق بين أترابه، وينتقل من فنن هذا النشاط 
إلى فنن نشاط آخر، ويواجه أشّعة الشمس بصمود 
ه ال يدرك 

ّ
وثبات، معتقًدا أّنها تالطفه ولن تؤذيه، أو أن

يمارسون  الذين  والرجال  الشباب  وكذا  مخاطرها. 
البناء  حقول  في  اليومّي  نشاطهم  ويزاولون  أعمالهم 

والنظافة والزراعة وغيرها.

عنها  ينجم  وما  التسّفع  لظاهرة  تعّرضنا  »حيفا«  وفي 
في عديد من املقاالت واللقاءات والتقارير، مع أطّباء 
من  املواطن  روا 

ّ
حذ الجلدية،  باألمراض  مختّصين 

مغّبة املكوث املتواصل تحت أشّعة الشمس الحارقة، 
خصوًصا في فصل الصيف. 

وتكثر هذه األّيام املخّيمات الصيفية التي تضّم أوالدنا 
عنهم، وقضاء عطلة صيفية جميلة،  الترويح  لهدف 
أن  يفترض  ومرشدات  مرشدين  إلى  أمرهم  فيعهد 
يّتخذوا أق�ضى وسائط الِحيطة والحذر لسالمة الطالب 
املشاركين، سواء أكان في املخّيمات البّرية والحرجية، أم 

في املخّيمات املائية كبرك السباحة. 

التقينا بهذا الصدد األستاذ يوسف غوشة، املرّبي في 
مدرسة الكرمة االبتدائية، وتحّدثنا عن الوقاية التي 

بعها في املخّيمات التي يشرف على تنظيمها.
ّ
يت

أنت كمدّرب ريا�ضّي، هل تمارسون نشاطاتكم طيلة 
السنة، أم في العطلة الصيفية، فقط؟

ومدّرس  البدنية،  للتربية  ڤـينـچـيت  معهد  خّريج  أنا 
من  االبتدائية،  الكرمة  مدرسة  في  الرياضة  ملوضوع 
األخرى  النشاطات  عدا  الثامن.  حّتى  األّول   

ّ
الصف

م املخّيمات 
ّ
لساعات بعد الظهر. أّما في الصيف فننظ

واملخّيمات  بالدورات  ونختّص  للطالب،  الصيفية 
املائية، كالسباحة واأللعاب املائية األخرى.

ما هي النشاطات التي تمارسونها في املخّيم املائّي؟

ثالثة  منذ سنتين، على مدى  املخّيم  مثل هذا  م 
ّ
ننظ

العاشرة.  حّتى  الخامسة  سّن  من  لألطفال  أسابيع، 
البحر،  شاطئ  على  رياضية  فّعالّيات  ويتضّمن 
كرة  ألعاب  الطائرة،  الكرة  القدم،  كرة  كتدريب 
املضرب ]التنس[، ودورة للسباحة، ونجعلها على ثالثة 
مستويات: تحضيرية لألطفال املبتدئين، واملتوسطين، 
سباحة:  طرق  أربع  على  تدريبهم  ويتّم  واملتقّدمين. 
القفز  وكذلك  والفراشة،  الظهر  الصدر،  التجديف، 

للغطس.

ه في السباحة؟
ّ
هل تمضون الوقت كل

طبًعا ال، إذ نجتمع في الصباح عند شاطئ البحر، في 
ب 

ّ
ملعب كرة القدم، املجاور للشاطئ، ويمارس الطال

بالكرة،  م 
ّ
كالتحك القدم،  كرة  في  التمارين  بعض 

هذه  وأنواع  الكرة  ركل  وتوقيفها،  عليها،  والسيطرة 
ف فريقين أو ثالثة 

ّ
الركالت، والتسديد إلى املرمى. ونؤل

التاسعة  الساعة  وعند  القدم.  كرة  في  قصيرة  ملباراة 
ندخل إلى بركة السباحة ونم�ضي معظم الوقت فيها. 

ما هي النشاطات في هذه البركة؟ 

ب وجبة الفطور، ويشربون 
ّ

قبل السباحة يتناول الطال
على  الواقية  والكريمات  الدهون  ويضعون  املاء، 
ب 

ّ
أجسامهم، ثّم يدخلون إلى البركة. نحن نفحص الطال

السباحة،  في  مهاراتهم  الكتشاف  األّول  اليوم  منذ 
يعرف شيًئا  ومنهم من  السباحة،  يجيد  ومنهم من ال 
في  والتحّرك  العوم  يستطيع  من  ومنهم  أصولها  من 
املاء. وهكذا نتعّرف قدراتهم ونتصّرف بموجب ذلك. 
وتكون السباحة كحّصة تدريب لثالثة أرباع الساعة، 

مون مهارات السباحة وطرق ممارستها.
ّ
فيتعل

وبعد السباحة العملية؟

هناك ألعاب مائية أخرى، كاأللعاب املنفوخة، ثّم فترة 
كرة طاولة، وفترة كرة قدم بالطاولة. ونبقى حّتى نهاية 
ويصبح  السباحة،  على  النشاط  تركيز  ويكون  الدوام. 
الطفل في سّن خمس أو سّت سنوات قادًرا على السلوك 
ذلك  ويتّم  العميقة.  حّتى  الضحلة  املياه  في  الصحيح 
باستخدام وسائل العوم، كاألحزمة املنفوخة أو األكمام 

الخاّصة بالتدريب على السباحة. 

بعونها ضّد الغرق؟
ّ
ما هي أهّم االحتياطات التي تت

نحن نجد في كّل عام أولئك الذين يتعّرضون للغرق 
بعوا أصول السباحة أو غامروا 

ّ
وخطر املوت، ألّنهم لم يت

بحياتهم عن طريق السباحة في األماكن الخطرة أو بدون 
منقذ. ولذا ينصّب جهدنا على تدريب الطفل على طرق 
وأساليب السباحة الصحيحة في املياه العميقة، أيًضا. 
نا نستخدم 

ّ
ولم نواجه في دورتنا هذه حاالت الغرق، ألن

البرك أكثر من مياه البحر املفتوح. ونجعلهم يستخدمون 

وسائط النجاة التي ذكرناها كما يجب. علًما أّن الطفل 
ال يجيد العوم، فندّربه على العوم والتنّفس.

لو واجهتكم أّي مشكلة غرق، فكيف تتصرفون في 
هذه الحالة؟

ني منقذ سباحة، عدا عن التأهيل الذي حصلت 
ّ
بما أن

عليه لتعليم السباحة، وتقديم اإلسعاف األّولّي، فأنا 
أكون على الدوام، وإلى جانبي مرشد آخر، بين األطفال 
هذه  ونرشد  لذاك،  وننتبه  هذا  نراقب  البركة،  في 
ونساعد تلك. وباإلجمال فإّن تعداد كّل فرقة يبلغ ١2 

 فقط، ما يسّهل العناية بهم كما يليق بهم.
ً

طفال

ما هي املخاطر التي قد يتعّرض لها الطفل في البركة؟

األطفال  أّن  البركة  ِمنطقة  إلى  دخولنا  عند  نالحظ 
ل خطًرا على 

ّ
يتسابقون بالقفز إلى املياه، وهذا قد يشك

حياتهم، فنحرص على أن ندّربهم على الدخول السليم 
مباشرة،  العميقة  املياه  إلى  الدخول  وعدم  املاء،  إلى 
وضرورة شرب املاء النقي خشية الجفاف، ووضع قبعة 

على الرأس على الدوام.   

ماذا تقول للكبار البالغين، والذين يسبحون في البحر 
في موسم السباحة؟

، وصّيتي لألهل الذين يصطحبون أوالدهم للسباحة 
ً

أّوال
في البحر، أّن األمر مختلف تماًما عن السباحة في البركة. 
 تحيد 

ّ
يجب أن يكون األوالد تحت املراقبة الدائمة، وأال

بالتأكيد، يجب  أّي ولد ولو للحظة.  أنظار األهل عن 
ريمات املخّففة لحرارة الشمس، والوجود أكثر 

ْ
وضع الك

ل، والسباحة مع األهل وليس على انفراد. 
ّ
في مكان مظل

واألهّم من كّل هذا االستماع إلى تعليمات اإلنقاذ من 
في  السباحة  وعدم  الشاطئ،  على  املختّص  املنقذ 

شواطئ ال يعمل فيها منقذ.

قد يكون التعّرض للشمس بصورة مبالغة 
من أشّد املخاطر في الصيف.

الصيفّية المخّيمات  في  وخصوًصا  الصيف،  فصل  في  الجميع  على  واجب  االحتياط 
املرّبي يوسف غوشة:



تعلن إدارة نادي االخوة 

عن افتتاح التسجيل لدورات كرة القدم 2019-2018 

لمواليد عام 2015 (3 سنوات) حتى مواليد عام 2003 (15 سنة )

تدريبات تقنية وتكتيكية  مع مدربين مؤهلين 
ذوي لقب اول  من معهد فينغيت للرياضة 

تتم التدريبات على ملعب االخوة –حيفا (لألجيال 

الصغيرة) ومالعب ايتوس (لألجيال البالغة )  
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שינוי
בחיפה shinuybhaifa.comחפשו "שינוי בחיפה" בגוגל

التلوث ، الهجرة السلبية ، تدهور التعليم ،
املصالح التجارية املغلقة - علينا التتغير في املدينة!

انضموا إلى »شينوي في حيفا« - »שינוי בחיפה« 
 سنغير املدينة نحو األفضل.

ً
ومعا

حوالي 1500 مصلحة 
تغلق سنويا في املدينة 

يا حيف
ع حيفا

أّن  عن  الجلد،  أطّباء  يقوله  ما  نا 
ّ
كل نعلم 

الشمس تفيد في بعض ساعات النهار، أثناء 
الشروق والغروب. ولكن خالل بقّية النهار فإّنها 
قد تتسّبب بالحروق واألورام الجلدية، فيصبح العالج 
أشّد صعوبة من فائدتها. وألّن السباحة متعة وفائدة 
 نضّيعهما بسوء التصّرف. ومن ناحية أخرى 

ّ
يجب أال

ب 
ّ

نعلم أّن بعض املدارس تقّدم دروس السباحة لطال
الدراسية  السنة  خالل  الخامس  أو  الرابع  الصفوف 
نسبة  من  ل 

ّ
يقل أن  شأنه  من  وهذا  عادّية.  كدروس 

التعّرض للغرق في املجتمع العربّي. 

هل هناك نسبة عالية من التعّرض للغرق؟

زهق 
ُ
كثيًرا ما نسمع في كّل عام عن حوادث الغرق التي ت

أو  البحر  شواطئ  في  وخصوًصا  البريئة.  األرواح  فيها 
شواطئ بحيرة طبرية. والجمهور بحاجة إلى توعية دائمة 
بالتّيارات  ملخاطر الغرق في طبرية، ألّن البحيرة مليئة 
الداخل  إلى  املياه والسابحين  التي تجرف  والحّوامات 
ب مهارة ولياقة في السباحة أكثر 

ّ
وإلى العمق. وهذا يتطل

بكثير من السباحة في البرك العادّية أو في البحر الواسع.

بعة إذا واجهتم حالة غرق، ال 
ّ
ما هي الخطوات املت

سمح هللا؟

بحالة  ق 
ّ
وتتعل باعها، 

ّ
ات يجب  إنقاذ  خطوات  هناك 

املياه  في  وقوف  حالة  في  الغريق  كان  فإذا  الغريق. 
ه ال يسبح، ويبدأ بالنزول تحت املاء. 

ّ
العميقة، نعلم أن

فرّبما شعر بالتعب بدون أن ينتبه لذلك، أو أّن عضلة 
في رجله تشّنجت ولم يعد باستطاعته تحريكها. وهنا 
يجب سحبه إلى املياه الضحلة، ويتّم ذلك بوضع اليد 
تحت إبطه وإخراجه من املاء. ثّم تقديم اإلسعاف األّولّي 
اإلسعاف  سيارة  استدعاء  يتّم  الذي  الوقت  في  له، 
واملسعفين. ونقوم بعملية التنّفس والتدليك في ِمنطقة 
ه 

ّ
القلب. وإذا كان قد شرب كّمّية كبيرة من املاء فإن

سيتقّيأها، ونجعله يستلقي على جانبه حتى تخرج املياه 
من جوفه. 

في  تقام  التي  تلك  مثل  املخّيمات،  سائر  عن  وماذا 
األحراش؟

وتخضع  صة، 
ّ
مرخ تكون  أن  يجب  املخّيمات  تلك 

للحراسة واملراقبة الدائمة. هذا عدا القيام بفّعالّيات 

مالئمة ينبغي أن يتجّنب املشاركون فيها املخاطر. ومن 
هذه املخاطر اإلصابة بالجفاف، أو التعّرض للسعات 
العقارب واألفاعي وسائر املضاّر، أو اإلصابة باإلرهاق 
والجهد املفرط. وكّل مرشد في تلك املخّيمات يجب أن 
يجتاز الدورات الخاّصة لتنظيم املخّيم، ووضع برامج 
مع  التواصل  وسرعة  الترفيهية،  والبرامج  الفّعالّيات، 
املسؤولين لحاالت الطوارئ، وتوفير اإلنارة الكافية في 
املرافق  من  وغيرها  والطعام  الشرب  ومصادر  الليل، 

الضرورية، كي ُيم�ضي املشاركون وقًتا مفيًدا وممتًعا في 
املخّيم.  

تكون  وأن  هذه،  الخطر  حاالت  تواجهوا   
ّ

أال ى 
ّ
نتمن

املخّيمات واملشاركون فيها بكّل خير.

في  للمشاركين  واملتعة  الفائدة  ونتمّنى   ،
ً

جزيال شكًرا 
املخّيمات.  



حمالت 
شهر 

7

7777₪

100 מ׳
אריחי ריצפה 60x60 יוקרה

25 מ׳  
חיפוי לרצוף חדר אמבטייה

אסלה מונבלוק 
יוקרה ++

+ מוט מקלחת +ארון + כיור + מראה יוקרה
יוקרה ברז יוקרה

مركز الكراميكا شفاعمرو 
بإدارة كامل مشيعل وأوالده

الشارع الرئييس شفاعمرو طمرة بجانب املشهداوي  هاتف 04-9501950



    MEAT          HOUSE
  ممدوح شلبي وطاقم الملحمة

 يدعونكم لزيارة الملحمة الجديدة
 شارع النبي 39 (مقابل حلويات الشرق)



רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00
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ب من نشاطات وفّعالّيات 
ّ

تخّرج الطال
البيت املسيحّي

األنشطة الثقافية،   – ملراسلنا   – حيفا 
البيت  والرياضية في  الفّنّية،  العلمية، 
ففي األسابيع  وساق.  على قدٍم  املسيحّي 
القالئل األخيرة تخّرج أّول فوج في دورة 
تطوير القيادة الشاّبة، ثّم تّم تخريج فوج 
غة اإلنـچـليزية 

ّ
آخر كان قد أنهى دورة الل

غة اإلنـچـليزية 
ّ
املحكّية، ودورة خاّصة بالل

الطّبّية. وقد تّم ذلك بالتعاون املثمر مع 
إدارات املدارس األهلية في حيفا: مدرسة 
الناصرة،  راهبات  مدرسة  الكرمل، 
تّم  واألهالي. كما  الكرمليت،  ومدرسة 

بمشاركة  الطلبة  على  اإلنهاء  شهادات  توزيع 
و«برلتز«،  »وول ستريت«  لين عن مؤّسسات 

ّ
ممث

لون عن 
ّ
غة. كما شارك ممث

ّ
أشرفوا على تعليم الل

إدارات املدارس والهيئات الداعمة لهذه البرامج، 
ز البهائّي العالمّي.

َ
خصوًصا املرك

 
وقد تّم االحتفال بإنهاء املوسم الريا�ضّي بحضور 
اإلدارية  والهيئة  والطلبة  األهالي  جمع غفير من 
 ومنّوًعا 

ً
وقد كان البرناَمج حافال للبيت املسيحّي. 

املؤّسسة،  لرئيس  افتتاحية  كلمة  لته 
ّ
وتخل

الحضور  شكر  الذي  جبران،  ريمون  الدكتور 
وتشجيعهم ألوالدهم  من األهالي على مشاركتهم  
د أّن املواضيع 

ّ
للم�ضّي في هذه النشاطات، كما أك

الثقافية التربوية والرياضة تحتّل، اليوم، املرتبة 
ألهّمّيتها  م أولوّيات البيت املسيحّي، 

ّ
األولى في سل

ا، حيث إّن العقل السليم في  ا وذهنيًّ ألوالدنا ثقافيًّ
الجسم السليم. وأضاف أّن الهيئة اإلدارية للبيت 
املسيحّي تتابع عن كثب هذه األنشطة التي من 
عطيت الصورة الحقيقية والحضارية، 

ُ
أ خاللها 

التنظيم  من  الراقي  املستوى  في  انعكست   التي 
والتنفيذ. وهّنأ املدّرَبين ميشيل يعقوب وجوزيف 
طويل بنجاح األنشطة الرياضية والتربية البدنية 
يعقوب  ميشيل  األخ  بالذكر  العام. وخّص  لهذا 
الذي كان له الفضل األكبر من خالل التصميم 

واإلرادة  لنجاح هذه الفّعالّيات.
ل االحتفال، أيًضا، عرض تمثيل صامت 

ّ
كما تخل

وكلمة  يعقوب،  جوليان  للمبدع  ]»پـانتوميما«[ 
وفي  لألوالد.  وفّعالّيات  مزلبط،  ميالد  للشاعر 
كأًسا على األوالد بمشاركة   90 توزيع  تّم  األخير 
املدّرَبين ميشيل يعقوب وجوزيف طويل وأعضاء 

الهيئة اإلدارية للبيت املسيحّي.

في إطار اإلجراءات التي تقوم   – ملراسلنا   – حيفا 
بها  تقوم  التي  املخالفات  لتنفيذ  حيفا  بلدية  بها 
الشاحنات في أحياء املدينة، باشرت إدارة اإلشراف 
ًرا، القيام بجوالت مشتركة، 

ّ
العاّم في البلدية، مؤخ

تضّم  مدمجة،  شرطية  مراقبة  دورية  خالل  من 
الشرطة.  مرور  حركة  من  ومحّقًقا  بلدية  ش 

ّ
مفت

ز الجوالت على املناطق التي يوجد فيها تركيز 
ّ
وترك

ل 
ّ
تشك حيث  املدارس،  من  بالقرب  بناء  ملواقع 

املركبات الثقيلة خطًرا على املشاة.
البلدّي  ش 

ّ
املفت يقوم  الدوريات،  إطار  وفي  هذا، 

وباإلضافة  قة بالحّيز العاّم. 
ّ
بتحرير مخالفات متعل

ش املرور بفحص األداء السليم 
ّ
إلى ذلك، يقوم مفت

للشاحنات العاملة في مواقع البناء.
إلغاء  تّم  املشتركة  الدوريات  بدأت  أن  ومنذ 
تراخيص أربع شاحنات تّمت إزالتها من الشارع. كما 
مخالفات مرورّية لسائقي شاحنات   6 تسجيل  تّم 
ناڤـه  أحوزا،  كرملّيا،  في األحياء:  العثور عليها  تّم 
الباكر،  الصباح  ساعات  في  وراموت،  شأنان، 
هذا  ممنوع.  األحياء  هذه  إلى   الدخول  إّن  حيث 
تّم  كما  مختلفة.  مرور  مخالفات  إلى  باإلضافة 
في جميع  مخالفات ملديري مواقع البناء   7 إصدار 
العديد من  العثور على  تّم  حيث  الكرمل،  أنحاء 

املخالفات.

قًوى مشتركة في بلدّية حيفا

ز للفّن املعاصر في 
َ
حيفا – ملراسلنا – الـپـراميدا مرك

مال  ِ
ّ

الش في  الفّنّي  املشهد  في  جذوره  يغرس  حيفا، 
متعّدد  فّنّي  حدث  وهو  الهرم«،  »ِمنّصة  ويطلق 
املجاالت ُيقام في ثالثة مواقع مختلفة في حيفا. وبناء 
م  نشاط يسّمى »منازل 

ّ
على دعوة من الـپـراميدا سينظ

من الداخل«، سيقّدم 50 جولة ستكشف للجمهور 
مواقع معمارية ممّيزة في حيفا، كما ستقّدم في هذا 
اإلطار عروض موسيقية وراقصة مفتوحة للجمهور. 
وذلك من يوم أمس، الخميس، حّتى يوم غٍد، السبت، 

19-20-21 تّموز\يوليو الجاري، والدخول مّجانّي.
املعاصر،  للفّن  ز 

َ
املرك الـپـراميدا،  طاقم  وإّن  هذا 

بقيادة القّيمة الفّنّية د. چـاليا بار أور، يفتتح السنة 
األولى من النشاط في الـپـراميدا املتجّدد، مع حدث 
فّنّي واسع ومتعّدد املجاالت: »ِمنّصة الـپـراميدا\الهرم: 
هذا  إطار  وفي  الصليب«.  وادي  إلى  ميناء حيفا  من 
الحدث سُتقام ثالثة معارض فّنّية في ثالثة مراكز: 
القطار،   متحف  الداچـون،  مستودعات  متحف  في 
وستتناول  املعاصر.  للفّن  ز 

َ
املرك الـپـراميدا،  وفي 

لحيفا  اليوطوباوية  والقدرات  الذاكرة  املعارض 
األعمال  تعرض  حيث  مترابطة،  مساحات  ثالث  في 
التي  التاريخية  املعارض  إلى جانب  املعاصرة  الفّنّية 
السكك  متحف  بعد.  للجمهور  بعضها  يتعّرض  لم 
وستتناول  املعاصر.  الفّن  ز 

َ
مرك والهرم،  الحديدية 

في  الكامنة  اليوطوباوية  الذاكرة والقدرات  املعارض 
عرض األعمال 

ُ
حيفا. ثالثة فضاءات مترابطة، حيث ت

الفّنّية املعاصرة إلى جانب املعارض التاريخية التي لم 
عرض للجمهور بعد.

ُ
ت

أبوابه  الداچـون  مستودعات  وسيفتح متحف  هذا 
للجمهور، وذلك لزيارة قاعات العرض الرائعة التي 
بنيت في أوائل الخمسينّيات، ويرمز إلى ذاكرة بشرية 
مشتركة آلالف السنين تربط بين الثقافة واالزدهار 
متحف  بناء  تّم  اإلقليمّي.  والتعاون  االقتصادّي 
القطار في أوائل القرن العشرين كرصيف للبواخر، 
عتبر »مدينة املستقبل« التي تربط  ثالث 

ُ
وكانت حيفا ت

ة 
ّ
املحط أّما  والغرب.  الشرق  بين  مثٍر  لقاء  في  قاّرات 

الثالثة فهي تقود الجمهور إلى الـپـراميدا، من خالل 
رحلة من الرؤية العظيمة إلى الواقع ومتعة الذاكرة 
ز 

َ
بة في حّي وادي الصليب، حيث يقع هناك مرك

ّ
املرك

الـپـراميدا  في  املعِرض  يثير  وسوف  املعاصر.  الفّن 
املعمارّيين  واملهندسين  الفّنانين  دور  حول  أسئلة 
طين: هل تّم تصميمهم لخلق حياة »جميلة« 

ّ
واملخط

الذاكرة  من  خاٍل  وتجديد   ، »جميلين«  ألشخاص 
والتجربة اإلنسانية، أم لديهم القدرة على رفع الوعي 

وتحديد الُهوّية؟
ز 

َ
مرك الـپـراميدا،  في  املعارض  تقديم  سيتّم  كما 

 .2018 األّول\أكتوبر  تشرين  حّتى  املعاصر،  الفّن 

وقد تّم افتتاح املعارض في متحف القطار ومتحف 
مستودعات الداچـون للجمهور يوم أمس، الخميس  
ِمنّصة  حدث\احتفال  خالل   ،2018\07\19
الـپـراميدا، وذلك بمشاركة رئيس بلدية حيفا، السّيد 
يونا ياهـڤ، وشخصّيات من الوسط الفّنّي واألكاديمّي 
في البالد. وسيستمّر حدث إطالق الـپـراميدا حّتى يوم 

غٍد، السبت 21\07\2018.
باإلضافة إلى ذلك، وبدعوة من الـپـراميدا، سُيقام، 
الداخل«،  من  »منازل  نشاط  حيفا،  في  مّرة  وألّول 
و«تلّصص«  معمارية  ملحة  للجمهور  ستقّدم  حيث 
على منازل مفتوحة وجوالت مختلفة مّجاًنا. هذا وإّن 

وادي  ِمنطقة  ز على 
ّ
ترك الداخل  منازل من  أحداث 

في  املعمارية  القيمة  ذات  املباني  وتشمل  الصليب 
سوق »تلـپـيوت«، البلدة التحتا، وحّي حيفا العتيقة، 
أخرى  مواقع  أيًضا،  البرنامج،  ويشمل  هذا  واملزيد. 
في حيفا، مثل حرم »التخنيون«، ومصفاة التكرير، 

وبيت النحاس في شارع »هاحورشاه«، وغيرها.
ومن جملة الفّنانين املشاركين في معارض الـپـراميدا 
 من الفّنانين: سماح شحادة، حمودة غانم، 

ًّ
نجد كال

نردين سروجي، عال زيتون، ومرجان أبو ديبة.

الـپـراميدا تخرج من الرصيف
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قكم 
ّ
بداية أسأل هللا أن يطيل أعماركم وأن يحسن أعمالكم وأن يوف

ملا يحّب وير�ضى، ومع ذلك ال ينبغي أن تلهينا الدنيا عن اآلخرة ألّن 
اآلخرة ال بّد منها حتى لو بلغ أحدنا من العمر ألف سنة، فقيامته 
تبدأ من اللحظة التي يفارق فيها الدنيا وأهلها ليلقى الرفيق األعلى. 
وقد جاء في األثر عن رسول هللا: »القبر أّول منازل اآلخرة فما بعده 
أيسر«. لذا ال بّد من االستعداد لهذا املوقف كما جاء في حديث 
رسول هللا: »الكّيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من 
بع نفسه هواها وتمّنى على هللا األماني«. وحّتى ُيختم للمرء بعمل 

ّ
ات

ا فقال: 
ً
صالح يقبض عليه برحمة هللا ورضوانه وضع الحّق شرط

 تخافوا وال تحزنوا وأبشروا 
ّ

»إّن الذين قالوا رّبنا هللا ثّم استقاموا تتنّزل عليهم املالئكة، أال
بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، ولكم فيها ما تشتهي 
 من غفور رحيم«. فالذي يقول رّبَي هللا ويستقيم على 

ً
ُزال

ُ
أنفسكم ولكم فيها ما تّدعون، ن

الحّق وال يروغ روغان الثعالب، فاهلل – تعالى – يعصمه من الوقوع في املعا�ضي، وإن وقع 
فيها يلهمه التوبة النصوح التي يقبضه عليها تماًما كما فعل مع آدم عليه السالم بعد أن 
ه هو التّواب الرحيم«. وكيف 

ّ
ع�ضى هللا، قال تعالى: »فتلّقى آدم من رّبه كلمات فتاب عليه، إن

ال يكون ذلك وهللا تعالى يقول: »هللا ولّي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون«. فمن كان هللا ولّيه فلن يخيب أبًدا، ال في دنياه وال في آخرته؛ قال جّل اسمه: »إّن 
الذين سبقت لهم مّنا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ال يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت 
أنفسهم خالدون، ال يحزنهم الفزع األكبر وتتلّقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون«. 
ه قال: »ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت 

ّ
ولذلك كان من نصائح اإلمام علّي كّرم هللا وجهه أن

اآلخرة مقبلة، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل وال حساب 
وغًدا حساب وال عمل«، وأنشد يقول:

 التي كان قبل املوت يبنيها
ّ

ال دار للمرء بعد املوت يسكنها \ إال
فإن بناها بخيٍر طاب مسكنه \ وإن بناها بشّرٍ خاب بانيها
أموالنا لذوي امليراث نجمعها \ ودورنا لخراب املوت نبنيها

أين امللوك التي كانت مسلطة \ حّتى سقاها بكأس املوت ساقيها
 ليعبدوا هللا 

ّ
مروا إال

ُ
ومن شروط ُحسن الخاتمة اإلخالص لوجه هللا تعالى؛ قال تعالى: »وما أ

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القّيمة«. وقد استوقفني 
 

ّ
حديث رسول هللا القائل: »إّن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجّنة حّتى ما يكون بينه وبينها إال
ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإّن أحدكم ليعمل بعمل 
 ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجّنة 

ّ
أهل النار حّتى ما يكون بينه وبينها إال

فيدخلها«. وفي هذا الحديث إشارات عديدة، أّولها: إذا كنت تريد خاتمة خير فال تغتّر بعملك، 
وكن حذًرا من أن تفتن في نهاية عمرك، واستِجب هلل الذي أمر رسوله بقوله: »واعبد رّبك 
حّتى يأتيك اليقين«. ثانًيا: إّن من الناس من يعمل بعمل أهل الجّنة فيما ُيظهر للناس، ولكّن 
قلبه أسود ال يحّب الخير ألحد، ويرائي في أعماله ولم يستقّر اإليمان الصادق في قلبه، بل 
لع عليه العباد محشّو بحّيات وعقارب وظلم أسود. وفي املقابل قد يظهر 

ّ
باطنه الذي ال يط

ه يعمل بعمل أهل النار من الفجور واملجون والكفر والطغيان، 
ّ
لك إنسان ظاهره يقول بأن

 صالحة يرحمه هللا بها. ُيروى 
ً

ولكن في حقيقة قلبه ونّيته خير كثير، ويعمل في الِخفية أعماال
 كان من عادته كّل يوم إذا اقترب املساء يخرج 

ً
في تاريخ الصالحين في عهد املأمون أّن رجال

إلى سوق بلده، فيشتري منه كّل الخمر الذي فيه ويعود إلى بيته فيسكبه في املجاري، ويقول 
هكذا أرحت أبناءنا من الخمر، وكذلك كان في بلدهم امرأة فاجرة، فكان يأتيها عند املساء 
فيعطيها أجرة ليلة ويأخذها إلى بيته ويغلق عليها باب حجرة حّتى الصباح، ويقول هكذا أرحت 
ي عليك أحد، 

ّ
الشباب من فتنتها؛ فقالت له زوجته ذات مّرة ارحم نفسك، فإن ِمّت فلن يصل

، مات على قارعة الطريق 
ً

ي علّي خليفة املسلمين وصلحاء األّمة. وفعال
ّ
فقال: وهللا سيصل

، فسأل عنه  ٍ
ّ

وأخذ الناس يمّرون عليه وال يقترب منه أحد، فمّر موكب الخليفة وهو متخف
ير فأمر بأن يحمله إلى بيته، وسأل عن خبره فأخبرته زوجته عن 

ّ
ه رجل فاجر وسك

ّ
فقيل له: إن

خبره، فقال لها أبشري فأنا خليفة املسلمين، فدعا الخليفة العلماء واألمراء وعاّمة الناس 
وا عليه.

ّ
ليصل

والحديث قد يطول، ولكن أختمه بما قاله معاذ بن جبل الصحابّي الجليل، الذي مات في بالد 
ا وثالثين سنة. وهو في سكرات املوت 

ً
فلسطين بالقرب من عسقالن وكان عمره، آنذاك، ثالث

 ويسأل 
ً

نظر هل طلع الفجر؟ فيقول له جليسه: ال. فيمكث قليال
ُ
كان يسأل جليسه فيقول: ا

سؤاله نفسه، حّتى طلع الفجر فقال: مرحًبا باملوت حبيًبا جاء على فاقة، ال أفلح من ندم. 
ي لم أحّب الدنيا لغرس األشجار وال لجري األنهار وال لعمارة الدور وال لرفع 

ّ
ك تعلم أن

ّ
هّم إن

ّ
الل

القصور، ولكن كنت أحّب الدنيا لثالث: ملزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، ولصيام 
الهواجر، ولتعفير الوجه لك بالتراب، وختم له بذلك.

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

ُحسن الخاتمة

ّ

َ

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

املسيحّية العربّية

بداية، يذكر العهد الجديد صراحة وجود عرب  في القدس 
حين حّل الروح القدس على التالميذ االثني عشر )أعمال 

 )41 :2
ه أقام في »بالد 

ّ
 وذكر القّديس بولس في رسالته إلى غالطية أن

ا من الزمن )غالطية 1: 17(  وأغلب 
ً
ًرا قسط

ّ
العرب« مبش

الظّن أّن »بالد العرب« التي قصدها هي »الوالية العربية« 
ا، األردّن وحوران وسائر جنوب سورية،  التي تشمل، حاليًّ

وكانت عاصمتها بصرى الشام. 
من املعروف أّن إدراة األردّن تحت الحكم الرومانّي كانت 
القبيلة  هذه  أّن  الثابت  ومن  لقبيلة قضاعة،  خاضعة 
فهم   بن  امللك مالك  عهد  منذ  املسيحية  اعتنقت  قد 
بني  سلطة  زالت  أن  وبعد  ذكر اليعقوبّي،  كما  ْزدّي 

َ
األ

»نصارى  من  أيًضا،  وهم،  َسِليح،  بنو  تالهم  قضاعة 
العرب« كما صّرح املسعودّي في »مروج الذهب«. وأخيًرا 
كونهم  أثبت  غّسان الذين  املناطق قبيلة  تلك  حكم 
مسيحيين. 1وهناك أبيات شعر للنابغة الذبيانّي يشيد فيها 
الشعانين، وأوسابيوس  إّياهم بعيد  مهّنًئا  غّسان  بملوك 
ان 

ّ
سك أغلب  إّن  الثالث يقول  القيصرّي في القرن 

مع  املسيحيين  من  العرب  من  الشام«  بالد  »جنوبّي 
اختالط بيهود وبعض البطون التي حافظت على الوثنية. 
لحكم  خاضعة  البالد  األردّن كانت  وفي البلقاء وغور 
داود  عهد  خالل  املسيحية  اعتنقوا  الذين  الضجاعمة 
منهم  وبالقرب  للميالد،  الثاني  أواخر القرن  الهّبولة،  بن 
كان األنباط بدورهم مسيحيين، وقد احتفظوا بدينهم حّتى 
الحموّي وقال بديع  أثبت ياقوت  ظهور اإلسالم، كما  بعد 

الزمان الهمذانّي.
التاريخية النتشار  املناطق  من  أيًضا  في سيناء، وهي   أّما 
ا للكنيسة  إداريًّ تتبع  كانت  والتي  العربية،  القبائل 
املسيحية  انتشرت  فقد  املصرية ومقّرها اإلسكندرية، 
بقّوة أيًضا، وبحسب التقليد فإّن متيا الذي خلف يهوذا 
عن  وبعيًدا  سيناء،  في  بشر  من  اإلسخريوطي هو 
أواخر القرن  من  وثائق  هناك  الكنسية  التقاليد 
فيها  اإلسكندرية، يذكر  بابا  الثالث لديونيسيوس، 
رعاياه من العرب في سيناء، وما القوه من اضطهاد أّيام 

اإلمبراطور ديوكلتيانوس.
وقد  العربية،  املسيحية  في  هاّمة  كان لليمن حّصة  وقد 
أّن مّتى  ذكر مؤّرخون من أمثال روفينوس وهيرويزوس 
ترك  الفيلسوف  وبينتانوس  والحبشة،  اليمن  ر 

ّ
مبش هو 

ًرا كما 
ّ

اإلسكندرية في القرن الثاني وتوّجه نحو اليمن مبش
ت املسيحية خالل املرحلة األولى 

ّ
قال أوسابيوس، ورّبما ظل

رة بمواكب التجارة البيزنطية، 
ّ
في املناطق الساحلية متأث

املسعودّي  كتاريخ  العرب  كتب  أّمهات  من  يؤخذ  ومّما 
خالل  تقّوت  املسيحية  هشام أّن  الرسول البن  وسيرة 
القرن الثاني ودخلت في خصومة مع اليهودية منذ القرن 
الثالث، خصوًصا بعد ارتداد امللك عبد كالل بن مثوب 
ارتّد  ثّم  273م،  عام  حوالي  اليهودية  من  املسيحية  إلى 
خليفته من بعده إلى اليهودية مجّدًدا، ويبدو أّنهم عادوا 
اكتشفت نصوص  عام 458م، حيث  قبل  املسيحية  إلى 
ه 

ّ
ولعل العام،  في ذلك  امللك  حميرية عن كنيسة شّيدها 

1   املسعودّي في »مروج الذهب« وابن رسته في »األخالق النفيسة« وأبو الفداء والنويري وغيرهم.

ه، وبعد هذا – كما قال 
ّ
امللك مرثد بن عبد الكالل، غير أن

الثعالبّي والفيروز آبادي وغيرهما – إّن »أغلب ملوك اليمن 
وشعبه كانوا من املسيحيين”. 

كما كان للمسيحية في ُعَمان عدة قبائل وأساقفة ذكرهم 
ياقوت، وكذلك هو الحال في الساحل الشرقّي، أي قطر 
ا ريانية( والبحرين واإلمارات حاليًّ بالسُّ قطرايا  بيت  )وهي 

َتِف من تلك النواحي فإّن 
ْ
خ

َ
. فإلى جانب الوثنية التي لم ت

بني تميم، إحدى أكبر قبائل العرب، كانوا من املسيحيين 
يرأسهم املنذر بن سادي. ومن مشاهير تلك الحقبة بشر بن 
عمرو وطرفة بن العبد.  وُيذكر، أيًضا، تنّصر قسم كبير من 
قبيلة امرئ القيس وهم غالبية سكان الساحل الشرقّي؛ 
الشام فإّن العراق –  العربية وبادية  الجزيرة  جانب  وإلى 
العربية،  للقبائل  موطًنا  دوًما  كان   – جنوبه  سّيما  ال 
وجّل هذه القبائل كان قد اعتنق املسيحية ولعّل أبرزها 
وأكثرها شهرة املناذرة، وأّول ملوكها جذيمة األبرش الذي 
من  سلسلة  تعاقبت  وقد  له،  من األنبار عاصمة  خذ 

ّ
ات

السابع  اإلسالمّي في القرن  حّتى الفتح  املسيحيين  امللوك 
للميالد، وإلى جانب املناذرة كان بنو إياد من عرب العراق 
مسيحيين، وقد أثبت ذلك البكري في كتابه »معجم ما 
كان أّن  ِ

ّ
ل
َ
خ وذكر ابن  لخم.  حال بني  وكذلك  استعجم«. 

بمن  تنصّرت،  األصل قد  العراق اليمانية  قبائل  جميع 
ت وكلب واألشعرّيون وتنوخ، ومنها انتقلوا نحو 

ّ
فيه تّيم الال

البحرين وذلك خالل القرن الرابع للميالد.
 ولم يكن انتشار املسيحية أقّل في الجزيرة الفراتية حيث 
التي  القبائل  من  وجميعهم  مضر،  بكر وبنو  قطن بنو 
على  سرجيوس  القّديس  وتكريم  باملسيحية  اشتهرت 
مضر وبني  مسيحية بني  أثبت  الخصوص. وقد  وجه 
ريان  السُّ املؤّرخين  من  إياد جملة  ربيعة، وكذلك بني 
»كتاب  قتيبة في  )أمثال ابن  املسلمين  وكذلك  واليونان 
املعارف« وفي كتاب »السيرة الحلبية«(. وقال ماروثا أسقف 
تكريت إّن تحت واليته ثالثة أساقفة لبني معذ وبني تنوخ؛ 
وبقايا  مسيحية  وقربها القريتين آثار  وفي تدمر العربية 
 عن 

ً
كنائس ونقوش تشير إلى انتشار املسيحية فيها، فضال

الحموّي أّن  صّرح ياقوت  وقد  سرجيس،  للقّديس  مقام 
من  »جميعهم  أّيامه  حّتى  ان النبك والقريتين كانوا 

ّ
سك

النصارى« وذلك في القرن الثالث عشر للميالد. 
قبل  سورية  سكنت  التي  العربية  القبائل  فإّن  وعموًما 
سّيما  ال  غّسان وتغلب وتنوخ،  بني  من  أغلبها  اإلسالم 
أو  قدماء  ك 

ّ
يشك لم  القبائل  هذه  وجميع  كلب.  فرعها 

معاصرو املؤّرخين في صّحة كونها قبائل مسيحية. وتنّصر 
الفرج  ذلك أبو  أثبت  وقد  زاعة. 

ُ
خ وبنو  األْزد  بنو  معهم 

أيًضا،  ة، 
ّ
مك في  مسيحية  وجود  دالئل  األصفهانّي. ومن 

عنبسة  بئر  طريق  نحو  املدينة  خارج  املسيحيين  مقبرة 
 عن اعتناق هذا الدين من قبل 

ً
كما ذكر املقد�ضّي، فضال

بعض أسر قريش، ومنهم عبيد هللا بن جحش وعثمان بن 
الحويرث وزيد بن عمر وورقة بن نوفل وآخرون، ذكرهم 

جميًعا ابن هشام.
يتبع
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دة. وحينما 
ّ
التعّددّية حقيقة تاريخّية أكيدة ومؤك

ا على  ا بالهيمنة تدريجيًّ
ً
تصبح عنصًرا أساًسا آخذ

والسياسية  االجتماعية  تضاريسه  بكّل  واقعنا 
والدينية والفكرية، ال بّد لنا أن نسأل، وبسرعة، 
هل قنوات الصلة والتواصل الجاري بيننا تتمّتع 
ه 

ّ
باملوضوعّية واالنفتاح الحقيقّي والواسع؟ أم أن

الصحراء، سلفنا  عقلية  ملوروث  زال حفيًدا  ما 
الصالح.

الجواب ال يحتاج إلى كثير من الجهد والعناء، بل 
إلى جرعة كافية من النقد الذاتّي الصحيح، لنقّر، 
ُمناخات  بأّن  جميًعا،  مصلحتنا  في  يصّب  وهذا 
بكّل أجوائها وألوانها ما زالت تعصف  الصحراء 
قوّية داخل نفوسنا وفكرنا. ومّما ال شّك فيه أّن 
استمرار هذا الوضع سيبقي نقاشاتنا وحواراتنا 
أنواعها،  اختالف  والجماعية، على  منها  الثنائية 
مكّررة  صورة  بل  »بابل«،  لبرج  أميًنا  امتداًدا 
من  هذا  جديدة.  »عصرية«  ة 

ّ
بحل ولكن  عنه 

جهة، أّما من الناحية األخرى فستظّل عالقاتنا 
الكالمية بعيدة عن الحوار الحقيقّي، ألّنها تفتقر 
إلى عناصره األساس، اإلقناع واالقتناع واإلثراء 
ض عن تغيير وتعديل 

ّ
املتبادل الذي ال بّد أن يتمخ
وتصحيح األفكار واملواقف.

وما أحوجنا في هذا الزمن الرديء إلى ذلك، فنحن 
بمثل هذا الحوار الحقيقّي، فقط، نعّبد الطريق 
للوصول إلى إجماع عربّي حول هذه القضّية أو 
الّصفوف والتجّند  إلى رّص  تلك، والذي يقودنا 
إليجاد الحّل العلمّي والناجح لها، حّتى نحّولها إلى 
شون ملثل 

ّ
إنجاز جماهيرّي ملموس، فنحن متعط

ؤمن 
ُ
ني مثل الكثيرين ا

ّ
هذه اإلنجازات؛ وحيث إن

نا مجتمع يختزن مؤونة وافرة من 
ّ
حّتى الّنخاع بأن

األصيلة،  قة 
ّ

الخال والقدرات  والطاقات  الوعي 
والرغبة الصادقة في إحداث التغيير واستثمار كّل 
ما عندنا من إمكانّيات حضارّية، لذلك، ما أراه  
اآللّية  إلى  نا بحاجة سريعة وماّسة 

ّ
أن وبتواضع، 

الحوار  بثقافة  ُيعرف  ما  وهي  لذلك،  الحقيقّية 
املنهجّي الصحيح، التي تجعل من التعّددّية، وهي 
واقع هذا الّزمن الذي نعيشه، الّرافعة الحضارّية 
م نسيج عالقاتنا املتشابكة وتمّده بالزخم 

ّ
التي تنظ

زم لشحن وشحذ الفكر بالفكر في إطار وضمن 
ّ

الال
توليد  إلى  سيؤّدي  ما  الواحدة،  والعائلة  الُهوّية 
سع 

ّ
ويت ليتضاعف  القوّية  والطاقة  الّنور  شرارة 

تّيار التالحم والوعي، حّتى يحتضن في النهاية كّل 
شرائح وقطاعات شعبنا الطّيب.

ثقافة الحوار

أعلن الرئيس الفرن�ضّي، إيمانويل ماكرون، في التاسع من الشهر الحالّي، في 
البرملان الفرن�ضّي، عن وضع إطار وقواعد جديدة لتسيير شؤون املسلمين في 
الفرنسية. وشّدد  للقوانين  املسلمين لشؤونهم طبًقا  تنظيم  فرنسا، تضمن 
ماكرون على »أهّمية العالقة بين اإلسالم والجمهورية الفرنسية، وعدم وجود 

أّي سبب على اإلطالق لكي تكون العالقة بين فرسا  واإلسالم صعبة«.
كلمات الرئيس الفرن�ضي تستهدف توجيه رسالة واضحة إلى الغرب بشكل عاّم، 
وإلى الواليات املتحدة بشكل خاّص، مفادها أّن أّي قراءة متشّددة وعدائية 
لإلسالم في فرنسا ترمي إلى التشكيك بقوانين فرنسا كدولة حّرة. ماكرون لم 
د دفاعه عن اإلسالم خالل لقاء في الخامس 

ّ
يكتف بهذا القدر فقط، بل عاد وأك

عشر من شهر نيسان\إبريل املا�ضي، أجراه معه ِصحافّيان من تلفزيون »بي.
ه »يحترم كّل امرأة ترتدي 

ّ
إف.إم.« وموقع »ميديا بارت«، فقد ذكر ماكرون أن

الفرنسّيين  كّل  وعلى  الحجاب،  بارتداء  للنساء  ُيسمح  أن  ويجّب  الحجاب، 
ر املواطن الغربّي من اإلسالم، 

ّ
ق بالدعايات التي تحذ

ّ
احترام ذلك«. أّما فيما يتعل

فقد رّد ماكرون على أصحابها بالقول: »إّن الخوف من اإلسالم ناجم عن تعاظم 
التّيارات الراديكالية واملتطرفة، وإّن اإلسالم الحقيقّي ال يعني التطّرف«.

ال  ترامب  األمريكّي  نظيره  مع  ماكرون  الفرن�ضّي  الرئيس  خالفات  أّن  ويبدو 
ف، فقط، على األمور السياسية، بل هناك اختالف كبير في وجهات النظر 

ّ
تتوق

ي ترامب الرئاسة األمريكية، مطلع عام 
ّ
ق بالدين اإلسالمّي. فمنذ تول

ّ
فيما يتعل

2017، تنامت ظاهرة »اإلسالموفوبيا«، أي العداء لإلسالم واملسلمين في أمريكا 
والدول الغربية، بشكل الفت. وتأتي تصريحات ماكرون لتوضح ألعداء اإلسالم 
في أوروبا وأمريكا بشكل عاّم، وفي املجتمع الفرن�ضّي بشكل خاّص، »أّن الدين في 
املطلق له حرمته، ويستلزم إطاًرا متجّدًدا متناغًما مع حياة الناس في فرنسا، 
ق 

ّ
تتعل القادم  الخريف  في  قوانين جديدة  تطبيق  العمل على  ولذلك سيتّم 

بالدين اإلسالمّي، وتبّدد مخاوف الفرنسّيين من القراءات املتشّددة لإلسالم 
واملسلمين.

ورغم أّن السلطات في عهد ما قبل ماكرون أصدرت قوانين حظرت ارتداء 
الحجاب في مؤّسسات الدولة الرسمية، وحظرت ارتداء الحجاب في املدارس 
 أّن 

ّ
عام 2004، وحظرت النقاب في األماكن العاّمة، أيًضا، عام 2010، إال

تصريحات الرئيس الفرن�ضّي األخيرة جاءت كبداية إللغاء هذه القوانين.
ا بقراءة الكتب الفرنسية  ه مولع جدًّ

ّ
وُيحكى عن الرئيس الفرن�ضّي ماكرون أن

لون 
ّ
محل ويرى  اإلسالمّي.  الدين  عن  تتحّدث  التي 

سياسّيون أّن مواقف ماكرون اإليجابية من اإلسالم 
واإلسالم«  »نابليون  بكتاب  الكبير  ره 

ّ
تأث عن  ناجمة 

من  واإلسالم  »فرنسا  وكتاب  لويس،  هنري  ف 
ّ
للمؤل

لين 
ّ
نابليون إلى ميتران« للكاتب جاك فريمو. لكّن محل

آخرين يضيفون نقطة مهّمة إلى إيجابيات ماكرون عن 
اإلسالم، إذ يقولون إّن الرئيس الفرن�ضّي الشاّب كان 
معجًبا بأقوال القائد الفرن�ضّي، نابليون بونابرت، عن 

الع تاّم على ما أبداه نابليون من احترام شديد لشعائر 
ّ
اإلسالم، وكان على إط

د أّن نابليون اعتنق اإلسالم 
ّ
اإلسالم، خصوًصا أّن املعلومات املتوافرة تؤك

وهو في مصر، وكان يبّجل اإلسالم ويعرب عن احترامه الشديد لشعائره، ولدى 
عودته إلى فرنسا أدخل التشريع اإلسالمّي إليها، وما ُيعرف، اليوم، بـ«قانون 
ا عن الفقه املالكّي، الذي نسخه العلماء الفرنسّيون في  يًّ

ّ
نابليون« مأخوذ كل

أثناء مرافقتهم لنابليون في حملته.
فه إّن نابليون اعتنق اإلسالم وغّير 

ّ
في كتاب »نابليون واإلسالم«، الذي يقول مؤل

اسمه إلى »علي بونابرت«، يستشهد صاحب الكتاب بأحد أقول نابليون: »آمل 
أن يأتي اليوم الذي أجمع فيه الحكماء واملثّقفين من جميع األمم، لتأسيس 
الحقيقة  هو  الذي  الكريم،  القرآن  على  ومبنّي  وعادل  موّحد  عالمّي  نظام 

الوحيدة في هذا العالم، وهو وحده الذي يقود اإلنسانية إلى الخالص«.
ويرى متابعون لسياسة ماكرون أّن إقدامه على وضع قواعد جديدة لإلسالم 
ا على ظاهرة  ا قويًّ واملسلمين في فرنسا، لتسهيل أمورهم الدينية، قد »جاء ردًّ
)اإلسالموفيبيا( وعلى التهريج اإلعالمّي غير املسؤول، والذي يحتاج إلى مزيد من 
خاذ القرار والتآلف مع 6 ماليين فرن�ضّي 

ّ
السيطرة وإنفاذ القانون، وحكمة ات

لون ثاني أكبر ديانة في أوروبا«.
ّ
مسلم يمث

عن  الشديد  الدفاع  في  ماكرون  عليه  يسير  الذي  الجديد  النهج  وبسبب 
الكبير  واهتمامه  املسلمين،  الفرنسيين  تهّم  جديدة  قوانين  اإلسالم وإعالنه 
اإلسالم  عن  منطقية  بصورة  تتحّدث  التي  الفرنسية  والكتب  باإلسالم 
وإيجابّياته، فهل يفعلها الرئيس الفرن�ضّي ماكرون ويعلن اعتناقه اإلسالم، كما 

فعل نابليون بونابرت؟ 

هل يفعلها الرئيس الفرن�ضّي ماكرون ويعتنق اإلسالم؟
اإلعالمي أمحد حازم

رشدي املاضي

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

مونديال
أول مرة   · خلص املونديال؟ وبّين القمح من الزوان.. ما أكثر املفاجآت..    · 

كانت   · نكات..  عنهم  بحكو  وأول مرة  العدد..  بهذا  بتشارك  العربية  الفرق 

املباريات هاي املرة صعبة، متعبة، طويلة، وتمديد..  · فرنسا فازت بالكاس، 

وروسيا كسبت أكثر من 5 مليار دوالر · وطاملا بجددو كل مرة بقوانين األلعاب، 

يكون استقبال الالعبين في الخيم..   · واملرة الجاي في قطر، عندي اقتراح:   

يقدموا لهم قهوة بالهيل بدل المي.. يحّضروا  ويدخلوا راكبين عالجمال.. · 

وبدل البوط باملسامير اللي بجرح وبوجع،  للمشجعين مناسف، رز ولحم.. · 

اية أو الشحويطة.. وممكن حافيين أفضل..  ·  
ّ

يلعبوا بالشبشب، البابوج، املش

ليه الزم تكون املباراة تسعين دقيقة؟ بكفي عشرين، نص ساعة أكثر حد.. · 

الزم يوقفوا املباراة بعد الهدف األول، بكفي.. ليه تمديد.. ركالت ترجيح وغيرها..  

· مع إني ما كنت مشجع ألي فريق.. لكن إلى اللقاء في قطر.. 

أبو إلياس



מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪90 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 2 كيلو قلوب 
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نهاريا، وهي  الشرقّي من  الجنوب  إلى  ون 
ّ
دن الشيخ  تقع قرية 

ون والشيخ 
ّ
تشمل اليوم تحت هذا االسم القريتين: الشيخ دن

عرب  من  سكان   1950 العام  منذ  القرية  في  يسكن  داود. 

الغابسية، وهي قرية ُوجدت حّتى العام 1948 إلى الشمال من 
ون. 

ّ
الشيخ دن

بداية األبحاث
ون في العديد من املصادر خالل القرنين الثامن 

ّ
ذكر الشيخ دن

ُ
ت

والتاسع عشر: قام جنود نابليون بونابرت بتحصين القرية 
خالل القرن الثامن عشر أثناء الحصار على عكا عام 1799، 

حيث ُسّميت القرية آنذاك »دينو« )Denou( – الصورة رقم 
1 – املوقع في خارطة جاكوتن من عام 1799. الحًقا عام 1870 
وصفها الرحالة فيكتور جيرن خالل زيارته للموقع على أّنها 

أنقاض  ُبنيت على  تلة،  قرية صغيرة على 
موقع أثري. وقد افترض جيرن وجود موقع 

وحجارة  املوقع  في  شاهدها  التي  املياه  آبار  آثار  بسبب  أثرّي 
 1880 كرت عام 

ُ
ذ املكان. الحًقا،  في  املبعثرة  القديمة  البناء 

ضمن املسح البريطانّي الذي قام به الباحثان كيتشنر وكوندر 
 .)Conder  & Kitchener(

جري في املوقع عام 1954، بمبادرة 
ُ
املسح األثرّي املعاصر األّول أ

من متطوعين من قرى الشمال بإشراف وإرشاد باحثين من 
جري املسح األثرّي للمنطقة بأسرها، 

ُ
قسم اآلثار. عام 1976 أ

ون ضمن املسح األثرّي اإلسرائيلّي 
ّ
والذي شمل أيًضا الشيخ دن

الذي قامت به سلطة اآلثار )الصورة رقم 2 – املواقع األثرية 
ون – بلطف عن سلطة اآلثار(.  

ّ
في الشيخ دن

املكتشفات األثرية
تنوجد ضمن القرية العديد من املواقع األثرية )الصورة رقم 
الشيخ  يتوّسط قرية  اآلثار(:  بلطف عن موقع سلطة   – 4
ون مقام شيخ، من حوله البعض من املباني التاريخية. أّما 

ّ
دن

األبحاث األثرية في املنطقة فلم تِشر إلى وجود استيطان تحت 
املقام، والذي يعود إلى عصور أثرية. 

ون مقام الشيخ داود، املبنّي 
ّ
إلى الشمال من املقام في الشيخ دن

ة صغيرة، حيث أشارت املكتشفات األثرية إلى وجود 
ّ
على تل

استيطان في املوقع بدايته خالل عصر البرونز األوسط )قرابة 
4500 عام قبل أيامنا(. وقد تّم العثور على بعض املكتشفات 
جريت عام 2005 وعام 2008، 

ُ
األثرية خالل الحفريات التي أ

بإدارة سلطة اآلثار منها: آبار املياه املنحوتة في الصخر الجيري، 
وبالقرب منه تّم العثور على محجر الستخراج حجارة البناء 
)الصورة رقم 3( تاريخه الفترة الرومانية والبيزنطية، وكهف 
استعمل قبًرا خالل عصر البرونز األوسط )2000 – 1600 
ار 

ّ
ق.م.(. وقد تّم تحديد تاريخ الكهف استناًدا إلى أدوات الفخ

التابعة إلى تلك الفترة )الصورة رقم 4(.

إلى الجنوب من القرية ينوجد املوقع األثرّي »بودا« أو آثار قرية 
ذكر ألّول مّرة في املصادر الصليبية من العام 1283، 

ُ
بودا، التي ت

الفترة  خالل  أّما   .)Kafr Barada( بردا«  »كفر  االسم  تحت 
العثمانية فُيذكر املوقع في سجّل الضرائب تحت االسم كفر 
بودا »Kafr Buda«. مساحة املوقع قرابة 20 دونًما، وهي تشمل 
ار وتاريخها الفترة الرومانية 

ّ
آثار املباني القديمة، أدوات الفخ

والبيزنطية حّتى الفترة الصليبية واململوكية. كما ال تزال بارزة 
في املوقع بقايا معاصر الزيتون والكهوف التي استعملت مقابر 
املوقع خالل الفترة البيزنطية، البعض منها ال تزال منحوتة على 

مدخله إشارات الصليب.
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اإلجماع والطمأنينة

دليلنا في املتاهات

كاألمل

منارة الخوف

تراوح في الغياب

طريق السفر للجديد

تدوم..

في الكتب

تتخاطر مًعا

أضواء من قالوا..

إّن املسافات زمن

*

)علينا(

)على الِعدا(

م األمواج.
ّ
تتحط

شعبي..

يعين األّيام..

على الحدود

)علينا(

)عليهم(

نيراننا

نيرانهم

تحرث الخيال والغيم

بأفراح الدرب

تريق الدماء للحّب

ليأتي األنبياء

كما الّدمى

ما تحاربتم
ّ
كل

*

لإلعالم مصائركم.

حدوٌد..

تحيط شعبي

العيون ترتعش

بين غيوم الحرب

تعانق الشهادة.

شعبي..

مسيرات.. جنازات

صرخة في لوحة

على شاهد قبر

شعبي..

انحراف بال قيادة حّتى النصر

*

خاطبكم )الكليم(

على األبواب وغاب

)ساللتنا(..

ضائعة في الكون

مغتربون

لكّنكم

صدى الخطر

ترحلون

*

للجميع نهاية..

انتصاًرا مميًتا

في مقبرة الخوف

صراخ الغياب

يغرق في اآلخر

شعبي

يجّدد االغتراب

ُمَتّيٌم بالغرب

شعبي

على الحدود مسافات وزمن

*

نغّرد في املقهى أغاني

عن السّيدات

عن البكارة والعذرية

نعاقر الشراب

في مطّلٍ على )موآب(

بال عمل                                                

حيفا \ طمرة

)دون كيشوت العربي(

يتسّول النصر
هاشم ذياب

جيدل
ُ
امل

الصورة رقم 1

الصورة رقم 4

الصورة رقم 3

الصورة رقم 2
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املئات من طالب الجامعات في احتفال نهائي املونديال في استاد الدوحة في سخنين

 

Ikea sale  افضل وقت لتجددوا غرفة االوالد

 مهرجان األسعار في ايكيا sale مستمر ويشمل أيضا كل ما يخص غرف االوالد من مستلزمات النوم، اللعب والدراسة.
 ikea saleمستمر حتى 31.7 ويشمل جميع فروع الشبكة األربعة كريات انا ، نتانيا، ريشون لتسيون واجددهم بئر السبع.

 تشارك في التنزيل آالف القطع من جميع األقسام بتنزيل حتى %50 التي تشمل املطاعم أيضا.
Ikea.co.il ادخلوا للتنزيالت والتفاصيل 

 Whirlpool ماركة االدوات الكهربائية العاملية
تعرض غسالة FRESH CARE+  الجديدة

 Whirlpool بشرى جديدة ومفرحة من  ماركة االدوات الكهربائية العاملية
 .+FRESH CARE لألشخاص دائمي االنشغال: غسالة

الغساالت الجديدة تعمل بتقنية الـ FRESH CARE+، والتي تقوم بعد انتهاء 
عمل الغسالة بارسال البخار الى املالبس املوجودة في الغسالة لتهوئتها، 
الكريهة  الروائح  والتصاق   ، والفطريات  البكتيريا  تكون  تمنع  وبالتالي 

باملالبس الرطبة.
 15 الـ  تعمل الغساالت بتقنية    +FRESH CARE باالضافة الى تقنية الـ 
والتي تضمن الحصول على نتائج غسل املالبس بدرجة حرارة   :Colors
40 وبـدرجة حرارة 15.  االمر الذي يحافظ على الوان املالبس واالقمشة، 
باالضافة الى التوفير في الكهرباء. والنه ال يمكن ان نترك الغسالة تعمل وان 
قامت  نخرج للعمل ونقوم باخراج الغسيل لنشره بعد يوم عمل شاق، 
ماركة Whirlpool بتطوير تقنية ترك الغسالة تعمل ملدة 6 ساعات، ببطء 

وبهدوء تام. بعدة سرعات لعصر الغسيل. 
سعر الغسالة 1790 شيكل .

PRO من سلسلة Notre جديد من ساوتر خالط
PRO50 موديل

الخبز،  الطهي،  ادوات  انتاج  في  الرائدة  املاركة  ساوتر،  ماركة  تستمر 
بتقديم أحدث االدوات الكهربائية وأكثرها تطورا.  وتنظيف الصحون، 
 Notre خالط طعام :PRO وهذه املرة تعرض لكم خالط طعام من سلسلة

.PRO50 موديل
الكاملة،  الفواكه  تحويل  على  تساعدك  ذكية،  بتقنية  الخالط  يعمل   
البذور وغيرها من املأكوالت الى عصائر عالية الجودة،  الخضار،  الجوز، 

مغذية وصحية .
مميزات الخالط : 

6 شفرات مسننة من الفوالذ املقاوم للصدأ ذات جودة عالية
برامج مالئمة لتحضير العصائر، البوظة، الحلويات

برامج خاصة ومالئمة لتحضير : الحمص، انواع الصلصات، زبدة الفستق 
وغيرها

برامج خاصة ومالئمة لتحضر الحساء الساخن خالل دقائق .
برنامج خاص لطحن الجليد.

للشرب ريا�ضي سهل الحمل،  يشمل املنتج غطائين ملنع االكسدة: غطاء 
غطاء مالئم خصيصا للحفاظ على الفيتامينات واالكل طازج في البراد.

يمكن تفكيكه بسهولة لتنظيفه في غسالة الصحون

 YOLO ORIGINS تنوڤـا تطلق
مجموعة منتجات تعتمد على مواد خام أصلية من أمريكا الجنوبية وأفريقيا

ُبن أرابيكا من البرازيل، ڤـانيل من مدغشقر وشوكوالطة داكنة من ساحل العاج
يستمر YOLO من شركة تنوڤـا بالتطور ويطلق YOLO ORIGINS، مجموعة تعتمد على مواد خام أصلية ومميزة تأتي من بساتين زراعية من 

دول البرازيل، مدغشقر وساحل العاج.
يرتبط YOLO ORIGINS مع الصرعة التي تمّيز ماركات الشوكوالطة الكبرى في العالم، في استخدام مواد الخام األعلى جودة من بساتين زراعية 
تّمت زراعتها بعناية في دول من قارتّي أمريكا وأفريقيا. تّم تطوير هذه املجموعة بمرافقة صّناع الشوكوالطة بهدف خلق الرابط املثالي بين كريما 

الشوكوالطة وبين مواد الخام الفريدة.
تعتبر كل مادة من املواد الخام الثالث التي تّم اختيارها ذات أعلى جودة في فئتها: ُبن أرابيكا هو أجود نوع قهوة- حبوبه قاسية، كمية الكافئين به 
قليلة نسبًيا، ومذاقه ورائحته غنية اكثر، مدغشقر هي الدولة املتصدرة عاملًيا في انتاج وتصدير الـڤـانيل، وساحل العاج هي الدولة املتخصصة 

ب الرئي�ضي في صناعة وتحضير الشوكوالطة.
ّ
والرائدة عاملًيا في انتاج حبوب الكاكاو، املرك

ستتوفر مجموعة YOLO ORIGINS في رزم رائعة، تدمج ألوان الـپـاستيل والرسومات الذهبية بحيث تكمل متعة الشعور بالدالل:
YOLO ORIGINS  شوكوالطة حليب مع قهوة من ُبن أرابيكا من البرازيل

YOLO ORIGINS  شوكوالطة بيضاء مع ڤـانيل من مدغشقر
YOLO ORIGINS  شوكوالطة داكنة Extra dark  من ساحل العاج 

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

الجودة العالية، والتي تخلق سوية متعة مذاق مختلفة، قوية وأصلية«. 
ر ملستهلكيها متعة كلها دالل، كرّد مثالي للرغبة الشديدة  للشوكوالطة، 

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

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

إصدار خاص لفصل الصيف:
»كريوت« بطعم الشوكوالطة البيضاء

تستمر كريوت، املاركة الرائدة في سوق حبوب الصباح لألوالد 
وأبناء الشبيبة في البالد، في مفاجآتها وتطلق إصداًرا محدوًدا 
حبوب  البيضاء:  الشوكوالطة  بطعم  كريوت  من  وصيفًيا 
محشوة بكريمة بطعم الشوكوالطة البيضاء، واملفضلة جًدا 

لدى املواطنين في البالد.
حبوب  سوق  في  الرائدة  املاركة  كريوت،  ماركة  تحرص 
الصباح لألوالد والشبيبة منذ سنوات طويلة، على مفاجأتنا 
تعتبر  الشبيبة.  مع إصدارات محدودة بطعمات يحّبها أبناء 
الشبيبة بشكل خاص، حتى  هذه املاركة مفّضلة لدى أبناء 
أنهم قد اعتادوا على استهالكها كنقارش بدون إضافة حليب، 
في البيت أو خارجه وفي العديد من الفرص واألوقات خالل 

النهار.
متوفرة في شبكات التسويق.

بتنظيم من نادي اتحاد ابناء سخنين وبالتعاون مع بنك هبوعليم وبلدية سخنين، احتفل امس في استاد الدوحة بانتهاء مباريات كأس العالم 
– مونديال 2018 بحضور مئات الطالب والطالبات من انحاء البالد ، والعبي اتحاد ابناء سخنين والطاقم املنهي ونجوم كرة القدم في املجتمع 
العربي ومشاركة اعضاء الكنيست ايمن عودة، احمد طيبي ومسعود غنايم والسيد مازن غنايم رئيس البلدية والسيد امين عنبتاوي رئيس 
بلدية شفاعمرو والقا�ضي سليم جبران ومحمد ابو يونس رئيس اتحاد ابناء سخنين وأعضاء ادارة الفريق ونبيل توتري مدير فعاليات املجتمع 

العربي في بنك هبوعليم وعبد الكريم مصالحة مدير فرع البنك في سخنين.
 بالحضور تاله كلمات الترحيب من رئيس البلدية مازن غنايم، عبد الكريم مصالحة مدير 

ً
افتتح االحتفال االعالمي سعيد حسنين مرحبا

الفرع ومحمد ابو يونس رئيس ادارة اتحاد ابناء سخنين، وقد تخلل االحتفال مشاهدة نهائي املونديال على شاشة عمالقة وبرنامج فني حافل 
وقد حصل كل مشارك على بلوزة الفريق وتم السحب على العديد من الجوائز شملت منح دراسية، بطاقة عضوية سنوية الستاد الدوحة 

وبطاقات شراء من دكانة الفريق.
نبيل توتري مدير فعاليات البنك في املجتمع العربي، شكر رئيس وادارة الفريق وبلدية سخنين على هذا التعاون املثمر وقال ان هذا االحتفال 
ينخرط ضمن الفعاليات والنشاطات التي يقوم بها بنك هبوعليم في املجتمع العربي واملعدة بشكل خاص لطالب الجامعات واملعاهد العليا، 

 منه بدورهم الكبير وقدرتهم على احداث التغيير االجتماعي ورفع النمو االقتصادي في املجتمع العربي والبالد.
ً
ايمانا

واما محمد ابو يونس رئيس ادارة الفريق فاشاد بهذا االحتفال الكبير وقال ان هذا الحدث هو بداية تعاون بين اتحاد ابناء سخنين وبنك 
هبوعليم وشكر البنك على دعمه للبرنامج وشكر جميع الضيوف والحضور.

انتهى االحتفال بإطالق االلعاب النارية، وقد عبر املشاركون عن فرحهم بهذا الحدث الكبير الذي يعتبر الحدث االول من نوعه وتقديرهم 
للعمل والجهد الكبير الذي تم استثماره به قبل الفريق وبنك هبوعليم.
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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع
شارع בית לחם

طابق ار�ضي 95 متر+ موقف خاص 

جثغث

للبيع
واد جمال יאיר שטרן
120 متر، موقف خاص 5 غرف 

جثغث

للبيع
شارع אלנבי 88
 طابق 3 بوضع ممتاز ، مؤثث. 

جثغث

1400000شاقل

1700000شاقل

للبيع
شارع מדרגות הנביאים
دار 70 מר طابق 1 بوضع جيد

جثغث

للبيع
شارع בישוף חגאר

80 متر بوضع ممتاز، موقف، مخزن، شرفه، 
منظر خالب. 

جثغث

للبيع
ירמיהו הלפרין واد جمال

120 متر، موقف، مخزن، شرفه

جثغث

650000شاقل

ل�يجار

ل�يجار

شارع عباس

2800شاقل

2600شاقل

شارع החשמל

3 غرف طابق 1 موقف، 
شرفه، مخزن

3 غرف طابق 2 بوضع 

ممتاز منظر خالب

ل�يجار

ل�يجار

נשר רחוב הזית 19

4500 شاقل

נאות פרס
5 غرف طابق ار�ضي، 

جديده من مقاول

قريبه على التخنيون 3 
غرف طابق 2 مرممه، 

منظر خالب

مشروع سكني جديد 
  الحي االملاني»גני המושבה«

רח‘ אלנבי/ 
חדש בן גוריון

בבלעדיות

 0 5 2 - 3 7 7 - 4 9 4 9

  4 חדרים, משופצת מהיסוד 
ונוף לים

קומה ראשונה, 75 מ"ר 
משופצת קומפלט , ברח' הירדן                

בבניין ערבי אבן טמפ־
לרי ואוטנתי - תקרות 
גבוהות - כ 130 מ"ר 

+ 200 מ"ר גינה

למכירה בשכונה שקטה
 ופסטורלית בסמוך לבי"ס הנזירות

קומה 1 , משופצת 
חלקית, 3.5 חדרים                        

₪ 870,000 ₪ 720,000

₪ 540,000

למכירה בלב המושבה הגרמנית - 
במרחק הליכה מרח' בן גוריון !! דירת 

גן ייחודית במינה 

למכירה בהזדמנות !! 
ברחוב לבונטי הפנימי ושקט

מציאה למכירה - להשקעה 
הכי חכמה ומשתלמת בשוק!!

חפשו אותי ב- סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°
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45מ"ר - غرفتين ونصف 
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 600מ"ר 








מגדל הנביאים


 







125מ"ר 



100מ"ר 



ז'ורס






 3    -


غرفة بمساحة 15 م داخل 
مكتب في الحي األملاني
السعر يشمل جميع 

املصاريف 

للتفاصيل 0528010383

لاليجار

רח‘ י.ל.פרץ  
מחסן 3 חדרים    350.000ש“ח

למכירה במושבה הגרמנית 
לוחמי הגטאות דירה 

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

₪ 1.190.000  
למכירה רח‘ אלחרירי  

 4.5 חדרים גדולים קומת קרקע משופצת קומפלט, (מתאים להשקעה) 

₪ 720.000  
למכירה-עבאס 

קומה 1 בית אבן ערבי- 4 חד‘ גדולים 3מרפסות שמש-מסירה מיידית 

₪ 1.070.000
למכירה- קרית אליעזר- רח‘ יואב

 3 חדרים אפשרות ל 4 חדרים בניין רב קומות מעלית – חנייה בשפע גישה 

נוחה מסירה מיידית

1.070.000ש“ח

למכירה דירת 3.5 חדרים + 2 מרפסות , קומה 2
כ 90 מ״ר מרווחת ומוארת 3- כיווני אוויר , מחסן בטאבו , 

מושלמת למגורים או להשקעה , אכלוס מיידי 

מחיר 880000 ₪  

ברחוב גולומב המבוקש 
 בקרבת ״ בני ציון״ 

ניר 0505205561 

Pixie – مجموعة مشروبات غازّية بـ 3 طعمات مميزة بحالوة 
فة

ّ
مخف

تطلق شركة تمبو مجموعة مشروبات جديدة، تتضمن 3 طعمات مميزة 
بحالوة مخففة- تفاح ليمون چـراس، توت اليم ودراق. ستقّدم املجموعة 

افة، بدون صبغات طعام وبدون محلّيات اصطناعية وتحتوي 
ّ
مشروبات شف

على 19 سعرة حرارية فقط لـ 100 مل
سيتم إطالق كل طعم بـ 3 تصاميم مختلفة

تفاح ليمون   – 3 طعمات منعشة  تتضمن  تطلق شركة تمبو مجموعة مشروبات غازية جديدة بحالوة مخففة، 
چـراس، توت اليم ودراق. تعرض املشروبات الجديدة فكرة جديدة في عالم املشروبات وتتوفر في قناني بـ 3 تصاميم 

مختلفة لكل طعم، حيث يمكن أن نختار لكل يوم التصميم األكثر مالءمة له، تماًما كاإلكسسوار.
يربح سوق املشروبات الخفيفة في البالد حوالي 2.5 مليار ش.ج سنوًيا )حسب معطيات ستورنكست(. نالحظ في 
ر في كل العالم وكذلك في البالد. 

ّ
السنوات األخيرة انخفاًضا في استهالك مشروبات الكوال واملشروبات الغنية بالسك

تدمج مجموعة Pixie الجديدة بين الصحة واملتعة بدون مساومة، وتشمل مشروبات شفافة، بدون صبغات طعام 
وبدون محليات اصطناعية وفقط 19 سعرة حرارية لـ 100 مل. %60 سكر أقل من املشروبات الغازية التي تحتوي 

على السكر.
من   60% مديرة تسويق قطاع املشروبات غير الكحولية في تمبو:«يتضح من خالل األبحاث أن  عنات سيجال، 
املستهلكين يتأثرون من تصميم الغالف عند شراء املشروب الخفيف وان %18 من الشباب يشاركون صورة طعام 
ب 

ّ
او مشروب مرة واحدة في األسبوع على األقل. وقد جعلتنا هذه املعطيات ندرك أن تصميم الغالف اليوم هو مرك

رئي�ضي في تطوير املنتجات، أكثر من السابق.
تصميم غالف املشروب يجب ان يكون مناسًبا ملتعة املشاركة عبر االنستغرام- أن يكون مميًزا، مثيًرا وخلق الرغبة في 
املشاركة في شبكات التواصل االجتماعي. هذا االدراك هو أساس تطوير مجموعة املشروبات Pixie   مع 3 تصاميم 

عصرية وملونة حسب الطعم.
إضافة إلى هذا، فبالطبع أن جودة املشروب أيًضا مهمة بشكل ال يقل أهمية لدى اختيار املشروب. تدمج مجموعة 

لة السكر والسعرات الحرارية«.
ّ
املشروبات Pixie   بين الصحة واملتعة مع 3 طعمات مميزة مقل

بمناسبة إطالق املنتجات، انطلقت املاركة بتعاون من أجل انتاج مجموعة كبسوالت بتصميم 3 مصممات رائدات 
 من مجال املوضة.

 ، SHIRANKA وتشمل املجموعات املستوحاة من تصاميم الزجاجة الفريدة، تشمل سلسلة  األدوات املنزلية
ا ومرطًبا ومجموعة مالبس الشاطئ وملحقات الشاطئ التي صممها LILO ومجموعة من 

ً
والتي تقدم أكواًبا وأطباق

.DO NOT TELL MAMA القمصان والقمصان التي صممها
Pixie.co.il تتوفر املجموعة عبر موقع خاص على العنوان

السعر املو�ضى به للمستهلك للقنينة العائلية – 6.5 ش.ج 
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شقق للبيع شقق للبيع 

شقق لإليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

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

جديد في الحي األلماني

3.5 غرف للترميم )امكانية لـ4( , شرفتين 

طابق ار�ضي 95 متر. امكانية حديقة 

דרך הים 
كوتج 3 طوابق , شرفة كبيرة مطلة على 

البحر موقف خاص ومحزن كبير 
₪ 1,600,000 

 دكان للبيع لالستثمار %6 ربح سنوي
دكان في بمركز البلد التحتا مؤجرة بعقد 

لعشر سنوات  ب 5000 ₪ السعر
 ₪ 1,000,000  

اراضي 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

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

 6 دونم قرب דניה 220000 ₪  للدنم
يوكنعام 2000 متر  زراعي

125000 ₪ للدنم  

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شارع هجيفن 

3 غرف مرممة, طابق اول , 

موقع مركزي، امكانية  زيادة بناء 

دار في شارع كيسارية )توفيق طوبي(

2.5 غرف + سطح بالطابو طابق 3

بسعر مغري 

נווה גנים  شقه جديدة 
3 غرف + شرفة وموقف خاص  + مصعد 

قريبة من دار املعلمين والجامعات

تسليم فوري، 3000 ₪ 

להשכרה

למכירה

הגפן 
3 ח שמורה מאוד קומה 

שנייה עם מעלית. 

איזור עיר תחתית
רחוב אלזיסו 

דירת 3 ח קומה 3 
במצב טוב

הגפן 
דירת 2 ח משופצת.קומה 

ראשונה.
סטלה מאריס

 3 ח מתאים לשותפים .. 
סטודנטים.. נוף לים

בלב המושבה גרמנית
 3 ח קומה 2

אלנבי
3 ח קומה 3 .. משופצת 

חדשה

למשקיעים ברחוב סטלה מאריס 
דירת 3 ח קומה 3 600000 

רחוב פועה  מתאים למשקיעים
טאבו. 3 ח,  קומה ראשונה  נוף לים  זקוקה לשיפוץ. מחיר הזדמנות.

מושכרת לתקופה ארוכה 
רמת שאול

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

בישוף חגאר 
 4 ח חנייה מחסן מעלית ..  נוף צפון מערב

אלנבי 
דירת 4 חדרים משופצת עם מרפסת ומעלית

סלוניקי - יוון
חדש במשרדנו....

מי שמתעניין בקניית דירה או השקעה בסלוניקי יוון ...
 במחיר אטרקטיבי עם שירות אמין ואחראי.

יש לנו מגוון הצעות . חברה שמלווה, מדריכה  ומתחזקת את 
הדירות, שכירות, תיקון תקלות ועוד ...

מי שקונה את הדירה יקבל את דמי השכירות ישר לחשבון הבנק 
ללא כל התעסקות עם שוכרים או פרוצידורות אחרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع مطران حجار 

رمات هتشبي شارع شومنيت

نفيه يوسف شارع 

يروشلمي اليعزر

شقة ارضية بدون 

درج 5 غرف 130م 

حديقة 70م للرتميم 

موقف لسيارتني 

ومخزن

 (قريب من مركز ليئوبيك وكلية 

جوردون) شقة ارضية 5 غرف ضخمة 

حديقة واسعة منظر للبحر

بيت طابقني(דו מפלסי) 110 م  4.5 

غرف حديقة 130 م مرتبة امكانية الضافة 

غرفة  موقف بالطابو مسقوف ومخزن

الكرمل الفرنيس بالفيالت االسبانية 
شارع كاودرس

للبيع

للبيع

للبيع

للبيعللبيع

للبيع

للبيع

الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي

الكرمل الفرنيس شارع بيت ليحم

مكتب 120م فاخر 6 

غرف واجهة مدخلني 

(שכירות עוברת)

للبيع
املنطقة الصناعية نعامن شارع حيفا-عكا

 بناية منفردة 3 طوابق حوايل 150م منظر 

للبحر موقف خاص تحضري ملصعد

(طابو) 68م  2.5غرف طابق 2 

وضع ممتاز تسليم فوري

جادة هتسيونوت

شارع عباس

الكرمل الفرنيس (املقطع العلوي من 

الشارع) شارع بيت ليحم

للبيع

بوادي النسناس

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق 
سكنية)، امكانية الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم 

وبناء مبنى مع موقف خاص، 4طوابق سكنية، مكونة من 8 
شقق، كل شقة 80م+رشفة 12م

من اكرث البيوت املميزة يف الحي بيت ” اميل 

توما»  مبنى حجر حوايل 200م  5 غرف  

اسقف عالية منظر للبحر طابق 2

 طابق 3 واخري 104م بناية 

6 شقق موقف خاص مصعد 

(للرتميم) منظر للبحر

 110م  4.5 غرف الطابق االول 

مرممة مطلة للوادي والبحر 

طابق عايل مبنى فاخر 

مطلة للبحر 4 غرف  95م 

رشفة مطلة ملنظر خالب  
موقف مسقوف مخزن
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للبيع
بالحي االملاين شارع 

انيلفيتش زاوية لوحمي 
هجيتئوت 

شقة ارضية(מרתף) ببناية حجر 10 

درجات  حوايل 95م 4 غرف للرتميم 

الدخول فوري مالمئة ايضا ملكتب

بالكرمل الفرنيس الفيالت االسبانية شارع ستيفن فايس 
شقة ارضية(דירת גן) 5 غرف  125م حديقة حوايل 150م مرممة منظر 

يتسحاك سديه للبحر موقف مسقوف بجانب الفيال.
4 غرف حوايل 95م 

الطابق 2 مرممة 6 

شقق بالبناية فقط  

موقف لركن السيارات

حي ناؤوت بريس
 شارع حمدا 

( لفرتة طويلة) شقةجديدة 
طابق 2، 5 غرف, 127م  

رشفة مع منظر 14 م 

مصعد مخزن موقف

(ملدة طويلة)

  رمات هنيس

بالكرمل الفرنيس شارع تشارنيخوفسيك 

مبحاذاة كلية جوردون

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

3.5غرف واسعة بوضع ممتاز 

طابق اول منظر للطبيعة 

الخرضاء بستان العاب بجانب 

البيت تسليم فوري

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 

(الوحيد بالطابق)جديد ومرمم مبستوى 

راقي حوايل 240م 4 غرف نوم صالون 

واسع جدا رشفة ضخمة حوايل 90م

موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

بالحي االملاين زقاق هكرميم

كريات الياهو بجانب 

لاليجارمكتب الرتاخيص  (אגד) لاليجار

لاليجار لاليجار

 طابق اريض شقة 

ستوديو فاخرة 50م  

حديقة 70 م  مبحاذاة 

الحدائق البهائية

شارع يفنيه منطقة مركزية
(بني الهدار ووادي النسناس) 

 4غرف طابق 4 

مؤثثة جزئيا مرتبة 

ورشحة

4 غرف رشفتان مرمم حديثا 

طابق 3.5  حوايل 97 م  

3اتجاهات هوائية  منظر للبحر 

والكرمل

شارع هرتسليا

بناية حجر الطابق 2  

68م 3 غرف

 منظر للبحر



ר.ב.פ.ז.
אספקות ושירות בע¢ם

رامي بيايض 052-3333567חיפה -  יהודה  ארזיה 1. טל׳ 04-6409263

کل من 

یحضر هذا 

االعالن یحصل 

على هدیۀ

מקלחון 80*80 + דוש איכותי + ארון 

60 כולל מראה וברז

1199 ₪ כולל מע"מ  

חומרי בנײן במחירים 

חסרי תקדים 

הובלות עם מנוף  / 

הובלות טנדר  

שק חול החל מ-  ₪ כולל מע"מ 
4.5

₪ כולל מע"מ שק סומסום החל מ- 
 4.5

שק טיט החל מ-  ₪ כולל מע"מ  
6.5

052-3333567 ראמי 

 ₪ 85
כולל מע"מ 

 SP  חבילת
16280 רק  ש"ח

כל חלקי
 ה sp 28% הנחה 

18 ליטר 
200 ₪  כולל מע"מ

מבצע**מבצע** מבצע 
160= ₪   כולל מע"מ
5275= ₪ כולל מע"מ

10520= ₪ כולל מע"מ

או

או


