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أنيس أرملي 
لعضوية بلدية حيفا 

مًعا من أجل حيفا

أنيس

 أرملي

052-4114060

اِنطالق المؤتمر السنوّي الثاني 

والعشرين للجماعة اإلسالمّية 

األحمدّية في الديار المقّدسة

البروفسور األب يوحّنا نادر بشوتي، الذي يعمل في معهد 

العلوم التطبيقّية – »التخنيون«، ُيعتبر من العلماء على مستوى 

العالم الذين يعالجون السؤال: 

بلدّية حيفا 
هل يمكن تستعّد للزالزل

للحاسوب أن 
يحّل محّل 

اإلنسان؟
4

زورونا 052-4114060

خدمة سريعة 
واسعار خاصة 

إسطوانات غاز 

تحضير شبكة غاز بيتية 

فحص تسرب الغاز مع كفالة 5 سنوات 
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بين يسارهم ويسارنا

جواد بولس 
هل يوجد يسار ِصهيونّي تقّدمّي في إسرائيل؟ رّبما، وماذا إْن ُوجد؟

في افتتاحّيتها املنشورة في السادس والعشرين من  دعت جريدة »هآرتس« 
للمعارضة  رئيًسا  عودة  أيمن  النائب  انتخاب  إلى  الفائت  َحزيران\يونيو 
على  محّررها،  رأي  حَسب  مناسب،  كرّد  وذلك  الكنيست؛  في  البرملانية 
وتحريضه  األخيرة،  االنتخابات  في  ملنتخبيه  نتنياهو  بنيامين  استنهاض 
وما عكسه  قون إلى صناديق االقتراع«؛ 

ّ
»يتدف السافر على العرب الذين 

يها في الحياة 
ّ

هذا التحريض من ارتفاع خطير في منسوب العنصرية وتفش
العاّمة اإلسرائيلية وممارساتها اإلقصائية ضّد املواطنين العرب، فتستهدف 
»الدولة  واعتبارهم فاقدين لشرعية الوجود في  »أحشائها«  انتزاعهم من 

اليهودية« ولحّقهم في مزاولة نشاطاتهم السياسية واالجتماعية فيها.
ستكون ضرورية ليس ألّن  »املواجهة«  هذه  فإّن  »هآرتس«  ووفًقا لجريدة 
ل قيم »السالم والديمقراطية واملساواة« فحْسب، بل لسبب 

ّ
أيمن عودة يمث

 
ً

فشل زعيم املعارضة املنتهية واليته، يتسحاق هرتسوغ، الذي لم يقّدم بديال
ا لحكومة اليمين ولسياسة نتنياهو. ا أو عمليًّ أيديولوجيًّ

ومثلهم  فهؤالء،  فت فضول السياسّيين العرب؛ 
ّ

لم يستِثر هذا املقترح الال
رة، 

ّ
واملتخث قْولبة 

ُ
امل السياسية  املفاهيم  في عوالم من  يعيشون  أتباعهم، 

ر بأّي مجازفة مشاكسة أو فكرة جديدة أو مبادرة »موّردة« من 
ّ
التي ال تتأث

خارج أسواق االستهالك الحزبية املحلية؛ وال تعتمد على قواميس املواجهات 
»بإشراقات«  ومدّعمة  موروثة  »قبلية«  قتال  فنون  تلتزم  بل  الدارجة، 
و«غزوات« جيوش »الفسابكة والتويتريين« العرب املندفعين من على ظهور 

»خيولهم« العصرية.
يحاول البعض أن يفّسر صمت القيادات العربية الواضح وإعراضهم عن 
القادة والنخب من مواقف عدائية  بما يستبطنه هؤالء  املقترح املذكور، 
تجاه أيمن عودة، رفيقهم وزميلهم في القائمة املشتركة، ال سّيما وقد ظهرت 
قون 

ّ
، بشكل أوضح عندما اعترض هؤالء الساسة واملعل

ً
هذه العدائية، مثال

على مبادرته إلى إقامة جسم\جبهة ديمقراطية عربية-يهودية واسعه، لتقف 
في وجه فاشية الدولة املتنامية وضّد املمارسات العنصرية للحكومة، التي 
طه بحّق املواطنين العرب  ومؤّسساتهم القيادية 

ّ
ال تخفي أهدافها وما تخط

والتمثيلية في إسرائيل.
لم تنجح األحزاب والحركات السياسية العربية في مواجهة أسباب ضعف 
ولن  خاذ ما يكفل استعادة أدوارها املأمولة؛ 

ّ
ات وال في  القائمة املشتركة، 

إلى أسباب فشلهم في  إلى دواعي ذلك القصور أو  أتطّرق في هذه املقالة 
إنجاز هذه املهّمة املصيرية؛  فلقد بات واضًحا، بعد هذه السنين، أّن هذه 
القيادات ذاتها لم تستِطع تطوير جوهر »املشاركة« في إطار سيا�سّي جديد، 
وتحويله من مجّرد جسر إنقاذ يساعدهم على عبور مرحلة طارئة وفارقة، 

ية، والقادر على 
ّ
إلى »موديل« مستحدث في أنماط القيادة الجماهيرية املحل

تصريف وضبط »شؤون البالد ومصالح العباد« وعلى حماية املجتمع من 
أعدائه الخارجيين والداخليين.

ّية وعمق الخالفات بين التّيارات السياسية املختلفة  رنا من ِجّدِ
ّ
لقد حذ

واألحزاب والحركات الدينية السياسية الناشطة بين الجماهير العربية في 
الشخصية  والعداوات  املناكفات  بذور  من  كّم  بوجود  ونّوهنا  إسرائيل، 
شت 

ّ
واملبدئية املوروثة، والتي نمت في صدور القادة وعقول أتباعهم، وعش

في غابات مصالحهم الحزبية وفي دهاليزها العمياء، وعّبرنا عن خوفنا على 
 إذا تّم تذليل أبرز العثرات البنيوية وإزالتها، 

ّ
مصير هذه التجربة وضياعها؛ إال

بمساعدة نقاشات جوهرية وتقديم تنازالت متبادلة وبمسؤولية، وانخراط 
جميع الفرقاء بنوايا سليمة وبوفاء لألهداف من دون ترّبص و«استغفاء!«.

كانت محاور الخالفات بينهم وما زالت كثيرة، وأهّمها – في رأيي – ذلك التباين 
في املوقف من طبيعة الدولة وتعريف عالقتنا بها كأقلية، وكذلك اختالفاتهم 
جِدية ضّد السياسات العنصرية، وتحديد 

ُ
املعلنة حول وسائل النضال امل

م تحّدياتنا كمواطنين نواجه أخطاًرا وجودية وحياتية على حّد السواء.
ّ
سل

»باليسار  أو كما أسمتهم السياسة العربية  يهود،  »حلفاء«  كان العمل مع 
التّيارات  فأكثرية  وأسا�سّي؛  مزمن  فصائلّي  خالف   

ّ
محط هيونّي«  الّصِ

الجبهة  باستثناء  السياسية واإلسالمية الناشطة بين العرب في إسرائيل، 
ألسباب  وذلك  الِخيار،  بهذا  تقبل  لم  واملساواة،  للسالم  الديمقراطية 
ونتيجة لنفي نجاعة تلك الشراكة عند آخرين  عقائدية ودينية وقومية، 
هيونّي في رسم  دوا، كذلك، على دور بعض الشرائح من هذا اليسار الّصِ

ّ
أك

 – نحن  وضّدنا،  عاّم  بشكل  سطينّيين 
َ
الِفل ضّد  القمع  سياسة  وتنفيذ 

الجماهير العربية في اسرائيل.
لن ينتهي النقاش حول هذه املسألة مع نهاية هذه املقالة، وستبقى مهّمة 
 عند الذين سيضطرون إلى 

ً
يهود وغيرهم دْيًنا وعهدة التفتيش عن حلفاء 

ام إسرائيل 
ّ
وبنادق الفاشّيين الجدد من حك »دي ناينات«  الوقوف أمام 

ولكن ما يؤّرقني في هذه العجالة هو غياب من يمكن أن نسّميهم  الكبرى. 
وسبرت  أحزابنا   »تالبيب«  في  أكثر  غصت  ما 

ّ
فكل العربّي،  باليسار  بيننا 

اقتنعت بخلّو ساحاتنا الحزبية من  برامج حركاتنا السياسية واإلسالمية، 
أو أّنها تكاد تكون خالية؛ وقد تكون هذه  تلك القوى اليسارية الحقيقية، 
أسباب عدم نجاعة عمل القائمة املشتركة  الحقيقة هي واحدة من أهّم 

وغيرها من املؤّسسات القيادية.
وني عليه!

ّ
فهل يوجد يسار عربّي في إسرائيل؟ رّبما، ولكن دل

ق في مواقف العرب واليهود إزاءها، 
ّ
لنقف عند أربعة محاور أساسية وندق
ولنحكم بعدها من هو اليسارّي ومن ال.

واملحاور هي: املحور القومّي، املحور االقتصادّي، املحور االجتماعّي، ومحور 
سطينية والصراع حولها.

َ
حّل املسألة الِفل

د 
ّ
فمن يعّرف حزبه كحزب قومّي حّتى »النخاع« ويؤك

قيمة  قومّيته هي فوق الجميع وأقدس من كّل  أّن 
ومن يمتح شرعّية حزبه\ ا؛  يساريًّ فلن ُيعّد  و�سيء، 
حركته من ماء السماء ومن دمها فلن يدخل البرملان 
ومن ال يؤمن باملساواة  وعالم السياسة من يساره؛ 
والرجال  والنساء  و«هم«  »النحن«  بين  التاّمة 

والسود والبيض والروس والعجم والعرب، فلن يطأ 
»جّنة« اليسارّيين.

هذه عّينات بسيطة من التعريفات األّولّية املقبولة في علم السياسة، والتي 
وخصوًصا  ال يترّدد العرب في تطبيقها على املواطنين اليهود في إسرائيل، 
هاينة؛ ولكن سيصير األمر  من يعّرفون أنفسهم باملتدّينين القومّيين وبالصَّ

 إذا ما أتينا لتطبيقها في ساحات العرب !
ً

عسيًرا أو مستحيال
 فاليهودّي املؤمن بأّن أرض إسرائيل الكبرى هي من حّقهم فقط، هو متطّرف 
 مكان لدولتين بين »النهر والبحر« فهو 

ّ
ا؛ ومن يؤمن منهم بأال وال يعّد يساريًّ

ق بسياسة األسواق املفتوحة 
ّ
ا؛ ومن يهيم ويتعل متعّصب ولن يكون يساريًّ

ا،   يمينيًّ
ّ

ل في اقتصاد السوق فلن يكون إال
ّ
ويعترض على حّق الدولة بالتدخ

املؤمن أّن  واليهودّي   وجني أرباح طاحنة؛  »خنازيرية«  سوق  ويسعى وراء 
 متزّمًتا 

ّ
الرّب أوقف هذه األرض من أجل شعبه املختار، فقط، لن يكون إال

ا؛ ومن يرفض تحقيق املساواة التاّمة بين كّل الناس وتأمين حّرّيات  ويمينيًّ
ا. ا وعنصريًّ  يمينيًّ

ّ
جميع مواطني الدولة األساسية فلن يكون إال

 ال أسهل من صّب »الغير« في القوالب؛ ولكن هل نستطيع فعل األمر ذاته 
مع أحزاب العرب وحركاتهم السياسية والدينية الناشطة في إسرائيل؟ وإذا 

فعلنا فمن سيبقى منهم معدوًدا على التقّدمّيين وعلى أهل اليسار؟
 إلشادة الحصن 

ً
ِجدوا لي أولئك، وعندها سيكون بناء قائمة مشتركة معادال

املنيع، وستصبح بعدها إقامة جبهة مقاومة العنصرية والتزّمتية والفاشية 
ا، وضرورة إنسانية ووطنية ! ا ملحًّ مهّمة َبَدِهّية ومطلًبا شعبيًّ

حدوا!           
ّ
فيا يسارّيون ات

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

السالم مع مين؟
صفقة القرن للسالم.. هي صفعة ترامب لفلسطين.. وهي   ·
بّدو يعمل سالم بين إسرائيل وبعض  هدّيته لعطا هللا.  · 
السالم  اللي ما حاربتها، وال هي معادية..·  العربية..  الدول 
معها كان وال يزال قائْم، من تحت لتحت، بالبضائع والزيارات 
ه يكون سالم مع دول حاربت 

ّ
إن الشطارة  لكن  املتبادلة.· 

يصير السالم مع  إسرائيل، مثل ما صار مع مصر واألردن.· 
لبنان، وسوريا اللي بتحتلهم إسرائيل وتعتدي عليهم كّل يوم 
وكّل ليلة.· وأهّم سالم هو مع فلسطين اللي هي لّب النزاع في 

الشرق األوسط.. 
ت؟ 

ّ
· واآلن جاي ترامب يعلن سالم؟ مع دول ال حاربت وال احتل

مع دول رايحة جاي مع إسرائيل، في السياحة والتجارة   ·
هل عند ترامب وأعوانه الجرأة يعملوا  والطّب وغيرها؟ · 
السالم مع فلسطين بإقامة الدولة وعاصمتها القدس؟· هل 
بكفي يكون  عندهم جرأة يتبّنوا خطة السالم العربية؟  · 

العرب مضحكة ومسخرة من ترامب وغيره..

أبو إلياس
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שינוי
בחיפה shinuybhaifa.comחפשו "שינוי בחיפה" בגוגל

حيفا – ملراسلنا – ينعقد، منذ أمس الخميس، ويستمّر 
اليوم الجُمعة، وغًدا السبت، املؤتمر السنوّي ]الجلسة 
اإلسالمية  للجماعة  والعشرون  الثاني  السنوية[ 
األحمدية في الديار املقّدسة، في مقّر الجماعة في حّي 

الكبابير الحيفاوّي.
ويحضر املؤتمر، هذا العام، شخصّيات عاّمة ورجال 
دين وضيوف من البالد وخارجها، بمن فيهم مشاركون 
من مصر، األردّن، املغرب، الواليات املتحدة، إنـچـلترا، 
املدعّوون،  يتعّرف  حيث  والسويد.  النرويج،  كندا، 
عن قرب، املبادئ األساس التي تقوم عليها الجماعة 
 مبادئ اإلسالم 

ّ
إال اإلسالمية األحمدية، والتي ما هي 

الّسمح الداعية إلى العدل والّسالم ومحّبة اإلنسان.

واملؤتمر السنوّي ]الجلسة السنوية[ هو تقليد سنوّي 
ة، 

ّ
العالم كاف أنحاء  في  للجماعة اإلسالمية األحمدية 

حيث يعقده أبناء الجماعة في كّل بلد يعيشون فيه، 
واملجتمعات  واألديان  الطوائف  أبناء  جمع  أجل  من 

املختلفة إلى كلمة سواء في ما بينهم.
 

ً
مثاال األحمدية  اإلسالمية  الجماعة  عتبر 

ُ
وت هذا 

للتعايش القائم على النّدّية واالحترام املتبادل وقبول 
ز 

َ
مرك الكبابير  حّي  أصبح  وغيره  ذلك  وبفضل  اآلخر. 

ا،  ا، حيث يؤّم السّياح، يوميًّ ا وعامليًّ يًّ
ّ
جذب سياحّي محل

ز الجماعة اإلسالمية األحمدية في الكبابير – جامع 
َ
مرك

ز مسرور، فيتعّرفون مبادئ هذه 
َ
سّيدنا محمود ومرك

ة.
ّ
الجماعة وما تدعو إليه، لخير الناس كاف

النائب أيمن عودة يجتمع إلى رئيس الدولة حول العنف 

والجريمة واختطاف الطفل كريم جمهور
عودة: نحن في مواجهة آفة العنف التي تزلزل مجتمعنا، ومصّرون على 
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ّ
ا على إعادة الطفل. وعّقب عودة بأال

ًّ
صاالت حاث

ّ
ات

�سيَء يقنعنا سوى إعادة الطفل إلى ذويه فوًرا، من 
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ّ
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ّ
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التلوث ، الهجرة السلبية ، تدهور التعليم ،
املصالح التجارية املغلقة - علينا التتغير في املدينة!

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

ً
ومعا

الدخل لألسرة أقل 
بنسبة %14 من املعدل 

القطري 

يا حيف
ع حيفا

لتعيينها  "مديرة لعيادة صندوق 

املر�سى كالليت" )فرع بونين(
فخورون بك ونتمنى لك املزيد من 

التقّدم والنجاح والعطاء. 
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695ش.ج
TRYSIL سرير.

طالء ابيض. مالئم لفرشة
 140x200 سم, تباع بشكل منفصل.

225

145ش.ج
HELMER وحدة رفوف مع عجالت حديد . 

عرض 28، عمق 43, إرتفاع 69 سم. أخضر.

IKEA
SALE
11-31.7

2,495

1,750ش.ج
 KIVIK كنباي ثالث مقاعد.

قماش HILLARD اسود.
عرض 228,عمق 95 ,ارتفاع 83 سم.

395

295ش.ج
KALLAX وحده رفوف.

دهان أسود /أبيض.
عرض 77, عمق 39 ، إرتفاع 147 سم.

650

450ش.ج
EKERO كرسي.

قماش Skifle60 برتقالي.
عرض 70, عمق 73,

ارتفاع 75 سم.

595

475ش.ج
DOMBAS خزانة.

طالء ابيض.
عرض 140,عمق 51,

ارتفاع 181 سم.

125

95ش.ج
LACK  طاولة قهوة.

طالء اسود - بني.
عرض 55, طول "90, ارتفاع 45 سم.

245

195ش.ج
NORDMYRA  كرسي.

عرض 47, عمق 48, ارتفاع 78 سم.
أَخضر.

95

69ش.ج
OUMBARLIG طنجرة.
فوالذ مقاوم للصدأ. 5 لتر.

1,100

845ش.ج
STRANDMON كرسي. 

قماش gilhov ملوّن.
عرض 82, عمق 96, ارتفاع 

101 سم.

ALEX طاولة كتابة. 
طالء رمادي. عرض 131, 
عمق 60, ارتفاع 76 سم.

745

595ش.ج 245

195ش.ج للوحدة
RASKOG عرباية للتخزين.

حديد. عرض 45, طول 35, 
ارتفاع 78 سم.

345

145ش.ج للوحدة
VIMUND كرسي دوّار لالطفال.
عرض 62, عمق 59, ارتفاع 86 سم.

ازرق المع / زهر.

49

15ش.ج
ACKAN وعاء مقّعر.

زجاج. زهري.

69

39ش.ج
RIMFORSA قاعدة 

تابليت. بامبوك.

79

49ش.ج
NISSE كرسي 

يطوي.
عرض 45, عمق 

47, ارتفاع 76 سم. 
برتقالي.

29

19ش.ج للوحدة
SMASKIGA 

مخدة.
 وجهين - منقطة.

795

595ش.ج
NORDMYRA طاولة طعام . 

فورنير أبيض/ دهان أبيض. 
عرض 85, طول 150,  إرتفاع 73 سم.  

2,995

1,995ش.ج
FRIHETEN اريكة لزاوية مع 

تخزين تفتح لسرير.
قماش Skiftebo رمادي غامق.

طول 230, عمق 151, ارتفاع 66 سم, 
قياس التخت 140x204 سم.

1,275

845ش.ج
APPLAROطقم 

طاولة و 4 كراسي.
خشب شيطا- بني.

 IKEA PS VAGO
كرسي استرخاء.

پالستيكا. اسود.

195

95ش.ج

SLAKT سرير يفتح مع جارورين.
طالء ابيض. مالئم لفرشات90x200 سم, 

تباع بشكل منفرد.

1,290

990ش.ج

 SAMTIDIG
طقم صحون 12 قطعة.

زجاج محصّن. ابيض.

79

59ش.ج
5

3ش.ج للوحدة
FRAJEN منشفة للوجه.

%100 قطن.  عرض 30, ارتفاع 
30سم, اخضر/كحلي/اسود.

69 

49ش.ج
KVITTERA 

طبق تقديم من 
ثالث طوابق. 

زجاج/ حديد ضد 
495الصدأ .

250ش.ج
STOCKHOLM طاولة قهوة.

خشب ميال - طول 160, عرض 41, 
ارتفاع 43 سم.

دكان  كل  في  االعالن  منتجات  من  المخزون  في  وحدة   20 االقل  على   • مشترك  منتج   2,550 الحملة  في   • شامل   31.7 حتى  المفعول  سارية  الحملة 
للشروة  فائدة  بدون  دفعات   3  • الشيكات(  يشمل  )ال  ونقدا  اإلعتماد  بطاقات  بجميع  الدفع   • المضافة  الضريبة  تشمل  األسعار   • المخزون  انتهاء  حتى  او 
بدفع. وتركيب  توصيل  خدمة  طلب  يمكن   • اإلعتماد  بطاقات  لشركة  التابعة  الكريديت  طريقة  بحسب  دفعات   • الطعام(  يشمل  )ال  ش.ج   1000 فوق 

لتسيون:  ريشون  ايكيا  آتا.  كريات   ،52 حيفا  طريق  آتا:   كريات  ايكيا  السبع.  بئر   ,24 هيردين  السبع:  بئر  ايكيا 
)جنوب(. نتانيا  الصناعية  المنطقة  بوليج،  مفرق  نتانيا:  ايكيا  بلماحيم،  شارع  شورك،  أعمال  مركز   ،1 هايوزما  شارع 
ساعة  السبت:  خروج   ,9:00-15:00 الجمعة   ,10:00-24:00 الخميس   ,10:00-21:00 األربعاء   - األحد  العمل:  ساعات 
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الجمعة 13 مّتوز 82018

مالّي من البالد  ِ
ّ

حيفا – ملراسلنا – على خلفية موجة الزالزل التي ضربت الجزء الش
عر بها في حيفا، أيًضا، أصدر رئيس بلدية حيفا، السّيد يونا 

ُ
في األّيام األخيرة، والتي ش

ياهـڤ، تعليمات بتجديد إجراءات أمن البلدية وإجراءات االستجابة خالل الزلزال، 
من أجل االستعداد لسيناريوهات هّزات أرضية محتملة في حيفا.

هذا، وكجزء من استعدادات البلدية ملختلف حاالت الطوارئ، تّم تقسيم املدينة 
إلى سّت مناطق، وذلك مستمّد من سيناريو يمكن من خالله منع املرور إلى األحياء 
املختلفة في املدينة، والذي من املمكن أن يخلق فجوة محتملة في االستجابة لحاالت 
الطوارئ. ويتيح هذا التقسيم إدارة كّل ِمنطقة بشكل مستقّل في حاالت الطوارئ 
من قبل فرق محترفة تابعة إلى بلدية حيفا، بمساعدة الشرطة وقّوات إنقاذ مشرِفي 

البلدية.
ز إدارة األزمات الذي أنشأته البلدية إلدارة 

َ
ستتّم إدارة املناطق السّت من قبل مرك

م األكثر تقّدًما في 
ّ
حاالت الطوارئ، والذي يشمل أنظمة التشغيل، القيادة والتحك

ثة في أّي وقت، مع دمج البيانات في  والتي تساعد على تشكيل صورة محدَّ البالد، 
ز لالستجابة لسيناريوهات الحرب والكوارث 

َ
تصميم املرك وقد تّم  الوقت الفعلّي. 

الطبيعية التي تهّدد املدينة، ولضمان قدرة البلدية على االستمرار في تقديم الخدمات 
حّتى في ظروف األزمات، مع الحفاظ على استمرارية تفعيل املدينة.

الزالزل في جميع املدارس في  نظام إنذار ضّد   120 وقد أكملت بلدية حيفا تركيب 
التربية والتعليم بنظام القيادة  ها وزارة 

ّ
وترتبط أنظمة اإلنذار التي تمول املدينة. 

ر األنظمة وقًتا 
ّ
م الوطنّي، ومقّر العمليات في الجناح األمنّي لبلدية حيفا. وتوف

ّ
والتحك

ر للطالب قبل اهتزاز املدرسة.
ّ
 للتحذير يسمح باإلجالء املبك

ً
معقوال

معظم الحاالت التي  العالم تشير إلى أّن  الخبرة املكتسبة في جميع أنحاء  هذا وإّن 
يعيشون  الذين  أولئك  هم  أرضية،  هّزة  بعد  املساعدة  إلى  السكان  فيها  يحتاج 
بالتعاون مع  بالقرب من مكان الحادث. على ضوء هذا املفهوم تقوم بلدية حيفا، 
ر للمشاركين 

ّ
ي ذاتّي توف

ّ
وزارة التربية والتعليم والجبهة الداخلية، بدورة إسعاف أّول

فيها معرفة أساًسا في اإلنقاذ السهل وتقديم اإلسعافات األّولّية ومكافحة الحرائق. 
3,000 شخص لتقديم  وكجزء من هذا اإلطار تّم، حّتى اليوم، تدريب ما يقارب الـ 
مواطًنا و2,500   150 حوالي  موظف بلدية،   400 بما في ذلك  املساعدات األّولّية، 
فرق إنقاذ  ن عن حملة إلنشاء 

َ
وقريًبا سيعل طالب من صفوف العواشر في حيفا. 

ّيين متطّوعين، سيخضعون لتدريب شامل من قبل 
ّ
ان محل

ّ
حَضِرّية، مكّونة من سك

املدينة،  قيادة الجبهة الداخلية. وذلك كاستجابة أّولّية وضرورّية ألّي حالة تجاوُز 
وذلك حّتى وصول قّوات اإلنقاذ املهنية.

لزيادة  بإطالق حملة  العام،  هذا  حيفا،  بلدية  قامت  املا�سي،  العام  غرار  وعلى 
ان املدينة في إطار الَوحدة العائلية في حالة وقوع زلزال، نشوب حريق، 

ّ
استعداد سك

ر مع إمدادات 
ّ
وحّتى اندالع حرب. وذلك لتحسين استعداد العائلة في التخطيط املبك

ارّية في حالة 
ّ
صال، من خالل الِبط

ّ
ة واإلضاءة واالت

ّ
أساسية من املاء واألغذية الجاف

 
ًّ

ن كّل مواطن من أن يكون مستقال
ّ
، والتي ستمك

ً
انقطاع التيار الكهَربائّي وقًتا طويال

خالل الساعات األولى والحرجة. وذلك حّتى يكون في استطاعتها املساعدة بطريقة 
ان.

ّ
ناجعة واالستجابة لجميع السك

ّية، حيث يجب على الطفل أن 
ّ
باإلضافة إلى ذلك، قامت البلدية بتطوير لعبة إنترنت

يجد في مناطق مختلفة من املنزل التفاصيل املهّمة للتأّهب لحاالت الطوارئ. فبعد 
األساس سيحصل كّل طفل على شهادة امتياز من رئيس  العثور على جميع املواّد 
البلدية  أنشأت  إلى ذلك،  باإلضافة  الطوارئ.  لحالة  تقديًرا الستعداده  البلدية، 
لغات:  الطوارئ بخمس  أوقات  في  للتأّهب والتصّرف  ا مخّصًصا  إلكترونيًّ موقًعا 
والعبرّية؛ يشمل إرشادات لتجهيز األْسرة  اإلنـچـليزّية،  الروسّية،  العربّية،  األمهرّية، 

لحاالت الطوارئ وإعداد املساحة املحمّية والتعامل مع حاالت الهلع، وما شابه. 
»الخبرة الواسعة التي  السّيد يونا ياهـڤ:  في هذا الصدد قال رئيس بلدية حيفا، 
جعلتنا نعطي األولوية   – اكتسبناها من خالل إدارة ثالث حاالت طوارئ صعبة 
ة وشمولية 

ّ
بدق نتأّهب  نحن  لذلك  الطوارئ.  لحاالت  مسّبًقا  االستعداد  ألهّمية 

من أجل توفير أفضل  بما في ذلك الزالزل،  سيناريو وتهديد محتمل،  ّية لكّل  وِجّدِ
ان حّتى في أوقات األزمات«.

ّ
استجابة للسك

تصوير: مكتب الناطق بلسان بلدية حيفا

بلدّية حيفا تستعّد للزالزل

عن مؤّسسة األفق للثقافة والفنون في حيفا  ًرا، 
ّ
مؤخ صدر،   – ملراسلنا   – حيفا 

أكاديمّية  في  واملحاضر  الناقد  حمد،  محّمد  للدكتور  األولى  القصصّية  املجموعة 
رة( قّصة قصيرة. وقد جاء الكتاب 

ْ
َنمة«، وهي تضّم 16 )سّت عش

َ
ْيبة الغ

َ
القاسمّي، »غ

ر( صفحات من الحجم املتوّسط. هذا وعلمنا أّن مؤّسسة األفق 
ْ

في 110 )مائة وعش
للثقافة والفنون ستقوم بإشهار املجموعة في حفل توقيع خاّص سُيعلن عنه، الحًقا.
والفّنان  الكاتب  والفنون،  للثقافة  األفق  وعن هذا اإلصدار صّرح مدير مؤّسسة 
: »إّن إصدار هذا العمل األدبّي املتمّيز بفّنيّته الراقية، ومالمسته 

ً
عفيف شليوط، قائال

د حرص مؤّسسة األفق على 
ّ
ض عنها من جدلّية ورؤية؛ يؤك

ّ
لقضايا الواقع، وما يتمخ

إصدار األعمال األدبّية النوعّية، والنهوض بالحركة النقدّية ورفدها بكّل ما هو جدير 
باالهتمام«.

م ورشة 
ّ
نظ

ُ
مؤّسسة األفق للثقافة والفنون ت

للكتابة املسرحّية 

صالون األفق الثقافّي يطرح قضّية حقوق 
لكّية الفكرّية

ُ
النشر وامل

صدور باكورة األعمال القصصّية للدكتور محّمد حمد، 
مة« 

َ
ن
َ
ْيبة الغ

َ
املجموعة القصصّية »غ

ورشة  ًرا، 
ّ
مؤخ ِانطلقت،   – ملراسلنا   – حيفا 

األفق في حيفا  زِي 
َ
الكتابة املسرحية األولى في مرك

الكّتاب  من  مجموعة  بمشاركة  وشفاعمرو، 
حيث  للمسرح،  الكتابة  اق 

ّ
وُعش واملسرحّيين 

وشعراء  ّتاب 
ُ
ك للورشة  األولى  قاءات 

ّ
الل في  شارك 

املشتركين  الع 
ّ
واط املشروع  دعم  لهدف  ضيوف 

برز  الكتابة.  في  في الورشة على تجربتهم الخاّصة 
املخرج املسرحّي  من ضمن املشاركين والداعمين: 
الشاعر  عيساوي،  سهيل  الكاتب  صبح،  محمود 
رياض خطيب،  املخرج املسرحّي  سيمون عيلوطي، 
لة 

ّ
الكاتب محّمد يحيى، الكاتبة مروة عّساف، املمث

وعضو  ل مروان مّرة، 
ّ
واملمث املسرحية مجد عيد، 

يوسف  والفنون،  للثقافة  األفق  مؤّسسة  في  اإلدارية  الهيئة 
منصور.   

ومدير  املشروع  ز 
ّ
ُمرك حّدثنا  الرائد  الثقافّي  املشروع  هذا  وعن 

عفيف  والفّنان  الكاتب  والفنون،  للثقافة  األفق  مؤّسسة 
يرغبون  الذين  للكّتاب  موّجهة  الورشة  »هذه   :

ً
قائال شليوط، 

في كتابة نصوص مسرحية وتحسين تقنّيات الكتابة املسرحية 
لديهم، وتجريب خصوصّياتها، وعلى كّل مشارك أن ُيقّدم مشروع 
حيث  الورشة،  تطويرها وإتمامها خالل  كتابة مسرحية سيتّم 
لون ليعملوا مًعا على تقديم 

ّ
سيرافق كّل كاتب مخرج مسرحّي وممث

مقطع من املسرحية التي كتبها خالل الورشة على خشبة املسرح، 
في احتفال اختتام الورشة«.  

 

مؤّسسة األفق  ًرا، 
ّ
مؤخ عقدت،   – ملراسلنا   – حيفا 

»صالون األفق  في إطار مشروعها  للثقافة والفنون، 
الثقافّي«، أمسّية ثقافية حول موضوع حقوق النشر 
بحضور  ز األفق في حيفا، 

َ
في مرك لكية الفكرية، 

ُ
واملـــ

والثقافة  الفكر  اق 
ّ

وعش والفّنانين  األدباء  من  عدد 
وأصدقاء املؤّسسة. 

شليوط،  عفيف  والفّنان  الكاتب  األمسّية  ِافتتح 
مرّحًبا  والفنون،  للثقافة  األفق  مؤّسسة  عاّم  مدير 
حاِضرة، مشيًرا إلى أهّمية املوضوع الذي 

ُ
بالضيوف وامل

ع جمهور 
ّ

ًدا على ضرورة إطال
ّ
ستطرحه األمسّية، مؤك

التي يمكن أن  والفّنانين على هذه القضية،  األدباء 
فاتهم.

ّ
تواجههم خالل عملهم وإصداراتهم ومؤل

لكية 
ُ
عن املـــ ميخال أرنولد،  د.  تحّدثت املحامية،  ثّم 

دة 
ّ
مؤك شير إلى إبداعات أدبية وفّنية، 

ُ
الفكرية التي ت

لكية الفكرية تحظى بحماية القانون، وبحّق 
ُ
على أّن املـــ

فاته، األمر الذي يتيح 
ّ
الكاتب في الحصول على فائدة مالّية من مؤل

بيئة ُمساعدة على ازدهار اإلبداع واالبتكار. بعدها طرح الحضور 
حاِضرة التي تمحورت حول حقوق النشر وكيفية 

ُ
األسئلة على امل

تقييم القيمة املالية لإلبداع الفكرّي.
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حاوره: نايف خوري
مدرسة  في  التعليمية  حياته  بشوتي  نادر  األب  بدأ 
راهبات الناصرة، وهو ابن ألبوين يعمالن ما بوسعهما 
لتوفير لقمة العيش ألوالدهما، وترعرع في عائلة حاضنة 
املرحلة  في  املدرسة  هذه  في  تخّرجه  بعد  ألوالدها. 
ية 

ّ
الكل في  الثانوية  الدراسة  إلتمام  انتقل  االبتدائية 

من  يعاني  كان  ه 
ّ
أن سّيما  ال  العربية،  األرثوذكسية 

ا، فلم يكن بوسعه مجاراة زمالئه أو  ذاكرة ضعيفة جدًّ
عب معهم. وكان طالًبا منزوًيا نظًرا إلى ضعف ذاكرته 

ّ
الل

ية 
ّ
ر أسماء أترابه. وتوّجه بعد الكل

ّ
نه من تذك

ّ
وعدم تمك

 – التطبيقية  العلوم  معهد  إلى  العربية  األرثوذكسية 
قب األّول في 

ّ
»التخنيون« لدراسة الحاسوب. ونال الل

الحاسوب والرياضيات، والثاني والثالث في الحاسوب. 
خمس  بعد   – هناك  وحصل  كندا  إلى  وسافر  تزّوج 
سنوات – على لقب پـروفسور كامل. وعاد إلى البالد 

بعد تسع سنوات من الغياب. 
ا 

ً
أنت كرجل علم كيف جاءتك الفكرة لتصبح مؤمن

ا؟
ً
ثّم كاهن

ي وتذكرنا 
ّ
أنا ولدت في بيت مؤمن، متواضع، وأّمي تصل

في صلواتها. ولكن بدأت فكرة اإليمان العميق تراودني في 
كندا، بعد أن نلت أعلى درجة علمية، پـروفسور كامل، 
حيث أخذت أبحث في سبب وجودي في هذا العالم، 
ى 

ً
وحقيقة هذا الوجود، ولم أتعامل مع هذا كأمر معط

ومفروض أن نقبله ونصّدقه كحقيقة. وانطلقت من 
ي إذا آمنت 

ّ
عدم إيماني بأّي �سيء، تساءلت مع هللا بأن

فهو سيثّبت لي إيماني. وشعرت بدافع يشّدني للعودة 
فأرسلت  تحقيقها،  ينبغي  رسالة  لدّي  ألّن  البالد  إلى 
غهم برغبتي في العودة، رغم املكانة 

ّ
إلى »التخنيون« أبل

العلمية واالجتماعية املرموقة التي حظيت بها مع زوجتي 
في كندا. وجاءني الرّد من »التخنيون« باملوافقة على أن 
أعمل فيه بالدرجة نفسها التي أعمل فيها في كندا. وكان 
هذا تأكيًدا على مشيئة الرّب أن أعود إلى البالد. وهكذا 

أصبحت أّول عربّي في البالد يحمل في مواضيع العلوم 
هذه الدرجة العلمية، وأعمل في »التخنيون« بوظيفة 

ثابتة وكاملة.
ك رجل علم، ورجل دين، أال تجد تناقًضا بين 

ّ
بما أن

 رجل العلم 
ّ
ك تنقض املقولة املألوفة: إن

ّ
االثنين؟ كأن

ال يمكن أن يكون رجل دين؟
قد ال يعرف الجمهور بوجود عدد هائل من العلماء 
نسبة  نجد  ولكن  العلماء.  الدين  رجال  أو  املؤمنين، 
املؤمنين بين العلماء كنسبة املؤمنين في أوساط الشعب 
واإليمان.  العلم  بين  تناقض  أّي  يوجد  فال  العادّي. 
د حقيقة وجود هللا، وكيف صار هذا الكون 

ّ
والعلم يؤك

قائًما، منذ االنفجار العظيم، وتكّون الكواكب وغيرها، 

نجده وارًدا في سفر التكوين بشكل رمزّي، طبًعا. 
ما هو املوضوع أو املواضيع العلمية التي تعمل فيها 

في »التخنيون«؟
موضوعي هو الحاسوب، وأبحث في السؤال: هل يمكن 
للحاسوب أن يحّل محّل اإلنسان؟ وهذا موضوع واسع 
النطاق، وأنا أعمل في مجال فرعّي، حيث نعالج املشاكل 
التي لم يتوّصل إليها علماء الحاسوب بعد، وهي كثيرة، 
ها أم ال. وهناك 

ّ
ويجب أن نبرهن هل يمكن للحاسوب حل

ا أّن هناك العديد من  عالم يدعى غيدل، برهن علميًّ
ها ال بالحاسوب وال بأّي �سيء 

ّ
املشاكل التي ال يمكن حل

آخر. وهناك نظرّيات حسابية ال يمكن التوّصل إلى حّل 
لها ال بمرور الزمن وال بتطّور الحاسوب. 

جه األمور؟ هل هناك تقّدم في هذا املجال؟
ّ
وإلى أين تت

نسعى – على الدوام – لنجعل الحاسوب يتجاوب معنا 
من  يكون  ما  أقرب  بل  أكثر،  وبحكمة  أكبر،  بسرعة 
ه 

ّ
نا نعلم أن

ّ
، بالنسبة إلى السرعة، فإن

ً
اإلنسان. فمثال

يستحيل أن تزيد سرعة الحاسوب عن سرعة الضوء، 
اليوم،  الحاسوب،  سرعة  أّن  النظرّي  االعتقاد  رغم 
تتزايد وتتسارع، لكّننا ال نزال نقف بعيًدا عن سرعة 

الضوء.
هل يمكن أن نورد بعض األمثلة على ذلك؟

على  عملّي  هو  مّما  أكثر  نظرّي  مجال  في  نعمل  نحن 
أرض الواقع. ولكن أحد األسئلة املطروحة: هل يمكن 
اإلنسان  قّصة؟  تلخيص  أو  قّصة،  قراءة  للحاسوب 
يمكنه ذلك، أّما الحاسوب فال. فماذا يحتاج الحاسوب 
كي يقوم بأعمال تصعب عليه في الوقت الراهن، رغم 
أّن بعض العلماء يعتقدون أّن األمر ممكن في وقت ما 
الحّرة لإلنسان، حيث  باإلرادة  ق هذا 

ّ
يتعل ؟ 

ً
مستقبال

إّن اإلبداع يأتي نتيجة إرادة اإلنسان الحّرة، فيختار ما 
يريد من سبل اإلبداع، وحّتى تلخيص القّصة من أّي 
كتاب. وهذا يندرج في إطار اإلبداع. وهناك من يعتبرون 
اإلبداع مسألة ميكانيكية، وبالتالي يستطيع الحاسوب 
أن يبدع، بينما ثّمة من ينكر أّنها عملية ميكانيكية أو 

تقنّية بل نابعة من رغبة اإلنسان وإرادته. 
يبدو أن الحاسوب سيسيطر على جزء كبير من حياتنا.

األعمال  فكّل  ذلك،  توضيح  يجب  ولكن  صحيح، 
امليكانيكية والتي ال تحتاج إلى إبداع أو تفكير، ومواهب 
قة، نضعها في الحاسوب، وهو يقوم بها 

ّ
إنسانية خال

ا. ألّن اإلنسان يبرمجه ويلّقنه الخطوات الواجب  تقنيًّ
ب 

ّ
ا، يحّل اإلنسان املشكلة ويرت

ً
باعها، فيقوم بها. إذ

ّ
ات

 صناعة السّيارات، 
ً

الحّل كخطوات في الحاسوب. مثال
طون شكل السيارة، 

ّ
إذ نجد املصّممين يرسمون ويخط

ينّفذها  وهو  زمة، 
ّ

الال باملعطيات  الحاسوب  ويزّودون 
بدون  جاهزة  وتخرج  أجزاءها  ويجمع  السيارة  ويبني 

تصميمات  الحاسوب  يقترح  وقد  إنسان.  ل 
ّ
تدخ

مختلفة، ولكن اإلنسان هو من يقّرر في األمر. ولذا نجد 
كّل األعمال امليكانيكية في العالم توضع في الحاسوب 

وهو يقوم باملهّمة.    
ما هي اإلنجازات التي يمكن للحاسوب أن يساعدنا 

بها في حياتنا؟
، هناك بعض املحاوالت التي 

ً
بالنسبة إلى السّيارات، مثال

تجعل السيارة تسير بدون سائق، كما هناك طّيارات 
بدون  السّيارة  مشروع  بعد  ينجح  ولم  طّيار،  بدون 
سائق، ألّن الشوارع والطرقات ال تالئم هذا النوع من 
السّيارات، بل يجب أن يكون لإلنسان نظرة واعتباًرا 
جاهات. ذلك رغم وجود سّيارات 

ّ
لظروف الشارع واالت

فهذه  السائق.  ل 
ّ
تدخ بدون  وحَدها  تركن  أن  يمكنها 

بون 
ّ
عملية ميكانيكية، وال بّد أن يأتي يوم حيث سيتغل

على هذه الصعاب.   
الحاسوب  عالم  على  طرأ  الذي  التقّدم  مدى  ما 

مقارنة باملا�ضي؟
ا، فإّن العلماء الشباب سبقونا بإنجازاتهم  الفرق كبير جدًّ
ا، ونحن اجتزنا تلك املراحل في  خالل وقت قصير نسبيًّ
وقت أطول. وقد حّقق العلماء الشباب إبداعات خارقة 
نظًرا إلى أّن األشغال امليكانيكية أصبحت أقّل، بينما 
األعمال التي تحتاج إلى التفكير واإلبداع تزيد أكثر. ألّن 
، في 

ً
العلوم تطّورت أسرع مّما كان قبل ثالثين سنة، مثال

نظر إلى خّريجي املدارس 
ُ
ت والحاسوب. ا

ّ
مجال الرياضيا

ًبا يعّدون على األصابع، 
ّ

الثانوية العربية، كنت تجد طال
يزيد  اليوم  بينما  األكاديمّي،  بالتعليم  يلتحقون  مّمن 

ب عن %02.   
ّ

عدد هؤالء الطال
ع العلم في التعامل مع الحاسوب؟

ّ
إلى أين يتطل

يختلف  سنة  أربعين  بعد  الحاسوب  عالم  سنجد 
تماًما عن الوضع اليوم، والتطّورات التي تجري اليوم 
تكلفتها  لسبب  الجمهور  طرحها الستعمال  يمكنهم  ال 
املستقبل. ونحن  في  ولكّنها ستصبح زهيدة  الباهظة، 
نجهل ما سيحدث بالضبط، ألّن التقّدم سريع وشامل. 
 gninraeL peeD ولدينا برناَمج يسّمى الدراسة املعّمقة
من صورة  عليك  يتعّرف  أن  للحاسوب  يمكن  حيث 
وجهك، وعندما ستفتح الحاسوب لن تحتاج إلى كتابة 
الرمز أو »الكود« بل سيتعّرف على جميع مواصفاتك، 
كما يمكن – في املستقبل – أن تحمل شريحة معِدنية 
وحسابك  عنك  الشخصية  املعطيات  كّل  وعليها 
املصرفّي، وحّتى بطاقة االعتماد، كّل ذلك سيكون في 
اإلنسان  ُهوّية  بمثابة  هذه  وستكون  الشريحة.  هذه 

املتاحة في العالم. 
في  عرب  شباب  علماء  إعداد  ببرناَمج  تقوم  أنت 

»التخنيون«. كيف يتّم ذلك؟
ب 

ّ
بدأت هذا املشروع قبل سّت سنوات، لتشجيع الطال

نا 
ّ
العرب على القيام باألبحاث العلمية األكاديمية. ألن

قب 
ّ
الل على  حصولهم  بعد  الخّريجين  من  كثيًرا  نجد 

األّول يتوّجهون إلى سوق العمل وبناء حياتهم العائلية 
ب الصف العاشر من 

ّ
الجديدة. ولذا أقوم باختيار طال

عّدة مدارس ثانوية، وأدّرسهم بمستًوى جامعّي، ليس 
ب 

ّ
الطال يحتاجها  التي  تلك  بل  واملواّد،  املواضيع  كّل 

ب بإجراء دراسات وأبحاث 
ّ

في املستقبل، ويقوم الطال
ًبا من مدرسة راهبات الناصرة 

ّ
علمية. وقد أخذت طال

ومن  حيفا،  في  العربية  األرثوذكسية  ية 
ّ
الكل ومن 

ص ومار يوسف في الناصرة. كّل سنتين 
ّ
مدرسَتي املخل

التعليم  بتدريسهم، ألّن  وأقوم  ب، 
ّ

الطال أختار بعض 
يتّم على مستًوى جامعّي تماًما. ونقوم بإعداد األبحاث 
والدراسات التي يقّدمونها في املؤتمرات العلمية العاملية. 
في  عندنا  من  طالب  سنة  كّل  يشارك  أصبح  وهكذا 
ا بمستًوى عالمّي، 

ً
أحد املؤتمرات العلمية، ويقّدم بحث

الصعيد  على  الدراسات  هذه  في  ب 
ّ

الطال ويساهم 
ب املوهوبين من 

ّ
 أعمل اآلن مع أحد الطال

ً
العلمّي. فمثال

ية األرثوذكسية العربية، واسمه جورج حّداد، وقد 
ّ
الكل

سافر قبل مّدة إلى جزر الكناري وقّدم بحثه في املؤتمر 
العلمّي هناك. وال أزال أرافقه في بحث جديد سيقّدمه 

في املؤتمر القادم. 
هل املجال مفتوح للمدارس بالتواصل معك وإجراء 

هذه األبحاث؟
لترسل  الثانوية  املدارس  جميع  أشّجع  أنا  بالتأكيد، 
بها، أو لتشارك في هذا البرناَمج البحثّي على مستوى 

ّ
طال

هؤالء  ملرافقة  مستعّد  ني 
ّ
أن كما  العالم.  في  العلماء 

الطالب واإلشراف على أبحاثهم ودراساتهم واشتراكهم 
ها في نطاق 

ّ
في املؤتمرات العاملية األكاديمية، التي تأتي كل

برمجة  موضوع  اآلن  نبحث  نحن  الحاسوب.  علوم 
الحاسوب في حّل مشاكل طّبية، مثل فحوصات الدم 
وفحوصات طّبية أخرى في جسم اإلنسان، وكذلك في 
مجاالت علمية متنّوعة. ففي شهر أيلول القادم سأبدأ 
وبعدها  لعامين،  العاشر  صف  ب 

ّ
طال من  فوج  مع 

بي 
ّ

طال أغلبّية  »التخنيون«.  في  دراساتهم  سيتابعون 
اليوم موجودون في »التخنيون« ويحصلون على املنح 

الدراسية لتفّوقهم.         
لنعد إلى مجالك الكهنوتّي، هل تقوم بنشاطات في 
الروحّي؟  املستوى  على  والطلبة  الشباب  أوساط 

وخصوًصا مع جماعة »يسوع فرحي«؟
 ألتقي الشبيبة الجامعية بين الحين واآلخر، 

ً
نعم، أّوال

وأنا   ،
ً

مثال »التخنيون«  في  الخاّصة،  الصلوات  نقيم 
جماعة  وأّما  الطلبة.  لهؤالء  الروحّي  املرشد  بمثابة 
بين  وفّنّية  روحية  أمسّيات  في  فتشارك  حّي«  »يسوع 

الرعايا، وأمسّيات صلوات وتأّمل روحّي. 
ولكن تقومون بنشاط ممّيز في حيفا.

في  شهر  كّل  من  األّول  الجُمعة  يوم  نجتمع  صحيح، 
حيفا،  في  الناصرة  راهبات  دير  وهو  الصالة،  جبل 
ونبدأ في الساعة السابعة مساء ونستمّر حّتى الواحدة 
يل، وتتضّمن األمسّية تالوة 

ّ
والنصف بعد منتصف الل

املسبحة الوردية بأسرارها، قراءة فصول من املزامير، 
ترانيم وتراتيل شبابية، وصلوات وتأمالت خاّصة. ثّم 
نقيم قّداًسا في الكنيسة هناك، حيث يكون بالطقس 
كاهن  يأتينا  أو  الكاثوليكّي،  أو  املارونّي،  أو  تينّي، 

ّ
الال

أرثوذك�سّي للوعظ.
مّما  ثانًيا،  ولغيرك   ،

ً
أّوال لنفسك  تستخلص  ماذا 

القرار  خاذك 
ّ
ات ومن  وتحّوالت  خبرات  من  اجتزته 

لتصبح ما أنت عليه اليوم؟ 
منذ صغري، بدون أن أكون فاهًما لخبايا األمور الدينية، 
كنائس  وجود  سبب  عن  الدوام  على  أتساءل  كنت 
وطوائف متعّددة، وما وجه االختالف، ولكن اهتمامي 
ينصّب اآلن على االجتماع مًعا، رغم االختالفات، وأن 
نعيش  والطوائف، وأن  الكنائس  كأبناء جميع  نلتقي 
محّبة يسوع، وأن نتفاهم مًعا في سبيل الحياة املشتركة. 

أشكرك أبونا ]أبانا[ على هذا الحديث الصريح.
عفًوا.       

هل يمكن للحاسوب أن يحّل محّل اإلنسان؟
الـپـروفسور األب يوحّنا نادر بشوتي، الذي يعمل في معهد العلوم التطبيقّية – »التخنيون«، ُيعتبر من العلماء على مستوى العالم الذين يعالجون السؤال: 
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خارج  وقًتا  غربتي  من  أصنع 
الجنوب  الّريح  أغافل  الوقت... 
مال... أقف 

ّ
وأذهب مع الّريح الش

ة »البئر« ألسافر 
ّ
منتظًرا في محط

ا بطيًئا... في »سّيارِتِه« سفًرا عبثيًّ
بعد أن  مالة 

ّ
الث فأنا وحيد حّتى 

ف عن زياراته قوس قزح ألرى 
ّ
توق

األحالم بال ألوان...
ا 

ّ
وعك وحيفا  يافا  بين  سافرت 

... يدي في  الكاملة التي تسافر فيَّ
يدي التي تطير على أجنحة صوت 

فيروز...
الخيال  ِة  ِمَسرَّ عبر  تخاطرنا، 
باردة...  تنام  مدني  لها:  فبحُت 
في  عمياء  قبالت  لني 

ُ
ك
ْ
وتأ آكلها 

ْعتم...
ُ
املقعد الخلفّي امل

طعم  أتذّوق  أن  أريد  وحين 
عطرها، نصعد إلى قّمة الكرمل... 
ونحن  دامعة  ضحكاتنا  فإذا 
عر 

ّ
الش عن  الحديث  نتبادل 

وفلسطين...
أم  حيفا؟!  أهي  أدري!!!  لست 

عكا؟! أم يافا؟! أم... أم... أم...
يبقى  لها  بور  الصَّ انتظاري  لكّن 
ُمْسترخًيا  يستريح  ُه  أنَّ ولو  ا  ِهيًّ

َ
ش

انتظاري  فإذا  الجرح،  داخل 
زول...

ُّ
َم فيعجز عن الن ُيدِهُش الدَّ

جسدي  وتشّم  مدينتي،  ِصّر 
ُ
ت

زاجل  مع   
ُ

فتنبعث البعيد،  من 
عشب  على  باكية  وهي  املوبايل 

ا ورّبما يافا:
ّ
شاطئ، حيفا، عك

ال  العتيدة...  عودتك  أنتظر 
عنَك  ا  ذهنيًّ لغيابي  ِمّني  تغضب 
حّدثني باستفاضة 

ُ
نَت ت

َ
أحياًنا، وأ

واملدرسة  فولة 
ّ
الط ذكريات  عن 

الّسابق  حّبك  وعن  والحارة 
َعَرًضا...  اسمها  أذكر  لصديقة 
يهزم  الحّب  القائل:  أنَت  ألسَت 

األديان!!!
الليل  شديدة  يلة 

ّ
الل تعال!!! 

في  مقعدنا  نغادر  والّصيف، 
َسّمِ أنت  إلى...  »ذرياب« وتذهب 
 أنَت 

ً
ا كامال

ً
املدينة!!! نذهب عناق

خشبّي  مقعد  إلى  واملوج...  وأنا 
لنا  صنعناه،  اطئ 

ّ
الش أمام 

وحدنا...
رّدد في ليل املدينة 

ُ
نذهب ونحن ن

أرّددها  التي  عرّية  ِ
ّ

الش ُجملتَك 
ُعُر... 

ْ
في داخلي ليلة تلو ليلة: أش

أرّددها،  ك«...  أِحبُّ ني 
ّ
أن ُعُر 

ْ
»أش

َك ُحّبين... ِحنَّ
ُ
أل

وُجملتك  وأنَت  وأنا  صباح  ّل 
ُ
ك

بخير...

مدينتي!!! – 
ني أحّبك 

ّ
أشعر أن

ولّي العهد البريطاني املقبل األمير وليام دوق كامبريدج، 
زار األرا�سي الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، كما زار أيًضا األردن وإسرائيل، وهي 
أّول زيارة رسمية يقوم بها عضو من العائلة املالكة 
البكر  االبن  هو  وليام،  واألمير  إلسرائيل،  البريطانية 
األولى  زوجته  البريطاني من  العهد  ولّي  تشارلز  لألمير 

ديانا أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني.
إلى إسرائيل، كادت  صحيفة »إسرائيل هيوم«، قالت أن زيارة األمير وليام 
تسّبب أزمة دبلوماسية عشية زيارة األمير وليام لها، بسبب استياء إسرائيل 
من صياغة وردت في بيان رسمي استخدمت فيه بريطانيا مصطلح »أّن األمير 
سيزور األرا�سي املحتلة«. لكن بريطانيا وتفادًيا لألزمة مع إسرائيل غّيرت بعد 

ت صياغة »أّن األمير سيزور السلطة الفلسطينية«.
ّ
ذلك املصطلح وتبن

 أّن صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
ّ

ورغم ترحيب نتنياهو بالزيارة، إال
الحكومة  استياء  عن  أعلن  إلكين،  زئيف  القدس،  وزير شؤون  أّن  ذكرت 
اإلسرائيلية من زيارة األمير للقدس الشرقية واملسجد األق�سى املبارك، العتبار 

برنامج هذه الزيارة جزًءا من األرا�سي الفلسطينية املحتلة.
أّن  املؤسف  »من  ه 

ّ
إن قوله  اإلسرائيلي  الوزير  عن  نقلت  نفسها  الصحيفة 

بريطانيا سعت إلى تسييس الزيارة الرسمية لألمير وليام، فالقدس هي العاصمة 
املوّحدة إلسرائيل منذ أكثر من 3000 سنة، وال يؤّدي أّي تشويه )للحقائق( في 

صفحات برنامج الجولة إلى تغيير الواقع« حسب زعم إلكين.
فاململكة  إسرائيل.  حسابات  عن  تختلف  السياسية  بريطانيا  حسابات 
البريطانية تريد بطريقة أو بأخرى »التكفير« عن خطاياها التي ارتكبتها بحّق 
نكبة عام  في  الفلسطيني  الشعب  املا�سي، وتشريد  في  الفلسطيني  الشعب 
1948 يحمل بصمة بريطانية. فقد قام وزير الخارجية البريطاني األسبق آرثر 
جيمس بلفور بالتوقيع على وثيقة في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 تنّص 
حّق اليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت بدأت مأساة 

الشعب الفلسطيني.
األمير وليام استخدم عبارات سياسية اعتبرتها إسرائيل خروًجا عن املألوف 
السيا�سي والدبلوما�سي، مّما أثار استياء نتنياهو بشكل خاّص. فخالل لقائه 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام هللا، في إطار أّول زيارة لعضو 
من العائلة املالكة البريطانية إلى فلسطين، قال األمير وليام مخاطًبا مضيفه 
ا أّن يعمل بلدانا مًعا  الترحيب بي، ويسّرني جدًّ الفلسطيني: »أشكركم على 
بشكل وثيق«. ولم يعجب إسرائيل مصطلح »بلدانا«. ولم توضح الخارجية 
البريطانية في بيان لها حول الزيارة ما إذا كان األمير وليام استخدم عبارة »بلد« 

عمًدا أم سهًوا.
ويبدو أّن الضيف القادم من بالد الضباب يعرف ويقصد ما يقوله، شاء 
كم 

ّ
نتنياهو أم لم يشأ، فقد قال أيًضا مخاطًبا الفلسطينيين: »رسالتي هي أن

لم تذهبوا طّي النسيان، لقد كانت تجربة ثرّية أن ألتقي بكم وبفلسطينيين 
آخرين في الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم، وإّن بريطانيا ستعترف بدولة 

فلسطينية حين يكون ذلك في مصلحة إحالل السالم.«
أمر آخر أزعج إسرائيل وهو الكلمة التي ألقاها األمير وليام في مقّر القنصلية 
البريطانية في حّي الشيخ جّراح في القدس الشرقية املحتلة، والتي قال فها 
التي  للتحّديات  وتفّهمي  وجودي  خالل  من  »آمل  الفلسطينيين:  مخاطًبا 
الشعبين  بين  املتبادل  الصداقة واالحترام  روابط  تزداد قوة  أن  تواجهونها 

الفلسطيني والبريطاني”.
أوساط إسرائيلية بما فيها اليمين اإلسرائيلي انتقدت اختيار مكان االحتفال في 
قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية، فرّد عليهم القنصل العاّم البريطاني في 
األرا�سي الفلسطينية، فيليب هول، بقوله: »إّن موقف بالده لم يطرأ عليه أّي 
تغيير منذ عقود، وهي ملتزمة بقرارات مجلس األمن الدولّي التي تعتبر القدس 

القديمة جزًءا من األرا�سي الفلسطينية املحتلة«.
بقي علينا اإلشارة إلى وجود صالت وثيقة بين العائلة البريطانية الحاكمة وبين 
مدينة القدس. فقبر والدة جّدة األميرة أليس، والتي كانت امرأة ممّيزة كما يقول 
التاريخ، يقع في الكنيسة األرثوذوكسية الروسية على جبل الزيتون، »وعليه 
له من بعد شخ�سّي«، 

ّ
سم بنظرة للمستقبل األبعد، ملا تمث

ّ
فإّن زيارة األمير تت

على حد قول القنصل البريطاني العاّم في األرا�سي الفلسطينية. 

قراءة في زيارة نجل األمير البريطاني 
وليام  لألرا�ضي الفلسطينية 

وإسرائيل
اإلعالمي أمحد حازم الصيف  عطلة  إلى  أكبادنا  فلذات  أبناؤنا  خرج  أّيام  منذ 

بعد انتظار، تمهيًدا ملرحلة جديدة في حياة كّل واحد منهم. 
وهذا يفرح األهل خصوًصا إذا كان تحصيلهم العلمّي جّيًدا 
ومناسًبا للمرحلة التي يمّرون فيها، وهي من األهّمّية بمكان؛ 
مرحلة  كانت  جديدة  بطريقة  العطلة  ت 

ّ
استغل إذا  حيث 

مفصلّية بين عام م�سى وعام مقبل ب�سيء جديد، ولكّننا 
نرى من الضرورة بمكان، أيًضا، أن نلفت انتباه األهل إلى 
: الصراع القائم اليوم هو صراع عقول 

ً
عّدة أمور منها، أّوال

ّيات من 
ّ
لذلك نسمع من بعض الحاقدين من يقول بضرورة منع الجامعات والكل

أن تعطي دروًسا خصوصّية أو أّي مساعدة تخدم مصلحة هذا الشاّب العربّي أو 
تلك الشاّبة، ويطالبون بسّن قوانين تتيح هذا العقاب الجماعّي ألبنائنا. مع العلم أّن 
ب العرب وغيرهم، من خالل 

ّ
القوانين تنّص على ضرورة تضييق الفجوة بين الطال

هذه املساعدات. ولذلك نحن أمام تحّدٍ كبير يفرض علينا أن نعتني بأبنائنا ونحرص 
على أن يكونوا من السّباقين إلى التفّوق في كّل مجاالت التعليم. ويكون ذلك بإتاحة 
الفرصة أمامهم للدراسة والبحث، وأن يكون الجّو مناسًبا لذلك، وهذا يقع على 
عاتق الجميع وخصوًصا األحباب الذين يحيون أعراسهم في الشوارع ألّيام عديدة؛ 
ب الذين يحتاجون إلى 

ّ
فهم ال ينتبهون إلى أّن عملهم هذا قد يضّر بمستقبل الطال

ّيات، فال تجعلوا 
ّ
نا في موسم االمتحانات للجامعات والكل

ّ
الهدوء للتركيز، خصوًصا أن

ب بنجاحهم؛ ألّن في نجاحهم عّزة وكرامة لنا 
ّ

فرحتكم بزواج ابنكم تهدم فرحة الطال
ب في عطلة الصيف من يعانون من الفراغ ويبحثون 

ّ
جميًعا. ثانًيا، هناك من الطال

عن طرق مللء هذا الفراغ، بما يناسب رغباتهم وشهواتهم، حَسب السّن والبيئة التي 
بات الحياة العديدة الضرورية وغير 

ّ
يعيشون فيها. وفي املقابل تجد األهل نتيجة متطل

 دقائق قليلة، ما 
ّ

الضرورية يقضون جّل وقتهم بعيدين عن أوالدهم، ال يلتقونهم إال
يجعل بعضهم فريسة للشهوات والفتن وتّجار املخّدرات؛ ورحم هللا من قال:

فاه ذليال
ّ
ليس اليتيم من انتهى أبواه من \ هّم الحياة وخل

ت أو أًبا مشغوال
ّ
ا تخل قى له \ أمًّ

ْ
إّن اليتيم هو الذي تل

لذا يجب استغالل هذا الفراغ في حياة األوالد والتقّرب إليهم، ومساعدتهم في أن 
يمألوا فراغهم بما يعود على عقولهم وأجسامهم بالصّحة والنشاط والحيوّية، ويكون 
هو البريء والتنّزه، بعيًدا عن مصادر الفساد ورفقاء 

ّ
عب والل

ّ
ذلك في تيسير أماكن الل

السوء، ما يؤّدي حتًما إلى تعاستهم وانحرافهم، وهم كثر في مجتمعنا، وال يراعون في 
 وال ِذّمة. وقد وجدنا من خالل املتابعة أّن منهم من أصبح يعبد الشيطان، 

ًّ
أبنائنا إال

س في ظاهره وباطنه نتيجة 
ّ
ا، ومنهم من ساء خلقة وتدن ومنهم من انحرف جنسيًّ

ه كما نعتني بأجسام أبنائنا 
ّ
للفراغ الروحّي والجسدّي. وهنا ال بّد من التركيز على أن

وطعامهم وشرابهم، ال بّد من تزويدهم بالغذاء الروحّي الذي يعين على الصمود أمام 
قّية وهي كثيرة ومتعّددة الطرق، ومن أخطرها ما يصل إليهم عبر 

ُ
ل
ُ
االنحرافات الخ

اإلنترنت بدون رقابة ومتابعة، وغالًبا ما يدمن الطالب على اإلنترنت لسبب انشغال 
األهل والفراغ القاتل. ونشاهد، اليوم، الطفل الصغير الذي لم يمِش على قدميه 
ي 

ّ
بعد، إذا بكى أشغلته أّمه بهاتفها، حّتى أصبح الهاتف كاملّصاصة يصعب عليه التخل

عنه. وهذا األمر ِجّد خطير على نفسّية وعقول األطفال، بل وُيحرمون من الطفولة 
عون إلى معالي األمور، 

ّ
البريئة التي تقّوي ُبنيتهم وعضالتهم فيبقون خاملين ال يتطل

ورحم هللا من قال:
ِل النبِت ينبُت في الَفالة

ْ
وليس النبُت ينبُت في ِجنان \ كِمث

ولهذا كان من توجيه رسول هللا في التربية ما ينبغي أن يكون قواعد للتربية السليمة؛ 
فقال في استغالل الفرص: »ِاغتنم خمًسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصّحتك 
فقرك«.  قبل  وغناك  هرمك،  قبل  وشبابك  شغلك،  قبل  وفراغك  قبل سقمك، 
فاستغالل الفراغ بما ينفع أمر ضرورّي. وفي التنمية الجسدية قال: »كّل �سيء ليس 
 أربع خصال: م�سي الرجل بين الغرضين )أي 

ّ
من ذكر هللا فهو لغو، أو لهو، أو سهو، إال

مه السباحة«. وقال: 
ّ
الهدفين في حالة الرمي(، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، وتعل

موا أوالدكم الصالة لسبع«. ومن وصايا ابن سيناء في التربية أن يحرص املرّبي أو 
ّ
»عل

األب على أن »يكون مع الصبّي في مكتبه ِصبية حسنة آدابهم، ُمرضية عاداتهم؛ ألّن 
الصبّي عن الصبّي ألقن، وهو عنه آخذ، وبه آنس«. وُيقاس على هذه األحاديث كّل 
�سيء يعود باملنفعة على نفس وعقل وصّحة ودين الشاّب أو الشاّبة، ودمج األبناء 
في مثل هذه الفّعالّيات وتجنيبهم املفاسد وقرناء السوء قربة يتقّرب بها اآلباء إلى هللا 
تعالى. وقد ضرب لنا الرسول هذا املثل فاستمعوا له، إذ قال: »مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كمثل حامل املسك ونافخ الكير؛ فحامل املسك إّما أن ُيحذيك 
)يعطيك(، أو تشتري منه؛ أو تجد منه ريًحا طّيبة. ونافخ الكير إّما أن يحرق ثيابك، أو 

عرف«.
ُ
ك به ت

ّ
تجد منه ريًحا منتنة«. وقال: »إّياك وقرين السوء؛ فإن
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نهاريا، وهي  الجنوب الشرقّي من  إلى  ون 
ّ
تقع قرية الشيخ دن

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 قرية صغيرة على تلة، ُبنيت 
على أنقاض موقع أثري. وقد افترض جيرن 
وجود موقع أثرّي بسبب آثار آبار املياه التي 
القديمة  البناء  املوقع وحجارة  في  شاهدها 
كرت عام 1880 

ُ
املبعثرة في املكان. الحًقا، ذ

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

في  جري 
ُ
أ األّول  املعاصر  األثرّي  املسح 

متطوعين  من  بمبادرة   ،1954 عام  املوقع 
باحثين  وإرشاد  بإشراف  الشمال  قرى  من 
املسح  جري 

ُ
أ  1976 عام  اآلثار.  قسم  من 

شمل  والذي  بأسرها،  للمنطقة  األثرّي 
األثرّي  املسح  ضمن  ون 

ّ
دن الشيخ  أيًضا 

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

ّ
املواقع األثرية في الشيخ دن

املكتشفات األثرية
تنوجد ضمن القرية العديد من املواقع األثرية )الصورة رقم 
الشيخ  يتوّسط قرية  اآلثار(:  4 – بلطف عن موقع سلطة 
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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ايكيا SALE رجع
IKEA SALE ايكيا تفتتح الصيف مع

بين التواريخ 31.7-11

ال SALE سيكون ساري في اربعة فروع الشركة، وهذه السنة ايضا الول مرة في فرع بئر 
السبع الجديدة.

االف املنتجات من جميع اقسام الفروع تشترك في ال SALE بتخفيص حتى 50% الى جانب 
تخفيض ايضا في مطاعم الفروع.

ايكيا بتوفر لك مجموعة أدوات مطبخ خاصة لتساعدك على تحضير كل االطباق اللي 
بتحبيها.

 IKEA شوكي كوبلنتس، مدير عام ايكيا في البالد: “نحن متحمسون بان نفتتح الصيف مع
SALE التقليدي،

الذي سيقام السنة ألول مرة ايضا في فرع بئر السبع الجديدة، الى جانب الفروع القديمة 
ريشون لتسيون، نتانيا وكريات اتا. بين منتجات ال SALE بإمكانكم ايجاد تشكيلة واسعة 
ألثاث وادوات منزل، وهذا لهدف عرض قدر االمكان منتجات وتشكيلة مالئمة للجمهور 
الواسع. نحن ندرك أنه في العصر الحالي، يعيش الناس في ظروف حياتية مختلفة ولذلك 

تختلف احتياجاتهم من حيث األداء الوظيفي والسعر. 
لذلك، تنّوع منتجات ال SALE قد تعطي االمكانية لكل شخص مالئمة احتياجاته. الى جانب 
التخفيضات على منتجات االثاث وادوات املنزل، بامكان زبائننا التمتع ايضا من تشكيلة 

تخفيضات على وجبات مطاعم الفروع، التي اصبحت تجربة ال تفّوت عند زيارة الفروع”.
افي بار، نائب مدير املبيعات: SALE الصيف يشمل تخفيضات حتى 50% على االف املنتجات 
من جميع اقسام الفروع. السنة تبرز اقسام الكنبايات واملكاتب، اثاث صيف، زاوية اكل 

ومطابخ، االقمشة وقسم االضاءة.
تم تعيين موعد ال SALE في وقت نستطيع استالم فيه االف املنتجات الجديدة لحظة قبل 

اطالق الكتالوج الجديد.
الى جانب التخفيضات على اثاث وادوات املنزل وإلكمال تجربة الشراء الرائعة، بإمكانكم 

التمتع باسعار SALE ايضا على وجبات مختارة في مطاعم ايكيا:
قهوة وكرواسون 8 ش.ج )السعر العادي 10 ش.ج(

سلطات 15 ش.ج )السعر العادي 18 ش.ج(
كعكة تفاح 9 ش.ج )السعر العادي 12 ش.ج(

وجبة كرات دجاج )10 كرات( – 24 ش.ج )السعر العادي 29 ش.ج(
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ألّول مّرة في املجتمع العربي

حملة إعالمية هي األولى من نوعها حول منع التنكيل 

باألطفال

ف العنف ضد األطفال”
ّ
ه بأيدنا نوق

ّ
“كل

حملة إعالمية ملشروع “مهليڤ” )منع التنكيل باألطفال( بمشاركة مجلس 
سالمة الطفل و”معهد حروڤ “.

مشروع “مهليڤ”, بمشاركة مجلس سالمة الطفل و”معهد حروڤ”, ينطلق 
بحملة خاصة للمجتمع العربي.  الحملة هي جزء من حملة إعالمية شاملة 

وواسعة الهدف منها رفع التوعية لظاهرة التنكيل باألطفال.
حملة التوعية املخصصة للمجتمع العربي تنطلق هذه االيام في شبكات 
تتم فيها  التواصل االجتماعي وفي مركزه فيديو يعرض 4 حاالت مختلفة 
تفاعالت بين بالغين وأطفال. في الحاالت الثالث األولى يتم تفاعل يبدو وكأنه 
سلبّي وُمهّدد بين البالغ والطفل ولكنه يتضح كتفاعل إيجابي. في الحالة 

الرابعة يبدو بشكل واضح شخص بالغ يمارس العنف ضد طفل. إّن الرسالة 
ف العنف ضد األطفال”, موّجهة 

ّ
من فيلم “نحن البالغون.. كله بأيدنا نوق

 
ً
الى الجمهور العريض بهدف تشجيع التبليغ عن التنكيل باألطفال, وأيضا

الى تحمل  الظاهرة وتدعوهم  الوعي بحجم  القرار بهدف رفع  الى متخذي 
املسؤولية على منع الظاهرة.

إّن الجملة التي تختتم الفيلم, “1 من كل 5 أطفال في الدولة يمر بتنكيل من 
قبل شخص بالغ”, تستند الى معطيات مدعومة بأبحاث طويلة املدى من 
السنوات األخيرة, التي تشير الى حجم الظاهرة الكبيرة واملقلقة من التنكيل 
لسنة  صحيح  أنه  يتضح  الطفل  سالمة  مجلس  معطيات  من  باألطفال. 
2017, حوالي نصف مليون طفل معروفون لدى مكاتب الرفاه, بينهم حوالي 
367.000 معّرفون بأنهم أوالد في خطر مباشر. كذلك, يتضح من املعطيات 
أن حوالي 48.000 بالغات عن االعتداء على أطفال تم توجيههم للمعالجة 
من قبل عاملين اجتماعيين لقانون األحداث, وأّن حوالي 18.000 ملف تم 
فتحها في الشرطة بخصوص مخالفات ضد قاصرين داخل العائلة وخارجها.

باالضافة الى ذلك, هناك ثالثة أشخاص بارزين ذوي تأثير في املجتمع العربي: 
بيرام كيال - العب كرة قدم في فريق برايتون في انجلترا, إيمان بسيوني - 
مقدمة برامج, وتامر نّفار فّنان راپ وممثل, الثالثة يشاركون في أفالم قصيرة 

سيتم نشرها على شبكة التواصل االجتماعي ابتداء من اليوم.
البروفيسور آشير بن آرييه, مدير “معهد حروڤ”: “األطفال ضحايا التنكيل 
داخل  عليهم  االعتداء  يكون  عندما  خاصة  ممكنة,  غير  حاالت  يعيشون 
. إنها 

ً
العائلة, على يد الذي من املفروض ان يشعروا بأنه املكان األكثر أمانا

غ عندما 
ّ
, أن نفتح أعيننا, أن نتوّجه الى االستشارة وأن نبل

ً
مسؤوليتنا جميعا

ر والوقائي هما األسس األكثر أهمية في 
ّ
تكون  حاجة لذلك. إّن الكشف املبك

الطريق الى تقليص الظاهرة اآلخذة بالتوّسع. إّن العالج الصحيح والجيد, 
مهما كان, لألطفال الذين تعرضوا للتنكيل, ال يكفي للقضاء على الظاهرة - 
يجب العمل على املستوى القومي وتخصيص املوارد املناسبة كي نستطيع, 

نا, تأمين حياة آمنة أكثر لجميع األطفال”.
ُّ
ل
ُ
ك

املديرة العامة ملجلس سالمة الطفل املحامية ڤيرد ڤيندمان:
“طاملا ال نعترف, كمجتمع, بحجم الظاهرة الكبيرة في أوساط جميع شرائح 
التنكيل  ظاهرة  حجم  تقليص  األقل  على  او  منع,  نستطيع  لن  املجتمع, 
باألطفال. لن نقدر على تأمين حّق األطفال االسا�سي بالحماية, ولن نستطيع 

مد يد العون لجميع هؤالء األطفال الذين يحتاجون املساعدة”..
األرقام املعروفة والرسمية عن األطفال ضحايا التنكيل هي فقط غيض من 
فيض من حجم الظاهرة الحقيقي. املسؤولية هي, في األساس, مسؤولية 
الدولة التي يتوجب عليها وضع مسألة منع التنكيل باألطفال في رأس سلم 
وحسن  الكثيرة  املوارد  ذلك  أجل  من  تخّصص  وأن  القومي,  األولويات 
االنتباه. ولكن علينا كمجتمع, ملقاة مسؤولية قانونية وأخالقية للتوّجه 
الى املساعدة والتبليغ من أجل األطفال, الذين ال يستطيعون الدفاع عن 

أنفسهم او الشكوى.
مشروع “مهليڤ هو شراكة بين عدة أجسام طالئعية في البالد التي تعمل 
في مجال البحث, تأهيل مهنيين وفعاليات من أجل منع التنكيل باألطفال, 
بينها “معهد حروڤ”, املجلس الوطني لسالمة الطفل, معهد مايرس - جونيت 
 بفضل تبرعات شركة  

ً
- بروكديل وشركة االستشارة BCG , ويعمل أيضا

EBS  االسرائيالية وصندوق شوسترمان - اسرائيل, وبمرافقة وزارة: الرفاه, 
املعارف, الصحة واألمن الداخلي.

تقديمها  من خالل  اإلعالمية  الحملة  من   
ً
فّعاال  

ً
جزءا ى 

ّ
تتول الرفاه  وزارة 

االجوبة على التوجهات االشتارية والبالغات بواسطة مركز الحماية “بيت 
لين” في الناصرة ومركز الرفاه 118 .

البالد  أنحاء  في مختلف  الرفاه منتشرة  وزارة  تفّعلها  التي  الحماية  مراكز 
االعتداءات  ضحايا  لألطفال  صديقة  بأجواء  خاصة  مساعدة  وتقدم 
الجنسية، الجسدية، النفسية او ضحايا اإلهمال، وذلك بهدف تركيز معظم 
التخفيف  أجل  من  الضحية  للطفل  واحد.  مكان  في  األّولية  املساعدات 
عن الطفل وعن والديه )الذين ليسو املعتدين( , في التعامل الذي يتطلب 
التنقل بين سلطات القانون والعالج في هذه املراكز يعمل أشخاص مهنيون 
في مجاالت مختلفة املسؤولون عن كل الخطوات املطلوبة في عملية معالجة 

 للوالدين.
ً
 وإرشادا

ً
الطفل الضحية, ويقدمون دعما

تقديم  قرار  اتخاذ  قبل  االستشارة  لتلقي  املراكز  هذه  الى  الوصول  يمكن 
 أّن مقابلة استشارية واحدة تتم بدون الحاجة 

ً
شكوى لدى الشرطة، علما

للتعريف عن الهوية.
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مختصو سيميالك جولد: كيف يمكن للحديد، الكالسيوم وفيتامين D ان 
تؤثر على صحة طفلك في املستقبل؟

 International( التعليمات الجديدة في مجال طب النساء والتي نشرت من قبل االتحاد العالمي لطب النساء والتوليد
Federation of Gynecology and Obstetrics; FIGO( ، تدل انه ليس فقط ما تأكلينه في الوقت الذي تحاولين به 
الدخول للحمل هو ما يؤثر على خصوبتك وعلى صحة الطفل املستقبلي. يتضح ان، ما اكلتيه في طفولتك ايضا يؤثر 

على احتماالت دخولك بالحمل- وعلى انه في العقود القادمة سيكون حملك وطفلك صحي اكثر.
تشرح ليؤورا أ كلمان، باحثة في مجال تغذية االطفال في شركة ابوت، منتجة سيميالك جولد.«عند الوالدة، تولد 
الفتيات مع كل البويضات التي سترافقها على مدار حياتها،  بحيث يمكن لجودة البويضة ان تتأثر جراء تعرضها لشتى 
العوامل، كالتغذية، في أي وقت، منذ لحظة كون املرأة جنين بنفسها، عبر والدتها وانتهاء باللحظة التي تصبح بها حامل 
وتستعد لوالدة اطفالها. مثال، التغذية في الطفولة تؤثر على احتماالت اصابة املرأة بارتفاع ضغط الدم والسكري خالل 

 على صحة االوالد حتى في مرحلة املراهقة«.
ً
فترة الحمل، او الوالدة املبكرة – عوامل والتي قد تؤثر سلبا

 بالبدء بتحسين التغذية لتعزيز خصوبتك. وان كان لديك بنات، فان الوقت 
ً
على الرغم من هذا لم يفت االوان ابدا

مناسب للتأكد من انهن يحصلن على مركبات التغذية التي يحتجنها لتصبحن امهات معافيات وسعيدات. االكاديمية 
االمريكية لطب االطفال - American Academy of Pediatrics – اصدرت االن تعليمات جديدة تحث اطباء االطفال 
على التحدث مع املتعالجين لديهم حول تغذية اوالدهم. لحسن الحظ، التعليمات الجديدة للـ FIGO اشارت الى 
 بالكميات الكافية. 

ً
 الفيتامينات الستة التي تحتاجها الفتيات والنساء في كل االجيال والتي ال تحصلن عليها غالبا

رونيت دوييف، مديرة علمية في ابوت منِتجة سيميالك جولد تشرح ما هو املهم أكله؟
الحديد. النقص بالحديد يميز خاصة النساء في جيل الخصوبة، الن فقدان الدم بسبب الدورة الشهرية قد يخفض 
 الى اضافة حديد من اجل دعم الجنين املتطور.

ً
مستوى الحديد في الجسم. وايضا، خالل الحمل، تحتاج النساء احيانا

اليود. العنصر املؤثر على التطور الذهني لألوالد. لذا، احر�سي على االطعمة التي تحتوي على يود، كأسماك البحر، 
منتجات الحليب، الحبوب الكاملة، البيض والدجاج.

حمض الفوليك. استهالك منخفض لحمض الفوليك يرتبط بالعاهات املوجودة منذ الوالدة بالدماغ، العمود الفقري 
والحبل الشوكي. تناولي القمح الكامل، العدس، الفاصولياء، السبانخ، الهليون، البقر، وان اضطر االمر تناولي مكمل 

غذائي من اجل نيل كمية حمض الفوليك الضرورية لك.
B12. اكبر مصدر متوفر للـ B12 هو في االطعمة من مصدر حيواني – اللحوم، البيض ومشتقات الحليب وكذلك 
الحبوب الغنية. ان كانت مستويات الـ B12 لديك منخفضة، فان طفلك ايضا سيعاني من نقص B12 ألنه يمر 

باملشيمة ويتواجد ايضا في حليب االم. النقص في هذا الفيتامين قد يؤدي الى نقص في الجهاز العصبي.
اجل  من  الكالسيوم  الى  تحتاج  امرأة  كل  الكالسيوم. 
املحافظة على عظام قوية- سواء عظام املرأة او عظام 
طفلها اآلخذ بالنمو. من اجل رفع مستوى الكالسيوم، 

تناولي مشتقات الحليب، السردين والسبانخ.
فيتامين D .في حين ان كمية جيدة من هذا الفيتامين 
تتوفر في االسماك، صفار البيض، الفطر وشتى املنتجات 
التوفو وحبوب  الغنية بفيتامين D كمنتجات الحليب، 
الصباح،  فان املصدر االكبر منه يكون في التعرض ألشعة 

الشمس.

هل أنتم ممن يقومون بتدريبات رياضية؟ كل ما أردتم معرفته عن البروتين

هل يؤدي البروتين إلى زيادة الوزن ام إلى فقدان الوزن؟ هل يساعد على الهضم أم بالعكس يعيقه؟ هل يجب استهالك 
الحد األدنى في اليوم أم أكثر عملًيا؟ لقد طرحنا هذه األسئلة وغيرها، ويائير الهـڤ، أخصائي حمية رياضة سريرية 

وفسيولوجية- قام باإلجابة عليها
»تعالوا لنبدأ من األساس: مكّونات الغذاء األساسية الضرورية لجسم االنسان من أجل أدائه السليم.

كربوهيدرات، دهنيات، بروتينات، ڤـيتامينات وماء، عندما تتضمن التغذية الصحية االستهالك املتوازن لكل من 
مكونات الغذاء هذه«.

»بشأن الدهنيات والكربوهيدرات ال توجد اليوم اختالفات رأي كبيرة حول الكمية التي يجب استهالكها. لكن األمر ليس 
كذلك عند الحديث عن بروتينات.

 RDA الـ اليومية. توصيات  الحياة  في  للشخص  املطلوبة  البروتينات  نقاش حول كمية  السنوات األخيرة  في  يدور 
Recommended Dietary Allowances(  وباللغة العربية، الكمية اليومية املو�سى بها(، تحّدد الكمية اليومية املو�سى 
 :

ً
بها للشخص بالحد األدنى، الستهالك مكونات الغذاء بهدف تجّنب وجود نواقص غذائية حسب الجيل والجنس. مثال

تحّدد توصيات الـ RDA بأن الشخص البالغ يحتاج بالحد األدنى إلى 0.8 غرام بروتين لكل كغم من وزنه من أجل التمتع 
 شخًصا وزنه 80 كغم فعليه أن يستهلك في اليوم 64 غرام بروتين لكي يزّود 

ً
ا لو أخذنا مثال

ً
بصحة سليمة وجّيدة. إذ

جسمه بكمية البروتين املطلوبة ومنع األمراض الناتجة عن النقص الغذائي«.
األمر معّقد؟ بالعكس إنه سهل. وزن الجسم، مضروب بـ 0.8 غرام لليوم وهذا هو – وصلت إلى كمية البروتين التي 

تحتاجها.
ماذا عن العالقة بين البروتين وممارسة الرياضة البدنية؟

عند االنتهاء من التدريب الريا�سي، وخاصة بعد التدريبات القوية- قوة أو حركات رياضية- يحتاج الجسم إلى كمية أكبر 
ن من بناء 

ّ
من البروتين لترميم األضرار وبناء نسيج العضلة. استهالك كميات بروتين أعلى من التوصيات اليومية تمك

العضلة، تحسين القوة وانتعاش مثالي من التدريب الجسدي. يتضح انه في فروع القوة، الحاجة الى البروتين تصل الى 
1.7-2 غرام بروتين لكغم وزن لليوم. يفّضل تقسيم كمية البروتين اليومية هذه على عدة وجبات تحتوي على 20-30 

غرام بروتين في كل وجبة.
األمر الوحيد الذي لم نتحدث عنه حتى اآلن هو بروتين مصل اللبن. ماذا يعني WHEY بالضبط؟

»هنالك عدة أمور أخرى لم نتحدث عنها مثل أي بروتين يجب استهالكه، ما هي الكمية املناسبة الستهالك البروتين بعد 
.WHEY عن 

ً
ا، »لكن لنتحدث قليال

ً
تدريبات بدرجات قوة مختلفة وغيرها وغيرها«، يقول يائير ضاحك

ينقسم بروتين الحليب إلى قسمين: بروتين الكازين ويكون امتصاصه أبطأ في الدورة الدموية وبروتين مصل اللبن، 
واملسمى WHEY، وامتصاصه سريع نسبًيا ومجموعة األحماض األمينية به تعتبر األعلى جودة بسبب كمية الحمض 
ن هذا الحمض األميني من تصنيع البروتين في العضالت بعد التدريب الريا�سي. دمج بروتين مصل 

ّ
األميني ليوسين. يمك

اللبن مع بروتين الكازين سيمنح الرد املثالي إلنعاش العضلة بعد ممارسة النشاط البدني املرهق«.
أطلقت تنوڤـا، شركة الغذاء الرائدة في البالد، للمرة األولى في سنة 2017 مجموعة تنوڤـا GO، مجموعة منتجات 
 – whey على 16.75 غرام بروتين، منها 64% بروتينات من نوع GO الحليب الغنية بالبروتين، تحتوي مشروبات تنوڤـا
األكثر نجاعة إلنعاش وبناء العضلة بعد ممارسة الرياضة البدنية، ولذا فإنه مناسب خصيًصا ملن يمارسون الرياضة.  
ن من تناول املشروب »على الطريق«، كذلك خارج البيت، حيث أنه يساعد على استغالل 

ّ
رزمة القنينة والتي تمك

الفرصة القصيرة املوازية للتدريب، لترميم أضرار العضالت، إلرواء الجسم ورفع مستوى الطاقة املطلوبة، إلى حين 
تناول الوجبة.

قامت تنوڤـا بتوسيع ماركة GO، وأطلقت مؤخًرا مشروب حليب تنوڤـا GO بطعم البسكوت ويوغورت يوپـلي GO مع 
الفواكه البرية. 

 

Crazy line تطلق تشكيلة إضافية هذا املوسم للمصممة 
سيجال ديكيل 

بعد الحفل الرسمي إلطالق مجموعة أزياء املصممة 
سيجال ديكيل قبل شهرين في عرض احتفالي.  أطلقت 
شبكة األزياء النسائية Crazy Line  هذا الشهر الجزء 
ديكيل لصيف 2018   الثاني من مجموعة سيجال 
مع   ، تصميمات جديدة صيفية  تكشف عن  والتي 
التشديد على التصميم األنثوي ذا الجودة املرتكز على 

التفاصيل الصغيرة في التصميم.
تتميز تشكيلة سيجال ديكيل بقطع “خفيفة” تدمج 
والخياطة  الناعمة  الصيفية  التصميم  بين خطوط 
الخاصة. إضافة إلى تصاميم هندسية دمجت في قطع 
األزياء بأماكن غير اعتيادية كخطوط الخياطة املائلة، 
وتغيير مكان خط الخياطة من الجوانب إلى األمام. إلى 
جانب الظالل املتنوعة التي استعملت في التصميم 

لتتما�سى وخطوط الجسم دون ان تلتصق به .
فستان  هناك  يمكن  الجديدة  املجموعة  بين  من 
املسكوب  الفيسكوز  قماش  من  مصنوع  رومان�سي 
الركبة  بعد  بطول  ناعمة  نسائية  بقصة  واملقلوب 
واملطبوع باللون األزرق مع الورد. بلوزة من القطن 
الناعم  الفوال  قماش  من  املصنوعة  اكمام  بدون 
املزينة  البرتقالي  باللون  صغيرة  بخطوط  واملطرز 
مع  ومالئمتها  البلوزة  بلون  الناعمة  املوردة  باألزرار 
او  العائلة  مع  للخروج  املناسب  مالئم  جينز  بنطال 

األصدقاء .  
ملظهر أنيق يمكن اختيار فستان من قماش الكتان مع 
ليكرا الناعم باللون االزرق الغامق ذو اكمام قصيرة 
مع فتحة ناعمة وطيات قليلة بالقصة  ملظهر عصري 
وانيق  او اختيار تنورة ضيقة بقصة عالية مع تصميم 
 T بلوزة  مع  ومالئمتها  التنورة  ظهر  في  ومميز  خاص 

مطّرزة بشريط قطني املطبوع بالورود .
جميع  في  متوفرة  ديجيل  سيجال  أزياء  تشكيلة 
فروع شبكة  "crazy line” في البالد بما فيها الفروع 
املوجودة بالوسط العربي بمقاسات 40-52،  وعبر 

موقع االنترنت الخاص بالشبكة
/https://www.crazyline.com
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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع
شارع י ל פרץ

مخزن 65 متر 
جثغث

للبيع
شارع ירמיהו הלפרין

واد جمال
120 متر، موقف، مخزن، شرفه

جثغث

للبيع
ارض

250 متر+ بنايه مقابل ال דגון بشارع  يافا. 

جثغث

350000شاقل 

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 80 متر. 

جثغث

860000 شاقل

1600000شاقل

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
شارع مور «كبابير»

140 متر، موقف، مخزن، شرفه، منظر خالب.

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

مشروع سكني جديد 
  الحي االملاني»גני המושבה«

רח‘ אלנבי/ 
חדש בן גוריון

בבלעדיות

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

חפשו אותי ב-

למכירה בבת גלים ≠ קו ≥ לים

למכירה בטעם של פעם 
 דירת גן 

בשדרות הציונות
 כ ∞π מ"ר במצב שמור

מציאה להשקעה או למגורים°° 
למכירה ברחוב לבונטין

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

למכירה 
בהזדמנות ≠ 
ברחוב הירדן 

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

למכירה בכרמל 
צרפתי 

 קומת קרקרע
 משופצת ¨ כ ∞≥± מ"ר

למכירה באיזור שקט ופנימי 
סמוך לבית ספר הנזירות

דירת Æµ≤ חדרים במצב מצויין ¨ קומה ± 
מחיר ∞∞∞¨∞∑∏ ₪

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

במושבה 
הגרמנית

 בית אבן ערבי 
ייחודי והיסטורי °°

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

"אקלקטי"  לשימור 
°°±π≤∞ משנת

סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°
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 054-4799438

 

100מ"ר 












45מ"ר - غرفتين ونصف 

 



 




 30מ"ר 



 








 600מ"ר 








מגדל הנביאים








65מ"ר - 3 غرف ونصف 












100מ"ר 



ז'ורס






 3    -


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

املصاريف 

للتفاصيل 0528010383

لاليجار

  شارع هتسلبنيم )بدون عمولة سمسار( 

5 غرف, منظر خالب , منطقة هادئة , 

3 اتجاهات هوائية, مصعد.

للتفاصيل:  052/7200033-052/3247420

لأليجار

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   

₪ 770.000  
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

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

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 

مزراحي طفحوت وصل الى شفاعمرو:

افتتاح فرع جديد لبنك مزراحي طفحوت 
في شفاعمرو

مدينة  في  طفحوت  مزراحي  لبنك  جديد  فرع  مؤخًرا،  افتتح، 
شفاعمرو، وذلك كجزء من الخطة االستراتيجية طويلة املدى 
املتطورة  الخدمات  توسيع  في  تتمثل  والتي  البنك،  يتبعها  التي 

املقّدمة للمواطنين العرب في البالد.
وفي الوقت الذي تقوم فيه البنوك املنافسة بإغالق فروع لها 
وإلغاء خدمات في الفروع القائمة، فإن مزراحي طفحوت يقوم 
بافتتاح فروع جديدة وتوسيع الخدمات البنكية املقّدمة لزبائنه 

في جميع الفروع. 
ويرى مزراحي طفحوت في هذا الفرع خطوة إضافية في تطبيق 
في  نشاطه  توسيع  في  تتمثل  التي  للبنك  االستراتيجية  الخطة 
نتائج  الخطة  هذه  أثمرت  أن  بعد  خاصة  العربية،  البلدات 
الوسط  في  افتتحت  التي  األخرى  الفروع  في  لإلعجاب  مثيرة 
العربي في السنوات األخيرة، علًما أن مزراحي طفحوت يسهم في 
التطوير االقتصادي في البلدات العربية، سواء كعامل رائد في 
املرافق االقتصادية، حيث يسهم في تشغيل األكاديميين الذين 
في تطوير  أو كمساهم  البنك،  في  العاملة  القوى  في  يندمجون 
املصالح في البلدات العربية، األمر الذي يعتبر ضرورًيا الستمرار 
النمو االقتصادي بشكل عام، وخاصة لدى املواطنين واملصالح 

التجارية في شفاعمرو وقضاها.
وبناء عليه، يدعو فرع مزراحي طفحوت في شفاعمرو زبائن جميع 
معايير  من  لالستفادة  طفحوت  مزراحي  الى  لالنتقال  البنوك 
ال  الديجيتالية  فالخدمات  وإنسانية،  شخصية  عالية،  بنكية 
يمكنها أن تشكل بديال للموظف الشخ�سي، إنما تأتي الخدمات 
الديجيتالية املتطورة كعامل مساعد لتقديم الخدمات الى جانب 
في كل فروع مزراحي  متبع  الشخ�سي، كما هو  البنك  موظف 

طفحوت في أنحاء البالد. 
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شقق للبيع شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

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

جديد في الحي األلماني

3.5 غرف للترميم )امكانية لـ4( , شرفتين 

طابق ار�سي 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 ر�ح 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 

شقة جديدة في רמת הנשיא

5 غرف ,موقف خاص ومخزن مطله على البحر, 

تسليم فوري بسعر مغري

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

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

בסלוניקי 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 צורך ההתעסקות עם שוכרים 

או פרוצידורות אחרות.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.



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

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

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

للبيعللبيع

للبيع 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

لاليجار( لفرتة طويلة) شقةجديدة 

طابق 2  5 غرف  127م  رشفة مع 

منظر 14 م مصعد مخزن موقف

الكرمل الفرنيس بالفيالت 

االسبانية شارع كاودرس

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

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

  رمات هنيس

 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



طعا صظثس سطغ

الكرمل 
الغربي

بغظاعاوس طمغغج ، ططض جمغض 
لطئتر والةئض

 5 غرف، 120 طار، 3 حرشات
طعصش وطثجن ذابع

اِّـطران 
حجار

حصه جثغثه 130 طار
5 غرف، حرشه طططه لمظزر رائع ولطئتر، 

طعصش وطثجن

052-8980085

4 غرف ذابص اول طثجن وطعصش 
بالطابع جمغطه وطرتئه 

₪ 1,370,000

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

طظ حرشاان 
30+70 طار

الكرمل 
الغربي

الكرمل 
الفرنسي

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

₪ 1,350,000

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

2,150,000 שח

مركز الكرمل 
דרך הים עליון

حصص شاخره 5 غرف
132م حرشه 14 م طططه لطئتر طثجن وطعصش جغاره ذابع

اباثائًا طظ 2,250,000 שח
تسطغط 8/2019

حصص 4.5 غرف 116 מ
حرشه لطئتر، طثجن وطعصفان لطسغاره

حصص سادغه طظ 2,100,000
بغظاعاوس 2,750,000

وادي 
الجمال

حصه 5 غرف، 120 م
حرشئ طططئ لطئتر

طعصش وطثجن بالطابع

الكرمل الغربي 
דרך הים

الكرمل الغربي 
רחוב חרוב

רמת 
התשבי

الضرطض الفرظسغ 
אדמונד פלג

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

3.5 غرف، 75 م 
ذابص اول، بئظاغئ تةر + 

حرشئ

בן יהודה

حصه 105 طار اربع غرف 
طرطمه بالضاطض طع ططض 

رائع لطئتر

ברכה חבס 
صرب طحفى روتحغطث

جثغث

الكرمل 
الفرنسي

حصه 100 طار
 ذابصغظ

 اربع غرف طع اطضاظغه اضاشات

حصه 100 طار
ذابص رابع طرطمه بماسعى 
جغث، طططعا  باظعراطغ جمغض

780,000 שח

جديد
شبتاي ليفي

الكرمل 
الفرنسي

حصه 100 طار, تثغصه 100 
طار / ذابع. حرشه طططه 

لطئتر، طرطمه بمساعى سالغ



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

لاليجار  בגפן 
شقه 3غ..مرممة 

ومطلة للبحر

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

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

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

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

جثغث

جثغث

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

طثجن، طخسث 
طظزر رائع 

لطئتر والشروب

تسطغط 12/2018

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

طثخض طظفرد،طعصفان 
لطسغارات.تثغصه 70م.

طرطمه.

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

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

+ طعصفان  وطثجن.
طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

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

פרויקט יוקרתי  בכרמל מערבי

بظاغئ ططئّسئ تةر

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن جاتئ 

وتثغصئ  120م2

جثغث

جثغث

 ₪ 1.730.000 بظاعاوس בדרך הים   

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

طظزر خقب لطئتر        

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



ר.ב.פ.ז.
אספקות ושירות בע¢ם

رامي بيايض 052-333567חיפה -  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


