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إسرائيل واملسألة الدرزية

جواد بولس

العرب  املعروفية،  الطائفة  فعل  رّدة  تكون   قد 
»إسرائيل الدولة القومية  الدروز، ضد قانون أساس: 
للشعب اليهودي« هي الحدث »املختلف« األبرز والخارج 
بين  والروتيني  املتوقع  السيا�سي  املشهد  مألوف  عن 

املواطنين العرب.
الطائفة،  أبناء  من  اآلالف  عشرات  مشاركة  أدت 
بشيوخها وعلمانييها، بجنودها ومعارضيهم، في املظاهرة 
الكبرى التي جرت في الرابع آب الجاري في تل ابيب إلى 
خانة  في  الرسمية  الصهيونية  الديماغوغية  حشر 
جميع  من  والدروز،  اليهود  صّناعها،  وتجريد  »اليك« 
تجنيدها  على  اعتادوا  التي  والتمسكن  التبرير  عناصر 
للدفاع عن السياسات  الدعائية  في معرض حمالتهم 

العنصرية ضد جميع املواطنين العرب.
الحزبية  القيادات  املاضية،  العقود  في  نجحت، 
الصهيونية وبمساعدة مراكز قوى درزية مؤثرة، بإخراج 
الطائفة من حضنها الطبيعي، حضن األقلية العربية، 
حلٍف  بأواصر  وذلك  اليهودية  الدولة  بمصير  وربطها 
ا واملواطنة اإلسرائيلية 

ً
له صمغ الدَم  اختار مخترعوه 

املوهومة إناًء واملساواة محّفزات كاذبة. 
لن نعالج هنا تفاصيل هذه العالقة، لكننا نؤكد أنه رغم 
في محاصرة  بشكل نسبي وإلى حد بعيد،  نجاح رعاتها، 
الطائفة وتأطيرهم في قوالب ثقافية واجتماعية  أبناء 
عرفت  مجموعات  بينهم  برزت  وانعزالية،  انفصالية 
في جيش  التجنيد االجباري  الصارم لقضية  بتصّديها 
االحتالل اإلسرائيلي وملحاوالت طمس هويتهم وتزييفها 
وتأكيدهم، باملقابل، على انتماء الدروز األصيل للعروبة 

ولنضاالت أبنائها وهمومهم.
ستترك أصداء مقاومة العرب الدروز لهذا القانون أثًرا 
ترضيات  تدمله  لن  ا 

ً
وشرخ املقبلة،  األيام  تمحوه  لن 

الحكومة وأالعيبها، وال تمويهات بعض قادتهم ووعودهم 
ب؛ مع هذا ورغم وضوح معالم الهوة، بين »الحلم« 

ّ
الخل

الدرزي وطبيعة الدولة كما كانت قبل قانون القومية 
وتأكدت بعده، رأينا أن معظم غير الدروز الذين تطرقوا 
بقوا أسرى ملساطر تقييماتهم التقليدية،  لردة فعلهم، 
وتعاطيهم النمطي واملبني على ممارسات بعض جيوب 
وقضاياه  شعبهم  أبناء  محن  تجاه  السلبية  الطائفة 
خالل  من  ت 

ّ
تجل كما  خاصة  واملعادية  املصيرية، 

مواقعهم في الجيش وأجهزة األمن اإلسرائيلية.   
الدرزية« في  »املسألة  فمعالم   لم تفت الفرصة بعد، 
إسرائيل باتت أشّد وضوًحا وقد تكشفت محاورها، في 
هذه األزمة، حتى النخاع، حتى أضحت فرص احتوائهم 
ضمن  ومن  ملّحة  واحد،  لشعب  كأبناء  مجدًدا، 
مسؤوليات مؤسسات املجتمع العربي وقياداته النافذة 

ومسؤولية نخب الطائفة الواعية على حٍد سواء.  
متناغًما  بعد صدمة القانون،  لم يكن نشيد الدروز، 
بانتهازية  نادوا،  نشوز من  طغيان  ورغم  وموحًدا، 
»أخوة  القانون ألنه يميز بين  بضرورة الغاء  مستفزة، 
السالح« تبقى وقفتهم هذه املرة مغايرة عن احتجاجاتهم 
السابقة؛  املوضعية  املواجهات  بعض  في  املطلبية 
فعندما خرجوا للدفاع ضد مصادرة أراضيهم في موقع ما 
اقتصرت حدود«املعركة« على ذاك املكان، وحول مصير 
تلك األرض تحديًدا، وذلك تماًما كما في مواجهاتهم ضّد 

هدم البيوت غير املرخصة في عدة قرى يسكنونها.  
لم يبرز في جميع تلك القضايا العينية، بشكل ال يقبل 
الغمغمة وال التدوير أو التبرير، دوافع »دولتهم« وإصرار 
قنع، 

ُ
ت كطائفة كادت  الجمعي،  إقصائهم  على  قادتها 

بالتضليل، أنها من نفس »العرق« املميز الذي ينتمي إليه 
»شركاؤهم« أبناء شعب هللا املختار.

»السّيد األعلى« فأصابت أفواًجا جديدة  جاءت ضربة 
منهم ببركة الصحوة وموَضَعتهم في مرتبتهم الطبيعية 
الذين خلقوا لخدمة أصحاب الوعد  مع سائر األغيار، 

والرعد وحكام السماء واألرض، كما يؤمن السادة.
كّرر كثيرون شماتتهم على ردة فعل أبناء الطائفة العربية 
الدرزية، وذلك ملا أبدته الدولة من »جحود« بحّق من 
خدموها طيلة سبعة عقود، ومنهم من فقد أبناءه فداًء 
فراهنوا  آخرون حدسهم  وتبع  الدم؛  ولشراكة  للعلم 
في  أيًضا،  املرة  الدولة ستنجح، هذه  قيادات  أن  على 
احتواء األزمة وتمرر، بمساعدة بعض القيادات الدرزية 
سيحصل  وفقها  جديدة  مقايضة  صفقة  التقليدية، 
مقابل  الدروز على بعض االمتيازات واملكاسب املادية، 
إبقائهم في الخنادق ينشدون »هتكفا« ويعيشون في واقع 

من املرايا املهشمة وبظل هوية جريحة وكسيرة. 
قد تكون مشاعر جميع املنتقدين مبّررة، فمواقف قادة 
أنتجت  إقامة إسرائيل  بعد  الدرزية  العربية  الطائفة 
ملشاعر  خصبة  أرًضا  لت 

ّ
وشك التنابذ،  ذلك  أسباب 

من رصد مسيرة  مع هذا ال بّد  الشماتة وعدم الثقة؛ 
التغييرات الحاصلة داخل املجتمعات الدرزية في البالد. 
في  اإلسرائيلية،  السجون  ومصلحة  الجيش  كان 
التي  الطائفة  ألبناء  الرئيسيين  لين 

ّ
املشغ البدايات، 

تقليدية  فقيرة  مجتمعات  من  باألساس  تشكلت 
الهياكل  تلك  كثيرة من  فمعالم  اليوم  أّما  ومحافظة، 
اندثرت وبدأت تتشكل بنى جديدة وتأخذ مكانتها  قد 
السكنية  التجمعات  معظم  في  والريادية  االجتماعية 

الدرزية. 
لقد تأثر العرب الدروز، كغيرهم من املواطنين العرب، 
بوتائر التطورات االجتماعية واالقتصادية الحاصلة في 
الدولة، والتي أّدت بطبيعة الحال إلى نمو نخب جديدة 
وشرائح وازنة من املثقفين واألكاديميين، ورجال األعمال 
واملهنيين الناشطين في مجتمعات أصبحت أكثر انفتاًحا 
العصر،  تحّديات  مع  للتعاطي  وجاهزية  العالم،  على 
فات املا�سي، وإصراًرا من أجل 

ّ
واستعداًدا ملواجهة مخل

أبناءه  بهوية  يظلل  آمن  ملستقبل  أحالم  وراء  السعي 
ة.

ّ
واضحة القسمات غير مشوهة أو هش

تلك  بتفاصيل  لإلحاطة  الرقعة  هذه  تكفي  لن 
ولكن ليس من املعقول أن تستمر وشائج  التطورات، 
عالقاتنا أسيرة  لفرضية تقول ال فائدة من دروز بالدنا، 

وذلك كما آمن وما زال الكثيرون بيننا. 
ثّمة كم هائل من الدراسات الواقعية حول ما أسميته 
»باملسألة الدرزية« في إسرائيل، ويكفي أن نتابع ما كتبه 
بعض أعالمها من املثقفين في األسابيع األخيرة، كي نرى 
قانون  تشريع  قضية  مع  النخب  تلك  تفاعلت  كيف 
وبخالف واضح مع مواقف معظم القيادات  القومية، 

التقليدية وبما قد ينسف صحة الفرضية املذكورة.
 عن تحذير ابن قرية »يركا« البروفيسور أمل 

ً
سنقرأ مثال

مقالة  في  وذلك  الدرزية  القيادات  انتهازية  من  جمال 
في جريدة  الجاري  الثاني من آب  في  )نشرها  له  هامة 

نضال  ينحصر  أن  يمكن  »ال  فيها  قال  حيث  هآرتس( 
يجب  الدروز في مسألة إبطال أو تغيير قانون القومية؛ 
أن يكون النضال أعمق وأشمل من ذلك. يجب أن يكون 
على صورة الدولة بشكل عام وعلى معنى املواطنة فيها«.
ا بنوايا تلك القيادات 

ً
لم يكتف بذلك بل م�سى مشكك

إنجازها؛  قبل  التشريع  بعملية  اطالع  على  كانت  ألنها 
»بحصر مطالبه في قضية عينية وربطها  فمن ير�سى 
 قيمًيا 

ً
بالخدمة العسكرية والوالء األعمى يعكس فشال

فرق  تناسب  اللغة  هذه  سواء؛  حد  على  وسياسًيا 
املرتزقة وال تناسب مواطني دولة تّدعي أنها ديمقراطية«. 

كالم في منتهى الحزم. 
تزامًنا مع املقال املذكور نشر املحامي شكيب علي في موقع 
كم قادة للطائفة 

ّ
، من وال

ً
 بعنوان »أصال

ً
»واينت« مقاال

تعكسان  وجرأة  باستقامة  يجيب  وفيه  الدرزية؟« 
اليوم،  في صدور أجيال  تعبعب  انبعاث روح جديدة 
قيادة  الطائفة  على  ي 

ّ
تول التي  املؤسسة  »إنها  فيقول: 

،بتحد شغوف،  ثم يعلن  ضعيفة ومنبطحة وعاجزة«. 
»التطبيقات«  أبناء  الطائفة،  شباب  »انتفاضة  أن 
وحكماء »غوغل«  أثبتت بأن املسرحية قد انتهت وبأن 
وانتهى،  ى 

ّ
ول قد  للمؤسسة  املريح  امللك  تعيين  عصر 

ى ليس بالضرورة جيد لشباب 
ّ
فما هو جّيد للملك املول

الطائفة. فعصر األكاذيب واملسرحيات قد انتهى وعلى 

واملؤسسات أن  الحكومة 
تعامل الدروز باحترام كامل 

وبمساواة حقيقية ». 
أجيال  لغة  جديدة؛  لغة  إنها 

هذا  في  أحد  يقدر  ولن  املخادع،  في  الحقيقة  تزورها 
العصر على تزويرها أو حجبها.

درزية  عربية  صغيرة  مجموعات  صرخت  املا�سي   في 
من  قلة  عرب، فصدقتهم  يا  عرب  نحن   :

ً
مؤكدة

أما اليوم فما زال أولئك  العرب وقلة أقل من الدروز؛ 
يصرخون: على العهد، ومعهم يصرخ عشرات املثقفين 
واألكاديميين بصوت جديد وعال؛ هو صوت من أفاقوا 
على هول الخديعة ووقع الحقيقة، بأنهم ليسوا أكثر من 

عرب وال أقل من دروز. 
أمامنا تهب رياح التغيير والعاصفة، ويرفض الكثيرون 
مسؤولة  قيادة  بأن  قناعة  على  لكنني  رؤيتها،  بيننا 

وحكيمة سترفع الراية.
فقريًبا سنسمع نداء محمد بركة، رئيس لجنة املتابعة 
ليعودوا إلى  وهو يدعو األبناء  العليا للجماهير العربية، 
حضن أّمهم وذلك بعد أن »اشتاقت البالد إلى أهاليها«. 

إنه أكثر من تنبؤ وحدس، فهو يقيني ولننتظر. 
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همبورچر ماي ماك
اعمل زي ما بدك

إضافات جديدة لتعملوا همبورچر زي ما بدكوا  
صلصة أڤوكادو، بصل مقلي، حلفينيو وكتير طعمات

وصلصات جربوها بـ                ماكدونالدز

إختاروا، إدفعوا وهاد هو.إنتو إختاروا وإحنا منحضر!

كل عام وأنتم بخير
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 مطلوب 
عامل خدمات وصيانة 

�جم الوظيفة :

وظيفة كاملة، 42 ساعة أسبوعّية، أّيام األحد-الخميس  للعمل في ساعات ما بعد الظهر واملساء.• 

 •14:30-23:00 يومان في األسبوع 

 • 15:00-23:30 يومان في األسبوع 

 •7:30-15:30 يوم في األسبوع  

وصف الوظيفة: 

الصيانة الجارية ملبنى املسرح.• 

جرى في ساعات ما بعد الظهر في بنايات بيت الكرمة الثالث. • 
ُ
حّل مشاكل وتقديم خدمات لألنشطة التي ت

تحضير وترتيب غرف النشاطات، الحفاظ على سالمة املعّدات، تحضير وطّي املعدات السمعية البصرية • 

الخاصة بالنشاطات، إقفال املباني في نهاية يوم النشاط، وتوجيه املشاركين في األنشطة املختلفة.

متطلبات الوظيفة:

التمثيل الالئق• 

التواصل الجيد مع الناس• 

القدرة على العمل البدنّي • 

تحّمل املسؤولية • 

قدرات تقنّية )تصليحات صغيرة، تفعيل معدات سمعية بصرية(• 

معرفة أساسّية في تشغيل الحاسوب• 

التحدث باللغة العبرية بطالقة• 

باصات من 
حيفا إلى 

مظاهرة تل أبيب 
ضد »قانون 

القومية«
للجماهير  العليا  املتابعة  لجنة  تنظم 
مظاهرة  السبت  غد  مساء  العربية، 
ضخمة في تل أبيب ضد »قانون القومية« 
العنصري، تبدأ في ساحة رابين الساعة 

السابعة والنصف.
إلى مركبات لجنة املتابعة –  وباإلضافة 
أحزاب وحركات سياسية وسلطات  من 
املظاهرة  إلى  انضّمت   – عربية  محلية 
24 حركة ومؤسسة من القوى والحركات 
من  اليهودي،  الشارع  في  الديمقراطية 
»سالم  وحركة  »ميرتس«  حزب  أبرزها 

اآلن« وغيرها.
في  والجبهة  الشيوعي  الحزب  وينظم 
تخرج  املظاهرة،  إلى  باصات  حيفا 
أمام  من  والنصف  الخامسة  الساعة 
مسرح امليدان )شارع الخوري 2( ويجب 
التسجيل املسبق لدى الرفيقة منى توما 

على الهاتف رقم 0503306707.

املتابعة: جهود واسعة النطاق إلنجاح مظاهرة األلوف في تل أبيب
األجواء في الشارع وشبكات التواصل، وحراك األحزاب والسلطات املحلية مشجعة للغاية	 

قوى سالمية وديمقراطية في الشارع اإلسرائيلي تعلن مشاركتها في مظاهرة املتابعة	 

العليا  املتابعة  لجنة  بات 
ّ
مرك سكرتيري  طاقم  أعلن 

عن  األسبوع،  هذا  اجتماعه  في  العربية،  للجماهير 
إقامة غرفة طوارئ، إلدارة التحضيرات وضمان تضافر 
الجهود، إلنجاح مظاهرة األلوف التي دعت إليها لجنة 
والتي ستجري في الساعة الثامنة من مساء  املتابعة، 
إن  الطاقم،  وقال  أبيب.  تل  في  القريب  السبت  يوم 
شبكات  وفي  املستويات،  كافة  على  املبذولة  الجهود 
هذه  لتصبح  مشجعة  اإلعالم،  ووسائل  التواصل 

املظاهرة األضخم التي تجريها املتابعة في تل أبيب.
املتابعة،  لجنة  بات 

ّ
مرك سكرتيري  طاقم  واستعرض 

التحشيد  مستوى  على  الجارية،  التحضيرات  كافة 
الجماهيري، عن طريق التواصل املباشر مع الجمهور، 
وعلى  التواصل،  وشبكات  اإلعالم  وسائل  وبواسطة 
وصول  لضمان  اللوجستية،  التحضيرات  مستوى 
إجراء  وبضمن ذلك،  الجماهير الواسعة إلى املظاهرة. 
مسح شامل للحافالت التي ستنطلق من كافة املدن 

والبلدات نحو املظاهرة.
قرر الطاقم تأجيل مسيرة السيارات  وفي هذا اإلطار، 
إلى  طة ليوم األربعاء، 

ّ
التي كانت مخط نحو الكنيست، 

موعد آخر، من أجل صّب كل الجهود املتاحة إلنجاح 
مظاهرة السبت في تل أبيب.

ووصلت إلى لجنة املتابعة، بالغات من عدد من حركات 
سالمية وديمقراطية في الشارع اإلسرائيلي، عن عزمها 
املشاركة في املظاهرة التي ستجري باسم لجنة املتابعة 

وتحت شعاراتها.

وقال رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة 
ا 

ً
إننا نلمس تحرك املتابعة إبراهيم حجازي، 

تجنًدا  نلمس  كما  املتابعة،  بات 
ّ
مرك من 

والناشطين  الشباب  أوساط  في  واسًعا 
االجتماعيين، ونعّول كثيًرا على أداء اللجان 
ومدننا  بلداتنا  في  حيث وجدت  الشعبية، 
العربية، للعمل على أوسع تجنيد للمظاهرة.
منصور  املتابعة  سكرتارية  عضو  وقال 
لم  مكثفا،  حراكا  نلمس  إننا  دهامشة، 
نشهده منذ سنوات، وعلى كافة املستويات، 
وتجند  إن كان في حراك األحزاب امليداني، 
السلطات املحلية العربية لتسيير حافالت 

نحو تل أبيب.
د.  املتابعة  لجنة  سكرتارية  عضو  وقال 
التواصل  شبكات  إن  شحادة،  إمطانس 
تلعب دوًرا هاًما في خلق  ووسائل اإلعالم، 
وسنسعى  املشاركة،  على  مشجعة  أجواء 
املتبقية  في األيام  إلى تكثيف هذه األجواء 
يعّبر  التي نسعى لتكون بزخم،  للمظاهرة، 
القانون  ضد  الجماهيري  الغضب  عن 

االقتالعي العنصري. 
وقال مدير مكتب اللجنة القطرية لرؤساء 
عنبتاوي،  عبد  العربية  املحلية  السلطات 
إننا نعمل على تجّند كافة املجالس املحلية 

وباألساس ضمان وصول  إلنجاح املظاهرة،  والبلدية، 

الجميع بالحافالت، كما وردت معلومات مشّجعة عن 
تجنيد سلطات محلية لعدة حافالت للبلدة الواحدة. 



רשת שומרת שבתבס“ד

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד לתאריך 16.08.18 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים *התמונות 

להמחשה בלבד *מינימום 30 יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל-1 יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית להפסיק את 
המבצעים בכל עת.

072-220-4717
שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 09:00-21:00 | ימי ו‘ וערבי חג 09:00-14:30 | מוצ“ש 20:45-22:00

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

UHU 3 דבק
8 גרם

JUNSPORT תיק
צבע ורוד

₪14990

בית בובות
פליימוביל

כולל מגוון רהיטים ודמויות

קורקינט ריאל
מדריד

2 גלגלים קדמיים

גם המחיר צעצוע

₪39990

מגוון ענקבמוצ“ש!פתוחים

של כ-500

תיקים!

מטבח ויגה
עץ טבעי

₪27990

₪820

ממונע מפואר
כולל שלט הורים

אופנוע פרוזן
ממונע 6 וולט

₪450

בימבה ממונע
6 וולט | כולל מוט דחיפה ידני

עט פיילוט
V5 / V7

מנוף עם משאית
גובה 67 ס“מ

₪4990 ₪4990

קורקינט חשמלי
רייזור

שנה
אחריות!

₪44990

לוח מגנטי
748 חלקים ליצירה וציור

₪1990

GLOW סמארטרייק
4 שלבים | כולל אביזרים נלווים

אופנוע ג‘וק ממונע
V6

₪16990

כל ציוד החזרה
לבי“ס

25%
הנחה

*כל המבצעים תקפים בהצגת מודעה זו בלבד!

₪39990

₪950

3 מחברות ספירלה
A4

₪4990

רק
₪7990

רק
₪19990

רק
₪14990

רק
₪9990

רק
₪9990

30%
הנחה
על כל

התיקים!

מגוון
דגמי

אדידס

₪49990 ₪24990



Life

مهرجان اليف في سوپر فارم فرع ارمون –الهدار

نشتري ب  49 شيكل من تشكيلة 

منتجات اليف نضيف 99 ش 
ونحصل على
 طقم ديزني

 طاولة رسم+كر�سي 3 لفات ورق 
رسم علبة لتخزين ادوات التلوين.

ال تشمل حمالت« نشتري, نضيف,نحصل على«  حفاضات وادوية , 
الحد االدنى 6 وحدات في مخزون الفرع.

منتجات ديزني للعناية 
باالوالد/ االطفال

1 ليتر 
                   دهون الوقاية من 
الحفاض / واق للتحفيض
10 وحدات بالرزمة

تشكيلة منتجات 
كهربائية  

مناديل رطبة 
دراي بروتيكت- لالنتعاش

حفاضات 

جل وقائي 
100مل 

   اكياس للزوادة/
ساندويتشات  عبوة 
300كيس  

  سبراي حامي من 
اشعة الشمس  200مل  
سعر الوحدة 25ش

  زيت الزيتون
 بجودة عالية
750مل     

  BABY’S اليف
مناديل رطبة 
طبيعية  
رزمة رباعية   

مياه معدنية  
رزمة سداسية  

الحملة سارية املفعول بيت التواريخ 08-2018/08/15 او حتى نفاذ املخزون.االسبق من بينهما

107999

105056

158 20 25
سعر الوحدة 

سعر الوحدة 

سعر الوحدةوحدتان ب4 وحدات ب

سعر الوحدة

 )الحد االدنى في املخزون 3 وحدات(

سعر العبوة  

السعر للرزمة 
السداسية

السعر للرزمة

شارع هنڤيئيم 18ـ ـــ حيفا. ت:  077-8880820



Life

احتفالية الحمالت ل 8 ايام فقط  بين التواريخ  2018/08/15-08

تشكيلة من املكمالت الغذائية الطبيعية /
فيتامينات/منتجات تجميلية طبيعية   

سعر خاص
 بتسليم القسيمة عند الشراء من
 
  تشكيلة اقنعة سيتوا / طالء اظافر 
/ مزيل طالء االظافر / مناديل رطبة/
منتوجات معدن / مكياج            

االرخص من بينهم- ال يشمل طالء جل / رزمات
يمكن االستفادة مرة واحدة عن كل شروة- ساري املفعول   05-2018/08/18 او حتى نفاذ املخزون 
االسبق بينهم القسيمة سارية املفعول بالفرع الذي يباع فيه املنتج . ال يوجد ازدواجية بالحملة – 

من املمكن وجود فرق بالسعر للمنتج في فروع اخرى وبالفرع الذي تم الشراء منه.

االرخص من بينهم واملشترك بالحملة 

شفرات حالقة ذات شفرتين- 
استعمال ملرة واحدة  
رزمة 12 وحدة

اليف مستحضر الزالة الشعر 
الزائد للميكروجال  

اليف فوط صحية وفوط واقية 
  االرخص من بينهم

Sunday  سائل 
للتبييض معطر 4 لتر    
7 ش

فرشاة اسنان 
قابلة للشحن 
لألوالد/ الكبار    

فرشاة اسنان 
 ايزي كلين
رزمة 4 وحدات    

مستحلب 
للجسم  1 لتر     

  مماسح كبيرة رطبة 
لتنظيف االرض  

   ALLIN  
وجبة خفيفة بروتين
 / جل انرجي     

مجموعة لصيقات   عدة للطوارىء    
وشاشات طبية    

ساري املفعول بين التواريخ 15/08/2018-08  او حتى نفاذ املخزون،
 االسبق بينهم،الشروة مشروطة حتى 4 وحدات للزبون ، 

الحملة فقط في الفرع الذي فيه املنتج ال يوجد ازدواجية بالحمالت

1+1 2+1

10

10

70%

107

7

25 179

9 9

1+1

1+1

وحدتان  ب سعر الوحدة  سعر الوحدة 

سعر الوحدة 

الثاني بـ

  تنزيل

سعر الرزمة

אקווה ג׳ט
סילון מים 
דנטלי
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في  املساواة  تعميق  دائرة  رئيس  حامد  دخيل  النقابي  بعث 
كاتس،  حاييم  والرفاه  العمل  وزير  إلى  رسالة  الهستدروت 
يطالبه بالتدخل كي تدفع مؤسسة التأمين الوطني مخصصات 
الخاصة،  املنح  والتنّقل،  العجزة  واألرامل،  الشيخوخة 
مخصصات اإلعاقة لألطفال، والنفقة، ومخصصات إصابات 
 22.8.2018 يوم  قبل  وذلك  والتمريض،  والتأهيل،  العمل، 
املوعد املرتقب لحلول عيد األضحى املبارك، بدال من 28.8.2018 
ليتمكن املحتفلون بالعيد من إتمام تحضيراتهم للعيد، وذلك في 

ظل الظروف االقتصادية الصعبة وفي ظل موجة الغالء.

هذا اإلدراج إلى قائمة طويلة من التقييمات الدولية للبروفيسور 
ا شاّبا في العالم 

ً
حايك وفريقه، من ضمنها قائمة أفضل 35 عاملـــ

 MIT TECHNOLOGY REVIEW نشرتها املجلة العلمية املرموقة
)بوسطن، الواليات املتحدة األمريكية(، قائمة أكثر 100 تأثيرا في 
 Nominet Trust مجال التكنولوجيا للعام 2015 وفًقا ملؤسسة 

تأثيًرا في العالم من  قائمة أكثر100  )لندن، بريطانيا(,  املعروفة 
قبل مجلة GOOD العاملية )لوس أنجلوس، الواليات املتحدة(، 
قائمة "أملع 50 عقال" في تاريخ الدولة )وزاره العلوم والتكنولوجيا 
في البالد(, قائمه "أفضل أربعة علماء في البالد"، قائمة "الشباب 
قائمة  البالد"،  في  أهم شخصيه  "خمسون  قائمة  املتمّيزون"، 

"أكثر عشرة شخصيات مؤثرة في البالد"، وغيرها.

ويتمحور املشروع الجديد الذي يعّده البروفيسور حايك حول 
التي يمكن أن تشمل  دمج أجهزة استشعار ضمن ركائز مِرنة، 
باللمس  اإلحساس  اإلنسان:  لجلد  مقابلة  متعددة  وظائف 
والضغط، الشعور بالّرطوبة ودرجة الحرارة، تمييز املواد الّسامة 
وغيرها. هذا الجهاز يسّمى "الجلد اإللكتروني"، وباستطاعته أن 
يقوم بمهّمة الصقات لرصد ومراقبة الوضع الّصحي، عن طريق 
مواد كيميائّية التي تشير إلى املرض، والتي تفرز من خالل الجلد. 
الالصقات تبدو تماما مثل الصقة الجروح )بالستر(، والتي تتغّير 
الكيميائّية  املواد  لتلك  وفقا  والكهربائّية  الكيميائّية  خواصها 
بعض خصائص  تحليل  يتّم  املرض.  جّراء  الجلد  من  املنبعثة 
خص إلى مركز طبي فوًرا 

ّ
ه الش التي تق�سي بأن يتوجَّ الالصقة، 

الالصقة  في  أخرى  وخصائص  الفحوصات،  من  املزيد  إلجراء 
بأن تلك الالصقات  بفضل الحقيقة  ظهر عدم وجود مرض. 

ُ
ت

شخيص دون 
ّ
ويمكن فهم نتائج الت ال تتطلب طاقة كهربائّية، 

النظر عن الوضع  الحاجة إلى طبيب، كما يمكن توزيعها بغّض 
االقتصادي للمر�سى. هذه الالصقات تدمج أيضا أجهزة إرسال 
التي يمكن أن تنقل نتائج الفحص إلى املراكز الطّبية،  صغيرة، 
وبالتالي جمع املعلومات التي من شأنها أن تساعد على القضاء 
من أجل  باإلضافة إلى ذلك،  ل.  عدية مثل الّسِ

ُ
على األمراض امل

فإن املعلومات عن املناطق التي  منع انتشار املرض والعدوى، 
جرى فيها تشخيص مر�سي يمكن أن تصل إلى كل هاتف نّقال، 
لينّبه الزائرين أو املواطنين املقيمين من إمكانية العدوى واإلصابة 
إلكترونية  جلد  الصقات  الفكرة،  نفس  إلى  استناًدا  باملرض. 
مخّصصة لكبار الّسن قد تسهم إذا دعت الحاجة الستدعاء 
طبيب في حالة الضرورة. في نفس الوقت، مقابل التطبيقات في 

املجال الصحي.

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

املطالبة بدفع مخصصات التأمين الوطني 
البروفيسور حسام حايك ُمجّدًدا في قائمة أكثر قبل عيد األضحى املبارك

"100 ابتكار أهمية في العالم”
تّم اإلعالن في األسبوع املا�سي عن إدراج املشروع الجديد لفريق أبحاث البروفيسور 
في مجال املجّسات القابلة  التخنيون،   – حسام حايك من معهد العلوم التطبيقيه 
لتشخيص األمراض عن طريق الجلد في قائمة أكثر    )Wearable Sensors(لالرتداء
“100 إبتكار أهّمية في العالم لعام 2018”، والتي تعلنها مؤسسة   SPINNOFF العاملية 
87 دولة حول العالم لهذه القائمة. ويضاف  - بعد أن جرى تقييم 5000 مشروع من 



حملة ملعوبة 
مـن بـذورات نـخلة

كل
4990شي

هديةكرة قدم نخلة

هجوووووووم!

جديد خلطة الصيف الفاخرة 
من بذورات نخلة

١ كغم + كرة قدم هدية!
*الكمية محدودة.
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ملراسل »حيفا«
من املقرر أن تبدأ في األسبوع القادم أعمال البنى التحتية إلنشاء ملعب كرة القدم »ميني فيتش« في 
شارع هحيال في حي بات جاليم. وسيتم تمويل امللعب الذي تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليون شيكل، من 
قبل بلدية حيفا، الـ«توتو«، ووزارة الثقافة والرياضة، وستنفذ العمل شركة »شيكمونا« بإشراف 

مديرية الرياضة البلدية.
اصطناعًيا  عشبًيا  سطًحا  وسيتضمن  مربع  متر   1200 مساحة  على  الجديد  امللعب  وسيمتد 
وتكنولوجية إضاءة LED حديثة واقتصادية، وذلك ليتمكن سكان الحي من استخدامه في املساء، 
باإلضافة لذلك سيحاط امللعب بجدار، مسارات توجيه، مقاعد جلوس ونظام األمان املتصل بجهاز 

األمن البلدي.
سيتم بناء امللعب، الذي سيطلق عليه اسم »صاحبك«، وفًقا للمعايير الدولية ملنظمة الفيفا، والتي 

ستضمن بأن يخدم الجمهور لسنوات عديدة.
ومن املتوقع أن يستغرق بناء امللعب ثالثة أشهر، وسنجز البناء في شهر نوفمبر القريب.

الصورة تابعة ملكتب الناطق بلسان بلدية حيفا

ملراسل »حيفا«
على  كاتس،  يسرائيل  املواصالت،  وزير  وقع 
أنظمة جديدة تمنح اإلعفاء من رسوم الطيران 
لجميع الرحالت الجوية التي تقلع وتهبط في مطار 
املتوقع  حيفا الشمالي وفي مطار رامون الدولي، 
وذلك  القادم،  الشتاء  موسم  خالل  افتتاحه 
من شمال  الطيران  لتشجيع  إضافية  كخطوة 

وجنوب البالد.
وقال الوزير كاتس إن اإلعفاء من رسوم الطيران 
في مطاري رامون وحيفا يهدف إلى تشجيع نشاط 
وزيادة عدد  الطيران الدولي في هذه املطارات، 
السياح القادمين إلى البالد من الخارج. وسيتم 
من الرسوم في هذه املطارات ملدة  منح اإلعفاء 
ثالث سنوات. ومن املقرر أن يتم الحصول على 
موافقة الحكومة ولجنة االقتصاد في الكنيست 
وعند   ، القادمة  األيام  خالل  األنظمة  على 

إقرارها النهائي سوف تدخل حيز التنفيذ.
السماء  اتفاقية  أن  كاتس  الوزير  وأضاف 
املفتوحة زادت بشكل كبير من عدد املسافرين 
وقال  البالد.  في  الدولية  الجوية  الرحالت  في 
من رسوم الطيران في الشمال  »إن منح إعفاء 
والجنوب سيشجع نشاط الطيران الدولي، ليس 
الشمال والجنوب  في  البالد بل  في مركز  فقط 

أيًضا«. 
 Tus وأعلنت شركة الخطوط الجوية القبرصية

Airways، على أثر إعالن الوزير كاتس عن  إلغاء 
الرسوم وتوسيع ساعات العمل في مطار حيفا، 
من  الدولية  رحالتها  تجديد  الشركة  عزم  عن 
اليونان وقبرص.  في  إلى وجهات مختلفة  حيفا 
رحالت  نظمت  قد  القبرصية  الشركة  وكانت 
منتظمة من حيفا إلى خمس وجهات في اليونان 

وقبرص حتى العام املا�سي.
وم�سى وزير املواصالت قائال إن اتفاقية األجواء 
املفتوحة تهدف إلى تكييف إسرائيل مع االتجاه 
الوزارة  تعتزم  حيث  املواصالت،  لتحسين 
الشمال،  إلى  االستهالكية  الثورة  استحضار 
والشمال  حيفا  لسكان  الفرصة  وتقديم 
بالطيران إلى وجهات مختلفة في أوروبا بأسعار 
دون االضطرار للوصول إلى مطار بن  معقولة، 

غوريون.
املطارات  املواصالت وهيئة  باشرت وزارة  وقد 
في  والهبوط  اإلقالع  مدرج  لتمديد  بالتحضير 
مطار حيفا، من أجل السماح للطائرات الكبيرة 
ويبلغ طول مدرج الطائرات  بالهبوط في املطار. 
وبعد  متًرا،   1300 الحالي في مطار حيفا حوالي 
تمديده سيبلغ 1600 متًرا. وأشار الوزير كاتس إلى 
أن تمديد مدرج اإلقالع والهبوط في مطار حيفا 
الشمال  من  الدولية  الجوية  للرحالت  سيتيح 
على متن الطائرات التي يصل عدد الركاب فيها 

إلى 120 راكًبا، لتبلغ وجهات قريبة في أوروبا.

ملراسل »حيفا«
ستعود مجمعات النشاط اآلمن للشباب إلى حيفا، 
ابتداًء من األسبوع القادم، إلى مزاولة نشاطها على 
ضوء النجاح من العام املا�سي. ومن املتوقع أن يتم 
افتتاح مجمع الفعاليات في قاعة الرياضة في شارع 
تساهل 16 في كريات إليعزر، ابتداء من يوم األحد 
 14 أغسطس ليستمر النشاط فيه من   12 املقبل 
18/8-. وفي تاريخ 13 /8 سيتوقف النشاط ملدة يوم 

واحد بسبب فعاليات مدينة الشباب.
من  وستعمل مجمعات الفعاليات كل ليلة ابتداًء 
هذه  فجًرا.   1:30 الساعة  حتى  مساًء   9 الساعة 
املراكز مخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 سنة، كي يستمتعوا بفعاليات ونشاطات   -  11
متنوعة التي تمّولها بلدية حيفا. وتشمل الفعاليات:  
وحاسوب،  مولتميديا  ألعاب  سماعات،  حفلة 
والبيلياردو،  القدم  كرة  مثل  األلعاب  طاوالت 
شاشات كبيرة just dance، بينغ بونغ ، واملزيد من 
آمنة.  سعيدة  بأجواء،  كل هذا  املمتعة،  األلعاب 
لتوزيع  املجمعات،  جميع  في  كافيتريا  فتح  سيتم 

ساندويشات ومشروبات املجانية للشبيبة.
الثقافة والرفاه في بلدية  وأفادت مديرية التربية، 
بالتعاون  حيفا بأنها ستدير هذا البرنامج الخاص، 
ويشرف على  مع وزارة التربية والتعليم والشرطة. 
عاملون  تربويون،  مرشدون  املجمعات  تشغيل 
اجتماعيون، عاملون في مجال الشبيبة، باإلضافة 
قيادية  برامج  في  أعضاء  وخريجين،  طالب  إلى 
مختلفة ومتطوعين. وهؤالء يرافقون الشباب طيلة 
األلعاب  محطات  تشغيل  في  ويرشدونهم  املساء، 

ويستجيبون الحتياجاتهم وطلباتهم.
بلدية  في  الشباب  فرق  تقوم  نفسه،  الوقت  وفي 
للشباب،  املفتوحة  اللقاء  أماكن  بزيارة  حيفا 
ويشجعونهم  العامة،  والحدائق  املتنزهات  مثل 
من أجل  على الوصول إلى املجمع املغلق واآلمن، 
أن  كما  والشغب.  الضوضاء  وإثارة  التسكع  منع 
جميع  أمام  مفتوحة  املجمعات  في  الفعاليات 

الشباب في حيفا. 
بلسان  الناطق  مكتب   – كوهين  رؤوفن  تصوير 

بلدية حيفا

مجمعات الترفيه والنشاطات للشبيبة 
الحيفاوية في ساعات الليل  ستعود إلى 
فعالياتها بشكل موسع األسبوع القادم

رحالت جوية من حيفا ورامون إلى 
أوروبا بدون رسوم

بلدية حيفا ستن�سئ ملعب كرة قدم ميني- فيتش جديد في حي بات غاليم
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بين الّساكن واملتحّرك
د. إياس يوسف ناصر 

أّيام مقصوصة الّضفائر مرمّية على  غة العربّية قبل 
ّ
الل أفاقت 

تب 
ُ
ريق، وقد َوجدت في جيبها رسالة باسم األكثرّية ك

ّ
قارعة الط

ه قد تقّرر تجريدك من الّرتبة الّرسمّية التي 
ّ
رك بأن

ّ
نا نبش

ّ
فيها: »إن

تحملينها وترحيلك عن الوطن الحبيب الذي له لغة واحدة هي 
فِهَم علًنا«.

ُ
ِلَي الحكم وأ

ُ
غة العبرّية. ت

ّ
الل

قانون  ضمن  العربّية  غة 
ّ
الل إلى  ُوّجهت  التي  الّرسالة  هذه  إّن 

إّنها  أبنائها.  إلى  الحقيقة  في  ُوّجهت  ًرا 
ّ
مؤخ أجيز  الذي  القومّية 

ه صاحب 
ّ
رسالة املتوّجس الذي يريد أن يجاهر بمستند رسمّي أن

الّسيادة، والّسلطة، والّسلطان، وصاحب الكلمة األولى واألخيرة، 
 لغته. إّنها بالغ واضح 

ّ
 صوته وال لغة إال

ّ
فال يريد أن يسمع صوًتا إال

إلى املواطنين العرب، الذين تبلغ نسبتهم نحو %21 من املواطنين في 
غتين 

ّ
غة العبرّية في نفس املرتبة، وأّن إدراج هذه الهرمّية بين الل

ّ
الّدولة، أّن لغتكم ال يمكن أن تكون مع الل

غة العربّية »مكانة 
ّ
يعني في الحقيقة إدراج الهرمّية بين املواطنين أنفسهم. هكذا جاء في القانون املذكور أّن لل

، والخارج عن القاعدة.
ّ
اذ

ّ
خاّصة«، ولكّنها الخصوصّية بمعناها الّسلبّي، خصوصّية املختلف، والش

 في بعض 
ّ

غة العربّية في يوم من األّيام في مرافق الدولة وأجهزتها ومعامالتها إال
ّ
عتَمد الل

ُ
على أّي حال، لم ت

 بأّنها مكتوبة من باب »رفع الكلفة«، بل 
ً
شِعر الّناظر عاّمة

ُ
غة العربّية ت

ّ
فتات املكتوبة بالل

ّ
الحاالت. حّتى الال

غة 
ّ
ح�سى. ولكّن اإلقرار برسمّية الل

ُ
عّد وال ت

ُ
غة ملا فيها من أخطاء ت

ّ
إّنها تبرهن على مدى االستخفاف بهذه الل

ا، كان يترك أثًرا طّيًبا في نفس املواطن العربّي ويبقي على فسحة من األمل.   العربّية، ولو نظريًّ
غة التي تزرع الجسور بين الّضفاف، وتجمع بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، 

ّ
ومن املفارقات املؤملة أّن الل

 لوجدنا 
ً

غات املستعملة في سويسرا مثال
ّ
أصبحت أداة للّتفرقة واإلقصاء والعنصرّية. لو نظرنا إلى حالة الل

هّوة كبيرة بين الّنظرة إلى لغة اآلخر هناك والّنظرة إلى لغة اآلخر في هذه البالد. فاملتحّدثون باألملانّية في سويسرا 
مون األملانّية، حّتى إّن الّدولة قد أقّرت بأن تكون األملانّية، 

ّ
مون الفرنسّية، واملتحّدثون بالفرنسّية يتعل

ّ
يتعل

بين  الّدولة من باب االحترام واملساواة  في  الّرسمّية  غات األربع 
ّ
الل والفرنسّية، واإليطالّية، والّرومانشّية 

غة العربّية لغة رسمّية في البالد، يدرسها جميع املواطنين وتستعمل 
ّ
ة. فما املانع في االعتراف بالل

ّ
ان كاف

ّ
الّسك

في مختلف املجاالت؟! هذا الّسؤال املهّم الذي تتشّعب اإلجابة عنه، ولكّن املبادرة إلى عدم االعتراف تعني 
غة وقطع حبل املشيمة بين املواطن العربّي وهّوّيته.

ّ
تغييب الل

ا وكلمات. إّنها كياني، وهّوّيتي، وجذوري، وحارتي، وقريتي، وشعبي، وصوت جّدي 
ً
غة العربّية ليست أحرف

ّ
الل

وجّدتي الّنازف من أغصان الّزيتون، الذي أم�سي مع عائلتي لقطفه كّل عام في الجليل الحبيب. إّنها شعري، 
وقصائدي، وأغنياتي، وتراثي. إّنها تاريخي العريق املمتّد إلى أجدادي في هذا الوطن الّساكن في األعماق، 

ركة األدبّية العظيمة التي ورثتها عن امرئ القيس وأبي تّمام واملتنّبي. 
ّ
ومبعث عنفواني وفخاري أمام الت

عرّية في القدس، وشفاعمرو، وحيفا وغيرها، شعرت 
ّ

ما وقفت أمام املنبر في أمسية من أمسياتي الش
ّ
كل

بالّسعادة والفخر العظيم بكّل الذين يتركون بيوتهم ساعات ويأتون لسماع قصيدة. إّنها الغريزة والّرغبة 
غة العربّية 

ّ
عر، والل

ّ
املشبوبة لدى اإلنسان العربّي من أّيام سوق عكاظ إلى يومنا هذا في حّبه للكلمة، والش

ه مسحور بلغته، وبيانها، وبالغتها، ومفرداتها، يتنّفسها من رئتيه، وتجري على لسانه كما تسري 
ّ
الّساحرة. إن

فل ين�سى 
ّ
كرّيات الّدم في عروقه، وال توجد قّوة في األرض تستطيع أن تفّك هذا الّسحر، أو أن تجعل الط

الحليب الذي رضعه من ثدي أّمه. 
غة العربّية 

ّ
غة، أدرك املستوى املترّدي والَبْرح العصيب الذي تلقاه الل

ّ
ق برسمّية الل

ّ
ولكّنني إلى جانب ما يتعل

ة القراءة، واستحواذ العبرّية على 
ّ
غوّي )استعمال املحكّية والفصحى(، وقل

ّ
ألسباب كثيرة منها االزدواج الل

بيعّي. وقد قرأت 
ّ
غوّي الط

ّ
غة العربّية وفي تركيبها الل

ّ
ألسن املواطنين العرب وأثرها في تلقائّية الّتفكير بالل

غة العربّية. 
ّ
ًرا دراسة بارعة ومستفيضة للبروفسور حسيب شحادة تناول فيها املحنة التي تمّر بها الل

ّ
مؤخ

ب في املدارس العربّية 
ّ

ال
ّ
أن. إّن الكثير من الط

ّ
نا يجب أن نتحّمل مسؤولّية كبيرة في هذا الش

ّ
وال شّك أن

غة العربّية إلى درجة الّنفور منها، واملكتبة العربّية تزخر بآالف الكتب عن الفاعل 
ّ
يستصعبون فهم قواعد الل

فات 
ّ
كرت في املؤل

ُ
واملفعول والّتمييز والحال وغيرها، ولكّنها تقوم على الّتكرار وذكر نفس األمثلة تقريًبا التي ذ

رثرة. هذا إلى أّن 
ّ
ة اإلبداع، وإجادة فّن الث

ّ
التي ظهرت قبل ألف عام، وهو مّما يدّل على الجمود الفكرّي، وقل

غة العربّية ال تشهد حتًما على كفاءتهم لتدريسها. 
ّ
هادة األكاديمّية التي حصل عليها كثير من مدّر�سي الل

ّ
الش

دون جلًدا بسياط الّتلقين والّتلقيم، حتى صاروا ببغاوات وآالت تسجيل يرّددون ما يقال ثّم 
َ
طالبهم ُيجل

غة العربّية وتهوية مخدعها وصاالت قصرها ومسح الغبار عن 
ّ
ينسون بعد حين. إّن رّش املاء على وجه الل

أوانيها وكراسيها من أهّم ما يتعّين عمله في العصر الحديث إلعالء شأنها. لقد انفتح العالم بعضه على بعض، 
وصارت القاّرة الواحدة تشرب القهوة مع صاحبتها، وأصبح االنتقال في العالم كنزهة مدهشة في قرية أو 
غة العربّية تقوم على تنمية مهارة فهم املقروء والّتحليل، 

ّ
مدينة. كذلك يجب أن نقّدم نظرة جديدة إلى الل

قة بأّن رأيه في الّنّص ال يقّل أهّمّية عن رأي األستاذ نفسه. 
ّ
الب على فتح آفاقه ومنحه الث

ّ
وتشجيع الط

طّوح 
ُ
ا، وأمام األوصاب الكثيرة التي ت غة العربّية من صفتها الّرسمّية قانونيًّ

ّ
أمام املبادر املتحّرك الذي يجّرد الل

ا إلى أنفسنا إذا لم نحّرك ساكًنا ولم نعمل بحزم وجّد للمحافظة على لغتنا، وقد  نا ن�سيء جدًّ
ّ
بها، أعتقد أن

غة العربّية التي تعاني الّروماتيزم في مفاصلها واالحتشاء في عضلة 
ّ
َدَر يتحّرْك«. إّن الل

َ
قيل قديًما »َحّرِِك الق

غة 
ّ
 فعلى الل

ّ
عين منها يذودون عنها ويقضون حقوقها، وإال

ّ
قلبها تحتاج إلى أطّباء أكفاء يداوونها وأساتذة متضل

العربّية وأبنائها الّسالم.

ملراسل »حيفا«
ضريح  ترميم  إلى  العربية  الثقافة  جمعية  بادرت 
الشاعر الفلسطيني الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم 
مع  بالتزامن  الناصرة،  في   )1948  -1913( محمود 
الذكرى السبعين الستشهاده، التي صادفت يوم 13 

تموز/ يوليو الفائت. 
وأكدت الجمعية أن أعمال الترميم هذه تهدف إلى 
الذي  الشاعر،  لهذا  والتكريم  الوفاء  بعض  إبداء 
ُيعّد واحًدا من أملع شعراء فلسطين في فترة ما قبل 
النكبة، وأكثر ما تمّيزت به سيرة حياته كان الدفاع 
عن فلسطين والوطن في مواجهة املخاطر التي كانت 

تترّبص بهما.
وبموازاة االنتهاء من أعمال الترميم، هذا األسبوع، 
دعت جمعية الثقافة العربية إلى حضور األمسية 
الرحيم  عبد  استشهاد  لذكرى  إحياء  الخاصة 
حيفا  في  الجمعية  مقر  في  سُتقام  والتي  محمود، 
الساعة السابعة من مساء يوم األربعاء املقبل، 15 

آب/ أغسطس الحالي.
ومن املتوقع أن يشارك في األمسية كل من الشاعر 
كبها،  مصطفى  البروفسور  واملؤرخ  حنا،  أبو  حنا 
والشاعرة أسماء عزايزة. وتعتبر هذه األمسية جزًءا 
من عدة نشاطات ثقافية لجمعية الثقافة العربية 
هيئات  مع  بالتعاون  بعضها  الجديد،  موسمها  في 

شريكة للجمعية في رؤيتها وغاياتها.
ويذكر أن عبد الرحيم محمود استشهد في معركة 
كّرس  أن  بعد  الصهيونية،  القوات  ضد  الشجرة 
جّل أشعاره للقصائد الحماسية الوطنية والقومية 

امللتزمة، وُدفن في الناصرة.
عام  طولكرم  قضاء  عنبتا  بلدة  في  محمود  وولد 
1913، وتلّقى علومه االبتدائية والثانوية في طولكرم 
لحم،  بيت  في  شرطية  علوًما  تلقى  كما  ونابلس، 
وعسكرية في بغداد ودمشق، ثم عمل ُمدّرًسا في كلية 
النجاح في مدينة نابلس، والتحق بالثورة العربية 

الكبرى عام 1937، وقاد أحد الفصائل وجرح في 
قوات  طاردته  وعندما  البريطانيين.  ضد  معركة 
 ،1939 عام  العراق  إلى  لجأ  البريطانية  االحتالل 
واشترك في حركة رشيد عالي الكيالني، ثم عاد إلى 
والتحق  املذكورة،  الحركة  إخفاق  بعد  فلسطين 
بجيش اإلنقاذ، حيث تولى قيادة سرية من سرايا 
ين، وخطط وقاد عدة عمليات عسكرية 

ّ
فوج حط

ناجحة وجريئة ضد القوات البريطانية في مرج بن 
عامر. كما خاض معارك ضد القوات الصهيونية.

امللكيين  الروم  كشافة  سرية  اختتمت 
السنوي  الكاثوليك األولى – حيفا مخيمها 
بمشاركة 85 كاشًفا في أحراش جبل الكرمل. 
وقال إقبال عبود قائد املخيم إن الكاشفين 
سنوات  خمس  أعمار  من  كانوا  املشاركين 
وحتى خمس وعشرين سنة، الذين أمضوا 
الكشافة  سرية  إن  وأضاف  أيام.  أربعة 
الكاثوليكية استضافت سرية كشافة اإلخاء 
– عسفيا برئاسة نبيل عبود، وقام أعضاء 
مشتركة،  ونشاطات  بفعاليات  السريتين 
وتعليمية،  ترفيهية  كشفية  ألعاب  مثل 
أحضان  في  وجوالت  ليلية،  سمر  حفالت 

الطبيعة.
ويذكر أن سرية الكشافة الكاثوليكية األولى تأسست عام 1926 في حيفا، وال تزال تحافظ على تقاليدها وعاداتها 
الكشفية على مّر األجيال. وأنها تشارك بإشراف معلم السرية جمال شحادة، في املسيرات والعروض الكشفية 

املختلفة التي تجري في حيفا.       

بمبادرة جمعية الثقافة العربية: 
ترميم ضريح عبد الرحيم محمود في 

الناصرة وأمسية لذكراه في حيفا

اختتام مخيم سرية كشافة الروم 
امللكيين الكاثوليك األولى - حيفا
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ودائًما نتَوقع من األسئلة  أسئلة تطرح نفسها وبقوة، 
كثر 

َ
وأ أخرى،  أسئلة  لطرح  مالئًما  مناخا  تمنحنا  أن 

جّدية. وإذا كان الحوار أسلم الطرق للمعرفة والتعارف 
عرف مشاكل 

َ
ولتالقح األفكار والوعي وإذا كنا نريد أن ن

ال 
َ
ف وإشكاليات املوسيقى والفن الفلسطيني في غزة، 

بد من حوار القائمين على تمثيل األغنية الفلسطينية 
الفن  ملستوى  الحالي  الوضع  تفاصيل  على  للوقوف 
واملوسيقى واألغنية، حوارنا اليوم هو مع شاب يمتلك 
في مجال  له تجربة طويلة  صوتا جميال معبًرا دافئا، 
وال  وتشّربه،  األصيل  الفّن  عاش  والغناء.  املوسيقى 
رفع  إلى  وق 

َ
بش الراغبين  من  واحًدا  إال  نفسه  يجد 

الجميل  بالصوت  ويتمّيز  الفلسطينية،  األغنية  شأن 
للعثور  ويسعى  بالنجاح ،   ويحلم  املرهف ،   واإلحساس 
وسافر  إليِه،   يستمع  من  كل  قلب  داخل  مكان  على 
وتنّقل من بلد آلخر ليقدم األغنية الفلسطينية  الجميلة 
طريقه  ّق 

َ
ش بالفطرة.  فّنان  اقتدار،  بكل  العريقة 

األرض.  لكل شعوب  السامية  رسالته  حامال  بنفسه، 
أمنيته في الحياة أن يجد من يقدر فنه األصيل، وبشكل 
ت 

َ
احترافي ير�سي طموحه وطموح  محبيه وجمهوره. وكان

ة له في حياته الفنية. دعونا نبحر مع  
ّ
مصر أفضل محط

هذه الشخصية الفنية الرائعة لنكتشف سويا من هو 
الفنان الفلسطيني رؤوف البلبي�سي عن قريب: 

إلى  البداية  منذ  الفنية  ومسيرتك  حّدثنا عن حياتك 
اآلن. وملاذا اخترت موضوع املوسيقى كدراسة وعمل؟

اسمي رؤوف البلبي�سي، عمري 24 عاما، منذ طفولتي 
أميل إلى سماع األغاني الطربية واملوسيقي بشكل عام، 
مقتصره  وكانت  عاًما،   13 بعمر  الفنية  حياتي  بدأت 
فقط على الغناء الشرقي، ومن ثّم بدأت العزف على 
آلة العود بمجهود وتعليم شخ�سي، وبحكم ممارستي 
للغناء والعزف لسنوات احترفت املوسيقى، ومن حّبي 

لها اتخذتها مهنة حتى أمارسها في أغلب أوقاتي. 
هل »مهرجان مصر الدولي ملوسيقى الفرانكو« هو 

برنامج املواهب األول الذي تشترك به؟ 
 Arab idol,« سبق واشتركت في برامج مواهب أخرى مثل
the voice »ولكن لم يحالفني الحظ بااللتحاق بالفريق 

بسبب األوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
الدولي  مصر  »مهَرجان  إلى  تتقدم  جعلك  الذي  ما 

ملوسيقى الفرانكو في شرم الشيخ«؟
دولة  من  أكثر  يضّم  ألنه  وذلك  املهَرجان  بقوة  آمنت 

عربية.
نالحظ أنك املرشح األقوى للفوز باللقب ولكن حصلَت 

على مرتبة ثانية. ما تعليقك؟
أومن بقدراتي وبجمهوري الذي ساندني ودعمني، ولكن 

هذا القرار يعود للجنة الحكم.
ب 

َ
ما ال�سيء الذي تريد القيام به بعد فوزك باللق

الثاني من املهرجان؟ 
أسعى بكل جهد إلنتاج ألبوم غنائي يضّم أكثر من لون 
ويتميز باالختالف والبعد عن النمط التقليدي املعروف.

في مصر وعلى  شعورك وأنت تقف أمام جمهورك 
منصة مهرجان حقق حلمك؟

شعور ال يوصف بعد معاناة وتعب وانتظار كبير، وهذا 
ما جعلني أبكي على املسرح. وكذلك لحظة نزولي عن 
املسرح، الناس الذين استقبلوني وهم يبكون، جعلني 
أشعر بالفخر، كوني فلسطينيا أحمل قضية واحمل 

رسالة سالم.
رأيك بمسابقة أراب آيدول من جميع النواحي؟ وهل 

ستقف يوًما على هذا املسرح؟
برأيي برامج املواهب مثل آراب آيدول تسهل وتختصر 
جمهورا  وتعطيه  صاعد،  فنان  ألي  الطريق  نصف 
كبييرا في وقت قصير، سواء سمحت لي الظروف أن 
يصل  أن  أتمنى  تسمح  لم  أو  مواهب  ببرنامج  أشارك 

صوتي وينال إعجاب الجميع.
باب؟ 

َ
هل توجد حاليا عراقيل أمام الفنانين الش

العراقيل وأهمها  العديد من  يواجه أي فنان صاعد 
كسب ثقة الجمهور وإعجابهم ولكن كفنان فلسطيني 

ستزيد العراقيل أمامي بسبب التنقل والحركة.
ألخبارك  وتغطيتها  واإلعالم  الصحافة  من  ك 

ّ
حظ

ونشاطاتك الفنية؟
ومتاَبعة  ثب 

َ
ك عن  أخباري  تتابع  املحلية  الصحافة 

ية.
َ
نشاطاتي وأسعى اآلن إلى دّق أبواب الصحافة العامل

أمامك  فتحها  التي  واآلفاق  الفن،  في  طموحك 
مهرجان في شرم الشيخ؟  

محطة  كان  الشيخ«  شرم  في  الدولي  مصر  »مهرجان 
انطالق بسيطة في مصر، هدفها األول توصيل رسالة 

والهدف  العربي،  الوطن  دول  كافة  إلى  ومحبة  سالم 
الثاني كسب محبة الجمهور املصري والعربي. طموحي 
ِرّف 

َ
ش

ُ
األول أن أوصل صوتي ألكبر عدد من الناس وأن أ

عبي. 
َ

وطني وش
كيف عالقتك بمواقع التواصل االجتماعي؟ 

دي جمهور آخر على مواقع التواصل االجتماعي من كل 
َ
ل

البلدان العربية ودائم التواصل معهم.
يعقوب شاهين  في أصوات كل من:  رأيك بصراحة 

وأمير دنَدن ومحمد عّساف؟ 
يعقوب شاهين ومحمد عّساف وأمير دندن نموذج فّني 
يحتذى به. جميعهم فنانون مّروا بالكثير من الصعوبات 
والتحديات، أوجه لهم كل املحبة وأشعر بالفخر كونهم 

فنانين فلسطينيين. 
ملن تدين بالفضل في نجاحك وفيما أنت عليه اليوم؟ 
الفلسطيني  وجمهوري  ولشعبي  ألهلي  أوال  مدين  أنا 
حسنين  عمري  اإلعالمي  واملنتج  جميعا  وألصدقائي 
ومدير الطاقم محمود أبو الحاج ولكل من سانَدني في 

رحلتي الفنية.
طموحاتك ومشاريعك للمستقبل. وكلمة أخيرة تحب 

أن تقولها لقراء صحيفة حيفا؟ 
سأسعى إلنتاج أول ألبوم غنائي بنمط مختلف، كل 
املحبة واالمتنان ألهلي في مدينة حيفا أتمنى أن أكون 

عن قريب بينكم وأقيم حفال غنائيا كبيرا.

»عمري مع الفن« 
رؤوف البلبيسي: 

شعور ال يوصف بعد معاناة وتعب وانتظار كبير، أخذت َأبكي 
على مسرح شرم الشيخ
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خلفته رحالكم  بين  فالقلب  قوا      
ّ
يا سائرين إلى الحبيب ترف

مالي سوى قلبي وفيك أذبته      مالي سوى دمعي وفيك سكبته

ألداء  الحرام،  بيت هللا  تأم  الحجيج  قوافل  انطلقت 
فريضة مهمة من فرائض اإلسالم أال وهي فريضة الحّج، 
والتي ثبتت فرضيتها في القرآن الكريم والسّنة املطهرة. 
قال تعالى )إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا 
وهدى للعاملين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن 
دخله كان آمنا، وهلل على الناس حّج البيت من استطاع 
إليه سبيال، ومن كفر فإن هللا غني عن العاملين(. قال 
البيضاوي في تفسير هذه اآلية: وضع من كفر موضع 
من لم يحّج تأكيًدا لوجوبه، وتغليظا على تاركه. حيث 

لم يقل من لم يحّج، بل قال ومن كفر لبيان أهمية الحّج. وقال رسول هللا )بني 
اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا، وإقامة 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحّج البيت ملن استطاع إليه سبيال(. وبناًء 
على ذلك أجمع علماء األمة على فرضية الحّج واالستطاعة املطلوبة من الحاّج 
القدرة الصّحية واملاّدية على أدائه، وتوفر األمن في الذهاب واإلياب، وعدم وجود 
املوانع التي تحول بين تحقيق ذلك. وقد روى البخاري ومسلم أن الحّج من الشرائع 
القديمة، حيث ذكروا أن آدم عليه السالم حّج أربعين سنة من الهند ماشيا. وأن 
جبريل قال له: إن املالئكة يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آالف سنة. ويعتبر 
الحّج من أفضل العبادات ألنه يشمل بذل املال والجهد، لذا يعتبر من أفضل 
األعمال التي يتقّرب بها إلى هللا. فقد سئل رسول هللا: أي األعمال أفضل؟ قال 
اإليمان باهلل ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل هللا. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
)حّج مبرور(. وقال )الحج املبرور ليس له جزاء إلى الجنة(،  والحّج املبرور الذي أشار 
إليه الرسول هو الحّج الذي يغّير بنفوس أصحابه، لذلك قال أهل العلم: )الحج 
املبرور( هو الذى ال يخالطه �سيء من املآثم. وقيل: )املبرور( املقبول. قالوا: ومن 
عالمات قبول الحّج، أن يرجع العبد خيًرا مما كان، وال يعاود املعا�سي. فعلى هذا 
يكون )املبرور( من الِبّر، والِبّر اسم جامع لكل خير. ويجوز أن يكون )املبرور( بمعنى 
الصادق الخالص هلل تعالى. قال القرطبي: األقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة 
ف على 

ّ
لب من املكل

ُ
يت أحكامه، ووقع موقًعا ملا ط ِ

ّ
املعنى، وهي أنه الحّج الذي وف

الوجه األكمل. وقال جابر بن عبد هللا: إن ِبّر الحّج إطعام الطعام وطيب الكالم. 
فإذا قام الحاّج بمنسك الحّج والتزم باألخالق الطّيبة، وكان عونا للناس سلما 
لهم، عاد نقًيا من اآلثام. قال رسول هللا )من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم 
ولدته أمه(. وحتى يكون الحّج مبرورا ال بّد أن تتوفر فيه شروط أولها اإلخالص 
لوجه هللا تعالى بصدق النية. قال تعالى )وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له 
ى عن 

ّ
الدين(. وقال رسول هللا )إنما األعمال بالنيات(. وهذا يلزم الحاّج أن يتخل

الرياء والسمعة، وال يطلب من حّجه لقب حاّج وأعماله نفت عنه هذا اللقب. 
ومن األعمال التي تنفي عنه هذا اللقب عند هللا، أن يكون ماله من حرام. مثال أن 
يكون آكل لحّق أخواته في امليراث، ويحّج الى بيت هللا الحرام، ألن هللا ال يقبل من 
العمل إال إذا كان من مال طّيب. قال رسول هللا )أيها الناس: إن هللا طّيب ال يقبل 
إال طّيبا. وأن هللا أمر املؤمنين بما أمر به املرسلين. فقال: )يا أيها الرسل كلوا من 
الطّيبات واعملوا صالحا(. وقال: )يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم(. 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، 
ى يستجاب له(. قالوا: يعنى 

ّ
ي بالحرام، فأن

ّ
ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذ

في ذلك ملن حّج البيت هللا ووقف على جبل عرفات يستبعد الرسول القبول منه، 
ألن مطعمه ومشربه وملبسه من حرام. أما إذا كان الحاّج ماله حالل وقال: لّبيك 
أللهّم لّبيك، رّد عليه ملكا يقول له )لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. زادك 
حالل، ونفقتك حالل، وحّجك مبرور غير مأزور. وتقول املالئكة للظالم وآكل أموال 
الناس ظلًما: ال لّبيك وال سعديك زادك حرام ومالك حرام ارجع فحّجك مأزور غير 
مبرور. ويضاف إلى ذلك حسن الخلق ليكون الحّج مقبوال عند هللا، لذلك وضع 
شروطا لقبول الحّج فقال )فال رفث وال فسوق وال جدال في الحّج( وهذا يحتاج 
إلى ضبط للنفس لشّدة املوقف، فال يجادل أحًدا وال يصرخ على أحد وال يشتم، 
إنما يكون هّينا لّينا طّيبا، دافعه إلى ذلك تقوى هللا. قال تعالى )وتزّودوا فإن خير 
الزاد التقوى(. واملّتقي يطلب مرضاة هللا، زاهًدا فيما بين أيدي الناس، يعمل 
الصالحات ويجتنب املنكرات، وال يكتفي بذلك، بل يداوم عليه بعد عودته. فإن 
ا ألخواته أو لبناته أو ألحد من خلق هللا يتحرر من املظالم، ليفوز بالقبول 

ً
كان ظاملـــ

وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمّتقين. 

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

الحّج - 2018 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

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

طابور،  جبل  على  الرّب  ي 
ّ
تجل بعيد  الكنيسة  احتفلت 

وأقيم بهذه املناسبة قداس احتفالي في كاتدرائية مار إلياس 
للملكيين الكاثوليك في حيفا، حضره سيادة املطران جورج 
بقعوني راعي األبرشية، وسيادة املطران ياسر عياش النائب 
البطريركي في القدس، وترأسه األرشمندريت أغابيوس أبو 
سعدى الرئيس الروحي لرعية مار إلياس للملكيين الكاثوليك، 

وشارك فيه عدد من كهنة األبرشية.
وفي كلمته قال األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى باعتباره 
ممثال للرهبنة املخلصية في األرا�سي املقدسة: “عند الساعِة 
السادسِة من مساِء اليوِم الثامِن والعشرين من شهِر تّموز 
ص 

ّ
 ألٍف وِتسعمايٍة وثماٍن وعشرين، وصل إلى دير املخل

َ
سنة

قلُّ تسًعا 
َ
 سّيارة آتيٍة من حيفا ت

َ
 من ستَّ عشرة

ٌ
العامر رهط

ا والجليل آنذاك 
ّ
ا، على رأسهم مطراُن عك وسبعين زائًرا حيفاويًّ

والسّيد  حّجار،  غريغوريوس  املطران  الباّر  الرهبانّية  ابُن 
رشيد الخوري الشفاعمرّي أميُن صندوِق بلدّيِة حيفا. يوَمها 
استقبلهم الرئيُس العاّم األرشمندريت أغابيوس نّعوم بكّلِ 
ترحاب، هو الذي سبق وخدَم أبرشّية الجليل كاهًنا للطائفة 
قاء 

ّ
 الل

ُ
 االستقبال وحالوة

ُ
ا. حرارة ورئيًسا ملدرستها ونائًبا عامًّ

يه: 
َ
دفعت السّيد الخوري إلى أن يقول، والدمُع رقراٌق في عين

نا مالئكة”.
ّ
“في استقبالكم لنا هذا نشعُر وكأن

هذه  “أستحضُر  قائال:  سعدى  أبو  األرشمندريت  وم�سى 
صّية وأبرشّيِة 

ّ
الرهبانّيِة املخل بين  أّن ما  د 

ّ
أؤك املناسبة كي 

التي  “املحّبة  املحّبة،  بِحبر  تب 
ُ
ك جليل،  تاريٌخ  هو  الجليل 

ق” )1كور 13: 4(. فمنذ تأسيِسها سنة 1683 مع 
ّ
ى وتترف

ّ
تتأن

ى 
َ
ق

ْ
ُوث لها عالقاٌت   

ُ
املطران أفتيميوس الصيفّي، والرهبانّية

يومنا  حّتى   1759 فمنذ سنة  املباركة.  الجليل  أبرشّيِة  مع 
املباَركة.  الرعّية  هذه  بخدمة  يقومون  صّيون 

ّ
واملخل هذا، 

 إلى الكنسيِة 
ُ
ومن البطاركِة التسعة الذين قّدمتهم الرهبانّية

امللكّية، اثنان منهم كانا من أساقفة الجليل: غريغوريوس 
 
ُ
يوسف واكليمنضوس بّحوث، ذلك البطريرُك القّديس زنبقة
منا 

ّ
شفاعمرو وفخُر الرهبانّية. َيضيُق بنا الوقت طبًعا إن تكل

وباسيليوس  وأغناطيوس جّمال،  عن غريغوريوس حّجار، 
قّسيس وميشال صاد، وغيِرهم من األساقفة واآلباء الذين 
نا، كرهباٍن عاملين  تركوا في دياركم هنا بصماِت قداسة. إنَّ
نا في 

َ
د لكم حرَصنا وِعنايت ِ

ّ
ُل، نؤك ِ

ّ
مث

ُ
في هذه األبرشّية وبما ن

نا 
َ
الحفاِظ على اإلرِث التاريخّي والروحّيِ واإلنسانّي الذي أوَرث

ون منذ قيام هذه األبرشّية وحتى يوِمنا  صيُّ ِ
ّ
إّياه آباؤنا املخل

هذا«. 
 
ُ
وقافلة أذكر  »َمن  قائال:  سعدى  أبو  األرشمندريت  وتابع 

ا في خدمِة  ين امتّدت على مدى مئَتين وخمسين عامًّ صّيِ ِ
ّ
املخل

خدموا،  ساسوا،  بَنوا،  روا،  عمَّ سوا،  أسَّ األبرشّية.  مذابِح 
املّجانّية، والعطاِء بال  بالخدمِة  ه 

ُ
بكّل ما ذكرت زوا  تميَّ وقد 

خالص  على  ادِة 
َّ
الُوق والغيرِة  الباِذلة،  والّتضحّية  حدود، 

صّيون الذين نفتخُر نحن أن  ِ
ّ
النفوس. هؤالء هم آباؤنا املخل

والتاريخّي  والكهنوتّي  الرهبانّي  وامتداَدهم  خلفاءهم  نكون 
ٌر  ِ

ّ
تهم. وكم هو منظٌر مؤث وا وأحبَّ في هذه األبرشّية التي أحبُّ

 على االفتخار والغبطة، حين ترى هيكَل كنيسِة معليا 
ٌ

باعث
�سّي هو األب نقوال فّواز الذي خدم  ِ

ّ
حاِضًنا ُرفاَت راهٍب مخل

ها بهاًء  ي فيها وُدِفَن في هيكِلها. ما أجمَل وما أشدَّ
ّ
الرعّية وتوف

ين الذين خدموا  صّيِ ِ
ّ
 أبناِء الجليل للرهبان املخل

َ
وسناًء محّبة

الجليلّيين  ِة  األبرشيَّ شباَب  جعال  وتفاٍن  باندفاٍع  رعاياهم 
ِب واالتحاِد باهلل في ديِر  هوَن أبصاَرهم نحو طلِب الترهُّ يوّجِ
 رهبان، 

َ
 وخمسة

َ
َغ عدُدهم ما ُيقارُب أملائة

َ
ص، حيث َبل ِ

ّ
املخل

في  السّرِ   
ُ
أمانة به  الذي قامت  األخير  إلى اإلحصاء  استناًدا 

َمْت »خمًسا  ا املركَز األول، حيث قدَّ
ّ
أْت عك الرهبانّية، فتبوَّ

وثالثين« راهًبا، تليها شفاعمرو »واحًدا وعشرين« راهًبا، ثم 
صفد »ثالثة عشر« راهًبا، فحيفا »عشرة« رهبان، ثم معليا 
راهًبا من مختلف  العشرين  »أربعة« رهبان، وأخيًرا حوالي 

رعايا األبرشّية.
واختتم األرشمندريت أبو سعدى كلمته قائال: »أشكركم يا 
صاحب السيادة على محّبتكم واحتضانكم ودعمكم لنا في 
عملنا الرعوّي؛ كما أشكر أيًضا سيادة املطران ياسر عّياش 
الكلي االحترام، النائب البطريركّي العام في القدس الشريف 
على حضوره ومشاركته فرحَتنا هذه، وهو تتلمذ على أيدي 
صّيين في إكليريكّية بيت ساحور؛ أشكر إخوتي 

ّ
الرهبان املخل

ون عن تقديم املساعدة لنا 
َ
الكهنة األبرشّيين الذين ال يتوان

ُهم سنٌد لنا وَعَضٌد. كما أشكر 
َ
في أّي خدمٍة نطلبها منهم، ف

كهنة الرعايا الكاثوليكّية واألرثوذكسّية في حيفا. وإلى إخوتي 
الرهبان أقول كّل عاٍم وأنتم تعكسون بأعمالكم وأقوالكم 
صّيين على جبل التجلي، 

ّ
ى آلبائنا املخل

ّ
نور املسيح الذي تجل

نا جميًعا  يمدَّ أن  تعالى  إلى هللا  ص، ضارًعا 
ّ
املخل دير  جبل 

ببركاِته وخيراِته السماوّية. آمين«. 

ي، األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى:
ّ
في عيد التجل

صية 
ّ
العالقة الوثيقة بين الرهبانية املخل

وأبرشية الجليل
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يحكي  وصف  الّزبون«..  »اإلنسان 
بصدق واقع الفرد اليوم، وكيف ال؟! 
في رحلة مستمّرة، بحثا  املوجود  وهو 
عن سلعة جديدة وإغراء آخر ليحسَّ 

بالّرضا وُيحّقق االرتواء.
َدر؟ أم 

َ
اولة على رأس الق

ّ
تّبا! أأقلُب الط

قة 
ْ
ْقمتي بزيت حزني، وأعود ِرف

ُ
س ل غّمِ

ُ
أ

سيزيف إلى كرملي وصخرتي؟!
ها 

ّ
فرغ مصابيحي كل

ُ
وألني قررت أن ال أ

يل بعتمتِه.
ّ
من الّضوء، ولو أتخمها الل

باومان  زيجموند  ر 
ّ
فك

ُ
امل الى  عدُت 

قافة 
َّ
الث ومنجزِه..   )2017  –  1925(

بكة 
ّ

الش دار  عن  الّصادر  ائلة«،  السَّ
والذي   .)2018( لألبحاث  العربّية 
قافة من خالل 

ّ
يتناول فيه قضّية الث

واقعنا  وغزت  طرأت  التي  الّتغييرات 
الّسريعة  للّتحّوالت  نتيجة  املعيش، 
يولة وعصر الال  التي حدثت في زمن السُّ

يقين..
غّير نظرة الفرد للعالم 

َ
وجاء ذلك بعد ت

املعروف  الفيلسوف  صيحة  عقب 
 ..)1900  –  1844( نيتشة  فريدريك 
نيتشة  أراد  صيحة  مات«!  قد  »هللا 
من خاللها جعل اإلنسان يعود ويأخذ 
ه إلى 

َ
زمام املبادرة، هدهدا يقود مسيرت

املاء!
لكن ما حدث هو عجز اإلنسان وعدم 
الجارف،  التّيار  مقاومة  على  قدرته 
َزَمُه واضطّره أن يرسو في مرفأ 

ْ
ل
َ
الذي أ

أفرزته  الذي  اغي.. 
ّ
الط االستهالك 

زعة الفردّية 
ّ
العوملة املقيتة وانتشار الن

الذي  ائل  السَّ الّزمن  في  االستهالكّية، 
بالّرضا  اإلحساس  من  اإلنسان  يمنع 
راهة 

ّ
ويوقظ فيِه الّرغبة الجامحة والش

هل أمام اإلغراء.. والوقوع السَّ
زمن  هكذا  مثل  وفي  الغريب؟!  وما 
ائلة أيضا،  سائل، تتسّيد الثقافة السَّ
االستهالك  غول  حول  تتمركز  التي 
بالعقول  والّتالعب  االختيار،  وفردّية 
القائم  الوضع  وتبرير  الوعي  وتزييف 
عوذة.. كّل ذلك  املضّمخ بالخرافة والشَّ
دون عين لرقيب، ألّن الّدولة انسحبت 

من أدوارها، ساندا ملواطنيها.
انسحبت وتركت الواحد ِمّنا.. املواطن 
غبة في الحصول  افح بالرَّ

ّ
الّزبون.. الط

ُه 
ّ
أن ا 

ّ
ظان الستهالكه  جديد  كّل  على 

بذلك ُيحّقق ِفردوَسُه األر�سي!
رأس  على  اولة 

ّ
الط قلُب 

َ
أ
َ
أ أكّرر.. 
َدر؟!

َ
الق

ذراعّي  زوربا،  كما  سأفتح،  ال!  لكن 
وارس عند  وألقي، وأنا أعدو خلف النَّ
التغيير  ِة 

َ
َسَدن على  األخرى،  ّفة  الضَّ

ائرة التي 
َّ
ّنهم األيادي الث

َ
صباح الخير، أل

سترفع الحقيقة في وجه أعدائها رافعة 
لخلق اإلنسان الجديد.

ائلة قافة السَّ
َّ
الث

رشدي املاضي

اإلعالمي أمحد حازم

منا من التاريخ أن كّل شعب مقهور يفكر في كيفية 
ّ
تعل

فالشعب  واالضطهاد.  القهر  ملقاومة  أدوات  اختراع 
الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، هو واحد من الشعوب 
التي عانت وال تزال تعاني من االحتالل اإلسرائيلي. وقد 
تفّجرت انتفاضة الحجارة قي شهر ديسمبر/كانون األول 

عام 1987 بسبب قيام سائق شاحنة إسرائيلية يقودها إسرائيلي بدهس سيارة 
 فلسطينيين من جباليا، كانت واقفة في محطة وقود، مما أودى بحياة 

ً
تحمل عّماال

أربعة أشخاص.
انفجر الغضب بين أبناء الشعب الفلسطيني، الذي لم يكن لديه أي نوع من 
السالح، وبما أن  الحجر أقدم سالح عرفته البشرية، لذلك عمد الفلسطينيون 
إلى استخدام حجارة األرض املباركة، بمعنى أن الحجر هو السالح األول في يد 
الفلسطيني ملواجهة جنود االحتالل اإلسرائيلي، األمر الذي أزعج قادة إسرائيل 
ألن »سالح الحجارة« أقلق املحتّل خصوًصا أن هذا »السالح« الشعبي يستخدمه 
الكبار والصغار. وأصبح رمي الحجارة عمال مقاوما ومستمًرا، كان له صدى قوًيا 
أزعج قادة إسرائيل، من سياسيين وعسكريين. حتى أن شارون قال في التاسع 
عشر من شهر فبراير/شباط عام 1988 »إننا سنطرد الفلسطينيين راشقي الحجارة 
من األرا�سي الفلسطينية فوًرا، وسنتخذ إجراءات قاسية بحّقهم ومحاكمتهم. كما 
 »حملة تكسير األيدي« التي قام بها إسحاق رابين 

ً
أن الفلسطينيين لم ينسوا أبدا

ضد راشقي الحجارة. 
 وسيلة من تكنولوجيا الحرب الفلسطينية. 

ً
»املقالع« وبالعامية »املقليعة« هي أيضا

وتفيد املعلومات أن »املقليعة« لها قاعدة يوضع الحجر بداخلها، ولها طرفان 
ممدودان يقوم املقاوم بعملية إدارة مكررة على شكل املروحة )بوضع عامودي(، 
ومن ثم يفلت أحد طرفي املقالع لينطلق الحجر بسرعة فائقة نحو الهدف. وتضيف 
املعلومات أن هذه »املقليعة  تستخدم لقذف الحجر إلى مسافة أكبر، ومن يجيد 
فن التصويب ينجح في إحداث إصابات في صفوف الجنود اإلسرائيليين، الذين 

كانوا يصرخون من األلم والدماء تسيل من وجوههم«.
»املقليعة« لها حكاية في التاريخ أيًضا. إذ كان في صفوف بني إسرائيل فتى صغيًرا  
ُيدعى داود،  ذهب إلى الحرب بإذن أبيه لينقل إليه أخبار إخوته في الحرب، فلما برز 
ثم 

ّ
الطاغية جالوت، سأل امللك طالوت عمن باستطاعته أن يقتل هذا الجبار اال

جالوت، ففوجئ الجميع بأن داود الفتى الصغير  يطلب اإلذن ملبارزة جالوت. وحين 
ده بحجٍر من أحجاره، ورمى به فثبت الحجر  أقبل داود على جالوت أخذ مقالعه وزوَّ
في جبهة جالوت الجبار فطرحه أرًضا، ثم أقبل إليه وأخذ سيفه وفصل به رأسه.
الورقية  »الطائرات  وهي  أخرى  نضالية  طريفة  ابتكرت  الفلسطينية  املقاومة 
الحارقة« التي أفقدت القيادة العسكرية اإلسرائيلية صوابها. فما هي حكاية هذه 
الطائرات الورقية التي ابتكرها أبناء غزة للدفاع عن حقوقهم. تفيد املعلومات 
املتوفرة أن فكرة الطائرات الورقية الحارقة تعتمد على ربط فتيل من القماش 
غمور باملواد الحارقة، كالبنزين والكاز في ذيل الطائرات الورقية، وإشعال النيران 

ُ
امل

فيها قبيل إطالقها. وتصل تلك الطائرات الورقية الحارقة إلى األرا�سي الزراعية 
التي اغتصبها املستوطنون اليهود في محيط قطاع غزة، وتسبب الحرائق فيها التي 
تلحق باالقتصاد اإلسرائيلي خسائر تقّدر بماليين الدوالرات، بينما تكلفة الطائرة 

 واحًدا فقط. 
ً
الورقية الواحدة  تبلغ دوالرا

حزيران املا�سي عن داني  يونيو/  القناة اإلسرائيلية الثانية ذكرت في الثاني من  
“إن الطائرات الورقية  بن ديفيد رئيس املجلس اإلقليمي النقب الغربية قوله: 
الجانب  من  حقيقية  حرب  هي  الفلسطينية  الفصائل  تطلقها  التي  الحارقة” 
الفلسطيني، وإن الجيش اإلسرائيلي ليس لديه أية وسائل دفاعية مواجهة لتلك 
وإن الفلسطينيين يعانون في أيامنا هذه من قيام  الطائرات الورقية الحارقة”، 
املستوطنين اليهود بإتالف أمالكهم من حقول الزيتون وغيرها، كما عانوا في العهود 
الغابرة أيضا من قيام اليهود بحرق مزروعاتهم. فقد ورد في التوراة أن “شمشون 
اليهودي أمسك بمجموعة من الثعالب وربطها ببعضها البعض من ذيولها ووضع 
 في الوسط بين كل ذئبين ثم أضرم النار فيها وأطلق الثعالب بين مزروعات 

ً
مشعال

الفلسطينيين فأحرق األكداس والزرع وكروم الزيتون«.
الذئاب، بل  الثعالب وال  تملك  الفلسطينية ال  يعيد نفسه، فالفصائل  التاريخ 
مقاومة  أن  بمعنى  اإلسرائيلي.  املحتل  ملقاومة  حارقة  ورقية  طائرات  ابتكرت 
الطائرات  »وإطالق  بالحجارة  املحتل  رشق  بين  املشترك  القاسم  هو  االحتالل 

الورقية الحارقة«. 

القاسم املشترك بين الحجارة 
والطائرات الورقية الحارقة

كرهت التطبيع

كرهت املعنى.

قرأت..

قانون )الوطن لليهود(

سبعة عقود..

وغربتها.

َمن..؟ أوجد القانون عنصرّيا

ط الهاتك
ّ
هذا.. النفير املتسل

يقمع شعبي

يجّدد االستعمار

من أجل كر�سّي عنصري

للقتل والتسفير

*

تحالفات بهلوانّية

أطرافها كاملرض.

مسالك الطغيان بالقانون.

مسالك العزل العنصرّية

تماطل الرعّية.

حدود مجهولة

وإرادة هللا

بين السماء والقدر

*

َمن البائع للحدود.

توّسعات دفينة

تنهب األخضر )بين النهرين(.

هذا النبّي

قسم البحر بين الشعبين

مّدَد على ضّفة الغْور
َ
ت

حيث القبر أسطورة وأسالك

أنشودة.. ُتصّرح القتل

سيرة مشبوهة

رّية
ّ
ترتديها الحفالت التنك

إلستعراض الصفقات

*

شعبي.. يبيعني للنسيان..

قبورا وشهادة..

فاألنبياء في عطلة.. طالت.

احترقت أنوارها،

تغّيرت مناهجها،

استحدثها املال،

وصادرتها الوصاية

فامللك هو.. امللك

مني املفهوم
ّ
يعل

يملك األحالم ومعانيها

شعبي.. )قطيعي(

وهو.. الراعي

*

َمن.. فقد األمل والحّل

وتغّنى بالعجز

َمن.. حارب القرار )الفا�سي(

هاد لشعبي
ّ
َمن.. قاوم االضط

عندما اْحُتلَّ العقُل باالّدعاء

من الجليل إلى سيناء

*

أسالك وأسوار )وزريبة(

َزت وسرقت األمل الحافي
َ
غ

من األسماء والذكريات

م
َ
باإلزدراء للعال

ِشّقاء الدم!!
َ
َوأ

حيفا طمرة

لو(
ْ
ت )ِعّزِ

أصدر فرمان

هاشم ذياب



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50



الجمعة 10 آب 222018

َخقُة السغِث الُمَعتََّثة
بحرى فعالغ تغفا 

اسئ 7:00 خئاتاَ  ( حارع العادي السطعي ) السَّ
 شغ طظطصِئ وادي الّظسظاس 

ساِء.
ّ
ٌص للِ� هناك م�اٌن مخصَّ

اراِت �� شارع ( י.ל. פרץ )وشارع ( שבתאי לוי ). يَّ  للسَّ
ُ

بكرة مواِقف
ُ
 للساعة امل

ً
نظرا

هدايا ومفاجأت لألطفاِل وتض�يفاٌت ��ميِع ا�ُ�ضوِر.

طقتزات:

الدَّعوةُ المَحَلِّيَّةُ 
 حيفا

 سطغِه وجطََّط -  وِتْرًخا
ُ
ٍث -  خطَّى ا� اتِّئاًسا لُسظَِّئ َظِئغِّظا ُطَتمَّ

ِطظَّا سطى اجاماِع المسطمغَظ شغ َخسغٍث واتٍث شإظَّظا ظثسع أعَطظا افتئاَب 
رجاًق وِظساًء وأذفاًق شغ طثغظِئ تغفا لُحععد

 تسالى أْن غُمظَّ سطغظا باجاماٍع ُطئاَرٍك 
َ
ظسأُل ا�

تطاصغ شغِه افجساُد والُصطعُب شغ عثا الغعِم الُمئاَرِك.

تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُمُ الطَّاعاتِ, وكُلُّ عامٍ وأنتم بخَيْرٍ

 لتكب��ات  العيد*
ً
*ير�� ا��ضور مبكرا
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غرفة بمساحة 15 م داخل 
مكتب في الحي األملاني
السعر يشمل جميع 

املصاريف 

للتفاصيل 0528010383

لاليجار

مطلوب

 ملطعم مكسيم في حيفا

طباخ )شيف( / مساعد طباخ / عمال مطبخ / 

نادلون/ات مع تجربة في العمل

للتفاصيل:  054/8064321

تتواجد خربة العيكة في شرق الجليل األسفل بالقرب من مزار 
على قمة تلة مرتفعة تشرف على عين حطين  النبي شعيب، 
ووادي الحمام. تّم التعرف على املوقع خالل املسح األثري الذي 
أجري لبحث الجليل خالل الفترة الهيلينية بإدارة البعثة من 

الجامعة العبرية في القدس.

املوقع – مصدر التسمية

تقع خربة العيكة بالقرب من الطريق الرئي�سي الواصل ما بين 
بحيرة طبريا والجليل الغربي. كما أنها على تلة مرتفعة جًدا تطّل 
يرّجح الباحثون  على املنطقة بأسرها بالقرب من عين حطين. 
أن هذا املوقع، يشير إلى أن االستيطان في خربة العيكة خالل 

كان ذا أهمية استراتيجية ودوًرا إدارًيا هاًما  الفترة الهيلنية، 
آنذاك.

ال نعلم مصدر اسم املوقع »العيكة«، إذ لم يرد هذا االسم في 
اسًما مشابًها  يذكر  الذي  الوحيد  املصدر  التاريخية.  املصادر 
هو القرآن الكريم إذ وردت قصة النبي شعيب، عليه السالم، 
رسل إلى مدينة »األيكة« لرد أهلها إلى دين هللا. وعندما 

ُ
عندما أ

عيب، ُدّمرت مدينتهم إثر هزة 
ُ

رفض أهل األيكة رسالة النبي ش
أرضية. لم يتم التعرف على مكان مدينة األيكة حتى أيامنا هذه.
شمعون أفيفي الذي كتب مقاال  )أبرزهم د.  بعض الباحثين 
املوقع  اسم  أن  على  رّجح  األيكة؟(،  تتواجد  أين  بعنوان 
األثري  املوقع  وهو  »األيكة«  للكلمة  تحريف  هو  »العيكة«، 
والذي ورد ذكره في القرآن الكريم.  املتواجد على تلة حطين، 

يميل الباحث إلى هذا االفتراض، استنادا إلى ما ورد حول موقع 
وهو  املتواجدة على تلة بالقرب من طريق رئي�سي،  »اإليكة«، 
وهي مواصفات  في منطقة تكثر فيها الهزات األرضية والزالزل. 
الذي كان قد تأثر بزلزال قرابة  تطابق املوقع على تلة حطين، 

1300 قبل امليالد.

الحفريات األثرية ونتائجها

بإدارة   2012 العام  خالل  املوقع  في  األولى  الحفريات  بدأت 
الباحث عوزي ليفنر من الجامعة العبرية في القدس: إثر أعمال 
حفريات إنقاذ التي أشارت على  بالقرب من املوقع تم إجراء 
وجود استيطان تاريخه الفترة الهيلنية )القرن الرابع ق.م(. وقد 
أشارت األبحاث إلى أن املوقع ُهجر فجأة خالل القرن الثاني 

ق.م. بعد أن ُدمر ألسباب ال نعلمها حتى اآلن.

بحث  في  االستمرار  تقرر  ونتائجها،  األولى  الحفريات  بأعقاب 
املوقع ودراسته، مما أدى الى مواصلة الحفريات، والتي دامت 

منذ العام 2015 وحتى أيامنا هذه. تم التنقيب حتى اآلن في أربع 
مناطق مختلفة من املوقع، وكشفت الحفريات على قمة التلة 
7 أمتار كل واحد منها(،  بقايا مبنى مربع الشكل )طول جدرانه 
الذي افترض الباحثون أنه كان برًجا، ذلك استنادا إلى سمك 

جدرانه.
وكان في إحدى  الكشف عن مخزن،  إلى الجنوب من البرج تّم 
غرفه جرار لتخزين النبيذ )من نوع األمفورة – الصورة رقم 3( 
وبعض منازل السكن. كما يبدو فإن املخزن الذي تحدد تاريخه 
قد ُدمر بحريق نشب في املوقع ألسباب ال  بالقرن الثاني ق.م. 
نعلمها. على مقبض بعض الجرار ظهر الختم الذي أشار إلى أن 

مصدر بعضها هو قبرص أو اليونان. 
تلك  أو  املعدنية  األطباق  تبرز  األخرى  املكتشفات  بين  من 
مجرفة من البرونز مقبضها مزخرف  املصنوعة من الفخار، 
والعديد من العمالت النقدية املصنوعة من  على شكل وّزة، 
الفضة تاريخها الفترة الهيلنية )القرون الرابع حتى الثاني ق.م(. 

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ

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

 ضحك عالدقون
• مظاهرة ضخمة، شارك فيها أكثر من مائة ألف، من العرب الدروز،     
واملسيحيين واملسلمين واملؤيدين اليهود وغيرهم. • ومظاهرة أخرى ألكثر من 
مائة ألف، سنة 1972 إلعادة إقرث وبرعم.. وإضرابات الجماهير العربية، 
ه مظاهرات ملرة واحدة 

ّ
وهّبات أكتوبر، وغيرها.. • الخراب السبعيني، ما بتحل

حو.. • ما بدنا يصيبنا املثل: يا قيق عند العليق تفيق.. • 
ّ
أو ثنتين وال بتصل

حكومة عطا هللا واللي سبقوها، وعدوا املشايخ، والوجها وكبار الضباط.. • 
شو وعدوهم؟ إنه القانون ما بتغّير.. لكن بدنا ندرس أوضاعكم، ونساعدكم 
بما هو ضروري قدر اإلمكان.. • ملا املدارس األهلية أضربت شهرين وثالثة 
صارت الوعود بخمسين مليون، وبعدين عشرة واليوم وال قرش.. • كل ما رفع 
العرب، دروز ومسلمين ومسيحيين، أصواتهم، بتيجي الوعود والتسويفات.. 
• وهيك بقدموا فتات، وما بعطوا من الجمل ذانه، وال ذيله.  • ألنهم بعطوا 
في قضايا خفيفة، ضعيفة، وبضّيقوا بقضايا أكبر وأكبر. • واليوم جاي عطا 
هللا ووزراؤه، يوعدوا بالتسويفات إياها، ويضحكوا على دقون كبارنا. • لكن 
انتبه شيوخنا، من كل الطوايف، وأعضاء الكنيست، والقيادة السياسية 
واالجتماعية. • خلص ما عادوا يقبلوا امسحوها بهالدقن.. ألنهم ضحكوا 
ما  بال   • مرة..  كمان  يضحكوا  وبفكروا  املاضية..  السنين  كل  دقوننا  على 
نشوف السياسة تغّيرت، والوضع تغّير باملحاكم، ستبقى املسخرة والضحك 

عالدقون.. عيب.     
أبو إلياس

 املنظر إلى وادي الحمام من املوقع خربة العيكة

الصور بلطف عن موقع الشبكية لبعثة الحفريات: 

https://scholars.huji.ac.il/uzileibner/Heb

أدوات الفخار من نوع األمفورة )لتخزين النبيذ( كما عثر عليها في 

غرفة »املخازن« 

خارطة تشير إلى املوقع

البعض من املكتشفات

البعض من املكتشفات
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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيعللبيع
جثغثجثغث

للبيعللبيع
شارع בישוף חגאר

3 مرممه، طابق 7،  منظر خالب، 
80 متر, شرفه.

جثغثجثغث

للبيع

شارع יאיר שטרן واد جمال
120 متر 5 غرف جديده من مقاول

جثغثجثغث

شارع  מדרגות הנביאים 
دار 70 متر بوضع جيد طابق 1. 

شارع بيت لحم  «الكرمل الفرن�سي» 
طابق ار�سي 95 متر، جديده من مقاول، موقف خاص 

بسعر مغري جدا 

ل�يجار

ل�يجار

2800شاقل

2800شاقل

شارع عباس
 3 غرف طابق 2 بوضع ممتاز، 

منظر خالب لفتره طويله. 

ل�يجار

ل�يجار

ل�يجار

נשר רחוב הזית
قريبه على التخنيون، 3.5 

غرف، طابق 2, مالئمه لعائله 

او لطالب مع منظر خالب.

مشروع سكني جديد 
  الحي االملاني»גני המושבה«

רח‘ אלנבי/ 
חדש בן גוריון

בבלעדיות

شارع החשמל 
 قريبه على دار املعلمين، التخنيون، 

3 غرف بوضع ممتاز. عماره مع 
انتركوم وكاميرات. موقف خاص 

للسياره+ مخزن. 

شارع יד לבנים 
طابق 4 واخير 3 غرف مرممه 

مع منظر خالب.

شارع النبي

طابق 3, بوضع ممتاز.  

شارع יאיר שטרן واد جمال
92 متر مع شرفه بوضع جيد جدا بعماره תמא 38.

בית קפה בעיר תחתית פעיל ורווחי במחיר הזדמנות.

للبيع

لدينا عروض اخرى.. 

003006

002
005

001004001

002

003

004

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 امانۀ ومصداقيۀ

2.5  غرف في شارع كيسارية )توفيق طو�ي( + 
سطح بالطابو طابق 3 بسعر مغري.

3 غرف +شرفتين مطلة على البحر 100 متر 
مرممة بالكامل منطقة هتسيونوت .

3.5  غرف  بالحي االملاني طابق ار�سي + 
شرفتين مساحة 95 متر مع امكانية لجديقة 

صغيرة ومدخل منفرد للترميم . 

2.5 غرف ار�سي �هتسيون[وت חכירה ל23 
سنة تسليم فوري .350000 ₪ 

4 غرف كوتج 3 طوابق +شرفة كبيرة مطلة 
على البحر +مخزن وموقف خاص

 ₪ 1590000 

3 غرف مرممة بشارع �جيفن موقع مركزي 
امكانية زيادة بناء

اراضي 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

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

 6 دونم قرب דניה 220000 ₪  للدنم
3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�سي قرب 

يوكنعام بسعر مغري

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شارع هيلل 
4 غرف 120 متر +شرفة واسعة طابق 18 +موقف 

خاص ومخزن واسع تسليم فوري  4500 ₪ 

נווה גנים قرب دار المعلمين والجامعات  
3 غرف شقة جديدة + مصعد وموقف خاص 

تسليم فوري

 ₪ 3000 

شقق لإليجار 
להשכרה

למכירה

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 

למכירה אלנבי
4 ח קומה גבוהה מעלית חנייה נוף לים

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 ..  מרפסת ונוף מערבי פתוח
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.

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

מושכרת לתקופה ארוכה 



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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חפשו אותי ב-

למכירהלמכירהלמכירה

למכירה Ø להשקעה
דירת µ∑ מ¢ר ¨ קומה ≤ ¨ מחולקת ל ≥ דירות

 ©≥ חדß¨ כל אחת® לשיפוץ °

למכירה לזוגות צעירים Ø השקעה
כ∞∏ מ¢ר ¨ Æµ≤ חדß ¨ משופצת בטוב טעם ¨ 

קומה אחרונה ¨ אופציה למעלית °

דירת µ¨≤ חדß ¨ מושקעת ומשופצת ע¢י אדריכל ¨קומה כ ∞≤± מ¢ר ¨ ¥ חדß ©אופציה ל µ® משופצת מהיסוד ¨ קומה א
ראשונה ¨ נוף וואדי פסטוראלי

בית אבן ערבי מיוחד במינו °° ¥ חדß ¨ במצב מרשים ¨ תקרות 
גבוהות¨ גינה ענקית ≠ קומת קרקע

סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°

רחß שושנת הכרמל ©מרכז הכרמל®
מחיר ∞∞∞¨∞∞∏¨± ₪

רחß קדימה ©מרכז הכרמל®
₪ ±¨µ∞∞¨∞∞∞ מחיר

רחß הירוק ©המושבה הגרמנית®
מחיר ∞∞∞¨∞∑∂¨± ₪

רחß לבונטין ©הדר®
₪ ∂π∞¨∞∞∞ ∫מחיר מציאה

רחß לבונטין © הדר®
מחיר ∞∞∞¨∞∏∂ ₪

למכירה לזוגות צעירים
כ 76 מ"ר , 3.5 חד' , משופצת מהיסוד , קומה 1                

רח' הירדן © חליסהØנווה שאנן®
מחיר 540,000 ₪

طلق 
ُ
GLAMGLOW ت

 BUBBLE SHEET TM Oxygenating 
Deep Cleanse Mask

قناع قما�سي، يتحول الى رغوة فقاعية
 لتنظيف ال مثيل له

ان�سي كل ما تعرفيه عن اقنعة 
التنظيف! مع قناع الفقاعات 
ماركة  من  نوعه  من  االول 
باقنعة  املختصة  التجميل 
 ،GLAMGLOW الوجه 
مثيل  ال  تجربة  ستعيشين 
الحديث يدور عن قناع   . لها 
االبعاد  ثالثي  القماش  من 
واالكسجين  بالفحم  الغني 
التي تتحول الى رغوة فقاعية 
بعمق  البشرة  وتطهر  تنظف 

لتجربة تنظيف مثالية!
جربي متعة فقاعية مع قناع 
الفقاعات الجديدة هذه ، التي 
تذيب املاكياج وتطهر بخطوة 
من  التصحيح  قناع   . واحدة 

من  خاٍل  بمظهر”  البشرة  وتترك  اسا�سي  بشكل  املاكياج  تزيل   GLAMGLOW
املسام” بـ 3 دقائق فقط! القناع املنتج في كوريا، BUBBLESHEETTM غني بالفحم 
وبمركبتن تنظيف قوية بتكنولوجية Green Tea TEAOXI الخاصة والحصرية من 
GLAMGLOW والحمض االميني الحيوي والضروري، L-Arginine لبشرة مشرقة، 

المعة ومثيرة!
وعملية تنظيف شفافة من  يخلق وسادة رغوية لوجهك،   BUBBLESHEETTM
االبعاد تخلق رغوة  ثالثية  فقاعات صغيرة  التغيير:  تبدأ بخلق   GLAMGLOW
إن  لتنظيف السموم!  تراكمات االوساخ على البشرة واملاكياج،  تذيب االوساخ، 
اإلحساس بالوخز الناعم الناتج من قناع الفقاعات يحفز بشرة  الوجه ، بينما تحفز 

الحمضيات الطازجة الحواس.
بعد 3 دقائق، دلكي الفقاعات الى داخل البشرة باستخدام قطعة القماش الغنية 
الدموية  الدورة  عملية  وتنشيط  املاكياج  الزالة  امليتة،  الخاليا  الزالة  بالفحم 
الصغرى في الجلد. اغسلي باملاء، ُيستخدم مرة في االسبوع لعالج وتنظيف السموم 

او حسب الحاجة.
غني باالكسجين * تنظيف السموم * مطهر * ازالة ماكياج * مشرق

تعليمات االستخدام:
بللي الوجه، ضعي الرغوة على كل الوجه والئميه ملنطقة العيون  افتحي الغطاء، 
ثانية.   60 بعد  بالعمل  باالكسجين  الغنية  الصغيرة  الفقاعات  ستبدأ  واالنف، 
اتركي القناع على البشرة ملدة 3 دقائق. ازيلي القناع بنعومة ودلكي الوجه مع بقايا 

فقاعات التنظيف. اغسلي وجهك .
متوفر فقط في حوانيت شبكة ابريل 

مع  مثالي  بشكل  يندمج  ومنعش،  خفيف  لذيذ،  إنه 
أيًضا  واآلن  السلطات...  الشوربات،  الطعام،  اطباق 
ب 

ّ
اليوغورت هو مرك بشكل كبير في عالم التحاليات. 

ننا من إعداد تحاليات صيفية 
ّ
عالي الجودة  والذي يمك

مميزة وكلها دالل.
ال  اليوغورت جزء  زال  وما  كان  منذ سنوات طويلة 
يتجزأ من املطبخ العربي. مذاقه الرائع، قوامه، جودته 
ر 

ّ
وقيمه الغذائية جعلته منَتًجا منتشًرا وشائًعا واملتوف

تقريًبا في كل ثالجة.
على  التحاليات  استهالك  من  الجديدة  املوجة  بدأت 
أساس يوغورت في العالم في أواخر العقد األول من 
وصل  املتحدة.  الواليات  في  خاصة   ،  21 الـ  القرن 
كيوغورت  املتحدة  الواليات  إلى  املجّمد  اليوغورت 
مجّمد واملصنوع بشكل أسا�سي من دمج لشتى أنواع 
الفواكه وقد دخل سوق أنواع البوظة بقوة. في أعقاب 
الواليات  في  ومركزها  شبكات  إنشاء  تم  املنتج  نجاح 
سعت 

ّ
والتي ات  ،

ً
مثال  Pinkberry مثل شبكة  املتحدة، 

سريًعا جًدا ووصلت إلى دول عديدة في العالم، حيث 
انجلوس  لوس  في  فرًعا   32 اليوم  الشبكة  تمتلك 
عدد  مضاعفة  تنوي  انها  أعلنت  وقد  ونيويورك، 
الدول  من  املزيد  ودخول  القادمة  السنة  في  الفروع 

حول العالم.
لقد كانت البداية في البالد قبل نحو سنتين ونصف 
وقد تم حينها افتتاح حوانيت يوغورت أولى  السنة، 
وعرضت على املواطنين في البالد تحاليات  في البالد، 
وقد  وصحية.  لذيذة  بكونها  تميزت  والتي  يوغورت، 
جارفة  إلى  اليوغورت  تحاليات  صرعة  تحّولت 
طويلة  صفوف  خلق  في  وتسببت  لإلدمان  ومسببة 
املتبع  إذا كان من  املغرية والجذابة.  الواجهات  امام 
في السابق تناول البوظة املدللة والباردة للتخلص من 
حرارة الجو- فإن اليوم املنِعش الرسمي لأليام الحاّرة 
اليوغورت  تحاليات  من  أكثر  غنية  بتشكيلة  متوفر 
املدللة التي تجتاح سوق تحاليات الصيف، عصائر، 

يوغورت مجّمد، تحاليات في الكؤوس وغيرها.
املفضلة  املركبات  إحدى  شك  بال  هو  اليوغورت 
ولذا فقد نجح كثير من  والعالية الجودة والشعبية، 
)الشيف( ومعّدي الوصفات في كل أنحاء  كبار الطهاة 
ونجاح  التحاليات  مجال  في  أيًضا  تبنيه  في  العالم 

تحاليات اليوغورت كان سريًعا جًدا.
 في أيام الصيف الحاّرة، والتي يو�سى بها بتناول تحالية 
التي  اليوغورت  تحاليات  من  ومنعشة  حلوة  باردة، 
يوغورت  لتحالية  وصفة  اليكم  الشعور...  تحّسن 
يمكن  والتي  خاص  بشكل  وخفيفة  مدللة  صيفية 

تحضيرها بسهولة في البيت.
جيلي الفواكه البرّية، كريمة يوغورت الـڤانيل والنعنع

املكونات:
باكيت من مسحوق جيلي التوت )هالم التوت(

350 غرام من الفواكه البرية املجّمدة »سنفروست«
200 مل من اليوغورت %4 دسم

50 غرام من السكر األبيض
250 مل كريمة حلوة للخفق %38 دسم من تنوڤا

4 قطرات من الـڤـانيل السائل
10 أوراق من النعنع الطازج

طريقة التحضير:
نحّضر جيلي التوت حسب تعليمات املنِتج على الغالف.
ب الفواكه البرية في كؤوس التقديم حتى ثلث ارتفاع 

ّ
نرت

الكأس.
نسكب الجيلي حتى يغطي الفواكه البرية وندخلها إلى 

البراد حتى يجمد الجيلي.
اليوغورت،  الخالط الكريمة الحلوة،  نخفق في وعاء 
كريمة  على  نحصل  حتى  والسكر  السائل  الـڤـانيل 

جامدة.
في  ونضعها  الجيلي  فوق  اليوغورت  كريمة  نسكب 

البراد.
نزّينها عند التقديم بورقة النعنع وبمشروب الفواكه 

البرية.  

صرعة تحاليات اليوغورت تجتاح العالم وتصل الينا

عندما يكون الحديث عن الكوال، فإن غالبية املستهلكين في البالد ال يختارون 
مشروبهم اعتماًدا على املذاق، بل يعتمدون على التفضيالت السابقة التي 

رت بهم على مدار السنوات.
ّ
تجذ

كجزء من خطوة عاملية واسعة النطاق Pepsi Taste Challenge، انطلقت 
بيب�سي ماكس في البالد أيًضا في خطوة الختبار املذاق املفّضل لدى املواطنين 

في مشروبات الكوال قليلة السعرات الحرارية.
بدأت الخطوة من خالل فيلم مصّور قصير من بطولة عوز زهاڤـي ، والذي 
يكتشف ألول مرة مذاقه املفّضل حيث تّم عرض الفيلم خالل شهر حزيران 
في وسائل االعالم الديـچـيتالية وفي شبكات التواصل االجتماعي. إضافة إلى 
الفيلم املصور تم إطالق حملة إعالنية كبرى تدعو الجميع للمشاركة في 

التحدي- اختبار املذاق من بيب�سي ماكس.
خّصصت  فقد  باملقابل 
أماكن  ماكس  بيب�سي 
ومجّمعات للتذّوق مؤخرا 
حيث دعت املاّرة الختبار 
مذاقهم بالفعل عبر اختبار 

املذاق األعمى. 
اآلن  الوقت  حان  وقد 
املذاق  عن  لإلعالن 
املواطنين  لدى  املفّضل 

في البالد.
آالف  أجرى  أن  بعد 
اختبارات  املواطنين 
املذاق األعمى بين بيب�سي 
املناِفسة  واملاركة  ماكس 
عرف  فقد  املتصدرة، 
البعض  وتفاجأ  البعض 
أنهم  باكتشاف  اآلخر 
بيب�سي  مذاق  يحّبون 
النتيجة  أكثر!  ماكس 
 58% أن  هي  النهائية 
بيب�سي  مذاق  يفّضلون 

ماكس.

عن  إضافية  تفاصيل 
النشاط متوفرة في موقع 

pepsimax.co.il الشركة

 

اختبار املذاق العاملي من بيب�سي 

ماكس يصل إلى البالد 
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VIP

مطران حجار 

رمات هتشبي 

شارع شومنيت

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

الكرمل الفرنيس بالفيالت 

االسبانية شارع كاودرس
الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي

مكتب 120م فاخر 
6 غرف واجهة 

مدخلني 
(שכירות עוברת)

املنطقة الصناعية نعامن شارع حيفا-عكا

الكرمل الفرنيس (املقطع العلوي من 

الشارع) شارع بيت ليحم

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

لاليجار

لاليجار لاليجار لاليجار

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

بوادي النسناس

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة 
مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 
الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم 
وبناء مبنى مع موقف خاص، 4طوابق 
سكنية، مكونة من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

 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

رمات هتشبي 

شارع عوفاديا 
4 غرف الطابق 1 واسعة منظر 

اخرض وضع ممتاز مكييفة 
(لفرتة طويلة)

كريات اليعزر شارع روتشيلد 
3.5غرف مرممة مكييفة ومؤثثة الطابق 4 (الدخول شهر 2018/08)

الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل  مبنطقة الهدار  شارع شبريا 

زاوية حسن شكري

بالحي االملاين زقاق هكرميم

 طابق اريض شقة 
ستوديو فاخرة 50م  
حديقة 70 م  مبحاذاة 

الحدائق البهائية

كريات الياهو بجانب مكتب الرتاخيص  (אגד)
 4غرف طابق 4 مؤثثة جزئيا مرتبة ورشحة

بالحي االملاين شارع انيلفيتش

 زاوية لوحمي هجيتئوت 

يتسحاك سديه 
4 غرف حوايل 95م الطابق 2 
مرممة 6 شقق بالبناية فقط  

موقف لركن السيارات

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا 

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 

4 غرف رشفتان مرمم حديثا 
طابق 3.5  حوايل 97 م  
3اتجاهات هوائية  منظر 

للبحر والكرمل

شارع هرتسليا

95م بناية مكونة من 
6 شقق 3 غرف واسعة 
منظر للبحر ، مرممة 
مع امكانية الضافة 
غرفة+رشفة عىل 

السطح الطابق 3 واخري

 الطابق االول 
3 غرف رشفة 
مرممة حديثا 

منطقة مركزية 

شقة ارضية(מרתף) ببناية حجر 10 درجات  حوايل 95م 4 

غرف للرتميم الدخول فوري مالمئة ايضا ملكتب
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PANDORA SALE9-25/8/2018 
  - السنوي   SALE ال  تعلن عن ابتداء   PANDORA اكسسوارات 

حتى %50 تخفيض على مجموعة كبيرة من القطع
SALE -بين القطع املشاركة ب

مجموعة كبيرة من التشارمز ابتداء من 65 ش.ج
مجموعة خواتم ابتداء من 84 ش.ج

مجموعة سالسل وعقود ابتداء من 113 ش.ج 
مجموعة حلق ابتداء من 113 ش.ج 

مجموعة اساور ابتداء من 104 ش.ج
 بين التواريخ  25/8/2018-9 او حتى انتهاء املخزون 

PANDORA, فروع وموقع JACKIE-O وفي  متوفر في فروع وموقع 
محالت املجوهرات املختارة 

www.pandora-shop.co.il

إعادة التأهيل عن بعد في كالليت
مركز إعادة التأهيل "يدخل" املنزل في خدمة رائدة على كالليت اونالين، 

مما يوفر الحاجة إلى الوصول إلى مركز إعادة التأهيل
تدير كالليت خدمة فريدة إلعادة التأهيل عن بعد ، والتي تستخدم منصة اإلنترنت التي تدمج تقنية الواقع 
االفترا�سي ، إلى جانب االتصال عبر اإلنترنت ، وتمكن من تنفيذ برنامج إعادة التأهيل في منزل املريض دون 
الحاجة إلى الذهاب إلى مركز إعادة التأهيل. وبما أن املتعالجون يعانون من صعوبات في التنقل ، فإن تقديم 
ال سيما في املنطقة التي يتم فيها توفير   ، خدمة إعادة التأهيل مباشرة إلى منزل املريض له أهمية كبيرة 

الجليل  الخدمات للعديد من املجتمعات املحيطية في جميع أنحاء 
في  املتراكمة  الواسعة  النظام على الخبرة  يعتمد  الغربي والوديان. 
معهد غرتنر في تل هشومر، ويتم توفيره هناك في خدمة طبية خاصة 
مدفوعة.  يتم اآلن استخدام هذه الخدمة كتجربة اولى في كالليت 
كنول،  تسيبي  العام.  الطب  في  كخدمة  الغربي  والجليل  حيفا  في 
مديرة الخدمات الصحية كالليت في منطقتي حيفا والجليل الغربي، 
تالحظ أن النظام يساعد في إعادة التأهيل الحركي واإلدراكي واللغوي 

لألشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ وألولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل مستمر في املجتمع. 
الغرض منه هو عالج الشباب والبالغين الذين يحتاجون إلى التدريب الحركي لألطراف العلوية ويعانون من 
ضعف في اإلدراك و / أو اللغة بعد إصابة الدماغ. يتم تنفيذ إعادة التأهيل من قبل فريق متعدد التخصصات 
من كالليت، بما في ذلك املعالجين الفيزيائيين واملعالجين املهنيين واملعالجين بالنطق الذين تم تدريبهم بشكل 
يعتمد االندماج في البرنامج على الحالة الطبية للمريض، شبكة محوسبة مالئمة في بيته  خاص لتشغيله. 
وجها لوجه مع املريض لتقييم مدى مالءمته  يتم عقد لقاء  في املرحلة األولى،  وفهمه بتشغيل الحاسوب. 
ورغبته في أن ينضم الى البرنامج. إذا كان مهتًما ، يتم إعطاؤه التدريب املناسب ويزّود بكاميرا وبرامج محوسبة 
مجانية. يتضمن النظام كاميرا Kinect، والتي تحدد حركات املفاصل بطريقة ثالثية األبعاد ، مثل وحدة تحكم 
X-Box. يتم تثبيت الكاميرا من قبل فريق الكمبيوتر الخاص بكالليت على كمبيوتر املنزل الخاص باملريض. كما 
أن البرامج تحتوي على جلسات مختلفة بمستويات مختلفة من الحركة وتنشيط الدماغ. عندما يتعلق األمر 
 
ً
بإعادة التأهيل من قبل املعالجين الفيزيائيين واملعالجين الوظيفيين ، ُيطلب من املريض تشغيل أطرافه وفقا
للمثال الذي يراه على الشاشة. وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى الراحة في الرعاية املنزلية ، فإن األنشطة 
متنوعة ومليئة بالتحديات، بحيث يتمتع املريض أثناء العالج من تحدي اللعبة وخالل القيام بذلك يحسن 
قدرته على التحرك. بهذه الطريقة، فإن فرصة االستجابة للمريض أفضل من التمارين الروتينية العادية. 
 ، املعالج يشاهد املريض  هناك اتصال مستمر بين املعالج املوجود في املعهد واملريض.  طوال فترة العالج، 
في نظام عالج النطق  ويعطيه مالحظات في بشكل فوري.  يرشده في أي لعبة لالختيار،  يضبط الجلسات، 
بحيث يمكن لطبيب االتصال  يستخدم معالج النطق كاميرا ويب واتصال إنترنت في الوقت الحقيقي،   ،
مالئمة  العالج وفًقا ملستوى الصعوبة املناسب وتوفير مهام متنوعة وصعبة، مصحوبة بعملية التكلم والقدرة 
اللغوية. باإلضافة إلى ذلك، من املمكن نقل محتوى البرنامج إلى ممارسة مستقلة مكتوبة التي يتابعها معالج 
نطق. ميزة أخرى للنظام هي أنه من املمكن إنتاج تقارير متابعة مختلفة عن النشاط املنفذ من خالل النظام 
، بما في ذلك النشاط الذي يمارسه املريض بشكل مستقل في منزله. يالحظ إيلي كوهين، مدير منطقتي حيفا 
والجليل الغربي، أن خدمة إعادة التأهيل عن بعد هي طبقة أخرى في حزمة الخدمات املبتكرة من كالليت، 
تنضم الخدمة الجديدة إلى سلسلة من  والتي تشغل اإلنترنت لتحسين خدمة املر�سى وإمكانية الوصول. 
والتطبيق الذي  الخدمات عبر اإلنترنت، مثل االستشارات عبر اإلنترنت للعائلة واألطفال والعناية بالبشرة، 
يتابع 40 أسبوًعا للحوامل. خدمة إعادة التأهيل عن بعد هي مرحلة متقدمة في هذا املجمع، والتي ستسهل 
بشكل كبير على املر�سى الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى املعاهد وتزويدهم بتجربة إبداعية، ولكن أكثر 

ودية، عندما يكون هناك مزيج من التكنولوجيا واالتصال الشخ�سي بين املريض واملعالج. 
يسرنا أن إدارة كالليت قد اختارت حيفا والجليل كموقع لالختبار واستيعاب هذه التكنولوجيا املبتكرة 
ونخطط لتوسيع إدخال التقنيات الجديدة. بعد ذلك، نتوقع أنه بحلول نهاية العام، سنبدأ نموذًجا جديًدا 

يختص في تنمية الطفل حيث يتم االستشارة والعالج عن بعد.

تعّرفوا على  ألواح الشوكوالطة الجديدة من كليك 

 كليك مش بس بالكيس. ماركة نقارش الشوكوالطة الرائدة في البالد 
من شركة يونيليفير، تنعش وتوّسع مجموعة ألواح الشوكوالطة . تم 
الطعمات  تطوير الطعمات املختلفة بشكل خاص لأللواح وبإيحاء 

املميزة من كليك بالكيس.
من الطعم املفّضل من كليك  بإيحاء  كليك كورنفلكس وفقاعات- 
لوح يشمل شوكوالطة حليب مع فتات الذرة وفقاعات  في الكيس: 

الحبوب.
كليك الحلوى املفرقعة والفقاعات- دمج رائع بشكل خاص واملتوفر 
لوح شوكوالطة حليب مع الحلوى املفرقعة وفقاعات  في لوح فقط: 

ة.
ّ

حبوب هش
املطلي  الهند  وجوز  البافال  كليك 
وجديدة  غنّية  طعمات  بالكراميل- 
في لوح فقط: لوح شوكوالطة بيضاء 
ممتازة مع بافال ورقائق جوز الهند 

املطلية بالكراميل.
تنضم الطعمات الجديدة إلى ألواح 
الجوز،  بطعمات  املتوفرة  كليك 

البافال، الفقاعات والبسكويت.

ب الـ HMO املتواجد في حليب األم
ّ
سيميالك غولد من بيت أبوت مع مرك

ل إلهاًما، ومن هنا جاء تطوير وإنتاج »سيميالك غولد” من بيت أبوت، كيف استطعنا 
ّ
حليب األم ذاته شك

ب الثالث من حيث الكمّية في حليب األم، ودمجه في تركيبة غذاء األطفال؟ 
ّ
نسخ املرك

نحن نعرف ذلك جّيًدا منذ مّدة طويلة، بأّن حليب األم هو الغذاء األفضل للطفل. الرضاعة الطبيعّية 
هي واحدة من أكثر العملّيات التي تربط األم بطفلها، كما ال يمكننا إنكار الفوائد الغذائّية الجّمة لحليب 
ر حليب األم جميع العناصر الغذائّية الالزمة لتنمية الطفل وتطّوره، بالكمّية والنوعّية والجودة 

ّ
األم. يوف

العالية التي يحتاجها الجسم ويمتّصها. يحتوي حليب األم على الفيتامينات واملعادن واألحماض األمينية 
ويساعد على تعزيز الحماية الطبيعّية للطفل،  واألحماض الدهنّية املطلوبة للنمو والتطّور السليم، 
ا مناسًبا بشكل خاص الحتياجات الطفل. ولذلك، تبذل سيميالك قصارى جهدها  ل غذاًء طبيعيًّ

ّ
ويشك

ة املّيزات التي يحتاجها كل طفل رضيع إلى نمّوه وتطّوره، والتي 
ّ
ر كاف

ّ
إلنتاج تركيبة غذاء األطفال التي توف

، ولكّنها مستلهمة.
ً

باتها حليب األم. وهذه التركيبة ال تأتي بديال
ّ
تشبه بمرك

التحدي: الحد من الفجوة بين تركيبة غذاء األطفال وحليب األم
 أّن الرضاعة الطبيعّية ليست دائًما 

ّ
ُرغم أّن جسم األم ُمبرَمج لتزويد الطفل بالحليب منذ الوالدة – إال

ممكنة. يجب على الطفل واألم التعّود مًعا على وتيرة تغذية مناسبة لهما، والتأقلم مع وضعّية الرضاعة 
 ما ليس بالضرورة 

ً
الطبيعّية، والتوصل إلى التوازن املطلوب. من املهم أن نذكر بأّن ما يناسب مرضعة

 أخرى.
ً
يناسب مرضعة

بعد فترة زمنّية من الرضاعة الطبيعية فقط، يختار العديد من اآلباء واألمهات دمج تركيبة غذاء األطفال، 
أيًضا. سواء جاء القرار للتخفيف عن األم، للسماح لها بالعودة إلى العمل، لتعريف الطفل على مقّدمي 
الرعاية اآلخرين خالل فترة حياته أو ألّي سبب آخر كان؛ نختار للدمج تركيبة غذاء األطفال األكثر مالءمة 
، ندمج قنينة لوجبة واحدة في اليوم ملّدة أسبوع أو أسبوعين، إلى 

ً
ا: بداية لطفلنا، ونبدأ على دمجها تدريجيًّ

ي فيها الطفل بوجبتين في اليوم إلى جانب الرضاعة الطبيعّية. وبين الرضاعة 
ّ
أن نصل الحًقا إلى حالة نغذ

والوجبات، يمكننا شفط حليب األم من الثديين للتخفيف من حّدة االحتقان.
االقتراح السائد هو اختيار تركيبة غذاء األطفال التي تقّدم نتائج نمو وتطّور مشابهة للطفل الرضيع الذي 
ى على الرضاعة الطبيعّية. إّن املنتج الذي يقّدم لنا اليوم الحّل األنسب لذلك هو سيميالك غولد 

ّ
يتغذ

ب الـ HMO، ويشكل نقلة علمّية نوعّية في مجال تغذية األطفال.
ّ
من بيت ابوت، الذي يحتوي على مرك

ب الغذائي الثالث من حيث 
ّ
هو املرك املتواجد في سيميالك غولد من بيت أبوت،   HMO ب الـ 

ّ
مرك إّن 

ا هذه هي املرة  الكمية، املتواجد في حليب األم*، وفعليًّ
التي يمكننا الحصول فيها على هذا  األولى في التاريخ، 
ب من الرضاعة الطبيعّية )حليب األم( ومن تركيبة 

ّ
املرك

ب للطفل 
ّ
غذاء األطفال، أيًضا. إمكانية توفير هذا املرك

عن طريق سيميالك غولد جاءت نتيجة نقلة نوعّية 
منتجة  أبوت،  شركة  علماء  علمّية ألفضل  وانطالقة 
بين  الفجوات  بتقليص  املثبتة  ونتائجها  سيميالك، 
ون على تركيبة غذاء 

ّ
الجهاز املناعّي لألطفال الذين يتغذ

 HMO ب الـ 
ّ
ون على الرضاعة الطبيعّية )حليب األم(. يساهم مرك

ّ
األطفال واألطفال الرّضع الذين يتغذ

في تطوير جهاز املناعة للطفل – وهو يحّسن من وظيفة الجهاز الهضمي وجهاز املناعة لدى الطفل، كما 
ب الـ HMO تأثير 

ّ
يساهم في نمو جراثيم الهضم التي تستخدم كبروبيوتيك. لقد أظهرت الدراسات أّن ملرك
فّعال للحّد من التلّوثات البكتيرّية، االلتهابات وللتقليل من معيقات نمو وتطّور الدماغ.

HMO، كصيغة غذائية  ب الـ 
ّ
األطفال سيميالك غولد من بيت أبوت مع مرك تم اختبار تركيبة غذاء 

ا في  باملقارنة مع الطفل الرضيع الذي يتغذى على حليب األم، فأظهرت النتائج على أنها تساهم إيجابيًّ
بات بشكل مماثل لتلك الخاصة بالطفل 

ّ
التطّور )النمو(، الهضم، عملّيات جهاز املناعة وامتصاص املرك

نا قد نجحنا في مهّمتنا. والنتيجة التي نصبو 
ّ
الرضيع. قدرتنا على تزويد هذا املنتج املتطّور، تثبت على أن

بع أصّحاء.
ّ
إليها جميًعا، هي أطفال يشعرون بالشبع، سعداء وبالط

إذا كان لديك أي سؤال حول موضوع تغذية طفلك باللغة العربية وللحصول على عّينات يمكن التوجه 
إلى مركز »طاقم الخبراء« في سيميالك، ويشمل أخصائيات تغذية سريرية على هاتف 1800-65-65-01.

* HMO من نوع FL’2، ال يتم إنتاجه من حليب األم.



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

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

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

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
الكرمل شبتاي ليفي

الفرنسي

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

لطئتر، طرطمه بمساعى سالغ




