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البركة في مظاهرة تل-أبيب
جواد بولس 

ُيعّد نجاح املظاهرة التي دعت إليها »لجنة املتابعة العليا لشؤون الجماهير 
ا وصرخة مدّوية  العربية«، يوم السبت املا�ضي في تل-أبيب، إنجاًزا نضاليًّ
في وجه سياسات الحكومة اليمينية العنصرية السافرة.  بيد أّن أهّميتها 
عمل  خيارات  من  بما سيتلوها  مرهونة  الحقيقية ستبقى  السياسية 
طوى كصًدى عليل في مسيرة جماهير تبحث 

ُ
وبرامج مستقبلية؛ فإّما أن ت

عن مرفأ آمن وَيواطر راسخة، وإّما أن تثبت كخطوة واثقة في طريق شاّق 
وطويل.

لن تنتقص االنتقادات التي وّجهها البعض من وقع ما أثارته املظاهرة 
فهي ستبقى إشارة إلى استعادة  العاّم،  اإلسرائيلّي  في املشهد السيا�ضّي 
على  ووقف  ونّفذها  طها 

ّ
خط من  عند  القيادّيتين  والرجاحة  العافية 

نتنياهو وجوقات  وذلك رغم تحريض رئيس الحكومة بنيامين  رأسها، 
اليمين العنصرية عليها، ورغم من قّرعوها وزايدوا باسم »طهارة الحّق« 
روا بالنصر القريب 

ّ
ورّددوا ما عهدنا من شعارات معّومة، أو عادوا وبش

الذي يقف على األبواب.
 من الصراعات الحزبية 

ً
ا طويل

ً
عرفت نضاالت الجماهير العربية تاريخ

الداخلية؛ فبعد خسارة »الجبهة الديمقراطية للسلم واملساواة« تفّردها 
ية 

ّ
بصدارة النشاط الجماهيرّي والسيا�ضّي، نشأت عّدة قًوى عربية محل

يهتدي بعضها بالفكر القومّي على تفّرعاته، كما ولدت إلى جانبها الحركات 
ا  ا وسياسيًّ اإلسلمية التي خلقت في مجتمعاتنا واقًعا جديًدا وفكًرا دينيًّ
اعتمد على تعريفات مغايرة ومستوردة ملعنى ومكانة الدولة ولطبيعة 

الحكم فيها، وعّزز الدعوة إلى مقاطعة انتخابات الكنيست.
نلحظ  فبدأنا  وقّوتـها،  مواقعها  من  العربية  األحزاب  معظم  خسرت 
تراجًعا في ثقة الجماهير بمؤّسساتـها القيادية وابتعاًدا عن أنشطتها، حّتى 
والقلق، خصوًصا بعد  »الفطام السيا�ضّي«  دخل املجتمع في حالة من 
ولقد مألت قًوى وشرائح  مظاهر العنف وتداعياته الكارثية.  استشراء 
في   ،

ً
مثل كما حصل،  حديثة جيوب ذلك الفراغ،  »عربية إسرائيلية« 

ية والبلدية وبين نشطاء في مؤّسسات 
ّ
إدارات العديد من املجالس املحل

املجتمع املدنّي.
اكتسبت دعوة لجنة املتابعة للتظاهر في تل- في هذا الواقع الخطير؛ 
القوى السياسية لم تتعامل معها باملستوى   أّن 

ّ
إال أبيب أهّمية ممّيزة، 

»متابعة  ى من أجل فشل 
ّ
وقد نجد بينها من صل واملسؤولية نفَسيهما، 

املظاهرة  شعارات  أّن  على  تأكيده  فرغم  مين؛ 
ّ
املنظ ورفاقه  بركة« 

بات لجنة املتابعة، خرج 
ّ
ومضامينها قد وضعت بالتوافق بين جميع مرك

بعض النشطاء عن ذلك التوافق، ومارسوا  قناعاتـهم الفئوّية بأساليب 
اليمين  قوى  وزّودت  جهة،  من  الضرورية  الوحدة   

ّ
صف أضعفت 

العنصرّي بفرص التهّجم على شرعية املظاهرة والتشكيك في أهدافها، 
من جهة أخرى.

لن يشفع ملن سيّدعي أّن هذا اليمين لم يكن بحاجة إلى ذريعة للنقضاض 
على قيادات املظاهرة وعلى املشاركين فيها، فاألْولى واألسلم أن تتصّرف 
»الضحّية« بحكمة فائقة وبحذر مضاعف، ال سّيما أمام قّناص يترّبص 

بشهّية ال تعرف الشبع وبأهبة للضغط على الزناد.
وقّدم  واملناكفات،  الخربشات  تلك  مون على جميع 

ّ
واملنظ بركة  تعالى 

 يحاكي خطورة الحدث ويتطّرق إلى معظم محاور القضية 
ً

خطاًبا مسؤوال
التي »بعروتـها« انطلق عشرات اآلالف من املواطنين العرب ومعهم آالف 
من اليهود الديمقراطيين الذين يعارضون تحّول إسرائيل إلى دولة مارقة 
فقانون القومية هو أكثر من مجّرد تشريع  وإلى مسخ لوحش مقيت؛ 

ط.
ّ
ه بمثابة بّوابة حقيقّية لتهجيرنا املخط

ّ
عنصرّي؛ ألن

األحزاب  بين  الَوحدة  هشاشة  املظاهرة  حول  االختلفات  عّرت  لقد 
وأعادت وكشفت عن  والحركات املجتمعة تحت سقف لجنة املتابعة، 
منسوب الّرِياء املتف�ّضي في دهاليزها. ولقد رأينا كيف تناست شخصّيات 
جبهوّية وشيوعّية اتهاماتـها الخطيرة السابقة لرفاق لهم كانوا قد دعوا 

هيوينة وبناء  إلى الشراكة مع القوى اليهودية الّصِ
جبهة نضالية ملواجهة الفاشّية، وتحّولوا، فجأة، 
إلى متصّدري الّدعاة واملؤّيدين لهذا النهج. ورأينا 

كيف أمطر ناشطون في أحزاب، شارك قيادّيوها في اتخاذ قرار املتابعة 
بخصوص املظاهرة، فهاجموها بسيل من األسئلة والتساؤالت املشككة 
وملاذا املهادنة  وملاذا ساحة رابين؟  فلماذا تل-أبيب؟  أحياًنا:  واملخّونة، 
هيونية؟  واالنبطاح على عتبات املواطنة؟ وملاذا الشراكة مع القوى الّصِ
سطين؟ وملاذا الكنيست؟ وما إلى ذلك.

َ
وملاذا الدروز؟ وملاذا بدون أعلم ِفل

املحتّجين في االحتجاج،  السائلين في السؤال وال حّق  ال أحد ينفي حّق 
على  الحقيقّي  تأثيرها  وفي  التساؤالت  وراء  فيما  القضية  تبقى  ولكن 
تؤمن  ال  وجماعات  فكر  إلى  ينتمون  هؤالء  فمعظم  املشترك؛  العمل 
دون على عدم 

ّ
بالعمل العربّي-اليهودّي املشترك بشكل عاّم؛ وبعضهم يؤك

جدوى النضال ضّد قانون القومية وأشباهه من دون مواجهة الحركة 
هيونية ذاتها واالنتصار عليها؛ في حين يختلف املعارضون اإلسلميون  الّصِ
الفرج قريب بدون ريب وبأّن  ويؤمنون بأّن  بقناعتهم،  عن جميع هؤالء 
إقامة دولة الخلفة في شرقنا، وعاصمتها القدس، صار قاب قوسين أو 

أدنى.
على األهداف وعلى تشخيص  تكمن املشكلة في ما إذا اختلف الفرقاء 
أعراض الصراع وعلى تحديد معسكرات األعداء والحلفاء وعلى وسائل 
النضال وآلّياته، فإّن شراكتهم ستكون مجّرد قوقعة أو سراب؛ وعندها 
ستتحّول مظاهرة، تستظّل بجناح املواطنة، إلى عمل انـهزامّي ومنبطح، 
هيونّي  الّصِ لليسار  وأمثاله مداهنة  وستصير مشاركة عاموس شوكين 
سطين في شوارع تل-أبيب سيم�ضي أهّم من جميع 

َ
وخيانة، ورفع علم ِفل

أهداف املظاهرة ومن مشاركة آالف اليهود فيها.
وما دمنا في حضرة السؤال والتساؤالت  حّقهم أن يسألوا ويتساءلوا، 
، كيف السبيل إلى إقامة 

ً
فحّقنا أن نسأل ونتساءل؛ فهل يخبروننا، مثل

ومصير  إسرائيل  دولة  وما مصير  سطين؟ 
َ
ِفل أرض  على  الخلفة  دولة 

مواطنيها من يهود وغير مسلمين؟ وماذا يتصّور من يربط مقاومة قانون 
 

ً
هيونية أّوال القومية وسائر القوانين العنصرية الخطيرة بمواجهة الّصِ
د بعض القومّيين في سبعينّيات 

ّ
كما أك فهل سننتظر،  ب عليها؟ 

ّ
والتغل

االحتلل  من  املغربّيتين  ومليلة«  »سبتة  نحّرر  حّتى  املنصرم،  القرن 
اإلسبانّي وبعدها ستضمن القدس تحريرها؟ ما هي الوسائل النضالية 
وكيف سنقنع مليين  الكفيلة بحصولنا على دولة املواطنين الكاملة؟ 
إسرائيلنا  إلى  إسرائيلهم  تحويل  بقبول  إسرائيل  في  اليهود  املواطنين 

املشتركة، كدولة لجميع مواطنيها؟ وما مصير من لن يقتنع بمطالبنا؟ 
الشعب بحاجة إلى أجوبة حقيقية عن هذه املسائل وغيرها؛ فالقضية 
نا أصحاب 

ّ
ال تقتصر على »قداسة الحّق« أو على رومانسية الثورة، مع أن

الحّق وأصحاب األرض، أيًضا.
على ما  فهي،  وهنا تكمن املأساة،  معظم األجوبة عّما سألت واضحة، 
ام إسرائيل؛ فلقد كان أجدادهم أّول من قالوا: 

ّ
يبدو، واضحة كذلك لحك

»من جاء ليقتلك فقم باكًرا واقتله«.. والبقّية عند القّراء.
ر، أتمّنى أن يعيدنا إلى 

ّ
وأخيًرا، إّنها مجّرد خربشات على صفحة حدث مبش

جاّدات الصواب ومعاقل الحكمة لتقودنا نحو القلعة املتينة والنضال 
آباؤنا  وعلينا أن نقاوم الظلم كما قاومه  فنحن الضحايا،  الصحيح؛ 
ا 

ً
الذين بُقوا في موطنهم ورفضوا جميع إغراءات السراب الذي كان ملفوف

روا من إغواء الشعارات املطربة حّتى 
ّ
بعباءات العروبة على الدوام، وحذ

كر، ومن وعد السماء ألّنها كريمة ليس معنا نحن العرب، فقط! السُّ
موه القدامى وقال: »لن نرحل فنحن 

ّ
لقد صرخ محّمد بركة كما صرخ معل

هنا باقون« ووعد بأن تبقى ميادين نضاالتنا في قلب الدولة كما هي في 
يركا ورهط وأّم الفحم والناصرة وكفرياسيف.

فالبركة في تل-أبيب! والقول – كما قال محّمد – في تل-أبيب. فهل من 
عهد وأمل وجديد؟

 

ِإنَّ هللَا ُيِضلُّ َمن 
َ
ا، ف

ً
َرآُه َحَسن

َ
ُه ُسوُء َعَمِلِه ف

َ
َن ل َمْن ُزّيِ

َ
ف

َ
»أ

ْيِهم َحَسراٍت، 
َ
ُسَك َعل

ْ
ف

َ
َهْب ن

ْ
ذ

َ
ال ت

َ
شاُء، ف شاُء َوَيْهِدي َمن يَّ يَّ

ُعون« ]قرآن كريم[
َ
ِإنَّ هللَا َعِليٌم ِبما َيْصن

وا عن تسميم 
ُّ
ف

ُ
ك

حياتنا بُموِبقات ما 
تفعلون!

         أسعد موسى عودة

القانون  ليس  يؤّرقني  لشّدما 
الّتصّدي  الواجب  -إنسانّي 

ّ
الل

َعزم  من  وتينا 
ُ
أ ما  بكّل  واإلسقاط، 

»قانون  أعني  وثبات؛  وإرادة  وِعلم 
القومّية  الّدولة   – إسرائيل  أساس: 

القومّية«  »قانون  أو  اليهودّي«  عب 
ّ

للش
شريعات 

ّ
الت من  غيره  أو  ياُهِوّي، 

ْ
ِتن ِطِرّي-الِبِنِتّي-الّنِ

ْ
يخ الّدِ العنصرّي 

ّية  ُسّمِ ُسوقّية  ُموِبقات  فتلك  الّدونّية؛  والّتطبيقات  واملمارسات 
 ،

ً
 أو آجل

ً
سَتلُفظها الفطرة البشرّية الّسوّية، العربّية واليهودّية، عاجل

ا على نظافة البيئة، من 
ً
فُتلقي بها إلى مزابل الّتكرير والّتدوير، حفاظ

تراب وماء، ونار وهواء.
تي َمهرت 

ّ
ال العربّية،  ال بل لشّدما ُيؤّرقني وُيخرجني من كهف لغتَي 

اّق 
ّ

الش وُيلهيني عن انكبابي على عملَي  لها عمري وَوقفت لها أمري، 
يش لدى 

ّ
أن يصل منسوب الط قاق وال الّنفاق..  ِ

ّ
ي ال يعرف الش

ّ
الذ

إلى حّد االستمرار  بعض املسؤولين، من أبناء جلدتنا ووالة أمورنا، 
ِدّية والوطنّية 

َ
في اإلصرار على تضييع الُبوصلة وتلويث الُهِوّية الَعق

هي أقرب ما  بممارسات وسلوكّيات شخصّية وتحّزبّية،  واألخلقّية، 
بيانّية الّنفعّية، وهي أبعد ما تكون عن الُقْدوة  زوة الّصِ

ّ
تكون إلى الن

يخّية الّنقّية، وتلك منزلة علمّية ودينّية وعمرّية ال ُيلّقاها 
ّ

والُقْدرة الش
 
ّ
حظ  

ّ
وكم نريد لهم أن يصيبهم من هذا الحظ عظيم،   

ّ
 ذو حظ

ّ
إال

كبير..
ربأ بهم عن مثل هذه املمارسات والّسلوكّيات، وندعوهم 

َ
ن
َ
ا – وهللا – ل

ّ
إن

لون 
ّ
يمث وإلى أحضان ما  إلى صواب قلبهم ونقاوة فطرتهم،  للعودة 

ا بضميرنا الحّي، ومن 
ّ
 – وهللا – فإن

ّ
لون وإليهما ينتمون، وإال

ّ
ومن يمث

وبحّد  غوّي، 
ّ
والل واألدبّي  ربوّي 

ّ
والت والوطنّي والّدينّي  موقعنا اإلنسانّي 

 وأفراًدا أحراًرا في ما أسميناه »ُمنتدى شباب 
ً
معيارنا األخلقّي، ُعْصبة

رات الحَسرات 
َ
َو َجهًدا وال ُجهًدا في تغيير هذي املنك

ُ
اإلصلح«، لن نأل

خراب  ألّن  ذلك  البيضاء..  بقلوبنا  ال  الخضراء،  وبألسنتنا  بأيدينا 
غة: من كان لقوله أو 

ّ
ِرُض في الل

ْ
غ
ُ
ِرضين ]وامل

ْ
غ
ُ
الّديار ال يكون بفعل امل

والجبناء  بقْدر ما يكون بصمت الّضعفاء  فعله غرض أو نّية مبّيتة[ 
الّنور على  رسُل 

ُ
ن  \ الّسلم  »نحن ُجْنُد هللا أنصاُر  ما 

ّ
وإن واملنافقين؛ 

م«.. 
َ
ل
ُّ
نشُر األمن ونسعى للوئام \ بُهدى القرآن ماِحي الظ

َ
كّل األنام \ ن

ما الّسلطة املطلقة 
ّ
ا حّتى يطلب لنفسه.. وإن ما يبقى املسؤول قويًّ

ّ
وإن

َمفسدة مطلقة..
هّم فاشهد!

ّ
غت؟ الل

ّ
أال هل بل

أضًحى مبارك!
للحديث،   – العّزة  رّب  إن شاء   – وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة 

أبًدا، عن لغتنا ونْحن.
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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
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إختاروا، إدفعوا وهاد هو.إنتو إختاروا وإحنا منحضر!

كل عام وأنتم بخير
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»الجبهة« تطالب بتخليد اسمْي محمود درويش وسميح القاسم في حيفا
د. سهيل أسعد: الرّد على قانون القومّية – بتعزيز  االرتباط بالوطن وتكثيف حضورنا ولغتنا

سطينّيان وعربّيان وعاملّيان انطلقا من حيفا
َ
عرين عابدي – زعبي: درويش والقاسم شاعران ِفل

خاّص بصحيفة »حيفا«

أعلنت كتلة »الجبهة« في بلدية حيفا عن تقديم طلب إلطلق اسمِي الشاعرين 
الكبيرين، محمود درويش وسميح القاسم، على أحد معالم املدينة، ملناسبة 
القاسم  لرحيل  والرابعة   )1942-2008( لرحيل درويش  العاشرة  الذكرى 

.)1939-2014(
طة من 

ّ
وقال رئيس كتلة »الجبهة«، د. سهيل أسعد: كانت هذه املبادرة مخط

عّدة شهور، حيث صادف يوم 9 آب ذكرى رحيل محمود درويش، ويصادف 
يوم 19 آب ذكرى رحيل سميح القاسم. وذلك في إطار رؤيتنا الشاملة لقضايا 
في  الكتلة  لعمل  واستمراًرا  والقومية،  منها  اليومية  حيفا،  أهالي  وحقوق 

العقود األخيرة، وتخليًدا لذكرى شخصّيات وطنية واجتماعية عربية.
ر 

ّ
والذي يتنك العنصرّي،  »قانون القومية«  ه مع إقرار 

ّ
أسعد أن وأضاف د. 

ر لحقوقه ويمّس لغته، أصبحت هذه املبادرة 
ّ
سطينّي ويتنك

َ
لوجود شعب ِفل

أكثر إلحاًحا، وأصبحت ُعنواًنا ملعركة من أجل تجسيد أحد حقوقنا وتكثيف 

حضورنا ولغتنا ورموزنا الثقافية في الحّيز العاّم، وهي ليست معركتنا وحَدنا 
ية قومية بل معركة كّل إنسان ديمقراطّي في هذه املدينة.

ّ
كأقل

الشاعران الكبيران هما جزء  زعبي:   – وقالت عضو البلدية عرين عابدي 
ه 

ّ
من كوكبة من الشعراء واألدباء الذين صاغوا وجدان جماهيرنا وشعبنا كل

بعد النكبة بأدبهم، أدب املقاومة. وكانت مدينتنا حيفا بيًتا لهم وإلبداعهم، 
زية في مسيرتهم. فدرويش والقاسم ومعهما إميل حبيبي وإميل 

َ
ة مرك

ّ
ومحط

توما وتوفيق زّياد وعصام العّبا�ضي وعشرات الكّتاب واملثّقفين، كتبوا ونشروا 
لوا حالة كانت فيها الثقافة 

ّ
في صحيفة »االتحاد« وفي مجلة »الجديد«، وشك

ا في صمودنا في وطننا وتشّبثنا بانتمائنا وبلغتنا وبحضارتنا،  متراًسا أساسيًّ
وتنشئة أجيال جديدة تحمل رايات املقاومة والنضال والتقّدم.

وأضافت عابدي: نريد ألبنائنا وبناتنا أن يروا هذه األسماء عالية ساطعة في 
حيفا، وأن يمشوا منتصبي القامة مرفوعي الهامة في مدينتهم وفي وطنهم وفي 

أرضهم التي تستحّق الحياة.

يحتفل أهالي حيفا باستقبال عيد   – ملراسل خاّص   – حيفا 
األضحى املبارك بمسيرة خاّصة وممّيزة في حّي وادي النسناس، 
القادم  األحد  يوم  من  مساء  السابعة  الساعة  عند  وذلك 

.19.08.2018
هللا  أعاده   – املبارك  األضحى  عيد  مسيرة  وستنطلق  هذا 
وادي  من مدخل حّي   – على الجميع باليمن والخير والبركات 
وتتضّمن  خازم.  نعمة  والفّنان  فانتازيا  فرقة  مع  النسناس 
املسيرة – باإلضافة إلى ذلك – فّعالّيات متنّوعة لألطفال: رسم 
وتوزيع  على الوجه، عرض بالونات وتقديم بالون لكّل طفل، 
افة ومرشدات 

ّ
هدايا على األطفال. وذلك، أيًضا، بمشاركة كش

»حوار« حيفا، بقيادة إيلي أليكس خوري.

مسيرة عيد األضحى املبارك

 في وادي النسناس
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من: خلود فوراني – سرّيّة
حملة  ًرا، 

ّ
مؤخ االجتماعّي،  التطوير  جمعية  أطلقت 

توعوية قبيل انتخابات البلدية املقبلة تحت ُعنوان »30 
ان حيفا في 

ّ
آكتوبر«. حيث قّدمت فيها ورقة مطالب سك

مختلف األحياء العربية، صرخة نابعة من أهالي األحياء 
ال سّيما األحياء التي تعاني اإلهمال واإلقصاء املزمن من 
البلد األصلنّيين  ان 

ّ
ومطالبة بحقوقنا كسك البلدية، 

التحتية،  الُبنى  السكن،  والتعليم،  التربية  مجال  في 
الخدمات العاّمة، وغيرها.

الجمعية  مها 
ّ
تنظ التي  الحملة  هذه  نشاط  وضمن 

بمشاركة ناشطي وناشطات األحياء املختلفة، توّجهت 
عقد  بطلب  البلدية  لرئاسة  حين 

ّ
املرش إلى  الجمعية 

لجان األحياء  وأعضاء  معهم، شارك فيه نشطاء  لقاء 
هو إسماع  قاء 

ّ
حيث الهدف من الل العربية في حيفا، 

صوتنا ووضع مطالبنا التي هي حّقنا األساس كمواطنين 
نقوم بواجبنا، لنحصل على ما نستحّق للعيش الكريم 
ذات ُبًنى تحتية ومرافق ومنشآت ومساحات  في أحياء 

خضراء، أسوة باملواطنين اليهود في األحياء املطّورة.
لقاء   ،14.08.2018 األخير  يوم الثلثاء  ُعقد،  وعليه، 
البلدية  لرئاسة  ح 

ّ
املرش مع  االجتماعّيين  للناشطين 

ْضر، يارون 
ُ
أڤـيهو هان، وعضو املجلس البلدّي عن الخ

عينات  حة 
ّ

املرش مع  ًرا، 
ّ
مؤخ ُعقد،  لقاء  بعد  حنان؛ 

ح داڤـيد عتسيوني.
ّ

كاليش – روتم، ولقاء آخر مع املرش

جمانة  املحامية  الجمعية،  مديرة  قاء 
ّ
الل ِافتتحت 

إغبارية – هّمام، حيث شرحت عن املشروع وأهدافه. 
ته 

ّ
ط

ُ
ثّم أفسحت املجال ألڤـيهو هان لُيقّدم أجندته وخ

للعمل، وتقاطع ذلك مع مطالبنا كعرب. وبعد سماعه 

كان من املمكن تلخيص كلمه ومحور اهتمامه بما يلي: 
تخفيض ضريبة األرنونا  عنى بجودة البيئة؛ 

ُ
ت مشاريع 

على السكن واملصالح التجارية؛ وتحسين الُبنى التحتية 
في األحياء القديمة بغّض النظر عن االنتماء.

تح باب املشاركة أمام الحضور فعّبر كّل منهم عن 
ُ
ثّم ف

حول  تساؤالته  وقّدم  الراهن،  العاّم  الوضع  في  رأيه 
موقفه ورؤيته كرئيس بلدية محتمل.

دعت بلدية حيفا ومؤّسسة   – ملراسلنا   – حيفا 
بيت النعمة في حيفا إلى حفل إطلق اسم املرحوم 
كميل شحادة على الباحة املجاورة لبيت النعمة، 
جاّدة »پـال يام«. ومن املقّرر إقامة احتفال خاّص 

بهذه املناسبة يوم الثلثاء القادم.
وقال السّيد جمال شحادة، مدير عاّم بيت النعمة، 
إّن والده الراحل كميل شحادة املولود عام 1954 
ى عام 2000، أقام »بيت النعمة« مع زوجته 

ّ
واملتوف

أغنيس عام 1982، حين تأّسس »بيت النعمة« في 

 34 التي كانت مهجورة طيلة  »السّيدة«،  كنيسة 
سنة.

إطلق اسمه على الباحة،  في قرار البلدية،  وجاء 
أّن أعمال الراحل امتازت في »بيت النعمة« بتقديم 
بالدين،  تمييز  بدون  يطلبها  من  لكّل  الخدمات 
شحادة  الراحل  حظي  وقد  والجنس.  العرق، 
والوفّية،  الجّمة  أعماله  لقاء  والتقدير  باالحترام 
رئيس  على وسام  مع زوجته،   ،1990 فحاز عام 

الدولة للتطّوع. 

بلدّية حيفا تطلق اسم كميل شحادة
 على باحة بالقرب من بيت النعمة

ضمن حملة االنتخابات 30 آكتوبر

حين لرئاسة البلدّية
ّ

جمعّية التطوير االجتماعّي مستمّرة في املبادرة إلى لقاءات مع املرش
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أجراها  التي  االختبارات  كانت  وقد  السخام.  آثار  تترك  ال  نقّية 
ا، بعد اكتشاف الدخان في العربات  العاملون في املختبر ناجحة جدًّ
ل املعيار 

ّ
من قبل أجهزة الكشف في أقّل من 60 ثانية، والتي تشك

األوروبّي لهذا اإلجراء.
هذا ووفًقا لتعليمات رئيس بلدية حيفا، السّيد يونا ياهـڤ، تشمل 
مقطورة،  الحريق في كّل  ا إلطفاء  نظاًما أوتوماتيكيًّ الـ«كرمليت« 
وليس في ألواح الكهَرباء فقط، كما هو معتاد في القطارات األخرى، 
وبهذه الطريقة تّم تجهيز نظام القطار الجديد بنظام إطفاء يعتمد 
ما  الخاّصة في سقف املقطورة،  من ثقوب الرّش  املاء  على رّش 
يخلق »ضباب ماء« )“Water Mist”( داخل حّيز املقطورة. وُيعتبر 
مع األخذ  الحريق تطّوًرا في العالم،  هذا أحد أكثر أنظمة إطفاء 
في االعتبار سرعة دخولها حّيز التشغيل بمجّرد تحديد الدخان 
في املقطورة، وقد تّم تركيبه بالتنسيق مع هيئة اإلطفاء واإلنقاذ 

ووفًقا لرأيها املْهّي.
من املقطورات  في كّل  تركيب خمسة كاشفات دخان  هذا وتّم 
الجديدة، ومن أجل منع اإلنذارات الكاذبة ال يتّم تشغيل األنظمة 
 بعد اكتشاف الدخان بوساطة جهازين للكشف على األقّل. 

ّ
إال

الحريق،  تشغيل نظام إطفاء  اكتشاف الدخان يتّم  عندما يتّم 
ا،  والذي يمأل حّيز املقطورة بجزيئات املاء ذات الضغط العالي جدًّ
ل من حجم النار وحجم الغازات املنبعثة أثناء الحريق، ما 

ّ
التي تقل

اب.
ّ
ل بشكل كبير من الخطر على حياة الرك

ّ
يقل

بتشغيل  القطار  يقوم سائق  أن  املمكن  إلى ذلك من  باإلضافة 
ا، وذلك وفًقا لتقديره للوضع. النظام يدويًّ

وقد قال رئيس البلدية، السّيد يونا ياهـڤ، الذي كان حاضًرا في 
والعاملين  »بلدية حيفا  إّن  الصدد،  بهذا  التجربة،  وقت إجراء 
املْهنّيين يعملون على مدار الساعة إلعادة الـ«كرمليت« إلى عملها. 
ذلك كي تستمّر في خدمة سكان حيفا وامِلنطقة، حيث سيتمّتعون 
سيشتمل  من أحدث طراز،  ا،  متطّور جدًّ بنظام مواصلت عاّم 
ا، في أّي نظام مواصلت  على أنظمة أمان حديثة غير موجودة حاليًّ

عاّم آخر في البلد.«

 قطار األنفاق – الـ »كرمليت« يجتاز بنجاح 

سلسلة من التجارب لفحص مالءمة نظام 

مكافحة الحريق في املقطورات

ًرا، لسلسلة من االختبارات 
ّ
حيفا – ملراسلنا – خضعت مقطورات الـ«كرمليت« الجديدة، مؤخ

املصّممة لفحص مستوى أمانة أنظمة الكشف واإلطفاء املثّبتة فيها.
وقد تّم إجراء االختبارات من قبل العاملين في مختبر أمان سلمة في أملانيا، حيث تضّمنت عدًدا 
اب وفحص الوقت الذي 

ّ
من التجارب التي تحاكي تشكيل دخان عالي الحرارة داخل عربات الرك

ينق�ضي حّتى يتّم الكشف عن الدخان وبدء تشغيل نظام إطفاء الحريق، وقد أجريت التجارب 
عتبر ماّدة قابلة للحتراق 

ُ
د دخان اصطناعّي تّم تشغيله بوساطة الكحول، التي ت

ّ
باستخدام مول
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 لمن هو دون
 سن الـ 18

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في النسب.

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد
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1 ק״ג ₪עד-5  ק״ג

עוף שלם טרי 

990
1₪ ק״ג

בשר עגל טרי 

4490

כבש בלדי אחורי

1₪5990 ק״ג
4₪ ק״ג

בשר בקר טחון

120 ₪

פרגית עוף טרי 
שיפודים

100 4 ק״ג

כפניים עוף טרי

₪ 30 5 ק״ג ₪ 1 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג

 פילה אמנון 
פסקוביץ 

2490

תפו״א לבן ארוז
מלפפון

₪ 1290 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג

תפוח גאלה - חרמון
גודל 6

₪ 1790 ק״ג

פלפל  בהיר
אדום

₪ 1590 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג

₪

7up ,פפסי, מרינדה
שישייה 1.5 ליטר

1490 בקניה מעל 100 ₪
ללא מבצעים

מוגבל ל-1 ₪ 1490

סחוט טבעי פריגת
חמצמץ מתקתק

 2 ליטר

₪ 3 ב

פריגת 1.5 ליטר

12 מוגבל ל-2
מימושים

פרוטיז 1.5 ליטר

₪ 31090 ב

סודה שישייה טמפו 

₪1290
₪ 3 ב

פרימור 1.5 ליטר 
טעמים שונים

10 ₪מוגבל ל-2 890

 שישיית נביעות
1.5 ליטר

גלידונית שטראוס 
60 יח׳

₪ 3490

BIG ביסקולידה
לה פרוטה בטעמים 

שונים, אבטיח

₪ 310 ב

גלידה פנטיזה
1 ליטר 

₪ 990

סנפרוסט, אפונת גינה , 
אפונה עדינה, תירס, שעועית 

 חתוכה , שעועית צהובה, 
אפונה וגזר

₪ 10

בורקס מעדנות, פילו גבינה,
פילו בולגרית, גבינה, תפו״א

₪ 25 2 ב

מיונז תלמה 
500 גרם

₪ 690
מוגבל ל-2

₪ 1490

טחינה אל אמיר
900 גרם

יוגורט טרה 3 ליטר

₪1790
₪ 310 ב

מלפפון במלח/חומץ 
7-9 פרי חן

₪2990

בונבוניירה מקינטוש 
702 גרם

₪4990

 גלקסי ג׳ואהר
650 גרם

₪ 1490

שקיות באונטי, מארס, 
טוויקס 400 גרם

₪ 1990

שקית מיקס חטיפים 
500 גרם 

₪ 51090 ב

סולת, קמח מפרץ

₪70

קרטון תמרים 
מג׳הול 5 ק״ג 

₪

תמרים מג׳הול 1 ק״ג

1490
₪

טובלרון 200 גרם 
שקית

1290
₪

עג׳וה שוקחה 1 ק״ג 
تمور البركة

1390
₪

 שרימפס 1 ק״ג
מדגסי

4990
₪

בונבוניירה רפאלו

1290
₪

מילקה 250 גרם

790
₪

טובלרון 200 גרם

890
₪

שוקולד טוויסט 
איטלקי 1 ק״ג 

2990

₪ מוגבל ל-2

פררו רושר
375 גרם

2990
₪6990

מנגל נירוסטה + רשת
ידיות עץ מתקפל

₪1090

פחם 2 ק״ג

₪40

פחם 7 ק״ג
איכותי

₪130

 שולחן מתקפל רטאן
סרוג חום/שחור

₪110

סט 18 חלקים 

2 ב ₪

מולט 40 גלילים

2790
מוגבל ל-2 ₪ 990

אקס דאודורנט
נשים, גברים

ספרינג 1.5 ליטר

₪ 312 ב מוגבל ל-3
מימושים

₪ 690

 קטשופ היינז
910 גרם 

₪ 51090 ב

סוכר לבן 

₪ 2 ב מוגבל ל-2
מימושים

חלב תנובה 1 ליטר

790

₪ 1790 ק״ג

מנגו, רימונים

מוגבל ל-4 ק״ג

 פטרוזיליה, נענע, 
כוסברה, שמיר

₪ 410 ב

مفتوح
7 أيام في
األسبوع

حيفا شارع الخوري ٢ )מגדל הנביאים(  04-8666512 * الحملة سارية حتى ٢3.8.٢018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور 
للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

مي ماركت
عبي الدار بأرخص األسعار

عيد أضحى مبارك

كل عام وأنتم بخري
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الُجمعة 17 آب 122018

رجا زعاترة

تحٍدّ  أمام  كّنا   ،2018 آب   11 املا�ضي،  السبت  يوم 
وطنّي: هل نحن قادرون على إخراج عشرات األلوف 
من مجتمعنا للتظاهر ضّد قانون وسياسية وحكومة 
ر لوجودهم ولحقوقهم وتنفي مستقبل 

ّ
ومنظومة تتنك

أبنائهم في وطنهم؟ وكّنا أمام تحٍدّ ديمقراطّي: هل نحن 
إلى  قادرون على جلب كتلة وازنة من الشعب اآلخر  
جانبنا على أساس مقولة مدنية ديمقراطية مشتركة 

وليس على أساس »حلف الدّم«؟ 
امتحان  مع  ّهاب، 

ّ
الل كآب  ساخن،  موعد  على  كّنا 

مصيرّي. وعند االمتحان – كما هو معروف – ُيكرم املرُء 
أو ُيهان: صنعنا مظاهرة مهيبة، تاريخية، مألت الدنيا 
الجليل  في  الباقين   – نحن  شغلتنا،  الناس:  وشغلت 
أبناء شعبنا في  واملثلث والنقب والساحل – وشغلت 
ة وفي مواقع اللجوء والشتات، وشغلت 

ّ
األرا�ضي املحتل

العالم العربّي والغربّي. وأيًضا، بما ال يقّل أهّمية: شغلت 
منذ  اإلسرائيلّي.  العاّم  والرأي  اإلسرائيلية  السياسة 
أكتوبر 2000 والحرب على غّزة عام 2008-2009 لم 
سطينّيين. 

َ
يخرج هذا الكّم من املتظاهرين العرب الِفل

الفحم  وأّم  رهط  وبنات  أبناء  ق« 
ّ
»يتدف مّرة  وألّول 

والناصرة ويركا وسخنين ومعليا وجسر الزرقاء وحيفا 
ا واللّد والرملة إلى قلب تل-أبيب بهذه الجحافل 

ّ
ويافا وعك

فة. وألّول مّرة يسير إلى جانبهم آالف املواطنين اليهود 
ّ
املؤل

الرافضين للقانون العنصرّي، واملعارضين – بدرجات 
متفاوتة – للحتلل والعنصرية والفاشية، واملؤّيدين – 
سطينّي في 

َ
بدرجات متفاوتة – لحّق الشعب العربّي الِفل

تقرير مصيره في وطنه. 

• كّل العرب ضّد كّل اليهود؟!
معظم اليهود الذين شاركوا في مظاهرة تل-أبيب يوم 
سطينّيين«، وال تخفق 

َ
ِفل 11.8.2018 ليسوا »وطنّيين 

وال  الكوفّية«،  ي 
ّ
و«عل »موطني«  سماع  عند  قلوبهم 

يعرفون العلت والخّبيزة، وال يحفظون قصائد محمود 
قلب.  ظهر  القاسم عن  وسميح  زّياد  وتوفيق  درويش 
تبدو  وقد  مختلفة  دوافعهم  بدورهم.  متنّوعون  وهم 
لنا غريبة ومتناقضة )»كيف يعني واحد صهيوني وضّد 
قانون مغرق في الصهيونية؟«، »كيف هو ضّد قانون 
القومية وبنفس الوقت مع وثيقة االستقلل؟«(. هذه 
مهما  هيونّي،  الّصِ باليسار  يسّمى  ما  لقوى  »الصحوة« 
وبناء  تحليله  علينا  إيجابّي  تطّور  هي  رة، 

ّ
متأخ كانت 

تعميق  لهدف   ،
ً

مستقبل معه  للتعامل  إستراتيجية 
هيونية وسلخهم، قْدر اإلمكان، عنها  تناقضهم مع الّصِ
وعن أسسها الفكرية والسياسية. هم من انضّموا إلينا 
وإلى قضّيتنا العادلة وإلى مطلبنا الحّق. وهذا ما يهّمنا 
نتج معارضة كبيرة وحازمة للقانون 

ُ
في هذه املرحلة: أن ن

ية القومية، فقط، 
ّ
وللسياسة الفاشّية، ليس من األقل

بل من قطاعات واسعة بين األكثرية القومية. 
ساحتنا  على  اليوم  الجوهرّي  السؤال  هو  وهذا 
السياسية: هل نريد أن نكون وحدنا ضّد »كّل اليهود«؟ 
وهل مو�ضي راز من »ميرتس« شأنه شأن نفتالي بينت 
وأورن حزان وميري ريـچـڤ؟ وهل حركة »سلم اآلن« 
أو عصابات  الفاشّية  ُسو« 

ْ
ِتْرت »إم  شأنها شأن حركة 

»لهـڤـاه« و«تدفيع الثمن« النازّية؟ وأّيهما أشرف: موقف 
»الليكودّي  موقف  أم  حنين  دوڤ  اليهودّي  الشيوعّي 
هيونّي« أيوب قّرا أو »اآلرامّي« شادي خلول،  الدرزّي الِصّ
أو رؤساء بلديات ومجالس تقاعسوا عن تنظيم حافلت 

من قراهم ومدنهم؟ 

• معارك تنتج شركاءها
سع 

ّ
ب بناء قّوة سياسية كبيرة تت

ّ
إّن املعركة اليوم تتطل

لقًوى ال نّتفق معها على كّل �ضيء. فليس كّل من تظاهر 
العميقة  بدائلنا  بالضرورة  يؤّيد  تل-أبيب  في  معنا 
أحزابنا  في  النَضَوْوا  كذلك  كانوا  ولو  واالستراتيجية. 
العمق  بين  أو أقاموا أحزاًبا تطرح طروحاتنا. املوازنة 
من جهة واالتساع من جهة أخرى، بين االستراتيجية 
وهي  السيا�ضّي.  العمل  لّب  هي  شئتم،  إن  والتكتيك 
العودة  مسيرة  ففي  أخرى:  إلى  ساحة  من  تختلف 
يشارك معنا يهود مؤّيدون لحّق العودة قد ال يؤّيدون 
»األوتونوميا الثقافية« بالضرورة؛ وفي املظاهرات ضّد 
الحرب يشارك معنا يهود مناهضون للحرب لكّنهم ال 
يؤّيدون حّق العودة بالضرورة؛ وفي املعركة من أجل 
انتزاع امليزانّيات للقضايا املدنية يؤّيدنا يهود ال يؤّيدون 
شّق  ملنع  املعركة  وفي  بالضرورة؛  الجماعية  الحقوق 
من  يهود  معنا  يشارك  قد  عربية  أرًضا  يصادر  شارع 
منطلقات بيئية؛ وفي معركة ملنع شطب حزب أو إقصاء 
نائب\ة قد يقف معك من ال يوافق على كّل طروحاتك 
وغاياتها،  حيثّياتها  معركة  لكّل  باختصار:  بالضرورة. 
وكّل معركة مصيرية من هذا النوع تنتج شركاءها وتعيد 
 90% على  مهم  نّتفق  شركاء  فهناك  شراكاتها.  إنتاج 
ويبقى  على 20%.  أو  معهم على 60%  نّتفق  وآخرون 
السؤال األساس: هل نرفض العمل املشترك في الـ20% 
إلى أن نّتفق على الـ%90؟ وهل العمل في مساحة الـ20% 

يعني تنازلك عن الـ%90؟ 

ْهرانّية واالنتهازّية
ُّ
• بين الط

»االستراتيجية  أو  واالتساع«  »العمق  السؤال –  لهذا 

ها شرعّية طبًعا. فقد 
ّ
والتكتيك« – أجوبة عديدة. كل

 مع َمن هو مثلي تماًما. وهذا 
ّ

يقول قائل: أنا ال أعمل إال
ْهرانّية«، أي: الكّل كافر 

ُّ
 إلى ما يسّمى بـ«الط

ً
ُيف�ضي عادة

وفاسق وأنا وحدي املؤمن التقّي\ الكّل عميل ومتواطئ 
وأنا وحدي الوطنّي\ الكّل متخاذل وأنا وحدي الثورّي\ 
الكّل غبّي وأنا وحدي عبقرّي زماني! وطبًعا يحّق لكّل 
إنسان أن يعتكف في صومعته الثورية النقية، بعيًدا 
عن االحتكاك بالواقع وعن غبار التجربة التي تحتمل 
هؤالء  أّن  املشكلة  املشكلة؟  أين  والصواب.  الخطأ 
يخّونون  فتجدهم  »النقاء«.  هذا  في  انتقائّيون   

ً
عادة

من يذهب إلى الكنيست وبعضهم يستميت لكي يكون 
هيونّي  عضًوا في الكنيست )عذًرا.. في برملان »الكيان الّصِ
في  »االنخراط  الناس  على  يعيبون  أو  الغاشم«(، 
مؤّسسات كيان االحتلل« وهم يتقاضون راتب التقاعد 
من  الدعم  يتلّقون  أو  اإلسرائيلية  املعارف  وزارة  من 
لون ألنفسهم 

ّ
وزارة الثقافة اإلسرائيلية. باختصار: يحل

ما يحّرمونه على سواهم!
ظاهرة أخرى قد تكون أكثر انتشاًرا من الناحية العددية 
هي االنتهازية. فتجد النهج االنتهازّي يفتح معركة ضروس 
من أجل نصف أو ربع كر�ضّي في الكنيست ليقسم يمين 
ليحظى  العالم  وساطات  كّل  ل 

ّ
ويشغ للدولة،  الوالء 

بوظيفة في جامعة إسرائيلية، ويبني مشروعه السيا�ضّي 
على »املواطنة الكاملة« وعلى االندماج وتشغيل العرب 
للمواطنة وخطاب  يدير ظهره  ثّم  الكهَرباء،  في شركة 
املواطنة وقيم املواطنة. وتجده يعتبر أّن »إغلق« شارع 
مغلق بين البارات في »شارع بن غوريون« في حيفا هو 
بعشرات  التظاهر  ولكن  مسبوق«،  غير  ثورّي  »خرق 
األلوف في »ساحة رابين« في تل-أبيب هو خيانة وأسرلة 
حمد عقباها. وتجده يكتب في الفيسبوك أّن بلدية 

ُ
ال ت

»بلدية  إلى  يذهب  ثّم  االستعمار«..  »بلدية  هي  حيفا 
ز جماهيرّي، أو 

َ
 ربع وظيفة في مرك

ً
االستعمار« متسّوال

 التحالف معه وإنقاذه من نسبة الحسم. 
ً

يأتيك متوّسل
باختصار: يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يقولون!

• جدلّية الوطن واملواطنة
ومطالبها  ومعناها  املظاهرة  حول  النقاش  اختزال  إّن 
في بعض األعلم أو بعض الهتافات هو أمر استخدمه 
نتنياهو للتحريض على املظاهرة ونزع شرعّيتها. وأغلب 
الظّن أن نتنياهو كان سيجد أّي �ضيء للتحريض ضّدنا. 
ومع ذلك فإّن من يريد إنتاج سيرورة نضالية حقيقية، 
تتجاوز استعراضات واستقراءات وإرهاصات وشرنقات 
التفكير  يولي شيًئا من  أن  »الُهوّية«، عليه  ومزايدات 
للسؤال البسيط الذي يدركه اإلنسان العادّي بالفطرة: 

لّح والراهن واألقّل 
ُ
ما هو املهّم واألكثر أهّمية؟ وما هو امل

راهنّية وعلئقّية؟ وهل ما يصّح في مسيرة العودة أو 
يوم األرض أو ذكرى أكتوبر في سخنين أو صّفورية أو أّم 

الحيران، يصّح هو ذاته في تل-أبيب؟
أحد  هذا  فحْسب،  الرموز  على  ليس  النقاش  ولكن 
ّي وعميق، أعتقد  عوارضه. فثّمة نقاش حقيقّي وِجّدِ
ه يمكن إجماله بالتالي: هل نم�ضي إلى هذه املعركة 

ّ
أن

بخطاب الوطن وحَده، أم بخطاب املواطنة وحَده، أم 
مجتمعنا  في  هوامش  هناك  أّن  وأعتقد  مًعا؟  بكلْيهما 
ترى أّن الحّل هو اعتماد خطاب الوطن وحَده، وهناك 
قطاعات تميل إلى اعتماد خطاب املواطنة وحَده. ولكّن 
زّي في مجتمعنا، كما يبدو لي على األقّل، يميل 

َ
التّيار املرك

إلى اعتماد جدلية الوطن واملواطنة. أي القول: نعم، 
نحن جزء من شعب مظلوم يكافح من أجل حقوقه 
نحن جزء من  نفسه  الوقت  وفي  األساسية كشعب؛ 
املواطنين في هذه الدولة، نشتّق مواطنتنا من انتمائنا 
وال نقبل أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية. وعلى كّل 
 

ً
ا وعادلة فعل من يريد العيش في دولة ديمقراطية حقًّ
أن يضع يده في يدنا من أجل تغيير هذا الواقع، بدًءا من 

إسقاط القانون.
خارج هذه الجدلية تقف – من ناحية – قًوى مثل »أبناء 
البلد«، تدعو إلى االنعزال طوًعا عن الحلبة السياسية 
وعن املواطنة. ومن الناحية األخرى تقف توّجهات قد 
ل انكفاًء عن القضية 

ّ
يعّبر عنها النائب زهير بهلول، تمث

الوطنية وعن خطاب الوطن. أّما في إطار هذه الجدلية 
هناك  توّجه.  من  وأكثر  اجتهاد  من  ألكثر  سع 

ّ
مت فثّمة 

النضال ضّد  في  املحتملين  الشركاء  بأّن  يقول  اجتهاد 
عباءة  عنهم  نزعوا  املحدقة هم، فقط، من  الفاشية 
الوطنية  الحركة  إلى  انضمامهم  وأعلنوا  هيونية  الّصِ
املمكن هو بضع  الهدف  الجمهور  وبأّن  سطينية، 

َ
الِفل

عشرات اليهود الذين يعيشون على قارعة الهامش في 
لِهمة. 

ُ
تل-أبيب ويعتبرون النائبة حنين زعبي أيقونتهم املـــ

في  ثقة  لديه  من  بأّن  يقول  اجتهاد  باملقابل،  وهناك، 
ُهوّيته الوطنية وفي طرحه السيا�ضّي ال يخ�ضى االشتباك 
املشترك  العمل  من  يتهّيب  وال  ِصهيونية،  قًوى  مع 
املرحلّي أو االستراتيجّي، وال يفّوت فرصة لتأجيج تناقض 

هيونية مع القيم اإلنسانية والكونية.  الّصِ

• ماذا بعد؟
أمريكا  وفي  أوروبا  في  الفاشّية  مقاومة  تجارب  إّن 
جبهة  ببناء  مرهون  النضال  نجاح  أّن  د 

ّ
تؤك تينية 

ّ
الل

واسعة ومتعّددة تعي جدولة األولوّيات واملهاّم في كّل 
مرحلة. إّنها ليست معركة تحسمها عريضة أو التماس أو 
حاد األوروبّي؛ 

ّ
مظاهرة أو مسيرة سّيارات أو لقاء مع االت

ب املثابرة والتخطيط 
ّ
بل عملية تراكمية متصاعدة تتطل

والعرائض  املظاهرات  سياقها  في  تأتي  وحكمة،  ة 
ّ
بدق

واللقاءات واملسيرات، هاجسها األّول واألخير: ما الذي 
يفيد نضالنا؟ وكيف نراكم عوامل القّوة؟

إّن الطريق إلى إسقاط قانون القومية ما زالت طويلة. 
والطريق إلى إحقاق العدالة التاريخية في هذه األرض 
إسقاط  يعني  ال  القانون  إسقاط  إّن  وأصعب.  أطول 
هي  اليوم  مهّمتنا  ولكّن  غد.  بعد  أو  غًدا  ه 

ّ
كل الظلم 

تحويل األزمة إلى فرصة: فرصة ليكون إسقاط القانون 
 لتهاوي املنظومة 

ً
كسًرا لشوكة الظلم والظاملين ومقّدمة

عدالة  وعلى   ،
ً

أّوال شعبنا  على  هذا  في  ونعّول  برّمتها. 
الشعب  من  شركاء  استقطاب  على  وقدرتها  قضّيتنا 

اآلخر.

)*( سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الشيوعّي، ورئيس لجنة 
اإلعلم في لجنة املتابعة العليا للجماهير العربية

ال انعزال وال انكفاء، بل جدلّية الوطن واملواطنة!



نتقّدم إليكم بأحّر التهاني وأجمل التمنيات بمناسبة

راجين من اهلل أن يعيده عليكم بالخير والُيمن والبركات

عيد األضحى المبارك
وكّل عام وأنتم بألِف خير

باحترام،
اإلدارة وطاقم الموظفين
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حيفا – ملراسلنا – شارك َحراك »نقف مًعا« بطواقمه 
املا�ضي،  السبت  يوم  البلد،  أنحاء  كّل  من  وناشطيه 
القومّية،  قانون  ضّد  بتل-أبيب  الكبرى  املظاهرة  في 
متها لجنة املتابعة العليا للجماهير العربية في 

ّ
والتي نظ
إسرائيل.

العمل  تنسيق  على  الَحراك  عمل  املظاهرة  وقبل 
الشراكة  على  واملبنّي  املشترك  عبّي 

ّ
والش املؤّسساتّي 

كما استنفد ناشطوه شّتى الوسائل  العربية-اليهودية، 
املشاركة  دائرة  توسيع  أجل  من  املتاحة  واألساليب 
للمظاهرة.  تماًما كالعربية،  وتجنيد الجماهير اليهودية، 
الوافدين  باستقبال  الَحراك  ناشطو  قام  باإلضافة، 

لهذه  خصوًصا  َزت  ُجِهّ وشعاراٍت  بيافطاٍت  للمظاهرة 
لجميع  مشترك  هو  ما  على  التشديد  مع  املظاهرة، 
قانون  إلسقاط  األساس  املطلب  وعلى  املواطنين، 

القومّية العنصرّي وملساواة تاّمة وغير مشروطة.
مساعي الَحراك، باإلضافة إلى التنظيم الدقيق واملمتاز 
أتت بالنتيجة املرجّوة،  الذي تمّيزت به لجنة املتابعة، 
العربية- املظاهرات  وأضخم  أعظم  إحدى  فشهدنا 
اليهودية في البلد على اإلطلق. عرب ويهود مألوا شوارع 
»فليسقط قانون  تل-أبيب وصرخوا مًعا بأعلى صوت: 
و«مساواة تاّمة،  »هذا البيت لنا جميًعا«،  القومّية«، 

ليس أقّل«.

ت 
َ
ُبِذل الجهود التي  »نقف مًعا«  من هنا يبارك َحراك 

إلنجاح املظاهرة، واإلدارة السليمة لها. كما يشّدد على 
أهّمية االستمرار بالنضال املشترك وتصعيده حّتى إلغاء 

قانون القومّية بشكل نهائّي وقاطع.
مع مؤّسسات  بتنسيٍق  وفي هذه األّيام يدرس الَحراك، 
شريكة، خطوات عملية مستقبلّية ملتابعة ما قد بدأ، 
طها 

ّ
وملواجهة حكومة اليمين العنصرية والتصّدي ملخط

الذي يق�ضي بتفريق املجتمع وتفكيكه من أجل ضمان 
البقاء في سّدة الحكم.

وبناء  العنصرية  إيقاف  بإمكانهم  مًعا  واليهود  العرب 
مستقبل أفضل ألوالد هذه البلد.

"نقف مًعا" يبارك نجاح املظاهرة ويدعو إلى تصعيد النضال العربّي-اليهودّي املشترك

مت جمعّية الثقافة العربّية بالتعاون مع جمعّية 
ّ
حيفا – ملراسلنا – نظ

»ِاحكيلي  بُعنوان  ا  تطوعيًّ يوًما  األخير،  السبت  يوم  اللقّية«،  »نساء 
بمشاركة نحو  النقب.  في  في قرية عوجان مسلوبة االعتراف،  حكاية« 
ّيات البلد، مشاركي برناَمج املنح 

ّ
100 متطّوع من مختلف جامعات وكل

الدراسّية املدعوم من مؤّسسة الجليل لندن.
وبرناَمج »ِاحكيلي حكاية« برناَمج مخّصص لألطفال يعمل على تشجيعهم 
غة العربّية، وقد شارك في النشاط نحو 

ّ
على القراءة ويشّدد على أهّمية الل

مائتي طفل من ِمنطقة العوجان، وتضّمن قراءة قصص وتقديم أغاٍن 
والقيام بأشغال يدوّية ومكتبة متجّولةـ 

غزالة  بّنا،  ريم  الراحلة  سطينّية 
َ
الِفل الفّنانة  مون 

ّ
املنظ واختار  هذا 

حكاية«  »ِاحكيلي  في  وموسيقاها  بأغانيها  حاضرة  لتكون  سطين، 
َ
ِفل

املتطّوعون  وقّص  وأغانيها.  الفّنّي  بإرثها  األطفال  لتعريف  عوجان،  في 
الكاتب  ًرا، 

ّ
مؤخ التي أصدرها،  »الخالة زركشات تبيع الُقّبعات«  قّصة 

سطينّي علء حليحل.  
َ
الِفل

وفي ختام اليوم التطّوعّي استمع املشاركون إلى محاضرة من قبل مروان 
ز »عدالة«، الذي تحّدث عن عمليات التهويد املمنهجة 

َ
أبو فريح، من مرك

ومحاصرة العرب في بلداتهم وقراهم وعدم  ملناطق واسعة في النقب، 
نساء  جمعية  في  املتطّوعين  استقبال  ذلك جرى  وبعد  بهم.  االعتراف 
التي عّرفت  الصانع،  اللقّية، حيث استمعوا إلى مديرة الجمعّية أسماء 
 80 املتطّوعين باملشاريع واملبادرات التي تقوم بها الجمعية والتي تضّم 
امرأة من مختلف العشائر البدوية في النقب، وأشارت إلى التحّول الذي 
النساء  جمعية  تأسيس  منذ  النقب  في  البدوية  املرأة  مكانة  على  طرأ 

البدويات.
وتجدر اإلشارة إلى أّن قرية العوجان تقع جنوب غرب اللقية، ِشمال شارع 
40، ويسكن القرية حوالي 3,600 مواطن، وهي قرية مسلوبة االعتراف، 
وتتعّرض بشكل دورّي  التي تنتهجها الدولة،  تعاني من سياسة الهدم 

لعمليات هدم بيوت. 

»ِاحكيلي حكاية« يوٌم تطّوعّي في 
قرية عوجان مسلوبة االعتراف



רשת שומרת שבתבס“ד

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד לתאריך 23.08.18 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

כבאית סמי הכבאי
ענקית! ניתנת לתכנות

רחפן גדול
קל לשליטה ולתפעול

קורקינט ריאל
מדריד

2 גלגלים קדמיים

גם המחיר צעצוע

₪39990

מגוון ענקבמוצ“ש!פתוחים

של כ-500

תיקים!

מטבח עץ
כולל אביזרים | קיים בכחול ובלבן

₪27990

₪820

ממונע מפואר
כולל שלט הורים

בית בובות מעץ 
כולל רהיטים ואביזרים

אופנוע פרוזן
ממונע 6 וולט

₪450

בימבה
כולל מוט דחיפה ידני

עט פיילוט
V5 / V7

מנוף עם משאית
גובה 67 ס“מ

₪4990 ₪4990

הוקי / כדורגל
שולחני

₪4990

GLOW סמארטרייק
4 שלבים | כולל אביזרים נלווים

שולחן כלי עבודה
74 חלקים!

₪9990

כל ציוד החזרה
לבי“ס

X-Bag תיקי קל-גב
דגמי 2018

25%
הנחה

*כל המבצעים תקפים בהצגת מודעה זו בלבד!

₪39990

₪950

3 מחברות ספירלה
A4

רק
₪7990

רק
₪19990

רק
₪9990

רק
₪9990

30%
הנחה
על כל

התיקים!

₪49990 ₪24990

₪27990

₪9990

רק
₪9990

*בקנייה מעל 100 ₪ ממוצרי בי“ס

₪6990
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اعتباًرا من يوم بعد غد األحد   – ملراسلنا   – حيفا 
أيلول املقبل، سيتّم  آب الجاري، وحّتى يوم 20   19
 
ّ
خط وسيعمل  جديد،  استعلمات   

ّ
خط تشغيل 

الخميس،  إلى  األحد  من  الجديد  االستعلمات 
بنظام  ق 

ّ
يتعل سؤال  أّي  لتوجيه  متاًحا  وسيكون 

االلتحاق باملدرسة،  بما في ذلك:  التربية الخاّصة، 
التعليمية،  املؤّسسات  إلى  املواصلت  في  األحقّية 
املرافقة في املواصلت، ساعات الصعود للمواصلت 
ومسارها، لجان التنسيق، تخّبطات األهالي، واملزيد.

متعّدد  مْهّي  طاقم  من   
ّ
الخط ف 

ّ
وسيتأل هذا 

التخّصصات تابع إلى مديرية التربية في بلدية حيفا، 
الخاّصة،  التربية  إدارة  عن  لين 

ّ
ممث يضّم  حيث 

 عن قطاع املواصلت، 
ً

ل
ّ
ممث اختصاصية نفسية، 

املرافقات  عن  واملسؤول  املوظفين  عن   
ً

ل
ّ
ممث

والذين  التنسيق.  لجان  لة عن 
ّ
وممث واملساعدات، 

سيقّدمون استجابة فورّية ألّي سؤال، وفي الحاالت 
املطلوب من خللها فحص إضافّي ستكون االستجابة 

في غضون يومْي عمل.
ب 

ّ
طل أهالي  على  التسهيل  إلى   

ّ
الخط هذا  يهدف 

التربية الخاّصة والذين عليهم التعامل مع اإلدراك 
ه 

ّ
بأّن طفلهم غير مناسب إلطار املدرسة العادية، وأن

تجب ملءمة مؤّسسة تربوية مناسبة الحتياجاته. 

األسئلة  من  العديد  األهالي  هؤالء  يواجه  حيث 
ِاختيار أفضل روضة أو مدرسة  منها:  والتخّبطات، 
نظام  في  األطفال  دمج  املمكن  من  هل  ألطفالهم، 
الدعم  أنظمة  األوالد،  حقوق  العادّي،  التعليم 
أحقّية  الخاّصة،  التربية  مدارس  في  املوجودة 
عن  بعيًدا  يسكنون  الذين  لألوالد  املواصلت 

املدرسة، وما إلى ذلك من أمور وأسئلة.
هذا وقد قامت السّيدة إيلنا تروك، رئيسة مديرية 
بشرح  حيفا،  بلدية  في  والرفاه،  الثقافة،  التربية، 
بات 

ّ
ملتطل واعية  حيفا  »بلدية  وقالت:  املوضوع 

أهالي الطلبة ورغبتهم في استيعاب أوالدهم في نظام 
أكان ذلك في نظام  سواء  يلّبي احتياجاتهم،  تعليمّي 
عديدة  سنوات  منذ  الخاّصة.  أم  العادّية  التربية 
ب التربية الخاّصة في 

ّ
تقود البلدية توّجًها يدمج طل

ة خدمات واسعة 
ّ
األوالد سل املجتمع وتقّدم لهؤالء 

ابتداًء من شراكة ممّيزة مع »أّمهات يقدن للتغيير«، 
تساعدنا على تشخيص االحتياجات الخاّصة لألوالد 
التنسيق  لجان  ثّم  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي 
التربوية  املؤّسسة  اختيار  في  الوالدين  التي تساعد 
املناسبة الحتياجات الطفل، الخدمة النفسية التي 
األمور وللموظفين في  تقّدم الدعم للطلب وأولياء 
املواصلت  نظام  العاطفية،  باألمور  ق 

ّ
يتعل ما  كّل 

من  السفر  مسار  في  الطفل  وجود  يضمن  الذي 
منزله إلى املدرسة، قسم املوارد البشرية الذي يعمل 
في  على ملءمة مساعدة مناسبة للطفل سترافقه 
التأهيلت  املواصلت، وإذا لزم األمر فخلل اليوم، 
أهّمية  لتوضيح  وذلك   للمساعدات؛  السنوية 
القسم  إلى  باإلضافة  األمان،  وأنظمة  وظيفتهّن 

الجديد الذي يقوم  بتضمين موضوع مجال التربية 
 
ّ
خط افتتاح  األولى  للسنة  باشر  والذي  الخاّصة، 
ر استجابة مْهنّية وفورّية في كّل 

ّ
هاتفّي خاّص سيوف

ق بمواضيع التربية الخاّصة، بدًءا من العطلة 
ّ
ما يتعل

الصيفية حّتى ما بعد بدء العام الدرا�ضّي.«

 استعالمات هاتفّي للتربية الخاّصة
ّ
ألّول مّرة في حيفا، خط

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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, المطاعـم والمقاهـي, مجمـوع  ابـراز وصـل اصلـي فقـط . ال يشـمل الشـراء مـن شـبكات االكل  ( أو حتـى نفـاذ المخـزون , بشـروة يوميـة متراكمـة فقـط , عنـد  مـدة الحملـة : 9.9.2018-19.8 )شـامل 
البطاقـات 3000 وحـده . توزيـع بطاقـات القشـط  تتـم عـن طريـق نادلـة بيـن االيـام 09:30-21:00 ويـوم الجمعـة 9:00-14:30 مـع خـروج السـبت نصـف سـاعه مـن خـروج السـبت , بجانـب دكان نعمـان. 
التجاريـة  ولإلعالنـات  للقرعـات  المقبولـة  القوانيـن  حسـب  مراقـب  بمراقبـة  سـتنظم  الحملـة   . حخمـون  بلـوخ  اديـل  محاميـة  مراقبـة   . م.ض   1993 بـار  شـيمي  القرعـة:  منفـذة  فقـط.  للتجسـيد  الصـور 
مـردود الخطـأ   . الفيسـبوك  فـي  للمجمـع  الرسـمية  الصفحـة  وفـي  للمجمـع  االدارة  مكاتـب   فـي   , القرعـة  فـي  المشـتركة  المجمـع  حوانيـت  فـي  المنشـور  النظـام  حسـب   .1977 العقوبـات  قانـون  حسـب 

فقط في مجمع ميڤني تل حنان

نشتر هدايا للعيد, 
ونقشط هدايا أخرى للعيد! 

نشترمن المجمع  ب 450 ش.ج, 
ونحصل على بطاقة قشط ونفوز بهدايا رائعة!

تلفزيون 65' , نشافة, الجائزة الكبرى 
غسالة, فرن مبني , 

خالط كعام و ميكروجال 

كل ما تريدون للعيد السعيد  في موقف واحد 
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M.A.C اطلقت تشكيلة 

مستحضرات تجميل لتكريم 

AALIYAH الراحلةR&B نجمة الـ

أطلقت ماركة التجميل الرائدة M.A.C تشكيلة 
 AALIYAH مستحضرات تجميل مستوحاة من
، التي تمنح ملعجبيها فرصة للحتفال بمحبتهم 

للموسيقى التي أثرت على جيل كامل.
التشكيلة تشمل:

 ،LIPGLASS غلوس    ،LIPSTICK احمر شفاه 
 AGE عيون  ظلل   9 على  تحتوي  لوحة 
 BRONZING و برونزر    AIN’T NOTHING

.POWDER

املسافرون الى الخارج يفضلون رزم بيليفون 

لخارج البالد و”جلوبال سيم” ويتركون 

الشريحة املحلية 
العطلة الصيفية في أوجها، ومع حلول عيد االضحى املبارك، 
تنشر شركة بيليفون معطياتها لشهر تموز كشهر حطم األرقام 
معطيات  فوفق  الخارج،  في  خليوي  منظور  من  القياسية 
الشركة، تم تسجيل ارتفاع بلغ 19% في الرحلت الى الخارج في 
شهر تموز مقارنة بالفترة املوازية من العام السابق، ومن حيث 
التزود برزم خارج البلد و"جلوبال سيم"، تم تسجيل ارتفاع 
بحوالي 74% . الفارق بين املعطيات يشير الى ان عددا اكبر من 
املستجمين من البلد يقومون باقتناء حلول التصفح وهم في 

البلد وذلك على حساب الشريحة املحلية في وجهتهم.
للخارج  الرزم  سلة  توسيع  عن  بيليفون  اعلنت  انه  ُيذكر 
الطويلة:  للرحلت  مخصصة  جديدتين  رزمتين  وعرضت 
"متكاملة للخارج 45 يوما" مع تصفح دون تقييد في التطبيقات 
الرائدة )واتساب، فيسبوك، انستغرام، ويز، خرائط جوجل، 
و550  اضافي  لتصفح   22GB ادفايزر(،  وتريب  سنابتشات 
449 شيكل، وباالمكان اضافة رزمة  بـ    SMSدقيقة محادثة و

اضافية الفراد العائلة ابتداء من 49 شيكل.
تشمل تصفح دون  يوما"   60 "متكاملة للخارج  رزمة اضافية 
تقييد في التطبيقات الرائدة )واتساب، فيسبوك، انستغرام، 
 25GB   )ادفايزر وتريب  سنابتشات،  جوجل،  خرائط  ويز، 
بـ  499 شيكل   SMS لتصفح اضافي و- 600 دقيقة محادثة و
 49 من  وباالمكان اضافة رزمة اضافية الفراد العائلة ابتداء 

شيكل
ايلن سيغل  نائب املدير العام لشؤون التسويق في بيليفون، 
وتظهر املعطيات بشكل  "نحن في ذروة عطلة الصيف،  قال: 
واضح التوجه للمسافر االسرائيلي بتفضيل شراء رزم الخارج 

على حساب  البلد،  مسبقا من 
ان  شك  ال  املحلية.  الشريحة 
السفر،  قبل  التزود  في  الراحة 
املغرية  االسعار  جانب  الى 
من  تقدم  التي   24/7 وخدمة 
تشكل  منصات،  عدة  خلل 
املنتجات  اختيار  في  هاما  عامل 
عملية  وان  خاصة  البيت  من 
فيها  القيام  باالمكان  الشراء 
من  وبسرعة  مستقل  بشكل 

خلل املوقع".

سيبوكالم تشارك في يوم الحمل 

والوالدة في مستشفى الناصرة-

االنجليزي
 

 شاركت سيبوكالم، املاركة املختصة في منتجات 
العناية ذات الخصائص الطبية، ببشرة النساء 
بموضوع  الخاص  في اليوم  واألطفال،  والرجال 
الحمل والوالدة الذي بادر الى تنظيمه مستشفى 
الناصرة-االنجليزي وبمشاركة صناديق املر�ضى.

وجبة فطور غنية ومفيدة للنساء   تخلل اللقاء 
نخبة من  ندوات وحلقات نقاش مع   الحوامل، 
الخبراء واألخصائيين في مواضيع الحمل والوالدة، 
لقاءات شخصية مع أطباء، ممرضات، مولدات 
والوالدة  ومستشارات رضاعة من قسم النساء 
في مستشفى االنجليزي، كما شمل اللقاء معرضا 
منتجات  سيبوكالم  فيه  ووزعت  والطفل  لألم 
بفقرة كوميدية  الفعاليات  واختتمت  لتجربتها، 

قدمتها الفنانة حنان حلو.

طلق تشكيلة مستحضرات تجميل
ُ
ماركة املاكياج والعناية الفاخرة بوبي براون ت

WARM, DEFINE, ILLUMINATE 

استخدام البرونزر أصبح له معنى جديد مع إطلق تشكيلة Warm, Define, Illuminate من ماركة املاكياج والعناية الفاخرة بوبي 
براون. مستوحاة من الفلسفة الخاصة للماركة التي  تعتمد باألساس على بودرة البرونز العاملية والضرورية لكل الوان البشرة. 

التشكيلة  بعيدة عن املظهر التقليدي الناتج عن البرونزر وتمنحك 
 3 كل ما هو مطلوب لك- تمنحك مظهرا حميميا، محددا ومشرقا بـ 

خطوات  ضرورية:
 7 بـ  املتوفرة    ،Bronzing Powder الـ  طبقي  ملظهر دافئ وحميمي- 
الوان، على الوجه الصلح اللون، تغميقه، ولخلق مظهر موحد وخاٍل 

من التلف، على الرقبة والصدر.
ملظهر محدد: حسني من مبنى العظام الطبيعي مع لون اغمق من لون 

 Bronzing Powder- بشرتك الطبيعي. الـ
 Illuminating Bronzing- ملظهر مشرق طوال السنة: استخدمي الـ 
Powder  البودرة متوفرة في اربعة الوان من مشتقات الزهري، املوغ 

والبني 
الوان شيمر بحلة   3 التشكيلة تشمل طقم من   ، الضافة االشراقة 
محدودة وفرشاة متعددة االستخدام، ومن جهتين لتطبيق البرونز/
دمج ظلل العيون على كل الوجه للمسة نهائية والمعة ملنحك املظهر 

املثالي.

Î
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سحر العيد... فجر طالع والسعادة منورة الوجوه... 
وبّلِمتنا كلنا يف البيت اللي راح يّضل عامر...

عامرة اعيادنا والبيت الكبير عامر

منذ سنة 1973
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نايف خوري

العربّي  املجتمع  وجهاء  مع  اليوم  الصلح  لجنة  تلتئم 
من حيفا وخارجها في جامع الجرينة، لعقد راية الصلح 
بين عائلة البارود وعائلة البشتاوي من حّي الحليصة، 

وذلك بمبادرة رجل اإلصلح الشيخ حسني عفيفي. 
دخل القاتل السجن ليم�ضي 14 سنة، وبعد خروجه 

ُ
أ

بل ستأتي  يهدأ  لم  الخلف  أّن  الشيخ حسني  الحظ 
حمد عقباه من أعمال ثأر وانتقام. فبادر 

ُ
األمور بما ال ت

بين  ق 
ّ
يوف أن  وطلب  القتيل،  بعائلة  االجتماع  إلى 

العائلتين املتخاصمتين، وأن يسود السلم والتفاهم 
بينهما. 

للتفاهم،  استعدادهم  البارود  عائلة  أفراد  أبدى 
وخصوًصا بعد أن نال القاتل جزاءه بالسجن. وقالوا 
يمكن أن نلتقي بالقاتل، ولكن شرط أن يحضر كفنه 
ِدَية وال عطّية وال  نريد  نعفو عنه، فل  معه، وحينها 
املروءة  روح  على  حسني  الشيخ  فأثنى  تعويض.  أّي 

والتسامح آلل بارود، وامتدح حسن نّياتهم، وطلب أن 
يبادر لعقد راية الصلح بين العائلتين. 

أهل  مع  ومشاوراته  صاالته 
ّ
ات حسني  الشيخ  أجرى 

الخير، من رجال دين ومشايخ، وخصوًصا الشيخ رشاد 
 عن 

ّ
أبو الهيجاء إمام جامع الجرينة، الذي لم يكف

ل من أجل إتمام الصلح. 
ّ
التوّسط والتدخ

وقد قّررت عائلة البشتاوي بهذه املناسبة، التي تأتي 
عشية عيد األضحى املبارك، أن تقّدم مبلغ خمسين 
ا، 

ً
صرف لشراء األضاحي، نحو 20 خروف

ُ
ألف شاقل، ت

 إلى الحّج يتم االتفاق عليه، وما يتبّقى 
ً

وأن تبعث رجل
من املبلغ سيتّم التبّرع به ملسجد الجرينة وشراء ثرّيا 

الئقة تخليًدا لذكرى املرحوم أحمد البارود.
تحادثنا مع رجل اإلصلح الشيخ حسني حول مبادرته 
بين  البين،  ذات  وإصلح  النظر  وجهات  لتقريب 
حاالت  من  كثير  في  لت 

ّ
»تدخ فقال:  املتخاصمين، 

الخصام والنزاع بين األفراد والعائلت وأبناء املجتمع، 
ا من إيماني بقدرة هللا سبحانه وتعالى ومشيئته، 

ً
انطلق

إذا جاء القاتل إلينا فليحضر كفنه معه
نشب الخلف بين صديقين، فطعن أحدهما اآلخر، وسجن القاتل 14 سنة

الشيخ أبو عبد هللا حسني عفيفي من حّي الحليصة يبادر إلى عقد راية الصلح اليوم، بين عائلتين متخاصمتين في جامع الجرينة 

أن أعّبر عن ضرورة التآلف والتسامح والتآخي بين أبناء 
املجتمع الواحد، كي نكون أقرب ما يمكن من املجتمع 
الصالح، وأقوم بذلك بدافع محّبتي للناس، واإلخلص 
بتقديم أّي خدمة مستطاعة لهم. وقد دخلت بيوت 
ويهودّي،  ومسيحّي  مسلم  بين  تفرقة  بدون  املجتمع 
ي رجل سلم«. وم�ضى 

ّ
ولذا يعرفني القا�ضي والداني بأن

الشيخ حسني قائل: »إّن مسألة إحضار كفن القاتل 
معه تندرج في الصلح العشائرّي تعبيًرا عن أّن العفو 
عن القاتل ال يأتي بسبب خوف عائلة القتيل، أو اعتبار 
تل وال حول لها وال قّوة.. لذا يؤتى بالكفن والعفو 

ُ
ابنها ق

يتّم عن املقدرة. ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن القاتل أبدى 
ندمه وأسفه الشديدين وتحّملت عائلته مسؤولية ما 
اقترف ابنها، كما أبدت عائلة القتيل تجاوبها مع ما قّدر 
هللا، ووافقت على عقد راية الصلح في مسجد الجرينة 

بحضور جاهة الصلح والجمهور«.

»لقد  أجاب:  الصلح  ترتيبات  حول  سؤال  على  ا  وردًّ
أسعد  والشيخ  رشاد  الشيخ  مع  مشاورات  أجريت 
وشيوخ من الناصرة وغيرها، حيث سنلتقي في الجامع، 
وهناك ستلقى الكلمات املناسبة، ونعقد راية الصلح، 
سيتصافح  وبعدها  املتواضعة،  التضييفات  ونقّدم 
احترام  بكّل  لتعيشا  املتخاصمتين  العائلتين  أبناء 

وموّدة«.
التلفزيونّي »املسامح  البرناَمج  إلى  الشيخ حسني  ونّوه 
كريم« وأشاد بما يفعله اإلعلمّي الكبير جورج قرداحي 
بالتقريب بين املتخاصمين واملتنازعين، والتوفيق بين 
الضّدين، حيث يثير فيهما مشاعر اإلنسانية واملحّبة، 
كلٌّ ِحيال اآلخر، وقال إّن هذا الرجل ندر أمثاله، وقّل 
خذ من جورج 

ّ
من يستطيع أن يفعل فعله، ولذا فقد ات

 ُيحتذى، للسعي في حّل املشاكل 
ً

قرداحي قدوة ومثاال
والخصومات والنزاعات. 
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»زامير«  شاطئ  على  ًرا، 
ّ
مؤخ تنفيذها،  تّم  أخرى  وسيلة  وهناك 

عن  عبارة  وهي  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص  ملساعدة 
الشما�ضي  من  بعًضا  بعضها  تحت  وضعها  يتّم  خاّصة،  علمة 
املوجودة والدائمة على الشاطئ. والعلمة الخاّصة التي تّم نصبها 
ما  املعاقين،  سّيارات  وقوف  ألماكن  املخّصصة  بالعلمات  شبيهة 
الخاّصة،  االحتياجات  األشخاص ذوي  األولوية الستخدام  يعطي 
لة على الشاطئ لألشخاص 

ّ
وهي مخّصصة لضمان وجود أماكن مظل

ذوي اإلعاقة.
 – متقّدمة  مراحل  وفي  األّيام،  هذه  في   – يتّم  ذلك  غضون  وفي 
تخطيط إنشاء مبًنى مخّصص للمراحيض وامللبس لألشخاص ذوي 
االحتياجات الخاّصة، سيتّم بناؤه في موقع منفصل عن املراحيض 
املوجودة اليوم واملخّصصة لذوي االحتياجات الخاّصة واملنفصلة 
للنساء وللرجال. وهكذا، فإّن املبنى الجديد سيسمح بدخول شخص 

 أم امرأة.
ً

معاق جنًبا إلى جنب مع مرافقة، سواء أكان املرافق رجل
شاطئ »زامير« في حيفا هو أحد أكثر الشواطئ زيارة في البلد لذوي 
وسائل  من  العديد  الشاطئ  يقّدم  حيث  الخاّصة،  االحتياجات 
موقف  مثل:  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  لألشخاص  املساعدة 
ا للسّيارات التي تحمل علمة للمعاقين،  للسّيارات مخّصص جزئيًّ
ملستخدمي  يسمح  مائل  ومنحدر  املتنّزه،  من  بالقرب  يقع  حيث 
ن 

ّ
يمك حيث  الشاطئ،  إلى  بسهولة  بالوصول  املتحّركة  الكرا�ضّي 

من وصول ذوي االحتياجات الخاّصة بأمان إلى البحر واملراحيض 
وخزانات امللبس املناسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة، 
باإلضافة إلى طاوالت نزهة خاّصة، تّم تكييفها خصوًصا ملستخدمي 

الكرا�ضّي املتحّركة.

بلدّية حيفا تقوم بإتاحة طريق الوصول إلى البحر

يتيح  تأهيل مسار  بإعادة  ًرا، 
ّ
بلدية حيفا، مؤخ حيفا – ملراسلنا – قامت 

 املياه في القسم 
ّ
ا الوصول إلى خط

ً
ا متحّرك للمعاقين الذين يستخدمون كرسيًّ

مالّي في شاطئ »زامير«. ِ
ّ

الش
ح بلستيكّي فريد من نوعه، مصنوع من 

ّ
يتّم الوصول إلى البحر من خلل مسط

ماّدة قوّية وقادرة على حمل وزن كبير، ُيستخدم بدون الحاجة إلى املساعدة. 

 تماًما، 
ًّ

ح للشخص الذي يستخدمه بأن يكون مستقل
ّ
وبالتالي يسمح املسط

وال يحتاج إلى مساعدة شخص آخر. ومع ذلك فإّن طاقم اإلنقاذ في جميع 
الشواطئ متاح للجمهور، وخصوًصا لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة، 
بغرض مراقبتهم من لحظة دخولهم إلى البحر، أثناء السباحة وعند خروجهم 

من البحر.
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لقاء مع الفنّانة أجراه: نايف خوري

حيث  أظفارها،  نعومة  منذ  الغناء  خوري  رنا  بدأت 
مت في مدرسة راهبات الناصرة في حيفا، وظهرت 

ّ
تعل

في عدد من الحفلت واملناسبات املدرسية. ثّم انتقلت 
لتواصل دراستها املوسيقية في جامعة حيفا، وحصلت 
في  إثراء خاّصة  إلى دروس  األّول، إضافة  اللقب  على 
حقل الغناء وعلم األصوات، كما حصلت على اللقب 

األّول في إدارة األعمال.

األلبوم  تفاصيل  على  لعنا 
ّ
واط رنا،  الفّنانة  التقينا 

الغنائّي الجديد الذي أصدرته.

هل احترفت الغناء منذ مّدة طويلة؟

ر في بلدنا أن يعيش املطرب أو أّي فّنان من 
ّ
قد يتعذ

الفّنانين  تجد  ولذا  إلبداعه،  ويتفّرغ  الفّنية،  أعماله 
يحترفون مهنة أو وظيفة أخرى كمصدر رزق. وأنا كذلك، 
أم�ضي وقتي في عملي خارج إطار الفّن، وأهتّم بعائلتي، 
وجود.  سالم  وولدّي،  درويش  درويش  الفّنان  زوجي 
ويتاح لي بين هذا وذاك ممارسة الغناء والتدريبات التي 

تستغرق وقًتا، أيًضا.

 صوتك جميل؟
ّ
كيف تبّينت أن

املعروف  املصّور  فأبي،  ا،  وراثيًّ أمًرا  ذلك  يكون  قد 
كذلك.  ووالدتي  جميل،  صوت  ذو  خوري،  هنري 
في  ظهرت  إذ  الطفولة،  منذ  بالتشجيع  وحظيت 

الحفلت واملناسبات املدرسية، وكنت أجد التشجيع 
من املدرسة، وخصوًصا من األستاذ املوسيقّي غّسان 
حرب، ومن الجمهور، كي أمارس الغناء. وهذا دفعني 
لدراسة املوضوع في الجامعة وحصلت على اللقب األّول 
الغناء كممارسة  نف�ضي أخوض عملية  فيه. ووجدت 

أكثر من مجّرد تجربة.   

زوجك درويش درويش موسيقّي معروف..

وعازف،  ملّحن  موّزع،  موسيقّي،  فّنان  فهو  صحيح، 
وتزّوجنا منذ عشر سنوات، عدا فترة تعارفنا السابق، 
في  يرافقني  وهو  املشتركة.  الفّنية  األعمال  ظروف  في 

مشواري املوسيقّي والغنائّي لسنوات طويلة.

ابنك سالم موسيقّي موهوب، أيًضا..

م العزف على البيانو، ولكّنه موهوب بقدرته 
ّ
سالم يتعل

بالصوت.  اللحن  املوسيقية من  النوتة  اكتشاف  على 
فإذا سمع لحًنا يمكنه أن يعرف النغمة ويكتبها كنوتة 

موسيقية. وقليلون هم الذين يتمّتعون بهذه املوهبة. 

األعمال  كان عن طريق  درويش،  زوجك  مع  قاء 
ّ
الل

املشتركة؟

بدأنا حياتنا مًعا، بترتيب مشروع غنائّي كبير لتأسيس 
فرقة فّنية منذ عام 2004. وأطلقنا عليها – في بادئ األمر 
سمنا بطابع الجرأة والحداثة، 

ّ
– اسم »جنون«، وقد ات

جهنا إلى األغاني الخاّصة، وأصبح لنا لون غنائّي 
ّ
ثّم ات

وطابع فّنّي خاّص بنا. وقد تلّقينا عروًضا عديدة للظهور 
في الحفلت واملهرجانات. 

ما مدى تأثير درويش على أسلوب غنائك؟

الرفيع، ولذا   درويش موسيقّي معروف بمستواه 
ً

أّوال
الدوام،  على  ن 

ّ
واملتمك الصحيح  رأيه  على  أعتمد 

وهو يتمّتع بخبرة سنوات طويلة من العمل في مجال 
املوسيقى، وكّل ملحظة يقولها آخذها بعين االعتبار 
ه حريص على زوجته لتقّدم أفضل 

ّ
وأطّبقها تماًما، ألن

ما عندها.

بالنسبة للعروض واملهرجانات، أين أقيمت؟

في البلد والخارج، وكثيًرا ما ظهرت في مهرجان »وين عا 
رام هللا« الذي ُيقام كّل عام في رام هللا، ومهرجان يبوس 
في القدس، ِمهَرجانات في ِشمال البلد، مثل احتفالية 
كريسمس ماركت، ومناسبات أخرى، ما أتاح لي الظهور 
عامين  وقبل  مال.  ِ

ّ
الش في  والبلدات  القرى  معظم  في 

ظهرت في عرض كبير في حيفا والناصرة وسخنين وغيرها.

ه كان 
ّ
هل كانت العروض بمجّرد الظهور والغناء، أم أن

ّي معّين؟
ّ
هناك برناَمج فن

األغاني  بتقديم  للحفلت،  برناَمًجا  أعددنا  نعم، 
دأبنا  كما  معروف،  غير  وبعضها  للجمهور،  املعروفة 
على إضفاء قيمة أخرى على العرض بتجديد األسلوب 
، أخذنا 

ً
واآلالت املوسيقية والعزف املتنّوع وغيرها. فمثل

وقّدمناها  مّني«  غاروا  اللي  »الموني  املعروفة  األغنية 
بطابع وتوزيع مغايرْين عّما اعتاد عليه الجمهور. ونحن 
ال نزال في بحث دائم عن األغاني املمّيزة، سواء أكانت 
تراثية أم حديثة، لكي نقّدمها بتوزيعات جديدة، ولعّدة 
، والتونسية، 

ً
ثقافات. فأنا أقّدم األغاني الجزائرية مثل

البلد، وهي غير معروفة  تلك  أهل  بلهجة  والعراقية، 
سطينّي، أو العربّي عموًما.

َ
للجمهور الِفل

هل نشرت على املستوى العاّم مثل هذه األغاني؟

نعم، نشرت في يوتيوب أغنيتين إحداهما وهران – رنا 
خوري، وهي أغنية جزائرية القت استحسان جمهور 
فهمنا  عن  النظر  بغّض  جميلة  فاألغنية  املستمعين. 
ي قّدمتها باللهجة الجزائرية 

ّ
أو عدم فهمنا لكلماتها، ألن

سطينية. 
َ
ية الِفل

ّ
بدون تحريف أو إعداد للهجتنا املحل

فهدفنا هو تقديم القيمة املضافة للمجتمع، حّتى يتمّتع 
جمهورنا بألوان الفنون املختلفة.

وهل قّدمت أغانيك الخاّصة؟

كبير.  الخاّصة  األغاني  من  ورصيدي  قّدمت.  طبًعا، 
وقبل أشهر قليلة عملنا، درويش وأنا، على ألبوم جديد، 
ًرا، يتضّمن مجموعة خاّصة لي. ونحن اليوم 

ّ
صدر مؤخ

نعمل على تسويق األلبوم ونشره في أوساط الجمهور. 

كم أغنية يتضّمن األلبوم؟

ومعزوفتان.  أغاٍن   10 هي  بل  ال  أغنية،   12 عندنا 
بشكل  لي  موسيقاها  ووضع  تأليفها  تّم  األغاني  وهذه 
خاّص. ومن الشعراء الذين كتبوا لنا هذه األغاني رامي 
سطينّي عاش في سورية، وهو 

َ
العاشق، وهو شاعر ِفل

اليوم مغترب في أملانيا. والشاعر علي موا�ضي، وحبيب 
ا لألغنية التي  شحادة حّنا، الذي كتب ووضع لحًنا خاصًّ

كتبها. وكذلك أشرف إلياس، ودرويش. 

وهذا هو األلبوم األّول لك؟

هو األّول كألبوم جميع أغانيه لي، ولكّني شاركت من قبل 
في ألبومات أخرى مع مطربين آخرين. هذا، وال تحمل 
األغاني طابًعا واحًدا، بل هي متنّوعة. وأنا لم أحصر 
والتنّوع.  الشمولية  أحّب  بل  معّين،  قالب  في  نف�ضي 
ل 

ّ
فعندي األغاني الطربية والحديثة والغربية، والتي تمث

أقّدمه  ا  لحًنا موسيقيًّ تجد  ك 
ّ
إن أخرى، حّتى  ثقافات 

بصوتي بدون كلمات، أو لحًنا بطابع الفلمنكو اإلسبانّي، 
ي أغّني ما يحلو لي من القصائد أو املوسيقى.

ّ
ألن

طاملا تحّدثنا عن األلبوم فما هي نوعية األغاني التي 
يتضّمنها؟

وهي  بمعظمها  طربّية  األلبوم  يتضّمنها  التي  األغاني 
والطفولة،  كالحّب  العواطف،  إلى  وتتطّرق  هادفة، 
االقتصادية  املتغّيرات  ظّل  في  االجتماعية  والحياة 
مباشرة  األمور  هذه  األغاني  تعرض  فل  والسياسية. 
»ِارجع«،  بُعنوان  أغنية  وهناك  الخلفية.  في  تظهر  بل 
البلد،  من  الشاّب  هاجر  وقد  حبيبين،  عن  تتحّدث 
وتطالبه محبوبته بالرجوع، ولكن بطريقة غير مباشرة. 

ما هي الرسالة التي تحملها أغانيك؟

ر في الجمهور 
ّ
 املوسيقى رسالة بحّد ذاتها، واألغاني تؤث

ً
أّوال

جمهور  تخدم  فهي  ولذا  مباشر،  وغير  مباشر  بشكل 
املستمعين. وهنا تجب اإلشارة إلى األغاني التي تخدم 
القضايا الوطنية، حيث ال يمكن تجاهلها أو التغا�ضي 
ر في نفوسنا وينعكس على 

ّ
عنها، فالحّس الوطنّي متجذ

نقلها  أحّب  رسالة  وأكبر  وممارسة.  كانتماء  أعمالنا 
إلى الجمهور هي اإلنسانية. وأحاول أن تعرض أعمالي 

الشأن اإلنسانّي والجماهيرّي.

ما هي مشاريعك املستقبلية؟

وهذا  األلبوم،  تسويق  على  عملنا  أوج  في  اآلن  نحن 
األلبوم،  أغاني  من  الـڤـيديوهات  بعض  سنعّد  العام 
كما أصدرنا كليـپـات منه. فل يمكننا أن نبني مشاريعنا 
خطوة  كّل  الواقع،  أرض  على  بل  الهواء،  في  كأبراج 

تي تليها. 
ّ
ندرسها ونجّهز أنفسنا لل

ى لك كّل التوفيق والنجاح!
ّ
نتمن

شكًرا لكم!     

انة رنا خوري يصدر إلى األسواق
ّ
أّول ألبوم غنائّي للفن
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Accessories And Decorations

פתוח: ימים א׳-ה - 9:30-19:30. יון ו׳ 9:30-14:30

�ادارة: ����� عبا�� ���� ور�� عبود �ادر





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 Estateض. ر. للعقارات

VIP



מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 
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حيفا – ملراسلنا – استمراًرا لعلقات التعاون العلمّي 
في  للتربية  العربية  األكاديمية  ية 

ّ
الكل بين  والبحثّي 

إسرائيل – حيفا، والجمعية العمومية لعلماء تدريس 
العلوم والكيمياء في الواليات املتحدة ورئاسة املؤتمر، 
ية 

ّ
يشارك الـپـروفسور محّمد حجيرات نائب مدير الكل

مّخ  أبو  رئام  والدكتورة  فيها،  العلوم  قسم  ورئيس 
الباحثة في مجال الكيمياء النانوية، في أعمال املؤتمر 
التي  الكيمياء،  لتدريس  والعشرين  الخامس  الدولّي 
تتواصل في جامعة نوتردام في والية إنديانا بالواليات 

املتحدة.
وكانت أعمال املؤتمر قد افُتتحت مطلع الشهر الحالّي 
بمشاركة أكثر من 1,500 من العلماء والخبراء والباحثين 
املتحدة  الواليات  من  والعلوم  الكيمياء  مجاالت  في 
ودول العالم، حيث قّدم الـپـروفسور محّمد حجيرات 
التدريس  استراتيجيات  حول  األولى  كانت  محاضرتين 
بوساطة املشاريع العلمية والثانية حول تدريس العلوم 

وارتباطها بحياة الطالب اليومية، بينما قّدمت الدكتورة 
رئام أبو مّخ محاضرتين في مجال التكنولوجيا النانوية 
واستخدامها في مجال تدريس الكيمياء وتوظيف مبنى 
املواد لنقل األدوية، علًما أّن املحاضرات األربع القت 
دوا رغبتهم في تطبيق ما 

ّ
استحسان املشاركين الذين أك

جاء فيها في أماكن عملهم.
من جهة أخرى شارك الـپـروفسور حجيرات والدكتورة 
واللقاءات  العمل  ورشات  من  كبير  عدد  في  مّخ  أبو 
الواليات  من  ومحاضرين  باحثين  مع  واالجتماعات 
ضت عن اتفاقات أّولّية على 

ّ
املتحدة ودول أخرى، تمخ

اتفاقّيات  من  سلسلة  إلى  ينضّم  وعلمّي  بحثّي  تعاون 
ية وكبرى الجامعات 

ّ
الكل بين  العلمّي والبحثّي  التعاون 

واملعاهد البحثية في العالم.
هذه  أّن  حجيرات  محّمد  الـپـروفسور  د 

ّ
أك جهته  من 

أّن  د 
ّ
تؤك ما 

ّ
إن ا،  نهًجا سنويًّ والتي أصبحت  املشاركة، 

في  وباحثيها  محاضريها  مشاركة  على  تحرص  ية 
ّ
الكل

ل منّصة 
ّ
أفضل وأحسن املؤتمرات العلمية التي تشك

لعرض األبحاث وتبادل الخبرات واملعلومات، وفرصة 
ية في مختلف املجاالت لعرض أبحاثهم 

ّ
ملحاضري الكل

ا وعلى  يًّ
ّ
ا ومحل ومنافسة ومجاراة العلماء والباحثين عامليًّ

قدم املساواة.
هذه  إّن  كمال،  زكي  املحامي  ية، 

ّ
الكل رئيس  قال  وقد 

املشاركة، تماًما كما مشاركات أخرى في خيرة املؤتمرات 
ية بمحاضريها وصلت 

ّ
د أّن الكل

ّ
العلمية والبحثية، تؤك

يات والجامعات في العالم، من 
ّ
إلى مستوى أفضل الكل

مرحلة  وا 
َّ
تخط قد  محاضريها  وأّن  البحثية؛  الناحية 

التدريس واملحاضرة إلى مرحلة البحث ونشر األبحاث 
مة 

ّ
ت العلمية املحك

ّ
واملقاالت العلمية في أفضل املجل

التجسيد  هو  ما 
ّ
إن التوّجه  »هذا  وأضاف:  العالم،  في 

األوضح ملا نؤمن به وما أعلّناه على مدار السنوات العشر 
نا نصبو إلى خلق جيل من الباحثين 

ّ
األخيرة، بل وأكثر؛ أن

والنشر  العلمّي  البحث  يعتبرون  الذين  واملحاضرين 

العلمّي أساًسا وعماًدا لعملهم كمحاضرين، ويؤمنون 
 تقّدم 

ّ
 بالبحث، وأال

ّ
 حياة لألكاديميا إال

ّ
بقلب سليم بأال

ملحاضر أو طالب إذا لم يعتبر سبر أغوار العلوم درًبا له، 
وأّن العلوم الدقيقة هي السبيل الوحيد لرفعة الشعوب 
تنظيم  نواصل  هذا  إيماننا  من  ا 

ً
وانطلق وتقّدمها. 

املجاالت،  مختلف  في  واألكاديمية  العلمية  املؤتمرات 
الجديد  األكاديمّي  الدرا�ضّي  العام  سنفتتح  نا 

ّ
أن علًما 

بمؤتمر عالمّي علمّي وبحثّي حول النظريات واالبتكارات 
من  كبير  عدد  بمشاركة  العلوم،  تدريس  في  الجديدة 
وأملانيا  والنمسا  املتحدة  الواليات  من  املحاضرين 
وبريطانيا وتايوان، ومحاضرين كبار من معهد وايزمن 
يونات  عادا  الـپـروفسورة  منهم  والعلوم،  لألبحاث 
للهندسة  التخنيون  معهد  ومن  نوبل،  جائزة  الحائزة 
شختمان،  دانيئيل  الـپـروفسور  ومنهم  التطبيقية، 

الحائز جائزة نوبل.«
  

ِاستمراًرا لعالقات التعاون البحثّي والعلمّي مع جامعات رائدة في العالم

ّية األكاديمّية العربّية للتربية في املؤتمر الدولّي 
ّ
مشاركة نشطة وناجحة ملحاضرين من الكل

الخامس والعشرين لتدريس الكيمياء والعلوم املنعقد في الواليات املتحدة
ّية املحامي زكي كمال: »نصبو إلى خلق جيل من الباحثين واملحاضرين الذين يعتبرون البحث العلمّي والنشر العلمّي أساًسا وعماًدا لعملهم 

ّ
*رئيس الكل

كمحاضرين« *»سنفتتح العام الدرا�ضّي األكاديمّي الجديد بمؤتمر عالمّي علمّي وبحثّي حول النظرّيات واالبتكارات الجديدة في تدريس العلوم«

مكتبة كّل شيئ - حيفا  2018 
ناشرون

info@kul-shee.com
www.kul-shee.com 



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

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00

119 ש"חחזה אווז 1 ק"ג249 ש"חכבד אווז 1 ק"גמיוחד לחג!





50%

حتى

جزادين

50%
حتى

عطور

70%
حتى

ساعات









ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

خروف بالعضم

کباب حلبی
صنوبر + فستق حلبی

فخاذ دجاج

اضالع خروف

مفروم خشن/ ناعم

برغیوت

عجل للشوي

شوارما عجل

شنیتسل نظیف

1 كغم

1 كغم

6 كغم

1 كغم

1 كغم

4 كغم

1 كغم

1 كغم

3 كغم

حملۀ الـ 6990 ایام العید فقط

الحملۀ حتى نفاذ المخزون

6990

6990

9990

6990

6990

9990

6990

6990

9990

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

اضحى مبارك
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قبل أّيام هّل علينا هلل شهر ذي الِحّجة، وهو من األشهر القمرية، ومن أشهر الحّج؛ 
قال تعالى: »الَحّج أشهٌر معلومات«، وفي العشر األوائل منه تؤّدى فريضة الحّج، والتي 
يالي العشر 

ّ
عتبر الل

ُ
عتبر من الدين بالضرورة، ألّنها أحد أركان اإلسلم الخمسة، وت

ُ
ت

األوائل منه من أهّم األّيام التي يجب أن يحرص فيها أهل 
اإليمان على اإلكثار من األعمال الصالحة بكّل أنواعها. 
وألهّمّية هذه األّيام أقسم رّبنا – جّل في عله – فقال: 
 بهذه 

َ
»والفجر، ولياٍل عشر«. قال أهل العلم إّن املعنّية

العشُر األوائل من ذي الِحّجة، ولذلك قالوا: »من صام 
في عمره،  البركة  أشياء:  بعشرة  أكرمه هللا  األّيام  هذه 
والزيادة في ماله، والحفظ في عياله، والتكفير لسّيئاته، 
موته،  لسكرات  والتسهيل  لحسناته،  والتضعيف 
من  والنجاة  مليزانه،  والتثقيل  قبره،  لظلمات  والضياء 

دركاته، والصعود على درجاته«. وهذه األّيام العشرة من مجموعات األّيام العشرة التي 
يالي العشر األخيرة من رمضان، ملا فيها من 

ّ
لها الفضل الكبير عند أهل اإليمان؛ وهي الل

فضل ليلة القدر، والعشر من محّرم ملا فيها من بركات يوم عاشوراء، والعشر من ذي 
الِحّجة ملا فيها من أّيام عمل الحّج، يوم التروية الذي يستعّد فيه الحجيج للصعود إلى 
جبل عرفات، ويوم عرفة والذي ُيعتبر الوقوف فيه على جبل عرفات الركن األساس 
من الحّج، لقول رسول هللا: »الحّج عرفة«. ففي هذه األّيام املباركة يباهي هللا ملئكته 
ْبًرا ليشهدوا 

ُ
ا غ

ً
ْعث

ُ
ّجٍ عميق، ش

َ
نظروا إلى عبادي حيث جاءوا من كّل ف

ُ
فيقول لهم: »ا

ي غفرت لهم«. ويوم النحر أو األضحى الذي نّجى هللا 
ّ
منافع لهم، ِاشهدوا يا ملئكتي أن

َدْيناه ِبِذْبٍح عظيم«. وقد روى ابن عّباس عن 
َ
فيه إسماعيل من الذبح؛ قال تعالى: »َوف

ه قال: »ما من أّياٍم العمُل الصالح فيها أحبُّ إلى هللا تعالى من هذه األّيام؛ 
ّ
رسول هللا أن

يالي العشر من ذي الِحّجة؛ قالوا: وال جهاد في سبيل هللا؟ قال: وال جهاد 
ّ
يعني أّيام الل

 رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك«. وقد روى ابن عّباس عن 
ّ

في سبيل هللا إال
رسول هللا في فضل هذه األّيام فقال: »اليوم الذي غفر هللا فيه آلدم أّول يوم من ذي 
الِحّجة، من صام ذلك اليوم غفر هللا له كّل ذنب؛ واليوم الثاني استجاب هللا دعاء 
يونس فأخرجه من بطن الحوت، من صام ذلك اليوم كان كمن عبد هللا تعالى سنة 
لم يعص هللا في عبادته طرفة عين؛ واليوم الثالث الذي استجاب هللا فيه دعاء زكرّيا، 
من صام ذلك اليوم استجاب هللا دعاءه؛ واليوم الرابع اليوم الذي ُولد فيه عي�ضى، 
َفَرة الِكرام  من صام ذلك اليوم نفى هللا عنه البأس والفقر؛ فكان يوم القيامة مع السَّ
الَبَرَرة. واليوم الخامس اليوم الذي ُولد فيه مو�ضى، من صام ذلك اليوم برئ من 
فاق أو من عذاب القبر؛ واليوم السادس اليوم الذي فتح هللا تعالى لنبّيه فيه الخير،  الّنِ
ب بعده، أبًدا. واليوم السابع اليوم الذي 

ّ
من صامه ينظر هللا إليه بالرحمة فل يعذ

فتح حّتى تم�ضي أّيام العشر، من صامه أغلق هللا عنه 
ُ
ُيغلق هللا فيه أبواب جهّنم فل ت

ثلثين باًبا من الُعْسر وفتح له ثلثين باًبا من الُيْسر؛ واليوم الثامن اليوم الذي ُيسّمى 
 هللا تعالى؛ واليوم التاسع اليوم 

ّ
عطَي من األجر ما ال يعلمه إال

ُ
يوم التروية من صامه أ

الذي هو يوم عرفة، من صامه كان كّفارة لسنة ماضية وسنة مقبلة وهو اليوم الذي 
أنزل هللا فيه: »اليوَم أكملُت لكم دينكم، وأتممُت عليكم نعمتي، وَرِضيُت لكم اإلسلَم 
ديًنا«. واليوم العاشر هو يوم األضحى، من قرب قربانه فيه فبأّول قطرة قطرت من دمه 
غفر هللا له ذنوبه وذنوب عياله، ومن أطعم فيه مؤمًنا أو تصّدق فيه بصدقة بعثه 
حد«. وكّل هذه النصوص 

ُ
هللا تعالى يوم القيامة آمًنا، ويكون ميزانه أثقل من جبل أ

تدّل على فضل هذه األّيام، لذلك يجب علينا الحرص على األعمال الصالحة وترك كّل 
عمل ُيحبط من األجر والثواب، خصوًصا ونحن نستقبل موسم الحّج الذي ُيعّبر عن 
حمة األّمة وتعاونها، ففي يوم األحد يستعّد الحجيج للصعود إلى جبل عرفات، وهو 

ُ
ل

يوم التروية، ويليه يوم االثنين، يوم عرفة، والذي قال في حّقه تعالى: »ليس عليكم 
َعر 

ْ
ش

َ
 من رّبكم، فإذا أفضُتم من عرفاٍت فاذكروا هللا عند امل

ً
ُجناٌح أن تبتغوا فضل

 
ُ

ّم أفيضوا من حيث
ُ
ين، ث

ّ
َن الضال ِ

َ
بله مل

َ
الحرام، واذكروه كما هداكم، وإْن كنتم من ق

أفاض الناُس واستغفروا هللا إّن هللَا غفوٌر رحيم«. لذلك من لم يتسنَّ له صيام األّيام 
من بداية هذه العشر فل يقّصر في صيام يوم َعرفة؛ قال رسول هللا عن صوم يوم 
ه نزلت فيه آخر آية 

ّ
َعرفة: »يكّفر السنة املاضية  والباقية«. ومن فضائل هذا اليوم أن

ْوِن، 
َ

ش
َ
ْوهم واخ

َ
خش

َ
ذين كفُروا من دينكم، فل ت

ّ
من كتاب هللا، وهي: »اليوَم َيِئَس ال

 
ّ

اليوَم أكملُت لكم دينكم، وأتممُت عليكم نعمتي، وَرِضيُت لكم اإلسلَم ِديًنا«. على أال
نن�ضى يوم الثلثاء، وهو يوم األضحى، يوم العيد، فنبدأه بصلة العيد، ال كما يفعل 
ْسون زيارة الرّب الغفور في بيته للصلة 

َ
البعض من الناس؛ إذ يذهبون لزيارة القبور وين

ا ثمن األضحية فليضّحِ يوّسْع بذلك على 
ً
والدعاء والتكبير؛ ثّم من كان مقتدًرا مالك

ا أعطيناك الكوثر، فصّلِ لرّبك 
ّ
نفسه وأهله وجيرانه والفقراء من حوله؛ قال تعالى: »إن

وانحْر«. وننتظركم في املساجد الساعة السادسة والنصف، ومن املستحّب التبكير 
لتقبل مّنا ومنكم الطاعات.

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

أّيام مباركة

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

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

على  والغنية  الفقيرة  البلدان  في  منتشرة  عاملية  ظاهرة  الهجرة 
السواء، ألّن العوملة حّولت هذا العالم إلى قرية صغيرة بدون حدود 

 بين الشعوب.
ً

وحواجز ماّدية، وجعلت التواصل االجتماعّي سهل
ا بل يّتخذ اإلنسان قراره فيه طوًعا  هذا النوع من الهجرة ليس إلزاميًّ
وبملء إرادته ليعيش في بلد آخر غير وطنه ألسباب شخصية أو عائلية أو 
اجتماعية. أّما الهجرة القسرية املفروضة على الشعوب فهي األخطر 
ألّنها تجّرد اإلنسان من أبسط حقوقه املعنوية واملادية وتْسلخه 
من وطنه وأرضه وممتلكاته ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية.
ال تقتصر الهجرة من الشرق األوسط إلى بلدان أخرى على فئة أو 
طائفة معّينة، بل تشمل املسلمين واملسيحيين ألّنهم يعيشون تحت 

سماء واحدة ويواجهون املصير الواحد.
عندما نقارن الوجود املسيحّي ماضًيا وحاضًرا نجد بوًنا شاسًعا في 
عدد املسيحيين املقيمين فيه. هذا املشهد، لألسف، رماّدي بسبب 
ي الحاصل لهذا الوجود، وذلك لعوامل عديدة أذكر بعًضا 

ّ
التدن

منها للستدالل ال للحصر:
: العامل التربوّي – إّن الشباب والشاّبات الذين يتركون بلدهم 

ً
أّوال

ملتابعة دراستهم األكاديمية في جامعات البلدان الغربية للتخّصص 
والحصول على شهادات عالية، يجدون في الغرب ضمانات عديدة 
والعمل  فيه  العيش  يفّضلون  لذلك  رغيدة،  حياة  لهم  تكفل 
املختلفة  والنزاعات  االضطرابات  عن  بعيًدا  الهادئة  أجوائه  في 

التي تنتقل كالنار في الهشيم من بلد إلى آخر في الشرق األوسط.
رات 

ّ
التوت بسبب  االستقرار  عدم  االقتصادّي – إّن  العامل  ثانًيا: 

السياسية واألمنية املستمرة وتراجع األوضاع االقتصادية بشكل 
تدفع  زمة، 

ّ
الل والضمانات  املريحة  التسهيلت  توافر  عاّم وعدم 

بعض أصحاب املشاريع إلى اإلحجام عن استثمار أموالهم في بلدهم 
ا من انعكاس التطّورات االقتصادية عليهم، لذلك تبقى أنظار 

ً
خوف

ا عن بلد آمن يوحي 
ً
هؤالء املستثمرين شاخصة نحو الخارج، بحث

مأنينة.
ُّ
بالثقة والط

يحملون  الذين  الجامعّيين  ب 
ّ

الطل إّن  الِبطالة –  ا: عامل 
ً
ثالث

آمالهم  تر�ضي  التي  الوظائف  يجدون  ال  العالية  الشهادات 
مستقبلهم.  لبناء  الخارج  إلى  السفر  يفّضلون  لذلك  عاتهم، 

ّ
وتطل

برواتب مغرية يجدون  الوظائف  الحصول على هذه  بعد  ولكن 
صعوبة في العودة إلى وطنهم األّم للعمل فيه.

ه ال يتساوى مع 
ّ
رابًعا: عامل التهميش – عندما يشعر اإلنسان بأن

أخيه في املواطنة الصحيحة في الحقوق والواجبات وال يفسح له 
ا في الحياة السياسية أو يساهم في إدارة  املجال للمشاركة فعليًّ
لذلك  ا، 

ً
مهّمش العاّمة، يصبح  الوظائف  بلده من خلل  شؤون 

يفّضل الهجرة على البقاء لتتسّنى له الفرصة لتحقيق ذاته حّتى 
ولو كان ذلك خارج وطنه.

العوامل  أخطر  من  العامل  هذا  ُيعتبر  األمنّي –  خامًسا: العامل 
ديموغرافّي  تغيير  وإلى  القْسرية  الجماعية  الهجرة  إلى  تؤّدي  التي 
على األرض. إذا تصّفحنا كتب التاريخ نجد في طّياتها أمثلة عديدة 
د خطورة الهجرة الجماعية التي شّردت الناس من أوطانهم 

ّ
تؤك

فة عدًدا كبيًرا من 
ّ
وقراهم وبيوتهم وأرزاقهم ألسباب مختلفة، مخل

ى ومسمع من العالم املتحّضر الذي يحترم 
ً
الضحايا البريئة على مرأ

سطينية 
َ
مبدأ حقوق اإلنسان. من هذه األمثلة أذكر النكبة الِفل

تين في كّل أقطار العالم، 
ّ
سطينّيين إلى الجئين مشت

َ
التي حّولت الِفل

بعد أن تّم احتلل أراضيهم من قبل إسرائيل. والحرب اللبنانية 
فة آالف القتلى والجرحى واملشّردين 

ّ
التي دامت سنوات طويلة مخل

فة كذلك نزاعات وانقسامات 
ّ
واملهّجرين ودماًرا ال يوصف، ومخل

ديموغرافية  وتغييرات  جسيمة  ومعنوية  ماّدية  وأضراًرا  طائفية 
خطيرة على أرض الوطن. أّما الحرب املدّمرة في العراق فتمّيزت 
بتفجير أماكن العبادة وقتل رجال الدين وخطف املؤمنين، ما أّدى 
إلى تهجير املواطنين عموًما واملسيحّيين خصوًصا من وطنهم األّم. 
ولكّن املثل األكثر شراسة وعنًفا هو املجازر األرمنية التي حصلت 
ِكليكيا، لغايات سياسية  1915 بيد العثمانيين األتراك في  سنة 
أكثر  بربرية  بطرق  ِتل 

ُ
ق حيث  َمقيت،  دينّي  بتحريض  وتوّسعية 

من مليون ونصف مليون أرمنّي، وكذلك عدٌد غير قليل من أبناء 
ّيات املسيحية األخرى، حيث 

ّ
الطائفة السريانية الكريمة ومن األقل

دمي 
ُ
يقشِعّر بدن الناظر لدى مشاهدته صور هذه املجازر التي ت

قلَبه حزًنا.

والناجون من هذه اإلبادة الجماعية وجدوا في البلدان العربية التي 
لجأوا إليها أيادَي ممدودة للمساعدة وقلوًبا مفعمة باملحّبة، ألّن 
الشعب العربّي تعامل معهم باحترام وحنان ليبلسم جراحهم حّتى 
يشعروا باالطمئنان والسلم، ألّن عبارة »ال تخف أنت في أمان« 
غير كافية. ومن الضرورّي خلق األجواء امللئمة حّتى يشعر النازح 
الخائف على وجوده ومستقبله باالستقرار النف�ضّي الذي ينشده. 

وإّن هذه املبادرات األخوية تستحّق الشكر والتقدير.
طويلة  فترات  العربية  البلدان  في  املسيحية  املجتمعات  عاشت 
من االستقرار تمّيزت بالتفاعل الحضارّي وبالعمل الجاّد والعطاء 
 بدأ استهداف 

ْ
املثمر. ولكن – لألسف – التاريخ يعيد نفسه، إذ

ًرا في سورية، 
ّ
املسيحّيين الجماعّي كما رأينا في العراق ومصر ومؤخ

من ِقبل جماعات تحمل أسماء وتسميات مختلفة تقوم بأعمال 
حربية باسم الدين وهي بعيدة كّل البعد عن مبادئ اإلسلم السْمح 
ة الدين كوسيلة للوصول إلى 

ّ
التي نعرفها ونحترمها جميًعا، مستغل

أهدافها السياسية. إّنها تهّجر املسيحّيين من منازلهم بعد ترهيبهم 
كأّنهم جاليات أجنبية جاءت من الخارج إلى بلدان الشرق األوسط. 
ا  املسيحّيون هم أبناء هذا الوطن العربّي، وهم الذين ساهموا فعليًّ
في النهضة العربية كما ساهموا في ازدهار ثقافته وانتشار حضارته 
العريقة. إّنهم كانوا على هذه األرض املباركة منذ ألفْي سنة حيث 
ظهرت املسيحية، وهم من املكّونات األساسية لنسيجها االجتماعّي. 
األصلّية،  أوطانهم  في  يعيشون  امِلنطقة،  في  ر 

ّ
متجذ وجودهم 

يحافظون على إيمانهم وطقوسهم وتقاليدهم ويساهمون في تطوير 
ا، من خلل  ا وحضاريًّ ا وثقافيًّ مجتمعاتهم املعروفة بتعّددّيتها، علميًّ
تصّرف  تحت  املؤّسسات  تلك  واضعين  املختلفة،  مؤّسساتهم 

وخدمة جميع أبناء هذا املجتمع العربّي بل استثناء.
باألرض  املطلق  ارتباطهم  دوًما  ُيظهرون  املشرقّيون  املسيحّيون 
ووالءهم الكامل للوطن العربّي حيث ُولدوا وترعرعوا بحّرية وكرامة، 
رموُزهم  اسُتهِدفت  عندما  لذلك  واالستبداد؛  القهر  عن  بعيًدا 
بدأ  عندما  ولكن  ووطنهم.  بأرضهم  ا 

ً
تشّبث أكثر  أصبحوا  الدينية 

ا بدأت الهجرة الجماعية القسرية  إلى بلدان آمنة. استهدافهم جسديًّ
يتعاطى املسيحّيون املشرقّيون مع محيطهم بانفتاح وتجّرد، ولم 
ا 

ً
يترّددوا يوًما في التعبير عن احترامهم لإلسلم واملسلمين، انطلق

من قناعتهم الراسخة بأّن العيش املشترك مع املسلمين هو هدفهم 
وحوار الحياة املستمّر معهم هو مبتغاهم.

يخطئ من يعتقد أّن املسيحيين في الشرق هم أتباع الغرب، وأّن 
أّي خطأ ُيرتكب في الغرب يجب أن يتحّمل تبعاته كّل املسيحّيين 
أينما ُوجدوا. هذه املقاربات تشّوه صورة املسيحّيين في مجتمعاتهم 
اإلسلمية وتخلق حساسّيات وتشّنجات بين أبناء البلد الواحد. 
شعوب  تتحّملها  التي  واملعنوية  املاّدية  األضرار  كّل  رغم  ولكن 
املشترك  العيش  إرادة  بأّن  نشعر  الطوائف،  جميع  من  امِلنطقة 
املبنّي على القيم الدينية واألخلقية والحضارية السامية في اإلسلم 
ضيئة التي تنير درب 

ُ
عتبر الشعلة امل

ُ
واملسيحية ما زالت قوية. إّنها ت

ْنه 
ُ
ك تعّرف  إّن  والتقوقع واالنزواء.  التشّدد  بعيًدا عن  الشعوب 

وخصائص وممّيزات الديانتين وكذلك نقاط االلتقاء واالختلف في 
اإلسلم واملسيحية، والتعاطي معها باحترام وتقدير، يمّهد الطريق 

إلى حوار حضارّي أعمق وبّناء بين أطراف املجتمع الواحد.
ا من هذه املبادئ، أن ننشر ثقافة الحوار بين 

ً
علينا جميًعا، انطلق

 جديًدا 
ً

الجميع وخصوًصا في املدارس والجامعات، حّتى نبني جيل
يؤمن بالتعّددية واالنفتاح وحّرية املعتقد وقبول اآلخر، كما هو 

ضمن الوطن الواحد، في جّو من االحترام املتبادل.
ال خوف على استمرارية الوجود املسيحّي في الشرق، رغم األجواء 
امللّبدة واملآ�ضي واملحن املنتشرة في بعض البلدان العربية، طاملا 
بإيمانهم  مرتبطون  واملسيحّيين  املسلمين  من  الساحقة  األكثرية 
ا وثيًقا، ومصّممون بقناعة وبوعي وإدراك على متابعة مسيرة 

ً
ارتباط

ي املظاهر السلبية للحروب الدامية التي حصلْت 
ّ
حوار الحياة لتخط

الذي  بالخالق  ا 
ً
راسخ إيماًنا  يؤمنون  إّنهم  أوطانهم.  في  زالت  وما 

ا على آخر. إّنهم 
ً
خلق اإلنسان على صورته بدون أن يفّضل مخلوق

ق الُعرى بين املؤمنين وأّن اإليمان 
ّ
مقتنعون بأّن الدين ال يمّيز بل يوث

باهلل ال يفّرق بل يوّحد أبناءه أجمعين.
أعايد إخوتي املسلمين واملعروفّيين بعيد األضحى املبارك، طالًبا 
من هللا عّز جلله أن ينعم علينا بمزيد من السلم واملحّبة والتآخي.

بين الهجرة والوجود
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شارع النبي 12 , حيفا
WE DESIGN WE PRINT WE CARE

تاصثم أجرة الةطغض لططئاسئ والاخمغط
بأذغإ الاعاظغ واقطظغات 

 بمظاجئئ تطعل سغث افضتى المئارك 
أساده ا� سطغظا وسطغضط بالثغر ,الغمظ والئرضات

ملهي الخوف

ُتتحف األنباء 

كاألوغاد كاالنحطاط

سفن االنتشاء..

تمتهن الحنين والدوران

كاملال كاإلغراء

يتداولوننا

*

أعطني..

أسقني

على طاولة مثل ستائري

وأبقني زغرودة للحّرّية

*

تتلمذنا..

على غد يجهلنا

كالجوع للوطن

َمن..؟

الزانية

َمن..؟

القّواد

َمن..؟

جياع املسيرة

*

ِل)خراريف( األنباء

يميل قلبي

مواويل يا وطني

أتذكرني!

هنا اإلسراء..

والتبشير.

 )تصلبطوا(
ٌ
أسباط

على من أسرى

يا رّبي انصرني

على األخطبوط

اسحرني كاملّن والسلوى

في قفار الفقر

مني
ّ
عل

كالرؤيا

كاملعجزة

*

النواح يئّن باألثقال

يا.. رّبي

�ضي
ّ
يا.. ُمخل

يا.. آلتهي املصلوبة

في عودتي املوؤودة

لحدي سفينتي

آن.. لي.. قيامة

*

يثنيني إيماني

كاملشرك حين يبتهل..

صلتي..

ملن ينال الشهادة

شعبنا.. عبيدك

لسنا شعبك املختار

*

)كان يا ما كان(

ابن الخوف

ابن النسيان

في صلته حّتى القبر

يطير خلًصا

فاملكان تحاصره الحدود

كالقانون كاألنياب

لعبة الحدود..

تتكّرر.

ك والزمان عاهرتان
ّ

ل
ُ
املـــ

 يجّدد الحكاية
ٌ

مقصف

في دورة الخلء

يسرق النار

يطلقها ريًحا

تتحف األنباء

حيفا \ طمرة

ما.. اخترتك..
يا.. وطني.. هكذا

هاشم ذياب
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ظاهرة  املختلفة  بألوانِه  عبّي 
ّ

الش التراث  ل 
ّ
يشك

الكاتب  ن 
ّ
ُيمك إذ  األدبّي،  الّنّص  بناء  في  فاعلة 

يات الحاضر، 
ّ
من اكتشاف املا�ضي في ضوء تجل

قافّية واالجتماعّية، لهدف 
ّ
بأبعاده الّسياسّية والث

إعادة تشكيله وإنتاجه من جديد..
الحركة  أّن  الّرائي  الّدارس  على  يخفى  وال 
سطينّية كانت جزًءا من حركة 

َ
الِفل الفولكلورّية 

ملسيرتها  مواٍز   
ّ
خط في  ومشت  الوطنّي،  الّتحّرر 

لذلك  نفسها،  والّصعوبات  املشاكل  من  وعانت 
منًحى  سطينّي 

َ
الِفل عبّي 

ّ
الش راث 

ّ
الت توظيف  خذ 

ّ
ات

راثّي في األدب مجّرد 
ّ
آخَر، إذ لم يُعد العنصر الت

الّرمزّي،  البناء  ضرورات  من  أصبح  بل  سرد، 
وبه يتّم الّتواصل بين املا�ضي والّراهن من خلل 
عبّي التي حملت دالالت واسعة، 

ّ
راث الش

ّ
رموز الت

تعبيًرا عن هموم  ا  فّنيًّ توظيًفا  فت عناصره 
ّ
فُوظ

اإلنسان املعاصر وقضاياه...
ى هذا بصورة خاّصة في أدب األطفال، 

ّ
برز وتجل

منتصف  في  جاهاته 
ّ
وات أساليبه  تطّور  فمع 

تسعينّيات القرن الفارط، نجد، خصوًصا، في أدب 
استلهام  في  جديًدا   

ً
تحّوال سطينّي، 

َ
الِفل األطفال 

عبّي وتوظيفه في هذا األدب، من خلل 
ّ

التراث الش
جاهات متعّددة تختلف من كاتب إلى آخر... كّل 

ّ
ات

ذلك كان يتّم بصورة أكثر وعًيا من ذي قبل...
وإذا تناولنا قّصة »الحّي العجيب« )2004( للكاتب 
ُه يستدعي في قّصتِه 

ّ
املبدع محمود شقير نرى أن

اطر حسن«، مستخدًما آلّية االسم 
ّ

شخصّية »الش
عبّية، من خلل 

ّ
املباشر للّداللة على الحكاية الش

أعلى  ُل 
ّ
ُيمث وهذا  بالواقع...  خصّية 

ّ
الش التحام 

د 
ّ
يؤك إذ  التراثّية،  خصّية 

ّ
الش مستويات توظيف 

ُه على وعي تاّم بالّرمز 
ّ
فيه مبدعنا محمود شقير أن

يحمل  بوصفه  إليه  وينظر  يستخدمه...  الذي 
فكًرا معّيًنا، لذلك عمل بعمق على تطوير داللة 
اطر حسن« الّرمزّية، وجعل ملمح 

ّ
شخصّية »الش

ونلمس  ا...  فّنيًّ تبلوًرا  تتبلور  راثّية 
ّ
الت شخصّيته 

شخصّية  بين  املشابهة  علقة  خلل  من  ذلك 
اطر حسن« وشخصّية ماهر في القّصة...

ّ
»الش

ماهر، ودون غيره، هو املسؤول عن تحويل الحّي 
إلى حّي عجيب يحتوي على عدد كبير من امللوك 
ُه: 

ُ
جّدت له  روت  أن  بعد  ذلك  وامللكات... وحدث 

تحويل  يستطيع  الذي  حسن«  اطر 
ّ

»الش حكاية 
املدهش،  كتابه  يفتح  أن  بعد  ذهب  إلى  الجبال 
، ثّم يطلب منه أن يحّول الجبال 

ً
ويقرأ فيه قليل

، تتحّول إلى ذهب!!! 
ً

إلى ذهب... وإذ بالجبال، فعل
يجعل  أن  املقد�ضّي  الشقيرّي  كاتبنا  نجح  وهكذا 
قديًما  وجًها  تحوي  راثّية 

ّ
الت قّصته  شخصّية 

ا ينبع من رؤية 
ً
ينقل صورة املا�ضي، ووجًها حديث

عصرنا...
وصباح الخير مبدعي محمود، فهل تعيرنا كتابك 
اطر 

ّ
»الش مع  االبتسام  نواصل  كي  واحد،  ليوم 

حسن«؟...

اطر حسن...
ّ

الش

رشدي املاضي

اإلعالمي أمحد حازم

إجراءات  باتخاذ  باستمرار  اإلسرائيلية  الحكومة  تقوم 
ضّد املواطنين العرب داخل مناطق الــ 48، وبطرح قوانين 
ففي  عليها.  للموافقة  الكنيست  على  عنصرية  واقتراحات 
الثامن من شهر آذار\مارس العام املا�ضي تّم طرح مشروع 
سطينّي، حيث 

َ
الِفل قانون منع األذان في مساجد الداخل 

ينّص مشروع القانون على حظر استعمال مكّبرات الصوت أو رفع األذان عبر مكّبرات 
 والساعة السابعة صباًحا، في حين 

ً
الصوت في املساجد بين الساعة الحادية عشرة ليل

ا.. يًّ
ّ
كانت الصيغة األولى له هي منع استعمال مكّبرات الصوت كل

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية في الثامن والعشرين من شهر آذار\مارس املا�ضي أّن نتنياهو 
أصدر تعليماته لرئيس االئتلف الحكومّي، داڤـيد أمسالم، بالدفع بمشروع القانون 
للتصديق عليه، علًما أّن هذا املشروع قّدمه كّل من عضو الكنيست موطي يوچـيـڤ 

من »البيت اليهودّي« وروبرت إيلطوڤ من »يسرائيل بيتينو«.
ويبدو أّن بعض أعضاء القائمة املشتركة لديهم ميول استعراضية. فقد فاجأنا  رئيس 
القائمة، أيمن عودة، بحالة استثنائية من »الوطنية«؛ إذ قام بتمزيق مشروع القانون 
أمام عدسات املصّورين، األمر الذي أذهل الكثيرين من قدرته على تمثيل هذا الدور. 

واآلن، فإّن التاريخ يعيد نفسه.
املتطّرفة،  اليمينية  العنصرية الصادرة عن حكومة االحتلل  تفاقم اإلجراءات  مع 
سطينّيين والوالء التاّم والواضح إلسرائيل، بعد 

َ
في ظّل تصاعد العداء األمريكّي للِفل

ي دونالد ترامب الرئاسة األمريكية، خرج علينا نتنياهو بقانون القومية، الذي أقّره 
ّ
تول

الكنيست اإلسرائيلّي، والذي ُيعتبر قانوًنا مثيًرا للجدل؛ حيث ينّص على أّن إسرائيل هي 
دولة يهودية بشكل رئيس.

ا في تقرير مصيرهم، كما  ويتضّمن »قانون القومية« اليهودية بنًدا يقول إّن لليهود حقًّ
ا استخدام العربية التي كانت لغة ثانية 

ً
غة األساس للدولة، مهّمش

ّ
يجعل من العبرية الل

في الدولة.
 يقف نّواب »القائمة املشتركة« مكتوفي األيدي أمام هذا القانون، 

ّ
ومن الطبيعّي أال

حَسب قول أحدهم، وقد أرادوا أن يسّجلوا موقًفا للتاريخ )؟!(، فقد رّدوا بغضب كبير 
ه »عنصرّي ويؤّسس للفصل العنصرّي«، 

ّ
على هذا القانون ووصف بعضهم القانون بأن

ولّوح أحدهم بعلم أسود ومّزق آخرون مسّودة القانون، تماًما كما مّزق أيمن عودة 
قانون منع رفع األذان. ما يعني استعراًضا جديًدا ألدوار هزلية. هذا كّل ما فعلوه. براڤـو. 
بُعنوان  النعيمي، نظمها  العراقّي أحمد  للشاعر  تصفيق حاّر. هنا أستذكر قصيدة 
»نحن شعب ال يستحي«. لكّني أسمح لنف�ضي بتغيير الُعنوان إلى »نحن قائمة مشتركة 

ال تستحي«.
لقد مّرت علينا – في الفترة األخيرة – ظروف سياسية في غاية األهّمية، مثل: إعلن 
منع  قانون  القدس،  إلى  األمريكية  السفارة  نقل  كاملة عاصمة إلسرائيل،  القدس 
األذان، وأخيًرا تّوجت الحكومة اإلسرائيلية قوانينها العنصرية بــ »قانون القومية«. 

فماذا فعلت القائمة املشتركة غير الصياح والعويل وتمزيق األوراق؟
يرى البعض أّن قيام »لجنة املتابعة« بإيصال االحتجاج على القانون إلى األمم املتحدة 
ا ال أعتقد ذلك، بمعنى أّن هذه الخطوة ال تجدي نفًعا،  خطوة إيجابية. أنا شخصيًّ
ألّن أكثر ما ستفعله األمم املتحدة هو إصدار قرار إدانة إلسرائيل، وإذا وصل األمر 
إلى مجلس األمن الدولّي للموافقة على القرار، فإّن واشنطن جاهزة الستخدام حّق 
النقض )الـڤـيتو(. كما أّن إسرائيل ومنذ قيامها بقرار من األمم املتحدة ، لم تنّفذ أو 

سطينية. فعن أّي أمم متحدة يتحّدثون؟!
َ
ق بالقضية الِفل

ّ
تحترم أّي قرار يتعل

الكنيست  أعضاء  إّن  يقول:  خبًرا  قرأت  املا�ضي  الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
استقالة  تقديم  فيه  تدارسوا  اجتماًعا  عقدوا  املشتركة  القائمة  من  اإلسرائيلّي 
جماعية من الكنيست، وذلك بعد يوم واحد من استقالة عضو الكنيست زهير بهلول 
هيونّي(، احتجاًجا على قانون القومية. لكن لم نسمع أّي �ضيء عن  )من املعسكر الّصِ
ي 

ّ
تفاصيل هذا االجتماع، والسبب واضح: ال توجد نّية لدى أعضاء املشتركة بالتخل

عن الكنيست، ألّنهم لم يستوعبوا – حّتى اآلن – عدم جدوى عضوّية الكنيست 
الشخصية،  املنفعة  باستثناء  العربّي،  املواطن  ا لصالح  منها سياسيًّ الفائدة  وعدم 
فقط، للنائب العربّي. والتجارب واألحداث الكثيرة التي جرت وال تزال تجري في الداخل 

سطينّي خير دليل على ذلك. فمتى يستوعب أعضاء الكنيست هذا األمر؟!
َ
الِفل

تمزيق مشاريع القوانين العنصرّية 
مجّرد عرض هزلّي

H a i f a net

د. إياس يوسف ناصر 

قلعوا لغتي... فتلك جذوُرها
َ
لن ت

في الّروِح.. في األجفاِن.. في األعماِق!

قلعوها... كلُّ حرٍف في دمي
َ
لن ت

مِس في اآلفاِق 
ّ

متغلغٌل كالش

قلعوا قلبي وبوَح أصابعي
َ
لن ت

وتغّيروا لوني... ولوَن مذاقي!

ُه؟!
َ
ُل صوت أرأيتُم طيًرا ُيبّدِ

 للبيِع في األسواِق؟!
ً
وغريزة

أرأيتُم شجًرا يبيُع جذوَرُه؟!

ِق؟!  
ّ

ا تن�سى يَد الخال
ً
وزنابق

 قانوٍن ُيصاِدُر من دمي
ُ

ما ألف

 رفاقي
َ

لغتي.. وآبائي.. وصوت

 مثَل غباِئكم
ُ
اريخ

ّ
لم َيعرِف الت

قلعوا األشواَق باألوراِق!
َ
أْن ت

ً
.. لن أبيَعِك مّرة

َ
لغتي الحبيبة

ٌق باِق
ْ
ف

َ
ما دام في األعماِق خ

هم
ُ
ق

ْ
ِك األحراُر يأبى ِعش

ُ
اق

ّ
ُعش

أن َيجلسوا والّساُق فوق الّساِق!

ُه
ُّ
أنِت انتمائي وامتدادي كل

أنِت الجذوُر وموطُن األعراِق!

موا عليِك وطاملا
َ
بالّسجِن قد َحك

قد كان سجُن الحّبِ في األحداِق!

 
ٌ
أبجدّية

من قاموس العشق!
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 طايش

ه طايش عا شبر مّي. 
ّ
• ياللي بشوف نتن ياهو هاي األيام بتأكد إن

غرقان  ه 
ّ
ألن نقطة..  بكم  بتغمره  لكنها  غميقة،  المّي  بفكر   •

أشهر  من  بالو،  مهْديين  مش  املحّققين   • والتهم.  بالتحقيقات 

وهم دايرين وراه.. مّرات بعترف ومّرات بنكر. • وين بّدو يهرب من 

الحقيقة واملحاكمة والسجن.. • ملخوم مثل الجاجة امللطوشة عا 

ص 
ّ
ه تخل

ّ
ر إن

ّ
راسها.. ما�ضي دايخ.. • بهرب من هون بستّنوه هون.. فك

يهرب من الفساد.. بتلقيه  من بيزك، طلعت له الغّواصات.. • 

الرشوات.. بهرب من الدروز، بلقوه املسلمين.. • بهرب من البدو، 

بهرب  بلقوه الشركس.. بهرب من املسيحيين بلقوه املتدينين.. • 

من الحرديم، بلقوه املثلّيين.. بهرب من وزير، بتلقيه وزيرة.. • وما 

حكينا بعد عن نصر هللا، واألسد، عن امللك عبد هللا والسي�ضي، عن 

أبو مازن وهنّية، عن روحاني وعن أردوغان.. صحيح، وعن ليبرمان 

وبنت.. هللا يستر. • لوين بّدو يهرب بعد؟؟ طبًعا إنتو عارفين.. 

• على بيت خالته.. إن شاء هللا هناك بالسلمة.
أبو إلياس

    

في إطار إطلق املنتج سيميلك غولد في البلد والذي يحتوي على املركب الثالث من 
واملهم من أجل الوقاية املناعية لدى   ،HMO -حيث الكمية املتواجدة في حليب األم
 Kantar Tns - israel عبر معهد األبحاث 

ً
األطفال، أجرت شركة ابوت استطلًعا شامل

والذي فحص رأي األمهات في البلد عن جهاز املناعة لدى أطفالهن، ماذا برأيهن يمكن 
فعله بهدف تحسين الوضع وكيف يؤثر هذا على حياتهن في البيت وفي العمل، شارك في 

االستطلع أكثر من 300 والدة.
في إطار االستطلع ُسئلت األمهات عن مجمل عدد األيام التي كان بها طفلهن مريًضا في 
السنة األولى من عمره وكان لديهن احتماالت من صفر وحتى 150 يوًما. تراوح عدد األيام 

األكثر بارًزا بين 10 أيام حتى 20 يوًما. 
%65 من األمهات قلن إن طفلهن كان مريًضا حتى 20 يوًما في السنة األولى من عمره و 

%35 قلن أن طفلهن كان مريًضا ملدة أكثر من 20 يوًما.
عندما سئلت األمهات عن عدد األيام التي تعتقد أنها قد تغّيبت بها هي وزوجها عن 
العمل بسبب أمراض طفلهم نلحظ معطى عاٍل يدّل على أن %81.4 من النساء أشرن 

إلى أنهن قد أخذن أيام عطلة بسبب مرض طفلهن.
أشارت حوالي %50 من األمهات  القدرة على انجاز كافة مهام البيت بسرعة ونجاعة: 

تصّعب عليهن القدرة  إلى أن أمراض طفلهن، 
ونجاعة،  بسرعة  البيت  بمهام  القيام  على 
أشرن إلى أن هذا يصّعب عليهن بدرجة   28%
متوسطة وأن حوالي %22 أجبن أن هذا يصّعب 

عليهن بدرجة قليلة أو ال يصّعب عليهن بتاًتا.
ذكرت  وترفيه:  حياة  روتين  إدارة  على  القدرة 
أنهن يواجهن صعوبة  من النساء   44% حوالي 
أمراض  بسبب  وترفيه  حياة  روتين  إدارة  في 
وجود  إلى  أشرن  النساء  من   26% أطفالهن، 

صعوبة متوسطة.
القدرة على أداء واجباتك في مكان عملك: حوالي 
من األمهات أجبن أن أمراض أطفالهن   %  35

تؤثر على أداء واجباتهن في مكان العمل.
طاقاتك ونشاطك خلل النهار: حوالي %49 من األمهات كان لديهن انخفاض بالطاقات 
أشرن إلى صعوبة   26% حوالي  والنشاط خلل النهار بسبب مسألة أمراض الطفل. 

متوسطة.
شروط الراتب: سألنا النساء إذا كانت شروط الراتب لديهن قد تضررت بسبب مسألة 

ر على راتبهن.
ّ
أمراض طفلهن. ربعهن أجبن أن الوضع قد صّعب وأث

املناعة والوقاية من األمراض
ما هي  ضمن االستطلع فحصنا ما هي األمراض األكثر شيوًعا حسب رأي األمهات. 
الوسائل التي تحرص من خللها على املحافظة على جهاز املناعة لدى طفلهن وهل 

تعتقدن أن لها دور رئي�ضي في الحفاظ على املناعة.
أمراض

سألنا األمهات ما هي األمراض التي عانى منها طفلها من جيل سنة وحتى جيل ثلث 
سنوات. يبدو أن أكثر من نصف عدد األمهات قلن إن طفلهن كان يعاني من تلوث في 
الجهاز التنف�ضي ومن ظواهر في الجهاز الهضمي. حوالي %28 من التهابات الحلق، حوالي 
%18 من الظواهر الجلدية وفقط حوالي %12 من األمهات قلن إن طفلهن لم يكن يعاني 

من أي نوع من هذه األمراض.
سألنا األمهات ما هو املسبب الرئي�ضي برأيهن ألمراض طفلهن.  متابعة لهذا السؤال، 
%67 من األمهات اّدعت أن األمراض تتسبب جراء اإلصابة بالعدوى من أوالد آخرين، 
%16 ادعوا أن الحديث يدور عن حالة الطقس الشتوية، %12 رّدوا أن السبب هو جهاز 

مناعة أضعف و%1 ذكروا أطعمة يعاني الطفل من حساسية منها.

دور األهل في الحفاظ على املناعة لدى الطفل
%73 من األمهات تشعرن أنه يمكنهن املساهمة في مناعة الطفل بشكل فّعال.

سألنا األمهات ماذا تفعلن للمحافظة على جهاز املناعة: %27 من األمهات تحرص على 
لبسن 

ُ
ربع من األمهات ذكرن أنهن ت التغذية الصحية التي تعزز املناعة لدى الطفل، 

ال تسمحن بتواجد طفهن مع أشخاص  منهن،  و18%  الطفل بشكل جّيد في الشتاء 
مر�ضى.

حوالي %80 من األمهات ذكرن أن التغذية الجيدة مهمة بالنسبة لهن بكل ما يتعلق 
بطفلهن.

11 مركًزا لجهاز املناعة في الجسم. من أجل  ثمة  مستوى الوعي حول املناعة: عملًيا، 
فحص مستوى وعي األمهات حول موضوع املناعة، سألناهن في كم مكان في الجسم 
توجد مراكز لجهاز املناعة. حوالي %58 من األمهات لم تعرف اإلجابة على السؤال. حوالي 
وبنسبة   5-10 أجبن بين  مراكز في الجسم، حوالي 8%   3-4 أجبن انه توجد بين   20%

مئوية مشابهة أجبن أكثر من 10. في النهاية، حوالي %5 أجبن بين 1-2.
لتقليص الفجوة بين أجهزة املناعة عند  في سيميلك غولد معّد    HMO مركب الـ 
لقد وصل  األطفال وبين أطفال يرضعون.  األطفال الذين يتغذون على تركيبة غذاء 
الواليات  في  تسويقه  بعد  البلد  إلى  املنتج 
ومن  باهًرا  نجاًحا  والذي قد حصد  املتحدة، 
دولة في العالم والتي يسّوق   100 بين أكثر من 
اختيرت إسرائيل لتكون في أول  بها سيميلك، 
والتي  املتحدة،  الواليات  بعد  دول،  مجموعة 

تسّوق هذه التركيبة الثورية.
سيميلك غولد

الثورية  األبحاث  من  عقدين  حوالي  بعد 
بدائل  هي شركة  ابوت  الشركة،  في  للباحثين 
بشرى  تجلب  التي  العالم  في  األولى  الحليب 
لألطفال   FL HMO-’2 من  املناعية  التغذية 
الذين يتغذون على تركيبة غذاء األطفال. ابوت 

.HMO ب الـ
ّ
تطلق في البلد املجموعة الرئيسية Similac Gold مع مرك

لتقليص الفجوة بين أجهزة املناعة عند  في سيميلك غولد معّد    HMO مركب الـ 
لقد وصل  األطفال وبين أطفال يرضعون.  األطفال الذين يتغذون على تركيبة غذاء 
املنتج إلى البلد بعد تسويقه في الواليات املتحدة، والذي قد حصد نجاًحا باهًرا ومن 
بين أكثر من 100 دولة في العالم والتي يسّوق بها سيميلك، اختيرت إسرائيل لتكون في 

أول مجموعة دول، بعد الواليات املتحدة، والتي تسّوق هذه التركيبة الثورية.
نتائج أبحاث مركب الـ FL-’2 ومساهمته في صحة الجهاز الهضمي لحماية جهاز املناعة 
تعرض نتائج مهمة: التقليل من حاالت التلوث الشائعة كالتلوث في الجهاز الهضمي وفي 
ل تعبيًرا عن رد 

ّ
ل من حاالت األكزيما، التي تشك

ّ
الجهاز التنف�ضي بنسبة حتى %66 يقل

الفعل للحساسية إضافة إلى هذا، يتم هضم تركيبة الغذاء بسهولة وُوجد أنها تقلل 
بحوالي  ل من ساعات البكاء 

ّ
الغازات بـ %22 خلل يومين وبـ %36 خلل أسبوع وتقل

%50 خلل أسبوع.
 HMO العلم من وراء

هو املركب الثالث من حيث الكمية )من بين املركبات الصلبة( واملوجودة بشكل طبيعي 
في حليب األم. وهو مكّون من أنواع كثيرة من السكريات قليلة التعدد والشائع من بينها 
ب الخاص ال يتم تحليله من 

ّ
هذا املرك  .FL-’2 fucosyllactose-’2  أو باختصار  يدعى 

قبل االنزيمات في الجهاز الهضمي ولذا فإنه يصل حتى الجزء األخير من الجهاز الهضمي، 
األمعاء الغليظة حيث ُيستخدم هناك لتغذية الجراثيم الصديقة. إضافة الى هذا، أثبت 
في األبحاث مساهمته للطفل عبر دعم جهاز املناعة اآلخذ بالتطور لدى الطفل واملتعلق 

أيًضا بتقليل خطر اإلصابة بتلوث الجهاز الهضمي والجهاز التنف�ضي لدى الطفل.

استطلع املناعة من ابوت بمناسبة إطلق Similac Gold: ذكرت حوالي %65 من 
األمهات أن طفلهن قد كان مريًضا ملدة حوالي 20 يوًما  في السنة األولى من عمره



َ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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للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

شارع בישוף חגאר
3 مرممه، طابق 7،  منظر خالب، 

80 متر, شرفه.

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

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

2800شاقل

ل�يجار

مشروع سكني جديد الحي االملاني
»גני המושבה«

חדש רח‘ אלנבי/ 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.  

ل�يجار

בית קפה בעיר תחתית פעיל ורווחי במחיר הזדמנות.

لدينا عروض اخرى.. 

003

002

005

001

004

ل�يجار

נשר רחוב הזית
قريبه على التخنيون، 3.5 

غرف، طابق 2, مالئمه لعائله 

او لطالب مع منظر خالب.

001

002

003

ل�يجار

2800شاقل

شارع عباس
 3 غرف طابق 2 بوضع ممتاز، 

منظر خالب لفتره طويله. 

004

لدينا عروض اخرى.. 

بريجات، ماركة العصائر الرائدة في البالد، تطلق 
احتفالية فاكهة اكزوتيك للصيف
بريجات »تروبي« وبريجات جوافة

بمناسبة صيف 2018 تعرض بريجات مذاقي »اكزوتيك« بحلة محدودة 
الجودة  ذات  العصائر  مشروبات  انتاج  في  املختصة  بريجات،  أطلقت 
املحبوبة  املذاقات  الى  باالضافة  فاكهة،  مركبات  تحتوي  والتي  العالية 
الكلسيكية، مذاقين جديدين سينعشان صيفكم وسيزيدان من التنويع 
وبريجات  »اكزوتيك«  مع فاكهة  »تروبي«  بريجات  امامكم خلل اليوم: 

جوافة.
امكانية  الجديدة  املذاقات  وتزيد 
واختيار  الزبائن  امام  التنويع 

مشروبات االكزوتيك املنعشة 
وستسوق  الصيف،  ايام  في 
املشروبات الجديدة في قناني 

1.5 لتر.
مجموعة  تعرض  بريجات 

التي  املشروبات  من  كبيرة 
منها  الفاكهة  على  تعتمد 
معصورة  فاكهة  الخفيفة، 
تنتج  وغيرها.   ومجمدة 
املشروبات بدون مواد حافظة 
وبدون أصباغ طعام صناعية.

عشية عيد االضحى املبارك 
فرعان جديدان لشبكة األزياء النسائية “Crazy line” في ام 

الفحم وشفاعمرو
عوفرا الفين:”نعمل جاهدين الفتتاح فروع جديدة باملجتمع 
العربي اذ ان املرأة العربية تبحث عن الجودة والتصاميم 

الحديثة والراحة” 
حملة تنزيلت بمناسبة العيد بقيمة %70 على تشكيلة ازياء 

الصيف في كافة فروع الشبكة

االحتفالية التي تملئ املجتمع  مع اطللة عيد االضحى املبارك واألجواء 
النسائية CRAZY LINE  فرعين جديدين  افتتحت شبكة األزياء  العربي، 
لتوفير  اضافية  خطوة  في  وذلك  العربي  املجتمع  في  االسبوع  هذا  لها 
كافة احتياجات املرأة العربية العصرية ملا تملكه الشبكة من تصاميم 
وصرعات املوضة واألزياء التي تتما�ضى مع ذوق املرأة العربية. وقد حضر 
حفلي االفتتاح مسؤولين في الشبكة، ومدعوين وشخصيات ومدونات في 
شبكات التوصل االجتماعي. يأتي هذان الفرعان اللذان افتتحا في مدينتي 
القرى  في  املنتشرة  الفروع  عشرات  الى  لينضما  وشفاعمرو  الفحم  ام 
حيث تم تحديد موعد افتتاحهما عشية عيد االضحى  واملدن العربية، 
عصرية  االحتفال بأيام العيد بأزياء  املبارك إلتاحة املجال امام النساء 

واكسسوارات متألقة تضفي مظهرا أنيقا للمرأة العربية. 
التجاري  املجمع  الفحم داخل  ام  في  الجديد   ”crazyline“ يتواجد فرع 
شفاعمرو  فرع  اما  للمدينة،  الرئي�ضي  املدخل  عند  “سيفين”  الجديد 

الجديد فيتواجد في الشارع الرئي�ضي عند املدخل الغربي للمدينة.  
وقالت مديرة التسويق في كريزي الين السيدة عوفرا الفين :”شبكة كريزي 
الين تعمل دائما جاهدة الفتتاح فروع جديدة لها في املجتمع العربي ايمانا 
منها ان املرأة العربية هي جزء ال يتجزأ من شريحة النساء التي تبحث دائما 
والتصاميم الحديثة والراحة في امللبس التي تلئم  عن الجودة في األزياء 
كافة ايام السنة وتلئم جميع املناسبات. سنواصل االهتمام باحتياجات 
لنوفر تجربة فريدة  بنا،  الخاصة  التصميمات  العربية من خلل  املرأة 
تضمن مظهرا متكامل للمرأة. اود ان اتقدم بتهنئة لجمهور النساء العربيات 
املحتفلت بعيد االضحى املبارك متمنية لهن عيدا مباركا، كما أدعو جمهور 
النساء عامة ملعاينة التشكيلة الجديدة لشتاء 2018  املعروضة في كافة 

فروع الشبكة بما في ذلك فرعي ام الفحم وشفاعمرو”.
وبمناسبة حلول عيد االضحى املبارك اعلنت الشبكة عن حملة تنزيلت 
ال يشمل قطع   2018 الصيف لعام   على تشكيلة ازياء   70% تصل الى 
البرومو و”سيجال ديكيل” وقطع واالزياء التي وصلت حديثا الى الفرع. كما 
التي   2018 الجديدة  ملعاينة تشكيلة الشتاء  تدعو الشبكة كافة النساء 

وصلت الى كافة فروع الشبكة في جميع انحاء البلد.  

 :Dove جديد من
ديودرانت برائحة اإلجاص والصّبار )األلوڤـيرا( 

يستمر Dove بالتجدد ويضم إلى مجموعة مستحضراته إصدار مميز من 
أنواع الديودرانت الجديدة برائحة اإلجاص مع الصّبار )األلوڤـيرا(. تنضم 
الرائحة املنِعشة برائحة فاكهة اإلجاص واأللوڤـيرا ملستحضرات مجموعة 
برائحة الخيار والشاي األخضر وبرائحة   ،Dove املفضلة من   Go Fresh

الرّمان املنِعشة.
تحتوي مجموعة أنواع الديودرانت من Dove على %25 كريم ترطيب وهي 
خالية من الكحول وبالتالي فإنها تهتم بالبشرة الحّساسة في منطقة اإلبط، 

ر الحماية الفّعالة من العرق حتى 48 ساعة. 
ّ
باإلضافة إلى أنها توف

اخ( ورول أون.
ّ
يتوفر الديودرانت على شكل سـپـري )بخ

ر في شبكات التسويق والصيدليات.
ّ
متوف

5 نصائح لتحضير تحاليات يوغورت 
لذيذه ومنعشة

السريعة والتي ال  في فصل الصيف نرغب بتناول التحليات الخفيفة، 
نرغب بتناول تحلية حلوة  في هذه األيام،  تتطلب مّنا تقنيات معّقدة. 

لتخفيف حرارة الجو.
أعطونا چـلن يوغورت، خفيف لذيذ ومنعش. ونحن سنجعل منه تحلية 

مدللة تلئم هذا املوسم الحار.
نقّدم لكم 5 قواعد أساسية لتحضير تحليات اليوغورت املنِعشة:

إلى  واملائل  الجودة  العالي  اليوغورت  للتحلية:  كأساس  اليوغورت 
حموضة  تندمج  الصيفية.  التحلية  في  رئي�ضي  ب 

ّ
مرك هو  الحموضة 

وتمنح الشعور باالنتعاش.  اليوغورت بشكل رائع مع الفواكه الحلوة، 
من  القليل  هو  الصيف  فصل  في  نحتاجه  ما  كل  بأن  نعترف  ودعونا 

االنتعاش ال أكثر.
السر هو في الفواكه: الفواكه واليوغورت هي الدمج املثالي للصيف. اآلن 
ونحن في أوج فصل الصيف يمكننا أن نحّضر منها وصفات خفيفة. دمج 
الفواكه الحمراء، الفواكه البرية أو العنبية هو دمج ناجح مع اليوغورت. 
الروعة في تحلية اليوغورت هو أنه ال حدود ملا يمكن أن نضيفه أو 

ندمجه. يجب علينا فقط اطلق العنان لخيالنا الواسع.
ب الهّش في الجزء السفلي من كؤوس 

ّ
املركب الهش: يفّضل أن نضع املرك

اليوغورت أو على الجزء العلوي. حاولوا أن تدمجوا قطع البسكويت التي 
مفاجئة اكثر كشعر الحلوة أو شعر  يفضل أن نجّرب أشياء  تحبونها، 

الكنافة. يمكن أن ندرك أنه ال حدود للتركيبات هنا.
 

ً
زّينوا تحلياتكم باملكّسرات التي تضيف مظهًرا جميل االضافة الرائعة: 
الفستق  البندق،  املحّمص،  الهند  جوز  مثل:  مكّسرات  تحلية،  لكل 
كل هذه  تعتبر  املحّمص،  والسمسم  املحّمص  اللوز  املحّمص،  الحلبي 

ا رائًعا وكله دالل.
ً
إضافات لذيذة لتحليات اليوغورت التي تضفي مذاق

دعوا التحلية »ترتاح« في الثلجة قبل التقديم: من املفضل دوًما وضع 
التحليات املكونة من أساس يوغورت في الثلجة لعدة ساعات لتتجانس 

الطعمات قبل التقديم.  
أخِرجوا چـلن اليوغورت من الثلجة وابدؤوا بتحضير الوصفة التالية 

والتي ستنقذكم من الحّر في أيام الصيف هذه. 
التمر املجهول  السمسم املحّمص،  كريمة اليوغورت والطحينة الخام، 

وشعيرية الكنافة

املكونات:
100 غرام من شعيرية الكنافة

20 غرام من السكر الناعم
ذابة

ُ
20 غرام من الزبدة امل

200 مل من اليوغورت %4 دسم
2 ملعق كبيرة من الطحينة الخام

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

3 حّبات مفرومة من التمر
50 غرام من السمسم املحّمص

طريقة التحضير:
ن الفرن بدرجة حرارة 200 مئوية، نخلط في وعاء شعيرية الكنافة 

ّ
نسخ

ذابة، نرتبها في قالب للخبيز ونخبزها ملدة 10 
ُ
مع السكر الناعم والزبدة امل

دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
الخام  الطحينة  اليوغورت،  الحلوة،  الكريمة  الخلط  وعاء  في  نخفق 

والسكر حتى نحصل على كريمة جامدة.
بالتمر  ونزّينها  الكأس،  ارتفاع  نصف  حتى  للتقديم  كؤوس  في  نسكبها 

املفروم وشعيرية الكنافة ومن ثّم نرّش السمسم ونقّدمها.

نلتقي مع عمو شوشو في عرض سحري بمشاركة األطفال 
في فرع مزراحي طفحوت أم الفحم

املحاضرة مخصصة لزبائن جميع البنوك ودون مقابل

 في إطار املشروع املجتمعي »نلتقي في مزراحي طفحوت« الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة ومحاضرات إثراء لخدمة املجتمع في الفروع 
املختلفة في أنحاء البلد، نلتقي في فرع أم الفحم، يوم الثلثاء املوافق 04/09/2018، الساعة 17:00، مع عمو شوشو، الساحر واملهّرج محبوب 
األطفال، في عرض يدمج فيه ألعاًبا سحرية يشرك فيها األطفال ويتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم بتنفيذ ألعاب سحرية. ويقوم شوشو في العرض 
بتفعيل األطفال من خلل الرقص والحركة وبتوزيع بالونات بأشكال وألوان يحّبها جميع األطفال، علًما أن الفعالية مناسبة لألطفال بأجيال 

8-3 سنوات وهي بمرافقة األهالي.
تجدر اإلشارة الى أن فعالية »نلتقي في مزراحي طفحوت« ستقام هذه السنة في 26 فرًعا في أنحاء البلد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات 
يستطيع كل  كفر قاسم، شفاعمرو وعكا، حيث تتحّول هذه الفروع الى مكان للقاءات شّيقة وممتعة،  أم الفحم،  خاصة بالوسط العربي: 
ا يثير اهتمامه، علًما أن الفعاليات واملحاضرات منشورة في موقع اإلنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، 

ً
شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاط

وما على الراغبين في الحضور واملشاركة سوى التسجيل للفعاليات واملحاضرات في املكان  دون مقابل.  وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، 
املخصص لذلك في موقع اإلنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف. 

وعليه، ندعوكم للتسجيل للعرض الترفيهي مع عمو شوشو في فرع أم الفحم يوم الثلثاء املوافق  04/09/2018، الساعة الخامسة 17:00 في 
موقع البنك:  www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim أو عبر هاتف رقم: 077-6004060.

لتضيفات العيد: عصير العنب 
تيروش %100 طبيعي »من سيجل«

 
FacebookTwitterWhatsAppאימיילGoogle+PrintFriendlyעוד

تيروش 100%  نقدم لكم لطاولة عيد األضحى املبارك العصير الجديد، 
طبيعي ومصنوع من العنب التي تم اختيارها بدقة 
وعناية شديدة من كروم العنب املوزعة في مختلف 

انحاء البلد.
بأفضل  اعدت  سيجل  من  تيروش  تحضير  طريق 
الغامق  بلونه  ويمتاز  العنب،  عصير  لصنع  الطرق 

وطعمه الشهي.
يكبي سيجل، املعروفة منذ سنوات عديدة بعملهم، 
على  حصلوا  النبيذ  من  أصناف  عدة  وانتجوا 
ميداليات وجوائز عاملية، أطلقوا للمرة األولى عصير 
املنتج الجديد مر اختبارات  عنب تيروش الطبيعي. 

تذوق وحصل على علمات عالية نسبة للنموذج.
من  ب«سيجل«  النبيذ  ملجموعة  التيروش  انضم 

مجموعة النبيذ املحببة واألكثر بيعا في الدولة.
يمكن الحصول عليه في شبكات التسويق والتغذية في 

مختلف انحاء البلد.

كالليت تقدم حقائق عن لحم الخروف 
بمناسبة حلول العيد 

في  يسّرنا  ولذلك  أيام،  بضعة  بعد  علينا  املبارك سيحّل  األضحى  عيد 
ق بلحم الخروف، الذي 

ّ
كلليت أن نقّدم لكم حقائق غذائّية هامة تتعل

د من خلله 
ّ
ا من االحتفال الذي تتوط ذبحه وتناوله جزًءا مركزيًّ يحتّل 

علقات التضامن، األخّوة وإحياء صلة الرحم.
تختلف السعرات الحرارية في لحمة الخروف وفق   : السعرات الحرارية 
إذ تتراوح ما بين  املأخوذة منه هذه اللحمة من جسم الخروف،  الجزء 
ت كّمّية 

ّ
ما قل

ّ
وكل غرام من اللحمة.   100 سعرة حرارّية لكّل   170-300

الدهن في لحمة الخروف، قّل كذلك مستوى السعرات الحرارّية فيها.
حيث  الغذائّية،  بالقيمة  غنّية  الخروف  لحمة  إّن   : الغذائّية  القيمة 
ر 100 غرام من لحمة الخروف حوالي 45% من االحتياجات اليومّية 

ّ
توف

للبروتين، 75% لفيتامين بـ 12، 30% للزنك، و 18% للحديد.
 بمعدن السيلينيوم. تشير 

ً
معدن السيلينيوم: تعتبر لحمة الخروف غنّية

اإلصابة  احتماالت  ُيضاعف  املعدن  في هذا  النقص  أّن  إلى  الدراسات 
 
ً
غنّية الخروف  لحمة  تعتبر  ال  الكولسترول:  )األزما(.   الربو  بمرض 

 90 على  الخروف  لحمة  من  غرام   100 تحتوي  حيث  بالكولسترول، 
ملغم من الكولسترول، وهي تقريًبا نفس كّمية الكولسترول املوجودة في 
100 غرام من الّدجاج أو الحبش. واستناًدا إلى توصيات جمعّية القلب 
أال  ك يجب 

َ
املستهل اليومّي  للكولسترول  األق�ضى  الحّد  فإّن  األمريكية، 

يتجاوز 300 ملغم لعامة الناس، و200 ملغم لألشخاص الذين يعانون 
ومن الجدر بالذكر  أو من أمراض القلب والشرايين.  رّي 

ّ
من مرض السك

ا  جدًّ  
ً
غنّية عتبر 

ُ
ت الدماغ،  خصوًصا  للخروف،  الداخلّية  األعضاء  أّن 

 بكّميات الكولسترول التي 
ً
بالكولسترول وُينصح بتجّنبها. في ما يلي تفصيل

الدماغ:  الداخلّية للحمة الخروف:  تحتوي عليها 100 غرام من األعضاء 
1,352 ملغم من الكولسترول، الكبد: 371 ملغم من الكولسترول، الكلى: 
337 ملغم من الكولسترول، اللسان: 156 ملغم من الكولسترول، القلب: 
135 ملغم من الكولسترول.  كّمية الدهون: تختلف كّمية الدهون كثيًرا 
تحتوي الرقبة والفخذ على  املختلفة منه.  في لحمة الخروف في األجزاء 
في ما  بينما يحتوي الضلع على كّمية عالية منها.  قدر قليل من الدهون، 
 بكّمية الدهون في 100 غرام من لحمة الخروف:  الضلع: 25 

ً
يلي تفصيل

غراًما من الدهون،  الكتف: 14 غراًما من الدهون،  وسط الظهر وأسفله: 
لّية  إّن  ية: 

ّ
الل غرامات من الدهون،   3 غرامات من الدهون،  الفخذ:   8

لحمة الخروف وأجزاء لحمة الخروف الغنّية بها تحتوي على مستوى عاٍل 
شبعة التي تسّبب ارتفاًعا في مستوى الكولسترول ال�ضيء 

ُ
من الدهون امل

.)LDL-cholesterol(
نصيحة يقدمها خبراء التغذية في كلليت: ُينصُح األشخاص الذين يعانون 
والشرايين،  القلب  أمراض  ري، 

ّ
السك مرض  مثل  مزمنة،  أمراض  من 

أمراض الكلى، ومرض النقرس بتجّنب استهلك كّميات كبيرة من اللحمة 
أو مّرتين في   

ً
أو بوتيرة تتجاوز مّرة غراًما في اليوم،   150 تتجاوز  الحمراء 

األسبوع. في جميع الحاالت، من املهّم تجّنب اللّية أو اللحمة املقلّية.
الزائد أخ الناقص: رغم أّن لحمة الخروف 
 غذائّية عالية، إال أّن استهلك 

ً
تحمل قيمة

يرتبط  مزمن،  بشكل  منها،  كبيرة  كّمية 
مرض  السمنة،  مثل  عديدة،  بأمراض 
رايين.

ّ
ب وتضّيق الش

ّ
هشاشة العظام، وتصل
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נכסים

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

2.5  غرف في شارع كيسارية )توفيق طوبي( + 
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 �هتسيونوت 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�ضي 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 ₪ 

شقق لإليجار 

شارع هتسيونوت
2.5 غرف لإليجار الفوري

5 غرف لليجار مؤثثة 
وموقف لسيارتين فوري

להשכרה

למכירה

התשבי 
דירת 3 ח 
מרוהטת 

קומפלת.קומה 3.

התשבי 
דירת 3 ח 
משופצת 

מרוהטת חלקית. 
קומה 3.

סטלה מאריס
 3 ח מתאים 
לשותפים .. 
סטודנטים.. 

נוף לים

בלב המושבה 
גרמנית

 3 ח קומה 2

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 



ارشف فؤاد جبور 
مدير برنامج رواد 

يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 

لجامعة
خطوتكم األولى الى ا

نتقدم باحر التهاني
 بمناسبة حلول 

عيد االضحى السعيد 
اعاده اهلل على الجميع باليمن 

والخير والبركات

קרן גרוס
 קרן הנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס

 לקידום חיילים משוחררים




