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مطلوب

مطلوب لبونبونيرا ماركت
ّ
عمال /عامالت
للمعنيين052/6111112 :

َْ ُ ْ ّ ّ َّ
العسرالتعلمي
ْ ُ ْ ّ
ّ
أم العسرالتعليمي؟!

ملاذا سأفتقد املطران بقعوني؟!
كتب :وديع أبو ّ
نصار

أسعد موسى عودة

االنفعالي ّ
الت ّ
ال ..لن أناقش ّ
ّ
عج ّبي
السؤال
ّ
ْ
ّ
االصطالحي ،بقدر
أعاله ،في بعده اللغو ّي أو
ّ
ّ
الحقيقي
الواقعي –
ما سأناقشه في بعده
ّ ّ ّ ّ
ّ
واألمر ً ..فالعسر التعلمي [الذي
األدهى
أيضا ،العسر ّ
يسمونه ،خطأً ،
ّ
التعليمي؛ّ
ّ
ّ
ألنهم ال يميزون بين املصدر ّ
الصريح للفعل
ّ
ّ
«تعلم» واملصدر ّ
الصريح للفعل «علم»!!!]
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
اصطالحا ،عن األطفال\الطلب العسيري التعلمّ ،
ممن
يتحدث،
ْ
يسمى ّ
َ
يندرجون في إطار ما ّ
ّ
[ناهيك عن]
الخاص»َ ،بل َه
«التعليم
ّّ
ّ
الخاصة ،وهو ما لن ندخل هنا في
األطفال\الطلب ذوي االحتياجات
تفاصيله ودواعيه ومعالجاته؛ بل سنحصرالحديث في ونقصره على
ّ ً
الع ْسر ّ
فعل ،و «أبطاله أو ُقل بطالته» [وأنا ّالذي ّ
ُ
أقدس
التعليمي،
ّ
ّ
ّ
البطالت الحقيقيات ..ألن األنثى\املرأة الحقيقية – في ديني وتكويني
ُ
– هي قدس األقداس]..
فمصيبة املصائب عندي – وسأحصر وأقصر املقال – بطبيعة
ّ
ّ
العربية – أن تقف أو تجلس
الحال – في وعلى مسألة تعليم اللغة
ّ
َ
معلمة أمام أطفال غضاض َ
ض»] وتقرأ عليهم ّ
«غ ّ
قصة..
[جمع
ِ
ً
وتجعل فيها الفاعل مفعول واملفعول مجرو ًرا وحرف الجيم القمر ّي
ً
ً
ًّ
شمسيا؛ فتقول لهم ،مثل ،ب ِغلظة وفظاظةّ ،
تكررها ساعة
حرفا
ً
ً
ً
درسا وفصل فصل وسنة تلو سنةَّ :
ودرسا ً
ساعة ً
«الج َمل»؛ بدل من
ْ
َ
أن تقول لهم« :الجمل»!!! واحسرتاه على براعم األمل!!!
ْ
ش َب ّ َ
َْ َ ْ َ ْ
لكن ْال ِعيب ِم ْ
وعيب
س ع ِليها؛ ِال ِعيب عللي ع َّينها [ومع َني َفيها!!!] ِ
ْ ِ
َ
ْ
وم ْ
ش َه ِم ْم ِه ْن ..أو ق ْبل ِن ْينها..
ال ِعيب َعللي
سامعينها ِمن أه ِليناِ ..
ّ
وتعلمها واكتساب مهاراتها وأسباب ّ
ّ
السيطرة عليها،
العربية
فتعليم
ّ ْ
ّ
ًّ َ َ
َ
ًّ
َ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وهي اللغة األمِ ،علميا وعم ِليا وإنسانيا وعق ِديا وأخالقيا ووطنيا،
ّ
ّ
ّ ّ
تعلمٌ ،
سواء أكان تعلم لغة
هو األساس والقاعدة التي ُيبنى عليها أي
ُ ّ ّ
ً
ّ
تعلم ّ
أي موضوع آخر ،هو ،أصل ،ال يتعلم إل من خالل
أخرى أم
ّ
لغة\اللغة!
َ
َْ
وبليدات
أوالء ،من
هؤالء أو ِ
فإذا ما أت ْوا أوأتين ِ
العلم والعقل َْ
ناقصات ُ
ّ
ّ
الحس ،وفي مراحل التعليم كافة ،وال ّ
ّ
سيما األولى منها وهي األولى،
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
وشوهن الفطرة السليمة الخام ألطفالنا وأوالدنا ،وبنيتهم الذهنية في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألي تعلم ،وهي اللغة ّ
الركيزة األساس ّ
ّ
سيشوهن – قطع
األم ،فإنهن
ّ
ّ
ّ
ً
ً
َ
هللا ألسنتهن وأيديهن وأرجلهن [مجازا ال ِجزازا ،ال سمح هللا]– خميرة
املعرفة الب ْكرتلك ّالتي ستقوم [أو لن تقوم] عليها ّ
أي معرفة أخرى.
ِ
َ
املخلصين املخلصينّ ،
األعزةّ :
ائي ّ
َ
ّ
ّ
ل
وأكرر
وإن
العارفين
إن
قر
،
وأقو
ِ
َ
ّ
املخلصات ،موجودون وموجودات ،ولكننا
العارفات املخلصات
ِ
ّ
ّ
ونجدهن – في هذا ّ
بسراج
وعنهن
عنهم
نبحث
–
من
الز
لنجدهم
ِ
ُ
ونجدهن أن نحفظهم ونحفظهنّ
ّ
وفتيل ،وواجبنا حيث نجدهم
ّ
ّ
ّ
ومنهن ّ
الفسيولوجية
العينات
وعليهن ،ونأخذ منهم
ونحافظ عليهم
ّ
ّ
ّ
ّ
والبيولوجية والوراثية اللزمة ،إلخضاعها ألحدث عمليات
ّ
ّ
االستنساخ التي يسرها لنا العلم الحديث.
َ َ َ
ط َس ْه ًواُ ..
فع ً
ذرا..
سق
ّ
َ
كتاباتي\مقاالتي\خ ْرَبشاتي في مطاوي
بينما أنا أقلب أرشيف
ّ
خطأ
السنين ،إذ وقع ناظري على ما لم أعتذر عنه إليكم ،حينهاٍ ،
ّ ُ
َمعيب ،وقع في مادة لي نشرت في «حيفا» وأخواتها قبل سبع سنوات
ً
وتحديدا يوم  ،1102\9\9تحت ُعنوانَ :
«ع ْو ٌد على
وشهرين وأسبوع،
وح ّمى ّ
َب ْدء وأيلولُ ..
ّ
الخصوصية ،»!..حيث جاء وأستغفرهللا
الدروس
ّ
َ
لي ولكم على ما جاء«ُ :يط ّرون»ّ ،
والصوابً ،
طبعا«ُ :ي ّ
ضطرون»[ ..ض ّر
ْ ُّ ُ ْ َ
ْ َ
َْ
ً
ّ
ضط ّر – ِاضطر – يضطر] ..عجبا وهللا كيف
ضت ّر – ِا
– ِافتعل – ِا
ّ
ّ
سبقت سرعة صوت اللفظ هنا سرعة ضوء العقل ..فصار الرعد
ً
َ
علي! ّ
برقا وصار البرق ً
رعدا ..لكن ما أقساني ّ
فحتى بعد ُتقادم هذا
ُ
َ
ُ
الجرم؛ بمرور َ
حاسبني وأ ُ
وعلي ،أ ُ
أزيد من سبع سنين عليه ّ
عاتبني ..يا
ْ
ْ
َ
َو ْيح نف�سي على نف�سي..
ّ
َ
ع ْبرة األسبوع ً
تالفيا لعبرة الدهور:
ِ
َ
العبرة في ما جاء أعاله من مقال ،وفي َ
«س َقط َس ْه ًواُ ..
فع ً
ذرا »..أدناه
ِ
ّ
ْ
ّ
ّ
وأن ّ
وتدرك َن أدنى مدلوله ّ
كن تدركون
ثم أق�صى
وأعاله ،وكلي ثقة أنكم
السماء ّ
العبرة ّ
معناه ..وبين َ
والدمعة في لغة ّ
وأدق لغات األرض فرق
ّ
رفيع؛ َ
فالعبرة هي الدمعة قبل أن تفيض..
رب ّ
ولي عودة منكم إليكم ّأيها ّ
األعزة – إن شاء ّ
العزة – للحديث،
ًِ
أبدا ،عن ُلغتنا ْ
ونحن.
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َ

ّ

ِانتخب سينودس (مجمع أساقفة) كنيسة الروم ّ
امللكيين الكاثوليك،
مساء الخميس املا�ضي ،املطران جورج بقعوني ً
رئيسا ألبرشيةّ
بيروت ،بعد أن كان قد خدم خالل األعوام األربعة املاضية ً
رئيسا
ّ
ألبرشية الجليل.
وبهذه املناسبة ،رأيت من
املناسب مشاركة الناس
ببعض الجوانب للمطران
ً
خصوصا إثر
بقعوني،
ّ
اعتقادي أن الكثيرين
يجهلون هذه الجوانب في
شخصية هذا اإلنسان
ّ
املميز:
 )1رجل هللا وليس رجل
دين :املطران بقعوني
ّ
أثبت أنه «رجل هللا» من
ّ
الطراز ّ
دائما على كونه ر ً
يركز ً
اعيا أكثر من كونه ً
مديرا.
األول ،حيث
ّ
ً
ّ
بالسيد املسيح الذي أراده البعض «ملكا ًّ
أرضيا» ،في
وهو بهذا يذكرني
حين كان ّ
يحدث الناس عن ملكوت هللا!
 )2فرض احترامه على الجميعِ :استطاع املطران بقعوني ،ببسمته
الطيبة ،فرض احترامه على الجميعّ ،
وأخالقه ّ
وحتى أولئك الذين
ّ
ً
ّ
ينتقدونه ّ
محب
يقرون بأنه ليس «نظيف اليد» فقط ،بل ،أيضا،
للجميع ،بمن فيهم أولئك الذين أساءوا إليه!
 )3متواضع إلى أبعد الحدود :التواضع هو من أبرز سمات املطران
ّ ّ
اللون» (التي ّ
ّ
تميز األساقفة في
«الجبة النيلية
بقعوني ،فهو لم يلبس
ّ ّ
ّ
ً
الكنائس البيزنطية) ،بل غالبا ما يلبس «الجبة الرمادية اللون» (التي
غالبا ما ّ
ً
ً
منفتحا للصغيرقبل الكبير!
تميزالرهبان البسطاء) ،كما كان
 )4مبادر ونشيط :لقد بادر املطران بقعوني إلى زيارة بيوت أبناء
ّ
أبرشيته بدون تمييز ،كما ساهم بتنشيط الكثير من ّ
الفع ّ
اليات في
ّ
أبرشية الجليل ،وبالذات في صفوف الشباب ،الذين رافقهم بالعديد
ّ
محل ًّيا وعاملياًّ.
من الرياضات واملناسبات الروحية
 )5منفتح وصبور وال يبحث عن املشاكل :من أبرز سمات املطران
بقعوني انفتاحه على اآلخرينّ ،
حتى الذين ينتقدونه أويطرحون ً
أفكارا ال
تتوافق مع فكره .كما ّأنه صبور ،إلى أبعد الحدود ،ويعمل ّ
كل ما بوسعه
ُ
ّ
ملواجهة ما فهو يقوم بذلك بصبر ّ
ومحبة.
لتجنب املشاكل ،وإذا اضط ّر
ٍ
 )6متعاون مع الجميع :إضافة إلى ّ
ّ
ألبرشية الجليل،
مهامه كر ٍاع
ّ
تسلم املطران بقعوني ّ
مهام رئاسة مجلس األساقفة الكاثوليك في
ّ
ّ
األرض املقدسة ،وذلك منذ استقالة بطريرك اللتين من منصبه قبل
ً
املطران بقعوني ما كان معروفا
عامين .ومن خالل هذا املنصب أثبت
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ّ
عنه من قبل ،أنه رجل متعاون ،ليس مع أتباع كنيسته فقط ،بل مع
أتباع جميع الكنائس والديانات.
يسع لفشل اآلخرينّ :
 )7لم َ
حتى في حين لم يقتنع املطران بقعوني
ّ
ً
ببعض األفكار واملبادرات ،فإنه سمح بإطالقها ،مستندا إلى ما جاء
في سفر أعمال الرسل« :إذا كانت املبادرات من هللا فلن أستطيع
إيقافها ،وإذا كانت من البشرفستنهار َ
وحدها».
 )8البسمة الدائمة :من أكثرما ّ
يميزاملطران بقعوني هوبسمته الدائمة.
ّ
ّ
وفي الكثير من األحيان كنت أدرك أي تحديات يواجه ،وعلى أكثر من
خيرا ً
صعيدّ ،إل ّأنه لم يستسلم للحزن ،بل وضع أمله باهلل وتفاءل ً
دائما.
 )9العمل املتواصل :أستطيع أن أشهد ّأن املطران بقعوني يعمل
بدون كلل أومللّ ،
حتى خالل الفترات التي يكون فيها الكثيرون بإجازة.
ّ
مستعد للتجاوب ،ال ّ
سيما عند الحديث عن قضايا ّ
وهو ً
تهم
دائما
املؤمنين.
 )10الثقة باآلخرين :من األمور التي أشهد بها لصالح املطران بقعوني ثقته
بالعديد من الناس ،من كهنة َ
وع ّ
لمانيين ،وتشجيعهم على لعب دور في
ّ
ّ
ّ
تطويرعمل الكنيسة ،في مجاالت عدة ،كالعمل الرعوي واإلداري وغيره.
كما يمكنني الحديث عن جوانب عديدة أخرى إيجابية في شخصية
املطران بقعوني (مثل االهتمام بالضعفاء وعدم البحث عن املناصب
وغيرها) ،لكن حديثي في هذا الصدد قد يشمل بعض الجوانب التي
يمكن وضعها في خانة «ال تجعل يمينك تعرف ما تقوم به يسارك»!
باختصارّ ،
بودي شكر املطران جورج بقعوني على كونه «رجل هللا»
ّ
ّ
ّ
الذي تعلمت منه الكثير ،وأن أتمنى له املزيد من الصحة والعطاء،
ّ
ّ
وأهنئ إخوتنا وأخواتنا في بيروت بمطرانهم الجديد ،وأصلي بأن يرسل
ّ
ألبرشية الجليل يقودها نحو املزيد من الرفعة واالزدهارفي
هللا مطر ًانا
جميع املجاالت!

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

تهل علينا ذكرى مولد رسول هللا في ّ
ّ
ظل غربة شديدة
ّ
ّ
ّ
يعيشها عاملنا العربي واإلسالمي ،تتمثل في البعد
ّ
عن مصادر ّ
العزة والكرامة ،األمر الذي يعكس ظله
ّ
والكل
على مجتمعنا الذي حاله جعل الحليم حيران
ينشد التغيير ،وقاعدة التغييرتأتي من السماء لتقول
يغير هللا ما بقوم ّ
حتى ّ
بقوله تعالى« :ال ّ
يغيروا ما
بأنفسهم» .وهذا الذي أحدثه رسول هللا في مجتمعه
ً
حيث ُولد ُوبعث في مجتمع متصارع يقتتل نصرة للقبيلة ،ولو كان باطل،
ً
خوفا من العار أو ّ
حتى من أن يشاركنهم في طعامهم؛
ويقتلون البنات
ويعبدون األصنام وغيرها الكثير من العادات التي جعلت املجتمع العربيّ
َ
ً
ً
ضعيفا ُيسيطرعليه من الخارج ،وقد برز ذلك في حادثة
مجتمعا
في حينه
َ
الفيل التي ّ
ّ
ْ
َ
دونها القرآن بقوله« :ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل،
َأل ْم يجعل كيدهم في تضليل ،وأرسل عليهم ً
طيرا أبابيل ،ترميهم بحجارة
من ّ
سجيل ،فجعلهم كعصف مأكول» ،والتي تحكي ّ
قصة أبرهة الذي
ّ
ّ
أراد التودد مللكه بعد صراع حصل بينه وبين أحد القادة العسكريين،
ّ
ً
ّ
املشرفة ،فخرجت
فقتله؛ فما وجد سبيل إلرضائه إل أن يهدم الكعبة
كل قبيلة َ
وحدها ،فهزمهم أبرهة ّ
إليه القبائل العربية ّ
ولكن هللا منعه من
ً
هدم الكعبة ،فأرسل عليهم طيورا ترميهم بحجارة صغيرة كان فيها القتل
واملوت لجيش أبرهة ،وفي ذلك العام ُولد رسول هللا الذي استطاع عند
ً
منيرا أن ّ
وبشيرا وسر ً
رسول ً
ً
اجا ً
ً
تغييرا
يغير مجرى الحياة
هاديا
مبعثه
ً
ّ
ً
ّ
شامل في ثالثة وعشرين عاما؛ فلما هاجر إلى املدينة املنورة كانت الحرب
ّ
ال تحط رحالها بين األوس والخزرج ،فجعلهم أخوة يتوارثون فيما بينهم،
أخوة الدين ّ
ّ
مقدمة على ّ
وجعل ّ
أخوة الرحم،
فتحول األوس والخزرج إلى
ُ
ّ
أنصار ،همهم نصرة رسول هللا ونصرة الرسالة التي بعث بها .فانق�ضى
عهد كانت تسفك فيه الدماء ليعيش أبناء املجتمع ّ
واألمة في أمن وصفاء،
ّ َ
ولتصبح ّ
األمة املتناحرة ّأمة متكاتفة؛ قال تعالى« :وألف بين قلوبهم ،لو
ّ
ّ َ
َ
َ
ّ
ً
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ،ولكن هللا ألف بينهم،
أنفقت ما في األرض
ّ
ّإنه عزيز حكيم» .ولم يتوقف التغيير عند هذا ّ
الحد ،بل لحق ّ
كل مرافق
الحياة ،فأصبحت القلوب التي ّ
تحن إلى عبادة األصنام وتعشق الشرك
ّ
ُ
والضالل ال تجد طمأنينة وسعادة إل بعبادة هللا الواحد األحد ،وبذلك
أصبح ِغالظ القلوب ال ّ
هم لهم ّإل َمرضاة هللا ،ويخافون ً
يوما ال ينفع فيه
ّ
ّ
ّ
مال وال بنون؛ فمولد رسول هللا يعني مولد أمة ومولد الكرامة والحرية التي
ينشدها ّ
كل ّ
عربي ومسلم في بالد العرب ،وهيهات هيهات أن يحصل عليها.
ً
ّ
ً
ّ
فرسول هللا منح الناس الحرية املطلقة بأن يسألوه في أمورهم ليل أو نهارا،
محبة الناس ّ
حتى ّإن أبا سفيان ْ
فكسب ّ
قبل إسالمه قال :لقد دخلت على
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
ّ
كيف ال يقول ذلك وهو الشاهد على أحد أصحاب الرسول وهو يمشط
أتحب أن يكون ّ
ّ
محمد
بأمشاط الحديد لينزع لحمه بدون عظمه ويسأل:
ً
معافا ويشاكّ
مكانك؟ قال ال وهللا ،ما كنت ّ
أحب أن أكون في بيتي وأهلي
ّ
رسول هللا شوكة .وقد وصل إلى هذا التغيير في حياة الناس ألنه لم يترك
ّ
فرصة يستطيع فيها هداية الناس إل اغتنمها؛ فإذا دخل السوق يدعو
ّ
ّ
التحلي باألمانةّ ،
مبي ًنا لهم مكانة األمين عند هللا؛ ُيروى أنه دخل
الناس إلى
ً
ّ
ً
السوق فوجد رجل يبيع قمحا فوضع يده الشريفة في القمح فشعر بأنه
ّ
مبتل .فسأل الرجل عن السبب فقال :أصابته السماء .فقال عليه الصالة
ّ
ّ
ّ
ّ
والسالم« :هل وضعته من فوق حتى يراه الناس ،من غشنا فليس منا».
ً ّ
ُ
ّ
وسرعان ما فتحت البالد لرسول هللا فأرسل رسل معلمين ومبشرين .ولم
ُيفته ّأنه زوج وصاحب أسرة ،فلم ّ
يتردد – رغم كثرة مشاغله – أن يساهم
ّ
أعمالهن املنزلية؛ فقد سئلت عائشة – ر�ضي هللا عنها –
مع زوجاته في
ّ
ل
كيف كان حال الرسو في بيته؟ قالت« :كان كأحدكم يشيل هذا ويحط
ّ
ويقم البيت» .رغم ّأنه كان الزعيم ّ
اللحم ّ
األول في املدينة
هذا ويقطع
ً ّ ّ
ً
وسلطانه أصبح واسعا ،إل أنه أم�ضى العمر فقيرا وكان يربط على بطنه
ثم هالل ّ
يمرعلينا هالل ّ
الحجرمن الجوع ،وتقول عائشة« :كان ّ
ثم هالل،
ُ
ّ
ّ
ثالثة أهلة ،وما أوقدت في بيت رسول هللا نار ،وكنا نعيش على األسودين،
ّ
التمر واملاء ،ولو شاء أن يكون أغنى الناس لفعل إل ّأنها ّ
العفة والعفاف
ّ
والطهر والنقاء» .وبخالف حال الحكام والزعماء الذين يكنزون الذهب
ّ
والفضة من أموال الناس ،ولو اعترض عليهم أحد لسوء اإلدارة ُلقتل،
ّ ً
كان رسول هللا يكره ذلك ويكره التمييزبين الناس؛ ُيروى أن رجل من قبيلة
بعيدة جاء يريد الحديث مع رسول هللا ،فدخل املسجد وكان فيه رجال
التعرف إلى رسول هللا ،فما كان منه ّإل أن يسألّ :
كثيرون ،وهو يريد ّ
«أيكم
رسول هللا؟» .وهنا ال ّبد من التأكيد على ضرورة ّاتباعه لتعود إلينا العزةّ
ّ
والحرّية ،وهللا تعالى يقول« :لقد كان لكم في رسول هللا أسوة
والكرامة
حسنة ،ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر».
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ّ
تظاهرة ّ
ة-يهودية مشتركة:
عربي

عربي على ّ
«الجبهة» تطالب كاليش بتمثيل ّ
كل املستويات

ّ
َ
وملف «مدينة بال عنف» ولجنة ّ
	· رجا زعاترة :نطالب بنائب ّ
خاصة
عربي وبرئاسة لجنت ِي الرفاه وتخفيضات الـ «أرنونا»
ّ
ّ
ّ
«مديرية املساواة»  · شهيرة شلبي :نسعى لتشكيل «مجلس عمل بلدي» يعمل إلى جانب أعضاء
العربي ،وبإقامة
بالتعليم
ّ
َ
ّ
ّ
البلدية املنتخبين ،ويشكل قاعدة شعبية داعمة لتحصيل الحقوق واملطالب

ال للحرب!

حيفا – ملراسلنا – شارك العشرات من العرب واليهود ،مساء الثالثاء األخيرة ،عند
األملاني ،في تظاهرة رفع شعا ات ّ
ّ
دوار «يونسكو» في ّ
ّ
ّ
الحربي في
ضد التصعيد
الحي
ر
ّ
ّ
غزة والعدوان اإلسر ّ
ائيلي على القطاع .ورفع املتظاهرات واملتظاهرون اللفتات
ورددوا الهتافات ّ
ّ
املنددة بالحرب والقصف وسفك الدماء ،والداعية إلى الحلّ
َ
ّ
السلمي وإلى إقامة دولة ِفلسطينية في حدود العام .1967
ّ
وتحدثت في ختام التظاهرة عضو البلدية ،شهيرة شلبي ،التي قالت :ال نريد إراقة
أي قطرة دم ،ال في ّ
ّ
غزة وال في «سديروت» ،نريد السالم العادل ورفع الحصار عن
ّ
ً
ّ
غزة .وسنواصل نضالنا املشترك ً
عربا ويهودا حتى ينتهي االحتالل البغيض وينعم
الشعبان باألمن والسالم والرخاء.

حيفا – ملراسلنا – عقد وفد «الجبهة» ،مطلع األسبوعً ،
لقاء
َ
ًّ
تفاوضيا مع طاقم رئيسة البلدية املنتخبةِ ،عينات كاليش ،طرح
ّ
خالله مطالب وقضايا الجمهور
العربي في حيفا.
ّ
وتشكل وفد «الجبهة» من نائب رئيس البلدية السابق ،د .سهيل
أسعد ،وأعضاء الكتلة الحالية ،رجا زعاترة وشهيرة شلبي،
ّ
واملرشحة الثالثة في القائمة ،د .أورنات تورين.
ًّ
وطرحت «الجبهة» ضرورة وجود نائب ّ
عربي لرئيسة البلدية ،أول
ّ
ّ
جزءا ال ّ
السكان العرب في حيفا ً
كتعبير عن كون
يتجزأ من سكان
ً
خصوصا
املدينة ،وعن كون حيفا مدينة مشتركة للعرب واليهود.
األقل – كان هناكً ،
ّأنه منذ ً 20
ّ
دوما ،نائب ّ
عربي
عاما – على
لرئيس البلدية من أحزاب مختلفة ،وال يمكن التراجع عن هذا،
ال ّ
سيما في ّ
ظل تعاظم العنصرية وفي عهد «قانون القومية» الذي
ُيخرج العرب من دائرة الشرعية والتأثير.
كما طرح وفد «الجبهة» ّ
أهمية شراكة العرب في إدارة البلدية ،على
ّ
ّ
واملؤسسات ،حيث تطالب
جميع املستويات ،من حيث اللجان
«الجبهة» برئاسة لجنة الرفاه ،ولجنة التخفيضات في ضريبة
ّ
السكن («أرنونا») ،وبمسؤولية ملف «مدينة بال عنف» .كما
ّ
ّ
العربي.
خاصة بالتعليم
تطالب «الجبهة» بتشكيل لجنة فرعية
هذا باإلضافة إلى عضوية
ّ
ّ
الهامة
عدد من اللجان
كلجنة املالية والتخطيط
والبناء وغيرها ،وكذلك
بعضوية في إدارة العديد
ّ
املؤسسات والشركات
من
ّ
البلدية الهامة.
ّ
وقد سلم وفد «الجبهة»
طاقم كاليش ورقة عمل

ّ
من إعداد رئيس معهد إميل توما ،النائب السابق عصام مخول،
حول مشروع إقامة «مديرية املساوة» كجسم ّ
ّ
رسمي ُيعنى
بلدي
بدفع املساواة الجوهرية في املدينة .وطرح الوفد عشرات املطالب
ّ
ّ
ّ
العينية املتعلقة بالسكان العرب واألحياء العربية والتعليم
ّ
العربي.
وقال رئيس كتلة «الجبهة» ،رجا زعاترة :مطلبنا هو الشراكة
بدءا من إدارة البلدية ّ
الكاملة على جميع املستوياتً ،
حتى ّ
كل
ّ
اللجان والشركات التابعة للبلدية .لقد حظيت «الجبهة» بأصوات
ّ
حوالي  60%من العرب في حيفاّ ،
سنمثل ّ
كل العرب في
ولكننا
حيفا وليس من انتخبونا فقط ،وسنتعاون مع لجان ونشطاء
األحياء والقوى السياسية واألهلية ،باإلضافة إلى العمل ّ
املنهي مع
َ
ّ
ّ
االجتماعي.
مؤسسات مثل مركزمساواة وجمعية التطوير
وقالت عضو البلدية ،شهيرة شلبي :مطلبنا هو الشراكة الفعلية
ّ
ً
ّ
مجالي التعليم
وخصوصا في
امليداني في املجاالت كافة،
والتأثير
ِ
واألحياء .ونسعى لتوسيع قاعدة العمل والدعم؛ حيث هناك عدةّ
أفكاربدأت تتبلور في ّاتجاه تشكيل «مجلس عمل ّ
بلدي» يعمل إلى
ّ
َ
جانب أعضاء البلدية املنتخبين ،ويشكل قاعدة شعبية داعمة
َ
ملنتخبي الجمهور لتحصيل الحقوق واملطالب.

الكرمل للموسيقى تقدم
كونسيرت “ الموسيقى جسر للتأخي والسالم “
السبت املوافق  01/12/2018الساعة الثانية عشرظهرا” ()12:00
في كنيسة ماريوحنا ,شارع ماريوحنا  23حيفا.
باشتراك:
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ا
لع
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مي
–
ه
ان
س رومبر.
·عازفه الكالرينت
العاملية – عيريت جبرئيلي.
·فرقه تريو الكرمل:
·
كمان – الفنان البيربالن
·ق
انون – الفنانة ميري حاج
· دربكة
– الفنان اسعد أبو حاطوم

جمعية الكرمل للموسيقى هاتف 04-8621041 :شارع يافني  16حيفا.
alberbalan@gmai.com
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سعر خاص!

قسائم كلها توفير
اآلن في سوپـر فارم!

بتسليم هذه
القسيمة عند
شراء
نوتيال
معد للدهن
بندق
ّ
مع كاكاو
 350غرام
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

5

00

سعر خاص!

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

5

00

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أوسم
"شكيدي مراك"
 400غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

5

00

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

5

00

9

90

السعر بعد
تخفيض القسيمة

5

00

السعر لرزمة ثالثية
بعد تخفيض
القسيمة

5

00

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
هلمنز
خردل/مايونيز

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

5

00

سعر خاص!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
برَكة
طحينة  100%من السمسم
 500غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

5

00

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

5

00

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

14

90

00

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
فـرش وانز
ِ
مناديل رطبة تعبئة
رزمة خماسيّة

السعر لرزمة
خماسية بعد
تخفيض القسيمة

5

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

DYSON
SUPERSONIC

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

1999

1490

السعر للعبوتني

00
احلد األدنى  20وحدة في مخزون كل فرع

السعر للوحدة

9

90

13

90

فعال ّية ثالث ّية
كريم ترطيب/ليل/عيون

90

سعر

السعر للوحدة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.

90

shop.super-pharm.co.il

لالنضمام لنادي

 :اتصلوا على  | *8100في فروع سوپر فارم

ش.ج

ش.ج

وأيضا ،حصريًا لزبائن
ً
فوط يوم ّية/
فوط صح ّية*

السعر بعد
تخفيض القسيمة

9

58
58

36

Life

لمن يدفع بواسطة بطاقة اليف ستايل.

ش.ج

L'OREAL PARIS

3

لغاية  15-21.11.18أو حتى نفاذ المخزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
2990
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
حوانيت 90
المنتج قبل التخفيض بين
الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل
ﺣﺼ
ﺮﻳ ﹰﺎ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
التخفيض على المنتج /بجانبه.

ش.ج

سانو ماكسيما
مط ّري غسيل
عالي التركيز
 1لتر

السعر بعد
تخفيض القسيمة

طالء األظافر
إيزي ِجل

ش.ج

صابون بال صابون غير مثير للحساسية
مناسب لجميع أنواع الجلد
 1لتر

السعر للوحدة

8

90
*ال يشمل فوط لسلس البول

لقائمة الفروع التي تباع بها املاركات املشاركة في احلملة وخلدمة الزبائن .09-9725151 :سارية املفعول لغاية  21.11.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف
ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط .الشروة محددة لـ  4وحدات للزبون .احلملة سارية املفعول فقط في احلوانيت التي يباع بها املنتج .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة
بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر
احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

لتحميل التطبيق

100

Life Wellness

مجفّ ف شعر
متط ّور*

*عند إعادة مجفّ ف شعر قدمي من أي نوع
وبأي وضع كان ،خاضع للنظام.
احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع.

عبوتان

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

ش.ج

نوتريلون
بديل* حليب
 800غرام

00

بسكويت الشوكوالطة
 180غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

احلد األدنى  6وحدات في مخزون كل فرع

5

مح ّلى ّ 100%
مركبات فاكهة
بتشكيلة من الطعمات
 300غرام

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

79

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
عيليت
قهوة ترك ّية
محمصة
ّ
ومطحونة
 100غرام

رقائق
من األرز المنفوخ
للدهن
 100غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

فيوجن
جيليت
ِ
رزمة  8شفرات حالقة/
پروچاليد رزمة يد مع  5شفرات حالقة/
رزمة سويرل يدوية  5 +شفرات حالقة للنساء

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

ش.ج

السعر للرزمة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

MENZ&GASSER

31

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

MOOI

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

00

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كولچيت
سنستيڤ پرو رليف
معجون أسنان
 75مل

السعر بعد
تخفيض القسيمة

5

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 15-21.11.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
بيچل بيچل
بيچال
 400غرام

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أوليڤيا
تشكيلة من طعام الدهن

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كيندر
ِ
بيض المفاجآت المصنوع
من الشوكوالطة
رزمة ثالثيّة

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ماس ِتر شيف
صلصة تشيلي/
ترياكي/صويا

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

سانو سوفت
ورق تواليت أبيض
ّ 40
لفة

ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أوربت
علبة علوك
 46وحدة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

سارية المفعول لغاية 21.11.18

ش.ج

َ
ّ
البلديةِ ،عينات
مركزمساوة يجتمع إلى طاقم رئيسة
ُ ّ
كاليش ،ملناقشة خطة إغالق الفجوات

َ
حيفا – ملراسلنا – ِاجتمع مركز مساوة ،هذا األسبوع،
إلى طاقم رئيسة البلديةِ ،عينات كاليش ،وطلب منهم
بلورة ُخ ّطة ّ
لسد الفجوات في الخدمات البلدية وتعزيز
التعايش بين العرب واليهودُ .يشار إلى ّأن كاليش قد
َ
التقتّ ،
عدة ّ
مرات ،قبل االنتخابات ،مدير مركزمساوة،
ّ
َ
ّ
وتحدثت في مؤتمرنظمه املركز قبل
جعفر فرح،
االنتخابات .ويوم األحد ،التقى فرح فريق كاليش الذي
ّ
ّ
ّ
ضم نحشون تسوك ،ممثل كاليش ،والذي من املتوقع
أن يشغل منصب نائب رئيسة البلدية والقائم بأعمالها.
ّ
وكانت كاليش قد سلمت – قبل االنتخابات – وثيقة
َ
ّ
ّ
االجتماعيّ ،
تطرقت
مفصلة ملركزمساوة وجمعية التطوير
فيها إلى مطالب ّ
ّ
الخاصة باحتياجات
املؤسسات العربية
ّ
السكان العرب في املدينة .وأشارت رسالة كاليش إلى
َ
مفصلة ّ
ُخ ّطة عمل ّ
قدمها مركز مساوة ،تطالب بإعداد
ُ ّ
متعددة السنوات ّ
ّ
لسد الفجوات في اإلسكان
خطة
االجتماعي والثقافة ُ
ّ
والبنية التحتية.
والتعليم والرفاه
وفي اجتماع ُعقد ،هذا األسبوع  ،شارك فيه مع فرح
َ
مدير قسم التأثير على السياسات في مركز مساواة ،أمير
ّ
سيتم نقلها من قبل
طعمةّ ،تمت مناقشة الرسالة التي
ّ
البلدي .وأكد فرح على ّ
ّ
أهمية
رئيسة البلدية في االئتالف
الشراكة العربية في إدارة املدينة ،بما في ذلك تعيين
نائب\نائبة لرئيسة البلدية.
ُ ّ
َ
وبما ّأن ً
جزءا ً
كبيرا من خطة عمل مركز مساواة مرتبط
بامليزانيات ،فقد ّ
تقررت مناقشة املطالب مع محاسب
البلدية ورؤساء األقسام فور دخول كاليش إلى وظيفتها.
َ
َ
برنامج إنشاء سلطة بلدية
وقد اقترح مركز مساوة
للمساواة وإغالق الفجوات في الخدمات ُ
والبنية التحتية
َ
للمواطنين العرب .كما اقترح املركز أن تعقد رئيسة
البلدية جلسة مناقشة عميقة حول املوضوع ،تدعو إليها
معهد إميل توما ومعهد الديمقراطية اإلسر ّ
ائيلي ،الذي

ّ
تنسيقي بين «الجبهة» و «ميرتس»
لقاء

يقترح ً
مبنى لهذه الهيئة ،وهو
نموذج قائم في عدد من دول
العالم.
َ
ً
أيضا،
واقترح مركز مساوة،
إنشاء هيئة أولجنة بلدية لتعزيز
الحياة املشتركة في جميع أنحاء
ّ
املدينة .وأشارطعمة إلى أنه
ُ«يفترض بالبلدية تعميم فكرة
الحياة املشتركة في  جميع مجاالت الحياة ،بما في ذلك
ّ
ّ
باملؤسسات
املستشفيات وأماكن الترفيه ،وفيما يتعلق
البلدية ،مثل نظام التعليم والتربية ،باستثناء املدرسة
ّ
اللغة وبيت الكرمة» .وأضاف ّأنه ّ
«حتى في
الثنائية
نظام تخطيط املدن ال تتعامل البلدية مع تعزيز الحياة
املشتركة».
ّ
ّ
ُيشارإلى ّأنبلديةحيفاتمولمؤسسةالستيعاباملهاجرين،
ً
مجلسا ًّ
دينيا ،وقد حان الوقت ألن تقوم البلدية
أو
ُ ّ
بإعداد خطة مدنية من شأنها تعزيز الحياة املشتركة،
وعدم االعتماد ،فقط ،على الجمعيات ّ
وقوة السوق.
َ
ّ
وقدم طاقم مركز مساواة خالل االجتماع معلومات عن
ّ
ّ
املؤسسات البلدية؛ فقال طعمة:
العربي في
التمثيل
«طالبنا بضمان التمثيل املناسب للمواطنين العرب في
ّ
ّ
واملؤسسات والشركات البلدية ،بما في
جميع اللجان
ذلك «إتوس» و «حساخ» ،صندوق حيفا « ،شكمونا»،
ورابطة السياحة ،ومياه الكرمل.
َ
ّ
وقد أعلن مركز مساواة أنه يعمل على تنسيق املواقف
َ
واملطالب مع أعضاء البلدية املنتخبين ،وأعرب عن أمله
ً
في أن يعقد أعضاء البلديةً ،
اجتماعا ملناقشة
قريبا،
ّ
مطالب الجماهير العربية ،بحضور مختلف منظمات
ّ
العربي في حيفا.
املجتمع

ّ
سنتصدى لسياسة وزيرة الثقافة ،ريـﭽـﭫ ،وسندعم ّ
املؤسسات الثقافية العر ّبية
· الراب َحيون:
قوة ضاغطة ملواجهة اليمين والتأثيرعلى رئيسة ّ
· رجا زعاترة :هدفنا تشكيل ّ
البلدية ،كاليش

حزبي «الجبهة»
حيفا – ملراسلنا – عقدت قيادتا
ِ
و «ميرتس» جلسة عمل مشتركة ،أمس ّ
األول،
األربعاء ،لتنسيق الخطوات والعمل املشترك في
ً
ّ
عموما.
البلدي وفي املدينة،
املجلس
ّ
وشارك في االجتماع عن «الجبهة» كل من نائب
رئيس البلدية السابق ،د .سهيل أسعد ،ورئيس
ّ
الكتلة ،رجا زعاترة ،واملرشحة الثالثة في القائمة،
د .أورنات تورين ،والناشطة ريم ّ
حزان ،وعن
ّ
ّ
قيادي من الفرع ضم نائب
«ميرتس» شارك وفد
رئيس البلدية السابق ،د .إلياس مطانس ،وعضو
ّ
والسيدة سعاد
البلدية ،الراب دوبي َحيون،
شحادة ،وآخرين.
وصدر عن االجتماع بيان مشترك دعا إلى تشكيل
جبهة يسار يهودية-عربية مشتركة ،في مواجهة
ّ
والتصدي ألشكل
موجة العنصرية والفاشية،
ّ
سيما «قانون القومية» العنصريّ.
كافة ،ال ّ
التمييز
ّ
ّ
وقال َحيون ،الذي سيتولى مسؤولية ملف الثقافة
ّ
ّ
سيتصدى لسياسة ّ
كم األفواه
في البلدية ،إنه

الحكومية في مجال الثقافة والفنون ،وسيدعم
ّ
ّ
املؤسسات الثقافية العربية ،وسيشكل مجموعة
ّ
الثقافي العرب ،بالتعاون
عمل من نشطاء الحقل
مع مندوبي «الجبهة» ،لفحص االحتياجات وزيادة
الخدمات الثقافية التي ّ
تقدمها ّ
وتمولها البلدية.
كما أعرب َحيون عن دعمه لدخول «الجبهة» إلى
ّ
البلدي وشراكتها في إدارة البلدية.
االئتالف
ّ
ّ
ومن جانبه قال زعاترة :إن هذا اللقاء هدفه
تشكيل ّ
ّ
البلدي ملنع
قوة ضاغطة داخل املجلس
سيطرة قوى اليمين (مثل داﭬـيد عتسيوني و
«يسرائيل بيتنو» و «البيت اليهودي») على إدارة
البلدية ،وخلق ّ
قوة يسارية للتأثير على رئيسة
البلدية .وأضاف :لدينا خالفات فكرية وسياسية
ّ
ولكننا نسعى إليجاد
معروفة مع «ميرتس»،
القواسم املشتركة في مواجهة التحديات الكبيرة
التي تواجه املدينة والحياة املشتركة ،وتواجه
ّ
الجمهور
العربي في حيفا.

جمعيه الكرمل للموسيقى تقدم

كونسيرت « روندو »

االحد املوافق  02/12/2018الساعة السابعة مساء في كنيسه ماريوحنا اإلنجيلي – شارع ماريوحنا  23حيفا.
برنامج
·كلمة رئيس الج
معية  -السيد سليم حاويله.
·أوركسترا الكرم
ل
–
بق
يا
ده
امل
اي
ست
رو
ا
لب
يربالن.
·عازف االورغ الكنائ�
سي
ا
لع
ال
مي
–
ه
ان
س
دو
مب
ر.
·عازفة الكالرين
ت
ا
لع
امل
ية
–
عي
ري
ت
جب
رئ
يلي.
·فرقة متسلول
– بقيادة نينا لبنسون.
·معرض رسو
مات – للفنان روني عي�سى.

ثمن التذكرة
 20شاقل

اهال وسهال
جمعية الكرمل للموسيقى هاتف 04-8621041 :شارع يافني  16حيفا.
alberbalan@gmai.com
6

بيع وتصليح جميع
االدوات املوسيقية الوادي 36

الجم عة  16ترشين ال ّث اين 2018
ُ

ت
ر
ق
ب
و
ا
ا
ف
ت
ت
ا
ح
م
ط
ع
م
و
ك
ا
ش
ف
ا
ي
ر
ت
ع
ي
ا
ر
ي
ل
ا
ن
ب
a
ي
k
i
زا
r
و
ي
p
ة
a
P
ه
ب
ن
ك
يم

ّ
ِانتخابات رئاسة مجلس الطلب في
ّ
ّ
ّ
ّ
الكلية األرثوذكسية العربية في حيفا

ّ
ّ
ّ
األرثوذكسية
حيفا – ملراسلنا – ِانتخب طلب الكل ّية
ّ
العربية ،خالل األسبوع املنصرم ،رئيسة ملجلس
ّ
ّ
ّ
الطلب للسنة الدراسية الحالية ،وذلك خالل
ً
غنية ّ
ً
اطية ّ
سيرورة ديموقر ّ
أسبوعا كامل
امتدت
شملت العديد من النشاطات.
ً
ّ
بدايةّ ،تمت إتاحة الترشح ألعضاء لجان الصفوف
ّ
املنتخبة ،حيث ترشحت الطالبة صبا داود من
ّ
ّ
محمد حسين
الصف الثاني عشر ،والطالب
ّ
من الصف الحادي عشر ،للتنافس على رئاسة
املجلس .بعدهاُ ،خ ّ
ّ
االنتخابية
صص يومان للدعاية
ّ
للمرشحين ،تالهما يوم للمناظرات أمام جميع
ّ
الشرائح ،عرض من خاللها املرشحان أفكارهما
ّ
وأجندتهما للعمل داخل مجلس الطلب .كما أتيح
ّ
ّ
للطلب توجيه األسئلة للمرشحين خالل املناظرات

وتعدد اآل اء ّ
حرّية التعبير ّ
التي سادها ّ
جو من ّ
البناء،
ر
ّ
التدريسية ومدير
بدعم وتحفيزمتواصلين من الهيئة
ّ
الكل ّية ،األستاذ إدوار شيبان ،ورئيس لجنة املعارف
ّ
األرثوذكسية ،الدكتور ذياب مطلق.
ّ
عملية االقتراع املباشرة في اليوم
هذا وقد ّتمت
ّ
األخير ،2018\11\9 ،وأدارها مجلس الطالب
بمسؤولية كبيرةُ .وأعلنت النتائج ّ
ّ
ّ
احتفالي رائع
بجو
بفوز الطالبة صبا داود برئاسة املجلس بأغلبيةّ
 52%من األصوات ،بينما حازالطالب ّ
محمد حسين
على  48%من األصوات ،ليصبح هو نائب الرئيسة
ّ
الحالية .بعدها التقت رئيسة املجلس ونائبها
للسنة
ّ
ّ
مديرالكلية للتبريكات وللتأكيد على ضرورة التواصل
ّ
ّ
واالجتماعية في
التربوية
إلنجاح جميع املشاريع
ّ
الكل ّية ،والحفاظ على رؤيتها.

توسع نشاطاتها ّ
ّ
العلمية في حيفا ّ
ّ
وفع ّ
ّ
الرياضية
الياتها
ثانوية الكرمة
ّ
وطلبها ّ
ّ
النهائية
يتأهلون للمبارّيات

حيفا – ملراسلنا – تعمل إدارة ثانوية الكرمة العلمية
ّ
الطلب لالشتراك في نشاطات ّ
وفع ّ
اليات
على حث
رياضية مختلفة ،من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على
خوض تجارب جديدة ومفيدة ،تثري معرفتهم وتجاربهم
الشخصية ّ
ّ
وتعزز
شخصيتهم.
ّ
ومن بين هذه النشاطات مشاركة طلب املدرسة في
ُ
ّ
امليداني الذي أقيم األسبوع املا�ضي في
سباق الركض
حيفا .كما اشترك فريق املدرسة لكرة القدم في مباريات
ّ
لوائية نظمتها وزارة التربية والتعليم ،حيث فازالفريق في
مباراة أجريت بينه وبين فريق مدرسة ،األسبوع املا�ضي،
بثالثة أهداف مقابل هدف واحد ،هذا وفي مباراة أخرى

ّ
تغلب فريق الكرمة على فريق مدرسة أخرى ،بتسجيل
ُ ُّ
عشرة أهداف مقابل ال �شيء ،ما يخوله للمشاركة في
ّ
النهائي.
مباريات ربع
َ
ّ
كما أدمجت املدرسة ضمن برنامجها التعليمي دورة
ّ
ّ
الرياضية «إيروبيكا»
اللياقة البدنية والتمارين
َ
وبرنامج التغذية الصحيحة للطالبات.
و«ﭘـالتيس»،
ّ
هذا وترى املدرسة أن موضوع الرياضة والرشاقة
البدنية والتغذية السليمة أمر ضرور ّي للحفاظ على
ّ
الصحة والرشاقة البدنية وتطوير الذهن وتحسين
ً
ّ
َ
ً
الشعور ،لذلك تتخذه هدفا رئيسا في برنامجها
ّ
التعليمي.

گمان سبب ليش اإلنجليزي
صـــارت أسهل
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعـ ــون من تخفيض ثـابت
عند دفع الفاتورة في برلينچتون

للتفاصيل:

 5%تخفيض

073-7802861

* التخفيض غير ساري المفعول في الموقع التجاري.
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ُ

عمري مع الفن

ّ
الفنان ّ
عبودي برهوم ما بين آلة الـﭽـيتارﭘـاس واإلنتاج املوسيقيّ
رحلة نجاح

ّ
يداعب أوتارالقيثار[الـﭽـيتار] ّ
بكل حرفية ورقة ،لينسج
لنا ً
ألحانا موسيقية تدخل القلب بال استئذان ،يأخذنا
إلى زمن بعيد حيث بالد األندلس و عراقة املا�ضي،
ّ
وبكل مهارة يعود بنا إلى زمن الحداثة ،حيث ابتكاراته
ّ
املوسيقية الخلقة التي تسلب األلباب وتخطف
العقول؛ وقد كان معنا في الحوارالتالي:
ّ
قصة عشقك للموسيقى؟ وكيف
كيف بدأت
ّ
املوسيقي؟
أصبحت تمتهن اإلنتاج
ً
بدأت ّ
قصة عشقي للموسيقى منذ أن كنت طفل
ّ
صغيرا ،حيث كنت ّ
أحب ّ
ً
كل �شيء يتعلق باملوسيقى،
ّ
وعلى َ
ّ
أحب سماع
حسب أقوال عائلتي إنني كنت
ً
املوسيقى كثيرا ،فإذا ذهبنا إلى عرس كنت أجلس بجوار
الفرقة ،وإذا ّ
كنا في الكنيسة كنت ّ
أظل بجوار األورﭺ،
وفي ّ
سن ّ
معينة بدأت أصنع آالت موسيقية من أشياء
عشقي ّ
دائما ّ
بسيطة ،و ً
َ
األول آللة
أطبل؛ حيث كان

الدرامز.
ّ
ّ
لم أتعلم على آلة الدرامز ،بل تعلمت على آلة الـﭽـيتار،
ّ ّ
ّ
وأتقدم على ّ
حتى اتجهت
مر السنين،
وبدأت أعزف
ّ
ًّ
للعزف على الـﭽـيتار ﭘـاس ،وال أزال مستمرا ،حتى يومنا
هذا.
ّ ّ
ًّ
فعليا لم أمتهن اإلنتاج املوسيقي ،إنما أنا محترف في
الـﭽـيتار ﭘـاس ،لكن في السنوات األخيرة أنتجت ّ
عدة
أعمال موسيقية القت ً
نجاحا ً
كبيرا ،وكانت ذات طابع
ّ
ّ
وخاص.
مميز
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ملاذا اخترت العزف على آلة الـﭽـيتارﭘـاس؟
صغيرا كنت ّ
ً
أتمنى أن أعزف على آلة
عندما كنت
ْ
ّ
الدرامز ،وبالفعل اشتريت درامز ليومين فقط ،ثم قام
ّ ّ
ّ
ألنه ّ
الحي كله...
تسبب بإزعاج
أهلي ببيعه
بعدها بدأنا أنا وأصدقائي العزف في غرفة في منزل صديق،
ّ
ثم ّاتجهت أنا للعزف على الـﭽـيتاروأحببته ً
كثيرا ،وبدأت
ّ
ّ
ّ
التعلم في مرحلة متأخرة أكثر ،و طلبني الفنان حسام
حايك لجولة عروض ،وطلب ّ
مني أن أعزف الـﭽـيتار
ﭘـاس ،ومن وقتها لم أعد أقدرعلى ترك آلة الـﭽـيتار   .
ً
هل القيت
تشجيعا على دخولك إلى مجال اإلنتاج
ّ
املوسيقي؟
ّ
املشجع األساس على موضوع اإلنتاج
بالتأكيد ..كان
هو آلتي ،ﭼـيتارة الـﭙــاس؛ فهذه اآللة املوسيقية عادة
ما ال تأخذ ّ
حقها بين اآلالت األخرى ،كونها آلة مرافقة
وليست آلة عزف منفرد ،حيث بدأت بأعمال إنتاج
َ
ّ
موسيقي واستخدمت آلة الـﭽـيتار ﭘـاس بشكل مركز ّي
املوسيقي ،هذا على الصعيد التقنيّ..
ّ
وأساس في العمل
ّ
ّأما من ناحية الدعم املعنوي فكان التشجيع من زوجتي
وأخص بالذكر ّ
وأصدقاء ّ
فنانين ّ
ّ
الفنانة نان�سي
أعزاء،
ّ
حوا التي أنتجت معها عملين ّ
مهمين بالنسبة لي.
في ّ
كل مجال هناك نجاحات وهناك إخفاقات ،ما هي
ّ
الفني؟
أبرز نجاحاتك وأسوأ إخفاقاتك في املجال
ّ
ّ
ّ
أهم نجاحاتي هو أنني استطعت أن أوظف الـﭽـيتار

ﭘـاس في مكان جديد ،حيث ّ
طورت في ّ
تقنيات وأسلوب
ّ
الخاص بي في املوسيقى الشرقية ،ما ّأدى إلى أن
العزف
تأخذ اآللة مكانها في موسيقانا ،باإلضافة إلى اإلقبال
ً
خصوصا من ِقبل جيل الشباب على دراستها.
الشديد
ّّ
أنتجت العديد من األغاني املحلية ملجموعة من

َ
ّ ّ
ّ
والل ّ
ّ
سطيني واملصري
أكثر من لون
بناني
الفل
موسيقي؛ ِ
ّ
ً
ّ
ّ
والسوري والتركي أيضا ،وأعتقد أن السبب وراء ذلك
هو املكان أو املوقع الجغر ّ
افي الذي نعيش فيه.
ِ
ّ
ل ّ
ّ
هل يمكن أن نقو بأن الفنان عبودي برهوم
موسيقي ّ
ّ
ّ
محدد؟
متخصص بنوع

ّ
متخصص أكثر�شيء بعزف املوسيقى الشرقية ،لكن
النجوم ،هل من ًاملمكن ّ أن تذكر ّلنا أسماء هؤالء أنا
ّ
ّ
الفنانين؟ وهل ،فعل ،حققوا نجوميتهم برفقتك؟
ً
كثيرا ما ركزت على دراسة الهارموني وموسيقى الجاز
ّ
اللتينيةّ ،
ألنها أساس ّ
غني باملعلومات،
بالفعل ،أنتجت بضعة أعمال موسيقية منها أغنية واملوسيقى
ّ
ّر ّ ّ
«ينتابني» مع ّ
الفنان زهير فرنسيس ،و «صمتي» مع وتحث العازف على التطو في كل االتجاهات.
ّ
ّ
ّ
الفنان زهير فرنسيس والفنان تامر نفار،
وأغنيتان كيف جاءت فكرة أغنية «صمتي»؟
ائعتان مع ّ
الفنانة نان�سي ّ
ّ
الشلبية»
حوا؛ أغنية «البنت
ر
ّ
التي كانت قفزة نوعية بآلة الهارموني واستخدام آلة عندما أسمع باسم هذه األغنية أشعر بالفرح ألنني
ً
ّ
نجاحا ً
كبيرا؛ ففكرة التعاون بين زهير وتامر
أعتبرها
الـﭽـيتارﭘـاس ،باإلضافة إلى أغنية «أنا كلي ملكك».
ّ
كانت موجودة منذ زمن لسبب الصديق ربيع جمال،
مشروعا مع أخي ّ
ً
الفنان مدير أعمال ّ
كما أنتجت – قبل سنوات –
الفنان زهير فرنسيس ،الذي بدوره ّ
عرفني
ّ
طوني برهوم ،وهو دمج بين الشرقي وأنواع
مختلفة من بتامر ،لكن الفكرة كموسيقى واختياراألغنية وتوزيعها
ّ ً
ّ
املوسيقى ،ولكن هذا املشروع لم يستمر طويل بسبب وبناء املشروع كان بالصدفة ،كان عبارة عن فكرة أتت
ً ّ
سفر أخي طوني بعد حصوله على منحة دراسية في في ّ
وفورا اتصلت بزهير الذي ُيعرف بجرأته
مخيلتي،
جامعة بركلي ببوسطن .وفي الحقيقة ال أستطيع أن
ّ
وحبه للتجديد ،وأخبرته بمشروع عمل أغنية «صمتي»
بأن هؤالء النجوم ّ
أقول ّ
ّ
ّ
ّ
حققوا
لدي ّ
نجوميتهم معي ،ألنهم مع دمج راب؛ ورغم أنه لم تكن ّ
أي فكرة موسيقية
ّ
كيفية إتمام العمل ،زهير – بدوره – ّ
نجوم معي أو بدوني ،لكن يمكنني القول بأن العمل بعد عن ّ
رحب
املشترك ّ
وأطور فيها ّ
حقق نتائج إيجابية لي ولهم.
بالفكرة ،ومن هناك أخذت أبني ّ
حتى بدأنا
ً
التسجيالت ...في الحقيقة أخذ العمل ّ
منا ً
وقتا طويل،
ّ
ّ
املفضل لديك؟
من هو النجم
ألن عملية الدمج بين نوعين مختلفين من املوسيقى لم
ّ
ّ
ًّ
ً
ّ
ًّ ّ
أحبهم كلهم ،لكن تكن سهلة قط ،وقد تطلبت ً
ألنني إجمال ّ
صبرا وتأنيا ،وفي النهاية
هذا سؤال صعب جدا
ّ
ً
إذا ّ
تحدثنا عن العالقة الشخصية فال أستطيع أن نشكرهللا على أن العمل القى نجاحا ووصل إلى الجميع.
أنكر ّأن ّ
الفنان زهير فرنسيس هو أخي وصديقي،
ونحن ما هي مشاريعك وأعمالك القادمة؟
ّ
قريبان ًّ
ّ
الخاصة
جدا ،وعلى الصعيد الفن ّي له مكانته
لدي إنتاج جديد مشترك مع ّ
قريبا ًّ
ً
جدا سيكون ّ
الفنان
عندي.
تامر ّنفار في أغنية «سالم يا صاحبي» ،إذ تحمل األغنية
ّ
ّ
ً
مهما ًّ
كأن املوسيقى هي دليلك إلى العلم والفن وفهم الكثير
ّ
ًّ
ًّ
اجتماعيا ًّ
موسيقيا
وتتضمن أداء
جدا،
مضمونا
ً
من أمور الحياة؟ هل هذا كالم دقيق؟
جميل.
ّ
ّ ّ
تحب أن ّ
ّ
توجهها إلى جمهورك عبر
نعم ،إنه كالم ّدقيق ..بال شك؛ ّ إن التعامل في مجال كلمة أخيرة
املوسيقى والفن ودراستها يطوران لدى الشخص صحيفة «حيفا» وموقع «حيفانت»؟
قدرته على التحليل وفهم األمور.
ّ
أحب أن أشكر صحيفة «حيفا» وموقع «حيفانت»
هل هناك عالقة بين املوسيقى واملكان كعالقتهما والقائمين عليهما ،والشكر موصول لك ،الصديق
بالزمن؟
َ
ولجمهوري العزيزّ ..
ّ
كل
اإلعالمي عمري حسنين،
ّ
املؤكد ّأن للموسيقى عالقة مباشرة باملكان ،كما االحترام لكم! وانتظروني في أعمال قادمة ناجحة ،إن
من
ّ
ّ
يتأثر ّ
ّ
الفنان بهذا املكان الذي ُولد شاء هللا! وبما أننا في انتظار عام جديد خالل أسابيع،
من الطبيعي أن
ّ
ّ
والتقدم
فأتمنى سنة جديدة سعيدة مليئة بالنجاح
وعاش فيه بشكل مباشر أو غير مباشر ،ومثال على
فنانو بالدنا الذين ّ
ذلك ّ
يتمتعون بقدرات عالية ألداء للجميع.
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ُ

َ
مرك ّزية القدس تقبل التماس املحامي جالل دكور
ّ
وتقرر شطب سؤال من امتحان ترخيص الفيزيوتيراﭘ ّـيين
َ
ّ
خاص – قبلت املحكمة املركزية
حيفا – ملراسل
اإلدارية في القدس ،يوم الخميس ،2018\11\8
خريجي ّكل ّيات الفيزيوتراﭘـيا ّ
التماس أحد ّ
ضد قسم
ّ
الصحة ،للحصول
االمتحانات والتأهيل في وزارة
على رخصة مزاولة املهنة .وقد طالب االلتماس،
الذي ّ
قدمه املحامي جالل عماد دكور ،املحكمة
بإلغاء وعدم احتساب أحد أسئلة االمتحان ،ما
ّ
يؤدي إلى نجاح امللتمس في االمتحان.
هذا وكانت املحكمة قد قبلت ادعاءات املحامي
جالل دكورّ ،
وقررت إلغاء وعدم احتساب سؤال
رقم  85في نموذج األسئلة ،التي كانت مدرجة في
االمتحان الذي جرى يوم  .2018\5\14وبهذا ّ
فإن
الطالب الذي ّ
تقدم لالمتحان وكانت عالمته ،59
ونقصته عالمة واحدة للنجاح ،يكون بهذا القرار
قد حصل على عالمة النجاح املطلوبة.
ُيشارإلى ّأن املحامي جالل دكور ّ
تقدم بهذا االلتماس
ّ
وطالب بشطب السؤال ،ألنه مناقض لألنظمة التي
ّ
ّ
الصحة بالنسبة إلى مضمون األسئلة،
سنتها وزارة
ً
حيث ّإن االمتحان شمل سؤال في موضوع لم يكن
َ
املمتحنين
ضمن قائمه املواضيع التي يجب على
د استها واإلملام بها قبل ّ
تقدمهم لالمتحان ،ما
ر
ّ
يؤدي إلى إلغاء هذا النوع من األسئلة.
ّ
وادعى املحامي جالل دكور ّأن طرح هذه األسئلة
ّ
َ
َ
املمتحنين يعتبر ًّ
مسا للحقوق األساس ،ما أدى
على
َ
إلى بلبلة وعدم قدرة املمتحنين على تمييز اإلجابة
الصحيحة واملالئمة؛ كما ّأن وجود هذ النوع من

ً
مناقضا للقواعد األساس واألنظمة،
األسئلة ُيعتبر
ّ
ّ
والقطعي للسؤال،
الفوري
ولهذا يجب اإللغاء
ّ
وبالتالي السماح باجتياز بعض الطلب نتيجة
إللغاء هذا النوع من األسئلة.
االدعاء الثاني ،أنّ
هذا ،وكان القا�ضي قد قبل ّ
ّ
كل اإلجابات األربع لهذا السؤال كانت خطأ ،ولم
ّ
تشمل إجابة صحيحة ،حيث إن ذلك وحده كفيل
بشطب السؤال.
وقد أصدر القا�ضي أﭬـرهام روبين قراره بقبول
االلتماس ّ
وادعاءات املحامي جالل دكور ،وشطب
ّ
السؤال ،كما ّ
غرم وزارة الصحة بدفع  20ألف
شاقل مصاريف محكمة.

ُ
ماركة التجميل والعناية الفاخرة استي الودرتطلق
ADVANCED NIGHT REPAIR EYE SUPERCHARGED
COMPLEX SYNCHRONIZED RECOVERY

كشركة رائدة في اجراء ابحاث حول اهمية عملية الترميم الليلية للبشرة ،أطلقت
شركة استي الودر Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex
، Synchronized Recoveryالذي يتمتع بقوة كبيرة للمساعدة في منع وإصالح
اآلثار املرئية واالضرار املحتملة على الجلد ،سواء كان قلة النوم ،اشعة ،UV
التلوث وحتى التعرض للضوء األزرق املنبعث من األشعة في ساعات الليل .كريم
رطوبة للعيون ،بالفعالية الثالثية التي تدوم  24ساعة ،يصلح ،يقلص بشكل كبير
مظاهر التقدم بالسن في منطقة العين خاصة التجاعيد ،االنتفاخ والجفاف،
يقلل من العالمات السوداء في  3اسابيع فقط ،يساهم في منع الضرر الناتج عن
الشذرات الحرة كل هذا من خالل مضادة الحموضة ملدة  8ساعات.
تم تطوير الـ Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex
 Synchronized Recoveryالجديد خصيصا ملنطقة العين الدقيقة ،وهي
ُ
 40%دقيقة أكثر من البشرة في املناطق االخرى من الوجه وتظهر اسرع مظاهر
الشيخوخة املبكرة الناتجة عن الحياة العصرية ،تلوث البيئة وخاصة الضوء
االزرق .النتائج
Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery
الجديد يحسن من عملي الترميم الطبيعية في منطقة العيون الدقيقة ويساعد في
منع ضرر كبيرللعين الناتج عن التلوث البيئي والضوء االزرق:
o oيقلل ظهور الدوائر الغامقة خالل  3اسابيع فقط ،وينير منطقة العيون
بشكل كبير
o oيرمم بشكل كبير وظاهر للعيان كل مظاهر الشيخوخة االساسية خاصة
التجاعيد ،الخطوط ،التورم ،لون بشرة غير موحد وجفاف -ما يمنح
ُ
عيون منتعشة وكأنها شحنت من جديد.
o oحماية من خالل مضادات الحموضة ملدة  8ساعات والتي تساعد في منع
اضرارالشذرات الحرة.
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حمالت نوفمبر
 SALEمستمرة في بيليفون
تحول شهر نوفمبر في
السنوات االخيرة الى
احتفالية مشتريات مع ايام
مبيعات مغرية ،شركة
بيليفون قررت هذا العام
تحويل الشهر الى احتفالية
من الحمالت الخليوية .كما ستضاف
وخالل ايام املبيعات املعهودة واملعروفة
ً
عروض مغرية أخرى خصيصا في هذه
األيام.
حيث تعرض بيليفون خالل شهر نوفمبر
سماعة أذن بلوتوث من سيريوس بقيمة
 149شيكل هدية ملن يشتري سمارتفون
من الحملة .سماعة  Gini Eco 360Xبـ
 199شيكل (بدال من  599شيكل) ملن
يشتري سمارتفون من الحملة .إسوارة
ذكية  GINI Fitبـ  129شيكل (بدال من
 299شيكل) ملن يشتري سمارتفون من
الحملة .كذلك تعرض صندوق موسيقى
من  GINIيشمل سماعة أذن GINI Pure
+ 360سماعة  Gini Eco 360Xبـ699 -
شيكل (بدال من  1199شيكل) ملن يشتري
سمارتفون من الحملة ،إضافة إلى شاشة
 TVهيسينس  32انش بـ  649شيكل ملن
يشتري سمارتفون من الحملة ،قسيمة
دريم كارد هدية بقيمة 300/200/100
شيكل وفق نوع جهاز السمارتفون في
الحملة (الحملة تبدأ في ShoppingIL
وتستمرلبقية الشهر».
كما تعرض بيليفون حمالت إضافية ،منها
 200شيكل تخفيض على أجهزة سامسونج
رائدة S9/S9+/NOTE9 :بجميع األحجام،
إسوارة ذكية  GINI Fitهدية ملن يشتري
نوت  – 9حصري في موقع الشركة.

ُ
علمي_ملهمي
#م
ِ
ّ
ّ
ّي ُ
يوم املعلم الحيفاو – شكروتطلع!
ّ
ّ
االجتماعي
جمعية التطوير
من :فيحاء عوض –
ّ
تتطلب مهنة التدريس في ّأيامنا استعمال نهج فرديّ
ّ
تجاه ّ
كل طالب وطالبة ،الختالف الطلب في قدراتهم
ّ
وظروفهم من ناحية ،ولقابلية املعلم الحتواء عوالم
مختلفة في آن واحد من الناحية األخرى .وهي ليست
بالعملية ّ
الهينة والسلسة .كما نشهد تراجع دور
ّ
ّ
املعلم كفاعل في العملية التربوية في ظل التنامي
ّ
ّ
التكنولوجي واملتسارع ،حتى فقد في بعض األحيان
ّ
ّ
ّ
صالحيته وفاعليته كمزود أساس للمعرفة.
ّ
االجتماعي
ومن خالل عملنا في جمعية التطوير
مع مدارسنا العربية الحيفاوية ،نشهد ّأن بعض
ّ
ّ
بتبني إستراتيجية التعلم
املدارس قد بدأت
ّ ّ
التجريبي ،والتي ّ
ّ
تحتم على املعلم اتباع نهج مختلف
ّ
ّ
يتمثل بالتوجيه واإلرشاد والتحفيز لطلبه ،لهدف
حصولهم على املعرفة بقواهم الذاتية ،ومن خالل
األدوات املتاحة .لكن ما زلنا بعيدين ّ
كل البعد عن
ّ
وجود رؤية شاملة وجهاز إدار ّي وتنظيمي داعم
للنقلة النوعيةّ .
تخيلوا لو تصير العملية التربوية
ّ
ّ
بدافعية من املتعلم نفسه ،أو أن يتحول الطالب
ّ
«متلق» إلى «مبادر» ،أو من «مشارك في سباق
من
ٍ
العالمات» إلى «عالم ومكتشف ضمن إستراتيجية
ّ
ّ
ّ
ّ
التجريبي» ،أو أن
التعلم
الصف ّية
تتحول البيئة
ّ
ّ
تعاونية ،أو أن يساهم
تفاعلية
التقليدية إلى بيئة
ّ
ّ
الطالب في تحسين اإلنتاجية في العملية التعليمية،
ّ
ّ
ّ
والتبدالت.
التحوالت
لكنا نشهد رزمة من

ّ
ّ
وحتى ذلك الحين ،سيبقى أفضل معلمينا هم
ّ
من ال ينتظر أن تترتب األمور من تلقاء نفسها أو
ينتظر فرصة التغيير ،بل من سيساهم في تطبيقها
ّ
في ّ
ّ
الخاص ،ليكون ً
ملهما لطلبه .ومن هنا
حيزه
ّ
ُ ّ
مي_ملهمي ليوم املعلم الذي
جاءت التسمية #معل
ِ
ّ
أعلنا عنه في جمعية التطوير االجتماعي في تاريخ
ّ
 ،2018\11\30وننظمه للسنة السابعة على التوالي.
ّ
املعلم من واجبنا ،كأطر ّ
أهلية وتربوية
وفي يوم
ّ
ً
وأهال وطلب ،الوقوف إجالل ،ولو ليوم واحد،
ّ ٍ
ملعلمينا ّ
ومربينا ومدارسنا ،شاكرين لهم عطاءهم
ّ
واملتغيرات والوقوف
وتضحياتهم الحتواء التغييرات
أمام التحديات الكثيرة في عصرنا هذا ،مشيدين
ّ
بأهمية دورهم في تنمية جيل الغد وإلهامهّ .
وكل عام
ّ
ومعلمونا ّ
ومربونا بخير.

ُ
 M.A.Cتطلق تشكيلة منتجات ألعياد 2018
SHINY PRETTY THINGS
فترة االعياد القريبة ،هي فرصة للخروج من الروتين
اليومي ،الى رحلة من األلوان الجديدة مع تشكيلة
مشرقة غنية باأللوان في فترة األعياد .الكثير يعني
اكثر!
وبمناسبة فترة األعياد تدعوكم ماركة التجميل
 C.A.Mالى التمتع باأللوان املعدنية الجريئة ،من
االحالم مخصصة لالحتفال بها ومعها وتعرض
تشكيلة جديدة من ظالل العيون Pretty Shiny - :
 Shadowظالل عيون كثيفة منتجة من ألوان المعة
مطحونة ومعبأة جيدا للحصول على تأثير لون المع
ومشرق.

حملة جديدة من تطبيق املحفظة الديجتالية من سونول
تستمر شركة سونول
باطالق الحمالت الخاصة
واملميزة لزبائنها مستخدمي
املحفظة
تطبيق
الديجيتالية.
في اطار الحمالت يمكن
تطبيق
ملستخدمي
الديجتالية
املحفظة
الحصول على تخفيض 25
أغورة للترالبنزين.
باالضافة الى ذلك مع
تحميل التطبيق يمكنكم
التمتع من القسائم
الحصرية لحوانيت الراحة
في سونول ،من بينها
كابوتشينو ايطالي ب 5
شيكل فقط ملن يدفع من
خالل تطبيق سونول .
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ّ ّ
املتنبي؛ طلب الثواني عشرفي زيارة
ّ
ّ
لكلية مرج ابن عامر

الخطوات الصغيرة تقود إلى ّ
كل تلك األشياء العظيمة...
ّ
نظمت ّ
املتنبي،
حيفا – ملراسلنا –
ّّ
منتصف هذا األسبوع ،زيارة لكلية
مرج ابن عامر» עמק יזרעאל»،
ضمن ّ
فع ّ
اليات ونشاطات التوجيه
ّ
الفع ّ
ّ
اليات
املنهي .وتأتي هذه
ّ
حتمي
وورشات العمل كانعكاس
لفلسفة ّ
ّ
ّ
التربوية-التعليمية،
املتنبي
ّ
التي ترى إلى الطالب\اإلنسان أنه
َ
املركز ،فتعمل على تعزيزه وتأهيله
ّ
الريادي .كما ترنو
لخوض دوره
ّ
ّ
املتنبي إلى تمكين طلبها والعمل
على تأهيلهم لخوض غمار حياة ما
ّ
ّ
الثانوية ،التمكن من
بعد املدرسة
ّ
مفهوم الحياة املدرسية ،مقابل
ّ
األكاديمية ،ومفهوم بناء
الحياة
ّ
ّ
مهنة مدعمة بشهادة أكاديمية.
ّ
ّ
تسنى لطلب الثواني
هذا وقد
ّ
ّ
عشر ّ
والتخصصات
تعرف الكل ّية
القائمة فيها ،املنح املختلفةّ ،
وآلية التسجيل
ّ
والتخصصات املختلفة.
والقبول للمواضيع
ّ
كما ّ
تسنى لهم االطالع عن قرب على فرع
ّ
اإلعالم هناك ،ال ّ
سيما أن فرع اإلعالم في

ّ
املتنبي ُيعتبر من الفروع الرائدة بين مدارس
البالد.
ً
معا بسعادةّ ،
محبة وتعاون ...نكتب حكاية
َ ْ
ّ
ْ
يكتب حكايته \ ي ِرث أرض
املتنبي" ...من
الكالم \ َوي ِمل ِك املعنى تماما»

ّ
ق
بمعرض
الطر
على
الحذر
أسبوع
تتويج
ي؛
املتنب
ِ
ّ
حياتية
ومحاضرات وتجارب
ّ
فكر ّ
قرر ...فالحياة ّ
ثم ّ
مرة واحدة.
في الشارع؛ موعد واحد فقط...

ّ
ّ
ً
تماشيا
املتنبي،
حيفا – ملراسلنا – نظمت مدرسة
مع أسبوع الحذر على الطرقّ ،
فع ّ
اليات على مدار
األسبوع ،تمحورت حول مكافحة حوادث الطرق،
التوعية ،أخذ وسائل الحيطة ،الوقاية ،والحذر؛
ّ
ّ
ّ
التربوية-
املتنبي
حتمي لفلسفة
وذلك كانعكاس
َ
ّ
ّ
التعليمية التي ترى إلى الطالب\اإلنسان أنه املركز،
فتعمل على تأهيله لالنخراط في املجتمع بشكل آمن،
ّ
صح ّي ،وسليم.
ّ
تنوعت محاضرات األسبوع وورشات العمل ،إذ كان
ّأولها تدشين معرض الحذرعلى الطرق في أروقة ّ
املتنبي ،وقد
ِ
ّ
ّ
والتحذيرية،
اإلرشادية منها
املعرض لوحات املرور،
شمل ِ
ّ
االستعالمية واملانعة؛ باإلضافة إلى قوانين ركوب ّ
الدراجة
ّ
ّ
والكهر ّ
َ
املعرض املذكور الطلب
بائية .وقد جذب
النارية
ِ
ودفعهم إلى استرجاع اإلشارات ومعانيها املختلفة والهدف
منها ،وذلك خالل االستراحات .باإلضافة إلى ورشات عمل
ّ ُ
توعوية أقيمت في الصفوف خالل حصص التربية ،من خالل
ذهنية وأسئلة ُتحاكي تجارب ّ
تمرير ألعاب ّ
حية من الشارع،
مع استعراض طرق مواجهاتها والتعامل معها.
ّ
ّ
ّ
االجتماعي واملصمم
املتنبي كذلك الناشط
ِاستضافت
الـﭽـر ّ
افي رامي غضبان ،الذي ّ
تعرض لحادث طرق مأساو ّي
عام  1998وأودى بحياة شقيقه وثالثة من رفاقه ،ليبقى
وحيدا بعد الحادثُ ،م ً
رامي ً
قعدا ُيعاني من العجزفي أطرافه؛
ّ
ّ
ولكنه أبى االستسالم للعجز بل ّ
تحدى مصيره ومخلفات

املرة إلى رسالة حياة ّ
الحادث ّ
وحول تجربته القاسية ّ
يبثها
قوته وشجاعتهُ ،ي ّ
مبتسما بكامل ّ
ً
ّ
حدث
كر�سي العجالت،
عن
ّ
ّ
أبناء الشبيبة وهو يطوف املدارس املختلفة .أما السيدة رنين
ّ ً
عون هللا فقد استضافتها ّ
ّ
جمعية
املتنبي كذلك ممثلة عن
يارا التي تحمل اسم ابنتها الراحلة ،يارا حمادي ،الطالبة
ّ
ّ
املتفوقة التي غادرت بعد حادث مأساو ّي ،العام
الجامعية
املا�ضي .هكذا ّ
حولت ّ
إرث بقاء
األم ذكرياتها ّ مع ابنتها إلى ِ
وحكاية استمرار وصبر ،تروي للطلب ما يفعله الفقدان
باألهل وكيف يترك الرحيل النفوس مفجوعة.
ّ
هذا ّ
ّ
وتحدثت ّ
املرورية في
املربية ناهد خوري ،مركزة التربية
أهم ّية تنظيم هذه ّ
الفع ّ
املدرسة ،عن ّ
اليات؛ وأشارت إلى ّأن
ّ
ّ
الحقيقية هي خير معلم للطلب ،وال ّ
ّ
التجارب ّ
سيما
الحية
ُ
التجارب التي ينهض من خاضها من املوت.
ّ
ً
معا بسعادة ،حذرّ ،
تمهل ،وتعاون ...نكتب حكاية املتنبي...
َ ْ
َ
ْ
"من يكتب حكايته \ ي ِرث أرض الكالم \ وي ِمل ِك املعنى تماما»

اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻗﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪور
ﺑﺪﻫﺎ ﺑﺲ ﺧﺪﻣﺘﻚ
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ّ
ّ
املتنبي؛ تنظم محاضرات
وورشات عمل ملكافحة السموم
والكحول
درهم وقاية خيرمن قنطارعالج

ّ
ّ
املتنبي سلسلة محاضرات
حيفا – ملراسلنا – نظمت
ّ
ّ
توعوية لطلب املدرسة ،وذلك بالتعاون
ونشاطات
مع سلطة مكافحة العنف ،السموم ،والكحول؛
وكذلك بدعم من ّ
بلدية حيفا .وقد تناولت املحاضرات
ّ
ّ
املخصصة لصفوف التاسع موضوع التصفح اآلمن عبر
ّ
العنكبوتية ،فيما تناولت محاضرات العواشر،
الشبكة
الحوادي عشر ،والثواني عشر موضوع مكافحة
السموم وتداعيات استخدامها على َ
املدي ْين ،القريب
والبعيد.
ّ
الفع ّ
ّ
حتمي
اليات والنشاطات كانعكاس
تأتي هذه
لفلسفة ّ
ّ
ّ
املتنبي التربوية-التعليمية التي ترى إلى الطالب\
َ
ّ
املركز ،فتعمل على تحصينه ًّ
نفسيا وتأهيله
اإلنسان أنه
الريادي في املدرسة واملجتمع ،خلق ّ
ّ
آليات
لخوض دوره

تواصل سليمة بينه وبين محيطه ومجتمعه ،تجعل
َ
ً
وقادرا على التماهي مع مجتمعه
منه قيمة مرك ّزية،
والتواصل مع قضاياه املختلفة ،بأمن وسالمة؛ األمر
يعزز من ّ
الذي ّ
ّ
ّ
ّ
إيجابية لها
وأخالقيات
سلوكيات
تبني
ُ
املجتمعية املختلفة ،وتبلور بيئة آمنة ّ
ّ
وصح ّية.
أبعادها
محبة وتعاون ...نكتب حكاية ّ
ً
معا بسعادةّ ،
املتنبي" ...من
َ ْ
َ
ْ
يكتب حكايته \ ي ِرث أرض الكالم \ وي ِمل ِك املعنى تماما»

حررت ً
النائب أيمن عودة يجمع ّ
تبرعات ّ
جزءا من وقف االستقالل في حيفا
ّ
ّ
ّ
ومستمرون بتحريراألوقاف
خالد دغش :شعبنا ملتف حول متولي الوقف،
حيفا – ملراسلنا – ّ
توجهت،
ّ
قبل شهر ،هيئة متولي وقف
ّ
االستقالل ،ممثلة باملحامي خالد
دغش ،إلى النائب أيمن عودة،
رئيس القائمة املشتركة ،كي
يساهم في تحرير جزء من وقف
مسجد االستقالل ،وهو عبارة عن
ّ
شقة داخل املبنى الرئيس الذي
أعاله املسجد ذاته.
وقد قام النائب أيمن عودة،
خالل ّ
األيام األخيرة ،بجمع ّ
تبرعات
حتى ّ
شخصيات وطنية ّ
ّ
تحقق
من
ً
املبلغ كامل ،وهو  160ألف شاقل.
وقد قام عودة بتسليمه ،أمس
ّ
الخميس ،لهيئة متولي الوقف،
وهم اإلخوة :خالد دغش ،سهيل
بشكار ،فريد حسين ،وسامي
شريف.
وقد ّ
تعهد النائب عودة بأن يكون
مع زمالئه في القائمة املشتركة ُع ً
ً
مخلصا لهذه القضية الوطنية
نوانا
ّ
املتولينّ ،
بأن الدولة نهبت
بامتياز .وقال املحامي خالد دغش ،رئيس هيئة
َ ّ
ّ
ً
يبق إل القليل ،وبأنه ُيشيد بما قام
وعموما .ولم
األوقاف اإلسالمية في حيفا
ّ
به النائب أيمن عودة ،ودعا إلى مواصلة الجهود ،حيث إنه ال يمكن التنازل
مستمرة ّ
حتى تحرير ّ
عن ّ
ّ
كل األوقاف.
أي وقف ،واملعركة
املتبرعينّ ،
وفيما يلي قائمة ّ
كل منهم بعشرة آالف شاقل:
ّ
إبراهيم شبايطة (حطين ،عيلبون) .أحمد شهوان (إكسال)ّ .
بسام سالم

حمودة (البعينة النجيدات) .ائف أبو الحوف (دير ّ
(دير ّ
حنا) .خالد ّ
حنا).
ر
رشيد بدران (البعنة) .عي�سى خوري (البروة ،بئر السبع) .فارس رجا خطيب
(دير ّ
(أم الفحم)ّ .
حنا) .فتحي فوزي ّ
فواز طه (البعينة النجيدات) .فوزي
ّ
الحاج (كوكب)ّ .
نجيدات (البعينة النجيدات) .غازي
محمد نعمة (دير
ّ
األسد) .مروان سليمان (البعينة النجيدات) .محمد شهوان (إكسال).
محمد عبد اللطيف (عبيدة) ّ
ّ
(أم الفحم).
ّ
ُويذكرأن مسجد االستقالل هو من ّ
أهم معالم حيفا ،وقد كان يخطب فيه
الشيخ الجليل ّ
عزالدين ّ
القسام.

ﻛﻤﺎﻥ ﻭﻛﻤﺎﻥ ﻭﻛﻤﺎﻥ ...
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻳﭽﻴﺘﺎﻝ
ﻧ ّﺘﺼﻞ
ﻧﺘّ ﺼﻞ  *2704وﻧﺤﺠﺰ
دور ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺑﺪون
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻧﺠﺪّﺩ

ﻧﺤﺠﺰ

ﻧﺠﺪد وﺻﻔﺎت ﻃﺒﻴﺔ
ّ
ﻟـ  4أﺷﻬﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﺒﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻼﻟﻴﺖ أو ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻴﺎدة

ﻧﺤﺠﺰ دور ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ/ﻣﻮﻗﻊ
ﻛﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ

ﻣﻘﺪم ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﻣﻨﻲ ﻛﻼﻟﻴﺖ
ّ
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ّ
لقاء األديان  -م ّ
ّ
والتطرف
التعصب
نصة توافق ملواجهة
ِ
حيفا – ملراسلنا – ضمن ّ
فع ّ
اليات يوم التسامح
ّ
ّ
العالمي الذي ُيصادف يوم  15.11من كل عام،
أقيم في مدرسة راهبات الناصرة – حيفا ،برعاية
وزارة الداخلية ،لقاء ُ
بعنوان «لقاء األديان» ،جمع
رجال دين من ّ
كل األديان السماوية ،املسيحية،
اإلسالمية ،اليهودية ،والدرزية .تحت شعارالتسامح
والتعايش بين بني البشر.
ّ
اللقاءً ،
أيضا ،وفد من الواليات
وقد شارك في
املتحدة األمريكية ّ
ضم نساء ورجال دين من
ّ
ورحب بهم
ديانات مختلفة .حيث استقبلهم
ُ
بحفاوة مدير املدرسةّ ،
املربي باسم ّ
جمال ،وقدس
ّ
العام للمدرسة .وتمحور
األب إيلي كرزم ،املدير
ّ
اللقاء بالحوار بين املشاركين حول التفاعل
ّ
ّ
ّ
واإليجابي بين األفراد من مختلف
التعاوني البناء
ّ
املعتقدات والتقاليد الدينية ،وغيرها من التوجهات
واألفكار الروحية واإلنسانية ،على مستوى الفرد
ّ
واملؤسسات والهيئات الدينية .وحول قيم التسامح
والعيش املشترك واملؤاخاة في اإلنسانية وقبول
ّ
ّ
الديني ،والتعامل مع
التعصب
اآلخر ورفض
الناس ًّأيا كانوا على قدم املساواة ،واالنفتاح على
أفكار اآلخرين ،وعلى ّ
التنوع في نسيج املجتمعات،
واالحترام ورفض العنصرية والكراهية بأشكالها،
ّ
والدفاع عن ّ
الديني
حرية األديان ورفض االضطهاد
واألحكام املُ ّ
سبقة .وذلك بهدف منع العنف ودعم
ّ
ّ
الثقافي
االجتماعي من خالل تشجيع الحوار
الترابط

وحوار األديان .والدعوة إلى إرساء قيمة التسامح
واملغفرة بين جميع البشر على اختالف أديانهم
ّ
وعرقياتهمً ،
سعيا لتحقيق حياة أفضل
وثقافاتهم
ّ
إلنسانية يسودها السالم الذي ترسخه معاني
ُ
التسامح وقبول اآلخر ،واالحترام املتبادل بين األمم
والشعوب .وترويج وترسيخ الوعي بمعاني التسامح
والثقافي والتحاور بين األديانً ،
إيمانا ّ
ّ
ّ
بأن
الديني
ّ
ُ
التنوع واالختالف هما أمران مالزمان للوجود
ّ
ّ
االجتماعي
اإلنساني ،وهما الضامن لوحدة النسيج
ّ
ّ
لكل شعب وأمة.
ّ
ّ
ّ
ِافتتح اللقاء مدير املدرسة ،املربي باسم جمال،
ّ
االجتماعي املوجود
بقوله :اليوم نفتخر بالنسيج
ّ
ّ
ّ
طبيعي للطلب واملعلمين
في املدرسة وهو نسيج
في املدرسة ،حيث هم من جميع األديان؛ وهو
نموذج ُيحتذى .كما ّ
رحب بالحضور من رجال دين
ومسؤولين في وزارة الداخلية ،وبأعضاء الوفد
ّ
األمريكيّ .
ّ
ثم قامت مجموعة من طلب املدرسة
ّ
بعزف وترنيم ترنيمة «باركي يا نف�سي الرب» وترنيمة
«رفعت ّ
عيني إلى الجبال».
ثم ّ
ّ
تحدث رجال الدين عن رأي الدين في مسألة
ّ
التسامح والتعايش املشترك بين الديانات .واتفقوا
ً
جميعا في مسألة التسامح والتعايش املشترك بين
الديانات ،ومحاولة فهم اآلخر من خالل العالقات
اإلنسانية الصحيحة ،احترام الحقيقة الدينية،
ّ
والتمتع
عدم الخوف من التعبير عن االختالف

بلدية حيفا تقوم ّ
ّ
بشق الطريق الذي يربط
شارع «هرتسل» بشارع «هـﭽـيبوريم»

حيفا – ملراسلنا – بدأت بلدية حيفا ،هذه ّ
األيام ،من قبل شركة «يا ِفه نوف» بتنفيذ
أعمال ّ
ّ
شق الطريق الذي يربط شارع «هرتسل» بشارع «هـﭽـيبوريم» ،حيث سيتم ربط
ّ
السفلي من شارع «هـﭽـيبوريم» من خالل منحدر.
آخرشارع «هرتسل» بالجزء
ّ
هذا وسوف يستغرق العمل ،الذي تقدر تكلفته بنحو  7ماليين شاقل ،حوالي ثالثة
ّ
ّ
سيتم خاللها إنشاء طريق ذي مسارين وباتجاه واحد ،وذلك من شارع
أشهر،
ّ
«هـﭽـيبوريم» إلى شارع «ﭘـيكا» وحي «ناﭬـه شأنان» وأحياء الكرمل.
ويهدف املشروع الجديد إلى ّ
الحد من االزدحام املرور ّي في شوارع الـ «هدار» ،باإلضافة
ّ ّ
ومنطقة «ناﭬـه شأنان» ،مع
إلى ذلك تسهيل الخروج من قلب الحي باتجاه جبل الكرمل ِ
ّ
تجنب السفرعبرشارع «بياليك» وحسن شكري و «ابن ﭼـﭭـيرول».
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بالجرأة والشجاعة ،والنظرإلى اآلخرنظرة إنسانية،
وقبوله واحترام اختالفه وعدم الحكم عليه َ
حسب
ّ
ّ
العملي من
دينه .كما اتفقوا على ضرورة التطبيق
خالل العمل املشترك من قبل جميع رجال الدين
ومن جميع الطوائف ،وعلى ّأن التسامح هو وسيلة
وطريقة أخالقية وضرورة اجتماعية ورسالة دينية
ّ
والتطرف.
ملحاربة العنف
ّ
وبعدها ّ
توجه الطلب بأسئلة لرجال الدين ،وقد

وتمحورت األسئلة حول رأي الدين في قضايا
ّ
وأهمها رأي الدين في ظاهرة الزواج
الساعة،
ُ
املختلط ،والقتل باسم الدين ،وغيرها.
ّ ُ
واختتم اللقاء قدس األب إيلي كرزم بمزمور 133
ّ ّ
ّ
من الكتاب املُ ّ
قدس ولخص كلماته :بأننا كلنا ُولدنا
ّ
بغض النظر عن الديانة التي
أخوة في اإلنسانية،
ننتمي إليها ،وعلينا ّ
تقبل اآلخر والعيش معه باحترام
ومحبة ّ
وتسامح ّ
ومودة.

ّ
لقاء مبارك وتواصل بناء

ّ
ّ
إدارة مدرسة ماريوحنا اإلنجيلي تلتقي
لجان األهالي ّ
الص ّفيةّ

حيفا – ملراسلنا – اجتمعت إدارة مدرسة مار ّ
ّ
اإلنجيلي،
يوحنا
ِ
ّ
اللجان ّ
يوم ُ
الصفية
الجمعة الفائتة ،في بيت العائلة ،إلى أعضاء
التي جرى انتخابها بشكل ديموقر ّ
اطي في اجتماعات األهالي
ّ
ّ
العامة ،والتي ُعقدت بداية شهر أيلول .وكان قد هدف اللقاء
ّ
ّ
إلى ترسيخ وتعزيز العالقة الطيبة بين لجان األهالي الصفية
ّ
ّ
املتمثلة بإدارتها وطاقمها التربو ّي
التعليمي ،وانتخاب
واملدرسة،
أهال مدرسية.
لجنة ٍ
ّ
وكان قد أشار األستاذ عزيز دعيم ،مدير املدرسة ،إلى أهمية
ّ
اللجان ومشاركتها ّ
الفعالة في سيرورة
وضرورة وجود هذه
ّ
ً
العملية التربوية التعليمية ،موضحا أن املدرسة تحتضن لجان
ّ
فعالة مشاركة ّ
الصفية ُوتعنى بوجودها ّ
وبناءة .وكان قد
األهالي
ّ
ّ
ّ
الحضور
عارضة تلخص عمل املدرسة وفعالياتها
عرض أمام
وأنشطتها ومناهجها التعليمية التربوية ،وعلى رأسها منهجية
ثقافة السالم.
ّ
ّ
هذا ،ولخص رئيس لجنة األهالي عن السنة السابقة ،السيد

ّ
اللجنة ونشاطها ،فيما ّ
عبر ّ
كل من
سامر قرواني ،عمل
الحاضرين عن ّ
توجهه ّ
الطيب تجاه املدرسة وعن أمور ّ
يحب
ّ
ّ
ّ
أن تكون في املدرسة ،لدوام الجو الطيب وتقدمها ،وذلك من
خالل ّ
فع ّ
الية بادر إليها مدير املدرسة ،األستاذ عزيز دعيم ،وقد
ّ
ّ
أثنى الحضور على عمل الطاقم التربوي التعليمي واملبادرات التي
ّ
ُ
وأكدوا على ّ
ّ
العائلي السائد في املدرسة
الجو
تقام في املدرسة،
واحتواء الطاقم ألوالدهم وتطويرشخصية ّ
كل منهم.
وأشارت ّ
ّ
املدر�سي ،إلى
املربية نداء نصير ،نيابة عن الطاقم
ّ
أهمية دور األهالي في السيرورة التربوية التعليمية ،وضرورة
ّ
اإليجابي ّ
ّ
الفعال من أجل مصلحة طلبنا وأوالدنا.
التواصل
ّ
اللقاء انتخاب لجنة أهال مدرسية ،حيث تمّ
وقد ّ
نهاية
في
تم
ٍ
ّ
ً
ّ
ّ
انتخاب السيد سامرقرواني رئيسا للجنة ،والسيدة رنين ّ
سمور
والسيد إبراهيم جبارين ً
ّ
أمينا للصندوق ،فيما تمّ
نائبة رئيس،
ّ
انتخاب ّ
السيدة رباب منصور سكرتيرة اللجنة.
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מרכז הבשר
 1ﻛيلو رقاب ﺧروف

اسﻌار جنونية

 8ﻛيلو ﻓﺨاد دﺟاج
 4ﻛيلو ﺑرﻏيوت

 5ﻛيلو ﺻدر دﺟاج

 7ﻛيلو ﺟﻨﺤان

 1ﻛيلو اﺑاﻃاط ﺧروف

99
₪99
₪99
₪49
₪

 1ﻛيلو قﺺ ﺧروف

 1.5ﻛيلو عجﻞ للطبيﺦ

 1.5ﻛيلو شوارما عجﻞ
 4ﻛيلو شﻨيتسﻞ

 4ﻛيلو ﻛبدة /قلوب

₪ 65
₪ 65
₪ 40

₪ 100
₪ 100
₪ 100
₪ 50

* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺩﻭﺩ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮﺣﻨﺎ 04-8510776 36
ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﻴﺮ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻮﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  | 052-9598903ﻋﺒﻠﻴﻦ052-7012438 :

HOUSE
סטייק פילה טרי

 1ק"ג

139

 1ק"ג

₪

שיפודי פרגיות

 2ק"ג

99

₪

 6ק"ג

₪

99

קציצות כבש

99

₪

שוקיים עוף טרי

99

₪
בשר טרי

99

₪

 3ק"ג

₪

99

₪

בשר טחון טרי

 2ק"ג

שניצל טרי פרוס
ונקי

99

צלעות טלה

 1ק"ג

 2ק"ג

 4ק"ג

₪

סטייק סינטה טרי

 1ק"ג

 2ק"ג

כרעיים עוף טרי

99

מיט האוס

סטייק אנטריקוט טרי

129

MEAT

99

₪

כבד עוף טרי

 1ק"ג

₪

פתוח בימי שני — שבת 8:00—19:00

19

₪

רחוב אלנבי ) 39מול קונדיטוריית המזרח( חיפה04—8512244 ,054—7200606 ,

وجع بال خوف
و..
هاشم ذياب

(الناس ِنيام)
ِ(ابتهال الرسول)

ّ
يتجدد
في جوقة كالبحر
أمواجه كالبيان..
لشعب مغلوب
ُم َ
حت ّل طريد.
في قبور تمأل األنحاء

كأجواء مساء ّ
الحناء

ِغالل اإلنسان

كالجديد يعود باألمل

تبرأ من الخوف
ّ
تستقركالحنين

ها هنا سافرت بنا
ها هنا سافرت أحالمنا

ّثم تغيب

أحالمكم

*

سافرت صر ً
اخا

تغيب في عناوينك

ها هنا

صهوات خيالك واملسافات

بقينا كابوسكم في املنام

مسافات أوجاعك

*
َ
ّ
سطينيات ّأمهاتنا
الفل
ها هنا ِ
َ
ّ
سطينيات املواجع
ِفل

طبخة القدر
تنوء باالستواء ،بنارها
ع�سى ّ
الحق يعود

منافس نارنا

يعود باألمل الجديد
ُ
كاملقل لالبتهاج

منافس الرجولة
َ
حاضنات ِفلسطين وأبطالها

في حلم الزمان
ّ
يتجول مسارك

مزارعنا للغد
ّ
تتوعد بعزائمنا

ّ
لكن األمان يجهل مسارك

ّ
تتوعد بجراحنا

األمان

منزرعات بنا كالبوصلة

أحاديث من غابوا..

ملن يقودها

في حلم.
َ
لم تكن ِفلسطينك فيها
غابوا ّ
منفيين.

*
من يقودنا ّ
لبراألمان
َ
َ
ّ
ّ
سطينية
سطينياتِ ،فل
ِفل

اسمك..
ُعنوان العودة لألسماء

الثوابت
ُ
ق ّد ْت من نثاراألمل

للحلم
كاألمان..

تعيد األسماء لألنحاء
ّ َ
تجدد ِلفلسطين الرجاء

ملن غابوا في شعابه

عهد امليعاد يعود

*
ُ
غابوا فرادى
ّ
غنوا للعاشقات

من الخيال

ملن تحفظ املواعدة
َ
ِفلسطين
18

ّ
زواجهن
تعود يوم

كالخيل بعد غياب
إلى العناوين
ّ
املتحررة
العناوين
حيفا\ طمرة

مدارسنا بين ِ
سندان الفوضى ِ
ومطرقة اإلهمال

رقيةعدوي؛ ُم َد ّرسة في مدرسة ّ
كتبتّ :
املتنبي
ِ

ُ
ّ
ّ
معق ًل ًّ
الحضارية،
التربوية،
هاما من معاقل املجتمع
تعتبر املدرسة ِ
ّ
والثقافية ،وال تخفى هذه الحقيقة على ّ
أي ُمتابع أو مواكب لحالنا
في اآلونة األخيرة؛ هذا إن لم تكن هي ،املدرسة ،آخر معاقلنا ّ
وكل ما
ّتبقى ألجيال كاملة ،ترى إلى املدرسة ً
بيتا ّأو ًّليا ً
ظل ّ
وآمنا ،في ّ
كل ما
العربي من أزمات ّ
ّ
متنوعة ،وما يعتري بيوتنا وأسرنا
يحيط بمجتمعنا
من حاالت فقدان ألواصر العائلة ،ملالمح الترابط والتماسك ،مقابل
ّ
ّ
واألخالقيات.
تفكك األسروانهيارالكثيرمن القيم
املدرسة ،العائلة ،والطالب؛ ثالوث ّ
مقد ٌ
س دأبنا على تفكيكه
ُ
عضالت التي تحيط
على مدار األسابيع املاضية ،وتفكيك بعض امل ِ
به ،في ّ
ظل أزمات مجتمعنا الكثيرة واملختلفة .الطالب هو حلقة
ً
َ
الوصل والحلقة املرك ّزية التي تربط العائلة – ْإن ُو ِجدت ،أصل –
الفلسفي .لذلك ،نرى لز ًاما على ّّ
مع املدرسة ،بمفهومها التربو ّي
كل
ّ
ّ
ّ
من املدرسة والعائلة العمل بشكل ِج ِدي على تطوير آلية شراكة
ً
ّ
ً
وأخيرا؛ حيث يمكن
تصب في مصلحة الطالب ّأول
وتواصل بينهما،
ّ
أن يكون ذلك من خالل ضبط معايير الشراكة الحقيقية وتوضيح
ّ
ّ
ّ
ة-التعليمية في املدارس ،رفع
التربوي
العملية
دور العائلة في دعم
ُ
نسبة الوعي ّ
ألهم ّية انخراط عمل األهالي في املدرسة ،وسبل تعزيز
ّ
ّ
وجودهم الدائم من خالل زيارات دورية ثابتة ،ولربما زيارات متبادلة
كذلك .هذا ّ
ّ
الريادي
وإن أبرز القضايا التي تنتظر األهل ألخذ دورهم
ملصلحة ابنهم هي فحص مدى مالءمة املدرسة لحاجات وقدرات
ّ
التعل ّ
مي أو حاجة الطالب إلى تناول عقاقير
ابنهم املختلفة ،العسر
ّ
ّ
بشكل ثابتُ ،مناخ املدرسة التربوي-التعليمي ،فلسفة املدرسة
ّ
ّ
التربوية ،والقيم واملضامين التي تعمل على تذويتها في نفوس
ورؤيتها
ّ
ّ
شخصيته،
الطلب؛ باإلضافة إلى قدرتها على احتواء الطالب وتعزيز
توجيهي [بـﭽـروت] ،وبرامجها املنهجيةّ
ّ
نسبة الحاصلين على شهادات
ّ
ّ
ّ
التطرق إلى الكثير
منهجية ،وغيرها .وال يفوتنا – في هذا املضمار–
والل
ُ
من األبحاث التي تشيرإلى العالقة الكامنة بين مدى تفاعل العائلة مع
ّ
التحسن امللحوظ في أداء الطالب ًّ
كما
املدرسة وانخراطها فيها وبين
ً
ً
ً
وكيفا ،سلوكا وتحصيل ،باإلضافة إلى تأثيرذلك على املجتمع والبيئة
املحيطة ،على َ
املدي ْين ،القريب والبعيد.
الطالب؛ عماد املدرسة ،وال تقوم قائمتها بمفهومها التربويّ-
ّ
الفلسفي ،وكذلك بمفهومها ّ
املؤس ّ
ّ
ساتي بدونه ،وهنا أرى أنه يجب
ّ
ّ
الحقيقية ،الرفع
فتح قنوات الحوار مع الطلب وأبواب الشراكة
من نسبة الوعي ّ
ألهم ّية وجود الطالب في املدرسة والتزامه الحضور
إليها ،مدى ّ
أهم ّية املدرسة وتأثيرها على شخصيته؛ تكوينها وتعزيزها
ًّ
ّ
ّ
وتمكينها من خوض الدور
مجتمعيا
القيادي املأمول منهالريادي

()4

ًّ
ونفسيا ،سواء أكان
ذلك على املدى القريب
أم على املدى البعيد .ما
أحوج مدارسنا ،اليوم،
ّ
إلى أخذ الدور
الحقيقي
النتشال مجتمعنا من
حاله؛ وذلك بالعمل على
واع ُم ّثقف له
تأهيل جيل ٍ
القدرة على التواصل مع
نفسه ،جسده ،وروحه،
ً
ّ
ً
الحقا،
ّأول؛ ليتمكن،
من قيادة بلده ،مدينته،
ومجتمعه.
املدرسة؛ آخر رهان لهذا املجتمع ،في ّ
ظل ما يحيط بنا من حروب
ّ
عنصرية وجائرة تستهدف األرض ،اإلنسان،
ُمحتملة وأزمات ،قوانين
ّ
ّ
ّ
الهوية ،والقومية؛ وقد باتت ّ
اللغة ،الثقافةُ ،
كل هذه
املسكن،
ّ
سجل خساراتنا الكثيرة؛ هذا عدا اليأس امللموس
عناوين بارزة في
والواضح على وجوه السالف من األجيال ،مالمح اليأس ،االستسالم
واالنهز ّ
ّ
العربي ،ليس في بالدنا فقط ،بل في
امية التي تعتري اإلنسان
ّ
جميع أماكن وجوده .وكلها أمور ّ
كل واحد ّ
تحتم على ّ
منا أن يأخذ دوره
ً
ً
ّ
ّ
ّ
والحقيقي .هذا وإنه ِلزام علينا ،كذلك ،عاجل وليس آجل،
الفعال
العمل على االستثمارفي اإلنسان؛ تعليمه ،تربيته ،تثقيفه ،وتأهيله،
ّ
ّ
واإلمكانيات املتاحة أمامنا .والسبيل إلى ذلك هواالرتقاء
بشتى السبل
بمدارسنا والعمل على تطهير هذا «الجهاز» من الرواسب والشوائب
ّ
على ّ
ّ
الترفع عن الحسابات ّ
الشخصية،
الضيقة واملصالح
حد السواء،
ّ
ّ
ّ
الشخصية.
ة-الجماعية على األنا
الجمعي
وتغليب املصلحة
بمبيدراءقاتلاألصدقاء األجانب
بعض آ
واالستظهار
باالستحضار
من الجدير
شجرالصبرمرشوش
ً
لبعض
الذين َير ْون إلى مدارسنا سجونا ،وذلك عند زيارة بعضهم
ٍ
ّ
من ّ
ّ
والتعليمية في البالد؛ فمن يدخل إلى مدارسنا
التربوية
مؤسساتنا
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ً
َ
بمبانيها الحالية ير أنها ،شكل ،تتخذ شكل شبيها بشكل السجن
وجدرانه العالية وأسالكه الشائكة املُ ّ
قيدة؛ والشكل ينعكس على
َ
ّ
كالسيكية
وقولب ِتها ضمن قوالب
املضمون؛ بتعليب األفكارواملعرفة
ً
ّ
ّ
بالية .لذلك ،إنه ِلزام علينا أن نعمل على التغيير الحقيقي شكل
ً
ً
ّ
ومضمونا على حد السواء ،ما استطعنا إلى ذلك سبيل .فلن يستقيم
الحال بدون تكثيف الجهود وتوحيد األهداف والغايات تحت رايات
اإلنسان ،العلم ،واملعرفة؛ وهي أبرز «املالمح» التي تجتمع في املدارس
ًّ
ّ
سجل
نظريا ،فال تجعلوا اإلنسان فينا هو الخاسروالعلم واملعرفة في
املفقودات.
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مالك وشيطان
ّ
ْ
مؤتمر صحفي
	·  ل ـا عقد وزير الحرب اإلسرائيلي
ّ
كشف حقائق ّ
كنا نعرفها لكنها مستورة  · .وما خل
ّ
مغطىّ ،
عراهم وكشف عوراتهم..
هذا الوزير ستر
ّ ّ
ّ
األول رئيس الحكومة  · .بين إنه الرئيس مالك،
وقبل وقف النار على ّ
غزة ،والوزير شيطان سيرعب
الفلسطينيين  · .الرئيس مالك ال يريد قتل
الفلسطينيين ،والوزيرشيطان يريد إنزال ناروكبريت.
·  الرئيس املالك ترك أهل الخان األحمر ،والوزير
ّ
الشيطان سيقلعهم ويحطهم بجهنم  ·	.الرئيس
املالك وافق على إدخال  15مليون دوالر ّ
لغزة والوزير
الشيطان غير موافق ·  .الرئيس املالك أدخل قبلها
َ
 5ماليين دوالر قطري والوزيرالشيطان أراد منعها ·  .

الرئيس املالك اعتذر ّ
لتركيا على حادث مقتل األتراك
والوزير الشيطان ال يريد االعتذار ·  .الرئيس املالك
اعتذرلروسيا على حادث ّ
الطيارة والوزيرالشيطان ال
يعتذر ·  .الرئيس املالك ترك املتظاهرين على شريط
ّ
غزة ،والوزير الشيطان سيضرب ويقتل ·  .الرئيس
املالك يريد الحياة طبيعية ،والوزير الشيطان ّ
مؤيد
للمظاهرات ّ
ضد وقف النار  ·  .الرئيس املالك منع
تدمير ّ
غزة بالطائرات والوزيرالشيطان يريد مسحها.
· الرئيس املالك ّ
جمد قانون اإلعدام للفلسطينيين،
والوزير الشيطان يريد اإلعدام  ·  .والحقيقة ،ما
ّ ّ
الكخإل  ...هذاك.
أوسخ من
أبو إلياس
الجم عة  16ترشين ال ّث اين 2018
ُ

ﻣﻠﺤﻤﮥ ﺷﻘﻒ

ﺑﺎدارة :ﺷﺮﺑﻞ ﻣﻄﺮ
دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﻓﺨﺎد دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﺻﺪر دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﻣﺴﺤﺐ ﻃﺎزج
ﻓﺨﺎد ّ
)ﺑﺮﻏﻴﻮت(

5ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

3ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

99

₪

ﻗﺮاﻣﻲ دﺟﺎج ﻃﺎزج

₪

ﺟﻨﺤﺎن دﺟﺎج ﻃﺎزج

4ﻛﻐﻢ

99

99

ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ دﺟﺎج ﻧﻈﻴﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

ﻋﺠﻞ ﻣﻔﺮوم ﻧﺎﻋﻢ

50

₪

99

₪

3ﻛﻐﻢ

₪

ﻋﺠﻞ ﻣﻔﺮوم ﺧﺸﻦ

99

₪

ﺷﻮارﻣﺎ ﻋﺠﻞ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

₪

₪

₪

99
ﻟﺤﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻠﻄﺒﺦ

ﻋﺠﻞ ﻟﻠﺮوﺳﺘﻮ او ﻟﻦﺒ اﻣﻪ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

99

₪

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

99

ﻛﻔﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺼﻞ وﺑﻘﺪوﻧﺲ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

רח' הגפן

רחוב שי עגנון המבוקש
קומה  75 , 3מ"ר  ,מעולה לזוג צעיר ! שווה לראות

למכירה

למכירה

קומה ראשונה  90 ,מ"ר  4 -חדרים  ,משופצת  -חייבת להמכר

נמכר
מחיר ₪ 1,120,000

מחיר סגירה ₪ 810,000

ברחוב בן יהודה

רח ßהירדן

אדיאלית להשקעה  ,קומה  , 2כ  70מ"ר  -רשום בטאבו

למכירה

למכירה

משופצת  3 ,חדרים  ,מצויינת למגורים  /להשקעה

עו״ד סמיר ח׳ורי  -יועץ & משווק נדל״ן

מחיר  ) 570,000₪גמיש (

רחוב נווה גנים

בלב המושבה הגרמנית
דירת גן  ,בית ערבי

למכירה

למכירה

דירת גן מעוצבת בשכונה חדשה  100מ"ר  220 +מ"ר גינה !!

מחיר ₪ 560,000

מחיר ₪ 1,670,000

מחיר חסר תקדים ₪

משרד ראשי :שד' המגינים  ,58חיפה | טל׳ | 048-540-450 :נייד | 052-377-49-49 :פקס04-682-1816 :
ّ
بنك مركنتيل يشارك في افتتاح برنامج «مصلحة لك» في عكا ضمن برنامج جمعية التمكين
االقتصادي للنساء

|

חפשו אותי ב -

نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة:

«الهدية -كيف ّ
نحول الصعوبات الى هدايا!» في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو
املحاضرة مخصصة لزبائن جميع البنوك ودون مقابل

ّ
ً
لك» للتمكين االقتصادي للنساء في عكا ضمن فعاليات جمعية «التمكين االقتصادي
إفتتحت
مؤخرا دورة «مصلحة ِ
للنساء» .تنشط الجمعية منذ  18سنة لتعزيزمكانة املرأة االقتصادية واالجتماعية من خالل تطويرمشاريع ومصالح صغيرة
واكسابهن الخبرات الالزمة إلدارة املشاريع االقتصادية الصغيرة والصغيرة ً
جدا.
ّ
مشاركتهن في الدورة مهارات مالية لتحسين اإلدارة االقتصادية الشخصية -العائلية والتجارية .ومن
تكتسب النساء خالل
بين املواضيع التي يتم تدريسها :العواطف واألموال وما بينهما ،التربية والتوعية حول التواصل داخل العائلة باملواضيع
املالية ،إعداد الخطة االقتصادية ،إدارة الوقت -خاصة وأن الوقت يعني املال -وغيرها .وأيضا تحصل املشتركات على أيام
دراسية وإثراء حتى بعد نهاية البرنامج ويصبحن ضمن مجموعة خريجات الجمعية التي تزيد عن  5000صاحبة مصلحة.
ّ
تم إفتتاح البرنامج برعاية بنك مركنتيل وبالتعاون مع مديرية الرفاه في بلدية عكا ،مركزالقوة وجمعية التمكين االقتصادي
للنساء.
ّ
عكاّ ،
املشاركات وأطلعهن على دور بنك مركنتيل
بالنساء
ب
رح
منطقة
ومدير
العام
املدير
مساعد
سالم،
أبو
عوني
السيد
ِ
في مجال املصالح الصغيرةّ .
وتطرق أبو سالم في حديثه الى إعجابه بشعار الدورة« :تحويل الحلم إلى مصدر دخل» ،وقال
إنه اختيار مناسب ويحقق الهدف حيث تنتقل النساء من التعليم إلى إقامة مصلحة .وفي هذا السياق ذكر السيد أبو سالم
اإلمكانيات االقتصادية التي يعرضها البنك ،إمكانية الحصول على ائتمان مصرفي بمساعدة صناديق بضمان الدولة
وغيرها .وأضاف« :نلتقي اليوم في افتتاح برنامج تكتسب به النساء اآلليات والتوجيه الفتتاح مصالح اقتصادية يحلمن بها.
يسعدنا في بنك مركنتيل أن نستمرمعكن في طريقكن نحو تحقيق هذا الهدف .يعتبربنك مركنتيل نفسه ً
جزءا ال يتجزأ من
ّ
تشكل ً
جزءا من خطته اإلدارية .مرافقة
املجتمع ويساهم على الدوام في املبادرات واملساعدات االجتماعية ،هذه املساهمات
املصالح التجارية الصغيرة هي دمج بين املساندة والدعم لتطويراملجتمع في مجال اإلدارة املالية والنشاط التجاريّ .
يسرنا أن
ندعو النساء لالنضمام لجمهور زبائننا واالستمتاع بالخدمات املمتازة التي يعرضها البنك في فروعه العديدة في أنحاء البالد
ّ
أجلكن ،ويسعدنا انضمامكن الينا .أتمنى لكن النجاح
والحصول على التوجيه واالستشارة الالزمة .نجتمع هنا اليوم من
الباهرفي الدورة وفي طريقكن املهنية كصاحبات مصالح تجارية ومديرات أعمال».
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في إطار املشروع املجتمعي «نلتقي في مزراحي طفحوت» الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة لألطفال ومحاضرات إثراء
للكبارفي الفروع املختلفة في أنحاء البالد لخدمة املجتمع ،نلتقي في فرع شفاعمرو ،يوم االثنين املوافق  ،26/11/2018الساعة
نحول الصعوبات الى هدايا!»ّ .
املدرب الشخ�صي ،في محاضرة بعنوان« :الهدية -كيف ّ
 ،19:30مع أشرف قرطامّ ،
يتحدث
قرطام في محاضرته الجديدة عن والدته كطفل لعائلة فقيرة واجهت صعوبات الحياة في حي وادي النسناس في حيفا ،وعن
تشخيصه كمن يعاني من مشاكل اجتماعية -اقتصادية ،صعوبات في التعليم ،عسرتعليمي شديد ،واالكتشاف فيما بعد بأنه
كان يعاني على مدى سنوات طويلة من اضطرابات اإلصغاء والتركيز.ADHD -
يدمج قرطام في محاضرته أدوات ملواجهة الصعوبات كرافعة ّ
للتميز ضمن قصة شخصية ملهمة ومثيرة ّ
حولت قرطام خالل
سنوات طويلة الى مرشد ّ
ومدرب رائد في املجتمع العربي في البالد ،بل كواحد من أفضل املرشدين في البالد.
ً
تجدراإلشارة الى أن فعالية «نلتقي في مزراحي طفحوت» ستقام هذه السنة في  26فرعا في أنحاء البالد ،من بينها  4فروع تنظم
فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي :أم الفحم ،كفر قاسم ،شفاعمرو وعكا ،حيث ّ
تتحول هذه الفروع الى مكان للقاءات
ً
ّ
نشاطا يثير اهتمامهً ،
علما أن الفعاليات واملحاضرات منشورة
شيقة وممتعة ،يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو
في موقع اإلنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت ،وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك ،دون مقابل .وما على الراغبين في الحضور
واملشاركة سوى التسجيل للفعاليات واملحاضرات في املكان
املخصص لذلك في موقع اإلنترنت الخاص بالبنك أو عبرالهاتف.
وعليه ،ندعوكم للتسجيل ملحاضرة أشرف قرطام في فرع
شفاعمرو ،وذلك يوم االثنين املوافق
 ،26/11/2018الساعة السابعة والنصف مساء  19:30في موقع
البنك:
www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim
أو عبرهاتف رقم.077-6004060 :

להשכרה

בשד’ רוטשילד  3חדרים קומה 1
משופצת ממוזגת
מחיר 2900ש”ח

(תיווך רויאל נכסים )050-2401339
الجم عة  16ترشين ال ّث اين 2018
ُ

ّ
مسرحيات الخيبة
رشدي املاضي
ّ
ً
ّ
أحيانا ،على تأليف
املسرحيين،
يدرج بعض املؤلفين
ّ
ّ
«مسرحيات
مسرحيات يمكن أن ُيطلق عليها اسم
ً
الخيبة» ،خصوصا شريحة الشباب ّ
املتبرمين بالحياة
ً
ِم ّمن خابت آمالهم ...حيث يبدو الواقع لهم كئيبا أسود،
من ّ
جراء أخطاء َم ْن سبقوهم...
ّ
نذكر منهم جون أوسبورن ،مؤلف مسرحية «أنظر
ً
غاضبا إلى الوراء \ »Look Back in Anger؛ وصموئيل
بيكت ،صاحب «في انتظار غودو \ Waiting for
»Godot؛ ويوجين يونسكو ،كاتب «الكر ّ
ا�سي \ The
...»Chairs
ّ
ّ
ئ
وال يخفى على القار الرائي أن هذه املسرحيات تعكس
عصرنا الحديث ،الذي يمتاز بالقلق َ
والحيرة والتعقيد
والحرب ّ
الساخنة والباردة في آن...
ً
ّ
طبعا ...الخيبة في تلك املسرحيات هي ليست تلك الخيبة
ّ
ّ
ّ
مسرحيات تشيخوف،
العامة ،التي نراها في
اللطيفة
ّ
وال خيبة مؤلفات أونيل ،وغضبها ليس بذاك الغضب
ّ
ّ
ونسجل هنا...
اللذع لبرنارد شو ...وال ّبد أن نسارع
ّ
ّأن سخط ّ
أي جيل هو سخط مؤقت ،وهذا ما يظهر
ّ
ّ
ًّ
جليا في مؤلفات املسرحيين أنفسهم في فترة الحقة؛
وتسامحا مع أخطاء َمنْ
ً
حيث ستصبح أكثر نضوجاً
سبقوهم...
ّ
املسرحية خالل املئة سنة
لذلك ،أصبحت الحركات
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ّ
ّ
ورمزية
واقعية
املاضية ،من
ّ
ّ
ّ
وتعبيرية ووجودية وبطولية،
ّ
ُ
ّ
ً
مما يعرف
جزءا
تشكل
ّ
ّ
التجريبية ،التي
باملسرحيات
تهدف إلى االبتعاد عن التقاليد،
ّ
الخاصة – كما
فظهرت املسارح
في نيويورك – التي تعرض ً
ّ
املسرحيات
ألوانا مختلفة من
غيراملألوفة...
ْ
ّ
ّ
ّ
الفن
التجريبيةِ ،ل ُنثبت ّأن
املسرحية
ونحن نذكر
ّ
ّ
ّ
املسرحي ما زال شديد الحيوية ،وأنه غير جامد في
ُ
ّ
ُ
ّ
أساليبه ،وأنه سيواصل ن ّ
وتطوره ...ويظهر ذلك
موه
ًّ
جليا في الدراسات الدقيقة التي أجريت على املسرح
ّ
التجريبي؛ حيث ّ
ًّ
ّ
تجريبيا بالقدر الذي قد
تبين أن ُه ليس
ّ
ّ
يبدو عليه ...وأن املبادئ األساس في املسرح لم تتبدل
ّ
ّ
ً
ّ
املسرحي
اليوناني ،لبقاء املؤلف
كثيرا منذ العصر
ً
َ
حاضره بعينين مستشرقتين ،ويعالج صراع
قلما يقرأ
اإلنسان مع أخيه اإلنسان أو مع نفسه أو ّ
ضد قوةّ
ّ
متفوقة...
ّ
املسرحية؛ أن تبقى ً
ّ
دائما وسيلة
كل هذا مع إبقاء غاية
ّ
أدبية للترفيه...
ُ ّ
ّ
لذلك ّ
رفهة ،وهذا
يظل ّهدفها سرد قصة بطريقة م ِ
ُ ّ
ّ
املسرحي يعمل – بالتعاون مع املمثل
ما يجعل املؤلف
ّ
َ ّ
ّ
– على إرضاء جمهور النظارة ،من متفرجين ،عشاقي
خشبة املسرح...

נכסים
יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים
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بدك تبيﻊ بيتﮏ لتقييﻢ سﻌر البيﺖ مجانا اتﺼﻞ :امير ﺻفوري ـ امانة ومﺼداقية
شقﻖ للبيﻊ

لالﯾجار
بمركﺰ البلد

ﻓرﺻﻪ ﻓي عباس

 2غرف مرممة مؤثث بالكامل يشمل كل �سئ  2300ש»ח
הצלבנים تسليﻢ ﻓوري.
 5غرف واسعة  120مترطابق ثاني،
موقف خاص منظرخالب للبحر ،مرممة بالكامل ₪ 4500

 3غرف طابق  3واخير  80متر تسليم فوري
₪ 580000
شارع الجبﻞ

 2.5غرف ار�سي חכירה ל 23سنة
تسليم فوري ₪ 340000.

شارع קדושי דמשק

الﮑرمﻞ الﻐربي

بينتهاوس  5غرف جديد مع موقف لـ  3سيارات
ومخزن سطح  120مترمنظرخالب بنورامي .
شارع كيسارﯾة

 2.5غرف (توفيق طوبي)  +سطح طابو طابق 3

للبيع דרך הים

كوتج  4غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم
فوري ₪ 1590000

الحي االملاني אניליביץ

 3.5غرف طابق ار�سي  +شرفتين مساحة  95متر
مع امكانية لحديقة صغيرة ومدخل منفرد للترميم .
₪ 1150000

שדרות הציונות  17-חיפה

 3.5غرف مرممة طابق  3موقف سيارات مشترك ₪ 3000
اراضي
يوكنعام  2.8دونم زراعي بموقع ممتاز(חלקה בשלמות)
₪ 170000
1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام  ₪ 150000للدونم
دونم ارض (חלקה בשלמות ) قرب طبعون قرب العمار
₪ 450000
 3.7دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�سي قرب يوكنعام
(המושבה) بسعرمغري.
فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية(מושבה יוקנעם)
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي  1.35دونم ب ₪ 135000
قطعة ارض في شفاعمرو  600مترللعمار.

topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398

חפשו אותי ב-

www.haifanet.co.il

net
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الجم عة  16ترشين ال ّث اين 2018
ُ

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية

ََْ
صندل يعود تاريخه إلى قرابة  6,000عام
أقدم

ّ
ً
الحفريات األثرية
غالبا ما يصعب العثور خالل
على تحف من حياة اإلنسان القديم اليومية ،مثل
ّ
أي من األدوات املصنوعة من
املالبس ،األحذية ،أو ٍ
ّ
املواد العضوية (مثل الخشب والجلد) ،ذلك لكونها
ّ
نسبيا ،وال ُتحفظ حتىّ
تتحلل بعد فترة زمنية قصيرة ًّ
ّأيامنا.
ّ
إل ّأن هناك بعض الحاالت االستثنائية مثل املواقع
ّ
الصحراوية ،التي يساهم ُمناخها الجاف في الحفاظ
على مثل تلك التحف .ومن بين أبرز التحف ّ
املميزة،
َ
نجد َ
ص ْن َد ًل من الجلد (الصورة رقم َّ – 1
الص ْندل
ّ
من الجلد تاريخه قرابة  6000عام قبل أيامنا –
تصوير كالرا من سلطة اآلثار) الذي يعود تاريخه
ّ
النحا�سي ،وقد ّتم العثور عليه خالل
إلى العصر
ّ
الحفريات األثرية في صحراء يهودا.
ّ
األثري
املوقع
ّتم العثور على
َّ
الص ْن َدل ،الذي
َ
ْ
ُيعتبر أقدم َ
صندل
مصنوع من الجلد
ّ
حتى اآلن ،خالل
ّ
الحفريات األثرية
في كهف املحارب
املوجود في وادي
ّ
املكوك في صحراء يهودا (الصورة رقم  – 2تشير إلى
موقع الكهف – بلطف من موقع متحف إسرائيل
في القدس).
وقد أشارت األبحاث األثرية إلى ّأن اإلنسان استعمل
ّ
املغارة في وادي املكوك للمعيشة واالختباء ،خالل
عصور مختلفة .وعام ّ 1993تم العثور داخل
املغارة على ّ
عدة طبقات من االستيطان ،من بينها:
طبقة تشمل ً
قبورا تاريخها القرن الخامس قبل
ُ
امليالد .واألقدم من بين الطبقات التي عثرعليها تعود
ّ
األلفية الرابعة قبل امليالد ،وهي نهاية العصر
إلى
ّ
ّ
النحا�سي (قرابة  6,000عام قبل أيامنا).
وإلى تلك الحقبة يعود قبر ّ
سماه الباحثون «قبر
املحارب» ،إذ يميل الباحثون إلى الترجيح ّأن الهيكل
ّ
ّ
جندي أو محارب من تلك الفترة،
العظمي يعود إلى
ُ
ّتم دفنه مع أغراضه الشخصية .وقد عثر في القبر
ّ
الحفريات – على رمح املحارب وأسلحته،
– خالل

ّ
قطعة من قماش ثيابه ،جزء من سلة كانت مصنوعة
ّ
من ّ
القش ،صحن من الخشب ،سكين مصنوعة من
َ
ْ
َ
ُ
ّ
الصوان ،وصندل صنع من الجلد.
َّ َْ
الصندل
َّ ً
َ
ْ
ُ
َّ
ّتم العثور على الصندل مخبأ بين األقمشة ،وقد عثر
على َ
الص ْن َدل .هذا ُ
وصنع َّ
فرد َتي َّ
الص ْن َدل من جلد
ِ
ّ
القر ،وقد ّتم ّ
ّ
قص الجلد بسكين مصنوعة من حجر
َ
ْ
ّ
ّ
َّ
الصوان.
والصندل مكون من طبقتين من الجلد،
ّ
واحدة خارجية وأخرى داخلية .وقد تم صبغ جلد
ّ
َّ
الص ْن َدل باللون األحمر املستخرج من النباتّ .أما
َ
ْ
ّ
َّ
مقياس الصندل فهو ما يشابه – في أيامنا – مقياس
ً
صغيرا ًّ
ً
نسبيا
مقياسا
( 40-39وهو ُيعتبر– في ّأيامنا –
ّ ّ
لرجل بالغ) ،إل أنه يتالءم مع جسم املحارب الذي
وصل طوله ً
ّ
العظمي) إلى  1.6متر.
(وفقا للهيكل
َ
هذا وتشيرالعالمات على َّ
الص ْندل ووضعه من حيث
يوميا .وكما يبدو فإنّ
الصيانة إلى ّأنه كان ُيستعمل ًّ
َّ
الص ْن َدل هو حذاء املحارب ،ومن هنا ّتم دفنه مع
ّ
ُ
ّ
الشخ�صي.
املحارب؛ إذ إنه اعتبرملكه
ِاختلف الباحثون فيما بينهم حول استعمال
َّ
الص ْن َدل واألحذية في العصور القديمة؛ إذ يميل
َ
ْ
ّ
بعض الباحثين إلى الترجيح أن استعمال َّ
الصندل
نادرا ًّ
ً
النحا�سي كان ً
ّ
جدا ،استنادا إلى
خالل العصر
ّ
ّ
قلة املكتشفات من تلك الفترة ،كما أننا نشاهد في
الرسومات القديمة ً
أناسا حفاةّ .أما البعض اآلخرمن
الباحثين فيميل إلى ّأن استعمال اإلنسان لألحذية
ً
خصوصا في
بدأ خالل العصر الحجر ّي القديم،
ّ
استمرت ما بين 45,000
الحقبة األخيرة منه ،التي
و  20,000عام قبل ّأيامنا .ويستند الباحثون في
ّ
نظريتهم هذه إلى ّأن أصابع رجل اإلنسان القديم –
كما نراها في الهياكل العظمية – قد أصبحت أكثر
ليونة خالل تلك الحقبة ،ما ّ
يدل على ّأن عظام رجل
اإلنسان كانت أكثرصالبة قبل انتعال الحذاء.

مطلوب
ملكتب مراقب حسابات في حيفا
مدير/ة حسابات ومتمرن/ة (מתמחה)
ارسال سيرة ذاتية  office@siaga.co.ilفاكس04/8512354 :

لأليجار
املطران حجارطابق ( 3بناية  13طابق) 100م  5غرف مكييفة
+شرفة مصعد مخزن وموقف
تاريخ الدخول4300 2018/12/01 :شاقل
للتفاصيل052/6977140 :
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فادي عبد اللة من كوكب أبو الهيجاء
يفوز بتركتورون بحملة XLSpeed
استلم قبل أيام قليلة فادي عبد اللة من كوكب أبو الهيجاء  ,التركتورون
الذي ربحه من خالل حملة . XLspeed
نجح فادي بالحصول على أعلى عالمة ,من بين كافة املشاركين على مدار
ّ
ّ
فترة النشاط كلها ,من خالل مشاركته باللعبة الديغيتالية املسلية التي
اطلقتها . XL
وشكر فادي  XLعلى الفعاليات واالهتمام الكبير بالوسط العربي  ,خاصة
الفعاليات التي تالئم فئة الشباب والتي تسليهم وتمأل وقتهم بشكل مثمر.
ودعى الشباب الى متابعة فعاليات  XLعن طريق صفحة الفيسبوك.

مؤتمرحاسوب السنوي ّ
االول يعقد ً
قريبا في أم الفحم بمشاركة كبار
املبادرين من عالم الهايتك

جمعية حاسوب مؤتمرها السنوي ّ
ّ
األول تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ» في املركز الجماهيري في مدينة
تعقد
أم الفحم وذلك يوم الجمعة القادم  .16.11.18ويهدف املؤتمر إلى تطوير الهايتك في املجتمع العربي ونقله إلى مرحلة
ً
ّ
ّ
تلخيصا لنشاطات وبرامج
يتضمن املؤتمر
التكنولوجية الناجحة ،كما
الريادة واإلنتاج والزخم في املبادرات واملشاريع
ّ
جمعية حاسوب خالل العام املا�ضي وعرض خطة العمل للسنة القادمة.
ّ
ّ
ويعمل على تنظيم املؤتمر طاقم جمعية حاسوب ،وعلى رأسه املديرين املؤسسين الشريكين ربيع زيود وحسن أبو
ّ
ّ
التكنولوجية وأخذ دور فعال
شعلة ،اللذين أكدا على ّأن رسالة املؤتمر تصب في دفع املجتمع العربي باتجاه الريادة
وناشط في الفضاء التكنولوجي وصناعة الهايتك وإقامة شركات الهايتك وتصديراإلنتاج واملعرفة على مستوى العالم
كله.
ويشارك في املؤتمر كبار املبادرين والرياديين في عالم الهايتك إلى جانب العاملين واملهتمين في هذا املجال والطالب
قيمة ،بما في ذلك ،محاضرة ّ
الجامعيين .ويتضمن املؤتمر محاضرات وحلقات نقاش ّ
للسيد يورام يعقوبي ،املدير
السابق ملايكروسفت إسرائيل ،ومحاضرة ّ
للسيد جيف هوفمان الذي يعتبر مبادر مخضرم نجح في إطالق العديد
من الشركات الناشئة ،ومحاضرة ّ
ّ
للسيد دوف موران مخترع يو اس بي .كما يتضمن املؤتمر عرض قصة نجاح ملهمة
للمبادر العربي عزيز قعدان .وتتناول حلقات النقاش موضوع اندماج املجتمع العربي في صناعة الهايتك بمشاركة
مديرين ومهندسين عرب يعملون في كبرى شركات الهايتك ،وموضوع مصادر التمويل واملوارد املتوفرة أمام املبادر
العربي والتحديات القائمة في هذا املجال.
وقد وقع االختيار على مدينة أم الفحم لتنظيم املؤتمر بسبب الطاقات الهائلة املوجودة في منطقة املثلث من ناحية
ّ
التكنولوجية من ناحية أخرى ،لذا يأتي هذا النشاط لسد هذه الفجوة وتعزيز العمل
والفجوة الكبيرة في املشاريع
ّ
التكنولوجية
الجماهيري في املجال التكنولوجي في هذه املنطقة التي تضم نخبة من املهندسين األكفاء وطالب املجاالت
على اختالفها.
ويمكن التسجيل للمؤتمرمن خالل موقع االنترنت الخاص باملؤتمرwww.hasoubconference.org
ّ
ّ
شبابية من املجتمع العربي والتي ّ
قررت
جمعية حاسوب أقيمت قبل نحو أربع سنوات بمبادرة مجموعة
ويذكر ّأن
من منطلق املسؤولية والشعور باالنتماء أخذ دور فعال من أجل تطوير املجتمع العربي في مجاالت التكنولوجيا
املتقدمة وصناعة الهايتك ،وتعمل الجمعية على رفع الوعي على املستوى الجماهيري من ناحية ومساعدة األكاديميين
العرب من خالل إكسابهم األدوات واالليات الالزمة للنجاح في عالم الريادة التكنولوجية من ناحية أخرى .وقد قامت
الجمعية بتنظيم نحو  200نشاط لغاية اليوم في كافة أنحاء البالد من أق�صى الشمال إلى أق�صى الجنوب.

نحتفل ب BLACK FRIDAY
في PANDORA
 100ش.ج هدية على كل شروة فوق ال
 499ش.ج
الحلمة بين التواريخ20-24/11/2018 :
* ال ازدواجية في الحمالت ,خاضع لنظام الحملة
ساري في فروع الشبكة وموقع  ,PANDORAفروع  JACKIE-Oومحالت

املجوهرات املختارة www.pandora-shop.co.il

إن كنتم من بين األشخاص الذين ال يستطيعون قضاء يوم واحد من دون االستغناء
عن الشوكوالطة ،عليكم أن تعرفوا الحقائق التالية:

 10حقائق مثيرة حول الشوكوالطة
ّ
يصعب ّ
تخيل العالم من دون شوكوالطة؛ فالشوكوالطة متواجدة في كل مكان ،وفي كل وقت ،وهي تناسب كافة األهواء واألجواء.
ً
ّ
ّ
إليكم عشرحقائق من املحبذ معرفتها عن الشوكوالطة التي نحبها جدا.
ُ
غذائية ّ
ّ
 ّغنية تساهم
تم تصنيف الشوكوالطة امل ّرة كمأكل ذوجودة عالية ،إذ تحتوي على قيم
ّ
ّ
في إثراء الجسم ،وذلك بفضل وجود نسبة كبيرة من املواد املضادة لألكسدة ،املواد املعدنية،
الحديد ومواد مفيدة أخرى.
ّ
ّ
ّ
عضوية ُم ّرة ّ
القلويات ،ومن هنا جاء اسم
تسمى أشباه
 توجد في الكاكاو مركباتُ
«الشوكوالطة امل ّرة».
 ّتحفزرائحة الشوكوالطة الدماغ على إفراز ّ
مادة تساهم على تهدئة للجسم.
ّ
ّ
ً
 تثمرشجرة الكاكاو نحو  2,500حبة من حبوب الكاكاو ،ونحن نحتاج إلى  900حبة تقريبا لهدفإنتاج كيلوغرام واحد من الشوكوالطة.
ّ
 ال تعتبر الشوكوالطة ّمجرد محلى لألكل فقط ،فهي أسطورة بحد ذاتهاّ .إن الشوكوالطة جزء
ّ
ّ
ال ّ
ّ
ّ
مليارد
يتجزأ من األجواء االحتفالية لكافة األديان؛ ففي عيد العشاق فقط ،يتم بيع
أكثر من ّ ً
كيلوغرام من الشوكوالطة في أرجاء مختلفة من العالم .تعتبر الشوكوالطة ً
رئيسيـا في
جزءا
ً
ّ
احتفالية كل عيد ميالد ،وتدخل في تركيبة الحلويات املختلفة ،في كعكة عيد امليالد مثل ،وفي
ًّ
ّ
حاالت عديدة تقدم هدية لذيذة بأعياد امليالد.
 يمكن ألشجار الكاكاو أن تعيش لغاية  200عامّ ،َ
حبوب كاكاو من عمر  5سنوات
ولكنها تثمر
ولغاية  25سنة فقط.
 ّإن ماركة يولو التي ّالفاخرة ،وهي املاركة الرائدة ضمن هذه الفئة .مجموعة YOLO
الشوكوالطة
من
مصنوعة
2015
عام
تسويقها
تم
ُ
ُ
ّ
املفضلة واألكثر ّ
شعبية من عالم الحلويات :كرات
 BLACKالجديدة ترتكز على الشوكوالطة امل ّرة (الداكنة) ،التي تمتزج مع الطعمات
ّ
محلى الشوكوالطة ّ
الغني باملوز.
الشوكوالطة و»بانوفي پاي» –
ّ
 كانت تعتبرالشوكوالطة ًمحلى لألثرياء فقطّ ،إل ّأن اليوم أصبحت الشوكوالطة متوافرة للجميع ،وذلك بفضل الثورة الصناعيةّ
سابقا
التي ّأدت إلى ّ
تطور تكنولوجي كبير.
 تعتبرالشوكوالطة املأكل الوحيد الذي يذوب بدرجة حرارة الجسم لدى تناوله ،وذلك لسبب خواص زبدة الكاكاو.ً
 ّمعدل استهالك الشوكوالطة في البالد يراوح بين ثالثة وأربعة كيلوغرامات للشخص الواحد في العام ،بينما في سويسرا مثل ،ولهدف
ّ
ّ
ً
املقارنة ،فإن معدل االستهالك للشخص الواحد هو  12كيلوغراما في العام.

اطالق برنامج املنح الدراسية “بنكبرمعك” لبنك هبوعليم وجمعية امانينا
بحضور عشرات الطالب الجامعيون ابناء املجتمع العربي وذويهم ،إختتم مساء االربعاء بنك هبوعليم
وجمعية أمانينا برنامجهما الريادي «منكبر معك» للمنح الدراسية ،في حفل مهيب أقيم الحفل في الحديقة
الصناعية في مدينة الناصرة ،بمشاركة السيد عودد عيران رئيس مجلس ادارة بنك هبوعليم والسيدة ياعيل
درومي مديرة قطاع العالقات املجتمعية والسيد نبيل توتري مدير فعاليات املجتمع العربي في بنك هبوعليم،
السيد احمد مهنا مدير عام جمعية امانينا والسيد سالم شرقية رئيس الجمعية وعضو الكنيست الدكتور
احمد طيبي وعدد كبير من الشخصيات من املجتمع العربي ،املرشدون والعائالت املشاركة في البرنامج.
ضمن برنامج بنكبر معك ،حصل  50طالب وطالبة جامعيون حصلوا على منحة دراسية من بين أكثر من  500طالب
وذلك بعد ان تم اختيارهم بحسب قرار لجنة املنح املختصة برئاسة البروفيسور فيصل عزايزة ،وقد شارك الطالب
بدورة تعليمية في الحرم الجامعي التابع لبنك هبوعيلم تعلموا خاللها االسس لالدارة الصحيحة مليزانية العائلة ،قاموا
على اثرها بالتطوع بارشاد ومرافقة  100عائلة عربية مدة ستة أشهر ،ومساعدتهم بالوصول الى توازن في ميزانية
العائلة والبدء بالتوفيرملستقبل ابنائهم.
السيد عوديد عيران رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم شدد في كلمته على أهمية تشجيع التطوع في املجتمع واملبادرة
للمساهمة املجتمعية الفاعلة ،كما تحدث في الحفل املحامي أحمد مهنا املديرالعام لجمعية أمانينا وأكد من خالل
كلمته على رؤية الجمعية التي تسعى لتطويرالعمل التطوعي في املجتمع باإلضافة لتأكيده على أهمية الشراكة مع
بنك هبوعليم الذي ساهم بتقديم املنح للطالب الجامعيين وأتاح الفرصة لهم للعمل املجتمعي والتطوع في مجال
التربية املالية ،وتحدث خالل الحفل عضو الكنيست السيد احمد طيبي حول العمل الجماهيري تنظمه جمعية
امانينا والذي تسعى من خالله لبناء منظمة السقف للعمل التطوعي في املجتمع العربي مشيرا الي القيم االنسانية
العظيمة خلف معنى التطوع وتوسعه في مجتمعنا العربي .
وفي النهاية قام السيد سالم شرقية رئيس ادارة جمعية امانينا بتكريم العاملين على انجاح هذا املشروع من قبل
البنك ولجنة املنح
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“مؤتمراالقتصاد في املجتمع العربي” لـ  TheMarkerوبنك لئومي يعقد
األربعاء املقبل في الناصرة
يعقد االربعاء املقبل املوافق “ 21.11.2018مؤتمراالقتصاد في املجتمع العربي” لـ  TheMarkerوبنك لئومي ،في فندق جولدن كراون في مدينة
الناصرة ،بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وممثلين عن الوزارات الحكومية ومختلف الشركات
واملؤسسات ،وشخصيات من عالم املال واألعمال.
هذا العام يناقش املؤتمرالتغييرات التي يمربها املجتمع العربي ،الفرص املتاحة أمام املواطنين اليهود والعرب على حد سواء ،من خالل الشراكة
التجارية في املجاالت املختلفة اآلخذة باالزدهار في البالد ،الفوارق التي ما زالت قائمة ويجب جسرها في مجال الصحة ،الهايتك ،التشغيل
واألكاديميا ،ويشارك في املؤتمر رئيس مجلس إدارة بنك لئومي ،دافيد برودت ،رئيس بلدية الناصرة علي سالم ،رئيس القائمة املشتركة النائب
أيمن عودة ،وزيرة الصناعات الرقمية واإلبداعية في اململكة املتحدة ،مارغوت جيمس ،وزيرة املساواة االجتماعية جيال جملئيل وشخصيات
أخرى.
ويتخلل برنامج املؤتمر مجموعة من املحاضرات لشخصيات سياسية
واجتماعية واقتصادية وعدة جلسات في مواضيع متنوعة من بينها “خلق
الفرص في املبادرات والتحديث ،خلق فرص في السياحة ،نساء رائدات
باألعمال ،خلق فرص العمل وخلق فرص في الرياضة.

الجم عة  16ترشين ال ّث اين 2018
ُ

שרבל רוזה

יועץ ומשווק נדל"ן בחיפה

Gold House

נכסים

מוכר /קונה דירה בחיפה?
היום כולם יודעים למי לפנות
נייד 054-6860638 :

למכירה
בכרמל צרפתי

למכירה
ברחוב ש"י עגנון

משקיעים ,מחפשים דירה עם תשואה ? 6.5%
זוגות צעירים ,מחפשים דירה משופצת עם נוף ?
למכירה ברחוב פועה

רחוב אדמונד פלג השקט והמבוקש
קומה ראשונה  4.5 ,חדרים ,כ  95מ"ר
מרפסת שמש  12מ"ר ,מחסן בטאבו
דירה משופצת ברמה מלפני כשנה  ,הכל חדש
סלון מרווח ,פינת אוכל ,חדר שירות
* גישה נוחה * מרפסת * מחסן *משופצת
דירה מהממת מעולה למשפחות

קומה רביעית ואחרונה
כ  50מ"ר  2.5 ,חדרים ניתן להפוך
בקלות ל 3
מעולה למשקיעים עם תשואה 4.5%
מתאימה גם לזוגות צעירים ,
פינוי מידי

קומה  , 3כ  75מטר  3 ,חדרים  ,מוארת ומרווחת
משופצת ברמה גבוהה ,נוף מדהים לים
הכל חדש תריסי אור ,צנרת חשמל ריצוף
עיצובים מגבס ,מערכות תאורה ועוד.

מאגר הנכסים הכי גדול בשוק!

WWW.SHARBELNADLAN.COM

למכירה
ברחוב בית לחם בכרמל צרפתי

למכירה
ברחוב יד לבנים עליון,
בבניין חדש בן  4שנים

קומה ראשונה ,כ  100מ"ר  4 ,חדרים
סלון ענק עם נוף מדהים לים ולוואדי
משופצת ברמה ,מחסן פרטי  +מחסן קטן בדירה עצמה
דירה גדולה מעולה למשפחות

דירה משופצת עם נוף מדהים
כ  90מ“ר  4 ,חדרים ,מרפסת  12מ“ר
ממ“ד ,יחידת הורים ,מחסן קומתי 9
מ“ר בטאבו חנייה פרטית ,מעלית ,
משופצת ברמה

למכירה בכרמל צרפתי
ברחוב ישעיהו

למכירה
ברחוב יצחק שדה

קומה  ,1דירה ענקית כ 120 -מ“ר  5 ,חדרים
כולל יחידת הורים מפנקת עם ג‘קוזי
משופצת ,בניין של  4דיירים בלבד !
מעולה למשפחות

קומה ראשונה (  3מדרגות גישה)
דירה גדולה כ  120מ"ר  +מרפסת  9מ"ר  ,גינה סביב הדירה
בשימוש פרטי  ,משופצת ברמת בית מלון יוקרתי ,תקרות
גבוהות ,דירת  4חדרים ) כולל ממ“ד וחדר שינה ענק ( 2 ,
חדרי ארונות ,מטבח מרווח 2 ,שירותים ומקלחת

למכירה
ברחוב סיליזיאן

למכירה
ברחוב גולומב
הדר עליון

למכירה
ברחוב ש"י עגנון השקט

בלב העיר התחתית
מרחק הליכה מהנמל שעומד להיבנות,
מתחנת הרכבת  ,מכללה וכל מוקדי העניין
בעיר
דירה משופצת ,עם נוף להר
קומה שלישית 3 ,חדרים  3 +מרפסות

במחיר שיווק שלא יחזור בהזדמנות
קומה שנייה ,בבניין  6דיירים בלבד
דירת  3.5חדרים  2 +מרפסות סגורות
כ  95מ״ר ,ענקית ניתן להפוך ל  4חדרים
בקלות
הדירה לשיפוץ  ,מרווחת ומוארת  3 ,כיווני
אוויר ,מחסן בטאבו  ,פינוי מידי .

דירה מהממת  ,משופצת ברמה גבוהה
קומה שניה רק  25מדרגות גישה
בבניין מטופח ,כ  75מ"ר 4 ,חדרים
הכל חדש רק להביא את המזוודות
מעולה לזוגות ,למשפחות קטנות ולמשקיעים
בלב המושבה הגרמנית וקרית אליעזר
בדירות כאלה לא חושבים פעמיים

למכירה
ברחוב זאב בנין בשכונת נווה פז
קומה  , 3.5כ  68מ"ר  3 ,חדרים
 2חניות פרטיות בטאבו  ,מחסן קומתי
מעולה להשקעה עם תשואה טובה
אזור מבוקש לסטודנטים
ליד המכללה האקדמית הערבית ברח' החשמל
קרובה לכביש דורי שמוביל לנווה שאנן ,נוף
למפרץ.

למכירה
ברחוב יצחק שדה המבוקש
קומה ראשונה ,כ  85מ"ר,
 3חדרים במקור 4
דירה מרווחת ,חדרים גדולים ,משופצת
בלב המושבה הגרמנית וקרית אליעזר
קרובה לתחנת המטרונית ,רמב“מ ,
ב“ס ,מכללת ויצו
מעולה לזוגות צעירים,
למשקיעים וגם למבוגרים

למכירה
ברחוב בן יהודה
קומה שנייה 3.5 ,חדרים ,כ 90
מטר  ,מרפסת שמש
 +מרפסת סגורה .
דירה גדולה במצב מעולה ,
ניתנת לחלוקה ,
מעולה למשקיעים
ולמשפחות

למכירה
ברחוב סטלה מאריס
קומה שלישית ,כ  73מ"ר ,
 3.5חדרים
משופצת ברמת בית מלון,
עיצוב מהמם
נוף לים ,מטבח מעוצב,
הכל חדש !
מעולה לזוגות צעירים
וגם למשקיעים

למכירה
ברחוב בישוף חג'אר

דירה משופצת
עם נוף מדהים לים
 4חדרים ,
מרפסת שמש ,
חנייה פרטית ומחסן
בניין מטופח עם  2מעליות ודלת אינטרקום

למכירה
ברחוב ח'ורי בחיפה

מעולה למשפחות  ,לבוא ולהתאהב

בבניין יחסית חדש ( )2002עם  2מעליות
קומה ראשונה 3 ,חדרים  ,כ  70מ"ר
גינה פרטית ומפנקת של  53מ"ר בטאבו
מחסן וחנייה פרטית בטאבו
נוף לגנים הבהאיים מהמרפסת
במיקום מנצח קרוב לכל מוקדי העניין בעיר
מעולה לזוגות צעירים ומבוגרים
עם גישה ללא מדרגות ,מצויינת להשקעה.

למכירה
ברחוב אחווה
בקרית אליעזר

למכירה
ברחוב גדעון

למכירה
ברחוב יואב בקרית אליעזר

משופצת ברמה גבוהה
,ובטוב טעם
הכל חדש :תשתיות החשמל,
המים ,הביוב,
תריסים ,דלתות ,מטבח
ומקלחת
קומה  , 3כ  70מ“ר 3 ,
חדרים  ,מוארת
מעולה לזוגות צעירים
ולמשקיעים )תשואה (4.3%

 2דירות למכירה בעסקה אחת !
הראשונה :דירת  4חדרים  +מרפ־
סת שירות  ,כ  90מטר עם יציאה
לגינה קטנה ( לא בטאבו)  ,במצב
מצויין
ניתן לחלק ולקבל שכירות מעולה .
השנייה :דירת מרתף כ  50מטר,
עם שירותים ומטבחון .שניתן גם
להשכיר בסכום נאה

בבניין רב קומות עם מעלית ,קומה
גבוהה
דירה לשיפוץ לפי הטעם שלכם
כ 85 -מ"ר 3.5 ,חדרים שניתן להפוך
ל  4חדרים
מגרש חנייה גדול צמוד הבניין

רחוב הנאמנים  – 8חיפה טל / 077-4024081 :פקס  / 077-4024091 :נייד 054-6860638 :
שרבל רוזה יועץ ומשווק נדל"ן בחיפה
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ﺑﻴﻊ ،ﺷﺮﺍﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺿﺎﻫﺮ

للبيﻊ

للبيﻊ

ﻓيﻼ اﻻﺣﻼم

رمات ﺑيﻐن شارع ﺑﻨﻲ ﺑريﺖ

 5ﻏﺮف ﴍﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﺮ 30م
ﺣﺎﻤﻣﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وﺣﺪة اﻻﻫﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻘﺔ

للبيﻊ

شارع ستيﻼ ماريﺲ
اﻟﻄﺎﺑﻖ  3ﺣﻮاﱄ 52م
 3ﻏﺮف ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاين

للبيﻊ

)דירת גן( 110م  4ﻏﺮف ﻣﺮﻣﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻔﺮد
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺻﻞ 150م )ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ(

ﺑوادي الﻨسﻨاس

للبيﻊ

ارض 400م ،ﺣﻮاﺻﻞ 85م ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ 200م ) 3ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ( ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﺣﻮاﱄ 350م ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪم وﺑﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص،
4ﻃﻮاﺑﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ  8ﺷﻘﻖ ،ﻛﻞ ﺷﻘﺔ
80م+ﴍﻓﺔ 12م

للبيﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺮﻣﻞ اﻟﻔﺮﻧﴘ
)דירת גן(  72م ﺣﺪﻳﻘﺔ 60م اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎء 60م ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺣﺠﺮ ﻋﺮﻲﺑ ﺳﻘﻮف ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻼط ﻣﺮﺳﻮم
ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺧﺸﺐ وﻣﺨﺰن

للبيﻊ

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاين شارع ﻫﺮﻴوك

3.5ﻏﺮف ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻃﺎﺑﻖ  4ﻟﻠﱰﻣﻴﻢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ממ“ד وﴍﻓﺔ

للبيﻊ

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاين شارع ﻫﺮﻴوك

75م  3ﻏﺮف واﺳﻌﺔ ﻃﺎﺑﻖ  3ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻣﺮﻣﻤﺔ ﻤﺑﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ממ“ד وﴍﻓﺔ

للبيﻊ

ﺑﻨﻔيﻪ يوسﻒ شارع يروشلمﻲ اليعﺰر

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻨﻴﻮن ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﻔﺮدة  3ﻃﻮاﺑﻖ ﻣﻄﻠﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺣﻮاﱄ 150م ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺤﻀﺮﻴ ﳌﺼﻌﺪ

للبيﻊ

للبيﻊ

للبيﻊ ﺑﺸارع عباس ﺑيﺖ »اميﻞ توما«

ﰲ اﺟﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﺤﻲ ﻃﺎﺑﻖ 2
ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺣﺠﺮ ﻋﺮﻲﺑ ﺣﻮاﱄ 200م  5ﻏﺮف ﺳﻘﻮف ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

ﺑﻨﺘﻬﺎوس ﺿﺨﻢ  5ﻏﺮف ﻃﺎﺑﻖ ) 6اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ(ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺮﻣﻢ ﻤﺑﺴﺘﻮى راﻗﻲ ﺣﻮاﱄ
240م  4ﻏﺮف ﻧﻮم ﺻﺎﻟﻮن واﺳﻊ ﺟﺪا ﴍﻓﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻮاﱄ 90م
ﻣﻮﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ ﻣﺨﺰن وﻣﺼﻌﺪ
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