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القدس تبحث عن »مسيحها«
جواد بولس 

قيام  الفلسطينية  القيادية  الهيئات  معظم  دانت 

سلطات االحتالل اإلسرائيلّي، مطلع األسبوع اجلاري، 

»أحد  مسيرة  في  املشاركني  بعض  على  باالعتداء 

في  وجاء  القدس.  مدينة  في  التقليدية  الشعانني« 

ِمنطقة  قّوات شرطة االحتالل حاولت، في  أّن  األخبار 

باب األسباط، منع  بعض الشباب املشاركني من رفع 

حّجاج  ملجموعات  سمحت  حني  في  فلسطني،  علم 

أجانب برفع أعالم دولهم.

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  سّر  أمني  وأشار 

إدانته  معِرض  في  عريقات،  صائب  د.  الفلسطينية، 

املسيحية،  العائالت  وعلى  الشّبان  على  االعتداء 

العلم  قّوات االحتالل ومنعها رفع  أّن: »استفزاز  إلى 

السيادة،  ذات  الفلسطينية  العاصمة  في  الفلسطينّي 

بالضرب  باالعتداء  والصلوات  الهتافات  على  والرّد 

على املشاركني اآلمنني؛ يؤّكد سياسة االحتالل الرافضة 

ومفتوحة  ومقّدسة  حّرة  مدينة  القدس  مدينة  لكون 

للديانات الثالث«.

القضّية صليب وَعلم
معاني  احلادث  لتحميل  فلسطينية  محاولة  هناك 

الحًقا؛  سأبنّي  كما  خطورته  رغم  يعكسها،  ال 

عديدة  أعوام  تتصّدى منذ  فسلطات االحتالل 

حملاوالت رفع العلم الفلسطينّي في احتفاالت شعبية 

مدينة  حدود  في  نشاط  أّي  إقامة  وحتظر  مختلفة؛ 

اإلسرائيلية،  السياسة  تعرّفها  كما  الشرقية،  القدس 

إذا شارك فيه ممّثلون عن السلطة أو حتت مظّلتها أو 

رعايتها.

أواخر  منذ  السياسة  هذه  بتنفيذ  إسرائيل  بدأت  لقد 

تسعينّيات القرن املاضي، وصّعدتها بعد عام ألفني، 

أغلقت  حني  احلسيني؛  فيصل  رحيل  بعد  خصوًصا 

اجلمعّيات واملؤّسسات  عشرات  الشرق« ومعه  »بيت 

على  اعتمادها  خالل  من  الفلسطينية، وذلك  املدنية 

عام  شّرعته  الذي  أوسلو،  اتفاقّيات  تطبيق  قانون 

1997، لهذه الغايات خصوًصا، وحظرت مبوجبه نشاط 
كّل جمعية أو مؤّسسة فلسطينية داخل مدينة القدس، 

إذا ثبت أّن لها أّي نوع من العالقة أو االرتباط مع 

منظمة التحرير أو مع السلطة الفلسطينية.

الرسمية  الفلسطينية،  اإلرادة  رضخت  الواقع  في 

بدأ  وما  اإلسرائيلّي،  االحتالل  إلمالءات  والشعبية، 

كاختبار للجاهزية الفلسطينية  املقاِومة انتهى كواحد 

من أهّم جناحات السياسة اإلسرائيلية في القضاء على 

السياسية\ املقدسّيني  ُهوّية  مفاعالت حتصني وتعزيز 

العريضة وحصره  جبهته  عن  الصراع  الوطنية، وسلخ 

ماذا  قالت  حول  ومحَوره  الضّيق  الدينّي  بعده  في 

للمسيحّيني  أم  لليهود  أعطت وعودها:  السماء وملَن 

أم للمسلمني! 

األمن  قّوات  اعتداء  حتميل  يجب  الرؤية  هذه  ومن 

م  تقدُّ أثناء  في  املسيحّي  الشباب  على  اإلسرائيلية 

الهتافات  تالوة  ووسط  اآلالم،  طريق  نحو  احملتفلني 

استهداف  من  أبعد  دالالت  والصلوات،  الكنسية 

الَعلم؛ ومن أهّمها، في هذه احلادثة،  إنكار »أسياد« 

مسيحية  عالقة  لوجود  املعتدين  الشرطة  عناصر 

التهّجم  ألّن  األشمل،  مبفهومها  املدينة،  مع  مشروعة 

على مسيرة تتقّدمها الصلبان والكهنة، وفي طليعتهم 

ممّثل الـڤـاتيكان، يتعّدى كونه برهاًنا على عدم اعتراف 

ومفتوحة  ومقّدسة  حّرة  كمدينة  »بالقدس  إسرائيل 

املتطّرفني  ُغالة  موقف  ويؤّكد  الثالثة«؛  لألديان 

لهم وحَدهم وال  القدس  أّن  اليهود وحلفائهم  املتدّينني 

يوجد فيها مكان لآلخرين، كّل اآلخرين.

أحد الشعانين
ال أعرف كم من العرب يهّمهم ماذا يكون أحد الشعانني 

هذا في العقيدة املسيحية، وما عالقته بالقدس وبتاريخ 

ولست  وأبعادها،  باملدينة  العرب  املسيحّيني  روابط 

متأّكًدا كم انكشف منهم على املوروث الثقافّي الذي 

خّلد، في القصائد وغيرها، مشاعر تلك القبائل العربية 

املسيحية جتاه هذا التراب، سواء أِفي آحاد شعانينه 

هذا  من  ُحفظ  فما  تلتها؛  التي  الفصح  أيام  في  أم 

املوروث في خزائن األدب يزخر بقصائد لعشرات شعراء 

القبائل العربية املسيحية الذين وصفوا تفاصيل تلك 

األيام وتداعياتها. ويكفي أن نستذكر  أحد فحولهم 

لنا،  ليس وحيًدا، حني  أّكد  الذبيانّي، وهو  كالنابغة 

رغم »ليله بطيء الكواكب« أّن  آباءه وأجداده كانوا 

باسب«، وهو عيد الشعانني  »ُيحيون بالريحان يوم السَّ

عند العرب.

لم يعِننا هذا العيد إاّل عندما كّنا أطفااًل. كّنا نلبس 

عن  عبارة  هي  التي  »شعنينتنا«،  ونحمل  جديدنا 

شمعة يتفاوت طولها من بيت  إلى آخر ومن ذوق  إلى 

ذوق، وكان أهلونا يتفّننون بتزيينها بالورود وبأغصان 

الزيتون وبسعف النخيل الصغيرة. 

أبدية،  دورة  في  املؤمنني،  فرح  نهاية  هو  فالشعانني 

وبداية أسبوع اآلالم  وجمعته العظيمة، ساعة سيصلب 

»فاديهم«، في كّل عام، على أصوات تصرخ  »اصلبه، 

الواقع،  في  قيصر«. إّنه،  إاّل  ملٌك  لنا  ليس  اصلبه 

فصل في سيرة فلسطني التي لم تنته.

املسيحية  الشعانني  رسالة  متزّمت  يهودّي  يقبل  لن 

وال مغازي الفصح كما أوردتها الكتب؛ فاملسيحّيون 

على  القدس راكًبا  دخل  املسيح  أّن  يؤمنون  املتدّينون 

حمار حتقيًقا لنبوءة نبّي يهودّي »صغير« يدعى زكرّيا 

بن برخيا، الذي قال: »ال تخافي يا ابنة صهيون، فإّن 

ملكك قادم إليك راكًبا على جحش ابن أتان«، وذلك 

في إشارة  لتواضع شخصه وإلى 

أّنه امللك القادم. وعندما وصل املسيح مشارف القدس 

أمامه:  امللوك وهتفت  ُيستقبل  كما  اجلموع  استقبلته 

»هوشعنا\خّلصنا مبارك اآلتي باسم الرّب..« وهذا ما 

أغاظ قادة يهود املدينة وحّكامها.

ش عن »مسيحها«
ّ
القدس تفت

لقد عبّرت – في املاضي – عن قناعتي أّن فلسطني 

ستكون اخلاسرة الكبرى من حتويل الصراع على القدس 

وحصره في بعده الدينّي، فقط.

اخلسارة. فلقد  هذه  حتقيق  أعتاب  على  أّننا  ويبدو 

فاعلة  لكّنها  متناقضة  عوامل  ثالثة  إرادات  تالقت 

في االجّتاه نفسه ومن أجل الهدف ذاته؛ فمن جهة جنح 

القدس  قضية  موضعة  في  املتدّين  هيونّي  الصِّ التّيار 

الكنيست  قّبة  حتت  ا(  عملّيً فلسطني،  أرض  )وكّل 

حتاول  أخرى  جهة  ومن  املطلقة،  وإرادتها  والسماء 

التّيارات اإلسالمية السياسية فرض موقفها القاضي 

عن  بعيًدا  اإلسالمية  للخالفة  عاصمة  القدس  بجعل 

مقتضيات مشروع التحّرر الفلسطينّي الوطنّي؛ وإلى 

جانب ذينك املوقفني  جند أّن السّيد ترامب ومسيحّيني 

مثله قد »برشتوا« علينا، مؤّخًرا، موقًفا معّلًبا برؤية 

مفاتيح  تسليمه  إلى  أفضت  هجينة  »مسيحية« 

القدس إلسرائيل، وذلك من منطلقات إميانية مشّوهة.

قد يكون ما شاهدناه عند باب األسباط مجّرد مفارقة 

قاسية وتذكار، فلقد كان ذلك األحد البعيد فاحتة ألهّم 

األسابيع في تاريخ البشرية وأكثرها التباًسا، وأخال أّن 

عصّي شرطة إسرائيل وهي تنهال على املصّلني تذّكرنا، 

تبكي وتصرخ  زالت  ما  القدس  بأّن  عام،  ألفي  بعد 

جاء، حَسب  كما  أبنائها وخالصها؛  أجل خالص  من 

التلميذ »لوقا« في خطبة املسيح قبل صلبه:  إجنيل 

»إّنِك لو علمِت أنت، أيًضا، حّتى في يومك هذا ما هو 

خفي عن عينيك. فإّنه ستأتي 
ُ
لسالمك! ولكن اآلن أ

أّيام ويحيط بك أعداؤك مبترسة ويحّدقون بك من كّل 

وبَنيِك  ويهدمونك  جهة،  كّل  من  ويحاصرونك  جهة، 

حجر،  على  حجًرا  فيك  يتركون  وال  فيك،  ]وبَنوِك[ 

ألّنك لم تعرفي زماَن افتقادك«. 

الصاخب موضع خالف  األسبوع  ذلك  نهاية  ما زالت 

بأّن »مسيحهم«  يؤمنون  املسيحّيني  لكن  األمم؛  بني 

في  هذه  وتبقى  السماء؛  إلى  وصعد  وقام  صلب 

يؤمن  وال  يشاء  من  بها  يؤمن  التي  العقيدة  حكم 

أّن  فهي  حولها  نزاع  التي ال  احلقيقة  أّما  يشاء؛  من 

مسيح »ترامب« ومن »يؤمن« مثله هو ليس مسيح 

»النابغة الذبيانّي« وال مسيح أكثرية أحفاده العرب، 

وهو ليس مسيح جميع من يصّلون في كنائسهم من 

أجل فلسطني وال َمن يصرخون من أجل أهلها  وسالمة 

قدسها، ويدعمون  قضّيتها في العالم من على جميع 

املنابر.

الفصحّية،  األيام  هذه  العبرة  في  تكون  أن  فعسى 

مصاحلهم  حَسب  ضّدها  يتوّحدون  أعداء  للقدس  أّن 

حلفاء  املقابل،  في  ولها،  دياناتهم،  بسبب  وليس 

في  ويسعون  صليبهم  يحملون  من  وبينهم  وأصدقاء 

سبيل حّرّيتها ومن أجل »قيامتها« وانعتاقها من ِنير 

احتالل »قيصر«. 

نقدم أجمل التهاين القلبية معطرة 

بالفل والياسمني مبناسبة نجاح 

ابننا الغايل

محمد نزار أبوكياس

بعد اجتيازه امتحان الدولة لطب 

االسنان من املرة األوىل، دمت ذخرا 

وفخرا لنا

مقدمة من الوالدين 

نزار وفخرية ابوكياس
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حيفا – ملراسل خاّص – يدعو احلزب الشيوعّي واجلبهة الدميقراطية للسالم 

أكبر مشاركة  إلى  اليهودية  التقّدمية  واملساواة جماهير شعبنا والقوى 

قرية رأس  في  الشعبّي  عّرابة، واالجتماع  في  األرض  يوم  مسيرة  في 

جرابا في النقب، اليوم اجلُمعة، 30 آذار، وإلى مسيرة الروحة يوم غد، 

السبت، 31 آذار، التي تنّظمها جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية. 

كما يدعوان اجلمهور الواسع للمشاركة في األنشطة التي تنّظمها فروع 

احلزب واجلبهة والشبيبة في مختلف القرى واملدن واجلامعات.

حتّل الذكرى الثانية واألربعون ليوم األرض اخلالد – الثالثني من آذار 

1976 – وجماهيرنا العربية الفلسطينية متجّذرة في وطنها، ومتمّسكة 
الوحدوّي في مواجهة مخّططات  القومية واليومية، وبالكفاح  بحقوقها 

هيونّينْي العنصرّينْي  السلطة احلاكمة، وفي مواجهة الفكر واملمارسة الصِّ

في نهب وتهويد األرض بشّتى الطرق، وخصوًصا في ظّل حكومة غالة 

االستيطان والعنصرية هذه، التي تصّعد هجمتها على جماهيرنا وعلى 

دولته  مصيره وإقامة  تقرير  في  حلّقه  متنّكرًة  كّله،  الِفَلسطيني  شعبنا 

املستقّلة على جزء من ترابه الوطنّي.

املّتحدة  الواليات  بقيادة  اإلمبريالية  من  بدعم  هيونّية،  الصِّ احلركة  إّن 

األمريكية، ومن قوى الرجعية العربية في امِلنطقة، وفي مقّدمتها أنظمة 

وتصفية  الِفَلسطينية  القضية  لدفن  مؤاتية  الفرصة  أّن  تظّن  اخلليج، 

بـ”صفقة  يسّمى  ما  خالل  من  الِفَلسطينّي،  للشعب  املصير  تقرير  حّق 

االحتالل وحتويل  االستيطان وتكريس  القدس وتعميق  القرن” وتهويد 
كرامة وبال  بال  متناثرة،  سّكانية  كتل  إلى  الِفَلسطينّي  الشعب  وجود 

حّرّية وبال سيادة. إاّل أّن العتمة لن تأتي على قدر يد احلرامي، ومثلما 

فشلت مخّططات هذا الثالثّي الدنس في سورية واليمن والعراق، فإّنها 

التحّررّي  بحقوقه ونضاله  شعبنا ومتّسكه  على صخرة صمود  ستتحّطم 

لالنعتاق من ِنير االحتالل واللجوء والعنصرية.

املختلفة في اجلليل والنقب واملثّلث والساحل  إّن املخّططات احلكومية 

املزيد من التصعيد في ملّف األرض  تؤّكد أّن وجهة هذه احلكومة هي 

“قانون  خالل  من  الدولة”  بـ”يهودّية  يسّمى  ما  فرض  وفي  واملسكن، 

انتقاص  القومية” وغيره من تشريعات األبارتهايد وما يعنيه هذا من 
التحّديات تستوجب  إّن هذه  ترهيب وتدجني.  للحقوق ومن مخّططات 

تعزيز وحدة نضال اجلماهير العربية وهيئاتها التمثيلية – جلنة املتابعة 

القطرية لرؤساء السلطات احمللية –  العليا والقائمة املشتركة واللجنة 

املْهنية  بالوسائل  املرفود  اجلماهيرّي  الشعبّي  للنضال  االعتبار  وإعادة 

املختلفة.

لقد شّكل إضراب يوم األرض عام 1976 عالمة فارقة في مسيرة اجلماهير 

العربية الِفَلسطينية الباقية في وطنها منذ عام 1948؛ مؤِذًنا باالنتقال 

من نفسية النكبة والهزمية إلى نفسية التجّذر واملواجهة والنضال. لقد 

سّطرت هذه اجلماهير ملحمة وطنية كبرى، بقيادة سياسية وميدانية في 

طليعتها احلزب الشيوعّي والقوى الوطنية املكافحة، وعلى رأسها القائد 

اخلالد توفيق زّياد، صاحب الصرخة البطولية “الشعب قّرر اإلضراب”، 

لتتعّمد األرض بدماء ستة شهداء: خير ياسني من عّرابة، ورجا أبو رّيا 

وخديجة شواهنة وخضر خاليلة من سخنني، ومحسن طه من كفر كّنا، 

ورأفت الزهيري من مخّيم نور شمس الذي اسُتشهد على أرض الطيبة. 

فضاًل عن مئات اجلرحى وآالف املعتقلني.

في يوم األرض 2018 جّندد العهد: عهد الوفاء، وعهد البقاء، وعهد 

النضال من أجل حقوق شعبنا الوطنية كاّفة؛ من أجل كنس االحتالل 

من  الرابع  حدود  في  املستقّلة  الِفَلسطينية  الدولة  واالستيطان وإقامة 

َحِزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من أجل حّق العودة لاّلجئني 

التاّمة  املساواة  أجل  املّتحدة، ومن  األمم  قرارات  مبوجب  الِفَلسطينّيني 

القومية واملدنية للجماهير العربية في مناحي احلياة كاّفة.

عاش الثالثون من آذار ذكرى يوم األرض اخلالد!

املجد واخللود لشهداء شعبنا األبرار!

رئيس بلدّية الناصرة 
حافّي  يعتذر للّصِ

رجا زعاترة

حيفا – ملراسلنا – صدر قرار محكمة الصلح في حيفا، يوم الثالثاء 

حافّي رجا زعاترة،  األخvير، في دعوى القذف والتشهير التي رفعها الصِّ

سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الشيوعّي وعضو املكتب السياسّي للجبهة 

ضّد  فاخوري،  أمير  احملامي  خالل  من  للسالم واملساواة،  الدميقراطية 

كلٍّ من رئيس بلدية الناصرة، السّيد علي ساّلم، وشركة »كّل العرب« 

م.ض. ومحّررها املسؤول ومديرها العاّم، السّيد فايز شتيوي. وقد قبلت 

القاضية سيـچـاليت چـاتس أوفير االّتفاق الذي توّصلت إليه األطراف، 

مالّي.  تعويض  اعتذاًرا ودفع  عليهم  املّدعى  بإصدار ونشر  والقاضي 

مبوجب  االعتذار  نّص  يلي  نافًذا. وفيما  محكمة  قرار  االّتفاق  ليصبح 

قرار احملكمة:

بيان من مكتب رئيس بلدّية الناصرة للرفيق رجا زعاترة

السّيد  الناصرة،  بلدية  أصدر مكتب رئيس   2016\12\16 يوم  »في 

علي ساّلم، بياًنا لإلعالم ُنشر في وسائل إعالم مختلفة، تضّمن مفردات 

ا على الرفيق رجا زعاترة، سكرتير ِمنطقة حيفا  قاسية وهجوًما شخصّيً

للحزب الشيوعّي وعضو املكتب السياسّي للجبهة الدميقراطية للسالم 

مواقع  على  سورية  أحداث  حول  النقاش  خلفية  على  واملساواة؛ وذلك 

التواصل االجتماعّي«.

الرفيق زعاترة،  أّنه لم يقصد مّس  الناصرة  بلدية  »يعلن مكتب رئيس 

سمعته الطّيبة، مكانته السياسية واجلماهيرية، أو التشهير به؛ حيث 

كان من املفّضل أاّل يصدر هذا البيان ملا فيه من مّس الحترام الرفيق 

زعاترة. ويؤّكد مكتب رئيس البلدية أّنه يكّن االحترام للرفيق زعاترة، 

بدون أيّ صلة بأيّ خالف حزبيّ أو سياسيّ«.

ر 
ّ
الحزب الشيوعّي والجبهة: شعب يوم األرض متجذ

في وطنه ومتمّسك بحقوقه القومّية واليومّية



*يحــّق للبنــك وقــف الحملة فــي أي وقت وبدون بالغ مســبق *عدم 
اإللتــزام بســداد القــرض قد يؤدي إلــى فرض فائــدة تأخير واتخاذ 
إجــراءات تحصيل القــرض *التفاصيل الكاملة والملزمة في الفروع 

*خاضع ألنظمة البنــك ولكل قانون. 

ـًا وتسهيالت مرگنتيل يعرض عليگم قروضـ
مبنـاسبة حلـول األعيــاد املجيدة وعطلة الربيع

اإلدارة وطاقم الموظفين

بنك مركنتيل

اتصـلــــوا

*5600 
خـذ مــا بحاجتــك

بالشـــــــهر

رّجـــــــــــــع
15,000
10,000

7,500
5,000

بمناسبة حلول

عيد الفصح المجيد
يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات التهاني إلى جميع المحتفلين بالعيد

كّل عام وأنتم بألِف خير
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حيفا – ملراسل خاّص – قام  وفٌد  من االحّتاد الُقطرّي 

للكّتاب واألدباء الِفَلسطينّيني – الكرمل، يوم  السبت 

الكبير  والناقد واإلعالمّي  الشاعر  بزيارة   األخير، 

حامت جوعّيه في بيته في قرية املَغار، لالطمئنان على  

له  جريت 
ُ
أ املستشفى، حيث  بعد خروجه من  صّحته 

عّدة عملّيات جراحّية  تكّللت بالنجاح.

األستاذ   الكاتب واألديب  من:  كاّلً  الوفد  ضّم  وقد 

والناقد  األديب  االحّتاد(؛  )رئيس  فوراني  فتحي 

الكاتب  املراقبة(؛  جلنة  )رئيس  دّله  بطرس  الدكتور 

اإلدارة(؛  )عضو  طنّوس  نبيل  الدكتور  والناقد 

رئيس  )نائب  مصاروة  أسامة  الشاعر  الدكتور 

هيبي  علي  األستاذ  واألديب  الشاعر  االحّتاد(؛ 

األستاذ  والشاعر  لالحّتاد(؛  الرسمّي  )الناطق 

في  العاّمة  األمانة  )عضو  عبدالفّتاح  مصطفى 

االحّتاد(.

وكان في استقبال الضيوف بعُض املثّقفني واألكادميّيني من أصدقاء 

الشاعر حامت جوعّيه. هذا وقد دار احلديث بني احلضور حول شؤون 

»شذى  مجّلة  إصدار  االحّتاد:  نشاطات  وحول  والثقافة  األدب 

والشعراء  الكّتاب  من   كبيًرا  عدًدا   تستقطُب  التي  الكرمل« 

مختلف  في  وثقافّية  شعرّية  ندوات  وإقامة  املبدعني،  احملّلّيني 

من  وتربوّية، وغيرها  دراسّية  أّيام  في  واملشاركة  البالد،  أنحاء 

النشاطات.

 

أجل  من  تنشط  التي  مشـڤـه«  »كاڤ  جمعية  أعلنت   – ملراسلنا   – حيفا 

تعزيز االندماج النوعّي لألكادميّيني العرب في وظائف مرموقة في سوق العمل 

اإلسرائيلّي، عن قيام عدد من مكاتب احملاماة الكبيرة في البالد، وخصوًصا 

احلقوق  كّلّيات  خّريجي  العرب  املتدّربني  عدد  مبضاعفة  املرَكز،  ِمنطقة  في 

اجلمعية  أصدرته  بيان  في  التدّرب. وجاء  فترة  خالل  فيها  للعمل  املقبولني 

في  )ستاج(  للتدّرب  العرب  احلقوق  طاّلب  من  طالًبا  عشر  اثني  عن قبول 

الدوائر  في  طاّلب  سّتة  وقبول  اخلاّص،  القطاع  في  احملاماة  مكاتب  كبرى 

القضائية الهاّمة في القطاع العاّم، كالنيابة العاّمة واحملكمة العليا.

ويأتي هذا التحّول في سياسة استيعاب املتدّربني العرب في مكاتب احملاماة 

الكبرى بعد سنوات طويلة من الغياب شبه التاّم للمتدّربني واحملامني العرب 

في مكاتب احملاماة الرائدة، والتي تعمل غالًبا في ِمنطقة املرَكز. وللتوضيح 

جتدر اإلشارة إلى أّن عدد مكاتب احملاماة الكبرى في البالد يبلغ نحو عشرين 

مكتًبا ويعمل فيها ما يزيد عن 3,000 محاٍم ومحامية، وظّلت هذه املكاتب 

شبه خالية من احملامني واملتدّربني العرب حّتى فترة قريبة. 

هذا ويرى السّيد سامي أسعد، نائب مدير عاّم جمعية »كاڤ مشـڤـه«، أّن 

املكاتب  »استعداد   – قوله  حّد  على   – أهّمها  أسباب،  عّدة  التحّول  لهذا 

الكبرى لتغيير توّجهها نحو طاّلب احلقوق العرب واستعدادها إلعادة النظر 

في طريقة قبولها للُمرّشحني عندما يتعّلق األمر مبُرّشحني من املجتمع العربّي. 

إّنا  األكادميّي،  والتفّوق  اجلودة  معايير  عن  التنازل  تعني  ال  النظر  إعادة 

العربّي  املرّشح  بني  الثقافية واالجتماعية  الفروقات  مع  بحساسية  التعامل 

واملرّشح اليهودّي.« ويضيف أسعد: »اجلانب اآلخر من املعادلة هو الطاّلب 

وأصبحوا  حتّول  بسيرورة  أيًضا،  ميّرون،  والذين  احلقوق،  كّلّيات  في  العرب 

الترّشح للعمل  يدركون أّن عليهم االستعداد والتحّضر بشكل مختلف عند 

في مكاتب احملاماة الكبرى أو في مواقع مرموقة في النيابة العاّمة أو في 

ُتقيمها  التي  به في إطار نوادي احلقوقّيني  نقوم  بالضبط ما  احملاكم، وهذا 

»كاڤ مشـڤـه« في اجلامعات املختلفة.«

وعن أهّمّية التحضير واالستعداد للعمل في مواقع عمل مرموقة وممّيزة تقول 

نردين خوري – أرملي، ُموّجهة نادي احلقوقّيني في جامعَتي حيفا وتل أبيب، 

واخلبيرة في حتضير األكادميّيني لسوق العمل: »مكاتب احملاماة الكبرى ال 

أهّمّية  تولي  بل  احلقوق،  موضوع  خّريج  عالمات  كشف  إلى  فقط،  تنظر، 

قصوى لشخصية املُرّشح وللمهارات االجتماعية والشخصية التي يتمّتع بها. 

في الغالب ال ُيدرك اخلّريجون العرب اجلوانب التي يريد أن يراها املُشّغل في 

ا. نوادي  شخصّيتهم، وتكون معرفتهم بسوق العمل ومتطّلباته محدودة جّدً

اخلّريجني في »كاڤ مشـڤـه« تعمل لتحضير وجتهيز الطاّلب العرب لسوق 

العمل على أكمل وجه، وها نحن نرى اليوم كيف فتح نادي احلقوقّيني الباب 

لـ 20 طالًبا لاللتحاق بكبرى مكاتب احملاماة في البالد للتّدرب واالنطالق 

في مسيرتهم املْهنّية.«

جبران، رئيس  سليم  املتقاعد،  العليا  احملكمة  قاضي  سعادة  قام  هذا وقد 

العملية  مسيرتهم  سيبدأون  الذي  املتدّربني  بتهنئة  مشـڤـه«،  »كاڤ  إدارة 

في عالم القانون وأضاف: »ال شّك أّن التدّرب في مكاتب احملاماة الكبرى 

أو في السلك القضائّي العاّم يحمل قيمة ُمضافة وممّيزة لكّل خّريج حقوق، 

لدينا  نفسها.  املكاتب  مصلحة  في  أيًضا،  يصّب،  الثقافّي  التنّوع  أّن  كما 

خامات أكادميية ممتازة في جميع املجاالت وحان الوقت لتحصل على فرصتها 

لالندماج في سوق العمل في وظائف مرموقة تليق بقدراتها.«

ّيات 
ّ
 مع بدء »موسم« استيعاب خّريجي كل

الحقوق للمرحلة التدريبّية

مكاتب املحاماة الكبرى في 
البالد تضاعف عدد املتدّربين 
العرب املقبولين للعمل فيها

سطينّيين – الكرمل 
َ
اب واألدباء الِفل

ّ
طرّي للكت

ُ
حاد الق

ّ
وفٌد من االت

يزور الشاعر واإلعالمّي حاتم جوعّيه



لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل أيام العيد، 
clalit.co.il/arb  إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت

كل عيد وإحنا سوا!
يسرنا مع إطاللة عيد الفصح المجيد , أن نتقدم لجميع مؤمني كالليت,

بأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة ونتمنى لكم

عيد فصح مجيد
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إلى  التابعة  العاّم  النقل  جلنة  قّررت    – ملراسلنا   – حيفا 

البلدية، مؤّخًرا، والتي أنشأها وأقامها رئيس بلدية حيفا، 

عن  ممّثلني  تضّم  2010، والتي  عام  ياهـڤ،  يونا  السّيد 

قسم توّجهات اجلمهور وقسم تخطيط املرور في بلدية حيفا، 

»يافيه  وشركة  »إيچد«،  شركة  عن  ممّثلني  إلى  باإلضافة 

نوف« ووزارة النقل، أن يتّم إجراء عدد من التحسينات في 

بدأ سريانها هذا  أحياء حيفا،  ثمانية خطوط حافالت في 

األسبوع، وتشمل تغييرات في الطرق وزيادة وتيرة وساعات 

سفره هذه احلافالت في األحياء.

اجلمهور  متثيل  على  تعمل  التي  اللجنة،  وجتتمع   هذا 

الحتياجات  العاّم  النقل  وسائل  مالءمة  في  ومشاركته 

توّجهات  تناقش  حيث  الشهر،  في  واحدة  مّرة  السّكان، 

اجلمهور في شأن وسائل النقل العاّم. ويدرس أعضاء اللجنة 

طرًقا مختلفة للتحسني، وذلك من خالل النقاش، والتعبير عن 

موقف واّتخاذ قرارات مشتركة مع املتخّصصني في النقل الذين 

وزارة  عن  نيابة  العاّم  النقل  مشّرف  اللجنة:  في  أعضاء  هم 

املواصالت، ومّخططو النقل من شركة »يافيه نوف« وممّثلو شركة 

»إيچد«.

اجلمهور  مشاركة  عملية  التحسينات  تنفيذ  قرار  سبق   وقد 

البلدية، وتضّمنت  في  اجلمهور  توّجهات  إليها قسم  بادر  التي 

قسم  مندوبي  إلى  باإلضافة  القسم،  ملمّثلي  متهيدية  اجتماعات 

تخطيط املرور في بلدية حيفا، مع ممّثلي سّكان األحياء املختلفة، 

من  االجتماعات  هذه  مّكنت  حيث  اللجنة.  اجتماع  قبل  وذلك 

التفكير والتخطيط املشترك من قبل ممّثلي السكان مع املوظفني 

الفّنّيني، وذلك قبل اّتخاذ القرارات لتعزيز التغييرات الاّلزمة في 

مجال املواصالت.

مع  التواصل  قسم  سعيد، مدير  السّيد رزق  أشار  وقد 

نوف«  »يافيه  أّن »شركة  نوف«  »يافيه  اجلمهور في شركة 

باسم بلدية حيفا وبالتعاون مع وزارة املواصالت وشركة »إيچد« 

وجمعّيات عديدة، تعمل على مدار السنة لتحسني مسار خطوط 

األخيرة،  السنة  وفي  املختلفة.  األحياء  في  العاّمة  املواصالت 

ووفًقا لطلب اجلمهور عملنا على تغيير مسار اخلطوط 4 و 6 و 

13، وزيادة ساعات عملها، وهي  تعمل في األحياء العربية في 
املدينة، باإلضافة إلى خطوط أخرى . نأمل أن نستطيع احلصول 

في  اخلطوط  هذه  عمل  لتكثيف وتيرة  إضافية  ميزانيات  على 

املستقبل القريب«.

وعن هذا املوضوع  قال السّيد يونا ياهـڤ، رئيس بلدية حيفا: 

جودة  على  كبير  تأثير  لها  حيفا  في  العاّم  النقل  »إّن وسائل 

حياة السكان، ولذلك حرصنا على إدخال التحسينات في عدد 

اخلطوط وتوسيع مساراتها«.

حيفا – ملراسل خاّص – أرسلت النائبة عايدة توما – سليمان، رئيسة اللجنة البرملانّية 

للنهوض مبكانة املرأة )اجلبهة – القائمة املشتركة( رسالة مستعجلة، األسبوع املاضي، 

إلى نائب وزير األمن، إيلي بن دّهان، محتّجًة على التقييدات اجلديدة التي فرضتها 

إسرائيل على الفلسطينّيني أبناء الطوائف املسيحّية في قطاع غّزة، على شرف عيد 

الدخول  تأشيرات  على  جديدة  تقييدات  السنة  هذه  إسرائيل  أدخلت  حيث  الفصح. 

500 فقط، ورفعت  إلى  تأشيرة   700 التأشيرات من  إذ قّلصت عدد  التي متنحها؛ 

سّن املسموح لهم بالدخول إلى 55 عاًما، األمر الذي مينع األغلبية من احلصول على 

تأشيرة دخول واملشاركة في صلوات عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، كما 

بني  األعياد  فترة  بأكملها في  بتفتيت عائالت  القرار  يقوم  مّتبًعا سابًقا. كما  كان 

القدس وغّزة.

وأّكدت النائبة توما – سليمان في رسالتها أّن اإلجراءات اجلديدة التي تّتبعها إسرائيل 

العبادة واحلّق في  التقييدات التي تفرضها على حّرّية  ا في  ا إضافّيً تشّكل تصعيّدً

ممارسة الشعائر الدينّية، وأضافت: »إسرائيل تتفاخر أمام العالم أجمع بأّنها الدولة 

الوحيدة في الشرق األوسط التي توّفر حّرّية العبادة للجميع، لكن اليوم نتلّقى إثباًتا 

بجميع  الفلسطينّي  الشعب  أبناء  تستهدف  فإسرائيل  املقولة،  هذه  كذب  على  آخر 

فلسطينية،  لكونها  لالستهداف  تتعّرض  غيرها  مثل  املسيحّية  فالطائفة  طوائفه، 

للوصول  بحّرّية  والتنّقل  العبادة  في  احلّق  من  أبنائها  أمالكها وحرمان  سلب  ويتّم 

إلى األماكن املقّدسة.« وتابعت: »لقد أصبحت هذه املناسبة الدينية – منذ سنوات 

الغربية وزيارة  الضفة  للتواصل مع عائالتهم في  الوحيدة ملسيحّيي غّزة  الفرصة   –
انتهاك صارخ  اجلديدة هي  الدينية، والتشديدات  الشعائر  املقّدسة وممارسة  األماكن 

حلّق أساسّي كفلته املواثيق الدولية.« 

ضمن  تندرج  بالعقابّية، وأّنها  اخلطوات  هذه  سليمان   – توما  النائبة  وصفت  وقد 

لم  أّنها  تثبت  »إسرائيل  غّزة وساكنيه وأكدت:  لقطاع  املستمّر  إسرائيل  استهداف 

تنسحب من قطاع غّزة يوًما، فهي ال تزال تتحّكم بجميع نواحي احلياة ومسؤولة عن 

اخلروج من والدخول إلى حدود القطاع، أصبح الوضع في غّزة، اآلن، ال ُيطاق، حيث 

يعاني أكثر من مليوَني شخص ويالت احلصار املستمّر، غّزة تتحّول إلى مكان غير 

صالح للحياة وأوضاع اخلدمات الصّحّية واالجتماعّية فيها على شفا االنهيار، هذا 

تصعيد  أّي  تتحّمل  التي  إسرائيل وحدها، وهي  حكومة  مسؤولّيته  تتحّمل  الوضع 

نتيجة الستمرار هذا احلصار.«

تعزيز سفر ثمانية خطوط حافالت أحياء  في جميع أنحاء املدينة
تعزيز الخطوط، الذي بدأ هذا األسبوع، يتضّمن زيادة وتيرة وساعات 

تشغيل الخطوط،  وكذلك التغييرات في مسارها

النائبة عايدة توما – سليمان:
إسرائيل تمنع مسيحّيي غّزة من دخول 

القدس في الفصح



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

اشبيلية
تعادل

برشلونة

4.50

3.75

1.60

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

4.40

1.85

1.95

كم هدفا؟

   اشبيلية   ضد     برشلونة

كم ركنية؟

2.40

2.55

2.10

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

الدوري االسباني

أرباح كبيرة
             في دوري الكبار!          

ايفرتون
ضد

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ
ضد

بروسيا دورتموند

6.70ايفرتون)1(

)x(4.40تعادل
1.25مانشستر سيتي)2(

من سيفوز؟

1.30بايرن ميونخ)1(

)x(4.25تعادل
5.75بروسيا دورتموند)2(

14.65-0 أهداف)1(
)x(31.90-2 أهداف    
41.85 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
17.60-0 أهداف)1(

)x(32.05-2 أهداف
41.50 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

الدوري االلمانيالدوري االيطالي الدوري االنجليزي

يوڤنتوس
ضد

ميالن

1.45يوڤنتوس)1(

)x(3.35تعادل
5.35ميالن)2(

من سيفوز؟

12.75-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
42.90 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.65-0 ركنيات)1(
)x(112.45-9 ركنية
122.00 ركنية أو أكثر)2(

82.10-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.65 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟
82.85-0 ركنيات)1(

)x(112.40-9 ركنية
121.95 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟

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

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

هذا األسبوع
رقم الدور  181301 يشمل التحويالت.

ش.ج
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نادي روتاري 

ستيال مارس 

في زيارة لقسم 

سرطان األطفال في 

مستشفى رمبام

حيفا – ملراسلنا – تخفيًفا من معاناة األطفال املرضى في 

قسم السرطان في مستشفى رمبام، وتقديًرا للطاقم الطّبّي 

ستيال  روتاري  نادي  سيقوم  القسم،  هذا  في  واخلدماتّي 

املستشفى  بزيارة  حيفا،  في  مؤّخًرا،  قيم، 
ُ
أ الذي  مارس، 

إلى  باإلضافة  العاملني،  الهدايا لألطفال ولطاقم  وتقدمي 

جتنيد خدمات مهّرج طّبّي.

مصّغرة  جلنة  النادي  انتدب  النبيلة  املهّمة  لهذه  وتنفيًذا 

أسمر  عرين  السّيدات  املرّبيات  من  مؤّلفة  أعضائه،  من 

وهال أيّوب وهيام طنّوس؛ واحملامَينْي السّيد كميل مويس 

والسّيد هاني خوري، حيث تولّوا تنظيم الزيارة والتعاقد مع 

 )My Baby( »املهّرج، كما قاموا بزيارة ملتجر »ماي بيبي

في يركا، حيث قوبلوا بترحاب كبير وبيد كرمية سخّية من 

قبل السّيد غّسان كنعان، صاحب املتجر، والسّيدة ابتسام 

اللذين  األلعاب،  فرع  في  العاملني  قسم  مديرة  قاسم، 

تكّرما بتقدمي عدد كبير من الهدايا النوعيّة مجّانًا. 

حيفا – ملراسل خاّص – اعتراًفا منها بجهود 

الهيئة التدريسّية واإلدارّية في املدرسة، قامت 

يوم  بالكبابير،  األحمدّية  املدرسة  أهالي  جلنة 

األربعاء، احلادي والعشرين من آذار اجلاري، 

بتكرمي املعّلمات مبناسبة عيد األّم، حيث قام 

بتقدمي  األهالي  جلنة  أعضاء  الساّدة  من  كّل 

الورود، كشكر  وجبة إفطار جماعّي وطاقات 

وعرفان من األهالي للهيئة التدريسّية على كّل 

ما تقّدمه من عطاء وتفاٍن في سبيل مصلحة 

أبنائهم.

لجنة أهالي املدرسة األحمدّية 
مات في

ّ
بالكبابير تكّرم املعل
 عيد األّم



סופרקריל 18 ליטר 
+ רול צביעה איכותי  

200 ₪  כולל מע"מ 

החבילה המושלמת לחידוש הבית 
צבע 5 ליטר סופר איכותי 
+ שפכטל אמיריקאי קטן 

85 ₪+ רול מקצועי   כולל מע"מ 

מוצרי  SP 28% הנחה 
 ממחיר המחירון 

  80X80 מקלחון

איכותי זכוכית מחוסמת

650 ₪  כולל מע"מ 

מונובלוק תוצרת ספרד 

כולל מנגנון ומכסה הידראולי 

380 ₪  כולל מע"מ

אסלה סמױה גרואה גרמניה 
ומושב תלױ כולל מושב הידראולי  

920 ₪ בלבד 

ארון מקלחת 60 ס"מ הכולל כיור
420 ₪ ומראה מרחפת  כולל מע"מ 

ארון מקלחת 60 ס"מ הכולל כיור ומראה 
500 ₪מרחפת וברז פרח  כולל מע"מ

ר.ב.פ.ז.
אספקות ושירות בע¢ם

חיפה -  יהודה  ארזיה 1. טל׳ 04-6409263

کل من یحضر هذا االعالن 
یحصل على هدیۀ

₪ 70 4 יחדות  
1 יח׳  20 ₪

המבצע בתוקף עד 15.4.2018 או עד גמר המלאי

קלסימו
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إضاءة شارع هرتسل في حيفا
بدأت األسبوع املا�ضي املرحلة 

ي 
َ
الثانية من تحسين إضاءة شارع
هرتسل والحالوتس في حيفا 

 

حيفا – ملراسلنا – في إطار نهضة التطوير والتجديد احلضرّي الذي يتّم في 

حّي »َهدار« في السنوات األخيرة، بدأت يوم الثالثاء املاضي املرحلة الثانية 

بلدية حيفا قبل نصف عام، لتجديد أجسام  إليها  بادرت  التي  العملية  من 

ا على امتداد شارع هرتسل، الشارع  اإلضاءة فيما يقارب 140 عموًدا كهَربائّيً

الرئيسّي في حّي »َهدار«، حيث ميّر فيه نحو 130,000 شخص كّل يوم ، وفي 

أقوى  »ليد«  بإضاءة  القائمة  اإلضاءة  استبدال  مّت  حيث   احلالوتس،  شارع 

ضعًفا ونصف ضعف مّما كانت عليه. وقد مّت تصميم هذا املشروع خللق شعور 

ا في  مريح ورؤية أفضل في أوساط أصحاب املصالح والزّوار الذين ميّرون يومّيً

املكان.

 هذا وتشّكل املرحلة الثانية من املشروع استمراًرا لعملية التحسني التي بدأتها 

البلدية من خالل شركة »يافيه نوف«، وذلك في شهر تشرين األّول املنصرم، 

حيث مّت استبدال 26 َوحدة إضاءة في األعمدة الكهَربائية في شارع هرتسل، 

أعقاب  أرلوزوروڤ. وفي  شارع  وزاوية  بياليك  شارع  بني  الواقع  القسم  في 

أِمن  سواء  اخلطوة،  هذه  إلى  أّدت  التي  اإليجابية  الفعل  ردود  من  العديد 

أصحاب املصالح التجارية أم من السكان احملّلّيني الذين يعيشون في امِلنطقة، 

قّررت بلدية حيفا مواصلة  هذه التعديالت، وذلك لتغيير باقي أجسام اإلضاءة 

على طول الشارع.

السنوات  هذا وقد خضع شارعا هرتسل واحلالوتس إلعادة تأهيل شامل في 

األخيرة، حيث مّت استبدال الُبنى التحتية القدمية بالتكنولوجيات اجلديدة، مبا 

طولهما.  على  البالد، والذي ُشّيد  في  األطول  التحتية  البنية  نفق  ذلك  في 

هذا ويجذب حّي »َهدار« الشباب من مختلف اخللفّيات إلى األجواء اجلديدة 

وثقافة احلَراك والعمل التي متّيزه، من قبيل التنمية البيئية، املبادرة لفّعالّيات 

املجموعات  جميع  بني  التعاضد  روح  بعث  إلى  باإلضافة  وغيرها،  ثقافية 

السّكانية التي تعيش هناك.

هذا وقد انضّم – في اآلونة األخيرة – »مجّمع َهدار«، املسؤول عن تطوير حّي 

»َهدار«، نيابة عن بلدية حيفا، إلى شركة إنتل، ومًعا بادرا إلى مسابقة لهدف 

ا. إنشاء مجّمع للتجارب التكنولوجية سيشّكل عامل جذب محّلّيً

»إّن حتسني  حيفا:  بلدية  ياهـڤ، رئيس  يونا  السّيد  قال  السياق،  هذا  وفي 

اإلضاءة في شارَعي هرتسل واحلالوتس سوف يساهم بشكل كبير في تطوير 

متنّوعة،  وأجيال  مجتمعات  من  الناس،  من  املزيد  ، ويجعل  »َهدار«  حّي 

ينجذبون ويقيمون هناك، وميكثون ملدّة أطول«. 

اجلمهور  السنة،  هذه  حيفا،  مسرح  يدعو   – ملراسلنا   – حيفا 

حيفا  ِمهرجان  في  لالستمتاع واملشاهدة، واإلصغاء، والتفاعل 

الدولّي ملسرح األطفال األهّم في البالد، والذي ينخرط في الذاكرة 

ومينح األطفال جتربة مسرحّية نادرة، موّجهة خصوًصا لهم. حيث 

يقارب  ما  واملتنّوع  الدولّي  امِلهرجان  أّيام  ثالثة  خالل  سيعرض 

مائتي مسرحّية من إحدى عشرة دولة مختلفة.

حيفا  مِلهرجان  الفّنّية  باإلنتاج واإلدارة  حيفا  مسرح  ويقوم  هذا 

الدولّي لألطفال منذ أكثر من 20 عاًما، مببادرة ودعم من بلدية 

حيفا وبدعم من وزارة الثقافة. وعلى مّر السنني أصبح امِلهرجان 

ا واألكثر أهّمية في البالد، حيث يجذب عشرات اآلالف  مرَكزّيً

من الزّوار من جميع أنحاء البالد كّل عام. هذا ويقّدم امِلهرجان 

جتربة ثقافية تثري اخليال وتعّزز الوعي جتاه عالم املسرح؛ حيث 

إّنه من املتوّقع خالل امِلهرجان أن يزور عشرات اآلالف من الزّوار 

أفراد  جلميع  وثقافية  تعليمية  بتجربة  سيستمتعون  إذ  حيفا، 

العائلة.

 بينالي الزجاج الرابع
ُيعّد بينالي الزجاج، أو وفًقا السمه األصلّي »من سحر الزجاج«، 

ا لفّنانني ومصّممي زجاج من جميع أنحاء البالد،  معِرًضا جماعّيً

للفنون  ناچـلر  بيت  في   2012 عام  منذ  الرابعة  للمّرة  وُيقام 

 100 من  أكثر  املعِرض  ويقّدم  حاييم«.  »كريات  في  والثقافة 

أنواع  من  مجموعة واسعة  نوعه،  من  عمل زجاجّي رائع وفريد 

اإلبداع الشكلّي واللونّي على الزجاج، تتضّمن أدوات تستعمل 

هذا  ورسومات.  نحتية  أعمال  جانب  إلى  اليومية،  احلياة  في 

وميكنكم – خالل املعِرض – رؤية مجموعة واسعة من طرق العمل 

التحف  إلعداد  نطاق واسع  على  تستخدم  والتي  الزجاج،  مع 

الفّنّية، مثل الزجاج امللّون، الصهر، النفخ، وغيرها.

جوالت استعراضية في أنحاء حيفا
خالل عطلة الربيع والفصح ستعقد »اجلمعية لتطوير السياحة« 

جولة  األقدام:  على  سيًرا  مختلفة  جتريبية واستعراضية  جوالت 

جولة  بانوراما،  شارع  وفي  األملاني  احلّي  في  للحواّس  خارقة 

على  سير  جولة  »َهدار«،  حّي  في  حضرّي  وتصميم  چـرافيتي 

»سباق  لألوالد  استعراضية  جولة  الكرمل،  مرَكز  في  األقدام 

املفقود«، جولة في أعقاب كتاب »بوق في  الكنز  البحث عن 

الوادي« لسامي ميخائيل، جولة مذاقات في سوق »تلـپـيوت«، 

جولة جتريبية في سوق الُعُتق، وجولة فّن طبخ في وادي النسناس 

والبلدة التحتا.

يُرجى االنتباه إلى أّن مواقف السّيارات في األماكن املخّصصة، 

مّجانية  ستكون  األزرق واألبيض،  باللّونني  عالمة  حتمل  التي 

السابع من  اليوم  30 آذار حّتى  الفصح، من عشّية  خالل عيد 

عيد الفصح، 6 نَيْسان 2018.

حيفا – ملراسلنا – سيكون وقوف السّيارات في جميع األماكن 

ا  املنّظمة املشار إليها باللّونني األزرق واألبيض في حيفا مّجانّيً

من ليلة عيد الفصح حّتى السابع من الفصح )يشمل(. وعليه 

األماكن  في  غرامات  بفرض  السّيارات  مواقف  مراقبو  يقوم  لن 

اخلاضعة للتنظيم، من ليلة الفصح، يوم اجلمعة 30 آذار اجلاري 

 2018 َنْيسان   6 اجلمعة،  يوم  العيد،  من  السابع  اليوم  حّتى 

)يشمل(.

عطلة  خالل  املّجانّية  السّيارات  مبواقف  السماح  قرار  ويهدف 

عيد الفصح إلى تسهيل األمر على سّكان املدينة، وعلى آالف 

حيث  عام،  كّل  مثل  حيفا  يزوروا  أن  املتوّقع  من  الذين  الزّوار 

مبا  األطفال،  ملسرح  العاملّي  امِلهرجان  فّعالّيات  في  سيشاركون 

في ذلك بيانالي الزجاج في »كريات حاييم«، واالحتفاالت في 

البلدة التحتا، وجميع الفّعالّيات التي تقّدمها حيفا خالل عطلة 

جوالت  الى  باإلضافة  احليوانات،  املتاحف وحديقة  في  الفصح 

العيد التي ستقام في جميع أنحاء املدينة. 

فرض  ستواصل  السّيارات  سلطة وقوف  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 

مخالف  بشكل  إيقافها  سيتّم  التي  املركبات  على  غرامات 

للقانون، مبا في ذلك صّف السّيارات إلى جانب األرصفة امللّونة 

باألحمر واألبيض، صّف السّيارات في محّطات احلافالت، صّف 

السّيارات في األماكن املخّصصة لذوي اإلعاقة، وأّي إيقاف قد 

يعّرض املشاة للخطر أو يؤّدي إلى اضطرابات سير.

فّعالّيات متنّوعة لجميع أفراد العائلة خالل 
عطلة الربيع وعيد الفصح يف حيفا

وقوف السّيارات في الفصح مّجانّي

* ِمهرجان حيفا الدولّي ملسرح األطفال في املسرح البلدّي * بيانلي لفنون الزجاج في 
بيت ناچـلر * عروض حّية في البلدة التحتا
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12 معلومة مهمة عن الحساسية

هل تعانون من الحساسية؟ هل تريدون معرفة املزيد من 

املعلومات عن الحساسية  وكيفية عالجها؟ 

نقدم لكم هنا 12 معلومة مهمة عن الحساسية .

حد الحساسية: حتى لو كنت تعاني من حساسية ملادة معينة، هناك مستوى معين . 1
من الحساسية ال يسبب لك عوارض الحساسية ولكن أعلى من هذا املستوى ستبدأ 
العوارض بالظهور. باإلضافة الى ذلك مستوى الحساسية يختلف من شخص الى آخر، 
حتى لو كان هناك شخصان يعانون من الحساسية من نفس املادة يمكن أن تتطور 
لدى أحدهم عوارض الحساسية عند تعرضه لهذه املادة في املقابل قد ال تظهر هذه 

العوارض لدي الشخص الثاني. 
ال يمكن التعافي من الحساسية بشكل طبيعي: للشخص الذي يعاني من الحساسية . 2

هناك فترات يكون فيها رد الفعل التحس�سي عاٍل او منخفض او قد تنتقل من منطقة 
الى أخرى في الجسم. حتى اآلن لم يكتشف العلماء سبب انتقال رد الفعل التحس�سي 
من منطقة الى أخرى، ولكن ُيخطئ من يظن أن الحديث يدور عن تعافي من الحساسية. 
الذي يظهر لدى األطفال وفجأة  )التهاب الجلد التأتبي(  فعلى سبيل املثال االكزيما 
يختفي ويظهر مكانه التهاب األنف التحس�سي . في بعض األحيان يعتقد األهالي واألطباء 

أن االكزيما اختفت ويفرحون لدرجة أنهم ال يقلقلون من سيالن األنف.
يعتقد الكثيرون أن التهيج النابع من ملس مواد . 3 املواد املهيجة ال تسبب الحساسية: 

غير بروتينية مثل العطور، املحارم، دخان السجائر هو نتيجة لتحسس الجسم لهذه 
املواد، ولكن الحقيقة أن الحديث يدور عن تهيج على أساس كيماوي وليس رد فعل 

تحس�سي في هذه الحاالت.
الحساسية للطعام هي أكثر الحساسيات انتشارا لدى األطفال . 4 تبديل الحساسية: 

كون الطعام هو املواد البروتينية األولى التي يتعرضون لها،عندما يكبرون ويتعرضون 
لعوامل خارجية مثل اللقاح تتطور لديهم حساسية للقاح. في الحقيقة األطفال غيروا 

حساسية الطعام الى حساسية اللقاح.
 الحساسية تكبر:في بعض األحيان يختفي رد الفعل التحس�سي للمواد فيما قد يظهر رد . 5

الفعل التحس�سي مجددا بعد اختفائه لعدة سنوات.
كل عوارض رد الفعل التحس�سي هي في الواقع مزيج لـ3 عوارض رئيسية . 6 3 عوارض: 

فقط: االنتفاخ خاصة الجلد، إفراز املخاط خاصة في الجهاز التنف�سي وهناك تشنج 
في العضالت.

هو رد الفعل التحس�سي األكثر انتشارا  . 7  )edema(االنتفاخ انتفاخ على رأس القائمة: 
ولكن أعراضه تتعلق بمكانه فعلى سبيل املثال االنتفاخ في الجهاز التنف�سي قد يؤدي الى 
انسداد في األنف او الجيوب األنفية ،انسداد في األنابيب السمعية في األذن او انعدام 
حاسة الشم من خالل انسداد في ممر الروائح، انتفاخ بالقرب من الحلق يؤدي الى بحة 

في الصوت،انتفاخ في القصبة الهوائية يؤدي الى السعال والربو.
 ال حساسية من التدخين : الكثير من االشخاص يدعون أنهم يعانون من الحساسية . 8

ولكن في الحقيقة  العطس وصعوبة في التنفس،  للدخان ألنه يسبب لهم السعال، 
مسببات الحساسية تختفي مع حرارة السجائر املرتفعة. ولكن من املمكن ان تتطور 
حساسية من التبغ غي حال تم ملس التبغ بشكل مباشر وليس عن طريق السجائر. ال 

تقلقوا هناك العديد من األمراض قد تنتج من السجائر ،ليس الحساسية
الكحول تزيد من الحساسية: الكحول ال تسبب الحساسية إنما تؤدي الى احتقان في . 9

قنوات األنف، الشخص الذي يعاني من التهاب تحس�سي شرب الكحول قد يؤدي زيادة 
في االنتفاخ الناتجة عن الحساسية،هناك أشخاص ال يستطيعون شرب الكحول 

بسبب انسداد في قنوات األنف الناتج عن تناول الكحول.
يمكن معالجة الحساسية بنجاعة: أدوية الحساسية موجودة منذ سنوات الثالثين من . 10

القرن املا�سي والتي تستند في األساس على عرقلة عمل مادة الهيستامين. هذه األدوية  
التي تسمى مضادات الهيستامين تطورت على مدار السنوات وعلى الرغم من االدوية 
األولى كانت ناجعة إال أنها كانت تسبب العديد من اآلثار الجانبية  مثل عدم الوضوح 
النعاس، عدم التركيز وذلك ألنهم عبروا حاجز الدم-املخ وقاموا بتنشيط  في الرؤية، 
في الجيل الجديد من مضادات الهيستامين اآلثار الجانبية   . مستقبالت الهيستامين 
قليلة جدا فعلى سبيل املثال دواء التلفست   Telfastو”اريوس”  الذي يخفف بسرعة 
ال يعبر حاجز الدم-   - 24 ساعة   مجموعة كبيرة من عالمات رشح الحساسية ملدة 
الدماغ ولهذا هو ال يؤدي  الى آثار جانبية حتى لو حصل الشخص على جرعات كبيرة 

منه.
كان الصداع النصفي او نتيجة . 11 حتى آالم الرأس سواء  حساسية او صداع نصفي؟ 

لحساسية قد تحصل في جيل صغير. مع هذا فإن شدة الصداع النصفي قد تختفي 
مع مرور السنوات فيما آالم الرأس نتيجة للحساسية ال تختفي. إضافة الى هذا فإن 
آالم الرأس نتيجة للصداع النصفي تكون بنمط ثابت أما آالم الرأس نتيجة للحساسية 

قد تصيب أي جزء من الرأس.
ليس كل حساسية موسمية سببها اللقاحات: السماد البقري الذي ُيستخدم كسماد . 12

للعشب في فترة الربيع يحتوي على مادة روث البقر وهي مسبب قوي للحساسية. بسبب 
استخدام هذا السماد في فصل الربيع او الخريف يعتقد الكثيرون ان الحساسية 

ناتجة عن اللقاح بينما هم في الحقيقة يعانون من الحساسية ملركبات السماد.

عقد بنك لئومي فرع العين في الناصرة على مدار االسابيع االخيرة، ورشة 
عمل لزبائنها في موضوع اقتصاد العائلة في عالم الديجيتال والتي تهدف 

الى احداث تغيير في طريقة ادارة امليزانية والتطور الشخ�ضي والعائلي.
شارك في ورشات العمل العشرات من زبائن بنك لئومي من الناصرة 
على ادوات عملية الدارة  اللقائين   خالل  واللذين حصلوا   واملنطقة، 
ميزانية العائلة من اجل تحسين طريقة ادارة مصاريف البيت وتقليصها، 

باالضافة الى مرافقة مهنية في املجال
تجدر االشارة الى ان الورشة حظيت بنجاح واقبال كبير في اوساط الزبائن 
الذين عبروا عن رضاهم من االدوات والقيمة االضافية التي حصلوا 
ادارة  في  بالتقدم خطوة  الشعور  منحتهم  التي  مما  الورشة  من  عليها 

ميزانية العائلة وتعزيز الذات. 
الصور تصوير كفير سيفان

خصوصا  الجسم،  في  الكوليسترول   مستويات  بمتابعة  األطباء  ينصح 
من أجل الحفاظ على مستوياته السليمة،    )LDL( ال�ضيء  الكوليسترول  
حيث يؤدي ارتفاع الكوليسترول   الى حدوث الكثير من املضاعفات أبرزها 
املتعلقة بزيادة احتمال اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية كانسداد 
للحديث عن هذا  بالجلطات وغيرها.  وكذلك اإلصابة  الشرايين وتصلبها، 
املوضوع وأحدث العالجات واألبحاث، التقينا د. عدي فرنسيس، مدير قسم 
وكان معه هذا  في الناصرة،   أمراض القلب في مستشفى العائلة املقدسة، 

الحديث.
  LDL حدثنا عن العالجات املتبعة لخفض مستويات الكوليسترول  ال�ضيء*

املرتفعة في الجسم؟
"تعمل العالجات القائمة اليوم على خفض مستوى الكوليسترول الضار 
وهذا  انتاجه،  تقليل  العمل على  يتم  بعدة وسائل ومسارات حيث    LDL
التي تؤدي   ،statins  - يتم من خالل العالج بواسطة مجموعة الستاتينات 
مما يخفض حدوث الجلطات  إلى عدم حدوث الكوليسترول في الجسم، 
القلب  أمراض  الوفيات جراء  القلب وبالتالي خفض نسبة  ومنها جلطات 
عدم  على  العمل  هي  القائمة  األخرى  اإلمكانية  الشرايين،  وانسدادات 
ايزيترول. حديثا  امتصاص الكوليسترول من املعدة، من خالل تناول دواء 
تم اكتشاف طريقة أخرى وتم اجراء األبحاث التي أظهرت نتائج ممتازة، وهي 
الى  لتدخله    LDL ال�ضيء  الكوليسترول  التي تستقبل  باملستقبالت  تتعلق 
الخاليا لتفتته، فعدم وجود هذه املستقبالت بكثافة معينة وسليمة يؤدي الى 
ارتفاع في مستوى الكوليسترول ال�ضيء، فعندما نرفع من كثافة املستقبالت، 
بواسطة العالج الجديد او نمنع تفتت املستقبالت، نساعد بهذه الطريقة في 

تفتيت الكوليسترول ال�ضيء LDL، والذي ال يصل الى األوعية الدموية.
مجموعة األدوية األخيرة التي تزيد من مستويات املستقبالت تعطى بواسطة 
حقنة تسمى PCSK9 Iinhebitor  األول هو ريباتا والثاني برالوينت . الدواء 
حيث  "برالوينت"  األخير والذي عرض بعد نشر نتائج بحث واسع عنه هو 
يعطى الدواء من خالل حقنة مرة كل اسبوعين، ويجب أوال ان يتناول املريض 
ومن ال يأخذ العالج بالستاتين  الستاتين بالجرعة العالجية التي يتحملها، 

بامكانه أيضا أخذ العالج الجديد".
*ما هي ابرز نتائج البحث األخير املتعلقة بانخفاض مستوى الكوليسترول  

ال�ضيء LDL  في الجسم وما هي االنعكاسات الناجمة عن ذلك؟
"برالوينت"   ان  وأظهر   ODYSSEY OUTCOMES بحث  إجراء  "تم مؤخرا 
قلل بشكل كبير جدا من اإلصابة بجلطات القلب والجلطات الدماغية وقلل 
من حاالت الوفاة، وذلك أيضا لدى املر�ضى املصنفين في مجموعة الخطر 
الشديد. شمل البحث عينة كبيرة من املر�ضى - 18924 متعالج، وقلل بشكل 
، وأنه لدى  كبير من احتمال اإلصابة بجلطات القلب والجلطات الدماغية 
النتائج بارزة أكثر والعالج  كانت   100 الـ  فوق   LDL املر�ضى مع مستويات 
 ،  LDL وان هناك انخفاض مستمر بمستويات الـ  كان ناجعا وفعاال أكثر، 
البارزة  النتائج  ومن  بالستاتين.  ويذكر ان املتعالجين حصلوا على العالج 
ان املر�ضى الذين حصلوا على العالج الجديد باالضافة الى العالج بواسطة 
حققوا نتائج أفضل من حيث خفض حاالت اإلصابة بجلطات  الستاتين، 
القلب والجلطات الدماغية مقارنة باملر�ضى الذين حصلوا فقط على العالج 

  LDL لدى مجموعة املتعالجين مع مستوى  التقليدي بواسطة الستاتين. 
فوق الـ 100، وتلقوا العالج الجديد انخفضت االصابة بالجلطات والحاالت 
كما انخفض احتمال   ،%24 املتعلقة بأمراض بالقلب واألوعية الدموية بـ 
املوت بـ 29%. اإلصابة بحوادث قلبية ذات خطورة عالية واملعروفة باسمها 

MACE  قلت بشكل كبير بـ %24”.
لبعض  بالعضالت  آالما  يسبب  قد  بالستاتين  العالج  ان  معروف  *لكن 

املر�ضى؟
"صحيح هنالك نسبة معينة من املر�ضى قد تعاني من اآلالم خصوصا في 
الجديد ألنه  العالج  يأتي دور  وهنا  الستاتين،  العضالت بسبب استعمال 
يدمج بين العالج بالستاتين والحصول على الحقنة مرتين في الشهر، الحقنة 
الستاتين  يتم خفض جرعة  حيث  ملغ،   150 و  ملغ   75 بجرعات  متوفرة 
وبالتالي يخفف هذا األمر من اآلالم واملضاعفات لدى هذه الشريحة من 

املر�ضى".
مستوى  لعالج  الثابتة  األدوية  تناول  مع  املر�ضى  تجاوب  ان  *معروف 
وكيف  األمر  هذا  تواجه  كيف  نسبيا،  قليل  هو  املرتفع،  الكوليسترول  

باالمكان تشجيعهم على تناول األدوية بانتظام؟
"السبب الرئي�ضي هو الوعي، حيث يجب زيادة الوعي حول هذا األمر، حتى 
اليوم نلمس نوعا من التهاون في عالج الكوليسترول  املرتفع والذي من املمكن 
مقارنته مع كيفية عالج ارتفاع مستوى السكر وكذلك ضغط الدم املرتفع، 
حيث يوجد اليوم وعي أكبر للعالج وكذلك األمر بالنسبة للكولسترول حيث 
ال يجب التهاون في هذا االمر ويجب عالج الكوليسترول  ال�ضيء املرتفع كعالج 
مستوى السكر املرتفع وضغط الدم املرتفع. اليوم توجد وسائل وامكانيات 
لعالج  الجديدة  االدوية  بفضل  وذلك  املر�ضى  أمام  متاحة  اكثر  عالجية 
الكوليسترول  املرتفع وفق التوصيات األخيرة وبشكل ناجح أكثر. معروف ان 
العالج التقليدي للكولسترول قد يسبب عوارض جانبية باالخص اوجاع في 
عضالت الجسم لدى 10 – 15 % من املتعالجين والذين لم يكن لهم سابقا 
امكانية أخرى للعالج وبفضل األدوية الحديثة أصبح لدينا خيارا آخر لعالج 

الكوليسترول  ال�ضيء املرتفع".
 *كلمة أخيرة ونصائح تقدمها للحفاظ على مستويات كوليسترول سليمة؟

"من املهم جدا ان يتابع االنسان مستويات الكوليسترول ، وينصح 
بمراجعة الطبيب والتقّيد بتعليماته وتناول الدواء بانتظام إذا قام الطبيب 

بوصفه للمريض، فأحيانا ال تكفي الحميات لوحدها لخفض نسبة 
الكوليسترول  في الجسم. من املهم أيضا اتباع نهج حياة صحي وسليم 

لتجنب االصابة بالعديد من األمراض وليس الكوليسترول  فقط،   مثل 
تناول الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية كرياضة 

امل�ضي وغيرها، كذلك من املهم اإلقالع عن التدخين ومتابعة ضغط الدم، 
ومن يعاني من السكري عليه متابعة مستويات السكري وكذلك مستويات 
الكوليسترول  ألن خطر إصابته بمضاعفات ارتفاع الكوليسترول  الضار 

يكون أعلى، ويجب ان نشدد على الغذاء ألن تغذيتنا تلعب دورا هاما في 
الحفاظ على مستويات الكوليسترول  السليمة في الجسم ومستويات 

السكر وغيرها، وينصح باالبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على مستويات 
عالية من الدهن".

الدكتور عدي فرنسيس، مدير قسم أمراض القلب في مستشفى العائلة املقدسة:

"علينا التقّيد بتعليمات الطبيب وتناول األدوية بانتظام 
لعالج مستوى الكوليسترول  ال�ضيء العالي"

"يجب عدم التهاون في عالج الكوليسترول  ال�ضيء"

"الدواء الجديد أثبت نجاعته في عالج ارتفاع الكوليسترول  ال�ضيء وخفض نسبة 

الوفيات وقلل من حاالت اإلصابة بالجلطات"

لئومي في ورشة عمل لزبائنه: اقتصاد العائلة في عالم الديجيتال
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نرفع إلى جميع أبناء الرعايا المسيحية الأعزاء، أسمى التهاني بمناسبة حلول

أحد الشعانين المبارك
وعيد الفصح المبارك

متمنين للكم أعياداً سعيدةً ملؤها الخير والمحبة والتسامح وقد ساد السلام 
والرخاء في بلادنا والعالم 

ارشف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد التعليم العايل 

يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 

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

 לקידום חיילים משוחררים
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ة - �يفا �ّ �� ة الع� �ّ ة الأر�وذك�ي �ّ  ال��ي
ة ال�اد�ة 2019/2018، ��ي� ��و��  �ّ �ُع�� ع� حا���ا إ�� ������ة ل��نة ا��را�ي

����ا ال��وط ال�اليّة:

 • Word, Excel, PowerPoint :ًات ا���و�بة، و�ا�ة �ّ  إ�ادة ال����ي

ال�دارة  ات  �ّ ����ي و�ع�ّ�  (מנבסנ“ט)  والمنبا���  �מנב“ס)  والمنباس 

ا��ا��يّة ال�� ���ّر�ا ال��يّة�

وال�با�ة •  ال��اءة  ���ا  ��ا  ة  �ّ ي وال������ ّ�ة  ي والع�� ة  �ّ �� الع� ال��ات  إ�ادة 

وا���اد�ة�

� أن ��ون حا��� ��� د����ا �� إدارة الم���� أو �ا�بة •  �� المفّ��

ة� �ّ ة أوال����اعي �ّ ل �� أحد الموا�ي� الأد�� ل�� أّو�

ّ�ة�•  ي � أن ��ون ��ا ����ة �ا��ة �� الع�� �� المدارس ال�انو �� المفّ��

ة و�د�ة �الية�•  �ّ ���ولي

ة �ّ ا���اء إر�ال ال��� ����ًا ��يان ال���ة ا��ا��

  orthodoxjobs@gmail.com:ّ��ال���� ال�ل����و ���

م ���� ة ��� ����ة ���ا��� �ّ�ِ �� ��ّد� �ّ �����ة: ال��ي

ة - �يفا �ّ �� ة الع� �ّ ة الأر�وذك�ي �ّ  ال��ي
�ُع�� ع� حا���ا إ�� �ع�ّ�ين/�ع��ات �� �و�و�� ال�ل����و���� 

ة ال�اد�ة 2018/2019، ��ي�  �ّ يّة ل��نة ا��را�ي وال��ة الع��

ة: �ّ ��و�� ��ى المع��/ة ال��وط ال�الي

�/ة وذو/ذات ���ة �ا��ة �� ��ر�� المو�وع •  �ّ���

ّ�ة و��د�� ال���ب إ�� الب��وت�   ي �� المدارس ال�انو

� ال��� ال�ا�� •  يفّ�� ل ��� الأ��، و ��ادة ال��� الأّو�

و�ا �وق�

رخصة ��ر�� دا��ة�• 

ة �ّ ا���اء إر�ال ال��� ����ًا ��يان ال���ة ا��ا��
  orthodoxjobs@gmail.com:ّ��ال���� ال�ل����و ���

م ���� ة ��� ����ة ���ا��� �ّ�ِ �� ��ّد� �ّ �����ة: ال��ي

حيفا – ملراسل خاّص – أقامت مدرسة الكرمل، مؤّخًرا، يوم التراث، 

وقد تخّللته فّعالّيات قّيمة شاركت فيها كّل الصفوف ومنها: خيمة 

الشيخ واحلكواتي، رسم احلّنة وجتهيز القهوة والشاي، باإلضافة إلى 

اآلالت  عن  –الشرح  خاللها  من   – مّت  عديدة،  موسيقّية  ورشات 

التراثّية كاملجوز واليرغول، الربابة واملهباج، العود واآلالت اإليقاعّية 

)الدرابيك والدفوف( وغيرها.

وقد اخُتتم هذا اليوم مبجموعة من األغاني التراثية الشعبّية والزجلّيات، 

السّيد  املدرسة،  خّريج  الله،  إلياس عطا  الفّنان  من  كلٌّ  فيها  شارك 

صالح هيبي، السّيد رفعت األسدي، والسّيد نّفاع الشبلي.

هذا وقد عّمت باحات املدرسة أجواء من البهجة والسرور، تفاعاًل مع 

يوم التراث مبختلف فّعالّياته ونشاطاته.

قالت  اليوم،  هذا  على  تعليقات  من  الطاّلب  ألسنة  على  جاء  ومّما 

الطالبة يوال حّداد من الصّف العاشر: »لطاملا ترّدَدت على مساِمِعنا 

حدود  العبارة  اخترقت  ولكن  العربّي...«  تراثنا  أروع  »ما  عبارة 

التراث، وهي  الكلمات إلى صور ومشاهد مستوحاة من صميم هذا 

عالقة في أعماق أذهاننا ووجداننا، ليبقى تراثنا خالًدا في ذاكرتنا 

اجلماعية وعلى مِرّ األجيال.

وأضاف الطالب جورج إسحق من الصّف احلادي عشر: احتفلنا، نحن 

يحمل رحيق  الذي  العربّي  التراث  بيوم   – الكرمل  مدرسة  – طاّلب 
محافلهم  حتتّل  التي  أجدادنا،  عادات ومفاخر  الوطن ويجّدد  تراب 

ومحاضرهم ويحّدثون عنها كنهٍر تتّدفق روافده ليصّب في أرٍض خصبة، 

أرٍض نرويها، نحن – الشباب – لتبقى في أرواحنا متجّذرة كأشجار 

السنديان والزيتون.

وعّقبت الطالبة إميي معلوف من الصّف الثاني عشر قائلة: متّنيت أن 

املزيد واملزيد،  الزمن كي أرتشف من مناهل معهدي  تتوّقف عقارب 

خصوًصا أّن هذا اليوم التراثّي احلافل بالفّعالّيات والنشاطات قد غّذى 

كرملنا  عهد  على  مسؤولية البقاء  انتماءنا، وحمّلنا  ذاكرتنا، وعزّز 

أوفياء.

يوم التراث في مدرسة الكرمل



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

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 2 كيلو قلوب 

₪50 1 كيلو لحمة عجل 

₪100 1.5 كيلو شاورما عجل 

₪65 1 كيلو فخدة خروف 



الجُمعة 30 آذار 182018

ق في موسم العطاء واألعمال الَحَسنة
ّ
مدرسة املتنّبي  تتأل

العطاء قيمة سامية وملمح عظيم من مالمح اإلنسانّية

نّظمت  املرأة،  لشهر  ومواكبًة  للربيع  استقبااًل   – ملراسلنا   – حيفا 

بّث  إلى  تهدف  داخلّية-صّفّية  فّعالّيات  سلسلة  املتنّبي  مدرسة 

الفّعالّيات  تأتي هذه  املجتمع.  املرأة في  الربيع وتعزيز قيمة  ألوان 

كانعكاس مباشر للفلسفة التربوّية-التعليمّية املغايرة التي تنتهجها 

للتجّدد  فرصة  الربيع  إلى  املتنّبي  ترى  إذ  عليها؛  املتنّبي وترتكز 

مأنينة في النفس من جهة، ومن جهة ثانية ترى  وانبعاث الهدوء والطُّ

إلى املرأة عماًدا للمجتمع والتجّلي األبرز جلدلّية احلياة والوجود.

ا  نسائّيً مقًهى  املتنّبي  شّغلت  العاملّي،  املرأة  يوم  مع  وبالتزامن   

أتاحت  املعّلمني واملعّلمات، وقد  بني  األدوار واختلفت  تبّدلت  فيه 

عن  بعيًدا  بالنفس  اختالء  حلظات  للمعّلمات  املقهى  دخول  فرصة 

التقسيمات االجتماعّية وتفاوت األدوار والوظائف، لقاء مغايًرا فيه 

العطاء واإلنتاج،  على  القدرة  جديد وتتجّدد  من  الطاقات  تنبعث 

عظيمة وخالدة  مبقوالت  ضّجت  املقهى  أركان وجدران  أّن  خصوًصا 

تُرّكز على املرأة ودورها في املجتمع، وقدرتها الهائلة على التجّدد 

واالحتضان. 

خاّصة  فّعالّيات  كذلك  الصفوف  ومرّبيات  مرّبو  خّصص  ولقد   

تعزيزها  وسبل  املرأة  قضّية  تتناول  صفوفهم،  ضمن  ونقاشات 

ومتكينها في املجتمع، قيمة ومكانة األّم في األسرة واملجتمع وضرورة 

ا. ُيذكر أّن املتنّبي استحدثت كذلك ما ُيسّمى  إنصاف املرأة تاريخّيً

لطاّلب  اليومّي  الدوام  برناَمج  من  الساعة،  ثقافّية وأخبار  فسحة 

طاّلبه  لقاء  من  الصّف  مرّبي  يتمّكن  الفسحة  هذه  املدارس، وفي 

ا، مواكبة أخبار الساحة، ومتابعة مختلف النشاطات  ا وتربوّيً ثقافّيً

الثقافّية واالجتماعّية، وتنعكس هذه الفسحة بشكل إيجابّي على 

من  يدور  ملا  الدائمة  واملواكبة  التحديث  فرصة  ومتنحهم  الطاّلب، 

حولهم من أخبار سياسّية، اقتصادّية، اجتماعّية، تربوّية، وإنسانّية. 

كّل عام واإلنسانّية أقرب إلى العدالة االجتماعّية واإلنصاف، كّل 

املتنّبي،  حكاية  نكتب  مًعا  بخير،  املتنّبي وحكايتها  ورسالة  عام 

»منْ يكتبْ حكايته \ يَرِثْ أرضَ الكالم \ وميلِكِ املعنى متاما«.

مدرسة املتنّبي تختتم 

الفصل الثاني بعرض 

فيلم »فراطة«
وحَدُه اإلنسان وكرامته؛ 
قضّيتنا األخيرة... قضّيتنا 

ى هي التفاصيل
ّ
العادلة وما تبق

حيفا – ملراسلنا – عقدت مدرسة املتنّبي، منتصف األسبوع 

على  فيها  عرضت  خاّص،  طراز  من  سينمائّية  ندوًة  املنصرم، 

املمّيز  الوثائقّي  الشريط  والعاشر  التاسع  صفوف  طاّلب 

إذ  بدران،  بدران  األستاذ  العمل،  مخرج  بحضور  »فراطة«، 

أدار األخير حلقة نقاش ممّيزة، استمع خاللها ألسئلة ومناقشة 

املختلفة  األبعاد  الشريط،  في  الواردة  للمضامني  الطلبة 

والرسائل االجتماعّية-اإلنسانّية املتنّوعة التي يدأب الشريط 

لفلسفة  انعكاًسا  الندوة  هذه  تأتي  ومعاجلتها.  طرحها  على 

املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي ترى إلى الطالب »اإلنسان« 

بهمومه،  ينخرط  أن  فعليه  له،  وِقواًما  املجتمع  لهذا  عماًدا 

بالدرجة  ا  ا-اجتماعّيً إنسانّيً موقًفا  يأخذ  وأن  وآماله،  آالمه 

األولى ِحيال قضايا املجتمع املختلفة.

التسّول  قضّية  يطرح  »فراطة«  الوثائقّي  الشريط  أّن  ُيذكر 

واستغالل األطفال، ويدور احلديث خالل الشريط عن استغالل 

االقتصادّي،  كاالستغالل  والتوّجهات،  األوجه  متعّدد 

اجلنسّي،  املعنوّي،  النفسّي،  السياسّي،  االجتماعّي، 

من  هّمام ويحيى  حياة شقيقني؛  الشريط  يتناول  واإلنسانّي. 

سنوات،  عشر  مّدة  بدران  كاميرا  الزمتهما  طولكرم،  منطقة 

يكبر هّمام ويحيى أمام العدسة التي رافقْتهما طوياًل، جتّولت 

اخلَِشن،  البيت والفراش  اجلدار، والسّيارة، وشبه  عبر  معهما 

ومفرق وادي عارة وطولكرم. ولقد عّبر املخرج بدران بدران عن 

غبطته في أعقاب وجوده مع فيلمه في مدرسة املتنّبي، كما 

»استغرقت  قائاًل:  العميقة،  الطاّلب وأسئلتهم  مبداخلة  أشاد 

عملّية التصوير عشر سنوات، فيها كنت أنا والكاميرا جزًءا 

من حياة الطفلني، معها كّنا نكبر في محاوالت لتصوير الواقع 

املأساوّي بكّل ما حتمله الكلمة من معنى، والدة الفيلم بحّد 

ا بالدرجة األولى«. ا وإنسانّيً ذاتها كانت التزاًما اجتماعّيً

في  شريط وثائقّي  أفضل  جائزة  »فراطة«  شريط  حصد  وقد 

البالد، وكذلك جائزة أفضل موسيقى تصويرّية لعام 2017. 
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املجتمع... مًعا نكتب حكاية املتنّبي... »مْن يكتُْب حكايته 

\ يَرِثْ أرضَ الكالم \ وميلِكِ املعنى متاما«.

حيفا – ملراسلنا – بالتزامن مع يوم املشاريع واألعمال احلسنة، وكعادتها 

املشاريع  من  سلسلة  تنفيذ  إلى  املتنّبي  مدرسة  بادرت  عام،  كّل  في 

لفلسفة  وانعكاًسا  احلسنة  النوايا  من  انطالًقا  التطوعّية-املجتمعّية، 
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الالزمة لتشغيل هذا العلم وإشغال املجتمع به.

مع  املبّكرة  الطفولة  قسم  طالبات  مببادرة  األّول  التطّوعّي  املشروع  كان 
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مع  متنّوعة  ذكاء  وفّعالّيات  ربيعّية  تلوين  ورشة  تنظيم 

الورشة،  في  األطفال  مبرافقة  الطالبات  قامت  األطفال. 

املختلفة  األلوان والرسومات  مع  التعامل  في  مساعدتهم 

ألوان  عليها  وسيطرت  الفرح،  الطفولة،  سادتها  بأجواء 

الربيع والفراشات. أّما املشروع الثاني وللمّرة الثانية على 

التوالي، فكان مببادرة من قسم التربية االجتماعّية، وعلى 

رأسه املرّبية رلى فحماوي واملرّبية راوية عاقلة، ووفد ضّم 

قسًما من طاّلب املدرسة، حيث بادروا إلى زيارة مدرسة 

يوحّنا اإلجنيلّي األسقفّي، وشاركوا طاّلبها االعتناء  مار 

غير  والشوائب  العوالق  من  وتنظيفها  املدرسة  بحديقة 

املرغوب بها. 

احلقيقّية  حيفا  مدارس  فسيفساء  املبادرة  هذه  تعكس 

كما  واإلنتاج.  العطاء  والتعاون،  الشراكة  على  املبنّية 

وتأتي تتويًجا للمتنّبي، الفكر والفلسفة التي تقوم على 

عماد االنتماء للمجتمع، حمل همومه وربط مصير الطاّلب والطالبات 

ترقى  أن  شأنها  من  التي  املختلفة  اإلمكانّيات  املجتمع وتوفير  بهذا 

باملجتمع وتنهض به.

اخلير موجود في مجتمعنا، يعلوه الغبار، لكّنه أبًدا ال يندثر، مًعا نكتب 

حكاية املتنّبي، »مْن يكتْب حكايته \ يَِرْث أرض الكالم \ وميِلِك املعنى 

متاما«.

مدرسة املتنّبي في حيفا تتّوج الربيع وشهر املرأة
آذار؛ فرصة االنطالق واإلشباع، مساحة خاّصة للرقّي بالنفس والتجّدد
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حمالت عيد الفصح يف

* الحملة سارية حتى 5.4.2018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور 
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مفتوح 7 أيام يف األسبوع 100₪

5 ק״ג
90₪

3 ק״ג
3990

₪

1 ק״ג

4990
₪

1 ק״ג

כרעיים עוף טרי בשר עגל טרי

כבש בלדי אחורי

100₪

4 ק״ג

בשר בקר טחון סלמון סטרלינג

990
₪

120₪

3 ק״ג

חזה אסאדו 

טרי

₪

4ב

2990
₪

מגוון סנפרוסט , תירס, אפונה, 
 אפונה וגזר , גזר גמדי , 
שעועית ירוקה חתוכה

פרגית עוף טרי 

790
₪

מגוון שקיות שוקולד 
בצורות ביצים סוריני - סקדו

Quality street בונבוניירה
795 גרם

190
₪

1 ק״ג
290

₪

1 ק״ג
390

₪

1 ק״ג
590

₪

500 גרם

1790
₪

5990
₪

590
₪

1 ק״ג

כרוב לבן , בצל יבש

מוגבל ל-4 ק״ג 

כנפיים עוף טרי  חזה עוף 

טרי

 4990
₪

1 ק״ג
 30₪

5 ק״ג
 100₪

4 ק״ג

מילקה חלב 250 גרם כשר 
לפסח 

יוגורט תנובה 1.5 ליטר

690
₪

790
₪

בונבונירה קוטידור בושה 
200 גרם

1090
₪

1790
₪ 1590

₪

עגבניה תות שדה קופסה  עגבניה שרי אשכולות

כבד עגל טרי

 30₪

3 ק״ג

מגוון יין  לבן /אדום הר חרמון
750 מ״ל

ערק רמאללה 
אדום 50%

קרלסברג 330 מ״ל / 24
חברת קוקה קולה

שיבס 700 מ״לרד לייבל 700 מ״ל - יבואן רשמימארז קורונה 12 יח׳ סטלה 330 מ״ל / 24 

₪

4 ב
100

10

סוכר לבן

790מוגבל ל-1 מסוג
₪

1490
₪ 10₪

שמן חמניות מוזכך
100 אחוז 3 ליטר

חומס אחלה 750 גרם
שטראוס

נוטלה 750 גרם כשר 
לפסח

3490
₪

1 ק״ג

חלב תנובה 1.5 ליטר

מגוון שפנים משוקולד 
לרגל החג

100₪ 110₪

תפוח אדמה לבן ארוז-אפייה
תפוז ברשת, חציל

תבנית ביצים 30 יח׳ מדיום

2290
₪2990

₪

מוגבל ל-2מוגבל ל-2

נס קפה ג'ייקובס 200 גרםגלידה נסטלה קרמריהקוטג׳ תנובה 

3 ב

מוגבל ל-1מוגבל ל-1

5990
₪

יין סלקטד אדום - לבן
 750 מ״ל 

99₪ 55₪

טחינת אלאמיר 900 גרם

₪1490

1590
₪

1990
₪

up 7 שישייה פפסי מרינדה

₪

3 ב
12

פריגט 1.5 ליטר

יין וינו אדום יבש 750 מ״ל

30₪

2ב

יין ברקן מרלו 
750 מ״ל

3 ב
5490

₪

בלק לייבל 1 ליטר

12490
₪

תחליב הגנה 50% 
UV מקרינת שמש

ד״ר פישר 200 מ״ל 
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لقاء أجراه نايف خوري
اليوم،  الغربّي،  التقومي  تتبع  التي  الكنائس  حتتفل 

بأحد  االحتفال  بعد  املقّدسة،  العظيمة  باجلمعة 

الشعانني، يوم األحد املاضي؛ متهيًدا لالحتفال بالفصح 

املجيد بعد غٍد. ويحتشد املؤمنون في الكنائس طيلة 

خالل  الطقسّية  بالصلوات  للمشاركة  األسبوع  هذا 

أسبوع اآلالم. 

متربوليت  بقعوني،  جورج  املطران  سيادة  ِالتقينا 

امللكّيني  للروم  اجلليل  وسائر  والناصرة  وحيفا  عّكا 

باملناسبات  االحتفاالت  عن  وحتّدثنا  الكاثوليك، 

املقّدسة. 

الفصح  تسبق  العظمية، والتي  اجلمعة  اليوم  سّيدنا، 

املجيد. هناك أبعاد دينية وعقائدية وغيرها لهذا اليوم 

املمّيز.

وهي  اخلالصّية.  اآلالم  خدمة  كّله  األسبوع  نسّمي 

على  البعض  اعتاد  كما  احلزينة«  »اجلمعة  ليست 

تسميتها، لكّنها اجلمعة العظيمة املقّدسة. فالصليب 

هو جزء أساسّي من مسيحّيتنا، والسّيد املسيح قال 

لتالميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد بنفسه ويحمل 

كّل  الصليب  يوم ويتبعني. ويسوع حمل  كّل  صليبه 

يوم في حياته، وبلغ ذروته، وتتّوج بالصلب النهائّي. 

أخبر تالميذه  إذ  الصلب؛  نحو  يّتجه  أّنه  أدرك  وقد 

إلى  سيسّلم  اإلنسان  ابن  إّن  بالقول  مّرات  ثالث 

عظماء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه ويسّلمونه إلى 

األمم، فيبصقون عليه ويجلدونه ويصلبونه ويقتلونه، 

وفي اليوم الثالث يقوم. طبًعا هذا أمر مؤلم 

للتالميذ لصعوبة إدراكهم ملا يقوله. بينما 

بابنها. ولذا  ملا سيحّل  كانت مرمي مدركة 

سيادة املطران جورج بقعوني:

بذلنا كّل الجهود لالحتفال 
بالفصح مًعا في حيفا ولم ننجح
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فالصليب هو محور في املسيحّية، وال ميكننا 

صليب، رغم  بدون  مسيحّيني  نكون  أن 

أّن بعضنا يريد بلوغ القيامة مباشرة. أّما 

يسوع فكان ُيخلي ذاته كّل يوم حّتى ُيعمل مشيئة 

الله، وُيخلي ذاته كّل يوم ليقترب من الناس في سبيل 

خالصهم، وهذان البعدان، العمودّي واألفقّي، هما أحد 

معاني الصليب. وقد دفع يسوع ثمًنا باهًظا كي يقترب 

الثمن  هذا  كان  وقد  خالصهم،  أجل  من  الناس  من 

شهرته وسمعته وكرامته، كما تعّرض لكثير من الّتهم 

التي حاولوا إلصاقها به، في مجاالت عديدة، كمرافقة 

ناة، واملرضى، واللصوص، واملمسوسني،  الَعّشارين، والزُّ

وأّنه يأمر الشياطني، وغيرها. وكان اقتراب يسوع من 

فيه  حياتهم، وهذا  يغّيرون  جعلهم  قد  اخلطأة  هؤالء 

صلب أيًضا، بإخالء الذات ليخّلص العالم. 

تأخذ  الكنيسة  أّن  نرى  اخلميس،  يوم  إلى  وبالنسبة 

املؤمنني في درب الصليب.

عشر  االثني  اإلجنيلية  النصوص  نقرأ  عندما  طبًعا، 

مساء اخلميس، وهي رتبة صالة سحر اجلمعة العظيمة، 

نرافق يسوع في آالمه وصلبه. إًذا، نحن نرافق يسوع 

في دربه ونبلغ معه الصليب، ونقف مع مرمي أّمه إزاء 

اجلّناز،  رتبة  نقيم  مساء  اجلمعة  الصليب. ويوم  هذا 

يسوع  مرافقة  هدف  في  تندرج  كّلها  الصلوات  وهذه 

في درب اآلالم والصلب، ومن يِرد أن يتبع يسوع فهذه 

ليست نزهة، بل يجب أن يحمل صليبه، أيًضا. 

هناك العديد من املعاني لهذه اجلمعة العظيمة.

بدون شّك، ففيها مسألة الفداء واخلالص والغلبة على 

بولس  القّديس  املوت. ويقول  على  إبليس واالنتصار 

الرسول إّن الصليب عند الهالكني جهالة، أّما عندنا، 

نحن – املخّلصني – فهي قدرة الله وحكمة الله. 

خاّصة  رسالة  هناك  فهل  بالقيامة،  نحتفل  غد  بعد 

بالقيامة هذا العام؟

نحن نسّمي أحد القيامة »اليوم الذي ال غروب له«، 

كما نسّميه اليوم الثامن، وفي هذا اليوم حّقق يسوع 

ألّن  إبليس واملوت واجلحيم،  على  النهائّي  االنتصار 

أكثر ما يخيف اإلنسان هو املوت. وهكذا يسوع يغلب 

والسالم  والرحمة  احملّبة  قيم  انتصار  ويؤّكد  املوت، 

والعدل، انتصار الرسالة التي نادى بها يسوع. 

وبالتالي  القيامة،  حدث  أعيش  أن  أستطيع  وكيف 

أمتاهى مع القيم التي أرادها يسوع؟

إّن املوقف الذي يّتخذه كّل مّنا مع يسوع هو األساس، 

فإّما أن تكون مع يسوع وإّما أن تكون عليه. ونرى، 

وال  بيسوع  يؤمنون  الذين  املسيحّيني  بعض  اليوم، 

هناك  ثانية  جهة  ومن  ووصاياه.  مبشيئته  يعملون 

املعّمدون الذين ال يبالون بحياة يسوع، بل يريدون أن 

يعيشوا على هواهم، ومنهم من أصبح من امللحدين أو 

يصعب  الفئة  »الاّل-أدرّيني«. وهذه  أو  »املتسائلني« 

عليها أن تعيش القيامة، وبالتالي ال تعيش اإلجنيل. 

»يجب  فرنسيس:  البابا  األعظم  احلبر  قداسة  ويقول 

أي  واحلياة«.  اإلميان  بني  القائم  الطالق  نتخّطى  أن 

يتجّزأ  ال  جزًءا  ليكون  اإلميان  على  نعتمد  أن  يجب 

املوت  على  انتصار وغلبة  هي  فالقيامة  حياتنا.  من 

كثيرة  ألّننا جنتاز حاالت  حياتنا،  في  أنواعه  بجميع 

التجارب واخلطيئة،  مثل  احلياة.  هذه  في  املوت  من 

والقلق والتعب النفسّي، ولذا يجب أن نستعني بإمياننا 

بيسوع حّتى ننتصر على ما نحن فيه.

كيف ميكن أن نعيش القيامة حَسب يسوع؟

يجب أن تظهر فينا عالمات القيامة، عن طريق تطبيق 

قيم اإلجنيل ويسوع بتنّوع هذه القيم. فاحملّبة والغفران 

واملسامحة والطهارة هي قيم يعيشها املؤمنون القائمون 

مع املسيح. أضف إلى ذلك أّنه يجب على اإلنسان أن 

يغلب عالمات املوت، وعدم االستسالم للخطية، لكن 

يجب التخّلص منها بالتخّلي عنها.

يعيش  اليوم  إنسان  ترى  كيف  العملّي،  وبالتطبيق 

حدث القيامة؟

إلى  ننظر  ا، وأاّل  اإلميان يجب أن يكون عملّيً تطبيق 

يسوع كأّنه الدواء الشافي فقط، الذي نّتخذه عندما 

نحتاج إليه، ال، بل هي عالقة مستدامة مع يسوع، 

ال تقطعها اخلطايا واملعاصي واملوت وإبليس. وعلينا 

أن نتخّطى املظاهر وننتقل لنعيش حياتنا مع يسوع، 

النهوض وجتاوز  على  قادرون  بأّننا  نصّدق ونثق  وأن 

أن  بّد  اخلطيئة ال  باملسيح، وأّن  باالستعانة  الصعاب 

ممارستها. وتغيير  إلى  أعود  فال  عنها وأتوب  أبتعد 

حياتنا مسيرة وليس باألمر السهل والسريع. وأكثر ما 

يقلق الناس، اليوم، األموال، حّتى إّن اإلنسان أصبح 

أجل  من  حياتنا  فنعيش  املال،  للمال وحّب  مستعبًدا 

حّتى  عليها،  لنحافظ  ونقلق  األموال  ونكّدس  املال، 

فكيف  اجلميع.  على  فادًحا  خطًرا  تشّكل  أصبحت 

ميكن أن أعيش املسيح وأنا مستعبد لألهواء واألموال. 

وهكذا نحن نعلن االنتصار على املوت واملال واخلطيئة 

املطلقة  الثقة  هو  بيسوع، واإلميان  باإلميان  بالقيامة، 

بالذي نؤمن به وهو الله ويسوع.

العيد،  لفترة  حياتنا  على  يؤّثر  بالعيد  االحتفال  هل 

فقط؟  

االحتفال باألعياد واملناسبات الدينية يجب أن يتهّيأ 

املناسبة،  أو  الساعة  تلك  ليس وليد  فهو  املؤمن،  له 

ننظر  أن  ال  حياتنا،  في  احلدث  نعيش  أن  يجب  بل 

إلى العيد كمحّطة واحدة في السنة، بل طيلة السنة 

وكّل حياتنا. 

الوضع  هو  سابًقا؟ وما  بالعيد  املؤمنون  احتفل  كيف 

اليوم؟

نبذل كّل جهد كي نحتفل بالعيد مًعا. وقد جنحنا في 

بعض الرعايا، وفي البعض اآلخر لم ننجح. ولكن أدعو 

املؤمنني إلى املصاحلة بني إميانهم وحياتهم اليومية، وأاّل 

نعيش حياة االنفصام واالنقسام الروحّي، وما يحدث 

هو أّننا نهتف باملسيح قام، ونحتفل بالقيامة ويسوع، 

وهو بالنسبة إلى البعض مّنا ال يزال في القبر. 

ما رأيك في احلركة اجلارية في حيفا وعدد من األماكن 

األخرى لالحتفال بالقيامة مًعا، العام القادم؟ 

أنا موافق متاًما؛ خصوًصا أّنني بذلت كّل جهد مستطاع 

من أجل أن نحتفل في التاريخ نفسه بأحد الشعانني، 

األسبوع العظيم، وعيد الفصح، ولكن لم ننجح حّتى 

اآلن. 

أين هي العقبة أو العائق؟

األراضي  في  الكاثوليك  األساقفة  مجلس  قرار  إّن 

تّتفق  أن  وهو  بعد،  يتغّير  ولم  واضح،  املقّدسة 

الكنائس الكاثوليكية كّلها على االحتفال مع اإلخوة 

األرثوذكس، وهذا ما مّت على مستوى الرعايا كّل منها 

على انفراد، ولدينا عشر رعايا من كنيستنا في اجلليل 

حتتفل بالفصح على التقومي الشرقّي. 

ولكن في حيفا لم يتغّير هذا الوضع؟

عقدت  اجتماعات،  عّدة  وبعد  حيفا،  إلى  بالنسبة 

املطرانية  دار  في  هنا  اخلصوص  هذا  في  أخيًرا  لقاًء 

بحضور سيادة املطران موسى احلاّج، مع كهنة الرعايا 

يوسف  واألبوين  أغابيوس  األرشمندريت  الكاثوليك، 

لو  أقول:  االّتفاق. ولإليضاح  يتّم  لم  وعبدو، ولكن 

الكاثوليك  من  ما،  بلد  في  طائفتني  افترضنا وجود 

 – الكاثوليك  وافق  إذا   – ميكن  واألرثوذكس، 

كان  الشرقّي. وإذا  التقومي  حَسب  باألعياد  االحتفال 

في  طوائف  ثالث  أو  الكاثوليك  من  طائفتان  هناك 

لتتمّكن  مًعا  كّلها  تّتفق  أن  فيجب  نفسها،  املدينة 

العديد  في  الشرقّي.  التقومي  حَسب  االحتفال  من 

اإلخوة  مع  يحتفلوا  أن  الكاثوليك  من رعايانا وافق 

األرثوذكس. أّما هنا في حيفا فلم يحصل االّتفاق بني 

الرعايا الكاثوليك الثالث بعد. املهّم أن يكون االّتفاق 

باإلجماع. وقد تثمر اجلهود في املستقبل حّتى تزول 

العوائق أمام هذا املطلب. 

شكرًا سيّدنا ونتمنّى قيامة مجيدة.. املسيح قام.

ا قام.     حّقً
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

اإليمان أساس العقيدة )اليوم اآلخر(

ال  إلينا  وأّنكم  َعَبًثا  َخلقناكم  أّنا  َفَحِسْبُتْم 
َ
»أ

إلَه إاّل هَو رَبُّ  املَِلُك احَلقُّ ال  اللُه  تُْرَجعون. فتعالى 

العرِش الكرمي«

من  الكثير  حّيرت  اآلخر  باليوم  االعتقاد  إّن قضية 

إاّل  بها  اليقني  إلى  قدمًيا وحديًثا، وال يصل  الناس 

عرض  ولذلك  وبالغيبّيات،  تعالى  بالله  آمن  من 

القرآن هذه القضّية بأسلوب مغاير لباقي القضايا؛ 

فقد أرشدنا إلى حتكيم العقل بعد اإلميان بالله. وقد 

قال  الناس؛  إلى  الفكرة  النبأ إليصال  اعتمد سورة 

تعالى: »َعمَّ يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم 

فيه مختلفون، كاّل سيعلمون، ثّم كاّل سيعلمون«؛ 

ألّن االعتقاد بيوم يحاَسب فيه الناس على أعمالهم 

يفوز  إميان  معسكر  معسكرين،  إلى  يصيرون  ثّم 

باجلّنة ومعسكر كفر يصير إلى النار، أمر كان بعيًدا 

عن حّسهم، لذلك أثار عند غير املؤمنني تساؤالت 

العقل  حتكيم  إلى  الله  فأرشدهم  وإنكاًرا،  كثيرة 

ليصلوا إلى القضية التي قد ُينكرونها، فقال: »ألَْم 

األرض  لكم  جنعْل  ألَْم  أي  ِمهاًدا«،  اأْلرَض  جنعِل 

صاحلة للحياة فيها تعيشون وفيها تتكاثرون وفيها 

تبنون وتزرعون، فكانت لكم كاملهد للصبّي الصغير، 

حول  فتدور  مخيفة  بسرعة  الكون  هذا  في  تتحّرك 

الشمس ويدور حولها القمر وجتري ملستقرٍّ لها، وأنت 

بحركتها،  تشعر  ال  اإلنسان  أّيها  يا  البال  مطمئّن 

»واجلبال  وأمان؛  بِلني  طفلها  حتتضن  التي  كاألّم 

تثّبت  الذي  كالوتد  اجلبال  هذه  وجعل   – أوتاًدا« 

فيه اخليمة لئاّل تسقط؛ فحّتى تكون األرض مهاًدا 

بالناس،  متيد  لئاّل  حركتها  يوازي  ما  إلى  حتتاج 

فجعل اجلبال أساًسا لها، حيث جزؤها األصغر يبرز 

فوق األرض ويغور جزؤها األكبر في باطن األرض. 

ومبا أّن هذه األشياء حتتاج إلى تفكير عميق نوًعا 

محسوسة  قضّية  إلى  عاقل  كّل  انتباه  يلفت  ما، 

أخرى وهي »وخلقناكم أزواًجا«؛ أي جعل الله البشر 

واحليوانان والنباتات تتكاثر من زوجني، ذكر وأنثى، 

السعادة  يحفظ  الذي  الطبيعّي  التكاثر  يتّم  فال 

ويحفظ استمرار احلياة على هذه األرض إاّل بوجود 

األزواج. فهذه نعمة أثُرها بارز ولواله ملا ُوجدنا على 

هذه األرض. وحّتى تصل الرسالة يقول الله تعالى: 

بات فيه الراحة التي ال  »وجعلنا نومكم ُسباًتا«، والسُّ

تتوافر في غيره، فالعامل الذي يكّد ويتعب يحتاج 

بات لتجديد الطاقة للعمل السليم واملثمر،  إلى السُّ

فمن لم يجد الراحة ال ميكن أن يكون معطاء. وقد 

دخل  هيبة وسلطان  ذا  شخًصا  مّرة،  ذات  شهدت، 

إلى الصيدلية يطلب دواء يعينه على النوم، فأعطاه 

له  قال  أستعمله؟  كيف  فسأله  دواء.  الصيدالنّي 

فُخذ  النوم  إلى  باحلاجة  تشعر  عندما  الصيدالنّي: 

هذا الدواء. فأخذ الرجل يبكي ويقول: والله منذ أّيام 

ما نت وال أشعر بالنُّعاس، وقد حتّولت حياتي إلى 

فقدها.  من  إاّل  الله  نعمة  قيمة  يدرك  فال  جحيم. 

ثّم يقول تعالى: »وجعلنا الليل ِلباًسا«؛ فالليل ملّا 

يسدل ستاره على األرض يصبح كأّنه كساء يلبسه 

الناس فيستترون به عن األعني لُيخلدوا إلى الراحة، 

ألّن استتار املرء عن الناس وعدم مخالطتهم لساعات 

يساعد في تلبية احتياجاته النفسية واحلّسّية وحّتى 

أشار  احلالك. وقد  الظالم  عند  الروحية، وخصوًصا 

ألّن  النوم،  عند  الظالم  ضرورة  إلى  احلديث  الِعلم 

في اجلسم غدًدا ُتفرز هرمونات، فإذا لم يكن ظالم 

جسم  في  الله  أوجده  الذي  النظام  هذا  يختّل  تاّم 

باألمراض  اإلصابة  على  يساعد  قد  ما  اإلنسان، 

الفّتاكة؛ قال تعالى: »وفي أنفسكم أفال تعقلون« 

تأتي  ثّم  اخلالقني«.  أحسُن  اللُه  »فَتبارَك  وقال: 

فبعد  معاًشا«؛  النهار  »وجعلنا  تقول:  التي  اآلية 

الظالم يأتي النور؛ »وأشرقت الشمس بنور رّبها«، 

فينطلق املرء من سبات النوم إلى نشاط احلياة بهّمة 

عند  بناء وعطاء، وخصوًصا  عامل  ليكون  وعزمية، 

الساعات األولى من النهار. ولهذا كان دعاء رسول 

الله: »الّلهّم بارك لنا في بكورنا«، أي تبكيرنا إلى 

العمل وإلى مجاالت احلياة حتت سماء تظّلنا، قال 

إلى  إشارة  سبًعا ِشداًدا«،  فوقكم  »وبََنْينا  تعالى: 

احلياة؛  مصدر  إلينا  بالنسبة  ُتعتبر  التي  السماء 

تُوَعدون«،  رزُقكم وما  السماِء  »وفي  تعالى:  قال 

نزلنا من املعصراِت ماًء َثّجاًجا، لُنخِرَج 
َ
ثّم يقول: »وأ

ْلفاًفا«. فلوال الغيوم ملا هطل 
َ
ا وَنباًتا وَجّناٍت أ ِبه َحّبً

املطر ولوال املطر ملا نبت الزرع؛ فحاجة اإلنسان إلى 

املطر كحاجته إلى الهواء واملاء والطعام. ونحن في 

بسبب  تهلك  أمًما وشعوًبا  نشهد  ما زلنا  القرن  هذا 

ألّن  الرّبانّية  اإلشارات  هذه  وكّل  املطر.  انحباس 

الله يريد مّنا أن نفّكر في هذا اخللق، وقدرته على 

تعالى:  قال  اإلنسان،  خلق  من  أعظم  إدارته، وهو 

»خَلَْلُق السمواِت واألرِض أكبُر من َخْلِق الناِس ولكّن 

في  اجلولة  هذه  وبعد  َيعَلمون«.  ال  الناِس  أكثَر 

ملكوت السموات واألرض، مبا فيها من آيات داّلة 

على عظمة اخلالق، يعود القرآن في سورة النبأ إلى 

القضية التي حّيرت الناس، فيقول: »إّن يوم الفصل 

القيامة الذي فيه يحكم  كان ميقاًتا«، أي أّن يوم 

الله بني العباد هو ميقات، وّقته الله تعالى ليجازي 

قال  بكفرهم؛  الكفر  وأهل  بإميانهم  اإلميان  أهل 

تعالى: »إّن جهّنَم كانت ِمرصاًدا، للطاغني َمآًبا«. 

وقال: »إّن للمّتقني َمفاًزا«.

أخي القارئ! أختي القارئة! ِاخترت هذه السورة لبيان 

ما لهذا الركن من أركان اإلميان من أهّمية، وقد ورد 

في القرآن الكثير من تفصيالته حّتى ال يغيب عّنا 

ولو حلظة؛ فإّننا سننطلق من احلياة الدنيا إلى احلياة 

اآلخرة، وأسأل الله أن تكون وِفادتنا طيّبة.





الجُمعة 30 آذار 282018

يوم الثالثين من آذار... 

يوم التمّسك باألرض
اإلعالميّ أمحد حازم

اليوم 30 آذار والعام 1976 واحلدث هو األرض. في ذلك العام أصدر وزير 

األمن اإلسرائيلّي، إسحق رابني، قراًرا مبصادرة حوالي عشرين ألف دومن من 

أراضي بلدات دير حّنا، سخنني، وعّرابة في ِمنطقة اجلليل، وفي ذلك اليوم  

هّبت اجلماهير العربية في جميع مناطق الـ 48 في انتفاضة جماهيرية غير 

مسبوقة ملواجهة سياسة االستيالء على األرض الفلسطينية. قرار إسحق 

رابني لم يأِت من فراغ، ألّن استهداف األرض الِفَلسطينية كان مخّطًطا له 

هيونّي األّول في مدينة بازل السويسرية، عام 1897. منذ املؤمتر الصِّ

وبعد مرور اثنني وأربعني عاًما على يوم األرض، الذي ارتفع من أجله ستة شهداء، ما زالت 

 48 الــ  مناطق  في  الِفَلسطينّيني  املواطنني  أّن  فرغم  مستمّرة،  والتهويد  املصادرة  محاوالت 

يشـّكلون عشرين باملائة من السّكان، ال ميلكون سوى ثالثة باملائة من األراضي التي أنشئت 

عليها إسرائيل.

احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة – منذ عام 48 – سعت جلعل حياة الِفَلسطينّي ال تطاق؛ من 

خالل فرض وقائع على األرض، ومن خالل عرقلة الِفَلسطينّي عن التوّسع اجِلغرافّي، حيث متّت 

مصادرة ِمساحات واسعة من األراضي العربية إلنشاء مزيد من املستوطنات اليهودية.

شموئيل طوليدانو، الذي شغل منصب مستشار للعديد من رؤساء احلكومات اإلسرائيلية، قال 

ذات يوم: ”إّن هؤالء الذين يعيشون بني َظهراَنْينا لم يعودوا سقاة وفاّلحني، بل أصبحوا عرًبا 

الــ 48:  ِفَلسطينّيي  ِفَلسطينّيني”. وقال غيره من الساسة اإلسرائيليني العنصريني عن  وأيًضا 

”العرب عبارة عن قنبلة موقوتة”... ”العرب سرطان في جسم دولتنا ويجب استئصاله«. هذه 
التصريحات  العنصرية املناهضة للِفَلسطينيني في أراضيهم في الداخل الِفَلسطينّي تدّل على 

وجود رغبة إسرائيلية في التخّلص منهم بشّتى الطرق.

عام 1950 أقّرت الكنيست قانون أمالك الغائبني، وصادرت الدولة مبوجبه أراضي وبيوت كّل 

من مّت تعريفهم »غائبني«، وهم الِفَلسطينّيون الذين مّت تهجيرهم إلى الدول العربية في النكبة 

طلق على هؤالء النازحني 
ُ
األولى، وأيًضا الذين نزحوا إلى قًرى ومدن في املثّلث واجلليل. وقد أ

في الداخل الِفَلسطينّي مصطلح »الغائبون احلاضرون«، مبعنى منعهم من  العودة إلى أراضيهم، 

رغم وجود إثباتات تؤّكد ملكّيتها.

ورغم حقيقة أّن أّيام السنة كّلها أّيام أرض، يشّكل يوم األرض في الثالثني من شهر آذار نقلة 

تاريخية في حياة من بقي من الِفَلسطينّيني في أراضه بعد نكبة 48، ألّنه – بال شّك – يوم 

االعتزاز بالتمّسك باألرض، ويوم التأكيد على أّن األرض الِفَلسطينية هي حّق تاريخّي  للشعب 

الِفَلسطينّي.

يوم األرض الِفَلسطينّي هو بوصلة ضمير وحدث سياسّي في غاية األهّمّية للِفَلسطينّي بشكل 

عاّم أينما ُوجد، وللِفَلسطينّيني في الداخل الِفَلسطينّي في مناطق الـ 48 بشكل خاّص، وهو 

يغّذي  ا  يوًما وطنّيً املناطق، وُيعتبر  هذه  داخل  العربّي  املجتمع  ذاكرة  في  مهّم  تاريخّي  حدث 

الذاكرة اجلماعية الِفَلسطينية، بجميع مرّكباتها.

»يوم األرض« ذاكرة حّية وسيظّل رمًزا للتمّسك باألرض والُهوّية والوطن، وسيبقى اليوم الذي 

ا في التاريخ الوطنّي الِفَلسطينّي، وسيبقى، أيًضا، رمًزا   صنع فيه الِفَلسطينّيون محّطة مهّمة جّدً

ا ُيضرب فيه املثل لدى الشعوب، وهنا على أرضنا الِفَلسطينية باقون ما بقي الزعتر  ِفَلسطينّيً

والزيتون، وحتّية إكبار وإجالل لشهداء يوم األرض.

ا
ّ
ريم بن

صوٌت يتنّهُد فيه الّصبح 

ويرسُم وجه الحّرّية 
  

أسعد موسى عودة

كّنا ال نزال ِفْتيًة ِصغاًرا من َعَبٍق وعفيف 

َشَبق، ملّا َطِفق يعلو كعب الغزالة على 

بالدي  من  غزالة  اجلَْرَمق،  صخور 

َتتهادى في األعالي فُتغيُظ الّذئاب في 

ُمنحَدرات اأُلُفول، وهي تغزل صور 

احلّق اجلميل املرير على أوتار صوتها الّصافي الّصقيل األصيل، 

اآلتي من جهة الّصواب، فينسكب في املساِمع واملَواِجع أْنُهًرا من 

حرير.

وَرَحل  قَْرنْيه  إلى  شّد ِرحاله  اّلذي  القرن  من  الّثامن  الَعْقد  وَسط 

ا  أدبّيً الغرب فالّشرق،  البداية، وهو ما ُيصطلح عليه في  كانت 

متَرفيها  شرَّ  اللُه  كفانا  احلداثة،  بعد  ما  بعصر  ا،  وكونّيً ا  وفّنّيً

وُمسِرفيها، ووَسط الَعْقد الّثاني من قَْرن ال يزال َيعِقُد صفقاِته على 

ما تبّقى من ُقرون العرب الّنابية لم تكن الّنهاية ولن تكون؛ فلن 

تبقى إاّل ِفَلسطني متنّبّي العصر، محمود درويش، اّلذي وضع تلك 

احلداثة وما بعدها حتَت ِضْرِسه وقال: »]...[ أنا احلجُر اّلذي َشّد 

البحاَر إلى ُقرون الياِبسة«؛ ولن تبقى إاّل ِفَلسطني رمي بّنا اّلتي 

جابت اخلافقنْيِ بتهاليلها وتعاويذها وحكايات عجائزها وقصص 

أطفالها؛ بغناء غنّي شجّي قوّي ذكّي وفّي، هو ِمساحة االلتقاء 

بني ُعروج األرض وُنزول الّسماء.

كم ظّلت الّرمي تناطح الّسحاب األسود بَقْرَنِي الغزالة، حّتى شّقت 

فيه ثقوًبا ستظّل تنّز علينا موسيقى وأغنياٍت تغسل أرواحنا من 

وحل حياتنا، وتعيدنا إلى ُطهر البدايات؛ فإّنه »على هذه األرض 

ما يستحّق احلياة \ على هذه األرض سّيدة األرض \ أّم البدايات 

أّم الّنهايات«.

فّي،  الّليل  يوقظ  أمامي  األبيض  البحر  هو  فها  نامي؛  فيا رمي 

يوشوشني ويقول، إّنه قد أوصى الّشمس اّلتي تغرق في حّبه كّل 

يوم مّرتني، أن تظّل تبعث في حّبات ترابك دْفَئها اأُلّمّي، ليظّل 

نظيًفا خفيًفا وعلى َمَهٍل يتنّفس، فتَُضوع منه كّل ألوان الّطيوب 

اّلتي لن يجد الّنحل موطًنا أشهى منها ليعقد فيه شهده، ولن جتد 

العصافير ربيًعا أبهى منها لتزقزق فيه ُبكوًرا وتنام فيه أصياًل. 

فنامي يا غزالة احللم اجلميل ونامي، ثّم قومي على خفق أجنحة 

باب،  ي َعْيًنا، ثّم نامي على كتف الرَّ الَفراش، فُكِلي واْشَربي وقَرِّ

فال تراب وال غياب.

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

أبًدا، عن لغتنا ونْحن.
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من األدب الساخر

 زاحها

ورئيسها  الترامبية،  اإلدارة 
عن  القدس  قضية  زاح  الترامبي، 
بنيامين  زاحها  ما  مثل  الطاولة. 
وقال  ترامب  زاحها   # قبله..  من 
لهم  يفتشوا  الفلسطينيين  ي 

ّ
خل

عن عاصمة غير القدس.. #  زاح 
يحكي  ما  بدون  خارجيته..  وزير 
معه.. كتب له زيح فزاح..  # وزاح 
القومي،  األمن  مجلس  رئيس 
وحط رئيسة بداله ويمكن يزيحها 
لة اإلباحية 

ّ
وزاح ممث بعدين.. #  

  # قبلها..  زاحته  وهي  دربه،  من 
االنتخابات  زاح  بنيامين  وكمان 
  # التحقيقات عنه  وما قدر يزيح 
وبنيامين  ترامب  زاحت  وفلسطين 
من  وصالحيتهم  مدتهم  الخالصة 
مشروع السالم.. #  لكن فلسطين 
ما زاحت القدس وال زاحت قيامتها 
وال أقصاها ال من فكرها، وال من 
القدس  بزيح  ترامب    # قلبها..  
بزيح  والعالم  إلسرائيل..  عاصمة 
  # لفلسطين..  عاصمة  القدس 
كان  إْن  الخير..  جماعة  يا  وهيك 
بعد في الدنيا خير.. كّل واحد بزيح 
القدس مش  القدس لجانبه.. #  
لعبة.. ال هي لترامب وال ألبو ترامب.. 
من  لحدا  وال  لبنيامين  هي  وال 
عيلته.. #  هاي آخر األزمنة املقرفة 
واملرعبة حكى عنها األنبياء قبل ما 

تقوم القيامة.. هللا يستر..

أبو إلياس             

بشرى ساّرة: ابتداًء من اليوم، من ال يتناول الكحول ملختلف األسباب، يمكنه االستمتاع ببيرة بدون كحول وبمزاياها الصحّية

كحول،  بدون  بيرة  مشروب  هاينيكن  العاملية  املشروبات  شركة  أطلقت 
هاينيكن %0.0 كحول، بهدف منح امكانية االستمتاع بتناول مشروب شعير 

لألشخاص الذين ال يشربون كحول لشتى األسباب.
تعّرفوا على األسباب الخمسة التي ستجعلكم تحّبون مشروب البيرة بدون 

كحول أكثر.
تساعد البيرة على منع تكّون الحصوات في الكلى

ارتفع في السنوات األخيرة عدد األشخاص الذين يعانون من تكّون الحصوات 
رب والنقص 

ّ
ة الش

ّ
قل ع، 

ّ
املصن بسبب االستهالك املتزايد للغذاء  في الكلى، 

بشكل  البيرة  تناولوا  الذين  األشخاص  أن  األبحاث  أثبتت  بالـڤـيتامينات. 
السبب   .40% لوا من احتماالتهم لتكّون حصوات في الكلى بنسبة 

ّ
دائم قل

ا أيًضا بالحقيقة أن البيرة 
ً
غير واضح تماًما، لكن ربما قد يكون هذا متعلق

مصنوعة من مواد طبيعية فقط وال تحتوي على إضافات اصطناعية.  
ل البيرة من خطر إصابتكم بنوبة قلبية

ّ
تقل

األشخاص الذين يشربون البيرة لديهم نسبة  حسب ما يقوله املختصون، 
%60-%40 أقل لإلصابة بنوبات قلبّية مقارنة مع من ال يشربون البيرة.

ر
ّ
تساعدكم البيرة على التقليل من التوت

اكتشفت مجموعة من املختصين في جامعة مونتريال، أن كأسين من البيرة 

ر واملخاوف النابعة عن العمل.  
ّ
ل من التوت

ّ
يومًيا تقل

البيرة تحّسن ذاكرتكم
دّل بحث أجري مؤخًرا على أن االحتمال لدى األشخاص الذين يشربون البيرة 
ا.

ً
لإلصابة بمرض الزهايمر منخفض جّدا مقارنة مع من ال يشربون البيرة بتات

تساعد البيرة على خفض ضغط الدم
أنكم ستفرحون لسماع أن شرب البيرة بشكل معتدل يساعد على  ال شّك 
في أجيال  خفض ضغط الدم. وجد بحث أجري في جامعة هوارد أن نساء 
25-40 ممن شربن البيرة، قد عانت بنسبة أقل من ارتفاع ضغط الدم بشكل 
ملحوظ. بالطبع أنه ال يكفي فقط استهالك البيرة بشكل معتدل للتقليل من 
ضغط الدم، إنما يجب الحرص على اتباع روتين حياة سليم ترافقه ممارسة 

الرياضة والوجبات املتوازنة.
لقد ازداد جًدا في السنوات األخيرة الوعي ألهمية انتاج واستهالك بيرة بدون 
املشروبات  شركة  الغذائية.  مزاياها  حول  املعلومات  إلى  إضافة  كحول 
العاملية هاينيكن والتي تلتزم بالتجديد واالبتكار وتلبي متطلبات وأذواق معظم 
كحول،   0.0% هاينيكن  كحول،  بدون  بيرة  مشروب  أطلقت  املستهلكين، 
بهدف منح امكانية االستمتاع بتناول مشروب شعير سواء لألشخاص الذين 
ال يشربون كحول لشتى األسباب أو كتلبية لالتجاه الثقافي الذي ُيعنى بإدارة 

نمط حياة صحي ومتوازن.
اليوم كل محّبي مذاق مشروب الشعير واألشخاص الذين ال يمكنهم تناول 
الكحول ألي سبب كان يمكنهم التمتع باملذاق املمتاز وبمزايا مشروب الشعير 
املنعش من هاينيكن في كل لحظة من اليوم، مع العائلة ومع األصدقاء، مع 

املحافظة على نمط حياة صحّي بال قلق.
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الزمن والعدد..

ارتويا..

بالجفاف

وهو مآلنا.

البدر يرعى املساء

والذين استضافوا أحالمنا

العين تصّور أشجاًرا

ونار تلتهم درج األحالم

ننفث سيجارة أخيرة

نعتق األحالم والصدى

على سفينة نسياننا 

رقصنا

)الدبكة الشمالية(

ننا
ّ

في زفاف خال

البدر )اشبينهم( 

سكارى الحّرّية

ميناؤهم تعالى

*

)سنرجع يوًما(

على ملصق البريد

النائم في حّينا

النائم في اإلحساس

في اليوم الجديد

في صياحات حناجرنا

فرح الحكاية و األحالم

ُيسكر العائدين و الحّراس

فالزمن ال يضيق.. 

بمن أسكرتهم الرحلة

من اإلسراء

على الدموع أبحروا

تهادى
َ
في عتمة ت

*

البالبل والحساسين 

العائدون إلى الوطن

في مّوال يسري على الدرب

كاملنارة في بحر الغربة

يشّيع العذاب إلى مثواه

في رحاب األحالم و االنحاء

كّل األسماء 

لها طعم الوطن

*

عدّوهم..

عدّونا

عصًرا جديًدا لهذا البلد 

مسار البحر وأمواجه

مسار البّرّية ودروبها

مسالك، عناوين، وحّراس

مسالك الحدود واألقاليم

مسالك قلوبنا النابضة

مالذ الشعب الجائع لحرّيته

بلدي

ِمحراث ومّوال يشدو

مهد ابن مريم

يبحر شعلة فينا

ِلَم القادمون صلبونا
َ
ف

بلدي

ِمحراث
ً

ومّوال يشدو أمال

فمن..

ال يبارك

*

تصّورت الجرح

في عّز ذاكرته

يمّجد ويبكي

رحلته الطويلة وما جرى

يتلهّى باألمل وما هوى

ساقني في غيابه

وما عدت أستغيث                                    

حيفا  

يوم األرض

على ِمحراث ومّوال..

)سنرجع يوًما(
هاشم ذياب

العروبة...
رشدي املاضي

اجلديد:  كتابه  في 

املسلمني«  »اإلخوان 

أزمة  احلسيني  يرى 

يعاني  موضوعية 

الّشعب  منها 

قابلة  وهي  العربّي 

التجاوز...

أّما مصدرها األّول فهو دخول العالم العربّي، 

أو بعضه، إلى دور حتّرر جديد، بينما منبعها 

أسعف  الذي  التعّلم،  على  اإلقبال  الثاني 

باإلمكان  يكن  لم  أسئلة،  طرح  على  العقول 

طرحها في زمن سبق...

وال يخفى على قارئ الكتاب، خصوًصا على 

يتعامل  كاتبنا  أّن  العلمّي،  البحث  مستوى 

فيه مع موضوع يعرفه حّق املعرفة، ويحيط به 

إحاطة شاملة...

»العروبة«  موضوع  جعله  إلى  باإلضافة  هذا 

موضوعه  األخرى... ويوّزع  املواضيع  يتصّدر 

الفكر  أزمة  مختلفة:  عناوين  على  الرئيس 

احلروف  اللسان،  عروبة  العروبة؟  ما  العربّي، 

نواحي  إحدى  الالتينّية،  واحلروف  العربّية 

العقلّية العربّية، تعريب العرب...

العروبة  موضوع  الكاتب  يجعل  وعليه، 

أّي  طارًدا  َتة  السِّ الكتاب  يتوّزع على فصول 

موضوع  إلى  بالّنسبة  أّما  آخر...  موضوع 

إاّل  يذكرُه  ال  حيث  ينحسر،  فيجعله  الّدين 

بحثه  في  ُمنطلَقه  ألّن  ُمَتفّرقة...  ُجمل  في 

أّن العروبة هي البدء... وهو بهذا طرح ُسؤااًل 

يكتب  هل  هو:  الترويض،  صعب  شائًكا 

به،  يؤمن  موضوع  عن  اجلليل  اللغوّي  العالم 

الكتابة بحصافة  ُقدرته على  ُيبرهن على  أّنُه 

كبرى، في املواضيع جميعها، ُمفّضال فضيلة 

االختصاص؟

وحني يبدأ احلسيني كتابه بالّرّد على اجتهاد 

مبكان  خاّص  البراَءة...  يعرف  ال  استشراقّي، 

ومكانة وجود اأُلّمة باملعنى احلديث...

ُه قبل اإلجابة كأكادميّي فلسطينّي؛  يستهلُّ َردَّ

بتأّمله الواقع والفكر العربّي الذي يدور فيه، 

عناوينها:  األبعاد،  خماسّية  أزمة  فيرصد 

فقدان  العقالنية،  فقدان  االرجتال،  احَلْيرة، 

سّن  و«احترام«  الفكرّية،  واحلّرّية  اجلرأة 

ذلك  التقديس... ويلّخص  حّد  إلى  القدامى 

بالعبارة الّسحرّية: »ال يصلح هذا الزمن إاّل مبا 

صلح به أّوُلُه«...

في  قائم  األزمة  من  الّشفاء  أّن  يرى  وهو 

هو  االرجتال  فنقيض  ذاته،  التشخيص 

اًل اقتراحني:  التخطيط املُتبّصر، ويضيف ُمسجِّ

االلتفات إلى الِعلم واإلعالء من شأن العلماء 

االجتماعّية  األمراض  دراسة  على  القادرين 

ال  إذ  احلديثة،  احلضارة  وتطبيقها، ومحاكاة 

َمَفرَّ من البدء حيث وصلت األمم املتحّضرة...

قاله طه حسني في كتابه  مبا  يذّكر  بهذا  وهو 

الشهير: »مستقبل الثقافة في مصر«...

صباح اخلير للحسيني الذي قَّرر مبا كتب أّن: 

»العروبة في رأينا ]رأيه[ ذات ثالثة أركان: 

عروبة اللسان، وعروبة العقل، وعروبة القلب، 

بالعروبة  ُيخلُّ  األركان  وإسقاط ركن من هذه 

ويفسدها«...

ا؛ تحُضر
ّ
ريم بن

 رغم الغياب
كتبت: رقية عدوي \ مدرسة يف مدرسة املتنيب

غزالٌة جميلُة تدّرجت لربع قرٍن وأكثر، أشَهرت حنجرتها سالًحا، تقّطعت أوتارها، 

فقاَوَمت. َنَطحت بقرنْيها سرطاَن جسٍد وسرطان بالٍد، نال منها األّول مع بداية 

ُتناِطُح  التي  كالعني  االستسالم،  يأبى  إرًثا  لُيناِطَح  الثاني  فَبِقَي  الربيع  هذا 

النصراوّي،  بيتها  كوفّيتها عن شرفة  َنَثرت  التي  املرج  بّنا؛ غزالة  املخرَز. رمي 

ترنيمة فلسطينّية صَدحت طوياًل بني كنيسة البشارة واجلامع األبيض، تَتَمخَتُر 

الناصرة  سوق  زواريب  عند 

عن  قدمْيها  وُتدّلي  القدمي، 

بني  جالت  القفزة.  جبل  قّمة 

وحملت  العالَم،  عواصم 

زمن  في  عظيمة  قضايا 

ضّجت  والنسيان.  اخلنوع 

خلخالها،  بصوت  األرُض 

تطريزاٍت  تنسج  التي  إبرتها 

مهباج  دقيقة،  فلسطينّية 

سّتي،  يا  وتهليلة  قهوتها 

غّنت للوطن واألسرى، األرض واحلياة، احلّرّية وكّل األطفال.

عنه  حّدثتنا  الذي  موَتها  باكًرا،  جاءنا  الذي  غيابَها  الربيُع  لنا  َحَمَل  بّنا؛  رمي 

ِصبُْت 
ُ
أ ما  كّل  َعِجَز عن  الذي  الطّب؛  على  لنا: »عبء  فَكَتَبت  قبل رحيلها، 

به... عبء على املشافي؛ التي لن تسع جسدي الصغير... عبء على وطن 

البالد من  لتستنفر  أو مادونا  لسُت شاكيرا  فأنا  اليد،  َعِشقت؛ وال حيلة في 

أجلها... عبء على »أصدقاء متجاهلني« سقطوا في ملّذاتهم، وتسّربوا من 

بني األصابع كالهفوة... عبء على احلّب الذي يجعلنا كريشة طائشة خفيفة... 

عبء على الومضة مهما ملعت... عبء على العبء... وحدهم أحّبتي من حولي 

ال يتذّمرون، وحدهم أحّبتي ال يفقدون األمل وال يكّلون... وأنا بني حّد سيفني 

في غيبوبة التأّمل، أتدّرب على نهاية ساخرة...«... رمي بّنا؛ ترحل كاألشجار 

من  تتُركنا رمي  التحّدي،  النضال ولغة  فلسفة  أتقَنت  أن  بعد  وصامدًة  واقفًة 

بعدها حيارى، نبحُث عن سّر املقاومة وابتسامتها حّتى في اللحظات األخيرة. 

سفيرتها  كانت  ترّنت،  لفلسطني وبها  هّللت  لها،  للحّرية وأنشدت  نادت  رمي 

املوقف اإلنسانّي والكلمة واللحن...بينما تغفو رمينا غفوتها  واألغنية، سّيدة 

األبدّية؛ نتساءل أكاَن الرحيُل عليك يا رمي لزاًما؟! 

رمي بّنا؛ ستفتِقُدك »مواسم البنفسج« التي ستسأل كثيًرا عن »نّوار نيسان« 

املغّناة. قدسنا يا رمي ستتمايل حزًنا وهي تناجي »قمر  وقصيدة راشد حسني 

القدس«،  بتبقى  »وحدها  الدافئ  احلزين  بصوتك  لها  ُيغّني  الذي  ليلة«  أبو 

تتجّلى روح املقاومة وتسهر األّمهات في عيدهّن بني »جتّليات الوْجد والثورة« 

و«دموعك يا أّمي« تكتمل حكاية فلسطني األغنية والقصيدة، احلّرية ونعُشك 

الذي ُزّيَن بعلم البالد التي صحت مفزوعة على وْقِع رحيلك... تبُرد القهوُة يا 

رمي وفناجينك حزينة وكذلك البالد، صباح الّناصرة بدون رمي بّنا ُموِجع وحزين... 

الفلسطينّي  الشعب  وجدان  من  مستوحاة  موجوعة،  أغنية  بّنا؛  رمي  حزين. 

رمينا  إاّل  ُتشبه  ال  تُراثّية  تهليلة  هي  باحلداثة،  الشعب  تراث  متزج  وهواجسه 

اإلحساس  من  واللحن  موسيقاها  تستمّد  سواها،  شيٍء  أّي  ُيشبهنا  ال  التي 

بنبض الكلمة وحجم املعاناة وروافد األمل الذي زّين كّل مسيرتها التي ضّجت 

بتفاصيل ومالمح ال َتُدلُّ إاّل على هذه البالد، التي علْيها ما يستحّق احلياة.  

رمي بّنا؛ لم يكتنف الغموض حياَتها أو موَتها، ُتعّرينا برحيلها وتكشُف زيَف 

حَضرنا وسنحُضر، رمي وحَدها  ُيلغينا، وإْن  الغياب  واقعنا، حضورها رمي رغم 

ِفَلسطيُننا أن تَِزّف املوت بطرق مختلفة ومتفاوتٍة. رمي  الباقية وإن كان قدُرها 

بّنا؛ تتهاوى مرحلة كاملة مع رحيلها، العزاُء هو أّننا »عشنا في زمن رمي بّنا«، 

غنياتها مرآًة ساهمت 
ُ
التي لم ُتلّحن أو تغّني فَحسب؛ بل كانت كّل أغنية من أ

املمكنة احملافظة  الوسائل  بكّل  يحاول  اخلاّصة،  تفاصيله  له  في خلق مجتمٍع 

التي  الفترة  غنّياتها، حساسّية 
ُ
أ ُهوّيته وثقافته. رمي؛ مبواضيع ومضامني  على 

عاصرتها، مواقفها اإلنسانّية الصريحة واجلريئة، رسائل األمل والتحّدي التي 

ملن  املاّسة  حاجتنا  السرطان، رحيلها رغم  مع  صراعها  ِخَضّم  في  تبّثها  كانت 

ُيذّكرنا أّن على هذه األرض هذا الكّم الهائل من اجلمال، الرّقة، القّوة، الصالبة، 

األمل والنضال... كّل تلك األشياء حتّول رمي إلى أسطورة من اإللهام والتحّدي 

الفردّي والسباحة ضّد التيار.

 وحدهم الكبار يا رمي يحاولون االنسحاب بهدوء، أبًدا ال يرحلون، تضّج األرُض 

بَصَخِب تلك احملاوالت، وما تبّقى لنا من أّيام وإنسان، فيها سنحاول أْن نضَي 

وأن نتماسك، فلم نخسر احلرَب بعد أو أْن ننسى اإلنسان. 

لروحك السالم وإنّنا من بعدك يسكننا الغضب، الغضب... واألمل. 



نرفع إلى جميع أبناء الرعايا المسيحية الأعزاء، أسمى التهاني بمناسبة حلول

أحد الشعانين المبارك

وعيد الفصح المبارك
متمنين للكم أعياداً سعيدةً ملؤها الخير والمحبة والتسامح 
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إلى  كم   1 قرابة  عثرة«  األثرّي »قصر  املوقع  ينوجد 

 –  1 )الصورة رقم  يعقوب  بنات  جسر  من  اجلنوب 

للجامعة  التابع  احلفرّيات  بعثة  موقع  عن  بلطف 

يعود  قلعة  بقايا  ويشمل  القدس(،  في  العبرية 

تاريخها إلى القرن الثاني عشر امليالدّي.

ِاسم املوقع
باسم  أّيامنا  في  ُيعرف  إذ  عّدة،  أسماء  للموقع 

في  أّما  )עתרת(.  عتيرت«  »قلعة  أو  »عتيرت« 

الاّلتينية فقد ُسّمي »شاستيال« )Chastellet( التي 

تعني القلعة الصغيرة أو القصر الصغير احلجم. قبل 

 – Vadum Iacob بناء القلعة ُذكر املوقع حتت اسم

مبعنى »ممّر يعقوب«، ذلك بسبب االعتقاد الذي ساد 

األردّن  نهر  عبر  يعقوب  أّن  الصليبية؛  الفترة  خالل 

من هذا املوقع. بينما ُسّمي املوقع بالعربية »محدث 

احُلزن« أو »حدث احلزن« بسبب االعتقاد – آنذاك 

بيع  بَحَدث  يعقوب  علم  قد  املوقع  هذا  في  أّنه   –
يوسف. 

»شاستيال«  املوقع  ُسّمي  القلعة  بناء  بعد 

)Chastellet( بالاّلتينية، ذلك بسبب كونه األصغر 
الهيكل. وبعد  فرسان  بناها  التي  القالع  بني  حجًما 

بالعربية »قصر عثرة«  املوقع  الصليبّيني ُسّمي  هزمية 

في  جرت  التي  القاسية  املعركة  أو  املوقعة  بسبب 

وحتّول  أّيامنا،  حّتى  االسم  هذا  ُحفظ  وقد  املوقع. 

بالّلغة العبرية إلى »عتيرت« )עתרת(، وهو حتريف 

للكلمة العربية »عثرة«.

املوقع واملكتشفات األثرية
يدم  لم  إذ  شهًرا؛   11 خالل  وُهدمت  القلعة  بُنيت 

بناها  يبدو  ما  بنائها. وعلى  بعد  استعمالها طوياًل 

امللك بلدوين الرابع على نهر األردّن، حلماية الطريق 

التجارية الواصلة ما بني عّكا ودمشق. وقد ُوصفت 

القلعة في مراحل بنائها وهدمها عند املؤّرخني العرب 

وتروي  هذا  والاّلتينية.  العربية  بالّلغات  والغربّيني 

املصادر أّن صالح الدين عرض مبلغ 100,000 قطعة 

فرسان  أّن  إاّل  املبنى وهجره،  ترك  لقاء  الذهب  من 

الهيكل رفضوا العرض. وخالل شهر آب عام 1179 

من  واحتّلتها  القلعة  الدين  صالح  قّوات  هاجمت 

فرسان الهيكل.

كونها  العلمية  أهّمّيتها  ويعطيها  القلعة  ميّيز  ما 

استعملت 11 شهًرا فقط، منذ بنائها حّتى هدمها، 

أّنه  كما  األثرية.  القالع  بني  ا  جّدً نادر  أمر  وهذا 

استناًدا إلى املكتشفات األثرية واملصادر التاريخية 

بتأريخ  فقط،  ليس،  بدقة،  األحداث  حتديد  ميكننا 

أحياًنا.  بدّقة،  أيًضا، ساعة وقوعها  بل،  األحداث، 

وجتدر اإلشارة إلى أّنه من بني أهّم املكتشفات هياكل 

خالل  استعملوها  التي  واألسلحة  الصليبّيني  اجلنود 

احلرب ضّد صالح الدين.

بدأت األبحاث األثرية في املوقع عام 1955 وال تزال 

حّتى أّيامنا هذه. ومن أبرز املكتشفات األثرية أذكر 

احلفرّيات عام 1994، التي الحظ الباحثون، خاللها، 

تصّدًعا في سور القلعة )الصورة رقم 4( ناجًتا عن 

التصّدع اجليولوجّي )الصورة رقم 3( الذي يشير إلى 

هّزة أرضية ضربت املوقع في املاضي. كما مّت العثور 

في قّمة التّل داخل القلعة على بقايا جامع، تاريخه 

وتشير  هذا  العثمانية.  الفترة   – يبدو  ما  على   –
املكتشفات إلى أّن املوقع انقسم إلى قسمني إثر الهّزة 

األرضية، إذ انفصلت أجزاء القلعة على سبيل املثال، 

متر.   2.1 قرابة  الغربية  عن  الشرقية  اجلهة  لتبعد 

وقد أشار الباحثون إلى أّن املوقع ُضرب مّرتنْي بهّزة 

عنها  ا، ونتجت  ميالدّيً  1202 عام  األولى  أرضية: 

أغلب األضرار في السور التابع إلى الفترة الصليبية، 

بينما هدمت الهّزة الثانية، عام 1795، املسجد القائم 

على قّمة التّل.

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ قصر عثرة – شاستل

الـ  فكرة  ولدت  الكالسيكي،  البرايمر  مثل  تماما   "
لوس  في  التصوير  استدويوهات  في   ،Primerizer
انجلوس، بهدف تحضير وتهيئة البشرة لتطبيق املاكياج 
تحبس املاكياج االساس   1 بـ   2 بخطوة واحدة. صيغة 
وتحافظ عليه من جلسة التصوير االولى حتى اللحظة 

االخيرة”
ومصور   SMASHBOX مؤسس  فكتور-  ديفيس 

املشاهير.
الفكرة : ماكياج مغناطي�ضي يمنح الرطوبة

ما هو  املوضوع: الجلد يكون عطشان دائًما! امنحيه 
الرطوبة ملدة 24 ساعة وزيدي مخزون الرطوبة بنسبة 
املرطبة  باملواد  غني  قوي.  واحد  برايمر  مع   %127

يتم  الهيالورونيك.  وحامض   ، البشرة  بناء  التي تعيد 
الريشة  كخف  الخفيف  الصيغة/التركيبة  امتصاص 
البشرة  وتمنح  البشرة  في  ثواٍن  خالل  تتغلغل  فوًرا، 
االمر الذي يسمح لك بتطبيق   ، ا 

ً
ملمًسا ناعًما ولطيف

املاكياج االساس كل اليوم. الخطوط الدقيقة تتال�ضى، 
املسام تصبح غير واضحة، والوجه يحصل على توهج 
لطيف يمكنك من اتخاذ صور السيلفي بدون  ناعم، 

الحاجة لتعديل الصور.
يمنح الرطوبة بمستوى   Primerizer الـ  تعلمين؟  هل  

عالي: 762 سكتيلليون جزء  ماء في كل زجاجة!
شهادات تجريبية:

97% اعلن ان الكريم  خفيف
96% قلن انه ال يغير من لون ماكياج االساس

91% قلن انه يسهل عملية تطبيق ماكياج االساس
90% قلن انه يمنح البشرة رطوبة عالية 

88% قلن ان املاكياج يبقى على الوجه كل اليوم
اطراف  على  صغيرة  كمية  ضعي  االستخدام:  طريقة 
تطبيق  قبل  وجهك  على  الكريم  مرري  ثم  االصابع، 
املاكياج  االساس. يمكن استخدامه فوق كريم الرطوبة 

 منه.
ً

او بدال
السعر 199 شيكل

 TLV FASHION حانوت  ابريل،  شبكة   : في  متوفر 
MALL في تل ابيب  ومجمع عزرائيلي في تل ابيب.

 

طلق Primerizer الرائد
ُ
SMASHBOX COSMETICS ت

برايمر وكريم رطوبة في منتج واحد

الصورة رقم 3

الصورة رقم 2

الصورة رقم 1

الصورة رقم 5

الصورة رقم 4
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قّصة ُحّب في »سهرة ُحّب« لفرقة سلمى

نايف خوري
بإدارة  فّنّي آخر ُيضاف إلى روائع فرقة سلمى  عمل 

الفّنانة املبدعة فريال خازن خشيبون. فقد شاهدنا هذا 

بني  املشّكلة،  احللوى  كحّبات  املتنّوع  الفّنّي  العمل 

الغناء املذهل للعمالقة وديع ونصري وفيروز، واألحلان 

الرحبانية اخلالدة. وقد تشابكت حّبات مسبحة الغناء 

في  اجلمهور  التي شّدت  والرقص والدبكة والتمثيل 

كّل حلظة وكّل حملة ظهرت فيها الفرقة على املسرح، 

الله.. وانتعشت  الله  تصفيًقا وقلنا  طرًبا،  فتمايلنا 

حّتى  آخره،  إلى  أّوله  من  كّله  العرض  في  نفوسنا 

مقطع وكّل  لكّل  عالًيا  التصفيق  من  أكّفنا  التهبت 

رقصة وكّل مشهد وأغنية. خصوًصا أّن هذه األغاني 

ترقص  احلجارة  يجعل  بشكل  تقدميها  مّت  واملوسيقى 

طرًبا، فكم باحلرّي نحن الذين نشأنا على هذا التراث 

فريال وفرقتها،  به  أبهرتنا  العظيم، والذي  الرحبانّي 

فرقة سلمى، وبتقدمي هذا التراث بأجمل قالب وأبهى 

حّلة. 

واآلن دعوني أشرككم، قّرائي األعزاء، ببعض املشاعر 

التي انتابتني وأنا أشاهد العرض برفقة زوجتي، فإّن 

هذا العمل الفّنّي الشامل واملشّرف يؤّكد ما قلته سابًقا 

بفّنانينا الذين  إّننا نفتخر ونعتّز  في مواقف سابقة، 

يقّدمون لنا أعمااًل تضاهي ما يتّم تقدميه في العالم 

املستويات  جميع  على  أجمع،  العالم  بل  العربّي، 

وكّلي  مقعدي  على  جلست  ولذلك  الفّنّية.  ُعد  والصُّ

ثقة بأّنني سأشاهد عماًل راقًيا، وأّنه جدير باملشاهدة 

دسم.  روحّي وتراثّي وثقافّي  كغذاء  منه  واالستفادة 

وقد صدق َحدسي، فمنذ اللحظة األولى التي انطلق 

أمام  املسرح  خشبة  على  والصبايا  الشباب  فيها 

وبهّمة  ودالل،  بغنج  ويتراقصون  يرقصون  اجلمهور، 

الرجال الكادحني، ومبشاعر احلّب واحلنان بني الشباب 

والصبايا، تدّفق احلّب على املسرح وطغى على امِلنّصة 

الشباب  هؤالء  ومتّكن  فغمره.  اجلمهور  إلى  وفاض 

بالبراءة  يّتسم  جميل  ماٍض  إلى  اجلمهور  يحملوا  أن 

املسرحية  هذه  تضّمنته  كما  متاًما  والصفاء والوفاء، 

عشنا  ألّننا  نعم وأكثر،  الرحبانية، وأكثر.  الغنائية 

احلّب في  قّصة  األمسّية، عشنا  الواقع في هذه  هذا 

بقالَبها  سلمى  فرقة  قّدمتها  التي  احلّب«  »سهرة 

اعتلت  التي  االبتسامة  أجمل  فما  واملقنع.  اجلميل 

وجوه الشباب والصبايا في كّل لقاء بينهم، وما أحلى 

حركات اإليقاع التي تنبض كقلب عاشق ومغرم متّيم.

الذي  العمل،  هذا  عرض  بطريقة  التنويه  من  بّد  وال 

سامر  الصديق  اجلمعية،  تقدمي رئيس  بعد  شاهدناه 

الوسائل  جميع  العرض  هذا  في  امتزجت  فقد  عّزام، 

منفرد  وغناء  ودبكة،  رقص،  من  الفّنّية،  واألناط 

وجماعّي، وكذلك الرسم على لوحات ضخمة شّكلت 

طريق  عن  السينما  واستخدام  األمسّية،  ديكور 

فأخذنا  الشاشة،  على  ُعرضت  التي  الـڤـيديوهات 

املشهُد بني الصورة اخليالية على الشاشة، وبني الواقع 

املشهد.  يتطّلب  كما  الرقصة  إلمتام  إليه  ُعدنا  الذي 

أداًء،  املتناسق  بفنونه،  الشامل  العمل  هذا  فكان 

السحر  عوالم  إلى  املشاعر  ويحمل  األحاسيس  ميأل 

واجلمال. 

سلمى،  فرقة  سة  ومؤسِّ مديرة  إلى  يعود  هذا  وكّل 

الفّنانة الكبيرة فريال خازن خشيبون، والتي أعرفها 

تزال  الفّنّي، وال  طريقها  بداية  منذ  أعمالها  وأعرف 

على عهدها مع الفّن، رغم التحّديات التي واجهتها، 

الصعاب  كّل  على  تتفّوق  كانت  بأصالتها  لكّنها 

وتتجاوز كّل العقبات. وهكذا وقفت اآلن كما وقفت 

بفكرة وتصميم  أعمالها، وجاءت  مقّدمة  في  سابًقا 

رقصات، مالبس وإضاءة، وإخراج فريال. ولذا يظهر 

توقيعها بوضوح في هذا العمل برّمته، من ألِفه إلى 

أخرى  لَِبنة  تضيف  التي  روائعها  إلى  ياِئه، وينضّم 

على مداميك الثقافة العربية. وتقول: بدأت أفكر في 

تقدمي عرض للّرحابنة بأصوات عمالقة الطرب: فيروز 

حوالي  قبل  الدين،  شمس  ونصري  الصافي  ووديع 

سنتني. وكثيًرا ما راودتني هذه الفكرة حّتى حصلنا 

لبنى  اآلنسة  بإدارة  العربية  الثقافة  دائرة  دعم  على 

زعبي، وشرعت في إعداد األمسّية ألقّدمها بأفضل 

من  سلمى ومعهدها  فرقة  أعضاء  قالَب. وقد رّحب 

املمّيز، وقد  العمل  هذا  بفكرة  الراقصني والراقصات 

بلغ عددهم في هذا العمل 33 راقًصا وراقصة، يبلغ 

استعنت  ثّم  عاًما.  عاًما وأكبرهم 27  أصغرهم 13 

القّسيس  بإدارة  پـرودكشنز«  مبؤّسسة »كروس ميديا 

يوسف دكور وطاقم عمله،  لتصوير وإخراج شريَطي 

صّورنا  العرض.  في  وقّدمناهما  خارجّيني،  ڤـيديو 

األّول في عّكا مبشاركة طاّلب معهدنا، معهد سلمى؛ 

احلمرا«  »الوردة  أغنّية  على  تصوير رقصة  والثاني 

الرقصات  بتصميم  وقمت  الدين.  شمس  لنصري 

اخلاّصة باألغنّية، ولكن بغناء جوقة بيات – معليا، 

وتوزيع قائد جوقة وفرقة بيات املوسيقية، الفّنان سامر 

بشارة، وصوت املطرب وسام سمعان. أّما الديكور فقام 

بتصميمه وتنفيذه الفّنان مروان صّباح من شفاعمرو.

أحّيي فرقة سلمى، بجميع مرّكباتها ومقّوماتها، وأزيد 

الّلتني تسهران على  التحّية أضعاًفا لفريال وميساء 

العريقة، فهما مبثابة اإلدارة  الفرقة  تقّدم وتطّور هذه 

وتصميم  التدريب  على  واإلشراف  واإلدارية  الفّنّية 

التي لعبت دوًرا مكّماًل في »سهرة حّب«،  األزياء، 

للمضّي  والطاّلب  والراقصات  الراقصني  وتشّجعان 

سيعرض  العمل  هذا  فإّن  الفنّ. وبالتالي،  درب  في 

في عدد من صاالت العرض الكبرى في البالد، كما 

ُيتوّقع أن تتّم الترتيبات لعرضه خارج البالد، أيًضا. 

هذا  فاته  من  اآلالف، وكّل  يشاهده  أن  يستحّق  إذ 

العرض فلُيسارْع إلى مشاهدته في العروض القادمة. 
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جديد من سونول: تطبيق املحفظة الديجتالية

اطلقت شركة سونول ، مؤخرا، تطبيق املحفظة الديجتالية.
الدفع بطريقة مريحة وسهلة  التطبيق الجديد يخول السائقين  
مباشرة من السمارتفون دون الحاجة الى اخراج النقود او بطاقة 

االعتماد.
باالضافة الى ذلك مع تحميل التطبيق يمكنكم التمتع من القسائم 
الحصرية لحوانيت الراحة في سونول، تجميع 1+5 قهوة، استخدام 
Waze  للوصول الى اقرب محطة سونول، تجميع نقاط  تطبيق الـ 

ولترات والتمتع من تشكيلة حمالت وميزات.

نلتقي مع د. محمود خطيب في محاضرة »لغة الجسد في 
الحياة اليومية” في فرع مزراحي طفحوت كفر قاسم

املحاضرة مخصصة لزبائن جميع البنوك ودون مقابل

تنظيم  يتم ضمنه  الذي  طفحوت”  مزراحي  في  “نلتقي  املجتمعي  املشروع  إطار  في   
نشاطات ممتعة ومحاضرات إثراء لخدمة املجتمع في الفروع املختلفة في أنحاء البالد، 
ستعقد في فرع كفر قاسم، يوم االثنين املوافق 09/04/18، محاضرة يقّدمها د. محمود 
خطيب بعنوان: »لغة الجسد في الحياة اليومية”. يبّين خطيب في محاضرته الجديدة، 
أهمية لغة الجسد باملجاالت  وهو مدّرب شخ�ضي ويحمل دكتوراة في إدارة األعمال، 
تستند  الوقوف أمام جمهور وغيرها...  العمل،  الزواج،  املختلفة في الحياة اليومية: 
املحاضرة الى أبحاث علمّية في مجال لغة الجسد وتمنح الجمهور أدوات عملّية لتحسين 
ي لغة الجسد التي ستحّسن قدرة 

ّ
قدرتهم على قراءة لغة الجسد لدى اآلخرين وعلى تبن

التأثير لديهم.
تجدر اإلشارة الى أن فعالية “نلتقي في مزراحي طفحوت” ستقام هذه السنة في 26 فرًعا 
أم  فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي:   3 من بينها  البالد،  في أنحاء 
الفحم، كفر قاسم وعكا، حيث تتحّول هذه الفروع الى مكان للقاءات شّيقة وممتعة، 
ا يثير اهتمامه، علًما أن الفعاليات 

ً
يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاط

وهي مفتوحة  واملحاضرات منشورة في موقع اإلنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، 
لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. 

وعليه، ندعوكم لحضور محاضرة د. محمود 
خطيب في فرع كفر قاسم، وذلك يوم االثنين 
يجب   .19:30 الساعة   ،09/04/18 املوافق 
ا في موقع البنك:  

ً
التسجيل للمحاضرة مسبق

 www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim
أو عبر هاتف رقم: 077-6004060.

بمناسبة يوم االم طاقم سيميالك 
يعايد األمهات في اقسام الوالدة في 

مستشفيات الناصرة

شركة أبوت منتجة سيميالك شاركت في يوم االم في فعالية خاصة، 
خاللها قامت بزيارة معايدة األمهات الجدد ملباركتهن على كل ما 
يقدمن وسيقمن به الطفالهم. حيث يعتبر يوم االم هو يوم عيد 
 عند املنتجات الرائدة مثل سيميالك النه يقدم الكثير لألطفال.
هذا وأقيمت الفعالية واملباركة في أقسام الوالدة في املستشفى 
االنجليزي ومستشفى العائلة املقدسة واملستشفى الفرن�ضي، وزع 
كما وقاموا  مندوبو سيميالك كرتات معايدة شوكالطة وهدايا، 
العمل  في املستشفى وشكرهم على  ا الطواقم الطبية  بمعايدة 

والجهد الذي يبذلونه من أجل األمهات خالل السنة.
هذا وشكرت إدارة املستشفى اإلنجليزي شركة أبوت على املبادرة 

الرائعة.
كما وعقبت إدارة املستشفى الفرن�ضي بالقول “ نهنأ شركة أبوت 
منتجة سيميالك على هذا النشاط الهام والفرح في قسم الوالدة 
والذي جلب السعادة لالمهات وكل عام وجميع األمهات بألف خير 

وسعادة“.
اوديت شومر، الناطقة بلسان مستشفى العائلة املقدسة، عقبت 
» نشكر كل من يقوم بمعايدة األمهات في املستشفيات، وكل من يقوم 
باملساهمة بالشكر وجو الفرح لألوالد وامهاتهم. نحن في املستشفى 
 النمساوي نقدم كل ما بوسعنا من جهد كبير لتقديم األفضل«.
هذه الفعالية التي اقامتها سيميالك جزء من فعاليات ونشاطات 

ممتدة طوال العام.
يوجد  البالد:«ال  في  ابوت  في  العامة  املديرة  رافهون،  ياعيل 
والدته  لحظة  منذ  لطفلها  �ضيء  كل  تفعل  التي  األم  مثل  �ضيء 
استثمار  إنه  يريد.  ما  ويحقق  وسعيدة  جيدة  بصحة  لينمو 
شكرا   لالمهات  نقول  ان  املهم  من  وحب،  وإعطاء  له  نهاية  ال 
للجميع  ظهر 

ُ
ن أن  هي  الوالدة  ألقسام  زياراتنا  من  الهدف 

في  واملباركة  املعايدة  لنا  املهم  من  وانه  باملجتمع  نهتم  أننا 
وكل عام وانت احسن ام”. خاصة في عيد االم،   املستشفيات، 
تجدر اإلشارة انه اطلق في األسبوع املا�ضي حملة أخرى بمناسبة 
عيد االم للمجتمع العربي، تحت عنوان »ماما بمناسبة عيدك بدي 
اغنيلك اغنية«، والذي يتيح لالمهات انتاج فيديو خاص للطفل مع 
 اغنية مؤثرة من اجل يوم االم، الالتي يستطعن االحتفاظ به وتذكره.
هذه الفعاليات جزء من النشاطات التي تقوم بها سيميالك كل 
اتاحة موقع  مؤتمرات خاصة،  حوامل،  بلقاءات مع نساء  عام 
االنترنت سيميالك ماما لالمهات باللغة العربية ومشروع “احسن 
ماما” الذي يشمل فيديوهات باللغة العربية التي تعطي وضعيات 

لالمهات بشكل يومي

البروتين هو الكالسيوم الجديد!
عّد خّصيًصا لكل من يمارس 

ُ
ترّوج تنوڤا تسويقها ملنتج ماركة GO، امل

النشاطات الرياضّية وتسّوق يوپلي GO – بطعم الدّراق والتوت، مع 20 غراًما 
من الپروتين داخل العلبة

 Whey هي التشكيلة الوحيدة الغنّية بپروتين من نوع – GO تشكيلة تنوڤا *
ا * ا رياضيًّ

ً
– املالئم خّصيًصا لكّل من يمارس نشاط

تشكيلة   –  ”GO »تنوڤا  ملنتج  تسويقها  ترّوج  البالد،  في  األكبر  الغذاء  تنوڤا، شركة 
منتجات الحليب الغنّية بالپروتين، وتسّوق يوپلي GO بطعمين جديدين: يوغورت من 
اللبن األبيض بطعم الدّراق ويوغورت من اللبن األبيض بطعم التوت، وكالهما يحتويان 
على 200 غرام داخل كل علبة. يوپلي GO هو اليوغورت الوحيد الذي يحتوي على 
20 غرام من البروتين في العلبة – وهي كمّية الپروتين األعلى املتواجدة في منتجات 
الحليب، واملو�ضى بها من قبل اختصاصّيي التغذية، وخصوًصا بعد ممارسة النشاط 

البدنّي.
النسيج  يدمجان  املنتجان  هذان 
تذّوق  ومتعة  والطعم  والتركيبة 
ميزة  إلى   

ً
إضافة مًعا،  يوپلي 

في  يساهم  الذي  الپروتين، 
إشباع  العضالت،  أضرار  تصحيح 
الطاقة  مستوى  وزيادة  الجسم 

املطلوبة بعد التدريب البدنّي.
 نجاح 

ّ
وتقول ليالخ سولومون كوهين، مديرة التسويق في قسم الحليب - تنوڤا: »إن

زنا على مواصلة االبتكار 
ّ
تشكيلة »تنوفا GO" وازدياد الطلب من قبل املستهلكين، يحف

والتجديد والتفكير الدائم بتطوير وتقديم حلول إضافّية للمستهلكين الرياضّيين، الذين 
يدركون أهمّية استهالك الپروتين بعد النشاطات والتدريبات البدنّية. تنوڤا كانت 
 
ً
سّباقة في تقديم منتًجا للمستهلكين، يحتوي على 20 غراًما من الپروتين، إضافة
ر في اليوغورت. نحن فخورون اآلن باالستمرار في عملّية التجّدد 

ّ
إلى تقليل نسبة السك

عم، إلى جانب امليزات والفوائد 
ّ
والريادة وبذل جهود عديدة لتطوير املنتج وتحسين الط

الغذائّية املتوافرة فيه«.

نصائح كالليت لتحضير طاولة عيد الفصح 
املجيد بشكل صحي ولذيذ

تتميز طاولة التضييفات خالل األعياد بكثرة الحلويات، الشكوالطة 
لذلك تقوم كالليت بتقديم  وباإلضافة إلى املعجنات.  واملكسرات، 
النصائح واإلرشادات الالزمة لزبائنها املحتفلين بعيد الفصح املجيد، 

لتحضير طاولة العيد بشكل صحي ولذيذ:
الداكنة التي  العيد؟ اختاروا الشوكوالطة  الشوكوالطة على طاولة 

تحتوي على %70 على األقل من الكاكاو 
ترافق الشوكوالطة جميع األعياد واملناسبات السعيدة بسبب التأثير 
االيجابي التي تقوم به على املزاج، حيث تمنح شعور بالفرح والراحة 
وتزيل االكتئاب. وتختلف القيمة الغذائية باختالف أنواعها، فتعتبر 
الشوكوالطة الداكنة أفضل أنواع الشوكوالطة وأكثرها فائدة لصحة 
 
ً
اإلنسان. تتمّيز الشوكوالطة الداكنة بإحتوائها على كمية كبيرة نسبيا
من الكاكاو )%70 على األقل(، حيث أنه كلما ارتفعت نسبة الكاكاو في 
الشوكوالطة، كلما ازدادت قيمتها الغذائية. وقد كشفت الدراسات 
أن استهالك كمية قليلة من الشوكوالطة الداكنة بانتظام مرتبط 
بتحسن من تدفق  بتخفيض احتماالت االصابة بالجلطة القلبية، 
الدم في الشرايين لدى املدخنين، بتنظيم ضغط الدم، وبتقليل خطر 
على  الشوكوالطة  احتواء  وبسبب  السرطانية.  باألمراض  اإلصابة 
 من السعرات الحرارية )500 سعر حراري لكل 100 

ً
كمية عالية نسبيا

غرام(، ال ينصح باستهالك أكثر من 10 15- غرام في اليوم الواحد.

عة
ّ
فّضلوا املكسرات على النقرشات املصن

عة ألن معظمها يحتوي على الدهون 
ّ
ابتعدوا عن النقرشات املصن

طبيعًيا  غذاء  املكسرات  وتعتبر  امللح،  من  عالية  وكمية  املهدرجة 
صّحًي وتتمّيز بإحتوائها على كميات متساوية من األحماض الدهنية 
األمراض  من  الوقاية  في  فّعالة  يجعلها  مما  وأوميغا6-،  أوميغا3- 
املناعة.  جهاز  وأمراض  والشرايين  والقلب  السرطان  مثل  املزمنة 
باإلضافة إلى فيتامين E واأللياف الغذائية، تحتوي املكسرات أيضا 
على الحامض األميني L-arginine الذي يحافظ على صحة الشرايين 
أنحاء  في  تنصح الجهات الصحية املختلفة  التصلب.  ويمنعها من 
وهي كمية  غراما من املكسرات يوميا،   30 العالم باستهالك معّدل 

تعادل بالتقريب 180 سعرة حرارية.
بوا املعجنات

ّ
تجن

تتكون معظم أنواع املعجنات من طحين أبيض وكمية عالية من 
الزيت، وبعضها يحتوي أيًضا على مسحوق الحليب الكامل الدسم. 
التالية:  النصائح  إليكم  بيتية صّحية،  إذا أردتم تحضير معجنات 
به.  كلًيا  استبدلوه  أو  الكامل  بالطحين  األبيض  الطحين  اخلطوا 
تأكدوا من أن كمية الزيت ال تتجاوز ملعقتين صغيرتين وأضيفوا 
ثالث أكواب من اللبن القليل الدسم إلى كل كيلو طحين، إذ أن اللبن 
 
ً
يجعل العجينة طرية ويضيف إليها كمية عالية من الكالسيوم.  وبدال
من اللبن يمكن إستبدال كل كمية الزيت أو الدهون في الوصفة 
بنفس كمية هريس التفاح ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من الزيت. 
الدسم  القليلة  األجبان  أو  الخضروات  العجينة  مع  استخدموا 
عة 

ّ
املصن اللحوم  عن  وابتعدوا  االدهون،  من  الخالية  اللحوم  أو 

كالنقانق.
سلطة الخضار الزينة األجمل لطاولة الطعام

ال تكتمل وجبة العيد بدون السلطة حيث أنها توفر خضروات نيئة 
لتقليل زمن التحضير ينصح بإضافة  سهلة الهضم وطيبة املذاق. 
أوراق الخس التي يمكن تقطيعها باليد، وبهذا نحافظ على مستوى 
أعلى من الفيتامينات واملعادن املوجودة فيه. يمكن إضافة الفواكه 
مثل الرمان والتفاح واملكسرات مثل الجوز وبزر عبد الشمس لقطع 

الخس لتقديم طبق سلطة ممّيز في العيد. 
في هذا السياق، تحدث السيد محمد فريج البدوي، مدير التسويق 
في   

ً
دائما نرافقكم  كالليت  في  »نحن  كالليت:  في  العربي  للوسط 

حول  االستفسار  بإمكانكم  أنه  بحيث   ،
ً
ايضا واالعياد  املناسبات 

معلومات طبية أو حول ساعات دوام العيادات املختلفة خالل أيام 
العيد عن طريق التوجه للعيادات أو زيارة موقع كالليت على االنترنت 
www.clalit.co.il/arb أو زيارة صفحتنا على )الفيسبوك(. وفي هذه 
املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم إدارة كالليت بتهنئة زبائننا املحتفلين 
بعيد الفصح املجيد وأتمنى أن يعاد عليكم بأفضل صحة واملزيد من 

الخير«.

crazy line تطلق تشكيلة ازياء مميزة بمناسبة عيد الفصح املجيد

crazy lineتشكيلة ربيع- النسائية   مع اقتراب عيد الفصح املجيد أطلقت شبكة األزياء 
صيف 2018 املميزة والتي تمنح املرأة مظهرا انيقا وعصريا  خالل قضاء ايام العيد برفقة 
تتميز التشكيلة بكونها غنية وذات ألوان مختلفة مبنية من قصص ذات رموز   . العائلة 
لرحالت وسفرات بعيدة متأثرة من املا�ضي الغني واملستقبل املتجدد. اضافة الى القصات 
الرائعة ,االقمشة املميزة واالنسجة املثيرة وااللوان القوية. من بين قطع أزياء ربيع-صيف 
يمكن اختيار بلوزة أنيقة ألمسية غنية خاصة املصنوعة من القماش املسكوب   2018
 . ومالئمتها مع بنطال مناسب, كما وال تكتمل إطاللة املرأة دون إضافة جزدان مالئم لها 

مع  ضيقة  بقصة  عصرية  قصيرة  جاكيت  اختيار  أو 
مطبوعات ناعمة ومالئمتها مع بنطال مناسب وإلكماله 
للخروج مساءا  االطاللة يمكن اضافة سنسال مناسب. 
في ليلة العيد يمكن اختيار فستان مسائي املدموج مع 
الدانتيل والترتر أو اختيار فستان مسائي باللون االزرق 
الغامق املدموج مع قماش »البلي�ضي« في الجزء السفلي. 
هذه األيام تخفيضات خاصة   crazy line كما وتعرض 
 2018 ربيع-صيف  تشكيلة  من  متنوعة  مجموعة  على 
 31.3.18 حتى  املفعول  سارية  الحملة  العيد.  بمناسبة 
 2018 تشكيلة ربيع-صيف   . وال تشمل قطع البرومو   ،
متوفرة في جميع فروع شبكة  “crazy line” في البالد بما 
فيها الفروع املوجودة بالوسط العربي وعبر موقع االنترنت 
الخاص بالشبكة https://www.crazyline.com/. هذا 
وتتمنى crazy line لجمهور املحتفالت عيد فصح مجيد 

وكل عام وانتن بألف خير. 



لاليجار 
شارع هجيفن طابق 10 

مطل عالبحر 3.5غرف، 

مصعد، موقف خاص

)التسليم فوري(

للتفاصيل:052-3456791

למכירה (למהירי החלטה)
שי עגנון

3 חדרים קומה 4 נוף לים, חנייה בשפע, מסירה מיידית 
₪ 670.000

למכירה בבניין אבן ערבי
 רחוב עבאס 

5 חדרים גדולים 4 מרפסות  קומה 3 נוף לים
₪ 1.070.000

למכירה יצחק שדה
3.5חדרים גדולים 2 מרפסות סגורות  קומה 3

₪ 1.090.000
להשכרה בלוחמי הגטאות

משרד 5 חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
6000 ₪+מע“מ

למכירה אנילביץ 
4.5 חדרים, אופציה לממד+מרפסת  

קומה 1 בניין מטופח חנייה בשפע

למכירה אניליביץ-מושבה גרמנית
דירת 3חדרים גדולים קומה 4 משופצת קומפלט חנייה בשפע 

890.000ש”ח

مطلوب 

سكرتارية إلدارة مكتب تابع لشركة 
استثمار. خبرة معرفة بتفعيل الحاسوب

office Word Excel برامج 
اولوية ألصحاب خبرة بمجال الحسابات 
راتب جيد مع مزايا اضافية للمالئمين 

الرسال التفاصيل فاكس: 15349594509
B.t.aovdem@gmail.com

 

لاليجار 

بمنطقة عباس طابق2 ، غرفة+ 

صالون+مطبخ+ حمامات+شرفة

)مع اثاث كامل(مطلة للبحر

للتفاصيل: 050-5246478

لاليجار 
دار بالكبابير

شقة ٤ غرف مرممة

مطلة على البحر
تشمل شرفة ومكيف 

كالجديدة

 للتفاصيل: 050-5647741

الدخول
فوري 

للبيع 
شارع يتسحاق سديه 

طابق اول 4 غرف  مطبخ

3 حمامات  شرفة  مع 
امكانية اضافة شرفة+ 

ממ”ד   مرممة بالكامل 

للتفاصيل:
050-8357399
052-4739886

                                       

للبيع 
للبيع باملفتاحية 

ي.ل.بيرتس طابق 2، 60م 

التسليم فوري بسعر مغري

للتفاصيل: 054/4824661

רחוב יפו
2 חדרים 
במכון יופי

ل�يجار

طثجن  لقغةار 
طظطصئ 

שוק הפישפשים

דרושים מתווכים.. 
בעלי יכולת שיכנוע.. 

אמינות ומסירות..

אלנבי 
2.5 חד׳, קומת קרקע 

מתאים לעסק ... 
מרפאה משרדים.

עבאס
2 ח משופצת 

ומרוהטת 

במלון מרידיאן 
דירת שני חדרים 

ברמה גבוהה
נוף... אוויר וים

בית לחם 
4 חדרים מרווחת

קומה ראשונה
 נוף לואדי ולים 

בחלק התחתון של הרחוב

للبيع
כרמל מערבי

160م طثخض طظفرد،  6 غرف + تثغصئ  + 

طعصش خاص ، وطظزر لطئتر

التغ افلماظغ 
(طقئمئ لطمسابمرغظ)
3 غ، ذابص 3،  طآجرة

למכירה 2 חנויות בהדר מושכרות

במושבה הגרמנית
2.5 ח קומה ראשונה 

מרוהטת קומפלט
מתאים לסטודנטיות

עבאס
 2.5חד׳ 

עם מעלית 

للبيع 
دار بالكبابير طابق ار�ضي 4 

غرف+حديقة 130م   مكييف 
מיני מרכזי مخزن+موقف 

خاص بجانب الدار

للتفاصيل:  054/2871747

למכירה

במרכז הכרמל, ביפה-נוף 
במיקום נדיר ,שקטה, בצד הנוף, 3 

חדרים + מרפסת שרות, בנויה מחדש 
באיכות גבוהה, כ-80 מ‘, שירותים 

כפולים,חניה, לכניסה מיידית. 
(טרם גרו בדירה)

עופר: 050-5213232

2,400,000 ש"ח

מפרטי

بمناسبة فرصة الربيع – عرض المع في اكسسوارات 
PANDORA

حقيبة ذهبية هدية على كل شروة 21.3-7.4/2018
استعمال العرض ملرة واحدة

متوفرة في حوانيت PANDORA وJACKIEO ومحالت 
املجوهرات الفاخرة

www.pandora.net    www.pandora-shop.co.il

بنك هبوعليم بالتعاون 
مع جمعية امانينا يقيم 

صندوق منح دراسية للطالب 
الجامعيين في املجتمع العربي

 
املجتمع  في  العالي  التعليم  بتشجيع  الهتمامه 
املتواصل  لدعمه  واستمرارا  العربي، 
الجامعات،  وطالب  االجتماعية  للمؤسسات 
اطلق بنك هبوعليم صندوق منح دراسية جديد 
"بنكبر معك" لطالب الجامعات واملعاهد العليا، 
بالتعاون مع جمعية أمانينا التي ستقوم بإدارة 

وتفعيل الصندوق.
يمكن للطالب املعنيين باملنحة، تعبئة طلب منح 
دراسية في موقع االنترنيت الخاص الذي اقامته 
حيث ستقوم لجنة خاصة بمعاينة   الجمعية، 
سيحصلون  الذين  الطالب  واختيار  الطلبات 
وضعتها  معايير  بحسب  الدراسية  املنح  على 

اللجمة والجمعية.
املجتمع  في  البنك  مدير فعاليات  توتري،  نبيل 
العربي قال : الطالب الفائزون سيربحون مرتين !  
فاإلضافة الى حصولهم على املنحة، سيحظون 
بدورة تعليمية في الحرم التعليمي التابع للبنك 
والتي ستهيئهم في موضوع "ادارة ميزانية العائلة" 
ومرافقة  بإرشاد  بالتطوع  بعدها  ليقوموا 
الصحيحة  االدارة  موضوع  في  عربية  عائالت 
طالب  كل  سيقوم  حيث  العائلة،  مليزانية 
يكونوا  وبهذا  شهور،   6 ملدة  عائلتين  بمرافقة 
وذلك برفع  قد قدموا ملجتمعهم خدمة كبيرة، 
الوعي ألهمية اإلدارة السليمة مليزانية العائلة. 
ادعوا الطالب الى تقديم الطلبات واالستفادة 
اعباء  من  الذي سيخفف  الصندوق  هذا  من 
مصاريف التعليم ويمكنهم من التركيز في دراستهم 

وتحصيلهم الجامعي.

بمناسبة فرصة الربيع – عرض المع 
PANDORA في اكسسوارات

حقيبة  ذهبية هدية على كل شروة
21.3-7.4/2018
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למכירה ≠ ברח' לבונטין

חדש

חדשחדש חדש

חדשחדש חדש

חדשחדש

חדש

 ל מ כ י ר ה ≠ ברח' עבאס

₪ ±¨∞∑∞¨∞∞∞ ₪ ±¨≥∂∞¨∞∞∞

₪ ∏µ∞¨∞∞∞

₪ ±¨∏π∞¨∞∞∞

₪ ±¨±∑∞¨∞∞∞ ₪ ±¨∞µ∞¨∞∞∞

₪ ∏π∞¨∞∞∞

בבניין רב קומות  
קומה גבוה,

 ≤ חד', כ ∞∏ 
מ"ר , מעלית 

למכירה ≠ ברמת הדר  

בבניין אבן מיוחד עם 
תקרות גבוהות

כ ∞¥± מ"ר שטוח 
בקומה ≥ 

במיקום מרכזי ביותר

 כנסו לאתר שלנו 
לעוד מגוון דירות למכירה 

₪ ∂π∞¨∞∞∞

חדש

≤ חד' כ µ∏ מ"ר 
בקומה ≤ מ ≤ 

™ בבניין מבוקש ™ 
מוארת ™ מושקעת 

מצויינת לזוג צעיר 
או למשקיעים

≤ חד' כ ∞∏ מ"ר 
בקומה ≥

 למכירה ≠ ברח' הירדן

גמיש

¥ וחצי חד' כ ∞≤± 
מ"ר ´ ¥ מרפסות 

www.faridsaeed.co.i l

למכירה באזור 
המושבה הגרמנית 

למכירה ≠ בכרמל מערבי 

להשכרה
 בהדר

ברח' הנביאים

¥ חד' ´ חצר 
כ ∞∂ מ"ר 

פונה לנוף ים 

≤ וחצי חד' ענקית עם ≥ 
מרפסות סגורות

בקומה ≤ מ ¥¨ זקוקה 
לשיפוץ 

שי עגנוןחדש
≥ וחצי חד' 

©אופציה ל ≤® 
בקומה ¥¨  מוארת 

ופונה לנוף ים

₪ ∂∏∞¨∞∞∞₪ ∏∂∞¨∞∞∞

למכירה ≠ באזור עבאס 
במיקום מבוקש 
בבניין רב קומות

 ≤ חד' כ ∞π מ"ר 
מרווחת  ™ מעלית 

™ נוף פנורמי ™
המחיר המבוקש 

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' אלנבי 
 צמוד למושבה 

הגרמנית
קומה ±¨ ≤ חד' 
במצב טוב מאוד

≤ חד'¨ בקומה ¥ 
™ מיקום מבוקש 

™ חניה נוחה 
™ בניין מטופח ™

למכירה ≠ ברח' יצחק שדהלמכירה ≠ באזור קרית אליעזר

₪ ±¨∞π∞¨∞∞∞

כ 110 מ"ר , קומה 3 , 3 וחצי חד'
אופציה לחלוקה ל 4 חד' מרווחים

لاليجار
5 غرف הצלבנים  منظر خالب للبحر بنورامي, 

مصعد, موقف خاص من)6/1/ 2018(

 ₪ 4700
مكاتب قرب املحاكم مرممة بالكامل 

بمساحات مختلفة 

4 غرف باملطران �جار، مصعد + موقف

3.5 غرف רב כלפון  طابق اول اثاث جز�ي 

تسليم فوري 2800 ₪ 

4 غرف بشارع היובל + موقف

3 غرف واسعة حوالي 100 متر + رشفتان

 في شارع الجبل 2700  ₪ 

3 غرف جديدة مصعد + موقف +مخزن قريبه 

من التخنيون 3700  ₪ 

3 غرف بشارع النبي 2500  ₪

شقق للبيع تسليم فوري 
4 غرف كبيرة بيت عر�ي 120 متر + شرفتان مطلة 
على البحر مرممة بالكامل قرب هتسيونوت علوي

₪ 1150000
لالستثمار شقة 2.5 شارع شاي �جنون 

مطلة على البحر  655000 ₪

ارا�ضي -  مكاتب -  تجاري  
قطعة ارض زراعية منطقة يوكنعام )המושבה( 

3.5 دونم 180000  ₪ للدونم 

قطعة ارض زراعية 6 دونم  قرب דניה  
220000 ₪ للدونم 

قطعة ارض زراعية منطقة يوكنعام 2 دونم 
130000 ₪ للدونم 

قطة ارض للعمار في الرينة )600 מטר נטו ( 

دونم للبناء فوري مع خرائط ب דניה 

יעוץ, קניה, מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות 17, חיפה
חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانۀ ومصداقيۀ

للبيع 4 غرف بعباس بيت عربي 
مطلة على البحر + شرفة

ل�يجارللبيع

شارع عباس
 طابق عالي 100 متر 

وضع جيد منظر 
خالب للحدائق 

والبحر 
موقف للسيارات 

وافر  

شارع   “בית לחם “  
الطابق الثالث منظر خالب بيت 
مرمم  2 غرف نوم + صالون + 

مطبخ 

  شارع “אלנבי “ 
الطابق الثاني بيت 80 متر مرمم   
2 غرف نوم + صالون + مطبخ  

السعر 3000 شاقل 

شارع   عباس
 الطابق الثالث منظر خالب بيت 
مرمم   2 غرف نوم + صالون + 

مطبخ  السعر 2800 شاقل

  شارع “החשמל “ 
الطابق األول بيت 65 متر 2 غرف 
نوم + صالون + مطبخ + شرفة 
25 متر موقف خاص + مصعد 

  شارع “החשמל “ 
الطابق األول بيت 65 متر 2 غرف 
نوم + صالون + مطبخ + شرفة 
25 متر موقف خاص + مصعد 

شارع »שפירה “
 الطابق الثالث واألخير  90 متر 

بيت مرمم + شرفتان
 السعر 2500 شاقل 

دكان لاليجار شارع » الخوري » طابق ار�ضي 35 متر

 + גלריה 25 متر 

منطقة وادي الجمال 
»פנטהאוס” 
120 متر +80 متر 

شرفة منظر خالب 
للبحر جديد من 

املقاول +2 موقف 
خاص + مخزن 

مسجلين بالطابو 

₪ 1,150,000

₪ 2,240,000



للبيع

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

للبيع

للبيع للبيع

للبيع

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

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

شارع هشالوم
مبنى حجر,80م,3.5غرف,رشفة 36م,بالط مع 

رسومات (מרצפות של פעם)

سقف عايل,غرف واسعة

شدروت هتسيونوت منطقة مركزية 
مبنى جديد,طابق اول,120م,5 غرف, وضع ممتاز, رمم 

قبل 3 سنوات, موقف بالطابو,مصعد

رمات هنيس 
بيت جديد, طابق 2 ق,127م,5 غرف, رشفة كبرية مطلة 
للبحر, شقة جديدة من املقاول, مخزن, موقف مع سقف 

لسيارتني, انرتكوم باملدخل, لويب فخم

للبيع للبيع للبيع للبيع

وادي النسناس 
عقار تجاري+ مكاتب  

300م, طابقني, مع سطح 

بالطابو مع امكانية بناء 

(فوري)

للجديني فقط!! 
 منطقة الكرمل 

فيال منفردة,فخمة, 4 (מפלסים) واسعة 
جدا, 10 غرف, 6 حاممات,رشفات,حديقة 

ضخمةحوايل الفيال, 1.700م مساحة االرض, 
بركة سباحة,منظر جزيئ للبحر

مبنطقة دينيا 
فيال منفردة 

330م,عىل قطعة ارض 
760م,طابقان, موقف مع 

سقف لسيارتان, 
נוף ירוק

الكرمل الفرنيس 
” וילות ספרדיות“ 

شارع ستيفن فايس

דירת גן, 5 غرف,125م, حديقة 
تقريبا 150م,مرممة, منظر 

للبحر,موقف خاص ومسقوف

�صح ��يد

حي ناؤوت بريس شارع حمدا 

بنتھاوس ضخم الوحید بالمبنى جدید حوالي 240م 4 غرف نوم صالون واسع شرفة 

90م موقفان بالطابو مخزن مصعد طابق 6

الحي االملاين شارع هجيفن

احدى البنایات الجمیلة طابق 3 واخیر سقوف عالیة وبالط مرسوم ابواب قدیمة 

140م 5 غرف واسعة شرفة مطلة للبحر بحاجة لترمیم



حصه 5 غرف، 120 م
حرشئ طططئ لطئتر

طعصش وطثجن بالطابع

5.غ 130م + حرشئ وجطح 30م + طثجن وطعصفغظ 
لطسغارات. طظزر رائع لطمغظاء

פנטהאוס 
اِّـطران حجار

بالصرب طظ طساحفى روتحغطث، 4 غرف  100م، ذابص 2، طرتئئ طع 
طظزر لطئتر، ₪1,100,000 1,185,000

ברכה
חבס

פועה

(ذابع) 3.5 غرف، ذابص 3، بعضع جغث

الكرمل 
الفرنسي

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

الضرطض الفرظسغ 
אדמונד פלג

وادي 
الجمال

طحروع-תמ״א -38 
حصص 5 غرف+ بغظاعاوس

طع حرشات لطئتر، طخسث وطعصش جغارة.

 וילה ספרדית
130 طار، تثغصه 80 طار، 5 غرف، حرشاان طعصفان

لارطغط ضاطض

052-8980085
معا صندس علغ

בן יהודה

3.5 غرف، 75 م 
ذابص اول، بئظاغئ تةر + حرشئ

الكرمل 
الفرنسي

تسطغط 4-2018

بغظاعاوس طمغغج ، ططض جمغض لطئتر والةئض
 5 غرف، 120 طار، 3 حرشات

طعصش وطثجن ذابع

اِّـطران 
حجار

بسماره طرتئه، 5 غرف،  120 طار
حرشه 45 طار، ططض رائع لطئتر

طثجن، طعصش، طخسث

الكرمل 
الفرنسي
נדב יצחק



لطئغع בלבונטין
حصئ ارضغئ 4غ،

105 م2.ذابص ارضغ طع 
تثغصئ،  طثخض طظفرد، 

طعصفان لطسغارات، طثجظان، 
سمارة تةر طمغجه.

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

طظزر رائع لطئتر

אלנבי (רב-חלפון)
4غرف+حرشئ. ذابص3 واخغر  78م...

ططّطئ الئتر

سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

لطئغع 
بعادي الةمال دوظط 

ارض طع اطضاظغئ بظاء 
9 حصص. المعصع طمااز، 

عادئ وططض لطئتر

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

hajokhalil@hotmail.com

חברת התיווך המובילה והגדולה  בחיפה

עם הצלחה לא מתווכחים

רימקס סיטי,שדרות הנשיא 134, חיפה. 04-8103203 

הקריירה החדשה שלך כעצמאי
״ןמתחילה עכשיו!

דל
בנ

ה 
יר

רי
ק

חפשו בפייסבוק עבודה בנדל״ן

אלמוג   054-4333242

אוהב נדל״ן?
בוא תעשה מזה כסף!

ניסיון של 25 שנים בליווי להצלחה

www.remaxcity.co.il

רימקס סיטי

خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

1. بظاعـــاوس 4 غـــرف 
  + حرشات 125 م ـ  طططئ   

لطئتر  + طعصش +  طخسث
2. حصص 4 غرف + حرشئ 

20 طار  ـ طعصش ـ ططّطئ لطئتر

פרויקט יוקרתי 
בכרמל מערבי

1. بظاعاوس 127 م، 5 غرف، حرشئ 
طعصش  م،   70 م وجطح خاص   20

جغارة، طخسث وطثجن.
 طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

الاسطغط بـــ 1/8/2018   بظاغئ ططئّسئ تةر

لطئغعـ  الضرطض الفرظسغ

 
بوادي الجمال شقة جديدة  من مقاول

120 م ــ 5 غرف + حرشئ ــ طعصش جغارة، طخسث 
ــ ططّطئ لطئتر

لطئغع בורדיה
بظاعاوس 3 ذئصات. 5غ  250-م2 حرشاان، 

طعصفان لطسغارات، وطثخض طظفرد

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن 
جاتئ وتثغصئ  

120م2

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

طعصفان  وطثجن.
طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

جثغث.. جثغث




