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قانون القومّية: »إسرائيل فوق الجميع”
جواد بولس

قد يشهد سيل الكتابات حول تصديق الكنيست على قانون أساس: »إسرائيل 
الدولة القومية للشعب اليهودّي« على وقوع حدث كبير ومختلف؛ وذلك رغم 
عدم االتفاق على دواعي تشريعه، وعلى تشخيص مخاطره الحقيقية أو تبعاته 

املستقبلية.
 تعّددت اآلراء وانفرجت التقييمات على قوس من املواقف، تبدأ بفرح البعض 
ا وتعّرت ككيان ال تصلح املواطنة  رسميًّ »بّقت البحصة«  إسرائيل قد  ألّن 
وتنتهي بنداءات   – كما كان يّدعي أصحاب هذا الفرح  املأمولة فيه ومعه – 
اشتعال  استشعر أصحابها بدنّو  اإلهابة واالستنفار من قبل جهات عديدة، 
»أّم املعارك«، في حين ما زالت ِخيارات مواجهتها الشعبية والجماهيرية ملتبسة 

وغير ناجزة.
ري املعسكرات السياسية الراديكالية والدينية القائمة 

ّ
أتاح إعالن القانون ملفك

لتأكيد صّحة معتقداتهم وتبريرها،   
ً
بين املواطنين العرب في إسرائيل فرصة

لتوقيت نجاح التشريع  على تفسيرهم الخاّص  من رصيفه،  كّل  زين، 
ّ
متعك

اإلسرائيلّيين،  والفضاء  املمارسة  في  قائمة  كانت  وحقائق  ملبادئ  وإشهاره 
وشرعنتها بهذا السفور العنصرّي املستفّز .

حَسب   – بعده  فستبقى إسرائيل  الحدث؛  أهّمية  الكثيرون تصفير  حاول 
هؤالء – كما كانت قبله؛ وهي عندهم ليست أكثر من كيان »ذاهب إلى حتفه« 
ه 

ّ
وإذا لم تصّدقوهم فانتظروا الفرج ألن أو بغزارة البصاق!  إّما بقّوة الدعاء 

ه كاألمس شفيف.
ّ
قريب، والغَد ألن

في املقابل يتذّرع بتشريع القانون جميع من نادوا بضرورة مقاطعة الكنيست، 
وُيعلنون مجّدًدا، بسببه، أّن ساعة القطيعة، هذه املّرة، قد أزفت، وأّن على 
فالكنيست  القائمة املشتركة تقديم استقاالتهم فوًرا إلى غير رجعة؛  أعضاء 
للنضال ضّد سياسات القمع   

ً
مناسبة وكافية  

ً
منّصة في نظرهم –   – ليست 

القانون قد  على تأكيد أصحاب مبدأ املقاطعة أّن   
ً
هذا عالوة والعنصرية. 

على الجماهير العربية في إسرائيل أن  وأّن  الدولتين،  ا على حّل  ق�ضى نهائيًّ
وذلك كما يليق بمن  بمراسم الكفاح املّر،  للمواجهة الكبرى وللبدء  تستعّد 

َينشدون العيش في وطنهم كراًما وفي دولتهم أحراًرا.
املناسبة تعزيًزا ملا يؤمنون  بهذه  أتباع الحركات اإلسالمية فقد وجدوا  أّما 
ا لكونهم حركة  تغمس الدين في مفاصل الحياة اليومية وتربطه 

ً
به، وتسويغ

الشيخ كمال الخطيب  على سبيل املثال،  كما كتب،  بشؤون الدولة واألّمة، 
ُبعيد إقرار القانون مصّرًحا: »مع إقرار برملان إسرائيل لقانون يهودية الدولة، 
ه التوافق 

ّ
وأن الدين منغمس في حياة اإلسرائيلّيين،  فقد تبّين لكّل عاقل أّن 

بين الكنيس وبين الكنيست، فالسياسة حاضرة في الكنيس والدين حاضر في 
الكنيست.

فلماذا ُيصّر العلمانّيون مّنا على قوقعة اإلسالم في املسجد والفصل بين الدين 
ه »اإلسالم السيا�ضّي« يناصبونه العداء؟!”

ّ
 فإن

ّ
وبين الحكم والسياسة، وإال

القانون يؤّسس ملرحلة جديدة  د أّن 
ّ
إلى جانب تلك املواقف سنجد َمن أك

ملا  ر على مكانة املواطنين العرب، 
ّ
وسيؤث في الحياة السياسية اإلسرائيلية، 

سيخلقه من ديناميكية طبيعية ترافق العملية التشريعية، خصوًصا إذا كانت 
تحظى بمكانة دستورية عليا، كما هو الحال في قوانين األساس اإلسرائيلية.

وتحّمل  وعقيدته  قناعته  والدفاع عن  موقفه  التعبير عن  في  حّق  للجميع 
مسؤولية ذلك تباًعا.

أكثر من قانون، إعالن مملكة إسرائيل الجديدة
الضحايا  ودياناتهم،  فئاتهم  بجميع  العرب،  املواطنين  كون  على  خالف  ال 
مع ذلك يستهدف وجهه اآلخر قطاعات ِصهيونية  املباشرين لهذا التشريع؛ 
هيونية  ال تتساوق تعاليمها مع تلك القوى الّصِ علمانية ومتدّينة،  واسعة، 

املتدينة التي أصّرت على تمريره بالنصوص التي توافقت عليها؛ 
علنت 

ُ
 بين مفهوم الدولة التي أ

ً
ا فاصال ل يوم تشريع القانون حدًّ

ّ
ولهذا سيشك

عام 1948 وفًقا للمضامين »البن غوريونّية«، خصوًصا 
ومكانة  ق بعالقة الدين ومكانته في الدولة، 

ّ
فيما يتعل

والنظرة للعلمانية،  ومكانة التعليم الرسمّي،  الجيش، 
وللحقوق املدنية، ومكانة املواطنين غير اليهود، وغيرها 
وبين جميع هذه املضامين  من ركائز الدولة واملجتمع؛ 
التي يعكس مالمحها  »البينيتّية«  واملفاهيم في الدولة 

بصرامة قانون القومية الجديد.
لم تترّدد القوى السياسية اليمينية املسيطرة بالتعبير 
عن أهدافها وعن إصرارها على إتمام مهاّمها وتدعيمها 
من أهّمها وآخرها القانون الذي  بتشريعات مناسبة، 
نحن بصدده؛ فجميع املتحّدثين الرسمّيين باسم هذه 
أّنهم  أوضحوا  املسيحانية  الدينية  هيونية  الّصِ القوى 
يسعون إلحكام سيطرتهم على رقاب األجهزة القضائية، 
نهم 

ّ
بدون أن يغفلوا تمك وفي مقّدمتها املحكمة العليا، 

من أجهزة األمن والجيش وجميع الوزارات السيادية 
وما يتفّرع عنها.

السنوات  في   – نالحظ  بدأنا  التطّور،  هذا  موازاة  في 
عديدة  ِصهيونية  جهات  استشعرت  كيف   – األخيرة 
مخاطر ما ينمو في أروقة حكم الدولة؛ ومع تصّورها أّن 
لون الضحايا املباشرين لذلك التوّحش 

ّ
العرب سيشك

بعيدين عن  ليسوا  بأّنهم  أحّست  الفا�ضّي،  العنصرّي 
فم التّنين وعن نيرانه الحارقة، ألّنهم في الواقع »غرباء« 
فوق  التي  »إسرائيلنا  األساس  قانون  فقه  وخارج 

الجميع.«

ملاذا اآلن؟ 
السنوات  في  بقفزاته  اليمين اإلسرائيلّي  لقد استعان 
السياسية  القوى  بعض  أمامه  مّدتها  بعتبات  األخيرة 
خصوًصا  العربية،  الجماهير  بين  الناشطة  والدينية 
تلك التي تؤمن بأّن إسرائيل ما زالت، كما قامت، كياًنا 

 أقيم على باطل.
ً

مزعوًما وباطال
إلى جانب ذلك سنجد، بالطبع، عوامل خارجية كثيرة 

إنجاز  وعلى  الدولة  في  سيطرته  إحكام  على  ساعدته 
القانون بعد سبعة أعوام من النقاشات حوله ومحاوالت تمريره الفاشلة؛ 
اليمين املتطّرف في معظم الدول األوروبية وغيرها،  بينها تعاظم قّوة  ومن 
وتهالك َوحدة الدول العربية وتهّتك أنسجة الدول اإلسالمية، وضعف حالة 

سطينّي.
َ
الشعب الِفل

طات 
ّ

أعرف أّن القوى العنصرية املتطّرفة لم تكن بحاجة إلى مدّعمات ومنش
لكّنها نجحت في تجنيد بعض املواقف  كي تمارس نهمها وجشعها وبطشها؛ 
العربية، وبّررت بطشها باّدعائها ضرورة الدفاع عن مستقبل الشعب اليهودّي 
عليها وإقامة  ودولته في وجه العرب الساعين من داخل الدولة إلى القضاء 
دولتهم القومية مكانها أو إمارتهم اإلسالمية، كما يؤمنون ويصّرحون ويكتبون.

يجب التصّدي ولكن كيف؟
ًعا، مؤّسسات املجتمع العربّي في إسرائيل بتداعيات 

ّ
انشغلت، كما كان متوق

»لجنة املتابعة  وفي طليعتها  وبادرت جمعّيات ومجموعات كثيرة،  القانون، 
لعقد لقاءات تشاورية حول  العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل«، 
لن  هذه املبادرات مباركة ولكن..  كّل  طرق التصّدي لتبعات هذا التشريع. 
 

ّ
يراهن عاقل على ما قد يحدث قريًبا، وسيبقى أقوى االحتماالت الواردة أال
معظم أحزابنا وهيئاتنا  وذلك ببساطة ألّن  رة، 

ّ
مؤث »ثورية«  نلمس تحّركات 

جميع  ورغم  دارسة؛  عصور  في  ُبنيت  السياسية  ومؤّسساتنا  التمثيلية 
لم يبادر معظمها إلى مواءمة  التحّوالت في العالم وفي امِلنطقة وفي الدولة، 
أكثرها  بقي  لقد  ّية.  الِجّدِ العصر  بات معطيات 

ّ
ملتطل وآلّيات عمله  برامجه 

كذلك الشخص الذي يشهر سيًفا في وجه صاروخ »التوماهوك« أو كمن يريد 
إسقاط طائرة ف)35( بمقالع.

ال أوافق على الدعوة للهجرة من الكنيست، وأخ�ضى من فشل جميع املحاوالت 
وأن يقتصر   النضالية التقليدية أو من عدم ارتقائها إلى خطورة الحدث؛ 
جدول »املقاومة« على بعض املبادرات القضائية، التي سيبقى سقفها »عدل« 
إسرائيل القوية، وإلى جانبها بعض الفّعالّيات »التحّرشّية« الحاصلة تحت ما 
ا، بما تمليه مصالح  ة الرأي العام الدولّي ومؤّسساته الغارقة، عمليًّ

ّ
ُيسّمى مظل

تلك الدول ومرابحات\مقايضات قادتها املوسمية؛ وكما قلنا في املا�ضي نكّرر 
ه من دون كسر القوالب والخروج من فروض »القبيلة« لن ننجح في بناء 

ّ
أن

»كواسر موج«  قادرة على درء الهزائم والغرق.
حياتنا  على  القانون  هذا  بنتائج  عرب،  كمواطنين  نشعر،  سوف  فقريًبا 
اليومية وعلى مكانتنا السياسية. لن يقتصر تأثيره املباشر على مواقف األجهزة 
من لحم  بهدوء  وتقتّص  القضائية التي ستنحني انصياًعا لروحه الجديدة، 
ر السيا�ضّي، وحّقنا في التظاهر، 

ّ
حقوقنا املدنية والسياسية؛ كحّقنا في التأط

وحّقنا في السكن وفي الحركة وفي التعبير عن الرأي وغيرها، بل سينعكس أثره 
في عالقة الدولة معنا كأفراد وكمجتمع، ولن تبقى حياتنا عرجاء كما كانت بل 

ستصير تفاصيلها أعقد وأصعب وهوامشها أضيق بكثير .
ل، إذا بقي تعاطينا معه 

ّ
سيكون اآلتي أفظع، وسيفرض علينا الواقع املتشك

بأنماط العمل القائمة طريًقا من اثنين: فإّما مواجهة طاحنة كبرى مع نظام 
نحن العرب،  نا هنا، 

ّ
األرض سّجادته وأن حليفه وأّن  الرّب  جديد يؤمن بأّن 

نتحّين الفرصة »لقتله«؛ وهم يتصّرفون بواقع حكمة أجدادهم القاضية بأّن 
«، ويعرفون أّن العالم  يعيش في عصر تقوم 

ً
»من جاء ليقتلك فقم واقتله أّوال

بتصوير موت املاليين من األبرياء،  الجديد«  »النظام العالمّي  فيه فضائّيات 
كما تصّور هوليوود أفالم »الغرب املتوّحش«؛

وإّما نجاح من يؤمنون بذلك في إقامة أطر مستحدثة وجبهات عريضة تعمل 
بأساليب ومفاهيم مبتكرة، وتنطلق من كوننا مواطنين في دولة يريد معظم 
ب صراعنا في هذه املرحلة الحرجة 

ّ
ص مّنا، ولكن رغم ذلك يتطل

ّ
قادتها التخل

ونحاول معهم الوقوف في وجه العاصفة وأمام نيران  أن نجد فيها حلفاء، 
التّنين  .

هاينة  أّما من اليهود والصَّ من العرب سهلة،  قد تكون مهّمة إيجاد الحلفاء 
 

ً
صعبة أو عسيرة، ولكن عدم املحاولة، وهو أسهل، سيؤّدي إلى ارتكابنا فشال
خطيًرا، ستكون نتائجه أكبر من كابوس، لكّنها، حتًما، ليست أصغر من نكبة .
ُيتبع
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األشهر  في  حيفا  بلدية  قامت   – ملراسلنا   – حيفا 
األخيرة بتجديد، ترميم، وتوسيع ُبًنى تحتية وبأعمال 

صيانة في أحياء حيفا املختلفة.
ان ِمنطقة 

ّ
من بينها بناء وإنشاء موقف سّيارات لسك

وذلك بسبب أزمة السّيارات  شارَعي شيفرا وپـوعا، 
أماكن  وجود  وعدم  الحّي  ان 

ّ
سك منها  عانى  التي 

البلدية  أنشأت  وبالتالي  السّيارات.  لوقوف  كافية 
شعاريم«،  »ِبيت  سّيارات  موقف  بتجديد  وقامت 
بتكلفة قاربت املليون شاقل. حيث قامت ببناء جدار 
إضافية.  سّيارة  لـ20  املوقف  مساحة  وزيادة  واٍق 
باإلضافة إلى ترميم الشوارع، تجديد البنية التحتية 

وتحسين اإلضاءة في امِلنطقة.
أّما في شارع بن يهودا فقد قاموا بتغيير خطوط املياه، 
إنشاء  إلى  باإلضافة  الصّحّي،  والصرف  املجاري، 
بترميم  قاموا  كما  القمامة.  لعربات  أماكن خاّصة 

الجدران وترتيب حركة السير في الشارع.
بمشروع  البلدية  قامت  عـچـنون  شاي  شارع  وفي 
إلى  باإلضافة  واألرصفة،  الشارع  وتجديد  ترميم 
شارع  وفي  الشارع.  في  الجلوس  مقاعد  تجديد 
»هـچـانيم« في الحّي األملانّي رّممت الشوارع واألرصفة 

وأنشأت معابر للمشاة.

إلى  ًرا، 
ّ
مؤخ البلدية،  بادرت  ذلك  إلى  وباإلضافة 

تشغيل  أّيام  يشمل  الذي  ا«  حيًّ »نعمل  مشروع 
التي  لألهداف  وفًقا  هذا  املدينة،  أحياء  في  زة 

ّ
مرك

للسكان،  الخدمة  لتحسين جودة  البلدية  حّددتها 
املشروع  إطار  وفي  املدينة.  أحياء  مظهر  ولتحسين 
يقومون بأعمال تشغيلية ُصّممت لتحسين املنظر 
العاّم للحّي، بما في ذلك تقليم، بستنة، دهن مرافق 
األلعاب ومعابر املشاة، الدرابزين واملقاعد؛ باإلضافة 
إلى تصليح املطّبات وتحسين مظهر روضات األطفال 

واملدارس.
تحضيرية  عملية  ا«  حيًّ »نعمل  مشروع  سبق  وقد 
البلدية،  في  املديريات  مختلف  لو 

ّ
ممث فيها  شارك 

حيث قاموا بجولة في األحياء، لتحديد العيوب التي 
ب العالج، ثّم التركيز على النشاط الذي سُيقام 

ّ
تتطل

في الحّي.
هذا، وفي األشهر األخيرة واملقبلة تّمت وستتّم إقامة 
املدينة.  من أحياء  حّي  في كّل  ا«  »نعمل حيًّ مشروع  
وفي يوم األحد املقبل، 29\7\2018، ستصل طواقم 
وسيقومون  النسناس،  وادي  حّي  إلى  حيفا  بلدية 
ا«، ولن يخرجوا من هناك  بأعمال ونشاط »نعمل حيًّ

حّتى يتّم تصليح كّل العيوب املوجودة في الحّي.

 السبت
 027//70/82 

 في ساحة مركز الكرمل
 5شارع  سانت لوكس  

00:11-00:11 

 " ، بازار لألعمال اليدوية الفلسطينيةالمنتج الفلسطين   "  -

 معرض للفنانة شهد عيىس، “  بحر عىل ورق”-

ن   ” -
َ
  ُغرف

وَضن   ف 
َ
 معرض للفنانة وعد صالح، “ ف

 فيديو ّارت للفنانة بسمة بدر،  “ لن يعرفك أحد” -

 

 مرسح جبينة، “ جميلة والوحش”  - 00:11

 أيمن نحاس جمعية رسد، “ شو قصة المثل” - 00:11

 **تباع تذاكر المسرحيات في ساحة المركز يوم السبت 

 

 

 جهاد عبدهللدي جي —03:81-01:81

بة شمس فرقة   -03:01  سامر عساقلة ، حنان واكيم، ايال سمارة، ورد  بكري ،ض 

هذه الفعالية من ضمن مشروع المجتمع 
 المدني الممول من قبل االتحاد االوروبي

الحزب الشيوعّي والجبهة: »قانون القومّية« 
خطوة فاشّية نحو األپـارتهايد

    مطلب الساعة تعزيز َوحدة نضال الجماهير العربّية وبناء أوسع 

جبهة يهودّية-عربّية ملقاومة الفاشّية

اإلسرائيلّي  يعتبر الحزب الشيوعّي   – ملراسلنا   –  حيفا 
والجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة »قانون أساس: 
إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي« )املعروف 
في  ًرا 

ّ
مؤخ قّر 

ُ
أ الذي  العنصرّي،  القومية«(  بـ«قانون 

تقويض  إلى  تهدف  خطوة فاشّية خطيرة،  الكنيست، 
حّق تقرير املصير للشعب العربّي الفلسطينّي، واإلجهاز 
العربية  الجماهير  وعلى حقوق  جئين، 

ّ
الال على حقوق 

القومية واليومية، وتؤّسس لنظام أپـارتهايد رسمّي.
ر 

ّ
 إّن قانون األساس هذا يندرج ضمن إستراتيجية التنك

الوطنية  الفلسطينّي  الشعب  لحقوق  اإلسرائيلية 
وضمن سياسة حكومة نتنياهو  والتاريخية في وطنه، 
الفلسطينية  العربية  الجماهير  استعداء  تحديًدا 
تدهور  على  ر 

ّ
العرب؛  ويؤش املواطنين  شرعية  ونزع 

ال  اليمين،  حكومة  تقوده  وخطير  جديد  فا�ضّي  نوعّي 
بل يأتي على الهامش  يتهّدد األقلية القومية فحْسب، 
برّمته ويسبغ شرعّية دستورية على واقع  الديمقراطّي 

وسياسة التمييز والعنصرية املنتهجة منذ عقود. 
التاريخّي  موقفهما  والجبهة  الشيوعّي  الحزب  د 

ّ
 يؤك

املعروف: أّن الجماهير العربية الفلسطينية في البالد هم 
أهل هذا الوطن، وال وطن لهم سواه. وليس في مستطاع 
أّي قانون فا�ضّي مارق ألّي حكومة عنصرية أن يغّير هذه 
الحقيقة. إّن هذه الجماهير، التي يبلغ تعدادها، اليوم، 
زهاء املليون ونصف املليون، متمّسكة بوطنها وبحقوقها 

فيه وعليه!
مع  بتوازيه  املرفوض،  العنصرّي  التشريع  هذا  إّن 
وفي  ة 

ّ
املحتل األرا�ضي  في  والتهجير  الضّم  طات 

ّ
مخط

اإلستراتيجية اإلسرائيلية،  أّن  مجّدًدا،  د، 
ّ
يؤك النقب، 

أنظمة  معها  وتتواطأ  األمريكية  اإلدارة  تدعمها  التي 
دولة  قيام  إمكانية  على  ا  نهائيًّ اإلجهاز  هي  الخليج، 
ة في حدود 4 َحزيران 1967 وعاصمتها 

ّ
فلسطينية مستقل

القدس الشرقية، وعلى إمكانية التوّصل إلى حّل عادل 
وعلى  جئين بمقت�ضى قرارات األمم املتحدة، 

ّ
ملسألة الال

واملدنية  القومية  املساواة  في  العربية  الجماهير  حّق 
التاّمة في وطنها. وال غرابة في أّن اليمين الفا�ضي والقوى 
وفي  أوروبا  في  واإلسالم،  للسامية  املعادية  العنصرية 
لون لهذا القانون ويستلهمون من 

ّ
الواليات املتحدة، يهل

أي نموذج الشوفينية  اإلسرائيلّي«،  »النموذج القومّي 
ّيات.

ّ
القومية واألصولية الدينية واضطهاد األقل

مطلب الساعة هو َوحدة نضال الجماهير العربية  إّن 
في مواجهة هذا التصعيد السلطوّي، من خالل هيئاتها 
املطلوب  إّن  نفسه  الوقت  وفي  والتمثيلّية.  الوحدوّية 
اليوم هو منع عزل الجماهير العربية في هذه املعركة، بل 
استقطاب كّل املتضّررين من نهج الحكومة وبناء أوسع 
جبهة يهودية-عربية ملقاومة الفاشّية. كما يدعو الحزب 
والجبهة جميع القوى الثورّية والتقّدمّية في  الشيوعّي 
امِلنطقة والعالم إلى تصعيد النضال ضّد هذه السياسة 
 

ّ
إال وشعوبها  للِمنطقة  تجلب  لن  والتي  اإلجرامية، 

الكوارث.
لجميع  دعمهما  والجبهة  الشيوعّي  الحزب  د 

ّ
ويؤك

القائمة  بها  وتقوم  قامت  التي  النضالية  الخطوات 
املشتركة ولجنة املتابعة العليا، وتدعو الجماهير العربية 
واليهودية، واألجيال الشاّبة خصوًصا، إلى أوسع مشاركة 
العنصرية  دحر  حّتى  القادمة  النضاالت  في  فاعلة 

وإسقاط الحكومة.

بلدّية حيفا تقوم بترميمات وأعمال صيانة واسعة
 في أحياء حيفا
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حيفا – ملراسلنا – أطلقت جمعية التطوير االجتماعّي، 
تحت  البلدية  انتخابات  بيل 

ُ
ق توعوية  حملة  ًرا، 

ّ
مؤخ

ُعنوان )30 آكتوبر( بهدف إعالء صرخة نابعة من أهالي 
األحياء، ال سيما األحياء التي تعاني اإلهمال واإلقصاء 
املزمن من البلدية، واملطالبة بحقوقنا في مجال التربية 
العاّمة  الخدمات  التحتية،  البنى  السكن،  والتعليم، 

وغيرها.
مها الجمعية 

ّ
ومن ضمن نشاط هذه الحملة، التي تنظ

بمشاركة وتعاون مع ناشطي وناشطات األحياء املختلفة، 
بطلب  البلدية  لرئاسة  للمرشحين  الجمعية  ه  توجُّ
عقد لقاءات معهم تهدف إلى وضع املطالب أمامهم.

وعليه ُعقدت، يوَمي االثنين والثالثاء من هذا األسبوع، 
لقاءات في جمعية التطوير بين القّيمين على املشروع 
العربية  في الجمعية وناشطين جماهيرّيين من األحياء 
طة 

ّ
املخط البلدية:  لرئاسة  حين 

ّ
املرش وبين  املختلفة 

عينات كاليش – روتام، واملحامي داڤـيد عتسيوني، كّل 
صة التي 

ّ
على َحدة. حيث تّم عرض ورقة املطالب امللخ

حين 
ّ

فتح املجال أمام املرش ثّم  عملت عليها الجمعية، 
ة 

ّ
ط

ُ
وكيفية تقاطعها وخ لعرض أجندتهما بشكل عاّم 

في  العربّي  املجتمع  واحتياجات  مطالب  مع  عملهما 
تح بعدها باب املشاركة للحضور، فعّبر كلٌّ 

ُ
املدينة. وقد ف

ّدمت االستجوابات 
ُ
عن رأيه في الوضع العاّم الراهن، وق

رؤيتهما وسياستهما وعملهما  التي وضعت على املحّك 
على أرض الواقع في قضايا هاّمة؛ منها مسرح امليدان، 
مواقع  من  العرب  تجاهل  والتظاهر،  التعبير  حّرّية 
في  العربّي  للوسط  امليزانيات  شّح  القرارات،  خاذ 

ّ
ات

طات الجديدة في 
ّ
مجال التخطيط، وتجاهلهم في املخط

مشاريع عمرانية في املدينة. 
وفي تعقيب للمديرة العاّمة للجمعية، املحامية جمانة 
إغبارّية – هّمام، أشارت إلى منطلق املشروع والحملة 
نعيُش  حّيٍز  وفي  املدينة  في  نا أصحاب حّق 

ّ
»إن قائلة: 

إضافة  الثقافية،  وُهوّيتنا وخصوصّيتنا  انتماَءنا  فيه 
إلى حّقنا املشروع في خدمات بلدية كاملة وموارد عاّمة 

حقيقة  إلى  اللقاءات  هذه  أهّمية  وتعود  متساوية. 
تسليط الضوء على احتياجاتنا ومطالبنا كأقلية قومية 
وشملها  بها  أخذهم  بهدف  حين، 

ّ
املرش أمام  أصالنّية 

ضمن أجنداتهم وبرامج عملهم. هذا وسنتابع في جمعية 
األحياء  مختلف  من  والنشطاء  السكان  مع  التطوير 
بيل االنتخابات وبعدها، 

ُ
العمل ضمن هذا املشروع ق

إلى  سنبادر  كما  ومطالبنا.  حقوقنا  تحقيق  أجل  من 
الشهر  في  اآلخرين  حين 

ّ
املرش مع  إضافية  لقاءات 

القريب، إضافة إلى أنشطة متنّوعة إضافية في األحياء. 
حين املختلفين 

ّ
وسُيتّوج نشاطنا بلقاء مناظرة بين املرش

في مطلع شهر تشرين األّول\أكتوبر«. 

ضمن حملة االنتخابات 30 آكتوبر

حين لرئاسة البلدّية 
ّ

جمعّية التطوير االجتماعّي تبادر إلى عقد لقاءات مع املرش

للتفاصيل:  073-7802861

*9033
تخفيض3%

كمان بعطلة الصيف منسافر مع نزارين
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي نــــــزارين تــــــــورز



حملة ملعوبة 
مـن بـذورات نـخلة

كل
4990شي

هديةكرة قدم نخلة

هجوووووووم!

جديد خلطة الصيف الفاخرة 
من بذورات نخلة

١ كغم + كرة قدم هدية!
*الكمية محدودة.
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األماكن 
محدودة

لالستفسار والتسجيل:
الكلية األكاديمية العربية للتربية –حيفا )دالل/ جوان( 04-8303507 

اال ستاذ راشد وتد ـ 4477154-050 / األستاذة مريم محاجنة   050-4843639
من أوكرانيا: الدكتور رائد صبح: 380631869999+  

حصرياً وألول مرة في البالد

تعلنان عن افتتاح دورات تحضيرية للمتسجلين لدراسة الطب في أوكرانيا.

الدورات التحضيرية تجرى في الكلية األكاديمية العربية للتربية  بمشاركة محاضرين كباًر من الكلية  واألكاديمية  	-1 	
ألطبية الحكومية ،دنيبروبتروفسك.

امتحان القبول  األوكراني لدراسة الطب ، يتم اجراؤه وألول مرة في البالد بإشراف لجنة خاصة من األكاديمية  	-2 	
ألطبية الحكومية ،دنيبروبتروفسك.

تجهيز كافة االستمارات واملتطلبات للطالب املتسجل يتم عن طريق الكلية األكاديمية العربية للتربية في حيفا  	-3 	
واملكاتب املعتمدة ضمن هذا التعاون األكاديمي.

مرافقة دائمة للطالب املقبولين للدراسة من قبل املكاتب املعتمدة من قبل املشروع األكاديمي. 	-4 	

تسجل لدراسة الطب في أوكرانيا.. وامتحان القبول لدينا 

الكلية األكاديمية العربية للتربية في إسرائيل-حيفا
و

األكاديمية الحكومية للطب،دنيبروبتروفسك – أوكرانيا

 مع املشروع األكاديمي الجديد قبولك مؤكد ومستقبلك األكاديمي آمن.

تعاون أكاديمي جديد بين كليتين عريقتين ورائدتين ملصلحة الطالب.  

حيفا – ملراسلنا – هدف املؤتمر الذي ُعقد يوم 
االثنين األخير، في بلدية حيفا، إلى تعميق التعاون 
سيناريوهات  وتقديم  الطوارئ  سلطات  بين 
نتيجة  للخطر،  حيفا  تعّرض  أن  املمكن  من 
الكوارث الطبيعية مثل الزالزل واألمواج العاتية 
لون عن شرطة 

ّ
)التسونامي(. حضر االجتماع ممث

وقائد  إسرائيل برئاسة العميد الركن بيني أبليا، 
ة 

ّ
محط قائد  غولدشتاين؛  أمير  حيفا،  ة 

ّ
محط

لون عن الهيئة 
ّ
ممث القائد كوبي كارني،  زيـڤـوالن، 

الوطنية للطوارئ، قيادة الجبهة الداخلية، إدارة 
املستشفيات التي  نجمة داود الحمراء،  اإلطفاء، 
بناء  ورشات  الكهَرباء،  شركة  املدينة،  في  تعمل 
والتعليم،  التربية  وزارة  حيفا،  وميناء  السفن 
التطبيقية  العلوم  معهد  حيفا،  جامعة 

عن  لون 
ّ
وممث التجارية  الغرفة  )التخنيون(، 

مصانع خليج حيفا.
الباحث  ِافتتح املؤتمر الدكتور عاموس ساملون، 
حيفا  في  األخطار  بعرض  الجيولوجيا،  معهد  في 
امِلنطقة  حساسية  حيث  من  الخليج،  وِمنطقة 
أن  ع 

ّ
املتوق من  التي  الجيولوجية  الناحية  من 

يحدث فيها اهتزازات أرضية بسبب الزالزل في شّق 
الكرمل )شّق الياچـور(، مشاكل في تسييل األرض 
في امِلنطقة الجبلية في  وجرف أر�ضّي  في الخليج، 
املدينة، وأيًضا خطورة حدوث التسونامي بسبب 
إّن  ساملون  الدكتور  وقال  البحر.  من  القرب 
ا، حيث يوجد فيها تركيز  امِلنطقة حّساسة ِجغرافيًّ
من  التحتية  والُبنى  واملصانع  السكان  من  كبير 

مختلف األنواع املعّرضة للضرر الشديد.

وقال رئيس بلدية حيفا، السّيد يونا ياهـڤ، خالل 
ه ال 

ّ
املؤتمر: »الزالزل هي التهديد األكثر خطورة ألن

يمكن التنّبؤ بها، ويمكن أن تؤّدي إلى دمار شديد 
املعزولة بدون إمكانية الوصول  سيترك األحياء 
أثار  ه 

ّ
أن ياهـڤ  وأضاف  الطوارئ.  طواقم  إلى 

املحاصرة في اجتماع عقده  خطر وجود األحياء 
في تل أبيب مع  أڤـيـچـدور ليبرمان،  وزير الدفاع، 
البالد،  ِشمال  في  والبلديات  املجالس  رؤساء 
وطلب منه أن يشمل في امليزانية حماية بلدات 
لهذه القضية.  باإلضافة إلى إيجاد حّل  مال،  ِ

ّ
الش

وباإلضافة إلى ذلك توّجه رئيس البلدية إلى الهيئة 
ز يعمل 

َ
الوطنية للطوارئ وطلب منهم إقامة مرك

قة بالنتائج املحتملة في حال 
ّ
على القضايا املتعل

 
ّ
والتعجيل بإزالة خط حدوث زلزال في امِلنطقة، 

إعداد جميع  فق عليه في املا�ضي،  كما اتُّ من حيفا،   EAPC أنابيب 
املنشآت الصناعية ملواجهة الزالزل، تنظيم سلطة شركات اإلسكان 
إلعادة تأهيل البنية التحتية والهياكل التي يمكن أن تتضّرر خالل 
ات اإلطفاء في العديد من مناطق املدينة من 

ّ
الزلزال، وتشغيل محط

أجل إتاحة الوصول السريع لقّوات اإلطفاء إلى كّل حّي في املدينة.
السّيد يائير زيلبرمان،   وبدوره قام مدير إدارة األمن في بلدية حيفا، 
حيث قّسمت املدينة إلى  باستعراض استعدادات البلدية للزالزل، 
ِمنطقة القدرة على اإلدارة  ويتيح هذا التقسيم لكّل  مناطق.  سّت 
 عنها. حيث ستدير املناطق 

ً
واالستجابة في امِلنطقة التي يكون مسؤوال

الجبهة  لقيادة  التابعة  اإلنقاذ  قّوات  من  فة 
ّ
مؤل مهنية  إدارة  فرق 

لين عن 
ّ
وممث املدينة،  في  التنفيذية  الداخلية والشرطة واملديريات 

وسيتّم  قسم الرفاه وقسم توّجهات الجمهور وغيرهم من املهنّيين. 
املهّيأ  ز إدارة األزمات، 

َ
تنفيذ إدارة الطوارئ في املدينة من ِقبل مرك

لتقديم استجابة لسيناريوهات الحرب والكوارث الطبيعية، وضمان 
ان املدينة حّتى في ظّل 

ّ
قدرة البلدية على مواصلة تقديم الخدمات لسك

ز إدارة األزمات وفًقا لالحتياجات 
َ
ظروف األزمات. وقد تّمت مالءمة مرك

املستقبلية والتي تتناسب مع السيناريوهات املحّددة من قبل قيادة 
ز في مبًنى تحت األرض ويفي باملعايير 

َ
الجبهة الداخلية، حيث يقع املرك

وفلترة  تكييف  أنظمة  ويشمل  الداخلية،  الجبهة  لقيادة  الصارمة 
صاالت السلكية والالسلكية، 

ّ
الهواء وأنظمة االتصاالت املتقّدمة لالت

وكذلك اإلنترنت والفضاء ونظم الحوسبة األكثر تقّدًما.
وأشار زيلبرمان خالل حديثة إلى أّن البلدية أكملت تركيب 120 نظام 
إنذار ضّد الزالزل في جميع املدارس في املدينة. وترتبط أنظمة اإلنذار 
م الوطنّي 

ّ
التي تمّولها وزارة التربية والتعليم بنظام القيادة والتحك

ر األنظمة وقًتا 
ّ
وتوف لبلدية حيفا.  العملّيات في الجناح األمنّي  ومقّر 

ب قبل اهتزاز املدرسة. 
ّ

ر للطال
ّ
املبك  للتحذير يسمح باإلجالء 

ً
معقوال

قامت بتدريب  بالتعاون مع الجبهة الداخلية،  البلدية،  وأضاف أّن 
3,000 شخص لتقديم املساعدات األّولّية، بما في ذلك  ما يقارب الـ 
400 موظف بلدية، وحوالي 150 مواطًنا و2,500 طالب من صفوف 
العواشر في حيفا. وقريًبا سُيعلن عن حملة إلنشاء فرق إنقاذ حضرية، 
ّيين متطّوعين، سيخضعون لتدريب شامل من 

ّ
ان محل

ّ
مكّونة من سك

في  وضرورية  أّولّية  كاستجابة  وذلك  الداخلية،  الجبهة  قيادة  قبل 
أّي حالة تجاوز في املدينة، وذلك حّتى وصول قّوات اإلنقاذ املهنية. 
ان 

ّ
توعية لزيادة استعداد سك إلى جانب ذلك تقود البلدية حملة  

املدينة في إطار الَوحدة العائلية في حالة وقوع زلزال، حرائق، وحّتى 
ر 

ّ
 عن تحسين استعداد العائلة في التخطيط املبك

ً
حالة حرب، فضال

صال 
ّ
ة واإلضاءة واالت

ّ
مع إمدادات أساسية من املاء واألغذية الجاف

لوقت طويل،  من خالل البطارية في حالة انقطاع التيار الكهَربائّي 
 خالل الساعات األولى 

ًّ
ن كّل مواطن من أن يكون مستقال

ّ
ما سيمك

ناجعة  بطريقة  املساعدة  باستطاعتها  يكون  وذلك حّتى  والحرجة، 
ان.

ّ
واالستجابة لجميع السك

العشرات من مسؤولي األمن، الطوارئ، واإلنقاذ يشاركون في مؤتمر بادر إليه رئيس بلدية حيفا
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غد،  يوم  من  ابتداء   – ملراسلنا   – حيفا 
و   ،10  ،3 السبت، ستبدأ خطوط الحافالت 
بالعمل في ساعات الليل. وهذه الخطوة،   40
في املدينة  التي بادرت إليها لجنة النقل العاّم 
تّم  بين بلدية حيفا ووزارة النقل،  املشتركة، 
في  عليها  النقل  وزارة  موافقة  بعد  إطالقها 

األّيام األخيرة.
السبت  أّيام  إضافة  ستتّم  اإلطار  هذا  وفي 
األحياء  بين  يربط  الذي   ،3 رقم   

ّ
خط إلى 

الساحلية، حّي »هدار«، وأحياء جبل الكرمل، 
جاه، من الساعة 20:30 

ّ
ات 4 سفرّيات في كّل 

الذي   ،40 رقم   
ّ
والخط  .23:00 حّتى الساعة 

حّتى  الـ«مفراتس«  زّية 
َ
مرك ة 

ّ
محط من  يمتّد 

من  السبت  ليلة  في  سيعمل  چـاليم«،  »بات 
ومن   .22:30 الساعة  حّتى   20:30 الساعة 
إلى  چـاليم«  »بات  من  املعاكس،  الطريق 
 بالعمل ليلة 

ّ
»ليـڤ همفراتس«، سيبدأ الخط

السبت من الساعة 20:00 حّتى الساعة 23:00. 
 دائرّي، من شارع 

ّ
 رقم 10 الذي يعمل كخط

ّ
وباإلضافة إلى ذلك فخط

وڤـيجنيتس،  چـيؤوال،  األعلى،  الـ«هدار«  »هدار«،  شكري،  حسن 
سيعمل ليلة السبت من الساعة 20:00 حّتى الساعة 23:00.

امليزانية  في  زيادة  على  ًرا، 
ّ
مؤخ حيفا،  بلدية  مجلس  وافق  وقد  هذا 

ات الحافالت 
ّ
بمبلغ 2.5 مليون شاقل، الستمرار تحسين وتطوير محط

إجمالّي  العام  هذا  يصل  حيث  املدينة؛  أنحاء  في جميع  ]الباصات[ 
امليزانية املخّصصة لهذا األمر إلى 5 ماليين شاقل.

ات 
ّ
ات الحافالت القديمة بمحط

ّ
وتهدف زيادة امليزانية إلى استبدال محط

ات الجديدة 
ّ
جديدة في جميع أنحاء املدينة، باإلضافة إلى مئات املحط

في أماكن كانت فيها – حّتى اآلن – أعمدة، فقط. هذا وسيتّم تكييف 
ات الجديدة لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية والحّسّية، حيث 

ّ
املحط

سيتّم تثبيت مقاعد الجلوس النظامية التي تحتوي على مراٍس يدوية 
ات لتسهيل األمر على األشخاص الذين يواجهون صعوبة في 

ّ
في املحط

الوقوف للجلوس وبالعكس.
"إّن  رئيس بلدية حيفا  قال السّيد يونا ياهـڤ،  وعن هذا املوضوع  
ان، 

ّ
في حيفا لها تأثير كبير على جودة حياة السك وسائل النقل العاّم 

ة التي بدأناها 
ّ
ط

ُ
وهذا التحّسن، مثل سابقاته، هو عنصر هاّم آخر في الخ

لتحسين وإتاحة وسائل النقل العاّم في حيفا، والتي سيتّم تمديدها أكثر 
بعد عودة قطار النفق »الكرمليت« إلى العمل في األشهر املقبلة«.

ة البلدّية لتحسين 
ّ
ط

ُ
طوة إضافّية ضمن إطار خ

ُ
خ

النقل العاّم في حيفا

اجتماع طارئ عربي _ يهودي 

مبشــاركة: قيس فرو، عايدة توما ســليمان، موسي راز، أمين عودة وراحيل ليئل 

ضــد "قانــون القومية" العنصري 
 ||األحد 29.7.2018 || الســاعة 19:00|| 

بيــت الكرمــة (القاعة الرياضية)
شــارع اجلبل (ســدروت هتســوينوت) 33 حيفا 

حلقــات نقــاش ومجموعات عمل: 
 مــاذا يعنــي القانــون يف واقعنــا هنــا واآلن؟ 

 كيف نقاوم وكيف نبني جبهة يهودية-عربية واســعة ضد الفاشــية؟ 

للتفاصيــل واالنضمــام: رجــا زعاترة 0544663857

جمعّية »شينوي في حيفا« أّدت إلى تجميد 
 املوافقة على الخارطة الهيكلّية لحيفا

حيفا – ملراسلنا – أّدت جمعية »شينوي في حيفا«، التي أنشئت من أجل إعداد 
إلى تجميد  ة مناسبة لضمان تطوير املدينة في الخمسين سنة القادمة، 

ّ
ط

ُ
خ

استجابة  تتضّمن  ال  ألّنها   ،2000 الهيكلية  الخارطة  ط 
ّ
مخط على  املوافقة 

 طويلة األجل للقضايا 
ً

مناسبة ملشاكل أساسية خطيرة في حيفا، وال تقّدم حلوال
التي تعيق اقتصاد املدينة، مثل: مجتمع يشيخ، هجرة الشباب، انخفاض معّدل 
ا، والنقص في مصادر  نسبيًّ اإلجمالّي  ّي 

ّ
انخفاض الناتج املحل السكانّي،  النمّو 

للنمّو  املالئمة  التخطيط  حلول  حّتى  تشمل  وال  العيش؛  وسبل  التوظيف 
السكانّي بمعّدل يساوي املعّدل الوطنّي، وتشجيع النمّو والتوظيف في املدينة.
ففي أعقاب التماس إدارّي قّدمته جمعية »شينوي في حيفا« من خالل املحامين 
عوفر أتياس، وعيدن عنبار، وياعيل ليرون – ساچـي، وطلبت من خالله إعادة 
الخارطة  زية بأّن 

َ
2000، حكمت املحكمة املرك إيداع الخارطة الهيكلية حيفا 

الهيكلية لن تسري في هذه املرحلة.
وفي قرارها صّدقت املحكمة على الترتيبات اإلجرائية التي توّصلت إليها جمعية 
تان قّدمت ضّدهما االلتماس: لجنة التخطيط 

ّ
جنتان الل

ّ
»شينوي في حيفا« والل

والبناء في حيفا، التي وافقت على الخارطة، واللجنة املشتركة بين الوزارات التي 
بادرت إلى الخارطة بمشاركة بلدية حيفا.

ه بدون االنتقاص من حجج األطراف ومراعاة حقيقة أّن 
ّ
فاق على أن

ّ
وينّص االت

ة لم تكتمل بعد، يّتفق الطرفان على أّن 
ّ
ط

ُ
الشروط املحّددة للموافقة على الخ

لن تنشر املوافقة على الخارطة بدون إبالغ الجمعية  لجنة التخطيط والبناء 
الترتيب  وينّص  النشر.  قبل  أّيام  عشرة  ا،  كتابيًّ بذلك  القيام  على  بعزمها 
ق بهذا 

ّ
اإلجرائّي، أيًضا، على أّن »األطراف يحتفظون بجميع اّدعاءاتهم فيما يتعل

خاذ أّي إجراء قانونّي«.
ّ
نون من ات

ّ
اإلشعار، وعندما يتّم نشره سيتمك

ت 
ّ
وتضّمن االلتماس، الذي قّدمته الجمعية طلًبا للحصول على أمر قضائّي مؤق

يطلب فيه من املحكمة إصدار أمر قضائّي يمنع لجنة اللواء واللجنة املشتركة 
بين الوزارات من القيام بأّي إجراء لدفع املوافقة على الخارطة. إذ إّن الترتيبات 
التي توّصل إليها الطرفان تمنع بالفعل الحاجة إلى عقد جلسة استماع بشأن 
ت. وقد قّررت املحكمة أّن جلسة استماع بشأن االلتماس 

ّ
طلب إصدار أمر مؤق

نفسه سُتعقد في 14 تشرين الثاني\نوفمبر، وأمرت املّدعى عليهم بتقديم رّدهم 
على االلتماس حّتى 14 تشرين األّول\أكتوبر.
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الفّنّية  برامج البيت املسيحّي   – ملراسلنا   – حيفا 
ق هذا العام، مثل كّل عام، من خالل لوحات 

ّ
تتأل

للصغار  الفالمنكو  راقصات  قّدمتها  رائعة  فّنّية 
في  في البيت املسيحّي  »أندلس«  ز 

َ
والكبار من مرك

حيفا، بقيادة الفّنانة املبدعة مرام قبالوي، حيث 
أبدعت الطالبات بتقديم عرض لم يسبق له مثيل 
على مسرح امليدان في األسبوع املا�ضي.  في البالد، 
الهيئة  رئيس وأعضاء  الفّنّي  وحضر هذا الحدث 
اإلدارية للبيت املسيحّي، وجمهور غفير من األهالي 
الذين واكبوا برامج وتدريبات بناتهم  واملشّجعين، 
في البيت املسيحّي، وقد رأوا ثماًرا جميلة من الفّن 

واإلبداع.
وقال الدكتور ريمون جبران، رئيس الهيئة اإلدارية 
األخت  ني أشكر بشكل خاّص 

ّ
»إن للبيت املسيحّي، 

الرائع،  وطاقم العمل املنهّي  الفّنانة مرام قبالوي، 
تثقيف  في  واملخلصة  العظيمة  جهودهم  على 
املجال«.  هذا  في  لإلبداع  صغيراتنا  وتحضير 
»هذا العمل يغرس الفكر الجميل في  وأضاف أّن 
ويهدف  والتصميم.  واالنضباط  السليم،  الجسم 
لألجيال  واإلبداع  البدنية  القدرات  تعزيز  إلى 
إلى  يؤّدي  ما  سواء،  حّد  على  والكبيرة  الصغيرة 
انفتاحهّن على ثقافة جديدة ومتنّوعة«. وأشار إلى 
تتابع عن كثب  الهيئة اإلدارية للبيت املسيحّي  أّن 
هذه الفّعالّيات التي من خاللها أعِطيت الصورة 
انعكست  والتي  ملجتمعنا،  والحضارية  الحقيقية 

باملستوى الراقي في التنظيم والتنفيذ.
وشكر الدكتور جبران عريفة الحفل، األخت كاترين 
دانيال، على تقديم البرناَمج بكّل مهنية وروح طّيبة.

الفّن الراقي في البيت املسيحّي
اليوم العاملّي للتوعية اللتهاب الكبد الـڤـيرو�سّي

»رمبام« تدعوكم ليوم فحوصات مّجانّية للكشف عن ڤـيروس الكبد »�سي«

في  وفًقا للتقييمات الحالّية بين األطباء   – ملراسلنا   – حيفا 
من مر�ضى التهاب الكبد الوبائّي   75٪ حوالي  إسرائيل فإّن 
ما يعني أّن  ليسوا على دراية بمرضهم على اإلطالق.  »�ضي« 
يتجّولون مع خطر حقيقّي  140,000 إسرائيلّي  هناك حوالي 
على صّحتهم، هذا املعطى ينبع بشكل أسا�ضّي من حقيقة أّن 
. نتيجة لذلك، فإّن 

ً
هذا املرض صامت؛ ال تظهر أعراضه عادة

شخيص يتّم في مراحل متقّدمة، فقط، بعد حصول ضرر 
ّ
الت

جسيم للكبد، أو حّتى تطّور سرطان الكبد، بل ويكون هناك 
صاب بسبب حاجة املريض لزرع كبد، 

ُ
خطورة على حياة امل

ر لهذه الـڤـيروسات.
ّ
شخيص املبك

ّ
ومن هنا تنبع أهّمّية الت

ر عن املرض إنقاذ حياة الكثير من 
ّ
هذا ويمكن للكشف املبك

الناس، لهذا ففي إطار اليوم العالمّي للتوعية اللتهاب الكبد 
ز أمراض الكبد في »رمبام« 

َ
)28 تّموز\ يوليو(، قام فريق مرك

بدعوة الّناس عاّمة للمجيء إلى املستشفى وإجراء فحوصات 
مّجانّية، للكشف عن الـڤـيروس.

رت عالج 
ّ
وف التي  األولى  الّدول  من  واحدة  إسرائيل  وكانت 

جديدة  عالجات  إدخال  مع  »�ضي«،  الوبائّي  الكبد  التهاب 
100 مليون شاقل، من أجل القضاء  ة األدوية، بتكلفة 

ّ
لسل

ة األدوية حيث 
ّ
على املرض. وفي عام 2018 تّم توسيع إطار سل

أصبح يحّق لكّل مريض يحمل الـڤـيروس تلّقي العالج اليوم. 

ه »في 
ّ
ويقول الّدكتور عفيف يعقوب، معّقًبا على املوضوع بأن

ا في طرق العالج،  الّسنوات األخيرة شهدنا ثورة وتغييًرا جذريًّ
رق 

ّ
فأصبح العالج عبارة عن حبوب عوًضا عن الحقن في الط

لفترة  ؤخذ 
ُ
ت تقريًبا،  جانبّية  أعراض  أّي  بدون  القديمة، 

مع فاعلّية  بين شهرين إلى ثالثة أشهر فقط،  قصيرة تمتّد 
ا، تكاد تكون بنسبة 100%«. عالية جدًّ

نتيجة لإلصابة بعدوى ڤـيروس  »�ضي«  يحدث التهاب الكبد 
أن  يمكن  معٍد  مرض  وهو   ،)HCV )Hepatitis C Virusالـ
يتطّور بدون العالج. وإّن املجموعات املعّرضة لإلصابة بهذا 
حاد الّسوڤيـيتّي الّسابق، »من 

ّ
املرض هي: املهاجرون من االت

قام بإجراء عملّيات كبيرة أو حصل على منَتجات دم قبل عام 
1992، من حقن نفسه باملخّدرات ولو مّرة واحدة ومن دخل 
الّسجن من قبل ولو مّرة واحدة«، كما بّين الّدكتور عفيف 

يعقوب.
في  الّرائدة  املراكز  أحد  رمبام،  في  الكبد  أمراض  ومركز 
لديه فريق متعّدد الّتخصصات من ذوي الخبرة،  إسرائيل، 
»�ضي«  الكبد  التهاب  لحاملي  امل 

ّ
الش العالج  ر 

ّ
يوف والذي 

بوساطة استخدام طرق العالج  والتهاب الكبد الـڤـيرو�ضّي، 
األكثر تقّدًما، والتي بفضلها تّم تدوين نسب شفاء عالية لدى 

املتعالجين. 

قائمة طعام جديدة مع نكهات شرق أوسطية
شبكة املقاهي األكبر كافيه كافيه، تقدم قائمة الطعام الجديدة وفيها 

مجموعة واسعة من مذاقات البحر االبيض املتوسط والوجبات الفاخرة 

في  االكبر  املقاهي  شبكة  الصيف،  عطلة  ذروة  في 
البالد، كافيه كافيه،  تعرض قائمة الطعام الجديدة 
والفاخرة، مع إبراز استخدام املكونات الطازجة ذات 
اوسطية  نكهات شرق  وملسة من  العالية،  الجودة 
من شيف املجموعة، نير مزراحي. الوجبات الجديدة 
تضم في داخلها مجموعة من النكهات، لتتناسب مع 

املجتمعات املتنوعة.
الوجبة  ايجاد  كافيه،  كافيه  شبكة  زبائن  بامكان 
والتمتع   الشخ�ضي،  ذوقهم  وفق  لهم  املناسبة 
بمجموعة واسعة من الوجبات الجديدة واملفاجئة 
مثل : عرايس باللحم  - ارباع جابيتا محشوة باللحم 

انواع من الباستا،  املفروم مع طحينة العمبة، شرائح انتريكوت او وجبات افطار مدللة وعالية الجودة، 
سلطات طازجة، وكل ذلك الى جانب تجديدات في املشروبات والتحاليات، مثل الصبارينا املعهودة، كعكة 

التوت النباتية واحتفاليات الجبنة املخبوزة ذات الجودة العالية.
»اومليت«  وجبة افطار زوجية مدللة: عجة  من بين الوجبات الجديدة في قائمة الطعام في كافيه كافيه: 
اجبان / مذاقات البحر االبيض املتوسط / عجة »اومليت«  بصل وفطر لالختيار/ سلطة مفرومة وخبز / 
مع مجموعة التغميس: لبنة مع صلصة متبلة، جبنة شمينت،  غواكامولي، مدهون زيتون، سلطة تونا مع 
مدهون الليمون املكبوس، جبنة شمينت مع الزيتون، متياس مخلل مع البصل والسماق، جبنة صفراء، 
جبنة بلغارية بزيت الزيتون، طحينة، مدهون ارتيشوك بتزيين فطر مفروم، مربى وزبدة. تقدم الوجبة مع 

مشروبات باردة وساخنة، وميني مهلبية لكل شخص. 
فطور في امليناء - معجنات رقيقة مخبوزة ، جبنة شمينت، سلمون مدخن، بصل أخضر، صلصة هولندية 

وبيض عيون، سلطة مفرومة  وزيتون متبل، مشروب خفيف وساخن لالختيار.
زوج اسياخ دجاج بنقيع مطبخ حوض البحر   - أسياخ دجاج من مطبخ حوض البحر االبيض املتوسط 

االبيض املتوسط، طحينة عمبة، صلصة بندورة وأعشاب.
سلطة دجاج آسيوية - شرائح ورك دجاج »برجيت« مشوية مع الجزر، ملفوف ابيض، فليفلة حمراء وبصل 
بنفسجي مقلبة بصلصة آسيوية، موضوعة على خلطة من األوراق وبندورة الشيري مزينة بالفول السوداني 
والسمسم املحمص. »بورغر كورنبيف« -لحم »انجوس« مفروم مع تتبيلتنا الخاصة، شرائح »كورنبيف« 

وسلطة »كول سلو«. تقدم الوجبة مع ميكس »تشيبس«
"معوراف يروشالمي"- 250 غم " معوراف يروشالمي" مشوية على البالطة، طحينة عمبة، هريس البندورة 

متبلة، أعشاب تتبيل ونصف جابيتا. تقدم الوجبة مع سلطة أوراق وميكس »تشيبس«.
مشوية على الجريل،  بندورة مبشورة وأعشاب،  ارباع جابيتا محشية بلحم مفروم،   - عرايس باللحمة 

موضوعة على طحينة عمبة وهريس البندورة. تقدم مع سلطة االوراق وميكس تشيبس.

كوكا-كوال في املكان االول في تدريج 
املاركات في البالد

حظيت ماركة كوكا-كوال في املكان االول في مقياس املاركات السنوي 
عمالقة  على  تغلبت  حيث  االقتصادية  "جلوبس"  صحيفة  وفق 
االغذية  االزياء،  ماركات  من  العديد  وعلى  العاملية  التكنولوجيا 

واملشروبات وغيرها.
املجتمع،  الطعم،  قيم:  تحت  املاركة  االخيرتين عملت  السنتين  في 
الجودة حيث يتم التعبير عن هذه القيم من خالل عدة خطوات 
ونشاطات مثيرة وخاصة لدى مجتمعات مختلفة مع التشديد على 
االعمال املجتمعية والتقديم للمجتمع مثل نشاطات رمضان لهذا 
العام حيث أخذ عاملوا كوكا-كوال بأنفسهم دورا إلضافة لحظات 

طعم الحياة خالل وجبة االفطار لدى املستهلكين.
نائبة مديرعام شركة كوكا-كوال لقسم  التسويق  شلي شمير كينان، 
قالت: "نجاح وقوة ماركة كوكا-كوال في البالد تستند على طاقم كبير 
من العاملين واملسؤولين عن بناء املاركة واللقاء مع جماهير مختلفة. 
فوق كل ذلك ما يثير مشاعرنا هو الثقة الكبيرة من قبل املستهلكين 
والتي تلزمنا االستمرار في التجديد وكذلك اثارة املشاعر وتقديم طعم 
الحياة لهم ايضا على صعيد الطعم وأيضا على الصعيد العاطفي 

والتجارب املثيرة".
 

معمل أعالف “كفار يهوشاع” 
ينظم مؤتمر الزبائن للعام 2018

مؤتمر  يهوشاع  كفار  أعالف  معمل  املا�ضي،  االسبوع  نظم 
في فندق جولدن كراون  املؤتمر  وأقيم   2018 للعام  الزبائن 
بمشاركة عدد كبير من ذوي االختصاص ومربي  في الناصرة، 

األبقار واألغنام والدواجن. 
حيث رحب  انطلقت فعاليات مؤتمر الزبائن بكلمة ترحيبية، 
مدير عام معمل خلطات اعالف كفار يهوشاع شايكة دروري 

بالحضور.
محاضرة  بينها  من  املحاضرات  من  مجموعة  قدمت  كذلك 
جيل  د.  قدمها  تشخيصها  وطرق  وأسبابها  االمراض  حول 
الطعم  تأثير اضافة مكمالت  وكذلك محاضرة عن  شفيط، 
والنجاعة  والنكهات في أغذية الخراف على استهالك الغذاء 
أما رافي  املتعلقة بالطاقة، قدمها البروفيسور سمير مبجيش. 

اهرونوفيتش فقدم محاضرة حول معرفة اللحوم.
- ستاند أب قدمها الفنان  وشمل البرنامج فقرة فنية ترفيهية 

الكوميدي محمد نعمة، واختتم البرنامج بوجبة عشاء مميزة.

ع.ع
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أقامت الجماعة اإلسالمية   – ملراسل خاّص   – حيفا 
الثاني والعشرين  األحمدية في البالد احتفالها السنوّي 
وذلك في  »هللا نور السماوات واألرض«،  تحت ُعنوان 
زها في الكبابير\حيفا، وعلى مدار ثالثة أّيام متتالية، 

َ
مرك

وبحضور جمع   ،2018 الجاري،  تّموز   14 إلى   12 من 
الجماعة ومسؤوليها وعدد من رجاالت  غفير من علماء 
الديانات املختلفة والشخصيات االعتبارية والضيوف 
في الداخل ومن  العربية  من مختلف املدن والبلدات 
الهاشمية،  األردنية  اململكة  من  كما  الغربية،  الضفة 

مصر، املغرب، بريطانيا، هوالندا، وفرنسا.

غة العبرية، شارك 
ّ
ّصص اليوم األّول للناطقين بالل

ُ
وقد خ

قه املعهود 
ّ
ى عرافته بتأل

ّ
فيه ما يقارب 650 شخًصا، وتول

املضطلع  عودة،  أسعد  مو�ضى  األستاذ  حيفا،  عزيز 
وشهد  هذا  العبرّية.  غة 

ّ
الل إلى  الكريم  القرآن  بترجمة 

والحاخامات  للقساوسة  واسًعا  حضوًرا  اليوم  هذا 
كما حضره السّيد شروين  ومشايخ الطائفة الدرزية، 
العاملية.  البهائية  الطائفة  عام  نائب سكرتير  ساتورا، 
ومن الشخصّيات السياسية واالجتماعية برز بحضوره 
السّيد إلياس  السّيد يونا ياهـڤ؛  رئيس بلدية حيفا، 
عن  املنبثقة  التواصل  لجنة  رئيس  نائب  الزنانيري، 

مطلوب/ة

تفاصیل کاملۀ عن المناقصۀ وکیفیۀ تقدیم الترشیح یمکن 
إیجادها فی إعالنات مطلوبون فی موقع البلدیۀ

الموعد االخیر لتقدیم الترشیح 12.8.2018 فی الساعۀ 12:00
وفق احکام قانون تکافؤ الفرص بالعمل لعام 1988، المناقصة تتوجھ للرجال والنساء مًعا

في مدرسة المتنبي
مدیریۀ التربیۀ

 عامل/ة مختبر

www.haifa.muni.il

ة الغربّية، ومن القاّرة األوروبّية
ّ
خصّيات االعتبارّية ووفود من العالم العربّي، الّضف

ّ
بمشاركة لفيف من رجال الّدين والش

اني والعشرين
ّ
قيم احتفالها الّسنوّي الث

ُ
الجماعة اإلسالمّية األحمدّية في الكبابير ت

مة التحرير الفلسطينية؛ مايك ليبسون، املستشار 
ّ
منظ

مندوًبا عن  بهيج منصور،  للسفير األمريكّي؛  السيا�ضّي 
مة 

ّ
منظ مديرة  ليـڤـوڤـيتش،  أڤـيتال  الخارجية؛  وزارة 

الحاخامية  مدير عاّم  موشيه داثمان،  في البالد؛   AJC
الرئيسية؛ وعضو الكنيست يهودا چـليك.

فكلمة  الحكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة  قاء 
ّ
الل ِافُتتح 

بالجماعة  تعريفّي  فيلم  تبعها  مقتضبة  ترحيب 
حيفا،  بلدية  لرئيس  الكلمة  كانت  ثّم  وإنجازاتها، 
لحضرة  الرئيس  الخطاب  تالها  ياهـڤ،  يونا  السّيد 
أمير الجماعة في الديار املقّدسة، السّيد محّمد شريف 
صالح الدين املحترم، تحت ُعنوان: »إقامة العدل هو 
أساس تحقيق األمن والسالم العالمّي«، وتاله االستماع 

النطباعات الضيوف.
أّما اليوم الثاني من الجلسة فقد شهد، أيًضا، حضور 
ة من رجال الدين والسياسة واملجتمع، وحوالي 160 

ّ
ثل

ضيًفا من محافظات الضفة الغربية، ووفد أردنّي ضّم 
إضافة إلى الضيوف من داخل  ا، 

ً
مشارك  50 أكثر من 

مكتوبة  رسالة  إلى  الحاضرون  استمع  وقد  البالد. 
وصلت من إمام الجماعة اإلسالمية األحمدية العاملية، 
حضرة ِمرزا مسرور أحمد، الخليفة الخامس للمسيح 
املوعود واملهدّي املعهود عليه السالم، بارك من خاللها 
]االحتفال  السنوية  الجلسة  بانعقاد  للحاضرين 
أيضا، بعض النصائح  السنوّي[، ووّجه فيها حضرته، 
تناول  وقد تلى ذلك خطابان،  لألحمدّيين في الكبابير. 
 – تغييب هللا عن حياة الناس اليومية  أّولهما محور: 
ز 

ّ
ليترك السبب الرئيس لغياب األمن والسالم العالمّي، 

الثاني في كون األنبياء الوسيلة ملعرفة هللا عّز وجّل. 
 – أيًضا  خالل أعمال هذا اليوم،   – هذا وقد ُعرض 
فيلم وثائقي ُيبّين العالقة بين مروءة اإلنسان وحسن 
أخالقه وبين قابلّيته وجدارته لقبول دعوة األنبياء. وفي 
بالعواطف  املفعمة  املقتضبة  الكلمات  كانت  الختام 
سمير  الشيخ  كفضيلة  الكرام،  للضيوف  الجّياشة 
د 

ّ
ا، الذي أك

ّ
العا�ضي، اإلمام السابق ملسجد الجّزار بعك

– بدوره – على أهّمية الرسالة اإلسالمية التي تقّدمها 
وعلى ضرورة التكاتف  الجماعة اإلسالمية األحمدية، 
عبد  عقاب  والسّيد  باألّمة؛  النهوض  أجل  من  مًعا 
مندوب لجنة التواصل في السلطة الوطنية  الصمد، 
الجماعة  تقّدمه  ما  على  د 

ّ
أك الذي  الفلسطينية، 

شأنها شأن  اإلسالمية األحمدية من مساعدة للجنة، 
باقي املخلصين من أبناء شعبنا. 

اإلسالمّي  الداعية  أعماله  س 
ّ
فترأ الثالث  اليوم  أّما 

املرّبي  ماالباري،  الدين  شمس  األستاذ  األحمدّي، 
زت 

ّ
ترك وقد  بالكبابير.  الجماعة  ز 

َ
مرك في  املسؤول 

تنموية،  تربوية  في مواضيع  اليوم  في هذا  الخطابات 
على املداومة على  الفرد األحمدّي  من شأنها تشجيع 
االلتزام  خالل  من  عليها،  هللا  وشكر  النعم  استذكار 
سّيدنا  بأخالق  ق 

ّ
والتخل الحنيف  اإلسالم  بتعاليم 

ت 
ّ
حث كما  م. 

ّ
وسل عليه  هللا  ى 

ّ
صل املصطفى  محّمد 

الخطابات على تحصيل العلم واملعرفة وتسخيرها في 
خدمة الدين واإلنسانية. وفي األخير تّم تكريم مجموعة 
تحفيظ  دروس  على  بنشاط  املداومين  األطفال  من 

القرآن الكريم.
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املجتمعية  الشركة  أعلنت   – ملراسلنا   – حيفا 
املبادرين  إلى مساعدة  وتهدف  تعمل  التي   ،WeWork
ه في 1 آب\أغسطس 2018 سيتّم 

ّ
على تحقيق رؤيتهم، أن

افتتاح مجّمع مكاتبها الجديد في قلب البلدة التحتا في 
املجّمع  حيث ُيعتبر بناء  بحيفا،  »هعتسمؤوت«  شارع 
الحضرّي  التجديد  عملية  في  أخرى  خطوة  الجديد 

الشاملة التي تشهدها امِلنطقة في السنوات األخيرة.
الثامن  املجّمع  حيفا  في   WeWork مجّمع  وسيكون 
وستكون  مال.  ِ

ّ
بناؤه في الش في البالد وأّول مجّمع يتّم 

املكاتب الجديدة، التي تقع في قلب البلدة التحتا وتطّل 
على البحر األبيض املتوسط، قادرة على استيعاب 600 
شركات ناشئة  رّواد أعمال،  من مبادرين،  مستخدم، 
أكانت كبيرة أم  سواء  وشركات أخرى،  )ستارت أپ(، 
صغيرة كسائر الشركات التي تخدمها WeWork وتعتبر 
بيًتا لـ 253,000 عضو في العالم، في 75 مدينة على طول 

وعرض 22 دولة حول العالم. 
قّوة  بمثابة   WeWork دخول  أّن  إلى  الدراسات  تشير 
مضاعفة لالقتصاد في كّل مدينة ينوجد فيها، وبالتالي 
ّي. ومقابل كّل 10,000 

ّ
ا كبيًرا في االقتصاد املحل تنتج  نموًّ

10,000 فرصة عمل  إنشاء  عضو في WeWork سيتّم 
جديدة من خالل نفقات غير مباشرة ومباشرة، تتجاوز 
بكثير وتيرة إنتاج فرص العمل في الصناعات ذات النمّو 
املرتفع مثل االستشارات اإلدارية، الخدمات القانونية، 

والعقارات.
مجّمعات  ا،  حاليًّ إسرائيل،   WeWork وتضّم  هذا 

مكاتب في هرتسليا وبئر السبع، وخمسة مجّمعات في تل 
أبيب، وسُيضاف إليها مجّمع آخر في القدس هذا العام، 

ل، مًعا، بيًتا لحوالي 5,000 عضو في البالد.
ّ
لتشك

التحتا«  البلدة   WeWork« الفتتاح  نفسه  الوقت  في 
بلدية حيفا  مستمّرة في  عملية االستثمار في امِلنطقة، 
لفترة  إهمالها  تّم  التي  امِلنطقة،  ترقية  تّمت  حيث 
استثمارات  وبوساطة  األخيرة،  السنوات  ففي  طويلة. 
ا  أكاديميًّ ًزا 

َ
مرك التحتا  البلدة   أصبحت   استثنائية، 

ه في حيفا شبكة »ستار أپ« 
ّ
ا رائًدا. كما نجد أن وثقافيًّ

مات 
ّ
واملنظ املشاريع  من  واسعة  ومجموعة  متنامية 

استخدام  من خالل  وذلك  فيها،  تعمل  التي  الدولية 
خّريجو  بها  يأتي  التي  واملوهبة  الفريدة  التقنّيات 

املؤّسسات األكاديمية في املدينة.
أق�ضى دعم ألعضائه   WeWork ر مجّمع 

ّ
هذا وسيوف

جميع  من  حيفا  لشركات  منزل  بمثابة  وسيكون 
متاحة،  فضاءات  استخدام  حيث  من  املجاالت، 
استئجار  أو  فقط،  واحد  لشخص  مكتب  استئجار 
طابق كامل، والذي سُيستخدم كمقّر للشركة وإنشاء 
موقعها.  ستوّسع  التي  للشركات  تابعة«  »مكاتب 
استخدام  من  املجّمع  ن 

ّ
سيمك ذلك  إلى  باإلضافة 

أو  املؤتمرات  غرف  مثل  والهادئة،  الخاّصة  املكاتب 
ذلك  وكّل  حَسب التوافر،  »الطاولة الساخنة«  نظام 
من خالل خلق تجربة ممتعة ومريحة تلّبي االحتياجات 
صال 

ّ
املجّمع باالت وسيتمّتع أعضاء  الفردية الواسعة. 

باإلنترنت، خدمات التنظيف، وبأثاث بأعلى مستًوى.

فإّن  إسرائيل  في  األخرى  املواقع  في  الحال  هو  وكما 
»WeWork البلدة التحتا – حيفا« سيدار عبر فريق من 
ا،  ّيين الذين سيعرفون األعضاء شخصيًّ

ّ
املديرين املحل

إلى  اليومية وسيبادرون  املهاّم  وسيساعدونهم في بناء 
ر طاقم 

ّ
فّعالّيات من شأنها تشجيع التعاون. كما سيوف

العمل  مهارات  حول  وإثراء  تدريبية  دورات  اإلدارة 
واملزيد.

إدارة  السّيد يونا ياهـڤ،  وقد هّنأ رئيس بلدية حيفا، 
دخول  »إّن  وقال:  االفتتاح  على   WeWork شركة 

ل تعبيًرا عن الثقة في سياسة 
ّ
إلى حيفا يمث  WeWork

املدينة، التي تهدف إلى أن تكون املدينة الرائدة في مجال 
والثورة،  البالد.  في  أپ(  )الستارت  الناشئة  الشركات 
التحتا،  البلدة  في  األخيرة  السنوات  في  بها  قمنا  التي 
ل أرًضا خصبة لكثير من 

ّ
ا يشك ا مثاليًّ تخلق نظاًما بيئيًّ

شركات الهايتك إلقامة مقاّرها في حيفا، وإلنشاء شبكة 
حاضنات تكنولوجية ومجّمعات عمل ملبادرين في مجال 

الهايتك التي تنمو باستمرار«.

هكذا سيبدو مجّمع WeWork الجديد في حيفا

أطلقت شركة سيبوكالم، مؤخرا كريم SeboCalm 30 وهو 
كريم مرطب مع عامل حماية SPF30 يهدئ البشرة ويمنحها 
و    UVA الرطوبة والحماية الواسعة واملستمرة من أشعة 
SeboCalm بسعر   30 UVB، وبمناسبة عرض املنتج يباع  

خاص يبلغ 69 شيكل ولفترة محدودة .
فايس،  هيرمان  التقينا  الجديد  املنتج  عن  للحديث 
الصيدالني الرئي�ضي في شركة سيبوكالم وأحد املؤسسين، 
منتج  “يحتوي  وقال:  وتطويره  املنتج  عن  واستهل حديثه 
، وهو يشبه كريم   SPF30 30 على عامل حماية  سيبوكالم 
الرطوبة الكالسيكي املعروف في سيبوكالم واألكثر مبيعا في 
استغرق تطوير  ويحتوي أيضا على عامل حماية.   البالد، 
وهو منتج  عاما ويخرج اآلن الى السوق،   20 املنتج حوالي 
ممتاز للبشرة الحساسة واملائلة لالحمرار ويستطيع الجميع 
والعادية  الحساسة  البشرة  أصحاب  مثل  استخدامه، 

والدهنية وغيرهم". 
"باالمكان  فقال:   30 سيبوكالم  كريم  استخدام  عن  أما 
استخدام املنتج دون تقييدات خاصة ودمجه في عادات 
وكذلك استخدامه قبل وضع  العناية واالهتمام بالبشرة، 
امليك اب العادي، ويجب ان نتذكر ان كريم الرطوبة يحتوي 
على واٍق من أشعة الشمس وال حاجة الستخدم واٍق إضافي. 
يجب ان يكون الكريم هو املستحضر االخير الذي يتم وضعه 

على البشرة قبل امليك أب واملاكياج بشكل عام، 
وُينصح باستخدامه طيلة الوقت وليس فقط في 
الصيف حيث انه في مناخ بالدنا اشعة الشمس 
موجودة طيلة الوقت، وكذلك ُينصح باستخدامه 
في االيام التي ال نخرج فيها ايضا من البيت حيث 
يعتقد الناس ان اشعة الشمس املباشرة هي فقط 
الذي  الضوء  ايضا  عملي  بشكل  لكن  الضارة، 
يدخل من النوافذ او ينبعث من الشاشات او من 
إضاءة الفلوريسانت،  يحتوي على اشعاعات وهي 
كذلك نفس االمر  تسبب معظم مشاكل البشرة. 
ملن ال يتعرض بشكل مباشر الشعة الشمس مثال 
خالل السفر بالسيارة، الجلوس في املكتب، لذلك 
فان املستحضر الجديد الخاص بنا يحتوي على 
وغير  املباشرة  الشمس  اشعة  من  حماية  عامل 

املباشرة، وُينصح باستخدامه بشكل يومي".
على الجلد   ،UVB و   UVA اما عن اضرار أشعة  

فقال الصيدالني هيرمان فايس: “كل ما يتعلق بشيخوخة 
البقع وأمراض أخرى خطيرة أكثر منها  التجاعيد،  البشرة، 
سرطان الجلد، وغيرها يرتبط مع التعرض ألشعة الشمس، 
من ناحية تحتاج البشرة إلى أشعة الشمس، لكن التعرض 
املنتج الجديد سيبوكالم  الزائد يؤدي الى حدوث األضرار. 
من   الحماية  ويمنح  االحمرار  يمنع  البشرة،  يهدئ   30
ويمنح حماية أكبر من كريم الحماية   UVB و   UVA أشعة  
لوحده، الن الكريم العادي يمنع حدوث الضرر لكن كريم 
سيبوكالم يمنع حدوث الضرر وكذلك يهدئ البشرة ويقدم 
ما تحتاجه، املنتج مخصص لالستخدام في النهار، ويستمر 
وباالمكان تجديد  ساعات،   8 عمله لساعات طويلة حتى 
كذلك  أكثر،  وضعه ان تواجدنا تحت الشمس لساعات 
يشعرون  ال  الذين  االشخاص  من  للعديد  مالئم  املنتج 
باالرتياح من وضع كريمات الحماية العادية النهم يعانون 
من مشاكل جلدية ووضع الكريمات العادية يسد البشرة 
منتجنا  لكن  لديهم،  وغيرها  والحكة  املشاكل  يفاقم  مما 
البشرة  يترك  وال  ويمتص  الدهنية  للبشرة  ايضا  مالئم 
ويمنح الشعور  بل على العكس مريح لالستخدام،  لزجة، 
واملنتج مالئم ملجموعات أكثر  بوضع كريم رطوبة عادي، 
من االشخاص ولذوي البشرة الحساسة وللجميع وللصغار 

والكبار”.

طعم جديد، صيفي ومنعش من سلسلة

EXTRA بريچات 

بريچات EXTRA  بطعم  اناناس-موز

تعرض شركة بريچات، الشركة املتخصصة  في انتاج العصائر على اساس 
الفاكهة الطبيعية  ذات الجودة العالية ، طعما جديدا ضمن سلسلة " 
بريچات EXTRA” : بريچات EXTRA  بطعم اناناس-موز. املشروب الجديد 
منعش، كله دالل وغني بمكونات الفاكهة ) بين 91-99% فاكهة( وينضم 
املشروب الجديد الى املشروبات  القائمة في املجموعة والتي تمتاز بكونها 

بدون اضافة سكر وبدون مواد حافظة.
بريچات EXTRA  تجدد مجموعة العصائر التي تعتمد على عصائر فاكهة 
رائعة بقوام طبيعي، وهي غنية  ومدللة وتشمل عدة طعمات من بينها: 
اناناس-باسيفلورا وميكس من الفاكهة االستوائية،  املانجا،  األناناس، 

من  الحالوة  ومصدر 
املجموعة  الفاكهة. 
في  متوفرة  الجديدة 
عبوات معدنية   – قناني 
ومصممة  شخصية 
اعادة  يتيح  بشكل 
لالستخدام  االغالق 
هو  تطوير  هذا  املتكرر. 
األول من نوعه في العالم 

وحصري لبريجات. 
ُيذكر انه ترافق الخطوة 
حملة تسويقية تشمل 

مقاطع دعائية على 
القنوات الديجيتالية، 
الصحف، وفعاليات  

مثيرة عبر صفحة 
بريجات الرسمية على 
الفيسبوك، في اطارها 

ستقوم بريجات بتوزيع 
برك سباحة هدية على الفائزين.

تجدر االشارة الى ان بريجات تعرض  مجموعة كبيرة من املشروبات التي 
تعتمد على الفاكهة من بينها مشروبات خفيفة، عصائر فاكهة ومجمدة 
طعام  صبغات  وبدون  حافظة  مواد  بدون  املشروبات  تنتج  وغيرها. 

صناعية.

موسم االعراس الوقت املناسب لتجديد 

Liebherr الفريزر واالنتقال الى فريزر

موسم االفراح في املجتمع العربي في ذروته، والعائالت تستعد لالحتفال 
مع االقارب واالصدقاء ولتقديم الوجبات الفاخرة. وهنا تكمن املشكلة 
في الحفاظ على الطعام طازجا، طري  في فترة االعراس وما بعد العرس.
 ،Liebherr فترة االعراس هي الفترة املناسبة لتجديد الفريزر من ماركة

املاركة االملانية للبرادات عالية الجودة االفضل في العالم.
فليس مفاجئا ان تقوم العائالت باختيار الفريزر االفضل في العالم من 
188 لتر ،  بيت Liebherr. فريزر Liebherr هو الوحيد املتوفر بحجم 
ويعمل بتقنية SuperFrost  االوتوماتيكية والتي تعمل وفق الكميات 
، حيث يفوم الفريزر بالتعرف على كمية الطعام في جارور التخزين 

ويالئم طريقة عمله بما يتناسب مع الكميات . 
العين   -“  Magic Eye باالضافة الى هذا فان الفريزر يتميز بتقنية  
مصابيح   . مع شاشة ديجيتالية تعرض درجات الحرارة  الساحرة"  
تحكم للتفعيل، انذار وتقنية الـ SuperFrost.. جوارير تخزين، وجهاز 

FrostSafe ، جوارير عازلة ملنع انتقال السوائل والفتات.
لدى  ومتوفر  الكترا،   شركة  قبل  من  مستوردة    Liebherr فريزر 

املسوقين املعتمدين املسجلين في موقع الكترا.

SPF30 كريم رطوبة مع عامل حماية SeboCalm 30 شركة سيبوكالم تطلق
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    MEAT          HOUSE

  ممدوح شلبي وطاقم الملحمة
 يدعونكم لزيارة الملحمة الجديدة
 شارع النبي 39 (مقابل حلويات الشرق)



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

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00
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ني ال 
ّ
لطاملا أخفيت مشاعر الخوف والفزع على حياة أبناء مجتمعنا العربّي ومصيره، ذلك ألن

 لحر�ضي الشديد على 
ّ

 الخير؛ فما أكتب هذه املقالة إال
ّ

أحّب لهم إال
ًرا إلى صالة الفجر 

ّ
ما ذهبت مبك

ّ
ني كل

ّ
مصلحة األبناء وخصوًصا أن

اته حّتى هذه الساعات 
ّ
أجد منهم الكثير مّما شغلته شهواته وملذ

رة من الليل، وأقول لنف�ضي أّي مصير لهؤالء الشباب وهم على 
ّ
املتأخ

عون إلى معالي األمور وبلوغ 
ّ
حالهم من السكر والعهر؟! هل سيتطل

القمم في مجاالت العلم والحياة، أم أّنهم سيبقون يتخّبطون في 
 الويالت والحسرات؟! حيث 

ّ
حالهم هذا الذي لم يجلب لنا ولهم إال

من  يقتلون  كما  واإلنسانية،  الوطنية  ملشاعرهم  القتل  يجلبون 
أمثالهم من الشباب إّما بالرصاص أو بحادث سير مرّوع سببه السكر، أو أّنهم يعيشون في 
جّو من املؤامرات التي تشغلهم كّل وقتهم، حّتى إّنهم – وفي وضح النهار – يحاولون االختفاء 
عن أعين الناس ألّن الظاهر طّيب والباطن عند بعضهم خبيث. وعندما يصل إلى مسمعك 
بعض كالمهم تخجل لسماعه وتدرك أّن الحياء قد زال من سجّل أخالق هؤالء، وإذا انعدم 
الحياء انعدم اإليمان والخير من الدنيا؛ لذلك قال رسول هللا: »اإليمان بضع وسبعون شعبة 
 هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من اإليمان«. 

ّ
أعالها قول ال إله إال

 وللحياء فيها نصيب. ألّن الحياء هو ماّدة القلب وهو 
ّ

أي ما من خصلة من خصل اإليمان إال
ه«. فمن ال حياء في نفسه فهو مّيت القلب في 

ّ
أصل الخير؛ لقول رسول هللا: »الحياء خير كل

ه على باطل؛ فتراه 
ّ
ب باملعا�ضي بدون أن يدرك أن

ّ
الدنيا وسيشقى يوم القيامة؛ لذلك يتقل

، الذين ضّل سعيهم 
ً

يجيب في حاله عن التساؤل القرآنّي: »قل هل ننّبئكم باألخسرين أعماال
في الحياة الدنيا وهم َيحسبون أّنهم ُيحسنون ُصنًعا، أولئك الذين كفروا بآيات رّبهم ولقائه 
قيم لهم يوم القيامة وزًنا«. فمن قّل حّياؤه انطفأت حرارة الغيرة في 

ُ
فحبطت أعمالهم فال ن

قلبه ولو دعي بأقبح األسماء ووصف بأقبح األوصاف كعقوبة رّبانية، وهو ال يستطيع التمييز 
بين الحّق والباطل وبين الهداية والضالل، ألّن الغيرة توصف بالحرارة التي تنّقي النفس من 
 أشّدهم غيرة على نفسه وعلى أبناء وبنات مجتمعه، 

ً
الصفات املذمومة؛ فأعلى الناس هّمة

صف بصفة العلّو والرفعة التي ذكرها رسول هللا في حديثه، حيث قال: »ال أحد أغير 
ّ
ه ات

ّ
ألن

من هللا، ومن أجل ذلك حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وال أحد أحّب إليه العذر من 
رين ومنذرين، وال أحد أحّب إليه املدح من هللا، ومن 

ّ
هللا، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبش

أجل ذلك أثنى على نفسه«. وما أريد قوله في هذا املقام من منطلق حّبي ألبناء مجتمعي على 
مختلف االنتماءات؛ عليكم أن تبتعدوا عن الرذائل وأن تسمو نفوسكم إلى قيادة املجتمع 
إلى الفضائل، ألّن من غاص في الرذائل نزعت الغيرة من قلبه على نفسه وعلى أهله وأخواته 
وجيرانه وأحبابه، فيصبح ال يستقبح قبيًحا، فإن وصل إلى هذا الحّد فقد دخل باب الهالك؛ 
قال رسول هللا: »إّن مّما أدرك الناس من كالم النبّوة األولى: إذا لم تستِح فاصنع ما شئت«. 
 لضعف اليقين باهلل 

ّ
وما يتنازل املرء عن قيمه األصيلة، التي فيها العّز واملجد والكرامة، إال

قوا هللا ولتنظر نفٌس ما 
ّ
ولعدم إيمانه بالوقوف بين يدي هللا القائل: »يا أّيها الذين آمنوا ات

قوا هللا، إّن هللا خبير بما تعملون، وال تكونوا كالذين نُسوا هللا فأنساهم 
ّ
قّدمت لغد، وات

أنفسهم، أولئك هم الفاسقون«. وقد أدهشني تعبير أحد الصالحين بقوله: »فترى العا�ضي 
ُرطا؛ قد 

ُ
بع هواه وكان أمره ف

ّ
 ملصالح نفسه مضيًعا لها، قد أغفل قلبه عن ذكره، وات

ً
مهمال

انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته األبدية، واستبدل بها أدنى ما يكون 
ما هي سحابة صيف أو خيال طيف«؛ وكما قيل:

ّ
ة، أن

ّ
من لذ

بيب بمثلها ال ُيخدع
ّ
 الل

ّ
أحالم نوم أو كظّل زائل \ إن

ه إذا غضب هللا على قوم بمعاصيهم أهلكهم من داخلهم؛ قال تعالى: »وإذا 
ّ
كر أبناءنا بأن

ّ
وأذ

ه ما هان 
ّ
أردنا أن ُنهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحّق عليها القول فدّمرناها تدميًرا«. وإن

مجتمعنا بمن يترّصدون به الدوائر والظاهر للِعيان من هدم للبيوت واعتداء على الحّرّيات 
 بما نظهره من استخفاف بقيمنا؛ قال تعالى: »وما أصابكم من 

ّ
والحقوق األساسية، إال

مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير«. وقد وضع قاعدة مهّمة لتغيير الواقع، فقال: 
»إّن هللا ال يغّير ما بقوم حّتى يغّيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد هللا بقوم سوًءا فال مرّد له، وما لهم 
من دونه من واٍل«. وجاء في الحديث القد�ضّي: »وعّزتي وجاللي؛ ال يكون عبد من عبيدي على 
 انتقلت له مّما يحّب إلى ما يكره، وال يكون عبدي على 

ّ
ما أحّب، ثّم ينتقل عنه إلى ما أكره، إال

 انتقلت له مّما يكره إلى ما يحّب«.  وأختم كالمي بقول 
ّ

ما أكره ثّم ينتقل عنه إلى ما أحّب، إال
الشاعر: 

َعْم  ِ
ّ
 املعا�سي تزيل الن

ّ
إذا كنت في نعمة فاْرَعها \ فإن

ْم  
َ
ق ِ

ّ
ها بطاعة رّب العبا \ِد فرّب العباد سريع الن

ْ
وُحط

ْم 
َ
 فظلم العباِد شديد الَوخ

َ
وإّياك والظلَم مهما استطْع \ ت

لْم 
َ
وسافر بقلبك بين الورى \ لتبصر آثار من قد ظ

هْم  تَّ
َ
فتلك مساكنهم بعدهم \ شهود عليهم وال ت

َصْم 
َ
وما كان �سيء عليهم أَض \ّر من الظلم وهو الذي ق

طْم 
ُ
فكم تركوا من جناٍن ومن \ قصور وأخرى عليهم أ

ْم
ُ
وا بالجحيم وفات النِعي \ُم وكان الذي نالهم كالُحل

ُ
َصل

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

أثر املعا�سي في حياتنا 

ّ

َ

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

املسيحّية العربّية )2(

• ويقول املستشرق سوزومان إّن العرب عموًما اعتنقوا 
الذين  »السّياح«  والرهبان  الكهنة  بجهود  املسيحية 
انتشروا في تلك األصقاع، وزادت قّوة املسيحية بتنّصر 
وُرسم  عديدة  أبرشّيات  في  فانتظمت  القبائل،  كبرى 
ُيرى ضمن  ه 

ّ
فإن وبذلك  أساقفة.  أساقفة ورؤساء  عليها 

عين على أعمال املجامع املسكونية 
ّ
أسماء األساقفة املوق

أفسس  ومجمع  القسطنطينية  ومجمع  نيقية  مجمع  في 
أسماء عرب مثل »الحارث« و«عبد هللا« و«وهب هللا«، 
وقد انقسم أساقفة العرب إلى »َحَضر« يقيمون في املدن، 
و»أساقفة خيام« أو »أساقفة الَوَبر« )البادية( ويقيمون في 
الخيام وينتقلون مع قبائلهم من مكان إلى آخر، وبلغ عدد 
األساقفة العرب لدى األنباط وحدهم أربعين أسقًفا كما 

روى ابن دريد.
كانوا  بداياتهم،  في  العرب،  املسيحيين  فإّن  وعموًما   •
ريانية خالل املرحلة األولى، وفي  يستخدمون الترانيم السُّ
نقذ 

ُ
ظمت أشعار وألحان كنسية عربية أ

ُ
املرحلة التالية ن

البعض منها اليوم، ومنها هذه األبيات للشاعر أمّية بن أبي 
الّصلت:

فكُل معمٍر ال بّد يوًما             وذي الدنيا يصيُر إلى الــــزوال
ويفنى بعد جّدته ويبلى        سوى الباقي املقّدس ذي الجالِل
إلى  املقّدس  للكتاب  نشطة  ترجمة  حركة  تّمت  كما   •
العربية، ومن أعالم فترة العرب قبل اإلسالم طيطس رئيس 
)في  العرب«  «ملكة  وماوية  ملاني  املقارع  بصرى  أساقفة 
القرن الرابع للميالد( التي حاربت الرومان وفتحت البالد 
لم  ما  الرومان  بمصالحة  ْرَض 

َ
ت ولم  حتى حدود مصر، 

يرسلوا لها الناسك مو�ضى. وإيليا البطريرك العربي الذي 
ي عام 513م، والقّديس 

ّ
غدا رئيس أساقفة القدس وتوف

ًرا باملسيحية 
ّ

أفثيميوس الذي جال في نواحي الجزيرة مبش
كما ذكر معاصروه من املؤّرخين أمثال كيرلس سيتوبوليس. 
وهناك، أيًضا، األربعون شهيًدا الذين سقطوا عام 309 م. 
في سيناء خالل غارة قام بها وثنّيون عرب على صوامعهم 
طرى  دير  الحدث  موقع  فوق  قيم 

ُ
وأ مو�ضى،  جبل  في 

املعروف، أيًضا، باسم دير األربعين تكريًما لهم، ومنذ ذلك 
أقواها  أديرتهم بشكل جّيد وكان  الرهبان  الحين حّصن 
دير طور سينا املبنّي بأمر من اإلمبراطور يوستنيان، وكان 
هوتّيين. ُيضاف إلى هؤالء 

ّ
يحوي عدًدا من األساقفة والال

القّديسين سلسلة امللوك الغساسنة واملناذرة وعدد من 
الشعراء، أمثال قّس بن ساعدة اإليادّي وطَرفة بن العبد 

وأمّية بن أبي الّصلت وعمرو بن هند وسواهم. 
أساقفة  رئيس  كان  أيًضا،  التنظيمّي،  الصعيد  على   •

اليمن له لقب »جاثليق« وهو اللقب الذي يلي البطريرك 
اليمن  أهل  بين  خاّصة  عالقة  جمعت  وقد  الرتبة،  في 
والكنيسة السورّية، كما ُيستدّل من بعض ميامير أفرام 
ريانّي وسيرة سمعان العمودي واملؤّرخ فيلسترجيوس  السُّ
ريانية أقيمت  الذي قال إّن قًرى ومستعمرات ناطقة بالسُّ
ريانّي إلى قبائل قحطان  في اليمن، ومنها دخل الخط السُّ

 العربّي. 
ّ
وحمير فساعد في تطوير الخط

الرسول«  في »سيرة  وابن هشام  ابن خلدون  • كما ذكر 
كان  اليمن  عاصمة  نجران  أّن  كذلك  الحموي  وياقوت 
جميع أهلها من املسيحّيين، وعندما ارتّد امللك ذو النواس 
إلى اليهودية رفض أهل نجران العودة إليها، فأحرق منهم 
كرت 

ُ
عشرين ألًفا كما روى ابن اسحق في األخاديد، وقد ذ

حّل  ما  أغاظه  اإلمبراطور  أّن  على  القرآن.  في  القّصة 
بمسيحيي اليمن فطلب من النجا�ضي في الحبشة احتالل 
البالد والقضاء على ذي النواس، ففتح الحبشّيون اليمن 
ودام حكمهم فيه حّتى عام 575م، وقد شّجع الحبشّيون 
املسيحية في اليمن فازدهرت وتقّوت حّتى كادت الوثنية 
ام بناًء فخًما شهد له القدماء بجماله 

ّ
تنقرض، وشّيد الحك

بالحلّي  البناء  وُزّين  األخدود،  لقتلى  تكريًما  وفخامته 
والجواهر والقناطر ودعته العرب »كعبة نجران«، وأشرف 
عليها بنو عبد املدان من بني الحارث، إلى جانب كنيسة 
ْيس التي يكاد ال يخلو كتاب في تاريخ العرب من ذكرها 

َّ
الُقل

ة، 
ّ
لشهرتها، وقيل إّنها ُبِنَيت لجذب الناس عن كعبة مك

وقيل أيًضا لجذب الناس عن قصر غمدان، محّج وثنّيي 
حقة قاوم اليمنّيون سيطرة الحبشة 

ّ
اليمن. وفي املرحلة الال

وأرادوا استقاللهم، وقاد املقاومة سيف بن ذي يزن، وهو 
بدوره مسيحّي كما جاء في كتاب »أنساب العرب« لسلمة 

فه ابنه معدي كرب.
َ
ل
َ
بن مسلم، وخ

• يمكن االستدالل على قّوة املسيحية العربية من كثرة 
القرن  حّتى  قائًما  بعضها  ظّل  وقد  وانتشارها،  األديرة 
العاشر للميالد. واهتّم ياقوت الحموي بجمعها، فذكر: دير 
يوب ودير بونا ودير سعد في األردن، ودير الجماجم الذي 
بناه بنو عامر شكًرا هلل بعد ظفرهم على بني ذبيان، ودير 
 عن دير يونس ودير الصليب ودير 

ً
الحريق في الحيرة، فضال

األعور قرب الكوفة، ودير الثعالب املنسوب إلى بني ثعلبة 
الكبرى  هند  ودير  العراق،  في  املسيحية  القبائل  إحدى 
املشاد على اسم أّم عمرو بن املنذر الشهير باسم عمرو بن 
هند وابنة الحارث بن عمرو، وأديرة أخرى كثيرة ذكرها 

ياقوت الحموي.
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قانون اللؤم
ه ما في دستور للبالد، 

ّ
وه ألن

ّ
 • حوك اللؤم مش إلنا.. حط

ال نتوهم يا جماعة.. نحنا مش  وال حدود معترف فيها. • 

واألبيض  األزرق  والعلم   • دولتنا..  مش  وهاي  يهود.. 

والتكـڤـا مش  مش علمنا.. والشمعدان مش شعارنا.. • 

اليهودية  حياتنا..  مش  والصهيونية  الوطني..  نشيدنا 

الدروز مش أوالد عم اليهود..  والصهيونية مش إلنا. • 

البدو والدروز اللي خدموا في  والبدو ما إلهم عالقة.. • 

الجيش هم حّراس حدود، سّجانين، قّصاصين أثر.. • 

املسلمين.. واملسلمين مش  املسيحيين مش أحسن من 

كلنا أقلية في الهوا سوا.. قلية في  أحسن من غيرهم.. • 

الهوا سوا..أي واحد مش يهودي ُيعتبر درجة ثانية وثالثة. 

ال تطلب تكون اللغة العربية رسمية بجنب العبرية،   •

ألنها تحتها أو مخفية.. • ال تطالب الحكومة تعّمر لك بلد 

جديدة، وال تعيد الالجئين، ال إقرث وال برعم وال غيرها. 

لت الدولة 
ّ
• صارت التفرقة رسمية والتمييز قانوني.. بط

ا قامت 
ّ
لت هاي حكومتنا.. من مل

ّ
بط لكل مواطنيها.. • 

ما  إسرائيل لليوم كان وهم.. وضحك على الدقون.  • 

 نفيق من حلم الوهم.. حتى نشوف حقيقة حياتنا 
ّ

بقي إال

املليانة باللؤم.

أبو إلياس    
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إسرائيلّي بإطالق النار بدون مبّرر أو سبب على 
الفّتاح  عبد  الشاّب  سطينّي 

َ
الِفل الجريح  رأس 

بحرق  مستوطنوها  يقوم  التي  وهي  الشريف؛ 
األطفال، كما قاموا في آخر شهر تّموز\يوليو من 
عام 2015 بحرق منزلين، في قرية دوما جنوب 
)عام  دوابشة  علي  الطفل  وإعدام  نابلس، 

ا.
ً
ونصف( حرق

ا، ال يمكن تصديق الرواية اإلسرائيلية بأّن 
ً
إذ

عملية إجالء عناصر »الخوذ البيض« هي عملية 
ص منهم وتوطينهم 

ّ
إنسانية، بل هي عملية للتخل

في دول غربية أخرى بعد أن فشلت إسرائيل في 
إسرائيل   قامت  أن  تحقيق هدفها. وقد سبق 

ص من عمالئها.
ّ
بعمل مشابه للتخل

»جيش  أنشأت  إسرائيل  أّن  الجميع  يعرف 
لبنان الجنوبّي« العميل بعد غزوها لبنان عام 
1982، حيث ظّل الجنوب اللبنانّي بدون حدود 
مع إسرائيل تفعل فيه ما تشاء هي وعمالؤها. 
لكن فجأة، وفي الخامس والعشرين من شهر 
أّيار\مايو عام 2000 أغلق الجيش اإلسرائيلّي 
البّوابة التي فتحها على الجنوب اللبنانّي، ولم 
الذين  بنانّيين 

ّ
الل العمالء  آالف  مصير  يهّمه 

قّدموها  التي  الخدمات  كّل  أّن  يصّدقوا  لم 
إلسرائيل كانت نتيجتها رميهم بال مباالة. ونتيجة 
الت معّينة جاء القرار السيا�ضّي اإلسرائيلّي 

ّ
لتدخ

بأن افتحوا البّوابة وأدخلوا هؤالء العمالء إلى 
إسرائيل، واسمحوا ملن يريد باملغادرة إلى أوروبا 

وكندا وأمريكا.
تعليق  في  الخليجية  »الوطن«  صحيفة  تقول 
ليست  السورّيين  من  النماذج  هذه  »إّن  لها: 
حكًرا على سورية، وفي التاريخ ما يشبه ذلك 
لها  الرخيصة  والنفوس  وغيرها،  الجزائر  في 

معاييرها وأثمانها البخسة«.
البيض«  »الخوذ  مع  إسرائيل  فعلت  وكما 
فعلت أمريكا مع »داعش«. إذ تقول املعلومات 
املتوافرة إّن الطائرات األمريكية حملت قيادات 
نهايات  أو  لحصارات  تعّرضهم  أثناء  »داعش« 
ا على 

ً
معارك ُهّدد فيها مصيرهم، وأيًضا حفاظ

سّرّية ما يملكونه من أسرار.
فاملحتّل  العمالء.  مع  نفسه  يعيد  والتاريخ 
الفرن�ضّي للجزائر حمل معه عمالءه إلى فرنسا، 
معه  حمل  لبنان  لجنوب  اإلسرائيلّي  واملحتّل 
تعيد  إسرائيل  هي  وها  إسرائيل،  إلى  عمالءه 
التاريخ وتنقل عمالءها السورّيين إلى إسرائيل 
يعرف  فمتى  أخرى.  دول  إلى  ّم 

َ
ث ومن   ،

ً
أّوال

الخائنون ألوطانهم أّن لكّل عميل نهاية؟!
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سحة 
ُ
أبوح بما عرا خاطري، وأنا أنظر من شّق ف

الّزمن  هذا  في  إليهما  أجوع  كي  األمل،  هّربها 
الخؤون، أجوع في اليوم مشوار عام...

خصّيات 
ّ

أبوح باسمها، ألسترّد لوني... من أهّم الش
الفرنسّية، إن لم تكن األهّم في الّتاريخ الفرن�ضّي، 
هي رمز للّنضال، للّتضحية وُحّب الوطن، وأكثر 

الِقّديسين شعبّية...
ففي القرن الخامس عشر وقعت حرب ضروس 
لإلنكليز،  فيها  الّنصر  كان  وإنكلترا،  فرنسا  بين 
الذين نجحوا، خصوًصا بعد وفاة ملك فرنسا، 
بالّتحالف مع نبالء ِشمال فرنسا، وعلى رأسهم 
دوق برغاندي، ثّم ألحقوا بولّي العهد وبالفرنسّيين 

إهانة بالغة باحتاللهم للعاصمة باريس...
ِمنطقة  بها تظهر، فتاة عذراء طاهرة، من  فإذا 
ظهورها  من  وتنتشر  فرنسا،  ِشمال  اللورين، 
رور  القّصة بأّن هناك فتاة ستنقذ البالد من الشُّ

عيد مجدها...
ُ
وت

اهرة، جان دارك، 
ّ
هنا ظهرت الفتاة العذراء الط

املولودة عام 1412 في قرية صغيرة في اللورين، لم 
تتقن القراءة والكتابة... وفي ِسّن الـ 13 زعمت أّنها 
تسمع أصواًتا... ترى قّديسين يعطونها الّتعليمات، 
خصوًصا عند سماعها ألجراس الكنيسة، سعت 
إلنقاذ فرنسا وتنصيب ولّي العهد، شارل الّسابع، 
ا على بالدها... لذلك حاولت عام 1428 مقابلة 

ً
ملك

ولّي العهد، لكن بدون جدوى، بداية، ثّم قابلته 
وهو في أسوأ حاالته وجيشه ضعيف، ِمّما جعله 

غير قادر على مواجهة عدّوه...
حاولت، عندها، إقناعه بأن يرسلها مع جيشه إلى 
مدينة أورلينز لتنقذها وهي محاصرة... وحين لم 
ل مساعيها بالّنجاح رفعت شعارها: »إّن هللا 

ّ
تتكل

ا...  مع الفرنسّيين«، ما جعل الصراع يصبح دينيًّ
وتسليمها  منها  ص 

ّ
الّتخل بالدها  ملك  قّرر  لذلك 

خارج  معركة  بعد  حصل،  ما  وهذا  لإلنكليز... 
باعها  ثّم  برغاندي  العميل دوق  املدينة، أسرها 
للعدّو... فأقيمت لها محكمة كنسّية وُوّجهت إليها 
عليها  وُحكم  بالهرطقة...  ِدينت  حيث  تهمة،   70
الحكم  ليصبح  توبتها  أعلنت  إذا   

ّ
إال باإلعدام... 

فسيقت  شاهقة...  شامخة  رفضت  باملؤّبد!!! 
ّص شعرها 

ُ
مكّبلة بالسالسل، بمالبس رّجالّية وق

بناء على  أمامها  الّصليب  وُربطت بعمود، وُرفع 
طلب منها...

شعلت الّنار بها )1431( وهي تهتف باسم وطنها في 
ُ
أ

19 من عمرها... وفي عام 1909 أعادت الكنيسة 
اعترفت   1920 عام  وفي  الّدينّية...  مرتبتها  إليها 
الكنيسة بجان دارك، نعم!!! اعترفت بها ِقّديسة...

صباح الخير لِك َعْهد... شقراء، شامخة الَجبين... 
أبّية... عربّية الّتاريخ وامليالد...

القّديسة...

أّن  مفاده  خبًرا  ًرا، 
ّ
مؤخ اإلعالم،  وسائل  تناقلت 

ا!؟( حيث قام   إنسانيًّ
ً

الجيش اإلسرائيلّي )أنجز عمال
بإجالء حوالي ثمانيِمائة عنصر من املجموعة السورية 
ا  حة »الخوذ البيض« من جنوب سورية. ظاهريًّ

ّ
املسل

حة ضّد نظام األسد وتظهر 
ّ
تعمل هذه املجموعة املسل

وكأّنها تنظيم وطنّي. لكن الحقيقة هي أّن هذه امليليشيا 
التي تسّمى »الخوذ البيض« هي واحدة من الفصائل 
تها ورعتها قًوى استعمارية 

ّ
السورية التي أنشأتها ومول

لتخريب سورية، وفي مقّدمة هذه القوى إسرائيل التي 
ّية السورية فرصة للمشاركة 

ّ
وجدت في الحرب األهل

لين العرب »أّن هذه 
ّ
في تدمير سورية. ويرى أحد املحل

عاثت  التي  اإلرهابية  التنظيمات  أحد  هي  الجماعة 
في األرض السورية تدميرا وتخريًبا على مدى أكثر من 
سبع سنوات، وتنّفذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

طات تدمير واحًدا تلو اآلخر«.
ّ
مخط

ا بدخول الجيش اإلسرائيلّي  إّن اعتراف إسرائيل علنيًّ
الجماعات«  لهذه  املساعدات  تقديم   

ّ
»خط على 

يكشف حقيقة وجود وهدف هذه املجموعات ومنها 
»الخوذ البيض«. وقد جاء خبر إجالء عناصر »الخوذ 
البيض« من سورية إلى إسرائيل برهاًنا ساطًعا على 

العالقة اإلجرامية بين إسرائيل وهذه امليليشيا. حّتى 
إّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي نتنياهو أعلنها صراحة أّن 
عملية اإلجالء، التي هي عملية استخباراتية بطبيعة 
الحال، حصلت نتيجة طلب عدد من الدول األوروبية، 
وتعّهد دول مثل أمريكا وأملانيا وكندا بتوطينهم بصورة 

سريعة.
لكّن إسرائيل أرادت من وراء مساعدة عناصر »الخوذ 
البيض« في إبعادهم عن األرض السورية ومن وراء 
عملية إجالء ثمانيِمائة عنصر تابعين لتنظيم »الخوذ 
فمن جهة  واحد:  بحجر  البيض« ضرب عصفورين 
أرادت إظهار نفسها للعالم أّنها تقوم بعمل إنسانّي)!؟( 
يقع  أن  قبل  نفسها  إنقاذ  أرادت  أخرى  جهة  ومن 
السورّي  الجيش  قبضة  في  التنظيم  هذا  عناصر 
 فكيف يمكن 

ّ
ويعترفوا بحقيقة دعم إسرائيل لهم. وإال

وهي  إنسانّي«  بعمل  »تقوم  بأّنها  إسرائيل  تصديق 
التي يقوم جيشها بقصف غّزة بالصواريخ والقنابل 
بشّتى أنواعها، وتقتل النساء واألطفال والشيوخ بكّل 
النار حّتى  بإطالق  يقوم جنودها  التي  بارد، وهي  دم 
على الجرحى كما جرى في الخليل، كما أظهر ڤـيديو 
نشرته مؤّسسة »بتسيلم« اإلسرائيلية – قيام جندّي 

 لكّل عميل نهاية؟!
ّ
متى يفهم الخائنون ألوطانهم أن

اإلعالمي أمحد حازم

رشدي املاضي
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فتحي فوراني
   

   * لقد اختطفته املؤّسسة التربوية.. ووضعته نيشاًنا 
 على صدرها!

من تراب قرية جليلية أصيلة.. من دموع زيتونها 
وسنديانها وعبق تراثها وتاريخها الذي تضرب جذوره 

 عميًقا في رحم هذا الوطن..
من صباحات هذه  القرية الصغيرة، طلع ذلك الشاّب 

الوسيم.. واستقّر به القرار في القرية الكبيرة ناصرة 
البشارة..

وما إْن أنهى املرحلة الثانوية، طالًبا في الثامنة عشرة 
من عمره.. حّتى استفاقت املؤّسسة التعليمية 

والتربوية في املرحلة الثانوية.. فاختطفته.. ووضعته 
 نيشاًنا على صدرها!

لم يكد ينهي الصف الثاني عشر مرتدًيا  زّي اللباس 
ب الثاني عشر مرّبًيا ذا 

ّ
املوّحد.. حّتى  وقف أمام  طال

غة القومية.. 
ّ
ا لل

ً
ا وكبرياء.. وأستاذ

ً
قامة  تشّع شموخ

غة العربية. 
ّ
الل
** 

الطالب الصاعد الواعد.. شكيب جهشان رجل مع 
الرجال يحمل سالح الكلمة ويستحكم  في املواقع  

ًما ومرّبًيا 
ّ
األولى من الجبهة الثقافية.. عيًنا ساهرة.. معل

وحامل رسالة.. تخّرجت في معطفه قوافل طويلة من 
ب العلم واملعرفة.. بناة املجتمع الجديد.. وحملة 

ّ
طال

الرايات من أجل  املستقبل األشرف.
وفي  الوطن..  هذا  أرجاء  في  قدماك   وطئت  فحيثما 
خارطة دنيا هللا الواسعة.. ال بّد أن تلتقي  وردة يانعة 

قة نهلت من هذا النبع الزكّي!
ّ
وباقات ورد متأل

وال بّد أن تلتقي بصمة خضراء مشرقة من بصمات هذا 
النبع  الحاتمّي!

 قصائدنا بال لون

 بال طعم .. بال صوِت
إذا لم تحمل املصباح من بيت إلى بيِت

ذات يوم وقف محمود بن سليم الدرويش الذي 
أطلعه تراب البروة، وقّدم تعريًفا ألبجدية الشعر الذي 

 يجب أن يكون. قال محمود:
 قصائدنا بال لون

 بال طعم .. بال صوِت
 إذا لم تحمل املصباح من بيت إلى بيِت

 وإن لم يفهم »الُبسطا« معانيها
 فأولى أن نذّريها

 ونخلَد نحن للصمِت!
   أّما محمود الحداثة، فيطيب له أن يجالس املتنّبّي 

تحت خيمة واحدة.. وينطلق االثنان في سمفونية 
 واحدة:

     أنام ملء جفوني عن شواردها
                         ويسهر الخلق جّراها ويختصم

**     
وأّما  فارس هذه الليلة، الشاعر اإلنسان.. شكيب 

جهشان.. فيكفينا مؤونة السهر والجدال والخصام 
والّرهان والضرب باملندل.. والضياع في متاهات 

 التجارب العبثية.

يختار قدره الشعرّي، ويسير يًدا بيد مع شّق توأمه 
 قنديل الزيت الدروي�ضّي.. 

ً
 توفيق زّياد، حامال

فيجوب الحواري.. يتنّقل من بيت إلى بيت.. ويطير 
قام 

ُ
فراشة من زهرة إلى زهرة.. ومن قلب إلى  قلب.. وت

أعراس األبجدية وأعراس األمل احتفاء بحياة ُحّرة 
 كريمة في وطن اآلباء واألجداد.

يدخل شكيب  قلوب الناس البسطاء والفقراء 
واملسحوقين.. بدون استئذان.. وبدون تأشيرة دخول.. 

فالطريق سالك..
يقتحم  القلوب من أوسع أبوابها.. ويشدو للناس 

 أناشيد األمل بحياة مشتهاة.
ورّية صافية 

ّ
فتتوّهج كلماته بحاًرا هادئة.. ومياهها بل

كنبع الصفا.. ويعانق كبرياء الشمس..
ه حادي املسيرة من أرض العذاب.. إلى سماء الحلم.. 

ّ
إن

 * كان »نهر الدون ينساب هادئا«..
ًما 

ّ
لقد جمع شكيب مجد اإلبداع من أطرافه.. معل

 مرّبًيا.. وشاعًرا.. وإنساًنا.. 
ففي زمن  أصبح فيه الدجل الشعرّي سّيد املشهد.. 

واختلط حابل قصيدة النثر بنابل ما بعد بعد 
الحداثة.. وحفل املشهد الشعرّي بضجيج القناني 
ب.. والكلمات 

ّ
ل
ُ
الفارغة واملفرقعات الشعرية الخ

ر بالزّي 
ّ
الخشبية املتهافتة.. والطالسم املغلقة التي تتنك

 الشعرّي الزائف..
في خضّم هذا املشهد املتسّيب الصاخب الذي تهيمن 

عليه الجلبة وكرنـڤـاالت الدجل وألعاب األبجدية 
ا.. يوّزع 

ً
البهلوانية.. كان »نهر  الدون ينساب هادئا« هادئ

الصدق  والشذا والخبز والشمس.. ويحمل مصباحه 
 راية التفاؤل بمستقبل أفضل 

ً
من بيت إلى بيت.. حامال

 وأشرف وأروع!
       * العشيقة السّرّية!

هل أحّدثكم عن العشيقة السّرّية؟
كان لنا عشيقة واحدة.. متنا فيها عشًقا.. وطارحناها 

الغرام!
املأل  على  معروفة  وكانت  سّرّية..  ليست  عشيقة  إّنها 
ها.. وقد بذلنا أق�ضى الجهود.. لكشف 

ّ
وتعرفها الدنيا كل

والدرر  الكحيلتين..  عينيها  في  املختبئ  الجمال  أسرار 
الكامنة في أعماق محيطاتها الزرقاء.. 

سنوات  بأحلى  وضّحينا  العربية..  غة 
ّ
الل عشقنا  لقد 

العمر وقّدمناها قرباًنا على مذبح األبجدية..
إلى  يوصلنا  واضًحا..  نحًوا  الواضح..  النحو  خذنا 

ّ
وات

العّم  مع  واالنسجام..  والتناغم  والتفاهم  التسوية  
الجارم  علي  الثنائّي   

ّ
إال غليلنا  يشف  فلم  سيبويه. 

كانت  فقد  السبيل  وضوح  ورغم  أمين..  ومصطفى 
الحقول مليئة باأللغام واألشواك واملطّبات والكثير من 
البصرة  فيها مشايخ  التي أدخلنا  اإلشكاالت والدهاليز 

والكوفة.
 * في جمهورية الياسمين.. هدوء! السّيد يبدع شعًرا..
ة ناصرية نصراوية يغمرها الحنين 

ّ
نحن على كتف تل
 إلى أّيام مشتهاة.. 

قة التي أبدعها عاشق األرض 
ّ
تحتضنها الحدائق املعل

 والورد.. 
إّنها جمهورية  الياسمين الصغيرة الحيّية.. دنيا شكيب 

 الجهشانّية!
على رأسها تقوم صومعة شعرية.. على بابها تتعمشق 

يافطة صغيرة من خشب السنديان.. تحرسها وردتان 
جورّيتان.. 

 على هذه اليافطة  نقرأ ما يلي:
 هدوء! السّيد يبدع شعًرا.. 

 هل تسمعون صوت الصمت!؟
إّن راهب الكلمة يراود رّبة الشعر عن نفسها.. وينفخ 

 الروح فيها..
يفتح باب.. فتهّب نسمة من الّصبا.. ويضوع الشذا 

 عطًرا.. 
 ويكون امليالد.. 

وتحتفي األبجدية بميالد عروس شعر جديدة.. وتولد 
 القصيدة! 

 ويكون العرس عرًسا يحتفل به املشهد الشعرّي!
     

ا شاهًقا.. كالكرمل 
ً
* كان إنساًنا إنساًنا.. وكان شامخ

 والجرمق!

في زمن أصبح فيه الصدق صديًقا للغول والعنقاء 
 والخّل الوفّي.. 

 كان حبيبنا شكيب الصديق الصادَق والصدوق.. 
 كان إنساًنا إنساًنا.. 

ا شاهًقا.. كالكرمل 
ً
كان متواضًعا.. وكان شامخ

 والجرمق!
أحّب شعبه.. فأحّبه شعبه.. ورفعه على األكتاف.
ا.. 

ً
وا أوسمة من شذ

ّ
به.. فأحّبوه وأطل

ّ
وأحّب طال

قوه على جدران قلوبهم.
ّ
 وعل

وأحّب األرض.. واعتّز بانتمائه الوطنّي والقومّي 
 واإلنسانّي..

وأشهر انتماءه القروّي.. في مدينة الناصرّي.. ناصرة 
وناصًرا!   

ح.. وحكى لنا عن نمر الياسين 
ّ

غّنى لألرض.. والفال
 الساعدّي.. 

وجلس مع الخّيام في خيمته.. وراح يروي لنا حكايات 
 عن رباعّيات ن�ضي الخّيام أن يكتبها.. 

ق نهًرا من الحّب.. 
ّ
وفتح  لنا قلبه على مصراعيه.. فتدف

وراح يشدو أنشودة العشق اإلنسانّي »أحّبكم لو 

تعرفون كم«.. التي أصبحت أيقونة شعرية ترّددها 
 األجيال. 

وفي أحضان الفردوس األندل�ضّي أطّل علينا ديمة 
 سكوًبا.. 

جادك الغيث إذا الغيث همى  \ يا زمان الوصل 
 باألندلس.. 

ى  للزخارف في املسجد الكبير.. 
ّ
 صل

وغّنى مع زرياب.. ورقص مع الحورّيات األندلسّيات في 
 قصر الحمراء.. 

ليطلة 
ُ
وعانق رموز الحضارة اإلسالمية في غرناطة وط

وإشبيلية وقرطبة..
فالتقى طارق بن زياد وابن زيدون وابن خفاجة 

األندل�ضّي ولسان الدين بن الخطيب.. وطاب له السهر  
دة الجميلة بنت الخليفة املستكفي.

ّ
 والسمر مع وال

 ثّم ماذا؟ .. أذكر أذكر.. 
ثّم صّوب سهمه نحو  طّيارة حرامّية.. تحت السيف 

 مرمّية.. فاشتعلت النيران في شرايين األبجدية!
ثّم كان املرشد السياحّي الذي أخذنا في رحلة مليئة 

بالحنين.. إلى بحار من الشوق ألّيام غواٍل.. أّيام الزمن 
 الجميل!

 بّد لليل الدواعش أن ينجلي.. وأّن الفجر 
ّ

وآمن أال
طالع حتًما.. هما عامان من وجع وتولد فاطمة.. فيولد 

الربيع الحقيقّي.. وتولد شمس الشعوب الخضراء! 
**

 
ً

شالال شعره  وزخر  األجناس..  كّل  من  الناس  أحّب 
ا منيًعا أمام الوسواس  ا.. وكان سدًّ ا يفيض حبًّ إنسانيًّ
الناس..  بعض  صدور  في  يوسوس  الذي  الخّناس 
 الذين يقف على رأسهم األنكل جّساس بن دّساس!    
وإنساًنا..  ومرّبًيا  شاعًرا  شكيب..  الحبيب  هو      هذا 
كان إنساًنا إنساًنا! كان متواضًعا كطعام الفقراء.. وكان 

ا.. كالكرمل والجرمق!
ً
ا سامًقا شاهًقا شامخ

ً
عمالق

أحّبكم.. أحّبكم.. أحّبكم لو تعرفون كم
علينا  يطّل  ه 

ّ
إن بعيد..  من  صوته  أسمع  ي 

ّ
إن هدوء.. 

ا..  حيًّ الرجل  زال  ما  أصّدق..  ال  أنا  البهّية..  بطلعته 
ني أسمع بّحة الحنين الناعمة 

ّ
وصوته يمأل الفضاء.. إن

ي 
ّ
ر األحّبة في هذا املساء.. وكأن

ّ
التي تنساب حريًرا لتعط

به  يفتح ذراعيه.. جناحين.. ليضّمنا جميًعا إلى صدره.. 
ويحتضننا واحًدا واحًدا..

من شفتيه تورق الحروف األولى من أبجدية العشق.. 
وينشد أنشودته التي تتغّنى بها األجيال:

كم تعرفون  لو  أحّبكم  أحّبكم..   أحّبكم.. 
**

الناصرة  في  ُعقدت  ثقافية  أمسّية  في  الكلمة  لقيت 
ُ
)أ

قبل سنتين تقريًبا في سينمانا )فرانك سيناترا، سابًقا( 
حضر األمسّية جمهور غفير من الناصرة والقضاء. كانت 
األمسّية تحت رعاية مؤّسسة توفيق زّياد في الناصرة 
»الكرمل«.  سطينّيين 

َ
الِفل لألدباء  الُقطرّي  حاد 

ّ
واالت

وشارك فيها د. راوية جرجورة – بربارة وفتحي فوراني، 
وكان عريف األمسّية األخ أديب أبو رحمون(

**
من كتاب »شموع ال تنطفئ« الذي سيصدر، قريًبا

في الذكرى الثانية والثمانين مليالد الشاعر شكيب جهشان

شكيب جهشان.. شاعر البساطة الشامخة!



تعلن إدارة نادي االخوة 

عن افتتاح التسجيل لدورات كرة القدم 2019-2018 

لمواليد عام 2015 (3 سنوات) حتى مواليد عام 2003 (15 سنة )

تدريبات تقنية وتكتيكية  مع مدربين مؤهلين 
ذوي لقب اول  من معهد فينغيت للرياضة 

تتم التدريبات على ملعب االخوة –حيفا (لألجيال 

الصغيرة) ومالعب ايتوس (لألجيال البالغة )  
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جيدل قرابة 6 كم إلى الجنوب – الغربّي من الناصرة على 
ُ
تقع امل

ارتفاع قرابة 360 متًرا فوق سطح البحر. ُهدمت القرية العربية 

التي ُوجدت في املوقع خالل عام 1948. أشارت األبحاث األثرية 
إلى أّن بداية االستيطان في املوقع تعود إلى عصر البرونز األوسط 

)قرابة 4500 قبل أّيامنا(.

ملحة تاريخية

من كلمة املجدل التي  اسم املوقع مشتّق  يرّجح الباحثون أّن 

فقد  األثرية  للمكتشفات  ووفًقا  »البرج«.  بالكنعانية  تعني 
إلى  تعود  بدايته  موقع  أنقاض  على  جيدل 

ُ
امل قرية  تأّسست 

ذلك،  إلى  إضافة  ق.م.(.  الخامس  )القرن  الفارسية  الفترة 
»عين الحلو«  أشارت األبحاث إلى وجود موقع آخر في ِمنطقة 
يعود تاريخه إلى الفترة الكنعانية الوسطى )قرابة 2200 ق.م.(. 

جري املسح األثرّي خالل سبعينّيات القرن 
ُ
أ

جري مسح آخر عام 2013 
ُ
العشرين، بينما أ

بإدارة سلطة اآلثار.
من  بالقرب  مّر  رئيس  طريق  وجود  إلى  املسح  نتائج  أشارت 
وال نجد مصادر تاريخية تذكر  القرية خالل الفترة الرومانية. 
 1596 عام  جيدل 

ُ
امل كانت  إذ  العثمانية،  الفترة  حّتى  املوقع 

وقد  الذي كان جزًءا من َسْنَجق صفد.  طبرية،  تابعة إلى لواء 
جيدل الضريبة إلى الحكم العثمانّي بالقمح، الشعير، 

ُ
دفعت امل

الفاكهة، والغنم.
جيدل في خارطة جاكوتين. عام 

ُ
1799 تظهر تحت اسم امل عام 

وكيتشنر،  كيندر  ين 
َ
للباحث البريطانّي  املسح  في  تظهر   1870

رون بالديانة املسيحية. 
ّ

ذين وصفا القرية كموقع يزوره املبش
ّ
الل

عام 1882 زارها أخو القيصر الرو�ضّي الذي تبّرع، أيًضا، باملال 
لترميم الكنيسة في القرية.    

األبحاث األثرّية ونتائجها
جري 

ُ
أ الحًقا،   .1976 عام  بدأت األبحاث خالل املسح األثرّي 

من  جيدل. 
ُ
بعض الحفرّيات األثرية بالقرب من بقايا قرية امل

جريت عام 1993 والتي خاللها تّم الكشف 
ُ
بينها الحفرّيات التي أ

عن مجّمع من الغرف املنحوتة تحت األرض في الصخر الجيرّي، 
استعمالها حّتى الفترة  بدايتها خالل الفترة الرومانية واستمّر 
ار والزجاج 

ّ
اإلسالمية )القرن الثامن امليالدّي(. وفًقا ألدوات الَفخ

التي ُعثر عليها في الكهوف ُيرّجح الباحثون أّنها اسُتعملت للسكن 
بلطف من  1 – سراج تاريخه الفترة الرومانية:  )الصورة رقم 
1994 فقد كشفت عن  أّما الحفرّيات من عام  سلطة اآلثار(. 
كما يبدو كان جزًءا من امِلنطقة الصناعية خالل  آثار مجّمع، 
الفترة الرومانية، والتي شملت معاصر الزيت، النبيذ، آبار املياه، 

واملناطق الزراعية.
من بقايا االستيطان  الكشف عن جزء  وخالل العام ذاته تّم 
الذي يعود تاريخه إلى عصر البرونز األوسط، قرابة 2200 عام 
قبل امليالد )الصورة رقم 2 – بلطف من سلطة اآلثار(، والذي 
1200 عام ق.م.. كما تّم  استمّر خالل العصر الحديدّي قرابة 
العثور على بعض أدوات الصّوان التي تعود إلى العصر الحجرّي 
عام  مليون عام و250,000   1.5 ما بين  الذي استمّر  القديم، 

قبل أّيامنا )الصورة رقم 3 – بلطف عن سلطة اآلثار(.
أّما أبرز املكتشفات فهي مجموعة مكّونة من سبعة معاصر 
 2200 قرابة  يعود تاريخها إلى عصر البرونز األوسط،  للنبيذ، 

ق.م..
جيدل الذي تعود 

ُ
تشير املكتشفات إلى تاريخ االستيطان في امل

العصور  خالل  ليستمّر  أّيامنا،  قبل  عام   4500 إلى  بدايته 
املختلفة حّتى أّيامنا. كما تشير أدوات الصّوان إلى وجود موقع 
تاريخه العصر الحجرّي القديم، الذي لم يتّم العثور على بقايا 

استيطان فيه حّتى أّيامنا هذه.
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خبر..

يعوم كالبوارج

بين األمم

فتاة )ممّرضة(

جاثمة في الشهادة

غلمان..

تناهض الطاغية

تحّقق الغاية

حياة فانية

كاملياه..

في آذار

املاطر العابث.

كاألسماك

تعشق النهاية

في مسالك املوت

إلى القبر

فاملوت مرح الغياب

في نشرة األنباء..

والحقيقة الرسمّية

تتجّدد

ن يثابر األمل.
َ
مل

غّزة..

حْوض العروبة..

يا.. بشر.

ٌم..
ْ
عل

في مشرحة..

يودي لقوس النصر

تعويذة القبور

صدى نيرانها

جراح غّزة العّزة

فلسطين

تكتب الصحوة

للعروبة..

للخونة

*

ُتبحر في الخوف

والزمن الغاصب

تأكل العزاء.

فلسطينّيون..

خيامهم األمل

صابرون

في الزوارق

إلى األرض..

فوا بالحياة
َّ
َجذ

إلى األمل العتيق

*

شعبان

يتخاصمان..

على أرضنا

أمل..

في متاهة الفراغ

يسأل

عن ممّرضة

تضّمد القيامة..

برصاصة القّناصة

قبل أن تنتهي الوردّية

على الجبهة املشتعلة

في جلسة األّمة املبعثرة

*

ها هنا املحراث

صهرته الحروب رصاصة

ينفث سيجارة الدرب األخيرة

كاتمة العويل

صرخة اليتيم

نادًبا أبا

ولدي والدي

والدي ولدي

صامدون أبدا

حيفا\طمرة

ها هنا املحراث
صهرته الحروب رصاصة

هاشم ذياب

جيدل
ُ
امل

الصورة رقم 1

الصورة رقم 4

الصورة رقم 3

الصورة رقم 2
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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع
شارع בית לחם

طابق ار�سي 95 متر+ موقف خاص 

جثغث

للبيع
واد جمال יאיר שטרן
120 متر، موقف خاص 5 غرف 

جثغث

للبيع
شارع אלנבי 88
 طابق 3 بوضع ممتاز ، مؤثث. 

جثغث

1400000شاقل

1700000شاقل

للبيع
شارع מדרגות הנביאים
دار 70 מר طابق 1 بوضع جيد

جثغث

للبيع
شارع בישוף חגאר

80 متر بوضع ممتاز، موقف، مخزن، شرفه، 
منظر خالب. 

جثغث

للبيع
ירמיהו הלפרין واد جمال

120 متر، موقف، مخزن، شرفه

جثغث

650000شاقل

ل�يجار

ل�يجار

شارع عباس

2800شاقل

2600شاقل

شارع החשמל

3 غرف طابق 1 موقف، 
شرفه، مخزن

3 غرف طابق 2 بوضع 

ممتاز منظر خالب

ل�يجار

ل�يجار

נשר רחוב הזית 19

2400 شاقل

قريبه على التخنيون 3 
غرف طابق 2 مرممه، 

منظر خالب

مشروع سكني جديد 
  الحي االملاني»גני המושבה«

רח‘ אלנבי/ 
חדש בן גוריון

בבלעדיות

قريب على 

دار املعلمين
 3 غرف

لدينا عروض اخرى.. 

الجُمعة 8 َحزيران 362018
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חפשו אותי ב-

למכירה בבת גלים ≠ קו ≥ לים

למכירה בטעם של פעם 
 דירת גן 

בשדרות הציונות
 כ ∞π מ"ר במצב שמור

מציאה להשקעה או למגורים°° 
למכירה ברחוב לבונטין

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

למכירה 
בהזדמנות ≠ 
ברחוב הירדן 

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

למכירה בכרמל 
צרפתי 

 קומת קרקרע
 משופצת ¨ כ ∞≥± מ"ר

למכירה ברחוב הגפן 
 קומה ± ¨ ∞π מ"ר משופצת ¨ ¥ חדרים °

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

במושבה 
הגרמנית

 בית אבן ערבי 
ייחודי והיסטורי °°

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

"אקלקטי"  לשימור 
°°±π≤∞ משנת

סמיר ח'ורי ≠ אתם בידיים טובות°

40 مليون ش.ج. على األقل تم توفيرها على املشاركين 
في ورشات اإلقالع عن التدخين التي عقدت عام 2017 

في عيادات كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي.
في اطار اليوم العاملي لالقالع عن التدخين، لخص قسم 
بإدارة عنات  تطوير الصحة التابع لكالليت في حيفا، 
سفروني الياهو، نتائج أنشطة القسم في مجال ورشات 
االقالع عن التدخين. النتيجة االغرب التي ظهرت من 
التلخيص كانت توفير عشرات ماليين الشواكل، بعد أن 
ورشة عقدت في عيادات   146 في   

ً
مشاركا  1726 تخلى 

كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي خالل 2017 عن 
السجائر. املشارك املتوسط في ورشات االقالع اعتاد 
، تبلغ كلفتها 60 

ً
تدخين عبوتي سجائر على األقل يوميا

 
ً
ش.ج. على األقل )تقترب عادة من 80 ش.ج.( وأحيانا
3 عبوات. ولكن حتى لو   حتى 

ً
يستهلك املدخنون ايضا

احتسبنا الكمية األقل والتكلفة األقل من املتوسط، 
 
ً
خياليا  

ً
يصل مجموع النفقات التي تم توفيرها مبلغا

هذا املبلغ تم  وربما أكثر.  مليون ش.ج.   40 يصل إلى 
توفيره في اللحظة التي قرر فيها املشاركون التخلي عن 

السجائر. 
الى جانب النواحي االقتصادية، فإن الناحية األهم هي 
إدراك ان التدخين يضر بالصحة، ويقصر بشكل كبير 
من العمر، ويرتبط بأمراض صعبة مثل أمراض القلب 

 على شيخوخة الجلد 
ً
والسرطان وغيرها. وهو يؤثر أيضا

 باألداء الجن�سي. وفي لقاء عبر الراديو صرح 
ً
ويضر كثيرا

مدير عيادة يوليوسبورغر أنه   – الدكتور نير لفيتان 
 أن سيجارة واحدة في اليوم فقط تزيد بشكل 

ً
تبين ايضا

واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  احتمال  من  كبير 
الدموية.

بالنسبة  يشكل  التدخين  عن  لالقالع  العاملي  اليوم 
من  بأنه  املدخنين  لتذكير  إضافية  فرصة  لكالليت 
األجدى االقالع عن التدخين، وأن كالليت توفر برامج 

 لإلقالع تقدم بشكل مجاني.
ً
فعالة جدا

ألن االدمان  اإلقالع عن التدخين ليس عملية سهلة، 
فسيولوجية  مكونات  على  يشتمل  التدخين  على 
وسلوكية ونفسية. ولذلك، تعقد كالليت ورشات إقالع 
عن التدخين بإشراف مرشدين مروا بتأهيل خاص في 
هذا املوضوع، ويتم فيها التطرق لجميع هذه املكونات، 
ولذلك فهي تسجل نسب نجاح عالية، ولفترات طويلة. 
ميزة الورشات في كالليت بأنها في متناول الجميع وتعقد 
 من أماكن 

ً
في أغلب العيادات التابعة لكالليت، وقريبا

، كما 
ً
في أماكن العمل أيضا  

ً
سكن املشاركين، وأحيانا

 .
ً
أنها تقدم مجانا

توفر كالليت خدمة استشارة هاتفية  إضافة لذلك، 
ملن يجد صعوبة أو ال يرغب باملشاركة في املجموعة. 

تقدم االستشارة على يد مرشدين مروا بتأهيل إضافي 
محادثات   6 وهي تشمل  لتقديم االستشارة الهاتفية، 
طيبيب  يد  على  الخدمة  لهذه  التوجيه  يتم  هاتفية. 
 
ً
العائلة فقط، ويحق ملشاركي مسار االقالع هذا أيضا
الحصول على مستحضرات االقالع كأدوية مشمولة 

في السلة.

مع االحترام،
يوخي باوار

العالقات  ومسؤولة  لكالليت  اإلعالمية  املتحدثة 
العامة.

أنقذوا ماليين الشواكل التي تحترق هباًء
مشروب الشعير الطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات 

ومعادن يفتقدها فى رمضان

فهو غنى  الشعير من املشروبات الصحية التى تحافظ بها على الكلى والكبد،، 
 بالعديد من املعادن والفيتامينات التى نفتقدها نتيجة الصيام فترات طويلة.

أمراض  استشارى  الحاج  محمد  الدكتور  وكشف 
الشعير  فوائد  عن  الهضمى،  والجهاز  الباطنة 
على  يحتوى  الطبيعى  الشعير  »مشروب   :

ً
قائال

والزنك،  كاملاغنسيوم،  كثيرة  ومعادن  فيتامينات 
ويكون بشكل أسا�سى من الكربوهيدرات لهذا يعتبر 
يحتوى  للبول،  ومدر  واالمتصاص  الهضم  سهل 
تصل  املاء  من  عالية  نسبة  على  الطبيعى  الشعير 

يساعد فى تسريع عملية الهضم بشكل فعال جًدا كما أنه يجعلها   ،92% إلى 
ونضارتها”. البشرة  ويحمى  والكبد  الكلى  وظائف  على  يحافظ  سهولة،   أكثر 
وأضاف، فى رمضان يفضل تناوله بعد اإلفطار من ضمن مشروبات السوائل التى 
نتناولها لتعويض نسبة السوائل فى جسمك التى تفتقدها طوال اليوم، ولكن ال 
يفضل تناوله عند السحور ألنه مدر قوى للبول يصيب الجسم بالجفاف” شركة 
املشروبات العاملية هاينيكن والتي تلتزم بالتجديد واالبتكار وتلبي متطلبات وأذواق 
كحول،   0.0% هاينيكن  أطلقت مشروب بيرة بدون كحول،  معظم 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, مع املحافظة على نمط حياة صحّي بال قلق.

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

املصاريف 

للتفاصيل 0528010383

لاليجار

רח‘ י.ל.פרץ  
מחסן 3 חדרים    350.000 ₪

למכירה במושבה הגרמנית 
לוחמי הגטאות דירה 

3.5חדרים גדולים קומת קרקע עם יציאה לגינה בשימוש אישי  (לא בטאבו)
₪ 1.180.000  

למכירה רח‘ אלחרירי  
 4.5 חדרים גדולים קומת קרקע משופצת קומפלט, (מתאים להשקעה) 

₪ 720.000  
למכירה-עבאס 

קומה 1 בית אבן ערבי- 4 חד‘ גדולים 3מרפסות שמש-מסירה מיידית 
₪ 1.040.000

למכירה ברח‘ בית לחם 
3 חדרים אופציה ל-4 חדרים קומה 3 חנייה משופצת קומפלט נוף ליפ 

מחיר   1.190.000 ₪
להשכרה- אנילביץ 

2 חדרים בכל חדר מזגן מרפסת שמש קומת קרקע משופצת קומפלט 
מסירה מיידית  2250 ₪

صحتكم في “برج واحد”
في كالليت أبراج الناصرة ستجدون أفضل 

األخصائيين من أفضل املستشفيات

 
ً
 مهنيا

ً
 طبيا

ً
 من بيتكم، ستجدون طاقما

ً
في املركز الطبي أبراج الناصرة، قريبا

150 ألف مراجع يحضرون   وتجهيزات حديثة ومتطورة. أكثر من 
ً
ومتمرسا

كل سنة إلى األبراج حيث يمكن الحصول على خدمات طبية في املجاالت 
والتشخيص  الباطني  الطب  األطفال،  طب  املرأة،  صحة  مركز  التالية: 
قسم  اإلصابات،  وقسم  الحواس  قسم  القلب،  معهد  السريع،  الباطني 
معهد األشعة واأللتراساوند،  األعصاب، قسم الجراحة وغرف العمليات، 
 150 منهم   

ً
موظفا  180 يعمل في أبراج الناصرة نحو  املختبر والصيدلية. 

ومن أجل رفاه املتعالجين في املركز  طبيب أخصائي في مختلف املجاالت، 
وفرنا خدمات إضافية تقدم عادة في املستشفيات مثل طوارئ النساء، 
كما تم  وعيادة األلم بما في ذلك حقن األبيدورال،  االستشارة الوراثية، 
 توسيع الخدمات في املركز وافتتاح عيادة سكري تشمل خدمة كف 

ً
مؤخرا

القدم السكرية وعيادة العيون – جراحة العيون التجميلية.
 سيتم افتتاح معهد حديث ومتطور للعالج الطبيعي "فيزوترابيا" هو 

ً
قريبا

األول من نوعه في املدينة. يمتد املعهد على مساحة 651 متر مربع وهو مصمم 
بأعلى املعايير، مع التركيز على توفير الخصوصية للمتعالج، سيحتوي املعهد 
على غرف للعالج، وقاعة تمارين واسعة، وستعقد فيه تشكيلة كبيرة من 

الورشات في مجال العالج الطبيعي.
يمكن  الناصرة  أبراج  "في  املركز،  مدير  عوني،  يوسف  الدكتور  يقول 
أطباء  يشمل  متمرس  طبي  طاقم  من  الطبية  الخدمة  على  الحصول 
 
ً
أخصائيين وممرضات متمرسات من غرف الطوارئ. ال حاجة للذهاب فورا
إلى غرف الطوارئ، وقت االنتظار لدينا قصير وتتوفر لدينا جميع التقنيات 

التي قد تحتاجونها".
يضم مركز أبراج الناصرة معهد كبير وواسع لألورام السرطانية مخصص 
بشكل  مصمم  املعهد  اغبارية.  عبد  الدكتور  ويديره  املتعالجين  لخدمة 
ويعقد الطاقم فيه تشكيلة  للتخفيف عن املتعالجين.  يبعث على الهدوء 
السنة. مدار  على  املتعالجين  أجل  من  والبرامج  األنشطة  من   كبيرة 
يقول الدكتور اغبارية "يحصل املريض الذي يعاني من مرض سرطاني هنا 
على العالج الطبي الذي يحتاج إليه في جو مريح ومعاملة شخصية، واألهم 
 من منزله".

ً
من ذلك، حصوله على العالج في بيئة مألوفة بالنسبة إليه وقريبا

فحوصات  إجراء   
ً
أيضا يتم  الناصرة  أبراج  االستشاري  الطب  مركز  في 

تنظير  مثل  البولية،  املسالك  في  مشاكل  من  يعانون  الذين  للمتعالجين 
املثانة، فحص تدفق البول، وكذلك جهاز ألياف ضوئية لألشخاص الذين 
وتنظير املهبل لتشخيص مشاكل  يعانون من مشاكل في األوتار الصوتية، 

عنق الرحم، وفحوصات EMG تشمل هولتر لضغط الدم وهولتر للقلب.
 في جميع التخصصات ويحضر إليه الطلبة من 

ً
 تعليميا

ً
كما يعتبر املركز مركزا

كلية الطب في صفد، وطلبة التمريض واألشعة واالستكماالت.
األنشطة  من  مجموعة  تعقد  وهي  الصحة  تدعم  مؤسسة  هي  كالليت 
والورشات للحفاظ على نمط حياة صحي في مجموعة واسعة من املجاالت، 
موازنة  التدخين،  عن  اإلقالع  الناصرة:  أبراج  كالليت  في  جميعها  تقام 
املبكر  التشخيص  العدوى،  منع  والصحية،  السليمة  التغذية  السكري، 

لسرطان الثدي، وحتى التحضير للوالدة وغيرها.

رونيت دوييف، مديرة علمية في ابوت منِتجة سيميالك جولد تشرح عن 

اهمية املحافظة على السالمة بكل ما يتعلق بغذاء وتغذية االطفال والرّضع

تجيب حول قضايا تتعلق بتغذية االطفال،  مديرة علمية في ابوت منِتجة سيميالك جولد.  رونيت دوييف، 
وأهمية املوضوع .

1.طفلي يأكل كمية قليلة من تركيبة طعام االطفال واتساءل ان كان باإلمكان االحتفاظ بباقي الطعام للوجبة 
القادمة؟

يمكن تقسيم استعمال الطعام الجاهز الى حالتين:
األولى،عندما تكون التركيبة جاهزة اال ان الولد لم يأكل منها: يمكن استعمالها حتى ساعة بعد تحضيرها بدون 
ادخالها الى الثالجة )في درجة حرارة الغرفة(. يمكن االحتفاظ بتركيبة طعام االطفال في الثالجة حتى 24 ساعة. 
في كل االحوال، يجب قراءة ارشادات املنتج كما تظهر على الصقة عبوة املنتج. من املهم ان نشير الى انه يفضل 

دوما تقديم الطعام الطازج للطفل ، والذي تّم تحضيره للتو.
الثانية، في حالة تذوق الطفل التركيبة، فيجب عدم االحتفاظ بالباقي. سبب هذا هو تكاثر جراثيم الفم املنتقلة 
عبر اللعاب الى القنينة عند الرضاعة. يوجد في لعاب الطفل انزيمات تؤدي الى تحلل جزئي للطعام، ولذا فان 

الطعام يفقد من قيمته الغذائية بعد مرور فترة ما.
2.بعد ان فتحت علبة السيميالك هل باإلمكان االحتفاظ بها الكثر من شهر بواسطة التبريد او التجميد؟

بغطاء  مغطاة  وهي  يجب خزنها  تجميدها.  ويحظر  الثالجة  في  االطفال  تركيبة طعام  تخزين عبوات  يحظر 
ق، في مكان بارد وجاف. يو�ضى باستخدام املنتج في غضون 3 اسابيع من فتحه.

َ
البالستيك املرف

3.هل يجب غلي املاء إلعداد قنينة من تركيبة طعام االطفال؟
)والذي يمنح  الشرب الخاص باألطفال  ماء  غير معقمة.  بما فيها املياه املعدنية في القناني،  كل انواع املياه، 
لألطفال ابتداء من جيل نصف سنة تقريبا(، وكذلك املياه التي تستخدم إلعداد تركيبة طعام االطفال، يجب 
ان تكون آمنة. حتى جيل سنة يجب غلي كافة انواع املياه ملدة دقيقتين على االقل، وتبريدها قبل االستعمال. 
يجب وضع املاء ليبرد حتى يصل الى درجة حرارة الغرفة. درجة الحرارة املو�ضى بها إلعداد تركيبة طعام االطفال 
هي بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة حتى 35 سلزيوس )استعمال ماء بدرجة حرارة اعلى من 35 سلزيوس 

قد يضر بمزايا البروبيوتيكا(.
4.هل يجب اجراء تعقيم قبل كل تحضير لتركيبة طعام لألطفال؟

يجب تنظيف القناني بعد كل مرة نطعم بها الطفل. يجب تنظيف القناني جيدا، الحلمات، االغطية والحلقات، 
وكذلك كافة االدوات التي تستخدم في تحضير تركيبة طعام االطفال عبر فرا�ضي التنظيف الخاصة واستعمال 

املاء الدافئ والصابون.
بعد التنظيف والتعقيم يجب تجفيفها بالهواء، في ظروف تمنع التلوث. يحظر التجفيف على منشفة املطبخ. 

يفضل تجفيف القناني على جهاز تجفيف االواني, بحيث يكون اتجاه فتحات القناني لألسفل.
5.هل باإلمكان تسخين وجبة سبق ان اكل منها الطفل؟

منها  اكل  يحظر تسخين تركيبة طعام االطفال بعد ان 
الطفل.

6.هل يمكن تسخين قنينة تحتوي على وجبة سيميالك 
والتي قد بردت؟

يحظر تسخين تركيبة طعام اطفال مجددا بعد ان بردت.
طفلك  تغذية  موضوع  حول  سؤال  أي  لديك  كان  إذا 
التوجه  يمكن  عّينات  على  وللحصول  العربية  باللغة 

.1800-65-65-01 ويشمل أخصائيات تغذية سريرية على هاتف  في سيميالك،  »طاقم الخبراء«   إلى مركز 

 Ikea Sale   عشان الترتيب كتير مهم.. 
sale مستمر ويشمل أيضا كل ما يخص مستلزمات التخزين من خزائن، وحدات رفوف، صناديق  مهرجان األسعار في ايكيا   

وعربات  لتساعدك على تخزين وترتيب البيت بشكل أسهل وارتب  
 ikea saleمستمر حتى 31.7 ويشمل جميع فروع الشبكة األربعة كريات انا ، نتانيا، ريشون لتسيون واجددهم بئر السبع.

 تشارك في التنزيل آالف القطع من جميع األقسام بتنزيل حتى %50 التي تشمل املطاعم أيضا.
Ikea.co.il ادخلوا للتنزيالت والتفاصيل 

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمّتعون بامتيازات 
خاصة في العطلة الصيفية وقبيل العودة الى املدارس!

يواصل نادي زبائن بنك  املستلزمات املدرسية ألبنائهم،  في الفترة التي يستعد فيها األهالي لشراء 
50 ش.ج  النادي  إذ يقّدم ألعضاء  النادي،  مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لزبائنه أعضاء 
وذلك  يشمل ازدواجية حمالت،  املستلزمات املدرسية من شبكة أوفيس ديبو،  كهدية عند شراء 

ابتداء من 1/8/18 حتى 10/9/18.
كما يتيح لكم نادي الزبائن شراء املالبس واألدوات املنزلية من شبكات مجموعة جولف، بتخفيض 

بنسبة %15 ويشمل ازدواجية حمالت، وذلك ابتداء من 15/8/18 حتى 15/9/18.
  ويمكنكم أيضا، التمتع بقضاء وقت ممتع 
التكنولوجيا  في »مدعتك«- متحف العلوم، 
في حيفا، وذلك من خالل حضور  والفضاء 
عرض مميز وفريد من نوعه في العالم، حيث 
يحّول العالم االفترا�ضي الى �ضيء محسوس. 
مزراحي  بنك  زبائن  نادي  أعضاء  ويحظى 
إذ يمكنهم شراء  طفحوت بتخفيض كبير، 
بدل  ش.ج فقط،   79 تذكرة زوجية بسعر 

178 ش.ج. 

مع اشتداد وطأة الحر وبلوغ الصيف ذروته
كريزي الين تفتح الفرصة لجمهور النساء للتمتع بأجواء الصيف 

املمتعة مع تشكيلة ازياء صيف 2018  بتخفيض 60%

اعلنت شبكة األزياء النسائية كريزي الين هذا االسبوع عن 

من املجتمع  حملة مميزة لكافة زبائنها من جمهور النساء 
على تشكيلة ازياء   60% تتضمن تخفيض بقيمة  العربي  
صيف 2018 وذلك لتتيح الفرصة للجميع بالتمتع من هذه 
التشكيلة املميزة في ذروة اشهر الصيف. كما تتضمن الحملة 
ايضا تخفيض على اسعار تشكيلة االكسسوارات في االيام 
الثالثة االولى من الحملة التي ستبدأ اليوم االثنين بتاريخ 
  PO كما ستشمل الحملة ايضا بناطيل الـ    .  23.07.208

وبناطيل التايتس وتشكيلة أزياء املرساة . 
وتشكيلة  البرومو  قطع  تشمل  ال  الحملة  ان  الى  يشار 
واملنتجات  حديثا  وصلت  التي  والقطع  ديكيل”  “سيجال 

املتواجدة عند صندوق الدفع. 
فروع  جميع  في  2018  متوفرة  صيف  أزياء  تشكيلة 
املوجودة  الفروع  فيها  بما  البالد  في   ”crazy line“  شبكة
www.   الخاص االنترنت  موقع  وعبر   ، العربي  بالوسط 

crazyline.com

 

 MIX & MATCH YOUR LOVE
مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة 
اطقم كاملة مليئة بالحب وبأسعار خاصة!

تطلق مجموعة اطقم كاملة مليئة بالحب   PANDORA مجوهرات 
وبأسعار خاصة!

من بين القطع املتوفرة: 
قلوب الحب

املجموعة تشمل سلسلة القلب املفتوح املصنوع من الفضة, خاتم 
القلوب من الفضة املزين بالزركون مع أقراط مطابقة 

سعر الطقم الكامل: 936 ش.ج، السعر الخاص بالحملة: 750 ش.ج 
 مجموعة التاج األسطوري

املجموعة تشمل خاتم من الفضة مع قالدة أنيقة مزينة بالزركون 
الشفاف مع أقراط مطابقة

 878 بالحملة:  الخاص  السعر  ش.ج،   1097 الكامل:  الطقم  سعر 
ش.ج

الحملة سارية بين التواريخ  28/7/2017-19 ، او حتى انتهاء املخزون 
خاضع لنظام الحملة 

ومحالت   JACKIE-O وحوانيت   ،  PANDORA فروع  في  متوفرة 
املجوهرات الفاخرة

www.pandora-shop.co.il
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شقق للبيع شقق للبيع 

شقق لإليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

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

جديد في الحي األلماني

3.5 غرف للترميم )امكانية لـ4( , شرفتين 

طابق ار�ضي 95 متر. امكانية حديقة 

דרך הים 
كوتج 3 طوابق , شرفة كبيرة مطلة على 

البحر موقف خاص ومحزن كبير 
₪ 1,600,000 

 دكان للبيع لالستثمار %6 ربح سنوي
دكان في بمركز البلد التحتا مؤجرة بعقد 

لعشر سنوات  ب 5000 ₪ السعر
 ₪ 1,000,000  

اراضي 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

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

 6 دونم قرب דניה 220000 ₪  للدنم
يوكنعام 2000 متر  زراعي

125000 ₪ للدنم  

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شارع هجيفن 

3 غرف مرممة, طابق اول , 

موقع مركزي، امكانية  زيادة بناء 

دار في شارع كيسارية )توفيق طوبي(

2.5 غرف + سطح بالطابو طابق 3

بسعر مغري 

נווה גנים  شقه جديدة 
3 غرف + شرفة وموقف خاص  + مصعد 

قريبة من دار املعلمين والجامعات

تسليم فوري، 3000 ₪ 

להשכרה

למכירה

הגפן 
דירת 2 ח 

משופצת.קומה 
ראשונה.

סטלה מאריס
 3 ח מתאים 
לשותפים .. 

סטודנטים.. נוף 
לים

בלב 
המושבה 

גרמנית
 3 ח קומה 2

אלנבי
3 ח קומה 3 .. 
משופצת חדשה

למשקיעים ברחוב סטלה מאריס 
דירת 3 ח קומה 3 600000 

למכירה אלנבי
4 ח קומה גבוהה מעלית חנייה נוף לים

רמת שאול
 קומת כניסה. דירת 4 חדרים עם מרפסת. חנייה. גינה גדולה של כ 120 מר. 

משופצת ומעוצבת עי אדריכל.
בישוף חגאר 

 4 ח חנייה מחסן מעלית ..  מרפסת ונוף מערבי פתוח
אלנבי 

דירת 4 חדרים משופצת עם מרפסת ומעלית

סלוניקי - יוון
חדש במשרדנו....

מי שמתעניין בקניית דירה או השקעה בסלוניקי יוון ...
 במחיר אטרקטיבי עם שירות אמין ואחראי.

יש לנו מגוון הצעות . חברה שמלווה, מדריכה  ומתחזקת את הדירות, 
שכירות, תיקון תקלות ועוד ...

מי שקונה את הדירה יקבל את דמי השכירות ישר לחשבון הבנק ללא כל 
התעסקות עם שוכרים או פרוצידורות אחרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

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

מושכרת לתקופה ארוכה 



طعا صظثس سطغ

الكرمل 
الغربي

بغظاعاوس طمغغج ، ططض جمغض 
لطئتر والةئض

 5 غرف، 120 طار، 3 حرشات
طعصش وطثجن ذابع

اِّـطران 
حجار

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

طعصش وطثجن

052-8980085

4 غرف ذابص اول طثجن وطعصش 
بالطابع جمغطه وطرتئه 

₪ 1,370,000

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

طظ حرشاان 
30+70 طار

الكرمل 
الغربي

الكرمل 
الفرنسي

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

₪ 1,350,000

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

2,150,000 שח

مركز الكرمل 
דרך הים עליון

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

اباثائًا طظ 2,250,000 שח
تسطغط 8/2019

حصص 4.5 غرف 116 מ
حرشه لطئتر، طثجن وطعصفان لطسغاره

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

وادي 
الجمال

حصه 5 غرف، 120 م
حرشئ طططئ لطئتر

طعصش وطثجن بالطابع

الكرمل الغربي 
דרך הים

الكرمل الغربي 
רחוב חרוב

רמת 
התשבי

الضرطض الفرظسغ 
אדמונד פלג

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

3.5 غرف، 75 م 
ذابص اول، بئظاغئ تةر + 

حرشئ

בן יהודה

حصه 105 طار اربع غرف 
طرطمه بالضاطض طع ططض 

رائع لطئتر

ברכה חבס 
صرب طحفى روتحغطث

جثغث

الكرمل 
الفرنسي

حصه 100 طار
 ذابصغظ

 اربع غرف طع اطضاظغه اضاشات

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

780,000 שח

جديد
شبتاي ليفي

الكرمل 
الفرنسي

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

لطئتر، طرطمه بمساعى سالغ



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

لاليجار  בגפן 
شقه 3غ..مرممة 

ومطلة للبحر

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

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

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

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

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م) 

+حرشئ 75م، طعصفان لطسغارات، طثجن، طخسث 
طظزر رائع  لطئتر والشروب

تسطغط 12/2018

لطئغع-בדרך הים (עליון)...حصه ارضغه 
4.5غ115-م.طثخض طظفرد،طعصفان لطسغارات.

تثغصه 70م.طرطمه.

حصه 3غ.ذابص1
طرطمه بالضاطض وبثوق.

طماازه لطسضظ ولقجابمار

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

פרויקט יוקרתי  בכרמל מערבי

بظاغئ ططئّسئ تةر

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن جاتئ 

وتثغصئ  120م2

جثغث

 ₪ 1.690.000 بظاعاوس בדרך הים   
بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م 

6 غرف، ذابص 3، طعصش جغارة، طثجن
 طظزر خقب لطئتر        

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

שדרות הציונות-لطئغع بظمطصئ العاد-קיסריה  
حصه 3غ+حرشه.ذابص 4

طظزر خقب لطئتر والئطث.....
طماازه لطمسابمرغظ

جثغث جثغث



ר.ב.פ.ז.
אספקות ושירות בע¢ם

رامي بيايض 052-3333567חיפה -  יהודה  ארזיה 1. טל׳ 04-6409263

کل من 

یحضر هذا 

االعالن یحصل 

على هدیۀ

מקלחון 80*80 + דוש איכותי + ארון 

60 כולל מראה וברז

1199 ₪ כולל מע"מ  

חומרי בנײן במחירים 

חסרי תקדים 

הובלות עם מנוף  / 

הובלות טנדר  

שק חול החל מ-  ₪ כולל מע"מ 
4.5

₪ כולל מע"מ שק סומסום החל מ- 
 4.5

שק טיט החל מ-  ₪ כולל מע"מ  
6.5

052-3333567 ראמי 

 ₪ 85
כולל מע"מ 

 SP  חבילת
16280 רק  ש"ח

כל חלקי
 ה sp 28% הנחה 

18 ליטר 
200 ₪  כולל מע"מ

מבצע**מבצע** מבצע 
160= ₪   כולל מע"מ
5275= ₪ כולל מע"מ

10520= ₪ כולל מע"מ

או

או


