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قانون القومية اليهودية وصراعات القبائل العربية

جواد بولس

فعل  ردة  أية  إسرائيل  في  العربية  البلدات  تشهد  لم 
احتجاجية الفتة في أعقاب املصادقة على قانون أساس: 
»إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي«؛ وقد تكون 
التظاهرة اليهودية -العربية التي جرت في تل أبيب، مساء 
يوم االثنين املنصرم، الحدث الشعبي األبرز حتى اآلن، 
والصرخة التي كشفت عن صمم القيادات السياسية 
البنيوي  عجزها  كذلك،  عّرت،  ولقد  املزمن.  العربية 
أفراده  وإخراج  »الشارع«  تحريك   على  قدرتها  وعدم 
من حالة فقدان الثقة، وإنقاذهم من نتائج ممارسات 
بعضهم لفنون الرياء السيا�سي املنتعش، في ظل وحدة 

معّوقة وواهمة كما سيرد الحًقا .
وأكّدت في  هذه النتيجة،  ككثيرين مثلي،  لقد توقعت، 
مقالتي السابقة أنه »لن يراهن عاقل على ما قد يحدث 
نلمس   

ّ
أال الواردة  االحتماالت  أقوى  وسيبقى  قريًبا، 

تحركات ثورية ومؤثرة«.
لم يكن ذلك من باب التكّهن النزوي أو التنبؤ االفترا�سي، 
فتشخيص حالة العقم السيا�سي في مجتمعنا العربي 
في كل مّرة فشلت  وأعراضه ظهرت  منذ سنوات،  تّم 

فيها تلك القيادات بالتصّدي لقطار العنصرية املندفع 
بجنون، واملتقدم من محطة إلى أخرى، دون أن تنجح 
إلى أن  مؤسسة أو حزب أو جهة بتعطيله أو بعرقلته؛ 
النهائية  قبل  محطته  إلى  أيامنا،  في  نرى  كما  وصل، 

واسمها »إسرائيل دولة يهودية فوق الجميع«. 
لم تحدث انهيارات البنى السياسية واالجتماعية فجأة، 
ألن ما يعنينا  ولن نتطرق هنا إلى مسّبباتها التاريخية، 
بجرأة  املعالجة  تستوجب  التي  نتائجها  هي  النهاية  في 

وباستقامة وبوفاء.
لشؤون  العليا  املتابعة  »لجنة  الثالثة:  في  صبنا 

ُ
أ لقد 

املشتركة«   »القائمة  و  في إسرائيل«  العربية  الجماهير 
و«اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية«.  

عالمات  من  واملحلية  البلدية  املجالس  خسارة  كانت 
السياسية، حيث أّدت باكتمالها إلى تقويض  »اآلخرة« 
في تأمين سالمة مجتمعاتنا املحلية  دور لجنة الرؤساء 
وحمايتها؛ ومن هناك، كما كتبنا، بدأت مواسم حصاد 

الهزائم!  
أن تضاعف  الواقع،  في مثل هذا  املفترض،  كان من 
لجنة املتابعة العليا من قوتها ومن تأثيرها على مجريات 
اضطرت  أن  بعد  خاصة  مجتمعاتنا،  في  األحداث 
األحزاب والحركات السياسية املؤمنة بالعمل البرملاني، 

»القائمة  خالل  من  الوحدوي  العمل  تجربة  خوض 
ع الجميع إسنادها للجنة املتابعة.

ّ
املشتركة« التي توق

لم يحدث هذا وبرأيي لن يحدث،  فلماذا؟
لجنة املتابعة واحتجاجات »الكوتتج«!  

املنصرم  الثالثاء  يوم  العليا  املتابعة  لجنة  اجتمعت 
الواسعة  الجماهير  دعوتها  ضّمنته  بياًنا  ونشرت 
لالنخراط في رزمة من الفعاليات االحتجاجية املتنوعة 

ي فترة األيام القريبة القادمة. 
ّ
التي ستغط

حبر البيان حتى قامت عدة جهات بانتقاده   
ّ

لم يجف
لم  الذي  واملكرور،  بالتقليدي  ووصمه  مباشرة، 
إلى مستوى  يستحدث أي وسيلة نضال جديدة ترقى 

الحدث.
قد يكون ما كتبه في هذا الصدد السيد مراد حداد، 
فقبله  ليس وحيًدا،  )وهو  التجمع،  في حزب  القيادي 
كتب زمالؤه مثله وأكثر في حق  لجنة املتابعة واملؤسسات 
القيادية األخرى( هو األحّد واألبرز، فبرأيه »كل احتجاج 
ال يحمل طابع املواجهة مع املؤسسة ال يعّول عليه«. ثم 
»لقد سقطت املتابعة   :

ً
قائال يضيف بحدة وبقساوة  

يشبه  وباحتجاج ضعيف  جوفاء  بقرارات  أخرى  مّرة 
أصبحت  املتابعة   .. الكوتتج«  »احتجاج  ما  حد  إلى 
ة من أتباع التعايش الوهمي 

ّ
جسًما مشلوال يتحكم به ثل
والتذلل لسلطة أبو مازن«.

الخطيرة،  االتهامات  هذه  إغفال  املتابعة  تستطيع  ال 
خاصة وهي تكال بحقها على لسان قياديين بارزين في 
علن من قبلهم 

ُ
باتها األساسية، وت

ّ
حزب يشكل أحد مرك

تعريف  مسألة  ازاء  املبدئية  مواقف حزبهم  على  بناًء 
جوهر الصراع ووسائل النضال في مواجهته.

الدولة  »إسرائيل  قانون  على  املصادقة  تكون  قد 
من املفارقات الفريدة التي  القومية للشعب اليهودي« 
ستفرض على القوى السياسية العربية، وعلى الحركات 
اإلسالمية في إسرائيل، إزالة الطالء عن بعض املفاهيم 
املؤسسة عند كل فريق وفريق منهم، وتجبرهم، بالتالي، 
على العودة إلى أصول التمايز واختالف الرؤى والعقائد 

بينهم.
كانت  األساسية  العقائدية  االختالفات  هذه  أن  ومع 
قائمة بينهم في فترة »العّدة« الوحدوية )بين الشيوعيين/ 
االشتراكيين، والقوميين واإلسالميين(، وكانت مصبوغة 
إال أن سفور  بحكم املصلحة ومؤّجلة بفرض الواقع، 
لهم،  تسمح  لن  املستفّزة  وتحّدياته  الجديد  القانون 
على ما يبدو، بإبقائها تحت ظّل التوافق املصطنع، وفي 
ثنايا املصالح اآلنية »املشتركة«، وعند أقدام ضرورات 

»التقية« ومنافع املراوغة. 
يرفض  قيادييه،  معظم  لسان  وعلى  التجمع،  فحزب 
املواطنين؛  ودولة  املواطنة  مسألة  في  الصراع  حصر 
الصهيوني  املشروع  »تفكيك  بضرورة  معظمهم  ويرى 
دستوَر  واحدة«  ديمقراطية  دولة  وبناء  االستعماري 
إيمانهم وأساَس برنامجهم السيا�سي، ولذلك يجزمون، 
كما رأينا، بأن » كل احتجاج ال يحمل طابع املواجهة مع 
املؤسسة ال يعّول عليه«؛ ال كما دعت لجنة املتابعة في 
بيانها للنضال االحتجاجي السلمي ومن دون »استقدام 

املواجهة مع املؤسسة«.
مبدئيين  موقفين  بين  املواجهة  هذه  مثل  في  فهل 
مختلفين، يستطيع رئيس لجنة املتابعة تفادي اتهامه، 
التعايش  أتباع  من  ة 

ٌ
»ثل بكونهم  وزمالءه  املحق،  غير 

الوهمي والتذلل لسلطة أبو 
مازن« ومن مرّوجي نضاالت 

»الكوتتج«؟
الدول زائلة والعقيدة باقية.

عمق  اليهودية  القومية  الدولة  قانون  يكشف  لم 
الخالف بين حزب التجمع وبين مركبات أخرى في لجنة 
على الضفة الثانية،  د، 

ّ
بل عاد وأك املتابعة فحسب، 

على مزيد من الخالفات وتضاّدها الجوهري بين معظم 
بات، وبين ما تؤمن به الحركة اإلسالمية، وهي 

ّ
تلك املرك

بات لجنة املتابعة. 
ّ
ب هام آخر من مرك

ّ
أيًضا مرك

فبخالف ما يؤمن به حزب التجمع، يؤمن اإلسالميون 
منطق  وبأن  األرض  على  ديني  صراع  هو  الصراع  أن 
التاريخ يقول: »ال بقاء للدول، وأّن صعود الدول وزوالها 
لكن الذي ال يذهب ويبقى  واندثارها هي مسألة وقت.. 
كما  هي العقيدة«،   هي األرض وما ينزل من السماء، 
نشر الشيخ كمال الخطيب في أعقاب املصادقة على 

القانون.
لجنة  رئيس  بمقدور  فكيف  الحال هكذا،  كان  وإذا   
املتابعة السيد محمد بركة، وهو القائد الشيوعي العتيق 
التجسير  وابن الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة، 
برامج  بوضع  والنجاح  الجوهرية،  الفوارق  هذه  على 
عمل نضالية حقيقية ال توفيقية، كما حدث ويحدث 
وسيحدث باسم وحدة لجنة املتابعة واملحافظة عليها؟  
فلماذا ستبقى هذه الوحدة مقدسة حتًما؛ بينما سيبقى 
كمواطنين في دولة  العمل الحقيقي مشلوال ومصيرنا، 
للجميع  فيها  بين سماء  مرهونا  بال هوادة،  تستوحش 

حّصة، وبين هّمة أّمة تأكل أبناءها وبعضها؟  
وكيف يمكن تحقيق برامج نضال دسمة »وغير نباتية«، 
في  يعتقد أن شركاءه  الشركاء  كبير من  إذا كان جزء 

النضال ليسوا أكثر من مجرد ثلة واهمة وتابعة؟
وكيف يمكن ألعضاء »القائمة املشتركة« أن يعطوا كل 
ما في وسعهم مع شركاء يحّرمون عليهم العمل من داخل 
»لصالح  بالعمل  ويّتهمون بعَضهم  البرملان الصهيوني، 
املشروع الصهيوني نفسه أكثر مما هو لصالح شعبنا«، 

كما جاء في مقالة الشيخ كمال الخطيب املذكورة؟    
 كتبت، قبل سنوات، عن خشيتي من أن »يكون ضعفنا 
وكم أخاف اليوم أن يكون حد�سي قد  في وحدتكم«، 

صدق !
بيننا  املتفائلون  توقع  مما  أخطر  بينكم  فالخالفات 
وأقوى من محاوالتكم لتدثيرها في أغطية من األماني 

وباقات الوعود.
النضال ضرورة  الشارع عن ميادين  يستوجب غياب 
والعبر؛  النتائج  واستخالص  للتجربة  مراجعتكم 
»التجارب  لكن  ضرورية  املقموعين  بين  فالوحدة 

مسّنات« والنتائج تصرخ مع كل رصاصة وقانون.
فنعم للوحدة ولكن بشرط أال تكون مهزوزة ومعطلة؛ 
املقاصد  تعانقت  إذا  فقط  ولكن  للشراكة،  ونعم 
للعجز  سبًبا  غاياتكم  تعد  ولم  الغايات  وتوافقت 

ا لتراتيل السراب.
ً
وللصمت ومسوغ

وأخيًرا، تستطيعون انتقاد نكوص املؤسسات القيادية 
وقصورها، لكنني ال أفهم كيف تفسرون فشل أحزابكم 
بإخراج مظاهرة واحدة يتجّمع فيها عدد أشخاص أكبر 
من عدد من يشاركون بعض القادة والوجهاء، أفراحهم 

أو أحزانهم؟

nawal@beit-hagefen.com :�الرجاء ارسال الس�ة الذاتية اىل الربيد االلكرتو
املوعد االخ� الستقبال الطلبات 21.8.2018

 مطلوب 
عامل خدمات وصيانة 

�جم الوظيفة :

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

 •14:30-23:00 يومان في األسبوع 

 • 15:00-23:30 يومان في األسبوع 

 •7:30-15:30 يوم في األسبوع  

وصف الوظيفة: 

الصيانة الجارية ملبنى املسرح.• 

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

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

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

متطلبات الوظيفة:

التمثيل الالئق• 

التواصل الجيد مع الناس• 

القدرة على العمل البدنّي • 

تحّمل املسؤولية • 

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

معرفة أساسّية في تشغيل الحاسوب• 

التحدث باللغة العبرية بطالقة• 
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مالن عصير فواكة .. طبيعي يكون زاكيمالن عصير فواكة .. طبيعي يكون زاكي

بريجات اكسترا
موز واناناس 

طعم
جديد





רשת שומרת שבתבס“ד

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד לתאריך 09.07.18 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים *התמונות 

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

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

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

בומרנג
על שלט

כל ציוד החזרה
לבי“ס

₪14990

בית בובות
פליימוביל

כולל מגוון רהיטים ודמויות

₪950

3 מחברות ספירלה
A4

₪450

עט פיילוט
V5 / V7

₪820

UHU 3 דבק
8 גרם

קורקינט ריאל
מדריד

2 גלגלים קדמיים

ממונע מפואר
כולל שלט הורים

גם המחיר צעצוע

₪39990

מגוון ענקבמוצ“ש!פתוחים

של כ-500

תיקים!

מטבח ויגה
עץ טבעי

₪27990 ₪4990

מגלשת פלסטיק
לבית או לגינה

₪4990 ₪24990

BMX אופני
מידות “12- 14“

חד קרן על שלט
כולל שלט חוט

מנוף עם משאית
גובה 67 ס“מ

₪4990 ₪4990

קורקינט חשמלי
רייזור

שנה
אחריות!

₪44990

לוח מגנטי
748 חלקים ליצירה וציור

₪1990

GLOW סמארטרייק
4 שלבים | כולל אביזרים נלווים

טרמפולינה 6 פיט
כולל סולם ורשת הגנה

₪49990

אופנוע ג‘וק ממונע
V6

₪16990

25%
הנחה

₪4990

₪39990

רק
₪7990

רק
₪19990

רק
₪14990

רק
₪9990

רק
₪9990

30%
הנחה
על כל

התיקים!

מגוון
דגמי

אדידס
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في  العرب هم  المواطنين  أن  نفسه على  الوقت 
درجة أقل، بمعنى أنهم ليسوا مواطنين متساوين. 
وأّكد جبارين أن البند الذي يتحّدث عن االستيطان 
القومية،  القيمة  مصاّف  إلى  ويرفعه  اليهودي، 
يحمل كل صفات األبارتهايد، ليس فقط بالمعنى 
القانوني،  بالمعنى  أيًضا  بل  الخطابي  السياسي 
بلدة  تقيم  أن  اليهودية  الدولة  في  مسموح  وأنه 
يهودية أو حًيا يهودًيا، كما أنه مسموح أن تكون 
تقصي،  وأن  تمّيز  أن  المسموح  ومن  عنصرًيا، 
تنتهج  أن  اليهودية  الدولة  في  المسموح  ومن 

سياسات أبارتهايد.
وتحدث الباحث واألستاذ الدكتور محمود محارب 
ومستجّداتها  الراهنة،  اإلسرائيلية  السياسة  عن 
حيال قضية فلسطين والقضايا اإلقليمية. وتساءل 
والحكومة  نتنياهو  بنيامين  يريده  عما  محارب 
إن  فقال:  يمينية،  األكثر  الحالية  اإلسرائيلية 
التوّصل  مقته  من  أكثر  شيًئا  يمقت  ال  نتنياهو 
إلى سالم مع الفلسطينيين. فهو ال يريد السالم 
االستسالم.  فرض  إلى  يهدف  نما  واإ إطالًقا، 
وفكرًيا،  سياسًيا  فلسطينًيا  استسالًما  يريد  وهو 
حقوقهم  عن  الفلسطينيين  تخلي  على  ينطوي 
وعلى  الفلسطينية،  التاريخية  وروايتهم  القومية 
وأوضح  الصهيونية.  التاريخية  الرواية  تبنيهم 
أن التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين يتناقض 
المتمسكة  المتطرفة،  أيديولوجيته الصهيونية  مع 
باالحتالل واالستيطان. فقد رفض نتنياهو اتفاقية 
أوسلو وعّدها كارثة بالنسبة إلسرائيل، وفعل كل 
ما في وسعه إلفشالها، وساهم مساهمة أساسية 
الحكومة  رئيس  وضد  ضدها،  التحريض  في 
اإلسرائيلية حينئذ يتسحاق رابين، ما استباح دمه 

وأدى إلى قتله.
يوجد  أنه  يعتقد  نتنياهو  أن  محارب  وأضاف 
تحقيق  من  يمّكنها  القوة،  من  فائض  إلسرائيل 
مشروعها األساسي والوحيد، في ما يخص القضية 
الكولونيالي  االستيطان  تعزيز  وهو  الفلسطينية، 
المحتلة، بهدف  الفلسطينية  الضفة  اليهودي في 
تهويد أكبر مساحة ممكنة، لتعزيز الدولة اليهودية 

من البحر إلى النهر. وأشار إلى أنه يستفيد إلى 
حّد كبير من حالة التشرذم العربية الراهنة، ومن 
األميركية،  ترامب  إدارة  في ظل  الدولي  الوضع 

ومن حال االنقسام الفلسطيني.
كما تحدث املدير العام ملمركز »مسارات«، الكاتب هاني 
عن القضية الفلسطينية من أين وإلى أين،  املصري، 
فقال إن هناك عناصر قوة نملكها نحن كفلسطينيين 
نملكه  قوي  عنصر  أول  أن  مبرًزا  ننساها،  أال  يجب 
كفلسطينيين هو أن القضية الفلسطينية هي قضية 
عادلة ومتفّوقة أخالقًيا. فعندما تشّن إسرائيل عدواًنا 
 1200 تنظم في أوروبا في يوم واحد  على قطاع غزة، 

مظاهرة.
لدينا  أن  فهي  املصري،  بحسب  الثانية،  النقطة  أما 
صامًدا  شعًبا  الجبارين،  شعب  لقب  يستحق  شعًبا 
والتنازالت  اإلحباطات  رغم  عام  مائة  منذ  ومقاوًما 
واألخطاء والصراعات الداخلية ورغم التخلف، واجترح 
حتى اآلن عشرين ثورة وانتفاضة وهذا أمر يجب أن نراه.
القضية  أن  هي  أخرى،  مسألة  هناك  أن  وتابع 
وعنصر مهم بالنسبة  الفلسطينية هي قضية جامعة، 
والعالم،  املنطقة  في  والسالم  واالستقرار  األمن  إلى 
وقضية قابلة لالستخدام، فالعالم كله يهتم بما يجري 

عندنا، من شتى الدول والشعوب والحركات. 
الوضع  فإن  كله،  ذلك  من  بالرغم  أنه  إلى  ص 

ُ
وخل

الفلسطيني ما يزال غير قادر على أن يترجم مثل عناصر 
القوة هذه إلى إنجازات، داعًيا إلى معالجة هذا الوضع 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بناء  إعادة  خالل  من 

وصوغ املشروع الوطني الفلسطيني.
وفي نهاية الندوة جرى طرح أسئلة وحوار بين الحضور 
يجب  الذي  ما  على  التركيز  أغلب  وكان  واملحاضرين، 
املطلوب ملواجهة  وما هو األداء  عمله في هذه املرحلة، 
ما استجّد بعد سن »قانون القومية«، سواء من جانب 
جانب  من  أو  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  قيادة 

القيادة السياسية للفلسطينيين في مناطق 1948. 
ق معظمها 

ّ
يتعل دمت اقتراحات عديدة بهذا الشأن، 

ُ
وق

بإجراءات عينّية تهدف إلى تدفيع إسرائيل ثمن سّنها 
جانب  ومن  الداخلي  الصعيد  على  القانون،  هذا 

الفلسطينيين وفي الحلبة الدولية.

ندوة في حيفا حول »قانون القومية« تطالب بتدفيع 
إسرائيل ثمن سياستها الكولونيالية والعنصرية

العربية  الثقافة  جمعية  حيفا – ملراسلنا – عقدت 
في حيفا والمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والّدراسات االستراتيجّية )مسارات( من رام اهلل، 
الثالثاء املا�سي ندوة بعنوان »ما بعد قانون  يوم 
القومية اإلسرائيلي: قضية فلسطين إلى أين؟«، 
في  المعمدان«  يوحنا  »كنيسة  قاعة  في  وذلك 
حيفا، بحضور جمهور غفير معظمه من الطلبة 

الجامعيين في مناطق 1948.
بمداخلة  شلحت،  أنطوان  الكاتب  الندوة  وافتتح 
جمعية  تؤّديه  الذي  الطليعي  بالدور  فيها  أشاد 
الثقافة العربية، في كل ما يتعّلق بتعزيز االنتماء 
األجيال  صفوف  في  الفلسطينية،  والهوية 
 .1948 مناطق  داخل  المتعاقبة  الفلسطينية 
على  سقاطاته  واإ القومية«  »قانون  إلى  وتطّرق 
والصهيونية  إسرائيل  ومواجهة  فلسطين  قضية 

الكولونيالية والعنصرية في الداخل والخارج.
 وتحدثت في الندوة المحامية سوسن زهر، من 
الحقوقّي، فتوقفت عند مظاهر  مركز »عدالة« 
التشريع في إسرائيل ومسألة حّل الدولتين، وعند 
القومية«  »قانون  قبل  ما  مرحلة  بين  الفارق 
بين  شاسًعا  فرًقا  هناك  أن  وأكدت  بعدها.  وما 
الحديث عن  بين  الفرق  شأن  شأنه  المرحلتين، 
ممارسات وعن قوانين عادية، وبين الحديث عن 
سياسات هي جزء من سلطة القانون الدستوري، 
نظًرا إلى كون »قانون القومية« المذكور دستورًيا 

)قانون أساس(.

وأشارت زهر إلى أنه قبل سّن هذا القانون كنا 
القوانين  نتحدى  أن  نستطيع  الداخل  في  هنا 
الجهاز  إلى  التماس  طلبات  بتقديم  العنصرية 
طلبات  مثاًل  »عدالة«  مركز  وقّدم  القضائّي، 
التماس ضد قوانين عنصرية مثل قوانين النكبة 
والتسوية  القبول  ولجان  والمقاطعة  الشمل  ولّم 
واإلقصاء من الكنيست. وتابعت أن هذه قوانين 
استطعنا أن نتحداها، وأن نثبت أنها تمّس مبدأ 
اليوم،  أما  دستوري.  حّق  هو  والذي  المساواة، 
بعد »قانون القومية«، فإن مبدأ المساواة لم يعد 
موجوًدا، وحّل مكانه مبدأ التمييز، والذي يأخذ 
حّيًزا دستورًيا مشروًعا، وينّص على التمييز ضد 
أصبح  التمييز  مبدأ  فإن  وبذا   .48 فلسطينيي 
نفكر  أن  ويجب  الدستورية  المبادئ  من  جزًءا 

مجتمعين كيف نستطيع التصدي له.
وتناول الدكتور يوسف جبارين، عضو الكنيست 
السياسية  األبعاد  المشتركة«،  »القائمة  من 
مبّيًنا  يطرحها،  التي  والتحّديات  القومّية  لقانون 
قضية  أن  على  أواًل  ينّص  القومية  قانون  أّن 
التاريخية  السياسي في فلسطين  تقرير المصير 
هي لليهود فقط، وثانًيا أن القانون ألغى قضية 
حدود 67 وهو أمر غير وارد أصاًل في خطاب 
هذه الحكومة. وثالثًا، ال توجد مساواة فيما يتعلق 
بل  اللغوي  بالمعنى  فقط  ليس  العربية،  باللغة 
بمعنى الثقافة العربية والهوية العربية والحضور 
في  ينص  األساس  قانون  أن  العربي. وأضاف 

حيفا – ملراسلنا – أعلن السيد كايد خطبا 
مسؤول الدعوة المحلية في حيفا أن صالة 
بصورة  ستقام  المبارك  األضحى  عيد 
موّحدة في منطقة وادي النسناس. وقال 
توحيد  فيها  يتّم  التي  األولى  المرة  إنها 
الحقيقية  السّنة  هي  ألنها  العيد،  صالة 
للنبي عليه الصالة والسالم، حيث كان 
في  المرات  بعض  في  المصلين  يجمع 
العيد ألداء الصالة الموحدة في الخالء 
أو الساحات وليس في المسجد. وتحقيًقا 
لهذه السّنة سنقتدي بها. وأضاف أنه في 
العيد الماضي وّحدت كثير من البلدات 
عكا  مثل  الطريقة،  بهذه  العيد  صالة 

وكفر كنا ويافا وعرابة وطمرة وغيرها. 
على  المشرف  خطبا،  السيد  ومضى 
في  سنقوم  يقول،  الصالة  هذه  تنظيم 
عيد  في  الموحدة  الصالة  بأداء  حيفا 
وادي  حي  واخترنا  المقبل،  األضحى 
الصالة  هذه  ألداء  العريق،  النسناس 

المصلين،  واستيعاب جمهور غفير من 
وسيتم ذلك في أعلى منطقة الوادي، من 
الدرج النازل من شارع شبتاي ليفي حتى 
سيتم  حيث  طوبي،  توفيق  شارع  زاوية 
تخصيص تلك المنطقة لصالة الرجال، 
وبجوارها منطقة لصالة النساء. ولن تقام 
الصالة في كل من جامع الشيخ عبداهلل 
في الحليصة، وجامع االستقالل، بل في 
منطقة الواد. وستبدأ الصالة في الساعة 
السابعة وتسبقها التكبيرات. وبعد الصالة 
سيهنئ المحتفلون بعضهم بعضا بالعيد، 
هناك  المناسبة  بهذه  األوالد  ويحتفل 
فيوّزعون عليهم الحلويات والهدايا. وأّكد 
الصالة  مثل هذه  أن  السيد خطبا على 

ستقام في كل عام، بهذا الشكل.
اللجان التي ستعّد  وتّم تشكيل عدد من 
التضييف،  وتقديم  الصالة،  مكان 
واالهتمام باألوالد وغيرها من النشاطات 

التحضيرية.     

إقامة صالة موّحدة بعيد األضحى 
املبارك في وادي النسناس  



فائــدة  فــرض  إلــى  يــؤدي  قــد  القــرض  اإللتــزام بســداد  *عــدم  بــاغ مســبق.  وبــدون  وقــت  فــي أي  الحملــة  وقــف  للبنــك  *يحــّق 
قانــون.  ولــكل  البنــــك  *خاضــع ألنظمــة  الفــروع  فــي  والملزمــة  الكاملــة  *التفاصيــل  القــرض.  إجــراءات تحصيــل  واتخــاذ  تأخيــر 

ـّصــلوا: إت أو  للفرع  توّجهوا 

خذوا قـرض مبروك

وكونوا مرتاحين
شـ
حتى150,000جــ

َع أبواب الزواج؟ 
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طلق مجموعة برونزر والوان 
ُ
M.A.C   ت

صيفية ليلية

M.A.C –MIRAGE NOIR

السعيدة،   واملناسبات  االعراس  موسم  اقتراب  مع 
مجموعة جديدة من منتجات     M.A.C اطلقت ماركة 

البرونزر، بالوان صيفية، مشرقة وليلية.
تضم املجموعة الجديدة: 

احمر شفاه: 
السعر : 93 ₪ 

احمر شفاه المع: :
السعر: 93 ₪ 
ظالل عيون: 

السعر: 91 ₪ 
Extra Dimension Bronzing Powder برونزر المع 

السعر: 160 ₪ 
Bronzing Powder بروزنر 

السعر: 153 ₪ 
مدبوغة  ملونة  بودرة   Pearlmatte Face Powder

ومشرقة 
السعر:176 ₪ 

 –  M.A.C Studio Face And Body Foundation
ماكياج اسا�سي سائيل خفيف للوجه والجسم   

السعر: 192 ₪ 
فرشاة 

140SES  فرشاة مروحة كاملة Full Fan Brush
السعر: 276 ₪ 

Pelephone Car الجيل الجديد من 

السيارات الذكية

أطلقت شركة بيليفون مؤخرا خدمة Pelephone car، الخدمة 
الى سيارة  حول السيارة 

ُ
ت التي تمنح السائق تجربة استخدام 

ذكية ومتصلة بواسطة قطعة صغيرة يتم وضعها في السيارة.
اليوم بيليفون هي الشركة الوحيدة التي تعرض حلوال كاملة   
والتي تدمج بين ميزات السيارة املتصلة، الى جانب املراقبة عن 
كثب والتأكد من سالمة السيارة والركاب من خالل تنبيهات على 
الخدمة تعتمد على شريحة ذكية تتصل بمنفذ  السمارتفون. 
دار بواسطة 

ُ
على شريحة خليوية ت في السيارة يحتوي    OBD2

تطبيق يعمل وفق جهاز تشغيل اندرويد و IOS ومؤخرا اضيفت 
 ،ICAST تطبيقات اخرى للخدمة من بينها: كتب صوتية من بيت
واجهة RADIOIN  حيث تخول االستماع الى مختلف املحطات 
االذاعية االسرائيلية وقنوات بث املوسيقى، باالضافة الى ذلك، 
مكن من مشاهدة تطبيق STING TV الستخدام سهل 

ُ
الخدمة ت

تركيب القطعة سهل جدا وبسيط ويمكن  ومريح في السيارة. 
للسائق ان يقوم بذلك.

الخدمة تشمل:
 

  4G تصفح ركاب السيارة من خالل مودم خليوي  -WiFi in Car
خدمات ترفيه-استخدام خدمات الترفيه، املوسيقى, التلفزيون 

من بيليفون للمسافرين في السيارة
قيادة آمنة- عرض معلومات حول تصرف السائق) تجاوز الحد 

االق�سى للسرعة، استخدام الفرامل، حوادث طرق وغيرها(
حالة السيارة- عرض معلومات تشخيصية  حول وضع السيارة 

) خلل، انذارات استهالك الوقود(
مكان السيارة- العثور ومراقبة مكان السيارة على الخريطة.

نعود الى املدارس مع بيليفون:
سمارتفون مع كفالة 5 سنوات 

حاسوب نقال ومطبعة HP بـ 2999 شيكل

في اطار الحملة تعرض الشركة مجموعة من  أطلقت شركة بيليفون حملة خاصة بمناسبة العودة الى املدارس. 
االجهزة التي تساعد  الطالب في السنة الدراسية الجديدة باسعار مغرية.

رزمة العودة الى املدارس تشمل:
سمارتفون Gini W7 مع كفالة 5 سنوات

Notebook 15-bs150nj موديل HP حاسوب نقال
Deskjet 2630 All-in-One طراز HP مطبعة وماكنة تصوير وماسح ضوئي من

سعر الرزمة 2999 شيكل ويمكن الدفع بـ 6 دفعات بدون عمولة.
نحن نبحث عن افضل الحمالت والعروض  كل عام،   " "كما في  من بيليفون:  وجاء 
نحن نؤمن ان رزمة االجهزة عالية  لنقدمها لزبائننا استعدادا للعودة الى املدارس. 

الجودة مع السعر الذي نعرضه سيمنح الطالب االدوات الضرورية لهم

 : MIELE جديد من
غساالت بسعة 8 كغم

املاركة الرائدة في مجال   ،   Miele تستمر ماركة 
بتسويق  االدوات الكهربائية االفضل في العالم، 

ادوات كهربائية عالية الجودة. 
عالية  االجهزة  من  كبير  عدد  املاركة   تعرض 
الجودة،  والتي خضعت لفحوصات  واختبارات 
صارمة في مختبرات الفحص املتطورة , من اجل 
ضمان والتأكد من ان منتجاتنا عالية الجودة 
20 عام على  وانها تستمر بالعمل حتى بعد مرور 
املرافق   «  ”Forever Better  « شعار  انتاجها.  
ملنتجات الشركة والذي يعبر بدقة عن سياسة 

الشركة.
من هذا املنطلق، تستمر املاركة بتسويق منتجات 
بتسويق  يقوم  املرة  وهذه    ، الجودة  عالية 
لنشافة  مع  واملالئمة  كغم    8 بسعة  غساالت 
بفتحة  الغسيل  ماكنة   .TDD230 الغسيل 

امامية من سلسلة W1 مع لوحة مميزة؟
 Miele Honeycomb بالـ   Miele تتميز غساالت
امكانية تأجيل تفعيل الغسالة   ، ملالبس ناعمة 
محرك    ProfiEco Motor  , ساعة،   24 حتى 
قوي ولكنه يوفر بالطاقة، هادئ، و يصمد لعمر 
وزن اوتوماتيكي   ،   Miele طويل خاص ومميز بـ 
Automatic Load Control ملالئمة عمل الغسالة 
 -CapDosing الـ   تقنية  مالبس،  كمية  لكل 
  Miele ـ  بـ  كبسوالت خاصة  استخدام  امكانية 

لعالج خاص بالغسيل.
املرخصين  املسوقين  لدى  متوفرة  الغساالت 

املسجلين في موقع الكترا

املصمم العالمي توم فورد يوسع مجموعة العطور وُيطلق 

EAU DE SOLEIL BLANC

عطر برائحة الحمضيات املغرية، تجعلك تفكر في انعكاس الشمس  والوميض الح�سي 
للسماء على املاء.

Eau De Soleil Blanc من توم فورد، يشرق بطريقة منعشة ومن زاوية جديدة Soleil Blanc املسكر من سلسلة 
Private Blend الخاصة باملصمم. مشرق، وغني بالحمضيات الالمعة، مشرق حيوي.

الرائحة: 
املكونات العليا والالمعة من قشر البرتقال املر، البرغموت  االخضر والزيت 
فلفل احمر والهيل الغني   ، بذور الكمون  من غصون البرغموت حيوية. 

بالفستق مع ملسة من التوابل.
في لب العطور نجد ازهار البرتقال املغربي، الذي قطف عند الفجر، الذي 
الروم  مسك   الياسمين،  مع خليط من رحيق   ، يرسل اشعة الشمس 

وعشب يالنج النج من جزر القمر.
الطبقة النهائية من العطر تشمل جوز الهند البحري، العنبر والفانيال التي 

تضيف الدفء التي توازن العطر الحيوي.
الرزمة:

مع  مغلف في قنينة زجاجية بيضاء   Tom Ford Eau de Soleil Blanc
بتصميم  القنينة  تتميز   .Private Blend سلسلة  من  الريفي  النسيج 
بريق حريري.  ذهبي مع  مع غطاء  الشطرنج،  لعبة  ادوات  مستوحى من 
العلبة الكرتونية فاخرة بتصميم هند�سي من االشكال املتقاطعة، التوقيع 

.Soleil املميز لتوم فورد على عطور
متوفر فقط في شبكة ابريل

السعر 475 شيكل لـ 50 مللتر ، 685 شيكل لـ 100 مللتر

ألول مرة في البالد تأسيس رابطة االكاديميين املسيحيين في االرض املقدسة
من رزق ساحوري 

د. روميو إلياس: هدف الرابطة تقديم دراسات وأبحاث 
ذات عالقة مع الوجود املسيحي في األرا�سي املقدسة، 

وإقامة »مركز إعالمي في الناصرة ملجلس األساقفة«.  
في  األساقفة  مجلس  نّصار)مستشار  أبو  وديع  بادر 
األرا�سي املقّدسة( قبل عدة سنوات إلى فكرة تشكيل 
حلقات من العلمانّيين من أجل التشاور معهم حول 
ومن ضمن  املسيحيين في البالد.  قضايا متعّددة تهّم 
روميو  الدكتور  من  نصار  أبو  طلب  التحّركات،  هذه 
ل مجموعة 

ّ
إلياس، ابن الجش واملقيم في حيفا، أن يشك

بناء  الكنيسة.  لخدمة  املسيحيين  األكاديميين  من 
على ذلك تواصل مع عدد من الباحثين واملحاضرين 
أكاديميين  وتم تأسيس رابطة  املتمّيزين واألكاديميين. 
إذ أنها  تعمل في خدمة الكنيسة وتقّدم توصيات لها، 
تهدف أساًسا إلى تقديم دراسات وأبحاث ذات عالقة 

بالوجود املسيحي في األرا�سي املقدسة.   
املسيحّيين  األكاديمّيين  من  عدًدا  الرابطة  وتضم 
امللتزمين بالكنيسة والحركات الكنسية. ومنهم: جماعة 
بحيث  املريمّية.  والحركة  سالم،  جماعة  حي،  يسوع 
يكون املنسق املسؤول د. روميو الياس )قانون، تاريخ، 
خوري  أمير  البرفسور  وعضوية  وعلوم(،  بيولوجيا 

روني  د.  )رياضيات(  البرفسور داهود بشوتي  )قانون( 
)طالبة لقب ثالث علم  ريم دويري  سرور)علم نفس(، 
ميري  املحامية  )رياضيات(،  عبود  الياس  د.  الطب( 
فرح- مطر)لقب ثاني محاماة(، املهندس فؤاد فرح من 
)مفتش املعارف سابقا(،  د. ميشيل سليمان  الناصرة, 
)لقب ثاني إدارة أعمال وخادم بالحركة  شربل مارون 
لونا  )قانون(،  سالم  جماعة  من  يعقوب  امليرمية(، 
سدران )طبيبة(، ميساء عراف )لقب ثاني علم االجرام 
ثالث(،  لقب  )طالبة  خوري  صباح  ميرا  واالدمان(، 
سمعان أبو سّنة مدير مدرسة املطران بالناصرة، كلوديا 
مشرقي معلمة في مدرسة راهبات الناصرة بحيفا )لقب 
ناصر شقور)مهندس ابحاث بمعهد  ثاني لغة عربية(، 
بسام  )محامية(،  عرين كنعان  الهندسة التطبيقية(، 
عائلة  نادي  ورئيس  )مهندس  الناصرة  من  شحتوت 
ابتسام  )مهندس(،  خوري  تشارلي  لالتين(،  البشارة 
محاماة(  أول  ولقب  )صيدالنية  الناصرة  من  معلم 

وغيرهم من األعضاء الذين انضموا مؤخرا للرابطة. 
والجدير بالذكر أن املرحومة د. ميري توتري كانت عضًوا 
الرابطة  اجتماع  وفي  إلنجاحها.  وساهمت  بالرابطة 
را مع غبطة البطريرك املتقاعد ميشيل صباح، 

ّ
مؤخ

واملدّبر الرسولي األب حنا الكلداني تّم البحث في بعض 

املسيحي  هوية  قضّية  ضمنها:  من  الهامة،  املواضيع 
غبطة   

ّ
وقد حث األهلية.  املدارس  ومشكلة  البالد  في 

البطرك صباح الرابطة على كتابة األبحاث والدراسات 
روميو  د.  واقترح   البالد.  في  املسيحيين  هوية  حول 
إلياس فحص كتب التدريس في التربية الدينية، لبحث 
العوامل التي تؤثر على هوية املسيحي املؤمن في البالد. 
وعلمنا أن د روميو الياس قد اقترح أن تكون الرابطة 
حركات  كل  يجمع  لقاء  لتحضير  تقوم،  حركة  أول 
عنوان  تحت  العمل  هدفه  درا�سي،  يوم  في  الكنيسة 
»كلنا من أجل الكنيسة وخدمة جماعة املؤمنين«. وقد 
بقعوني  املطران جورج  مع سيادة  الرابطة  اجتمعت 
العمل من أجل  وحثهم على  ونالت موافقته وبركته، 
خدمة الكنيسة.                                                                                                                    
يجمع طالب املدارس  وستقوم الرابطة بتحضير لقاء 
الثانوية عن طريق ورشات عمل من أجل إطالع طالب 

املدارس على املواضيع التي تدّرس في املعاهد العليا. 
وقد شاركت الرابطة بيوم الطالب في الناصرة، وهنالك 
تواصل مستمر بين د. روميو إلياس واملمثلين عن حركة 
الشبيبة في التخنيون: غصوب مزاوي وميرا حداد، من 
العون لطالب التخنيون  يّد  أجل فحص إمكانيات مّد 
ستقدم  كما  عمل.  ورشات  خالل  من  والجامعات 

رة إلقامة »مركز إعالمي في الناصرة ملجلس 
ّ
الرابطة مذك

د د. روميو إلياس على أنه سيكون للمركز 
ّ
األساقفة". وأك

في  املسيحي  الكيان  هوية  على  للحفاظ  كبيرة  أهمية 
البالد، وخاصة أن الوجود املسيحي في الشرق األوسط 
محو  من  »نخ�سى  فرنسيس:  البابا  قال  كما  بخطر، 
الوجود املسيحي في الشرق االوسط«. ويضيف د. روميو 
إلياس أن الرابطة ستقّدم مذكرة ملجلس األساقفة عن 
قانون »يهودية الدولة« وتأثيره على املسيحين في البالد. 

•  من خازوق لخازوق.. كل الخوازيق أدناه فاتت في قفانا وبعدهم بخوزقونا    
بقانون اللؤم  • ذابت الثلجة وبانت املرجة، وانكشفت حقيقة سياسة الحكومة 
•  اآلباء أكلوا الحصرم واألبناء يضرسون.. ظنينا بعد الحصرم عنب  تجاهنا   
الخليل   •  ياما تحت السواهي دواهي.. وأوالد عمنا القرايب بّينوا عقارب   •  شو 
أخذك عاملّر قال اللي أمّر منه. وإنكار قوميتنا، ووالئنا للمضطهد   •  العين ما بتقاوم 
مخرز.. الزم تبّين إخالصك لعيد االستقالل حتى لو مش إلك   •  بوس الكلب من 

تنال حاجتك منه...  ثمو حتى 
وتحفظ التكفا ورقصة الهورا.   
الروس  بين  راسنا  ينا 

ّ
حط   •

تونا وهدموا قرانا   •  قلنا هذا راس مش بطيخة، 
ّ
ونادينا على قاطع الروس.. وشت

قالوا بطيخ يكسر بعضه خليهم يتخوزقوا بقانون اللؤم.   •  دقوا األسافين بيننا.. 
وصرنا نجيب ضربات على روسنا بقانون اللؤم   •  اللي يوكل من خبز السلطان 
يضرب بسيفه.. ويخدم بجيشه بقانون اللؤم   •  الطاعة والوالء للمحتل القوي 
واالعتراف بلغته.. حتى لو أنكر لغتنا بقانون اللؤم •  الشجرة بتحني راسها ملا تمّر 

العاصفة.. بعدو محني من سبعين سنة وفوقه قانون اللؤم   •  جبنا األقرع حتى 
سنا.. كشف عن قرعته وخوفنا بكف ولبطة وقانون اللؤم   •  نايمين وماشيين 

ّ
يون

•  ماشيين الحيط  على حيط مايل.. هو قانون اللؤم املايل وبعدنا ماشيين   
الحيط ونقول يارب السترة.. حتى تخوزقنا بقانون اللؤم   •  ضرب الحبيب زبيب 
لو بحجار صّوان.. هو قانون اللؤم ونحنا نظنه زبيب  • بصقو حصوتهم في وجهنا 
بقانون اللؤم، وقالوا هاي حبة ملّبس. شو قلبنا طيب   •  إن بصقنا لفوق بتنزل 

علينا، وإن لتحت بتنزل علينا بقانون اللؤم. ملين نوجه املالمة؟
أبو إلياس 
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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.



1 ק״ג
בקניה מעל 100 ₪

ללא מבצעים
₪עד-5  ק״ג

עוף שלם טרי 

790
1₪ ק״ג

בשר עגל טרי 

4490

תפו״א לבן ארוז
גזר ארוז, כרוב לבן

מלפפון

₪ 1290 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג

פלפל ירוק- בהיר
אדום

₪ 1590 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג ₪ 1690 ק״ג

אגס, מנגו

מוגבל ל-4 ק״ג

₪ 100190 גרם

 גבינה בולגרית 
תנובה 20% 

₪ 290

חלב טרה 1 ליטר

מוגבל ל-2 
בקניה מעל 100 ₪

ללא מבצעים

₪ 690

 קטשופ היינז
910 גרם 

₪ 390

שמן חמניות לוקס
900 מ״ל

₪

שמן חמניות
3 ליטר

1490
₪ 990

פולי סויה אדממה
1 ק״ג לחוביץ

₪ 990מוגבל ל-2

יוגורט תנובה 1.5 ליטר יוגורט טרה 3 ליטר

₪1990

₪ 2490מוגבל ל-2 שישיות

שישיית בירה
קרלסברג, סטלה 

330 מ״ל

₪ 2790

 קורונה שישייה
355 מ״ל 

מוגבל ל-2 שישיות

מוגבל ל-2 שישיות ₪

קולגייט

590

כבש בלדי אחורי

1₪5990 ק״ג
4₪ ק״ג

בשר בקר טחון

120 ₪

פרגית עוף טרי 

2490
1 ק״ג ₪ 1 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג

 פילה אמנון 
פסקוביץ 

2490

₪ 1990

שישיית קוקה קולה 
1.5 ליטר 

בקניה מעל 200 ₪
ללא מבצעים

מוגבל ל-1 ₪

7up ,פפסי, מרינדה
שישייה 1.5 ליטר

1490 בקניה מעל 100 ₪
ללא מבצעים

מוגבל ל-1 ₪ 3 ב

פרימור 1.5 ליטר 
טעמים שונים

10

Swich ,Trip משקה
1.5 ליטר

₪ 410 ב

₪

 נס קפה רד מג
200 גרם

1790
₪

 חמישיית מגבונים 
לחים )72 יח׳ באריזה(

790
₪ 312 ב

ברילה 500 גרם
כל הסוגים

₪

שלישיית אל-סבון 
פנינה רוזנבלום

890
₪ 2990מוגבל ל-2

אריאל ג׳ל
3.96 ליטר

الحملة سارية حتى 7.8.2018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

 مفتوح! ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 8666512-04 7 أيام يف األسبوع

يف مي ماركت

₪

פיירי 1.3 ליטר

790



1 ק״ג
בקניה מעל 100 ₪

ללא מבצעים
₪עד-5  ק״ג

עוף שלם טרי 

790
1₪ ק״ג

בשר עגל טרי 

4490

תפו״א לבן ארוז
גזר ארוז, כרוב לבן

מלפפון

₪ 1290 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג

פלפל ירוק- בהיר
אדום

₪ 1590 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג ₪ 1690 ק״ג

אגס, מנגו

מוגבל ל-4 ק״ג

₪ 100190 גרם

 גבינה בולגרית 
תנובה 20% 

₪ 290

חלב טרה 1 ליטר

מוגבל ל-2 
בקניה מעל 100 ₪

ללא מבצעים

₪ 690

 קטשופ היינז
910 גרם 

₪ 390

שמן חמניות לוקס
900 מ״ל

₪

שמן חמניות
3 ליטר

1490
₪ 990

פולי סויה אדממה
1 ק״ג לחוביץ

₪ 990מוגבל ל-2

יוגורט תנובה 1.5 ליטר יוגורט טרה 3 ליטר

₪1990

₪ 2490מוגבל ל-2 שישיות

שישיית בירה
קרלסברג, סטלה 

330 מ״ל

₪ 2790

 קורונה שישייה
355 מ״ל 

מוגבל ל-2 שישיות

מוגבל ל-2 שישיות ₪

קולגייט

590

כבש בלדי אחורי

1₪5990 ק״ג
4₪ ק״ג

בשר בקר טחון

120 ₪

פרגית עוף טרי 

2490
1 ק״ג ₪ 1 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג

 פילה אמנון 
פסקוביץ 

2490

₪ 1990

שישיית קוקה קולה 
1.5 ליטר 

בקניה מעל 200 ₪
ללא מבצעים

מוגבל ל-1 ₪

7up ,פפסי, מרינדה
שישייה 1.5 ליטר

1490 בקניה מעל 100 ₪
ללא מבצעים

מוגבל ל-1 ₪ 3 ב

פרימור 1.5 ליטר 
טעמים שונים

10

Swich ,Trip משקה
1.5 ליטר

₪ 410 ב

₪

 נס קפה רד מג
200 גרם

1790
₪

 חמישיית מגבונים 
לחים )72 יח׳ באריזה(

790
₪ 312 ב

ברילה 500 גרם
כל הסוגים

₪

שלישיית אל-סבון 
פנינה רוזנבלום

890
₪ 2990מוגבל ל-2

אריאל ג׳ל
3.96 ליטר

الحملة سارية حتى 7.8.2018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 
الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

 مفتوح! ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 8666512-04 7 أيام يف األسبوع

يف مي ماركت

₪

פיירי 1.3 ליטר

790



الجمعة 3 آب 142018

الحوار بين الناس أمر طبيعي وضروري ذلك للحفاظ على 
دون  لذلك  السلوك.  ولتصحيح  بينهم  املشتركة  املصالح 
التي أقسم  املرأة  منها حوار  الحوارات  الكثير من  القرآن 
زوجها عليها قائال: أنت على مثل ظهر أمي. فجاءت لرسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم تريد الحكم فتحاوره من أجل 
مصلحة بيتها قال تعالى )قد سمع هللا قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي الى هللا وهللا يسمع تحاوركما( ويفهم 
أن الحوار أمر مشروع، ولكن على املحاور أن يلتزم آداب 
ب عثرات اللسان 

ّ
وأخالق ينبغي مراعاتها، وفي مقدمتها تجن

ومزالقه، فال يقول الفاحش واملنكر الذي يؤدي الى سخط هللا، أو إلى نزاعات 
وخصومات ال تحمد عواقبها. قال تعالى ) وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم, إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا(. وهذا يفرض على 
املحاور أن يحّدد الغاية من الحوار والوسيلة التي يجب عليه استعمالها في حواره 
مع التأكيد أن الغاية ال تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية سامية فال بد أن الوسيلة 
تكون كذلك. ألن جّل الحوارات التي تدور بين الناس ال فائدة منها. قال تعالى )ال خير 
في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس. ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما(. ومن كمال اإليمان تحّري كلمة 
الخير التي تخدم مصالح العباد في دينهم ودنياهم. قال رسول هللا )من كان يؤمن 
باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت(. وكثيرا ما يدور حوار بين امللتزمين بالدين 
وبين العلمانيين، فتجد كل طرف يحاول إفحام الطرف اآلخر دون مراعاة ألدب 
الحوار، ودون النظر باملبدأ الذي يتبناه كل طرف من األطراف. فمن املتدينين من 
يصدر األحكام ويقرر مصير اآلخرين ويحكم عليهم بمصيرهم اآلخر، فيضع نفسه 
والعياذ باهلل مكان هللا تبارك اسمه.  وفي املقابل العلماني الذي يحاور يعمل على 
تشويه صورة الدين، ليصد الناس عنه بحوار ال قيمة له وال وزن عند هللا وال في 
نظر العقالء. ألنه يقول بضرورة حّرية التعبير والحرية الشخصية وحرية الفكر، 
وملا يصل األمر للملتزم ب�شيء من الدين يهاجم ويقول: رجعية وتأخر وهمجية. 
ولهذا ال بد ملن أراد الحوار أن يكون على دراية بمعتقدات الذين يحاورهم، وال 
يبحث فقط عن إفحام محاوريه لإلساءة إليهم أو تعريتهم من الفضائل وصبغهم 
بالرذائل، بل هناك مجال للعمل املشترك في املصالح الدنيوية، يستشف ذلك 
من قول رسول هللا ) كلمة الحكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحّق بها( وقد 
شهد حلفا قبل بعثته ينصر فيه املظلوم ترد املظالم إلى أهلها قال عنه بعد بعثته 
)لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد هللا بن جدعان ما أحب أن لي به حمر 
النعم، ولو دعيت به في االسالم ألجبت(. فهذا يؤكد ضرورة التأكيد على املقولة 
القائلة )نتعاون فيما بيننا على ما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه(. 
ومصالحنا املشتركة كثيرة،  لذلك يجب أن تكون الكلمة الطّيبة سّيدة املوقف 
بين العباد، وقد رغب الرسول على ضرورة ترك الجدال فقال )أنا زعيم ببيت 
وا 

ّ
في الجنة ملن ترك املراء وإن كان محقا( وقد لفت انتباهي قوله تعالى )فال تزك

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى( حيث يجيب عل كل من يدلي بدلوه ليرفع من مكانته 
 من مكانة اآلخرين. فمن طلب تزكية نفسه عليه أن يكون صاحب خلق 

ّ
وليحط

رفيع يترفع عن السّب والشتم والتجريح. ومن حاور باسم الدين عليه أن يعمل 
على ازالة الخالفات والشحناء ويجمع شمل األمة ولن يتحقق له ذلك إال بالكلمة 
الطيبة. قال تعالى )أدع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن(. وقال )وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن(. فإذا كان الحوار 
ة والبراهين دون قهر الناس 

ّ
م فال بّد أن يقوم على األدل

ّ
القصد منه الفهم والتعل

وإجبارهم بمعتقداتهم وأفكارهم، ألن إرادة هللا جعلت الناس يصلون بعقولهم إلى 
تلك املفاهيم، وإن كانت في نظر اآلخرين باطلة. قال تعالى )ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين( وملا ننسب األمور إلى هللا نعتقد أن هللا يقّدم 
اإليمان به وبرسله على كل �شيء. قال تعالى )فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم( يجب أن تكون الغاية 
من الحوار هي الوصول إلى الحقيقة. قال اإلمام الحافظ الذهبي )إنما وضعت 
املناظرة لكشف الحق، وإفادة العالم األذكى ملن دونه، وتنبيه األغفل األضعف( 
والحوار البناء يدل على صفاء نفس من يديره )كل إناء بما فيه ينضح( وقال تعالى 
)وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم( فمن أراد 
ا في نّيته مع هللا وصادق في كالمه، 

ً
أن يحاور في الدين يجب عليه أن يكون صادق

وأن يكون على علم ودراية بما يحاور فيه وأن ال ينسب للدين ما ليس منه، وأن 
يكون املحاور لّين هّين وأن يكون قلبه محّبا للناس حتى ولو مع خصومه دون أن 

يتنازل عن ثوابته الشرعية.

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

أدب الحوار 

ّ

َ

َ
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اإلعالمي  أمحد حازم

الكنيست  على  القومية«  قانون  »طرح   
ً
أبدا أستغرب  لم 

 أي 
ً
 موافقة 62 نائبا

ً
للموافقة عليه، ولم أستغرب أيضا

باألغلبية، وذلك ألن إسرائيل من الناحية العملية تمارس 
منذ تأسيسها ما ورد في بنود القانون، والعرب ساكتون 
التي  األبارتهايد  سياسة  يستنكرون.  األحوال  أحسن  وفي 
تتبعها إسرائيل على جميع األصعدة إزاء مجتمعنا العربي 
كقانون  جديد  هو  القومية«  و«قانون  بجديدة،  ليست 
لكنه قديم من حيث املمارسة، وقد جاء فقط لشرعنة 
السياسة العنصرية الت تنتهجها إسرائيل. لكني أستغرب 
موقف القائمة املشتركة التي تمثل املجتمع العربي )نظريا(.  
فخالل متابعاتي اليومية لـ »نشاط!؟« هذه القائمة، لم أقرأ 
عن �سيء ملحوظ لهم ضد القانون الجديد، سوى بيانات 
املتابعة  لجنة  حتى  بالقرار.   

ً
وتنديدا استنكارا  تتضمن 

انحصر موقفها في إصدار بيانات فقط. 
»املشتركة«  تقم  لم  ملاذا  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
بالتعاون مع »املتابعة«بتنظيم مظاهرات ومسيرات فورية 
أيام جرت  قبل  القومية؟  قانون  العربي ضد  املجتمع  في 
مظاهرة ضخمة في تل أبيب نظمها »املثليون« في إسرائيل 
شارك فيها حوالي مائة ألف شخص، احتجوا )حسب رأيهم( 
على العنصرية  ضدهم. فإذا كان املثليون لديهم القدرة على 
تجنيد عشرات اآلالف من األشخاص للمشاركة في مسيرة 
في قلب تل أبيب، فلماذا تعجز القائمة املشتركة واملتابعة 
القومية  بقانون   

ً
تنديدا بهذا الحجم  تنظيم مظاهرة  عن 

العنصري ضد املجتمع العربي؟
  تدعو فيه مراسلي 

ً
ملاذا لم تعقد »املشتركة« مؤتمرا صحفيا

وسائل اإلعالم األجنبية للحديث خول »قانون القومية«، 
االتحاد  سفراء  مع  املشتركة  أعضاء  يجتمع  لم  وملاذا 
بغض  القانون  هذا  سلبيات  لشرح  إسرائيل  في  األوروبي 
االوروبية  “الخارجية  أن   عودة  أيمن  تصريح  عن  النظر 
بناء على طلب رئيس القائمة املشتركة ايمن عودة، تسعى 
أهلية  املشتركة ومؤسسات  للقائمة  لتنظيم جلسة عمل 
مع وزيرة خارجية االتحاد االوروبي فيدريكا موغيريني خالل 
 
ً
 وحازما

ً
االسابيع القريبة”. ملاذا لم يكن أيمن عودة صارما

في طلب لقاء مستعجل مع وزيرة خارجية اإلتحاد األوروبي 
 ألهمية الحدث وليس )خالل أسابيع( كما قال. 

ً
نظرا

والسؤال الذي يطرح نفسه وبحق: ملاذا لم يتقدم أعضاء 
الكنيست  من  جماعية  استقالة  بتقديم  »املشتركة« 
 عن كرامة 

ً
احتجاجا على هذا القانون العنصري، دفاعا

سيكون  اإلستقالة  هذه  وأن  خصوصا  العربي،  املجتمع 
 على 

ً
 على الصعيد العربي واألوروبي وأيضا

ً
لها صدًى قويا

صعيد األمم املتحدة؟ قد يقولون 
من  العرب  النواب  استقالة  إن  
اليمين  مطلب  هو  الكنيست 
هذا  عن  إلبعادهم  اإلسرائيلي 
املنبر. لكن هذا ليس السبب، ألن 
العرب  النواب  أن  هي  الحقيقة 
اإلمتيازات  التخلي عن  يريدون  ال 
العديدة لعضوية الكنيست، وعلى 

أعضاء القائمة املشتركة أن يفهموا  أن الدفاع عن الكرامة 
أهم �سيء لدى اإلنسان العربي الذي يتمتع بحس وطني 
والذي يضع مصلحة مجتمعه فوق كل اإلمتيازات. ومن له 

 لآلخرين.
ً
كرامة وطنية  يدافع عنها وال يجعلها مداسا

بــ  يؤمنون  أناس  وجود  هي  العربي  مجتمعنا  في  املشكلة 
بوجود   

ً
أيضا ويعتقدون  وبمواقفه.  اإلسرائيلي  »اليسار« 

اليمين  بين  العرب  تجاه  املواقف  في  جذري  اختالف 
واليسار، على اعتبار أن اليسار اإلسرائيلي أفضل بكثير من 
اليمين. وقد ن�سي هؤالء أن اليمين يتفق مع اليسار ويكونان 
في صف واحد إذا كان األمر يتعلق بإسرائيل والصهيونية،. 
وبالتالي ال يوجد فرق بين األفعى الرقطاء واألفعى السوداء 

فكالهما سامتان.
سمعنا اصواتا يهودية تأسف على تمرير هذا القانون، ليس 
ألنه عنصري ضد العرب، بل ألنه سيلحق الضرر بسمعة 
إسرائيل على الصعيد الدولي. الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين 
ريفلين ،خير مثال على ذلك، حيث صرح بأن هذا القانون  
يؤدي إلى »اإلضرار بالشعب اليهودي في العالم وفي إسرائيل، 
يستخدمه  كسالح  يستخدم  قد  القانون  هذا  أن  كما 
أعداؤنا«. وكأن ريفلين يريد أن يقول »لقد كنا نفعل ذلك 
دائما على مدى عقود من دون أن يالحظنا أي أحد، لكن 
يجب أال نحول ذلك إلى قانون رسمي ألن ذلك ي�سيء إلينا«. 

بمعنى اإلستمرار في النهج العنصري دون تشريعه.
في  القومية  الهدف من تمرير قانون  البعض يتساءل: ما 
الكنيست في هذا الوقت بالتحديد؟  ال شك أن نتنياهو 
 
ً
تدريجيا يقترب  للكنيست  االإنتخابات  موعد  أن  يعرف 
وهو بحاجة إلى »حدث سيا�سي« لزيادة رصيده االإنتخابي، 
 انه يعيش حالة من 

ً
وال�سيء األهم أن نتنياهو يعرف أيضا

اإلتهامات املوجهة إليه بالتورط في قضايا فساد ويحتاج 
إلى مثل هذا الحدث إلنقاذه وتحويل األنظار عنه، وقد جاء  
»قانون القومية« إلنقاذه من خالل جعله حديث الساعة 

.
ً
 ودوليا

ً
محليا

وفي ظل هذا الوضع ماذا أنتم فاعلون أيها النواب العرب؟ 
 لكم  من طأطأة رؤوسكم 

ً
أليست اإلستقالة الجماعية خيرا

تحت »قانون القومية«؟ فماذا تنتظرون بعد ؟

ماذا تنتظرون بعد يا أعضاء »املشتركة«؟

EXTRA طعم جديد، صيفي ومنعش من سلسلة بريچات
بريچات EXTRA  بطعم  اناناس-موز

طعم جديد في سلسلة املشروبات بنكهات مختلفة يحتوي على أكثر من 90% مكونات فاكهة في قنينة – عبوة معدنية حديثة 
لإلغالق املتكرر 

بدون اضافة سكر وبدون مواد حافظة!

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 
وينضم املشروب الجديد الى  فاكهة(  بين %99-91   ( كله دالل وغني بمكونات الفاكهة  الجديد منعش، 

املشروبات  القائمة في املجموعة والتي تمتاز بكونها بدون اضافة سكر وبدون مواد حافظة.
وهي  بقوام طبيعي،  رائعة  تعتمد على عصائر فاكهة  التي  العصائر  تجدد مجموعة    EXTRA بريچات 
اناناس-باسيفلورا وميكس من الفاكهة  املانجا،  غنية  ومدللة وتشمل عدة طعمات من بينها: األناناس، 
االستوائية، ومصدر الحالوة من الفاكهة. املجموعة الجديدة متوفرة في قناني – عبوات معدنية شخصية 
ومصممة بشكل يتيح اعادة االغالق لالستخدام املتكرر. هذا تطوير هو األول من نوعه في العالم وحصري 

لبريجات. 
الصحف،  ُيذكر انه ترافق الخطوة حملة تسويقية تشمل مقاطع دعائية على القنوات الديجيتالية، 
في اطارها ستقوم بريجات بتوزيع برك  مثيرة عبر صفحة بريجات الرسمية على الفيسبوك،  وفعاليات  

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

طعام صناعية.





ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50
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H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

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 ₪

للسهرات أي لون اكسسوارات؟

عن  التعبير  على  وبتساعد   ، اطاللة  كل  بتحسن  االكسسوارات 
يرمز إلى املكانة وتعتبر   ، ويضيف رونق  األسلوب والستايل الخاص، 

دائما االضافة املثالية
تنسقي  كيف  نصائح  ونقدملك  ترتيب  شوية  نعمل  حبينا  ولهيك 

االكسسوارات إلطاللتك في االعراس!
في عالم  هي الصرعة والتجديد األخير   Rose gold اكسسوارات ال 

اإلكسسوارات إذ أنها تتميز باللوك الشبابي والعصري 
االكسسوارات بلون ال-rose gold تالئم كل لون بشرة وبتحافظ على 
مظهر ناعم وخجول وهي حتما ستضيف نوعا من التجديد ملظهرك 

وتحافظ على نعومتك 
مع فساتين سهرة بلون   Rose gold ممكن تنسقي اكسسوارات ال 
مع  وطبعا  الوردي  اللون  مشتقات  كل  الكحلي,  األحمر,  األبيض,   :

الفساتين اللي بدخل في تصميمها اللون الذهبي املائل الى وردي
 Silver

 بدون أن » 
ً
 خاصا

ً
عندما نبحث عن اكسسوارات مميزة تضيف رونقا

تسرق اللوك “، نختار االكسسوارات الفضية 
مالئمة ملالبس مميزة وصاخبة ألنها ال تتنافس معها 

اإلكسسوارات الفضية تعطي لك لوك طلة جميلة، خاصة وطبيعية 
بدون أن تكون »صارخة » 
تنسقي  ممكن 
ال  اكسسوارات 
سهرة  فساتين  Silver مع 
بلون: األبيض، »الكريم«، 
الكحلي،  األحمر، 

واألسود.
 Gold

االكسسوارات  لون 
التي  األصلية  »امللكية«..  

تتحدى كل األزمان 
أن  الذهب  استطاع 

يحافظ على مدى أجيال وعصور كاملة على مكانته وجماله وما زلنا 
نعتبره النجم في كل مناسبة ومع أي رداء 

ممكن  وهي  ذاتها  بحد   »show ال-«  هي  الذهبية  االكسسوارات 
  !

ً
اذا كان الفستان بسيط وكالسيكي جدا  

ً
اللوك خاصة تعمل كل 

االكسسوارات باللون الذهبي بتالئم كل الفساتين  وبكل األلوان ..  
ماركة PANDORA  تقدم لك أجمل وافخم االكسسوارات بتصاميم 
عصرية جذابة بكل األلوان, Rose gold, Silver و ال Gold لتتزيني بها 

وتظهري بأجمل اطاللة  في اجمل املناسبات واالعراس.. 
ومحالت   JACKIE-O وحوانيت   ،  PANDORA فروع  في  متوفرة 

www.pandora-shop.co.il املجوهرات الفاخرة

بنك مركنتيل يلتقي زبائنه التجاريين في فرع 
شفاعمرو

بنك مركنتيل  بين  والتواصل  الوّدية  العالقة  الحفاظ على  إطار  في 
استضافت إدارة منطقة الناصرة في بنك  واملجتمع ورجال األعمال، 
العشرات من زبائن  مركنتيل ومدير فرع بنك مركنتيل في شفاعمرو، 
الفرع التجاريين في أحد مطاعم املدينة حيث استمتعوا بوجبة عشاء 

فاخرة ومحاضرات قّيمة حول أمور الساعة.
مدير فرع شفاعمرو الذي رّحب  السيد جريس صلّيح،  إفتتح اللقاء 
بالحضور وتطّرق في حديثه إلى عالقة بنك مركنتيل مع زبائنه والتي 
»فهم احتياجات الزبائن واملهنية  وقال:  عام،   100 ُبنيت على مدار 

م أولوياتنا«.
ّ
والخدمة الرائعة تقف على رأس سل

املساعد األول ملدير عام بنك مركنتيل  ألقى السيد رياض دبيني،  ثّم 
كلمة شّدد فيها على ضرورة عقد مثل هذه  ومدير منطقة الناصرة، 
الفروع  خارج  بزبائنه  لإللتقاء  للبنك  املجال  تتيح  التي  اللقاءات 
وبأجواء مغايرة. وقال دبيني: »هذه فرصة ثمينة لنستمع إليكم لخلق 
أدوات ومنتجات جديدة تالئم احتياجاتكم ولنشارككم بالتجديدات 
والتطورات األخيرة في عالم البنوك بشكل عام وبنك مركنتيل بشكل 
من  العديد  معه  يجلب  الذي  الديجيتال  عصر  في  نعيش  خاص. 
التغييرات بما في ذلك في عالم البنوك. نحن في مركنتيل قررنا إتاحة 
املجال لكم الختيار مبنى الخدمة األنسب لكم، إذ نوفر خدمات بنكية 
 موقع 

ً
ديجيتالية إلى جانب خدمات يقّدمها موظف البنك. لدينا مثال

يتيح  الذي  األمر  انترنت لألعمال وتطبيق سهل ومريح لالستخدام، 
املجال لتنفيذ صفقات من كل مكان وفي أي وقت«.

وتطّرق دبيني أيًضا إلى القروض بكفالة الدولة التي يمنحها البنك 
للمصالح الصغيرة واملتوسطة الفًتا إلى أن الحديث عن وسيلة للتمويل 

يتعرف  أن  املفضل  من 
وقال:  الجمهور.  إليها 
»جميعنا، البنك والزبائن 
ل جزًءا من املجتمع. 

ّ
نشك

عمرها  مؤسسة  نحن 
طيلة  تعمل  عام   100
الوقت ألجل املجتمع إلى 
مؤسسة  كوننا  جانب 
نرى  هذا  ومع  ربحية، 

أهمية قصوى في التربية والتعليم كما أننا شركاء في مشاريع جماهيرية 
لتوزيع منح على أكاديميين  مركنتيل«  »ِهزنيْك-  مشروع  كبيرة مثل: 
عرب، »حاسوب لكل ولد«، »درس آخر«، ونتعاون مع عدة جميعات 
ونعرض على األكاديميين قروًضا لتمويل دراستهم ملا  »املنارة«،  مثل 

فيه من خدمة لجيل املستقبل«.
قّدم د.تامر سلمان وهو محاضر في التخنيون وخبير في  وفي الختام، 
»كيف نكون محميين أكتر في عالم  السايبر، محاضرة قّيمة بعنوان: 

الديجيتال عاّمة وفي عالم البنوك على وجه الخصوص«.

Similac Gold مع مركب ال  HMO البحث
 الذي غّير كل �سيء

بعد 100 عام تقريًبا من البحث والتطوير املستمر، جاءت الثورة العلمّية التي 
غّيرت عالم تركيبة غذاء األطفال. كيف ابتكر علماؤنا »سيميالك جولد«؟ 

 إليكم كافة األجوبة.
من الصعب استيعاب ذلك، اليوم، فحتى قبل ِمائة عام – لم تكن هناك أّية 

وا 
ّ
 األطفال الذين تغذ

ّ
تركيبة من تركيبات غذاء األطفال في العالم. ولم يبَق إال

على الرضاعة الطبيعّية على حليب األم. حدث التطّور واالنطالقة في بداية 
عشرينّيات القرن املا�سي، عندما أقّر أحد املستشفيات في مدينة بوسطن، 

بضرورة تغذية األطفال الذين يجدون صعوبة في الرضاعة إلنقاذ حياتهم 
ب األصّح واألكثر مالءمة لتغذية 

ّ
- وهكذا بدأ املستشفى بالبحث عن املرك

األطفال الرّضع، حديثي الوالدة.
تّم تطوير نحو 200 تركيبة مختلفة لصيغة تركيبات غذاء األطفال في املستشفى 
نمو  مؤشرات  ومراقبة  متابعة  ضمن  مختلفة،  وتركيزات  بات 

ّ
مرك مع  ذاته، 

كان من  بعد فترة وجيزة،  ون على هذه التركيبات. 
ّ
األطفال الذين كانوا يتغذ

 – تطويرها ليست متشابهة  األطفال التي تّم  الواضح أّن صيغ تركيبات غذاء 
ران بشكل كبير على نمو وتطّور الطفل. في نهاية 

ّ
وأن تركيبة الغذاء وتركيزها يؤث

املطاف، تّم اختيار تركيبة غذاء األطفال التي أعطت نتائج نمو مشابهة للطفل 
وكان اسم هذه  األم،  الطبيعّية على حليب  بالرضاعة  ى 

ّ
يتغذ الذي  الرضيع 

.Similac أو باختصار Similar to Lactation التركيبة
بدأت شركة  مديرة علمية في ابوت منتجة سيميالك تقول:   رونيت دوييف، 
أبوت بإنتاج تركيبة غذاء األطفال هذه في أنحاء مختلفة من الواليات األمريكّية 
تستمر  عاًما،   90 وبعد مرور نحو  ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم،  املتحدة، 
باع القيم ذاتها: إجراء أكثر األبحاث والدراسات املتقّدمة، 

ّ
الشركة بالريادة وبات

لهدف الوصول إلى نمّو  األطفال األقرب إلى حليب األم،  إلنتاج تركيبة غذاء 
الرضاعة  على  ون 

ّ
يتغذ الذين  األطفال  وتطّور  لنمو  مشابهة  أطفال  وتطّور 

الطبيعّية.
مختلفة للمراحل التي توّصلت  أسماء  »سيميالك«  أعطت  السنوات،  على مّر 
األطفال  غذاء  لتركيبة  األولى  الصيغة  استندت  فقد  التطوير.  خالل  إليها 
باتها وكمّياتها لتلك 

ّ
حيث تّمت مالءمة مرك »نموذج تركيبة حليب األم«؛  إلى 

ه مع مرور الوقت، أظهرت الدراسات أن امتصاص 
ّ
 أن

ّ
املتواجدة في حليب األم. إال

بات الضرورّية من حليب األم يختلف عن امتصاصها من تركيبة غذاء 
ّ
املرك

من أجل ضمان امتصاص كمّية حديد  على سبيل املثال،  وهكذا،  األطفال. 
مماثلة لتلك التي يمّتصها الطفل من حليب األم، يجب أن يكون تركيز الحديد 
في تركيبة غذاء األطفال أعلى بكثير من تركيزه في حليب األم؛ وفي أعقاب ذلك تّم 
بات إلى الدم. 

ّ
إنتاج صيغة لتركيبة غذاء األطفال تضمن امتصاص أجدى للمرك

وهكذا، تم تطوير نموذج أكثر تقّدًما يسمى بـ »النموذج البيوكيميائي للطفل«.
HMO نغّير الصورة مع الـ

يمكننا الكشف أخيًرا عن أحدث اكتشاف توّصل  بعد سنوات من البحث، 
على  تحتوي  أطفال  غذاء  تركيبة  إنتاج  على  القدرة  سيميالك:  علماء  إليه 
 Human Milk  – فقط  األم  حليب  في  اليوم  حتى  تواجد  خاص،  ب 

ّ
مرك

.HMO – وباختصار Oligosaccharides
ب بارابيوتي يستخدم كأساس لنمو الجراثيم املفيدة في الجهاز 

ّ
HMO هو مرك

الهضمي. هنالك أكثر من 100 نوع من أنواع الـ HMO، وأكثر هذه األنواع شيوًعا 
ب في 

ّ
هو 2’-fucosyllactose(t(tوباختصار t)t)2’-FL. اكتشف العلماء هذا املرك

15 عاًما، ومنذ ذلك الحين عملوا على تحديد خصائصه  حليب األم منذ نحو 
ب ثالث في حليب 

ّ
كمرك  HMO اكتشاف الـ  تّم  وتأثيراته على الطفل الرضيع. 

األم** من حيث الكمّية، حيث يملك قدرة على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي 
وجهاز املناعة لدى الطفل، وتقليص الفجوة القائمة بين جهاز مناعة األطفال 
ون على تركيبة غذاء 

ّ
ون على حليب األم واألطفال الذين يتغذ

ّ
الرّضع الذين يتغذ

لتحسين  يساهم في نمو جراثيم الهضم التي تستخدم كبروبيوتيك،  األطفال. 
وظيفة الجهاز الهضمي، كما يساهم في تحسين عمل جهاز املناعة لدى الطفل. 
 HMO بات

ّ
ه قد يكون هناك تأثير إيجابّي ملرك

ّ
وقد أظهرت الدراسات واألبحاث أن

في الحد من عدوى التلّوثات، اإللتهابات والحد من معيقات نمو وتطّور الدماغ.
 واضحة عن املهّمة القادمة: تركيبة 

ً
ة هذه املعطيات مًعا، أعطت صورة

ّ
إّن كاف

جهودهم  سيميالك بتجنيد كّل  قام علماء   .HMO أطفال تحتوي على  غذاء 
األطفال من صنع يد  ودمجه في تركيبة غذاء  ب، 

ّ
إليجاد طريقة إلنتاج املرك

اإلنسان، واالهتمام بأن يكون امتصاصه في جسم الطفل بطريقة تقّربه قدر 
ى على حليب األم.

ّ
اإلمكان إلى الرضيع الذي يتغذ

استطعنا في سيميالك باإلعالن عن بشرى   – بعد عقدين من البحث الرائد 
التغذية املناعّية والوصول إلى مستوى جديد في عالم تغذية األطفال الرّضع. 
املشابه بتركيبته   HMO األطفال يحتوي على أمامنا اليوم منتج لتركيبة غذاء 
واستمّر  ف، 

ّ
يتوق لم  البحث  أّن   

ّ
إال »سيميالك غولد«.  ويدعى:  لحليب األم، 

ون على تركيبة 
ّ
للتحّقق من املقارنة بين الرضاعة الطبيعّية والرّضع الذين يتغذ

االلتهاب  بروتينات  مستوى  أّن  وجد  وقد  غولد«.  »سيميالك  األطفال  غذاء 
 HMO ب الـ

ّ
ون على سيميالك غولد، مع مرك

ّ
لدى األطفال الرضع الذين يتغذ

ون على 
ّ
انخفض إلى مستوى مماثل للمستوى املوجود لدى األطفال الذين يتغذ

الرضاعة الطبيعّية، وبرز ذلك من خالل رّدة الفعل املناعّية املشابهة لألطفال 
 

ً
فعال ه تّم 

ّ
تبّين أن عند جرد النتائج،  ون على الرضاعة الطبيعّية. 

ّ
الذين يتغذ

ون على 
ّ
تقليص الفجوة بين عمل جهاز املناعة لدى األطفال الرّضع الذين يتغذ

ون على تركيبة غذاء األطفال، بشكل ملحوظ.
ّ
حليب األم واألطفال الذين يتغذ



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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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

للبيع
شارع בית לחם

طابق ار�شي 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 سك�ي جديد 
  الحي االملاني»גני המושבה«

רח‘ אלנבי/ 
חדש בן גוריון

בבלעדיות

قريب على 

دار املعلمين
 3 غرف

لدینا عروض اخرى.. 

شقق للبیع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

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

נכסים

بدك تبیع بیتک؟ لتقییم سعر البیت مجانا اتصل: امیر صفوري ـ امانۀ ومصداقیۀ

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

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

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

صغيرة ومدخل منفرد للترميم . 

2.5 غرف ار�شي بهتسيون[وت חכירה ל23 
سنة تسليم فوري .350000 ₪ 

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

 ₪ 1590000 

3 غرف مرممة بشارع �جيفن موقع مركزي 
امكانية زيادة بناء

اراضی 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

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

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

يوكنعام بسعر مغري

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

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

خاص ومخزن واسع تسليم فوري  4500 ₪ 

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

تسليم فوري

 ₪ 3000 

شقق لإلیجار 
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 



מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 
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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



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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

مطران حجار 

رمات هتشبي 

شارع شومنيت

شقة ارضية بدون 
درج 5 غرف 

130م حديقة 70م 
للرتميم موقف 

لسيارتني ومخزن

 (قريب من مركز ليئوبيك 
وكلية جوردون) شقة 
ارضية 5 غرف ضخمة 

حديقة واسعة
 منظر للبحر

الكرمل الفرنيس بالفيالت 

االسبانية شارع كاودرس
الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي

مكتب 120م فاخر 
6 غرف واجهة 

مدخلني 
(שכירות עוברת)

املنطقة الصناعية نعامن شارع حيفا-عكا

الكرمل الفرنيس (املقطع العلوي من 

الشارع) شارع بيت ليحم

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

لاليجار

لاليجار لاليجار لاليجار

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

بوادي النسناس

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

80م+رشفة 12م

 طابق 3 واخري 104م 
بناية 6 شقق موقف 

خاص مصعد (للرتميم) 
منظر للبحر

 110م  4.5 غرف 
الطابق االول مرممة 
مطلة للوادي والبحر 

طابق عايل مبنى 
فاخر مطلة للبحر 

4 غرف  95م رشفة 
مطلة ملنظر خالب  

موقف مسقوف 
مخزن

رمات هتشبي 

شارع عوفاديا 
4 غرف الطابق 1 واسعة منظر 

اخرض وضع ممتاز مكييفة 
(لفرتة طويلة)

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

الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل  مبنطقة الهدار  شارع شبريا 

زاوية حسن شكري

بالحي االملاين زقاق هكرميم

 طابق اريض شقة 
ستوديو فاخرة 50م  
حديقة 70 م  مبحاذاة 

الحدائق البهائية

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

بالحي االملاين شارع انيلفيتش

 زاوية لوحمي هجيتئوت 

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

موقف لركن السيارات

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا 

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 (الوحيد 
بالطابق)جديد ومرمم مبستوى راقي حوايل 
240م 4 غرف نوم صالون واسع جدا رشفة 

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

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

للبحر والكرمل

شارع هرتسليا

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

السطح الطابق 3 واخري

 الطابق االول 
3 غرف رشفة 
مرممة حديثا 

منطقة مركزية 

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

غرف للرتميم الدخول فوري مالمئة ايضا ملكتب




