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منذ سنين،   – أّيها األعّزة   – أو تناولُت  لطاملا كتبُت 
حافّية عن حالنا ومقالنا وسائر  في مئات مقاالتَي الّصِ
ثّم  أسبوعّية،  تي بدأْت 

ّ
ال غتنا ونْحُن، 

ُ
أعمالنا؛ عن ل

أصبحت – بفعل عامل الوقت ووطأة الّزمن – شبه 
مسألة  وأحياًنا حّتى فصلّية؛  أو شهرّية،  أسبوعّية 
ين، وهي املسألة األخطر 

ّ
ربية والّتعليم في أرض حط

ّ
الت

أّمة تريد أن تكون؛  في أّي مجتمع وألّي  في رأيي –   –
سطينّي، الّناهض 

َ
فكم بالحرّي مجتمعنا العربّي الِفل

صوَب  واملا�ضي  ِجراحاته،  كّي  إلى  نكبته  رماد  من 
الهّم  بهذا  منشغل  أنا  وبينما  جديدة.  حياة  صنع 
َفَتني مقال منشور بالعبرّية 

َ
وغيره من َمواطن األلم، ل

يوم  »واي ِنت«،  في موقع  للـپـروفسور يورام يوڤـِل، 
الّرابع عشر من أيلول الجاري، شهر انطالق العرس 
كلَّ  على مدار عاٍم  املدر�ضّي   – الّتعليمّي   – ربوّي 

ّ
الت

في  والّتعليم  ربية 
ّ
الت فيه مسألة جهاز   

ً
متناوال عام، 

البالد. والــپـروفسور يورام يوڤـِل هو أحد كبار علماء 
في  الّدماغ  علم  في  الباحثين  كبار  وأحد  الّنفس، 
إسرائيل، وهو ناشط، أيًضا، بمعارفه تلك، في الحّيز 
العبرّي  والفيلسوف  العالم  حفيد  ه 

ّ
أن كما  العاّم، 

أبًدا،  الّنادم،  املرحوم يشعياهو الْيبوڤـيتش،   ،
ّ
الفذ

م العربّية!
ّ
على أْن فاته تعل

مقاله:  مستهّل  في  يوڤـِل  يورام  الــپـروفسور  يقول 
تحصيل  إّن  الفائت،  األسبوع  هنا،  كتبت  »مثلما 
 PISA [Programme for ب إسرائيل في امتحانات

ّ
طال

البرناَمج   \  International Student Assessment
الّدولّية هو عيب  أ.م.ع.[   – ب 

ّ
ال

ّ
لتقييم للط الّدولّي 

عب 
ّ

الش أبناء  اليهود،  ب 
ّ

ال
ّ
الط تحصيل  إّن  وعار. 

ح عند معّدل 
ّ
ذي كان الّتفّوق عالمته الّتجارّية، يترن

ّ
ال

OECD [Organization for Economic Co- دول 
مة الّتعاون 

ّ
\ منظ   operation and Development

وراء  من  بعيًدا  أ.م.ع.[،   – والّتنمية  االقتصادّي 
دول مثل پـولندا وڤـيتنام. لكّن هذا ليس شيًئا ُيذكر 
]يعني  أداءهم  إّن  ب العرب؛ 

ّ
ال

ّ
مقارنة بتحصيل الط

الث. 
ّ
الث العالم  بمستوى  أ.م.ع.[   – العرب  ب 

ّ
ال

ّ
الط

ب 
ّ

ال
ّ
فالط ربية والّتعليم عندنا فاشل؟ 

ّ
ملاذا جهاز الت

مون يبذلون الكثير من الجهد، واألهالي 
ّ
أذكياء، واملعل

يشّجعون، فكيف ُيعقل أن تكون مدارسنا سّيئة إلى 
هذا الحّد؟«

الّسؤال،  يوڤـِل عن هذا  يورام  الــپـروفسور  يجيب 
إلى  تغييرهما  يمكن  لسببين،  رأيي،  »في  فيقول: 
ربية والّتعليم، نفتالي بنط، 

ّ
، ألّن وزير الت

ً
األصلح. أّوال

على  يقف  تي 
ّ
ال أ.م.ع.[   – ]املكتبّية  والبيروقراطّية 

شؤون  إدارة  على  »القدرة  مبدأ  أدخال  قد  رأسها، 
الوزير  عينِي  فتْحَت  أيًضا.  مدارسنا،  إلى  الّدولة« 
بإحكام  والّتعليم  ربية 

ّ
الت وزارة  قامت  اليقظتين، 

الّتعليمّية؛  املناهج  مناحي  جميع  على  سيطرتها 
مون، 

ّ
مون في إسرائيل غير أحرار في اختيار ما يعل

ّ
فاملعل

مون. فكّل �ضيء 
ّ
مون، وال حّتى بأّي وتيرة يعل

ّ
كيف يعل

ب.«
َ
ر ومراق مقرَّ

ويضيف الــپـروفسور يورام يوڤـِل: »إّن الّسيطرة على 
مين، وااللتصاق بمناهج تعليمّية مفروضة من 

ّ
املعل

فوق لم تحّسن األداء؛ ال بل إّنها قامت بعملّية منع 
ب، 

ّ
ال

ّ
الط لفضول  أ.م.ع.[   – ]أو إجهاض  مستهَدف 

ذين باتوا متخّصصين 
ّ
مين وحماسهم، ال

ّ
ملبادرة املعل

مون كما 
ّ
ذكر. فاملعل

ُ
خائفين وفاقدين ألّي صالحّية ت

هاب إلى املدرسة.«
ّ
ب، اليوم، يكرهون الذ

ّ
ال

ّ
الط

أّما عن طرائق إصالح هذا الوضع املشين في جهاز 
ربية والّتعليم، فيطرح الــپـروفسور يورام يوڤـِل ما 

ّ
الت

م من فنلندا. فهذا البلد 
ّ
صلح ذلك؟ نتعل

ُ
يلي: »كيف ن

الّصغير بنى لنفسه – خالل ثالثين عاًما – جهاز تربية 
م 

ّ
ليتعل ه 

ّ
كل العالم  يأتي  إذ  ا، 

ً
ومتفّوق رائًعا  وتعليم 

هناك  إّن  تقريًبا.  بيتّية  فروض  هناك  ليست  منه. 
اتّي املالَءم 

ّ
م الذ

ّ
ًفا للحواسيب وللّتعل

ّ
استخداًما مكث

إّن   – ه 
ّ
كل ذلك  من  واألهّم   .

ّ
الّصف في  ا،  شخصيًّ

الجديد يتعامل مع  ربية والّتعليم الفنلندّي 
ّ
جهاز الت

مين كقادة ومرّبين ذوي أهّمّية كبيرة، ويمنحهم 
ّ
املعل

االستقاللّية والّدعم.«
وُيضيف الــپـروفسور يورام يوڤـِل – في الّسياق نفسه 
ربية والّتعليم الفنلندّي يختار، 

ّ
– ويقول: »إّن جهاز الت

فيهم  يبذل  مين، 
ّ
واملعل مات 

ّ
املعل أفضل  مسّبًقا، 

جع عقلهم الكبير 
ّ

روحه، يكافُئهم جّيًداـ وأساًسا؛ يش
ة في 

ّ
ه يدعم قراراتهم املستقل

ّ
إن وتفكيرهم اإلبداعّي. 

مة الفنلندّية هي أشبه بشخصّية 
ّ
وقت حقيقّي. فاملعل

مثالّية، والّنتائج على الّتوالي.«
ربية والّتعليم الفنلندّي 

ّ
ه ]يعني جهاز الت

ّ
وُيضيف: »إن

ب 
ّ

ال
ّ
]في الط ويغرس  م، 

ّ
م كيفّية الّتعل

ّ
يعل أ.م.ع.[   –

منهاجه الّتعليمّي  إّن  الفضول واالهتمام.  أ.م.ع.[   –
َهرة 

َ
ا لقدرات كّل طالب. فامل ه يالئمه شخصيًّ

ّ
َمِرن، وإن

اتّية مع قليل من 
ّ
منهم يتقّدمون إلى األمام بقواهم الذ

الّتوجيه من طرفه، حيث في إمكانه أن يكّرس انتباًها 
ب املستصِعبين.«

ّ
ال

ّ
ا للط خاصًّ

 
ّ
»من حالفه الحظ ويقول الــپـروفسور يورام يوڤـِل: 
مة واحدة على األقّل 

ّ
معل  – في صباه   – مّنا والتقى 

كانت قائدة حقيقّية، فلن ينساها أبًدا. لكّن احتمال 
الّصفر.  من  يقترب  كهذه  مة 

ّ
معل أوالدنا  يلتقي  أن 

الجهاز يخنقهم،  بل ألّن  مينا سّيئون، 
ّ
معل ليس ألّن 

فين يفتقرون إلى املبادرة ]...[«
ّ
ويجعلهم موظ

يسأل  العربّي؟«،  الّرسمّي  الّتعليم  مع  »وماذا 
ه بحاجة 

ّ
: »إن

ً
الــپـروفسور يورام يوڤـِل فيجيب، قائال

إلى عناية فائقة، ولرّبما هو بحاجة إلى إنعاش. لو كنت 
لي القائمة 

ّ
ربية والّتعليم كنت سأتوّجه إلى ممث

ّ
وزير الت

رفضه؛  ُيمكن  ال  باقتراح  الكنيست  في  املشتركة 
انوّيات 

ّ
الث خّريجي  جميع  لتجنيد  قانون  مشروع 

في  تتّم، فقط ال غير،  العرب لخدمة وطنّية مدنّية، 
دخل 

ُ
ربية والّتعليم الّرسمّي العربّي. كنت سأ

ّ
جهاز الت

 – في كّل مدرسة ابتدائّية عربّية – ثالثة 
ّ

إلى كّل صف
سأكافُئهم  وكنت  سنتين،  ليرافقوه  ثانوّية،  خّريجي 

اإلسرائيلّي  الّدفاع  جيش  في  اليهود  زمالئهم  مثل 
]هكذا يكتب الــپـروفسور يورام يوڤـِل – أ.م.ع.[ وفي 
ًما 

ّ
منظ إرشاًدا  سيتلّقون  حيث  الوطنّية؛  الخدمة 

في  سيكونون حاضرين  ربية والّتعليم، 
ّ
الت من وزارة 

ب املستصِعبين، 
ّ

ال
ّ
جميع الّدروس، سيساعدون الط

ه؛ 
ّ
سيقّدمون دروس تقوية، ولرّبما األهّم من ذلك كل

مة في الحفاظ على الّنظام والهدوء 
ّ
سيساعدون املعل

».
ّ

في الّصف
لفشل  اني 

ّ
الث الّسبب  إلى  بي  يأتي  »وهذا  وُيضيف: 

وفي هذه املشكلة  ربية والّتعليم اإلسرائيلّي. 
ّ
جهاز الت

مذنب  أنا   – واألّمهات  اآلباء  أعّزائَي   – العويصة 
أّبوة\  ]...[ أبّوتنا\أمومتنا  إّن  مذنبون.  أنتم  كما 
وهذه  أ.م.ع.[،   – مروحّية  ]طائرة  هليكوپـتر  أمومة 
نا 

ّ
إن الهليكوپـتر؟  أبّوة\أمومة  هي  فما  وطنّية.  كارثة 

كّل  24\7، نالحظ، مسّبًقا،  نحوم في أعقاب أوالدنا 
على  ونقوم بالقضاء  معيق في طريقهم،  عطل وكّل 
وإّن ذلك  تهديد محتَمل بإصرار وبيد من حديد.  أّي 
ر على أبنائنا 

ّ
نا نريد أن نوف

ّ
مصدره أحسن الّنوايا: إن

وخيبات  العويصة،  املشاكل  الّصعاب،  مواجهة 
نا مستعّدون أن نحارب من أجلهم العالم 

ّ
إن األمل. 

ميهم.« وكم هو صادق – في هذا 
ّ
ه، وخصوًصا معل

ّ
كل

 The:هير
ّ

الش اإلنكليزّي  املثل   – والّسباق  الّسياق 
 ،  road to hell is paved with good intentions
ريق إلى جهّنم مفروش بالّنوايا 

ّ
وترجمته بتصّرف: الط

الحسنة. ]أ.م.ع.[
»ينقص   :

ً
قائال يوڤـِل،  يورام  الــپـروفسور  وُيتابع 

مة، فقط، أن تجعر بابننا، أن تصرخ في وجهه أو 
ّ
املعل

ريها. ونحن، 
ُ
نا سن

ّ
أن تسكته. فمن تحَسب نفسها؟ إن

وجهاز  املدارس،  مديرو  مون، 
ّ
فاملعل ريها. 

ُ
ن  ،

ً
فعال

الخوف  من  حالة  يعيشون  ه، 
ّ
كل والّتعليم  ربية 

ّ
الت

اّل من ضرباتنا. وهكذا نشأت حالة يغيب معها 
ّ

الش
ف، 

ّ
ب ُيزعجون بال توق

ّ
ال

ّ
 ]...[. فالط

ّ
الهدوء في الّصف

يكّرسن  قّوة،  وال  لهّن  حول  ال  واتي 
ّ
الل مات، 

ّ
واملعل

نصف وقت الّدرس في محاوالت يائسة لفرض الهدوء 
ربية والّتعليم ال يريد الّتنازع مع 

ّ
. فوزير الت

ّ
في الّصف

األهالي، فهم جمهور منتِخبيه املحتَمل، ولذا فهو ال 
ال  اعة في الّدروس. 

ّ
وال يفرض الط مين، 

ّ
يدعم املعل

مون.«
ّ
، هكذا ال يتعل

ً
كل. وفعال

ّ
م بهذا الش

ّ
يمكن الّتعل

ُينهي الــپـروفسور يورام يوڤـِل مقاله بالقول: »ما  ثّم 
إذا ما أراد أن ُينقذ   – يجب أن يفعله نفتالي بنط 
ربية والّتعليم في البالد – هو أن يبدأ حملة طوارئ 

ّ
الت

الهدوء  والهدف:  م«. 
ّ
نتعل هنا  »هدوء،  أسنان:  لها 

 في إسرائيل؛ حيث يكون الّتحّدث 
ّ

الّتاّم في كّل صف
 – ]أو غبّية  صفر هواتف ذكّية   .

ً
أّوال برفع اإلصبع 

أ.م.ع.[ وصفر إزعاج. وكّل من يزعج ُيطرد خارًجا إلى 
حيث يعودون منه إذا ما  باملزعجين،  خاّص   

ّ
صف

الّدعم  ه: 
ّ
من ذلك كل واألهّم  فقط.  التزموا الهدوء، 

أمام األهالي  مين واملديرين، 
ّ
للمعل املتعاقب والقوّي 

تين العازمين على إنهاء الحساب معهم.«
ّ
املتفل

أب،  فيا كّل  إلى هنا كالم الــپـروفسور يورام يوڤـِل. 

طالب  كّل  ويا  أّم،  كّل  ويا 
في  وعربّية  عربّي  وطالبة، 
من  لكثير  ه 

ّ
إن البالد،  هذه 

نلتفت 
ْ
فل دودنا من عودنا، 

القيام  نحن  ُيمكننا  ما  إلى 
إنقاذ  أجل  من  ا،  حقًّ به 
إنقاذه  يمكن  يزال  ال  ما 

الّتعليمّية،  مؤّسساتنا  إليه  آلت  ذي 
ّ
ال الوضع  من 

من غياب  الّسواء،  الّرسمّية منها واألهلّية على حّد 
ذي يجب 

ّ
ال الّرحيمّي  شبه تاّم لذلك الجّو الّرحمانّي 

ربوّية والّتعليمّية، لكي تكون. فما 
ّ
طرنا الت

ُ
أن يسود أ

لم تنُم براعمنا على مبدأ االحترام الواعي لألب واألّم 
رف 

ّ
سامح والعّزة والش

ّ
راحم والت

ّ
م، وعلى ِقَيم الت

ّ
واملعل

ا – وهللا – 
ّ
سابق فيهما، فإن

ّ
وحّب العلم واملعرفة والت

ا في 
ً

سنجد أنفسنا، عّما قريب، شيًبا وشّباًنا، وحوش
غاب؛ حيث كّل مّنا منصرف إلى شأنه وتغذية غرائزه 
، بعد أن نكون قد فقدنا القدرة 

ّ
الحيوانّية ليس إال

على الّتواصل والحوار وقبول اآلخر، بل بعد أن نكون 
، وما اإلنسان مّنا 

ً
قد فقدنا القدرة على الّنطق أصال

 حيوان ناطق؛ وذلك من خالل أحدث ما تقّدمه 
ّ

إال
وألواح  ذكّية  هواتف  من  لنا،  العصر  تكنولوجيا 
نحن  ربية لدينا، 

ّ
غياب الت في ظّل  محوسبة وغيرها، 

– املجتمعات االستهالكّية – لحسن استيعاب هذه 
 وَبْعًدا، سنجد 

ً
ْبال

َ
وق ورة الّتكنولوجّية العصرّية. 

ّ
الث

أنفسنا، عّما قريب، مشلولي القدرة على الّتعامل مع 
ّيته؛ حيث إّن تلك القدرة 

ّ
عيش بأجزائه وكل

َ
واقعنا امل

القراءة  لفعلِي   من خالل الّتعاطي الحّق 
ّ

ى إال
ّ
ال تتأت

طفولتنا  منذ  ا،  جدًّ عالية  وبجرعات  قافة، 
ّ
والث

يتعاطى العربّية   – أّيها األعّزة   – ومحّدثكم  الغّضة. 
ًما، 24\7\365، ولكن بعيًدا، 

ّ
ًما ومعل

ّ
يها، متعل

َ
وَحوال

قْدر اإلمكان، مع بالغ األلم من هذا الُبهتان، عّما ال 
يزال ُيسّمى، اليوم، مدارس.

مة حّقة، 
ّ
معل وكّل  م حّق، 

ّ
معل كان هللا في عون كّل 

إرادته\ بمحض  املقّدسة  املْهنة  هذه  اختار\ت 
الّسامية  برسالتها  وآمن\ت  لها؛   

ً
أهال وكان\ت  ها، 

كان هللا في  ودأب\ت على تحقيق مصالحها الُعليا؛ 
حّتى تتبّدل األحوال فيتبّدل  عونهم على هذا املآل، 
إّن  روا يا ِصبيان ويا ِفتيان ويا إخوان: 

ّ
املقال. وتذك

هللا ال يغّير ما بقوم حّتى يغّيروا ما بأنفسهم؛ فكفانا 
ا، وكفانا عن هللا ابتعاًدا. 

ً
ا واستهالك

ً
جبًنا وكذًبا ونفاق

قى في الّنعيم بعقله \ وأخو الجهالة في 
ْ

ذو العقل َيش
قاوة َينَعُم. وقد خلق هللا املالئكة بعقل من دون 

ّ
الش

غريزة؛ وخلق الحيوانات بغريزة من دون عقل؛ وخلق 
اإلنسان بعقل وغريزة؛ فمن غلبت غريزته على عقله 
كان أدنى من الحيوان، ومن غلب عقله على غريزته 

كان أرفع من املالئكة.
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة 

غتنا ونْحن.
ُ
– للحديث، أبًدا، عن ل

جهاز الّتربية والّتعليم في كّف ِعفريت َرجيم
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

مكابي نتانيا
تعادل

مكابي تل ابيب

5.70

3.85

1.35

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

3.70

1.80

2.20

كم هدفا؟

  مكابي نتانيا   ضد   مكابي تل ابيب

كم ركنية؟

2.30

2.20

2.55

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

مكابي حيفا
ضد

مكابي بيتح تكفا

برايتون
ضد

توتنهام

1.85مكابي حيفا)1(

)x(2.90تعادل
3.45مكابي بيتح تكفا)2(

من سيفوز؟

4.40برايتون)1(

)x(3.30تعادل
1.55توتنهام)2(

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

كم هدفا؟
13.70-0 أهداف)1(

)x(31.80-2 أهداف
42.20 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

ريال مدريد
ضد

اسبانيول

1.05ريال مدريد)1(

)x(6.50تعادل
14.00اسبانيول)2(

من سيفوز؟

15.65-0 أهداف)1(
)x(32.00-2 أهداف    
41.65 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.65-0 ركنيات)1(
)x(112.40-9 ركنية
122.05 ركنية أو أكثر)2(

82.70-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.10 ركنية أو أكثر)2(

82.15-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.55 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

العليا الدوري االنجليزيالدوري االسبانيالدرجة 

العليا الدرجة 

رقم الدور  183801 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع

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

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

الدوري بَلّش زي النار
تعال وعبِّي وما تحتار
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حيفا – ملراسلنا – يعقد كادر الجبهة الديمقراطية للسالم 
اجتماًعا  القريب،  االثنين  مساء  حيفا،  في  واملساواة 
ملناقشة التحضيرات النتخابات بلدية حيفا التي سُتجرى 
حيث سيناقش االجتماع   ،2018\10\30 الثالثاء،  يوم 
على  التحالفات  وإمكانّيات  »الجبهة«،  قائمة  تركيبة 
وقضايا  واملوقف من رئاسة البلدية،  ية، 

ّ
الساحة املحل

تنظيمية أخرى.
وكانت إدارة »الجبهة« قد عقدت اجتماًعا مطلع األسبوع 
للعضوية،  قائمتها  في  األوائل  الثالثة  حين 

ّ
املرش الختيار 

رجا زعاترة، سكرتير  حافّي  وهم الّصِ املو�ضى بهم للكادر؛ 
االجتماعية  والعاملة  حيفا،  في  الشيوعّي  الحزب 
أورنات  واملحاضرة د.  ْسِوّية شهيرة شلبي،  ِ

ّ
والناشطة الن

ّية »چـوردون«.
ّ
تورين، رئيسة قسم اإلعالم في كل

ا عشّية  خذت قراًرا مبدئيًّ
ّ
وُيذكر أّن »الجبهة« كانت قد ات

في  االنتخابية  قائمتها  تكون  بأن   2013 العام  انتخابات 
 ونساء، 

ً
رجاال وقائمة تضّم  حيفا قائمة عربية يهودية، 

في األماكن الثالثة األولى. وذلك تعبيًرا عن مبدأ الشراكة 
أجل  من  واليهود،  للعرب  املشترك  والنضال  الكفاحية 
قيم السالم واملساواة والعدالة، وعن مبدأ شراكة املرأة 
على املستوى  خاذ القرار، 

ّ
في الحياة وفي النضال وفي ات

البلدّي، أيًضا. وتأتي هذه التركيبة، اليوم بالذات، في ظّل 
الهجمة الفاشّية على الجماهير العربية، والسعي لتقويض 
الهامش الديمقراطّي – وُعنوانها األبرز »قانون القومية« 
– والدور الخاّص الذي تلعبه حيفا كمدينة يهودية عربية 

مشتركة في مقاومة هذه السياسة العنصرية.
ل »الجبهة« في حيفا في العقدين األخيرين بمقعدين 

ّ
وتتمث

وفي  مقعًدا.   31 أصل  من  البلدّي  املجلس  في  اثنين 
االنتخابات السابقة حالت بضع مئات من األصوات بينها 
وبين املقعد الثالث؛ حيث تسعى قائمة »الجبهة« في هذه 
االنتخابات إلى رفع نسبة التصويت في الشارع العربّي، 
وإلى فتح آفاق جديدة بين القوى الديمقراطية في الشارع 

اليهودّي.
الطاقات  تجّدد  عن  املنتخبة  »الجبهة«  قائمة  وتعّبر 
السيا�ضّي  العمل  في  غنّية  تجربة  لهم  حين 

ّ
باختيار مرش

ْسِوّي والتربوّي، قادرين على  ِ
ّ
والجماهيرّي واالجتماعّي والن

منذ  والجبهة في حيفا،  مواصلة مسيرة الحزب الشيوعّي 
وقضايا  أجل حقوق  من  النضال  في  السنين،  عشرات 
ولتأمين  املستضعفة،  األحياء  وجميع  العربية  األحياء 
والصّحة  والسكن  التعليم  في  وحّقهم  أوالدنا  مستقبل 

والحياة الكريمة. 

بلدية حيفا

املدرسة  الثانوية البلدية »املتنبي«/حيفا

نعلن عن حاجتنا ملعلمين مختصين 

لوظائف شاغرة باملواضيع التالية

للسنة الدراسية 2018/2019

حاسوب – برمجة 	)1 	
برمجة CNC )مجال هندسة املاكنات( 	)2 	

كهرباء )مجال هندسة الكهرباء( 	)3 	
مساعدات تربويات مع لقب أول 	)4 	

مفضل من أصحاب التجربة وأصحاب شهادة تدريس

على املالئمين إرسال سيرة ذاتية إلى البريد االلكتروني:

almutanabihaifa@gmail.com	

»الجبهة«	تستعّد	إلقرار قائمتها النتخابات بلدّية حيفا
حافّي رجا  حين الثالثة األوائل: الّصِ

ّ
كادر »الجبهة« يصّوت يوم االثنين على املرش

زعاترة والعاملة االجتماعّية شهيرة شلبي واملحاضرة أورنات تورين
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 ضربات بديلة

ا رئيس أميركا بلغي دعمه لألونروا.. بكون بّدو 
ّ
ملـــ  • 

جئين.
ّ

يلغي وجود الال

الفلسطينّيين  الشباب  لتبادل  دعمه  بلغي  ا 
ّ
• وملـــ

املستقبل  وجود  بلغي  واألمريكان..  اليهود  مع 

الفلسطيني.

مة التحرير الفلسطينية في 
ّ
ا بغلق مكاتب منظ

ّ
•وملـــ

أميركا.. بلغي أّي عالقة مع فلسطين.

لوحدها..  إسرائيل  عاصمة  القدس  بعلن  ا 
ّ
•وملـــ

بلغي عاصمة الدولة الفلسطينية..

مفاوضات  أّي  من  جئين 
ّ

الال قضية  بلغي  ا 
ّ
•وملـــ

مستقبلية.. بلغي وجود 5 ماليين فلسطيني.

نا�ضي  وال  مغّمض..  مش  العاملين  رّب  •ولكن 
فلسطين وأهلها وال أقصاها وقيامتها.. 

•أنزل على أميركا األعاصير اللي شّردت املاليين.. 

والخسائر  املاليين..  وبتشّرد  بموت  سنة  •كّل 
والدمار باملليارات.. 

•ومثل ما أنزل رّب العاملين الضربات على فرعون 
مصر.. هيك بتنزل الضربات على فرعون أميركا..

•شو بّدو هذا الفرعون الجديد ضربات أكثر حّتى 
يرتّد عن جنونه؟؟

الزم  ياهو؟؟  نتن  هذا  تبعه  القطروز  بّدو  •وشو 
يستّنى الضربات تنزل على راسه؟

•ما بكّفيه التحقيقات؟؟ وال الفساد في بيته وفي 
مكاتبه؟؟ 

•ما بكّفيه تحريض على فلسطين وسورية وغيرها؟ 
ر الدنيا قايمة ألجله؟؟

ّ
هو مفك

من  مؤمنين،  كنتم  إذا  مؤمنين،  يا  هللا  قوا 
ّ
•ِات

ضربات هللا الحالّية والقادمة على شعوبكم..

أبو إلياس     

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

السنوات  في  كان  كما   – ملراسلنا   – حيفا 
السابقة، قّررت بلدية حيفا هذا العام، أيًضا، 
الزّوار  وآالف  املدينة  ان 

ّ
سك على  تسّهل  أن 

ع أن يزوروا حيفا خالل عطلة 
ّ
الذين من املتوق

بتوفير أماكن لركن  )»سوكوت«(،  عيد العرش 
السّيارات مّجانّية.

ولذلك فإّن مواقف السّيارات في جميع األماكن 
ونين األزرق واألبيض، 

ّ
املشار إليها بالل مة، 

ّ
املنظ

ستكون مّجاًنا عشّية أّيام عطلة العيد وخاللها، 
املدينة  ان 

ّ
سك على  األمر  تسهيل  لهدف  وذلك 

ع أن يزوروا 
ّ
وعلى آالف الزّوار الذين من املتوق

في  سيشاركون  حيث  عام؛  كّل  في  كما  حيفا 
الفّعالّيات واملهرجانات العديدة التي ستشهدها 
بينها:  ومن  العيد،  عطلة  أّيام  خالل  املدينة 
ِمهرجان األفالم الدولّي الـ 34، وِمهرجان املسرح 
»بات  وِمهرجان  يوِسف«،  »نـڤـِه  الجماهيرّي 
البلدة  في  )العتق(  الفينتيج  وبازار  چـاليم«، 
من  واملزيد  وتجريبية،  مثيرة  وجوالت  التحتا، 

الفّعالّيات.
سلطة املواقف  أّن  التشديد على  هذا وينبغي 

ستواصل فرض الغرامات على كّل من يخالف 
مة 

ّ
القانون ويقوم بركن سّيارته في األماكن املعل

ونين األحمر واألبيض، وكذلك ركن السّيارات 
ّ
بالل

ات 
ّ
]محط العاّم  للنقل  املخّصصة  األماكن  في 

األجرة[،  وسّيارات  الباصات،  املترونيت، 
للمعاقين،  املخّصصة  األماكن  في  وكذلك 
يل في مواقف السّيارات 

ّ
وركن السّيارات في الل

وركن السّيارات الذي  في الشواطئ الجنوبية، 
ل حركة السير.

ّ
يعّرض املشاة للخطر أو يعط

ات السّيارات باألزرق واألبيض مّجانّية
ّ
بمناسبة األعياد مصف
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انواعها ومسبباتها، بشكل عام، وعن  للحديث عن الحساسية، 
التقينا  على وجه الخصوص،  األورتيكاريا،  الشرية واملعروفة بـ 
د. فارس سالمة، اخصائي االمراض الجلدية، طبيب مختص في 
قسم الجلد واملركز التجميلي في مستشفى ايخيلوب، وأخصائي 
لئوميت  مئوحيدت،  املر�ضى  صندوق  في  الجلدية  األمراض 

ومكابي،  وكان معه هذا الحوار. 
ما هو تعريف الحساسية بشكل عام؟

“وظيفة جهاز املناعة هو حماية الجسم من مسببات االمراض 
هذا الجهاز قد يخطئ أحيانا  املعدية كالفيروسات والبكتيريا، 
غير  األخرى  املواد  وبعض  األمراض  مسببات  بين  التمييز  في 
الضارة املوجودة في البيئة املحيطة وتدعى مواد مؤرجة )مسببة 
للحساسية(، عندما يتعرض الجسم لهذه املواد يقوم بمواجهتها 
والتي   )Antibody او   IG( مضادة  اجسام  انتاج  خالل  من 
تعمل على افراز الهيستامين ومواد اخرى تسبب ظهور اعراض 

الحساسية”.
*ما هي أعراض الحساسية؟

“قد تسبب الحساسية اعراضا مختلفة قد تظهر على الجلد، 
الجهاز  وفي  التنفسية،  الهوائية  املسالك  األنفية،  الجيوب  في 
الى  شخص  من  خطورتها  ودرجة  حدتها  وتختلف  الهضمي، 
التقأ  وحتى  الطفيفة  الحاالت  بين  تتراوح  ان  ويمكن  اخر 
فقدان  الى  فيه  االشخاص  يصل  وضع  وهو   ،)anaphylaxis(
الوعي، هبوط ضغط الدم، الشعور باالختناق وقد يسبب ذلك 
املوت. وتختلف اعراض الحساسية من شخص الى اخر ويتعلق 
ذلك باختالف العضو الضالع او املصاب، فأعراض الحساسية 
في الجيوب  )األزمة(،  في املسالك التنفسية قد تؤدي الى الربو 
واملمرات االنفية قد تؤدي الى االلتهاب االنفي األرجي، وفي الجلد 
والشرية واملعروفة باسمها  قد تؤدي الى التهاب الجلد التأتبي، 

العلمي األورتيكاريا”.

*هل توجد إحصائيات حول الحساسية؟

فبالنسبة  املصاب  العضو  بحسب  تختلف  “االحصائيات 
“تتراوح نسبة املصابين بااللتهاب االنفي األرجي  للجيوب األنفية 
بالحساسية بين %39.7-1.4 ،  الحساسية في املسالك التنفسية  
عند البالغين،   12% عند الصغار و   38% والربو قد تصل الى 
اما  قد تصل الى 20%.    في الجلد نسبة التهاب الجلد التأتبي  
بالنسبة للشرى فهي عادة تكون حاله عابرة، وكذلك نحو 20% 
بالشرية مرة واحدة على  من االشخاص بشكل عام يصابون 

االقل  في حياتهم”. 
*ما هي الشرية وأعراضها؟

نتيجة  الجلد  في  الدموية  لالوعية  رد فعل  الشرية هو  “مرض 
تعرض الجسم للمواد املؤرجة، ويظهر املرض كوذمات موضعية 
على الجلد، انتفاخات بلون وردي فاتح أو أحمر، قد تظهر الشرية 
خالل دقائق معدودة وقد تكون مصحوبة بالحكة، وتختفي بعد 
ساعات دون ترك اثر لتواجدها، لتعود وتظهر من جديد في أماكن 
أخرى. في 50% من الحاالت ترافق االصابات وذمات وعائية اي 
انتفاخات في الجفون او الشفتين او في اماكن اخرى )40 - 50% 
الحاالت  في  التنفس  جهاز  احيانا  يتورط  وقد  الحاالت(،  من 
الخطرة والنادرة مع انسداد مجرى التنفس وانخفاض ضغط 
 الى حالة التأق. تتعلق آلية املرض بافراز الهيستامين 

ً
الدم وصوال

 ،Mast cell  - ومواد اخرى من الخاليا املسماه بالخاليا البدينة 
مما تؤدي الى نفاذية مفرطة في االوعية الدموية في الجلد”.

*ما هي انواع الشرية؟
 6 النوع الحاد وهو ألقل من  “يمكن تقسيم الشرية الى نوعين، 
اسابيع، والنوع املزمن عندما يستمر املرض ألكثر من 6 اسابيع، 
يوجد تقسيم اخر يعتمد على تشخيص العامل املسبب، فهنالك 
 ( حاالت تظهر فيها الشرية ونستطيع تشخيص العامل املسبب 
%10(، اما غالبية الحاالت والتي تظهر فيها شرية ال يعرف العامل 

املسبب )الغالبية(”.
*ما هي املواد املؤرجة الشائعة التي قد تسبب الشرية؟

“قد تكون املسببات هي املؤرجات املحمولة في الهواء مثل حبيبات 

اللقاح، الغبار، النباتات، فرو ووبر الحيوانات، املسببات االخرى 
البيض،  الحليب،  املحار،  السمك،  مثل الجوز،  هي األطعمة، 
وهي قد تسبب الشرية لدى األشخاص، كذلك لدغات الحشرات 
وايضا األدوية مثل املضادات الحيوية،  مثل النحل والدبابير، 
املسكنة  االدوية  مثل  معينة  مجموعات  من  االدوية  وبعض 
كذلك مواد كيميائية مختلفة  الدم،  وادوية ضغط  لالوجاع، 
موجودة في بعض كريمات التجميل وغيرها من املستحضرات.  
كما توجد ايضا عوامل فيزيائية تؤدي الى نوع خاص من الشرية 
املسمى “بالشرية الفيزيائية” الناتج عن التعرض للحرارة، البرد، 
هنالك  للشمس.  التعرض  او  جسدي  مجهود  بذل  الضغط، 
ملس  فيروسية،  او  بكتيرية  التهابات  منها  أخرى  أسباب  ايضا، 
بعض النباتات مثل لبن التين وغيرها من نباتات تفرز بعضها 

  وتسبب الشرية”. 
ً
 مؤرجة

ً
موادا

*ماذا عن العالجات باالدوية؟
“العالجات االولية التي نستخدمها هي مضاد الهيستامين وتؤدي 
الى تخفيف تأثير الهيستامين في الجسم والذي يسبب اعراض 
الشرية، وتوجد انواع منها تحتاج الى وصفة طبيب واخرى بدون 

وصفة طبيب.
الجيل  من  هو  االول  النوع  نوعين،  الى  االدوية  تقسيم  يمكن 
االول، مثل دواء اهيستون، وما يميز هذه األدوية هو الوصول الى 
الدماغ والتأثير عليه، ومن سيئات هذه األدوية انها قد تؤدي الى 
النعاس وعدم التركيز وأحيانا تمس بالنوم حيث ال يكون النوم 
ثيرات اخرى غير مرغوب فيها. عادة تؤخذ هذه األدوية 

ُ
عميقا، وتأ

أكثر من مرة في اليوم، مرتين او ثالث مرات في اليوم.
الثاني من االدوية هي االدوية االحدث والتي ال تجتاز  الجيل   
تسبب  وال  الدماغ  الى  تدخل  وال  الدماغ  يقي  الذي  الغشاء 
التأثيرات املتعلقة بالتركيز والتأثيرات السلبية األخرى، مثل دواء 
“تلفاست” حيث  يتميز االخير بسرعة تأثيره، حيث  أو  “زيليرجي” 
التأثير وتحسين أعراض الشرية خالل وقت قصير جدا،  يبدأ 
ويستمر عمل الدواء، لساعات طويلة. تظهر التوصيات واالبحاث 

االخيرة ان هذه املجموعة من االدوية آمنة جدا لالستخدام. 
توجد ايضا انواع ادوية اخرى وهي عقاقير الستيروئيدات والتي 
استعمالها  لكن  فعالة جدا  مواد  وهي  الفم  تؤخذ عن طريق 
 3 ممكن ان يكون لفترات قصيرة جدا ال تتعدى اسبوعين حتى 
اسابيع الن لهذه املواد تأثير سلبي على األمد الطويل مثل التسبب 
بهشاشة العظام، رفع ضغط الدم، رفع السكر وتأثير على املعدة 
بالحاالت  وتعطى  قصيرا  استخدامها  يكون  ان  يجب  لذلك   ،

الطارئة او الصعبة.
في الحاالت الطارئة والخطيرة التي تؤدي الى ضيق التنفس او 
يتم استخدام االدرينالين والذي يعطى  انخفاض ضغط الدم  
طريق  اوعن  االسعاف  طاقم  بواسطة  حقن  شكل  على  عادة 
املريض نفسه ان كان مزودا بحقن خاصه جاهزه مسبقا بوصفة 

طبيب”.
)يتبع(

حيفا – ملراسلنا – بفخر واعتزاز  ستبدأ خمس طالبات 
في حيفا دراستهّن  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  متفّوقات من 
ّب 

ّ
ّية الط

ّ
مع افتتاح الّسنة الّدراسّية 2018\2019، في كل

ومعهد  »رامبام«  في مستشفى  الّصّحّية  األنظمة  وقسم 
العلوم الّتطبيقّية )الّتخنيون(.

هذا ويتّم هذا املسار الّتعليمّي بالّتعاون مع بلدّية حيفا، 
مستشفى  من  ومبادرين  أطّباء  والّتعليم،  ربية 

ّ
الت وزارة 

ا  ّب في معهد الّتخنيون. وهو ُيعتبر خاصًّ
ّ
ّية الط

ّ
»رامبام« وكل

ُيتيح  وفريًدا من نوعه وذا مستًوى عاٍل ومتمّيز، حيث 
البات: شيران إغبارّية، حال حسن، 

ّ
الفرصة لكّل من الط

أسيل ياسين، هديل صفدي، ومسّرة شنبور، املواجهة 
ّب، 

ّ
والط الّصّحة  عالم  على  واالنكشاف  االستثنائّية 

والعمل في املستشفى وإثراء املعرفة، من ِقبل أعضاء هيئة 
العلوم  وخّريجي  معتمدات  وممّرضات  األطّباء  تدريس 
بامتحان  البات 

ّ
الط متحن 

ُ
ت ذلك  إلى  باإلضافة  ّبّية. 

ّ
الط

توجيهّي )»بـچـروت«( بمستوى عشر وحدات تعليمّية في 
ّب، ويحصلن على مكافأة؛ ما ُيسّهل عليهّن في 

ّ
تخّصص الط

شروط القبول وااللتحاق بالّتعليم العالي في مختلف املهن 
نهّن من االندماج في األنظمة الّصّحّية 

ّ
الّصّحّية التي ستمك

في الّدولة.

دكور،  يسرين  السّيدة  قالت  واإلنجاز  املسار  هذا  وعن 
مديرة مدرسة الكرمة العلمّية:

البات وأتمّنى لهّن الّنجاح والّتفّوق، وأشّدد 
ّ
»أفتخر بالط

ب 
ّ

ال
ّ
الط لجميع  يتسّنى  سوف  الّتعليمّي  املسار  هذا  أّن 

ّب، باإلضافة 
ّ
ذين يرغبون في االختصاص بموضوع الط

ّ
ال

بمستوى  والّرياضّيات  الفيزياء  بموضوع  تخّصصهم  إلى 
ذين 

ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
ع أّن عدد الط

ّ
خمس وحدات تعليمّية. وأتوق

سيلتحقون بهذا املسار سوف يزيد في الّسنة القادمة. هذا 
وتسعى إدارة املدرسة لفتح مجاالت تعليمّية خارج إطارها، 
 

ً
ب، وكذلك تمهيًدا وتسهيال

ّ
ال

ّ
لصقل وتعزيز شخصّية الط

لبناء مستقبلهم األكاديمّي العالي.«
ربية، الثقافة، 

ّ
أّما السّيدة إيالنا تروك، مديرة مديرّية الت

»هذا  الّصدد:  بهذا  فأضافت  حيفا،  بلدّية  في  والرفاه، 
وملدرسة  العلمّية  الكرمة  ملدرسة  املشترك  البرناَمج 
ذي سوف يحّدد تفّرد كلتا املدرستين، هو 

ّ
»عيروني أ«، وال

ذي يقوده نظام الّتعليم في بلدّية حيفا 
ّ
البرناَمج الّرائد ال

ب، ويقّربهم 
ّ

ال
ّ
ا للط هذا العام، حيث يفتح البرناَمج أفًقا هامًّ

ّب ويدعوهم إلى خوض تجربة مع األطّباء 
ّ
من مجال الط

ّبّي »رامبام«، ويساعدهم 
ّ
ز الط

َ
ّبّيين في املرك

ّ
فين الط

ّ
واملوظ

تي سيعملون بها في املستقبل.«
ّ
على اختيار املهنة ال

ثانوّية الكرمة العلمّية أّول مدرسة عربّية بحيفا
ّب	بإشراف الـ	"تخنيون"

ّ
ا في موضوع الط تدخل مساًرا تعليميًّ

الجزء األول

د.	فارس سالمة،	اخصائي قسم األمراض الجلدية واملركز التجميلي في مستشفى ايخيلوب:

“تختلف أعراض الحساسية من شخص إلى آخر باختالف العضو املصاب”
َرِجّي	)rhinitis	Allergic(	،		اما في	

َ
ِف	األ

ْ
ن
َ
ِتهاب األ

ْ
“قد تظهر أعراض الحساسية في املسالك الهوائية التنفسية فتؤدي الى الربو	)Asthma		(	،	في الجيوب واملمرات األنفية تؤدي الى		ال

	)Urticaria(	او الشرى	)		Dermatitis	(	د
ْ
ِتهاُب	الِجل

ْ
الجلد فقد تؤدي الحساسية الى ال

ع.ع.
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الُجمعة 21 أيلول 82018

... 	للجرح أطعمة أحالها ُمرٌّ
ّ
إن

تقرير: نداء نصري 

املكان: الّدامون
الزمان: أّيام الحصاد – أّيار 1948

زّية: طه سعيد زيداني، بنت جميل أبو 
َ
الشخصّيات املرك

حمدي – بديعة خوري
الراوي: طه سعيد زيداني، بديعة خوري، فتحي بقاعي، 
منير خوري، ورد خوري، ڤـيوليت بقاعي، محّمد عبد 
ة والسهل 

ّ
مصطفى بقاعي، والشجر والحجر والعين والتل

صواني  بخِبز  اللي  البلد  وفرن  الزاوية  بنات  ومغارة 
البطاطا والجاج عند دار محّمد العوض..

الصراع: ِفّش!
لحظة الكشف: راجمة األلغام تقتل الطفلة باسمة أبو 

علي. 
الشاغور  ِمنطقة  إلى  الّدامون  أهل  نزوح  النهاية: 

والحدود اللبنانية.. نهاية مفتوحة!
مرتفعة  هضبة  ِفّش!  ما  الّدامون  موقع  من  »أحلى 

وقبالها سهل... زّي منتزه«
ِاجتمعنا عند مدخل بلدة كابول – عين الّدامون، أّول 
البلد، السّيد طه سعيد زيداني مولود الّدامون الذي 
م�ضى على ترابها واستنشق هواءها مّدة 16 عاًما، واألخ 
فتحي بقاعي – من الجيل الثاني بعد النكبة، وهو من 
أعضاء لجنة أهالي الّدامون، مكتبة متنّقلة يحمل في 
الّدامون،  عن  املعلومات  من   

ً
هائال ا  كمًّ عقله  طّيات 

ا ألقاصيص وحكايات الكبار مّمن  ٌل بارع جدًّ وهو مسّجِ
نزحوا عن البلدة. 

قاء، 
ّ
الل م 

ّ
نظ الذي  طمرة،  ان 

ّ
سك من  بقاعي  فتحي 

ان 
ّ
سك من  بقاعي  ڤـيوليت  صديقتي  مع  بالترتيب 

ان 
ّ
زيداني من سك بالسّيد طه سعيد  أتى  شفاعمرو، 

طمرة أيًضا، ليسرد لنا األحداث كما شاهدها وسمعها. 
كما التقينا هناك تماًما بجانب بئر املاء السّيدة بديعة 
خوري  اصطفان  املرحوم  زوجة  يوسف،  أّم  خوري 
ابن الّدامون، الناشط سابًقا، السّيدة بديعة مولودة 
منير  وولدها  شفاعمرو  ان 

ّ
سك من  أيًضا،  الّدامون 

رة، الذي رفض أن يكون 
ْ

وحفيدها ورد ابن الحادية عش
مجّرد مرافق، فأسهب في شرحه عن بعض األماكن في 

الّدامون، كما سمعها من أهله. 

من بئر املاء شربوا فارتوينا..
كانت بئر املاء تعود إلى شخص أملانّي، وقد أوكل السّيد 
 عنها، وفي 

ً
نقوال الحايك )من الناصرة( ليكون مسؤوال

الحرب العاملية الثانية، حين غادر األملانّي البلدة منح 
البئر لنقوال الحايك، الذي أصبح، بين ليلة وضحاها، 
ا لهذه البئر. كانت البئر تسقي الناس والقادمين إلى 

ً
ماِلك

البلدة، ولم يكن هناك من يمنعهم من الشرب أو تقديم 
املياه للدواّب، ألّن موقع البئر كان على مشارف البلدة. 

مجّرد أشواك توِخز، فتئّن!
حين تدخل القرية قد ال تلحظ شيًئا، إذ إّن األشواك 
القليلة  الزيتون  وأشجار  العادة،  كما  الّصّبار  ونبات 
ها املوقع، ومن حوله وعلى جوانبه 

ّ
ي كل

ّ
والصنوبر تغط

 أنظار القادمين من 
ّ
ركام من الحجارة.. نبع ماٍء كان محط

ا وملتقى صفد، يسقي ويبّرِد أجسام 
ّ
حيفا إلى سهل عك

الزائرين املتنّقلين على امتداد الساحل، مهَمٌل ومتداٍع. 
ال آثاَر لبيوت.. ال آثاَر لجامع أو كنيسة أقيمت هناك منذ 
ولم  الّدوامنة..  مع  املكان  وغادر  غاَر  ه 

ّ
كل بعيد...  زمن 

يتبقَّ من البلدة سوى مقبرة الّدامون اإلسالمية، ومقبرة 
على  فاصل،  يفصلهما  ال  تين 

ّ
الل املسيحية،  الّدامون 

مساحة أرض واحدة، وكلتاهما شواهدهما متداعية، 

وقد تّمت إعادة ترتيب بعض حجارتهما إكراًما للموتى، 
من قبل لجنة أهالي الّدامون. 

ان الّدامون يوم غادرها 
ّ
1,350 شخًصا كان عدد سك

أهلها، وهذا تقدير العّم طه سعيد زيداني... ال مجال 
 24-22 البلدة  ومساحة  املوضوع!  في  معه  للنقاش 
ألف دونم، ما يساوي 4 موجات للبحر )على حّد تعبير 
أهالي الّدامون(. وقد ُبنَي فيها حّتى عام 1945 أكثر من 
330 بيًتا.  وعن اسمها، سألُت، فكان جواب العّم طه 
ز 

َ
ر«، ومعناها مرك أّن اسمها من الكلمة اآلرامّية »ُدمُّ

التموين.
قاء األّولّي بين العّم طه سعيد زيداني والخالة 

ّ
كان الل

الذكريات، واحتدم  بدآ مسلسل  بديعة خوري، وقد 
الجدال بينهما حول حقائق بعض األمور، ووقعُت أنا 

ودفتري الصغير بين ذكريات مفعمة باألشواق والحنين، 
لم أستِطْع كتابة أّي �ضيء ذكراه، النتقالهما من حدث 
إلى آخر بسرعة البرق.. كأّنهما يالحقان الزمن املتبّقي من 

الّدامون، وإن تبّقى!
وتقول بهذا الخالة بديعة خوري: »عام 39 أو 40، زار 
الثاني، وأقام  في شهر تشرين  البلدة  الحكيم  املطران 
 بأّول قربانة – سّر املناولة األولى؛ كنُت 

ً
قّداًسا احتفاال

ر العّم طه هذه 
ّ
في الثامنة أو العاشرة من عمري«. ويتذك

الزيارة الرسمية للمطران، حيث ألقيت قصيدة خاّصة 
بهذه املناسبة، يذكر منها البيت املبتور التالي:

ى عندنا 
ّ
نا الحكيم في وسِطهم ُمقيم \ بالنور تجل

ُ
»مطران
حّل....«

العرب  مطران  الحّجار،  املطران  استقبال  تّم  كما 
واملسلمين في البلدة، ويذكر العّم طه من خالل هذه 
وقد  الكنيسة،  إلى  أيًضا،  األطفال،  دخول  الزيارة 
»كيراليسون  عبارة:  ترداد  على  ضحكاتهم  فضحتهم 
كيراليسون«، وما كانوا يفهمون معناها »يا ربُّ ارحم.. 

يا ربُّ ارحم«.
البلدة،  ان 

ّ
سك شارك  الزيارتين  في  حال،  أّي  على 

مسلموها قبل مسيحّييها، في استقبال املطرانين، وهذا 
– كما قالت الخالة بديعة – كرامة وشهامة...

عريسنا عنترة َعِبْس 
عن  حّدثنا   ،1932 عام  مواليد  من  زيداني  طه  العّم 
قام على 

ُ
ت البلدة، وكانت  في  قام 

ُ
ت كانت  التي  األعراس 

ه كان 
ّ
ا، ألن العرس مناسبة مهّمة جدًّ وُيعتبر  البيادر، 

كما  على »شهوة«،  يعني  السنة،  في  واحدة  مّرة  يقام 

يقول العّم طه، وقد شّبهه برمضان، حيث يقوم أهل 
رة. 

ّ
يل املتأخ

ّ
البلدة بإشعال النار والسهر حّتى ساعات الل

املناسبة  إليهّن  بالنسبة  العرس  فكان  النساء  أّما 
األعظم، إذ كان يمتّد حوالي الشهر. وعن األغاني التي 
غّنى  يذكر منها: »عريسنا عنترة َعِبْس... ويا شمس 

ُ
كانت ت

غيبي من السما عاألرض في عّنا عريس... يا شمس غيبي 
ر العّم طه 

ّ
واختفي بنور العريس منكتفي«.. وقد تذك

يعقوب،  بديعة عرس وديعة خليل عبد هللا  والخالة 
رة من عمرها، وقد 

ْ
والتي تزّوجت وهي في الرابعة عش

ه قد كان لها عرس »تاريخي«!!!
ّ
شهد االثنان أن

ليلة خروج أهالي الّدامون
كانت الضربة األولى التي تلّقتها البلدة من راجمة ألغام، 

ُضِرَبْت من قرية البروة التي تّم احتاللها وطرد أهلها، 
علي،  أبو  باسمة  الطفلة  رأس  على  قذيفة  فوقعت 
فُقتلت. لم يستِطْع أهلها دفنها في اليوم ذاته، فدفنوها 

في اليوم التالي.
دخلت  أن  بعد  وذلك  األهالي،  على  الخوف  سيطر 
هيونية البلدات املجاورة، ومنها البروة،  العصابات الّصِ
وا يضربون 

ّ
وا تّل كيسان املقابل للّدامون، وظل

ّ
واحتل

الليل، مع نشر األخبار عن  وال 
َ
القذائف ط براجمات 

ت فيها امرأتان 
ّ
مذابح هنا وهناك، فغادرها الناس، وظل

رة، وقد وصلت – فيما بعد – إلى  اثنتان؛ األولى معّمِ
أّيما  تكريمها  تّم  وقد  شفاعمرو،  إلى  ثّم  ومن  طمرة 
دعى حنيفة أبو سعيد، وهي عمياء، 

ُ
تكريم؛ أّما الثانية وت

فسقطت في املحفرة املوجودة في البلدة، كما سقطت 
الّدامون، فماتت. 

يحّدثنا العّم طه: »أخرجتنا أّمي أنا وأخوتي من القرية 
سخنين،  في  أخوالي  إلى  الحصاد،  شهر  أّيار،  شهر  في 
ومن سخنين  الحصيد،  على  لتساعدها  أختي  وأبقت 
مة، حيث كان 

ّ
انتقلنا إلى املغار ومن هناك إلى وادي سال

ا؛ ومن هناك  مال، أعداًدا هائلة جدًّ الناس يسيرون كالّنِ
انتقلنا إلى قرية الرامة. والداَي ذهبا إلى لبنان، حيث 
كانت الحدود – وقتها – ال تزال مفتوحة. بقينا مّدة 
ثالثة أشهر في الرامة، ومن ثّم انتقلنا إلى شفاعمرو، 

حّتى عام 1953.«

الّدامون بلد الحصائر
م أهل الّدامون صناعة الُحصر، إضافة إلى العمل في 

ّ
تعل

الفالحة. ِامتازت الّدامون بهذه الصناعة التي لم تتوافر 

ث. كانوا ُيقدمون على 
ّ
 في طّيبة املثل

ً
 في الّدامون وقليال

ّ
إال

املتوافر  بالقّش  يأتون  بها،  جار 
ّ
صناعة الحصائر واالت

إلى  ذهابهم  قبل   – األطفال  يقوم  الّدامون،  في سهل 
املدرسة – ببّل القّش ليكون صالًحا وجاهًزا للعمل به. 
موا هذه الصناعة غيرهم من أهل البلدات 

ّ
حّتى إّنهم عل

األخرى، وذلك بعد تهجيرهم وانتقالهم للعيش فيها. وقد 
درَّت هذه الصناعة على أهالي البلدة املال الكثير، وكان 

يقال إّن جيوب أهل الّدامون »بتخرخش«!!

البلدة كانت عامرة 
الثالث،   

ّ
البلدة مدرستان، األولى حّتى الصف في  كان 

مديَري  أّن  طه  العّم  ويذكر  السادس.  حّتى  والثانية 
ا ومن سخنين. وقد اقتصر 

ّ
املدرستين، وقتها، كانا من عك

غة اإلنكليزية، 
ّ
غة العربية والحساب والل

ّ
التعليم على الل

ب من 
ّ

البلدة طال إلى  قِدَم  الخامس. وقد   
ّ

من الصف
موا 

ّ
الرويس ومن كابول ومن بلدات أخرى مجاورة ليتعل

فيها.
ا. وقد كانت 

ّ
تأتي من عك البلدة حافلة  تمّر من  كانت 

 
ً

ِشماال الساحل  من  القادمين  للتّجار  ًزا 
َ
مرك الّدامون 

ا 
ّ
وجنوًبا، فيستريح التّجار في الّدامون ويذهبون إلى عك

بالحافلة التي تمّر من أراضيها. كان التّجار أو القادمون 
املاء  عين  وهي  الّدامون،  عين  ِمنطقة  في  يستريحون 
الواقعة خارج البلدة، إضافة إلى وجود حاووز ماء مآلن 

دوًما وِبركة ماء إلرواء عطش الدواّب. 
حوم وغيرها، 

ّ
كما ضّمت البلدة دكاكين ومحاّل لبيع الل

لشراء  املجاورة  القرى  من  الناس  إليها  يأتي  وكان 
كتيرة  كانت  الغريبة  »اإلجر  بالعامّية:  يعني  حاجاتهم. 
ومطحنة  الزيتون  معصرة  إلى  إضافة  هذا  بالبلد!«؛ 

تين خدمتا البلدات املجاورة، أيًضا.
ّ
القمح الل

من  فريدة  بلدة  الّدامون  إّن  طه،  العّم  رأي  حَسب 
ا حّتى 

ّ
نوعها، أراضيها الزراعية شاسعة ممتّدة من عك

كردانة، ومحيطها أرا�ضي ميعار وأرا�ضي مجد الكروم. 

»راحت البلد ببالش عن دون البالد«
من  حسن  أبو  بقاعي  مصطفى  عبد  محّمد  الجّد 
منه  طلبنا  حين  كابول،  في  يسكن  والذي  الّدامون، 
أن يحّدثنا عن الّدامون، فكَمن فتح جرًحا عميًقا لم 
وقال:  املوجعة،  الزفرات  بعض  وأخرج  تنّهد  يندمل، 

»راحت البلد ببالش عن دون البالد«. ليش يا عّمي؟
ْسنا  يَّ

َ
ينا يا عّمي ما كان حدا سألنا.. ت

ّ
»شو ليش؟ لو ضل

وطلعنا...«
ه يوم 

ّ
»َبّس اكتبي يا عّمي لألمانة، ويشهد علّي رّبي، إن

وصلنا على الشاغور استقبلونا أهل مجد الكروم، وكان 
عندهن موسم الحصاد، اجتمعوا كبار البلد، وقالوا 
هدول اللي جايين عّنا الجئين، منعطيهن الحبوب واملؤن 

ع عليهن التين، واحنا منوكل باملوسم الجاي...«  ومنوّزِ
»سّجلِت يا عمي؟«، سألني.. 

ليكن ذكُرها مؤّبًدا..
الّدامون،  في  املناسبات  بعض  إحياء  اليوم،  يتّم، 
الشعبية.  والدبكة  األمسّيات  تقام  ترابها  ثرى  وعلى 
مسيرات  املقبرتين،  لترميم  تطوعية  أعمال  تتّم  كما 
عودة، مخّيمات لألطفال، لقاءات مع الجئي الّدامون 
وغيرها  املباشر،  التلفزيونّي   

ّ
البث وعبر  السكايـپ  عبر 

بقاعي  فتحي  األستاذ  عليها  يشرف  التي  األنشطة  من 
وأصدقاء له من لجنة أهالي الّدامون. 
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ِانتخاب الكاتبة أنوار األنوار 

رئيسة ملجلس إدارة مؤّسسة 

األفق للثقافة والفنون

والدعوة إلى إنشاء إطار أدبّي 

في إطار مؤّسسة األفق

حيفا – ملراسل خاّص – عقد مجلس مؤّسسة 
األفق للثقافة والفنون العاّم، مساء الخميس 
ز األفق في حيفا 

َ
13\9\2018، اجتماًعا في مرك

بحضور عدد كبير من أعضاء املجلس، لبحث 
الهيئة  عمل  ومناقشة  املؤّسسة  نشاطات 

اإلدارية، والنتخاب هيئات املؤّسسة ولجانها.
األفق،  مؤّسسة  عام  مدير  االجتماع  ِافتتح 
حيث  شليوط،  عفيف  والفّنان  الكاتب 
ومشروعها  املؤّسسة  نشاط  استعرض 
بالتقّدم  مشيًدا  األفق؛  مسرح  زّي، 

َ
املرك

الحاصل في نشاط املؤّسسة عموًما، ونشاط 
رجم، أيًضا، 

ُ
مسرح األفق خصوًصا، والذي ت

من خالل االرتفاع في الدخل الذاتّي للمؤّسسة، 
َز 

َ
إنتاجاتها املسرحية الجديدة، افتتاحها مرك

ورشة  وانطالق  شفاعمرو،  في  األفق  مسرح 
الكتابة املسرحية األولى؛ كما رّحب بانضمام 
السابق  النائب  للمؤّسسة:  الجدد  األعضاء 
محمد ميعاري، الكاتبة أنوار األنوار، واإلعالمّي 

رزق ساحوري.
النقاش  في  املجلس  أعضاء  شارك  بعدها 
محمود  الفّنان  وهم:  االقتراحات  وتقديم 
الكاتبة  ساحوري،  رزق  اإلعالمّي  صبح، 
أنوار األنوار، النائب السابق محمد ميعاري، 
الشاعر أنور سابا؛ والسادة: يوسف منصور، 
وم، سوسن شليوط، 

ّ
إبراهيم مباريكي، منير سل

خالل  تّم  وقد  مشيعل.  وسهيلة  كّرام،  حّنا 
ومناقشة  عّدة  اقتراحات  عرض  النقاش 
القرارات  خاذ 

ّ
ات تّم  كما  املؤّسسة،  نشاطات 

األفق  مؤّسسة  في  أدبّي  إطار  إنشاء  التالية: 
والتأكيد على أهّمّية دعمه ورعايته، تكثيف 
ز مسرح األفق في 

َ
النشاط الثقافّي والفّنّي في مرك

شفاعمرو، وتنظيم فّعالّيات خاّصة باألطفال 
رة.

ّ
في سّن مبك

ثّم تّم انتخاب هيئات ولجان املؤّسسة، حيث 
انُتخبت الكاتبة أنوار األنوار رئيسة ملجلس إدارة 
يوسف  انتخاب  تجديد  وتّم  األفق،  مؤّسسة 
منصور وحّنا خوري أعضاء في الهيئة اإلدارية؛ 
فت لجنة املراقبة من السّيدين، منير 

ّ
وقد تأل

كما  عضًوا.  مباريكي  وإبراهيم  رئيًسا،  وم 
ّ
سل

فت 
ّ
تأل للمؤّسسة  ثقافية  لجنة  انتخاب  تّم 

الكاتبة  ميعاري،  محمد  السابق  النائب  من: 
أنوار األنوار، املسرحّي محمود صبح، الشاعر 
تّم  أنور سابا، والكاتب عفيف شليوط. كما 
اإلعالمّي  من  فت 

ّ
تأل لإلعالم  لجنة  تشكيل 

رزق ساحوري، والكاتبين أنوار األنوار وعفيف 
شليوط. 

نا نذوب في الجديد
ّ
كأن

واإلعالم..

جّدد
ّ
عن الخوف من القبر والت

عن مناجل ومسالك الرفاق

عن أفيون النخبة

واالبتهال للرؤيا

عن مسيرة )الشنطة(

والذين باعوا املعلومة

ينفث الجائعون جملة ممجوجة

عن غياهب اإلنفاق

والخوف من الغرق..

في ِشباك اإلباحّية

*

رفاق الجديد كالعويل

مسيرة الخوف ومظاهرة الجائعين

تغرق في )عذاب القبر( واألموال

رائحة )عطر الشانيل( آخر )موضة(

يا رفاق

يا رفاق العصر

يا رفاق )البيئة والورق(

مسالك املسؤولّية وااللتزام

مسيرات املحّجبات والسافرات

ِمُج( على الغبار باالفتراض
ْ
َرك

ُ
مًعا )ن

*

.. وأنا
َ

مًعا.. أنت

)بلدّياتي(

نستعيد نحلم

ك املاشين على الجانبين
ّ
نفك

نمرح باألحالم والنصائح

عن )عذاب القبر(

ر )يوم القيامة(
ّ
وَمن سخ

في عراٍك يغّيُب الرّب

ال مرجعّية )وال دستور(

سبحانك..

تبقى وحدك

وما تشتهيه الرياح..

في حجيج األلقاب

ها هنا السياسة..

كالغاب

أبواب تتمادى

على الثوابت والتجديد

*

الزعماء وما يتدّعون

القّواد والقضّية

تعساء في سجون الصور

تغريبة الخوف والنهاية

طاملا الكّل زائل

يستحي غياًبا

م
ُ
غ

ُ
في )كونفدرالّية( على ل

فلسطين لعنة..

ّيين للقادمين
ّ
للمحل

لألردنّيين للهاشمّيين

كميٌن وأكاذيب

ت�سيء التفسير

للسالم والعدالة

*

لإلعالمّيين

للسياسّيين

َوّضعين لألفالم
َ
ت
ُ
امل

في متاهة املخّدر

بال مواجع الصمود

فاألموال شهادات النفاق

ها هنا الثوابت

فلسطينّي محبوٌس مغدور

باٍك ..

ينفث البّر أسراًرا

ال ينام

ال يساوم

هاشم ذياب

حيفا \ طمرة

كونفدرالّية
بطعم الغبار
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تحف

أدوات منزلية

اسطوانات   

مالبس

أغراض زينة

هنمال شارع 
بلمر شاعر  شارع  زاوية  وحتى   21 هنمال   

النافورة باحة  في   21:00 الساعة  من  عروض 

معرض فينتاج
ويد ثانية
معرض فينتاج
ويد ثانية

ركن السيارات مجانا (ازرق-ابيض) عشية عيد العرش 
وخالل عطلة عيد العرش

اليعاد 
(عرض
«ايفو هييلد» مثير)

حيفا

عن مكتبة  ًرا، 
ّ
مؤخ – صدر،  ملراسلنا   – حيفا 

عّبا�ضي،  صالح  األستاذ  لصاحبها  �ضيء«  »كّل 
جبران،  سليمان  للـپـروفسور  جديد  كتاب 
بُعنوان »ملّفات الذات«، ويقع في 150 صفحة.
للكتاب:  في تعريفه  الـپـروفسور جبران  ويقول 
الحياة  من  منتقاة  مشاهد  عن  عبارة  ه 

ّ
»إن

املاضية، ولم نقصد سرد حياتنا بالذات، ذلك 
أّن جوانب شخصية كثيرة منها ال تهّم القارئ وال 
تعنيه. كذلك لم نذكر شخصّيات ذلك الزمان، 
من ماضينا البعيد، بأسمائها الصريحة. لتكون 
تلك نماذج يتعّرف بها قارئ هذه األّيام، فيعتبر 
من املا�ضي سوى  نا لم ننتِق 

ّ
إن ثّم  بها ال أكثر. 

ة، في رأينا، حيث يمكنها تمثيل األّيام 
ّ
مشاهد دال

البعيدة تلك، وحياتنا منها تعريف أبناء، اليوم، 
وما كان جدير باألجيال الجديدة أن  بما كان. 
ليس كتابنا  باختصار:  وتعتبر به رّبما.  تتعّرفه، 

الفصل  في  املا�ضي  ومشاهد  هذا سيرة ذاتية. 
 ناقلوها 

ّ
األّول منه، قيمتها في ذاتها، وما نحن إال

أو رواتها!«
بسيرتنا  له  صلة  ال  الثاني  »الفصل  ويتابع: 
الذاتية. مشاهد من الحياة حولنا. متخّيلة، وإن 
كانت واقعية تماًما! لذا أسميناها: »خيال طبق 

الواقع«.«
وُينهي بقوله: »الفصول الثالثة األخرى، أيًضا، 
تعرض لجوانب من  ذات صلة بالذات وثيقة، 
حياتنا خاّصة، لم يعرفها القارئ عّنا، في أغلب 
الظّن. لذا كان كتابنا هذا بحّق: ملّفات الذات.«
جبران  سليمان  للـپـروفسور  نبارك  إذ  نا 

ّ
وإن

بإصداره الجديد هذا، نرجو له موفور الصّحة 
والعمر  املزيد،  اإلصدارات  ومن  والعافية، 

املديد.   

ات الذات«
ّ
»ملف

	كتاب جديد للـپـروفسور سليمان جبران
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 )Lior Suchard( 

يسرُّ نادي روتاري ستيال مارس حيفا، في حفله 
الخيري االول، ان يستضيف الفناَن المبدع صاحب 

ل العقلي 
ّ
الشهرة العالمية والمحل

في عرض ترفيهي "يفوق ادراك الحواس"
في قاعة االوديتوريوم - مركز الكرمل- حيفا

 يوم الخميس ٢٠١٨ /١٨/١٠  الساعة السابعة والنصف مساء
ريع الحفل كامال ُيقدم لمصحلة المجتمع ورفاهيته

0524841767 | 0525133351 | 0542072118
للتذاكر:

 ثمن تذكرة الدخول يتراوح بين 150-100 شيكل)حسب المكان في القاعة(.  

أنيس أرملي 
لعضوية بلدية حيفا 

مًعا من أجل حيفا

أنيس

 أرملي

ايد بايد  نبني المستقبل



الُجمعة 21 أيلول 122018

يبقى الكتاب بصورته التي ألفناها 
وتعّودنا عليها من أهّم أركان املبنى 
فهو  أّمة.  لكّل  والحضارّي  الثقافّي 
املستودع الحقيقّي للمعرفة وللفكر 
بكّل ألوانه وأجناسه املختلفة. وهذا 
كّل  في  الثقافّي  املال  ما جعله رأس 
ملزمون  نحن  لذلك  عصر وعصر. 
واآللّيات  الوسائل  كّل  نوجد  أن 
عليه  للمحافظة  زمة 

ّ
والال املطلوبة 

وقطاعات  شرائح  كّل  بين  ونشره 
توريثه  ثّم  ومن  حاضًرا،  املجتمع 
 ،

ً
القادمة مستقبال لألجيال  مصاًنا 

على  الدائم  الضيف  نجعله  لكي 
السنين  مدى  على  اإلنسان  مائدة 

والعقود.
الحضارّية  واألمانة  الرسالة  هذه 
من  بمجموعة  دفعت  املقّدسة 
املقاطعات  إحدى  في  التربية  رجال 
طريقة  استحداث  إلى  الفرنسّية 
واإلبداع،  االبتكار  من  الكثير  فيها 
وتساهم بصورة ناجعة وعملية في 

توريث أجيال أّمتهم القادمة.
بهم 

ّ
فقد طلب املرّبون من جميع طال

أن يقوم كّل واحد منهم على حدة 
باختيار الكتاب الذي يريده، على أن 
ُيلِحق به رسالة شخصّية منه إلى من 

سيفتحه ليقرأه من بعده.
قاموا  فقد  املرّبين  مجموعة  أّما 
فوها 

ّ
وغل املنتقاة  الكتب  بجمع 

في  ُوضعت  ثّم  خاّصة،  بطريقة 
فق  واتُّ العاّمة،  املكتبات  إحدى 
يودُّ  من  فقط،  بفتحها،  يقوم  أن 

قراءتها سنة 2050.
جدير  تنويرّي  نهضوّي  مشروع 
باالهتمام والتقليد، بما يساهم به 
بصورة مقنعة ومباشرة في تعميق 
أواصر الصلة الحميمة بين أجيالنا 
اليوم وبين الكتاب من جهة، ومن 
ا مصاًنا  ا حضاريًّ

ً
إرث تقديمه  أخرى 
ألجيالنا القادمة...

الكتاَب	
الكتاَب

رشدي املاضي

ا وكيف أصبحنا؟!
ّ
يا عرب...	كيف كن

اإلعالميّ أمحد حازم

املعروف أّن الدول تتطّور مع السنين إلى األفضل، إذا كان 
قادتها لديهم اهتمام بذلك. لكن معظم قادة دول  العالم 
العربّي فعلوا خالف ذلك. فقد كانت البالد العربية بخير 
انها يعيشون 

ّ
حّتى الثلث األخير من القرن املا�ضي، وكان سك

 عربية كانت رائدة في مجال العلم 
ً

في رفاهية، حّتى إّن دوال
واالقتصاد.

اليمن على سبيل املثال، كان يسّمى »اليمن السعيد« ملا فيه 
من خيرات. وفي عهد رئيس الحكومة اليمانّية، إبراهيم الحمدي، قّدم اليمن  قرًضا 
للحكومة الفرنسية عام  1976 بمقدار 9 مليارات دوالر، كما قّدم قرًضا لدولة مصر 
بمقدار 7 مليارات دوالر، في حين اقترض البنك الدولّي في تلك الفترة من اليمن 2.5 
مليار دوالر. وتقول املعلومات إّن هذه القروض قّدمها اليمن من احتياطه من العملة 

الصعبة، الذي كان يتجاوز، حينها، 20 مليار دوالر.
ز بحوث التنمية االقتصادية واالجتماعية تقريًرا 

َ
ولكن أين اليمن اليوم؟ أصدر مرك

ز في تقريره أّن نسبة انعدام 
َ
مخيًفا، بّين فيه الحالة التي يمّر بها اليمن. فقد أورَد املرك

األمن الغذائّي في اليمن تجاوزت %70، وأّن سوء التغذية في اليمن أصبح خطًرا يهّدد 
د أّن أكثر من 1.8 مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاّد، 

ّ
حياة األطفال. وأك

صّنف اليمن ضمن أفقر سّت دول من أصل 118 دولة في العالم؛ وفًقا لتقرير 
ُ
وت

»الجوع العالمّي« الصادر عن »املعهد الدولّي لبحوث السياسات الغذائية«؛ حيث 
ز 160 من بين 188 دولة.

َ
جاء ترتيب اليمن في املرك

يقول التاريخ إّن الرئيس األمريكّي األسبق، هيربرت هوفر، التقى العاهل املصرّي، 
آنذاك،  للرئيس األمريكّي هاري ترومان  القاهرة كمبعوث  في  األّول،  امللك فاروق 
وكرئيس لجنة طوارئ املجاعة، حيث جاء إلى القاهرة ليطلب معونة ماّدية لبعض 
الدول األوروبية التي كانت على شفا مجاعة بعد الحرب العاملية الثانية في العام 
1946، أي بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية. ويقول املؤّرخ الدكتور أشرف صبري، 
طائف املصّورة«، أّن مصر قّدمت 500 ألف فرنك إلنقاذ 

ّ
وحَسب تقرير ملوقع »الل

الشعب البلجيكّي عقب الحرب العاملية األولى.
حافّي في مجلة فوربس،  وجاء في بحث أجراه عالم االقتصاد األمريكّي والكاتب الّصِ
ت أكبر دولة ذات غطاء نقدّي من الذهب في 

ّ
ناثان لويس، عام 2011، أّن »مصر ظل

العالم منذ عام 1926 حّتى أوائل الخمسينّيات من القرن العشرين.” ولكن أين مصر 
اآلن؟ لقد أصبحت هذه الدولة من أكثر الدول التي تتلّقى مساعدات من الواليات 
ّي ملصر إلى 180 مليار دوالر، والبطالة متفشية 

ّ
ين املحل املّتحدة، وقفز إجمالّي الدَّ

وتتفاقم باستمرار منذ استيالء السي�ضي على الحكم.
والدولة العراقية كانت رائدة في مجال العلم. وتقول املعلومات إّن عالم الفيزياء 
العراقّي، عبد الجّبار عبد هللا، هو واحد من أهّم أربعة تالميذ في العالم للعالم ألبرت  
واإلنكليزية  واآلرامية  العربية  غات 

ّ
الل يجيد  عبد هللا  الجّبار  عبد  وكان  أينشتاين. 

فات في مجال الفيزياء والعلوم والنظريات 
ّ
والفرنسية واألملانية، وله العديد من املؤل

يقّدم مساعدات  العراق  كان  كما  الجوية.  األنواء  مجال  في  العلمية، وخصوًصا 
تعليمية واقتصادية لبعض دول الخليج. ولكن أين العراق اليوم؟ يرى أحد خبراء 
ه رغم أّن العراق ُيعّد أغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية، من 

ّ
االقتصاد أن

نفط وغاز طبيعّي ومواّد معِدنّية ووفرة املياه وخصوبة األرض، فهذه الثروات غير 
ة بسبب الفساد املالّي والتخّبط اإلدارّي والفشل في التخطيط، ما يؤّدي إلى 

ّ
مستغل

اإلخفاق في تحقيق التقّدم والرخاء للدولة.
وقد جاء في تقرير نشره موقع »يقين« العراقّي أّن الدولة العراقية تعاني من أزمات 
متراكمة ومن تفاقم الوضع فيها، في ظّل العملية السياسية الباطلة التي يديرها 
ُسّراق وفاسدون، وأحزاب متنّفذة تعمل لصالح أجندات خارجية؛ فبعد احتالل 
يوًما  رائحتها  تفوح  األزمات  وبدأت  ا،  اقتصاديًّ العراق  انتكس   2003 العراق عام 
ل في إدارة الدولة أحزاب وسياسّيون 

ّ
ل مجلس الحكم، وتوغ ِ

ّ
ك

ُ
بعد يوم، فما إن ش

عتبر هدًرا للمال العاّم.
ُ
متنّفذون بدأت الدولة تعاني من الصفقات الفاسدة التي ت

ا  امها من أجل شعوبهم، تتقّدم اجتماعيًّ
ّ
دول العالم التي تحترم نفسها ويعمل حك

ا؛ ما عدا  دول العالم العربّي )باستثناء دول الخليج(. ويعود هذا  ا واقتصاديًّ وسياسيًّ
 السوط على شعبه 

ً
األمر إلى الحاكم العربّي الذي ال يتزحزح عن كر�ضّي الحكم، حامال

حّتى الوفاة.

القناعة والزهد كلمتان تترّددان على ألسنة الناس كثيًرا، وقد ال نجد لهما في 
باهلل وعدم  يقينهم  ة 

ّ
لقل بقّية،  رصيد بعضهم من 

أّن  مع  كثيًرا،  كان  وإن  لهم،  عطائه  عن  رضاهم 
التي  الغايات  أعظم  إلى  يوصالن  والزهد  القناعة 
الناس  ور�ضى  ر�ضى هللا  وهما  عاقل،  كّل  يرجوها 
من بعد. قال رسول هللا لرجل جاء يسأله: »يا رسول 
ني على عمل إذا عملته أحّبني هللا، وأحّبني 

ّ
هللا، دل

الناس، فقال رسول هللا: ِازَهد في الدنيا يحّبك هللا، 
وازَهد فيما عند الناس يحّبك الناس.« فمن َزِهد في 
ما ير�ضى بما قسمه هللا 

ّ
الدنيا ال تصبح مبلغ هّمه إن

ه أغنى الناس وإن كان فقيًرا؛ فكان الصحابّي أبو ذر الِغَفارّي يقول: 
ّ
له، فيرى وكأن

»الفقر والغنى مطّيتان ال أبالي أّيهما امتطيت، فإن كان الغنى فمعه الشكر وإن 
ع إلى ما مّن هللا به على بعض الناس من نعم 

ّ
كان الفقر فمعه الصبر .« فال يتطل

يريد مشاطرتهم إّياها أو يرجو زوالها من بين أيديهم، بل يدعو لهم ببقاء النعمة 
ه فعل تماًما كما وّجه رسول هللا أحد 

ّ
وبركتها، فيصبح محبوًبا عند الناس ألن

أصحابه فقال له: »وأّما العمل الذي يحّبك عليه الناس فانظر هذا الحطام 
فانبذه إليهم.« فاملؤمن الطالب للمحّبة من هللا ومن الناس ال بّد أن يؤثر اآلخرة 
على الدنيا، فيفّضل ما عند هللا من خير ال ينفد على ما في الدنيا، والذي ال بّد 
ؤِثرون 

ُ
ًرا عباده وواصًفا حالهم فقال: »بل ت

ّ
له من زوال؛ لذلك قال تعالى مذك

نيا وما الحياة  ِرحوا بالحياة الدُّ
َ
الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى«؛ وقال: »وف

ما هذه الحياة الدنيا متاع، وإّن اآلخرة هي 
ّ
 متاع«؛ وقال: »إن

ّ
نيا في اآلخرة إال الدُّ

دار القرار«. فمن ال يقنع وال يزَهد ال يمكن أن يشبع، فيطلب الدنيا ولو على 
حساب الناس بمالهم وأرواحهم؛ وقد عّبر علّي – كّرم هللا وجهه – عن معًنى من 
معاني التقوى فقال: »التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والر�ضى 
بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل«. وقال رسول هللا: »لو كان البن آدم واديان 
 التراب، ويتوب هللا على 

ّ
ا، وال يمأل جوف ابن آدم إال

ً
من ذهب البتغى لهما ثالث

من تاب«. وقال مبّيًنا ألسلم الطرق وأطيبها على النفس: »ليس الغنى عن كثرة 
ْن َوِرًعا تكْن أعبد الناس، 

ُ
ما الغنى غنى النفس«. وقال ألبي ُهَرْيرة: »ك

ّ
العرض، إن

ِنًعا تكْن أشكر الناس، وأحِبْب للناس ما تحّب لنفسك تكْن مؤمًنا«.
َ
ْن ق

ُ
وك

وقال الشاعر:
ْ
طوب أّيام تكّر

ُ
العيش ساعات تمّر \ وخ

 
ْ
ُه \ واتُرْك هواك تعيَش ُحّر

َ
ِاقنْع بعيشك ترض

 
ْ
فلرّب حتف ساقه \ ذهب وياقوت وُدّر

وعدم القناعة والزهد كان ُيعتبر عند العلماء أحد األسباب للذّل والهوان وضياع 
العلم والقرب من الشرك؛ ُيروى أّن عبد هللا بن سالم قال لكعب: »ما ُيذهب 
َره النفس 

َ
العلوم من قلوب العلماء بعد إذ وعوها وعقلوها؟ قال: الطمع وش

وطلب الحوائج. فقال رجل للفضيل: فّسر لي قول كعب، قال: يطمع الرجل في 
َره النفس في هذا وفي هذا، وإلى هذا 

َ
َره فش ال�ضيء يطلبه فيذهب دينه، وأّما الشَّ

حاجة حّتى ال تحّب أن يفوتها �ضيء، ويكون لك إلى هذا حاجة، وإلى هذا حاجة، 
وإلى هذا حاجة، فإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك 
مت عليه إذا مررت به وُعدته إذا مرض، 

ّ
وخضعت له، فمن أحّبك للدنيا سل

م عليه هلل عّز وجّل ولم تُعده هلل، فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيًرا 
ّ
ولم تسل

لك«. ومن وصايا أعرابّية البنها: يا بنّي، إّن سؤالك الناس ما في أيديهم أشّد من 
االفتقار إليهم، ومن افتقرت إليه ُهنت عليه، وال تزال تحفظ وتكرم حّتى تسأل 
وترغب، فإذا ألّحت عليك الحاجة، ولزمك سوء الحال، فاجعل سؤالك إلى 
ه يعطي السائل«. وألّن الزاهد أو القانع 

ّ
من إليه حاجة السائل واملسؤول، فإن

ه ال يغفل عن لقائه، فال يخطو خطوة وال 
ّ
يطمع برضوان هللا والقرب منه فإن

  ويتحّرى الحالل ويبتعد عن الحرام، حاله كما جاء في الحديث 
ّ

يعمل بعمل إال
النبوّي: »أزهد الناس من لم ينَس القبر والبلى، وترك زينة الدنيا، وآثر ما يبقى 
على ما يفنى، ولم يُعّد غًدا من أّيامه، وعّد نفسه من املوتى«. وليس الزهد من 
ة املكسب ولكن الزهد والقناعة مع القدرة على الكسب من الحالل وحيازة 

ّ
قل

األموال والخيرات، من دون أن تستحوذ الدنيا على قلب صاحبها فتأسره فيصبح 
عبًدا ملاله ودنياه، بل يجمع منها الطّيب الكثير وال يبخل بل يسارع في الخيرات 
ه 

ّ
ا وعالنية، طلًبا ملرضاة هللا، وال يعتقدّن أحد من الناس أن فينفق من أمواله سرًّ

ال يجوز العمل والكسب واألخذ من الدنيا لقضاء الحوائج ألّن ذلك فهم خاطئ؛ 
ْل من حّرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطّيبات من الرزق«. 

ُ
لقوله تعالى: »ق

ولهذا قال أبو مسلم الخوالني في الزهد: »ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحالل، 
وال إضاعة املال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد هللا أوثق منك بما 
في يدك، وإذا أصبت مصيبة كنت أشّد رجاء ألجرها وذخرها فقدك إّياها ولو 

بقيت لك«.

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

ْهد	 القناعة والزُّ

ّ

َ

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

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00

119 ש"חחזה אווז 1 ק"ג249 ש"חכבד אווז 1 ק"גמיוחד לחג!
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تعرض سلطة اآلثار للجمهور كنًزا نادًرا من العمالت 
املصنوعة من الذهب، تاريخها القرن السابع امليالدّي 
1 – بلطف عن سلطة اآلثار(. سوف  )الصورة رقم 
يتّم عرض العمالت ألّول مّرة في متحف إسرائيل في 
بعد أن كان هذا الكنز في مخازن السلطة  القدس، 

قرابة عشر سنوات.
أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  مع  له  حوار  وفي 
يانيـڤ  قال كانز العرض من قبل متحف إسرائيل، 
عتبر هذه املّرة األولى التي يمكن للجمهور 

ُ
»ت شاؤور: 

ا، لم يتّم العثور  أن يرى فيها عمالت نقدية نادرة جدًّ
عليها في أّي مكان في العالم حّتى اآلن. وكما يبدو، فإّن 
ها 

ّ
تلك العمالت هي الوحيدة من نوعها التي تّم صك

في القدس.«

العثور على الكنز
 –  2 )الصورة رقم   2008 العثور على الكنز عام  تّم 
سلطة  عن  بلطف  الصور  الحفرّيات.  خالل  الكنز 
اآلثار(، خالل الحفرّيات التي تجريها سلطة اآلثار في 
املعروف  املوقع  في  القدس،  في  سلوان  ِمنطقة حّي 
املوجود ضمن الحديقة  »موقف چـڤـعاتي«،  باسم 
العمالت  ُوجدت  القدس«.  أسوار  »حول  الوطنية 

داخل مبًنى كان قد ُدّمر – على ما يبدو – في حريق 
ا. وبما أّن الباحثين  شّب فيه قرابة العام 614 ميالديًّ
ه كان 

ّ
لم يعثروا على الكنز داخل جّرة فمن املحتمل أن

 في فجوة داخل أحد جدران املنزل. وُيعتبر هذا 
ً
مخّبأ

الكنز أحد أكبر الكنوز وأهّمها التي تّم العثور عليها في 
القدس حّتى اآلن، من الفترة البيزنطية. 

ا لسبب تاريخه – القرن السابع، أّياًما  ه كنز نادر جدًّ
ّ
إن

آنذاك.  القدس  ملدينة  الفرس  احتالل  قبل  قليلة 

تاريخها فترة  عملة من الذهب،   264 ويشمل الكنز 
 –  610 بين  ما  )حكم  هيراقليوس  القيصر  حكم 
ه خالل فترة حكم القيصر 

ّ
ورغم أن ا(.  ميالديًّ  641

أّن  نجد  العمالت  من  العديد  ُصّك  هيراقليوس 
الكنز في القدس يشمل نوعّية واحدة من العمالت 
فقط، وجميعها تحمل الزخرفة ذاتها: من جهة وجه 
وهو يحمل الصليب في يده  القيصر في زّي عسكرّي 
الُيمنى، بينما الجهة األخرى من العملة تحمل إشارة 

الصليب. وقد تّم صّك هذه العمالت خالل سنوات 
أي  ا،  ميالديًّ  610-613 بين  الحكم األولى للقيصر، 

سنة واحدة قبل احتالل القدس بيد الفرس.
وكما يبدو فإّن العمالت لم تكن قيد االستعمال على 
للقدس  ه خالل الحصار الفار�ضّي 

ّ
حيث إن اإلطالق؛ 

أو  املعونة  تلّقي  من  البيزنطية  القّوات  ن 
ّ
تتمك لم 

إلى صّك  أّدى  ما  الجيوش،  جرة 
ُ
أ لدفع  اإلمدادات 

النقود في القدس، آنذاك.  

ألّول مّرة – كنز من العمالت الذهبّية ُيعرض للجمهور

crazy	line

	بحملة	30%

	على تشكيلة	

ازياء	شتاء	

	2018

األزياء  شبكة  انطلقت 
بحملة   crazy line النسائية 
بقيمة  تخفيض  عبارة   مميزة 
قطعتين  شراء  عند   30%
عام  شتاء  تشكيلة  من  واكثر 
. يشار الى ان الحملة ال   2019
,الجلد  البرومو  قطع  تشمل 
ديكيل”،  »سيجال  تشكيلة   ,

االكسسوارات واملعاطف  .
 2018 شتاء  أزياء  تشكيلة 
متوفرة في جميع فروع شبكة 
»crazy line” في البالد بما فيها 
بالوسط  املوجودة  الفروع 
االنترنت  موقع  وعبر   ، العربي 

الخاص.
 www.crazyline.com
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كالليت تقّدم خدمات صحة بدون بيروقراطية

من سلسلة الخطوات التي اتخذتها كالليت من أجل تحسين نجاعة  كجزء 
يمكن ملؤمني كالليت تلقي أدويتهم   

ً
خدماتها، فقد تقرر أنه من اآلن فصاعدا

 على 
ً
 من 3 اشهر حتى اآلن(.  هذا اإلجراء جاء ليسهل جدا

ً
الثابتة ملدة 4 أشهر )بدال

املر�ضى املصابين بأمراض مزمنة الذين لديهم عالج ثابت مسّجل وغير متغير، 
 حيث يمكنهم الذهاب إلى الصيدلية لتلقي أدويتهم ثالثة مرات في السنة فقط.
ومن التحسينات اإلضافية التي ستدخل حيز التنفيذ في اكتوبر- تشرين األول 
من هذا العام هي مضاعفة فترة صالحية إستمارة التعهد املالي ملدة ستة أشهر، 
 من ثالثة، بحيث ال يكون تمديد فترة التعهد املالي مطلوًبا إذا تم تمديد 

ً
بدال

الدور أو تغييره. 
وقد أشار السيد إلي كوهن، مدير لواء كالليت حيفا والجليل الغربي أن هذه 

خطوة أخرى في سلسلة طويلة من اإلجراءات التي اتخذتها كالليت لتسهيل 
الخدمة والحد من العقبات البيروقراطية في الحصول على الخدمة. هدفنا هو 
االستفادة القصوى من التواصل بين املر�ضى واملعالجون في موضوع الصحة 

ذاته، دون إضاعة وقًتا ثميًنا في الترتيبات البيروقراطية.
وأضاف: في عصر التكنولوجيا املتقدمة، يمكن ترتيب وتنظيم معظم القضايا 
اإلدارية بطرق ناجعة دون إزعاج املريض. وهكذا نسّهل عليهم بشكل مباشر 
وغير مباشر، ألن أهمية هذه العملية هي تقليص طوابير االنتظار في الصيدليات 

والعيادات وتخصيص وقت املوظفين لتوفير الخدمة  في املكان عند الحاجة. 



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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למכירה- מרדכי אנילביץ

3.5 חדרים קומת קרקע עם יציאה לגינה בשימוש אישי (לא בטאבו) 1.150.000ש“ח

למכירה באיזור הואדי 

קומת קרקע 4.5 חדרים גדולים.משופצת קומפלט מתאימה להשקעה 690.000ש“ח

למכירה רח‘ יואב

3.5חדרים גישה נוחה בבניין רב קומות חנייה בשפע  2 מעליות מסירה מיידית

1.080.000ש“ח

למכירה בישוף חג‘אר

4 חדרים מרפסת שמש נוף לים 2 מעליות –מחסן חנייה פרטית מסירה מיידית 

1.440.000ש“ח

למכירה  כרמל צרפת רחוב ישעיהו

5 חדרים גדולים משופצת  1.350.000ש“ח

למכירה עבאס 

קומה 1 בית אבן ערבי 4 חדרים גדולים 3 מרפסות שמש מסירה מיידית 1.040.000ש“ח

להשכרה הגפן (הברון הירש)

 4 חדרים קומה 4 מסירה מיידית   3400ש“ח

להשכרה לוחמי הגטאות

5 חדרים קומת קרקע מתאימה למרפאה/משרד/ועוד מסירה מיידית   4900ש“ח

مطلوب
 ملطعم مكسيم في حيفا

طباخ )شيف(	/ مساعد طباخ / عمال مطبخ / 
نادلون/ات مع تجربة في العمل

للتفاصيل:		054/8064321

مطلوب لبونبويرا ماركت  

عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112

مطلوب

بالكرمل الفرن�سي طابق ار�سي  4  غرف + 

حمامان موقف للسيارة+حديقة  6000ش

للتفاصيل:  050-5270464

لاليجار

www.haifanet.co.il
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שד׳ בן גוריון -1 חיפה

שד׳ בן גוריון -1 חיפה

ل�يجار

ل�يجار

مشروع سكني جديد
 الحي االملاني »גני המושבה«

חדש 

בבלעדיות

יד	לבנים 
طابق 4/4 مرممه مع 

منظر خالب 3 غرف 

2700 شاقل

הזית 19 נשר
 طابق 2 مرممه. 3.5 

غرف 2800 شاقل

لدينا عروض اخرى.. 

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

واد جمال יאיר	שטרן 
m 1.7 120 متر 5 غرف مع شرفتان وموقف خاص

النبي
 طابق 4/3 مرممه 80 متر

בישוף חגאר
 80 متر، شرفه، موقف خاص، مخزن مرممه

מדרגות הנביאים 
دار 70 متر طابق اول 600000شاقل

بشارع העצמאות 
عماره كامله للبيع

عباس אולמי תפארת
1.2m 100 متر مع منظر خالب  طابق عالي + مصعد

بشارع מור الكبابير 
m 1.8 140 متر، موقف، شرفه، مخزن

003

002

006

007

001

005

004

ل�يجار

عباس
3 غرف، طابق 2 مررمه 
بالكامل، منظر خالب 

2800 شاقل

003

002

001

ل�يجار

למסירה 
مق��

 بشارع העצמאות.

004

لدينا عروض اخرى.. 

40 وحدة سكنية باحجام مختلفه 3,4,5 غرف 
 ابتداء من 1380000شاقل.

واد جمال دور جديده من مقاول 130 متر، موقف خاص، 
2.2m مخزن، مصعد، شرفه

PANDORAfeelinglucky#

PANDORA	اليانصيب االحتفالي في مجوهرات

بطاقة قحط على كل شروة فوق ال	399	ش.ج

كل بطاقة تربح!

من بين الجوائز -
في محالت  للشراء  شيكل   3،000 بقيمة  القسائم  عشرات 

PANDORA
مئات املجوهرات كهدية

كوبونات لالستعمال في الشروة القادمة
والعديد من الجوائز األخرى

بين التواريخ 20/9-2/10 
خاضع لنظام الحملة, الخطأ مردود 

فروع   ،  PANDORA الرئيسية وموقع   الفروع  في  متوفرة 
JACKIE-O ومحالت املجوهرات املختارة

www.pandora-shop.co.il

 

	
أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت

عون بامتيازات خاصة!
ّ
 يتمت

على  املبنّية  طفحوت  مزراحي  بنك  استراتيجية  من  كجزء 
املعاملة اإلنسانية مع جمهور زبائنه وتقديم خدمات شخصية، 
يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة 

ألعضائه الذين يحملون بطاقة االعتماد البنكية »هكرتيس«.
35 ش.ج كهدية  وفي هذا الشهر يمنح نادي الزبائن أعضاءه 
عند شرائهم من شبكة بيع الكتب »تسوميت سفاريم«، يشمل 
ازدواجية حمالت. كما يستطيع أعضاء النادي االستفادة من 
تخفيضات كبيرة عند شراء تذاكر دخول للسفاري، فبدل أن 
يمكنهم  148 ش.ج،  يدفعوا سعًرا كامال لتذكرة زوجية بمبلغ 

شراء تذكرة زوجية بمبلغ 70 ش.ج فقط. 
مزراحي  زبائن  نادي  ألعضاء  الخاص  االمتياز  هذا  أن  يذكر 

طفحوت ساري املفعول حتى تاريخ 21/10/2018. 

مشروب الطاقة XL  في حملة إعالنية جديدة 
إلعبوا وممكن تربحوا تركترون هدية

ية.
ّ
انطلق مشروب الطاقة XL في حملة إعالنية ويدعوكم للمشاركة في لعبة ديغيتالية مسل

سيفوز كل يوم أحد املشاركين، ممن حصل على أعلى عدد من النقاط خالل املشاركة في اللعبة من بين كافة املشاركين في اليوم نفسه، بصندوق 
من علب مشروب الطاقة XL. في نهاية النشاط في تاريخ 6.10.2018، سيفوز أحد املشاركين بالجائزة الكبرى – تركترون. الفائز بالتركترون سيكون 

ها.
ّ
الفائز الذي حصل على أعلى عالمة من بين كافة املشاركين على مدار فترة النشاط كل

ر »امليني سايت« على العنوان: XLSPEED.CO.IL ، ابدؤوا باللعب وزيدوا من احتماالت الفوز.
ّ
أدخلوا إلى املوقع املصغ



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

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
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

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل 

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 

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

السطح الطابق 3 واخري

فيال االحالم 
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شقق للبيع شقق للبيع 

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

اراضي 
دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب 

العمار 450000 ₪ 
3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�ضي قرب 

يوكنعام )המושבה(  بسعر مغري.

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شقق لإليجار 
4 غرف بشارع هيلل 120 متر +شرفة واسعة طابق 18 
+موقف خاص مخزن واسع تسليم فوري .4300  ₪ 

3 غرف عباس علوي، شرفة مرممة فوري 3000  ₪ 

شارع هجيفن 
3 غرف مرممة موقع مركزي امكانية زيادة بناء 

 ₪ 880000
شارع الجبل 

3 غرف +شرفة طابق 670000 ₪ 
شارع الجبل 

2.5 غرف ار�ضي חכירה ל23 سنة تسليم 
فوري .350000 ₪ 

الکرمل الغربي
بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات 

ومخزن سطح 120 متر منظر خالب بنورامي .
شارع كيسارية

2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 
بسعر مغري.

الحي االملاني אניליביץ 
3.5  غرف  طابق ار�ضي + شرفتين مساحة 95 
متر مع امكانية لحديقة صغيرة ومدخل منفرد 

للترميم . 1150000 ₪ 

بالمفتاحية قرب شارع الخوري  
4 غرف + 3 شرفات بيت عربي 120 متر 490000 ₪ 

في شارع אחווה 
3.5 غرف موقف خاص + مصعد مرممة بالكامل 

 ₪ 1200000
للبيع דרך הים

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

משרדנו מתמחה במכירה, אחזקה, והשכרת דירות

סלוניקי - יוון
בשיתוף עם חברת נדלן מקומית, אמינות וכנות  תשואה טובה. 

יש לנו מגוון דירות בגדלים שונים באיזורים מרכזיים.

מחירים אטרקטיביים.• 

ליווי צמוד לאורך כל  התהליך.• 

נשמח להקדיש לכם זמן לפגישה.• 

השקעה חכמה

שיווק ויעוץ נדלן

מבחר גדול

בקרו אותנו בפייסבוק:

נילי דבאג:
מייסר סלאמה:

מבחר גדול של דירות

 0 4 8 - 5 4 0 - 4 5 0
חפשו אותי ב-

שדרות המגינים 58, חיפה

למכירהלמכירה   

למכירה 
  דירה גן מדהימה¨ משופצת אדריכלית ¨ 

תקרות גבוהות ¨ כ ∞∞µ מ"ר בטאבו°°

ל מ כ י ר ה  בבלעדיות
  כ-100 מ"ר  , 4 חדרים

רח׳ היובל 6 , כ-130 מ"ר  , קומה 1 , חניה ומחסן בטאבו !! 
מחיר חסר תקדים  

למכירה אחד הנכסים הכי ייחודיים בעיר°°
 בית ערבי נדיר , כ 130 מ"ר + 300 מ"ר גינה (לא בטאבו)  

תקרות גבוהות, בעיצוב טמפלרי והסטורי !!

דירת 80 מ"ר , משופצת ומוארת , נוף חלקי לים - קומה 
עליונה , 4 חד'!

עו¢ד סמיר ח'ורי 
 יועץ & משווק נדל¢ן

בכרמל צרפתי
מחיר ∞∞∞¨∞≤∂¨± ₪מחיר ∞∞∞¨∞∑≤¨± ₪

ברח' לבונטין השקט
מחיר∞∞∞¨∞≤∑ ₪

ברח' דרך הים © כרמל מערבי®
 מחיר מפתיע ∞∞∞¨∞∑≥¨≥ ₪

ברח' ז'אן זורס המבוקש שכונת רמת שאול Ø שפרינצק
 מחיר ₪∞∞∞¨∞≤∞¨±                      

למכירה מציאה למשקיעים וזוגות צעירים°°
   דירת 75 מ"ר , 3.5 חד', משופצת בטוב טעם !!                

ברח' הירדן
מחיר 530,000 ₪

נמכר



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

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

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

شدروت هنسي 134، حيفا - 04-8103203 
hajokhalil@hotmail.com 052-2840945  :خليل حّجو

حصه 3غ.ذابص1
طرطمه بالضاطض وبثوق.

طماازه لطسضظ ولقجابمار

بظمطصئ العاد-קיסריה  

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م)  +حرشئ 75م، طعصفان 

لطسغارات، طثجن، طخسث  طظزر رائع  لطئتر والشروب

بظاعاوس בדרך הים   
بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م،6 غرف، ذابص 3، 
طعصش جغارة، طثجن  طظزر خقب لطئتر        

الاسطغط
12/2018

لطئغع بالمطران تةار
شغ أتسظ طعاصع المثغظئ
حصه 4غ (100م)بعضع 

جغث+حرشه، طخسث،طعصش،طثجن 
وطظزر رائع لطئتر والةئض.

 ₪ 1.690.000

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

تثغصه 70م.طرطمه.




