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 ابتداء من  5.90 شيكل

1 كغم شوكوالطة 
سانتا   34شيكل

1 كغم اصابع 
سانتا 44شيكل

محملة هائلة مبناسبة االعياد

افخر املشروبات الروحية باسعار خيالية
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القلبّية، ملناسبة امليالد املجيد، متمّنني 

لكم أعواًما عديدة وأزمنًة مديدة، ملؤها 
الّصّحة والخري والّسعادة وهدأة البال.
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

التقوى أساس االستقامة 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

يّدعي البعض االستقامة على أمر هللا وقد تجد منهم من يناظر ليل نهار 
 من بعضهم لوجدت ذلك 

ً
بعلم السلوك واالستقامة، ولو اقتربت قليل

ه شعارات ال تغني من جوع، وقد عاب هللا تعالى أقواًما فقال: »يا أّيها 
ّ
كل

ُبر َمْقًتا عند هللا أن تقولوا ما ال 
َ
الذين آمنوا ِلَم تقولون ما ال تفعلون، ك

تفعلون«؛ وقال: »أتأمرون الناس بالِبّر وتنَسْون أنفسكم وأنتم تتلون 
عقلون«. فاالستقامة وعدم الروغان كروغان الثعالب 

َ
ل ت

َ
ف

َ
الكتاب، أ

أمر ال بّد أن يصاحب أهل اإليمان والتقوى، ولقد اعتنى القرآن الكريم كثيًرا بالدعوة إلى 
قوا هللا، إّن هللا 

ّ
ْفٌس ما قّدمت لغد، وات

َ
قو هللا ولتنظر ن

ّ
التقوى فقال: »يا أّيها الذين آمنوا ات

ِق هللا 
ّ
خبير بما تعملون«. ووّضح رسول هللا السبل التي تِعين على ترسيخ التقوى، فقال: »ات

لق َحسن«. فقد بّين رسول هللا 
ُ
حيثما كنت، وأتبع السّيئة الحسنة تمُحها، وخالق الناس بخ

في هذا الحديث ثلث قواعد للستقامة، أوالها: التقوى. وثانيها: التوبة من الذنوب. وثالثها: 
عتبر القواعد التي إذا أّسس عليها املرء ملجريات حياته 

ُ
لق الَحسن. وهذه األسس الثلثة ت

ُ
الخ

كان من املستقيمين؛ لذا أنتهز الفرصة للخوض بإيجاز في هذه القواعد. القاعدة األولى: 
التقوى: وهي االمتثال ألمر هللا، واجتناب نواهيه، في السّر والعلن؛ لقول رسول هللا ألبي 
ّر: »أوصيك بتقوى هللا في سرائرك وعلنيتك«. وألهّمية التقوى قال فيها العلماء ال�شيء 

َ
ذ

 ترى نفسك خيًرا من أحد«. وقال 
ّ

الكثير ومن أقوالهم: قال عبد هللا بن عمر: »التقوى أال
رك والكبائر والفواحش«. وقال الجنيد بمن محّمد:  ِ

ّ
ابن عّباس: »املّتقي هو الذي يّتقي الش

ما املّتقي الذي يحّب للناس أكثر مّما يحّبه 
ّ
»ليس املّتقي الذي يحّب للناس ما يحّبه لنفسه، إن

س نفسه باملعارضات، وال باطنه؛ ويكون 
ّ
لنفسه«. وقال ذو النون املصرّي: »التقّي من ال يدن

ا حّتى يكون أشّد  واقًفا من هللا موقف االتفاق«. وقال ميمون بن مهران: »ال يكون الرجل تقيًّ
محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر«. وكما بّينت فالتعريفات كثيرة، 
ها 

ّ
لق يدخل في مجاالت عديدة من مجاالت السلوك، وكل

ُ
ولكن ألفت االنتباه إلى أّن التقوى خ

توصل إلى االستقامة، بل هي جزء من االستقامة التي يطلبها أهل اإليمان والصلح؛ وألهّمية 
وتوا الكتاب من 

ُ
لق و�ّشى هللا تعالى بها األّولين واآلِخرين بقوله: »ولقد وّصينا الذين أ

ُ
هذا الخ

قوا هللا«. وخّص األنبياء واملرَسلون بالوصية أقوامهم فكانوا يقولون 
ّ
بلكم وإّياكم أِن ات

َ
ق

قوا هللا وأطيعوِن«. وبالتقوى يتمّيز الناس يوم القيامة؛ قال تعالى: »يا أّيها الناس 
ّ
لهم: »فات

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم«. 
ّ
إن

ي جعلت نسًبا، وجعلتم نسًبا، فجعلت 
ّ
وقد ورد أّن هللا يأمر منادًيا ينادي يوم القيامة: »أال إن

 أن تقولوا: فل ابن فلن خير من فلن ابن فلن، فاليوم 
ّ

أكرمكم عند هللا أتقاكم، فأبيتم إال
ة في السنة الثامنة للهجرة أمر بلل 

ّ
أرفع نسبي وأضع نسبكم. فأين املّتقون؟« ويوم فتح مك

ة كلًما جارًحا. ومن كلمهم: أما 
ّ
ن للصلة، فقال بعض أهل مك

ّ
بن رباح أن يعلو الكعبة ويؤذ

طبة اجتهد فيها إلزالة 
ُ
ًنا؟ فخطب رسول هللا فيهم خ

ّ
وجد محّمد غير هذا الغراب األسود مؤذ

الفوارق بين طبقات املجتمع فقال: »أّيها الناس! إّن هللا قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، 
وتعاظمها باآلباء، فالناس رجلن: َبّر تقّي كريم على هللا، وفاجر شقّي هّين على هللا. الناس من 

آدم، وآدم من تراب«. ومن جميل ما قاله الشاعر:
 كان كاسيا 

ْ
ا وإن

ً
ب ُعريان

ّ
قى \ تقل

ّ
إذا املرء لم يلبس ثياًبا من الت

وخير لباس املرء طاعة رّبه \ وال خير فيمن كان هلل عاصيا  
ومن الَبَدهّي أّن اإلنسان يبقى ضعيًفا فتزّل قدماه عن طريق االستقامة، لذا عليه مراجعة 
حساباته وأن يسارع بتوبة صادقة يتحّرر بها من ذنوبه، أو أن يبادر إلى طاعة لتمحو آثار 
يل، إّن الحسنات ُيذهبن السّيئات 

ّ
ًفا من الل

َ
ِي النهار وُزل

َ
السّيئة؛ قال تعالى: »وأِقِم الصلة طرف

ذلك ذكرى للذاكرين«. وقد ذكر جّل في عله صفات أهل اإليمان في سورة الفرقان فقال أّن 
 صالًحا فأولئك يبّدل هللا سّيئاتهم حسنات، وكان 

ً
 من تاب وآمن وعمل عمل

ّ
من صفاتهم: »إال

ه يتوب إلى هللا َمتابا«. ومن وصايا رسول هللا 
ّ
هللا غفوًرا رحيًما، ومن تاب وعمل صالًحا فإن

ملعاذ بن جبل قال له: »عليك بتقوى هللا ما استطعت، واذكر هللا عند كّل حجر وشجر، وما 
عملت من سوء، فأحدث له توبة: السّر بالسّر والعلنية بالعلنية«. ومن أسس االستقامة 
لق الحسن« الذي نطمع أن يتزّين به كّل أطياف املجتمع العربّي، الذي أصبح يعاني من 

ُ
»الخ

 البعد عن هللا؛ لذلك 
ّ

ا بحاالت قتل وعنف ال مبّرر لها إال لق أبنائه، والذي يترجم يوميًّ
ُ
سوء خ

لق َحسن«. وقد عّقب أحد العلماء فقال: »التقوى ُحسن 
ُ
قال رسول هللا: »وخالق الناس بخ

لق فقال للسائل الذي سأله عن أكثر ما ُيدخل 
ُ
لق«. وبّين الحبيب محّمد مكانة ُحسن الخ

ُ
الخ

لق«. فهذه هي القاعد األساس للستقامة؛ فمن عمل بها 
ُ
الجّنة.. قال: »تقوى هللا وُحسن الخ

كان من املستقيمين املّتقين؛ ومن لم يعمل بها كان من الخاسرين.   
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

َب  ّقِ
ُ
ذي ل

َّ
 ال

َ
لميذ ِل ملحظٍة على هذه اآلية، أّن هذا الّتِ نرى، كأوَّ

ه« )يوحنا 13: 23؛ 19: 26؛ 21:  ذي كان يسوُع ُيِحبُّ
َّ
»بالّتلميِذ ال

 املؤمِن 
َ
 الّتلميِذ امِلثالّي والّنموذجّي، صورة

َ
ُد صورة 7، 20( ُيجّسِ

َتُه  َل الّروَح القدس. إّن شخصيَّ بَّ
َ
ق

َ
ذي ت

َّ
الحقيقّيِ في املسيح، ال

ِم اإللهّي. ِ
ّ
ُه رمُز األمانِة واإلخلِص للمعل

ّ
شيُر بكّلِ أبعاِدها إلى أن

ُ
ت

يبدو من العبارِة »ومنذ تلك الّساعة« أي ساعِة ارتفاِع االبن، 
، إذ 

ً
 حدوًدا ثابتة

ُ
َمٍن على اإلنجيل ال َيعِرف

َ
لميِذ كمؤت أّن دوَر الّتِ

دعى 
ُ
اني ليسوع في آخِر األزمنة« )ت

ّ
ه سَيمَتدُّ حّتى »املجيِء الث

ّ
إن

سَتطيُع 
َ
 في اللغِة اللهوتّية »Parousia«(. من هنا ن

ُ
هذه العبارة

ه يسوع عن هذا الّتلميذ في اإلنجيِل الّرابع: 
َ
فهَم ما قال

َ
أن ن

»... قاَل له )لبطرس( يسوع: لو ِشئُت أن َيبقى إلى أن آتي، فما 
لَك وذلك؟« )يو 21: 22(. فموضوُع الّساعِة في اإلنجيِل الّرابع 
َم 

َّ
نتكل أن  ْؤِثُر 

ُ
ن ِق والدراسة، ولكّننا  َعمُّ للتَّ واِسٌع  هو موضوٌع 

ولو بشكٍل ُمقَتَضٍب عن الهوِت الّساعة في الِفكِر اليوحّناوّي. 
 الّزمِن وتاريِخ الخلص من العهِد القديم إلى 

َ
ُر ِفكرة فّسِ

ُ
إّنها ت

 الفكَر 
ً
نة الجديد، من إسرائيَل إلى املسيِح إلى الكنيسة، ُمَتَضّمِ

 اليوحّناوّية. إّن اإلنساَن َيخَتِبُر 
َ
الدينّي للّزمن واالسكاتولوجّية

العالَم كطبيعة، أّما اإلنساُن البيبلّي، النبّي، فَيخَتِبُر العالَم 
الّتاريخ،  َصَنَع معه  َل في حواٍر مع اإلنسان؛ 

َ
َدخ كتاريخ. هللا 

ا، وبالّتالي، يلتقي الّنبيُّ هللَا في الّتاريخ. 
ً
أصبَح هو نفُسه تاريخ

ِة بين   اإلنساِن في الجدليَّ
ُ
سيُر دعوة

َ
ففي الّزمِن وفي الّتاريخ، ت

أّما في الحقبِة  َيناُل اإلنساُن الحرّية.  الّزمِن واألبدّية، حيث 
جديدة،  كبدايٍة  الّزمن  نهايِة   

ُ
فكرة َهَرْت 

َ
فظ املسيحانّية، 

ه زمُن ُملِك 
ّ
َتطاَبُق بين أصِل العالم وإعادِة تجديِده الّنهائّية: إن

َ
ت

 
ٌ
زة  قمران، وفيها تشخيصاٌت وُصَوٌر مميَّ

ُ
الّسلم. ثّم جاءْت حقبة

مات« وإلى العبادِة 
ُ
ل
ُّ
ِة »الّنوِر والظ نائيَّ

ُ
َفَتِت االنتباَه بعنايٍة إلى ث

َ
ل

 
ً
ُن تارة ذي يتضمَّ

َّ
 الّزمن، ال

َ
عِكُس فكرة

َ
 ت

ُ
ة نائيَّ

ُ
ة. وهذه الث العمليَّ

ذي 
َّ
 الّنور. ففي الّزمِن ال

َ
 أخرى، سيادة

ً
يطان، وتارة  الشَّ

َ
سيادة

ِة  عوَن بالقوَّ ذين َيَتَمتَّ
َّ
ماُت وأبناؤها ال

ُ
ل
ُّ
ّر، الظ ُيسيطُر فيه الشَّ

ذي فيه 
َّ
هائّي، الّزمُن ال واالقتدار، سيأتي الّزمُن الحاسُم والّنِ

الّنوِر  ختارون، أبناُء 
ُ
َيسوُد البشُر امل

يطاِن 
ّ

الش سيادِة  زمَن  إّن  هار.  والنَّ
 
ُ
والّساعة اليوُم  سيأتي  حاِضٌر؛ 

تي فيها 
َّ
 من هللا، ال

ُ
 والثابتة

ُ
عة

َّ
َتَوق

ُ
امل

، بحكِم هللا في نهايِة الّزمن، 
ُ
ف. سيبدأ

َ
وق

ُ
ّرِ وت

 الشَّ
ُ
قَهُر سيادة

ُ
ت

الّزمُن الجديد، زمُن سيادِة هللا، زمُن الخير وزمُن ُملِك أبناِء 
 هي َمن سَتخِتُم هذا الّزمن بختِم الحّق 

َ
الّنور، إذ إّن العبادة

واإليمان.
رى أّن يوحّنا قِد اعَتَمَد على قمراَن في االستفادِة 

َ
من هنا، ن

َدها بدخوِل وحضوِر املسيح؛ لذلك،  تي حدَّ
َّ
ِة ال نائيَّ

ُ
من هذه الث

 أّن هناك َدهَرين، ِقسَمين للّتاريخ، ُيساُس األّوُل من 
ُ
لِحظ

ُ
ن

مات، بينما اآلخر من أبناِء الّنور: »... 
ُ
ل
ُّ
ّرِ ومن أبناِء الظ

روِح الشَّ
مات« )يو 1: 5(، 

ُ
ل
ُّ
ُه الظ

ْ
دِرك

ُ
مات، ولم ت

ُ
ل
ُّ
وُر ُيشِرُق في الظ والنُّ

اُس  َل النَّ وَر جاَء إلى العالم، ففضَّ  هي أّن النُّ
ُ
ينونة ما الدَّ »وإنَّ

ِة  ور« )يو 3: 19(. كما نراه يستفيُد من العقليَّ لَم على النُّ
َّ
الظ

ٍة في  ِة لقمران، بما يختصُّ بموضوِع العبادة، وبخاصَّ اللهوتيَّ
ة،  امريَّ الفصِل الّرابع من اإلنجيل، خلل حواِره مع املرأِة السَّ
تي َوَجَدْتها في شخِص 

َّ
َرْت من قمران، بسبِب الحداثِة ال َحرَّ

َ
تي ت

َّ
ال

« العبادِة لآلِب 
َ
 »ساعة

ُ
ة امريَّ َفِت السَّ

َ
ش

َ
يسوع. ففيه )يسوع( اكت

قويِم الليتورجّي الجامِد  ِجْدها في التَّ
َ
تي لم ت

َّ
في الّروِح والحّق، وال

ِة  ة، بل في حضوِر يسوع املاسّيا وفي َعِطيَّ ِديَّ َعبُّ وفي الفروِض التَّ
أصبحا  ة،  والكريستولوجيَّ املسيح  فشخُص  القدس.  الّروِح 
ِة الَحداثة ونقطِة االنطلق في إعداِد فكٍر  راِن عن جذريَّ ُيعّبِ
اريخ، هو الفكُر اللهوتيُّ واالسكاتولوجّي.  جديٍد عن الّزمن والتَّ
ِكُز 

َ
ا، يرت

ً
فمصطلُح »الّساعة« حَسب اللهوِت اليوحّناوّيِ إذ

على شخِص املسيح ورسالِته في لحظِتها الحاسمة في االنتقاِل 
ليب، وهو  ها يسوع على الصَّ مَّ

َ
ت
َ
تي، أ

َّ
من هذا العالِم إلى اآلب وال

تي، ما 
َّ
بذلك يكوُن قِد افَتَتَح الّزمَن الجديد، زمَن الكنيسة ال

 امتداٌد تاريخيٌّ وخل�شيٌّ له على األرض.
ّ
هي إال

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

 يسوعَ إلى الكنيسة )آ. 27ب(
ُ
ة مريم، َعِطيَّ

بمناسبة ِمهرجان »عيد األعياد« الـ 25

ما يقارب الـ 142,000 شخص زاروا واحتفلوا، نهاية 
األسبوع املا�ضي، في مدينة حيفا!

هذا  يحتفل،   – ملراسلنا   – حيفا 
األعياد«،  »عيد  ِمهرجان  العام، 
 – الكرمة  بيت  إليه  بادر  الذي 
اليهودّي  العربّي  الثقافّي  ز 

َ
املرك

مع   ،25 الـ  بعيده  حيفا،  وبلدية 
خلل  امِلهرجان  احتفاالت  بدء 
نهاية األسبوع املا�شي، حيث حضر 
 142,000 الـ  يقارب  ما  امِلهرجان 
أّي  %40 عن  شخص، أي بزيادة 

وقت م�شى في تاريخ امِلهرجان.

تصوير: مور النكوة
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 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

أبناء سخنين
تعادل

مكابي أخاء الناصرة

1.50

3.30

4.90

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

3.30

1.75

2.45

كم هدفا؟

  أبناء سخنين   ضد   مكابي أخاء الناصرة

كم ركنية؟

2.35

2.00

2.80

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

وولفز
ضد

ليفربول

يوڤنتوس
ضد

روما

5.25وولفز)1(

)x(3.70تعادل
1.40ليفربول)2(

من سيفوز؟

1.25يوڤنتوس)1(

)x(4.30تعادل
7.00روما)2(

13.50-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
42.30 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
13.50-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
42.35 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

بيتار القدس
ضد

مكابي تل ابيب

3.65بيتار القدس)1(

)x(3.40تعادل
1.65مكابي تل أبيب)2(

من سيفوز؟

13.30-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
42.45 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

83.50-0 ركنيات)1(
)x(112.45-9 ركنية
121.70 ركنية أو أكثر)2(

82.05-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.75 ركنية أو أكثر)2(

83.10-0 ركنيات)1(
)x(112.40-9 ركنية
121.85 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

الدوري االيطاليكأس الدولةالدوري االنجليزي

كأس الدولة

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

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

اذا ما بتعّبي
كيف بدك تربح؟          

رقم الدور  185101 يشمل التحويالت.

هذا األسبوع
نربح  بـ  Winner 16  هذا اشي كبير!

ش.ج



الجُمعة 21 كانون األّول 42018

حيفا – ملراسلنا – ُعقد، منتصف األسبوع، لقاء 
ا وناشطة من العرب 

ً
20 ناشط بمشاركة أكثر من 

واليهود، بمبادرة الحزب الشيوعّي و »الجبهة«، لوضع 
على  العنصرّي  التحريض  ملواجهة  عمل  برناَمج 
الجماهير العربية في حيفا، وعلى الحّيز الديمقراطّي 
في  وشارك  املدينة.  في  املشتركة  الحياة  وقيم 
وأطر  ونسوية  أهلّية  مات 

ّ
منظ من  نشطاء  قاء 

ّ
الل

اقتراحات  وناقشوا  متنّوعة،  جماهيرية  ومبادرات 
عينّية مختلفة وآلّيات إلخراجها إلى حّيز التنفيذ في 

املستقبل القريب.
للحزب  زية 

َ
املرك جنة 

ّ
الل عضو  حزان،  ريم  وقالت 

الشيوعّي: رغم الهجمة الشرسة يجب أن ننظر إلى 
ت بوقوف 

ّ
بقاع الضوء في الشهر األخير، والتي تجل

إلى  التقّدمية  اليهودية  الشخصيات  من  العديد 
املدينة  في  تثبيت شرعّيتنا  على  املعركة  في  جانبنا 

وفي البلدية، بدون االنتقاص من كرامتنا الوطنية 
ومن ثوابتنا السياسية. ونسعى، اآلن، لتعزيز هذه 
عربية-يهودية  نضالية  جبهة  وبناء  التحالفات 

مشتركة ضّد الفاشية.
من جانبها قالت عضو قيادة »الجبهة« في حيفا، د. 
أورنات تورين: حيفا مستهدفة ألّنها تقّدم نموذًجا 
التي  والكراهية  والتحريض  الفصل  سياسة  يهّدد 
معظم  الفاشّية.  والقوى  اليمين  حكومة  تقودها 
في  اليهود  ان 

ّ
السك من  كبير  وجزء  العرب  ان 

ّ
السك

حيفا متمّسكون بالحياة املشتركة، ومطلب الساعة 
هو صوغ مضمون كفاحّي تقّدمّي وديمقراطّي في هذا 
املفهوم. وهذا ما نحن بصدده في املرحلة القادمة، 
السلم  بقيم  ا  حقًّ يؤمن  من  كّل  مع  بالتعاون 

واملساواة والديمقراطية والعدالة االجتماعية.

لقاء عربّي-يهودّي بمبادرة »الجبهة« زعاترة وشلبي يباشران العمل البلدّي

حيفا – ملراسلنا – باشرت كتلة »الجبهة الحيفاوية«، 
األسبوعين  في  شلبي،  وشهيرة  زعاترة  رجا  بعضويها 
البلدية  أروقة  في  البلدّي  العمل  مزاولة  األخيرين، 

بمختلف أقسامها ودوائرها.
وعقدت »الجبهة« اجتماعات ولقاءات عمل مع كبار 
مختلفة:  ملّفات  عن  مسؤولين  ومع  البلدية  في 

ّ
موظ

املصالح  ترخيص  الجماهيرية،  املراكز  الثقافة، 
التجارية، الشباب والرياضة، األمان وتخطيط الشوارع 
والتعليم،  التربية  والبناء،  التخطيط  والطرقات، 
النظافة والصيانة، ضريبة السكن )أرنونا( وغيرها. هذا 
ه إضافة إلى اجتماعات وتواصل وتنسيق دائم مع 

ّ
كل

لجان ونشطاء األحياء.
عينّية  وقضايا  توّجهات  »الجبهة«  كتلة  تعالج  كما 

فين.
ّ
ملواطنين وعائلت وموظ

وقال زعاترة: ندعو الناس للتوّجه إلينا. فنحن هنا – 
كما وعدناكم قبل وبعد االنتخابات – لخدمتكم في كّل 
قضية عادلة وكّل مطلب حّق. ونسعى لترجمة شعار 
واقع  إلى  البلدية«  في  ُعنوانك   – الحيفاوية  »الجبهة 
ملموس، كما فعل مندوبو الحزب الشيوعّي والجبهة في 

البلدية طيلة العقود املاضية.
وقالت شلبي: نعمل على تطوير برامج استراتيجية في كّل 
مجال ومجال، واالستعانة بأصحاب االختصاص لبناء 
املختلفة  االحتياجات  على  بناًء  تنفيذية  عمل  طط 

ُ
خ

ألهالي حيفا. وندعو كّل من يريد املساهمة والعطاء ألن 
يدلي بدلوه معنا، فنحن منفتحون على أّي تعاون يخدم 

قضايانا وجمهورنا.

بسم اهلل الرّمحن الرّحيم
تتقّدم الجماعة اإلسالمّية األحمديّة في الّديار 
المقّدسة إلى عموم إخواننا المسيحّيين في 

البالد بتهانيها الّصادقة،
بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد وعيد رأس 

الميالديّة. الّسنة 
كل عام وأنتم بخير وأعاد اهلل عليكم وعلينا 

هذه المناسبات باألُلفة والِوفاق، وبالخير والُيمن 

والبركات.

باحترام،
الهيئة االدارية للجماعة اإلسالمّية 

األحمدّية في الّديار المقّدسة

شكر وامتنان وتهنئة
ال��ّش��ك��ر واالم��ت��ن��ان إلدارة وم��وّظ��ف��ي  ن��ت��ق��ّدم ب��ج��زي��ل 

امل��م��ت��ازة للخدمة  موتورز”  “أمني  ش��رك��ة   وع��ام��ل��ي 

واإلخالص واملهنّية والّتفاني في العمل.

القلبّية ال��ّت��ه��ان��ي  ب��أح��ر  ل��ن��ت��ق��ّدم  ف��رص��ًة   ون��ن��ت��ه��زه��ا 

“أمني طاقم  ولكاّفة  بّحوث  جهاد  للسيد   واألمنيات 

موتورز” واملسؤولني ملناسبة امليالد املجيد.
وكل عام واجلميع بألف خير.

    منير صفدي )أبو عمير( والعائلة



نتمنى للجميـع دوام الّصحة والعافية وتحقيق األماين واإلزدهار

بإحرتام،

اإلدارة وطاقم املوظفني

مبناسبة حلول
عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

شكر وامتنان وتهنئة
ال��ّش��ك��ر واالم��ت��ن��ان إلدارة وم��وّظ��ف��ي  ن��ت��ق��ّدم ب��ج��زي��ل 

امل��م��ت��ازة للخدمة  موتورز”  “أمني  ش��رك��ة   وع��ام��ل��ي 

واإلخالص واملهنّية والّتفاني في العمل.

القلبّية ال��ّت��ه��ان��ي  ب��أح��ر  ل��ن��ت��ق��ّدم  ف��رص��ًة   ون��ن��ت��ه��زه��ا 

“أمني طاقم  ولكاّفة  بّحوث  جهاد  للسيد   واألمنيات 

موتورز” واملسؤولني ملناسبة امليالد املجيد.
وكل عام واجلميع بألف خير.

    منير صفدي )أبو عمير( والعائلة
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تخفيض4%

شتاء دافئ في هولمس پليس سپا
مع تخفيض ثابت

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعــــون من تخفيض ثـابت

عند دفع الفاتورة في شبكة هولمس پليس سپا

للتفاصيل:  073-7802861

*9940

البلد،  في  حيفا – ملراسلنا – زارت سفيرة كندا 
دبورا ليونس، برفقة املستشار السيا�شّي للسفارة، 
ز مساواة للتداول في قضايا 

َ
ديـڤـيد هاچـولند، مرك

وكانت  العربية.  الجماهير  اإلنسان ووضع  حقوق 
السفيرة قد التقت خلل زيارتها لحيفا رئيسة بلدية 
حيفا، د. عينات كاليش – روتم، وتداولت معها في 

آخر التطّورات في املدينة.
السّيد  مساواة،  ز 

َ
مرك مدير  مع  االجتماع  وخلل 

الحكومة  سياسة  مناقشة  تّمت  فرح،  جعفر 
وآخر  العربية،  الجماهير  تجاه  اإلسرائيلية 
التطّورات في قانون القومية. كما طلبت السفيرة 
تفاصيل حول األزمة التي حدثت في أعقاب تعيين 
وأعربت  حيفا.  بلدية  لرئيسة  كنائب  زعاترة  رجا 
السفيرة خلل االجتماع عن قلق املجتمع الدولّي 
وعن  األوسط،  الشرق  ِمنطقة  في  األوضاع  من 

التزام بلدها بحّل عادل للقضية الِفلسطينية.
فرح،  جعفر  السّيد  مساواة،  ز 

َ
مرك مدير  وقّدم 

القانونية  املكانة  حول  ا  تفصيليًّ شرًحا  للسفيرة 
للجماهير العربية، وإمكانّيات التطوير االقتصادّي 
كما  العربية.  الجماهير  تجاه  املمارس  والتمييز 
عملية  في  العربّي  املجتمع  تهميش  عن  تحّدث 

السلم وإنهاء االحتلل، وطلب تعميق التعاون بين 
كندا واملؤّسسات السياسية واالجتماعية والبلدية 
املجتمع  قّوة  على  د 

ّ
أك كما  العربية.  للجماهير 

العربّي في حيفا من ناحية اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، ودور املجتمع العربّي في تطوير التجارة 

والحياة الثقافية واالقتصادية في املدينة. 
تعميق  على  الجلسة  خلل  فاق 

ّ
االت وتّم  هذا 

التعاون بين السفارة ومؤّسسات املجتمع العربّي 
فحص  سيتّم  كما  القادمة،  السنة  بداية  خلل 
في  كندية  سياسية  قيادات  استضافة  إمكانية 
ز 

َ
البلدات العربية ومدينة حيفا. هذا وطلب مرك

التعاون  علقات  تعميق  إمكانية  فحص  مساواة 
البلد  في  العربية  الشركات  بين  االقتصادّي 
الواسع  ًدا على االهتمام 

ّ
الكندية، مؤك واألسواق 

بين رجال األعمال العرب املقيمين في كندا بتعميق 
التعاون مع املجتمع العربّي في الداخل.

لإلعلن  خاّص  مؤتمر  في  السفيرة  وشاركت  هذا 
حيفا.  جامعة  في  ُعقد  اإلنسان  لحقوق  العالمّي 
وخلل جلستها مع رئيسة بلدية حيفا استمعت إلى 
املدينة،  في  املشتركة  الحياة  تحّديات  شرح حول 

وإمكانّيات تطوير الخدمات للجماهير العربية.

ز مساواة وبلدّية حيفا
َ
سفيرة  كندا تزور مرك

حيفا – ملراسلنا – ِاحتفلت مؤّسسة البيت املسيحّي في 
حيفا بعيد امليلد املجيد، وسط أجواء عائلية ألعضاء 
البيت املسيحّي. وأقيم هذا االحتفال تحت رعاية سيادة 
للكنيسة  البطريركّي  النائب  الحاّج،  مو�شى  املطران 
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עוף שלם טרי

₪ 1990 ק״געד 5 ק״ג
₪

פרגית עוף טרי
חזה עוף טרי 

4100 ק״ג ₪

בשר בקר טחון

3100 ק״ג ₪

בשר עגל טרי 

14490 ק״ג
₪

רבע כבש פרוס לסטייקים

155 ק״ג ₪

כבד עוף טרי

330 ק״ג

₪ 530 ק״ג

כנפיים עוף טרי

₪ 3.550 ק״ג

כרעיים עוף

₪ 1 ק״ג

כבש אחורי בלדי

4990
₪ 2.550 ק״ג

חזה הודו טרי

₪

כרוב, גזר ארוז
תפוח אדמה לאפייה

1190 ק״ג
מוגבל ל-4 ק״ג ₪390

1 ק״ג

חציל,  שומר

מוגבל ל-4 ק״ג

₪

 לימון צהוב , תפוז ברשת, 
תפוז תפזורת

390
1 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג ₪

אבוקדו אטינגר
תפוח עץ סמיט

790
מוגבל ל-4 ק״ג

פלפל ירוק חריף, 
פלפל חריף, מנדרינה

₪490
1 ק״ג מוגבל ל-4 ק״ג ₪ 10 4 ב

 נענע, פטרוזיליה, 
שמיר, כוסברה 

₪1090

ג׳אמפ 1.5 ליטר 

3 ב ₪1490

פריגת סחוט 2 ליטר תפוז
חמצץ/ תפוז מתקתק

₪990

תה ויסוצקי 100 שקיקים  קפה נחלה ירוק 1 ק״ג

₪3490

קפה ג׳ייקובס 300 גרם

₪1990

מרק טעם עוף 1 ק״ג
שקדי מרק אסם 400 גרם

₪790

אורז תאילנדי 1 ק״ג סוגת

₪1090
3 ב

אורז פרסי קלאסי 
1 ק״ג סוגת

₪790

1₪ ב

סוכר שטודן, קמח מפרץ

190
מוגבל ל-5 3₪ ב

מלפפון פרי חן - חומץ , מלח
עם תוספת 20% - גודל 7-9

10 ₪

דגני בוקר קלוגס 750 גרם

1190
₪

טוגנים שלושת 
האופים1 ק״ג 

1290
₪12 3 ב

ברילה מגוון צורות 
500 גרם

שיבולת שועל קוואקר
500 גרם

₪790
₪ 4 ב

מגוון פסטה - ספגטי 
איטלקי 400 גרם 

890

פטריות חתוך ויליפוד 
300 גרם

₪10 3 ב

טונה פסיפיקו שלישייה 
95 גרם ליח׳

₪890

שרימפס 26-30 מדגסי 
אקסטרה 

₪5990

שרימפס 50-41 מדגסי 
מאודה

₪4990

פרסיל ג׳ל 2.5 ליטר

₪1990

מרכך סוד1 ליטר 
מרוכז

₪20 3 ב

פיירי 900 מ״ל 

₪790

₪1390

שוקולית עילית 850 גרם
שקית

שמן זית ג׳השאן 
כתית מעולה 750 מ״ל

₪2290

טחינת אלאמיר 900 גרם

₪1490
מוגבל ל-2

₪

וויסקי גלנפידיך 
יבואן רשמי

12 שנה 700 מ״ל

9990מוגבל ל-2
₪

וויסקי ג׳מסון 1 ליטר
יבואן רשמי

9990
₪

וויסקי בלו לייבל 1 ליטר

549

₪

 וויסקי גולד לייבל
750 מ״ל

13990

₪

קמפרי 1 ליטר

6990

₪

וויסקי בלנטיין 700 מ״ל

6990

₪

וויסקי שיבאס ריגאל
700 מ״ל - יבואן רשמי

9990

₪100

קרטון קורונה 24 יח׳ 
330 מ״ל

מוגבל ל-2

₪

ערק ג׳בלנא - 750 מ״ל

4490מוגבל ל-2
₪

ערק רמאללה - 750 מ״ל
50% - 40%

4990מוגבל ל-2
₪

יין הר חרמון - הר תבור
750 מ״ל

50 2 ב ₪

יין מבעבע 750 מ״ל 

10

₪

יין למברוסקו צ׳ילי 

10 ₪

ליקר שרדינס 500 מ״ל

50 1₪ ב

ליקר ייגרמייסטר 700 מ״ל

6990

סנטה קלאוס 
שוקולד 60 גרם

₪10 4 ב

דובשניות גרמניות 500 גרם
מצופות 

₪10

עוגות מיוחדות 360 גרם
דוקטור ג׳רארד

₪15 2 ב

עוגיות שוקו צ׳יפס 
188 גרם

₪10 2 ב

אוריו טעמים
167 גרם 

₪490

שוקולד מילקה 250 גרם

₪790

טובלרון 100 גרם 

₪10 2 ב

מילקה אוריו 300 גרם

₪10

קוטידור בושה 200 גרם
תמר מג׳הול איכותי 

1 ק״ג 

₪1490

עוגת ספוג פוזי מוזי
בלקני

₪12 2 ב

קינדר בואנו שלישייה

₪590
₪2990

שוקולד 720 גרם
  Quality Street

עוגות לוטוס 700 גרם

₪1490

עמק פרוס במעדניה 

₪15 400 גרם

חלב טרה 1 ליטר

₪ 2890 ב

חמישיית מגבונים 
איכותית 

₪790

חול חתולים 10 ליטר
איכותי וריחני

₪2990

מוגבל ל-2

 וודקה בלוגה 
סלבריישן 1 ליטר

13990

₪1990

קוקה קולה 
מארז 5 יח׳+ 1 יבוא מקביל

פופקורן למיקרוגל סוגת

₪790

مي ماركت
مفتوح 7 أيام يف األسبوع
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الجُمعة 21 كانون األّول 102018

ط أن تيّهئ هذه االتفاقية امليناء ملنافسة ناجحة 
ّ
حيث من املخط

مقابل شركات أخرى ستفتتح في غضون عامين. وستخرج شركة 
ميناء حيفا العام املقبل ملناقصة بيع ٪100 من أسهمها ملستثمر 

إستراتيجّي.
التخطيط والتطوير، سيتّم تطبيق ما يسّمى »جبهة  ناحية  ومن 
بالتخطيط  اإلسرائيلية  املوانئ  شركة  وستقوم  البلدية«؛  البحر 
لتطوير ميناء »كيشون« الغربّي، حيث ستكون شركة ميناء حيفا 
مسؤولة عن تنفيذ هذا املشروع. كما ستتّم إعادة ميناء »كيشون« 
الشحن.  لعملّيات  استخدامه  وسيتّم  حيفا،  ميناء  إلى  الشرقّي 
باإلضافة إلى ذلك سيتّم تسريع التخطيط لرصيف امليناء الشرقّي 
وميناء الكرمل »ب«، كميناءين عميقين لسفن الحاويات الضخمة.
ق بشروط املوظفين والعاملين، فقد تّم االتفاق على بدء 

ّ
وفيما يتعل

برنامج التقاعد االختيارّي في خضّم االستعداد للمنافسة، وكذلك 
ب«،  »جيل  للعّمال  الجماعية  اإلقالة  مغّبة  من  الحماية  توفير 
حيث ستكون سارية املفعول ملّدة 10 سنوات منذ لحظة افتتاح 
للموظفين.  العلوات  لتوفير  أمان  املنافس، وإنشاء شبكة  امليناء 
فيما سُتقّدم للموظفين الذين سيعملون في الشركة خلل فترة 

الخصخصة منحة مالية.
 وقد حضر حفل التوقيع على هذه االتفاقية كّل من وزير املالية، 
موشيه كحلون؛ ووزير النقل واالستخبارات، يسرائيل كاتس؛ ورئيس 
مجلس إدارة ميناء حيفا، إيشل أرموني؛ واملدير العاّم مليناء حيفا، 
ماندي زالتزمان؛ وأعضاء مجلس اإلدارة؛ أعضاء اإلدارة؛ رؤساء 
فين؛ إضافة إلى رئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن؛ 

ّ
جان؛ واملوظ

ّ
الل

لي الهستدروت، واملديرة 
ّ
حاد عّمال النقل، آڤـي إدري؛ وممث

ّ
رئيس ات

العاّمة لوزارة النقل، كيرن تيرنر؛ رئيس سلطة الشركات الحكومية 
يعكوڤ )يانكي( كواينت؛ املسؤول عن امليزانية، شاؤول مريدور؛ 
لين 

ّ
نائب املسؤول عن األجور في وزارة املالية، إيفي مالكين؛ وممث

عن شركة املوانئ اإلسرائيلية ومسؤولين كبار آخرين.
وقال رئيس الهستدروت، آڤـي نيسانكورن: »إّن االتفاق في ميناء 
حيفا ليس أقّل من خطوة تاريخية سُتفيد االقتصاد اإلسرائيلّي 
هذه  وستتيح  الخصوص.  وجه  على  حيفا  ومدينة  عاّم  بشكل 
املنافسة  تعزيز  خلل  من  أنشطته  تصحيح  للميناء  االتفاقية  
وتحسين الخدمات بشكل كبير، لصالح الجمهور اإلسرائيلّي بأكمله. 
أهّنئ جميع األطراف على املسؤولية التي أبدوها خلل املفاوضات، 
ضمان  مع  املوظفين،  مصلحة  أعينهم  نصب  وضعوا  إّنهم  إذ 

االستقرار املستقبلّي للميناء«.
: »رغم أّن مهّمة تلخيص املبادئ املتعلقة 

ً
وأضاف نيسانكورن، قائل

ه 
ّ
بإصلح ميناء حيفا قد اكتملت، فإّن هذا نصف الطريق فقط، ألن

ما زال أمامنا الكثير من العمل قبل التوّصل إلى اتفاق مواٍز في ميناء 
نا من خلل جهود وإرادة جميع األطراف 

ّ
د من أن

ّ
»أشدود«. أنا متأك

االقتصادّي  املستقبل  تضمن  اتفاقّيات  إلى  التوّصل  في  سننجح 
واملنهّي للعّمال، مع الحفاظ على استقرار ونجاح امليناء«.

وقال رئيس مجلس إدارة ميناء حيفا، إيشل أرموني: »ُيعتبر هذا 
ب 

ّ
ا مليناء حيفا، وهناك تحّديات أخرى يجب التغل االتفاق إنجاًزا هامًّ

عليها، مثل اتفاقية التقاعد ومناقصة الخصخصة. كما أّن مجال 
جّهز 

ُ
الشحن في توّسع ضمن التوّجه الرائج في دول العالم، ونحن ن

ة اإلستراتيجية، 
ّ
ط

ُ
ميناء حيفا للمستقبل. لذلك فإّن تحقيق الخ

فاق املبادئ، سيعيد امليناء خلل 
ّ
ل مبادئها الرئيسة بات

ّ
التي تتمث

بضع سنوات إلى الربحية العالية«.
حاد عّمال النقل، آڤـي إدري: »بعد مفاوضات طويلة 

ّ
وقال رئيس ات

نجحنا في التوّصل إلى اتفاقّيات تاريخية تضع نصب أعينها األمان 
ن 

ّ
في امليناء املخلصين لعملهم، والتي تمك

ّ
املنهّي واالقتصادّي ملوظ

ملواجهة  استعداد  وعلى  كفاءة  أكثر  يصبح  أن  من  حيفا  ميناء 
ه بالتزامن مع 

ّ
التحّديات بنجاح ملصلحة الجمهور اإلسرائيلّي. وإن

تنفيذ االتفاقّيات في حيفا سنواصل جهودنا للتوّصل إلى التفاهمات 
في ميناء »أشدود«، والتي ستضمن حقوق العّمال بأفضل طريقة 
عّمال  جانب  إلى  الوقوف  الهستدروت  وستواصل  هذا  ممكنة. 

املوانئ، كما فعلت على مّر السنين«.

توقيع اتفاقّية مبادئ تاريخّية في ميناء حيفا 
عتبر االتفاقّية تاريخّية وطويلة األمد، وتتطّرق إلى العديد من 

ُ
ت

قة بعمل امليناء 
ّ
األمور واألنشطة املتعل

 حيفا – ملراسلنا – في ختام املفاوضات التي أجريت بين شركة ميناء 
حيفا والدولة والهستدروت، خلل الشهرين املاضيين، تّم التوّصل، 
ة اإلصلح في 

ّ
ط

ُ
اليوم، بين األطراف إلى اتفاقية مبادئ في إطار خ

املوانئ.
التي  املواضيع  من  طويلة  قائمة  التاريخية  االتفاقية  وتتضّمن 
فيها، 

ّ
وموظ حيفا  ميناء  لشركة  األساس  العمل  لّب  إلى  تتطّرق 
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املشترك، وعلى قدم املساواة، مع نظرائهم من الجامعات الرائدة في البلد 
والعالم. أّما وجودكم هنا، بيننا اليوم، من الواليات املّتحدة وبريطانيا وأملانيا 
نا نسير وإّياكم في مسيرة البحث والعلوم 

ّ
 دليل على أن

ّ
والنمسا والبلد، ما هو إال

الدقيقة، وهو ما وضعناه نصب أعيننا منذ عشر  سنوات«.
ا في  ا وماليًّ ا وإداريًّ وأضاف املحامي كمال: »لم يكن استثمارنا الكبير أكاديميًّ
حاد األوروبّي 

ّ
ية، وفي العلقات البحثية املتمّيزة مع االت

ّ
سلطة األبحاث في الكل

قبين األّول 
ّ
والجامعات الرائدة في العالم، وفي تطوير مساقات علمية  ممّيزة لل

الثاني  قب 
ّ
لل الدراسة  العلمية خلل  األبحاث  وتشجيع  ية، 

ّ
الكل في  والثاني 

ية 
ّ
في جميع املواضيع العلمية، وكشفها في أفضل املؤتمرات العلمية املحل

العلوم  أّن  العميق  إليماننا   
ً

كامل وتجسيًدا  حتمية  نتيجة   
ّ

إال والدولية، 
واألبحاث هي السبيل إلى خلق األكاديميا الناجحة واملنتجة واملبتكرة، ملا فيه 
خير اإلنسانية جمعاء، وأّنها أفضل الطرق إلى تقّدم الشعوب ورفعتها، وأّن 
ر األّول واألساس لصّحة ومتانة 

ّ
الخوض في غمار األبحاث العلمية هو املؤش

وحيوية بل وأهّمية أّي مؤّسسة علمية أو أكاديمية في العالم، وأّن املحاضر 
ما هو محاضر يفّضل 

ّ
الذي يحبس نفسه في مجال التعليم بدون البحث إن

البقاء خارج مسيرة التقّدم، وبعيًدا عن دنيا األبحاث وعوالم اإلبداع والتمّيز، 
واملنهّي.  والشخ�شّي  األكاديمّي  التطّور  إمكانّيات  بعيًدا عن  وبالتالي سيبقى 
ل شهادة فخر وإشارة 

ّ
 إّن اختياركم عالم األبحاث يشك

ً
وأتوّجه إليكم قائل

كم جزء من نخبة كّرست حياتها للبحث الدائم عن كّل ما 
ّ
د أن

ّ
إيجابية تؤك

هو جديد ومفيد، لكن هذا االختيار يحّملكم مسؤولّيات جّمة، أّولها وأهّمها 
أّن عليكم املسؤولية الكبرى في جعل العالم أفضل، وفي جعل العلم وسيلة 
تخدم اإلنسانية وتقودها نحو غد مشرق، فالعلم ال يعرف الحدود وال يعترف 
بالقيود وال يقيم وزًنا  للفوارق في الدين والعرق والجنس واالنتماءات األخرى، 
بل يعتبر اإلنسان إنساًنا أينما كان وكائًنا من كان، ويقّيمه وفق مقياس واحد 
ووحيد: علمه وعمله ومساهماته البحثية، ودوره في دفع مجتمعه الصغير 
دًما، عبر تأكيد سيادة العلوم وجعلها أهّم من 

ُ
ثّم مجتمعه الكبير ثّم العالم ق

السياسة والسياسّيين، وأهّم من االعتبارات العسكرية والفئوية، وعبر تغيير 
م األولوّيات في السياسة العاملية واستثمار األموال في العلوم واألبحاث، 

ّ
سل

 من 
ً

وتوفير الغذاء وأسباب األمن واألمان للشعوب خصوًصا الفقيرة منها، بدال
ح والقتل والحروب وتدمير البشرية«.

ّ
استثمار هذه امليزانّيات الطائلة في التسل

ية، أّن انعقاد املؤتمر 
ّ
د الـپـروفسور سلمان علّيان، مدير الكل

ّ
ومن جهته أك

ية ومحاضريها«، 
ّ
ما هو ثمرة عمل متواصل ومضٍن لطاقم الكل

ّ
الرابع للعلوم »إن

ية األكاديمية العربية 
ّ
ه »التأكيد على أّن العلوم واألبحاث هي عماد الكل

ّ
وأن

للتربية في إسرائيل – حيفا، وعتاد محاضريها اليومّي وزادهم الدائم، ألّن 
ية تؤمن بأهّمية العلم والعلماء ودورهم في تقّدم اإلنسانية جمعاء«. بينما 

ّ
الكل

م املؤتمر، إصرار 
ّ
ية ومنظ

ّ
د الـپـروفسور محّمد حجيرات، نائب مدير الكل

ّ
أك

ية على جعل البحث العلمّي عادة يومية ونهج حياة لجميع محاضريها 
ّ
الكل

حّرة  ومساحة  للباحثين،  ومنّصة  للبحث  منبًرا  وجعلها  بها، 
ّ

وطل وطالباتها 
ية، 

ّ
لإلبداع والخلق، وتأكيًدا واضًحا على صّحة وصدق استراتيجية رئيس الكل

املحامي زكي كمال، الساعية لتجذير وتعميق التوّجهات العلمية ملحاضري 
ية، نحو تحقيق هدفها وهو التحّول إلى جامعة للتربية والعلوم.  هذ 

ّ
ب الكل

ّ
وطل

وُيذكر أّن أعمال هذا املؤتمر بدأت يوم الثلثاء من األسبع الفائت، واستمّرت 
الندوات  عشرات  األولى  الثلثة  األيام  خلل  لتها 

ّ
وتخل الجُمعة،  يوم  حّتى 

واملحاضرات العلمية القّيمة، التي شارك فيها املحاضرون الضيوف ومحاضرو 
ب 

ّ
ية، وسط حضور واسم وممّيز من محاضرات ومحاضري وطالبات وطل

ّ
الكل

الواليات  من  وباحثين  علماء  وبمشاركة  ة، 
ّ
كاف التخّصصات  ومن  ية، 

ّ
الكل

املتحدة، أملانيا، بريطانيا، النمسا، تايوان، إيرلندا؛ إضافة إلى محاضرين 
من معهد العلوم التطبيقية – الـ »تخنيون« والجامعة العبرية  وجامعة حيفا 
ية األكاديمية العربية للتربية؛ علًما 

ّ
ومعهد وايزمان للعلوم، وباحثين من الكل

ش العلوم في وزارة 
ّ
أّن حفل االفتتاح كان بحضور األستاذ شفيع الجّمال، مفت

مين في وزارة 
ّ
التربية والتعليم، والدكتور كمال خوالد، من قسم تأهيل املعل

ية وضيوف من خارجها. 
ّ
التربية والتعليم، وعدد من رؤساء األقسام في الكل

وقد تّم اختتام املؤتمر بأمسّية خاّصة وممّيزة تضّمنت منح شهادة تقدير 
للـپـروفسور عادا يونات، الحائزة جائزة نوبل للكيمياء، بحضور شخصّيات 
ا، ومنهم الـپـروفسور أهارون براك،  ا واجتماعيًّ ا وقضائيًّ رفيعة املستوى إعلميًّ
رئيس املحكمة العليا سابًقا، والـپـروفسور دان شختمان، الحائز جائزة نوبل 
لو 

ّ
ية، وممث

ّ
الكل في  التنفيذّي  األمناء واملجلس  للكيمياء،  وأعضاء مجلس 

ية؛ 
ّ
ب الكل

ّ
املؤّسسات الداعمة والراعية للمؤتمر، وعشرات من طالبات وطل

املؤتمر  في  املشاركين  الباحثين  بين  لقاءات ممّيزة  املؤتمر  لت 
ّ
تخل ه 

ّ
أن علًما 

ّصص لجولة في 
ُ
ية من جميع التخّصصات، كما أّن يوم الجُمعة خ

ّ
ب الكل

ّ
وطل

املعالم األثرية والسياحية في منطقة الشمال، واخُتتم بلقاء تلخي�شّي ووجبة 
غداء وداعّية.

  

بحضور ومشاركة عشرات العلماء والباحثين من البالد والعالم:

ّية األكاديمّية العربّية للتربية في إسرائيل – حيفا
ّ
ِاختتام أعمال املؤتمر الدولّي الرابع للعلوم في الكل

حيفا – ملراسلنا – اخُتتمت، يوم الجُمعة األخير، أعمال املؤتمر الدولّي الرابع 
ية األكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا، ومّما جاء في 

ّ
للعلوم في الكل

ية، املحامي زكي كمال، في حفل اختتام  املؤتمر، والذي 
ّ
الكلمة الخاّصة لرئيس الكل

استمّرت أعماله أربعة أّيام متتالية، حيث انتهت بلقاء تلخي�شّي: »أقف أمامكم، 
ية األكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا، مع انتهاء 

ّ
اليوم، هنا في الكل

أعمال املؤتمر الدولّي الرابع للعلوم، والذي  كان هذه املّرة بُعنوان: »إصلحات في 
م العلوم نحو القرن الحادي والعشرين«، والذي استمّر أربعة أّيام 

ّ
تدريس وتعل

ًدا، مّرة أخرى، ما قلته علًنا وبوضح تاّم منذ سنوات، وهو أّن هذه 
ّ
متتالية، مؤك

الواضحة  املستقبلية  بها وطالباتها ومحاضريها، وبرؤيتها 
ّ

بكوادرها وطل ية، 
ّ
الكل

والبحثية  العلمية  املقاييس  بكّل  أّنها جامعة  والداني  للقا�شي  أثبتت  والجلّية، 
ا 

ً
ّيات بحث

ّ
واألكاديمية واإلدارية وغيرها، وأّنها تنافس مثيلتها من الجامعات والكل

وعلًما، منافسة النّد للنّد، وأّن محاضريها تجاوزوا حّد املنافسة إلى مرحلة البحث 

إلى تقّدم الشعوب  ّية، املحامي زكي كمال: »العلوم واألبحاث هي السبيل 
ّ
الكل رئيس 

ر األّول واألساس لصّحة 
ّ

ورفعتها، كما أّن الخوض في غمار األبحاث العلمية هو املؤش

ومتانة وحيوّية بل وأهّمّية أّي مؤّسسة علمّية أو أكاديمّية في العالم«.
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باسمي وباسم  طاقم العاملين،
أتقدم بأجمل التهاني

والتبريكات
بمناسبة حلول

عيد الميالد المجيد
ورأس السنة الميالدية.

ألبناء الطائفة المسيحية وجميع المحتفلين 
في حيفا والبالد،

نتمنى أن يعود علينا العيد
بالخير والسالم

واالزدهار لمنطقتنا.
عيد سعيد

وسنة مباركة

تهنئة

د, عينات كاليش روتم
رئيسة بلدية حيفا

نوابها وأعضاء المجلس البلدي

أمس  العربّية،  الثقافة  مت جمعّية 
ّ
نظ ملراسلنا –  حيفا – 

األّول، األربعاء 19\12\2018، أمسّية حوارّية بمناسبة نهاية 
عام  في  سطينّي 

َ
الِفل الثقافّي  »اإلنتاج  ُعنوان  تحت  السنة 

2018« استضافت فيها عدًدا من الفّنانين والكّتاب، ملناقشة 
أبرز اإلنتاجات الثقافّية في أربعة حقول: املوسيقى والسينما 
النجاحات  األمسّية  وتناولت  التشكيلّي.  والفّن  واملسرح 

والتحّديات القائمة في هذه الحقول واإلنتاج الثقافّي عموًما.
تحّدث في األمسّية التي ُعقدت في مكاتب الجمعّية في مدينة 
واملسرحّي  حّنا،  شحادة  حبيب  املوسيقّي  من  كّل  حيفا، 
وقّيمة  بصول،  سماح  السينمائّية  واملدّونة  ناطور،  خليفة 
املعارض الفّنّية  رلى خوري، وحاورتهم اإلعلمّية مريم فرح، 
التي طرحت عليهم قضايا مختلفة تواجه العاملين في الحقل 
الثقافّي، مثل تحّديات تفرضها املؤّسسة اإلسرائيلّية، ونقاش 
التمويل واملقاطعة، والتجاوب الجماهيرّي في اإلنتاجات وطرق 
الثقافّي. باملشهد  م 

ّ
تتحك التي  واملناطقّية،  للناس   وصولها 

سطينّي
َ
غياب املنهاج املوسيقّي الِفل

وفي حديثه عن املشهد املوسيقّي، قال حبيب شحادة حّنا إّن 
سطينّية لطاملا كانت جزًءا من فضاء أكبر هو 

َ
املوسيقى الِفل

الفضاء العربّي واملوسيقى العربّية، ولطاملا ارتبطت املشاريع 
املوسيقّية اإلبداعّية بالوضع السيا�شّي واالجتماعّي في البلد، 
سطين 

َ
سطينّيين من كّل أنحاء ِفل

َ
وهذا األمر جمع موسيقّيين ِفل

للعمل مًعا. وأضاف حّنا أّن اإلشكالّية الكبيرة التي ما زالت تواجه 
كّل الفّنانين املوسيقّيين هي عملية اإلنتاج، فتسجيل ألبوم 
ا، حيث يضطّر غالًبا الفّنان لدعم  على سبيل املثال مكلف جدًّ
اإلنتاج من جيبه الخاّص حّتى بعد تلّقيه منًحا أو مساعدات 
من صناديق تدعم اإلنتاج الثقافّي. كما تطّرق حّنا إلى انتشار 
معاهد املوسيقى في البلدات العربّية واإلقبال عليها، لكن في 
سطينّي واحد يدرسه 

َ
الوقت نفسه تساءل عن غياب منهاج ِفل

 طلبة املوسيقى في هذه املعاهد وغياب التنسيق فيما بينها.

سطين
َ
امِلهرجانات العاملّية فرصة لصوت ِفل

عن  بصول  سماح  فتحّدثت  السينمائّي،  املشهد  عن  أّما 
السينمائّية  امِلهرجانات  في  البارز  سطينّي 

َ
الِفل الحضور 

منذ  موجود  أمر  وهو   ،2018 عام  شهده  الذي  العاملّية 
دة على أهّمية هذه املشاركات في 

ّ
سنوات حسب قولها، مؤك

ا،  عامليًّ سطينّية 
َ
الِفل والقضية  سطيّني 

َ
الِفل الصوت  إيصال 

ح 
ّ

الترش أو  أصداء  من  األفلم  هذه  تأخذه  ما  خصوًصا 
لجوائز أو الفوز بها. من ناحية أخرى تطّرقت بصول ملبادرات 
أفلم  وعرض  بجلب  تقوم  سطينّية 

َ
ِفل سينما  لدور  ّية 

ّ
محل

مهّمة؛ وفي الوقت نفسه أشارت إلى التحّديات أمام تنظيم 
عروض داخل البلدات العربّية بسبب غياب قاعات مجّهزة 
الستقبال العروض السينمائّية بأفضل جودة. كما تحّدثت 
ق 

ّ
سطينّي تتعل

َ
عن تحّديات أخرى في املشهد السينمائّي الِفل

بالقرصنة واالنتشار الواسع والكبير ألفلم وڤـيديوهات متاحة 
اليومّي. وقتنا  تحتّل من  والتي أصبحت  مّجاًنا،  الشبكة   في 

ال يستطيعون إيقاف الحركة املسرحّية
سطينّي 

َ
الِفل املسرحّي  املشهد  إّن  ناطور  خليفة  قال  بدوره 

 حول املكان 
ً

لعام 2018 وصل القّمة، األمر الذي يطرح تساؤال
التضييقات  أّن  واعتبر  املشهد،  هذا  إليه  يذهب  قد  الذي 
اإلنتاج  على  ر 

ّ
تؤث لم  سطينّي 

َ
الِفل املسرح  ضّد  اإلسرائيلّية 

 من تقديم عرض له أو 
ً

ل
ّ
سطينّي أو تمنع ممث

َ
املسرحّي الِفل

هناك  إّن  ناطور  وقال  للمسرح.  دراسته  إكمال  من  طالًبا 
إغلق  فمحاوالت  املسرحّية،  والحركة  املسرح  بين  ا 

ً
فرق

فه عن العمل ال 
ّ
مسرح امليدان – على سبيل املثال – وتوق

وتتواصل  دائًما  تتجّدد  التي  املسرحّية  الحركة  إيقاف  يعني 
فيما بينها وبين األجيال الطلئعّية فيها والحديثة، وتتفاعل 
أشار  كما  والقدس.  والـ67  الـ48  أرا�شي  بين  ما  ا  مناطقيًّ
مسارح  في  يعرض  اليوم  سطينّي 

َ
الِفل املسرح  أّن  إلى  ناطور 

كما  أمامه،  مفتوحة  واألبواب  مدن  عّدة  في  ويجول  عاملّية 
أو  لين 

ّ
ممث سطينّي 

َ
الِفل املسرح  يجلب  أن  ضرورة  على  د 

ّ
أك

ويرفدوا  سطين 
َ
ِفل في  ليعملوا  العالم  حول  من  مخرجين 

مختلفة. مسرحّية  بمدارس  سطيني 
َ
الِفل املسرح   تجربة 

سطينّي
َ
املؤّسسة األكاديمّية اإلسرائيلّية تستبعد الفّن الِفل

سطين، قالت رلى 
َ
وفي معِرض حديثها عن الفّن التشكيلّي في ِفل

ه في عام 2018 افتتحت مساحات جديدة حاضنة 
ّ
خوري إن

في  ان« 
ّ
»القط الجديد ملؤّسسة  املبنى  مثل  التشكيلّي،  للفّن 

رام هللا ومشروع »منجم« و »چـاليري فّتوش« في حيفا، وهي 
مساحات مهّمة كون جزء منها يعطي املساحة للفّنان للعمل 
في مختبر أو تعتمد على االستقللّية التمويلّية عن املؤّسسة 
اإلسرائيلّية. وتطّرقت خوري إلى أعمال أنتجت هذا العام في 
معارض أخرى في كفر ياسيف وطمرة وأّم الفحم وسخنين، 
وغالًبا تكون معارض فردّية يعتمدون فيها على التمويل من 
مؤّسسات إسرائيلّية قد تفرض رقابة ذاتّية على الفّنان في 
سطينّية في األعمال. كما أشارت إلى 

َ
االبتعاد عن الُهوّية الِفل

وجود ازدياد في عدد الدارسين والخّريجين العرب في موضوع 
تتناول  ال  التي  اإلسرائيلّية،  الجامعات  في  التشكيلّي  الفّن 
املشهد  وأّن  وتاريخه،  سطينّي 

َ
الِفل التشكيلي  الفّن  مناهجها 

أمامه تحّديات تتعلق بوجود صاالت عرض ومشاريع تدعم 
ا في  الفّنانين لتنفيذ معارض، بينما املشهد العالمّي متقّدم جدًّ

الفّن التشكيلّي حيث يجد الفّنان دعًما ملشاريع عمله.
تح املجال أمام الجمهور لتقديم أسئلة 

ُ
وفي ختام األمسّية، ف

الفّنّي عن  النقد  منها غياب عملّية  تناول جزء  ومداخلت، 
سطينّي وغياب النّقاد الذين لهم دور هاّم 

َ
املشهد الثقافّي الِفل

في ترشيد املشهد الثقافيّ ودفعه قدًما.

ص نجاحات وتحّديات 
ّ
لخ

ُ
جمعّية الثقافة العربّية ت

سطينّي لعام 2018
َ
اإلنتاج الثقافّي الِفل



merry

christmas!

פתוח
במוצ“ש!

עידן 2000!המבצעים שלאפליקצייתחפשו את

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד התאריכים 27.12.18 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים 

*התמונות להמחשה בלבד *מינימום 5 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 18:00-22:00

ערכת פליימוביל
מטוס סילון

רחפן ענק
3600 | קל לשליטה ותפעול

לגו קלאסיק
244 חלקים

וספה ממונעת
12 וולט | גלגלי עזר

MP3/USB/AUX חיבורי

טרקטור שופל
עם שלט

משחק מגנטים
100 חלקים

אופנוע ממונע
6 וולט

₪19990 ₪5990 ₪39990

כלב עם שלט
הולך, נובח, מכשכש בזנב ועוד

בית בובות ענקהאצימלס בייבי
כולל אביזרים

כרית חד קרן
עם פאייטים מתחלפים

מטבח עץ מהודר
גובה 87.5 רוחב 58.5 עומק 30 ס"מ

כולל אביזרים

₪24990 ₪11990

₪4990₪27990

₪11990

₪24990

₪6990

₪9990 ₪7990

₪3990

₪4990

TM

₪69990

בית בובות ברבי
כולל אביזרים

ברבי אופנת קיץ
מבחר דגמים

כבאית יופיטר
סופר טק

עם כפתורים לתכנון נסיעה, קולות וצלילים

מטבח השף הצעירמכונית שלט ענקית ספת מותגים
מגוון מותגים

₪24990

בימבה מוסיקלית
עם מוט דחיפהדיסני

₪14990 ₪8990

לקונים ב-50 ש“ח
ויותר ממוצרי החנות

גם המחיר צעצוע

₪29990
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ز الثقافّي كلور، يوم 
َ
حيفا – ملراسلنا – افتتحت املكتبة واملرك

السبت األخير، 15.12.2018، املعِرض القطرّي الـ 33  لألعمال 
بُعنوان »أبي« ضمن ِمهرجان عيد األعياد. الفّنّية لألطفال 
ا ألبناء 4 سنوات حّتى 12 سنة،   فّنيًّ

ً
شمل املعِرض 180 عمل

من جميع أنحاء البلد.
وقد أبهر األطفال الجمهور بمستوى  قدراتهم وبقّوة تعبيرهم 
عن مشاعرهم  وأحاسيسهم، من خلل تجسيدها  على الورق 
وعمق  قّوة عن صدق  بكّل  لتعّبر  زاهية،  بألوان  وتحديدها 

املحّبة الكامنة في قلب كّل طفل.
وحات والرسومات، مع أّن املحور هو األب. وذلك 

ّ
تنوّعت الل

حَسب رؤية الطفل ألهّمية دور األب في حياته. فمنهم من رسم  
مشاهد من أوقاته السعيدة مع أبيه، ومنهم من رسم أباه بكّل 
ة وشفافية، ومنهم من عّبر عن مدى حنان األب، ومنهم من 

ّ
دق

عّبر عن صعوبة فقدان األب. وفي حديثنا مع منّسقة املعِرض، 
»أبي«  اختيارها   سبب   عن  واستفسارنا  خوري،  مجدلة 
ُعنواًنا  للمعِرض، رغم إدراكها حساسية املوضوع، قالت: إّن 

دور األب في حياة الطفل ذو أهّمية كبيرة، كما أردت أن أعرف 
كيف ينظر األوالد والبنات إلى آبائهم؟ وبأّي صوره يترجم كّل 
ا بأّن لدى األطفال  منهم أباه إلى عمل فّنّي؟ وقد كان إيماني قويًّ
عن  التعبير  خللها  من  يستطيع  إبداعية   ومهارات  قدرات 

مشاعره وأحاسيسه، من غير قيود.
وقد أعربت، أيًضا، عن سرورها ورضاها بنتائج  ونجاح هذا 
بولس  نهاي  من  كّل  بالتعاون مع  نّسقته  الذي  املشروع، 
وسامية زهر. وقد شكرتهما بشكل خاّص على الحّيز الكبير 
الذي قّدمتاه في هذا املعِرض وجهدهما الدؤوب من خلل 
ب في جميع أنحاء البلد.

ّ
مات الفنون والطل

ّ
تواصلهما مع معل

ز الثقافّي 
َ
كما أعرب السّيد ماهر محاميد، مدير املكتبة واملرك

املعِرض،  التي حّققها  املشّرفة  باإلنجازات  كلور، عن فخره 
يتيح  حيث   كبيرة،  أهّمية  ذو  املشروع  هذا  أّن  إلى  مشيًرا 
إظهار  خلل  من  ذاتهم،  لتحقيق  األطفال  أمام  الفرصة 
نا على تشجيعهم ألّنهم 

ّ
قدراتهم اإلبداعية والفّنية، ما »يحث

أساس املستقبل«.

ّية رائعة في 
ّ
أطفال يجّسدون األب في لوحات فن

افتتاح املعِرض القطرّي لألطفال في حيفا
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بإدارة: ميشيل بشارة وأوالده

أسعار خاصة مبناسبة حلول عيد امليالد املجيد 
ورأس السـنــة املـبـاركـة كـل عــام وانـت بـخـيـر





המבצע עד גמר המלאי 
21-22/12 

₪
 2990

גרניט פורצלן 60/60 סוג א



محملة هائلة مبناسبة االعياد

افخر املشروبات الروحية باسعار خيالية

4 قناني 

شمبانيا الروش

 100شيكل

للمدارس 
اكياس بابا نويل

  100غرام   
6.50شيكل

شوكوالطة

SORINI

1 كيلو= 45 شيكل

شوكوالطة بابا نويل 
)صغير(

1 كيلو= 45 شيكل

صحون بورتسالن

 مع شوكوالطة فاخرة

 ابتداء من  35شيكل

سالل العيد

 ابتداء من 

 100شيكل

 4 قناني نبيذ 

متنوعة
 100شيكل



للطلبیات واالرسالیات  04/8536300      شارع النبي 12- زاویة ھبنكیم-حیفا

3  باغيت مع لحمة فيليه  

وجبة فطور- باغيت مع �جة+سلطة   

4 باغيت- شنيتسل/برغيوت/صدر دجاج/

מעורב ירושלמי/ او  نوعان من البستراما/

جبنة/سالمة/כתף בקר  

املحل مفتوح يوميا من الساعة 7:00 صباحا   حتى 24:00 ليال

فقط ب  100 شيكل

فقط ب  100 شيكل

فقط ب  20 شيكل

مطعم وكافيتريا Paprika مفتوح للزبائن الکرام

حملة 
االعياد

  10 شيكل

  5 شيكل

  8 شيكل

لحمنيوت مع �جة  

  قهوة اسبرسو    

هفوخ   

” تفضلوا زورونا 

ومن اكالتنا

 دوقوا وشاركونا«
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ب الصف الخامس »أ« في مدرسة الكرمل لآلباء 
ّ

حيفا – ملراسلنا – قام طل
مة ريما اسليم، 

ّ
الكرملّيين، يوم الثلثاء األخير، وذلك  بمشاركة مرّبيتهم، املعل

بتقديم هدايا رمزية مرفقة ببطاقات شكر وتقدير لعّمال النظافة في بلدية 
حيفا، وبالتحديد للعاملين في شارع أللنبي، كما قاموا بتضييفهم بالَحلويات 
واملشروبات الساخنة ليمنحوهم إحساًسا بالدفء مفعًما باملحّبة، متمّنين 

ًقا.
ّ
لهم يوًما موف

جدير بالذكر أّن مدرسة الكرمل لآلباء الكرملّيين تعمل منذ سنوات على تذويت 
ر 

ّ
بها. هذا ومع اقتراب األجواء امليلدّية فك

ّ
قيمة املحّبة وإحلل السلم بين طل

 الخامس »أ«، بمشاركة مرّبيتهم، كيف بإمكانهم ممارسة هذه 
ّ

ب الصف
ّ

طل
القيم التربوّية على أرض الواقع، وبالتالي قاموا بالتعبير عن محّبتهم وتقديرهم 
تنفيذ هذه  وباشروا  انطلقوا  هناك  أللنبي، ومن  في شارع  النظافة  لعّمال 

طيفة.
ّ
فتة الدافئة والل

ّ
الفكرة والل

ب بنشر 
ّ

وباإلضافة إلى ذلك، وخلل طريق العودة إلى املدرسة، استمّر الطل
هذه القيم  بين جميع العابرين، وهكذا نجحوا في رسم البسمة والفرحة على 

وجه كّل شخص التقوا به. 

 PATRICK في تعاون آخر مع خبير التجميل الرائد   M.A.C  
STARRR S بمناسبة االعياد

M.A.C * PATRICK STARRR S

ُيطلق تشكيلة   PATRICK STARRR S  على يوتيوب 
ً
صاحب قناة تعليم مكياج ناجحة جدا

! وهذه املرة تعاون    M.A.C مجموعته الخامسة واألخيرة بالتعاون مع ماركة التجميل الرائدة
احتفالي الختتام السنة امليلدية .

مسيرة طويلة مر بها باتريك ستار ، الذي بدأ مسيرته املهنية كمصور، ثم كخبير تجميل )تعلم 
لوحده املهنة(، وخبير تجميل ملاك باورالندو وتحول الى املؤثر العالمي. باتريك ستار كان بمثابة 
االلهام للعديد حول العالم بفضل طريقته بالتجميل، والتي شعارها "الجمال للجميع".اآلن هو 
يضع ملسته السحرية والجريئة لتشكيلة اعياد الشتاء مع الوان تلئم لكل واحد. الوان جديدة 
، صممت خصيصا للتشكيلة ، من احمر شفاه، جلوس المع،  أصباغ وبودرة شيمر معدنية، 
مركز هذه التشكيلة هو لوحة 6 ظلل عيون وعودة البودرة املرغوبة واملحبوبة من باتريك، التي 

صدرت بالتعاون االول بين باتريك وماك وحازت على نجاح كبير.
كل منتجات التشكيلة مصممة من وحي عيد امليلد ، برزمة حمراء مشعة والمعة. 

"ع.ع"

املصمم العاملي توم فورد ُيطلق  العطر الجديد 
OMBRÉ LEATHER املستوحى من منصات 

عرض االزياء
TOM FORD OMBRÉ LEATHER

 OMBRÉ  بدون اي قيود ، عطر الـOmbre عطر يمنح تفسير جديد لجلد الـ
مثل  من طوم فورد يكشف عن جوهره طبقة تلو االخرى،   LEATHER
املنظر الذي ُيعرض امامنا. الرجل او املرأة الذي يضعون العطر يخرجون 
الى رحلة غنية براوئح الجنوب الغربي ، الى قلب الصحراء في الغرب. الهيل 
الوان  فيها  تكون  التي  الساعة  في  الرحلة  يفتتحون  املتبلين  والزعفران 
حلوة  مع  مستمرة  حركة  في  تتجلى  التي  الزهرية  كالنغمات  الصحراء 
ياسمين السمباك الغامضة، جلد اسود وغني يلفك مثل الجلد ويمنحك 

يبرز  والذي  خاص  بشعور 
الـ   خشب  بفضل  قوامه 
 .Wativer Patchouliوالـ  
للطحلب  البسيط  التعرض 
طريق  تقلد  والعنبر  االبيض 
االرض  سخونة  العطور 
الشعة  واملعرضة  املكشوفة 
في  املخزنة  النار  الشمس، 

الصخور والرمال.
 TOM FORD الـ    Eau  .
مقدم   OMBRÉ LEATHER
باللون  ناعمة  قنينة  في 
مللتر   50 االسود املاط بحلة 
مميزة  القنينة  مللتر.  و100 
الخاص  املعماري  بتصميمها 
الشطرنج.  لقطع  والناعم 
العلمة  يكمله  التصميم 
املطبوعة وعليها نقش شبيه 

بالجد وبالتالي يجسد اسم العطر. “ع.ع”
متوفر في شبكات ابريل ، سوبر فارم وهمشبير لتسرخان

سعر كامل للمستهلك 
 50 مللتر  EDP-  السعر للمستهلك  485 ₪ 

 100 مللتر  EDP– السعر للمستهلك  685 ₪ 
WWW.TOMFORD.COM

الصور تصوير طوم فورد

كلينك تختتم السنة بحمالت مميزة وخاصة

السنة الجديدة تستمر ماركة التجميل والعناية الفاخرة  مع اقتراب حلول  
كلينك باطلق الحملت الخاصة واملميزة.

وهذه املرة اطلقت حملة على رزمة احمر شفاه تشابي بحجم خاص بحلة 
محدودة، وتحتوي الرزمة على  20 قلم احمر شفاه تشابي: 12 قلم احمر شفاه 
Chubby Stick بحجم 1 غرام بااللوان االكثر مبيعا كل االوقات و 8 اقلم احمر 

شفاه Chubby Stick intense بحجم 1 غرام بالوان غنية ومميزة.
تتميز اقلم احمر الشفاه تشابي بكونها غنية بزبدة الشيا واملانغا التي تغذي 
الشفاه بالرطوبة وتمنحك ما تحتاج اليه الشفاه الجافة والناعمة لتشعر 

بالنعومة. بمظهر ماط مع ملعان خفيف.
سعر الرزمة 349 شيكل بدال من 660 شيكل عند الشراء عبر موقع كلينك على 

االنترنت فقط  . “ع.ع”
الصورة تصوير كلينك

ومباريات  الرياضية  الفّعالّيات  ضمن   – ملراسلنا   – حيفا 
سنة،  كما في كّل  قيمت، 

ُ
التي أ بطولة كرة الشبكة للبنات، 

لطالبات صفوف العاشر حّتى الثاني عشر،  حيفا،  في لواء 
نصف  املرحلة  إلى  الناصرة  راهبات  مدرسة  منتخب  وصل 
النهائية بعد فوزه على مدرسة »עירוני ה« ومدرسة »תיכון 
يوم الثلثاء  זבולון«، حيث ارتقى إلى النهائيات التي جرت، 
18.12.2018، في قاعة الرياضة في »كريات حاييم«، ووصل 
26 مدرسة  إلى املرتبة الثالثة في ِمنطقة لواء حيفا، من بين 

يهودية. 
راهبات  مدرسة  طالبات  منتخب  بفوز  وفخر  اعتزاز  نا 

ّ
كل

وحصوله على امليدالية البرونزية،  الناصرة باملرتبة الثالثة، 
مة سوزان 

ّ
متمّنين لطالباتنا النجاح الدائم، كما نشكر املعل

هنادي على مجهودها الجّبار في تدريب الطالبات حّتى الوصول 
إلى النهائيات. 

M.A.C الصور تصوير

حمالت نهاية السنة من كلينك

بمناسبة نهاية  السنة  اطلقت ماركة التجميل والعناية الفاخرة كلينك حملة خاصة ومميزة.
في اطار هذه الحملة تعرض عليكم املاركة الحصول على رزمة مميزة وخاصة تشمل تشكيلة 
 Dramatically Different االيقوني  الرطوبة   كريم  خاص:  وبحجم  كامل  بحجم  منتجات 
 Day Scrub Cream Rinse- Off تقشير للوجه للستخدام اليومي  ،+  Moisturizing Lotion
 All About كريم عيون بنسيج جل ،Moisture Surge 72 Hour جل رطوبة فاخر ،Formula  7
Eyes، Hi Impact Mascara، مزيل ماكياج العيون والشفاه Take The Day Off، احمر شفاه 
غني مع برايمر  Pop Lip Colour & Primer. بـ 299 شيكل بدال من 989 شيكل عند الشراء عبر 

موقع كلينك على االنترنت فقط  . “ع.ع”

الصورة تصوير كلينك

فوز منتخب راهبات 
الناصرة في مباريات

 كرة الشبكة

 الخامس »أ« في مدرسة الكرمل لآلباء الكرملّيين 
ّ

ب الصف
ّ

طال
يقّدمون الَحلويات واملشروبات الساخنة لعّمال النظافة في بلدية حيفا!



04-8507061

52

24

31

القعدة تحت الشجرة 
اللي عمرها 15 سنة

من عمر الجاردن

هاي القعدة 
لخصوصيتها

هاي الطاولة مع هاي 
االضاءة... بالزبط زي 

بريت البالد

مطعــم الجــاردن حــي األلمانيــة، جــادة بــن جوريــون 43، حيفــا

كل واحد بيالقي اللي بيحبه... الجاردن قلب األلمانية

وانت شو بتحب؟
ــرا وفــي اللــي بيحبــوا الســلطات والمقبــالت او اللــي بتحــب فواكــه البحــر او اللــي بيحــب  فــي اللــي بيحــب القعــدة ب
ــم واللــي بيحــب  ــب الدائ ــزة والترحي ــون وفــي اللــي بيحــب الخدمــة الممي ــات الطاب ــوا وجب اللحــوم وفــي اللــي بيحب
التصميــم الجديــد واللــي بتحــب االرجيلــة او اللــي بيحــب الموســيقى او اللــي بيحــب ملعــب األطفــال او قائمــة الطعــام 

ــا بالجــاردن... الغنيــة... باآلخــر عندن



ملحمة شقف
بادارة: شربل مطر

₪ 7990

₪ 7990

1 كيلو 
عجل صغير 
للشوي   

₪ 99 ₪ 99

2 كيلو
 نقانق 

عربية/حارة   

2 كيلو 
برغيوت 

مشكوك     

1 كيلو 
رقاب خروف 

بلدي   

1 كيلو 
خروف بلدي

₪ 7990

1 كيلو 
ضالع خروف 

بلدي   
₪ 7990

1.5 كيلو 
عجل صغير 

مفرومة 
للكبة

3 كيلو 
شنيتسل 

دجاج

5 كيلو 
فخاد دجاج

4 كيلو 
برغيوت مع 

جلد

₪ 99₪ 99

₪ 99₪ 99

1.5 كيلو 
كباب حلبي

1.5 كيلو 
عجل صغير 

مفرومة 
للحوسة

₪ 99

₪ 99



ملحمة شقف
بادارة: شربل مطر

₪ 7990

₪ 7990

1 كيلو 
عجل صغير 
للشوي   

₪ 99 ₪ 99

2 كيلو
 نقانق 

عربية/حارة   

2 كيلو 
برغيوت 

مشكوك     

1 كيلو 
رقاب خروف 

بلدي   

1 كيلو 
خروف بلدي

₪ 7990

1 كيلو 
ضالع خروف 

بلدي   
₪ 7990

1.5 كيلو 
عجل صغير 

مفرومة 
للكبة

3 كيلو 
شنيتسل 

دجاج

5 كيلو 
فخاد دجاج

4 كيلو 
برغيوت مع 

جلد

₪ 99₪ 99

₪ 99₪ 99

1.5 كيلو 
كباب حلبي

1.5 كيلو 
عجل صغير 

مفرومة 
للحوسة

₪ 99

₪ 99
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في  األطفال  قسم  يزورون  العلمّية  الكرمة  طاّلب 
مستشفى بني تسيون ويوّزع الهدايا

ملراسل »حيفا«
املرّكزة  مع  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  طاّلب  مجلس  قام 
االجتماعّية بعمل اجتماعي إنسانّي، حيث زاروا قسم 
األطفال في مستشفى بني تسيون )روتشلد(، وذلك 
األطفال  على  الهدايا  ووّزعوا  الفائت،  اخلميس  يوم 

االجتماعية  املركزة  األطفال، وقالت  قسم  في  املرضى 
إن ذلك منح األطفال شعوًرا بالبهجة، الفرح والّسعادة 

مبناسبة حلول األعياد املجيدة.
الهدايا على  الّثانوّية  الكرمة  وّزع طاّلب مجلس  وقد 
لهم  ومتمّنني  لألطفال  محّبتهم  عن  معبّرين  الطفال 
الّشفاء العاجل، واالستمرار مبسيرتهم احلياتّية وهم في 

متام الّصّحة العافية وحتقيق الّنجاح. 

طاّلب الكرمة العلمّية يزورون 
قسم األطفال في مستشفى بني 

تسيون ويوّزع الهدايا
ملراسل »حيفا«

عمال باملقولة: قّلب وجهك ما شئت وارسم حيفا 
طاّلب  من  وفد  مشى  وترى.  حتّب  كما  عاملك 
التفاصيل وبألوان  مخملّية  سّجادة  على  املتنّبي 
زاهية بّراقة ضمن مشروع »نرسم حيفا« بإشراف 
البلدّية وجمعّية الفنون اجلماهرّية واحلوار احلضارّي 
بالتعاون مع مدارس مختلفة من حيفا االبتدائّية 

والثانوّية. 
من  حيفا  ورسم  لتصوير  املشروع  هذا  ويهدف 
خالل مشاعر، أحاسيس ونظرات طاّلب املدارس 
ونظرتهم  مجتمعهم  ومحيطهم،  لبيئتهم  وفًقا 
املتنّبي  لطاّلب  تسّنى  فيها.  واحلياة  حليفا 
التي  الفنّية  الرسم وذائقتهم  في  مواهبهم  إظهار 
صّورت  رقيقة  ومشاعر  زاهية  بألوان  انعكست 
الطاّلب  متّكن  كما  وصورة،  حّلة  بأبهى  حيفا 
من مشاركة طاّلب مدارس أخرى، ومن ثقافات 
املشروع  هذا  يعكس  ونظرات مختلفة، وبالتالي 
واحدة من أهّم األفكار القائمة من خلف فلسفة 
باآلخر  ترى  التي  التربوّية-التعليمّية،  املتنّبي 
ا في صياغة وبلورة املجتمع  ا وفعلّيً شريًكا حقيقّيً

والنهوض به. 
املدارس  توجيه وإرشاد  على  املتنّبي  أشرف وفد 
املختلفة  الرسومات  االبتدائّية ومساعدتهم إلمتام 
النهائي،  املنتوج  إلعداد  وذلك  ودمجها، 
الرسومات  كّل  تضّم  التي  الكبيرة  اللوحة  وهي 

حليفا.  الطاّلب  نظرة  تعكس  التي  واللوحات، 
التربّية  ومرّكزة  هريش،  فادية  املرّبّية  أّن  ويذكر 
توجيه  على  أشرفتا  فحماوي،  رلى  االجتماعّية 
بإرشاد  املشروع  وكان  املذكور،  الوفد  ومرافقة 

الفّنان عدي يكوتائيل والفّنانة ايريس احلنني. 

املتنّبي ترسم حيفا 
بعيون طاّلبها



محمص حسن خرساني
تنزيالت مبناسبة االعياد اجمليدة

جميع انواع السالل 
ابتداء من  69  شيكل

اكياس بابا نويل ابتداء 
من   590  شيكل

كعكة امليالد 
با�جام وانواع 

30 نوع من اجود 
انواع البزورات

مشروبات خفيفة 
وروحية

هدايا كراميكا 
متنوعة

اسعار خاصة 
لرجال 
االعمال

د

اسعار 
خاصة 

للمدارس 
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في  األطفال  قسم  يزورون  العلمّية  الكرمة  طاّلب 
مستشفى بني تسيون ويوّزع الهدايا

ملراسل »حيفا«
املرّكزة  مع  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  طاّلب  مجلس  قام 
االجتماعّية بعمل اجتماعي إنسانّي، حيث زاروا قسم 
األطفال في مستشفى بني تسيون )روتشلد(، وذلك 
األطفال  على  الهدايا  ووّزعوا  الفائت،  اخلميس  يوم 

االجتماعية  املركزة  األطفال، وقالت  قسم  في  املرضى 
إن ذلك منح األطفال شعوًرا بالبهجة، الفرح والّسعادة 

مبناسبة حلول األعياد املجيدة.
الهدايا على  الّثانوّية  الكرمة  وّزع طاّلب مجلس  وقد 
لهم  ومتمّنني  لألطفال  محّبتهم  عن  معبّرين  الطفال 
الّشفاء العاجل، واالستمرار مبسيرتهم احلياتّية وهم في 

متام الّصّحة العافية وحتقيق الّنجاح. 

طاّلب الكرمة العلمّية يزورون 
قسم األطفال في مستشفى بني 

تسيون ويوّزع الهدايا
ملراسل »حيفا«

عمال باملقولة: قّلب وجهك ما شئت وارسم حيفا 
طاّلب  من  وفد  مشى  وترى.  حتّب  كما  عاملك 
التفاصيل وبألوان  مخملّية  سّجادة  على  املتنّبي 
زاهية بّراقة ضمن مشروع »نرسم حيفا« بإشراف 
البلدّية وجمعّية الفنون اجلماهرّية واحلوار احلضارّي 
بالتعاون مع مدارس مختلفة من حيفا االبتدائّية 

والثانوّية. 
من  حيفا  ورسم  لتصوير  املشروع  هذا  ويهدف 
خالل مشاعر، أحاسيس ونظرات طاّلب املدارس 
ونظرتهم  مجتمعهم  ومحيطهم،  لبيئتهم  وفًقا 
املتنّبي  لطاّلب  تسّنى  فيها.  واحلياة  حليفا 
التي  الفنّية  الرسم وذائقتهم  في  مواهبهم  إظهار 
صّورت  رقيقة  ومشاعر  زاهية  بألوان  انعكست 
الطاّلب  متّكن  كما  وصورة،  حّلة  بأبهى  حيفا 
من مشاركة طاّلب مدارس أخرى، ومن ثقافات 
املشروع  هذا  يعكس  ونظرات مختلفة، وبالتالي 
واحدة من أهّم األفكار القائمة من خلف فلسفة 
باآلخر  ترى  التي  التربوّية-التعليمّية،  املتنّبي 
ا في صياغة وبلورة املجتمع  ا وفعلّيً شريًكا حقيقّيً

والنهوض به. 
املدارس  توجيه وإرشاد  على  املتنّبي  أشرف وفد 
املختلفة  الرسومات  االبتدائّية ومساعدتهم إلمتام 
النهائي،  املنتوج  إلعداد  وذلك  ودمجها، 
الرسومات  كّل  تضّم  التي  الكبيرة  اللوحة  وهي 

حليفا.  الطاّلب  نظرة  تعكس  التي  واللوحات، 
التربّية  ومرّكزة  هريش،  فادية  املرّبّية  أّن  ويذكر 
توجيه  على  أشرفتا  فحماوي،  رلى  االجتماعّية 
بإرشاد  املشروع  وكان  املذكور،  الوفد  ومرافقة 

الفّنان عدي يكوتائيل والفّنانة ايريس احلنني. 

املتنّبي ترسم حيفا 
بعيون طاّلبها







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

نتقدم بأجمل ال�هاني والتبريكات بمناسبة حلول 

األعياد الميالدية المجيدة



* الحملة حتى نفاد المخزون، الخطأ مردود

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

₪99 7 كيلو فخاد دجاج 

₪99 4 كيلو برغيوت 

₪99 5 كيلو صدر دجاج 

₪49 6 كيلو جنحان 

 ₪ 65 1 كيلو رقاب خروف  

1 كيلو اباطاط خروف  65 ₪ 

1 كيلو قص خروف   40 ₪

 1.5 كيلو عجل للطبيخ   100 ₪

1.5 كيلو شوارما عجل   100 ₪

 4 كيلو شنيتسل    100 ₪ 

₪ 50 4 كيلو كبدة/ قلوب 

اسعار جنونية



WILLIAM  
Hair • Fashion
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حيفا – ملراسلنا – بمبادرة من املرّبية املعطاء ابتسام هنادي، تّم، ظهيرة يوم الثلثاء 
مات في مدرسة املتنّبي. 

ّ
األخير، تنظيم ورشة ديكوباج على الشموع والصابون للمعل

والديكوباج فّن ورقّي قديم، ُعِرف في الصين وازدهر الحًقا في فرنسا، كما ُيطلق عليه 
اسم »فّن اإلنسان الفقير«، وذلك لعدم قدرة الناس، سابًقا، على دفع تكاليف فّنان 
ليقوم بتزيين األثاث، فاستعاضوا عن ذلك بقّص وتلصيق قصاصات ورقّية ملّونة 
ا لنفسه فارًضا إّياها على 

ً
ًزا مرموق

َ
ومختلفة، حيث استطاع الديكوباج أن يحجز مرك

كّل شرائح املجتمع. 
وفي حديث مع املرّبية ابتسام هنادي: »تأتي هذه الورشة بالتزامن مع أعياد امليلد 
املجيدة ألحتفي بها مع زميلتي وصديقاتي في املتنّبي بصورة راقية، تعكس ملساتنا الفّنّية 
ا وغير مكلفة«. تأتي  األنثوّية القادرة على استخراج الجمال واإلبداع بأدوات بسيطة جدًّ
هذه الورشة انعكاًسا لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي تجعل من اإلنسان هو 

ز والقيمة العليا فتعمل على تطويع جميع اإلمكانّيات لتحقيق رفاهّيته وسعادته.
َ
املرك

 أرض الكلم 
ْ

مًعا بسعادة، فّن، وتعاون نكتب حكاية املتنّبي... »من يكتْب حكايته \ يِرث
\ ويمِلِك املعنى تماما«. 

األربعاء،  األّول،  أمس  املتنّبي،  مت 
ّ
نظ  – ملراسلنا   – حيفا 

هذا  السنوّي.  العطاء  املجيدة، سوق  األعياد  مع  بالتزامن 
وقد انقلبت أروقة املتنّبي ومنذ ساعات الصباح الباكر إلى 
التربية  كقسم  املختلفة،  الطواقم  فتكاتفت  نحل،  خلّية 
االجتماعّية، التداخل االجتماعّي، الهيئة اإلدارّية، التربوّية، 
ب؛ 

ّ
الطل أمور  أولياء  ولجنة  ب 

ّ
الطل مجلس  والتدريسّية، 

ة 
ّ
بحل العطاء  سوق  لُتخرج  املختلفة  الجهود  وتظافرت 

ميلدّية ممّيزة، لُيرصد الريع أخيًرا لصالح العائلت العفيفة. 
تتناغم وعيد امليلد مع  شمل السوق املزّين بزينة وألوان 
شجرة املحّبة والتسامح، ُمنَتجات غذائّية، هدايا وشموًعا، 
ها ُعرضت بأسعار رمزّية؛ وذلك في رسالة واضحة وصريحة 

ّ
كل

االقتصاد  وتنظيم  االستهلك  ترشيد  على  ب 
ّ

الطل رّبي 
ُ
ت

م برأس املال. 
ّ
والتحك

لفلسفة  حتمّي  كانعكاس  العطاء  سوق  تنظيم  ويأتي  هذا 
قيمة  اإلنسان  من  تجعل  التي  التربوّي-التدريسّية  املتنّبي 
ذّوت القيم اإلنسانّية-االجتماعّية املختلفة 

ُ
زّية وعليا، ت

َ
مرك

كالعطاء، املسؤولّية، التكافل االجتماعّي، التسامح، الصبر، 
والتماهي مع حاجة اآلخر، والشعور به؛ علوة على تدريب 
الذاتّي،  االلتزام  والتطّوع،  املبادرة  روح  تبّني  على  الطالب 

وتبّني ثقافة الفرح وبّثها في املجتمع. 
نتّوج  املتنّبي،  حكاية  نكتب  وتعاون  تكافل  بسعادة،  مًعا 
الجزء األنبل منها بلمسات العطاء... »من يكتْب حكايته \ 

 أرض الكلم \ ويمِلِك املعنى تماما«. 
ْ

يِرث

م سوق العطاء السنوّي بالتزامن مع األعياد املجيدة 
ّ
املتنّبي؛ تنظ

ا... العطاء 
ً
ا، نهًجا وطريق

ً
 من آمن به مسلك

ّ
ة ال ُيدركها إال

ّ
للعطاء لذ

أسلوب حياة ونهج بقاء

املتنّبي؛ تنظيم ورشة ديكوباج على 
مات

ّ
الشموع للمعل

يكمن الجمال في تفاصيل األشياء وإن كانت 

صغيرة أو بسيطة

املا�شي،  األسبوع  املتنّبي،  ِاستضافت   – ملراسلنا   – حيفا 
من  خطيب،  وشروق  شحادة  دعاء  االجتماعيتين،  الناشطتين 
ورشات  لتقديم  وذلك  اإلعاقة،  أصحاب  لدعم  املنارة  جمعّية 
عمل من خلل التجربة الشخصّية لصفوف التاسع، حيث تأتي 

االستضافة بالتزامن مع اليوم العالمّي لدعم أصحاب اإلعاقة. 
وقد تأّسست جمعّية املنارة بأيدي أصحاب قدرات خاّصة عام 
2005، ومقّرها مدينة الناصرة، وتهتّم بمجاالت مختلفة أبرزها؛ 
ر املكتبة كتًبا 

ّ
املكتبة الصوتّية الضخمة وراديو املنارة، حيث توف

في شّتى املجاالت والتخّصصات، وذلك إلتاحتها ألشخاص مع عسر 
مّي أو إعاقات بصرّية، باإلضافة إلى مشروع الرافد االجتماعّي-

ّ
تعل

التربوّي من خلل تمرير ورشات عمل في املرافق املختلفة، للتماهي 
املجتمع،  في  دمجهم  ومحاوالت  إعاقات  أصحاب  أشخاص  مع 
ل بالنضال إلتاحة الخدمات 

ّ
باإلضافة إلى النشاط الفعلّي املتمث

املختلفة لهم في املرافق العاّمة كمواقف السيارات. 
والناشطة دعاء شحادة؛ تعاني من إعاقة حركّية لم تمنعها من 
حيازة رخصة قيادة، دراسة تصميم األزياء والخياطة، هندسة 

الفوتوغرافّي،  والتصوير  األظافر  وبناء  بالحّناء  والرسم  الديكور 
الناشطة  أّما  العنف.  ضّد  ونساء  املنارة  لجمعّية  االنضمام 
االجتماعّية شروق خطيب فقد درست التربية الخاّصة وتعمل 
زة في جمعّية نساء ضّد 

ّ
مة في مدرسة للتعليم الخاّص ومرك

ّ
كمعل

املنارة. وقد  في مشاريع جمعّية  انخراطها  إلى  باإلضافة  العنف، 
تناولت كّل واحدة منهما تجربتها الشخصّية خلل الورشة لهدف 
 إلى تذويت قيم عليا 

ً
ب، وصوال

ّ
تقريب الصور من أذهان الطل

الجاّدة  املساهمة  في  املجتمع  في  كّل شخص  اآلخر ودور  كتقّبل 
واملسؤولة لرفع الوعي ملوضوع اإلعاقة واإلتاحة، أنواع اإلعاقات؛ 
باإلضافة إلى تمرير فّعالّيات حّسّية تجّسد معاناة إنسان مع إعاقة. 
وتأتي هذه االستضافة تتويًجا لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية 
ًزا، فتعمل على تأهيله لخوض 

َ
التي ترى إلى الطالب اإلنسان مرك

دور ريادّي وفّعال في املجتمع، إنسان متقّبل، واٍع مستنير ومتقّبل 
لآلخر. 

يكتْب  »من  املتنّبي...  حكاية  نكتب  وتعاون  تقّبل  بسعادة،  مًعا 
 أرض الكلم \ ويمِلِك املعنى تماما«.

ْ
حكايته \ يِرث

م ورشات توعوّية حول موضوع اإلتاحة واإلعاقة بالتعاون مع جمعّية املنارة 
ّ
املتنّبي؛ تنظ

»كّل األعذار مرفوضة يا صديقي... من ُيِرد يستِطع«



طاقم وإدارة 
مطعم كالماريس
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نتقدم لزبائننا الكرام

أحر التها� والتربيكات �ناسبة عيد 

امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

توفيق سليم
تصميم معماري وهندسة ديکور

شارع هبنكيم 11 ـ حيفا / 052-8730747
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يوًما  الحاّج  الرحمن  عبد  مدرسة  مت 
ّ
نظ  – ملراسلنا   – حيفا 

انتهاء  بمناسبة  الحضارات«،  »يوم  شعار  تحت  ممّيًزا  ا  احتفاليًّ
الفصل الدرا�شّي األّول، وسط حضور كبير ومشاركة فّعالة من 

األهالي.
عرض  وتربوّية،  ثقافّية  بفّعالّيات  الصفوف  جميع  شارك  وقد 
ب من خللها تعريًفا للحضارات املختلفة، أمام األهالي ولجنة 

ّ
الطل

التحكيم برئاسة مدير املدرسة، األستاذ محّمد عّواد، حيث ذكروا 
ممّيزات كّل حضارة ودولة باإلضافة إلى تاريخها وعاداتها وتقاليدها، 

وأشهر املأكوالت فيها.
مين وترحيًبا 

ّ
ب واملعل

ّ
وقد القت الفّعالّية استحساًنا من ِقبل الطل

ب.
ّ

واسًعا من ذوي الطل

ّية األرثوذكسّية 
ّ
مشروع الرسم في الكل

العربّية في حيفا

طوة استنكارّية 
ُ
عة العربّية، وفي خ

ّ
حيفا – ملراسلنا – تزامًنا مع إعلنها العاَم الدرا�شّي الحالّي عام الل

ّية األرثوذكسّية العربّية في حيفا مشروًعا ممّيًزا في الرسم. استمّر املشروع مّدة 
ّ
ألعمال العنف، أطلقت الكل

اش استخدم 
ّ

اوّي وليد القش
ّ
ّية املوهوبين في الرسم، وبإرشاد الفّنان العك

ّ
ب الكل

ّ
أسبوعين، حيث جمع طل

غة العربّية في رسوماتهم للّتعبير عن مشاعرهم تحت شعار: ال للعنف... نعم لحّب الحياة. 
ّ
ب أحرف الل

ّ
الطل

لب 
ّ
أّما النتيجة النهائّية فكانت عبارة عن لوحة فّنّية إبداعّية كبيرة مكّونة من 30 لوحة صغيرة، رسمها الط

ّية. 
ّ
وزّينت جدران وزوايا الكل

يوم الحضارات في مدرسة عبد الرحمن الحاّج



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

MEAT HOUSE
מיט האוס

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

1 ק״ג

בשר 
לבשול

₪ 60

4 ק״ג

פרגית

₪ 100

1 ק״ג

פלה

₪ 110

7 ק״ג

כנפיים

₪ 50

4 ק״ג

חזה פרוס

₪ 100

1 ק״ג

צלעות טלה

₪ 90

3 ק״ג

כבד ו לבבות

₪ 50

5 ק״ג

חזה שלום

₪ 100

1 ק״ג

בשר טלה

₪ 85

1 ק״ג

שוורמה 
עגל

₪ 60

7 ק״ג

כרעיים

₪ 100

1 ק״ג

אנטריקוט

₪ 110
רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

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

רחוב קיסריה  17, טל׳ 04-8667627
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قبل أن نغرق في الطوفان

رشدي املا�شي
م الفلك، أغصان الزيتون يبست وخنق آخر هديل للحمام. نوح 

ّ
تحط

واصل بقاءك هناك في فسيح الجنان، فيومنا مثل ماضينا البعيد، تكبر 
ري هويز، 

ّ
فيه كّل ساعة ملحمة املوت والشهادة، تحّققت نبوءتك يا مفك

فها هو اإلنسان لإلنسان ذئب على هذه األرض البائسة.
أرض  ليزرع  ق 

ّ
يتدف كاوية،  مريرة  سيولة  في  كالطوفان  ق 

ّ
يتدف زمن 

له من مشاهد  يحلو  ما  كثيرون،  كثيرون  البؤساء، وهم  املسحوقين 
الدمار، وكّل ذلك دفاًعا عن الحّق والحّرية واألمن والعدالة، ومن أجل 
في زمن األقوياء،  ا نحن  العالم الجديد. حقًّ الرفاه إلنسان  بناء دولة 
وزمن خطابهم الطاغي واملستبّد، فهم يرفضون أن يَروا للغير أّي نوع 
من سيادة، لذلك يصّرون على التمترس في خندق عنادهم بعدم قراءة 
مّنا ويزّودوه بوجبة  املقهور  يمّدوا  التاريخ كسيرورة مفتوحة، حّتى ال 
م قيودهم. 

ّ
تجعله قادًرا أن يعي ذاته فيبّدد عندها دياميس ليلهم ويحط

ولكي يحّققوا ذلك أحكموا هيمنتهم على كّل دوائر هذا العالم الحضارّية 
لتشمل كامل منظوماته االجتماعّية والسياسّية والثقافّية واالقتصادّية 
 فسيصطادون، أيًضا، املنظومة الدينّية 

ّ
والعسكرّية، وإن حالفهم الحظ

ا 
ً
والعقائدّية. واقع جديد صاغه وأنتجه »أقوياء هذا الزمن« سيًفا حديث

الدنيا  هذه  شعوب  مختلف  من  العباد  رقاب  على  مقصلة  ليضعوه 
التعيسة، ونحن عرب اليوم منهم.

وضعّية دقيقة ومصيرّية أعادت إلى صدارة أجندتنا السؤال الكبير، ما 
العمل؟ ما العمل، االستسلم!! والركوع والذوبان السلبّي!! أم الرفض 

والصمود واملواجهة واملجابهة الواعية؟!
ال يساورني أدنى شّك أّن دمنا في هذا اآلن الحارق حمم تغلي وبركان هادر 
 

ً
ني واثق أّن جمعنا كعادته يرّدد كجوقة واحدة »يا أهل

ّ
ثائر!! أقول بأن

باملعارك«.. وهذا وضع طبيعّي مقبول ومفهوم!! ولكن الخطورة تكمن 
نا ما زلنا نواصل التعامل مع قضية وجودّية 

ّ
– وال بّد أن نقّر ونعترف أن

بالنسبة إلينا أفراًدا وجماعات – في املشاعر الساخنة وارتجالّية ردور 
الفعل بعيًدا عن تحكيم العقل املتفّتح واملنطق الهادئ والرؤية البعيدة..

ثير حفيظتهم، 
ُ
غضب أخوة لي وأ

ُ
ني سأ

ّ
د من أن

ّ
أسّجل هذا »الهّم« وأنا متأك

ولكن ما يريح ضميري هو أّن سبب ما أقوله ينحصر، فقط، في حقيقة 
البنيوّية  تركيبته  فسيفساء  بكّل  العربّي  بيتنا  على  الصادقة  غيرتي 
نا في سياق الكلم عن قضّية تلصق تخوم املقولة 

ّ
الحّساسة، وحيث إن

الكبرى: إّما أن نكون أو ال نكون! سمحت لنف�شي أن أعود وأتبّنى مقولة 

مبدأ  واعتمد  نفسك،  ِاعرف  سقراط: 
ا عن 

ً
باع أسلوب الشّك املنهجّي بحث

ّ
ديكارت بات

الحقيقة، حّتى لو أّنها، أحياًنا، مّرة املذاق!!
ألسارع  الِعنان  هذا  لنف�شي  أرخيت  نعم، 
بيزنطّي  تنظير  أو  دوران«  أو   

ّ
لف »بدون 

بالطحن  مباشرة  وأبدأ  كلمّية،  وجعجعة 
نا حّتى مع 

ّ
ا بالفم »املآلن« بأن

ً
الحقيقّي معترف

َزل أسرى املا�شي املرير، 
َ
وجود العديد من االستثناءات اإليجابّية – لم ن

والعقلّيات املغلقة واآلفاق املسدودة؛ نهدم الحّرّيات الفردّية ونقّوض 
مساحات األبنية الفكرّية، نصادر رؤوس أموال املعرفة ونغلق خزائن 

الوعي اليقظ ونواصل التحليق على بسط ريح انتصاراتنا الوهمّية.
هذا هو أنا وأنت ونحن في البيت واملدرسة واملؤّسسة والقرية واملدينة!! 

ويكفي أن يحاور كّل مّنا نفسه أمام مرآة صادقة وحيادّية...
يجب أن نقول هذه الحقيقة، ليس ألّن االعتراف بها هو فضيلة فقط، 
ه أمانة وواجب، هذا »إذا أردنا أن نبلور ألنفسنا آلّية الحلول 

ّ
بل ألن

ا 
ً
العقلنّية والعملّية ملثل هذه الوضعّية التعيسة، خصوًصا أّن ظروف

هجينة غريبة هي التي زرعتها في بيئة وُمناخ سيرورتنا التاريخّية، وكذلك 
نا أّمة حّية وتمتلك ما 

ّ
صيرورتنا الحضارّية. ولثقتنا األكيدة الراسخة أن

لبة املبدعة  تحتاج إليه من القدرات املتنّوعة والطاقات واإلرادات الصُّ
اإلرث الحضارّي الغنّي النابض، لذلك لم يبَق أمامنا – وقبل أن يصلنا 
زمة، وهي إعلن ثورتنا الهادئة 

ّ
 أن نخطو الخطوة الل

ّ
الطوفان – إال

الواعية على الجمود وصنمّيته الوثنّية واستبداد مألوفه الراكد.
الذاتّي،  الوعي  إيقاظ  بداية على  زنا 

ّ
ورك إذا عدنا  لإلنجاز  قابل  وهذا 

بعنا 
ّ
وعملنا – كما قال ثائرنا چـيـڤـارا – على توسيع حقل املمكن، وات

خاذ القرار، بعد ترويض عقولنا على إنتاج 
ّ
العقلنّية العملّية أساًسا الت

نا 
ّ
املعرفة املوضوعّية عن ماضينا الطارف منه والتليد، كما طالَبنا مؤّرخ

نا ظاهرة 
ّ
 التهمة بأن

ً
قسطنطين زريق. خطوات ال بّد منها لنزيل عّنا أّوال

خطابّية، ومن ثّم نعّبد الطريق الصحيح للوصول إلى خلق الحياة والوعي 
املتجّدد، فندخل من موقع التأثير ال الهيمنة إلى مدنّية الثقافة الحديثة، 
واملتعّددة  التعددّية  منظومتها  مع  وبّناء  مثمر  بتفاعل  معها  ونتعايش 

األبواب املفتوحة. 

بنتك، وتعمل حفلة، وتدعي  أو  ابنك  بعيد ميالد  تحتفل  ·ملا 

وملا تحتفل بالتخّرج من الثانوية، وتعمل  أصحابه ورفاقه. · 

وتعمل  الجامعة،  من  بالتخّرج  تحتفل  ·وملا  للعائلة.  حفلة، 

وليمة كبيرة للعائلة والجيران واألصدقاء. ·وملا تحتفل بخطبة 

ابنك، وتتمنى للفرحة التامة، وتعمل حفلة نّص عرس. ·وملا 

الفرح، وتدعي  الدنيا مش واسعة من  بالعرس، تصير  تحتفل 

القريب والبعيد. ·وملا.. وملا.. كّل هذه املناسبات تعملها البنك، 

وهو موجود معك، حتى يفرح. ·وحتى يفرح اصحابه، والحبايب 

هاي  بتعمل  ·ما  وتكّرمه.  تجاهه،  بواجبك  وتقوم  معه.. 

الحفالت بغياب ابنك.. وال بتفرح باملناسبة السعيدة.. ·كيف 

تعمل ملا يكون الفرح بميالد يسوع؟  ·تحتفل العائلة باملالبس 

واألغاني.  بالحفالت  بالسهرات،  العامرة،  باملوائد  الجديدة، 

·بأمسيات السمر، باملطاعم، حتى نحتار شو نختار من حفالت 

لألطفال،  والهدايا  نويل،  بابا  ·وبهرجة  ومطربات.  ومطربين 

بغياب  هذا  ه 
ّ
·كل األشجار.  وتزيين  واألنوار  والصغار،  للكبار 

صاحب العيد.. عيد مين؟ مش عيد يسوع؟ هل نحنا نفطن 

ه 
ّ
فيه؟ ·هل ندعيه للحفلة؟ هل نقول له تفّضل؟ هل نشعر إن

موجود بيننا؟ هل تصالحنا معه؟ ·هل تصالحنا مع أخونا؟ مع 

قريبنا؟ مع جارنا؟ مع اللي نحنا زعالنين منه؟ ·هل تصالحنا مع 

أنفسنا، وابتعدنا عن أعمال الشّر وقمنا بأعمال الخير؟ ·وين 

نه بقلبه..  
ّ
ا يدعيه، ويسك

ّ
ى كّل واحد من

ّ
يسوع بليلة ميالده؟ أتمن

·وهيك تكتمل فرحة العيد.. كّل عيد وأنتم بخير.. 
أبو إلياس 
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زيجة بال متعة

)للزير وعنتر(

هاشم ذياب

تعتلي عربة )السحيجة(

بين صّفين من الحرس..

على املعابر إلى السلطة.

ال تتجاهل

ال تلمس للقّيمين يد

ئام
ّ
إشارة الخنوع لل

*

وحده األمل

بوصلة املسافات

واالعتداد بالنوايا

رفيقة الحّب والسرور

إرثي حكايتي خرافة

تحمل فيها جواز السفر

على حصيرة الخوف

إلى االنعتاق

من موانئ املحيط

مسيرة..

تبعث الُحّر في الصمت

رة 
َ
على أطلل ُمَبعث

يجمعها الصدى من أّيام 

املراهقة

*

ترتع حدود الصدى

وليدة املدى

تضوع باألمل كالعبق

في خنادق الخوف

تسعل الغبار

يل..
ّ
تستعير من الل

نثار النجوم كالعيون

*

حكايتي للغياب عن اإلياب

تبعثه الخرافة

طال بها الغياب

كالريش

يطير بالجراح ولّم الشمل

حكايتي

زيجة بل متعة

للزير وعنتر

شعراء األبدّية ومعركة العزاء

ال حدود لحكايتي

هي )عبلة وعنتر(

طاملا الحلم يجود بالرخاء

رفاهّية الخوف تدعوني 

للمنادمة

بأسماء أفخر بها

تبعث العمر للبداية

حكايتي

أّيتها الهروب

ال تتماهي بالسلطة

*

حكاية

هائمة بين األفرقاء

سفرها الجائع املتجّدد

في غياب

كالخوف والخريف

نهايته بداية

ال تخدم التوظيف

ال تخدم املتساقطين

قبل البلوغ

*

حكايتي

أمل القدر بالعودة

من مسالك الغياب واإلحساس 

بالهزيمة

يودع العروبة في جيوب 

االنتهازّيين

وأزالم البنك.

سيرة عنتر والزير

تتقادمان على الحدود

كاعتداد الغريق بآخر شهقة

حكايتي صرخة حكايتي

تعني االنتشاء والهلع

حيفا \ طمرة
H a i f a net

www.haifanet.co.il

عنوانكم الأول والأكيد

ية  للأخبار الحيفاو
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ًرا، العثور على رسمة لوجه املسيح تاريخها 
ّ
تّم، مؤخ

كما  الرسمة   –  1 رقم   )الصورة  البيزنطية  الفترة 
ُعثر عليها، الصورة رقم 2 – رسم توضيحّي(، خلل 
األبحاث األثرية التي تجريها جامعة حيفا في املدينة 
غة العربية »خربة 

ّ
األثرية »شيفطا«، والتي تسّمى بالل

شيرفة« الواقعة في صحراء النقب.
ُ
امل

شيرفة
ُ
خربة امل

تقع قرابة 43 كم إلى الجنوب الغربّي من بئر السبع، 
في  بدايتها  البحر.  345 متًرا فوق سطح  ارتفاع  على 
القرن األّول ق.م. كمدينة نبطية بناها العرب األنباط 
على طريق العطور التجارية. عام 2005 أعلنت عنها 
اليونسكو موقع تراث ذا أهّمية عاملية. استمّرت أهّمية 
املدينة كموقع تجارّي حّتى القرن الرابع امليلدّي، إذ 

تراجعت أهّميتها بعد أن قّل استعمال درب العطور، 
قرية  إلى  البيزنطية  الفترة  خلل  تحّولت  هنا  ومن 

زراعية صغيرة يسكنها قرابة 2,000 نسمة.
فيها  التنقيب  تّم  دونًما،   90 قرابة  املدينة  مساحة 
حينها  العشرين،  القرن  من  الخمسينّيات  خلل 
بدأت، أيًضا، أعمال الصيانة والترميم. وقد كشفت 
زية في املدينة األثرية، من 

َ
الحفرّيات عن مواقع مرك

بينها: ثلث كنائس تاريخها الفترة البيزنطية، حوضان 
الساحة  الجنوبية،  الكنيسة  من  بالقرب  للماء 
زية بالقرب من الكنيسة الشمالية، والتي فيها تّم 

َ
املرك

العثور على بعض املباني التي – كما يبدو – اسُتعملت 
للجتماعات العمومية، ذلك استناًدا إلى املقاعد التي 

ُعثر عليها داخل املباني.
رسمة وجه املسيح 

ُعثر على الرسمة منقوشة على أحد جدران الكنيسة 
الشمالية في املوقع )الصورة رقم 3 – يشير السهم إلى 
موقع الرسمة في املشكاة(. وكما يبدو، تصف الرسمة 
ويجدر  املعمدان.  يوحّنا  بيد  تعميده  املسيح خلل 
 

ّ
جريت في املوقع، إال

ُ
ا عديدة أ

ً
بالذكر أّن حفرّيات وأبحاث

أّن أحًدا لم يلحظ هذه الرسمة، التي تّم العثور عليها 
مؤخًرا، فقط )الصورة رقم 4 – صورة عاّمة للكنيسة 
الرسمة(. على  فيها  ُعثر  التي  املشكاة  موقع  توّضح 

ة 
ّ
شر في املجل

ُ
قالت الباحثة د. فنر معيان – إيما )كما ن

األثرية Antiquity(: »من املحتمل أن تكون الصورة 
مرسومة على الجزء األعلى من الجدار في موقع تصعب 
رؤيته بوضوح، أضف إلى ذلك أّن غالبية ألوانها قد 
زالت مع مّر العصور، وأّدت إلى عدم االنتباه للصورة. 
كما يبدو، عندما وقعت أشعة الشمس في أحد األّيام 

بشكل مباشر على الصورة، خلل عملي في املوقع، 
إلى أعلى الحائط،  رأيتها صدفة عندما رفعت رأ�شي 
ووقع نظري مباشرة على أعين الشخص في الصورة«.

األبحاث األثرية الجديدة
جرى الحفرّيات األثرية في »شيفطا« خلل السنوات 

ُ
ت

األخيرة بإدارة الـپـروفسور چـاي بار – عوز من ِقبل 
مكتشفات  على  العثور  تّم  وخللها  حيفا،  جامعة 
نا على أسباب انهيار 

ّ
هاّمة في املوقع، من شأنها أن تدل

املجتمع في مدينة »شيفطا« خلل الفترة البيزنطية.
ا،  جدًّ ونادرة  ممّيزة  فهي  املسيح  وجه  رسمة  أّما 
األرض  في  عليها  العثور  يتّم  رسمة  أّول  هذه  إّن  إذ 
املسيح  أّن  )رغم  البيزنطية  الفترة  تاريخها  املقّدسة 
متنّوعة  بطرق  الرسمة  تصوير  تّم  هنا(.  ولد 
كان  وحينها  معيان(،  درور  تصوير  )من  ومختلفة 
أكبر:  ة 

ّ
بدق الرسمة  تفاصيل  مشاهدة  باإلمكان 

قصير،  شعره  صغير  شاّب  وجه  مشاهدة  تمكن 
وحجًما. ا  سنًّ منه  أكبر  آخر  شخص  يساره  وإلى 

ووفًقا ألقوال خبيرة الصيانة في اآلثار )د. راڤـيت لين 
إلى حدث تعميد  من جامعة حيفا(: »تشير الرسمة 
املسيح بيد يوحّنا املعمدان، ذلك استنادا إلى ما ورد 

على  ُرسمت  لكونها  وأيًضا  الرسمة،  في 
املبنّي على  املعمودية  الحائط فوق جرن 

شكل صليب«.
وإّن لهذا االكتشاف أهّمية كبرى؛ فإلى جانب كون 
البلد  في  عليها  العثور  يتّم  التي  األولى  هي  الرسمة 
معلوماتنا  من  تزيد  فهي  البيزنطية،  الفترة  تاريخها 
كما  العصور،  خلل  املسيحّي  الفّن  تطّور  حول 
تساهم في فهم تطّور الدين املسيحّي. كما أّن هذه 

ووجهه  القصير  شعره  مع  املسيح  تصف  الرسمة 
رة 

ّ
األملس، بينما غالبية الرسومات من فترات متأخ
وصفت املسيح مع شعر طويل ولحية طويلة، أيًضا.

وإلى جانب دراسة الرسمة وأهّميتها يحاول الباحثون 
إجراء البحوث حول إيجاد أفضل الوسائل لصيانة 
الرسمة والحفاظ عليها، حّتى يتسّنى عرضها للجمهور.

* الصور امللَحقة من تصوير درور معيان

العثور على رسمة لوجه املسيح تاريخها الفترة البيزنطية
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بيان صحافي

 واالن... أمام األطفال
ً
عالم "الهايتك" بات متاحا

2018\12\20

بعد تحقيق نجاحات عاملية ومحلية الفتة وانضمام أكثر من عشرة آالف طالب 
وطالبة )في الفئة العمرية 7-18( لدورات Loop في الناصرة التي تعنى في مجال 
التمكين املعرفي التكنولوجي ال سيما في املفاهيم األساسية في علم الحاسوب ولغات 
We-" مساء أمس األربعاء في الحيز املنهي "Loop Campus "البرمجة, تم افتتاح فرع 

Work" في حيفا, حيث تخلل اللقاء فعاليات وتحديات في مجال البرمجة بتوجيه 
من قبل مرشدين ومرشدات في أجواء ممتعة وتحفيزية شارك بها أكثر من مائة 

مشارك\ة من بين طلبة املؤسسة.
يشار إلى أن مشروع Loop الذي اطلق الى الفضاء سنة 2015 من قبل الشاب 
النصراوي وسيم أبو سالم, هو املشروع األول من نوعه في البلد الذي يوفر فرصة 
التعرف على عالم البرمجة ومفاهيم علم الحاسوب في سن مبكرة بطرق حديثة, 

غير تقليدية وممتعة. 
بأهمية  املشروع  على  القيمين  يؤمن 
دمج التعليم بالتكنولوجيا, من خلل 
كشف طلب املدارس من جيل صغير 
على عدد كبير من املواضيع مثل لغات 
املعلومات,  وأمن  االنترنت  البرمجة, 
مخاطر  وتطبيقات,  مواقع  بناء 
أجل  من  الفردي  واالبتكار  القرصنة 
الوصول إلى نتائج أو منتجات ريادية 
والتطورات  التغيرات  مع  تتما�شى 

الحاصلة بإيقاع متسارع من حولنا. 
كما ويعمل املشروع على دمج الطلب 
في عالم الهايتك من خلل توفير أطر 
تعليمية تكنولوجية واجتماعية تلئم 
مستوياتهم العمرية, إلى جانب إنشاء 
حاضنات تكنولوجية للشباب بهدف 
كسب  خلل  من  أفكارهم  تطوير 

في  ومهاراتهم  قدراتهم  وتعزيز  التكنولوجيا  عالم  من  مختلفة  بمجاالت  املعرفة 
البرمجة لتطوير مشاريعهم الناشئة في سن مبكرة! 

كمستودع ضخم للمعرفة واملهارات التكنولوجية يؤمن القيمون على املشروع 
بأهمية نقل هذه املعرفة بين املرشدين والطلب, وبين الطلب أنفسهم واخيًرا بين 
 منهم لبناء مجتمع ذو جاهزية ملواكبة املستقبل املجهول, 

ً
الطلب ومجتمعهم, سعيا

وعلى استعداد أكبر ملواجهة التحديات من خلل استغلل األدوات التكنولوجية 
في  والفرص  االحتياجات  مع  تتجاوب  فردية  ابتكارات  لتطوير  املتاحة  العديدة 

عصرنا الراهن.
ملزيد من املعلومات, يرجى التواصل عبر الوسائل التالية:

info@loop.org.il || 04-6776977

للمرة األولى في البلد، تشيـڤـاز ريـچـال، الويسكي 

»XV الفاخر رقم 1 في العالم يطلق »تشيفاز

XV«،مزيج يتم تعتيقه على مدار 15 عاًما بالحد األدنى  »تشيفاز   
ويمّر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة چـراند شامـپـيين

XV تفسيًرا سِلًسا ومخملًيا لألسلوب التقليدي من  يخلق تشيـڤـاز 
تشيـڤـاز.

تشيـڤـاز ريـچـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق » تشيـڤـاز 
XV«، مزيج يتم تعتيقه على مدار 15 عاًما بالحد األدنى ويمر بنهاية 
دقيقة في براميل كونياك، من منطقة چـراند شامـپـيين، بالتالي ألّول 
مرة يدمج بين املشروبين الفاخرين في العالم وبين التقليد والتجديد. 
يخلق  شامـپـيين  چـراند  منطقة  من  الكونياك،  براميل  استخدام 

تفسيًرا سِلًسا ومخملًيا لألسلوب التقليدي لتشيـڤـاز. 
براميل مختارة من  في  النهاية  العادي هو  املذهل وغير  املذاق  سّر 
منطقة  قلب  ومصدرها  شامـپـيين،  چـراند  منطقة  من  الكونياك 
عرف بأنواع الكونياك العالية الجودة 

ُ
كونياك في فرنسا، منطقة ت
وذات املذاقات االستثنائية.

رائحة: نكهات غنّية من مربى البرتقال، القرفة والزبيب الناضج.
مذاق: نكهات الفاكهة مع ملسات من مربى الحليب والكراميل.

نهاية: قوام أملس يتكون في الفم مع ملسات ناعمة من الـڤـانيل.=
تّم إنتاج تشيـڤـاز XV تقديًرا لخبراء خلط البراميل وللفئة التقليدية 
للكونياك حيث يظهر بمظهر فاخر، محتلن وجديد والذي يحافظ 
على شكل القنينة األيقوني الذي يمّيز ويسكي تشيـڤـاز ريـچـال في أنحاء 
XV ذات مظهر قوي باأللوان  العالم. القنينة الفاخرة من تشيـڤـاز 

الذهبية التي تعكس الويسكي الفاخرة التي تحتويها. 
XV تفسيًرا محتلًنا  تمنح تشيـڤـاز 
املألوف  لألسلوب  وجديًدا 
الذي  األسكتلندي،  للويسكي 
يشّجع هواة الويسكي على تجربة 
واكتشاف  جديدة  مذاقات 
بمشروب  للتمتع  جديدة  طرق 

الويسكي املفّضل لديهم. 

حول تشيـڤـاز ريـچـال
تشيـڤـاز ريـچـال، والذي تّم إطلقه 
 ،1909 عام  في  األولى  للمرة 

هو مشروب الويسكي الفاخر األول في العالم وهو يعتبر املشروب 
العالم  في كل  ريـچـال معروف  في كل األوقات. تشيـڤـاز  الكلسيكي 
بفضل الجودة، املذاق، األسلوب والحصرية الخاصة به. تشيـڤـاز 
ًبا ضرورًيا في 

ّ
ل مرك

ّ
ل ويشك

ّ
ريـچـال هو ماركة عاملية حقيقية، وقد شك

نمو وتطّور فئة الويسكي األسكتلندي في أنحاء العالم. 
  

توصيات من كلليت في مجال الغذاء واألمان لعيد امليلد 
املجيد ورأس السنة امليلدية

خلل فترة عيد امليلد املجيد ورأس السنة امليلدية، نحتفل مع العائلة واألصدقاء ونق�شي الكثير 
من وقتنا حول مائدة الطعام لنستمتع بتناول أشهى األطباق والحلويات. ونكتشف في نهاية العيد 

أننا قد تناولنا خلل فترة قصيرة العديد من الوجبات الغنية بالدهون والكثير من الُسعرات 
الحرارية.

لهذا تقوم كلليت هذا العام بتقديم التوصيات الغذائية اللزمة لزبائنها املحتفلين بعيد امليلد 
 املجيد ورأس السنة امليلدية لتحضير مأكوالت منّوعة، لذيذة وصحّية خلل فترة األعياد:

1( إختاروا الشوكوالتة الداكنة التي تحتوي على %70 على األقل من الكاكاو
حيث انه كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، كلما ازدادت القيمة الغذائية. 

2( فّضلوا املكسرات على النقرشات املصّنعة
ابتعدوا عن النقرشات املصّنعة ألن معظمها يحتوي على الدهون املهدرجة وكمية عالية من امللح. 

 3( تجّنبوا املعجنات
 حيث تتكون معظم أنواع املعجنات من طحين أبيض وكمية كبيرة من الزيت.

 4( اللحوم
 غذائّية عالية، إال أّن استهلك كّمية كبيرة منها يرتبط بأمراض 

ً
رغم أّن اللحمة تحمل قيمة

رايين. 
ّ

ب وتضّيق الش
ّ
 عديدة، مثل السمنة، مرض هشاشة العظام، وتصل

 5( األمان أثناء االحتفاالت
في كل عام في عيد امليلد ورأس السنة يصاب عشرات األطفال من جراء استخدام البخاخات 

الثلجية، املفرقعات النارية، ومن استعمال األشياش الخشبية أثناء حفلت الشواء. لذلك يجب 
 أن ال تتركوا أطفالكم دون مراقبة ولو للحظة.

 6( الهدايا
 آمنة ومناسبة ملراحل تطّورهم. من املهم أن تكون األلعاب معّدة للتعليم 

ً
 وفّروا ألطفالكم ألعابا

والّنمو وتطوير حّسهم اإلبداعي ومصادق عليها من قبل معهد املواصفات التابع لوزارة اإلقتصاد: 
قّدموا ألعاًبا صغيرة أو ألعاب ُيمكن بسهولة نزع أجزاء منها ليضعها الطفل في فمه، ألعاًبا فيها 

ُ
ال ت

طلق أصواًتا عالية، وقّدموا فقط ألعاًبا مصنوعة من مواّد غير ساّمة.
ُ
زوايا حاّدة، أو ألعاًبا ت

في هذا السياق، تحدث السيد محمد فريج 
البدوي، مدير التسويق للوسط العربي في 

كلليت:« نحن في كلليت نقوم بحملت توعية 
في مجال نمط الحياة الصحي في جميع فصول 
 في فترات األعياد حيث ُيكثر 

ً
السنة، وخصوصا

حتفلون من تناول األطعمة الغير صحية 
ُ
امل

واملليئة بالسعرات الحرارية. وأضاف: انه بإمكان 
املحتفلين زيارة موقع كلليت باللغة العربية من 
أجل اكتساب معلومات قّيمة بموضوع التغذية 
بّني نمط حياة صحي. وفي هذه 

َ
السليمة وكيفية ت

املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم إدارة كلليت بتهنئة 
زبائننا املحتفلين بحلول عيد امليلد املجيد ورأس 

السنة املباركة وأتمنى أن يعاد عليكم باملزيد من الصحة والخير«.
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خروف طع سزط
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1 ضشط 
1 ضشط
1 ضشط
1 ضشط
1 ضشط
1 ضشط
2 ضشط

2.5 ضشط
4 ضشط
3 ضشط
3 ضشط
6 ضشط

1.5 ضشط

خروف طع سزط
اضقع خروف
سةض لطحعي
جغظاا سةقت

اظارغضعت
شغطغه سةقت

لتمئ سةض ططتعن
برغغعت بثون جطث

جظاح دجاج
حظغاسض

شثاد طستئئ
شثاد دجاج

حعارطا سةض

₪ 110

₪ 79

₪  
₪ 129

₪ 129

₪ 99

₪ 99

₪ 49

₪ 99

₪ 100

₪ 100

₪ 100

₪ 69
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 لاليجار شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

נכסים

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

 جديد باجمل بناية بشارع هيلل
4 غرف كبيرة مساحة 125 متر

منظر خلب يسحر االنظار للبحر وحدائق 
البهائيين، مصعد ،موقف خاص ومخزن 

امكانية اضافة شرفة 15 متر 
الکرمل الفرنسي 

5 غرف واسعة  120 متر + شرفة كبيرة 
مطلة على أجمل منظر للبحر.

בן יהודה קרוב לציונות 
لالزواج الشابة او لالستثمار

بعمارة جيدة ومرتبة،4 غرف 85 متر طابق3 
بسعر مغري 790000 ₪

شارع كيسارية
2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو 

طابق 3 

هتسيونوت علوي 
3 غرف مرممة بذوق رفيع 

منظر خلب للبحر

اراضي 
3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�شي قرب يوكنعام 

)המושבה(  بسعر مغري.
فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية)מושבה יוקנעם(

بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�شي 1.35 دونم ب 135000 ₪

قطعة ارض في شفاعمرو 600 متر للعمار .

הצלבנים مرممة بالکامل
5 غرف 120 متر ، طابق ثاني موقف خاص منظر خلب للبحر .  

 شارع קדושי דמשק 
3.5 غرف مرممة طابق 3 موقف سيارات مشترك  2900 ₪

مکاتب / تجاري 

مكاتب بمساحات مختلفة بموقع ممتاز  עיר תחתית /קריית הממשלה 
 20/50/70/120 متر  ابتداء من 1000 ₪

عباس علوي /تسيونوت
3 غرف طابق 2 تسليم فوري 2700 ₪

רה
כי

מ
ל
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כי

מ
ל מכירה

ל
מכירה

ל
מכירה

רהל
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עו״ד סמיר ח׳ורי - יועץ & משווק נדל״ן

משרד ראשי: שד' המגינים 58, חיפה  |  טל׳: 048-540-450  |  נייד: 052-377-49-49  |  פקס: 04-682-1816  |  חפשו אותי ב - 

, 3.5 חדרים, במצב מצויין                
רח' שי עגנון ∏±

מחיר סגירה  820,000 ₪

 ¨ µ∏ רח' הגפן
דירת 4 חדרים , משופצת , קומה 1

מחיר 1,120,000 ₪ מחיר 1,450,000 ₪

רח' שי עגנון  ∂±
 קומה 5 , כ 80 מ"ר + מרפסת לנוף ים !                                  

     רח' היובל ∂  
דירת 130 מ"ר , קומה ראשונה , 5 חדרים - בהזדמנות -               

מחיר 850,000 ₪

רח' עבאס
דירה ענקית בבניין אבן,תקרות גבוהות,כ 100 מ"ר

מחיר  1,040,000 ₪

רח' מד' צפת
    דירת גן מהממת - כ 140 מ"ר , 5 חדרים + גינה ענקית

מחיר 1,320,000 ₪

ها هو فصل الشتاء على األبواب، األجواء خارج البيت عاصفة، 
والقارس هو  العاصف  الطقس  في هذا  إليه  ما تحتاجون  فكّل 
الجلوس أمام التلفاز ملشاهدة فيلم ممتع واالستمتاع من درجات 
ا، كيف نجّهز املكّيف لليالي الشتاء 

ً
الحرارة الدافئة في منزلكم. إذ

القارسة؟
التنظيف األسا�شي الشامل هو األمر األهم

هِلكة بالنسبة لعمل املكّيف، يحتاج 
ُ
بعد م�شي أشهر الصيف امل

املكّيف إلى املرور بعملية تنظيف شاملة ونحن على مشارف فصل 
الشتاء. من الضروري أن تتّم عملية التنظيف في فصل الخريف ال 
الشتاء، حيث من املفضل استقبال فصل الشتاء واملكّيف جاهز 

للعمل بشكل سليم في كل لحظة.
تنظيف الفصل وتجهيزه لفصل الشتاء يشمل 3 خطوات أساسّية:

	 للتنظيف مشابه  وهو  املكّيف(:  )مصافي  الفلتر  تنظيف 
الذي قمتم به عّدة مرات في الصيف – بواسطة ماء فاتر 
فقط بدون استخدام أّي مواد تنظيف أخرى. يو�شى بتكرار 
عملية التنظيف هذه في فصل الشتاء بوتيرة مّرة واحدة في 

الشهر.
	 تنظيف الجزء الداخلي للمكّيف: ال تقلقوا! ال توجد حاجة

للوصول إلى عمق املكّيف – فهذا قد يضّر باملكّيف. القصد 
ف 

ّ
هو تنظيف املنطقة املتواجدة وراء الفلتر، والتي تتكش

يجب  أيًضا ال  الحالة  وفي هذه  الفلتر.  إزالة  بعد  إليكم 
االستعانة  املفضل  من  لكن  التنظيف،  مواد  استخدام 
بفرشاة صغيرة إلزالة الغبار واألوساخ الصغيرة العالقة في 

القنوات والثقوب.

 يتم من 	 أن  التنظيف يجب  ط: هذا 
ّ

املنش تنظيف 
قبل تقنّيي املكّيفات فقط.

بعد أن قمتم بعملّية التنظيف األسا�شي )لم يكن صعًبا، أليس 
لوا املكّيف لفترة “تشغيل تجريبّي«، 

ّ
كذلك؟(، من املفّضل أن تشغ

وضع  على  املكّيف  لوا 
ّ
شغ سليم.  بشكل  يعمل  ه 

ّ
أن من  د 

ّ
للتأك

ه يعمل بشكل فّعال وصحيح. هذا 
ّ
د من أن

ّ
التدفئة طبًعا، للتأك

نكم من اكتشاف أّي خلل في اللحظة اآلنّية 
ّ
التشغيل التجريبّي يمك

والوقت املناسب، قبل أن تكتشفوا ذلك خلل تشغيل املكّيف 
عند الحاجة له.

..وبعض األمور اإلضافّية، الصغيرة واملهّمة
	 مسدودة غير  الخارجّية  الوحدة  فتحات  أّن  من  دوا 

ّ
تأك

بأوراق من الشجر، الجذوع وأّي معيقات أخرى قد تؤثر 
على عمل املكّيف.

	 اهتّموا بدخول هواء نقّي إلى فضاءات وغرف املنزل املختلفة
)إن كانت الوحدة الخارجّية والقنوات غير نقّية وال تعمل 

منذ مّدة طويلة، فإّن جودة التكّييف قد تتضّرر(.
	.عند مغادرة البيت 

ً
ل

ّ
ال تتركوا املكّيف مشغ

	 ،بالبرد الشعور  عند  املكّيف  تشغيل  قبل  املفّضل  من 
االهتمام بإغلق النوافذ واألبواب لتوفير الطاقة املطلوبة 

لتكييف البيت.
	.دوا من أّن عمل املكّيف ملئم لظروف املنزل

ّ
تأك

ْي ال تعانون من البرد القارس:
َ
ك

جّهزوا مكّيفاتكم إلى فصل الشتاء برعاية الكترا

crazy line بحملة 50% 
بمناسبة عيد امليالد املجيد 

crazy line بحملة مميزة  بمناسبة عيد امليلد املجيد خرجت شبكة األزياء النسائية 
على تشكيلة ازياء الشتاء. تخفيض بقيمة %50 على تشكيلة واسعة من ازياء شتاء 
2019 . الحملة ال تشمل قطع »البرومو« , سيجال ديجيل, املعاطف و الجلد. تتميز 
تشكيلة الشتاء باستخدام قصات جديدة , بأطوال وأقمشة جديدة تلبي ذوق كل 

امرأة عصرية وانيقة. 
تشكيلة أزياء شتاء 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة »crazy line« في البلد بما فيها 

الفروع املوجودة باملجتمع العربي ، وعبر موقع االنترنت الخاص
/https://www.crazyline.com 
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

 (דירת גן) 110م 4 غرف مرممة 

حديثا مدخل منفرد

 حديقة مع فاصل 150م

 (غري مسجلة بالطابو)

بالحي االملاين

شارع ستيال ماريس

 الطابق 3 حوايل 52م

3 غرف مطلة للبحر مرتبة

للبيع

رمات بيغن شارع

 بني بريت

 5 غرف رشفة مع منظر 30م    
حاممان  الخروج من وحدة االهل 

السكنية للحديقة. 
 موقف بجانب الشقة

للبيع

بنفيه يوسف 

شارع يروشلمي اليعزر 
بالقرب من التخنيون بناية منفردة 

3 طوابق مطلة للبحر حوايل 150م 
موقف  تحضري ملصعد 

شارع طربيا 

زاوية هتسيونوت 
حوايل 90م  4 غرف مرممة 

موقف بالطابو مصعد

للبيع بشارع عباس بيت 

«اميل توما»
يف اجمل البنايات يف الحي

 طابق 2، بناية حجر عريب حوايل 

130م  4 غرف سقوف عالية 

مطلة للبحر 

بالكرمل الفرنيس

 (דירת גן) 72 م  حديقة 60م  
السطح مسجل بالطابو امكانية 

اضافة بناء لبناء 60م بناية حجر 
عريب سقوف عالية بالط مرسوم 

شبابيك خشب ومخزن

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

للبيع

شارع ستيال ماريس 

طابق اول 10 درجات مدخل منفرد 

62م 2غرف رشفة كبرية مرتبة

 تصلح لعيادة او مكتب



لدينا شقق عديدة
 للبيع ولإليجار

.ذابص1. طرطمه بالضاطض وبثوق.
طماازه لطسضظ ولقجابمار

تابسعظا سالفغج بعك

 3.5غ 102 م- طع ارض وجاتئ 130م 
طرطمئ تثغبا  واطضاظغئ لـ ממ“ד

حصه 4غ (100م)بعضع جغث+حرشه، 
طخسث،طعصش،طثجن وطظزر رائع لطئتر والةئض.

 طع شرخئ طظ السمر ، طرطمئ بثوق رشغع، 
4 غرف 138م، حرشئ طططئ لطئتر، اطضاظغئ 

لئظاء 250م سطى السطح، 3 طعاصش لطسغارات 
وطثجن، طماازة لطسضظ واقجابمار

حصئ 4 غرف   105 م
طططئ لطئتر والةئض

שניים 
בנובמבר 

الضئابغر-
כבירים 

لطئغع 
بالمطران تةار

لطئغع
رسظان بالضئابغر

קיסריה  
بمظطصئ العاد

شغ أتسظ طعاصع المثغظئ

Khalil Hajo
  Maha Qundos Ali

 حصئ خغالغئ

حصئ ارضغئ

حصه 3 غرف

شغ اجمض المعاصع 


