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الجُمعة 1 شباط 22019

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

 الحسد داء كل العصور

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

ما من عصر من العصور إال ظهرت فيه من االحداث التي تشير الى هذا 
الداء العضال، الذي يفتك بمجتمعات وبأمم فيحولها من حال العز 
الذي يحدد  السليم هو  الهزيمة والهبوط، واملجتمع  الى حال  واملجد 
صور ومعالم هذا الداء ويعالجه قبل أن يستفحل، ألن الحسد من 
الفتن التي حذرنا ربنا منها بقوله: “ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم«. وحتى تطيب الحياة وينعم الناس 

بالسعادة واملحبة والسرور، فال بد من سالمة القلوب من األمراض االجتماعية، كالكبر والحقد 
والحسد ليحل محلها التواضع واملحبة والرحمة. ويكفي املرء إدراكا أن الحسد هو اعتراض على أمر 
هللا الرازق، حيث يرى الحاسد أحقيته بنعمة هللا التي أنعمها على غيره، ولهذا عّرف العلماء الحسد 

بقولهم: الحسد كراهية نعمة هللا على الغير وتمني زوالها عنه، سواء أتمنى انتقالها اليه أم ال. 
والحسد ألم في نفس الحاسد يزعجه ويؤمله، وال يسكن إال إذا زالت نعمة املحسود. قال سيدنا 
معاوية: “ كل أحد أقدر على رضاه هللا إال حاسد النعمة، فإنه ال يرضيه إال زوالها”. وقال عمر بن عبد 
العزيز: “ ما رأيت ظاملا أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع”. وقال أحد العارفين: 
“ الحاسد جاحد، ألنه ال ير�ضى بقضاء الواحد”. وقد تعارف الناس على ان الحسد نظرة إعجاب 
واستحسان، وقد يكون ذلك عن حسد في النفس وكراهية للنعمة. والناظر الى بداية التاريخ يجد 
أن أول معصية ارتكبت هي الحسد، فقد أمر هللا تعالى املالئكة بأن يسجدوا آلدم سجود تكريم، 
فرفض أن يشارك املالئكة. قال تعالى: “ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم 
فسجدوا إال ابليس لم يكن من الساجدين * قال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين”. وأول جريمة وقعت على األرض بعد خلق آدم كان سببها الحسد، 
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ضعاف النفوس الى يومنا، وقد صور القرآن الكريم حالهم، فقال: “ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر«. يحملون في صدورهم الحقد والضغينة ملا أنعم هللا من 
خير على عباده، فمن أراد النجاة فال بد له من أن يعمر قلبه بمحبة اآلخرين، وتقديم مصالحهم 

والدعاء لهم بالتوفيق. 
وقد امتدح ربنا األنصار بقوله: “ والذين تبّوؤا الدار واإليمان من قبلهم، يحبون من هاجر اليهم وال 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”. وهذا الخلق 
الذميم يفسد اإليمان كما بّين الرسول بقوله: “ الحسد يفسد اإليمان كما يفسد الصبر العسل”. 
وقال: “ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب”. ألن من الدوافع للحسد 
البغضاء، والبغضاء هي الحالقة التي تحلق الدين، ولهذا نهى رسول هللا عن الحسد وأسبابه وآثاره، 
فقال: “ ال تحاسدوا وال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخوانا”. فالتباغض من 
أسباب الحسد، واملقاطعة والغيبة من آثاره السيئة ونتائجه املؤملة، وترك كل هذه األمور طريق الى 
مرضاة هللا، فعن أنس بن مالك قال: “ كنا جلوسا عند رسول هللا، فقال: يطلع عليكم اآلن من هذا 
الفج )الطريق في الجبل( رجل من أهل الجنة. قال فطلع رجل من األنصار تنطف )تقطر( لحيته 
من وضوئه، قد علق نعليه في يده الشمال”. فلما كان من الغد قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك 
الرجل. وقال في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل. فلما قام النبي، تبعه عبد هللا بن عمرو، فقال له: 
إني الحيت أبي )خاصمته( فأقسمت أال أدخل عليه ثالثا، فإن أردت أن تؤويني حتى تم�ضي الثالث 
فعلت. فقال نعم، فبات عنده ثالث ليال – يرقب أحواله وسكناته – فلم يره يقوم من الليل شيئا، 
غير أنه إذا تقلب في فراشه ذكر هللا تعالى، ولم يقم حتى يصلي الفجر قال: غير أني ما سمعته يقول 
إال خيرا. فلما مضت الثالث وكدت أحتقر عمله قلت: يا عبد هللا لم يكن بيني وبين أبي غضب وال 
هجرة، ولكني سمعت رسول هللا يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عمال كثيرا 
يوجب تلك البشارة العظيمة، فما الذي بلغ بك ذلك؟ قال: ما هو إال ما رأيت غير أني ال أجد على 
أحد من املسلمين في نف�ضي غشا وال حسدا على خير أعطاه هللا اياه. قال عبد هللا. فقلت: هي التي 
بلغت بك وهي التي ال نطيق. وقد نبه رسول هللا من هذا الذي ابتلي به املجتمع بقوله: “ إنه سيصيب 
أمتي داء األمم. قالوا: وما داء األمم؟ قال: األشر والبطر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد 
حتى يكون البغي ثم يكون الهرج(. ومعنى االشر: محركة كفر النعمة. والبطر: محركة الطغيان عند 
توفر النعمة. والبغي: مجاوزة الحد واالعتداء على خلق هللا. والهرج: القتل ) وكل ذلك حاصل وال بد 

من الرجوع الى الحق والر�ضى بما قسم هللا (. 
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

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

لم  االنسان. فهو  في عالقته مع  احترمها هللا  الحرية  هذه 
وّده«،  وخطب  حّبه  عليه  عرض  وإنما  عليه  ذاته  يفرض 
، واحترم هذا الرد في السلب وااليجاب. لقد 

ً
وانتظر منه ردا

كانت عالقته بالناس استجابة لعالقتهم به: »وأكون إلههم 
ا 

ّ
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ً
ويكونون شعبي« جملة ترددت كثيرا

شاء هللا أن يخلص البشر عرض الخالص بواسطة املالك 
جبرائيل على االنسانية املمثلة بالعذراء مريم وانتظر جوابها، 
فأتى: »أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك”. واستمر هذا 
االحترام للحرية الشخصية أثناء حياة يسوع الناصري على 
هذه االرض. ولقد ورد عند االنجيليين الثالثة متى ومرقس 
أراد أن  لتالميذه: من  التالية: »ثم قال يسوع  اآلية  ولوقا 
وذكر  ويتبعني...  صليبه  ويحمل  نفسه  في  فليزهد  يتبعني 
متى على لسان السيد قوله: »فاذا أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصايا«. وثمة صورة جميلة لإلله امللتمس محبة 
االنسان يوردها يوحنا االنجيلي في كتاب الرؤيا: »هاءنذا 
واقف على الباب أقرعه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب، 
أعطى  هللا  إن  معي«.  وتع�ّضى  معه  وتعشيت  اليه  دخلت 

االرادة الحّرة لالنسان فيمكنه بذلك أن يرفض هللا.
اجتمعوا  الذين  الـ217  اآلباء  61 من قوانين  القانون  وفي 
في قرطاجة سنة 419 نقرأ: »... ألنه لكل انسان ان يمارس 
حقه من حرية االرادة وهي هبة من هللا...”. الحرية االنسانية 
في املسيحية هي هبة من هللا ونعمة منحدرة من لدنه ألنه 
حيث يكون روح الرب، تكون الحرية. هي في الجبلة االنسانية 
 يكتسبه اكتسابا من نظام او امير أو ملك او رئيس، 

ً
وليس امرا

او أّي تشريع دنيوي من صنع االنسان ونحته. دور االنسان 
الوحيد ان يعي ذاته كائنا خلقه هللا حرا وعليه بالتالي ان 
يؤهل نفسه واالخرين على ممارسة هذه الحرية. وكما ان من 
طبيعتي الحرية ألنني امل صورة خالقي، كذلك كل انسان 
ايضا يحمل هذه الصورة فينعم بالحرية نفسها النه مخلوق 
على صورة هللا ومثاله. وكانت لنا هذه الحرية لتعتقنا من 
عبودية الفساد وتحملنا على مشاركة ابناء هللا في حريتهم 
ومجدهم على حد قول رسول االمم بولس. من هنا تؤكد 
املسيحية ان الحرية االساسية مرتبطة بالطهارة، وهي وليدة 
التشبث بالحق والثبات في كالم هللا: فقال يسوع لليهود الذين 
آمنوا به: »إن ثبتم في كالمي كنتم تالميذي حقا تعرفون 
الحق والحق يحرركم«. فالحرية هي في التحرر من األنانيات 
واألهواء، من النفس »االمارة بالسوء«. من هنا العبودية 
العمياء هي تلك التي تكون للخطيئة حسبما أفصح املسيح 
ملا أجاب تالميذه: »الحق الحق أقول لكم: كل من يرتكب 
الخطيئة يكون عبدا للخطيئة«. وحسبما يوصينا الرسوالن 
بطرس وبولس، االول في قوله: »سيروا سيرة االحرار، ال سيرة 
من يجعل من الحرية ستارا لخبثه...«، والثاني في تنبيهه اهل 
غالطيه: »إنكم قد دعيتم الى الحرية بشرط واحد هو ان ال 
تجعلوا هذه الحرية فرصة للجسد...«. حرية االنسان تعني 

فيما تعنيه تجدده الدائم وتوبته املستمرة.
واالنسان الحر تواق الى املعرفة، ومستعد للخيار بين أمور 
مختلفة بقرار مستقل، ويتحمل املسؤولية املترتبة على هذا 

القرار.
هللا حررنا. فكيف نستجيب لالرادة االلهية؟

ان حق االنسان بحرية الرأي واملعتقد هبة من هللا خّص 
يقابله  اإللهي  الحق  هذا  ولكن  رأيناه.  بها. هكذا  االنسان 

االنسان.  بها  يقوم  واجبات 
من  نستفيد  اننا ال  نعلم  نحن 
ما  السماء  من  نازلة  نعمة  أية 
بإرادة حرة. والقبول  نقبلها  لم 
األكيد للحرية املعطاة من لدنه 

تعالى يكون:
حر  اآلخر  بان  االقرار  في   -  1
تفترض  الحرية  ان  إذ   

ً
ايضا

وجود اآلخر في فرادته، وبالتالي 
حديث  كتابه  في  جورج خضر  املطران  يقول  مشاركة  في 
االحد، ويرى ايضا ان »الحرية قدرة ليست ذات مضمون 
ولكن بدونها ال ينتقل املضمون من عقل الى عقل... وهي 
توق الى ان يتخطى االنسان نفسه. ومن يحمل عبء الحرية 
 وذلك من منطلقاته االيمانية 

ً
يقبل الناس اجمعين احرارا

ايضا عقوال  املنطلقات. ويقبلهم  التزامه هذه   عن 
ً
وتعبيرا

يقظة يخاطبها بود واحترام، يحاورها بانتباه وإصغاء، ليترفع 
الحرية  ولوال  املحب.  املتواضع  الحوار  هذا  بواسطة  الكل 
الشخصية لتحّول الحوار الى مواقف متاريس وآراء جوامد 

عبد.
ُ
 ت

ً
وموروثات نحّجرها أصناما

2 - في االستعداد للخيار بين أمور مختلفة بقرار مستقل. 
بمنطق سليم،  العقالني  التفكير  الى  الحر مدعو  االنسان 
ويقبل بجرأة فائقة ما يقوده اليه عقله ولو خالف املألوف 
يقرر  األدنون.  اليه  نقله  أو  عليه  اعتاد  وما  واملوروث 
باالستقالل التام بين االمور التي تعرض له ويتخذ املوقف 
الذي يراه مناسبا وهو بالتالي يتحّمل مسؤولية خياره. وتبلغ 
حرية االنسان مداها األق�ضى إذ بإمكانه، واسمحوا لي ان 
 من الذي ورد في الكتاب املقدس، ان 

ً
استعمل تعبيرا قريبا

يكون هللا نزيله او طريده.
3 - في تحمل املسؤولية املترتبة على هذا القرار الحر. وطبيعي 
ان ينتج عن أي خيار نجاح او فشل، فيتحمل الحر مسؤولية 
ق يكلل ويثاب وإن 

ّ
ما يقرر. هذا ما تقتضيه العدالة فان توف

فشل يعاقب.
التكوين  سفر  رواية  القرار  مسؤولية  عن  صورة  وأوضح 
ملا اختار آدم معصية هللا ان طرد من الجنة فتحّمل نتائج 

قراره.
4 - في الجهاد االكبر ضد النفس ومشتهياتها ومصالحها: فمن 
ال يعرف غيرية مطلقة ال ينعم بالحرية النعمة. ومن ال يتحرر 
من »أناه » يبق اسيرا ولو لم تكبل يداه ويكم فاه. من هنا 
كلنا في سعي ال يفتر كي ننعم بالحرية الصحيحة فنمارسها 

باستقامة.
5 - في السهر على ان تقودنا حريتنا دوما الى الخير: فنعمل 
على نقل املشيئة االلهية وترجمتها في الواقع الراهن عدال 
 ينسكب دون حد او حساب. 

ً
 لآلخر وحبا

ً
وسالما واحتراما

الواقع  في  املسؤولة  الحرية  ترجمة  ان  الى  االشارة  وتجدر 
انطالقا من  بها املسيحي  العامة يقوم  الحياة  املعاش وفي 
قناعاته االيمانية، بغية زرع السالم والعدل، ويعمل ذلك 

بالتكاتف مع سواه من مواطنيه دونما النظر الى معتقدهم.
فالحرية في املسيحية اعطيت لالنسان لتقوده في الطريق 
باستطاعته  ولكن  حياته،  في  هللا  مشاركة  الى  املؤدية 
وبالحرية نفسها أن يسلك الطريق االخرى البعيدة كل البعد 

عن السبل الى هللا.

 حّق اإلنسان في حرية الرأي واملعتقد في املسيحية (2)

)يتبع(
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חורף של קופונים בסניפי סופר-פארם
טירת כרמל
077-8882220

העצמאות קרית אתא
077-8881390

BIG קריות
077-8880720

קריית ים
077-8881560

קריון
077-8880150

רמת הנשיא חיפה
077-8882240

BIG צ’ק פוסט
077-8881700

איינשטיין
077-8882630

נווה שאנן
077-8880440

חורב
077-8880130

קניון שער הצפון
077-8882210

חוצות המפרץ
077-8880380

קרית מוצקין
077-8882160

ארמון הדר חיפה
077-8880820

אודיטוריום חיפה
077-8881110

רמבם חיפה
077-8882320

סיטי  סנטר
077-8880790

גרנד קניון
077-8880770

סינמול )לב המפרץ(
077-8880200

קרית חיים
077-8882350

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
לילי
  צבעוני
  מגבוני טישו
דו שכבתיים
אריזת חמישייה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
Life BABY'S
מגבונים לחים
מארז שמיניה

מארז שמיניה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
מאם
 בקבוקי אנטי קוליק 
260 מ"ל/
330 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
אולוויז

 תחבושות הגייניות 
 אריזת חיסכון*/
 רדיאנט  
אריזת סינגל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
שוקולית

 אבקה להכנת 
 משקה חלב 
בטעם שוקו
500 גרם

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
סנו ספארק

נוזל לניקוי כלים 
בניחוח לימון מרענן
1 ליטר

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
פרסיל

 ג'ל כביסה 
 2.5 ליטר/

 קפסולות ג'ל 
לכביסה לבנה 
 וצבעונית 
24 יחידות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
SUNDAY
magnifique
מרכך כביסה מרוכז
1 ליטר

3 אריזות

מינימום 30 יחידות במלאי בסניף

9IK
KAKA

*deh
ffd+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
לילי
 נייר טואלט רך
דו שכבתי
24 גלילים

1690

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dei
ihb+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

890הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dei
dja+

*לא כולל אריזת חיסכון כפולה.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

1290הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

אריזת 12 יחידות

9IK
KAKA

*dej
jfd+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
Life
מגבות נייר
אריזת 12 יחידות

1390

מחיר לאחר
הנחת קופון 

9IK
KAKA

*dej
fjf+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

690הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dej
fdd+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

690הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dej
ehc+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

1990הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

9IK
KAKA

*dei
fbc+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
Life
סבון נוזלי

 500 מ"ל 
מארז 
שלישיה

690

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dej
bhf+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

2490הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר למארז שמיניה
לאחר הנחת קופון

9IK
KAKA

*dej
afc+

*לא כולל בקבוק זכוכית
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

1990הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

9IK
KAKA

*dfa
hdh+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
וולדה
  קרם קלנדולה
לאזור החיתול

2990

  מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
עד  או   24.1-7.2.2019 התאריכים  בין  תקף 
כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי,  גמר 

הטבות. 

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית

 מטרנה 
 אקסטרה קייר/
 אקסטרה קייר
מהדרין
תחליף חלב
700 גרם

 מחיר ל-3 יחידות
לאחר הנחת קופון

9IK
KAKA

*deh
ifa+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בין  תקף  סטייל.  לייף  בכרטיס  למשלמים 
גמר  עד  או   24.1-7.2.2019 התאריכים 
המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר  
במסירת קופון
זה בקניית
טסטר צ'ויס

 קפה נמס 
מיובש בהקפאה
200 גרם

1990

  מחיר לאחר
הנחת קופון

בלעדי ללקוחות

9IK
KAKA

*dfa
cfg+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ויליפוד
גרעיני תירס מתוק

500

  מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

9IK
KAKA

*deh
hjj+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ויליפוד
שמן קנולה מזוכך
1 ליטר

490

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*deh
gbe+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
גמר  עד  או  התאריכים 24.1-7.2.2019  בין  תקף 
הטבות.  כפל  אין  מביניהם.  המוקדם  המלאי, 
המחיר  לגבי  הרשת  חנויות  בין  שונות  תיתכן 

890הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

  מחיר לאחר
הנחת קופון

9IK
KAKA

*dei
jdc+

13000
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ملراسل حيفا- أكد رئيس كتلة »الجبهة الحيفاوية« رجا زعاترة، أن رمز 
)لوچو( البلدية الجديد سيحافظ على اللغة العربية.

وكانت وسائل إعالم عبرية قد نشرت خبًرا مفاده، أن البلدية بصدد تغيير 
الرمز، ونشرت صوًرا لتصميم ال يشمل اللغة العربية. فتوّجه زعاترة على 
أي  أن  البلدية، وأكد  البلدية ومكتب سكرتيرة  رئيسة  إلى مكتب  الفور 
تصميم بدون اللغة العربية غير مقبول بتاًتا؛ فتلقى أجوبة بأّن النشر غير 
دقيق، وأّن اللغة العربية ستظل موجودة – كما هو الحال منذ عشرات 
معّينة(  إعالم وجهات  )وبضمنهم وسائل  كثيرون  زعاترة:  وقال  السنين. 
يسعون لالصطياد في املياه العكرة، وإفشال رئيسة البلدية الجديدة. نحن 
 بأّول وال نسمح بأي مساس بحقوقنا، وفي نفس الوقت 

ً
نتابع كل األمور أوال

ال تنطلي علينا األالعيب بل نأخذ املعلومات من مصادرنا املوثوقة واملخّولة. 
وأؤكد مرة أخرى: لن يكون هناك مساس باللغة العربية في لوچو البلدية.

زعاترة: العربية باقية في 

رمز البلدية الجديد

كاليش 
تستقبل 
الطفلة

 لينوي أمير 
سوسان

ملراسل حيفا-
استقبلت رئيسة البلدية، د. عينات كاليش 
سوسان  لينوي  الطفلة  مكتبها،  في  روتم 
دعًما  سوسان،  أمير  السيد  ووالدها 
لقضيتهم ونضالهم ضد املصانع امللوثة في 

خليج حيفا.
لينوي قد أصيبت بمرض  الطفلة  وكانت 
 - بسبب  أعوام،  بضعة  قبل  السرطان 
 - عالية  بنسبة  األطباء  تقديرات  حسب 

تلّوث الهواء.
مصانع  ضد  مظاهرة  االثنين  يوم  وتقام 
الخليج، بمشاركة عائلة سوسان ونشطاء 
بيئيين وقوى سياسية واجتماعية متنوعة.

لينوي  للطفلة  دعمها  كاليش  وأكدت 
في  واالنتصار  التامة  الصحة  لها  وتمنت 

قضيتها العادلة.



5 الجُمعة 1 شباط 2019

مت جمعية التطوير االجتماعي لقاء ارشاديا اختتاميا 
ّ
ملراسل حيفا- نظ

التربوية  البرامج  ملركزي  ارشادية  لقاءات  سلسلة  ضمن  وتلخيصيا، 
واملستشارين من مختلف املدارس العربية، وذلك يوم االثنين املنصرم، 
في مطعم شترودل، بهدف تأهيل الطاقم التربوي بأدوات وآليات اضافية 
ملواجهة ظاهرة " التنمر االلكتروني" ورفع الوعي لدى الطالب للظاهرة. 
التطوير  جمعية  في  املشروع  مركزة  ترحيبّية  بكلمة  اللقاء  افتتحت 
ف، 

ّ
االجتماعي، السيدة فيحاء عوض التي أثنت على عمل املدارس املكث

تعاونها املثمر والبّناء. وأضافت أنه لفخر واعتزاز أن تجتمع غالبية مدارس 
حيفا تحت سقف واحد لهدف مشترك، االمر الذي يوضح جلّيا أهمية 
التي  واالليات  االدوات  استثمار  كيفية  املوضوع. هذا وعرضت عوض 
طورها الطاقم التربوي للجمعية، بمشاركة وتعاون املركزين واملستشارين 

في شهر االبحار اآلمن. 
بدران  ايلي  السيد  امليديا واالعالم،  التقني مركز  الشق  في  اللقاء  وّجه 
الشبكات  تطور  واحصائيات، سيرورة  أساسية  تعريفات  حيث عرض 
االجتماعية والفروقات في التوجه، تأثير الشبكات على الفرد واملجتمع، 
الشق  ووّجه  الشبكات.  عصر  في  املعلومات  وانتقال  الخصوصية 
عامر  د.  العالجي،  االجتماعي  العمل  في  املختص  والنف�ضي  االجتماعي 
املقاطعة  اساسية:  مواضيع  ثالث  على  الضوء  ط 

ّ
سل الذي  جراي�ضي 

االجتماعية، التعاطف الوجداني والضغط الجماعي.
واملستشارون،  التربوية  البرامج  مركزو  عمل  اللقاءات  هذه  من خالل 
وبالتعاون مع املختصين في املجال على تطوير فعاليات صفّية تربوّية، 
بعنوان االستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتماعي التي تهدف الى 
تشجيع الطالب على االبحار اآلمن، التواصل، الحوار والتفكير باآلخر. 
يذكر أن الجمعية أعدت رزمة فعالّيات صفّية مصّممة بشكل سلس 
التنمر   " بعنوان  خاص  موقع  خالل  من  ديجتاليا  وُمطّورة  وجذاب 
االلكتروني". باالضافة لذلك، فتحت الجمعية االمكانية لجميع املدارس 
املشاركة في اللقاءات لتنسيق وترتيب ورشات عمل مكثفة في شهر شباط 
للطالب، املعلمين واألهل في مدارسهم، يمّررها الطاقم التربوي لجمعية 
من  للظاهرة  التصدي  في  املشروع  يكتمل  ونهاية،  االجتماعي.  التطوير 
خالل الطالب أنفسهم وبمبادرتهم ومن خالل تعزيز وتشجيع االستخدام 
اآلمن، االيجابي واملبدع لشبكات التواصل االجتماعي وذلك عن طريق 
انتاج فيديوهات قصيرة بموضوع التنمر االلكتروني من اخراج، تمثيل 

وتصوير الطالب وبالتعاون مع املدارس الثانوية واقسام االتصال فيها. 

مدارس حيفا العربية وجمعية 
التطوير االجتماعي تكثف استعدادها 

لشهر االبحار اآلمن 

حيفا  في  مارس  ستيال  روتاري  نادي  انتخب  حيفا-  ملراسل 
السيدة املحامية مريان ابي نادر، رئيسة للنادي خلفا للدكتور 
حاتم خوري، الذي ستنتهي فترة رئاسته في اخر شهر حزيران 
القادم، أي في نهاية السنة الروتارية الحالية 2018 – 2019. 
تّم االنتخاب بطريقة االقتراع السري وشارك فيها 44 عضوا 
بمعظم  النادي، ولقد فازت مريان  في  48 عضوا  من أصل 
األصوات، وستباشر مهام منصبها الجديد في مطلع شهر تموز 
القادم وملدة سنة كاملة، وذلك عمال بانظمة الروتاري املميزة 

التي حددت فترة الرئاسة بسنة واحدة فقط.
أشرف على سير عملية االقتراع وفرز األصوات، عضوا النادي 

القا�ضي احسان كنعان وبروفيسور محمد وتد عميد كلية 
الحقوق في صفد. هذا وأشاد الدكتور حاتم خوري في كلمته 
االجمالية باالجواء الديمقراطية السائدة في النادي، وبالروح 
نادر  ابي  مريان  املحامية  املتنافسان  أبداها  التي  الرياضية 
واملحامي وسام اسمر، معربا عن شكره وتقديره لهما، ومنوها 
ان مريان فضال عن كونها عضوا في الهيئة االدارية للنادي منذ 
تأسيسه رسميا في مطلع السنة املاضية، ورغم مسؤولياتها كاّم 
وكمحامية ممارسة، فانها مميزة بكونها ناشطة اجتماعية، مما 

يزيد من ثقة النادي بنجاحها في مهمتها التطوعية الجديدة.

انتخاب املحامية مريان أبي نادر  رئيسة لنادي 

روتاري ستيال مارس

من اليمين الى اليسار : املحامية مريان ابي نادر، بروفيسور محمد وتد، القا�ضي احسان كنعان والدكتور حاتم خوري وهو يلقي كلمته
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َبت وحاورت: رقّية عدوي- ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي
َ
كت

تأبه  لم  والحجارة،  باألشواك   
ً
مزدحمة الطريق  كانت 

املتنّبي  صفوف  من  املسيرة،  طول  أو  الطريق  لوعورة 
املراتب  على  وزاحمت  العاملّية  أبواب  طرقت  العلمّية 
 عن وجوه عربّية 

ُ
املتقّدمة في الشرق األوسط، كانت تبحث

شاركها مسيرتها، فكانوا عرًبا ُمغتربين وكانت هي من أواِئل 
ُ
ت

 ُيعرف بمجال طّب النوم، 
ً

العربّيات الالتي خضن مجاال
ال  هي  النوم.  اضطرابات  وعالج  بتشخيص  ُيعنى  الذي 
 نفَسها، ولها حكايتها التي تحكيها كما يليق بطالبٍة 

ّ
شِبُه إال

ُ
ت

 وأن تحّقق ما ظّنته يوًما 
ّ

ُمِجّدة ومحاضرة المعة أبت إال
 .

ً
مستحيال

ُمرّصعة  وعملّية  بحثّية  مسيرة  سّرّية-قنانبة،  نمر  سهير 
خاّصٍ  حوار  في  ها 

َ
ق

َ
وأل نشاطها   

ّ
إال شبه 

ُ
ت ال  بإنجازات 

وحصرّي مع املتنّبي. 
عّرفيننا إلى شخصك الكريم؟ 

ُ
هل لِك أن ت

مدرسة  خّريجات  من  خّريجة  سّرّية-قنانبة،  نمر  سهير 
العلوم  بمعهد  التحقُت  لطفل،  وأم  متزّوجة  املتنّبي، 
التطبيقّية »التخنيون« ألدرس الهندسة الكيميائّية ونلُت 
كذلك شهادة تدريس، بحثُت بعد التخّرج عن عمل في 
املصانع املختلفة ومعامل األدوية دون جدوى، ويعود ذلك 
لسببين األّول جندرّي وذلك لتفضيل الذكور على اإلناث 
خدمتي  لعدم  باإلضافة  العمل  سوق  في  الفترة  تلك  في 
في الجيش. كنُت أمام خيارين، إّما الوقوف على أطالل 
شّمر عن ساعد الجّد 

ُ
 أو أن أ

ّ
اللقب والبكاء على الحظ

ألدُرس موضوًعا آخر. 
وعلى أّي موضوع وقع اختيارك؟ 

السنة  في  املّرة.  هذه  الطّبّية  الهندسة  دراسة  اخترت 
األخيرة تسّنى لي التطبيق في مستشفى رمبام، ولم أكتِف 
وقتها بالتطبيق بل تطّوعت في عدد من األقسام، وفي يوم 
جذبني قسم النوم في مستشفى رمبام، الفضول وحّب 
دخلت،  إليه،  بالدخول  رغبتي  خلف  وقفا  االستطالع 
وهناك بدأت رحلة الشغف الطويلة. في البداية قال لي 
له  فقلت  بالقسم،  لديهم  شواغر  ال  بأّن  القسم  رئيس 
ني ال أبحث عن عمل. واكتفيُت بالتواجد ومشاهدة ما 

ّ
بأن

م واكتشاف كّل ما هو جديد 
ّ
يحُدث في القسم بهدف التعل

ومثير، إلى أن عرضوا علّي العمل، تقّدمت باملجال إلى أن 
يت رئاسة القسم في فترة من الفترات باإلضافة لرئاسة 

ّ
تول

أقسام أخرى. 
ا؟ ا وبحثيًّ وكيف تكاملت مالمح مسيرتك في العمل مهنيًّ

األمريكّية  املتحّدة  للواليات  السفر  الحًقا  لي  تسّنى 
ألتخّصص بطّب النوم وتشخيص االضطرابات املختلفة، 
ضمن قسم طّب النوم في مستشفى رمبام والتابع ملعهد 
التخنيون. في رصيدي البحثّي ما ُيقارب الـ 36 مقالة علمّية 
شرت 

ُ
ن تتحّدث عن املوضوع وتتناول جوانبه املختلفة، 

مة. 
ّ
واملحك األكاديمّية-الطّبّية  ت 

ّ
املجال في  األبحاث  هذه 

هذا  في  املحاضرات  من  الكثير  قدمت  ذلك  على  عالوة 
املجال داخل البالد وخارجها كهولندا وأملانيا والجامعة 
األمريكّية في جنين كما وُدعيت للمشاركة في املؤتمر األّول 

في  املحاضرات  كذلك  وقّدمت  القاهرة  في  النوم  لطّب 
مستشفى املنصورة.

ني كنت أبحث بين الوجوه خارج البالد عن 
ّ
ا بأن ال أخفي سرًّ

وجوٍه عربّية من دول عربّية يخوضون غمار هذا املجال 
دون جدوى، كانوا عرًبا مغتربين، كنت أنا الوحيدة من 
أوائل العربّيات املتخّصصات في هذا املجال. لم يكن األمر 

هّيًنا ولكّنني فعلتها. 
ماذا عن مدرستك املتنّبي؟ هل كانت املتنّبي جزًءا، ولو 

ا، مّما أنت عليه اليوم؟
ً
كان بسيط

حياتي،  من  جزًءا  بها  قضيت  التي  مدرستي  هي  املتنّبي 
مات 

ّ
مين ومعل

ّ
املتنّبي هي البداية. فيها كان اللقاء مع معل

يتسمون باملهنّية والكفاءة، أنا أستحضر تعاملهم الراقي 
املحاضرات  أقّدم  ب، عندما 

ّ
املنهّي معنا كطال وأسلوبهم 

بالعطاء  كالصدق  مين 
ّ
املعل هؤالء  ميزات  أستحضر 

والتعامل مع الطالب كصديق، االهتمام بالطالب بشكل 
شخ�ضّي وكينونته باإلضافة لالهتمام بمشاعره. عدا عن 
مين لنا وتشجيعهم وإثارة مكامن التفكير عندنا 

ّ
تحفيز املعل

باتها التحليلّية 
ّ
من خالل شرح املاّدة دون التنازل عن مرك

ها أمور مّيزت املتنّبي التي كانت كالحاضنة 
ّ
واألسلوبّية، كل

ب بجميع حاالتهم، ال يمكننا أن نتجاهل 
ّ

تحتضن الطال
مركزّية املدرسة في حياة اإلنسان فهي مرحلة بناء وصقل 

شخصّية اإلنسان. 
هل من كلمة أخيرة؟ 

الدراسّية،  املواّد  بعض  من  نتذّمر  أن  ب 
ّ

وكطال اعتدنا 

نحتاجها  ال  نا 
ّ
أن على  التخّصصات  بعض  ونصّنف 

، اكتشفت الحًقا أّنها فكرة خاطئة، نحن نحتاُج 
ً

مستقبال
نا ال نحتاج نظرّية فيثاغورس 

ّ
كّل �ضيء. قد يقول قائل بأن

 في حياتنا ومستقبلنا كما هي مكتوبة، لكّنني أقول 
ً

مثال
 نحتاجها كمضمون، فحوى ونظرة للحياة. 

ّ
نا فعال

ّ
بأن

افتتاح التسجيل للدراسة وااللتحاق بمدرسة املتنّبي-حيفا 

علن مدرسة املتنّبي عن افتتاح التسجيل لاللتحاق في صفوفها التاسعة 
ُ
ت

للسنة الدراسّية 2020-2019

الفروع والتخّصصات في مدرسة املتنّبي    

 املتمّيز.• 
ّ

العلوم وبرمجة الحاسوب »هايتك« )Software(. ُمعّد للصف
هندسة الكترونيكا وكهرباء.• 
اإلعالم والصحافة: بين النظرّي والتطبيقّي.• 
 •.)Hardware( بناء الحاسوب
رة.• 

ّ
تربية طفولة مبك

 •.)CNC( برمجة املاكنات
فّن التجميل وتصفيف الشعر.• 

للتسجيل واستيفاء التفاصيل ُير�ى التواصل مع مدرسة املتنّبي 

ع�ر هواتف:  077-4501589/ 04-8507554

 الثامن. 
ّ

عند التسجيل ُيرجى احضار: هّوّية ولّي أمر الطالب/ة وشهادة الفصل األّول من الصف

ا عن مواعيد امتحانات القبول بما في ذلك امتحان العلوم املعّد 
ً
مالحظة: ُ�علن الحق

 التاسع املتمّيز.
ّ

لاللتحاق بالصف

مًعا بسعادة وتعاون

املتنّبي-حيفا 

لقاء حصرّي مع خّريجة املتنّبي اإلخصائّية والباحثة سهير نمر سّرّية-قنانبة: 

 املدرسة ليست بالعاِرض العبثّي في حياتنا

ملراسل حيفا- شارك منتخب الكلّية األرثوذكسّية العربّية 
أللعاب القوى، في املسابقات التي جرت بين املدارس في 
نافي شأنان في حيفا بتاريخ 29/1/2019. أحرز املنتخب 
إحدى عشرة ميدالية بين ذهبّية، وفضّية وبرونزّية، كما 
وتأهّل  مدارس حيفا جميًعا،  بين  انية 

ّ
الث املرتبة  حصد 

ستجري  التي  القوى  ألعاب  في  القطرّية  للبطولة  بذلك 
هر القادم.

ّ
الش

القوى  ألعاب  فروع  في  املسابقة  املنتخب خالل  شارك 
القفز  العالّي،  القفز  الحديدّية،  الكرة  قذف  الّتالية: 

ركض  املواصالت،  سباق  متر،  املائة  سباق  العريض، 
1500 متر للبنين و800 متر للبنات. وتكون منتخب البنات 
البات: رغد شرفي، مادلين دراوشة، عال حّداد، 

ّ
الط من 

هديل فشافشة، لين سروجي، كرين زيدان، ريان حوا�ضي، 
جوان محّمد، آالء يونس وليان مصاروة. وتكون منتخب 
حبي�ضي،  جواد  خوري،  مارسيل  ب: 

ّ
ال

ّ
الط من  ب 

ّ
ال

ّ
الط

محّمد درويش، ورد قعدان، نبيل مرعي، سامح يونس، 
رازي األشهب، وعمرو كبها.

إنجازات رياضّية للكلّية األرثوذكسّية 
في مسابقات ألعاب القوى

المتنّبي حكاية أجيال وراية بقاء 
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 املجلس امللي األرثوذك�ضي الوط�ي – حيفا

لجنة االنتخابات

إعالن الى أبناء الطائفة االرثوذكسية العربية في حيفا

 للمادة 17 من الدستور األسا�ضي للمجلس امللي األرثوذك�ضي الوط�ي في حيفا تعلن لجنة االنتخابات اآلتي: 
ً
استنادا

بعد إجراء التعديالت، الت�حيحات والتنقيح على �جل الناخبين، نعلمكم أنه سيتم عرض السجل  

للمراجعة وفحص أسماء أ�حاب حق االق�راع 

من يوم االثنين 21.01.2019 حتى يوم األربعاء 06.02.2019

عدا يوم السبت واالحد

في املراكز  والساعات اآلتية: 

املجلس امللي األرثوذك�ضي الوط�ي، شارع الفرس 3 أ حيفا   .1  

من االثنين الى األربعاء من الساعة 8:30 الى 14:00

الكلية االرثوذكسية العربية، شارع يتسحاك ساديه 32 حيفا.  .2  

من االثنين الى األربعاء من الساعة 8:30 الى 14:00 

 في مكتب املجلس امللي 
ً
كل من لم يدرج أسمه في �جل الناخبين أو لديه اع�راض على السجل عليه أن يقدم ذلك خطيا

األرثوذك�ضي الوط�ي في شارع الفرس 3 أ، حيفا حسب ساعات الدوام أعاله لغاية يوم 06.02.2019

فؤاد مفيد نقارة                                        يوسف خوري

 سكرتير اللجنة                                                                    رئيس اللجنة

الكنائس املسيحية في 
حيفا تلتقي في صالة 

من أجل الوحدة

ملراسل حيفا- احتفل في كنيسة يوحنا املعمدان األرثوذكسية، 
في  املسيحية  الكنائس  وحدة  أجل  من  بالصالة  األسبوع،  هذا 
البالد والعالم. وحضر االحتفال جميع كهنة الرعايا الحيفاوية، 
وجمع من املؤمنين، الذين رفعوا صلواتهم إلى هللا تعالى من أجل 
امل�ضي قدًما في عملية الوحدة. وشارك في هذه الصالة املسكونية 
كل من االيكونوموس ديمتريوس سمرا، األرشمندريت أغابيوس 
األب  الحاج،  األب عماد  بشوتي،  نادر  يوحنا  األب  أبو سعدى، 
يوسف يعقوب، األب ناجي يعقوب، األب عبدو عبدو، األب باكو، 
األب دراير، الشّماس سركيس، األرب أرتورو والقس الكنن حاتم 
شحادة الذي ألقى عظة، نيابة عن الكهنة، بعد تالوة اإلنجيل 
املقدس، قال فيها: »ما أحسن وما أجمل أن يجتمع اإلخوة مًعا، 
وعندما نقول إخوة فالقصد هو عائلة املسيح الواحدة. ونكون 
بذلك عاملين بحسب وصية الرب ليكونوا واحًدا.. هذا ما يفرح 

قلب الّرب، أن يرى كنيسته مجتمعة باتفاق وتناسق«.  
وأضاف: »إن يسوع له املجد قال حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة 
باسمي فهناك أكون في وسطهم. أي أن املسيح اآلن معنا في وسطنا. 

فاملحضر محضر مقدس، محضر قّوة، وحدة وسالم«.
أجمل  مًعا  ووحدتنا  حياتنا  في  املسيح  »حضور  يقول:  وم�ضى 
شهادة نقدمها للعالم. الكنيسة املجتمعة واملوحدة هي كنيسة 
قوية ثابتة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. إذن اجتماعنا وصالتنا 
معا تفرح قلب هللا، وبالتالي يمطر علينا بروحه القّدوس الروح 

الذي يقّوينا ويعّزينا«. 
وتضّمنت الصالة مجموعة من الترانيم التي أّدتها جوقة واحدة 

مشتركة لجميع الكنائس الحيفاوية.
ي األرثوذك�ضي على 

ّ
وعّقب السيد يوسف خوري، رئيس املجلس املل

الحدث قائال: إن أمر وحدة الكنائس املسيحية مرهون بالرئاسات 
التي  هي  الرئاسات  هذه  أن  خاصة  للكنائس،  العليا  الروحية 
الرعايا  وأضاف: رؤساء  القديم.  منذ  والتفرقة  الخالف  سّببت 
املحليين في حيفا، اجتمعوا لهذه الصالة، وكان اجتماعهم موفقا، 
ونشيد بهذه الخطوة التي تتكرر كل سنة. ألن هؤالء الكهنة يمثلون 
الرعايا في حيفا، ويعّبرون عن مشاعر الشعب، حتى أصبحت 
مسألة الوحدة مطلًبا شعبًيا. وكل شخص يريد الوحدة فعال ال 
قوال، يجب أن ينّفذ هذا األمر بنفسه. ولنبدأ باالحتفاالت بتوحيد 
األعياد، ولنحتفل كلنا معا، الشرقيون مع الغربيين بعيد امليالد، 

والغربيون مع الشرقيين بعيد الفصح. 
وتحّدث السيد كايد عّبود، من اللجنة الشعبية لتوحيد األعياد 
في حيفا، قائال: »إن إقامة صالة من أجل وحدة الكنائس، أمر 
يتوق إليه كل مسيحي يؤمن بأننا كلنا في املسيح واحد. وآن األوان 
لنجعل من صالتنا هذه ليس قوال فحسب، بل فعال لتحقيق 
الوحدة، ابتداء من توحيد االحتفال باألعياد. وإننا نرى بتوحيد 
األعياد خطوة أولى على طريق الوحدة الكنسية الكاملة. وهذا ال 
يمكن أن يتّم إال إذا وجدت املحّبة، عمال بقول بولس الرسول: »لو 
ما أنا 

ّ
كنت أنطق بألسنة الناس واملالئكة، ولم تكن فّي املحّبة، فإن

نحاس يطّن أو صنج يرّن«.  
تصوير: فؤاد ابو خضرة
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الجُمعة 1 شباط 122019

نداء نصير -

ي أنُصب خيمة وأقعد 
ّ
قالتها بعد تنهيدة طويلة: لْو بِصِحل

بالياجور لقعدْت. 
بهذا الكالم بدأت فاطمة محمد عبد الرحمن الُحصري 
ر عمرها ثمانين وشحطة! بهذا الكالم العذب  والتي تقّدِ
استقبلتنا في بيتها الكائن في شفاعمرو، تحمل في عبقها 
رائحة الياجور وفي حاكورة بيتها كمشة ميرامية كانت 
من نصيبي ونصيب صديقتي التي رافقتني، وما قصة 

امليرامية؟؟ من الياجور- خّص نّص من الياجور..
وين طالعة يا فاطمة؟ 	 
عالياجور.. 	 

-  شو في بعد تعملي بالياجور؟ 
ب ميرامية زوفا وخبيزة..

ّ
- بدي أنئ

- وِلك بطلعولك الخواجات؟؟
ابوي..  أرض  هاي  وبقولهن  بِكشِهن..  ويطلعوا..   -

وامليرامية من يوم يومها بتطلع ورا البيت والخبيزة مش 
حرام ما حدا مقّرِب عليها!!

- وِلْك يا فاطمة.. اقعدي واسكتي.. 
بطلع  عالياجور،  توخذني  بدكاش  اسكت..  بديش   -

بتاك�ضي.. رايحة يعني رايحة..
كان ذلك يوم السبت في 24 نيسان من العام املشؤوم. 
كانت الشمس حارقة تلسع االبدان، لم تدرك فاطمة 
لم  الدار،  حاكورة  في  تلعب  كانت  التي  الطفلة  تلك 
ما  نيسان،  في  زالوا  الشمس، وما  تدرك سبب حريق 
تذكره أن الشمس لم ترحمهم، فكأنها تآمرت مع ذلك 
استراح  وال  الشمس  استراحت  فما  السبت،  املسّمى 
السبت وعاث النهار كله فساًدا في نفس الطفلة، التي 
ر 

ّ
بيتها ومن الياجور روح الروح ولم تفك خرجت من 

للحظة ان العودة الى مرتع الطفولة والحاكورة واالغاني 
واالهازييج ورؤية االصدقاء واالقرباء سيكون من سابع 
ا نحو كفر مندا- 

ً
املستحيالت..وكان اتجاه الرياح شرق

الياجور بلدنا وربينا فيها       وزرعنا الورد في عالليها
املأمن واألمان..  

ي لغيرك.. 
ّ
صتي امليرامية... خل

ّ
شو صار يا فاطمة؟ خل

طيب، شو صار.. استنى شوي، دايًما بصلتك محروقة، 
انِت  ما  خبيزة..  طبخة  ب 

ّ
انئ بدي  مستعجل!!  عشو 

بتحبها.. 
م علينا..  ِ

ّ
اه، بحبها، بس شهلي شوي.. قّربت تعت

لجبل  السفلى  املنحدرات  على  تقع  قرية  الياجور 
الكرمل، تبعد 8 كيلو متر للجنوب الشرقي عن حيفا 
ونحو كيلومترين عن بلد الشيخ )تل حنان اليوم(. كانت 
ياجور واحدة من قرى عدة باعت الحكومة العثمانية 
أراضيها لتاجرين لبنانيين، هما سرسق وسليم الخوري، 
في سنة 1872، وكان سكان القرية يعملون عند هذين 
التاجرين في أرا�ضي القرية مقابل نسبة من املحصول. 
للمنظمات  األرا�ضي  بدورهما،  التاجران،  باع هذا  ثم 
الصهيونية، وتبقى للسكان العرب هناك 344 دونًما. 
بعد صفقة البيع لليهود طالب سكان ياجور ونجحوا 
عليها  يسكنون  التي  األرا�ضي  ملكية  على  بالحصول 

ويفلحونها ألنفسهم. 
يقدر عدد سكان القرية عام 1948 بحوالي 700 نسمة 
مسلمين ومسيحيين. وفي عام 1931 كان في القرية 291 
 وكانت منازلهم تنتشر على منحدرات الجبل. أقام 

ً
منزال

عدد من سكان القرية جمعية تعاونية للمياه فحفروا 
وسهلوا  الجوفية  املياه  لسحب  مضخة  وامتلكوا   

ً
بئرا

وصول املاء للقرية ولألرا�ضي الزراعية. وهناك عند هذه 
املضخة كانت تلعب فاطمة واصدقاؤها لعبة الطمامة، 
يستمعون آلذان الشيخ خاصة في رمضان وبعد اآلذان 
يطوفون البلد وينادون: »افطروا يا صايمين عالرغيف 
نايمين«. إذ كان في القرية مسجد واحد ولم يكن بها 
كّتاب  على شكل  ا  أساسيًّ كان  التعليم  جهاز  مدرسة. 
وحفظ  والحساب  اللغة  أسس  األطفال  فيه  يتعلم 
القرآن. ومن كان يرغب في التعلم فوجهته حيفا. تقول 
الثامنة،  السن  من  يبدأ  املدرسة  في  التعليم  فاطمة 
وكان  البلد  شيخ  عند  ّتاب 

ُ
الك في  يتعلم  كان  وأخوها 

الصف تحت الشجرة! 
د فاطمة أّن كل بيت في الياجور حوى على بستان 

ّ
تؤك

خاص به، يزرع فيه ما يشاء من خضار وفاكهة، ولكل 
املياه  لحبس  ماء  سّد  بمثابة  وهو  »فحيرة«  بستان 
ف« إلخراج املياه من الفحيرة وري 

ّ
واستعمال »الشال

وسبانخ  وباذنجان  وملفوف  قرنبيط  من  املزروعات، 
ورمان وموز وغيره وغيره.

حيفا  أرجوحة  على  تغفو  طفولتها  في  فاطمة  كانت 
من  أمها  واهل  الياجور  من  والدها  فأهل  والياجور، 
حيفا، كانت أمها قبيل موعد انجابها تذهب الى اهلها 
مناسبة  االمر  لتجد  معها،  فاطمة  في حيفا فتصحب 
مع  لتلعب  سنوات  العشر  تتجاوز  لم  لطفلة  لطيفة 
اطفال املدينة وتلحقهم ويالحقونها بعيدا عن الفراشات 
والزوفا وامليرامية.. فتترامى أحالمها الشقية في قاع وادي 

روشميا، ولم تكن تعلم فاطمة 
انها ستقع عن ارجوحتها املمتدة 
يوم  حيفا  حتى  الياجور  من 
ا  مدويًّ ا 

ً
سقوط حيفا  سقطت 

ويوم لحقتها الياجور بعد يومين 
تنحبها وترثيها، ولم تجد بعد من 
يرثيها هي سوى امليرامية والزوفا 

والخبيزة.. فأضحت مرثّية ألهلها الذين غادروها عنوة 
امام فوهات البنادق وقنابل »البومبا« على حّد تعبير 
شفاعمرو،  االردن،  لبنان،  لوين؟  ليتفّرقوا.  فاطمة، 
الرينة، عكا.. ديار هللا واسعة.. ولوين أنِت يا فاطمة؟ 
إحنا رحنا عند دار عم أبوي، سيدي حسن الُحصري 
بكفر مندا.. قلنا هناك أمان في أبو الجدايل! ومين أبو 

الجدايل هذا؟ جيش االنقاذ!
ًقا في سماء الياجور 

ّ
تذكر فاطمة أن شيًئا ما كان محل

وأخواتها بلد الشيخ، حّواسة والخبطة، كانت تضرب 
من الجو، وبالتوازي تدخلها كتيبة عسكرية من الرجال 
املدججين باالسلحة، نتيجة للضرب املتواصل، خرج 
أفراد عائلة يونس وهم كانوا متمدنين حفاة وبقمصان 
ألشالء  مشاهد  الى  اضافة  هذا  للفزع،  نتيجة  النوم 
ت 

ّ
لحمية هنا وهناك مرمية في شوارع البلدة، وبهذا احتل

ياجور في جملة ما احتل من القرى املجاورة لحيفا، بعد 
ت الهجاناه هجوًما 

ّ
سقوط املدينة مباشرة. فبعد أن شن

واسًعا على بلد الشيخ، وهي قرية كبيرة تقع إلى الشمال 
 
ّ
أال الياجور  سكان  قرر  مباشرة،  ياجور  من  الشرقي 
 عليهم، فكان الرحيل والترحيل!

ً
ينتظروا هجوًما مماثال

صحيفة  أشارت  عليها،  اطلعت  التي  املصادر  وفق 
»نيويورك تايمز« التي أوردت نبأ وقوع هجوم عسكري 
الصحيفة  مراسل  كتب  حيث  القرية،  على  مباشر 
ت في جملة القرى )املتحكمة( في 

ّ
وقتها، أن ياجور احُتل

املشارف الشرقي لحيفا، في 24 نيسان/أبريل، لـ- )إقامة 
منطقة واقية، وحماية حيفا من الهجمات املضادة(. 

شو صار معك يا فاطمة؟ 
يال يال جاي.. عم بشوف وين نزلوا عالدبكة يوم عرس 
ر جارنا ابو مصلح مسكين وفقير، كان يعّبي 

ّ
اختي.. بتذك

ط برجليه حتى  جيابه فراطة، ويقعد يدبك للصبح ويخّبِ
نسمع خرخشة املصاري، ونقول عّمي أبو مصلح معه 

مصاري.. 
يال يا فاطمة وجعتيلي قلبي.. 

بس بعد بدي أشوف ارض ابوي. دونم ونص دونم..
عارفة وينها؟ 

الريا�ضي، هناك  النادي  Space-نيشر كرمل-  اه، وين 
بالضبط ارض ابوي.

متأكدة؟ 
ْك معي الكوشان وأبوي دافع حقها. 

َ
ول

طيب ديري بالك عالكوشان.. 
تخفش.. الُدّبان األزرق بعرفش وينُه!

شارع هميغينيم 76 حيفا ، هاتف: 04-8514402
carmelsc@inter.net.il :فاكس: 8552627-04  بريد الكرتوني

طثرجئ الضرطض لفباء الضرططغظغ – تغفا

ُتسطظ سظ بثاغئ تصثغط ذطئات الاسةغض
لطخفعف الباظغ تاى الساحر
لطسام الثراجغ 2020/2019

طظ تارغت  2019/1/28   وتاى تارغت  2019/2/8          
طظ الساسئ  11:00 خئاتا تاى 14:00 ظعرا

غش جضرتارغئ ا�ثرجئ

يمكن الحصول على طلبات التسجيل 
من اِّـدرسة مباشرة (عند حارس اِّـدرسة)

تثخخات ا�رتطئ الباظعغئ: 
 شغجغاء- ضغمغاء – روبعتغضا –  تربغئ لططفعلئ ا�ئضرة 

وسطط ظفج – أظزمئ إظااج طتعجئئ

H a i f a netية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il



ية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

الحفل المميز بمناسبة
 يوم المرأة العالمي

يحيي الحفلة الفنان هيثم جيش• 

فقرة كوميدية مع االستاند أب حنان حلو• 

عريفا الحفلة اميان سريافيم وملحم شامي• 

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة• 

 العديد من الجوائز القيمة ومفاجآت آخرى • 

 7/3 ������م ا�

ا����� 19:00 

�� �� ���ن
 ���� ا��	

��بادرة ا�نا��ة ال����اعية ر��ا �و�ا ��يانوس 5218179-054 و���ا�دة أ���ة ا�و عباس

��� ا�����ة 
180 �ا��

ل�ف�د

رشبل رسافيم

)رشكة نورم(

الجائزة الكربى 

من مجوهرات

بشارة اخوان

صالون حافط شارع هرتسليا

بن غوريون
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ي الجمعة(
ّ
ي بصل

ّ
ي األحد يلل

ّ
ي بصل

ّ
)يلل

هاشم ذياب

يا رب.. يا زعيم

متى يسمعون ما يّدعون

)ولو(

مّرة واحدة في الزمان

من باب االطمئنان

على باب االيمان اليك

*

رفعوا االذان ورثوا اآللهة

جاءوا وانحنينا

قرار من ولي األمر

وهذا التفسير بالتكفير

*

الدرب يأخذني

وأنا..

أريد أن أسافر

أغّني لفلسطين

تسافر ابتسامة للجميع

كالربيع يعدو بالحيوات

*

رب القلب والشعب والصحوة

خطوة.. خطوة..

ابتسامة النصر

تعيش الحّرّية

بالرجاء والفرح

كما األغاني

تودي للخريف

فاملشيب جمالك

*

)وصفوا لي الصبر(

ه معنا في القبر
ّ
وصفوا لي الل

كرهت النوم في النوم

وشعبي ينتظر الفجر

*

صادروا املهد والبراق

قال جّدي )بسيطة(

ه حكاية الدهر طويلة
ّ
جديد الل

فالجمر للموقد صديق.

از
ّ
ِبَيد.. تناول العك

بالثانية

)تعمشق( حفيد.

ه
ّ
ه.. يا الل

ّ
الل

ه على الهواء
ّ
أهانوا الل

والحلم..

كالوهم..

قيط الغريق
ّ
كالل

أغلقتم عليه..

ه والطريق
ّ
باب الل

*

نناشد القبور واملسؤول

شعبنا )يحبل( حياة

شعب واحد ال شعوب

كالزهر على مسالك السماء

واقع.. ال.. اّدعاء

اسراء.. يضيئ السماء

وداعا لعتمة التكفير

*

ألوانهم في األنحاء صدى للكون

ألوان فلسطين

والذين استشهدوا

كأسماك البحر سبحوا الى 

القيامة

أّما العاهل واألمير والرؤساء..

غادروا الحلم مهزومين

*

وبعد.. وقد قادكم الضالل

نحن شعبكم الشريعة 

والحقيقة

ندينكم ونقول

كّل ما أنتم بدعة

فاتركوا لشعبكم ما لستم

ثانوّية الكرمة
 العلمّية

חיפה حيفا
תיכון אלכרמה המדעי

ثانوية الكرمة العلمية
بإبتسامة نتعّلم ونتمّيز لنسمو

نعلن عن بدء الّتسجيل للّصفين الّتاسع والعاشر
للعام الّدراسي 2019-2020

يبدأ التسجيل يوم االثن
 21.01.19 ويستمر حتى يوم الجمعة 22.02.19.

الّتسجيل يف جميع أيّام األسبوع من الّساعة الّثامنة صباًحا حتى الّساعة الّثالثة عرصًا،

ما عدا أيّام الّسبت واألحد وذلك يف مكتب املدرسة، شارع هجيفن 15 حيفا.

الرّجاء إحضار: بطاقة هويّة الوالد/ة وشهادة الفصل األّول

الكلّية األرثوذكسّية العربّية - حيفــا
هاتف0747543101  - 04-8522117

علن الكلّية األرثوذكسّية عن بدء التسجيل للعام الدرا�ضّي 2020/2019
ُ
ت

 للصف التاسع          

 للصف العارش  األماكن محدودة

يبدأ التسجيل يوم االخميس بتاريخ 10/1/2019 وينتهي يوم الخميس بتاريخ  14/2/2019.

امتحان القبول للصف التاسع والعارش سيتّم يوم األحد بتاريخ 17/2/2019.

يتّم التسجيل في جميع أيام األسبوع ما عدا يومي السبت واألحد من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وذلك في مكتب الكلّية األرثوذكسّية في حيفا شارع يتسحاق ساديه 32.
الرجاء إحضار:  

بطاقة هويّة الوالد/ة.• 

شهادة الفصل األول األصلّية.• 

صورة شخصّية.• 

رسوم التسجيل المتحان القبول 100 شيكل.• 

www.aocol.com :ل�حصول على معلومات إضافية، ادخلوا إلى موقعنا على اإلن�رنت

املاضيين،  األسبوعْين  مدار  على  بّواباتها،  املتنّبي  شّرعت  حيفا-  ملراسل 
االبتدائّية:  حيفا  مدارس  من  الثامنة  الصفوف  طلبة  الستقبال  وذلك 
حوار، األحمدّية، األخّوة، عبد الرحمن الحاّج والكرمة. تندرج تلك الزيارات 
تحت مشروع »نعرف املتنّبي« والذي تتبناه املتنّبي كّل سنة، إذ تحتضن 

وترتِقَي  بهم  ْرقى 
َ
لت وضواحيها  حيفا  أبناء 

بحضوِرِهم.
تنّوعت فعالّيات املتنّبي في هذه الزيارات، 
واملهنّية  العلمّية  التخّصصات  كتنّوع 
املتنّبي  واستعرضت  كما  فيها،  املوجودة 
الناجحين  قصص  أبرز  ب 

ّ
الطال أمام 

حصلوا  الذين  العشرين  بها 
ّ

كطال ا  يًّ
ّ
محل

لدراسة  كامل  وتمويل  منح  على  ًرا 
ّ
مؤخ

اللقب األّول في جامعة تل-أبيب، وقصص 
ا وذلك  بعض الشخصّيات الناجحة عامليًّ
أعقبه  قصير  لفيلم  عرض  خالل  من 
الذي  عمري  رائف  املرّبي  املدرسة  مدير 
التي  املتنّبي  نهج  على  ب 

ّ
الطال أمام  شّدد 

يلتحق  وطالبة  طالب  لكّل  نفسها  الئم 
ُ
ت

منهم  واحد  أّي  عن  تتنازل  ال  بصفوفها، 
 التاسع 

ّ
وال تتنازل له، تعمل على احتوائه بكّل حاالته وتواكبه من الصف

 الثاني عشر مع شهادة بجروت كاملة باإلضافة لبلورته 
ّ

حّتى إنهاء الصف
كإنسان متزن، ُمباِدر، فّعال ومعطاء. 

املتنّبي  في  التخّصصات  أبرز  من  بعٍض  على  االنكشاف  ب 
ّ

للطال تسّنى 
والتفاعل في مختبرات املتنّبي املختلفة، ففي مختبر العلوم قاموا بإجراء 
رّيات، في مختبر برمجة الحاسوب واآلالت تعّرفوا 

ّ
تجربة للكشف عن السك

 
ً

على هذا التخّصص وإمكانّيات سوق العمل املفتوحة أمامهم مستقبال
وقاموا بتخطيط وصنع رافعة ثابتة للهاتف 
النّقال بواسطة الحاسوب ومطبعة ثالثّية 
األبعاد عدا عن تعّرفهم إلى تخّصص اإلعالم 
لجلسات  والخضوع  املتنّبي  في  الريادّي 
من  لبعٍض  وتسّنى  كما  وإنتاج،  تصوير 
ب االنخراط في تخّصص فّن التجميل 

ّ
الطال

من  بعٍض  وتجارب  لقصص  واالستماع 
ب وطالبات املتنّبي فيه، الخّريجين منهم 

ّ
طال

والحاليين. وفي الجانب النف�ضّي-االستشارّي 
ب االتقاء في فعالّية 

ّ
تسّنى لبعٍض من الطال

في  كان  الختام  مسك  استثنائّية.  تعارف 
في  ب 

ّ
الطال اندمج  حيث  الرياضّية  القاعة 

الفعالّيات الرياضّية املختلفة. 
عمري  رائف  املرّبي  املدرسة،  مدير  عقب 
بالقول:« تأتي هذه الزيارات تتويًجا لفلسفة 
املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي تضع الطالب اإلنسان في املركز، فتعمل على 
ق جّيًدا، كما ونعمل على 

ّ
إتاحة كّل اإلمكانّيات أمامه ليختار بعد أن ُيدق

بنا والعمل الدؤوب على تحقيقه«. 
ّ

تذويت فلسفة الحلم في نفوس طال

ب الثوامن من ابتدائّيات حيفا ضمن مشروع »نعرف املتنّبي« 
ّ

املتنّبي تستقبل طال



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

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل
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الحكام العرب مثل 

»األطرش بالزفة«
اإلعالمي أحمد حازم

منذ إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن اعتراف 
وحكومة  إلسرائيل،    

ً
عاصمة بالقدس  إدارته 

سلوكياتها  في  وقح  بشكل  تتمادى  نتنياهو 
واألرا�ضي  الفلسطينيين  ضد  اإلجرامية  
القتل  ممارسات  خالل  من  الفلسطينية، 
واإلعتقاالت وتوسيع املستوطنات واإلعتداءات 

املتكررة على املسجد األق�ضى. كثيرون استغربوا من املوقف الصامت 
الدول  مواقف  سيما  وال  األمريكية  الخطوة  من  العربية  لألنظمة 
الخليجية. ترامب رد على هذا االستغراب بقوله عالنية:« إن قادة أنظمة 
عربية كانت على علم مسبق بالقرار«، ولم يتخذوا أي خطوة عملية 

 .
ً
رادعة ملواجهته على األقل قوال

هذا املوقف للنظام العربي الرسمي يظهر بوضوح أن حكام العرب بشكل 
عام، ينحنون أمام أي قرار أمريكي. وهذا املوقف يؤكد صحة ما قاله 
 خالل 

ً
وزير الخارجية اليمني األسبق أبو بكر القربي، إذ قال لي حرفيا

مقابلة معه:« ال يستطيع أي ملك عربي أو أي رئيس عربي معارضة البيت 
األبيض من الناحية الفعلية«.   

 في منتهى الوضوح، في تحديد عالقته مع السعودية. 
ً
ترامب كان أيضا

جمال  السعودي  الصحفي  اغتيال  عملية  أثارتها  التي  الضجة  فبعد 
بقطع  ترامب  ومطالبة  تركيا،  في  السعودية  القنصلية  في  خاشقجي 
عالقات الواليات املتحدة مع السعودية على اعتبار أن السعودية وراء 
عملية االغتيال، قال ترامب بكل صراحة:« ال نستطيع قطع العالقات 

مع السعودية ألنها ساهمت في إنشاء إسرائيل وفي استمرار بقائها«.
مواقف األنظمة العربية من اإلدارة األمريكية الحالية وحتى اإلدارات 
السابقة، لم تكن لغاية اآلن أكثر من رفع عتب، وفي حقيقة األمر كانت 
هذه األنظمة تفضل الصمت على رفع العتب، وكلما مرت السنوات يكون 
الزعامات  العرب. وردود فعل  وليس لصالح  إسرائيل  الوقت لصالح 
العربية يذكرني بقول رئيسة الحكومة اإلسرائيلية جولدا مائير، عندما 
ارتكب الصهاينة جريمة حرق املسجد األق�ضى في 21 آب 1969 إذ قالت: 
» لم أنم ليلتها، وأنا أتخيل كيف أن العرب سيدخلون إسرائيل أفواجا 
 من كل حدب وصوب، وعندما طلع الصباح ولم يحدث �ضيء 

ً
ًأفواجا

أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذه أمة نائمة«. وأنا أضيف على 
ذلك، أن الحكام العرب أصبحوا مبتوري الكرامة واإلحساس، ألنهم 

.
ً
 في عد تنازلي سياسيا

ً
دائما

إعالن ترامب عن القدس عاصمة إلسرائيل، جاء بالفعل لتعرية الحكام 
العرب وإسقاط ورقة التوت التي كانوا يتسترون بها. وال�ضيء الواضح 
 إلى 

ً
للعيان أن القادة العرب الذين لم تعد فلسطين تعنيهم إستنادا

ممارساتهم، ولم تعد القدس قضية مركزية لهم، وظهر ذلك في ردود 
فعلهم تجاه إعالن ترامب، لدرجة أن حكام بني يعرب بشكل عام، تركوا 
 منهم الذين ال توجد لهم عالقات 

ً
 )العداء( إلسرائيل. حتى أن بعضا

ً
كليا

دبلوماسية مع إسرائيل، أصبحوا يتسابقون في إقامة عالقات سرية 
معها، لكن إسرائيل وعلى ما يبدو غير مهتمة بإقامة مثل هذه العالقات 
)املستورة( وتريد عالقات )مكشوفة(، ولو كانت الدول العربية لديها 
الدبلوماسية والتجارية  إلى قطع عالقاتها  بالقدس، لسارعت  اهتمام 
مع الواليات املتحدة. في العام 1975 تم إنشاء  لجنة القدس بتوصية 
من وزراء خارجية البلدان األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي مهمتها 
حماية القدس، وأسندت رئاسة اللجنة إلى ملك املغرب الحسن الثاني، 
وبعد وفاته تولى ابنه محمد السادس رئاسة اللجنة. ومنذ تأسيس هذه 

اللجنة لم نسمع أي �ضيء عن أي نشاط أو إنجاز لها لصالح القدس.
أبنائها،  لدى  قوية  جاذبية  لها  مدنها،  وكافة  بقدسها  فلسطين  إن 
والشعب الفلسطيني وحده كما تعلمنا من التاريخ هو املسؤول األول 
 على أنظمة عربية قمعية، بل 

ً
عن القدس واألق�ضى. واألمل ليس معقودا

على أبناء الداخل الفلسطيني والضفة الغربية بشكل عام وابناء زهرة 
املدائن بشكل خاص. وطاملا هناك شعب فلسطيني حر يناضل من أجل 
قضيته، ستبقى القدس عربية إسالمية عاصمة لفلسطين، ولن يكون 
هناك دولة فلسطينية بدون القدس، التي تصرخ دائما: »الحكام العرب 
وين... الدم العربي وين... الشرف العربي وين«، لكن الفلسطيني يعرف 
تمام املعرفة بحكم تجاربه، أن من تستغيث القدس بهم هم طرشان ال 
 املثل القائل: » ما حك جلدك مثل 

ً
يسمعون، وتأكد للفلسطيني أيضا

ظفرك«. 

تحرر وتحرير
رشدي املا�ضي

الحواجز  بقية  ستسقط 

واألسوار، لتقصر وتضيق أكثر 
بين  والتواصل  الصلة  آفاق 
األمم والشعوب. عاملنا يتغير، 
وتغّيره يعانق كل مناحي الحياة. 
تقّدمه سريعة وسيكون  وتيرة 
بعض  على  الصعب  من 
خاصة  مواكبتها،  املجتمعات 

جماعة  سيجعلهم  مما  والثالث  الثاني  العاملين  أبناء 
املبعثرة  والعصرنة  الحداثة  فتات  تقتات  األيتام  من 

فضالت على موائدهم!!
الفيتنا  معمورة  مسرح  على  ونتابعه  نراه   – مشهد 
الثالثة كل يوم، ونحن شئنا أم أبينا، عرب هذا القرن 
متعّددة  وهي  ممثليه  أسرة  من  طاقما عضوا  ل 

ّ
نشك

االنتماءات واألجناس واأللوان.
الجديد  العصر  هذا  بوابات  قارئاتي،  قرائي/  إذن 
باتجاهها  والسير  الحركة  ومواصلة  أمامنا،  تنتصب 
عمل ال ارادي، والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه علينا، 
أي األبواب نختار؟ ومع أية منظومة ثقافية واجتماعية 
نكون قد  أن  بعد  وعقائدية سندخل؟؟ وذلك فقط 
وامللحة  املصيرّية  قضايانا  كل  ة 

ّ
ودق بوعي  شخصنا 

ووضعنا لها الحلول الجذرّية والناجعة.
ومن أجل أن نخرج من جديد أحد ملفات جماهيرنا 
الدائم  انغماسنا  عنه  شغلنا  والذي  أهمّية  األكثر 
السياسّية  شؤوننا  معالجة  في  علينا،  واملفروض 
ومشاكل معيشتنا اليومية، تعالوا بنا هذا العام الثامن 
العودة  بضرورة  جميعا  لنا  املقنع  الصوت  آذار  من 
لوضع قضية املرأة العربية على رأس أولوّيات أجندتنا.. 
فهي برأيي قضية وجودنا وديمومة بقائنا، هذا إذا نظرنا 
بعيون حاّدة الى مستقبلنا البعيد. وهنا علي أن أقول 
ا أن املوضوع دقيق، شائك وحّساس، إذا ما تم 

ً
معترف

عالجه على أساس من االنفتاح وتحكيم املنطق والنقد 
الذاتي املنهجي ومن ثم استخدام آلية الحوار الصريح 

وحتى الى أبعد حدود الصراحة واملصارحة.
بناها  التي  »املقصورة«  أقتحم هذه  أن  قّررت  لذلك 
مجتمعنا لعربياتنا منذ قرون خلت، بحزمة ما أومن 
به من القناعات والحقائق التالية: اإلبقاء على تسمية 
ل ويبعد املوضوع 

َ
هذا الشأن الهام بقضية املرأة مضل

عن جوهره الحقيقي، ألن واقع كل عربية ووضعيتها 
لتصحيح  فاملعركة  وعليه  أجمعين!!  العرب  قضية 
عنق  في  وأمانة  مقّدسة  مسؤولية  التاريخ«  »مسار 
كل واحد منا!! أما املقدمة الالزمة والتي ال يمكن لنا 
ر أي انجاز عملي شامل في هذه 

ّ
بدونها أن نحّقق ونجذ

»امللحمة االجتماعية املصيرية«، تحتم ضرورة وجوب 
تحرر وتحرير الرجل العربي من اسار موروث املا�ضي 
ه جعل من فكره ومزاجه النف�ضي سجنا 

ّ
وأصفاده، ألن

قيم  على  وانغالقه  وتقليدّيته  لجموده  مؤبد  شبه 
الالحرّية لنصف مجتمعنا!!!

إذا قارئتي! قارئي هذه هي حقيقتنا الراسخة رسوخ أعلى 
وأكبر الجبال، وحان الوقت، نعم حان أن نقولها عاليا 
يالئم  شامال  ثوريا  تغييرا  ملجتمعنا  أردنا  إذا  وعالنية 
ويتما�ضى مع واقع عصرنا الجديد، عصر التكنولوجيا 
الحضارات  وصراع  والعوملة  االتصال  وسائل  وثورة 
والهويات القومية. علينا أن نتوقف عن التشّدق بما 
نسميه »إنجازات املرأة« ومن ثم نقوم بوضع الحلول 
الهائلة  لنا استثمار كل طاقاتنا  التي تكفل  الحقيقية 
اللحمة  إعادة  في  وبدايتها  البديلة،  بناء »مدينتنا«  في 
والتالحم لكياننا العربي بقطبيه املرأة والرجل والذي ال 

حياة للواحد منهما بدون اآلخر.

 

كان ذك النهاُر ُمضنًيا وبدت أماراُت اإلرهاق بادية 
بي، بدا لي موضوع الدرس 

ّ
على وجوه ومالمح طال

معّقًدا أكثر من الالزم في حضرة اإلرهاق والتعب، 
بي التماهي مع موضوع 

ّ
فهل سيكون بمقدور طال

على  ح 
ّ
الترن بمقدورهم  سيكون  هل  الدرس؟! 

الخيط الرفيع الكامن ما بين النّص األدبّي »والنّص 
ب من النّص 

ّ
املقّدس«، بمعنى أن يستخرج الطال

 
ّ

الصف باب  أغلقُت  األّول.  النّص  مالمح  الثاني 
ا خطيًرا. بي وأفشيُت لهم سرًّ

ّ
واقتربُت من طال

تماشًيا مع أهداف التنمية املستدامة، تحديًدا الهدف الرابع منها، التي اتفقت 
دول العالم على تحقيقها، وال أعرف كيف تتفق دول العالم على �ضيء غير 
الحروب، تحقيقها بحلول عام 2030، أقّرت األمم املتحّدة وللمّرة األولى هذا 
العالم، االحتفال باليوم الدولي للتعليم، يأتي ذلك تأكيًدا لإلرادة السياسّية 
الراسخة إلحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجّيد. وفًقا 
ملا نشرته األمم املتحّدة على موقعها اإللكترونّي يوم الرابع والعشرين من 
رفق الخبر مع صورة 

ُ
ا للتعليم. هذا وأ الشهر املنصرم وهو اليوم املقّرر دوليًّ

ُمذّيلة بتفسير وتفصيل جاء فيه: فتيات سورّيات يرتدين حقائب ظهر بشعار 
اليونسف خارج مدرسة مشّيدة من الخيام، في مخيم جونايا املّؤقت في ريف 

 من سّن 7 إلى 14 عاما.
ً

م 350 طفال
ّ
إدلب الشمالّي، حيث يتعل

ٍة يرتديها أجمل أطفال 
ّ
يبدو أّن الخيام واملدارس داخل املخّيمات مع مالبٍس رث

الكتابة  العربّية  املتحّدة بنسخته  »كوكب األرض«، كما يحلو ملوقع األمم 
عن األرض ووصفها، باإلضافة للدفاتر املهترئة ستحّل محّل صورة الجمل 
والخيمة والرمال الذهبّية، تلك الصورة االستشراقّية املألوفة. كما ويبدو أّن 
م الثالث، ستنحفر باألذهان متالزمة مع 

َ
صورتنا، نحن العرب أبناء دول العال

تزاوج العلم من الفقر، أو بتوصيف أدّق السعّي وراء العلم متالزًما والعَوز، 
 
ً
ناجحة نماذج  نجد  والحزن، ورغم ذلك  الشقاء  األلم،  الفقر،  الحاجة، 

ه هو املستحيل، هي بالد 
ّ
سعت خلف ما أرادت فحّققت ما قالوا عنه يوًما بأن

األضداد واألقطاب، وهي كذلك صورة من أبرز صور مجتمعاتنا املأزومة. في 
ظّل هذه الظروف تبدو أّي مقارنة بين نظام التعليم في مجتمعاتنا وبين نظام 
 أّن ذلك ال 

ّ
التعليم في املجتمعات الغربّية، تبدو مقارنة غبّية أو سخيفة، إال

ينفي حاجة نظام التعليم في مجتمعاتنا إلى إعادة الهيكلة والبناء، فالترميم 
في مثل هذه الحاالت ال ُيجدي نفًعا. 

ًرا، قد جاء هذا القرار، لينضّم هذا اليوم إلى الكثير من 
ّ
ال أدري إن كان متأخ

األّيام الدولّية املنسّية، كيوم التضامن مع الشعب الفلسطينّي الذي فيه 
ن 

ّ
تلولحت الكوفّية في مقّرات األمم املتحّدة ويوم املرأة العالمّي الذي نتفن

بطقوسه دون االلتفات إلى معانيه وغاياته الحّقة، واليوم الدولّي للحّق في 
ق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحترام 

ّ
معرفة الحقيقة فيما يتعل

كرامة الضحايا، بينما ضحايانا في اليمن وسورّية قد صاروا مجّرد أرقاًما 
على شاشات التلفزة وبذلك نقتل أدنى حقوق اإلنسان والروح فيهم، إلى أن 
ِلَفت العين صور الدّم ومالمح الدمار، فما عدنا نسمع حّتى األرقام وعدد 

َ
أ

ذلك  بعد  ونطرح  كذلك.  اعتدنا  نا 
ّ
أن العصر  هذا  جرائم  وأكبر  الضحايا، 

األسئلة الكثيرة ونناقش النظرّيات املعّقدة عن والدة املجرم. 
ني كنُت طالبة مثلهم في يوم من األّيام، 

ّ
بي أن

ّ
ا أغلقُت الباب، قلُت لطال

ّ
ملـــ

ا، علت الهمهمات  ف�ضي لكم سرًّ
ُ
متهم، وال أحّب هذا اللقب، سأ

ّ
ني اآلن ُمعل

ّ
وأن

ب. قلت لهم: »أنا ال أؤمن باملدرسة أبًدا، مدارسنا 
ّ
حّتى ساد الصمت والترق

ِطٍر 
ُ
أ تضعنا ضمن  ظلًما،  مؤّسساتنا  أكثر  هي  الحالية  ياتها 

ّ
وتجل بصورها 

ومناهج ومكتوبة، محاوالت التمّرد عليها قد تبوء بالفشل، نلهث خلف تذويتها 
م في التاريخ عن محكمة النظر 

ّ
وتعليمها لننساها بعد االمتحان، نحن نتعل

م 
ّ
، وفي حصص املدنّيات نتعل

ً
في املظالم وعالقتها بالعدالة االجتماعّية مثال

عن املحاكم املختلفة والدولة املدنّية، إذا ما سألتكم عن كّل موضوع على 
 يجمع جميع 

ً
قى اإلجابات، إذا ما أجريُت مقارنة أو طرحت سؤاال

ّ
حدٍة سأتل

هذه املصطلحات، قد تتلعثمون باإلجابة، يا أحّبتي أنتم تعرفون النصوص 
األدبّية ولكّن ما من أحٍد منكم درس يوًما كيف يستخرج بعًضا من العناصر 
األدبّية، الفّنّية واألسلوبّية من بعض النصوص املقّدسة، على اعتبار أّن ذلك 
 اإلنسان، فصار اإلنسان رخيًصا 

ّ
يمّس بقداسة النّص وما من مقّدس إال

م ظواهر األمور ال بواطنها، نكتفي بالقشور 
ّ
والنصُّ غير مفهوم، نحن نتعل

 التفكير خارج القوالب أو الحدود، فاملخّيلة هي أعظم أداة لعبور 
ّ

وال نحث
وتجاوز الحدود«.

ّمٍة 
ُ
بالتزامن مع قراراتكم وصكوككم السياسّية ويوم التعليم الدولّي، ويٌل أل

أعلى أسواٍر فيها ملدارسها. 
 

بي 
ّ

 السّر لطال
ُ

عندما أفشيت
كتبت: رقّية عدوي؛ ُمَدّرِسة في مدرسة املتنّبي
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 تم العثور على مجمع املاء تحت
العاب في حديقة  الرمال   حوض 
في »قطمون«  حي  في   لألطفال 

القدس، من املحتمل فتح مجمع املاء للجمهور.
املوقع

في القديمة  األحياء  من  واحد  القطمون  حي   يعتبر 
إذ  ،0091 العام  خالل  تتطور  بدأت  التي   القدس 
األرثوذكسية للكنيسة  تابعة  املنطقة  أرا�ضي   كانت 
 التي باعت قسما من األرا�ضي في املنطقة خالل نهاية
 القرن التاسع عشر. حينها بنيت بعض املنازل اال ان

 املنطقة بدأت بالتطور بعد الحرب العاملية األولى.
 ال نعلم بالتحديد مصدر اإلسم، حيث كان من بين
 الباحثين من رجح ان اإلسم يعود للغة العربية وهو
 يشير الى موقع املحجر الذي منه استخرجت الحجارة
 للبناء. احتمال آخر فقد رجح على ان مصدر اإلسم

يعني وهو  »كاتامونيس«  اليونانية   اللغة 
 »املتعبد لآللهة في الوحدة او العزلة«، بينما
 يميل غالبية الباحثين اليوم الى نسب اإلسم
»كاتو وهما  يوناني  أصل  من  كلمتين  بين  املزج   الى 
 موناستري« والتي تعني بالقرب من الدير )إذ يتواجد

الدير سان سيمون بالقرب من الحي(.
االكتشاف

 يعود االكتشاف الى العام 5002، حيث تلقت سلطة
 االثار بالغا يفيد، بأن الرمال في ملعب األطفال في
في أجراه  فحص  بعد  األرض.  ابتلعتها  قد   القدس 
 املوقع باحث اآلثار د. يوفال باروخ من سلطة اآلثار،

اتضح ان امللعب مبني على مجمع ماء كبير.
 في أعقاب االكتشاف، تم توثيق املجمع بيد باحث
 اآلثار عوزي دهاري واملهندس عوفر كوهين من قبل
 سلطة االثار، اللذين قاما بالغوص الى املياه، إذ كان

 املجمع مليئا باملاء خالل تلك الفترة. كشفت عملية
 التوثيق واملسح على ان املجمع نادر جدا من نوعه
 وهو كبير الحجم، إذ يصل طوله الى اكثر من 43 مترا
 ومجموع مساحته اكثر من 522 مترا مربعا، ويمكن
 للمجمع ان يتسع الى اكثر من 5211 كوب ماء. وفقا
 ملا قاله الباحث د. يوفال باروخ، يمكن تحديد تاريخ
 املجمع الى الفترة البيزنطية، وله عالقة بموقع أثري

تم والذي  املنطقة،  من  بالقرب  عليه  العثور   تم 
 الحفاظ عليه تحت أرضية الكنيس على اسم الرمبام

في شارع اماتسيا في القدس.
ملعب ترميم  القدس  بلدية  قررت  شهرين   قبل 
 األوالد، وباالتفاق مع سلطة االثار تم اتخاذ القرار
 بفحص وضع املجمع الفيزي من جديد، بهدف التأكد
 على انه ال يشكل خطرا للملعب وللناس بشكل عام.

 كذلك، يتم فحص االمكانية لتطوير املجمع وصيانته

تحويله باالمكان  يكون   حيث 
كما الحي،  في  سياحي  موقع   الى 
أخرى مياه  ملجمعات  الحال   هو 

 في البالد مثل حوض القناطر في الرملة، او كما هو
باسم )املعروف  إسطنبول  في  املياه  أحواض   حال 
 السيستيرنا(. مثل هذه املواقع بعد ان تم فتحها أمام

 الجمهور أصبحت اكثر املواقع سياحة.
 يجدر بالذكر ان املوقع حاليا ال يزال تحت التعريف
 بانه »خطر للجمهور«، وفقط بعد الترميم والصيانة
فتحه إمكانية  دراسة  يتم  سوف  الخطر   وإزالة 
بأن باروخ،  يوفال  د.  الباحث  قال  وقد   للجمهور. 
 سلطة اآلثار سوف تمد العون املنهي للبلدية لترميم

 املوقع.
من  – االثار  سلطة  عن  بلطف  املرفقة   الصور 

تصوير عوفر كوهين عام 5002.

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ  الكشف من جديد عن مجمع ماء في
 القدس تاريخه 1500 عام
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املحامي احمد عبدهللا

مختص في القضايا واملعامالت الشرعية 

وقضايا شؤون العائلة

في مكتب املحامي حمودة املصري

شارع معلوت هنفئيم  19-حيفا

 )مقابل מגדל הנביאים)

تلفون:  04/8665414     052/8626125
فاكس: 04/8662943

crazy line وتشكيلة ازياء مناسبة للنساء العامالت

الكثير من النساء يواجهن صعوبة في اختيار مالبس يومية مالئمة 
للعمل خاصة فيما يتعلق بالحصول على إطاللة مهنية وأنيقة في 
الوقت ذاته . لذلك تعمل شبكة االزياء النسائية crazy line  بتوفير 
الحلول من خالل مالئمة القطع واالكسسوارات لتمنح املرأة مظهرا 

مهنيا وانيقا.
من بين التشكيلة يمكن اختيار تنورة بمطبوعات النمر والتي تعد من 
صيحات املوضة الجريئة والجذابة ، ومالئمتها مع بلوزة من الصوف 
الناعم باللون االسود مع امكانية وضع الكاب مع خطوط عصرية 

فوقها. وإلكمال االطاللة يمكن اختيار قالدة ثالثية االبعاد وعصرية 
والسيتان  الفيسكوز  قماش  من  مطبوع  قميص  اختيار  مثال  او   .
ومالئمتها مع بنطال مناسب و كارديجان فوقها من الصوف الناعم 

ووضع وشاح مناسب ملظهر اليجانت .
 crazy“  متوفرة في جميع فروع شبكة “ work style “  تشكيلة ازياء
الفحم  ,ام  سخنين  )الناصرة,  العربي  الوسط  فروع  وفي   ”line

,شفاعمرو والطيرة( وعبر موقع االنترنت الخاص
www.crazyline.com

• هل يقولون  • باملعلومات اإلحصائية عن إسرائيل، إ�ضي يحكوه وأشياء يخفوها.. 

الحقيقة أم ال. هل يقولون انه الشعب الفلسطيني أكثر من اليهود في العالم؟ • هل 

• مش  يكّررون األقوال إنه ما في شعب في فلسطين؟ أو ما في إ�ضي اسمه فلسطين؟  

متذكرين بزمن االنتداب في كل األوراق الرسمية كان اسم فلسطين من فوق؟ • وانها 

ألنه عدد  النكبة الفلسطينية صارت بسبب الهجرة والشتات أكثر من الحروب؟ • 

الالجئين الفلسطينيين في الشتات أكثر من عدد اليهود خارج إسرائيل. • وانه عدد اليهود 

• واليوم انقلب  في إسرائيل قبل النكبة أقل من عدد الفلسطينيين اللي كانوا فيها. 

الوضع، وتغّيرت األرقام، والحقيقة املخفّية انكشفت في الكنيست.. • عملوا حسابهم 

دعم  وقوانين   • العنصرية..  والوالء  القومية  بقوانين  لفلسطين..  فقط مش  لليهود 

وشرعنة االحتالل، وتحريض قطعانه لقتل الفلسطينيين، وتبرئة املجرمين. • وتشجيع 

االستيطان وتوسيعه، واالستيالء على األرا�ضي الفلسطينية.. • وزاد الصرع بالتصريحات 

أنه ما في شعب وال قومية أخرى بين البحر والنهر.. • وأحزاب الفقع املشرومة تتنافس 

على العنصرية ألجل املستوطنين املتطرفين.. • وما بقي بالساحة االنتخابية اليوم غير 

املتشددين ضد فلسطين.. والفلسطينيين.. • وإذا قام أي فلسطيني يطالب باملحافظة 

على الهوية الفلسطينية يتهموه بالتحريض.. • الزم تتوقف مهزلة التطرف والعنصرية 

الزم العرب ينتبهوا إلى هذا الوضع،   • وغياب املعتدلين وأهل السالم..  باالنتخابات، 

ويّتحدوا حتى تبقى قوتهم أكبر.  • ألنهم إذا تفّرقوا.. ضاعوا.. ويمكن ما ينجح حدا منهم..

أبو إلياس  

الصَرع باإلحصاء
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مطلوب للعمل في مدرسة املتنّبي-حيفا

علن مدرسة املتنّبي عن حاج�ها ملا يلي:
ُ
ت

م/ة تعليم مصّحح )הוראה מתקנת(.
ّ
معل  .1  

ة املواضيع بما فيها االستشارة 
ّ
مرشدين/ات بكاف  .2  

التربوّية والتعليم الخاّص وذلك للعمل ضمن 

برنامج ننمو مًعا )צומחים יחד(.

                يبدأ العمل ضمن البرنامج مع انتهاء الدوام 

املدر�ضّي.

مالحظة: الوظائف جزئّية. 

للراغبين/ات ُير�ى إرسال سيرة ذاتّية على ال�ريد اإللك�رونّي: 

almutanabihaifa@gmail.com

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

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

اراضي 
3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�ضي

 قرب يوكنعام )המושבה(  بسعر مغري.
فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية )מושבה יוקנעם)
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي 1.35 دونم 

ب 135000 ₪
قطعة ارض للعمار مساحة 600 م�ر موقع ممتاز.

 الكرمل الفرن�ضي 
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر مطله على منظر 

خالب للبحر .

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3 بيت عربي 

جميل بسعر مغري.

 شارع هجيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 43 
3 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2200
 مكتب, לקוסמטיקאית  1500 ₪

 الكرمل الفرن�ضي 
4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 

مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

 הצלבנים 
5 غرف طابق ثاني مرممة بالكامل حديثا منظر خالب للبحر 

،موقف خاص. تسليم فوري 

دكانة بقالة في موقع ممتاز، 
قرب مركز الكرمل.

تشمل جميع املحتويات واملعدات.
دخل جيد ومضمون.

دكان 20 متر  في شارع الخوري /הרצל  1500 ₪

نهي السباق أولى؟
ُ
من ستكون العائلة التي ت

بمناسبة يوم العائلة، سُيجرى سباق للعائالت في 
مجمع »مول هحوف فيلدج« 

ا للسباق
ً
وسيكون رون شاحار عريف

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسّوق 
قبالة  )قرية  فيلدج«  هحوف  »مول  واللهو 
الشاطئ( الذي يقع عند مدخل الخضيرة، في 
الخامس من شباط/ فبراير سباق العائالت 
الكبير الذي بناء على نمط البرنامج التلفزيوني 
»السباق الى املليون«. سباق تحديات ومهام 
بين نحو 50 عائلة. سيقوم بعرافة البرنامج 
والسباق املذيع رون شاحار - املذيع الرسمي 

لبرنامج »السابق الى املليون«.
في  الكبير  العائالت  سباق  إطالق  سيتم 

الساعة 16:00 بمهمة تحدي كبيرة في اطارها سيضطر املتسابقين أن يحصلوا على »عالمة 
طريق« تقودهم الى النقطة األولى في السباق. من بين املهام: »لن نتوقف عن الغناء« والتي 
ستحتاج فيها العائالت أن تكتشف أكبر عدد ممكن من األغاني وأن تأكل أصغر قدر من 
املأكوالت الحارة.  لعبة الذاكرة، وهي مهمة يتسابق فيها الطواقم واحد ضد اآلخر في لعبة 
الذاكرة الكبرى املنتشرة على لوح عمالق وفيه عشرات األغراض. مهمة »األبراج املعلقة« 
والتي ستضطر فيها كل عائلة أن تبني برًجا من الورق عالًيا على صينية وأن يحملوه في الهواء. 
مهمة التعرف على التوابل والتي في اطارها ستضطر العائالت أن تصل الى دكان التوابل في 

املجمع وأن تتعرف على التوابل بحسب رائحتها وطعمها فقط، واملزيد.... 
املشاركة في سباق العائلة هي مجانّية وفي ختامها سيربح الفائزون بهدايا مقدمة من »مول 

هحوف فيلدج«. 
يجب التسجيل مسبًقا عبر املوقع االلكتروني أو صفحة الفيسبوك الخاصة بـ«مول هحوف 

فيلدج«.
»مول هحوف فيلدج« هو مجمع تم تدشينه في شهر أيار/ مايو 2018 وهو قرية تسّوق ولهو 
تقع على شارع الساحل في الخضيرة، وهو عبارة عن فكرة تسّوق ال مثيل لها في إسرائيل. 
تم التخطيط للمبنى وبناؤه في غضون ثالثة أعوام وباستثمار قرابة نصف مليار شاقل من 
قبل شركة املبادرة والعقارات »أميري جان«. املجمع هو مساحة مفتوحة صممها املصمم 
املعماري أفنير شار وبتصميم بنمط سوق للتسّوق كما في العواصم األوروبية. تستوحي فكرة 
املكان االلهام من نمط سوق شارعي ملجمع تجاري رائد في أملانيا يحمل اسم »اينفلوشتات 

فيليدج«.
يمتد »مول هحوف فيلدج« على نحو 40 ألف متر مربع، وتنشط فيه حوانيت من مجاالت 

األزياء واألناقة، اللهو، والغذاء، بمساحات بدًءا من 90 متًرا مربًعا وحتى 9,000 متر مربع.
في املكان عدة معروضات وألعاب لألطفال وأبناء الشبيبة لم يسبق لها مثيل في اسرائيل، 
كالنافورة املوسيقية على نمط النافورة التي بمحاذاة فندق »بيالجيو« في الس فيغاس، 
وسُيجلب من كوريا الجنوبية ملعًبا لألطفال مع منشآت بعلو 6,5 أمتار الى جانب منشاة 
طائرة  محاكاة  االطفائية،  مجمع  الطائرة،  البالونات  من  منزل  وفيها  مميزة  »جيمبوري« 

لألطفال، غرفة خاصة بأعياد امليالد واملزيد.
كما يوجد في املجمع مسبح وحوض للتزلج على األمواج من قبل شركة citywave األملانية 

والذي يتيح تزلج األمواج على مدار السنة.

مشروع مميز في كالليت لواء الشمال: 

توفير إستشارة شخصية من قبل طبيب 
عائلة وصيدلي معالج ملر�ضى السكري 

أحد أهداف كالليت لواء الشمال املركزّية هي تغيير نمط حياة 
 لتحّول 

ً
مؤمنيها وجعله صحي أكثر ، ويأتي هذا الهدف نتيجة

مرض السكري إلى وباء في اآلونة األخيرة. 
تتم دعوة مر�ضى السكري 
االستشارة  على  للحصول 
العائلة،  طبيب  قبل  من 
الزعبي  توفيق  الدكتور 
عالء  املعالج  والصيدلي 
عرطول من عيادة بقعاتا، 
بحيث يقومان ببناء برنامج 

 عالج مناسب، بإشتراك املريض، ويرشدانه لكيفية إتباع نمط حياة صحي.
وفقا لحديث عالء عرطول، الصيدلي املعالج، »إن دور الصيدلي مهم جدا 
في عالج مر�ضى السكري. والصيادلة في كالليت لواء الشمال هم شركاء 
كاملين في عالج املر�ضى ويعرضون على جميع املر�ضى استشارة شخصية 
يفحص  الشخصية،  االستشارة  خالل  الطبية.  الوصفات  شرائهم  عند 
الصيدلي نجاعة األدوية ويشرح للمريض عن األدوية واملكمالت الغذائية 
التي يتناولها، مثل: أي عالج يوفر الدواء، متى يكون الوقت مناسًبا لتناوله 
- من حيث أوقات الوجبات وأنواعها، أين يجب تخزين الدواء، تفسير 
العوارض الجانبية املحتملة، أهمية املثابرة في تناول الدواء، التوجيه لنمط 

حياة صحي، النشاط البدني، النظام الغذائي وغير ذلك«.
خالل هذا العام، تم توسيع الخدمات الطبية في جميع أنحاء الشمال، 
الخدمات  ر 

ّ
توف بحيث  السكري،  ملر�ضى  القدم  كف  عيادات  وافتتحت 

يتم توجيههم من قبل أطباء عائلة، مستشارين  الذين  للمر�ضى  الطبية 
هي  القدم  عيادات  متخصصين.  قبل  من  الطبية  للمتابعة  وممرضات، 
جزء من عيادات مرض السكري متعددة التخصصات التي توفر للمر�ضى 

عالجات واسعة وشاملة، مع محاولة الحد من املضاعفات.
على مدار السنة، يجتاز صيادلة كالليت دورات تدريبية واستكماالت فيما 
يتعلق باالبتكارات والتجديدات بخصوص العالجات. وفي اآلونة األخيرة، تم 
تدريب الصيادلة على طرق عالج مرض السكري الجديدة من أجل تعميق 

معرفتهم املهنية.
 الكثير من مر�ضى السكرى يعانون من عدم التوازن بسبب عدم االستجابة 
لألدوية التي يحددها الطبيب وأحيانا كنتيجة الستخدام غير حكيم للدواء. 
العالج  إمكانيات  من حيث  تطّور الفت  هناك  كان  األخيرة  السنوات  في 
عن طريق األدوية، بضمن ذلك األدوية الجديدة، طرق مختلفة لتقديم 
ل تحدي للمر�ضى، ويوجد 

ّ
العالج، وتنّوع في الجرعات.  تنّوع العالجات يشك

التي  األدوية  بخصوص  املر�ضى  وإرشاد  توجيه  في  هائل  تأثير  للصيادلة 
يتناولونها من أجل تحسين نجاعة العالج. 

: »لقد 
ً
واختتمت روديكا بار، مديرة الصيدلة في كالليت لواء الشمال قائلة

اخترنا إجراء التدريبات من أجل تعميق املعرفة املهنية لدى الطواقم حتى 
يتمكنوا من خدمة املتعالجين على أحسن وجه«.

لحظات من احتفالنا بمرور 45 عاًما على 
تأسيس نزارين تورز، في مؤتمر ضم طواقم 

الشركة من مختلف األقسام وشمل العديد 
 من الفقرات على رأسها:

-  تدشين موقعنا االلكتروني الجديد بتسهيالته 
 وخدماته الجديدة

 - عرض مدراء الشركة خطة العمل لعام 2019
 - محاضرة حول التسويق الرقمي وأبعاده

- ورشات عصف ذهني حيث عرض كل قسم 
أفكاره واقترحاته لالرتقاء نحو األفضل خالل 

العام الجديد
 45 عاًما مروا مليئين بالشغف للسياحة والسفر، وأعوام قادمة نعدكم فيها بتقديم األفضل! “

طلق  بمناسبة عيد الـفالنتاين 
ُ
املاركة الهولوودية GLAMGLOW ت

رزمة عناية ملظهر مشرق  ومغٍر!

بمناسبة عيد الـفالنتاين ، اطلقت ماركة العناية الهولوودية GLAM GLOW رزمتين تحتوي على 
 .VALENTINES DAY منتجات للعناية بالبشرة  لتمنحك مظهٍر مشرق ومغٍر وخاص لالحتفال بالـ

رزمة SUPER STAR تحتوي على:
SUPERMUD® CLEARING TREATMENT: قناع عالج ومطهر بحجم كامل:  قناع يساعد على 
محاربة مشاكل البشرة الشائعة. يعالج اضرار البشرة املختلفة، يخفف من ظهور املسام، يمنح 
البشرة مظهر ماط ويترك البشرة نقية ونظيفة. مخصصة للرجال والنساء، لنتائج فورية خالل 

االستخدام ملرة واحدة.
GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT PINK GLITTER: قناع جليتر لشد البشرة باللون 
الزهري – بحجم خاص: يساعد على تحديد خطوط البشرة بعد اول استخدام فقط، مخصص 

للرجال والنساء من كل االجيال ولكل انواع البشرة.
GRAVITYMUD™ FIRMING TREATMENT PURPLE: قناع لشد البشرة باللون البنفسجي- 

بحجم خاص: يساعد على تحديد خطوط البشرة بعد اول استخدام 
فقط، مخصص للرجال والنساء من كل االجيال ولكل انواع البشرة.

سعر الرزمة 235 شيكل
رزمة HYDRATION DREAM TEAM تحتوي على:

كريم   :WATERBURST™ HYDRATED GLOW MOISTURIZER
البشرة  يمنح  رطوبة ملظهر غني بحجم كامل: كريم على اساس ماء، 
اشراقة غنية  مع  مغرية  لبشرة   ، 72 ساعة  الفورية وحتى  الرطوبة 

بالرطوبة.
THIRSTYMUD™ HYDRATING TREATMENT:  قناع رطوبة لترميم 
البشرة  يمنح   ، البشرة  ويهدئ  يرطب  خاص:  بحجم  البشرة  وتهدئة 

ملمس حريري وناعم فور االستخدام. مخصصة للرجال والنساء.
 -GALACTICLEANSE™ HYDRATING JELLY BALM CLEANSER
ثوري  بالم  البشرة بحجم خاص:   لتنظيف  بالرطوبة  بالم غني  جل 

لتنظيف البشرة، بنسيج جل يتحول الى حليب، يذيب فورا ماكياج الوجه وينظف للعمق، يترك 
البشرة معقمة وغنية بالرطوبة. لبشرة عادية حتى جافة.

سعر الرزمة 199 شيكل

45 عاًما مروا مليئين بالشغف للسياحة والسفر
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VIP

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع
للبيع بشارع عباس بيت «اميل توما»للبيع

يف اجمل البنايات يف الحي طابق 2

بناية حجر عريب حوايل 200م  5 غرف سقوف عالية مطلة للبحر 

يافيه نوف )مركز الكرمل(

لالىجار لالىجار

בעל שם טוב

مبنى جديد 3غرف 

مخزن مصعد 

موقف طابق 

عايل منظر للبحر 

(دخول فوري)

املطران حجار

6 غرف  180م  حديقة حوايل 80م 

 موقفان بجانب البيت منظر جزيئ للبحر مدخالن للبيت 

وحدة منفردة 2 غرف مصعد 

شارع مور 4 غرف حاممان رشفة 14م بوضع ممتاز منظر للبحر  مصعد موقف (دخول فوري)

حي الكبابري 

 280م 5 غرف 4 حاممات  طابقني كل طابق مدخل منفرد رشفة مع منظر 18م سطح 80م منظر خالّب 

3 مواقف(موقفان مع سقف) مخزن بركة سباحة  غرفة لياقة بدنية   بناية محافظ عليها ومؤمنة  7/24  

4.5 غرف رشفة منظر للبحر 
موقف،مصعد،مخزن،مؤثثة جزئياً

املطران حجار

فيال االحالم
دينيا
  




