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عفيف شليوط
عندما كان لدى شخص معّين في وسطنا  في السابق، 
يقوم  كان  السيا�سي،  التنافس  لدخول حلبة  طموًحا 
بترشيح نفسه في إطار االنتخابات الداخلية لحزٍب ما، 
فإذا حالفه الحظ يحظى بثقة أعضاء الحزب وبالتالي 
هذا  قائمة  مرشحي  قائمة  في  متقدًما  مكاًنا  يضمن 
انتخابات  أو  الكنيست  انتخابات  في  كان  إن  الحزب، 
مجالسنا املحلية أو البلدية. أّما إذا لم يحالفه الحظ، 
ولم ينجح في ضمان مكان متقّدم له في قائمة املرشحين 
لخوض االنتخابات، فإّما كان يتقّبل النتيجة وينخرط 
آخر،  عضو  كأّي  الحزب  لهذا  السيا�سي  النشاط  في 
على أمل أن ُيجّرب حظه في انتخابات أخرى، أو بأسوأ 

األحوال يعتزل النشاط السيا�سي. 
اليوم، وفي ظل النقاش حول تركيبة القائمة املشتركة 
قبلة، نالحظ بروز الفردانية في 

ُ
النتخابات الكنيست امل

ومحاولة أشخاص معينين فرض  السيا�سي،  النشاط 
أنفسهم على حلبة التنافس السيا�سي كأفراد وليس من 

خالل أحزاب سياسية قائمة.
الطروحات،  وتلك  النقاشات  هذه  أتابع  أن  حاولُت 

هؤالء  لدى  السيا�سي  الطرح  في  ا 
ً
اختالف أجد  فلم 

ه 
ّ
أن سوى  الحالية،  السياسية  األحزاب  تطرحه  عّما 

يجب إدخال شخصّيات جديدة ومستقلة في القائمة 
الجماهيري  رصيدهم  هو  ما  هؤالء،  من  املشتركة. 
ماذا قّدموا ملجتمعهم، هل قاموا  ونضالهم السيا�سي، 
الداعمين آلرائهم ومواقفهم  كبيرة من  أعداد  بتجنيد 
لخوض  الفرصة  بتوفر  شعروا  أّنهم  أم  السياسية، 
مجتمعنا  في  الحالية  التخبطات  نتيجة  االنتخابات 
بالنسبة لخوض انتخابات الكنيست املقبلة واملشاركة 
الوسط  من   50% ونتيجة عدم مشاركة حوالي  فيها، 
العربي في انتخابات الكنيست األخيرة، األمر الذي أّدى 
في هذا  فوجد هؤالء  لالحباط لدى الجماهير العربية، 
دور األحزاب  إلغاء  وفي ظل محاولة  بالذات،  الظرف 
بواسطة الترويج لفكرة  السياسية في املجتمع العربي، 
أّن األحزاب السياسية ال تمثل جماهيرنا العربية، وأّنها 
فشلت وعليها أن تتيح الفرصة ألشخاص جدد دخول 

املعترك السيا�سي.  
ربما بعض األحزاب السياسية أخطأت بالفعل في بعض 
القضايا، لكن لهذه األحزاب تاريخ وانجازات، ولها دور في 

النضال السيا�سي لجماهيرنا العربية، ولم ينتِه بعد دور 
هذه األحزاب   أّن 

ً
وحتى لو فرضنا جدال هذه األحزاب. 

لم تعد قادرة على قيادة النضال السيا�سي كما يدعي 
البعض، فهل الحل هو دخول أفراد املعترك السيا�سي 
ال نعرف عنهم شيًئا، سوى أّنهم حققوا نجاحات فردية 
في حياتهم، أو في مجال عملهم، أو في املجال األكاديمي. 
هذه  هل  السؤال  ولكن  النجاحات،  هذه  أحترم  أنا 
العربية،  الجماهير  ل 

ّ
ُيمث أن  الحق  تمنحه  النجاحات 

ل الجماهير هو من ضّحى من أجلهم 
ّ
فمن يحق له أن ُيمث

 بنجاحاته 
ً

وناضل وقّدم شيًئا لهم، ال من كان مشغوال
الفردية أو بتلميع نجوميته.

وهيئاته  كوادره  للحزب  يبقى  الحزب،  أخطأ  مهما 
األخطاء  مناقشة  خاللها  من  يمكن  التي  ومرجعيته، 
ينتمي  ال  والذي  أخطأ،  إذا  الفرد  أّما  وتصحيحها. 
لحزٍب يحاسبه، فكيف يمكننا أن نناقشه أو نحاسبه. 
فالتنظيم الحزبي هو بمثابة العامود الفقري للحزب، 
االيديولوجية  الحزب  سياسات  يتبنى  الذي  وهو 
األربعة  األقطاب  بين  ويربط  وامليدانية،  والتنظيرية 
الجماهير  القاعدة،  القيادة،  وهي:  السيا�سي  للعمل 

واملؤسسات األخرى. 
هذا األمر يقودني الى العودة آللية النشاط السيا�سي 
كان ممثل  فأذكر في فترة زمنية سابقة،  لدى أحزابنا، 
الكنيست  أو  البلدي  أو  املحلي  املجلس  في  الحزب 
على  ليطلعهم  متواصل،  بشكٍل  حزبه  بكادر  يلتقي 
حزبه،  كادر  وانتقادات  القتراحات  وليستمع  عمله 
لكن حتى هذا األمر انتهى  إلدائه السيا�سي أو البلدي. 
فنجد ممثل الحزب يعمل  ا لدى أحزابنا،  وتال�سى كليًّ
دون الرجوع للكادر الحزبي وقاعدته الشعبية، وأصبح 
ُيلغي الرقابة  األمر الذي  يعمل بمعزل عن الجماهير، 
على نشاطه، ويلغي كل رابط بينه وبين الجماهير، وهذا 
الخطأ شّجع مثل هذه الطروحات التي نسمعها اليوم، 

أّن األحزاب ال تمثل الجماهير العربية. 
لدى  النهج  لهذا  العودة  الى ضرورة  أّود االشارة  هنا، 
أحزابنا، من أجل إعادة تعزيز دور األحزاب السياسية في 
مجتمعنا، من أجل تصحيح مسار عمل هذه األحزاب، 
ال بالبحث عن  حتى تستعيد جماهيرنا ثقتها بأحزابها، 
بديل غير واضح املعالم، والذي من املحتمل أن يقودنا 

للمجهول.        

هل انتهى دور األحزاب بالفعل؟!

صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير          اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

شكر على تعاز
 تتقّدم عائلة الفقيد وجميع األقرباء واألنسباء في حيفا والبالد 

والخارج بخالص الشكر وعميق العرفان ل�جمهور الغفير الذي 
شاركنا مصابنا األليم وواسانا في خسارتنا الفادحة بوفاة اب�نا 

الغالي

رامي سمير أيوب
)أبو سامي(

سواًء أكان ذلك بحضور مراسم الجنازة، أو تقديم واجب العزاء، أو االتصال املباشر 
وغير املباشر، من قريب ومن بعيد؛ راجين املولى عز وجّل أن ُيريح نفوس أمواتكم 

وأن يمّد في أعماركم.

إن احتضانكم لنا، وتعاضدكم معنا، جعلنا نشعر بمحبتكم وتعاطفكم وسعيكم 
النبيل في سبيل تخفيف وطأة كربنا.

ونطالب جميع الجهات الحكومية والرسمية واملهنية ذات الصلة بان�هاج السياسات 
املطلوبة واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة، ملكافحة آفة حوادث العمل القاتلة 
التي تحصد أرواح عشرات الكادحين سنوًيا في ر�عان الشباب؛ ومن جرحنا املفتوح، 
نناشد كل عامل بأن يأخذ حصتھ من املسؤولية وأال يخاطر بحياتھ وبتعريض 

عائلتھ إلى فاجعة أليمة نرجو أال يخبرها أحد.

أبو رامي سمير أيوب والعائلة

تعلن مدرسة راهبات الناصرة عن حاجتها 
اُّـ معلمني/معلمات

لقسم الحضانات: حاضنات ومساعدات• 
للقسم االبتدائي: إنكليزي ورياضة• 
للقسم الثانوي: علوم، فيزياء-روبوتيكا ومدنيات، • 

إنكليزي ورياضيات    
 عمال نظافة• 
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الكّلّية األكاديمّية العربّية للّتربية في إسرائيل- حيفا

باحترام
الدكتورة حنان بشارة

مديرة مركز اآلداب والحوار

تتشّرف بدعوة كاتبات وكّتاب أدب األطفال المحلّيين

 لالشتراك في مشروع 

“كتابة قّصة الّطفل املحلّية”
يحصل كّل مشترك في المشروع على أجر أدباء )שכר סופרים( وفًقا لما تقرره ادارة الكلية

إضافة الى نشر القّصة من ِقَبل الكلّية العربّية للّتربية في إسرائيل – حيفا

لمن يوّد االشتراك في المشروع:

 يرجى إرسال القّصة مرفقة بالّسيرة الّذاتّية  إلى

مركز اآلداب والحوار

الكلّية األكاديمّية العربّية للّتربية في إسرائيل - حيفا

شارع هحشمال 22 حيفا. ص.ب 8349

تلفون: 048303555

 hanan-b10@bezeqint.net :أو الى البريد االلكتروني

وذلك حّتى موعد أقصاه 30.8.2019

تهنئة

بمزيد من الفخر واالع��از  ت�ى عائلة ابداح 
داخل الوطن وخارجھ  وزجتھ ردينھ وفارس 

وزينا لحصول السيد

 خالد ابداح 
من الجامعة االمريكية   AbNlp على ماجستير 

في هولندا 

 الف مبروك وعقبال الدكتوراة 

حيفا- ملراسلنا: فجعت حيفا يوم الثالثاء 
املا�سي، بخبر وفاة بالل أبو شملة، في أثناء 
وجوده في اسطنبول في رحلة استجمامية، 
البكر،  ابنته  زفاف  لحفل  وللتحضير 
حيث سافر بالل مع زوجته وأفراد عائلته 
لزفاف  االستعدادات  إلجراء  السطنبول 
الحليصة  حي  سكان  فجع  لكن  ابنته، 
شملة  أبو  بالل  وفاة  بنبأ  حيفا  ومدينة 
املؤلم  النبأ  هذا  وقع  وكان  املفاجىء، 
بطيبة  الفقيد  عرف  حيث  كالصاعقة، 
الطيبة  وعالقاته  للناس  وحبه  قلبه 
حالقة  صالون  يدير  وكان  الجميع،  مع 

للشباب في املدينة. 
 52 توفي بالل أبو شملة عن عمر يناهز الـ 
ا وراءه 4 فتيات وابنين وزوجة.   

ً
عاًما، تارك

. 

مدينة حيفا 
ُتفجع بنبأ وفاة 
بالل أبو شملة  

صحيفة حيفا تثير قضية الوضع البيئي المقلق 
في حي يهودا هليفي 

سلسة نشاطات بالتعاون 

بين صحيفة "حيفا" 

وسلطة االطفاء واالنقاذ

حيفا- ملراسلنا:  قام هذا األسبوع كايد ظاهر، الناطق 
الرسمي بلسان االطفاء واالنقاذ، بزيارة مكتب صحيفة 
عفيف  الكاتب  التحرير،  رئيس  مع  والتقى  حيفا 
بحث تنظيم سلسلة نشاطات في  شليوط حيث تّم 
مدارس حيفا العربية، بالتعاون مع صحيفة حيفا في 
مطلع السنة الدراسية املقبلة، من أجل تعزيز الوعي 
على  تتركز  جماهيرية،  فعاليات  خالل  من  واالرشاد 
التعّرف على عمل سلطة االطفاء واالنقاذ، الى جانب 

تقديم ارشادات وتوجيهات لطالب املدارس.
هذا وتّم بحث تعزيز الصلة بين هيئة تحرير صحيفة 
حيفا، وسلطة االطفاء من أجل إرشاد قراء الصحيفة 
كيفية املحافظة على سالمتهم، وعدم إشعال النيران 
ومراقبتهم  األطفال  ومالزمة  املفتوحة  األماكن  في 

باستمرار لضمان سالمتهم.   

في  هليفي  يهودا  حي  سكان  يعاني  ملراسلنا:  حيفا- 
حيفا، حسب ما وردنا من نور عبد الحليم التي تقطن 
من االهمال خاصة  في هذا الحي،   57 في البناية رقم 
عدم إزالة النفايات من املنطقة، األمر الذي يؤدي الى 
ه 

ّ
انبعاث روائح كريهة ويجلب الحشرات، كما أشارت أن

هنالك "عّبارة" تتجمع فيها مياه مجاري ونفايات.
توجهت نور أكثر من مّرة الى بلدية حيفا ملعالجة األمر، 
لم يتم إزالة النفايات  ه  

ّ
تلّقت الوعود لكنها تشكو بأن

الى هيئة تحرير صحيفة  لهذا توجهت نور  من الحي. 
"حيفا" ملعالجة األمر، ونحن بدورنا توجهنا الى الدوائر 

املختصة في بلدية حيفا ملعالجة األمر. 
في البداية توجهنا الى مدير قسم الصرف الصحي في 
املكان  هذا  الى  بالوصول  تعهد  بدوره  وهو  البلدية، 
للمعاينة. وبالفعل قام مدير القسم بزيارة املكان، وتم 
تحسين جريان املياه في العّبارة بعد إجراء التصليحات، 
ووعد بالعودة الى املكان بمرافقة طاقم عمل ليقرروا 
ماذا يجب أن يفعلوا لكي ال يعود األمر كما كان. وخالل 
لجريان  تركيزين  هنالك  أن  لهم  اتضح  الزيارة  هذه 
األول تّم معالجته، وكان هنالك شك  املياه في املوقع، 
من  يتمكنوا  وكي  املياه،  لسيولة  آخر  مصدر  بوجود 
معالجة األمر توجهوا لشبكة مياه الكرمل، وبالتالي مياه 
الكرمل طلبت الحصول على إذن من الشرطة إلغالق 
تصوير  تّم  الخلل.  تصوير  من  يتمكنوا  حتى  الشارع 
تسّرب  هنالك  أّن  الصور  خالل  من  واتضح  املوقع 
معالجة األمر وتّم  تّم  مياه لكنها ليست مياه مجاري، 
تحويل املوضوع لقسم الحدائق وهم بالتالي سيتابعون 

معالجة املوضوع.     



2990
4990

1000
1690

8990

בלעדי ללקוחות

2690

1990

2990

1490
2190

1

11990
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مهرجان التنزيالت في السوبر فارم

وحدتان

وحدتان

وحدتان

سعر الرزمتان   سعر الرزمتان   

السعر للرزمة   

ن�ريلون
 بديل الحليب  
حفاضات 800غرام   

دراي بروتيكت

الثاني بـ -

الثاني بـ -

الثاني بـ -

الثاني بـ -الثاني بـ -

الثاني بـ -

الثاني بـ -

تشكيلة مستحضرات 

للعناية 

بالبشرة 

لألطفال

واق للتحفيض
 10وحدات 
بالرزمة

مصاصات /قناني/
كبايات/العاب/لوازم 
اطفال واوالد

سبراي للوقاية من
 اشعة الشمس 
 200مل

فيلدا 
دهون الوقاية من 

الحفاض للطفل 

رزمة 
ثالثية

مناديل رطبة طبيعية  

رزمة رباعية/
خماسية

ورق تواليت 

24 لفة

سعر الوحدتان

تشيكلة متنوعة من فرا�سي 
الشعر- زينة
 للشعر-
واكسسوارات
 للبنات

تشكيلة من الفيتامينات

تشكيلة منتجات كهربائية

تحفيض

ساري املفعول حتى 30/06/2019 او حتى نفاذ املخزون االسبق بي�هم الشروة مشروطة حتى ٤ وحدات للزبون الحملة فقط في 
الفرع الذي فيھ املنتج ال يوجد ازدواجية بالحمالت

مجموعة لصيقات 
وشاشات طبية

قهوة جيكوبس املذابة 

مطري مركز  200غ

للغسيل

منتجات متنوعة

790
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تهنئة  عبارات  يحمل  األلومنيوم  من  غطاء  وضع  سيتم 
مثل: ألف مبروك، زواج سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة 

جمعتنا
تتيح  حيث  املستهلكين  مشاركة  الخطوة  هذه  تشمل 
في  تساعدهم  قيمة  بجوائز  الفوز  الزواج  على  للمقبلين 

تمويل مصروفات الزفاف
بمناسبة موسم  البالد خطوة  في  تطلق شركة كوكا-كوال 
األعراس في املجتمع العربي ومن خاللها ستقوم بمفاجأة 
جمهور املستهلكين بوضع كلمات تهنئة على عبوات كوكا 
كوال، كوكا-كوال زيرو وفانتا اورنج باللغة العربية. وستظهر 
الف  مثل:  األلومنيوم  من  غطاء  على  التهنئة  عبارات 

مبروك، زواج سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة جمعتنا.
 سالم شرقية، مدير تسويق القطاعات في شركة كوكا-كوال 
في البالد قال: “نحن سعداء باملشاركة في اللحظات الهامة 
والسعيدة للمستهلكين وان نقدم لهم ابتكارات وتحديثات 
في تجربة املشروب. تأتي هذه الخطوة لتقوية العالقة بين 
املاركات واملستهلكين بطريقة مبتكرة وأن نمنحهم تجربة 

مشروب احتفالية أيضا في مناسباتهم السعيدة”.
إطارها  في  املستهلكين  إلشراك  فعالية  الخطوة   ترافق 

في  تساعدهم  بجوائز  الفوز  الزواج  على  املقبلين  بإمكان 
شيف  مغني،  مصور،  مثل:  الزفاف  مصروفات  تمويل 
www. الفعالية  موقع  الى  والدخول  زفاف  ومنسق 
هي  للفائز  الجائزة  واملشاركة.   cocacolamoment.co.il

بقيمة حتى 10,000 ش.ج
باإلضافة إلى ذلك، تنظم كوكا-كوال فعالية ديجيتالية مثيرة 
الفعالية  إلى موقع  للدخول  املتصفحين  في إطارها تدعو 
www.cocacolamoments.co.il  ومشاركة لحظات الفرح 
التي  العبوات  مع  االحتفالية  واملناسبات  األعراس  خالل 

تحمل الشعارات والفوز بجائزة قيمة. 
ترافق الخطوة حملة إعالنية واسعة النطاق تشمل مقاطع 
عرض  سيتم  للفعالية.  خصيصا  انتجت  مؤثرة  دعائية 
الفيلم في الشبكات االجتماعية واملواقع العربية الرائدة. 
الفعالية  عن  معلومات   .20.06 يوم  الفعالية  ستبدأ 
وكيفية الحصول على عبوات كوكا كوال باإلمكان الحصول 
www. 2996* وفي موقع الفعالية عليها في مركز الفعالية 

 cocacolamoments.co.il

الصور : تصوير مكتب عالقات عامة كوكا كوال

روتين العناية بالبشرة الصحيح والصحي هو من اهم األمور 
إن كنت ال تتبعين روتين  للعناية ببشرة الوجه بشكل يومي. 
توجد  ال  الصحي.  النط  وتبني  البدء  فبامكانك  يومي  عناية 
حاجة الستخدام الكثير من املنتجات واملستحضرات، هناك 

طريقة واحدة صحيحة لتبني روتينا للعناية 
واستخدام  البشرة  نوع  فهم  وهي  الصحية 
بانتظام  لبشرتك  املالئمة  املستحضرات 

وبالترتيب الصحيح. 
في  املاركة املختصة  سيبوكالم،  شركة  والن 
الطبية،  الخصائص  ذات  العناية  منتجات 
بتركيز كل مستحضرات  بالبشرة قامت  تهتم 

العناية األساسية والضرورية: 
صابون  الوجه:  تنظيف بشرة  األولى  املرحلة 
بشطف  يو�سى  اليومي،  لالستخدام  للوجه 
واملساء.  الصباح  في  اليوم،  في  مرتين  الوجه 
واظبي على استخدام املنتجات املالئمة لنوع 

هذه  تذكري:   .SLS بشرتك وبمركبات تنظيف خالية من الـ 
املرحلة مهمة جدا لنجاح باقي املراحل- عندما تكون البشرة 
في  واملوجودة  الفّعالة  املركبات  امتصاص  يمكنها  نظيفة، 
والحصول  ناجعة  بطريقة  العمل  وبالتالي  األخرى  املنتجات 

على أفضل النتائج.
سيروم لالستخدام  املرحلة الثانية تحضير البشرة وامللمس: 
اليومي. السيروم هو مستخلص مركز من مواد فّعالة ولذلك 
يو�سى باستخدامه على بشرة نظيفة وقبل استخدام كريم 
وتحسين  البشرة  في  الرطوبة  كمية  زيادة  اجل  من  الوجه 

ملمس البشرة.
في هذه املراحل من  قمنا باختصار املراحل الثالث األخيرة، 
حمايتها من الشمس  البشرة،  بترطيب  املفروض ان تقومي 
وتغطيتها. ولكن ملن تفضل تخطي املراحل، ألنها ال تملك الكثير 
من الوقت في الصباح ولكنها في نفس الوقت تريد الظهور 
بأفضل إطاللة وتلقي االطراءات:  BB Cream هو الحل املثالي 

لها.
مع    BB Creamمن سيبوكالم يمكنك تخطي املرحلة الثالثة، 
من  للخروج  استعداد  على  تكوني  وان  والخامسة  الرابعة 

البيت بنفس اللحظة!
يمنح  هيبوالرجينيك  كريم 
بشرتك التغطية املثالية، كريم 
والحماية  البشرة  لشد  رطوبة 
SPF20   في منتج  من الشمس 
اب  BB Cream   ميك  واحد: 
والتطبيق  االستخدام  سهل 
اب  امليك  الوجه.  بشرة  على 
الشمس  وأضرار  البقع  يغطي 
ناعما  مظهرا  البشرة  ويمنح 
يخفي  لفترة طويلة.  ومتجانسا 
دون  اللون  درجات  بين  الفرق 
وال يترك ملعان  ابراز التجاعيد، 

او زيوت على البشرة.
BB   يشد البشرة  منذ االستخدام األول ستشعرين ان كريم 
التجاعيد  مظهر  تقليل  في  ويساعد  الرطوبة،  ويمنحها 
بمساعدة الدمج الخاص بين جزيئات من  احماض االمينو 

فرولين، مع زيت النخيل.
بالبشرة  العناية  منتجات  استخدام  على  املواظبة 
من  تخلصت  البشرة،  مظهر  تحسن  كلما  الهيبوالرجينيك 

الحساسية، الطفح، والحكة.
BB   من سيبوكالم مالئم للبشرة العادية حتى الجافة  كريم 
 Natural 01 , Light Beige 015, : ومتوفر بـ 3 الوان الختيارك

Beige 02
صناديق  فرام،  سوبر  فرع  في  متوفرة  سيبوكالم  منتجات 
املبيعات  مواقع   ، املختارة  الخاصة  الصيدليات  املر�سى، 

وموقع سيبوكالم

الدليل الكامل لروتين العناية الصحي بالبشرة من سيبوكالم
هكذا تبنين عادات عناية صحية وفعالة كل صباح من جديد لتمنحك 

بشرة صحية

بمناسبة موسم األعراس

شركة كوكا-كوال في البالد تطلق خطوة في إطارها ستضع عبارات تهنئة 

على عبوات كوكا كوال، كوكا كوال زيرو وفانتا برتقال باللغة العربية

شفاعمرو- ملراسل حيفا: 
والتظاهرة  االعالمية  الصرخة  نتيجة 
الجبهة  نظمتها  التي  االحتجاجية 
أثر  على  شفاعمرو،  في  الديمقراطية 
انتشار الروائح الكريهة في أجواء املدينة 
مما أدى الى استنشاق املواطنين للهواء 
امللوث، وحاالت صحية صعبة. نتيجة 
والبناء  التنظيم  لجنة  أصدرت  ذلك 
وغير  العكرة  املياه  برك  هدم  أوامر 
عبلين  أرا�سي  في  املوجودة  املرخصة 
استخدام  يتم  حيث  وشفاعمرو، 
واألوساخ  الفضالت  لتجميع  البرك 
الناتجة عن مزرعة الخنازير. باملقابل 
املحكمة  الى  املزارع  أصحاب  توجه 
بهدف إلغاء قرار الهدم، لكن املحكمة 

رفضت طلبهم هذا. 
وفي حديث ملراسلنا مع عضو البلدية 
الجبهة،  كتلة  رئيس  كركبي،  زهير 
قال:"هذه ليست املرة األولى ولن تكون 
األخيرة التي نقوم بها بتنظيم تظاهرات 

احتجاجية، التي تتعلق بقضايا جودة البيئة، واليوم تعمل الجبهة على معالجة قضية بيئية خطيرة في 
منطقة الكسارات. يجري الحديث عن مخطط خطير والذي ينص على إنشاء منطقة صناعية كبيرة 
تشمل إنشاء مصانع تعمل باملواد السامة الخطرة والقابلة لالنفجار. لهذا نناشد أهلنا في شفاعمرو وبير 
املكسور االلتفاف حول جبهة شفاعمرو، والوقوف الى جانبها للتصدي لتلك املؤامرات التي تستهدف 

باألساس وجودنا والعيش في ظل بيئة نظيفة".           

جبهة شفاعمرو تحذر من قضية 
بيئية خطيرة في شفاعمرو



300 مل

 لقائمة الفروع التي تباع بها املاركات املشاركة في احلملة وخلدمة الزبائن: 9725151-09. سارية املفعول لغاية 26.6.2019 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع 
 ببطاقة اليف ستايل فقط. الشروة محددة لـ 4 وحدات للزبون. احلملة سارية املفعول فقط في احلوانيت التي يباع بها املنتج. ال توجد ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا: 
)1( يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر باإلعالن، وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت. )2( في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة، سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

*ال يشمل بيبي

سعر الرزمة

سعر الوحدةسعر الوحدة

سعر الوحدة

سعر الوحدة

*ال يشمل فوط لسلس البول والفوط السميكة*ال يشمل پاوور بيدزاحلد األدنى 25 وحدة في مخزون كل فرع

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 26.6.2019-20 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من 
بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 

بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 26.6.2019-20 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من 
بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 

بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 26.6.2019-20 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من 
بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 

بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
26.6.2019-20 أو حتى  التواريخ  سارية املفعول بني 
نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في 
االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 
الذي سيعرض  للمنتج  السابق  للسعر  بالنسبة 

في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
26.6.2019-20 أو حتى  التواريخ  سارية املفعول بني 
نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في 
االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 
الذي سيعرض  للمنتج  السابق  للسعر  بالنسبة 

في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
26.6.2019-20 أو حتى  التواريخ  سارية املفعول بني 
نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في 
االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 
الذي سيعرض  للمنتج  السابق  للسعر  بالنسبة 

في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
26.6.2019-20 أو حتى  التواريخ  سارية املفعول بني 
نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في 
االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة 
الذي سيعرض  للمنتج  السابق  للسعر  بالنسبة 

في احلانوت.

JET /99.9/سوشي*

1390 890 1490

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

9500

السعر لعبوتني بعد 
تخفيض القسيمة 

1490 1190

السعر لرزمة ثالثية بعد 
تخفيض القسيمة

السعر لرزمة ثالثية بعد 
تخفيض القسيمة

2290

 السعر بعد 
تخفيض القسيمة

عبوتان
 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
ماتيرنا
إكسترا كير/
إكسترا كير مهادرين
بديل حليب
700 غرام

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
جيليت
ديودرانت*
كلير ِجل/
ستيك متطّور

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
Life
فوط يومّية/
فوط صحّية*

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
كريما
مستحلب استحمام
750 مل/
كريما ِمن ِجل استحمام/
شامپو وِجل 2 في 1
700 مل

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
سانو
 تشكيلة* من قطع 
القماش الرطبة
للتنظيف والتطهير
رزمة ثالثية

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
سانوبون أزرق
صابون للمرحاض
رزمة ثالثية

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
ماكسيما
ِجل غسيل مرّكز
3 لتر

سعر خاص!سعر خاص!سعر خاص!سعر خاص!

سعر خاص! سعر خاص! سعر خاص!

ANTI AGE
كريم للنهار/لليل

أوربيت
علبة علوك
46 وحدة

سانو ماكسيما
مطّري* غسيل
مرّكز
1 لتر

كولچيت
معجون أسنان ِجل
100 مل/
فرشاة أسنان
إكسترا كلين
ثالثية

هيربيل إسنسز
شامپو/منّعم
400 مل

سپري للوقاية
من أشعة الشمس
300 مل

ورق تواليت
40 لّفة

كاليبر 5
ماكينة حالقة
5 شفرات +
9 شفرات
رزمة

 100ش.ج

shop.super-pharm.co.ilلتحميل التطبيق

3490ش.ج
1390ش.ج

3990ش.ج

1690ش.ج
3590ش.ج

3190ش.ج
890ش.ج

690ش.ج

وأيًضا، حصريًا لزبائن

نُقص ونوّفر مع مجموعة قسائم

: اتصلوا على 8100* | في فروع سوپر فارم لالنضمام لنادي 
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* ساري المفعول عند الشراء من الشبكة والموقع التجاري فقط.

تخفيض2%

مشتريات ذكّية مع ابتسامة قوية
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعون من تخفيض ثـابت فـي
شبگة يينوت بيتان

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل

هذا  حيفا  في  املسيحي  البيت  احتفل  ملراسلنا:   حيفا- 
األسبوع، بتخريج الفوج الثاني من الطالب الذين اشتركوا 
في دورة القيادة الشابة، وبلغ عددهم 30 طالبا. استغرقت 
دروًسا  الطالب  خاللها  تلقى  أشهر،  ستة  نحو  الدورة 
واالهتمام  املالية،  واإلدارة  الشابة،  القيادة  مجال  في 
بمسؤوليات وأعباء املجتمع. وقال الدكتور ريمون جبران، 
رئيس مؤسسة البيت املسيحي » إن تطوير قيادات شابة 
هو جزء من عملية تنمية الشباب، والتي تحّضرهم لتحديد 
األهداف الشخصية واملهنية، تطوير احترام الذات والثقة 
بالنفس، تطوير القدرة على تحليل نقاط القوة والضعف 
لديهم، تطوير القدرة على إنشاء شبكات الدعم من أجل 
االجتماعي  والتغيير  املجتمع  حياة  في  الكاملة  املشاركة 
والتأثير اإليجابي«. وأضاف، انه من أجل أن يكون الشباب 
مستعدون ملواجهة التحديات التي تنتظرهم في املستقبل 
القريب والبعيد وأيًضا للعمل في شراكة مع البالغين، فهم 

بحاجة إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية. 
ووجه البروفيسور أمير خوري، أحد املحاضرين البارزين في 
: من خالل هذا البرنامج 

ً
هذه الدورة كلمته الى الطالب قائال

املميز في البيت املسيحي، ومن خالل كل القيمين عليه، اقول 
لكم اننا نراكم ونرى املستقبل من خاللكم بل نرى انكم 

انتم املستقبل بعينه. 
د السيد نبيل توتري، املسؤول عن الوسط العربي في بنك 

ّ
وأك

وا باإلدارة املالية 
ّ
هبوعليم، أن القادة الشباب يجب أن يتحل

مليزانية البيت، تماما كما مليزانية أي مشروع اقتصادي. أما 
السيد يوسف شرفين، نائب رئيس املركز البهائي العالمي 
في حيفا، فقال إن املركز البهائي يدعم مثل هذه الدورات، 
األستاذ  وأثنى  بأكمله.  املجتمع  على  بالفائدة  تعود  ألنها 
وديع شحادة، مدّرب القيادة الشابة على مدرستي الكرمل 

والكرمليت لتعاونهما مع البيت املسيحي، ومشاركة الطالب 
من الصفوف العاشرة في هذه الدورة. وأضاف أن برنامج 
أوالدنا،  إلعداد  حيوي  نشاط  هو  الشابة  القيادة  تطوير 

ملواجهة تحّديات املستقبل وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأشارت املركزة التربوية في مدرسة الكرمليت، األخت نوال 
منصور كسابري في كلمتها إلى أهمية هذا البرنامج في إطار 
املنهاج التعليمي، وقالت إن هذه الدورة تأتي ضمن دروس 
االلتزام املدرسية التي تندرج في األعمال التطوعية، ويجب 
على الطالب القيام بها. وشكرت إدارة البيت املسيحي على 
هذه املبادرة القّيمة والتي أتاحت الفرصة للطالب كي يكملوا 

التزاماتهم املنهجية للبجروت.
الدورة  تركيز  على  خريش  مارون  األستاذ  أشرف  وقد 
املتنوعة  الدورات  سياق  في  تأتي  إنها  وقال  وتنظيمها، 
اللغات،  تعليم  املسيحي، مثل دورات  البيت  ينظمها  التي 

والروبوتيكا والرياضة واألعمال التطوعية.

تخريج دورة القيادة الشابة 
في البيت المسيحي

مدرسة أورط التكنولوجية تخرج فوجها 

السابع واألربعين وتكرم مديريها عادل 

ملشة وكايد عبود
أورط  مدرسة  احتفلت  ملراسلنا:   حيفا- 
بتخريج  حيفا  في  التكنولوجية  الثانوية 
مديرها  وتكريم  واألربعين،  السابع  فوجها 
األستاذ عادل ملشة الذي أشغل منصبه في 
أورط مدة خمس عشرة سنة. وقال في حفل 
ا واسًعا في 

ً
التكريم إن املدرسة قطعت شوط

التطور العلمي والتكنولوجي، واملختبرات التي 
تفتقدها مدارس تكنولوجية عديدة في البالد. 
وأشار إلى أن املدرسة بدأت في نهاية سنوات 
كانت  حيث  املا�سي،  القرن  من  الستين 
مدرسة للشبيبة العاملة واملتعلمة، فقد كان 
الشباب يعملون في املصانع وورشات العمل، 
ولكن  األسبوع.  في  واحدا  يوًما  يتعلمون  ثم 
الطالب  من  أفواجا  املدرسة  تخّرج  اليوم 
شهادات  على  حصولهم  بعد  الثانويين 

البجروت والتخصص املنهي.
كايد  السيد  األول  مديرها  املدرسة  وكّرمت 
نعيم عبود، الذي أشغل منصب املدير األول 
في  وجاء  املدرسة.  إلقامة  األولى  األعوام  في 
شهادة التكريم: إن املدرسة تتشرف بكامل 
هيئتها الدراسية وإدارتها أن ترفع أجمل آيات 
الشكر والتقدير إلى السيد كايد نعيم عبود، 
وذلك لجهوده الكبيرة وعطائه الدائم، وكل 
هذه  تأسيس  سنوات  منذ  ألجلها  بذله  ما 

املدرسة، حيث كان مديرها ما بين العامين 
.1970/1969

في  تلك  سنواته  أن  إلى  به  املحتفى  ولفت 
الذين  الطالب  خاصة  تن�سى،  ال  املدرسة 
ورجال  مختلفة،  مهن  أصحاب  أصبحوا 
أعمال مرموقين. وأن هؤالء الطالب توافدوا 
إلى املدرسة من كافة أنحاء الجليل واملثلث 

الشمالي.
قسم  مدير  خمرة،  ماجد  الدكتور  وقّدم 
حيفا،  بلدية  في  العربي  بالتعليم  النهوض 
تعليمه،  في  متفوق  لطالب  تكريم  شهادة 

سم باألخالق الحميدة واألدب. 
ّ
مت
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 Paprika
مطعم وكافيتريا

100

100

100

20

35

20

35

150

כולל
משלוח

כולל
משלוח

כולל
משלוח

כולל
משלוח

₪6 عرایس (עראיס) +מגש סלט+קולה

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪
1 ק“ג בשרים סטיק/כבב/פרגית/חזה עוף 
+צ‘יפס+חמוצים +בקבוק קולה 1.5ליטר

4 בג‘טים פרגיות/כבב/מעורב 
ירושלמי+ בקבוק קולה 1.5ליטר

1.5 ק“ג כנפיים עוף מתובל+ציפס 
גדול+בקבוק קולה 1.5ליטר

משלוחים 
מהשעה 

14:00 עד 
21:00 בערב

בג‘ט קטן עם שני סוגי 
פסטרמה+פחית קולה   

בג‘ט קטן עם כבב או שניצל או 
פרגית+פחית קולה     

בג‘ט קבב או פרגית או חזה עוף 
או שניצל+פחית קולה    

שאוורמה בפיתה או בג‘ט + 
פחית קולה      

משלוח חינם עם הזמנת 5 בג‘טים קטנים

משלוח חינם עם הזמנת 3 בג‘טים ויותר

תשאלו אותנו על הספיישל של היום
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₪99 7	كيلو	دجاجة	كاملة	

₪99 7	كيلو	فخاد	دجاج	

₪99 4	كيلو	برغيوت	

₪99 4	كيلو	صدر	دجاج	

₪99 4	كيلو	قرامي	دجاج	

₪49 5	كيلو	جنحان	

₪99 3	كيلو	لحمة	ناعمة/خشنة	

اسعار جنونية
 ₪ 65 1	كيلو	رقاب	خروف		

 ₪ 65	 1	كيلو	اباطاط	خروف	

₪ 40	 	 1	كيلو	قص	خروف	

₪ 100	  1.5	كيلو	عجل	للطبيخ	

₪ 100	 	 1.5	كيلو	شوارما	عجل	

 ₪ 100		 	  4	كيلو	شنيتسل	

₪ 50 3	كيلو	كبدة/	قلوب	
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  املجلس امللي األرثوذك�سي الوط�ي – حيفا

منح دراسية لالكاديميين

�علن املجلس امللي األرثوذك�سي الوط�ي في حيفا عن نيتھ تقديم منح دراسية لالكاديميين من أبناء 
كل من يرغب بالحصول على املنحة عليھ ان  الرعية في حيفا لهذه السنة الدراسية 2018/2019. 

يقدم طلبا �ستوفي الشروط التالية:

ان يكون مسجال في �جل الجمعية العمومية للطائفة االرثوذكسية في حيفا، وعلى طال�ي أ. 
املنحة غير املسجلين من أبناء الرعية أن يتوجهوا الى مكتب الجمعية إلتمام ال�سجيل 

وإرفاقھ بطلب املنحة.
ان يكون من طالب الجامعات او الكليات االكاديمية في البالد او الخارج ويدرس ل�حصول على ب. 

اللقب األول: B.A.   أو B.Sc.  او ما يواز�هما، و�شمل ذلك طالب الطب واملحاماة والهندسيين. 
) הנדסאים(.

מן ج.  סטודנט  ان يقدم �جال مصدقا من  سكرتارية الجامعة يثبت التحاقھ �ها )אישור 
המניין(، على ان يكون هذا املس�ند  باللغة العبرية من جامعات البالد اوباللغة اإلنجلي�ية 

من الخارج، وأن يكون أصليا ) غير مصور(.
أن يكون طالبا في السنة الثانية وما فوق في دراستھ الجامعية.د. 
ان يمأل طلب املنحة بالتفاصيل الكاملة.    ه. 
ان تصل هذه الوثائق الى مكتب املجلس في شارع هبارسيم 3 حتى موعد أقصاه 30.6.2019 و. 

على ان يتم توز�ع املنح للمستحقين في   شهر تموز.

الرجاء ممن يتعلمون دورات ليست ل�حصول على لقب جام�ي أو يتعلمون في كليات غير اكاديمية ان 
ال يقدموا طلبا.

طلب املنحة موجود على موقع املجلس امللي أو في دار املجلس.

كل من لھ مالحظة �ستطيع التواصل مع مكتب املجلس على الرقم: 8525047-04 أو على البريد 
 maktabalmajles2@gmail.com :االليك�روني للمجلس

نتم�ى لكم النجاح

لجنة املنح  يوسف خوري            

الدراسية رئيس املجلس           

 
ً

ال
ّ
ب املتنّبي، ممث

ّ
ق طاقم التسويق من طال

ّ
حيفا- ملراسلنا: تأل

بالطالبتين سميرة نملة ونسرين شويكي، في عرض مشروعهم 
الختامّي ضمن أعمال الطاقم أمام لفيف من مدارس حيفا، في 
ب االنكشاف 

ّ
زة فيها تسّنى للطال

ّ
أعقاب خضوعهم لدورة مرك

ا باإلضافة لفنون  على أسس التسويق، تنظيم املحتوى رقميًّ
العرض والوقوف أمام الجمهور. 

زة 
ّ
بإرشاد وتوجيه من مرك هذا وقد تسّنى لطاقم التسويق، 

تّم  التي  النظرّيات  تطبيق  حّنا،  املرّبّية جورجيت  التسويق 
تداولها والتطّرق إليها خالل الدورة، فعملوا على تنفيذ مشروع 
ب مدرسة 

ّ
تربوّي-ثقافّي الشهر املا�سي، حيث تّم استضافة طال

عبد الرحمن الحاّج في بستان الصداقة، لتخليد رسالة أمير 
تمرير ورشات عمل تربوّية- كما تّم  املتنّبي محروس زبيدات. 
محروس"،  "حكاية  ورشة  كانت  الورشات  أولى  تثقيفّية، 
وأّما  ق زبيدات حكاية ولده محروس، 

ّ
فيها حكى السّيد موف

الصداقة  حول  تمحورت  فقد  خرى 
ُ
األ الورشات  مضامين 

أنا  أنا صديق اآلخر،  أنا صديق نف�سي،  لتأتي عناويُنها تباًعا: 
صديق البيئة.

طاقم التسويق 

من المتنّبي يعرض 

مشروعه الختامّي 

 في بلدّية حيفا 

اختتام مشروع طاّلب الجامعات في 
المتنّبي "شاغي" 

حيفا- ملراسلنا:
في  "شاغي"  مشروع  اختتام  الشهر  هذا  تّم 
على  األخيرة  ته 

ّ
تبن الذي  املتنّبي،  مدرسة 

ب 
ّ

طال استضافة  تّم  حيث  سنتين،  مدار 
أكاديميين من جامعة حيفا ومعهد التخنيون 
بالتعاون مع بلدّية حيفا. هذا وخالل تبّني هذا 
املتنبي  مدرسة  تستضيف  كانت  املشروع، 
ب 

ّ
طال ملرافقة  ا،  أسبوعيًّ جامعيين  ًبا 

ّ
طال

 العاشر، حيث كان يتّم تدريس اللغة 
ّ

الصف
بينما  الجامعيين  ب 

ّ
للطال املحكّية  العربّية 

االنكشاف  العاشر   
ّ

الصف ب 
ّ

لطال يتسّنى 
العبرّية  اللغة  دراسة  العالم األكاديمّي،  على 

ومناقشة  الجامعيين  ب 
ّ

الطال مع  واملحادثة 
على  عالوة  اجتماعّية-حضارّية،  قضايا 
تضّمن اللقاءات املشتركة لفعالّيات تربوّية- 
اجتماعّية بهدف التجسير، تبادل الثقافات، 

اللغات، املعرفة والتجوال مًعا في حيفا. 
مبادرة  هي  شاغي،  أّن  بالذكر  الجدير  من 
فرص  تعزيز  إلى  تهدف  تربوّية-اجتماعّية 
خالل  من  املختلفة  املجتمعات  بين  الحوار 
والفعالّيات  اللغات  تبادل  م، 

ّ
التعل تعزيز 

هذا وأشرفت املرّبّية غزالة أبو  االجتماعّية، 
عزيزة على تطبيق هذا املشروع في املدرسة. 



13 الجُمعة 21 حزيران 2019

 Apple Watch 4 ساعة
مع الـ eSIM وصلت إلى 

بيليفون

 Apple أعلنت شركة بيليفون، انها ستبدأ ببيع ساعات
 مع 

ً
Watch مع التكنولوجيا األكثر تطورا

.eSIM الـ
سعر الساعة بحجم 40mm يبلغ 2,499 
ش.ج وبحجم 44mm يبلغ 2,699 ش.ج 

)حتى 6 دفعات(.
وفي  بيليفون  حوانيت  في  متاح  الشراء 

www.pelephone.co.il :موقع الشركة
 ايالن سيغال، نائب مدير عام بيليفون لشؤون التسويق 
تشمل  التي   Apple Watch 4 ساعات  "عرض  قال: 
اتصاالت  مرحلة  بداية  إلى  يرمز  داخلها  مبنيا  خليويا 
ستغير  الحديثة  التكنولوجيا  ان  نؤمن  نحن  جديدة. 
كثيرا تجربة االستخدام وستتيح استخدامات خفيفة، 

مريحة ومنوعة”.
كي  وهندست  صممت   Apple Watch 4 الـ  ساعات 
تساعد املستخدمين في البقاء على اتصال وفعالين أكثر 
وإدارة نهج حياتهم الصحي بشكل جديد. للساعات ميزة 
عرض رهيبة حجمها أكبر بـ %30 من الساعات السابقة، 
بالتفاصيل  أكثر  وغني  صغر 

ً
وأ أخف  ضيق  مبنى  مع 

أو  الركض،  يمارس  املستخدم  كان  ان  واملعلومات. 
موجود في صاالت اللياقة البدنية أو يريد أن يكون فعاال 
 Apple Watch ساعات  مجموعة  اليوم.  خالل  أكثر 
اتصال،  على  البقاء  تتيح  الخليوية  الخدمات  مع   4
تلقي الرسائل النصية حتى وإن لم  املحادثات،  إجراء 
الساعات  يكن هاتف األيفون بالقرب من املستخدم. 
مزودة بنظام تشغيل WatchOS 5 يوفر قدرات اتصال 
إلى جانب إمكانيات ثورية في مجال الصحة  متطورة، 
تحديد  قادر على  تسارع وجيروسكوب  تشمل مقياس 

الوقوع الصعب واإلنذار عند الحاجة لجهة إتصال.

طعم جديد، اكزوتي ومنعش من 
EXTRA سلسلة بريچات

بريچات EXTRA بطعم بينا كوالدا 
)اناناس-جوز الهند(

تعرض شركة بريچات، الشركة املتخصصة في انتاج العصائر 
على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة العالية، مشروب 
كوالدا  بينا  بطعم   ،”EXTRA “بريجات  سلسلة  من  جديد 
غني  دالل،  كله  الجديد  املشروب  الهند(.  )اناناس-جوز 
بمكونات الفاكهة )%99 مكونات فاكهة(، لينضم الى سلسلة 
الطعام  وصبغات  السكر  من  الخالية   EXTRA مشروبات 

الصناعية واملواد الحافظة.
مجموعة  بريچات  EXTRA  تجدد 
عصائر  على  تعتمد  التي  العصائر 
وهي  طبيعي،  بقوام  رائعة  فاكهة 
غنية بالنكهات ومدللة وتشمل عدة 
املانجا،  األناناس،  طعمات من بينها: 
الحالوة  اناناس-باسيفلورا. ومصدر 
في  متوفرة  السلسلة  الفاكهة.  من 
شخصية  معدنية  عبوات   – قناني 
ومصممة بشكل يتيح اعادة االغالق 
هذا تطوير هو  لالستخدام املتكرر. 
العالم وحصري  في  نوعه  األول من 

لبريچات. 

بريجات تعرض مجموعة كبيرة من 
املشروبات التي تعتمد على الفاكهة 

عصائر فاكهة ومجمدة وغيرها.  من بينها مشروبات خفيفة، 
طعام  وبدون صبغات  حافظة  مواد  بدون  املشروبات  تنتج 

صناعية.
املشروبات من سلسلة بريچات  EXTRA   متوفرة بعبوات 240 
الطعام السريع،  مثل حوانيت الراحة،   ، في نقاط البيع  مل، 

OTG، وشبكات التسويق املنتشرة في انحاء البالد.

ماركة العناية والتجميل كلينك يوسع سلسلة كريم الرطوبة االيقونية 
طلق كريم للعناية بالعيون جديد ومتطور 

ُ
Moisture Surge™ وت

 
Moisture Surge™ Eye 96-Hour Hydro-Filler  Concentrate

جل للعيون خفيف يمنح 96 ساعة من الرطوبة املستمرة!

أطلقت ماركة العناية والتجميل كلينك جل رطوبة جديد للعيون من سلسلة كريمات الرطوبة املفضلة والناجحة 
والذي  ساعة من الرطوبة املستمرة،   96 الذي يمنح   ،Moisture Surge ™

يساعد في إعادة بناء البشرة الدقيقة والجافة في منطقة العيون.
ماذا يفعل:
· يرمم البشرة الدقيقة والجافة في منطقة العيون من 	 يمنح رطوبة، 

 3 ذات الـ   Auto-Replenishing Lipid-Sphere خالل تقنية جديدة 
فعاليات:

o  كريات دهنية معبأة في كبسوالت، مركب من زبدة االلوفيرا، فيتامينات
تغلف  حامية  بطبقة  البشرة  تغطي  للحموضة،  مضادة   Eو  C

البشرة. في  الدهون  بناء حاجز  وإعادة  لترطيب 
o  الكافئيين ومياه أوراق االلوفيرا النشطة والتي تغني كل طبقات البشرة

بالرطوبة وتنعشها.
o  املبنية من البوليمرات غير املرئية واملرنة املدموجة في مركبات الرطوبة التي مصفوفة تحافظ على الرطوبة، 

تحضر البشرة لوضع  باإلضافة الى ذلك،  تعمل كشبكة دقيقة تحافظ على الرطوبة في البشرة.  تمتص املياه، 
مستحضرات التجميل 

البشرة  يمنح  وبالتالي  العيون،  منطقة  في  الدقيقة  البشرة  بناء  إعادة  في  يساعد  الجديد  الجل 
كل  شبابا.  أكثر  العيون  منطقة  تظهر  عام  وبشكل  بالرطوبة.  وغنية  امللمس،  ناعمة  أكثر،  ملئ  مظهر 
الطحالب  ومستخلص  الدهون  الكوالجين،  منشطات  البيبتيدات  النياسيناميد،  مزيج  بفضل  هذا 

ء. الخضرا
فورية.  انتعاش  ملسة  مع  بالبرودة  الشعور  البشرة  يمنح  مائية،  بتركيبة  الجل 

خالل  دقائق.   3 بـ  مثالي  للعيون  كقناع  استخدامه  يمكن  كما  املاكياج،  تحت  او  استخدامه  يمكن 
الرطوبة واالنتعاش. الى  العيون  او كل مرة تحتاج  قبل الخروج مساء  السفر، 

البشرة أنواع  لكل  مالئم 
مل  15  : املحتوى 

31.7.2019 شيكل سعر االطالق حتى   120 شيكل،   135 السعر 
TLV غيندي  كانيون  لتسيون،  ريشون  في  هزهاف  كانيون  في  كلينك  حانوت  فارم،  السوبر  شبكات   : بـ  متوفر 

.  www.clinique.co.il فاشن مول وحانوت كلينك اونالين    
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هل ما زال المسيحّيون 
يؤمنون بسّر االعتراف؟!)2(

1. سر التوبة أيام الرسل
أدرك املسيحيون األوائل، كما نرى في نصوص العهد الجديد، 
أنه باقتبالهم اإليمان املسيحي وانضمامهم إلى جسد املسيح 
أي الكنيسة، كان عليهم أن يحيوا بحسب إنجيل املسيح، وأن 
يشهدوا للحق سالكين في النور وحافظين وصايا الرب كأبناء 
 وقد اعتمدنا في يسوع املسيح، إنما اعتمدنا 

َّ
به: »أَو تجهلون أنا

في موته، فدفنا معه في املعمودية لنموت فنحيا حياة جديدة« 
فيها   

ّ
التي يحث النصوص  العديد من  نجد  4:6(. كما  )روم 

الرسل املؤمنين، على االعتراف بالخطايا والتوبة إلى هللا. »فإذا 
لنا أنفسنا ولم يكن الحق فينا. وإذا 

َ
قلنا أننا بال خطيئة َضل

اعترفنا بخطايانا فإنه أمين بار يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من 
كل إثم« )1 يو 9-8:1(.

وأن  للخطأة،  يصفحوا  أن  املؤمنين  من  الرسل  طلب  وقد 
يساعدوا اإلخوة الضعفاء، وأن يصلوا من أجلهم ويحثوهم 
ويحيوا  عن خطاياهم  يبتعدوا  كي  األخوي  النصح  بواسطة 
النصيحة،  يقبلوا  ولو  تمردوا  إذا  أما  لإلثم.  ال  للقداسة 
الرسول  الكنسية. ويقول  فُيحَرمون وُيفصلون عن الشركة 
بولس عن الرجل الذي ساكن امرأة أبيه: »وفي أثناء اجتماع 
م هذا الرجل إلى الشيطان، 

َ
لكم روحي، مع قدرة ربنا يسوع، ُيسل

َص روحه يوَم الرب. أزيلوا الفاسق من 
ُ
حتى يهِلك جسده فتخل

بينكم« )1 كور 1:5-13(. هذا كله ألن املسيحيين األوائل كانوا 
يذكرون أن »الرب ال يبطئ في إنجاز وعده... ولكنه يصبر عليكم 
َغ جميع الناس إلى التوبة« 

ُ
ألنه ال يشاء أن يهلك أحد، بل أن يبل

)2 بط 9:3(.
2. سر التوبة في القرن الثاني

من دراسة مصادر القرن الثاني أي مرحلة ما بعد الرسل، مثل 
تعليم الرسل اإلثني عشر )الذيذاخي(، وكليمندس الروماني، 
برنابا  ورسالة  بوليكربوس  ورسالة  األنطاكي،  وإغناطيوس 
 
ً
 منظما

ً
والراعي هرماس ويوستينوس الشهيد، ال نجد قانونا

حالة  والتوبة  ممارسة شخصية خاصة،  فاالعتراف  للتوبة. 
مستمرة يحياها املؤمن منذ والدته باملسيح، يوَم معموديته 

وتمتد حتى آخر لحظة من حياته على األرض.
بالخطايا: »إعترف بخطاياك  الذيذاخي على االعتراف  تتكلم 
أمام الجميع وال تذهب إلى الصالة بقلب شرير« )14:4(. وكذلك 
على ضرورة االعتراف قبل االشتراك في ذبيحة االفخارستيا: 
»اجتمعوا في يوم الرب واكسروا الخبز واشكروا، بعد االعتراف 

بخطاياكم، حتى تكون تقدمتكم طاهرة«.
 كليمندس الروماني )101+( الكورنثيين على طلب 

ّ
وقد حث

الغفران عن كل الخطايا والسقطات: »أيها اإلخوة، إن معلم 
 من أحد سوى 

ً
املسكونة مجّرد من املنافع. إنه ال يطلب شيئا

للرب،  »أعترف  قال:  مختاره  داوود  إن  بخطاياه.  االعتراف 
ْين وأظالف. أنظروا 

َ
واعترافي يروقه أكثر من عجل فتّي ذي قرن

أيها الفقراء وابتهجوا« )مز 33-31:69(.
أما هرماس الراعي فإنه يرى أن الذين خطئوا بعد معموديتهم 
»املعمودية  واحدة:  ملرة  ولكن  بالتوبة،  يخلصوا  أن  يمكنهم 
تغفر الخطايا، واملخلص وضع التوبة للذين آمنوا قبل هذه 
رأى  الكل،  واملالئ  القلوب  خفايا  العارف  وهو  ألنه  األيام، 
الضعف البشري ورأى حيل الشيطان والفخاخ التي يحاول 
عطيت 

ُ
ن برحمته وأوجد التوبة وأ

ّ
أن يوقع بها خليقته، لذا تحن

لي سلطتها«. إن هللا، يرى الراعي هرماس، يريد خالص الجميع 
ويقبل برحمته التائبين الذين يمارسون التوبة كتغيير حقيقي 
وتجديد داخلي، خلقي ومسلكي: »إني أعطي الوعي للتائبين 
ألني أنا لهم. أال تعتقد أن عملية التوبة هي عملية تجديد! إن 
التوبة هي عملية حكمة عظيمة. إن الخاطئ يتعقل عندما 
ا أمام هللا، فيذكر العمل الشرير الذي صعد  يدرك أنه فعل شرًّ
إلى قلبه ويتوب ويمتنع عن عمل الشر، وليس هذا فقط بل 
يفعل الخير، ويذّل نفسه ألنها أخطأت. أرأيت أن التوبة هي 

عملية تجديد وإدراك عظيمة«.
يخطئ  عندما  وكانت  أبنائها،  على  تسهر  ا 

ً
إذ الكنيسة  كانت 

ولكنها  االفخارستيا،  في  االشتراك  من  تحرمه  أعضائها  أحد 
خضعه ألعمال التوبة: كالصوم والصالة 

ُ
تحتضنه في صالتها وت

والصدقة، كي يرتد ويعود ويتوب. 
3. سر التوبة في القرن الثالث حتى السادس

 جديًدا، حيث 
ً
أخذت التوبة ابتداًء من القرن الثالث شكال

ظهرت كنظام كن�سي كان يخضع فيه الساقطون والجاحدون 
لقانون توبة يفرضه األسقف عليهم، وُيحَرمون من االشتراك 
عن  ابتعادهم  عن  يبرهنوا  أن  بعد  وكانوا  االفخارستيا.  في 
خطاياهم، وينهون قانون توبتهم، ينالون املسامحة والغفران، 

وُيقَبلون من جديد في االجتماع االفخارستي.
نية« ألنها كانت تترافق مع 

َ
ُعِرفت هذه التوبة بـ »التوبة الَعل

قانون خاص بها وأعمال تكفيرية كالصوم والصالة والصدقة 
بشكل علني، وكانت تحصل من جّراء ارتكاب خطيئة الجحود 
التعاطي  وطريقة  التوبة  تفاقمت قضية  الزنى.  أو  القتل  أو 
مع الساقطين عندما بدأ املؤمنين يجحدون اإليمان بسبب 

االضطهاد.
)يتبع(

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

التربية النبوية )11( 

ّ

َ

َ
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تناولت االسبوع املا�سي موضوع: كيف يمكننا ترجمة 
عند  ووقفت  األبناء؟  سلوك  في  الرمضانية  املعاني 
بعضا،  بعضهم  يغيظ  أال  على  األبناء  تربية  ضرورة 
بملبس أو مأكل أو مشرب ذلك حتى يكون شعور الجميع 
يساعدهم  مما  الحياة،  مجاالت  كل  في  سواء  بأنهم 
على املشاركة والتعاون بما يخدم مصالح مجتمعهم. 
ونتطلع دائما الى أن األبناء هم العدة والعتاد للمستقبل 
وهم األمل الذي به نرتقي. وحتى يكونوا كذلك ال بد أن 
نتطلع  الذي  املقام  يناسب  بما  شخصياتهم  تستقل 
اليه، ولهذا يجب أن نعودهم الجد واالجتهاد والعطاء 

منذ الصغر ألن من شب على �سيء شاب عليه، وقد علق على ذلك أحد علماء 
التربية فقال: وال يعود األب ولده التنعم، وال يحبب إليه الزينة، وأسباب الرفاهية، 
فيضيع عمره في طلبها. وأنا أرى أن هذا الكالم مهم جدا، ألن جل اهتمام اآلباء 
هو كيف يزينون أبنائهم ويمتعونهم بكل ألوان املتع، دون االنتباه الى ما يتطلع 
اليه األبناء من طلب ذلك ولو بطرق الحرام، وهذا ال يعني ترك النظافة الزينة بل 
أن يتوسط بين ذلك، ومن أجل بلوغ هذه الغاية كان صحابة رسول هللا يوصون 
بعضهم البعض، فعن أبي عثمان قال: كنا عند عتبة بن فرقد، فكتب إليه عمر 
بأشياء يحدثه عن النبي، فكان فيما كتب إليه: إن رسول هللا، قال )ال يلبس الحرير 
في الدنيا إال من ليس له في اآلخرة منه �سيء، إال هكذا، وقال بإصبعيه السبابة 
والوسطى(. ذلك لتبقى للذكور شخصيتهم املستقلة ولإلناث مثل ذلك، فال يتشبه 
املستقلة  الشخصية  على  وحفاظا  بالرجال.  اإلناث  تتشبه  وال  باإلناث  الذكور 
لكل هؤالء، يروى أن ابن مسعود جاءه ابن له، وعليه قميص من حرير، قال: 
من كساك هذا؟ قال: أمي. قال: قل ألمك تكسوك غير هذا. وما فعل ذلك إال 
ألنه تعلم من رسول هللا أن الحرير للنساء، لقول رسول هللا )حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور امتي وأحل إلناثهم(. ومن توجيهات عمر بن الخطاب في لباس 
األبناء والتي جاءت بقوله )اتزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخفاف والسراويالت، 
وألقوا الركب، ونزوا نزوا، وعليكم باملعدية، وارموا األغراض، وذروا التنعم وزي 
العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول هللا قد نهى عنه وقال )ال تلبسوا الحرير إال ما 
كان هكذا(. وأشار رسول هللا بإصبعيه.  واملربي الحكيم هو الذي يجمع بين جميع 
اشكال التربية بالتعويد والترويض ليصبح عندنا فيما بعد قادة عظام من أبنائنا. 
واملتمعن بسيرة األنبياء عليهم أفضل الصالة السالم، يجدهم قد عاشوا أحلك 
ظروف الحياة وأصعبها ولكن رعاية هللا أهلتهم ليصبحوا عظماء، فيوسف القي في 
الجب وبيع كما تباع العبيد واتهم بعرضه وهو من اشرف خلق هللا. ومو�سى عليه 
السالم القي في اليم خوفا من فرعون الطاغية، ولكن رعاية هللا اعادته الى قصر 
فرعون ليكون له عدوا وحزنا، وإسماعيل يبعث مع امه ليعيش في أرض غير ذي 
زرع وال مقومات الحياة. ورسول هللا محمد يحدث عن نفسه وعن طفولته فيقول 
)ما بعث هللا نبيا إال رعى الغنم(. فقال أصحابه: وأنت؟ قال )نعم، كنت أرعاها 
على قراريط ) مقابل جزء من الدرهم والدينار(  ألهل مكة(. وحتى يتميز األبناء 
فكان يحثهم على الرماية وركوب الخيل، األمر الذي يؤهلهم الى االستعداد ملواجهة 
التحديات، فعن سلمة بن األكوع أن النبي مر على نفر من )أسلم( ينتضلون )أي 
يتسابقون في رمي السهام(. فقال لهم )ارموا يا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا(. 
وكان يقول لهم )ارموا واركبوا، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه )استغناء 
عنه( فإنها نعمة كفرها(. وبين انواع املسابقات بقوله )ال سبق إال في نصل أو حافر 
أو خف(. أي ال تكون املسابقات إال على الخيل واإلبل. ولكننا نالحظ أن التنعم 
الزائد في حياة األبناء يدفعهم للتسابق بسياراتهم في األماكن العامة، وفي الشوارع 
مما يعرضهم ويعرض الناس الى الخطر الحتمي وهذا ال يصح بأي حال من األحوال. 
كما يجب تعويد األبناء بأن يتحدوا في املسابقات الرياضية وفي النهاية يرضون 
بنتائج سباقهم  تماما كما حصل مع رسول هللا. عن أنس بن مالك قال: كان للنبي 
ناقة تسمى العضباء )مشقوقة األذن(، ال تسبق أو ال تكاد تسبق، فجاء أعرابي على 
قعود فسبقها فشق ذلك على املسلمين، حتى عرفه النبي فقال )حق على هللا أن ال 
يرفع من الدنيا �سيء إال وضعه(. وفي ذلك درس مهم للمجتمع الذي يتقاتل ويتناحر 
ويسفك احيانا الدماء ألتفه األشياء، فالرسول يعلمهم أن هذه أمور دنيوية وأن 
أمر الدنيا مهما ارتفع ال بد له من ذل أو زوال، وكثيرا ما نرى مشاحنات بين أبناء 
املجتمع العربي ملباراة كرة القدم فيتحول صديق األمس الى عدو اليوم، والتربية 
السليمة تفرض علينا أن نتعلم من تجارب اآلخرين وال نتعصب ونتحيز الى �سيء 
قد يؤدي الى االقتتال والتباغض والجهالة، فنكون سواء مع العصر الجاهلي الذي 
يشعل حربا يقتل فيها خلق كثير لسباق خيل بين داحس والغبراء. وأختم كالمي 
بقول رسول هللا )من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية وينصر عصبية، يدعو 

الى عصبية، فقتل فقتلته جاهلية(. 

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

الجيد.. أن تبادر الى تأسيس حزب جديد وأن تجرب حظك في املنافسة على أصوات الناخبين..
ال�سيء.. أنك تأتي بهذه الخديعة خلف قناع من شعارات مستهلكة مهترئة، لتخفي حقيقة وجهتك التي تصبو الى الفوز 

بكر�سي في الكنيست.. 
األسوأ.. أنك تدعي بأنك صاحب رؤية جديدة ومختلفة، ومن أول لقاء صحفي تظهر على حقيقتك، أنك نسخة جديدة 

عما سبقك من زعماء وأحزاب..
األكثر سوءا.. أن يأتي الحزب الجديد تحت شعار التعددية واملشاركة، بينما الهدف املخفي هو ضرب األحزاب العربية 

املشتركة، وانزالها عن الحلبة السياسية ليخرج الجميع ومجتمعنا خاسرا..

الجيد.. السيء.. األسوأ..
يكتبها: زياد شليوط  
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تقع مدينة اللد في مركز البالد قرابة 38 كم شمال 
تعتبر من أقدم املدن في البالد إذ  - غرب القدس. 
يعود تاريخها الى قرابة 8000 عام قبل أيامنا، وهي 
املدينة الوحيدة التي استمر فيها اإلستيطان منذ 

تلك الفترة وحتى هذه األيام دون انقطاع.
ملحة عامة

كرت مدينة اللد ألول مرة في املصادر التاريخية، 
ُ
ذ

ضمن سجل املدن الكنعانية التي احتلها الفرعون 
املصري تحوتمس الثالث. حينها كانت تسمى املدينة 
كرت في التوراة حول قصة وصف 

ُ
"رتن". الحقا، ذ

ترحال عائلة "الفعل" الذين ترحلوا ووصلوا مدينة 
اللد )أخبار األيام اإلصحاح األول 8:12(. 

كرت في التلمود. كما انها ذكرت 
ُ
خالل القرن األول ذ

الذي  عند املؤرخ الروماني يوسفوس فالفيوس، 
وصفها على انها قرية كبيرة يشابه حجمها حجم 
مدينة. كان للمدينة دور واهمية مركزية في الحياة 
اليومية عند اليهود خالل الفترة الرومانية، خاصة 
بعد خراب مدينة القدس بيد الرومان، إذ تواجد 

فيها مركز للشيوخ ومركز للتوراة.
لودا  او  ليدا  باسم  الرومان  عند  املدينة  تذكر   
إسم  أيضا  املدينة  أعطوا  انهم  إال   ،)Lydda(
القيصر  اما  اآللهة(.  )مدينة  "ديوسبوليس" 
112 ميالدي( فقد  سبتيموس سيفروس )193 – 
أعطى املدينة منصب مدينة رومانية، وأضاف اليها 
اسمه حيث ُسميت حينها: كولونيا لوكيا سيبتيميا 

سيفيرا ديوس – بوليس. 
اللد مدينة مركزية  البيزنطية كانت  الفترة  خالل 
وهامة بفضل كونها املدينة التي ولد فيها القديس 
في  كنيسة  بناء  تم  مار جريس(.  )او  جاورجيوس 
املدينة تحمل اسمه، والتي ُهدمت خالل االحتالل 
العربي في القرن السابع ميالدي. مع بداية الحكم 
العربي في البالد، كانت اللد عاصمة اللواء الجنوبي 
كان العرب اول من  ومركز الحكم ملنطقة يهودا. 
عندما  سماها اللد حيث هو االسم الحالي تماما. 
بنيت مدينة الرملة عام 715 ميالدي، تحول مركز 
الحكم والسلطة الى الرملة، حينها بدأ شأن املدينة 

بالتراجع.
 St.  " باسم  املدينة  سموا  فقد  الصليبيون  اما 
George le Lidda"، نسبة للقديس جيورجيوس. 
اللد تحت سيطرة  الثاني عشر كانت  منذ القرن 

املماليك حتى بداية الحكم العثماني.
 األبحاث األثرية

وسط  في  )املوجود  التل  في  األثرية  الحفريات 
من   1952  –  1951 أجريت بين األعوام  املدينة( 

أثري  مسح  إجراء  تم  الحقا،  اآلثار.  قسم  قبل 
األعوام  اللد خالل  لخريطة  األثري  املسح  خالل 
1975، 1978، 1982. منذ تلك الفترة وحتى أيامنا 
قامت سلطة اآلثار بالعديد من الحفريات  هذه، 
في املدينة،  في أعقاب اعمال تطوير ومشاريع بناء 
 1996 األبرز من بينها كانت الحفريات من العام 
التي خاللها تم العثور على الفسيفساء )عنه وافينا 

تقريرا في العدد 462(.
نذكر من أهم املكتشفات واآلثار البارزة في املدينة: 
التي أشارت الى   1951 نتائج الحفريات من العام 
األخير  الحجري  العصر  خالل  االستيطان  بداية 
كما كشفت عن  أيامنا(.  عام قبل   8000 )قرابة 
جزء من مبان املدينة من الفترة الكنعانية القديمة 

)3300 – 2400 ق.م(. 
جسر من فترة املماليك وهو املعروف جسر بايبارس 
املصرارة  وادي  فوق  املدينة،  مدخل  في  متواجد 
)املعروف اليوم باسم وادي أيالون(. بني عام 1273 

ميالدي.
كنيسة القديس جاورجيوس او مار جريس التي ال 

زالت تشمل بعض األجزاء من الفترة الصليبية.
الجامع الكبير الذي تم العثور في بعض أجزائه على 

آثار من الفترة البيزنطية والصليبية.
العثمانية،  الفترة  من  خان  وهو   – الحلو  خان 

مكون من طابقين.
فرن لصناعة الفخار يعود تاريخه للفترة الرومانية 

)القرن األول والثاني(.
من  املدينة  بقايا  عن  الحفريات  كشفت  كذلك 
استمرارا  والرومانية  الهيلينية  الفارسية،  الفترة 
حتى العثمانية واالنتداب البريطاني. تفاصيل اوفي 

عن تلك املكتشفات في عدد آخر.
الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار:

الحفريات من العام 2009
عملة نقدية تاريخها القرن السادس ميالدي عثر 

عليها خالل الحفريات عام 2001
جسر بايبارس في املدخل الى املدينة

خان الحلو من الفترة العثمانية

د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي
متنّوعة  بأعمال  الرمضانّي  الدرامّي  السباق  عّج 
شير بعض اآلراء إلى محاوالت الدراما 

ُ
ومختلفة، كما وت

وزخمها  عهدها  سابق  إلى  للعودة  الجّدّية  السورّية 
املعهود وهي الحافلة باإلبداع، التمّيز، متانة السيناريو 
اعتمادها  على  وعالوة  املغايرة  الحوارات  وتركيبة 
ذلك بواسطة  وتّم  على تقنّيات البطولة الجماعّية، 
بعض األعمال األخيرة التي نافست الدراما املشتركة 
»عندما تشيخ الذئاب«،  م العربّي. 

َ
والهجينة في العال

مسلسل درامّي من اخراج املخرج عامر فهد وسيناريو 
وحوار السيناريست حازم سليمان، وهو عمل مأخوذ 
عن النسخة الروائّية التي تحمل ذات االسم، »عندما 
من أصول  األردنّي  والقاّص  للروائّي  تشيخ الذئاب«، 
وهي رواية   ،)1954-2018( جمال ناجي  فلسطينّية، 
 2008 عام  نشرها  أعقاب  في  الكبير  الرواج  أخذت 
للرواية  العاملّية  للجائزة  النهائّية  القائمة  إلى   

ً
وصوال

العربّية »البوكر« لعام 2010. 
تدور النسخة الروائّية حول ثالوث الشرق املقّدس 
الجنس  الدين،  واملحّرمة؛  الكبيرة  وتابوهاته 
قالب  في  الثالوث  هذا  أضالع  تتشابك  والسياسة. 
األصوات  تعّدد  تقنّية  على  باالعتماد  مثير  قص�سّي 
والوجوه وتنّوع الرواة، حيث يخّصص الروائّي جمال 
لتروي  ورئيسّية  مركزّية  شخصّية  لكّل   

ً
فصال ناجي 

محيطها  من   
ً
راكدة مياًه  وتحّرك  حولها  من  ا 

ً
أحداث

شخصّية  بكّل  املحيطة  واألحداث  للمشاهد  وفًقا 
وشخصّية، وذلك في محاولة لعرض صورة بانورامّية 
الهشاشة  مالمح  عن  ومتشابك  معّقد  واقع  عن 
البشرّية والتعالق غير الشرعّي أو الطبيعّي بين الدين، 
ها 

ّ
كل وتتشابك  األحداث  تنطلق  والسياسة،  الجنس 

سلم  عن  املستور  لتكشف  أردنّي،  واقع  لتصوير 
الحارات  من  الطبقّي  والتقّدم  االجتماعّي  االرتقاء 
املهّمشة والفقيرة لرسم الطريق وتعبيدها  املنسّية، 
االنتقال  عورات  يستر  كغطاء  الدين  باستخدام 
الجبروت والسلطة،  الثروة،  شّوه إلى مراكز الجاه، 

ُ
امل

مسك الفتاة اللعوب، ُسندس، بخيوط اللعبة 
ُ
بينما ت

تباًعا عورات املجتمع  تكشف فصول الرواية  ها. 
ّ
كل

الشرقّي عاّمة واألردنّي خاّصة لتعرية الجوانب الخفّية 
عن  الطرف  يغّض  الذي  املدينة  ملجتمع  والتحتّية 
السياسّية  الجرائم أحياًنا،  الكثير من املمارسات حّد 
تسليط  الجنسّية واالجتماعّية في ظّل  منها والدينّية، 
الضوء على جوانب أخرى غير معتمة، بل واملبالغة في 
ر عن كّل ما هو مخفّي في منظومة 

ّ
طرحها بهدف التست

الشرق األخالقّية واالجتماعّية القابلة لالنهيار تباًعا 
رة 

ّ
دينامّية املجتمع، وإن كانت بطيئة أو متأخ في ظّل 

السياسّية  إلى جانب التحّوالت التاريخّية،  نوًعا ما، 
واالجتماعّية التي تمّر بها املجتمعات بشكل عاّم. 

ينطلق سيناريو املسلسل السورّي من النّص الروائّي 
وينسحب على فترة التحّوالت السياسّية واالجتماعّية 
التي مّرت بها دمشق خالل الفترة التي أعقبت انهيار 
حاد السوفييتي من خالل قصص ثالثة أصدقاء 

ّ
االت

الجليل  عبد  الشيخ  هو  األّول  الشّياح؛  حارة  من 
ببقاياه  نفسه  في  يحتفظ  زال  ما  الذي  الصّراف 
وهو لقبه السابق  »الجنزير«  القديمة من شخصّية 
قبل أن يرتدي عباءة الدين ومداواة الناس باألعشاب 
في  متينة  قاعدة شعبوّية  وتكوين  الشعبّية  والطرق 
ا ألجهزة 

ً
األمر الذي جعل منه هدف السورّية،  األحياء 

تحت  الحًقا  ليعمل  السياسّية  والسلطة  املخابرات 
الدولة وذلك من خالل تأسيس جمعّية خيرّية  غطاء 
ا، عالوة على تكوينه  م ومعترف بها قانونيًّ

ّ
بشكل منظ

لقاعدة متينة من التالميذ الشباب الذين يعرضون 
واالجتماعّي  النف�سّي  التحّول  عملّية  منطقّي  بشكل 
ارتكابهم  إلى   

ً
وصوال الحًقا،  السلوك  على  املنعكس 

بينما  والتطّرف،  للراديكالّية  وجنوحهم  للجرائم 
ينعم الشيخ عبد الجليل بحماية جهاز الدولة األمنّي 

لبؤرة  مزرعته  لتنقلب 
تجمع  دورّية  لقاءات 
التّجار  مع  السياسيين 
لعقد  الدين  ورجال 
املشبوهة  الصفقات 
ففي مزرعة  واملختلفة، 
عبد الجليل يجتمع كّل 
يمكن  ال  الذين  أولئك 
مًعا  يجتمعوا  أن  لهم 

وم 
ّ
قام بدوره وببراعة األستاذ سل في مكان آخر أبًدا، 

حّداد، بينما الصديق الثاني الذي يعرض اليسار وأزمة 
املثّقفين في تلك الحقبة هو جبران عبد العزيز الشّياح، 
الكثيرة  بأزماته  الغارق  السابق،  السيا�سّي  املعتقل 
ي عن مبادئه واالنسالخ عن 

ّ
والذي يضطر تباًعا للتخل

الوزارات  إحدى  إلى كر�سّي   
ً

القديمة وصوال صورته 
السورّية مظهًرا ببراعة االنقسام النف�سّي للشخصّية 
، أّدى هذا الدور بجدارة 

ً
التي لم يكن مقتنع بها أصال

العائد من  النجم الكبير عاِبد فهد. الصديق الثالث، 
نملة عن الوقوف في 

ُ
اجتياح بيروت لم يتوان قيد أ

وسط الحارة النتقاد صديقيه جبران الشّياح وعبد 
الجليل الصّراف )الجنزير( وهو صديقهم أبو فاروق، 
الذي ُيعّري اليمين املتشّدد واليسار املثّقف الغارق 
حاد السوفييتي إلى 

ّ
بالسلبّية واألزمات عقب انهيار االت

 بين يدّي تلميذ من تالميذ الشيخ عبد 
ً

أن ق�سى قتال
الجليل في عتمة الليل، أّدى دوره بشكل ُمتقن ومقنع 

النجم الكبير أيمن رضا. 
حيث  ا،  مركزيًّ دوًرا  املسلسل  في  النساء  دور  يأتي 
 إّياهّن في مركز 

ً
ط السيناريو األضواء عليهّن جاعال

ّ
سل

األحداث كشخصّية الجليلة عبد العزيز الشّياح التي 
القدير سمر سامي وهي أخت جبران  قامت بدورها 
األحداث  حّرك 

ُ
وت مثيرة  قّصة  لها  امرأة  الشّياح، 

موتها  حين  إلى  حولها  من  الشخصّيات  ومصائر 
دوره  )أجاد  عزمي  وابنها  جبران  أخيها  مقّدمتهم  في 
وهو من أوائل  أنس طّيارة(  وبحرفّية النجم الشاّب 
وخسارة  للمصائب  يتعّرض  الحقوق  ّية 

ّ
كل خّريجي 

السيا�سّي،  وماضيه  خاله  مواقف  بسبب  وظيفته 
يصير من تالميذ الشيخ عبد الجليل ويكّون قاعدته 
ومساره بعيًدا عن حماية عبد الجليل والجهاز األمنّي 
تخفي  متطّرفة،  لجماعة  لتكوينه   

ً
وصوال حوله  من 

ا مع عالمة هي العقد العصملّي، يصير  أّمه الجليلة سرًّ
السّر مع عالمته، العقد، بين يدّي زوجة أخيها رابعة، 
واحًدا من أسباب تمكين زوجها جبران  ليكون السّر 
في الوزارة وتأمين وصوله إليها رغم ماضيه السيا�سّي، 
بعد  األحداث من حولها حّتى  الجليلة  حّرك 

ُ
ت هكذا 

موتها، باإلضافة لبعض الشخصّيات النسائّية األخرى 
التي جعلتها الرواية شخصّيات ثانوّية فإّن السيناريو 
جعل منها شخصّيات لها مساحتها املركزّية واملحّركة 
)أّدت دورها   

ً
عمران مثال كأّم  لألحداث بشكل كبير، 

بين  الوصل  حلقة  وهي  عفار(  أبو  سوسن  الفّنانة 
وشخصّية  الجليل،  عبد  والشيخ  الحارة  في  النساء 
التي بدت  )أّدت دورها الشاّبة هيا مرعشلّي(  سندس 
كذلك كواحدة من الشخصّيات املركزّية التي تلعب 
البطولة  لتقنّية  تتويًجا  ذلك  يأتي  األبطال.  بمصائر 
ا مقابل تقنّية تعّدد األصوات والوجوه  الجماعّية دراميًّ

ا.  ا وروائيًّ أدبيًّ
عموًما يأتي هذا العمل بالصيغتْين األدبّية والدرامّية 
سواء،  لواقع املجتمعات العربّية وعلى حّدٍ   

ً
معالجة

لتعرّية املجتمعات العربّية  تتويًجا للنضال الحقيقّي 
التشريح  النقد،  طاولة  على  املحّرم  ثالوثه  ووضع 
واملعالجة ومحاولة جّدّية وحثيثة لتعرية قاع املدينة 
م كّل واحد 

ّ
والتزاوج الرهيب بين السلطة والدين وتحك

والقناعات  السطوة  فرض  خالل  من  باآلخر  منهما 
امكانّية  ظّل  في  والتقائها  املصالح  تباين  املختلفة، 

التنازل عن املبادئ مهما كانت راسخة ومتينة.

»عندما تشيخ الذئاب«

مدينة اللد غنية بآثارها

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه
 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

للبيع

مبنطقة الهدار شارع ليفونتني (דירת גן)
مدخل منفرد  95م  4 غرف واسعة  ساحة امامية 40م  وساحة 

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتي سكنية 

للبيع للبيع
 شارع النبي (تصلح لألستثامر)

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

للبيع مركز الكرمل شارع يافيه نوف
 بنتهاوس مميز 280م صالون واسع 4 غرف كاملة )סוויטה(واسعة –طابقي-

 كل طابق مدخل منفرد-رشفة مع منظر خالب 18م رشفة السطح 80م  3
 مواقف للسيارات )2 مع سقف( مخزن بركة سباحة قاعة لياقة بدنية مبنى

مراقب ومحافظ عليه 7/24

للبيع للبيع

 البلد التحتا شارع النبي
 الطابق 3 واالخري تقريبا 98 م 4 غرف رشفتي وضع ممتاز منظر 10

للكرمل والحدائق البهائية سقوف عالية مبنى حجر

للبيع

للبيع
بفندق املرييديان قريب من شاطىء البحر

3غرف  تقريبا 80م مرممة طابق عايل مطلة للبحر

شديروت هتسيونوت

 طابق اريض بدون درج مدخل منفرد 3غرف مرممة ومكييفة 

(שכירות עוברת)
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شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة 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 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�سي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 
مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 م�ر يص�� لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

مصالح للبيع / لاليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 م�ر يص�� لعياده او مكتب او تجاره فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة 
من الدوائر الحكومية واملواصاالت   ابتدا من 1500 ₪

 

بشارع الجبل ، 2.5 غرف طابق 2 بحالة جيدة  2100 ₪

اسباب كثيرة تجعلك تستثمر  في اجمل املدن الرومانية "كلوج"، 
مساكن للطلبة الجامعيين /وحدات استجمام جديدة  ابتداء من 180000 ₪

 لاليجار  شقق للبيع 
4 غرف في מדרגות בית שערים + شرفة موقع ممتاز

₪ 2800 

הציונות علوي 
3 غرف +شرفة مرممة ومؤثثة مطلة على البحر

₪ 3100  

 
טשרניחובסקי الكرمل الفرن�سي 

4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

بين�هاوس في الكرمل الغربي 
4 غرف 126 متر شرفات بمساحة 80 متر 

موقفين + مخزن 

הגפן 
 3 غرف طابق اول، بحالة جيدة مكان هادئ

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين 

مطله على البحر طابق 3
 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 بن �هودا قرب ه�سيونوت 
4 غرف طابق 3 بحالة جيدة  780000 ₪

مطلوب  
موظفة لكراج HUNTER  وظيفة كاملة 

ساعات العمل: من يوم االحد حتى الخميس من الساعة 8:00  

صباحا حتى 16:00 بعد الظهر

يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا

معرفة اساسية بادارة الحسابات- التحدث باللغة العبرية
 بمستوى عال – التعامل مع برمجة اوفيس

للمعنيات االتصال مع نعمت : 054/6557919

للتفاصيل:   054/

مطلوب ملكتب محاماة في حيفا

 موظف/ة صاحب/ة خبرة للعمل بوظيفة جزئية 
ساعات عمل مريحة

للتفاصيل يرجى االتصال: 050/7928573     077/3506016

דירת 4 חד’ במיקום מצויין באלנבי!
בניין מבוקש עם מעלית חניה ומחסן

שטח 90מ”ר עם נוף ים ומרפסת שמש בשלבי בניה
רק 930.000ש”ח

למכירה

العمل 
بساعات 
الضغط

מקס-פתרונות נדל”ן  052-5870145

למכירה- שי עגנון 3 חדרים אופציה ל-4 חדרים  קומה 2  

חנייה בשפע מסירה מיידית  795.000ש.ח

למכירה- הגפן 3 חדרים קומה 3  890.000ש.ח.

למכירה- רח‘ עובדיה דופלקס 5.5 חדרים  +מרפסת גדולה 

קומה 2 –משופצת 1.640.000-ש“ח

למכירה- לבונטין  3 חדרים קומה 3 משופצת ומושקעת  

860.000ש.ח.

למכירה – במושבה הגרמנית 3.5חדרים קומה 2 משופצת 

ומעוצבת ע“י אדריכל מצויינת למשקיעים ולזוגות איזור 

שקט עם אופציה לממד

למכירה בעכו – רח‘ העצמאות  4 חדרים  2 מעליות מסירה 

נמכרמיידית חנייה לבניין גישה נוחה  895.000ש.ח.

لإليجار  

 شارع مور 10 - منطقة الكبابري 

شقة جميلة ومرتبة ورشفة 

واسعة مطلة للبحر 4 غرف، مطبخ 

وحاممان، موقف سيارة، مخزن، 

وادوات كهربائية

للتفاصيل 053/2842096

حيفا – ملراسلنا:  أصدرت لجنة الجوائز التابعة التحاد الفلكلور 
لجائزة  والعامليين  املحليين  املرشحين  بصدد  قراراتها  العالمي، 
2019. ُعِقدت في اتحاد الفلكلور  األوسكار الدولي للفلكلور لعام 
الدولي  اليونسكو  تأسيس  من  الرسمي  الفلكلور  )جسم  العالمي 
ومفوضية االتحاد األوروبي منذ عام 1949( جلسات ُمكثفة على 
رأسها جلسة القرار النهائية، التي شارك فيها نائب رئيس االتحاد 
ومدير املنظمة املحلية لالتحاد ومندوبه، السيد أمين قاسم في شهر 

نيسان الجاري في مدينة "الس باملاس" جزر الكناري.
وُرشحوا  بطلباتهم  أدلوا  ويهوًدا،  عرًبا  محلًيا  فناًنا   63 أن  يذكر 
للجائزة القيمة، وكان قرار اللجنة األخير حليف الفنان املتألق صالح 
شامي، ابن قرية جديدة-املكر الذي ذكرت له اللجنة ميزة خاصة 
في إنتاجات فلكلورية، دامجة بين تراثنا املحلي وتراث من حوض 
البحر األبيض املتوسط، يحمل رسالة سالم تقارب ووحدة ثقافية 
على صعيد عالمي، وفن يرتقي لتأهيل الفنان صالح شامي كحاِصد 

الجائزة الرسمية من االتحاد لعام 2019. 
هذ وعلمنا أن مديرية االتحاد ستعقد حفل تتويج للفائزين، في 

أواخر شهر تموز املقبل في املنظمة الشقيقة في رومانيا.    

الفنان صالح شامي َيفوز 
باألوسكار العالمي للفلكلور في ظل غالء األسعار وتذمر الجمهور العربي  وتحديًدا 

حول أسعار الخضار والفواكه نتيجة تقلبات درجات 
الحرارة، شبكة كينج ستور املشهداوي تقلب املوازين  
وتخفض األسعار باقل من نصف سعرها عن  املحالت 
في  جًدا  كبيًرا   

ً
اقباال الشبكة  شهدت  حيث  األخرى 

فروعها الـ 13 تحديًدا في شهر رمضان املبارك وعيد 

الفطر.  وفي حديث مع السيد عبد املجيد صالح مدير 
املشتريات في الشبكة عن سبب التذبذب  باألسعار، 
ناتج عن هطول  بأن ذلك  السيد عبد املجيد  وّضح 
ارتفاع  ثم  ومن  البالد  شهدتها  التي  الغزيرة  األمطار 
درجات الحرارة، وبالتالي تم استغالل ذلك من قبل 
كينج  شبكة  سعت  باملقابل  االسعار،  لرفع  البعض 

ستور املشهداوي بالحفاظ على اسعار  معقولة وباقل 
من اسعار السوق. 

طرح هذه االسعار من قبل شبكة املشهداوي يساهم 
باملحافظة على التوازن اإلقتصادي في بيت املواطن 

العربي.

شبكة املشهداوي كينج ستور تقلب موازين االقتصاد في البيت العربي



سلم بيتك للخبير 

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945
خبرة 20 سنة

4غ+شرفه، موقف، مخزن، 
جارمطله عالبحر والجبل   

إلي
ل

جار
إلي

ل
במונטפיורי -ע"י בי"ח בני ציון 

شقه فاخره ومرممه بذوق.4غ-100م. مطله للبحر 
وجبال الجليل.موقف سياره ومخزن.

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 5غ-130م+شرفه35م.مطله ألحلى منظر

ميناء، بحر وجبال الجليل.

יפה נוף
بأرقى شوارع المدينة وبأحلى عمارات الشارع

شقه 4غ-100م+شرفه ، ط. 2 (امكانية بناء على السطح)

מור ـ الكبابير
شقه فاخره ومميزه+شرفه مطله للبحر.

موقف سياره ومخزن

فرصه ذهبية..

جديد

بالمطران حجار




