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عفيف شليوط

اللغة  استخدام  عن  العربي  الشاب  عزوف  ُيالحظ 
العربية من خالل استحداث لغة العربيزي أو الفرانكو 
أربيك، حيث يستخدم الشاب اللغة العربية املدموجة 
كما نالحظ عدم اكتراث  بمصطلحات أجنبية دخيلة. 
الطالب العربي بحصة اللغة العربية، وتفضيله لتعلم 
اللغة  اللغة االنجليزية أو العبرية على تعلم لغة األم، 
املعلمون من مستوى  من جهة أخرى يشكو  العربية. 
التحصيل العلمي لطالبهم في موضوع اللغة العربية، 
الطالب  يختار  ال  الغالب  على  الثانوية  املدارس  وفي 
العربي في امتحانات البجروت أكثر من ثالث وحدات 

تعليمية في موضوع اللغة العربية. 
اللغة  هذا األمر يدعونا للقلق، خاصة أّن  بال شك أّن 
هذه  نعالج  ولكي  واألصالة،  والتراث  بالهوية  مرتبطة 

علينا أن نتعّرف على أسباب ابتعاد  الظاهرة املقلقة، 
بدون شك انكشاف  الشاب العربي عن لغته العربية. 
مدى  على  ر 

ّ
يؤث الغربية  الثقافة  على  العربي  الشاب 

الشاب رسالة  يكتب هذا  فعندما  للغته،  استخدامه 
مثل  ألكترونية يستخدم األحرف أو األرقام األجنبية، 
 

ً
 من حرف العين، والرقم 7 بدال

ً
استخدام الرقم 3 بدال

فاستخدام اللغة االنجليزية في هذه  من حرف الحاء. 
التطور التكنولوجي  الحالة أصبح ضرورًيا، خاصة أّن 
ر 

ّ
توف عدم  ذلك  على  زد  الجديد،  الواقع  هذا  فرض 

األحرف العربية في بعض األجهزة األلكترونية كالهاتف 
الخليوي والحاسوب، األمر الذي اضطر الشاب العربي 
األحرف  عن  كبديل  األجنبية  األحرف  يستخدم  أن 
وهنالك من ابتعد عن لغته العربية وأصبح  العربية. 
يفضل الحديث والتعبير عن نفسه بلغة أخرى كالعبرية 
أجنبية  ومصطلحات  كلمات  ُيدخل  أو  واالنجليزية، 

خالل حديثه باللغة العربية. 
ال  األمور  أولياء  معظم  أّن  نالحظ  املدارس،  في  حتى 
العربية  اللغة  بموضوع  أوالدهم  بتحصيل  يبالون 
بقدر ما يبالون بتحصيلهم في اللغات األخرى وخاصة 
ُيتقن  ه 

ّ
بأن بابنه  يفخر  من  هنالك  بل  االنجليزية. 

وهذا صحيح،  العلم  لغة  فيعتبرها  االنجليزية،  اللغة 
فعندما يلتحق الطالب بالجامعة عليه أن يجيد اللغة 
تجدها  لألبحاث  املراجع  فمعظم  ويتقنها،  االنجليزية 
من يتعلم اللغة العربية  وباستثناء  باللغة االنجليزية، 
ال يحتاج الطالب الجامعي للغته العربية خالل تعليمه 

الجامعي.   
التعليم الجامعي يبحث الخريج عن أماكن  بعد إنهاء 
على  الخريج  يحتاج  تلك،  العمل  أماكن  وفي  عمل، 
اللغة  أّما  العبرية،  اللغة  أو  االنجليزية  اللغة  الغالب 
العربية فال يحتاجها الخريج على الغالب في مكان عمله، 

فسوق العمل يفّضل من يتقن اللغات األجنبية.   
العربية  اللغة  ملكانة  السريع  االستعراض  هذا  بعد 
ندخل  كلغة يستخدمها االنسان في حياته اليومية، 
فنصطدم  خاصة،  الرسمية  العربية،  مدارسنا  الى 
بالواقع املؤلم ملكانة اللغة العربية في مدارسنا. فعلى 
بموضوع  مؤهلين  ملعلمين  مدارسنا  تفتقر  الغالب 
فاملعلمة املتخصصة بمجال التعليم  اللغة العربية، 
الخاص تصبح بقدرة قادر معلمة لغة عربية، واملعلم 
املربوطة، هو  املفتوحة والتاء  الذي ال يمّيز بين التاء 
م الطالب االمالء والقراءة والفهم والقواعد. 

ّ
ذاته يعل

زد على ذلك املناهج التعليمية ملوضوع اللغة العربية 
اختيارات  بسبب  ه 

ّ
أن اإلشارة  تجدر  فهنا  وآدابها، 

النصوص األدبية التي ال تصّور الواقع الذي يعيشه 
باإلضافة الى دروس  الطالب وال تعّبر عن مشاعره، 
التي تعتمد أسلوب التلقين،  النحو العربية الجافة، 
باالغتراب  الطالب  شعور  في  األساس  العامل  هي 
فكم تغّنى  خالل حصص اللغة العربية.  واالحباط  
وكم  العربية،  اللغة  بجمال  العربية  اللغة  معلمو 
العربية،  اللغة  أيام  في  اللغة  بهذه  فخرهم  أعلنوا 
ولكنهم لم ينجحوا  اللغة،  تحدثوا كثيًرا عن جمال 
بإبراز هذا األمر من خالل النصوص األدبية، وحصص 

اللغة العربية.  
كما نالحظ بشكل عام في مدارسنا أن معلم اللغة 
وهذا  واحد،  العربية هو معلم لألدب واللغة في آٍن 
الدول  في  اللغة  تعليم  وضع  عن  مختلف  األمر 
ففي تلك الدول هنالك فصل واضح بين  املتطورة، 
نمر اسمير تطرق لهذا  د.  تعليم اللغة وتعليم األدب. 
والتعليم  التربية  علوم  “توظيف  كتابه  في  املوضوع 
حيث طالب بالفصل بين  في تدريس اللغة وآدابها”، 
تعليم األدب واللغة، فتعليم األدب يختلف تماًما عن 
تعليم اللغة، وليس بالضرورة أن يكون معلم األدب 
ملًما وقادًرا على تعليم اللغة. فاألمور التي ينبغي على 
معلم األدب مراعاتها تشخيص حاجات واهتمامات 
ي مشاعرنا 

ّ
فدروس األدب تغذ واتجاهات تالميذه، 

البعد  وتخاطب  االنسانية وانفعاالتنا وأحاسيسنا، 
االنفعالي الذي وّضحه بلوم في تصنيفه ذي الثالثة 

مستوى  ففي  أبعاد. 
خالل  من  االستقبال 
األسئلة التوضيحية على 
مستوى االستقبال لدى 
الطالب  ُيظهر  الطالب، 
القصة،  ببطل  إعجابه 
أبيات  الطالب  يختار  أو 

االستجابة  مستوى  وفي  القصيدة.  من  أعجبته  شعر 
من  موقف  باتخاذ  مجموعته  أفراد  الطالب  يشارك 
الطالب  يعرض  التقدير  مستوى  وفي  القّصة،  نهاية 
إحدى  تصف  فقرة  كتابة  في  للمشاركة  استعداده 
اللغة  دروس  بينما  املسرحية.  أو  القّصة  شخصيات 
وتعتمد  ومنطقنا،  وعقولنا  أذهاننا  طريق  عن  تعالج 

باألساس على البعد املعرفي من تصنيف بلوم.  
ا نالحظ هنا الفرق الواضح بين تعليم األدب وتعليم 

ً
إذ

اللغة، الذي أشار إليه د. نمر اسمير في كتابه “توظيف 
علوم التربية والتعليم في تدريس اللغة العربية وآدابها”، 
ود. اسمير من املربين الرائدين في مجال التربية واعداد 
اعداد  في  والذي ساهم  العربي،  الوسط  في  املعلمين 
معلمين في جامعة حيفا وجامعات وكليات أخرى إلعداد 

املعلمين، وساهم في وضع مناهج تعليمية. 
وهنا أتساءل ملاذا ال تعنينا التجربة اليابانية، التي دعت 
الى التمسك القوي والواثق باألصالة والقيم األخالقية 
ملاذا ال نندهش  التي تمتد جذورها عميقة في املا�ضي. 
ا، ففي 

ً
من هذا التقدم الذي يقف أمامه العالم مندهش

أمريكا وأوروبا يعكف أهل العلم على دراسة االنجاز 
ونحن  الشرقية.  اآلسيوية  الدولة  لهذه  االستثنائي 
العرب بالذات ملاذا ال تعنينا اليابان وهي في شرق آسيا، 
فاليابانيون شرقيون مثلنا، بدأوا مسيرتهم نحو التقدم 
اليابان حققت  ف الحضاري. 

ّ
من واقع العزلة والتخل

تراثها  على  املحافظة  خالل  من  والتقّدم  التحديث 
تحّول  الحرب  بعد  القومية.  ومؤسساتها  وتقاليدها 
التعليم في اليابان الى تعليم يعتمد التدريب على التفكير 
ومع مرور الزمن  أكثر مما يعتمد على النقل والحفظ. 
ب أصبح 

ّ
استقرت هذه املفاهيم في نظام تعليمي مرك

يشد خبراء التعليم في العالم، وأصبحت مناهج التربية 
والتعليم في اليابان من املناهج العاملية التي تنظر إليها 

وتحاول أن تتعلم منها الشعوب األخرى.    
وحسمت معركة  فاليابان لم تبهرها اللغات األجنبية، 
ألّي  يمكن  ال  ه 

ّ
أن يدرك  والجميع  البداية.  منذ  اللغة 

الشعوب  تصغي  ولن  األم،  بلغة   
ّ

إال يبدع  أن  شعب 
املعلمين في  كما أّن  األخرى لشعب ال يتحّدث بلغته. 
اليابان يتمتعون بقسط من الحرية فهم ُصّناع القرار 
في املدرسة، وهم يقومون بإدارة مدارسهم ودون ضغط 
لذلك يشعر املعلمون في  ملزم من قبل وزارة التعليم، 

اليابان بأهميتهم في صنع القرار. 
فأين نحن من كّل هذا، في ظل تهميش دور املعلم كقائد 
املستقل  م 

ّ
املعل محاربة  يتم  لدينا  بل  قرار،  وصانع 

املعلمين  دعم  ويتم  القرار،  صنع  في  حّقه  وسلبه 
املمسوحين، الذين يتلقون التعليمات من إداراتهم، من 

ر عنك، ومن هنا نبدأ.      
ّ
ر فالوزارة تفك

ّ
منطلق ال تفك

أزمة تعليم اللغة العربية في مدارسنا 
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تعزية
»طوبى ملن اخترته وقبلته يارب ليسكن في ديارك إلى األبد«

تتقدم مؤسسة البيت املسيحي في حيفا، إدارة وأعضاء، إلى أسرة عضو 
البيت، الصديق سمير أيوب بأصدق التعازي القلبية، وأسمى تعابير 
باألسرة الكريمةبفقدان االبن الغالي 

ّ
املواساة للمصاب الجلل الذي أمل

رامي. إن وفاته هّزت القلوب وفاجعته ضربت الوجدان بأعّز ما يكون.

وال يسعنا في هذا املقام املهيب إال أن نتوجه إلى الباري تعالى سائلين 
للفقيد الرحمة، ولألسرة الكريمة حسن العزاء، وأن يلهم كافة األقارب 
واملعارف واألصدقاء الصبر والسلوان. ولتكن روحه الطاهرة مع األبرار 

والقديسين.

البيت  عائلة  إن  وجميع أفراد العائلة  أيوب  سمير  العزيز  ونقوللألخ 
ي كي يخفف الرّب عنكم هذه املحنة، ويبعد 

ّ
املسيحي تعاضدكم، وتصل

عنكم كل مكروه.

د. ريمون جبران

رئيس مؤسسة البيت املسيحي-حيفا

مـؤسسة البيت املسيحي حيفــا
מוסד הבית הנוצרי חיפה

The Christian Home Institute
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في  وهيئاتها  النقابة  جعل  اهتماماتي  أّول  في 

طليعة املناهضين لقانون القومية العنصري

آتي إلى املحاميات واملحامين العرب ببرنامج 

عمل ألني أحترم عقولهم وإرادتهم*

تمثيل  ضمان  على  العمل  برنامجي  ضمن 

مناسب للمحامين العرب في الجهاز القضائي 

ه وصوال إلى املحكمة الُعلياـ  لن نقبل أقّل 
ّ
كل

من املساواة*

"صدى  قائمة  خوري  نبيل  ماري  املحامية  تترأس 
في  املحامين  لنقابة  االنتخابات  إطار  في  للمهنة"، 
لواء حيفا. وهي املّرة األولى التي تؤسس فيها محامية 
عربية قائمة انتخابية في هذا اإلطار وتقودها برئاستها. 
ُمحامية متخّصصة تزاول املهنة منذ أكثر من عقدين 
ة عصامية 

ّ
معروفة بسيرتها املهنية كمحامية مستقل

تتمّتع بحضور قوّي، ولهذا كان معها اللقاء التالي.

انتخابات  ـ  التجربة  هذه  خوض  قررِت  ملاذا  س( 
نقابة املحامين؟

ج( عدة أسباب دفعتني لذلك. فهناك ضرورة لترتيب 
والدمقرطة،  االنفتاح  من  مزيد  لجهة  البيت  هذا 
إلشراك أعداد أوسع من املحامين في تحديد مصير 
هذه املهنة وفي تحسين الخدمات القضائية للجمهور 

عموًما. وهناك حاجة ماّسة لرّد االعتبار ملهنة املحاماة 
عيد إليها 

ُ
في ظروف اقتصاد السوق ـ ال ُبّد من أن ن

رسالتها ومعانيها ال سيما الدفاع عن الحق والعدل. 
وهناك حاجة إلى إعادة تنظيم النقابة وإدارتها بشكل 
ينعكس إيجابا على الجيل الجديد من املحامين. على 
النقابة أن تتغّير لتأخذ بيدهم وتدمجهم ال أن تضع 
القضايا  هذه  من  باملناسبة،  طريقهم.  في  املعوقات 
جمهور  على  عّممناه  الذي  عملنا  برنامج  طّورنا 
املحامين. ال نخوض االنتخابات ألجلها بل لدفع قضايا 
وفوق  جميعا،  واملحامين  املحاميات  جمهور  تهّم 
هذا كله وكحقوقية ملتزمة، حفزني موضوع قانون 
للتأثير  القومية ألبحث عن طريق من اعماق املهنة 
والتغيير، فكان قراري هذا بخوض االنتخابات لنقابة 

املحامين.

س( هل هناك خاصية لكونك محامية،امرأة؟

ج( أنا أمارس املهنة منذ أكثر من عقدْين ولم أشعر 
 وال في 

ّ
أنني أقّل من أي زميل رجل. ال في إدارة ملف

سجال قانوني في أروقة املحاكم. ومع هذا هناك ُبعد 
حي. أنا لست مجّرد امرأة مرشحة تزّين 

ّ
جندري في ترش

قائمة يقودها رجال. أنا أقمت قائمة "صدى للمهنة" 
مع زمالء وزميالت وأنا أقف على رأسها. وفي هذا قول 
ة 

ّ
بدف اإلمساك  على  قادرات  املحاميات  أن  واضح 

القيادة واملشاركة على قدم املساواة في إدارة شؤون 
مهنة كاملحاماة. أشعر أنني أفعل ذلك باسم املحاميات 
العربيات واليهوديات على السواء. وطموحي أن تنضّم 
محاميات أخريات إلى هذا املسار، إلّي في قائمتي. ولدينا 

كنساء ما نقول ونفعل في إطار النقابة واملهنة.

س( نعرف أن املحامين العرب هم الذين يرفعون 
نسبة التصويت في انتخابات النقابةـ  ما هو وزنهم؟

ج( أوالـ  أنا سعيدة من هذا األمر. نعم، مشاركة أوسع 
ر أكثر 

ّ
في االنتخابات معناها الفوري حضور أكبر ومؤث

في نقابة املحامين وهيئاتها. بشكل نظري، مشاركة كل 
املحامين العرب قد يعني أن رئيس النقابة ُيمكن في 
مرحلة ما أن يكون عربًيا. هذا للقول إن وزننا العددي 
والنوعي كبير في النقابة وهيئاتها. في السنوات األخيرة 
النقابة  في  العرب  املحامين  تمثيل  في  قفزة  حصلت 
والهيئات املختلفة لكن ال يزال أمامنا الكثير لنفعله 
هناك. نحن نريد تمثيال مناسبا للمحامين العرب في 
الوظائف  أبسط  من  ابتداء  ـ  ه 

ّ
كل القضائي  الجهاز 

األعلى  اإلداري  والجهاز  العليا  املحكمة  إلى  وصوال 
ه. واملحامون العرب 

ّ
للقضاء في البالد والقطاع العام كل

قديرون وجديرون وال أقّل منهم املحاميات العربيات.

يتحدث عن  للمهنة"  قائمتك "صدى  برنامج  س( 
كمهنة  معناها   

ّ
املحاماة مهنة  استعادة  ضرورة 

تدافع عن الحّق واملساواةـ  لكن لم نسمع أن النقابة 
قالت كلمة واحدة عن قانون أساس القومية؟

ورئيسها  الحالية  للنقابة  بالنسبة  صحيح  هذا  ج( 
الذي تمت تنحيته. لكن في املؤتمر الذي عقدناه في 
دالية الكرمل في االسبوع املا�ضي، وشارك فيه كل من 
ابي حيمي الرئيس الحالي للنقابة وتامي اوملن رئيسة 
دعمهما  أعلنا  اللذان  النقابة،  في  حيفا  لواء  لجنة 
وتأييدهما لنا ولبرنامج عملنا وخاصة بكل ما يتعلق 
حيمي  أبي  الحالي  الرئيس  فبينما  القومية،  بقانون 
يحقق  ال  بكونه  القانون  ضد  صريحا  موقفا  أعلن 
املساواة، وتحدث صراحة على ان مثل هذه القوانين 
تضع اسرائيل على منحدر خطر نحو التمييز  وقد اكد 
على التمسك بالدمقراطية واساسها املساواة للجميع 
املواطنين  بمكانة  واملس  العنصرية  مظاهر  ورفض 
العرب. وقد جاء هذا البيان بعد اجتماع مصغر معه 
بحضوري وكان هذا قبل املؤتمر وقبل اعالن دعمنا 
له، حيث أكدت له على ان دعمنا له منوطا بموقفه 

من قانون أساس القومية ، فجاء إعالنه هذا واضحا 
تأييدها  تامي  املحامية  اعلنت  املؤتمر. كذلك  خالل 
واضح  بشكل  ستعمل  بانها  واشارت  هذا،  لطرحنا 
ضد القانون وأنها متحالفة مع قوى في النقابة تقول 
بهذا املوقف املناهض للقانون. وأصّر في كل مناسبة 
عن تأكيد رف�ضي للقانون ودالالته وتمّسكي بالفكرة 
الدمقراطية ومبادئها السيما املساواة والعدل ملجتمعي 
العربي وبشكل عام. سأعمل على تعزيز هذا االتجاه 
في النقابة وهيئاتها وجعلها في مقّدمة املدافعين عن 
ضد  بحزم  والوقوف  وتعزيزها  الدمقراطية  املبادئ 
القانون وانعكاساته على األوضاع الحقوقية في البالد.

س( هل لديك شركاء أو حلفاء خارج لواء حيفا؟

داخل  السيا�ضي  العمل  طبيعة  هي  هذه  طبعا،  ج( 
يقودها  التي  "كرامة"  قائمة  مثل  لي شركاء  النقابة. 
مرشحة  وهي  داود،  فهيم  املحامي  املميز  الزميل 
نحن  بينما  القطرية.  اللجنة  في  النقابة  لعضوية 
لجنة  في  النقابة  لعضوية  مرشحون  للمهنة  صدى 
لواء  في  أخرى  قوائم  مع  تفاهمات  ولي  حيفا.  لواء 
عليها،  سنعمل  التي  املواضيع  حول  وخارجه  حيفا 
أولويات  سلم  إلى  أدفعها  أن  أريد  طط 

ُ
وخ وبرامج 

ولي  وحدي  لست  أنا  ما  بمعنى  وهيئاتها.  النقابة 
شركاء جديين في قائمة "صدى للمهنة"، أذكر منهم 
نجار  صالح  املحاميين  والثالث،  الثاني  املرشحين 
ولي شركاء  بيت جن.  من عرابة وسلمان قبالن من 
وبإسهاماتهم. بهم  أعتز  الحقل  في  آخرين   وشريكات 

املحامية ماري نبيل خوري، رئيسة قائمة "صدى للمهنة" في نقابة املحامين:

يشّرفني أن أكون أّول محامية عربية تترأس قائمة 
النتخابات النقابة وللمحاميات دور في إحداث التغيير
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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

ملراسل حيفا-
جثمان  األربعاء،  أمس  أول  حيفا  ودعت 
الشاب رامي سمير أيوب البالغ من العمر 
االثنين  يوم  حتفه  لقي  والذي  عاًما،   43
املا�ضي، اثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء 
السادس  الطابق  في  النوافذ  أحد  تثبيت 

الكرمل  أحياء  أحد  في  مكاتب  مبنى  من 
الشرطة  محققو  حضر  املدينة. وقد  في 
وممثل عن وزارة العمل الى املوقع، لفحص 

مالبسات الحادث املؤسف واألليم.
وقد أفجع خبر مصرع الشاب رامي أيوب 
أهله وعائلته وأصدقاءه وعموم أهالي حيفا 

العائلة  بيت  الى  توافدوا  الذين  العرب، 
 ، األليم  مصابها  في  جانبها  الى  للوقوف 
الحسن  ومعشره  بأخالقه  الفقيد  وعرف 
وسمعته الطيبة، وتربطه عالقات متينة مع 

شرائح عديدة في املجتمع.
تصوير: رنين صفدي

ملراسل حيفا- توجه لصحيفة "حيفا" عدد من أبناء الطائفة االسالمية 
في حيفا، معربين عن استيائهم من التمييز ضد العرب واملسلمين على حد 
تعبيرهم من قبل "ايتوس" التابعة لبلدية حيفا، حيث كانت رسوم الدخول 
لحديقة الحيوانات في حيفا خالل فترة عيد الفطر كاملعتاد 39 ش.ج للفرد، 
بينما تّم تخفيض األسعار في فترة عيد "الشفوعوت" لدى أبناء الطائفة 
الذين  حيفا،  في  املسلمين  تساؤل  أثار  الذي  األمر  19 ش.ج،  لـ  اليهودية 
شعروا بالتمييز بسبب عدم منحهم تخفيضات خالل فترة عيد الفطر أسوة 
فترة عيد  تخفيضات جدّية خالل  الذين حصلوا على  اليهود  باملواطنين 

"الشفوعوت".  
م هيئة تحرير صحيفة "حيفا" لهذه الشكوى، توجهت الصحيفة 

ّ
فور تسل

للدوائر املختصة في بلدية حيفا مثيرة املوضوع، واتضح بعد الفحص أّن 
التخفيض حصل في عيد "الشفوعوت" نتيجة توجه سكان من مدينة حيفا 
طالبين تخفيض األسعار في فترة العيد املذكور، بينما لم يكن هنالك أّي 
توجه من قبل أّي مواطن من حيفا خالل فترة عيد الفطر للحصول على 

تخفيض خاص خالل عيد الفطر. 
بعد إثارة صحيفة "حيفا" للموضوع لدى الدوائر املختصة في بلدية حيفا، 
تعهدت الجهات املسؤولة في إدارة البلدية وبناء على توجه صحيفة "حيفا" 
بتحديد أسعار بطاقات الدخول لحديقة الحيوانات في مدينة حيفا خالل 

فترة عيد األضحى املبارك بـ 19 ش.ج فقط.   

صحيفة حيفا تنجز تخفيًضا كبيًرا في 

بطاقات الدخول لحديقة الحيوانات 

خالل فترة عيد األضحى المقبل

H a i f a net

شفاعمرو واملنطقة

الموت يختطف ابن حيفا رامي سمير 
أيوب في حادث عمل مأساوي



בס“ד
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تهنئة

 واعضاًء ان تتقدم بأحر 
ً
يُسر  مؤسسة البيت املسي�ي في حيفا رئيسا

بمناسبة  الدكتور يوسف متى  والتبريكات لسيادة األسقف  ال�هاني 
 ألساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، متمنين 

ً
سيامته رئيسا

له التوفيق والنجاح في مسيرته ورسالته الرعوية.

كما ونقدم ال�هنئة لعائلته وذويه ولرعية الروم امللكيين الكاثوليك في 
حيفا، نسأل هللا أن يمن عليه بكل نعمه وبركاته ليكون خير أسقف 
على   

ً
أمينا  

ً
والصالة وااليمان وحارسا في املحبة والت�حية،  وقدوة 

األبرشية.

بكل مودة تقدير واحترام،

د. ريمون جبران
رئيس مؤسسة البيت املسي�ي- حيفا

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• 

ملراسل حيفا-  وافقت محكمة 
طلب  على  بالناصرة،  الصلح 
النشر  حظر  بتمديد  الشرطة 
التحقيقات،  تفاصيل  حول 
في شبهات جريمة قتل غسان 
يوم  شفاعمرو،  من  عوكل 
األربعاء املا�ضي، بعد انتهاء فترة 

حظر النشر األخيرة. 
باسم  الناطق  بيان  وذكر 
الشرطة، انه في اعقاب جلسة 
منال حليحل -  القاضية  أمام 
القاضية  دياب، أصدرت 
تعليماتها بمنع نشر أي معلومة 
بشأن التحقيقات. ويسري أمر 
 29 ملدة  الجديد  النشر  حظر 

يوما، حتى تاريخ 7-11-.2019
أن  »حيفا«  صحيفة  وعلمت 

األمر الجديد قوبل باالستياء في أوساط عائلة 
املغدور، وفق مصدر مقّرب من العائلة الذي 
الشرطة  نابع عن وعود  أن االستياء  أضاف 
اتهام  الئحة  وتقديم  الجناة  عن  بالكشف 
بحقهم، وكل مرة تعود تعود الشرطة وتصدر 

أمرا بالحظر للمرة الرابعة على التوالي.

ُيذكر أن املرحوم غسان عوكل تعّرض الطالق 
 12 مساء  حانوته،  في  مجهول  من  رصاص 
نيسان املا�ضي، وأّن عدم الكشف عن الجناة 
يشكل حالة قلق لدى األهالي الذين يشعرون 
بفقدان األمان في أحيائهم واألماكن العامة، 
على اثر تكرار حوادث اطالق النار في أكثر من 

مكان في املدينة.

الشرطة تعتقل 

مشتبهين من 

حيفا والكريوت 

بتهريب مخدرات
ملراسل حيفا -ألقت الشرطة القبض 

أول ألمس األربعاء، على ثالثة مشتبهين 
في  والكرايوت  حيفا  سكان  من 
لالشتباه  أعمارهم،  من  الثالثينات 
مثل  خطرة  مخدرات  بتهريب  بهم 
هذا  جاء  الشواقل.  بماليين  الكوكائين 
باسم  الناطق  بيان  وفق  االعتقال 
نهاية  مع  العربي،  لإلعالم  الشرطة 
مصلحة  مع  بالتعاون  سري  تحقيق 
الضرائب )السلطات الضريبية في مطار 
الى  أدى  والذي  الدولي(،  غوريون  بن 
كشف املشتبهين الثالثة بشبهة محاولة 
ادخال املخدرات الخطرة إلى إسرائيل، 
وإخفائها بطريقة فريدة من نوعها بعد 
يبدو  حديدي،  أنبوب  الى  دخلت 

ُ
أ ان 

وكأنه جزء من آلة.
إلى  الثالثة  املشتبهين  احالة  هذا وتم 
املركزية  التحقيق  وحدة  في  التحقيق 
استصدار  يتم  أن  الساحل،على  لواء 
أمر من محكمة الصلح في حيفا بتمديد 

توقيفهم على ذمة التحقيق.

ماريا جّمال من حيفا تفوز بجائزة 

»اميرة جيرونا» االسبانية

في  االسبانية  جيرونا«  »اميرة  مؤسسة  اعلنت  حيفا:  ملراسل 
األسبوع املا�ضي، عن فوز ماريا جّمال من حيفا بجائزة املؤسسة 
للعام 2019. جاء فوز ماريا جّمال لهذه الجائزة بعد أن كان قد 
رشحها وديع أبونصار، قنصل اسبانيا الفخري، للحصول على 
هذه الجائزة وذلك من خالل توصية ارسلها قبل بضعة اشهر 
لسفير اسبانيا في البالد، منويل غوميس-اثيبو. هذا وعّبر ابونصار 
عن شكره للمسؤولين في مؤسسة »اميرة جيرونا« على اختيار 
ماريا، كما شكر السفير االسباني على دعمه لترشيح ماريا لهذه 

الجائزة.
من  العشرات  بين  من  اختيرت  جمال  ماريا  أن  بالذكر  الجدير 
املرشحين من حول العالم لنيل الجائزة. ويذكر أيضا ان ترشيح 
ماريا وفوزها بهذه الجائزة جاء عقب العمل الجبار التي تقوم به 
برفقة زوجها الدكتور عصام داود من خالل مؤسسة »هيومانيتي 
كرو« )طاقم االنسانية( التي تهتم بالالجئين الذين تقطعت بهم 

السبل اثناء هروبهم من بالدهم نحو اوروبا.
أبرز  من  هي  جيرونا«  »اميرة  مؤسسة  أّن  بالذكر  الجدير  من 
املؤسسات االسبانية، التي تقدم جائزة سنوية لشاب أو شابة 
الذين  العالم،  انحاء  35 عاًما(، من مختلف  الى   16 )من عمر 

يقومون بأعمال مميزة.

للمرة الرابعة تمديد حظر النشر 
في جريمة قتل الشفاعمري 

غسان عوكل



17:00 | حلقة قراءة مع مجموعة "إ�سانيات" 
حول "السيادة والدولة".

18:00 | حفل توز�ع جوائز مسابقة القّصة 
القص��ة لطالب املدارس اإلعدادّية والثانوّ�ة.

عر�فة ا��فل فداء ز�دان.

17:00
ورشة  لألطفال: ورشة فن طي الورق اليابا�ي 

"األور�غامي" مع عمر عّموري.

18:30 |  توقيع كتاب من إصدار مدى الكرمل: 
"العرب الدروز  �� إسرائيل مقار�ات وقراءات 

نظرّ�ة وسياسّية ناقدة". 

19:30 | توقيع كتاب من إصدار مؤسسة 
الدراسات الفلسطي�ّية: "س�سموغرافيا الهوّ�ات: 
اال�ع�اسات األدبّية لتطور الهوّ�ة الفلسطي�ّية �� 

إسرائيل، 1948 - 2010". 

اليوم الثا�ي | ا��معة 14/06

اليوم الثالث | الس�ت 15/06

19:00 | توقيع كتاب من إصدار مركز مدار:
عاينة ا��مهور – الفلسطي�يون �� األرشيفات 

ُ
"مل

العسكرّ�ة اإلسرائيلّية".

20:30 | عرض فيلم 
"امل��وب وا��في" (2017، وثائقي، 46 دق) 

للمخرجة رونا سيلع حول سرقة 
األرشيف الفلسطي��.

اليوم الرا�ع | األحد 16/06

17:00 | توقيع كتاب من إصدار مركز مسارات:
ن �� منا�� وكتب التعليم �� إسرائيل". "التديُّ

 

18:00 | ندوة ثالثة كتب لعزمي �شارة صادرة عن 
املركز العر�ي لألبحاث: "الطائفة، الطائفية، 

الطوائف املتخيلة" و "�� اإلجابة عن سؤال: ما 
السلفية؟" و"تنظيم الدولة املك�� داعش". 
بمشاركة: الباحث ع�� حب�ب هللا، الباحث 

د.مهند مصطفى، ال�اتب رامي منصور. 
يحاورهم أنطوان ش��ت.

20:00 | حفل االختتام �عرض موسيقي 
مع فرقة كالسل�ي.

اليوم ا��امس | اإلثن�ن 17/06

حوار مع محرر الكتاب
د. �سري ا����ران.

 
تحاوره نضال رافع.

حوار مع مؤلف الكتاب 
د. منار مخول.

تحاوره مر�م فرح.

حوار مع ال�اتبة 
رونا سيلع.

يحاورها عالء حليحل.

حوار مع ال�اتب
د. جو�ي منصور.

يحاوره أحمد دراوشة.

املركز الثقا�� 
العر�ي حيفا
شارع ش�تاي ليفي 7

مراكز  خمسة  املعرض   �� ُ�شارك   (*)

مؤسسة   • لألبحاث  العر�ي  املركز  أبحاث: 

الدراسات الفلسطي�ية • مركز مدار • مدى 

هامش  ع��   (**) مسارات.  مركز   • الكرمل 

املعرض:  توقيع  كتب  •  ندوات  •  عروض 

أفالم •  موسيقى •  بازارات  •  مق��. 

 .(2019) العر�ية.  الثقافة  جمعية   (***)

13-17". املركز  "معرض الكتاب \ حز�ران 

الثقا�� العر�ي: شارع ش�تاي ليفي7 : حيفا.
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  املجلس امللي األرثوذك�سي الوطني – حيفا

منح دراسية لالكاديميين

يعلن املجلس امللي األرثوذك�سي الوطني في حيفا عن نيته تقديم منح دراسية لالكاديميين من أبناء 
كل من يرغب بالحصول على املنحة عليه ان  الرعية في حيفا لهذه السنة الدراسية 2018/2019. 

يقدم طلبا يستوفي 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 لتمام التسجيل 

وإرفاقه بطلب املنحة.
ان يكون من طالب الجامعات او الكليات االكاديمية في البالد او الخارج ويدرس للحصول 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 التحاقه بها )אישור 
המניין(، على ان يكون هذا املستند  باللغة العبرية من جامعات البالد اوباللغة النجليزية 

من الخارج، وأن يكون أصليا ) غير مصور(.
أن يكون طالبا في السنة الثانية وما فوق في دراسته 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 للحصول 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 له مالحظة يستطيع التواصل مع مكتب املجلس على الرقم: 8525047-04 أو على البريد 
 maktabalmajles2@gmail.com :االليكتروني للمجلس

نتمنى لكم النجاح

لجنة املنح  يوسف خوري            

الدراسية رئيس املجلس           

املطران يوسف متى  لدى سيامته مطرانا للجليل:

سْت على القوميِة العربيِة ولغِة  الكنيسَة الكاثوليكيَة تأَسّ
الضاِد، وتميزت بحّسها الوَطني وانتماِئها العرِقي

 
َ
امللكية  

َ
الرومية  

َ
الكنيسة "ان  حيفا:  ملراسل 

ولغِة  العربيِة  القوميِة  على  سْت  تأسَّ  
َ
الكاثوليكية

الرسميِة  والوثائِق  الصلواِت  كتَب  ت 
ّ
وتبن الضاِد، 

ني وانتماِئها 
َ
باللغة العربيِة، كما وتميزت بحّسها الوط

خالل  من   ،
ُ
املشرفة  

ُ
املسيرة سارْت  وقد  العرِقي. 

شأن  إعالء  في  امللتزمين،  االشخاص  من  العديد 
الوطِن والِحّس الوطِني."

هذه الكلمات نطق بها سيادة املطران يوسف متى، 

أسقف أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل 
االحتفال  في كلمته أثناء  للروم امللكيين الكاثوليك، 
في كنيسة مار يوسف  أقيم  الذي  بتنصيبه أسقفا 
للملكيين الكاثوليك في الناصرة، وتابع سيادته قائال: 
للشعِب  وتنتمي  انتمْت  التى   

ُ
الجليلية نا 

ُ
وكنيست  "

ارساِء  في  املطالبِة  في  تستمر  الفلسطيني  العربّي 
هذا الشعب،  لكل أبناء  واالستقراِر  والسالِم  العدِل 
رعيِة الدوليِة في حِق كل انسان 

َ
وتشُد على أيدي الش

 بباقي الشعوب 
ً
بالعيِش الكريم في حريٍة وكرامٍة أسوة

في العالِم. ومن هنا فإن أيدينا مفتوحة لهذا التعاون 
اإلنساني في تقريِب القلوِب واحقاِق العدِل والسالِم."
ترأس قداس الرسامة املطران جورج بقعوني، نيابة 
عن البطريرك يوسف العب�ضي، عاونه املطرانان ياسر 
عياش، النائب البطريركي في القدس ومطران الجليل 
املتقاعد، بطرس املعلم. وحضر السيامة لفيف من 
ليوبولدو  بينهم املطران  برز من  الدين،  كبار رجال 

جيريللي، السفير البابوي في البالد وبطريرك القدس املتقاعد، 
ميشيل صباح ورئيس مجلس االساقفة الكاثوليك في االرا�ضي 
املقدسة،  الحاج وحارس االرا�ضي  املطران مو�ضى  املقدسة، 
الروم  مطران  كيرياكوس،  واملطران  باتون  فرنشسكو  االب 

االرثوذكس في الجليل.
للروم  الياس  مار  كاتدرائية  في  مشابه  تنصيب  حفل  وأقيم 
الشخصيات  كبار  من  عدد  حضره  حيفا،  في  الكاثوليك 
إلى  اضافة  واالجنبية،  والفلسطينية  االسرائيلية  الرسمية 
العشرات من الشخصيات االعتبارية املحلية. برز بين الحضور 
برئاسة عضو  الفلسطينية  السلطة  وفد رفيع املستوى من 
صالح رأفت  اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
بركة  محمد  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة  ورئيس لجنة 
عينات كاليش-روتم وعدد من النواب  ورئيسة بلدية حيفا، 
عدد  الحفل  حضر  كما  املحلية.  املجالس  ورؤساء  العرب 
برز بينهم السفير  والقناصل العرب واالجانب،  من السفراء 
املصري والسفيرة االملانية والسفير البلجيكي وعميد السلك 
الدبلوما�ضي االفريقي ونائب السفير االردني والقنصل الفرن�ضي 

والقنصل الرو�ضي والقنصل االسباني.
ل 

ّ
الذي مث املطران ليوبولدو جيريللي،  وألقى السفير البابوي، 

عن  خاللها  عبر  كلمة  التنصيب،  حفل  في  فرنسيس  البابا 
)الفاتيكان( ألبرشية الجليل وراعيها  مؤازرة الكر�ضي الرسولي 
الجديد. كما ألقى االب اندراوس بحوث، املدبر البطريركي الذي 
أدار شؤون أبرشية الجليل خالل االشهر املاضية واالب الياس 
فيهما  كلمتين عبرا  العام لألبرشية،  النائب االسقفي  العبد، 
عن فرحتهما بانتخاب املطران الجديد ورغبتهما ورغبة سائر 

الكهنة التعاون ملا فيه خير الكنيسة واملجتمع.
واختتم االحتفال بكلمة مطولة للمطران الجديد تحدث خاللها 
واجتماعية  كنسية  قضايا  منها  عدة،  قضايا  في  رؤيته  عن 
ومدنية، منوها بأن بابه سيكون مفتوًحا للجميع وبأنه يرغب 
مركزا على أهمية االحترام بين البشر  بالتعاون مع الجميع، 
كقاعدة أساسية للتعامل، ومطالبا بحلول للقضايا املختلفة 

مبنية على العدل واملساواة وحقوق االنسان.
تصوير: بهاء طرعاني



ستبدأ الحضانة بتالعليم حسب طريقه 
دكتور ماري منتسوري من بداية 1.9.219 

وستكون البيئة مجهزة حسب متطلبات املن�� ..

04-8262636        050-6809375

للمرة األولى في البالد وفي الوسط العربي 

حضانة تتبع املن�� املنتسوري بشهادة دولية من جامعة بريطانيا 
إال على املستويات من جيل 3شهور الى جيل 3سنوات 

للراغبين باالستفسار واالنضمام لهذا املن�� الرجاء االتصال 

ردينة ابداح اختصاص تربية طفل وحاصلة على شهادة معتمدة 

بمن�� املنتسوري من جامعة بريطانيا 

لكل  أهل يبحثون عن حضانة آمنة مليئة باملحبة والحنان. طاقم مختص ذو خبرة 

كبيرة. بيئة مالئمة لكل األجيال ساحات واسعة أمنة.  تبحثون عن  التحفيز على قدرات 

الطفل الحسية والحركية والذهنية سنتبع الوسائل الطبيعية والتي تستخدم ف�ها 

أبسط اشياء مستوحاة من الطبيعة 

ال لتلقين ..دع طفلك يعيش التجربة واستكشافها لوحده بتوجه م�ي 

بأعلى املستويات..
حاصلة على 

ماجستير البرمجة 
اللغوية العصبية  ...
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في زيادة وزن  التدخين يساهم  هل االقالع عن  س: 
الجسم؟

ليس من الضروري ان يكون االقالع عن التدخين  ج: 
سببا في زيادة الوزن، بل هنالك قسم من الذين اقلعوا 
 وزنهم، وهنالك نسبة قليلة يمكن أن 

ّ
عن التدخين خف

يزيد وزنها ببعض الكيلوغرامات، من 3- 4 كغم.
هذا االرتفاع ينجم لعدة اسباب: تحسن حاسة الذوق 
والشم، الحاجة لبديل او تعويض عن وجود السيجارة 

بالفم. زيادة الشهية نتيجة االقالع.
لها،  واستعددنا  االقالع  بعملية  واقتنعنا  ادركنا  كلما 
ونبدأ  الوزن،  في  االرتفاع  نمنع  او  نقلص  ان  يمكننا 

مرحلة جديدة وحياة صحّية وسليمة.
من  األشياء،  بعض  ألكل  بالحاجة  نشعر  مرة  كل  في 
نحتفظ  أن  يفضل  كذلك  ماء،  كأس  املفضل شرب 
ببعض الخضراوات املقطعة، ومن املفضل أن نزيد من 

ممارسة النشاطات الرياضية.
بكل الحاالت فان الفوائد الصحّية نتيجة االقالع عن 
التدخين أفضل بكثير من أّي ضرر ينتج من زيادة الوزن.
"أنا لست  ما رأيك بالقول الذي يردده البعض  س: 

جاهزا لالقالع عن التدخين"؟
غير  أو  بالجاهز  ما يسمى  يوجد  وللتوضيح ال   

ً
أوال ج: 

جاهز، أو يمكنني أن أكون جاهًزا في هذه الفترة أو غيرها. 
حياة  مجرى  يغير  شك،  بدون  التدخين،  عن  االقالع 
االنسان، لذلك ال نستطيع ان نقول هذه فترة مناسبة 

أو غير مناسبة لالقالع عن التدخين.
في عملية االقالع عن التدخين هنالك بعض الصعوبات، 
ص من اإلدمان على مادة النيكوتين، جسدًيا 

ّ
مثل التخل

ال شك أن مدى نجاح التخلص من اإلدمان  ونفسًيا. 
عالج للتغيير 

ُ
على مادة النيكوتين متعلق بمدى جاهزية امل

في االفكار والعادات واألنماط الحياتية.
املشاكل  هذه  على  للتغلب  ناجحة  وسيلة  أفضل 
عن  اقالع  مستشار  او  العائلة،  طبيب  استشارة  هو 
التدخين مختص الذي يوجهكم ويرشدكم على الطرق 
واالمكانيات الكثيرة املتوفرة ملواجهة املشاكل الجسدية 

والسلوكية. 
س: هنالك من يردد مقولة "السيجارة تساعدني على 

تخفيف التوتر"، فما رأيك؟
يشعرون  املدخنين  يجعل  الذي  الرئي�ضي  السبب  ج: 
هو االدمان الجسدي للسجائر  بالراحة وعدم التوتر، 
ثوان   5-10 خالل  للمخ  النيكوتين  يصل  وللنيكوتين. 
بعد استنشاق السيجارة. عندما يصل النيكوتين للمخ 
تفرز مادة الدوبامين، وهذه املادة هي التي تشعرنا باللذة 

للتسجيل واالستفسار: 0508547568

مالحظه: هنالك امكانيه للتسجيل لتعليم السباحه في ساعات بعد الظهر.

 نعلن عن بدأ التسجيل 
للمخيم الصيفي 
للسباحه 2019

المخيم الصيفي للسباحه 2019
ه ج� يام 
 � من�	


�
بادارة: يوسف غوشه

تاريخ املخيم: ابتداءا من 7.7.19 لغاية 25.7.19 من االحد للخميس 
من الساعه التاسعه صباحا حتى الواحده ظهرا

فعاليات املخيم:
تعليم جميع اساليب السباحه

فعاليات رياضيه وترف�هيه في املنتزه

جيل املشتركين: من سن 5 سنوات حتى 10 سنوات

لقاء خاص بصحيفة "حيفا"

مع الصيدلي شادي خوري، مستشار اقالع 
عن التدخين

تدخين حتى سيجارة واحدة في اليوم يزيد نسبة امراض القلب 

بخمسين باملئة واالصابة بجلطة دماغية بثالثين باملئة

وأخرى،  سيجارة  بين  الدوبامين  نسبة  تقل  والراحة. 
العصبية،  عدم الهدوء،  وهذا ما يسبب االضطراب، 
عدم التركيز والحاجة الى سيجارة أخرى، وعندها يشعر 
املدخن بتحسن، ألن السيجارة تعالج عدم الهدوء التي 
يوفر عليك  التدخين  فعملًيا عدم  تسببه.  نفسها  هي 

معاناة التوتر وبالتالي ال تحتاج لعالج.    
عادة التدخين التي حولت السيجارة لـ "عالج للتهدئة"، 
تسبب شعورا للمدخن بأنه ال يستطيع التخلي عنها. 
الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوهم، هو االقالع 
وجدية.  جيدة  تحضيرية  بطريقة  التدخين  عن  نهائيا 
ه بعد االقالع عن التدخين يخف 

ّ
أثبتت أبحاث كثيرة أن

قلع الشعور بالخوف والضغط.
ُ
عند امل

س: هل التقليل من التدخين يقلل من الضرر؟
ج: كل سيجارة نتعاطاها تسبب اضرارا للجسم. العديد 
من املدخنين يفرحون ان استطاعوا ان يقللوا من عدد 
لكنهم حسب االحصائيات لألسف يعودون  السجائر، 
على  اعتادوا  التي  الكمية  لتدخين  أشهر  بضعة  بعد 

تدخينها.  
في بحث واسع وشامل اثبت ان تدخين حتى  سيجارة 
يزيد نسبة امراض القلب بخمسين  واحدة في اليوم، 

باملئة واالصابة بجلطة دماغية بثالثين باملئة.
لذلك الهدف الرئي�ضي من العالج هو االقالع نهائًيا وليس 

التقليل.  
س: هل السيجارة االلكترونية أقل ضررا؟

ج: بواسطة السيجارة االلكترونية يتم حرق النيكوتين 

عن طريق التبخير، أو عن طريق التسخين االلكتروني. 
السيجارة  الى  االنتقال  تظهران  االبحاث  بعض 
االلكترونية، يقلل من كمية املواد املضرة، ولكن هذا ال 

يعني اننا غير معرضين للمواد املضرة.
هناك ابحاث تثبت ان مدخني السيجارة االلكترونية 
اضافة الى ذلك ان املدخن  معرضون ملواد سرطانية. 
يقلع  ان  يستطيع  ال  االلكترونية  السيجارة  بواسطة 
بتاتا، ألن دماغه يبقى مستعبدا ملادة النيكوتين وال يقلل 

من االخطار التي تواجهه.
قالع عن 

ٌ
ال فائدة من  أنه ال  يدعي  هنالك من  س: 

والضرر  طويلة  لسنوات  "دخنت  ألنني  التدخين 
حصل وال مجال للتحسين ".

في  يساهم  الحاالت  بكل  التدخين  عن  ج:اإلقالع 
الزمنية  املدة  طالت  فمهما  الصحي،  الوضع  تحسين 
ألّن  يبقى الحل األمثل هو اإلقالع،  ملمارسة التدخين، 
نسبة أمراض القلب واألوعية الدموية وسرطان الرئة 
عندما نكف عن  تقل بشكل ملحوظ بعد اإلقالع.     
اشياء  العالج وهناك  بمرحلة  الجسم  يبدأ  التدخين، 
الدم،  في  االوكسجين  كنسبة  فورا  تتحسن  كثيرة 
وتتحسن حاستا الرائحة والذوق خالل يومين او ثالثة 

من اإلقالع عن التدخين.
لكن من املؤكد ان التحسن يبدأ من اليوم االول لالقالع 
وكذلك تخف وتقل االضرار من اليوم  عن التدخين، 

األول لالقالع.

هنالك أبحاث تثبت 

أن مدخني السيجارة 

األلكترونية معرضون 

لمواد سرطانية 



المشاركة  المنتجات  تشمل  ال  الحمالت  استفادة  بينهما(.  )االقرب  المخزون  نفاذ  حتى  او   30.6.19 حتى   11.6.19 المفعول من  الحملة سارية 
بالحملة. ال تشمل السجائر . شبكة  تحفظ لنفسها الحق لتغيير و/ او إليقاف و/او لتحديد الحملة في أي وقت.  خاضع للتشكيلة 

في كل فرع. ال يوجد بيع بالجملة. الصور لإليضاح فقط. خاضع لشروط الحملة. الخطأ وارد.

במחיר
شامبو / مطري 
للشعر "بينوك"

700 مل

ُمزيل العرق 
Axe

150 مل

ُمزيل العرق 
Rexona
150 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ

صابون سائل
  Family 

1 لتر

مستحلب 
االستحمام 
Palmolive

500 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1490 فوق 200 ₪
2 بـ

ُرباعية صابون Palmolive  حب
90 غرام للوحدة

  sensitive رباعية ورق رطب
שיבולת שועל  لألطفال من "ُدكتور فيشير"

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1990 فوق 200 ₪
2 بـ

شمع "ملمس الحرير" الزالة 
الشعر 500 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1490 فوق 200 ₪
2 بـ

ُمبيد الحشرات 
Raid

300 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1490 فوق 200 ₪
2 بـ

بمبا 
أوسم 
80 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

490 فوق 200 ₪
2 بـ

أبروبو 
أوسم
50 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

590 فوق 200 ₪
2 بـ

رزمة 10 حبات بوظة ثلج ריאו

محدد الستعمال 
واحد على كل شروة 

10 فوق 200 ₪
2 بـ

جل 
االستحمام 

 Adidas
للرجال

400 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ

بوظة كريميسيمو شتراوس
1.33 لتر

2290
2 بـ

مشروب حليب 
شوكو/ موكا 

/ موز طارة
 1 لتر 

1190
2 بـ

بوريكس معدانوت
)جبنة او بطاطا ( 800 غرام

1990
2 بـ

بوظة فانتازيا شترواس
1 لتر

محدد الستعمال  واحد 
1990 على كل شروة فوق 200 ₪

2 بـ

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ

تبوتشيبس 
عيليت

50 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 بـ

تشيتوس 
عيليت

60-55 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 بـ

محدد الستعمال  واحد 
 على كل شروة فوق 200 ₪

محدد الستعمال  واحد 
 على كل شروة فوق 200 ₪

محدد الستعمال  واحد 
 على كل شروة فوق 200 ₪

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 بـ



* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪99 7	كيلو	دجاجة	كاملة	

₪99 8	كيلو	فخاد	دجاج	

₪99 4	كيلو	برغيوت	

₪99 5	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	



* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

₪99 7	كيلو	دجاجة	كاملة	

₪99 8	كيلو	فخاد	دجاج	

₪99 4	كيلو	برغيوت	

₪99 5	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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لتهنئته  األسبوع املا�ضي بزيارة سيادة املطران يوسف متى،  قام وفد من مؤسسة البيت املسيحي في حيفا، 
بسيامته رئيًسا ألساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته الرعوية. 

اسبانيا  قنصل  أبونصار،  وديع  قام 
االربعاء،  األول  أمس  مساء  الفخري، 
في  منزله  في  الياباني  السفير  بزيارة 
العسكري  امللحق  مودعا  هرتسليا، 
الصورة(  يسار  )الى  الياباني 
الجديد. العسكري  امللحق   ومستقبال 
إلى  للتحدث  اللقاء  استثمار  تّم  كما 
العسكريين  امللحقين  من  العشرات 
وإقليمية  محلية  قضايا  حول  االجانب 

قام وفد يمثل مركز اللقاء للحوار والعيش املشترك في الجليل، بتقديم التهاني لسيادة املطران يوسف متى، 
في املدرسة االكليريكية في الناصرة  أسقف أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك، 

بمناسبة انتخابه أسقفا جديدا.
وفي كلمته أكد سيادة املطران املنتخب يوسف متى، بعد تقديم الشكر للوفد، على دور مركز اللقاء الوطني 
واملجتمعي، وعلى استعداده للتعاون معه في مواصلة مسيرته ونشر رسالته التي تدعو للحوار والعيش املشترك 

بين أبناء الشعب الواحد.

اللجنة الشعبية لتوحيد األعياد في  ر، 
ّ
من ضمن الوفود التي قامت بتهنئة سيادة املطران يوسف متى املوق

حيفا، حيث كان محور الحديث مع سيادته حول توحيد األعياد، فهل ستساهم هذه الزيارة في حل أزمة عدم 
توحيد األعياد للطوائف املسيحية في حيفا؟  

واشنطن  في  دولًيا  مؤتمًرا  ينظم  مساواة  مركز 
يتناول صفقة القرن وتداعياتها على جماهيرنا

ملراسلنا:  بفضل  حيفا- 
مركز  "أصدقاء  مؤسسة 
مساواة" في الواليات املتحدة 
وداعمين  أصدقاء  وبدعم 
مركز  نجح  وأجانب،  عرب 
املواطنين  لحقوق  مساواة 
العرب بالتعاون مع عدد من 
املؤسسات األمريكية وللمرة 
األولى بتنظيم مؤتمر دولي في 

املجتمع  وضع  حول  واشنطن  األمريكية  العاصمة 
الفلسطيني في البالد. 

هذا  مساواة  بتنظيم  أصدقاء  مؤسسة  نجحت 
مركز مساواة العرب  املؤتمر بفضل جهود أصدقاء 
هذا وسيقوم مدير  واألجانب في الواليات املتحدة. 
مركز مساواة خالل املؤتمر بطرح املوقف الفلسطيني 
األمريكية  االدارة  تعمل  التي  القرن،  صفقة  من 
 - االسرائيلي  للصراع  كحل  فرضها  على  الحالية 
التي  املقبلة  االسرائيلية  واالنتخابات  الفلسطيني، 
املقبل،  سبتمبر  أيلول/  السابع عشر من  في  ستتم 
كما سيتناول املؤتمر حقوق املجتمع الفلسطيني في 

الداخل.
في  للمشاركة  تسجل  قد  ه 

ّ
أن مراسلنا  وعلم  هذا 

من  كثيرون  بينهم  شخًصا   120 من  أكثر  املؤتمر 
في  األمريكي  السيا�ضي  القرار  صناعة  في  املؤثرين 
من  نخبة  باستقطاب  املؤتمر  نجح  كما  واشنطن. 
الخبير  شبلي تلحمي،  بينهم الباحث د.  املتحدثين، 
الدولي بشؤون الشرق األوسط من جامعة ماريالند، 
ستسّير  التي  فريدمان  الرا  الحقوقية  الناشطة 
الندوة، مدير مؤسسة جي ستريت - جريمي بن عامي، 
مديرة مؤسسة العرب األمريكيين مايا بري، إضافة 

الى مدير مركز مساواة جعفر فرح.
كما علمنا أّن جعفر فرح ومنسقة أصدقاء مساواة، 
والداعمين،  سهى سلمان مو�ضى وبعض األصدقاء 

للقاء بالعديد  مركزية  مدن  عدة  بزيارة  سيقومون 
من املسؤولين األمريكيين والكنديين، للمرافعة ألجل 
حقوق املواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل 
القرن"  و"صفقة  ترامب  ادارة  ومناقشة سياسات 
في  الفلسطينية  العربية  األقلية  على  وتداعياتها 

اسرائيل.
لعضو مجلس  البرملاني  الطاقم  مع  لقاء  كما عقد 
كما سيتم  كاين  تيم  السيناتور  األمريكي،  الشيوخ 
عقد لقاءات خالل الجولة في واشنطن مع أعضاء في 
الكونغرس وأفراد الطواقم البرملانية ملجل�ضي الشيوخ 
وبيرني  باير  دون  من ضمنهم،  األمريكيين،  والنواب 
مؤسسة  أعضاء  مع  لقاءات  جانب  الى  ساندرس، 
د لنا مصدر 

ّ
"أصدقاء مركز مساواة" في واشنطن. وأك

بطاقم  ه لن يتم اللقاء 
ّ
مسؤول في مركز مساواة أن

الرئيس األمريكي أو أي من أفراد االدارة األمريكية 
العاملين على صفقة القرن خالل الجولة.

هذا وأوضح مركز مساواة أن "األقلية العربية تشكل 
اليوم نحو 20 باملئة من مواطني دولة اسرائيل ونحو 
%16 من الناخبين، لذلك يتوجب علينا الخروج الى 
فرض البرامج واملخططات 

ُ
املبادرة وعدم االنتظار كي ت

واالنسحاب  أوسلو  عملية  فشل  رأينا  فقد  علينا. 
وتداعياتها علينا،  الجانب من قطاع غزة،  أحادي 
املخطط  تداعيات  تنعكس بعض  أن  املرجح  ومن 
األمريكي املسمى بصفقة القرن على وضعنا ومكانتنا 

كمواطنين عرب فلسطينيين في هذه البالد أيًضا".

إنطالق التحضيرات لمؤتمر األفق األول للثقافة والفنون 

بمشاركة وفد رفيع املستوى من  ملراسلنا:   حيفا- 
في  النجاح  جامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم 
األفق  مؤتمر  لعقد  التحضيرات  انطلقت  نابلس، 
سيتمحور  حيث  والفنون،  للثقافة  األول  الدولي 
الفلسطيني  "املسرح  موضوع  حول  األول  املؤتمر 
من منطلق أن للمسرح أهمية كبيرة  تاريخ وهوية"، 
في تاريخ الشعوب، وما يزال يؤثر في واقع املجتمعات 
ويواجه املسرح العربي في عصرنا  اإلنسانية عامة، 
دور  على   

ً
سلبا انعكست  جمة  تحديات  الحاضر 

املسرح في اثراء الحياة الثقافية.
على  فرضت  الفلسطيني  الظرف  خصوصية  إن 
املسرح صعوبات ومعوقات حّدت من كونه رافعة 
ثقافية فلسطينية، مما حدا بمؤسسة األفق للثقافة 
والفنون وبالتعاون مع جمعية النقاد الفلسطينيين، 

ألن يكون موضوع املؤتمر الثقافي األول ملؤسسة األفق 
ه سيشارك في 

ّ
في املسرح الفلسطيني. هذا وعلمنا أن

من  املؤتمر نخبة من الباحثين من البالد والخارج، 
ضمنهم باحثين من تركيا وفرنسا واألردن.

اختيار لجنة تحضيرية للمؤتمر تألفت من:  كما تّم 
د. إحسان الديك، د. نادر قاسم، د. غانم مزعل، أ. 

عفيف شليوط و أ. أنوار األنوار.
املسرح  املصادقة عليها:  من محاور املؤتمر التي تّم 
املسرح  بيئات  والتطور،  النشأة  الفلسطيني 
الغربية،  الضفة   ،1948 فلسطين   ( الفلسطيني 
املسرح الفلسطيني  القدس والشتات(،  قطاع غزة، 
الفلسطيني  املسرح  مضامين  والتأثير،  التأثر  بين 

وتحديات املسرح الفلسطيني.

أخبار وأسرار



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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H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو www.haifanet.co.il

هل ما زال المسيحّيون 
يؤمنون بسّر االعتراف؟!)2(

أمبروسيوس يقول: “يجب على التائب أن يغسل خطيئته 
بأعمال  ويقوم  السابقة,  الهفوات  يترك  وأن  بالدموع, 

حسب التوبة عليه خطيئة”.
ُ
صالحة كي ال ت

وهكذا, فالتوبة هي طريق الكمال ومسيرة التطهير واالستنارة 
التوقف, فكل  التي ال تعرف  املسيرة  باهلل. هذه  واالتحاد 
“وصول” إلى هللا هو “صنم” و”عبادة أوثان”. إن القديس 
سيصويه الكبير, بعد حياة طويلة خافلة بالنسك والتوبة, 
وهو على فراش املوت, والرهبان حوله يحيطون به, الحظوا 
أن وجهه قد أشرق فجأة واستنار, فسألوه: ما لك أيها األب 
أنطونيوس  القديس  أبانا  أرى  إنني  فأجاب:  سيصويه؟ 
ا 

ً
إشراق ازداد  قد  وجهه  أن  فترة  بعد  ثم الحظوا  الكبير. 

وضياًء, فسألوه: َمْن ترى اآلن يا أبانا؟ فأجاب: أرى الرسل 
ا ونوًرا 

ً
القديسين. ثم بعد فترة أبصروا وجهه يزداد إشراق

وملعاًنا, فسألوه: واآلن َمْن ترى أيها اآلب؟ فقال: أرى سيدتنا 
مريم العذراء والدة اإلله. ثم شاهدوه يتمتم بشفتيه كأنه 
يتكلم مع أحد. فسألوه بماذا تتكلم! فأجاب: إني أتضرع إلى 
 أموت اآلن, بل أن أبقى 

ّ
العذراء والدة اإلله أن تتشفع لي لئال

 آخر في الحياة, لكي يتسنى إلى أن أبدأ بالتوبة”. فالشيخ 
ً
زمنا

حياته  ق�ضى  والذي  البرية  آباء  بين  الشهير  سيصويه, 
باألصوام واألسهار واألتعاب, يقول وهو على فراش املوت, 
عند مشاهدته بهاء املجد السماوي: إنه لم يبدأ بعد التوبة!

وفي  منها,  ُيشَبع  التي ال  الوحيدة  الحقيقة  نعم, فاهلل هو 
التوبة جوع إلى هللا وعطش إليه ال حدَّ لهما. النفس البشرية 
ش النفس 

ّ
في طبيعتها تريد هللا ألنها على صورته, وإن لم تفت

ها 
ّ
سَتعبد لها, ثم تمل

ُ
ذة وت

َّ
ظِلم, ألنها آنذاك تجد الل

ُ
عن هللا ت

ش عن لذة أخرى ألن كل غبطة خارج هللا محدودة 
ّ
وتفت

ومنتهية. إن عطش النفس غير محدود وال يرتوي إال باهلل, 
حريتها  فقدها 

ُ
وت النفس  تفقر  العالم  ملذات  فإن  ولهذا 

وقوتها. وما اإلنسان إال ذاك الذي يحب هللا, فكلما غرف 
 
ً
 إلى معرفته, وكلما نال فهما

ً
من محبته, كلما ازداد عطشا

, نال 
ً
 على اإلدراك, وكلما ازداد إدراكا

ً
أكثر عنه, ازداد مقدرة
مقدرة أكثر على النمو.

: ممارسة سر التوبة في حياة الكنيسة
ً
ثانيا

3. الكنيسة جسد املسيح الحامل الحياة
السموات  إلى  الخال�ضي وصعد  عمله  يسوع  الرب  أكمل 
القدس،  الروح  أرسل  بل  يتامى,  تالميذه  يترك  لم  لكنه 
س الكنيسة، وأقامها جسده الحامل الحياة و”عمود  وأسَّ
الحق وركنه” )1 تيم 15:3( وهكذا، فذبيحة الصليب التي 
ا حاضًرا في كل آٍن 

ً
تمت مرة واحدة في التاريخ، تصبح حدث

 من أجل خالص اإلنسان وتقديسه.
ً
ومكان، فاعال

عندما  ولكنه  الخطيئة،  أفسدتها  بطبيعة  اإلنسان  يولد 
في  اشتراكه  ويكون  ويخلص.  يتجدد  املسيح  بسر  يشترك 
باألسرار   )25:16 )روم  األزلية”  األزمنة  في  املكتوم  “السر 
نقيمها  مقدسة  “أفعال  فاألسرار  الكنيسة.  في  اإللهية 
نعمة  املؤمنين  بها  وتمنح  القدس،  الروح  بقوة  الكنيسة 

الروح القدس، بعالمات محسوسة، لتقديسهم وجعلهم 
إلى  بعبادة فريدة، بحيث يضمهم هو  أبناء حقيقيين هلل 
ذاته والى الكنيسة جسده فينمون هم في النعمة والقامة، 
صائرين أشخاًصا كاملين, كنيسة مجيدة ال عيب فيها وال 

دنس، وال �ضيء مثل ذلك )أف 13:4 و27:5(”.
يخرج اإلنسان من جرن املعمودية مولوًدا جديًدا ال من لحم 
ودم وال من مشيئة رجل، بل من هللا، ويعود إلى جماله األول 
وكيانه الحقيقي ويشترك في موت املسيح وقيامته، ويتجدد 
 يرتبك بأعمال 

ّ
بالبر والقداسة ويتجند للمسيح، ويتعهد “أال

ُينهي  4:2(. وأن  تيم   2( ده”  َمن جنَّ ُير�ضي  الحياة بل أن 
هه “على صورة خالقه” )كول 10:3(. 

ّ
طريق استنارته وتأل

ثم ُيمَسح بعد ذلك بامليرون املقدس فيحصل على ختم 
الروح القدس وينعم بمواهبه اإللهية، ويشترك بعد ذلك 
بجسد الرب ودمه الكريمين في االفخارستيا مع الجماعة 
املؤمنة. وهكذا، يكتمل انتماؤه إلى جسد املسيح، الكنيسة. 
فباملعمودية ُيولد اإلنسان في املسيح، وبامليرون يحصل على 
رشده 

ُ
مواهب الروح التي تقّويه لينمو في الحياة الجديدة، وت

إلى كل الحق لكي يصير شاهًدا السم الرب. وباالفخارستيا 
يشترك بمائدة الرب التي تمنحه الحياة األبدية. “َمن يأكل 
في  أقيمه  وأنا  األبدية،  الحياة  فله  دمي  ويشرب  جسدي 
اليوم األخير” )يو 45:6(، ويصير شريك الطبيعة اإللهية. “به 
)املسيح( ُوهبت لنا املواعيد العظيمة الثمينة لكي تصيروا 
شركاء الطبيعة اإللهية” )2 بط 4:1(، ويصبح بالتالي غصًنا 
من كرمة الحياة. “فإننا نحن الكثيرون خبز واحد وجسد 
 مشترك في الخبز الواحد” )1 كو 17:10(.

ً
واحد, ألننا جميعا

بأسرار  الرب،  في جسد  الذي أصبح عضًوا  اإلنسان  إن 
ل  يفّعِ أن  إلى  مدعوٌّ  واالفخارستيا،  وامليرون  املعمودية 
انتماءه هذا ويصل به إلى كماله، بأن يتحول كيانه كله 
إلى هللا حتى يصل بنعمة هللا إلى “قياس قامة ملء املسيح” 
د دوًما بالسقوط من دعوته بميله  )أف 13:4(. لكنه ُمهدَّ
وبالتالي  فيه من جديد.  تشّوه صورة هللا  التي  للخطيئة, 
عليه أن يتصالح مع هللا من جديد، األمر الذي يحصل بسر 
التوبة. فالتوبة هي بمثابة معمودية ثانية، أي سّر مصالحة 
اإلنسان مع هللا بعد املعمودية. “فكل الذين لم يحفظوا 
نعمة الوالدة الجديدة )املعمودية( بال عيب، وسقطوا من 
النعمة اإللهية بسبب خطاياهم، يستطيعون أن يحصلوا 
ثانية على رأفة هللا ومحبته برجوعهم إلى الكهنة واعترافهم 

لهم بخطاياهم واستحقاقهم للغفران”.
س الربُّ يسوع سر التوبة بعد قيامته من بين  لهذا، أسَّ
األموات، عندما ظهر لتالميذه وقال لهم: “السالم لكم، كما 
أرسلني اآلب أنا أرسلكم. وملا قال هذا نفخ فيهم وقال لهم 
غفر لهم وَمن 

ُ
خذوا الروح القدس، َمن غفرتم خطاياهم ت

مسكت” )يو 21:20-23(، كي ال يهلك 
ُ
أمسكتم خطاياهم أ

أحد ألنه ال يشاء موت الخاطئ بل أن يعود ويحيا.
)يتبع(

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

التربية النبوية )10( 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

لقد عشنا أياما مباركة من أيام التربية العملية حيث جاعت 
البطون، ودمعت العيون بين يدي خالقها، وجددت توبة أهل 
الفالح، وجادت النفوس بالخير فتسابق الناس في اطعام الطعام 
ملن فقد مقومات الحياة، أو جزء منها بفرح وسرور لسان حالهم 
إنما   * وأسيرا  ويتيما  مسكينا  حبه  على  الطعام  )ويطعمون 
نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا(. وهذا الشعور 
ّنه الى ساحة تنافس في حمل 

َ
من أرقى ما يستوعبه العباد، فيحول

هموم ومشاعر الناس على أكتافهم، ويسعون الى تفرجها بصدقة 
تعبر عن صدق التوجه الى هللا، ومتمثلة ببعض األموال أو بكلمة 
طيبة أو ابتسامة، يقدمونها آلخرتهم ليقينهم أن األخوة االنسانية 

التي تجمع الخلق جميعا، تفرض عليهم العطاء والتضحية من أجل اسعاد اصحاب الحاجة، 
ألن ما يربطهم بهم هو ما عبر عنه القرآن )إنما املؤمنون أخوة(. وكيف يمكن أن تكون أخوة 
إذا كانت خالية من مشاعر املحبة والرحمة، ولذا علينا تأصيل هذه املشاعر وهذا الحس 
املرهف في كل مجاالت حياتنا، وقد يقول قائل نحن ضعفاء ال نقوى على ذلك بشكل دائم 
ومستديم، وهذا يجعلنا نرد عليهم بما وجه اليه رسول هللا بعد أن قال من فطر صائما كان 
له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قيل يا رسول هللا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي 
هللا هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع صائما كان له 
مغفرة لذنوبه وسقاه هللا من حو�ضي شربة، ال يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجره شيئا(. ثم نبين أم من عجز عن إطعام الطعام وكسوة األيتام، يمكنه 
أن يتصدق بكلمة طيبة أو ابتسامة أو أن يمسح على رأس يتيم ليكون له من الحسنات بقدر 
شعر اليتيم الذي تالمسه اليد الحنون. وهذا ال يعجز عنه إال الطغاة والظلمة. وعلينا أن 
نجتمع وأن نكثف الجهود في طريق السعي على الخير. قال تعالى )وتعاونوا على البر والتقوى، 
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(. وعلى كل أب ومرب أن يبذل جهده في سبيل املحافظة على 
هذه القيم اإلنسانية العظيمة، لتحل محل القطيعة والشحناء واالقتتال، وقد سعى رسول 
هللا لترسيخ هذه املفاهيم في نفوس كل حلقات املجتمع من أفراد وأسر. وخاصة إذا كان 
هذا املحتاج هو من الجيران، بل ولغير املحتاجين من الجيران، فكان من اهتمامه بالجار أن 
قال )إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها، ثم ليناول جاره منها(. ومن غريب ما كنا نسمعه 
أن هذا ال�ضيء الذي كان عليه أبناء مجتمعنا العربي بشكل عام، ودون استثناء أي فئة من 
الناس، ألن الكل اجتهد على إدخال السرور على الجيران وأبنائهم ولو بالقليل الذي يملكونه، 
وقد أدركوا أن هذا واجبهم تجاه ابناء مجتمعهم، وإن دل ذلك على �ضيء إنما يدل على صدق 
اإليمان. وهذا ما عبر عنه األنبياء عليهم صلوات هللا وسالمه، وكان خاتمهم رسول هللا محمد 
القائل )ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم(. وقال )ليس املؤمن بالذي 
يشبع وجاره جائع الى جنبه(. ومن يسعى الى اسعاد الناس ال يمكنه أن يمد يده اليهم بظلم، 
فإن فعل فال ايمان وال إخالص ويكون عمله كله رياء ونفاق، ولهذا حذر رسول هللا فقال )من 
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيرا(.  وبين أن أفضل الناس 
وأخيرهم من يسعى الى االحسان الى جيرانه فقال )خير األصحاب عند هللا خيرهم لصاحبه، 
وخير الجيران عند هللا خيرهم لجاره(. وهذا ايها الكرام ما ينبغي أن نربي عليه أبناءنا منذ 
نعومة أظفارهم، وقد أشار الى ذلك االمام الغزالي رحمه هللا فقال )ويمنع الصبي من أن 
يفتخر على أقرانه ب�ضيء مما يملكه والده، أو ب�ضيء من مطاعمه ومالبسه، أو لوحه ودواته، 
بل يعود التواضع واإلكرام لكل من عاشره، والتلطف في الكالم معهم(. ولألسف الشديد 
اليوم نجد التنافس بين األبناء على أجود املاركات، مما يجعل األسر الضعيفة أن تستنزف 
أو الجيران  الذين يرون أقرانهم من الطالب  أبنائهم،  طاقاتها خوفا من أن تجرح كرامة 
واألصدقاء يلبسون أغلى املالبس ويأكلون أغلى الطعام ويشربون أطيب الشراب، فيحصل 
التنافس مما يزيد الفقير فقرا ويزيد األغنياء طغيانا، ويتسع الشرخ بين ابناء املجتمع الواحد. 
وهذا ما نالحظه في أيام العيد وعند دخول األبناء املدرسة وعند العطل املدرسية، من رحل 
استجمام ثم ينشرون ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي، مما يزرع الحقد والضغينة 
بين الفقراء واألغنياء، ومن أجل إزالة أثر هذا السلوك جعل القرآن حق مقسوم في أموال 
األغنياء للفقراء، فقال تعالى )وفي أموالهم حق معلوم* للسائل واملحروم(. فلو أن الجميع 
يعمل وفق التوجيه الرباني، النتشر الخير وازدادت املحبة بين العباد وتبقى املسئولية على 

عاتق اآلباء واملربين.    

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعيّة امللكيّي الكاثوليك، حيفا(
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في عرس غير مسبوق وفي احتفال  حيفا- ملراسلنا:  
اإلنجيلي،  يوحنا  مار  ت 

ّ
زف معجوق..  فيه  الكّل 

على مدار أسبوع كامل حافل باألنشطة والبرامج، 
املجتمعّي(،  السلم  )ثقافة  منهجيتها  عنصرّي 
لتصل بهما الى  الصحة والسالمة والتربية البيئية، 

هما في قلوب طالبها األحباء. 
ّ

عش
وما كان العرس لينجح ولتصل أصداؤه سماء حيفا، 
مفعمين  طاقمين  بين  الرائع  التشبيك  هذا  دون 
والسالمة،  الصحة  طاقم  والنشاط.  بالحيوية 
زة الصحة 

ّ
والذي تترأسه املربية ال�ضي غطاس، مرك

والسالمة في املدرسة والتي خططت وتابعت تفاصيل 
روًحا  وكانت  كثب،  عن  عليه  وأشرفت  البرنامج 
مشّعة تنتقل بين الصفوف لتتأكد من تنفيذ وتمرير 
البيئية  التربية  وطاقم  وساق،  قدم  على  البرامج 
زة التربية 

ّ
الذي تترأسه املربية رنا ياور داموني، مرك

البيئية والعلوم، والتي تابعت بدورها عمل الطالب 
وما قدموه الحًقا من عوارض وأبحاث علمية من 
الى  وسعت  كما  والسادس،  الخامس  الصفوف 
تجارب  قدمت  التي  الرّواد  جمعية  طاقم  احضار 
وعروض علمية لكافة صفوف املدرسة. لتمرير مهام 

بحثية علمية يستمتع بها الطالب ويستفيدون. 

املدرسة تذرُعها أرجُل الضيوف.. 
تنّوعت األنشطة والفعاليات، وكان املتطوعون من 
منهم يسارع للمشاركة وتقديم  كّل  األهالي كثيرين، 
بالتربية  ق 

ّ
املتعل مجاله  في  كلٌّ  للمدرسة،  خدمة 

سليمان  ورود  فقّدمت  بالبيئية،  أو  الصحية، 
الغذائي،  الهرم  عن  وفعالية  محاضرة  خوري 
وقدمت سلسلة محاضرات منها محاضرة الدكتور 
شادي بضعان عن أجهزة الطب وكيفية تطورها، 
على  الحفاظ  عن  ايوب  جرير  الدكتور  ومحاضرة 
سالمة األسنان، ومحاضرة الدكتور نبيل غرّيب عن 
إصابات األضالع املختلفة وكيفية عالجها، ومحاضرة 
الدكتورة ميرفت عبساوي عن العالقة بين التغذية 
أشرف  البروفيسور  ومحاضرة  األسنان،  وسالمة 
ابريق عن تجارب علمية عن الذرة وحاالت املادة، 
ومحاضرة الدكتور ايهاب خطيب عن عمل القلب. 

كما ألقت املربية دينا هاشول من طاقم بروفيسور 
"الطب دون وخزة  حسام حايك محاضرة بعنوان 

ابرة" باالضافة الى إجرائها لتجارب علمية بمشاركة 
الطالب. وألقى الدكتور يوسف أيوب محاضرة عن 
لعرضه  باالضافة  االسود  والثقب  النسبة  قانون 
ألقى الصيدلي شادي خوري  كما  لتجارب علمية. 
بشكل  األدوية  استعمال  كيفية  عن  محاضرة 
سليم، واملمرضة ميلودي حداد ألقت محاضرة عن 
السمنة الزائدة، وألقت املربية حنان عبود محاضرة 
عن أعضاء الجسم الداخلية رافقتها فعالية متعلقة 
ناصر  رنا  املربية  أجرت  كما  املحاضرة،  بموضوع 
تجارب علمية عن حاالت املادة، وقّدمت الشرطية 
هيالنة حزبون سلسلة محاضرات في موضوع الحذر 

على الطرقات.
تتمحور  محوسبة  عوارض  الطالب  وقدم  هذا 
حول موضوعّي الصحة والبيئة، مشاركة في تجارب 
علمية- بحثية، عرض أبحاثهم العلمية في الساحات 
كذلك عرض منتوجات تكنولوجية  والشرح عنها، 
من تخطيط وصنع طالب صفي الرابع، إضافة الى 
ألعاب  لتوزيع  بازار  واالشراف على  ألعاب علمية، 

علمية.

دوٌر خاص وممّيز لطالب السادس حتى الثامن 
األكبر  الشريحة  السادس-  صفوف  طالب  ُمنح 
سًنا عن املرحلة االبتدائية مجال رحٌب، ألخذ دور 
تقديم  منهم،  طلب  حيث  االحتفالّي،  األسبوع  في 
من  الصفوف  على  عرضت  وفعاليات  محاضرات 
وتدريب  اشراف  تحت  وذلك  الثامن،  حتى  األول 
محاضراتهم  تمحورت  إذ  غطاس،  ال�ضي  املربية 
سالمة  الشمس،  اشعة  خطورة  عن  وفعالياتهم 
الدهنيات  البيت،  في  والسالمة  األمان  االسنان، 
أنواع التوابل املتوفرة  السكر، مشروبات الطاقة، 
األساسية  الفيتامينات  وفائدتها،  الطبيعة  في 

واهميتها، أهمية اللياقة البدنية وغيرها. 
كما قّدم طالب السابع والثامن محاضرات قصيرة 
تحت اشراف وتدريب املربية رنا ياور  البيئة،  عن 
حول:  املحاضرات  تلك  تمحورت  إذ  داموني، 
استرجاعه،  وكيفية  لألوراق  الحكيم  االستهالك 
االستهالك الحكيم للماء وتلوث مصادر املياه، تأثير 
بحكمة  استعمالها  وكيفية  البيئة  على  البطاريات 
وطرق تجميعها، االستهالك الحكيم للكهرباء وغيرها.

في عرس فريد من نوعه...

الصحة والبيئة عروسا الحفل في 
مدرسة مار يوحنا

H a i f a net
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il

نعم!!! ِلَصليب الخالص...
رشدي املا�سي

اولة، أكتب بيد منهوكة، 
ّ
يل، أجلس الى الط

ّ
يلّفني الل

أسألني:  الجرح،  ُمْنَتصف  أصابعي  تصل  وحين 
كمل القصيدة؟!!!

ُ
كيف سأ

بخاّصة  حالة ُيعّبر فيها العربي بعامة والفلسطينّي 
عن العذاب واقعا، والعربة رحلة يصير فيها الحرف 

للحرف شتاتا وَمْنفى...
العشرين  القرن  في  ب 

ْ
ل بالصَّ وصفُه  ما  وهو 

عراء 
ّ

العديد من الش وصّنوه الحادي والعشرين... 
رائعة  حيوّية  بصور  صّورت  صادقة  لوحات  في 
عكست رؤياهم الكلّية الجامعة للمعاناة، لذلك ال 
َتمّعن، كيفية نمّو الُبْعد 

ُ
يخفى على القارئ الّرائي امل

بينما ينمو في  الّتعبيري أفقّيا مع أحداث الحياة، 
الّضمير  أعماق  الى  عمودّيا  االنطباعي  الُبْعد  آن 

والكيان الّداخلي.
اإلحساس  ذلك  شعبِه،  جماهير  مع  ْحمة 

َّ
ِلل أّما 

م 
ّ
 باستخدام ضمير املتكل

ً
الّصادق فُيَعّبر عنه عادة

خالل القصيدة...
ن بنجاح من تصوير قّصة املنفى 

ّ
ملاذا؟!!! كي يتمك

َجْنبا الى جنب مع قّصة  الجارحة والّنازفة املؤملة، 
الى  به  يؤّدي  الذي  الغامض  ْستقبل 

ُ
وامل التشّرد 

ُه يطارد األجونة املسكونة 
ّ
التمّحص في وجوده، كأن

ب 
ّ
بهوّيته، خاصة الفلسطينّية، في واقع دقيق، ُمرك
ل تحديا مصيرّيا...

ّ
وحّساس، هو ِبحّدِ ذاِتِه ُيشك

سبيل  وعلى  لذلك، 
املثال، لجأ شاعرنا طّيب 
جهشان  شكيب  كر 

ّ
الذ

تفاصيل  استخدام  الى 
ففي  الّصلب...  قّصة 
من  فة 

ّ
مؤل له  قصيدة 

مقطوعة  عشرة  ثماني 
بذكريات  بدأها  وقد 

تجّول الذي 
ُ
امل يروي قّصة الفلسطينّي  الخروج... 

واملكان  املجهول  الّزمن  في  الشتات  نير  يحمل 
املجهول يقول:

ْهر/ طّوفت جهات األرض 
َّ
وحملت صليبي فوق الظ

هر/ طّوفت جهات الّزمن 
ّ
ّت/ وصليبي فوق الظ الّسِ

على درب  ومشيُت  على أكتاف املوت/  املشنوق/ 
اآلالم/ وحيدا...

الذي  ل 
ُّ
الذ  

َ
ِليِصف نازف  بقلب  شاعرنا  يتابع 

د أّن هذا 
ّ
ربة، لكّنه يؤك

ُ
في الغ يعيشه الفلسطينّي 

ضال من  الواقع الهجين جعلهم ُيصّرون على الّنِ
لكن ما زادهم مرارة حنظلّية  أجل نيل حقوقهم، 
خبيثا  ا يزل داء 

ّ
وغضبا هو التآمر العربي الذي ملـــ

ينحر جسد وروح القضّية.
ن يستعرض التاريخ من حاملي القلم 

َ
صباح الخير مِل

يّتخذ  ص، 
ّ
خل

ُ
امل ِب 

ْ
َصل ِقّصة  لَتْجعلُه  والكلمة، 

التآمر،  ّل 
ُ
موقًفا صلًبا يجعله فارًسا ثائرا على ذ

ليظلَّ جواُدُه يصهل في اآلفاق ومن خوف األزمان...

في لفتة طيبة وضمن مساعيها الدائمة لنشر الخير واالبتسامة, قامت إدارة مجموعة شركات املشهداوي 
بزيارة ملستشفيات )تل هشومير( و )ايخيلوف( وتوزيع هدايا على أطفال مر�ضى السرطان شافاهم هللا .

حيث قدمت إدارة املشهداوي هدية قيمة عبارة عن 100 تابليت لألطفال ، حيث
تأتي هذه الزيارة تزامنا مع عيد الفطر السعيد, سعيا منها لرسم فرحة العيد على وجوه األطفال.

الشكر موصول ايضا للشيف نادر موا�ضي على تقديمه وجبة غداء مميزة ومحبوب االطفال عمو فتوش 
على حفلته الرائعة.  
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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 بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي 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 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

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

 ابتدا من 1500 ₪
 

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي 1000 متر

 ابتدًء من 100000 ₪ للدنم .

 لاليجار  
3 غرف في מדרגות בית שערים + شرفة موقع ممتاز

₪ 2800 

 טשרניחובסקי الكرمل الفرن�ضي 
4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره فوري 

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

 

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

موقفين + مخزن 

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

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

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

الكرمل الفرن�سي 
4 غرف واسعة 105 متر طابق 3 +موقف ومخزن منظر 

خالب 1340000 ₪

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 ₪

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي 1000 متر

 ابتدًء من 100000 ₪ للدنم .

 لاليجار  
3 غرف في מדרגות בית שערים + شرفة موقع ممتاز

₪ 2800 

 טשרניחובסקי الكرمل الفرن�ضي 
4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره فوري 

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

 

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

مطلة على منظر خالب للبحر .

 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 ₪ 

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/

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

دار لإليجار 

في حي  عباس مطلة على البحر التسليم فوري

للتفاصيل 054-2239899 

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

شركة بيزك تبدأ أعمال تطوير وتحسين 

البنية التحتية لإلتصاالت في الطيبة
تشمل األعمال تغيير البنية التحتية العلوية القائمة إلى بنية 
تحتية سفلية في قسم من األماكن وإضافة خزائن اتصاالت 
جديدة في املنطقة الصناعية والتي تتيح تزويد وتيرات تصفح 

عالية بشكل خاص للمصالح التجارية في املنطقة

بدأت شركة بيزك في تنفيذ اعمال 
التحتية  البنية  وتطوير  لتحسين 
التابعة لبيزك في مدينة الطيبة، من 
أجل تحسين جودة تزويد االنترنت 
واالتصاالت لسكان املدينة. وبدأت 
وستستمر  األيام  هذه  في  األعمال 
بيزك  من  وجاءنا  أسابيع.  لعدة 
انه ال يتوقع حدوث تشويشات في 
خالل  للزبائن  املقدمة  الخدمات 

تنفيذ األعمال.
في  التحتية  البنية  تحسين  ويأتي 
مدينة الطيبة في إطار خطوة واسعة 
تحسين  أجل  من  بيزك  بها  تقوم 
البنية التحتية وخدمات االتصاالت 
عدة  وبعد  العربية.  البلدات  في 
لقاءات وجولة ميدانية أجريت مع 
قسم  وطاقم  الطيبة  بلدية  رئيس 
التكنولوجيا التابع لبيزك في املدينة، 
تتطلب  التي  املناطق  تحديد  تم 
التحتية  البنية  في  واسعة  اعماال 
االتصاالت  تزويد  تحسين  بهدف 
لسكان  ملموس  بشكل  واالنترنت 

املدينة. 
التي  األعمال  ان  إلى  اإلشارة  تجدر 
من  قسم  في  تشمل  تنفيذها  يتم 
التحتية  البنية  تغيير  األماكن 
العلوية إلى بنية تحتية سفلية غير 
أضرار  من  ومحمية  للعين  ظاهرة 
الطقس والعوامل الخارجية مقارنة 
بالبنية التحتية العلوية املكشوفة. 
اتصاالت  خزائن  وضع  سيتم  كما 
الصناعية  املنطقة  في  جديدة 
للمصالح  تتيح  والتي  الطيبة  في 
املنطقة  في  تعمل  التي  التجارية 
الحصول على وتيرات تصفح عالية 

بشكل خاص.



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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP
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f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه

 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

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

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتني سكنية 

شارع املطران حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن مصعد موقف طابق عايل منظر للبحر 

(للتسليم الفوري)

للبيع

للبيع

للبيعللبيع
 شارع النبي (تصلح لألستثامر)

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
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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 

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

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتني سكنية 

شارع املطران حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن مصعد موقف طابق عايل منظر للبحر 

(للتسليم الفوري)

للبيع

للبيع

للبيعللبيع
 شارع النبي (تصلح لألستثامر)

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

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
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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

بفندق املرييديان قريب من شاطىء البحرللبيع

3غرف  تقريبا 80م مرممة طابق عايل مطلة للبحر




