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سلم بيتك للخبير 
لدينا بالمكتب شقق فاخرة

وعشرات الشقق العادية
إتصل لالستفسار

خليل حجو 052-2840945

جعفر  قّدم مدير مركز مساواة،   – ملراسل حيفا 
تشهير  دعوى  حيفا  في  الصلح  الى محكمة  فرح، 
وابتزاز بقيمة 375 ألف ش.ج، ضد ستة أشخاص 
متهمين باالبتزاز والتهديد والتشهير منذ 21/9/2019. 
هذا وقام املحامي عماد حداد وطاقم املرافعة عن 
فرح بتقديم مواد تفصيلية للمحكمة تكشف عن 
سلسلة تهديدات وعمليات ابتزاز تعّرض لها فرح 

في مركز مساواة وعائلته، خالل األشهر األخيرة من 
دمت 

ُ
وبين املستندات التي ق قبل مجموعة رجال. 

الى املحكمة مواد أرسلت الى فرح وعائلته من قبل 
املتهمين، تشمل تهديدات واستخدام لكلمات بذيئة 

بحق فرح وعائلته.
مفّصلة  أن شكوى  املحامي عماد حداد  وكشف 
وأن الدعوى املدنية قد  بحق مجموعة منظمة، 

ّدمت في أعقاب تكثيف حملة التهديدات واالبتزاز 
ُ
ق

والتشهير، التي حصلت خالل األسابيع األخيرة من 
قبل املتهمين ومن يساندهم.

وأشار الطاقم القانوني »تمهلنا قبل تقديم الدعوى 
واألهلية  الوطنية  املؤسسات  تقوم  أن  وتوقعنا 
بفحص الحقائق قبل املشاركة في عمليات التشهير 
واالبتزاز، بحق انسان عمل مع عائلته طيلة حياته 

من أجل تحقيق حقوق الناس والدفاع عن الناس، 
والشباب ودفع الثمن  بما في ذلك حقوق النساء 
باعتقاله وبصحته. ابتعدنا خالل أشهر طويلة عن 
الرد على شبكات التواصل االجتماعي دون جدوى، 
وعليه من باب الحرص على العدالة والحقيقة فقد 
القانوني بحق مجموعة  املسار  الى  التوجه  قررنا 

شاركت ونظمت عمليات التشهير واالبتزاز«.

لقاء مع الباحث البروفيسور هيثم عمل

هل سيكون هناك عالج لطيف التوحد؟

جعفر فرح يتقدم بدعوى تشهير 
تشمل تهديد وابتزاز بحق 6 متهمين

رجا زعاترةرجا زعاترة:: تخصيص  تخصيص 3,63,6  مليون شيكل مليون شيكل 
لتخطيط حي وادي النسناسلتخطيط حي وادي النسناس
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

بصراحة  ويكتب  بصراحة  يتحدث  البعض  بدأ 
املحلية  بالسلطات  اإلجرام  منظمات  عالقة  عن 
أن  عالنية  يصّرح  من  وهنالك  العربي،  الوسط  في 
من  كبير  عدد  باختراق  نجحت  اإلجرام  منظمات 
السلطات املحلية، وهنالك من يقول بأن منظمات 
لبعض  انتخابية  قيادة حمالت  في  االجرام شاركت 
املرشحين في املدن والقرى العربية. لم ال، ونحن نعلم 
علم اليقين أن مجالسنا املحلية تشكل مصدر مال 
تجذب إليها املقاولين ورجال األعمال الذين يتقربون 
ليسيطروا  عليه،  يسيطرون  أو  املجلس  رئيس  من 
بالتالي على هذا املصدر الذي شبهه البعض بـ«منجم 

ذهب«. 
العزوة  وأصحاب  األعمال  رجال  أن  صدفة  ليس 
األخيرة  اآلونة  في  أنفسهم  والقوة هم من يرشحون 
ليقدموا  ال  والبلدية،  املحلية  مجالسنا  في  للرئاسة 
هذه  بأموال  لينعموا  بل  بلدهم،  ألبناء  الخدمات 

املؤسسة الكبيرة، بلدية كانت أو مجلسا محليا.

والبلدية  املحلية  مجالسنا  ميزانيات  في  الزيادة    
فتحت شهية منظمات اإلجرام لالستيالء على هذه 
رؤساء  على  النار  إطالق  يتم  فلماذا  السلطات، 
سلطات محلية أو نوابهم، أو على موظفين مسؤولين 
املحلية  املجالس  رؤساء  بعض  أن  ونشهد  فيها، 

إتخذوا لهم حراسا مرافقين ومسلحين. 
املحلية  السلطات  رؤساء  على  النار  إطالق  تم  لقد 
الجش،  ياسيف،  كفر  رهط،  طمرة،  سخنين،  في 
الجديدة - املكر، مجد الكروم، كفر قاسم، عيلوط، 
تل 

ُ
كوكب أبو الهيجاء، نحف، املزرعة وجلجولية. وق

مدير عام بلدية قلنسوة نتيجة إطالق النار عليه في 
العام 2011، وفي العام 2019 كانت هنالك محاولة 
لقتل مهندس بلدية رهط، ابراهيم أبو صهيبان. بعد 
تل شقيقه ومهندس بلدية، عزمي أبو 

ُ
ذلك بشهر ق

صهيبان.  
رغم كل هذه املعطيات التي تثير الرعب، نالحظ أن 
يلتزمون  العربية  واملحلية  البلدية  املجالس  رؤساء 
الظاهرة  هذه  عن  بصراحة  يتحدثون  وال  الصمت 
تلقي  إما  الشرطة  فان  أخرى  جهة  من  املقلقة، 

القبض على املعتدين وسرعان ما تطلق سراحهم، 
وإما تجري التحقيقات وتجمع املعلومات فقط.

عندما تم إطالق النار على منزل رئيس مجلس كفر 
ياسيف املحلي، املحامي شادي شويري، قال شويري 
أن إطالق النار ربما بسبب املناقصات. وفي شريط 
كاميرات التصوير املثبتة في منزله ظهر شابان يضعان 
خوذا على رأسيهما عندما كانا يستقالن دراجة نارية 
صغيرة، قام أحدهما بإطالق النار على منزل رئيس 

املجلس، والشرطة لم تلق القبض عليهما.  
وحتى الرؤساء الذين يكونون تحت حماية الشرطة، 
ال ينجون من االعتداءات املسلحة عليهم، مثل رئيس 
مجلس الجديدة - املكر املحلي، سهيل ملحم، فبعد 
أن قام مجهولون بإطالق صلية من عشر رصاصات 
على منزله، وضعته الشرطة في مرتبة الخطر األعلى، 
الدرجة 6. إال أن هذا األمر لم يمنع مطلقو النار من 

تكرار االعتداءات على منزله.       
في  االجرامية  املنظمات  هذه  عمل  طريقة  أن  كما 
املجالس املحلية يصعب مواجهتها، حيث أن السلطة 
املحلية بعد االعالن عن مناقصة، يقوم شخص من 

أسماء  بتسريب  املجلس  إدارة 
املقاولين الذين تقدموا للمناقصة  ملنظمات االجرام، 
باملقاولين  بالتالي أحدهم باالتصال هاتفًيا  فيقوم  
ويقوم بتهديدهم بعدم التقدم للمناقصة، فينسحب 
الوحيدون  هم  »املحظيون«  ليبقى  املقاولون 
على  بالتالي  ويستولون  للمناقصة،  املتقدمون 

املناقصات ونتائجها. 
سينجح  هل  املحنة؟  هذه  معالجة  سيتم  كيف 
مجتمعنا من التخلص منها؟ أم سنصبح مثل بقاع 
مختلفة في العالم التي نجح فيها املجرمون بالتغلغل 
داخل الحكومات بصورة غير مسبوقة، حيث قامت 
الشرعية  غير  األنشطة  على  باالستيالء  حكومات 
 من سحقها. ففي دول املافيا ُينعش 

ً
للعصابات بدال

عوائلهم  وثروات  ثرواتهم  الحكوميون  املسؤولون 
وتعزيزها.  سلطتهم  تكريس  أجل  من  وأصدقائهم 
وأصبح يشغل املناصب في املؤسسات غير الشرعية 
رعون ورؤساء دول.  

ّ
مسؤولون حكوميون كبار، ومش

هل اخترقت منظمات االجرام السلطات المحلية العربية

 

 
 جناز األربعينقداس و     

 
 

 أبناء الفقيدة ميشيل وجلبير وبناتها بريجيت,جاكلين, برناديت 
 ارليت, وايفيت ,حفيداتها واحفادها وعموم آل نجم 

 أقربائهم وأنسبائهم في البالد والخارج
  ناز األربعين ج  قداس و تهميدعونكم لمشارك
  ةالمرحوم ةهم الغاليتفقيد راحة لنفس

 

  جان ماري نجمجان ماري نجم
  )إم ميشيل(
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 هاً بعزيزومكر هللاال أراكم 
 

 للجميع بمثابة دعوة شخصية ةالدعو هذهألرجاء اعتبار 
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 تحالف غير عادل
 · بدأت التحضيرات الجّدية لالنتخابات.. وتقّدمت قوائم املرشحين..

 · صار عنا معسكرات، يمين ويسار وشبه وسط.. اليسار مؤلف من كم حزب..
 · تحالف اليمين صار عدة أحزاب تحت راية الليكود.. واملتدينين مع الحيط الواقف..

 · اليسار، حزب العمل وجسر وميرتس، حطوا أسماء املرشحين بدون أهم شخصية فيهم..
 · نعم ما أدرجوا عيساوي فريج، العربي اللي جاب أصوات مليرتس ما حلمت فيها من قبل..

 · بدل ما يحطوه الثاني أو الثالث، رموه لوراء.. لوراء.. إلى ما بعد نسبة النجاح..
 · ويصبح األمل ضعيف إنه يدخل الكنيست، في الوقت اللي كان هو السبب بنجاح القائمة..

 · شو ها اليسار اللي ما بحفظ وما بعترف باآلخر؟ ألنه عربي؟ ألنه مش شحاد؟
 · نعم مش شحاد يستجدي الكر�سي.. ومش طّماع بالكر�سي.. وما بدعس على غيره عشان الكر�سي..

 · عيساوي فريج ال زم يكون عبرة لكل أعضاء الكنيست العرب الفالتين خارج القائمة املشتركة..
 · األعضاء في القائمة املشتركة هم وحدهم- بحافظوا على كرامة بعضهم، وبحترموا الناخبين..

 · غيرهم من األساس بخدموا أسياد كانوا مشهورين بالتفرقة، واستغالل أصوات العرب وما خدموهم..
 · كان املباي، واملعراخ وبقية األحزاب والقوائم، إ�سي طار، وإ�سي تغير من حال إلى حال..

 · ما بقي إال األعضاء العرب، اندمجوا مع الحزب الشيوعي، الجبهة، الحركة اإلسالمية، وغيرها..
 · لكن حافظوا على كيانهم املحترم، ومواقفهم وخدماتهم للمواطنين.. 

عوا حدا وال أنكروا حق حدا..
ّ
 · ما قلبوا على بعضهم بالخيانة والغدر.. باملؤامرات والدسائس، ما وق

 · ما بدي أحكي عن اليمين، وأطماعه، واحتالله، وتوّسعه، ومعاداته للشعب الفلسطيني وللسالم..
 · كل مبادئهم مشبوهة، ومواقفهم نهب وسلب، وأعمالهم فساد وتبرئة املجرمين.. 

مهم عشان ما يحاكموه.. وطالبهم بتقديسه ألنه زعيم ال مثيل له.. 
ّ

 · مات نتن ياهو وهو يتحش
 · وهون صدقت خالتي نبيهة ملا قالت: النتن نتن لو رشوه بمائة قنينة عطر.. ما بستاهلها..

أبو إلياس 



حتى ت�تم المصادقة على ميزانية الحكومة

مصلحت�كم التجارية الزم تستمر بالعمل

بنك لئومي يعرض للمصالح التجارية

لحالك ممكن تنجح، مفضل مع بعض

منح القرض يخضع العتبارات البنك وللشروط التي يحددها. هذا اإلعالن ال يشكل اقرتاًحا و/أو التزاًما من قبل البنك لتخصيص اعتماد أيا كان. عدم االلتزام بتسديد القرض يمكن 
أن يسبب دفع فائدة ت�أخري وإجراءات تنفيذ | قرض "بولت" – هو قرض ندفع فيه المبلغ األساسي في نهاية الفرتة وفي كل شهر ندفع الفائدة على المبلغ األساسي.

قرض "بولت"* بفائدة مغرية، حتى 6 أشهر، وبمسار مصادقة سريع.

للتفاصيل توجهوا إلى مدير الزبائن في الفرع أو للمركز المصرفي لألعمال 5522*

قرض مرحلي خاص
)הלוואת גישור(
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تمطئ طتع الفعائث وجثول الشقء
لمساعطضغ حرضات المغاه والمةاري

الى جمهور املستهلكين

محو  حملة  تقام   31/3/2020 وحتى   1/1/2020 بين  ما  الفترة  في 

الفوائد وجدول الغالء ملستهلكي شركات املياه واملجاري البيتية.
خالل فترة الحملة يمكن لكل مستهلك بيتي الذي تراكمت عليه ديون 

التوجه بطلب تسوية الدفعات حسب ما  متعلقة باملياه واملجاري، 

يقرر بموجب الشروط املعلن عنها في موقع الشركة

 www.mei-carmel.co.il

مركز هاتفي )مياه الكرمل(
خالل مكاملة مجانية:

 1-800-100-104

ملراسل حيفا – بعد النشر في صحيفة »حيفا« عن خطر 
إغالق فرع البريد في حي عباس، بعث رئيس كتلة الجبهة 
اإلعالم  وزارة  إلى  برسالة  زعاترة  رجا  حيفا،  بلدية  في 
وشركة »بريد إسرائيل« مطالًبا بعدم إغالق هذا الفرع. 
آالف  عشرات  يخدم  الفرع  هذا  أّن  الرسالة  في  جاء 
السكان في حي عباس وفي حي وادي النسناس، وبضمنهم 
آالف املتقاعدين. وال ُيعقل ان يتم حرمانهم – في حال 

ه قد تم 
ّ
سيما وأن من خدمات البريد،   – إغالق الفرع 

تقليص ساعات استقبال الجمهور في فرع البريد في حي 
الحليصة وكذلك في حي األملانية.

القائمة  رئيس  أّن  »حيفا«  صحيفة  وعلمت  هذا، 
املشتركة، النائب أيمن عودة توّجه في نفس الصدد إلى 
وأنه سيجري جولة ميدانية في  »بريد إسرائيل«،  إدارة 

الفروع املذكورة مع مسؤولي اإلدارة.

ومع تقّدم التخطيط سُيجرى اجتماع إلشراك الجمهور 
ان«.

ّ
سيتم خالله الحتلنة وسماع مواقف السك

بالقول:  زعاترة  رجا  »الجبهة«  كتلة  رئيس  وعقب 
على  مطروح  النسناس  وادي  تخطيط  موضوع  »إّن 
ومطلبنا  طاولة البحث منذ تسعينيات القرن املا�سي. 
لصالح  الحي  لتطوير  مخطط  وضع  هو  االستراتيجي 
وبما يتالءم مع توقعاتهم  انه وليس على حسابهم، 

ّ
سك

في   
ً
واحتياجاتهم ومع الطاقات الكامنة في الحي خاصة

كما  الجانب السياحي اآلخذ بالتطّور مؤخًرا في حيفا. 
ك البيوت 

ّ
أّن انعدام مخطط يؤثر سلًبا على إمكانية تمل
والحصول على قروض سكنية من البنوك«.

العربية  وُيعتبر حي وادي النسناس أحد أعرق األحياء 
تعود بداياته إلى أواخر القرن التاسع عشر  في املدينة، 
وبدايات القرن العشرين، حيث قطنه العاملون العرب 
القادمون إلى حيفا، الذين بحثوا عن بيوت خارج البلدة 
العمر  ظاهر  بناها  التي  الجديدة«  )»حيفا  القديمة 
واستمر انتقال العائالت إلى  الزيداني داخل األسوار(. 

هذا الحي بصورة غير منقطعة إلى وقوع النكبة.
وقد تعّرض الحي إلى قصف مدفعي مكثف أثناء حوادث 
عام النكبة، وقامت السلطات اإلسرائيلية في عام 1948 
بتجميع معظم السكان العرب املتبقين في حيفا في هذا 
 3000 إذ بقي في حيفا من سكانها العرب حوالي  الحي، 

نسمة من أصل 70000.
وُسّمي الحي »وادي النسناس« نسبة لحيوان النسناس، 
 أن قاموس املنجد يشير 

ّ
وهذا الحيوان غير معروف، إال

أّنها على شكل  النسناس دابة وهمية يزعمون  إلى أن 
التي  القردة  من  نوع  الناس  يعتبرها  وشعبيا  إنسان، 

تتمتع بدرجة عالية من الخبث والدهاء.
ا، 

ً
ويمتد الحي من شارع الجبل غرًبا إلى شارع األنبياء شرق

 حتى شارع شبتاي ليفي جنوًبا. 
ً
ومن شارع اللنبي شماال

أّما الشوارع املتفّرعة عنه واملحيطة به فهي الخوري، مار 

الفارابي،  الحريري،  حداد،  صهيون،  قيسارية،  يوحنا، 
توفيق  توما،  إميل  نقارة،  حنا  األصفهاني،  الطغرائي، 
)أشكلون  عسقالن  )الصهيونية حاليا(،  الجبل  طوبي، 
حاليا(، رشبون، السلط، والراهبات )شارع 93 حاليا(، 
ان الحي بحوالي 12 

ّ
اللنبي )حتى رقم 32(. ويقّدر عدد سك
نسمة أكثريتهم الساحقة من العرب.

ومناضلون،  ومثقفون  أدباء  الحي  هذا  من  خرج  وقد 
منهم الشاعر الشعبي نوح إبراهيم والكاتب أحمد دحبور 
والكاتب حسن البحيري واألديب إميل حبيبي والقائد 
توفيق طوبي، كما كان مركًزا للنشاط الثقافي والسيا�سي 
»االتحاد«،  وصحيفته  ونواديه  الشيوعي  للحزب 
والشاعر  توما  إميل  املؤّرخ  مثل  وعاصره شخصيات 
نقارة  وحنا  سميح القاسم  والشاعر  درويش  محمود 

وعلي عاشور وصليبا خميس وغيرهم.

رجا زعاترة: تخصيص 3,6 مليون شيكل لتخطيط حي وادي النسناس

مطلبنا تطوير الحي لصالح سّكانه وبما يتالءم مع توقعاتهم واحتياجاتهم خاصًة في مجال السياحة
ملراسل حيفا – أعلنت إدارة بلدية حيفا أنه تم رصد 
شيكل  )ثالثة ماليين وستمائة ألف(  مليون   3,6 مبلغ 

لتخطيط حي وادي النسناس العربي العريق.
وجاء في جواب خطي لرئيسة البلدية، د. عينات كاليش 
في  »الجبهة«  كتلة  رئيس  قّدمه  استجواب  روتم على 
»جاري العمل على  ه 

ّ
أن رجا زعاترة،  املجلس البلدي، 

النسناس  وادي  تخطيط  إلعادة  تفصيلي  مخطط 

الوضع  تحليل  مرحلة  في  املدينة،  تخطيط  قسم  في 
مليون شيكل   3,6 وتم تخصيص مبلغ حوالي  القائم. 
إلى  يهدف  واإلسكان،  البناء  بوزارة  حيفا  لواء  من 
تخطيط وتطوير الحي. ويتم تنفيذ الخطة على يد طاقم 
املرحلة  هذه  في  يشتمل  املجاالت،  متعدد  مخططين 
معماري حفظ مبان، مستشار مناظر،  على معماري، 
مستشار سير وشوارع، مستشار إشراك جمهور ومخّمن. 

محاوالت لمنع إغالق فرع البريد في حي عباس!
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ملراسل حيفا – قام وفد من الرعايا الحيفاوية التي تسير حسب التقويم الغربي 
في فترة عيد امليالد املجيد، بزيارة معايدة للمجلس امللي االرثوذك�سي الوطني في 
املجلس امللي وأعضاء من الهيئة  كان في استقبال الوفد رئيس وأعضاء  حيفا. 

التمثيلية من أبناء الرعية األرثوذكسية. 
دار الحديث خالل اللقاء حول موضوع توحيد األعياد، وأكد الجميع أننا نسعى 
ال  املسيحيين،  وحدة جميع  بالوحدة،  هللا واحد وأمرنا  فإّن  األعياد  لتوحيد 
 واحدة 

ٌ
كاثوليكي وال أرثوذك�سي، ال التيني وال ماروني وال بروتستنتي، بل كنيسة

مقّدسة رسولّية .كما حيا الوفد أعضاء املجلس امللي األرثوذك�سي على موقفهم 
ص بحسب الّتقويم الغربي. 

ّ
الوحدوي باالحتفال بميالد املخل

وفد من الرعايا الحيفاوية 
يقوم بزيارة معايدة للمجلس 

الملي األرثوذكسي  
أرملي،  أنيس  التقى  حيفا-  ملراسل 
لجنة  وعضو  "حيفانا"  قائمة  رئيس 
هذا  بلدية حيفا،  في مجلس  الشباب 
هايتك  شركة  عام  مدير  األسبوع 
وياعيل  كفري،  درور   ،Develeap
املدينة  في  بجولة  وقاموا  ليفوفيتش، 
التي  املشاريع  تنفيذ  في  للبدء  التحتى 
تعود بالفائدة على سكان مدينة حيفا.

الشركة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  من 
مختصة باإلدارة واالستشارة للمشاريع 
معلومات  وحفظ  بتأمين  املتعلقة 

تكنولوجية. 
 

ً
وعلق أنيس أرملي على املوضوع قائال
"بعض املشاكل التي نواجهها في حياتنا 
قضية  هي  حيفا  مدينة  في  اليومية 
كبير  عدد  للشباب.  السلبية  الهجرة 
يعملون  الذين  حيفا  في  الشباب  من 
ملغادرة  يضطرون  الهايتك  مجال  في 
العمل  أماكن  قلة  بسبب  املدينة 
املتوفرة فيها في هذا املجال، فينتقلون 
لضمان  للجنوب  وأحياًنا  البالد  ملركز 
 

ً
ومن املفروض أن نجد حال املعيشة، 

لهذه املشكلة".
وأضاف أنيس أن لفتح شركات الهايتك 
مراكز لها في املدينة، من املفروض أن 
يضمن أماكن عمل لهؤالء الشباب.           

  Develeap  أنيس أرملي يلتقي مدير عام شركة
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الكلّية األرثوذكسّية العربّية - حيفــا
هاتف0747543101  - 04-8522117

علن الكلّية األرثوذكسّية عن بدء ال�سجيل للعام الدرا�سّي 2021/2020
ُ
ت

 للصف التاسع          

يبدأ ال�سجيل يوم اإلثنين بتاريخ 13/1/2020 وي�ت�ي يوم ال�م�س بتاريخ 13/2/2020.

امتحان القبول للصف التاسع سيتّم يوم األحد بتاريخ 16/2/2020.

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

مكتب الكلّية األرثوذكسّية في حيفا شارع يتسحاق ساديه 32.

الرجاء إحضار:  

بطاقة هويّة الوالد/ة.· 

شهادة الفصل األول األصلّية.· 

صورة شخصّية للطالب.· 

رسوم التسجيل المتحان القبول 100 شيكل.· 

www.aocol.com :للحصول على معلومات إضافية، ادخلوا إلى موقعنا على اإلنترنت

أجرى اللقاء طوني باسيال 
الرابع  في  حيفا  مدينة  تستقبل 
والعشرين من كانون الثاني، جوقة 
خاص  عرض  في  الجليلة  سراج 

تحت عنوان »املكاوي«.
تلك الجوقة التي انفجرت  سراج، 
ة 

ّ
أزق بين   2004 سنة  في  والدتها 

عروسا  اضحت  ان  لبثت  وما  الجليل،  رامة  في  حيدر 
الجبل  قرى  على  البهية  بطلعتها  تطل  متأللئة  زاهية 
التعبير. صح  إن  ويبوس  والهضاب  ث 

ّ
واملثل  والساحل 

من  حالة  تعيش  بأنها  يدرك  سراج  يعرف  من  كل 
النغمات،  أروع  تقديم  أجل  من  والتعطش  الشغف 
املتميزة. والصوتية  املوسيقية  الطاقات  خالل   من 
كما  التزمت سراج طيلة الوقت بقضايا الفن الجميل، 
وأعلنت عن مواقفها العنيدة من خالل العمل املسرحي 
حين صّرحت بأن الفن الشرقي األصيل لم يطِو صفحاته 
بعد، وان العرضّية مناسبة والشروط متاحة لعرض الفن 
الراقي، وال سيما ذلك الفن الذي تعود حكاياته الى الزمن 
الجميل. على الرغم اجتياز االختبار التلقائي الذي وضعت 
نفسها أمامه عبر السنوات الطويلة في املا�سي وال سيما 
نين موسيقيا  نين واملثّمِ االختبارات التي صدرت عن املخّمِ
وبعيدا عن الكلل  فان سراج في كل مرة،  واستعراضيا، 
وامللل، تجعل جمهورها ينخرط ويندمج بكافة احاسيسه 
الفني. انتاجها  في  اساسيا  دورا  يملك  وكأنه   وينفعل، 
التقيت قبل اسبوع مع قائد الفرقة، سامر بشارة الذي 
وبالعرض  بسراج  تتعلق  موضوعات  عدة  عن  حدثنا 

القادم في قاعة األوديتوريوم يوم الجمعة القادم.
كيف تكونت فكرة إقامة جوقة سراج؟

من  متواضعة  فكرة  طريق  عن  سراج  جوقة  تكونت 
والفن  الثقافه  على  غيورين  راماويين  شبان  مجموعة 

احدى الفعاليات الثقافيه في قرية  بعد انتهاء  واالبداع. 
الرامة في ذلك الحين قمت بطرح فكرة إقامة الجوقة. 
دب الحماس في صفوف البعض من شباب البلدة الذين 

لوا النواة األساسية للجمعية.
ّ
شك

من يقف وراء النجاح التنظيمي في سراج؟
يقف وراء هذا النجاح التنظيمي في سراج مجموعه من 
االشخاص املتطوعين الذين يضحون بأوقاتهم في سبيل 
مدير  بالذكر  واخص  الثقافيه،  الفنيه  الرساله  نشر 

الجمعيه السيد زهير غنادري.
أعتقد أن زهير غنادري يرافق الجوقة في جميع خطواتها.

الجوقة  في  جوانب  لعدة  األسا�سي  حِرّك 
ُ
امل زهير  يعتبر 

والجمعية بشكل عام. أريد أن أشدد على ان زهير يعطي 
نجاح  أجل  من   

ً
جاهدا ويعمل  مقابل  أي  انتظار  دون 

املجموعة في كافة أعمالها.
ما الذي يميز سراج، فنيا واستعراضيا؟

تتميز جوقة سراج بنوعية االصوات والطاقة االيجابية 
حيث أن جودة االصوات عالية ومميزة،  بين االعضاء، 
من جهة  الغنائية.  االلوان  العديد من  اتقان  وبإمكانها 
تسودها  وبعالقاٍت  العائلية  بأجواء  سراج  تتميز  أخرى 

املحبة، كل ذلك الى جانب املهنية والعمل الجاد.
ما هي اهم املشاريع الفنية التي انتجْتها جوقة سراج عبر 

السنوات السابقة؟
الخاصة  االسطوانة  اصدار  الفنية  املشاريع  اهم  من 
بالجوقة تحت عنوان »وينك«، عرض »يا مروح بلدك«، 
»سيد درويش«، »الست ام كلثوم« و«النهر الخالد لعبد 

الوهاب«.
اي مشروع من الذين ذكرتهم أعاله تميز عن غيره ونال 
حد  على  للنظر،  ملفت  الجمهوربشكل  استحسان 

اعتقادك؟
االنتاج  مثال على ذلك،  لكل برنامج هناك ملعة خاصة. 

الخاص له نكهته ومتابعيه، وكذلك عرض 
سيد درويش لقي نجاحا منقطع النظير، 

وهكذا دواليك بالنسبة لباقي العروض.
ما هي اللحظات عشتها على املنصة مع 

سراج والتي تركت أثرا في ذاكرتك؟
اليوم  انها تحسب  لدرجة  كثير  اللحظات 

بالساعات.
هل هناك رؤية مستقبلية لسراج؟

 
ً
طبعا لدينا رؤية مستقبلية وهي ان ننتج ونخرج مشروعا
من اغان ومسرحيات واسكتشات غنائية ننفرد   

ً
خاصا

هذا باإلضافة الى  بها بالكلمة واللحن والتوزيع واألداء. 
حفاظنا على املوروث املوسيقي العربي الكالسيكي.

ملاذا  املكاوي،  الى عرض  واياك  انتقل  ان  اريد  واالن 
اخترت »السيد مكاوي« ليكون عنوانا للعرض؟

املطربين   « انغش  و«  اجمل  من  مكاوي  سيد  يعتبر 
النسيم  مثل  تجري  والحانه  فرح  اغانيه  وامللحنين. 
العليل في ذاكرتنا. باعتقادي لم ينل حقه الكامل فاردنا 
على اغانيه  له لنسلط الضوء  تخصيص برنامج كامل 

الرائعة كمطرب او كملحن.
الفترة  في  العربية استضافت سراج  البلدات  أي من 

األخيرة لتقدم عرض املكاوي؟
العروض  بجولة  ابتدأنا  حيث   ،

ً
نسبيا جديد  العرض 

في  افتتاحي  لنا عرض  كان  البداية  في  فقط.  منذ شهر 
قصر الثقافه في كرمئيل ليضم جمهورنا من معظم قرى 
. العرض الثاني في الناصرة والثالث في ترشيحا،  الجليل 
ومن الجدير ذكره ان كل العروض كانت مليئة بالجمهور 
ان  حتى  والفن،  لألصالة  واملتعطش  والداعم  الرائع 

التذاكر نفذت قبل موعد العروض بأيام.
ما هي األهداف التي لم يحققها سامر بشارة حتى يومنا 

هذا؟

سامر بشاره لديه العديد من االعمال املختبئة في الدرج 
والتي يطمح ويحلم بتسجيلها ونشرها في الوقت املناسب، 
باإلضافة الى ذلك يطمح بأعمال غنائية ومسرحيه خاصه 

تكون لها بصمة في موروثنا الفني ..
ما هي املقطوعات الفنية التي ستعَرض على املنصة في 

االسبوع القادم؟
سوف نقدم مجموعة متنوعة من األغاني، بعضها اغاني 
سنغني اجمل اغانيه  اجتماعيه هادفة وبعضها طربية. 
»االرض  »وحياتك يا حبيبي«،  »حلوين من يومنا«،  مثل 
سنعرض  كذلك  الروائع.  من  وغيرها  عربي«،  بتتكلم 
اجمل ابداعاته اللحنية التي خصصها املكاوي لغيره من 
العمالقه مثل »يا مسهرني« الم كلثوم او »اسال مرة علي« 
و«اوقاتي بتحلو«  »قلبي سعيد«  ملحمد عبد املطلب او 
الرائعه  الطربية  االغاني  من  وغيرها  الجزائرية  لوردة 
التي سوف تحظى بتوزيع جديد مع املحافظة على روح 

األغنية.
أخيرا.. ما هي رسالتك الى محّبي سراج؟

وصدق  محبة  رسالة  هي  سراج  جمهور  الى  رسالتي 
ومسؤولية، فنحن نحترم عقول ومشاعر جمهورنا الرائع 
واملميز، باالضافه الى ذلك فقد أصبح لنا داعمون يعملون 
على مساندتنا بشكل جاد، كما ويعملون على توفير جميع 
هذا يدل على  كل ذلك دون مقابل،  الوسائل املطلوبة، 

املحبة وصدق الرسالة والقيم اإلنسانية.

 جوقة سراج في طريقها الى حيفا..



خير المشوار ما قّل وَدل

كالليت بتقّدم 
طريق مختصرة

لنـمـوذج ١٧

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

إبتداًء من 1.8.2019 كل التحويالت للعيادات الخارجية، المعاهد الطبّية 
والمستشفيات، تـتـحول لتـحويـالت مـباشـرة Online دون الـحـاجة للـتـوّجه 

لـلعيادة واإلنـتـظار للحصول على "نموذج١٧" . 

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وتسريع األمر بالنسبة لمؤمني كالليت
الذين لديهم أمر بنكي بالدفع الثابت، او المعفّيين من الدفع.

للمزيد من التفاصيل ادخلوا الى موقع كالليت او اتصلوا على 2700

تذّكروا .. من اليوم يمكنكم التوجه مباشرة للعيادات 
الخارجّية /المستشفيات بدون نسخة لـ "نموذج ١٧"

* البيروقراطّية
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מינהלת 
הורים חיפה

تسرنا 
رؤيتكم 

منتدى األهالي من أجل مجتمع األهالي في حيفا
أهالي حيفا الكرام،

العربي في حيفا،  دعوتكم حلضور  يسر منتدى األهالي للمجتمع 
األمسية اإلحتفالّية إلفتتاح ورشات عمل "التربّية األسرّية"، لشهر 
شباط 2020، وذلك يوم اإلثنني املوافق 3.2.2020 في متام الساعة 

19:00 في مسرح بيت الكرمة.
للخبير  شّيقة  محاضرة  األمسّية  يتخلل 

في التنمّية البشرّية السيد أشرف قرطام
 حتت عنوان "أسرار النجاح"

كيف نحقق النجاح واإلمتياز بحياتنا وحياة أبنائنا ؟  ما هي أهمية 
التربّية للقيم؟

وكيف نسعى لتطوير الذات وحتقيق كامل قدراتنا وقدرات أبنائنا
كما وتسّرنا دعوتكم  لإلشتراك في ورشات العمل اجلديدة لشهر 

شباط 2020 ، التي ستقام أسبوعّيًا، أيام اإلثنني الساعة 
 21:00 – 19:30

في مركز بيت الكرمة. كل ورشة مكّونة من خمسة لقاءات.

الوالدّية والعالقة الزوجّية
 كيف تأثر عالقتنا الزوجّية على أبنائنا؟ من خالل الورشة نكتسب 
ّاليات ملواجهة التّاكل العالقة الزوجية , نتعلم حل النزاعات الزوجية 
املناخ  وتطوير  الزوجني  بني  اإليجابي  التواصل  تعزيز  بطرق سلمّية, 
العائلي.  إبتدًأ من اإلثنني 10.2.2020 الساعة 21:00-19:30.  
تدير الورشة السيدة  ماي صادر – MA. أخصائية نفسية عالجية.

التعليم عوضًا عن العقاب
كيف نحافظ على أن يطبق أبنائنا القواعد املنزلّية والعائلّية التى 
وضعناها من أجل حمايتهم؟  نتدرب في الورشة على تعزيز طرق 
شخصية  تطوير  في  تساهم  التي  واإليجابية،   السليمة  التربية 
أبنائنا وصحتهم النفسّية.  إبتدًأ من اإلثنني 10.2.2020 الساعة 
19:30-21:00. يدير الورشة السيد مروان زكنون – عامل اجتماعي 

وموجه في مجال السلطة الوالدّية. 

عقدت مدرسة املتنّبي هذا األسبوع   - ملراسل حيفا 
ب الثامن 

ّ
مور نخبة من طال

ُ
أ ا ألولياء  اجتماًعا خاصًّ

على  التأكيد  بهدف  الرسمّية،  حيفا  مدارس  من 
االستمرارّية  على  وذويهم  ب 

ّ
الطال كشف  ضرورة 

واألكاديمّي  اإللزامّي  التعليم  بين  الفكرّية-التربوّية، 
جيل أكاديمّي  حة لبناء  ِ

ّ
كوسيلة ضرورّية وحاجة ُمل

واٍع وُملتِزم.
ُعِقد االجتماع بحضور د. ماجد خمرة، رئيس طاقم 
شفيع  بلدّية حيفا ود.  في  العربّي  بالتعليم  النهوض 
ول، 

ّ
مخ حبيب  واألكاديمّي  العلوم  ش 

ّ
مفت الجّمال، 

املدرسة  بين  للتواصل  أوديّسيا   عن مشروع 
ً

ال
ّ
ممث

الثانوّية والتخنيون. 
مدرسة  مدير  عمري،  رائف  املرّبي  االجتماع  افتتح 
بنا وذويهم 

ّ
املتنّبي الذي شّدد على ضرورة كشف طال

على التعليم األكاديمّي، واالندماج في برامج أكاديمّية 
 
ّ

مختلفة في مرحلة التعليم الثانوّي، ابتداًء من الصف
التاسع حّتى الثاني عشر. 

ترى  التي  بلدّية حيفا،  ماجد خمرة عن  د.  تحّدث 
الِحراك األكاديمّي-التربوّي في مدرسة املتنّبي، فترعاه 
أوديّسيا  برنامج  ل 

ّ
ممث أعقبه  استمراريته.  لتضمن 

الختيار نخبة  الثامن،   
ّ

ب الصف
ّ

بتعّقب طال املعني 
فة في التخنيون ومرافقتهم 

ّ
منهم لاللتحاق بدورات مكث

ش العلوم 
ّ
 التاسع حّتى الثاني عشر، مفت

ّ
من الصف

والتكنولوجيا د. شفيع الجّمال، عرض برامج الوزارة 
والرؤيا  ا  علميًّ ب 

ّ
الطال وتمكين  لدعم  املخّصصة 

لتدريس العلوم كما عرض قدرات املجتمع العربّي 
املدفونة دون أن نعلم عنها شيًئا، تحّدث كذلك عن 
ش على 

ّ
أثنى املفت مقّومات النجاح واملوارد املختلفة. 

علمّي-ريادّي  مساق  وفتح  العلمّية  املتنّبي  مبادرات 
الكيمياء  لتعليم العلوم بشكّل موّسع مثل الفيزياء، 
االجتماع  اختتم  الحاسوب.  وبرمجة  والبيولوجيا 
ب 

ّ
السّيد بالل حصري، رئيس لجنة أولياء أمور الطال

املتنّبي  إلى مكانة مدرسة  في معرض كلمته  فتطّرق 
بها ودعمهم وتمكينهم. 

ّ
وقدرتها على احتواء طال

ملراسل حيفا – في إطار االرتقاء والتقّدم في املسيرة 
يوم  املدرسة  نظمت  الكرمة،  ملدرسة  التربوية 
الجمعة املا�سي لقاء  لطالب املدرسة ضمن برنامج 
في كلية جوردون بمشاركة  عقد اللقاء  "تحدّيات". 
تمكين  اللقاء  هدف  كان  املدرسة،  من  معلمين 
التعليمية  السيرورة  في  املؤثر  دورهم  من  املعلمين 
قد  مختلفة  شائكة  أحداث  مع  التعامل  وكيفية 

قيادته  وخالل  عمله،  خالل  معلم  أّي  تصادف 
ملشاريع ومهمات لصالح الطالب وتطويرهم فكرًيا، 

ا. ذهنًيا، وحسيًّ
ورشة حوار ونقاشات بين املشتركين،  شمل اللقاء 
وقد  تمثيل ومحاكاة ألحداث حقيقّية من واقعنا، 
املدّربة  كله والذي طال ألربع ساعات-  قادت اللقاء 

أميرة عزب واملمثلة آيات شعبان.

ا لتمكين  المتنّبي تعقد اجتماًعا خاصًّ
األكاديميا في التعليم اإللزامّي 

لقاء لمدرسة الكرمة ضمن برنامج "تحدّيات"
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السابعة  في  كنُت  عندما  الغناء.  أحببت  كطفل، 
من عمري، كنت أحد أبناء مهرجان الفستيجال، 
وهي تجربة كانت واحدة من أجمل تجارب طفولتي. 
نشأت في عائلة مثقفة، كان أبي مربًيا أنهى درجة 
املاجستير، في السبعينيات اضطر أن يتوقف عن 
كما  مادية،  ألسباب  الدكتوراة  للقب  الدراسة 

عملت أمي موظفة في بنك.
حيفا،  في  )سابًقا(  االيطالية  باملدرسة  التحقت 
تعلمت هناك خمس لغات وهي: العربية، العبرية، 
أحببت  لقد  والفرنسية.  االيطالية  االنجليزية، 
املدرسة  من  تخرجت  عندما  حتى  دائًما،  اللغات 
لدراسة  القدس  مدينة  الى  وانتقلت  الثانوية 
الصيدلة في الجامعة العبرية، كنت أسافر الى حيفا 
في نهاية كل أسبوع ملواصلة دراسة اللغة االيطالية 

في املدرسة.
حصلت على درجة املاجستير في علم األدوية وعلم 
األعصاب من كلية الطب في جامعة تل أبيب، حيث 
بحثت هناك تأثير الحشيش / املاريخوانا على املخ 
والذاكرة. في العام 2011 عدت الى حيفا ألحصل 
على شهادة الدكتوراة من كلية الهندسة الكيميائية 
في التخنيون، حيث تخصصت في مجال تشخيص 

أمراض السرطان من خالل النفس.
بعد قبولي في دراسات ما بعد الدكتوراة في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT(، كانت الحيرة 
الكبيرة تتمثل في البقاء في البالد أو التوجه نحو 
وابنتي  راغدة  زوجتي  مع  الباردة،  بوسطن  مدينة 

سما التي كانت آنذاك تبلغ من العمر عاًما واحًدا.  
بعد املشاورات واملداوالت قررنا السفر الى بوسطن 
لتحقيق حلمي األكاديمي. زوجتي توقفت عن عملها 

بوسطن،  في  االقامة  خالل 
حيث عملت  في عالج التوحد 
وأطفال مع صعوبات عاطفية. 
سما  ابنتي  التحقت  بينما 
في  جديدة  أطفال  لروضة 
MIT فانكشفت على عالم آخر 
في بوسطن. خططنا  ومختلف 
ملدة  هناك  للبقاء  البداية  في 
أربع  ملدة  بقينا  لكننا  عامين، 
املتحدة،  الواليات  في  سنوات 
وهي من أجمل سنوات حياتنا. 

التوّحد  عن  بحثي  ركزت 
معهد  في  أستاذي  مع 

للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
البروفيسور ستيفن تانينباوم، كان غرضه األسا�سي 
من  املستهدفة  الدوائي  العالج  أهداف  اكتشاف 
ا 

ً
الفئران التي لديها طفرة جينية، والتي تسبب سلوك

يشبه التوّحد. هذه الفئران هي أقل اجاماعًيا ولديها 
سلوك متكرر وغيرها من الخصائص. 

خالل الدراسة بحثنا كيف تسبب الطفرة الوراثية 
مثل  ووظيفته،  البروتين  مستويات  في  تغييًرا 
انزيمات مختلفة في الخاليا العصبية. لقد وجدنا 
التوّحد  بين  عالقة  هنالك  أنه  املثال  سبيل  على 

.) NO ( والنايتريك أوكسيد
( في   NO كان هناك مستويات عالية نسبًيا من ) 
 NO ( املخ، ووجدنا بروتينات مهمة التي تأثرت من
(. قادنا هذا االكتشاف الى التعرف على األهداف 
املحتملة للعالج الدوائي، والتي سنحاولها في أقرب 
الخطوة  فإن  وبالتالي  الفئران،  على  ممكن  وقت 

التالية هي تصميم العالج الدوائي ، الذي سيغير 
وظيفة البروتينات، ويجعل الفئران تتصرف بشكل 

مختلف. 
على   

ً
أطفاال قابلت  بوسطن  في  عملي  فترة  خالل 

التي  الصعوبة  تماًما  وفهمت  آبائهم  مع  الطيف 
يعيشونها كل يوم. هذا األمر شجعني على مواصلة 
البحث في التوّحد اليوم، كمحاضر كبير )بروفيسور 
م.( في معهد أبحاث األدوية، كلية الصيدلة، كلية 
على  العثور  نحاول  العبرية،  الجامعة  في  الطب 
السلوك  تمنع  التي  الدوائية  املواد  من  العديد 
التوحدي في الفئران املتحولة جينًيا. نحاول أيًضا 
في  فهم اآلليات الجزيئية وتحديد عالمات معينة 
عّينات الدم املأخوذة من أطفال مع التوّحد. هذا 
ه قد يؤدي الى تجارب 

ّ
العمل هو في غاية األهمية ألن

سريرية مستقبلية لعالج التوّحد.   

لقاء مع الباحث البروفيسور هيثم عمل

هل سيكون هناك عالج لطيف التوحد؟

ملراسل حيفا - قامت قائمة »صوت األحياء« في شفاعمرو، 
أول أمس األربعاء، بتكريم الزميل الصحفي زايد خنيفس، 
في حفل متواضع في »مقهى آدم«، حضره عدد من قيادة 

ومسؤولي القائمة وبعض الزمالء الصحفيين.
وتحدث في االحتفال رئيس قائمة »صوت األحياء« وعضو 
محمود بركات فذكر الدوافع التي أدت  البلدية السابق، 
خنيفس  زايد  للصحفي  التقدير  درع  منح  الى  بالقائمة 
ونقل  املترامية،  األحياء  أهالي  جانب  الى  وقوفه  وخاصة 
ومساهمته في إيجاد  معاناتهم وقضاياهم بأمانة وصدق، 
الحلول لتلك القضايا العالقة، وحيا خنيفس واإلعالميين 
وتحدث عدد من الحضور من  امللتزمين بقضايا املجتمع. 
القائمة فأثنوا على الصحافة والصحفيين الذين  أعضاء 

يعملون بأمانة، وشكروا خنيفس على جهوده.
وألقى الصحفي زياد شليوط تحية باسم منتدى اإلعالميين 
هنأ فيها زميله خنيفس على هذا التكريم،  الشفاعمريين، 
وكانت  وشكر القائمة وأعضائها على هذه اللفتة الطيبة. 
عن  فتحدث  خنيفس،  زايد  للصحفي  األخيرة  الكلمة 
املواطنين  حقوق  جانب  الى  وعمله  الصحفية  مسيرته 
كما وجه الشكر للقائمة وأعضائها على  ورسالته املهنية، 

هذا التكريم.

صوت األحياء الشفاعمرية تكرم 
الصحفي زايد خنيفس
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نادي  املا�سي،  استضاف يوم الثالثاء   – ملراسل حيفا 
الدكتور  مربيات حيفا في بناية مؤسسة بيت الكرمة، 
برعم  »كفر  كتابه  صدور  بمناسبة  سليمان  ميشيل 
تعيش فينا«، حيث تحدث عن الكتاب وعن قرية كفر 
ا 

ً
برعم املهجرة،  مقدًما نبذة تاريخية عن القرية متطرق

للعادات والتقاليد والحياة االجتماعية في القرية وعن 
معالم القرية وكنوزها.

وما   ،48 كما تحّدث عن تهجير سكان القرية في العام 
رافقه من نضال عنيد من قبل األهالي ووقفتهم املشّرفة 

من أجل استرداد حقهم بالعودة. 
   

الدكتور ميشيل سليمان في ضيافة نادي مربيات حيفا

عايدة حمادة خطيب
املسرحية  هذه  تتناول 
والكاتب  الفنان  ملؤلفها 
موضوع  عفيف شليوط، 
الذي  الوصولي  اإلنسان 
الغاية  القول  بهذا  يؤمن 
تبّرر الوسيلة، فحتى يصل 
ينتهج  ومبتغاه،  مآربه  إلى 
كل الطرق املؤدية لغايته، 
الشعبي  باملثل  مؤمًنا 
من  الكلب  بوس  القائل" 
حاجتك  تأخذ  لحتى  تمه 

منه".
تحتوي هذه املسرحية على 

تحكي عن الكبت الذي يعيشه  انتقادات الذعة، 
تهتم بالشبيبة بحيث  املراهق النعدام وجود نواٍد 
فيلجأ  يفّرغ من خاللها طاقاته بممارسة هواياته، 
الفتيات،  مع  تعامله  في  أخالقّية  غير  لتصرفات 
فت في املدرسة عاملة اجتماعّية 

ّ
وذلك عندما توظ

لحل مشاكل الطالب، وجدنا بطل املسرحية دائما 
العاملة  تلك  ليرى  حجة  بأي  مكتبها  إلى  يدخل 

االجتماعّية.
 عندما حقق مآربه 

ً
ال

ّ
وكم كان بطل املسرحية ممث

اجتماعًيا   
ً

عامال كان  فمرة  الّناس،  على  بالتمثيل 
ومرة رئيس بلدية ومرة عضو كنيست، حتى عندما 
التي لم  ى عن حبه لصفاء 

ّ
ويتخل "وسيلة"  يتزوج 

والدها  كي يضمن البلدّية ألّن  تبادله الحب يوًما، 
باستطاعته أن يضمن عدًدا كبيًرا من األصوات من 

أجله.
ف الكاتب اسم "وسيلة" استناًدا إلى القول 

ّ
وقد وظ

املتداول: " الغاية تبّرر الوسيلة" وغاية بطل القصة 
والتي جعلته يستعمل كل الوسائل  هي الوصول، 

املشروعة وغير املشروعة.
تجّسد املسرحّية الواقع الذي نعيشه من انتهازّية 
ومداهنة وارتداء لألقنعة، فيصّور الكاتب انتخابات 

البلدّية بكل مشاكلها ووعودها العرقوبّية.
بليت"،  خليت  إن  الدنيا   " ف: 

ّ
املؤل يقول  كذلك 

والتزامها  املسرحّية،  في  النقاء  تجّسد  فصفاء 
ا. باملبادئ ألّن ضميرها ما زال حيًّ

ضميره  يصحو  السياسة،  عن  البطل  وبابتعاد 
وير�سى عن نفسه، وتر�سى صفاء عنه.

املسرحّية محبوكة بصورة جيدة من حيث البناء 
واألسلوب، وتصوير واقعنا املعيش ومجتمعنا بكل 

تناقضاته.

»اعترافات عاهر سياسي« قراءة في مسرحية للكاتب 

والفنان عفيف شليوط

االبتدائية  البصلية  مدرسة  حققت  حيفا-  ملراسل 
النجاعة  امتحانات  في  نتائج مشرفة  في شفاعمرو، 
للعام  الخامسة  للصفوف  )امليتساڤ(  والّنماء 
لغة عربية، رياضيات ولغة  ة املواضيع: 

ّ
في كاف  9102

إنجليزية، كما جاء في بيان صادر عن إدارة املدرسة. 
املرّبية ياسمين خضر طاقم  وباركت مديرة املدرسة، 
حتى حقق  الهيئة التدريسية على ما بذله من جهٍد 
هذه النتائج. وشكرت أهالي طالب املدرسة على الدعم 
رفع  في  الهام  ودورهم  الفّعالة  واملشاركة  املستمر 
وتمنت للجميع التمّيز والتفوق على  مستوى طالبنا، 
ب 

ّ
كافة األصعدة. وعبرت خضر عن فخرها الكبير بطال

املدرسة وبهذه النتائج املشّرفة التي حصلوا عليها في 
ُدًما نحو األمام« 

ُ
كافة املواضيع، »بكم نعلو ونصبو ق

قالت. وأضافت » إن هذا التحصيل الدرا�سي الباهر 

مدعاة للفخر والسرور، وهو يعتبر ثمرة خطة تعليمية 
ناجحة وجهود مباركة لجميع املعلمين واملساهمين في 
الوصول إلى هذا النجاح، خاصة الطواقم التعليمّية 
بمثابة  االنجاز  هذا  وان  كما  الطالب.  رافقت  التي 
املستقبل«. في  والتقدم  النجاحات  من  ملزيد   دافع 

نتائج مشّرفة لمدرسة البصلّية االبتدائية 
شفاعمرو في امتحانات الميتساف
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للتسجيل وحجز مكان لطفلك  اترك تفاصيلك وسنعاود 
االتصال بك أو اتصل  على 054774951

ال يوجد في الحياة ما هو أهم من تعليم 
إذا؟  تنتظر  ماذا  ومستقبله.   طفلك 
إليها  التي يحتاج  امنح طفلك الفرصه 
وسجله   Pingu’s English برنامج   مع 

من اليوم.

مع بداية السنه الجديده اعط طفلك الفرصة انه يتعلم يحكي 
 Pingu’s English Haifa اإلنجليزية بطالقه مع

Pingu’s English  جاي من القطب الجنوبي يزورنا بحيفا في السنه 
الجديده 

مركز »اإلنجليزية مع بينجو » الجديد في حيفا يستقبل أطفالكم 
لتعليم  االنجح  العالمي  البريطاني  البرنامج  لدورات  لالنضمام 

األطفال اللغة اإلنجليزية. 
طفلك يتعلم اإلنجليزية مع الشخصية الكرتونية الشهيرة بينجو من 
القطب الجنوبي بطرق شيقة وجذابه تتضمن الحلقات األصلية 
لبينجو، اغاني، قصص والعاب شيقة تشجع الطفل على استعمال 

اللغة بسالسة وسهوله.
سجل طفلك في دوره مركزه أيام االحد صباحا من 08:00-13:00 او 

احدى الدورات املتنوعة خالل األسبوع  بعد الظهر

سديروت هامجي�يم 90 الطابق الثالث -

 خيليوي: 0547749511

Pingu’s English Haifa من املزعج واملقلق في السنوات األخيرة كثرة النزاعات والخصومات داخل
األسر، التي تؤدي غالبا الى الطالق الذي كثر ولكثرته اصبح باالمر الهين 
والسهل عند الكثير من الناس، ذلك ألنهم ال يعتبرون الزواج من نعم هللا 
التي يجب أن تحفظ وحفظها يكون بحفظ الطرف اآلخر، أال هو شريك 
الحياة زوجا كان أو زوجة. وال أقول أن الحوار والنقاش داخل البيت باألمر 
املمنوع بل هو أمر صحي وضروري، من أجل حفظ املصلحة املشتركة. واملرء 
مرآة أخيه ولكن يجب أن يكون الحوار على أساس االحترام املتبادل، ودافعه 
الحب والرحمة واملودة، وهللا امتن علينا بالزواج، فقال )ومن آياته أن خلق 

لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون(. 
وال يمكن أن تكون الرحمة واملودة داخل األسرة إذا كان السائد سوء الخلق وقلة الدين، لذلك قال 
رسول هللا وهو يوجه الناس الى االختيار الصحيح للزواج )إذا أتاكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه(. 
ألن �سيء الخلق زوجا كان او امرأة ال يمكنه معرفة طريق املعاشرة بالحسنى، املؤدية الى االحترام 
والتقدير املتبادل بين األزواج. قال تعالى موجها الرجال وهو خطاب أمر )وعاشروهن باملعروف فإن 
كرهتموهن فع�سى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا(. وإن كان هذا الخطاب للرجال فالنساء 
أحق به. وحسب تقديري أن مفتاح العوامل للنزاعات والخالفات داخل االسرة، يكمن بالجهل وقلة 
الدين وسوء الخلق وعدم املسؤولية، لذا نجد من يعامل زوجته املعاملة القاسية، فيستعمل معها 
العنف بكل أشكاله النفسية والجسدية، فيؤذيها بعرضها وبأمها وأخواتها الى غير ذلك من األساليب 
الجارحة. ومن خالل متابعتنا لحياة الناس وحل خالفاتهم ونزاعاتهم، نستطيع تشخيص عوامل 
عديدة تؤدي الى النزاع والشقاق، وهذه العوامل قد تختلف بصورتها من شخص الى آخر، ولو حاولنا 
جمعها ملا استطعنا لكثرتها، ومنها أن بعض الشباب حديثي الزواج ال يوفقون في الفصل بين عالقتهم 
مع أهلهم وعالقتهم مع زوجاتهم، فيطغى ميلهم الى طرف دون اآلخر وفي كل ميل ضرر، فإن مال الى 
اهله وأبطن العداء لزوجته عند الخصومة بين زوجته وأمه مثال فقد يظلمها. وإن مال الى زوجته 
على حساب بره لوالديه أو الحدهما وخاصم والديه كان عاقا لوالديه. والعاق لوالديه لن يوفق في 
حياته والحكيم من يحسن التصرف ويحافظ على حسن املعاشرة لزوجته وبره لوالديه، ويعمل من 
اجل التقريب بين زوجته وأهله. ومن عوامل الخصومة داخل االسرة الشك وسوء الظن بين األزواج، 
فنجد من يطعن بشرف زوجته او يتهمها بعرضها دون سبب ودراية، ودون دليل يقطع الشك باليقين 
وقد نبهنا القرآن الى هذه القضية، فقال )يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن 
إثم. وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه(. ومنهم 
من يظهر بطوالته على زوجته فهو خارج البيت الحمل الوديع وفي البيت أسد كاسر. فينتهرها ان 
تكلمت ويسخر منها إن ضحكت ويستغل كل فرصة لالستهتار بها وبأهلها أمام الناس، والويل لها ان 
ردت فيجرحها بمشاعرها ويحطم نفسيتها األمر الذي قد يجعلها تنفجر فإن انفجرت حولت حياة 
البيت الى جحيم. ومن حديثي الزواج من ال يمكنه الفصل بين العزوبية والزواج، فما ان يرجع من 
عمله اال وهو يستعد للسهر مع أصدقائه او مع اصدقائه حتى الساعات املتأخرة، لتدخين النرجيلة 
او شرب الخمر والقيل والقال. ويقصر أحدهم مع شقه اآلخر بكل الحقوق الزوجية والويل كل الويل 
للزوجة او للزوج، ان أراد احدهما لفت انتباه صاحبه، بأن هذا الحال غير مقبول.  ولذا نجد أن بعض 
الشباب من يضرب زوجته، ألنها تطلب منه أن يسهر معها بحجة )بدك تتحكمي بي(. وفي املقابل نجد 
من النساء من تريد من زوجها أن يقطع عالقته مع والديه وأهله، متجاهلة أن اكرام الزوج من اكرام 
أهله فاملرأة الصالحة املحبة لزوجها تعمل ما يحب زوجها. ومن النساء من يهملن أنفسهن فتتزين 
وتتعطر ان أرادت الخروج من البيت، ولكنها في بيتها تتبذل وتهمل بمنظرها ورائحتها، مما يحرض 
قلبه عليها فإن قصر معها تكيل له الشتائم والتوبيخ والتجريح وتنشر خبره بين البالد والعباد، فيهرب 
من عش الزوجية الى الطالق او الى املجون والفجور، وكال الطريقين �سيء ومستقبح شرعا وعرفا. 
وزاد الطين بلة التطور التكنولوجي الذي ا�سيء استعماله، فقد تجد من يبني العالقات املحرمة 
عبر الهاتف، وأقل ذلك انشغال الطرف عن الطرف اآلخر وهو يجلس الى جانبه أو مقابله، فهما معا 
باألجساد بعيدين في الحس واملشاعر، وهنا أقول للجميع أن الحياة الزوجية فن يجب االحسان في 
التعامل معه، وقد أشار الشرع الى طرق هذا الفن ومن هذه اإلشارات قول رسول هللا )ال يفرك مؤمن 
مؤمنة فإن كره منها خلق ر�سي منه آخر(. وقال )استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن 
أعوج �سيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 
خيرا(. وال يعقل ان نغفل عن أثر الخالفات والنزاعات داخل االسرة على األوالد، ذلك ألن اآلباء تصبح 
مشاعرهم سلبية مدمرة تجاه األوالد، وخاصة عندما يحاول طرف ما استيعاب األوالد الى جنبه ضد 
الطرف اآلخر، وعلى كل حال من األحوال فإن الطفل بحال الخالفات املستديمة داخل البيت ال 
يشعر في األمن واألمان، لذلك يكون في حذر وترقب حتى خارج البيت، فتجده األكثر عنفا وعدوانا مع 
ما ينتابه من مشاعر القلق والتوتر بشكل مستمر. ومع استمرار هذه املشاعر يصاب بتوتر نف�سي يحول 
حياته الى جحيم، لهذا او�سي بضرورة فتح مجال الحوار البناء على أساس االحترام املتبادل، وتقبل 
النقد البناء وتجنبوا التجريح والتوبيخ واحتقار اآلخرين، فإن حصل بعد ذلك خصومة فليتدخل أهل 
الخير لإلصالح قال تعالى )وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا 

اصالحا يوفق هللا بينهما(.

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

ّ

َ

َ
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الوقائع العجيبة في رواية 
ِهشام عبُده األولى

ِرسة في مدرسة املتنّبي
 ُرقّية عدوي؛ ُمدَّ

"الوقائع العجيبة في زيارة شمشوم األولى ملانهاتن"، 
باكورة أعمال املهندس الحيفاوّي هشام عبُده.  هي 
رواية عجائبّية تحبس األنفاس وتجذب القارئ من 
، ُيخاُل 

ً
ا وطويال عتبتها األولى. عنوانها، إذ يأتي غرائبيًّ

الكالسيكّية،  التراث واألدب  ه على غرار كتب 
ّ
أن لنا 

ليقع القارئ في فّخ أحداث الرواية وحداثيتها العلمّية-
 أبطالها، ليؤّدي 

ّ
الخيالّية، لتأتي على النمط البولي�سّي-املخابراتّي الذي ال يشبه إال

كّل واحد منهم دْوَرُه في بطولة جماعّية مثيرة لالنتباه. أبطال الرواية الذي جاءوا من 
نتاج "خياٍل شرقّي ُمجّنح للكاتب"، كما ُيشهر الكاِتُب سّبابته في أولى الصفحات تحت 
بند التنويه والتحذير. لم يتحّرر عبُده من قاعات محاَضراته بعد، وعلى ما يبدو 
به، 

ّ
فإّن القارئ سيبقى حبيس نظريات البروفيسور إيال بيكهام، نقاشاته مع طال

 إلى فكفكِة شيفرات "جريمة" قتله في بركة 
ً

ين، وصوال
ّ
ساحات النضال ونصل السك

السباحِة، وهو املتخّصص في علم الحاسوب ورئيس مختبر السايبر، الشيفرة واألمن 
السايبرّي. وتتوالى األحداث الكثيرة.

ر الكاتب، ومنذ البداية، أّن روايته من نسج خياله، وهي كذلك، وأّن حبكته 
ّ
ُيحذ

الخيالّية هذه، إن تشابهت مع الواقع، فإّن ذلك حتًما وليد الصدفة. فيا ُرّب صدفة 
 لواقعنا املأزوم وعصرنا 

ً
خير من ألف ميعاد، تجعل من أبعاِد الرواية هذه محاكاة

مواجهة جريمة  في  القارئ  تضع  األولى  ومن صفحاتها  الرواية  الحداثّي-الحديث. 
غامضة، تحبس أنفاسه وفًقا ملزاجّية ونزق رئيس طاقم التحقيق، سامي ليبوفيتش. 
عالوة على توظيف الجغرافيا، التاريخ، علم النفس، امليثولوجيا والخيال العلمّي 
عتادة 

ُ
لتجعل من الرواية استثنائّية الخطى والتوّجهات، لتتحّدى النمطّية الروائّية امل

 في بعض 
ً

ِقال
ْ
في عصر السرعة والتكنولوجيا. وإن كان هذا التوظيف يبدو زائًدا وُمث

املواضع. تعقد الرواية بأحداثها املثيرة، ِقراَنها، على عصر التطّور والتكنولوجيا لَتِلد 
حبكة زاخرة بتوّجهات انسانّية، اجتماعّية، جندرّية وسياسّية مغايرة. 

ا باألحداث 
ً
 ومشارك

ً
ا فّعاال أبرز التوّجهات، كان التوّجه الجندرّي، إذ كانت املرأة عنصرًّ

الشخصّية  للقومّيات.  عابرة  وبصورة  مختلفة،  ومفاهيم  بأبعاد  لها،  صانًعا  بل 
العربّية-املقدسّية تفرُض سطوتها، وإن كنُت أفّضل أن أراها مبادرة أكثر، ال منّفذة 
ة رسمها لها بيكهام وتمار. هدير ياسين، فال بّد أّن اسمها كان مدروًسا، فهي، هاٌء 

ّ
لخط

ا، تنصف الرواية  تسِبُق دير ياسين، ليست مصادفة، فهي ليست بهاء الغائب. عمليًّ
املرأة فتجعلها انسانة تمّتع بالحّرّية الفكرّية، أكاديمّية في بعض املواضع ومناضلة 
ر أرضّية 

ّ
وصاحبة قضّية إنسانّية عابرة للجنس، الدين والقومّية. األمر الذي وف

خصبة للمشاركة االنسانّية-االجتماعّية من جهة، ومن جهة أخرى عّزز من آلّيات 
النضال املشتركة تتويًجا ملبدأ الندّية الذي دعا إليه صاحب "أرض البرتقال الحزين"، 
ا!". باإلضافة إلى ذلك نجد الرواية  ا قال:" ال تمت قبل أن تكون ندًّ

ّ
غّسان كنفاني، ملـــ

م، تعبر بذلك الحدود وتتجاوز القومّيات، 
َ
وبأحداثها تعبر األقاليم وتطوف في العال

ليس هرًبا من املا�سي أو الواقع، بل في حالة من حاالت الثورة على االستكانة والبكاء 
على األطالل من جهة، ومن جهة أخرى لصياغة استشرافّية مغايرة ملحاكاة واقع 
نا نشهد 

ّ
انسانّي-سيا�سّي مشترك يقوم على العدالة االجتماعّية واملساواة. ال سّيما وأن

ًرا، أكبر عملّيات تمّرد جماعّية لتحطيم فكرة، ورّبما وهم، الحدود. 
ّ
مؤخ

م اآلن، يا إستير؟". فما كان من 
َ
" بعد فترة ما، سألْت هدير:" ماذا سيحدث في العال

 وقامت عن كرسّيها، ورّبتت على كتفها بحنان وطلبت منها بحزم قائلة:" ال 
ّ

إستير إال
م وحده اآلن! 

َ
ا! اتركي العال عليِك اآلن يا هدير. ال عليِك! أنت اآلن ضعيفة جسديًّ

م اآلن! لقد فعلِت ما به الكفاية، ال بل 
َ
لقد أنقذته مّرة واحدة! ال تقلقي على العال

أكثر! إّن العملّية الناجحة إلخراج الرصاصة، ذات قطر التسع مليمترات من ساقك، 
ري بذاتك فقط، وكيف ستعودين بعد 

ّ
فك

ُ
كانت طويلة ومعّقدة! أنِت عليِك اآلن أن ت

الشفاء إلى السباحة". أضافت إستير قائلة:" ولكن عليك السباحة في البركة فقط، 
وليس في أّي ُبحيرة!". ضحكت هدير غصًبا عنها وأردفت:" ولكن ليس في بركة الجامعة 
أيًضا". )من الرواية/ صفحة 260(. ُيشير هذا املقطع املقتبس من الرواية إلى وحدة 
املصير، ومهّمة كّل إنسان بغّض الطرف عن جنسه، لغته، قومّيته وهّوّيته، مهّمته 
 ُيهمل اإلنسان نفسه. كما 

ّ
م وحمايته، شريطة أال

َ
املقّدسة في الدفاع عن هذا العال

عتبر 
ُ
نة والالذعة، السخرية التي ت

ّ
بط

ُ
ويحتمل هذا املقطع ما يحتمل من السخرية امل

ا. وسيلة من وسائل املقاومة الراقية جدًّ
ا وثيًقا بقضّية النضال املشترك الذي يرنو 

ً
فكرة وحدة املصير، فكرة ترتبط ارتباط

م بالتالي 
ّ
إلى تحقيق العدالة، الحّرّية واملساواة بين األفراد، فتّوجه أفكارهم وتتحك

بأفعالهم وتصّرفاتهم. لتكون وبحّق، فكرة وحدة املصير، واحدة من أبرز املعطيات 
الفاعلة في تحريك أحداث الرواية. يبقى السؤال الذهبّي مطروًحا؛ هل لوحدة املصير 

ْتُنوئيل فَحْسب؟ 
ْ
حّرك قضايانا على أرض الواقع أيًضا، ال على أرض أل

ُ
أن ت

شفاعمرو وحسابات الخارطة 
الهيكلية 

زايد خنيفس

لطة بكل أذرعها الطويلة والقصيرة، باملصادقة على  ال تتعّجل السُّ
الخرائط الهيكلية في قرانا ومدننا العربية، وال تتعّجل في مراحل إعداد 
دِخل في حساباتها الحصوة قبل 

ُ
واملصادقة على هذه الخرائط، ألنها ت

منا ممن سبقونا، والعقول واألفكار 
ّ
تلة وهضبة وسهل، هكذا تعل

لطة في قضايا األرض، لم ولن تتغّير، واألرض بالنسبة لهم  ورؤية السُّ
كيان، وبقية الناس تبقى هوامش، واملسموح لهم، محظور علينا، 

واملطلوب صمود ومواجهة، وتخطيط. 
طات 

ّ
للسلطة ليس فقط أذرع، بل األخطر زعانف منا، تمّرر مخط

ي القومية، 
َ
سلطة أصّرت وليس من باب الّصدفة، على سن قانون

الناس،  من  شريحة  عنوانه  بل  والدين،  بال  يولد  لم  وكمينيتس، 
يكفيها هواء وطعام، ليبقى مستقبل أبنائها رهين االستجداء واملعاناة، 
بين  حياتك،  نصف  تق�سي  وأن  واملجحفة،  الباهظة  واملخالفات 
تسديد رسوم املخالفات، والتنقل بين أروقة املحاكم، فيّتهمونَك، 
رت بطفلك وابنك، 

ّ
بتهمة اإلجرام، وأنك خارج عن القانون، ألنك فك

ومستقبل واعٍد، كباقي البشر في هذا الكون.
ح شفاعمرو، وهي 

ّ
سعت إدارات البلديات السابقة، إلى توسيع مسط

الداخلية،  قرار  تابعت  السابقة  واإلدارة  إنكارها،  يمكن  حقيقة ال 
ميزانية،  بتخصيص  والقا�سي  خازم،  ناهض  الرئيس  فترة  خالل 
إلعداد خارطة هيكلّية شاملة، ذات رؤية لسنوات طويلة، لتشمل 

املناطق السكنية والتجارية والخدماتية. 
تابعت اإلدارة الحالية هذا امللف الهام، وهنا ال بد من وقفة نضع 
وأعضاء  الهندسة  وقسم  التنظيم  لجنة  في  املسؤولين  يدي  بين 
البلدية، مسؤولية تاريخّية، يحاَسب عليها كل فرد من موقعه، ماذا 
التي تبحث عن مسكٍن  الواعدة،  أعطى وساهم من أجل األجيال 
 
ً
ومصلحٍة، ومدينة من حّقها أن تكون بلدا كل هذه السنوات، عصرية

بتخطيطها، واعدة بآمالها.
اللقاء الذي جرى هذا األسبوع في قاعة بلدية شفاعمرو، بحضور 
لسماع  الشمال،  في  اللوائية  اللجنة  لة من  ِ

ّ
وممث األرا�سي  أصحاب 

موقف أصحاب األرا�سي، من اعتراضات مستوطنة عادي، ومجلس 
مسؤولي  وغياب  الهيكلّية،  الخارطة  على  يزراعيل،  عيمق  إقليم 
البلدية عن هذه الجلسة، كان خطأ وال نريد استخدام كلمة أكثر 

.
ً
فظاظة

ملي علينا مستوطنة عادي شروط عشقها 
ُ
ال يمكن تحت أي ظرف أن ت

للطبيعة، لتمنعنا من البناء، وكأننا لسنا جزًءا منها، ومن حَضَر ضيًفا 
منذ سنوات، والتحف جزًءا من أرضنا، وَجَب عليه التزام الّصمت، 
فنا في زمن آٍت، 

ّ
بحدود األدب، وصمت املسؤولين من بيننا، قد يكل

محاسبة أطفالنا، وأصحاب األرا�سي في قسائم الطيبة وكرم الشّبار، 
ووعرة النملة، والظهر األحمر، ُهم من وجه هذه املدينة، وليسوا 

ا، والخارطة الهيكلية، هي عامودنا الفقري.                        
ً
ضيوف

سافو

رشدي املا�سي

البعيد،  البعيد  املا�سي  الى  املا�سي  زمن  في  أخطو 
س بعيني ما حولي، فإذا أمامي جزيرة – ِلسبوس  تلمَّ

َ
أ

شاعرة  عاشت  حيث  اليونانّية  الجزر  أحدى   –
اللغة  يقول علماء  أو “سايفو” كما  ْدعى “سافو” 

ُ
ت

اليونانّية...
وقد قام في أواخر الستينيات الدكتور عبد الغّفار 
عجب 

ُ
مكاوي بتأليف كتاب عن هذه الشاعرة، التي أ

رجًما، كما أعجب به صولون 
َ
بِشعرها حين قرأُه ُمت

شّرع الالتيني العظيم...
ُ
امل

اوي أّن شاعرتنا كتبت أجمل 
ّ
ويحّدثنا الدكتور مك

ت طوال 
ّ
هجة األيولّية وظل

ّ
أناشيد الغزل والحّب بالل

 للّتكريم...
ّ

حياتها محال
هذا، وقد عاشت سافو في جزيرة لسبوس، وكانت 
فتيات  فيها  تجمع  مدرسة  لها  وكانت  وأّما،  زوجة 
مهن الّرقص والغناء 

ّ
األثرياء من أبناء الّجزيرة فتعل

ِعّدهّن لبيت الّزوجّية، فإذا 
ٌ
ليم، حّتى ت وق السَّ

ّ
والذ

ْحبة  الصُّ طول  بعد  الفتاة  وخرجت  الفراق،  آن 
تها 

َ
بك العريس  الى بيت  والّرعاية من مدرسة سافو 

ا، ولكّنها ال تن�سى  سافو فيما بينها وبين نفسها بكاء ُمرًّ
بعدئذ أْن تذهب هي وفتياتها للغناء في ليلة الُعرس... 
فاف  الزَّ أغاني  من  مجموعة  الّتاريخ  لنا  حِفظ 
“أبيثامليا” وهي ما اشتهرت به شاعرتنا وتفّوقت فيه 
عر، وما حفظُه لها األجيال جيال بعد  ِ

ّ
في فنون الش

جيل...
راث القديم 

ُّ
وقد تعّرض شعرها لكّل ما تعّرض له الت

من ضياع بعد أجزائِه بحيث لم يبث من عدد من 
 شذرات ُمَتفّرقة، مع أنَّ املؤّرخين ذهبوا 

ّ
القصائد إال

منها  يصلنا  لم  كتب  تسع  في  ُجِمَع  أّن شعرها  الى 
الى  بترجمته  اوي 

ّ
مك الدكتور  قام  وقد  القليل،   

ّ
إال

العربّية...
ا الى 

ً
إّن ِشعر سافو ليس شعًرا تأملّيا أو شعرا هادف

عبي  عر الشَّ ِ
ّ

نيعة الفنّية، ولكّنُه اون من الش إبراز الصَّ
فافوال يخفى على قارئه  كانت تنشده في حفالت الزَّ
ُه قريب جّدا في صياغته وُبْعِدِه عن ألوان 

ّ
تمّعن أن

ُ
امل

عبي  الذكاء الفّني أو الحيل الّتعبيرّية من املّوال الشَّ
عندنا.

 بسيطة تحاول أن 
ً
لذلك اختار مؤلفنا لترجمته لغة

ِتِه...
َ
تحافظ على بساطة األصل وإبان

جافي الحقيقة إذا َسّجلت أن إبداع سافة 
ُ
وال أطّنني أ

عر األوروبي حتى اآلن... ِ
ّ

عر الالتيني وفي الش
ّ

ر في الش
ّ
ث
َ
أ
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )١٢(
د. خالد تركي

بع  ادين، فهرب الضَّ ة قنٍص فاشلة من مجموعة صيَّ ة تعرَّض لعمليَّ وُيحكى أنَّ ضبًعا في البريَّ

منهم ولجأ إلى أعرابٍيّ كان مرتاًحا في خيمته، وحال دخوله الخيمة اعتبره األعرابيُّ مستجيًرا به 

فاع عنه أمام هؤالء املعتدين، دون أن يسأله  وطنيًبا عليه، وعليه حمايته ومساعدته والِدّ

ة إقامته، عليه حمايته قبل كّلِ شيئ،  عن اسمه وحسبه ونسبه وغايته وسبب هروبه وعن مدَّ

ا  ه إنسان، أمَّ فه ذلك قطع رأسه، إن كان انساًنا، لكنَّ األعرابيَّ تعامل معه وكأنَّ
َّ
حتى لو كل

ة، بعد ان اعلمهم انه في حمايته،  فاعيَّ املهاجمون فقد غادروا املكان امام وقفة اإلعرابّيِ الّدِ

م له املأكل واملشرب واملأوى وحسن الوفادة،  ، الذي قدَّ بع وشأنه، عند األعرابِيّ فتركوا الضَّ

افئ  بع من فراشه الجديد الدَّ بع، قام الضَّ وم بعد أن أكرم ِوفادة الضَّ وحين خلد األعرابيُّ إلى النَّ

باالنقضاض على األعرابِيّ وبقَر بطنه وافترسه. وحين أتاه اقاربه وابناء قومه صباًحا وجدوه 

نت لهم الحقيقة، وقال شاعرهم في هذه الحادثة: صريًعا »يسبُح بدمه« فاغًرا فاه، فتبيَّ

ِمّ عاِمِر
ُ
ما القى ُمجيُر أ

َ
يِر أهِلِه ُيالقي ك

َ
 َمع غ

َ
عروف

َ
وَمْن َيصَنُع امل

ا استجاَرْت ِبَبيِتِه أحاليَب الباِن اللقاِح الدوائِر
َّ
ها ملـــ

َ
أَعدَّ ل

ها واظاِفِر
َ
ُه بانياٍب ل

ْ
َرت

َ
َنْت ف

َّ
َمك

َ
ى إذا ما ت وأسَمَنها حتَّ

يِر شاِكِر
َ
عروِف هذا َجزاُء َمْن َيجوُد ِبَمعروٍف على غ

َ
وي امل

َ
ُقْل ِلذ

َ
ف

في صحيفة  وائّيِ األسبوعّيِ  الّرِ في مسلسله  ا  أبو حنَّ ا  اعر حنَّ الشَّ مي  ِ
ّ
استاذي ومعل ويكتب 

األجيال  تتناولها  ة  قصَّ ات«،  »فستقيَّ حيفا،  مدينة  في  ادرة  والصَّ ة  األسبوعيَّ »املدينة« 

بع وارتطام  بع واإلنضباع ووكر الضَّ املتعاقبة، حيث كنت قد سمعُتها من والدي، عن الضَّ

الرأس بمدخل املغارة فيصحو..

بع، ألنَّ  ا من الضَّ
ً
بع، لم يقَو على ضربه، بعصاه التي في يده، خوف اح بالضَّ “حين التقى صيَّ

ته 
َّ
ِرحت حط

ُ
بع في وجهه رماه أرًضا وط ، فبعد أن نفخ الضَّ اع العصب، يشلُّ

َّ
الخوف قط

بع، ويناديه:« هي يابا يابا..هي  وعقاله أرًضا، ودخل في غيبوبة، وقام بعدها يركض وراء الضَّ

ر للوليمة،  بع ُيحّضِ اح من باب املغارة، دخل الضَّ اني«، »اقترب صيَّ يابا« وُيتابع »هي يابا استنَّ

خر عند أعلى فتحة   ارتطم رأسه بالصَّ
ً
اندفع الرَّجل يركُض بذعٍر، ليلحق »أباه«، وفجأة

اح. نزيف دمه أعاد إليه وعَيه  ُم على وجهه..فصحا صيَّ ِشخت رأسه وسال منها الدَّ
ُ
املغارة. ف

وانحلَّ انضباعه، وأدرك الخطر املحيط به فركَض

ًتا  ه سيبقى مّيِ ًتا فإنَّ ا، وإن كان صاحُبه مّيِ  صاحبه إن كان حيًّ
ُ
ازف يوقظ هارًبا..فنجا« فالجرح النَّ

ٍت إيالم« ويبقى »الِعلم عند رّبِ الِعلم.”  دون يقظٍة »من يُهن يسهُل الهواُن عليه وما لجرٍح بمّيِ

ه يلحظها 
َّ
م إلى دياره مكسور الخاطر، حِرًدا، مكروًبا، يحوم جوار دارها عل تيَّ

ُ
وعاد العاشق امل

ها خرجت  رَّ في اختفائها بقي مفتوًحا، فهناك من قال إنَّ ها بخير ولم يصبها مكروٌه، لكنَّ الّسِ بأنَّ

ها اعتكفت عند اقاربها  جت من أحد أبنائه، وهناك من قال أنَّ ها في حوران وتزوَّ إلى دار عّمِ

رها من إكراه أبيها،  ا يحّرِ
ً
في لبنان، ولزمت دور العبادة هروًبا من العشق، ووجدت فيه مالذ

وتكون بذلك قد جلدت ذاتها وذات محبوبها وعاقبت نفسها ونفس عشيقها، فلو هربت معه، 

فا صبيان وبنات، لكن 
َّ
رت من جميع هذه القيود وعاشا في ثبات ونبات وخل لكانت قد تحرَّ

ها،  ؤال يبقى مفتوًحا، هل غدرته في حّبِ السُّ

أم أنها كانت رهينة ظلم والدها.. 

أن.. ْين بعد ذلك فاسألوا صاحب الشَّ
َ
ا ماذا حصل للعاِشق أمَّ

لكن منذ ذلك اليوم »راح عليه هذا االسم ابو الكشك«، حيث انتقل هذا اللقب إلى أوالده 

يومنا هذا، وأصبح أحفاده يحملون هذا اإلسم، عائلة  إلى  بعده  واحفاده واسباطه من 

ام، من غوطة  ل الذي أتى هارًبا رضيًعا ووالدته من بالد الشَّ نا األوَّ هم كجّدِ الكشك، مع انَّ جدَّ

هر األحمر، لسبٍب ما زلنا نجهله، لم نعرفه ولن نعرفه على ما يبدو، ويقين الخبر 
َّ
ام، الظ الشَّ

عند رّبِ الخبر، هل كان زوجها من غير ديانتها، فطلب منها أن تهاجر إلى جليل فلسطين، ريثما 

يلحق بهما وضاع في البراري.. 

وا باسم العائلة الكشك، لكنَّ  وقسم من العائلة حافظ على اسم العائلة داود، وهم استمرُّ

عاضد ما زال إلى يومنا هذا.. ة واأللفة والتَّ ة واملودَّ املحبَّ

ا 
ً
ة داود، حفاظ يَّ كما انَّ جزًءا من العائلة موجود تحت اسم أحد أجداد العائلة تركي، من ذّرِ

ا يافًعا، بعد أن َمنحه والده يوسف هذا  اه الغفور صبيًّ
َّ
على اسم تركي بن يوسف الذي توف

االسم على اسم والده، ليحمله معه إلى ما شاء الباري له أن يحمله، لكن مشيئته القادرة على 

كّلِ شيئ كانت غير ذلك، فتجد أبناء عمومة من درجة أولى يحملون اسم العائلة داود وآخرون 

تركي أو كشك أو ابراهيم..

ف املزامير في العهد القديم من  ِ
ّ
بي داود مؤل ًنا باسم امللك داود أو النَّ ا كلمة داود، فهي تيمُّ أمَّ

س، فتكون الواو في وسطها، حيث أنَّ هناك خطأ شائًعا بكتابة اإلسم داهود،  الكتاب املقدَّ

ه في جميع  ة القويمة فإنَّ ة، أنَّ القرآن الكريم هو مصدر اللغة العربيَّ وإذا اعتبرنا، بقناعة تامَّ

ّمِ فوقها أو أحياًنا بواوين دون أن 
أماكن ورود هذا اإلسم، كان حرف الواو مع حركة الضَّ

طه حرف الهاء، فكان االسم داود أو داوود أو داُود، ويجوز أنَّ حرف الهاء ُوِضع ليكون  يتوسَّ

ًنا.. لفظ اإلسم هّيِ

ك مريم 
َ
 إمرأت

َ
 ان تأخذ

ْ
ف

َ
 ابَن داُوَد ال تخ

ُ
ل اآلية ﴿..يا يوسف ى، الفصل األوَّ وجاء إنجيل متَّ

وح الُقُدس﴾.. فإنَّ املولوَد فيها هو من الرُّ

 
َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
َك َوال

ْ
ل
ُ ْ
ُه امل

َّ
اُه الل

َ
وَت َوآت

ُ
َتَل َداُوُد َجال

َ
ِه َوق

َّ
ِن الل

ْ
َهَزُموُهْم ِبِإذ

َ
وقد جاء في سورة البقرة ﴿ف

ا يشاُء..﴾.. َمُه ممَّ
َّ
َوَعل

ي  كنُت وشقيقتي وضحى، التي لها الفضل الكبير في كّلِ ما أنا عليه اآلن، وكانت أعلى مّنِ

منها  وانتقلنا  املعمدان«  ا  يوحنَّ »مار  ة، مدرسة  اإلبتدائيَّ املدرسة  في  ندرس  ٍ واحٍد، 
ّ

بصف

ة،  انويَّ
َّ
ة لضيق الحال واألحوال، وتابعنا دراستنا في املدرسة الث ة« البلديَّ إلى »مدرسة األخوَّ

لت شقيقتي في سجل املدرسة  ة«، ولسبٍب ما، ال أعرفه، فقد تسجَّ ة العربيَّ ة األرثوذكسيَّ »الكليَّ

ة، بعضنا مع بعض  ا نتواجد سويَّ لُت خالد تركي، وكنَّ ا أنا فقد تسجَّ تباًعا، وضحى داود أمَّ

ة الُفستق أو الجوز، نصفان في جسد واحد، الواحد  اعة، صباًحا ومساًء، كحبَّ على مدار السَّ

ة إلى البيت، من البيت  ة ومن الكليَّ ل اآلخر، في وحدة واحدة، من البيت إلى الكليَّ منهما ُيكّمِ

ة  ة، االجتماعيَّ يوعيَّ بيبة الشُّ إلى املالعب، ومن املالعب إلى نشاطات ابناء الكادحين أو الشَّ

روف أن تمرَّ 
ُّ
انه، فشاءت الظ

َّ
سناس العريق بأهله وسك ِ

ّ
ة، في حّيِ وادي الن رفيهيَّ

َّ
ة والت ثقيفيَّ والتَّ

نا لتجدنا نلعب  ا، في حّيِ ، تجيد لغتنا أفضل منَّ ة، من أصل مصرّيٍ مة البيولوجيا، يهوديَّ ِ
ّ
معل

انا، استغرب منكما ومن صداقتكما، أال تتركان بعضكما البعض،  ة، فاستغربت سائلة إيَّ سويَّ

ه شقيقي ونسكُن هنا مشيرة إلى شرفة منزلنا، شارع  تكما، فأجابتها شقيقتي، إنَّ ما هي قصَّ

تنا، »مش معقول ده  خوَّ
ُ
ق أ هشة ولم تصّدِ سناس رقم تسعة وثالثين، فأصابتها الدَّ ِ

ّ
وادي الن

ت له حكايتنا، األمر  انا للمدير، بعد أن قصَّ الي واشية ايَّ انتم خوات«، فذهبت في اليوم التَّ

..
ً
اء فعال نا اشقَّ الذي أعطاها القول الفصل، بأنَّ

دة في حارة الكنائس، بحيفا،  ّيِ
ة السَّ كانت مدرسة والدي في بداية األمر بجوار وبمحاذاة كاتدرائيَّ

 من حوالي عشرة صفوف أو يزيد، ويعود تاريخ 
ً
نة عمة اليوم، كانت مدرسة كبيرة مكوَّ بيت الّنِ

اسع عشر، حيث كانت داخل حدود  ين من القرن التَّ ّتِ تدشين هذه الكنيسة إلى سنوات الّسِ

، داخل األسوار. يدانّيِ »العمارة الجديدة« كما اسماها باني حيفا الجديدة ظاهر الُعمر الزَّ

اهر لحماية حيفا من قراصنة 
َّ
الم أو البرج، الذي بناه الظ ها من الجنوب ُبرج السَّ وكان يحدُّ

ة راجمة  ه كانت على هذه األبراج مدفعيَّ رق في اإلمارة، وُيذكر أنَّ
ُّ
اع الط

َّ
ط

ُ
ين ومن ق البحر املالطّيِ

ة عن املدينة، األمر  فاعيَّ زة على أسوار »العمارة الجديدة« لوقت الحاجة الّدِ
َّ
منصوبة ومرك

ا وحيفا، شمال فلسطين، كما جاء في كتاب »صفحات من 
َّ
ب في ازدهار ميناَءي عك الذي سبَّ

خ االستاذ اسكندر  تاريخ حيفا من ظاهر العمر إلى العام الفين وثمانية«، جديد اإلصدار، للمؤّرِ

ست عام الف سبعمائة وثمانية وخمسين  عمل، حيفا. وكانت مساحة حيفا الجديدة التي تأسَّ

تنحصُر، في حدود اليوم، ما بين ساحة الخمرة واملنطقة التي يقع فيها عامود فيصل قرب 

 بسور وثالثة أبراج. وحين أقام األملان في مدينة حيفا، أقاموا في 
ً
جامع االستقالل، محاطة

اسع عشر،  ينات وسبعينات القرن التَّ ة، خارج أسوار حيفا، في سّتِ عرف اليوم باألملانيَّ
ُ
منطقة ت

وبنوا بيوتهم التي ما زالت شاهدة على وجودهم في مدينتنا إلى يومنا هذا، إذ هدموا أسوار 

ى للحناطير التي صنعوها أن تصل إلى جميع أحياء املدينة، وكذلك قاموا بشّقِ  املدينة كي يتسنَّ

ة  رقيَّ ابة الشَّ ور ضيقتين )البوَّ فر أسهل وأسرع. وكانت بوابتا السُّ رق وتوسيعها ليكون السَّ
ُّ
الط

عت  سعا لعربات الخيول العريضة فُوّسِ
َّ
ابة يافا( ولم تت ة أو بوَّ ابة الغربيَّ ا، والبوَّ

َّ
ابة عك أو بوَّ

زيلتا فيما بعد. 
ُ
البوابتان ثم أ

اعر واملناضل داود تركي: يقول الشَّ

ُل
َ
ل
َ
اهُر العمُر قد صابه بغيابنا الخ

َّ
بلٌد بناها الظ

ُل
َ
ل
َّ
ى به الط ترنو إلى األحباب أعُيُنه ويروُمهم حتَّ

ِ حيفا عكا بعرباتهم التي كانت تقطع 
ّ
كاب على خط فوق وبدأوا بنقل الرُّ استغلَّ األملان هذا التَّ

واب التي كانت تستعمل حتى ذلك الوقت. اغتاظ  املسافة بثلث الوقت الذي تقطعها بها الدَّ

هم سرعان ما لجأوا الى اقتناء عربات كهذه من  أهل حيفا الغتصاب األملان للقمة رزقهم، لكنَّ

ى هذا  ة وأدَّ صانعي العربات األملان الذين ازدهرت صناعتهم ونافسوا سائقي العربات األملانيَّ

ة  فر. وكانت تقع العربة على عجلين كبيرين، فيها حوالي ستَّ نافس الى انخفاض أسعار السَّ التَّ

ها حصانان، وفي العام  مقاعد بما فيها كر�سي سائق الحنطور وبيده الكرباج أو القمشة، ويجرُّ

قل هذه  الف وثمانمائة وثالثة وسبعين شقَّ األملان طريًقا بين حيفا والناصرة وبقيت وسيلة النَّ

ارات.. يَّ ت مكان الحناطير في ساحة الخمرة، السَّ
َّ
نشيطة لغاية أربعينات القرن املنصرم حيث حل

العالية  باألشجار  املليئة  والرَّحبة،  الواسعة  بشوارعها   
ً
زة ُمميَّ ة  األملانيَّ احية  الضَّ وكانت 

بة بشكل منسجم ومتناسق، فتجد  الجميلة، الباسقة والوارفة، واملثمرة على أطرافها املرتَّ

ة لكّلِ عابر سبيل،  يتون﴾ وكروم دوالي العنب، ثماًرا شهيَّ ين والزَّ يز ﴿والّتِ اب والُجّمِ شجر العنَّ

اس، والبحر  ة عبَّ ين، قبَّ اس افندي للبهائّيِ ٍ صحيٍح مستقيٍم بين مقام عبَّ
ّ
طريق تصل في خط

قيم هناك رصيًفا واسًعا على شاطئ البحر، 
ُ
جاه شارع امللوك، إلى منطقة الُبونط، حيث ا ِ

ّ
بات

اني( عام ألٍف وثمانمائة 
َّ
اني )ڤيلهلم الث

َّ
يًصا إلستقبال إمبراطور أملانيا غليوم الث الُبونط، خّصِ

ام، واألرا�سي  اني لزيارة بالد الشَّ
َّ
لطان عبد الحميد الث ى دعوة السُّ وثمانية وتسعين بعد أن لبَّ

ِقش 
ُ
قيم له نصب تذكاري على الُبونط ن

ُ
سة، حيث أ املقدَّ

عليه اسمه وتاريخ زيارته للمدينة.

ة.  ابون تابع لعائلة شرتوفي األملانيَّ وكان في منطقة الُبونط مصنع لصنع الصَّ

ام اآلحاد،  ة أيَّ ة جميلة تعجُّ باملتنّزِهين، خاصَّ ة بحريَّ كانت منطقة الُبونط منطقة سياحيَّ

فيق  ينما بقربه واسمها، »كولوز بوم«، وفي كتاب الرَّ وكانت تنتشر فيها املقاهي، ودار واحدة للّسِ
ينما: »..عبارة عن مخزن  ة« ص 34، يذكر هذه الّسِ ولة العبريَّ ة إلى الدَّ بولس فرح »من العثمانيَّ

ينما عن طريق ركوب  عاية لهذه الّسِ سع ألكثر من مائة وخمسين مشاهًدا. وكانت الّدِ
َّ
كبير ال يت

راخ من فوقها منادين »اليوم وال كل يوم في سينما كولوز  املهّرِجين، على عربات الخيل والصُّ

الت. وكانت لي  ِ
ّ
لين وجمال املمث ِ

ّ
دون بطوالت املمث نديد«، وُيعّدِ هير والبطل الّصِ بوم الفيلم الشَّ

 عن صندوق العجائب، ال أدري وال أحد يدري كيف 
ً
ينما بدال )والحديث لبولس فرح( هذه الّسِ

ر  ا أو غرشين، وهذا تطوُّ
ً

خول غرش ا ندفع رسوم الدُّ اشة، وكنَّ ساء على الشَّ ِ
ّ
يتحرَّك الّرِجال والن

ا ندفع لصاحب صندوق العجائب برغيف من الخبز أو البيض«،  نا كنَّ سبة لنا، ألنَّ ِ
ّ
عظيم بالن

صر« التي كانت في شارع  ويذكر والدي أيًضا سينما »عين دور« في شارع عين دور، وسينما »النَّ

 على ظهر 
ً
كبة صاعقة ليب، حيث تمَّ اإلنتهاء من بنائها ووقعت النَّ العراق، منطقة وادي الصَّ

صاحبها، وربًحا صافًيا للذين أتونا من وراء البحار، وكذلك كانت هناك سينما »الكرمل« 

ة بين شارع يافا وشارع امللوك، بجانب  ة واملكشوفة، في ساحة جانبيَّ يفيَّ وسينما  »األمين« الصَّ

ة في منطقة ستانتون.. يفيَّ ة« الصَّ هضة العربيَّ وم الكاثوليك، و«سينما النَّ مقبرة الرُّ

)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

 

د. كميل ساري 
مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

العثور على عملة من فترة هارون 
الرشيد في يافنة

خالل الحفريات األثرية لتي تجريها سلطة اآلثار بالقرب من »يافنة«، تم 

العثور على كنز من العمالت تاريخها يعود الى قرابة 1200 عام، من بينها 

عملة تعود الى فترة هارون الرشيد.

الحفريات واملكتشفات األثرية

تم العثور على الكنز الذي يشمل سبعة عمالت من الذهب )الصور رقم 2-1: 

صور الكنز. تصوير: ليئات نداف – زيف، سلطة اآلثار(، خالل الحفريات 

األثرية التي تجريها سلطة اآلثار في يافنة، ضمن مشروع كبير إلقامة حي 

سكني جديد بمبادرة دائرة أرا�سي إسرائيل. تفاجأ األثريون عندما عثروا على 

بقايا قارورة من الفخار وبداخلها عمالت نقدية من الذهب، يعود تاريخها الى 

الفترة اإلسالمية األولى )القرن التاسع ميالدي(. تم الكشف خالل الحفريات 

عن منطقة صناعية كبيرة التي عملت في املنطقة على امتداد مئات السنين. 

يعتقد الباحثون ان العمالت لربما كانت صندوق التوفير للخزفي الذي عمل 

في املوقع.

»كنت في الحاوية لتدوين بعض املكتشفات في يوميات العمل، حينما سمعت 

من امليدان صراخا«، هكذا روت ليئات نداف – زيف التي تدير الحفريات 

في املوقع باإلشتراك مع د. إلي هداد من سلطة اآلثار. »خرجت من الحاوية 

فوجدت مارك مولكوندوف أحد موظفي سلطة اآلثار، يركض باتجاهنا وهو 

شديد التلهف. فخرجنا مسرعين نحوه وفوجئنا برؤية الكنز«.

العمالت  خبير  كول،  روبرط  الدكتور  أجراه  الذي  األولي  الفحص  خالل 

سلطة  في  النقدية 

اآلثار، اتضح أن تاريخ 

فترة  بداية  هو  الكنز 

في  العباسية  الخالفة 

القرن التاسع ميالدي. 

يتواجد  العمالت  بين 

الذهب  من  دينار 

هارون  فترة  من 

الرشيد )786 – 809 

»يشمل  ميالدي(. 

نقدية  عمالت  الكنز 

في  نراها  ما  نادرا  التي 

تلك  إسرائيل«.  أرض 

الذهب  من  دنانير  هي 

لساللة  التابعة 

الذين   – األغالبة 

املحليين  الحكام  كانو 

الخالفة  قبل  من 

بغداد،  في  العباسية 

في  حكموا  الذين 

شمال أفريقيا«. هكذا 

لخص أقواله د. كول.

خالل الحفريات الجارية الى الجنوب – الشرقي من تل يافنة، تم الكشف 

ملوقع  الجو  من  صورة   -  3 رقم  )الصورة  جدا  الحجم  كبير  موقع  عن 

الحفريات. تصوير: عيدان يونيش، سلطة االثار(، يشمل العديد من أفران 

السابع –  )القرون  البيزنطية واإلسالمية  الفترات  تاريخه  الفخار  صناعة 

التاسع ميالدي(. في هذه األفران تم حرق أدوات الفخار التي شملت القوارير، 
األطباق، وأواني الطبخ التي من هنالك تم تصديرها للتجارة والبيع. تم العثور 

على كنز الذهب في إحدى القوارير الصغيرة التي وجدت بالقرب من فتحة 

إحدى األفران ووفقا لتقدير األثريون، من املحتمل ان تلك العمالت كانت 

داخل  خبأها  بدوره،  وهو  األدوات  لصناعة  الخزفي  تقاضاه  الذي  األجر 

القارورة.

في مكان آخر من املوقع تم العثور على منطقة صناعية، يعود تاريخها الى 

الفترة الفارسية )القرن الخامس - الرابع ق.م(، والتي استعملت لصناعة 

النبيذ. وفقا ألقوال د. هداد: »خالل الفحوصات األولية التي أجرينها عثرنا 

على بذور العنب في املعاصر. حجم املعاصر وكمية بذور العنب تشير الى 

انتاج بكميات كبيرة لربما تجارية، إذ انها تفوق كمية االحتياج او االستهالك 

الشخ�سي املحلي«.



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

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

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

شارع النبيللبيع

تقريبا 80م  3 غرف، حاممان، مرممة بأسلوب راقي، طابق 2 

للبيع

شارع الخوري 
طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع رشفة  منظر للبحر بوضع ممتاز  موقف لسكان البناية

الكرمل شارع شوشنات هكرمل

  بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف 

لسيارتني. 

رمات اشكول
100م، 4 غرف مرممة مطلة للبحر حمامان مخزن ومصعد موقف للسيارة 

شارع املتنبي
 بنتھاوس خاص 4.5 غرف  125م  شرفة مع منظر خالًب 25م  مصعد , 

مخزن وموقف ل 3 سيارات

مدخل منطقة الكرمل بجانب حدائق البهائيني

عتليت قريب من البحر 

طابق 3 (بدون مصعد) اجمل ببت بالمنطقة، 4 غرف شرفة من الصالون شرفة على السطح 
واسعة البيت مكّون من طبقتين منظر خالب موقف خاص (غير مسجل بالطابو)

مساحة األرض 300م  مساحة مبنية 190م البيت طبقتين  6 غرف مدخالن للبيت شرفة 
بالطابق العلوي ساحة من الصالون مع إمكانية لوحدة سكنية منفردة موقف 
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

 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 

 لاليجار  

 قرب جميل شلهوب 
4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن مصعد  منظر خالب للبحر .

 شارع اللنبي فوري
4 غرف طابق 3 موقف خاص ومخزن امكانية اضافة 

شرفة وغرفة.990000 ₪ 

 

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

 المطران حجار 
3 غرف منظر خالب تسليم فوري .

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة 

انتظار طابق ار�سي بموقع مركزي بسعر مغري

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئ��سي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم
)السعر يشمل جميع الضرائب(.

26 متر طابق أر�سي قرب البلدة التحتى،
يصلح ملكتب أو صالون تجميل 1300 ₪

 مكتب صغير +مخزن طابق أر�سي

 بمساحة 50 متر  1800 ₪

 شقق ستوديو مرممة بالكامل  في شارع النبي/هرتسليا/
צלבנים  + عفش شامل كل �سي من 2000 ₪

الكرمل الفرنسي 
3.5 غرف مع شرفة ملنظر خالب، مخزن وموقف خاص سعر مغري

مخزن 70 متر لاليجار شامل ارنونا 3000 ₪  شارع البستان 
5 غرف واسعة+ ساحة مدخل خاص منظر خالب مقسمة 

لشقق تصلح لالستسمار

ستيال ماريس 
3 غرف +شرفه طابق 2 منظر خالب فوري. 

مرممة بذوق رفيع مع عفش

للبيع  شارع هتسلبنيم הצלבנים 
4.5 غرف طابق 3 ، للترميم  منظر خالب للبحر ،تسليم فوري.

053-7548685

شيكلمجموعة اغراض ب 55
معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجھ الينا!!

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

4 قطع ب  10شيكل
10قطع ب 20شيكل

077-5170050 5170050-077ت:  ت: 

الهدار شارع هنفئيم 9  حيفا

ت�زيالت متعددة

االحد حتى ال�م�س: 10:00 صباحا- 23:30 مساءا
الجمعة:10:00 صباحا – 20:00 مساءا                                

الس�ت: 11:00 صباحا – 23:00 ليال

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8 حيفا

االحد- ال�م�س: 8:00 صباحا -  16:00 بعد الظهر
الجمعة: 8:00 صباحا – 12:00 ظهرا         الس�ت مغلق   

للتفاصيل واالستفسار:  050-8989840

052-6746058 

 دائًما ما يكون شراء مكّيف الهواء مصحوًبا بالكثير 
من األسئلة، والتي تساعدنا اإلجابة عليها في معرفة ما 

إذا كّنا نّتخذ خياًرا صحيًحا أم ال!
ليس  لتكون رائدة،  عملت إلكترا على مدار سنوات، 
فقط في طليعة التقنّيات املتقدمة التي تقودها في 
عالم مكّيفات الهواء، بل رائدة في شفافّيتها مع زبائنها 

والخدمة املمتازة التي تقدمها لهم، أيًضا.
ببعض  مشاركتكم  قّررنا  القصيرة،  املقالة  هذه  في 
األسئلة الشائعة التي وّجهتها الزبائن إلى قسم خدمة 
الزبائن، ولرّبما قد تجدون بينها اإلجابة التي تبحثون 

عنها.
معهد  قبل  من  مصادقة  إلكترا  لدى  يوجد   هل 

املواصفات؟
تمتلك إلكترا مصادقة معيارّية من معهد املواصفات 
في البالد على كافة أجهزتها. من املهم التشديد على أن 
الحديث ال يدور فقط عن مصادقة من قبل معهد 
والذي يتطرق بشكل خاص الختبارات  املواصفات، 
التاّمة  املعيارّية  املصادقة  هذه  األساسّية.  األمان 
من قبل معهد املواصفات في البالد، تشمل مجاالت 
عّدة، وهذا يدّل على أن الشركة لديها مصادقة على 
عملّيات اإلنتاج الشاملة التي تتّم في املصنع، وضمان 
هذه العالمة  اختبارات لعّينات خالل السنة.  إجراء 

تضمن جودة املكّيف لفترة طويلة.
ُبعد  م عن 

ّ
التحك يمكن استخدام نفس جهاز   هل 

لجميع مكّيفات الهواء في البيت؟
في  الهواء  لديكم نفس موديالت مكّيفات  كانت  إن 
م ذاته. 

ّ
يمكن بالطبع استخدام جهاز التحك البيت، 

لكن إذا كانت املكّيفات العلوية من أجيال تصنيع 
مختلفة، فيجب التحّقق من ذلك مع مركز خدمات 
م في شبكة 

ّ
إلكترا. يمكن استخدام نفس جهاز التحك

املكّيفات املركزّية الصغيرة.
 ما هي قوة املكّيف التي أحتاجها؟

إلى  تحتاج  التي  املساحة  كانت  كلما  عام،  بشكل 
تكييف أكبر، كلما احتجنا ملكّيف بقوة أعلى. يفّضل 
بقائمة  أو  للمكان  املكّيف  ملالَءمة  بآلّية  االستعانة 
قّوة املكّيف الواردة في دليل اختيار املكّيف في موقع 
https://www.electra-air.co.il/. يفّضل  إلكترا: 
منهّي،  مكّيفات  تقني  أو  بمستشار  االستعانة  أيًضا 
للمكان  القّوة املطلوبة  يمكنه املساعدة في حساب 

الذي يحتاج إلى تكييف.
 هل لديكم تقنّيون مؤّهلون؟

بإرشاد وتأهيل مئات  السنة  إلكترا على مدار  تقوم 
التقنيين في أرجاء مختلفة من البالد، من أجل ضمان 
على  تقنّي  كل  يحصل  الجودة.  وعالي  منهّي  تركيب 
شهادة من إلكترا في نهاية اإلرشاد، والتي يفّضل طلب 

يمكن االستعانة بقائمة  رؤيتها قبل عملّية التركيب. 
https://www. :نقاط البيع املوجودة في موقع إلكترا

.electra-air.co.il/stores?nav=3
 أين يمكننا إيجاد ومعاينة أجهزتكم؟

تسّوق مكّيفات إلكترا في املئات من نقاط البيع في 
أرجاء مختلفة من البالد. إليجاد نقطة البيع األقرب 
نقاط  بقائمة  االستعانة  يمكن  سكنكم،  مكان  إلى 
https://www. :إلكترا موقع  في  املوجودة  البيع 

.electra-air.co.il/stores?nav=3
ما هو عدد سنوات الكفالة التي تمنحها إلكترا على 

املكّيف؟
ملّدة  كفالة  الجديد  املكّيف  على   

ً
عادة عطى 

ُ
ت

نطاق  في  عديدة،  أحياٍن  في  ما، 
ّ
إن واحدة.  سنة 

أطول،  زمنّية  ملدد  الكفالة  منح 
ُ
ت خاصة،  حمالت 

بحسب النظام املرافق لكل حملة من هذا القبيل. 
استفسروا عن ذلك في الحوانيت أو لدى التقنّيين. 
دفع  مقابل  والكفالة  الخدمة  مّدة  إطالة  يمكن 
على  ُمغٍر، اتصلوا  على عرٍض  للحصول  مالي.  مبلغ 

الرقم: 1-700-50-4000.
كيف نحافظ على سالمة املكّيف؟

بداية  عند  البيت  في  الفالتر  تنظيف  يفّضل 
عندما تتراكم عليها طبقة  ي الصيف والشتاء، 

َ
فصل

ضاء إشارة التحذير 
ُ
غبار واضحة للعين، أو عندما ت

إيقاف  يجب  التنظيف،  أجل  من  بتنظيف الفلتر. 
الفاتر  باملاء  الفلتر وغسله  املكّيف، إخراج  تشغيل 
أن  بعد  خالله(.  من  الهواء  دخول  اتجاه  )بعكس 
مكانه.  إلى  إعادته  يجب  الطلق  الهواء  في   

ّ
يجف

تحت  تجفيفه  أو  تنظيف  مواد  استخدام  يحظر 
البالستيكي  الغطاء  تنظيف  يجب  الشمس.  أشعة 
ة فقط أو بمادة 

ّ
)چـريل( بواسطة قطعة قماش جاف

بالبالستيك.  ضاّرة  مواد  على  تحتوي  ال  تنظيف 
أو  للشاشة  القماش  قطعة  مالمسة  تجّنب  يجب 
يجب الحرص على عدم  إلى ذلك،   

ً
إضافة العدسة. 

الشوائب،  وإزالة  الخارجية  الوحدة  فتحات  سّد 
والتي قد تعيق العمل السليم  كاألوراق واألغصان، 
منّسق حماية من  ه يو�سى بشراء 

ّ
أن كما  للمكّيف. 

البرق والضغط العالي.

بنك لئومي يعلن عن خطوة خاصة للمصالح التجارية ويمنح 

 يساعد في مواجهة صعوبات السيولة
ً
 خاصا

ً
 مرحليا

ً
قرضا

إلى خطوة  ويبادر  التجارية  املصالح  تمويل  ريادة  لئومي  بنك  يواصل 

مواجهة  في  واملتوسطة  الكبيرة  التجارية  املصالح  ملساعدة  خاصة 

الصعوبات املتعلقة بالسيولة من خالل قرض مرحلي )הלוואת גישור( خاص وبشروط مميزة.
شموليك أربيل، رئيس قطاع املصالح التجارية في لئومي قال: »بسبب عدم وجود حكومة، لم تتم 
املصادقة على امليزانية، وبدأ ذلك بالتأثير على القطاع التجاري. في الشهرين األخيرين بدأنا نلمس 
ضائقة تتعلق بالسيولة لدى املصالح التجارية التي تأثرت بسبب الوضع«. وأضاف أربيل: »يعرض 
 مرحليا لنصف سنة بفائدة 

ً
بنك لئومي للمصالح التجارية التي تواجه صعوبات بالسيولة، قرضا

خاصة ملساعدتها في تجاوز هذه الفترة بسالم«.
يجب أن نشير أن هذه الخطوة بالتنسيق مع القطاع التجاري، الذي يهتم بالزبائن التجارية الكبيرة 
واملتوسطة، ومع قطاع الخدمات املصرفية، الذي يهتم باملصالح الصغيرة أكثر. تشير التقديرات 
أن الحديث يدور عن مصالح تجارية ستحصل على قروض قيمتها حوالي 300 ألف شيكل، وأخرى 

ستحتاج إلى 300 - 400 مليون شيكل. 

 

12 نصيحة ممّيزة من سوپر فارم لوضع 
أحمر الشفاه

تقّدم سوپر فارم نصائح لكل ما تجب معرفته عن وضع صحيح ألحمر 
جعله  كيفّية  وعن  الشفاه، 
يدوم لفترة طويلة بشكل خاص، 
لشفاه   

ً
متكامال مظهًرا  ليضفي 

يبدو  ما  على  ومتكاملة.  غليظة 
فإّن أحمر الشفاه هو مستحضر 
وهو  شيوًعا،  األكثر  املاِكياج 
متوافر ضمن تشكيلة كبيرة من 
القوام الدرجات واأللوان بالطبع.

مروًرا  أحمر الشفاه السائل مع الفرشاة،  من أحمر الشفاه الكالسيكي، 
باملرهم وحتى القلم، من اللون البّراق، الى الالمع حتى غير الالمع )ماط(، 
حمية )نيود( عبر األلوان الزهرية، البنفسجية والبنية وحتى 

ّ
من األلوان الل

الحمراء الفاقعة- كل واحدة يمكنها أن تجد النوع الذي يالئمها وُيثني عليها، 
إال انه يفضل أن نعرف كيفية وضعه واستخدامه بشكل صائب لنحصل 

على أفضل نتيجة.
جمعنا من خبيرات ماركات املاكياج الرائدة أفضل النصائح التي يفّضل أن 

تعرفها كل من تستخدم أحمر الشفاه.
يفّضل قبل وضع أحمر الشفاه وضع پـرايمر مالئم للشفتين  التحضير- 
أيًضا. يخلق الـپـرايمر نسيًجا أكثر نعومة وراحة للعمل ويمنح طبقة حماية 

لبشرة الشفتين الناعمة.
من أجل التوصل إلى لون كامل ودقيق على الشفتين يفّضل   – الرسم 
أو بلون الشفتين ومن خالله رسم خط  بقلم تحديد بلون لحمّي  البدء 
الى الخارج ومن الوسط الى الخارج الى   )v( الشفتين من قوس كيوبيد 
األسفل. من أجل ثبات أحمر الشفاه لفترة طويلة يمكن أن نرسم بواسطة 
قلم التحديد أيًضا داخل الشفة نفسها ونضع فوقه أحمر الشفاه. يساعد 
قلم التحديد على عدم ظهور الشفاه وكأنها منحوتة ومهم بشكل خاص 

عند وضع أحمر الشفاه باللون األحمر.
 األساس- في حالة لم يكن لون الشفاه لديكن متجانًسا، يفّضل ان تضعي 
عليها الكونسيلير قبل وضع أحمر الشفاه من اجل توحيد اللون. عند وضع 
الكونسيلير على الشفتين يفّضل بشكل خاص الحرص على استخدام قلم 

التحديد بهدف خلق حدود جديدة للشفتين قبل وضع أحمر الشفاه.
التصحيح- من أجل تصحيح »انزالق« أحمر الشفاه خارج خط الشفتين 
والحصول على مظهر حاّد ودقيق بشكل خاص، يمكن »محو« التسربات 

ورسم حدود الشفتين من جديد بواسطة كونسيلير وفرشاة.
الثبات لفترة طويلة – ملظهر غير المع )ماط( لفترة طويلة يجب وضع أحمر 
الشفاه على الشفتين، اغالق الفم على منديل ورق بلطف، رش الشفتين 
ووضع  )فوق طبقة واحدة من الورق(  بالبودرة بواسطة فرشاة ناعمة 

طبقة إضافية من أحمر الشفاه.
ال يتجزأ من مظهر املاكياج  يجب وضع املاكياج كجزء   – املظهر العام 
العام، بحيث انه إذا كان ماكياج العينين قوًيا وغامًقا فماكياج الشفتين 
يجب أن يكون بألوان ناعمة وهادئة وعند وضع ماكياج عيون ناعم وغير 

قوي فيجب ابراز لون أحمر الشفاه.
شفاه ضّيقة- يمنح أحمر الشفاه الغامق الشعور بأن الشفتين ضيقتان، 
نسبًيا  الفاتحة  األلوان  اختيار  الضيقة  الشفاه  لصاحبات  يفّضل  لذا 
وغير الالمعة حيث يوحي هذا بشفاه ممتلئة أكثر. إذا كنت تمتلكين شفاه 
ادمجيه مع قلم تحديد بنفس  ضيقة وتضعين أحمر شفاه بلون غامق، 
 لخلق مظهر 

ً
اللون، بحيث يمكن من خالله توسيع حدود الشفتين قليال

مليء.
تضخيم الشفتين- من أجل خلق مظهر مثير يفّضل تحديد الشفتين بقلم 
الشفتين بأحمر الشفاه  ملء  بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه، 
وهذا  )چـلوس(.  امللّمع  من  خفيفة  ملسة  الشفتين  وسط  فقط  ونضع 

سيوحي بمنظر شفتين ممتلئتين وكبيرتين.
على  الحرص  املهم  من  والبارد،  الجاف  املوسم  في  خصيًصا  الترطيب- 
لكي تكون  ليلة  ترطيب كل  )بالم(  ترطيب الشفتين جيًدا ووضع كريم 
الشفتان جاهزتين دوًما لوضع أحمر الشفاه من أي نوع. تجنبي وضع احمر 
الشفاه على شفتين جافتين ومتشققتين في هذه الحالة يفّضل وضع أحمر 

ب بلون ناعم.
ّ
شفاه مرط

يفّضل قبل املناسبات تقشير الشفتين حيث سيجدد  )پـيلينـچ(–  تقشير 
ا، يمكن عمل 

ً
ا ومشرق

ً
التقشير الجلد املّيت ويمنح الشفتين مظهًرا منعش

والسكر وفرك الشفتين بلطف بواسطة فرشاة  التقشير بمساعدة املاء 
ب.

ّ
أسنان. عند االنتهاء يجب وضع أحمر شفاه مرط

التجاعيد- يفضل للنساء البالغات بالعمر االبتعاد عن أنواع أحمر الشفاه 
الغنّية بالترطيب، حيث ستزول هذه األلوان بسرعة عن الشفتين وتبرز 

التجاعيد فوق وحول الشفتين.
إزالة أحمر الشفاه- إلزالة أحمر الشفاه الذي يدوم لفترة طويلة والشائع 
ف من 

ّ
جًدا في السنوات األخيرة، يجب استخدام مزيل ماكياج خاص واملؤل

طبقتين وتجّنب فرك الشفتين بقوة.

مبروك! انتهاء أعمال الصيانة والتجديد في عيادة كالليت يافة الناصرة

أعمال الصيانة والتجديد  انهاء  را تّم 
ّ
مؤخ

ة 
ّ
في عيادة كالليت يافة الناصرة لتعود بحل
جديدة، عصرية ومناسبة لراحة مؤّمنيها. 

ويذكر ان املبنى الجديد للعيادة تم تصميمه 
مع التشديد على املنالية القصوى وإتاحة 
تم وضع  حيث  الزبائن،  لجميع  الخدمات 
تلقي  للجميع  ليتسنى  كهربائي  مصعد 
خدمات العيادة، وخلق جو لطيف وهادئ، 
هادئة ومفروشات  الوان  استعمال  تّم  إذ 

عصرية ومريحة لتحسين خدمات االنتظار، 
وكذلك الحفاظ على خصوصّية املتعالجين.  

زاهي خوري اخّصائي طب  ويشار بالذكر الى ان عيادة كالليت في يافة الناصرة والتي يترأسها د. 
العائلة، تقّدم خدماتها في مجاالت عديدة، ومنها: طّب العائلة، طّب األطفال، خدمات التمريض، 

خدمات املكتب والصيدلية الّتابعة لها.
وأضاف د. زاهي خوري، مدير العيادة، ان تجديد وترميم العيادة هو جزء من سيرورة كاملة تتبعها 
التي  الطبّية  الخدمات  الى استثمارها بجودة  انّها وباإلضافة  حيث  لتحسين خدماتها،  كالليت 
تقّدمها للمتعالجين، تهتم أيضا في تحسين ظروف البيئة التي يتم تقديم الخدمات فيها. ويضيف 
قائال: »باإلضافة الى املجال الطّبي، نحن نعمل وباستمرار من اجل تزويد املتعالجين بخدمات طبّية 
وإرشادات لتجّنب ومنع األمراض والحفاظ على نمط حياة صّحي وسليم، كما نعمل أيضا على رفع 
الوعي الجماهيري في ما يتعلق بمجال التغذية السليمة والحفاظ على الوزن«. وبفضل العمل املنهي 

والخدمة املمتازة من قبل طاقم العيادة لقد حصلنا على االمتياز على مدار 6 سنوات متتالية.
ويضيف في هذا املضمار، د. مردخاي دّيان، مدير لواء الشمال في كالليت قائال: »في عيادة كالليت 
يافة الناصرة لدينا طاقم مخلص جدا لعمله، يعمل بمهنية عالية كل يوم من اجل تطوير صحة 
فين والعاملين 

ّ
املتعالجين في كالليت وتحسين جودة حياتهم. اتوّجه بالشكر والتقدير لجميع املوظ

وبالطبع على عملهم كطاقم  االسلوب الخدماتي واإلنساني،  املهنية،  فيها على العمل الدؤوب، 
لتقديم الخدمات الطبية  سنتابع ونعمل على تطوير كل املجاالت املمكنة،  وبدورنا،  متماسك. 

ملؤّمنينا في الشمال«. 

أنتم تسألون وإلكترا تجيب!
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לבונה الكبابير 
شقه 4غ+شرفه للبحر،موقف ومخزن

بالمطران حجار 
جارشقق 2/3/4غ

إلي
ل

جار
إلي

ل

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)

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله 

للبحر ـ امكانية اضافة شرفه 
וממ"ד.

לבונטין
    شقه رائعه، 3غرف+شرفه.

مرممه بالكامل.
مطله للبحر والبلد

י ל פרץ
    شقه 3 غرف مع برنده،مرممه 

حديثا وشرفه مطله للبحر.

כבירים-الكبابير   
شقه ارضيه 

4غ-105م مع 
ساحه 47م.

موقف ومخزن 
(كغرفه) 12.5م.

באלנבי
شقه 4غ+شرفه 

مغلقه.100م،مرممه حديثا.
موقف سياره ومخزن.

האסיף
شقه4غ.90م.شرفه مطله 
12م.الشقه مرممه حديثا.

مصعد ومخزن.

لدينا بالمكتب 
شقق فاخرة

وعشرات الشقق 
العادية
إتصل 

لالستفسار

سلم بيتك للخبير 
ثقة مهنية وتجربة طويلة




