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اعترضت جلنة متوّلي الوقف اإلسالمّي في حيفا، ودير 
إلقامة  «تسيم»  ِشركة  مخّطط  على  «الكرمليت» 
ِمنطقة فنادق ومحاّل جتارّية ومكاتب في ِمنطقة البلدة 
الّتحتا في حيفا، إذ متّت مناقشة االعتراضات في جلنة 

الّتخطيط الّلوائية ملنطقة حيفا، أّول أمس األربعاء. 
الّلجنة  في  لالعتراضات  االستماع  جلسة  وجاءت 
يهدف  اّلذي  ح/ف/1010/ج،  مخّطط  على  ّية  الّلوائ
ومكاتب  ترفيهّية  وأماكن  ومباٍن  فندق  إقامة  إلى 
ارتفاع  يصل  أن  املخّطط  من  حيث  جتارّية،  ومحال 
املباني إلى أكثر من 60 مترًا، مؤّلفة من أكثر من 10 
طبقات!! على قطعة األرض احملاذية ملسجد «اجلرينة» 
بني  الّتحتا،  البلدة  في  الكرمليت»  «دير  وكنيسة 
ُتستخدم  واّلتي  و«نتانزون»،  شارعي «هَعتسمؤوت» 

اليوم، كموقف لركن املركبات. 
ّية،  وقد شارك في جلسة االعتراضات في الّلجنة اللوائ
كّل من: احملامي خالد دغش واحملامي سامي شريف 
(عضوان في جلنة متوّلي الوقف اإلسالمي في حيفا)، 
مخّطط املدن عروة سويطات، ومكتب احملامي ساري 
خورية (ممثًال عن دير «الكرمليت»)، اّلذين عّبروا خالل 
ألّنه  املخّطط،  على  الّشديد  اعتراضهم  عن  اجللسة 
ميّس في األوقاف الّدينّية (املسجد والكنيسة)؛ وجاء 
للّتخطيط  ّية  الّلوائ الّلجنة  أعضاء  أمام  اعتراضهم 
والبناء في ِمنطقة حيفا، وممّثلي شركة «تسيم» املبادرة 
لهذا املخّطط، وممّثلي قسم الّتخطيط في بلدّية حيفا، 

 åèM ¹d '«ò b−  œ Òb N ¹ b ¹bł j ÒD
U ² × Ò² « …b K ³ « w  åX O K d ~ « d ¹œò è O MÖË

الّداعمة للمخّطط. أيًضا.
وحتّدث في اجللسة احملامي خالد دغش (عن جلنة 
بشكل  ميّس  «املخّطط  إّن  قائًال  الوقف)،  متوّلي 
سافر وصارخ مبسجد «اجلرينة»، حيث «يقزّم» من 
وجوده من خالل حصره بني مبنى املكاتب احلكومّية 
«الّصاروخ»، والفندق اجلديد املزمع بناءه؛ ما سيمّس 
حركة  على  مباشر  بشكل  ويؤّثر  املسجد  في 
املصّلني منه وإليه، إضافًة إلى أّن التخطيط ِملنطقة 
والكنيسة،  اجلامع  مبحاذاة  جتارّية  ومحاّل  ترفيه 
تنافي األعراف الّدينّية، وال تالئم تلك اِملنطقة اّلتي 
الّدولة..  قيام  قبل  مقّدسة  أماكن  فيها  تتواجد 
األمر اّلذي سيمّس مبشاعر املصّلني وكّل الغّيورين، 
اإلسالمّية  األوقاف  على  ومؤمنني،  َعلمانّيني  من 

واملسيحّية!».
هذا وحتّدث خالل اجللسة ممّثل عن مكتب احملامي 
أّن  مؤّكًدا  دير «الكرمليت»)،  خورّية (باسم  ساري 
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إلى  ويؤّدي  الكنيسة،  مبنى  في  سيمّس  «املخّطط 
هدم الّدرج املتاخم لها، وقد ميّس بشكل خطير مببنى 

الكنيسة الّتاريخّي ودير الكرمليت». 
وحتّدث في اجللسة مخّطط املدن عروة سويطات، قائًال: 
وحضارّي،  تاريخّي  كمرَكز  املنطقة  متكني  من  «بدًال 
الِفَلسطينّي،  العربّي  املدينة  تاريخ  بذلك  ليمّثل 
وتعزيز العالقة املسيحّية - اإلسالمّية، بني معانقة 
املسجد للكنيسة، سيؤّدي هذا املخّطط إلى طمس 
هذه املعالم وحصرها وتشويه مكانتها ودورها املرَكزّي 

في اِملنطقة، و«ضرب» حركة الّسّكان العرب».
وكان رّد املبادر على االعتراضات أّنه ال ميكنه خفض 
عدد طبقات املبنى، ألّن ذلك سيؤّثر على مصلحته 
أّن  ُمضيًفا  املشروع،  أرباح  من  ويقّلل  االقتصادّية 
اِملنطقة.  في  السياحة  تطوير  في  سيساهم  املشروع 
وجاء في رّد مسؤولة الّتخطيط في بلدّية حيفا ڤاردا 
تطوير  في  تهتّم  البلدّية  أّن  اجللسة  في  ليبمان، 

V²J� sŽ ≠ ÁcOHMð rŽe*« j י. קומט אדריכאלים) ÒD*« sŽ …—u	®

الّسياحة والفنادق في اِملنطقة، وأّن هذا األمر يتناسق 
مع املخّطط الهيكلّي اجلديد ملدينة حيفا.

 
 W ÒOM¹Òb�« dŽUA*UÐ Òf*« lMLMÝò ∫gžœ

åWÒO×O�*«Ë  W ÒO�öÝù«  ·U�Ë_UÐË

جلنة  (عضو  دغش  خالد  احملامي  مع  حديث  وفي 
«قّدمنا  قال:  حيفا)،  في  اإلسالمي  الوقف  متوّلي 
نعتبره  ألّننا  املقترح،  املخّطط  هذا  على  اعتراضاتنا 
ا خطيرًا باملشاعر الّدينّية، وباألوقاف اإلسالمّية  ـً مّس
واملسيحّية. نحن في جلنة متوّلي الوقف اإلسالمّي 
والِعلمّي  اِملهنّي  بالّتعامل  مستمرّون  حيفا،  في 
في  املختلفة  الّتطوير  مخّططات  مع  والقانونّي 
حقوقّية  منطلقات  من  الّتاريخّية  حيفا  مناطق 
ووطنّية، فمن خالل هذه املنطلقات الوطنّية واألدوات 
ّية،  اِملهنّية سنتصّدى ملخّططات طمس األوقاف العرب
اإلسالمّية واملسيحّية، في البلدة الّتحتا في حيفا». 
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(عضو  شريف  سامي  احملامي  مع  لنا  حديث  وفي 
جلنة متوّلي الوقف اإلسالمي)، قال إّن «هذا املشروع 
العربّي  حيفا  تاريخ  هدم  ملشروع  استمرار  هو 
الّسابقة  املشاريع  ضمن  يندرج  وهو  الِفَلسطينّي، 
إّن  الّدولة.  لقيام  األّول  اليوم  منذ  لها  ُخّطط  اّلتي 
جميع  في  باملسجد  مباشر،  بشكل  يضرّ،  املخّطط 
نواحيه، وميّس باملشاعر الّدينّية.. فاحلديث عن إنشاء 
والّتخطيط  عاّمة،  وبساتني  ليلّية  ونواٍد  مطاعم 
لبناء مباٍن شاهقة، «سيخفي» املسجد ويحصره بني 
معالم  سيطمس  ما  الّشاهقة،  والبنايات  العمارات 
الّتراث العربّي الِفَلسطينّي؛ كما سيّحد من وصول 
حيث  الّصالة،  فريضة  ألداء  املسجد  إلى  املصّلني 
املكان.  في  السّيارات  لركن  أماكن  إيجاد  يصعب 
هم  حيفا،  من  معّينة  فئة  املشروع  سيخدم  وبهذا 
ال  حساب  على  والّسلطة،  األموال  رؤوس  أصحاب 
حيفا،  ُتباع  األسلوب  وبهذا  املستضعفة،  الّطبقات 
على  غريبني،  أموال  رؤوس  ألصحاب  ا،  ـً تدريجّي

حساب الّتراث العربّي واإلسالمّي».
 

 ÁcN� ÍÒbB²�«ò ∫ UD¹uÝ

 å°W ÒO¹—Uð W ÒO�ËR��  UD ÒD*«

وفي حديث خاّص مع مخّطط املدن والّناشط احليفاوّي 
الّسياق  إلى  الّنظر  «علينا  قال  سويطات،  عروة 
االستراتيجّي للمخّطط خارج حدوده، على أّنه يندرج 
ضمن سياسة شاملة تعتمدها بلدّية حيفا لتطوير 
واقتصادّية  سياحّية  كرافعة  الّتحتا،  البلدة  ِمنطقة 
في  املكاتب  مخّطط  ليخدم  جاء  وهو  املدينة.  في 
اّلذي  البحر  واجهة  فتح  ومخّطط  الّصليب  وادي 
على  وجتارّية  سياحّية  ِمنطقة  بناء  إلى  سيؤّدي 

حساب حّي احملّطة، وكّل هذا في ظّل أزمة الّسكن 
ا أسود تقفز  ّية ُثقًب والّتطوير، واعتبار األحياء العرب
حّي  في  فاملخّططات  الّتخطيط.  سياسات  عنها 
وغير  عالقة  واحلليصة،  يافا  وشارع  الّنسناس  وادي 
سارية املفعول، أّما مخّططات الّسياحة وجني األرباح 
الذي  األمر  وصوب،  حدٍب  كّل  من  وتيرتها  تتسارع 
يدّل على سياسة واضحة تقصي الّسكان العرب من 

الّتطوير املستقبلّي ملدينة حيفا». 
العربّي  الّتاريخّي  «املرَكز  أّن  إلى  سويطات  وأضاف 
شرسة  تخطيطّية  هجمة  إلى  يتعرّض  حيفا  ملدينة 
غير مسبوقة ويجب الّتصّدي لها اآلن، ويأتي ذلك 
من خالل عّدة مخّططات تهدف إلى استمرار الغنب 
الّتاريخّي وحتويل املرَكز الّتاريخّي واملعالم الِفَلسطينّية 
إلى  املهّمشة،  واألحياء  الّنكبة  دمار  وآثار  واألوقاف 
رؤوس  لصالح  وسياحّية  اقتصادّية  «مجوهرات» 
ِشركة  من  وتواطؤ  وبدعم  واملستشثمرين،  األموال 
اإلسكان احلكومّية («عميدار»)، وبعض املنتفعني». 

W�K'« s� V½Uł

وأّكد سويطات على أّن «التجّدد املدينّي في حيفا 
يجب أن يشمل أهداًفا اجتماعّية واقتصادّية وثقافّية 
الِفَلسطينّية  املعالم  مرَكزّية  على  حتافظ  عادلة، 
ّية ومصالح الّسّكان العرب املختلفة،  واألوقاف العرب

وتدمجنا في الّتطوير وتعزّز حقوقنا، ال أن تقصينا 
خارجه. فال يعقل أن نضع تاريخنا ومستقبلنا بأياٍد 
يهّمها فقط الربح وطمس الّتاريخ، فهم يريدون املال 
ونحن  الفنادق  سياحة  يريدون  الُهوّية،  نريد  ونحن 
املدينة  تاريخ  حتترم  بديلة  جماهيرّية  سياحة  نريد 
األحياء  وحتّول  العرب  الّسّكان  وتطوّر  الِفَلسطينّية 
مراكز  إلى  مهّمشة  أحياء  من  ّية،  العرب الّتاريخّية 
اجتماعّي  جذب  ومراكز  متطوّرة،  وثقافّية  تاريخّية 
وسكنّي وسياحّي وثقافّي في اِملنطقة، دون املّس في 

حقوق الّسّكان أو تغيير نبض املكان وُهوّيته». 
«علينا  بالقول:  حديثه  سويطات  املخّطط  واختتم 
ِمهنّي  عمل  ضمن  املخّططات  لهذه  الّتصّدي 
وجماهيرّي موّحد ومنّظم، ضمن الّتكاتف والّتمثيل 
فهذه  املخّططات،  لهذه  والرّافض  الواعي  الّسياسّي 

ّيتنا الّتاريخّية نحو األجيال القادمة». مسؤول
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

 UD¹uÝ …ËdŽ
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت ُعنوان «من غزّة لبغداد، أوقفوا العدوان 

مظاهرًة  الدميقراطّية  واجلبهة  الّشيوعي  احلزب  ينّظم  واإلرهاب»، 
ُقطرّية، يوم غد الّسبت في مدينة حيفا.

وجاء في شعارات املظاهرة: «فليتوّقف العدوان اإلرهابّي على غزّة»؛ 
«فلُيرفع احلصار وُيكَنس االحتالل 
واالستيطان»؛ «أمريكا هي األب 
اإلسرائيلّية  للعدوانّية  الّشرعي 
ـ«داعش» وأخواتها»؛  واألّم احلنون ل
«فلتسقط مخّططات االستعمار 
ّية  اإلرهاب وأدواتهما  والرجعّية 
ولبنان»؛  وسورية  العراق  في 
ّية  العرب الّشعوب  لوحدة  «نعم 
ومشاريع  الفنت  وجه  في 
الّتقسيم وسياسة فرّق تسد»؛ 
اجلماهير  نضال  لوحدة  «نعم 
األممّي  للكفاح  ونعم  ّية،  العرب

ضّد الهجمة الفاشّية».
حّي  من  مساًء،  والّنصف  اخلامسة  الّساعة  املسيرة  وتنطلق  هذا، 
عّباس (شارع املطران حّجار)، مرورًا بشارع اجلبل وحّتى شارع إميل 

توما (أمام نادي مؤمتر العّمال العرب) في حّي وادي الّنسناس.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ أشار رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، من خالل 

بُعنوان  حيفا،  مدينة  في  مؤّخرًا  نّظم  قطرّي،  مؤمتر  في  مداخلته 
«االستعداد الفتتاح العاّم الدراسّي اجلديد»، إلى أّن هناك فجوًة ما 
بني معرفة الّلغة العبرّية في صفوف الطّالب العرب مقارنًة مع معرفة 

ّية. الّطالب اليهود لّلغة العرب
مبكرة،  سّن  في  ّية  العرب الّلغة  تعليم  بأّن  مقتنع  أنا  قائًال:  وأردف 

ستكون مبثابة رافعة لتحسني احلوار العام بني العرب واليهود. 
الّتربية  وزارة  حّددته  اّلذي  االستراتيجّي  الهدف  صعيد  على  أّما 
والّتعليم، واّلذي يشير إلى أهمّية الّتعليم الهادف، فقد أثنى ياهڤ 

على هذه اخلطوة الهاّمة.
من جهة أخرى، أّكد وزير الّتربية والّتعليم، الراب شاي پيرون، أّن «الّتعليم 
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أبرقت مديرة وَحدة الّتعليم الّثانوّي في وزارة الّتربية والّتعليم، داسي 
مع  عمري،  رائف  األستاذ  «املتنّبي»،  مدرسة  مدير  إلى  رسالًة  باري، 
اقتراب افتتاح العام الدراسّي، تبلغه من خاللها عن قرار الوزارة بتكرمي 
هيئة  أعضاء  منح  خالل  من  ارة  اجلّب جهودها  على  الّتدريسّية  الهيئة 
ّية، ملرة واحدة  الّتدريس (من معّلمني ومعّلمات) في املدرسة مكافأًة مال
معلم  لكّل  أغورة (7,410.70)،  و70  شواقل  و410  آالف   7 مبقدار 

يشغل وظيفًة كاملة.
وتأتي هذه املكافأة في إطار البرناَمج الوزارّي «لتقليص الفجوات وتعزيز 
الّتعليمّية،  اجلوانب  يفحص  واّلذي  املجاالت»،  كاّفة  في  الّتحصيل 
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القيمّية واالجتماعّية في املدارس الّثانوّية في البالد.
بإدارة  مدرسة «املتنّبي»  فإّن  للمعطيات  وفًقا  بأّنه  باري  أّكدت  حيث 
بكاّفة  أعاله،  املذكور  الّنموذج  إطار  في  ُملفًتا  ارتفاًعا  سّجلت  عمري، 
املقاييس. هذا وأثنت باري على عمل املدير القيادّي، والّطاقم الفّعال 
خدمًة جليل املستقبل، إذ أشارت إلى أّنها تؤمن بقدرة املعّلم اجلّيد على 

إحداث الّتغيير، ودفع طّالبه نحو الّنجاحات، الّتمّيز والّتأثير.
ّية ضمن باكورة برامج تعليمّية وتربوّية هادفة  وتأتي هذه املكافأة املال

وممّيزة، جتري في املدرسة لتعزيز املناخ الّتعليمّي.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الهادف يجمع بني التمّيز والقيم»، ُمشيرًا إلى ضرورة أن يأتي الّطالب 
إلى املدرسة ال للتعّلم فقط، بل لتحفيز الفضول، اإلبداع واألصالة.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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احلزب  سكرتير  مع  حتقيًقا  املاضي،  اخلميس  يوم  حيفا،  شرطة  أجرت 
مظاهرة  حول  زعاترة،  رجا  حافّي  الصِّ حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي 
في  الكرمل  مرَكز  في  وز  متّ  12 الّسبت  يوم  غزّة  على  العدوان  ضّد 
حيفا، وحول تظاهرة «منتدى جتنيد الّطائفة املسيحّية» اّلذي يتزّعمه 
وز في احلّي األملانّي في حيفا،  «جبرائيل نّداف»، واّلتي جرت يوم 27 متّ

ضّد «الّتطهير العرقّي للمسيحّيني في العراق»!
وجاء الّتحقيق األّول «حتت الّتحذير»، حيث وّجهت الّشرطة لزعاترة تهمة 
«تنظيم مظاهرة غير قانونّية»، بذريعة عدم استيفاء شروط الّشرطة. 
وأّكد زعاترة للمحّققني أّن الّشرطة رفضت إعطاء رخصة ملسيرة، واضطرت 
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يبلغ  احلرّاس،  أحد  اعتقال  حيفا  في  الّصلح  محكمة  مّددت 
42 عاًما، بعد اّتهامه بتدبير سرقة آلة للّثقوب ومعّدات عمل 
أخرى، بقيمة وصلت إلى نصف مليون شيكل من موقع العمل 

اّلذي كان يحرسه.
وقال احملامي حّمودة مصري (ممّثل هذا احلارس) للمحكمة إّن 
املذكورة  العمل  وعتاد  أدوات  سرقة  بتدبير  له  شأن  ال  موّكله 
بقيمة نصف مليون شيكل، كما لم يدّبر هذه الّسرقة، بل إّنه 

تعرّض للّتهديد بالّسالح، فتمّكن الّلصوص من سرقة العتاد.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

للحس رفضها بعد أن قّدم احلزب الّشيوعي التماًسا إلى محكمة العدل 
وز فهي  وز. أّما مظاهرة يوم 12 متّ العليا، وأقيمت املظاهرة يوم 19 متّ

مبثابة تظاهرة ال حتتاج إلى رخصة.
أّما الّتحقيق الّثاني فتمحور حول «اعتداء سّيدة ُمسلمة على جندّية 
مسيحّية» على حد تعبير احملّققني. حيث قّدم ناشطو «منتدى جتنيد 
الّطائفة املسيحّية»، شكوى بأّنه جرى االعتداء على شاّبة ترتدي الزّي 
ـ«تهريب املعتدية» من رجال الّشرطة، وهو ما  العسكرّي، وأّن زعاترة قام ب

أنكره جملًة وتفصيالً. 
واعتبر زعاترة أّن هذه الشكوى كيدّية وسياسّية، وتندرج ضمن الّدعاية 
اّلتي يقوم بها «جبرائيل نّداف» ضّد القوى الوطنّية املناهضة ملشاريع 
الّتجنيد، وخصوًصا بعد الّنجاح الكبير لعرض «تساَهل ما ِبستاَهل»، 
استقطب  والذي  حيفا،  مدينة  في  الّشيوعّية  الّشبيبة  نّظمته  اّلذي 
املتابعة  جلنة  نّظمته  اّلذي  الّتجنيد  مناهضة  مؤمتر  جناح  وبعد  األلوف، 

العليا في سخنني اّلذي حضره املئات.
هذه  من  الهدف  إّن  الّشيوعي:  للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  وقال 
الّتحقيقات يتجاوز مجرّد الّترهيب، فهو محاولة لترسيم حدود العمل 
الّسياسّي املشروع على مقاسات املّد العنصري في املجتمع اإلسرائيلي 

واملخّططات الّسلطوّية الفتنوّية. 
ويبدو أّن فشل تظاهرة دعاة الّتجنيد اّلتي شارك فيها بضع عشرات 
فقط، قد دفع منّظميها وأسيادهم إلى اختالق هذه الّشكوى اّلتي حتّدث 
وز الفائت،  عنها «نّداف» في جلسة جلنة الّداخلّية البرملانّية يوم 28 متّ

خللق انطباع أّنه وأتباعه يتعرّضون للعنف والّتهديد.
وأّكد: نحن من جهتنا في احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» لن نتراجع عن 
الّشعب  على  اإلسرائيلّية  العدوانّية  ضّد  الّنضال  في  الّسياسّي  دورنا 
الِفَلسطينّي، وضّد مشاريع الّتجنيد والفنت الّطائفّية. ومن ال يعجبه 

هذا ميكنه أن يشرب من بحر غزّة أو من بحر حيفا!!
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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دماء  نزيف  من  الوالدة  *åUHO�ò q�«d ≠ «عانت 

بجهاز  إيصالها  املمرّضة  من  فطلبت  حاّدة،  وآالم 
بوضعها  أخبرتها  بعدما  ـ(«مونيتور»)،  ال املراقبة 
الّصعب، لكن لم تتّم االستجابة لطلبها بحّجة أّن 
جميع األجهزة املوجودة في الغرفة في تلك الّساعة، 
كانت موصولة لوالدات أخريات» - هذا ما جاء في 
ّية اّلتي رفعتها عائلة حيفاوّية  رقاع الّدعوى القضائ

 èK zU F  U ÎC ¹u F ð  ¨q~O ý  Êu O K  2.5  ? Ð  è³ U D*«
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ضّد مستشفى «العائلة املقّدسة» في الّناصرة، من 
قبل احملامي احليفاوّي سامي أبو وردة (اختصاصّي 
ّي واألضرار اجلسدّية)، تطالب  في قضايا اإلهمال الطّب
فيها بتعويض مالّي بقيمة 2.5 مليون شيكل، عن 
ّي، أّدى إلى والدة طفلها مع إعاقة صعبة،  إهمال طّب

توّفي على أثرها بعد عام واحد.
تروي األم قّصة الوالدة األولى لها وهي في الّثالثينّيات 

من عمرها، فتقول: إن مراحل احلمل كانت طبيعّية 
ـ38 للحمل ّمت توجيهها من  وعادّية، وفي األسبوع ال
قبل طبيب نساء إلى مستشفى «العائلة املقّدسة» 
للمراقبة، وسّجل هناك أّن وضع اجلنني مستقرّ. وبعد 
أعقاب  في  مساًء،  املستشفى  إلى  عادت  يومني 
دخولها  ملّف  في  وسّجل  الرّحم،  مياه  انسياب 
ضرورّية». متابعة  مع  عادّية  «والدة  املستشفى 

وفي ساعات الّليل املتأّخرة بدأت الوالدة تشعر بآالم 
حاّدة ونزيف دماء، وحسب أقوالها فإّن املمرّضة هدأت 
الوالدة».  حالة  في  عادّي  قائلًة «الّنزيف  روعها  من 
تبّني  املراقبة  بجهاز  إيصالها  الوالدة  طلبت  وعدما 
أّن كّل األجهزة مشغولة. وبعد ساعتني ّمت إيصالها 
إجراء  وتقرّر  صعب  وضع  إلى  أشار  اّلذي  باجلهاز 
الوليد  فيها  احتاج  لها،  سريعة  قيصرّية  عملّية 
إلى إسعاف في جهاز التنّفس، ما أّدى إلى إصابته 

بإعاقة شديدة.
اّلتي  للّدعوى  وردة  أبو  سامي  احملامي  وأرفق  هذا 
ا الختصاصّي في  ـً ّي قّدمها باسم موّكليه، رأًيا مهن
الطبّي  «العالج  أّن  فيه  أّكد  والّنساء،  الوالدة  طّب 
اّلذي حصلت عليه الوالدة في املستشفى خرج عن 
املتعارف عليه في الوقت املطلوب». وأّكد أيًضا أّنه 
«كان يتوّجب على الّطاقم الّطبّي إنهاء عملّية الوالدة 
مسّبًقا، وقبل أن تؤّدي إلى ضرر للجنني ال يعوّض». 
واّدعى الوالدان في الّدعوى اّلتي قّدماها للمحكمة 
ومكثا  الّطفل،  يتركا  لم  أّنهما  حيفا،  في  املرَكزّية 

ليَل نهار بجانب سريره منذ والدته وحّتى وفاته بعد 
13 شهرًا(!!)، األمر اّلذي كانت له انعكاسات سلبّية 
جانب  إلى  الزّوجّية،  حياتهما  على  أّثرت  نفسّية 

الّنفقات الّطبّية الباهظة. 
هذا وعلمنا من مكتب احملامي سامي أبو وردة، أّن 
ا بعد، وذلك مبوافقة الّطرفني،  ـً الّدعوى لم تقّدم رسمّي
نظرًا لعطلة احملاكم الّصيفّية، وملنح املّدعى عليها 

وقًتا كافًيا لتقدمي الئحة دفاع. 
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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تلّقت شرطة حيفا، نهاية األسبوع املاضي، بالغني 
شأنان».  «نافيه  حّي  في  وطعن  شجار  عن 
وّمت  احلادث،  مكان  إلى  الّشرطة  قوّات  ووصلت 
إخالء رجل يبلغ 31 عاًما إلى املستشفى، وقد 

أصيب بجراح متوّسطة. 
وّمت اعتقال خمسة أشخاص على ذّمة الّتحقيق، 
وتبّني  عاًما.  و20   17 بني  أعمارهم  تراوحت 
يستمعون  املنزل  خارج  جلسوا  املّتهمني  أّن 
ويدّخنون  الّتلفاز  ويشاهدون  للموسيقى، 

°°Áu M F D  ÆÆZ O− ÒCK  t½«d Oł d E½ XH
إلى  أّدى  ما  املُسِكرات،  ويشربون  الّنرجيلة، 

ارتفاع صخبهم وضجيجهم. 
اجليران  هؤالء  من  طلب  قد  عليه  املعتدى  وكان 
تخفيف حّدة الّصوت ألّنه لم يفلح بالّنوم، وهكذا 
نشبت مشادة كالمّية بينه وبني اجليران، فقاموا 
واعتدوا عليه بالّضرب املُبرّح والّطعن بأداة حاّدة. 
وذكرت الّشرطة أّنها لم تتلقَّ البالغ عن الّضجيج 

من املعتدى عليه أو من اجليران بل من املارّة. 
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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حيفا  في  الّشعبّية  الّلجنة  قيادّيي  من  وفد  قام   ≠ åUHO�ò q�«d*

بتسليم حملة «اَغيثوا غزّة» في اإلغاثة الزراعّية «تبرّعات نقدّية»، ّمت 
جمعها من قبل أهالي حيفا خالل األّيام األخيرة.

وضّم الوفد الّنائب الّسابق في احلزب الّشيوعي، عصام مّخول (مدير 
معهد إميل توما للّدراسات اإلسرائيلّية - الِفَلسطينّية)، ونائب رئيس 
بلدّية حيفا، د. سهيل أسعد، والنقابّي بنيامني غونني، وُمرّكز الّلجنة 
الّشعبّية للّتضامن مع سورية الّناشط وصفي عبد الغنّي، والشيخ رشاد 
أبو الهيجا (إمام مسجد اجلرينة)، واحملامّيني سامي شريف وفريد حسني.

وتأتي هذه املساعدات اّلتي جرى تسليمها في مقّر اإلغاثة الزراعّية في 
مدينة رام الّله، بحضور مدير عام املؤّسسة خليل شيحة، ومنجد أبو 
جيش (رئيس احلملة)، وطاقم حملة «أغيثوا غزّة»، لتؤّكد على وَحدة 

الّدم والّهم للّشعب الِفَلسطينّي.
شيحة  خليل  الزّراعّية،  اإلغاثة  عام  مدير  رّحب  حديثه،  مستهل  وفي 
بالوفد احليفاوّي، وتقّدم بشكره اجلزيل إلى قيادة الّلجنة الّشعبّية في 
إلى  ُمشيرًا  تبرّعات،  من  قّدموه  وما  والّدعم،  الزّيارة  هذه  على  حيفا 
أهمّية ذلك في «تعزيز قيم الّتضامن واالنتماء إلى قضّيتنا العادلة».

اإلسرائيلّية  ركات  والشِّ إسرائيل  ُتعطى  «أال  على  حديثه  خالل  وشّدد 
أّي فرصة في إعادة إعمار قطاع غزّة واالستفادة منه بأّي طريقة، ألّنها 

تسعى لتقوية اقتصادها من خالل هذه الفرصة!».
وتعّد حملة «شربة َمي ِمن حيفا» استجابًة لنداء حملة «أغيثوا غزّة»، 
ّية، وكذلك  اّلتي أطلقتها املؤّسسة في كاّفة احملافظات في الّضفة الغرب

ـ48 لدعم أهلنا في قطاع غزّة.  ّية في مناطق ال البلدات العرب

 W ÒOŽ«—Òe�« WŁUžù« l� ÊËUFÒ²�UÐ
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عصام  الّسابق  الّنائب  للّدراسات،  توما  إميل  معهد  رئيس  وحتّدث 
مّخول، عن دور حمالت الّتضامن واإلغاثة في تعزيز صمود املواطنني، 
وإفشال املخّططات اإلسرائيلّية، اّلتي كان من إحدى األهداف الرئيسّية 
وإخراجه  الّصمود،  على  الِفَلسطينّي  الّشعب  قدرة  ضرب  هو  للعدوان 

ا من املعادلة. ـً ّي نهائ
اإلنسانّية  القضّية  بني  فصل  منظورنا  في  يوجد  إّنه «ال  مّخول  وقال 
مؤّكًدا  الّضفة»،  عن  غزّة  تفصل  أن  أرادت  اّلتي  الّسياسّية  والقضّية 
في  ساهمت  والقدس،  ّية  الغرب الّضفة  في  اجلماهيرّية  الهّبة  أّن  على 
إفشال  في  ا  ـً هاّم دورًا  ولعبت  الِفَلسطينّي،  الّشعب  صفوف  توحيد 
القضّية  وتفّكك  ّية،  الغرب الضّفة  عن  غزّة  فصل  في  إسرائيل  مخّطط 

هذه  أّن  وأضاف  كبرى!  مؤامرة  من  جزًءا  تعّد  اّلتي  الِفَلسطينّية، 
الِفَلسطينّي،  الّشعب  وحدة  على  لتؤّكد  تأتي  واحلمالت  املساعدات 

ُمعلًنا في ذات الّسياق استمرار هذه احلمالت في الفترات القادمة.
هذا وحتّدث نائب رئيس بلدّية حيفا، د. سهيل أسعد، عن جتربته أثناء 
املشاركة في اعتصامات ضّد احلرب على غزّة، واّلتي تعرّض خاللها إلى 
اعتداءات برفقة عشرات املعتصمني، ُمشيرًا إلى تصاعد الفاشّية داخل 
إسرائيل، مؤّكًدا أّن أحزاب اليسار اإلسرائيلّي لم يكن لها موقف واضح 

جتاه هذه األحداث.
«إّنه  حديثه،  خالل  غونني،  بنيامني  الّنقابّي  الّشيوعّي  القيادي  وقال 
عودة  ال  وطاملا  القدس،  عاصمتها  ِفَلسطينّية  دولة  توجد  ال  لطاملا 
لالجئني إلى ديارهم، لن يكون هناك حل! وأثبتت حلول القوى أّنها ال 
تساعد أحًدا؛ حيث ُكنت شاهًدا على جميع احلروب، وقلت مرارًا إّن اّلذي 

يريد أن ينهي احلروب عليه أن ينهي االحتالل!».
وأشار غونني إلى تصاعد أجواء الفاشّية داخل إسرائيل ضّد العرب وضّد 

قوى الّسالم الدميقراطّية اإلسرائيلّية. 
وتطرّق إلى جتربته الّطويلة في الّدفاع عن حقوق العّمال من خالل الّتعاون 
مع الّنقابات الِفَلسطينّية، واستذكر لقاءاته املتكرّرة مع الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، ُمعتبرًا ما يقوم به اليوم هو نوع من الّتضامن وسط بحر 

مظلم، متعّهًدا مبواصلة الّنضال من أجل حقوق الِفَلسطينّيني. 
حملة  أنشطة  عن  عرض  إلى  الزّائر  الوفد  استمع  مّتصل،  سياق  وفي 
«أغيثوا غزّة» من قبل رئيسها منجد أبو جيش، فقد متّكنت املؤسسة 
ـ  ّية ومناطق ال ّية من الّضفة الغرب من شحن نحو 300 طن من املواد الغذائ
ا من املواد  ـً 48 إلى غزّة، وحتّضر في هذه األثناء لشحن أكثر من 150 طّن

ّية، باإلضافة إلى البّطانّيات وغيرها من رزم املالبس الضرورّية. الغذائ
وفي املرحلة الّالحقة سترّكز احلملة على توزيع احلقيبة املدرسّية والّطرود 
إليواء  البيوت  إجارات  تكاليف  لدفع  آليات  عن  والبحث  ّية  الغذائ
األَُسر  توأمة  خالل  من  والّتكافل  الّتضامن  تعزيز  ودراسة  املنكوبني، 

ـ48. ّية، ومناطق ال املتضرّرة مع ُأَسر في الّضّفة الغرب
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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من  «رمبام»  مستشفى  في  اء  األطّب فريق  متّكن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

إجراء عملّية جراحّية، بإخراج كليتني من متبرّع يبلغ 30 عاًما، توّقف 

رسالًة  (التجّمع)  غّطاس  باسل  د.  الّنائب  أرسل   ≠  åUHO�ò q�«d*

پروِفسور  وإلى  االجتماعّية)،  واخلدمات  الرّفاه  (وزير  كوهن  مئير  إلى 
                        شلومو مور يوسف (مدير عام مؤّسسة «الّتأمني

ا عدم تقليص اخلدمات                             الوطنّي»)، ُمطالًب
                               اّلتي يوّفرها مكتب الّتأمني الوطنّي في 
                                   مدينة شفاعمرو، ونقلها إلى مدينة 
                                                                  الّناصرة.  

 ŸÒd ³ ²  s  5² O KÖ ”dſ è ÒO K L Ž ÕU$
°i ³ ÒM « s Ž t³ K  n Ò u ð

اء بإنقاذ  قلبه عن الّنبض نتيجة نوبة قلبّية مفاجئة. وملّا لم يفلح األطّب
للمرضى  الّداخلّية  بأعضائه  بالتبرّع  ذويه  إقناع  استطاعوا  حياته، 

احملتاجني لغرس األعضاء. 
اء جوف املتبرّع مبواد حافظة، عن طريق املنظار، لهدف إخراج  ثّم حقن األطّب
الكليتني بحالة سليمة مّدة 120 دقيقة وغرسها في جسم سّيدة تبلغ 

57 عاًما ورجل يبلغ 58 عاًما. 

وقال مدير عام «رمبام» إّن هذه العملّية جاءت لتشجع اجلمهور للّتوقيع على 
بطاقة التبرّع بأعضائهم أو أعضاء ذويهم اّلذين توّقف قلبهم عن الّنبض. 
بصورة  العملّية  لهذه  الّتحضير  ّمت  أّنه  الّصّحة  وزارة  مصادر  وأّكدت 
سيتّم  حّققته  اّلذي  الّنجاح  وبعد  الوقت،  من  طويلة  لفترة  جتريبّية 

اعتمادها بصورة عملّية.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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املدينة،  سّكان  شفاعمرو  في  الوطنّي»  «الّتأمني  مكتب  يخدم  حيث 
ّية مجاورة، مثل: إعبّلني وطمرة وكابول. ويوّفر  باإلضافة إلى قرى عرب
دفع  الّدخل،  تأمني  البطالة،  بأمور  متعّلقة  متعّددة  خدمات  املكتب 

وجباية وخدمات إضافّية أخرى.
للجمهور  تسمح  كانت  خدمة  تقدمي  عن  مؤّخرًا،  املكتب،  توّقف  وقد 
تقدمي طلبات وشكاوى للحصول على إعانات البطالة، حيث انتقلت 
يصّعب  ما  الّناصرة،  في  الوطنّي»  مكتب «الّتأمني  إلى  اخلدمات  هذه 

على اجلمهور احلصول عليها.  
وجاء في الرّسالة اّلتي قّدمها د. غّطاس: «وردني أّن مكتب «الّتأمني 
األساسّية  خدماته  تقليص  على  يعمل  شفاعمرو  مدينة  في  الوطنّي» 
واالجتماعّية لنحو 100 ألف من الّسّكان العرب. تقليص هذ اخلدمات 
اخلدمات  ّية  منال وتقّلص  الّسّكان،  حّق  في  ُمجحفة  خطوًة  تعتبر 
االجتماعّية اّلتي يوّفرها مكتب «الّتأمني الوطنّي» للمجتمع العربّي، 
رسالته: «تعتبر  في  وأضاف  وتقصيرًا».  إجحاًفا  أساًسا  يعاني  اّلذي 
شفاعمرو إحدى املدن املرَكزّية والكبرى، وخطوة كهذه حتّد من تطوّرها».  
وطالب غّطاس من الوزير ومن مدير مؤّسسة «الّتأمني الوطنّي» معاجلة 
املوضوع بأسرع وقت، كما طالبهما بالعدول عن هذه اخلطوة اّلتي من 
شأنها أن حترم الّسّكان من احلصول على حقوقهم االجتماعّية األساسّية.
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والفنون  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة  مجلس  عقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مطعم  قاعة  في  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  الّسنوي،  اجتماعه 
مجلس  (رئيس  صبح  محمود  الفّنان  بحضور  حيفا،  في  «شواطينا» 
مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون)، الّشاعر رشدي املاضي (رئيس الّلجنة 
الّله  عبد  املسرحّي  خوري،  حامت  د.  «األفق»)،  مؤّسسة  في  الّثقافّية 
مؤّسسة «األفق»)،  إدارة  مجلس  (عضو  الّله  عطا  الّله  لطف  حالحلة، 
الكاتب جودت عيد، احملامي نضال قاسم (املستشار القضائّي ملؤّسسة 
«األفق»)، يوسف منصور (عضو جلنة املراقبة)، حّنا كرّام، مارون خريش، 
سحر قاسم، سوسن شليوط، إبراهيم مباريكي، والكاتب والفّنان عفيف 

شليوط (مدير عام مؤّسسة «األفق»). 
صبح،  محمود  الفّنان  للمؤّسسة  العام  املجلس  رئيس  االجتماع  افتتح 
اّلذي استعرض نشاط املؤّسسة عاّمًة، ومسرح «األفق» خاّصًة في الّسنة 
املاضية، ُمشيرًا إلى أهّم اإلجنازات اّلتي حّققها مسرح «األفق»، وتطرّق 
إيقاع  أمسّيات «فنجان..  للمؤّسسة،  اجلديد  ّي  الفّن الّثقافّي  للمشروع 
اّلتي  الّثقافّية  األمسّيات  هذه  ومتّيز  خصوصّية  على  مؤّكًدا  وإبداع»، 
استقطبت فّنانني وأدباء بارزين، وجنحت باستقطاب جمهور من عّشاق 
الّثقافة والفن. وقال في كلمته إّن مؤّسسة «األفق» تلعب دورًا بارزًا في 
احلركة الّثقافّية في البالد، وهنالك ضرورة للمحافظة على الُهوّية من 

خالل مؤّسساتنا الّثقافّية. 
ودعا الّشاعر رشدي املاضي في مداخلته إلى تعزيز الّتعاون بني املؤّسسات 
الّثقافّية، مؤّكًدا على أهمّية الّتوثيق، مقترًحا أن تصدر املؤّسسة نشرة 
دورّية تطلع جمهورها على نشاطاتها وإجنازاتها الّثقافّية. وتطرّق في 
أهم  أحد  القاسم،  سميح  الفلسطينّي  الّشاعر  وفاة  خبر  إلى  مداخلته 
تنظيم  إلى  داعًيا  املعاصرين،  والفلسطينّيني  العرب  الّشعراء  وأشهر 
أمسّية ثقافّية فنّية تتناول مسيرة حياة الرّاحل سميح القاسم وشعره. 
ثّم حتّدث د. حامت خوري عن أهمّية الشفافّية في عمل املؤّسسة، وأشاد 
بالقفزة الّنوعّية والكمّية اّلتي حّققتها املؤّسسة في الّسنتني األخيرتني، 
حظيت  اّلتي  وإبداع»،  إيقاع  «فنجان..  بأمسّيات  إعجابه  عن  وعّبر 
بنجاح منقطع الّنظير؛ وقال إّن كّل َمن شارك في هذه األمسّيات كان 

يؤّكد على استمتاعه باملشاركة. 
قاسم  نضال  واحملامي  املراقبة،  جلنة  تقريَر  منصور  يوسف  قّدم  كما 
(املستشار القضائّي)، تقريرًا عن اجلانب القانونّي في عمل املؤّسسة. هذا 
ّية  واقترح الكاتب جودت عيد، خالل الّنقاش، أن تطلق املؤّسسة مجّلة أدب
إلكترونّية، ننشر من خاللها أدبنا احملّلي في كاّفة أنحاء العالم العربّي.    
بعدها قّدم الكاتب والفّنان عفيف شليوط (مدير عام املؤّسسة)، تقريرًا 
مفصًال عن نشاط مؤّسسة «األفق» بشكل عام، ومسرح «األفق»، املشروع 
املركزي ملؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون بشكل خاّص، حيث حّقق هذا 
حصد اجلوائز،  فقد   ،1996 العام  في  تأسيسه  منذ  الّنجاحات  املسرح 
ّية، وكانت عروضه املسرحّية حتظى  وشارك في مهرجانات محلّية ودول
بإعجاب اجلمهور والنّقاد ومتذوقي الفّن املسرحّي. وأشار شليوط إلى 
أّنه خالل الّسنتني األخيرتني، وتنفيًذا ملخّطط وضعته إدارة املؤّسسة، ّمت 
العمل بشكل مرّكز على أمرين: األول، تطوير قسم الّتسويق في املسرح، 
حيث ّمت وضع برنامج ُمفّصل لتنظيم عروض مسرحّية في كاّفة املناطق. 
أّما األمر الّثاني فكان متعّلًقا باستقطاب ممّثلني وفّنانني جدد معظمهم 
أكثر  االرتقاء  بهدف  املسرحّي،  للّتمثيل  الُعليا  املعاهد  خرّيجي  من 

فأكثر في األداء املسرحّي ملسرحنا ولتعزيز مهنّيته.
رئيًسا  صبح  محمود  املسرحي  انتخاب  جتديد  ّمت  االجتماع  ختام  وفي 
للمؤّسسة، ولطف الله عطا الّله وحّنا خوري، عضوا مجلس إدارة، وّمت جتديد 
انتخاب منير سلوم رئيًسا للجنة الرقابة، ويوسف منصور عضوًا في جلنة 
املراقبة، كما ّمت جتديد انتخاب الّشاعر رشدي املاضي رئيًسا لّلجنة الّثقافّية. 

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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המבצעים בתוקף עד 7.9.14 או עד גמר המלאי * אין כפל מבצעים * התמונות להמחשה בלבד
* החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת * ט.ל.ח

₪ 1390
₪ 990

5 יח‘ ב-

₪ 890

₪ 790

₪ 990
₪ 890

שוקולית 
עלית

850 גר׳

ויטמינצ׳יק
1 ליטר

מוגבל ל-2 יחידות

מוגבל ל-2 מימושים

פתי בר 
אוליאום
900 גר׳

קוואקר 
שקית

500 גר׳

₪

׳יק
ר

שקיות 
טוויקס 
מיקס
37 גר׳

0

מוגבל ל-2 יחידותמוגבל ל-2 מימושים

מוגבל ל-2 יחידות

שישיית מי עדן
500 מ״ל 

ספורט

₪ 1800
4 יח‘ ב-

נסטי
1.5 ליטר

00

נס
1.5

ממרח 
שוקולד פרה 
עלית 850 גר'

₪ 1190

₪ 1990

נקניקיות
יחיעם

1.5 קילו

₪ 790

קטשופ 
אסם

750 גר'

₪ 1790

פתי בר 
אסם

1.75 ק"ג

90

₪ 990

מאגדת 
מיני קרלו

90

ממממממממממ

₪ 1000
2 יח‘ ב-

באדי תות
500 מ"ל

ב

₪ 1000
2 יח‘ ב-

קוטג' 
תנובה

5%

₪ 1490

רביעיית 
שוקולד פרה 

חלב/מריר
שו

פת
אול
00

ן

₪ 990

קונפיטורה פרי ענב
                       

                        600 גר׳ 
                       בד״ץ

                    
                           
                     

₪ 1490

חמאת 
בוטנים
סקיפי

₪ 1990

קמח קמה
1 ק״ג

 10 יחידות

₪ 1590
2 יח‘ ב-

מגוון 
פרינגלס גדול 

בטעמים

₪ 79090

עוגת עלית שוקולד
/שוקו צ׳יפס 330 גר׳

04-8666512סניף חיפה מגדל הנביאים פתוח 7 ימים בשבוע 
כולל החג 8:00-21:00

מאי מרקט עולה כיתה 
ומאחלת שנת שלום

פתוח
7 ימים בשבוע

8:00-21:00 
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המבצעים בתוקף עד 7.9.14 או עד גמר המלאי * אין כפל מבצעים * התמונות להמחשה בלבד
* החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת * ט.ל.ח

₪ 1000
8 יח‘ ב-

₪ 990
2 יח‘ ב-

₪ 1990

לחמניות 
יאמיס

פילסברי

ביסקוויט פינגר 480 גר'

₪ 1000
6 יח‘ ב-

סנדוויצ'ון
ניקול

מארז זוגי

₪ 10000

ל

פ

90

ק

שניצל אצבעות
/ג'ונגל 

מאמא עוף
700 גר'

5 ק"ג ב-100 ₪

כרעיים 
עוף טרי

4 ק"ג ב-100 4₪ ק"ג ב-120 ₪

₪ 1090

₪ 990
300 גר‘ ב-

₪ 1890
3 יח‘ ב-

₪ 1290
₪ 1000

₪ 1290
2 יח‘ ב-

₪ 1090

רוטב אלף 
האיים

600 גר' אוסם

קרטון שוקו 
תנובה

1.5 ליטר

סלמי פפרוני/
עממי/מפולפל/רחב
     /קוניאק זוגלובק

מגוון דגני בוקר שוקופיק 

שניצלונים 
עוף טוב
700 גר'

סלטי מיקי 
500/400 גר'

חטיפי
דגנים
פיטנס

90

ק ן

00

ר

0

חזה 
עוף טרי

בשר בקר
טחון

ס
עממ
//////////////////////////////////////     

₪ 1000
4 יח‘ ב-

פרורי לחם 
סוגת 

מוזהב/לבן

פרגיות
טרי

3 ק״ג ב-100 ₪

נסטלה 
225 גר'

₪ 2490

קרטון 
M ביצים
30 יח׳

קולון 101
8 ק״ג

₪ 4490
₪ 4090

2 יח‘ ב-

קולון 
ג׳ל כביסה

3 ליטר
ג

₪ 1490
2 יח‘ ב-

בורקס גבינה
שף הבצק

800 גר׳

קינדר בואנו שלישייה
שוקולד/לבן

קינדר בואנ

₪ 890

תיקים 
מעוצבים 

לילדים

 
ם 

₪ 1490
₪ 1590

2 יח‘ ב-

שישיית 
מגבות מטבח 

טאצ׳

04-8666512סניף חיפה מגדל הנביאים פתוח 7 ימים בשבוע 
כולל החג 8:00-21:00

פתוח
7 ימים בשבוע

8:00-21:00 
מאי מרקט עולה כיתה 

ומאחלת שנת שלום

חטיפי 
וופל 
Nestle
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تقيم جلنة الكنيسة األرثوذكسّية، يوم غد الّسبت (30/8/2014)، 
القّديس  كنيسة  في  الّصيفّية،  العطلة  الختتام  خاّصة  فّعالّيات 
يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية؛ ولهذه املناسبة التقت صحيفة «حيفا» 
جريس خشيبون (رئيس جلنة الكنيسة)، ليطلعنا عن هذا البرناَمج.

 
ّيات؟ - ما اّلذي دفعكم للقيام بهذه الفّعال

لقد استمتع األطفال خالل العطلة الّصيفّية وأهاليهم خالل فّعالّيات 
عديدة، من: مخّيمات ورحالت وسفر إلى اخلارج، ووجدنا من املناسب 
قبل  وذلك  واملرح،  الّلعب  من  مبهرجان  الّصيفّية  العطلة  نختتم  أن 
بهذا  تقوم  أن  الكنيسة  جلنة  رأت  وقد  الّدراسة.  مقاعد  إلى  العودة 
البرناَمج متاشًيا مع تعاليم السّيد املسيح وحّبه لألطفال، حني قال: 

{َدعوا األوالد يأتون إلّي وال متنعوهم}. 

ّيات اّلتي ستقومون بها خالل الكرنڤال؟ - ما هي الفّعال
سنستقبل األوالد يوم غٍد الّسبت في كنيسة القّديس يوحّنا املعمدان 
األرثوذكسّية، شارع «هپارسيم» (الفرس) 3/أ في حيفا، بدًءا من 
الّتاسعة صباحاً. فهنالك إمكانّية للمشاركة في القّداس اإللهّي في 
إلى  مباشرًة  الّتوجه  أو  والّنصف،  العاشرة  الّساعة  حّتى  الكنيسة 

احملّطات املتنوّعة في الكرنڤال. 
ستكون هنالك قلعة «نفخ» من الپالستيك، وديناصور ضخم للقفز 
أفالم  عرض  سيتّم  صباًحا  العاشرة  ومنذ  مبتعة.  عليهما  والّتسلق 
متنوّعة في القاعة الّصغرى، تشمل أفالًما كرتونّية ووثائقّية. كما 
على  للرّسم  شحادة  تونة  الفّنانة  مع  وألوان»  سنستضيف «ملسات 
الوجه، وعمل مكياج فّني لألوالد املشاركني. ستكون هنالك زاوية رسم 
وتلوين، حيث قمنا بتحضير لوحات منها دينّية ومنها مستوحاة 
من األفالم الكرتونّية، سيمارس األوالد مهاراتهم في الّتلوين والرّسم؛ 

كورن»)  («پوپ  كالّذرة  وتساٍل  بحلويات  األوالد  سيستمتع  كما 
و«غزل البنات» املصنوع من الّسكر، ومشروبات خفيفة، وفي اخلتام 
ستقّدم مفاجآت خاّصة، وتوزّع هدايا مجانّية على املشاركني، بدعٍم 

من املجلس املّلي األرثوذكسّي.
 

- هل لك أن حتّدثنا عن جلنة الكنيسة؟
دينّية  رحالت  منها  عديدة  فّعالّيات  الكنيسة  جلنة  أقامت  لقد 
لزيارة كنائس وأديرة مختلفة، شارك فيها العديد من أبناء الرّعّية 
األرثوذكسّية وسّكان حيفا. كما أقمنا ندوات عديدة، منها: ثقافّية، 
ملخرجني  ّية  سينمائ أفالم  عرض  إلى  إضافًة  واجتماعّية،  دينّية، 
محلّيني وعاملّيني، وقد وقف خلف هذه الفّعالّيات أشخاص رائعون، 
قاموا بالّترتيب والّتحضير إلجناح هذه الفّعالّيات، متبرّعني بوقتهم 
الّشخصي بتفاٍن وإخالص.. وبهذه املناسبة أشكرهم فرًدا فرًدا: جريس 
عبيد الله، نايف غنطوس، نعيم عازر، روضة سعيد، فؤاد سليمان، كما 
يرافق الّلجنة فؤاد أبو خضرة (عن جلنة املراقبة)، ليتابع بذلك ميزانّيات 
لفّعالّيات  الّصحافّية  بالّتغطية  يهتم  كما  الّلجنة،  ومصروفات 
ـ«فيسبوك». ونشاطات جلنة الكنيسة، ومسؤول عن صفحتنا على ال

 
ة؟! ّي ل - وماذا عن مشاريعكم املستقب

في جعبتنا العديد من البرامج، أهّمها مشروع تدشني كنيسة القّديس 
يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، بواسطة البطريرك ثيوفيلوس، بحضور 
العديد من الكهنة والّشخصّيات ورؤساء املجالس امللّية األرثوذكسّية 
وسّكان حيفا، مشروع ناٍد للمسّنني، مدرسة األحد لألطفال، ومشروع 
يتخّلله  شهري  للقاء  يخّطط  حيث  للعائالت،  األرثوذكسّي  الّنادي 
احملاضرات،  من  وغيرها  طبّية،   - اجتماعّية   - دينّية  محاضرة 
فنجدها فرصة للّتعارف بني أبناء الرّعّية والّشبيبة، وهدفنا األساس 
هو إعادة أبناء الرّعّية إلى الكنيسة، لالستفادة من املشروع الكبير 

اّلذي أقامه املجلس املّلي األرثوذكسّي.
جميع  بانتظار  أّننا  لنؤّكد  صحيفتكم  عبر  املناسبة  هذه  واستغّل 
الكرنڤال،  في  للمشاركة  األحّبة  وجميع  واألطفال  والبنات  األوالد 

فالّدعوة مجانّية وعاّمة..
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super-pharm.co.il
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هيك حمالت..
قامت عليها مالحم!
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يعمل في حّي الكرمل الفرنسّي ملًهى خاّص لألطفال، يديره كّل 
ا  ـً من وسام خوري وفوزي سعيد، حيث يؤّمه عشرات األطفال يومّي

لقضاء أوقات من الّلعب والّلهو. 

وسام خوري 
يبلغ من العمر 31 عاًما، متزوّج من جورجينا وله ولدان: منير ومايا. 
عمل في بداية طريقه سمسارًا للمنازل، ثّم حتّول ليفتتح مع شركاء 
احلضانة  حّققته  اّلذي  الّنجاح  وبعد  ماريا»؛  حضانة «سانتا  آخرين 
قرّر متابعة العمل في نطاق األطفال، والتقى بطريق الّصدفة بفّنان 
األطفال فوزي سعيد، املعروف باسم «فوزي.. موزي»، وقرّرا املُضّي 
للعمل  مكاًنا  من «دغدغات»  اّتخذا  وهكذا  املجال.  هذا  في  مًعا 

املشترك للّترفيه عن األطفال وتسليتهم.

فوزي سعيد/«فوزي.. موزي»
وجوليا.  تالني  بنتان:  وله  فاتن  من  متزوّج  عاًما،   29 فوزي  يبلغ 
يعمل في مجال الّترفيه عن األطفال عن احلفالت والعروض الفنّية. 
ومنذ الّصغر كان يطمح إليجاد مصلحة يديرها في مجال األطفال، 
ورغم أّنه تلّقى عّدة عروض ملمارسة هذه املهنة احملبوبة، لكّنه وجَد 

ضالته مع وسام في إدارة هذا امللهى لألطفال. 

التقينا بوسام وفوزي وحتادثنا معهما عن عالم األطفال في ملهى 
األطفال «دغدغات»، ووّجهنا لهما األسئلة، فتناوبا على الرّد.

- كيف عثرمتا على هذا امللهى اّلذي يعّج باألطفال 
وذويهم؟

قال فوزي: «نحن نعرف هذا امللهى، فقد كان قائًما، ولكن نظرتنا 
إليه لم تنحصر في مجال العمل كالرّبح أو اخلسارة، بل للّترفيه 
املكان  يجدون  ال  األطفال  من  كثيرًا  ألّن  وتسليتهم.  األطفال  على 
ّية، بل  املالئم واآلمن اّلذي تتوافر فيه املعّدات واألجهزة بصورة مثال
يلجأون إلى املالهي العاّمة على شاطئ البحر، أو احلدائق العاّمة أو 

أماكن الّلهو اّلتي ال تتوافر فيها األجهزة الكافية».

- وماذا يتوافر لديكم هنا؟ كيف يقضي الّطفل وقته؟
قال وسام: «مبا أّني أدير حضانة، وفوزي فّنان موهوب، فقد اجتمعت 
هنا املوهبة واإلدارة وعالم األطفال. وجدنا «دغدغات» هنا مالئم متاًما 
ملا نصبو إليه. ويأتينا األطفال مع ذويهم لّلعب والّلهو واالستمتاع، 
وكان هذا امللهى معروًفا لعدد من الّسّكان، واليوم أصبحت العائالت 
تعرفه واملؤّسسات اّلتي ُتعنى باألطفال واحلضانات وغيرها، فيأتينا 
الّطفل ليلعب على هذه األجهزة واملعّدات، وكّلها مبواصفات األمان 
أو  صديقتها  مع  حملادثة  األم  جتلس  بينما  الّسالمة،  ومعايير 
قريبتها وحّتى مع جارتها. ونحن نعرض على األطفال واألهل بعض 

الّتسالي أو القهوة أو الّشاي.

- هل ّمت وضع ألعاب جديدة أو توسيع األلعاب القائمة؟
الّدمى  من  وعدًدا  الّطفل،  عالم  من  الّدمى  بعض  أدخلنا  طبًعا، 
(اللدائنّية) الپالستيكّية اّلتي يتّم نفخها، فتصبح كبيرة احلجم. 
كّلها  املغّطاة  واألعمدة  اإلسفنجية  واملسارات  األجهزة  إلى  إضافًة 
مساحَة  للّطفل  جنعل  أن  هذا  كّل  من  ونبغي  ّينة.  ول بطبقة واقية 
وفضاًء يتحرّك بهما بحرّية وانطالق. انظر حولك جتد األوالد يلهون 
القهوة  وحتتسني  األحاديث  يتناقلن  جالسات  واألّمهات  ويلعبون، 
والّشاي أو أّي مشروب بارد، وهن مطمئّنات ألّن األوالد يلهون كما 

يحلو لهم.

يار األلعاب؟ وكيف يتدرّب األطفال  - كيف يتّم اخت
على الّلعب بها؟

إّن ساحة الّلعب وأدوات الّلعب مرتبطة مبحّبة الّطفل لها. فإذا أحّبها 
والّذكاء  احلكمة  بغاية  واألطفال  بها،  يلهو  بالّسليقة  فإّنه  الّطفل 
يقتصر  وال  بسهولة.  االستمتاع  وطريقة  الّلهو  كيفّية  فيعرفون 
قضاء الوقت على الّلعب مع الّدمى، بل هناك برامج أخرى كالرّسم 
على الوجه أو نفخ البالونات. ومن ناحية ثانية تلهو األمهات مع 

ّية وحتت أنظارهّن. أطفالهّن بصورة تلقائ
 

- أتعمل هنا موّظفات أو مدرّبات لألطفال؟
طبًعا. لدينا فتيات يعملن بصورة الّتناوب ملراقبة األطفال وإرشادهم، 
ويحرصن على نظافة األجهزة واملعّدات وعلى الّنظافة العاّمة في هذا 

امللهى. كما أّن امللهى محمّي بالّتأمينات والرّعاية الكاملة. 

- من أّي أعمار تستقبلون األطفال هنا؟
األطفال  وحّتى  به  يلهو  مجاًال  يحبو  اّلذي  الّطفل  يلقى  أن  ميكن 
اّلذين يبلغون الّسابعة أو الّثامنة من العمر. هذا إضافًة إلى األهل 
اّلذين يأتون كمرافقني ألبنائهم أو األجداد الذين يرافقون أحفادهم. 
وكثيرًا ما سمعنا من األهل أّن األطفال أنفسهم يطلبون منهم القدوم 

إلى هنا.

- كم ساعة يبقى امللهى مفتوًحا ويستقبل األطفال؟
كّل يوم من الّساعة العاشرة صباًحا وحّتى الّثامنة مساًء؛ إضافًة إلى 

أّيام اجلمعة والّسبت واألحد، فيبقى امللهى مفتوًحا طيلة الّنهار.
 

- إذن هناك برامج تقّدمونها لألطفال..
بالّتأكيد؛ نقّدم لهم عروًضا فنّية لفّنانني معروفني من عالم الّطفل، 
مثل الفّنان روني روك املعروف باسم «عّمو روني» وفرقته، و«فوزي.. 
الروسّية  أو  العبرّية  بالّلغة  عروًضا  لهم  نقّدم  كما  وفرقته؛  موزي» 
العروض  وهذه  امللهى.  في  هنا  نستقبلهم  اّلذين  اليهود  لألطفال 

ترفيهّية فنّية راقية تليق باألطفال.
 

يهود؟ قون هنا أفكار الّتعايش بني العرب وال - هل تطّب
عالم  ألّن  الّتعايش،  هذا  عن  حقيقّية  بصورة  يعّبر  امللهى  هذا  إّن 
األطفال  فتجد  الكذب،  وال  املواربة  وال  التمّلق  يعرف  ال  األطفال 
العرب واليهود يلعبون مًعا، وال تعرف هذا الّطفل هل هو يهودّي 
فال  اجلدد  األصدقاء  لهم  وجدوا  واألهالي  األمهات  وحّتى  عربّي.  أم 
يهتمون باألمور الّسياسّية وال العرقّية كعرب وكيهود، بل جتمعهم 

‰UH Þú  v N K   ÆÆå Uſbſœò

‰UHÞ_« Õd� WŽUMB� WÒOÐdŽ ÕU$ WB�



27 2014 »¬ 29 WF ÔL'«

 d¼U� uÐ√  UŽU� WŽuL−� s�

    
04 - 608 20 40 :      - 

  
...   ...   

    
    



282014 »¬ 29 WF ÔL'«

مصلحة أطفالهم ومحّبتهم لهم والعناية بهم. وهذا أمر مشترك بني 
كّل األمهات في العالم. ومن يبحث عن ماهية الّتعايش، ويرغب 

أن يرى صدق الّتعايش وحقيقته، فليأِت إلى هنا. 

نصف  وأعطي  زّياد:  توفيق  املرحوم  الّشاعر  قال   -
فكيف  يضحك،  ا  باكًي طفًال  يجعل  لّلذي  عمري 

جتعلون األطفال فرحني وسعداء؟
أوًّال ال نريد اخلوض في عالم البكاء ألّننا كملهى نسعى إلى إسعاد 
األطفال ونهتّم بالّترفيه عنهم وإضحاكهم. والّطفل يأتينا ضاحًكا 

ويبقى ضاحًكا. وهذا أكثر صعوبة من إضحاكه بعد البكاء. وهدفنا 
هو إسعاد األطفال وإضحاكهم وإمتاعهم.

- هل هناك رسوم للّدخول أو العضوية في امللهى؟
نعم، ميكن الدخول مبوجب الرسوم ملرّة واحدة، أو احلصول على عضوّية 
وبسعة  وبأجوائه  بألعابه  ممّيز  فامللهى  أكثر.  أو  مثًال  مرّات  لعشر 
فضائه، ولذا يجد الطفل وأهله كّل ما يرغبون لقضاء أمتع أوقاتهم. 
ويتمّثل ذلك، كما يقول عدد من األهالي، بأّنهم ال يشعرون مبرور 

الوقت أثناء وجودهم هنا. فيقضون عّدة ساعات متّر كالّلحظات.

- هل قمتم بفعاليات خاصة خالل العطلة الصيفية 
للمدارس؟

ا هنا منذ مطلع شهر آب اجلاري  ـً نعم، فقد نّظمنا مخّيًما صيفّي
واملرشدات  األطفال  عشرات  فيه  واشترك  الّشهر.  من   25 وحّتى 
للرّفق  كدورة  باألطفال،  خاّصة  ممّيزة  فّعالّيات  وشمل  املؤّهالت. 
باحليوان ومسرح األطفال، وألعاب عجينة الّسكر واألشغال اليدوّية 
وغيرها العديد من الفّعالّيات والّنشاطات. وعلى ضوء هذا الّنجاح 
قرّرنا تنظيم مثل هذا املخيم كّل يوم أحد على مدار الّسنة وفي أّيام 

األعياد لألوالد من سّن 3-7 سنوات. 
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إلى أخي ورفيق دربي سميح القاسم.. فارس الكلمة 
البحر.. حارس  الكرمل..  قّمة  من  حتّية  اجلميلة.. 

حارس  املتنّبي..  حفيد  إلى  العمر..  ظاهر  وحفيد 
القمم الّشعرية اخلضراء.. في هذا الوطن اجلميل!

لقد برعت يا سميح في فّن النسيان؟!
وبقيت  والّثالثني  اخلامسة  احملّطة  إلى  وصلت  لقد 

هناك وطاب لك املُقام!
لقد نسيت يا سميح أن تكبر عمرًا.. وبقيت شاًبا 

متأّلًقا شامًخا شعرًا وكرامة..
™ ™ ™

اآلخرون عباقرة في فّن الّتزييف.. وال ُيشقُّ لهم غبار 
في هذا امليدان.

وزّيفوا  الّتاريخ..  فزّيفوا  الفن..  هذا  احترفوا  لقد 
اجلغرافيا.. وزّيفوا الّطعام.. وزّيفوا الّشراب.. وزّيفوا 
ّية  العرب األبجدّية  وعّلقوا  الِفَلسطينّية..  الّثياب 
حامض  اجلميل  وجهها  على  ورَموا  جديلتيها..  من 

الكبريتيك!
رأسه  على  ووضعوا  املتنّبي..  وجه  شوّهوا  لقد 
ـ«كيپاه».. فصار بقدرة قادر اخلواجا «مونتنابي»..  ال

أو ِمسيو «مونتنابييه»!
وُشّبه لهم أّنهم اغتالوا صالح الّدين في أحد شوارع 
رمًحا  خاصرته  في  غرسوا  أّنهم  لهم  وُشّبه  حيفا.. 

ترفرف عليه خرقة هزيلة كتب عليها «شارع األبطال» 
(رحوڤ هچيبورمي).. بدًال من شارع صالح الّدين!

وبقي صالُح الّدين.. صالَح الّدين.. وظّل ساهرًا حارًسا 
للحلم! 

فما قتلوه وما صلبوه.. ولكن ُشّبه لهم!
فُيدخلون  علي..  بن  احلسني  جّدك  اغتيال  يحاولون 
شارع احلسني إلى غرفة العملّيات.. ويضعونه على 
مشوًّها  مخلوًقا  إلينا  ويعيدونه  الّتشريح..  طاولة 
سلڤادور  أو  پيكاّسو  ورشة  من  لتوّه  خارًجا  مسًخا 

دالي.. مخلوًقا مشوًّها اسمه شارع ُحوِسن! 
فال أحسن  الّله إليه.. وال بارك الّله فيه.. ولعنة الّله 

عليه وعلى صانعيه..
وصارت الّناصرة «نصرات».. وعّكا «عّكو».. وصفد 
الكرمل  وطيرة  «ميتِسر»..  وِميَسر  «تسفات».. 

ّية! «تيرا».. وهلمجرًا وجرجرة وشرشحة لّلغة العرب
الّشعر  قلعة  أسوار  على  تكّسرت  حرابهم  أّن  غير 
سميح  يحرسها  اّلتي  الّشريفة..  الكلمة  وقلعة 
وتوفيق  درويش  ومحمود  حبيبي  إميل  وأصدقاؤه 
العّباسّي  وعصام  حسني  وراشد  حّنا  أبو  وحّنا  زّياد 
كثيرون  وآخرون  جبران  وسالم  جهشان  وشكيب 
نحترمهم ونقّدر لهم عطاَءهم اإلبداعّي ودورهم الهاّم 

في بلورة اخلارطة الّشعرّية..
هؤالء يقفون مًعا في خندق واحد.. وحتت سماء واحدة!

وهم  ّية  العرب الّلغة  قلعة  حرّاس  هم  هؤالء  دام  وما 
الّناطقون باسمها ومبا يغلي في أعماقها من براكني 
الغضب.. ومبا يتفّجر من أحشاء صخورها من ينابيع 
العشق.. فال خوف على هذه الّلغة.. سّيدة الّلغات!

™ ™ ™

مبيالدك يا سميح.. تولد لغة ثانية لها مذاق آخر!
إّنها تتجّدد وتكتسي أجنحًة جديدة ملوّنة.. فتحّلق 
سماء..  منها  تولد  سماء  على  تنفتح  سماء  في 
سماء  وعلى  الّسبعة..  الّسماء  أبواب  على  تنفتح 

ال سماء لها!
™ ™ ™

أّيها العزيز سميح.. أين تعّلمت فّن الّنسيان!
لقد وقفت على مشارف اخلامسة والّثالثني.. ونسيت 

أن تكبر!
زال  وما  عاًما!..  وثالثني  خمسة  عمرك  زال  فما 
وستحتفل  أخرى..  عاًما  وثالثون  خمسة  أمامك 

بعدها.. بعيد ميالدك اخلامس والّثالثني!
فأّي يوشع هذا الذي أمسك الزمن من تالبيبه ولوى 

عنقه.. فصلب الّشمس على جدران الّتاريخ؟
™ ™ ™

تنام ملء جفونك.. وتصبح على وطن.. يا أبا وطن..

فكّل عام وأنت سميح ابن اخلمسة والّثالثني نيساًنا..
دمت لنا حارًسا للّشعر.. وحارًسا للقّمة اإلبداعّية.. 
ّية وعينيها الكحيلتني..  وحارًسا لشرف الكلمة العرب
حسيًنا..  ودمت  محّمًدا..  ودمت  سميًحا..  دمت 
ودمت قاسًما قاصًما ألعدائك.. ودمت جامًعا مانًعا 
ودمت  قحطان..  ودمت  عدنان..  ودمت  ألحّبائك.. 
وشعرًا  خيرًا  تنهّل  دمية  ودمت  وطًنا..  ودمت  نزارًا.. 

ا ال يتعب! ـً وعطاًء إبداعّي
الكلمة  أمير  يا  سميح!  احلبيب..  الفارس  أّيها 
الّطيبة! إّن أقواس األمل في انتظارنا.. وشذاها يعبق 

في سماء وطننا..
أبًدا..  الهامة  مرفوع  أبًدا..  القامة  منتصَب  دمت 

ودمت قامة شامخة باسمة أبًدا..
ال تنَس أن نلتقي بعد خمسة وثالثني عاًما..لنحتفل 
بعيد ميالدك اخلامس والّثالثني.. فنحن على موعد!

ال تنَس كما نسيت أن تكبر! 
وال تتأّخر علّي!

إلى الّلقاء.. إلى الّلقاء!
وكّل عام  يا حبيبنا وأنت  بألف خير..

™ ™ ™

في  لُتلقى  الكلمة   هذه  ُكتبت  إشارة: 
ّراحل  ال الكبير،  للّشاعر  تكرمي  حفل 
عيد  مبناسبة  يننا،  ب باقي  ال ًرا  مؤّخ عّنا 
الّتكرميي  االحتفال  أقام  ّسبعني..  ال ميالده 
واإلبداع  للّثقافة  زّياد  «توفيق  مؤّسسة 
.(2/10/2009 بتاريخ  الناصرة»،  في 
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حيفا)،  في  للّتربية  األكادميّية  ّية  العرب الكلّية  (رئيس  كمال  زكي 
نشاطات  دعم  مجال  في  اخلارجّية،  وزارة  وبني  الكلّية  بني  للّتعاون 
املشترك  العيش  فكرة  وشرح  املشتركة،  واحلياة  الّتعايش  وتوّجهات 
الكلّية،  يزور  عمل  طاقَم  وسنشّكل  البالد،  في  املشتركة  واحلياة 
ّية إلخراج هذه الفكرة إلى حّيز الّتنفيذ» - هذا ما  ا، إليجاد آل قريًب
في  لقاء  ختام  في  اخلارجّية)،  لوزارة  العام  جمزو (املدير  رافي  قاله 

„d ²A*« g O F K  i ÐU ½Ë w Š Òw u ¹ Ã–u / è ÒO K~ «
åcOHM Ò²�« e ÒOŠ v�≈ W ÒOKJ�«Ë …—«“u�« 5Ð ÊËUFÒ²�« …dJ� Ã«dšù U ÎL�UÞ qJAMÝò ∫W ÒOł—U)« …—«“u� ÂUF�« d¹b*« VzU½

مبنى الكلّية مع احملامي زكي كمال وأعضاء إدارتها. 
وقال احملامي كمال، خالل االجتماع اّلذي جرى مبشاركة د. إيتسيك 
هكيبوتسيم»):  كلّية «سمينار  في  الفنون  قسم  فاينچرتن (مدير 
وطاقمها  إدارتها  بتركيبة  حيفا  في  للّتربية  ّية  العرب «الكلّية 
ومحاضريها وموّظفيها هي منوذج حّي ونابض ألحلى صور العيش 
والقبول  املتبادل  االحترام  حدود  وأقصى  املساواة  قدم  على  املشترك 
املتبادل واعتبار اختالف االنتماءات واملعتقدات الّسياسّية والّدينية 
ويثري  واإلبداع  الفكر  يغّذي  عامًال  االجتماعّية،  والّتوجهات 
عوالم  ويعزّز  لألكادميّي،  والّتدريس  الدراسة  وتوجهات  إمكانّيات 
التنوّع والتعددّية الفكرّية والبحثّية واألكادميّية، ويفتح أمام اجلميع 

ّية».  أبواًبا وآفاًقا جديدة وإيجاب
وأضاف احملامي كمال: «بينما يكثر احلديث عن العيش املشترك، 
فإّننا في الكلّية األكادميّية جنّسد هذا العيش املشترك على أرض 
الواقع كّل يوم، بل كّل ساعة ودقيقة وفي كّل خطوة نخطوها، ومن 
احملّلي  الّصعيدين  على  املجال،  هذا  في  دورنا  أهمّية  تأتي  هنا 

بشكل  املتزايد  األكادميّي  دورنا  إلى  إضافة  والعاملي،  واإلقليمّي 
مضطرد نحو الوصول إلى هدفنا، وهو حتويل الكلّية إلى جامعة». 
يذكر أّن احملامي كمال كان قد استعرض مسيرة الكلّية األكادميّية 
شهدتها  اّلتي  الّنوعّية  القفزة  مؤّكًدا  الّسنني،  مّر  على  وإجنازاتها 
الكلّية خالل الّسنوات األخيرة، مبا فيها القرار بإقامة قسم للفنون 

اجلميلة واملسرح واملوسيقى.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أصدر املغّني احليفاوّي، 

عادل أبو شمله، «ڤيديو كليپ» ألغنيته 
وهي  نزلتي»،  عيني  «من  بُعنوان  اجلديدة 
من كلمات أدهم سّلوم، أحلان محّمد ولويل، 
ومن توزيع: مصعب ولويل. وقد قام بإخراج 
حمزة  املخرج  كليپ»،  ـ«ڤيديو  ال وتصوير 
شملة  أبو  املغّني  شارك  وقد  صغير.  أبو 
موديل  سوپر  «ميس  كليپ»،  ـ«ڤيديو  ال
نتالي  احليفاوّية  األزياء  عارضة   ،«2013

زهرة  أمل  احلسناوات:  إلى  إضافًة  خورّي، 
وساندرا محتسب وحنني محتسب. 
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تتم في هذه األّيام االستعدادات الفتتاح الّسنة الدراسية اجلديدة 
2015/2014، في ظّل ظروٍف وأوضاع قاسية ومقلقة، حيُث 

ال تزال أجواء احلرب والدمار والقتل في مخّيلة طّالبنا، وصور 
وصور  املدّمرة،  البنايات  وصور  ُيقتلون،   وهم  األبرياء  األطفال 
تصاعد  ظّل  في  اجلديدة  الدراسّية  الّسنة  نفتتح  املُشرّدين. 
اليهود،  الطّالب  بني  للدميقراطّية  واملعادية  العنصرّية  املواقف 
والتي تأتي استمرارًا لتفاقم العنصرّية في الّشارع اإلسرائيلّي، 

في أعقاب احلرب األخيرة على غزّة. 
تلّقي  عدم  ظّل  في  اجلديدة  الدراسّية  الّسنة  افتتاح  يتّم 
ّية أّي موارد جديدة لصالح تطوير جهاز  الّسلطات احمللّية العرب
الّتعليم العربي، وفي ظّل بقاء مدارس كثيرة في قرى الّنقب 
البنى  في  وبنقٍص  القطرّية،  الكهرباء  بشبكة  موصولة  غير 
أكثر  بلغ  العربي،  املجتمع  في  التعليم  جهاز  في  التحتية 
من 6000 غرفة، وفي ظّل عدم حصول املدارس األهلّية على 

متويل متساوٍ. 
وفي  اجلديدة،  الدراسّية  الّسنة  بداية  عن  تفصلنا  قليلة  أّيام 
الوقت ذاته نفتتح هذه السنة الدراسية بحزٍن شديد واستنكار 
«عمال»  كلّية  (مدير  يحيى  احلاج  يوسف  املربي  ملقتل  أشّد 
في مدينة الطيبة)، في أثناء اجتماع حتضيري الفتتاح الّسنة 
وضح  وفي  الّتربوّي،  واجبه  تأدية  خالل  اجلديدة،  الدراسية 
عليه.  الّنار  بإطالق  الهوية  مجهول  شخص  قام  حيث  الّنهار، 
إّن هذا العمل اإلجرامّي يأتي تصعيًدا خطيرًا وغير مسبوق في 
تفاقم ظواهر العنف في مجتمعنا بشكل عام، وفي مدارسنا 
بشكل خاص، حيث ُيعتبر جتاوزًا لكّل اخلطوط احلمر، واستمرارًا 
أن  ميكن  ال  والتي  العربي،  مجتمعنا  في  األوضاع  تدهور  في 
منّر عليها مّر الكرام، وكأّن شيًئا لم يكن. وعلى الشرطة أن 
في  املستشرية  العنف  ظواهر  مواجهة  في  املسؤولية  تتحمل 
االعتداء  لعملّيات  حٍد  ووضع  التربوية،  ومؤّسساتنا  مدارسنا 
حد  إلى  وصلت  والتي  واجبهم،  تأدية  أثناء  في  املربني  على 
القتل.. فماذا تنتظرون وأنتم املسؤولون عن حمايتهم؟! ولكّننا 
ولألسف جند الشرطة عاجزة عن إيجاد املعتدين عندما يكون 
ا، بينما جندهم «كاألسود»!! عندما يكون  ـً ّي املُعتدى عليه عرب
ا، حّتى لو شارك في مظاهرة سلمّية. وماذا عن  ـً ّي املتهم عرب
املرّبي  يكون  عندما  اإلجراءات  اّتخاذ  في  الّشرطة  إداء  سرعة 
مّتهًما، حّتى لو كانت التهمة ملّفقة، فكّلنا نذكر كيف جترأت 
ملجرّد  مكتبه  في  عربي  مدرسة  مدير  اعتقال  على  الشرطة 

تهمة، اّتضح فيما بعد  أّنها ملّفقة. 
في ظّل هذه األجواء القامتة فوجئت عندما رأيُت صورًا ملربني عرب 
وأحترمهم  أجّلهم  ملربني  بارز،  بشكل  حيفا  شوارع  في  ُتليت 
مناسب..!  غير  ظرٍف  ظّل  في  جميلة  خطوة  وهي  وأقدرهم، 
املعلم  مكانة  رفع  هو  اخلطوة  هذه  من  الهدف  أّن  أعلم  فأنا 
في املجتمع، ولكن ما الفائدة من خطوة كهذه إذا كان النشر 
واإلعالم والّترويج ال يعكس الواقع، بل الواقع هو النقيض متاًما 

ملا ُينشر. 
ما الفائدة من خطوة كهذه في ظّل توجيه اإلهانات للمعلم، بل 
واالعتداء عليه من قبل أشخاص من مجتمعنا والتي وصلت 
إلى حّد القتل، كما جرى في الطيبة. ما الفائدة من خطوة كهذه 
في ظّل عدم ضمان احلماية للمعّلم في أثناء تأدية واجبه؟! ما 
جهاز  منها  يعاني  التي  األوضاع  ظّل  في  كهذه  خطوة  معنى 
احتياجات  تلبية  عدم  ظل  وفي  البالد،  في  العربي  الّتعليم 
مجتمعنا العربي امللحة؟! فنحن في واٍد وهذه احلملة في واد. 
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موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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إحدى  في  درس  شاب  خادم  أيًضا  وهناك 
شهادة  على  وحاز  أمريكا  في  الّالهوت  كلّيات 
لربح  برغبة  وأحّس  واملاجستير،  البكالوريوس 

الّنفوس، حاول كثيرًا دون جدوى أو ثمر. 
ا، وسألني إذا كان في  ـً ّي وذات يوم اّتصل بي تلفون
ينا.  إمكانه أن يأتي لزيارتي. فتحّدثنا مًعا وصّل
ومضى بقوّة جديدة، بروح الّترّقب والفرح، وحّدثتنا 
التقارير املتتالية عن االنتصار والّثمر اّلذي مأل 

حياته بعد ذلك. 
جاءني شاب آخر خجول جًدا، وأخذ يحّدثني عن 
محّبته للمسيح واهتمامه بالّنفوس الّضالة، إّال 
أّن خجله جعله دائًما يفشل في ربح نفس واحدة 
للمسيح.. وحدثت معجزة أخرى، ومتّلك إله القوّة 

والّنصرة واحملّبة واإلميان على حياته.
والنتائج؟!.. كان الّثمر كثيرًا، حّتى أّنه لم يكن 
يصّدق إمكانّية حدوثه، وامتأل قلبه بفرح ال ينطق 
اجلرأة  واالنهزام  اخلوف  محّل  وحّلت  ومجيد،  به 

والّشجاعة واإلشعاع والّنصرة.
يلتزم  أمني،  شاهد  وهو  جماي  اسمه  آخر  وشاب 
بخدمة الرّب، ومثمر أكثر من سواه بكثير. جاء، 
ا، بل  وسمع، وآمن، وقبل. لم تعد الّشهادة واجًب
فرًحا. وقال «إّن اختباري أشبه ما يكون بالتحرّر 

من الّسجن».
ولقد كان هناك دائًما عبر القرون اتباع للمسيح 
عادّيون، لم يحدث لهم أو بواسطتهم شيء مثير. 
ثّم حدث لهم شيء كما حدث لبطرس والّتالميذ، 
وحتّول  قوّة.  مملوئني  لّله،  ونساًء  رجاًال  فأصبحوا 
واجلدل؛  الّشك  فيها  اختفى  نصرة،  إلى  االنهزام 
وحّل محّلهما الّثقة والفرح واإلميان. هؤالء هم اّلذين 
{فتنوا املسكونة} (أعمال 6:13) بطرس اخلائف 
اّلذي أنكر يسوع ثالث مرّات أمام جارية، أصبح 
بواسطته  فآمن  وعظ  آخر،  شخًصا  اخلمسني  يوم 
ثالثة آالف، ثّم خمسة آالف باملسيح، وانضّموا إلى 
الكنيسة. لقد امتلك الّتالميذ األوائل صفة حياة 
جديدة غريبة. حياة قوّة غيرت قلب اإلمبراطورّية 
واّلتي  األّول،  القرن  أثناء  في  الّشريرة  الرومانّية 
التالميذ  من  واحد  بكل  أّدت  الّتقاليد  بحسب 
باستثناء  االستشهاد،  قبر  إلى  عشر  اإلثني 
يوحّنا اّلذي مات في املنفى، في جزيرة بطمس.

فأّدت  اخلمسني،  يوم  في  ابتدأت  القوة  هذه  نعم 
ذكرتهم  اّلذين  أولئك  مثل  حياتهم،  تغيير  إلى 
مؤمنني  إلى  حتوّلوا  القرون  عبر  غيرهم  وماليني 

أقوياء يشهدون بقوّة الرّوح القدس.

ّروح القدس؟ مبعنى آخر،  ماذا تعرف عن ال
ا؟ ـً ّروح القدس لك شخصّي ماذا يعني ال

وعد يسوع في مأمورّيته للرّسل بأّن الرّوح القدس 
يعطينا قوًّة لنصبح شهوًدا له. {لكّنكم ستنالون 
قوة متى حّل الرّوح القدس عليكم، وتكونون لي 
شهوًدا في أورشليم وفي كّل اليهودّية والّسامرة، 

وإلى أقصى األرض}. (أعمال 8:1). 
وغرض هذا احلديث أن نشرح {كيف منتلىء بالرّوح 
بتحقيق  املوضوع  هذا  عالقة  زاوية  من  القدس}، 
نستأثر  لن  لذلك،  العظمى.  مخّلصنا  مأمورّية 
احلقائق  في  البحث  لنطيل  هنا  واملجال  بالوقت 
اّلذي  القدس  الرّوح  بدور  املتعّلقة  األخرى  العديدة 
يساهم  ما  مبقدار  إّال  مؤمن  كّل  حياة  في  يلعبه 

ذلك مبوضوعنا الرئيسّي.
دعنا نتأّمل باختصار ببعض تلك احلقائق الرّوحّية 

بعالقتها باالمتالء بالرّوح.

ّروح القدس؟ 1 - من هو ال
اآلب  األقدس:  الّثالوث  من  الّثالث  األقنوم  إّنه 
غامًضا،  شبًحا  ليس  إّنه  القدس.  والرّوح  واالبن 
ّية. إّنه أقنوم مساٍو من جميع  وال قوًّة غير مرئ
الّنواحي، اآلب واالبن. صفات الّله كّلها منسوبة 
إليه. وله معرفة غير محدودة. (1 كو 11:2)، 
وإرادة غير محدودة (1 كو 11:12)، ومشاعر 

غير محدودة (رومية 30:15). 
بقوله:  القدس  الرّوح  أور  أدوين  الّدكتور  يصف 
رّب  وهو  املسيح.  جليش  األعلى  القائد  «إّنه 
الّتبشيرّية  واخلدمات  الّنهضات  وسّيد  احلصاد، 
مصيره  تخطيط  كّل  موافقته  بدون  ّية.  واإلرسال
الفشل. ويجب علينا، كمسيحّيني أن جنعل كّل 
الرّوح  وأهداف  خطط  مع  توافق  وأهدافنا  خططنا 

القدس إلنعاش الكنيسة وتبشير العالم. 
(تكوين  في  وردت  القدس  الرّوح  إلى  إشارة  أّول 
2:1). ويالحظ أثره في كّل العهد القدمي، ولكّنه 

يصبح أكثر جالًء في حياة رّبنا وخدمته. 
ميني  عن  ليكون  مخّلصنا  صعود  بعد  وأخيرًا، 
اآلب، أي مكان القوّة، أرسل الروح القدس ليكون 
«معزًّيا» (يوحّنا 26:14، 26:15). إّن الّلفظة 
اليونانّية للكلمة يعزي هي «براقليط» ومعناها 
كرفيق  املسيحّي  ملرافقة»  املدعو  «الّشخص 
الّطاقة  يبّث  اّلذي  الّشخص  وأيًضا   - وصديق 

«ويشّدد» «ويقوّي» املؤمن باملسيح.
روح الّله (1 كورنثوس 16:3)؛ روح احلياة (رومية 
روح  13:4)؛  كورنثوس   2) اإلميان  روح  2:8)؛ 
(عبرانّيني  الّنعمة  روح  13:16)؛  (يوحّنا  احلق 
29:10)؛ روح القداسة (رومية 4:1)؛ روح القوّة 

(2 تيموثاوس 7:1).
2 - ملاذا جاء الروح القدس؟

لقد جاء الروح القدس ليشهد للرّب يسوع املسيح 
وميّجده. (يوحّنا 13:16-14). {وكما جاء يسوع 
القدس  الرّوح  أرسل  كذلك  اآلب،  ويعلن  ليرفع 

ليرفع وميّجد االبن يسوع املسيح}.
وبالّتالي فإّننا كّلما جعلنا الروح القدس يتحّكم 
املسيح  يسوع  للرّب  ا  ـً حّب زِدنا  حياتنا  في 
ألّننا  الّدائم،  وحضوره  حملّبته  وزدنا  وخدمته، 
حني منتلىء بالرّوح القدس، فإّننا منتلىء بيسوع 
القدس  الرّوح  علينا  يسيطر  وحني  املسيح. 
يسيطر علينا يسوع املسيح، وهكذا حني منتلىء 
قوّة  فإّن  املسيح،  يسوع  والرّب  القدس  بالرّوح 
أعظم من قوّتنا تنطلق فينا وبواسطتنا من أجل 

خدمًة ناجحة وحياة منتصرة. 
بنا  القدس  ّروح  ال عالقة  هي  ما   -  3

كمسيحّيني؟
في  املسيح  يسوع  قبل  َمن  كّل  هو  {املسيحّي 
ا مخّلًصا}، بحسب ما جاء في (يوحّنا  ـً حياته رّب

12:1، يوحّنا 5:3، كورنثوس 17:5).
ة عند الوالدة الروحّي

أ) يجّدد الرّوح القدس الّناس (يوحّنا 5:3). ب) 
يأتي الرّوح القدس ليسكن في حياة كّل شخص 
(1 كو 16:3). ج) يؤّكد لنا الروح القدس أّننا 
أوالد الّله (رومية 16:8). د) يختم الرّوح القدس 
كّل مسيحّي للمسيح (أفسس 3:4، 1:13).  
هـ) الرّوح القدس هو كفيل أو ضامن امليراث اّلذي 
كورنثوس  ما (2  يوم  في  مسيحي  كّل  سيرثه 
مسيحّي  كّل  القدس  الروح  يعمد  و)   .(5  :5
إلى جسد املسيح (1 كورنثوس 13:2، غالطية 
27:3، رومية 3:6، 4).                    (يتبع)
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رسالة أبعث بها لكّل غّيور على شبابنا. أبعث 
من  الّطاهرة،  الّشريفة  األقالم  أصحاب  إلى  بها 
أدباء وشعراء وِصحافّيني. أبعث بها إلى رجال 
الّسياسة من أهلنا. أبعث بها إلى رجال الّدين 
الهّم  ألّن  الّدينّية..  انتماَءاتهم  مختلف  على 
في  اجلارية  األحداث  مجريات  أثر  وألّن  واحد، 

حياتنا سُتلقي بظاللها على اجلميع. 
أدرك  أّنني  هذه  رسالتي  خالل  من  أّدعي  وال 
الواقع أكثر من غيري، ولكّني وجدتها للّتذكير 
والّذكرى {إّن الّذكرى تنفع املؤمنني}؛ ذكرى َعنون 
لها اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، بقوله 
«وددت لو أّن اخللق أطاعوا الّله. ولو قرض حلمي 

باملقاريض».
واهتّموا  استقاموا  شبابنا  أّن  لو  وددت  وأقول: 
ولو  والّدنيوّية،  الّدينّية  شؤونهم  من  يصلح  مبا 
قرضت أجسادنا باملقاريض، ألّن عّز األبناء فخر 
لنا، وعلو شأنهم، رفعًة لألّمة. وقد كان الرّسول 
واقع  ولكن  بالّشباب»؛  «نصرت  يقول:  (ص) 
أنني  نسمع  باخلطر.  ينذر  شبابنا  من  الكثير 
إلدراكنا  قلوبنا،  لها  فتتقّطع  وزفراتها  صدورهم 
أّن هذا الّشباب يعيش في حيرة وحسرة وهّم.. 
لكثرة الفنت اّلتي يتعرّض لها، ولكثرة الفواحش 
الواحد  كأّن  والفجور.  والعبث  والّلهو  الزّنى  من 
بعض؛  فوق  بعضها  ظلمات  في  يعيش  منهم 
يجد  فال  والّسعادة،  األمل  عن  أحدهم  يبحث 
من  يقضي  ما  فرغم  حياته.  في  أثرًا  لذلك 
هذا  يكون  ال  وكيف  ُمحرَّمة..  وملّذات  شهوات 
بالقرب  إّال  تتحّقق  ال  الّنفس  وطمأنينة  حالهم 
من الّله. {إّال بذكر الّله تطمئّن الُقُلوب}؛ كيف 
ففي  الّسماوّية؛  الكتب  في  مدوّنة  واحلقيقة  ال 
القرآن جاء {وََمن أَْعرََض َعْن ِذْكرِي َفإن لَُه َمعيشًة 

ياَمِة أْعَمى}.  َضنكا وَنحِشرُه َيوَم اْلِق
ونحن  ُيقال -  كما  ليلى -  على  يبكي  كّلنا 
اّلذين قتلناها. قتلناها بسوء تربيتها، قتلناها 
بعدم الّتوجيه والرّعاية الّسليمة، قتلناها بعدم 
ونطلب  الّتغّير،  ننشد  ذلك  ومع  احتضانها، 
{إّن  تعالى  قوله  متجاهلني  ُمشرًقا،  مستقبًال 
روا َما ِبَأْنُفِسهم}. يِّ ى ُيَغ ُر َما ِبَقوٍْم حتَّ يِّ الّلَه ال ُيَغ

فإذا أردنا الّتغيير ونشدنا أمًال ُمشرًقا على أيدي 
طريقة  تغيير  على  نعمل  أن  بّد  فال  الّشباب، 
وإّال  الّتعامل،  حسن  إلى  وتوجيههم  تفكيرهم 
سنجد التطرّف سّيد املوقف في حياة الّشباب.. 
التطرّف بكّل أشكاله وأنواعه، واّلذي قد يؤّدي إلى 
أن يهلكهم أو يهلكون من حولهم، وكالهما مرّ! 
وأن  منهم،  نقترب  أن  إلى  مّنا  بحاجة  فهم 
الّشبهات  إلزالة  إليهم  نتحّبب  وأن  نحاورهم 
على  االنفتاح  مع  عقولهم  في  عّششت  اّلتي 
العالم عبر الّشبكة العنكبوتّية («اإلنترِنت»)؛ 
واّلتي أساء الكثير مّنا استغاللها، األمر اّلذي 
والغريب  الّسقيم  الفكر  يشربون  أبناَءنا  جعل 
فتحوَّل  ديننا،  وعن  أخالقنا  وعن  عاداتنا  عن 

البعض منهم إلى أدوات هدم بدَل من أن يكونوا 
أدواَت بناء. علينا أن منّد أيادينا لهم لننشلهم 
يظهر  اّلذي  الّسقيم  والفكر  الرّذيلة  بحار  من 
وال  جلار  حرمًة  يعرف  ال  اّلذي  الّشاب  بصورة 
بيته  عليه  يقتحم  لقريب،  حّتى  وال  لصديق 

وحرمته دون إذن. 
أن  ال  ورفق،  بلني  شبابنا  من  نقترب  أن  علينا 
نكيل لهم الّتهم والّشتائم بحّجة أّن هؤالء اّلذين 
ّية املُلقاة على  أفسدوا املجتمع يتهرّبون من املسؤول
عاتقنا، بل نشّخص احلالة اّلتي وقع هؤالء فيها، 
ونحاول انتشالهم مما وقعوا فيه مع حتصينهم 
بزرع القيم واألخالق احلسنة، ونرفع من هممهم.  
فهذا الرّسول (ص) يأتيه شاب يقول: يا رسول 
الّله ائذن لي بالزّنا. فيقوم إليه بعض الّصحابة 
الرّسول  لهم  فيقول  والّتجريح،  بالقوّة  ليزجروه 
بني  ليجلس  الّشاب  يدعو  ثّم  دعوه..!  (ص): 
يديه ويسأله: أترضاه ألّمك؟! فيقول الّشاب: ال! 
فيقول له الرّسول (ص): أترضاه ألختك؟! فيقول 
(ص)  الرّسول  له  يعّد  وهكذا  ال!..  الّشاب: 
الرّسول  له  فيقول  ال!!  يقول:  والّشاب  محارمه، 
يرضونه  ال  الّناس،  وهكذا  معناه:  مبا  (ص) 
صدر  إلى  الّشريفة  يده  يبسط  ثّم  حملارمهم.. 
ذلك الّشاب، ويدعو له قائًال: الّلهم طّهر قلبه 
وحّصن فرجه. فيخرج الّشاب من مجلس الّنبي 
الّله  رسول  على  دخلت  لقد  يقول:  وهو  (ص)، 
(ص) والزّنا أحّب شيء عندي، وخرجت من عنده 

والزّنا أبغض شيء عندي»!
وأنتم أّيها الّسادة الكرام، يجب أن يكون أحدكم 
مريضه  عند  الّداء  يشّخص  اّلذي  كالّطبيب 
ويصف له الّدواء الّشافي. نعم قد ال يرضى مّنا 
الّشباب إحداث الّتغيير في حياتهم بحّجة أّننا 
اجلديد؛  لواقعهم  يصلح  ال  مضى  زمان  نعيش 
لهذا علينا أن جنّدد الفكر وتطويره، مع جتديد 
قدرة  ليالئم  مرّة،  كّل  وتطويره  اخلطاب  أسلوب 

استيعاب شبابنا في هذا الزّمان. 
هذا املطلب يأتي ألّن صرخات أبنائنا قد ارتفعت في 
ملل وتذّمر، يبحثون عن طريق الّنجاة والّسعادة، 
ويتحّسرون..  يتأملّون  نتركهم  أن  يسعنا  فال 
فهذا شاب يبحث عن زوجة صاحلة فال يجدها 
ألّنه فقد الّثقة.. وهذا الّشاب تزوّج ولم يستطع 
احملافظة على أسرته فيعّجل في الّطالق.. وهذا 
الّشاب، لكثرة الهموم، لم يستطع أن يحّدد له 
االقتصادّية  الّتربية  لسوء  وآخر  تعليم..  مجال 
وقد  أسرة،  يبني  أن  يستطيع  ال  أسرته  في 

احترق بلهيب الّشهوة واجلنس!!    
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ُل ْي أَْطَفَأني اللَّ
اِة ي ِل اْحلَ شارًِدا من َتفاصي

ًدا ي ُمْنَعِزًال وَح
َمْنَدل كالسَّ

في انطفائي واّتقادي
* * * * *
مَّ أقوُم أَموُت ُث
يري يَس لي َغ ل

وأحلم أَْن أضكوَن املستحيل!!
* * * * *

يوم ْرَهَة تسقُط من ال ُب َأترُك ال
وهي مترُّ حديقًة

تاء - ُق مثل نهاٍر في الشِّ ال تضي
تبقى على عهدها
ُخ الُفصول... وتشي

* * * * *
مَّ أقوُم أَموُت ُث

ليس لي سواَي..
ْيٍض فاجَأ «العنقاء» َة َح «ناًرا» - تلجُّ عاَن

* * * * *
أَخرُج من رمادي

ٍس الَح َب أَْجنو إلى َق
ي ٍت لم ُيغاِدْرن ْي من َب

ُه راِجًفا في العاصفة.. إذ غاَدرُت
* * * * *

ُث أّيامي، أّيامي اخلائفة!! هكذا ُحتدِّ
* * * * *

َمْنَفضًة بال نوافذ
ة» َب َأَقْمُت حتَت عريشة «الُعْش

أحتجُّ
على عزلتي

أرجمها ِبحجاَرِة االستغاَثِة
بَني املَجهوِل واملَْجهوْل

* * * * *
ُد أَُجدِّ

ْعَد بال مسافة» «ُب ـ ال
ا» ـً «نفرّي

يُح «طائر الّنارِ» احملنَّط ب يست
َوُيلقي

ْل ْسَتحي ِل واملُ ْسَتحي ِه» بَني املُ ِس «َنْف ـ ب
ريًدا ْنَهَض َب َي ِل

يعرُف
هاَب ريُد الذِّ أيَن ي

عنواًنا للوصوِل...
* * * * *

يوم ال
َمْنَدُل».. قد عاد «السَّ

رًقا ُمْحَت
من وجوٍد لوجوٍد

بديل...  وَبديٍل ل
* * * * *

يعتقد الكثيرون بأّن احلصول على قرض سكنّي 
هو أمر سهل، ويتطّلب مّنا فقط فحص الّسوق 
البنك  واختيار  بنوك،  لثالثة  الّتوّجه  خالل  من 

اّلذي يعطينا أقّل نسبة فائدة. 
كما هو معلوم للجميع، فإّن الغالبّية الُعظمى من 
زبائني اّلذين يتوّجهون إلّي لهدف تكرير القرض 
القرض  على  باحلصول  قاموا  قد  كانوا  الّسكنّي 
الّسكنّي بالطريقة املذكورة أعاله؛ ولكّنهم اكتشفوا 
بعد مرور عّدة سنوات أّنهم قد أخطأوا خطًأ فادًحا. 
مسارات  بني  الفرق  يعرف  ال  املُقَترِض  إّن  حيث 
ومسار..  مسار  كّل  وتأثير  الّسكنّي،  القرض 

وسأعطيكم أمثلة توّضح ذلك:
فما  جًدا،  ُمنخفضة  اليوم  الفائدة  نسبة  أّن  مبا 
غالء  بجدول  ومتعّلق  ُمتغّير  مسار  لنا  األفضل 
غالء  بجدول  وُمتعّلق  ثابت  مسار  أم  املعيشة 

املعيشة؟!
ما األفضل مسار ثابت غير متعّلق بجدول غالء 

املعيشة أم ثابت وُمتعّلق باجلدول؟!
ـ«پرامي»  ـ«پرامي» أفضل من ُمنطلق أّن فائدة ال هل ال
ُمنخفضة جًدا..؟! كذلك املسار «الدوالرّي» شروطه 

اليوم أفضل نسبًة للماضي.
ليس من ُمنطلق الّتخويف، ولكن سأطرح عليكم 
كّل  في  املجازفة  توّضح  للّتفكير  هاّمة  نقطة 
مسار، وُتؤّكد أّن القرض الّسكنّي وخّطة مساراته 
هي شيء خاّص يالئم كّل شخص بحسب ظروفه 
ُيالئم  أو  سيالئمك  قرض  كّل  وليس  اخلاّصة، 

غيرك، أيًضا.
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هذا  باجلدول:  وُمتعّلقة  ثابتة  فائدة  مسار   -
في  غرامة  لدفع  نضطر  بأن  مجازفة  فيه  املسار 
حال قرّرنا تسديد القرض املُبكر أو تكرير القرض 
جدول  الرتفاع  ُمعرّضون  نحن  وكذلك  الّسكنّي، 

غالء املعيشة.
باجلدول:   ُمتعّلقة  غير  ثابتة  فائدة  مسار   -
هذا املسار فيه مجازفة، ألّننا نضطّر لدفع غرامة 
تكرير  أو  املُبّكر  القرض  تسديد  قرّرنا  حال  في 

القرض الّسكنّي.
أّن  رغم  على  «پرامي»:  ـ ال فائدة  مسار   -
إذا  ولكّنه  ا،  ـً ّي نسب ُمنخفض  ًيا  حال ـ«پرامي»،  ال
ارتفع بشكل حادّ، سُيؤّدي األمر إلى ارتفاع قسط 
الّصعوبات  وزيادة  الّشهرّي،  الّسكنّي  القرض 

املادّية للُمقَترِض.
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رة واملُتعّلقة باجلدول:  - مسار الفائدة املُتغّي
ترتفع  بأن  دائمة  مجازفة  هنالك  املسار  هذا  في 

الفائدة وتتغّير لكونها ُمتعّلقة باجلدول.
املتعّلقة  غير  رة  املُتغّي الفائدة  مسار   -
باجلدول: في هذا املسار املجازفة كبيرة جًدا، ألّن 

نسبة الفائدة قد ترتفع! 
- «املسار الّدوالرّي»: هذا املسار خطر جًدا، ألّنه 

يتغّير باستمرار مما يجعله مغامرة كبيرة.
مسار  لكل  فإّن  َمَخاِطره،  مسار  لكّل  أّن  كما 
حسنات عديدة، ومن املمكن استغاللها لصاحلنا 

شريطة أن نالئمها لظروف املُقترِض اخلاّصة.
الزبائن  من  حاالت   10 من  حاالت   9 في  لذلك 
اّلذين يتوّجهون إلّي بخصوص القروض الّسكنّية، 
مببلغ يزيد عن 300 ألف شيكل، فإّنني ُأوّفر لهم 
مبالغ قدرها 100 ألف شيكل فما فوق، عندما 
أختار خلطة املسارات األفضل لكّل حالة وحالة، 

بحسب ظروفها اخلاّصة.

∫W	ö)«

قرًضا،  أخذمت  قد  أّنكم  حال  في  أنصحكم  لذلك 
عن  ُمنفصل  عقارّية  قروض  الختصاصي  التوّجه 
تقليل  إمكانّية  لكم  ليفحص  وُمؤّهل،  البنك 
األضرار اّلتي تضطركم لدفع مبالغ طائلة لسبب 
اخلاطئة  املسارات  وأخذ  الّسليم  غير  الّتخطيط 
اّلتي كانت في بداية األمر تبدو لكم ُمغرية ولكن 

مع الوقت اكتشفتم أّنها غير جّيدة.
قرض  على  يحصلوا  لم  لّلذين  بالنسبة  أّما 
وسماع  بنوك  لعّدة  الّذهاب  عليكم  أقترح  بعد، 
اقتراحاتهم، ومن ثّم توّجهوا الختصاصّي قروض 
ما  بني  وقارنوا  البنك،  عن  ُمنفصل  عقارّية 
عليه  حصل  وما  اقتراحات،  من  عليه  حصلتم 
قد  االختصاصّي  أّن  وستكتشفون  االختصاصّي، 
وّفر لكم مبالغ طائلة، ومنع عنكم أضرارًا كبيرة. 
بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
إلستشارة إختصاصّي مؤّهل، وليست مبثابة توصية 
بأّي شكل من األشكال، ويجب فحص كّل حالة 
اخلاّصة. ظروفها  وبحسب  وُمنَفرِد،  خاّص  بشكل 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم: 
«مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد، 
إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر اجلسد بالّسهر واحلمى»
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تلك  من  واحدة  كل 
الدهنّية  املناطق 
اجلسم،  في  العنيدة 
التي يصعب التخّلص 
ذهبنا  مهما  منها، 
إلى صفوف «الزومبا» 
تناول  بنا  جتّن ومهما 
الدسمة  األطعمة 
بالّسعرات  والغنية 
تلك  إّنها  احلرارّية؛ 
اّلتي  املُزعجة  املناطق 
احلمّية  أنظمة  تقاوم 
األمر  إّن  الواقع،  في  الرياضّية.  والّتمارين 
تنمية  أو  الوزن  بخسارة  فقط  يتعّلق  ال  هنا 
العضالت، ولكن بفقدان الدهون في املقام األّول، 
ا لهذه  أيًضا. وحلسن احلظ، اكتشفنا حًال مناسًب

املشكلة في عياداتنا.
تقنّية  ـ«ليپولَيسيس»  ال حقن  طريقة  إّن 
مصّممة خصيًصا إلزالة الّسمنة الزائدة والدهون 
املوضعية، وإذابة خاليا الّدهون العنيدة بشكل 
ونضارة  إشراًقا  أكثر  مظهرًا  وملنحكم  خاّص، 
أي  على  العالج  هذا  تطبيق  وميكن  ولياقة. 
خاليا  من  للتخّلص  اجلسم  مناطق  من  منطقة 
والبطن  والّساقني  كالذراعني  الزائدة،  الّدهون 

والوركني واألرداف، وحّتى الرقبة!
ينّفذ الطريقة طبيب مختص، حيث يقوم بحقن 

 Ãö Ž l  …b O M F « Êu ¼ Òb « s  w B ÒK ð
 åf ~² O ² Ý≈ q d Öò s  åf O O Ó uáO ò

املوجودة  الدهون  كمّية  على  بناًء  تتحّدد  كمّية 
ـPPC بعملية تفتيت الدهون  أصالً، وتقوم مادة ال
ا، وذلك بحسب  ا على مدى شهر تقريًب ـً تدريجّي
أن  للمعاجلة  ميكن  الدهون.  وكمّية  اجلسم  مبنى 
تتكرّر 2 إلى 4 مرّات (مرّة كّل ستة أسابيع).             
اخلاليا  حتّلل  إلى  يؤّدي  ـ«ليپولَيسيس»  ال عالج 
للّدهون  الّتخزينّية  القدرة  فإّن  ا،  ـً تدرجّي الدهنّية 
وبالّتالي  احلقن،  بعد  تقّل  املعاجلة  املنطقة  في 
لوضعه  يعود  وال  ا،  ـً تدريجّي اجللد  «ينكمش» 
طويلة  لفترة  متماسك  جلد  والّنتيجة  املترّهل، 

األمد، وأحياًنا قد تكون إلى األبد.
ـ«ليپولَيسيس»  إّن املادة اّلتي تستخدم في عالج ال
عالج  في  بعيد  زمن  منذ  الّطب  في  ُتستخدم 
الّدهون  أنواع  من  وهو  الكوِلسترول،  مستوى 
املرتفع في الّدم؛ وفي عالج ما يسّمى باجللطات 
الّدهنّية في اجلسم، أي أّن استخدامها وبجرعات 
ا  ـً علمّي مؤّكد  أمر  هو  آمن  نطاق  وعلى  كبيرة، 
منذ سنوات كثيرة، بعد إجراء العالج ميكن ممارسة 

احلياة بشكل طبيعّي بعد 30 دقيقة.

على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
ومن  مّجاًنا،  والّنصائح  املناسبة  االستشارة 
استشارّي  موعد  لتعيني  التزام.  أّي  دون 

يرجى االّتصال على: 0775102030
ة في مجال عملّيات الّتجميل، مديرة  (اختصاصّي
 - الكرمل  بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات 

حيفا، «كريات آتا»، العفولة، و«مودعني»)  
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الفتاق الّسرّي عبارة عن فتحة صغيرة في جدار 
الفتحة  تكون  قد  الّسرّة.  منطقة  حول  البطن 
أو  صغيرة  كمّية  منها  تخرج  حيث  صغيرة 
كبيرة من األنسجة الّدهنّية، وقد يظهر أحياًنا 

جزء من األمعاء.
الرّضع  فيتعرّض  خلقّية،  اإلصابة  تكون  قد 
وصغار األطفال لها عند الوالدة، أو يصاب بها 

املرء في كبره.
إّن اإلصابة بالفتاق الّسرّي عند األطفال هو أمر 
شائع ما بعد الوالدة، ويظهر أكثر عندما يبكي 
الفتق  يبرز  البكاء  «ضغط»  فبسبب  الطفل، 
باجلراحة  املشكلة  عالج  يتّم  وال  أكبر.  بشكل 
الفورّية، إذ عادًة ما «ينغلق» الفتاق من تلقاء 
نفسه، ولكن إذا استمّر احلال على ما هو عليه 
فمن  الّطفل،  عمر  من  الرابعة  أو  الّثالثة  حّتى 

املفّضل إجراء عملّية جراحّية.
اّلذين  البالغني  بني  شائًعا  الّسرّي  الفتق  يعّد 
بعد  الّنساء  بعض  ولدى  الوزن،  زيادة  يعانون 
احلمل؛ وقد يكون صغيرًا إلى درجة أّن عوارضه 
أن  للمريض  ميكن  وال  واضح،  بشكل  تظهر  ال 
قد  لكّنه  الّسرّي،  الفتاق  من  يعاني  أّنه  يدرك 
يشّكل خطرًا على املرضى اّلذين يعانون مشاكل 

صحّية خطيرة.
إجراء  دون  من  املشكلة  حتّل  ال  احلالة  هذه  وفي 
انقطاع  خطر  من  الفتاق  يزيد  قد  بل  جراحة، 
يصبح  ووقتها  املنطقة  هذه  عن  الدم  إمدادات 
عاجلة.  جراحية  عملّية  إلى  حاجة  في  األمر 
وقد تعاني املرأة من الغثيان أو القيئ وانتفاخ 

املنطقة، اّلتي قد تتحّول إلى األزرق الّداكن.
بإجراء  اء  األطّب يوصي  املشكلة،  هذه  لتجّنب 
البالغني،  لدى  بالفتاق  للمصابني  فورًا  اجلراحة 
البطن  جدار  أنسجة  ضعف  تؤّمن  جراحة  في 
وغلق أّي ثغرات، ولذا على املُعالَج احلصول على 
الرعاية الطبّية الالزمة، بحسب تقرير األطّباء.

األسباب اّلتي قد تؤّدي إلى ضعف جدار البطن، 
ا: ا أو مكتسًب ـً إن كان خلقّي

• الّسمنة املفرطة.
املتكرّرة،  اجلراحّية  للعملّيات  الّتعرّض   •

كجراحات الوالدات القيصرّية.
• احلمل. 

• ممارسة رياضة حمل األثقال. 
• الّسعال املُزمن، ما يشّكل ضغًطا شديًدا على 

منطقة البطن.
• اإلصابة باالستسقاء، كمرضى الكلى والكبد 

وغيرهم..

األعراض:
عند  ذلك  ويبرز  الّسرة،  منطقة  في  انتفاخ   -

الوقوف.
هذا  يأتي  وقد  املنطقة،  في  باآلالم  شعور   -

الّشعور في مرحلة متقّدمة من اإلصابة.

العالج:
خالل  فمن  األمثل؛  احلل  هي  وحدها  اجلراحة 
ـ«إصالح الفتق الّسرّي»  عملّية جراحّية تسّمى ب
الداخلّية  البطانة  من  تشّكل  بكيس  األشبه 
للبطن، يخرج من ثقب في جدار البطن أسفل 
الّسرة. وتتّم اجلراحة إّما بتخدير كامل، خاّصة 
في الفتاق اّلذي يصيب الّصغار، أو بعد تخدير 
جزئي (ما فوق اجلافية «العمود الفقري» واحلبل 
الّشوكّي)، في جراحة يكون املريض فيها يقًظا 

لكّنه ال يشعر بأّي ألم ُيذكر.
تكون اجلراحة في منطقة ما حتت الّسرة، ويقوم 
اجلرّاح بفصل األنسجة احمليطة ودفع محتويات 
جدار  وخياطة  البطن،  في  أخرى  مرّة  األمعاء 
البطن في غرز قوية إلصالح ضعف العضالت 
في البطن. وقد ُجترى اجلراحة باستخدام املنظار.

الوقاية: 
بتمرينات  بالقيام  االهتمام  الّضرورّي  من 
رياضّية للبطن، لشّد عضالت البطن وخصوًصا 

بعد الوالدة خاّصًة.
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1. أّول من أعلن نسخ القرآن.
2. سائل أحمر مهم - هّبة ريح ساخنة - سائل قاتل.

3. بورصة مشهورة - جزء من طابرور.
4. زحام واختالط - أمازيغ.

5. للّتعريف - ملع.
6. أداة توجيه الزّورق - الفّن الّسابع (معكوسة).
7. انتزاع الشيء من أصله - مكان االستحمام.

8. فيلسوف شهير - هرب.
9. طوف - في العراق - فتح.

10. سّيدة مصرّية - علم احلكمة - ضمير.

11. غذاء اللواحم - يدخله الّلصوص.

∫ ÒÍœuLŽ

1. خصم - حد الّنظر - قبض وسجن.
2. قوم غابر، ُذكر في القرآن - حراثة.

3. الرافعة (مبعثرة).
4. ظروف االمتالء.

5. نسحق وندّمر - جمع.
6. بهتت من الفزع - في يد القاضي لتهدئة احلضور.

7. ثمرة برازيلّية - ثبتا.
8. الم - يرحم - من الّتضاريس.

9. من األزهار - املاء اجلاري.
10. مأول اخليول - سكان أوروپا.

11. وسادة صغيرة يّتكأ عليها - نبتة بحرّية ُذكرت في القرآن 

الكرمي.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال

للمبنى بشكل يهّيئه الستيعاب عدد أكبر من 
الّسّكان، وكما يبدو في أعقاب ازدياد عدد أفراد 

العائلة خالل الفترة العّباسّية.  
كما يبدو فإّن املوقع ُهّجر في نهاية الفترة العّباسّية، وذلك لعدم 
أّيامنا؛  حّتى  هو  كما  حفظ  بل  املوقع،  لدمار  أثر  أو  دليل  وجود 
إضافًة إلى ذلك ال نرى أثرًا بناًء عليه من فترات الحقة بعد أن بطل 

استعمال املبنى.
 Èdš√ …e ÒO2  UHA²J�

طمرة  في  احلفرّيات  خالل  ممّيزة،  أثرّية  مكتشفات  على  العثور  ّمت 
الزعبّية؛ من بينها: كنيسة، عملة نقدّية من الفترة األموّية.

W�OMJ�«

خالل العام 2004 ّمت إجراء احلفرّيات باملنحدر اجلنوبّي من القرية، 
ّمت  احلفرّيات  خالل  الّتحتا».  «العني  الّنبع  موقع  عن  بعيًدا  ليس 
واستمر  البيزنطّية،  الفترة  خالل  ُبنيت  كنيسة  على  العثور 

استعمالها خالل الفترات األموّية والعّباسّية.
الفترة  إلى  األولى  املرحلة  في  الكنيسة  بناء  تاريخ  حتديد  ّمت 
البيزنطّية استناًدا إلى العمالت النقدّية اّلتي ُعثر عليها. إذ يعود 
الفسيفساء  أرضّية  حتت  عليها  العثور  ّمت  اّلتي  العمالت  تاريخ 
إلى األعوام 395 – 396 ميالدّي، بينما تاريخ العمالت من على 

األرضّية يعود إلى عام 577 م.، وأعوام 618-614 م. 
ومن الفترة األموّية، ّمت الكشف عن جزء من القاعة الرئيسّية وهو 
طرف  في  الهندسّية.  باألشكال  املزخرفة  بالفسيفساء  مرصوف 
تاريخها  حّددت  واّلتي  اليونانّية،  بالّلغة  كتابة  تواجدت  األرضّية 

الباحثة ليئة دي سيچني إلى سنة 107 هـ. (725 م.).  
خالل الفترة العّباسّية استمّر استعمال الكنيسة على الّشكل ذاته 
الفترة  خالل  أّما  الّترميمات.  من  البعض  مع  األموّية  الفترة  من 
الفاطمّية (القرن الّثامن – العاشر ميالدّي)، فقد ُبني على أنقاض 
منه  أجزاء  على  العثور  ّمت  ا،  ـً ّي سكن منزًال  ُهّدمت  اّلتي  الكنيسة 

خالل احلفرّيات األثرّية. 
W Ò¹bIM�« WKLF�«

خالل احلفرّيات اّلتي عام 2009 ّمت العثور على عملة نقدّية اّلتي 
حفظت بشكل جّيد، وتعتبر ممّيزة جًدا: تاريخ العملة النقدّية نهاية 
األخيرة  سنة  العشرين  إلى  نسبها  ميكن  األموّية (بالّتحديد  الفترة 

من احلكم األموّي). 
على اجلهة األمامّية من العملة كتبت اآلية {ال إله إّال الّله}، بينما 
حول  منقشوة  وهي  الّله}،  رسول  {محّمد  العملة  ظهر  على  كتب 
إلى  الذكر  يجدر  واليسار.  اليمني  إلى  ذيله  يلتّف  عقرب  صورة 
واٍق  كعنصر  القدمي  اإلسالمّي  الفّن  في  أحياًنا  يظهر  العقرب  أّن 
ضّد عناصر الّشر. هذا الفن مّيز الفترة األموّية خاّصًة، إذ مع بداية 
الفترة العّباسّية عام 750 م.، وتظهر العمالت النقدّية وهي حتمل 

كتابات فقط. 
ة  ّي يونان ال بالّلغة  كتابة  حتمل  فسيفساء  ة  أرضّي  (1)
(2) صورة للمبنى خالل احلفرّيات (3) اجلّرة اّلتي ُعثر 
األموّية،  الفترة  من  عملة  احلفرّيات (4)  خالل  عليها 
ُعثر عليها خالل احلفرّيات عام 2009. (الّصور بلطف 

عن سلطة اآلثار)

خاللها  ّمت  الزّعبّية،  طمرة  في  أثرّية  حفرّيات  اآلثار  سلطة  جتري 
الفترة  أي  ميالدّي،  الّتاسع  للقرن  يعود  منزل  آثار  عن  الكشف 
املوقع  لدراسة  الّتنقيب  ضمن  احلفرّيات  تلك  وتأتي  العّباسّية. 

باملنطقة املعّدة للبناء.
W Ò�UŽ W; ≠ W ÒO³ŽÒe�« …dLÞ

تتواجد طمرة مبرج ابن عامر، سّتة كيلومترات إلى اجلنوب من جبل 
ّية عام 1918، على الرّغم  الّطور. أّسست عائلة زعبي القرية احلال
ّية منذ فترات سابقة.  من أّن املوقع كان ُمستوَطًنا من قبل قبائل عرب
سّميت القرية «طمرة» نسبًة السم املوقع من الفترة الرومانّية. وقد ُبنيت 
ّية على تّلة منخفضة، منحدراتها مكوّنة من صخر  منازل القرية احلال
البازلت. في أسفل الوادي يتواجد النبع املسّمى «العني الّتحتا». 
حّتى عام 2004، كان باإلمكان مشاهدة أعمدة من الفترة البيزنطّية 
منتشرًة على منحدرات الّتلة، تلك األعمدة عرّفها الباحث ڤكتور 
چيرن على أّنها أعمدة تابعة لكنيسة من الفترة البيزنطّية. خالل 
املسح األثرّي اّلذي أُجري باملوقع في سبعينّيات القرن املاضي، ّمت 
العثور على أجزاء مباٍن وحتف أثرّية، بعضها تواجد داخل ساحات 

املنازل املعاصرة. 
وأدارتها   ،1996 العام  من  ابتداًء  باملوقع  األثرّية  احلفرّيات  أجريت 
سلطة اآلثار. منذ ذلك احلني جرت الّتنقيبات على فترات متقّطعة 
حّتى أّيامنا هذه. على املنحدر الّشرقي من املوقع جرت تسع حفرّيات، 
ّمت العثور خاللها على بقايا منازل سكنّية، شوارع وطرق املوقع من 
الفترات البيزنطّية واإلسالمّية األولى، إلى جانب مكتشفات أخرى 
بالقرب  جرت  اّلتي  احلفرّيات  أّما  والّصليبّية.  الفارسّية  الفترة  من 
من الّنبع، فكشفت عن آثار اإلستيطان من العصر احلديدّي، الفترة 

الهيلينّية، البيزنطّية واإلسالمّية.
UÎ ? ÒO�UŠ W¹—U'«  U¹dH(«

من  زيدان  عمر  اآلثار  باحث  يديرها  اّلتي  ّية  احلال احلفرّيات  بدأت 
سلطة اآلثار، في املوقع املعّد للبناء على املنحدر الّشرقّي من قرية 
طمرة.  خالل الّتنقيبات ّمت الكشف عن آثار منزل تاريخ بنائه الفترة 
الّثامن  (القرن  العّباسّية  الفترة  خالل  استعماله  واستمر  األموّية، 

والّتاسع ميالدّي). 
زًا جًدا، إذ ُحفظ بشكل جّيد حّتى  للمبنى عّدة صفات جتعله ممّي
احلجم  كبير  يعتبر  املبنى  ذلك  أّن  كما  مترين؛  عن  يزيد  ارتفاع 
م2.   500 قرابة  ومساحته  غرفة،  عشر  أربعة  يشمل  إذ  ا،  ـً ّي نسب
تتوّسط املبنى قاعة َمرَكزّية، ُعثر داخلها على بئر ماء وفرن طابون؛ 

ّية للمبنى تواجدت حظيرة دواب. من اجلهة اجلنوب
أرضّية املبنى مرصوفة باحلجارة، وكما يبدو فقد مرّت عّدة مراحل 
من الّترميم والبناء. على سبيل املثال ّمت تغيير الّتخطيط الداخلي 
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XAÐ«œu³� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

ËdLŽUHý ¨tOÐdÞ ÍœUý ¸ ”bI�« ¨w×³	 bL×� ¸ UMŠ d¹œ d̈LŽ ÊUOÐ  ¸ bNA*« ¨`�U	 bOFÝ

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 ¸ WŽ—e*« ¨œË«œ lOÐ— ¸ VOÐ« qð ¨bðË ‰UÐ— ¸ W³OD�« ¨vO×¹ ÃUŠ 5� ¸   …u�MK� —̈uÞU½ bL×�

 q¹b¼ ¸ UMŠ d¹œ ¨ÊUOÐ dLŽ ¸ …d	UM�« ¨tM¹“ U1— ¸ n×½ d̈D� bOFÝ ¸ WH�“ ¨W¹—U³ž« bL×�

 W³OD�« ¨vO×¹ ÃUŠ

X¹dJ� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 ¨…œuŽ …œuŽ ¸ YK¦*« …dOÞ —̈uBM� «bOł ¸ UHOŠ ¨…e¹eŽ uÐ√ W�«ež ¸ U
d¹ ¨nÝu¹ uÐ√ X�dO�

r×H�« Â« ¨WMłU×� bOFÝ ¸  U×Oýdð

”ËœËd� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 ¸ sł XOÐ d̈Oš qÝUÐ ¸ VFý ¨œu¼b¼ bL×� ¸  …dOD�« ¨”UŽœ bLŠ√ ¸ ”bI�« ¨…b¹uŽ d	U½

 XOÐ ¨bFÝ Â«d� ¸ U¹dG½“ UÐuÞ ¨Íbý«— «—u½ ¸ —UG*« ¨ÂUMž ÊUMŽ ¸  …d	UM�« W�U¹ —̈U$ w½uÞ

V
u
 ¨bLŠ√ bL×� ¸ sł

Ã«d³� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 bL×�  ¸  U−ON�«  uÐ√  V
u
  ¨U−O¼  ÂöO½  ¸  WFOI³�«  d̈Oš  W³¼  ¸  …d	UM�«  ¨w�¹«dł  f¹dł

  tK³OI� d̈ÐUł bLŠ« ¸ …d	UM�« ¨ÊUOHÝ nÝu¹ ¸ wKŽ ”«— ¨W¹d�uÝ

5�d³� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 rO¼«dÐ≈ ¸ f¹b¹dH�« ¨5�Š wKŽ ¸ nÝu¹ sðU� ¸ sł XOÐ d̈Oš —«e½ ¸ —UG*« ¨wAÐ«dÞ X�√—

—UG*« ¨…dIý uÐ√ U1œ ¸ hLB� ¨W¹—U³ž« q�« ¸ XOKŽ  dO�²½ ¨ÍËbÐ œUF� ¸ d1“ ¨…—«u	

∫…b¹bł ÂULC½« WKL×Ð oKDMðË UNMzUÐ“ …QłUH� q	«uð YouPhone
WF�Ð X½d²½« `HBð W�“— qLA¹ b¹b% ÊËœ ÍuOKš

°WMÝ …b*Ë dNAK� jI� qJOý 49 ?Ð 8GB 

 l� WMÝ …b* 4GB WF�Ð X½d²½« `HBðË  WOB½ qzUÝ—Ë ozU�œ W�“—

ÆÂUF�« W¹UN½ v²Š U½U−� GB8 v²Š `HB²�« W�“— lOÝuð WO½UJ�«

 b¹b% ÊËœ ÍuOKš W�“— vKŽ ÊuKB×¹ åÊbOŽ w�ò W
dý szUÐ“

°U½U−� WMÝ nB½ …b*

 ÍuOK)«  W
dý  XIKD½«  ¨b¹b'«  wÝ«—b�«  ÂUF�«  »«d²�«  l�

 ÂUF�«  √b³½ò  Ê«uMŽ  X%  …b¹bł  ÂULC½«  WKL×Ð  YouPhone
  WKL(«  sLC²ðË  Æå°  X½d²½ö�  …dO³
  `HBð  WFÝ  l�  wÝ«—b�«

 r−×Ð  `HBð  WFÝË  b¹b%  ÊËœ  WOB½  qzUÝ—Ë   U*UJ�  ozU�œ

 r−Š lOÝu²� WO½UJ�« l� ¨jI� qJOý 49 ?Ð p�–Ë WMÝ …b* GB4
ÆU½U−� ÂUF�« W¹UN½ v²Š GB8 ? � `HB²�«

 WCÒH�   «—U�0  «dšR�  XIKD½«  b�  YouPhone  ÊQÐ  d
c¹

 ÍuOK)«  ‚uÝ  w�  d�Ëô«  ÷dF�«  u¼Ë  œö³�«  Ã—Uš  s¹d�U�LK�

 p�–Ë  œö³K�  WOB½  qzUÝ—  ØW*UJ*«  WIO�b�  …—už√  29  ∫œö³�«  w�

  …bŠ«Ë  …d�  l�b¹  qJOý  69  mK³0  œö³�«  Ã—Uš  —U�*  ÂULC½ôUÐ

 dHÝ  UNłu� jI� qJOý 129  ?Ð  X½d²½« `HBð WFÝ GB ½  Ë

Æ…—U²�

  ÂUŽ …b* b¹b% ÊËœ  «—U�* ∫ÍuOK)«  U
dý lOLł 5Ð —UFÝô« W½—UI�

!«—Ë√  ÊuHOKÄØÂuJKÝ   Hot mobile   ÊôuÇ q¹UÐu�    012   YouPhone    

₪69.0   ₪ 59.0   ₪ 49.9   ₪ 59.0  ₪49.0    ₪49.0  WKL(« dFÝ  

 bFÐ dF��«  

₪  99.0   ₪ 99.0   ₪ 69.9   ₪ 99.0  ₪ 92.0   ₪ 99.0  WKL(« ¡UN²½«

  5GB   3GB   3GB   6GB   3GB   8 GB  ™
 ̀ HB²�« WFÝ

24.8.2014 a¹—Uð v²Š Í“ U�U
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 WKL×Ð  U�b)  5LCM*«  qB×¹  YOŠ  ¨UNMzUÐe�  W	Uš

 b¹b% ÊËœ ÍuOKš W�“— vKŽ ¢ÊbOŽ w�¢ W
dý
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ÆW
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YouPhone  ÂUŽ d¹b� ªd³¹«dý qO¾¹—« bO��«

 UN{dF½ w²�«   öL(« ¢ ∫œbB�«  «c¼ w� —Uý√

 ‰uK(« qC�√ dO�u²Ð UM²ÝUO�� «—«dL²Ý« w¼

 ÍdG�  ÷dFÐ  UMłdš  ÆszUÐe�«  lOL'

 ¨UMMzUÐe�  WHK²*«  Â«b²Ýô«  ◊U/«  rzö¹

 ÊËœ —U�0 l²L²�« WO½UJ�« rN×M9 w²�«Ë

 WF¹dÝ  `HBð  WF²�  s�  UC¹√Ë  b¹b%

 WF�ÐË  iHM�  dF�ÐË  X½d²½ô«  w�

 ÍuOK)«  ‚uÝ  …œU¹dÐ  dL²�MÝ   YouPhone  w�  s×½  Æd³
«

 UNł—UšË  œö³�«  w�   U*UJ*  pKN²�LK�  W¹dG*«  —UFÝô«  ÷dŽË

 ◊UI½Ë W�b)« e
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UMJÝ ÊUJ� s� W³¹dI�« —UA²½ô« WFÝ«Ë lO³�«

 ÂuIMÝ  W³¹dI�«  dNýô«  ‰öšË  t½«Ë  UL
  ÆwHðUN�«  szUÐe�«   U�bš

 s�  b¹bA²�«  ÊuJOÝ  YO×Ð  lÐ«d�«  qO'«  W�bš  ‚öÞSÐ  UC¹«

¢ U¹u²�*« vKŽQÐ W¹uOKš  U�bÐ Âb²�*« l²9 vKŽ UN�öš

  dO²š«  w²�«Ë  Êu�√  WŽuL−�  s�YouPhone   ÍuOK)«  W
dý

 ÂUF�  ‰UBðô«  ‰U−�  w�  ÂUF�«  Z²ML
  5JKN²�*«  q³�  s�  «dšR�

 w²�«Ë W¹dG�Ë WCHM� ÍuOKš  «—U�� —uNL−K� ÷dFð ¨2014
 vKF� ÆWOKzUF�«  U¹d²A*« WKÝ vKŽ W²ÐUŁ  «eO� UN�öš s� `M9

 ¢Êu�√ —Ëœ¢ WJ³ý s� œu�u�UÐ œËeð Ë« ¢UGO�¢ WJ³ý w� …Ëdý q


 ÆÍuOK)« …—uðU� w� W	Uš  «eO� vKŽYou  szUÐ“ ÍœU½ qB×¹

 ‰U−� w�  «eO� rJ×M1Ë w½U−� szUÐe�« ÍœUM� ÂULC½ô« Ê√ UL


Æ‰UBðô«Ë œu�u�« W¹cž_«

 hý vK JÐ Ÿd³²�« ∫ œö³�« w� …d� ‰Ëô

5Bý …UOŠ –UI½«Ë WO³K� W²J�Ð v�u²�

 WOHOJ� dL²�*«Ë rz«b�« Y×³�UÐ ÂuI¹ ¢Íœ√ W�UDÐ¢ W¹dA³�« ¡UCŽô« WŽ«—e� wMÞu�« e
d*«

 W¹«bÐ wH� ÆÍdAÐ uCŽ wIK²� s¹dE²M*« WLzU� w� 5K−�*« v{d*« s� œbŽ d³
« –UI½«

 Íc�«  ¨Ÿd³²*«  vK 
  vKŽ  ÿUH(«  s�  ¡U³Þô«  s ÒJ9  W¦¹bŠ   «Ëœ«  œ«dO²Ý«  -  w�U(«  ÂUF�«

 W	dH�«  `M�ð  w²�«  WIO�œ  120  v²Š  ¨wžU�œ   u0  fO�Ë  WO³K�  W²JÝ  VIŽ  v�uð

 Æ5łU²;« v{dLK� UNÐ Ÿd³²�«Ë vK J�« ‰UB¾²Ýô

 w�uð Íc�« ¨ÁdLŽ s� 5Łö¦�« w� »Uý w{U*« Ÿu³Ýô« ‰öš ÂU³�— w³D�« e
d*« v�« q	Ë

 ÆtðU�Ë  ÊöŽ«  -  b¹bł  s�  tzUOŠSÐ  ¡U³Þô«  qA�  bFÐ  ¨WO³K�  W²JÝ  VIŽ  wzU−�  qJAÐË

 W¹dA³�« ¡UCŽô« WŽ«—e� wMÞu�« e
d*« q³� s� U¼œ«dO²Ý« - w²�« …b¹b'«  «Ëœô« qCHÐË

 ÿUH(« ·bNÐ UN�öš s� WO³Þ œ«u� d¹d9Ë …dD�� ‰Ušœ« s� ¡U³Þô« sJ9 ¢̈Íœ√ W�UDÐ¢

 W�dG� Ÿd³²*« qIMÐ ¡U³Þö� `MÝ Íc�« w�UJ�« X�u�« ÆWIO�œ 120 sŽ b¹eð ô …b* vK J�« vKŽ

 r�UD�«  QON²O�  ‰uÞ√  …b*  UNOKŽ  k�U%  w²�«  W	Uš  WMO
U�  w�  vK J�«  q	ËË   UOKLF�«

 Æs¹dE²M*« r�ł w� UN²Ž«—“Ë vK J�« ‰UB¾²Ý« WOKLFÐ ÂUOIK� w³D�«

 w�  U¼dLŽ  s�  57  mK³ð  …√d�UÐ  vK J�«  ÈbŠ«  WŽ«—“  X9   «uD)«  ÁcNÐ  ÂUOI�«  ‰öš  s�Ë

 e
d*«  w�  ÂUŽ  58  mK³¹  qł—  w�  UN²Ž«—“  X9  Èdšô«  WOK J�«Ë  Êu�MOKOÐ  w³D�«  e
d*«

 ÆULNðUOŠ –UI½«Ë »uKOš« w³D�«

 cM�  «Ëœô« Ác¼ Â«b²Ý«Ë cOHM²Ð √bÐ ¢Íœ√ W�UDÐ¢ W¹dA³�« ¡UCŽô« WŽ«—e� wMÞu�« e
d*«

 ·bNÐ U
Ë—uÝË UÝ«b¼ ¨Êu�MOKOÐ ¨ÂU³�— ∫w¼Ë œö³�« w� WO³Þ e
«d� WFÐ—« w� —̈«–« dNý

  «—Ëb�«  s�  dO¦J�UÐ  w³D�«  r�UD�«  d¹d9  bFÐ  ÆW¹dAÐ  ¡UCŽQÐ  5Žd³²*«  —bB�  lOÝuð

 Æv{d*« Èb�  UHŽUC*« ÍœUHðË  «Ëœô« Ác¼ Â«b²Ý« WOHOJ� UNKš«œË œö³�« Ã—Uš

 ¢Íœ√  W�UDÐ¢ W¹dA³�«  ¡UCŽô«  WŽ«—e�  wMÞu�«  e
d*«  WM' fOz— —̈UOÐ  w�«—  —u�O�ËdÐ

 ¨W¹dA³�« ¡UCŽôUÐ Ÿd³²�« ‰U−� w� d¼UÐ ÕU$ u×½ U¼uD½ …dO³
 …uDÐ Ác¼ Ê« ¢∫ ‰U�

 ÆWOK 
 vKŽ ‰uB(UÐ s¹dE²M*« WLzU� hOKIð r²OÝ  «Ëœô« Ác¼ Â«b²Ý« ÊUÐ q�Q½ s×½Ë

 UMM� bŠ«Ë q
 q³� s� tKF� sJ1 qLŽ u¼ 5łU²;« –UI½« ÊUÐ «uLKF¹ Ê« 5MÞ«u*« vKŽË

¢Ÿd³²� W�UDÐ vKŽ lO�u²�« d³Ž

 U½«¢∫  Íœ√  W�UDÐ¢ W¹dA³�«  ¡UCŽô« WŽ«—e� wMÞu�«  e
d*«  …d¹b� ¨Í“UMJý« —U9 …—u²
b�«

 ¨wMN*« qLF�« vKŽ ÂU³�— w� ¡U³Þô« r�UÞ „—U³½Ë ÕU−M�« o¹dÞ W¹«bÐ vKŽ «bł …—Ëd��

 Æ¢5Žd³²*« —œUB� lOÝuð vKŽ s¹b¼Uł qLFMÝË

 f½UÑœ« „öOLOÝË To≠Go „öOLOÝ

 pKHÞ W¹cGð Ê« Íb
Q²ð wJ� 3 WKŠd� ”uKÄ

WMÝ qOł bFÐ W½“«u²�Ë WO×	

 W¹Ëœ«  W
dý  q³�  s�  Z²M*«  œö³�«  w�  bOŠu�«  VOK(«  q¹bÐ  ¨„öOLOÝ  W−²M�  ¨ uÐ«  W
dý

 f½U�œ« „öOLOÝË To≠Go  „öOLO�� WOz«cG�« U¹«e*« rJ� ÂÒbIð Ê« U¼d�¹ ¨W×B�«  U−²M�Ë

 WO�U{ô«  WOz«cG�«   U³
d*«Ë  b¹b(«  ¨ÂuO��UJ�UÐ  qHD�«  œËeð  w²�«Ë  ¨3  WKŠd�  ”uKÐ

 ÂUFD�« Êu�ËUM²¹  qO'« «c¼ w� œôËô« Ê« `O×	 Æ‚u� U�Ë WMÝ qOł s� Á—uD²� W¹—ËdC�«

 œôËô« s� dO¦J�« Êu
 UC¹«Ë Æo³D�UÐ rN� ÂbI*« ÂUFD�« U�Ëœ ÊuNM¹ ô rNM� dO¦J�« Ê« ô« ¨VKB�«

 s¹b
Q²� «u�O� q¼ô« ÊU� ¨W{Ëd�« Ë« W½UC(U
 ¨XO³�« Ã—Uš rN�u¹ s� d³
ô« X�u�« ÊuCI¹

 qJÐ tL�ł œÒË“ b� b�u�«  t�ËUMð Íc�«  ÂUFD�«  ÊU
 Ê«Ë ¨WOLJ�«Ë rNMÐ«  tK
Q¹ U*  W³�M�UÐ U�U9

 ¨©q� 240® 3 WKŠd� ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ W³łË ÆrOK��« Áu/ ÊUL{ qł« s� ¨ tłU²×¹ U�

 s�  UNÐ  v	u*«  WO�uO�«  WOLJ�«  s�  40%  s�  d¦
«  ¨ÊbF�Ë  5�U²O�  25  s�  d¦
«  vKŽ  Íu²%

 ÊË—U²OÝ s¹c�« q¼ô«  ÆD 5�U²O� s� UNÐ v	u*« WOLJ�« s� 20% u×½Ë b¹b(«Ë ÂuO��UJ�«

 WŠ«d�UÐ l²L²�« rNMJ1 ¨WO�uO�« rNMÐ« W³łË s� ¡e−
 3  WKŠd� ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ Z�œ

 ÆÊ“«u²*«Ë w×B�« wz«cG�« ‰ULJ²Ýô« vKŽ qBŠ b� rNMÐ« Ê« s� b
Q²�«Ë WO�HM�«

 4  u×½  w�  …œułu*«  b¹b(«  WOL
  ∫vKŽ  Íu²%  ©q�  240®  3  ”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ  W³łË

 D 5�U²O� WOL
 ¨5% ¡UCOÐ WM³ł WIFK� 15 w� …œułu*« ÂuO��UJ�« WOL
 d̈I³�« r( s� lD�

Æ…bŠ«Ë rÞULÞ W³Š w� C 5�U²O� WOL
 ¨5²�uK�� 5²COÐ w� …œułu*«

 WM��« w� ‰UHÞô« uLM¹¢∫„öOLOÝ W−²M� ¨ œö³�« w�  uÐ« w� WOLKF�« …d¹b*« ¨nO¹Ëœ XO½Ë—

 q�«  WŽd�Ð  l{d�«  uLM¹  ¨Èdš«  WNł  s�  ÆWM��«  w�  rÝ  20  w�«uŠ  WŽd�Ð  dLF�«  s�  v�Ëô«

 W³�M�UÐ oKI�« ÊU� ¨QÞU³²ð uLM�« WŽdÝ Ê« s� ržd�« vKŽ ÆWM��« w� rÝ 13≠7 w�«uŠ d̈O¦JÐ

 pO�uH�« iLŠ ¨b¹b(UÐ hIM�U
 WOz«cG�« h�«uM�« Êô «c¼Ë ÆWOL¼ô« rKÝ ”«— w� vI³¹ ¡«cGK�

ÆÂUEF�« —uD²� «—d{ V³�¹ b� ÂuO��UJ�UÐ hIM�«Ë  Âb�UÐ dI� v�« ÍœRð b�  12B 5�U²O�Ë

 W�U{« ÆWO²O³�«  U³łuK� UI�Ë WŽuM²� W³łË v�« lO{d�« qI²M¹ Ê« v	u¹ WMÝ qOł s� ¡«b²Ð«

 W�U{« ¨”UJ�« s� Ë« WMOMI�« s� ÂUFÞ W³O
dð Z�b½ Ê« WMÝ qOł bFÐ UC¹« rN*« s� «c¼ v�«

  U³
d*« W�U
 vKŽ ÂuO�« W¹UN½ w� qHD�« r�ł ‰uBŠ sLC½ Ê« qł« s� VKB�« ÂUFD�« v�«

Æ¢wM¼c�«Ë Íb�'« —uD²�« qł« s� W¹—ËdC�« WOz«cG�«

 99≠  wKÐu¹ WŽuL−� ∫UÑuMð ¢wKÄu¹¢ s� b¹bł

 W³KFK� jI� W¹—«dŠ …dFÝ 99 ?Ð WN
U�  —užu¹

 WN
U�  —užu¹ WŽuL−� œö³�«  w� …d� ‰Ë_ oKDð ¨U�uMð s� …bz«d�«   —užuO�«  W
—U� ¨wKÐu¹

 Æ‚«—œË  f½U½«  ¨ uð∫ UNJMÐ  UOHO²Ý  W²³½  s�  wFO³D�«  wK;«  vKŽ  bL²FðË  dJ��«  WKKI�

 UM¼ Y¹b(«Ë ÆrÝœ 1%Ë W³KFK� jI� W¹—«dŠ …dFÝ 99 vKŽ WŽuL−*« w�  —užuO�« Íu²×¹

Æ3% WN
U� wKÐu¹ l� W½—UI� ·UC*« dJ��« s� 43% W³�MÐ iOHð sŽ

 …dFÝ  99  ∫ —užu¹   UÐËdA�  ‚öÞ«  UC¹«  r²¹  ¨UNð«–  WŽuL−*«  rÝ«  X%Ë  ¨  «c¼  v�«  W�U{«

 WN
U�  »ËdA�  ¨5²NJMÐ  UOHO²Ý  wFO³D�«  wK;«  l�  ¨rÝœ  1.5%  ¨q�  150  WMOMIK�  W¹—«dŠ

Æ“u� ≠u$U� »ËdA�Ë ¡«dLŠ

  «dF��« s� WKKI� WOL
 l� gFM�Ë c¹c� WN
U�  —užuOÐ ŸU²L²Ýô« …b¹b'« WŽuL−*« `O²ð

ÆWOŽUMD	« WOK% œ«u� ÊËbÐË WKOK� rÝœ V�MÐ d̈J��«Ë W¹—«d(«

 X% U�uMð s�  «uMÝ …bF� …uDš w¼Ë ¢̈WOz«cG�« WK	u³�«¢ Z�U½dÐ X% WŽuL−*« ‚öÞ« -

 ¡«dłUÐ 2013 w½U¦�« Êu½U
 dNý w� W
dA�«  √bÐ tMLCÐË ¨WO×B�«Ë WLOJ(« W¹cG²�« —UFý

 `O²ð  ¢WOz«cG�«  WK	u³�«¢  ÆVOK(«   U−²M�  w�  dJ��«Ë  Âu¹œuB�«   UOL
  qOKI²�  w−¹—bð

ÆWM Ò�;« WOz«cG�« rOI�« l�Ë r�UF�« w� …bz«d�« W×B�«  U¼U&« l� U�uMð  U−²M� W�¡ö�

 w�  …d�u²�  ÆWOŽUMD	ô«  WOK;«  œ«u*«Ë  WE�U(«  œ«u*«  s�  WO�Uš  WŽuL−*«   U−²M�  W�U


 wKÐu¹ Â«dž 150 W³KF� pKN²�LK� tÐ v	u*« dF��« Æ…—U²*« XO½«u(« w�Ë o¹u�²�«  UJ³ý

ÃÆ‘ 4.86∫©3% WN
U� wKÐu¹ dF�� tÐUA�® wFO³Þ UOHO²Ý l� W¹—«dŠ …dFÝ 99 WN
U�

 99  WN
U�   —užu¹  »ËdA�  Â«dž  150  …dOG	  w½UM�  6  W�“d�  pKN²�LK�  tÐ  v	u*«  dF��«

ÃÆ‘ 18.54∫wFO³Þ UOHO²Ý l� W¹—«dŠ …dFÝ

 WÝ«dJ�«  ÷dF²ÝË ¨  œUOŽô«  öL×Ð Ÿu³Ýô« «c¼ s�Ë Â—U� dÐuÝ √b³²Ý

  UCOHð `ML²Ý WLO�� 58 WÝ«dJ�« sLC²ð ÆlÝ«u�« —uNL−K� rzU��

 ∫ u½U(«  ÂU��«  W�U
  w�   U−²M*«  nK²�  vKŽ  20%≠70%  WLOIÐ

 ¨WOFO³Þ   «dC×²��  ¨œôËô«Ë  ‰UHÞô«  ¨W¹UMF�«  ¨qOL−²�«   «dC×²��

ÆU¼dOžË W�UEM�«  U−²M�

 …œUH²Ýô« sJ1 «c¼ v�« W�U{« Æn×B�« w� rzU�I�« WÝ«d
 l¹“uð r²OÝ

 ≠bOzË—b½ô«Ë œU³¹ô« ¨ÊuH¹ô« “UNł vKŽ Â—U� dÐuÝ oO³Dð d³Ž rzU�I�« s�

Æœö³�« w� ÍuKš “UNł ÊuOK� s� d¦
« w� d�u²� oO³Dð

 d�uŽ  ¨Â—U�  dÐuÝ  w�  o¹u�²�«Ë  …—U−²K�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ‰«u�_  UI�ËË

 UNMzUÐ“  vKŽ  ÷dF�«  w�  Â—U�  dÐuÝ  ÂuIð  ¨U¹uMÝ  …œUF�«  w¼  UL
¢̈ wHO�

 bI�  Æ UIHM�UÐ  ZFð  …d²�  d³²Fð  w²�«Ë  ¨œUOŽô«  …d²�  w�  ÷ËdF�«  `Ð—«

 qFłË ¨ u½U(« ÂU��« q
 s� UFO³� d¦
ô«  U−²M*« —UO²š« vKŽ UM	dŠ

Æ¢WO�U²OG¹b�« jzUÝu�«Ë n×B�« w� – szUÐe�« q
 b¹ ‰ËUM²� w� rzU�I�«

Æ10.9 v²ŠË 28.8 bOŽ«u*« 5Ð ‰uFH*« W¹—UÝ rzU�I�« ÊuJ²Ý

 rzU�� WÝ«d
 ÷dFð ∫œUOŽô«  öLŠ √b³ð Â—U� dÄuÝ

 u½U(« ÂU��« W�U
 w� 70% v²Š U ÎCOHð `M9

 n¹ô  U{UHŠ ¨ÃÆ‘ 14.90 ?Ð WH� 24 wKO� XO�«uð ‚—Ë ∫d³
ô« iOH²�«

 s*  ÃÆ‘  30  WLOIÐ  iOHð  WLO��  ¨ÃÆ‘  32.90?Ð  5≠1  ÂU−Š«  eO³OÐ

ÆqOL−²�«  «dC×²�� r�� w� ÃÆ‘ 150 mK³0 Íd²A¹

 ‚u×��  ¨ÃÆ‘  16.90?Ð  d²�  2  fJOHO�uÐ  u½UÝ  ∫nOEM²�«  r�I�  rzU��

 W×z«dÐ  Íb½UÝ  …dDF�  UJO�u½u
«  ¨ÃÆ‘  14.90?Ð  rG
  3  Êu�u
  qO�ž

 ¨ÃÆ‘ 8.90?Ð  d²� 1  c�«uM�« nOEM²� f
Uł« ¨ÃÆ‘ 7.90?Ð  d²� 4  ÊuLOK�«

 q�ž  WM
U*  ÍdO�  ’«d�«   ¨ÃÆ‘  7.90  lI³�«  W�«“ù  ŒUÐ  UO�U
  gO½U�

ÆÃÆ‘ 14.90 ‚U³Þô«

 13.90?Ð  WH�  12  …u³Ž  n¹ô  WO�—Ë  `ÝU2  ∫q¹U²Ý  n¹ô  szUÐe�  U¹dBŠ

ÃÆ‘ 11.90?Ð eO¹u�Ë« WO×	 ◊u� ¨ÃÆ‘

 ¨ÃÆ‘ 11.90?Ð XO�d
 s� eO
u
 wMO� ¨ÃÆ‘ 8.90?Ð U1d
 W�ö×K� …už—

 dM¹ö¹¬Ø «—UJÝU� ¨ÃÆ‘ 159 s� ôbÐ 49.90?Ð ÊË« ‰Ë— ‚dF�« q¹e� pOMOK


ÃÆ‘ 79.90 s� ôbÐ ÃÆ‘ 19.90?Ð gðUð X�uÝ s�
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W Ò¹e
d�Ë WzœU¼ WIDM� w�  UHOŠ w� W¦ ÒŁR� —«œ

Êu�U	 ´ Âu½ w²�dž s� WHÒ�R�

 ©Í—u� rOK� Ò²�«®  W¦ ÒŁR�  ÂU ÒLŠ ´ a³D� ´

0544266499 —U−¹û�
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 04≠6578080  nðU¼  ¸  ©v²×²�«  bK³�«®  UHOŠ ≠  2  …—UÝ Ÿ—Uý
qOK�«  nB²M�  v²ŠË  ÎUŠU³�  7∫30   WŽU��«  s�  Ÿu³Ýô«  ÂU¹√  q�

رواق... وسهرة بأجواءرواق... وسهرة بأجواء

خذيلك نفس.. واستمتعيخذيلك نفس.. واستمتعي
ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج
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WHO×	 w� ÊöŽû�
H a i f a048522822
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قامت عليها مالحم!

للمزيد من الحمالت انظروا صفحة
نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

 ÂËdH*« r×K�«
 X% UOÝËd� w�uG*« ÕUO²łô« ¡UMŁ√ ÂËdH*« r×K�« √b³� —uNþ tB� √b³ð

 qIM²�« …dO¦� ‘uO'« X½U� ¨ÊUš eOJMł w�uGM*« —uÞ«d³�ô« …œUO�

 œU−¹ù r¼dD{« U2 a³DK� rN¹b� X�Ë ôË WKI²M� ULz«œ UNð«dJ�F�Ë

 lD� cšQÐ «ËdJH� ‰uO)« vKŽ qIM²�« ¡UMŁ√ ÁbŠ«Ë bOÐ q�Qð  U³łË

 UNK�√ rŁ s�Ë ÂdHðË 5K²� Ãd��« X% UNF{ËË rMG�« Ë√ ÍdI³�« r×K�«

Æ©a³Þ ÊËbÐ® W¾O½

džd³�UN�«
 UMLOð "—Uðd²�« pO²Ý" rÝUÐ WOÝËd�« rŽUD*« v�≈ W³łu�« Ác¼ XKI²½«

 X½U� ÍœöO*« dAŽ lÐU��« ÊdI�«  U¹«bÐ w�Ë ÆWO�uG*« —Uðd²�« ‘uO−Ð

 WOÝËd�« T½«u*« v�≈ w½U*_« Ã—u³�U¼ ¡UMO� s� qI²Mð WO½U*_« sH��«

 pO²Ý" rÝô« fHMÐ WO½U*_« Ã—u³�U¼ WM¹b� v�≈ W³łu�« Ác¼ «ËcšQ�

 WŠö*« W�dŠ X½U� dAŽ lÝU²�«Ë dAŽ s�U¦�« ÊdI�« w� Æ"—Uðd²�«

 „UA�_« X×²H� ¨„—u¹uO½ ¡UMO�Ë w½U*_« Ã—u³�U¼ ¡UMO� 5Ð …dO¦�

 "Ã—u³�U¼ pO²Ý" rÝUÐ W³łu�« Ác¼ ÂbI²� „—u¹uO½ ¡UMO� w� …dOGB�«

 UNOKŽ oKDO� Ã—u³�U¼ s� 5�œUI�« 5O½U*_« …—U×³�« »«c²łô p�–Ë

 Ædžd³�U¼ rÝ« bFÐ ULO�

 »U³J�«
 dONA�« w³K(« a³D*« v�≈ tK�√ lłd¹Ë WO�«—¬ WEH� q�_UÐ »U³J�«

 s� dO¦� w� dA²½« Íc�«Ë »U³J�« dCŠ s� ‰Ë√ ÊuO³K(« ÊU� YOŠ

ÆW�U)« t²NJ½ tO�« VFý q� ·U{√ Ë Ê«bK³�«

 W1bI�« W¹—u��« WO�«—ü« "uÐU³�" WLK� v�≈ »U³J�« rÝ« lłd¹ Ê√ sJ1

 WLKJ�« XKLF²Ý« ¨dAŽ lÐ«d�« ÊdI�« w�Ë Æ"rO×Hð"Ë "‚dŠ" wMFð w²�«Ë

 ÆÍËd� qJý vKŽ ÂËdH*« r×K�« ÍuA� WI¹dD�« vKŽ ‰b²�

 

    
  

Âu×K�« W�dH�

25Ë 24


