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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

المعركة االنتخابّية للّسلطات 

ا..! المحّلّية، عيًدا أخالقيًّ

أسعد موسى عودة       

ولكّنها عن الكثير عّنا تنّم.  »َدْوم«،  ونحن  »َيْوم«  يقولون عنها االنتخابات إّنها 
فإّما هي فرصة لنبرهن ألنفسنا وللعالم ما نتمّتع به من شجاعة ورقّي، وعلم 
وأخالق وذكاء ودهاء ووعي؛ وإّما هي فرصة لنبرهن ألنفسنا وللعالم كم نحن 
وأّمة رعناء عمياء. ونحن من  وبلداء  وأغبياء  وُجهالء  جبناء وسفهاء وضعفاء 

يقّرر أّي الحزبين نريد أن نكون.. فنكون، أو أن نكون.. فال نكون.
طابة ولباقة ومكاشفة واستعراض 

َ
فاملعركة االنتخابّية هي احتفال َجَدل وخ

ق؛ هي احتفال بالقدرة على إقناع الّناس 
ّ

أرصدة، ال أرصدة بنوك، بل أرصدة أخالق ومعرفة وعمل خال
شرى بالفلوس؛ 

ُ
تي ال ت

ّ
تي تلفت العقول والنفوس ال

ّ
رة ال

َ
كّية املبتك

ّ
وعلى صوغ الّدعاية االنتخابّية الذ

بين 
َ
حين\املنتخ غرى – تقع على كواهل جمهور املرشَّ حيث املسؤولّية الكبرى – في هذه املعركة الصُّ

تي وقع 
ّ
باعتبارهم الّنخبة ال فأولئك األوائل،  حين\املنتِخبين؛  ِ

ّ
أكثر مّما تقع على كواهل جمهور املرش

عبة، فإّما االرتقاء بقامات 
ّ
ذين في أيديهم تحديد شروط الل

ّ
عليها أو سيقع عليها اختيار الجماهير، هم ال

ّيين، وإّما االنحطاط بها إلى أسفل سافلين. ودون الحديث عنهم، 
ّ
الّناس وِهَممهم وهاماتهم إلى أعلى عل

لنا،  فإّن  أو بطانات ُسوء،  وما يحيط بهم من بطانات ُضوء  خيرهم وشّرهم،  بينا، 
َ
حينا\منتخ مرشَّ

حين\املنتِخبين – دوًرا ال يقّل أهّمّية؛ بأن نأخذ على عواتقنا دور األستاذ  ِ
ّ

أيًضا، نحن – الّرعّية\املرش
 

ّ
نا لن ننتخب إال

ّ
م واملرّبي، ونوصل إلى من يقفون أمامنا في الجهة األخرى من امِلتراس رسالة أن

ّ
املعل

 من 
ّ

نا لن ننتخب إال
ّ
أن ا وأمانة وقدرة على العمل وإحداث الّتغيير؛ 

ً
لًقا وعلًما وشرف

ُ
خ من يستحّق، 

بول الّناس وتحّمل 
َ
ومن ُيْحسن ق م ِزمام القيادة واملبادرة، 

ّ
ز الّصدارة ويتسل

َ
أن يتبّوأ مرك يستحّق 

ف«، 
ّ

ال
ُ
فة واأل

ْ
ل
ُ
في كتابه الهاّم »طوق الحمامة في األ ِسياط ألسنتهم؛ فقد صدق ابن حزم األندل�سّي 

مت 
ّ
تي عل

ّ
ذي ُيعتبر أدّق ما كتبته العرب في دراسة الحّب ومظاهره وأسبابه، وهو من الكتب العربّية ال

ّ
ال

رجم إلى العديد من لغاته الحّية؛ حيث فيه جاء: »من تصّدر للعمل في العموم فقد 
ُ
العالم، بعد أن ت

م: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
صل محّمد،  األكرم،  العربّي  على لسان الّنبّي  وقد جاء  تصّدق بنصف ِعرضه«؛ 

»... والّتوّدد إلى الّناس نصف العقل...«.
ى به القائد في أّي زمان ومكان، هو القدرة على استقطاب 

ّ
ما يجب أن يتحل إّن من أهّم  وفي نظري، 

إّنها القدرة على وضع  وجلب وجذب ذوي املوهبة والقدرة والعطاء، كّل في مجاله، وُحسن تفعيلهم؛ 
 فكفى بنا داء وهباء أن نضع غير املناسب 

ّ
اإلنسان املناسب )من ذكر أو أنثى( في املكان املناسب؛ وإال

في غير املناسب.
عاتكم األخالقّية والوطنّية والبلدّية، 

ّ
َرونها يلّبي أو تلّبي قناعاتكم وتطل

َ
فأعطوا أصواتكم ملن تَرونه أو ت

َيم  ِ
ّ

رف واألمانة والوعي واإلخالص، تلك القيم والش
ّ

املستندة إلى جبل من األصالة و«الجدعنة« والش
ؤول – وقد عّز نظيرها في لغة أخرى غير العربّية وفي 

َ
أبًدا، من كلمة واحدة وإليها ت وغيرها املشتّقة، 

روءة.
ُ
أقوام آخرين غير العرب – هي امل

الثاء، 
ّ
يوم الث ِسيون نتنياهو، 

ْ
بنيامين ِبْنت يوًما،  ر«، 

ّ
»حذ مثلما  جموًعا وحشوًدا،  ُمْمَن، 

ْ
فهلّموا وَهل

رانا؛ وفي مدننا، 
ُ
جوعنا وق

ُ
الثين من هذا الجاري تشرين، إلى صناديق االقتراع في شّتى الّرِباع، في ن

ّ
الث

تي ليس لنا سواها وليس لها سوانا، لنجترح ما 
ّ
العربّية منها واليهودّية العربّية؛ ومنها حيفانا األبّية، ال

نا – بإذن هللا – أحراٌر وحرائر، 
ّ
روا، أبًدا، أن

ّ
 وتدبيًرا من تغيير وتقرير مصير، وتذك

ً
نستطيع إليه سبيال

وأّنها تجوع الُحّرة وال تأكل بثدَيْيها.
انية 

ّ
ني كثيًرا ما أتماهى مع قول ثعلب الّسياسة العاملّية في الحرب الث

ّ
ه، أصدقكم القول إن

ّ
ومع ذلك كل

لكّنني ال أعرف  سّيئة؛  »إّنها طريقة ِجّد  حيث قال عن الّديمقراطّية:  ونستون تشرتشل،  الكونّية، 
طريقة أفضل منها«.. خذوها ماّدة للّتفكير، في البحث عن املستبّد املستنير..

ِصبنا في إنسانّيتنا..
ُ
أرانا قد أ

نا ما عدنا نحسن االحتفاء ال بفرح وال بترح، وهما مكّونان أساسان في 
ّ
في كثير مّما أشاهد من سلوكنا أن

ِصبنا في إنسانّيتنا.. فهل هذا بفعل أخطار 
ُ
ي إنسانّيتنا األساس؛ فأرانا قد أ

َ
إنسانّيتنا، وقد يكونان مكّون

تكنولوجيا العصر، أم بفعل ما هو أدهى وأمّر؟ ليت ِشْعري!
ا األسبوع:

َ
م ِلذ

َ
رات ِحك

َ
ذ

َ
ش

اَر  الدَّ ُه 
َّ
الل اَك 

َ
ِفيَما آت »َواْبَتِغ  ك تموت غدا..«؛ 

ّ
خراك كأن

ُ
ك تعيش أبدا.. واعمل أل

ّ
»ِاعمل لُدنياك كأن

َه 
َّ
ْرِض، ِإنَّ الل

َ
َفَساَد ِفي األ

ْ
ْبِغ ال

َ
ْيَك، َوال ت

َ
ُه ِإل

َّ
ْحَسَن الل

َ
َما أ

َ
ْحِسْن ك

َ
َيا، َوأ

ْ
ن ِصيَبَك ِمَن الدُّ

َ
َس ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
، َوال

َ
اآلِخَرة

«؛ وإليكم َهِذي بتصّرف 
ً

َضلُّ ِسِبيال
َ
ْعَمى َوأ

َ
ِخَرِة أ

ْ
ُهَو ِفي اآل

َ
ْعَمى ف

َ
اَن ِفي َهِذِه أ

َ
ْفِسِديَن«، »َوَمْن ك

ُ ْ
ال ُيِحبُّ امل

 ُيعطي. ]أسعد عودة[
ُ

 ُيعطى \ ويحيا املْرُء مّنا حيث
ُ

مّني: يموُت املْرُء مّنا حيث
غتنا ونْحن.

ُ
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – للحديث، أبًدا، عن ل

إسكندر عمل 

ل  ِ
ّ
ممث يرى  الناس،  بين  يوميٌّ  عمل  البلدّي  العمل  إّن 

الحلول  إليجاد  جاهًدا  ويسعى  االحتياجات  الجمهور 
وهي احتياجات عاّمة كالتعليم والُبنى  لهذه االحتياجات، 
التحتّية والقضايا االجتماعّية في أحياء الضائقة، وأخرى 
فردّية كمشاكل الضرائب البلدّية خصوًصا املتراكمة منها 
ولكن  العمل البلدّي،  واملياه واملجاري ومشاكل ال تخصُّ 
كعالقة  فيها؛  للمساعدة  ملزم  ه 

ّ
أن يرى  الجمهور  ل 

ّ
ممث

في  للعائالت  املدّعم  السكن  أو  »عميدار«  بـ  املوطنين 
لين متفّرِغين لهم معرفة 

ّ
ضائقة، لذلك يحتاج هذا إلى ممث

لكّلِ   
ّ

وقائمة الجبهة تعطي حال بالقضايا العاّمة للّناس؛ 
هذه القضايا؛ فرئيس القائمة، الرفيق رجا زعاترة، شابٌّ 
ف ملساعدة املجتمع، وهو متفّرِغ تقريًبا لهذا  نشيط ومتلّهِ
فهي عاملة  شهيرة شلبي،  الثانية،  حتنا 

ّ
أّما مرش العمل، 

اجتماعّية وناشطة في الجمعّيات النسائّية، وتعرف بشكل 
د املشاكل االجتماعّية التي تعاني منها أحياؤنا وعائالتنا،  جّيِ
ّية 

ّ
حة الثالثة فهي أورنات تورين، محاضرة في كل

ّ
وأّما املرش

عموًما  حيفا  في  التعليم  مشاكل  تعرف  وهي  غوردون، 
رفع  على  وستعمل  خصوًصا،  العربّي  التعليم  ومشاكل 
االحتياجات التي  مستوى التعليم والعمل على تلبية كّلِ 

ترى فيها رافعة لجهاز التعليم العربّي.
بقّية  في  الجبهة  حو 

ّ
مرش به  يتمّتع  ما  د  أعّدِ أن  أريد  ال 

لينا الثالثة في 
ّ
لكّنهم سيكونون عوًنا مفيًدا ملمث القائمة، 

املجلس البلدّي القادم.
ُب 

ّ
ب في املا�سي ويتطل

ّ
وضُع جماهيرنا العربّية في حيفا تطل

وقد  قضاياهم،  مختلف  في  إليه  يلجأون  ُعنواًنا  اليوم 
وجدوا دائًما آذاًنا صاغية وقًوى مستعّدة للعمل من أجل 
زمنة، التي ال يمكن 

ُ
لّحة وقضاياهم امل

ُ
القضايا اليومّية امل

واملثابر؛ وهذا ما فعلته الجبهة   بالنضال اليومّي 
ّ

ها إال
ّ
حل

بالتواجد  حلُّ 
ُ
ت الناس  فقضايا  عارات،  ِ

ّ
بالش تكتِف  ولم 

أجل  من  نضاالت  إدارة  تمكن  فقط،  ومعهم،  بينهم، 
مستقبل أفضل لهم ولعائالتهم.

العمل  مارسُت  فقد  التنظير،  باب  من  ليس  أقوله  ما 
ف 

ّ
ني لم أتخل

ّ
 أن

ُ
البلدّي عشر سنوات متتالية، والكلُّ يعرف

هات الناس، وإن لم أنجح في كّلِ  يوًما عن االستجابة لتوجُّ
وقد كانت قيادة الجبهة والحزب املرشَد  إليه.  ما سعيُت 
ه واملكافح من أجل إحداث تغيير جذرّي في أحيائنا. واملوّجِ

لذلك عندما يحتاجنا أهلنا نكون بدًرا يهتدون به وُعنواًنا 
قة بالعمل  ِ

ّ
حّتى األمور غير املتعل ما يحتاجون إليه،  لكّلِ 

البلدّي.

 · أنا مع االنتخابات للتغيير، تغيير صباح الخير إلى خير شو في؟

·  تغيير الدبكة من اليسار لليمين بدل من اليمين لليسار. 

· تغيير التوقيت الصيفي في الشتاء والشتوي في الصيف. 

ه ما بيجي من الغرب ما يسّر القلب.
ّ
· تغيير مدخل البلد من الغرب إلى الشرق، ألن

يه ملفوف بالنايلون.
ّ
ه الرئيس بخل

ّ
· تغيير كر�سي الرئا�سي من جلد إلى نايلون. ألن

· تغيير نوم الرئيس للجنب اليسار بدل ما كان لليمين.

· تغيير الرئيس الحالي بابنه حّتى يحافظ على تراث العائلة.

· تغيير مواعيد الطوشات واالعتداءات وتمزيق اإلعالنات من الليل إلى النهار.

ه أجنبي.
ّ
ة والعقال للرئيس إلى باروكة شعر أشقر حّتى يعتقدوا إن

ّ
· تغيير الحط

· تغيير الحملة االنتخابية من تصليح الشوارع إلى فتح مياه املجاري الدايمة عليها.

· تغيير التصويت في االنتخابات للنساء فقط، عشان ينتخبو الرجل األفضل.

· تغيير قانون حّرية االنتخابات إلى التصويت بالقوة وغصب عّنك بّدك تنتخب.

ا كنت في وظيفتك؟
ّ
· والسؤال للرئيس والعضو: ليه ما غّيرت ملـــ

أبو إلياس      
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جبهة حيفا كانت وستبقى هي الُعنوان

  االنتخابات للتغيير
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
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 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

اهلنا الكرام, يعلن مركز مساواة وبالتعاون مع صندوق فريدريخ ابرت, عن تقديم ورقة اق�راح برنامج لتحسين ال�دمات لس�ان حيفا العرب, واللي �شمل 

مطالب وحلول مق�رحة الغالق الفجوات ولتحسين ال�دمات املقدمة من بلدية حيفا لس�ان حيفا العرب. وذلك بعد انعقاد الطاولة املستديرة في مركز 

الكرمل الجماهيري ملناقشة مسودة االق�راح بمشاركة جمعيات حيفاوية, نشطاء ونشيطات, مر��ين للبلدية وممثلي لجان االحياء.

و تتلخص اقتراحات الحلول االساسية كالتالي:

موضوع التعليم: 

تخطيط وبناء جهاز تربية بلدي شامل املوجه للجمهور العربي في • 

املدينة

تمويل بناء املدرسة االبتدائية حوار• 

إقامة أطر تربوية ال منهجية في املدينة وتمويل برامج • 

املستقلة •  املدارس  منها  العربية  للمدارس  التمويل  تعزيز 

تمويل مساكن لتالميذ املدارس

موضوع الرفاه ومكافحة الفقر: 

اقامة 3 مراكز تمكين وحقوق في حارات عربية• 

اقامة ماوي يومية في الحارات العربية• 

الحارات •  احدى  في  للمسنين  دار  القامة  مسطحات  تخصيص 

العربية

توسيع برنامج االوالد وابناء الشبيبة في ضائقة للحارات العربية• 

 •

موضوع االسكان والتخطيط: 

اشراك سكان الحي ومختصين عرب في سيرورة تخطيط وادي • 

النسناس

تشجيع اقامة حي مشترك جديد في حيفا• 

ترميم بنايات وبيوت في االحياء العربية القديمة• 

انشاء طواقم تخطيط لتعزيز برامج التطوير في االحياء العربية• 

االعتراف بحي وادي السياح وضم بيوته في برنامج التخطيط• 

تطوير االرا�سي العامة بجانب االحياء الستعمال السكان• 

موضوع البنى التحتية واملواصالت: 

اقامة تخطيط شامل ملشاكل البنى التحتية في االحياء العربية• 

انشاء حدائق عامة ومنتزهات في االحياء العربية• 

تمويل توسيع شارع عباس واملطران حجار • 

تمويل حل ملشكلة الفيضانات في حي املحطة• 

تطوير حلول ملشاكل مواقف السيارات في االحياء• 

موضوع الثقافة والرياضة: 

تخصيص ميزانيات لفرق رياضية عربية في حيفا• 

العربي •  املتحف  واقامة  العربية  باللغة  املدينة  متاحف  اتاحة 

الحيفاوي

زيادة تخصيص امليزانيات ملركز الثقافة العربية في البلدية• 

زيادة الدعم للمؤسسات الثقافية العربية في حيفا

استعدادا النتخابات البلدية، سوف يتم تقديم ملف التوصيات لرئيس البلدية، وأعضاء املجلس البلدي وملرشحي رئاسة البلدية، وهذا كدور فاعل ملركز 

مساواة وجهوده لرفع مطالب واحتياجات املجتمع العربي في املدينة، والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق املطالب.

للحصول على ورقة اقتراح البرنامج الكاملة الرجاء التواصل مع مركز مساواة

Advocacy@mossawa.org      048555901
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تطبيق القانون بدًء من شهر يناير 2019

ابتداًء من يناير 2019 مركبة "ديزل" ُملِوثة
تدخل مدينة حيفا مع فل�ت فقط

كة 	• اف وزارة جودة البيئة، بلدية حيفا، وتمويل �ش ي حيفا"، بإ�ش
وع "هواء نقي �ف م�ش

قد  كانت  الأوىل  المرحلة  المراحل.  متعدد  قطري  برنامج  من  جزء  هو  نوف"  "يافيه 
ي أوائل سنة 2018، وقد بدأنا نقطف ثمار هذه المرحلة. الآن، انطالق تطبيق 

انطلقت �ف
المرحلة الثانية

ي 	•
وع أ�ت للتخفيف من تلويث الهواء من قبل المركبات، والذي يؤثر عىل مواط�ف الم�ش

مدينة حيفا.
ابتداًء من يناير 2019، يُسمح بدخول مركبات ُملِوثة إىل مدينة حيفا مع فل�ت فقط!	•
كيب فل�ت هي سيارات شحن، سيارات عمل وأجرة بحمولة ح�ت 3.5 	• المركبات الُملزمة ب�ت

طن، وسيارات نقل )ح�ت 8 أشخاص( بحمولة ح�ت 5 طن.

. كيب فل�ت ي حيفا” وفاحصوا سيارتكم إذا كانت ملزمة ب�ت
ي چوچل: “هواء نقي �ف

ابحثوا �ف
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منطقة هواء نقي ممنوع دخول سيارات ملِوثة للهواء
التنقل ع�ب انفاق الكرمل مسموح لكل أنواع السيارات

وزارة جودة البيئة تمنحكم

ي أنحاء 
ي كراجات مختارة �ف

ة محدودة �ف تمويًل لف�ت
كيب البلد - سارعوا لل�ت

ُملِوثَة لسيارات  الدخول  ممنوع  حيفا  ي 
�ف  Google-بجوجل ابحثوا  او 

    avirnaki.yefenof.co.il    *2491 لمعلومات إضافية

»الجبهة  قائمة  تقوم   – خاّص  ملراسل   – حيفا 
مع  ومفاوضات  بلقاءات  األيام  هذه  في  الحيفاوية« 
يونا  البلدية  رئيس  وبضمنهم  زّيين، 

َ
املرك حين 

ّ
املرش

ياهـڤ، لطرح برناَمجها ومطالبها.
لألحياء   

ً
شامال برناَمًجا  طرحت  قد  »الجبهة«  وكانت 

العربية واملختلطة، بناًء على تراكم العمل في الدورات 
السابقة، وباالستعانة بدراسات ومسوحات االحتياجات 
ز مساواة. 

َ
التي قامت بها جمعية التطوير االجتماعّي ومرك

إلقامة  اإلستراتيجّي  املطلب  »الجبهة« طرح  تعيد  كما 
عنى بدفع املساواة في البلدية؛ »مديرية 

ُ
مديرية خاّصة ت

املساواة«، وهو املشروع الذي يطّوره »معهد إميل توما« 
ا في بلورته بالتعاون مع 

ً
منذ عّدة سنوات، وقطع شوط

ل البلدية في 
ّ
»املعهد اإلسرائيلّي للديمقراطية«، الذي مث

هذا الخصوص.
أشكال  كّل  رفض  إلى  »الجبهة«  مطالب  تتطّرق  كما 
الحياة  قيم  على  والتأكيد  والتحريض،  العنصرية 
املشتركة واملساواة واحترام حّرية التعبير، وكون أهل 
في  وذلك  متساوين؛  ومواطنين  اًنا 

ّ
سك العرب  حيفا 

االنتخابات  تشهده  الذي  التحريض  موجة  مواجهة 
حي وقوائم اليمين.

ّ
الحالّية من مرش

زعاترة:  رجا  الحيفاوية«  »الجبهة  قائمة  رئيس  وقال 
 

ً
»الجبهة« هي القائمة الوحيدة التي تطرح برناَمًجا شامال
ومدروًسا، على املستويين السيا�سّي واملطلبّي، والوحيدة 
التي تأتي إلى جمهور الناخبين برصيد مثبت وإنجازات 

فعلّية، وتخاطب عقل الناخب.

»الجبهة  قائمة  مت 
ّ
نظ  – خاّص  ملراسل   – حيفا 

الحيفاوية« في األسبوعين األخيرين العديد من الحلقات 
في مختلف األحياء، وقامت بعشرات الزيارات البيتّية 
تشرين   30 يوم  البلدية،  انتخابات  في  للجبهة  تأييًدا 

األّول\أكتوبر الجاري.
حة الثانية في القائمة، شهيرة شلبي: نلمس 

ّ
وقالت املرش

الوضع  لتغيير  ا 
ً

ش
ّ
وتعط الجمهور،  من  واسًعا  تجاوًبا 

وتنفيذ  وضع  في  الجمهور  مشاركة  وزيادة  القائم، 
وكذلك  اليومية،  الخدمات  مستوى  على  طات 

ّ
املخط

ب، 
ّ
يتطل وهذا  اإلستراتيجّي.  التخطيط  مستوى  على 

أيًضا، زيادة التصويت في االنتخابات لكي نكون قّوة 
رة داخل البلدية.

ّ
كبيرة ومؤث

حلقات  القريبة  األّيام  في  »الجبهة«  م 
ّ
وتنظ هذا 

واجتماعات في كّلٍ من الكبابير ووادي الِجمال والكرمل 
موّجه  مؤتمر  إلى  إضافة  النسناس،  ووادي  الفرن�سّي 
ّية »غوردون«، بمشاركة رئيس 

ّ
للجمهور اليهودّي في كل

الكنيست السابق، أبرهام بورغ.

»الجبهة« تطرح برناَمجها ومطالبها على 

مرّشحي الرئاسة
 ومدروًسا ونأتي للجمهور 

ً
رجا زعاترة: نطرح برناَمًجا شامال

برصيد مثبت وإنجازات فعلّية

شهيرة شلبي: جمهورنا متعّطش 
للتأثير والتغيير

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

H a i f a net



عوفر�شفر،
مدير�االنتخابات – حيفا

ال��ص�املقّيد�ا��ركة�الذي�يصّوت����صندوق�لأل��اص�املقّيدي�ا��ركة�يجب�أن�ُي��ز�مس�ند����يصھ�أمام�سكرت�����نة�الصندوق، حيث�يحصل�ع���ظرف�ن�للتصو�ت:
• ظرف�أصفر�للتصو�ت�لرئ�س�السلطة.

• ظرف�أبيض�للتصو�ت�للقائمة���لس�السلطة.
يقوم�الناخب�من�خلف�الستار�بإدخال�بطاقة�تصو�ت�صفراء واحدة�لرئ�س�السلطة����الظرف�األصفر،

�ت��ز�البطاقتان�خارج�الظرف�ن.
ّ

و�طاقة�تصو�ت�بيضاء واحدة�للمجلس����الظرف�األبيض، �شرط�أال
ا. �عود�الناخب�إ���سكرت�����نة�الصندوق�و�أخذ�منھ�ظرف�تصو�ت�خارجي�

ُيدخل�الناخب�الظرف�ن����ظرف�التصو�ت�ا��ار�ّ�، حيث�يكتب�سكرت�����نة�الصندوق�ع���الظرف�ا��ار�ّ� تفاصيل�الناخب.
يقوم�الناخب�بإلقاء الظرف�ا��ار�ّ�، أمام�أع�ن���نة�الصندوق، داخل�الصندوق.

"ال��ص�املقّيد�ا��ركة" – هو�ال��ص�الذي�لس�ب�وضعھ�ا��سما�ّي مقّيُد ا��ركة، ولهذا�الس�ب�ال��ستطيع�التصو�ت

 ���م�ان�الصندوق�املشمول�اسمھ����قائمة�املصّوت�ن�فيھ.

إعالن فی شأن طرق التصویت
الحرکۀ: المقّیدي  لألشخاص 

ال��ص�املقّيد�ا��ركة

ية�حيفا،
ّ
املشمول�اسمھ������ّل الناخب�ن�للسلطة�ا��ل

�ستطيع�أن�يصّوت����أّي صندوق�تّم تحديده�كمالَءم�ملقّيدي�ا��ركة، كما�ي��:
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الوطنية
 تحب بلدك وتعطي شعبك

التجّمع الوطني الحيفاوي

ض
 الوطني الحيفاويالتجّمع

وطني خّلي صوتك 

طلق عملية  البيع املسبق 
ُ
بيليفون ت

  iPhone Xs/Xs Max  الجهزة

الجهزة  املسبق  البيع  عملية   بيليفون  شركة  اطلقت  
في  االسرع  االجهزة   ،iPhone Xs Max و   iPhone Xs
الليلة  منتصف  بدأت   املسبق  البيع  عملية  اسرائيل. 
ستكون  الجديدة  املنتظرة  االجهزة  الشبكة.  موقع  في 
االنترنت  شبكة  وتدعم  اسرايئيل  في  االسرع  االجهزة 
الشبكة   ."4X4 "انترنت  بيليفون  في  واملتطورة  الخاصة 
 MIMO 4x4, Beam Forming( تضم بداخلها 3 تقنيات
و QAM 256( ، والتي تخول تصفح االنترنت من االجهزة 

.Mbps400 الذكية الجديدة بسرعة تصل الى
الـ iPhone Xs متوفر بـ 3 احجام ذاكرة: 64GB ويباع بسعر 
 512GB256 يباع بسعر 5399 شيكل، وGB ،4799 شيكل

سيباع بسعر 6249 شيكل )حتى 18 دفعة(.
3 احجام ذاكرة:  بـ  iPhone Xs Max ايضا متوفر  جهاز 
64GB ُيباع بسعر 5249 شيكل، 256GB سُيباع بسعر 
5849 شيكل، و512GB سُيباع بسعر 6699 شيكل )حتى 

18 دفعة(.
باع مع 5 سنوات كفالة فقط في شركة بيليفون، 

ُ
االجهزة ت

تعرض  الشركة  فان  سنوات   5 الـ  كفالة  الى  باالضافة 
العديد  من امليزات الخاصة االضافية من بينها : سماعات 
الـ AirPods بـ 599 شيكل )السعر االرخص في اسرائيل(، 
باالضافة الى ذلك فان الشركة تمنح اول 1000 مشتري 
الساعة  :  االيفون،  مثل  ابل  منتجات  لشحن  مسطح 
الالسلكية. كل من يشتري من موقع  الذكية، السماعة 
الشركة على االنترنت سيحصل على ارسالية مجانا حتى 
تاريخ  في  رسمي  بشكل  االجهزة  اطالق  يوم  من  البيت 

.18.10.2018
في  التسويق  لشؤون  العام  املدير  نائب  سيغال،  ايالن 

بيليفون قال:" ال شك ان الحديث يدور 
عن اطالق آخر لبيليفون يثير اهتمام 
الجديدة  االجهزة  اسرائيل.  في  الكثير 
تدعم التكنولوجيا الجديدة، ما يجعلها 
اسرائيل  في  االسرع  االيفون  اجهزة 

وفقط في شبكة بيليفون". 

حافظي على تميزك مع سلسلة 
M.A.C من   Studio Fix

كونها ماركة التجميل الرائدة في العالم، والتي 
كان شعارها دائما: "كل االجيال، كل القوميات 
وكل األجناس" ، تعمل MAC  دائما على تطوير 
سلسلة Studio Fix  املالئمة لكل الوان البشرة 

املوجودة.
اللون  مجموعة  من  اللون  النفسكم  الئموا 
الواسعة من سلسلة Studio Fix  والتي تشمل 
 Studio األيقوني make up 64 لونا جديدا من الـ
Fix Fluid SPF 15 . 53 لون من ماكياج األساس 
Studio Fix-  Powder Plus Founda-  البودرة 

 24 لـ  يدوم  الذي  الجديد  العيوب  tion, خافي 
 Studio Fix 24-Hour Smooth wear ساعة 
 Sculpt and ولوحة كونتور جديدة Concealer
shape Contour Palette والوان اضافية من 
 Conceal and لوحة الكونسيلر و مصلح العيوب

. Correct Palette
M.A.C  تحتفل 
كل  بتميز 
شخص وبتعبير 
شخص  كل 
عن  فينا 
بحملة  نفسه، 
عاملية  اعالنية 
واسرائيلية التي 
تشكيلة  تعرض 
والوان  انواع 
البشرة، اضافة 
جديدة في موقع 
M.A.C   يخول 
شخص  كل 
على  العثور 
لون بشرته من 
Stu- الـ  خالل 

 dio Fix Shade
.  Finder

 

طلق 
ُ
شبكة املقاهي األكبر في البالد كافيه كافيه وبالتعاون مع "تنوفا شيف" ت

"مهرجان الصيادين" 

"مهرجان الصيادين" قائمة طعام خاصة من شبكة كافيه كافيه 
تعرض تجربة منعشة من النكهات الفاخرة، والتي تميز الوجبات 
املحبوبة من البحر، بمركزها األسماك الفاخرة، لكل نوع حكاية 
مختلفة: سواء سمكة الرنجة املخللة )املعروفة باسم السمك 

اململح(  ، او السلمون.
في اطار املهرجان ، كل زبون يقوم بزيارة احد فروع 
كافيه كافيه ويطلب  وجبة من قائمة "مهرجان 
خاصة  مسابقة  في  املشاركة  يمكنه  الصيادين" 
متن  على  عائلية  رحلة  هي  بجائزة  الفوز  وربما 

باخرة فاخرة. 
"مهرجان  طعام  قائمة  في  املقدمة  الوجبات 

الصيادين":
مع  املشط  سمك  من  شرائح  املشط-  سمك 
خضراء،  فاصوليا  الهند،  جوز  حليب  صلصة 
كزبرة  حار،  فلفل  ثوم،  احمر،  بصل  فطر، 
وفستق مفروم. تقدم فوق طبقة من األرز. السعر 

62 شيكل 
طري،  بيض   ، الرنجة  سمك  العمال-  صباح 
قشدة حامضة وخضروات مفرومة بشكل خشن 
، زيتون. مقدمة مع خبز مجدول وعصير برتقال . 

السعر 64 شيكل 
في  مقدم  لوت  شنيتسل  الصيادين-  شنيتسل 
خبز همبرغر مع الخس والبندورة والخيار املخلل 
والبصل االحمر وايولي شيفكا الى جانب البطاطا 

املقلية . السعر 69 شيكل 
صلصلة  مع  سلمون  فيليه   – بالكاري  سلمون 
آايولي  املقلية  البطاطا  تقدم مع قطع  الليمون، 
كاري.. السعر 89 شيكل .يمكن طلب الوجبة بدون 

الزبدة 
عام  مدير  تسيمرمان،  نوعام  اقوال  حسب 
مهرجان  فعالية   ": كافيه  كافيه  مجموعة 
الصيادين، هي طريقة اخرى الثارة تجربة جديدة 
والفاخرة،  الخاصة  بالنكهات  غنية  لزبائننا 

هذه الخطوة هي جزء من خطة عمل للشبكة – ريادة مجال 
عالم  انتاج  من خالل  اسرائيل،  في  واملطاعم  املقاهي  شبكات 
مضامين خاص، قيمة إضافية لزبائننا ، خدمة وتجديد" اضاف 

تسيمرمان .
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حيفا – ملراسل خاّص – أصدرت جمعية التطوير 
ص 

ّ
تلخ مفّصلة  مْهنية  ورقة  حيفا  في  االجتماعّي 

زية لألحياء العربية واملجتمع 
َ
القضايا واملطالب املرك

ط املدن والباحث 
ّ
العربّي في حيفا، من إعداد مخط

الرئاسة  حي 
ّ

مرش على  طرحها  يتّم  سويطات،  عروة 
والعضوية في انتخابات البلدية املقبلة، لوضعها على 

خاذ القرار البلدّي ما بعد االنتخابات.
ّ
طاولة ات

زية للمجتمع 
َ
ص املطالب املرك

ّ
وُيعتبر هذا املستند ملخ

الحيفاوية،  األحياء  في  العرب  والسكان  العربّي 
وقضايا  الحتياجات  شامل  ومسح  بحث  ِنتاج  وهو 
أعّده  في حيفا،  املختلفة  واألحياء  الجماعية  العرب 
ط املدن والباحث عروة سويطات، استناًدا إلى 

ّ
مخط

اقتصادّي،  اجتماعّي،  ديمغرافّي،  إحصائّي،  تحليل 
سيا�سّي، تخطيطّي، بيئّي وتحليل مواقف املجتمع في 
ومجموعات  شامل  رأي  استطالع  خالل  من  حيفا، 
بؤرية محّددة. إذ أظهر البحث بشكل مدروس وغير 
من  حيفا  في  العربّي  املجتمع  إقصاء  مدى  مسبوق 
خاذ القرار البلدّي وعلى مستوى اإلقصاء 

ّ
عمليات ات

إلى إقصاء الثقافة  االجتماعّي واالقتصادّي، إضافة 
سطينية التاريخية وخصوًصا اإلقصاء في 

َ
والُهوّية الِفل

سياسات اإلسكان والتخطيط والحّيز العاّم.

قد  حيفا  في  االجتماعّي  التطوير  جمعية  أّن  وُيذكر 
بادرت – بالتعاون مع لجان األحياء ونشطاء األحياء 
العربية واملشتركة في حيفا – إلى إصدار ورقة املطالب، 
من أجل تعميق املعرفة عند املجتمع ونشطائه، وعند 
واالحتياجات  القضايا  حول  السياسات،  صانعي 
تمكين  لهدف  حيفا،  في  العربّي  املجتمع  في  زية 

َ
املرك

ان واملجتمع من مستقبل املدينة.
ّ
السك

جماهيرية  خطوات  ضمن  املطالب  ورقة  وتندرج 
متعّددة في حملة »30 آكتوبر« لوضع قضايا وحقوق 
املجتمع العربّي الحيفاوّي في صلب الخطاب والصوت 
بيل االنتخابات املقبلة، وإعالء صرخة نابعة 

ُ
العربّي، ق

من أهالي األحياء، ال سّيما األحياء التي تعاني اإلهمال 

بحقوقنا  واملطالبة  البلدية،  من  املزمن  واإلقصاء 
التحتية،  الُبنى  السكن،  والتعليم،  التربية  في مجال 
أهّم  أّن  البحث  يبّين  إذ  وغيرها.  العاّمة  الخدمات 
ان العرب في األحياء من بلدية حيفا هو 

ّ
مطالب السك

تطوير املرافق الجماهيرية والحدائق العاّمة واملراكز 
الشبابية، ثّم توفير مواقف للسّيارات وتحسين سهولة 
املواصالت، ثّم الحفاظ على النظافة وجودة البيئة 
في األحياء، إلى جانب حّل أزمة السكن على أشكالها 
التحتية  الُبنى  تطوير  إلى  إضافة  مختلفة.  أحياء  في 

والحفاظ على ُهوّية األحياء العربية.
 

عرب حيفا: مطالب جماعّية وحاراتّية
وتشمل ورقة املطالب مطالب جماعية تخّص حقوق 
ومكانة املجتمع العربّي في حيفا كمجموعة أصالنية، 
خاذ القرار وتعزيز التمثيل 

ّ
على مستوى املشاركة في ات

والعدالة واملساواة الفعلية في البلدية، وأخرى تخّص 
األحياء  في  السكن   تخطيطية وإسكانية ألزمة 

ً
حلوال

االقتصادّي  التطوير  وتخّص  التاريخية،  العربية 
واالجتماعّي. كما تشمل الورقة مطالب حاراتية لجميع 
التخطيط  مستوى  على  حيفا،  في  العربية  األحياء 

العاّمة  والخدمات  الجماهيرية  واملرافق  والترميم 
والُبنى التحتية.

وتجدر اإلشارة إلى تحديد الورقة للمطالب الجماعية 
ق 

ّ
زية، فاملستوى األّول يتعل

َ
على أربعة مستويات مرك

خاذ القرار البلدّي، والذي يشمل تعزيز 
ّ
باملشاركة في ات

وتشكيل  البلدية،  في  ئق 
ّ

الال العرب  السكان  تمثيل 
لجان بلدية خاّصة في املجتمع العربّي لتعزيز املساواة 
والشراكة، خصوًصا في مجاالت التخطيط والسكن 
وجهاز  العمل  فرص  وتطوير  االجتماعّي،  والتمكين 

ان العرب 
ّ
التربية والتعليم. إضافة إلى مشاركة السك

ولجان األحياء واملؤّسسات الفاعلة في حيفا في رؤى 
طات البلدية املستقبلية.

ّ
وأهداف ومخط

ق 
ّ
فيتعل الجماعية  املطالب  من  الثاني  املستوى  أّما 

 3,000 لـ  التخطيط  ويشمل  والسكن،  بالتخطيط 
انّي العربّي 

ّ
وحدة سكنية جديدة تخدم االزدياد السك

في املدينة حّتى عام 2040. إضافة إلى االعتراف بحّي 
سطينّي، 

َ
ِفل وميراث  ثقافّي  ز 

َ
كمرك النسناس  وادي 

خاّص  ترميم  كمناطق  التحتا  والبلدة  والحليصة 
ط الهيكلّي الجديد. 

ّ
للتطوير املدينّي املستقبلّي في املخط

ط فتح 
ّ
كما يشمل هذا املستوى مطلب تغيير مخط

ان العرب في حّي 
ّ
واجهة البحر ليالئم احتياجات السك

ة والبلدة التحتا. إضافة إلى توفير حلول سكنية 
ّ
املحط

لألزواج الشاّبة والعائالت العربية في مناطق محاذية 
ز املدينة، إلى 

َ
لألحياء العربية، لضمان بقائهم في مرك

ان في مشاريع اإلسكان واألحياء 
ّ
جانب مشاركة السك

الجديدة في ِمنطقة »كريات إليعزر« وجنوب املدينة، 
لتحويلها إلى أحياء مشتركة. كما تطالب الورقة ببناء 
ان املحمّيين 

ّ
ة اقتصادية اجتماعية لتمكين السك

ّ
ط

ُ
خ

لشراء  وتحفيزهم  بيوتهم  وترميم  حقوقهم  وتدعيم 
بيوتهم بشروط مريحة، هذا إضافة إلى ترميم املباني 
التاريخية. كما شّددت ورقة املطالب على مضاعفة 
املناطق الخضراء التي تخدم األحياء العربية وترميم 

الُبنى التحتية ومواقف السّيارات.
ق 

ّ
الثالث من املطالب الجماعية فيتعل أّما املستوى 

ة 
ّ
ط

ُ
بالتطوير االقتصادّي الذي يشمل وضع سياسة وخ

عدالة اجتماعية اقتصادية، لهدف تقليص البطالة 
وسّد الفجوات بين العرب واليهود في حيفا والرفع من 
مستوى املعيشة، خصوًصا في أحياء وادي النسناس 
يصة والحّي الشرقّي والكبابير والـ»هدار«، لسبب 

ّ
والحل

كونها تحت املعّدل البلدّي العاّم. إضافة إلى تخفيض 
تصنيف الـ»أرنونا« للمحاّل التجارية في وادي النسناس 
تجارية  التحتا، وتشجيع مرافق  والبلدة  يافا  وشارع 
ط سياحّي يجذب السائحين إلى 

ّ
خاّصة وتطوير مخط

وادي النسناس والبلدة التحتا.
ق 

ّ
فيتعل الجماعية  املطالب  من  الرابع  املستوى  أّما 

بناء  يشمل  والذي  والثقافّي،  االجتماعّي  بالتطوير 
وتطوير مراكز ثقافية جديدة، كمتحف للتاريخ العربّي 
األحياء  باقي  في  عاّمة  مكاتب  للمدينة،  سطينّي 

َ
الِفل

وتطوير  امليدان  مسرح  تدعيم  جانب  إلى  العربية، 
خدمات جماهيرية للشباب، ومشاريع ثقافية وترفيهية 
تعّبر عن خصوصية املجتمع الثقافية. وفيه، أيًضا، 
أهّمية مضاعفة حّصة املؤّسسات العربية في حيفا من 
منح الدعم، وإضافة حضانات بلدية تلّبي احتياجات 
أكثر من 200 طفل إضافّي. كما وردت أهّمية تقليص 
الفجوات في جهاز التربية والتعليم العربّي، خصوًصا 
ثقافية  وبناء مشاريع  والخاّص،  الرسمّي  الجهاز  بين 
غير  التربية  تطوير  جانب  إلى  املنهجّي،  التعليم  تعّزز 

املنهجية وتعزيز القيادة والقدرات واالنتماء للمدينة.
 

األحياء العربّية: مطالب عينّية
مفّصلة  حاراتية  مطالب  املطالب  ورقة  في  وجاء 
وعينية لجميع األحياء العربية في حيفا ونذكر أهّمها، 
ط هيكلّي في حّي وادي 

ّ
على سبيل املثال إعداد مخط

النسناس والبلدة التحتا، يضمن إضافة أكثر من 200 
وحدة سكنية جديدة في مواقع متاحة من الناحية 
ة لتعزيز األمن في حّي وادي 

ّ
ط

ُ
التخطيطية، كما بناء خ

للملجأ  إضافّي  طابق  بناء  خالل  من  إّما  النسناس، 
وإّما من خالل تطوير مالجئ إضافية أو غرف محمية. 
ط سياحّي واقتصادّي لتطوير 

ّ
إضافة إلى تطوير مخط

سوق وادي النسناس وتخفيض تصنيف الـ»أرنونا« 
للمحاّل التجارية في الحّي لتحفيز أنواع تجارة ممّيزة 

وتراثية.
ق بحّي عّباس فجاء في الورقة أهّمية عدم 

ّ
أّما فيما يتعل

جمعّية التطوير االجتماعّي في حيفا:

إعداد ورقة مطالب المجتمع واألحياء العربّية في حيفا
جمانة إغبارّية – هّمام: »نضع أمام مجتمعنا ورقة مْهنّية للرفع من تأثيرنا أمام البلدّية« 

*  عروة سويطات: »ورقة املطالب تترجم حقوقنا إلى مشاريع عملّية ومدروسة«
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لرئاسه بلديه حيفا

العلمّية  الكرمة  ثانوّية  حيفا – ملراسلنا – استقبلت 
ومراكز  جمعّيات  عّدة  املا�سي،  األسبوع  حيفا،  في 
تخّصصه،  بعرض مجال  منها  كّل  قام  إذ  اجتماعّية، 
ب التوّجه إليها بشكل شخ�سّي، وذلك 

ّ
ال

ّ
حيث يتسّنى للط

لتعّرف مجال عملها، واكتساب املعلومات عن ماهّية 
وكيفّية التطوع فيها، وإلتاحة الفرصة لكّل طالب أن 
يختاَر بنفسه مجال التطّوع ومكان التداخل االجتماعّي.

كما شّددت مديرة املدرسة، السّيدة يسرين دكور، على 
ب في العمل االجتماعّي 

ّ
ال

ّ
أهّمّية انخراط وتداخل اvلط

يلّبي حاجاتهم  والتطّوع ومرجوعه اإليجابّي عليهم، ما 
االجتماعّية والنفسّية واملعرفّية، ويدعم روح االنتماء 

والعادات  القيم  ترسيخ  في  يساهم  كما  املجتمع،  إلى 
ب. ومن 

ّ
ال

ّ
االجتماعّية البّناءة والسليمة في نفوس الط

وخدمة  والعطاء  البذل  على  ب 
ّ

ال
ّ
الط يعتاد  خالله 

اآلخرين واملساهمة في العمل الجماعّي، وينكشفون على 
واجباتهم تجاه املجتمع، وزيادة املعرفة ببعض األنظمة 
والقوانين السائدة فيه، وكيفّية التعامل بحسبها. لذلك 
تهتّم إدارة املدرسة بهذا املشروع، وتسعى دائًما إلدخال 
مشاريع ونشاطات تربوّية اجتماعّية تساهم في تطوير 

ب.
ّ

ال
ّ
وبناء شخصّية الط

*الصور تابعة إلى مكتب الناطق بلسان بلدّية حيفا
*تصوير: مدرسة الكرمة للعلوم – حيفا

ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا تتبّنى 

مشروع التداخل االجتماعّي كهدف أساس 

للسنة الرابعة على التوالي

التصديق على أّي طلب زيادة نسب بناء، عدا النسب 
ملنع  عليها؛  املصّدق  الخارطة  عليها حَسب  املوافق 
زيادة االكتظاظ القائم في الحّي. كما جاء في الورقة 
300 موقع جديد ملواقف  أهّمية تخطيط وتنظيم 

السّيارات في الحّي وامِلنطقة.
الورقة  في  فجاء  يصة 

ّ
الحل بحّي  ق 

ّ
يتعل فيما  أّما 

تعّزز  للحّي،  جديدة  هيكلية  خارطة  بناء  أهّمية 
ر وحدات سكنية إضافية متنّوعة 

ّ
ُهوّية الحّي وتوف

ان 
ّ
السك بمشاركة  الحّي  وتطوير  الشاّبة،  لألزواج 

وتحفيز  التاريخية  املباني  وترميم  واحتياجاتهم، 
بشروط  أمالكهم  شراء  على  املحمّيين  ان 

ّ
السك

مريحة. أّما بالنسبة إلى حّي الكبابير فجاءت أهّمية 
تخطيط الحّي لالعتراف بإضافات البناء غير املعترف 
ز الجماعة اإلسالمية 

َ
بها من قبل البلدية، ودعم مرك

األحمدية الثقافّي، وتطوير الخدمات للنساء واملسّنين 
والشباب. هذا إضافة إلى تدعيم املواصالت العاّمة 
سهولة  لتمكين  دخولها،  وتيرة  وتكثيف  الحّي  في 
ان إلى العمل والتعليم في سائر أنحاء 

ّ
وصول السك

املدينة. كما جاء في الورقة بالنسبة إلى البلدة التحتا 
اإلسالمّي  الوقف  مصادرة  ط 

ّ
مخط إلغاء  أهّمية 

بناء  إخالء  ط 
ّ
مخط وتعديل  الـ»مترونيت«  لصالح 

»عين دور«، ليشمل سكًنا متنّوًعا في متناول اليد 
إلى  إضافة  وبناء مرفق جماهيرّي،  الشاّبة  لألزواج 
طات في وادي الصليب للحفاظ على ما 

ّ
تغيير املخط

سطينّي تاريخّي.
َ
ز ميراث ِفل

َ
تبّقى منه كمرك

 
جمانة إغبارّية – هّمام: “نضع أمام مجتمعنا 
ورقة مطالب مدروسة كرافعة أمام البلدّية”

مديرة  هّمام،   – إغبارّية  جمانة  املحامية  وقالت 
لصحيفة  حيفا،  في  االجتماعّي  التطوير  جمعية 
 – تعمل  االجتماعّي  التطوير  جمعية  »إّن  “حيفا”: 
مجتمعنا  قضايا  أجل  من   – األخيرة  السنوات  في 
املختلفة،  األحياء  في  أهلنا  عيش  ظروف  وتحسين 

بشكل مدروس. ولذا أجرت الجمعية – في األعوام 
املاضية – مسح احتياجات موّسًعا للمجتمع العربّي 
عروة  والباحث  املدن  ط 

ّ
مخط أعّده  املدينة،  في 

وبي والَحراك املجتمعّي 
ُّ
سويطات، كآلّية للعمل والل

الدراسة  هذه  ومن  ها. 
ّ
كل املدينة  مستوى  على 

استخلصنا وثيقة املطالب للمجتمع العربّي وأحيائه، 
السياسية  ولألطر  لنا  مرجعية  وثيقة  لتشكل 
واملجتمعية والجماهيرية املختلفة، للرفع من تأثيرنا 

مقابل صانع القرار في املجلس البلدّي”.
وأضافت إغبارّية – هّمام: “نضع هذه الدراسة أمام 

األطر املختلفة واألحزاب السياسية من أجل التعاون 
البّناء بيننا ملصلحة مجتمعنا، وهي تطوير املجتمع 
العربّي في املدينة وتحصيل حقوقه الحياتية، لذا ومن 
منطلق املصلحة العاّمة لعرب حيفا سنعمل خالل 
وإستراتيجية  ة 

ّ
ط

ُ
خ وضع  أجل  من  القريبة  األشهر 

عمل لكيفية التنسيق بين األطر املختلفة، األمر الذي 
سيساهم حتًما في رفع قضايا مجتمعنا”. واختتمت 
إغبارّية – هّمام حديثها بقولها: “لألسف، نرى تشرذم 
مجتمعنا من حيث العمل واملطالبة، وال تخفى عّنا 
واٍع  كمجتمع  علينا  يجب  لكن  املتعّددة،  أسبابه 
عن  ع 

ّ
الترف وحزبية،  جماهيرية  اجتماعية،  وكأطر 

كّل العوائق وإيجاد طريقة التعاون والعمل املشترك 
الوحدوّي، لتحقيق مطالبنا وحقوقنا الجماعية«.

عروة سويطات: “الشراكة في املدينة ليست 
باألقوال بل بتحقيق العدالة الفعلّية«

عروة  والباحث  املدن  ط 
ّ
مخط مع  حديث  وفي 

سويطات، والذي أعّد ورقة املطالب، قال: »الشراكة 
انة بدون تأثير، بل 

ّ
ليست باألقوال والشعارات الرن

بتحقيق املساواة والعدل واالعتراف بالحّق التاريخّي، 
الشراكة هي في صنع مستقبل املدينة، في األفعال 
القرارات  بتنفيذ  ال  املسرحية،  تمثيل  في  وليس 
بل بصنعها، ال في استهالك خدمات املدينة بل في 
طات وأطر تنظيمية 

ّ
ب بناء مخط

ّ
إنتاجها. وهذا يتطل

بلدية وسياسات بديلة لتحصيل حقوقنا الجماعية 
واليومية، فالهدف األّول هو تغيير املكان والحّيز العاّم 
ليلّبي مصالحنا واحتياجاتنا ومكانتنا، فاملكان يعني 
الُهوّية وامليراث واملسكن والعمل والتعليم والترفيه 
املخاطر  ومنع  واالقتصادّي،  الجماهيرّي  والتدعيم 
التحتية  الُبنى  وترميم  املواصالت  وتطوير  البيئية 
ومضاعفة املناطق املفتوحة، ألّن تغيير املكان يصنع 

الفرص املستقبلية لألجيال القادمة«.
 

ً
: »الشراكة هي أّوال

ً
واختتم سويطات حديثه، قائال

االعتراف بالغبن والتمييز التاريخّيين، وااللتزام بمحو 
سطينية العربية 

َ
آثارهما، هي االعتراف بالُهوّية الِفل

األصيلة ملدينة حيفا؛ الشراكة هي تمكين حّقنا في 
بلدنا وتغيير السياسات لسّد الفجوات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية الحاّدة، وترسيخ املساواة في 
الفرص، والتوزيع العادل والشّفاف للموارد، وتعزيز 
القدرات وخلق فرص جديدة، فورقة املطالب تترجم 

كّل هذا إلى مشاريع عملية«. 
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حيفا – ملراسلنا – أطلقت املتنّبي هذا الشهر فّعالّيات وورشات عمل 
صّفّية تحت مضمار »الديمقراطّية والتربية للِقَيم«، وذلك بالتزامن 

ّية والبلدّيات، نهاية الشهر الجاري. 
ّ
مع انتخابات املجالس املحل

ب على طرق مختلفة إلجراء 
ّ

تهدف هذه الفّعالّيات إلى كشف الطال
ب، إلى جانب تقييم حسنات وسّيئات كّل 

ّ
انتخابات ملجلس الطال

النتخاب  مناسبة  األكثر  الطريقة  إلى  التوّصل  أجل  من  طريقة، 

المتنّبي؛ ُتطلق شهر 

»الديمقراطّية والتربية للِقَيم«
»الخطأ طريق الصواب، فإذا كنت ال تتحّمل ظهور الخطأ والنْقص في عملك كان 

عليك أن ال تنتظر ظهور الصواب والكمال فيه. علّي الوردّي«

ب، كوسيلة لتخفيف 
ّ

ِعي أهّمّية وجود مجلس للطال
َ
بّية ت

ّ
قيادة طال

مين وإدارة املدرسة، ليكون 
ّ
ب واملعل

ّ
رات والتجسير بين الطال

ّ
التوت

فلسفة  بلورة  في  الشركاء  هم  ب 
ّ

الطال مجلس  بوساطة  ب 
ّ

الطال
ز. 

َ
ه املرك

ّ
املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي ترى إلى اإلنسان\ الطالب أن

ب في النشاطات االجتماعّية والثقافّية في 
ّ

كما وُيساهم مجلس الطال
ب يجذب إليه أكبر عدد 

ّ
مه الطال

ّ
املدرسة، ألّن النشاط الذي ينظ

يزيد من احتماالت نجاحه. هذا  الذي  ب، األمر 
ّ

الطال ممكن من 
ف لتحسين 

ّ
ب الذي يوظ

ّ
باإلضافة إلى الوعي لجوهرّية عمل الطال

احتماالت  زيادة  إلى  يؤّدي  ما  املتنّبي،  في  التربوّي-التعليمّي  ناخ 
ُ
امل

اإلنجازات العلمّية. 
ب مواّد 

ّ
تأتي فّعالّيات هذا الشهر لُتذّوت في نفوس الطال عملّيا، 

للمدارس  قّرر 
ُ
امل املدنّيات  منهاج  درسوها ضمن  أن  َسَبق  نظرّية 

 
ً
ب، جاعلة

ّ
عّزز شخصّية الطال

ُ
الثانوّية من جهة، ومن جهة أخرى ت

منهم أصحاب قرارات واعية وعملّية، وذلك لتأهيلهم لقيادة أنفسهم 
 ومجتمعهم ثانًيا؛ مجتمعنا الذي يعّج بالكثير من حاالت العنف، 

ً
أّوال

ومدننا  قرانا  من  بعض  في  األمنّي  تان 
َ
والَفل الفو�سى  الغوغائّية، 

حين؛ وهنا 
ّ

العربّية، بالتزامن مع إشهار الحمالت االنتخابّية للمرش
الديمقراطّي وجهوزّية  الحسم  أهّمّية هذا االنكشاف على  تكُمن 
املجتمع لذلك، ودور املدرسة كمؤّسسة تربوّية-تعليمّية وحاضنة 

ب والطالبات. 
ّ

للطال
مًعا، بسعادة وتعاون نكتب القادم من فصول حكاية املتنّبي... »من 

 أرَض الكالِم \ وَيمِلِك املعنى تماما«.  
ْ

يكُتْب حكايته \ َيِرث

حيفا – ملراسلنا – زار، يوم االثنين من هذه األسبوع، مدرسة مار 
يوحّنا اإلنجيلّي األسقفّية في حيفا رئيس قسم التربية في جامعة حيفا 
ب ماجستير من جامعة أملانية، 

ّ
مع وفد من الجامعة ومجموعة طال

التربوية-التعليمية،  ومنهجّيتها  املدرسة  إلى  التعّرف  لهدف  وذلك 
وخصوًصا منهجّية ثقافة السالم فيها. وقد تّم استقبالهم في كنيسة 
ب الصفوف اإلعدادية ومرّبياتهم، وذلك على 

ّ
املدرسة بحضور طال

ثّم عزف فريق  نّجار،  إيلين  املرّبية  ترانيم جوقة املدرسة وعزف 
طبول السالم بإرشاد املتطّوعة بريئيل. وقد استمع الضيوف إلى 
غة األملانية من الطالب جدعون صّباح، 

ّ
كلمة ترحيب أصيلة بالل

غة اإلنكليزية وأخرى بالعربية. كما زار أعضاء الوفد بعض 
ّ
وكلمة بالل

لعوا عن كثب على منهجّية ثقافة 
ّ
الصفوف ومرافق املدرسة ليط

واملرّبية  د. عزيز دعيم،  املدرسة،  فيها، وقد شارك مدير  السالم 
غريس سالمة الضيوف في عرض فكرة ومنهجّية ثقافة السالم، كما 
شارك القّسيس الكنن حاتم شحادة الضيوف في بيت العائلة بدور 

املدرسة واملطرانية في خدمة املجتمع.

زيارة وفد تربوّي ألمانّي برفقة وفد 
من جامعة حيفا لمدرسة مار يوحّنا 

اإلنجيلّي األسقفّية 





أورنات تورينشهيرة شلبي  رجا زعاترة

رجا زعاترة

يف  السـيايس  نشـاطه  بـارش 

املرحلة الثانويـة. درس الحقوق 

يف جامعة حيفـا. عمل محرًرا يف 

صحيفـة "االتحـاد". قـاد عّدة 

يف  واجتماعية  سياسـية  نضاالت 

. حيفا

شهيرة شلبي  

وسياسـية.  نسـوية  ناشـطة 

ومستشـارة  اجتماعيـة  عاملـة 

التعليـم،  مجـاالت  يف  تنظيميـة 

التخطيـط والعمـل الجماهريي. 

مـن رائـدات الحركـة النسـوية 

العربيـة يف البالد. من مؤسـيس 

مدرسـة حـوار للرتبيـة البديلة.

أورنات تورين

ونسـوية.  سياسـية  ناشـطة 

كليـة  يف  اإلعـالم  قسـم  رئيسـة 

"جـوردون" األكاديميـة للرتبية، 

املحارضيـن  لجنـة  ورئيسـة 

الرابطـة  عضـو  الكليـة.  يف 

وناشـطة  لإلعـالم  اإلرسائيليـة 

يف منظمـات السـالم واملنظمـات 

لنسـوية. ا

مدينة بحق!
عادلة، مشتركة وديمقراطية



يوفال يونايعمر سمريهجنى مخول

جنى مخول

االستشـارة،  مجـال  يف  تعمـل 

العقـارات.  وإدارة  التسـويق 

درسـت يف ثانوية فيتسـو (قسم 

اإلعالم) ودرسـت إدارة األعمال. 

الرياضـة  بمجـال  مهتمـة 

والفنـون.

عمر سمريه

قضايـا  يف  مختـص  محـاٍم، 

وترخيـص  والبنـاء  التخطيـط 

املصالـح التجاريـة. نشـط منذ 

صفـوف  يف  أظفـاره  نعومـة 

الشـبيبة الشـيوعية، والحًقـا يف 

جامعـة  يف  الطالبيـة  الجبهـة 

. حيفـا

يوفال يوناي

بروفيسور يف قسم علم االجتماع 

يف جامعـة حيفا. تُعنـى أبحاثه 

يف علـم االجتماع السـيايس، علم 

الجنسـانية  األقليـات  اجتمـاع 

البوسـت-كولونيالية.  والنظرية 

اليسـار"  مؤسـيس "فوروم  من 

فـرتة  يف  حيفـا  جامعـة  يف 

االنتفاضـة الثانيـة.
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لرئاسه بلديه حيفا

 – ملراسلنا   –  حيفا 
حيفا  بلدية  استثمرت 
شاقل  املليون  يقارب  ما 
ز 

َ
املرك تأهيل  إعادة  في 

»عّباس«،  الجماهيرّي 
ان الحّي 

ّ
وذلك لرفاهّية سك

ذوي االحتياجات الخاّصة. 
أعمال  استغرقت  وقد 
الذي  ز 

َ
املرك تأهيل  إعادة 

من  امِلنطقة  ان 
ّ
سك يخدم 

حوالي  األعمار  مختلف 
تسعة أشهر، وشملت األعمال زيادة مصعد جديد 
ومع  وآمن.  جديد  درج  إنشاء  إلى  باإلضافة  للمبنى، 
يمكن  املبنى  تأهيل  وإعادة  الترميم  أعمال  إتمام 
يحّدهما،  ذين 

ّ
الل الشارعين  من  ز 

َ
املرك إلى  الوصول 

شارع عّباس وشارع ابن املقّفع.
هذا وفي املرحلة ما قبل تأهيل املبنى تّم ترميم وتجديد 
الطابق األوسط كفضاء إضافّي لألنشطة املوجودة في 
ان الحّي. وإضافة إلى ذلك 

ّ
ز، وذلك لرفاهّية سك

َ
املرك

فيها  قام 
ُ
ت ز، حيث 

َ
املرك في  رياضية  قاعة  إنشاء  تّم 

والفّعالّيات  األنشطة  من  متنّوعة  مجموعة  اليوم 
الرياضية لجميع األعمار.

للفّعالّيات  ز 
َ
مرك هو  »عّباس«  الجماهيرّي  ز 

َ
املرك

واألنشطة  الفراغ،  وأوقات  واملجتمعية  الجماهيرية 
من  متنّوعة  مجموعة  ويقّدم  والرياضية،  الثقافية 
هذا  مّجاًنا.  والكبار،  والشباب  لألطفال  األنشطة 
مجموعة  الجديدة  الرياضية  القاعة  في  عقد 

ُ
وت

متنّوعة من األنشطة الرياضية، مثل دروس الرقص 
والجمباز والباليه واليوغا والزومبا وفّعالّيات أخرى. 
الحّي  ان 

ّ
لجميع سك مفتوًحا  ز فضاء 

َ
املرك ر 

ّ
يوف كما 

قاءات االجتماعية، بما في ذلك 
ّ
لعقد املحاضرات والل

ات الكمبيوتر وألعاب الـڤـيديو، مثل X-Box و 
ّ
محط

Play station، وطاوالت ألعاب مختلفة، مثل الهوكي 
والسنوكر وتنس الطاولة واملزيد.

هذا، وفي مساء يوم الثالثاء املا�سي، شارك العديد من 
ان حّي عّباس في احتفال تدشين املصعد الكهَربائّي 

ّ
سك

الجديد وإعادة تأهيل املبنى، وحضر االحتفال كّل من 
املبنى  وتأهيل  ترميم  في  والشركاء  بلدية حيفا  إدارة 
قّدم  االحتفال  هذا  وخالل  ز. 

َ
املرك وطاقم  وإدارة 

روني« فقرات  بـ »عّمو  املعروف  زيدان  رامي  الفّنان 
فّنّية وغنائية خاّصة لألهالي واألطفال.

*تصوير  رؤوبين كوهين – مكتب الناطق بلسان بلدية 
حيفا

ينبثق  خطاٍب  وجود  السياسّية  عبة 
ّ
الل قواعد  حّتم 

ُ
ت

عن أهداف جلّية وخفّية. ال يمكن فهم هذه األهداف 
االجتماعّية،  النفسّية،  األبعاد  في  الخوض  بدون 
وخطابه.  للخطيب  والشخصّية  األيديولوجّية، 
فالتحليل الكّمّي للخطاب ُيعنى بعدد مفردات الخطاب 
ُبغية تحليله، في حين يتطّرق التحليل النوعّي إلى القيم، 
املضامين واملبادئ التي يتناولها الخطاب، بينما املنهج 
البراغماتّي أو القولفعلّي، الذي تحّدث عنه اإلعالمّي، 
د. سامي كليب، في كتابه »البراغماتّية في تحليل أفعال 
قوٍل  »لكّل  أّن  مبدأ  إلى  ستِند 

ُ
امل السيا�سّي«  الخطاب 

من  الخطيب  يرغب  التي  األفعال  تماًما  هو   ،»
ً

فعال
ُيحجموا  أو  بها  يقوموا  أن  إليهم خطابه  يوّجه  الذين 
عنها. والهدف من هذا املنهج هو تفكيك الخطاب وربطه 
الذي  األمر  بإنتاجه،  املحيطة  والبيئة  العاّم  بالسياق 
يسمح لنا بالذهاب إلى األفكار العاِبرة للنّص وتحليل 
املباشرة.  غير  واألفعال  الكالم  أفعال  عنه،  املسكوت 
ولرّبما هذا ُيفّسر بعًضا من مظاهر العنف املنتشرة هذه 
الفترة في قرانا ومدننا العربّية، تلك املظاهر والسلوكّيات 
حين 

ّ
ْعِقب خطاًبا ألحد املرش

َ
العنيفة التي تتزامن مع أو ت

ّية نهاية الشهر الجاري. 
ّ
لخوض االنتخابات املحل

شير غالبّية الدراسات االجتماعّية-السياسّية الحديثة 
ُ
ت

قة بمجتمعات الدول النامية عموًما، ودول الشرق 
ّ
املتعل

األوسط خصوًصا، إلى أّن االعتقاد الدينّي بالنسبة إلى 
 

ً
فّعاال  

ً
عامال ُيعتبر  والتقليدّية،  املحاِفظة  املجتمعات 

ًرا في بلورة وصياغة ثقافة هذه املجتمعات، كما 
ّ
ومؤث

الجماعّي  واإلدراك  الوعي  الحًقا،   – الدين   – ل 
ّ
ُيشك

تحديًدا،  النقطة  هذه  من  ا 
ً
ِانطالق املجتمعات.  لهذه 

تصبح عملّية الحشد والتعبئة السياسّية ألفراد هذه 
خالل  من  وذلك  وممتعة،  سهلة  عملّية  املجتمعات 
تطويع عناصر الثقافة التقليدّية؛ كاألعراف، العادات 
والتقاليد، والدين، لخدمة املآرب السياسّية املختلفة، 
ثبت أّن الدين 

ُ
ال سّيما أّن التجارب التاريخّية والحديثة ت

هو عصا مو�سى السحرّية واألداة الفّعالة لتحريك الرأي 
وصعود  العربّي،  الربيع\الخريف  مالمح  وما  العاّم، 
حركات اإلسالم السيا�سّي وأفول نجم الحركات اليسارّية 

والقومّية عّنا، ببعيدة أو مخفّية. 
تكثيف  مراقب  أو  متابع  أّي  على  يخفى  ال  ّيا، 

ّ
محل

بعض  عند  االنتخابّية  الحمالت  في  الدينّي  الخطاب 
الدين  جعل  عن  يدور  ال  هنا  والحديث  حين، 

ّ
املرش

االقتصادّية  السياسّية،  والرؤى  للتشريع  مرجعّية 
يطول  املضمار  هذا  في  والحديث   – واالجتماعّية 
ويتشّعب وتتعّدد وجهات النظر فيه – بل يدور الحديث 
عن تطويع الخطاب الدينّي وانتزاع النصوص القرآنّية 
وتقريبها  واملوضوعّي،  التاريخّي،  الداللّي،  سياقها  من 
ح لكسب التعاطف والتأييد، 

ّ
من واقع الخطيب\املرش

ومن أبرز األمثلة على ذلك قوله تعالى في سورة األنبياء 
وني َبْرًدا وسالًما على إبراهيم«، وُهنا 

ُ
لنا يا ناُر ك

ُ
)69( »ق

ح اسم إبراهيم ليستبدله باسمه 
ّ

ينتزع الخطيب\املرش
جاهات قد 

ّ
أو كنيته. تكمن خطورة هذا األمر في عّدة ات

ستهَدف 
ُ
ح بهالة ولباس النبّي امل

ّ
يكون أبرزها ظهور املرش

تحيطه  الذي  النبّي  ذاته  هو  وَصْوب،  َحَدب  كّل  من 
كذلك هالة عمالقة من العصمة التي اختّص هللا بها 
تعّمد يترك أثَرُه البالغ في نفوس 

ُ
األنبياء. هذا الخطاب امل

قين وهم الشريحة العظمى من مجتمعاتنا، حيث 
ّ
املتل

غّيبة صورة ذهنّية عن 
ُ
تتكّون في ذهن هذه الشريحة امل

رجٍل من هذا الزمان، ُيشبه أنبياء هللا، يتعّرض للظلم 
والضيم ويذوق شّتى أصناف العذاب في سبيل بلده، أو 

بكلمات أخرى مخفّية، في سبيل الوصول إلى الكر�سّي. 
كرار مثل هذه الخطابات في املقّرات االنتخابّية ُيعّزز 

َ
إّن ت

ي 
ّ
هذه الصورة في األذهان وُيمكّنها من الظهور والتجل

يوم االقتراع، عندها يكون الحسم الديمقراطّي لصالِح 
ح الفعلّي لجدارته أو أحّقّيته 

ّ
صورة النبّي الذهنّي ال املرش

ا، يصَنُع العرُب أصناَمُهم وطواغيَتُهم في 
ً
لذلك. هكذا، إذ

ديمقراطّية العصر الحديث. 
 على توظيف الخطاب الدينّي لتجييش الشارع، 

ً
عالوة

والحمالت  يترافُق  آخر،  نوٍع  من  ا 
ً

تجييش  
ُ
نلحظ

لألطفال  واملنابر  املنّصات  إتاحة  وهو  أال  االنتخابّية، 
عيد 

ُ
انة وأبيات شعر ت

ّ
الصغار، وذلك إللقاء كلمات رن

إلى األذهان بطوالت أبي زيد الهاللّي وعنترة بن شّداد، 
وغالًبا ما يكون حشد الصغار أو بكلمات أدّق ذويهم، 
جيل  أمام  نحن  وبالتالي  عائلّية-حمائلّية،  العتبارات 
ال  املقّدمة  في  العائلّية  االعتبارات  أمامه  واضًعا  يكُبر 
االعتبارات املوضوعّية واملهنّية، وفي املقابل ال يمكننا 
غّض الطرف أو إنكار ُبنية وتركيبة مجتمعاتنا العربّية، 
سطينّي هشام شرابي، 

َ
الِفل ر 

ّ
املفك إليه  أشار  ما  وهذا 

لقَيِمها  الفرد  خِضع 
ُ
ت املسيطرة  الثقافة  إّن  حيث 

ومعاييرها، ليصبح الفرد عاجًزا عن رؤّية ما هو أبعد من 
باع ما ُيسّميه »آلّية 

ّ
د له. يدعو شرابي إلى ات اإلطار املحدَّ

التحرير الذاتّي«؛ وذلك من خالل محاولة الفرد فهم 
عيد استنساخ 

ُ
الواقع بعيًدا عن الصور النمطّية التي ت

سيطرة، األمر الذي دفع شرابي 
ُ
نفسها ضمن الثقافة امل

إلى وضع األسرة تحت مجهر النقد والتحليل؛ فاألسرة 
سر ممتّدة«؛ 

ُ
هي وحدة بناء املجتمعات العربّية، يراها »أ

مبنّية على أساس عالقة هرمّية وسلطوّية بين الذكر 
األكبر سّنا وبقّية أفراد األسرة، األمر املنعكس على تربية 
األجيال الجديدة والذي يؤّدي إلى تهميش دور املرأة. هذا 
وإّن عملّية التغيير والتغّير ال تكون بين ليلة وضحاها، 
بل هي عملّية تراكمّية ومعرفّية، وأولى الخطوات نحوها 
ِعَي تماًما تلك الصورة املرسومة أمامنا أو في 

َ
هي أن ن

أو  التأطير  عن  بعيًدا  الواقع  فهم  محاولين  أذهاننا، 
االعتبارات التقليدّية.

توظيف الخطاب الدينّي في االنتخابات المحّلّية
كتبت: رقّيةعدوي؛ ُمَدرِّسة في مدرسة المتنّبي

 بلدّية حيفا ُتنهي أعمال ترميم وإعادة تأهيل

المرَكز الجماهيرّي »عّباس«

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

الناس فريقان 
ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

الناس فريقان في نظرتهم للحياة الدنيوّية وارتباطها بالحياة األخروّية؛ فمنهم من يكون لسان حاله: 
 الدهر«؛ ووفق هذه القاعدة يعملون وعلى أساسها 

ّ
ما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إال

ّ
»إن

 الحياة واملتعة فيها. وفريق آخر يرى أّن الدنيا هي دار ممّر واآلخرة 
ّ

يبرمجون حياتهم؛ فال هّم لهم إال
دار املقّر، فيحسنون في ممّرهم ليرتاحوا في مستقّرهم؛ فالجّنة مستقّر الصالحين والنار مستقّر 
العصاة املعاندين. وقد وّضح هذا الحال كتاب هللا فقال: »منكم من يريد الّدنيا ومنكم من يريد 
ّماك دخل على هارون  اآلخرة«، وشّتان بينهما في مجال العمل. ُيروى أّن العالم الزاهد ابن السَّ
ّماك  : يا ابن السَّ

ً
الرشيد وهو خليفة املسلمين الذي دانت له األرض، فسأله هارون الرشيد قائال

ّماك: أنت أزهد مّني يا خليفة املسلمين. فدهش هارون من  من أزهد أنا أم أنت؟ قال ابن السَّ
ّماك؟ قال: يا أمير املؤمنين، أنا زهدت في الدنيا وأنت زهدت  الجواب فقال: كيف ذلك يا ابن السَّ
في اآلخرة، وشّتان بين من يزهد في الخشب ومن يزهد في الذهب. فكان رّد هارون الرشيد: صدقت. 
م هارون وغيره أّن هذه الدنيا التي يؤثرونها على اآلخرة ال تساوي أّي 

ّ
ّماك أن يعل وأراد ابن السَّ

�سيء عند أبسط عارض يعترض املتمّسك بها؛ وكان هارون قد طلب كأس ماء، فلّما تناولها قال 
ك ُمنعت شربة املاء وأصابك الظمأ الشديد، 

ّ
ّماك: عندي سؤال؛ قال: اسأل؛ قل لو أن له ابن السَّ

وقال لك أحدهم أعطيك شربة املاء مقابل نصف ملكك، فهل كنت معطيه إّياه؟ قال: نعم. فلّما 
ك تريد إخراجه فال تستطيع وقيل 

ّ
ّماك: بعد أن شربت املاء هب أن شرب هارون قال له ابن السَّ

لك: نخرج املاء بنصف ملكك  فهل كنت تعطي نصف امللك؟ قال: نعم. قال: يا هارون، فما قيمة 
ر 

ّ
 شربة ماء وإخراجها؟! لذا على العاقل أن يسير في الحياة الدنيا وقد سخ

ّ
امللك الذي ال يساوي إال

كّل طاقاته لخدمة أّمته ومجتمعه، وقد أحسن السير إلى اآلخرة ولسان حاله يقول: »خيركم من 
ْن َيم�سي  مَّ

َ
َمْن َيم�سي ُمِكّبا على وجهه أهدى أ

َ
طال عمره وحسن عمله«؛ وهللا – تعالى – يقول: »أف

ر في خطاه فال يستطيع السير على طريق الخير 
ّ
ِكّب على وجهه يتعث

ُ
َسِوّيا على صراط مستقيم«. فاملـــ

والسعادة الدنيوّية واألخروّية، أّما املهتدي فسيره ثابت ويسارع إلى مغفرة من رّبه؛ »وسارعوا إلى 
ل كّل ذلك في العمل؛ 

ّ
ِعّدت للمّتقين«. ويتمث

ُ
مغفرة من ّرّبكم وجّنة َعرُضها السماواُت واألرُض أ

فتجد الناس الباّر بوالديه والعاّق لهما، العادل والظالم، هذا محسًنا وذاك مسيًئا، هذا يؤمن 
برّبه وذاك كافًرا به. وكما أّن الناس قد افترقوا في دنياهم بالعمل فهم سيفترقون في اآلخرة؛ قال 
تعالى: »فريق في الجّنة وفريق في السعير«. وقد وصف أحدهم سير الناس فقال: والكّل يغدو وال 
يستويان في غدوهما، كما افترقا في الدنيا يفترقان في اآلخرة؛ افترقوا في العمل واالستقامة على أمر 
هللا تبارك وتعالى؛ منهم من سابق الريح في َمرضاة هللا جّل وعال، ومنهم من يم�سي مشًيا، ومنهم من 
يحبو حبًوا، ومنهم من يركض ركًضا؛ فهل يستوون عند هللا؟ بالقطع ال، ألّن هللا – تبارك وتعالى 
– هو الحكم العدل ويقول: »إّن هللَا ال َيظلم الناَس شيًئا ولكّن الناَس أنفَسهم َيظلمون«. ويأتي 
تصّرف الناس في الحياة الدنيا وفق اهتماماتهم؛ فمنهم من يق�سي ليله في السهر فمشربه حرام 
 ويلجه؛ ومنهم من قام ليله 

ّ
ي بالحرام؛ وال يدع طريق حرام إال

ّ
ذ

ُ
وملبسه حرام ومطعمه حرام، وغ

ر صفو نفسه وعالقته 
ّ
ة أعظم من ذلك، وهو يخاف من صبح يعك

ّ
يدعو رّبه ويناجيه، وال يجد لذ

هّم 
ّ
مع رّبه؛ فهذا عثمان بن عّفان يقول بعد قيامه الليل: »نعوذ باهلل من ليلة صاحبها إلى النار، الل

ي لم أكن أحّب الدنيا لكري األنهار، وال 
ّ
ك تعلم أن

ّ
هّم إن

ّ
ي كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، الل

ّ
إن

لغرس األشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة«. وكان معاذ بن جبل يقوم 
هّم هدأت العيون ونامت الجفون، وغارت النجوم، وأنت حّي 

ّ
يل يدعو رّبه ويناجيه فيقول: »الل

ّ
الل

ك ال تخلف امليعاد«. شّتان بين َمن عمل آناء 
ّ
هّم هب لي هًدى ترّده علّي يوم القيامة، إن

ّ
قّيوم؛ الل

 لدينه ولنفسه ومجتمعه، وبين من باع نفسه سعًيا وراء شهوات الدنيا 
ً
يل وأطراف النهار خدمة

ّ
الل

د القرآن الكريم ذكر أنبياء هللا الذين 
ّ
وسعًيا وراء شياطين اإلنس والجّن، طالًبا ملرضاتهم؛ وقد خل

ّير بين الفاحشة وبين السجن 
ُ
كانت اهتماماتهم سامية؛ فهذا يوسف ُيسجن بتهمة باطلة بعد أن خ

ْصُب إليهّن وأكْن 
َ
 عّني كيدهّن أ

ْ
 تصرف

ّ
ِني إليه، وإال

َ
َحبُّ إلّي مّما يدعون

َ
جُن أ فقال: »قال رّبِ الّسِ

جِن أأرباٌب متفّرقون خيٌر أِم هللُا الواحُد القّهار«. وهذا نبّي  من الجاهلين«. ويقول: »يا صاحَبِي الّسِ
ا حضرته الوفاة قال ألبنائه وهو يعظهم ويوصيهم: »أْم كنتم شهداَء 

ّ
هللا يعقوب والد يوسف، ملـــ

َه آباِئَك إبراهيَم 
َ
َهَك وإل

َ
عبدون من َبعدي، قالوا نعبُد إل

َ
 قال لبنيه ما ت

ْ
 حضَر يعقوَب املوُت، إذ

ْ
إذ

حُن له مسلمون«. فانشغال األنبياء قضّيتهم األساس في قوله 
َ
وإسماعيَل وإسحاَق، إلًها واحًدا ون

 واجَتِنُبوا الطاغوت«. وختاًما، أسأل: من أّي 
َ

 أِن اْعُبُدوا هللا
ً

تعالى: »ولقد َبعثنا في كّل أّمة رسوال
الفريقين نحن؟ 

رشدي املاضي

تصاريح  إلّي  القادمة  كلماتكم،  أصوات  أسمعها 
دخول إلى مدنكم التي لم تزل بعيدة عّنا هناك 

هناك، في دنيا املدينة الفاضلة...
أسمعها يا أشّقائي، بوذا وكونفوشيوس وغوركي 
ونوم بين، نعم يا خير خلف لرسلنا وخير سلف، 
نعم أسمعها نهاًرا ينفرط بيادر حنطة مصابيحها 

تنادي »إلينا إلينا يا من أتعبتكم العتمة«...
إيمان  اليوم  عندنا  فالعتمة  األشّقاء!!  أّيها  حّقا 
وعبادة ال كما أردتم، أن تجعلوا الحياة الكريمة 

صالة اإلنسان منذ الوالدة.
وترفضون  آذانكم  اآلن  تغلقون  كم 

ّ
أن أعرف 

أخاه  يقتل  أّن اإلنسان عندنا صار  أن تسمعوا 
اإلنسان، يقتله ليعيش!!

ر 
ّ
لَم ال؟ وقد ُزهق الحّق وانتصر الباطل، فسخ

ى حياتهم مزرعة 
ّ
كّل خيوله لخوض املعركة وخل

 مدّمرة. 
ً

بشرية باردة موحشة وفرًحا مالًحا وآماال
كثيرون  كثيرون  فهم  أبطالنا؟!  عن  تسألونني 
األثمان،  بأبخس  البطوالت  سوق  في  ويباعون 
يقول:  الذي  شعاركم  أحرقوا  أحّبائي  يا  لكّنهم 
يكسبوا  أن  واختاروا  ثّمة حرب عادلة«،  »ليس 
أخيه  مع  اإلنسان  يربحوا سالم  أن  ال  الحرب!! 

اإلنسان.
فهم ال يرون أمامهم سوى مبدأ إزالة الكراهية 
والسعادة...  للخالص  طريًقا  مثلها،  بكراهية 
وخطيئة  إثًما  ارتكبنا  فقد  ولدنا  نا 

ّ
ألن أشّقائي!! 

كيف ال؟! وحياتنا أرض ملعونة و«فردوس« يزخر 
واضطهاد،  فاقة  دائم،  ألم  أّيامها  بالضغينة، 

وحماتها رسل السوء ونفي للفضيلة.
نقبل  ولن  استكانة  نقبل  لن  أحّبائي!!  لكّننا 
الهزيمة!! فهو الحّق ما قالوه وقلته أنت غوركي 
أّيها الرفيق!! بأّن الصمت موت مّجانّي رخيص وأّن 
الرفض والتمّرد هما الحياة والخلود. فال بّد أن 
نعود ونحاول من جديد، فَتكرار املحاولة واجب 
الستكرارّية تناسل صوت القّوة في أرض الصمود. 

د ويقول:
ّ
هذا هو قاموس النصر الذي يؤك

أّيها اإلنسان!! أنت سّيد الحياة ومصباحها العالي 
في كّل بهيم. فال تقبل أن تبقى تجوب طرق املدينة 
جاه كزورق حزين ومسكين: 

ّ
ضائًعا، وتهيم بال ات

إلينا إلينا مع أشّقائي في مدنهم الفاضلة.
القمم  سقف  لنبلغ  اإلنسان!!  صاحبي  يا  إلينا 
فهذا  األمل،  أللوان  لوحة  الحياة  روعة  ونعانق 
وطًنا  وأبًدا،  دائًما  سيبقى  وهو  حّق،  العالم 
واحًدا تسكنه البشرية جمعاء، يحكمها التسامح 

وتغمرها املحّبة.

شارع ستيال ماريس )العلوي( 2 غرف

 +شرفة واسعة مطلة للبحر مصعد+مخزن+موقف خاص للسيارة
₪ 3900

لاليجار

لاليجار

للتفاصيل:  050/5270464

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

H a i f a net

أحتاج اليوم إليه...



מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

وادي النسناس، شارع ماريوحنا 30    04-8510776
الكبابير، شارع عوده ندى مقابل الصيدلية 9598903-052  |  عبلين: 052-7012438

מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

وادي النسناس، شارع ماريوحنا 30    04-8510776
الكبابير، شارع عوده ندى مقابل الصيدلية 9598903-052  |  عبلين: 052-7012438

₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 

نرّمم ونجّدد لراحة 

زبائننا الكرام
ِابتداء من يوم غد، السبت، 

سنباشر  ال�رميمات في امل��مة، 
نا سنكون 

ّ
ولذلك نعلن لكم أن

موجودين بالقرب من م��متنا، 

ا 34، 
ّ
شارع مار يوحن

� ان��اء أعمال ال�رميم.
ّ
ح�

نشكر لكم تفهّمكم
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العثور على أقدم جبنة في العالم

of�ce@bestinvest.co.il  : בסט אינווסט  משרד :  072-252-7676 נייד : 052-306-7676   מייל

דירת 3 חד‘ מעוצבת ומשופצת,  פנויה 
לכניסה מיידית,

 מחיר שיווק 1,150,000 ₪

דו משפחתי מפואר כמו מקטלוג, שטח בנוי 
כ 240 מר‘ + 70 מר‘ מרפסת שמש לנוף פתוח 

מהמם 2  חניות פרטיות ו2 מחסנים  

ברחוב חורי 

דירות חדשות מקבלן !!!

בפרויקט חדש !!! 
ברחוב רענן 

בשכונת כבירים

באחוזה,

 ברחוב אבא חושי

 ללא תיווך, בבניין שעבר שיפוץ מלא ובניה 
חדשה, דירות 2 חד‘ / 3 חד‘ חדשות, מרפסת 

שמש, לכניסה מיידית החל מ 2,200 ₪ . 

להשכרה למכירה ברחוב החשמונאים, למכירה

בקרבת מרכז הכרמל  

דירות ענקיות כ 210 
מר‘ בנוי + מרפסות 
שמש לנוף + 2 חניות 

ומחסן .... שיווק 
הפרויקט ללא עמלת 

תיווך.

العالم  في  لقطعة جبنة  دليل  أقدم  العثور على  تّم 
 3,300 تاريخها قرابة  خالل حفرّيات أثرية في مصر، 
تحضير الجبنة من مزيج حليب  تّم  عام قبل أّيامنا. 
ار 

ّ
األبقار، الغنم، واملاعز )الصورة رقم 1 – جّرة الَفخ

في  تّم وضعها في القبر لتكون غذاًء  مع بقايا الجبنة(. 
الحياة األخرى ما بعد املمات ملستشار امللك، الفرعون 

»ستي األّولـ» )الذي احتّل بيسان خالل فترة حكمه(.

االكتشاف
في  فحوصات  خالل  الجبنة  قطعة  بقايا  تعّرف  تّم 
في جامعة  املختبر أجراها باحثون من قسم الكيمياء 
كاتانيا اإليطالية، بالتعاون مع باحثين من قسم اآلثار 
في جامعة القاهرة بمصر. وكما يبدو فإّن تاريخ قطعة 
3,300 عام قبل أّيامنا، وقد تّم وضعها  الجبنة قرابة 
في قبر بتاحمس الذي كان مستشار امللكين، ستي األّول 
وعام  ق.م.   1290 أو  ق.م.   1294 )حكم ما بين عام 
1279 ق.م.( وابنه رعمسيس الثاني )حكم ما بين عام 

1279 وعام 1213 ق.م.(.
ار، 

ّ
تّم العثور على قطعة الجبنة داخل وعاء من الَفخ

في  ون 
ّ
الل بيضاء  بقع  وجود  الباحثون  الحظ  حيث 

الوعاء. تّم إرسال البقايا إلى املختبر وهناك تّم تحليلها، 
وتّم تحديد الكتل على أّنها بقايا قطعة جبنة ُصنعت 
وهو مزيج من حليب األبقار،  من حليب غير مُعّقم، 
الغنم، واملاعز. وأشارت الفحوصات إلى وجود جراثيم 
في قطعة الجبنة من املمكن أن تسّبب مرض الحّمى 
عّد 

ُ
ت لم  الجبنة  أّن  االستنتاج  إلى  أّدى  ما  املالطية، 

القبر  في  إّنها ُصنعت لتوضع  بل  لالستهالك اآلدمّي، 
ولتكون زاًدا في العالم اآلخر بعد املمات. 

تّم العثور على قبر بتاحمس في ِمنطقة سّقارة، بالقرب 
ى ثانية 

ّ
 أّن القبر تغط

ّ
من مدينة ممفيس عام 1885. إال

عام  جديد  من  اكتشافه  وتّم  الصحراوية  بالرمال 
2010 )الصورة رقم 2 – اثنان من األعمدة داخل قبر 

بتاحمس(.
هذا وحمل بتاحمس العديد من األلقاب وتبّوأ الكثير 

 – فكان العمدة ملدينة منف  من املناصب اإلدارية؛ 
العاصمة املصرية، وقائد الجيش، كما شغل منصب 
عهد  في  األّول.  ستي  عهد  في  الِخزانة  على  املشرف 
رمسيس الثاني، ابن ستي األّول وخليفته، تّمت ترقية 

بتاحمس إلى منصب كبير كهنة آمون في الكرنك. 

صناعة الجبنة في العصور القديمة
تعود الدالئل األولى لصناعة الجبنة إلى عصور ما قبل 
التاريخ، العصر الحجرّي األخير )10000 – 8000 عام 
وتدجين  الزراعية  الثورة  بدأت  حينها  أّيامنا(،  قبل 
قة بصناعة الجبنة 

ّ
املوا�سي. وأقدم املكتشفات املتعل

وُمنَتجات الحليب تعود إلى ما قبل 7,000 عام، حيث 
في  على رسومات   – املثال  على سبيل   – العثور  تّم 
اليوم(،  ليبيا،  غرب  )جنوب  سهاره  صحراء  جنوب 

حلب  تصف  الصخر  على  منحوتة 
العثور في پـولندا على  كما تّم  البقر؛ 
الباحثون  يرّجح  ار، 

ّ
الَفخ من  أدوات 

أّنها استعُملت لتصفية الحليب خالل 
صناعة الجبنة )تاريخها الفترة ذاتها(. 
جبنة  قطعة  على  العثور  وتّم  هذا 
القرن  ثالثينّيات  خالل  الصين  في 
عام   3,000 تاريخها قرابة  العشرين، 

قبل أّيامنا.
كما  كرت الجبنة في التوراة مّرتين، 

ُ
ذ

كرت في املصادر اليونانية، فعلى 
ُ
أّنها ذ

املثال ذكر هوميروس صناعة  سبيل 

الجبنة وخزنها في القرن الثامن قبل امليالد، مصنوعة 
من حليب الغنم واملاعز.

في  وخالل الفترة الرومانية تطّورت صناعة الجبنة؛ 
عملية  من  الجبنة  صناعة  تّمت  القديمة  العصور 
ومن هنا كانت الجبنة  غليان الحليب وإضافة امللح، 
مالحة جّدا. وخالل الفترة الرومانية تّم تطوير صناعة 
ب 

ّ
الجبنة بوساطة إضافة إنزيم يؤّدي إلى عملية تصل

الجبنة، ما سّهل عملية السيطرة على مراحل صناعة 
منها خالل  وخصوًصا مرحلة استخراج املاء  الجبنة، 

ب وصناعتها.
ّ
عملية التصل

فال يقتنيه  كانت الجبنة ُمنَتًجا باهظ الثمن،  بداية، 
للجيش  غذاء  أصبحت  الحًقا،  فقط.  األغنياء،   

ّ
إال

أبناء  لجميع  أساًسا  غذاء  كانت  وبعدها  الرومانّي، 
الشعب. 



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

 (قريب من مركز ليئوبيك وكلية جوردون) شقة ارضية 5 غرف ضخمة حديقة 
واسعة  منظر للبحر

الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي للبيعللبيع

للبيع

للبيع
للبيع

بوادي النسناسللبيع

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 

الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف خاص، 

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل 

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 (الوحيد 
بالطابق)جديد ومرمم مبستوى راقي حوايل 
240م 4 غرف نوم صالون واسع جدا رشفة 

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

95م بناية مكونة من 
6 شقق 3 غرف واسعة 
منظر للبحر ، مرممة 
مع امكانية الضافة 
غرفة+رشفة عىل 

السطح الطابق 3 واخري

فيال االحالم 

4طوابق سكنية، مكونة 

من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

الكرمل الفرنيس شارع بيت ليحم

4 غرف 86م طابق 

2 بناية مكونة من 

7 شقق 

منظر مطل للبحر، 

مرممة حديثا 
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עו״ד סמיר ח׳ורי - יועץ & משווק נדל״ן

משרד ראשי: שד' המגינים 58, חיפה  |  טל׳: 048-540-450  |  נייד: 052-377-49-49  |  פקס: 04-682-1816  |  חפשו אותי ב - 

רח' עבאס
קומה 5 , בבניין עם מעלית ,  כ 100 מ"ר , במצב סביר

מחיר ∞∞∞¨∞∑≥¨± ₪

מחיר∞∞∞¨∞±∂¨± ₪

מחיר ∞∞∞¨∞≤≤¨± ₪

  מחיר ∞∞∞¨∞∞¥¨≥ ₪

רח' עבאס
120 מ"ר , 5 חדרים  משופצת חדשה - נוף פתוח

  משופצת אדרכלית, כ 600 מ"ר בטאבו,
 חובה לראות כדי להבין!

רח' דרך הים

רח' אלנבי

למכירה במושבה הגרמנית "כפר בעיר "  

130 מ"ר , 5 חדרים,  גינה ענקית!
רח' "הירוק"

רח' נווה יוסף

דירת גן בבניין חדש 110 מ"ר + 200 מ"ר גינה

 מחיר ∞∞∞¨∞∞∑¨± ₪                     

שכרה
לה

דירת 2 חדרים , קומת קרקע מרוהטת

بنك مركنتيل يقدم رعايته للرياضية حنين نصار- بطلة البالد 

في القفز العالي

ع املدير العام لبنك مركنتيل، السيد شوكي بورشطاين، مؤخًرا على اتفاقية مع بطلة إسرائيل في القفز 
ّ
وق

العالي، الرياضية حنين نصار، ابنة مدينة عرابة. وبموجب االتفاقية يقدم البنك رعايته للرياضية حنين، 
عتبر االكتشاف الريا�سي لهذا العام.

ُ
والتي ت

ت حنين )20 عاًما( ضيفة على إجتماع إدارة البنك بمشاركة املدير العام، شوكي بورشطاين، 
ّ
وقد حل

عجبوا باإلصرار 
ُ
أ أبو سالم، وقد  الناصرة وعكا، رياض دبيني وعوني  أعضاء اإلدارة ومديَر۫ي منطقة 

والعزيمة والرغبة القوية التي أبدتها حنين في اإلستمرار بطريقها وتحقيق النجاح.
ة ملا يزيد عن 10 سنوات، وقد دخلت مجال 

ّ
حنين، وهي طالبة أكاديمية في معهد فنجيت لعبت كرة السل

القفز العالي في السنة األخيرة فقط، وذلك مع املدّرب أنتولي شفرن، الذي اكتشفها عن طريق الصدفة في 
كلية فنجيت حيث تدرس.

وتحاول حنين التنسيق بين دراستها وتدريباتها وعملها في تل ابيب. 
عدم توفر الدعم املادي وضع صعوبات أمام حنين، وهي تحاول أن تتحدى تلك املصاعب بشجاعة وتتابع 
مسيرتها وخطتها إلدخال ألعاب القوى إلى املجتمع العربي وتحقيق حلمها بالفوز والتقدم في املباريات 
القادمة والوصول لأللعاب األوملبية عام 2020. تقول حنين إّن الوصول إلى األلعاب األوملبّية يتطلب منها 
تحسين إنجازاتها بعشرة سم )نتيجة حنين حتى اليوم هي القفز إلى 1.80 متر(. وقالت حنين إّن مدربها يؤمن 
بقدراتها إلى أبعد الحدود، مؤكدة على إندماجها السريع في هذا املجال، حيث وصلت خالل أشهر معدودة 

إلنجازها الرائع وفازت ببطولة إسرائيل في القفز العالي.
هذا، وأعربت حنين عن شكرها وإمتنانها للبنك والقائمين عليه على ثقتهم ودعمهم لها، وأكدت على 
سعادتها لتواجدها بينهم في إجتماع اإلدارة. كما تطرقت إلى القيم املهمة التي ترافقها بمسيرتها الرياضية، 

وهي: اإلجتهاد، اإلصرار، التمّسك بالهدف والطموح بالوصول إلى أعلى املراتب.
وبدوره تمنى لها املدير العام النجاح وعّبر عن اعتزازه بالعالقة التي نشأت بين حنين والبنك بقوله: »تشكل 
اتفاقية الرعاية مع حنين أساًسا مهًما لعمل ونشاط البنك في الوسط العربي والتعاون اإلجتماعي الواسع 

القائم بين البنك واملواطنين العرب في البالد«.

بنك هبوعليم وصندوق 

الناصرة يستمرون في 

دعم طالب الجامعات  في 

الناصرة

يستمر  التوالي  على  السادسة  للسنة 
صندوق الناصرة بالتعاون مع بنك هبوعليم 
وعدد من املتبرعين بتقديم املنح الدراسية 
لعشرات الطالب الجامعيون أبناء الناصرة 
العلمي  التحصيل  تشجيع  بهدف  وذلك 

االكاديمي في املجتمع العربي.
هذه السنة سيقوم الطالب الحاصلين على 
املنح الدراسية بالتطوع بتقديم محاضرات 
لطالب املدارس الثانوية، في موضوع اإلدارة 
املالية وكيفية التعامل مع ميزانية العائلة 
األبناء  جهة  من  وأيضا  االهل  جهة  من 
الوعي ألهمية  رفع  بهدف  وذلك  والطالب، 
اإلدارة املالية السليمة كأساس للنجاج في 
الحياة، في البيت وفي العمل والوصول بهذا 

الى هدوء نف�سي واجتماعي.  
 املدربة نردين ارملي قامت بإرشاد الطالب 
لتقديم  وتهيئتهم  املنح  على  الحاصلين 
املحاضرات لطالب املدارس، حيث التقت 
معهم على مدى ثالثة أيام دراسية في فندق 
راجي  السيد  بحضور  الناصرة،   لجا�سي 
والسيدة  الناصرة  صندوق  رئيس  منصور 
سامية سعدي مركزة املشروع،  وقدمت لهم 
شرحا منفصال عن موضوع التربية املالية 
تقديم  في  ستساعدهم  بأدوات  وزودتهم 
وتكسبهم  الثانويات،  لطالب  املحاضرات 

 
ً
خبرة سيتفيدون منها هم وعائالتهم أيضا

نبيل توتري مدير فعاليات البنك في املجتمع 
منا  ايمانا  يأتي  الدعم  ان هذ  العربي قال 
البناءنا  العالي  التعليم  تشجيع  بأهمية 
وبناتنا من املجتمع العربي وتشجيعهم على 
التطوع في خدمة مجتمعهم من اجل رفع 
مليزانية  الصحيحة  اإلدارة  ألهمية  الوعي 
ولهم  للعائالت  الثانويات،  لطالب  العائلة 
بشكل شخ�سي، وتمنى للطالب النجاح في 

تحصيلهم العلمي. 

كان شعارها  والتي  العالم،  في  الرائدة  التجميل  ماركة  كونها 
تعمل   ، األجناس"  وكل  القوميات  كل  االجيال،  "كل  دائما: 
MAC  دائما على تطوير سلسلة Studio Fix  املالئمة لكل الوان 

البشرة املوجودة.
من  الواسعة  اللون  مجموعة  من  اللون  النفسكم  الئموا 
 make والتي تشمل 64 لونا جديدا من الـStudio Fix   سلسلة
up األيقونيStudio Fix Fluid SPF  15 . 53 لون من ماكياج 
 ,Studio Fix-  Powder Plus Foundation  األساس البودرة
 Studio Fix 24 ساعة  لـ  يدوم  الذي  الجديد  العيوب  خافي 
Hour Smooth wear Concealer-24 ولوحة كونتور جديدة 
من  اضافية  والوان   Sculpt and shape Contour Palette
 Conceal and Correct العيوب  مصلح  و  الكونسيلر  لوحة 

. Palette
M.A.C  تحتفل بتميز كل شخص وبتعبير كل شخص فينا عن 
نفسه، بحملة اعالنية عاملية واسرائيلية التي تعرض تشكيلة 
انواع والوان البشرة، اضافة جديدة في موقع M.A.C   يخول 
 Studio Fix كل شخص العثور على لون بشرته من خالل الـ

.  Shade Finder
 Studio Fix  :  STUDIO FIX 24-HOUR سلسلة 

 CONCEALER
جديد: كونسيلر يدوم لـ 24 ساعة: كونسيلر Studio Fix هو 
كونسيلر سائل، خفيف الوزن يزودكم بتغطية خفيفة ويخفي 
العيوب. يبقى بكل راحة على بشرة الوجه كل اليوم. التركيبة 
تدوم لـ 24 ساعة وتمنح البشرة تغطية متوسطة حتى كاملة.  
تظهر البشرة اكثر سالسة وتبدو بمظهر رائع في الصور. قضيب 
التدليك بالطرف االسفنجي يحول عملية وضع الكونسيلر الى 
بِك.  الخاصة  السحرية  العصا  الى  والكونسيلر  عملية سهلة 

لبشرة منتعشة ومثالية بمظهر املاط الطبيعي.
متوفر بـ 33 لونا

السعر 115 شيكل لـ 7 مللتر
STUDIO FIX FLUID SPF 15  : اآلن بـ 64 لونا

اخضعنا  الـ Studio Fix Fluid SPF 15 لالمتحان النهائي الذي 
يفحص مدة دوامه. لم نفاجأ عندما اكتشفنا ان التركيبة تدوم 
لـ 24 ساعة! الـ make up العصري هذا يدمج املظهر املاط مع 
تغطية مبنية متوسطة حتى كاملة، يقي من اشعة الشمس 
SPF 15. سهل الوضع، البناء وخلق مظهر ماط متجانس. مريح 
ويدوم لفترة طويلة، يساعد في تقليص ظهور املسامات وعيوب 

 .
ً
 ومثاليا

ً
 ناعما

ً
البشرة، يمنح البشرة مظهرا

السعر 192 شيكل لـ 30 مللتر 
STUDIO FIX POWDER PLUS FOUNDATION=  - ماكياج 

اساس بودرة ستوديو فيكس
ماكياج  اساس بودرة بمنتج واحد يمنح البشرة مظهر ماط 
فاخر  نسيج  مع  كاملة  حتى  متوسطة  تغطية  ومثالي،  ناعم 
وهوائي. يدوم لفترة طويلة ، بلون دقيق يبقى على البشرة، 
يعطي مظهر بشرة موحد، ال يخفت، ال يتراكم في التجاعيد، 

كل هذا ملدة 12 ساعة. 
متوفر ب، 53 لونا

السعر 192 شيكل لـ 15 غرام 
  STUDIO FIX 24-HOUR CONCEALER

جديد! كونسيلر يدوم لـ 24 ساعة
كونسيلر STUDIO FIX هو كونسيلر سائل خفيف 

جديد: كونسيلر يدوم لـ 24 ساعة: كونسيلر Studio Fix هو 
كونسيلر سائل، خفيف الوزن يزودكم بتغطية خفيفة ويخفي 
العيوب. يبقى بكل راحة على بشرة الوجه كل اليوم. التركيبة 
تدوم لـ 24 ساعة وتمنح البشرة تغطية متوسطة حتى كاملة.  
تظهر البشرة اكثر سالسة وتبدو بمظهر رائع في الصور. أداة 
التطبيق مع الطرف االسفنجي تحول عملية وضع الكونسيلر 
بِك.  خاصة  سحرية  عصا  الى  والكونسيلر  سهلة  عملية  الى 

لبشرة منتعشة ومثالية بمظهر املاط الطبيعي.
متوفر بـ 33 لونا

السعر 115 شيكل لـ 7 مللتر
  [STUDIO FIX SCULPT & SHAPE CONTOUR PALETTE

هاياليتر وظالل  لوحة  الوجه:  لتصميم ونحت  كونتور  لوحة 
3 بودرة بمظهر ماط لخلق الظالل و  لنحت الوجه ولالبراز: 
3 بودرة هاياليتر مشرقة النارة الوجه. كل بودرة تحتوي على 
تقنية خاصة العادة جزئيات الضوء ، بينما البودرة املخصصة 

للتظليل تخلق تغطية خفيفة وتغطية طبيعية.
LIGHT / MEDIUM  لبشرة فاتحة/متوسطة 

لبشرة     MEDIUM DARK/DARK
متوسطة/ غامقة 

 السعر 249 شيكل لـ 14.4 غرام 
 STUDIO FIX CONCEAL & CORRECT

 PALETTE
بالوان  عيوب  ومصلح  كونسيلر  لوحة 

جديدة: 
LIGHT/MEDIUM/MEDIUM DEEP/

 DARK/DEEP/EXTRA DEEP
السعر 238 شيكل لـ 6 غرام 

M.A.C من   Studio Fix حافظي على تميزك مع سلسلة
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شقق للبيع شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شارع بن يهودا 
3.5 غرف 85 متر طابق 3 مالئمة 

لالزواج الشابة واالستثمار .

شارع هجيفن 
3 غرف مرممة موقع مركزي امكانية زيادة بناء 880000 ₪ 

شارع الجبل 
2.5 غرف ار�سي חכירה ל23 سنة 

تسليم فوري .340000 ₪ 

الكرمل الغربي
بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات ومخزن سطح 

120 متر منظر خالب بنورامي .

شارع كيسارية
2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 

بسعر مغري.

بالمفتاحية قرب شارع الخوري  
4 غرف + 3 شرفات بيت عربي 120 متر 

 ₪ 480000

للبيع דרך הים
 كوتج 4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم فوري  

 ₪ 1590000

الحي االملاني אניליביץ 
3.5  غرف  طابق ار�سي + شرفتين مساحة 95 متر مع امكانية لحديقة 

صغيرة ومدخل منفرد للترميم . 1150000 ₪ 

 لاليجار 
הצלבנים تسليم فوري.

5 غرف واسعة 120 متر طابق ثاني،موقف خاص منظر خالب للبحر 

₪ 4200

 شارع קדושי דמשק 
3.5 غرف مرممة طابق 3 موقف سيارات مشترك  3000 ₪

اراضي 
1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام 

150000 ₪  للدونم
دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب العمار 450000 ₪ 

3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�سي قرب يوكنعام )המושבה(  
بسعر مغري.

فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية)מושבה יוקנעם( بيوكنعام،قريبة من 

الشارع الرئي�سي 1.35 دونم ب 135000 ₪

שיווק ויעוץ נדלן

בקרו אותנו בפייסבוק:

נילי דבאג:
מייסר סלאמה:

מבחר גדול של דירות

למכירה

שד הציונות 
קומת קרקע . 3.5 ח 

מרווחת מאוד חצר פרטית . 
מושכרת.

תקרות גבוהות

 
הברון הירש 

קומה שנייה 3.5 ח. ניתן 
להפוך ל 4 ח. במצב טוב 
אופציה לממד ומרפסת.

התשבי 
3.5 ח במצב שמור 

קומה שנייה.

חנות בואדי 
ניסנאס 

מתאימה לעסק 
קטן.

רחוב הילל
 דירת 2 ח קומה 

ראשונה.

רחוב הילל 
דירת 3 ח קומה 2

 להשכרה 
דרך הים

4 ח 110 מר . גינה צמודה 
500 מר קומת קרקע ... 

משופצת. מרווחת מאוד 
תקרות גבוהות 

דירות בפרוייקט 
חדש בדרך הים 
5 חדרים 130 מר 
נוף לים מעלית 
חנייה מרפסת 

דרך יפו
נכס מיוחד קומה 1 

דירה 4  חדרים 125 מר  
משופצת + מרפסות +  
גג 88 מר עם אפשרות 

בנייה. 

בניין אבן. נוף לים

 מושכרת. 

מיקום מרכזי עם 
פוטנציאל אדיר

لأليجار

شارع النبي طابق ار�ضي مع حديقة مؤثثة جزئيا  5 

غرف+ 3 حمامات+مطبخ موقف خاص

للتفاصيل: 054/5720040       054/6714606

مطلوب لبونبونيرا ماركت  

عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112

مطلوب

المشّطش وشغه المساظثات المططعبئ لاصثغط المظاصخئ،
غمضظ التخعل سطغه  بثًءا طظ غعم 21\10\2018 تّاى غعم 

26\10\2018 طظ جضرتارغئ المثرجئ
تةإ إسادة المشّطفات طعّصسئ وطشطصئ 

وبدون عالمات تشخيص
إلى جضرتارغئ المثرجئ تّاى غعم 28\10\2018 الساسئ 14:00 

لقجافسار س� العاتش:  8522113-04 بظغ الساسات 14:00-09:00

مناقصة إلدارة مقصف في مدرسة

إدارة طثرجئ 

«باظعغئ الضرطئ»
غش حارع عةغفظ 15 بتغفا، 

تثسع بعثا إ� تصثغط اص�اتات �دارة طصخش
لطسظئ ا�ثرجغئ 2018\2019، 

اباثاء طظ 01\11\2018
�ّثة جظئ واتثة طع إطضاظغئ 
تمثغث لسظاظغ إضاشّغاظغ.

جديد! امكانية الدخول الى العيادة او الصيدلية بدون البطاقة

، كان 
ً
حتى اآلن، كان من الصعب الوصول إلى طبيب، ممرضة، صيدلية، أو عيادة بدون البطاقة الخاصة بكم. سابقا

عليكم الذهاب إلى املكتب للحصول على موافقة لتلقي العالج او الخدمات دون إظهار البطاقة. ولكن، ابتداًء من اليوم، 
سيتمكن مؤمنو كالليت من الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى البطاقة من خالل اختيار »تلقي الخدمات بدون 

بطاقة« في موقع كالليت Online ، تطبيق كالليت أو عن طريق االتصال على  2704*. 
كيف يتم التسجيل للخدمات بدون البطاقة املمغنطة؟ 

يمكنكم االتصال على 2704*، الدخول الى موقع كالليت، او تطبيق كالليت ثم الضغط على زر »خدمات بدون بطاقة 
ممغنطة«، بعد ذلك يظهر حتى أي ساعة يستطيع الوصول الى العيادة او الصيدلية بدون البطاقة املغنطيسية. عند 
الوصول الى املكان املطلوب، سيتوجب على مؤمن كالليت إدخال رقم هويته في ماكنة إدارة األدوار حيث يحصل على 

.
ً
رقم دوره دون الحاجة الستعمال بطاقته املغنطيسية. هذه الخدمة متاحة لجميع افراد العائلة أيضا

من املهم املعرفة أنه منذ لحظة التسجيل في موقع كالليت لتلقي الخدمة من دون بطاقة ممغنطة، يستمر توفر 
الخدمة ملدة 3 ساعات. 

مالحظة: الخدمة متوفرة حاليا باللغة العربية باالتصال على 2704*، وباللغة العبرية في التطبيق وموقع 
كالليت  



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

استشارة مجانية(اولية) مع محام، מעצבת פנים،  יועצת משכנתא من داخل الشركة

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

hajokhalil@hotmail.com 052-2840945  :خليل حّجو

حصه 3غ.ذابص1. طرطمه بالضاطض وبثوق.
طماازه لطسضظ ولقجابمار

بظاعاوس בדרך הים   بمظطصئ العاد-קיסריה  
بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م،6 غرف، ذابص 3، 
طعصش جغارة، طثجن  طظزر خقب لطئتر        

لطئغع بالمطران تةار
شغ أتسظ طعاصع المثغظئ

حصه 4غ (100م)بعضع جغث+حرشه، 
طخسث،طعصش،طثجن وطظزر رائع لطئتر والةئض.

لطئغع بالعثار -שבתאי לוי  دضان وغالغرغا- 32م وبعضع طمااز

1) بالضئابغر بظاعاوس جثغث 5غرف- 240م حرشئ 120م طظزر خّقب لطئتر  طضغغش طعصفان لطسغارة

2) المطران تةار  3 غرف+ حرشئ+طعصش 3) الظئغ 3 غرف ذابص 3 طظزر لطئتر

قغةار
ل

لطئغع-رسظان بالضئابغر
 حصئ ارضغئ 3.5غ 102 م- طع ارض 

وجاتئ 130م طرطمئ تثغبا 
واطضاظغئ لـ ממ“ד

السسر 1.680.000 ₪




