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الجُمعة  23 ترشين الّثاين 22018

أطير رئيُس الوزيرة والوزير..
ّ
 الت

ُ
ان

ّ
فن

أسعد موسى عودة

عاتنا 
ّ
وتطل وهمومنا،  وجروحنا  وأرضنا  ولغتنا  وقيمنا  ملبادئنا  إخالصنا  إّن 

الوطنّية واإلنسانّية، وإّن حكمتنا وذكاءنا، يحّتم جميُعها علينا االلتفات إلى 
قدرات خصومنا؛ والّتعامل معهم بروح منطوق اآلية الكريمة، وإْن بسياٍق 
وال  بالِقْسط،  وامليزاَن  امِلكياَل  وا 

ُ
ْوف

َ
أ وِم 

َ
ق »ويا   :

ٌ
مؤتِلف لكّنه  مختِلٍف  آخَر 

ذي 
ّ
ْوا في األرض مفِسدين«.. وهذا الّرجل ال

َ
ْعث

َ
سوا الّناَس أشياَءهم وال ت

َ
ْبخ

َ
ت

عره صباًحا أزرَق، ال 
َ

مته الحياة وحّنكته الّسياسة، حّتى جعلت ليل ش
ّ
ذي لطاملا عل

ّ
كثيًرا ما تثّقف، وال

ذنيه، 
ُ
فة؛ ورغم كّل ما يحوم حواليه ويكاد ُيغرقه حّتى أ

ّ
بّد أن نعترف– رغم اشمئزازنا منه، بعبارة ملط

ه يتمّتع بذكاء غير عادّي، 
ّ
ه كثيًرا ما ينطبق عليه قول: »كّبرنا موُت الكبراء« – ال بّد أن نعترف بأن

ّ
ورغم أن

العبرّي واإلنـچـليزّي، وعلى  وبدهاء سيا�سّي استثنائّي، وبقدرات خارقة على صوغ الكالم املنطقّي، 
يكولوجّي ألّي َجَدل نا�سئ عن حدث واقعّي ]قد يحصل[ أو  الّتعبير الجسدّي، وعلى الّتأطير البالغّي\السَّ
.]Framing[ »مينـچ]ِر]ا

ْ
حقيقّي ]قد حصل[، وهو ما ُيسّمى بالعبرّية »ِمْسـچـور« ]מסגור[ وباإلنـچـليزّية »ف

وحديثي – إن لم تخّمنوا صحيًحا بعد – هو عن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين بنتسيون نتنياهو، 
ذي يعرف بالّضبط من هو 

ّ
ذي يعرف بالّضبط ماذا يريد أن يقول، كيف يقول، ومتى يقول، وال

ّ
ال

م 
ّ
ا بوصّية املعل

ً
ذي يريد هذا الجمهور سماعه ومشاهدته؛ آخذ

ّ
جمهور مستمعيه ومشاهديه، وما ال

ونستون تشرتشل: »ليست الّسياسة ما تراَك تفعله، بل ما يراَك تفعله الّناس«.
فخالل أّيام، فقط، من األسبوع األخير، برهن بنيامين بنتسيون نتنياهو على ذلك من جديد، وقد 
ذي – حّتى الّساعة – ال يعرف كيف يخسر؛ فبعد صدامه 

ّ
خرج، مّرة أخرى، الّرابح الّسيا�سّي األكبر ال

ا آخر في املواجهة  ا تكتيكيًّ ا أمنيًّ
ً
ًرا، مسلك

ّ
الّتكتيكّي مع أڤـيـچـدور في مسألة الخان األحمر، انتهج، مؤخ

مع غّزة، يسعى نحو تسوية ما، ما دفع بوزير دفاعه ال بل حربه إلى االستقالة، وهو ما كان بنيامين 
ص من هذا.. بينما هو ُيدرك، أيًضا، أّن من ال يزال 

ّ
عه، بكّل تأكيد؛ فتخل

ّ
يريده – أو على األقّل يتوق

ًدا،  ا مراهًقا أرعن، أعني »صاحب املعالي« نفتالي، سيهرول إلّيه صاعًدا، »مشّبًرا«، مهّدِ فًتى سياسيًّ
وزّية 

ّ
ه وغزالته الل

ّ
تي خلعها عن ظهره أڤـيـچـدور، فإن

ّ
م الحقيبة ال

ّ
ه إن لم يتسل

ّ
ًنا، بأن

َ
ومتوّعًدا َعل

ربية و »العدلّية«؛ ما سيؤّدي إلى سقوط ائتالف اليمين وإعالن بنيامين 
ّ
سيخلعان عنهما حقيبَتي الت

رة في نواحي آذار أو أّيار.
ّ
فّض برملان إسرائيل وذهابها إلى انتخابات مبك

ذي نجح – حّتى الّساعة – في »تصفية« جميع 
ّ
فما كان من ثعلب الّسياسة اإلسرائيلّية، نتنياهو، ال

يكود[ على 
ّ
ب اصطفاف القوى داخل البيت ]حزب الل

ّ
خصومه الّسياسّيين، عن يساٍر وعن يمين، ورت

 أن جعل ذلك 
ّ

ا إلسرائيل بال رادع أو منازع.. ما كان منه إال
ً
شاكلته وهواه، وبات ال يرى غير نفسه ملك

وم حّتى قّمتها، فأمهله نهاًرا ليتمّتع بدفء شمس 
ُّ
ق ق شجرة الزَّ

ّ
الفتى الَهْيِتِكْسِتّي املفتول العضالت يتسل

جرة، ثّم أتاه ليَل مساء، وسكب ال بل صّب عليه دلو ماء بارد َصْرَصر.. 
ّ

بقايا تشرين عند قّمة تلك الش
ذي نّصب فيه نفسه »ابن اليمين«؛ أي بنيامين، بلباقة 

ّ
م ذاك، ال

ّ
فأراه به الِعبر؛ أعني خطاب املعل

ا، هذه املّرة – في صبيحة 
ً
 أن هرول هابط

ّ
ودهاء، حارًسا ألمن إسرائيل، أيًضا؛ فما كان من نفتالي إال

 
ّ

جرة، مثل حرباء هاربة من قضاء، وما كان كّل ما قاله من خطاب إال
ّ

اليوم الّتالي – عن قّمة تلك الش
ا وكاذًبا لُقبح تلك الهزيمة الّنكراء؛ بخالف أستاذه ورئيس قسمه، بنيامين، 

ً
 مفضوًحا ومكشوف

ً
تجميال

م.. وإن كان 
ّ
م، فجعله بعد أن أَمل يتأل

ّ
م، وإلى من يتكل

ّ
م، متى يتكل

ّ
م، كيف يتكل

ّ
ذي يعرف ماذا يتكل

ّ
ال

ذي – ومع األسف – ال 
ّ
رهيب وفّن الكذب والّتكذيب، ال

ّ
رغيب والت

ّ
كثير من كالمه يقوم على منطق الت

وب..
ُّ
 الَعك

ُ
عوب.. في أرٍض لم يأِته بعُد فيها حديث

ّ
عب لفيف الش

ّ
يزال ينطلي أو ال ينطلي.. على الش

ي في الّرابعة واألربعين..
ّ
 في الّسابعة والّسبعين.. أبهى من

َ
أنت

الث 
ّ
أْي أبي مو�سى األسعد أبا أسعد.. أنظر إليك، أنا أسعد أبا مو�سى األسعد، وأنت، اليوم، في الث

والعشرين من تشرين، في الّسابعة والّسبعين.. فأراك – يا حبيبي – أبهى مّني، أنا ابن الّرابعة واألربعين.. 
ن عندي مطالع الخيال 

ّ
.. سيظال

ً
 وكماال

ً
ك.. جماال

ّ
ك وبعٌض من بعض كل

ّ
 بعض ظل

ّ
كيف ال وما أنا إال

ه ال 
ّ
ق في سماء املستحيل.. نحو قمم الوصول.. فإن

ّ
ومنزلة املثال.. وجناحين من نور وُحبور.. بهما أحل

بّد، يوًما، لهذا الّزوال أن يزول..
ولك مّني سبعة وسبعون ألف قبلة، ومع كّل قبلة ألف وردة ووردة..  

أنِت الورُد يا هنُد..

 ونقاوة، وإّنهما  من فرط ما هما – يا حبيبتي – تلسعان.. يا ملَء الَجنان: 
ً
إلى شهد أّيامي حالوة

ْت  فَّ
َ
ُه َسَحًرا \ خ

ُ
َرْت َحّبات

َ
ط

َ
 ق

ْ
لُّ إذ

ّ
َتَجال \ والط

ْ
َسًما \ باَحْت سرائُرُه واْحَمرَّ واخ

َ
ْصِتهِ  ن

َ
 راق

ْ
الورُد يا هنُد إذ

َجال ]أسعد عودة[
َ
عَر ُمرت ِ

ّ
إليِك تقوُل الش

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

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

من صفات الرسول 

ّ

َ

َ
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ى هللا 
ّ
في ذكرى مولد رسول هللا، محّمد صل أقّدمها لكم  هي رسالة 

ق 
ُ
ل
ُ
َعلى خ

َ
ك ل

ّ
م، فأقول: امتدحه رّبه جّل في عاله وقال: »وإن

ّ
عليه وسل

عظيم«. فمدُح هللا له تأكيد على الصفات واألخالق الحميدة التي تمّيز 
بها رسول هللا، والتي تظهر في كّل صور سيرته التي ال مثيل لها. وكذلك 
د 

ّ
تنفي عن رسول هللا كّل التصّرفات واألخالق غير الحميدة، وتوك

ه رسول هللا الذي ابتعثه هللا هادًيا وبشيًرا وسراًجا منيًرا لُيخرج 
ّ
على أن

الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والرشاد. وقد حّدد مهّمته 
ما ُبعثت ألتّمم مكارم األخالق«. وقد وصفت عائشة خلق 

ّ
بقوله: »إن

ه يعمل بما يبلغه من رّبه. وشهد له بذلك القريب 
ّ
قه القرآن«؛ أي أن

ُ
ل
ُ
رسول هللا فقالت: »كان خ

والبعيد من املنصفين في زمانه وفي كّل زمان. وقد صبر على ذلك وحلم على من عاداه؛ فقد 
ه قال: قلت ألبي: ما هذه الجماعة؟ قال هؤالء القوم 

ّ
أخرج الطبرانّي عن الحارث بن الحارث أن

اجتمعوا على صابئ لهم )يعني رسول هللا الذي فارق دينهم(. قال: فنزلنا فإذا رسول هللا يدعو 
إلى توحيد هللا عّز وجّل واإليمان، وهم يرّدون عليه ويؤذونه حّتى انتصف النهار وانصدع الناس 
 فتناوله منها فشرب وتوّضأ ثّم رفع رأسه 

ً
عنه، أقبلت امرأة قد بدا نحرها، تحمل قدًحا ومنديال

 خّمري عليك نحرك وال تخافي على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا: هذه زينب ابنته 
ُ
فقال: يا ُبنّية

ر�سي هللا عنها. بل أصابه ما هو أشّد في سبيل تبليغ رسالة رّبه. عن عمرو بن العاص قال: 
 يوًما ائتمروا به وهم جلوس في ظّل الكعبة، ورسول هللا 

ّ
ا أرادوا قتل النبّي إال

ً
ما رأيت قريش

ي عند املقام. فقام إليه ُعقبة بن معيط فجعل رداءه في عنقه، ثّم جذبه حّتى وجب على 
ّ
يصل

ه مقتول، فأقبل أبو بكر ر�سي هللا عنه يشتّد حّتى 
ّ
ا، وتصايح الناس فظّنوا أن

ً
ركبتيه ساقط

 أن يقول 
ً

م – من ورائه ويقول: »أتقتلون رجال
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
أخذ بضبعي رسول هللا – صل

رّبي هللا«؟! ونماذج صبره كثيرة ولكّنها لم تكن السبيل الوحيد للثبات عند تبليغه دعوته؛ فقد 
 صاحب الخلق العظيم واملبدأ السليم، محّمد عليه 

ّ
حاولوا إغراءه بما ال يمكن الصبر عليه إال

الصالة والسالم. ُروي أّن عتبة بن ربيعة، وكان سّيًدا في قومه، قال يوًما وهو جالس في نادي 
قريش ورسول هللا جالس عند الكعبة وحَده: يا معشر قريش، أال أقوم إلى محّمد وأعرض عليه 
 عّنا؟ وذلك بعد أن أسلم حمزة عّم رسول 

ّ
ه يقبل بعضها فنعطيه أّيها شاء، ويكف

ّ
أموًرا لعل

هللا وأصبح له سنًدا ومعيًنا، وبعد أن رأوا أّن أصحاب رسول هللا يزيدون ويكثرون، فقالوا: 
مه. فقام إليه عتبة حّتى جلس إلى رسول هللا، فقال يا ابن أخي: 

ّ
بلى يا أبا الوليد. قم إليه فكل

ك مّنا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة )السلطة: الشرف( واملكان في النسب )ألّن 
ّ
إن

ك قد أتيت قومك 
ّ
نسبه شريف يلتقي نسب أّمه ونسب أبيه في إسماعيل عليه السالم( وإن

بأمر عظيم، فّرقت به جماعتهم، وسّفهت به أحالمهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكّفرت به من 
ك تقبل بعضها، قال: فقال 

ّ
م�سى من آبائهم، فاسمع مّني أعرض عليك أموًرا تنظر فيها، لعل

ما تريد بما جئت به من هذا 
ّ
له رسول هللا قل يا أبا الوليد، أسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إن

ا سّودناك علينا 
ً
، وإن كنت تريد به شرف

ً
 جمعنا لك من أموالنا، حّتى تكون أكثرنا ماال

ً
األمر ماال

كناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئًيا 
ّ
ا مل

ً
حّتى ال نقطع أمًرا بدونك، وإن كنت تريد به ملك

ه رّبما 
ّ
تراه، ال تستطيع رّده عن نفسك، طلبنا لك الطّب وبذلنا فيه أموالنا حّتى نبرئك منه، فإن

غلب التابع على الرجل حّتى يداوى منه. فلّما فرغ من كالمه قال له رسول هللا: أقد فرغت يا أبا 
الوليد؟ قال نعم، قال: فاسمع مّني، قال: افعل. فقال رسول هللا: »بسم هللا الرحمن الرحيم، 
ا لقوم يعلمون، بشيًرا ونذيًرا  ّصلت آياته قرآًنا عربيًّ

ُ
حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب ف

فأعَرَض أكثُرهم فهم ال يسمعون، وقالوا قلوبنا في أِكّنة مّما تدعونا إليه«. ثّم م�سى رسول 
هللا يقرأ وأنصت له عتبة وألقى يديه خلف ظهره، فلّما انتهى رسول هللا إلى السجدة سجد 
ثّم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فلّما عاد إلى القوم قال لهم: سمعت 
، وهللا ما هو بالشعر  وال بالسحر وال بالكهانة، يا معشر قريش، 

ّ
 وهللا ما سمعت مثله قط

ً
قوال

وا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوهللا ليكونّن لقوله 
ّ
أطيعوني واجعلوها بي وخل

الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم، وعّزه عّزكم وكنتم أسعد الناس؛ فقالوا َسَحرك محّمد. والحديث قد يطول 
عند سرد أخالق رسول هللا، ولكن عند طّي صفحة مع الخصوم تبرز مواقف الرجال، فيما 
ة ودانت له البلدة 

ّ
ا فتح مك

ّ
هّم اغفر لقومي فإّنهم ال يعلمون«. وملـــ

ّ
هد قال: »الل

ُ
أن ُضرب واضط

التي عانده أهلها وترّصدوا به، قال لهم كما قال يوسف إلخوته: »ال تثريب عليكم اليوم، يغفر 
 

ّ
هللا لكم، وهو أرحم الراحمين«. ونحن في ذكرى مولده نقول علينا أن ننشر هذه األخالق والحث

على هذه القيم، ونشر روح املحّبة والتسامح حّتى نعيش في أمان وسالم.        
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البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

أتلتيكو مدريد
تعادل

برشلونة

2.85

3.10

2.00

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

3.15

1.75

2.55

كم هدفا؟

  أتلتيكو مدريد   ضد   برشلونة

كم ركنية؟

2.30

2.70

2.10

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

ريفر بليت
ضد

بوكا جونيورز

أودينيزي
ضد

روما

1.90ريفر بليت)1(

)x(2.80تعادل
3.45بوكا جونيورز)2(

من سيفوز؟

4.30أودينيزي)1(

)x(3.60تعادل
1.50روما)2(

12.40-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
43.40 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
13.75-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
42.25 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

توتنهام
ضد

تشيلسي

2.55توتنهام)1(

)x(2.80تعادل
2.35تشيلسي)2(

من سيفوز؟

13.95-0 أهداف)1(
)x(31.85-2 أهداف    
42.05 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

83.90-0 ركنيات)1(
)x(112.60-9 ركنية
121.60 ركنية أو أكثر)2(

83.25-0 ركنيات)1(
)x(112.40-9 ركنية
121.80 ركنية أو أكثر)2(

82.15-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.55 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

الدوري االيطاليالدوري االنجليزينهائي كأس ليبرتادوريس

الدوري االسباني

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في النسب.

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

أرباح كبيرة
             في دوري الكبار!          

نربح بـ  Winner 16 هذا اشي كبير!

رقم الدور  184701 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع
الجائزة الثانية  500,000  ش.ج
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للتفاصيل:  073-7802861
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رحلتك تبدأ مع تخفيض ثابت
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند دفـع الفاتورة فـي نــــــزارين تــــــــورز

»الجبهة« تدرس تشكيل مجلس 
للعمل البلدّي 

شهيرة شلبي: املفاوضات مع كاليش مستمّرة وأجواؤها إيجابّية رغم الصعوبات

حيفا – ملراسلنا – بدأت د. ِعينات كاليش – روتم، 
يوم  منصبها،  ي 

ّ
تول املنتخبة،  حيفا  بلدّية  رئيسة 

في  استقبلت  حيث   ،20.11.2018 األخير،  الثالثاء 
البلدية مواطنين،  في مكتب رئيس  ساعات الصباح 
ي 

ّ
تول ملناسبة  لتهنئتها  فين، قدموا 

ّ
وموظ ِصحافّيين، 

منصبها الجديد. كما شكرت جميع الناشطين الذين 
املنصب.  هذا  إلى  الوصول  في  وساعدوها  ساهموا 
املاضية  السّت  السنوات  قالت: »خالل  وفي حديثها 
ان 

ّ
ة املشاكل واملصاعب التي يواجهها سك

ّ
درسنا بدق

إلى  العمل«. باإلضافة  بدء  انتظار  في  ونحن  املدينة، 
ذلك تحّدثت رئيسة البلدية عن التعايش املوجود في 
مدينة حيفا، وقالت إّنها تنوي تحويل حيفا إلى نموذج 

دولّي، لكي نظهر للعالم كيف يمكن العيش مًعا.
هذا وسُتعقد الجلسة  األولى ملجلس البلدية الخامس 

الساعة   ،27.11.2018 القادم،  الثالثاء  يوم  عشر، 
18:00، في قاعة بلدية حيفا.

جميع   
ّ

بث سيتّم  البلدية،  رئيسة  لتصريح  ووفًقا 
 حّي ومباشر على صفحة »فيس 

ّ
جلسات املجلس ببث

بوك« البلدية.
سيعلن  االحتفالية  البلدية  جلسة  وخالل  هذا 
د.  سُتلقي  ذلك  وبعد  والءهم،  املجلس  أعضاء 
في  الحزبية   الكتل  رؤساء  وكذلك  كاليش،  ِعينات 
املجلس  أعضاء  سيقوم  كما  كلمتهم.  املجلس 
جان 

ّ
الل البلدية وأعضاء  رئيسة  نّواب  بانتخاب 

مجلس  لجلسات  موعًدا  وسيحّددون  املختلفة، 
في  ثالثاء  يوم  كّل  اليوم  حّتى  ُعقدت  التي  البلدية، 
.18:00 الساعة  تمام  في  كّل شهر،  من  أسبوع  أّول 

ى منصب رئيس بلدّية حيفا
ّ
د. ِعينات كاليش – روتم تتول

ي مهاّمهم خالل جلسة احتفالّية 
ّ
سيبدأ أعضاء مجلس البلدّية الخامس عشر تول

ملجلس  البلدّية، حيث سيعلنون والءهم وسينتخبون نواّب رئيسة البلدّية وأعضاء 
لجان املجلس املختلفة

تصوير رؤوڤـن كوهين، مكتب الناطق بلسان بلدية حيفا لإلعالم العربّي

حيفا – ملراسلنا – قالت املستشارة التنظيمية 
»الجبهة  عن  البلدية  عضو  شلبي،  شهيرة 
وهيئاتها  »الجبهة«  كتلة  إّن  الحيفاوية«، 
التنظيمية بدأت بتداُرس ومناقشة فكرة تشكيل 
»مجلس عمل بلدّي«، يعمل إلى جانب أعضاء 
ل قاعدة شعبية داعمة 

ّ
البلدية املنتخبين ويشك

لتحصيل  الجمهور،  بي 
َ
ملنتخ مهنية  ومرجعية 

الحقوق واملطالب، بالتعاون مع لجان ونشطاء 
األحياء والقوى السياسية واملؤّسسات األهلية 

الفاعلة في حيفا.
وقالت شلبي: نعقد في هذه األّيام لقاءات مع عّدة 
الفكرة. وقد كانت هناك  جهات لطرح وتداول 
علينا  أحياء،  تجربة سابقة ملجلس  املا�سي  في 
دراستها وتحليل عوامل قّوتها وضعفها وكيفية 
استمراريتها. نحن ال نتحّدث عن مجلس تمثيلّي 
ما عن 

ّ
يستبدل األحزاب أو القوى السياسية، إن

مجموعات عمل وطواقم متعّددة تعمل بشكل 
منهّي في كّل مجال ومجال.
 · املفاوضات مستمّرة

البلدية  رئيسة  طاقم  مع  املفاوضات  وحول 
بة، د. ِعينات كاليش – روتم، قالت شلبي: 

َ
املنتخ

سمت 
ّ
ات تفاوضية،  عقدنا معهم عّدة جلسات 

ا أّن هناك صعوبات  عموًما باإليجابية. وليس سرًّ
التي  االتفاقّيات  لسبب  االئتالف؛  تشكيل  في 
القوائم.  من  عدد  مع  االنتخابات  قبل  بِرمت 

ُ
أ

وفي  األساس  مطالبنا  طرحنا  جهتنا  من  نحن 
جميع  على  البلدية  إدارة  في  الشراكة  صلبها 
إلى  إضافة  رة، 

ّ
ومؤث فعلية  املستويات، شراكة 

قة 
ّ
املتعل العينّية  واملطالب  القضايا  عشرات 

وقضايا  العربية،  واألحياء  العرب  ان 
ّ
بالسك

التربية والرفاه وغيرها.
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مت جمعية التطوير االجتماعّي 
ّ
حيفا – ملراسلنا – نظ

وجمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية في جامعة 
لقاء  األخير،  االثنين  يوم  العشرات،  بمشاركة  حيفا، 
املستقبلية  طات 

ّ
املخط لبحث  ا  ومعلوماتيًّ ا  تشاوريًّ

لتجديد ِمنطقة كريات إليعزر وكريات إلياهو، وتأثيرها 
ان واملجتمع العربّي في حيفا.

ّ
على السك

قاء ضمن مشروع »ضمان حقوق السكن 
ّ
ويندرج هذا الل

للمجتمع العربّي في حيفا«، والذي يهدف إلى دفع حقوق 
املسكن  قضايا  على  وتأثيره  العربّي  للمجتمع  السكن 
ومشاريع التطوير في حيفا. ويأتي هذا النشاط كجزء 
طات 

ّ
من سلسلة نشاطات تهدف إلى التأثير على املخط

ومشاريع اإلسكان الجديدة في مناطق محاذية وقريبة 
من األحياء العربية في حيفا، والتي تتجاهل احتياجات 

ر على سوق السكن العربّي.
ّ
املجتمع العربّي وتؤث

خطوات  تنظيم  أهّمية  على  املشاركون  فق 
ّ
ات وقد 

ل 
ّ
تمث موقف  ورقة  إعداد  ومنها  مختلفة،  جماهيرية 

ط، وإعداد عريضة 
ّ
ان من املخط

ّ
موقف ومطالب السك

احتجاجية وجمع التواقيع املؤّيدة ملطالب واحتياجات 
ان.

ّ
السك

إغبارّية – هّمام: »نعتمد على التفكير اإلستراتيجّي«
قاء املحامية جمانة إغبارّية – هّمام، مديرة 

ّ
وافتتحت الل

قاء 
ّ
جمعية التطوير االجتماعّي، قائلة: »يهدف هذا الل

كريات  في  ط 
ّ
املخط تفاصيل  على  ان 

ّ
السك إلى كشف 

إليعزر، ومن أجل تنظيم خطوات جماهيرية مختلفة 
قائلة:  وأضافت  إليعزر«.  كريات  ط 

ّ
مخط على  للتأثير 

اإلستراتيجّي،  التفكير  على  نعتمد  عملنا،  خالل  »من 

نموضع  ألن  األوان  فآن  البعيد،  للمدى  والتخطيط 
خاذ القرار البلدّي وتحقيق 

ّ
أنفسنا بقّوة أمام طاولة ات

الشراكة واملساواة الفعلّية املطلوبة«. وأشارت املحامية 
إغبارّية – هّمام إلى أهّمية التركيز على »رؤيتنا ملدينة 
تخطيط  ومن خالل  بالفعل،  مشتركة  كمدينة  حيفا 
أحياء مشتركة، فيها خدمات ومرافق ومراكز اجتماعية 

تخدم احتياجات املجتمع العربي«.

سويطات: »لنا حّق في كّل حيفا«
عروة  والباحث،  املدن  ط 

ّ
مخط قاء 

ّ
الل في  وتحّدث 

تواجه  التي  التحّديات  أهّم  مستعرًضا  سويطات، 
التخطيط  مستوى  على  حيفا  في  العربّي  املجتمع 
آالف  ثالثة  من  أكثر  في  نقص  إلى  مشيًرا  واإلسكان، 

وحدة سكنية حّتى عام 2030 للمجتمع العربّي في حيفا. 
د سويطات في حديثه أّن »خطابنا يجب أن يتغّير، 

ّ
وأك

فحيفا العربية ليست مجّرد أحياء، بل يجب أن نرى 
نا نريد تعزيز 

ّ
ها. كل

ّ
ا عليها كل كّل حيفا لنا، وأّن لنا حقًّ

سطينّي، 
َ
الِفل التاريخّي  ز 

َ
واملرك العربية  األحياء  وتطوير 

ولكن األمر ال يقتصر عليها، إذ يجب أن نطالب بتعزيز 
مكانتنا في كّل حيفا وفي مستقبلها«. وأشار سويطات 
واألطر  واملدارس  الجماهيرية  املرافق  توفير  أهّمية  إلى 
الثقافية، ومالَءمة نسيج السكن املقترح إلى احتياجات 
ان 

ّ
املجتمع العربّي املتنّوعة واملختلفة، ومشاركة السك

العرب في امِلنطقة ودمج املجتمع املدنّي العربّي في حيفا، 
مشترك  حّي  إلى  إليعز  كريات  ِمنطقة  تحويل  لضمان 
ان العرب االجتماعية والثقافية 

ّ
يلّبي احتياجات السك

والسكانية«.

ط احتياجات العرب«
ّ
د. بن أرييه: »يتجاهل املخط

املعمارّي، د. رونين  ط املدن واملهندس 
ّ
وتحّدث مخط

ط في كريات 
ّ
بن أرييه، مستعرًضا أهّم تفاصيل املخط

ط إلى بناء مشاريع إسكان 
ّ
إليعزر، وقال: »يهدف املخط

ال تالئم احتياجات املجتمع العربّي، فالبلدية تتجاهل 
أهّمية دمج العرب في املشروع الجديد وبناء حّي مشترك 
 :

ً
جديد للعرب واليهود في حيفا«، وأضاف بن أرييه، قائال

احتياجات  إلى  إليعزر  كريات  ط 
ّ
»تجب مالءمة مخط

ان العرب وجذب العرب للسكن في الحّي الجديد، 
ّ
السك

ومرافق  عربية  وحضانات  مدارس  بناء  خالل  من 
جماهيرية تخدم املجتمع العربّي في حيفا«.

ِاجتماع تشاورّي في حيفا:

»نطالب بتحويل حّي كريات إليعزر إلى حّي مشترك يخدم املجتمع العربّي«
خاذ القرار البلدّي«

ّ
 جمانة إغبارّية – هّمام: »يجب أن نضع أنفسنا بقّوة أمام ات



  Paprika ترقبوا افتتاح مطعم وكافيتيريا

 النبي زاوية هبنكيم
شارع
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ابو سلمى قهوة بيتية بتقوم بالواجب

ملا تصل القهوة...

ِفش َمِسح ُجوخ

حيفا – ملراسلنا – أقيم، مطلع هذا األسبوع، قّداس 
احتفالّي في كاتدرائية مار إلياس للملكّيين الكاثوليك 
الذي  للمتروبوليت جورج بقعوني،  في حيفا، وداًعا 
ا وحيفا والناصرة وسائر الجليل 

ّ
انتقل من أبرشية عك

إلى أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما. وقد حضر هذا 
السفير  صّباح،  ميشيل  البطريرك  اإللهّي  القّداس 
ليبولدو  املونسنيور  املقّدسة،  األرض  في  البابوّي 
فرانشيسكو  املقّدسة،  األرض  حارس  جيريللي، 
شّقور،  وإلياس  م 

ّ
املعل بطرس  األسقفان  باتون، 

الرعايا،  كهنة  والجليل،  حيفا  في  الكنائس  رؤساء 
وأبناء  الرعوية  واملجالس  الرسولية  الحركات  لو 

ّ
ممث

األبرشية، والنائب أيمن عودة والسّيد سيزار مرجّية 
ووديع أبو نّصار.

املطران  السيادة  صاحب  بدخول  القّداس  ِاسُتهل 
استقباله  في  كانت  وقد  الكاتدرائية،  إلى  بقعوني 
س 

ّ
افة الكاثوليكية األولى في حيفا، ثّم ترأ

ّ
سرّية الكش

املطران  سيادة  قال  عظته  وفي  االحتفالّي.  القّداس 
األّيام،  في مثل هذه  عاًما،  ثالثة عشر  منذ  بقعوني: 
ة 

ّ
الحل ارتديت  وعندما  األسقفية،  ِسيامتي  تّمت 

إلى  ترمز  إّنها  لي  قيل  األخيرة  القطعة  في  األسقفية، 
عن  البحث  وعليك  راٍع  فأنت  الضاّل.  الخروف 
الرعاية،  عصا  منحوني  وعندما  الضاّل.  الخروف 

أيًضا، كّرروا هذا القول: أنت راٍع، وهذا ما جاهدت 
املطران  سيادة  وأضاف  أسقفّيتي.  وال 

َ
ط ألكونه 

وتنتهي  باملحّبة  وتمّر  باملحّبة  تبدأ  الرعاية  بقعوني: 
باملحّبة، وكّل كالم خارج عن ذلك ال طائلة وال فائدة 
ه قام بمشروع فريد في األبرشية، 

ّ
أن منه. وأشار إلى 

ه أراد زيارة بيوت الرعايا، والحظ أّن الجميع فتح 
ّ
أن

أكثر  والتقّرب  الضيافة،  االستقبال وكرم  أبواب  له 
محّبتكم  اختبرت  لقد  يقول:  وم�سى  الكنيسة.  من 
قلبي.  كّل  من  ا  جدًّ ا  جدًّ وأشكركم  قلوبكم،  وسعة 
وعندما  فأدمع.  محمّرتين،  عينّي  أرى  كْيال  راقبوني 
 حيفا وبيروت أدمع، يسألونني 

ّ
أزور لبنان وأفتح خط

ي أحببتكم، وأعرف أسماء 
ّ
كيف أحوالكم فأقول إن

سيادته  يغّص  وهنا  فرًدا.  فرًدا  هنا  منكم  كثيرين 
في  حاّد  تصفيق  فدّوى  عينيه،  في  ترقرقت  بدمعة 

الكنيسة.  أرجاء 
وفي ختام القّداس استقبل سيادته جمهور املوّدعين 
في قاعة الكنيسة، وانفردت »حيفا« بلقاء تلخي�سّي 
مع سيادة املطران عن السنوات التي أمضاها مطراًنا 
اوية. فقال: إّنها أربع سنوات ونصف 

ّ
في األبرشية العك

 على فراق 
ً

مّرت بسرعة، وينتابني شعور بالحزن قليال
إليهم  تعّرفت  الذين  املؤمنين  جميع  وعلى  األحّبة، 
وأحمل  الفترة،  هذه  كّل  وعايشتهم  بهم،  والتقيت 

قّداس َوداعّي للمطران بقعوني



9 الجُمعة  23 ترشين الّثاين 2018

ابو سلمى قهوة بيتية بتقوم بالواجب

ملا تصل القهوة...

ِفش َمِسح ُجوخ

قّداس َوداعّي للمطران بقعوني

من  الكثير  الكثير  هناك  جميلة.  انطباعات 
تزال  ال  املحّبة  واملحّبين،  امللتزمين  املؤمنين 
قوّية، العيش الكريم ال يزال موجوًدا، ولكن 
ة 

ّ
الشاذ املمارسات  أحياًنا،   – األسف  مع   –

تها – تغلب صوت 
ّ
واألصوات النشاز – على قل

الناعم،  التواضع  وصوت  الناعم،  املحّبة 
الناعم.  اإلنجيل  وعيش  الحوار  وصوت 
ا خالل هذه  إيجابيًّ رت 

ّ
رت وأث

ّ
تأث ي 

ّ
أن وأعتقد 

املّدة، في حياة املؤمنين ونفوس أبناء األبرشية 
جاهدت  ي 

ّ
أن خصوًصا  األبرشية.  أبناء  وغير 

ي قد تّممت حَسب 
ّ
كي أكون راعًيا، وأتمّنى أن

هذه  استطاعتي،  قْدر  وعلى  الرّب،  مشيئة 
الرسالة.

إلى  بقعوني  املطران  يعود  أن  املقّرر  ومن 
وجبيل  بيروت  أبرشية  رعاية  ى 

ّ
ليتول لبنان 

وتوابعهما، وسيبقى في منصب املدبر األبر�سّي 
مطران  تنصيب  يتّم  حّتى  حيفا  ألبرشية 
جديد على األبرشية، وُيِعينه في إدارة شؤون 
فوزي  اإلكسارخوس  العكاوّية  األبرشية 

خوري، النائب األسقفّي العاّم.  
         

أحيت   – ملراسلنا   – حيفا 
األسبوع  نهاية  املتنّبي، 
املولد  ذكرى  املنصرم، 
وذلك  الَعِطرة،  النبوّي 
األدهم،  فرقة  باستضافة 
األّول  ومسؤولها  ملؤّسسها 
أبدعت  إذ  منصور،  أدهم 
أناشيد،  بتقديم  الفرقة 
ومدائح  دينّية،  ابتهاالت 
اإلحياء  هذا  ويأتي  نبوّية. 
املتنّبي  لفلسفة  تتويًجا 
التي  التربوّية-التعليمّية، 
في  اإلنسان  الطالب  تجعل 
تأهيله  على  فتعمل  ز، 

َ
املرك

ما  لكّل  ومداركه  أفقه  وفتح 
يدور حوله، كما تعمل على توفير مساحات مختلفة 

من الرفاهية، املشاركة الفّعالة، والسعادة. 
ِافتتح مدير املدرسة، املرّبّي رائف عمري، االحتفال، 
النبّي  مولد  ذكرى  بإحياء  املتنّبي  انفراد  على  مشّدًدا 
املناسبة،  لهذه  املرافقة  الروحّية  واألبعاد  العربّي، 
واستحضار قيم ساِمية كالصدق، األمانة، واألخالق. 
وشّدد في كلمته على قناعة املتنّبي باختيار هذه الطريقة 
إلحياء الذكرى، التي لم تكن بالعبثّية أو العرضّية، إذ 
وقع االختيار على فرقة األدهم مع عرض صوفّي خاّص 
بمناسبة هذه الذكرى، وما تحمل الصوفّية من أبعاد 
اإللهّي  العشق  عن  تتحّدث  عميقة  وفلسفة  روحّية 

والطرق املختلفة للوصول إلى الخالق، لتعّم السكينة 
في الروح وتنعكس على العمل وجوهره. 

وفي حديث مع أدهم منصور معّبًرا عن سعادته الغامرة 
فرقة  هي  األدهم  »فرقة  املتنّبي:  ب 

ّ
طال بين  لوجوده 

 أّنها القت الرواج الكبير ولها جمهورها 
ّ

ا، إال ناشئة نسبيًّ
وبأنماط  املختلفة  االحتفاالت  إلحياء  املدارس  في 
 

ّ
مختلفة«. ُيذكر أّن الطالب ليليان شناوي من الصف
 التاسع، 

ّ
العاشر، والطالب إبراهيم عوض من الصف

قد اشتركا في وصلة فّنّية رائعة وقد كشفا عن مهارة 
العزف على اإليقاع. 

مًعا بسعادة وتعاون... نكتب حكاية املتنّبي... »مْن يكُتْب 
 أرض الكالم \ ويملِك املعنى تماما«...

ْ
حكايته \ َيِرث

املتنّبي؛ تحتفي بذكرى املولد النبوّي مع فرقة األدهم

ك جرم صغير \ وبك انطوى العالم األكبر« – ابن عربي
ّ
»وتحسب أن
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أكثر!  وآمنة  مريحة  اسهل،  األمور تصبح  كل  ذكية،  سيارة 
خدمة Pelephone Car تحول السيارة العائلية الى وحدة ذكية 
تزودكم بـ: تصفح wifi لكل املسافرين، رصد معايير القيادة،  
اإلبالغ في الوقت الحقيقي عن وضع السيارة امليكانيكي، تتبع 

مكان السيارة في كل لحظة، كل هذا مباشرة للسمارتفون.
تزود  شركة  من  اكثر  انها  اخرى  مرة  بيليفون  شركة  اثبتت 
الخدمات  سلة  وتوسع  االنترنت  تصفح  مكاملات،  خدمات 
مع  واالمان  السيارات  مجال  الى  دخلت  املرة  وهذا  املتطورة 

 .Pelephone Car خدمات
هذه الخدمة تنضم الى مجموعة كبيرة من مجسات مراقبة 
مثل مجسات   ،IOT الـ  مجال  اطار  في  الشركة  تعرضها  التي 
حركة، مجسات اضاءة، مجسات غازات، رطوبة، اغالق وفتح 

درجات الحرارة وغيرها. 
من اليوم بامكان الزبائن الخصوصيين 
الوقت  في  كاملة  بمراقبة  التمتع 
ناحية  من  السيارة  ملعايير  الحقيقي، 
تقنية  ناحية  ومن  القيادة  عادات 
واستهالك الوقود، كل هذا مباشرة الى 
سهل  تطبيق  باستخدام  السمارتفون 

ومريح وودود. 
ما هي خدمة الـ Pelephone Car وماذا 

يمكنها ان تقدم لك ولسيارتك؟
لكل االجهزة  انترنت السلكي  تصفح   •
في السيارة 7/24: من اليوم حتى االوالد 
بالسفريات  التمتع  يمكنهم  الصغار 
وبرامجهم  االفالم  ومشاهدة  الطويلة 
وانتم  اللوحي،  بالحاسوب  املفضلة 

يمكنكم التمتع بقيادة هادئة، وآمنة.
موسيقى: دون دفع عن التصفح من رزمة السمارتفون من   •
خالل مركز املولتيميديا من بيليفون- تريدون التوفير في رزمة 
االنترنت؟  ترتبطون في مركز املولتيميديا من بيليفون وتتمتعون 
االنترنت  رزمة  من  خصم  او  دفع  دون  مضامين  بتشكيلة 

الخاصة.
تحذيرات قيادة في الوقت الحقيقي: تريدون الحصول على   •
معلومات حول قيادتكم او قيادة اآلخرين لسيارتكم، مع خدمة 
Pelephone Car يمكنكم مشاهدة من يقود السيارة مباشرة 

على السمارتفون في كل لحظة- مكان السيارة على الخارطة، 
الفرامل بحالة طوارئ، حادث ال  القيادة، استخدام  سرعة 

سمح هللا وغيرها.
سيارتكم   Pelephone مع  للسيارة"-  "الطبية  الحالة   •
لديها "طبيب مرافق" يحذر من خلل في اجهزة السيارة، عن 
التصليحات الدورية واشعارات اخرى اضافية مثل: استهالك 
زيت  بتغيير  تذكير  البطارية  حالة  السفر،  تكاليف  الوقود، 

السيارة خلل وغيرها.
في بيليفون اعلنوا انه في املستقبل سيتم توسيع الخدمات على 
املنصة، على سبيل املثال تثبيت زر لحاالت الطوارئ، كاميرا 

سيارة ذكية وغيرها...
كيف نثبت Pelephone Car؟

 Pelephone بشكل مستقل وبسهولة. عند االنضمام الى خدمة
 OBDII قطعة  على  ستحصلون   Car
موجودة  السيارة،  في  باملنفذ  تتصل 
 ،  2004 عام  من  بدء  السيارات  في 
تطبيق  تحميل  يمكنكم  ذلك  بعد 
السمارتفون.  لجهاز   Pelephone Car
اآلن عليكم إحداث تزامن بين السيارة 
التعليمات  حسب  والسمارتفون 
التعليمات  فيديو  او  بالرزمة  املرفقة 

املوجود في التطبيق.
ما هي تكلفة الـ Pelephone Car.؟

رزمة  كل  رزم،   3 تعرض  بيليفون 
ومصاريف   OBDII الـ  تكلفة  تشمل 

االستخدام. 
 Pelephone الرزم تشمل كل خدمات
Car، حجم االنترنت، راديو انتنرنت ،, 
STING TV مجانا شهر اول، خدمة الـ MUSIX   برزمة موسعة.

وبمناسبة حمالت نوفمبر Sale  تعرض شركة بيليفون:
     MUSIX الـ  خدمة  دون  تصفح،  جيجا   2  :Pelephone Car

25.9 شيكل   شهريا 
Pelephone Car Plus  :  15 جيجا تصفح انترنت، دون خدمة 

الـ    MUSIX  31.90 شيكل
Pelephone Car Family  : 50 جيجا انترنت، يشمل خدمةـ  الـ 

MUSIX    -   34.90شيكل 

 محلبة طاره توسع مجموعة مشروبات 
الحليب مع مذاقات جديدة - موز وموكا 
- والتي تنضم لشوكو طاره بدون إضافة 

سكر وغنية ب %30 بروتين أكثر
عام 2015 كانت محلبة طاره األولى التي 
إضافة  بدون  شوكو  البالد  في  عرضت 
سكر. اآلن تزف طاره بشرى جديدة مع 
مشروبات  للمستهلكين:  حقيقية  قيمة 
موز وموكا، الوحيدة بدون إضافة سكر 
كمية  مع  أكثر،  بروتين   30% بـ  وغنية 
)مقارنة  املجموعة  في  األعلى  الكالسيوم 

باملنافسين(.
الحليب  مشروبات  اطالق  خالل  من 

املختلفة  االحتياجات  تلبية  تستطيع  طارة  محلبة  الجديدة، 
املفضلة للزبائن الذين يبحثون على الرفوف عن حلول مع قيمة 
غذائية عالية وطعم رائع بهدف ادخال تغذية متوازنة وصحية 

أكثر الى البيوت.
املشروبات الجديدة قليلة الالكتوز، دون اضافة محليان صناعية 
طاره  من  الجديدة  واملوز  املوكا  باملاء. مشروبات  مخلوطة  وغير 
 4.3 وكذلك  مل   100 ل  حرارية  سعرة   55 على  فقط  تحتوي 
غم بروتين، 165 ملغ كالسيوم و %2 نسبة دهن )ل 100مل(. 

مشروبات املوكا واملوز الجديدة ستسوق بقناني بسعة 1 لتر.
بالكالسيوم  مدعمة  طاره  من  الحليب  مشروبات  مجموعة   •
والبروتين، دون إضافة سكر، دون مواد حافظة، وغير ممزوجة 

باملاء.
باإلمكان الحصول على مشروبات الحليب الجديدة من طاره   •

بطعم الشوكو، املوز واملوكا في جميع نقاط البيع.
البيع  تجار  بواسطة  تحدد  متغيرة  بأسعار  املنتجات  تسوق   •

بالتجزئة فقط.

بعد أن كانت أول من عرضت شوكو بدون إضافة سكر: Pelephone Car- نقود بآمان ونبقى متصلين

طلق مشروبات حليب بطعم  املوز 
ُ
ألول مرة في البالد شركة طاره ت

واملوكا الغنية بالبروتين بدون إضافة سكر

املنتج
الطاقة

)سعرات(

البروتينات

)غم(

الكربوهيدرات

)غم(

دهون

)غم(

صوديوم

)ملغ(

الكالسيوم

)ملغ(

السكريات

)ملغ(

 554.34.9255200شوكو طاره

533.17.21.545160شوكو يوطفاتا
 4.6( 6

مصدره من 
الحليب(

شوكو يوطفاتا 
شيلي

523.15.92451604.6

572.871.8371657شوكو تنوفا

حيفا – ملراسلنا – ِاجتمع رئيسا بلدية حيفا ونيشر 
الجديدين، د. ِعينات كاليش – روتم وروعي ليـڤـي، 
هذا األسبوع، وتداوال في مستقبل خليج حيفا وإيقاف 
نّيتهما  عن  أعربا  وقد  فيه،  املسّبق  العمل  برامج 
لعمل  املحيطة،  املدن  بلدّيات  رؤساء  إلى  االجتماع 

مشترك في موضوع البيئة. 
هذا وقّدم كّل من السّيد روعي لـڤـي ود. ِعينات كاليش 
لتأجيل  وائية 

ّ
الل جنة 

ّ
لل طلًبا  منفرد  بشكل  روتم   –

حيث  القادم،  االثنين  يوم  عقدها  املقّرر  الجلسة 
ستتناول الجلسة أربعة برامج مهّمة في خليج حيفا، 
ة طاقة في ِمنطقة معامل تكرير 

ّ
تشمل إقامة محط

انتهاز  املناقشة  هذه  إلى  كالهما  ويرى  هذا  النفط. 

فرصة بشكل غير عادل من قبل لجان التخطيط، 
ويطلبان تمديد الوقت للسماح لهما بدراسة الخطط 
هذه  أّن  رغم  املحترفين.  موظفيهما  مع  واالستعداد 
الخطط مصيرية ملستقبل املدينة تتّم مناقشتها بعد 
ا منصبيهما،  بضعة أّيام، فقط، من إشغالهما رسميًّ
والبناء  التخطيط  لجنة  استدعاء  إمكانية  وبدون 
مستنير  موقف  وصياغة  توضيح  أجل  من  ّي، 

ّ
املحل

بشأن قضّيتهم.
هذا وقد وافق كّل من رئيسة بلدية حيفا ورئيس بلدية 
نيشر على العمل املشترك حول القضية البيئية، وعلى 
إنشاء ائتالف سيا�سّي واسع يتعامل مع قضايا خليج 

حيفا من منظور حضرّي.

حيفا – ملراسل خاّص – في حدث ضخم ضّم نخبة 
السّيد  الدولة،  األوروبّي وسفير  حاد 

ّ
االت قيادّيي  من 

رافي چامزو، تّم اإلعالن، أمس األّول، األربعاء، املوافق 
بـ  الفائز  عن  )البرتغال(،  لشبونا  في   ،21.11.2018
 European\ لالبتكارات  األوروبّي  حاد 

ّ
االت »جائزة 

تهدف  والتي  Commission Innovation Award” ؛ 
وتجديًدا  إبداًعا  األكثر  العالم واالبتكار  تقدير  إلى 
قائمة  كانت  وقد  الذكية.  اإللكترونّيات  مجال  في 
حين للجائزة طويلة، ولكّن الفوز كان من نصيب 

ّ
املرش

الـپـروفسور حسام حايك من معهد العلوم التطبيقية 
– التخنيون، وابتكاره؛ جهاز الـ “سنيفون«، وهو عبارة 
عن جهاز متناهي الصغر لتشخيص األمراض بطرق 
الذكّي  الخليوّي  الهاتف  خالل  متغلغلة، من  غير 

)سمارتفون(.
وقد قام بتسليم الجائزة للـپـروفسور حايك مندوب 

حاد األوروبّي. وقد عّبر الـپـروفسور حايك بكلمة 
ّ
االت

التقدير،  بهذا  سعادته  عن  الحضور  أمام  ألقاها 
في  واملساهمات  املساهمين  لجميع  شكره  وعن 
مسيرته العلمية. هذا وقد أعرب الـپـروفسور حايك 
ابتكاراه الحديث وابتكارات  عن أمله في أن يساهم 
أخرى في تعميم املساواة في مجال الخدمات الصحّية 

واالجتماعّية.
وُيضاف هذا التقدير إلى قائمة طويلة من التقديرات، 
عليها  حصل  ومنحة  جائزة   72 من  أكثر  تضّم 
هـومبولدت،  جائزة  ضمنها  من  حايك،  الـپـروفسور 
جائزة  فرنسا،  حكومة  قبل  لقب  »فارس« من 
كما  املّتحدة؛  األمم  منظّمة  إلى  التابعة  أكسيجين 
ُيضاف إلى قوائم تصنيف عاملية أدرجته كواحد من أملع 
ا في العالم، وكواحد من أهّم 100 مخترع  ا شابًّ

ً
35 عاملـــ

في العالم – أربع سنوات على التوالي )2018-2015(.

الـپـروفسور حسام حايك يفوز 
حاد األوروبّي لالبتكارات

ّ
بجائزة االت

ِاجتماع تشاورّي بين الرئيسين 
الجديَدين، كاليش وليـڤـي
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 TheMarker حقق "مؤتمر االقتصاد في املجتمع العربي"  لـ
التوالي،  على  الثالثة  للسنة  يعقد  والذي  لئومي،  وبنك 
نجاحا  الناصرة،  مدينة  في  كراون  جولدن  فندق  في 
من  كبيرة  مجموعة  بمشاركة  املؤتمر  عقد  حيث   ،

ً
كبيرا

واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  الشخصيات 
الشركات  ومختلف  الحكومية  الوزارات  عن  وممثلين 
واملؤسسات، وشخصيات من عالم املال واألعمال، من 
القائمة  رئيس  سالم،  علي  الناصرة  بلدية  رئيس  بينهم 
السفير  كواري،  ديفيد  عودة،  أيمن  النائب  املشتركة 
البريطاني في إسرائيل، موشيه بار سيمون طوف، مدير 
عام وزارة الصحة، امير هالفي،مدير عام وزارة الصحة، 
ايمي فاملور مدير عام وزارة القضاء، عماد تحلمي مؤسس 
ورئيس مجلس ادارة بابكم سنترز، عفيف عفيفي،مدير 
عام عفيفي جروب ومدير عام ناتيف اكسبرس، موشيه 
حوجيج رئيس مجلس ادارة سينجولريتيم ومن اصحاب 
بيتار القدس،محمد ابو يونس رجل اعمال ورئيس مجلس 

ادارة ابناء سخنين  وشخصيات أخرى. ُيذكر انه تولت 
عرافة املؤتمر االعالمية غدير مليح. 

ويذكر أن املؤتمر ناقش هذا العام، التغييرات التي يمر بها 
اليهود  املواطنين  أمام  املتاحة  الفرص  العربي،  املجتمع 
والعرب على حد سواء، من خالل الشراكة التجارية في 
املجاالت املختلفة اآلخذة باالزدهار في البالد، الفوارق التي 
مازالت قائمة ويجب جسرها في مجال الصحة، الهايتك، 

التشغيل واألكاديميا،
وتخلل برنامج املؤتمر مجموعة من املحاضرات لشخصيات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وعدة جلسات في مواضيع 
متنوعة من بينها "خلق الفرص في املبادرات والتحديث، 
باألعمال، خلق  رائدات  نساء  السياحة،  في  خلق فرص 

فرص العمل وخلق فرص في الرياضة.
برودت،  دافيد  لئومي،  بنك  إدارة  مجلس  رئيس 

املجتمع  دمج  أهمية  عن  االفتتاحية  كلمته  في  تحدث 
أمام  الفوارق  وسد  اإلسرائيلي  االقتصاد  في  العربي 
التشغيل،  العالي،  التعليم  في  اليهودي  املجتمع 
والسكن. الحياة  مستوى  الرفاه،  التحتية،   البنى 

عديدة،  سنوات  منذ  املوضوع  هذا  اتابع  انا   »: وقال 
في  والتطوير  االزدهار  مستقبل  ان  واضح  حيث 
لـ  وكامل  حقيقي  بدمج  يلزمنا  االسرائيلي  االقتصاد 
واملجتمع«. االقتصاد  في  إسرائيل  مواطني  من   20% 
كما وركز على  تأثير الجهاز البنكي على املجتمع العربي، 
وقال: »ان وظيفة الجهاز البنكي هي الحفاظ على إيداعات 
الجمهور، ومنح االعتماد واتاحة املجال للمصالح واالفراد 
"بنك  لتحقيق القدرات والطاقات التجارية والشخصية. 
لئومي، كبنك عالمي، يعمل في نطاق واسع من النشاطات 
عميق،  التزام  من  العربي  املجتمع  في  يعمل  املصرفية، 
املتطورة".  املصرفية  الخدمات  في  باملساعدة  وايمان 
العربي  في املجتمع  لئومي يعمل  بنك  ان  اضاف برودت 

منذ عشرات السنين من خالل البنك العربي االسرائيلي ، 
الذي ساهم  في التطوير االقتصادي االجتماعي - التجاري 
للمجتمع العربي، وأدركنا انه من اجل استغالل الطاقة 
الكبيرة الكامنة في املجتمع العربي وتقليص الفوارق بشكل 
فعلي، يجب تيسير الخدمات املصرفية الواسعة، القوية، 
التكنولوجيا املتطورة - االمر الذي ادى الى اتخاذ قرار بدمج 
 البنك العربي االسرائيلي في بنك لئومي قبل 3 سنوات".
وتطرق برودت في حديثه الى االنتقادات واالصوات التي   
العربي،وقال  باملجتمع  يثق  ال  البنكي  الجهاز  ان  تقول 
:« توجد ثقة وهي كبيرة جديا. احد املعايير القوية لثقة 
تضع  بساطة،  بكل  الودائع،  إيداع  هو  بالبنك  الجمهور 
املال في املكان الذي تثق فيه، ووفق هذا املعيار طرأ ارتفاع 
املجتمع  زبائن  بايداعات  املئوية  النسب  بعشرات  كبير 
 العربي في بنك لئومي مقارنة بالفترة التي سبقت الدمج".

 وفي حديثه عن االعتماد قال برودت ان لئومي زاد بشكل 
كبير االعتماد لألسر وللمصالح التجارية الصغيرة في املجتمع 
العربي. دون شك، زيادة االعتماد بمثابة تعبير عن ثقة 
البنك في تطوير املجتمع العربي. هذه الثقة تزيد من دافع 
تعميق نشاط البنك لدى املواطنين العرب. أملس هذا من 
 خالل الجوالت امليدانية في فروع البنك في املجتمع العربي. 
خالل   من  البنك  مساهمة  عن  مثال  برودت  وعرض 
لئومي، 28%  ففي  الدولة،.  بكفالة  القروض   صندوق 
من املوافقات التي أعطيت من الصندوق هي لزبائن من 
 املجتمع العربي، نسبة أعلى من نسبة املواطنين في البالد. 
في  املصرفية  الخدمات  قطاع  رئيس  كوهين،  داني  اما 
لئومي، في حديثه لوسائل االعالم  تطرق الى عدة مواضيع، 
وقال:  الديجيتالية،  املصرفية  الخدمات  ثورة  بينها  من 
"أفتخر بالقول ان لئومي من رواد ثورة الخدمات املصرفية 
الديجيتالية أيضا في املجتمع العربي. في السنوات الثالث 

في  كبيرة  استثمرنا موارد وجهودا  الدمج،  األخيرة، ومنذ 
تطورا  األكثر  من  الديجيتالية،  الخدمات  مظلة  إتاحة 
في عالم البنوك اليوم لزبائننا في املجتمع العربي. تتميز 
تخفيض  اساسية:  مميزات   3 بـ  الديجيتالية  الخدمات 
، قيمة  التكاليف بشكل كبير على الزبائن، التوافر 24/7 
بروفايل  وفق  زبون  كل  مع  خصيصا  تتناسب  مضافة 
احتياجاته. يمكنني القول انه خالل أقل من 3 سنوات، 
طرأ ارتفاع كبير في استخدام الخدمات الديجيتالية لدى 
كبير  ارتفاع  طرأ  الدمج  منذ  العربي.  املجتمع  في  زبائننا 
بحوالي %30 في شريحة استخدام الديجيتال لدى زبائننا 
في املجتمع العربي ونتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 

ذلك"
وأضاف: "يتبين وفق معطيات لدينا، ان الجيل الشاب في 
املجتمع العربي ديجيتالي جدا، اكثر من %80 منهم لديهم 

هواتف ذكية ومعنيين بالتواصل مع البنك ليس من خالل 
الفروع فقط انما من خالل االنتقال الى منصات أخرى. 
من املهم ان يعي زبائننا ان العالم الديجيتالي لم يأت لقطع 
التواصل مع الزبائن انما للحفاظ على التواصل وتحويل 
البنك الى متاح أكثر وتوسيع مجموعة الخدمات. مؤخرا 
في  مختصة  للئومي  تابعة  شركة   ،VIDEA باطالق  قمنا 
ادارة ملفات االستثمار والتي وضعت امامها هدفا: تحويل 
إدارة االستثمار في البالد الى ذكية، متاحة، شفافة وعادلة 
أكثر. وذلك من خالل منصة ديجيتالية متطورة وبرسوم 
إدارة من االرخص في السوق. بنظري الحديث يدور عن 

تحديث ديجيتالي ثوري وسيكتسح السوق". 
وعن اهتمام بنك لئومي باالعتماد للمصالح الصغيرة، فأكد 
كوهين: »يرى بنك لئومي باملجتمع العربي محرك نمو ذا 
قدرة كبيرة، كرئيس لقطاع الخدمات املصرفية، أستطيع 
االشادة بالجهود واملوارد املستثمرة من اجل تحقيق هذه 
القوة الكامنة. على املستوى العام، االعتماد البنكي يعد 

من بين العوامل األقوى إلحداث النمو االقتصادي. لئومي 
زاد بشكل كبير االعتماد لألسر واملصالح التجارية الصغيرة 
في املجتمع العربي. زيادة االعتماد هو تعبير عن ثقة البنك 
متناسق«.   تطوير  عملية  في  املتواجد  العربي  املجتمع  في 
",منح االعتماد هو عالم واسع آخذ باالتساع، مثال على 
املصالح  يزود  حيث  الدولة،  بكفالة  الصندوق  ذلك 
الصغيرة بالحلول وللمجتمع العربي بشكل خاص والذي 
يتميز بمميزات تحتاج الى تعامل خاص. الى جانب حلول 
االعتماد، يقدم بنك لئومي للزبائن التجاريين مجموعة من 
الخدمات الخاصة تلبي احتياجاتهم بشكل منهي، ومتطور 
اضاف  وشخصية".  ديجيتالية  قنوات  عدة  خالل  من 

كوهين 

ً
 كبيرا

ً
"مؤتمر االقتصاد في املجتمع العربي"  لـ TheMarker وبنك لئومي الثالث يحقق نجاحا

· رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، دافيد بروديت: "يمر املجتمع العربي في تغييرات داخلية إيجابية ويجب تشجيع هذه التغييرات ألنها ستؤدي الى النمو والتطور"   

داني كوهين، رئيس قطاع الخدمات املصرفية في لئومي: " لئومي من رواد ثورة الخدمات املصرفية الديجيتالية أيضا في املجتمع العربي"

·  بنك لئومي زاد االعتماد  وهذا تعبير عن ثقة البنك في املجتمع العربي"  

ع.ع
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الخدمات واقفة بالدور
بدها بس خدمتك

كمان وكمان وكمان ...
خدمات ديچيتال

نحجزنجّددنّتصل
نّتصل 2704* ونحجز 

دور للطبيب بدون 
البطاقة الشخصية

مقّدم كخدمة لمؤمني كالليت

نجّدد وصفات طبية
 لـ 4 أشهر مسبقا عبر 

تطبيق كالليت أو بمكالمة 
للعيادة

نحجز دور للصيدلية 
بواسطة تطبيق/موقع 

كالليت بالعربّية

كتبت وحاورت: رقّية عدوي؛ مدّرسة في 
مدرسة المتنّبي

على هامش أسبوع األمان والحذر على الطرق، في مدرسة 
املأساة  املتنّبي، واستضافة تجارب حّية للحديث عن 
واأللم من جّراء حوادث الطرق، عقدت املتنّبي حلقة 
حوارية خاّصة حول طاولة مستديرة لترتيب تفاصيل 
انتفاضة الوجع، ترجمة األلم، وإطالق صرخة الغضب. 
زة األمان والحذر على الطرق، 

ّ
ُعِقَدت الحلقة بين مرك

املرّبية ناهد خوري، ورقّية عدوي؛ من مدرسة املتنّبي، 
وبين السّيدة رنين عون هللا، والدة الطالبة االستثنائّية 
املتفّوقة، يارا حمادي، ضحّية حادث طرق مأساوّي في 
غضبان،  رامي  االجتماعّي  الناشط  وكذلك  أبيب،  تل 

املنتفض منذ عشرين عاًما والثائر على املأساة التي أودت 
بحياة أخيه ميمون وثالثة من أصدقائه، من جّراء قيادته 
الحادث على كر�سّي  بعد  ليبقى هو من  املوت،  لسّيارة 
العجالت يعاني من الشلل التاّم في أطرافه األربعة. ِانضّم 
رامي للحلقة بعد فراغه من املحاضرة بمرافقة مساعده 
الشخ�سّي، الذي ُيالزمه في كّل تفاصيل حياته، جسده 

ولرّبما مشاعره. 
ا، خرجت  وتوثيقها صوتيًّ الحلقة  تّم تسجيل  مالحظة: 
االنفعاالت وانسابت الدموع وخّيم الوجع على األجواء، 
باإلضافة إلى رهبة الفقدان، ليتّم الحًقا تفريغ الحلقة 
على هذه الشاكلة، فاعذروا قصور القلم وعجزه التاّم 
أولي  يا  واعتبروا  الوجع،  وحقيقة  املَصاب  هْول  أمام 

األلباب. 
ب املتنّبي عن 

ّ
رقّية عدوي: رنين عون هللا؛ محاضرتك لطال

ت ليارا. يارا 
ّ
الفقدان والوجع بدأت بصوت فيروز فيه غن

تجّسدت أمامنا بجسدها وروحها ولم نشعر للحظة أّنها 
بِت باالبتسامة على الوجع ولكّن مالمح الحزن 

ّ
رحلت، تغل

والفقدان ما زالت بادية عليِك. أين تقفين اليوم وعلى 

ُبعد سنة من الحادثة؟ 
م وأتوّجع فاأللم املرافق لي ال يختفي، 

ّ
رنين عون هللا: أنا أتأل

ما أفعله هو، فقط، محاوالت لترجمة هذا األلم. كما 
أحاول أن أقّدم أّي �سيء يليق بيارا وعنفوان يارا وحّبها 
للحياة. هي محاوالت لتجسيد الغضب والوجع باملشروع 

األّول من نوعه في مجتمعنا العربّي؛ جمعّية يارا.
الفكرة  عن  حّدثينا  يارا؟  جمعّية  هي  ما  عدوي:  رقّية 

واالنطالقة.  
رنين عون هللا: بعد الحادث تخّبطت كثيًرا وتوّجعت. كنت 
بين خيارين، إّما املوت وإّما االنتفاض والبدء بمشروع 
أو فكرة. دعمتني مجموعة من األصدقاء وحاولنا تكوين 
فكرة إلنشاء معهد أو أّي �سيء من هذا القبيل. اكتشفنا 
ه ال توجد أّي جمعّية في مجتمعنا العربّي لألمان والحذر 

ّ
أن

على الطرق، ال توجد جمعّية تنطق بلغة الوجع، فالوجع 
على  للتصديق  الرحلة  بدأت  بلغته.  ب 

َ
ُيخاط أن  يجب 

ومدير  شفاعمرو  بلدّية  مع  بالتعاون  الجمعّية  إقامة 

وجمعّية  الطرق  على  األمان  سلطة 
جمعّية  وتسّجلت  أخضر«،  »ضوء 
يارا كأّول جمعّية عربّية وفريدة من 
نوعها، ألّن يارا كانت فتاة استثنائّية. 
وستكون االنطالقة من خالل سباق 
دّراجات نهاية الشهر، لنقول للجميع: 

»نحن هنا«. 
رقّية عدوي: أنت تعملين على إحياء 

وتخليد ذكرى يارا من خالل األداة التي 

كانت سبًبا مباشًرا لرحيلها!
دّراجتها  تقود  كانت  هللا:  عون  رنين 
نعم. أنا في البداية عارضتها إلى حين 
رافقتها إلى تل أبيب والمست الحاجة 
كانت  يارا  املواصالت.  صعوبة  مع  خصوًصا  ذلك،  إلى 
ا. الرسالة  تملك رخصة قيادة سّيارة، وكانت حذرة جدًّ
ي 

ّ
يل من  خاف  َحِذر،  أنت  تكون  بكّفي  »ما  باختصار: 

روا 
ّ
ك«. املناداة للشباب خذوا الحيطة والحذر وفك

َ
قبال

بأهلكم. 
 رنين، اليوم، أصبحت 

ّ
رقّية عدوي: هل يمكن القول بأن

يارا؟ 
رنين عون هللا: كنت دوًما قريبة منها وهي قريبة مّني، توأم 
روحي بكّل ما تحمل الكلمة من معنى وداللة. روح يارا، 
رشدني وتجعل مّني قوّية من بعد رّب العاملين. 

ُ
اليوم، ت

املكان  على  تطغى  يارا  روح  بأّن  املحاضرة  في  قلت  أنا 
بالسكينة والهدوء، هللا راٍض عن يارا، والدليل أّن عملّية 
ا. هناك  تسجيل الجمعّية واالعتراف بها كانت مّيسرة جدًّ
رها، يارا ليست مجّرد 

ّ
الكثير من الحوادث التي ال نتذك

حادث أو رقم. 
ازدياد لألسف  في  الحوادث  أرقام  نعم،  رامي غضبان: 

الشديد، أنا قبل كّل محاضرة أفحص النسب، وذلك 
لتحديث األرقام وإعطاء معلومات دقيقة في املحاضرات 

التوعوّية. 
رقّية عدوي: اليوم في املتنّبي؛ هذه أّول تجربة لِك للحديث 

عن املأساة والوجع، أنت تستمّدين القّوة من هللا وروح 

يارا التي تبدو كاملالك الحارس معك، أنت تختارين صوًرا 

ومقاطع مصّورة ليارا وهي بكامل زينتها وأناقتها. حّدثينا. 
رنين عون هللا: هي يارا، مالمحها كذلك، نعم هي اليوم 
مالك. أنا أقرأ القداسة والطهارة فيها كّل يوم، وفي كّل 

صورة أراها بمعًنى أو مفهوم آخر. 
رحلت،  براءتها  فرط  ومن  كذلك  ألّنها  عدوي:  رقّية 

األرض رّبما ال تحتمل ذلك؟
ر كثيًرا 

ّ
رنين عون هللا: هي استثنائّية وغير عادّية، كنت أفك

وكأّي أّمٍ في من يمكن أن يتزّوجها، يجب أن يكون األفضل. 
فاختارها هللا األفضل مّنا جميًعا، لذلك أخاطب املوت، 
الوقت  في  مّني، وأعاتبه  ه رجل وأخذها 

ّ
أن أحياًنا، على 

نفسه؛ إذ لم يمهلني كثيًرا. وال اعتراض على حكم هللا. 
لكان  وأمهلك  املوت  رجل  انتظر  لو  رّبما  عدوي:  رقّية 

املوقف أصعب!
ه صعب وقاٍس. أتحّدث عن 

ّ
رنين عون هللا: ال أعرف، كل

ن، ال يمكنني أن أِلد كّل سنة  عشرين سنة، هذا ليس بالهّيِ
ا.  يارا! أنا ال أعرف سوى أن أكون أمًّ

 الغضب أكثر؟ 
ّ

رقّية عدوي: مع األّيام؛ سيخف
رنين عون هللا: صعب... 

رقّية عدوي: حّدثيني عن تجربتك هنا في املتنّبي!
ا  رنين عون هللا: تجربة ممّيزة، فِبُحكم عملي أنا قريبة جدًّ
من الطالب ولكّن التجربة هنا مغايرة، أشكر – باملناسبة 
– استضافتي هنا للحديث عن التجربة والحادثة بهذا 

الشكل وألّول مّرة، رغم عدم جهوزّيتي. 

املتنّبي تنفرد بلقاء حصرّي مع رنين عون هللا ورامي غضبان: انتفاضة وجع، ترجمة ألم وصرخة غضب   
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الخدمات واقفة بالدور
بدها بس خدمتك

كمان وكمان وكمان ...
خدمات ديچيتال

نحجزنجّددنّتصل
نّتصل 2704* ونحجز 

دور للطبيب بدون 
البطاقة الشخصية

مقّدم كخدمة لمؤمني كالليت

نجّدد وصفات طبية
 لـ 4 أشهر مسبقا عبر 

تطبيق كالليت أو بمكالمة 
للعيادة

نحجز دور للصيدلية 
بواسطة تطبيق/موقع 

كالليت بالعربّية

رقّية عدوي: جهوزّية؟ بأّي معًنى ومفهوم!
رنين عون هللا: كجمعّية، أنا جئت كأّم ألحكي عن وجعي، 
ا، وكنت  الوجع الذي ال يمكن أن ُيكتب، الوجع يأتي تلقائيًّ
ب وكنت أعلم أّن يارا 

ّ
أعرف كيف ستكون رّدة فعل الطال

ستحضر معي. 
رقّية عدوي: هو رهبة الفقدان أو حضور الفقيد بعينْيِك 

وكّل التفاصيل؟
 حضورها ثّم الفقدان؛ كّل يوم يوجد 

ً
رنين عون هللا: أّوال

موت وحرب على الشوارع. لكّن هناك أشخاًصا كما قالت 
يارا في حفل تخّرجها »اتركوا أثًرا«. هي مثل الفراشة.

ت لها »يارا« ومحمود درويش 
ّ
رقّية عدوي: رّبما فيروز غن

قال عنها »أثر الفراشة ال ُيرى أثر الفراشة ال يزول«. بعد 

الحادث؛ اختفت رنين وبقيت يارا، ملن تشتاقين أكثر؟ 
رنين عون هللا: ليارا. 

رقّية عدوي: ورنين؟ )هنا أجهشت األّم بالبكاء املّر املاِلح(
ه رنين ماتت ويارا بعدها 

ّ
رنين عون هللا: »مّرات بشعر ان

عايشة«. أنا تغّيرت كثيًرا. أنا لم أعمل أّي �سيء في حياتي 
ني قمت بتربية بناتي، أنا ال أبحث عن رنين وال 

ّ
سوى أن

أهتّم بها، أنا أبحث عن طرق إلرجاع يارا للحياة. أنا أّم 
ا، أتمّنى املوت ألجتمع بيارا... لست 

ً
مكسورة وأعتصُر أملـــ

حظات. 
ّ
باملرأة الحديدّية ولست قوّية في كّل الحاالت والل

ناهد خوري: يجب أن تكوني قوّية دوًما، بقيت ميار ومن 
ولُتكملي  أكثر،  وشجاعة  قوّية  تكوني  أن  يجب  أجلها 

حياتك. ماذا تقول أنت يا رامي؟ 
رامي غضبان: »البكاء برّيح كثير«؛ في املقابل أنت ُملزمة 
بمتابعة حياتك من أجلك ومن أجل ابنتك. أنا حّتى اليوم 
تابع الحياة من أجل 

ُ
ب ولكّن الحياة مستمّرة وسأ

ّ
أتعذ

، أن أفقد أخي ميموًنا وثالثة 
ّ
أّمي وأبي. لم يكن هّيًنا، قط

من أصدقائي في الحادث نفسه، وأنا كنت سائق السّيارة. 
أّن  أعرف  برامي  معرفتي  خالل  من  خوري:  ناهد 
وسائل  من  وسيلة  ولكّنها  كثيًرا  له  متعبة  املحاضرات 

املقاومة والتحّدي. 
 وتابعت 

َ
ْدت

َ
ق

َ
رقّية عدوي: رامي أنت نهضت من املوت، ف

حياتك. السنة العشرون تمّر وهذا هو التواجد الثالث 

عيد املأساة نفسها كّل يوم. أين تقف 
ُ
لَك في املتنّبي، أنت ت

اآلن؟ 
رامي غضبان: أنا أعيش املأساة كّل يوم وكّل لحظة وال 
عالقة للمحاضرات بذلك. في النهار ينشغل اإلنسان بكّل 

يل فهو فرصة االستسالم لألفكار. 
ّ
�سيء لين�سى، أّما الل

رنين عون هللا: يّما ما أق�سى الليل. 
ا؛ ال أستطيع النوم دوًما،  رامي غضبان: الليل طويل جدًّ
رغم عمق إيماني وقّوة شخصّيتي ودعم أهلي. أنا أتأرجح 
أحياًنا بين القّوة والضعف، االستسالم والتحّدي. قبل 
فترة قصيرة نجح أخي في امتحان الدولة في الطّب العاّم، 
 :

ً
ورافقني في محاضرة معّينة لي، خاطبت الجمهور، قائال

فرحة  أّول  هذه  العاّم،  الطّب  امتحان  في  نجح  »أخي 
أخي  فانهار  سنة«،  عشرين  منذ  بيتنا  تدخل  حقيقّية 

بالبكاء وانهرت معه أمام الجمهور. 
أين  ين؛ األّول من 

ّ
رقّية عدوي: رامي هو سؤال من شق

تستمّد قّوتك وشجاعتك على الحديث بشكل دورّي عن 

ق الشّق الثاني بأّمك التي اختبرت تجربة أّم 
ّ
املأساة؛ ويتعل

يارا بالفقدان من جهة، ومن جهة أخرى تراك كّل يوم على 

هذه الحال؟
ا،  ا جدًّ رامي غضبان: أنا وبفضل هللا شخصّيتي قوّية جدًّ
السند  هم  وكانوا  أقوياء  كذلك  أهلي  عميق،  وإيماني 
ق بأّمي فهي امرأة جّبارة 

ّ
والعون لي دائًما. أّما فيما يتعل

ا. أنا علمُت بوفاة أخي وأصدقائي بعد 5 أشهر من  جدًّ
الحادث تقريًبا، كانت أّمي معي لحظتها وحاولت أن تبتسم 
وعة والبكاء، بدأت أنا 

ّ
في البداية إلى أن انفجرت من الل

ني املسؤول األّول 
ّ
بلوم نف�سي وتذنيبها وأنا أعلم مسّبًقا بأن

ني أبكي، 
ّ
واألخير عن الحادث. هاتفت أّمي أبي وقالت له بأن

تحّدث أبي معي وسألني: »من أعطاك مفتاح السّيارة؟« 

أجبته على الفور: »أنَت«. فقال عندها: »لو لم أعِطَك 
املفتاح ملا وقع هذا الحادث«. من يومها أنا أتجّنب البكاء 

أمام أهلي.
رقّية عدوي: هو سؤالي األخير لكما؛ ماذا عن الغد وما هي 

الخطوات املستقبلّية؟
رنين عون هللا: رح يكون أصعب... أصعب من اليوم. 

رقّية عدوي: أصعب من يوم الحادثة؟ 
رنين عون هللا: آه... الوجع يصعب ويزداد كّل يوم والنار 
تشتعل في داخلي أكثر. سأكون مع ميار وسأدعمها حّتى 
النهاية. عندي الجمعّية التي سأعمل جاهدة على إنجاحها، 
ألّن الجمعّية هي رسالة أهل وهي انتفاضة وجع وترجمة 
عين أن أقول غًدا سيكون هّيًنا؟ ال هو 

ّ
ألم وغضب. أتتوق

أصعب بكثير. مّرت سنة على غياب يارا وفقدانها، كيف 
سأتقّبل الحياة بدونها؟

ناهد خوري: أنِت تفتقدين نعمة النسيان يا رنين. أنت 
محرومة منها. 

رنين عون هللا: دائًما أرجو هللا وأقول: يا رّب أعِط عمري 
ه من يارا مليار.

َ
ه مليار وأعِط العمر الذي أخذت

ّ
كل

رقّية عدوي: أنت أّم تبحث عن يارا وتفاصيل يارا، أنِت في 

مرحلة إنكار الحادث. 
رنين عون هللا: نعم أنا كذلك، أنا مواظبة على زيارة يارا 
أنا  والبكاء.  النحيب  عن  هناك  الصخور  واسألوا  دوًما 

أشعر بوجود تواصل روحي بيني وبين يارا؛ هي تسمعني.
أخي  ضريح  وبانتظام  تزور  كذلك  أّمي  غضبان:  رامي 
شعرت  ما 

ّ
كل هناك  املطلقة  بالراحة  تشعر  ميمون، 

بالضيق واأللم. 
أّمهات  ة 

ّ
املحصل في  نحن  أفهمها،  هللا:  عون  رنين 

مجروحات. 
رامي غضبان: أنا – باإلضافة إلى دراستي بعد الحادث 
تقديم  على  أعمل   – حوَسب 

ُ
امل الـچـرافّي  للتصميم 

السلطة  مع  بالتعاون  توعوّية-تطوعّية،  محاضرات 

الوطنّية لألمان على الطرق، فيها أتحّدث عن كّل تفاصيل 
خالل  ومن  الفقدان.  وألم  العالج  ومراحل  الحادث 
املحاضرات أحاول قْدر املستطاع منع الجريمة القادمة 
القائمة، وهذا ما  الشوارع  في ظّل حرب  أنفسنا،  بحّق 
يمنحني بعض الراحة. وهدفي هو الوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من املدارس واملؤّسسات املختلفة ألحكي عن قّصة 
ما تحّدثت 

ّ
ني أبكي دًما كل

ّ
ني أشعر كأن

ّ
وجعي وألمي، رغم أن

عن الحادثة واسترجعت تفاصيلها. 
رقّية عدوي: من أين لَك هذه الجرأة والشجاعة لتقول 

أمام نفسك وأهلك، وتحديًدا أّمك وعائالت أصدقائك، 

ك أنت املسؤول عن الحادث وأنت من تسّبب بمقتلهم؟ 
ّ
بأن

وما هي حقيقة حياتك بعيًدا عن اإلعالم؟ 
ني أنا املسؤول عن 

ّ
رامي غضبان: مأساة. والحقيقة هي أن

الحادث برّمته. أبي لم يَر برناَمج املحاضرات الذي أعمل 
على تقديمه، طبًعا أنا ال ألتزم به بل أتحّدث عن كّل �سيء 
الوجع  ُيدّون،  وال  ُيكتب  ال  الوجع  مطلقة،  وبصراحة 

الحقيقّي، فقط، ُيعاش وأنا مثال حّي على ذلك. 
رقّية عدوي: كما تفّضلتما، الوجع ال ُيكتب، لذلك قمت 
بتسجيل الحوار لتفريغه الحًقا، فال يمكن ألّي شخٍص 
في الكون أن يستعير وجع اآلخرين ليحكي أو ليكتب عنه. 
كّل �سيء؛ هو وجع  بأّن وجعكما سُيكتب رغم  أعدكما 
ن�سيء  عندما  كامل.  شعب  ووجع  ناس  ووجع  عائالت 
شمعة واحدة في العتمة الطويلة يمكننا أن ننقذ أكثر من 
نا مشروع يارا وميمون 

ّ
حيي أكثر من ميمون، وكل

ُ
يارا وأن ن

تفاصيل  ترتيب  على  عملتما  كما 
ّ
ألن شكًرا  الشارع.  في 

ها 
ّ
وجعكما أمامنا، تشاركنا الوجع، األلم، والغضب، وكل

يل، ولكّن القمر ي�سيء 
ّ
أشياء ال تتقّسم، أشياء تعود في الل

العتمة وعند الفجر تشرق الشمس لتبتلع العتمة. أسأل 
هللا العلّي القدير أن يعطيكما الصبر، القّوة، اإليمان، 

والسلوان...
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حيفا – ملراسلنا – في احتفال مهيب افتتحت نساء 
األّول،  أمس  حيفا،   – مارس  ستيال  إينرويل  نادي 
بحضور  الذهبّي،  للجيل  الدافئ«  »البيت  األربعاء، 
األب  دس 

ُ
وق سعدى،  أبو  أغابيوس  األرشمندريت 

ورئيس  األرثوذكسّية،  الطائفة  راعي  ديمتريوس، 
خوري،  يوسف  السّيد  األرثوذك�سّي،  ّي 

ّ
املل املجلس 

مديرة  شحادة،  أغنيس  والسّيدة  املحّبة،  وراهبات 
بيت النعمة، والسّيد رجا زعاترة، عضو بلدّية حيفا، 
والسّيدة مئيرا كيبرمان، مديرة قسم الرفاه في بلدّية 
عن  البلدّية  مسؤول  داڤـيد،  إيالن  والسّيد  حيفا، 
من  ج�سي  أميمة  والسّيدة  السّن،  الكبار  املواطنين 
مكتب الشؤون االجتماعّية، والدكتور حاتم خوري، 
ورئيسة  حيفا،   – مارس  ستيال  روتاري  نادي  رئيس 
نادي اينرويل- الناصرة السيدة نائلة كتيلة, وعضوات 

النادي ، ولفيف من الشخصّيات الحيفاوّية.
تي أخذت على 

ّ
ت االحتفال السّيدة ميرا عفارة، ال

ّ
ِاستهل

عاتقها مسؤولّية إدارة النادي قائلة: »البيت الدافئ هو 
ثّم  حلم صغير كحّبة خردل ُزرعت وُسقيت بمحّبة، 
كبرت لتصبح حقيقة«. تالها األرشمندريت أغابيوس 
في  مباركة  املبادرة  هذه  تكون  أن  راجًيا  سعدى  أبو 
لت االحتفال معزوفة »شو كانت 

ّ
سبيل الخير.  وتخل

يالي«، عزفها على الكمان نيكوال طوني باسيال، 
ّ
حلوة الل

مالك«،  حلوة  يا  »مالك  و  املّياس«  »قّدك  وأغنية 
بصوت الطفل إلياس طوني باسيال.

نادي  رئيسة  خوري،  وديعة  السّيدة  ألقت  بعدها 
كلمتها   ،2019\2018 لسنة  مارس  ستيال  إينرويل 
أرض  على  تجّسدت  تي 

ّ
ال وبالفكرة  بالحضور  مرّحبة 

الواقع، وبعدها قّدمت نبذة قصيرة عن نادي اإلينرويل.
هذا ودعت بعدها السّيدة ميرا عفارة السّيدة عايدة 
زعاترة لتلقي كلمتها بالنيابة عن نساء وأعضاء »البيت 
البيت  هذا  بافتتاح  واعتزاز  بفخر  مرّحبة  الدافئ«، 
املنبثق عن نادي إينرويل – ستيال مارس، هذا املشروع 
إطار  فهو  واالنسجام؛  األلفة  أجواَءه  تسود  الذي 
مجتمعّي راٍق يليق بمبادريه ورّواده، وجاء ليسّد فجوة 
الروتين اليومّي، بفضل برامجه التثقيفّية واالجتماعّية 
والصحّية املتنّوعة. وكان مسك الختام كلمة السّيدة 
دوريس سويدان – مجدالني، رئيسة النادي السابقة، 
صاحبة الفكرة الجميلة والحلم الذي يِفُد رّواده من 

كّل شرائح املجتمع العربّي الحيفاوّي بال استثناء.
وانتهى االحتفال بدعوة الحضور إلى التضييفات التي 

أعّدتها نساء نادي اإلينرويل.

هاكاثون المدارس الثانوّية الُقطرّي األضخم 
في البالد في حيفا

ِاجتمع   – ملراسلنا   –  حيفا 
بمدينة  عوفر  سامي  استاد  في 
حيفا، يوم االحد 11.11.2018، 
املدارس  طالب  من  املئات 
مسابقة  في  العربية،  الثانوية 
لتطوير حلول  ماراثونية 
بحاجات  عنى 

ُ
ت تكنولوجية 

متعّددة،  يومية  وتحّديات 
ملّدة  فة 

ّ
مكث منافسة  في  وذلك 

يوم واحد تنتهي بحفل اختتامّي 
لتتويج الفائزين في املسابقة.

م هاكاثون طالب املدارس 
ّ
 ُينظ

الرابعة  للمّرة  هذا  الثانوية 
على  األولى  وللمّرة  العربّي،  املجتمع  في  التوالي  على 
مستًوى قطرّي؛ وذلك بمشاركة أكثر من 250 طالًبا 
وطالبة )50 فرقة( يتنافسون على ترجمة أفكار هادفة 
مئات  إلى  باإلضافة  عملية محوسبة،  لتطبيقات 
املشاركين من الطالب وأولياء األمور واملدّرسين، من 
بمبادرة من مؤّسسة  الهاكاثون  البالد.  أنحاء  جميع 
والتعليم،  التربية  وزارة  مع  وبالتعاون  »تسوفن«، 

وبدعم من جهات عديدة.
العاملين  املهندسين  من  العشرات  شارك  وقد  هذا 
Men- الهاكاثون كمرشدين  في  الهايتك  )في صناعة 
املتنافسة على ترجمة  الفرق  tors(، وذلك ملساعدة 
إلى  وإخراجها  عملية  حلول  إلى  الهادفة  أفكارها 
قام  وقد  عملية؛ هذا  محوسبة  كتطبيقات  النور 
الخبرة  أصحاب  من  بارزة  مجموعة  التحكيم  على 
واالقتصاد،  واإلدارة  والعلوم  الهايتك  في  والريادّيين 

بالجوائز  الفائزة  الفرق  بتتويج  ام 
ّ
الحك قام  حيث 

القّيمة، والتي شملت مشاركة الفريق الفائز باملرتبة 
األولى في مؤتمر تكنولوجّي في أوروبا، أّما الفريق الفائز 
باملرتبة الثانية فقد فاز بحواسيب نّقالة، وفاز الفريق 
الذي حّل في املرتبة الثالثة بأجهزة لوحية محوسبة، 
بالجائزة  عبلين   – الياس  مار  مدرسة  ّوجت 

ُ
ت حيث 

الطالبية  املشاريع  ة 
ّ
كاف دعم  إلى  باإلضافة  األولى، 

الريادية  تطوير  املبادرات  برامج  خالل  من  الناشئة 
ملؤّسسة »تسوفن«.

ويأتي تنظيم هاكاثون طالب املدارس الثانوية لهدف 
خلق َحراك وتحفيز بين الكفاءات الشبابية، لزيادة 
مدى انكشاف الطالب على صناعة الهايتك والعلوم 
ا،  وعمليًّ ا  علميًّ فيها  االنخراط  وإمكانّيات  الدقيقة، 
واالبتكار  اإلبداع  على  والتعاون  التفكير  وتشجيع 

واملبادرة والريادة التكنولوجية. 

اِفتتاح »البيت الدافئ« في حيفا

الجُمعة  16 ترشين الّثاين 42018

جمعية الكرمل للموسيقى  هاتف: 8621041-04   شارع يافني 16 حيفا.
alberbalan@gmai.com 

اهال وسهال
ثمن التذكرة
50 شاقل

باشتراك:

· 	
عازف االورغ الكنائ�سي العالمي – هانس رومبر.

· 	
عازفه الكالرينت العاملية – عيريت جبرئيلي.

· فرقه تريو  الكرمل: 	

· 	
 كمان – الفنان البير بالن 

· 	
 قانون – الفنانة ميري حاج

· 	
 دربكة – الفنان اسعد أبو حاطوم

الكرمل للموسيقى تقدم

كونسيرت “ الموسيقى جسر للتأخي والسالم “
السبت املوافق 01/12/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا” )12:00(

في كنيسة مار يوحنا, شارع مار يوحنا 23 حيفا.

بيع وتصليح جميع 

االدوات املوسيقية الوادي 36

تظاهرة عربّية-يهودّية مشتركة:

 ال للحرب! 

حيفا – ملراسلنا – شارك العشرات من العرب واليهود، مساء الثالثاء األخيرة، عند 
دّوار »يونسكو« في الحّي األملانّي، في تظاهرة رفع شعارات ضّد التصعيد الحربّي في 
فتات 

ّ
غّزة والعدوان اإلسرائيلّي على القطاع. ورفع املتظاهرات واملتظاهرون الال

ورّددوا الهتافات املنّددة بالحرب والقصف وسفك الدماء، والداعية إلى الحّل 
سطينية في حدود العام 1967.

َ
السلمّي وإلى إقامة دولة ِفل

وتحّدثت في ختام التظاهرة عضو البلدية، شهيرة شلبي، التي قالت: ال نريد إراقة 
أّي قطرة دم، ال في غّزة وال في »سديروت«، نريد السالم العادل ورفع الحصار عن 
غّزة. وسنواصل نضالنا املشترك عرًبا ويهوًدا حّتى ينتهي االحتالل البغيض وينعم 

الشعبان باألمن والسالم والرخاء.

 زعاترة: نطالب بشراكة كاملة! )ص. 3(

 »مدينة بال عنف« ولجنة خاّصة 
ّ

ِي الرفاه وتخفيضات الـ »أرنونا« وملف
َ
	·رجا زعاترة: نطالب بنائب عربّي وبرئاسة لجنت ·

بالتعليم العربّي، وبإقامة »مديرّية املساواة«  ·	·شهيرة شلبي: نسعى لتشكيل »مجلس عمل بلدّي« يعمل إلى جانب أعضاء 
ل قاعدة شعبّية داعمة لتحصيل الحقوق واملطالب

ّ
بين، ويشك

َ
البلدّية املنتخ

»الجبهة« تطالب كاليش بتمثيل عربّي على كّل املستويات

لقاًء  األسبوع،  مطلع  »الجبهة«،  وفد  عقد  ملراسلنا –   – حيفا 
بة، ِعينات كاليش، طرح 

َ
ا مع طاقم رئيسة البلدية املنتخ تفاوضيًّ

خالله مطالب وقضايا الجمهور العربّي في حيفا.
ل وفد »الجبهة« من نائب رئيس البلدية السابق، د. سهيل 

ّ
وتشك

شلبي،  وشهيرة  زعاترة  رجا  الحالية،  الكتلة  وأعضاء  أسعد، 
حة الثالثة في القائمة، د. أورنات تورين.

ّ
واملرش

 
ً

وطرحت »الجبهة« ضرورة وجود نائب عربّي لرئيسة البلدية، أّوال
ان 

ّ
ان العرب في حيفا جزًءا ال يتجّزأ من سك

ّ
كتعبير عن كون السك

املدينة، وعن كون حيفا مدينة مشتركة للعرب واليهود. خصوًصا 
ه منذ 20 عاًما – على األقّل – كان هناك، دوًما، نائب عربّي 

ّ
أن

لرئيس البلدية من أحزاب مختلفة، وال يمكن التراجع عن هذا، 
ال سّيما في ظّل تعاظم العنصرية وفي عهد »قانون القومية« الذي 

ُيخرج العرب من دائرة الشرعية والتأثير.
كما طرح وفد »الجبهة« أهّمية شراكة العرب في إدارة البلدية، على 
جان واملؤّسسات، حيث تطالب 

ّ
جميع املستويات، من حيث الل

في ضريبة  التخفيضات  ولجنة  الرفاه،  لجنة  برئاسة  »الجبهة« 
كما  عنف«.  بال  »مدينة   

ّ
ملف وبمسؤولية  )»أرنونا«(،  السكن 

تطالب »الجبهة« بتشكيل لجنة فرعية خاّصة بالتعليم العربّي. 
إلى عضوية  باإلضافة  هذا 
الهاّمة  جان 

ّ
الل من  عدد 

والتخطيط  املالية  كلجنة 
وكذلك  وغيرها،  والبناء 
العديد  إدارة  في  بعضوية 
والشركات  املؤّسسات  من 

البلدية الهاّمة. 
»الجبهة«  وفد  م 

ّ
سل وقد 

عمل  ورقة  كاليش  طاقم 

ول، 
ّ
من إعداد رئيس معهد إميل توما، النائب السابق عصام مخ

حول مشروع إقامة »مديرية املساوة« كجسم بلدّي رسمّي ُيعنى 
بدفع املساواة الجوهرية في املدينة. وطرح الوفد عشرات املطالب 
والتعليم  العربية  واألحياء  العرب  ان 

ّ
بالسك قة 

ّ
املتعل العينّية 

العربّي.
الشراكة  هو  مطلبنا  زعاترة:  رجا  »الجبهة«،  كتلة  رئيس  وقال 
الكاملة على جميع املستويات، بدًءا من إدارة البلدية حّتى كّل 
جان والشركات التابعة للبلدية. لقد حظيت »الجبهة« بأصوات 

ّ
الل

ل كّل العرب في 
ّ
حوالي %60 من العرب في حيفا، ولكّننا سنمث

انتخبونا فقط، وسنتعاون مع لجان ونشطاء  حيفا وليس من 
األحياء والقوى السياسية واألهلية، باإلضافة إلى العمل املنهّي مع 

ز مساواة وجمعية التطوير االجتماعّي. 
َ
مؤّسسات مثل مرك

وقالت عضو البلدية، شهيرة شلبي: مطلبنا هو الشراكة الفعلية 
ة، وخصوًصا في مجالِي التعليم 

ّ
والتأثير امليدانّي في املجاالت كاف

واألحياء. ونسعى لتوسيع قاعدة العمل والدعم؛ حيث هناك عّدة 
جاه تشكيل »مجلس عمل بلدّي« يعمل إلى 

ّ
أفكار بدأت تتبلور في ات

ل قاعدة شعبية داعمة 
ّ
بين، ويشك

َ
جانب أعضاء البلدية املنتخ

بي الجمهور لتحصيل الحقوق واملطالب.
َ
ملنتخ



מרכז הבשר

* الحملة حتى نفاد المخزون، الخطأ مردود

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

₪99 7 كيلو فخاد دجاج 

₪99 4 كيلو برغيوت 

₪99 5 كيلو صدر دجاج 

₪49 6 كيلو جنحان 

 ₪ 65 1 كيلو رقاب خروف  

1 كيلو اباطاط خروف  65 ₪ 

1 كيلو قص خروف   40 ₪

 1.5 كيلو عجل للطبيخ   100 ₪

1.5 كيلو شوارما عجل   100 ₪

 4 كيلو شنيتسل    100 ₪ 

₪ 50 4 كيلو كبدة/ قلوب 

اسعار جنونية





רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00
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ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل

رشدي املاضي
املدينة الكبيرة َوحدة كبيرة...

فهي كفضاء مكانّي توّسعت في الّزمن الحديث وأصبح من الّصعب 
ر 

ّ
الّتكّيف مع عاملها... حيث رغم إنجازاتها العلمّية والّتكنولوجّية لم توف

عور بالّراحة واألمان واأللفة... وذلك نتيجة للّتطّورات 
ّ

لساكنيها الش
املسَتضعفين  استغالل  من  شهدتها...  تي 

ّ
ال والّسياسّية  االجتماعّية 

اعر املعاصر إلى 
ّ

وكبت حّرّية اإلنسان وغيرها... هكذا واقع دفع الش
خاذ موقف من عالم املدينة، يتأرجح بين الّرفض تارة والقبول تارة 

ّ
ات

أخرى... ِمّما جعل موضوع املدينة ووصف تجربته كمبدع في عاملها من 
عر العربّي 

ّ
القضايا املهّمة والبارزة... وال يقتصر موضوع املدينة على الش

عر القديم، وذلك مع بدايات انتقال 
ّ

املعاصر، بل تمتّد جذوره في الش
اعر العربّي من عالم البداوة والّصحراء إلى عالم املدن األسَمنتّية...

ّ
الش

العرب  عراء 
ّ

الش أّن  املوضوع  لهذا  واملتتّبع  املتابع  على  يخفى  وال 
خذوا منها 

ّ
ا، إذ ات  سلبيًّ

ً
املعاصرين تعاملوا مع املدينة، غالًبا، تعامال

سطينّي فنالحظ أّن 
َ
عر الِفل

ّ
موقًفا معادًيا ورافًضا... أّما في حالة الش

اعر بعالم املدينة هي عالقة روحانّية قوّية... 
ّ

تي تربط الش
ّ
العالقة ال

اعر مدينته بصورة املحبوبة أو املعشوقة أو األّم... مّما 
ّ

إذ يصّور الش
يمنحها طابًعا مقّدًسا...

نجده  لذلك  )وطًنا(...  املدينة  َد 
َ
ق

َ
ف وإنساًنا،  شاعًرا  سطينّي، 

َ
فالِفل

املدينة  أّن  ورغم  املفقود...  فردوسه  باعتبارها  ويبكيها،  إليها  َيِحّن 
عن  ُيعّبر  لم  والفقدان...  واأل�سى  الحزن  بمشاعر  عنده  ارتبطت 
يأسه أو استسالِمه، بل يربط خالص املدينة بفعل الّنضال والّتمّرد 
إحسان  الّدكتور  سطينّي، 

َ
الِفل ر 

ّ
واملفك الّناقد  ويذهب  والّتضحية... 

اعر العربّي في عالقته باملدينة لم يكن نتيجة ثورة 
ّ

عّباس، إلى أّن الش
د 

ّ
صناعّية، بل كان استمراًرا للّتوّسع في مدن عربّية قديمة... كما أك

الناقد عّز الّدين إسماعيل أّن الّدافع األّول لالهتمام بعالم املدينة عند 
اعر 

ّ
عر الغربّي، خصوًصا بالش

ّ
ر بالش

ّ
اعر العربّي الحديث هو الّتأث

ّ
الش

ت.س. إليوت وبقصيدته املشهورة »األرض الخراب«، وقد ظهر هذا 
الّرافض  الخير لك شاعري  الّتجديد... صباح  بداية حركة  في  ر 

ّ
الّتأث

ْهر والكبت والخوف، وسلب الحّرّيات 
َ
لوجه املدينة الباذخ بمعجم الق

لم، والّداعي إلى نضال يقود إلى الوالدة الجديدة...
ّ
واالغتراب والظ

غضٌب
األطراف  من  كّل طرف  مللم  الحديثة،  والغبراء«  »داحس  انقضت حرب  قد  ها 
ت الليالي امِلالُح وُمّدت الوالئم الضخمة 

ّ
»املتنازعة« مفرقعاته النارّية وانسحب، ول

على  النكراء،  »هزيمته«  املقابل  الطرف  ابتلع  بينما  املزعوم،  »بالنصر«  احتفاًء 
ّية 

ّ
ع يوم »الزحف« لتنصيب الطرف الفائز وتسليمه مهاّم إدارة السلطة املحل

ْ
وق

بصورة رسمّية وبمظاهر احتفالّية-جماهيرّية، خالل األسبوع املنصرم. مضت أشهر 
االنتخابات الطويلة والثقيلة، التي آمل أن نكون قد خرجنا منها بأقّل »خسائر« 
ممكنة، وانتهت معها الحمالت الدعائّية-االنتخابّية على أمل أن تبدأ سنوات العمل 
اإلدارّي-الجماهيرّي. مّما ال شّك فيه أّن كّل من أطاحته صناديق االقتراع، مّمن 
حالت دونهم ودون تمديد فترة واليتهم، قد شعروا بخيبة أمل ولرّبما بصدمات غير 
عة، والنتائج خير دليل وشاهد، في اآلن ذاته، على أّن لعبة االنتخابات في بالدنا 

ّ
متوق

 بعض ال�سيء.
ً
ال تزال ُمبهمة

تلك  الديمقراطّية-النظرّية،  بالصورة  مّرت  قد  االنتخابات  أّن  يبدو  وهلة،  أّول 
 أّنها – في الواقع – كشفت عن واحدة من أكبر أزمات 

ّ
شتهاة واملرغوبة، إال

ُ
الصورة امل

هذا املجتمع، والتوصيف الحقيقّي-الفعلّي ملا حدث ويحدث، ولرّبما سيحدث؛ 
مجّرد قباِئل ذهبت إلى صناديق االقتراع، قباِئل وحشّية، متوّحشة ومأزومة. الطريق 
نا وخلف 

ّ
 أن

ّ
لالنتخابات في يوم الزحف للصناديق كانت معّبدة بالديمقراطّية، إال

ف أصفر وآخر أبيض، رآنا هللا، وخرجت كّل 
ّ
الستار، يوم انفرد كّل واحد مّنا بمغل

العائلّية  حساباتنا الضّيقة والواسعة، مصالحنا الشخصّية والعاّمة، اعتباراتنا 
َبلّية، ولرّبما الطائفّية. االنتخابات في بالدنا مجّرد لعبة أو مجموعة من حجارة 

َ
والق

 من يحّركون الحجارة والرجال، 
ً
نْرد أو شطرنج على ُرقعة الكبار، والكبار هم عادة

وهم سواء، بال رغبٍة أو إرادة؛ والسياسة ِوفَق أهوائهم تتناغم وتتوافق مع فلسفة 
 في 

ً
اإلنكليز، حيث ال يدوم عدّو أو صديق. وال يفوتنا استحضار الشعار األكثر تداوال

 
ّ

تلك الفترة: »االنتخابات يوم والبلد دوم«، فكان انتهاء الفترة االنتخابّية وما لف
ا.  ا وجماهيريًّ لفيفها، نذير بداية سنوات الخدمة والعطاء إداريًّ

ل مجلًسا 
ّ
شك

ُ
لة بفعل اإلرادة الجماهيرّية واألغلبّية أن ت

ّ
تشك

ُ
ّية امل

ّ
على اإلدارة املحل

ز وما دونها تفاصيل، العمل يًدا بيد وجنًبا إلى 
َ
ا، يجعُل البلدة في املرك راقًيا ومهنيًّ

جنب مع االئتالف واملعارضة على حّد سواء، فما يجمعهم هي املصلحة الجمعّية-
الجماعّية، األمر الذي ُيحّتم على الجميع االلتفاف حول صوت العقل وتحكيم 
الضمير والعمل على تغليب وترجيح الصالح العاّم، في هذه الفترة الراهنة وفي كّل 
حين وآن، مّتخذين كّل املعايير املوضوعّية التي ترتكز على الصدق، العدل، النزاهة، 
والحكمة، لتكون البلدة في املقّدمة، تنعم باألمن واألمان، التقّدم والرقّي، الحّرّية 
ّية 

ّ
املحل سلطاتنا  من  نجعل  أن  أحوجنا  ما  والعمل.  والعلم  املعرفة  والرفاهّية، 

واحدة  جميًعا  فقضّيتنا  غايتنا،  ال  وسيلتنا  العربّية 
طر 

ُ
ومشتركة، تقت�سي التكاتف والتعاون بين جميع األ

ة األطراف، وتعزيز الشراكة الحقيقّية في سبيل 
ّ
وكاف

حفظ ما تبّقى من األرض، اإلنسان، العلم، والحياة؛ 
ها عناصر بقاء وضمانة حقيقّية لحّقنا املشروع في 

ّ
وكل

العيش الكريم، على أرض اآلباء واألجداد.
والشراكة الحقيقّية ال تتحّقق بدون الوقوف على أبجدّية الحقوق والواجبات؛ 
ّية وأهل البلدة من 

ّ
وال يستقيم الحال بدون بناء ثقة حقيقّية بين السلطة املحل

راعي حاجات البلدة املختلفة، 
ُ
جهة، ومن جهة أخرى تأهيل كوادر مهنّية-أكاديمّية ت

بات العصر وروحه الحديثة؛ باإلضافة إلى الفهم العميق ألزمات هذا املجتمع 
ّ
متطل

ها أو الخروج منها بأقّل خسائر ممكنة، هذا طبًعا باإلضافة إلى تبّني 
ّ
والعمل على حل

ا، يرتكز على فلسفة إدارّية تضع املواطن 
ً
ا ُمغايًرا وحديث ّية نهًجا إداريًّ

ّ
السلطة املحل

ز العمل اإلدارّي-الجماهيرّي. وفي املقابل نرى لزاًما – وبعد 
َ
اإلنسان في لّب ومرك

ة األطر املتنافسة التكاتف والتالحم، فاملعارضة 
ّ
انقضاء الفترة االنتخابّية – على كاف

يجب أن تأخذ دورها الصحيح ومسلكها القويم لتصير الشريك الحليف، ما دامت 
القضّية أرفع من املناصب، أكبر من األشخاص، وأهّم من املصالح الشخصّية، أّما 
االئتالف فهي فرصته الذهبّية ملتابعة املسيرة بموضوعّية ومهنّية؛ وإذا ما اقت�سى 
فالخطوط  والرئيسة،  الكبرى  القضايا  عن  السلطة  حادت  ما  فليعارضوا  األمر 

وّحد الجميع خلفها. 
ُ
العريضة والقضايا الكبيرة ت

ّية في حياتنا، أهّمّيتها وُسبل تطويعها لتحقيق 
ّ
ِعَي دور السلطات املحل

َ
لزام علينا أن ن

األمن، العدالة، والتقّدم، كيف يمكنها أن تكون وسيلتنا ال غايتنا وأّنها موضع 
ُمعّينة،  بطائفة  أو  واحدة  بعائلة  الخاّصة  بالِعْزَبِة  وليست  تشريف،  ال  تكليف 
الحقيقّي  التغيير  إّن  كان.  كاِئن  أّي  باسم  املسّجل  »الطابو«  أو  بالحكر  وليست 
والنهضة املرجّوة ال تقوم لهما قائمة بين ليلة أو ضحاها، بل هما عملّية تراكمّية 
ِبِفعل تغّيرات قريبة وبعيدة األمد، تحتاج إلى بصيرة ثاقبة وُمدِركة، دراسات معّمقة 
ا لقضايا ُملّحة يجب أن توضع 

ً
ب هذه العملّية إدراك

ّ
ّية؛ وبالتالي تتطل وأبحاث ِجِدّ

ا؛ االهتمام باملحور الثقافّي-العلمّي 
ً
ا متشابك

ً
ل مًعا ثالوث

ّ
شك

ُ
على سلم األولوّيات، ت

َبلّي، 
َ
في البلدة، تمكين االنتقال إلى »مجتمع مدنّي« بعيًدا عن الفكر الحمائلّي-الق

من خالل تعزيز وتمكين الطبقة الوسطى في املجتمع، وأخيًرا مراعاة إشكالّيات كّل 
بلدة على ِحدة، والعمل على حّل مشاكلها الداخلّية كالعنف والصّحة، واالهتمام 

باملرافق املختلفة، وما إلى ذلك. 
)يتبع( 

سلطاتنا المحّلّية بين كّفتِي الميزان )1(
سة في مدرسة المتنّبي كتبت: رقّيةعدوي؛ ُمَدرِّ
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حيفا – ملراسلنا – عقدت قيادتا حزبِي »الجبهة« 
األّول،  أمس  مشتركة،  عمل  جلسة  »ميرتس«  و 
في  املشترك  والعمل  الخطوات  لتنسيق  األربعاء، 

املجلس البلدّي وفي املدينة، عموًما.
نائب  وشارك في االجتماع عن »الجبهة« كّل من 
رئيس البلدية السابق، د. سهيل أسعد، ورئيس 
حة الثالثة في القائمة، 

ّ
الكتلة، رجا زعاترة، واملرش

وعن  حّزان،  ريم  والناشطة  تورين،  أورنات  د. 
»ميرتس« شارك وفد قيادّي من الفرع ضّم نائب 
رئيس البلدية السابق، د. إلياس مطانس، وعضو 
سعاد  والسّيدة  َحيون،  دوبي  الراب  البلدية، 

شحادة، وآخرين.
وصدر عن االجتماع بيان مشترك دعا إلى تشكيل 
مواجهة  في  مشتركة،  يهودية-عربية  يسار  جبهة 
ألشكل  والتصّدي  والفاشية،  العنصرية  موجة 
ة، ال سّيما »قانون القومية« العنصرّي. 

ّ
التمييز كاف

 الثقافة 
ّ

ى مسؤولية ملف
ّ
وقال َحيون، الذي سيتول

األفواه  كّم  لسياسة  سيتصّدى  ه 
ّ
إن البلدية،  في 

والفنون، وسيدعم  الثقافة  في مجال  الحكومية 
ل مجموعة 

ّ
املؤّسسات الثقافية العربية، وسيشك

عمل من نشطاء الحقل الثقافّي العرب، بالتعاون 
مع مندوبي »الجبهة«، لفحص االحتياجات وزيادة 
الخدمات الثقافية التي تقّدمها وتمّولها البلدية. 
كما أعرب َحيون عن دعمه لدخول »الجبهة« إلى 

االئتالف البلدّي وشراكتها في إدارة البلدية.
هدفه  قاء 

ّ
الل هذا  إّن  زعاترة:  قال  جانبه  ومن 

تشكيل قّوة ضاغطة داخل املجلس البلدّي ملنع 
و  عتسيوني  داڤـيد  )مثل  اليمين  قوى  سيطرة 
»يسرائيل بيتنو« و »البيت اليهودي«( على إدارة 
رئيسة  على  للتأثير  يسارية  قّوة  وخلق  البلدية، 
البلدية. وأضاف: لدينا خالفات فكرية وسياسية 
إليجاد  نسعى  ولكّننا  »ميرتس«،  مع  معروفة 
القواسم املشتركة في مواجهة التحديات الكبيرة 
وتواجه  املشتركة،  والحياة  املدينة  تواجه  التي 

الجمهور العربّي في حيفا.

ز مساوة، هذا األسبوع، 
َ
حيفا – ملراسلنا – ِاجتمع مرك

منهم  البلدية، ِعينات كاليش، وطلب  رئيسة  طاقم  إلى 
ة لسّد الفجوات في الخدمات البلدية وتعزيز 

ّ
ط

ُ
بلورة خ

أّن كاليش قد  إلى  واليهود. ُيشار  العرب  بين  التعايش 
ز مساوة، 

َ
التقت، عّدة مّرات، قبل االنتخابات، مدير مرك

قبل  ز 
َ
املرك مه 

ّ
مؤتمر نظ في  وتحّدثت  فرح،  جعفر 

االنتخابات.  ويوم األحد، التقى فرح فريق كاليش الذي 
ع 

ّ
املتوق من  كاليش، والذي  ل 

ّ
ضّم نحشون تسوك، ممث

أن يشغل منصب نائب رئيسة البلدية والقائم بأعمالها.
وثيقة   – االنتخابات  قبل  مت – 

ّ
سل قد  كاليش  وكانت 

ز مساوة وجمعية التطوير االجتماعّي، تطّرقت 
َ
مفّصلة ملرك

فيها إلى مطالب املؤّسسات العربية الخاّصة باحتياجات 
كاليش إلى  رسالة  املدينة. وأشارت   في  العرب  ان 

ّ
السك

ز مساوة، تطالب بإعداد 
َ
ة عمل مفّصلة قّدمها مرك

ّ
ط

ُ
خ

اإلسكان  في  الفجوات  لسّد  السنوات  متعّددة  ة 
ّ
ط

ُ
خ

والتعليم والرفاه االجتماعّي والثقافة والُبنية التحتية.
وفي اجتماع ُعقد، هذا األسبوع ، شارك فيه مع فرح 
ز مساواة، أمير 

َ
مدير قسم التأثير على السياسات في مرك

طعمة، تّمت مناقشة الرسالة التي سيتّم نقلها من قبل 
د فرح على أهّمية 

ّ
رئيسة البلدية في االئتالف البلدّي. وأك

تعيين  ذلك  في  بما  املدينة،  إدارة  في  العربية  الشراكة 
نائب\نائبة لرئيسة البلدية.

ز مساواة مرتبط 
َ
ة عمل مرك

ّ
ط

ُ
وبما أّن جزًءا كبيًرا من خ

بامليزانيات، فقد تقّررت مناقشة املطالب مع محاسب 
البلدية ورؤساء األقسام فور دخول كاليش إلى وظيفتها.

بلدية  سلطة  إنشاء  برناَمج  مساوة  ز 
َ
مرك اقترح  وقد 

للمساواة وإغالق الفجوات في الخدمات والُبنية التحتية 
رئيسة  تعقد  أن  ز 

َ
املرك اقترح  العرب. كما  للمواطنين 

البلدية جلسة مناقشة عميقة حول املوضوع، تدعو إليها 
معهد إميل توما ومعهد الديمقراطية اإلسرائيلّي، الذي 

وهو  الهيئة،  لهذه  مبًنى  يقترح 
دول  من  عدد  في  قائم  نموذج 

العالم.
أيًضا،  مساوة،  ز 

َ
مرك واقترح 

إنشاء هيئة أو لجنة بلدية لتعزيز 
الحياة املشتركة في جميع أنحاء 
ه 

ّ
أن املدينة. وأشار طعمة إلى 

فكرة  تعميم  بالبلدية  »ُيفترض 
الحياة املشتركة في  جميع مجاالت الحياة، بما في ذلك 
ق باملؤّسسات 

ّ
املستشفيات وأماكن الترفيه، وفيما يتعل

البلدية، مثل نظام التعليم والتربية، باستثناء املدرسة 
في  »حّتى  ه 

ّ
أن وأضاف  الكرمة«.  وبيت  غة 

ّ
الل الثنائية 

نظام تخطيط املدن ال تتعامل البلدية مع تعزيز الحياة 
املشتركة«.

ُيشار إلى أّن بلدية حيفا تمّول مؤّسسة الستيعاب املهاجرين، 
البلدية  تقوم  ألن  الوقت  حان  وقد  ا،  دينيًّ مجلًسا  أو 
ة مدنية من شأنها تعزيز الحياة املشتركة، 

ّ
ط

ُ
بإعداد خ

السوق. وقّوة  الجمعيات  على  فقط،  االعتماد،  وعدم 
ز مساواة خالل االجتماع معلومات عن 

َ
وقّدم طاقم مرك

طعمة:  البلدية؛ فقال  املؤّسسات  في  العربّي  التمثيل 
»طالبنا بضمان التمثيل املناسب للمواطنين العرب في 
في  بما  البلدية،  والشركات  واملؤّسسات  جان 

ّ
الل جميع 

ذلك »إتوس« و »حساخ«، صندوق حيفا ، »شكمونا«، 
ورابطة السياحة، ومياه الكرمل.

ه يعمل على تنسيق املواقف 
ّ
ز مساواة أن

َ
وقد أعلن مرك

بين، وأعرب عن أمله 
َ
واملطالب مع أعضاء البلدية املنتخ

ملناقشة  اجتماًعا  قريًبا،  البلدية،  أعضاء  يعقد  أن  في 
مات 

ّ
منظ مختلف  بحضور  العربية،  الجماهير  مطالب 

املجتمع العربّي في حيفا.
 

ز مساوة يجتمع إلى طاقم رئيسة البلدّية، ِعينات 
َ
مرك

ة إغالق الفجوات
ّ
ط

ُ
كاليش، ملناقشة خ

لقاء تنسيقّي بين »الجبهة« و »ميرتس«
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حيفا – ملراسلنا – عقدت قيادتا حزبِي »الجبهة« 
األّول،  أمس  مشتركة،  عمل  جلسة  »ميرتس«  و 
في  املشترك  والعمل  الخطوات  لتنسيق  األربعاء، 

املجلس البلدّي وفي املدينة، عموًما.
نائب  وشارك في االجتماع عن »الجبهة« كّل من 
رئيس البلدية السابق، د. سهيل أسعد، ورئيس 
حة الثالثة في القائمة، 

ّ
الكتلة، رجا زعاترة، واملرش

وعن  حّزان،  ريم  والناشطة  تورين،  أورنات  د. 
»ميرتس« شارك وفد قيادّي من الفرع ضّم نائب 
رئيس البلدية السابق، د. إلياس مطانس، وعضو 
سعاد  والسّيدة  َحيون،  دوبي  الراب  البلدية، 

شحادة، وآخرين.
وصدر عن االجتماع بيان مشترك دعا إلى تشكيل 
مواجهة  في  مشتركة،  يهودية-عربية  يسار  جبهة 
ألشكل  والتصّدي  والفاشية،  العنصرية  موجة 
ة، ال سّيما »قانون القومية« العنصرّي. 

ّ
التمييز كاف

 الثقافة 
ّ

ى مسؤولية ملف
ّ
وقال َحيون، الذي سيتول

األفواه  كّم  لسياسة  سيتصّدى  ه 
ّ
إن البلدية،  في 

والفنون، وسيدعم  الثقافة  في مجال  الحكومية 
ل مجموعة 

ّ
املؤّسسات الثقافية العربية، وسيشك

عمل من نشطاء الحقل الثقافّي العرب، بالتعاون 
مع مندوبي »الجبهة«، لفحص االحتياجات وزيادة 
الخدمات الثقافية التي تقّدمها وتمّولها البلدية. 
كما أعرب َحيون عن دعمه لدخول »الجبهة« إلى 

االئتالف البلدّي وشراكتها في إدارة البلدية.
هدفه  قاء 

ّ
الل هذا  إّن  زعاترة:  قال  جانبه  ومن 

تشكيل قّوة ضاغطة داخل املجلس البلدّي ملنع 
و  عتسيوني  داڤـيد  )مثل  اليمين  قوى  سيطرة 
»يسرائيل بيتنو« و »البيت اليهودي«( على إدارة 
رئيسة  على  للتأثير  يسارية  قّوة  وخلق  البلدية، 
البلدية. وأضاف: لدينا خالفات فكرية وسياسية 
إليجاد  نسعى  ولكّننا  »ميرتس«،  مع  معروفة 
القواسم املشتركة في مواجهة التحديات الكبيرة 
وتواجه  املشتركة،  والحياة  املدينة  تواجه  التي 

الجمهور العربّي في حيفا.

ز مساوة، هذا األسبوع، 
َ
حيفا – ملراسلنا – ِاجتمع مرك

منهم  البلدية، ِعينات كاليش، وطلب  رئيسة  طاقم  إلى 
ة لسّد الفجوات في الخدمات البلدية وتعزيز 

ّ
ط

ُ
بلورة خ

أّن كاليش قد  إلى  واليهود. ُيشار  العرب  بين  التعايش 
ز مساوة، 

َ
التقت، عّدة مّرات، قبل االنتخابات، مدير مرك

قبل  ز 
َ
املرك مه 

ّ
مؤتمر نظ في  وتحّدثت  فرح،  جعفر 

االنتخابات.  ويوم األحد، التقى فرح فريق كاليش الذي 
ع 

ّ
املتوق من  كاليش، والذي  ل 

ّ
ضّم نحشون تسوك، ممث

أن يشغل منصب نائب رئيسة البلدية والقائم بأعمالها.
وثيقة   – االنتخابات  قبل  مت – 

ّ
سل قد  كاليش  وكانت 

ز مساوة وجمعية التطوير االجتماعّي، تطّرقت 
َ
مفّصلة ملرك

فيها إلى مطالب املؤّسسات العربية الخاّصة باحتياجات 
كاليش إلى  رسالة  املدينة. وأشارت   في  العرب  ان 

ّ
السك

ز مساوة، تطالب بإعداد 
َ
ة عمل مفّصلة قّدمها مرك

ّ
ط

ُ
خ

اإلسكان  في  الفجوات  لسّد  السنوات  متعّددة  ة 
ّ
ط

ُ
خ

والتعليم والرفاه االجتماعّي والثقافة والُبنية التحتية.
وفي اجتماع ُعقد، هذا األسبوع ، شارك فيه مع فرح 
ز مساواة، أمير 

َ
مدير قسم التأثير على السياسات في مرك

طعمة، تّمت مناقشة الرسالة التي سيتّم نقلها من قبل 
د فرح على أهّمية 

ّ
رئيسة البلدية في االئتالف البلدّي. وأك

تعيين  ذلك  في  بما  املدينة،  إدارة  في  العربية  الشراكة 
نائب\نائبة لرئيسة البلدية.

ز مساواة مرتبط 
َ
ة عمل مرك

ّ
ط

ُ
وبما أّن جزًءا كبيًرا من خ

بامليزانيات، فقد تقّررت مناقشة املطالب مع محاسب 
البلدية ورؤساء األقسام فور دخول كاليش إلى وظيفتها.

بلدية  سلطة  إنشاء  برناَمج  مساوة  ز 
َ
مرك اقترح  وقد 

للمساواة وإغالق الفجوات في الخدمات والُبنية التحتية 
رئيسة  تعقد  أن  ز 

َ
املرك اقترح  العرب. كما  للمواطنين 

البلدية جلسة مناقشة عميقة حول املوضوع، تدعو إليها 
معهد إميل توما ومعهد الديمقراطية اإلسرائيلّي، الذي 

وهو  الهيئة،  لهذه  مبًنى  يقترح 
دول  من  عدد  في  قائم  نموذج 

العالم.
أيًضا،  مساوة،  ز 

َ
مرك واقترح 

إنشاء هيئة أو لجنة بلدية لتعزيز 
الحياة املشتركة في جميع أنحاء 
ه 

ّ
أن املدينة. وأشار طعمة إلى 

فكرة  تعميم  بالبلدية  »ُيفترض 
الحياة املشتركة في  جميع مجاالت الحياة، بما في ذلك 
ق باملؤّسسات 

ّ
املستشفيات وأماكن الترفيه، وفيما يتعل

البلدية، مثل نظام التعليم والتربية، باستثناء املدرسة 
في  »حّتى  ه 

ّ
أن وأضاف  الكرمة«.  وبيت  غة 

ّ
الل الثنائية 

نظام تخطيط املدن ال تتعامل البلدية مع تعزيز الحياة 
املشتركة«.

ُيشار إلى أّن بلدية حيفا تمّول مؤّسسة الستيعاب املهاجرين، 
البلدية  تقوم  ألن  الوقت  حان  وقد  ا،  دينيًّ مجلًسا  أو 
ة مدنية من شأنها تعزيز الحياة املشتركة، 

ّ
ط

ُ
بإعداد خ

السوق. وقّوة  الجمعيات  على  فقط،  االعتماد،  وعدم 
ز مساواة خالل االجتماع معلومات عن 

َ
وقّدم طاقم مرك

طعمة:  البلدية؛ فقال  املؤّسسات  في  العربّي  التمثيل 
»طالبنا بضمان التمثيل املناسب للمواطنين العرب في 
في  بما  البلدية،  والشركات  واملؤّسسات  جان 

ّ
الل جميع 

ذلك »إتوس« و »حساخ«، صندوق حيفا ، »شكمونا«، 
ورابطة السياحة، ومياه الكرمل.

ه يعمل على تنسيق املواقف 
ّ
ز مساواة أن

َ
وقد أعلن مرك

بين، وأعرب عن أمله 
َ
واملطالب مع أعضاء البلدية املنتخ

ملناقشة  اجتماًعا  قريًبا،  البلدية،  أعضاء  يعقد  أن  في 
مات 

ّ
منظ مختلف  بحضور  العربية،  الجماهير  مطالب 

املجتمع العربّي في حيفا.
 

ز مساوة يجتمع إلى طاقم رئيسة البلدّية، ِعينات 
َ
مرك

ة إغالق الفجوات
ّ
ط

ُ
كاليش، ملناقشة خ

لقاء تنسيقّي بين »الجبهة« و »ميرتس«
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نشرت – في العدد السابق – تقريًرا عن أقدم َصْنَدل تّم العثور 
عليه حّتى اآلن، إذ يعود تاريخه إلى قرابة 6000 عام قبل أّيامنا، 
وأواصل – في هذا العدد – بتقرير عن أقدم حذاء تّم العثور عليه 
 تّم تحديد تاريخه بقرابة 5500 عام قبل 

ُ
في ِمنطقة أرمينيا، حيث

أّيامنا )الصورة رقم 1 – الحذاء من أرمينيا(. وتأتي أهّمية دراسة 
األحذية باعتبارها أحَد الدالئل على الحياة اليومية في العصور 
جسم  مبنى  تطّور  فهم  في  كبرى  أهّمية  لها  أّن  كما  القديمة، 

اإلنسان على مّر العصور.
شف األثرّي

َ
املكت

العثور  تّم  فقد   »Plos one« العلمة  ة 
ّ
املجل نشرته  ملا  وفًقا 

في ِمنطقة  العالم خالل الحفرّيات األثرية  في  على أقدم حذاء 
أرمينيا. وقد جاء االكتشاف خالل الحفرّيات في أحد الكهوف 
التي استعُملت للسكن آنذاك )الصورة رقم 2 – املوقع الذي 
تّم فيه العثور على الحذاء(، حيث تّم العثور على فردة الحذاء 
)تّم انتعالها في القدم اليمنى( وهي تشتمل في داخلها على بعض 
األعشاب، التي أشارت الفحوصات الكيماوية في املختبر إلى أّن 

تاريخها األعوام 5387 – 5637 عاًما قبل أّيامنا.
ويدير البحث من ِقبل جامعة »كورك« في إيرلندا األثرّي رون 
ة العلمية بأّن »هذا االكتشاف ُيعتبر 

ّ
پـنحا�سي، الذي صّرح للمجل

ممّيًزا، وقد تّم بمحض الصدفة، إذ غالًبا ما يتّم العثور على 
ار أو املعادن خالل الحفرّيات األثرية، وهي تعطينا، 

ّ
أدوات الَفخ

فقط، املعلومات الجزئية عن الحياة اليومية لإلنسان القديم. 
فالعثور على هذا الحذاء من شأنه أن يضيف إلى معلوماتنا من 
زوايا أخرى في حياة اإلنسان القديم؛ على سبيل املثال لباسه، 
نا نفتقر إلى املعلومات حول أنواع التغذية 

ّ
أو أحذيته. وال شّك أن

أيًضا، وأسئلة أخرى من هذا القبيل«.
ه حّتى بعد العثور على الحذاء في أرمينيا، ال يزال 

ّ
يجدر بالذكر أن

يعتبر الباحثون أقدم حذاء تّم العثور عليه هو ذلك الذي ُوجد 
مع رجل الثلج الذي ُعثر عليه متجّمًدا في جبال األلب، وتاريخه 
قرابة 5,100 عام قبل أّيامنا. أّما في بريطانيا فيعود أقدم حذاء 
إلى قرابة 2,500 عام قبل أّيامنا، وهو، أيًضا، مصنوع من الجلد.

ف األثرّي
َ

أهّمّية املكتش
يحاول  األثرية:  شفات 

َ
املكت بين  كبرى  أهّمية  القديمة  لألحذية 

العديد من األبحاث والدراسات معرفة الفترات األولى التي بدأ 
اإلنسان فيها انتعال الحذاء، كما أّن هناك بعض الدراسات التي 
تحاول التحّقق من التغييرات التي طرأت على جسم اإلنسان. 
إّن اإلنسان الذي عاش في املناطق الشمالية ذات  فكما يبدو 
البرد  من  قدميه  لتغطية  حلول  عن  يبحث  بدأ  البارد،  ناخ 

ُ
امل

 أّن األحذية على الشكل املعروف 
ّ

قبل قرابة 500,000 عام، إال
لنا واملصنوعة من الجلد فبدأت قرابة 20,000 عام قبل أّيامنا. 
فمن  النبات  أو  الجلد  من  ُصنعت  القديمة  األحذية  ولكون 

ا. الصعب العثور عليها خالل الحفرّيات األثرية، فهي نادرة جدًّ
ر على 

ّ
أشارت أبحاث الهياكل العظمية إلى أّن انتعال الحذاء أث

مبنى عظام القدم؛ فعلى سبيل املثال وجد الباحثون أّن عظام 

أصابع القدم لدى اإلنسان القديم خالل العصر الحجرّي )ما 
بين 100,000– 40,000 عام( كانت أغلظ وأصلب من عظام 
اإلنسان املعاصر، الذي عاش خالل الفترة التي تلتها، أي ما بين 
40,000 –  18,000 عام قبل أّيامنا. ويفترض الباحثون أّن هذا 

التغيير طرأ نتيجة استعمال األحذية خالل تلك الفترة.
على   :Plos one العلمية  ة 

ّ
املجل عن  بلطف  امللحقة  الصورة 

الشابكة 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010984.g001
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قراءة مبتذلة

في مكان بال زمان لألمان

يحّررها عطر..

على سفينة بال قبطان

تعوم )مسطولة( بين 

التجاذبات

عاب
ّ
بين األمل والل

خواتم وصوامع

ا ُتنبُت املوز عربيًّ

ُتْفَرض على الهواة

مؤامرات غربّية عربّية

تغرق فيها..

سنابك التجديد

*

أعياد البيض ال تبيض

 للمستوردين
ّ

إال

فاألموال بعد هللا

للقادر كالقدر

ينقّض عليك

يغرف من جيبك

تخاف منه ذليال

تتغّنى كالصدى للربيع

كالغريب.

جديد الغياب..

نباح سليل الذهب األسود

خاتمة املستغفلين

فاملوز حكومات

مفردات تتجّدد

والسّيد من الخارج

*

سطين
َ
ذي عاد لِفل

ّ
آن لل

أن يعي

سطيننا
َ
لن تجّدد ِفل

صفقة العصر

لن تغّير اسم القدس

على الهامش

في لقاء السلطنات

و )ح... بيبي(

ها هنا

دجاجة تقودنا

إلى منفانا )يا هالّربع(

إلى مؤامرات )الناتو(

ديدان رأس املال

*

غّزة أمل األجيال

طفلة في مدرسة

غريق محاصر يجري

يقظة في عتمة املقاهي

سماؤها تبكي..

)ديموقراطّية(

شهادة جماعّية

حيفا\ طمرة

ل الصديق يوسف أبو وردة ما قدر يتحّمل 
ّ
املمث  · 

الكذب والنفاق في حفل توزيع الجوائز.

حاد الفّنانين منحه جائزة 
ّ
 · قّررت لجنة التحكيم الت

عن مجمل أعماله، في تل أبيب.

ه االحتفال 
ّ
ر شوّي، ولكن شاف إن

ّ
 · أجا عالحفل متأخ

تحت رعاية الوزيرة بنت رجب.

م 
ّ
 · ما قدر يتحّمل، وقّرر يترك قاعة االحتفال وما يسل

على الوزيرة.

 · هي حكت عن حّرية التعبير، وما سمحت ألحد يعّبر 
عن رأيه أو موقفه. 

ت قانون الوالء، 
ّ
كيف ممكن الوزيرة، ياللي سن  · 

تقول ممنوع التعبير عن الرأي؟

 · ليه الزم اآلراء تّتفق معها؟ أو إنها مخالفة للقانون؟ 
ق ووجهنه.

ّ
هذا عهر، وتمل

ه ما احترمك، ورفض يستلم 
ّ
مع يوسف حّق ألن  · 

الجائزة مّنك.

ا  ه فّنانين وأدباء كثار جدًّ
ّ
 · هاي الوزيرة الزم تعرف إن

عوا على عرائض ضّد هذا القانون.
ّ
وق

 · والتحية ليوسف، ولجميع املبدعين العرب واليهود 
املتضامنين معه واملعارضين للقانون.

أبو إلياس   

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

يوسف أبو وردة
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 لاليجار 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

فرصه في عباس
3 غرف طابق 3 واخير  80 متر  تسليم فوري  

 ₪ 580000

الکرمل 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 

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 ₪ 

اراضي 
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 ₪

قطعة ارض في شفاعمرو 600 متر للعمار .

بمركز البلد 
 2 غرف مرممة مؤثث بالكامل يشمل كل �سئ 2300 ש«ח 

הצלבנים مرممة بالکامل
5 غرف 120 متر ، طابق ثاني موقف خاص منظر خالب للبحر .  4500 ₪

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

مکاتب / تجاري 
60 متر بالهدار قرب بلدية حيفا  تصلح لدكاكين او مكاتب 3000  ₪

مكاتب بمساحات مختلفة بموقع ممتاز  עיר תחתית /קריית הממשלה 

 20/50/70/120 متر  ابتداء من 1000 ₪
مصلحة شغالة עיר תחתית  مع دخل عالي مضمون

لأليجار

املطران حجار طابق 3 )بناية 13 طابق( 100م  5 غرف مكييفة 
+شرفة مصعد مخزن وموقف

تاريخ الدخول:  2018/12/01  4300شاقل

للتفاصيل:  052/6977140

להשכרה 

בשד’ רוטשילד  3 חדרים קומה 1 
משופצת ממוזגת 

מחיר 2900ש”ח
)תיווך רויאל נכסים 050-2401339(

مطلوب

ملكتب مراقب حسابات في حيفا 
مدير/ة  حسابات ومتمرن/ة  )מתמחה(

ارسال سيرة ذاتية office@siaga.co.il فاكس:  04/8512354

רה
כי

מ
ל

רה
כי

מ
ל מכירה
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ל

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 - 

נמכר
 

קומה 3 ,  75 מ"ר , מעולה לזוג צעיר ! שווה לראות        
 רחוב שי עגנון המבוקש

מחיר סגירה  810,000 ₪

 רח' הגפן 
 קומה ראשונה , 90 מ"ר - 4 חדרים , משופצת - חייבת להמכר 

מחיר 1,120,000 ₪

משופצת , 3 חדרים , מצויינת למגורים / להשקעה       

מחיר 570,000₪ ( גמיש )

ברחוב בן יהודה 
אדיאלית להשקעה , קומה 2 , כ 70 מ"ר - רשום בטאבו 

              מחיר 560,000 ₪

 רחוב נווה גנים 
 דירת גן מעוצבת בשכונה חדשה 100 מ"ר + 220 מ"ר גינה !!      

רחß הירדן

מחיר חסר תקדים ₪

 בלב המושבה הגרמנית 
דירת גן , בית ערבי

         מחיר 1,670,000 ₪
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 crazy line حمالت جنونية في
Black Fridayبمناسبة الـ

خرجت شبكة االزياء النسائية  crazy line بحملة تخفيضات هائلة 
 .Black Fridayعلى مجموعة ازياء خريف-شتاء 2019 بمناسبة الـ
على بلوزات من الصوف   40% حملة عبارة عن تخفيض بقيمة 
الناعم والكارديجان وعلى تشكيلة ازياء سيجال ديكيل. ومن بين 
حملة التخفيضات التي ستتضمنها الحملة بناطيل برومو بـ 99.90 
بـ 99.90 شيكل فقط  , بلوزتين من الصوف الناعم   شيكل فقط 

,وباإلضافة الى تشكيلة معاطف بـ 149.90 شيكل فقط . 
تتميز تشكيلة الشتاء باستخدام قصات جديدة , بأطوال وأقمشة 

جديدة تلبي ذوق كل امرأة عصرية وانيقة. 
 crazy" متوفرة في جميع فروع شبكة    2019 تشكيلة ازياء شتاء 
الفحم  ,ام  سخنين  )الناصرة,  العربي  الوسط  فروع  وفي   ”line

,شفاعمرو والطيرة( وعبر موقع االنترنت الخاص  
www.crazyline.com 

جديد من سلسلة فواكه مزراحي 
طفحوت:

إيداع أناناس- حصري وفريد 
بمزراحي طفحوت مع فوائد رائعة 

متصاعدة 

في إطار سلسلة اإليداعات »فاكهة الساعة«، يطلق بنك مزراحي 
طفحوت اإليداع الجديد املسمى إيداع أناناس. يدور الحديث عن 
إيداع حصري لبنك مزراحي طفحوت، وهو مقترح لزبائن جميع 
البنوك، حتى ملن ليس لديه حساب في مزراحي طفحوت، وذلك 
ملّدة متوسطة 3 سنوات حتى 6 سنوات، بحيث يتاح سحب األموال 
في كل يوم عمل مع نهاية 3 سنوات فقط من يوم اإليداع مع ضمان 

فوائد رائعة خالل هذه السنوات الثالث )فائدة مركبة(.
تجدر اإلشارة الى أن من يستمر في اإليداع بعد 3 سنوات يجّمع 
فائدة إضافية تأخذ في االزدياد كل سنة من خالل الحفاظ على 
الجديد  اإليداع  ويتيح  يوم عمل.  في كل  إمكانية سحب األموال 
للزبائن االستفادة من فوائد مغرية بشكل خاص، مقارنة بالفوائد 

املقّدمة في النظام املصرفي.
يذكر أن إيداع أناناس الجديد يالئم املعنيين في االستثمار ملّدة 3 
سنوات حتى 6 سنوات، والذين ال يريدون االلتزام مسبًقا بفترة 
إمكانية  في  الحق  ألنفسهم  يحفظوا  أن  يفضلون  إنما  اإليداع، 
التوقف للتفكير في طريقهم املستقبلي بعد مرور 3 سنوات، وفيما 
أم  معطاة،  لحظة  بكل  األموال  بسحب  القرار  سيتخذوvن  إذا 

من  االستفادة  في  االستمرار 
التصاعد  في  اآلخذة  الفوائد 

كل سنة.
يمكن  املعلومات،  من  ملزيد 
التوجه لفروع البنك أو ملوظف 
االستثمارات  مركز  في  البنك 

على هاتف: 8860* .

طبيبّين من أطباء من كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي هم من بين 
العشرة األوائل في البالد: 

د. علي هواش، مدير عيادة بسمة طبعون، ود. يوسف جبران، مدير 
عيادة معالوت ترشيحا، الذي حصل على املرتبة الثانية

دعي اثنان من أطباء كالليت من لواء حيفا والجليل الغربي لحضور حفل ممّيز 
ُعقد في الكنيست بحضور رئيس الحكومة ونائب الوزير ليتسمان، حيث تّم 

توزيع جائزة دانييلي للعام 2018 – »طب مع القلب«.
الدكتور يوسف جبران، مدير العيادة في معالوت ترشيحا والدكتور علي هواش، 
مدير العيادة في بسمة طبعون، هما طبيبان من بين 10 أطباء تم اختيارهم  
لتمّيزهم من بين 5400 طبيب عائلة في إسرائيل من جميع صناديق الرعاية 
الصحية. كما وصل الدكتور جبران إلى املركز الثاني ضمن القائمة. وشارك 
في عملّية االختيار أكثر من 150،000 متعالج وعائالتهم الذين صنفوا األطباء 
 على معايير مثل التعامل الشخ�سي والتعاطف الذي يبدونه ملرضاهم. 

ً
 اعتمادا

تأسست جائزة دانييلي في ذكرى الراحلة دانييلي سوننفلد، التي كرست حياتها 
للعمل التطوعي وقتلت في سن العشرين في حادث سيارة قبل ثالث سنوات 

ونصف والذي كان قد وقع في طريق عودتها بعد مشاركتها في نشاطات تطوعية مع أطفال مصابين بالسرطان في مستشفى شنايدر 
لألطفال.

 قال رئيس الوزراء نتنياهو للفائزين: »أريد أن أخبركم أنه في ظل أي ظرف كان، ال أريد أن تختفي الحاجة إلى هذا التواصل 
لرعاية  أشخاص  إلى  ونحتاج  آالت،  ليسوا  البشر  فإن  والرقمنة،  األتمتة  األجهزة،  جميع  وجود  رغم  األسا�سي.  االنساني 
الجمهور.  صحة  أجل  من  مساهمتكم  على  »أهنئكم  وأضاف:   .« االنسانّية  والروح  الناس  هؤالء  تمثلون  وأنتم  الناس 
ضوًءا  تشع  أنها  الواضح  ومن  الكبير  وإخالصها  العطاء  في  ورغبتها  الهائل  دانييلي  بقلب  وأعجبت  »دانييلي«  كتاب  قرأت 
مرضاهم«. وضائقات  بقلب  مهتمين  أيًضا  بل  فحسب،  مهنيين  ليسوا  الذين  باألطباء  خاًصا  شيًئا  هناك  أن  أعتقد   كبيًرا. 
ومن جانبه قال نائب وزير الصحة وعضو الكنيست يعقوب ليتسمان: »أنتم في الواجهة في تعاملكم مع املر�سى على أساس يومي، 
ل وجه الجهاز الصحي، وفوزكم في هذه الجائزة هو مثال يحتذى به ألهمّية 

ّ
وأنتم رسل تجلبون الشفاء. تواصلكم األولي مع املر�سى يمث

وضع الشخص املتعالج في املركز.«
بجائزة  العشرة  الفائزين  أحد  فقط  ليس  معالوت،  في  كالليت  عيادة  مدير  جبران،  يوسف  الدكتور  أّن  بالذكر  الجدير  ومن   
دانيلي، بل أيضا الفائز باملرتبة الثانية. يبلغ من العمر 51 عاًما ويعيش في كفرسميع، وهو متزوج من جنان التي تعمل كمحامية، 
ولديهما أربع بنات، اثنتين منهّن طالبتي طب. تخرج د. يوسف جبران من كلية الطب في تل أبيب، وتخّصص في قسم االمراض 
في إدارة األجهزة صحية من كلية ريكاناتي إلدارة األعمال في جامعة  ثاٍن  الباطنية في مستشفى الكرمل، وهو حاصل على لقب 
لعيادة   

ً
في كالليت ومديرا يعمل طبيًبا  لئوميت، ومنذ عام 2011،  في صندوق  الجليل  في منطقة  أبيب. عمل سابًقا طبيًبا  تل 

املوسيقى.  إلى  واالستماع  القراءة  يحب  فراغه  وقت  في  معالوت.  في  الحريديم  السكان  تخدم  أخرى  مستقلة  ولعيادة   معالوت 
ني حظيت بهذه الجائزة املرموقة التي تعتمد على تقدير  وتقييم مئات املتعالجين الذين 

ّ
الدكتور جبران: »أشعر بالفخر والسرور أن

تلت بشكل مأساوي عندما عادت من التطوع في قسم األورام لدى األطفال، تعزز في 
ُ
يقدرون عملي. قصة دانييلي سوننفلد التي ق

داخلي الرغبة في االستمرار في خدمة الجمهور بتفاٍن وتعاطف بال كلل.« 
الدكتور علي هواش، البالغ من العمر 57 عاًما، متزوج وأب لطفلين، يعيش في املكر-جديدة، تدّرب في مستشفى رامبام ، ثم بدأ 
تخصصهه في جراحة العظام، لكنه قرر تغيير االتجاه والتخّصص بطب العائلة. درس طب العائلة في كلية ساكلر للطب في جامعة 
بإدارة عيادات كالليت في بسمة طبعون وفي نوفيت. هو طبيب ُمفّضل على  الـ15 املاضية، قام  أبيب. على مدى السنوات  تل 
 والعيادة التابعة إلدارته تحقق إنجازات رائعة. في وقت فراغه، يحب القراءة، زيارة املتاحف وامل�سي على الشاطئ. 

ً
 مرضاه جدا

د. علي هواش: »جائزة دانييلي هي مبادرة رائعة ذات هدف هام للغاية، ألنها تتطرق إلى نقطة مركزية ومهمة بالنسبة لرفاهّية املريض - 
التواصل مع الطبيب، والذي رأيت خالل سنوات عملي الطويلة، مدى اهميته ودوره املركزي مراًرا وتكراًرا في نجاح العالج لذلك حاولت 
بشدة ان ينعكس هذا في عملي. إن استالم الجائزة يجعلني سعيًدا جًدا ويؤكد أن جهودي قد أثمرت. كما آمل أن تساعد هذه املبادرة 
على زيادة الوعي بأهمية املعاملة الحسنة للمريض وبالنسبة لدوري املتواضع في املشروع الذي ادى لفوزي بالجائزة، أنا فخور للغاية«.

نسافر على متن الخطوط الجوية 
النمساوية إلى فيينا، ابتداء من 

235 دوالر

الخطوط الجوية النمساوية هي شركة الطيران الرائدة في النمسا.
التي كانت سابقا تحت ادارة الدولة , حتى االن ال تزال ألوان العلم 
األحمر - األحمر - األبيض – األحمر .  تدير شبكة  تضم حوالي 130 
وجهة سفر . املوقع الجغرافي املريح ملطار في فيينا هو مركز بين فيانا 
يعد مركز اسا�سي بين شرق وغرب أوروبا ، وحوالي 120 من اصل   

400  رحلة يومية للشركة إلى وسط وشرق أوروبا.
 تقوم الخطوط الجوية النمساوية بنقل حوالي 12 مليون مسافر في 

السنة وتوظف 7000 موظف  في 58 دولة. الشركة     
  Star Alliance

مملوكة ملجموعة لوفتهانزا منذ عام 2009 وهي عضو في التحالف 
من  عاما   60 الشركة  تحتفل  أالينس.  ستار  ملجموعة  الدولي 
الخطوط  من  مقدمة  الصور  مكتبة  إلى  رابط  العام.  النشاط 

الجوية النمساوية :
https://www.flickr.com/photos/austrianairlines

تشير بيانات الشركة العاملية لشهر أكتوبر 2018 إلى زيادة قدرها 
11.7 ٪ )مقارنة بنفس الشهر من العام املا�سي( في عدد الركاب 
، والتي بلغت 1.3 مليون. »ويمكن تفسير ذلك بأنه طائرة إضافية 
أهداف في جميع أنحاء الجسم على املدى الطويل في آسيا وأمريكا 
الشمالية«، ويقول عوفر كيش، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا 
في إسرائيل،: »وجهات مثل شنغهاي وشيكاغو أثبتت نفسها وكان 
القدرة على متن هذه الرحالت ما يقرب من ٪82 في أكتوبر.« أظهر 
فحص البيانات لألشهر العشرة األولى من السنة )يناير - أكتوبر 
2018( أن عدد الركاب كان 11.9 مليون ، بزيادة قدرها 8.6 ٪ 

مقارنة بالعام املا�سي.
تعمل الخطوط الجوية النمساوية في إسرائيل منذ أكثر من 50 
عاًما ، بدًءا من 6 نوفمبر 1963. وتدير الشركة 18 رحلة أسبوعية 
على طريق فينا-تل أبيب - وهو أعلى تكرار للرحالت املباشرة على 
هذا الطريق. كما تقدم الشركة رحالت متابعة إلى أوروبا وأمريكا 
الشمالية والشرق األق�سى وجنوب أفريقيا من ميناءها الرئي�سي في 
فيينا. في مارس 2018 ، أطلقت الخطوط الجوية النمساوية فئة 
جديدة ، اقتصادية ممتازة ، مصممة لتوفير أق�سى قدر من الراحة 
ودرجة  السياحية  الدرجة  بين  متطورة  طيران  تجربة  وضمان 
رجال األعمال. يتوفر القسم في جميع الطائرات الـ11 على مستوى 

الشركة .  

 The مؤتمر االقتصاد في املجتمع العربي”  لـ

Marker وبنك لئومي يشمل حلقة خاصة 

في موضوع خلق الفرص في الرياضة

االقتصاد  “مؤتمر   21.11.2018 املوافق  املقبل  االربعاء  يعقد 
فندق  في  لئومي،  وبنك   The Markerلـ العربي”   املجتمع  في 
بمشاركة مجموعة كبيرة من  جولدن كراون في مدينة الناصرة، 
وممثلين عن  الشخصيات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، 
الوزارات الحكومية ومختلف الشركات واملؤسسات، وشخصيات 

من عالم املال واألعمال.
ويشمل املؤتمر حلقة خاصة في موضوع “خلق فرص في الرياضة” 
بمشاركة موشيه “حوجيج”، رئيس مجلس إدارة “سينجولريتيم”، 
إلى رجل األعمال ورئيس  باإلضافة  القدس،  بيتار  ومن أصحاب 
مجلس إدارة أبناء سخنين، محمد أبو يونس، في حديث مع املحلل 

الرفيع في The Marker سامي بيرتس.  
ويذكر ان املؤتمر يناقش هذا العام التغييرات التي يمر بها املجتمع 
اليهود والعرب على حد  املواطنين  أمام  املتاحة  الفرص  العربي، 
من خالل الشراكة التجارية في املجاالت املختلفة اآلخذة  سواء، 
جسرها  ويجب  قائمة  مازالت  التي  الفوارق  البالد،  في  باالزدهار 
في  ويشارك  واألكاديميا،  التشغيل  الهايتك،  الصحة،  مجال  في 
رئيس  برودت،  دافيد  لئومي،  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  املؤتمر 
النائب  املشتركة  القائمة  رئيس  سالم،  علي  الناصرة  بلدية 
كواري،   ديفيد  إسرائيل،  في  البريطاني  السفير  عودة،   أيمن 
أخرى. وشخصيات  فاملور   ايمي  القضاء،   وزارة  عام   مدير 
إضافة إلى ذلك، يتخلل برنامج املؤتمر مجموعة من املحاضرات 
في  جلسات  وعدة  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  لشخصيات 
مواضيع متنوعة من بينها »خلق الفرص في املبادرات والتحديث، 
فرص  خلق  باألعمال،  رائدات  نساء  السياحة،  في  فرص  خلق 

العمل.
 

ق نجاًحا كبيًرا 
ّ
مؤتمر حاسوب السنوي االّول في أم الفحم يحق

بمشاركة املئات من املهتمين بعالم الهايتك والّريادة

حّقق مؤتمر حاسوب السنوي األّول تحت عنوان »من الرؤية إلى التنفيذ« والذي 
عقد في مدينة أم الفحم، نجاًحا كبيًرا إذ شارك املئات من أبناء املجتمع العربي 
م املؤتمر من قبل جمعّية حاسوب بهدف 

ّ
املهتمين بعالم الهايتك والّريادة. ونظ

تطوير الهايتك في املجتمع العربي ونقله إلى مرحلة الريادة واإلنتاج والزخم في 
لنشاطات  تلخيًصا  تضّمن  كما  الناجحة،  التكنولوجّية  واملشاريع  املبادرات 
وبرامج جمعّية حاسوب خالل العام املا�سي وعرض خطة العمل للسنة القادمة. 
وبادر إلى تنظيم املؤتمر طاقم جمعّية حاسوب، وعلى رأسه املديرين املؤّسسين 
الشريكين ربيع زيود وحسن أبو شعلة، اللذين أكدا على أّن رسالة املؤتمر تصب 
جاه الريادة التكنولوجّية وأخذ دور فعال وناشط في 

ّ
في دفع املجتمع العربي بات

الفضاء التكنولوجي وصناعة الهايتك وإقامة شركات الهايتك وتصدير اإلنتاج 
واملعرفة على مستوى العالم كله. كما أعربا عن سعادتهما بالنجاح الهائل الذي حصده املؤتمر واالهتمام الكبير الذي أبداه الجمهور 

بمضامين املؤتمر.  
وشارك في املؤتمر كبار املبادرين والرياديين في عالم الهايتك إلى جانب العاملين واملهتمين في هذا املجال والطالب الجامعيين. وتضمن 
املؤتمر محاضرات وحلقات نقاش قّيمة، بما في ذلك، محاضرة للسّيد يورام يعقوبي، املدير السابق ملايكروسفت إسرائيل، ومحاضرة 

للسّيد دوف موران مخترع يو اس بي. كما تضّمن املؤتمر عرض قصة نجاح ملهمة للمبادر العربي عزيز قعدان. 
وتناولت حلقات النقاش موضوع تخطيط وتطوير سيرة مهنّية ناجحة في مجال صناعة الهايتك بمشاركة مديرين ومهندسين عرب 
يعملون في كبرى شركات الهايتك، من ضمنهم، بسمة خلف ومحمد طاهر من شركة انتل، طه جّسار من شركة أبل، ورنين سالمة 
وجمانة نصير من شركة مايكروسوفت. أّما حلقة النقاش الثانية فتناولت موضوع مصادر التمويل واالستثمار في الشركات الناشئة 
العربية، بمشاركة د. هشام طه، مؤّسس شركة تراماونت، ورامي خولي، من شركة مندواليف، وفادي سويدان، مدير الحاضنة 
التكنولوجية في الناصرة واملبادر عزيز قعدان، وقد أديرت حلقة النقاش من قبل دانيا مصالحة، من صندوق االستثمار سبان 

فينتشرز.
وقد وقع االختيار على مدينة أم الفحم لتنظيم املؤتمر بسبب الطاقات الهائلة املوجودة في منطقة املثلث من ناحية والفجوة الكبيرة 
في املشاريع التكنولوجّية من ناحية أخرى، لذا يأتي هذا النشاط لسد هذه الفجوة وتعزيز العمل الجماهيري في املجال التكنولوجي في 

هذه املنطقة التي تضم نخبة من املهندسين األكفاء وطالب املجاالت التكنولوجّية على اختالفها.  
ويذكر أّن جمعّية حاسوب أقيمت قبل نحو أربع سنوات بمبادرة مجموعة شبابّية من املجتمع العربي والتي قّررت من منطلق 
املسؤولية والشعور باالنتماء أخذ دور فعال من أجل تطوير املجتمع العربي في مجاالت التكنولوجيا املتقدمة وصناعة الهايتك، 
وتعمل الجمعية على رفع الوعي على املستوى الجماهيري من ناحية ومساعدة األكاديميين العرب من خالل إكسابهم األدوات واالليات 
الالزمة للنجاح في عالم الريادة التكنولوجية من ناحية أخرى. وقد قامت الجمعية بتنظيم نحو 200 نشاط لغاية اليوم في كافة أنحاء 

البالد من أق�سى الشمال إلى أق�سى الجنوب.  
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VIP

للبيعللبيع

للبيع
للبيع

للبيع للبيع لالىجار

للبيعللبيع

للبيع

للبيع للبيع للبيع
بوادي النسناس

 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 

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 

فيال االحالم 

4طوابق سكنية، مكونة 

من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

رمات بيغن شارع بني بريت

بالحي االملاين شارع هريوك 
75م 3 غرف واسعة طابق 3 مطلة 

للبحر مرممة مبستوى عايل.   امكانية 
الضافة ממ“ד ورشفة

بالحي االملاين شارع هريوك
3.5غرف مطلة للبحرطابق 4  للرتميم  امكانية الضافة ממ“ד ورشفة 

بنفيه يوسف شارع يروشلمي اليعزر 

للبيع بشارع عباس بيت «اميل توما»
يف اجمل البنايات يف الحي طابق 2

بناية حجر عريب حوايل 200م  5 غرف سقوف عالية مطلة للبحر 

بالقرب من التخنيون بناية منفردة 3 طوابق مطلة 
للبحر حوايل 150م موقف  تحضري ملصعد 

 (דירת גן) 110م 4 غرف مرممة حديثا مدخل منفرد

 حديقة مع فاصل 150م (غري مسجلة بالطابو)

بالحي االملاين

 الطابق 3 حوايل 52م   3 غرف مطلة للبحر مرتبة

شارع ستيال ماريس

بالكرمل الفرنيس

 5 غرف رشفة مع منظر 30م   

حاممان  الخروج من وحدة االهل السكنية 

للحديقة.  موقف بجانب الشقة

 (דירת גן) 72 م  حديقة 

60م  السطح مسجل 

بالطابو امكانية اضافة بناء 

لبناء 60م بناية حجر عريب 

سقوف عالية بالط مرسوم 

شبابيك خشب ومخزن

للبيع شارع ستيال ماريس 
طابق اول 10 درجات مدخل منفرد 62م 2غرف رشفة كبرية مرتبة 

تصلح لعيادة او مكتب

بالبلد التحتى كامبوس هنامل 
بجانب الكليات مالئم ملقهى صغري/ او اي مصلحة اخرى 48م+ جالرييا 27م



طعا صظثس سطغ
052-8980085

שניים
 בנובמבר

حصه 4.5 غرف طظ ذابصغظ
115 طار. تثغصه ذابع 70 طار

₪ 2,090,000

مركز الكرمل 
דרך הים עליון

حصص شاخره 5 غرف
132م حرشه 14 م 
طططه لطئتر طثجن 
وطعصش جغاره ذابع

اباثائًا طظ
 2,250,000 שח
تسطغط 8/2019

الكرمل الغربي 
דרך הים

حصئ اربع غرف ذابص اول طططئ 
لطئتر،طثجن وطعصش بالطابع

₪ 1,300,000

بغظاعاوس 5 غرف حرشات 
طططئ لطئتر طعصش جغاره 

وطثجن

الكرمل 
اِّـطران حجارالغربي

 حصئ 4 غرف 
بمئظى جثغث

حرشئ لمطض 
بتر طفاعح، 
طعصش جغاره
اجاقم شعري

لاليجار:
بالكبابري

 شغ اضار المظاذص المططعبئ
 حصئ 105 طار 

4 غرف 
طططئ لطةئض والئتر  

جديد 
بشارع הגפן

حصئ اربع غرف طططئ لطئتر طع اطضاظغئ اضاشئ حرشئ


