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מרכז הבשר



الجُمعة 25 كانون الثاين 22019

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

 سبيل مرضاة هللا
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تختلط املفاهيم التي توصل الى سبيل مرضاة هللا فمن الناس 
من يحصرها في العبادات من صالة وصوم وزكاة، ومنهم من 
يحصرها في املعامالت دون العبادة، وكالهما مخطئ في تصوره 
بالشكل  للوصول  يستعد  أن  دون  وجهة سفره  يحدد  كالذي 
املعونة  جاءته  إذا  إال  يصل  وال  في طريقه  يتعثر  فقد  املالئم، 
واملدد. وبما أننا نؤمن أن هدفنا الذي نريد الوصول اليه هو 
مرضاة هللا، فإننا نرجع ملنهج السماء ففيه الهداية والرشاد قال 
تعالى ) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ( لذا تعالوا بنا نفحص 
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الى الغاية على اساس الفهم الصحيح ملعناه، واملتمعن بهذه الية يجد أن هللا تعالى يبين 
أن البر يشمل األعمال الظاهرة، كاإلنفاق في سبيل هللا والصالة والصوم والوفاء بالعهود 
والصبر عند الشدائد، وكذلك يشمل األعمال الباطنة التي ال يطلع عليها إال هللا، مثل 
االيمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وجميع أركان االيمان التي ال يمكن للبشر متابعتها 
والحكم على صاحبها ألنها تكون في الصدور وال يطلع عليها إال هللا، ولكن أثرها يظهر في 
معاملة الناس، ولذلك قال رسول هللا: ) البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس (. وفي رواية أخرى عن وابصة بن معبد، قال: أتيت رسول 
هللا فقال: ) جئت تسأل عن البر؟ ( قلت: نعم. فقال: ) استفت قلبك، البر ما اطمأنت 
اليه النفس واطمأن اليه القلب، واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك 
الناس وأفتوك (. ولو أردنا أن نجمع بين الحديثين نصل الى أنهما يربطان بين ما يطلع 
عليه هللا وبين ما يظهر للعباد من حسن الخلق، فاملؤمن الباحث عن سبيل مرضاة هللا 
ال بد أن يكون بارا بوالديه، ولذلك جاء في حديث رسول هللا، أن أحدهم قال لرسول 
هللا: ) يا رسول هللا من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: اباك. قال: ثم من؟ قال: األقرب 
فاألقرب(. وهنا مالحظة ال بد من التركيز عليها، وهي أنه ال يمكن أن يكون املرء عابدا 
وحسن املعاملة مع الناس، وفي املقابل عاقا لوالديه قاطعا لرحمه. فرسول هللا حدد 
األولويات في املعاملة حتى ال تضيع بوصلة أهل اإليمان، وفي ظل التحديات التي تعترض 
الناس ال بد من التعاون بين الجميع، لشق السبيل املوصلة الى مرضاة هللا. لذلك قال 
تعالى: ) وتعاونوا على البر والتقوى (. وقد يقول قائل: نحن نتوجه الى أهل الدين من أجل 
مساعدتنا في التحرر من قيود الذنوب والخطايا، وهنا ال بد من االنتباه أن رجل الدين 
ال يطلع على خفايا الصدور وكذلك ال يعلم الغيب وال يمكن أن يكون سببا في املغفرة 
والرضوان إنما عمله هو التذكير.  فمن كان عنده ايمان يتحرك مع مراد هللا عند تذكيره 
فيصل. قال تعالى: ) إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر (. وقال: ) فذكر ان الذكرى 
تنفع املؤمنين (. وملا يتجاوب املرء مع كالم هللا يسترشد، وعندها يطمئن قلبه قال تعالى: 
) أال بذكر هللا تطمئن القلوب (.  وال يطمئن القلب إال الى البر كما بين رسول هللا: ) البر ما 
اطمأن اليه القلب، واطمأنت إليه النفس (. وملاذا القلب؟ فالبيان بحديث رسول هللا 
الطويل الذي يختمه بقوله: )أال وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 
فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب (. فإذا كان البر حسن الخلق، فإن رسول هللا 
حدد عالمتان لإلثم: )ما حاك في نفسك، وكرهت ان يطلع عليه الناس(. عالمة داخلية: 
تحز القلوب  وتجعلها مضطربة، ألنن اإلثم ال يالئم فطرة االنسان أن املعا�صي والثام 
ال توافق الفطرة البشرية التي فطر هللا الناس عليها، وقد عبر عن ذلك الصحابي ابن 
مسعود: )اإلثم حزاز القلوب(. ومن الناس من يحز في قلبه اإلثم، فيلجأ الى مخرج فيطلب 
فتوى، وأحيانا يطلبها من جاهل أو فاسق او فاجر، أو يبحث عنا عند أناس غير أهل 
للفتوى، وال يضره ما يقال له، املهم أن يبرروا له معاصيه وقطيعة رحمه وعقوق والديه 
وسوء خلقه، وإن كان ذلك يخالف ما حاك في نفسه أو تردد في صدره، لهذا حذر رسول 
هللا: ) وإن أفتاك الناس وأفتوك (. ملاذا؟ مهما كانت مرتبة الذي يصدر الفتوى، فإنه ال 
يطلع على ما في الصدور ويفتي بالظاهر الذي يراه من املستفتى، فمن يريد سبيل الفوز 

والفالح فال بد له من التقوى وحسن العمل. 
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 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية امللكيّي الكاثوليك، حيفا(

»لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل 
اإلعراب  وحرية  عقيدته،  أو  ديانته  تغيير  حرية  الحق  هذا 
عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء 
ا أم مع الجماعة”. “لكّل شخص الحق في حرية  أكان ذلك سرًّ
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الراء دون أّي 
ل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة  تدخُّ

كانت دون تقيد بالحدود الجغرافّية”.
ورد في املادتين املذكورتين إشارة واضحة إلى حّق الشخص في 
حرية التفكير وإبداء الرأي، ولكّن األمر الذي أقّرته الجمعّية 
العامة لألمم املتحدة سنة 1948 وعّبر عنه اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، هو تراكم انتهى إليه الفكر البشري منذ أن 
نشط عقل اإلنسان. حسبي في هذا املجال أن أذكر، على سبيل 
الكبار والديموقراطيات  اليونان  املثال ال الحصر، فالسفة 
منتصف  وفي  واألديان،  القديمة  الشعوب  عند  والشرائع 
القرن العشرين وعي الضمير العالمي، في منظّماته األممّية، 
هذه  عن  التعبيرّية  الصيغ  فأتت  وحريته،  اإلنسان  قيمة 

الخالصة بالشكل الذي عكسه النص املعاصر.
لقد حاول الفكر البشري أن يستقرىء الطبيعة االنسانية 
ويجلوها. فليس االعالن العالمي لحقوق االنسان اال قراءة 
كان  منذ  االنسان  وعاها  كما  االنسان  لطبيعة  فصيحة 
ممن  وهو  مالك،  الدكتور شارل  يؤكده  ما  وهذا  االنسان. 
ساهموا في وضع االعالن، ملا يقول: »يستطيع املرء أن يالحظ 
القانون  الى  تعاليم االعالن عودة جزئية، وإن مضمرة،  في 
الطبيعي، وفي امكاني أن ادلكم على عبارات في الديباجة واملادة 
لة« والحقوق  االولى – من نوع »االعتراف« بالكرامة »املتأّصِ
 
ً
»الثابتة« ومن نوع »يولد« الناس أحراًرا وقد »وهبوا« عقال

وضميًرا – تنطوي على مقدار كبير من مذهب القانون الطبيعي. 
وقد ورد في الديباجة: »ملا كان االعتراف بالكرامة املتأصلة في 
جميع أعضاء االسرة البشرية، وبحقوقهم املتساوية الثابتة، 
هو اساس الحرية والعدل والسالم في العالم« كما ورد في 
املادة االولى: »يولد جميع الناس أحراًرا متساوين في الكرامة 
 وضميًرا، وعليهم أن يعامل بعضهم 

ً
والحقوق، وقد وهبوا عقال

بعًضا بروح اإلخاء”.
م ان كل خير او 

ّ
وبداهة اشير الى ان املسيحية في طبيعتها تعل

صالح في العالم انما هما من لدن هللا ألنه وحده مصدر الخير 
والصالح. من هنا كان القانون الطبيعي هو ايضا وليد الهام 
علوي عّبر عنه العقل االنساني سواء وعى اصحابه مصدره 
العلوي ام لم يعوه. الم يرد، على لسان بولس الرسول في 
رسالته الى أهل رومية مثل هذا التعليم ملا أكد أن الدينونة 
انما تجري بموجب اعمال الخير حتى مهما كان معتقد صاحبها: 
»الوثنيون الذين بال شريعة، اذا عملوا بحسب الطبيعة ما 
تأمر به الشريعة، كانوا شريعة ألنفسهم، فيدلون على ان ما 
تأمر به الشريعة من االعمال مكتوب في قلوبهم، وتشهد لهم 
ضمائرهم وافكارهم... لذا من الضرورة بمكان، في موضوعنا 
الن الذي سيتناول املسيحية وحق االنسان في حرية ابداء 
الراي واملعتقد، ان نعود الى النظرة املسيحية االصيلة الى 

االنسان وحريته.
وقبل الغوص في تبيان هذه النظرة، ال بد من التنويه بالتي: 
»ال يظنن واحدنا اننا واحدون في املسيحية تشريعا صريحا 
يبين الحقوق والواجبات بدقة وقوننة. وال نجد اعالن مبادىء 
ونصوصا جامدة ثابتة. املسيحية، اساسا، حياة في املسيح 

هللا،  بأخالق  ق 
ّ
وتخل ومعه 

للفكر  مستمر  استلهام  وهي 
الذي للمسيح يسوع، والتقاط 
لاللهامات االلهية ازاء الوقائع 
مما  مستفيدين  املتجددة، 
هذا  في  السلف  من  تسلمناه 

املضمار.
تاريخ  خلو  يعني  ال  هذا  ولكن 
من  املسيحية  الكنيسة 

التشريعات. ثمة تشريعات عديدة وفي موضوعات عديدة ألهم 
الروح االلهي بها، فخطها الباء القديسون وأقرتها املجامع 
التشريع  التي استند عليها  املسكونية واملحلية. اما املصادر 
في املسيحية فهي الكتاب املقدس والكيفية الرسولية، اي 
الدائم، الرسل  التي قاد الروح اإللهي، وهو الحي  الطريقة 
الحياة  املقدس وتجسيد  الكتاب  الى فهم  والباء واملعلمين 
البشر املستنيرين  يقود  في راهن االمس وهو نفسه  اإللهية 

 والى االبد.
ً
اليوم وغدا

الى  واضحة  اشارة  نجد  املقدس،  الكتاب  الى  العودة  وفي 
أهمية االنسان الفائقة مع االقرار الصريح بمعطوبيته. نقرأ 
االنسان  وابن  تعرفه  حتى  رب  يا  االنسان  »ما  املزامير:  في 
كظل  وأيامه  هباء  شبه  االنسان  إنما  فيه؟  ر 

ّ
تفك حتى 

يورد  اذ  بولس  الرسول  يغبطه  الكائن نفسه  عابر«. وهذا 
 يعلي من شأنه: »ما االنسان 

ً
في الرسالة الى العبرانيين قوال

 دون 
ً
فتذكره؟ وما ابن االنسان فتنظر اليه؟ حططته قليال

تحت  �صيء  كل  وأخضعت  والكرامة  باملجد  لته 
ّ
وكل املالئكة 

قدميه... وأخضع له كل �صيء«. إن العودة الى رواية الخلف 
في سفر التكوين تؤكد لنا أن االنسان مخلوق على صورة 
هللا ومثاله: »وقال هللا: لنصنع االنسان على صورتنا كمثالنا 
هللا  فخلق  السماء...  وطيور  البحر  أسماك  على  ط 

ّ
وليسل

االنسان على صورته، على صورة هللا خلقه”. وملا حاول الباء 
القديسون )أمثال القديسين إيريناوس واثناسيوس وكيرللس 
 
ً
 واضحا

ً
ومكسيموس وباالماس وغيرهم...( أن يعطوا تعريفا

للصورة اإللهية واملثال في االنسان شّددوا على أن الصورة 
إنما وضعها هللا في الطبيعة االنسانية، ويبقى على االنسان 
أن يسعى ويجتهد ليحقق املثال. الصورة اإللهية كامنة »في 
 ان صورة هللا 

ً
امللكات العليا لديه: الفكر والعقل، ونجد ايضا

في االنسان هي في الحرية املمنوحة له، في ملكة االختيار الحّر 
الداخلية التي بفضلها يغدو االنسان الصانع الحقيقي ألفعاله 
وقراراته”. من هنا نردد مع القديس مكسيموس املعترف: »اذا 
الطبيعة  كانت  واذا  اإللهية،  الطبيعة  كان االنسان صورة 
 كذلك. ويتساءل القديس 

ً
اإللهية حّرة، فالصورة هي ايضا

غريغوريوس باالماس وفي تساؤله الجواب الفصيح: »... ولكن 
ألية منفعة ملكنا هذه السمة العاقلة اذا كانت لن تتضمن 
 منذ االزل 

ً
قوة االختيار والقرار الحر؟”. االنسان أراده هللا حرا

ويحترم حريته التي خلقها فيه ألنه يحترم نفسه في االنسان. 
مّيزه عن سائر الكائنات الحية التي خلقها قبله، وأراده كائًنا 
ا حكيًما، صالًحا، مسبًحا وممجًدا...  ، مفكًرا، حرًّ

ً
ا، عامال محبًّ

. إن املسيحية تؤمن ان: »اإلله 
ً
 متألها

ً
وباختصار أراده إنسانا

«، على حد تعبير أثناسيوس 
ً
 ليصير االنسان إلها

ً
صار انسانا

بالتالي  االنسان  يستعيد  الصيرورة  هذه  وفي  االسكندري. 
صورته االولى.

حّق اإلنسان في حرية الرأي واملعتقد في املسيحية

)يتبع(
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»الجبهة الحيفاوية« تطرح القضايا الحارقة ضمن 
ميزانية البلدية للعام 2019

االنتخابات  في  الترشح  »اخترت   – ملراسلنا   – حيفا 
برنامج  تطوير  في  أساهم  لكي  الجبهة،  في  الداخلية 
والطائفية  الناس  إفقار  يتحدث عن  واجتماعي  وطني 
الديمقراطية  القوى  أوسع  ويستقطب  واالحتالل، 
املجتمع  خالل  من  فعلت  وكما  واليهودية.  العربية 
املدني، سأتعاون مع أوسع قاعدة شعبية وطنية تحمل 
والطائفية  والتجهيل  الفقر  يكافح  اجتماعيا،  فكرا 

والعنصرية«.
هذا ما أعلنه مدير مركز »مساواة« جعفر فرح أمس، 
تجديد  حول  اإلعالم  وسائل  في  شر 

ُ
ن ما  على  تعقيًبا 

نشره:  عام  بيان  في  فرح  وأضاف  للجبهة.  انتسابه 
»اندمجت في النشاط الحزبي والجبهوي خالل دراستي 
الثانوية في حيفا والناصرة، وانتخبت أول مرة خالل 
دراستي الجامعية، كرئيس للجنة الطالب العرب والحقا 
رئيسا لالتحاد القطري. واجهنا االعتقاالت واملالحقات 
ونجحنا بطرح اسلوب وخطاب، أحرج املؤسسة خالل 
واألهلي  واإلعالمي  الجماهيري  نشاطي  سنوات  كل 
واملنهي. تطلب عملي كصحفي في اإلعالم العربي والعبري 
مساواة  ملركز  ومدير  كمؤسس  والحقا  والتلفزيوني، 
الذي يعمل مع األحزاب السياسية والسلطات املحلية 
الحزبية،  انتماءاتها  والناس على مختلف  والجمعيات 

االبتعاد عن املؤسسات الحزبية«.
وأضاف فرح: »تكاملنا كمؤسسات أهلية مع األحزاب 
الزميلة  والجمعيات  املحلية  والسلطات  السياسية 
واإلعالم. احترمنا القيادة السياسية املنتخبة وتعاملنا 
بمهنية في مجال تحصيل امليزانيات الحكومية، وإعادة 
قلصتها  التي  والبطالة  والفقر  األطفال  مخصصات 
البرملانية  املرافعة  في  وعملنا  السابقة،  الحكومات 

ومواجهة  والقانونية 
ومنها  العنصرية 
كمينيتس  قانون 
القومية  وقانون 
املواطنة،  وقانون 
بشجاعة  وواجهنا 
بعد  الشرطة.  عنف 

سنوات من العمل في املرافعة البرملانية، أنا على قناعة 
تطوير  علينا  ولكن  مهم،  نضالي  موقع  الكنيست  أن 
مؤسسات مجتمعنا في القضايا الوطنية واالجتماعية، 
اإلنسان  بناء  علينا  والتعليم.  والعنف  الفقر  مثل 
واملؤسسات الوطنية واملهنية الى جانب عملنا البرملاني، 

وهذا ما سأقوم فيه من خالل نشاطي األهلي والحزبي.
وتابع: »علينا الخروج من دائرة رد الفعل على سياسة 
اليمين الى املبادرة والتأثير والتغيير. تبنى العالم موقف 
الحكم  فترة  وخالل  النكبة  منذ  وناضل  سبقنا،  من 
للشعب  املصير  تقرير  حق  لتحصيل  العسكري، 
الفلسطيني. علينا تطوير طرحنا السيا�صي لننهي مأساة 
أنفسنا  ننظم  ان  تتطلب  وخاصيتنا  مكانتنا  شعبنا. 
وممارسة  بناء خطاب  في  نساهم  وان  أفضل،  بشكل 
اقتصاديا  بمجتمعنا  وتنهض  القائم،  الوضع  تتحدى 
شعبنا  تمثيل  علينا  وسياسيا.  وثقافيا  واجتماعيا 
بجرأة ومهنية والتأثير على املجتمع اليهودي من عقلية 

االستعالء واالحتالل والتمييز«.
واختتم فرح بيانه مؤكًدا: “الجبهة التي انتميت إليها هي 
جبهة كل القوى الوطنية واالجتماعية. العمل الحزبي 
يحتاج الى رؤيا، خطة عمل وأساليب تنجح في مواجهة 

سياسة اليمين العنصري وتمثل جمهورنا«. 

جعفر فرح يعلن ترشحه ضمن 
قائمة الجبهة للكنيست

حيفا – ملراسلنا – من املتوقع أن تقوم بلدية حيفا في 
العام املالي 2019 بزيادة الدعم املالي للمدارس األهلية، 
»قانون  بموجب  شيكل  بمليونْي  يقّدر  إجمالي  بمبلغ 
الزيادة  من  وسيستفيد   .20% زيادة  بواقع  نهاري«، 
حوالي 7000 طالب عربي ويهودي في املدارس املعّرفة 
كمدارس »معترف بها غير رسمية«، بما في ذلك املدارس 
حيث  وغيرها.  »الريئالي«  ومدرسة  العربية  األهلية 

تخّصص الزيادة لطالب صفوف األول حتى الثامن.
لجنة  وعضو  الحيفاوية«  »الجبهة  كتلة   رئيس  وقال 

املالية، رجا زعاترة: موقفنا هو تعزيز التعليم الرسمي، 
في  واألهالي  الطالب  الظلم عن  الوقت رفع  نفس  وفي 
وال  باهظة  ا 

ً
أقساط يدفعون  والذين  األهلية  املدارس 

ر على 
ّ
توف األهلية  املدارس  يتلقون خدمات متساوية. 

الدولة والبلدية مئات ماليين الشواقل في البنى التحتية 
وامليزانيات الجارية، ومن حق الطالب واألهالي الحصول 
به سائر  يحظى  التي  الخدمات  األدنى من  الحد  على 

الطالب في حيفا.

حيفا – ملراسلنا – حصلت كتلة »الجبهة الحيفاوية« 
على تمثيل واسع في معظم اللجان البلدية، من بينها 
والتي سيتوالها  األرنونا،  في  التخفيضات  رئاسة لجنة 
اللجان  إلى  باإلضافة  هذا  زعاترة.  رجا  الكتلة  رئيس 
لجنة  والتعليم،  التربية  لجنة  املالية،  لجنة  التالية: 
املناقصات، اللجنة املحلية للتخطيط والبناء، اللجنة 
لجنة  الثقافة،  لجنة  والبناء،  للتخطيط  الفرعية 
الرفاه، لجنة  الشباب، لجنة مناهضة العنف، لجنة 

الصحة، لجنة األمن، لجنة دفع مكانة الطفل، لجنة 
مكافحة السموم، لجنة الرياضة، لجنة الدعم، لجنة 
التفعيل. كما طالبت »الجبهة الحيفاوية« بتمثيل عربي 
الئق في لجنة التسميات البلدية ولجنة »عزيز حيفا« وفي 
املؤسسات البلدية املختلفة، ومن بيها املتاحف وغيرها.

هذا، وبموجب االتفاقية االئتالفية املوقعة مع رئيسة 
البلدية، ستتولى شهيرة شلبي منصب نائبة الرئيس في 

النصف الثاني من الدورة، بدًءا من شهر أيار 2021.

الجبهة الحيفاوية في رئاسة لجنة التخفيضات في األرنونا

حيفا – ملراسلنا – تواصل كتلة »الجبهة الحيفاوية« 
العمل على التحضير مليزانية بلدية حيفا للعام 2019 
الجاري، والتي من املتوقع أن يتم إقرارها في شهر شباط 

القريب.
وعقدت »الجبهة« اجتماعات ولقاءات عمل مع كبار 
مختلفة:  ملفات  عن  مسؤولين  ومع  البلدية  موظفي 
املصالح  ترخيص  الجماهيرية،  املراكز  الثقافة، 
التجارية، الشباب والرياضة، األمان وتخطيط الشوارع 
والتعليم،  التربية  والبناء،  التخطيط  والطرقات، 
ه إضافة إلى 

ّ
النظافة والصيانة، األرنونا وغيرها. هذا كل

اجتماعات مع لجان ونشطاء األحياء. 
ومن بين القضايا املطروحة: ترميم »درج البستان« )من 
ابن املقفع إلى ستيال ماريس( وتوفير التقنيات املناسبة 

املسنين مقابل  الشتاء؛ وتطوير مراكز  مياه  لتصريف 
مؤسسة »ميالف« املسؤولة عن مراكز املسنين من أجل 
تطوير الخدمات للمسنين في جميع األحياء العربية؛ وفي 
مجال الرياضة يجري العمل على زيادة تمويل النوادي 
الرياضية لكرة القدم وتطوير البرامج الرياضية املختلفة 
للمجتمع العربي وتطوير النشاطات الرياضية للنساء؛ 
ورصد ميزانية إلتمام بستان الصداقة في مدرسة املتنبي 
الفتى محروس  في حيفا )على اسم  العنف  - ملكافحة 
والتأهيل  التوعية  برامج  لتوفير  واعداده  زبيدات( 
امليزانية  وزيادة  حيفا؛  في  والجريمة  العنف  ملكافحة 
الجامعيين؛  توفيق طوبي للطالب  املرصودة لصندوق 
وزيادة دعم املؤسسات الثقافية العربية؛ وغيرها من 
قضايا ومطالب السكان واألحياء العربية واملستضعفة.

زيادة دعم بلدية حيفا للمدارس األهلية 
بمبلغ 2 مليون شيكل

رجا زعاترة: من حق الطالب واألهالي في املدارس األهلية الحصول على 
الحد األدنى من الخدمات التربوية
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الدوري االيطالي

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

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

  ميالن    ضد    نابولي

اذا ما بتعّبي
كيف بدك تربح؟          

رقم الدور  190401 يشمل التحويالت.

هذا األسبوع
نربح  بـ  Winner 16  هذا اشي كبير!

ش.ج

هبوعيل تل أبيب
ضد

بني يهودا تل أبيب

الدرجة العليا
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ثانوّية الكرمة
 العلمّية

חיפה حيفا
תיכון אלכרמה המדעי

ثانوية الكرمة العلمية
بإبتسامة نتعّلم ونتمّيز لنسمو

نعلن عن بدء الّتسجيل للّصفين الّتاسع والعاشر
للعام الّدراسي 2019-2020

يبدأ التسجيل يوم االثن
 21.01.19 ويستمر حتى يوم الجمعة 22.02.19.

الّتسجيل يف جميع أيّام األسبوع من الّساعة الّثامنة صباًحا حتى الّساعة الّثالثة عرصًا،

ما عدا أيّام الّسبت واألحد وذلك يف مكتب املدرسة، شارع هجيفن 15 حيفا.

الرّجاء إحضار: بطاقة هويّة الوالد/ة وشهادة الفصل األّول

الكلّية األرثوذكسّية العربّية - حيفــا
هاتف0747543101  - 04-8522117

علن الكلّية األرثوذكسّية عن بدء التسجيل للعام الدرا��ّي 2020/2019
ُ
ت

 للصف التاسع          

 للصف العارش  األماكن محدودة

يبدأ التسجيل يوم االخميس بتاريخ 10/1/2019 وينت�ي يوم الخميس بتاريخ  14/2/2019.

امتحان القبول للصف التاسع والعارش سيتّم يوم األحد بتاريخ 17/2/2019.

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

وذلك في مكتب الكلّية األرثوذكسّية في حيفا شارع يتسحاق ساديه 32.
الرجاء إحضار:  

· بطاقة هويّة الوالد/ة.	

· شهادة الفصل األول األصلّية.	

· صورة شخصّية.	

· رسوم التسجيل المتحان القبول 100 شيكل.	

www.aocol.com :ل�حصول على معلومات إضافية، ادخلوا إلى موقعنا على اإلنترنت

زيادة ميزانيات املراكز الجماهيرية في 

عباس والحي الشرقي والكبابير

حيفا – ملراسلنا – في إطار التحضيرات مليزانية العام 2019، سيتم زيادة 
ميزانيات املراكز الجماهيرية في العديد من األحياء العربية. وكانت عضو 
مع  لقاءات  بجولة  قامت  قد  الحيفاوية(،  )الجبهة  البلدية شهيرة شلبي 

مديري ومسؤولي هذه املراكز، على مدار الشهرين األخيرين. 
ومن املتوقع أن تتم زيادة ميزانية املركز الجماهيري في عباس بمبلغ 60 
الف شيكل، تستخدم لتطوير برامج املسنين. وفي مركز »يودفات« في الحي 
املركز  تفعيل  برامج  ميزانية  زيادة  املتوقع  من  تلبيوت(،  )سوق  الشرقي 
الجماهيري بمبلغ 50 ألف شيكل، والعمل  على تطوير برامج جماهيرية 
وبرامج للشباب والعائالت ومن ضمنها البرامج العالجية بالتعاون مع قسم 
الرفاه االجتماعي واملؤسسات املختصة األخرى. كما تعمل كتلة »الجبهة 
الحيفاوية« على تحرير األرض التي ُبني عليها املركز الجماهيري من دائرة 
أرا�صي إسرائيل، حتى يتسنى ترميم املبنى والذي رصد له مبلغ 2 مليون 

شيكل.
البرامج  لدعم  ألف شيكل،   50 مبلغ  املتوقع رصد  الكبابير من  وفي حي 
األحمدية،  مدرسة  في  والدورات  الالمنهجي  التعليم  وبرامج  الجماهيرية 
كخطوة اولى في تطوير املدرسة الجماهيرية في ساعات ما بعد الدوام. كما 
 على تحصيل ميزانيات إضافية مقابل تطوير برنامج 

ً
سيتم العمل مستقبال

عمل.

زعاترة يطالب بعدم التعاقد مع ‘شركات 

مقاولة’ تخّل بحقوق العاملين

حيفا – ملراسلنا – طالب رئيس كتلة »الجبهة الحيفاوية«، رجا زعاترة بعدم 
تعاقد بلدية حيفا بمناقصات مع شركات مقاولة تخّل بحقوق العاملين. 
فيه  نوقشت  األسبوع،  هذا  املناقصات  للجنة  اجتماع  هذا خالل  جاء 

مناقصة لخدمات تنظيف وصيانة الشواطئ.
وتبّين خالل االجتماع أن بعض الشركات املتقّدمة للمناقصة، ال تحرص 
والرعاية  لألجور  األدنى  الحد  حيث  من  العاملين  حقوق  احترام  على 
على  وبناًء  القانون.  االجتماعية حسب  الضمانات  من  وغيرها  الصحية 
اقتراح زعاترة تم إرجاء البت في هذه املناقصة إلى حين فحص املوضوع 
من خالل املستشار القضائي للجنة. كما طالب زعاترة املستشار القضائي 
بفحص موضوع نشر املناقصات املهنية في الصحافة العربية، ذلك أّن 

املّتبع اليوم هو نشرها في صحيفتين عبريتين فقط.
وقال زعاترة: عاملو النظافة والصيانة، العرب واليهود على حٍد سواء، هم 
فئة مستضعفة وكثيًرا ما يتم هضم حقوقهم على يد »شركات املقاولة«. 
نحن من جهتنا نسعى إلى تقليص ظاهرة التشغيل باملقاولة قدر اإلمكان، 
من  األدنى  الحد  ضمان  على  الحرص  فواجبنا  الحين  ذلك  حتى  ولكن 
الحقوق لهؤالء العاملين. وندعو كل عامل تعّرض الستغالل في مكان العمل 

للتوّجه إلينا.

حيفا – ملراسلنا – نجحت عضو البلدية شهيرة شلبي )الجبهة 
في   ،2019 العام  مليزانية  التحضيرات  إطار  في  الحيفاوية(، 

تحصيل عدد من اإلنجازات لحي وادي الجمال.
وقالت شلبي: سيتم رصد ميزانية 50 الف شيكل لبرامج العمل 
نادي  أعضاء  لنقل  السفريات  خدمة  وإعادة  املسنين،  مع 
املسنين من بيوتهم للنادي خدمة التي تم ايقافها بسبب شحة 
العامة  املواصالت  خدمة  إيصال  على  والعمل  امليزانيات، 
لشارع يئير شتيرن. كما نعمل على تكثيف خدمات النظافة 
في شارع هتورن والساحات العامة املوازية لجادة ههجاناة، 
وتجديد وزيادة عدد حاويات النفايات وتوزيعها في الشارع 
بشكل يضمن املحافظة على النظافة في الحي. كما تعمل كتلة 
»الجبهة الحيفاوية« على إقامة مركز ثقافي، تربوي وريا�صي 

للشبيبة في الحي. 

ف لزيادة خدمات النظافة 
ّ
عمل مكث

واملسنين والشباب في وادي الجمال

شهيرة شلبي تحّصل ميزانية 50 ألف شيكل لبرامج املسنين 

وإعادة خدمة السفريات إلى النادي 
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 املجلس امللي األرثوذك��ي الوط�ي – حيفا

لجنة االنتخابات

إعالن الى أبناء الطائفة االرثوذكسية العربية في حيفا

 للمادة 17 من الدستور األسا��ي للمجلس امللي األرثوذك��ي الوط�ي في حيفا تعلن لجنة االنتخابات اآلتي: 
ً
استنادا

بعد إجراء التعديالت، الت�حيحات والتنقيح على �جل الناخبين، نعلمكم أنه سيتم عرض السجل  

للمراجعة وفحص أسماء أ�حاب حق االقتراع 

من يوم االثنين 21.01.2019 حت� يوم األر�عاء 30.01.2019

عدا يوم السبت واالحد

في املراكز  والساعات اآلتية: 

املجلس امللي األرثوذك��ي الوط�ي، شارع الفرس 3 أ حيفا   .1  

من االثنين الى األر�عاء من الساعة 8:30 الى 14:00

الكلية االرثوذكسية العربية، شارع يتسحاك ساديه 32 حيفا.  .2  

من االثنين الى األر�عاء من الساعة 8:30 الى 14:00 

 في مكتب املجلس امللي 
ً
كل من لم يدرج أسمه في �جل الناخبين أو لديه اعتراض على السجل عليه أن يقدم ذلك خطيا

األرثوذك��ي الوط�ي في شارع الفرس 3 أ، حيفا حسب ساعات الدوام أعاله لغاية يوم 30.01.2019

فؤاد مفيد نقارة                                        يوسف خوري

 سكرتير اللجنة                                                                    رئيس اللجنة

ة  العربيَّ ة  األرثوذكسيَّ ة  الكليَّ تدريج  تّم   – ملراسلنا   – حيفا 
ة في البالد وفي املرتبة  ة عربيَّ في حيفا، كأفضل مدرسة ثانويَّ
الرابعة على املستوى القطرّي، بحسب بيان ملقياس »مدلن« 

للتعليم، هذا األسبوع.
عليم،  والتَّ ربية 

َّ
الت وزارة  معطيات  على  مدلن  مقياس  يعتمد 

ة شملت نسبة استحقاق شهادة البجروت،  بحسب معايير عدَّ
سرُّب، مقياس العنف، مدى شعور 

َّ
قين، نسبة الت نسبة املتفوَّ

يدرسون  الذين  ب 
ّ

الطال عدد  املدرسة،  في  بالّرضا  ب 
َّ

الطال
ة بمستوى خمس وحدات.  ات واإلنكليزيَّ موضوعي الرياضيَّ

للكلّية  سبة 
ّ
بالن املعطيات  من  العديد  البيان  في  جاء 

ة، منها: األرثوذكسيَّ
ب: 621، نسبة مستحّقي 

ّ
ال

ّ
عالمة مقياس مدلن: 10، عدد الط

املتفّوقين:  نسبة   ،0% املتسّربين:  نسبة   ،98.1% البجروت: 
الّرياضّيات:  في  وحدات  لخمس  املتقّدمين  نسبة   ،38.1%
لغة اإلنكليزّية: 

ّ
%36.8، نسبة املتقّدمين لخمس وحدات في ال

.62.6%
املعطيات  على  شيبان  إدوار  األستاذ  ة،  الكليَّ مدير  ب  وعقَّ
ة  ة األرثوذكسيَّ ليَّ

ُ
أ الك املذكورة بقوله: منذ سنوات طويلة تتبوَّ

ة في البالد، وكانت دائًما بين  ا بين املدارس الثانويَّ
ً
مركًزا مرموق

بحسب  مدرسة   1100 بين  من  ة  ثانويَّ مدارس  عشر  أفضل 
جميع املعايير. لذلك لم يكن هذا االختيار مفاجًئا لنا بل كان 
ز والعطاء بفضل جميع أركانها  تأكيًدا على استمرار مسيرة التميُّ
ة والعاملين،  ة واإلداريَّ من األهالي والطالب والهيئتين التدريسيَّ
ة املنبثقة عن  وبفضل العين الساهرة للجنة املعارف األرثوذكسيَّ
ة مدرسة  ة األرثوذكسيَّ ي األرثوذك�صّي في حيفا. الكليَّ

ّ
املجلس املل

أكثر من سّتة آالف طالب على مدار سّتة  خرَّج منها 
َ
ت عريقة 

سات  وستّين عاًما، أكمل معظمهم دراساتهم العليا في املؤسَّ
مشروعنا  سنواصل  وخارجها.  البالد  في  املختلفة  ة  األكاديميَّ
بنا التين من أكثر من خمٍس وثالثين بلدة 

ّ
الوطني لخدمة طال

عربية في البالد وسنظّل خيمة الحوار والتآخي املستديمة.

أنه  الكرمة  ثانوية  أعلنت   – ملراسلنا   – حيفا 
موا في 

ّ
تّم اختيار ثالثة طالب من املدرسة، ليتعل

جامعة حيفا ضمن برنامج "تحّدي"، املخّصص 
وحدات  خمس  تخّصص  مساق  في  للمتمّيزين 
طبقة  من  الّرياضّيات  موضوع  في  تعليمّية 
ب في البرنامج 

ّ
ال

ّ
الّصفوف العاشرة. يشارك الط

ملّدة ثالث سنوات وعند انتهاء املساق الّتعليمي 
يحصلون على شهادة لقب أّول في علم الحاسوب 

. B.sc
كذلك مع بداية السنة الّدراسّية بدأت خمس 
ب 

ّ
الط ّية 

ّ
كل في  تعليمهن  متفّوقات،  طالبات 

وقسم األنظمة الّصحّية في مستشفى "رمبام"، 

وبلدّية  املعارف  ووزارة  الّتخنيون  مع  بالّتعاون 
حيفا. 

على  األدبّية  املواضيع  حازت  هذا  إلى  إضافة 
م 

ّ
ب واملدرسة، إذ يتعل

ّ
ال

ّ
اهتمام كبير من قبل الط

ب صفوف العاشر والحادي عشر في برنامج 
ّ

طال
مون موضوعّي 

ّ
يتعل ومن خالله  التّربية"،  "بيت 

الفلسفة واألدب العبري في جامعة حيفا. 
من  عدد  بدمج  فخرها  املدرسة  إدارة  وأبدت 
العالي،  بالّتعليم  املتمّيزين   وطالباتها  طالبها 
وأنها تعمل على هذه املشاركة لتساهم في تطوير 
املقاعد  إلى  للوصول  وتحّفيزهم  شخصّيتهم 

األكاديمية والجامعّية .

ب ثانوّية الكرمة املتميزين 
ّ

طال
على مقاعد األكاديميا

ة  ة العربيَّ ة األرثوذكسيَّ الكليَّ
ة  ة عربيَّ أفضل مدرسة ثانويَّ

في البالد
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شارع هميغينيم 76 حيفا ، هاتف: 04-8514402
carmelsc@inter.net.il :فاكس: 8552627-04  بريد الكرتوني

طثرجئ الضرطض لفباء الضرططغظغ – تغفا

ُتسطظ سظ بثاغئ تصثغط ذطئات الاسةغض
لطخفعف الباظغ تاى الساحر
لطسام الثراجغ 2020/2019

طظ تارغت  2019/1/28   وتاى تارغت  2019/2/8          
طظ الساسئ  11:00 خئاتا تاى 14:00 ظعرا

غش جضرتارغئ ا�ثرجئ

يمكن الحصول على طلبات التسجيل 
من اِّـدرسة مباشرة (عند حارس اِّـدرسة)

تثخخات ا�رتطئ الباظعغئ: 
 شغجغاء- ضغمغاء – روبعتغضا –  تربغئ لططفعلئ ا�ئضرة 

وسطط ظفج – أظزمئ إظااج طتعجئئ

افتتاح التسجيل للدراسة وااللتحاق بمدرسة املتنّبي-حيفا 

علن مدرسة املتنّبي عن افتتاح التسجيل لاللتحاق في صفوفها التاسعة 
ُ
ت

للسنة الدراسّية 2020-2019

الفروع والتخّصصات في مدرسة املتنّبي    

·  املتمّيز.	
ّ

العلوم وبرمجة الحاسوب »هايتك« )Software(. ُمعّد للصف
· هندسة الكترونيكا وكهرباء.	
· اإلعالم والصحافة: بين النظرّي والتطبيقّي.	
· 	.)Hardware( بناء الحاسوب
· رة.	

ّ
تربية طفولة مبك

· 	.)CNC( برمجة املاكنات
· فّن التجميل وتصفيف الشعر.	

للتسجيل واستيفاء التفاصيل ُير�ى التواصل مع مدرسة املتنّبي 

عبر هواتف:  077-4501589/ 04-8507554

 الثامن. 
ّ

عند التسجيل ُير�ى احضار: هّوّية ولّي أمر الطالب/ة وشهادة الفصل األّول من الصف

ا عن مواعيد امتحانات القبول بما في ذلك امتحان العلوم املعّد 
ً
مالحظة: ُيعلن الحق

 التاسع املتمّيز.
ّ

لاللتحاق بالصف

مًعا بسعادة وتعاون

املتنّبي-حيفا 

ت وزارة التربية والتعليم وجامعة 
ّ
حيفا – ملراسلنا – زف

تل-أبيب للمتنّبي، حصول املدرسة على عشرين منحة 
بها 

ّ
طال من   ،

ً
وطالبة طالًبا  لعشرين  كاملة  دراسّية 

املتفّوقين بين األعوام 2012 حّتى 2017. تشمل املنحة 
إعفاًء تاًما من رسوم القسط الدرا�صّي باإلضافة ملنحة 
الدراسة  سنوات  خالل  أكاديمّية،  ومرافقة  معيشة 
للقب األكاديمّي األّول في جامعة تل-أبيب. هذا وعلى 
رائف  املرّبي  املدرسة  مدير  ر 

ّ
بش الحاّر  التصفيق  وقع 

والتعليمّية  التربوّية  اإلدارّية،  املدرسة  طواقم  عمري 

بهذا االمتياز والتفّوق الذي يأتي تتويًجا لجهود جّبارة 
يبذلها الطاقم التدري�صّي، من لحظة استقطاب الطالب 
 الثاني 

ّ
 التاسع إلى حين انهائه للصف

ّ
للدراسة بالصف

عن  تنازل  دون  البجروت،  امتحانات  واجتياز  عشر 
الطالب أو تنازل له. 

منح  تأتي  قال:«  عمري،  رائف  املرّبي  مع  حديث  وفي 
التفّوق هذه تتويًجا لسنوات طويلة من الجّد واالجتهاد 
التربوّية  املتنّبي  لفلسفة  وتتويًجا  الطالب،  طرف  من 
التعليمّية التي تضع الطالب اإلنسان في املركز فتعمل 

ا  وإنسانيًّ ا  فكريًّ ا،  نفسيًّ ا،  تعليميًّ ا،  تربويًّ تأهيله  على 
 

ً
وذلك لبلورة إنسان قادر على التواصل مع نفسه أّوال
النشاطات العديدة  بتبّني  املتنّبي  ا. تهتم  ثانيًّ ومحيطه 
تدريس  باع طرق 

ّ
وات املختلفة  الالمنهجّية  والفعالّيات 

على  وتربيته  اإلنسان  الطالب  لبلورة  تهدف  حديثة 
القيم املختلفة كتقّبل الخر، التفكير اإليجابّي، التفكير 

الحّر والنقد البّناء«. 
هذه  على  حصولهم  وطالباتها  بها 

ّ
لطال املتنّبي  بارك 

ُ
ت

املنح، وترجو لهم التقّدم والنجاح في جميع املجاالت. 

أّما الحاصلين على املنح فهم: روند حسن، سماح أبو 
الهيجاء، سارة شويكي، عائشة خطيب، إياد وشاحي، 

إبراهيم شاهين، أنوار حجير، حال دهنة، 
أبو إسماعيل،  دانة  أبو شملة، جليل دغش،  جميلة 
تيبة زعبي، نائل عودة، نرمين 

ُ
دعاء إبداح، عبير إقرط، ق

خليل، ورود عودة، هيا إغبارّية، ورد إقرط، ايمان أبو 
الهيجاء.

ا من املتنبي بمنح كاملة من جامعة تل-أبيب لتمويل دراسة اللقب األّول
ً
تتويج عشرين طالًبا متفّوق

H a i f a net
www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

إياد وشاحيورد إقرط

دانة أبو إسماعيلنائل عودةجميلة أبو شملةحال دهنةدعاء إبداحعبير إقرطهيا إغبارّيةإبراهيم شاهين

تيبة زعبيأنوار حجيرنرمين خليلورود عودة
ُ
روند حسنسماح أبو الهيجاءسارة شويكيعائشة خطيبق

ايمان أبو الهيجاءجليل دغش
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سلسلة البيارة املحبوبة تعود

 من مجموعة 
ً
 جديدا

ً
بريجات تتجدد وتقدم مذاقا

البيارة “ليمون اليم”

*سيعرض املذاق الجديد كجزء من 
للسنة  البيارة"  "مجموعة  فعاليات 
حيث تشمل  التوالي،  السابعة على 
3 قناني  رزمة احتفالية تحتوي على 

مشروب بحجم عائلي
في  املتخصصة   الشركة  بريجات 
انتاج العصائر على اساس الفواكه 
العالية،  الجودة  ذات  الطبيعية  
مذاق  مع  البيارة  سلسلة  توسع 
 – ومحدودة  خاصة  بحلة  جديد 

الحمضيات  طعمات  املحبوبة  السلسلة  تشمل  اليم.  ليمون 
أشكوليت والن مع املذاق الجديد  ليمون نعناع،  البرتقال،   –

واملنعش – ليمون اليم.
مشروبات تعتمد على عصائر الحمضيات  "مجموعة البيارة"، 
الرائعة، مع دمج قطع من مركبات الحمضيات النضرة، وتعرض 
وطلب  بنجاح  عام  كل  في  املجموعة  وتحظى  السابعة.  للسنة 
تنتج  مجموعة مشروبات بريجات  متزايد من قبل املستهلكين. 

بدون مواد حافظة وبدون أصباغ طعام صناعية.
احتفالية ملجموعة  بريجات رزمة  تعرض  وبمناسبة اإلصدار، 
البيارة وتحتوي على 3 قناني من املشروب الخفيف بسعة 1.5 لتر:

مشروب خفيف برتقال
مشروب خفيف أشكوليت

مشروب خفيف مع املذاق الجديد ليمون اليم
باإلمكان الحصول على الرزمة من املجموعة املحبوبة الجديدة 
مع الطعم الجديد ليمون اليم بقناني 1.5 لتر، في شبكات التسوق 

ونقاط البيع في أنحاء البالد. 

الصورة تصوير مكتب عالقات عامة بريجات

 SMASHBOX أطلقت ماركة التجميل املهنية 
لونا جديدا من امليك اب    40  COSMETICS
 Hydrating لتنضم هذه االلوان الى سلسة الـ
انتجت هذه االلوان لتمنحك   .Studio Skin

لون موحد وطبيعي مقاوم ملدة 24 ساعة.
ما الجديد:

الوان جديدة: الن بـ 40 لون مع تشكيلة كبيرة 
من الظالل املشتقة من االلوان الرئيسية.

مقاوم لـ 24 ساعة: نفس التركيبة الرائعة، الن 
مقاومة لـ  24 ساعة.

سعر جديد:  السعر 175 شيكل بدال من 189 
شيكل

السائل  اب  امليك  سلسلة   :Studio Skin
الزيوت  من  وخالية  بالرطوبة  غنية  بتركيبة 
تتنفس،  والتي  املرنة  البوليمرات  على  تعتمد 
لتغطية متوسطة حتى كاملة يمكن مالحظتها 
بالتدريج، ويمنح مظهر ماط، منتعش وطبيعي.
 ، لونا   40 تضم   Studio Skin والن سلسلة  
باالضافة  من االلوان الفاتحة حتى الغامقة، 
الى الوان مشتقة من االلوان االساسية التي 
ستساعدك على مالئمة اللون املثالي لبشرتِك. 
االضرار  وتغطي  البشرة  لون  توحد  التركيبة 

وتخلق نظهر مريح ليبقى معك كل اليوم.
فوائد: 
· مقاوم لـ 24 ساعة	

· يمكن 	 كاملة  حتى  متوسطة  تغطية 
مالحظتها بالتدريج

· او 	 ال يتغلغل باملسامات  مظهر طبيعي، 
التجاعيد

· دون 	 الرطوبة)  يمنح 
حب  بظهور  التسبب 
الشباب او املعان الدهني(

· ال يتأكسد	
· ال يترك بقع على املالبس، 	

مقاوم للعرق والرطوبة
· غير مصنع من الحيوانات	

طريقة االستخدام:  حركي امليك 
اب جيدا على البشرة باستخدام 

ابدأي  اطراف االصابع،  او  اسفنجة  فرشاة، 
وزعي امليك   ، ملظهر طبيعي  من مركز الوجه، 

اب بمسحات قصيرة وسريعة
، سخني  لتغطية شفافة  نصيحة االستوديو: 

اطراف االصابع قبل وضع امليك اب
السعر للمستهلك 175

في  املاركة  حانوت  ابريل،  شبكات   : بـ  متوفر 
هكريون  عوفر  كانيون   ،TLV غيندي  كانيون 

وفي مجمع سماشبوكس عزرائيلي تل ابيب

SmashBox  الصور تصوير

ماركة العناية  ومستحضرات 
وسع مجموعة 

ُ
التجميل كلينك ت

 Dramatically العناية االيقونية
طلق احمر شفاه 

ُ
Different وت

للعناية بالشفاه
 Dramatically Differentä

 Lipstick Shaping Lip Colour
برزمة مصممة خصيصا 

للفالنتاين

ومستحضرات  العناية  ماركة  أطلقت 
سلسلة  من  جديد  ُمنتج  كلينك  التجميل 
 Dramatically االيقونية  العناية 
بالشفاه.   للعناية  املرة  وهذه   Differentä
 Dramatically Different Lipstick
اقتراب  وبمناسبة   Shaping Lip Colour
رزمة  املاركة  اطلقت  الفالنتاين  عيد 
مصممة بتصميم خاص ومميز لتكون هدية 

مثالية وكلها دالل بسعر رائع!
من اللون النيود  لون مميزة،   50 بـ  متوفر 
بمظهر  والجريئة،  القوية  االلوان  وحتى 

كريمي بملعان خفيف.
حوانيت كلينك في  متوفر بشبكات الفارم، 
كانيون هزهاف في ريشون لتسيون، كانيون 
غيندي TLV فاشن مول وفي حانوت كلينك 

..www.clinique.co.il اونالين
الصور تصوير  كلينك

 Hydrating  وسع سلسلة الـ
ُ
ماركة التجميل املهنية SMASHBOX COSMETICS ت

Studio Skin  وتضيف 40 لونا ملظهر موحد وطبيعي مقاوم ملدة 24 ساعة 
“ مع امليك اب الجديد يمكن الخروج مباشرة من جلسة التصوير الى الشارع، بفضل التركيبة التي 

تمنح الرطوبة والتي انتجت في استوديوهات سماشبوكس ملظهر رائع وشعور جميل ملدة 24 ساعة” 

لوري تايلور ديفيس، اخصائية تجميل مهنية رائدة، سماشبوكس العاملية

َبت وحاورت: رقّية عدوي - ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي
َ
كت

التي  الكروّية،  البيضاء  خلف  بمهارة  يعدو  أِلفناُه 
ُيحّدق  السند�صّي،  األخضر  البساط  على  تتدحرج 
تلو األخرى،  ا 

ً
لُيسّجل أهداف بالشباك، ويرمي هدفه، 

ليكون وبال منازع، ملك هّدافي اتحاد أبناء سخنين وبكّل 
ًقا ومن طراز رفيع في البالد، 

ّ
املواسم. عرفناُه العًبا متأل

نفسه،   
ّ

إال ُيشبه  ال  ًقا 
ّ
متأل مدّرًبا  يكون  ألن  ويطمح 

فالصدارة التي تليق به لم تكن أبًدا محض صدفة أو 
نبوءة عّرافة أو رمية من غير راٍم. هو الحيفاوّي الذي يمأل 
الدنيا ويشغل الناس هذه األّيام، حّنا فرهود الذي تدّرج 
 وامللعب، يعود معنا اليوم مسافة شوط أّول 

ّ
بين الصف

دون ضربات ترجيح، ركلة حّرة أو وقت ضائع، فالوقت 
م وله القول الفصل.  

َ
عنده هو الَحك

تلتقي خّريجها الالمع حّنا فرهود، وتعود معه  املتنّبي 
بالذاكرة إلى أّيام خلت. 

عّرفنا إلى شخصك الكريم؟ 
ُ
هل لَك أن ت

حّنا فرهود من حيفا. العب كرة قدم محترف تنّقلت 
بين عّدة فرق في البالد، وكنت ملك هّدافي اتحاد أبناء 
سخنين في كّل املواسم، والن أنا مدّرب كّرة قدم، وآمل 
ا كما كنت كالعب. أنا خّريج الصرح 

ً
أن أكون محترف

التعليمّي العريق، مدرسة املتنّبي. في املجال االجتماعّي 
فأنا متزّوج وأب لثالثة أبناء.

حّدثنا عن املتنّبي، املتنّبي في الحقبة التي 
ُ
هل لّك أن ت
درست بها؟

أنا  زلت  وال   ،1993 عام  خّريج  أنا  باملناسبة  املتنّبي؟ 
عالقة  على  استثناء  بدون  وبنات صّفي  أبناء  وجميع 
وانقلبت  واألخّوة  العالقة  هذه  انتقلت  ا،  جدًّ وطيدة 
أزواج  مع  ب 

ّ
الطال نحن  تجمعنا  عميقة  لصداقة 

عبر  مجموعة  لدينا  كذلك.  زوجاتنا  ومع  الطالبات 
يوم واحد دون  يمر  لن  مًعا،  الواتس تجمعنا  تطبيق 
أبًدا  نتنازل  وال  عبَرها،  الحديث  أطراف  نتجاذب  أن 
أبًدا عن لقاء شهرّي يجمعنا مًعا، ينضّم إلى هذا اللقاء 
جميع أبناء وبنات صّفنا ونلتزم به وبالحضور إليه من 
مختلف أماكن ومناطق تواجدنا في البالد. ما أوّد قوله 
بأّن حالة األخّوة الحقيقّية والصداقة العميقة البريئة 
ه 

ّ
التي عشناها في املتنّبي تالزمنا حّتى اليوم، ال أعتقد بأن

الزمنا إلى هذا الحّد لو كّنا في مكان آخر. 
ُ
من املمكن أن ت

أنت  مّما  ا، 
ً
بسيط كان  ولو  املتنّبي جزًءا،  كانت  هل 

عليه اليوم؟
وزميلي  انا  كنت  تحدًيدا.  صّفي  البداية،  هي  املتنّبي 
مكابي  نلعب ضمن صفوف  داموني  وصديقي أشرف 
وُيشاهدون  أخبارنا  صّفنا  وبنات  أبناء  يتابع  حيفا، 
خالل   

ّ
والصف املدرسة  في  نلتقي  وعندما  املباريات، 

نأخذ  كّنا  كثيًرا،  ذلك  عن  نتحّدث  كّنا  التالي  اليوم 
الطاقات االيجابّية الهائلة وشحنات التشجيع واألمل 
من أبناء وبنات صّفنا. ال شّك ألّن للمدرسة كان ذلك 
اليوم،  وشكلها  عالقتنا  تشكيل  على  االيجابّي  التأثير 
عموًما اإلنسان في املدرسة يتقابل مع أبناء وبنات صّفه 
املنزل،  في  وإخوته  أهله  مع  يلتقي  مّما  أكثر  ميه 

ّ
ومعل

املدرسة  في  الطالب  يقضيها  النهار  ساعات  فمعظم 
نا 

ّ
ل هذه العالقة، ال سّيما وأن

ّ
فمن الطبيعّي أن تتشك

نا 
ّ
ترعرعنا على األخالق الحسنة والحميدة، نشعر وكأن

 أّن األجواء االيجابّية 
ّ

كاليد الواحدة حّتى هذا اليوم. إال
في املتنّبي والحالة من االنتماء تجعل من هذه اللقاءات 

خالدة في الذاكرة وعصّية على التجاوز أو النسيان. 
مين، فماذا يمكنك أن تقول 

ّ
أنت تقول كذلك املعل

م في تلك األّيام مقارنة مع أّيامنا؟ 
ّ
عن مكانة املعل

أساتذتي  من  مة 
ّ
معل أو  م 

ّ
بمعل ألتقي  عندما  اليوم، 

الحديث  بحرارة،  والعناق  السالم  نتبادل  ماتي، 
ّ
ومعل

املستمّرة  واألخّوة  املحّبة  يدور عن عالقة من  كذلك 
م ومكانته 

ّ
حّتى يومنا، مع االحتفاظ كذلك بهيبة املعل

الجليلة، فلم تكن تجاوزات، بل على العكس كّنا نعلم 
ه 

ّ
م في تلك األّيام إن ارتفع صوته فإن

ّ
علم اليقين أّن املعل

يرفعه ملصلحة الطالب فقط. أنا أعتبر نف�صي كاملسافر 
عايش 

ُ
ون محطات  عّدة  على  مررُت  بالتالي  قطار،  في 

قارنها مع أّيامنا التي 
ُ
اليوم حاالت مختلفة في املدارس ون

امتازت بالبساطة، خوض التحّديات والصبر. 
ماذا تقصد بالتحّديات في املدارس بين تلك الحقبة 

واليوم؟ 
وزارة  منحتها  منحة  عشرين  عن  تتحّدثين  أنت  يعني 
التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة تل-أبيب لعشرين 
ا من املدرسة، هذه أمور لم نكن نسمع 

ً
طالًبا متفّوق

بها كّل �صيء من 
ّ

عنها في أّيامنا، اليوم املتنّبي تّوفر لطال
املختلفة  اإلمكانّيات  كّل  لهم  وتتيح  ومنح  تسهيالت 
والتقّدم  والتمّيز  التفّوق  نحو  األبواب  أمامهم  شرع 

ُ
وت

ا  نفسيًّ تأهيلهم  على  تعمل  بل  ا،  تعليميًّ فقط  ليس 
ا لالنخراط في املجتمع والتأثير عليه.  واجتماعيًّ

تطويعها  يمكن  كيف  الخاّص،  عاملك  الرياضة، 
ملناطحة العنف والقضاء عليه؟

مظاهر العنف التي تضرب في جنبات مجتمعنا مخجلة، 
األمور من �صّيء إلى أسوأ. أنا أعتقد بأّن الرياضة لها 
ساهم 

ُ
ت التي  هي  بل  العنف،  مكافحة  في  الهاّم  الدور 

املقيتة، عندما  الظاهرة  الحّد من استفحال هذه  في 
غضب  تفريغ  بعملّية  تقومين  ا  عمليًّ أنت  تركضين 
وطاقات، وكذلك لعبة كرة القدم. لذلك أرى من املهّم 
تذويتها  على  وتعمل  بالرياضة  املدارس  تهتّم  أن  ا  جدًّ

وكذلك  رياضّية  بفعالّيات  ب 
ّ

الطال ودمج  املدارس  في 
بة. 

ّ
ب النفسّية املختلفة واملتقل

ّ
مراعاة حاالت الطال

املتنّبي؛ كلمة أخيرة. 
مدارس  بين  من  وفريدة  خاّصة  حالة  ل 

ّ
تمث املتنّبي، 

البالد. بالنسبة لي هي ليست مجّرد مدرسة، لقد كان لي 
بها حياة. آمل أن تبقى املتنّبي كما عهدُتها صرًحا للعلم 

واملعرفة، الرقّي والتقّدم والنجاح. 

املتنّبي حكاية أجيال وراية بقاء 
ا فرهود 

ّ
ق حن

ّ
ب النفوس: لقاء حصرّي مع خّريج املتنّبي املدّرب املتأل

ّ
 الرياضة تمنع العنف وُتهذ
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قافة العربّية 
ّ
حيفا – ملراسلنا – أطلقت جمعّية الث

مؤخًرا، برنامًجا تربوًيا جديًدا لألطفال والعامالت/
في  والتعليم تحت اسم »جوار  م 

ّ
الّتعل في مجال  ين 

مة 
ّ
قّدمه معل

ُ
الطبيعة«، وهو برنامج تربوّي فلسفّي ت

الفلسفة لنا خاسكّية، ويسعى إلى تطوير مفاهيمنا 
مفاهيم  وتفكيك  بحث  عملّية  خالل  من  التربوّية 
وتزويد  جديد،  من  وبلورتها  شّتى  ومصطلحات 
األطفال بأمور عّدة يفتقدونها في املدرسة؛ ومنها: فن 

التفكير، فن اإلنصات الدقيق والحوار الطّيب.
 12-9 )أعمار  األطفال  سيقوم  البرنامج  إطار  وفي 
سنة( بإنشاء حديقة خضراوات، وسيلعبون ويلهون 
عما  ويتساءلون  ويراقبون  الزرقاء،  الّسماء  تحت 
يدور حولهم وما في داخلهم. أّما العامالت والعاملون 
ربوّية 

ّ
والت الفلسفّية  الّنصوص  يقرأون  فسوف 

الّتفكير والّنقاش الجماعّي للخطو نحو تكوين  ألجل 
فكر تربوّي مستقل ومبدع، كما سيتعلمون مبادئ 
الزراعة املعّمرة ليتمكنوا من دمج الطبيعة والعمل 

في األرض ببرامج تعليمّية.
تحفيز  إلى  األولى  البحث  مجموعة  عمل  ويهدف 
في  الحر  الجوار  خالل  من  الطفل  حواس  وتحسين 
الطبيعة أو املكان القابع تحت سماء زرقاء، باإلضافة 
قد  التي  األمور  في  التفكير  فن  وتحسين  تحفيز  إلى 
يصادفها الطفل في مجاورته هو نفسه مع كل من وما 
حوله. كما يسعى إلى تحقيق التعبير الفردي والجماعي 
الحر واملسؤول الشفوي والالشفوي لدى املتجاورين، 

والذي قد يتخذ شكل العمل املبدع في املكان.
وتهدف مجموعة العمل الثانية إلى مرافقة مجموعة 

من  والتفكير  التفكيك  خالل  من  األولى،  البحث 
والعالقة  و«األستاذ«  »التلميذ«  بمصطلحي  جديد 
عليهما.  والتي فرضت  بينهما  ]الديكوتومية[  املثنوية 
ومن هذا املدخل يبدأ النقاش حول مفاهيم أخرى 
شتى: الحرية واملسؤولية، السلطة، النجاح والفشل 
تربوّية  فلسفّية  نصوص  قراءة  عبر  وذلك  وغيرها؛ 
 جيًدا للتعلم والنقاش 

ً
عاملّية ومحلّية تشكل مدخال

واتخاذ املوقف األخالقي التربوي في العمل مع األطفال.
تقوم  تربوية،  لرؤية  تدريجية  بلورة  على  واستناًدا 
مجموعة البحث الثانية بمرافقة ومراقبة مجموعة 
البحث األولى عبر االطالع على البرنامج اليومي، لكن 
بشكل  تحدث  تربوّية  بمعضالت  التفكير  هو  األهم 
طبيعي في أثناء الجوار، ومن هنا يكمن التأكيد أن 
البشر هم ليسوا بعقبات على طريق الحل وإنما الحل 
نفسه. وستكون مشاركة فعلّية لكل عامل بلقاء أو 
كامل حيث  ليوم  األولى  البحث  مع مجموعة  اثنين 
يقوم مع العاملة بالفلسفة والطبيعة بدمج موضوع 
التفاعل  ركيزة  يدرك  وبذلك  البرنامج  في  تدريسه 
الشفهي كأساس في تعليمه واتخاذ الطبيعة والحياة 

كصف.

االربعاء  يوم  صبيحة  حّل   – ملراسلنا   – حيفا 
23.1.2019 طالب صفوف السابع من مدرسة مار 
طبقة  طالب  على  ا 

ً
ضيوف يوحنا اإلنجيلي-حيفا، 

السابع في مدرسة الريئالي – هدار، وذلك في لقاء 
تعارف ُمميز.

بالتنسيق بين إدارتي املدرستين،  اللقاء  جاء هذا 
اللقاء  وشمل  السابع.  صفوف  مربيات  وبتعاون 
الفطور سوية،  وجبة  تجهيز  الطالب،  بين  تعارفا 
والعبرية  العربية  اللغتين  في  الطعام  قوائم  تجهيز 
متعددة.  رياضية  محطات  فعالة شملت  وفرصة 
وقدمت الطالبة رؤى يونس، كلمة شكر وامتنان 
على دعوة الرئالي لطالبنا، وتّم تقديم هدية رمزية 

باسم طاقم املدرسة وادارتها. 

مار  مدرسة  في  الزيارة  تبادل  قريًبا  وسيتم  هذا 
بين  والعالقات  التواصل  توثيق  لهدف  يوحنا، 
املدرستين. رافق الطالب من قبل مدرسة مار يوحنا 
املربيات عال اسحق ورنا ياور داموني ولنا خميس 
شباط وسمر جروس والسيد عالء نصراوي ومدير 

املدرسة د. عزيز دعيم. 
هذه  أن  على  يوحنا  مار  مدرسة  إدارة  وأكدت 
التربوي  العمل  من  يتجزأ  ال  جزء  اللقاءات، 
واالجتماعي في املدرسة، والذي تمتد جذوره عميًقا 
لتوثيق العالقات مع مدارس أخرى ولتعميق الحوار 
األجيال،  كافة  من  والطلبة  الطواقم  بين  البناء 
واللقاء األخير دّل على مدى قبول اإلدارة واملعلمين 

والطالب لفكرة اللقاءات.

يوم  ملراسلنا – جرت   – حيفا 
السبت املا�صي، مباراة شطرنج 
مدرسة  طالب  بين  تزامنية 
للمكتبة  التابعة  الشطرنج 
فئة  من  كلور،  الثقافي  واملركز 
سنة أولى تتراوح أعمارهم خمس 
وطالب فئة  سنوات،  وست 
رابعة  سنة  من  املتقدمين 
أعمارهم بين  تتراوح  وسابعة 
الثامنة والحادية عشرة. شملت 
من مجموعات  املباراة جولتين 
صغيرة، كل مجموعة 4 العبين 

مبتدئين ضد العب متقدم.
اتسمت أجواء املباراة الشيقة باالثارة والحماس، 
كبيرا  اعجابا  واهاليهم  املتبارون  أبدى  حيث 
بالطالب الكبار، الذين لعبوا باحتراف ودقه ضد 
اظهار  على  اياهم  محفزين  املبتدئين،  منافسيهم 
قدراتهم وتشجيعهم على املنافسة بغض النظر عن 

النتيجة.
الشطرنج،  مدرسة  مركزة  املباراة  على  أشرف 
وأعرب  همام.  الكريم  عبد  واملدرب  زهر  سامية 
همام عن أهمية املباريات التزامنية من فترة ألخرى 
للطالب، ألنها تكسر الروتين عند الالعب لكي يكون 
تعلمها  التي  املواد  تطبيق  له  أكثر، وتتيح  فعاال 
بشكل عملي. كما أنها تحفز الالعب وتشجعه على 
التغلب على الخوف عند التنافس مع الغير وتزيد 
من  واملثابرة،  الصمود  على  وتحثه  بنفسه  تقته 

والتفكير. وكذلك  التخطيط  خالل توسيع مقدرة 
تساهم في ضبط النفس والصبر في مباريات طويلة، 

واألهم تقبل الخسارة واملحاولة مرة أخرى.
وعلق ماهر محاميد، مدير املكتبة واملركز الثقافي 
كلور على أهمية املباريات التزامنية قائال: ان لهذه 
وتعويدهم  الطالب  تشجيع  مهم في  دور  املباريات 
وتوسيع  بقدراتهم  ايمانهم  وتعزيز  املثابرة،  على 
العبين  امام  اللعب  الى  باالضافة  مداركهم. 
يكبرونهم بضع سنوات، مما يشجع ويخلق الحافز 
وتوجه  والتدريب.  باللعب  لالستمرار  للمشتركين 
الذين  االهل  لجميع  الخاص  بالشكر  محاميد 
حضروا وشاركوا في املباراة، حيث شكلوا نموذجا 

وقدوة بناءة ألبنائهم وللمجتمع.

جمعية الثقافة العربية تطلق برنامج ‘جوار في 

الطبيعة’ لألطفال والعاملين في مجال التعليم
مباراة تزامنية حاسمة بين طالب مدرسة 

الشطرنج في حيفا

لقاء مميز بين طالب مدرسة مار يوحنا 
ومدرسة الريئالي – هدار

حيفا – ملراسلنا – استضاف يوم امس الخميس 
نادي البيت الدافىء، املنبثق عن نادي االينرويل 
سعاد  والشاعرة  االديبة  –حيفا،  مارس  ستيال 
قرمان ضمن فعاليات ايام الخميس. كان لقاء 

مميزا شّد اهتمام جميع االعضاء والعضوات.
نادي  رئيسة  خوري،  وديعة  السيدة  رحبت 
عايدة  السيدة  وألقت  باألديبة قرمان  االنرويل 
زعاترة، احدى عضوات النادي كلمة اضاءت فيها 

على جوانب من حياة االديبة.
وكانت املداخلة لألديبة سعاد قرمان فتحدثت 
من  مزيج  بأنها  ووصفتها  ومسيرتها،  نشأتها  عن 
أخوال  وجينات  عريقة،  نابلسية  أبوية  جينات 

لهم صوالت وجوالت في الفن وابداعاته. ولدت في 
حيفا وتشربت من ملح وطين أرضها وندى خضرة 
جبالها ونسيم هواء بحرها. عاشت زمنا جميال 
بحلوه ومره سكنت ذكرياته في وجدانها. وكانت 
الذي حدثت  الرئي�صي  املوضوع  الذكريات  هذه 

الحضور عنه.
ثم قرأت قرمان باقة من أشعارها وبعدها ردت 
أقبل  اللقاء  ختام  وفي  الحضور.  أسئلة  على 
الحضور للحصول على نسخة من كتابها" حصاد 
العمر"، الذي أعيد طبعه مع توقيعها لكل واحدة 

من العضوات.

األديبة سعاد قرمان في ضيافة
نادي االينرويل في حيفا
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تزول،  أو  تفنى  ال  كتب  هنالك 
للتاريخ  كتَب 

ُ
ت أن  تستحّق  كتب 

شبه كّل �صيء يحدث معنا وفي 
ُ
وت

شبه 
ُ
 أّنها حتًما ال ت

ّ
أّيامنا هذه، إال

وال  الزمان  هذا  عّرافات  نبوءات 
 .

ّ
تفسيرات قارئة الفنجان أو الكف

القدرة  له  مّنا  أّن ال ألحٍد  أعتقد 
على االنسالخ واالنعتاق عّما كتبه 

املسرحّي والكاتب السورّي العمالق ممدوح عدوان في كتابه 
العبقرّي »حيونة اإلنسان«، حيث يقول:« وثّمة من قال إّن 
السائر في الليل، في شارع خاٍل قد ُيِحسُّ بالخوف حين يشعر 
بأّن هناك خطوات تتبعه. وأسباب هذا الخوف عديدة، وهي 
مشتركة بين الرجال والنساء، ولكن يضاف إلى هذه األسباب 
قان باملرأة وحدها: األّول هو الخوف من التعّرض 

ّ
سببان يتعل

ممدوح  يقصد  أكان  امرأة«.  لكونها  هو  والثاني  لالغتصاب 
 

ً
نا التي كان لها أن تمأل األرض شغًفا، جماال

ُ
عدوان يومها آيت

 
ُ

نا التي حملت ُحلمها على كّفها وطارت به، ال تعِرف
ُ
ونجاًحا. آيت

سعيد  آية  نا؛ 
ُ
آيت مسافات.  أو  بجغرافيا   

ُ
تعتِرف وال  حدوًدا 

مصاروة، التي عادت إلينا وإلى حضن »باقتها« وردة مذبوحة 
 وتناقلنا صورتها 

ً
ة هامدة

ّ
نال منها عدّو الحياة، عرفناها جث

، ناَل منها مجرم حقير، 
ً
 وحياة

ً
ِشّع أمال

ُ
مع ابتسامة عريضة ت

وا�صي والدها الذي 
ُ
فانتفضت أستراليا عن بكرة أبيها، تبكيها، ت

ة ابنته، بكى وانهار أمام وسائل 
ّ
جاء من الصين ليتعّرف على جث

اإلعالم وما زال الشعب األسترالّي ُيواسيه إلى حين القبض على 
ّفات النساء العربّيات املقتوالت في بالدنا 

ّ
املجرم القاتل، ومل

قّيُد ضمن مجهول، املعلوم فينا والغائب عن وجه العدالة 
ُ
ت

الهاربة عند عتبات مجتمعنا. 
حيي فينا ضميًرا 

ُ
آية؛ لن أكُتب لِك ضميًرا غائًبا وجريمة قتلك ت

مخاطًبا، وإن لم تكتمل تاُء التأنيث فيِك، آية أنا ال أعرف 
ني سأنتفض 

ّ
كم آية سنرثي ونبكي من بعدك، ولم أُك أدري أن

ا على وقع حيثّيات الجريمة 
ً
ا وأنا أرى ضحكتك وأتمّزق أملـــ

ً
أملـــ

ِتَب 
ُ
 إذا ما كان قد ك

ً
النكراء التي تعّرضِت لها، آية ال أعلم أصال

قتل في البالد وفي خارجها؟ وقد يبدو 
ُ
على األنثى العربّية أن ت

نرغب  نا 
ّ
أن  

ّ
إال داخلها  امليتِة  البالد مختلًفا عن  املوت خارج 

. الجرائم يا آية واحدة في البالد 
ً
ة هامدة

ّ
وأن نعود إليها ولو جث

األلم  سكين  ُيشبه  ومغدور  مقتول  كّل  ويبدو  خارجها،  وفي 
املنغرس في خاصرتنا، ينقلب الحال إذا ما كانت الضحّية، 
نقتلها بعد ذلك آالف  الواحدة،   

ُ
امليتة ى، فال تكفيها هنا 

ً
أنث

املّرات واملّرات، بألسنتنا التي تطعن في ظهر الغيب، بتمتماتنا 
التي ال تنتهي، وتحليالتنا التي تعتمد على أفكار وُمعطياٍت أكل 
ني بالحياِة ومالمحها قد 

ّ
َرف، وكأن

َ
عليها الدهر وشرب حّتى الخ

تحّنطت فينا منذ قرِن من الزمان.
صّنف ضمن أكثر مدن العالم أمًنا 

ُ
تلِت في أطراف مدينة ت

ُ
آية، ق

وأماًنا، ومن بعدك عائلة تتجّرع األلم والحسرة ومعها الكثير 
من األصدقاء واألحالم، والناس الذين ال يعرفون عنك سوى 
متنا 

ّ
سترالّي عل

ُ
صورتك ومواّد إعالمّية كثيرة، وانتفاضة شعب أ

للعدالة   للحياة وتحقيًقا 
ً
أرادة كيف يمكن أن يغدو املوت، 

الجنسّية،  الجنس،  للعرق،  تجاوٍز  أو  تفرقة  دون  واملساواة 
سترالّي 

ُ
األ الشعب  ينتفض  والثقافة.  الدين  القومّية،  اللغة، 

ليحفظ لإلنسان، لكوِنه إنساًنا، حّقُه في اإلنسانّية، الدمّية 
نادي. هي ثقافة شعوب 

ُ
والكرامة وإن كان مّيًتا، دون حياٍة فيه ت

، وهي ثقافة شعب 
ً
ة

ّ
تقن إحياء الحياة في اإلنسان وإن كان جث

ُ
ت

انهزامّية،  بكل  ا،  كان حيًّ اإلنسان وإن  في  الحياة  تتقن قتل 
ِتلِت يا آية؟ وعن لحظة مرافقة 

ُ
ظالمّية ورجعّية. فبأّيِ أرٍض ق

أٍب ثاكل لجثمان ابنته في رحلة هي أطول الرحالت في التاريخ، 
فال تتحّدث، اخشع في معبد الصمت واأللم أوانسحب أمام 

هول املصاب، وأيُّ آيٍة تقُتُل اليات فينا كّل يوم؟
تغّمد هللا آية بالسكينة، الرحمة والسالم وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان

ِتلِت؟!  
ُ
آية بأّيِ أرٍض ق

كتبت: رقّية عدوي؛ ُمَدّرِسة في مدرسة املتنّبي

الثالثي املعطل في القائمة املشتركة
اإلعالمي أحمد حازم

يشهد الشارع العربي في الونة األخيرة أحاديث كثيرة عن 

»املشتركة««  بقاء  تؤيد  فئة  فهناك  املشتركة«،  »القائمة 
بشكلها الحالي تحت ستار »الوحدة« أفضل من اإلنقسامات. 
في سلوكياتها، وهناك فئة  لـ »الجبهة«  الفئة ميالة  وهذه 
تدعم »الحركة اإلسالمية الجنوبية« تفضل بقاء املشتركة 
على ما هي عليه مع تغيير رئيسها ليكون من الحركة. وهناك 
فئة تدعم مطلب التجمع في »املشتركة« املقبلة بالحصول 
املجتمع  في  فئة  ثالثة. وتوجد   من 

ً
بدال أربعة مقاعد  على 

العربي تؤيد انسحاب د. احمد طيبي من القائمة املشتركة، بسبب عدم إنصافه 
في »تركيب« املشتركة، رغم أن كافة االستطالعات أكدت أنه العضو العربي األكثر 

 في الكنيست لصالح املواطن العربي.
ً
نشاطا

قد يقول قائل، ان الخالف الرئيس هو املحاصصة، وأن الطيبي يريد شق املشتركة إذا 
. ال�صيء املستغرب 

ً
لم يحصل على ثالثة مقاعد. لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما

أن مركبات القائمة املشتركة )الجبهة، اإلسالمية والتجمع( متفقون على أن الطيبي ال 
يستأهل سوى مقعد أو باألكثر مقعد ونص، ويطالبون هم أنفسهم بزيادة مقاعدهم؟ 
في  األكثر  السعدي كانت  الطيبي وزميله أسامة  بأن نشاطات   

ً
كيف ذلك؟؟ علما

الكنيست. أضف إلى ذلك أن الطيبي لم يطالب برئاسة »املشتركة« رغم أنه هو 
 
ً
الوحيد املؤهل لرئاستها من جميع النواحي، وأنه تنازل عن املطالبة بالرئاسة حفاظا

 تلقى«.
ً
 تفعل شرا

ً
على وحدة املشتركة. لكن صدق املثل القائل »خيرا

لقد كنت أحد الذين دعموا تأسيس »املشتركة« قبل أربع سنوات وكتبت أكثر من 
مقال في هذا االتجاه، على أمل أن تكون هذه »املشتركة« في خدمة الشعب وليس في 

خدمة »محاصصة مقاعد في الكنيست على حساب الشعب«.
أكثر ما أستغربه إدعاء البعض »بان القائمة املشتركة ناتجة عن ارادة شعبية مثلت 
غالبية الجماهير العربية، وكان قيامها معجزة حققتها قيادات املواطنين العرب«. ما 
هذا الكالم؟ وأي تضليل هذا؟ إن كافة القيادات العربية والجمهور العربي يعرفون 
 ولم تكن إرادة شعب. العرب دخلوا 

ً
 استراتيجيا

ً
 خيارا

ً
أن »املشتركة« لم تكن أبدا

 
ً
الكنيست عام 1949 وحتى العام 2015 عام تأسيس »املشتركة« م�صى 66 عاما
 طيلة هذه الفترة عن قائمة مشتركة تضم األحزاب والحركات 

ً
ولم يتم الحديث نهائيا

العربية املعنية في الكنيست، بل كانت كلها تتنافس مع بعضها على املقاعد. أين كانت 
.
ً
إرادة الشعب؟؟ أين كان الخيار االستراتيجي طيلة 66 عاما

نتنياهو أقدم على رفع نسبة الحسم في انتخابات عام 2015 من 2 باملائة إلى 3 وربع 
 على أي قائمة عربية عبور هذه النسبة. فلجأ مرشحو 

ً
باملائة، األمر الذي يصعب جدا

األحزاب العربية إلى تأسيس »املشتركة« لضمان مقاعدهم في الكنيست. فهل هذه 
الخطوة )الهروب( إرادة شعب وخيار استراتيجي؟؟  ولوال قرار نتنياهو ملا رأت املشتركة 
نور الحياة ولبقيت القوائم العربية على خالفاتها. لكن هذه »املشتركة »التي كان 
 على 

ً
أعضاؤها في خالف مستمر فيما بينهم لكثرة مشاكلهم، لم تثبت وجودها فعليا

أنها لخدمة الشعب، وكل حزب فيها كان يرقص على موسيقاه. حتى أن محلال سياسيا 
قال صراحة:« إن القوى السياسية التي اقامت املشتركة، لم تكن في وحدة حال بين 
 من 

ً
بعضها البعض، ألسباب فكرية وسياسية، وقد شكلت مسألة التناوب حيزا كبيرا

 للمواطن العربي.
ً
 كفى تضليال

ً
املشاكل التي واجهتها املشتركة«. إذا

كلنا نعرف بأن مسألة التناوب كانت من »عبقرية« لجنة الوفاق، التي هي نفسها 
 في تفكيك املشتركة من خالل تفضيلها لجهة على جهة أخرى، إضافة إلى 

ً
لعبت دورا

أن لجنة الوفاق هذه لم ندر كيف »دخلت على الخط« وأصبح لها الكلمة الفصل، 
وكأن الوحي أنزلها علينا من السماء. وقد وعي البعض لعدم مصداقية هذه اللجنة 
 
ً
التي أطلق عليها البعض »لجنة النفاق« وتم إبعادها عن الترتيبات الجارية حاليا

لالنتخابات القادمة.
يرى بعض املحللين« ان الحلول ملشاكل املشتركة ال تبدأ بالهروب من ساحتها، بل 
بالحوار والتفاوض، وأن قطارات القوائم الجديدة املنشقة سوف يكون مصيرها 
الفشل وأهمية استمرار القائمة املشتركة اهم من قيمة ظهور عضو كنيست واحد او 

اكثر، خارج حظائر القائمة املشتركة«
 ويسمي املولود باسمه ليعطي 

ً
املحلل السيا�صي، كما أعتقد يجب أن يكون جريئا

مصداقية لتحليله، وليس االختباء وراء الكلمات، عندما يتحدث محلل سيا�صي عن 
»هروب« عليه أن يخبر القاريء عن »الهارب« وملاذا هرب حسب رأيه. وعندما يدعي 
 أو مراجع تثبت 

ً
بأن، أي قائمة جديدة سيكون مصيرها الفشل، ولم يقدم لنا أرقاما

 عن الواقعية. 
ً
 وبعيدا

ً
صدق ما يقوله، فالتحليل يكون ناقصا

املشكلة ليست في »املنشق« بل في »الثالثي« الذي أراد امتالك »املشتركة« كشركة 
ربحية كونهم األكثر في »مجلس إدارة هذه الشركة«. وكان املفروض باألغلبية لهذه 
الشركة »املشتركة« أن تعي خطورة عنجهيتها وتمسكها بمطالبها خالل املفاوضات، 
ويكون لديها انتقاد ذاتي والعمل من أجل الحفاظ على وحدة »املشتركة« وليس 
تحميل الغير املسؤولية عما أسموه »ضرب املشترك« على اعتبار أنهم »جماعة فرفور 

ذنبهم مغفور«.

رشدي املا�صي

في  فلسطينّية  أم  أحالم 
بيارة  من  الثاني  الشطر 
 – الشتات  منفى  الوطن، 
حملتها  والتي  لندن،  مدينة 
اليها منذ عشرين عاما ونيف 
والغربة  االقتالع  سفينة 

واالغتراب – لم تنجح أيام البعد والهجر واالنسالخ، 
بالرغم مما فيها من ترف مغر ورغد الحياة البّراق أن 
تقطع ولو خيطا من نسيج أوردة الوصال والحنين وال 
أن تطفئ جمرة من مواقد الشوق الساخن وامللتهب 
على  حافظ  نابضا  ورباطا  وثقى  عروة  بقيت  التي 
رها 

ّ
ر الوطن الحقيقة داخل اإلعالم وتجذ

ّ
ديمومة تجذ

هي عميقا في كل بقعة على خارطة تضاريسه.
هذا العشق التالحمي بين كيانات شطري البرتقالة 
بركان  انفجار  بعد  دفقة  أّول  مع  تأّججا  ازداد 
من  باستمرار  وتقدمه  قّدمته  ملا  الهادر  االنتفاضة 
مشاهد املعاناة، والوجع الكاري، والعذابات الحارقة، 

ومشاهد املوت العبثّية ملأساة هذا القرن.
من  وصرخات  واألرامل  الثكالى  ونواح  ال؟!!  كيف 
تيّتموا من أطفال ونحيب األشجار املبتورة، تحّولت 
الى بكائّية تعيشها أحالم فصال فصال وتتجّرعها دمعة 

دمعة، يوما تلو يوم...
عنة 

ّ
الل زمن  والّزمن  ق، 

ّ
متدف ونزيفه  كبير  الجرح 

واأليام العجاف لكن أحالم ترفض الرضوخ وقبول 
األمر الواقع، ألن في قبوله عجزا واستسالما لذلك 
أصّرت أن تنهض من ركام هذا الدمار الخانق وتصنع 
شيئا فقررت أن تختار منطقة »ضمير الغرب« ميدانا 

لنضالها.
الثاقب واملتنّور عرفت  وبحّس األم املرهف والوعي 
بلورة  في  تتمحور  أن  يجب  األساسّية  مهّمتها  أن 
نها من فتح أبواب 

ّ
وتطوير آلية صحيحة وناجعة تمك

هذا »الّضمير« الخارق في سبات التعامي والتجاهل 
نومه  مقصورة  الى  الدخول  ثم  املتعّمد،  والصمت 
واالقتراب من سريره لتمد ذراعيها وتمسك به بكل 

قواها وتهّزه بعنف وتعيد »صحوة االنسان« إليه.
انطالقا من هذا الدافع أقامت أحالم خيمة اعتصام 
أمام مكتب رئيس الحكومة البريطانّية في لندن. وقد 
أقامتها خيمة من النوع الذي يرسم لكل من يدخلها 
لجرح  واملجّسدة  الواضحة  امللموسة،  الصورة 
اإلنسان الفلسطيني بكل ما فيه من فقر وجوع وقهر 

وحرمان ودمار وموت رخيص...
وكذلك قّررت أن تقوم بتنظيم سلسلة من الزيارات 
املتتالية لثالثة من أعضاء البرملان البريطاني الجدد 
كل مرة وهم من جيل الشباب، حيث تأخذهم الى 
مخّيمات الالجئين، ليلتقوا فيها وجها لوجه وبصورة 
ب 

ّ
املعذ شعبها  أبناء  مأساة  حقيقة  مع  مباشرة 

واملبعثرة أشالء هنا وهناك...
ن من حقنهم »باملصل« الصحيح الذي 

ّ
 وبهذا تتمك

يقعوا  ال  حتى  والضرورّية  الالزمة  املناعة  يكسبهم 
فريسة سهلة للدعاية والتضليل.

هم نضالي وطني سام وصحيح، نجحت فيه أحالم أن 
تفصل تكتيكيا بين مسار خطاب القضّية السيا�صي 
هذا  برفعها  ه 

ّ
أن وال شك  اإلنساني،  ومسار خطابها 

الصوت اإلنساني ستنجح في ايقاظ الضمير األوروبي 
صدقّية  الّنخاع  حتى  يذوب  وجعله  غفوته  من 
وعدالة حق شعبها، فتكون في نفس الوقت قد أمّدت 
الخطاب السيا�صي بزخم ممّيز هو في أمس الحاجة 

إليه ملواصلة مسيرته بنجاح.

 

فلسطينّية
 في مدينة الّضباب



* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

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

 ₪ 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 

ֿ

₪99 8 كيلو فخاد دجاج 

₪99 5 كيلو برغيوت 

₪99 5 كيلو صدر دجاج 

₪49 6 كيلو جنحان 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 

اسعار جنونية
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يا جبل ما يهّزك ريح 
	·كل حزب حط صعرانين يهاجموا كل اللي بحكوا أو بعملوا إ�صي 
األحزاب املتطّرفة، محّضرة كالب تنبح وتهاجم قوافل  ضّدهم 	·
ناطرين أي واحد يفتح ثمه، ويقول غير ما  األحزاب الجديدة.. 	·
أي شخص بهاجم نتن ياهو ويطالبه  بّدهم حتى ينبحوا عليه.. 	·
أو إذا املستشار القضائي بفكر يحاكم  باالعتزال.. ينبحوا عليه 	·
ر 

ّ
فك العام،  الشرطة  مفتش  إذا  أو  ·	 عليه  ينبحوا  ياهو..  نتن 

بالتحقيق مع النتن.. ينبحوا عليه 	·أو إذا طالب بسياسة االعتدال 
أو إذا جاب سيرة فلسطين،  أو التفكير بالسالم.. ينبحوا عليه 	·
أو إذا ما استولوا على بيوت  أو الفلسطينيين.. ينبحوا عليه 	·
أو إذا مجرم  فلسطينية كل أسبوع وما هدموها.. ينبحوا عليه 	·
قتل فلسطينية، يحاكموه بالصورة، وينبحوا حتى يطلع بريء 	·أو 
إذا جرفوا أرض فلسطين ومزروعاتها، يتجاهلوا الجريمة وينبحوا 
لبراءة املجرمين 	·يعني كل �صي لهم معلش، واللي إلنا ينبحوا عليه.. 
	·خليهم ينبحوا.. ويصيبهم صرع وجنون، ونحنا هون.. يا جبل ما 

يهّزك ريح..

أبو إلياس   

  

املحامي احمد عبدهللا

مختص في القضايا واملعامالت الشرعية 

وقضايا شؤون العائلة

في مكتب املحامي حمودة املصري

شارع معلوت هنفئيم  19-حيفا

 )مقابل מגדל הנביאים)

تلفون:  04/8665414     052/8626125
فاكس: 04/8662943

HOT mobile  تفتتح السنة الجديدةمع حملة 
غير مسبوقة ملدة أسبوعين فقط

برنامج مع 100 جيجا بـ 29 ش.ج للشهر ملدة 

سنة، ملن ينضمون مع 3 اشتراكات وأكثر

الرائدة  الشبكة   ،  HOT mobile
واملتطورة في سوق الخلوي، تفتتح 
سنة 2019 مع حملة غير مسبوقة 
لكل  وتعرض  فقط:  أسبوعين  ملدة 
وأكثر،  اشتراكات   3 مع  ينضم  من 
100 جيجا بـ 29 ش.ج للشهر ملدة 
سنة للمشترك او ملشترك واحد بـ 39 

ش.ج للشهر ملدة سنة.
للمنضمين  املفعول  سارية  الحملة 
بين  فقط  القريبين  األسبوعين  في 

التواريخ 16.1.2019 حتى 30.1.2019.
سينضم البرنامج الجديد إلى البرامج الحالية وسيتيح للزبون اختيار 

البرنامج املالئم الحتياجاته.
)أنظر القائمة املفصلة الحًقا(.

إضافة إلى هذا، تقوم الشركة بالحتلنة بشأن حملة غير مسبوقة على 
تشكيلة أجهزة سامسونج وبضمن هذه الحملة فإن كل زبون سيقوم 
بشراء جهاز سامسونج من مجموعة S ،A   وNOTE يمكنه شراء جهاز 

ابة، ابتداًء من 399 ش.ج.
ّ
من مجموعة J بأسعار جذ

 HOT mobile أحدثت شركة »:HOT mobile وقد وصلنا من شركة
في السنوات األخيرة ثورة في سوق الخلوي وتعتبر اليوم شركة الخلوي 
ذات الشبكة األكثر تطوًرا وتصدًرا. وتأتي هذه الحملة كجزء من 
سياسة الشركة في االستمرار في خلق منافسة في سوق الخلوي، من 
اب وتلتزم 

ّ
خالل الدمج ما بين املنتجات العالية الجودة والسعر الجذ

بمتابعة العمل من أجل منح زبائنها الخدمة املمتازة«.
زبائن شركة HOT mobile ممن يرغبون في االنضمام إلى البرنامج 
 ،MY HOT mobile املشاِرك في الحملة، يمكنهم فعل هذا عبر تطبيق
أو في نقاط البيع املوّزعة في أرجاء البالد، في مركز الخدمة الهاتفي أو 
عبر موقع االنترنت الخاص بالشركة )في هذه القنوات االنتقال منوط 
بدفع رسوم انتقال ملرة واحدة فقط بقيمة 19 ش.ج(. عند انتهاء 
سنة من موعد االنضمام للبرنامج املشارك في الحملة، سيتم حتلنة 
رسوم االستخدام الشهرية إلى 49 ش.ج للمشترك ملن ينضّم مع 3 

اشتراكات وأكثر، وملشترك واحد إلى 59 ش.ج. 
مقارنة – شركات الخلوي األربع الكبرى: 

تستمر ماركة جامـپ في املفاجآت والتجّدد، في أعقاب النجاح بين جمهور املستهلكين، الذي جلبته 
مجموعة املشروبات الصافية واملنعشة التي تّم اطالقها في صيف 2018، أطلقت جامـپ اصداًرا 
مميًزا آخر، الطعمتان التي أضيفت إلى الطعمات املألوفة واملفّضلة مثل: توت موز، برتقال وعنب.
الطعمات الجديدة هي جزء من التحّول الكبير الذي تشهده ماركة جامـپ ويتضمن مظهر جديد، 

شبابّي، لذيذ وبألوان متعددة وكذلك قنينة عائلية جديدة وسهلة الحمل.
املنتجات الجديدة من جامـپ متوفرة في قنينة عائلية بسعة 1.5 لتر،

تتوفر منتجات ماركة جامـپ في شبكات التسويق وفي معظم الحوانيت في أنحاء البالد.

استمرار SALE الشتاء في إيكيا:
وجبة طعام بـ 10 ش.ج في إيكيا!

تعرض إيكيا مجموعة وجبات مختارة في إطار SALE الشتاء في مطاعم الشبكة 
بـ10 ش.ج فقط!

تعرض شبكة إيكيا مجموعة واسعة من وجباتها الرائدة  من اليوم،  ابتداًء 
حتى  الشبكة  مطاعم  كافة  في  مستمّرة  الحملة  فقط،  ش.ج   10 بسعر 

.27.1.2019
الوجبات الجديدة املشاركة بحملة 10 ش.ج:

ماء  قنينة  االختيار،  حسب  إضافة  دجاج،  كرات   5 أطفال-تشمل  وجبة 
ومهروس للتحالية

وجبة پاستا بصلصة بندورة
بوفيه سلطات مفتوح

ضرّية
ُ
كعكة جبنة وتوت خ

قهوة وثالث كعكات الفاخورس
يستمر SALE إيكيا حتى 27.1 ويشمل آالف املنتجات من كل أقسام الشبكة 

شاركة في حملة %70-20 تخفيض.
ُ
امل

 SALE تستبدل الوجبات الجديدة تلك الوجبات التي شاركت حتى الن في 
الشتاء لكي يتسّنى لكم التمّتع من تشكيلة أخرى من التخفيضات في مطاعم 

الشبكة.
www.ikea.co.il  :لتفاصيل إضافية أدخلوا إلى املوقع

يواصل لئومي مساهماته االجتماعية في املجتمع العربي، وهذه املرة ساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة التي تعمل من أجل ذوي االحتياجات 
الخاصة واإلعاقات في قرية كفرقرع واملنطقة.

رابي معاوية، مدير فرع لئومي في كفرقرع قال: “لبنك لئومي مساهمات مجتمعية نشطة في كفرقرع واملنطقة وهذا نابع من التزام البنك ومسؤوليته تجاه املجتمع 
ولتطوير رفاهية الجمهور والبيئة التي يعمل فيها”. وتمنى معاوية لطاقم الجمعية ومديريها النجاح في املشروع.

الصور تصوير عالقات عامة بنك لئومي

وأنظمة  املحاسبة  قسم  مديرة  مندلسون،  عيريت  عرضت 
الغرف  اتحاد  مؤتمر  في  إسرائيل،  بنك  في  والتسوية  الدفع 
بنك  نشاط  أبيب،  تل  في  البورصة  في  أقيم  الذي  التجارّية 
إسرائيل في مجال أنظمة الدفع في كل ما يتعلق بالتجديدات في 
 وتقليص استخدام وسائل الدفع الورقّية 

ً
وسائل الدفع عامة

بشكل خاص، على ضوء دخول قانون النقد حّيز التنفيذ. 
ويتخذ بنك إسرائيل العديد من الخطوات لتشجيع استخدام 
املتقّدمة وقليلة املخاطر وتطبيق  الدفع االلكترونّية  وسائل 
بنود قانون النقد املتعلقة بالشيكات. وقد عمل البنك على 
تحديث املعيار الذي تطبع وفقه الشيكات في إسرائيل، بحيث 
يظهر على ظهر الشيكات غير املقّيدة ب »للمستفيد فقط«، 
التي  املعلومات  بشأن  يستلم  ومن  يدفع  من  لتوجيه  قائمة 

يجب كتابتها على ظهر الشيك.   
الصفقات  بخصوص  القانون  بتقييدات  يتعلق  وفيما 
أخذ شيكات  يمنع  األفراد،  بين  الصفقات  ففي  بالشيكات، 
بمبلغ يفوق ال 0005 شيكل، ألي هدف كان، في حال لم يظهر 
على الشيك اسم متلقي املبلغ. ويسري املنع على محّرر الشيك 

واملتلّقي على حٍد سواء. 
وفي الصفقات بين املصالح التجارّية، فاّن املصلحة التجارّية 

ال تستطيع إعطاء أو الحصول على شيكات بأي مبلغ 
وألي هدف كان، إذا لم يظهر اسم متلقي املبلغ عليها. 
ويسري املنع على محّرر الشيك سواء كان مصلحة 

تجارّية أو ال، وعلى متلقي الشيك كذلك. 
كما يحظر تحويل شيكات أو تلقي شيكات محّولة إذا 

لم يظهر اسم ورقم هوّية املحّول على ظهر الشيك.
الشيك املؤّجل الذي يتم ايداعه في البنك للحفظ 
الّن  عليه،  التقييدات  تسري  لن   9102.7.1 قبل 

ايداعه يكون قد تّم قبل بدء العمل وفق القانون.  
واملصالح  الزبائن  بين  فقط  واحد  بتحويل  ويسمح 
بحيث  شيكل،   000,01 ال  يفوق  بمبلغ  التجارّية 
يكون اسم املحّول إليه ورقم هويته يظهران على ظهر 
الشيك.  ويمكن التحويل أكثر من مّرة واحدة، فقط 
إذا تّم التحويل الثاني ملؤّسسة مصرفّية، بنك البريد 
أو أي جهة مرخصة لتقديم خدمات إيداع وائتمان 

بهدف صرف الشيك. 
وخالل السنوات األخيرة قاد بنك إسرائيل تطويرات كثيرة في 
أنظمة الدفع، من بينها بطاقات الدفع، لتوفير بديل الستخدام 
وسائل الدفع الورقّية التي يقّيد القانون استخدامها. ويعمل 
ن من 

ّ
بنك إسرائيل على إزالة العوائق وخلق بنية تحتّية تمك

)بطاقة  املؤّجل  الدفع  أو  الديبيت  ببطاقة  تعامالت  تنفيذ 
م الزبون باختيار نوع الصفقة. 

ّ
مدمجة(، بحيث يتحك

ه طرأ ارتفاع ملحوظ في السنوات 
ّ
وفي هذا السياق، يذكر أن

األخيرة في استخدام بطاقات الدفع الفوري، وبلغ االرتفاع نحو 
03% سواء في عدد الصفقات أو املبالغ املتراكمة السنوية بين 

السنوات 7102-6102.
أنظمة  في  الخطة اإلصالحية  في دفع  بنك إسرائيل  ويواصل 
الدفع قدًما واتخاذ خطوات بنيوية إضافية سيكون باإلمكان 
ملس تأثيرها في السنوات القريبة، من بينها الدفع دون املالمسة، 
ن من إجراء الدفع بواسطة الصاق 

ّ
من خالل تكنولوجيا تمك

بطاقة الدفع أو الهاتف الذكي أو ساعة ذكية أو سوار الكتروني 
أّن هذه  إلى  الدفع. ويشار  تنفيذ  للقارئ من أجل  وما شابه 
 ,yaP gnusmaS ,yaP elppA ا في خدمات اإلمكانّية قائمة حاليًّ

.yaP diordnA

HOT mobileسلكومبیلیفونبارتنر
100100100100حجم التصفّح
5Fixed price سنواتسنتانسنةفترة الحملة

السعر للمشترك 

لمن یضم 3 اشتراكات 
وأكثر

69 ش.ج59.9 ش.ج74.9 ش.ج29 ش.ج

عيريت مندلسون، مديرة قسم املحاسبة وأنظمة الدفع والتسوية في بنك إسرائيل، 
تكشف عن النموذج الجديد للشيك الذي سيتم بدء التداول به هذا العام، وذلك في 

مؤتمر اتحاد الغرف التجارّية 

جامـپ تطلق إصداًرا مميًزا بطعمتين بمظهر صاٍف ومنعش
املشروبات الجديدة أجاص ودّراق، متوفرة بالتصميم الجديد واملحتلن من جامـپ

لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع



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



الجُمعة 25 كانون الثاين 182019

مطلوب للعمل في مدرسة املتنّبي-حيفا

علن مدرسة املتنّبي عن حاج�ها ملا يلي:
ُ
ت

م/ة تعليم مصّ�ح )הוראה מתקנת(.
ّ
معل  .1  

ة املواضيع بما فيها االستشارة 
ّ
مرشدين/ات بكاف  .2  

التربوّية والتعليم الخاّص وذلك للعمل ضمن 

برنامج ننمو مًعا )צומחים יחד(.

                يبدأ العمل ضمن البرنامج مع انتهاء الدوام 

املدر�صّي.

مالحظة: الوظائف جزئّية. 

للراغبين/ات ُير�ى إرسال سيرة ذاتّية على البريد اإللكترونّي: 

almutanabihaifa@gmail.com

 لاليجار شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

נכסים

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

اراضي 
3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�صي قرب يوكنعام 

)המושבה(  بسعر مغري.
فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية)מושבה יוקנעם(

بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�صي 1.35 دونم ب 135000 ₪

قطعة ارض في شفاعمرو 600 متر للعمار .

 الكرمل الفرن��ي 
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر مطله 

على منظر خالب للبحر .

 שדרות הציונות 65 
3.5 غرف 120 متر +شرفتين طابق 2.5، بيت 
حجر عربي مرممة بالكامل، مطلة على البحر 

تسليم فوري 1،200،000 ₪

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

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

طابق 3 بيت عربي جميل بسعر مغري.

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ 

بسعر مغري

 שדרות הציונות 43 
3 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2200
هتسيونوت علوي

4 غرف واسعة طابق 1 منظر خالب للبحر بوضع جيد 

₪ 3200 
 الكرمل الفرن��ي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + مكيف بكل 
غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

 הצלבנים 
5 غرف طابق ثاني مرممة بالكامل حديثا منظر خالب للبحر ،موقف 

خاص. تسليم فوري 

لدينا شقق عديدة
 للبيع ولإليجار

ذابص1. طرطمه بالضاطض وبثوق.
طماازه لطسضظ ولقجابمار

تابسعظا سالفغج بعك

 طع شرخئ طظ السمر ، طرطمئ بثوق 
رشغع، 4 غرف 138م، حرشئ طططئ 
لطئتر، اطضاظغئ لئظاء 250م سطى 

السطح، 3 طعاصش لطسغارات وطثجن، 
طماازة لطسضظ واقجابمار

حصئ 4 غرف 105 م، 
طططئ لطئتر والةئض

שניים 
בנובמבר 

الضئابغر-
כבירים 

Khalil Hajo
  Maha Qundos Ali

 حصئ خغالغئ

حصه 3 غرف

شغ اجمض المعاصع بتغفا

3غ+ططئت 
وتمام..37م14+

جاته.طآجر.

طضاإ بالثعري

خبرة وامانة

קיסריה  
بمظطصئ العاد

حصه طرطمه
وطصسمه لعتثتغظ.
طآجره بسسر طمااز.

شرخه ذعئغه.صرب الاثظغعن



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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع للبيع

للبيع

فيال االحالم
دينيا
  

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

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

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

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

 حديقة مع فاصل 150م (غري مسجلة بالطابو)

بالحي االملاين

بالكرمل الفرنيس

يافيه نوف )مركز الكرمل(

 (דירת גן) 72 م  
حديقة 60م  السطح 

مسجل بالطابو امكانية 
اضافة بناء لبناء 60م 

بناية حجر عريب 
سقوف عالية بالط 

مرسوم شبابيك خشب 
ومخزن

لالىجار

בעל שם טוב

مبنى جديد 3غرف مخزن 

مصعد موقف طابق عايل 

منظر للبحر (دخول فوري)

املطران حجار

6 غرف  180م  حديقة حوايل 80م 

 موقفان بجانب البيت منظر جزيئ للبحر مدخالن للبيت 

وحدة منفردة 2 غرف مصعد 

شارع مور 4 غرف حاممان رشفة 14م 
بوضع ممتاز منظر للبحر  مصعد موقف 

(دخول فوري)

حي الكبابري 

3 غرف حوايل 70م طابق 4  

مرممة (رخصة لبناء رشفة) مطلة للبحر

(שכירות עוברת) 3000 ₪

شاي عجنون 

 280م 5 غرف 4 حاممات  طابقني كل طابق مدخل منفرد رشفة مع منظر 18م سطح 80م منظر خالّب 3 مواقف(موقفان مع سقف) مخزن بركة سباحة  غرفة 

لياقة بدنية   بناية محافظ عليها ومؤمنة  7/24  



أطباء كالليت دائمًا معكم!
ONLINEطبيب أخصائي                       في ساعات الليل

كالليت الرائدة في الخدمات الطبّية ONLINE في البالد، 
تفخر بأن تقّدم لكم مجموعة خدمات طبّية إختصاصّية

قبل الخروج واالنتظار بالدور في غرفة الطوارئ، يمكنكم إستشارة األطّباء 
عبر الحاسوب، التابلت، والسمارتفون ..ومن أي مكان.! 

www.clalit.co.il بين الساعات 20:00-24:00 ،أدخلوا للخدمة عبر موقع كالليت

طب عائلة | طب أطفال | طب جلد | تطّور الطفل

الخدمة مقّدمة بالّلغة العبرّية
مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت


