
₪ 7990

1 كيلو 
خروف بلدي

1 كيلو 
عجل صغير 
للشوي   

₪ 7990
₪ 7990

1 كيلو 
ضالع خروف 

بلدي   

1.5 كيلو عجل 
صغير مفرومة 

للكبة

3 كيلو 
شنيتسل 

دجاج

5 كيلو 
فخاد دجاج

1.5 كيلو 
كباب حلبي

1.5 كيلو عجل 
صغير مفرومة 

للحوسة

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
₪ 99

 Happy
Easter

3 كيلو 
فخاذ 
مسحبة
₪ 99

ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

التربية النبوية )9( 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

يسأل سائل ملاذا يجب الحديث في هذا الباب وبهذا االسلوب؟ 
وقد أثير هذا السؤال على لسان الكثير من املعارف، مما جعلني 
أبنائنا هو السلوك األمثل؟ ثم أجبت،  أسأل هل نرى سلوك 
االنبياء  خطى  على  السير  هو  للتربية  طريق  أفضل  أن  أعتقد 
ألنهم خير البشر قاطبة وربوا خير جيل. وكما صلح األولون على 
أيديهم يمكن أن يصلح هذا الجيل مع مالحظة حاجيات العصر 
في فن التربية، وملا يعرض علي حديث رسول هللا )ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف شرف كبيرنا(. أو حديث 

رسول هللا )ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعاملنا حقه(. 
أدرك أن التربية لها أصول تلفت الى االحترام املتبادل بين أبناء املجتمع، وتركز على 
طلب العلم والحث عليه بأسلوب شيق، وخصوصا إذا كان هذا الكالم كالم األنبياء 
فإن التنافس لطاعتهم ستكون أكبر. وحاجتنا اليوم الى صقل شخصية ابنائنا بشكل 
يشمل كل جوانب الحياة أمر ضروري، وما نراه من ظواهر العنف والقتل ليس إال 
لقلة اإليمان باهلل وفشل التربية باألساليب املعاصرة الفارغة من الجانب الروحي، 
وألن االنسان روح وجسد فال ينبغي أن يطغى جانب على آخر، ومن ضروريات التربية 
ابعاد األبناء عن خلطة أهل الفساد، ولهذا حذر رسول هللا من ذلك بقوله )الرجل 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل(، أي يصاحب. ألن الصاحب ساحب، وقوة 
جذب الصاحب وتأثيره أقوى بكثير من أي عامل آخر، وقد وضح ذلك رسول هللا بمثل 
فقال: )مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل املسك ونافخ الكير، فحامل املسك إما 
أن يحذيك )يعطيك(، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير، 
إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، وفي هذا التوجه النبوي داللة واضحة 
على مضرة جليس السوء، كذلك فإن من خالط أهل السوء واتخذهم أصدقاء فهو 
مثلهم، منهجه منهجهم ومصيره مصيرهم، وكما قيل: )قل لي من تصاحب أقل لك من 
أنت(. وقد بين القرآن الكريم شدة ندم من يتخذ األشرار خليال، ويصير على منهجهم 
وال يستجيب لنداء الحق، فقال )ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت 
مع الرسول سبيال * يا ويلتي ليتني لم أتخذ فالنا خليال * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءني وكان الشيطان لإلنسان خذوال(. بل نحن بحاجة الى جيل يعرف حقه فيطالب 
به يعرف طريق الشر فيبتعد عنه. ومن جميل ما قرأته حدث حصل أمام عمر بن 
عبد العزيز بعد أن تولى الخالفة. فقد وفد عليه وفد الحجازيين فتقدم غالم هاشمي 
للكالم وكان أصغرهم، فقال عمر: لينطق من هو أسن منك، فقال الغالم: أصلح هللا 
أمير املؤمنين، إنما املرء بأصغريه قلبه ولسانه، إذا منح هللا عبدا لسانا الفظا وقلبا 
حافظا، فقد استق الكالم، وعرف فضله من سمع خطابه، ولو أن األمر يا أمير املؤمنين 
بالسن لكان في األمة من هو أحق بمجلسك هذا منك، فقال عمر: صدقت قل ما بدا 
لك. فقال الغالم: أصلح هللا أمير املؤمنين، نحن وفد تهنئة، ال وفد مرزئة، وقد أتيناك 
ملن هللا الذي من علينا بك، ولم يقدمنا اليك رغبة ورهبة، أما الرغبة فقد أتيناك من 
بالدنا، وأما الهيبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر: عظني يا غالم. فقال الغالم: 
أصلح هللا أمير املؤمنين، إن ناسا من الناس غرهم حلم هللا عنهم، فزلت بهم األقدام 
فهووا في النار، فال يغرنك حلم هللا عنك، وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل 
قدمك فتلحق بالقوم فال جعلك هللا منهم، والحق بصالحي هذه األمة ثم سكت. فقال 
عمر: كم عمر الغالم؟ فقيل: هو ابن إحدى عشرة سنة ثم سأل عنه، فإذا هو من ولد 
الحسين بن على ر�ضي هللا عنهم. فأثنى عليه ودعى له. ويصادفني بعد األشخاص، ال 
يستطيع أحدهم عرض أي مسألة من مسائل حياته، ولكن لو سألته عن أنواع السالح 
واملخدرات لتجده من أهل الخبرة، ولذا أقول لهؤالء ملاذا تفزعون الناس بمعرفتكم 
وخبرتكم، وملاذا ترويع الناس وقد قال رسول هللا )من أشار الى أخيه بحديدة فإن 
املالئكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه ألبيه وأمه(، فمن باب أولى أن نقول من أشار 
الى أخيه بسالح ألنه أكثر استعماال في الترويع واألكثر فتكا في هذا الزمان، ولو أردنا 
الذهاب أبعد فنقول من خالل فهمنا أن اخافة أي انسان بأي �ضيء ولو كان ضئيال ال 
يجوز ومحرم، فعن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول هللا أنهم كانوا 
يسيرون مع النبي في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم الى نبل معه فأخذها، 
فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال رسول هللا )ما يضحككم؟( فقالوا: 
إال أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال )ال يحل ملسلم أن يروع مسلما(، وفي هذا التوجه 
النبوي تأسيس ألسس وقواعد مهمة في نفوس الجيل وسلوكه، لينطلق منها هؤالء 

واألجيال التي تليهم وقد حدد الرسول املسموح واملمنوع في التعامل. 
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 )رئيس رعّية امللكيّي الكاثوليك، حيفا(

يبدو »ليال« هنا أكثر جذرية 
وغوشيه،  هابرماس  من 
مع  للتصالح  را 

ّ
نظ اللذين 

الهوياتية  النزعة  صعود 
على  فالتركيز  واألصولية، 
وإعادة  الجامع  الخطاب 
الوطني  للمتحد  االعتبار 
تبدو  املواطن،  ولفكرة 

واالنقسام  االضطراب  ملواجهة  األنسب  الوصفة 
الدين«  »عودة  تثيره  الذي  الكبير  االجتماعي 

وسياسات الهوية.
إال أن هذه الوصفة قد تواجه باعتراضات قوية:

أولها هو مدى واقعيتها، فهل من املمكن في عصر 
والدولتية  االجتماعية  البنى  وتفكك  العوملة 
ألسباب  الهوية  سياسات  وصعود  الحديثة، 
موضوعية )كما رأينا لدى روا( الحديث من جديد 

عن متحدات وطنية؟
النزعات  قمع  فهل  ديمقراطيتها،  مدى  هو  وثانيها 
الهوياتية لدى الناس سيسهم في إنتاج فعل تواصلي 

صحيح من النوع الذي يدعو إليه هابرماس؟
هذين  على  حاسمة  إجابات  نقدم  أن  يمكننا  ال 
موضوعية  بعوامل  االعتراف  ولكن  السؤالين، 
االستسالم  يعني  أن  يجب  ال  الهوية  لسياسات 
الحتمي لها، كما أن العوملة ال تحمل بذاتها مسارات 
علمنا  كما  والتاريخ،  االجتماعي.  للتطور  حتمية 
اإلمكانية  على  قائم  التاريخ،  فلسفات  كل  فشل 
إنتاج  إعادة  تكون  وبالتالي فربما  الحتمية،  وليس 
ضمن  معقولة  إمكانية  الجامع  الوطني  الخطاب 
املعاصر،  العالم  يطرحها  التي  اإلمكانيات  تنوع 
بل ربما تكون استعادة خطاب التنوير ضرورة من 
الضرورات التي تطرحها العوملة نفسه، ووجًها من 

وجوه تطورها.
الهوياتية  النزعات  فإن محاربة  أخرى  ناحية  من 
تكون  ما قد  بقدر  بالضرورة،  البشر  تعني قمع  ال 
مساهمة بفتح إمكانيات جديدة لهم للخروج من 

شمولية وتناقضات سياسات الهوية.
بكل األحوال، يجب التركيز على أن تقديم أطروحات 
الثقافية«  و«التعددية  العلمانية«  بعد  »ما  مثل 
يرفضها سيذهب  من  تاريخية،  حتميات  بوصفها 
حتًما إلى مزبلة التاريخ الشهيرة، هو شكل من أشكال 
وأحادية  تعسفية  مع  تماًما  ويتطابق  التاريخانية، 
السرديات الشمولية الكبرى، التي من املفترض أن 

تلك األطروحات ظهرت لتجاوزها.
هيمنة  تفرضها  التي  الفكري  التعسف  حالة 
جانب  على  الهوياتي  اليساري  الليبرالي-  الخطاب 
بّين بوضوح أن التخلص من 

ُ
كبير من الحيز العام، ت

ليبرالية  لدى  حتى  متعذر  األيديولوجية  األنساق 
تدعي أنها »ما بعد أيديولوجي«، وأننا بالتأكيد لم 

رنا بها.
ّ

نصل إلى »التعددية« التي طاملا ُبش

الُهوّية بين الدينّية 
والعلمانّية  )4(

لقد قام يسوع من القبر، كما سبق وقال، ومنحنا 

الحياة األبدية وعظيم الرحمة

علن 
ُ
األب د. يوسف متى، امل

رئيس أساقفة الجليل للملكيين 

الكاثوليك
بتحّية الفصح هذه، نؤكد أّيها األحباء، أن 
هللا الذي رحمنا بيسوع املسيح، إذ أسلمه 
كّفارة عن خطايانا، قد أحّبنا حّبا شديًدا. 
يسوع  باملسيح  لنا  محبته  أظهر  هللا  وألن 
يطلب  اليوم  هو  األموات،  بين  من  القائم 
منا أن نكون على مثاله في املحبة والرحمة 
اإللهية، متّممين قول املسيح: »أريد رحمة 

ال ذبيحة«. 
يبدو  اآلب.  رحمة  وجه  هو  املسيح  يسوع 
صه 

ّ
أن سّر اإليمان املسيحي قد وجد ملخ

 ومرئّية 
ً
في هذه الكلمة. لقد أصبحت حّية

وبلغت ذروتها في يسوع الناصرّي. إن اآلب 
»الواسع الرحمة« )أف 2، 4(، وبعد أن أظهر اسمه ملو�ضى بأنه »إله َرحيم 
 أبًدا 

َّ
رَّحَمة والَوفاء« )خروج 34، 6(، لم يكف

َ
ثيُر ال

َ
ناِة ك

َ
ويُل األ

َ
وف، ط ُ

وَرؤ
عن كشف طبيعته اإللهّية بطرق مختلفة وأوقات عديدة من التاريخ. فلما 
طه 

ّ
ز بحسب مخط »تّم الزمان« )غال 4، 4(، وعندما كان كل �ضيء قد ُجّهِ

الخال�ضي، أرسل ابنه مولوًدا من العذراء مريم لُيظهر لنا حّبه بشكل نهائّي. 
من يراه يرى اآلب )را. يو 14، 9(. فيسوع الناصري ُيظهر رحمة هللا من خالل 

كلمته وتصرفاته وحضوره الذاتي الكامل.
نحن بحاجة على الدوام للتأمل بسّر الرحمة. إنه مصدر فرح وسكينة وسالم. 
ظهر سّر الثالوث األقدس. الرحمة: 

ُ
إنه شرط لخالصنا. الرحمة: هي كلمة ت

هي العمل النهائي واألسمى الذي من خالله يأتي هللا إلى لقائنا. الرحمة: هي 
بعينين  في قلب كّل شخص، عندما ينظر  التي تقيم  الشريعة األساسية 
صادقتين إلى األخ الذي يلتقيه في مسيرة الحياة. الرحمة: هي الدرب الذي 
يوّحد هللا باإلنسان، ألنها تفتح القلب على الرجاء بأننا محبوبون إلى األبد، 
بالرغم من محدودّية خطيئتنا. فهناك أوقات نكون فيها مدعوين بشكل 

قوي لنثّبت النظر على الرحمة لنصبح بدورنا عالمة فّعالة لعمل اآلب. 
لقد تحّدث قداسة البابا فرنسيس في العديد من املناسبات عن الرحمة. 
وخّصص سنة مقّدسة في عام 2015، وأعطاها أسم »سنة الرحمة اإللهية«، 
ليدّل بذلك على عمق محّبة ورحمة هللا لإلنسان، كل إنسان مخلوق على 
ا للرحمة كزمن  صورته ومثاله. ولذلك فلتكن هذه السنة يوبيال استثنائيًّ
مالئم للكنيسة، بعد أن رحَمنا هللا في هذه األبرشية. أبرشية الجليل للروم 
رنا بإعالن مطران جديد من هذه األرض املقدسة. وابن أصيل 

ّ
امللكيين، وبش

لها. وهذا كله لكّي يعزز شهادة الكنيسة للمؤمنين ويفّعلها. فإن هذا العيد 
الليتورجي، أي عيد الفصح، يشير إلى أسلوب عمل هللا منذ فجر التاريخ. 
فبعد خطيئة آدم وحواء، لم يشأ هللا أن يترك البشرّية وحدها تحت رحمة 
ر وأراد أن تصبح مريم القديسة، التي هي بال عيب في املحّبة 

ّ
الشر. ولذلك فك

ا لفادي اإلنسان. وإزاء خطورة الخطيئة يجيب هللا بملء  )را. أف 1، 4(، أمًّ
املغفرة. فالرحمة ستكون على الدوام أكبر من أي خطيئة، وال يمكن ألحٍد أن 

يضع حًدا ملحبة هللا التي تغفر.
ليعطي  مًعا،  وإنسانا  إلها  الفادي.  باملسيح  للعالم  ت رحمة هللا 

ّ
تجل لقد 

لَق فيها وُدعي ليعيشها مع هللا 
ُ
لإلنسان املعنى الحقيقي للحياة، التي أصال خ

ت محبة هللا ورحمته على هذه األبرشية، نعلن سوية 
ّ
وفي هللا. واليوم إذ تجل

وبفرح وثقة مرنمين.. املسيح قام من بين األموات، ووطئ املوت باملوت، 
ووهب الحياة للذين في القبور. 

 قام. 
ً
املسيح قام. حقا

فصح 2019
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ة جديدة 
ّ
صحيفة حيفا بحل  نتائج انتخابات الكنيست الـ 21 في حيفا:

ارتفاع للجبهة، تراجع للتجمع وتغلغل لألحزاب الصهيونية
ملراسل حيفا- بّينت نتائج االنتخابات للكنيست الـ 21 بين العرب في حيفا 
حصول قائمة الجبهة والعربية للتغيير على أكثر من 7300 صوت، مقابل 
1400 صوت لقائمة املوحدة والتجمع، في حين حصلت األحزاب  حوالي 
 1500 على حوالي   - وفي مقدمتها ميرتس و"أزرق أبيض"   – الصهيونية 

صوت بدورها.
العربية حوالي  في األحياء  التصويت  بلغت نسبة  التقديرات  وبموجب 
املدينة حصلت  مستوى  وعلى  املدينة.  في   60% حوالي  مقابل   ،50%
قائمة "أزرق أبيض" على 47 ألف صوت، تالها "الليكود" )34 ألف( ثم 
"الجبهة والعربية  ثم  )8 آالف(  "العمل"  ثم  )10 آالف(  "يسرائيل بيتنو" 
"ميرتس"  ثم   )7310( كحلون  برئاسة  "كوالنو"  ثم   )7319( للتغيير" 

.)6792(
صوت و"يهدوت   3000 على حوالي  "شاس"  وحصلت األحزاب الدينية 

هتواره" على 5200 صوت. بينما حصلت قوائم اليمين املتطرف "زهوت" 
و"اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" مًعا على حوالي 10 آالف صوت، 
لتتذيل املشهد قائمة "املوحدة والتجمع" التي حصلت على 1464 صوًتا.
ووّجه النائب أيمن عودة تحية شكر ألهل حيفا، جاء فيها: "نحن أبناء كل 
شعبنا، أبناء بلداتنا كل بلداتنا. ولكن البلد األّول، بلد أصدقاء الطفولة 
وأبناء الصف، بلد السماء األولى لها أهمية خاصة. ألن أهل البلد هم خير 
من يعرف اإلنسان على حقيقته، منذ الطفولة، والشباب األول". واعتبر 
عودة أن "هذه النتيجة جاءت باألساس بسبب الدور التاريخي العظيم 
مخلصين  رفاق  وجود  وبسبب  املدينة،  في  والجبهة  الشيوعي  للحزب 
ومحبوبين واصلوا الليل بالنهار من أجل هذه النتيجة، ولهم تأثيرهم الكبير 

على الناس”.
م خطر الفاشية

ُ
تفاق

وبعيد ظهور نتائج االنتخابات، أصدر الحزب الشيوعي والجبهة 
را فيه من أّن النتائج "تعكس سيطرة الخطاب الفا�ضي 

ّ
بياًنا حذ

والتي  والعنصري على قطاعات كبيرة من املجتمع اإلسرائيلي، 
في حين لم  اختارت دعم أحزاب اليمين على رأسها الليكود، 
في تقديم بديل حقيقي  "يسار الوسط"  ترتق قوائم ما يسمى 
على مستوى القضايا امللّحة، وعلى رأسها القضية السياسية 
وإنهاء االحتالل على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي صلبها 

إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967".
ي نسبة 

ّ
يرى الحزب الشيوعي والجبهة في تدن وأضاف البيان: 

اإلحباط،  لحالة  انعكاًسا  العرب  الناخبين  بين  التصويت 
يسعى  من  هناك  ولكن  موضوعية  ظروف  عن  والناجمة 
البرملاني  التمثيل  عن  لالستعاضة  رقعتها،  وتوسيع  لتغذيتها 
بمفاهيم زبائنية استهالكية. كما يريان في تصويت أكثر من 100 

ألف ناخب عربي ألحزاب صهيونية مؤشًرا خطيًرا تتوجب 

ابتداء من العدد القادم ستبدأ جريدة حيفا بالصدور بشراكة 
ومؤسس  مع صاحب  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  وتعاون 
الجريدة السّيد راني عبا�ضي، وفي إطار هذه الخطوة سيتم انتقال 
مكتب الجريدة الى بناية مؤسسة األفق في شارع شبتاي ليفي 13 
، وسيتولى رئاسة تحريرها الكاتب عفيف شليوط. بناء على هذا 
الترتيبات واالستعدادات إلحداث  التعاون تجري في هذه األيام 
نقلة نوعية في التحرير واستحداث زوايا جديدة ومواضيع وقضايا 
مثيرة، كما سيتم إعادة انتشار الجريدة في مدينة شفاعمرو بشكل 

مكثف وغير مسبوق باالضافة الى تعزيز انتشارها في مدينة حيفا.
إعالمية  طاقات  حيفا  جريدة  تستقطب  الهام  الحدث  بهذا 
جديدة، وتستعد لإلنطالق نحو إحداث قفزة جديدة، بناء عليه 
تدعو صحيفة حيفا كافة االعالميين والكتاب وحملة األقالم الى 
تعزيز عالقتهم بها من أجل النهوض بالثقافة والفنون في مجتمعنا، 
ومن أجل تحقيق القفزة املرجوة في صحيفة حيفا، خاصة أّن 
جريدة حيفا تتمتع بثقة القراء واحترامهم، وأصبحت لها مكانة 

بارزة ومركزية في مجال اإلعالم في البالد.   
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054-6860638
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077-4024091
077-4024081

 SHARBEL313@GMAIL.COM
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שרבל רוזה - יועץ ומשווק נדל"ן

مطلوب لبونبونيرا ماركت  

عّمال/ عامالت 

مطلوب

ن: 052/6111112
عنيي

للم
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 FAIRY נוזל כלים

Æ≥µ±ליטר

פסטרמה 
טירת צבי
∞∞≥ גרם

± בייגלה אסם

מבול של
מבצעים

סלמי
טירת צבי
∞∞≤ גרם

רסק עגבניות 

∞∞±גרם יכין
 ∞± יחידות

1011

6

25

 والدي جزء كبير اليوم 

من جناحي في كرة القدم 
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נקניקיות זוגלובק

∞∞¥גרם

חלב תנובה 

בקרטון

חומוס אחלה

∞µ∑ גרם

∞±ש
∞π∑ש  

≥ב

∞±ש
∞±ש

∏ש

מבול של

מבצעים

יוגורט

Æµ±ליטר

סנו ז‘אוויל 

אקונומיקה ≥ליטר

0523-774-949

סמיר ח'ורי משווק נדל"ן & משפטן

אתם בידיים טובות

עמ 25

سلّم بيتك للخبير
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المهنية والخدمة المميزه شعارنا
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ص 31
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דירה?
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נדל״ן? חייבים!!

ייעוץ שיווק נדל״ן & ייעוץ משפטי

פנו אלי:

17 16
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سمير خوري

مسّوق عقاري & محام 

ابحثو عني بـ
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± קילו
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חומוס אחלה

∞µ∑ גרם

∏ש

∞±ש ∞≥ש

∞±ש ∞±ש

∞π≤±ש  
≥ב

∞±ש

ص 38

ص 39
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لاليجار 

للنبي طابق اول،
بمنطقة ا

 غرفتان + صالون+

مطبخ+ حمامات مرممة بوضع 

ممتاز. التسليم شهر 5

للتفاصيل: 052-6161435 /   052-6933194
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نهّنئ جميع املحتفلني بعيد الفصح املجيد
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ص18

عنوانك في البلدية

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات 

بإدارة: روجيه ضاهر

ض. ر. للعقارات
 D.R. Real Estate 

VIP
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  ±Ø≤¥ ארגז פחיות
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أنيس أرملي 

لعضوية بلدية حيفا 

مًعا من أجل حيفا

أنيس

 أرملي

ايد بايد  نبني المستقبل
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19 18

محملة هائلة مبناسبة االعياد

افخر املشروبات الروحية باسعار خيالية

4 قنا�ي 

شمبانيا الروش

 100شي�ل

للمدارس 

اكياس بابا نو�ل

  100غرام   

6.50شي�ل

شوكوالطة

SORINI

1 كيلو= 45 شي�ل

شوكوالطة بابا نو�ل 

(صغير)

1 كيلو= 45 شي�ل

��ون بور�سالن

 مع شوكوالطة فاخرة

 ابتداء من  35شي�ل

سالل العيد

 ابتداء من 

 100شي�ل

 4 قنا�ي ن�يذ 

متنوعة

 100شي�ل

بيع صيانة ودوزان 

جميع ماركات البيانو

عسفيا- 050-5293670

ايليا لوريا

25

www.luriapianos.com

تـــــعـــــزيـــــة

تتقدم أسرة صحيفة وموقع حيفانت،إدارة وطاقما 

بأحر التعازي القلبية الصادقة لألخوين جعفر  وفرح 

آل فرح وعيلبوني، بوفاة فقيدتهم الغالية املرحومة:

    جلينار )رسمية(

 عيلبوني- فرح

)ام جعفر(

لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء

هو الحي الباقي

ابناء الفقيدة جعفر  وفرح وعائلتي فرح وعيلبوني واقربائهم 

وانسبائهم ينعون بمزيد من الحزن واال�ضى وفاة فقيدتهم الغالية      

    جلينار )رسمية( عيلبوني- فرح
)ام جعفر(

   املنتقلة إلى رحمته تعالى عن عمر يناهز ال 79 عاما متممة 

واجباتها الوطنية واإلنسانية والدينية.

شيع جثمانها الطاهر  يوم األربعاء املوافق 17.4.2019 الساعة 

الثانية بعد الظهر . 

تقبل التعازي في قاعة كنيسة الروم األرثوذكس )شارع الفرس 3(  

وذلك أيام الخميس 18.4.2019 وحتى السبت 20.4.2019  من 

الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى التاسعة مساء.

ال أراكم هللا مكروها بعزيز



العيد فرحة..وصّحة

شايف كل البلد
من عندي ..ياهوووو

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل فترة العيد، 
www.clalit.co.il\arb إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت

صح مجيد عيد ف

يسرنا مع إطاللة عيد الفصح المجيد , أن نتقدم لجميع المحتفلين,
بأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة ونتمنى لكم

عيد فصح مجيد
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تعلن مدرسة راهبات الناصرة عن حاجتها 
اُّـ معلمني/معلمات

لقسم الحضانات: حاضنات ومساعدات• 
للقسم االبتدائي: عربي، انكليزي وتربية بدنية• 
للقسم الثانوي: علوم، فيزياء-روبوتيكا ومدنيات• 
 عمال نظافة• 

مدرسة مار الياس األسقفية - حيفا
إعالن عن افتتاح التسجيل

للصف التاسع
للســنة الدراسية 2019/2020

 صورة شمسية للطالب/ة.• 

 صورة عن هوية األهل.• 

 نسخة عن شهادة التحصيل األخير  وشهادة السنة املاضية.• 

األماكن محدودة!
للمزيد من االستفسار الرجاء االتصال على الرقم التالي:

04-8532454

عند التسجيل الرجاء إحضار األوراق الثبوتية التالية :

ُتعلن مــدرســۀ مـار الیاس األســقفیۀ - حــیفا عن افتتاح 
باب التسجیل للصف التاسع للسنۀ الدراسیۀ 2019/2020

وذلک خالل أیـام الـدوام الدراسی من السـاعـۀ الثامنۀ صباحا  وحتى الساعۀ 
الـرابعۀ ب.ظ. لدى السکرتاریۀ فی مبنى المدرسۀ شارع اللنبی 34 حیفا.

فروع جدیدة بالمدرسۀ: 1 صف (אתגר) مع تخصص تکنولوجی
    2 - فرع علم البیئۀ

تعيين البروفيسور زياد حنا مديرا 
عاما لشركة كادينس في البالد

الثالثاء  مساء  ُعقد  حيفا-  ملراسل 
الهيئة  املا�ضي، االجتماع األول ألعضاء 
التمثيلية املنتخبة للطائفة األرثوذكسية 
لجنة  رئيس  الجلسة  افتتح  حيفا.  في 
االنتخابات السيد يوسف خوري وأعلن 
عن أسماء أعضاء الهيئة حسب فوزهم 
الجلسة  ادارة  ثم حول  االنتخابات،  في 
السيد   

ً
سنا األعضاء  ألكبر   

ً
دستوريا

 
ً
سنا األعضاء  وألصغر  خوري  جريس 
وقائع  لتسجيل  خوري  أ.  ربيع  السيد 
الجلسة حيث تم انتخاب مكتب الهيئة .

ملكتب   
ً
رئيسا نقارة  فؤاد  املحامي  ُعّين 

الهيئة واملحامي ربيع ا. خوري سكرتيرا 
 
ً
نائبا مويس  كميل  واملحامي  للهيئة 
للرئيس والدكتور عماد بهو أمين صندوق 

مكتب الهيئة.
نقارة  فؤاد  السيد  الهيئة  رئيس  إستلم 
بعدها  بالحضور  ورحب  الجلسة  إدارة 
من  املكونة  املراقبة  لجنة  انتخاب  تم 
السادة: نبيل سمور، أسعد أبو حاطوم، 

كميل مويس، ربيع ح. خوري. 
وللختام تم اقرار أسماء أعضاء املجلس 
امللي األرثوذك�ضي باالجماع وهم: يوسف 
طوبي،  كمال  مطلق،  دياب  خوري، 
جريس  خوري،  جريس  خليف،  عبدو 

خشيبون، يزيد جراي�ضي وإيهاب حبيب.
على  الحضور  نقارة  فؤاد  السيد  شكر 
اياها  منحوه  التي  والثقة  مشاركتهم 

واغلقت الجلسة .
امللي  املجلس  أعضاء  اجتمع  بعدها 
االرثوذك�ضي النتخاب اصحاب الوظائف 

وتم االتفاق على ما يلي :
املجلس،  رئيس  خوري  يوسف  السيد 
الرئيس،  نائب  مطلق  دياب  السيد 
املجلس،  سكرتير  طوبي  كمال  السيد 
املجلس،  السيد عبدو خليف محاسب 
الصندوق،  أمين  السيد جريس خوري 
يزيد  خشيبون،  جريس  واألعضاء: 

جراي�ضي وإيهاب حبيب.

ملراسل حيفا - تم تعيين البروفيسور 
زياد حنا، من حيفا وابن لعائلة من 
عاًما  مديًرا  اقرث،  قرية  مهجري 
لشركة  والتطوير  البحث  لجناح 
»كادينس – Cadence« العاملية في 

البالد. 
الشركات  أكبر  من  هي  وكادينس 

واالختبار  للتخطيط  األدوات  تطوير  مجال  في  العاملية 
والتحقق من املكونات اإللكترونية، مثل الرقائق ومعدات 
ولها  فرانسيسكو  سان  الشركة  هذه  ومقر  االتصاالت. 
فروع في عواصم الصناعات املحكمة في العالم. كما يتم 
تداولها في البورصات العاملية، وخاصة ناسداك بقيمة 18 

مليار دوالر.
 
ً
عمل البروفيسور زياد حنا خالل السنوات األخيرة مديرا
ملركز حيفا للتطوير، وقاد شركته العاملية »جاسبر« نحو 
االبتكار التكنولوجي، ونشاط األعمال في مجال التخطيط 

اإللكتروني املحوسب.
التحق بروفيسور حنا بشركة كانديس في عام 2014 من 
خالل االستحواذ على شركة، الذي كان الرئيس التنفيذي 
لفرعها اإلسرائيلي طيلة 17 عاًما، وأشغل مناصب إدارية 

وهندسية في شركة إنتل في إسرائيل والواليات املتحدة.
البكالوريوس  درجة  على  حاصل  حنا  البروفيسور 
واملاجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة تل أبيب وعلى 
درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة أكسفورد 
في إنجلترا، حيث يعمل كأستاذ زائر في كلية علوم الكمبيوتر 

هناك.
وشارك بروفيسور حنا بتأليف حوالي 30 مقالة مهنية، 

وله 15 براءة اختراع مسجلة في الواليات املتحدة.

انتخاب أصحاب مهام الهيئة التمثيلية 
للطائفة األرثوذكسية في حيفا

املوظفون املسلمون في بلدية حيفا 

يحصلون على تحرير مبكر خالل

 رمضان القادم
 في خطوة غير مسبوقة، أعلنت 
قرارها  عن  حيفا  بلدية  إدارة 
بتحرير املوظفين املسلمين ساعة 
شهر  أيام  خالل  الدوام  قبل 
رمضان املبارك القادم، جاء ذلك 
األمناء  لجنة  توجه  أعقاب  في 
لرئيسة  حيفا  في  اإلسالمية 

البلدية.
صحيفة  مع  خاص  حديث  وفي 
»حيفا« مع السيد راجي حسين، 

رئيس لجنة األمناء اإلسالمية قال: » تقدمنا بطلب لرئيسة البلدية 
تحرير املوظفين املسلمين قبل الدوام الرسمي، خالل شهر رمضان 
املبارك شهر الصيام. وقد وافقت رئيسة البلدية مشكورة على 
طلبنا، وهذا يحدث ألول مرة في حيفا«. وأكد حسين أنه تم التوجه 
سابقا إلدارة بلدية حيفا، لكن اإلدارة السابقة لم تتجاوب مع هذا 

املطلب.
روتم  البلدية  رئيسة  مكتب  من  شوغر،  حانة  رسالة  في  وجاء 
كاليش إلى لجنة األمناء » تمت االستجابة لطلبكم وحصل موظفي 
الصيام رمضان  املسلمين على تحرير مبكر خالل شهر  البلدية 
بساعة واحدة. هذا التحرير ال يشمل العاملين في الحقل وعمال 
الوسط  في  الروضات  في  العامالت  املساعدات  وأيضا  الصحة 

اليهودي«.
لجنة  ذلك، ستتوجه  أعقاب  في  أنه  راجي حسين  السيد  وأكد 
األمناء اإلسالمية بطلب مشابه لوزارة املعارف بالسماح للمعلمين 
على  بالحصول  الحكومية،  غير  املدارس  في  العاملين  الصائمين 

تحرير مبكر من الدوام خالل شهر رمضان القريب.

تعلن مدرسة راهبات الناصرة عن حاجتها 
اُّـ معلمني/معلمات

لقسم الحضانات: حاضنات ومساعدات• 
للقسم االبتدائي: عربي، انكليزي وتربية بدنية• 
للقسم الثانوي: علوم، فيزياء-روبوتيكا ومدنيات• 
 عمال نظافة• 

مدرسة مار الياس األسقفية - حيفا
إعالن عن افتتاح التسجيل

للصف التاسع
للســنة الدراسية 2019/2020

 صورة شمسية للطالب/ة.• 

 صورة عن هوية األهل.• 

 نسخة عن شهادة التحصيل األخير  وشهادة السنة املاضية.• 

األماكن محدودة!
للمزيد من االستفسار الرجاء االتصال على الرقم التالي:

04-8532454

عند التسجيل الرجاء إحضار األوراق الثبوتية التالية :

ُتعلن مــدرســۀ مـار الیاس األســقفیۀ - حــیفا عن افتتاح 
باب التسجیل للصف التاسع للسنۀ الدراسیۀ 2019/2020

وذلک خالل أیـام الـدوام الدراسی من السـاعـۀ الثامنۀ صباحا  وحتى الساعۀ 
الـرابعۀ ب.ظ. لدى السکرتاریۀ فی مبنى المدرسۀ شارع اللنبی 34 حیفا.

فروع جدیدة بالمدرسۀ: 1 صف (אתגר) مع تخصص تکنولوجی
    2 - فرع علم البیئۀ



بمناسبة الزيارة السنوية لمقام
 النبي شعيب عليه السالم 

نتمّنى لكم زيارة مقبولة
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• يزور املسيحيون قبور موتاهم يوم الجمعة العظيمة السابقة للفصح.. 

• واملسلمون يزورون قبور موتاهم في أول أيام العيد.. املهم إنك تزور 

املوتى. • الزيارة مش عشانهم، يمكن هم في السما أو في أي مكان آخر.. 

وأرواحهم فقط..  املوتى  للصالة على  القبور مش  زيارة   • انت..  املهم 

لكنها دليل على أنهم أحياء في قلوبنا. • دليل على أنهم باقين في أفكارنا، 

بيننا..  • بزيارة قبر أبي وأمي هذا الصباح، لقيت أبي  وأقوالهم حية 

وأمي ينتظروني على القبر.. • قال أبي: هل انت باقي في بيتك وأرضك؟ 

هل انت باقي على أفكارك وثقافتك؟ • قالت أمي: هل انت باقي بعملك، 

وتوكل خبزك بعرق جبينك؟ هل أنت وأوالدك بخير؟ • طمأنتهم وقلت، 

ذته..  • 
ّ
نعم كل هذا عملته.. ما عدا �شيء واحد، أنتم طلبتوه وأنا ما نف

إننا نحتفل باألعياد باحتفاالت موحدة.. بعدنا نحتفل بالفصح شرقي 

وغربي.. • بعدنا نحتفل كاثوليك وأرثوذكس.. تفرقت العائالت باألعياد 

بدل ما تتوحد.. • تفرق األخ عن أخوه وأخته.. تفرقت البنت عن أهلها 

وإخوتها..  • أهل البلد تفرقوا عن بعض.. صار املسيح مسيحين.. ومريم 

والكنيسة كنيستين وثالثة.. والناس محتارة مش عارفة وينتا  مريمين.. • 

ووين تصلي.. • حتى زيارة القبور، عنا ناس بتزور هذا األسبوع، وناس في 

األسبوع الجاي.. • والرئاسة الروحية، بدل ما تحل املسألة زادتها تعقيد.. 

وصارت الوحدة مجرد أمنية. • تطلع أبي بوجهي وقال: يا ابني هذه مسألة 

شاقة وعسيرة.. وصارت أمي تبكي.. • مسحت دموعها وقلت لها: ملا هللا 

ها.. وطاملا انتو في السماء اطلبوا منه.. • اشعلت البخور فوق 
ّ
بدو بحل

القبر.. وأبي أمسك بيد أمي وطلعوا مع البخور للسماء..

أبو إلياس   

زيارة القبور

البديلة،  للتربية  حوار  جمعية  استضافت    - حيفا  ملراسل 
الثالثاء املا�ضي د. إيال دورون في محاضرة مثيرة حول »التربية 
والوالدية في القرن الـ 21«، أقيمت في قاعة »كريغر« بحضور 

جمهور واسع.
طرح املحاضر وهو باحث ومحاضر في مجال التفكير اإلبداعي، 
مختص في تطوير الحلول ملعالجة املشاكل في العالم املتغير، 
من  العديد  هرتسليا،  كلية  في  النفس  علم  قسم  ورئيس 
هذا  في  وكمربين  كأهالي  تواجهنا  التي  والقضايا  التحديات 
العالم املتجدد واملتغير مستعينا بأمثلة ألفكار مبدعة ملواجهة 
هذه القضايا، منها املرونة الفكرية والتفكير اإلبداعي لطرح 
عدة حلول و/أو أجوبة ملعضلة معينة، مدعًيا أنه ال يوجد 
حل واحد صحيح مالئم للجميع. كما ادعى أن بعض أصحاب 
األعمال الناجحين هم هؤالء الذين يفكرون بطريقة مبدعة 
وغير متوقعة كأن يتنازلوا مثال عن ما يعتبره الجميع العامل 

األهم للنجاح في العمل.
وأكد د. دورون على أنه ال يمكننا في هذا العالم املتغير االستمرار 
في طرق التعليم التقليدية، ألنها ال توفر ألوالدنا ما سيحتاجونه 
لضمان نجاحهم في مواجهة التحديات املستقبلية. فمدارسنا 
وتعتبر  الصحيح،  الواحد  الجواب  الختيار  الطالب  توجه 
أن هنالك طريقة تعليم واحدة مناسبة للجميع. وقال على 
مدارسنا أن تعلم الطالب أمورا يستفيد منها في حياته اليومية 
يحبها  التي  لتعلم األمور  الداخلية  الدافعية  لديه  تنمي  وأن 
بالطريقة التي يفضلها. وخص بالذكر مسألة الوظائف البيتية 
مؤكًدا أن ال عالقة لها بمدى نجاح الطالب، لكونها تشكل عبئا 
عليه وعلى أهله في البيت. إن التنازل عن الوظائف البيتية ال 
يعني التنازل عن عملية التعلم، بل يعني أنه يجب على املدرسة 
أن تستغل كل دقيقة بشكل ناجع لتوفر املواد واملعلومات التي 
تمكن الطالب من فهم العالم من حوله، ويجب على األهل أن 
يوجهوا أوالدهم للقيام بمهام تنمي لديهم القدرة على التفكير 

واإلبداع.
وعقبت إدارة الجمعية بالقول » نحن في حوار نعتبر أن هذه 
الطروحات تشكل حجر األساس للتغيير املنشود في أهداف 
وأساليب التعليم، لكي يتمكن أبناؤنا وبناتنا من إيجاد الحلول 
الخالقة ملواجهة التغييرات والتطورات السريعة في العالم من 

حولهم«. 

جمعية حوار تطرح 

مسألة التربية والوالدية 

في القرن الـ 21

 



زيارة مقبولة بالخير والصّحة

بّدي الّحق أّوزع التهاني 
قبل العيد.. مين يساعد؟

زيارة مقبولة
وكل عام وأنتم بخير

كالليت تتقدم لجميع المحتفلين، بأصدق التهاني 
بمناسبة حلول عيد النبي شعيب المبارك وتتمنى لكم

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل فترة العيد، 
www.clalit.co.il\arb إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت
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إبتداًء من يوم األحد 21/4/2019  وحتى يوم 

الخميس25/4/2019 )يشمل( ستكون مكاتب إتحاد مياه 

حيفا ”مياه الكرمل” مغلقة، ولن يتم استقبال الجمهور 

بمناسبة عطلة عيد الفصح العبري. 

سنعود للعمل يوم األحد 28/4/2019.

طواقم الطوارئ واملناوبين سيكونون تحت خدمة الجمهور

في املدينة كما هو الحال في باقي أيام السنة.

مّوظفو اتحاد املياه، مديروه، رئيس ادارته وأعضاء االدارة 

يتمنون لكل سكان حيفا

عيد فصح سعيد

احد الشعانين المبارك 
والفصح المجيد

املوهوبة،  الحيفاوية  الطالبة  ملراسل حيفا –فازت 
مسابقة  في  البحر«  »عروس  بلقب  شاهين  مريام 
الناصرة.  في  مؤخرا  أقيمت  التي  كيدز«  »ستار 
والطالبة مريام تدرس في الصف التاسع في مدرسة 
»املتنبي«، وتدرس املوسيقى وتطوير الصوت في معهد 

الكرمل للموسيقى باشراف األستاذ غسان حرب.
وأدت مريام في الجولة النهائية أغنية » كان يا مكان« 
للفنانة ميادة الحناوي، ونالت عليها املرتبة الثانية 
البحر«.  »عروس  لقب  على  بحصولها  لأللقاب، 
وفي حديث لصحيفة »حيفا« مع الطالبة املوهوبة 
مريام شاهين، قالت بأنها تمارس موهبة الغناء منذ 

طفولتها وهي تشارك في جوقات مختلفة منها جوقة 
الكنيسة وأداء التراتيل وكذلك جوقة املدرسة وتهوى 
لكل  الشكر  مريام  وقدمت  الطربي.  الشرقي  الغناء 
من يدعمها من األهل واألصدقاء، وأضافت » أخص 
بالذكر خالي سمير بالن على رعايته لي واألستاذ طوني 
باسيال واألستاذ غسان حرب«، كما قدمت الشكر 
للقائمين على املسابقة »خاصة الدكتورة دنيانا أيوب 
منفذة البرنامج الرائع والراقي من عاصمة الجليل، 
مدينة البشارة الناصرة ومدير الفرقة املوسيقية د. 
نزار رضوان على ما قدموه النجاح هذا البرنامج الرائع 

واملميز«.

ب ثانوّية الكرمة العلمّية يتطّوعون في يوم االعمال الّصالحة
ّ

طال

العلمّية  الكرمة  ثانوّية  ب 
ّ

طال زار  حيفا-  ملراسل 
األسبوع املا�ضي، في يوم االعمال الّصالحة مدرسة 
ب للّتعارف 

ّ
ال

ّ
للّتعليم الخاص، إذ تجّولوا بين الط

عليهم بشكل شخ�ضي وتبادلوا األحاديث فيما بينهم 
وقّدموا املساعدة في أمور عّدة، كذلك قامت فرقة 
من  ورائع  ممّيز  عرض  بتقديم  املدرسّية  الّدبكة 

رقصات ودبكات شعبّية. 
ثانوية  ب 

ّ
الّزيارة وبكل سرور قّدم طال انتهاء  ومع 

الّتعليم  مدرسة  ب 
ّ

لطال رمزّية  هدايا  الكرمة 
الخاص، مّما أدخل هذا األمر البهجة والفرح في 

نفوسهم. 
عّقبت مديرة املدرسة عن أهّمّية انخراط وتداخل 

ومرجوعه  والّتطّوع  االجتماعي  العمل  في  ب 
ّ

ال
ّ
الط

االجتماعّية  حاجاتهم  يلّبي  مّما  عليهم،  اإليجابي 
إلى  االنتماء  روح  وتدعم  واملعرفّية،  والّنفسّية 
املجتمع، كما يساهم في ترسيخ القيم والعادات 
ب. 

ّ
ال

ّ
الط نفوس  في  والّسليمة  البّناءة  االجتماعّية 

والعطاء  البذل  على  ب 
ّ

ال
ّ
الط يعتاد  خالله  ومن 

الجماعي،  العمل  في  واملساهمة  اآلخرين  وخدمة 
وكشفهم على واجباتهم تجاه املجتمع، لذلك تهتم 
ب على العطاء وإسعاد 

ّ
ال

ّ
إدارة املدرسة بتحفيز الط

اآلخرين، وتعمل دائًما إلدخال مشاريع ونشاطات 
تربوّية اجتماعّية لتساهم في تطوير وبناء شخصّية 

ب.
ّ

ال
ّ
الط

الحيفاوية مريام شاهين تفوز بلقب عروس البحر  

في املسابقة الغنائية ‘ستار كيدز‘



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

مانشستر سيتي
تعادل

توتنهام

1.25

4.50

6.50

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

5.15

1.95

1.75

كم ركنية؟كم هدفا؟

2.35

3.20

1.85

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

إيبار
ضد

أتلتيكو مدريد

شالكة 04
ضد

هوفنهايم

2.90إيبار)1(

)x(3.00تعادل
2.00أتلتيكو مدريد)2(

من سيفوز؟

3.05شالكة 04)1(

)x(3.40تعادل
1.80هوفنهايم)2(

12.70-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
43.00 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
14.40-0 أهداف)1(

)x(31.85-2 أهداف
41.95 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

إنتر
ضد

روما

1.70إنتر)1(

)x(3.30تعادل
3.50روما)2(

من سيفوز؟

13.70-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
42.20 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.30-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.45 ركنية أو أكثر)2(

83.65-0 ركنيات)1(
)x(112.50-9 ركنية
121.65 ركنية أو أكثر)2(

82.30-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.45 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

لحظات حاسمة
في دوري الكبار!

مانشستر سيتي   ضد    توتنهام

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في المعطيات وفي نسب الربح. 

الدوري االلماني

الدوري االنجليزي

الدوري االيطالي الدوري االسباني

 * تكلفة الرسالة وفقا لتسعيرة املشغل اخللوي باضافة تكلفة تصفح املضامني
للتحميل ابعث الكلمة ״ווינר״ على رقم  055-7000-149

لحظه من وقتك واضرب ضربتك



    M
EA

T 
    

    
 H

O
US

E

ج
جا

 د
اد

خ
 ف

لو
كي

 7

ج
جا

 د
در

ص
و 

يل
 ك

4

04
—8

51
22

44
 ,0

54
—7

20
06

06
ה,  

יפ
 ח

ח)
מזר

ת ה
ריי

טו
נדי

קו
ול 

(מ
 39

בי 
לנ

 א
חוב

ר

M
EA

T
H

O
U

SE
וס

הא
ט 

מי

!!!
לה

גר
ה

על 
 מ

יה
קנ

ב
"ח

ש
 20

0

ת 
רל

הג
ם ב

תפי
שת

מ

סה
טי

סי 
טי

כר
 5

נד
איל

לת

רי
 ט

שר
ב

₪
 99

רי
 ט

לה
פי

ק 
טיי

ס

₪
 13

9
"ג

 ק
1

רי
 ט

וט
יק

טר
אנ

ק 
טיי

ס

₪
 12

9
"ג

 ק
1

רי
 ט

טה
סינ

ק 
טיי

ס

₪
 99

₪
 19

"ג
 ק

2

ות
רגי

 פ
די

פו
שי

₪
 99

ות
רגי

 פ
די

פו
שי

"ג
 ק

1

לה
 ט

ות
לע

צ

₪
"ג99 

 ק

לה
 ט

ות
לע

צ

₪
 99

"ג
 ק

3

ס 
רו

 פ
רי

 ט
צל

שני
קי

ונ ₪
 99

"ג
 ק

4

רי
 ט

וף
 ע

ים
קי

שו

₪
 99

רי
 ט

וף
 ע

ים
עי

כר "ג
 ק

6

₪
 99

₪
"ג99 

 ק
2

"ג
 ק

2

רי
 ט

חון
 ט

שר
ב

₪
 99

₪
 

₪
"ג19 

 ק
1

רי
 ט

וף
 ע

בד
כ

"ג
 ק

₪
"ג99 

 ק
1

"ג
 ק

12
9

12
9

"ג
"ג99 ק
99 ק

"ג
 ק

₪
"ג99 

 ק
2

ש
כב

ת 
צו

צי
ק

₪
 99

8:
00

—1
9:

00
ת 

שב
 —

ני 
ש

מי 
בי

ח 
תו

פ

חג!
ד ל

וח
מי

ק"ג
 1 

ווז
 א

בד
כ

"ח
ש

 24
9

ק"ג
 1 

ווז
 א

זה
ח

"ח
ש

 11
9

04
-8

66
76

27
ל׳ 

ט
ה 

פ
חי

 ,1
7 

ה
רי

ס
קי

ב 
חו

ר

59 49 4949
99

19
9

59 ج
از

ط
ل 

ج
ع

و 
يل

ك
 1

ج
از

ط
ف 

و
خر

و 
يل

ك
 1

ل
ج

ع
ما 

ار
و

ش
و 

يل
ك

 1

ج
جا

 د
ن

حا
جن

و 
يل

ك
 5

ج
جا

 د
دة

كب
 /

ب
و

قل
و 

يل
ك

 3

10
يه9

يل
 ف

لو
كي

 1

و 
يل

 ك
1

ت
كو

رتي
ان

ف
رو

خ
ب 

كبا
و 

يل
ك

 2

ع 
ال

ضل
و 

يل
ك

 1

تا
ين

س
و 

يل
ك

 1

99
و 

يل
 ك

5

وم
فر

 م
حم

ل

04
-8

51
22

44
 ,0

54
-7

20
06

06
ה, 

יפ
 ח

ח)
זר

המ
ה 

רי
טו

די
ונ

 ק
ול

(מ
 3

9 
בי

לנ
 א

וב
רח



ضرب المدفع..
في واحد مش رح يدفع!

كل ساعة رح يضرب المدفع بكل فرع 
والشاشات عند صناديق الدفع رح تختار رقم الصندوق اللي

رح يربح سّلة مشترياتة هدية!
رابح واحد • كل سيعة • بكل فرع

الحملة من 25.4 حتى 6.5

يركا | نتسيرت عيليت

 فرع يركا | م.ص. يركا | هاتف: 9600-906-04 |  فرع نتسيرت عيليت | م.ص. “ج” هعاڤودا 1 | هاتف: 9700-906-04 | جدونا في 

وقت.  أي  في  الحمالت  تحديد  و/أو  إنهاء  و/أو  بتغيير  الحق  لنفسها  تحفظ  مركازا  شبكة  الحملة،  لشروط  خاضع   * 
ال يوجد بيع بالجملة. اإلعالن مصاغ بلغة المذكر ولكنه موّجه للرجال والنساء على حد سواء. الخطأ وارد.

رمضان الخير.. عـنـا غـيـر
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شارع هبنکیم 11 ـ حیفا / 052-8730747

ملراسل حيفا- استضافت جمعية الثقافة العربية 
فعاليات  ضمن  أمسيتين  املا�ضي،  األسبوع 

احتفالية فلسطين لألدب لعام 2019.
ُعقدت األمسية األولى يوم األربعاء 10 الجاري في 
»مناهضة  عنوان  تحت  حيفا،  في  كباريت  مقهى 
اللغة االستعمارّية«، تناولت املوقع املحوري الذي 
اللغة في النضال ضد االستعمار،  تتخذه معركة 
من خالل معركة محو اللغة واستردادها، تطورها 
وتشوهها، توسعها وتقييدها. تحدثت في األمسية 
كل من الناشطة في نضال شعب املوهافي ناتالي دياز 
اللغة  مع جيهان بسيسو، وتناولتا كيفية تعريف 

للتاريخ وصناعة الهوية وتشكيل املستقبل.
أّما األمسية الثانية فكانت يوم الجمعة 12 املا�ضي، 
في مقر جمعية الثقافة العربية تحت عنوان »انتشار 
الالمساواة املكاني – حيفا ووادي الصليب كمثال«. 
الالمساواة  تبدو  كيف  حول  ألسئلة  وتطرقت 
املكانية؟ وكيف يمكن أن نفهم الهندسة املعمارية 
من عدسة تساعدنا على تحديد ومجابهة الظلم؟ 

حيث ناقش املخرج بشار مرقص منسق احتفالية 
فلسطين لألدب لعام 2019 مهدي الصباغ في عمله 
الذي  انقسامات حضرّية«   :50 الجديد »املنظور 
تدارس حاالت عاملّية عن كيفية إدامة املجتمعات 
والتغلب على الفجوات الحضرّية ومقاومتها، كما 
قّدم أمثلة مثل جوهانسبرغ وديترويت وبلفاست 
والتي  الحضرّية،  الفجوات  انتشار  ظهر 

ُ
ت والقدس 

يمكن رؤيتها في مدينة حيفا أيًضا من خالل نفس 
العاملّية  األنماط  بين  الحديث  وترابط  العدسة. 
لعدم املساواة والديناميكيات املكانية والسياسية 

املحلّية في حيفا.
احتفالية  من  عشرة  الحادية  النسخة  أن  يذكر 
فلسطين لألدب ُعقدت في عدة مدن في فلسطين 
في الفترة بين السادس والثالث عشر من نيسان، 
حيث شارك الكتاب الزائرون الدوليون في فعاليات 
هللا  ورام  لحم  وبيت  القدس  في  عامة  ثقافّية 

والخليل وحيفا ونابلس وبير زيت.

ملراسل حيفا - نظم نادي الروتاري في املعهد املوسيقى 
العكي، مسابقة »الخطيب الصغير« باللغة العربية، 
املدينة  في  واإلعدادية  الثانوية  املدارس  بين طالب 
برئاسة  خاصة  تحكيم  لجنة  باشراف  والجوار، 
الدكتورة عالية القاسم، رئيسة مسار املمتازين في 
الكلية األكاديمية العربية للتربية - حيفا وعضوية 
الدكتور زياد قزل، األستاذ جريس طنوس والسيد 

جالل بنا.
وشارك في املسابقة مدرسة األمل من عكا ومدرسة 
ومدرسة  رشد  ابن  ومدرسة  االبتدائية  سينا  ابن 
النجاح ومدرسة الرازي من قرية الجديدة- املكر، 
مدرسة مار يوحنا والكلية األرثوذكسية من حيفا، 
بحضور مديري املدارس املشاركة ورئيس بلدية عكا، 
شلومو النكري ونائبه ادهم الجمل وأعضاء البلدية 
بولس نحاس وحسين اسدي وعائشة مر�ضي ورئيس 
مجلس الجديدة- املكر، سهيل ملحم وتولت املدّرسة 

عرافة  عكا  في  األمل  مدرسة  من  عمر،  عنايات 
املسابقة التي حضرها عدد من الداعمين وأصدقاء 
النادي واعضائه في عكا وحيفا وكفر ياسيف والرامة 

وكرميئيل ونيشر وستيال مارس.
ترحيبية  كلمات  شمل  الذي  الحفل  وانتهى  هذا 
ويهود  عرب  طالب  بمشاركة  موسيقية  وفقرات 
من مدرسة تيراسنطة في  عكا ومدرسة روز وعلياه 
شنياه، وعرض دبكة من طالب مدرسة ابن سينا 
في قرية املكر، الى اختيار الفائزين في املسابقة من 
مدرسة  من  أيوب  أيوب  وهم:  االبتدائية  املدارس 
مدرسة  من  بوبو  يمنى  األول،  املكان  في  يوحنا  مار 
األمل عكا في  املرتبة الثانية، جنى ذباح من مدرسة 
النجاح في الجديدة- املكر في املرتبة الثالثة، بينما 
الى  والثانوية  اإلعدادية  املدارس  مسابقة  انتهت 
فوز الطالبين مروان سرية وريتا جبارين من الكلية 

االرثوذكسية باملرتبتين األولى والثانية على التوالي.  

طالب حيفا يحصدون املراتب األولى في مسابقة الخطيب الصغير جمعية الثقافة العربية تستضيف احتفالية فلسطين لألدب في حيفا



بالحملــة.  المشــاركة  المنتجــات  تشــمل  ال  الحمــات  اســتفادة  بينهمــا(.  )االقــرب  المخــزون  نفــاذ  حتــى  او   13.5.19  –  21.4.19 مــن  المفعــول  ســارية  الحملــة 

ال تشــمل الســجائر . شــبكة  تحفــظ لنفســها الحــق لتغييــر و/ او إليقــاف و/او لتحديــد الحملــة فــي أي وقــت.  خاضــع للتشــكيلة فــي كل فــرع.

ال يوجد بيع بالجملة. الصور لإليضاح فقط. خاضع لشروط الحملة. الخطأ وارد.

طحينة االمير
900 غرام

1490

محدد لـ - 3 وحدات
على كل شروة فوق 200 شيكل

تشكيلة شوربات غنية كنور 
61-117 غرام

رز ياسمين شقحة
5 كيلو

زيت ذرة شقحة
3 لتر

محدد لـ - 3  استعماالت 
على كل شروة فوق 200 شيكل

490

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

2490 1690

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

سداسية بيبسي/سفن اب/ ميرندا 1.5 لتر

1490

محدد ألستعمال واحد على كل شروة فوق 200 شيكل

شاي ليبتون العالمة الصفراء 
100 كيس

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

690

لحمة عجل طازج

3990

للكغم

دجاج كامل طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

990

للكغم

صدر دجاج كامل طازج

1990

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

للكغم

فخاذ دجاج طازج

1290

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

للكغم

معكرونة سباغيتي 8 اوسم 
500 غرام

شعرية  اوسم
400 غرام

جامب بتشكيلة طعمات
1.5 لتر

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

20
5 ב-

حالوة بطعم الشوكو/
الفانيل الهالل 700 غرام

1490

محدد الستعمالين
على كل شروة فوق 100 شيكل

تمر مجهول
»حجيت هذهاب« 5 كيلو

9990

شمينت %15 تنوفا
200 مل

لبنة بيريوس 9% / 11%
750 غرام تنوفا

شوكو تنوفا
1 لتر 

لبن 4% / 6.5%
تنوفا 3 لتر

 |

1190101490 10
8 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

2 ב-
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ُيتاح افتتاح حساب أول  البالد  في  ألول مرة   

بنك إسرائيل صادق  بنك كامل بالسمارتفون. 

لـ بيبر من بيت لئومي، بأن يعرض للزبائن الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18-16 عاما افتتاح حساب 

حتى اآلن عرض  كأول حساب بنك.  للشبيبة، 

ان  شريطة  بنك  حساب  افتتاح  لزبائنه  بيبر 

وفي حال ويوجد  عاما،   18 يكونوا فوق جيل 

اآلن بيبر  لهم حساب سابق في بنك إسرائيل. 

هو البنك الديجيتالي األول في البالد الذي يتيح 

بنك،  أول حساب  افتتاح  عاما   16-18 ألبناء 
من أي مكان وفي أي وقت – مباشرة من الهاتف، ودون 

الحاجة إلى حساب سابق. وقريبا سيتاح افتتاح حساب في 

بيبر كحساب أول أيضا للزبائن فوق سن الـ 18.

بيبر كان البنك األول في إسرائيل الذي أتاح لزبائنه افتتاح 

حساب بنك بواسطة السمارتفون فقط، دون عموالت، 

ودون الحاجة للوصول الى البنك، وذلك من خالل القيام 

بمسح ضوئي لبطاقتي تعريف ومحادثة فيديو تشات مع 

في جيل  الشبيبة  ان  إدراك  منطلق  ومن  اآلن  مندوب، 

يستطيع  تعريف،  بطاقتي  بحوزتهم  ليس  عاما   16-18

الزبائن االنضمام الى بيبر بنفس الطريقة املريحة  هؤالء 

والقصيرة، مع بطاقة هوية فقط – وحتى دون الحاجة إلى 

حساب سابق.

عاملية  تقنية  ادخال  بفضل  الخطوة  هذه  واتيحت   

متطورة  للتعرف على الوجوه، والتي تقوم باملطابقة بين 

بطاقة الهوية واملسح الضوئي للوجه.

هي   18 الـ  للزبائن دون سن  املعروضة  االعتماد  بطاقة 

بواسطتها باإلمكان  بطاقة ديبيت دولية من شركة فيزا، 

في  اونالين  الشراء  او  تجارية  مصالح  في  بالدفع  القيام 

البالد والخارج. بطاقة ديبيت تتيح الشراء من خالل إلزام 

حتى  اليومية  املصروفات  تقييد  مع  الفوري  الحساب 

400 شيكل )سحب ودفع(، دون الدخول في رصيد سلبي، 

كما ان عملية االنضمام الى بيبر تشمل صفحة معلومات 

لألهل ومصطلحات بنكية أساسية. 

 130 حوالي  افتتاح  يتم  عام  كل  في  التقديرات،  وفق   

الشبيبة الذين تتراوح  الف حساب بنكي في البالد ألبناء 

أعمارهم بين 18-16 عاما.

واآلن بإمكان عدد آخر من أبناء الشبيبة االنضمام الى بيبر 

واالستفادة من تجربة بنكية جديدة وشخصية بالكامل، 

تشمل اعفاء كامال من عموالت الحساب الجاري، خدمة 
استخدام حديثة شخصية  تجربة  الوقت،  زبائن طيلة 

توقعات  شخ�ضي،  بشكل  مالءمتها  تمت  مضامين  مع 

استهالكية، إشعارات في الوقت حول جميع املصروفات، 

مقارنات مع اشخاص آخرين في وضعيات مشابهة، تحليل 

مصروفات، وغيرها – وكل ذلك بلغة بسيطة وودودة.

»إمكانية  مديرة لئومي العامة:  ركيفت روسك عميناح،   

Pepper تعتبر قفزة هامة تتيح لنا  افتتاح أول حساب في 

مرافقة زبائننا من أبناء الشبيبة في لقائهم األول مع الجهاز 

البنكي، وأن نعرض عليهم إدارة أموالهم بطريقة جديدة 

تمت مالءمتها لنهج حياتهم«.

 ميخال كيسوس هرتسوغ، مديرة Pepper العامة: »نحن 

فخورون بأن نكون أول من يعرض حسابا ديجيتاليا كامال 

ُولد ألن يشكل   Pepper  .18 الشبيبة دون سن الـ  ألبناء 

وان يكون سهل االستخدام ومجديا  بديال بنكيا ودودا، 
خصوصا للجمهور الشاب الذي ال يعي ملاذا عليه الوصول 

الحديث يدور عن ثورة  الى فرع البنك كي يفتتح حسابا. 

الشبيبة االستفادة من تجربة بنكية مغايرة،  تتيح البناء 

تمنح قيمة حقيقية للمستخدم وتساعده في إدارة ماله 

التي  الخدمات  تطوير  في  سنستمر  وراحة.  بساطة  بكل 

الى رائعة،  الشبيبة  تحول التجربة البنكية األولى البناء 

ذكية وممتعة«.

بيليفون صاحبة سلسلة 
مختبرات تصليح الخليوي 

األكبر واالكثر مهنية في البالد 

طلق 
ُ
تحدث خدماتها وت

 Pelephone Test  تطبيق 

لفحص تقني للسمارتفون لزبائن 

كل الشبكات

تطبيق   بيليفون  شركة  اطلقت 
Pelephone Test  بالتعاون مع شركة 

 TEST-M فيستو صاحبة ماركة
فحص  الزبون  يخول  التطبيق 
الشركات  كل  لزبائن  السمارتفون 
وفي كل وقت بسهولة  من كل مكان 
التطبيق  تحميل  يمكن  وببساطة. 

بيليفون  موقع  "بيليفوني"،  الخدمات  من خالل تطبيق 
 App او الـ   Google Play او مباشرة من خالل تطبيق الـ 

 .Store
الداتا  واستهالك  مجانا  التطبيق  سيكون  االول  الشهر 

سيكون دون دفع.
القيام  سمارتفون  مستخدم  كل  سيخول  التطبيق 
مثل  للجهاز  التقنية  االختبارات  من  واسعة  بتشكيلة 
الـ  وضع البطارية،  السماعة،  الكاميرا،  فحص الشاشة، 
يمكن القيام باختبار قصير على  البلوتوث وغيرها.   ،GPS
جزء من املركبات التي تستغرق نصف دقيقة او فحص 

شامل تستغرق حتى 5 دقائق.
التاكد  السمارتفون فيمكن  اذا وقع  املثال  فعلى سبيل 
او في حال البطارية تعمل اقل  من حالة ووضع الجهاز، 
حول  حقيقي  مؤشر  على  الحصول  يمكن  السابق  من 
الجديد  الحل  فيها  يساعد  التي  االخرى  املجاالت  هذا. 
من بيليفون بشكل كبير هو بيع او شراء اجهزة مستعملة 
وبشكل  فحص  يمكن   Pelephone test  باستخدام  :
موثوق فيه وضع الجهاز وحتى مشاركة الشاري بالنتائج. في 
حال وجود مشكلة، سيقوم التطبيق بالعثور على مختبر 
التصليح ومركز خدمات الجمهور االقرب إلى مكان سكن/
عمل الزبون. باالضافة الى ذلك، يمكن تحديد دور مسبق 
للمختبر الجراء فحص دوري وسيقوم التطبيق بتذكيرك 
التطبيق مالئم لزبائن كل الشركات ويحسن من  بذلك. 
للتقني  الزبائن في املختبر ويوفر في وقت االنتظار  خدمة 

والستالم الجهاز بعد التصليح.
 ": نائب مدير شؤون التسويق في بيليفون  ايالن سيغال، 
بيليفون تعرف حاجة الزبون بان يكون على اتصال ومن 
السهل الوصول اليه في كل مكان وكل زمان باالضافة الى 
، جديدة  توقع الزبون الحصول على الخدمات املتطورة 
وعالية الجودة لخلق تجربة ممتازة . الخدمة التي اطلقتها 
حالة  معرفة  على  القدرة  الزبون  تمنح  اليوم  الشركة 
ووضع السمارتفون. في السنوات االخيرة اطلقنا خطوات 
عديدة وأطلقنا خدمات متطورة وجديدة ملصلحة الزبون 

وسنستمر بذلك ايضا في املستقبل".

:Pepper أيضا في

 ألول مرة في البالد يتاح إفتتاح أول حساب كامل في السمارتفون ألبناء الـ 16 - 18
Pepper يتيح ألبناء الشبيبة افتتاح حساب البنك األول – دون الحاجة إلى حساب سابق
ركيفت روسك عميناح، مديرة لئومي العامة: »إمكانية افتتاح أول حساب في Pepper تعتبر قفزة هامة تتيح لنا 

مرافقة زبائننا من أبناء الشبيبة في لقائهم األول مع الجهاز البنكي، وأن نعرض عليهم إدارة أموالهم بطريقة جديدة 

تمت مالءمتها لنهج حياتهم«.



shop.super-pharm.co.ilلتحميل التطبيق

 * ال تشمل فوط لسلس البول
وفوط سميكة

السعر للوحدة  السعر للوحدة 

السعر للوحدة  السعر للوحدة 

السعر للوحدة 

TABAC
GENTLE MEN’S
ِجل حالقة
200 مل/
ديودرانت سپري
150 مل

د. فيشر
كاميل بلو
كالسيك
1 لتر

د. فيشر
أولترا سول
سپري
رغوة شّفافة

 SPF 50
200 مل

هيربيل إيسنسز
شامپو/منّعم
400 مل

فوط يومّية/
فوط صحّية*

ورق تواليت
40 لّفة

ليـنور
كريات معّطرة
275 غرام/
سپورت 210 غرام/
إريال
كپسوالت للغسيل
27 وحدة

2490ش.ج
 

 سارية املفعول لغاية 24.4.2019 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط. الشروة محددة لـ 4 وحدات للزبون. 
ال توجد ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا: )1( يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر باإلعالن، وهو ليس من ضمن 

حملة في هذه احلوانيت. )2( في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة، سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

وأيًضا، حصريًا لزبائن

990ش.ج

3190ش.ج

3990ش.ج
2490ش.ج

990ش.ج
1690ش.ج

1490ش.ج

: اتصلوا على 8100* | في فروع سوپر فارم لالنضمام لنادي 
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: اتصلوا على 8100* | في فروع سوپر فارم لالنضمام لنادي 
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* الحملة حتى نفاذ 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 4 كيلو قرامي دجاج 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 

اسعار جنونیۀ

 ₪ 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 

زياد شليوط
ومرة  قاسية  انتخابية  جولة  من  نخرج  نكد  لم 
النتائج  لدراسة  ومحاولتنا  ومشحونة،  وصعبة 
واستيعاب الحدث وانعكاساته وتأثيره على الحياة 
السياسية، وخاصة عندنا نحن عرب البالد الذين 
ما زلنا نحبو بحثا عن طريق مشترك، وإذ بنا نفجع 
في شفاعمرو خاصة واملجتمع العربي عامة بجريمة 
جديدة طالت شابا مثابرا مساملا، وهو يقوم بعمله 
في متجره وهو املغدور غسان جوزيف عوكل. هذه 
الجريمة هزت شفاعمرو، ألننا اعتقدنا ورغم عدة 
حوادث اطالق نار واعتداءات على محال تجارية 
في اآلونة األخيرة، أن شفاعمرو »بعدها  حصلت 
بخير«، وطاملا رددنا بأن شفاعمرو تعتبر بلدة آمنة 
أسوة بأشقائها البلدات العربية، ونمنا على وهم 
أبعدت  لنستيقظ مذعورين على جريمة مروعة 
عن  ونخرج  نتحرك  وجعلتنا  عيوننا،  عن  النوم 
صمتنا، لكن هل هذه الصحوة دائمة أم يتيمة، 
وهل الرد على الجريمة سيكون فاعال أم سيبقى 

ضمن رد الفعل؟
املزاودة،  أجل  من  وال  املناكفة  باب  من  ليس 
لكن من أجل التذكير وقرع جرس اإلنذار في وجه 
املسؤولين وأصحاب القرار، وتذكير الناس األقرب 
الى النسيان في زحمة الحياة وتحدياتها املتصاعدة، 
أن  من  عامين  من  أكثر  منذ  اليه  أشرت  ما  الى 
وحاولت  لنا،  يتراءى  كما  بخير  ليست  شفاعمرو 
»دق جدران الخزان« للتنبيه والتحذير بأن أمننا 
وسالمتنا في شفاعمرو باتت في خطر، في ظل تكرار 
شفاعمرية  سيدة  ومقتل  النار،  اطالق  حوادث 
وفي  ارتكباه،  ذنب  دون  شفاعمري  شاب  وقبلها 
منظم  اجرام  بوادر  وظهور  السالح  انتشار  ظل 
كما في أماكن أخرى، لكن املسؤولين الحكوميين 
وضعوا الطين في األذنين كالعادة، وربما استخف 
واستمروا  الكالم،  بهذا  املحليون  املسؤولون 
يبيعوننا شعارهم »شفاعمرو بألف خير«، والناس 
يرفض  الباطني  وعقلهم  وتخبطهم،  حيرتهم  في 
التعامل مع الحوادث كظاهرة تستوجب التصدي 
لها بقوة وحزم، ألن بلدنا ما زالت »بألف خير«، 
وحينها طرحت ذلك التساؤل اذا كانت بلدنا فعال 

بألف خير؟
وال بأس أن أذكر بما كتبته قبل أكثر من عامين في 
مقالي آنف الذكر، حيث قلت معلقا: » لو تمعنا 
بتعمق  شفاعمرو  في  يجري  ما  وراجعنا  التفكير 
بسيط، ألدركنا أن ترديدنا لتلك العبارة ما هو إال 
هروب من معالجة املشكلة. شفاعمرو ال تختلف 

العربية  البلدات  من  غيرها  عن 
أو  االجتماعية  بالتركيبة  سواء 
العقلية القبلية التي عادت لتسود 

فالهدوء  لألسف.  سلوكياته  وتحكم  مجتمعنا 
الذي تنعم به شفاعمرو ما هو اال »هدوء مشوب 

بالحذر«.
لم أتوقع أن يحصل حراك جماهيري، ولم تكن 
لدي أوهام بمبادرة املسؤولين الى اتخاذ إجراءات 
وخطوات عملية، بل لم يخب أملي من عدم انعقاد 
الدخيلة  الظاهرة  تلك  لبحث  اجتماع جدي  أي 
يقوله  ما  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا  بلدتنا.  على 
الكثيرون من ناحية أخرى في األحاديث اليومية 
البلدة  بأن قدوم بعض »األغراب« عن  املغلقة، 
يساهم في انتشار العنف والتمادي في العدوان على 
اآلخرين. وما يقصده أهل بلدتي باألغراب ليس كل 
من وفد إلى شفاعمرو واختارها بيتا بديال له، بحثا 
عن األمان وراحة املكان، ألن من عمل وفق املثل 
الشعبي » من عاشر القوم إما صار منهم أو رحل 
عنهم«، انما تحول الى مواطن شفاعمري يمارس 
وبات  البلد،  بأهل  أسوة  العادية  اليومية  حياته 
مرحبا به على أساس تلك املقولة، لكن البعض 
وهم أقلية لم يحضروا ليندمجوا ويصبحوا من 
كما  هم  حياتهم  نهج  ليواصلوا  انما  البلد،  أهل 
اعتادوا عليه بغض النظر عن املكان الذي يأويهم، 
ولهذا لم يرحلوا عن البلد ألنهم ال ينتمون اليها وال 

يشعرون أنهم من أهلها.
لذا تساءلت في خاتمة مقالي املذكور: » هل يعقل 
أن تختبيء األغلبية الخيرة والطيبة من أبناء بلدتنا 
الزعران  لقلة من  البيوت، وتترك  وتنزوي داخل 
والعابثين أن يسودوا ويحكموا في شوارعنا وأحيائنا 
وبيوتنا؟ أن يتحكموا في ساعات تنقلنا وساعات 
احتجازنا داخل البيوت؟ علينا عدم االنتظار أكثر، 
وعلى كل العناصر والهيئات، بل كل الناس واألهالي 
يفرضوا  أن  أنفسهم،  ينظموا  أن  يتحركوا،  أن 

هيبتهم، ألنه ما حك جلدك مثل ظفرك«.
وها أنا أعود وأطرح ذلك التساؤل الكبير، بعدما 
شهد الشارع الشفاعمري بعض التململ والتحرك 
الخجول في أعقاب جريمة مقتل الشاب غسان 
عوكل في األسبوع املا�ضي، فهل يكون ذلك التحرك 
مدخال نحو عمل منظم ومدروس ومثابر القتالع 
الجريمة، أم أن تحديات الحياة اليومية ستعود 
» فورة  في ساعة  قالوه  ما  لينسوا  الناس  وتقهر 
القادمة  الجريمة  انتظار  في  ونبقى  الغضب«، 

لنخرج باكين، الئمين، تائهين. 

ا والحادثة األخيرة 
ً
 تصنع إنسان

ٌ
املتنّبي مدرسة

غّير حياتي: لقاء حصرّي مع خّريج املتنّبي 
ُ
قد ت

الشاّب الجريء باسل إبراهيم

المتنّبي حكاية أجيال وراية بقاء 

كَتَبت وحاورت: رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي

وسام  يحمل  املتنّبي  من  تخّرج  إبراهيم؛  باسل 
كانت  والخلوق.  ب 

ّ
املهذ والشاب  املتمّيز  الطالب 

شبه حياة أّي طالٍب 
ُ
 عادية، ت

ً
حياته ستبدو حياة

البحث  برحلة  يبدأ  الثانوّية،  املدرسة  من  يتخّرج 
أّن   

ّ
إال والطموحات،  األحالم  وتحقيق  الذات  عن 

املحّك،  على  تضعه  منه،  مقربٍة  على  تقُع   
ً
حادثة

 كما اسمه، يختاُر 
ً

يختار التضحّية، ليكون باسال
وعّززتها  البيت  في  عليها  نشأ  التي  القيم  تطبيق 
املتنّبي وعملت على غرسها طوال سنوات الدراسة 
فيها. باسل إبراهيم يمأل الدنيا ويشغل الناس؛ لقاء 

حصرّي، صريح، واضح وشّفاف. 
عّرفنا على شخصك الكريم؟

ُ
هل لَك أن ت

ان حيفا، خّريج املتنّبي، ذك 
ّ
باسل إبراهيم من سك

الصرح التربوّي-التعليمّي لعام 2015. التحقُت بعد 
الدراسة في املتنّبي بدورات تأهيلّية واجتزت املرحلة 
 أّن الحادثة األخيرة التي أخذت 

ّ
األولى في الطبخ، إال

غّير من مسار حياتي. 
ُ
أبعاًدا إعالمّية مختلفة قد ت

هات حّدثنا عن الحادثة األخيرة. 
وأصوات  ا 

ً
صراخ سمعُت  ا، 

ً
مستيقظ للتّو  كنت 

عويل وبكاء، اقتربُت من النافذة وإذ بالنيران تلتهُم 
طابًقا من طوابق البناية املقابلة، كما وتصاعدت 
األعلى  من  طابًقا  لتمأل  والدخان  اللهب  ألسنة 
 مع أصوات 

ُ
ومن ذك الطابق كان الصراخ ينبعث

ر مّرتين، بل هرولُت مسرًعا، كانت 
ّ
االستغاثة. لم أفك

سيارة اإلطفاء للتّو تدخل الحارة، صعدُت إلى البيت 
املحترق فكان الباب موصًدا، صعدُت إلى الطابق 
الثاني ووضعُت سترتي على فمي وأخرجت الطفل 
خرج الثاني، وطاقم اإلطفاء قد وصل 

ُ
األّول وعدُت أل

البيت في هذه األثناء، فلم أنسحب أو أتراجع بل 
تابعُت ما بدأت به، وساعدت طاقم اإلطفاء على 

اخماد الحريق وإخراج األم مع أطفالها. 
غّير من مسار 

ُ
ت الحادثة قد  بأّن هذه  ماذا تقصد 

حياتك؟
أشاد طاقم اإلطفاء بالعمل الذي قمت به، تحّدثوا 
مّني  طلبوا  وشجاعتي،  جرأتي  على  وأثنوا  معي 
تفاصيل شخصّية عّني وطرق التواصل معي، ليتّم 
العمل الحًقا على تأهيلي وضّمي للطاقم على أثر ما 

مت به. 
ُ
ق

ر؟ 
ّ
في خضم إخراج األّم وأطفالها، بماذا كنت تفك

تخش  ألم  بنفسك؟  خاطر 
ُ
ت ك 

ّ
بأن  

ً
مثال ر 

ّ
تفك ألم 

ألسنة اللهب والدخان؟
ا تماًما ومع ذاكرة  ا، ملغيًّ على العكس، كنُت ملغيًّ
األم  بانتشال  فقط  ر 

ّ
أفك وممسوحة.  ممحّية 

ر بأّنهم جيراني، وأّن هؤالء 
ّ
 لم أفك

ً
وأطفالها، أصال

األطفال يحّبونني وأراهم كّل يوم في الحارة، بل أنا 
أمام حالة إنسانّية بحتة، إنسان يحتاج للمعاونة 

واملساندة علّي التضحّية إلنقاذه.
العائلة؟ هل كنت  بعد الحادثة؛ ما هي رّدة فعل 

ع هذا الزخم اإلعالمّي؟
ّ
تتوق

شكرتني العائلة واحتضنني األطفال وقّدروا كثيًرا 
هذه الشجاعة والجرأة. أّما بالنسبة للزخم اإلعالمّي 

 
ُ

ر به وال أبحث
ّ
ني أساًسا لم افك

ّ
فلم أتّوقع ذلك ألن

ني كنت أمام حالة إنسانّية 
ّ
عن الشهرة. قلُت لِك بأن

تستدعي التضحية لضمان نجاة األم وأطفالها، هذا 
كّل ما في األمر. 

املتنّبي؛ هل كان لها األثر؟
طبًعا، املتنّبي ليست مجّرد مدرسة، بل هي تصنع 
إنساًنا بكّل ما تحمل الكلمة من معنى. أنا ال أن�ضى 
العمل  ورشات  الفعالّيات،  من  الهائل  الكّم 
واملحاضرات القّيمة التي دأبت وتدأب املتنّبي على 
الكثير  باإلضافة الستضافه  املدرسة،  في  تمريرها 
من الجمعيات واألطر املختلفة لفتح آفاق الطالب 
في  واالنتماء.  العطاء  كالتطّوع،  مختلفة  قيم  على 
مُت أن أكون إنساًنا قبل كّل �ضيء يتبّنى 

ّ
املتنّبي تعل

قيًما ورسائل إنسانّية جامعة، كاملحّبة، التسامح، 
منا أن نكون جزًءا 

ّ
السالم، الصفح، التضحّية وتعل

من هذا املجتمع ومن قضاياه الكثيرة. 
هل من كلمة أخيرة؟ 

وأن  والشجاعة  بالجرأة  ى 
ّ
يتحل أن  اإلنسان  على 

يتحّمل مسؤولّية ذلك. عالوة على أن يتعامل مع 
أخيه اإلنسان متعالًيا عن الدين القومّية، الجنس 
ر 

ّ
واللون وأن يسعده ما احتاج املساعدة وأن يتذك

دوًما أّن الثواب من هناك، من عند هللا. 

لم تعد شفاعمرو بخير حقا

برنامجها  الحليصة  بحي  الدافئة  الزاوية  تواصل   - ملراسل حيفا 
تم  حيث  حاج،  الرحمان  عبد  مدرسة  مع  باالشتراك  السنوي، 
مؤخرا تحضير أنواع املخلالت معا بحضور مندوبة عن جمعية 

»توفنوت للثقافة«.
ومن أجل دعم النشاط املستمر للسنة القادمة، تم عقد لقاء مع 
سيدتين من املجموعة، أعربتا عن رضاهما بالفعاليات املشتركة 
التي تدعم وتوطد العالقة بين الجيلين، حيث تم في هذه السنه 

دمج مجموعة القادمين الجدد بالفعاليات. 
وأعربت السيدة أميمة ج�ضي، مركزة النادي في حديث مع صحيفة 
الزاوية  مسنات  لرؤيتها  التامة  بالسعادة  شعورها  »حيفا« عن 
يعملن ويأتين بمثابرة تامة للمركز. وتقدمت ج�ضي بالشكر الجزيل 
الدارة مدرسة عبد الرحمان حاج لعملها املتواصل لةنجاح هذا 

البرنامج.

الزاوية الدافئة بحي الحليصة مستمرة بفعالياتها املختلفة
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₪99 7 كيلو فخاد دجاج 

₪99 4 كيلو برغيوت 

₪99 4 كيلو قرامي دجاج 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 
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 ₪ 65 1 كيلو رقاب خروف  

1 كيلو اباطاط خروف  65 ₪ 
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 1.5 كيلو عجل للطبيخ  100 ₪

1.5 كيلو شوارما عجل   100 ₪

 4 كيلو شنيتسل    100 ₪ 
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فصح مجيد
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1 كيلو 
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للحوسة

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
₪ 99
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3 كيلو 
فخاذ 
مسحبة
₪ 99
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رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي

كان ذلك في شهر رمضان من العام 2008، أّيام دراستي 
يكبرني  الذي  وشقيقي  اإلعدادّي،  التاسع   

ّ
الصف في 

يتمّتع  الثانوّي،  العاشر   
ّ

الصف في  طالًبا  كان  بعاٍم 
من  الكثير  حوله  التف  ابة، 

ّ
جذ قيادّية  بشخصّية 

ب في املدرسة، تنّبه مدير املدرسة لذلك فخاطبه 
ّ

الطال
في الساحة ذات يوم، وعلى املأل بعد أن صافحُه:« شو 
يا عّمار الكوسوفي«، صافح أخي املدير وبادله االبتسامة 
وما إن ابتعد عنه، حّتى مال على واحٍد من أصدقائه 
وسأله:« مين عّمار الكوسوفي؟«، فأجابه صديقه:« بطل 
ا انق�ضى الدوام وعاد أخي 

ّ
مسلسل روح الورد التركّي«. ملـــ

إلى البيت، حّدثنا عن املوقف الذي حصل له وسألنا 
الذي لم نكن قد شاهدناه من  كذلك عن املسلسل 
قبل، ونحن من أشّد املتابعين للدراما العربّية السورّية، 
ولم تُرق لنا املسلسالت التركّية يوًما، وبناًء على املوقف 
نشاهد حلقة من  أن  قّررنا  املدرسة  في  الذي حصل 
الذاكرة،  ني 

ُ
تخ لم  إن  عرضها.  حين  املسلسل  هذا 

تسّمرنا في تمام الساعة الثامنة مساًء أمام شاشة »أبو 
ظبي الفضائّية« وشاهدنا الحلقة املعروضة من هذا 
املسلسل املدبلج إلى العربّية، بأصوات سورّية أِلفناها 
أبو  إياد  حّداقي،  محّمد  السورّي  النجم  مقّدمتهم  في 
لة واملنتجة 

ّ
الشامات وميسون أبو أسعد شقيقة املمث

السورّية لورا أبو أسعد وهي واحدة من أهّم األسماء 
التي تقف وراء شركة اإلنتاج السورّية »فردوس دراما« 
ومقّرها العاصمة اللبنانّية بيروت، وهذه الشركة تقف 
خلف انتاج وتسويق أهّم املسلسالت التركّية املدبلجة 
قناة  لصالح  شامّية  نة 

ْ
ك

َ
ول سورّية  بأصوات  للعربّية 

أبو ظبي، وفي مقّدمة هذه املسلسالت مسلسل وادي 
ُيعتبر واحًدا من  الذي  الذئاب ذائع الصيت والشهرة 

أطول املسلسالت في تاريخ الدراما التركّية.
فكرة الدوبالج في سورّية لم تكن وليد اللحظة أو مقترًنا 
بغزو املسلسالت التركّية واستحواذها على الفضائّيات 
العربّية، بل ُيذكر بأّن املخرج السورّي الراحل خلدون 
أهّم  إخراج  وراء  يقف  الذي   ،)2016-1938( املالح 
غّوار  كمقالب  لّحام  دريد  السورّي  العّراب  أعمال 
وضيعة تشرين، هو أّول من أنشأ استوديو ودبلج فيلًما 
منذ سنوات السبعين، استلم بعده الراية املنتج الراحل 
أديب خير )1965-2013( الذي رحل إثر أزمة قلبّية حاّدة 
ومفاجئة، ُيذكر أّن حياة أديب خير القصيرة، املعروف 
باسم »ديبو« في األوساط الفّنّية، اكتنزت بإنتاج العديد 
من األعمال املمّيزة كضيعة ضايعة، كما وفتح املجال 
أمام الكثير من خّريجي املعهد العالي للفنون املسرحّية 
دمشق  معرض  في  مسرح  إنشاء  فكرة  صاحب  وهو 
الكلمة  أصل  تلفزيونّي،  مصطلح  الدبلجة؛  الدولّي.  
فرن�ضّي Doublage، وُيقصد به تركيب أداء صوتي بديل 
للنّص األصلّي، يكون الصوت البديل بلغة مختلفة عن 
في املشهد  التوقيت واألداء  اللغة األصلّية مع مراعاة 
والنّص األصلّي، حركات الدبلجة بدأت أساًسا لدبلجة 
دول  في  عرضها  لصالح  للفرنسّية  الهوليودّية  األفالم 
املغرب العربّي، هذه األفالم كانت تستورد عبر موّزعين 
سعت في 

ّ
فرنسيين. سرعان ما انتشرت هذه الظاهرة وات

دول املشرق العربّي، ولم تكن الدراما السورّية بمعزٍل 
عن تناول هذه الظاهرة في املسلسالت السورّية حصًرا، 
ففي املسلسل السورّي املعروف »الفصول األربعة«، 
من   30 الحلقة  في  حّنا  ريم  السيناريو  كاتبة  تناولت 
الجزء األّول تحت عنوان »من ال يحّب كاسندرا«، غزو 
املسلسالت املدبلجة للشاشات العربّية وغزوها لعقول 
وكاسندرا  االجتماعّية،  وسطوتها  العرب  املشاهدين 
الفصحى،  للعربّية  مدبلج  فنزويلّي  ملسلسل  اسم  هو 
أّي أّن املسلسالت التركّية هي جزء من سلسلة طويلة 
لحركات دبلجة غزت صالوناتنا وسهراتنا، تفرُض واقًعا 

ا علينا لُتكّرس الحًقا استعماًرا ناعًما يختلف  اجتماعيًّ
عن االستعمار املباشر الذي أِلفناُه. 

 Soap” الصابون  مسلسالت  مصطلح  انتشر  ا  عامليًّ
ملجمل  الفّنّية  الهّوّية  إلى  واضحة  إشارة  في   ”Opera
املسلسالت التي انتشرت في الواليات املتحّدة وأوروبا 
منذ مطلع الثالثينّيات من القرن العشرين، كانت تلك 
فات، 

ّ
املسلسالت تحت رعاية شركات الصابون واملنظ

عرض  خالل  الشركات  هذه  إعالنات  تظهر  كانت 
لجذب  ذلك  التلفزيونّية،  الشاشات  عبر  املسلسالت 
ّن من أشّد املتابعات لهذه 

ُ
انتباه رّبات البيوت، الالتي ك

املسلسالت. أّما املصطلح أوبرا فهو لإلشارة إلى الطابع 
التعبير عن  في  املبالغة  املسلسالت،  لتلك  امليلودرامّي 
الفاحش،  الثراء  املختلفة،  واالنفعاالت  العواطف 
وقد  هذا  واملرموقة.  البّراقة  االجتماعّية  املناصب 
دوًرا  املذكورة،  الصابون«  »أوبرا  مسلسالت  لعبت 
عام  تحديًدا  الثانية،  العاملّية  الحرب  خالل  ا  سياسيًّ
1941، حيث عرضت بريطانيا من خالل شبكة » البي 
الشمالّية  أميركا  في  لألسرة  موّجًها   

ً
مسلسال �ضي«  بي 

بريطانيا  جانب  إلى  األميركّي  ل 
ّ
التدخ تشجيع  بهدف 

في  وتقّدمها  النازّية  الحركة  ضغوط  من  عاني 
ُ
ت التي 

املدبلجة ضمن هذا  التركّية  الدراما  تأتي  رّبما  أوروبا. 
اإلطار، لتتعّدى ذلك إلى فرض واقع اجتماعّي-سيا�ضّي 
العادات  التركّية،  للثقافة  تكريسها  من خالل  جديد 
والتقاليد، الطعام، تشجيع السياحة، تذويت اللغة، 
مجتمعاتنا  واقع  على  التركّية  والجغرافيا  القومّية 
العربّية إلى حّد أن صارت تركّيا ِقبلة للسياحة والسفر، 
عالوة  االقتصادّية.  واالستثمارات  التجارة  الدراسة، 
ع، في ظّل األزمة السورّية 

ّ
على ذلك، وعلى غير املتوق

أيُّ  التركّية  الدراما  سّجل 
ُ
ت لم  فيها  الطاحنة  والحرب 

تراجع ُيذكر، بل ازداد سوقها أكثر، إلى درجة أن تحّول 
غني الدراما التركّية 

ُ
ا ت  السورّي إلى ماّدة دسمة جدًّ

ّ
ف

ّ
املل

من خالل أحد أجزاء مسلسل وادي الذئاب الذي تناول 
القضّية السورّية وكذلك العراقّية. يتحّول هذا الواقع 
ركّية 

ُ
االجتماعّي-السيا�ضّي إلى تكريٍس يومّي للوصاية الت

سخِتها املعاصرة على بالدنا ومجتمعاتنا عبر تقنيات 
ُ
بن

كّرس ملفهوم آخر من مفاهيم االستعمار 
ُ
فّنّية-درامّية ت

بصورة ناعمة ومخفّية ُمخيفة. 
على  وُيخّدُرُه  العاّم  الرأي  ُيجّيش  الذي  اإلعالم  هو 
 في مهّب الريح. هو 

ً
طريقته الخاّصة، يجعُل مّنا ريشة

األعمى، كسلنا وخمولنا  وانقيادنا  استسالمنا  نا، 
ُ
جهل

جبران  قول  فينا  ليصُدق   ،
ً

أّوال أنفسنا  على  وهواننا 
ر فيها املذاهب والطوائف 

ُ
ّمٍة تكث

ُ
خليل جبران:« ويٌل أل

ّمٍة تلبس مّما ال تنسُج وتأكل مّما 
ُ
وتخلو من الدين، ويٌل أل

ّمٍة تحَسُب املستبدُّ 
ُ
ال تزرع وتشرُب مّما ال تعِصُر، ويٌل أل

ّمٍة سائُسها ثعلب 
ُ
ذّلِ رحيًما، ويٌل أل

ُ
 وترى الفاِتح امل

ً
بطال

ّمٍة 
ُ
ها فّن الترقيع والتقليد، ويٌل أل وفيلسوفها مشعوذ وفنُّ

 .»
ً
ّمة

ُ
ُمقّسمة إلى أجزاٍء وكّل جزٍء يحسُب نفسه فيها أ

ا 
ّ
وال بّد من استحضار املوقف الذي حدث في كندا، ملـــ

التقى أحد املغتربين السوريين بالفّنانة السورّية الكبيرة 
منى واصف وقال لها:« سافرت من الشام من زمان، في 
ثالث شغالت ما قدرت أنساهن؛ جبل قاسيون والجامع 
موّي وصرخة منى واصف بأسعد الوّراق«. هو الرهان 

ُ
األ

األخير على الذاكرة والتاريخ. 

االستعمار الناعم وثقافة 
”Soap Opera“ أسعد مو�شى عودة

للكنيست  األخيرة  البرملانّية  االنتخابات  قبل  كّنا 
ْيظ، 

َ
ْيظ في َحّمارة ق

َ
منا الغ

َ
ظ

َ
الحادية والعشرين قد ك

لنا – وبدافع املسؤولّية مّنا، اإلنسانّية والقومّية 
ُ
وق

ه ليس مقاَم 
ّ
والوطنّية واالجتماعّية والّسياسّية – إن

ه حّقنا، ال بل 
ّ
العتاب وال الحساب وال العقاب؛ رغم أن

رعّي والوطنّي، أن نثور ونغضب 
ّ

واجبنا اإلنسانّي والش
ونسّب بأدب، و”بغير أدب”، إن كان هذا ما سُيوِقظ 
ق إلى صناديق االقتراع 

ّ
العرب.. وحّرضناكم على الّتدف

حشوًدا وأنفاًرا لتبقى الّدار َعمارا.. ولكّنه اآلن قد آن 
نعتب  ألن  أعاله،  ذاتها  املسؤولّيات  وبدافع  األوان، 
الّسبب  كان  من  على  الّتعب  حّتى  ونسّب  ونغضب 
كادت  البرملانّية، حيث  قّوتهم  ربع  العرب  في خسارة 
أكثر من نصف هذه  أفدح؛ خسارة  الخسارة  تكون 
في  ”املوّحدة” و”الّتجّمع”  الّقوة، لوال ”نجاح” قائمة 
شّبث بحبل من الّسماء 

ّ
فير الهاوية؛ بالت

َ
البقاء على ش

لبضعة أصوات عربّية نجالء؛ قد آن األوان ألن نعتب 
الّسبب  كان  من  على  الّتعب  حّتى  ونسّب  ونغضب 
األحزاب  جيوب  إلى  العرب  أصوات  لث 

ُ
ث ذهاب  في 

هيونّية أو اليهودّية الّدينّية )مثل حزب  العبرّية أو الّصِ
ذي اغترف في واحدة من البلدات العربّية، 

ّ
”شاس” ال

، ربع أصواتها(، وقبل هذا وذاك، على من كان 
ً

مثال
تي 

ّ
ال مباالة 

ّ
شرذم والال

ّ
الّسبب في حالة اإلحباط والت

قبلها  االنتخابات،  هذه  في  العربّي  ارع 
ّ

الش سادت 
تي كادت تودي به إلى حالة من االنتحار 

ّ
وبعدها، وال

ي 
َ
هران

َ
ظ بين  الّتصويت  فنسبة  الجماعّي؛  الّسيا�ضّي 

املجتمع العربّي قد راوحت بشّق األنفس، بنداٍء ودعاٍء 
حين 

ّ
البكاء من ِقبل املرش واستجداٍء كاد يصل حّد 

ّيبين 
ّ
واألعضاء، لَيْفَزع مجتمُع الَفْزعة من الّناس الط

ْزعة الّساعات األخيرة، 
َ
رفاء األصيلين، ف

ّ
الكرماء الش

والّساحل  ث 
ّ
واملثل ْقب  النَّ في  بأصواتهم،  لإلدالء 

سبة عند الـ %50، فقط، 
ّ
والجليل – راوحت تلك الن

من أصحاب حّق االقتراع! مقارنة بنسبة الّتصويت 
تي وصلت إلى نحو %69، ومقارنة 

ّ
في املجتمع العبرّي ال

ا، حيث وصلت إلى نحو 67%! طريًّ
ُ
بنسبته ق

َينتصْب كلُّ ُعْضٍو أمام املرآة اآلن، ويسائل نفسه 
ْ
ل
َ
ف

مصداقّيته  عن  الّنوعّي،  ووزنه  حجمه  حقيقة  عن 
وسعة حضوره، وعن والئه لشارعه والتصاقه به؛ فيا 
، وبعد 

ً
حضرات، قبل أن تلعنوا بنيامين نتنياهو، مثال

أن تلعنوه، التفتوا إلى أنفسكم وابرأوا من شروركم 
ذي 

ّ
ومن سّيئات أعمالكم؛ فبنيامين نتنياهو هذا، ال

 ذريًعا في إسقاطه، ولن تنجحوا فيه ما 
ً

فشلتم فشال
ذي لم تكسروا شوكته 

ّ
أنتم فيه، وال دمتم على ما 

لكم ذلك  يكون  اليمينّي، ولن  بهزم معسكره  ألبّتة؛ 
ذي 

ّ
ال هذا  نتنياهو  بنيامين  أنتم،  ما  دمتم  ما  أبًدا 

مكانه  ووّسع  إضافّية(  مقاعد  )بخمسة  قّوته  عّزز 
حيق به 

ُ
تي ت

ّ
روف ال

ّ
)معسكره اليمينّي(، رغم كّل الظ

ضّده وتصّده؛ من ملّفات و”بورصات” و ”غّواصات” 
جعلتموها  منصوبات،  و”كاميرات”  جنراالت؛  وثالثة 
ّماعتكم لتعليق كّل هذه الخيبات؛ حيث ما كان 

َ
ش

وحضوره  ومعرفته،  وعلمه  وحنكته،  ذكائه  غير  له 
بالّناس  وخبرته  امِلنبرّية،  وسطوته  الكالمّية  وقدرته 
أّيما حفاظ على   

َ
الّراس”؛ فحافظ إلى  الّساس  ”من 

قاعدته الجماهرّية ومّد يده بقّوة وبمرونة وليونة إلى 
القواعد الحزبّية األخرى ونال منها ما نال – بنيامين 
موا منه، وتجاوزوه، إن 

ّ
نتنياهو هذا اذهبوا إليه، وتعل

ّرنا – في 
َ
ذي اضط

ّ
بًحا لل

ُ
. وق

ً
استطعتم إلى ذلك سبيال

يوم من األّيام – إلى اإلطراء لبنيامين نتنياهو هذا، حّتى 
مّنا عن  تعبيًرا  نتنياهو(،  )بنيامين  له”  ”ُيحَسب  بما 

ّرنا(. 
َ
ذي اضط

ّ
َرفنا منه )ذلك ال

َ
مدى ق

الحسم  نسبة  رفع  إلى  اآلن  الّدعاة  أشّد  من  وأراني 
 إذا كنتم 

ّ
”كمان وكمان”، كيال تقوم لكم قائمة إال

 إذا التصقتم بالّناس 
ّ

ُعصبة، وكيال تقوم لكم قائمة إال
لِسياطهم؛  ال  ألصواتهم   

ً
أهال وكنتم  وحقيق،  بحّق 

 
ّ

إال اإلحسان  جزاء  هل 
دعوة  وهذه  اإلحسان؟ 
رفاء 

ّ
مّني ومن جميع الش

حضرات  يا  لكم 
األعضاء، أن تعملوا من 
حمة 

ُّ
اآلن على إعادة الل

الُفرقاء،  جميع  بين 
وال  وتّيارات،  أفراًدا 

َبث 
َ
ْفِث الخ

َ
وا، وهللا معكم والّناس معكم، في ن

َ
تتوان

ا كان، وأن تعملوا من اآلن  من بينكم، مهما كان وأيًّ
على مراجعة كاملة وشاملة ملنهجّية عملكم البرملانّي 
وامليدانّي واالجتماعّي والّسيا�ضّي؛ وُبغية توسيع دائرة 
ا وتسَعوا  روا مليًّ

ّ
”تأثيركم” وتعميقها، ال بّد لكم أن تفك

ا إلبرام شراكة\ شراكات حقيقّية أخالقّية، تقوم  يًّ ِجّدِ
قافّية 

ّ
الث والعّزة  واملبدئّية  واملوضوعّية  الّنّدّية  على 

والحضارّية والّدينّية والقومّية والوطنّية، والّتصويب 
جاه األهداف العريضة األساسّية، مع حزب مثل 

ّ
في ات

ذي ما كان له أن يعبر نسبة الحسم 
ّ
”ميرتس”، وهو ال

أصوات  من  ألًفا  أربعين  نحو  من  اجترحه  ما  لوال 
عناصر  ومع  شارعنا،  شارعكم،  العربّي،  ارع 

ّ
الش

إيجابّية من حزب العمل ”اإلمبريالّي\ الكولونيالّي” و\
أو غيره؛ وكفاكم وكفانا غوغائّيات َسراِبّيات، ما أنزل 
ني من جوع؛ 

ْ
غ

ُ
ت ْسِمُن وال 

ُ
ت بها من ُسلطان، وال  هللا 

البقاء  ُبوتقة\َبْوتقة  في  جهودكم  وا  ُصبُّ
َ
ت أن  وعلى 

والّرخاء، بإعادة بناء ملككم وملك شعبكم وأهليكم 
على أرض ُصلبة من املعرفة والعطاء؛ ”بالعلم واملال 
ُهُم \ لم ُيبَن ُملٌك على َجهٍل وإقالِل”؛ 

َ
يبني الّناُس ُملك

رَمون به أبًدا من أسافيِن حركاٍت 
ُ
وحذاِر ثّم حذاِر مّما ت

ِعْبِرّيٍة للّتدمير.. كيما ُيمطر يوًما علينا الّسحاب وتغّني 
رات 

َ
ط

َ
ق ثالث  راب  والشَّ راب  السَّ فبين  باب؛  الرَّ لنا 

من  َرفاء  الشُّ َزهاء 
ُّ
الن الء 

َ
الُعق ماء  لكأّنها  فارقات، 

ّيب أحمُد بُن 
ّ
ْمنا أبو الط

ّ
م يعل

َ
َرحاء.. أَول العرب الصُّ

ص حياتنا منذ ألف عاٍم وال 
ّ
ذي لخ

ّ
الحسين املتنّبّي، ال

ْجعاِن \ ُهَو  يزال، حيث قال: ”الّرأُي قبَل شجاعة الشُّ
ٍة \  ٌل وْهَي املحلُّ الثاني \ فإذا ُهما اْجَتَمعا ِلَنْفٍس ُحرَّ وَّ

َ
أ

لَّ مكاِن”؟ فحافظوا على أنفسكم 
ُ
ياِء ك

ْ
ْت ِمَن الَعل

َ
غ

َ
َبل

كم؛ وكونوا مع هللا يكْن كّل �ضيء 
ْ
واحفظوا هللا يحفظ

يعِرِف الّصغيُر 
ْ
يرحِم الكبيُر منكم الّصغير ول

ْ
معكم! ول

منكم؛  ونكون  مّنا  تكونوا  كيما  الكبير،  حّق  منكم 
في  اإلنسان،  املناضل  اعر 

ّ
الش روح  بنبِض  فاعَملوا 

ْعبي َحّي” سميح القاسم: ”يا شعبي \ حيٌّ حيٌّ أنت 
َ

”ش
 جيٍل َيم�ضي \ 

ُ
الم \ راية

ّ
 في وجِه الظ

ُ
\ يُدَك املرفوعة

وْهَو يهزُّ الجيَل القادم: \ ”قاوْمُت.. فقاِوم!”.” وحافظوا 
ّيب 

ّ
ّيب املتنّبّي، أبي الط

ّ
على ”حافِظ” ديوان أبي الط

العربّي، فهو بذاته وبانتمائه األعرق واألعمق لذلك 
هّم 

ّ
غت؟ الل

ّ
أهل، وأنتم بذلك ذوو فضل. ” أال هل بل

فاشهْد!
نوا لي – أّيها األحّبة، اآلن – بأن أعود إلى كهف 

َ
ذ

ْ
وائ

وإلى  معركتي  أرض  إلى  ترجمتي،  َصْوَمعة  وإلى  لغتي 
سماء أجنحتي، والّدنيا بعد أسبوعين – إن شاء هللا 
ل َحرام، 

َّ
م َحالٌل وال ُيحل ذي فيه ُيحرَّ

ّ
– رمضان، وهو ال

ة وللّناس أجمعين رحمة وَمغفرة 
ّ
وهو عند الّناس كاف

يطان الّرجيم؛ فكّل رمضان خير وأنتم 
ّ

وِعْتق من الش
طالئع خير، وكّل فطر سعيد وأنتم للعيد عيد..

ملحوظة: أظّنني الحظت أّن بطاقات االقتراع في هذه 
ا وعناوين 

ً
االنتخابات البرملانّية لم تكن تحمل حروف

بالعربّية؛ وال عجب! إّنها من ُموِبقات إفرازات ”قانون 
غة 

ُّ
”الل  

ُ
مكانة للعربّية  تُعد  لم  حيث  القومّية”؛ 

الّرسمّية” إلى جانب شقيقتها الّصغرى، العبرّية، في 
 ذات ”مكانة 

ً
”الّدولة اليهودّية”، ال بل أصبحت لغة

خاّصة”! واملكان: إسرائيل ”الّديمقراطّية”، والّزمان: 
القرن الحادي والعشرون، و”ُعْمر” إسرائيل: واحٌد 

وسبعون ”حصاًدا”!
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة 

– للحديث، أبًدا، عن لغتنا ونْحن.

رور أنفسهم ومن سّيئات أعمالهم..
ُ

وْيٌل للعرب من ش
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حيفا
مدينة على سرير

هاشم ذياب

تلتحف األنحاء اسم حيفا

مدينة تدين للغريب

حنين العيون للعائد

على املوج الى الشاطئ

لعيون الوجد في مسار أصدافها

تعدو بك كالبرق في املحيط

كاالنتشاء

يناغيها الحبيب عائدا

*

ها هنا جاءها القروّيون

أوقات فراغها

يعشقون محاسنها

ة
ّ
وا تحت املظل

ّ
ظل

يتغّنون زرافات

تها
ّ
في أزق

مآثر من ُهّجَر منها

*

حسناوات الكرمل

سيرة شاعر فائز

محادثات الفساتين و)علم النفس(

نوافذ على مثّقفيها

ها هنا العيون ثقافة

محّنطة في النّقال

همٌس يحتّل الوسادة

صدى هواها

مدينة للعاصفة

تجمع فساتينها 

وما تبّقى في دوالبها

أمل العودة

آهاتها

مهاهاتها للعريس

*

ال تحتمي في األخاديد

هنا صارت الرؤيا

فتيات..

كالعوم في األحالم

صدى الجراح للحب

رمالها لوحة نّقال

تختصر الثقافة

شاطئ ممجوج بها

*

)للّسواهي( اذان

صدى االحساس..

بالغريق طواعية

)النّقال( مركزها

أشالء سرير

تغريدات

أحالم الغريق

تراوح على موجة

تعوم املسافات بين الناس

كاسرة جليدها

*

املوج كالحوار

يغيب في الجْزر

كاملناخ يمتشق الفصول

للهوى

عويل )الحورّيات( 

أصداف تأوي الحب

تتمّدد على الرمال

تغيب في اآلهات

*

أنا هنا..

يا أّمي وحيدا

فالغياب تهمتي

يتجّدد بالوحدة

كالصدى

أرواح بين الكلمات

ربة
ُ
في أحرفها يتجّول الحب غ H a i f a netية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il

رشدي املا�شي

الى  تأخذني  عميقة  برؤية  الجمال  ألنحاز  أكتب 
الى  طبعا  واملوجودات،  واألشياء  االنسان  تفاصيل 
رد  يطان... كي أعيد الى السَّ تفاصيل ال يكمن فيها الشَّ

َجُه في بناء عال ومختلف... ُه وتوهُّ
َ
ق

َ
ل
َ
الحكائي أ

بفرح  املسكونة  ات 
ّ
الذ في  ُيْبحر  قّناص  ي 

ّ
وكأن أكتب 

املقاوم  َفِس  والنَّ بالحرّية  واملألى  العائدة،  وارس  النَّ
 

ُّ
حث

َ
فأ أمامي،  مدينتي  ألرى  أتقّدم  يجعلني  الذي 

 
ً
ت ثانية تلفَّ

ّ
أ مَّ 

ُ
ث إليها،  خّفف أمتعتي ألطير 

ُ
طى وأ

ُ
الخ

ريني 
ُ
ط

ْ
ان مدينتي  يا  صائحا:  خطاي   

َّ
َحث ضاعف 

ُ
وأ

ني قادم قادم...
ّ
قليال إن

كنّص  والخراب،  الُقْبح  إشاعة  ألمنع  قادم  نعم!!! 
تات واالمحاق  مفتوح على العدم تعبيرا عن الّتيِه والشَّ

زوح القسري...
ُّ
ْهر والن

َ
والق

ودعامة  اإلبداع  عصب  ُل 
ّ
شك

ُ
ت واللغة  الغريب  وما 

من ِسّر الكتابة وسؤال الوجود 
ْ
الُبنية التعبيرّية وَمك

الى  سبيال  والقلق،  الحيرة  خالل  من  تشابك، 
ُ
امل

تسليع  يناهض  الذي  األْبهى  واستنبات  الّدهشة 
بّية...

ْ
ل االنسان في زمن العوملة السَّ

رق 
ْ

ش
ُ
ت موس على حدائق صباحاتنا 

ُ
إذا... الكتابة ش

الُعْنف  خطاب  لُتدين 
ِسنة واللغة 

ْ
ل
َ
اري على األ السَّ

شراسة  أمام  العاجزة 
للبشاعة  ّرخ  َ

ؤ
ُ
وت الرَّصاص 

البشرّية...
ضرورة  فالكلمة  وعليه، 
هذا  من  للخروج  وجودّية 
الوضع الذي يجب أن نؤمن 
ُه عابر بهدف الوصول الى  أنَّ

قيم كمالذ، هربا من مشاعر بالستيكّية في 
ُ
الوْضع امل

ْم قاتل وُمَدّمر لكّل العواطف الّنبيلة ويؤمن 
َ
زمن ُمَعْول

بالقيم االستهالكّية املخّربة ألواصر العالقة الحميمة 
ْون...

َ
بين االنسان واالنسان، وبينُه وبين الطبيعة والك

ُه ال َمِحْيَد لإلنسان من العودة وسريعا الى 
ّ
د هذا أن

ّ
يؤك

الكلمة، إبداعا بكل أنواعِه »سالحا« حضاريا يجابه 
ْستفّزة والحارقة 

ُ
به ويواجه جبروت زماِنِه وأسلحتِه امل

لعذوبة الّروح والتي تسعى الى تحويله الى ِسلعة بدون 
روح.

صباح الخير لكل عامل في مصنع الكلمة الذي يقاوم 
هوّيتِه  على  حفاظا  الخالق  حقيقة  ويه 

ْ
تش بإبداعِه 

البشرّية الحضارّية...

الكلمة خندق املقاومة

أقرث

يا  بيت في  أقرث  كنت  عمران

ساكن  تحت  سقفك  بكل  أطمئنان 

بصحى  عُبكرا  بسرح  مع  الفّدان

برجع  عشية  بسهر  مع  الجيران

ر  الصيصان
ّ
أمي  من  الصبح  بتفط

وبتخبز عجينها  باللجن  خمران

عيشة  هنّية  كلها  حب  وحنان

وياما  سهرنا  على  حكايات  عمي  ابو سليمان

ويوم  اجتنا  عصابة من  اق�شى  البلدان

عن  بيتي  ابعدوني  وهبطوا  الحيطان

وتشتت  الشمل  وضاعت  االوطان

وصفي  كل  فرد منا  بهالدني  حيران

وبهّمت  شيوخنا  وشبابنا  الشجعان

سنرجع  ونرفع  للسما  البنيان

ويقرع  جرسنا  فوق  كنيستو  سهران

عصرخت  طفل  بيقول  من  هالتربة  انا خلقان

ه  على  األرض  بيكون  لنا  عنوان
ّ
وانشالل

واسم  إقرث  بيبقى  فخر  لكل  انسان

بولس نايف خوري                                   



نتقدم بأحر التهاني واألمنيات لجميع المحتفلين بمناسبة
 احد الشعانين المبارك والفصح المجيد



الجُمعة 19 نيسان 282019

»بيالطس  اسم  يحمل  ختم  على  مؤخرا  العثور  تم 
البنطي«، الذي حكم يهودا خالل القرن األول ميالدي، 
وخالل فترة حكمه ُصلب املسيح. تم العثور على الختم 
»هروديون«  األثري  املوقع  في  األثرية  األبحاث  خالل 
)بالعربية تل الُفريديس(، والتي تجريها البعثة الخاصة 
لدراسة وبحث »هيروديون« من قبل الجامعة العبرية 

في القدس.

املكتشف األثري
 ،)1 رقم  )الصورة  اصبع  خاتم  عن  عبارة  املكتشف 
صنع من البرونز، عليه نحتت زخرفة على شكل قارورة 
كراتر   – كليكس  باسم  آنذاك  اشتهرت  )والتي  نبيذ 
حيث كان هذا النوع من القوارير يستعمل في الطقوس 
اليونانية  باللغة  نحتت  حولها  ومن  واالحتفاالت(، 

.)Πιλάτο( »العبارة »الى بيالطس
تم العثور على الخاتم في القصر الذي بناه هيرودوس 
على قمة الجبل الى الجنوب – الشرقي من بيت لحم، 
صحيفة  في  هيروديون  عن  موسع  تقرير  نشر  )تم 
حيفا العدد 183(. إضافة الى الخاتم تم العثور على 
القرن  الى  تاريخها  تحديد  تم  خرى 

ُ
أ أثرية  مكتشفات 

األول ميالدي، ابان فترة حكم بيالطس أي ما بعد وفاة 
هيروديون  كانت  الفترة  تلك  خالل  امللك.  هيرودوس 

مكان الحاكم ملنطقة يهودا كما كان الحال عليه ابان 
فترة حكم هيرودوس.

تم العثور على املكتشفات األثرية خالل الحفريات التي 
أجريت في املوقع بين األعوام 1968 – 1969، بإدارة 
الباحث جدعون فيرستر من قبل الجامعة العبرية في 
على  مجددا  العثور  تم  املا�ضي  العام  القدس. خالل 
األبحاث  تجري  التي  البعثة  قبل  وتوثيقه من  الخاتم 
الحالية لدراسة املوقع على اسم الباحث »إهود نتسر«. 
ويقوم بأعمال البحث ودراية الخاتم لبروفسور »شوع 
نتيجة  نشرا  )اللذان  هرشكوفيتش  ومالكا  أموراي« 
البحث في املجلة العلمية لجمعية األبحاث ودراسة آثار 

 .)IEJ إسرائيل
حكم بيالطس يهودا ما بين األعوام 16 – 36 ميالدي، 
ُعرف  وقد  »ايبيريوس«.  القيصر  حكم  فترة  تحت 
بيالطس على انه كان حاكما فعاال جدا إال ان اعماله 
كانت غير مستقرة. من أبرز األحداث خالل فترة حكمه، 

كانت صلب املسيح قرابة العام 30 ميالدي.
ُيعتبر الخاتم من النوع البسيط جدا، من املحتمل انه 
استعمله يوميا او من املحتمل ان أحد قواد الجيش 
يجدر  شخصيا.  بيالطس  بالضرورة  وليس  استعمله 
الذكر ان حمالن الخاتم آنذاك كان رمزا الى املنصب 

القيادي الذي احتله بيالطس.

العثور  تم  إذ  أهمية،  الخاتم  لهذا 
حتى اآلن فقط على كتابة واحدة تحمل اسم بيالطس، 
في  الروماني  املدرج  في  عليها  ُعثر  حجر  على  منحوتة 

قيسارية األثرية )الصورة رقم 2(. 

الصورة رقم 1 بلطف عن: 
 Views and cross-section of finger ring -
 drawing: J. Rodman; photo: C. Amit, IAA
Photographic Department

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ

العثور على ختم يحمل اسم بيالطس البنطي من القرن األول ميالدي

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 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 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�شي 

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

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار
 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�شي 1000 متر

 ابتدًء من 100000 ₪ للدنم .

 טשרניחובסקי الكرمل الفرن�ضي 
4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن مطلة على 

منظر خالب مرممة

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 بقالة شغالة لاليجار 
قرب مركز الكرمل 

بقالة تعمل مع زبائن قائمين مصلحة شغالة مع جميع 
املستلزمات،مدخول مضمون من اليوم االول .فرصة ال تعوض 

 الكرمل الفرن�شي 
4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 

مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 
₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

فصح مجيد

اسباب كثيرة تجعلك تستثمر  في اجمل املدن الرومانية "كلوج"، 
مساكن للطلبة الجامعيين /وحدات استجمام جديدة  ابتداء من 180000 ₪

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 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 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�شي 

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

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

H a i f a net

www.haifanet.co.il

لأليجار يف حيفا

شديروت هنسيه 8 شقة واسعة  3.5 غرف ، الطابق 

الخامس مؤثثة منظر للبحر موقف خاص للسيارة مصعد

3300 شيكل شهريا

للجديي فقط    052/4592206

لاليجار

للتفاصيل: 054-5269082   052-2867160

لاليجار شارع الجبل عقار 

220م يصلح الي مصلحة 

مبنطقة وادي النسناس شقة مرممة حديثاً 

طابق اريض بدون ادراج

 موقع هادئ قريب من املواصالت العامة 

مالمئة لطالب جامعيي/ ازواج شابة/ مكتب  

للتفاصيل:  054/4524972 

لأليجار

التسليم 
فوري
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الجُمعة 19 نيسان 302019

يوم األعمال الخيرية برعاية بنك مركنتيل في طمرة
 بنك هبوعليم يعقد لقاء مع  رجال اعمال في سخنين

تواصل شركة بريچات ، املختصة في إنتاج العصائر واملشروبات التي تعتمد على فاكهة عالية الجودة، تقليدها وتقدم املفاجآت 
نتج من افضل  اصناف  املشمش. مشروب "قمر 

ُ
طلق ألول مرة حلة احتفالية بطعم "قمر الدين"، امل

ُ
املثيرة في شهر رمضان، وت

الدين" هو املشروب االكثر استهالكا وطلبا  في شهر رمضان وُيقدم بشكل 
تقليدي على مائدة اإلفطار.

سُتضاف الحلة االحتفالية من "قمر الدين" الى مشروب االكثر استهالكا وطلبا  
"تمر هندي" الذي يحظى باقبال كبير في اوساط املستهلكين في شهر رمضان، 
باالضافة الى سلسلة رزم سداسية احتفالية بالطعمات املحبوبة ، برتقال 

وتوت-موز.
نائب املدير العام لشؤون التسويق في بريجات ، اوريت عزرا قالت: "نحن 
كشركة نؤمن بضرورة مالءمة املنتجات لجمهور زبائننا وتفضيالتهم املختلفة 
على املستوى املجتمعي واملستوى التسويقي". "تمت مالءمة كل الفعاليات 
املوارد  من  الكثير  استثمار  وتم  الزبائن،  الجديدة  الحتياجات  واملنتجات 
والجهود في تطوير وانتاج املنتجات الجديدة، خاصة مشروب" قمر الدين" 

والذي ُيطلق الول مرة الى جانب املشروب االكثر استهالكا وطلبا  "تمر هندي" الذي يحظى بنجاح واقبال كبير في شهر رمضان"." 
الى جانب املشروبات بالحلة املحدودة "قمر الدين" وتمر هندي" سيتم اطالق وتسويق املشروبات املحبوبة برزمة مصممة لتالئم 
تقاليد وعادات االستهالك في شهر رمضان املبارك والتي يمكن استخدامها كهدية رائعة لزيارة العائلة واألصدقاء" أضافت عزرا .

تصوير بريچات

شارك املئات من موظفي بنك مركنتيل في رسم بسمة مركنتيل الخضراء من جنوب 
م مؤخًرا. حيث شاركوا 

ّ
ظ

ُ
البالد حتى شمالها، وذلك في يوم األعمال الخيرية الذي ن

وإبداع مع  فعاليات إثراء  زيارة املستشفيات،  في عدة فعاليات لصالح املجتمع: 
املسنين ومع شباب في خطر، وموظفون آخرون ساعدوا في أعمال البستنة، طالء 

ودهان، طبخ وخبز وغيرها الكثير. 
وكعادته في كل سنة، شارك فرع مركنتيل- طمرة بيوم األعمال الخيرية الذي أقيم 
في بيت املسنين »الرحمة« في البلدة، بحضور كل من الدكتور سهيل ذياب، رئيس 
ز فعاليات 

ّ
البلدية، السيد أنور ذياب مدير بيت املسنين، السيد شهاب ياسين، مرك

املركز الجماهيري في البلدة وطاقم العاملين في بيت املسنين وموظفي البنك.
في إطار عملهم قام طاقم املوظفين، بمشاركة رئيس البلدية ومدير فرع البنك، 

السيد مو�ضى جمعة، بزراعة األزهار والرسم على جدران مبنى بيت املسنين.
»يوم  جمعة:  مو�ضى  الفرع،  مدير  قال  الخيرية،  األعمال  يوم  حول  كلمته  وفي 
األعمال الخيرية هو قمة العطاء بالنسبة لنا، علًما أن البنك يدمج طوال السنة 
بين املساهمة لصالح املجتمع العربي والعمل املصرفي. يقوم البنك كمنظمة في 
املساهمة بشكل كبير في املجتمع وكذلك موظفونا فهم يتطّوعون بشكل دائم في 
عدة مجاالت وفعاليات. هذا اليوم هو فخر لنا وللجميع كوننا جزًءا من هيئة تضع 
العطاء االجتماعي نصب عينها وتعتبره جزًءا ال يتجزأ من كيانها والـ DNA خاصتها. 
 لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم، ُسعدنا بأعمال الخير التي نّفذناها 

ً
شكًرا جزيال

وسنستمر في فعل الخير«.

نظم بنك هبوعليم لقاء لرجال أعمال من سخنين واملنطقة 
شارك فيها عشرات رجال األعمال ورئيس بلدية سخنين، د. 
صفوت أبو ريا، نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي 
في بنك هبوعليم، نعما تسيجلر كونفينو مديره منطقه الشمال 

وحيفا ، هشام عواد مدير فرع بنك هبوعليم في املدينة .
هذا وأقيم اللقاء ضمن لقاءات دورّية يجريها البنك مع رجال 
معهم،  العالقات  توطيد  بهدف  العربي  املجتمع  في  أعمال 
واالستماع إلى اقتراحاتهم ومالحظاتهم بخصوص عمل البنك، 
باملصالح  تختص  إيجابّية  ومالحظات  بنصائح  ولتزويدهم 

التجارية والتسويق.
السيد هشام عواد مدير الفرع رحب بالحضور وشكرهم على 

مهنية  بنكية  خدمات  بتقديم  التزامه  على  وأكد  حضورهم 
املوظفين  ومن طاقم  منه  ومميزه  معامله شخصيه  بمرافقة 

لجميع الزبائن وخاضه رجال األعمال .
نبيل توتري مدير الفعاليات في املجتمع العربي في بنك هبوعليم، 
قال » لقد أثلجت صدورنا كلمات الثناء واإلطراء التي سمعناها 
بحق عمل البنك من مدير البنك، طاقم املوظفين واإلدارة. 
واالقتصادية  املالية  اإلجراءات  على  البنك  زبائن  أثنى  حيث 
للبنك والفعاليات االجتماعية التي يبادر إليها البنك وكونه من 
الرائدين فيها في مدينة سخنين، ونحن سنتابع عملنا ونشاطنا 
في املجتمع العربي وسنستمر بدعم املصالح التجارية والعائالت 

وتقديم أفضل الخدمات البنكية لها .

بمناسبة شهر رمضان املبارك 

طلق وألول مرة حلة احتفالية بطعم »قمر الدين«
ُ
بريچات ت

ضاف الى طعم التمر الهندي الشعبي والذي يحظى 
ُ
* الحلة االحتفالية من »قمر الدين« ت

بإقبال كبير لدي املستهلكين في املجتمع العربي في شهر رمضان 

    

خطوة إضافّية لتطبيق قانون تقليص استخدام املال النقدي:

بنك إسرائيل يخفض عمولة إيداع الشيكات املؤّجلة والتي حّولت لطرف ثالث بحيث ال 

تتجاوز 2 شيكل ويدعو الجمهور إلى إيداع هذه الشيكات 

أطلق بنك إسرائيل خطوة إضافّية لتطبيق بنود قانون تقليص استخدام املال النقدي املتعلقة بصرف الشيكات، بحيث نشر 
مرسوم ينص على أّن ال تتجاوز عمولة إيداع الشيكات املؤجلة والتي حّولت لطرف ثالث 2 شيكل كحد أق�ضى. 

وينص قانون تقليص استخدام املال النقدي على أال يصرف البنك الشيك الذي تتوفر فيه واحدة أو أكثر من التقييدات الواردة 
في القانون. ويبدأ تطبيق هذه التقييدات من قبل البنوك في 01 تموز 2019، وهي ال تسري على الشيكات التي يتم ايداعها للحفظ 

قبل يوم بدء سريان املفعول. 
وعلى ضوء ذلك، هنالك تخّوف من أّن الشيك املحّول لطرف ثالث والذي أعطي قبل دخول التقييدات إلى حّيز التنفيذ وتتوفر 
بشأنه واحدة أو أكثر من التقييدات الواردة في القانون، لكن يتم ايداعه للصرف بعد بدء سريان مفعول القانون، بأن يتم إرجاعه، 
وحامل الشيك املؤّجل واملحّول لطرف ثالث والذي لم يقم بإيداع الشيك قبل هذا املوعد، يمكن اال يحصل على ماله بسبب إرجاع 

الشيك. 
ويدعو بنك إسرائيل جمهور الزبائن سواء كانوا أفراد أو مصالح تجارية صغيرة إلى إيداع هذه الشيكات للحفظ في البنوك قبل 

موعد دخول التقييدات إلى حّيز التنفيذ، وبذلك تجّنب أن يرجع الشيك بسبب عدم التقّيد بالتقييدات التي ينص عليها القانون.
 ومن أجل تشجيع الجمهور على إيداع الشيكات، حّدد محافظ بنك إسرائيل عمولة مخّفضة ال تتجاوز 2 شيكل، بدال من 12 
شيكل و15- شيكل كما كان متبًعا في مختلف البنوك، مقابل إيداع شيك مؤّجل حّول لطرف ثالث، دون أي عالقة لطريقة اإليداع 
ف بنك أو بشكل مباشر، وذلك في الفترة املمتدة من 15.4.2019 ولغاية دخول التقييدات حّيز التنفيذ في 

ّ
سواء عن طريق موظ

 .30.6.2019

لينور 3 سنوات، وهدى 8 سنوات، تحظيان بحياة جديدة بفضل التبرع باألعضاء

جراحة زرع األعضاء أجريت في مركز شنايدر الطبي لألطفال
لينور من شمال البالد وهدى من وسط البالد حظيتا بحياة جديدة بفضل التبرع لهن باألعضاء. وقد أجريت جراحة زرع 

األعضاء في مركز شنايدر الطبي لألطفال التابع ملجموعة كالليت.
ل خطر 

ّ
لينور، هي طفلة في الثالثة من العمر، تعاني من مرض أي�ضي يسبب لها أزمات قد تؤدي إلى الحاق أضرار عصبية وتشك

على حياتها، وقد خضعت لعملية زرع كبد. هدى، هي فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، تعاني من الفشل الكلوي وكانت قد خضعت 
فة 

ّ
ا، تتعافى الفتاتان في وحدة العناية املكث لعالجات غسيل الكلى على مدار أكثر من عام، إلى أن خضعت لجراحة زرع كلية. حاليًّ

في مركز شنايدر لألطفال، برئاسة الدكتور الحنان ناحوم.
تم إجراء عمليات الزرع من قبل طاقم زراعة األعضاء في مركز شنايدر الطبي لألطفال: الدكتور ميخائيل غورويتز، وهو طبيب 
كبير في قسم زراعة األعضاء في املركز الطبي لألطفال شنايدر، والدكتورة سيغال إيزنر، كبيرة األطباء في قسم الزرع، بمساعدة 
أطباء التخدير الدكتورة ميال كاتشكو، الدكتور ميخائيل ليفنسون، الدكتور كونستانتين نيكارسوف، والدكتورة ييلينا زيتلين. 

الدكتورة ميخال بارليف، وهي طبيبة كبيرة في معهد أمراض الجهاز الهضمي والتغذية وأمراض الكبد برئاسة البروفيسور 
رعنان شامير، تتابع تقدم عالج األطفال الذين خضعوا لعمليات زرع كبد. ويتولى متابعة تقدم عالج األطفال الذين خضعوا 
لعمليات زرع كلى، فريق من معهد أمراض الكلى برئاسة البروفيسورة ميريام دافيدوفيتش. هذا وقامت بتنسيق عملية زرع 
الكبد املمرضة ميخال شافير، وهي منسقة عمليات زرع الكبد، وتم تنسيق زرع الكلى من قبل املمرضة نعومي زينهيندلر، وهي 

منسقة عمليات زرع الكلى.
مركز شنايدر الطبي لألطفال هو املستشفى الذي يقوم باجراء الغالبية العظمى من عمليات زرع أعضاء األطفال في إسرائيل. منذ 
إنشائه، تم إجراء أكثر من 600 عملية زراعة للقلب، الرئة، الكبد والكلى لدى الّرضع، األطفال وأبناء الشبيبة، مع معدالت نجاح 

مماثلة لتلك املوجودة في أفضل املراكز الطبية في العالم.
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VIP

للبيع

للبيع

للبيع

شارع املطران 

حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن 

مصعد موقف طابق عايل 

منظر للبحر

 (للتسليم الفوري)

 شارع النبي 

)تصلح لألستثامر(
حوايل 65م جالرييا 

حوايل 9م مدخل منفرد 

مرممة حديثا

بالحي االملاين شارع 

يتسحاق سديه

 4 غرف 100م +رشفة طابق 

اول  مرممة 

للبيع

للبيع

للبيع

شارع عباس العلوي/ 

هتسيونوت
4 غرف  90م  +رشفة مع 

منظر مكشوف، موقف 

لسيارتني مرممة حديثا 

مع امكانية للخروج لرشفة 

السطح 70م مبلطة(מרוצף)

مع منظر

مبنطقة الهدار شارع 

ليفونتي )דירת גן)
مدخل منفرد  95م  4 غرف واسعة  

ساحة امامية 40م  وساحة خلفيه 

12م  من املمكن تقسيام لوحدتني 

سكنية 

حي الكبابري

4 غرف ، رشفة ، موقف ، 

مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة 

للبحر

للبيع

للبيع

شارع طربيا  زاوية 

هتسيونوت

 4 غرف ، تقريبا 90م ، مع 

امكانية الضافة رشفة 12م، 

مرممة، موقف بالطابو، 

مصعد.

شارع هلل مبنى 

فريد من نوعه 
 4 غرف  110م  رشفة 

17م مع منظر للبحر  

مرممة مصعد+مخزن 

وموقف خاص مسقوف

 Happy
Easter



وكل عام وأنتم بخير
عيد فصح مجيد


