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عفيف شليوط

منذ زمن طويل ومسرح امليدان ال يقوم بأّي نشاط 
مالية  أزمة  من  يعاني  ا،  كليًّ نشاطه  جّمد  ُيذكر، 
خانقة، لم يحصل على شهادة إدارة سليمة من قبل 
ُمسّجل الجمعّيات، األمر الذي ال يتيح للمؤسسات 
الرسمية والدوائر الحكومية أن تقوم بتحويل أّي 
دعم مادي لهذا املسرح. من ضمن هذه املؤسسات 
بلدية حيفا التي رصدت ميزانية سنوية  الداعمة، 
ملسرح امليدان تكفي لتغطية نفقات تفعيل قاعات 

املسرح من إيجار وضريبة أرنونا وما شابه. 
نتيجة للوضع القائم، وحتى ال يفقد الوسط العربي 
إدارة  التزمت  حققه،  الذي  اإلنجاز  هذا  حيفا  في 
في  عربية  ملؤسسة  امليزانية  بتحويل  حيفا  بلدية 
حيفا تعمل في مجال املسرح وتتمتع بإدارة سليمة 
وقادرة على تفعيل قاعات مسرح امليدان. ُيعتبر هذا 
القرار من قبل إدارة بلدية حيفا خطوة هامة نحو 
قاعات  دعم مشروع  في  االستمرار  على  املحافظة 
املسرح لصالح الوسط العربي في حيفا. لكن هنالك 
عقبات وصراعات حول ملن ستحّول ميزانية مسرح 
امليدان، من سيقوم بتحّمل مسؤولية هذا املشروع 
ما هي آليات عمل املسرح البديل،  الثقافي الفني، 
قبل  من  طرح 

ُ
ت تزال  وال  رحت 

ُ
ط أخرى  وأسئلة 

هيئات ومؤسسات وممثلي جمهور للوسط العربي 
الحيفاوي. 

في هذا املوضوع علينا أن نوضح  البت  لكن قبل 
التي  الطروحات  بعض  ومناقشة  األمور،  بعض 
تحاول أن ال تلغي استمرارية عمل مسرح امليدان 
 كلنا نحترم تجربة مسرح امليدان ونتمنى 

ً
الحالي. أوال

أن يجتاز محنته، ويعود ليزاول نشاطه املسرحي من 
ولكن هنالك فرق شاسع بين الواقع وبين  جديد، 
األمنيات. الواقع تماًما عكس أمنياتنا، فكل الدالئل 
مسرح امليدان غير قادر على االسستمرار  تشير أّن 
في نشاطه املسرحي، واالختيار هنا بين خطر تحويل 
وبهذا سيخسر  هذه امليزانية لغير الوسط العربي، 
الوسط العربي هذا املوقع الهام والحيوي، أال وهو 
إنقاذ  هو  الوحيد  فالحل  امليدان.  مسرح  قاعات 
بواسطة دعم  االندثار،  الثقافي من  املشروع  هذا 
مؤسسة ثقافية مسرحية عربية حيفاوية لتستمر 
االنتاجات  وتقديم  القاعات  تشغيل  مشروع  في 

املسرحية باللغة العربية. 
يجب أن ال نبالغ في  وهنا أّود أن أوضح للبعض،    
تقييم دور مسرح امليدان في حركتنا الثقافية الى حد 
الهوس، وال يكون هذا االعجاب الى حد االنبهار، األمر 
الذي يلغي دور املسارح األخرى التي تقوم بدورها 
هي األخرى في رفع شأن مسرحنا املحلي والنهوض 
هل  هنا،  املطروح  والسؤال  املسرحية.  بحركتنا 

وإذا تفكك هذا  ف نشاط مسرح امليدان، 
ّ
إذا توق

إن  بال ثقافة.  املسرح واندثر، سنصبح بال مسرح، 
مسرح  قبل نشوء   

ً
كان موجودا املسرحي  النشاط 

امليدان، ومن البديهي أنه سيستمر حتى لو تم إغالق 
مسرح امليدان. وهنا أنا ال أقلل من قيمة ودور مسرح 
امليدان، لكن املبالغة في تقييم دوره، وجعله األلف 
الى  يتحّول  واألوحد،  الوحيد  املسرح  وهو  والياء، 
ظلم للمسارح األخرى ونظلم بالتالي شعبنا وثقافتنا 
وكأننا غير قادرين على إنجاب مبدعين مسرحيين 
عربية  مسارح  فهنالك  املسيرة،  ليتابعوا  آخرين 
انتاجات  فاقت  مسرحية   

ً
أعماال قّدمت  البالد  في 

امليدان من حيث املستوى الفني واالبداع األدبي، 
وحظيت  للنظر،   

ً
ملفتا  

ً
جماهيريا  

ً
نجاحا وحققت 

بنقد فني ُمشّجع وداعم ومن قبل أقالم ال ُيستهان 
الذي  األمر  مشاعرنا،  ننساق وراء  فدعونا ال  بها، 

ممكن أن يؤدي الى تقييم األمور بغير موضعها.     
دعونا نتحّدث بصراحة حول النهج الخاطىء  ثّم   
الذي انتهجته إدارات مسرح امليدان املتعاقبة، األمر 

الذي أوصلنا اليوم الى ما وصلنا إليه.   
منذ أن بدأ البعض يكتب عن مسرح امليدان واألزمة 
بجديدة،  ليست  وهي  امليدان  مسرح  بها  يمر  التي 
وأنا أتابع هذه الكتابات والنقاشات التي لم تخرج 
يريد  فكل  املفرطة،  الذاتية  اطار  عن  غالبيتها  في 
 
ً
كاشفا أن يثبت بأنه األجدر إلدارة مسرح امليدان، 
وتمادى  بإنجازاته.   

ً
اآلخرين ومتفاخرا عيوب املدراء 

وأن  املسرح مسرحه،   
ً
معتبرا البعض في تحليالته، 

الحركة املسرحية املحلية تبدأ منه وتنتهي عنده. 
وهنا أّود أن أشير بأن املسرح العربي قبل أن يصبح 
اسمه امليدان، كان بمثابة حلم راود كافة املسرحيين 
العرب في البالد، وتحقق هذا الحلم بفضل نضال 
ومثابرة املسرحيين واملثقفين ورجال الفكر العرب 
بإنشاء  املطالبة  عن  للحظة  يتوقفوا  لم  الذين 
مسرح عربي. ففي مطلع الثمانينات دعت املؤسسة 
سميح  الشاعر  بإدارة  حيفا  في  للفنون  الشعبية 
القاسم كافة العاملين في املسرح املحلي الى اقامة 
املؤسسة الشعبية  وأعلن أّن  مسرح عربي قطري، 
إال  الهدف،  لهذا  خاصة  ميزانية  رصدت  للفنون 
أن بعض املسرحيين وخاصة العاملين في املسرح 
العبري في تلك الحقبة أجهضوا الفكرة، وهم ذاتهم 
الذين سيطروا على املسرح العربي عندما توفرت 
وكانت  امليزانيات بهدف توزيع الغنائم فيما بينهم. 
هنالك تجربة للممثلين املسرحيين املحترفين العرب 
1981 إلنشاء مسرح عربي بمبادرة الفنان  في العام 
الى  العرب  املمثلون  وتوجه  الراحل راتب عواودة، 
رئيس الدولة في حينه مقدمين له مشروع ميزانية 
 
ً
رسميا املسرح  تسجيل  وتم  عربي،  مسرح  إلقامة 
وباشر هذا املسرح بالعمل على  كجمعية عثمانية، 

مسرحية املهرج ملحمد املاغوط، إال أن هذا املسرح 
وتشتت  الصعبة  العمل  نتيجة ظروف  يستمر  لم 

الكادر الفني للمسرحية.      
هذا األمر يقودنا الى سيناريو االستقاالت املتعاقبة 
ملديري مسرح امليدان، فما أن كّنا نقرأ خبر استقالة 
االستقاالت  سيناريو  ليعود  امليدان،  مسرح  مدير 
السيناريو  هذا  املتعاقبين،  امليدان  مسرح  ملدراء 
نطرح  أصبحنا  أننا  درجة  الى  عليه،  اعتدنا  الذي 
جديد  مدير  كل  تعيين  بعد  التقليدي  السؤال 

للمسرح، متى سيستقيل؟
فتم تعيين يوسف أبو وردة ومكرم خوري مديرين 
للمسرح العربي في اسرائيل )هكذا كان اسم املسرح 
قبل تغييره ملسرح امليدان( فور تأسيسه، وفي العام 
ثم  للمسرح،   

ً
فنيا  

ً
مديرا فؤاد عوض  ُعّين   1998

ليتم من  للمسرح،   
ً
أعيد تعيين مكرم خوري مديرا

ثم  ومن   ،
ً
مديرا عوض  فؤاد  تعيين  إعادة  بعدها 

ومن بعده الفنان  م هذا املنصب سليم ضو، 
ّ
تسل

الراحل رياض مصاروة الذي استقال هو اآلخر بعد 
فترة قصيرة.     

من خالل هذه التغييرات نالحظ ان ادارة املسرح 
ومجلسها العام كانا يدوران في فلك دائرة مفرغة، 
فما معنى إعادة تعيين مدير للمسرح بعد إدانة فترة 
للمسرح؟!  إدارته  لسوء  مالحظات  وتدوين  عمله 
ففي كل املجتمعات عندما يفشل إنسان في مهمة 
أوكلت إليه ال يتم إعادة تعيينه في ذات املنصب، 
املدير  ربطت منصب  امليدان  إدارة مسرح  أّن   

ّ
إال

بأسماء معينة، وأجمعت من حيث تدري أو ال تدري 
وكأن  أنه ال يمكن الخروج من دائرة هذه األسماء 

مجتمعنا لم يلد غير هؤالء. 
في ظل تخبط إدارات املسرح املتعاقبة، وفي ظل عدم 
نجاح أي مدير حتى اآلن بإخراج املسرح من أزمته التي 
والهبوط املستمر بحجم الدعم  بدأت منذ والدته، 
املسرح  جعل  قصوراته،  نتيجة  للمسرح  املمنوح 
من التطور والتقدم.   

ً
في وضع تراجع مستمر بدال

عندما بدأ املشروع يتبلور بقرار ودعم وزيرة املعارف 
والثقافة في حينه شومليت ألوني، في النصف الثاني 
لهذا  امليزانيات  رصدت  حيث   ،1995 العام  من 
بدأت االتصاالت واالجتماعات التشاورية  املسرح، 
من أجل تحقيق هذا الهدف، وقد كانت في البداية 
تعقد االجتماعات في مكتب الدكتور حاتم خوري في 
بلدية حيفا، وقد كنت من بين املسرحيين املشاركين 

في تلك االجتماعات. 
وفوجئت   ،

ً
وفجأة وبقدرة قادر لم نعد نسمع شيئا

مثلي مثل غيري بالسماع عبر وسائل اإلعالم بإنشاء 
وتعيين يوسف أبو وردة  جمعية للمسرح العربي، 
بدأت  هنا  ومن  للمسرح.  مديرين  خوري  ومكرم 
بهذا  لالستحواذ  املحاوالت  بدأت  حيث  املشكلة، 

والذين  املسرحيين  من  قليلة  فئة  لصالح  اإلنجاز 
عملوا بفئوية والعتبارات شخصية ضّيقة، ال عالقة 
املحلية،  املسرحية  والحركة  املسرح  بمصلحة  لها 
وهنا تم دق املسمار األول في نعش املسرح العربي في 

اسرائيل الذي أصبح فيما بعد مسرح امليدان. 
 
ً
 ضخما

ً
 مسرحيا

ً
بدأ املسرح في العمل فقدم إنتاجا

عروضه  تتجاوز  لم  ولكن  والنقاد  املشاهدين  بهر 
وهنا كانت املشكلة الثانية التي  عدد أصابع اليد. 
ماذا نريد  والسؤال املطروح هنا:  واجهت املسرح، 
هل نشر الثقافة  من هذا املسرح وما هي أهدافه؟ 
املسرحية في كافة املناطق ولكافة األجيال في البالد، 
من  نخبوي  جمهور  نطاق  على  املسرح  حصر  أم 

املثقفين وعشاق هذا الفن؟!
فعندما تم إنتاج العمل األول، لم يؤخذ بعين اإلعتبار 
عدم توفر القاعات التي تالئم هذا اإلنتاج املسرحي 
وبالتالي وقعت إدارة املسرح في ورطة لم  الضخم، 
تستطع الخروج منها: ال تسويق ألعمالها  جمهورها 
محدود، الدخل الذاتي شبه معدوم، فكيف يمكن 
 من استخالص العبر 

ً
الخروج من هذه األزمة؟! وبدال

واالستفادة من هذه التجربة، استمرت ادارة املسرح 
في انتاجاتها املسرحية الضخمة والباهظة واملرهقة 
مليزانية املسرح، ولم تعمل للحظة على عامل الدخل 

الذاتي، وباألساس تسويق العروض املسرحية . 
لقد سبق ونشرت مقاالت عّدة عن تجربة مسرح 
“حيفا”  في جريدة  شر 

ُ
ن الذي  املقال  منها  امليدان، 

فكتبت في   ،2012 تموز   6 في العدد الصادر بتاريخ 
أحدها  وكان  توقعتها  التي  االحتماالت  عن  حينه 
وهذا  نتمناه،  الذي ال  األمر  امليدان  إغالق مسرح 
ق بالضّجة االعالمية حول 

ّ
التوقع سبق كل ما يتعل

رت 
ّ
وفي املقال ذاته حذ ا.  استهداف املسرح سياسيًّ

من خطر استعادة بلدية حيفا للقاعات، األمر الذي 
في  البلدية  إدارة  مماطلة  من خالل  اليوم،  يتكرر 

اتخاذ قرار واضح في هذه القضّية. 
 اختيار 

ّ
هنا، وفي ظل الوضع القائم لم يبق لدينا إال

املشروع  هذا  على  للحفاظ  التالية  االتجاهات 
الضغط على إدارة بلدية حيفا   :

ً
اوال الثقافي الهام. 

قبل  من  القاعات  لتفعيل  مناقصة  عن  اإلعالن 
مسرح عربي في حيفا، لديه القدرة االدارية واملالية 
مديره الفني يحمل لقب جامعي،  إلدارة املشروع، 
حسب  األولوية  حق  وتمنح  سليمة  بإدارة  يتمتع 
عدد سنوات نشوئه. وهنا يجب التركيز على أمرين، 
ا  الجسم الذي ستوكل له املهمة يجب أن يكون عربيًّ
ا: الضغط الجماهيري   ومركزه في حيفا. ثانيًّ

ً
ومستقال

خلي القاعات 
ُ
على إدارة مسرح امليدان الحالية أن ت

تدير  أن  أخرى  عربية  مسرحية  ملؤسسة  وتتيح 
حتى ال يفقد عرب حيفا هذا  شؤون هذا املكان، 

اإلنجاز الهام.         
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منظمة الصحة 
العالمية ُتحّذر:

األطفال دون العام 
الواحد يجب أاّل 

يتعّرضوا لشاشات 
الهواتف الذكية 

 
العاملّية إرشاداتها حول مقدار  أصدرت منظمة الصّحة 
الوقت الذي يجب أن يمضيه األطفال دون سن الخامسة 
وصّرح مصدر  الذكّية.  واألجهزة  الهواتف  أمام شاشات 
أّن  املّتحدة  لألمم  العاملّية  الصّحة  منظمة  في  مسؤول 
األطفال الذين تقّل أعمارهم عن الـ 5 سنوات يجب أن ال 
ا.  يقضوا أكثر من ساعة واحدة أمام الهاتف الذكي يوميًّ
واألطفال الذين هم دون العام الواحد يجب أن ال يتعّرضوا 

لشاشات هذه الهواتف بتاًتا. 
األطفال  األطفال،  لطب  األمريكية  األكاديمية  وتو�صي 
شهًرا بتجّنب الشاشات،   18 أعمارهم عن الـ  الذين تقّل 
وتقول أنه على آباء األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم 
قيمة  وذات  الجودة"  رعاية  "برمجة  اختيار  سنتين  عن 
ملشاهدة  الوالدين  أحد  مع  مشاهدتها  يمكن  تعليمية 

األطفال على فهم ما يرونه.

أمير مخول يستعيد حرّيته بعد غٍد األحد 
اللجنة التحضيرية تدعو الجماهير الستقباله في باحة كنيسة سّيدة الجليل في قرية مخول – البقيعة

االستعدادات  األّيام  هذه  في  تتم  حيفا:  ملراسل 
الستقبال الوفود الشعبية التي يتوقع أن تتوافد مساء 
الستقبال األسير السيا�صي  الخامس من أّيار،  األحد، 
القيادي أمير مخول الذي يتحرر من سجنه وينطلق 
سجن  في  أعوام  تسعة  ق�صى  أن  بعد  الحرية  الى 
الجلبوع لألسرى السياسيين. سيقام حفل االستقبال 
في الساعة الخامسة من مساء األحد في باحة كنيسة 

سّيدة الجليل في قرية مخول – البقيعة.  
سيقوم أمير واألطر القائمة على االجتماع باستقبال 
في  من الساعة الخامسة مساء  وفود املهنئين ابتداء 

باحة كنيسة سيدة الجليل للروم الكاثوليك في قرية 
ثم يجري اجتماع  )املدخل الغربي(،  البقيعة  مخول- 
شعبي واسع في قاعة الكنيسة دعت إليه لجنة املتابعة 
للدفاع  الشعبية  واللجنة  العربية،  للجماهير  العليا 
عن أمير مخول، وعائلة األسير املحرر. ُيعقد االجتماع 
بمشاركة واسعة من وفود املحبين واالصدقاء ورفاق 
الهيئات  وممثلي  الطويل،  الوحدوي  النضالي  دربه 
الصف  وحدة  أطر  وممثلي  والوطنية  الشعبية 

  .
ً
بعها منهجا

ّ
الكفاحية التي آمن بها أمير وات

ز التحضيرات الستقبال األسير 
ّ
د عصام مخول ُمرك

ّ
أك

املحرر أمير مخول، أن موعد خروجه من السجن ليس 
ا أيًضا، 

ً
مكان خروجه ليس معروف كما أّن  ا، 

ً
معروف

ولذلك ُيرجى من جميع املهنئين واملعنيين باستقباله 
موقع  الى  للوصول  مساء  الخامسة  الساعة  اعتماد 
اللجنة  بيان  في  املذكورة  التفاصيل  وفق  استقباله 
مع  أمير  موعد  إن  وأضاف:  الستقباله.  التحضيرية 
 لأللوف من أبناء هذا الوطن 

ً
ا ُمثيرا

ً
الحرية سيكون حدث

ومثابًرا في ساحات   
ً
الذين اعتادوا أمير مناضال مركزيا

واالجتماعي،  السيا�صي  والتقدمي،  الوطني  النضال 
محليا وفي محافل التضامن العالمي. وقال: إن برنامج 

الحرية  أغاني  من  بعدد  سينطلق  الشعبي  االستقبال 
التي تقدمها الفنانة القديرة أمل مرقس والفنان القدير 
سمير مخول. ثم تتوالى كلمات قصيرة احتفاء بتحرر أمير 
من بينها كلمات لرئيس مجلس البقيعة املحلي، د. سويد 
السيد محمد بركة  سويد ورئيس لجنة املتابعة العليا، 
وعدد من الشخصيات  وسيادة املطران عطا هللا حنا، 
كما سيلقي أمير مخول كلمة هامة في  والوفود املهنئة، 
االجتماع سيخاطب فيها جمهور املهنئين وجماهير شعبه 

والقوى املساندة للنضال العادل. 
هذا وأشارت لجنة اإلعداد للقاء الحرية مع أمير مخول، 
الى أّن أي تفاصيل أخرى تّم نشرها بخصوص االستقبال 
وطابعه وطبيعته تختلف عن التفاصيل التي وردت في 
لذا ُيرجى اعتماد  ليست دقيقة وقد تخلق بلبلة،  بيانها، 

املعلومات التي جاءت في هذا البيان دون غيره. 
يشغل منصب  أمير مخول كان   بالذكر أن  من الجدير 
رئيس إتحاد الجمعيات األهلية العربية في البالد "إتجاه"، 
في لجنة املتابعة  لجنة الحريات"  كذلك منصب رئيس" 

العليا للجماهير العربية عند اعتقاله. 
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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 التا�ي:

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

تعظؤــئ صطئغئ
             مقدمة للزميل واالخ مخطط املدن 

سروة جعغطات
على تعيينھ عضوا في لجنة صيانة املباني واملناطق التاريخية 

عضو خبير تخطيطي في مجال الترميم- بلدية حيفا

ألف مبارك 
تمنياتنا لك بالتوفيق في منصبك الجديد وا�ى االمام قدما في 
خدمة مجتمعنا والحفاظ على ميراثنا املعماري التاري�ي في حيفا 

   من طاقم وإدارة جمعية التطوير االجتماعي- حيفا

ملراسل حيفا-
غير  على خطوة  كاليش  عينات  د.  بلدية حيفا،  رئيسة  أقدمت 
مسبوقة تمثلت في تعيين ُمخطط املدن والباحث عروة سويطات، 
عضوا في اللجنة البلدية للحفاظ على املباني واملواقع، لكونه خبيرا 

تخطيطيا في مجال الترميم واملحافظة. 
عّين بموجب قانون 

ُ
عتبر هذه اللجنة من أهم اللجان في البلدية وت

ُ
ت

التخطيط والبناء، وهي مكّونة من ستة أعضاء فقط أصحاب حق 
مدير  بلدية منتخبين،  ثالثة أعضاء  البلدية،  رئيسة  التصويت: 
قسم املحافظة على املباني واملواقع في البلدية، وعضو خبير خارجي 
في مجال التخطيط والترميم. تجتمع اللجنة بشكل دوري مع قسم 
املحافظة على املباني واملواقع ومع أقسام الهندسة والتخطيط 
ملتابعة ومناقشة شؤون وسياسات التخطيط والترميم في حيفا.   

من الجدير بالذكر أن لجنة الحفاظ على املباني واملواقع تهتم في 
إقرار قائمة املباني واملواقع ذات قيمة تاريخية ومعمارية وثقافية 
للجنة  االستشارة  اللجنة  وتقّدم  عليها.  املحافظة  يجب  التي 
التخطيط والبناء املحلّية حول سياسة التخطيط في الحفاظ على 
وتراقب اللجنة املخططات  املباني واملواقع التاريخية في املدينة، 
وعمل لجنة التخطيط والبناء املحلّية في املواقع واملباني التاريخية 

واألثرية والثقافية واملعمارية في املدينة. 
أول  لقب  هو صاحب  عروة سويطات  املدن  ُمخطط  أن  ُيذكر 
واالستشارة  حيفا  جامعة  من  السياسية  والعلوم  الفلسفة  في 
في  ثاٍن  ولقب  أبيب  تل  جامعة  من  واالستراتيجية  التنظيمية 
ويدرس  التخنيون،   − تخطيط املدن في معهد العلوم التطبيقية 
يبحث  التخنيون.  في  واملناطق  املدن  تخطيط  في  الثالث  اللقب 

الدول  بين  العالقة  سويطات 
واألقليات في العالم من خالل 
وسياسات  التخطيط  بحث 
واستراتيجيات  اإلسكان 
األقليات  لدى  املدني  املجتمع 
في مواجهة هذه السياسات، في 
وهو  بريطانيا،   – مدينة لندن 
وناشط  وباحث  مدن  مخطط 
التخطيط  وقضايا  حقوق  في 

والسكن للمجتمع العربي.
تجدر اإلشارة إلى أن تعيين مخطط املدن عروة سويطات جاء 
بقرار مباشر من رئيسة بلدية حيفا، د. عينات كاليش وبمصادقة 
املجلس البلدي، إذ يعتبر هذا التعيين خطوة غير مسبوقة، فللمّرة 
األولى في حيفا كما في باقي املدن املختلطة، يتم تعيين مختّص عربي 

كعضو خبير تخطيطي خارجي في اللجنة. 
عروة  املدن  مخطط  مع  "حيفا"  لصحيفة  خاص  حديث  وفي 
:"أعتبر هذا التعيين غير مفهوم  سويطات حول هذا التعيين قال 
إذ فقدنا على مدار عقود الكثير من املباني واملواقع ذات  ضمنا، 
القيمة املعمارية والثقافية والتاريخية، لذا أشعر بمسؤولية كبيرة 
بتحٍد كبير وسأبذل كل ما بوسعي كي نحافظ على ما تبّقى لنا من 
املباني واملواقع التاريخية في مدينتنا حيفا وعلى إرثنا املعماري، 
وهوية  وانتماء  كبرياء  من  وأصلها وجزء  املدينة  ملك  هو  الذي 
ب أسا�صي في جوهر تطوير املدينة وخدمة األجيال 

ّ
الناس ومرك

القادمة". 

بخطوة غير مسبوقة: 

كاليش تعّين عروة سويطات عضوا في لجنة 
الحفاظ على المباني والمواقع

قراءة أّولّية لنتائج االنتخابات البرلمانّية 
2019 في المجتمع العربي الفلسطيني

في حيفا قراءة أّولّية تحليلية لنتائج انتخابات “مدى الكرمل”   نشر مؤخًرا مركز 
 الكنيست األخيرة معتمًدا على ثالثة محاور أساسّية: * زيادة نسبة غير املشاركين في
 االنتخاب. * تراجع التمثيل العربي في الكنيست الى 10 مقاعد. * ازدياد نسبة وعدد

  املصّوتين لألحزاب الصهيونية في املجتمع العربي مقارنة
باالنتخابات البرملانّية السابقة.

نتائج بأّن  االّدعاء  الى  القراءة  هذه  أشارت   كما 
ّ

ا،  أال ًرا مهمًّ
ّ

ت مؤش
ّ
 االنتخابات األخيرة للكنيست  شكل

 وهو الحاجة املاّسة إلى بلورة مشروع سيا�صي جمعي
 تقوم به الهيئات السياسّية والوطنّية والشعبّية، وعلى

 رأسها لجنة املتابعة العليا.
“مدى  من امللفت للنظر في البيان الذي أصدره مركز 
نسبة االقتراع في االنتخابات التأكيد على أّن   الكرمل” 

نسبة املقترعين العرب  األخيرة للكنيست تراجعت بشكل ملحوظ حيث لم تتعّد 
عتبر أدنى نسبة مشاركة في االنتخابات البرملانية للمجتمع الفلسطيني

ُ
 %50، وهذه ت

 في اسرائيل.
 من ضمن األسباب لهذا التراجع في نسبة املقترعين حسب ما جاء في هذه القراءة
 تفكيك القائمة املشتركة، وما سبق التفكيك من مناورات وسجاالت حول مسألة
زد على ذلك شخصنة وفردنة العمل البرملاني الذي أّدى إلى زعزعة ثقة  التناوب. 
 الجمهور بالنّواب العرب وأضعف بالتالي عمل القائمة املشتركة الجماعي. كما  شعر
 الناخب حسب هذه القراءة باإلحباط نتيجة شعوره بعدم جدوى النضال من خالل

 البرملان االسرائيلي في ظل سن قانون القومّية وقوانين إقصائّية للفلسطينيين.
العربّية األحزاب  لدى  التنظيمي  الجانب  ضعف  تأثير  إلى  القراءة  وأشارت   هذا 
تراجع ملحوظ في عدد  على العمل الجماهيري لدى هذه األحزاب وبالتالي حصل  
 املقترعين العرب. هذا باإلضافة الى نقاط أخرى مثل: غياب الخطاب البرملاني من
 أجندة األحزاب العربّية ودعاياتها االنتخابّية، تعزيز خطاب املقاطعة واالمتناع عن

 التصويت وغياب األمل في التغيير.
 في ختام هذه القراءة تّم التأكيد على الحاجة إلى مشروع سيا�صي جماعي وإعادة دور

      األحزاب السياسّية لتأخذ دوًرا أكبر في إعادة الناس إلى املشاركة السياسّية.
        



גם המחיר צעצוע

שולחן כדורגל ענק

רשת שומרת שבתבס“ד

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד 19.5.19 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה 

בלבד *מינימום 5 יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל-1 יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית להפסיק את המבצעים 
בכל עת.

072-220-4717
שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 09:00-21:00 | ימי ו‘ וערבי חג 09:00-15:00 | מוצ“ש סגור

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

₪99990
₪49990

אופניים
12-14 אינץ‘

₪24990

בריכה עגולה 2.4 מ‘
כולל משאבת פילטר

בית בובות ענק
אלקטרוני עם אורות וצלילים

  

₪24990

טרמפולינה 2.44 מטר
עם סולם

₪49990

₪6990 ₪28990

בריכות קונוס
מתנפחת

בריכה מלבנית
אולטרה

99*200*400 ס“מ | עם סולם

פילטרמשאבתכולל

דגם 2019

בריכת עמודים
קוטר 3.05 מ‘ אינטקס

מגוון ענק
של בריכות
ואביזרים!

₪29990

בריכות פעילות
אינטקס

דגמים מובילים

RZR באגי ממונע
24 וולט | גלגלי גומי | 6 מקומות ישיבה |

בלוטוס‘ | אורות קדמיים

₪149990

טרמפולינה 1.4 מטר
עם רשת הגנה

₪29990

אופנוע ווספה
 vespa electrique12v

גלגלי עזר (ניתנים לפירוק) ורגלית
AUX , USB, MP3 : חיבורי

₪39990

₪11990

בית בובות פליימוביל 
כולל רהיטים ודמויות

₪5990

אוהל משחק טירה
עם דלת נפתחת

בקנייה מעל 50 ש“ח ממוצרי החנות

₪9990

בימבה מרצדס
עם מוט דחיפה

₪9990

יום
עצמאות

שמח!

סרקו
להורדה

הורידו את האפליקציה!



1090 1090 2990 1490

1290 15 20

990 1790 10

890 790 1490

קמח מפרץ, סולת 1 ק״גאורז יסמין שוקחה 5 ק״ג

3ב5ב

תרכיז עגבניות פרי חן

 ספגטי /פסטה אסם

מוגבל ל-2

5ב

4ב

3ב

פריקהעדשים אדומיםאטריות אסם 400 גרם

שניצל מאמא עוף 700 סוכר
גרם אצבעות 

קטשופ טחינה אל אמיר 900 גרם
אסם 700 גרם

מרק טעם עוף אסם 1 ק״ג 

שמן שוקחה חמניות 3 ליטר

890

1ק״ג1ק״ג

10
מוגבל ל-2

3ב10

מלפפון פרי חן 7-9 עגווה תמר כבוש

45

קפה אלנסר

3ב2 ב

עגוה שוקחה 1ק״ג
تمور البركه

890

30

חלוה קלאסית ירח
500 גרם של אחווה 

890

1290

גלידה לא קרימריה נסטלה
קרימיסמיו גלידה משפחתית

שטראוס 

2ב
לקט אפונה תירס וגזר , אפונה 

אפונה וגזר, תירס, גזר גמדי,  
שעועית חתוכה ירוקה וצהובה 

היינץ
460 גרם

690

מינוז קרפט אמריקאי 420 גרם

890 2790 2490 990 1090

990 1790 1990 1290 10

1290

1590

3490 690 4990

כוסות פלסטיק

5ב

נייר מגבת ניקול שישייהנייר טואלט מולט 40 גליליםפחמים 5 ק״ג פחמים 2ק״ג

קוטל חרקים דלי מגבונים ריצפהדלי מגבונים ניקוי כללימגבונים לחים רביעיה
  K300

מרכך כביסה סנו מרוכז 
1ליטר

פיירי 900 מ״ל לימון אבקת כביסה 8 ק״ג אריאל נוזל כלים פיירי 1.350
24% חומר פעיל.

منتوجات خاصة 

بشهر رمضان الكريم

1090

מארז 2 יחידות לוטוס קולון 8 ק״ג אבקה
במשקל כולל 500 גרם

מיץ סחוט טרי חמצמץ 
ומתקתק פריגת 2 ליטר

رمضان الخري والحمالت 
مبي ماركت كلها خري

₪

פרגית 

4 ק״ג100

חזה עוף טרי

₪

סינטה עגל טרי, מוח עגל

18490 ק״ג
₪

שיפודי פרגית קפוא

100 4ק״ג ₪

צלעות טיבון טלה טרי

18490 ק״ג

₪

רבע כבש פרוס

155 ק״ג ₪

עוף שלם טרי

1 ק״ג 1250מוגבל ל- 4 ק״ג 
₪

בצל יבש , 
תפוח אדמה אפייה

1290 ק״ג
₪ 1 ק״ג 190מוגבל ל- 4 ק״ג 

גזר ארוז
כרוב לבן

₪

בשר בקר טחון 

395 ק״ג

₪390
1 ק״ג

שומר, לימון

₪

בשר עגל טרי

14490 ק״ג

₪

אבטיח, 
תפוז רשת

490
1 ק״ג
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10 1890

1590 15 10 890 1290

3750 2390

3190 890 990 45

2190 1490 14 1590

תירס פרי זהמרק שחור קנור 6+1

3ב

3ב 2ב

3ב

2ב

8ב

1ק״ג

1ק״ג

חומץ , לימון יכין 1 ליטר

סמנה שוקחה

לבנה טמרה 500 גרם

שמנת מתוקהשמנת תנובה 200מ״לחלב תנובה 1 ליטר

ממרח חמאה עלמה עם מלח תנובה מגש ביצים M 30 מרגרינה /מחמאה תלמה
ובלי מלח 250 גרם

גבינה עמק במעדנייה 1 ק״ג

ממרח שוקולד שחרבולגרית תנובה 24% דבש יד מורדכי 900 גרםדבש ספרדי 

מעדן סנדלפור ללא סוכר ללא ריבה מיטב 
חומרים משמרים  

צ’יפס קלאסי 2.5 ק״ג 
פסקוביץ 

שוקולית שקית

1790

יוגורט 3 ליטר תנובה 

חמד תנובה

35
פרוס מעדניה בלוק שלם

2690

390

1090

מוגבל ל-2
מימושים

מוגבל ל-1

14.90

210ב

גביעי גלידה עלמה

לבנה פיראוס תנובה 750 גרם

1090590

2990

 מאקינטוש קואליטי 
סטרייט 795 גרם 

25 35 70 1290

1990 4990 35

12 1990 11 790

45 55 10 2ב10

2ב

1ק״ג1ק״ג100 גרם

1ק״ג1ק״ג 1ק״ג

1ק״ג

משמש מספר 1 תאנים יבשיםצימוקים קטן צהוב תמרים 5 ק״גתמרים 1 ק״ג

אגוזי מלך אמריקאי 
חצאים אקסטרה

מארז נס קפה עלית שקדים טבעי 
עם כוס

תה ליפטון סרביס
תה ויסוצקי מארז רמדאן

שישיית נביעות 1.5 ליטר שישיית פפסי. מירנדהתפוזינה

3ב

פרימור בטעמים 1.5 ליטר
ג׳אמפ 1.5 ליטר 

פריגת 1.5 ליטר תמר 
הינדי/קמר אלדין

משקה באלטיקה שעורה 
טעמים

משקה בלו קרטוןמשקה xl קרטון

10 1ק״ג 1ק״ג

קוקוס במשקל

10

סחלב 1ק״ג

5ב

1790

בוואריה טעמים

בוטנים גפרורים,חצאיֿם,
מולבנים 

20260

קרטון אגוזים רבעים 
שבורים 10ק״ג

אגוזים שבורים

286990
שישייה קרטון

890

4990

250

שקדים גפרורים 

מוגבל ל-1מוגבל ל-1 1490

סירופ המעיין 3 ליטר
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الجُمعة 3 أّيار 122019

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• 

مركز معوف في شفاعمرو يختتم مؤتمر دعم 
المصالح التجارّية الصغيرة والمتوسطة 

اختتم األسبوع املا�صي، مركز األعمال  ملراسل حيفا- 
املصالح  لدعم  األعمال  مؤتمر  شفاعمرو  في  معوف 
العشرات  بمشاركة  واملتوسطة،  الصغيرة  التجارّية 
من أصحاب املصالح التجارّية واملبادرين، شخصيات 
من  رسمية  ومؤسسات  بنوك  مدراء  جماهيرية، 

شفاعمرو ومنطقة الشمال. 
بلدية  رئيس  نائب  املؤتمر  اختتام  حفل  في  تحّدث 
النهضة  إلى  مشيًرا  خنيفس،  فرج  السيد  شفاعمرو 
 
ً
نتيجة قريًبا،  شفاعمرو  ستشهدها  التي  الصناعية 

في  صناعيتين  منطقتين  تطوير  على  العمل  لتقّدم 
شفاعمرو. وعرض السيد رياض ابراهيم، نائب مدير 
لتطوير  واملنح  الهبات  برنامج  االقتصاد  وزارة  عام 
أصحاب  ودعا  تكنولوجيا،  الصناعية  املشاريع 
املصالح التجارّية واملبادرين للتوجه ملعوف شفاعمرو 
بتاريخ  سينتهي  الذي  البرنامج  هذا  من  لالستفادة 

.2019/05/23
شفاعمرو  معوف  مدير  خالدي،  نايف  د.  وتطرق 

للخدمات التي تقّدمها مراكز معوف لتطوير املصالح 
التجارية الصغيرة واملتوسطة، من استشارة اقتصادية 
في بناء خطة عمل، الى تشخيص ومعالجة التحديات 
التي تواجه املصلحة التجارّية وتحول دون نجاحها، 
باإلضافة إلى توفير الدورات في االدارة والتسويق إلثراء 
املعلومات، وتقديم املساعدة واملرافقة للحصول على 

قروض من صناديق التمويل املختلفة.
وعلى ضوء التطورات املتسارعة في اقامة منطقتين 
من  أكثر  بحجم  شفاعمرو  في  جديدتين  صناعيتين 
ألف دونم، عرض السّيد وسام سليمان، مدير تطوير 
واملستشار  العربي  الوسط  في  الصناعية  املناطق 
االقتصادي، تامر أبو يونس، كافة التفاصيل املتعلقة 
باقتطاع قسائم أرض في املناطق الصناعية، موضحين 
والشروط  الطلبات  تقديم  مراحل  للمبادرين 
واملصادقة  املعالجة  ومراحل  املطلوبة  واملستندات 
حيث يتم تقديم الطلبات من خالل معوف شفاعمرو.

رحبي بالبشرة الجذابة بـ 60 ثانية!
املسام املثالية بشكل فوري مع 

 GLAMGLOW -  القناع الجديد من
INSTAMUDTM

من  الجديد  القناع  الوقت.  من  الكثير  تحتاج  ال  الجيدة  االمور 
 60-Second Pore-Refining Treatment،  GLAMGLOW
تعرفوا على  ثانية فقط،   60 INSTAMUDTM, لخلق مظهر مسام مثالي بـ 

صديقكم املفضل في ايامكم املشغولة، عالج بقناع بنسيج رغوي ينعم 
مظهر املسام ويوحد لون البشرة خالل دقيقة واحدة، ليمنحك وجه مثالي 

وجاهز للخطوة التالية.
الغني باالكسجين يتحول الى فقاعات   INSTAMUDTM القناع الرغوي
تخلق رغوة باللون املائل الى الليلكي مثالي  صغيرة بمرجد ملسها للبشرة، 

للسلفي!  التركيبة تشمل 
البنتونيت  طين  على 
لتنقية  والكاولين 
السموم  وإزالة  املسام 
لون  لتوحيد  والهامليز   ،
واملستخلصات  البشرة 
مظهر  لتحسين  النباتية 
ذلك  في  بما  الجلد 
عرق  جذر  فيرا،  األلو 
ويتم   ، السوس والتفاح 
النياكيناميد  بين  الجمع 
لتهدئة  واأللينتينوين 
هي  والنتيجة  البشرة. 
منتعشة  جديدة  بشرة 
مع   ، بالطاقة  مليئة   ،
بشكل  مثيرة  اشراقة 

خاص.

 GLAMGLOW الصور تصوير عالقات عامة

طلق 
ُ
بريچات مستمرة في تقليدها بمناسبة شهر رمضان الكريم وت

حملة إعالنية واسعة يقودها املمثالن دريد لداوي وشادي مرعي 

تحت شعار “طبيعي ع اإلفطار موجودين تمر هندي وقمر الدين “

· ضاف الى النكهات والطعمات املحبوبة: برتقال، توت-موز، 	
ُ
نكهة التمر الهندي وقمر الدين ت

باع في رزم سداسية بحلة احتفالية ومحدودة
ُ
وست

تستمر شركة بريچات، الشركة املتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات 
طلق حملة اعالنية جديدة للرزمة 

ُ
الجودة العالية، بتقليدها السنوي الخاص بشهر رمضان وت

االحتفالية لمشروب تمر هندي وقمر الدين. الحملة االعالنية يقودها املمثالن دريد لدواي وشادي 
مرعي تحت شعار “طبيعي ع اإلفطار موجودين تمر هندي وقمر الدين ». 

نتج من أفضل أصناف 
ُ
 للتقليد السنوي، أطلقت بريچات نكهة جديدة من قمر الدين امل

ً
استمرارا

املشمش لتضاف الى املشروب املعروف » تمر هندي«. وسيتم تسويق املشروبات الجديدة بحلة 
ضاف الى الحلة االحتفالية من النكهات املحبوبة: 

ُ
احتفالية بمناسبة شهر رمضان. نكهات رمضان ت

برتقال وتوت-موز.
نائب املدير العام لشؤون التسويق في بريچات، اوريت عزرا قالت: »يسرنا االستمرار في التقليد 

على  الخامسة  للسنة  السنوي 
التوالي وان نقدم ملستهلكينا في 
املجتمع العربي مشروبات عالية 
الجودة في شهر رمضان إلضافتها 
على مائدة االفطار«.« ايضا هذا 
معظم  باستثمار  قمنا  العام 
جهودنا لنقدم للمستهلكين حلة 
احتياجاتهم  تناسب  احتفالية 
في شهر رمضان.  يفضلونه  وما 
وفي هذه الفرصة أقدم التهاني 
الكريم  الشهر  بحلول  لزبائننا 
مقبوال  صوما  لهم  وأتمنى 

وإفطارا شهيا«. اضافت عزرا.
ُيذكر انه ترافق الخطوة حملة 

تسويقية واسعة تشمل فيلما دعائيا خصيصا لرمضان يقودها املمثالن دريد لدواي الذي يرافق 
بريچات للسنة الخامسة بشخصية السقا وهذه السنة ينضم اليه املمثل شادي مرعي بشخصية 
قمر الدين. سيتم نشر الفيديو في شبكات التواصل االجتماعي، املواقع العربية الرائدة وباإلضافة 

الى الفتات شوارع.

 VoLTE & Wifi Calling طلق
ُ
بيليفون ت

جيل جديد ملكاملات عالية الجودة في 
الشبكة األسرع في البالد

الشبكة  نواة  تحديث  عن  بيليفون  أعلنت شركة 
من شركة اريكسون وبالتالي تخول   IMS لتقنية الـ 
طلق 

ُ
ت اآلن  الشبكة.  ملوارد  الجودة  عالي  استغالل 

التي   ،VOLTE&WIFI CALLING خدمة  بيليفون 
تتيح اجراء املكاملات على شبكة الجيل الرابع وعلى 
مجانية  الخدمة  البيت.  في  الالسلكية  الشبكة 

)حسب شروط الخدمة( وليست بحاجة الستخدام تطبيق خاص.
· على 	 متطورة  مكاملات  خدمة   –  )Voice over LTE(  VoLTE  

الخدمة متوفرة دون  الشبكة األسرع واألكثر تطورا في البالد. 
الحاجة الى تطبيق خاص، ويمكن تفعيلها بشكل ذاتي بطريقة 
)األجهزة  سريعة وبسيطة من جهاز سمارتفون الزبون  سهلة، 
بجودة  سريعة،  مكاملات  اجراء  من  تمكن  الخدمة  الداعمة( 
WIFI CALLING. وتكامل مستمر مع خدمة الـ HD صوت عالية

· املتوفرة 	  WIFI الـ  شبكة  على  مكاملات  خدمة   -Wifi Calling
واملوجودة، تخول استمرار الخدمة بأماكن فيها تغطية خليوية 
 ، التفعيل  سهلة   ، لتطبيق خاص،  الحاجة  دون  منخفضة، 

سريعة وبسيطة من جهاز السمارتفون )األجهزة الداعمة(.

 “ بيليفون:  في  التسويق  شؤون  عام  مدير  نائب  سيغال،  ايالن 
بيليفون تدرك حاجة الزبون بان يكون على اتصال ومن السهل 
الزبون  توقع  الى  باإلضافة  زمان  وكل  مكان  كل  في  اليه  الوصول 
بالحصول على الخدمات املتطورة، الجديدة وعالية الجودة لخلق 
تجربة ممتازة.. في السنوات االخيرة أطلقنا خطوات عديدة وأطلقنا 
خدمات متطورة وجديدة ملصلحة الزبون وسنستمر بذلك ايضا 
السريعة  الشبكة  قدرة  وتحسين  بتحديث  وقمنا  املستقبل،  في 
 BEAM والـ   4X4MIMO الـ  تقنية  تذويت  من خالل  إسرائيل  في 
QAM256 ,FORMING. نحن نستمر باالستثمار في الشبكة وتذويت 
نظام الـ  IMS  يخولنا تزويد الزبون بسلة خدمات متطورة وجديدة 
إضافية، مثل خدمة الـ  VoLTE & Wifi calling  التي تمنح الزبون 

مكاملات عالية الجودة ومتطورة.



شارع تساھل 10، حیفا ـ ت: 04-6568586
عنوانكم لالدوات الكھربائیة

شارع تساھل 10، حیفا ـ ت: 04-6568586

امكانیة الدفع:  
1.   نقداً

2. شیكات
3. بطاقة االئتمان (כרטיס אשראי)

4. االمر الثابت في البنك (הוראת קבע)

كل من یحضر عرض اسعار (הצעת מחיר) من اي محل سوف نلتزم بالسعر االفضل

اسعار ال مثیل لھا الفخر الشركات العالمیة من صالة العرض(תצוגה) التسلیم فوري

ששת הימים 1
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فة على مسرحية 
ّ
مكث مراجعات  األيام  في هذه  تجري 

في مسرح  للكاتب عفيف شليوط  بموت”  إذا  “بموت 
جائزة  على  الحائزة  املسرحية  شفاعمرو،  في  األفق 
للغات  رجمت 

ُ
ت والتي  السويسري،  أرديتي  صندوق 

االنجليزية، الفرنسية والعبرية. 
ميالد  املمثالن  املسرحية  هذه  في  التمثيل  في  يشارك 
شليوط،  عفيف  وإخراج  تأليف  بدر،  وأمجد  غالب 
تصميم وتنفيذ الديكور عادل سمعان، موسيقى معين 

شعيب، إنتاج مسرح األفق.  
ُعرضت املسرحية للمرة األولى في إطار مهرجان الناصرة 
حيث أنتجها مسرح األفق في   ،1995 للفنون في العام 
شفاعمرو في حينه، شارك في التمثيل الى جانب مؤلف 
املسرحية املمثل الراحل مروان عوكل. استمرت عروض 
املسرحية ملدة سنتين حيث حققت نجاًحا ملفًتا للنظر، 
في  للمشاركة  املمثل لطف نويصر  لينضم من بعدها 
 من مروان عوكل ملدة عامين آخرين، قام 

ً
املسرحية بدال

من بعدها املمثل بيان عنتير باملشاركة في التمثيل في 
املسرحية الى جانب مؤلفها. 

 2000 العام  في  االنجليزية  للغة  املسرحية  رجمت 
ُ
ت

وعرضت مقاطع منها على خشبة املسرح امللكي البريطاني 
العام  في  العربية  باللغة  كتاب  في  صدرت  لندن،  في 
على جائزة صندوق   2017 وحصلت في العام   ،2003
بعد أن حصلت املسرحية على جائزة صندوق  بايس. 
إعادة  األفق  إدارة مسرح  قررت  السويسري  "أرديتي" 
إنتاجها من جديد، ولكن هذه املّرة يتم تقديمها بأسلوب 
حيث يجتمع مخرج مسرحي مع ممثل  إخراجي جديد، 
ق في مخزن املسرح ليدخل املخرج من خالل هذه 

ّ
متسل

الحالة عالم إحدى الشخصيات التي حلم أن ُيجّسدها 
على خشبة املسرح. 

خشبة  على  عرضها  أثناء  في  املسرحية  هذه  أثارت 
املسرح اهتمام النقاد واملسرحيين الذين أشادوا بها، 
فاملسرحية تعتمد األسلوب الساخر في انتقاد شخصية 
وصل بها غرورها الى حد تأليه الذات. املسرحية تتأرجح 
بين عالم الخيال والواقع، فمن خالل الفانتازيا تنكشف 
املجامالت  لنا عوالم لم نكن لنكتشفها في ظل أجواء 

واملهاترات الكالمية وعدم الصدق املتف�صي في عاملنا. 

ملراسل حيفا
يواصل أبناء الطائفة املعروفية في شفاعمرو عادة تقديم التهاني ألخوتهم 
املسيحيين في عيد الفصح املجيد، تلك العادة التي تعود إلى عشرات السنين 
وتناقلتها األجيال املتعاقبة، حيث يقوم عدد من املشايخ ورجاالت املجتمع 
وقام األسبوع  التهاني بمناسبة األعياد،  بزيارة عدد من البيوت مقدمين 
املا�صي وفد من بني معروف وعلى رأسهم الشيخ يوسف ابو عبيد،امام 
الطائفة الدرزية في شفاعمروبزيارة بيت القس فؤاد داغروعدد آخر من 
البيوت لهذا الغرض. ويذكر أن شفاعمرو اتفقت على تبادل املعايدات في 

األعياد الرئيسة لكل طائفة.

بنو معروف يعايدون إخوانهم 
شفاعمرو في  المسيحيين 

مسرحية “بموت 

إذا بموت” الحائزة 

على جائزة صندوق 

أرديتي السويسري 

للكاتب عفيف 

شليوط سُتعرض 

قريًبا على خشبة 

مسرح األفق 
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املالي  للنمو  ملركز  موقع  باطالق  هبوعليم  بنك  قام 
وصفحة بنك هبوعليم باللغة العربية في الفيسبوك، 
وذلك في احتفال خاص بمشاركة العشرات من ادارة 
منهم ياعيل درومي، عضو إدارة البنك ومديرة  البنك، 
قطاع العالقات مع الجمهور واالعالميين واملؤثرين في 

مدينة الناصرة.
السيد مو�صى حصادية،  هذا وقام بافتتاح االحتفال، 
البساتني  سكتورز  لشركة  العام  واملالك  إدارة  رئيس 
هبوعليم  بنك  عن  وتحدث  بالحضور  رحب  والذي 
وعن دوره في دعم مشاريع عديدة في املجتمع العربي 
اطالق  هو  وأهمها  امللموسة  الخدمات  في  وكذلك 
واملتابعة  املعرفة  لتسهيل  العربية  باللغة  خدمات 
مدير  توتري،  نبيل  السيد  وتاله  العرب،  الزبائن  على 
والذي  هبوعليم  بنك  في  العربي  للمجتمع  الفعاليات 
عمل  حول  مطوال  شرحا  قدم  باملشاركين  رحب 
التي  والخدمات  العربية  اللغة  في  الفيسبوك  صفحة 
ستنشر. التي  واملضامين  للمتصفحين،   ستقدمها 
لبنك  التابع  املالي  للنمو  املركز  الى موقع  كما وتطرق   
هبوعليم وهو األول في تاريخ البنوك في البالد وموقع 
رائد وأول من نوعه في املجتمع العربي، من أجل تسهيل 
على املتصفح والزبون املعرفة الذاتية، مشيًرا ان زبائن 
بنك هبوعليم يحق لهم ان يحصلوا على خدمات باللغة 
مركز  عن  الحديث  في  توتري  واسهب  كما   ، العربية 
النمو املالي واملحاضرات املجانية التي يقوم بها البنك 
في املجتمع العربي من اجل كافة املواطنين العرب وال 

يقتصر ذلك على زبائن هبوعليم.
وأشار توتري في كلمته أن البنك يرى ان جمهور زبائنه 
يتواجد في غالبية الوقت في مواقع التواصل االجتماعي 
ولذلك هناك أهمية في تمرير املعلومات والرسائل عبر 
الشبكة مثل قضية ادارة االمور املالية وامور عديدة ال 
تقتصر فقط على البنك ، حيث يمكن توجيه نصائح او 
انتقاد عبر صفحة الفيس بوك ويقوم طاقم منهي مكون 
أشخاص من قبل البنك بالتواصل مع الزبون   5 من 
ومحاولة تقديم املساعدة املمكنة وفي اسرع وقت ممكن 

من خالل تواجدهم في مركز الخدمات التابع للبنك.
كما وتم عرض فيديو ُمصور ومباركة من قبل السيد 
أريك بينتو، مدير عام بنك هـپـوعليم للحضور باطالق 
هذه  أن  مؤكدا  العربية،  باللغة  والصفحة  املوقع 
الخدمات هي استمرارية لعمل البنك في تقديم األفضل 

للمجتمع العربي.
النمو  مركز  من  ارملي،  نردين  السيدة  وتحدثت  كما 
املالي التابع لبنك هبوعليم عن الخدمات التي يقدمها 
وتعاونات  محاضرات  من  العربي  املجتمع  في  املركز 
كذلك  جنوبها،  حتى  البالد  شمال  من  وفعاليات 
ميزانية  إدارة  حول  وشيقة  قصيرة  محاضرة  قدمت 
سليم. حياتي  نظام  تضمن  العائلة  داخل   سليمة 
 وفي نهاية االحتفال تم فتح باب األسئلة على الحضور.
لزيارة وتصفح موقع مركز النمو املالي باللغة العربية: 

https://www.fingrow.co.il/ar
 ع.ع

 

بنك هبوعليم يحتفل باطالق صفحة فيسبوك وموقعا لمركز النمو المالي التابع للبنك في اللغة العربية



BlackPantone 188c BlackPantone 188c

بمناسبة الشهر الفضيل قهوة نخلة بتعزمكوا ع حملة:
عبوة بسكوت فاخر مطلي بالشوكوالتة هدية 

عند شراء كيس 1 كغم قهوة

عند شراء
1 كغم قهوة

هدية

حملة من القلب!

الحملة حتى نفاذ املخزون. الحملة سارية املفعول مع االكياس اللتي تحمل الصقة الحملة فقط. يحق للرشكة ايقاف الحملة بأي وقت. الخطأ مردود.

بنك هبوعليم يحتفل باطالق صفحة فيسبوك وموقعا لمركز النمو المالي التابع للبنك في اللغة العربية
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في  الكاثوليك  الروم  رعّية  أبناء  العلمانيين من  شاركت مجموعة من 
حيفا، اخوتهم من أبناء رعية الروم األرثوذكس في االحتفال الديني بعيد 

أحد الشعانين، رغم عدم توحيد األعياد في مدينة حيفا.    

التقى بروفيسور حسام حايك في إحدى مقاهي حيفا بروفيسور هيثم 
عمل، مهنًئا إّياه بمناسبة تعيينه محاضًرا كبيًرا في كلية الطب – هداسا 
عين كارم في الجامعة العبرية في القدس، وأعرب عبر صفحته الفيسبوكية 
عن سعادته بنجاح هيثم الباهر الذي كان طالب دكتوراة في فريق أبحاث 

حسام في التخنيون.  

في احتفال تكريم املسرحيين الشفاعمريين، الذي نظمته مؤسسة األفق 
للثقافة والفنون مؤخرا، صادف أن شارك في تسليم الدروع للمكرمين 
كّرم رياض خطيب، 

ُ
عضو البلدية عناد خطيب نجل الفنان املسرحي املـــ

ورفض حفيده أيًضا إال أن يشارك جّده هذه الفرحة.   

بافتتاح مركزها  احتفلت مؤخًرا جمعية الكرمل للموسيقى في حيفا، 
التقاط هذه الصورة التي يظهر  بعد االحتفال تّم  املوسيقي الجديد، 
بلدية  وعضو  أسعد،  سهيل  د.  السابق  بلدية حيفا  رئيس  نائب  فيها 
حيفا الحالي رجا زعاترة، مديرة قسم الثقافة العربية في وزارة الثقافة 
والرياضة لبنى زعبي، الفنانة فريال خشيبون، مدير املركز الفنان ألبير 

ن، والناشط االجتماعي كايد عبود وآخرون. 
ّ

بال

إثر التفجيرات اإلرهابية للجماعة املسيحية السيرالنكية التي 
تعّرضت لها كنائس وفنادق بالدهم، قام القنصل الفخري 
التعازي  بتقديم  زوجته،  برفقة  نّصار  أبو  وديع  االسباني 
لكاهن الجالية السيرالنكية في حيفا، وتّم رفع الصالة راحة 

ألرواح القتلى ومن أجل شفاء الجرحى.     

أخبار وأسرار

أبو نصار يتضامن مع سيرالنكا 
بعد التفجيرات



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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 استضاف بنك لئومي، مطلع األسبوع، املئات من رجال 
احتفالية  أمسيات  في  العربي،  املجتمع  من  االعمال 
انتهاء فترة  بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وبالتزامن مع 
وزيارة  املسيحية  الطوائف  لدى  الفصح  عيد  األعياد، 
النبي شعيب عليه السالم لدى أبناء الطائفة املعروفية.  

أقيمت االمسيات االحتفالية في الناصرة وفي كفر قاسم 
زبائن  من  واملئات  محلية  سلطات  رؤوساء  فيها  وشارك 
البنك من رجال االعمال. وشاركت ادارة البنك متمثلة بـ: 
ايلون دحبش رئيس قطاع الخدمات املصرفية، ايال بن 
التفعيل، كبار من قطاع الخدمات  حاييم رئيس قطاع 
املصرفية من بينهم دافيد فاكنين، مدير قطاع املصالح 

التجارية الصغيرة في لئومي، رياض حسي�صي مدير منطقة 
حيفا والشمال لقطاع األعمال كبار املسؤولين ، مدراء 

فروع  موظفو البنك.
ولهذا  كبيرة،  كامنة  قوة  العربي  باملجتمع  يرى  لئومي 
يستثمر املوارد الضرورية من اجل املساعدة واملساهمة 
في استغالل وتحقيق هذه القوة. في السنوات األخيرة ركز 
بنك لئومي على عمل املصالح الصغيرة واملتوسطة، درس 
حلول  وعرض  الزبائن  يواجهها  التي  التحديات  للعمق 
بكفالة  الصندوق  بينها  من  املالئمة،  والتمويل  االعتماد 
متطورة  ديجيتالية  خدمات  رزمة  جانب  الى  الدولة، 

ومخصصة للمصالح.

ورجال  التجاريين  الزبائن  في  االستثمار  الى  باإلضافة 
االعمال، يركز البنك على تطوير الزبائن الخصوصيين. في 
السنة األخيرة أطلق البنك منتجات وخدمات ديجيتالية 
متطورة كجزء من رؤية البنك في تقديم خدمات بنكية 
جديدة ومالئمة وشخصية للزبائن من بينها: إطالق شركة 
في  أول حساب  استثمارات وتكنولوجيا VIDEA، إطالق 
 Pepperألبناء الـ 16 – 18، خدمة »تحديد موعد« والتي 
تتيح لزبائن البنك تحديد موعد دون االنتظار في الدور 

وغيرها.
تجدر اإلشارة الى انه باإلضافة الى الخدمات املصرفية، 
خالل  من  العربي  املجتمع  اجل  من  يعمل  لئومي  بنك 

التعاون مع مؤسسات وجمعيات، كل ذلك من منطلق 
االدراك ان العمل املصرفي ال يكفي بدون املساهمة في 
البيئة التي يعمل بها. على سبيل الذكر، تطوع العشرات 
من موظفي البنك في برنامج احتفالي في ام الفحم من اجل 
تعبئة مئات الطرود الغذائية ليتم توزيعها خالل األيام 
املجالس  مع  بالتعاون  املستورة  العائالت  على  القريبة 

املحلية والبلديات.

ومحاضرة  احتفالية  عشاء  بوجبة  األمسيات  واختتمت 
مثيرة قدمها املحاضر واملدرب أشرف قرطام حول أسرار 

النجاح في الحياة وفي املصالح التجارية واألعمال.

بنك لؤمي ُينظم أمسيات احتفالية بمشاركة مئات 
رجال األعمال من المجتمع العربي

للتفاصيل:  073-7802861

تخفيض2.5%

حصري لزبائن مرگنتيل سمايل

للتفاصيل والحجوزات، إتصلوا: 03-5205020

*البنك غير مسؤول عن الخدمات/ المنتجات المقّدمة من "ِگشْري تعوفا"

رحالت إلى أنطاليا/مرمريس
بأسعار مريحة كثير فـي ِگشْري تعوفا

وكمـــان تخفيـض ثابت
أكيد مش رايحين تفّوتواعند استالم كشف بطاقة االعتماد

 الرحلة الجاي!



بالحملــة.  المشــاركة  المنتجــات  تشــمل  ال  الحمــات  اســتفادة  بينهمــا(.  )االقــرب  المخــزون  نفــاذ  حتــى  او   13.5.19 حتــى  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.

لبن 4% / 6.5%
تنوفا 3 لتر

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1490

 |

رز ياسمين شقحة
5 كيلو

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

2490

رزمة شوكو تنوفا
1 لتر 

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

10

شمينت %15 تنوفا
200 مل

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

10
8 ב-

طحينة االمير
900 غرام

1490

محدد لـ - 3 وحدات
على كل شروة فوق 200 شيكل

تشكيلة شوربات غنية 
كنور 61-117 غرام

محدد لـ - 3  استعماالت 
على كل شروة فوق 200 شيكل

490

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1490

زيت ذرة شقحة
3 لتر

تمر مجهول
»حجيت هذهاب« 5 كيلو

9990

سداسية بيبسي/سفن اب/ ميرندا 1.5 لتر

10
محدد ألستعمال واحد على كل شروة فوق 200 شيكل

لحمة عجل طازج

3990

للكغم

دجاج كامل طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

990

للكغم

صدر دجاج كامل طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

1990

للكغم

فخاذ دجاج طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

1290

للكغم

معكرونة سباغيتي
8 اوسم 500 غرام

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

شعرية  اوسم
400 غرام

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

جامب بتشكيلة طعمات
1.5 لتر

20
5 ב-

حالوة بطعم الشوكو/
الفانيل الهالل 700 غرام

1490

محدد الستعمالين
على كل شروة فوق 100 شيكل

زيت ذرة وزيت كنوال
,,انطوان الشقحة,,

2.8 لتر

50
3 ב-

زيت نباتي ,,انطوان 
الشقحة,, 2.5 لتر

50
4 ב-

بوظة ال كريميريا
 1.4 لتر

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1290

شاي ليبتون العالمة 
الصفراء 100 كيس

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

690

لبنة بيريوس 9% / 11%
750 غرام تنوفا

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1190





* 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 6 كيلو فخاد دجاج 

₪99 3 كيلو برغيوت 

₪99 4 كيلو صدر دجاج 

₪99 4 كيلو قرامي دجاج 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 

اسعار جنونية

 ₪ 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 
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جريدة “           ” تنشر عن أبرز االنتاجات الدرامية 
التلفزيونية التي ستبث خالل شهر 

رمضان الكريم لهذا العام  

نادين نسيب نجيم

شيرين

عابد فهد ستيفاني صليبا

باب الحارةعادل إمام

تزدهر في  مع حلول شهر رمضان الكريم في كل عام، 
وبهذه  العالم العربي االنتاجات الدرامية التلفزيونية، 
التقرير عن  هذا  "حيفا"  لكم جريدة  تقّدم  املناسبة 

املسلسالت الرمضانية لعام 2019. 

الزعيم عادل إمام ومسلسل "فالنتينو"
هنالك احتمال لخروج مسلسل عادل إمام لهذا العام 
حول  اآلراء  وتتضارب  الرمضاني،  الدراما  سباق  من 
سبب احتمال تأجيل بث هذا املسلسل الى ما بعد شهر 
كوميدي  انتاج  عن  عبارة  املسلسل  الكريم.  رمضان 
يدور حول شخصية "نور عبد املجيد" مالك مجموعة 

مدارس إنترناشيونال.

الهيبة من جديد 
من  الثالث  الجزء  بث  رمضان  شهر  خالل  سيتم 
هذا  البطولة  دور  ستلعب  حيث  "الهيبة"  مسلسل 
العام الى جانب تيم حسن املمثلة اللبنانية سيرين عبد 

النور. 

مسلسل باب الحارة  
لألحداث  التكرار  سيستمر  عام  وككل  العام  هذا 
االجتماعية والسياسية التي تحدث في مسلسل باب 
في حارة الضبع  حيث يظهر جاسوس جديد  الحارة، 
شهاب(  )أبو  العقيد  ويعود  امرأة،  املرة  هذه  ويكون 
للحارة بعد غياب حيث استطاع الهرب من االحتالل 

الفرن�صي ليتبين أنه لم يمت.

الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"
كما يواصل النجم أمير كرارة، تقديم أحداث مسلسله 
الشهير "كلبش" في جزء ثالث بعد النجاح الكبير الذي 

حققه الجزءان السابقان.

هاني سالمة ومسلسل "قمر هادي"
الرمضاني  املاراثون  سالمة،  هاني  الفنان  يخوض 
بمسلسل "قمر هادي" الذي يتعاون فيه للعام الثالث 
يشارك في  على التوالي مع املخرج رؤوف عبد العزيز. 
وآية  الجيار،  وهادي  اللوزي،  يسرا  من  كل  بطولته 

سماحة، وداليا مصطفى.

أحمد السقا ومسلسل "ولد الغالبة"
البارزة  والقضايا  الصعيد  مشاكل  املسلسل  يتناول 
إنجي  بطولته  في  يشارك  الصعيدي،  املجتمع  داخل 
مجدي،  وهبة  سامي  ريم  عمر،  مي  إدوارد،  املقدم، 

وينضم إليهم الفنان أحمد السقا.

املسلسالت اللبنانية 
مسلسالت  "الهيبة"  ملسلسل  باإلضافة  تتسابق  كما 
الحالي،  الرمضاني  املوسم  غمار  خوض  على  لبنانية 
التمثيل  عالم  في  وبارزة  المعة  أسماء  على  معولة 
 واالخراج والكتابة وقصص ثرية ومختلفة عن السائد.
في رمضان  املقرر عرضها  اللبنانية  املسلسالت  تتميز 
بكثرتها وتنوعها وحرصها الشديد على منافسة   2019

الدراما السورية واملصرية.
ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية العمل الضخم املقرر 
عرضه في رمضان لكل من النجمة  نادين نسيب نجيم 
واملمثل ق�صي خولي واملخرج فيليب أسمر. وتطل نادين 
في  "خمسة ونص"  نجيم ملكة جمال لبنان سابقا في 
دور طبيبة أورام ومتميزة بكونها امرأة قوية ومثقفة 

وواثقة من نفسها.
 والعمل الجديد املقتبس عن قصة أجنبية سينسج 
ود  كسب  في  نجحت  لبنانية  مسلسالت  منوال  على 
و" و"طريق.“ ووقع اختيار املنتج 

َ
"ل الجمهور على غرار 

عبدالوهاب،  شيرين  الفنانة  على  الصباح  صادق 
مع  بالتعاون  سعادته  عن  الصباح  صادق  وأعرب 
شيرين باعتبارها من أهم األصوات النسائية العربية، 

 أّنها ستغني للمرة األولى باللهجة اللبنانية.
ً
كاشفا

وستؤدي شيرين ملكة االحساس والرومانسية أغنية 
"يا بتفكر يا بتحس" وهي من كلمات علي املولى وألحان 

صالح الكردي وتوزيع جيمي حداد.
كما يشارك عمالق الدراما السورية عابد فهد بطولة 
مسلسل "دقيقة صمت" مع النجمة اللبنانية ستيفاني 
الشخ�صي على  وكتب عابد فهد عبر حسابه  صليبا. 
شوارع  في  صمت  دقيقة  "مسلسل  إنستغرام  موقع 

دمشق بسوريا.“
السوري  السيناريست  تأليف  من  صمت"  و"دقيقة 
شوقي  املعروف  التون�صي  وللمخرج  رضوان  سامر 
ويتناول املسلسل حكاية غدير ناصر وأدهم  املاجري. 

منصور، املحكوم عليهما باإلعدام.
 وفي ساعات الفجر األولى من أحد األيام يأمر مدير 

السجن ضباطه بتنفيذ الحكم قبل األوان، لكن 
تتسارع وتيرة األحداث بإحراق غرف للمساجين 

وتعيين مدير جديد للسجن، والقيام بتهريب الجناة إلى 
خارج السجن بوساطة سيارة املدير الجديد، وإعدام 

شخصين آخرين نيابة عنهما.

تيم حسن

سيرين عبد النور

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



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

بعد أن تناولنا ماهّية األلم وآثاره في اإلنسان والسؤال الذي 
: »ملاذا 

ً
يثيره حول معنى الحياة، يظّل السؤال الذي يتردد دائما

األلم؟ وما السبب؟ وَمن املسئول؟«
بادئ ذي بدء، نقول إّن هذه األسئلة صحيحة ألّنها تدّل على أن 
السائل يعي أّن األلم شرٌّ البّد من تجّنبه، وإذا وقع فال بد من 
ه دفاًعا عن األلم وال 

ّ
اقتالعه. لن نجد في الكتاب املقّدس كل

طلًبا لأللم وال استمتاًعا باأللم .لكن كيف يرد الكتاب املقدس 
على هذا السؤال: »ملاذا األلم؟« لن نجد إجابة واضحة، نهائية 
طريقنا  تلّمس  سنحاول  ولكّننا  السؤال،  هذا  على  وشافية 
في اإلجابة عليه من خالل قراءة الهوتّية لسفر أيوب، وعند 
اللزوم سنتطّرق إلى أسفار أخرى من الكتاب املقدس أو نعرض 

بعض التفسيرات الفلسفية والالهوتّية الشائعة.
ما هو سفر أيوب؟

ف سفر أيوب في باب الكتب الحكمّية التي تعرض سّر  يصنَّ
ا كان، ناقلة من  اإلنسان والحياة واملوت، وتخاطب اإلنسان أيًّ
حكمة البشر ما يساعد كل مؤمن على فهم سر الحياة والحب 
والعمل والخلق والخلود. وأيوب هو أحد الحكماء الذي واجه 
مثل باقي البشر السؤال الذي يطرحه األلم واملرض واملوت. 
ونحن ال نعرف أليوب وطًنا أو زمًنا أو ديانة، غير أنه رجل مؤمن 
 إلى ما بعد سبي الشعب 

ً
باهلل. ويعود زمن كتابة السفر غالبا

العبراني إلى بابل )587-534 ق.م(.
َمن هو أيوب؟

أيوب هو رجل صالح بمدحه هللا: »إنه رجل كامل مستقيم يتقي 
هللا ويجانب الشر، وإلى اآلن متمّسك بكماله« )2: 3(. ويأتيه 
الشر من مصدر غريب عن هللا وعن اإلنسان. فنسمع الشيطان 
 
ً
ك في صدق إيمان أيوب ويشكوه هلل. يبحث سفر أيوب أوال

ّ
يشك

وأخيًرا في أساس العالقة بين هللا واإلنسان، والسؤال هو التالي: 
هل يطيع اإلنسان هللا بسبب الخيرات التي ينعم بها؟ وبالنسبة 
زعت هذه الخيرات، ارتّد اإلنسان عن هللا 

ُ
إلى الشيطان، إذا ن
وأبطل عالقته به.

مصائب أيوب:
يفقد أيوب صحته وبنيه وممتلكاته كلها، فيبقى مؤمًنا باهلل 
أبًدا عليه: »وقال: عرياًنا خرجت من بطن أمي  ولم يجدف 
وعرياًنا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، تبارك اسم 
الرب. في هذا كله لم يخطأ أيوب، وال عتب على هللا« )1: 21-

22(. يؤمن أيوب باهلل ويعترف بقدرة هللا على كل �صيء. ولكن 
هذا االعتراف اإليمانّي املبدئّي ال يجاوب على التساؤالت التي 
يطرحها األلم: ملاذا؟ ملاذا؟ من أين يأتي؟ وَمن السبب؟ بل أكثر 
من ذلك، إنه ال يعيد السالم والنور إلى عالقة أيوب باهلل، تلك 
التي اهتّزت تحت وطأة األلم، وجعلت أيوب يتساءل َمن هو 
هللا الذي يرى الشقاء الذي حّل به واحدا تلو اآلخر من دون 
أن يرحمه، وهل هو هللا الذي أرسله وملاذا، وما موقف هللا من 
اإلنسان املتألم. ولذا ظّل أيوب يعّبر بكل صدق وإصرار عن أمله 

وعن صراعه لفهم معنى ما حدث له.
ويأتي أصدقاء أيوب لتبرير ما يحدث له: إذا فقدت خيراتك 
فال بد أنك خاطئ، ألن هللا يكافئ الصالحين ويعاقب األشرار. 
يدخل موقف أصدقاء أيوب في إطار نظرية الهوتّية شائعة في 
أذهاننا حول املجازاة الزمنّية، فاألشرار يعاقبون والصالحون 
يكافأون. لنسمعهم يقولون أليوب: »أذكر هل هلك أحْد وهو 
بريء وأين دمّر أهل االستقامة؟ بل هل رأيت أن الذين يحرثون 
 
ً
اإلثم ويزرعون املشقة هم يحصدونها… أيكون اإلنسان بارا

أمام هللا أم الرجل طاهًرا أمام صانعه؟» )4: 8-7(.
وفي نظر أصدقاء أيوب، وعلى رأسهم أليفاز، ال يمكن إنكار 
رت إلى هللا 

ّ
هذه النظرية، وعلى أيوب أن يتوب: »وأنت إن بك

، ففي الحال يغار 
ً
 ومستقيما

ً
وطلبت رحمة القدير وكنت نقيا

عليك ويلّبي صدق نواياك« )5: 8(. وبكل ثقة يدعون أيوب 
إلى االعتراف بفهمهم للحقيقة: »هذا ما فحصناه وهو الحق 
فاسمعه وانتفع به« )5: 27(. وحتى النهاية سيظل أصدقاء 
أيوب مصّممين على رأيهم، يرّددونه بال هوادة ويدافعون عنه. 
 عّنا، فنحن نطرحه على 

ً
وليس موقف أصدقاء أيوب غريبا

يا  ملكروه:  نتعّرض  عندما  أنفسنا 
ترى ماذا فعلت ألستحّق هذا؟ ما 

خطأي كي أتألم كما أتألم اآلن؟
تبريرات األلم؟

للمصائب  كثيرة  تبريرات  ونسمع 
نهائية  كانت  ما 

ّ
كل ولكن  واآلالم. 

أغلب  في  نفسها، فهي  وواثقة من 
األحوال  كل  وفي  خاطئة،  األوقات 

ال تساعد املتألم على اكتشاف معنى لحياته بالرغم من األلم. 
وقبل أن ندخل مع أيوب في طريقه نحو هللا من خالل األلم 
 ما 

ً
 بعض التبريرات التي كثيرا

ً
 به، نعرض سريعا

ّ
الذي حط

 ما نرّددها على مسامع من يتأملون.
ً
نسمعها، ولألسف كثيرا

بعض الالهوتيين والفالسفة يقولون إن الشر هو ظل الخير، 
شّر إذا ُوضع في اإلطار العام للتطّور. فاأللم 

َ
ويفقد طبيعته ك

هو أزمة نمو، والحروب هي والدة للتاريخ. ولكن هذا التبرير 
د في قلبه الغضب والثورة على كل 

ّ
 ويول

ً
الغريب يزيد املتألم أملا

�صيء، على الناس وعلى هللا. فيقول املتألم: »ملاذا أتحّمل أنا 
ثمن هذا التطور؟ ملاذا هكذا أتألم؟ أّي نمو وأّي حياة أجني من 
آالمي املدمرة؟«. وكما سنرى مع أيوب، فاهلل ال يريد الشر وال 
م وال يدمر وال يتواطأ مع أّي قوة تنال من 

ّ
األلم، فاهلل ال يحط

اإلنسان، من حياته وسعادته.
اإلنسان،  اقترفه  شر  عن  عقاب  األلم  إن  بعضهم  يقول 
فماذا نقول عن آالم األبرياء: أيوب، يوسف، يسوع، األطفال 
املر�صى، املسجونون بسبب آرائهم. أّي شر فعل هؤالء؟ وأّي 
خطأ اقترفوه؟ وفي رأي بعضهم اآلخر، ينتج األلم والشر من 
عن  نقول  ماذا  ولكن  اإلنسان،  لحرية  السّيئ  االستعمال 
الوراثية.  واألمراض  املدمّرة  واألعاصير  البركانية  التفجيرات 
والكوارث  والشيخوخة  األمراض  إن  اآلخر  بعضهم  ويقول 
الطبيعية ما هي إال نواقص في الطبيعة وتعبير عن قدر محّتم، 
في  وتأثيره  األلم  ثقل  يلغي  ال  السبب وشرحها  معرفة  ولكن 

اإلنسان.
في  فيقولون  الناس،  ألم  عن  التخفيف  بعضهم  ويحاول 
أحاديثهم الروحّية للمتألم: »إن كنت تتألم فذلك عالمة عن 
 ،

ً
 أقّل قليال

ً
حب هللا أنه يجّرب َمن يحّب«. »يا ليته يحّبني حّبا

ويزيد  املتألم.  اإلنسان  يجاوبهم  عصًرا«،  يعصرني  فاأللم 
العالم«.  ص 

ّ
تخل آالمك  »افرح ألن  للمتألم:  فيقول  بعضهم 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف يتحول ألم بال 
معنى إلى قوة خصبة للحياة؟ كيف يتحول مصدر اليأس في 
حياة إنسان إلى رجاء لآلخرين؟ كيف يصير ما هو غير آدمي في 
حياة شخص إلى قوة تحرير لآلخرين؟ كيف يقبل هللا تقدمة ما 
يشّوه اإلنسان ويحّوله إلى دودة حقيرة؟ كيف يفرح حين ينظر 

إلى اإلنسان في هذه الحال؟
يبقى كل شرح ألسباب األلم ناقًصا وغير صحيح، قد يقول 
شيًئا نافًعا لكّنه يهدم على الجانب اآلخر أشياء كثيرة. يحاول 
اإلجابة عن سؤال ويطرح عّدة أسئلة أخرى أخطر: َمن هو 
هللا، وما هي إرادته على اإلنسان، أّي صورة عن هللا نقّدم 
للناس، وماذا نقول لإلنسان املتألم؟مصير كل محاولة لشرح 
إلى  نهائية وشاملة هو الفشل. فهي تسعى  األسباب بطريقة 
التبرير، ولكنها ال تساعد اإلنسان املتألم على مواجهة أمله وعلى 

ا على ألم.
ً
توجيه حياته، بل تزيده ألـمـ

وهذا ما حدث أليوب عندما لم يدخل في نظرية أصدقائه، 
فطلب منهم الصمت رحمة له: » َمن لي بأن تسكتوا فيكون 
 ، لكم في ذلك حكمة. اسمعوا حججي وأصغوا إلى دعاوى شفَتيَّ
بالخداع؟«  تنطقون  أم ألجله  بالظلم  تتكلمون  أإلرضاء هللا 
)13: 5-7(. وأكثر من ذلك، فاإلنصات إلى املتألم يصبح بمثابة 
تعزية لهم: »اسمعوا قولي سماًعا ولتكن لي منكم هذه التعزية، 
أصبروا علّي فأتكلم وبعد كالمي تسخرون« )21: 3(. وذلك 
ُيفهمنا كم قد تكون أحاديثنا لألشخاص املتأملين كالسكاكين 

التي تغمد في جروحهم، وكم يصبح استماعنا إليهم تعزية لنا.
)يتبع(

سفر أيوب: لماذا األلم؟)١(
الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

االستعداد لرمضان

ّ

َ

َ
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نعيش األيام األخيرة املباركة من شهر شعبان ونتطلع الى 
استقبال شهر رمضان الشهر الذي يعتق هللا فيه رقاب 
املؤمنين من النيران. وهذا االستعداد يحتاج منا الى صدق 
تماما  يبلغنا رمضان  بأن  تعالى، والطلب  الى هللا  التوجه 
كانوا  يفعل رحمهم هللا. حيث  الصالح  السلف  كان  كما 
إذا انق�صى رمضان يدعون هللا تعالى أن يتقبله منهم ستة 
يهل  يبلغهم رمضان حتى  أن  أشهر، وبعدها يدعون هللا 

هالله، ألن رمضان موسم من مواسم التقرب الى هللا تعالى، وموسم مغفرة 
للذنوب قال رسول هللا )من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه(، وإلحاحهم هذا ألنهم أدركوا حق اإلدراك ما هي مكانة رمضان عند هللا، 
لذلك يطلبون بلوغ رمضان بشوق وحنين استجابة لنداء الحق القائل )وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين(. فجعلوا من 
رمضان ساحة للتنافس في طاعة هللا بكل ما أوتوا من قوة )وفي ذلك فليتنافس 
املتنافسون(، فأهل الصالح والتقوى يدركون أن رمضان فرصة تحل كل عام 
عليهم، للفوز بما فيها من بركات فال يدعون أيامه تمر كما تمر باقي أيام السنة، 
وهم على استعداد تام للقاء هللا كأحد أعمدة التقوى التي هي نتيجة الصيام 
لقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون(. وقال االمام علي )التقوى هي: الخوف من الجليل، والعمل 
بالتنزيل، والر�صى بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل(. فحال أهل التقوى ال 
يغفلون ولو للحظة عن لحظة فراق الدنيا ولقاء اآلخرة، فهم في يقظة واستعداد 
دائمين، وخوف من فراق الدنيا بقليل من العمل الصالح، لهذا يستغلون موسم 
الى محاسبة  رمضان بنية صالحة خالصة لوجه هللا، فيبادر كل واحد منهم 
نفسه على ما قدم في أشهر سبقت، فال يدع هالل رمضان يهل عليه إال إذا 
عزم عزما أكيدا على أن يتبرأ من ذنوبه استجابة لرسول هللا القائل )حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم(. ومن أهم ما 
يجب املبادرة اليه عند محاسبة النفس تنقية القلب من أمراضه مثل الحسد، 
والحقد، والضغينة، والكبر وغيرها من أمراض القلوب، ألن القلوب محط نظر 
هللا عز وجل، قال رسول هللا )إن هللا ال ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى 
قلوبكم(. فإن كان قلب املرء سليما نقيا من اسقامه قبل منه عمله، أما إن كان 
القلب مريضا وقد اعتاله الران من الذنوب وأمراض القلوب فال بد من فساد 
العمل، ولهذا يجب العمل على تنقية القلوب والتوبة من كل الوان الذنوب، 
يجب التوبة من ظلم العباد، فإن عصيت هللا بعينك ونظرت الى حرام فتب،  وإن 
عصيت هللا واستمعت الى حرام من مغيبة أو نميمة أو كالم فاحش فتب، وتب 
بحفظ لسانك مما اقترف من قبل ألن حصاد األلسن ال يحبط العمل فقط، 
بل يزل بصاحبه سبعين خريف في النار، أو كما قال رسول هللا ملعاذ بن جبل 
حين سأله: يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره هللا عليه. تعبد هللا ال تشرك به 
شيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: أال 
ادلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ املاء 
النار، وصالة الرجل في جوف الليل. ثم تال: تتجافى جنوبهم عن املضاجع، حتى بلغ 
يعلمون. ثم قال: أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول 
هللا. قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: أال 
أخبرك بمالك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول هللا. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك 
هذا. قلت: يا نبي هللا، وإنا ملؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟  وقد حذر 
رسول هللا من آفات اللسان وخاصة في رمضان فقال )من لم يدع قول الزور 
والجهل والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(. ومن األعمال 
الحسنة التي يجب أن تسبق رمضان صلة رحم، فال يعقل أن يهل علينا رمضان 
وأحدنا قاطع لرحمه، قال رسول هللا )خلق هللا الخلق، فلما فرغ منه قامت 
الرحم. فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أال ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو 
هريرة )فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم، وتكون 
الصلة على كل األحوال(. قال رسول هللا )ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل 
الذي قطعت رحمه وصلها(. ومن اعلى مراتب التقرب الى هللا واالستعداد به 
الستقبال رمضان، أن يكون املرء هادئ البال مخموم القلب وقد سئل رسول 
هللا أي الناس أفضل؟ قال )كل مخموم القلب صدوق اللسان(. قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال )هو التقي النقي ال إثم فيه وال بغي وال 

غل وال حسد(.
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1 كيلو دجاج كامل

₪ 4490

₪ 100
   ₪ 100
₪ 100
₪ 45
₪ 13 
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رشدي املا�سي

مهم وضروري أن يكون لنا كعرب حضور فاعل، 
التمّدني  الزحف  مسيرة  في  إيجابيا  ومتأثر  مؤثر 
أن  فيه  ال شك  ومما  املعمورة.  لشعوب  املعاصر 
تبوأ مثل هذا الواقع الحضاري العالمي هو "الهدف 
كل  الثمالة  ويشتهيه حتى  يعشقه  الذي  الحبيب" 
خاصة أسرة الشعوب التي ما زال حراكها  شعب، 
وحيث أننا  ال يتعدى حيز تضاريس العالم الثالث. 
كأّمة عربية لم نزل ننتمي رغما عنا الى هذا الجذع 
علينا  فيجب  األرضية،  كرتنا  شعوب  شجرة  من 
وقبل فوات األوان أن نرفض أوال هذا الواقع ومن ثم 
نسعى الى منازلته بكل ما لدينا من قوة وإمكانيات. 
ومنازلة هذا الخصم الخبيث تعني عدم االستسالم 
له، بل تحتم التمرد عيه بهدف هدمه واستئصاله 
من جذوره لنتمكن بالنتيجة من إعادة بعث األمة 
بالرغم مما سيرافق ذلك من ألم وعذابات كاوية. 
هذا الكالم الكبير يلزمنا أن نجمع كعرب بكل قضنا 
املنازلة  بهذه  انتصار  لنا  يكون  لن  ه 

ّ
أن وقضيضنا 

كاملة  بصورة  رنا 
ّ
وف إذا  إال  الجديدة،  الحضارية 

الحرية الفردية وحرية الرأي لكل واحد من أبناء 
العائلة العربية الصغيرة منها والكبيرة، على مستوى 
املختلفة.  املجموعات  على مستوى  وكذلك  الفرد 
ال بد أن  ونشطح بخيالنا بعيدا.  "نفنتز"  ولكن ال 
نقصدها  التي  الحرية  ونوع  طبيعة  لنحدد  نسارع 
ونريدها خال وظال مرافقا لكل مّنا، وكذلك لتكون له 
األكسجين الذي يضمن بقاءه وصموده خالل رحلة 

وفضاء  أفق  في  تحليقه 
وعليه  املستقبل.  صنع 
فالحرية التي نتحدث عنها 
لإلصالح  وسيلة  ونريدها 
الحياتي  الواقع  ذلك  في 
الحقيقي الذي يوفر لجميع 

الناس املناخ والظروف الصحيحة ليترعرعوا فيها 
وبيوتهم  أنفسهم  على  أفرادا وجماعات مطمئنين 
أيضا االنعتاق  وهي  أذى.  وعملهم وآمنين من أي 
ليشحذ  والسالسل  الهجينة  القيود  يكسر  الذي 
عملية  في  ويبدأ  ليندفع  ذهنيا  ويثوره  االنسان 
الحقيقة  عن  والبحث  واملسؤول  الواعي  التفكير 
يختاره  الذي  واألسلوب  القالب  في  كاملة  ونشرها 
واملكان الذي يريده دون خوف أو مالحقة من أحد. 
وهنا من واجبنا أن نؤكد أن االنسان الحر يساهم 
نفسه ومجتمعه لألصلح،  في نفس الوقت في بناء 
ألنه انسان جعلته حريته كامل األهلية واملسؤولية 
كيانية  بين  التوفيق  من  وبنجاح  تمكنها  بسبب 

الذاتي واالجتماعي.
وهذا ما يبقيه دائم الحراك والسعي لتغيير أوضاع 
وأحوال الناس ليكفل لهم دوام التطور والحيوية. 
وهذا يجب أال يخيف أي صاحب سلطان أو سلطة، 
فاالحتكاك واالختالف في الرأي بين الحاكم في حالة 
العدل  كذلك  ويبقى  واملستمرة  البناءة  اليقظة 
الحقيقي والعدالة بينهما، فتكون النتيجة استتباب 
النظام وتكريس االستقرار الذهني والتفعيل القوي 

لكل الطاقات الفكرية الكامنة.

سلمان ناطور والمقعد الشاغراكسجين الحرية

أنوار األنوار

ثالث سنوات مّرت على رحيل األديب سلمان ناطور، 
ل مشروًعا 

ّ
الذي لم يكن كاتًبا مبدًعا وحسب بل مث

 لم يعرف التلّون وال تشويَش 
ً
ا متكامال ا ووطنيًّ ثقافيًّ

خطابه، فظل متشبثا باإلنسان في كل مكان وزمان، 
ما جعله يكتسب مصداقيته عند جميع األطراف، 
بَمن فيهم اليهود الذين أحرجتهم رواياته إذ خاطبهم 
قاتلها  وجه  في  إصبعها  ترفع  ضحية  بلسان  فيها 

وتقول: هذا ما جرى فاخجل!
حّيٍة  ثقافٍة  ملشروع  نهًجا  ناطور  سلمان  جّسد 
ل في احترام املثقف إلنسانيته وانتمائه لشعبه 

ّ
تمث

ال  وأخالقياته  بقَيمه  مسكوٍن  إنساٍن  انتماَء 
والضمير،  الوعي  يغّيب  وال  يتطرف،  وال  يتعصب 
صادقة. صرخة  ألف  يطلق  هدوءه  أن   غير 
سلمان ناطور في جمعه بين   

َ
وال ينكر املتأّمل براعة

أربعة سُبل أساسية قد تكون تفاوتت في طول الطريق 
أو عرضها، بَيد أنها تشّعبت ثم التقت جميًعا لخدمة 
ق 

ّ
فوث والوطنّي،  اإلنسانّي  الفلسطينّي  املشروع 

حكايات الفلسطينّي املنكوب بالتفاصيل التي ينساها 
املؤرخ والسيا�صي وينساها الذين ينشغلون بالعناوين 
نكبة األرض من نكبات اإلنسان.  فال يَرون ما وراء 
كتب حكايات التهجير بعين األم الثكلى واالبن الشارد 
واألخت التي خانها الفرح وجّفت منها الدموع فغابت من 
 أيامها معاني الحياة وانكسرت في قلبها خيوط األمل.
ثم حاور سلمان ناطور اآلخر في عقر داره حتى أحرجه 
بمرايا الحقيقة الصافعة املنصاعة ملعايير اإلنسانية 
دون أن يفرغ الضحية من ذات  ولسؤال الضمير، 
يحلو  ما  بعكس  واألخالق  الضمير  سؤال  السؤال: 

للكثيرين أن يفعلوا.
 للمستقبل 

ً
 وأحياها وسيلة

َ
أيقظ في كتاباته الذاكرة

بل  ال من باب ماضوّية التباكي والتقوقع في الغابر، 
ثّبت  وإذ  القادم وتجذيره باألصالة،  الغد  لتأسيس 
اإلنسانّي،  والوطنّي  والثقافّي  خطى مشروعه األدبّي 

ترك لنا تأّمل ما ارتكزَت عليه من محاور:
اإلنسان  حكاية  بتوثيق  ل 

ّ
يتمث ذاتيٌّ  محوٌر  أّولها: 

بصوت اإلنسان  الفلسطيني بالتفاصيل الداخلية، 

 لها في وجه 
ً
 للذات وتقوية

ً
املهّمش بكل أسراره، وقاية

مساعي التزييف والطمس وتشويه الهوية.
فيه  نجح  فلسطينّي:  فلسطينّي-  محوٌر  وثانيها 
بالتواصل والتالحم مع أبناء شعبنا في أماكن تواجده 

ا على مسيرة بتره وسلخه من ذاته. املختلفة، ردًّ
في  خاطبهم  إذ  إسرائيلّي:  فلسطينّي-  محوٌر  وثالثها 
 
ً
جامعاتهم ومنابرهم ونقل لهم مرايا الحكاية صادقة

دون أن تضعف املقولة أو تتراجع.
بينما في محوٍر آخر باشر نقل الرواية إلى العالم عبر 
واإلنجليزية.  والفرنسية  اإليطالية  إلى  كتبه  ترجمة 
لينشر صوت املقهورين وصرخاتهم لدى من يزّيف 

اإلعالم وعيهم بقلب الحقيقة أو التعامي عنها. 
املدهشة  املونودراما  عبر   

َ
الحافلة مسيرته  تّوج  ثّم 

ا كان آخر 
ً
»ذاكرة« إذ نسج من خيوطها مسرًحا نافذ

محطات إبداعه.
يسّد  مشروًعا  نشهد  ولم  مرت  سنوات  ثالث 
ناطور،  سلمان  رحيل  شغره  الذي  املقعد 
واملنتديات  والروابط  املنظمات  انشغال  وسط 
غير  منها  يبقى  ال  موّزعٍة  بأنشطٍة  واالتحادات 
بفقاعاٍت  أشبه  تبدو  منها  كثيٍر  وفي  الصور، 
الخطى. وترسيخ  والعمق  للمنهجة  تفتقر   متفّرقة 
تبّرع  وفاته  قبل  ناطور  سلمان  األديب  أّن  أذكر 
البالد  في  الغنّية ملكتبات  الكبيرة والثمينة  بمكتبته 
 في حاالٍت كثيرة، وندرك 

ً
أثراها بكتٍب قد تكون نادرة

تأثيث   
َ
مسيرة لصاحبها  تعني  بمكتبٍة  التبّرع  معنى 

بعُد  نجد  لم  لألسف  ولكن  وفكره،  ووعيه  روحه 
 تحمل اسمه وال مشروًعا يغرس بعض بذوره. 

ً
 مكتبة

 
ً
فهل علينا االنتظار كثيًرا حتى نرى من يحملون راية
جيد التعاطي مع الرواية 

ُ
 لطرح رؤًى جديدٍة ت

ً
جريئة

الفلسطينية بأكثر من مساٍر، وتسعى إلنصاف صوت 
ا بدل الجعجعة التي ال تجلب غير  اإلنسان إبداًعا حيًّ
أن  ينبغي  من  مسامع  تصل  وال  املحيطين  تصفيق 

يسمع؟ 
األدبّي  حضورك  نفتقد  غيابك  في  ناطور-  سلمان 
كثيًرا، ونفتقد نهج مشروعك الثقافّي اإلنسانّي أكثر. 

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
وندلي  ونستنتج  وننتقد  ونحلل  نجتهد  أن  الجيد.. 

بآرائنا ونعرض أفكارنا..
ليس  بيننا  والناقدون  املحللون  يكثر  أن  ال�صيء.. 
يتيحه  ما  بفضل  انما  ودراستهم،  خبرتهم  بفضل 
الفيسبوك من مساحة غير محدودة وغير مضمونة..

األسوأ.. أن يظن كل مجتهد ومتسلق على الفكر أن 
رأيه هو فقط السديد وفكره هو فقط الصواب، 

وبالتالي ال يتقبل أي اجتهاد آخر أو رأي مخالف..
األكثر سوءا.. أن يصاب » املحلل« بعمى البصيرة 

نتيجة الاليكات التي يحصل عليها..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
ودخلتا  نجحتا  العربيتين  القائمتين  أن  الجيد.. 

الكنيست بعشرة أعضاء.
ال�صيء.. أن األحزاب الصهيونية وخاصة اليمينية منها 
عادت لتحصل على كمية كبيرة من األصوات العربية..

القوائم  عاقبوا  العرب  الناخبين  أن  األسوأ.. 
واألحزاب  للقوائم  بالتصويت  وذلك  العربية، 

الصهيونية وخاصة اليمينية منها..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
انتخابية  ونبتكر ونشكل قوائم  نجتهد  أن  الجيد.. 

جديدة، قديمة..
املناكفة  باب  من  الخطوة  هذه  تأتي  أن  ال�صيء.. 

واملعاندة والغرور واألنانية وعدم التواضع..
األسوأ.. أن تؤدي تلك القوائم الى تقسيمنا وشرذمتنا 
وتفتيتنا وتحطيمنا، وأن تعود بالفائدة على اليمين 

ليزيد من قوته وهيمنته، وبالتالي 
الحياة  عن  واقصائنا  ابعادنا 

السياسية..
يحجب  أن  سوءا..  األكثر 
قوائمنا  عن  أصواته  جمهورنا 
وبالتالي  لها،  عقابا  وأحزابنا 

فالعقاب الفعلي يعود علينا على كل جمهورنا..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
العنف واإلجرام  أمام موجة  نيأس  الجيد.. أن ال 

املنظم ونواصل رفع صوتنا في مواجهته..
ال�صيء.. أن يتواصل االجرام تصاعديا وحدة، بينما 
نبقى نحن نردد ونجتر أقوالنا وأفعالنا التقليدية، 

التي ال تفيد وال تأتي بنتيجة..
مرحلة  من  اليه  وصلنا  بما  نكتفي  أن  األسوأ.. 

احتجاجية كالمية، وال ننتقل إلى خطوات عملية..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
الجيد.. أن نعتز ونفتخر بأبنائنا ونشهد لهم وننشر 

عن نجاحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي..
ال�صيء.. أن نعتبر أبناءنا » أغلى ما نملك« وترديد 
وبالتالي  تمحيص  أو  تدقيق  دون  العبارة  هذه 

اإلساءة ألبنائنا من حيث ندري أو ال ندري..
األسوأ.. أن نتعامل مع أبنائنا وكأنهم ملك شخ�صي 
لنا كأهل، وبالتالي نتباهى ونفاخر بإنجازاتهم وننسبها 
ألنفسنا،  منحناها  التي  امللكية  بحق  ألنفسنا 
الفردية  أبنائنا  ومواهب  قدرات  بالتالي  ونلغي 
ونحد من انطالقهم نحو اآلفاق ونحبط تطلعاتهم 

وطموحاتهم الطبيعية..

مقاالت في كلمات

يكتبها: زياد شليوط
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خبر الحريق في كاتدرائية نوتردام أقدم كنائس فرنسا، هّز املشاعر وألقى 
الضوء على هذا الصرح التاريخي، فكتب لنا سمير بوسلحة من الجزائر 
 ينقل من خالله مشاعره فور سماعه خبر احتراق الكنيسة، بينما 

ً
مقاال

خصص الزميل د. كميل ساري زاويته األسبوعية ليقّدم لنا ملحة موجزة 
عن هذه الكاتدرائّية وأهميتها.           

في  الحريق  خبر  اإلعالم  وسائل  نشرت  املنصرم  األسبوع  خالل 
كاتدرائية نوتردام التي تعتبر واحدة من أّهم الكنائس في فرنسا. في 

هذا املقال ملحة موجزة عن الكاتدرائية وأهميتها.
ملحة عامة

ُبنيت الكاتدرائية في الجانب الشرقي من جزيرة املدينة على نهر السين 
)الصورة رقم 1 – تشير الى موقع الكاتدرائية( وتوجد عمليا في قلب 
املدينة التاريخية. للكاتدرائية أهمية كبيرة وخاصة ألسباب عديدة: 

كونها مقر األبرشية في باريس	 
ألّنها مبنية على موقع أول كنيسة ُبنيت في باريس	 

موجود فيها إكليل الشوك الذي وضع على رأس املسيح، له املجد، 
عندما ُصلب )الصورة رقم 2 – العلبة املخصصة إلكليل الشوك( 
1239 على يد امللك  إذ تّم إحضار اإلكليل الى الكاتدرائية في العام 

لويس التاسع والذي ُعرف أيضا باسم لويس القديس.   
1163 وانتهى بناؤها في العام  بدأ بناء الكاتدرائية الحالية في العام 
"جزيرة املدينة"  على الجزيرة في نهر السين املعروفة باسم   1345
 Cathédrale Notre-Dame" ُسميت بالفرنسية   .)Île de la Cité(
في باريس"  "كاتدرائية السيدة العذراء  وتعني بالعربية   ،"de Paris

)الصورة رقم 3 – الكاتدرائية كما نراها من نهر السين(. 
منذ  دينية  ملبان  موقًعا  كان  الكاتدرائية  عليه  ُبنيت  الذي  املوقع 
قرابة 2000 عام، إذ ُبني في املوقع معبد لإلله "يوبيتر" خالل الفترة 
في  أّول كنيسة  في املوقع  ُبنيت  البيزنطية  الفترة  خالل  الرومانية. 
ُبنيت  ميالدي،   528 العام  في  القديس ستفان.  باريس على اسم 
كنيسة أكبر حجما من األولى، التي تحّولت خالل القرن العاشر الى 
كاتدرائية باريس األولى. في العام 1160 بعد أن تقّرر بأّن الكاتدرائية 
 Maurice de( "مخصصة الى ملوك فرنسا، قّرر األسقف "دي سيلي
Sully( بأّن الكاتدرائية ال تليق بهذا املنصب، لذلك قام بهدمها ليتم 

بناء كاتدرائية جديدة.
بناؤها

1163 وقد هدم األسقف العديد من  بدأ بناء الكاتدرائية في العام 

 6 املنازل التي كانت باملنطقة، وشّق طريقا خاصة عرضها أكثر من 
أمتار الى موقع البناء. استعملت هذه الطريق خصيصا لجلب أدوات 
وقد قّرر األسقف أن تكون هذه الكاتدرائية أكبر من كل  البناء، 
القاعة  كما فرض على املعماريين أّن  الكنائس السابقة في باريس. 
القاعة   –4 )الصورة رقم  املركزية يجب أن تكون األكبر في باريس 

املركزّية من الداخل(.
شارك في تخطيط املبنى العديد من املعماريين، كما هو واضح من 
التعّدد في أنواع البناء وأساليب متنوعة من الفن املعماري من بينها 
القوطي والرومانسكي. فقط في العام 1175 بدأ بناء القاعة املركزّية 
1196 وهي السّنة التي توفي  حيث انتهى بناء هذه القاعة في العام 

فيها األسقف دي سيلي.
كنوز الكنيسة كثيرة جًدا إال أّنها تضّررت على مر السنين: بداية تمت 
)خاصة  البعض منها  سرقة البعض من كنوز الكاتدرائية كما أّن 
صهرها وبيعها لتمويل بعض  تّم  املصنوعة من الذهب والفّضة( 
1791 تم إصدار قرار على أّن كّل ما  مصروفات الكنيسة. في العام 
ال ُيستعمل في الكنيسة للصالة يجب مصادرته للدولة. الحقا وفقط 
إعادة  بعد إبرام اتفاقية الدولة مع الكنيسة أبان فترة نابليون تّم 
 

ّ
بعض التحف للكنيسة وتّم بناء خزينة لهذه التحف من جديد. إال
أّن سرقة التحف استمرت حتى العام 1905، حينها أصدرت فرنسا 
القانون الذي ينص على فصل الكنيسة عن الدولة وفقط حينها 

توقفت أعمال سرقة أموال الكنيسة.
من أبرز األحداث التي جرت في الكنيسة:

في العام 1302 افتتاح أّول مجمع في املدينة برعاية فيليب الرابع.
ا على فرنسا.

ً
في العام 1430 تتويج هنري السادس ملك إنجلترا ملك

في العام 1455 التوجه بطلب الى البابا من إيزابيل والدة جان دارك 
بالعفو عنها وإزالة التهمة بأنها كافرة.

)الحدث  السابع  بيوس  البابا  بيد  نابليون  تتويج   1804 العام  في 
الشهير حين أخذ نابليون التاج من البابا وتّوج ذاته(.

حريق ُيّدمر كاتدرائّية نوتردام في باريس 

سمير بوسلحة / الشلف – الجزائر

تلك  فرنسا،  كنائس  أقدم  نوتردام  كاتدرائية 
السنين وتظل  بتعاقب  التي ال تشيب  الكنيسة 
عذراء كأّنها ُبنيت هذا الصباح تحاصرها ألسنة 
فرنسا  لكنائس  بتاريخها كسّيدة  وتعبث  اللهب 

ت واقفة تحكي تاريخ فرنسا العصور 
ّ
إن لم نقل أوربا. تلك الكنيسة التي ظل

بكل  التاريخ  فرنسا  الطبقي،  الصراع  فرنسا  النبالء،  فرنسا  الوسطى، 
انتصاراته وانكساراته.

فور قراءتي خبر احتراق الكنيسة تذكرت »أحدب نوتردام » لفيكتور هيجو، 
رت بابا املجانينكوازيمودو » الشيطان » البائس، وهو يّدق كل األجراس 

ّ
تذك

رهم بحيوانيتهم 
ّ
ه ُيذك

ّ
بعنف ليوقظ سكان باريس الذين ال يطيقون رؤيته ألن

املسكينة  الغجرية  تلك  أزميرالدا  رت 
ّ
تذك بعد،  عنها  وا 

ّ
يتخل لم  التي  األولى 

ل اإلنسان بإنسانيته 
ّ
مث

ُ
الجميلة الراقصة السمراء، ذات الشعر املجّعد التي ت

وحيوانيته في كل زمان ومكان، والتي راحت ضحية عدالة ال يعرف كفتي ميزانها 
الضعفاء واملقهورون.

شاحب وجه باريس هذا الصباح كاذب كما نيسان، لم أر باريس مهزومة قط 
من قبل كما اليوم، كانت اآلالف من وجوه الباريسيين والفرنسيين ومعهم 
السّواح واملشاهدين من مختلف بقاع العالم مشدودة نحو الكنيسة األشهر 
وهي تصارع ألسنة اللهب غير مصدقين أّن عصورا من التاريخ تتهاوى أمام 
اتهم 

ّ
وأن البؤساء  وآهات  وابتساماتهم  اق 

ّ
الُعش أّن ضحكات  أعينهم. وكيف 

قة على صليب 
ّ
ت تمائم معل

ّ
وصلوات املؤمنين وابتهاالتهم ودعاءاتهم، التي ظل

الكنيسة وجدرانها من شارملان واضع حجرها األّول، مرورا بفليب أوغست 
واضع حجرها األخير وإلى اليوم قد أتت عليها النيران. وكيف بّحت أجراسها 
الفاتنة؟  الزجاج  وصفائح  الجميلة؟  األبواب  »أين  التاريخ.   في  مّرة  ألّول 
ونجارة دي هان�صي الدقيقة اللطيفة؟ أين ذلك التاريخ العالي؟ أين ذلك الفن 
السواح  أين شهقة  املذنبين،  واعترافات  العشاق  أين همسات  القوطي؟« 
ه بين ثرثرة اللهب أتراها لعنة األزميرالدا املسكينة أم 

ّ
املبهورين؟ ضاع ذلك كل

انتقام كوازيمودو اللعين.
رني حريق كنيسة سيدتنا العذراء )Notre Dame( بحدباء املوصل منارة 

ّ
ذك

ت صامدة قرابة تسعة قرون من عهد نور الدين 
ّ
مسجد النوري، التي ظل

زنكي )1173 تاريخ بنائها( إلى أبي بكر البغدادي )2017 تاريخ تدميرها(، منذ 
ت تصرخ في سماء العراق أن هللا أكبر من 

ّ
انتصابها في انحناء تعّبد وخشوع ظل

كل الطغاة أعداء التاريخ واإلنسانية.
كسنديانة التاريخ منذ انحنائها ملريم العذراء املدفونة قرب أربيل في اتجاه 
ميالنها، ثم ميالنها خجال في حضرة النبي الخضر إلى انحنائها لإلمام علي الذي 
جاءها زائرا ألحد أحفاده. ظلت الحدباء هكذا في انحناء الراكعين لم يثنها عن 
خشوعها بطش املغول وال تعاقب الغزاة واملحتلين، منتصبة ظلت تحمي تاريخ 
املوصل والرافدين إلى أن جاء الظالميون ممن يرفضون موت الليل الطويل 
فنسفوها بعد آخر يوم من ربيع 2017 )21 حزيران(، ونسفوا معها عصورا 
من تاريخ العراق املشرق، اندثرت الحدباء في ثوان على مرأى ومسمع العالم 
رت بحجارتها وغبارها إلى األبد. وفي زحمة التدمير وموجة القتل تلك التي 

ّ
وتدث

سادت العراق لم تحظ الحدباء بدمع كثير عكس كنيسة نوتردام التي بكاها 
اق والرؤساء والشعراء 

ّ
العالم بعيون كثيرة فبكاها األدباء والخطباء والُعش

والفقراء واألغنياء من مختلف بقاع العالم.
إن للمباني الكبيرة واآلثار العظيمة نهايات ليست في الحسبان، فمن ذا الذي 
كان يظن أّن حدباء املسلمين سيرممها املسيحي عبودي الطنبورجي و ُيّدمرها 
املسلم أبو بكر البغدادي، وكيف لكنيسة هاربة من حروب القرون الوسطى 

أن تنهي حكايتها » نيران الفرح«.1

1 - نيران الفرح أحد الطقوس التي تحدث عنها فيكتور هيجو في رواية أحدب نوتردام.

أحدب نوتردام وحدباء املوصل

كاتدرائية نوتردام
د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

الصورة رقم 1
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 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه

 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

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

شارع هلل مبنى فريد من نوعه 
 4 غرف  110م  رشفة 17م مع منظر للبحر  مرممة مصعد+مخزن وموقف 

خاص مسقوف

مبنطقة الهدار شارع ليفونتني (דירת גן)
مدخل منفرد  95م  4 غرف واسعة  ساحة امامية 40م  وساحة 

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتني سكنية 

شارع املطران حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن مصعد موقف طابق عايل منظر للبحر 

(للتسليم الفوري)

للبيعللبيع

للبيع
للبيع

للبيع

للبيع

للبيع
 شارع النبي (تصلح لألستثامر)

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

شارع طربيا  زاوية هتسيونوت

 4 غرف ، تقريبا 90م ، مع 

امكانية الضافة رشفة 12م، 

مرممة، موقف بالطابو، مصعد.

نتقدم  بأحر التهاني  واسمى 
التبريكات بمناسبة حلول

شهر  رمضان املبارك 
اعاده اهللا علينا وعليكم  باليمن والبركات

للبيع مركز الكرمل شارع يافيه نوف
بنتهاوس مميز 280م صالون واسع 4 غرف كاملة (סוויטה)واسعة –طابقني- كل طابق مدخل 

منفرد-رشفة مع منظر خالب 18م رشفة السطح 80م  3 مواقف للسيارات (2 مع سقف) 

مخزن بركة سباحة قاعة لياقة بدنية مبنى مراقب ومحافظ عليه 7/24

للبيع
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شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�صي 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�سي 

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 يصل� 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 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي 1000 متر

 ابتدًء من 100000 ₪ للدنم .

 טשרניחובסקי الكرمل الفرن�صي 
4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصل� لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

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

 ابتدا من 1500 ₪
 

��� ��يد

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 ₪ 

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 بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�صي 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�سي 

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 يصل� لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

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

 ابتدا من 1500 ₪
 

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

لإليجار مكتب وبيت 

مكتب مع كامل األثاث 130مرت

وبيت طابق ثاين 130 مرت

يف شارع النبي 51 حيفا - موقف خاص 

للجديي فقط    054/6714606

لإليجار  

بشارع شديروت هتسيونوت بيت مرمم غرفتي 

مطبخ حامم طابق 2 )للتسليم الفوري(

للتفاصيل    050/5370451

 
التشكيلة  تطلق  الشعر،  تصميم  ماركة   ,›TRESemme

الجديدة والتي تنضم لعائلة منتجات املاركة:
 Perfectly ,Botanique تشكيلة ,Keratin Smooth تشكيلة

. Beauty-Full Volume و )Un(Done
شامبو،  تشمل   ,BIOTIN&REPAIR 7 الجديدة  التشكيلة 

منّعم، وقناع إلصالح البشرة.
التشكيلة معدة للشعر التالف أو الجاف وتعمل على اصالح 
الشعر:  تصفيف  عن  الناتجة  الشعر  أضرار  من  أنواع   7

تمليس، تفتيح، تفريش، تنعيم، تجديل وتجعيد.
 Pro – الـ  ومركبات  البيوتين  بإضافة  الخاصة  التركيبة 
الشعرة  أللياف  تتغلغل  جزيئات  على  تحتوي   ™Bond
الياف  وتقوية  البروتين  مبنى  وتقوية  إصالح  على  وتساعد 

الشعر من الداخل والخارج.
النتيجة: تغذية الشعر، ملظهر صحي وجاهز للتصفيف.

يمكن الحصول على التشكيلة الجديدة في سوبرفارم أونالين 
وفي الفروع

يمكن الحصول على تشكيلة طريسيمي مع التصميم الجديد 
في شبكات الفارم والتسويق املختارة

لقد أصبح اليوغورت منذ وقت طويل جزء ال يتجزأ من مطبخنا، 
انه يستعمل اليوم كأساس للعديد من املأكوالت، الحلوة أو املالحة 
– حيث انه يضيف لها قوام الكريما، يجعل املأكوالت أكثر كثافة 
ويمنحها املذاق الرائع. نرغب أحياًنا في التجديد، والتنويع: أمامكم5 

أفكار الستعماالت سهلة وابداعية ولذيذة لليوغورت 
حضروا خليط لنقع األسماك

يساهم اليوغورت في جعل لحم السمك طرًيا ويمنح الوجبة املذاق 
والنكهة الشرق أوسطية. أضيفوا القليل من اليوغورت الى الخليط 
الذي ستنقعون به االسماك. جربوا وستتمتعون باحتفال من املذاقات.

استعملوه لتجهيز خلطات الفواكة الصحية
اليوغورت هو أساس رائع لعمل العصائر الكثيفة والصحية. ضعوا 
في الخالط اليوغورت والفاكهة التي تحبونها، وستحصلون على وجبة 

متكاملة، ستنعشكم وستشبعكم أيًضا.
اليوغورت يصنع العجائب للعجينة

تبقى العجينة طازجة لفترة  العجائب للعجينة،  اليوغورت يصنع 
طويلة وتكون هشة ورائعة.

استعملوه كصلصة لسلطة الخضراوات
اخلطوا نصف كوب يوغورت، ملعقة زيت زيتون، ملح وفلفل مع 
أعشاب تتبيل مفرومة ناعًما أو توابل اضافية تحبونها وستحصلون 

على صلصة صحية ولذيذة لسلطتكم.
لوصفات يوغورت لذيدة, ادخلوا الى مطبخ تنوفا : 

/http://matbach-tnuva.co.il

TRESemme‹ماركة الشعر رقم 1 في املبيعات في الواليات 

املتحدة، يطلق تشكيلة جديدة لترميم 7 أنواع من األضرار 

الناتجة عن تصفيف الشعر

ابداعات في اليوغورت

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il



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 جامعيني/ ازواج شابة/ مكتب  

للتفاصيل:  054/4524972 

لأليجار

التسليم 
فوري

سلم بيتك للخبير 

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945
خبرة 20 سنة

فيلة األحالم -דניה
  600م مربع بناء على2 دونم ارض..بركة سباحه مدفأه(5.5×12م)..حديقه واسعه مع اشجار 

حمضيات وغيرها.صالونات واسعه و3 مطابخ..موقع هادئ ومنظر خالب للبحر والوادي..
واقع يفوق الحلم.

מור ـ الكبابير
شقة كبيرة وغير عادية 5غ-143م +شرفة مطلة للبحر. 

موقف سيارة ومخزن.

بالمطران حجار-4غ+شرفه، موقف، مخزن، مطله عالبحر والجبل   
جار بالكبابير-מור-4غ+شرفه،موقف،مخزن،مطله عالبحر...

إلي
ل

جار
إلي

ل
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المهنية والخدمة المميزه شعارنا ص

مسرح امليدان واملسؤولية الوطنية 

أمير مخول يستعيد 
حريته بعد غٍد األحد 

بخطوة غير مسبوقة: 

كاليش تعّين 
عروة سويطات 
عضوا في لجنة 

الحفاظ على 
المباني والمواقع

جريدة “ حيفا ” تنشر عن أبرز االنتاجات 
الدرامية التلفزيونية التي ستبث خالل 

شهر  رمضان الكريم لهذا العام  

6

4

2



الجُمعة 3 أّيار 22019

عفيف شليوط

منذ زمن طويل ومسرح امليدان ال يقوم بأّي نشاط 
مالية  أزمة  من  يعاني  ا،  كليًّ نشاطه  جّمد  ُيذكر، 
خانقة، لم يحصل على شهادة إدارة سليمة من قبل 
ُمسّجل الجمعّيات، األمر الذي ال يتيح للمؤسسات 
الرسمية والدوائر الحكومية أن تقوم بتحويل أّي 
دعم مادي لهذا املسرح. من ضمن هذه املؤسسات 
بلدية حيفا التي رصدت ميزانية سنوية  الداعمة، 
ملسرح امليدان تكفي لتغطية نفقات تفعيل قاعات 

املسرح من إيجار وضريبة أرنونا وما شابه. 
نتيجة للوضع القائم، وحتى ال يفقد الوسط العربي 
إدارة  التزمت  حققه،  الذي  اإلنجاز  هذا  حيفا  في 
في  عربية  ملؤسسة  امليزانية  بتحويل  حيفا  بلدية 
حيفا تعمل في مجال املسرح وتتمتع بإدارة سليمة 
وقادرة على تفعيل قاعات مسرح امليدان. ُيعتبر هذا 
القرار من قبل إدارة بلدية حيفا خطوة هامة نحو 
قاعات  دعم مشروع  في  االستمرار  على  املحافظة 
املسرح لصالح الوسط العربي في حيفا. لكن هنالك 
عقبات وصراعات حول ملن ستحّول ميزانية مسرح 
امليدان، من سيقوم بتحّمل مسؤولية هذا املشروع 
ما هي آليات عمل املسرح البديل،  الثقافي الفني، 
قبل  من  طرح 

ُ
ت تزال  وال  رحت 

ُ
ط أخرى  وأسئلة 

هيئات ومؤسسات وممثلي جمهور للوسط العربي 
الحيفاوي. 

في هذا املوضوع علينا أن نوضح  البت  لكن قبل 
التي  الطروحات  بعض  ومناقشة  األمور،  بعض 
تحاول أن ال تلغي استمرارية عمل مسرح امليدان 
 كلنا نحترم تجربة مسرح امليدان ونتمنى 

ً
الحالي. أوال

أن يجتاز محنته، ويعود ليزاول نشاطه املسرحي من 
ولكن هنالك فرق شاسع بين الواقع وبين  جديد، 
األمنيات. الواقع تماًما عكس أمنياتنا، فكل الدالئل 
مسرح امليدان غير قادر على االسستمرار  تشير أّن 
في نشاطه املسرحي، واالختيار هنا بين خطر تحويل 
وبهذا سيخسر  هذه امليزانية لغير الوسط العربي، 
الوسط العربي هذا املوقع الهام والحيوي، أال وهو 
إنقاذ  هو  الوحيد  فالحل  امليدان.  مسرح  قاعات 
بواسطة دعم  االندثار،  الثقافي من  املشروع  هذا 
مؤسسة ثقافية مسرحية عربية حيفاوية لتستمر 
االنتاجات  وتقديم  القاعات  تشغيل  مشروع  في 

املسرحية باللغة العربية. 
يجب أن ال نبالغ في  وهنا أّود أن أوضح للبعض،    
تقييم دور مسرح امليدان في حركتنا الثقافية الى حد 
الهوس، وال يكون هذا االعجاب الى حد االنبهار، األمر 
الذي يلغي دور املسارح األخرى التي تقوم بدورها 
هي األخرى في رفع شأن مسرحنا املحلي والنهوض 
هل  هنا،  املطروح  والسؤال  املسرحية.  بحركتنا 

وإذا تفكك هذا  ف نشاط مسرح امليدان، 
ّ
إذا توق

إن  بال ثقافة.  املسرح واندثر، سنصبح بال مسرح، 
مسرح  قبل نشوء   

ً
كان موجودا املسرحي  النشاط 

امليدان، ومن البديهي أنه سيستمر حتى لو تم إغالق 
مسرح امليدان. وهنا أنا ال أقلل من قيمة ودور مسرح 
امليدان، لكن املبالغة في تقييم دوره، وجعله األلف 
الى  يتحّول  واألوحد،  الوحيد  املسرح  وهو  والياء، 
ظلم للمسارح األخرى ونظلم بالتالي شعبنا وثقافتنا 
وكأننا غير قادرين على إنجاب مبدعين مسرحيين 
عربية  مسارح  فهنالك  املسيرة،  ليتابعوا  آخرين 
انتاجات  فاقت  مسرحية   

ً
أعماال قّدمت  البالد  في 

امليدان من حيث املستوى الفني واالبداع األدبي، 
وحظيت  للنظر،   

ً
ملفتا  

ً
جماهيريا  

ً
نجاحا وحققت 

بنقد فني ُمشّجع وداعم ومن قبل أقالم ال ُيستهان 
الذي  األمر  مشاعرنا،  ننساق وراء  فدعونا ال  بها، 

ممكن أن يؤدي الى تقييم األمور بغير موضعها.     
دعونا نتحّدث بصراحة حول النهج الخاطىء  ثّم   
الذي انتهجته إدارات مسرح امليدان املتعاقبة، األمر 

الذي أوصلنا اليوم الى ما وصلنا إليه.   
منذ أن بدأ البعض يكتب عن مسرح امليدان واألزمة 
بجديدة،  ليست  وهي  امليدان  مسرح  بها  يمر  التي 
وأنا أتابع هذه الكتابات والنقاشات التي لم تخرج 
يريد  فكل  املفرطة،  الذاتية  اطار  عن  غالبيتها  في 
 
ً
كاشفا أن يثبت بأنه األجدر إلدارة مسرح امليدان، 
وتمادى  بإنجازاته.   

ً
اآلخرين ومتفاخرا عيوب املدراء 

وأن  املسرح مسرحه،   
ً
معتبرا البعض في تحليالته، 

الحركة املسرحية املحلية تبدأ منه وتنتهي عنده. 
وهنا أّود أن أشير بأن املسرح العربي قبل أن يصبح 
اسمه امليدان، كان بمثابة حلم راود كافة املسرحيين 
العرب في البالد، وتحقق هذا الحلم بفضل نضال 
ومثابرة املسرحيين واملثقفين ورجال الفكر العرب 
بإنشاء  املطالبة  عن  للحظة  يتوقفوا  لم  الذين 
مسرح عربي. ففي مطلع الثمانينات دعت املؤسسة 
سميح  الشاعر  بإدارة  حيفا  في  للفنون  الشعبية 
القاسم كافة العاملين في املسرح املحلي الى اقامة 
املؤسسة الشعبية  وأعلن أّن  مسرح عربي قطري، 
إال  الهدف،  لهذا  خاصة  ميزانية  رصدت  للفنون 
أن بعض املسرحيين وخاصة العاملين في املسرح 
العبري في تلك الحقبة أجهضوا الفكرة، وهم ذاتهم 
الذين سيطروا على املسرح العربي عندما توفرت 
وكانت  امليزانيات بهدف توزيع الغنائم فيما بينهم. 
هنالك تجربة للممثلين املسرحيين املحترفين العرب 
1981 إلنشاء مسرح عربي بمبادرة الفنان  في العام 
الى  العرب  املمثلون  وتوجه  الراحل راتب عواودة، 
رئيس الدولة في حينه مقدمين له مشروع ميزانية 
 
ً
رسميا املسرح  تسجيل  وتم  عربي،  مسرح  إلقامة 
وباشر هذا املسرح بالعمل على  كجمعية عثمانية، 

مسرحية املهرج ملحمد املاغوط، إال أن هذا املسرح 
وتشتت  الصعبة  العمل  نتيجة ظروف  يستمر  لم 

الكادر الفني للمسرحية.      
هذا األمر يقودنا الى سيناريو االستقاالت املتعاقبة 
ملديري مسرح امليدان، فما أن كّنا نقرأ خبر استقالة 
االستقاالت  سيناريو  ليعود  امليدان،  مسرح  مدير 
السيناريو  هذا  املتعاقبين،  امليدان  مسرح  ملدراء 
نطرح  أصبحنا  أننا  درجة  الى  عليه،  اعتدنا  الذي 
جديد  مدير  كل  تعيين  بعد  التقليدي  السؤال 

للمسرح، متى سيستقيل؟
فتم تعيين يوسف أبو وردة ومكرم خوري مديرين 
للمسرح العربي في اسرائيل )هكذا كان اسم املسرح 
قبل تغييره ملسرح امليدان( فور تأسيسه، وفي العام 
ثم  للمسرح،   

ً
فنيا  

ً
مديرا فؤاد عوض  ُعّين   1998

ليتم من  للمسرح،   
ً
أعيد تعيين مكرم خوري مديرا

ثم  ومن   ،
ً
مديرا عوض  فؤاد  تعيين  إعادة  بعدها 

ومن بعده الفنان  م هذا املنصب سليم ضو، 
ّ
تسل

الراحل رياض مصاروة الذي استقال هو اآلخر بعد 
فترة قصيرة.     

من خالل هذه التغييرات نالحظ ان ادارة املسرح 
ومجلسها العام كانا يدوران في فلك دائرة مفرغة، 
فما معنى إعادة تعيين مدير للمسرح بعد إدانة فترة 
للمسرح؟!  إدارته  لسوء  مالحظات  وتدوين  عمله 
ففي كل املجتمعات عندما يفشل إنسان في مهمة 
أوكلت إليه ال يتم إعادة تعيينه في ذات املنصب، 
املدير  ربطت منصب  امليدان  إدارة مسرح  أّن   

ّ
إال

بأسماء معينة، وأجمعت من حيث تدري أو ال تدري 
وكأن  أنه ال يمكن الخروج من دائرة هذه األسماء 

مجتمعنا لم يلد غير هؤالء. 
في ظل تخبط إدارات املسرح املتعاقبة، وفي ظل عدم 
نجاح أي مدير حتى اآلن بإخراج املسرح من أزمته التي 
والهبوط املستمر بحجم الدعم  بدأت منذ والدته، 
املسرح  جعل  قصوراته،  نتيجة  للمسرح  املمنوح 
من التطور والتقدم.   

ً
في وضع تراجع مستمر بدال

عندما بدأ املشروع يتبلور بقرار ودعم وزيرة املعارف 
والثقافة في حينه شومليت ألوني، في النصف الثاني 
لهذا  امليزانيات  رصدت  حيث   ،1995 العام  من 
بدأت االتصاالت واالجتماعات التشاورية  املسرح، 
من أجل تحقيق هذا الهدف، وقد كانت في البداية 
تعقد االجتماعات في مكتب الدكتور حاتم خوري في 
بلدية حيفا، وقد كنت من بين املسرحيين املشاركين 

في تلك االجتماعات. 
وفوجئت   ،

ً
وفجأة وبقدرة قادر لم نعد نسمع شيئا

مثلي مثل غيري بالسماع عبر وسائل اإلعالم بإنشاء 
وتعيين يوسف أبو وردة  جمعية للمسرح العربي، 
بدأت  هنا  ومن  للمسرح.  مديرين  خوري  ومكرم 
بهذا  لالستحواذ  املحاوالت  بدأت  حيث  املشكلة، 

والذين  املسرحيين  من  قليلة  فئة  لصالح  اإلنجاز 
عملوا بفئوية والعتبارات شخصية ضّيقة، ال عالقة 
املحلية،  املسرحية  والحركة  املسرح  بمصلحة  لها 
وهنا تم دق املسمار األول في نعش املسرح العربي في 

اسرائيل الذي أصبح فيما بعد مسرح امليدان. 
 
ً
 ضخما

ً
 مسرحيا

ً
بدأ املسرح في العمل فقدم إنتاجا

عروضه  تتجاوز  لم  ولكن  والنقاد  املشاهدين  بهر 
وهنا كانت املشكلة الثانية التي  عدد أصابع اليد. 
ماذا نريد  والسؤال املطروح هنا:  واجهت املسرح، 
هل نشر الثقافة  من هذا املسرح وما هي أهدافه؟ 
املسرحية في كافة املناطق ولكافة األجيال في البالد، 
من  نخبوي  جمهور  نطاق  على  املسرح  حصر  أم 

املثقفين وعشاق هذا الفن؟!
فعندما تم إنتاج العمل األول، لم يؤخذ بعين اإلعتبار 
عدم توفر القاعات التي تالئم هذا اإلنتاج املسرحي 
وبالتالي وقعت إدارة املسرح في ورطة لم  الضخم، 
تستطع الخروج منها: ال تسويق ألعمالها  جمهورها 
محدود، الدخل الذاتي شبه معدوم، فكيف يمكن 
 من استخالص العبر 

ً
الخروج من هذه األزمة؟! وبدال

واالستفادة من هذه التجربة، استمرت ادارة املسرح 
في انتاجاتها املسرحية الضخمة والباهظة واملرهقة 
مليزانية املسرح، ولم تعمل للحظة على عامل الدخل 

الذاتي، وباألساس تسويق العروض املسرحية . 
لقد سبق ونشرت مقاالت عّدة عن تجربة مسرح 
“حيفا”  في جريدة  شر 

ُ
ن الذي  املقال  منها  امليدان، 

فكتبت في   ،2012 تموز   6 في العدد الصادر بتاريخ 
أحدها  وكان  توقعتها  التي  االحتماالت  عن  حينه 
وهذا  نتمناه،  الذي ال  األمر  امليدان  إغالق مسرح 
ق بالضّجة االعالمية حول 

ّ
التوقع سبق كل ما يتعل

رت 
ّ
وفي املقال ذاته حذ ا.  استهداف املسرح سياسيًّ

من خطر استعادة بلدية حيفا للقاعات، األمر الذي 
في  البلدية  إدارة  مماطلة  من خالل  اليوم،  يتكرر 

اتخاذ قرار واضح في هذه القضّية. 
 اختيار 

ّ
هنا، وفي ظل الوضع القائم لم يبق لدينا إال

املشروع  هذا  على  للحفاظ  التالية  االتجاهات 
الضغط على إدارة بلدية حيفا   :

ً
اوال الثقافي الهام. 

قبل  من  القاعات  لتفعيل  مناقصة  عن  اإلعالن 
مسرح عربي في حيفا، لديه القدرة االدارية واملالية 
مديره الفني يحمل لقب جامعي،  إلدارة املشروع، 
حسب  األولوية  حق  وتمنح  سليمة  بإدارة  يتمتع 
عدد سنوات نشوئه. وهنا يجب التركيز على أمرين، 
ا  الجسم الذي ستوكل له املهمة يجب أن يكون عربيًّ
ا: الضغط الجماهيري   ومركزه في حيفا. ثانيًّ

ً
ومستقال

خلي القاعات 
ُ
على إدارة مسرح امليدان الحالية أن ت

تدير  أن  أخرى  عربية  مسرحية  ملؤسسة  وتتيح 
حتى ال يفقد عرب حيفا هذا  شؤون هذا املكان، 

اإلنجاز الهام.         

مسرح امليدان واملسؤولية الوطنية 

صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

املدير العام واملحرر املسؤول: راني عبا�سي

رئيس التحرير: عفيف شليوط
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ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير          اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق



األكل صّحي.. والتوقيت عشانكم
كالليت تتمنى لكم ولعائلتكم تمام الصّحة والعافية بمناسبة

شهر رمضان المبارك
أعاده اهللا عليكم بالخير واليمن والبركات 

ا صياًما مقبوًال وإفطاًرا صحّيً
لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل فترة شهر رمضان، 

www.clalit.co.il/arb إتصلوا 2700* أو زوروا موقع كالليت

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت
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منظمة الصحة 
العالمية ُتحّذر:

األطفال دون العام 
الواحد يجب أاّل 

يتعّرضوا لشاشات 
الهواتف الذكية 

 
العاملّية إرشاداتها حول مقدار  أصدرت منظمة الصّحة 
الوقت الذي يجب أن يمضيه األطفال دون سن الخامسة 
وصّرح مصدر  الذكّية.  واألجهزة  الهواتف  أمام شاشات 
أّن  املّتحدة  لألمم  العاملّية  الصّحة  منظمة  في  مسؤول 
األطفال الذين تقّل أعمارهم عن الـ 5 سنوات يجب أن ال 
ا.  يقضوا أكثر من ساعة واحدة أمام الهاتف الذكي يوميًّ
واألطفال الذين هم دون العام الواحد يجب أن ال يتعّرضوا 

لشاشات هذه الهواتف بتاًتا. 
األطفال  األطفال،  لطب  األمريكية  األكاديمية  وتو�صي 
شهًرا بتجّنب الشاشات،   18 أعمارهم عن الـ  الذين تقّل 
وتقول أنه على آباء األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم 
قيمة  وذات  الجودة"  رعاية  "برمجة  اختيار  سنتين  عن 
ملشاهدة  الوالدين  أحد  مع  مشاهدتها  يمكن  تعليمية 

األطفال على فهم ما يرونه.

أمير مخول يستعيد حريته بعد غٍد األحد 
اللجنة التحضيرية تدعو الجماهير الستقباله في باحة كنيسة سّيدة الجليل في قرية مخول – البقيعة

االستعدادات  األّيام  هذه  في  تتم  حيفا:  ملراسل 
الستقبال الوفود الشعبية التي يتوقع أن تتوافد مساء 
الستقبال األسير السيا�صي  الخامس من أّيار،  األحد، 
القيادي أمير مخول الذي يتحرر من سجنه وينطلق 
سجن  في  أعوام  تسعة  ق�صى  أن  بعد  الحرية  الى 
الجلبوع لألسرى السياسيين. سيقام حفل االستقبال 
في الساعة الخامسة من مساء األحد في باحة كنيسة 

سّيدة الجليل في قرية مخول – البقيعة.  
سيقوم أمير واألطر القائمة على االجتماع باستقبال 
في  من الساعة الخامسة مساء،  وفود املهنئين ابتداء 

باحة كنيسة سيدة الجليل للروم الكاثوليك في قرية 
ثم يجري اجتماع  )املدخل الغربي(،  البقيعة  مخول- 
شعبي واسع في قاعة الكنيسة دعت إليه لجنة املتابعة 
للدفاع  الشعبية  واللجنة  العربية،  للجماهير  العليا 
عن أمير مخول، وعائلة األسير املحرر. ُيعقد االجتماع 
بمشاركة واسعة من وفود املحبين واالصدقاء ورفاق 
الهيئات  وممثلي  الطويل،  الوحدوي  النضالي  دربه 
الصف  وحدة  أطر  وممثلي  والوطنية  الشعبية 

  .
ً
بعها منهجا

ّ
الكفاحية التي آمن بها أمير وات

ز التحضيرات الستقبال األسير 
ّ
أكد عصام مخول ُمرك

املحرر أمير مخول، أن موعد خروجه من السجن ليس 
ا أيًضا، 

ً
مكان خروجه ليس معروف كما أّن  ا، 

ً
معروف

ولذلك ُيرجى من جميع املهنئين واملعنيين باستقباله 
موقع  الى  للوصول  مساء  الخامسة  الساعة  اعتماد 
اللجنة  بيان  في  املذكورة  التفاصيل  وفق  استقباله 
مع  أمير  موعد  إن  وأضاف:  الستقباله.  التحضيرية 
 لأللوف من أبناء هذا الوطن 

ً
ا ُمثيرا

ً
الحرية سيكون حدث

ومثابًرا في ساحات   
ً
الذين اعتادوا أمير مناضال مركزيا

واالجتماعي،  السيا�صي  والتقدمي،  الوطني  النضال 
محليا وفي محافل التضامن العالمي. وقال: إن برنامج 

الحرية  أغاني  من  بعدد  سينطلق  الشعبي  االستقبال 
التي تقدمها الفنانة القديرة أمل مرقس والفنان القدير 
سمير مخول. ثم تتوالى كلمات قصيرة احتفاء بتحرر أمير 
من بينها كلمات لرئيس مجلس البقيعة املحلي، د. سويد 
السيد محمد بركة  سويد ورئيس لجنة املتابعة العليا، 
وعدد من الشخصيات  وسيادة املطران عطا هللا حنا، 
كما سيلقي أمير مخول كلمة هامة في  والوفود املهنئة، 
االجتماع سيخاطب فيها جمهور املهنئين وجماهير شعبه 

والقوى املساندة للنضال العادل. 
هذا وأشارت لجنة اإلعداد للقاء الحرية مع أمير مخول، 
الى أّن أي تفاصيل أخرى تّم نشرها بخصوص االستقبال 
وطابعه وطبيعته تختلف عن التفاصيل التي وردت في 
لذا ُيرجى اعتماد  ليست دقيقة وقد تخلق بلبلة،  بيانها، 

املعلومات التي جاءت في هذا البيان دون غيره. 
يشغل منصب  أمير مخول كان   بالذكر أن  من الجدير 
رئيس إتحاد الجمعيات األهلية العربية في البالد "إتجاه"، 
في لجنة املتابعة  لجنة الحريات"  كذلك منصب رئيس" 

العليا للجماهير العربية عند اعتقاله. 
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مدرسة مار الياس األسقفية - حيفا
إعالن عن افتتاح التسجيل

للصف التاسع
للســنة الدراسية 2019/2020

 صورة شمسية للطالب/ة.• 

 صورة عن هوية األهل.• 

 نس�ة عن شهادة التحصيل األخير  وشهادة السنة املاضية.• 

األماكن محدودة!
للمزيد من االستفسار الرجاء االتصال ع�� الرقم التا�ي:

04-8532454

عند ال�سجيل 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

تعظؤــئ صطئغئ
             مقدمة للزميل واالخ مخطط املدن 

سروة جعغطات
ع�� �عيينھ عضوا في لجنة صيانة املباني واملناطق التاريخية 

عضو خبير تخطيطي في مجال ال�رميم- بلدية حيفا

ألف مبارك 
تمنياتنا لك بالتوفيق في منصبك الجديد وا�� االمام قدما في 
خدمة مجتمعنا والحفاظ ع�� ميراثنا املعماري التاري�ي في حيفا 

   من طاقم وإدارة جمعية التطوير االجتماعي- حيفا

ملراسل حيفا-
غير  على خطوة  كاليش  عينات  د.  بلدية حيفا،  رئيسة  أقدمت 
مسبوقة تمثلت في تعيين ُمخطط املدن والباحث عروة سويطات، 
عضوا في اللجنة البلدية للحفاظ على املباني واملواقع، لكونه خبيرا 

تخطيطيا في مجال الترميم واملحافظة. 
عّين بموجب قانون 

ُ
عتبر هذه اللجنة من أهم اللجان في البلدية وت

ُ
ت

التخطيط والبناء، وهي مكّونة من ستة أعضاء فقط أصحاب حق 
مدير  بلدية منتخبين،  ثالثة أعضاء  البلدية،  رئيسة  التصويت: 
قسم املحافظة على املباني واملواقع في البلدية، وعضو خبير خارجي 
في مجال التخطيط والترميم. تجتمع اللجنة بشكل دوري مع قسم 
املحافظة على املباني واملواقع ومع أقسام الهندسة والتخطيط 
ملتابعة ومناقشة شؤون وسياسات التخطيط والترميم في حيفا.   

من الجدير بالذكر أن لجنة الحفاظ على املباني واملواقع تهتم في 
إقرار قائمة املباني واملواقع ذات قيمة تاريخية ومعمارية وثقافية 
للجنة  االستشارة  اللجنة  وتقّدم  عليها.  املحافظة  يجب  التي 
التخطيط والبناء املحلّية حول سياسة التخطيط في الحفاظ على 
وتراقب اللجنة املخططات  املباني واملواقع التاريخية في املدينة، 
وعمل لجنة التخطيط والبناء املحلّية في املواقع واملباني التاريخية 

واألثرية والثقافية واملعمارية في املدينة. 
أول  لقب  هو صاحب  عروة سويطات  املدن  ُمخطط  أن  ُيذكر 
واالستشارة  حيفا  جامعة  من  السياسية  والعلوم  الفلسفة  في 
في  ثاٍن  ولقب  أبيب  تل  جامعة  من  واالستراتيجية  التنظيمية 
ويدرس  التخنيون،   − تخطيط املدن في معهد العلوم التطبيقية 
يبحث  التخنيون.  في  واملناطق  املدن  تخطيط  في  الثالث  اللقب 

الدول  بين  العالقة  سويطات 
واألقليات في العالم من خالل 
وسياسات  التخطيط  بحث 
واستراتيجيات  اإلسكان 
األقليات  لدى  املدني  املجتمع 
في مواجهة هذه السياسات، في 
وهو  بريطانيا،   – مدينة لندن 
وناشط  وباحث  مدن  مخطط 
التخطيط  وقضايا  حقوق  في 

والسكن للمجتمع العربي.
تجدر اإلشارة إلى أن تعيين مخطط املدن عروة سويطات جاء 
بقرار مباشر من رئيسة بلدية حيفا، د. عينات كاليش وبمصادقة 
املجلس البلدي، إذ يعتبر هذا التعيين خطوة غير مسبوقة، فللمّرة 
األولى في حيفا كما في باقي املدن املختلطة، يتم تعيين مختّص عربي 

كعضو خبير تخطيطي خارجي في اللجنة. 
عروة  املدن  مخطط  مع  "حيفا"  لصحيفة  خاص  حديث  وفي 
:"أعتبر هذا التعيين غير مفهوم  سويطات حول هذا التعيين قال 
إذ فقدنا على مدار عقود الكثير من املباني واملواقع ذات  ضمنا، 
القيمة املعمارية والثقافية والتاريخية، لذا أشعر بمسؤولية كبيرة 
بتحٍد كبير وسأبذل كل ما بوسعي كي نحافظ على ما تبّقى لنا من 
املباني واملواقع التاريخية في مدينتنا حيفا وعلى إرثنا املعماري، 
وهوية  وانتماء  كبرياء  من  وأصلها وجزء  املدينة  ملك  هو  الذي 
ب أسا�صي في جوهر تطوير املدينة وخدمة األجيال 

ّ
الناس ومرك

القادمة". 

بخطوة غير مسبوقة: 

كاليش تعّين عروة سويطات عضوا في لجنة 
الحفاظ على المباني والمواقع

قراءة أّولّية لنتائج االنتخابات البرلمانّية 
2019 في المجتمع العربي الفلسطيني

في حيفا قراءة أّولّية تحليلية لنتائج انتخابات “مدى الكرمل”   نشر مؤخًرا مركز 
 الكنيست األخيرة معتمًدا على ثالثة محاور أساسّية: * زيادة نسبة غير املشاركين في
 االنتخاب. * تراجع التمثيل العربي في الكنيست الى 10 مقاعد. * ازدياد نسبة وعدد

  املصّوتين لألحزاب الصهيونية في املجتمع العربي مقارنة
باالنتخابات البرملانّية السابقة.

نتائج بأّن  االّدعاء  الى  القراءة  هذه  أشارت   كما 
ّ

ا،  أال ًرا مهمًّ
ّ

ت مؤش
ّ
 االنتخابات األخيرة للكنيست  شكل

 وهو الحاجة املاّسة إلى بلورة مشروع سيا�صي جمعي
 تقوم به الهيئات السياسّية والوطنّية والشعبّية، وعلى

 رأسها لجنة املتابعة العليا.
“مدى  من امللفت للنظر في البيان الذي أصدره مركز 
نسبة االقتراع في االنتخابات التأكيد على أّن   الكرمل” 

نسبة املقترعين العرب  األخيرة للكنيست تراجعت بشكل ملحوظ حيث لم تتعّد 
عتبر أدنى نسبة مشاركة في االنتخابات البرملانية للمجتمع الفلسطيني

ُ
 %50، وهذه ت

 في اسرائيل.
 من ضمن األسباب لهذا التراجع في نسبة املقترعين حسب ما جاء في هذه القراءة
 تفكيك القائمة املشتركة، وما سبق التفكيك من مناورات وسجاالت حول مسألة
زد على ذلك شخصنة وفردنة العمل البرملاني الذي أّدى إلى زعزعة ثقة  التناوب. 
 الجمهور بالنّواب العرب وأضعف بالتالي عمل القائمة املشتركة الجماعي. كما  شعر
 الناخب حسب هذه القراءة باإلحباط نتيجة شعوره بعدم جدوى النضال من خالل

 البرملان االسرائيلي في ظل سن قانون القومّية وقوانين إقصائّية للفلسطينيين.
العربّية األحزاب  لدى  التنظيمي  الجانب  ضعف  تأثير  إلى  القراءة  وأشارت   هذا 
تراجع ملحوظ في عدد  على العمل الجماهيري لدى هذه األحزاب وبالتالي حصل  
 املقترعين العرب. هذا باإلضافة الى نقاط أخرى مثل: غياب الخطاب البرملاني من
 أجندة األحزاب العربّية ودعاياتها االنتخابّية، تعزيز خطاب املقاطعة واالمتناع عن

 التصويت وغياب األمل في التغيير.
 في ختام هذه القراءة تّم التأكيد على الحاجة إلى مشروع سيا�صي جماعي وإعادة دور

      األحزاب السياسّية لتأخذ دوًرا أكبر في إعادة الناس إلى املشاركة السياسّية.
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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• 

مركز معوف في شفاعمرو يختتم مؤتمر دعم 
المصالح التجارّية الصغيرة والمتوسطة 

اختتم األسبوع املا�صي، مركز األعمال  ملراسل حيفا- 
املصالح  لدعم  األعمال  مؤتمر  شفاعمرو  في  معوف 
العشرات  بمشاركة  واملتوسطة،  الصغيرة  التجارّية 
من أصحاب املصالح التجارّية واملبادرين، شخصيات 
من  رسمية  ومؤسسات  بنوك  مدراء  جماهيرية، 

شفاعمرو ومنطقة الشمال. 
بلدية  رئيس  نائب  املؤتمر  اختتام  حفل  في  تحّدث 
النهضة  إلى  مشيًرا  خنيفس،  فرج  السيد  شفاعمرو 
 
ً
نتيجة قريًبا،  شفاعمرو  ستشهدها  التي  الصناعية 

في  صناعيتين  منطقتين  تطوير  على  العمل  لتقّدم 
نائب  ابراهيم،  رياض  السيد  وعرض  شفاعمرو. 
واملنح  الهبات  برنامج  االقتصاد  وزارة  مديرعام 
لتطوير املشاريع الصناعية تكنولوجيا، ودعا أصحاب 
املصالح التجارّية واملبادرين للتوجه ملعوف شفاعمرو 
بتاريخ  سينتهي  الذي  البرنامج  هذا  من  لالستفادة 

.2019/05/23
شفاعمرو  معوف  مدير  خالدي،  نايف  د.  وتطرق 

للخدمات التي تقّدمها مراكز معوف لتطوير املصالح 
التجارية الصغيرة واملتوسطة، من استشارة اقتصادية 
في بناء خطة عمل، الى تشخيص ومعالجة التحديات 
التي تواجه املصلحة التجارّية وتحول دون نجاحها، 
باإلضافة إلى توفير الدورات في االدارة والتسويق إلثراء 
املعلومات، وتقديم املساعدة واملرافقة للحصول على 

قروض من صناديق التمويل املختلفة.
وعلى ضوء التطورات املتسارعة في اقامة منطقتين 
من  أكثر  بحجم  شفاعمرو  في  جديدتين  صناعيتين 
ألف دونم، عرض السّيد وسام سليمان، مدير تطوير 
واملستشار  العربي  الوسط  في  الصناعية  املناطق 
االقتصادي، تامر أبو يونسكافة التفاصيل املتعلقة 
باقتطاع قسائم أرض في املناطق الصناعية، موضحين 
والشروط  الطلبات  تقديم  مراحل  للمبادرين 
واملصادقة  املعالجة  ومراحل  املطلوبة  واملستندات 
حيث يتم تقديم الطلبات من خالل معوف شفاعمرو.

رحبي بالبشرة الجذابة بـ 60 ثانية!
املسام املثالية بشكل فوري مع 

 GLAMGLOW -  القناع الجديد من
INSTAMUDTM

من  الجديد  القناع  الوقت.  من  الكثير  تحتاج  ال  الجيدة  االمور 
 60-Second Pore-Refining Treatment،  GLAMGLOW
تعرفوا على  ثانية فقط،   60 INSTAMUDTM, لخلق مظهر مسام مثالي بـ 

صديقكم املفضل في ايامكم املشغولة، عالج بقناع بنسيج رغوي ينعم 
مظهر املسام ويوحد لون البشرة خالل دقيقة واحدة، ليمنحك وجه مثالي 

وجاهز للخطوة التالية.
الغني باالكسجين يتحول الى فقاعات   INSTAMUDTM القناع الرغوي
تخلق رغوة باللون املائل الى الليلكي مثالي  صغيرة بمرجد ملسها للبشرة، 

للسلفي!  التركيبة تشمل 
البنتونيت  طين  على 
لتنقية  والكاولين 
السموم  وإزالة  املسام 
لون  لتوحيد  والهامليز   ،
واملستخلصات  البشرة 
مظهر  لتحسين  النباتية 
ذلك  في  بما  الجلد 
عرق  جذر  فيرا،  األلو 
ويتم   ، السوس والتفاح 
النياكيناميد  بين  الجمع 
لتهدئة  واأللينتينوين 
هي  والنتيجة  البشرة. 
منتعشة  جديدة  بشرة 
مع   ، بالطاقة  مليئة   ،
بشكل  مثيرة  اشراقة 

خاص.

 GLAMGLOW الصور تصوير عالقات عامة

طلق 
ُ
بريچات مستمرة في تقليدها بمناسبة شهر رمضان الكريم وت

حملة إعالنية واسعة يقودها املمثالن دريد لداوي وشادي مرعي 

تحت شعار “طبيعي ع اإلفطار موجودين تمر هندي وقمر الدين “

· ضاف الى النكهات والطعمات املحبوبة: برتقال، توت-موز، 	
ُ
نكهة التمر الهندي وقمر الدين ت

باع في رزم سداسية بحلة احتفالية ومحدودة
ُ
وست

تستمر شركة بريچات، الشركة املتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات 
طلق حملة اعالنية جديدة للرزمة 

ُ
الجودة العالية، بتقليدها السنوي الخاص بشهر رمضان وت

االحتفالية لمشروب تمر هندي وقمر الدين. الحملة االعالنية يقودها املمثالن دريد لدواي وشادي 
مرعي تحت شعار “طبيعي ع اإلفطار موجودين تمر هندي وقمر الدين ». 

نتج من أفضل أصناف 
ُ
 للتقليد السنوي، أطلقت بريچات نكهة جديدة من قمر الدين امل

ً
استمرارا

املشمش لتضاف الى املشروب املعروف » تمر هندي«. وسيتم تسويق املشروبات الجديدة بحلة 
ضاف الى الحلة االحتفالية من النكهات املحبوبة: 

ُ
احتفالية بمناسبة شهر رمضان. نكهات رمضان ت

برتقال وتوت-موز.
نائب املدير العام لشؤون التسويق في بريچات، اوريت عزرا قالت: »يسرنا االستمرار في التقليد 

على  الخامسة  للسنة  السنوي 
التوالي وان نقدم ملستهلكينا في 
املجتمع العربي مشروبات عالية 
الجودة في شهر رمضان إلضافتها 
على مائدة االفطار«.« ايضا هذا 
معظم  باستثمار  قمنا  العام 
جهودنا لنقدم للمستهلكين حلة 
احتياجاتهم  تناسب  احتفالية 
في شهر رمضان.  يفضلونه  وما 
وفي هذه الفرصة أقدم التهاني 
الكريم  الشهر  بحلول  لزبائننا 
مقبوال  صوما  لهم  وأتمنى 

وإفطارا شهيا«. اضافت عزرا.
ُيذكر انه ترافق الخطوة حملة 

تسويقية واسعة تشمل فيلما دعائيا خصيصا لرمضان يقودها املمثالن دريد لدواي الذي يرافق 
بريچات للسنة الخامسة بشخصية السقا وهذه السنة ينضم اليه املمثل شادي مرعي بشخصية 
قمر الدين. سيتم نشر الفيديو في شبكات التواصل االجتماعي، املواقع العربية الرائدة وباإلضافة 

الى الفتات شوارع.

 VoLTE & Wifi Calling طلق
ُ
بيليفون ت

جيل جديد ملكاملات عالية الجودة في 
الشبكة األسرع في البالد

الشبكة  نواة  تحديث  عن  بيليفون  أعلنت شركة 
من شركة اريكسون وبالتالي تخول   IMS لتقنية الـ 
طلق 

ُ
ت اآلن  الشبكة.  ملوارد  الجودة  عالي  استغالل 

التي   ،VOLTE&WIFI CALLING خدمة  بيليفون 
تتيح اجراء املكاملات على شبكة الجيل الرابع وعلى 
مجانية  الخدمة  البيت.  في  الالسلكية  الشبكة 

)حسب شروط الخدمة( وليست بحاجة الستخدام تطبيق خاص.
· على 	 متطورة  مكاملات  خدمة   –  )Voice over LTE(  VoLTE  

الخدمة متوفرة دون  الشبكة األسرع واألكثر تطورا في البالد. 
الحاجة الى تطبيق خاص، ويمكن تفعيلها بشكل ذاتي بطريقة 
)األجهزة  سريعة وبسيطة من جهاز سمارتفون الزبون  سهلة، 
بجودة  سريعة،  مكاملات  اجراء  من  تمكن  الخدمة  الداعمة( 
WIFI CALLING. وتكامل مستمر مع خدمة الـ HD صوت عالية

· املتوفرة 	  WIFI الـ  شبكة  على  مكاملات  خدمة   -Wifi Calling
واملوجودة، تخول استمرار الخدمة بأماكن فيها تغطية خليوية 
 ، التفعيل  سهلة   ، لتطبيق خاص،  الحاجة  دون  منخفضة، 

سريعة وبسيطة من جهاز السمارتفون )األجهزة الداعمة(.

 “ بيليفون:  في  التسويق  شؤون  عام  مدير  نائب  سيغال،  ايالن 
بيليفون تدرك حاجة الزبون بان يكون على اتصال ومن السهل 
الزبون  توقع  الى  باإلضافة  زمان  وكل  مكان  كل  في  اليه  الوصول 
بالحصول على الخدمات املتطورة، الجديدة وعالية الجودة لخلق 
تجربة ممتازة.. في السنوات االخيرة أطلقنا خطوات عديدة وأطلقنا 
خدمات متطورة وجديدة ملصلحة الزبون وسنستمر بذلك ايضا 
السريعة  الشبكة  قدرة  وتحسين  بتحديث  وقمنا  املستقبل،  في 
 BEAM والـ   4X4MIMO الـ  تقنية  تذويت  من خالل  إسرائيل  في 
QAM256 ,FORMING. نحن نستمر باالستثمار في الشبكة وتذويت 
نظام الـ  IMS  يخولنا تزويد الزبون بسلة خدمات متطورة وجديدة 
إضافية، مثل خدمة الـ  VoLTE & Wifi calling  التي تمنح الزبون 

مكاملات عالية الجودة ومتطورة.



شارع تساھل 10، حیفا ـ ت: 04-6568586
عنوانكم لالدوات الكھربائیة

شارع تساھل 10، حیفا ـ ت: 04-6568586

امكانیة الدفع:  
1.   نقداً

2. شیكات
3. بطاقة االئتمان (כרטיס אשראי)

4. االمر الثابت في البنك (הוראת קבע)

كل من یحضر عرض اسعار (הצעת מחיר) من اي محل سوف نلتزم بالسعر االفضل

اسعار ال مثیل لھا الفخر الشركات العالمیة من صالة العرض(תצוגה) التسلیم فوري
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فة على مسرحية 
ّ
مكث مراجعات  األيام  في هذه  تجري 

في مسرح  للكاتب عفيف شليوط  بموت”  إذا  “بموت 
جائزة  على  الحائزة  املسرحية  شفاعمرو،  في  األفق 
للغات  رجمت 

ُ
ت والتي  السويسري،  أرديتي  صندوق 

االنجليزية، الفرنسية والعبرية. 
ميالد  املمثالن  املسرحية  هذه  في  التمثيل  في  يشارك 
شليوط،  عفيف  وإخراج  تأليف  بدر،  وأمجد  غالب 
تصميم وتنفيذ الديكور عادل سمعان، موسيقى معين 

شعيب، إنتاج مسرح األفق.  
ُعرضت املسرحية للمرة األولى في إطار مهرجان الناصرة 
حيث أنتجها مسرح األفق في   ،1995 للفنون في العام 
شفاعمرو في حينه، شارك في التمثيل الى جانب مؤلف 
املسرحية املمثل الراحل مروان عوكل. استمرت عروض 
املسرحية ملدة سنتين حيث حققت نجاًحا ملفًتا للنظر، 
في  للمشاركة  املمثل لطف نويصر  لينضم من بعدها 
 من مروان عوكل ملدة عامين آخرين، قام 

ً
املسرحية بدال

من بعدها املمثل بيان عنتير باملشاركة في التمثيل في 
املسرحية الى جانب مؤلفها. 

 2000 العام  في  االنجليزية  للغة  املسرحية  رجمت 
ُ
ت

وعرضت مقاطع منها على خشبة املسرح امللكي البريطاني 
العام  في  العربية  باللغة  كتاب  في  صدرت  لندن،  في 
على جائزة صندوق   2017 وحصلت في العام   ،2003
بعد أن حصلت املسرحية على جائزة صندوق  بايس. 
إعادة  األفق  إدارة مسرح  قررت  السويسري  "أرديتي" 
إنتاجها من جديد، ولكن هذه املّرة يتم تقديمها بأسلوب 
حيث يجتمع مخرج مسرحي مع ممثل  إخراجي جديد، 
ق في مخزن املسرح ليدخل املخرج من خالل هذه 

ّ
متسل

الحالة عالم إحدى الشخصيات التي حلم أن ُيجّسدها 
على خشبة املسرح. 

خشبة  على  عرضها  أثناء  في  املسرحية  هذه  أثارت 
املسرح اهتمام النقاد واملسرحيين الذين أشادوا بها، 
فاملسرحية تعتمد األسلوب الساخر في انتقاد شخصية 
وصل بها غرورها الى حد تأليه الذات. املسرحية تتأرجح 
بين عالم الخيال والواقع، فمن خالل الفانتازيا تنكشف 
املجامالت  لنا عوالم لم نكن لنكتشفها في ظل أجواء 

واملهاترات الكالمية وعدم الصدق املتف�صي في عاملنا. 

ملراسل حيفا
يواصل أبناء الطائفة املعروفية في شفاعمرو عادة تقديم التهاني ألخوتهم 
املسيحيين في عيد الفصح املجيد، تلك العادة التي تعود إلى عشرات السنين 
وتناقلتها األجيال املتعاقبة، حيث يقوم عدد من املشايخ ورجاالت املجتمع 
وقام األسبوع  التهاني بمناسبة األعياد،  بزيارة عدد من البيوت مقدمين 
املا�صي وفد من بني معروف وعلى رأسهم الشيخ يوسف ابو عبيد،امام 
الطائفة الدرزية في شفاعمروبزيارة بيت القس فؤاد داغروعدد آخر من 
البيوت لهذا الغرض. ويذكر أن شفاعمرو اتفقت على تبادل املعايدات في 

األعياد الرئيسة لكل طائفة.

بنو معروف يعايدون إخوانهم 
شفاعمرو في  المسيحيين 

مسرحية “بموت 

إذا بموت” الحائزة 

على جائزة صندوق 

أرديتي السويسري 

للكاتب عفيف 

شليوط سُتعرض 

قريًبا على خشبة 

مسرح األفق 
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املالي  للنمو  ملركز  موقع  باطالق  هبوعليم  بنك  قام 
وصفحة بنك هبوعليم باللغة العربية في الفيسبوك، 
وذلك في احتفال خاص بمشاركة العشرات من ادارة 
منهم ياعيل درومي، عضو إدارة البنك ومديرة  البنك، 
قطاع العالقات مع الجمهور واالعالميين واملؤثرين في 

مدينة الناصرة.
السيد مو�صى حصادية،  هذا وقام بافتتاح االحتفال، 
البساتني  سكتورز  لشركة  العام  واملالك  إدارة  رئيس 
هبوعليم  بنك  عن  وتحدث  بالحضور  رحب  والذي 
وعن دوره في دعم مشاريع عديدة في املجتمع العربي 
اطالق  هو  وأهمها  امللموسة  الخدمات  في  وكذلك 
واملتابعة  املعرفة  لتسهيل  العربية  باللغة  خدمات 
مدير  توتري،  نبيل  السيد  وتاله  العرب،  الزبائن  على 
والذي  هبوعليم  بنك  في  العربي  للمجتمع  الفعاليات 
عمل  حول  مطوال  شرحا  قدم  باملشاركين  رحب 
التي  والخدمات  العربية  اللغة  في  الفيسبوك  صفحة 
ستنشر. التي  واملضامين  للمتصفحين،   ستقدمها 
لبنك  التابع  املالي  للنمو  املركز  الى موقع  كما وتطرق   
هبوعليم وهو األول في تاريخ البنوك في البالد وموقع 
رائد وأول من نوعه في املجتمع العربي، من أجل تسهيل 
على املتصفح والزبون املعرفة الذاتية، مشيًرا ان زبائن 
بنك هبوعليم يحق لهم ان يحصلوا على خدمات باللغة 
مركز  عن  الحديث  في  توتري  واسهب  كما   ، العربية 
النمو املالي واملحاضرات املجانية التي يقوم بها البنك 
في املجتمع العربي من اجل كافة املواطنين العرب وال 

يقتصر ذلك على زبائن هبوعليم.
وأشار توتري في كلمته أن البنك يرى ان جمهور زبائنه 
يتواجد في غالبية الوقت في مواقع التواصل االجتماعي 
ولذلك هناك أهمية في تمرير املعلومات والرسائل عبر 
الشبكة مثل قضية ادارة االمور املالية وامور عديدة ال 
تقتصر فقط على البنك ، حيث يمكن توجيه نصائح او 
انتقاد عبر صفحة الفيس بوك ويقوم طاقم منهي مكون 
أشخاص من قبل البنك بالتواصل مع الزبون   5 من 
ومحاولة تقديم املساعدة املمكنة وفي اسرع وقت ممكن 

من خالل تواجدهم في مركز الخدمات التابع للبنك.
كما وتم عرض فيديو ُمصور ومباركة من قبل السيد 
أريك بينتو، مدير عام بنك هـپـوعليم للحضور باطالق 
هذه  أن  مؤكدا  العربية،  باللغة  والصفحة  املوقع 
الخدمات هي استمرارية لعمل البنك في تقديم األفضل 

للمجتمع العربي.
النمو  مركز  من  ارملي،  نردين  السيدة  وتحدثت  كما 
املالي التابع لبنك هبوعليم عن الخدمات التي يقدمها 
وتعاونات  محاضرات  من  العربي  املجتمع  في  املركز 
كذلك  جنوبها،  حتى  البالد  شمال  من  وفعاليات 
ميزانية  إدارة  حول  وشيقة  قصيرة  محاضرة  قدمت 
سليم. حياتي  نظام  تضمن  العائلة  داخل   سليمة 
 وفي نهاية االحتفال تم فتح باب األسئلة على الحضور.
لزيارة وتصفح موقع مركز النمو املالي باللغة العربية: 

https://www.fingrow.co.il/ar
 ع.ع

 

بنك هبوعليم يحتفل باطالق صفحة فيسبوك وموقعا لمركز النمو المالي التابع للبنك في اللغة العربية
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بمناسبة الشهر الفضيل قهوة نخلة بتعزمكوا ع حملة:
عبوة بسكوت فاخر مطلي بالشوكوالتة هدية 

عند شراء كيس 1 كغم قهوة

عند شراء
1 كغم قهوة

هدية

حملة من القلب!

الحملة حتى نفاذ املخزون. الحملة سارية املفعول مع االكياس اللتي تحمل الصقة الحملة فقط. يحق للرشكة ايقاف الحملة بأي وقت. الخطأ مردود.

بنك هبوعليم يحتفل باطالق صفحة فيسبوك وموقعا لمركز النمو المالي التابع للبنك في اللغة العربية







الجُمعة 3 أّيار 202019

في  الكاثوليك  الروم  رعّية  أبناء  العلمانيين من  شاركت مجموعة من 
حيفا، اخوتهم من أبناء رعية الروم األرثوذكس في االحتفال الديني بعيد 

أحد الشعانين، رغم عدم توحيد األعياد في مدينة حيفا.    

التقى بروفيسور حسام حايك في إحدى مقاهي حيفا بروفيسور هيثم 
عمل، مهنًئا إّياه بمناسبة تعيينه محاضًرا كبيًرا في كلية الطب – هداسا 
عين كارم في الجامعة العبرية في القدس، وأعرب عبر صفحته الفيسبوكية 
عن سعادته بنجاح هيثم الباهر الذي كان طالب دكتوراة في فريق أبحاث 

حسام في التخنيون.  

في احتفال تكريم املسرحيين الشفاعمريين، الذي نظمته مؤسسة األفق 
للثقافة والفنون مؤخرا، صادف أن شارك في تسليم الدروع للمكرمين 
كّرم رياض خطيب، 

ُ
عضو البلدية عناد خطيب نجل الفنان املسرحي املـــ

ورفض حفيده أيًضا إال أن يشارك جّده هذه الفرحة.   

بافتتاح مركزها  احتفلت مؤخًرا جمعية الكرمل للموسيقى في حيفا، 
التقاط هذه الصورة التي يظهر  بعد االحتفال تّم  املوسيقي الجديد، 
بلدية  وعضو  أسعد،  سهيل  د.  السابق  بلدية حيفا  رئيس  نائب  فيها 
حيفا الحالي رجا زعاترة، مديرة قسم الثقافة العربية في وزارة الثقافة 
والرياضة لبنى زعبي، الفنانة فريال خشيبون، مدير املركز الفنان ألبير 

ن، والناشط االجتماعي كايد عبود وآخرون. 
ّ

بال

إثر التفجيرات اإلرهابية للجماعة املسيحية السيرالنكية التي 
تعّرضت لها كنائس وفنادق بالدهم، قام القنصل الفخري 
التعازي  بتقديم  زوجته،  برفقة  نّصار  أبو  وديع  االسباني 
لكاهن الجالية السيرالنكية في حيفا، وتّم رفع الصالة راحة 

ألرواح القتلى ومن أجل شفاء الجرحى.     

أخبار وأسرار

أبو نصار يتضامن مع سيرالنكا 
بعد التفجيرات



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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 استضاف بنك لئومي، مطلع األسبوع، املئات من رجال 
احتفالية  أمسيات  في  العربي،  املجتمع  من  االعمال 
انتهاء فترة  بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وبالتزامن مع 
وزيارة  املسيحية  الطوائف  لدى  الفصح  عيد  األعياد، 
النبي شعيب عليه السالم لدى أبناء الطائفة املعروفية.  

أقيمت االمسيات االحتفالية في الناصرة وفي كفر قاسم 
زبائن  من  واملئات  محلية  سلطات  رؤوساء  فيها  وشارك 
البنك من رجال االعمال. وشاركت ادارة البنك متمثلة بـ: 
ايلون دحبش رئيس قطاع الخدمات املصرفية، ايال بن 
التفعيل، كبار من قطاع الخدمات  حاييم رئيس قطاع 
املصرفية من بينهم دافيد فاكنين، مدير قطاع املصالح 

التجارية الصغيرة في لئومي، رياض حسي�صي مدير منطقة 
حيفا والشمال لقطاع األعمال كبار املسؤولين ، مدراء 

فروع  موظفو البنك.
ولهذا  كبيرة،  كامنة  قوة  العربي  باملجتمع  يرى  لئومي 
يستثمر املوارد الضرورية من اجل املساعدة واملساهمة 
في استغالل وتحقيق هذه القوة. في السنوات األخيرة ركز 
بنك لئومي على عمل املصالح الصغيرة واملتوسطة، درس 
حلول  وعرض  الزبائن  يواجهها  التي  التحديات  للعمق 
بكفالة  الصندوق  بينها  من  املالئمة،  والتمويل  االعتماد 
متطورة  ديجيتالية  خدمات  رزمة  جانب  الى  الدولة، 

ومخصصة للمصالح.

ورجال  التجاريين  الزبائن  في  االستثمار  الى  باإلضافة 
االعمال، يركز البنك على تطوير الزبائن الخصوصيين. في 
السنة األخيرة أطلق البنك منتجات وخدمات ديجيتالية 
متطورة كجزء من رؤية البنك في تقديم خدمات بنكية 
جديدة ومالئمة وشخصية للزبائن من بينها: إطالق شركة 
في  أول حساب  استثمارات وتكنولوجيا VIDEA، إطالق 
 Pepperألبناء الـ 16 – 18، خدمة »تحديد موعد« والتي 
تتيح لزبائن البنك تحديد موعد دون االنتظار في الدور 

وغيرها.
تجدر اإلشارة الى انه باإلضافة الى الخدمات املصرفية، 
خالل  من  العربي  املجتمع  اجل  من  يعمل  لئومي  بنك 

التعاون مع مؤسسات وجمعيات، كل ذلك من منطلق 
االدراك ان العمل املصرفي ال يكفي بدون املساهمة في 
البيئة التي يعمل بها. على سبيل الذكر، تطوع العشرات 
من موظفي البنك في برنامج احتفالي في ام الفحم من اجل 
تعبئة مئات الطرود الغذائية ليتم توزيعها خالل األيام 
املجالس  مع  بالتعاون  املستورة  العائالت  على  القريبة 

املحلية والبلديات.

ومحاضرة  احتفالية  عشاء  بوجبة  األمسيات  واختتمت 
مثيرة قدمها املحاضر واملدرب أشرف قرطام حول أسرار 

النجاح في الحياة وفي املصالح التجارية واألعمال.

بنك لؤمي ُينظم أمسيات احتفالية بمشاركة مئات 
رجال األعمال من المجتمع العربي

للتفاصيل:  073-7802861

تخفيض2.5%

حصري لزبائن مرگنتيل سمايل

للتفاصيل والحجوزات، إتصلوا: 03-5205020

*البنك غير مسؤول عن الخدمات/ المنتجات المقّدمة من "ِگشْري تعوفا"

رحالت إلى أنطاليا/مرمريس
بأسعار مريحة كثير فـي ِگشْري تعوفا

وكمـــان تخفيـض ثابت
أكيد مش رايحين تفّوتواعند استالم كشف بطاقة االعتماد

 الرحلة الجاي!



بالحملــة.  المشــاركة  المنتجــات  تشــمل  ال  الحمــات  اســتفادة  بينهمــا(.  )االقــرب  المخــزون  نفــاذ  حتــى  او   13.5.19 حتــى  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.

لبن 4% / 6.5%
تنوفا 3 لتر

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1490

 |

رز ياسمين شقحة
5 كيلو

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

2490

رزمة شوكو تنوفا
1 لتر 

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

10

شمينت %15 تنوفا
200 مل

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

10
8 ב-

طحينة االمير
900 غرام

1490

محدد لـ - 3 وحدات
على كل شروة فوق 200 شيكل

تشكيلة شوربات غنية 
كنور 61-117 غرام

محدد لـ - 3  استعماالت 
على كل شروة فوق 200 شيكل

490

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1490

زيت ذرة شقحة
3 لتر

تمر مجهول
»حجيت هذهاب« 5 كيلو

9990

سداسية بيبسي/سفن اب/ ميرندا 1.5 لتر

10
محدد ألستعمال واحد على كل شروة فوق 200 شيكل

لحمة عجل طازج

3990

للكغم

دجاج كامل طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

990

للكغم

صدر دجاج كامل طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

1990

للكغم

فخاذ دجاج طازج

محدد لـ - 3 كيلوا 
على كل شروة فوق 200 شيكل

1290

للكغم

معكرونة سباغيتي
8 اوسم 500 غرام

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

شعرية  اوسم
400 غرام

10
3 ב-

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

جامب بتشكيلة طعمات
1.5 لتر

20
5 ב-

حالوة بطعم الشوكو/
الفانيل الهالل 700 غرام

1490

محدد الستعمالين
على كل شروة فوق 100 شيكل

زيت ذرة وزيت كنوال
,,انطوان الشقحة,,

2.8 لتر

50
3 ב-

زيت نباتي ,,انطوان 
الشقحة,, 2.5 لتر

50
4 ב-

بوظة ال كريميريا
 1.4 لتر

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1290

شاي ليبتون العالمة 
الصفراء 100 كيس

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

690

لبنة بيريوس 9% / 11%
750 غرام تنوفا

محدد ألستعمال واحد
على كل شروة فوق 200 شيكل

1190
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جريدة “           ” تنشر عن أبرز االنتاجات الدرامية 
التلفزيونية التي ستبث خالل شهر 

رمضان الكريم لهذا العام  

نادين نسيب نجيم

شيرين

عابد فهد ستيفاني صليبا

باب الحارةعادل إمام

تزدهر في  مع حلول شهر رمضان الكريم في كل عام، 
وبهذه  العالم العربي االنتاجات الدرامية التلفزيونية، 
التقرير عن  هذا  "حيفا"  لكم جريدة  تقّدم  املناسبة 

املسلسالت الرمضانية لعام 2019. 

الزعيم عادل إمام ومسلسل "فالنتينو"
هنالك احتمال لخروج مسلسل عادل إمام لهذا العام 
حول  اآلراء  وتتضارب  الرمضاني،  الدراما  سباق  من 
سبب احتمال تأجيل بث هذا املسلسل الى ما بعد شهر 
كوميدي  انتاج  عن  عبارة  املسلسل  الكريم.  رمضان 
يدور حول شخصية "نور عبد املجيد" مالك مجموعة 

مدارس إنترناشيونال.

الهيبة من جديد 
من  الثالث  الجزء  بث  رمضان  شهر  خالل  سيتم 
هذا  البطولة  دور  ستلعب  حيث  "الهيبة"  مسلسل 
العام الى جانب تيم حسن املمثلة اللبنانية سيرين عبد 

النور. 

مسلسل باب الحارة  
لألحداث  التكرار  سيستمر  عام  وككل  العام  هذا 
االجتماعية والسياسية التي تحدث في مسلسل باب 
في حارة الضبع  حيث يظهر جاسوس جديد  الحارة، 
شهاب(  )أبو  العقيد  ويعود  امرأة،  املرة  هذه  ويكون 
للحارة بعد غياب حيث استطاع الهرب من االحتالل 

الفرن�صي ليتبين أنه لم يمت.

الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"
كما يواصل النجم أمير كرارة، تقديم أحداث مسلسله 
الشهير "كلبش" في جزء ثالث بعد النجاح الكبير الذي 

حققه الجزءان السابقان.

هاني سالمة ومسلسل "قمر هادي"
الرمضاني  املاراثون  سالمة،  هاني  الفنان  يخوض 
بمسلسل "قمر هادي" الذي يتعاون فيه للعام الثالث 
يشارك في  على التوالي مع املخرج رؤوف عبد العزيز. 
وآية  الجيار،  وهادي  اللوزي،  يسرا  من  كل  بطولته 

سماحة، وداليا مصطفى.

أحمد السقا ومسلسل "ولد الغالبة"
البارزة  والقضايا  الصعيد  مشاكل  املسلسل  يتناول 
إنجي  بطولته  في  يشارك  الصعيدي،  املجتمع  داخل 
مجدي،  وهبة  سامي  ريم  عمر،  مي  إدوارد،  املقدم، 

وينضم إليهم الفنان أحمد السقا.

املسلسالت اللبنانية 
مسلسالت  "الهيبة"  ملسلسل  باإلضافة  تتسابق  كما 
الحالي،  الرمضاني  املوسم  غمار  خوض  على  لبنانية 
التمثيل  عالم  في  وبارزة  المعة  أسماء  على  معولة 
 واالخراج والكتابة وقصص ثرية ومختلفة عن السائد.
في رمضان  املقرر عرضها  اللبنانية  املسلسالت  تتميز 
بكثرتها وتنوعها وحرصها الشديد على منافسة   2019

الدراما السورية واملصرية.
ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية العمل الضخم املقرر 
عرضه في رمضان لكل من النجمة  نادين نسيب نجيم 
واملمثل ق�صي خولي واملخرج فيليب أسمر. وتطل نادين 
في  "خمسة ونص"  نجيم ملكة جمال لبنان سابقا في 
دور طبيبة أورام ومتميزة بكونها امرأة قوية ومثقفة 

وواثقة من نفسها.
 والعمل الجديد املقتبس عن قصة أجنبية سينسج 
ود  كسب  في  نجحت  لبنانية  مسلسالت  منوال  على 
و" و"طريق.“ ووقع اختيار املنتج 

َ
"ل الجمهور على غرار 

عبدالوهاب،  شيرين  الفنانة  على  الصباح  صادق 
مع  بالتعاون  سعادته  عن  الصباح  صادق  وأعرب 
شيرين باعتبارها من أهم األصوات النسائية العربية، 

 أّنها ستغني للمرة األولى باللهجة اللبنانية.
ً
كاشفا

وستؤدي شيرين ملكة االحساس والرومانسية أغنية 
"يا بتفكر يا بتحس" وهي من كلمات علي املولى وألحان 

صالح الكردي وتوزيع جيمي حداد.
كما يشارك عمالق الدراما السورية عابد فهد بطولة 
مسلسل "دقيقة صمت" مع النجمة اللبنانية ستيفاني 
الشخ�صي على  وكتب عابد فهد عبر حسابه  صليبا. 
شوارع  في  صمت  دقيقة  "مسلسل  إنستغرام  موقع 

دمشق بسوريا.“
السوري  السيناريست  تأليف  من  صمت"  و"دقيقة 
شوقي  املعروف  التون�صي  وللمخرج  رضوان  سامر 
ويتناول املسلسل حكاية غدير ناصر وأدهم  املاجري. 

منصور، املحكوم عليهما باإلعدام.
 وفي ساعات الفجر األولى من أحد األيام يأمر مدير 

السجن ضباطه بتنفيذ الحكم قبل اآلوان، لكن 
تتسارع وتيرة األحداث بإحراق غرف للمساجين 

وتعيين مدير جديد للسجن، والقيام بتهريب الجناة إلى 
خارج السجن بوساطة سيارة املدير الجديد، وإعدام 

شخصين آخرين نيابة عنهما.

تيم حسن

سيرين عبد النور
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الجُمعة 3 أّيار 282019

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

بعد أن تناولنا ماهّية األلم وآثاره في اإلنسان والسؤال الذي 
: »ملاذا 

ً
يثيره حول معنى الحياة، يظّل السؤال الذي يتردد دائما

األلم؟ وما السبب؟ وَمن املسئول؟«
بادئ ذي بدء، نقول إّن هذه األسئلة صحيحة ألّنها تدّل على أن 
السائل يعي أّن األلم شرٌّ البّد من تجّنبه، وإذا وقع فال بد من 
ه دفاًعا عن األلم وال 

ّ
اقتالعه. لن نجد في الكتاب املقّدس كل

طلًبا لأللم وال استمتاًعا باأللم .لكن كيف يرد الكتاب املقدس 
على هذا السؤال: »ملاذا األلم؟« لن نجد إجابة واضحة، نهائية 
طريقنا  تلّمس  سنحاول  ولكّننا  السؤال،  هذا  على  وشافية 
في اإلجابة عليه من خالل قراءة الهوتّية لسفر أيوب، وعند 
اللزوم سنتطّرق إلى أسفار أخرى من الكتاب املقدس أو نعرض 

بعض التفسيرات الفلسفية والالهوتّية الشائعة.
ما هو سفر أيوب؟

ف سفر أيوب في باب الكتب الحكمّية التي تعرض سّر  يصنَّ
ا كان، ناقلة من  اإلنسان والحياة واملوت، وتخاطب اإلنسان أيًّ
حكمة البشر ما يساعد كل مؤمن على فهم سر الحياة والحب 
والعمل والخلق والخلود. وأيوب هو أحد الحكماء الذي واجه 
مثل باقي البشر السؤال الذي يطرحه األلم واملرض واملوت. 
ونحن ال نعرف أليوب وطًنا أو زمًنا أو ديانة، غير أنه رجل مؤمن 
 إلى ما بعد سبي الشعب 

ً
باهلل. ويعود زمن كتابة السفر غالبا

العبراني إلى بابل )587-534 ق.م(.
َمن هو أيوب؟

أيوب هو رجل صالح بمدحه هللا: »إنه رجل كامل مستقيم يتقي 
هللا ويجانب الشر، وإلى اآلن متمّسك بكماله« )2: 3(. ويأتيه 
الشر من مصدر غريب عن هللا وعن اإلنسان. فنسمع الشيطان 
 
ً
ك في صدق إيمان أيوب ويشكوه هلل. يبحث سفر أيوب أوال

ّ
يشك

وأخيًرا في أساس العالقة بين هللا واإلنسان، والسؤال هو التالي: 
هل يطيع اإلنسان هللا بسبب الخيرات التي ينعم بها؟ وبالنسبة 
زعت هذه الخيرات، ارتّد اإلنسان عن هللا 

ُ
إلى الشيطان، إذا ن
وأبطل عالقته به.

مصائب أيوب:
يفقد أيوب صحته وبنيه وممتلكاته كلها، فيبقى مؤمًنا باهلل 
أبًدا عليه: »وقال: عرياًنا خرجت من بطن أمي  ولم يجدف 
وعرياًنا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، تبارك اسم 
الرب. في هذا كله لم يخطأ أيوب، وال عتب على هللا« )1: 21-

22(. يؤمن أيوب باهلل ويعترف بقدرة هللا على كل �صيء. ولكن 
هذا االعتراف اإليمانّي املبدئّي ال يجاوب على التساؤالت التي 
يطرحها األلم: ملاذا؟ ملاذا؟ من أين يأتي؟ وَمن السبب؟ بل أكثر 
من ذلك، إنه ال يعيد السالم والنور إلى عالقة أيوب باهلل، تلك 
التي اهتّزت تحت وطأة األلم، وجعلت أيوب يتساءل َمن هو 
هللا الذي يرى الشقاء الذي حّل به واحدا تلو اآلخر من دون 
أن يرحمه، وهل هو هللا الذي أرسله وملاذا، وما موقف هللا من 
اإلنسان املتألم. ولذا ظّل أيوب يعّبر بكل صدق وإصرار عن أمله 

وعن صراعه لفهم معنى ما حدث له.
ويأتي أصدقاء أيوب لتبرير ما يحدث له: إذا فقدت خيراتك 
فال بد أنك خاطئ، ألن هللا يكافئ الصالحين ويعاقب األشرار. 
يدخل موقف أصدقاء أيوب في إطار نظرية الهوتّية شائعة في 
أذهاننا حول املجازاة الزمنّية، فاألشرار يعاقبون والصالحون 
يكافأون. لنسمعهم يقولون أليوب: »أذكر هل هلك أحْد وهو 
بريء وأين دمّر أهل االستقامة؟ بل هل رأيت أن الذين يحرثون 
 
ً
اإلثم ويزرعون املشقة هم يحصدونها… أيكون اإلنسان بارا

أمام هللا أم الرجل طاهًرا أمام صانعه؟» )4: 8-7(.
وفي نظر أصدقاء أيوب، وعلى رأسهم أليفاز، ال يمكن إنكار 
رت إلى هللا 

ّ
هذه النظرية، وعلى أيوب أن يتوب: »وأنت إن بك

، ففي الحال يغار 
ً
 ومستقيما

ً
وطلبت رحمة القدير وكنت نقيا

عليك ويلّبي صدق نواياك« )5: 8(. وبكل ثقة يدعون أيوب 
إلى االعتراف بفهمهم للحقيقة: »هذا ما فحصناه وهو الحق 
فاسمعه وانتفع به« )5: 27(. وحتى النهاية سيظل أصدقاء 
أيوب مصّممين على رأيهم، يرّددونه بال هوادة ويدافعون عنه. 
 عّنا، فنحن نطرحه على 

ً
وليس موقف أصدقاء أيوب غريبا

يا  ملكروه:  نتعّرض  عندما  أنفسنا 
ترى ماذا فعلت ألستحّق هذا؟ ما 

خطأي كي أتألم كما أتألم اآلن؟
تبريرات األلم؟

للمصائب  كثيرة  تبريرات  ونسمع 
نهائية  كانت  ما 

ّ
كل ولكن  واآلالم. 

أغلب  في  نفسها، فهي  وواثقة من 
األحوال  كل  وفي  خاطئة،  األوقات 

ال تساعد املتألم على اكتشاف معنى لحياته بالرغم من األلم. 
وقبل أن ندخل مع أيوب في طريقه نحو هللا من خالل األلم 
 ما 

ً
 بعض التبريرات التي كثيرا

ً
 به، نعرض سريعا

ّ
الذي حط

 ما نرّددها على مسامع من يتأملون.
ً
نسمعها، ولألسف كثيرا

بعض الالهوتيين والفالسفة يقولون إن الشر هو ظل الخير، 
شّر إذا ُوضع في اإلطار العام للتطّور. فاأللم 

َ
ويفقد طبيعته ك

هو أزمة نمو، والحروب هي والدة للتاريخ. ولكن هذا التبرير 
د في قلبه الغضب والثورة على كل 

ّ
 ويول

ً
الغريب يزيد املتألم أملا

�صيء، على الناس وعلى هللا. فيقول املتألم: »ملاذا أتحّمل أنا 
ثمن هذا التطور؟ ملاذا هكذا أتألم؟ أّي نمو وأّي حياة أجني من 
آالمي املدمرة؟«. وكما سنرى مع أيوب، فاهلل ال يريد الشر وال 
م وال يدمر وال يتواطأ مع أّي قوة تنال من 

ّ
األلم، فاهلل ال يحط

اإلنسان، من حياته وسعادته.
اإلنسان،  اقترفه  شر  عن  عقاب  األلم  إن  بعضهم  يقول 
فماذا نقول عن آالم األبرياء: أيوب، يوسف، يسوع، األطفال 
املر�صى، املسجونون بسبب آرائهم. أّي شر فعل هؤالء؟ وأّي 
خطأ اقترفوه؟ وفي رأي بعضهم اآلخر، ينتج األلم والشر من 
عن  نقول  ماذا  ولكن  اإلنسان،  لحرية  السّيئ  االستعمال 
الوراثية.  واألمراض  املدمّرة  واألعاصير  البركانية  التفجيرات 
والكوارث  والشيخوخة  األمراض  إن  اآلخر  بعضهم  ويقول 
الطبيعية ما هي إال نواقص في الطبيعة وتعبير عن قدر محّتم، 
في  وتأثيره  األلم  ثقل  يلغي  ال  السبب وشرحها  معرفة  ولكن 

اإلنسان.
في  فيقولون  الناس،  ألم  عن  التخفيف  بعضهم  ويحاول 
أحاديثهم الروحّية للمتألم: »إن كنت تتألم فذلك عالمة عن 
 ،

ً
 أقّل قليال

ً
حب هللا أنه يجّرب َمن يحّب«. »يا ليته يحّبني حّبا

ويزيد  املتألم.  اإلنسان  يجاوبهم  عصًرا«،  يعصرني  فاأللم 
العالم«.  ص 

ّ
تخل آالمك  »افرح ألن  للمتألم:  فيقول  بعضهم 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف يتحول ألم بال 
معنى إلى قوة خصبة للحياة؟ كيف يتحول مصدر اليأس في 
حياة إنسان إلى رجاء لآلخرين؟ كيف يصير ما هو غير آدمي في 
حياة شخص إلى قوة تحرير لآلخرين؟ كيف يقبل هللا تقدمة ما 
يشّوه اإلنسان ويحّوله إلى دودة حقيرة؟ كيف يفرح حين ينظر 

إلى اإلنسان في هذه الحال؟
يبقى كل شرح ألسباب األلم ناقًصا وغير صحيح، قد يقول 
شيًئا نافًعا لكّنه يهدم على الجانب اآلخر أشياء كثيرة. يحاول 
اإلجابة عن سؤال ويطرح عّدة أسئلة أخرى أخطر: َمن هو 
هللا، وما هي إرادته على اإلنسان، أّي صورة عن هللا نقّدم 
للناس، وماذا نقول لإلنسان املتألم؟مصير كل محاولة لشرح 
إلى  نهائية وشاملة هو الفشل. فهي تسعى  األسباب بطريقة 
التبرير، ولكنها ال تساعد اإلنسان املتألم على مواجهة أمله وعلى 

ا على ألم.
ً
توجيه حياته، بل تزيده ألـمـ

وهذا ما حدث أليوب عندما لم يدخل في نظرية أصدقائه، 
فطلب منهم الصمت رحمة له: » َمن لي بأن تسكتوا فيكون 
 ، لكم في ذلك حكمة. اسمعوا حججي وأصغوا إلى دعاوى شفَتيَّ
بالخداع؟«  تنطقون  أم ألجله  بالظلم  تتكلمون  أإلرضاء هللا 
)13: 5-7(. وأكثر من ذلك، فاإلنصات إلى املتألم يصبح بمثابة 
تعزية لهم: »اسمعوا قولي سماًعا ولتكن لي منكم هذه التعزية، 
أصبروا علّي فأتكلم وبعد كالمي تسخرون« )21: 3(. وذلك 
ُيفهمنا كم قد تكون أحاديثنا لألشخاص املتأملين كالسكاكين 

التي تغمد في جروحهم، وكم يصبح استماعنا إليهم تعزية لنا.

سفر أيوب: لماذا األلم؟
الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

االستعداد لرمضان

ّ

َ

َ
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نعيش األيام األخيرة املباركة من شهر شعبان ونتطلع الى 
استقبال شهر رمضان الشهر الذي يعتق هللا فيه رقاب 
املؤمنين من النيران. وهذا االستعداد يحتاج منا الى صدق 
تماما  يبلغنا رمضان  بأن  تعالى، والطلب  الى هللا  التوجه 
كانوا  يفعل رحمهم هللا. حيث  الصالح  السلف  كان  كما 
إذا انق�صى رمضان يدعون هللا تعالى أن يتقبله منهم ستة 
يهل  يبلغهم رمضان حتى  أن  أشهر، وبعدها يدعون هللا 

هالله، ألن رمضان موسم من مواسم التقرب الى هللا تعالى، وموسم مغفرة 
للذنوب قال رسول هللا )من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه(، وإلحاحهم هذا ألنهم أدركوا حق اإلدراك ما هي مكانة رمضان عند هللا، 
لذلك يطلبون بلوغ رمضان بشوق وحنين استجابة لنداء الحق القائل )وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين(. فجعلوا من 
رمضان ساحة للتنافس في طاعة هللا بكل ما أوتوا من قوة )وفي ذلك فليتنافس 
املتنافسون(، فأهل الصالح والتقوى يدركون أن رمضان فرصة تحل كل عام 
عليهم، للفوز بما فيها من بركات فال يدعون أيامه تمر كما تمر باقي أيام السنة، 
وهم على استعداد تام للقاء هللا كأحد أعمدة التقوى التي هي نتيجة الصيام 
لقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون(. وقال االمام علي )التقوى هي: الخوف من الجليل، والعمل 
بالتنزيل، والر�صى بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل(. فحال أهل التقوى ال 
يغفلون ولو للحظة عن لحظة فراق الدنيا ولقاء اآلخرة، فهم في يقظة واستعداد 
دائمين، وخوف من فراق الدنيا بقليل من العمل الصالح، لهذا يستغلون موسم 
الى محاسبة  رمضان بنية صالحة خالصة لوجه هللا، فيبادر كل واحد منهم 
نفسه على ما قدم في أشهر سبقت، فال يدع هالل رمضان يهل عليه إال إذا 
عزم عزما أكيدا على أن يتبرأ من ذنوبه استجابة لرسول هللا القائل )حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم(. ومن أهم ما 
يجب املبادرة اليه عند محاسبة النفس تنقية القلب من أمراضه مثل الحسد، 
والحقد، والضغينة، والكبر وغيرها من أمراض القلوب، ألن القلوب محط نظر 
هللا عز وجل، قال رسول هللا )إن هللا ال ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى 
قلوبكم(. فإن كان قلب املرء سليما نقيا من اسقامه قبل منه عمله، أما إن كان 
القلب مريضا وقد اعتاله الران من الذنوب وأمراض القلوب فال بد من فساد 
العمل، ولهذا يجب العمل على تنقية القلوب والتوبة من كل الوان الذنوب، 
يجب التوبة من ظلم العباد، فإن عصيت هللا بعينك ونظرت الى حرام فتب،  وإن 
عصيت هللا واستمعت الى حرام من مغيبة أو نميمة أو كالم فاحش فتب، وتب 
بحفظ لسانك مما اقترف من قبل ألن حصاد األلسن ال يحبط العمل فقط، 
بل يزل بصاحبه سبعين خريف في النار، أو كما قال رسول هللا ملعاذ بن جبل 
حين سأله: يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره هللا عليه. تعبد هللا ال تشرك به 
شيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: أال 
ادلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ املاء 
النار، وصالة الرجل في جوف الليل. ثم تال: تتجافى جنوبهم عن املضاجع، حتى بلغ 
يعلمون. ثم قال: أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول 
هللا. قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: أال 
أخبرك بمالك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول هللا. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك 
هذا. قلت: يا نبي هللا، وإنا ملؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟  وقد حذر 
رسول هللا من آفات اللسان وخاصة في رمضان فقال )من لم يدع قول الزور 
والجهل والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(. ومن األعمال 
الحسنة التي يجب أن تسبق رمضان صلة رحم، فال يعقل أن يهل علينا رمضان 
وأحدنا قاطع لرحمه، قال رسول هللا )خلق هللا الخلق، فلما فرغ منه قامت 
الرحم. فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أال ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو 
هريرة )فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم، وتكون 
الصلة على كل األحوال(. قال رسول هللا )ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل 
الذي قطعت رحمه وصلها(. ومن اعلى مراتب التقرب الى هللا واالستعداد به 
الستقبال رمضان، أن يكون املرء هادئ البال مخموم القلب وقد سئل رسول 
هللا أي الناس أفضل؟ قال )كل مخموم القلب صدوق اللسان(. قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال )هو التقي النقي ال إثم فيه وال بغي وال 

غل وال حسد(.
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رشدي املا�سي

مهم وضروري أن يكون لنا كعرب حضور فاعل، 
التمّدني  الزحف  مسيرة  في  إيجابيا  ومتأثر  مؤثر 
أن  فيه  ال شك  ومما  املعمورة.  لشعوب  املعاصر 
تبوأ مثل هذا الواقع الحضاري العالمي هو "الهدف 
كل  الثمالة  ويشتهيه حتى  يعشقه  الذي  الحبيب" 
خاصة أسرة الشعوب التي ما زال حراكها  شعب، 
وحيث أننا  ال يتعدى حيز تضاريس العالم الثالث. 
كأّمة عربية لم نزل ننتمي رغما عنا الى هذا الجذع 
علينا  فيجب  األرضية،  كرتنا  شعوب  شجرة  من 
وقبل فوات األوان أن نرفض أوال هذا الواقع ومن ثم 
نسعى الى منازلته بكل ما لدينا من قوة وإمكانيات. 
ومنازلة هذا الخصم الخبيث تعني عدم االستسالم 
له، بل تحتم التمرد عيه بهدف هدمه واستئصاله 
من جذوره لنتمكن بالنتيجة من إعادة بعث األمة 
بالرغم مما سيرافق ذلك من ألم وعذابات كاوية. 
هذا الكالم الكبير يلزمنا أن نجمع كعرب بكل قضنا 
املنازلة  بهذه  انتصار  لنا  يكون  لن  ه 

ّ
أن وقضيضنا 

كاملة  بصورة  رنا 
ّ
وف إذا  إال  الجديدة،  الحضارية 

الحرية الفردية وحرية الرأي لكل واحد من أبناء 
العائلة العربية الصغيرة منها والكبيرة، على مستوى 
املختلفة.  املجموعات  على مستوى  وكذلك  الفرد 
ال بد أن  ونشطح بخيالنا بعيدا.  "نفنتز"  ولكن ال 
نقصدها  التي  الحرية  ونوع  طبيعة  لنحدد  نسارع 
ونريدها خال وظال مرافقا لكل مّنا، وكذلك لتكون له 
األكسجين الذي يضمن بقاءه وصموده خالل رحلة 

وفضاء  أفق  في  تحليقه 
وعليه  املستقبل.  صنع 
فالحرية التي نتحدث عنها 
لإلصالح  وسيلة  ونريدها 
الحياتي  الواقع  ذلك  في 
الحقيقي الذي يوفر لجميع 

الناس املناخ والظروف الصحيحة ليترعرعوا فيها 
وبيوتهم  أنفسهم  على  أفرادا وجماعات مطمئنين 
أيضا االنعتاق  وهي  أذى.  وعملهم وآمنين من أي 
ليشحذ  والسالسل  الهجينة  القيود  يكسر  الذي 
عملية  في  ويبدأ  ليندفع  ذهنيا  ويثوره  االنسان 
الحقيقة  عن  والبحث  واملسؤول  الواعي  التفكير 
يختاره  الذي  واألسلوب  القالب  في  كاملة  ونشرها 
واملكان الذي يريده دون خوف أو مالحقة من أحد. 
وهنا من واجبنا أن نؤكد أن االنسان الحر يساهم 
نفسه ومجتمعه لألصلح،  في نفس الوقت في بناء 
ألنه انسان جعلته حريته كامل األهلية واملسؤولية 
كيانية  بين  التوفيق  من  وبنجاح  تمكنها  بسبب 

الذاتي واالجتماعي.
وهذا ما يبقيه دائم الحراك والسعي لتغيير أوضاع 
وأحوال الناس ليكفل لهم دوام التطور والحيوية. 
وهذا يجب أال يخيف أي صاحب سلطان أو سلطة، 
فاالحتكاك واالختالف في الرأي بين الحاكم في حالة 
العدل  كذلك  ويبقى  واملستمرة  البناءة  اليقظة 
الحقيقي والعدالة بينهما، فتكون النتيجة استتباب 
النظام وتكريس االستقرار الذهني والتفعيل القوي 

لكل الطاقات الفكرية الكامنة.

سلمان ناطور والمقعد الشاغراكسجين الحرية

أنوار األنوار

ثالث سنوات مّرت على رحيل األديب سلمان ناطور، 
ل مشروًعا 

ّ
الذي لم يكن كاتًبا مبدًعا وحسب بل مث

 لم يعرف التلّون وال تشويَش 
ً
ا متكامال ا ووطنيًّ ثقافيًّ

خطابه، فظل متشبثا باإلنسان في كل مكان وزمان، 
ما جعله يكتسب مصداقيته عند جميع األطراف، 
بَمن فيهم اليهود الذين أحرجتهم رواياته إذ خاطبهم 
قاتلها  وجه  في  إصبعها  ترفع  ضحية  بلسان  فيها 

وتقول: هذا ما جرى فاخجل!
حّيٍة  ثقافٍة  ملشروع  نهًجا  ناطور  سلمان  جّسد 
ل في احترام املثقف إلنسانيته وانتمائه لشعبه 

ّ
تمث

ال  وأخالقياته  بقَيمه  مسكوٍن  إنساٍن  انتماَء 
والضمير،  الوعي  يغّيب  وال  يتطرف،  وال  يتعصب 
صادقة. صرخة  ألف  يطلق  هدوءه  أن   غير 
سلمان ناطور في جمعه بين   

َ
وال ينكر املتأّمل براعة

أربعة سُبل أساسية قد تكون تفاوتت في طول الطريق 
أو عرضها، بَيد أنها تشّعبت ثم التقت جميًعا لخدمة 
ق 

ّ
فوث والوطنّي،  اإلنسانّي  الفلسطينّي  املشروع 

حكايات الفلسطينّي املنكوب بالتفاصيل التي ينساها 
املؤرخ والسيا�صي وينساها الذين ينشغلون بالعناوين 
نكبة األرض من نكبات اإلنسان.  فال يَرون ما وراء 
كتب حكايات التهجير بعين األم الثكلى واالبن الشارد 
واألخت التي خانها الفرح وجّفت منها الدموع فغابت من 
 أيامها معاني الحياة وانكسرت في قلبها خيوط األمل.
ثم حاور سلمان ناطور اآلخر في عقر داره حتى أحرجه 
بمرايا الحقيقة الصافعة املنصاعة ملعايير اإلنسانية 
دون أن يفرغ الضحية من ذات  ولسؤال الضمير، 
يحلو  ما  بعكس  واألخالق  الضمير  سؤال  السؤال: 

للكثيرين أن يفعلوا.
 للمستقبل 

ً
 وأحياها وسيلة

َ
أيقظ في كتاباته الذاكرة

بل  ال من باب ماضوّية التباكي والتقوقع في الغابر، 
ثّبت  وإذ  القادم وتجذيره باألصالة،  الغد  لتأسيس 
اإلنسانّي،  والوطنّي  والثقافّي  خطى مشروعه األدبّي 

ترك لنا تأّمل ما ارتكزَت عليه من محاور:
اإلنسان  حكاية  بتوثيق  ل 

ّ
يتمث ذاتيٌّ  محوٌر  أّولها: 

بصوت اإلنسان  الفلسطيني بالتفاصيل الداخلية، 

 لها في وجه 
ً
 للذات وتقوية

ً
املهّمش بكل أسراره، وقاية

مساعي التزييف والطمس وتشويه الهوية.
فيه  نجح  فلسطينّي:  فلسطينّي-  محوٌر  وثانيها 
بالتواصل والتالحم مع أبناء شعبنا في أماكن تواجده 

ا على مسيرة بتره وسلخه من ذاته. املختلفة، ردًّ
في  خاطبهم  إذ  إسرائيلّي:  فلسطينّي-  محوٌر  وثالثها 
 
ً
جامعاتهم ومنابرهم ونقل لهم مرايا الحكاية صادقة

دون أن تضعف املقولة أو تتراجع.
بينما في محوٍر آخر باشر نقل الرواية إلى العالم عبر 
واإلنجليزية.  والفرنسية  اإليطالية  إلى  كتبه  ترجمة 
لينشر صوت املقهورين وصرخاتهم لدى من يزّيف 

اإلعالم وعيهم بقلب الحقيقة أو التعامي عنها. 
املدهشة  املونودراما  عبر   

َ
الحافلة مسيرته  تّوج  ثّم 

ا كان آخر 
ً
»ذاكرة« إذ نسج من خيوطها مسرًحا نافذ

محطات إبداعه.
يسّد  مشروًعا  نشهد  ولم  مرت  سنوات  ثالث 
ناطور،  سلمان  رحيل  شغره  الذي  املقعد 
واملنتديات  والروابط  املنظمات  انشغال  وسط 
غير  منها  يبقى  ال  موّزعٍة  بأنشطٍة  واالتحادات 
بفقاعاٍت  أشبه  تبدو  منها  كثيٍر  وفي  الصور، 
الخطى. وترسيخ  والعمق  للمنهجة  تفتقر   متفّرقة 
تبّرع  وفاته  قبل  ناطور  سلمان  األديب  أّن  أذكر 
البالد  في  الغنّية ملكتبات  الكبيرة والثمينة  بمكتبته 
 في حاالٍت كثيرة، وندرك 

ً
أثراها بكتٍب قد تكون نادرة

تأثيث   
َ
مسيرة لصاحبها  تعني  بمكتبٍة  التبّرع  معنى 

بعُد  نجد  لم  لألسف  ولكن  وفكره،  ووعيه  روحه 
 تحمل اسمه وال مشروًعا يغرس بعض بذوره. 

ً
 مكتبة

 
ً
فهل علينا االنتظار كثيًرا حتى نرى من يحملون راية
جيد التعاطي مع الرواية 

ُ
 لطرح رؤًى جديدٍة ت

ً
جريئة

الفلسطينية بأكثر من مساٍر، وتسعى إلنصاف صوت 
ا بدل الجعجعة التي ال تجلب غير  اإلنسان إبداًعا حيًّ
أن  ينبغي  من  مسامع  تصل  وال  املحيطين  تصفيق 

يسمع؟ 
األدبّي  حضورك  نفتقد  غيابك  في  ناطور-  سلمان 
كثيًرا، ونفتقد نهج مشروعك الثقافّي اإلنسانّي أكثر. 

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
وندلي  ونستنتج  وننتقد  ونحلل  نجتهد  أن  الجيد.. 

بآرائنا ونعرض أفكارنا..
ليس  بيننا  والناقدون  املحللون  يكثر  أن  ال�صيء.. 
يتيحه  ما  بفضل  انما  ودراستهم،  خبرتهم  بفضل 
الفيسبوك من مساحة غير محدودة وغير مضمونة..

األسوأ.. أن يظن كل مجتهد ومتسلق على الفكر أن 
رأيه هو فقط السديد وفكره هو فقط الصواب، 

وبالتالي ال يتقبل أي اجتهاد آخر أو رأي مخالف..
األكثر سوءا.. أن يصاب » املحلل« بعمى البصيرة 

نتيجة الاليكات التي يحصل عليها..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
ودخلتا  نجحتا  العربيتين  القائمتين  أن  الجيد.. 

الكنيست بعشرة أعضاء.
ال�صيء.. أن األحزاب الصهيونية وخاصة اليمينية منها 
عادت لتحصل على كمية كبيرة من األصوات العربية..

القوائم  عاقبوا  العرب  الناخبين  أن  األسوأ.. 
واألحزاب  للقوائم  بالتصويت  وذلك  العربية، 

الصهيونية وخاصة اليمينية منها..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
انتخابية  ونبتكر ونشكل قوائم  نجتهد  أن  الجيد.. 

جديدة، قديمة..
املناكفة  باب  من  الخطوة  هذه  تأتي  أن  ال�صيء.. 

واملعاندة والغرور واألنانية وعدم التواضع..
األسوأ.. أن تؤدي تلك القوائم الى تقسيمنا وشرذمتنا 
وتفتيتنا وتحطيمنا، وأن تعود بالفائدة على اليمين 

ليزيد من قوته وهيمنته، وبالتالي 
الحياة  عن  واقصائنا  ابعادنا 

السياسية..
يحجب  أن  سوءا..  األكثر 
قوائمنا  عن  أصواته  جمهورنا 
وبالتالي  لها،  عقابا  وأحزابنا 

فالعقاب الفعلي يعود علينا على كل جمهورنا..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
العنف واإلجرام  أمام موجة  نيأس  الجيد.. أن ال 

املنظم ونواصل رفع صوتنا في مواجهته..
ال�صيء.. أن يتواصل االجرام تصاعديا وحدة، بينما 
نبقى نحن نردد ونجتر أقوالنا وأفعالنا التقليدية، 

التي ال تفيد وال تأتي بنتيجة..
مرحلة  من  اليه  وصلنا  بما  نكتفي  أن  األسوأ.. 

احتجاجية كالمية، وال ننتقل إلى خطوات عملية..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..
الجيد.. أن نعتز ونفتخر بأبنائنا ونشهد لهم وننشر 

عن نجاحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي..
ال�صيء.. أن نعتبر أبناءنا » أغلى ما نملك« وترديد 
وبالتالي  تمحيص  أو  تدقيق  دون  العبارة  هذه 

اإلساءة ألبنائنا من حيث ندري أو ال ندري..
األسوأ.. أن نتعامل مع أبنائنا وكأنهم ملك شخ�صي 
لنا كأهل، وبالتالي نتباهى ونفاخر بإنجازاتهم وننسبها 
ألنفسنا،  منحناها  التي  امللكية  بحق  ألنفسنا 
الفردية  أبنائنا  ومواهب  قدرات  بالتالي  ونلغي 
ونحد من انطالقهم نحو اآلفاق ونحبط تطلعاتهم 

وطموحاتهم الطبيعية..

مقاالت في كلمات

يكتبها: زياد شليوط
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خبر الحريق في كاتدرائية نوتردام أقدم كنائس فرنسا، هّز املشاعر وألقى 
الضوء على هذا الصرح التاريخي، فكتب لنا سمير بوسلحة من الجزائر 
 ينقل من خالله مشاعره فور سماعه خبر احتراق الكنيسة، بينما 

ً
مقال

خصص الزميل د. كميل ساري زاويته األسبوعية ليقّدم لنا ملحة موجزة 
عن هذه الكاتدرائّية وأهميتها.           

في  الحريق  خبر  اإلعالم  وسائل  نشرت  املنصرم  األسبوع  خالل 
كاتدرائية نوتردام التي تعتبر واحدة من أّهم الكنائس في فرنسا. في 

هذا املقال ملحة موجزة عن الكاتدرائية وأهميتها.
ملحة عامة

ُبنيت الكاتدرائية في الجانب الشرقي من جزيرة املدينة على نهر السين 
)الصورة رقم 1 – تشير الى موقع الكاتدرائية( وتوجد عمليا في قلب 
املدينة التاريخية. للكاتدرائية أهمية كبيرة وخاصة ألسباب عديدة: 

كونها مقر األبرشية في باريس	 
ألّنها مبنية على موقع أول كنيسة ُبنيت في باريس	 

موجود فيها إكليل الشوك الذي وضع على رأس املسيح، له املجد، 
عندما ُصلب )الصورة رقم 2 – العلبة املخصصة إلكليل الشوك( 
1239 على يد امللك  إذ تّم إحضار اإلكليل الى الكاتدرائية في العام 

لويس التاسع والذي ُعرف أيضا باسم لويس القديس.   
1163 وانتهى بناؤها في العام  بدأ بناء الكاتدرائية الحالية في العام 
"جزيرة املدينة"  على الجزيرة في نهر السين املعروفة باسم   1345
 Cathédrale Notre-Dame" ُسميت بالفرنسية   .)Île de la Cité(
في باريس"  "كاتدرائية السيدة العذراء  وتعني بالعربية   ،"de Paris

)الصورة رقم 3 – الكاتدرائية كما نراها من نهر السين(. 
منذ  دينية  ملبان  موقًعا  كان  الكاتدرائية  عليه  ُبنيت  الذي  املوقع 
قرابة 2000 عام، إذ ُبني في املوقع معبد لإلله "يوبيتر" خالل الفترة 
في  أّول كنيسة  في املوقع  ُبنيت  البيزنطية  الفترة  خالل  الرومانية. 
ُبنيت  ميالدي،   528 العام  في  القديس ستفان.  باريس على اسم 
كنيسة أكبر حجما من األولى، التي تحّولت خالل القرن العاشر الى 
كاتدرائية باريس األولى. في العام 1160 بعد أن تقّرر بأّن الكاتدرائية 
 Maurice de( "مخصصة الى ملوك فرنسا، قّرر األسقف "دي سيلي
Sully( بأّن الكاتدرائية ل تليق بهذا املنصب، لذلك قام بهدمها ليتم 

بناء كاتدرائية جديدة.
بناؤها

1163 وقد هدم األسقف العديد من  بدأ بناء الكاتدرائية في العام 

 6 املنازل التي كانت باملنطقة، وشّق طريقا خاصة عرضها أكثر من 
أمتار الى موقع البناء. استعملت هذه الطريق خصيصا لجلب أدوات 
وقد قّرر األسقف أن تكون هذه الكاتدرائية أكبر من كل  البناء، 
القاعة  كما فرض على املعماريين أّن  الكنائس السابقة في باريس. 
القاعة   –4 )الصورة رقم  املركزية يجب أن تكون األكبر في باريس 

املركزّية من الداخل(.
شارك في تخطيط املبنى العديد من املعماريين، كما هو واضح من 
التعّدد في أنواع البناء وأساليب متنوعة من الفن املعماري من بينها 
القوطي والرومانسكي. فقط في العام 1175 بدأ بناء القاعة املركزّية 
1196 وهي السّنة التي توفي  حيث انتهى بناء هذه القاعة في العام 

فيها األسقف دي سيلي.
كنوز الكنيسة كثيرة جًدا إل أّنها تضّررت على مر السنين: بداية تمت 
)خاصة  البعض منها  سرقة البعض من كنوز الكاتدرائية كما أّن 
صهرها وبيعها لتمويل بعض  تّم  املصنوعة من الذهب والفّضة( 
1791 تم إصدار قرار على أّن كّل ما  مصروفات الكنيسة. في العام 
ل ُيستعمل في الكنيسة للصالة يجب مصادرته للدولة. لحقا وفقط 
إعادة  بعد إبرام اتفاقية الدولة مع الكنيسة أبان فترة نابليون تّم 
 

ّ
بعض التحف للكنيسة وتّم بناء خزينة لهذه التحف من جديد. إل
أّن سرقة التحف استمرت حتى العام 1905، حينها أصدرت فرنسا 
القانون الذي ينص على فصل الكنيسة عن الدولة وفقط حينها 

توقفت أعمال سرقة أموال الكنيسة.
من أبرز األحداث التي جرت في الكنيسة:

في العام 1302 افتتاح أّول مجمع في املدينة برعاية فيليب الرابع.
ا على فرنسا.

ً
في العام 1430 تتويج هنري السادس ملك إنجلترا ملك

في العام 1455 التوجه بطلب الى البابا من إيزابيل والدة جان دارك 
بالعفو عنها وإزالة التهمة بأنها كافرة.

)الحدث  السابع  بيوس  البابا  بيد  نابليون  تتويج   1804 العام  في 
الشهير حين أخذ نابليون التاج من البابا وتّوج ذاته(.

حريق ُيّدمر كاتدرائّية نوتردام في باريس 

سمير بوسلحة / الشلف – الجزائر

تلك  فرنسا،  كنائس  أقدم  نوتردام  كاتدرائية 
السنين وتظل  بتعاقب  التي ل تشيب  الكنيسة 
عذراء كأّنها ُبنيت هذا الصباح تحاصرها ألسنة 
فرنسا  لكنائس  بتاريخها كسّيدة  وتعبث  اللهب 

ت واقفة تحكي تاريخ فرنسا العصور 
ّ
إن لم نقل أوربا. تلك الكنيسة التي ظل

بكل  التاريخ  فرنسا  الطبقي،  الصراع  فرنسا  النبالء،  فرنسا  الوسطى، 
انتصاراته وانكساراته.

فور قراءتي خبر احتراق الكنيسة تذكرت »أحدب نوتردام » لفيكتور هيجو، 
رت بابا املجانينكوازيمودو » الشيطان » البائس، وهو يّدق كل األجراس 

ّ
تذك

رهم بحيوانيتهم 
ّ
ه ُيذك

ّ
بعنف ليوقظ سكان باريس الذين ل يطيقون رؤيته ألن

املسكينة  الغجرية  تلك  أزميرالدا  رت 
ّ
تذك بعد،  عنها  وا 

ّ
يتخل لم  التي  األولى 

ل اإلنسان بإنسانيته 
ّ
مث

ُ
الجميلة الراقصة السمراء، ذات الشعر املجّعد التي ت

وحيوانيته في كل زمان ومكان، والتي راحت ضحية عدالة ل يعرف كفتي ميزانها 
الضعفاء واملقهورون.

شاحب وجه باريس هذا الصباح كاذب كما نيسان، لم أر باريس مهزومة قط 
من قبل كما اليوم، كانت اآللف من وجوه الباريسيين والفرنسيين ومعهم 
السّواح واملشاهدين من مختلف بقاع العالم مشدودة نحو الكنيسة األشهر 
وهي تصارع ألسنة اللهب غير مصدقين أّن عصورا من التاريخ تتهاوى أمام 
اتهم 

ّ
وأن البؤساء  وآهات  وابتساماتهم  اق 

ّ
الُعش أّن ضحكات  أعينهم. وكيف 

قة على صليب 
ّ
ت تمائم معل

ّ
وصلوات املؤمنين وابتهالتهم ودعاءاتهم، التي ظل

الكنيسة وجدرانها من شارملان واضع حجرها األّول، مرورا بفليب أوغست 
واضع حجرها األخير وإلى اليوم قد أتت عليها النيران. وكيف بّحت أجراسها 
الفاتنة؟  الزجاج  وصفائح  الجميلة؟  األبواب  »أين  التاريخ.   في  مّرة  ألّول 
ونجارة دي هان�سي الدقيقة اللطيفة؟ أين ذلك التاريخ العالي؟ أين ذلك الفن 
السواح  أين شهقة  املذنبين،  واعترافات  العشاق  أين همسات  القوطي؟« 
ه بين ثرثرة اللهب أتراها لعنة األزميرالدا املسكينة أم 

ّ
املبهورين؟ ضاع ذلك كل

انتقام كوازيمودو اللعين.
رني حريق كنيسة سيدتنا العذراء )Notre Dame( بحدباء املوصل منارة 

ّ
ذك

ت صامدة قرابة تسعة قرون من عهد نور الدين 
ّ
مسجد النوري، التي ظل

زنكي )1173 تاريخ بنائها( إلى أبي بكر البغدادي )2017 تاريخ تدميرها(، منذ 
ت تصرخ في سماء العراق أن هللا أكبر من 

ّ
انتصابها في انحناء تعّبد وخشوع ظل

كل الطغاة أعداء التاريخ واإلنسانية.
كسنديانة التاريخ منذ انحنائها ملريم العذراء املدفونة قرب أربيل في اتجاه 
ميالنها، ثم ميالنها خجال في حضرة النبي الخضر إلى انحنائها لإلمام علي الذي 
جاءها زائرا ألحد أحفاده. ظلت الحدباء هكذا في انحناء الراكعين لم يثنها عن 
خشوعها بطش املغول ول تعاقب الغزاة واملحتلين، منتصبة ظلت تحمي تاريخ 
املوصل والرافدين إلى أن جاء الظالميون ممن يرفضون موت الليل الطويل 
فنسفوها بعد آخر يوم من ربيع 2017 )21 حزيران(، ونسفوا معها عصورا 
من تاريخ العراق املشرق، اندثرت الحدباء في ثوان على مرأى ومسمع العالم 
رت بحجارتها وغبارها إلى األبد. وفي زحمة التدمير وموجة القتل تلك التي 

ّ
وتدث

سادت العراق لم تحظ الحدباء بدمع كثير عكس كنيسة نوتردام التي بكاها 
اق والرؤساء والشعراء 

ّ
العالم بعيون كثيرة فبكاها األدباء والخطباء والُعش

والفقراء واألغنياء من مختلف بقاع العالم.
إن للمباني الكبيرة واآلثار العظيمة نهايات ليست في الحسبان، فمن ذا الذي 
كان يظن أّن حدباء املسلمين سيرممها املسيحي عبودي الطنبورجي و ُيّدمرها 
املسلم أبو بكر البغدادي، وكيف لكنيسة هاربة من حروب القرون الوسطى 

أن تنهي حكايتها » نيران الفرح«.1

1 - نيران الفرح أحد الطقوس التي تحدث عنها فيكتور هيجو في رواية أحدب نوتردام.

أحدب نوتردام وحدباء املوصل

كاتدرائية نوتردام
د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

الصورة رقم 1
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بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه

 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

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

شارع هلل مبنى فريد من نوعه 
 4 غرف  110م  رشفة 17م مع منظر للبحر  مرممة مصعد+مخزن وموقف 

خاص مسقوف

مبنطقة الهدار شارع ليفونتني (דירת גן)
مدخل منفرد  95م  4 غرف واسعة  ساحة امامية 40م  وساحة 

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتني سكنية 

شارع املطران حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن مصعد موقف طابق عايل منظر للبحر 

(للتسليم الفوري)

للبيعللبيع

للبيع
للبيع

للبيع

للبيع

للبيع
 شارع النبي (تصلح لألستثامر)

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

شارع طربيا  زاوية هتسيونوت

 4 غرف ، تقريبا 90م ، مع 

امكانية الضافة رشفة 12م، 

مرممة، موقف بالطابو، مصعد.

نتقدم  بأحر التهاني  واسمى 
التبريكات بمناسبة حلول

شهر  رمضان املبارك 
اعاده اهللا علينا وعليكم  باليمن والبركات

للبيع مركز الكرمل شارع يافيه نوف
بنتهاوس مميز 280م صالون واسع 4 غرف كاملة (סוויטה)واسعة –طابقني- كل طابق مدخل 

منفرد-رشفة مع منظر خالب 18م رشفة السطح 80م  3 مواقف للسيارات (2 مع سقف) 

مخزن بركة سباحة قاعة لياقة بدنية مبنى مراقب ومحافظ عليه 7/24

للبيع
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شقق للبیع 

مصالح للبیع / لالیجار 

 لالیجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبیع بیتک؟ لتقییم سعر البیت مجانا اتصل: امیر صفوري ـ امانۀ ومصداقیۀ

اراضی 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي��ي 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 مطلھ على البحر طابق 3

 بيت عر�ي جميل 690000�₪�.

�شارع���يفن�
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ �سعر 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�الفر�����

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثا�ي  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�م���يص���لعياده�او�مكتب�او�تجاره

فوري�

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

�ابتدا�من�1500�₪
 

شقق للبیع 

مصالح للبیع / لالیجار 

 لالیجار
 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبیع بیتک؟ لتقییم سعر البیت مجانا اتصل: امیر صفوري ـ امانۀ ومصداقیۀ

اراضی 
بيوكنعام�،قر�بة�من�الشارع�الرئ�����1000�م��

�ابتدًء�من�100000�₪�للدنم�.

 טשרניחובסקי الكرمل الفر���ي 
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 مطلھ على البحر طابق 3

 بيت عر�ي جميل 690000�₪�.

�شارع���يفن�
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ �سعر 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 مص�حة شغالة مع جميع 
املستلزمات،مدخول مضمون من اليوم االول .فرصة ال تعوض 

�الكرمل�الفر�����
4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثا�ي  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�م���يص���لعياده�او�مكتب�او�تجاره

فوري�

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

�ابتدا�من�1500�₪
 

���� ���

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

شقق للبیع 

مصالح للبیع / لالیجار 

 لالیجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبیع بیتک؟ لتقییم سعر البیت مجانا اتصل: امیر صفوري ـ امانۀ ومصداقیۀ

اراضی 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي��ي 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 مطلھ على البحر طابق 3

 بيت عر�ي جميل 690000�₪�.

�شارع���يفن�
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ �سعر 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�الفر�����

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثا�ي  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�م���يص���لعياده�او�مكتب�او�تجاره

فوري�

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

�ابتدا�من�1500�₪
 

لأليجار يف حيفا

شديروت هنسيه 8 شقة واسعة  3.5 غرف ، الطابق 

الخامس مؤثثة منظر للبحر موقف خاص للسيارة مصعد

3300 شيكل شهريا

للجديني 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 جامعيني/ ازواج شابة/ مكتب  

للتفاصيل:  054/4524972 

لأليجار

التسليم 
فوري

لإليجار مكتب وبيت 

مكتب مع كامل األثاث 130مرت

وبيت طابق ثاين 130 مرت

يف شارع النبي 51 حيفا - موقف خاص 

للجديني فقط    054/6714606

لإليجار  

بشارع شديروت هتسيونوت بيت مرمم غرفتني 

مطبخ حامم طابق 2 )للتسليم الفوري(

للتفاصيل    050/5370451

TRESemme‹ماركة الشعر رقم 1 في املبيعات في الواليات 
املتحدة، يطلق تشكيلة جديدة لترميم 7 أنواع من األضرار 

الناتجة عن تصفيف الشعر
 

التشكيلة  تطلق  الشعر،  تصميم  ماركة   ,›TRESemme
الجديدة والتي تنضم لعائلة منتجات املاركة:

 Perfectly ,Botanique تشكيلة ,Keratin Smooth تشكيلة
. Beauty-Full Volume و (Un)Done

شامبو،  تشمل   ,BIOTIN&REPAIR 7 الجديدة  التشكيلة 
منّعم، وقناع إلصالح البشرة.

التشكيلة معدة للشعر التالف أو الجاف وتعمل على اصالح 
الشعر:  تصفيف  عن  الناتجة  الشعر  أضرار  من  أنواع   7

تمليس، تفتيح، تفريش، تنعيم، تجديل وتجعيد.
 Pro – الـ  ومركبات  البيوتين  بإضافة  الخاصة  التركيبة 
الشعرة  أللياف  تتغلغل  جزيئات  على  تحتوي   ™Bond
الياف  وتقوية  البروتين  مبنى  وتقوية  إصالح  على  وتساعد 

الشعر من الداخل والخارج.
النتيجة: تغذية الشعر، ملظهر صحي وجاهز للتصفيف.

يمكن الحصول على التشكيلة الجديدة في سوبرفارم أونالين 
وفي الفروع

يمكن الحصول على تشكيلة طريسيمي مع التصميم الجديد 
في شبكات الفارم والتسويق املختارة



 khalil

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 جامعيني/ ازواج شابة/ مكتب  

للتفاصيل:  054/4524972 

لأليجار

التسليم 
فوري



גם המחיר צעצוע

שולחן כדורגל ענק

רשת שומרת שבתבס“ד

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד 19.5.19 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה 

בלבד *מינימום 5 יח‘ במלאי ממוצר בסניף *מוגבל ל-1 יח‘ ללקוח ממוצר *הרשת רשאית להפסיק את המבצעים 
בכל עת.

072-220-4717
שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 09:00-21:00 | ימי ו‘ וערבי חג 09:00-15:00 | מוצ“ש סגור

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

₪99990
₪49990

אופניים
12-14 אינץ‘

₪24990

בריכה עגולה 2.4 מ‘
כולל משאבת פילטר

בית בובות ענק
אלקטרוני עם אורות וצלילים

  

₪24990

טרמפולינה 2.44 מטר
עם סולם

₪49990

₪6990 ₪28990

בריכות קונוס
מתנפחת

בריכה מלבנית
אולטרה

99*200*400 ס“מ | עם סולם

פילטרמשאבתכולל

דגם 2019

בריכת עמודים
קוטר 3.05 מ‘ אינטקס

מגוון ענק
של בריכות
ואביזרים!

₪29990

בריכות פעילות
אינטקס

דגמים מובילים

RZR באגי ממונע
24 וולט | גלגלי גומי | 6 מקומות ישיבה |

בלוטוס‘ | אורות קדמיים

₪149990

טרמפולינה 1.4 מטר
עם רשת הגנה

₪29990

אופנוע ווספה
 vespa electrique12v

גלגלי עזר (ניתנים לפירוק) ורגלית
AUX , USB, MP3 : חיבורי

₪39990

₪11990

בית בובות פליימוביל 
כולל רהיטים ודמויות

₪5990

אוהל משחק טירה
עם דלת נפתחת

בקנייה מעל 50 ש“ח ממוצרי החנות

₪9990

בימבה מרצדס
עם מוט דחיפה

₪9990

יום
עצמאות

שמח!

סרקו
להורדה

הורידו את האפליקציה!


