
أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 466                        الجُمعة 5 متوز 2019                          توزّع مّجاًنا

للبيع ביפה נוף
بأحلى المواقع وأجمل البنايات

 شقه 4غ-100م-ط2.

امكانية بناء عالسطح
خليل حجو 052-2840945

H a i f a net

 الجبهة» تطرح برناَمجها ومطالبها على»

مرّشحي الرئاسة

شفاعمرو واملنطقة

 100%
جبنة عيمك

רק 125 ₪רק 110 ₪רק 85 ₪

₪ 45

8 6

بال عقاب جرائم

4814



الجُمعة 5 متوز 22019

لجنة الوفاق والنزاهة المفقودة
عفيف شليوط

مّرة أخرى ُيصاب املواطن العربي باالحباط نتيجة تعثر 
جهود لجنة الوفاق الوطني، خاصة أّن اللجنة املركزية 
ا 

ً
طارئ اجتماًعا  عقدت  الديمقراطي  الوطني  للتجمع 

القائمة  لترتيب  فور االعالن عن اقتراح لجنة الوفاق 
املشتركة، معلنة بشكل واضح وحاد عن رفضها ألسلوب 
عمل لجنة الوفاق متهًما إياها بعدم النزاهة وأعلنت عن 
لجنة  غنايم  مازن  هاجم  كما  اللجنة.  بهذه  ثقتها  نزع 
الوفاق معتبًرا إياها »غير مستقيمة«، ووّجه بروفيسور 
أسعد غانم االنتقادات للجنة الوفاق بسبب تعاملها مع 
األحزاب العربية األربعة فقط، وطالب بتشكيل لجنة 
وفاق وطنية بديلة للجنة الوفاق الحالية، كما أعلن 
رئيس منتدى السلطات املحلية البدوية في الشمال أّن 
ما صدر عن لجنة الوفاق يهمش العرب البدو، ويضيف 
تصل  العربي  املجتمع  من  شريحة  يمثل  املنتدى  بأّن 
الحركة  سارعت  بينما  مواطن.  ألف   100 حوالي  الى 
الوفاق  لجنة  لقرار  داعم  بياٍن  إصدار  الى  االسالمية 
اللجنة.  بقرارات  االلتزام  العربية  األحزاب  مطالبة 
وأكدت الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة التزامها 
بقرارات لجنة الوفاق ودعت األحزاب العربية األخرى 
التزامها بقبول أّي قرار تتخذه لجنة الوفاق،  باحترام 
وأعلنت الجبهة بشكل واضح قبولها للتركيبة املقترحة 
للقائمة املشتركة، كيف ال وهي التي حصلت على حصة 
األسد حيث تم تخصيص %40 من املقاعد الـ 16 األولى 

لها، باالضافة لحصولها على رئاسة القائمة املشتركة.  
تركيب  ترتيب  مناقشة  عدم  أّود  كنُت  الحقيقة  في 
القائمة لوال القرار الغريب بوضع الحركة العربية للتغيير 

املقعد  صص 
ُ
خ حيث  التجمع،  على  متقّدم  مكان  في 

صص املقعد الرابع 
ُ
الثالث للنائب أحمد طيبي، بينما خ

للتجمع الوطني، وحتى هذا األمر لم يرض حركته. عندما 
بموجبها  يعمل  أن  عليه  ما،  لشخص  الثقة  منح  يتم 
ليخدم الرسالة التي أوكل بها، فأين املنطق في تقديم 
الحركة العربية للتغيير على التجمع. أستطيع أن أتقبل 
تقديم الجبهة والحركة االسالمية على التجمع، أستطيع 
أن أفهم منطق هذا القرار، أما تفضيل الحركة العربية 
للتغيير على التجمع، التي ال تتمتع بقاعدة شعبية أكثر 
من التجمع، وليس لديها تنظيم حزبي كالتجمع، كما أّن 
التجمع خاض االنتخابات لوحده مّرات عديدة وحصل 
ومشروعه  تاريخه  له  حزب  وهو  مقاعد،  ثالثة  على 
تخض  لم  للتغيير  العربية  الحركة  بينما  السيا�سي، 
لي أن أفهم  ا. هنا اسمحوا 

ً
االنتخابات لوحدها إطالق

اعتراض التجمع على هذا القرار ونزع الثقة عن لجنة 
للجنة  الوفاق، وأن أفهم غضب مازن غنايم واتهامه 

الوفاق بعدم االستقامة. 
املشتركة،  القائمة  في  انقسام  أّي  منع  املفروض  من 
خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث هنالك فرصة 
نادرة لتغيير الحزب الحاكم من جهة، ومن جهة أخرى 
هنالك يقظة ملموسة لدى اليسار االسرائيلي، ودعونا 
نكون واقعيين ال تتوقعوا من األحزاب الصهيونية أن 
تطرح ما تطرحه األحزاب العربية، لكن هنالك أجواء 
مريحة أفضل من االنتخابات السابقة لقبول القوائم 
العربية كشريك من قبل بعض األحزاب. لهذا هنالك 
على  للحفاظ  م�سى  وقٍت  أّي  من  أكثر  ملحة  ضرورة 
القائمة املشتركة، كخيار إستراتيجي للجماهير العربية 

وتقويتها وجعلها قائمة جامعة قوية يمكن أن تجيب على 
طموحات وتطلعات جماهير ناخبيها، لكن حتى نحقق 
العمل بشفافية ونزاهة، ومنح كل  الهدف علينا  هذا 
ذي صاحب حق حّقه، واحترام كافة األحزاب واألطر 
السياسية الفاعلة في الشارع العربي. فاملسؤولية امللقاة 
الخطأ،  تصحيح  تقت�سي  اآلن  العربية  األحزاب  على 
 ال أدري 

ً
وليس بالضرورة العودة للجنة الوفاق، أصال

ملاذا تم اختيار لجنة وفاق لتشكيل القائمة، هل قادة 
بينهم،  فيما  االتفاق  عن  عاجزون  العربية  األحزاب 
ا واحًدا، الحصول على 

ً
يجب أن نضع نصب أعيننا هدف

أكبر عدد ممكن من املقاعد في الكنيست، ألن األحزاب 
العربية هي التي بامكانها أن تحسم املعركة االنتخابية 
هذه املرة، وتكون بمثابة الكتلة املانعة لوصول اليمين 

املتطرف للسلطة. 
حتى الشارع اليهودي أصبح ُيدرك هذا األمر، ففي إحدى 
اللقاءات التلفزيونية باللغة العبرية، صرخ املحاور في 
وجه أحد قادة حزب »أزرق أبيض«، إذا أردتم تحقيق 
من  جهدكم  كل  تبذلوا  أن  عليكم  بالفعل،  النصر 
أجل يصل أكبر عدد من الناخبين العرب الى صناديق 
ميزان  تغيير  على  القادرون  وحدهم   فهم  االقتراع، 
بيرتس  لعمير  تصريًحا  وسمعت  الكنيست.  في  القوى 
بعد فوزه برئاسة حزب العمل، يتحدث عن محادثاته 
مع األحزاب اليسارية من أجل منع نتنياهو من الوصول 
للحكم، وذكر بشكل واضح وبدون تأتأة عن محادثاته 
مع القائمة املشتركة مؤكًدا على ضرورة التنسيق معها، 
األمر الذي لم نكن نسمعه من قبل في الشارع اليهودي. 

ننتظر  األمر، فماذا  اليهودي هذا  الشارع  أدرك  فإذا   

املرتقب  النصر  القائمة املشتركة  بعد. وإذا لم تحقق 
في انتخابات الكنيست القادمة، على لجنة الوفاق أن 
تتحمل قرار هذا الفشل. ال يوجد هنالك أي شخص أو 
فئة في املجتمع العربي يرفض فكرة القائمة املشتركة، 
إنما النقاش كيف نجعلها أفضل وأقوى وأكثر فاعلية. ال 
يجري الحديث عن خيارات أخرى غير القائمة املشتركة، 
كل  عن  نترفع  دعونا  جانًبا،  خالفاتنا  نضع  فدعونا 
مصلحة حزبية أو شخصية من أجل تحقيق مصلحة 

جماهيرنا العربية. 
لالنتخابات  االنتخابية  األجواء  الى  العودة  نريد  ال 
السابقة، فكم آملني اصدار البيانات الحزبية في حيفا 
بعد انتهاء انتخابات الكنيست املاضية، فأصدرت كل 
من كتلة الجبهة الديمقراطية والتجمع بيانات بعيدة كل 
البعد عن الواقع وعن أجواء الوحدة التي كنا ننشدها، 
على سبيل املثال تفاخرت الجبهة الديمقراطية في حيفا 
بعد انتهاء انتخابات الكنيست املاضية ونشر النتائج، 
بأنها القوة األكبر بين عرب حيفا، ولم تكد تمض أيام 
على نزول نشيطي األحزاب العربية في حيفا ومن ضمنها 
متوسلين  الصوت  مكبرات  حاملين  للشارع،  الجبهة 
الى  ويتجهوا  بيوتهم  من  يخرجوا  أن  العربي  للناخب 
صنايق االقتراع النقاذ القوائم العربية من خطر عدم 

اجتياز نسبة الحسم.
نخطط  وال  بالفعل،  الوحدة  أجل  من  نعمل  دعونا 
بالخفاء من أجل ضرب األحزاب العربية الحليفة األخرى. 
هذه الفرصة لن تتكرر، ويجب على األحزاب العربية أن 
تعمل بكل قوتها من أجل إسقاط اليمين املتطرف، وإال 

 للقائمة املشتركة قائمة.  
ً

لن تقوم مستقبال

تعزية
«طو�ى ملن اخترته وقبلته يارب ليسكن في ديا رك إلى األبد«

تتقدم مؤسسة البيت املسيحي في حيفا، إدارة وأعضاء، إلى آل مطر 
آيات  وأسمى  القلبية،  التعازي  بأصدق  والخارج  البالد  في  عموًما 

املواساة ملا أصاب األسرة الكريمة من أ�سى ولوعة بوفاة

األخ العزيز جوني مطر 
إن وفاته املفاجئة هّزت قلوبنا جميًعا، وأذهلت وجداننا.

م ألمر هللا تعالى ونتوجه 
ّ
وال يسعنا ف ي هذا املقام املهيب إال أن نسل

إليه سائلين للفقيد الرحمة، ولزوجته وأبنائه وأقاربه حسن العزاء

لتكن روحه الطاهرة مع األبرار والقديسين.

د. ريمون جبران

رئيس مؤسسة البيت املسيحي-حيفا

مـؤسسة البيت املسيحي حيفــا
מוסד הבית הנוצרי חיפה

The Christian Home Institute



الصيف أصبح على األبواب، مهم جّدا ان نتذّكر بأّن الشمس، البحر، نظام األكل
والعطلة الصيفّية، يخّبئون الكثير من الخطر واإلصابات

لصيف آمن من أجلكم ومن أجل عائلتكم..
أدخلوا لموقع كالليت بالعربّية وتابعوا النصائح واإلرشادات

في كل صيف اآلالف من األطفال وأبناء الشبيبة 
يعانون من السمنة, نتيجة اإلفراط بتناول البوظة 

والحلوى واألكل السريع والمشروبات الغازّية.



الجُمعة 5 متوز 42019

الذي  رائد الوحش وأصيب على أثرها الشاب ماهر نصير، 
تواجد أمام بيته ولم تكن له عالقة تذكر بعملية القتل. كما 
قرر املجلس البلدي تشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء البلدية 
وللتنديد  الجريمة،  لهذه  استنكار  مسيرة  تنظيم  بهدف 
بظواهر العنف والجرائم التي أخذت تستشري في املدينة. 
هذا وأكد رئيس وأعضاء البلدية على ضرورة حث الشرطة 
على أخذ دورها بمكافحة كافة ظواهر العنف وحيازة السالح 
ص، ومن جهة أخرى االلتزام بمقاطعة اجتماعية 

ّ
غير املرخ

لكل من يسلك طريق العنف والقتل.   
كما يسود الشارع الشفاعمري االستياء العام نتيجة انعدام 
والجريمة،  العنف  آفة  استشراء  ظل  في  واألمان  األمن 
ونتيجة لتقاعس الشرطة على القيام بدورها في محاربة هذه 
كما أعرب سكان شفاعمرو عن  السالح.  الظاهرة وجمع 
استيائهم نتيجة عدم كشف الشرطة عن مرتكبي الجرائم 
الجناة  عن  الكشف  من   

ً
وبدال املدينة،  في  ارتكبت  التي 

تواصل الشرطة التحريض على املجتمع العربي من خالل 
اتهام املجتمع العربي بعدم التعاون مع الشرطة في فك رموز 

الجرائم.  
في  تّمت  قتل  حوادث  ثالثة  شفاعمرو،  سكان  فيتساءل 
فهل فشلت  مدينة شفاعمرو في خالل ستة أشهر فقط، 
القتل  حوادث  لغز  لحل  التوصل  في  شفاعمرو  شرطة 
اختراق شفاعمرو وادخالها دائرة االجرام؟  تّم  هل  هذه؟ 
هل هنالك أياٍد خارجية تحاول فرض واقع جديد على هذه 
باستقالة قائد  البعض  ويطالب  آمنة؟  التي كانت  املدينة 
مواجهة  في  فشله  أثر  على  منصبه  من  شرطة شفاعمرو 

انتشار الجريمة في املدينة.  
ردود فعل الشارع الشفاعمري

حسيب عبود، رئيس الهستدروت لواء الجليل املركزي
املجتمع  بلدنا،  عن  غريبة  الظاهرة  هذه 
الجريمة  ضد  يقف  بأسره  الشفاعمري 
النسيج  على  سلًبا  تؤثر  التي  املنظمة 
الهيئات  على  شفاعمرو.  في  االجتماعي 
أن  بلدية شفاعمرو  رأسها  الرسمية وعلى 

فال يكفي  تضع خطة عمل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة، 
كل  اجتماع،  كل  عقد  فبعد  االجتماعات،  وعقد  الكالم 

شخص يعود الى بيته وينشغل بأموره اليومية.
عضو البلدية عناد خطيب:

اجتاحت مجتمعنا آفة العنف التي أخذت 
وأصبحت  وقرية،  مدينة  كل  تضرب 
ولألسف جزًءا من حياتنا. هنالك محاوالت 
للخروج من هذا املأزق عن طريق توجيه 
وعن  االنتقادات واالتهام بحق وبغير حق، 

أنا شخصًيا  طريق حلول غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ. 
أعترف بأني لم أتوصل إليجاد الحل للحد من هذه الظاهرة. 
بدون أدنى شك على الشرطة أن تتعامل مع هذه الظاهرة 
بحزم، السؤال الذي يطرح نفسه هل الشرطة معنية بوقف 

هذه الظاهرة، بصراحة أشك بذلك.                  
االعالمي معين أبو عبيد: 

والتآخي  للتعايش  رمًزا  كانت  شفاعمرو 
كانت  دائًما  املحبة،  لغة  سادتها  واأللفة، 
طرأ  األخيرة  اآلونة  في  لكن  نقّية.  أجواؤها 
هنالك فئة قليلة  تغيير على مجرى حياتنا، 
وزعزعت  األجواء،  هذه  تعكير  على  تعمل 

وال بد من التصدي لهذه  هذه الفئة أمن وأمان املواطن، 
الظاهرة بكل الوسائل.   

عضو البلدية سامر صليبا: 
وفي  عامة،  العربي  املجتمع  في  العنف 
يهدد  أصبح  خاص  بشكل  شفاعمرو 
عد هذه الظاهرة جديدة 

ُ
ت وجودنا وأمننا. 

ثالثة  مقتل  ان  شفاعمرو،  أهل  على 
مواطنين في أقل من ستة شهور، ما هو إال 

دليل على أن شفاعمرو لألسف الشديد دخلت نادي العنف 
بالحقيقة نحن كمجتمع شفاعمري لم  من الباب الواسع. 
الى هذا الحد وبهذا الشكل،  نكن نتوقع أن تصل األمور 
وباملجلس البلدي بدأنا ندرس الخطوات املقبلة لكي نمنع 

الجريمة التالية.

تمطئ طتع الفعائث وجثول الشقء
لمساعطضغ حرضات المغاه والمةاري

الى جمهور املستهلكين

تقام حملة محو   31/7/2019 وحتى    2/4/2019 بين  الفترة ما  في 

الفوائد وجدول الغالء ملستهلكي شركات املياه واملجاري البيتية.
خالل فترة الحملة يمكن لكل مستهلك بيتي الذي تراكمت عليه ديون 

التوجه بطلب تسوية الدفعات حسب ما  متعلقة باملياه واملجاري، 

يقرر بموجب الشروط املعلن عنها في موقع الشركة

 www.mei-carmel.co.il

سكان شفاعمرو يتساءلون 
ثالثة حوادث قتل تّمت في مدينة شفاعمرو في خالل ستة أشهر فقط 

لم يتم حتى اآلن الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم
هل فشلت شرطة شفاعمرو في التوصل لحل لغز حوادث القتل هذه؟

البعض يطالب باستقالة قائد شرطة شفاعمرو من منصبه على أثر فشله في مواجهة انتشار الجريمة في املدينة

حيفا- ملراسلنا:  جريمة قتل أخرى في مدينة 
شفاعمرو، وقعت مساء الجمعة املا�سي، في 
حي املكتب، جعلت سكان املدينة يشعرون 
أسفرت عن مقتل  واألمان،  األمن  بانعدام 
الشاب رائد سعيد الوحش، وإصابة الشاب 
ماهر نصير الذي تّم نقله الى مستشفى رمبام 
في حيفا لتلقي العالج. هذا وعلمنا من شهود 
املدينة  سكان  من  كبيرة  أعدادا  أّن  عيان 
هرعوا الى مكان وقوع الجريمة فور سماع 
على  كالصاعقة  وقع  الذي  املفجع،  النبأ 
سكان شفاعمرو، خاصة وأنهم لم يخرجوا 
بعد من مأساة جريمة قتل الشاب غسان 
عوكل التي وقعت في أواسط نيسان املا�سي، 
)أبو  الوحش  حسام  الشاب  قتل  وجريمة 
رغيس( التي وقعت في نهاية شهر كانون األول 

املا�سي. 
عقد  السبت،  هذا وفي صباح اليوم التالي، 
مجلس بلدية شفاعمرو جلسة طارئة لبحث 
فيها  أدان  باالجماع  قراًرا  واتخذ  املوضوع 
الشاب  راح ضحيتها  التي  البشعة  الجريمة 

بال عقاب جرائم

مسيرة احتجاجية في شفاعمرو 
يوم الثالثاء القادم 

من  املكونة  البلدية  اللجنة  قررت  ملراسلنا:  حيفا- 
برئاسة عضو البلدية زهير  بلدية شفاعمرو،  أعضاء 
كركبي والتي تشكلت في جلسة مجلس بلدية شفاعمرو 
القتل  أعمال  أثر  على  املا�سي،  السبت  يوم  الطارئة 
والعنف التي حدثت في املدينة وراح ضحيتها الشاب 
رائد وحش، وأصيب فيها الشاب ماهر نصير الذي كان 
موجوًدا صدفة في مكان الحادث، قررت إقامة املسيرة 

الشعبية استنكارا للجريمة.

املجلس البلدي أهالي  ويناشد رئيس البلدية وأعضاء 
شفاعمرو، املشاركة في هذه املسيرة االحتجاجية، التي 
الساعة   16/7/2019 القادم  الثالثاء  يوم  ستنطلق 
البلدية  بناية  جانب  من  مساء،  والنصف  السادسة 
مروًرا بشارع جبور جبور، ومن ثم الى شارع ابراهيم نمر 
حسين وتنتهي في ساحة البلدية، لتكون بمثابة صرخة 
مدوية ضد من يريد أن يعيث الفساد والفو�سى في 

املدينة. 



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

أوغندا
ضد

السنغال

نيجيريا
ضد

الكاميرون

6.10أوغندا)1(

)x(3.10تعادل
1.45السنغال)2(

من سيفوز؟

2.30نيجيريا)1(

)x(2.60تعادل
2.80الكاميرون)2(

12.30-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
43.60 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
12.00-0 أهداف)1(

)x(31.80-2 أهداف
44.40 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

المغرب
ضد

بينين

1.35المغرب)1(

)x(3.05تعادل
5.50بينين)2(

من سيفوز؟

12.20-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
43.70 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.10-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.70 ركنية أو أكثر)2(

82.05-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.75 ركنية أو أكثر)2(

82.15-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.65 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

نربح من ُثمن نهائي
كأس أمم أفريقيا

من سيفوز بـ :

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

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

من سيفوز؟

مصر
تعادل

جنوب أفريقيا

1.35

3.10

5.50

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

2.45

1.80

3.20

كم ركنية؟كم هدفا؟

2.40

1.90

2.95

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

مصر   ضد      جنوب أفريقيا

2.503.20
مصر         السنغال        المغرب       الجزائر        نيجيريا     ساحل العاج

6.006.507.509.00
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خ�ة بأجهزة ا�ضاءة والصوت• 

رخصة سياقة شاحنة  (ג)• 

ساعات عمل مرنة• 

مسرح الكرمة – بیت الكرمة
مطلوب

سائق شاحنة وعامل تقني بوظيفة كاملة

:�الرجاء ارسال الس�ة الذاتية ا� ال�يد ا�لك�و

�eater@bhagefen. org 
ا�وعد ا�خ� �ستقبال الطلبات 22.7.2019

�زيد من التفاصيل وا�ستفسار 

ت: 048515133 / 048525252

زعاترة: زيادة
 الدعم البلدي 

لجمعيات ثقافية 
وتربوية عربية

صادق املجلس البلدي في جلسته  ملراسلنا:   حيفا- 
البلدية  الدعم  ميزانية  على  الثالثاء،  يوم  األخيرة 
السنوية في مجال الثقافة، بقيمة إجمالية تبلغ 176 

ألف شيكل للعام الجاري 2019.
5 مؤسسات عربية – هي: جمعية الكرمل  وحصلت 
جمعية سرد،  مؤسسة األفق للثقافة،  للموسيقى، 
- على دعم قيمته  البيت املسيحي، وجمعية املشغل 
حوالي 39 ألف شيكل. وقد تم زيادة الدعم للجمعيات 
العربية بنسب تترواح بين %30 و%80 قياًسا بالعام 

الفائت.
الفرعية  اللجنة  وعضو  "الجبهة"  كتلة  رئيس  وقال 

للدعم في البلدية، رجا زعاترة: علينا تحصيل حصتنا 
الدعم  مجال  في  وخصوًصا  البلدية  املوارد  كل  في 
الثقافي. لقد ارتفعت امليزانية اإلجمالية هذا العام من 
100 ألف إلى 176 ألف وحصلت جمعيتان عربيتان 
جديدتان – هما "املشغل" و"سرد" – على دعم ألول 
طلبات  بتقديم  املعنية  الجمعيات  كل  وندعو  مرة. 

حسب املعايير املطلوبة.
البلدي  الدعم  عن  الحًقا  النشر  وسيتم  هذا، 
ملؤسسات أخرى عربية كشفية ورياضية وخدماتية 

وغيرها.

منع تقليص 280 ألف شيكل من 
المركز الجماهيري في الحليصة

ديين  شلبي: مدرسة خاصة لألطفال التوحُّ
العرب في أيلول 2020

حيفا- ملراسلنا: نجحت كتلة "الجبهة" مؤخًرا في إلغاء 
املركز  من  شيكل  ألف   280 بقدر  ميزانية  تقليص 

الجماهيري في الحليصة للعام الجاري 2019.
صت ميزانية املركز الجماهيري 

ّ
وكانت البلدية قد قل

"نافيه يوسف" بحوالي 400 ألف شيكل، وحاولت 
إدارة "نافيه يوسف" اقتطاع معظم هذا التقليص 

من املركز الجماهيري في الحليصة الذي يعتبر 
إرسالية ملركز "نافيه يوسف". وبعد توّجه إدارة 

املركز الجماهيري واألهالي إلى كتلة "الجبهة" قامت 
عضو البلدية شهيرة شلبي بعّدة اتصاالت ولقاءات 
حتى التوصل إلى حل يمنع هذا التقليص، ويضمن 

حصول املركز الجماهيري على نفس امليزانية 

ومواصلة 
تقديم 

الخدمات 
ألهالي الحي.

وقالت شلبي: 
زيادة  في  نجحنا  العام  هذا  التقشف  سياسة  رغم 
العربية،  األحياء  في  الجماهيرية  املراكز  ميزانيات 
والذي  وفي مقدمتها املركز الجماهيري في الحليصة، 
ثمر في بنائه حوالي 12 مليون شيكل. املطلوب هو 

ُ
است

زيادة خدمات هذه املراكز التي تقوم بدوري اجتماعي 
وتربوي ومجتمعي رائد في الحي، وخصوًصا مع جمهور 

النساء والشباب.  

أقّر قسم التربية والتعليم مؤخًرا،  ملراسلنا:   حيفا- 
)التي  التوّحديين  لألطفال  خاصة  مدرسة  إقامة 
يعانون من اضطراب التوّحد autism( العرب في حيفا.
"الجبهة"  عن  البلدية  عضو  شلبي،  شهيرة  وقالت 
توّجهت إلينا جمعية  وعضو لجنة التربية والتعليم: 
ملعالجة  التوّحديين،  باألطفال  تعنى  التي  جسور 
حيفا.  في  األطفال  لهؤالء  إطار  وجود  عدم  مشكلة 
حيث تقوم مؤسسة "قلب يسوع"على رياض األطفال 
في حين أن طالب الصف األول فما فوق  للتوحد، 
يضطرون للتعلم في مدارس خاصة في الناصرة أو يركا.
وتابعت شلبي: وبعد جمع وعرض املعطيات ومتابعة 

املوضوع منذ عّدة شهور أمام قسم التربية والتعليم، 
مدرسة  اقامة  أقر  "جسور"،  جمعية  مع  بالتعاون 
خاصة ألطفال التوحد في العام الدرا�سي القادم أي 

ابتداًء من شهر أيلول 2020.

بلدية حيفا تزيد دعم المدارس األهلية 
العربية إلى 3 مليون شيكل

مون في مدارس أهلية 
ّ
رجا زعاترة: %60 من طالبنا يتعل

بتكاليف باهظة آلالف العائالت 

أن  حيفا  بلدية  معطيات  بّينت  ملراسلنا:   حيفا- 
به  معترف  كتعليم  املعّرفة  للمدارس  املالي  الدعم 
قد  وبضمنها املدارس األهلية العربية،  غير الرسمي، 
ارتفع بنسبة %20 هذا العام )2019( أي بحوالي 1,5 
مليون شيكل، من ضمنها حوالي نصف مليون شيكل 

للمدارس العربية، وذلك بموجب "قانون نهاري".
وبحسب املعطيات تحصل كل من مدارس الكرمليت 
العربية  والكلية  يوحنا  ومار  الناصرة  وراهبات 
األرثوذكسية والكرمل ومار الياس وحوار الديمقراطية 
في العام 2019 على دعم مقداره 3,042,520 شيكل، 
أي   .2018 عام  شيكل  مليون   2,570,720 مقابل 
كما تمّول  بواقع زيادة حوالي نصف مليون شيكل. 
في  املساعدات  وعمل  الصيفية  الترميمات  البلدية 

رياض األطفال في هذه املدارس.
وجاء في تقرير قّدمته مؤخًرا رئيسة البلدية د. عينات 
كاليش روتم إلى املجلس البلدي، أّن امليزانية اإلضافية 
هذا العام سُتوزع على مدارس غير رسمية يهودية 
ميزانية  "تتوزع  حيث  وعربية،  ومتدينة،  علمانية، 
البلدية على األوساط واملدارس بشكل متساو"، ذلك 
أنه "وكما تم التأكيد مراًرا، فإّن أهالي الطالب الذي 
يرسلون أبناءهم إلى مدارس خاصة، لهذا السبب أو 
ويحق لهم أيًضا أن  يدفعون ضريبة األرنونا.  ذاك، 

تستثمر البلدية في أوالدهم في مجال التربية والتعليم، 
مع العلم أن الحديث يجري عن استثمار غير مرتفع 
 لطالب التعليم العام الرسمي. فطالب التعليم 

ً
نسبة

املعترف به غير الرسمي هم أيًضا أوالد مدينة حيفا".
في  املالية  لجنة  وعضو  "الجبهة"  كتلة  رئيس  وقال 
والتعليم  التربية  موضوع  إّن  زعاترة:  رجا  البلدية، 
البلدية  أعمالنا.  على جدول  امللفات  أهم  أحد  هو 
وتستثمر  الرسمية  املدارس  عن  بالكامل  مسؤولة 
موارد كبيرة من خالل وحدة النهوض بالتعليم العربي. 
ولكن في  هذا أمر هام يجب الحفاظ عليه وتطويره. 
من الطالب العرب   60% م حوالي 

ّ
الواقع اليوم يتعل

حيفا في مدارس أهلية بتكاليف باهظة آلالف  أبناء 
بسيط  دعم  هو  البلدية  ودعم  العربية،  العائالت 
نسبًيا. ومع أّن نسبة السكان العرب في حيفا هي 11% 

فحّصتنا من هذه امليزانية هي أكثر من 30%.
"موقفنا هو تعزيز التعليم الرسمي  وأضاف زعاترة: 
وفي نفس الوقت دعم املدارس األهلية التي قامت 
وتقوم بدور تربوي هام منذ عشرات السنين في خدمة 
أهالي املدينة واملنطقة. وبالتوازي نعمل بالشراكة مع 
الرسمي  التعليم  في  الحقوق  تحصيل  على  األهالي 

أيًضا".



ال تهملوا الَهـم..
كالليت، ترافقكم قبل وبعد السفر للحج

وتدعوكم للقيام بالفحوصات الّالزمة وتلقي التطعيمات قبل السفر 
حّجا مبرورا وسعيًا مشكورًا 

إلرشادات صحّية ومعلومات حول التطعيمات الّالزمة
توّجهوا للعيادة القريبة منكم

مقّدم كخدمة لمؤمني كالليت
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وفاة المأسوف على شبابه جوني مطر من حيفا
املا�سي املأسوف على شبابه،  توفي يوم الثالثاء  ملراسلنا:   حيفا- 
جوني مطر عن عمر ناهز الـ 53 عاما، نتيجة جلطة دماغية مفاجئة. 
وكان يعمل في مطعم  أوالد وبنات وزوجة،  ترك املرحوم خلفه 4 
على  الصالة  املا�سي،  االربعاء  يوم  تّم  طويل.  زمن  منذ  مكسيم 
ثم نقل الى  جثمانه الطاهر في كنيسة مار ليوس امللك للموارنة، 

مثواه األخير بجنازة مهيبة.
أشادوا  الفقيد،  وأقارب  معارف  مع  ملراسلنا  خاص  حديث  وفي 
بصفاته الحميدة، فكان محبا كريما، متواضعا، كان يقوم بشكل 
للحياة  محًبا  كان  اسمه.  عن  االعالن  دون  للفقراء  بالتبّرع  دائم 
 عليها بشغف، فكان مرًحا ويعشق الصيد، وهنالك مجموعة 

ً
ومقبال

في جوالت الصيد.       باستمرار  يرافقونه  الذين كانوا   من األصدقاء 

الحفل السنوي إلنهاء الموسم الرياضي في 
البيت المسيحي للعام 2019

االحتفال  املا�سي  االسبوع  في  تم  حيفا:  ملراسل 
السنوي الثاني على التوالي، النتهاء املوسم الريا�سي 
في مؤسسة البيت املسيحي، بحضور جمع غفير من 
املسيحي،  للبيت  االدارية  والهيئة  والطلبة  األهالي 
 وتخلله كلمة افتتاحية 

ً
 ومنوعا

ً
فالبرنامج كان حافال

لرئيس املؤسسة، الدكتور ريمون جبران الذي شكر 
وتشجيعهم  مشاركتهم  على   األهالي  من  الحضور 
ألوالدهم للم�سي في هذه النشاطات، وقال بأن هؤالء 
 االستثمار في 

ً
األوالد هم جيل املستقبل وعلينا جميعا

تنمية وتطوير مواهبهم. وفي هذا الصدد أوضح بأن 
في  ستبقى  والرياضية  التربوية  الثقافية  املواضيع 
أعلى سلم أولويات البيت املسيحي ملا فيه من أهمية 
السليم  العقل  أن  بحيث   ،

ً
وذهنيا  

ً
ثقافيا ألوالدنا 

النشاطات  تعزيز  في  السليم وسنستمر  الجسم  في 
الرياضية ودعم كل من يمارسها. 

وشكر الدكتور جبران املدربين املشرفين على هذه 
الفعاليات على نجاح األنشطة الرياضية لهذا العام 
والتي نجحت بكل املقاييس، وخص بالذكر املدربين 
ميشيل يعقوب وجوزيف طويل وكل من ساهم في 
تنظيم الحفل على مجهودهم العظيم تجاه أوالدنا. 

وكلمة  تخلل الحفل عرض من املبدع إيال أورن، 
ونورة  لألوالد  ،وفعاليات  مزلبط  ميالد  للشاعر 
وفي النهاية  األمورة التي قدمت البرنامج بكل براعة. 
بمشاركة األهالي  على األوالد،   

ً
كأسا  145 تم توزيع 

واملدربين مشيل يعقوب وجوزيف طويل وأعضاء 
الهيئة االدارية للبيت املسيحي. 

ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا تخّرج فوجها الّرابع

ملراسل حيفا - احتفلت ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا، 
بأجواء  املا�سي،  الّسبت  يوم  الّرابع،  فوجها  بتخّرج 

مفعمة بالبهجة والّسرور.
ثّم  والخّريجات،  الخّريجين  باستقبال  الحفل  افُتتح 
رّحبت مديرة املدرسة، الّسّيدة يسرين دكور بالحضور 
كما  ب وباركت لهم بالتخّرج، 

ّ
ال

ّ
وأثنت بدورها على الط

وذلك  املتفّوقين  للخريجين  تقدير  شهادات  منحت 
وحدة  مدير  ودعت  العلمّي.  تحصيلهم  على  تقديًرا 
النهوض بالّتعليم العربي في بلدّية حيفا، الّدكتور ماجد 
خمرة إللقاء كلمته حيث بارك للخريجين، وتحدث عن 
إنشاء ثانوّية الكرمة ونجاحها الباهر، ومع نهاية كلمته 
جهشان  جميلة  للخّريجة  امتياز  شهادة  بتقديم  قام 
على امتيازها بالّتحصيل العلمي، كذلك باركت الّسّيدة 
ب الخّريجين 

ّ
ال

ّ
حياة صالح، رئيسة لجنة أولياء أمور الط

على  وطاقمها  املدرسة  وشكرت  تخرجهم،  بمناسبة 
شجيع. 

ّ
الّدعم والت

لغتين العربّية واإلنجليزّية 
ّ
تضّمن الحفل إلقاء كلمتين بال

من قبل أربع خّريجات، كذلك قّدمت خّريجتان أغنية 
ووصلة غنائّية قّدمها األستاذ  الخاص،  إنتاجهما  من 
الّدبكة  فرقة  وعرضت  هذا  خوري.  جورج  الفّنان 
املدرسّية فقرات فنية واستعراضّية بإشراف وتدريب 
الحفل  هذا  في  شاركت  كما  دينيس خميس،  مة 

ّ
املعل

فرقة الّدلعونة الحيفاوّية حيث عرضت لوحة فنّية من 
راثّية.

ّ
عبّية الت

ّ
الّدبكة الش

ا  خاصًّ فيلما  أنتجوا  عشر  الثواني  ب 
ّ

بأّن طال يذكر 
الحضور  مشاركة  بهدف  االحتفال،  عرضه خالل  تّم 
لذكرياتهم خالل سنوات دراستهم في الكرمة، وفي نهاية 

الحفل تم توزيع شهادات التخّرج على الخريجين.

"الجبهة" تطرح أزمة المواقف في شارع 
الجبل وكاليش تتجاوب

د.  -عرضت رئيسة بلدية حيفا،  ملراسل حيفا 
عينات كاليش روتم في جلسة املجلس البلدي 
األخيرة، يوم الثالثاء الفائت، سياسة البلدية في 
موضوع مواقف السيارات في شتى أنحاء املدينة. 
السكنية واملراكز  حيث تعاني مختلف األحياء 
املختلفة من أزمة مستفحلة. وحسب املعطيات 
سنوًيا  السيارات  عدد  يزداد  عرضها  تم  التي 
بحوالي 3000 سيارة، في حين يبقى عدد املواقف 
تخصيص  عن  ناهيك  هذا  عليه،  هو  ما  على 
التي  اإلجراءات  من  وغيرها  للمعاقين  مواقف 
تؤدي عملًيا إلى تناقص عدد مواقف السيارات 

العامة في األحياء وفي املراكز املختلفة. 
العامة  الخطوط  البلدية  رئيسة  وعرضت 
ملنع  وذلك  السير،  مخالفات  إعطاء  لسياسة 
 – الرئيسية  الشوارع  في  السير  حركة  تعطيل 
بخالف الشوارع الداخلية – ومنع عرقلة حركة 
املشاة، وذلك من الساعة السابعة صباًحا حتى 
والسابعة  اما بين الثامنة مساًء  الثامنة مساء. 

إعطاء  عن  البلدية  مراقبو  فسيمتنع  صباًحا 
مخالفات إال بناًء على شكاوى عينية.

كتلة  رئيس  قال  البلدي  املجلس  في  نقاشه  وفي 
"الجبهة" رجا زعاترة، إّن ما عرضته رئيسة البلدية ال 
يشتمل على بشرى للسكان، فاملطلوب هو زيادة عدد 
سلم  حسب  األحياء  في  العامة  السيارات  مواقف 
القائمة.  االحتياجات  على  وبناًء  مدروس  أولويات 
)تسيونوت–  الجبل  شارع  سكان  قضية  وطرح 
السكان  يتكبد  حيث  وشيفرا(  بوعا  شارع  مقطع 
مخالفات سير باهظة لعدم وجود مواقف سيارات. 
البلدية غير معنية  وقال زعاترة: يشعر السكان بأّن 

بإيجاد حلول بل بمواصلة إعطاء مخالفات بمئات 
وطالب بوضع هذا الحي على رأس سلم  الشواقل. 
ه تم مؤخًرا 

ّ
األولويات. وفي رّدها عليه قالت كاليش إن

ه يجري العمل على 
ّ
إجراء جولة ميدانية في الحي وأن

إيجاد حل.
يذكر أن عضوي كتلة "الجبهة"، رجا زعاترة وشهيرة 
شلبي كانا قد شاركا مع سكان الحي قبل عدة شهور، 
في جولة لتفحص األزمة وفحص الحلول املمكنة، 
وتم جميع تواقيع على العريضة وإيصالها إلى الجهات 
املسؤولية في البلدية. كما قامت شلبي مؤخًرا بجولة 

ميدانية مع مسؤولي البلدية.





الجُمعة 5 متوز 102019

االثنين  يوم  حيفا  مدينة  شهدت  ملراسلنا:  حيفا- 
في  السير  حركة  واغالق  مرورية  ازدحامات  املا�سي 
بسبب مظاهرات صاخبة للمواطنين  بعض الشوارع، 
األثيوبيين في حيفا واملنطقة، على أثر مقتل شاب من 
19 عاًما برصاص شرطي.   أصل أثيوبي يبلغ من العمر 
أثيوبيا  يهود  أبناء  أمل  الحدث خيبة  وأبرز هذا  هذا 
االسرائيلي،  املجتمع  في  االندماج  من  الفالشا(  )يهود 
قبل  من  تجاههم  العنصري  بالتمييز  وشعورهم 
وكيف يتعامل رجال الشرطة  السلطات االسرائيلية، 
بشكل عنيف مع الشباب األثيوبيين، حيث يتهمون في 
هذه الحادثة الشرطي بقتل الشاب األثيوبي بدم بارد، 

 بالنسبة لهم.
ً

األمر الذي لم يعد محتمال
فيما بعد ومنذ يوم الثالثاء خرج اآلالف من املتظاهرين 
اإلطارات،  وحرق  الشوارع  إغالق  وتّم  مدن  عّدة  في 

مواطنين  على  واعتداءات  عنف  حوادث  وحصلت 
وصفت بعضها بالخطيرة والتي  من قبل املتظاهرين، 
ت خطًرا على حياتهم، مما استدعى رجال الشرطة 

ّ
شكل

بالتدخل إلنقاذهم. 
الصراعات  أهمها  أمور  عّدة  أبرزت  األحداث  هذه 
شعور  واالنقسامات الداخلية لدى الشعب اليهودي، 
كما  تجاههم،  العنصري  والتمييز  بالقهر  األثيوبيين 
مع  الشرطة  رجال  تعامل  كيف  واضح  بشكل  برز 
املتظاهرين األثيوبيين رغم إغالق الشوارع واالعتداءت 
وحرق  حياتهم  على  خطًرا  ل 

ّ
شك مما  أشخاص  على 

سّيارات بأيٍد من حرير، والسؤال الذي طرحه مواطنون 
عرب على مراسلنا، لو كان املتظاهرون عرًبا هل كانت 

الشرطة ستتعامل معهم بهذا الشكل؟!  

إقامة منتدى لألهالي العرب لتحسين انتفاضة األثيوبيين في حيفا تقلب الموازين
التعليم العربي

شهيرة شلبي: التعليم ملف مركزي ونطمح للنهوض بالتعليم الرسمي

ُعقد مؤخًرا اجتماع تأسي�سي إلقامة منتدى األهالي 
العرب، يهدف إلى تحسين أوضاع التعليم العربي في 
حيفا. وجاء هذا االجتماع بمبادرة عضو البلدية عن 
"الجبهة" وعضو لجنة التربية والتعليم شهيرة شلبي، 
األمور  ممثلون عن لجان أولياء  حيث حضر اللقاء 
وأهال مهتمون في موضوع التربية والتعليم ومندوبو 

جمعية التطوير االجتماعي ومركز مساواة.
لتحسين  متنوعة  وأهداف  غايات  االجتماع  ووضع 
التعليم العربي، منها ترميم املدارس القائمة، وتطوير 
التوحد،  ألطفال  مدرسة  وإقامة  املناهج،  وتعديل 
األنثروبوسوفية(،  )النهج  فالدورف  مدرسة  اقامة 

وإقامة مدرسة جديدة تخدم سكان األحياء الجنوبية.
وقالت شلبي: ملف التعليم هو ملف مركزي وأسا�سي 
بجهاز  النهوض  من  للمزيد  نطمح  حيث  عملنا،  في 
احتياجات  يلبي  عصري  كجهاز  الرسمي  التعليم 
وتطلعات جميع أهالي حيفا ويجّهز طالباتنا وطالبنا 
التعليم  عالم  في  واالندماج  العصر  هذا  لتحديات 
املنتدى  هذا  وسيعمل  واالقتصاد.  والعمل  العالي 
بالتعاون مع قسم التربية والتعليم ومسؤولة ملف 
املنتدى  عن  وانبثقت  البلدية.  في  والتعليم  التربية 
لجنة عمل تعمل على اعداد برنامج عمل بمشاركة 

كل األطراف ذات الصلة.

رحيل الفنان عّزت أبو عوف

الساعات  في  توفي  الفنية:   للشؤون  ملحرر"حيفا" 
األولى من صباح يوم اإلثنين املا�سي، الفنان الكبير 
عزت أبوعوف، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، بعد صراع 
طويل مع املرض، داخل أحد املستشفيات الخاصة. 
قل إلى املستشفى لتلقي العالج، 

ُ
وكان أبو عوف قد ن

والقلب. الكبد  في  مشاكل  من  يعاني  كان   حيث 
ولد الفنان عّزت أبو عوف في حي الزمالك في وسط 
القاهرة في العام 1948، كانت بدايته مع فرقة الفور 
البنات،  أخوته  بجوار  في شهرته  التي ساهمت  إم 

كما سطع من خالل العديد من البرامج الحوارية 
الجارفة  شعبيته  خاللها  استغل  التي  التلفزيونية 

وسط فناني مصر. 
كانت بدايته مع التمثيل في مطلع التسعينات، شارك 
مع عمرو دياب في فيلم "أيس كريم في جليم"، كما 
بشخصيته  "إسماعيلية رايح جاي"  شارك في فيلم 
وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة  الحقيقية، 

السينمائي الدولي.

للموسيقى  الكرمل  احتفلت جمعية  ملراسلنا:  حيفا- 
مدار  على  موسيقًيا   

ً
كونسيرتا عشر  بأحد  حيفا،  في 

التابعة  للموسيقى  املدرسة  طالب  قدمها  اسبوع، 
للجمعية، حيث قدموا خيرة مواهبهم بالعزف والغناء 
على اآلالت املختلفة أمام املئات من األهل والحضور. 
الفنان ألبير بالن  هذا وتحدث املدير الفني للجمعية، 
الفرق  واشتراك   2019 لعام  املدرسة  انجازات  عن 
5 فرق  املتقدمة مع عازفين من خارج البالد، وتأسيس 
موسيقية بأجيال مختلفة، كما تم افتتاح دورة لتعليم 
آلة الكمان لجيل 5-4 االولى من نوعها في البالد ودورات 

موسيقى للطفولة املبكرة من جيل سنة. 

تميزت الكونسيرتات باملستوى املوسيقي الراقي والواعد 
والذين  حيث قدم كل طالب وطالبة خيرة مواهبهم، 
املجاورة،  العربية  واملدن  والقرى  حيفا  من  حضروا 
حيث قوبلوا بالتصفيق والتشجيع املستمر على مدار 

11 كونسيرًتا موسيقًيا. 
 بكونسيرت 

ً
 موسيقيا

ً
كما قدمت 3 فرق موسيقية عمال

باالشتراك مع   " كونسيرت تموز   " خاص تحت عنوان 
حيث تخلل  في قاعة رعوت بحيفا.  ومغنًيا،   

ً
عازفا  51

البرنامج كلمة ترحيب من رئيس الجمعية، سليم حاويلة 
املوسيقية  الفرق  قدمتها  وغنائية  موسيقية  وفقرات 

بقيادة الفنان البير بالن.

أحد عشر كونسيرًتا لجمعية 
 الكرمل للموسيقى



*ال يشمل سيميالك غولد

*ال تشمل ِجل لتسكني تهّيج اجللد

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. 
ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة 

للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. 
ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة 

للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. 
ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة 

للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، 
األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل 
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق 

للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، 
األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل 
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق 

للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، 
األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل 
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق 

للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ 7.10.2019-4 أو حتى نفاد اخملزون، 
األسبق من بينهما. ال توجد ازدواجية في االمتيازات.  يحتمل 
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق 

للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

*ال تشمل مستحلبات مجموعة البوظة

890

السعر بعد تخفيض 
القسيمة

السعر بعد تخفيض 
القسيمة

السعر بعد تخفيض 
القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للرزمة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

2490 990 1290

890 990 4990

 لقائمة الفروع التي تباع بها املاركات املشاركة في احلملة وخلدمة الزبائن: 9725151-09. سارية املفعول لغاية 10.7.2019 أو حتى نفاد اخملزون، األسبق من بينهما. االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع 
 ببطاقة اليف ستايل فقط. الشروة محددة لـ 4 وحدات للزبون. احلملة سارية املفعول فقط في احلوانيت التي يباع بها املنتج. ال توجد ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا: 
)1( يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر باإلعالن، وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت. )2( في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة، سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

* ال تشمل املغّلفة كل واحدة على 
حدة/ميچا پاك

احلد األدنى 6 وحدات في مخزون 
كل فرع

السعر للوحدة السعر للوحدة  السعر للرزمة

 السعر لرزمة
 خماسية

السعر لرزمة 
خماسية

السعر لرزمة 
سداسية

مناديل إلزالة الماِكياج
رزمة خماسية

د. فيشر
SPF50+ مجموعة أولترا سول
سپري 200 مل/
مستحلب 250 مل

جيليت
سِكن چارد رزمة ماكينة +
5 شفرات حالقة/
فيوجن ماكينة +
8 شفرات حالقة/
پروچاليد ماكينة +
5 شفرات حالقة/
سويرل ماكينة +
5 شفرات حالقة

مناديل رطبة
رزمة خماسية

كيرفري
تشكيلة* من الفوط اليومية

مياه معدنّية
طبيعّية/غازّية
500 مل
رزمة سداسية

ليلي
ورق تواليـت
32 لّفة

دوڤ
شامپو/منّعم
600 مل/
قناع للشعر
200 مل

3790ش.ج
 

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
سيميالك
أدڤانس پلوس
بديل* حليب
700 غرام

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
نستله
 Honey Nut 
Cheerios
تريكس حبوب الصباح

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
أورال بي
Pro-Expert
معجون أسنان
75 مل

سعر خاص!سعر خاص!سعر خاص!

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
Life
مستحضرات* للجسم
مضادة للبعوض

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
Playtex

تامپونات 
)سدادات قطنّية(

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
نيڤيا
كريم ترطيب سوفت
200 مل/
كريم متعدد االستعماالت
250 مل

 بتسليم هذه 
القسيمة عند شراء
كيف

 تشكيلة* 
 من مستحلبات 
االستحمام
700 مل

سعر خاص!سعر خاص!سعر خاص!سعر خاص!

shop.super-pharm.co.ilلتحميل التطبيق

2990ش.ج

890ش.ج

8990ش.ج
1290ش.ج

1390ش.ج
3190ش.ج

1690ش.ج

3990ش.ج

وأيًضا، حصريًا لزبائن

نُقص ونوّفر مع مجموعة قسائم

: اتصلوا على 8100* | في فروع سوپر فارم لالنضمام لنادي 





يوجد إزدواجية  المخزون (االقرب من بينهما)، نفاذ حتى أو 30.8.19 حتى الحملة
تحتفظ لنفسها الحق في تغيير و/أو إيقاف و/أو تحديد الحملة  شبكة  حمالت،
خاضع لألنظمة، الخطأ وارد. الصور لإليضاح فقط، اليوجد بيع بالجملة، في أي وقت،

تحذير: إستهالك مفرط يف رشب الكحول يشكل خطر عىل الحياة ويرض بالصحة !

فرحك... الفرح
والهدية علينا!

رويال سالوت  قنينة
سنة + قنينة 21

xv شيڤاز
هدية
من قنينة 84 بشراء

ويسكي شيڤاز تشكيلة

قناني 2
رويال سالوت 

سنة 21
هدية
من قنينة 120 بشراء

ويسكي شيڤاز تشكيلة

قنينة
شيڤاز

سنة 18
هدية
من قنينة 48 بشراء

ويسكي شيڤاز تشكيلة
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بال عقاب جرائم

بقلم: مارون سامي عّزام

ا على وحدته االجتماعية... ما زال محّصًنا 
ً
ا، ما زال محافظ ا وطائفيًّ الجسد الشفاعمري املتالحم أخويًّ

ًرا من أعمال عنٍف دموية، 
ّ
باملحّبة بين أبناء البلد الواحد، الذين يؤمنون بالتعايش، ولكن... ما حصل مؤخ

ر خطر على اختراق شبكة األمان االجتماعي من ِقَبل جهات غريبة ودخيلة، 
ّ

لم نشهدها من قِبل... هو مؤش
تهِدف إلى إدراج مدينة شفاعمرو ضمن قائمة املدن العنيفة، لتخريب سمعتها بين البلدات العربية، بعد 
ل بها جميع من زارها أو سكنها من البلدات املجاورة.                

ّ
ا، يتمث أن كانت من املدن األكثر أمًنا شخصيًّ

ا على أرواح 
ً
ا حارق

ً
اخترق رصاص العنف حياتنا اليومّية... اخترق راحة بالنا، باتت مشاعرنا تنزف أملـــ

ا في هذه الحوادث، وأصبحت هذه 
ً
الّضحايا الذين دخلوا دائرة القتل غير املشروع، دون أن يكونوا طرف

مي، بفتات 
ْ
ا كبيًرا، ألن الشرطة تحب اإلثارة اإلعالمية، من خالل تزويد اإلعالم الّرق الجرائم لغًزا بوليسيًّ

ا« على سّرية األمر، وكأنه حدث 
ً
من املعلومات، تمنع الشرطة نشر أي خبر عن مجريات التحقيق، »حفاظ

ان، بهدف التغطية على 
ّ
ا، يهم املجتمع العربي... تعمل على خلق بلبلة بين السك ا اجتماعيًّ

ً
أمني، وليس حدث

فشلها في حمايتهم!
ل هذا األمر؟!! من هنا نفهم أّن الّدم العربي رخيًصا، ليس له 

َ
إلى اآلن لم ُيلَق القبض على الجناة، أُيعق

 غير مسبوقة في 
ً
 َضّجة

َ
رطة، بينما الّدم اليهودي، قيمته اإلعالمّية كبيرة، لكان أحَدث

ّ
قيمة لدى الش

الّرأي العام اإلسرائيلي. على سبيل املثال، ما زال صدى قضية مقتل نتان زادة، يترّدد بين الحين واآلخر في 
الّصحافة، لوجود شكوك حول هوّية القاتل. األمر ال يحتاج إلى ذكاء جنائي، حّتى نالحظ آثار البصمات 
العنصرّية الواضحة في كل ملّفات التحقيق الجارية، في حوادث القتل في شفاعمرو وسواها، أنا على يقين 

أن شبح التمييز سيبقى يالحقنا في كل مكان.
ينتابني شعور أن الشرطة توّجه أصابع اللوم إلى األهالي الذين يسمحون ألبنائهم بقضاء الوقت خارج 
رة من الليل، برفقة أصدقائهم، بينما الشرطة ال توّجه اللوم إلى تقاعس عمل 

ّ
املنزل، حّتى ساعات متأخ

دورّياتها داخل املدن والقرى العربّية، وخاّصة في شفاعمرو، بحجة نقٍص في امليزانّيات... ال توّجه الشرطة 
أصابع االتهام إلى مماطلة ضّباطها في جمع األدلة، ال تقوم بتفعيل جهاتها االستخبارّية الحديثة، بل 
م هذه الوديعة الوقائّية إلى الشرطة 

ّ
سل

ُ
ان العرب، لت

ّ
تعمل بالكواليس إلخالء مسؤولّيتها عن حماية السك

الجماهيرّية، التي تعمل تحت سلطة البلدية!!
جدي نفًعا، فهل 

ُ
الخطوات »الّرادعة« التي اتخذتها بلدية شفاعمرو، بعد حدوث أي عمل إجرامي، لن ت

ل »وال عند 
َ
رت على القيادة العاّمة للشرطة؟! كما يقول املث

ّ
املظاهرات أثارت الّرأي العام في إسرائيل... أث

نا خارج حّيز اهتمام الدولة. كل ما تقوم به إدارة البلدّية، مجّرد أداة سلوكّية 
ّ
دوا جيًدا أن

ّ
ِريش خبر«، تأك

ْ
ق

ظِهر ألهالي الّضحايا أنها »متضامنة« مع أملهم 
ُ
 أن ت

ً
معروفة، لتنفيس االحتقان الشعبي... تحاول جاهدة

وحزنهم، »وتتعّهد« أنها ستكون تلك الحاضنة الجماهيرّية للّسكان، تهزُّ لهم سرير الطمأنينة، من خالل 
ا حالة استنكار هذه األعمال الهمجّية، إلى أن ارتفعت حّدتها  ارئة التي يطرأ عليها تلقائيًّ

ّ
عقد جلساتها الط

في عهد اإلدارة الحالّية!!
، نلقي فيها بقايا ذاكرتنا، 

ً
 والعربي عاّمة

ً
لقد أصبح العنف الّساحة الخلفّية للمجتمع الشفاعمري خاّصة

د بأنه لن يتغّير شيًئا، فسيبقى الّضحايا 
ّ
إلى أن تغدو ذكرياتنا مجّرد خردٍة للنسيان مع مرور األّيام... أنا متأك

األبرياء ُهم مجاميع مسلسل العنف، أّدوا فيه أدواًرا هامشّية، والجناة ُهم »أبطال« هذه الدراما التي 
نا ننتظر أن تخُرج 

ّ
ان، أّما نحن، فإن

ّ
عر في قلوب الّسك

ُّ
ع والذ

َ
نعيش أحداثها بين الحين واآلخر، ليدّبوا الهل

غب املعِتم، لترّمم وكيلة حمايتنا البلدية، سور أمننا الشخ�سي الذي تصّدع ويكاد 
ّ

شفاعمرو من نفق الش
أن ينهار.           

بقلم: زايد خنيفس

، سمع الكثيرون صوت إطالق نار 
ً
مساء يوم السبت املنصرم، وبالتحديد عند الساعة العاشرة ليال

 ملوقع الصوت، واملكان يقع 
ً
وملّدة ثواٍن معدودٍة، وبعد دقائق دوت صفارات سيارات اإلسعاف، متجهة

مقابل مدرسة املكتب، في طلعة الخندق، كما يعرفها الشفاعمريون، ولم تمّر دقائق حّتى تسارع الّناس 
وسط صراخ النساء في مشهٍد من الذهول، ألن العيون تسبقها أحياًنا الّدموع، وكانت الضحية ملقاة 

على درجات البيت، وسط بركة من الدماء، وفي الواقع كان مشهًدا مرعًبا.
في أحد الزوايا كان صاحب البيت الذي أصيب في هذا الحادث اإلجرامي، يحاول أن يستوعب أنه ما 
ا، والّدماء تسيل من وجهه، حاول البعض وفي نخوة شفاعمرية معهودة، طمأنته، وهكذا كان  زال حيًّ

املشهد موًتا ودماًء، ومحاولة للبقاء في حلبة الحياة.
بان نحو رجال األمن، محاولين امتصاص غضبهم، على سلطٍة 

ّ
اندفعت النساء واألمهات وبعض الش

لم تنجح حّتى اليوم بالكشف عن ثالثة جرائم، وقعت في هذه املدينة، خالل أشُهر معدودة. في واقع 
، ألن الكثير من 

ً
األمر، تبقى هذه املدينة حّساسة لكل حدٍث صغير. في الوضع الخاص الذي نعتبره نعمة

د.
َ
دفن قبل أن تول

ُ
املشاكل ت

ناقوس الخطر في هذا الحدث، كان سقوط بريٍء كاد يفقد حياته. هذا املشهد لألسف لم تستوعبه 
ومظاهرة تنطلق من أول البلد حّتى مقر  شامٍل  عن إضراٍب  عِلَن 

ُ
التي بَدل أن ت القيادات املحلّية، 

، وإقامة لجنة، وهكذا ضاع الغضب وجوهر الحَدث،  الشرطة، اكتفى البعض بإصدار بيان صحفّيٍ
وكل �سيٍء أردت أن يضيع، أِقم له لجنة.

ولتبقى في هذا املشهد أسئلة  حّتى يصبح مشهد القتل روتيًنا،  لننتظر جميًعا وقوع الجريمة اآلتية، 
تطرح نفسها، في زحام الصور، هل فشلت الشرطة املحلّية في منِع وقوع مثل هذه الجرائم، وهي التي 
وامللّفات؟! وهل فشل قائد الشرطة املحلّية باستيعاب َمهّمته، ووضع قضية العنف  تملك األسماء 
والقتل في أعلى قمة سلم يومياته؟! وهل فقدت البلدية دورها في الحفاظ على السلم األهلي، وسالمة 

األبرياء، كماهر نصير؟!
ليلة الّسبت املشؤومة وضعت الشرطة أشرطة حمراء، لُتحّدد موقع الجريمة، ودفعت باملتجمهرين إلى 
الخلف، كأنها كانت على موعٍد مع كشف خيوط الجريمة، وتداول الضباط في رتبهم من قائد املنطقة 
الشمالية، حتى أصغر رتبٍة، وفي لحظة عصيبة، وأنت تنظر لهذا املشهد الّدامي، بأنك أمام مسرحيٍة 
بطلها سلطٍة ال يهمها هوية القاتل واملقتول، ألن الرفوف تنتظر إحضار امللف، كي يعلوها غبار النسيان.
الياس جّبور، حيث كانت عالمات  ذهبت في هذه الليلة املشؤومة ألرتاح في باحة الوجيه أبي جّبور، 
الحزن مرسومة على وجهه، فهنا وفي هذه الباحة، اجتمعت صوًرا ملواقف شفاعمرية تاريخّية... وهنا 
في الحارة الغربية، كانت آخر حدود البلد، ينام الّناس على أسطح بيوتهم بأمان، حيث كانت تهّب عليهم 

نسائم الهواء العليل، وعندما كان قلب الشفاعمري على بلده.
ج 

َ
ر بالخير، ومشاكل املدينة ال تعال

ّ
إذا كّنا في سياق مشاهد الجرائم وانتظار اآلتي، فإن املستقبل ال يبش

وأن تضغط على الجرح في الجسد. ال   
ً
بل يحتاج وقفة ودراسة بلجنة وال بيان عبر مواقع التواصل، 

يمكن أن نقَبل بمعادلة بأن شفاعمرو كباقي القرى واملدن، وال يمكن القبول معادلة الغرباء أنهم مصدر 
العنف، بهدف طمأنة أنفسنا وإقناعها بفرض معادالت مغلوطة، وجرائم ومشاكل شفاعمرو، إذا لم 

َحل على طاولة الصراحة، فإن الجهات ستفقد بوصلتها.
ُ
ت

هل سقطت شفاعمرو 
بين أنيابهم؟!

أنِزلوا شفاعمرو

 عن ُجلُجلة العنف

H a i f a net

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

الجيد.. السيء.. األسوأ..
يكتبها: زياد شليوط  

وتوقع على تعهد بذلك من أجل إعادة  أن تتفق أحزاب املشتركة على تفويض لجنة الوفاق،  الجيد.. 
املشتركة للحياة..

ال�سيء.. أن يتراجع أحد األطراف عن توقيعه والتزامه، بسبب ظلم تعرض له برأيه، قبل أن يجف حبر 
التوقيع..

األسوأ.. أن تستغل لجنة الوفاق التوقيعات التي حازت عليها، للوقيعة بين األحزاب نفسها وضربها ببعضها 
من خالل توزيعة مشكوك في حياديتها..

الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..

الجيد.. أن تتفق األحزاب والقوى اللبنانية على سياسة النأي بالنفس، أي االبتعاد عن الخالفات العربية 
صونا للوطن لبنان..

أن تفهم بعض القوى أو تأخذ سياسة النأي بالنفس الى اتجاه واحد وهو االبتعاد عن الجارة  ال�سيء.. 
سوريا، وبالتالي االرتماء في أحضان السعودية والخليج ومن يقف وراءهم..

األسوأ.. أن تعمل تلك األطراف املرتبطة )ماليا( مع السعودية بالذات، على تنفيذ رغبات خارجية تهدف الى 
طعن لبنان داخليا وضرب تفاهماته الداخلية، واغراقه في خالفات قد تصل الى حد االحتراب الداخلي.. 



تحذير: إستهالك مفرط يف رشب الكحول يشكل خطر عىل الحياة ويرض بالصحة!

من تشكيلة ويس� جو� ووكر قنينة 60 نشرتي

ونحصل عىل هدية!
لرت ويســ� جو� ووكر ”بــالك ليبيل“ 1.750 قنينة

المخزون (االقرب من بينهما), يوجد إزدواجية  نفاذ حتى أو 31.7.2019 الحملة حتى
تحتفظ لنفسها الحق في تغيير و/أو إيقاف و/أو تحديد  حمالت, شبكة
الحملة في أي وقت, اليوجد بيع بالجملة, الصور لإليضاح فقط, خاضع لألنظمة , الخطأ  وارد.

فرحك... الفرح
والهدية علينا!
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الحملة سارية المفعول من 1.7.19 حتى 14.7.19 او حتى نفاذ المخزون )االقرب بينهما(. استفادة الحمالت ال تشمل المنتجات المشاركة بالحملة. 
ال تشمل السجائر . شبكة  تحفظ لنفسها الحق لتغيير و/ او إليقاف و/او لتحديد الحملة في أي وقت.  خاضع للتشكيلة في كل فرع. 

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

بسعر

شامبو / مطري 
للشعر "بينوك"
700 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمزيل العرق 
Axe
150 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمزيل العرق 
Rexona
150 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

صابون سائل
  Family 
1 لتر

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمبيد الحشرات 
Raid
300 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

جل حالقة 
جيليت
200 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1990

2 ב-

رزمة 10 حبات 
بوظة ثلج ריאו

شمع "ملمس 
الحرير" الزالة 
الشعر 
500 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

زيت 
األطفال 
جونسون 
500 مل 

كيشتوب
هايتز
700 غرام

محدد الستعمالين 
1190 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

بوظة الكريمريا 
نستلة
  1.4 لتر 

محدد الستعمال واحد 
2290 على كل شروة فوق 200 ₪

2 ב-

كيلوجس
كورنفلكس
750 غرام

محدد الستعمالين 
1790 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

كورنفلكس 
عسل تلما
500 غرام

محدد الستعمالين 
1790 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

مايونيز 
هاينز
 420 غرام

محدد الستعمالين 
1190 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

تبوتشيبس 
عيليت
50 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 ב-

تشيتوس 
عيليت
60-55 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 ב-

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1790

2 ב-

مزيل العرق
Speed Stick regular
51 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1790

2 ב-

تشكيلة 
مشروبات 
حليب يوطفاتا 
1 لتر 

محدد الستعمال 
واحد على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 ב-

بوريكس معدانوت
)جبنة او بطاطا (
800 غرام

محدد الستعمال واحد 
10 على كل شروة فوق 200 ₪

2 ב-
محدد الستعمال واحد 

1990 على كل شروة فوق 200 ₪
2 ב-

بمبا 
أوسم 
80 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

490 فوق 200 ₪
2 ב-

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

590 فوق 200 ₪
2 ב-

أبروبو 
أوسم
50 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

معجون اسنان كولجيت 
ماكس فريش
125 مل 

برينجلس
149 - 158 غرام

محدد الستعمالين 
1090 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

 

هل ما زال المسيحّيون 
يؤمنون بسّر االعتراف؟!)5(

الليتورجيات، في القرون األولى، حيث نجد  هذا ما نراه في 
كان  الذي  املوعوظين،  صرف  بعد  التائبين  إطالق  طلبات 
يتم بعد العظة، إذ لم يكن ُيسمح لهم باالشتراك بالتقدمة. 
تذكر ليتورجية األوامر الرسولية أن الشماس كان يقول بعد 
وا لنصل 

ّ
صرف املوعوظين الطلبات التالية: »أيها التائبون صل

بحرارة من أجل إخوتنا الذين هم في التوبة... لكي ُيظهر لهم 
هللا املحب البشر الرحمة طريًقا للتوبة... لكي يتقّبل هللا املحب 
 ويعيدهم إلى املرتبة القديمة، ويهبهم فرح 

ً
البشر طلباتهم سريعا

الخالص، ويثّبتهم بروح مدّبر حتى ال تهتز خطواتهم، بل يصيروا 
شركاء أسراره اإللهية الشريفة. قفوا )أيها التائبون(، أحنوا 
رؤوسكم هلل بمسيحه وتقبلوا البركة«. فيتلو الكاهن اإلفشين 
التالي: »أيها الضابط الكل، اإلله األبدي، سيد الجميع، خالق 
كل األشياء ومدّبرها، الذي أظهر اإلنسان زينة للعالم باملسيح، 
ووهبه ناموًسا طبيعًيا وناموًسا مكتوًبا، لكي يعيش بموجبه 
كخليقة ناطقة، وعندما سقط وهبه صالًحا عربوًنا لكي يجذبه 
لع على الذين حنوا لك عنق النفس 

ّ
إلى التوبة، أنت اآلن اط

والجسد، إذ إنك ال تشاء موت الخاطئ بل توبته، لكي يعود 
ِبَل توبة أهل نينوى، يا من 

َ
عن طريقه الشرير فيحيا. يا من ق

يشاء أن يخلص الجميع، والى معرفة الحق يقبلوا، يا من قبل 
بأحشاء أبوية االبن املبدد أمواله في عيش مسرف عندما تاب، 
أنت اآلن اقبل توبة طالبيك، فإنه ليس إنسان ال يخطئ إليك، 
 يا رب فيا رب، من يثبت فإن من 

ً
ألنك إن كنت لآلثام راصدا

عندك االغتفار. رّدهم إلى كنيستك املقدسة برتبتهم وكرامتهم 
املجد  لك  به  الذي  ومخلصنا،  إلهنا  باملسيح  السابقَتين، 

والسجود بالروح القدس إلى األبد«.

ج. مراتب التائبين
كان التائبون يؤلفون فئة خاصة، تتألف من درجات مختلفة 

باختالف الخطايا املرتكبة، وهم:
الباكون، وهم الذين لم يكن ُيسمح لهم بالدخول إلى الكنيسة 
وا 

ّ
بل كانوا يقفون عند مدخلها متضرعين إلى املؤمنين أن يصل

من أجلهم.
امعون، وهم الذين كان ُيسمح لهم بالدخول إلى النرثكس  السَّ
واالشتراك بالصلوات حتى العظة، حيث كانوا ُيصَرفون مع 

املوعوظين.
إلى صحن  بالدخول  لهم  ُيسَمح  الذين كان  الراكعون، وهم 
كانوا يخرجون مع  لكنهم  الصلوات،  في  الكنيسة واالشتراك 
املوعوظين. وكانوا قبل خروجهم يركعون بخشوع وانسحاق 
عليهم  يده  األسقف  ويضع  أجلهم  من  الصالة  قام 

ُ
وت قلب، 

وُيصَرفون.
املشتركون، وهم الذين كان ُيسَمح لهم بالدخول إلى صحن 
الكنيسة واالشتراك مع املؤمنين في الصلوات بكاملها، دون أن 

يشتركوا باألسرار الطاهرة.
د. اإلعتراف وثمار التوبة

نية في هذه الفترة، إذ أن الخطيئة بحّد ذاتها 
َ
كانت التوبة َعل

واضحة ومعروفة من ِقَبل الجميع. ولكن هذا ال يعني أن نخلط 
حتى  به  )املعمول  الشخ�سي  واالعتراف  العلنية  التوبة  بين 
اليوم في الكنيسة(. ألغى البطريرك نكتاريوس القسطنطيني 
أن  واجباته  من  كان  الذي  الكبير  املؤدب  وظيفة   391 عام 
 ،

ً
سرا ارتكبت  خطيئة  كل  على  العلني  التأديب  نوع  يحدد 

واعتقد البعض أن هذا كان نهاية للتوبة العلنية في كنيسة 
القسطنطية. لكن التوبة العلنية لم تتوقف لعدة قرون في 
كومنينوس  ألكسيوس  فاالمبراطور  القسطنطينية.  كنيسة 
الذي استولى عام 1080م على العرش االمبراطوري قام بتوبة 

علنية على قواعد النظام القديم للتوبة.
إن الخطيئة ت�سيء إلى الكيان اإلنساني، ولهذا فالتوبة ال تعني 
 ونتائج، تظهر من 

ً
فقط تغيير املواقف، ولكنها تفترض ثمارا

ظهر 
ُ
خالل ممارسات كالسجود والصالة وأعمال الرحمة التي ت

صدق التائب وسعيه الجدي في إصالح ذاته.
تلى صلوات على التائبين وتوضع األيدي عليهم، لكن 

ُ
كانت ت

املصالحة النهائية كانت تحصل باشتراكهم بالقرابين الطاهرة.
)يتبع(

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

التربية النبوية )13( 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

عطلة  استغالل  ضرورة  الى  االشارة  من  بد  ال  بداية 
أنواع  كل  وتجنيبهم  لألبناء،  نافع  هو  بما  الصيف 
املخاطر التي قد تعرض حياتهم للخطر، مثل السرعة 
يجب  وكذلك  السير،  بقوانين  التقيد  وعدم  الزائدة 
قد  األوالد،  اليه  يتعرض  الذي  الخطر  أن  الى  التنبه 
يكون في البيت أو في ساحته. فكم سمعنا أن أطفاال 
لقوا حتفهم خنقا في بيوتهم، بدلو من املاء أو دهسا 
وهم يلعبون في ساحات بيوتهم، او بانسكاب املاء الحار 
الجد  لتعويدهم  العطلة  استغالل  ذلك  ومع  عليهم. 
والنشاط واحترام الوقت، فكثير من األبناء في عطلة 

الصيف يتحول يومهم الى ليل وليلهم الى نهار، ألنهم في النهار نيام وفي الليل قيام 
طريق  عن  فيضلونهم  والضاللة  السوء  بأهل  يختلطون  وقد  ويلهون،  يلعبون 
النور، ويأخذون بأيديهم الى ظالم السكر والعربدة واملخدرات واملسكرات، لذلك 
مسؤولية اآلباء تتضاعف في عطلة الصيف، وأجد من الضروري وضع برنامج 
عملي لألبناء ينظم حياتهم، ليبقوا على املحجة البيضاء، ومن اولويات التربية 
كما بينت في االسبوع املا�سي، تنمية قدراتهم ومواهبهم، وهذا ما قام به رسول 
هللا، حين أقبل على األوالد وهم يتسابقون ويلعبون الرماية، فقال لهم )ارموا آل 
اسماعيل فإن أباكم كان راميا(. فهو في ذلك ينمي مواهب ويدعمها مستغال لوقت 
لعبهم وفراغهم لهذا التوجيه النبوي. وحتى يحافظ األبناء على نمط حياة يعود 
عليهم باملنفعة، نجد أن رسول هللا يحث على استغالل ساعات الصباح املبكر 
للعمل والجد واالجتهاد، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا: من صلى الغداة 
)الفجر( في جماعة، ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت 
له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة(. ثم قال )اللهم بارك ألمتي في بكورها(، ألن في 
االستيقاظ املبكر وعدم النوم حتى تطلع الشمس، سببا لزيادة الرزق. وقد رأى 
ابن عباس ابنا له نائما نومة الصبح، فقال له )قم، أتنام في الساعة التي تقسم 
فيها األرزاق(؟ فعند الجمع بين هذه األحاديث، نستنتج أن وقت الصباح الباكر 
هو وقت صفاء الروح والنفس. العاقل يغذي روحه بذكر هللا وطاعته حتى تصبح 
طيبة سليمة، ثم ينطلق للتعامل بالدينار والدرهم، فإن صفت نفسه أحسن 
معاشرة الخلق ومعاملتهم. ومن هذا املنطلق أرشد الرسول الى افضل الطرق التي 
تنفع اإلنسان، فقال )كل �سيء ليس من ذكر هللا عز وجل فهو لهو، إال أربع خصال: 
م�سي الرجل بين الغرضين )املقصود املسابقات التي تقام لتعلم الرماية(، وتأديبه 
فرسه، ومالعبته أهله، وتعليم السباحة(. فإقامة املخيمات التربوية التي تعتني 
في تعليم األبناء العادات النافعة أمر ضروري لحياته، يروى أن أمامة بن سهل، 
قال: كتب عمر الى أبي عبيدة ابن الجراح، أن علموا غلمانكم العوم )السباحة( 
ومقاتلكم الرمي(. والغاية من التوجيه النبوي هي أن تروح عن األبناء، حتى ال يملوا 
فتمأل فراغهم بما هو نافع فتعودهم النشاط لفعل الطاعات ونصرة املظلوم، 
وعندها تكون هذه األعمال بهذه النية من العبادات، وإن كانت في عرف الناس 
من العادات او اساليب لهو وترفيه، وال نتجاهل حاجة الولد الى التربية الروحية 
االيمانية، وربطه بأعلى الناس وأرقاهم وهم األنبياء من خالل توجيههم الى السير 
على خطاهم. وقد أشرت الى فعل رسول هللا مع الغلمان الذين قال لهم، ارموا آل 
اسماعيل فإن أباكم كان راميا، فربطهم باسماعيل ألنه من األنبياء الذين يقتدى 
بهم، وخاصة في بر اآلباء وطاعة رب االرض والسموات، وبما أن زماننا يفتقد الى 
األنبياء، مثل مو�سى وعي�سى ومحمد عليهم  الصالحة فربطهم بسيرة  القدوات 
الصالة والسالم، أصبح من ضروريات التربية ومن أجل هذه الغاية فال بد من ان 
يلقن اآلباء أبناءهم حب األنبياء، ومن بينهم حب نبي هللا محمد الذي ربط قلوب 
أصحابه وأبنائهم بحبه، وعلمهم أن حبه من االيمان فقال )ال يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين(. ومن أحب شخصا قلده بكل 
صغيرة وكبيرة، باإلضافة الى حب األنبياء فال بد من تعليمهم تعاليم السماء. فعن 
ابن عباس قال: وضع رسول هللا يده على كتفي ثم قال )اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل(. فلما مات رسول هللا كان عمر ابن عباس عشر سنين، فيحدث عن نفسه 
فيقول: توفي رسول هللا وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت املحكم. وقال لسعيد بن 
جبير: جمعت املحكم في عهد رسول هللا. فسأله وما املحكم؟ قال: املفصل. ولهذه 
الرعاية أهمية عظيمة في التربية. يروى أن رجال جاء الى عمر بن الخطاب، يشكو 
اليه عقوق ولده فأمر عمر بالصبي أن يحضر للمساءلة، فلما مثل الغالم بين يدي 
عمر سأل الولد عمر، فقال يا أمير املؤمنين: اليس للولد حق على والده؟ قال: بلى. 
قال: وما حق الولد على والده؟ قال عمر: أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن اسمه 
وأن يعلمه القرآن. فقال الغالم: أما أمي فهي أمة، وأما اسمي فقد سماني جعال، 
وأما من القرآن فلم يعلمني حرفا. فالتفت عمر الى األب وقال له: إذهب لقد عققت 

ولدك قبل أن يعقك.   

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

ثلوج الليلة األخيرة..
رشدي املايض

 قلبي عليِك؛ فما بعد لغتي!!! أسميتِك دون خلق هللا سّيدتي...
ترتدين للقياِك...  أرنو  النجوم،  خلف  تسافرين  حين   حتى 
جوقة دور  تتقّمص  الكالم  في  وأصواتا  مختلفة   كسوات 

...العصافير
الّروائي ر 

ْ
ك ِ

ّ
الذ به وذّوته طّيب  إبداعي آمن   حقيقة وموقف 

...الّرافعة والّرفيع جمال ناجي
يلة األخيرة"

ّ
"تلوح الل في آخر روايته قبل رحيله:   وهذا نلَمُسُه 

ل ليلة املعطف االرتكاز الّزماني والحدث املحوري
ّ
ك

َ
ش

ُ
...حيث ت

ك مل قبل ليلة املعطف
َ
ل
َ
اني يدور في ف

ّ
...أّما محور الّرواية الث

ك ما قبل ليلة املعطف
َ
ل
َ
 إذا محورا الّرواية يرتكزان زمانيا الى ف

ْصد املؤلف من وراء ذلك
َ
لك ما َبْعد ليلة املعطف، وكان ق

َ
 وف

القارئ يخفى على  وال  َحَدث.  ما  املتلّقي حول   إثارة فضول 

...املَتَمّعن أّن الحكاية هي ثالثّية األبعاد
الليلة يتبادل في تلَك  ألّن   ويأتي التأكيد على كلمة املعطف، 
 الصديقان عثمان وكايد املعاطف ويرى الواحد منهما باآلخر
 ملجأ له رغم البرودة الخفّية التي سادت وهيمنت على مشاعر

اني
ّ
...الواحد تجاه الث

املساحات إعطاء  تقنية  استعمل  زَمَنُه  لكّلِ  ٌيعطي   ولكي 
إبراز تحا�سى  ُه  لكنَّ منهما...  صديق  لكّل  املتعّددة  ردّية   السَّ

حاكي
ُ
ت التي  الّسياسّية   اإلسقاطات 

 الواقع املعيش حاليا في عثمان حيث
...كان يقيم مؤلفنا

 والعتمادِه في الّرواية عنصر املغايرة لم يأِت بنهاية تقليدّية التي
فّضل عادة إرضاء الٌقّراء، فرغم إلقاء القبض على كايد مثال

ُ
 ت

وككاتب متمّرس ذو تجربة قة. 
ّ
خصّيات ُمَعل

ّ
 أبقى مصائر الش

شخصّية خّيل ماهّية كّل 
َ
حيث في ت  برع في رسم شخوصه، 

ملموسة بصورة  شاخصون  كأّنهم  منهم،  ّل 
ُ
ك ماهّية   جعل 

اتجاه، من  أكثر  في  تسير  الّبدْء  منذ  الرواية  فجعل   أمامُه، 
تناثر في كسوة الرواية

ُ
َحّباك في قطع الِقماش امل ُه 

ّ
ن
َ
 خاّصة أل

...وغير املتناثر فاستعمل هذه التقنّية ببراعة واضحة
سبة للغة الّرواية فقد جاءت لغة غلبت عليها عناصر

ّ
 وبالن

من مصطلحات  على  يعتمد  ولم  فابتعد  ْحكمة 
ُ
امل زانة   الرَّ

قيتة
َ
 االستعراض الذي يضفي على الرواية عنصر التقريرّية امل

...غير املرغوب بها فنّيا
 وهكذا ترك الّرواية تتحّدث عن نفسها ومن العنوان لوحة

...مرسومة بالكلمات
...ستظل يا مبدعنا املتمّيز ناجي اسما محفورا في الذاكرة
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بسعر

شامبو / مطري 
للشعر "بينوك"
700 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمزيل العرق 
Axe
150 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمزيل العرق 
Rexona
150 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

صابون سائل
  Family 
1 لتر

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1190

2 ב-

ُمبيد الحشرات 
Raid
300 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

جل حالقة 
جيليت
200 مل

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1990

2 ב-

رزمة 10 حبات 
بوظة ثلج ריאו

شمع "ملمس 
الحرير" الزالة 
الشعر 
500 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

زيت 
األطفال 
جونسون 
500 مل 

كيشتوب
هايتز
700 غرام

محدد الستعمالين 
1190 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

بوظة الكريمريا 
نستلة
  1.4 لتر 

محدد الستعمال واحد 
2290 على كل شروة فوق 200 ₪

2 ב-

كيلوجس
كورنفلكس
750 غرام

محدد الستعمالين 
1790 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

كورنفلكس 
عسل تلما
500 غرام

محدد الستعمالين 
1790 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

مايونيز 
هاينز
 420 غرام

محدد الستعمالين 
1190 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-

تبوتشيبس 
عيليت
50 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 ב-

تشيتوس 
عيليت
60-55 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

390 فوق 200 ₪
2 ב-

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1790

2 ב-

مزيل العرق
Speed Stick regular
51 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1790

2 ב-

تشكيلة 
مشروبات 
حليب يوطفاتا 
1 لتر 

محدد الستعمال 
واحد على كل شروة 

1190 فوق 200 ₪
2 ב-

بوريكس معدانوت
)جبنة او بطاطا (
800 غرام

محدد الستعمال واحد 
10 على كل شروة فوق 200 ₪

2 ב-
محدد الستعمال واحد 

1990 على كل شروة فوق 200 ₪
2 ב-

بمبا 
أوسم 
80 غرام

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

490 فوق 200 ₪
2 ב-

محدد لـ 3 استعماالت 
على كل شروة 

590 فوق 200 ₪
2 ב-

أبروبو 
أوسم
50 غرام

محدد الستعمالين 
على كل شروة 

 فوق 200 ₪
1490

2 ב-

معجون اسنان كولجيت 
ماكس فريش
125 مل 

برينجلس
149 - 158 غرام

محدد الستعمالين 
1090 على كل شروة  فوق 200 ₪

2 ב-
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هويته  وتغييب  الفكري  تراثه  من  ونزعه  واحباطه  املجتمعي 
وغير  متطرفة  بدائل  يغذي  الذي  األمر  الفلسطينية،  وجذوره 
مهذبة بالضرورة. القيادات أيضا ان كانت سياسية او تربوية او 

دينية ليست هي فقط املسؤولة عن العنف في املجتمع وان كانت تتقاعس عن مسؤوليتها وتنغمس 
في احتفاالت االيجو وااللقاب والجيوب والخطاب املتطرف، فهي بالتالي االفراز الطبيعي للتدني 
الفكري واملنهي العام في املجتمع. إن املجتمع العنيف، ليس بالضرورة ظاهرة أو نتاج لعنصر واحد، 
انما هو حالة ونهج حياة نتيجة تربية عنيفة يتبناها الناس لحل املشاكل وفق ادراك غير موضوعي 

للمحيط. 
وكالء التنشئة االجتماعية/ النفسية: تعتمد التنشئة االجتماعية وكالء تنشئة الذين يسهمون في 
بلورة التفكير الشخ�سي والهوية القومية والجنسية والذاتية والدينية وأيضا السلوك. تبدأ التنشئة 
الدينية وتستمر باالعالم واملؤسسات  البيت واملدرسة واملعابد  في  التربية  االجتماعية من خالل 
املجتمعية العامة واملستوى االقتصادي والفكري والثقافي للمجتمع وحالة الحرب والسالم وغيرها 
من عوامل الحصانة املجتمعية والعائلية واالستقرار التي تؤثر على شخص وتكوين الفرد. العنف 
بكل أنواعه يعود الى االطر التي ينشأ بها الفرد والتي تؤدي الى تطوير سلوكيات تتماهى مع املجتمع 
االنساني او سلوكيات تحتقر معايير املجتمع ورفض الثوابت حيث يعتبر الفرد نفسه فوق القانون 
وفوق الناس وفوق كل املركبات الفكرية، األمر الذي نلحظه بشكل كبير في املجتمع العربي في اسرائيل 
الذي يطالب بكل ما يحق له وفق القانون ومن جهة اخرى ال يلتزم به ألنه يمثل السلطة التي يسعى 
الى محاربتها وهي تسعى الى احباطه وفق ادراكه وتجربته الشخصية والقومية، وبالتالي يسترد وبشكل 
شرعي وفق اعتباراته جزءا مما يحق له وان كان على حساب كسر القانون الذي هو يمثل السلطة 
وحتى وان كان يخدمه او يحميه ويحمي سالمة بيته. لذلك عدم االلتزام بالقانون هو شرعي حتى 
التذويت، ويصبح استعمال العنف كرد فعل للقمع ان كان على الصعيد الشخ�سي او القومي او 
الديني امرا عاديا. بالتالي يلقي فشله واحباطاته على الدولة ومؤسساتها متناسيا تنشئته التي رسمت 

سلوكياته الى جانب تنشئة الدولة املمنهجة ملجتمع غير منتج وغير ناهض.
تنشئة ذكورية: مجتمع عنيف، التنشئة الذكورية في املجتمع العربي، حسب رأيي، تشكل عامال 
اضافيا لزرع بذرة العنف والتعامل املتطرف مع املحيط. عندما ُيمنح الذكر مساحة يحق له فيها كل 
�سيء، قد يؤدي الى تشويش العالقة بينه وبين املحيط حين ال ينجح في التمييز بين الصحيح والخطأ، 
وان كان يعرف الفرق، فال يكترث ألنه، وفق تنشئته، كسر بديهيات مجتمعية يقابله إما التحطيم 
الذاتي أو التشجيع من منطلق ذكوريته التي تمنحه الحق في التمادي واالعتداء على الحق العام 
والخاص، على ممتلكات أو على حيوانات أو حتى على أشخاص إن كان جسديا أو كالميا أو نفسيا. 
التنشئة التي تعتمد التربية الذكورية تضرب مفاهيم املجتمع من البداية بسبب التمييز الحاصل 
تن  ضد االناث الالتي يشعرن باحباط وحتى يقمن بدورهن في مرحلة من حياتهن كأمهات وقد ذوَّ
هذا الفكر والسلوك وبالتالي تستمر كرة الثلج بالتضخم وبتنشئة جيل غير جاهز وغير واعي للتحوالت 
املجتمعية ويبقى منغمسا بأوهامه الذكورية التي تنصب الرجل سلطانا ليكون اآلمر الناهي بكل 
�سيء، فمنذ األزل هو شيخ القبيلة يصيد ويوفر الطعام لجرائه وجارياته. عندما يخطئ الطفل الذكر 
او يخرب او يشتم نضحك وال نتعامل معه بشكل صحيح، ال يدرك في مرحلة معينة ما هو املسموح 
وما هو املمنوع ويعتقد أّن كل �سيء مشرع له ويستطيع أن يفعل ما يشاء. تنعكس هذه التنشئة في 
املمارسة املستديمة بعدم االلتزام بالقانون او االلتزام بالتعليم أو بالعمل أو باملسكن وبكل �سيء، 
فال مجال لقبول أي آخر وال حق ألي آخر ألنه تلقى تربية تق�سي بأنه في املركز وليذهب الجميع الى 

الجحيم. 
أنا فوق القانون؟! الشارع لي وحدي والقانون ال يعنيني أنا فوق القانون واألرواح رخيصة، إن 
على الجميع أن يقبلني ويتقبلني، وإن فرحت كذلك األمر، ويحق لي االعتداء على الحق 

َ
غضبُت ف

العام إن كان شارعا أو ساحة أو حتى فضاء يتزاحم في ضوضاء ال ترى إال ذاتها، فهي أيضا تعتبر 
ت تنشئة الفرد، يحق لك كل �سيء دون روادع وهو في املركز  اعتداء ينتهك مساحة اآلخر. هكذا تمَّ
واحتقار اآلخر هو �سيء مقبول. هذه التنشئة تؤثر على تفكير الفرد الذي ال يدرك حضوره وال دوره 
الفاعل في املجتمع اال من خالل العنف ألن البيئة عنيفة بتركيبتها وبتعاملها وال تعطي مساحة 
لالنسان، وبالتالي ال يستطيع التعامل مع من هو أفضل منه لدرجة تذنيب اآلخر لكونه أفضل منه، 
وبالتالي هو كفرد يشعر بالنقص وينعكس أيضا مرة أخرى بسلوكيات عنيفة. هناك عنف في البيت 
وفي املدرسة من قبل املعلمين والطالب وفي الشارع وفي مؤسسات الدولة التي يتدنى فيها مفهوم 
االنسان، وينعكس بخدمة متدنية عنيفة وخطاب فكري وديني وتربوي عنيف وسلوك عنيف وحتى 
فن عنيف ينعكس في األغنية واملسلسالت واالعالم. ذلك يحث على ايجاد دفيئة حاضنة بديلة 
واألغلب تكون إما من خالل االقصاء الطوعي أو القسري من املجتمع. ليس هناك اهتمام جّدي 
في هذه املجتمعات املهمشة الفقيرة فكريا وثقافيا، ويغيب الهم الجماعي وتغيب القيادة على كل 
األصعدة وتغيب الذاكرة الجماعية واملصير املشترك، »أسألك يا رب نف�سي« في خضم صراع البقاء. 
هكذا ال يعود أي مفهوم مجتمعي فيمارس الناس العزلة واالنغماس في الدائرة الضيقة التي تبدأ 
بباب املنزل وتنتهي به، »بريت سكرتي مسخرتي«! دون االكتراث بكل ما يجري مجتمعيا وسياسيا 

وفكريا ألن الثقة رحلت الى َمواطَن بعيدة ولم تعد موجودة في أجندة النهار!

بال عقاب جرائم

هل مجتمعنا عنيف؟
د. جودت عيد

يحتفل الصباح بالنور الذي يغطي أرض مدينتي، فيروز تستقبل السكون بخشوع بترنيمة مريمية، حالة تنافر ذهني 
ما بين سكينة النهار وصخب الجريمة. جريمة اخرى بعد جريمة وقبل جريمة، ينزل الناس الى الشارع الذي ما عاد 
لهم، يحملون الشموع والحريق املشتعل في قلوبهم ويمشون ويقفون لذكرى ضحية أخرى في غياهب املساحة التي 
تحاصر ذواتهم بذواتهم، حين صار الشارع مرتعا للغضب واالعتداء وصارت الساحات للفو�سى والال قانون وصارت 
البلد قنبلة عنف موقوتة، ورفض مستمر لكل مالمح االنسان التي فقدتها مدينتي وقريتي وبيتي وساحاتي ومؤسساتي 
وحجارتي وكل معالم مجتمعي. يدخل الناس الى حالة الغضب وحالة الوجع واالحساس بخيبة االمل والخسارة واالهم 
من كل ذلك االحساس بعدم االمان من الحاضر واملستقبل، مما قد يحمله الشارع من عنف وتردي للفكر ولألخالق.

حتية املجتمعية مهملة من ِقَبلنا ومن ِقبل السلطات املحلية ومؤسسات الدولة،  أجندة مجتمعنا ُمهَملة وكل الُبنَية التَّ
وليس لدى الناس اال القليل من املعرفة والقدرة للتعامل مع ظواهر العنف واالنفالت في مكان ال قانون فيه وال روادع 
شرطة وال روادع اخالقية، في ظل تهميش مجتمعي ممنهج. األقليات ليست مركز اهتمام صناع القرار في الدولة، ما 
دامت ال تؤثر تلك االقليات، الضعيفة حضورا وتمثيال، على مجريات النهار العادي للمواطن في اسرائيل وما دامت 

تداعيات قضاياها ال تطال األغلبية املهيمنة، بالذات وأن األقليات تنعزل غالبا في جيتوهات طوعّية أو قسرّية.
هل العنف متعلق بالشرطة؟ يوجد عدم اكتراث باألقليات عامة وتقصير من قبل املنظومة الحاكمة التي تشمل 
أيضا الشرطة التي تمارس هي بذاتها عنفا ممنهجا بدرجات متفاوتة، لكن ليست الشرطة وحدها مسؤولة عن العنف 
ماعة« التي تدعى »الدولة«  املجتمعي كما يرتاح البعض في ان يفكر وكما يفضل البعض في القاء اللوم على »الشَّ
ومؤسساتها. ليست الشرطة هي فقط املسؤولة عن ترّدي الوضع االمني في املجتمع العربي، وليست مؤسسات 
الدولة الرسمية والحكومية والتربوية هي فقط املسؤولة عن اهمال نشأة مجتمعنا واقصاء شبابنا من دوائر االنتاج 



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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)بسبب العطلة في املؤسسات  بدأ في أشهر الصيف 
قبل  من  بالدنا  في  األثرية  الحفريات  التعليمية( 
العالم،  البعثات األجنبية القادمة من جميع أنحاء 
إلجراء األبحاث ودراسة األرا�سي املقدسة. على سبيل 
حفرية   100 قرابة  بالدنا  في  تجري  سوف  املثال، 
أثرية خالل الشهرين املقبلين. خالل األعداد املقبلة 
نبدأها مع  سنعرض األبرز من بين تلك الحفريات، 
لوجود  ذلك  صيدا،  بيت  في  الحفريات  عن  تقرير 
العدد  هذا  في  عنها  سأوافيكم  جديدة  مكتشفات 
كما سأوافيكم في العدد القادم نتائج الحفريات من 
ويحمل مكتشفات لها  املوقع املجاور لبيت صيدا، 

عالقة وصلة أثرية تربط املوقعين معا.

املوقع – ملحة عامة
يسمى املوقع في أيامنا "التل"، وهو عمليا ما تبقى حتى 
أيامنا من املدينة األثرية. وقد عرفت خالل العصور 
كما أنها ذكرت  "بيت الرمثا".  مختلفة منها  بأسماء 

الفترة  من  ماتتياهو  بن  يوسف  املؤرخ  كتابات  في 
الرومانية، الذي يروي قصة تسميتها "يوليا أو ليفيا" 

نسبة لزوجة القيصر الروماني.

"بيت  وقد تم تحديد املوقع على أنه املدينة األثرية 
أدوارد  األمريكي  الباحث  بيد   1838 عام  صيدا" 
)معلومات  الذي زار املوقع وحدد اسمه  روبينزون، 
من   411 العدد  في  نشرت  املوقع  تاريخ  عن  أوفي 

صحيفة حيفا عام 2018(.
الحفريات األثرية

الحفريات األثرية األولى جرت في املوقع بين األعوام 
1987 – 1989 بإدارة املعهد لدراسة الجوالن. 

أما الحفريات األثرية الحالية فيقوم بها البروفسور 
رامي عراف، باملشاركة مع طالب اآلثار من 10 جامعات 

وقد  نبراسكا األمريكية.  والية  من  تعليمية  ومعاهد 
حيث ستنتهي دراسة   2009 بدأت الحفريات عام 

املوقع ومهام البعثة هذا العام.

الشرق  في  مدخل  أقدم   – األثرية  املكتشفات 
األوسط

اإلستيطان  بداية  تعود  األثرية،  للمكتشفات  وفقا 
وحتى القرن   30 )القرن  في املوقع الى عصر البرونز 
يعود  مبنى  بقايا  على  العثور  تم  كذلك  ق.م(.   23
10 ق.م(، وآثار  تاريخه الى العصر الحديدي )القرن 
مبنى عمومي مساحته قرابة 400 م مربع يعود للفترة 

الهيلينية )القرن الرابع ق.م(.
وقد تم تحصين املدينة بسور لها برجان للحراسة، 
خالل  شب  حريق  خالل  هدمت  املدينة  ان  إال 

االحتالل اآلشوري عام 734 ق.م.
أهمية  الحديدي  العصر  من  املدينة  ملدخل  أما 
خاصة: إذ يعتبر مدخل املدينة األكبر حجما في الشرق 

األوسط والذي حفظ بأفضل حال حتى أيامنا. يعود 
تاريخ املدخل الى فترة امللك سليمان وامللك داهود 

)القرن العاشر – الثامن ق.م(.  
مباشرة بعد الدخول من باب املدينة الى جهة اليمين، 
نصل الى ساحة مرصوفة بالحجارة، الى الشمال منها 
تواجد القصر، والذي تم العثور على مبنى مشابه له 

في سوريا.
أما بالنسبة للفترة الرومانية فكشفت الحفريات عن 
آثار املنازل السكنية ومعبد لتخليد زوجة القيصر، 
بنيت مباشرة على انقاض مدخل املدينة من العصر 

الحديدي. 

د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي
 أّول 

ّ
»على حافة الهاوية«، مسلسل درامّي سورّي بث

2007، من كتابة وتأليف األستاذة أمل حّنا  مّرة عام 
التي ساهمت في تأليف عدد من املسلسالت السورّية 
انسانّية-اجتماعّية،  قضايا  بها  عالج 

ُ
ت التي  الدرامّية 

املبدع،  املخرج  واخراج  توقيع  العمل  حمل  بينما 
الفلسطينّي-السورّي األستاذ املثّنى صبح، الذي ُيعتبر 
من ُرّواد االخراج الدرامّي بسبب اهتمامه بالتفاصيل 
وإبراز  للممثلين  بالنسبة  الشخصّية  وبناء  الفردّية 
وتضّمنت  هذا  أعماله،  في  االجتماعّية  الواقعّية 
املهّمة  الدرامّية  األعمال  من  الكثير  املهنّية  مسيرته 

واملمّيزة. 
البطولة الجماعّية ويمتاز  يعتمد العمل على تقنّية 
العمل نخبة  ومتانة السيناريو ليضّم  النّص  بحبكة 
جمال  تاجا،  كخالد  السورّية  الدراما  نجوم  من 
ار، 

ّ
كاريس بش يارا صبري،  عّباس النورّي،  سليمان، 

سمر سامي، قيس الشيخ نجيب، باسل خّياط، أيمن 
أحداث  معظم  تدور  وغيرهم.  مرتجى  شكران  رضا، 
العمل وتتبلور الحبكة الدرامّية في عمارة وسط مدينة 
عيد هذه العمارة إلى األذهان صورة عمارة 

ُ
ت دمشق، 

أّن   
ّ

إال األسوانّي،  عالء  املصرّي  للروائّي  يعقوبيان 
العمارة الدمشقّية تختلف عن مثيلتها املصرّية عند 
بخاصّية  واملصرّي  يلتقي النّصان السورّي  أسوانّي، 
التركيز على النفس البشرّية، تحليلها العميق، تعريتها 
أمام املشاهد وتناول أزمات اإلنسان العربّي املعاِصر. 
ص املخرج املثّنى صبح فكرة العمل بقوله:« كيف 

ّ
ُيلخ

وليس كي  ِلق ليطير بجناحيه، 
ُ
ه خ

ّ
م العصفور أن

ّ
عل

ُ
ت

الذي  سليمان  جمال  األستاذ  أّما  بقفص«،  ُيحَبس 
يؤّدي دور شيف في مطعم شعبّي من الدرجة الثانية، 
وسيطرت  الشكوك  حاصرته  أن  بعد  زوجته  ق 

ّ
طل

عليه األوهام فغرق بدوائر السلبّية واالنعزال وتكّفل 
بتربية ابنه:« إّن هذا العمل أقرب ما يكون إلى قصص 
تشيخوف }أنطون تشيخوف كاتب مسرحّي وقص�سّي 
في مقاربته ألعماق  رو�سّي من رّواد الواقعّية األدبّية{ 
بين  وتمّزقها  الداخلّية،  ومونولوغاتها  الشخصّية 
بة... 

ّ
مواقف متناقضة، في حياة نفسّية ووجدانّية مرك

فإّن شخصّيات العمل تعيش ازدواجّية  بهذا املعنى، 
ما تقوله ليس  ألّن  وبين ما تشعر به.  بين ما تقوله، 
بالضرورة أن يكون تعبيرها الحقيقّي عما تشعر به إزاء 
موقف حياتّي معّين”. هذه واحدة من أبرز مشكالت 
العميقة  الهّوة  تلك  هي  املعاصر،  العربّي  اإلنسان 
بين ما يشعر به اإلنسان وبين ما  القائمة  والفجوة 
عّبر 

ُ
ت ال  رّبما  أفعال،  إلى  وُيترجمه الحًقا   

ً
فعال يقوله 

ا. ا ووجدانيًّ بالضرورة عّما يعتريه داخليًّ
عمارة  يسكنون  الذين  املتوّسطة،  الطبقة  أبناء 
عالقات  تربطهم  املاّدّية،  حاالتهم  وتتفاوت  واحدة 
سلوكّياتهم  تتفاوت  املتينة،  والصداقة  الجيرة 
جميع   أّن 

ّ
وتتعّدد حاالتهم وظروفهم االجتماعّية إال

الشخصّيات من رجال ونساء تلتقي عند ثيمة واحدة، 
»الخوف«، ضمن عالقات اجتماعّية-انسانّية تسيطر 
عليها تمتاز بطابع الخوف السلبّي، ليرمي العمل أسئلة 
املعاصر،  العربّي  اإلنسان  مرمى شباك  في  جوهرّية 
مة 

ّ
ق تلك األسئلة بمصائر األفراد؛ كاملعل

ّ
عادة ما تتعل

ار، 
ّ

سمر التي تقوم بدورها النجمة الكبيرة كاريس بش
عاني من اضطهاد حماتها لها كونها تسكن معها 

ُ
إذ ت

كما  املاّدّية،  زوجها  لظروف  نظًرا  البيت  نفس  في 
وتنعكس حالتها النفسّية على أدائها لعملها في املدرسة 
لتكون أيًضا ضعيفة الشخصّية أمام طالباتها للثانوّية 
في املقابل نجد زوجها عاجًزا عن  العاّمة وتمّردهّن، 
عوًضا  بالصمت  بينهما  الحال  ينتهي  املعضلة،  حّل 
ماذا لو قالت هذه الزوجة  خاذ قرار الطالق، 

ّ
عن ات

ماذا سوف  »ال«،  املقهورة 
نفقد   

ً
فعال هل  يحدث؟ 

بسبب  السعادة  لحظات 
الحوار  غياب لغة وثقافة 
وهل ستصل  حياتنا؟   في 
حافة  إلى  الزوجة  هذه 
ص 

ّ
تتخل أم   ،

ً
حقا الهاوية 

من كابوس نف�سّي كبير يجثم على صدرها ويضّيق عليها 
الخناق؟ هل نحن الذين نصنع الخوف أم هو الذي 

يصنعنا؟
النجمة  بدورها  تقوم  العاّمة  الثانوّية  طالبة  لوليا؛ 
)يقوم بدوره  تسكن مع والدها تحسين  ديما بّياعة، 
بدورها  )تقوم  وزوجته  رضا(  أيمن  الكبير  النجم 
وذلك عقب طالق والدتها،  النجمة شكران مرتجى( 
تضييق الخناق  تقوم زوجة أبيها دوًما باضطهادها، 
في  تعاستها  سبب  بأّن  منها  ا  ظنًّ ذلك  وظلمها  عليها 
الحياة بسبب وجودها في حياتها، تصل األمور إلى حّد 
محاولة زوجة األب قتل الفتاة لوليا، تهرب األخيرة من 
ا على حياتها وتتزّوج من حبيبها، 

ً
بيت والدها حفاظ

لتكتشف زوجة األب الحًقا أّن ال عالقة للوليا بحياتها 
هذه  تنتهي  زوجها،  من  السّيئة  وعالقتها  التعيسة 
ى أيًضا واحدة من مشكالت 

ّ
الحياة بالطالق. هنا تتجل

عن  دوًما  يبحث  الذي  املعاصر،  العربّي  األنسان 
ق أخطاءه عليها عوًضا عن مواجهة نفسه 

ّ
شّماعة ليعل

ا  ومصيره في محاولة الستعادة إرادته املقّيدة تاريخيًّ
بمخاوف وحواجز نفسّية متراكمة وذلك لنفض الغبار 
عن هّوّيته الحقيقّية التي تعّبر عن نفسه وذاته دون 

أقنعة أو زيف.
قّصة  العمل  يتناول  انها، 

ّ
وسك العمارة  عن  بعيًدا 

املّرة  هذه  الخائف  بطلها  يكون  مختلفة،  مأساوّية 
واتقان  بعبقرّية  دوره  أّدى  الذي  منصور،  الشاّب 
النجم باسل خّياط في  واحدة من أكثر الشخصّيات 
بة لطالب 

ّ
إذ تقّمص شخصّية مرك ابهاًرا في العمل، 

طقه 
ُ
ن على  ذلك  ينعكس  ومترّدد  خجول  جامعّي 

ومخارج الحروف لديه كما وُيمارس عليه والده أشّد 
الحقوق،  أبسط  والحرمان من  القهر  الظلم،  أنواع 
مروًرا  الطفولة  منذ  معه  الخوف  عقدة  يحمل 
ص منها في شبابه ال يلقى 

ّ
باملراهقة ليعجز عن التخل

 من والدته التي ال حول لها وال 
ّ

الدعم واملساندة إال
قّوة وكذلك من نادر ابن خاله )أّدى دوره النجم قيس 
الشيخ نجيب( ليزرع القّوة والصالبة في نفسه وروحه 
تتعّرض  إذ يقترح عليه االنتساب إلى نادي مالكمة. 
حياة منصور للخطر وُيصاب برصاصة ليسعفه نادر 

حظات األخيرة. 
ّ
وينقذ حياته في الل

النفوس من  في  تترّسخ حكايات الخوف هذه  ا  عمليًّ
ُيعايش  خالل عالقات انسانّية واجتماعّية مرتبكة، 
الجيل  وفشل  خوف  عجز،  الجديد  الجيل  بذلك 
بل  مشاكله  وحّل  مواجهة  على  القادر  غير  القديم 
ال  الحياة.  في  والتخّبط  األخطاء  ارتكاب  في  ويستّمر 
ع لبناء حياة 

ّ
الجيل الجديد النا�سئ ال يتطل بأّن  شّك 

لكّنه في ذات الوقت  مشابهة بحياة األهل الضائعة، 
بالتالي يعجز  ال ُيدرك أيًضا ماهّية الحياة األفضل، 
الجيل الجديد عن التواصل مع نفسه ومعرفة ماذا 
الجيل  الضياع  دّوامة  تستوعب  بالتالي  ا،  حقًّ ُيريد 
الجديد أيًضا. من املآخذ التي تستفّزني في هذا العمل 
ساع الهّوة بين التيه 

ّ
هو االحتكام للنهاية السلبّية وات

حيط 
ُ
ا عن الذات والسعادة في ظّل أزمات كثيرة ت

ً
بحث

محاوالت  عن  عوًضا  املعاِصر،  العربّي  باإلنسان 
أساًسا  العمل  الحتكام  وذلك  املستقبل  استشراف 

للواقعّية.

»على حافة الهاوية» وأزمة 
اإلنسان العربّي المعاِصر

بيت صيدا

                                                             كفرسميع 

حجر عليه نقش تواجد في مدخل املدينة

صورة عامة الى مدخل املدينة 

املوقع خالل الحفريات األثرية

أعمال الصيانة التي تجري حاليا باملدخل من العصر 
الحديدي

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو



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

شارع تساھل 10، حیفا ـ ت: 04-6568586

امكانية الدفع:  
1.   نقداً

2. شيكات
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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شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي 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��ي 

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 يص�� لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

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

 ابتدا من 1500 ₪
 

مصالح للبيع / لاليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

اراضي 

بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي��ي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

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

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة 
من الدوائر الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

بشارع الجبل ، 2.5 غرف طابق 2 بحالة جيدة

₪ 2100  

 
ً
نشكر جميع من منحنا الثقة وانضم ملشروع كلوج رومانيا ترقبو قريبا

مشروع استثمار خاص ومميز .

 لاليجار  شقق للبيع 

הציונות علوي 
3 غرف +شرفة مرممة ومؤثثة مطلة على البحر

₪ 3100  

שניים בנובמבר 
4  غرف 115 متر ، مرممة بذوق رفيع بتصاميم خاصة

منظر خالب للبحر + مخزن

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

مطلة على منظر خالب مرممة

شارع عصفور 
4 غرف 110 متر  طابق 3 +شرفة 35 متر + موقف خاص 

موقع ممتاز 

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

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .
הגפן 

 3 غرف طابق اول، بحالة جيدة مكان هادئ

المطران حجار 
4 غرف مطلة على البحر موقف خاص ومخزن بناية مرتبة

مطلوب  
موظفة لكراج HUNTER  وظيفة كاملة 

ساعات العمل: من يوم االحد حتى الخميس من الساعة 8:00  

صباحا حتى 16:00 بعد الظهر

يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا

معرفة اساسية بادارة الحسابات- التحدث باللغة العبرية
 بمستوى عال – التعامل مع برمجة اوفيس

للمعنيات االتصال مع نعمت : 054/6557919

مطلوب ملكتب محاماة في حيفا

 موظف/ة صاحب/ة خبرة للعمل بوظيفة جزئية 
ساعات عمل مريحة

للتفاصيل يرجى االتصال: 050/7928573     077/3506016

דירת 4 חד’ במיקום מצויין באלנבי!
בניין מבוקש עם מעלית חניה ומחסן

שטח 90מ”ר עם נוף ים ומרפסת שמש בשלבי בניה
רק 930.000ש”ח

למכירה

العمل 
بساعات 
الضغط

מקס-פתרונות נדל”ן  052-5870145

למכירה- במושבה הגרמנית

4 חד‘ גדולים  קומה 4

למכירה- הגפן 3 חדרים קומה 3  890.000ש.ח.

למכירה- רח‘ עובדיה דופלקס 5.5 חדרים  +מרפסת גדולה 

קומה 2 –משופצת 1.600.000-ש“ח

למכירה – במושבה הגרמנית 3.5חדרים קומה 2 משופצת 

ומעוצבת ע“י אדריכל מצויינת למשקיעים ולזוגות איזור 

שקט עם אופציה לממד

למכירה- שד‘  רוטשילד קרובה לרח‘  אלנבי  4 חדרים 

קומה 4 חנייה בשפע    790.000ש“ח

למכירה- רח‘  אלנבי 3 חד‘ +מרפסת סגורה קומה 2 

משופצת קומפלט   840.000ש“ח

H a i f a net

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

ديان،  الدكتور مردخاي  تحت إشراف  الشمالية،  املنطقة  في  إدارة كالليت  احتفال بحضور  في 
 .2018 بيانات عام  تلخيص  اختيارها من خالل  تم  التي  لعيادات كالليت  التميز   تم منح جوائز 
إدارة  الطبية،  الجودة  مثل  مجاالت  في  الرائدة  إنجازاتها  تقدير  بعد  للعيادة  التميز  جائزة  تمنح 
للمتعالجين. والحرص على مصلحة  تحقيق األهداف،  العالي،  الخدمة  مستوى  البشرية،   املوارد 
ومن بين العيادات املتفوقة: املركز الطبي وصيدلية أبراج الناصرة، عيادة الصفافرة، عيادة عيلبون، 
عيادات كفركنا »أ« و »ب« ، عيادة يافة الناصرة، عيادة طرعان، عيادة وصيدلية هار يونا، عيادة 
والوحدة إلستكمال  الجش،  صيدلية إكسال،  صيدلية الجمشة،  العليا،  الناصرة  عيادة  العين، 

العالج.
واختتم د. ديان اإلحتفال قائال: »تم استالم الجائزة من قبل مديري العيادة باسم الطواقم املتفانين 
والرائعين الذين يعملون بشكل محترف يوميا من أجل تعزيز صحة مر�سى كالليت في جميع أنحاء 
اإلنساني،  والتوجه  الخدمة  املهنية،  الكفاءة  للمر�سى،   تفانيهم  على  املوظفين  أشكر  الشمال. 
والتعاون الجماعي الذي أدى إلى تميزهم. سوف نستمر في التحّسن من خالل تحسين جميع املجاالت 

حتى نتمكن من توفير االحتياجات الطبية لسكان الشمال بأفضل طريقة ممكنة«. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قرضبأن تطرحها على نفسك، قبل أخذ  وصىأسئلة ي 10  
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 قرض?اللماذا  

 ستطيع أخذ قرض?أهل 

 هو االمكانية األفضلهل القرض 
 من أجلي? 

 ما هو المبلغ الذي أحتاجه
 زمنية؟ فترةوألي  

هل يمكنني أن أعرف كم سيكلّفني 
 القرض؟  

هل اخترت بذكاء؟ هل هنالك بدائل 
  أرخص؟ 

 

 ما الذي ال ينصح به بالنسبة لي 
 من ناحية اقتصادية؟ 

 ما الذي يمكن أن يكون خطًرا 
 بالنسبة لي؟ 

 أعرف حقوقي؟هل 

 ما العمل في حال تضّررت أو
 تعّرضت لصعوبات اقتصادية؟ 

 

 أينما ذكرت كلمة بنك، المقصود أيًضا شركة بطاقات االئتمان. 
 للنساء والّرجال  ةموّجه الكنّه لسهولة األمرصيغة كّراسة االرشاد بالمذكر فقط 

 .على حٍد سواء
 

منح جوائز اإلمتياز لعام 2018 لعيادات كالليت في املنطقة الشمالية

تعمل الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل على تعزيز الوعي املالي 
اإلسرائيلي:  املجتمع  في  السكانية  الفئات  مختلف  أوساط  في 
أقيمت في السنوات األخيرة نشاطات لألسر، أبناء الشبيبة، كبار 

السن وتّم نشر مواد كثيرة في موقع االنترنت لبنك إسرائيل. 
ستنشر الرقابة على البنوك في األسابيع القريبة سلسلة كّراسات 
»مهم أن  إرشاد في مواضيع االستهالك املصرفي تحت عنوان 
على  الرقابة  خبراء  من  املصرفي  لالستهالك  نصائح  تعرف= 

البنوك«. 
استفسارات  األحيان  من  الكثير  في  األسر  من  العديد  تواجه 
حياتهم  إلدارة  هاّمة  أسئلة  وهي  بنكهم،  حساب  بخصوص 
اليومية. أحد أهداف الرقابة على البنوك هو تعزيز الوعي املالي في 
أوساط مختلف الفئات السكانية، من أجل تقليص الفجوات 
في املعرفة، وتحسين الّرفاه االقتصادي وزيادة الوعي للحقوق 
وحماية الزبون املصرفي. وقادت الرقابة على البنوك في السنوات 
البالد لتعزيز الوعي  األخيرة نشاطات مختلفة في جميع أنحاء 
املالي ملختلف الفئات السكانية في املجتمع اإلسرائيلي ومرافقة 
املواطنين كبار السن في التأقلم مع الخدمات املصرفية الرقمية. 
قادت الرقابة حمالت إعالمية واسعة حول  إلى ذلك،   

ً
إضافة

مزايا  الخاملة،  والودائع  الحسابات  لتحديد   »2 املال  »جبل 
تشجيع  الرقمية،  الوسائل  عبر  مصرفية  معامالت  إجراء 
ومنذ  الجمهور على استخدام بطاقة الخصم الفوري وغيرها. 
اليوم، باإلضافة للمواد القائمة في موقع بنك إسرائيل، ستنشر 
الرقابة سلسلة كراسات إرشاد في موضوع االستهالك املصرفي، 
ملساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بإدارة 

حساب البنك. 
»مهم أن يعرف الجمهور  حدفا بار:  د.  املراقبة على البنوك، 
الخدمات املصرفية إلدارة حساب  في  املصطلحات األساسية 
اإلرشاد  كراسات  سلسلة  ستعرض  سليمة.  بصورة  البنك 
إسرائيل،  لبنك  االنترنت  موقع  في  الواسع  للجمهور  الجديدة 
اليومية  املصرفية  املالية  لإلدارة  صلة  وذات  عملية  أدوات 
بهدف مساعدة الجمهور على إدارة  بصورة بسيطة ومفهومة، 

حساب البنك من منطلق املعرفة والسيطرة«.  
الكراس األّول الذي نشر هو بموضوع االئتمان  أّن  إلى  ويشار 
املصرفي ويهدف إلى مساعدة الجمهور على اتخاذ قرار حكيم 

قبل أخذ قرض. 

“مهم أن تعرف«- الرقابة على البنوك تنشر سلسلة كّراسات إرشاد في 
موضوع االستهالك املصرفي لزيادة الوعي املالي لدى الجمهور 
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه
 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

للبيع

 شارع النبي (تصلح لألستثامر)
حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

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

 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 للبيع

 البلد التحتا شارع النبي
 الطابق 3 واالخري تقريبا 98 م 4 غرف رشفتي وضع ممتاز 10

منظر للكرمل والحدائق البهائية سقوف عالية مبنى حجر

للبيع للبيع

للبيع للبيع
بفندق املرييديان قريب من شاطىء البحر

3غرف  تقريبا 80م مرممة طابق عايل مطلة للبحر

شديروت هتسيونوت

 طابق اريض بدون درج مدخل منفرد 3غرف مرممة ومكييفة (שכירות עוברת)

ستيال ماريس

 طابق أول، 

4 غرف 87م, 

مرممة ، رشفة 




