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األثيوبيون والحلقة المفقودة

صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

املدير العام واملحرر املسؤول: راني عبا�سي

رئيس التحرير: عفيف شليوط

ميرا )شلهوب( فريوات )قسم االعالنات(
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير          اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

خروج  حول  األخيرين  األسبوعين  في  األخيرة  األحداث 
الى الشوارع في مظاهرات صاخبة، وإغالق  األثيوبيين 
شوارع وإشعال إطارات سيارات واالعتداء على ممتلكات 
هذه  على  وبقوة  الضوء  ألقت  مواطنين،  على  وحتى 
من  اليهود  هؤالء  االسرائيلي،  املجتمع  من  الشريحة 
أصول أثيوبية، والذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف 
شخص، والذين يشعرون بالتمييز العنصري تجاههم، 

وبعدم النجاح في دمجهم في املجتمع االسرائيلي. 
هي  األثيوبيون  بها  قام  التي  الشعبية  الهبة  هذه  إّن 
شرطي  يد  على  أثيوبي  شاب  مقتل  بسبب  ليست 
بالتمييز  نتيجة شعورهم  تأتي  بل  اسرائيلي فحسب، 
كان  لطاملا  تجاههم.  املمنهج  املؤسساتي  العنصري 
االسرائيلي  املجتمع  قبل  من  األثيوبيين  مع  التعامل 
باستعالء واستهزاء بهم، بسبب لون بشرتهم، وألنهم لم 
يتقنوا اللغة العبرية ولم يتدبروا أمورهم. كما لم ينس 
األثيوبيون بعد قضية إتالف وحدات الدم التي تبّرعوا 
بها، واشتراط قدوم النساء األثيوبيات للبالد بإرغامهن 

بعد  األثيوبيون  ينس  ولم  الحمل.  منع  إبر  تلقي  على 
في  مانجيستو  ابراهام  األثيوبي  الشاب  اختفاء  حادث 
غّزة، حيث تم منع النشر عن املوضوع في حينه في وسائل 
االعالم نتيجة األمر الذي فرضته مؤسسات الدولة ألكثر 
من عشرة أشهر، األمر الذي أدى الى خيبة أمل كبيرة 
لدى األثيوبيين، حيث شعروا بأّن الدولة ال تكترث بهم 

وبمصير أبنائهم.   
شر في موقع صحيفة »معاريف« باللغة العبرية 

ُ
في تقرير ن

عن األثيوبيين تم وصف أبناء الطائفة األثيوبية بأنهم 
من  مستاؤون  هم  جهة  من  مركبة،  أدمغة  أصحاب 
مخلصون  هم  أخرى  جهة  ومن  الدولة،  مؤسسات 
للدولة، فهم يعتبرون أنفسهم اسرائيليون من أصول 
الدينية  القيادات  محاوالت  الحظنا  لهذا  أثيوبية. 
األوضاع،  لتهدئة  األثيوبية  الطائفة  ألبناء  التقليدية 
املجهول.  في  والدخول  األمور  زمام  انفالت  من  ا 

ً
خوف

بينما بدأنا باملقابل نسمع أصوات قيادات شبابية من 
القيادات  أسلوب  ترفض  األثيوبية  الجالية  أبناء  بين 
التقليدية وتتمرد على الوضع القائم، وهذه القيادات 
رفضت أي إتصال مع الشرطة والحكومة، وتوصلت الى 

نتيجة بأن هذه االتصاالت لن تأتي بأي تغيير ُيذكر.
من بين القيادات الشبابية للقادمين األثيوبيين حنانيا 
األثيوبيين  »الطالب  مدّونة  مؤس�سي  من  وهو  فندا، 
األثيوبية  الطائفة  ممثلي  ينتقد  الذي  الشباب«، 
فهم  السلطة،  مع  واملناورين  املتعاونين  التقليديين 
وإرسال  العادية  اليومية  الحياة  الى  العودة  يريدون 
صورة  لتلميع  أفريقيا  جنوب  الى  األثيوبيين  الطالب 
اسرائيل هناك. فهنا يبرز تمّرد الشباب األثيوبي على 
القيادة التقليدية، وأثبتوا من خالل هبتهم األخيرة أن 

هذه القيادة ال تمثلهم وال يمكنها أن تتحدث باسمهم. 
كما برز خالل األحداث األخيرة محاولة احتواء غضب 
فتعامل  االسرائيلية،  السلطات  قبل  من  األثيوبيين 
الشرطة مع املتظاهرين أبرز هذا التوجه، وكذلك األمر 
بالنسبة للمسؤولين الذين قاموا بزيارة عائلة الشاب 
تل على يد شرطي اسرائيلي وتصريحاتهم 

ُ
األثيوبي الذي ق

الشباب  غضب  لتفريغ  محاولة  في  للشرطة  املنتقدة 
األثيوبيين الغاضبين. 

لكن حّدة مظاهرات األثيوبيين في التعبير عن غضبهم 
مظاهرات  تحولت   1999 العام  ففي  األولى،  تكن  لم 
األثيوبيين الى أشبه بساحة معركة. وعن أحداث العام 
عن  »هآرتس«  صحيفة  في  فندا  حنانيا  كتب   1999
هذه  بأن  وتنبأ  األثيوبيين  للمتظاهرين  الشرطة  قمع 
األحداث ستشتعل مجدًدا كلما حاول شرطي إطالق نار 
على أثيوبي. هذا ما حصل بالفعل مؤخًرا حيث بدأت 
األمور تتغلغل تدريجًيا، الى أن تم تفجير الوضع بعد 

مقتل الشاب األثيوبي. 
يشعر  األثيوبيين  هجرة  استيعاب  موضوع  في  حتى 
معينة  اجراءات  هنالك  حيث  بالتمييز،  األثيوبي 
عن  تماًما  تختلف  األثيوبيين  املهاجرين  الستيعاب 
االجراءات املتعلقة بالقادمين اآلخرين، هذا ناهيك عن 
رفض حضانات ومدارس الستيعاب أوالد األثيوبيين. زد 
على ذلك كيفية التوزيع السكاني  للقادمين األثيوبيين 
في محاولة لعزلهم عن املجتمع االسرائيلي وتهميشهم، 
بهم.  خاصة  وأحياء  سكن  مناطق  في  يقطنون  فهم 
ومساعدة،  معالجة  الى  بحاجة  كفئة  معهم  التعامل 
بشكل  وتبرز  وتهميشهم.  اقصائهم  قضية  يعزز  مما 
خاص وواضح سياسة فصلهم عن املجتمع االسرائيلي 

في حقل التربية والتعليم، فغالبية 
أغلبية  ذات  مدارس  في  يتعلمون  األثيوبيين  الطالب 
أثيوبية، كما يستمر التعامل مع األثيوبيين القادمين من 
قبل وزارة الهجرة واالستيعاب، مهما قضوا من سنوات 

في البالد.  
ورد في تقرير مراقب الدولة للعام 2013 أنه لم يكن 
هنالك أي تحسن ُيذكر في وضع األثيوبيين في اسرائيل 
خالل العقد األخير،  فال يزال %65 من األوالد األثيوبيين 
مراقب  تقرير  أشار  كما  الفقر.  خط  تحت  يعيشون 
 2010 العام  في  األثيوبيين  الجنود  نسبة  أن  الدولة 
الذين لم يستمروا في الخدمة العسكرية بلغت 20%، 
ويتم تصنيفهم تحت بند »الخطورة وإساءة التصرف«. 
ورغم كون األثيوبيين يشكلون نسبة %2 من مواطني 
الدولة، إال أن نسبة املعتقلين من القاصرين األثيوبيين 

تبلغ نسبة 40%.   
من خالل هذا االستعراض السريع لوضع األثيوبيين في 
داخل اسرائيل نستنتج أنهم فئة مقهورة، مضطهدة، 
مسحوقة، تماًما كفئات أخرى في اسرائيل، وعلى رأسهم 
العرب. والسؤال الذي ُيطرح في هذا السياق، ملاذا ال 
في  واملضطهدة  املسحوقة  الطبقات  بين  تقارب  يوجد 
اسرائيل، ملاذا ال تتحد هذه القوى التي تشعر بالظلم 
والقهر والتهميش؟  فكلنا يذكر تجربة انضمام حركة 
للسالم  الديمقراطية  الجبهة  الى  السود«  »الفهود 
واملساواة، التي نجحت في حينه بإيصال تشارلي بيطون 

الى الكنيست.
العنصرية  التفرقة  بعذاب  الحركة شعروا  أبناء هذه 
أحياء  في  قطنوا  الذين  الشرقيين  لليهود  واالضطهاد 
تماًما كاألثيوبيين، األمر الذي جعلهم ينضمون  الفقر 
للجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة في خطوة جريئة 
وغير مسبوقة، مما جعل دولة اسرائيل تشعر بخطورة 
تقسيم حركة  محاولة  الى  دعاها  مما  التحالف،  هذا 
وتحاول  حاولت  كما  تماًما  وشرذمتها،  السود  الفهود 

اليوم مع القائمة املشتركة.
قضية التحالف مع القوى اليهودية املسحوقة والداعمة 
للمساواة والعدل واملساواة، تبقى قضية ملحة ويجب 
إعادة النظر فيها من جديد، ولكن أوال وقبل كل �سيء 

علينا أن نحقق الوحدة فيما بيننا.                

 

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        

 من آمن بي وإن مات فسيحيا
 

 على روح فقيدتنا الغاليةقداس ال يقدم

 كاترين موسى فريوات جبران
 (عيسى جبرانالعم زوجة  م كلودأ)

 

 يغو يد في مدينة سان 2019/6/29تاريخ التي انتقلت إلى رحمته تعالى في 
 عاًما  79بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة عن عمر يناهز 

 

 مساًء  18:00اعة سال 2019/7/13قداس يوم السبت سيقام ال
 في كنيسة مار لويس الملك المارونية في حيفا

 

                                                        عالن بمثابة دعوة شخصيةإلالرجاء اعتبار هذا ا

 باسم آل جبران                                                             
 أوالد اخت الفقيدة                                                             

 ريمون، روبير وروميو جبران                                                
 
 
 

 ال أراكم هللا مكروًها بعزيز

 

أعلن مؤخًرا عضو البلدية املحامي  ملراسل حيفا-  
"وحدة  قائمة  من  انسحابه  سامر صليبا عن 
القائم بـأعمال  التي يرأسها جريس حنا،  شفاعمرو" 
رئيس بلدية شفاعمرو. وفي حديث ملراسلنا مع عضو 
لكنه رفض  البلدية سامر صليبا أكد صحة الخبر، 
االفصاح عن سبب اتخاذه لهذه الخطوة في الوقت 
الحالي  الوقت  في  يقوم  ه 

ّ
أن ملراسلنا  وقال  الحالي، 

االئتالف  في  البقاء  مثل  القادمة  خطواته  بدراسة 
احتمال  وحول  للمعارضة،  االنضمام  أو  البلدي 

قائمة  من  انسحابه  بعد  أخرى  لقائمة  انضمامه 
"وحدة شفاعمرو"، رفض أن يدلي بأي تصريح بهذا 

الصدد أيًضا. 

انسحاب المحامي سامر صليبا 
من قائمة "وحدة شفاعمرو"



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 
تعرضهم  نتيجة  الجلد,  في  حروق  من  يعانون 

المفرط  للشمس.
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أن موظف  علمت صحيفة "حيفا"،  ملراسل حيفا-  
حمدي،  علي  شفاعمرو  بلدية  في  الجباية  قسم 
يتعرض منذ فترة لتهديدات عبر هاتفه من أشخاص 
عن  ثنيه  محاولين  هوياتهم،  عن  الكشف  يتم  لم 
عمله في جباية الضرائب، علًما أنه يعمل في مؤسسة 
وبالتالي هو مرتبط  رسمية أال وهي بلدية شفاعمرو، 
بتعليمات املسؤولين عن عمله، وليس هو الذي يتخذ 

القرارات في هذا القسم. 
من  الشفاعمري  املجتمع  في  االستياء  ويسود  هذا 
يعد  لم  بشكل  تتفاقم  أخذت  التي  الظواهر  هذه 
، خاصة أن علي حمدي هو مواطن في مدينة 

ً
محتمال

شفاعمرو بحاجة لالستمرار في عمله إلعالة عائلته، 
ومن املفروض أن تقوم ادارة البلدية ولجنة املوظفين 
هذا وعلم مراسلنا أنه تم تقديم  بحماية موظفيها، 
شكوى رسمية بهذا الصدد لرئيس لجنة املوظفين 

عزيز سواعد. 

البالد  في  األطباء  على  االعتداءات  حيفا:  ملراسل 
أمس  حصل  ما  لكن  مقلقة،  ظاهرة  أصبحت 
األول، االربعاء، في مستشفى رمبام في حيفا فاق كل 
العالج  متلقيات  احدى  قامت  حيث  االحتماالت، 

وتم اخضاع الطبيبة  على طبيبة حامل،  باالعتداء 
فور وقوع الحادث للعالج ولإلطمئنان على سالمة 

الجنين.  

تهديدات مستمرة لموظف في قسم 
الجباية في بلدية شفاعمرو

االعتداء على طبيبة حامل 

في مستشفى بحيفا

رئيسة بلدية حيفا في زيارة 
عمل لسكان حي عباس 

رئيسة  كاليش،  عينات  د.  قامت  حيفا:  ملراسل 
بلدية حيفا، أمس الخميس، بزيارة حي عباس بهدف 
بلدية  نفذتها  التي  املشاريع  على  كثب  عن  االطالع 
حيفا في الحي، وملعاينة املشاكل التي يعاني منها سكان 
توفر  وعدم  السير،  أزمات  مثل االكتظاظ،  الحي، 

أماكن لركن السيارات. 
رافق رئيسة البلدية في جولتها طاقم مختص، تألف 

"يافيه  من مدير عام البلدية ومختصين من شركة 
حيفا،  لبلدية  املشاريع  بتنفيذ  تقوم  التي  نوف"، 

وأعضاء لجنة حي عباس وناشطين من الحي. 
هذا وقامت كاليش خالل جولتها بالبحث عن حلول 
من أجل  جذرية بعد االستماع ملمثلي سكان الحي، 

التخفيف من حّدة املعاناة لدى سكان الحي.      



SALE

يركا | الناصرة

مع هيك أسعار مين بضل بالدار؟

*الصور لإليضاح فقط
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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

عقد  حيفا:   ملراسل 
األفق  مؤسسة  مجلس 
العام  والفنون  للثقافة 
املا�سي  الجمعة  صباح 
في  اجتماًعا   ،)5/7/2019(
مركز األفق في حيفا بحضور 
أعضاء  من  كبير  عدد 
نشاطات  لبحث  املجلس، 
عمل  ومناقشة  املؤسسة 
والنتخاب  االدارية  الهيئة 

هيئات املؤسسة ولجانها. 
مدير  االجتماع  افتتح   
األفق،  مؤسسة  عام 
عفيف  والفنان  الكاتب 
استعرض  الذي  شليوط 
وتقدمها  املؤسسة  انجازات 
عند  وتوقف  املستمر، 
بعض املحطات الهامة مثل 
مسرح  املركزي  مشروعها 
بالتقدم   

ً
مشيدا األفق، 

الحاصل في نشاط املؤسسة 
عامة، ونشاط مسرح األفق 
 
ً
رجم أيضا

ُ
والذي ت خاصة، 

من خالل االرتفاع في الدخل 
الجديدة،  املسرحية  انتاجاتها  للمؤسسة،  الذاتي 
الذي  شفاعمرو،  في  األفق  مسرح  ملركز  افتتاحها 
من  والشعراء  واألدباء  الفنانين  يستقطب  أخذ 
وعودتها وبزخم لالنتاج التلفزيوني،  كافة املناطق، 

واستعدادها لعقد مؤتمرها الثقافي الدولي األول.  
وتقديم  النقاش  في  املجلس  أعضاء  وشارك 
االقتراحات وهم: الفنان محمود صبح، الشاعر أنور 
ابراهيم مباريكي،  يوسف منصور،  سابا والسادة: 
منير سلوم، سعاد داوود، حنا خوري، فريدة بدران، 
د. نمر سمير ومحمد زيدان. خالل النقاش تّم عرض 

اقتراحات عّدة ومناقشة نشاطات املؤسسة. 
 في الختام تم انتخاب هيئات ولجان املؤسسة حيث 

انتخب محمد زيدان رئيًسا ملجلس إدارة مؤسسة 
انتخاب يوسف منصور وحنا  تجديد  وتّم  األفق، 
لجنة  وتألفت  االدارية،  الهيئة  في  أعضاء  خوري 

وم. 
ّ
املراقبة من سعاد داوود ومنير سل

األفق  مؤسسة  في  مسؤول  مصدر  واعتبر  هذا 
خطوة  للمؤسسة  رئيًسا  زيدان  محمد  انتخاب 
هامة نحو تطوير نشاطها، خاصة أن محمد زيدان 
العربية لحقوق  املؤسسة  شغل سابًقا مدير عام 
الدولية،  املرافعة   عن مشروع 

ً
االنسان ومسؤوال

الشرق  دراسات  قسم  في   1993 العام  في  وعمل 
األوسط ضمن منظمة العفو الدولية امنستي، وفي 
1994 شارع في برنامج املدافعين عن حقوق  العام 

االنسان في جامعة كولومبيا في نيويورك. 

انتخاب محمد زيدان رئيًسا 
لمؤسسة األفق للثقافة والفنون 

أصدر الناطق بلسان شرطة   - ملراسل حيفا 
»أصدرت  يلي:  ما  فيه  جاء  بيانا  الشمال، 
أّي  نشر  حظر  بتمديد  قرارا  املحكمة 
تفاصيل حول جريمة قتل غسان عوكل من 
شفاعمرو ملف رقم 161156/19، وذلك ملّدة 

31 يوما، حّتى تاريخ 11.08.2019«.
وهذه هي املرة الخامسة التي يصدر فيها أمر 
منع في جريمة قتل غسان عوكل، وهذا األمر 
يطرح اكثر من عالمة استفهام وتعجب، حول 
وعبر أحد  دور الشرطة في مكافحة الجريمة، 
املقربين من عائلة املرحوم عن جو االستياء 
أن  وأضاف  املدينة،  في  األهالي  يعم  الذي 
الشرطة »زّودتها« وأنه آن األوان للكشف عن 

الجاني وتقديمه للقضاء.
يذكر أن املرحوم غسان عوكل تعرض الطالق 
رصاص من قبل مجهول في حانوته، مساء 12 
نيسان املا�سي، وان عدم الكشف عن الجناة 
يشكل حالة قلق لدى األهالي الذين يشعرون 
العامة،  أحيائهم واألماكن  في  األمان  بفقدان 
على اثر تكرار حوادث اطالق النار في أكثر من 
مكان في املدينة، وعلى اثر الجريمة األخيرة التي 
ستة  خالل  الثالثة  وهي  الوحش  رائد  طالت 

أشهر.

كايد  مكتب  من  علمنا  حيفا:   ملراسل 
سلطة  باسم  الرسمي  املتحدث  ظاهر، 
في  أنه  العربي،  لإلعالم  واالنقاذ  اإلطفاء 
صباح أمس ، الخميس، تم تخليص عامل 
في  فقد وعيه خالل عمله في ورشة بناء 
حيفا،  مدينة  في  اروبا"  "يتسيأت  شارع 
حيث كان عالًقا داخل غرفة تحكم رافعة 

على ارتفاع 06 متًرا.  
تمكن رجال االطفاء واإلنقاذ، من الوصول 
الى العامل حيث أنزلوه مستخدمين نقالة، 
العالج  لتلقي  للمستشفى  نقل  ثم  ومن 

الطبي.   

انقاذ عامل علق داخل غرفة تحكم 
رافعة على ارتفاع 60 متًرا 

تمديد أمر حظر النشر للمرة الخامسة 

في جريمة قتل غسان عوكل 

من شفاعمرو



בס“ד

חפשו אותנו

בפייסבוק!

עידן 2000-
סניף חיפה נשר

₪970

סט מקדחה / 
מסור חשמלי

קורקינט חשמלי
24 וולט

₪6990 ₪6990

בובה עם עגלה
כולל אביזרים

זוג מכוניות על שלט
MACHINA

שלישיית מחברות
A4 ספירלה

סט באולינג ענק
כולל 10 פינים ו-2 כדורים

סרקו
להורדה

הורידו את האפליקציה!

₪4990

₪6990

₪6990

טרמפולינה 4.5 פיט
קוטר 1.40 מטר

בריכת קונוס
מתנפחת

בית בובות מעץ
90X30X60 ס"מ | עם אביזרים

עט פיילוט טכנו פוינט 
 V5 / V7

תיקי אאוטדור
מגוון תיקים

₪5

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד 19.7.19 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים * בהצגת הקופון 

באפליקציה *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

מטבח מפואר מעץ
84X31X89 ס"מ

בית בובות גדול
עם אורות וצלילים, אביזרים ודמויות

₪9990

₪1190

בריכה מלבנית
אולטרה

99*200*400 ס“מ | כולל משאבת חול עוצמתית
וסולם בטיחות

דגם 2019

₪4990

₪29990

לחברי מועדון JOY ומצטרפים חדשים!

₪29990

לחברי מועדון JOY ומצטרפים חדשים!

₪29990

לחברי מועדון JOY ומצטרפים חדשים!

הנחה
25%

על כל מוצרי חזרה לבי“ס!

תיקים אורטופדיים 
לכיתות א‘-ב‘

תיקי גב / טרולי

קולקציית 2019

₪69 ₪1190

בקבוק
מתנה!

ברכישת תיק  קל גב

לכיתות א‘-ב‘

₪14990

גם המחיר צעצוע



الجُمعة 12 متوز 82019

في  اجتماعا  التعليم  لجنة  عقدت  حيفا-   ملراسل 
مقرها بمبنى الكنيست يوم األحد املا�سي، شارك فيه 
ممثال الرابطة القطرية فادي سويدان ووائل العمري. 

تم خالل االجتماع بحث موضوع رسوم األهالي. 
العام  املدير  مداخلته  خالل  سويدان  فادي  طالب 
بما يخص  ومندوبي الوزارة بتطبيق قانون الوزارة، 
الذي  العجز  وتمويل  وتخفيضها  األهالي  مدفوعات 
في ميزانياتها،  تعاني منه  أنها  املدارس األهلية  تدعي 
حيث ال يعقل أن يدفع األهالي عن خدمات يعتبرها 

القانون مجانية.
خالل  ابوآب،  التربية  وزارة  عام  مدير  وشرح  هذا 
والدفعات  االلزامية  الدفعات  ماهية  االجتماع 
االضافي  التعليم  برنامج  ان  على  وشدد  االختيارية 
وال يتم  هو من ضمن الدفعات االختيارية،  )תל"ן( 
على  الحصول  على  االهل  موافقة  بعد  إال  دفعه 
وأضاف أن الرحالت والسلة الثقافية  هذه الخدمة. 
שירותים  )רכישת  رغبة  عن  دفعات  واقتناء 
وال  االختيارية،  الدفعات  أيضا ضمن  تأتي  מרצון( 
يجوز جبايتها من االهل دون موافقتهم عليها شرط أن 

يتم ذلك من خالل لجان اولياء امور منتخبة سنويا.

امور  اولياء  لجان  القطري  املنتدى  رئيس  ودعا 
إلى  الكنيست  أعضاء  غولدبليت،  زئيف  الطالب، 
عدم املصادقة على مدفوعات األهالي كما عرضت، 
وأضاف:  الكتب  وإعارة  االصابات  تأمين  باستثناء 
فهذه عالمة بأنه ال  "إذا انهار جهاز التربية والتعليم، 
بدون هذه املدفوعات ولذلك يجب  يستطيع البقاء 

أن تمول هذه املدفوعات من ميزانية الوزارة".
وبعد مداوالت صاخبة استمرت نحو خمس ساعات، 
األهالي  مدفوعات  من  قسم  على  اللجنة  صوتت 
ثالثة مركبات من مدفوعات  وصادقت على جباية 
إعارة  مشروع  الشخصية،  تأمين اإلصابات  األهالي: 
)الوجبات  التغذية  ومشروع  التعليمية  الكتب 
اليومية  الوجبة  قانون  ضمن  للطالب  املمنوحة 

للطالب(.
ه سيتم التداول بباقي مركبات الدفعات 

ّ
هذا وعلمنا أن

في االسبوع القادم، حيث طالب حزب "كاحول لفان" 
أن تلغى دفعات االهالي نهائيا بشكل فوري أو ضمن 
خطة خماسية، مقابل أن تقوم الوزارة بتمويل تلك 
الدفعات، وهذا ما طالبت به الرابطة القطرية مرارا 

وتكرارا خالل السنوات السابقة.

لجنة التعليم العليا في الكنيست تبحث 
موضوع الجباية من األهالي

مع انطالق الصيف بشكل رسمي، شبكة املقاهي واملطاعم 
 2019 FREEZE تطلق  كافيه،  كافيه  البالد،  في  األكبر 

مجموعة مشروبات اآليس املنعشة لأليام الحارة.
املطاعم  تطلق شبكة  الصيف،  وهذا  عام،  كل  في  كما 
واملقاهي األكبر في البالد، كافيه كافيه، مجموعة مشروبات 
الصيف الجديدة واملدللة واملنعشة أليام الصيف الحارة 

في بالدنا.
مجموعة مشروبات اآليس الجديدة تضم:

· )باإلمكان 	 مميز  استوائي  مشروب  مانغو،  آيس 
إضافة كحول لتقويته(

· آيس أمريكانو، آيس كافيه منعش للصيف	
· آيس كوكي، آيس بطعم كعيكات الكراميل	

مجموعة مشروبات اآليس الصيفية تنضم إلى املجموعة 
املنعشة في قائمة الطعام الثابتة في كافيه كافيه، وتضم 
عدة مشروبات من بينها: ملون نعناع، آيس كافيه بيكان، 
ميلك  لوتوس،  ميلك شيك  فاكهة،  آيس شوكو، شيك 

شيك فاكهة الغابة وغيرها..
 

في  متوفرة   ،2019 الجديدة  اآليس  مجموعة مشروبات 
        www.cafecafe.  فروع كافيه كافيه في أنحاء البالد

co.il

 RESERVED  شبكة

 لها 
ً
توسع انتشارها وتفتتح ألول مرة فرعا

في املجتمع العربي مخصص ألزياء النساء 
وأزياء األوالد

في ضوء نجاح إطالق ماركة أزياء RESERVED في البالد، واملستوردة 
البالد مع  في  انتشارها  الشبكة  H&O، توسع  بواسطة مجموعة 
افتتاح الفرع الثالث في يركا في مجمع تيرمينال 2 في يركا، باستثمار 

نحو 8 مليون شيكل.
األول  الفرع  وهو  مربع  متر   1500 الجديد  الفرع  مساحة  تبلغ 
املخصص للنساء واألوالد، حيث يحتوي الفرع على قسم خاص 

وواسع لألطفال حتى مقاس 14.
مجموعة H&O تستعد الفتتاح نحو 30 حانوتا للماركة في البالد، 
وستبلغ مساحة كل حانوت 1500 – 2000 متر مربع وستشمل 

الحوانيت املقرر افتتاحها أزياًء للنساء، األوالد والرجال.
 RESERVED قال: »ماركة H&O عمير موشيه، مدير عام مجموعة
أثبتت أن البالد متعطشة ملاركة عاملية رائدة. من بين مميزات املاركة 
 RESERVED .تحديث املجموعة مرتين في األسبوع وبأسعار مغرية

هي ماركة أزياء تتميز بنموهها األكبر في أوروبا«. 
ووفق أقواله: »في ضوء الحاجة املتزايدة قررنا إقامة قسم خاص 
تحديث  سيتم  النساء.  ألزياء  وقسم  الجديد  الفرع  في  لألوالد 
املنتجات املعروضة بمنتجات جديدة على أساس اسبوعي وسيكون 
مستوى األسعار في البالد مماثال لألسعار في أوروبا. املاركة تعرض 
منتجات بأسعار مريحة مثال سروال للنساء بـ 80 ش.ج، بلوزات 

تريكو لألوالد بـ 19 ش.ج، فساتين للنساء بـ 89 – 99 ش.ج«.
وأضاف: »اخترنا زيادة انتشار الشبكة أيضا في منطقة الشمال. يركا 
تعتبر مركزية لجميع سكان املنطقة وننوي خالل 3 سنوات توسيع 

االنتشار القطري للشبكة«.

 

لئومي معكم كمان في املصالح 
التجارية الصغيرة

مديرو لئومي في أنحاء البالد التقوا 

باآلالف من أصحاب املصالح التجارية 

في مصالحهم التجارية بهدف تطوير 

أعمالهم

واسعة  بمبادرة  املا�سي،  االسبوع  في  لئومي  بنك  قام 
املصالح  احتياجات  تلبية  اجل  من  وخاصة  النطاق 
الصغيرة، حيث التقى مديرو الفروع ومديرو القطاعات 
صحاب  من  باآلالف  لئومي،  بنك  وموظفو  التجارية 
البالد،  أنحاء  جميع  في  الصغيرة  التجارية  املصالح 
امكانيات  فحص  بهدف  التجارية،  مصالحهم  في 
لئومي  خالل  من  التجارية  املصالح  وتطوير  تنمية 
تمت  التي  والحلول  األدوات  من  ومجموعة  لألعمال، 
التجارية. مصالحهم  الحتياجات  خصيصا   مالءمتها 

الخدمات  من  شاملة  مجموعة   - لألعمال  لئومي 
التجارية  املصالح  ألصحاب  البنكية  واملنتجات 
 ، والتوافر  الخدمة  أسس:   4 على  وتعتمد  الصغيرة، 
اقتراح قيمة بمالءمة شخصية، خبرة ومضمون عملي، 
الخدمة  وهي  التجارية  للمصالح  موعدا  حدد  خدمة 
 األولى في الجهاز البنكي، وخدمات ديجيتالية حديثة..
املصرفية  الخدمات  قطاع  رئيس  دحبش،   ايلون 
الخدمات  في  الريادة  لئومي  قال“ :يواصل  لئومي  في 
هذه  والخطوة  التجارية،  للمصالح  املتطورة  البنكية 
للبنك،  االستراتيجي  الخط  تطبيق  في  إضافية  ركيزة 
التجارية  املصالح  لدى  نشاطاتنا  لتعميق  والذي جاء 
النمو  ومحرك  االقتصاد  نواة  تشكل  والتي  الصغيرة 
قمنا  التي  الخطوة  في  البالد.  في  لالقتصاد  املركزي 
الفروع ومديرو  األخيرة، وصل مديرو  األسابيع  في  بها 
القطاعات التجارية في لئومي إلى اآلالف من املصالح 
التجارية في جميع أنحاء البالد، للقاءات واجتماعات 
أجل  من  التجارية  املصالح  أصحاب  مع  شخصية 
الحلول املتطورة والخدمات  فحص ومرافقة واقتراح 
التجارية..” مصالحهم  نمو  في  تساعد  التي   الخاصة 

مؤتمر  مؤخرا  يهوشاع  كفار  أعالف  معهد  نظم 
الزبائن للعام 2019 وأقيم املؤتمر في فندق جولدن 
ذوي  من  كبير  عدد  بمشاركة  الناصرة،  في  كراون 

االختصاص ومربي األبقار واألغنام والدواجن .
شايكة  االعالف  معهد  عام  مدير  املؤتمر  افتتح 

دروري مرحبا باملشاركين. 
تخلل املؤتمر العديد من املحاضرات: صحة املوا�سي 
والدواجن قدمها د. جيل شفيط، محاضرة عن تأثير 
املؤتمر  تخلل  كما  شابير،  دودو  قدمها  االمنيجين 
محاضرة عن أسعار أعالف املوا�سي والدواجن للعام 
2019 قدمها ايتاي ماتنتسيبر2019، باإلضافة الى 
ايال  قدمها  النقدي  الدفع  قانون  عن  محاضرة 

دينلتون.
وشمل البرنامج فقرة فنية ترفيهية – قدمها فنان 
الحواس نير حايموفيتش، واختتم البرنامج بوجبة 

عشاء مميزة.
 
 

معهد أعالف “كفار يهوشاع” ينظم مؤتمر الزبائن للعام 2019

FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه 

الزاوية الدافئة في الحليصة 
تشهد نشاًطا ملموًسا

الحليصة  حي  في  املتطوع  استقبل  حيفا:  ملراسل 
مجموعة من مسنات الزاوية  عبد الرحمان حداد، 
من  وتشكيلة  مختلفة  أنواعا  لهن  فقدم  الدافئة، 
وقام بتزيين البطيخ والشمام  املقبالت والسلطات، 
مجموعة  وساهمت  هذا  إبداعي،  فني  بأسلوب 
زودهن  كما  والتقديم،  اإلعداد  في  السيدات  من 

أنواع  باملعلومات حول كيفية تغيير  الرحمان  عبد 
السلطات وأهميتها.

وفي حديث ملراسلنا مع مركزة الزاوية الدافئة أميمة 
أخبرتنا بأن السيدات كن في غاية السعادة  ج�سي، 
ووعدت أميمة بعقد لقاءات  بهذه اللفتة الجميلة، 

مماثلة في املستقبل. 
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شركة ايديا املتخصصة في تطوير وتطبيق منظومات 
اتفاقية  على  وقعت  بالتجزئة،  ودفعات  برمجة 
الدفعات  تطبيق   ،PAY  مع أولية وخاصة  تعاون 
البنوك. كافة  لزبائن  واملتاح  لئومي،  بيت   من 
في إطار االتفاقية، بإمكان مستخدمي  PAY الدفع 

بواسطة الجهاز النقال في املئات 
أنحاء  في  التجارية  املصالح  من 
البالد - حيث تعمل مع منظومات 
صناديق الدفع ووحدات التحكم 
في شركة ايديا - بشكل ديجيتالي، 
إلى  الحاجة  سريع وبسيط، دون 
نقدا.  للدفع  أو  اعتماد  بطاقة 
للمصلحة  مباشرة  الدفعة  تتم 
كود  مسح  خالل  من  التجارية 
.PAY تطبيق    QRبواسطة 

مع  تعمل  التي  التجارية  املصالح 
ماركات  تشمل  ايديا  منظومات 
األزياء،  الغذاء،  مجال  في  رائدة 
الكهربائية،  واألجهزة  التجميل 
باإلضافة إلى شبكة أروما، برغر 

ميغا  رينوار،  جيراف،  جيبانيكا،  رولدين،  رانش، 
جولف،  مجموعة  كاسترو،   ،H&O  ،سبورت
 ،iDigital ،إلدان، محسني تيئوراه، اوبتيكا هالبيرين
وغيرها. إيس  ريتشاردسون،  جيمس  فري   ديوتي 

سونول تسلم الفائز في فعالية عالمات 
الطريق الجائزة

* 2000 ش.ج لتعبئة الوقود في سونول
قامت شركة الوقود سونول، بتسليم رامي بهن�سي، الفائز في فعالية عالمات الطريق، 

الجائزة وهي عبارة عن 2000 شيكل لتعبئة الوقود في سونول.

ُيذكر ان سونول أطلقت عبر تطبيقها املتجدد، فعالية مميزة وفريدة من نوعها للتعرف 
على محطات سونول العديدة واملنتشرة في انحاء البالد من الشمال الى الجنوب.

للمشاركة في فعالية عالمات الطريق، حملوا تطبيق سونول الجديد مجانا، وابحثوا عن 
املحطة الصحيحة، ستعثرون في التطبيق على رموز تدلكم على املحطة، من يصل الى 
املحطة الصحيحة ويعرض الكود سيفوز بالجائزة وهي عبارة عن 2000 شيكل لتعبئة 

الوقود في سونول. 

أعلنت شركة كوكا-كوال عن أسماء الفائزين األوائل في فعالية موسم األعراس، والجائزة عبارة عن 10 آالف 
شيكل لكل فائز. الفائزون هم: فادي مرجية من يافة الناصرة، محمود ابو بكر من جت املثلث، محمد مصاروة 
من الطيبة، مزهر محمد تايه من قلنسوة، عالء مرعي من الفريديس، واحمد بشير مرعي من قلنسوة، حيث 
بادرت شركة كوكا-كوال في البالد، إلى مفاجأة جمهور املستهلكين ووضع كلمات تهنئة على أغطية األلومنيوم على 
عبوات كوكا-كوال، كوكا-كوال زيرو وفانتا أورانج باللغة العربية، ومن بين العبارات والتهاني: ألف مبروك، زواج 

سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة جمعتنا

والفوز  الفعالية  www.cocacolamoment.  co.il  واملشاركة  الى موقع  الدخول  الزواج  املقبلين على  بإمكان 
بجوائز تساعدهم في تمويل مصروفات الزفاف مثل: مصور، مغني، شيف ومنسق زفاف. كذلك تنظم كوكا-

ومشاركة  بالفعالية  الخاص  املوقع  إلى  للدخول  املتصفحين  تدعو  إطارها  في  مثيرة  ديجيتالية  فعالية  كوال 
 لحظات الفرح خالل األعراس واملناسبات االحتفالية مع العبوات التي تحمل الشعارات والفوز بجائزة قيمة. 

بمناسبة العطلة الصيفية 

 لخارج البالد 
ً
بيليفون تعرض رزما

  Global SIM وتطور خدمات الـ
 

شركة  قامت  الصيفية،  العطلة  بمناسبة 
البالد"  "خارج  رزمة  بتطوير  بيليفون 
في  تقييد  دون  تصفحا  تشمل  والتي 
Waze +Instagram +Snap-  التطبيقات:
جوجل   chat +WhatsApp +Facebook
تشمل  اآلن  ومن  ادفايزر.  Maps+وتريب 
يوتيوب  تطبيق  في  قيود  دون  تصفحا 

ونتفلكس. الرزمة تشمل انترنت بحجم 15GB و300 دقيقة 
مكاملات ورسائل قصيرة بـ 249 شيكل ملن ينضم الى الرزمة عبر 

موقع الشركة.
رزمة إضافية تعرضها الشركة تشمل تصفحا دون قيود في 
GB20 لتصفح االنترنت و400 دقيقة  التطبيقات املذكورة، 
مكاملات ورسائل قصيرة بـ 299 شيكل ملن ينضم للرزمة عبر 

موقع الشركة.
ألبناء  برزم خاصة  التمتع  يمكنه  الرزم  هذه  الى  ينضم  من 

العائلة واألصدقاء لـ 4 ارقام إضافية:
49 شيكل لرزمة تصفح انترنت حتى 1 	  الدرجة األولى- 

جيجا
الدرجة الثانية- 99 شيكل لرزمة تصفح مع 3 جيغا +50 	 

دقيقة و50 رسالة نصية قصيرة
الدرجة الثالثة- 149 شيكل لرزمة تصفح كبيرة مشابهة 	 

للرزمة األولى )التي انضم اليها الزبون مع الرقم األول(.
 Global باإلضافة الى ذلك، تستمر شركة بيليفون بعرض الـ
Sim لزبائن كل الشركات، والذي يعمل في أكثر من 150 دولة 
مع إمكانية تصفح االنترنت بعدة رزم: رزمة GB1بـ 69 شيكل، 
رزمة GB2 بـ 99 شيكل ورزمة GB5 بـ 149 شيكل. )التي تشمل 
الرزمة  يتم استغالل كامل  في حال لم  10 دقائق مكاملات(. 
خالل العطلة يمكن استخدام ما تبقى من الرزمة بكل دولة 
يمكن  3 سنوات.  ملدة  الدول  قائمة  في  املوجودة  الدول  من 
تفعيل الشريحة منذ لحظة الهبوط بدون البحث عن شريحة 
محلية. إضافة الى ذلك، استخدام الشريحة يخول املستخدم 
الحفاظ على رقم الواتس اب األصلي والذي يستخدمه يوميا. 
كما يمكن شراء رزمة دقائق مكاملات إلسرائيل ومكاملات محلية 

)بتسعيرة منفصلة(.

علن أسماء الفائزين األوائل في فعالية موسم األعراس
ُ
كوكا-كوال ت

ً
ثورة الدفعات في البالد تحرز تقدما

  PAYمن بيت لئومي وايديا وقعتا على اتفاقية إلجراء دفعات ديجيتالية في مئات املصالح التجارية في 
أنحاء البالد، مباشرة من الهاتف النقال ودون الحاجة لبطاقة اعتماد أو ألموال نقدية

منتخب المحامين العرب يفوز 
ببطولة أوروبا لكرة القدم للمحامين 

شارك منتخب املحامين العرب من  ملراسل حيفا: 
القدم  بكرة  أوروبا  بطولة  مباريات  في  حيفا،  لواء 
حيث نجح فريق  ايرلندا،  في  التي جرت  للمحامين 
املحامين العرب بالفوز بكأس البطولة، بعد أن لعب 

ضد منتخبات اسبانيا، التشيك وهنغاريا.
مجد  برز في هذه البطولة بشكل خاص املحامون: 
شارك  كما  افطيمة،  وبالل  غنطوس  رشاد  بدر، 

العبون سابقون وهم املحامون: شفيق رفول، عنان 
فرو ومجد محاجنة. 

منتخب املحامين الفائز بالبطولة، ضيًفا  هذا وحّل 
على رئيسة بلدية حيفا د. عينات كاليش روتم، التي 
رحبت بدورها بأعضاء املنتخب وأثنت على جهودهم 

وباركت فوزهم.     

في  الرعوي  املجلس  يمثل  وفد  قام  ملراسل حيفا: 
امللكيين  للروم  وبولس  بطرس  القديسين  كنيسة 
يوسف  القديس  لكنيسة  ودية  بزيارة  الكاثوليك، 
كرزم  ايلي  لألب  قدم  حيث  شفاعمرو،  في  لالتين 
تجري  التي  الترميم  ألعمال  كدعم  مالية  مساهمة 
حاليا في قاعة كنيسة الالتين. وأكد الوفد على أهمية 
القاعة وما قدمته من خدمة ألهالي البلدة على مدار 
أربعة عقود ونيف. واطلع الوفد على تطورات العمل 

في ترميم القاعة.
وتشكل الوفد من السيد رفيق جبور والدكتور كميل 
رعية  كاهن  واستقبلهم  البابا،  زاهر  والسيد  عزام 
الرعوي  املجلس  ايلي كرزم وأعضاء  األب  الالتين، 
زياد شليوط ومنير عوكل،  غسان عطاهلل،  السادة: 
نجار-  سهير  السيدة  الحسابات  مديرة  وحضرت 

عوكل. 

كنيسة الروم الكاثوليك تساهم في 
دعم ترميم قاعة الالتين في شفاعمرو
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السنة  نهاية  مع  الستار  أسدل  حيفا:  ملراسل 
في  وثقافية  تربوية  مشاريع  عدة  على  الدراسية، 
الذي  الثقافية  السلة  مشروع  أن  وتبين  املدارس 
يديره اإلعالمي حسين الشاعر في بلدية شفاعمرو، 
حصل على املركز األول في املنطقة والثاني قطرًيا بعد 
مدينة الناصرة، نسبة لعدد املدارس والطالب فيها. 
دمت في املدارس 

ُ
وذلك نسبة لعدد العروض التي ق

ة الثقافية من قبل وزارة 
ّ
املشاركة في برنامج السل

املعارف وشبكة املراكز الجماهيرية في البالد. حيث 
وصل عدد العروض الى 612 عرًضا فنيا وموسيقيا 
وفنانين  وشعراء  كّتاب  مع  ولقاءات  وثقافيا 
ومسرحيين. وكان الشاعر حصل العام املا�سي على 
الثقافية  السلة  وإدارة  الوزارة  من  امتياز  شهادة 

القطرية وهو الوحيد في الوسط العربي.
وعّبر مدير السلة الثقافية للوسط العربي األستاذ 
خضر شاما عن شكره وتقديره للشاعر، على جهوده 
الثقافي  املستوى  رفع  في  الدؤوب  وعمله  املضنية 
من خالل ما يقدمه  والفني في مدارس شفاعمرو، 

من برامج ثقافية وفنية بمهنية متناهية.
 : قال  الشاعر،  حسين  اإلعالمي  مع  حديث  وفي 
العام  األولى  املرتبة  على  تحصل  أن  بدون شك   "
كان  والوزارة،  القطرية  اإلدارة  قبل  من  املا�سي 

محفًزا لتقديم األفضل هذا العام، وبالفعل قدمُت 
عروًضا في مختلف املضامين ووصل عددها الى  612  
عرًضا، وهذا يعتبر املركز األول في املنطقة بعد مدينة 
الناصرة قطرًيا وهذا اإلنجاز ليس مفهوًما ضمًنا، 
ولكن نتيجة العمل الدؤوب واملنهي والتعاون املثمر 
مع مديري املدارس وقسم الثقافة وقسم املعارف 
ولجنة التوجيه املحلية ولجنة أولياء أمور الطالب، 
وهذا اإلنجاز محفز  أعطى ثماره على أرض الواقع. 
البرامج  طالبنا بانتقاء  آخر لتقديم األفضل وإثراء 
التربوية والثقافية الهادفة بمختلف املضامين من 

ة الثقافية".
ّ
السل

حسين الشاعر مدير السّلة 
الثقافية في شفاعمرو يقدم 

أكبر سلة في المنطقة

ملراسل حيفا- طغى الحضور الشفاعمري على اللقاء 
األخوي الذي عقد في كاتدرائية القديس جورج في 
القدس، الثالثاء املا�سي، بين سيادة املطران سهيل 
ديواني، أسقف الكنيسة االنجيلية وفضيلة الشيخ 
موفق طريف، رئيس املجلس الديني الدرزي األعلى 
بحضور مدير األوقاف اإلسالمية في القدس، الشيخ 

عزام الخطيب وغبطة البطريرك ثيوفيلوس. 
وشارك في اللقاء وفدشفاعمري رفيع تمثل بالشيخ 
واملربي  الدرزية  الطائفة  امام  عبيد،  أبو  يوسف 
نايف عليان، رئيس جمعية املسن والسيد ابراهيم 
عضو لجنة اإلصالح القطرية والسيد فرج  نعوم، 

خنيفس، نائب رئيس البلدية والكاتب زياد شليوط، 
منسق مركز اللقاء في الجليل.

ابن  املطران،  جانب  إلى  الوفد  استقبال  في  وكان 
شفاعمرو البار القس حسام نعوم. وتناول الحديث 
العالقات االجتماعية املتينة والحرص على العيش 
من  كل  وأكد  شفاعمرو،  في  يتجلى  كما  املشترك 
املطران ديوانيوالشيخ طريف على دور رجال الدين 
يلمسه  ما  وهذا  املجتمع،  في  حضورهم  وأهمية 
الجميع في شفاعمرو ويترك انعكاسه اإليجابي على 
الجو العام. واختتم اللقاء بتناول وجبة الغداء على 

مائدة سيادته.

ملراسل حيفا: قامت لجنة التربية والتعليم في حي 
الرحمان  عبد  مدرسة  مخيم  بزيارة  الحليصة، 
ثاني  حاج، الذي اشترك فيه طالب صفوف أول، 
بتقديم  قاموا  حيث  املدرسة،  من طالب  وثالث 
برنامج  على  واطلعوا  املشتركين،  للطالب  الهدايا 
باملقابل شكرت إدارة املدرسة  وفعاليات املخيم. 
منال  املربي جمال مزعل،  املسؤولين عن املخيم: 

أميمة  العال،  أبو  سحر  ميرفت سروان،  بشكار، 
ج�سي، على عطائهم ومبادرتهم. كما شكرت إدارة 
املدرسة مكتب الشؤون االجتماعية الذي ينشط 
والعاملة الجماهيرية ميخال بوروفسكي  في الحي، 
على تبرعهم بالهدايا وتقديمهم املساعدة من أجل 

إنجاح البرامج والفعاليات في الحي.     

الحضور الشفاعمري يطغى على 
لقاء المطران والشيخ في القدس

لجنة التربية والتعليم في زيارة 
لمخيم مدرسة عبد الرحمن حاج
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هل ما زال المسيحّيون 
يؤمنون بسّر االعتراف؟!)6(

4. سر التوبة في القرن السابع حتى الخامس عشر
األب  بإرشاد  والتوجه  الروحية  املشورة  عالم  هي  الرهبنة 
الروحي الذي يبتغي التطهير املستمر بموجب مقاييس الطبابة 
ا، لكن نقطة التحول أتت  الروحية. بدأ هذا التأثير باكًرا جدًّ
يتعاطون  الرهبان  انتهاء حرب األيقونات، حيث أصبح  بعد 
ممارسة  في  برز  وتوجيههم.  املؤمنين  إرشاد  في   

ً
واضحا  

ً
دورا

التوبة في هذه الحقبة الصفات التالية:
1. اإلعتراف الشخ�سي الخاص

إن اختفاء الطابع »العلني« للممارسة القديمة، أي تحديد 
فئات للتائبين وترابط ذلك مع لباس خاص وأعمال تكفيرية، 
ساعد باإلضافة إلى دور الرهبنة وتأثيرها على ممارسة التوبة، 
من  تتم  وخاصة  روحية شخصية  ممارسة  التوبة  في جعل 
خالل االعتراف الشخ�سي أمام األب الروحي، وأصبح يؤخذ 
بعين االعتبار مقدرة الشخص املتقدم إلى التوبة واستعداده 
فَرض بحسب قدرة من يتقبلها، وليس بحسب 

ُ
»ألن التوبة ت

حجم خطاياه«. فقانون التوبة هو عالجي أكثر مما هو قضائي 
أو حقوقي. وهكذا لم تعد التوبة علنية، بل أصبحت خاصة 
وقابلة للتكرار، حيث تتم من خالل اعتراف فردي يعقبه حل 

للخطايا.
2. معرفة الذات واإلرشاد

ليعرف  بدقة  ويراقبها  ذاته  يفحص  أن  املعترف  على  أصبح 
املعّرِف  وكان  الروحية،  أمراضه  ويكتشف  الداخلي  باطنه 
يساعد املعترف بهذا من خالل مجموعة من األسئلة، ويوجهه 

بعد أن يستعرض حياته ليسلك في حياة التوبة املستمرة.
لعب الرهبان دوًرا بارًزا في هذه الحقبة في اإلرشاد الروحي 
ومساعدة املؤمنين في جهادهم الروحي، ليعيشوا بتوبة صادقة 
القرون  في  بذلك  استأثروا  أنهم  لدرجة  ذواتهم،  ويطهروا 
األخيرة من الحكم البيزنطي، بالطبع بعد الحصول على رسائل 
تفويض تخّولهم القيام بذلك من ِقَبل األساقفة. وكان الرهبان 
– الكهنة، عادة، هم الذين يمارسون قبول اعتراف التائبين 
 على نعمة 

ً
وحلهم من خطاياهم. فإذا لم يكن الراهب حاصال

الكهنوت كان يكتفي باإلرشاد الروحي، وكان املعترف يحصل 
على مغفرة خطاياه من ِقَبل أحد الكهنة.

ماَرس كما في القرون األولى. ولم تعد 
ُ
هكذا لم تعد التوبة ت

، بشكل حكمي، لالشتراك في االفخارستيا، 
ً
قوانين التوبة مانعا

املستمر  وجهاده  الروحية  اإلنسان  مسيرة  في  اندرجت  بل 
الهادف إلى النمو في الفضيلة واالنعتاق عن اإلنسان القديم، 

ولبس اإلنسان الجديد املتجدد على صورة خالقه.
5. سر التوبة منذ القرن السادس عشر

ظهر امليل منذ القرن السادس عشر بالنظر إلى »االعتراف« 
ل املؤمن للتقدم إلى  على أنه »واجب« أو »فرض« قانوني، يؤّهِ

االشتراك في جسد الرب ودمه الكريمين في سر الشكر.
ر الالهوت السخوالستيكي الغربي في الشرق، وترك بصماته 

ّ
أث

. تفاعلت الكنيسة 
ً
 قانونيا

ً
على ممارسة التوبة وأعطاها طابعا

العبارة:  أن  لدرجة  واضح،  بشكل  التأثير  هذا  مع  الروسية 
»ليصفح لك الرب« في إفشين الحل، أخذت صيغة املتكلم: 
ك من خطاياك«. ويظهر هذا التأثير في أشكال عديدة 

ّ
»أنا أحل

ملمارسة سر التوبة وفق قواعد قانونية. فوجب على املؤمنين 
منذ القرن السابع عشر أن يعترفوا بخطاياهم أربع مرات في 
السنة، وذلك خالل مواسم الصوم األربعة )الفصح وامليالد 
ض العدد إلى مرة في السنة خالل  ّفِ

ُ
والسيدة والرسل(. ثم خ

الصوم األربعيني قبل الفصح. وقد عرفت ممارسة سر التوبة 
في القرن الثامن عشر فرض غرامة مالية على َمْن ال يتقيد 

بالحد األدنى من الواجبات الدينية.
العالجي  الوجه  مكان  وحل  القانوني،  العنصر  طغى  هكذا 
والتطهيري الذي أبرزه التأثير الرهباني، فاالعتراف الذي كان 
 من ضمن مسيرة حياة اإلنسان 

ً
 هاما

ً
في الفترة السابقة عنصرا

باملسيح ونموه الروحي، أصبح ذا طابع قانوني جامد، نتيجة 
حياة  على  رت 

ّ
أث التي  القاسية  والظروف  الروحي  التراجع 

املسيحيين في الشرق بشكل عام.
)يتبع(

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

التربية النبوية )14( 

ّ

َ

َ
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العلم، وتعلم  في طلب  األبناء  ما زلت معكم حول حق 
أمر السماء، ألن العلم فريضة لقول رسول هللا )العلم 
فريضة على كل مسلم(،  لذا يجب على املربين واآلباء، 
تعليم األوالد كل ما يمكن أن ينفعهم من عادات وتقاليد 
وعلوم نافعة، وفي مقدمة ذلك القرآن والسنة وهذا ما 
فهمه سلفنا، لذا نجد أن عبد امللك بن مروان يقول ملعلم 
ولده ملا دفعه اليه )علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، 
وجنبهم السفلة، فإنهم أسوأ الناس ورعا، وأقلهم أدبا، 
اللحم  وأطعمهم  مفسدة،  لهم  فإنهم  الخدم،  وجنبهم 
)يرتفعوا(  وينجدوا  يمجدوا  الشعر  وعلمهم  يقووا، 

ومرهم أن يستاكوا )ينظفوا اسنانهم بالسواك( عرضا، ويمصوا املاء مصا، وال يعبوه 
عبا، وإذا احتجت ان تتناولهم بأدب )تأديب أو توبيخ(، فليكن ذلك في ستر ال يعلم به 
أحد من الفاشية )املفشين لألسرار،  فيهونوا عليه(. فقد جمع في وصيته الحث على 
التربية الدينية والدنيوية، من آداب وأخالق وراعى مصالح األبناء الصحية واالجتماعية، 
وليعلم املربي أن أنظار الناس تتطلع إليه من خالل من يعلمهم ويربيهم. قال هشام بن 
عبد امللك لسليمان الكلبي، مؤدب ولده )إن ابني جلدة ما بين عيني، ولقد وليتك تأديبه، 
فعليك بتقوى هللا، وأد األمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذ بكتاب هللا، ثم روه من 
الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب، فخذ من صالح شعرهم، وبصرهم طرفا 
من الحالل والحرام، والخطب واملغازي(. وقال هارون الرشيد مثل ذلك وزاد )وبصره 
بمواقع الكالم وبديئه، وامنعه من الضحك إال في أوقاته، وال تمرن بك ساعة إال وأنت 
مغتنم فائدة تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت قلبه، وقومه ما استطعت بالقرب 
واملالينة، فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة(. وقد قلت أن التربية تتوج بحفظ القرآن 
للصبيان، ألن الصبي الذي يحفظ القرآن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة. وقد قال 
االمام السيوطي )تعلم الصبيان القرآن أصل من أصول اإلسالم فينشأون على الفطرة، 
بأكدار املعصية  منها، وسوادها  الحكمة قبل تمكن األهواء  أنوار  الى قلوبهم  ويسبق 
والضالل(. وأكد هذه املعاني ابن خلدون في مقدمته فقال )تعليم الولدان للقرآن شعار 
من شعائر الدين أخذ به أهل امللة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ملا يسبق الى القلوب 
من رسوخ االيمان وعقائده بسبب آيات القرآن، ومتون األحاديث، وصار القرآن أصل 
التعليم الذي ينبني عليهما يحصل بعد من ملكات(. ومما يؤسف اليوم أن الكثير من 
املدارس قد ألغت مادة الدين من برنامجها، بحجة أنه ينمي التطرف والتعصب وال حاجة 
للدين في زمن العوملة، وقد غفلوا عن حاجة األبناء للتربية الروحية وما ترجع به من خير 
على حياتهم ونفسيتهم، وخاصة إذا كانت التربية على يد أناس من أهل الخير والصالح 
فيربون جيال محبا ورحيما. ومن هذا املنطلق يجب على املربي إذا حفظ األبناء القرآن، 
أن يشرح لهم بعض معانيه شرحا بسيطا. وهذا يلزم املعلم أو املربي أن يكون أهال لذلك، 
وقد قال أحد العلماء )كان السلف الصالح يحرص على تعليم أطفالهم القرآن وحفظه 
في صغرهم، ويحسن أن يشرح املعلم للطفل شرحا مبسطا على قدر استيعابه، ليتفتح 
قلبه وعقله وتكبر هذه املعاني معه في كبره(. ويجب أن يجمع مع القرآن علوما من السنة 
النبوية، وهي الطريقة التي تعامل بها رسول هللا، وقد قالوا السنة هي كل قول أو فعل 
أو إقرار من رسول هللا، الن في تعليم السنة يأتي الفهم الصحيح ملراد هللا، ولذا الذين 
سبقونا كانوا يلقنون أبناءهم السنة مع القرآن. قال أحدهم )كنا نعلم أبنائنا مغازي 
رسول هللا كما كنا نعلمهم اآلية من القرآن(، ألن القرآن والسنة هما الركنان االساسيان 
في بناء شخصية االنسان، وخاصة األطفال وقد وضح االمام البخاري منهج التعلم 
الذي كان عليه، فقال )ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل له: كم أتى عليك إذ 
ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل(. أما االمام الشافعي ابن غزة يقول عن نفسه )حفظت 
القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر سنين(. ويقال أن ابن خلدون 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وتعلم الكثير من العلوم مثل اللغة والفقه واألصول 
والتفسير والحديث، ونبغ في كل ما تعلمه ولم يبلغ العشرين من عمره. وكم كنا في صغرنا 
نتنافس فيما بيننا أينا يحفظ أكثر من الشعر؟ األمر الذي أصبح نادرا بين أبنائنا، ولكن 
هذا منهج مهم في التربية االيمانية. قال رسول هللا )إن من الشعر حكمة، وإذا التبس 
عليكم �سيء من القرآن فالتمسوه من الشعر فإنه عربي(. وكان مجال التنافس شديد 
في طلب العلوم املختلفة بين الذكور واإلناث، فحفصة بنت سيرين حفظت القرآن وهي 
بنت اثنتي عشرة سنة. وكان أخوها محمد بن سيرين، إذا شاكل عليه �سيء من القرآن، 

قال: )اذهبوا فاسألوا حفصة كيف تقرأ(. 
وأختم هذه الروايات حول حفظ القرآن وطلب العلم النافع، بما رواه شيخ القراء 
محمد بن الجزري، الذي قال عن ابنته سلمى )هي ابنتي نفع هللا بها، شرعت في حفظ 
القرآن والسنة وحفظت مقدمة التجويد وعرضتها، ومقدمة النحو، ثم حفظت األلفية. 
وعرضت القرآن حفظا بالقراءات العشر، وأكملته قراءة صحيحة مجودة مشتملة على 
جميع وجوه القراءات. حيث وصلت في االستحضار الى غاية ال يشاركها فيها أحد في وقتها، 
وتعلمت العروض والعربية. وكتبت الخط الجيد، ونظمت بالعربي والفار�سي، وقرأت 
بنفسها الحديث، وسمعت مني وعلي كثيرا، بحيث صار لها فيه أهلية وافرة(. فهل نعتبر 

ونحث أبناءنا على التنافس في طلب العلوم مجتمعة؟! 

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

عقالنية هابرماس
رشدي املايض

ر للعقالنّية األوروبّية في
ّ
َنظ

ُ
ر هابرماس )90 عاما(، امل

ّ
 يعتبر املفك

انية
ّ
...فترة ما بعد الحرب العاملّية الث

 ِمّما جعل مفاهيمه عن دولة القانون والحّيز العام والِفعل
ومنها األنظمة،  هذه  لفهم  املهّمة  املراجع  أحد   الّتواصلي، 

...الديمقراطّية والليبرالّية املعاصرة، ونقدها في اآلن ذاِته
لطة، هَم بـ"فيلسوف" السُّ  لكن رغم قامته الفكرّية وانفتاِحِه اتُّ
ْهمة ت هذه التُّ ُه حّتى إن َصحَّ

ّ
 وقد ذهب العارفون بفكرِه الى أن

لواقع ُمعّمقة  حيث وبعد دراسة  له ال عليه..  حسب 
ُ
ت  فهي 

مولّية،
ّ

ا من أبشع أنواع الش ر بأّنها خرجت توَّ
ّ
 املجتمعات، ذك

يادة الحديثة من ِقبل أنظمة أحاطت  ِلَتقع في شباك تقييد الّسِ
طر العقالنّية الدستورّية، والتفاوض االجتماعي وحتى

ُ
 نفسها بأ

بول بتبادل الًحجج
َ
...الق

الحقيقة والعقل رغم ما آمن به هابرماس بأّن  سّجل هذا، 
ُ
 ن

ر،
َ

َصد الحقيقة االجتماعّية، ليسا متعاليين على الَبش
َ
 وقد ق

باسم  حياتهم وتاريخهم أو أصحاب موقف ُيمكن احتكاره، 
ُه ينبع باألساس من عالم الحياة،

ّ
 الّدين أو الِعلم أو األخالق، ألن

 حياة البشر العادّية ولغتهم وسيلة للّتفاهم وصياغة املعايير
وفي نفس اآلن نقدها والتمّرد على ما تتضّمنه من  املشتركة، 
بروح ثقافتهم،  انتاج  نهم من 

ّ
تمك بهدف  ذلك  كّل   سلبّيات، 

الوقوع وعدم  والحداثة،   املعاصرة 
ما وهذا  قيت، 

َ
امل الّتقليد  أْسر   في 

املواقف تسّيد  يناهضون   جعلهم 
اتّية خاّصة املتطّرفة ِمْنها، ومعها دعاوى احتكار الحقيقة

ّ
 الذ

ولذلك بدأنا نسمع عن املواقف التي يجب األخذ  واألخالق، 
وفي زمن ما بعد خاّصة مشروع الحداثة،   بها بدون نقاش، 
برز مجتمع جديد نهضت فيه ُه 

ّ
بأن م 

ْ
الِعل  الديمقراطّية مع 

إطار في  تتفاعل  اآلن  وهي  ُمهّمشة  أخرى  اجتماعّية   فئات 
للتواصل يطرح أشكاال جديدة  البّناء  باملعنى   عالم معولم، 
ورغم أما بالنسبة لنا كعرب،   تتجاوز البرجوازّية التقليدّية، 
 ما في بنية مجتمعنا من سلبّيات، فقد دخلنا الفضاء املديني
 ُمَتمّتعين بقدر من االستقاللّية املادّية بتصّور مارك�سي الذي
 يشير الى طبيعة الطبقة املالكة لوسائل االنتاج... مما جعل من
ل طبقة البروليتاريا

ّ
شك

ُ
هّمشة بقّوة عملها ت

ُ
 الفئات الفقيرة وامل

 ونجحت باالندماج مع العالم البرجوازي عن طريق تحويلها
لكّية وهو

ُ
 الى طبقة ُوسطى، نالت االستقالل املادي وحيازة املـــ

 جوهر دولة الّرفاه، هذا باإلضافة الى منع الّنظام من التغلغل
بين الديمقراطي  االجتماعي  الّتداول  باع 

ّ
وات البشر  حياة   في 

...مختلف الفئات... والّتحّرر من اللجام االجتماعي
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ذكرت في العدد املا�سي الحفريات األثرية وأهم نتائجها في املوقع املعروف 
لدى األثريين باسم "التل"، وهو الذي تم التعرف عليه في القرن التاسع 
في هذا العدد ملحة عن  عشر على أنه بيت صيدا من الفترة الرومانية. 
"العراج"، حيث  الحفريات األثرية في موقع ُعرف باللغة العربية باسم 
"العراج" هو بيت صيدا من الفترة الرومانية  اقترح الباحثون ان يكون 

وليس املوقع الذي كان معروفا حتى أيامنا هذه.
خربة العراج – املوقع

متر الى الشرق من مصب النهر الى بحيرة طبريا.   400 تتواجد على ضفة نهر األردن قرابة 
خالل الفترة الرومانية، تواجد املوقع مباشرة على شاطئ البحيرة. خالل الفترة العثمانية 
الذي كان صاحب غالبية األرا�سي في منطقة  سكن القرية عبد الرحمن باشا اليوسف، 
بيت صيدا. خالل السنوات األولى من القرن العشرين حاولت مجموعة قادمين من أوكراينا 
االستيطان في منازل املوقع املبنية من حجر البازلت، حيث تم التوقيع على معاهدة مع 
الباشا صاحب األرا�سي تمكنهم من 
ان  إال  لديه.  املوقع والعمل  سكن 
عام  بعد  املوقع  تركت  املجموعة 

بسبب انتشار املالريا.
ُعرف املوقع خالل الفترة العثمانية 
عند  الحقا،  "خربة العراج".  باسم 
من  القادمين  مجموعة  استيطان 
أوكراينا، تم تسمية املوقع بالعبرية 
املوقع  في  يتواجد  الذي ال يزال  البازلت  املبني من حجر  املنزل  الى  نسبة  الباشا"  "بيت 

)الصورة رقم 1(.
الحفريات األثرية الحالية

تجرى الحفريات الحالية بإدارة الباحث مرخاي أفيعام من كلية "كينيرت"، وبالتعاون مع 
البروفسور "ستيفن نوطلي" من كلية نايا )Nyack College( من الواليات املتحدة األمريكية 
والتي تمول أيضا الحفريات. يجدر الذكر أن البروفسور ستيفن نوطلي هو خبير في دراسات 

الجغرافيا والتاريخ املسيحي في الكلية.
يجري البروفسور الحفريات ضمن بحثه 
حول املوقع للقرية األثرية بيت صيدا، 
التي اشتهرت خالل الفترة الرومانية على 

انها بلدة ثالثة من تالميذ املسيح.
على  الحالية  الحفريات  نتائج  أشارت 
الكشف عن بقايا مبان سكنية تاريخها 
الثاني   – )القرن األول  الفترة الرومانية 
خالل  فوقها  من  بني  والتي  ميالدي(، 
الحجم  كبير  مبنى  البيزنطية  الفترة 
الذي يشير الباحثون أنه جزء من دير تاريخه الفترة البيزنطية. كذلك   ،)2 )الصورة رقم 
وهي  املزخرفة باألشكال الهندسية،  كشفت الحفريات عن بقايا أرضية من الفسيفساء 

جزء من الكنيسة التي تواجدت داخل املبنى )وفقا ملا يعتقده الباحثون في املوقع(.
بيت صيدا؟ ام العراج؟

يشير الباحثان نوطلي وأفيعام )خالل حوار معهما( على ان السبب لترجيح ان يكون املوقع 
)وليس املوقع في التل الذي  هو بيت صيدا املعروفة من الفترة الرومانية  خربة العراج، 
معروفا في أيامنا( لعدة أسباب: األول يعود الى كون بيت صيدا قرية صيادين خالل الفترة 
الرومانية. من هنا فأنه من األرجح بأن العراج التي تواجدت آنذاك مباشرة على شاطئ 
البحيرة هي بيت صيدا، بينما املوقع الحالي الذي أشار اليه الباحثون في املوقع األثري التل، 

يبعد عن شاطئ البحيرة قرابة 2 كم.
كذلك لم يتم العثور حتى اآلن في بيت صيدا عن آثار قرية تاريخها الفترة الرومانية، بينما 
نجد في العراج اآلثار من تلك الفترة. إضافة الى ذلك، فإن الرحالة املسيحي باسم "ويليبرد" 
الثامن ميالدي  القرن  باملوقع خالل  مر 
كتاباته  في  وأشار  اإلسالمية(،  )الفترة 
أنه رأى في بيت صيدا كنيسة على اسم 
تاريخها  وأندراوس  بطرس  الرسولين 
تلك  انها  املحتمل  من  البيزنطية.  الفترة 
الكنيسة التي يجري الكشف عنها خالل 

هذه األيام.
وفقا ملا صرح الباحثون، سوف تستمر 
سنوات   5 قرابة  األثرية  الحفريات 
املوقع  اسم  تحدي  في  تساهم  آثار  عن  الكشف  على  الباحثون  يأمل خاللها  إضافية، 

ومعلومات أوفر عن سكانه خالل الفترة الرومانية.

د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

خربة العراج - أم بيت صيدا؟

                                                             كفرسميع 

ماهر بحوث - شفاعمرو

الشعب اليهودي بات بغالبيته ال يريد بل أصبح يرفض وجود 
األماكن  في  منه،  بالقرب  الدولة  هذه  في  العرب  املواطنين 
أما  الترفيهية مثل برك السباحة وبعض مناطق االستجمام. 
ويصبح االبتعاد  الذي ال يرفض ذلك فيبدي لك امتعاضه، 
 
ً
عنك سيد املوقف. يرفضون أن يستأجر أو يشتري عربي أيا
بقربهم أو بمحيطهم في بلدات ومدن يهودية معينة   

ً
كان بيتا

لم تطأها بعد قدم العربي بشكل واضح للعيان. سّموا ذلك ما 
شئتم، عنصرية، فاشية، منافية للديمقراطية. فأنتم أحرار. 
ألن  علينا  يعتبون  فال  تجاهنا،  واسعة  زالت  ما  حضينتهم 
إن مواقفهم وتصرفاتهم هذه  نعم  اآلن.  لغاية  كبير  عقلهم 
أقل  كانت   

ً
سابقا لكنها  للجميع،  ومعروفة  بجديدة  ليست 

أما اليوم فإنهم ينطقون بها على املكشوف وبطالقة  ِحدة، 
لسان من دون تأتأة وعلى رؤوس األشهاد، مرفوعي الرؤوس، 
حاملين أعالمهم القومية للداللة على موقفهم الذي ال رجعة 
فيه. هناك عدة أمكنة تسكنها عائالت يهودية فقط وممنوعة 
الزراعية  والبلدات  املستوطنات،   – العربي  املواطن  على 
املراقبة  وأبراج  )املوشافوت(،  واملستعمرات  )املوشافيم(، 
)الكيبوتسات(. كل  )متسبيم(، واملزارع الجماعية االشتراكية 
هذه األماكن ال تسكنها العائالت العربية إال في حاالت قليلة 

 ال تتعدى أصابع اليد.
ً
جدا

إن من يجازف اليوم باستئجار أو شراء بيت خارج بلده، فيما 
يفعل ذلك بسبب الحاجة  ِبي طلبه من صاحب البيت، 

ُ
لو لـ

 
ً
املاسة للمكان نفسه أو ألن حاجته ال تتوافر في بلدته، وأيضا
ولربما تفعل  لكل عائلة أسبابها الخاصة ملثل هذا االختيار، 

ذلك على مضض.
في مقالي السابق قبل حوالى الشهرين تطرقت وذكرت الحالة 
الصعبة التي نحن فيها في مجال مناطق النفوذ بمسطحات أو 
بقرب غالبية البلدات واملدن العربية. إن هذا اإلشكال هو من 
أهم املواضيع التي يعاني منها املجتمع العربي ولألسف الشديد 
بقوانينهم  يخططون  إنهم  اليسير.  النزر  إال  نفعل ألجلها  ال 
وبهذه  منها.  تبقى  ما  أو  الجوهرية  حقوقنا  لسلبنا  الجائرة 
التصرفات القديمة الجديدة ينكدون علينا حياتنا أكثر وأكثر 
إننا بحاجة  ويحشروننا في الزاوية في هذا املجال األسا�سي. 
ماسة إلى األرض للبناء عليها وأن تشمل املرافق املتطورة كافة 

بأسلوب حديث.
من  نراها  العربية  ومدننا  قرانا  غالبية  إلى  اليوم  نظرنا  إذا 
 من األبنية املتراصة من دون مقومات 

ً
قريب أو من بعيد كتال

 وحدودها مقفلة 
ً
التطوير الحقيقية، ملتصقة ببعضها بعضا

كثير من التقاعس واإلهمال وعدم   من الجهات كافة. 
ً
تقريبا

كافة،  املسؤولين  كاهل  على  يقع  املجال  هذا  في  املسؤولية 
على  الرقابة  أما عن  منظم.  وغير  علمي  غير  التخطيط  ألن 
 في كثير 

ً
ث وال حرج. فهي متسامحة جدا املخالفين بالبناء فحّدِ

من األحيان ومن دون أي حق. لذلك نرى في قرانا ومدننا ما ال 
نرغب فيه أن يكون. 

أما في مجال مناطق النفوذ فوجود األرض شبه معدوم. فيما 
العفولة  يقول أهالي العفولة ممنوع عليكم السكن عندنا. 

لليهود »يالال روخ من هون«.
ولكن هل هذا معناه أن  نعم إنها سياسة مخططة تجاهنا، 
 مطالبة 

ً
ذلك قدرنا ويجب علينا أن نسكت؟ لذلك علينا وحاال

متواصلة  ومتابعة  بإلحاح  الحكومية  بالدوائر  املسؤولين 
لتوفير األرض املناسبة للبناء إلقامة مدينتين عربيتين كبيرتين. 

هذا املوضوع هو من األولويات.
الكنيست العرب أن ال يفاوضوا  نأمل من حضرات أعضاء 
على أصواتنا مقابل الحصول على الفتات. إننا ال نريد حسنة 

من أحد، بل إننا نطالب بحقوقنا كمواطنين بهذه الدولة. 
كان  الدولة  مراقب  انتخاب  في  تصويتكم  إن  لهم:  ونقول 

.
ً
مستغربا

العفولة وغيرها

بروفيسور محمد حسين حجيرات

وزارة  في  كبير  موظف  "عماد" 
اجتماع  الى  ُدعي  املعارف، 
 – سيناء  ابن  "مدرسة  في 
االبتدائية" في بلدة شمال البالد. 
في  يتحرك  وهو  ُسويعات  منذ 
شوارع البلدة في دوائر، تبدأ وال 
"هاري  كمتاهة في فيلم  تنتهي، 

لم يبق في البلدة شخص اال وسأله ليصل الى  بوتر". 
هناك عدة مدارس ابتدائية،  الجميع يجيبه:  املدرسة. 
"مدرسة أبو علي"، "مدرسة أبو النعاج"، "مدرسة فارس 

فرج"، مدرسة "سامية عمران"، أيها تقصد ...؟
ان  فما  العربية،  البلدات  في  غريبة  ظاهرة  هناك 
مؤسسة  في  لوظيفة  أحدهم  تبوء  على  سنوات  تمر 
جماهيرية، حتى تصبح هذه املؤسسة التي يترأسها وكأنها 
ويصبح هو امللك غير  ة ورثها عن آبائه واجداده، 

َ
ِرك

َ
ت

املتّوج فيها واآلمر الناهي. حتى انه في النهاية يتعود الجميع 
على القول انها مؤسسة فالن او مؤسسة عالن. كان على 

"عماد" ان يستخدم تطبيق الويز ليصل الى ضالته.
في املجتمع العربي الى  ومن أجل االرتقاء  قبل سنوات، 
وتفادًيا إلمكانية ان ال يكون  أسلوب العمل الجماعي، 
تمثيل للجماهير العربية في البرملان اإلسرائيلي قامت من 
فرحت الجماهير العربية لهذا  "لجنة الوفاق"،  العدم 
الفجر الجديد املنبثق، والذي يبشر بأفق جديد لألقلية 
القومية العربية في هذه البالد. لم يشارك أحد في اختيار 
الشخصيات ولكنها كانت البداية، وفرح الجميع عندما 
أصدروا بيان الكرا�سي املتحركة، وظهر الصدع سريًعا 
على  يجلس  من  على  املشتركة  نواب  اختلف  حينما 

الكر�سي الذي تُرك شاغًرا بسبب الكوارث الطبيعية.
في سبات عميق خالل  "لجنة الوفاق"  ولألسف قبعت 
االنتخابات األخيرة، وألنها غير منتخبة لم تملك القدرة 
مصداقيتها  فقدت  ألنها  �سيء  فعل  على  والصالحية 
تقف  ان  عليها  كان  العربية.  األقلية  جماهير  امام 
موقًفا حازًما مع أقطاب املشتركة الذي تصارعوا على 
فكادوا أن يغرقوا وُيغرقوا الجماهير العربية  الكرا�سي، 
العربية  الجماهير  ولكن  املتحركة،  "األنا"  رمال  في 
أصغت لصراخهم واسترحامهم وعادت وأجلستهم على 

عروشهم املهترئة. 
شاء القدير ان يعطي لإلنسان فرصة أخرى ليعود ويبني 
عادت  انذار  وبدون  فجأة  ماضيه.  ويصلح  مستقبله 
"لجنة الوفاق" وكأنها ُبعثت من جديد، ولكنها لم تتعلم 
الدرس من التجربة االنسانية مع القدير. كان عليها أن 
ة ملكوناتها األربعة، 

َ
ِرك

َ
تعلم أن القائمة املشتركة ليست ت

لبناء  املتعطش  العربية  الجماهير  وتاريخ  ملك  هي  بل 
مجتمع ديموقراطي حديث، ديمقراطي وراٍق.

غير  الحازم،  غير  املتذبذب،  الوفاق"  "لجنة  موقف 
املدروس واملتسرع جعل مشكلة التمثيل البرملاني تطفو 
الوفاق"  "لجنة  فاجأتنا  وقد  السطح من جديد.  على 
مرة أخرى بطرح قضية التناوب بين األقطاب األربعة 

األزلية، لتعود املشكلة مرة أخرى تطفو على السطح.
وأحترم  أجل  وانا شخصًيا  الوفاق"،  "لجنة  على  كان 
تقدمها  وان  قراراتها،  في  حازمة  تكون  أن  أعضاءها، 
أقطاب  يكتفي  ان  أوال،  العربي:  املجتمع  لجماهير 
األخيرة.  االنتخابات  في  عليه  حصلوا  بما  املشتركة 
تطعيمها  العشرين  حتى  عشر  الحادي  املكان  من  ثم 
اجتماعًيا واقتصادًيا  دينًيا،  بشخصيات فعالة علمًيا، 
االقتراع  لصناديق  للتوجه  العربية  الجماهير  لحث 

وزيادة التمثيل العربي في البرملان.

المشتركة... 
ـْ...َتِرَكة... ِمش
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

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

 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

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

للبيع للبيع
بفندق املرييديان قريب من شاطىء البحر

3غرف  تقريبا 80م مرممة طابق عايل مطلة للبحر

ستيال ماريس

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 شديروت هتسيونوتللبيع

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

 طابق أول، 

4 غرف 87م, 

مرممة ، رشفة 
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

اراضي 

بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

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

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

 

شارع الجبل 
 2.5 غرف طابق 2 بحالة جيدة

₪ 2100  

 لاليجار  شقق للبيع 

יצחק שדה
 مصعد 

ً
 3.5 طابق 3 قريبا

₪ 3000  

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

منظر خالب للبحر + مخزن

טשרניחובסקי الكرمل الفرن�سي 
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 ملكتب محاماة في حيفابدك تبيع بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

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

للتفاصيل يرجى االتصال: 050/7928573     077/3506016

חושבים למכור?
 דרושות דירות למכירה בחיפה 

לעסקה מיידית!

victor-n-1973@hotmail.co.ilתיווך - השקעות ושיווק נדל“ן

נכסים
למכירה שי עגנון

3 חדרים אופציה ל 4 חדרים קומה 2 –מסירה מיידית     
 ₪ 790.000

למכירה שי עגנון
3 חדרים עם נוף לים  קומה  4 - מסירה מיידית

 ₪ 650.000

למכירה במושבה הגרמנית 
4 חדרים גדולים קומה 4

למכירה שד׳ רוטשילד 
צמוד לאלנבי 4 חדרים קומה  -4 חנייה בשפע

₪ 790.000

למכירה ברח׳ הגפן 
3 חדרים קומה 3

₪ 890.000

ויקטור
052-2410113

בהנהלת
 ויקטור חאיין

ויקטור נכסים

H a i f a net

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

للتفاصيل يرجى االتصال: 050/5898988

لإليجار 

بيت منطقة مركزية
2 غرف نوم صالون مطبخ وحمام مرممة 

تسليم 
فوري

أطفالكم فضوليون بطبيعتهم، لذلك سوف يرغبون 
في اكتشاف العالم دائما - حتى لو كان ذلك يعني ملس 
كل �سيء على األرض ووضعه في فمهم. لسوء الحظ، 
 يتعرضون للعديد من الحوادث واألضرار واإلصابات.

200 ألف طفل  وفًقا لإلحصاءات، يصل أكثر من 
البالد  أنحاء  في جميع  الطوارئ  إلى غرف  كل عام 
كما  املستشفى،  إلى  طفل  ألف   20 حوالي  وُينقل 
 لحوادث 

ً
وجد أن ثلث هؤالء األطفال يصلون نتيجة

وقعت في املنزل. ويتم عالج أكثر من مليون طفل في 
من  أكثر  يموت  الشديد،  لألسف  ولكن،  عام  كل 
املختلفة.  واإلصابات  للحوادث  نتيجة  طفل   100 
يمكن تجنب جميع حوادث األطفال من خالل زيادة 
 خالل أشهر 

ً
الوعي وزيادة انتباهنا جميًعا. وخاصة

معظم  املنزل  في  األطفال  تواجد  وأثناء  الصيف 
عندما  املخاطر  توقع  باإلمكان  أنه  حيث  الوقت، 
يتعلق األمر بسلوك األطفال حين يتواجدون بالقرب 
لألشياء  استخدامهم  قبل  أو  آخر،  أو  جهاز  من 
التي يمكن بلعها والتي قد تسبب االختناق، ولكن 
نهاية املطاف لذلك  في  املسؤولية تقع على عاتقنا 
كيفية  على  ونوجههم  لهم  نشرح  أن  علينا  يجب 

التصرف بالقرب من املخاطر املمكنة. 

م�سي الصيف بأمان
ُ
كيف يمكن أن ن

كلما  أنه  الخطوات حيث  أهم  من  هي  اليقظة   .1
كنا في حالة تأهب أكبر كلما سيكون أطفالنا أكثر 
 أماًنا وبهذا تقل احتماالت وقوع حادثة بشكل كبير.
به  االستهانة  عدم  يجب  الذي  الثاني  ال�سيء   .2
هو شرب املاء وباإلمكان أيضا تناول الفاكهة التي 
معظم  أن  جميًعا  نعلم  السوائل.  على  تحتوي 
الشاشات  على  ساعات  يقضون  اليوم  األطفال 
العام،  مدار  على  ولكن  املنزل،  يغادرون  ما   

ً
ونادرا

شرب  جًدا  املهم  من  الصيف،  فصل  في  وخاصة 
في  الفاكهة  من  قطع  إضافة  املاء.  من  الكثير 
أكثر.  األطفال  استمتاع  على  تساعد  قد   املاء 

3. إذا يتم تبريد املنزل باستخدام املراوح، 
فمن املهم اإلنتباه إلى أن صندوق الشفرات 
إدخال  يمكنك  ال  وأنه  بإحكام  مغلق 
األصابع فيه. وبالطبع، من املهم االنتباه 
إلى أن مصدر الكهرباء بعيد عن متناول 
الكهربائية.   الصدمات  لتجنب   األطفال 

املهم  فمن  سباحة،  حمام  املنزل  في  كان  إذا   .4
التشديد على وجود شخص بالغ بشكل دائم أثناء 
سباحة األطفال من أجل منع خطر الغرق. انتبهوا! 
الغرق ممكن أن يحدث حتى في املياه الضحلة التي ال 
يتجاوز عمقها بضعة سنتيمترات. وانتبهوا أيًضا أنه 
ال توجد أجهزة كهربائية بالقرب من حمام السباحة 
كهربائية. صدمة  حدوث  خطر  تجنب  أجل   من 
5. أثناء الشواء مع جميع أفراد األسرة تأكدوا من 
من  أيضا  وتأكدوا  النار  عن  بعيدون  أطفالكم  أن 
ا فقط مسؤول على عملية الشواء.

ً
 أن شخًصا بالغ

متناول  عن  بعيدون  أطفالكم  أن  من  تأكدوا   .6
بها.  ويختنقون  يبتلعونها  قد  التي   األشياء 
7. من املهم التأكد من أن أطفالكم يعرفون أرقام 

الطوارئ ألي سيناريو ممكن أن يحدث.

نصائح مقدمة من كالليت للحفاظ على أمان األطفال خالل 
العطلة الصيفّية الكبيرة

تنزيل صيف في شبكة Jackie o    حتى %70 تنزيل 
على ماركات املجوهرات والساعات الرائدة : 

 Komono ساعات ونظارات ،TOMMY HILFIGER ساعات ومجوهرات
 BUDDHA TO ومجوهرات   Le Bebe مجوهرات   BULOVA ساعات 

BUDDHA

التنزيل ساري بين التواريخ 17.7.2019-30.6

اسعار للمثال :

ساعة نسائية Bulova مع املاس، سعر عادي 1,250 ش.ج، السعر في 
التنزيل 625 ش.ج

مجوهرة نسائية TOMMY HILFIGER سعر عادي 450 ش.ج، السعر 
في التنزيل 230 ش.ج

نظارات شمس للرجال والنساء للماركة KOMONO سعر عادي 300 
ش.ج، السعر في التنزيل 154 ش.ج

مجوهرة رجالية BUDDHA TO BUDDHA سعر عادي 800 ش.ج، 
السعر في التنزيل 400 ش.ج

متوفر في موقع Jackie o والشبكة في انحاء البالد – ديزينجوف سنتر تل-
ابيب، عزرائيلي الرملة، عزرائيلي حولون، بيج كرمئيل، بيج بئر السبع، 

بيج فاشن الناصرة، بيج فاشن طبريا وبيج فاشت اوتلت يركا.



سلم بيتك للخبير 

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945
خبرة 20 سنة

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 5غ-130م+شرفه35م.مطله ألحلى منظر

ميناء، بحر وجبال الجليل.

יפה נוף
بأرقى شوارع المدينة وبأحلى عمارات الشارع

شقه 4غ-100م+شرفه ، ط. 2 (امكانية بناء على السطح)

فرصه ذهبية..

جديد

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله للبحر ـ

امكانية اضافة شرفه וממ"ד.

 הציונות (לא לכנסיה) شقه 3 غ+شرفه-ط4.مطلة 
للبحر ولقبة عباس.  (السعر 560 ألف)

فرصه ذهبيةلالستثمار
 תשואה מעל 5%)

כבירים-الكبابير   
 شقه 4غ-طابق أرضي.90م-مرممه-
مطله للوادي.موقف سياره ومخزن.




