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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير          اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

وصلني من امللحق الثقافي في القنصلية السويدية، كتاب 
»االسالم وأوروبا.. تعايش أم مجابهة«؟ من تأليف انجمار 
كارلسون، هذا الكتاب الذي ساهم في فتح حوار حيوي 
وبّناء حول العالقات بين العالم االسالمي وأوروبا، وفي 
الوقت ذاته عالج شؤون املهاجرين املسلمين وأوضاعهم 
القراء والباحثين وبترحيب  باهتمام  أوروبا، وحظي  في 
العام  في  السويد  في  األولى  الطبعة  صدور  لدى  كبير 
1994 . للوهلة األولى اعتقدت بأّن الكتاب مساهمة في 
نقاش سويدي محلي، لكن بعد قراءتي لفصول الكتاب 
من  بكثير  أكثر  هو  الكتاب  بأّن  القناعة  لدي  تولدت 
مساهمة عابرة في نقاش محلي، فاألفكار التي يطرحها 
املفكر انجمار كارلسون في كتابه هذا، يشكل ركًنا هاًما في 

الحوار بين اوروبا من جهة، والعاملين العربي واالسالمي 
أطلع  أن  الضرورة  من  وجدت  لهذا  أخرى،  جهة  من 

القراء في بالدنا على أهم ما ورد في الكتاب. 
رغم أن الكتاب يناقش العالقة بين االسالم واوروبا من 
وجهة نظر غربية، إال أّن الكاتب واملحلل يلقي مسؤولية 
تحول االسالم الى عدو للغرب على االوربيين أنفسهم، 
مفسًرا ذلك على أّن العنصرية وعدم التسامح والقومية 
املتزمتة، أخذت تستفحل بشدة في سائر أنحاء أوروبا كرد 
فعل على الهجرة من افريقيا وآسيا الوروبا. طبًعا يجب 
أن نأخذ بعين االعتبار تاريخ صدور الكتاب الذي سبق 
هجرة أبناء القومية العربية من الدول العربية وخاصة 
البعض  التي أطلق عليها  سوريا بعد األحداث األخيرة 
»الربيع العربي«، حيث تفاقمت األمور أكثر بكثير، لكن 
الكتاب أشار الى هذه القضية قبل استفحالها، فأشار 

ت حتى أواخر الستينات قارة 
ّ
الكتاب الى أّن أوروبا ظل

مصدرة للمهاجرين، بينما في العام 1994 كان ما بين 
االوروبية  الدول  باملائة من اجمالي سكان   15 الى   10
غير  ونسبة  الراهنة،  اقاماتهم  أماكن  ولدوا خارج  قد 

االروربيين بينهم تتزايد باستمرار. 

شخصية العربي في وسائل االعالم الغربية 
تصوير  كيفية  الكتاب  مؤلف  يستعرض  البداية  في 
واملطبوعات  الصحف  بعض  في  العربي  شخصية 
االعالمية في السويد بأشكال وهيئات مقززة وُمنفرة، 
ومن ضمن مالمح الشخصية العربية في رسوم الكاريكاتير 
هناك األنوف املعقوفة، والعيون ذات النظرات الشرهة 

والتي تطفح بالشر.
على  الباحثون  عثر  األمريكية  املتحدة  الواليات  وفي 
املرادفات التالية لكلمة »العربي« في نسخة 1980 من 
أخرق،  نذل،  »جلف«،  ثيساورس:  روجيت  قاموس 
القبيحة  النعوت  هذه  حذف  وتّم  ساذج.  مخادع، 
به  قامت  متواصل  نضال  بعد  املذكور  القاموس  من 

املنظمات العربية في الواليات املتحدة. 
وفي بعض البرامج التلفزيونية وبعض القصص القصيرة 
والروايات، يتم تصوير العرب بأنهم إما قتلة متعطشون 
للدماء، وإما أغنياء جهلة وشهواتهم للنساء الغربيات ال 

ترتوي. 
كما لعبت الحركة الصهيونية دوًرا مؤثًرا في الحمالت 
االعالمية على العرب في وسائل اإلعالم الغربية، األمر 
الذي أدى الى االحساس بالخوف من العرب والتحّيز 
الشعور  ونمو  الغربي،  العالم  في  ضدهم  املسبق 
بالالمباالة تجاه أوضاع الشعب الفلسطيني في السابق، 
والى عدم تفهم املطالب الشرعية لهذا الشعب وحقه في 

تقرير مصيره وإقامة دولته وتحقيق هويته. 
يشير هذا الكتاب الى توجه السياسيين ووسائل االعالم 
في الغرب غداة انهيار الكتلة الشيوعية لتسويق االسالم 
كخطر جديد يهدد الغرب. ويصل الكاتب لنتيجة ملفتة 
للنظر مفادها أّن املتطرفين من الجانبين )أوروبا والعالم 
االسالمي( يهدفون الى أن يصبح البحر األبيض املتوسط 
طاملا  ه 

ّ
وأن وصل.  عامل  ال  العاملين،  بين  فصل  عامل 

هما  والكراهية  الشك  فإّن  والتزمت  الخوف  استمر 
اللذان سيحسمان العالقات ويقرران  شكل املستقبل 

بين الشرق والغرب.
كما يكشف هذا الكتاب الفارق الكبير بين لغة الخطاب 
الرنان واألدب السيا�سي املضاد للغرب، والواقع الذي 
يؤكد على ازدياد اعتماد العاملين االسالمي والعربي من 

الناحية الفعلية على الغرب أكثر من أّي وقت م�سى. 

دعاوى الوحدة العربية
يتطرق الكتاب أيًضا الى محاوالت إحياء فكرة »القومية 
التي جاءت كرد فعل  العثمانية،  الحقبة  في  العربية« 
مؤلف  ويذكر  العثماني،  الحكم  سيطرة  على  العرب 
الكتاب أّن العرب املسيحيين كانوا في قيادة الحركات 
القومية التي نشأت في البداية في سوريا ولبنان، وبعد 
رت »القومية العربية« أكثر، 

ّ
الحرب العاملية األولى تجذ

نتيجة لخيانة الدول األوروبية للشعوب العربية، حين 
استقالل  بدعم  لوعودها  املتحالفة  الدول  رت 

ّ
تنك

 من ذلك منحت انجلترا فلسطين لليهود 
ً

العرب، وبدال
لتصبح وطًنا قومًيا لهم بموجب وعد بلفور، وبتقسيم 
فرنسية  انجليزية  نفوذ  مناطق  الى  العربية  الدول 

بموجب اتفاقية سايكس – بيكو. 
أما جمال عبد الناصر فحول القومية العربية من فكرة 
النخبة، الى فكرة ذات قاعدة شعبية عريضة، ووصلت 
القومية العربية ذروتها في العام 1958، عندما اتحدت 
مصر وسوريا. لكن سرعان ما انحل هذا التحالف بين 
جمال عبد الناصر والبعثيين في سوريا، وما لبث أن 
تحول الى صراع قوى بين الجانبين، وتحولت سوريا الى 
شبه مستعمرة مصرية حسب ما جاء في الكتاب، الى أن 
طاح انقالب عسكري في العام 1961 بالوحدة وبالذي 
كان ينوب عن ناصر في إدارة شؤون سوريا. وفي العام 
التالي بعد سقوط الوحدة املصرية – السورية، تعرضت 
مصداقيتها،  ثانية شوهت  الى ضربة  القومية  الفكرة 
وذلك عندما قرر عبد الناصر التدخل الى جانب الثوار 
في حرب اليمن الداخلية، األمر الذي زعزع ثقة جزء من 

اليمنيين بعبد الناصر وخطاباته عن القومية العربية. 
العربي  العالم  استطاع   1973 اكتوبر  حرب  في  لكن 
بصورة  والعمل  االتحاد  على  قدرته  للعالم  يثبت  أن 
متضامنة لتحقيق أهداف سياسية، ولقد اهتز العالم 
الغربي لهذا الحدث هّزة عنيفة، وأدرك الغرب أن السالح 
الفتاك الجديد في يد العرب )النفط(، يستعمل هذه 
املرة لتصفية حسابات الضيم املتأخر، إذ كان العرب 
 عن اذاللهم. إال أن املؤلف هنا، 

ً
يعتبرون الغرب مسؤوال

لم يذكر أيًضا أن العالم العربي استعمل النفط كوسيلة 
ملعاقبة الغرب على تحيزه لصالح اسرائيل في الصراع 

العربي االسرائيلي في منطقة الشرق األوسط. 
من جهة أخرى اتضحت حقيقة ثانية مفادها أن النفط 
سالح ذو حدين، فالنفط ضاعف ثروة العرب األغنياء 
، بينما الدول التي تحملت وزر الحرب والقتال وهي 

ً
أصال

فقيرة بالنفط، ازدادت فقًرا، وعانت من ارتفاع وأسعار 
ضائقة  من  عانت  املثال  سبيل  على  فمصر  الطاقة، 
امارات  بينما  الحرب،  أعباء  بسبب  اقتصادية خانقة 
مصادفة  بنتيجة  فجأة  اغتنت  والسعودية  الخليج 
النفط  احتياطات  أكبر  وجدت  حيث  جيولوجية، 
العالمي في باطن أراضيها، فكانوا بعيدين تماًما عن تلك 
املعاناة، وكان بامكانهم أن يواصلوا رفع شعارات الوحدة 
التضامن  ضرورة  عن  بالحديث  واملزايدة  العربية 
ربوع  في  استجمامهم  أثناء  في  الفلسطيني  الشعب  مع 
أوروبا والواليات املتحدة. كما قرر السادات في العام 
1978 أن يدير ظهره للعالم العربي بتفاوضه املباشر مع 
االسرائيليين في »كامب ديفيد«، ومما شجع السادات 
على خطوته هذه التي تعتبر ابتعاًدا عن املعسكر العربي، 
هو أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتوفر فيها 
عناصر األمة بحسب املفهوم األوروبي، فمصر تمتلك 
هوية تبلورت عبر خمسة آالف سنة، وحرص السادات 
 

ً
على إحياء وتنمية هذا التوجه، ليصبح مشروًعا بديال

عن خيار القومية العربية.       



مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

في صور مش بحاجة 
نشرحها .. لتفهمها

لمعلومات حول دوام العيادات وخدمات الطوارئ خالل فترة العيد، 
 www.clalit.co.il/arb زوروا موقع كالليت

نحن في كالليت، نعطي كامل خدماتنا كي نحافظ على صحتكم 
ونرافقكم لكل مكان وفي كل وقت بفترة العيد

كل يوم والفرحة بدياركم عامرة

#مفهوم إنها كالليت
معكم كمان بالعيد
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ملحرر »حيفا« للشؤون الفنية - رّدت محكمة العدل 
الذي  االلتماس   ،)2019/7/22( االثنين  يوم  العليا، 
وزارة  قرار  ضد  حيفا  من  امليدان  مسرح  به  تقّدم 
على  العليا  العدل  محكمة  صادقت  حيث  الثقافة، 
قرار إلغاء ميزانية مسرح امليدان. سبق وأن قّدم مسرح 
امليدان استئنافا على القرار ذاته في العام 2017 طالًبا 
تحويل الدعم من وزارة الثقافة للعامين 2016 و2017، 
الذي يبلغ أكثر من مليوني ش.ج. من الجدير بالذكر أّن 
املشكلة بدأت منذ العام 2015، عندما قررت وزارة 
الثقافة تجميد ميزانية املسرح لعام 2015، تّم معالجة 
القضية آنذاك في محكمة العدل العليا حيث تّم إنهاء 

الخالف باتفاق تسوية. 
ويعود عدم تحويل ميزانية املسرح حسب ادعاء وزارة 
بالشروط  يِف  لم  امليدان  مسرح  أن  الى  الثقافة، 
املطلوبة التي حددتها الوزارة من أجل الحصول على 
الدعم. باملقابل تدعي إدارة مسرح امليدان، أنه نتيجة 
تجميد امليزانية حصل تراجع في نشاط املسرح وبالتالي 
ل سبب 

ّ
القضاة عل بالشروط املطلوبة. أحد  يِف  لم 

ه »ال توجد عالقة بين التأخير في 
ّ
رفضه لالستئناف بأن

تحويل الدعم وبين توفر الشروط املطلوبة للحصول 
على الدعم«. كما لم تبحث محكمة العدل العليا في 
ما تّم 

ّ
نوعية املسرحيات التي أنتجها مسرح امليدان، إن

فحص هل التراجع في الدخل الذاتي للمسرح هو نتيجة 
تجميد امليزانية أم ال عالقة لتجميد امليزانية بذلك.     

رد  بشأن  العليا  العدل  محكمة  قرار  خبر  نشر  فور 
وسائل  في  الردود  تتالت  امليدان،  مسرح  استئناف 
إشاعة  تسريب  تّم  ضمنها  من  االجتماعي،  التواصل 
مفادها أن بلدية حيفا قامت بتحويل ميزانية مسرح 
امليدان ملسرح املجد في حيفا، األمر الذي نفاه نائب 
في  موضًحا  حيون  دوف  الراف  حيفا،  بلدية  رئيس 
صفحته على الفيس بوك، أن هذه التسريبات خالية 
صص 

ُ
ق بدعم البلدية الذي خ

ّ
من الصحة، وبما يتعل

ملسرح امليدان في السابق سيتم نشر قرار إدارة البلدية 
في وقت الحق. 

من امللفت لالنتباه أن هذه التسريبات للشائعات حول 
تحويل الدعم املخصص ملسرح امليدان ملسرح عربي 
تّم  أن  فسبق  األولى،  املّرة  ليست  هي  حيفا،  في  آخر 
تسريب إشاعة مشابهة وتّم نفيها أيًضا من قبل الهيئات 

املسؤولة في بلدية حيفا. 
حول هذا املوضوع التقى مراسلنا مع عضو البلدية رجا 
زعاترة، كتلة الجبهة، حيث قال في بداية السنة الحالية 
لم يكن واضًحا بالنسبة ملسرح امليدان هل يستطيع 
املسرح من ناحية قانونية الحصول على دعم مالي من 
بلدية حيفا، نحن ككتلة جبهة في البلدية حافظنا على 

ميزانية املسرح العربي، بغض النظر ملن ستحول هذه 
امليزانية. قبل صدور القرار األخير ملحكمة العدل العليا 
الفرصة  البلدية  إدارة  منحت  امليدان  مسرح  بشأن 
ملسرح امليدان ليرتب أموره االدارية بحيث يمكن إلدارة 
البلدية تحويل الدعم له. لكن بعد صدور قرار محكمة 
العدل العليا، ينهي بشكل قاطع ملف مسرح امليدان 
وال يوجد هنالك مجال لالستئناف، نحن ككتلة جبهة 
يهمنا وجود مسرح عربي ريبرتوار  في حيفا يقدم انتاجات 

مسرحية. 
أضاف زعاترة أن هنالك ميزانية في بلدية حيفا بقيمة 
لدعم  عليها  الحفاظ  يجب  ألف ش.ج  و200  مليون 
العربية  العربي، وسيتم نشر نداء للجمعيات  املسرح 
عليها  املسرحي،  املشروع  هذا  بتبني  املعنية  حيفا  في 
أن تقدم طلًبا للبلدية من أجل الحصول على الدعم 
املالي املذكور. لألسف ونتيجة الوضع الحالي ال يمكن 
استخدام امليزانية املذكورة لهذا العام، وستحول هذه 

امليزانية ملسرح عربي آخر ابتداء من السنة القادمة. 
لم ينِف زعاترة أن استهداف مسرح امليدان في البداية 
ثغرات  استغالل  بعد  فيما  تّم  لكن  سياسًيا،  كان 
قانونية  في األمور االدارية لدى املسرح مما سهل رد 

التماس مسرح امليدان في محكمة العدل العليا.    
هذا وفي حديث ملراسلنا مع أحد قادة التجمع في حيفا، 

املحامي جورج شحادة، قال إن املسؤول األول واألخير 
وعدم  الثقافة،  وزارة  هو  امليدان  ملسرح  عّما حصل 
تمويل مسرح امليدان بالشكل الصحيح هو الذي أدى 
غير  امليدان  مسرح  حالًيا  املسرح.  إليه  وصل  ما  الى 
فعال، وهذا مضر باملشهد الثقافي بشكل عام، وأقترح 
اإلعالن عن مناقصة نزيهة، فمجتمعنا غني بالقدرات 
والفنانين واملبدعين، وأدعو فنانينا للتنافس الشريف 
حول من يستلم هذا املشروع املسرحي لخدمة حركتنا 

الثقافية والفنية.  
قائمة  باسم  الرسمي  الناطق  مع  مراسلنا  التقى  كما 
قال  حيث  حمام،  عنان  واملحامي  االعالمي  حيفانا، 
كما يبدو قرار محكمة العدل العليا استند على حقائق 
بالنسبة  االسرائيلي.  بالقضاء  ثقة  ولنا  قانونية، 
ملستقبل مشروع مسرح امليدان في حيفا، من املعروف 
أن حيفا بمثابة مركز للثقافة العربية في البالد، من 
املفروض أن يكون في مدينة حيفا مسرح عربي قادر 
ويجيب  املدينة  في  املثقفة  املجموعات  مخاطبة  على 
على توقعاتهم. أتوقع أن تحول ميزانية مسرح امليدان 
ملؤسسة جديرة وقادرة على النهوض باملشروع املسرحي 
املؤسسة  لهذه  تكون  ال  أن  واألهم  حيفا،  في  العربي 
انتماءات حزبية، إنما تخدم الفن والثقافة بمعزل عن 

التأطرات الحزبية.        

محكمة العدل العليا ترد استئناف مسرح الميدان وتلغي ميزانيته
بلدية حيفا تنفي الشائعات بقضية تحويل ميزانية مسرح الميدان لمسرح آخر

# رجا زعاترة: كتلة الجبهة حافظت على ميزانية املسرح العربي

# جورج شحادة: يجب اإلعالن عن مناقصة نزيهة

# عنان حمام: من املفروض أن تحول امليزانية ملؤسسة غير حزبية 
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بالهدوء  شفاعمرو  أهل  تغنى  طاملا  حيفا-  ملراسل 
لكن  قليلة،  أشهر  حتى  املدينة  سادا  اللذين  واألمن 
شفاعمرو التحقت بركب القرى واملدن العربية املصابة 
بداء االجرام والعنف والفو�سى، وقد شهدت املدينة 
أربعة جرائم قتل خالل نصف عام، إضافة الى مئات 
محال  او  بيوت  أو  مركبات  على  النار  اطالق  حوادث 
تجارية وغيرها، والحادث األخير الذي أثار استياء أهالي 
السيد  الحسابات  مراقب  سيارة  طال  الذي  املدينة 
حيث  املا�سي،  األسبوع  شادي(،  )أبو  خوري  الياس 
أقدم عابثون على اطالق النار على سيارته املركونة أمام 

البيت في منتصف الليل.
املجتمع  وشرائح  قطاعات  كافة  استنكرت  وقد 

الشفاعمري هذا االعتداء الرخيص، وتجلى ذلك بزيارة 
املدينة  وابناء  أحياء  مختلف  ومن  العديدة  الوفود 
معربين  خوري،  الياس  الحسابات  مراقب  منزل  الى 
ومعلنين  الحادث،  لهذا  واستهجانهم  استنكارهم  عن 
البلدية  رئيس  بينهم  ومن  مع خوري،  التام  تضامنهم 
الهستدروت  ورئيس  بلدية  وأعضاء  بأعماله  والقائم 
وشخصيات  ومؤسسات  هيئات  وممثلي  املنطقة  في 
في  الديمقراطي  الوطني  التجمع  وأعرب  مجتمعية. 
مدينة شفاعمرو عن استنكاره وقلقه من تف�سي العنف 
واالجرام في املدينة، معتبًرا أّن التصدي لغول االجرام 
هو واجب اخالقي.وأضاف في بيان له »ونحمل املؤسسة 
بان  ونرى  يحصل،  عما  املسؤولية  كامل  االسرائيلية 

الشرطة شريكة في اعمال العنف واالجرام في مجتمعنا 
العربي بسكوتها وتقاعسها، ونطالب الشرطة والوزارات 
املختصة وضع خطة مدروسة وبالتنسيق مع قيادات 
زهير  )الجبهة(  البلدية  عضو  العربي«.ووجه  املجتمع 
كركبي رسالة للمسؤولين في بلدية شفاعمرو« من اجل 
معالجة االمور بشكل صحيح مقابل شرطة شفاعمرو 
الفاشلة، وليس التنصل من معالجة القضايا بواسطة 

اتهام الضحية بالحدث الذي وقع«.
مراقب  مع  »حيفا«،  لصحيفة  خاص  حديث  وفي 
عن  عبر  خوري،  الياس  الشفاعمري  الحسابات 
امتعاضه من عمل الشرطة البطيء وأضاف قائال: » 
ان تباطؤ الشرطة في واجبها في أحداث سابقة يؤدي 

الى تصاعد أعمال الزعرنة واالعتداء، لذا فاني أطالب 
الشرطة بالجدية في عملها، كما أطالب املجلس البلدي 
والهيئات املجتمعية أن تهتم بالتوعية وإقامة النشاطات 
الهادفة، البعاد شبابنا عن أعمال العنف والتوجه نحو 
خدمة املجتمع واالنتماء له«. وشكر خوري األهالي وكل 

من زاره ووقف الى جانبه.  

مراقب الحسابات الشفاعمري الياس خوري يطالب الشرطة بالجدية في عملها

 والهيئات البلدية بتكثيف النشاطات
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"العمل"،  تحالف رئيس حزب  ملراسل حيفا-  
أورلي  "جيشر"،  مع رئيسة حزب  عمير بيرتس، 
حزبه،  وقادة  أعضاء  فاجأ  أبكسيس،  ليفي 
حيث كانت هنالك توقعات بتشكيل تحالف مع 
ه 

ّ
ميرتس. إال أن عمير بيرتس علل خطوته تلك بأن

بهذه الخطوة سيجذب أصواتا من اليمين، لكن 
عمير بيرتس يتعرض لضغط هائل داخل حزبه 
خاصة بعد  لالنضمام للمعسكر الديمقراطي، 
تشكيل التحالف االنتخابي املؤلف من ميرتس 
إيهود  برئاسة  ديمقراطية"  "اسرائيل  وحزب 
"العمل"  حزب  أقطاب  أحد  وانضمام  براك، 

النائبة ستاف شفير لهذا التحالف. 
عبود،  حسيب  التقينا  املوضوع  هذا  حول 
رئيس الهستدروت في لواء الجليل املركزي ومن 
املقربين جًدا من عمير بيرتس، الذي أعلن عن 
تأييده خطوة عمير بيرتس هذه، وأكد أن حزب 
"العمل" سيعبر نسبة الحسم، وسيحصل من 
تقريًبا.  صوت  ألف   20 على  العربي  الوسط 
نتنياهو  كما يشير عبود أن احتماالت هزيمة 
في الوضع الراهن أفضل بكثير مما لو خاض 
حزب "العمل" االنتخابات بتحالف مع ميرتس. 
كما ذكر بأن عمير بيرتس يحظى بتأييد واسع 
أن يحصل حزب  ويتوقع  العربي،  املجتمع  في 

العمل من 6 الى 7 مقاعد. 

»في البدء كانت نقطة الحبر، والنقطة صارت لوحة حروفية«- كميل

صدور كتاب: »كميل ضو، 40 سنة في اإلبداع في فن الحروفية»
نايف خوري

أصدرت مؤسسة »كيميديا« لإلبداع الفني في حيفا كتاًبا جديًدا لفنان الحروفية 
املبدع كميل ضو، بمناسبة مرور 40 سنة على تعامل كميل في فن الحروفية أو 
الكاليغرافيا. ويتضمن الكتاب الواقع في حوالي 350 صفحة من القطع الكبير، 
مجمل أعمال الفنان منذ نشأته وحتى اليوم، وهو مزّين بلوحات ملونة. والفنان 
كميل ضو من مواليد قرية الرامة في الجليل عام 1956، انتقل مع عائلته إلى حيفا 
العربية  بالكلية  ثم  االبتدائية،  الكبابير  بمدرسة  والتحق  والدته،  رأس  مسقط 
األرثوذكسية، وبعدها بجامعة حيفا لدراسة الرياضيات والفلسفة وحصل على 
م 

ّ
اللقب األول. انتقل الفنان ضو إلى كلية غوردون في حيفا ليدّرس الفن، ثم بدأ يعل

في مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي أصول الخط العربي والرسم والرياضيات والكتاب 
املقدس مدة 25 سنة. أصدر خاللها سلسة من كّراسات »قواعد الخط العربي« 

من الصف األول وحتى الثامن لتعليم الخط في املدارس العربية.
الصحافة بدايته

ا 
ً
بدأ الفنان كميل ضو تعامله مع جمالية الحروف في جيل مبكر، وعمل خطاط

في صحيفة »االتحاد« ومجلتي »الغد« و«الجديد«، وهناك كان اكتشافه ملقدرته 
في الرسم بالحروف والخط الجميل، ويروي الفنان ضو عن حادثة بدايته في فن 
ا بريشتي وأستعد 

ً
الكاليغرافيا، فقال: كنت جالًسا إلى طاولتي في الجريدة ممسك

على  الريشة  من  حبر  نقطة  اليوم، فسقطت  ذاك  في  الرئي�سي  العنوان  لكتابة 
الورقة، وهنا أخذت أجّر الحبر بالريشة بخطوط وحروف متنوعة وأشكال مميزة، 

فظهرت عندي لوحة جميلة، وتبّين لي الحًقا أنها كانت البداية. 
يعتبر كميل ضو أحد الرّواد في البالد وخارجها في مجال الحروفية والخط العربي، 
واستخدام الحرف في بناء لوحته التشكيلية. وهو يستعمل الحبر الصيني وألوان 
الغواش واألكريليك والزيت واملاء. فيبدع لوحات فنية، تخرج عن نطاق املألوف 
والقواعد الكالسيكية، كأن الحرف يخضع له ويطيعه في استدارته واستقامته 

وميله. 
عرض الفنان كميل أكثر من 35 معرًضا فرديا في البالد والخارج، واشترك بعشرات 
املعارض الجماعية األخرى، في مختلف أنحاء البالد. أما في الخارج، فقد عرض في 
الواليات املتحدة، كوبا، البرتغال، قطر، هنغاريا، أملانيا وفنلندا. وآخرها معرض 
األسطورة الفنلندية »كاليفاال« في فنلندا، الذي يضم 35 لوحة، ثم انتقل املعرض 

إلى حيفا ورام هللا.  
قالوا عنه

قال عنه األديب حنا أبو حنا: »إن كميل يختار ِحكًما وأبياًتا شعرية وأقواال من 
الكتاب املقدس التي يؤمن بمعانيها، فتتجسد لوحات تلبس فيها الحروف ثياًبا 

حافلة بانطالق الخيال وألوان الجمال«.
أما الشاعر سميح القاسم فقال: »رافقت الفنان كميل ضو منذ بداياته، حيث كان 
يكتب عناوين الكتب والصحف واملجالت. وهو يعتبر رائد فن الحروفية في البالد«.

وقال الشاعر وهيب وهبة: »ليس من السهل الحديث عن الفنان املبدع والقدير 
صاحب الريشة الذهبية كميل ضو، فقد نقل الخط العربي والحروفية من املحلية 
إلى العاملية، وبهر بها الشرق والغرب. كما أنه هبط بآيات الكتاب املقدس كاملالك 

من السماء إلى األرض، ورفعنا بسمو لوحاته ومعارضه من األرض إلى السماء«.
تأتي  الحروفي كميل ضو  الفنان  إلى: »أن لوحات  املا�سي  الشاعر رشدي  وأشار 
مفعمة بنبض الحياة، وهي لوحات ما أن تلقي بشباكها حتى تصطاد اللغة وطًنا، 
ليس طريًدا وال مقتوال. فهو فنان مليء بالطاقات واملواهب واملشاعر واألحاسيس 

املتدفقة«.

ويتضمن الكتاب مجموعة مقاالت تحليلية عن الفنان كتبها كل من مارون قعبور، 
زاهد عزت حرش، د. عزيز دعيم، رشدي املا�سي، نايف فايز خوري، د. روت أورن، 
رجمت 

ُ
تيمور سوتاري وماركو نيمينين، إلى جانب لوحات إبداعية للفنان، وقد ت

املقاالت وعناوين اللوحات من العربية إلى اللغات العبرية واالنجليزية والفنلندية.
مجمل األعمال

عندما يقّدم الفنان مجمل أعماله للجمهور ال يعني أن إبداعه قد انتهى، أو أنه لن 
ا واسًعا 

ً
يتعامل بالفن بعد، بل يعني أنه ينظر إلى الوراء ليجد نفسه قد قطع شوط

وطويال في عالم الفن، وأن إبداعاته قد نمت وتطورت حتى أصبحت تعّبر تعبيًرا 
ا عن شخصيته وطابعه وأسلوبه. 

ً
صادق

باملضامين،  املستقبل،  نحو  ة طريق 
ّ
عينيه خط نصب  يضع  أخرى  ناحية  ومن 

أو األسلوب أو الفكر اإلبداعي. وها هو الفنان كميل ضو ينظر إلى أربعين سنة 
لم ينقطع فيها حبر قلمه، ولم تجف ريشة ألوانه، ولم تتزعزع أفكار لوحاته، بل 
ترّسخت وتمّيزت واتخذت لها شخصية خاصة بالفنان، بحيث إذا نظرنا إلى أي 
ى فيه شخصيته وأسلوبه. هذا هو الطابع الفني الذي 

ّ
عمل إبداعي لكميل ضو تتجل

يمّيز كبار الفنانين، وشخصياتهم التي يعّبرون عنها وينطلقون بها نحو الجمهور.
نحو املستقبل

إن الفنان كميل ضو يبحث كل يوم وكل ساعة عن فكر إبداعي، يخدم به ثقافتنا 
عامة  األوروبية  الشعوب  ثقافات  من  مفاهيمنا  ويقّرب  الفلسطينية،  العربية 
والفنلندية خاصة، فهناك متحف أو صالة عرض باسم »يومينكيكو« في مدينة 
كوهومو الفنلندية التي تعرض للفنان ضو بشكل مستمر أعماال في فن الحروفية 
رهم بلوحات 

ّ
باللغة العربية. وكثيًرا ما أعرب رّواد صالة العرض عن إعجابهم وتأث

كميل، حتى أن عددا منهم اقتنوا لوحاته إلى بيوتهم الخاصة.
فينابيع الفكر واإلبداع ال تنضب، ومجاالت الفن ال تنتهي، بل تتحول من حال إلى 
حال، وتتطور وتنمو، واألصيل منها يخاطب الفكر والروح والعاطفة، فيتم التفاعل 
اإلبداع ويحّبه  الذي يستوعب هذا  والجمهور،  الفنان  بين  والتداخل  والتالقح 

ليصبح جزءا من تراثه وتاريخه.

حسيب عبود 
يؤيد خطوة عمير 
بيرتس بالتحالف 

مع "جيشر"
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تخفيض4%

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعون من تخفيض ثـابت في

شبگة memsi للسياحة
عند استالم كشف بطاقة االعتماد

memsi نشتري كل لوازم السفر من 

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل

األول  املرشح  خازم،  ناهض  أصدر  حيفا-  ملراسل 
فيه سحب  يعلن  بيانا  الشعبية  الوحدة  قائمة  في 
ترشيحه من املكان األول في القائمة، وعلل ذلك بقوله 
“ من منطلق املسؤوليات العليا امللقاة علينا، وعلى 
انتخابات  لخوض  املشتركة،  مركبات  اتفاق  ضوء 
الساحة  تشهده  وما  واحدة،  راية  تحت  الكنيست 
منا  يستدعي  العربي  واملجتمع  البالد  في  السياسية 
إعادة النظر مرة أخرى، اثر جهود الوحدة التي تقوم 
بها األحزاب اليمينية املتطرفة، والظروف العصيبة 
التي تمر بها الجماهير العربية خاصة ظواهر العنف 
املستشرية وسياسة هدم البيوت، دعتني أن أعلن 

الوحدة  قائمة  في  األول  املكان  ترشيحي من  سحب 
الكبيرة  ثقتهم  األخوة  منحني  أن  بعد  الشعبية، 

والغالية«.
وعلمت صحيفة »حيفا« أن ناهض خازم وفي اجتماع 
اللجنة املركزية لقائمة الوحدة الشعبية،اقترح عدم 
ذلك  وتأجيل  املرحلة  هذه  في  االنتخابات  خوض 
اتخذت  املركزية  اللجنة  أن  اال  القادمة،  للمرحلة 
خوض  في  باالستمرار  واحد  صوت  بفارق  قرارا 
االنتخابات، مما استدعى خازم الى سحب ترشيحه 

من املكان األول.

ناهض خازم يعلن سحب 
ترشيحه من المكان األول في 

قائمة الوحدة الشعبية

القائمة المشتركة تخوض االنتخابات بكافة مركباتها

ونقاشات  وبعد سجاالت  وأخيًرا،  حيفا-   ملراسل 
ومفاوضات، قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
خوض انتخابات الكنيست ضمن القائمة املشتركة، 
رغم توجيه النقد للجنة الوفاق من قبل التجمع في 
ولكن في النهاية  كيفية تشكيل القائمة من قبلها، 
وبعد التواصل بين األحزاب تّم التوصل الى تفاهمات 
عن  اإلعالن  تّم  وبالتالي  األحزاب،  بين  واتفاقيات 
الجبهة  مركباتها:  بكافة  املشتركة  القائمة  تشكيل 

الوطني  التجمع  واملساواة،  للسالم  الديمقراطية 
الديمقراطي، العربية للتغيير والحركة االسالمية. 

مؤتمًرا  املشتركة  القائمة  عقدت  أن  وسبق  هذا 
معلنة  الوطني  التجمع  بدون  الناصرة  في  صحفًيا 
عن انطالق القائمة املشتركة، لكن مركبات القائمة 
املشتركة الجبهة والحركة االسالمية والعربية للتغيير 
لالنضمام  الوطني  للتجمع  مفتوًحا  الباب  تركت 

للقائمة.   



بتحب تـَبـهـر? 
نخلة بتقدم تشكيلة غنية من البهـا رات الممتــا زة

بهـا رات  بتخـلي األكـل أطعـم
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د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار  

العثور على آثار جامع نادر في منطقة رهط

الصورة رقم 1

الصورة رقم 2

الصورة رقم 3

تم العثور على املبنى النادر واملميز بالقرب من رهط في النقب، خالل الحفريات األثرية 
جريها سلطة اآلثار، قبيل البدء بأعمال بناء حي جديد في املدينة، باشتراك السكان 

ُ
التي ت

املحليين والشبيبة وبتمويل السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب، وأيضا بدعم الشركة اإلدارية "عيمق 
أيالون 2000".

تم العثور على بقايا إحدى الجوامع  خالل الحفريات األثرية الجارية في األسابيع األخيرة في مدينة رهط، 
1200 عام تقريبا  تاريخ املبنى يعود الى  القروية – املحلية، والذي يعتبر من بين أقدم الجوامع في العالم. 
)الفترة اإلسالمية األولى(، تم العثور عليه خالل الحفريات التي تديرها سلطة اآلثار ويشارك فيها السكان 
البدو والشبيبة املحليين. تم إشراك الجمهور في تلك الحفريات ضمن مشروع التربية والتوعية الذي تقوم 
والذي خالله يشارك الشباب في الحفريات األثرية خالل العطلة  به سلطة اآلثار في السنوات األخيرة، 
الصيفية. بهذه الطريقة، يتلقون أجرة جيدة، إضافة الى املغامرة الذاتية من خالل ملس املا�سي وكشف 

التحف األثرية.
مديرا الحفريات من قبل سلطة اآلثار:  زليج مان،  )جون(  وفقا ملا قاله شاحر تصور والدكتور يوحنان 
"انه جامع قروي – محلي من تلك الفترة، ُيعتبر مكتشفا اثريا نادرا جدا في الشرق األوسط والعالم بأسره، 
وخاصة في املنطقة املتواجدة الى الشمال من بئر السبع، حيث لم يتم العثور في هذه املنطقة حتى اآلن، 
إال انه في  نحن نعلم عن وجود جوامع كبيرة خالل تلك الفترة في القدس ومكة،  على مبنى مشابه له. 
هذه الحالة لدينا مصلى صغير كان باستعمال املزارعين من 
 – السماء  تحت  مفتوح  مسجد  بقايا  وجدناه،  ما  املنطقة. 
محراب تجاهه الى  مبنى مستطيل الشكل له ساحة داخلية، 
تلك املؤشرات تدل على استعمال املبنى  الى مكة.   – الجنوب 
قبل مئات السنوات". كذلك، تم العثور خالل الحفريات على 
مبنى تاريخه من الفترة البيزنطية )القرون 7-6 ميالدي(، وبقايا 
استيطان تاريخه الفترة اإلسالمية )القرون 8-7 ميالدي(، منه 
تبقت آثار املنازل التي كانت مقسمة الى غرف صغيرة، تشمل 

الساحات الداخلية واملخازن وأماكن تحضير الطعام واملواقد مثل الطابون واألفران. 
"هذه املواقع كانت جزءا من القطاع الزراعي خالل العصور  وفقا ألقوال مديري الحفريات في املوقع: 
بينما شجعت مياه األنهر الجوفية املزارعين  األرا�سي كانت خصبة ومناسبة لزراعة الحبوب،  القديمة. 

بالقدوم الى املوقع والعمل في الزراعة".
وفقا ألقوال البروفسور جدعون أفني، خبير في تاريخ الفترة من سلطة اآلثار: "يعتبر هذا واحد من أقدم 
الجوامع املعروفة لنا من فترة بداية وصول اإلسالم الى أرض 
ميالدي.   636 العربي عام  بعد االحتالل  مباشرة  إسرائيل، 
السبع  بئر  بين  ما  الزراعية  املناطق  في  العثور على مسجد 
تشير الى مراحل التغييرات االجتماعية والدينية  وعسقالن، 
التي طرأت على البالد خالل التحول ما بين الفترة البيزنطية 
بقربه،  والجامع  االستيطان  العثور على  اإلسالمية.  والفترة 
هو دليل هام لدراسة تاريخ البالد خالل تلك الفترة املليئة 
باألحداث. وفقا للمصادر التاريخية اإلسالمية، قامت السلطة 
الجيش  وقادة  املوظفين  على  األرا�سي  بتقسيم  اإلسالمية 
مباشرة بعد احتالل البالد. واحد من بين هؤالء كان عمرو بن العاص – قائد في الجيش العربي، الذي كان 
على رأس الجيش في احتالل البالد وسوريا. استمرار الحفريات في املوقع، من شأنها أن تنير معلوماتنا بدالئل 
نستدل منها عن بداية االستيطان وتأسيسه وبناء  أخرى، 

الجامع والعالقة مع االحتالل العربي للبالد".
تحاول سلطة اآلثار والسلطة لتطوير  خالل هذه األيام، 
من  تمكن  التي  السبل  بحث  النقب،  في  البدو  وإسكان 
الحفاظ على الجامع ودمجه ضمن الحي السكني الجديد 

ليكون متاحا للجمهور.

الصور بلطف عن سلطة اآلثار.تصوير: عناترسيوك من سلطة اآلثار

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا -  13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام  -8حيفا



فرحة العيد 
مع حمالت   اكيد 

الحملة سارية المفعول من 1.8.19 حتى 18.8.19 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.

لحمة عجل

محدد لـ 6 كغم
3990 على كل شروة فوق 200 ₪

لحمة خروف
بعظمه

محدد لـ 12 كغم
55 على كل شروة فوق 200 ₪

فيريرو
روشيه
375 كغم

محدد الستعمالين
2990 على كل شروة فوق 200 ₪

كرتونة تمر مجهول
"حجيت زهاف"

5 كغم
מוגבל לשני מימושים 

9990 בקנייה מעל 200 ₪

كرتونة تمر مجهول
"االزرق"

5 كغم
מוגבל לשני מימושים 

6990 בקנייה מעל 200 ₪

جامب
1.5 لتر

محدد الستعمالين
10 على كل شروة فوق 200 ₪

3ב-

سلطات احلى
''شتراوس''

650-400 غرام
محدد الستعمالين

490 على كل شروة فوق 200 ₪

بوظة عائلية
جولد ''ريو''

1.4 لتر
محدد الستعمال واحد

490 على كل شروة فوق 200 ₪

محدد الستعمالين
790 على كل شروة فوق 200 ₪

فحم بريميوم
كابرتشو بالنكو

83990 كغم

رافايلو
150 كغم

محدد الستعمالين
990 على كل شروة فوق 200 ₪

سداسية كوكا-كوال 
/ كوكا-كوال زيرو

1.5 لتر
محدد الستعمال واحد

1990 على كل شروة فوق 200 ₪

صلصة
بندورة
700 غرام

محدد الستعمالين
690 على كل شروة فوق 200 ₪

طحينة
األرز

1 كغم
محدد إلستعمالين على كل 

1690 شروة فوق 200 ₪

طوفيفي
125 كغم

للكغمللكغم
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هل ما زال المسيحّيون يؤمنون 
بسّر االعتراف؟!)8(

يذكر املخطوط السينائي رقم /966/ )القرن السادس عشر( 
أن الكاهن يشجع املعترف ثانية على أن يبوح بجميع خطاياه 
 في قلبه: »لقد أسرعَت إلى الكنيسة املقدسة، 

ً
 يخفي شيئا

ّ
وأال

الجميع  يخلص  أن  يشاء  الذي  البشر  املحب  اإلله  بمشيئة 
ويقبلون إلى معرفة الحق، كي تطّهر ذاتك من كل خطيئة. فانتبه 
 من أفعالك فتجلب على 

ً
 تخفي شيئا

ّ
 تخجل وأال

ّ
 يا ولدي أال

ً
إذا

نفسك دينونة«.
، حيث يذكر أن 

ً
وإن اإلفخولوجي الحالي يحفظ توجيًها مماثال

املعترف يقول قبل البوح بخطاياه: »أيها اآلب رب السماء واألرض 
إني أعترف لك بكل خفايا وظواهر قلبي وذهني التي فعلتها حتى 
هذا اليوم الحاضر. لهذا أطلب إليك أيها الديان العادل الحنون 
أن تغفر لي وتمنحني نعمة كي ال أعود إلى الخطيئة«. ومن ثم 
يقول له الكاهن: »أيها األخ ال تخجل مما أتيت ألجله إلى هللا وإلّي. 

ألنك لست تعترف لي بل هلل الذي أنت اآلن ماثل أمامه«.
املعترف،  يشّجع  الكاهن  أن   )105( الالفرا  مخطوط  يذكر 
 إياه أن الجميع 

ً
را

ّ
للمرة الثالثة، لالعتراف بجميع خطاياه مذك

يخطأون، ولكنهم يتعافون بالتوبة »أيها األخ ال تخجل أن تبوح 
وقد  العدو،  من  جّرِب 

ُ
ون ذنب 

ُ
ن كبشر   

ً
جميعا ألننا  بأفعالك، 

التي  برحمات هللا،  نتقوى  لكننا   .
ً
أيضا ونخطئ   

ً
كثيرا أخطأنا 

تغلب سّيئاتنا، إذا أقبلنا إليه بتوبة صادقة«.
املجموعة الثانية من التوجيهات يقولها األب الروحي للمعترف، 

بعد االعتراف بخطاياه وقبل تالوة إفشين الحل عليه.
املخطوط السينائي /966/ يذكر أن الكاهن يؤكد للمعترف بعد 
أن يبوح بخطاياه، على عدم استحقاقه هو )الكاهن( كإنسان، 
وعلى أن رجاءنا هو في هللا الذي يمنح غفران الخطايا للساقطين. 

ثم يتلو أفاشين الحل على املعترف.
مخطوط دير الالفرا )105( ومخطوط دير كونستامونيتو /60/ 
يلّمحان بشكل غير مباشر إلى القانون الذي ُيفَرض على املعترف: 
إلى   ترجع 

ّ
تبكي وتتوب عما فعلت، وأال يا ولدي، أن  »أتريد، 

خطاياك! إذا حفظت من اآلن طريق الرب وسلكت فيه، فإنه 
يغفر لك ويؤهلك للمجد في املسيح يسوع ربنا، الذي له املجد 

وامللك إلى الدهور، آمين«.
: »يا ولدي الروحي املعترف 

ً
اإلفخولوجي الحالي يذكر كالًما مماثال

لحقارتي، إني، أنا غير املستحق، ال أستطيع أن أغفر خطيئة على 
األرض، لكن هللا )هو الذي يغفر الخطايا(. أما نحن فبما أننا 

واثقون بذلك الصوت اإللهي الصائر للتالميذ، بعد قيامة ربنا 
يسوع املسيح من األموات والقائل: »َمْن تركتم خطاياه تركت 
مسكت«، نقول إن كل ما اعترفت 

ُ
له، وَمْن أمسكتموها عليه أ

به لحقارتي، وكل ما لم تقله عن جهل أو عن نسيان، مهما كان، 
يسامحك هللا به في الدهر الحاضر وفي الدهر اآلتي«. ثم يتلو 

إفشين الحل على املعترف.
بعد  االعتراف،  يختم   /60/ كونستامونيتو  دير  مخطوط  إن 
أفاشين الحل، بكلمات الكاهن التي تؤكد على ثمار السر: »الرب 

لك، الرب يعضدك«. ِ
ّ
صك، الرب يحفظك، الرب يظل ِ

ّ
يخل

خاتمة
النهاية، ومن خالل ما سبق، يبدو جلًيا أن الذي اصطبغ  في 
باملسيح هو الذي يدرك أن السيد القائم  لم يره العالم أجمع، 
هين فقط: »ال أترككم يتامى. إني آتي إليكم. بعد 

ّ
بل جماعة املتأل

 وأما أنتم فترونني. إني أنا حي فأنتم 
ً
قليل ال يراني العالم أيضا

ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فّي وأنا 
فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. والذي 
يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي« )يو 18:14-21(. أي 
 جذرًيا في اإلنسان، بأن 

ً
إن معاينة املجد اإللهي تفترض تحّوال

يتحّول من عبد أو أجير أو عدو إلى صديق وحبيب هلل.
إن فعل املصالحة الحاصلة بسر الصليب والقيامة ال يتم من 
جهة هللا فقط، بل باملشاركة اإلنسانية أيًضا. لذا، فإن الشرط 
األسا�سي لالشتراك بسر الصليب والقيامة، هو صلب الشهوات 
واالنعتاق من األنانية باإليمان الثابت، والخضوع التام للمشيئة 
اإللهية، فيتطّهر اإلنسان من األهواء ويتقدس القلب ويستنير 
الذهن، ويطيع اإلنسان حتى املوت، تلك الطاعة التي تتحّول 
ويتأله،  باهلل،  اإلنسان  حد  فيتَّ محبة،  إلى  هللا  بنعمة  آنذاك 

ا بنعمة املسيح.
ً
 معه ومالك

ً
ويصبح فاعال

وهكذا، تبقى التوبة ذاك السر الذي ين�سى به اإلنسان ما وراء، 
 مع الرسول بثقة: »ذاك 

ً
ويمتد بكل نفسه إلى ما هو أمام، هاتفا

رأيناه  الذي  ذاك  الذي سمعناه.  ذاك  البدء.  منذ  كان  الذي 
بعيَنينا. ذاك الذي تأّملناه وملسته يدانا من كلمة الحياة. ألن 
األبدية...  الحياة  بتلك  ركم 

ّ
ونبش الحياة ظهرت فرأينا ونشهد 

ركم به أيًضا... وإننا نكتب إليكم  ِ
ّ

ذاك الذي رأيناه وسمعناه نبش
ا« )1 يو 4-1:1(.    بذلك ليكون فرحنا تامًّ

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

أيام مباركة في 
موسم الحج 

ّ

َ

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

رشدي املايضالّرْسَكَلة

د أرصفة الكلمة، كلمة يعرف  بدع ذو املوهبة الكاملة ٌيَعّبِ
ُ
امل

يقودُه  ما  بوصلِتِه سوى  في  يبق  فلم  تكُبَر...  أن  أّنها نسَيت 
إلْيها، لخلقها كيانا إبداعّيا يرتدي كسوان مختلفة، من الحلم 
مّيز والِجّدة  والواقع واالرتباط بالزمان واملكان باألمل واأللم والتَّ

بْعَد َحْفٍر عميق في تربة أرض اإلبداع...
ًه إليها:-

َ
لذلك يظلُّ ُيكّرر سؤال

ّنها لم تِغب... وهذا ما 
َ
ُه َيْعلُم أ نَّ

َ
كلمتي!!! ملاذا ِغْبِت عّني، مع أ

عي  قصان.. لكونه دائم السَّ ُيْبقيِه دائما ينتاُبُه قلق الغياب والنُّ
الى كتابة نّص َيَسع العالم بكّلِ تناقصاِتِه، ليأتي بما لم ُيؤَت 
ظر الى الّنّص  ْبل... وهذا ما يجعله أن يتحّرر من النَّ

َ
بِه من ق

 مكروه 
ً
من زاوية واحدة، ويجعل املتلقي عدم قراءِتِه حياة

وارتدائه ثيابا ارتداها ِمرارا وِمرارا...
جديد، وحلمي وراء الغيب ُمْحتجب،  وألنني مسكون بهاجس التَّ
لم يبق من بوصلتي سوى ما يقودني منها، في واقع إبداعي 
عن  وتخرج  الّسرب  خارج  ّرد 

َ
غ

ُ
ت أن   

ّ
إال الَحراك،  ديناميكي 

الجاهز واملألوف، شكال ومبنى، رموزا وصورا فنّية...
لة« التي 

َ
ْسك بَع.. ولو قليال، أسلوب ما ُيْعرف بـ«الرَّ

ّ
فرأيُت أن أت

الى ملمح وحال  َحّدد صياغة األشكال وتحويلها 
ُ
أ لزمني أن 

ُ
ت

آخر، وهذا يرتبط بالِحّس اإلبداعي، والجّدة في االبتكار والخيال 
ْمكنة في مخيلنا 

ُ
ور االبداعّية امل ق الذي به نصنع الصُّ

ّ
الخال

تضّمن 
ُ
قبل إخراجها الى الواقع في شكلها الّنهائي الجميل امل

ق في كل أشكال وأجناس اإلبداع، 
ّ

 الخيال، العنصر الخال
َ
ِسعة

غير  ِصفة  نحو  بالعمل  زياح 
ْ
واالن التعديل  على  الًقْدرة  ثّم 

َسِة الكاتب 
ْ َ
اعتيادّي ِلَتْحقيق مفهوم اإلبداعّية، خاصة إبراز مل

ّن الّروسكيالج، أْن 
َ
باعه ف ِ

ّ
ن من خالل ات

ّ
ُه تمك

ّ
الخاّصة... ألن

رنا نعم!!! تصير 
َ
ظ

َ
يجعل من األشياء العديمة وحتى الّتافهة في ن

اذا، أي تركيبا جماليا لهذه األشياء...
ّ
جماال أخ

فأغادرني عندها، وألَبُس غيمة، وأم�سي كي يتبعني القصيد 
لماء...

َّ
معقال للّضوء وال يظلُّ األمام أمامي الظ

ألنها  استغاللها،  للمؤمنين  يطيب  مباركة  أيام  نعيش 
موسم من مواسم التعرض الى نفحات الخير والبركة من 
هللا تعالى، هذه األيام العشر األولى من شهر ذي الحجة 
املبارك، والتي تبدأ هذا اليوم الجمعة والتي أقسم بها 
ربنا جل في عاله، وال يقسم ربنا إال ب�سيء عظيم عنده 
فقال ) والفجر * وليال عشر(. وقد بين رسول هللا أهمية 
هذه األيام املباركة والعمل الصالح فيها، فقال كما روى 
ابن عباس، قال: قال عليه الصالة والسالم )ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب الى هللا تعالى من هذه األيام(. 

يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: وال جهاد في سبيل هللا؟ قال )وال جهاد في سبيل 
هللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك(. وهذا الفضل لهذه األيام يأتي ألن 
فيها تنحصر أعظم أعمال الحج، التي تربي وتهذب سلوك من طلب االستقامة في 
الحياة الدنيا، وطلب رضوان هللا وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين. 
ففي هذه األيام  يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وقد سمي بهذا االسم 
ألسباب منها أن الحجاج في املا�سي كانوا يروون رواحلهم، التي ستنقلهم للوقوف 
على جبل عرفات. وقيل أن سبب تسميته بهذا االسم ألن إبراهيم عليه السالم، 
رأى أول مرة ليلة الثامن من ذي الحجة أنه يذبح ابنه، فأخذ يفكر هل هذه من هللا 
أم من الشيطان، بقي على حاله يتروى حتى كانت الليلة التي تليه،ا والتي تسمى 
ليلة عرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة، فرأى نفس الرؤيا فتيقن أنه أمر 
هللا، وكما بينت فيها يوم عرفة الذي سأخصه بتوضيح أوسع، وفيها يوم النحر 
وهو يوم عيد األضحى، وقد استحب العلماء صيام هذه األيام ما عدا يوم النحر، 
وهو اليوم العاشر والسعي بكل أنواع العبادات والقربات الى هللا من صالة وصوم 
ونفقة وحسن معاملة والتخلق باألخالق الحسنة، التي هي ثمرة عظيمة ملن تأمل 
سيرة بيت إبراهيم العابد لربه، املضحي من أجل جالله وابنه إسماعيل الذي يسلم 
نفسه للذبح طاعة لربه وبرا بوالده. وال نن�سى دور املرأة املعطاءة هاجر التي ملا وضعها 
إبراهيم عند البيت العتيق، الذي حاله يبينه إبراهيم بدعائه )ربنا اني اسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك املحرم، ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي اليهم  وارزقهم من الثمرات(. فتسأل إبراهيم )آهلل أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن إذهب فإن هللا لن يضيعنا(. ووجودها عند البيت العتيق كان سببا 

من أسباب الحياة في تلك األرض املباركة. 
قال بعض العلماء في بيان فضل هذه األيام والعمل فيها: من صام هذه األيام أكرمه 
هللا بعشرة أشياء: البركة في عمره، والزيادة في ماله، والحفظ في عياله، والتكفير 
لسيئاته، والتضعيف لحسناته، والتسهيل لسكرات موته، والضياء لظلمات قبره، 
والتثقيل مليزانه، والنجاة من دركاته، والصعود على درجاته. وقد استنتجت هذه 
الفضائل من قول رسول هللا )ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة(. 
فقيل: يا رسول هللا وال رمضان؟ فقال: بل العمل في رمضان أفضل، ولكن هذه األيام 
حرمتهن أعظم. وتختم هذه األيام العشر من ذي الحجة بيوم عرفة ويوم النحر ويوم 
عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات 
يؤدون الركن األساس من أركان الحج، الذي بينه رسول هللا بقوله )الحج عرفة(. 
وقد جاء هذا البيان عندما سئل من وفد نجران عن الحج، فقال )الحج عرفة(. 
تعظيما لهذا اليوم ملزاياه الكثيرة، قال سعيد بن امليب: قال علي بن أبي طالب: 
بعث هللا جبريل عليه السالم الى إبراهيم عليه السالم، فحج به حتى أتى عرفة. قال: 
أعرفت؟ فلذلك سميت عرفة بهذا االسم، يقول هللا تعالى )ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر الحرام، 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالين * ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم(. ومن مزاياه أن صيامه له األجر الذي بينه 
رسول هللا بقوله )يكفر السنة املاضية والباقية(. وال نن�سى أنه بيوم عرفة في حجة 
رسول هللا املسماة حجة الوداع، ختمت رساالت السماء بختم رسالة النبي محمد، 
حين نزل قوله تعالى )اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشون، 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا(. وتختم 
األيام العشر التي أقسم هللا بها بيوم النحر، وهو اليوم الذي نحيي فيه سيرة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السالم، بما فيها من تضحيات جسام وقد امر رسول هللا بضرورة 
النحر للمستطيع. قال تعالى )إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك 
هو األبتر(. أمر رسول هللا بالنحر أي الذبح تقربا الى هللا من أجل التوسعة عن نفسه 
وعن جيرانه وعن أهل الحاجة من الناس لفعل إبراهيم. قال تعالى )وفديناه بذبح 

عظيم وتركنا عليه في اآلخرين سالم على إبراهيم كذلك نجزي املحسنين(.
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BLU شهرين.. و ع طابا ليلتين
ألصحاب المحالت التجارية 

BLU IT
  َع الجامد
BLU IT

  َع الجامد
BLU IT

  َع الجامد

نعرض ونبيع مشروب الطاقة
 BLU  لمدة شهرين

نعرض الصناديق واإلبداع بترتيبها..
ونجّمع احرف كلمة "BLU" من مراقب 

نقاط البيع لنربح رحلة زوجية ليلتان/٣ أيام 
شاملة جميع الوجبات الى طابا

الحملة من ٢٠١٩-٧-١٥ حتى ٢٠١٩-٩-١٥

ة.
مل

لح
ط ا
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أجواء مؤثرة في وداع 
حجاج شفاعمرو

شفاعمرو،  أهالي  - ودع  الشاعر  حسين  من 
بيت  إلى  املسافرين  الحجاج  الثالثاءاملا�سي، 
حيث  الحج،  فريضة  لتأدية  الحرام  هللا 
والبالغ  الحجاج  تقل  التي  الحافلة  انطلقت 
من  وحاجة،  حاًجا  أربعين  نحو  عددهم 
الشرقي. الحي  في  الجماهيري  املركز   جانب 
وكان في وداع الحجاج عضو لجنة الحج والعمرة، 

الشفاعمرية،  البعثة  ورئيس  صفوري  محمود 
الحجاج. سيرافق  الذي  سمنية  عمر   الحاج 
مؤثرة  بأجواء  األهالي  قبل  من  توديعهم  وتم 
للحجاج  التمنيات  مع  والدموع،  العناق  تخللها 
السفر بسالم والعودة إلى بالدهم ساملين غانمين، 
لهم على أن يكون حجا مبروًرا وسعًيا  والدعاء 

مشكوًرا وذنًبا مغفوًرا.

الشعرية  العروض  سلسلة  اختتمت  حيفا-  ملراسل 
التي حضرها االالف والتي انطلقت  "كاتاباز"،  والفنية 
ومن  بحيفا  مروًرا  الناصرة،  مدينة  من  ايار  مطلع  في 
هذه  االولى  العروض  سلسلة  فاختتمت  القدس  ثم 
بعرض كبير في قصر الثقافة بمدينة  منتصف تموز، 
رام هللا، تكللت بتوسيم الشاعر مروان مخول وتقليده 
الرئيس  ِقبل  من  والفنون،  الثقافة والعلوم  وسام 

الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام هلل. 
هذا العرض الفني الجديد وهو أمسية شعرية للشاعر 
انطلق بعد صدور مجموعته الشعرية  مروان مخول، 
"أين أمي"، رافقه فيه املوسيقي درويش درويش )حيفا( 
ومعهد سوا للرقص املعاصر )شفاعمرو( بقيادة سوار 
هيلين  الشفاعمريات  وبمشاركة  )ترشيحا(  عبليني 
كيتي طعمه، هديل خورية وريم  نور مشعور،  بيدس، 

عبود.
لجمهوره  الشاعر  قرأ  الجديد،  االسم  بهذا  "كاتاباز" 
عامله  من  واالتية  الجديدة  الوجدانية  قصائده 
درويش  درويش  املوسيقي  ليعزف  الشخ�سي، 
مع  وتقاطعت  القصائد  مع  تالحمت  مقطوعات 
املضامين  لتحاكي  خصيًصا  ِعّدت 

ُ
أ التي  صات، 

َ
الَرق

 مرئًيا وفنًيا لألمسيات.
ً
ولتقدم شكال

اختتام  عروض 
"كاتاباز" 

الشعرية والفنية 

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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عيادة الفم النموذجي
الطبيب م. كنانة

حيفا - شارع بت حن 7 الى جانب קפה טוב

KNANEH@HOTMAIL.COM       053-5243137  077-5030588

عالجات تجميلية للوجه وعالج تقوية الشعر

زرع  أسنان محوسب

ترميم وعالجات الجذر

تقويم أسنان شفاف

تلبيسات وترميم فوق زرعات

HOLLYWOOD SMILE  قشور خزفية

إزالة التكلس+ تبييض أسنان

طقم أسنان كامل وجزئي مع أو بدون زرع

سالم عربي
· شو صار بالدنيا؟؟ وفد إعالمي عربي يزور إسرائيل..	

· هذا الوفد من السعودية واإلمارات وغيرها، يطوف ويجول في إسرائيل..	

· زار الوفد تل أبيب، وحيفا ويافا والقدس، وكمان األق�سى املبارك إلتمام فريضة الحج!!!!	

· استقبلت الوفد هناك جماهير املصلين في األق�سى، بالترحيب وألقوا عليه كل ما طالته أيديهم..	

· بدل الورد أحذية.. وبدل األرز صرامي.. وبدل التصفيق والهتاف صراخ اخرجوا من هنا..	

· طبعا هذه الزيارة مش األولى للوفود العربية إلى إسرائيل.. وال األخيرة..	

· يمكن العرب يظنون انها فاتحة للسالم.. ويظنون انها مبادرة فريدة للصلح والتطبيع.. 	

· وما يظنون انه السالم مو مع العرب كلهم لكن مع فلسطين.. 	

· وما يظنون انه السالم مو من عند العرب يبدأ.. لكن من إسرائيل.. 	

· ت وخربطت وخرقت اتفاقات ومعاهدات السالم مع فلسطين..	
ّ
ألنها إسرائيل احتلت وأخل

· وهذا الوفد العربي.. حتى لو جاء بمباركة الحكومات العربية.. ما يقدم وال يؤخر.. 	

· وكلنا شفنا السيارات السعودية في الهدار بحيفا، والناصرة وشفاعمرو.. وسائر الجليل..	

· وشفنا البضائع اإلسرائيلية في جدة والرياض واإلمارات من سنوات السبعين..	

· لذلك هذا الوفد املوفد، ما يقدر يعمل أي سالم.. وال يعّبر عن رغبات املحبين للسالم..	

· اعتبروه مثل اليهود املتطرفين، اللي يفوتون على األق�سى يوميا، ويدنسوه بحماية الشرطة.. 	

· ويفوتوا على أماكن مقدسة كثيرة ويكتبون شعارات بذيئة، ويرسمون نجمة داود..	

· والعرب واقفين يقولون.. ال حول لهم وال قوة لهم إال باهلل..	

أبو إلياس
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علمت صحيفة »حيفا« أن  ملراسل حيفا- 
اللجنة الشعبية في شفاعمرو عقدت، مساء 
أمس الخميس اجتماعا، أقرت فيه برنامج 
للمجزرة   14 الـ  السنوية  الذكرى  احياء 
اإلرهابية التي وقعت في شفاعمرو يوم الرابع 
من آب عام 2005، وارتقى فيها أربعة شهداء 
من أبناء املدينة: ميشيل بحوث، نادر حايك، 

هزار ودينا تركي. 
وتدعو اللجنة الشعبية جماهير شفاعمرو، 
والتي  الذكرى  برنامج  في  املشاركة  إلى 
في  الشهداء  دوار  عند  وقفة  على  ستقتصر 

القادم، لوضع  الثامنة من مساء يوم األحد  الساعة 
اللجنة  باسم  قصيرة،  كلمات  والقاء  الورد  أكاليل 

الشعبية وبلدية شفاعمرو وأهالي الشهداء.
وفي حديث خاص لصحيفة »حيفا«، مع السيد أحمد 
حمدي، مركز اللجنة الشعبية أكد أن ممثلي األحزاب 
والحركات الوطنية املشاركة في اللجنة الشعبية اتفقوا 
على برنامج الذكرى. وأكد حمدي على أن شفاعمرو لن 
تن�سى شهداءها، ولن تغفر للمجرم ومن يقف وراءه 

على ما اقترفوه من جريمة عنصرية بشعة، وأن املجزرة 
ما زالت في ذاكرتنا ومن دروسها أهمية كنس األحزاب 
الصهيونية املعادية لجماهيرنا من بلدنا، والتي أجمعت 

على سن قانون القومية العنصري.
عائالت  أبناء  أحد  مع  »حيفا«  ملراسل  حديث  وفي 
الشهداء )االسم محفوظ في التحرير(، أبدى امتعاضه 
من تكرار األخطاء في التحضير لذكرى املجزرة، حيث 
يتم تجاهل عائالت الشهداء في مرحلة التحضير، وال 

يتم اعالمهم اال في اللحظة األخيرة عن البرنامج.

ملحرر »حيفا« للشؤون السياسية-  كان اإلعالن عن 
تحالف ميرتس مع حزب »اسرائيل ديمقراطية« برئاسة 
ايهود براك، والنائبة املنشقة من حزب »العمل« ستاف 
شافير، بمثابة هّزة أرضية مفاجئة لألوساط السياسية 
براك  ايهود  قبول  املفاجآت  ضمن  من  اسرائيل،  في 
باملقعد العاشر في القائمة. وهذا يشير الى اصرار براك 

على اسقاط نتنياهو من الحكم من جهة، ورضوخه 
لتلك الشروط نتيجة وضعه من حيث االتهامات التي 
ُوجهت له واستطالعات الرأي التي أشارت بأن حزبه لن 
يعبر نسبة الحسم، وبهذه الخطوة ينقذ األصوات التي 
كانت ممكن أن تذهب سًدى، وبالتالي يزيد من فرص 

نجاح املعسكرين اليساري واملركز في هزيمة نتنياهو.

بعد غد األحد احياء ذكرى شهداء 
مجزرة الحافلة الشفاعمرية

تحالف قوى اليسار برئاسة ميرتس
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اراضي 

بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�سي
 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

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 

 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 ₪

 

شارع الجبل 
 2.5 غرف طابق 2 بحالة جيدة   2100 ₪

شارع الجبل علوي
3.5 غرف أر�سي + مدخل منفرد+ساحة 3000 ₪

 لاليجار  شقق للبيع 
יצחק שדה

 مصعد، تكييف بكل غرفة
ً
 3.5 طابق 3 قريبا

₪ 3000  

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 650000 ₪ .

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

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

لإليجار بموقع مركزي محل تجاري بمساحة 15 متر 
أر�سي، يصلح ل פדיקור ומניקור

شارع בית אל
4 غرف واسعة طابق 2 مطلة على البحر موقف خاص 

ومخزن 3900 ₪

د. كامل أبو عرار يتبرع بكليته ألّمه عائشة أبو عرار بمتابعة وإشراف الطواقم 
الطبّية في سوروكا  

 أود شكر ابني الذي أنقذ حياتي، مفهوم ضمًنا أّن األم 
ً
عائشة أبو عرار: »بداية

تعطي االبن، لكن أن يعطي االبن أمه فهذا أمر آخر. أشكر أيًضا الطاقم املتفاني 
واملنهي في سوروكا الذي رافقنا على طول الطريق من مرحلة الفحوصات واملالءمة 

وحتى الزرع والعمليات الجراحية«  
عائشة أبو عرار، التي تسكن في النقب وتبلغ 70 عاًما، عانت من فشل كلوي 
مزمن بسبب مرض السكري. وكان وضعها يحتاج إلى زرع كلية والتي تبّرع بها ابنها، 
د. كامل أبو عرار، الطبيب في لواء الجنوب في كالليت، والذي اتضح بعد اجراء 

ه متبرع مناسب.  
ّ
الفحوصات أن

وتّمت متابعة الحالة من قبل طاقم مختص برئاسة بروفيسور يوسف حبيب، 
مدير خدمات  روغتشوف،  بوريس  د.  في سوروكا،  الكلى  أمراض  قسم  مدير 
بالتعاون مع طاقم زرع األعضاء، والذي  البيرا رومنيوك،  زرع األعضاء، ود. 
ضّم د. عبد أبو غنيم ود. عوز يكير من قسم الجراحة أ، وهما مختصان في 
الجراحة العاّمة وزرع األعضاء. وقد أجرى الطاقم فحوصات دقيقة وجّهز كافة 

التحضيرات الالزمة ما قبل العملية لالبن املتبرع واألم.  
وقد تّم إخراج الكلية من جسم االبن من خالل عملية جراحية صغيرة والتي 
 بالعملية املفتوحة. وأجرى العملية د. 

ً
ن من الشفاء السريع والسهل مقارنة

ّ
تمك

يكير عوز، جّراح كبير في قسم الجراحة أ وبروفيسور نيقوال مبجيش، مدير قسم 
أمراض املسالك البولية في سوروكا.   

وتّم بعدها زرع الكلية لألم في غرفة عمليات مجاورة من قبل د. عبد الرحمن أبو 
غنيم، وهو أيًضا من قسم الجراحة أ ومختص بالجراحة العامة وزرع األعضاء، 

بالتعاون مع طاقم التخدير وطاقم التمريض في غرفة العمليات.  
وقد شارك في عمليات التبرع والزرع العديد من الطواقم املهنية في سوروكا، 
بضمنهم، أطباء جراحين، مختصين بأمراض الكلى، مختصين بأمراض املسالك 

البولية، طاقم التخدير وطاقم التمريض وعاملين اجتماعيين.   
عند انهاء العمليتين تّم نقل عائشة للعناية في قسم أمراض الكلى، وبعدها بوقت 

قصير غادرت هي وابنها املستشفى. وقد نجحت العمليتان وسرعان ما تعافيا. 
نا سنتبرع 

ّ
د. كامل أبو عرار، االبن املتبرع: »من اللحظة األولى كان واضًحا لي أن

ألمي. انا وأخواي كنا مناسبين وتوصلنا للقرار املشترك بأن أتبّرع أنا ألمي. املرافقة 

واملتابعة من اللحظة األولى من قبل طواقم سوروكا كانت مهنية إلى أق�سى حد 
ني بين أيٍد 

ّ
مع معاملة شخصية. كطبيب وانسان شعرت باألمان وكان واضًحا لي أن

ا وبعد وقت قصير تعود إلى الحياة الطبيعية«.  أمينة. العملية كانت بسيطة نسبيًّ
ويشار إلى أّن مستشفى سوروكا هو أحد املستشفيات ال-14 التابعة لكالليت 
في  الرائدة  الصحية  املؤّسسة  هي  كالليت  البالد.  أنحاء  جميع  في  واملنتشرة 
إسرائيل والثانية بحجمها في العالم، وهي تخدم أكثر من 4 مليون زبون، 54% من 
مجمل املؤمنين في إسرائيل، في 1300 عيادة ومعهد. إضافة إلى املستشفيات، 
للطب  كالليت  شبكة  األسنان،  لطب  سمايل  عيادات  شبكة  كالليت  تضم 
املكّمل، وكالليت للطب التجميلي، إلى جانب الخدمات الطبية الشخصية من 

البيت.  

صادق مجلس إدارة بنك هبوعليم  يوم االثنين 
على توصية لجنة التعيين على تعيين دوف كوتلر 

 لبنك هبوعليم 
ً
 عاما

ً
مديرا

بنك  إدارة  ملجلس  جلسة  االثنين  يوم  أقيمت 
تعيين دوف  املوافقة على  تم خاللها  هبوعليم، 
هذا  هبوعليم.  بنك  عام  مدير  لوظيفة  كوتلر 

التعيين مشروط بموافقة 
للمنصب  دخوله  وموعد  البنوك،  على  املراقبة 

سيتم تحديده الحقا.
هذا وتكونت لجنة التعيين ملنصب مدير عام بنك 
هبوعليم من السادة عودد عيران رئيس مجلس 
واعضاء  التعيين،  لجنة  ورئيس  البنك  إدارة 

مجلس اإلدارة داليا ليف ويعقوف بيئير.

السيرة الذاتية:
، اب ل 3 

ً
دوف كوتلر، البالغ من العمر 63 عاما

أوالد، حاصل على اللقب األول في االقتصاد من 
جامعة تل أبيب، ولقب ثاني في إدارة االعمال في 
تخصص التمويل من جامعة تل أبيب، وخريج 
الواليات  في  هارفرد  جامعة  من  اإلدارة  برنامج 

املتحدة االمريكية.
بين  كال  فيزا  شركة  عام  مدير  منصب  شغل 
عام 2000 حتى 2003، ومدير عام بنك ايجود 
عام  ومدير   ،  2005 حتى   2003 السنوات  بين 
شركة يريزما بين 2006 و2007، مدير عام يسرا 

كارد بين 2009 حتى 2015 . 

مجلس إدارة بنك هبوعليم يقرر تعيين دوف 
كوتلر مدير عام بنك هبوعليم

 

 

سعر سلسلة من مجموعة I’M: 265 ش.ج.
JACKIE- O متوفر في شبكة

لقائمة الفروع:
https://www.jackie-o.co.il/content/generalpage/%D794%%D797%%D7%A
0%D795%%D799%%D795%%D7%AA-%D7%A9%D79%C%D7%A0%D795%

خلف كل اسم هنالك قصة, خلف كل قصة هنالك روح, مجموعة I’m تحتفل 
بخصائص كل امرأة وجمالها اللذين يظهران بتصميم وتفاصيل كل قالدة.

زركونات بألوان اكوامرين, ابيض, أصفر وألوان عديدة تزين قالدات األحرف 
املرصعة بشغل يدوي ناعم حيث تمنح كل قالدة خصائص شخصية, قطعة 
 لحب الشخص لذاته وتعزيزها, تذكير يومي لقوة الثقة والجرأة 

ً
تشكل تصريحا

األنثوية.
الطريقة األصلية واملثالية لالحتفال بالتميز ولتتقلدي قصتك الخاصة.

I’M مجموعة
Your name.   Your story. Your letter.

GB50 + خدمة 2GB15GBMusixحجم تصفح
 دفع شهري يشمل مركب 

OBD 39.9 شيكل35.9 شيكل25.9 شيكل

مضاعفة حجم التصفح لـ  حملة للمنضمين الجدد إلى بيليفون كار
لسنة )+ 2GB لشهر(

مضاعفة حجم التصفح لـ  
)+15GB لشهر(

ضاعفة حجم التصفح  لسنة  
)+50GB لشهر(

Musix خدمة  
 

يوجد--

يوجديوجديوجد راديو انترنت

يوجديوجديوجدiCast كتاب صوتي هدية 

:Pelephone Car بيليفون في حمالت صيفية لـ
تضاعف حجم التصفح وتمنح ميزة خاصة للسائقين الشباب

بمناسبة العطلة الصيفية، اعلنت شركة بيليفون انها تخرج بحمالت خاصة 
للمنضمين الجدد لخدمة Pelephone     car وفي ضوء ذلك، أعلنت الشركة 
ان كل زبون ينضم للخدمة سيستفيد من مضاعفة حجم التصفح ملدة عام. 
املركبة،  ومراقبة  مولتيميديا  حلول  مع  أكثر  لذكية  املركبة  تحول  الخدمة 

الخدمة متاحة لزبائن جميع الشركات.
خدمة Pelephone car تقدم رزمة متكاملة للسائق، تشمل منظومة للسياقة 
اآلمنة: تلقي إشعارات حول القيادة بسرعة عالية، فرملة مفاجئة والخروج 
عن املسار، معطيات عن وضعية املركبة في الوقت الحقيقي، تحديد وتعقب 
اإلشعارات  تصل  وغيرها.  خاصة  بأسعار  طرقات  خدمات  املركبة،  مكان 
نهايتها. مع  ومميزاتها  السفرة  مسار  مشاهدة  وباإلمكان  الحقيقي  الوقت   في 

بموازاة ذلك، أعلنت بيليفون انها ستمنح ميزة خاصة للسائقين الشباب بهدف 
محاولة املساهمة في مكافحة حوادث الطرق. من معطيات السلطة الوطنية 
ملكافحة حوادث الطرق يتبين ان نسبة الضالعين حتى جيل 24 في حوادث 
 الطرق القاتلة في العام 2018 بلغت حوالي %22 - 12.4% حتى جيل 18 عاما.

حتى   - الشباب  السائقين  ومنح  املساهمة  بيليفون  في  تقرر  ذلك  في ضوء 
ينضم  زبون  كل  التصفح.  عامل  على  دفع  بدون  أشهر  ثالثة  عاما:   24
بانضمامه  امليزة،  من  االستفادة  بإمكانه   Pelephone Car لخدمة  
وجود  حالة  في  او  سارية،  قيادة  رخصة  وابراز  بيليفون  مندوب  مقابل 
يدفع. الذي  االنتساب  لصاحب  األولى  بالدرجة  قريب  شاب   سائق 

“أطلقنا  قال:  سيغل  ايالن  التسويق،  لشؤون  بيليفون  عام  مدير  نائب 
انضم  الحين،  ذلك  ومنذ  ونصف،  عام  قبل   Pelephone Car خدمة 
هناك  الصيف  خالل  انه  اكتشفنا  الزبائن.  آالف  عشرات  للخدمة 
استخدام  من  وينبع  الزبائن  قبل  من  االنترنت  تصفح  باستخدام  ارتفاع 
وجدنا  لذلك  الصيفية،  العطلة  خالل  السيارة  في  املسافرين  باقي 
الفترة. هذه  في  التصفح  حجم  مضاعفة  ميزة  تقديم  املناسب   من 

وضلوع  املواصالت  وزارة  ملعطيات  مبالين  غير  البقاء  نستطع  لم  كذلك، 
نسبة كبيرة من السائقين الشباب في حوادث الطرق الصعبة، ومن ناحيتنا 
امليزة محاولة في املساهمة في هذه القضية وزيادة الوعي حول املوضوع لهذه 

األجيال”.

 Pelephone car

هي خدمة تناسب زبائن جميع الشركات، وتمنح للمسافر تجربة استخدام 
تحول املركبة إلى ذكية أكثر ومتصلة. بيليفون هي الشركة الوحيدة التي تعرض 
حال يدمج بين ميزات السيارة املتصلة، الى جانب املراقبة الدائمة ألمن وأمان 
السائقين من خالل دالالت الهاتف الذكي. تعتمد الخدمة على OBD2، جهاز 
ذكي يتصل بمقبس في السيارة ويحتوي على شريحة خليوية تدار بواسطة 

تطبيق. التركيب للزبون بسيط، وباإلمكان القيام به بشكل ذاتي من السائق.

VIS ب جامعة
ّ

ب جامعة عادّيون، وهنالك طال
ّ

هنالك طال
مع بنك هبوعليم يمكنكم الفوز برحله زوجّية إلى جزر املالديڤ!

للبنك، وهي  التابع   VIS ب 
ّ

نادي طال بنك هبوعليم  يعرض 
very important student  بامتيازات خاصة للطالب والذي 
ب VIS من امتيازات 

ّ
هو أزيد من بطاقة VIP – حيث يتمّتع طال

عّدة: دخول الحفالت، تذاكر VIS للعروض، رحالت VIS في 
ب الجامعة، 

ّ
البالد والخارج، مجّمعات VIS ضمن حفالت طال

 ..VIS والعديد العديد من االمتيازات الخاّصة والحصرّية بـ
ب الجامعة في بنك 

ّ
عندما يتمّتع اآلخرون من ميزة الـ VIP، طال

!VIS هبوعليم يتمّتعون من
يذكر ان نادي VIS  يمنح كل شهر هدية مختلفة، حيث انه 
خالل الشهر املا�سي حصل الفائزين على بنزين لكل السنة 

ومن بينهم طالب عربي من مدينة الناصرة.
رحلة  إلى  جًدا  تتوقون  كنتم  اذا  هي  الهدية  الشهر  هذا 
بتذكرة  املرة  هذه  الفوز  يمكنكم  املالديڤ؟  لجزر  ممتعة 
سفر مفتوحة ملدة نصف عام لقضاء عطلة زوجية تشمل 

 club Med اإلقامة الشاملة مع جميع الوجبات في فندق
بجزر املالديڤ!

ب 
ّ

لطال الفعالّيات  في  املشاركة  وفرصة  االمتيازات  عطى 
ُ
ت

ب الجامعة في بنك هبوعليم 
ّ

الجامعة املنتمين إلى نادي طال
بحسب التعريف املحّدد في البنك، والذين يديرون حساًبا 

في البنك ضمن هذا اإلطار، خاضع لشروط وأحكام البنك.
ب 

ّ
ب الجامعّيين: طال

ّ
شروط االنتساب لعضوّية نادي الطال

بطاقة  بإظهار  18-35 عاًما، مشروطة  بين  أعمارهم  تراوح 
م في املؤّسسات األكاديمّية الُعليا أو في مؤّسسة 

ّ
طالب يتعل

ما فوق الثانوية، معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم.
الفترة  خالل  الجامعيين  ب 

ّ
الطال نادي  إلى  االنتساب  يتم 

الدراسّية الفعلّية وملّدة قصوى ال تتعّدى 9 سنوات.
والتمتع من هذه  بنك هبوعليم  في  لفتح حساب  ندعوكم 

االمتيازات.

لإليجار

053-7548685
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من كل هاتف

توفير مئات الشواقل في السنة*

مقارنًة مع مكابي ومؤوحيدت، األسعار محّدثة لغاية 1.7.2019  

196

236

251

256249

294

294

269

299

720636

696396

516576

مكابي
ماچين+شيلي

كالليت
موشالم زهاڤ+ بالتينوم

عدد األفراد
بالعائلة

أهل بجيل 29
+ 4 أوالد

أهل بجيل 35
+ 5 أوالد

أهل بجيل 45
+ 8 أوالد

مئوحيدت
عاديف+سي

توفير سنوي
بالمقارنة مع مكابي 

في السنة

توفير سنوي
بالمقارنة مع مئوحيدت

في السنة

أخبار  بتفّرح: األسعار نزلت!
 والعيلة بكالليت بتوّفر أكثر

عشان ما تقولوا "ما سمعنا"


