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مطلوب مترجم/ ة

مطلوب ملوقع انترنت باللغة العربية، متخصص في مجال السياحة الطبية

مترجم/ ة، بنصف وظيفة يجيد/ تجيد اللغة العربية بطالقة

هنالك إمكانية للعمل من املنزل أو في املكتب

هنالك إمكانية الستمرار العمل باملوقع بعد إنهاء العمل في الترجمة

bestteb24@gmail.com :للتقدم للوظيفة وملزيد من التفاصيل
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لاليجار-شارع المطران حجار

شقة 4 غرف + شرفة
موقف سيارة + مخزن
مطله للبحر، مصعد

خليل حجو 052-2840945

أضحى مبارك
يتقّدم طاقم صحيفة »حيفا«، إدارة وتحريًرا، 

بأجمل الّتهاين والّتربيكات إىل املحتفلني 

بعيد األضحى املبارك.

أعاده الّله عليكم وعلينا 

باليمن والخري والربكات.

ولهذه املناسبة سُتحتجب صحيفة »حيفا« عن 

الّصدور األسبوعني  القادمني، لتعاود الّصدور 

كاملعتاد يف 30 آب 2019.
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير          اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

تم مؤخًرا تسريب معلومات في صحف ووسائل اعالم 
سيا�سي  حزب  لتأسيس  محاوالت  عن  إسرائيلية، 
جديد في اسرائيل له عالقة بايجال عمير، قاتل رابين، 
ولوحظ حضور لعائلته في االجتماعات التأسيسية لهذا 
الحزب، مثل شقيقه حاجي عمير والذي كان قد سجن 
بسبب اتهامه بالتورط في املشاركة بتنفيذ عملية قتل 
الحزب  أهداف هذا  رابين. من ضمن  الحكومة  رئيس 
العمل على إطالق سراح قاتل رابين وفالريسا، زوجة 
قاتل رابين، لم تخف هذا األمر، بل أكدت أنه كانت 
هنالك تحركات ومفاوضات مع أحزاب أخرى من أجل 
خوض االنتخابات الحالية للكنيست وتم طرح موضوع 
إطالق سراح زوجها. األسوأ في األمر أن مدير عام لجنة 

االنتخابات املركزية، املحامية أورلي عدس أعلنت أنها 
لن تلغي هذه القائمة، رغم ارتباطها بمجرم وسجين قام 

بقتل رئيس حكومة اسرائيل يتسحاق رابين.
 إن هذا األمر من املفروض أن ُيؤرق كل عاقل وكل 
انسان مسؤول، فهذا القاتل املجرم الذي قام بتنفيذ 
عملية قتل رئيس حكومة اسرائيل، قتله بسبب آرائه 
ومواقفه، والتي جاهر بها، وأي تهاون مع هذا الشخص 
تتهاوى  بدأت  التي  الديمقراطية  بالقيم  استهتار  هو 
وتتقهقر. إن منح هذا الشخص الحق بتأسيس حزب 
سيا�سي، هو اعتداء سافر على املفاهيم الديمقراطية، 
ودعم للبلطجية، ومقدمة لتشريع االعتداء على اآلخر 
إذا كان رأيه مغايًرا لرأيك. أي أننا نتبنى قانون الغاب، 
فاالدالء بتصريحات متهورة وغير مسؤولة، والتحريض 
 تؤدي الى هدر دم أشخاص 

ً
على اآلخر بسبب آرائه  أحيانا

أبرياء، فالكلمات التي نتفوه بها، هي ليست مجّرد وسيلة 
 
ً
إنما تتحول أحيانا لنقل املعلومات واألفكار فحسب، 
بهدف تسخيرها لخدمة فكر معّين،  الى عملية شحن 
على  قتل  بعمليات  القيام  مثل  الفعل،  على  وتحّرض 

خلفية ايديولوجية.  
لالعتداء  الشرعية  منح  االعتداء  يسبق  عام  بشكل 
بواسطة الكالم، بواسطة اتهام الشخص الذي يخالفني 
الرأي بالخيانة، فأّي اعتداء يتم تنفيذه من قبل أّي 
انسان، ال يّتم إال نتيجة تحضير كالمي يسبق الفعل. 
رتكب لوال 

ُ
فجريمة قتل رئيس حكومة اسرائيل لم تكن لت

التحريض الكالمي الذي سبق عملية تنفيذ الجريمة، 
والتحريض بعد عملية القتل لم ينته بل استمر وتصاعد 
فالذي  أوسع،  نطاق  وعلى  مستمر،  بشكل  وتفاقم 
ه يعمل لصالح األعداء 

ّ
يخالفني الرأي أتهمه بالخيانة وأن

وبالتالي أهدر دمه نتيجة هذه االتهامات.  
بالكالم في غاية الخطورة، فالكلمات ليست  التالعب 
حيادية، ويمكن تفسيرها بعّدة اتجاهات وبشكل يتوافق 
على   

ً
رأسا املعاني  قلب  فيمكن  مفّسرها.  مصلحة  مع 

عقب، وتحويل الكذب الى حقيقة، والسالم الى حرب، 
والهجوم الى دفاع. ولهذا تقوم فئات من اليمين املتطرف 
االسرائيلي بنعت كل من هو ليس معهم باليساري أو 
على استعداد للتحالف مع العرب، وهذه التهم تقودنا 
التهامه فيما بعد بالخيانة والعمالة، وما شابه من التهم 
الجاهزة. من جهة أخرى يتم منح تسهيالت لقاتل رابين، 
وهذه التسهيالت تعزز فكر من قتل رابين ونهجه، وتدعم 
مؤيديه، لهذا أدرك رئيس الدولة رئوفين ريفلين خطورة 
أن يمنح العفو عن قاتل رابين، وقالها بكل وضوح ودون 

تأتأة أنه لن يفعل ذلك طاملا هو في منصب رئيس دولة.
الرئيس  لتصريح  أعود  األمر،  خطورة  أّوضح  وحتى   
بأن  قال  إلدار، حيث  كرميئيل عدي  لبلدية  السابق 
قتلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحاق رابين هم 
من يجلسون اليوم على سّدة الحكم. قال إلدار هذه 
الكلمات في أثناء حفل إحياء ذكرى اغتيال رابين، فاتهم 

اليمين بأنه حّرض على الجريمة، وقال :»لم يكن إصبعه 
)أي اصبع ايجال عمير – ع.ش( الوحيد الذي ضغط 
على الزناد، وأطلق الرصاص على رابين، بل كانت معه 

أصابع آخرين هم اليوم في الحكومة«.  
القتل هم  بالطبع، فإن املساهمين في التحريض على 
قتلة، وهم الذين ورثوا موقعه واحتلوا املشهد السيا�سي 
على  التحريض  في  يزالون مستمرين  وال  اغتياله.  منذ 
آخرين، فكل من يعارضهم وال يتفق معهم بالرأي ُيضم 

حّرض عليهم. 
ُ
الى قائمة امل

»إنسوا  مسرحية  بأحداث  عمير  حادثة  تذكرني 
جورين،  جريجوري  الرو�سي  للكاتب  هيروسترات« 
أحرق  الذي  هيروسترات  شخصية  أذهاني  الى  وتعيد 
مدينة  في  أرتيميدا  معبد  امليالد  قبل  الرابع  القرن  في 
إيفيس اإلغريقية، والذي استغرق بناؤه مائة وخمسين 
عاًما. رغم أهمية هذا املعبد وقدسيته بالنسبة لسكان 
إيفيس، رغم حقد الناس كافة في ذلك الزمن لحارق 
يغّيرون  أصبحوا  الزمن  مرور  ومع  أنهم  إال  املعبد، 
مواقفهم حياله. فتحول حقدهم الى إعجاب، ولعبت 
وكادت  التحول،  هذا  في  هاًما  دوًرا  واملصالح  النقود 
أن تطول محاكمة هيروسترات الى ما ال نهاية، لوال أّن 
رجل القانون، القا�سي كريون خالف القانون وطعن 
هيروسترات بالخنجر، دون أن تتخذ محكمة إيفيس 
ه أنقذ القانون 

ّ
قراًرا رسمًيا بهذا الشأن، معتقًدا بهذا أن

والعدالة من مكر وديماغوغية هيروسترات.  
لهيروسترات  جرى  بما  شبيه  اليوم،  لعمير  يجري  ما 
التي منحت لعمير  الرابع ق.م، فالتسهيالت  القرن  في 
تجاوزت كل الحدود، فأن ُيسمح له بأن يؤسس حزًبا 
سياسًيا وأن يدير شؤونه من داخل سجنه، هو مقدمة 
خطيرة إلطالق سراحه كما يخطط قادة هذا الحزب، 
الى بطل قومي،  الى رمز،  ايجال عمير  يتحول  وبالتالي 
األمر الذي يجب أن ُيحدث هزة أرضية لدى األحزاب 

السياسية قبل أن يصبح األمر شرعًيا وقانونًيا.  

انتخاب  األسبوع  هذا  تّم  حيفا-  ملراسل 
الراهبة اليانا كرام رئيسة للرهبنة الكرملية 
الرهبنات  أبرز  إحدى  وهي  تريزا،  للقديسة 
وهذه  العالم،  في  الكاثوليكية  الكنيسة  في 
هي املرة األولى التي تنتخب راهبة من بالدنا 

لترأس رهبنة عاملية.  
موضوع  درست  كرام  اليانا  الراهبة 
في  ونشطت  "التخنيون"،  في  الرياضيات 
في حيفا، وكانت  الكرمليت  مدرسة راهبات 
مسؤولة في دير ستيال مارس قبل أن تنتقل 
الى فلورنسا في ايطاليا، حيث كانت عضوا 
الذي  الكرملية،  للرهبنة  األعلى  املجلس  في 

انتخبها رئيسة عليه.   

انتخاب الراهبة اليانا كرام رئيسة لرهبنة عالمية



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



الجُمعة 9 آب 42019

مشروع حفر الصخرة قرب دوار عباس  ملراسل حيفا- 
هذا املشروع الذي طال انتظار  يشارف على االنتهاء، 
تنفيذه، وبعد أن توجهت لجنة حي عباس في حيفا مراًرا 
وتكراًرا لبلدية حيفا من أجل تنفيذ هذا املشروع، نظًرا 
ألهمية  نظًرا  عليه.  هو  ما  على  الوضع  بقاء  لخطورة 
هذا  أهمية  على  عباس  حي  سكان  والطالع  املوضوع، 
حي  لجنة  رئيس  مع  "حيفا"  التقت صحيفة  االنجاز، 

عباس املهندس إيهاب حبيب.
س: حدثنا عن أهمية املشروع وما هي املراحل التي تّم 

تنفيذها حتى اآلن؟
بدراسة   2006 العام  في  عباس  حي  لجنة  قامت  ج: 
حركة  في  االكتظاظ  ناحية  من  الحي  تحسين  سبل 
في  املدارس  وتعدد  املباني  ازدحام  من  النابع  السير 
األمر الذي أثر أيًضا على النقص الكبير في  هذا الحي، 
أماكن وقوف السيارات. قامت اللجنة بمطالبة البلدية 
بتخصيص ميزانيات لتنفيذ مشاريع لهذا الهدف، كان 
من  مسؤولين  مع  ميدانية  وجوالت  لقاءات  عدة  لنا 
ادارة البلدية السابقة، وكان هنالك مماطالت متواصلة 
نقطة التحول حدثت  من قبل إدارة البلدية السابقة. 
عندما تولى الدكتور سهيل أسعد منصب نائب رئيس 
البلدية، حيث قام بإنشاء لجنة اختصاصيين من معهد 
التخنيون ورؤساء أقسام في البلدية. هذه اللجنة عملت 
عدة أشهر على اعداد دراسة شاملة الحتياجات الحي 

وسبل تحسين األوضاع فيه مثل االكتظاظ ومواقف 
شمل  كراًسا  عملها  نهاية  في  وأصدرت  السيارات، 

توصياتها الكاملة. 
مشاريع أدرجتها حسب أهميتها،   5 شملت التوصيات 
أمتار من عرض   5 إزالة الصخرة التي كانت تحتل  منها: 
مروري  اختناق  الى  يؤدي  كان  الذي  األمر  الشارع، 
ويشكل خطًرا على املشاة ومنهم طالب املدارس، نتيجة 
ذلك لم تتمكن سيارات االسعاف واالطفائية من املرور 
الى شوارع املتنبي وعباس األعلى وجميل شلهوب والتي 
يقطنها حوالي 1200 مواطن، مما يجعل هؤالء املواطنين 
منقطعين عن خدمات ضرورية األمر الذي كان يشكل 

خطًرا على حياتهم. 
في األسابيع  املشروع  الثاني من  القسم  تنفيذ  سيبدأ 
القادمة، وهو إزالة الصخرة قرب عباس 82 وإقامة دوار 

في مفترق طرق املتنبي وعباس األعلى. 
س:ما هي املشاريع األخرى؟

ج: املشروع الثاني استخدام قطعة األرض املوجودة بين 
شارع املطران حجار 2 واملطران حجار 4 إلنشاء مواقف 
بعباس  الصخرة  إزالة  الثالث هو  املشروع  للسيارات. 
27 وتوسيع الشارع في تلك املنطقة. املشروع الرابع هو 
استخدام قطعة األرض الكبيرة في القسم األخير لحي 
مواقف سيارات لخدمة سكان حي  ابن املقفع إلنشاء 
عباس من رقم 60 حتى رقم 68 وسكان حي ابن املقفع. 

واملشروع الخامس واألخير إيجاد مخرج آخر لحي عباس 
والحديث يدور عن مخرج من حي عباس العلوي أو شارع 

جميل شلهوب الى جادة الصهيونية. 
إزالة  من  املستفيد  من  يتساءل  من  هنالك  س: 
يسكن  من  الوحيدين  املستفيدين  وكأن  الصخرة، 
شخصًيا،  أنت  منهم  السابق  الصخرة  مكان  قرب 

بكلمات أخرى من يقطن في عباس 74 و 76؟
ج: املستفيد األول من هذا املشروع وغيره من املشاريع 
حي  سكان  هم  االختصاصيين  لجنة  بها  أوصت  التي 
عباس أنفسهم. لكن دعني أنتهز الفرصة ألشكر جيراني 
بيتي  لبناء  موافقتهم  على   ،76 وعباس   74 عباس  في 
 من بنائهما في الشارع 

ً
الدرج داخل أرضهم الخاصة بدال

حسب الخرائط املقترحة، األمر الذي سهل على منفذي 
ذلك موافقة  الى  باالضافة  األرصفة.  توسيع  املشروع 
الجيران على توسيع الشارع على حساب أرضهم الخاصة 
بدون مصادرة رسمية، ساهم في تنفيذ املشروع بسرعة. 
وبودي أن أشير الى أن تكلفة الحفر في األرض الخاصة 
حساب  على  كانت  خاصة،  سيارات  مواقف  إلقامة 
السكان وبتكلفة فاقت املليون ش.ج، بموجب االتفاقية 

التي وقعت بين إدارة البلدية والسكان. 
ماذا بالنسبة لكثرة عدد املدارس في حي مزدحم  س: 
البلدية  إدارة  مع  مفاوضات  هنالك  هل  أساًسا، 

الجديدة وتفكير مغاير لإلدارة السابقة؟

ج: في لقاء مع إدارة ورئيسة البلدية طرحت عدة أفكار 
في هذه املرحلة لن نخوض في  بالنسبة لهذا املوضوع، 
التفاصيل، لكن كلي أمل أن نجد الحلول املناسبة من 

أجل تحسين أوضاع الحي.
بعض  إخراج  بدون  حلول  إيجاد  يمكن  هل  س: 

املدارس من الحي؟
التفاصيل حسب  في  لن أخوض  كما قلت سابًقا  ج: 
طلب إدارة البلدية، لكن أقول باختصار كل االحتماالت 

واردة لهدف تحسين أوضاع الحي. 
س: هل هنالك رسالة تود أن توجهها باسم لجنة الحي 

لسكان الحي؟
الحالية  الظروف  وتفهم  بالصبر  للسكان  أتوجه  ج: 
خاصة مع بداية املشروع الثاني في مدخل شارع املتنبي 
بعد بضعة أسابيع، وأتمنى من السكان ركن سياراتهم في 
األماكن املالئمة وعدم إغالق مسارات السيارات. لجنة 
الحي في جلستها األخيرة قررت التوجه للبلدية بطلب 
تطبيق االجراءات القانونية ملن يغلق مسارات السير 
ستستمر  الحي  لجنة  صباًحا.  السابعة  الساعة  بعد 
بعملها لخدمة سكان الحي، وأنتهز هذه الفرصة لدعوة 
االنتساب  الى  اللجنة  بعمل  املساهمة  في  يرغب  من 

كعضو فيها.  
        

    

رئيس لجنة حي عباس يلقي الضوء على المشروع الذي تّم 
تنفيذه والمشاريع المستقبلية في الحي 



أستاذي معلمتي..هدايا ومصاريف العيد كث�ة

60,000حتى
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شفاعمرو تحيي الذكرى الرابعة 
عشرة لمجزرة الحافلة بوقفة 

في دوار الشهداء

نسرين تركي توجه نقًدا قاسًيا 
لبلدية شفاعمرو على تقاعسها 

- احيت جماهير شفاعرو، االحد  ملراسل حيفا 
راح  والتي  الحافلة  مجزرة  ذكرى   2019/8/4
ضحيتها أربعة من ابناء شفاعمرو البررة: ميشيل 
بحوث، نادر حايك والشقيقتين دينا وهزار تركي، 
بوقفة شعبية بجانب دوار الشهداء، حيث القيت 
 الكلمات ووضعت االكاليل على النصب التذكاري.
افتتح الوقفة وتولى عرافتها الكاتب الشفاعمري 
كلمته  مستهل  في  اكد  حيث  شليوط  زياد 
ارواحهم  قدموا  شفاعمرو  شهداء  بان 
وجه  كما  الشفاعمريين،  كل  عن  نيابة 
املجزرة  هذه  في  ثمنا  دفع  من  كل  الى  التحية 
الشهداء. وعائالت  ومعتقلين  مصابين   من 
كركبي،  زهير  شفاعمرو،  بلدية  عضو  وتحدث 
في  وزمالؤه  أنه  مؤكدا  الشعبية،  اللجنة  باسم 
تذكارية  لوحة  إقامة  مطالب  سيرفعون  البلدية 

باسم الشهداء في موقع املجزرة، وتخصيص وقت 
للشرح عن املجزرة والشهداء في مدارس املدينة. 
تاله القائم باعمال رئيس البلدية، جريس حنا، 
باسم  تركي  نسرين  االخت  الكلمات  واختتمت 
العائالت الثكلى مطالبة لجنة املتابعة للجماهير 
العربية بتبني ملف املجزرة برمته وعدم حصره 
على نطاق محلي، كما وجهت نقدا قاسيا للبلدية 
ذكرى  احياء  ألسلوب  ونقدا  تقاعسها،  على 
من  نهائيا  الذكرى  بزوال  يهدد  بحيث  الشهداء 
الوقفة  واختتمت  هذا  الشفاعمري.  الوجدان 
الكنيست  نواب  غياب  ولوحظ  موطني.  بنشيد 
العليا،  املتابعة  لجنة  وأعضاء  ورئيس  العرب 
باستثناء النائب هبة يزبك ) التجمع- املشتركة( 
واملحامي محمد ميعاري )لجنة احياء ذكرى جمال 

عبد الناصر(.



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"
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حسن شكري

رّدت محكمة العدل العليا مؤخًرا االلتماس الذي تقّدم به مسرح امليدان ضد 
وزارة الثقافة بخصوص ميزانية املسرح للعامين 2016 و2017. وعملًيا قبلت 
املحكمة موقف وزارة الثقافة بعدم تحويل امليزانية للمسرح بسبب سوء اإلدارة 

الفنية واملالية في تلك األعوام.
جدير بالذكر أنه طيلة هذه األعوام، وفي ظل املالحقة السياسية للمسرح من 
قبل وزيرة الثقافة ميري ريجف، واصلت بلدية حيفا دعم املسرح بميزانية حوالي 
مليون شيكل سنوًيا، بمتابعة وضغط من كتلة »الجبهة« في البلدية في الدورتين 
الحالية واملنصرمة. وفي العامين األخيرين )2018 و 2019( لم تتمكن البلدية من 
تحويل امليزانية للمسرح، بسبب عدم وجود شهادة »إدارة سليمة« كما يقت�سي 

القانون.
وقال رئيس كتلة »الجبهة« رجا زعاترة: من املؤسف أن نصل إلى هذا الوضع، 
باألساس بسبب سياسة وزارة الثقافة وخصوًصا الوزيرة ريجف الذي تصّرفت 

بشكل انتقامي فظ، لكن أيًضا بسبب أخطاء إدارية وفنية تم استغاللها لحرمان 
املسرح من امليزانيات. منذ عام 2015 بذلنا جهوًدا كبيرة للحفاظ على الدعم 
ل حوالي %40 من ميزانية املسرح ونجحنا في ذلك رغم كل 

ّ
البلدي والذي يشك

التحريض والضغوطات من الحكومة ومن منظمات اليمين وحتى من ِقبل بعض 
أعضاء البلدية من االئتالف. وهذا العام أيًضا )2019( تم رصد ميزانية بمبلغ 
1,2 مليون شيكل لصالح املسرح، وسعينا إليجاد صيغة للحفاظ على قاعات 
املسرح. وطلبت إدارة »امليدان« انتظار قرار املحكمة الذي صدر مؤخًرا على أمل 

استعادة ميزانيات الوزارة وتجديد نشاطه.
واملسرح  العربية عموًما  الثقافة  بدعم  ملتزمة  البلدية  إدارة  زعاترة:  وأضاف 
بهدف  الثقافية  املؤسسات  ومع  الفنانين  مع  وهناك حوار  العربي خصوًصا، 

الحفاظ على وجود إنتاج ثقافي ومسرحي عربي. هذا حق لنا ولن نتنازل عنه.

الجبهة: لن نتنازل عن حقنا في مسرح عربي في حيفا
محكمة العدل العليا ترفض التماس »امليدان« ضد وزارة الثقافة بسبب سوء اإلدارة

تهنئة قلبية حارة

نتقدم باحر التهاني القلبية

النتخاب الراهبة اليانا كرام 

رئيسة للرهبنة الكرملية 

للقديسة تريزا،  إحدى 

أبرز الرهبنات في الكنيسة 

الكاثوليكية في العالم

مقدمة من

منير أبو الزلف 
وكالة للتأمين)1994( م.ض  
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يعتمد في عصرنا نجاح املصالح التجارية على قدرة تزويد 
خدمات عالية الجودة، الرد بسرعة على توجهات الزبائن، 
وكامل  واسع  بشكل  والتحكم  الكاملة  واالتاحة  التوفر 

بجميع أقسام املصلحة التجارية.

مراقبة املصلحة التجارية من كل مكان، في أي وقت ومن 
أي جهاز

بيزك  تقدمها  التي  املميزة  الخدمات  يشرح شمعوني عن 
كاميرات  تشمل  مجموعة  تقدم   BCam »خدمة  ويقول: 
مراقبة للمصلحة التجارية، مع امكانيات متقدمة إلدارة 
أي  وفي  مكان  أي  من  واملشاهدة،  التسجيل  الكاميرات، 

وقت«.

الحاسوب  او  النقال،  الهاتف  من  متاحة  فاملشاهدة   
وذلك يمكنهم من تحسين مستوى الخدمة، حتى عندما ال 
يتواجدون في مصلحتهم التجارية، كما انها تمنع األخطاء 

والسرقات«.

في  محمية  سحابة  في  تحفظ  التسجيالت  أن  إلى  يشار 
استعادة  وامكانية  النف�سي  الهدوء  يضمن  وهذا  بيزك، 
جميع التسجيالت في أي وقت، على االختالف من أجهزة 
وفي  عدة  مشاكل  من  تعاني  التي  املوضعية  التسجيل 
حاالت معينة تسرق أو يتم محوها، دون إمكانية استعادة 

املعلومات.

حفظ احتياطي سهل وبسيط مباشرة في السحابة

الحفظ  هي  تجارية  لكل مصلحة  اخرى  حاجة ضرورية 
االحتياطي لجميع املعلومات التجارية بشكل بسيط وسهل 

وآمن. كل من فقد املعلومات، مثل معطيات ومعلومات 
ان  يعلم  وغيرها،  واملزودين  الزبائن  ديون  الزبائن،  عن 
الحفظ  عملية  كبيره  أضرارا  يسبب  قد  كهذا  وضعا 
االحتياطي املعقدة باستخدام أقراص محلية، استبدلتها 

بيزك بحلول حفظ احتياطي بسيطة وآمنة في السحابة«.

سحابة  في  االحتياطي  الحفظ  »خدمة  شمعوني:  يقول 
بيزك، يتم الحفظ للمعلومات التجارية بشكل أوتوماتيكي 
التجارية  املصلحة  صاحب  ويمنح  الخدمة  إطار  في 
الحفظ االحتياطي بكبسة زر، مع امكانية اختيار امللفات 
باإلمكان  الحاجة  عند  اآلخرين.  مع  مشاركتها  يريد  التي 
في  الوراء.  إلى  صيغة  من  بأكثر  بعدة  امللفات  استعادة 
الكثير من الحاالت هذه امليزة أنقذت مصالح تجارية من 
فيروس  نتيجة محو معطيات، هجوم  املعلومات  ضياع 
البرامج غير املرغوبة، كارثة مثل حريق، أو في حاالت  أو 
سرقة الحواسيب من داخل املصلحة التجارية. وفي حاالت 
جميع  استعادة  بالخدمة  للمشتركين  بإمكان  مشابهة 
املعلومات بسرعة والعودة إلى ممارسة النشاط التجاري 

الكامل خالل ساعات«.

رد متطور ومرن لالحتياجات املتغيرة بملحقات الهاتف

تزويد  على  بالقدرة  فقط  التجاري  النجاح  يقاس  ال 
الحماية، الحفظ االحتياطي، أو األمان، انما ايضا بالقدرة 
على تزويد حلول تكنولوجية، تزيد القدرة على التواصل 
الرد خالل أوقات  الزبائن، وتحسن الخدمة وتعطي  مع 
الزبائن، مثل حمالت، أعياد،  الضغط من حيث توجه 

منتجات جديدة وغيرها.

ووفق أقوال شمعوني، »الرد األمثل لهذه الحاجة موجود 
 .IP Centrex - في حل لوحة التوزيع املركزية

املركزية  التوزيع  لوحة  »استخدام  شمعوني:  يضيف 
االفتراضية يتيح توفيرا كبيرا في التكاليف الن الحديث عن 
دفع شهري معروف مسبقا، دون استثمار أولي باألجهزة. 
اللوحة املركزية يتم تركيبها على بنية بيزك التحتية بشبكة 
منفصلة ومحمية، وتمنح جودة استماع عالية املستوى، 
يزود  خاص  تقني  مركز  من  إليها  املنتسبون  ويستفيد 

خدمات دعم وصيانة كاملة من بيزك للمصالح التجارية.

مع لوحة توزيع متطورة باستثمار صغير. كجزء من جهود 
املصالح  ألصحاب  املتطورة  االتصاالت  وسائل  تيسير 
بيزك  تعرض  اقتصادية،  بأسعار  واملتطورة،  الصغيرة 
خدمة BOffice، حل اتصاالت مرن عالي الجودة يشمل 
انترنت وخدمة لوحة توزيع مركزية افتراضية في السحابة، 
سرعة  واالحتياجات.،  للحجم  بالضبط  مالءمتها  تمت 
مع  وآمن،  سريع  انترنت  الخدمة  تشمل   .24/7 ومهنية 
حماية قصوى للمصلحة التجارية من خالل محول)راوتر( 

من أفضل شركات الحماية تشيك بوينت. 

ألياف ضوئية سريعة وأنظمة حماية سايبر

يجب أن نشير إلى أن بيزك تزود خدمات االتصاالت هذه 
خالل  من   METRO خطوط  ضوئية،  ألياف  بواسطة 
ألياف ضوئية ورابط بين الفروع - IPVPN. كذلك تزود 

بيزك حل B-CYBER لحماية للمصلحة التجارية 

كما تم�سي بيزك في إدارة املصالح التجارية إلى األمام مع 

خدمة املصلحة التجارية الذكية، مع نظام إدارة ومراقبة 
املركبة  باملستشعرات  التحكم  يتم  مركزي واحد، حيث 
في املصلحة التجارية وترسل اإلشعارات في وقت الحدوث 

الحقيقي وفق سيناريوهات تم تعريفها مسبقا.

حلول اتصاالت متقدمة في كل مكان في البالد

ويقول شمعوني في ختام حديثه »بيزك للمصالح التجارية 
هي مزودة حلول االتصاالت للمصالح التجارية املوثوقة 
واألقوى في البالد، مع مجموعة حلول تجارية لكل مصلحة 
تجارية مهما كان حجمها، في كل منطقة في البالد، تضمن 

املتابعة ومستوى خدمة هو األعلى.

بيزك للمصالح التجارية

طريقك لدفع مصلحتك التجارية نحو األمام
مجموعة حلول تكنولوجية وضعتها بيزك خصيصا للمصالح التجارية الصغيرة واملتوسطة، تتيح تقدم املصالح 

التجارية إلى االمام!

توزيع منح توفيق طوبي على طالب اللقب 

األول في الحليصة

حفل خاص لتوزيع المنح على جميع الطالب بعد أسبوعين في دار البلدية

تعليق إضراب أصحاب المحالت 
في الحي األلماني 

تّم مؤخًرا توزيع منح من صندوق توفيق طوبي 
في  األولى  اللقب  الحيفاويين على طالب  للطالب 

املركز الجماهيري في الحليصة.
وأعضاء  أسعد  سهيل  الدكتور  من  كل  وقام 
البلدية رجا زعاترة وشهيرة شلبي بزيارة إلى املركز 
التي  جبران،  بهية  السيدة  مديرته  التقوا  حيث 
مع  بالتعاون  األول  اللقب  مشروع  عن  شرحت 
الجامعة املفتوحة، الذي يتيح تحصيل التعليم 
متفاوتة.  ألجيال  الجماهيري  املركز  في  األكاديمي 
ويأتي هذا املشروع في إطار جهد املركز الجماهيري 
لدعم التعليم في الحي وفي املنطقة عموًما، حيث 
ينضم إلى برامج متعددة إلتمام شهادة البجروت 
التي  املختلفة  البرامج  إلى  إضافة  السن،  لكبار 
أولياء  وتدعيم  املدارس  طالب  تقوية  تستهدف 

األمور.

ثم تم تقديم منح لـ 23 طالًبا وطالبة ُينهون في هذه 
األيام سنتهم الدراسية الجامعية األولى. وتحدث 
د. أسعد عن مشروع املنح الذي بدأ قبل أربعة 
الحليصة  لطالب  الصندوق  دعم  وعن  أعوام 
كمشروع رائد في الحي. وتحدث زعاترة عن الراحل 
توفيق طوبي ودوره في فتح أبواب التعليم العالي 
أمام طالبنا قبل عشرات السنين. وتحدثت شلبي 
عن أهمية تدعيم النساء في الحي وتأثير مثل هذه 
عموًما.  املجتمع  وعلى  العائلة  كل  على  املشاريع 
صندوق  على  القائمين  جبران  شكرت  بدورها 
توفيق طوبي وقّدمت لهم شهادة تكريم وتقدير 

باسم املركز الجماهيري.
جدير بالذكر أنه سيعقد حفل خاص لتوزيع املنح 
على حوالي 130 طالًبا وطالبة، يوم األربعاء 21 آب 

علن تفاصيله الحًقا.
ُ
في دار البلدية، ت

أعلن أصحاب املحالت في الحي األملاني )جادة بن 
كان  الذي  االحتجاجي  تعليق إضرابهم  غوريون( 

مقرًرا ليوم اإلثنين الفائت.

وُعقد يوم األحد لقاء ألصحاب املحالت مع نائب 
رئيسة البلدية الراب دوف حيون وأعضاء البلدية 
رجا زعاترة وشهيرة شلبي، بمشاركة موظفي قسم 
الثقافة و«بيت الكرمة«. خالل اللقاء تم عرض 

البرامج املخططة ملهرجان »عيد األعياد« إضافة 
الشهور  في  أخرى  وترفيهية  ثقافية  برامج  إلى 
»إلغاء  حول  الشائعات  البلدية  ونفت  القادمة. 
عيد األعياد«. من جانبهم تحدث أصحاب املحالت 
البلدية  مطالبين  املوجودة  الصعوبات  عن 
بتشجيع السياحة وإقامة برامج الجتذاب الزّوار.

)تصوير: إيال أبو صالح(
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كوكا كوال تعرض ألول مرة في البالد:

Coca-Cola Plus Coffee
Coca-Cola Zero Plus Coffee

 
كوكا كوال في البالد، من مجموعة   
الشركة املركزية إلنتاج املشروبات 
تعرض ألول مرة  الخفيفة م.ض، 
 Coca-Cola مشروب  البالد  في 
Plus Coffee، الطعم املعروف من 
كوكا كوال مع دمج خالصة القهوة 

البرازيلية.
 Coca-Cola Plus Coffee مشروب
 250 عبوات  في  ُيعرض  الجديد، 
سكر  بدون   ZERO بصيغة  مل، 
مع  الكالسيكية  بالصيغة  وكذلك 

سعرات أقل بحوالي 15%.
 
ً
ابتكارا الجديد  املشروب  ويعتبر 
ويمنحهم  البالد،  في  املاركة  ملحبي 

تجربة مشروب جديد ومميز. كذلك، Coca-Cola Plus Coffee، باإلضافة إلى 
فباإلمكان أن يكون بديال لتجربة شرب القهوة وذلك وفق ما  كونه منعش، 

أشار إليه الكثير من املستهلكين في مجموعة اختبار بتنظيم الشركة. 
مشروب Coca-Cola Plus Coffee سيعرض قريبا في البالد خالل الصيف، 
 في جميع نقاط البيع وشبكات 

ً
وسيكون الحصول على املشروب الجديد متاحا

أنحاء  في  األكشاك والكيوسكات  الراحة،  إلى حوانيت  باإلضافة  التسويق، 
البالد. 

تم عرض املنتج الجديد من كوكا كوال في العالم في عدة دول مثل تايالند، 
املشروب  وحقق  األوروبية،  الدول  في قسم من  وكذلك  استراليا،  اليابان، 

نجاحا كبيرا لدى مستهلكي املاركة في الدول التي ُعرض فيها.
ويزيد عرض املشروب الجديد مجموعة منتجات كوكا كوال، ويتيح للمستهلكين 
اختيار املشروب الذي يفضلونه وفق ذوقهم ونهج حياتهم. وكما ذكرنا، فإن 
أجريت  التي  التذوق  اختبارات  يأتي وفق   Coca-Cola Plus Coffee عرض 

 للمستهلكين في البالد لهذا املذاق املميز.
ً
 واضحا

ً
وأظهرت تفضيال

قال :“وضعنا  كوال  كوكا  في شركة  القطاعات  تسويق  مدير  سالم شرقية، 
أمامنا هدفا بأن نلبي أكثر احتياجات املستهلكين من مختلف الجماهير. عرض 
املشروبات الجديدة يوسع مجموعة اإلمكانيات ويلبي احتياجات املستهلكين 
املذاق  على  تعتمد  االنتعاش  من  دفعة  مع  يبحثون عن مشروبات  الذين 

املحبوب والخاص باملاركة”.  
 

طلق مشروبات جديدة بنكهة 
ُ
سبرايت ت

 للبالد   
ً
الفاكهة بحلة صيفية طورت خصيصا

 #سبرايت –ليمون اناناس # سبرايت-ليمون شمام

من  الليمون-اليم،  بنكهة  املشروبات  ماركة  سبرايت،  أطلقت 
 جديًدا ولفترة محدودة ضمن 

ً
مجموعة كوكا-كوال، ألول مرة، مشروبا

سلسلة مشروبات سبرايت: »سبرايت –ليمون أناناس« و«سبرايت 
–ليمون شمام«.

املذاقات الجديدة تدمج نكهة الفاكهة الخفيفة الى جانب الليمون 
املنعش واملعروف في سبرايت. املشروبات تعتمد على نكهة الليمون 
األناناس  نكهات  مع  تنضم  والفواكه  سبرايت،  من  املميزة  اليم 

والشمام التي تضيف حالوة خفيفة.
اليوم يمكن ان نجد في العالم عددا محدودا من نكهات سبرايت، ونكهات 
االناناس والشمام هي جديدة وخاصة وتم انتاجها خصيصا للبالد.

لتر،   1.5 قناني  في  الجديدين من سبرايت  املذاقين  تسويق  سيتم 
في كل  500 مل  في قنينة شخصية  أيضا  ليمون-اناناس  وسبرايت 
 من شهر آب وحتى نفاذ املخزون.

ً
شبكات التسويق ونقاط البيع بدءا

سالم شرقية، مدير تسويق القطاعات في كوكا كوال صرح:« نحن 
فخورون بإطالق النكهات الجديدة التي ستباع فقط في البالد وبحلة 
محدودة. منتجات سبرايت تعتمد على نكهة الليمون-اليم املنعشة 
نكهات  مع  الصيفية  الفواكه  نكهات  دمج  تم  واآلن،  واملعروفة، 
الشمام واالناناس. إطالق الحلة الخاصة تم إثر طلب املستهلكين 

ورغبتهم بنكهات جديدة أليام الصيف«.

مجموعة شركات Estée Lauder في البالد تطلق مركزا 

للمؤثرين في تل ابيب هو األول من نوعه في البالد والعالم

العالم  في  نوعه  من  األول  هو  لإلرشاد  مركزا   Estée Lauder شركات  مجموعة  أطلقت 
للمؤثرين، في الشبكات االجتماعية في مجال الجمال والاليف ستايل، املركز أقيم بإلهام من 
بعد أيام من عيد ميالدها الـ  املرحومة ماي جورفينكل-عمي�سي والتي توفيت قبل عامين، 

15، وبعد صراع مستمر مع مرض السرطان.
ل في تل ابيب )هنحوشت 10( وهو مركز مؤثرين األول 

ّ
املركز الجديد متواجد في رمات هحيا

ويعتبر بيتا دافئا إلنتاج املضامين في عوالم مجموعة شركات  من نوعه في البالد والعالم، 
استي الودر، لتطوير االبتكارات واملبادرات ويوفر بابا مفتوحا أيضا لجمهور األوالد والشبيبة 
لتحقيق ذاتهم في العالم الديجيتالي، كما سيستفيد املوظفون في الشركة من اإلمكانيات التي 
يعرضها املركز، وسيكون بإمكانهم التعلم والتطور في عالم الديجيتال كي يتحولوا بأنفسهم 

إلى مؤثرين في االنترنت. 
صاالت اإلرشاد  وسيتيح املركز للمؤثرين واملؤثرات وبشكل حر استخدام غرف املونتاج، 
املجهزة، محطات تصوير ومونتاج متطورة، مجموعة واسعة من الدورات واالرشادات من 

مهنيين رائدين في مجال الديجيتال وكل هذا بدون دفع وبدون هدف الربح. 
"ماي جورفينكل-عمي�سي  رئيس مجموعة شركات استي الودر في البالد قال:  أورن ريفاح، 
رحمها هللا دخلت في قلوبنا جميعا، وبشكل شخ�سي ونمت معها ومع عائلتها عالقة عميقة 
وصريح بقصتها في الشبكات االجتماعية وتركت  ماي شاركتنا وبشكل جريء  وحقيقية، 
أثرا فينا في ضوء قدراتها وقدرتها على التأثير على الناس. بإلهام منها وفي ضوء الترابط بين 
عالم التجميل والعالم الديجيتالي حيث شكل بالنسبة لها مصدرا للقوة، قررت إقامة مركز 
املؤثرين الجديد، والذي يهدف إلى تحفيز كل من يحلم بأن يكون مؤثرا في االنترنت ومنح كل 

واحد وواحدة منهم األدوات لتحقيق ذاتهم".
 

الصور تصوير  شوكيه كوهين 

المستشار القضائي يقدم الئحة اتهام ضد قياديين في حزب 
التجمع بشبهة غش وتزييف

ملحرر حيفا للشؤون املحلية-  قرر املستشار القضائي 
للحكومة والنائب العام في دولة اسرائيل تقدين الئحة 
إتهام بموجب جلسة استماع ضد النائبة السابقة 
حنين زعبي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بشبهة 
ارتكاب مخالفات تزييف وغش تجاه مراقب الدولة. 
الحزب  “تلقى  للمتهمين  املنسوبة  الشبهات  حسب 
مئات آالف الشواقل من الخارج وحولها الى خزينة 

الحزب، وسط تحريف للحقيقة.

 وأضافت النيابة أنه »باملقابل، عدا عن حنين زعبي، 
مشتبها آخر   35 النيابة العامة استدعت أيضا  فإّن 
املسؤولين  كبار  من  غالبيتهم  التجمع،  حزب  من 
وأصحاب مراكز مهمة في الحزب، وبينهم األمين العام 
السابق للتجمع، عوض حسين، األعضاء املركزيين في 
التجمع مراد حداد، وعز الدين بدران، واملسؤول في 
منطقة املثلث، املحامي رياض محاميد، والذين ستتم 
في شبهات  محاكمتهم وفًقا لجلسة االستماع وذلك 

وتبييض  والخداع  والتزييف  مالي  فساد  »مخالفات 
األموال وخيانة األمانة، كل وفقا للتجاوز الضالع فيه. 
بياًنا  الديمقراطي  الوطني  التجمع  أصدر  جهته  من 
بشأن إعالن النيابة العامة تقديم لوائح اّتهام ضد 
الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء 
التي  للّتهم  القاطع  رفضه  وأكد  الحزب،  في  آخرين 

جاءت في اإلعالن.
ما  خلفّية  على  التحقيق  أّن  التجّمع  بيان  في  وجاء 

يسّمى »قضية انتخابات 2013«، قد انتهى قبل ثالث 
إعالن النيابة العامة في هذا التوقيت  وأّن  سنوات، 
املشتركة  والقائمة  التجمع  ضرب  هدفه  بالذات 

والتمثيل السيا�سي للمجتمع العربي في البالد.



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 ₪

جامب
1.5 لتر

محدد الستعمالين
10 على كل شروة فوق 200 ₪

3ב-

محدد الستعمالين
790 على كل شروة فوق 200 ₪

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 الستعمالين

1690 على كل شروة فوق 200 ₪

طوفيفي
125 كغم

للكغمللكغم

بوظة عائلية
جولد ''ريو''

1.4 لتر
محدد الستعمال واحد

490 على كل شروة فوق 200 ₪

سلطات احلى
''شتراوس''

650-400 غرام
محدد الستعمالين

490 على كل شروة فوق 200 ₪

كرتونة تمر مجهول "حجيت زهاف"
"jordan river" /

5 كغم

فحم بريميوم
كابرتشو بالنكو

83990 كغم 9990
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ملحمة ميار

عيد األضحى المبارك

IM
منير وكالة للتأمين)1994( م.ض

 منير أبو الزلف
 نتقّدم بأّحر التهاني

ألبناء الطائفتين االسالمية والدرزية بمناسبة حلول

عيد األضحى املبارك
 أعاده هللا عليكم بالخير واليمن والبركات

وكل عام وانتم بخير
 شارع الجبل 8 حيفا

ت: 04-8660810   0505231549



حتى

حتى
عطور

www.tarneem.co.il
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بعد  الثقافية-  للشؤون  »حيفا«  ملحرر 
املسرح  تاريخ  »جذور-  كتاب  صدور 
الفلسطيني في الجليل«، باللغة العبرية للكاتب 
عفيف شليوط، والذي يوثق األعمال الفنية 
الجليل،  منطقة  في  أنتجت  التي  املسرحية 
الفلسطينية،  املسرحية  الحركة  ويؤرشف 
والذي أصبح مرجًعا هاًما وأساسًيا لألعمال 
يدعى  أصبح  حيث  الفلسطينية،  املسرحية 
كاتبه ملؤتمرات ومؤسسات أكاديمية ليحاضر 
عن املسرح الفلسطيني، وتم إدراج الكتاب 
والفلسطيني  االسرائيلي  املسرح  موضوع  في 
في قسم املسرح في جامعة تل أبيب كمرجع 

أسا�سي لطالب القسم.   
عفيف  املسرحي  الكاتب  استلم  أن  وبعد 
املستوى  رفيعة  أدبية  جائزة  شليوط، 
السويسري،  أرديتي  صندوق  من  مقدمة 
باللغة  بموت«  إذا  »بموت  مسرحيته  على 
العبرية، خالل احتفال رسمي  أقيم في جامعة 
أبيب، يستعد هذه األيام إلصدار كتابه  تل 
قصصية  مجموعة  العبرية،  باللغة  الثاني 
القصص  جّل  تعالج  تأليفه،  من  مختارة 
قضايا اجتماعية وقومية يعاني منها املجتمع 
العربي  االنسان  وجمود  الفلسطيني  العربي 
وال مباالته بمجريات الحياة، وغياب دوره في 

تغيير تلك الظروف التي يعاني.   
ترتقي القصص كما وصفها الناقد د. محمد 
الى مستوى فني رفيع، تؤكد مدى  صفوري 
القص�سي،  الفن  الكاتب على أصول  إطالع 
وتدلل على تمكنه من توظيف آلياته بصورة 
تنسجم وعالم القصة القصيرة. كما يكتب 
د. محمد صفوري أن أبرز ما يثير في قصص 
املجموعة هو ظاهرة مزج الواقعي بالغرائبي، 
وذلك ألهداف عديدة منها، السخرية املبطنة 
تشيؤ  لتجسيد  أو  الغرائبية،  تلك  خلف 
وتجرده  العصرية،  الحياة  هذه  في  االنسان 

من العواطف واملشاعر.   

االستعداد إلصدار الكتاب الثاني باللغة العبرية للكاتب عفيف شليوط



معھد ”سلمى“ للفنون االستعراضیةمعھد ”سلمى“ للفنون االستعراضیة

ون
شیب

 خ
ساء

 می
ي:

راف
 غ

میم
ص

ت

     سلمى
جمعیة

شارع ي.ل. بیریتس 32 - حیفا
لالستفسار والتسجیل:

Dance Centre

یعلن عن استمرار التسجیل للدورات التالیة
بإدارة الفنانة فلایر خشیبون

Modern
 Theatre Dance 
رقص مسرحي حدیث 

(4 سـنـوات فما فوق)

ألعاب رقص وحركة 
لألوالد والبنات 
(3 و 4 سنوات)

بـالـیــھ كـالســـي 
(4 سـنـوات فما فوق)

   دبكة ورقص شرقي 
استعراضي 

(7 سنوات فما فوق)

جمباز إیـقـاعي
للبنات 

(5 سنوات فما فوق)

تمثیل مسرحي
للصغار والكبار

(6 سنوات فما فوق)

دبكة 
لألوالد والشباب 

(7 سنوات فما فوق)

رقص غربي 
ُمعاصر 

(8 سنوات فما فوق)

ھـیـب ھـوب 
وبریـك دانـس 

(8 سنوات فما فوق) 

أكروباتیكا ثنائي، 
توازن ورقص 
(7 سنوات فما فوق

لألوالد والبنات)

یـوغـا 
(للصغار والكبار)

جــاز
لألوالد والبنات
(8 سنة فما فوق)

رقـص شــرقي
 لـلـنسـاء

فـالمــنــكـو 

(5 سـنوات فما فوق)



مي ماركت



مي ماركت
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الطائرة تخمد حريقا 
هائال نشب بين 
شفاعمرو وعبلين

حريق  املا�سي،  الثالثاء  يوم  عصر  اندلع  حيفا-  ملراسل 
كبير بين مدينة شفاعمرو وقرية عبلين، وكان من الصعب 
واشتد الخطر عندما  نظرا لهبوب الريح،  السيطرة عليه، 
اقترب الحريق من البيوت، فهب األهالي يعملون ما بوسعهم 
استعانت  التي  اإلطفاء  بسلطة  واتصلوا  الحريق،  الخماد 
الحريق  على  التغلب  تم  وهكذا  خاصة،  بطائرة  بدورها 
واخماده، واطمأنت قلوب الناس الذين باتوا ليلتهم هادئين 

مع قليل من القلق.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات 
 إلى جميع المحتفلين بعيد األضحى المبارك 

أعاده اهلل عليكم بالصحة والسعادة 
راجين لكم عطلة عيد سعيدة وآمنة 

وكل عام وأنتم بألف خير 



سحر العيد... فجر طالع والسعادة منورة الوجوه... 
وبّلِمتنا كلنا يف البيت اللي راح يّضل عامر...

عامرة اعيادنا والبيت الكبير عامر

منذ سنة 1973
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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
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10 أساطيل تشارك 
في تدريبات في 

ميناء حيفا
أساطيل بحرية أجنبية،   10 باشرت  ملراسل حيفا-  
تدريبات في ميناء حيفا ابتداء من صباح األحد املا�سي. 
املساعدة  عمليات  محاكاة  الى  التدريبات  تهدف 
االنسانية في حال وقوع هّزة أرضية قوية. امتدت هذه 
التدريبات طوال األسبوع وانتهت يوم أمس الخميس، 
برنامج  إطار  في  مسبًقا،  لها  التخطيط  تّم  حيث 
والتي تهدف الى الحفاظ على   ،2019 التدريبات لعام 

جاهزية ذراع البحرية.    

اعتقال سائق من 
حيفا أقّل 11 طفاًل  

في سيارته
ملراسل حيفا-  اعتقلت الشرطة يوم االثنين املا�سي في 
 في شارع "هجيبوريم"، كان يقل في سيارته 

ً
حيفا رجال

11 مسافًرا، معظمهم أطفال. قال السائق ابن الـ 32 
عاًما لرجال الشرطة، أنه نتيجة عدم وصول السيارة 
التي كان من املفروض أن تقلهم من املخيم، وجد من 
املناسب التطوع إليصالهم بسيارته الخاصة. هذا وتم 
السيارة  من  الركاب  وانزال  للسائق،  مخالفة  تحرير 

حيث حضرت سيارات آمنة لنقلهم الى بيوتهم.      

سكان منطقة حيفا 
يشكون من روائح 

كريهة وحرقة 
بالعيون

ملراسل حيفا-  شعر عدد من سكان البلدات التي تقع 
شرق خليج حيفا، بحرقة في العيون يوم أمس األول، 
وبانبعاث روائح كريهة وحارقة في املنطقة.  االربعاء، 
البيئة،  لجودة  اتحاد مدن  ممثلون عن  وباشر  هذا 

بإجراء فحوصات للكشف عن مصدر هذه الروائح.  



شروة العيد من عند فرهود أكيد

 نتقّدم بأّحر التهاني

ألبناء الطائفتين االسالمية والدرزية بمناسبة حلول

عيد األضحى المبارك
 أعاده هللا عليكم بالخير واليمن والبركات

وكل عام وانتم بخير
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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

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

األضحى المبارك 

بعيد  يحتفل  من  لكل  التهاني  بأحر  أتقدم  بداية 
األضحى املبارك، سائال هللا عز وجل أن يعيده على 
ربوعنا والجميع بخير وعافية وعز وكرامة، وبعد. اننا 
نحتفل بعيد األضحى املبارك لنسير على خطى نبي هللا 
إبراهيم وولده إسماعيل وجميع أنبياء هللا، الذين لم 
يتهاونوا في التضحية بكل �سيء طاعة هلل تعالى، وكان 
من خبر إبراهيم واسماعيل ما جاء نصه في كتاب 
هللا، قال تعالى )فبشرناه بغالم حليم * فلما بلغ معه 
السعي قال يا بني إني أرى في املنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن 
شاء هللا من الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين * 
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزي املحسنين(. إبراهيم عليه السالم كبر سنه دون 
أن يرزق بالولد، حتى تزوج من هاجر عليها السالم، 
يسكن  حينه  في  وكان  إسماعيل  له  أنجبت  والتي 
الشريف،  والقدس  الخليل  بين  ويتنقل  الخليل 
أي  الصالحين(،  من  لي  هب  )رب  دعائه  من  وكان 
يريد ولدا صالحا فجاءته البشرى من هللا، فولدت 
فأنجبت  سارة  حملت  وبعدها  اسماعيل  هاجر  له 
إسحاق، فحمد هللا بقوله )الحمد هلل الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل واسحاق(. فلما ولدت هاجر 
إسماعيل أمره هللا أن يجعله عند الكعبة املشرفة، 
والتي لم يكن عندها أي �سيء من مقومات الحياة، 

فأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل وسار بهما الى أن 
وصل الى مكان الكعبة التي وضعت املالئكة أساسها، 
فلما رأت هاجر الحال سألت زوجها: يا إبراهيم هللا 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذا اذهب فإن هللا لن 
لفراق  يتقطع  األب  وقلب  إبراهيم  وعاد  يضيعنا. 
الولد، ولكن أمر هللا ال بد أن يقدم على كل �سيء، 
ولو كان الزوجة والولد. فوقف مخاطبا ربه وهو أعلم 
بالحال )ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، 
عند بيتك املحرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي الهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون(. وكان هذا االمتحان األول الذي يعيشه 
بيت النبوة، وتتابعت املحن عليه كما سنبين لتكون 
رسالة خالدة لكل اهل االيمان، والتي تقول أن البالء 
واملحن أمر ال محال له في حياة األنبياء، ليكونوا في 
ذلك القدوة الصالحة التي تحسن التقرب الى هللا 
الذي  اآلخر  االمتحان  وأما  الشدة،  مواطن  في  ولو 
يتعرض له إبراهيم، وهو أنه ملا ذهب زائرا البنه وإذا 
باألمر الرباني يأمره باملنام، أن اذبح ابنك. وقد قال 
بعض العلماء أن السبب في ذلك، أن إبراهيم قرب 
هلل آالف القرابين، وكان يتصدق بالكثير من أمواله 
ثم وصل األمر به الى أن قال )إلن رزقني هللا بالولد 
سأذبحه تقربا هلل(. وهذا أالمر كان مألوفا عند األمم 
والشعوب في حينه، كانوا يقربون أبناءهم آلله النيل 

أو القمر وغيرها. فكانت الرؤيا األولى ليلة الثامن من 
التروية، ألن  بيوم  اليوم  والذي يسمى  الحجة  ذي 
إبراهيم تروى وسأل نفسه أهي رؤيا من رب العاملين 
أم هي من وساوس الشياطين، ولكنه في الليلة التي 
تليها عادت الرؤيا لتؤكد له أنه أمر هللا، فلم يكن 
أمامه اال ان يستسلم هللا فيأتي البنه إسماعيل الذي 
تربى بحضن املرأة الصالحة خير تربية، والتي ثبتت 
في نفس إسماعيل ضرورة طاعة هللا وبر الوالدين 
ويسأله )يا بني إني أرى في املنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى(. ولم يكن هذا السؤال للخيار عند إسماعيل 
نفسه  سيسلم  ابنه  أن  إبراهيم  يقين  كان  إنما 
لخالقها إذا شاء. ولكن السؤال للمشاركة واملشورة 
في القرار، فما كان من اإلبن البار إال أن يقول ما قاله. 
حتى أنه يروى أنه ملا سار إبراهيم وإسماعيل نحو 
مكان الذبح، وإذا بإبليس يعترض إسماعيل ويقول 
له: يا إسماعيل أتدرى الى اين انت ذاهب؟ سيذبحك 
بالحجارة  ابليس  ورجم  إسماعيل  فقام  أبوك. 
ليصده عن طريقه، ومنذ ذلك الحين والناس يأتون 
الى مكان املرجم يرجمون اقتداء باسماعيل ويأخذ 
إبراهيم ولده ويلقيه على وجهه حتى ال تقع عياناه 
عاتق  على  ويضعه  السكين  ويأخذ  ولده،  عيني  في 
ابنه فلم يستطع قطع أي �سيء، فيضرب بسكينه 
حجرا فيتفتت من حدته، ويبقى يحاول حتى يأتي 

الفداء من رب العاملين تقول له بمعناها )يا إبراهيم 
بما أنك صدقت الرؤيا واستجبت لربك فال بد أن 
نفرج عنك ونمنع عادات وتقاليد األمم والشعوب 
التي تقدم القرابين آللهتها ونقول لك ال يجوز القتل 
حتى ولو كان القصد التقرب الى هللا(. قال تعالى )قد 
صدقت الرؤيا(. وقال )وفديناه بذبح عظيم(. ومنذ 
ذلك اليوم األضحية سنة مؤكدة، أمر بها ربنا رسوله. 
قال تعالى )إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر(. 
ومعنى ذلك أن صّل لربك صالة العيد وضحى لتوسع 
واملساكين،  الفقراء  وعلى  اهلك  وعلى  نفسك  على 
أصبحت  البشر  في  التضحية  تكون  أن  من  فبدال 
التضحية من أجل ادخال السرور في نفوس الفقراء 
واملساكين من البشر، كنوع من التكافل االجتماعي 
بين الناس. وقد حث رسول هللا على التضحية فقال 
عنها )سنة ابيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا منها؟ قال: 
بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف. قال بكل شعرة 
االخوة  أيها  ندعوكم  ولذا  حسنة(.  الصوف  من 
العاشر من  العيد يوم  للمشاركة بصالة  واألخوات 
ذي الحجة، الذي يصادف يوم األحد والتي ستقام 
الساعة السادسة والثلث، أي بعد شروق الشمس 

بمقدار رمح والذي يقدر بعشرين دقيقة.

ّ

َ

َ
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סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה
*בתוקף בסניף נשר בלבד עד 15.8.19 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

גם המחיר צעצוע

בס“ד

סרקו
להורדה

הורידו את האפליקציה!

תיקי ניקי
מגוון דגמים

JANSPORT תיק
דגם ורוד זוהר

כיסא תלמיד
מתכוונן, איכותי גלגלי סיליקון

דפי מדפסת
A4 חבילת

10 מחברות
מארז

מחברות בייסיק
ספירלה | שלישייה

עגלה לבובה
עם סל-קל נשלף.

קלה לפתיחה וקיפול

עגלת סופר
מתכת

₪6990₪9990

₪4990

₪12990

תיקי אדידס
דגמים נבחרים

כל מוצרי ניקי
25% הנחה

₪7990

תיקי קל-גב

25%הנחה
על כל מוצרי חזרה לבי“ס!

₪4990

₪9990-24990

₪9990

החל מ-

₪9990

₪970₪770

UHU דבק שפתון
שלישייה

פיילוט
V5 / V7

₪500 ₪970

חפשו אותנו ב-

לעיתון ערבי ודתי
תיקי אדידס 79.9 דגמים של האפליקציה

כיסא כיתה א 99.9 קנייה מעל100 מוצרי בית ספר 
שלוש יחידות ספירלה 9.7

3 דבק 9.7 
פיילוט 5 

תיק גינס ספורט ורוד 49.9
קל גב דגמים 99.9 עד 249.9 כולל בקבוק מתנה

ניקי תיקם 99.9 עד 249.9
25 אחוז הנחה על כול ציוד בית ספר 

25 אחוז על כול הציוד של ניקי 
טרמפולינה 299 1.4 טרמפולינה כולל רשת 

10 מחברות חומות 7.9 
עגלה לבובה בא לי טוי של האפליקציה 129.9

עגלה לסופר מתכת 69.9
דפי מדפסת 9.90

₪9990₪990 בלעדי באפליקציה

בלעדי באפליקציה

בלעדי באפליקציהבלעדי באפליקציהבלעדי באפליקציה

בקנייה מעל 100 ₪ ממוצרי החנות

קולקציית 2019

לכיתות א‘-ב‘ברכישת תיק  קל גבמתנה!בקבוק

₪25%
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ملحمة صباح

استقبلت د. اخالص سعد الدين، مديرة مركز صحة 
املمّرضة  كيدر،  وطال  كرميئيل،  في  لكالليت  املرأة 
ذراعيها  بين  تحمل  متعالجة  القسم،  في  املسؤولة 
ابتسامة كبيرة، بحماس  طفلة جميلة وعلى وجهها 
ر شديد. وقد وصلت املتعالجة 

ّ
وحفاوة كبيرين وتأث

الذي  املتفاني  العالج  فبفضل  لهّن  الشكر  لتقديم 
تصاب  كادت  أن  بعد  باالنجاب  نجحت  قّدمتاه 
باليأس فقد تعّرضت لالجهاض 5 مّرات على التوالي 
بسبب مشاكل في الغدد الصّماء والدم. وكانت قد 

وصلت للعالج لدى طاقم مركز صحة املرأة لكالليت 
في كرميئيل مع القليل من األمل بالذات أّن األطباء 
أيديهم  يرفعون  بدأوا  تولوا عالجها من قبل  الذين 

ويفقدون األمل بإمكانية نجاح حملها.
الكثيرون  نصحها  أن  بعد  السادس،  الحمل  في 
كرميئيل  في  لكالليت  املرأة  صحة  ملركز  بالتوّجه 
بإدارة د. اخالص سعد الدين، قامت بذلك بالفعل. 
عالي  الحمل  وحدة  في  دقيقة  بمتابعة  البدء  وتّم 
املخاطر في مركز صحة املرأة في كرميئيل، بحيث تّم 

مرافقتها بتفاٍن من قبل د. اخالص واملمرضة طال 
كيدر. كذلك تّم مرافقتها من قبل أفضل الخبراء في 
العيادة االستشارية متعّددة املجاالت األكبر لكالليت 
في كرميئيل، وبضمنهم، مختص في الغدد الصّماء، 
وبهذا  تغذية،  أخصائّية  الدم،  أمراض  في  مختص 
حظيت بمتابعة وعالج شاملين مع التنسيق بين كافة 
املختصين الذين سعوا جاهدين إليجاد حلول خالقة 
لنجاح الحمل. وبفضل ذلك، نجحت للمّرة األولى في 
إنهاء الحمل بسالم ووالدة ابنتها البكر معافاة وبصحة 

بالعالج  أّنها حظيت  بتقدير كبير  بنينا تقول  جّيدة. 
التعامل  النجاح  في  أيًضا  وساهم  مهنية،  األكثر 
اإلنساني والجو املريح والعائلي في العيادة، كما أّن 
العالج كان بالقرب من بيتها دون االضطرار للسفر 

بعيًدا للمستشفى.   
ه من أجل نساء 

ّ
د بدوره أن

ّ
طاقم العالج في كالليت أك

كبنينا يتم تفعيل سلة الخدمات الخاصة لكالليت 
في كرميئيل وهم ينتظرون مرافقتها في املستقبل حين 

تقّرر االنجاب من جديد.

والدة رغم كل الظروف

بعد التعّرض لالجهاض خمس مرات، مواطنة في كرميئيل تلد طفلتها األولى بعد الحصول على عالج متفاٍن من 

قبل مركز صحة المرأة في كالليت في كرميئيل بقيادة د. اخالص سعد الدين



لجامعة
خطوتكم األولى الى ا

نتقدم باحر التهاني بمناسبة حلول 
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سعيد نفاع

في إسرائيل«،  املسيحّيين  العرب  العنوان »تدريز  هذا 
في معهد هاري  للباحث  باإلنجليزّية  هو عنوان دراسة 
الدكتور  العبرّية؛  الجامعة  في  السالم  لدفع  ترومان 
ُيسري خيزران، أرسلها لي قبل أيام لالطالع، وبعد أن 
د؛ دراسة إسرائيلّية رقم 24 

ّ
را في مجل

ّ
كان نشرها مؤخ

 The(:عدد 3 ص75-100، وحملت العنوان االنجليزي
 Druzification of Arab Christians in Israel in The

)”Wake of the ”Arab Spring
بإنجليزّيتي  إّياها،  قراءتي  خالل  ومن  الدراسة 
املتواضعة، هاّمة وتقرع بابنا )خّزاننا( كعرب نواجه في 
بالدنا تحدّيات جّمة تطال شكل وجوهر وجودنا، ولن 
يوفيها ما أنا متناوله منها هنا حّقها. هذه الدراسة الهاّمة 
املوضوع  تناولت  كنت  مقالة  إلى  أعادتني  والضافية 
شرت يوم 26 آذار 2010 حملت 

ُ
فيها من زاوية أخرى ن

عنوان؛ »التوأم العربي املسيحي... ما نعرفه ونخاف أن 
نجهر به!«، ضمنتها الحقا كتابي الصادر عام 2012 مع 
تعقيب عليها للقا�سي خليل عبود، كتاب حمل عنوان؛ 
مقاالت  البقاء-  وتحدّيات  وطوائفّيتنا  يهودّيتهم  »بين 

دراسّية )درامقالّيات(«.
املهم  والحدث  الزمّني  البعد  ورغم  واملقالة  الدراسة 
في  تتقاطعان  العربّي«،  »الربيع  زمنيهما؛  بين  الفاصل 
ات، مع فارق طبيعّي وهو أن الدكتور 

ّ
العديد من املحط

خيزران تناول املوضوع بعين الباحث بينما كنت تناولته 
أنا بعين السيا�سّي. وأرى اليوم أّن حاجة وطنّية قائمة 
لتناوِل املوضوع مجّددا ألنه لم يزْل على جدول أعمالنا، 
ومن خالل الفرصة التي أتيحت عملّيا على يد الدكتور 
خيزران بدراسته الهاّمة الالفتة، بعنوانها ومضامينها، 

تناوال من خالل املزج بين أطروحات الدراسة واملقالة.

الدكتور خيزران يكتب في مطلع دراسته )ترجمة وأتمنى 
 أ�سيء(: 

ّ
أال

العرب  على  العربي«  »الربيع  إسقاطات  »لبحث 
املسيحّيين في إسرائيل، تطرح هذه الورقة )الدراسة(؛ 
الفوضوّية  التأثيرات  تستخدم  أن  رأت  إسرائيل  إن 
ملشروع  فقط  ليس  ترّوج  كّي  فها، 

ّ
خل التي  األنارخّية 

ما كّي تكّرر )تعيد( 
ّ
التجنيد بين العرب املسيحّيين، وإن

املؤّسسة  املسيحّيين.  العرب  تجاه  التدريز«  »سياسة 
اإلسرائيلّية منذ انفجار الهّبات الشعبّية، طّبقت ثالثة 
أبعاد سياسّية تجاه العرب املسيحّيين؛ تنظيم الخدمة 
العسكرّية التطوعّية، وتعريف العرب املسيحّيين كفئة 
بهوّية  واالعتراف  العامة،  الخدمات  سلك  في  مغايرة 

قومّية جديدة للعرب املسيحّيين.«
كنت استهللت مقالتي املذكورة وفي هذا السياق، قائال: 
»العرب املسيحّيون والعرب املسلمون في الشرق كانوا 
على مدى القرون توأمين سيامّيين حياة وفكرا فرحا 
وهّما رغم كل التداعيات والتحدّيات التي واجهت هذا 
العوامل  ورغم  الغرب،  مع  املستمر  بصراعه  الشرق 
املحلّية الطوائفّية. ما نعرفه كلنا في كل أرجاء وطننا 
العربّي أّن التواجد العربي املسيحي في شرقنا في تناقص 
هذه  نعرف  ونحن  بيولوجّية،  ألسباب  وليس  عددّي 
بعض  قول  نخاف  ولكننا  أسبابها  ونعرف  الحقيقة 

األسباب جهرا.
هذا التناقص ليس خاّصا بمنطقة أو ببلد وإنما يشمل 
كل أماكن التواجد من العراق شرقا وحّتى مصر غربا 
واملسيحّية  )ع(  املسيح  السّيد  مولد  بفلسطين  مرورا 
وكثرت  مؤخرا  املوضوع  طفا  وقد  انطالقها.  ونقطة 
العربّية  القيادات  من  الكثير  لدى  فيه  االجتهادات 
املسيحّية في املنطقة والقيادات الدينّية املسيحّية حّتى 

أعالها، سّيد الفاتيكان.

الحفاظ على التواجد العربي املسيحّي في املنطقة هو 
ليس فقط عاطفّيا ومن منطلق كونهم توأما لنا وإنما 
كذلك من كون هذا التواجد من مصلحة التوأم اآلخر 
يتعّرض  واإلسالم  وبالذات  مذاهبهم،  على  املسلمين 
لحملة تشويه منهجّية تلعب الحركة الصهيونّية دورا 

فاعال فيها.«.
في هذا السياق يكتب الدكتور خيزران:

الهّبات  رافق  الذي  واإلسالموّي  الفوضوي  »التأثير 
العرب  لدى  اإلحساس  عّمق  العربّي«  »الربيع  في 
أساسّية  أسئلة  وأثار  واالغتراب،  باإلقصاء  املسيحّين 
حول مستقبلهم في الشرق األوسط. هؤالء الذين رأوا 
ولعقود، إعادة تشكيل البيئة واملحيط وأوجدوا طرقا 
تكافلّية تكاملّية فيهما، يكافحون اليوم ملجّرد بقائهم في 

هذا املحيط«.
البالد،  في  املسيحّيين  للعرب  الدكتور خيزران  ينتقل 

فيكتب: 
»انهيار املجتمع املدنّي نتيجة حرب 1948 خلق فراغا 
يلعبوا  أن  للمسيحّيين  والذي سمح  اجتماعّيا  قيادّيا 
دروا قيادّيا في الحياة االجتماعّية والسياسّية لألقلّية 
مختلفة  منظمات  في  وباألساس  إسرائيل،  في  العربّية 
ارتبطت في الحزب الشيوعي. العرب املسيحّيون كانوا 
ممّيزين بمستواهم الثقافي العالي، واملواصفات املهنّية، 
إسرائيل  في  األدنى  والدة-  ونسبة  مدنّي  سكن  ونمط 
%1.9. واليوم هم حوالي 167,000 عربي مسيحي بقوا 
إسرائيل  في   115,000 الغربّية؛  والضّفة  إسرائيل  في 
الغالبية في الجليل، واملتبّقون شرق القدس )10,000(، 
في   .)2,000( غّزة  وفي   ،)40,000( الغربّية  الضّفة 
لون أقل من %2. 

ّ
املكانين؛ إسرائيل والضّفة وغّزة يشك

لون 8.2% من العرب«.
ّ
في إسرائيل موضوع بحثنا يشك

وأّما في املقالة جاء:     

»موضوع هذه املقالة هو التواجد في بالدنا فلسطين، 
ففيها لم ينج الكثير من املسيحّيين من التهجير النكبوّي 
بالقرى  أسوة  ُهّجرت  قراهم  من  والكثير   1948 الـ  في 
األخرى وحملوا هّم ونتائج النكبة تماما كما حملتها بقّية 
شرائح أبناء شعبنا. لكن التناقص في عدد من تبقى 
منهم في البالد مّمن تبقى بعد النكبة من أبناء شعبنا، 
يثير الكثير من التساؤالت التي نعرف إجاباتها وفي الكثير 
من األحيان نخاف الجهر بها. الخوف من اإلفصاح عّما 
نعرفه في هذا السياق حتى لو كانت معرفتنا منقوصة، 
عامل مقو لهذا التناقص وربما أن االنتقال من املعرفة 
ويوقف  التواجد  هذا  يعزز  العلن  القول  إلى  الذاتّية 

الهجرة املتزايدة ويقي البيت.
املركزّية  دائرة اإلحصاء  التي نشرتها مؤخرا  املعطيات 
جريس  الدكتور  استطالع  في  جاءت  التي  واملعطيات 
خوري، يجب أن تقلقنا جميعا وتدفعنا للجهر بأسباب 
ألم  من  فقط  ليس  وانطالقا  مواربة،  ودون  أساسّية 
قلت  كما  مصلحة  وإنما  وفكرا  حياة  التوأم  فقدان 

أعاله. فحسب هذه املعطيات:
في العام 1950 كانت نسبة السّنة من عرب الـ 48 %70 

واملسيحيين 21% والدروز %9.
في العام 1970 صارت نسبة السّنة 75% واملسيحيين 

%17% والدروز %8. 
في العام 1990 كانت النسب على التوالي %78، %13، 
نابع  قبلها  وما  النسب  بين هذه  التناسق  )عدم   .%9
في  الجوالن  هضبة  وسكان  القدس  سكان  شمل  من 

اإلحصاء(.
في العام 2008 كانت النسب على التوالي %83، %8، %8.

ومن املتوقع أن تكون العام 2030: %86، %7، %7.
)يتبع(

قراءة في دراسة وإعادة طرح مقالة!       تدريز العرب المسيحّيين في إسرائيل )1(
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ال ليأس 
الّسنابل!!!

رشدي املايض

ْستنِطق صخرة من كالم … حّقا، َمْن 
َ
مان...ما دمنا ن ال ليأس سبعانا الّسِ

ديء برؤية مستقبلّية رائية، يظّل يقّض  ُيْمِسُك بزمام هذا الّزمن العربي الرَّ
راث ونحملُه معنا 

ُّ
نا بدل أن نمتلك الت

ّ
خاع ما دام يرانا أن مضجعُه حّتى النُّ

راث هو الذي يمتلكنا ويشّدنا 
ّ
وفينا الى عاملنا حّتى يظّل متجّددا، أصبح الت

إلى عاملِه املُنق�سي ويحكم علينا بأْن نظلَّ كائنات تراثّية... حقيقة مقلقة 
صبح 

ُ
من لدّي ت  الزَّ

َ
حسَّ أّن ِوْحَدة

ُ
أّدت بي من خالل مقاالتي األسبوعّية أن أ

هي األسبوع، وليست الّدقيقة، أو الّساعة أو اليوم، كّل ذلك بهدف إحداث 
التغيير املنشود...

ولهذا، صرُت أرى األسابيع ُتهرول أمامي بصورة ُمْرعبة، فما أن انتهي من 
كتابة مقال حّتى أجدني غارقا في التفكير في املقال الذي يليه، كّل ذلك وأنا 

أعيش زمن انفجار املعرفة في كّل مناحي الحياة...
ني غير قادر على االستمرار بكتابة 

ّ
ِحسُّ أحيانا أن

ُ
فلم أعد أراه غريبا حين أ

مقال أسبوعي، فألجأ الى التفكير في الكتابة كل أسبوعين، ِلِعّدة أسباب، 
منها: اكتشاف أّن وجود مقال ألتزم به ككاتب، دون أن يصطدم بمشاريع 
... ففي هذا الّزمن العربي  غط الواقع عليَّ قصائدي، ُيخّفف الكثير من الضَّ
ياطين سياسيا واجتماعيا وثقافيا، ِمّما يجعل 

ّ
ديء، تتناسل فيه الش الرَّ

ديدة في كتابته، راحة وعالجا من ضغط 
ّ

كتابة املقال، رغم املعاناة الش
أن  أّن عليك  ما  في لحظة  تكتشف  لذلك  التعبير عنه،  وتريد  يجتاحك 

تصرخ، خاصة وأن الصرخات في تأجيلها َمْقتلها...
حدر 

ْ
ي حقبة من الّزمن ان

ّ
صبح مقاالتي املتتالية سيرة ثقافية تغط

ُ
وهكذا ت

فيه املنحدر أكثر وتعّرى فيها العاري أكثر، حّتى وصلت الى مرحلة صرُت أرى 
فيها أنظمة وأفرادا بال وجوهها وال جلودها...

دد أال أشير أنَّ كتابتي مقالي األسبوعي  طبعا، ال ُيمكنني وأنا في هذا الصَّ
تمنحني مساحة واسعة من الحرّية أسعى الى الحفاظ عليها، كونها تجعلني 
مر في قلوبنا وعقولنا وأوطاننا، ُيلزمنا أن نحفظ 

ْ
ث
ُ
أدرُك أن أشياء ما تنمو وت

مس عينا، وعلى أناشيد الحرّية، التي نهّربها أحيانا ِخلسة 
ّ

ونحافظ على الش
الى أطفالنا...

صباح الخير لكّل امللتزمين بمواصلة كتابة مقاالتهم األسبوعية، التي يحمون 
بها كّل ما هو جميل في حياتنا.

بيان 
استنكار

· أصدَرت عضوات مجلس الشيوخ بيان 	
القدس  في  املنازل  هدم  ضد  شجب 

وضواحيها.
· بيان 	 األوروبي  االتحاد  رئيسة  أصدَرت 

من  الفلسطينيين  اقتالع  ضد  شجب 
وطنهم.

· بيان 	 حقوق اإلنسان  منظمة  أصدَرت 
شجب ضد شجب مشروع صفقة القرن..

· أصدَرت منظمة اليونيسكو بيان شجب 	
ضد إعالن القدس عاصمة إسرائيل..

· اإلسالمية 	 الشبيبة  منظمة  أصدَرت 
بيان شجب واستنكار لزيارة السعودي 

لألق�سى.
· املسيحية 	 الشبان  منظمة  أصدَرت 

بيان شجب لبيع األوقاف املسيحية في 
القدس..

· بيان 	 الصناعي  العمل  منظمة  أصدَرت 
شجب وإدانة لشدة حرارة الصيف.

· بيان 	 العامة  املزارعين  أصدَرت منظمة 
العنب  من  البزر  اقتالع  ضد  شجب 

والبطيخ..
· أصدَرت منظمة الحفاظ على شواطئنا 	

قناديل  ماليين  لغزو  استنكار  بيان 
البحر..

· بيان 	 البيئة  حفظ  منظمة  أصدَرت 
في  الشجر  أوراق  لتساقط  شجب 

الخريف..
· الطرق 	 على  الحذر  منظمة  أصدَرت 

بيان شجب ضد حوادث الطرق وحرق 
السيارات..

· أصدَرت املنظمات النسائية بيان شجب 	
شرف  على  النساء  قتل  ضد  وإدانة 

العائلة.
· العاملية 	 األطفال  منظمات  أصدَرت 

بيان شجب ضد العنف في الحضانات 
واملدارس والقرى العربية..

· الثانويين 	 الطالب  منظمة  أصدَرت 
امتحانات  صعوبة  ضد  استنكار  بيان 

البجروت والتوجيهي.
· العامالت 	 األمهات  منظمة  أصدَرت 

املسببة  الحفاظات  ضد  شجب  بيان 
للحساسية لألطفال.

· واستنكار 	 بيان شجب  زوجتي  أصدَرت 
وإدانة ضد احتالل النمل ملطبخنا.. 

· أصدرُت أنا بيان شجب واستنكار ضدي 	
الفستق  تناول  أعتبر  ألني  شخصيا، 

متعة والبندورة فاكهة..
· تتابع 	 مع  ستأتي  أخرى  بيانات  وإلى 

األحداث..
أبو إلياس
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إطاللة.. كالشروق..

تنهل الحب من املدى

رحلة..

اشارة تبتهل املنال

تحّن ملستقبلك، على 

صفحة ماء البحر

تعالج وسواس الحرّية 

والخيارات

ونه باألسماء الجديرة 
ْ
تعن

ابتسامات مسافرة كاملوج..

ات 
ّ
بين املحط

يات 
ّ
ي لك بالتمن

ّ
تغن

*

يات الفرح..
ّ
تمن

تقايض املتاهة بدور النشر 

يكتبها الخفاء للحّرية 

بالخفاء 

ومضة شاعرة..

تقاوم املتاهة 

ومضة.. حورّية

تؤّهل املنبوذ على هامشين 

للعرض

وهان الكبير 
ّ
تلّحن الت

منافذ.

منفتحة للجميع.

خيالي..

ائم بي
ّ
طائرة عابرة للن

تنهض املسافات املراهقة 

معي

*

كحنين الجسر، نسافر على 

ماضيه 

يتجّدد األمل للهاجع في 

الغرق..

صارخا.. مدى الحب..

ى السماء.
ّ
حت

مسيرة عاشقة، بين أوهام 

عابرة

تختار الفرح..

أمان املرحلة

تفّر من نوافذ ممجوجة 

الى بداية جديدة 

*

تتجدد أحالمي بالخيال

كالخريف بين أطالل الهيام

تتجّدد األحراش في غابة 

ق
ّ
التأل

تمثال البدايات

ننهل الجديد من الجديد

نغّير املسيرة والعناوين

نتعّرى من املا�سي

نطفو..

كجديد الربيع على النهر

*

تين..
ّ
نجري.. بين ضف

خاصرتين للمسالك

صدى االنتشاء

مسافات تأمل والدتك

صارت عنوانا عائما

يحتال على الفجر

يتراءى ِبرْوعته

ن..
ّ
حال املدخ

ينفث املنافذ على املحيط

*

في قصيدة..

للتفاؤل لألنحاء..

للشفق.

أحالمك.. أحالمي

تسافر بنا للفرح

تنثر آماال، هي عنواني

نتحّرر كالعبيد..

في قوارب تسلك املجهول

على موجة ناجية من 

القيد.

هي رحلة األحالم..

تسافر بنا كالعيون.

نتجّدد فيها، بال أثقال..

على موجة متحّررة..

من الناس باالحساس

هاشم ذياب
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مدى الشعراء



    MEAT          HOUSE

7 كيلو فخاد دجاج

4 كيلو صدر دجاج

רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי

 ק"ג

₪ 99

 ק"ג1 ק"ג

129129

 ק"ג

99

 ק"ג

99

 ק"ג

₪ 99

2 ק"ג

קציצות כבש

₪ 99

פתוח בימי שני — שבת 19:00—8:00

119 ש"חחזה אווז 1 ק"ג249 ש"חכבד אווז 1 ק"גמיוחד לחג!

רחוב קיסריה 17, חיפה טל׳ 04-8667627

59

49
49

49
99

199

59

1 كيلو عجل طازج

1 كيلو خروف طازج

1 كيلو شوارما عجل

5 كيلو جنحان دجاج

3 كيلو قلوب/ كبدة دجاج

1 كيلو فيليه109

1 كيلو 

انرتيكوت

2 كيلو كباب خروف

ضلالع  كيلو   1

سينتا كيلو   1

99 5 كيلو 

لحم مفروم
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الجُمعة 9 آب 422019

زياد شليوط

الذكرى  املا�سي،  األحد  يوم  شفاعمرو  أحيت 
السنوية الرابعة عشرة لشهدائها األربعة: ميشيل 
بوقفة  تركي  ودينا  هزار  حايك،  نادر  بحوث، 
جماهيرية عند دوار الشهداء، تخللها وضع أكاليل 
الزهور والقاء ثالث كلمات مقتضبة باسم اللجنة 
الشعبية، بلدية شفاعمرو وأهالي الشهداء، الذين 
التي  كانوا ضحية املجزرة اإلرهابية – العنصرية 
نفذها الصهيوني املتطرف نتن زادة، في الخامس 
للركاب  عمومية  حافلة  في   ،2005 عام  آب  من 

داخل مدينة شفاعمرو.
شهداء  ذكرى  احياء  أسلوب  يتابع  ملن  يتضح 
شفاعمرو، مدى التراجع الجماهيري والشعبي من 
حيث املشاركة، وتراجع الزخم الذي رافق احياء 
تنطلق  كانت  حيث  األولى.  السنوات  في  الذكرى 
مسيرة جماهيرية بمشاركة واسعة، وحضور أعضاء 
والحركات  األحزاب  وقادة  العليا  املتابعة  لجنة 
العربية. أما في السنوات األخيرة فتقتصر الفعالية 
للشهداء،  التذكاري  النصب  عند  وقفة  على 
ومما يزيد من األلم والحسرة عدم احترام ذكرى 
الشهداء، الذين فدوا بأرواحهم أهالي شفاعمرو، 
بسياراتهم  يمرون  الذين  األهالي  بعض  قبل  من 
من جانب الدوار، وبعضهم ال يخجل من اطالق 
الصافرات أو إبقاء مكبر الصوت في سيارته مرتفعا 
أهالي  اعتبار لشعور  أو  احترام  أي  باألغاني، دون 

الشهداء والناس املجتمعين معهم.
وهزار،  دينا  الشهيدتين  شقيقة  تكون  وربما 
كلمتها  في  اليه  ذهبت  فيما  محقة،  تركي  نسرين 
في  قالت:«  حين  العهد  على  الباقي  الجمهور  أمام 
الخاص  الزخم  كان  املجزرة،  بعد  األولى  السنين 
، كان الناس جميعهم موحدون 

ً
 جدا

ً
بالحدث كبيرا

كان يأتي كثير من الناس للوقوف هنا، أما اليوم 
 .

ً
فنحن نرى االعداد قليلة وهذا ال�سيء مؤلم كثيرا

وفي السنين القادمة اذا لم يكن هنالك تقدير أكبر 
إلحياء الذكرى، سنحييها في ساحة بيتنا على فنجان 
قهوة، ذكرى لهزار ودينا وميشيل ونادر. بهذا الشكل 

الهزيل وبهذه الطريقة لن نواصل احياءها«.
بصراحة  وتكلمت  كلمتها،  في  محقة  نسرين  ان 
غير معهودة. هناك تقصير حاصل في احياء ذكرى 
بلدية  هي  املقصرين  وأول  شفاعمرو،  شهداء 
شفاعمرو، والبلدية ال تعني الرئيس فقط، البلدية 
باداراتها املتعاقبة قصرت، رغم أنه يسجل لصالح 
عن  التوثيقي  الكتاب  اصدار  السابقة  اإلدارة 
املجزرة في العام املا�سي، والذي لم يوزع بالشكل 
الواسع لألسف. فهناك مطالب واضحة من قبل 
عائالت الشهداء منذ سنوات لم يتم تنفيذها، وهي 
ال تحتاج الى مجهود كبير أو ميزانيات. املطلب األول 
نصب لوحة تذكارية بأسماء الشهداء وتاريخ وقوع 
املجزرة في املكان الذي حصلت فيه، في حي مرشان 

لتذكير األجيال ولتوثيق الحدث تاريخيا كما تفعل 
كل الشعوب. والثاني اطالق أسماء الشهداء على 
قريبة من  تكون  أن  يمكن  في شفاعمرو،  شوارع 

بيوت الشهداء.
الشعبية.  اللجنة  هي  املقصر  الثاني  الطرف 
صحيح أن اللجنة الشعبية قامت بجهود كبيرة في 
السنوات األولى، وخاصة في قضية دعم املعتقلين 
على خلفية اتهامهم بقتل املجرم نتن زادة، وتنظيم 
في  املعتقلين  ومرافقة  وأمسيات  مالية  حمالت 
في  دورها  تآكل  اللجنة  لكن  املحاكم.  جلسات 
دوري،  بشكل  تجتمع  تعد  ولم  األخيرة  السنوات 
بل أن اجتماعها السنوي تحضيرا لذكرى املجزرة، 
ال يتم اال في األيام األخيرة ليوم الذكرى، فيكون 
التحضير ارتجاليا وال يعرف البرنامج حتى اللحظة 
األخيرة، وكل ذلك يتم دون التنسيق مع عائالت 
الشهداء، الذين يتم اعالمهم ودعوتهم للمشاركة 
فقط. وهذا العام غابت أو غيبت لجنة املتابعة عن 
الحدث، فلم يحضر أي عضو كنيست عربي كما 
جرت العادة، باستثناء هبة يزبك، حتى أن رئيس 
يحضر  لم  بركة  محمد  شفاعمرو  ابن  املتابعة 

الوقفة.
الجماهيري مع  التجاوب  في  الحاصل  التراجع  ان 
ي�سيء  شفاعمرو،  شهداء  ذكرى  احياء  أسلوب 
أمامنا الضوء األحمر وعلينا العمل على عدم اخماد 
كما  قهوة  فنجان  واقتصارها على  نهائيا  الذكرى 
ذكرت نسرين تركي، يستوجب من اللجنة الشعبية 
االستيقاظ، والدعوة الجتماع موسع حاال بمشاركة 
عائالت الشهداء وكتل البلدية واألحزاب السياسية 
الناس،  وعموم  املحلية  والجمعيات  واملؤسسات 
شعبية  لجنة  اختيار  يتم  املوسع  االجتماع  وفي 
جديدة موسعة، أما اذا استمرت اللجنة في سباتها 
وفي تركيبتها الحالية، فان ذلك يحتم قيام مبادرة 
جديدة بهدف دراسة كيفية احياء ذكرى الشهداء 
في العام القادم، وهذا األمر نعالجه بعد منح اللجنة 
جانبها. من  األمر  ملعالجة  زمنية   الشعبية فسحة 

كيف نحيي الذكرى الخامسة 

عشرة لشهداء شفاعمرو؟!

د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار  

العثور على بقايا قرية تاريخها 9000 عام

تعتبر من أكبر المواقع األثرية في العالم

اآلثار  تجريها سلطة  التي  األثرية  الحفريات  خالل 
بالقرب من القدس، تم العثور على بقايا إستيطان 
عام   9000 )قرابة  األخير  الحجري  العصر  تاريخه 
والذي يعتبر األكبر في بالدنا حتى اآلن،  قبل أيامنا( 
ومن بين أكبر املواقع األثرية من تلك الفترة في العالم. 
تجرى الحفريات ضمن مشروع توسيع الشارع رقم 

1 املؤدي الى مدينة القدس وبتمويل الشركة لتطوير 
املواصالت في إسرائيل )نتيفي يسرائيل(.

من  الغرب  الى  كم   5 قرابة  يتواجد  أألثري  املوقع 
بالقرب  ُبنيت  التي  »موت�سى”  من  بالقرب  القدس 
سميت  )والتي  قالونيا  العربية  القرية  من  بالقرب 
بهذا اإلسم نسبة الى القرية قالونيا التي يعود تاريخها 
الصرار  وادي  ضفة  على  الرومانية(،   الفترة  الى 

)املعروف اليوم باسم وادي سوريك(. 
مدير  الدكتور حمودي خاليلة،  به  ملا صرح  وفقا 

»هذه املرة األولى  الحفريات من قبل سلطة اآلثار: 
التي فيها نعثر على موقع بهذا الحجم في البالد، الذي 
قرابة   – األخير  الحجري  العصر  الى  تاريخه  يعود 
سكن املوقع آنذاك ما بين  عام قبل أيامنا.   9000
في  إستيطان  يعادل  مما  نسمة،   3000 الى   2000

أيامنا«. 
خالل الحفريات تم العثور على مبان كبيرة الحجم، 
املبان  جانب  الى  السكنية،  الغرف  شملت  التي 
بعض  على  العثور  تم  كذلك  واملعابد.  العمومية 
القبور ما بين املنازل واألحياء السكنية. وفقا للتحف 
التي عثر عليها داخل القبور، إستدل الباحثون على 
ان سكان املوقع أقامو عالقات تجارية خالل تلك 
نجد  املكتشفات  بين  بعيدة جدا.  مع مدن  الفترة 
الباحثون  يحدد  لم  الحجر  من  مصنوعة  أدوات 
حجر  من  مصنوعة  أدوات  اآلن،  حتى  مصدرها 
تركيا  مصدرها  الزجاج(  من  )نوع  األوبسيديان 
وحوض األناضور، وأصداف بحرية مصدرها البحر 

األحمر. 
األدوات  آالف  على  العثور  تم  املكتشفات  بين 
املصنوعة من حجر الصوان بينها رؤوس الحربات 
خالل  وللقتال  للصيد  استعملت  التي  والسهام 
الحرب. اما في املخازن بين البيوت فتم العثور على 
بقايا الحبوب والبقوليات األبرز من بينها العدس. 
وقد اندهش الباحثون من حالة الصيانة املمتازة 
 – للحبوب والبقوليات ذلك نسبة الى تاريخ املوقع 

9000 عام. 
كبيرة جدا  الباحثون،  قاله  ملا  املوقع وفقا  أهمية 
ساد  إذ  بالدنا،  في  الزمنية  الحقبة  تلك  لدراسة 
كانت  يهودا  منطقة  أن  الباحثين  عند  اإلعتقاد 
خالية من اإلستيطان خالل تلك الفترة، وتواجدت 
املستوطنات فقط في منطقة األردن أو شمال سوريا.  

الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار

رأس حربة من البرونز تاريخها عصر البرونز األوسط 

)قرابة 4500 عام( عثر عليها داخل قبر محارب

صورة من الجو ملوقع الحفريات

تمثال من الحجر تاريخه 9000 عام

سكين مصنوع من الصوان

H a i f a net

www.haifanet.co.il

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو



www.haifanet.co.il
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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

طالب نادي VIS التابع لبنك هبوعليم يتمتعون هذا الشهر 

بامتيازات مجنونة

مع هيك حمالت في كنيونات عوفر، يا ريت كل يوم في عيد!

الكولبو  شبكة  لتسرخان”،  “همشبير  أطلقت   
األضحى  عيد  بمناسبة  البالد حملة خاصة  في  الرائدة 
العيد. بمناسبة  كبيرة  تخفيضات  تشمل   املبارك، 

من  مؤثرين  بتسويقها  شارك  التي  الحملة  ان  يذكر 
املجتمع العربي اختاروا شروة العيد من شبكة »همشبير 
وابنتها  دبوب  مرفت  قادري،  سالي  منهم،  لتسرخان”، 
قمر.  وخطيبته  فارس  عدي  فروجة،  يزيد   ياسمين، 
ووصلت التخفيضات حتى 50% في كل أقسام الكولبو 

املشاركة في الحملة.
يذكر انه الحملة تشمل تخفيضات على ماركات رائدة 
من افضل تشكيلة وموضة الصيف لهذا العام، على 
املالبس الشبابية والعائلية واألطفال، املالبس الداخلية 
واالحذية الرياضية، ومن بين املاركات املشاركة في الحملة: 
كوبرا،  ريبلي،  ريبوك،  بالنس،  نيو  ناوتيكا،  أديداس، 
 ديلتا، بوما، نايك وليفايس والعديد من املاركات األخرى.

بالتخفيضات،  واالستمتاع  الحملة  في  للمشاركة 
http://bit.ly/2YAiuJJ>> :اضعطوا على الرابط املرفق 

عن “همشبير لتسرخان”
“همشبير لتسرخان” هي شبكة حوانيت الكولبو األكبر 
في البالد وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال املوضة 
وتجارة الُجملة في البالد. تشمل الشبكة 37 فرًعا موزًعا 
مركزية  مواقع  وفي  املجمعات  في  البالد،  ارجاء  كل  في 
إضافية، في مساحة تجارية شاملة تصل الى نحو 100 
ألف متر مربع. تمتلك الشركة عدًدا كبيًرا من األقسام 
التجميل،  مستحضرات  بينها  من  مجاالت،  عدة  في 
املالبس الداخلية، املالبس الرجالية، النسائية واألوالد، 
األحذية، مستلزمات املوضة، الحلّي، األدوات املنزلية، 
املنسوجات )التكستيل(، الكهرباء ومستلزمات الرياضة. 

دورين أتياس خبيرة املوضة هي ممثلة الشبكة.

 VIS بعد الفوز باملالديف، يحصل الفائز من طالب نادي*
التابع لبنك هبوعليم على بيتسا دومينوز مجانا كل أسبوع 

ملدة سنة 
ب الجامعة في 

ّ
عندما يتمّتع اآلخرون من ميزة الـ VIP، طال

بنك هبوعليم يتمّتعون من VIS، حيث يواصل بنك هبوعليم 
 very important التابع للبنك، وهي VIS ب

ّ
بمنح نادي طال

student  امتيازات خاصة ، بعد رحلة املالديف هذا الشهر 
يحصل كل طالب على بيتزا دومينوز هدية مرة باالسبوع 

 ملدة سنة.
يذكر ان املشاركة تتم من خالل الدخول ملوقع البنك 

والكتابة ملاذا يستحق املشارك الفوز وأكثر التعليقات مقنعة 
.VIS ينجح بالتأثير والدخول لنادي 

ويمنح االمتياز هذا الشهر بعد التسجيل واملشاركة وإمكانية 
الفوز بالحصول على بيتزا دومينوز واالضافة واملشروب 

 مجانا كل اسبوع ملدة سنة كاملة.
يذكر ان VIS هو أزيد من بطاقة VIP – حيث يتمّتع 

ب VIS من امتيازات عّدة: دخول الحفالت، تذاكر 
ّ

طال
VIS للعروض، رحالت VIS في البالد والخارج، مجّمعات 
ب الجامعة، والعديد العديد من 

ّ
VIS ضمن حفالت طال

.VIS االمتيازات الخاّصة والحصرّية بـ 
ب 

ّ
عطى االمتيازات وفرصة املشاركة في الفعالّيات لطال

ُ
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

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

ّ
طالب يتعل

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

ّ
يتم االنتساب إلى نادي الطال

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

االمتيازات .

بمناسبة عيد األضحى املبارك، أطلقت كنيونات عوفر حمالت 
املحالت  مع  بالتعاون  مسبوقة  غير  خاصة  وتخفيضات 

واملاركات املوجودة في كنيونات عوفر.
»مع هيك حمالت، يا ريت كل يوم في عيد«، حيث تشارك في 
الحملة على املبيعات شركات رائدة في مجموعة الكنيونات، 
كجزء من عملها على تقديم األفضل للزبائن بالسعر املعقول.
%50 تخفيض على  بين الحمالت والتخفيضات، يقام  من 

.HDL تشكيلة الصيف في
تخفيض،   50% ب  املحل  كل   Bonita de Mas في  كذلك 
و%70 تخفيض على تشكيلة الصيف في Crazy Line ، وفي 
papaya احذية زحف )بوبا( رياضية وسينكرس الزوج الثاني 
 119.90 حتى   79.90 ب  الصنادل  كذلك  تخفيض   50%

شيكل.
وفي gali الزوج الثاني من األحذية الرياضية ب39.90 شيكل.

 Lee Cooper في  فوق  وما  منتجات   3 شراء  عند  كذلك 
تحصلون على تخفيض ب60%.

اما في Solog فنشتري ب400 شيكل وندفع 200 شيكل.
عليكم  األقرب  الفروع  ومعرفة  الحمالت،  من  لالستمتاع 

باملاركات والحوانيت املشاركة، يرجى زيارة موقعنا.

بمناسبة عيد األضحى املبارك: شبوبيتك في 
همشبير لتسرخان 

أطلقت سلطة االستثمارات في وزارة االقتصاد والصناعة مسار 
الصناعات  في  االستثمار  لتشجيع  واملخّصص   4.18 التشغيل 
املتقّدمة وبضمنها البحث والتطوير والحاسوب، مع التركيز على 
رفع نسبة النمو في مناطق األفضلية الوطنية وتشجيع خلق فرص 
عمل بأجر عاٍل في هذه املناطق التي تتضمن أكثر من 50 بلدة 

عربية. 
ويساعد مسار الدعم هذا املستثمرين املعنيين بإقامة، توسيع أو 
نقل شركاتهم إلى مناطق األفضلية الوطنية أو القدس. بحيث يتم 
تقديم املساعدة للشركات مقابل تشغيل عّمال بأجر عاٍل، األمر 
ن الشركات من التطّور والتأثير 

ّ
ا اقتصادًيا يمك

ً
الذي يخلق نشاط

على النسيج الديمغرافي في املنطقة.
ويبلغ حجم املساعدة عن كل عامل أو عاملة نحو %25 من تكلفة 
الراغبة بتقديم طلبات  4 سنوات. وعلى الشركات  أجرهم ملّدة 
للحصول على الدعم إضافة 15 وظيفة جديدة على األقل، بحيث 
يتم الدفع ل %55 من هذه الوظائف على األقل متوسط األجر في 
الجهاز االقتصادي والذي يبلغ نحو 11 الف شيكل، ول%35- من 
الوظائف يدفع على األقل 1.5 ضعف متوسط األجر، ول10%- 
على األقل 2.5 ضعف متوسط األجر. ويتراوح حجم املساعدة 
ما  املسار  املصادقة على طلباتها ضمن هذا  يتم  التي  للشركات 
بين 3.5 مليون شيكل و 36 مليون شيكل. ويذكر أّن املوعد األخير 

لتقديم الطلبات 22 أيلول 2019.
ويشار إلى أّن سلطة االستثمارات قّررت هذا العام إجراء بعض 
التي  الشركات  دائرة  لتوسيع  املسار  على  الجوهرية  التعديالت 

التعديالت تستطيع شركات  يمكنها االستفادة منه. ومن ضمن 
البحث والتطوير في مجاالت الهندسة والعلوم الطبيعية تقديم 
الكمبيوتر.  الصناعية وشركات  الشركات  الطلبات وليس فقط 
مجاالت  في  والتطوير  لألبحاث  شركات  عن  الحديث  ويدور 
البيوتكنولوجيا،  الطبية،  العلوم  الهندسة،  الطبيعية،  العلوم 
العلوم الزراعية وغيرها. كما تّم فتح باب تقديم الطلبات أمام 
أنواع إضافية من املؤّسسات كاملؤسسات التعاونية والشراكات 
 لذلك، كان يشترط على الشركات في السابق دورة 

ً
املسجلة. إضافة

مبيعات ال تقل عن 25 مليون شيكل، ما عدا الشركات في الشمال 
والتي تقع في بلدات ضمن السلم االقتصادي-االجتماعي 1-4 والتي 
كان يشترط عليها دورة مبيعات ال تقل عن 15 مليون شيكل. وتّم 
في املسار الجديد تطبيق ذلك على كل السلطات املحلية في مناطق 
األفضلية الوطنية التي تقع ضمن السلم االقتصادي االجتماعي 

    .4-1
د. ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة االستثمارات: »مسار األجر 
ن 

ّ
العالي في املناطق البعيدة عن املركز يخلق واقع اقتصادي يمك

الشركات من تشغيل عمال بأجر عاٍل. يوجد بذلك تأثير اقتصادي 
ا بحيث يتم فتح املجال لتشغيل  واجتماعي وديمغرافي هام جدًّ
تفعيل  يتم  قدراتهم.  مع  تتناسب  عمل  أماكن  في  أكفاء  عمال 
هذا املسار لفترة هي األطول من بين كافة برامج دعم املشغلين 
العّمال  على  بالنفع  املسار سيعود  هذا  عمال جدد.  الستيعاب 

  .»
ً
 وعلى الصناعة اإلسرائيلية عامة

ً
خاصة

دون عّمال 
ّ
تخصيص ميزانية بنحو 54 مليون شيكل للمشغلين الذين يجن

بأجر عاٍل في مناطق األفضلّية الوطنية ومن ضمنها أكثر من 50 بلدة عربية 

وزارة االقتصاد والصناعة تدعو املشغلين في مناطق األفضلية الوطنية لإلسراع 

في تقديم طلبات للحصول على ميزانيات مقابل تشغيل عّمال بأجر عاٍل
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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 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 ₪

كيسارية 
4 غرف بيت عربي واسع مع 3 شرف ومكيف بكل غرفة طابق اول

 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 ₪

لإليجار

053-7548685

شارع اللنبي )دكان(
شارع اللنبي  دار  4 غرف طابق 1

مطلوب عامالت نظافة للعمل في شركة 
تنظيف في حيفا عمل جزئي ومريح ومنظم. 

تلفون 0532205123 عالء

مطلوب ملسرح األفق في حيفا
ممثل مسرحي 

خريج معهد أكاديمي في مجال التمثيل املسرحي 
يفضل من له تجربة

على املعنيين االتصال:
ت: 0542239899  04-8523022 

بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح 
MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG FASHION الناصرة 
اليابانية  التصميم  شيكل.عمالقة  املليون  ُيقارب  باستثمار 
افتتاح  مع  إسرائيل  في  لتسويقها  سنة  تحيي   ,MINISO
الحانوت الـ 11 في BIG FASHION الناصرة, باستثمار ما يقارب 
 
ً
املليون شيكل. الحانوت يمتد على مساحة ما ُيقارب 165 مترا
بين  الخاصة باملاركة والتي تشمل,   وتمنح متعة الشراء 

ً
مربعا

عدة أمور, تشكيلة واسعة من مجموعات وقطع مصممة, التي 
تتجدد كل أسبوعين, في فئات مختلفة: تصميم وأدوات منزل, 
أزياء, ديجيتال والكترونيكا, العاب, إكسسوار, عناية وعطور 
األسعار  التصميم,  وغيرها. كل ذلك مع تشديد على الجودة, 

الممتازة وخدمة شخصية ومناسبة. 

في  في مجمعات ومراكز شراء  افتتاح حوانيت  تم  اآلن  حتى 
مختلف أنحاء البالد: كنيون عزرائيلي تل ابيب, كنيون عير 
يميم نتانيا, كنيون املالحة القدس, كنيون عوفر رحوڤوت, 
كنيون  دنيلوف طبريا,   BIG FASHION ,ڠراند كنيون حيفا
كنيون هزهاڤ  كرايوت,   BIG FASHION ,هنچڤ بئر السبع
 
ً
ريشون لتسيون , كنيون عزرائيلي الرملة واآلن نفتتح حانوتا

 في BIG FASHION الناصرة. 
ً
 إضافيا

ً
جديدا

 18 الـ  ُيقارب  انتشار  الى  الشبكة  ستصل  العام,  نهاية  حتى 
, والحانوت القادم سيفتتح في ديزنڠوف سنتر تل ابيب 

ً
حانوتا

في األيام القريبة.

إسرائيل:   MINISO  - لـ  العامة  املديرة  پورتوڠلي,  عينات 

شراء  متعة  اإلسرائيلي  للجمهور  تعرض  إسرائيل  “مينيسو 
مميزة ومختلفة والتي تشمل مبادئ املاركة: خط مستحضرات 
كل  تتجدد  والتي  األساليب  بمختلف  ومصممة  جودة  ذات 
أسبوع, أسعار مريحة, خدمة مهذبة وذات جودة والتوجه لكل 

الجماهير.

 18 ُيقارب  الى ما  نهاية العام تتوقع الشبكة ان تصل  حتى 
نحن   .

ً
حانوتا  30 حوالي  الى   2020 عام  نهاية  وحتى   

ً
حانوتا

سعداء بأن نحضر لسكان الناصرة واملنطقة تجربة مينيسو”. 

لتفاصيل إضافية: ساريت تسيطرين - شري يسرائيلي عالقات 
عامة 3337072-052

عن مينيسو العاملية

 SAIMAN بملكية عمالقة البيع باملفرق والتجارة   ,MINISO
تأسست في 2013 على يد YE Guofu, شريك - مؤسس ومدير 
مؤسس واملصمم   - شريك   Miyake Jyunyaعام الشركة و
 300 الشبكة  أقامت  األولى,  سنتها  في  ملينيسو.   الرئي�سي 
حانوت ذات تجربة ممتعة بمواقع في مراكز تجارية الى جانب 
املاركة تتمتع بشعبية كبيرة في  اليوم,  لباس وترفيه.  طعام, 
دولة حول  حانوت في 86  السوق العاملية مع أكثر من 4,600 
فتتح كل شهر في عدة مناطق 

ُ
العالم وما ُيقارب 100 حانوت ت

كندا,  املتحدة,  الواليات  روسيا,  إسبانيا,  أملانيا,  آسيا,  منها: 
املكسيك, البرازيل, األرجنتين, أستراليا, املغرب, جنوب أفريقيا, 

مدغشقر. 

 
ً
 جديدا

ً
عمالقة التصميم MINISO تفتتح حانوتا

في BIG FASHION الناصرة



  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

بالمطران حجار 
شقه غرفتين + شرفة، مؤثثة

بالمطران حجار 
جارشقه 4غ + شرفة،+ موقف

إلي
ل

جار
إلي

ل

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)

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله للبحر ـ
امكانية اضافة شرفه וממ"ד.

הקשת
الكبابير

شقه 3غ
+شرفه

90م-ط2.
منطقه هادئه.

הציונות
(לא כנסיה)

 فرصه لالستثمار-
560الف

شقه 3غ+شرفه.
مطله للبحر

أحر التهاني بمناسبة حلول 
عيد األضحى المبارك

أعاده اهللا عليكم باليمن والبركات



bok


