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

ّ
املقاالت املوق

ُعذًرا ألني ال أزال على قيد الحياة
عفيف شليوط

عذًرا ألني ال أزال على قيد الحياة، عذًرا ألني لم أمت 
بعد. املعذرة من كل القتلة واملجرمين الذين يوصلون 
إتمام »رسالتهم« االجرامية،  النهار من أجل  الليل مع 
ولكنهم يواجهون بعض العقبات، فهنالك من يرفض 
بالتالي مهامهم، هنالك من تجرأ  املوت بعد، ويعرقل 

ورفض ثقافة املوت وينادي بثقافة الحياة.
فنحن مجتمع يقتل بال توقف، مجتمع يجد الحلول 
ملشاكله بالقتل، فكل من له رأي مغاير ُيقتل، وكل امرأة 
معرضة للقتل، وكل من ال يرضخ للتهديد ُيقتل، وكل من 
تسّول له نفسه أن ينظر ألخيه االنسان ُيقتل، وكل من 
يتجرأ ويحيا في هذا املجتمع، فهو بالتأكيد مدرج بقائمة 

املعرضين للقتل. 
أحياًنا نحن نفرح للقتل، فهنالك نساء »تزغرد« ملقتل 
امرأة أخرى، تحيي قاتل أختها أو أمها أو ابنتها. ال نزال 
ننشد الثأر كما كان يفعل أبناء عمومتنا منذ العصر 
الجاهلي، نعيش في القرن الواحد والعشرين لكن عقلنا 
ال يزال يحيا في عصر حرب البسوس التي استمرت مدة 

أربعين سنة بين قبيلتي تغلب وبكر بسبب مقتل ناقة. 
أتساءل أحياًنا هل يدرك القاتل تداعيات فعلته على 
املستوى االنساني في أثناء ارتكابه للجريمة؟ هل غابت 
ثقافة الحوار بين بني البشر لتحل محلها ثقافة القتل 
بعد أن سيطرت األطماع والعنجهية و«العربدة« على 

عقول أبناء هذا املجتمع؟ 
فقط،  والشرطة  القانون  طريق  عن  ليس  الحل 
فالشرطة لم تتغير نحن الذين تغيرنا، في فترة أجدادنا 
لم يكن حال الشرطة أفضل من حالها اليوم، فلم تكن 
األوضاع في تلك الفترة أسوأ من اليوم، بل ال مجال 
فينا  تغلغل  لدينا،  حصل  ما  خلل  هنالك  للمقارنة. 
الى النخاع وشوه تفكيرنا، فقدنا االصالة والنبل، لم 
نعد نحترم أحًدا، نعتدي على املعلمين دون أن نشعر 
بالخجل والذنب، لم نعد نميز بين الخطأ والصواب، كل 

�شيء مباح، وهنا الطامة الكبرى.
علينا أن نتوقف عن الصراخ واللطم والحزن، لنبدأ 
بمراجعة الذات، أين أخطأنا. ابحثوا عن جذور ثقافة 
املشاكل.  لحل  القوة  واستخدام  و«العربدة«  القتل 
أن  بالرأس  الفأس  وقعت  وقد  اليوم  منا  مطلوب 
األخضر  تحرق  أصبحت  التي  الثقافة  لهذه  نتصدى 

واليابس، علينا أن نجفف مصادر هذه الثقافة.
في شفاعمرو  أرتكبت  التي  الجرائم  عن  قرأت  عندما 
الشاب عادل خطيب،  آخرها جريمة قتل  كان  والتي 
عادت بي الذاكرة لقصة كتبتها قبل 25 عاًما بعنوان 
»الصمت القاتل«، كيف يمكن للصمت أن يقتل، أن 
نصمت عندما نشاهد وقوع الجريمة وال نحاول منعها، 

وسأعيد نشرها لعلنا نتعظ.    
الصمت القاتل

وترابي...  منعزل  الطريق  ليال...  الواحدة  الساعة 
السكون والظالم يخّيمان على املنطقة.. قدماي تسيران 
بلطافة  املنعشة،  بالرطوبة  بالهدوء،  ألستمتع  ببطء 

الهواء وبوحدتي.
املكان قرب مقبرة القرية، كنت مضطًرا أن أمر عبرها  
لكي أصل الى البيت.. وقفت برهة من الزمن متردًدا، 
تساءلت هل أعود الى صديقي مّدعًيا بأني لم أستوعب 

مادة »االحتمال واالحصاء«، أم أستمر في سيري وأمري 
هلل.

عن  املرعبة  قصصك  فلوال  جّدتي،  يا  هللا  سامحك 
عميق  سباٍت  في   

ّ
أغط اآلن  لكنت  واألشباح  األموات 

األموات. استدرت  والرعب من  الخوف  بدال من هذا 
وقررت العودة الى صديقي، ولكن.. لكني وعدت أمي أني 
ر، ومن املؤكد أنها قلقة ولم يغمض لها جفن. 

ّ
لن أتأخ

سأغامر وأمّر.. لن أستسلم لخوفي الالمنطقي. سرت في 
هذا الطريق املوحش واملخيف وفرائ�شي ترتعد، أسمع 
قلبي يخفق بسرعة، وكاد شعر رأ�شي أن ينتصب. مررت 
بجانب أول قبر بسالم .. الثاني .. الثا.. الر..، ..،  يا للهول 
ان جّدتي صادقة.. واملنطق تحّول الى الالمنطق، وقلبي 
انتصر على تفكيري. سمعت همهات بشرية، تسّمرت 
مكاني، لم أتجرأ على الحركة، ذهني توقف عن إصدار 
رت القصص عن السحر 

ّ
األوامر ألعضاء جسمي، تذك
وعن تحويل البشر الى أصنام.

 بعد برهة من الزمن عاد يراودني الشك أني ال أزال في 
تعداد البشر، فها هما يداي تتحركان، وبحركة ال إرادية 
ر 

ّ
أتذك أخرى  مّرة  بحذر شديد.  الصوت  نحو  إتجهت 

ط الساحر على 
ّ
القصص السحرية، والتي مفادها تسل

االنسان وتوجيهه حسب مشيئته. استمريت في حركاتي 
الالرادية.. يا للهول، إّن الصوت كان ينبعث من داخل 
تقترب..  األصوات  مغلق..  غير  وبابها  املقابر،  إحدى 
أشخاص  أسمع حديث  إني  واضًحا..  أصبح  الحديث 
م الحاجز الوهمي بين عاملنا 

ّ
من العالم اآلخر.. اني أحط

إنهم  الفاني، والعالم األبدي، ها.. ماذا؟.. ال أصّدق.. 
حول  بالخرافات  إيماننا  وعن  غبائنا،  عن  يتحّدثون 
استيقاظ األموات في الليل وحصدهم لحياة كل انسان 
املقبرة. رائحة من عاملنا تخرج من  يتجّرأ على دخول 
االنحطاط  واملخّدرات..  السموم  رائحة  إّنها  عاملهم.. 
جّدتي  إذا قصص  عاملهم.  الى  امتّد  والفسق  الخلقي 
حقيقية، لقد ظلمتها واتهمتها بالسخف، ولكن املنطق 

هو السخيف.
ات قلبي الى سرعتها 

ّ
تال�شى الخوف تدريجًيا.. عادت دق

الى سباته، وخطواتي رغم  رأ�شي  العادّية، وعاد شعر 
هذا  حصل  ربما  ارتجاجها.  فقدت  الشديد  حذرها 
التغيير نتيجة تعّرفي على نقاط ضعف األموات، وأّنهم 

ال يختلفون عّنا، فهم يدمنون ويكذبون وينافقون و..
انتقلت الى وكٍر آخر لألموات.. الى مجموعة أخرى، ألسمع 
ذاتها،  الرائحة  أستنشق  لم  ولكنني  ذاته..  الحديث 
والجواهر  للحلي  سرقاتهم  عن  حديثهم  سمعت  انما 
التي يضعها األحياء في قبور األموات. الى هذه الدرجة 
انحدرت أخالقهم وقيمهم، ليتمادوا ويسرقوا بعضهم 

البعض، تماًما مثلنا، مثل عاملنا.
التي  ذاتها  الظواهر  ألشاهد  أخرى  أماكن  الى  انتقلت 
عربدة،  فجور،  خيانات،  عاملنا..  في  عادة  أشاهدها 

إدمان، نفاق.
زرت جميع املقابر، وواجبي اآلن يحّتم علّي أن أقوم 
سبب  على  ألتعرف  عاملهم  في  عاملنا  »سفير«  بزيارة 
صمته، وعدم بوحه بحقيقة ما يجري هناك، وملاذا لم 

يكشف عن هذه الحقائق املثيرة.
قررت أن أسرع اليه وأصرخ مستنجدا لئال يحصدوا 
رة من الليل، 

ّ
روحي بسبب دخولي عاملهم في ساعة متأخ

اعتقد  فربما  هذا،  رأيي  عن  عدلت  ما  لكني سرعان 
املوتى فيرتكب حماقة وتكون  أني أحد  املقبرة  حارس 
في  منه  أسرع  فيكون  املوتى  أحد  يسمعني  أو  نهايتي، 
اختطاف روحي، لهذا قررت أن أزوره بالطريقة ذاتها 

التي زرت بها سكان العالم اآلخر.
سرت بحذر أشد، خطواتي أصبحت أقصر من املعتاد، 
خوفي عاد يسيطر على جميع أعضاء جسمي.. ملاذا؟ ملاذا 
أخاف من انسان مثلي؟ ملاذا أخاف زيارته أكثر من خوفي 
ه هو الوحيد 

ّ
لزيارة أشخاص من عالم آخر؟ ربما ألن

املجهول بالنسبة لي في هذه املقبرة، والخوف يولد من 
املجهول.

ي سأجده وحيًدا، لكن كالعادة كان تفكيري 
ّ
اعتقدت بأن

خاطئا، حيث شاهدته يناقش أحد األموات.. أو باألحرى 
كان يساومه حول سعر معّين.. يبدو من خالل املساومة 
يكتف  لم  الحارس  أّن  والحادة،  )صوًتا(  املنخفضة 
بالثمن الذي قدمه له املّيت مقابل صمته على أمٍر ما 
ق باملّيت، لكن إخراج املّيت للسكين من جيبه أقنع 

ّ
يتعل

الحارس بالسعر املحّدد.
انتهت الزيارة. خرجت من املقبرة، عدت الى البيت.

لم  أّن األمر  إال  الثاني مضطرًبا،  اليوم  في  استيقظت 
يلفت نظر أفراد أسرتي. فكانوا يتحدثون في أمر هام كما 
يبدو. بعد أن فّض االجتماع حذرتني أمي من جديد من 
خطورة الدخول الى املقبرة أو مجّرد االقتراب منها ليال، 
فسألتها: »هل من قصة جديدة؟«، فأخذت تسرد علّي 
حديث حارس املقبرة، مفاده تهديد األموات له بالقتل، 
ه بحاجة الى مال ليشتري سالحا للدفاع عن نفسه، 

ّ
وأن

التبّرعات لصالح حارس  بجمع  القرية   فقام  سكان 
املقبرة كاملعتاد.

األموات  تهديد  ا  ُمدعيًّ آخر،  ا 
ً
مبلغ طلب  أسبوع  بعد 

السكان،  رعب  ازداد  سكانها.  وقتل  القرية  بغزو  له 
ضحت لي اللعبة.

ّ
فازدادت التبّرعات، أّما أنا فات

ويدفعون  يتذمرون،  ال  واألهالي  العملية،  استمّرت 
خوفهم.  ازدياد  بنسبة  املبالغ  ويضاعفون  باستمرار 
قررت أن أصرخ، أن أخبرهم بالحقيقة. لكني كنُت واثًقا 
بالجنون وسيسوقني  لن يصدقوني وسينعتوني  بأّنهم 

بعضهم الى مّصح األمراض النفسّية. بعد تردد قررُت 
ره من االستمرار 

ّ
املقبرة مباشرة ألحذ مواجهة حارس 

ف فسأخبر أهالي 
ّ
ه إن لم يك

ّ
في ابتزاز أهالي القرية، وأن

القرية بالحقيقة.
عندما ذهبُت سبقني إليه أحد األموات، كان يساومه 
حول الثمن كاملّيت السابق. هذه املّرة لم يخنع الحارس 
خنوعه   يعلن  جعلته  الطعنة  لكن  الخنجر،  لتهديد 
بسقوطه على األرض. أسرعت بإتجاه القرية، أردت أن 
أصرخ بأعلى صوتي بأن األموات ليسوا أمواًتا، إال أن 
أوتار حلقي الصوتية، نعم.. لقد  بين  الكلمات علقت 

كنت جباًنا وآثرت الصمت.
اختار أهالي القرية حارًسا آخر، بعد أن اعتبروا الحارس 

السابق شهيًدا، استشهد من أجلهم.
الحارس الجديد اكتشف اللعبة، أو ربما أقنعه األموات 
في  مستمر  وأنا  األموال،  يبتز  فأصبح  ذاتها  بالطريقة 

صمتي.
تغّير الحراس واستمروا في عمليات االبتزاز، وأنا صامت.

القرية تقّدم الشهيد تلو الشهيد وأنا صامت.
األموات يصّعدون عملياتهم اإلجرامية، وأنا صامت.

صامت.. صامت.. متقوقع داخل بيتي. إال أّن األمر لم 
يتوقف عن قتل الحّراس بل بات األموات يقومون بغزو 

القرية، فينهبون ويقتلون وأنا صامت.
في  استيقظت  أن  الى  يطوقني..  يحاصرني..  الصمت 
إحدى الليالي على صراخ شديد في البيت، استيقظت 
وإذ بأخي ملًقا على األرض والدماء تسيل من جسمه 
النحيل. عندها لم أستطع االستمرار في صمتي، قررت 
الخروج من هذا الصمت القاتل، بعد أن أصبح هذا 
الصمت كابوًسا يطاردني أينما أذهب، وبعد أن أصبح 

ل خطًرا جّدًيا على حياتي. 
ّ
ُيشك

ة 
ّ
األزق في  أصرخ  وأخذُت  صومعتي  من  خرجُت 

الجمعة  خطبة  وفي  املنازل  أسطحة  وعلى  والبيوت 
ووعظة الكاهن، أخبرتهم أّن األموات ليسوا أمواًتا. لم 
ُيصّدقوني، حاولُت أن أقنعهم بكل الوسائل.. صرخت 

وها أنذا أصرخ.

ملراسل حيفا – نشرنا في العدد املا�شي من صحيفة 
"حيفا" عن التقليصات املستمرة في خدمات فروع 
البريد في حيفا، وخاصة في فرع البريد في شارع بن 
غوريون. على أثر إثارة املوضوع في صحيفة "حيفا"، 
وصلنا هذا الرد من قبل الناطقة الرسمية للبريد 
في  وجاء  شاي  تسيونا  العامة،  العالقات  ومديرة 
ردها أنه » في حيفا توجد 54 وحدة خدمات وفروع 
للبريد«، وتضيف "لألسف محاوالتنا إليجاد وكيل 
لتفعيل فرع البريد في بن غوريون لم تكلل بالنجاح، 

ولم ننجح في السنة األخيرة بتفعيل الفرع املذكور 
األسباب  لهذه  أنفسهم.  البريد  عمال  بواسطة 
الفرع، وعليه  في هذا  العمل  تقليص ساعات  تم 
سيعمل الفرع أيام األحد، الثالثاء والخميس بين 
الساعات -8 12، وأيام األربعاء بين الساعات -14 

 ."18
فروعا  هنالك  أن  شاي  تسيونا  وذكرت  هذا 
ووحدات خدمات للبريد مجاورة للمنطقة ممكن 

أن يتلقى السكان خدماتهم بها. 

رد مكتب البريد على قضية التقليصات 
في خدمات فرع البريد في بن غوريون 
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עידן 2000
בחנות!המבצעיםקטלוגחפשו את

6V בימבה כבאית
ממונע עם מוט דחיפה, אורות וצלילים

מטבח לבן מעץ
כולל 5 כלי מטבח

60X30X90 מידות

בית בובות מעץ
עם מגוון רהיטים ואביזרים

הטרקטורון הראשון שלי
מנוע 6 וולט

בובות פרוזן 2
אנה / אלזה / כריסטופר

VIPER גלגליות
4 גלגלים

בימבה ג’וק
מגוון צבעים

פאזל רצפה פרוזן 2
ממלכת הסתיו - 48 חלקים 

קסם הטבע - 72 חלקים

₪9990

מחיר באפליקציה

₪3990

מטוס ענק
playmobil 6081

LOL קפסולה
זכוכית מגדלת

מכונית שלט גרפיטי
עם שלט הגה

₪4990

משחק המברגה
הלהיט שכבש את כולם!

באולינג מפרץ 
ההרפתקאות

6 פינים וכדור

₪2990

מחיר באפליקציה

₪1990

גם המחיר צעצוע

מחיר באפליקציה

₪19990

מחיר באפליקציה

₪4990

₪24990₪24990

ביצת האצ’ימל
MYSTERY

₪29990

₪9990

משחק מגנטים
PLAYMAGNET מכיל 100 חלקים 

פאזלים מותגים
200-300 חלקים

₪4990

₪9990

מנוף חשמלי ענק
1.28 מטר

₪7990

₪9990

₪3990

*בתוקף בסניף נשר בלבד עד 19.12.19 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם *אין כפל מבצעים 
*חלק מהמבצעים מותנים 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 18:00-22:00

סניף נשר מתחם רמי לוי נשר חיפה

₪29990
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  Save WaterSave Water
And Drink BeerAnd Drink Beer

הייבואן הבלעדי בני חנא שמשום בע“מ   |   טל: 046568383   |   פקס: 046020761  הייבואן הבלעדי בני חנא שמשום בע“מ   |   טל: 046568383   |   פקס: 046020761  

לא מכיל קפאין  או טאורין

  Refresh Your MindRefresh Your Mind

- صرحت عضو بلدية حيفا شهيرة  ملراسل "حيفا" 
البلدية  على  يتوجب  ه 

ّ
إن "حيفا"،   لصحيفة  شلبي 

في  التطوير  مخططات  في  النساء  مساواة  ضمان 
املدينة في جميع املجاالت وعدم االكتفاء باملوجود بل 

التأثير على التطوير الجديد. 
جاء هذا في مدخلة خالل مؤتمر "الكر�شي الصحيح" 
املا�شي،  الثالثاء  يوم  البلدية  دار  في  عقد  الذي 
روتم  كاليش  عينات  د.  البلدية  رئيسة  بمشاركة 
والعربيات  اليهوديات  النساء  عشرات  وبحضور 
العامالت والناشطات في حيفا. ويهدف املؤتمر إلى بلورة 
توصيات لخط العمل البلدي في مجال مساواة املرأة.
رئيس  نائبة  منصب  ستتولى  التي  شلبي،  وقالت 
البلدية في آذار 2021: "وجود النساء في موقع التأثير 

ليس شعاًرا، يجب أن تكون النساء في السياسة وفي 
القرار،  اتخاذ  التأثير في عملية  االقتصاد. من أجل 
أن  يكفي  ال  العمل.  أجور  في  املساواة  أجل  ومن 
ننشط في األماكن والساحات املوجودة بل يجب خلق 
ن النساء من التأثير والتغيير، 

ّ
مساحات جديدة تمك

على سبيل املثال تطوير صناعة سينما تقودها نساء 
وتطوير السياحة برؤية وبقيادة نسائية".

املعنية  املدن  تقوم  "مثلما  أنه  شلبي  وأضافت 
موارد  رصد  ويتم  تك"  "الهاي  قطاع  في  باالستثمار 
جديدة  مجاالت  تطوير  يجب  الضرائب،  وتخفيض 
اقتصادية  والتعاون مع مؤسسات  النساء،  تقودها 

وأكاديمية وثقافية وسياسية لدعم هذه املبادرات".
)تصوير: سامية دياب ورؤوفين كوهن(

ملراسل "حيفا"- صّرح رئيس كتلة "الجبهة" في بلدية 
حيفا رجا زعاترة لصحيفة "حيفا"، إن على شرطة 
حيفا وبلدية حيفا أخذ مسؤولية عن ضمان حركة 
بن  )جادة  األملاني  الحي  في  واألمان  واألمن  السير 
ازدحامات خانقة وحالة من  الذي يشهد  غوريون( 
بالتزامن مع  الفو�شى، خصوًصا في نهايات األسبوع 

فترة األعياد.
وكان زعاترة قد وّجه في مطلع األسبوع رسالة عاجلة 
إلى قائد محطة شرطة حيفا ورئيسة البلدية ومدير 
عام البلدية ومدير قسم األمن في البلدية، طالبهم فيها 
بتحّمل املسؤولية وزيادة دوريات الشرطة ومراقبي 
البلدية لتأمين حركة السير والنظام العام. وعلى إثر 
الرسالة تواصل مسؤولو الشرطة والبلدية مع زعاترة، 

حيث سيتم زيادة الدوريات وتنظيم حركة السير. كما 
أعلنت البلدية عن معايير محّددة بالنسبة لألكشاك 

ونوعية السلع املسموح بيعها واملعّدات املستخدمة.
وقال زعاترة: ننهئ الجميع بمناسبة األعياد املجيدة 
ونرّحب باألهل في "عيد األعياد" وطيلة أيام السنة. 
 الشباب بعدم تحويل هذا 

ً
ولكن نناشد الزّوار وخاصة

واستعراض  السيارات  لسباقات  ساحة  إلى  الشارع 
فقط  ليس  إزعاًجا  يسبب  فهذا  النارية.  الدراجات 
للزّوار بل أيًضا للسكان في املنطقة. وهذا غير مقبول 
في أي مكان. معظم  ه غير مقبول 

ّ
أن في حيفا مثلما 

ة قليلة تتصّرف 
ّ
الزّوار يتصّرفون بشكل الئق ولكن قل

بشكل مزعج وال يمكن لهذا أن يستمر.
)تصوير: رامي شلوش وإيتاي روتمان(

شلبي: يجب ضمان مساواة النساء في 
مخططات التطوير في حيفا

علينا التأثير في اتخاذ القرار وخلق مساحات جديدة في مجاالت الثقافة والسياحة

زعاترة يطالب الشرطة والبلدية بتنظيم 
السير واألمن في األلمانية

تحويل الشارع إلى ساحة لسباقات السيارات والدراجات النارية يسبب إزعاًجا 
للزّوار والسكان 



KATTOUF JEWELLERY HAIFA תכשיטי קטוף חיפה 

KATTOUF JEWELLERY HAIFA 

%30 على جميع ماركات الساعات 
%35 على جميع مجوهرات الذهب 
%50 على جميع مجوهرات االملاس 

%10 على جميع مجوهرات شركة سفاروفسكي العاملية

 وكل عام
 وانتم بالف خري

 بمناسبة االعياد املجيدة 

تعلن مجوهرات قطوف فرع حيفا 
عن حملة تنزيالت ال مثيل لها  

الحمله سارية حتى 07/01/2020 او حتى نفاذ املخزون . 

حيفا جادة بن غوريون 31  تلفاكس 0775526453

بين تاريخ 16/12-22/12/2019

تابعونا على صفحاتنا :



حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512
الحملة سارية حتى 18.12.2019 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

4ק״ג 100

פרגית עוף טרי

₪5990
1ק״ג 

רבע כבש בלדי אחורי 

₪4490
1ק״ג 

בשר עגל טרי

3ק״ג ₪120

חזה אסאדו

1ק״ג ₪55

רבע כבש פרוס

3ק״ג ₪100

בשר טחון

6100 ק״ג 

כרעיים עוף

₪ ₪ 350 ק״ג 

כבד עוף 

50₪ 2ק״ג 

חזה הודו

40₪ 2ק״ג 

שוקיים עוף 

30₪ 5ק״ג 

כנפיים עוף 

₪

פלפל בהיר, חריף, ירוק

490
1ק״ג 

בננה ,תפוז רשת 
תפוז תפזורת

390
1₪ק״ג  ₪

גזר ארוז כרוב לבן

1190ק״ג 
₪

תפוא לאפיה
סלק אדום

1290ק״ג 

שמיר,נענע, פטרוזיליה, 
קוסברה

5₪10₪10ב 

חטיף סניקרס, באונטי,
מארס, טוויקס

5ב  ₪1990

שקית סנטה  500 גרם 
סוריני 

₪990

סנטה מגף 100 גרם 
איטלקי

10

עוגיות מפינס שוקולד
50 גרם מהדורת סלבסטר

10ב 

₪12

עוגה 450 גרם שוקולד 
סנטה , מהדורת סלבסטר

2ב 

₪10

סנטה שקית 100 גרם 
גרמני ״רגלן״

2ב  ₪2990

פררו רושר 375 גרם 

1090

רפאלו 150 גרם 

₪10

סנטה דמות 60 גרם, גרמני

3₪990ב 

טופי כרמית 800 גרם

₪10

מרשמלו כרמית 100 גרם

4ב  ₪10

מרשמלו כרמית 30 גרם

10ב 

2ב ₪10

 קבנוס יחיעם
227 גרם - עודפי ייצור

₪1490

נקניקיות ג׳מבו 
טירת צבי 1 ק״ג

₪

מולר מיקס 185 גרם טרה 

412ב  1190

גבינה לבנה 250 גרם טרה

4₪ב 

₪

שקית שוקולד סוריני 
1 ק״ג, דאבל טוויסט

2990

₪690

רביעיית קוקה קולה פחיות

4990

שרידנס 500 מ״ל

₪

₪7990

רד לייבל 1 ליטר

₪69

בייליס 700 מ״ל

₪9490

בלק לייבל 750 מ״ל

₪9990

שיבאס 700 מ״ל 

₪4990

רוסקי סטנדרט 700 מ״ל
פינלנדיה 700 מ״ל

50

יין אדום-לבן של סגל 

3ב 

790

אורז סוגת תאילנדי 

2ב 

₪1490

שמן שוקחה 3 ליטר 
חמניות 

₪10

₪

שמן חמניות חממה
1 ליטר

2ב 

₪1490

עג׳וה אסאלה 1 ק״ג

10

סוכר שטודן 

4₪ב  ₪10

מרגרינה בלובנד, מחמאה

3ב  ₪

חמאה מפוסטרת 200 גרם

680

₪1090

קמח, סולת 

5ב  690

שקדי מרק מאנה 400 גרם

₪₪1090

אל-סבון פלמוליב 750 מ״ל

₪90

חיתולי האגיס

3ב 

حمالت األعياد يف مي ماركت

مي ماركت حيفا

مفتوح 7 أيام

 يف األسبوع
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خاص بصحيفة »حيفا«- بأجواء مفعمة 
مندوبا   70 وبمشاركة  والثورة،  باألمل 
نقابيا يمثلون النقابات العربية واألوروبية 
اكثر  حضور  ووسط  الالتينية،  وامريكا 

من الفي شخص من مناصري النقابات العمالية وحركات التحرر، 
انتهت الندوة العمالية التنسيقية الدولية للعمال والشعوب في مدينة 

باريس، االحد املا�شي.
بحثت الندوة الدولية التي استغرقت مدة أربعة أيام متتالية، قضايا 
الصراع الطبقي والثورات العمالية والشعبية التي تجتاح العديد من 
دول العالم وخصوصا في البلدان العربية، التي تجتاحها موجة من 
االنتفاضات والثورات التحررية املنادية باسقاط أنظمة االستبداد 
والفساد، وفي بلدان عديدة أخرى ضد النظام الرأسمالي املتوحش 
الذي يحكم العالم، هذا إضافة الى االستمرار في الحملة الدولية التي 
تخوضها النقابات من اجل اطالق سراح املناضلة الجزائرية ورئيسة 
املحكمة  عليها  حكمت  والتي  حنون،  لويزا  الجزائري  العمال  حزب 
العسكرية الجزائرية مؤخرا بالسجن ملدة خمسة عشر عاما بسبب 
نشاطها في الثورة الجزائرية من اجل اسقاط النظام الجزائري الفاسد.
كما احتلت القضية الفلسطينية مكانة هامة في اعمال هذه الندوة 
الدولية، حيث مثل فلسطين في هذه الندوة كل من عوض عبد الفتاح، 
فلسطين  في  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  اجل  من  الحملة  مركز 
واملحامي وهبة بدارنة، من نقابة العرب في الناصرة والناشطة النقابية 
واالجتماعية بثينة قصيني، مديرة مؤسسة »حيفا لإلغاثة اإلنسانية« 
إضافة الى األستاذ صالح صالح، عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين وعضو التنسيقية الدولية .
عن  بدارنة،  وهبة  النقابي  لفلسطين  النقابية  املداخلة  وقدم  هذا 
نقابة العمال العرب في الناصرة حيث تعرض الى القوانين العنصرية 
اإلسرائيلية التي تميز ضد العمال العرب، واالنتهاك الخطير الذي تقوم 
به أماكن العمل اإلسرائيلية بعدم تشغيل العمال العرب »ألسباب 
امنية«، وخصوصا بعد سن » قانون القومية« إضافة الى استعراض 

شامل للثورات العربية في لبنان والعراق والجزائر.

وعن جذور الفقر في أوساط الفلسطينيين 
الناشطة  تحدثت   48 الـ  مناطق  في 
اإلسرائيلية  السياسة  عن  قصيني  بثينة 
الرسمية، التي حولت املجتمع الفلسطيني 
التي  املنهجية  السياسة  من خالل  وذلك  وطنه  في  فقير  مجتمع  الى 
تعتمدها إسرائيل، إضافة الى عرض للنشاط النقابي واالجتماعي الذي 
تقوم به من خالل مؤسسة »حيفا لإلغاثة اإلنسانية«، وما تقوم به 
هذه املؤسسة من اجل النهوض والتوعية في صفوف الفقراء العرب 

في مدينة حيفا.
وكانت كلمة منسق حملة الدولة الواحدة الديمقراطية في فلسطين، 
العنصري  الفصل  واقٍع  فيها  استعرض  الذي  الفتاح  عبد  عوض 
الكولونيالي، املتشكل في فلسطين التاريخية، والتي القت ترحيبا حارا 
في أوساط اكثر من ألفين من نشيطي األحزاب والنقابات الفرنسية 
والدولية، وقال عبد الفتاح في كلمته: » ان حل الدولة الفلسطينية 
هذا  على  املناسب  الرد  هو  الفلسطيني  التراب  كامل  على  الواحدة 
ويعيد  الفلسطيني،  الشعب  تجمعات  كل  ينصف  والذي  الواقع، 
وفي  فلسطين،  لقضية  الشامل  التحرري  الطابع  ويسترد  وحدته، 

الوقت ذاته يقدم حال إنسانيا للمسألة اليهودية في فلسطين«.
وأوضح عبد الفتاح ، أن حملة الدولة الواحدة ، وما تمثله من فكر 
إعادة موضعة  الى  تدعو  إنسانية،  تحرري شامل، ومن قيم كونية 
حركة التحرر الفلسطيني ، في إطار حركة التحرر العاملية ، الن الشعب 
الفلسطيني هو جزء من العائلة اإلنسانية، وبالتالي ال بد من إعادة ربط 

نضاله بالنضال العالمي من اجل تغيير النظام العالمي الظالم״.
وكانت التنسيقية الدولية التي أشرفت على تنظيم هذه الندوة الدولية 
النقابات  بموافقة  التي حظيت  القرارات  من  اتخذت مجموعة  قد 
الدولية، ومن ابرزها مواصلة النضال من اجل اطالق سراح املناضلة 
الجزائرية لويزا حنون إضافة الى مواصلة الحملة لوقف للمالحقة 
القانونية للمناضلين الرفاق من حزب العمال البرازيلي وعلى راسهم 
املناضل » لوال« الرئيس األسبق للبرازيل، إضافة الى الدعم واملؤازرة 

للنقابات الدولية وحق الشعوب في تقرير املصير والحرية.

فلسطينيو الـ 48 يطرحون قضاياهم ورؤيتهم لحل القضية الفلسطينية
فلسطين حاضرة بقوة في املؤتمر الدولي للعمال والشعوب في باريس

 ملحرر "حيفا" للشؤون السياسية- اجتمعت اللجنة املنظمة للكنيست صباح 
أمس األول، االربعاء، للمناقشة واملباشرة في عملية تشريع قانون حل الكنيست 
الثانية والعشرين، وقانون تقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين لتاريخ 
ملنح  املنظمة  اللجنة  اجتماع  مراحل. وهي:  بعدة  واللذين سيتمان   2.3.2020
مقترح القانون، اعفاء من إلزام وضعه لجميع القراءات، مناقشة الهيئة العامة 
للكنيست والتصويت على القانون بالقراءة التمهيدية، توافق اللجنة املنظمة 
على إنشاء لجنة خاصة ملناقشة مشاريع القوانين بما في ذلك تركيبة أعضائها، 
تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل وتكوين اللجنة الخاصة، اجتماع 
اللجنة الخاصة ملناقشة مشاريع القوانين وإعدادها للقراءة األولى والتصويت في 
جلسة الهيئة العامة للكنيست، مناقشة الهيئة العامة للكنيست واقرار مشاريع 
القوانين في القراءة األولى. هذا وستلتئم اللجنة الخاصة لغرض إعداد مشاريع 
القوانين للقراءة الثانية والثالثة، وستناقش الهيئة العامة للكنيست وتصوت 

على مشاريع القوانين في القراءة الثانية والثالثة.
هذا وقد تم التصويت في اللجنة املنظمة للكنيست، على مقترح القانون لحل 
19 عضوا  بموافقة  القراءات.  لجميع  وإلزام وضعه  الـ22 إلعفائه  الكنيست 
الكنيست  اللجنة املنظمة برئاسة عضو  اللجنة املنظمة. من ثم حددت  من 
آفي نيسينكورن )كاحول الفان( تركيبة اللجنة الخاصة ملناقشة الحل املقترح 

للكنيست الثانية والعشرين وقانون االنتخابات للكنيست الثالثة والعشرين.
وحتى االن فان اللجنة الخاصة لقانون حل الكنيست الثانية والعشرين قامت 
باملصادقة بالقراءة األولى على القانون وحولته للهيئة العامة إلتمام إجراءات 
تشريعه. ومن بعدها ستقوم اللجنة بتحضيره للقراءة الثانية والثالثة ومن ثم 

التصويت عليه في الهيئة العامة.
 

حل الكنيست الثانية والعشرين استعدادا 

لالنتخابات الثالثة خالل عام واحد

تصوير- مكتب الناطق في الكنيست جهاد أبو فريح



حبوب حمص نخلة

بـدون افالتوكسيـن!

ــة  ــص نخلـ ــوب حمـ ــى حبـ ــظ علـ ــى نحافـ حتـ
بـــدون افالتوكســـين وبـــدون مبيـــدات احنـــا 
تلقيـــح  مـــن  الحمـــص  ومنراقـــب  منهتـــم 
البـــذرة بارضهـــا ومنتابعهـــا لحـــد مـــا تنبـــت، 
ـــة  ـــرق مرحل ـــى تم ـــوب وحت ـــل الحب ـــر وتحم تزه

الحصـــاد والـــدرس. 
وبـــس هيـــك نضمنلكـــوا حبـــوب حمـــص نضيفـــة 
نضيفـــة، بـــدون افالتوكســـين وبـــدون مبيـــدات. 

حابين تعرفوا اكتر عن االفالتوكسين؟
افحصوا بجوجل 

تصوير- مكتب الناطق في الكنيست جهاد أبو فريح
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 صندوق فريدريخ ابرتو المركز العربي للتخطيط البديل مركز مساواة بالتعاون مع

 

 حول موضوع  اليوم الدراسي عوة حضرتكم/ن للمشاركة في يتشرفون بد

 "تسجيل االراضي في البلدات العربية"
 מקרקעין, הסדר ופרצלציות()רישום 

 
بحيث يتخلل البرنامج محاضرات من   تسوية الحقوق في االراضي و سجيل االراضي في البلدات العربية مسار ت  بهدف طرح ومناقشة

وفقرات لطرح االسئلة والنقاش بين المشتركين وممثلي   ممثلين عن سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاءقبل 
 وزارة القضاء 

 : اليوم الدراسي برنامج 

 استقبال وتسجيل  9:00-9:30
مركز مساواة, المركز العربي للتخطيط البديل وسلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية   –افتتاح اليوم الدراسي  9:30-10:00

 في وزارة القضاء 
السيد حاييم الردو, موظف تنظيم اراضي في دائرة تنظيم  –הסדר מקרקעין( محاضرة عن تنظيم االراضي ) 10:00-11:00

 االراضي حيفا والشمال 
 استراحة  11:00-11:15
شوهام, مسجلة ومفتشة  -شولي افني المحامية  – רישום פרצלציות( محاضرة عن تقسيم وتسجيل االراضي )  11:15-12:30

 راضي, قسم البنى التحتية وتقسيم االراضي تسجيل اال
  –  (שמאות טבלאות הקצאה ואיזון בתכניות איחוד וחלוקהمحاضرة عن تجميع وتقسيم االراضي ) 12:30-13:00

 واقتصادي   عاطف عالم, مخمن عقارات السيد 
 استراحة الغذاء  13:00-13:45
المحامي جوزيف عزيزيان, مسجل   –محاضرة عن تسجيل صفقات بيع وشراء االراضي في المجتمع العربي  13:45-14:45

 االراضي في دائرة تسجيل االراضي الناصرة 
المحامي أمير فايس, مساعد مفتشة تسجيل البيوت المشتركة في منطقة   –محاضرة عن تسجيل البيوت المشتركة  14:45-15:45

 الشمال 
 مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل  –تلخيص اليوم الدراسي  15:45-16:00

 

 
 

 16:00-9:00ات في الساع  18.12.2019 الموافق ربعاءاال يوم ذلكو

 حيفا , 5 لوكس سانت شارع – الكرمل مركز في

 8555901-04 مساواة بمركز االتصال طريق عن الحضور تأكيد الرجاء

 https://forms.gle/7BeaKugmSz6hx5oa6الرابط:   او عن طريق 
 

ملراسل حيفا- تم في مدينة حيفا هذا األسبوع إضاءة 
شجرة امليالد في أكثر من موقع. بحضور جماهير غفيرة 
من مدينة حيفا وضواحيها، تم إضاءة شجرة امليالد في 
شارع بن غوريون، بمرافقة األلعاب النارية واملوسيقى 
التقليدية للعيد، وتم إنارة الشارع املركزي بن غوريون 
حتى حدائق البهائيين، ويؤم يومًيا املئات من الزوار هذا 
الشارع املزدهر بالذات، كما تم تزيين املقاهي واملطاعم 

املمتدة على طول الشارع. 
 كما تم إضاءة شجرة امليالد وسط احتفاالت وأهازيج 
امللكيين  الروم  كنيسة  في  النارية  األلعاب  وإطالق 

الكاثوليك، حيث شاركت في هذا الحدث رئيسة بلدية 
للمحتفلين  كلمة  وألقت  روتيم  كاليش  عينات  حيفا، 
امللكيين  الروم  رعية  لكاهن  باإلضافة  املناسبة،  بهذه 
وتم  سعدة.  أبو  أغابيوس  األب  حيفا،  في  الكاثوليك 
إضاءة شجرة امليالد في كنيسة املوارنة حيث رافق حفل 
إضاءة الشجرة تنظيم بازار خيري، كما قامت مدرسة 
في  الشجرة  بإضاءة  احتفال خاص  بتنظيم  تيراسنطة 
املدرسة، تقرأ  خبًرا موسًعا عن هذا الحدث  في مكان 

آخر من الصحيفة.   

إضاءة شجرة الميالد في أكثر 
من موقع في مدينة حيفا  
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ملراسل حيفا- شارك اآلالف من أبناء شفاعمرو من 
مختلف الطوائف، بحفل إضاءة شجرة امليالد مساء 
أول أمس األربعاء، في ساحة باب الدير، بمشاركة كهنة 
الكنائس ورئيس وأعضاء بلدية شفاعمرو وعدد غفير 

من األهالي.
املسيحي  للكشاف  مسيرة  الشجرة،  اضاءة  وسبق 
بنور  الكنائس  واضاءة  املدينة  كنائس  بين  طافت 

شمعة امليالد التي أحضرت من بيت لحم.
وافتتح االحتفال عند الشجرة القس فؤاد داغر، وألقى 
رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين كلمة تهنئة قال 
فيها: » أنه رغم الفاجعة التي أملت بشفاعمرو، إال أننا 

بأمان وفرح  الحياة  الحياة، وعلينا أن نواصل  نحب 
املحتفلين  وعموم  خاصة  للشباب  وتمنى  وتسامح«. 
اندراوس  األب  قدس  وأثنى  ومجيدا.  سعيدا  عيدا 
بحوث، على الحضور واملشاركة الواسعة في االحتفال 
بالحفاظ  والناس  األهالي  لجمهور  توصيته  ووجه 
العنف والكراهية  القريب وننبذ  أبنائهم ومحبة  على 
والحسد، وتمنى للجميع عيدا سعيدا بعد أن شكر كل 

من دعم وعمل على انجاح الحفل.
ويذكر أن اضاءة الشجرة تأجلت من السبت املا�شي، 

غضبا وحزنا على جريمة قتل الشاب عادل خطيب.

اآلالف
 في 
حفل

 اضاءة 
شجرة 
الميالد

 في 
شفاعمرو

داوود،  مارلين  املربية  شاركت  حيفا-  ملراسل 
الكرمل  مدرسة  في  االجتماعية  التربية  مركزة 
الحيفاوية، في مأدبة الغذاء التي أقامتها سفيرة 
ليهتو-  كيرسيكا  إسرائيل  دولة  لدى  فنلندا 
اسيكاينين في منزلها بهرتسليا على شرف مجموعة 
من النساء من الوسط العربي. وتحدثت مارلين 

من  املدرسة  به  تقوم  عما  اللقاء  هذا  خالل 
السفيرة  ودعت  واجتماعية،  تربوية  نشاطات 
التعاون  سبل  بحث  أجل  من  املدرسة  لزيارة 
بين املدرسة وجهات عدة في فنلندا، خاصة أن 
فنلندا معروفة بكونها من أفضل دول العالم في 

مجالي التربية والتعليم. 

مدرسة الكرمل تسعى لربط عالقات في فنلندا

H a i f a net
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il



  شارع اللنبي 21 ( صهيون 2 )
محالت الخرساني

 بمناسبة االعياد المجيدة

 في محل الجملة

 لدينا تشكيلة واسعة للبيع بالجملة
لعيد الميالد المجيد

TopZol טופ זול

0 5 4 - 2 5 3 7 7 0 0    0 4 - 8 5 2 1 0 0 8



وخالل المؤتمر تطرّق مدير عام بنك مركنتيل شــوكي بورشطاين، 
الى عملية استكمال دمج بنك مونيتسيپال بنك داكسيا سابًقا 
)من مجموعة داكسيا الفرنســية(، مع بنك مركنتيل، والذي كان 
ماركة رائدة وممّيزة في مجال النشــاط المصرفي مع السلطات 
المحلية والقطاع العام في البالد. وقال: “نفخر ونعتز باختيارنا من 
قبل أصحاب األسهم في بنك مونيتسيپال ليندمج معنا، ونعتبر هذا 
الدمج خطوة رائعة في مســيرة مركنتيل في هــذه الفترة تحديًدا، 
حيــث احتفل بنك مركنتيل بمرور 100 عام على تأسيســه وبدأ في 
الـ100 عام القادمة. ال شــك بأن هذا الدمج بين البنكين يمثّل قيمة 
كبيرة في عالم الصيرفة المليء بالتحديات والمنافســة. يشــكّل 
الدمج اســتمرارًا رائًعا لنشــاطنا في األوســاط والمجتمعات التي 
نعمل بها. كما أنها فرصة سعيدة لنستقبل الموظفين والزبائن من 
بنك مونيتسيپال: الســلطات المحلية، اإلتحادات البلدية، عاملوها 
وســكّانها. كوننا بنكًا مجتمعًيا فّعااًل في نشاطات المجتمع، نرى 
بهذا الدمج رافعــة لتطوير ودعم الفرد والمجتمع في الســلطات 

المحلية. بالتوفيق ونحو المزيد من العطاء”.
وتحــدث أيًضا عن أّن بنــك مركنتيل هو من المشــغلين الكبار في 
المجتمع العربــي، وقال إننا خالفا لغيرنا من البنوك األخرى، لم نقم 
بإغالق فروع للبنك بل نفحــص إمكانّية فتح فروع جديدة حيث قررنا 
أن نســلك في طريق الخدمــات الديجيتالية الى جانــب المعاملة 

بحضــور نخبة من اإلعالميين والصحافيين العرب، عقــد مؤتمر صحفي في مكاتب بنك مركنتيل في تل أبيب، 
بمشــاركة الّسادة: مدير عام بنك مركنتيل، شــوكي بورشطاين، مســاعد أول لمدير عام بنك مركنتيل ومدير 
منطقة الناصرة، رياض دبيني، مســاعد المدير العام ومدير منطقة عكّا، عوني أبو ســالم، مســاعد أول للمدير 
العام ومدير قســم التســويق وتطوير األعمال في مركنتيل، تومر پيرچ، نائب المدير العام ومدير قسم الصيرفة 
الخصوصية في بنك مركنتيل، دودي ميمون، نائب المدير العام ورئيس القسم المالي في بنك مركنتيل، تسيون 
بيكر، نائب المدير العام ومدير القســم التجاري في بنك مركنتيــل، أمير كليفنوڨ، مدير اإلعالنات، عوفر رفيف، 

مدير التسويق للمجتمع العربي، ماجد قرارة، ومديرة العالقات العامة والناطقة بلسان البنك، أوسنات كيرن.

الشــخصية وجًها لوجه إذ اخترنا الطريق التي توفر االحترام للزبائن، 
كبارًا كانوا أم شــبانًا، وهو عبارة عن عالقة شــخصية بين الموظف 

الذي يمثل البنك وبين الزبون.

عالقة وطيدة مع المجتمع العربي
من جانبه، قال رياض دبيني، مساعد أول لمدير عام بنك مركنتيل 
ومديــر منطقة الناصــرة، إّن “العالقة الوطيدة بيــن بنك مركنتيل 
والمجتمع العربي هي عالقة متبادلة”، مشددًا على أن “البنك يتمّتع 
بعالقــة خاصة ومميزة للغايــة مع المجالس المحليــة والبلديات 
فــي المجتمع العربي بما في ذلك أيًضا شــركات اتحاد المياه، إذ أن 
العالقة مع السلطات المحلية والبلديات ال تقتصر على المناسبات 
الخاصة وإنما هي أعمق من ذلك بكثير” داعًيا الحضور لزيارة المناطق 
الصناعية في البلدات العربية ليكونوا شهودًا على تطورّها، ال سّيما 
وأن بنك مركنتيل يعرض برنامجا خاصا وفق احتياحات البلدة لتتطور 
وتكبر وكل ذلك بالتعاون مع المجلــس المحلي والبلدية ونحن نرى 

النتائج ونلمسها على أرض الواقع”.

وتابع ريــاض دبيني: “بنك مركنتيــل هو عائلة، وعالقتنــا بُنيت مع 
الســلطات المحلية يًدا بيــد وبعد كل انتخابات، كنــا نقوم بزيارة 
الرؤساء المنتخبين لتقديم التهاني لهم، وال أبالغ إن قلت اننا نقوم 
بزيارة غالبية رؤساء السلطات المحلية العرب المنتخبين لالستمرار 

مًعا. العالقة مع البلديات والســلطات المحلية متبادلة وهذا ليس 
فقط في وال تحصر فقط في النشاط التجاري واليومي”. 

شعارنا هو العطاء 
بدوره، قال عوني أبو ســالم، مســاعد المدير العام ومدير منطقة 
عــكّا: “نحن مصرفيــون ولكننا أيًضــا نبذل جهــًدا للحفاظ على 
العالقة مع المجتمــع العربي وتعزيز مكانته. شــعارنا هو العطاء 
وهو ما يمكننا لمســه من خالل برامحنا العديدة والمتنوعة، ومنها 
على ســبيل المثال ال الحصر: مشروع “هزنيك مركنتيل” الذي ختم 
هذا العام السنة الـ12 إلقامته على التوالي، ووزعت فيه 100 منحة 
قيمة كّل منها 5 آالف شيكل لطالب أكاديميين عرب، هذا باإلضافة 
الى مشــروع “حاســوب لكل ولد” بالتعاون مع السلطات المحلية، 
ومشــروع “درس آخر” والذي يقوم فيه مندوبون من قبل البنك بتمرير 

حصص تدريسية في االقتصاد.

وأضاف أبو سالم: “نحن موجودون في كل البرامج الهاّمة في المجتمع 
العربي. نقوم بتوزيع طرود غذائية في شــهر رمضان المبارك. أشعر 
بفخر واعتزاز وبفرح شديد من هذا العطاء الهام الذي يعود بالفائدة 
على أبناء مجتمعنا. هذا الى جانب دعم النســاء ومشروع التمكين 
االقتصادي للنســاء، كما نقوم بدعــم الرياضيين ومن بينهم بطلة 

إسرائيل في القفز العالي، الشابة حنين نصار من عرابة وغيرها”.

لغة تسويقية جديدة
وقــال دودي ميمون، نائــب المدير العــام ومدير قســم الصيرفة 
الخصوصية في بنك مركنتيل: “المجتمع العربي مهم بالنســبة 
لنا من الناحية االقتصادية إلى جانب العالقة الشــخصية وكيفية 
التعامل، إذ أننا ســريعا مــا نجيب على توجهــات الجمهور، ولدينا 
تطبيق ســهل جدا لالســتخدام ويوفــر على الزبــون الوصول الى 
الفــرع، ومع هذا بإمكانه أيًضا الوصول الــى أحد فروع البنك لتلقي 
خدمة إنســانية. إننا نقدم للزبون الخصوصي أدوات تناســبه وفق 
احتياجاته، مثاًل: تمويل قســط الدراســة لطالب أكاديميين، قروض 
في المناســبات واألعياد ومنتجات أخرى، باإلضافة الى تدريب وتأهيل 
موظفينا وصقلهــم مهنًيا ليقدموا خدمة بجــودة عالية وبامتياز 
لتكون المحادثــة بين الموظــف والزبون مهنية ووفــق احتياجات 
الزبون”. وتطــرق الى نتائج وكالة المصالح الصغيرة والمتوســطة 
في وزارة االقتصاد والصناعة التي نشــرت مؤخرا نتائج مؤشــر ودّية 
البنــوك للمصالح الصغيرة والمتوســطة للنصف األول من 2019، 
حيث يتبّين منهـا أن بنك مركنتيل يتربّع بالصدارة. وتطرق الى أن من 
يتجّول في المدن والبلدات العربية في هذه الفتــــرة ينكشف إلى 
اللغة التسويقية الجديدة لبنك مركنتيل والتي تضع نصب أعينهـا 

التمّيز في الخدمة والمهنّية.

خدمة بامتياز
تومير پيرچ، مساعد أول للمدير العام ومدير قسم التسويق وتطوير 
األعمال في مركنتيل، قال: “نحن في بنك مركنتيل على قناعة تاّمة 
أن القيمــة المضافة لدينا والتي تجعلنــا مختلفين ومتميزين، هي 
الخدمة التي نقدمها خصوصا في المجتمع العربي، وهو أمر ُمكلف 
للغاية ألنه يحتم علينا اقتناء أفضل التقنيات والتكنولوجيا وأجهزة 
متطورة وذكية لتســهيل طريقة التعامــل وجعلها أفضل وبجودة 
أعلى والتي تكون في النهاية أســرع وأكثر دقة، إذ اننا نضع في رأس 

سلم أولوياتنا رضا زبائننا. 

صحفيون وإعالميون عرب في لقاء 
خـــاص مــع إدارة بنـــــك مرگنتيل

قرارات مهنية وسريعة
وشــّدد أمير كليفنوڨ، نائب المدير العام ومدير 
القسم التجاري في بنك مركنتيل، على أّن بنك 
مركنتيــل يقوم بجوالت ميدانيــة ويلتقي الناس 
علــى أرض الواقع وفي الميدان، وهو ما يجعل من 
الخدمة التي يقدمها البنك مميزة، خصوًصا وأننا 
نفسح المجال لزبائننا التجاريين العرب للتواصل 
معنــا هاتفيا في كل وقت، وهو ما يتيح لنا اتخاذ 
قرارات مهنية وســريعة بما بتوافق مع احتياجات 
الزبون التجاري بغض النظر عّما اذا كان الرد على 
تساؤله إيجابيا أو سلبيا، وهو ما يتيح له المجال 

ألن يكون مستعًدا.

خدمات بامتياز

جولة في غرفة التداول والصفقات
ومركز االستثمارات

يشــار الى أنه وقبــل اختتام اللقاء قّدم تســيون بيكــر، نائب المدير 
العــام ورئيس القســم المالي في بنك مركنتيل نــدوة عن الصيرفة 
الخصوصيــة والقروض بكفالة الدولة ومن ثــّم عرض حول الخدمات 
والديچيتال ثّم اإلئتمان التجاري وإقامة دائرة الســلطات المحلية بعد 
الدمج مع بنك مونيتســيپال. وبعدها قام الصحفيون برفقة مندوبي 
ومســؤولي بنك مركنتيل بجولة في غرفة التداول والصفقات ومركز 
االســتثمارات للوقوف على ســيرورة العمل عن كثــب. يذكر ان بنك 
مركنتيل يشغل 1500 موظف، ثلثهم من أبناء المجتمع العربي، علًما 

أن %52 من موظفات البنك هّن من النساء.  



وخالل المؤتمر تطرّق مدير عام بنك مركنتيل شــوكي بورشطاين، 
الى عملية استكمال دمج بنك مونيتسيپال بنك داكسيا سابًقا 
)من مجموعة داكسيا الفرنســية(، مع بنك مركنتيل، والذي كان 
ماركة رائدة وممّيزة في مجال النشــاط المصرفي مع السلطات 
المحلية والقطاع العام في البالد. وقال: “نفخر ونعتز باختيارنا من 
قبل أصحاب األسهم في بنك مونيتسيپال ليندمج معنا، ونعتبر هذا 
الدمج خطوة رائعة في مســيرة مركنتيل في هــذه الفترة تحديًدا، 
حيــث احتفل بنك مركنتيل بمرور 100 عام على تأسيســه وبدأ في 
الـ100 عام القادمة. ال شــك بأن هذا الدمج بين البنكين يمثّل قيمة 
كبيرة في عالم الصيرفة المليء بالتحديات والمنافســة. يشــكّل 
الدمج اســتمرارًا رائًعا لنشــاطنا في األوســاط والمجتمعات التي 
نعمل بها. كما أنها فرصة سعيدة لنستقبل الموظفين والزبائن من 
بنك مونيتسيپال: الســلطات المحلية، اإلتحادات البلدية، عاملوها 
وســكّانها. كوننا بنكًا مجتمعًيا فّعااًل في نشاطات المجتمع، نرى 
بهذا الدمج رافعــة لتطوير ودعم الفرد والمجتمع في الســلطات 

المحلية. بالتوفيق ونحو المزيد من العطاء”.
وتحــدث أيًضا عن أّن بنــك مركنتيل هو من المشــغلين الكبار في 
المجتمع العربــي، وقال إننا خالفا لغيرنا من البنوك األخرى، لم نقم 
بإغالق فروع للبنك بل نفحــص إمكانّية فتح فروع جديدة حيث قررنا 
أن نســلك في طريق الخدمــات الديجيتالية الى جانــب المعاملة 

بحضــور نخبة من اإلعالميين والصحافيين العرب، عقــد مؤتمر صحفي في مكاتب بنك مركنتيل في تل أبيب، 
بمشــاركة الّسادة: مدير عام بنك مركنتيل، شــوكي بورشطاين، مســاعد أول لمدير عام بنك مركنتيل ومدير 
منطقة الناصرة، رياض دبيني، مســاعد المدير العام ومدير منطقة عكّا، عوني أبو ســالم، مســاعد أول للمدير 
العام ومدير قســم التســويق وتطوير األعمال في مركنتيل، تومر پيرچ، نائب المدير العام ومدير قسم الصيرفة 
الخصوصية في بنك مركنتيل، دودي ميمون، نائب المدير العام ورئيس القسم المالي في بنك مركنتيل، تسيون 
بيكر، نائب المدير العام ومدير القســم التجاري في بنك مركنتيــل، أمير كليفنوڨ، مدير اإلعالنات، عوفر رفيف، 

مدير التسويق للمجتمع العربي، ماجد قرارة، ومديرة العالقات العامة والناطقة بلسان البنك، أوسنات كيرن.

الشــخصية وجًها لوجه إذ اخترنا الطريق التي توفر االحترام للزبائن، 
كبارًا كانوا أم شــبانًا، وهو عبارة عن عالقة شــخصية بين الموظف 

الذي يمثل البنك وبين الزبون.

عالقة وطيدة مع المجتمع العربي
من جانبه، قال رياض دبيني، مساعد أول لمدير عام بنك مركنتيل 
ومديــر منطقة الناصــرة، إّن “العالقة الوطيدة بيــن بنك مركنتيل 
والمجتمع العربي هي عالقة متبادلة”، مشددًا على أن “البنك يتمّتع 
بعالقــة خاصة ومميزة للغايــة مع المجالس المحليــة والبلديات 
فــي المجتمع العربي بما في ذلك أيًضا شــركات اتحاد المياه، إذ أن 
العالقة مع السلطات المحلية والبلديات ال تقتصر على المناسبات 
الخاصة وإنما هي أعمق من ذلك بكثير” داعًيا الحضور لزيارة المناطق 
الصناعية في البلدات العربية ليكونوا شهودًا على تطورّها، ال سّيما 
وأن بنك مركنتيل يعرض برنامجا خاصا وفق احتياحات البلدة لتتطور 
وتكبر وكل ذلك بالتعاون مع المجلــس المحلي والبلدية ونحن نرى 

النتائج ونلمسها على أرض الواقع”.

وتابع ريــاض دبيني: “بنك مركنتيــل هو عائلة، وعالقتنــا بُنيت مع 
الســلطات المحلية يًدا بيــد وبعد كل انتخابات، كنــا نقوم بزيارة 
الرؤساء المنتخبين لتقديم التهاني لهم، وال أبالغ إن قلت اننا نقوم 
بزيارة غالبية رؤساء السلطات المحلية العرب المنتخبين لالستمرار 

مًعا. العالقة مع البلديات والســلطات المحلية متبادلة وهذا ليس 
فقط في وال تحصر فقط في النشاط التجاري واليومي”. 

شعارنا هو العطاء 
بدوره، قال عوني أبو ســالم، مســاعد المدير العام ومدير منطقة 
عــكّا: “نحن مصرفيــون ولكننا أيًضــا نبذل جهــًدا للحفاظ على 
العالقة مع المجتمــع العربي وتعزيز مكانته. شــعارنا هو العطاء 
وهو ما يمكننا لمســه من خالل برامحنا العديدة والمتنوعة، ومنها 
على ســبيل المثال ال الحصر: مشروع “هزنيك مركنتيل” الذي ختم 
هذا العام السنة الـ12 إلقامته على التوالي، ووزعت فيه 100 منحة 
قيمة كّل منها 5 آالف شيكل لطالب أكاديميين عرب، هذا باإلضافة 
الى مشــروع “حاســوب لكل ولد” بالتعاون مع السلطات المحلية، 
ومشــروع “درس آخر” والذي يقوم فيه مندوبون من قبل البنك بتمرير 

حصص تدريسية في االقتصاد.

وأضاف أبو سالم: “نحن موجودون في كل البرامج الهاّمة في المجتمع 
العربي. نقوم بتوزيع طرود غذائية في شــهر رمضان المبارك. أشعر 
بفخر واعتزاز وبفرح شديد من هذا العطاء الهام الذي يعود بالفائدة 
على أبناء مجتمعنا. هذا الى جانب دعم النســاء ومشروع التمكين 
االقتصادي للنســاء، كما نقوم بدعــم الرياضيين ومن بينهم بطلة 

إسرائيل في القفز العالي، الشابة حنين نصار من عرابة وغيرها”.

لغة تسويقية جديدة
وقــال دودي ميمون، نائــب المدير العــام ومدير قســم الصيرفة 
الخصوصية في بنك مركنتيل: “المجتمع العربي مهم بالنســبة 
لنا من الناحية االقتصادية إلى جانب العالقة الشــخصية وكيفية 
التعامل، إذ أننا ســريعا مــا نجيب على توجهــات الجمهور، ولدينا 
تطبيق ســهل جدا لالســتخدام ويوفــر على الزبــون الوصول الى 
الفــرع، ومع هذا بإمكانه أيًضا الوصول الــى أحد فروع البنك لتلقي 
خدمة إنســانية. إننا نقدم للزبون الخصوصي أدوات تناســبه وفق 
احتياجاته، مثاًل: تمويل قســط الدراســة لطالب أكاديميين، قروض 
في المناســبات واألعياد ومنتجات أخرى، باإلضافة الى تدريب وتأهيل 
موظفينا وصقلهــم مهنًيا ليقدموا خدمة بجــودة عالية وبامتياز 
لتكون المحادثــة بين الموظــف والزبون مهنية ووفــق احتياجات 
الزبون”. وتطــرق الى نتائج وكالة المصالح الصغيرة والمتوســطة 
في وزارة االقتصاد والصناعة التي نشــرت مؤخرا نتائج مؤشــر ودّية 
البنــوك للمصالح الصغيرة والمتوســطة للنصف األول من 2019، 
حيث يتبّين منهـا أن بنك مركنتيل يتربّع بالصدارة. وتطرق الى أن من 
يتجّول في المدن والبلدات العربية في هذه الفتــــرة ينكشف إلى 
اللغة التسويقية الجديدة لبنك مركنتيل والتي تضع نصب أعينهـا 

التمّيز في الخدمة والمهنّية.

خدمة بامتياز
تومير پيرچ، مساعد أول للمدير العام ومدير قسم التسويق وتطوير 
األعمال في مركنتيل، قال: “نحن في بنك مركنتيل على قناعة تاّمة 
أن القيمــة المضافة لدينا والتي تجعلنــا مختلفين ومتميزين، هي 
الخدمة التي نقدمها خصوصا في المجتمع العربي، وهو أمر ُمكلف 
للغاية ألنه يحتم علينا اقتناء أفضل التقنيات والتكنولوجيا وأجهزة 
متطورة وذكية لتســهيل طريقة التعامــل وجعلها أفضل وبجودة 
أعلى والتي تكون في النهاية أســرع وأكثر دقة، إذ اننا نضع في رأس 

سلم أولوياتنا رضا زبائننا. 

صحفيون وإعالميون عرب في لقاء 
خـــاص مــع إدارة بنـــــك مرگنتيل

قرارات مهنية وسريعة
وشــّدد أمير كليفنوڨ، نائب المدير العام ومدير 
القسم التجاري في بنك مركنتيل، على أّن بنك 
مركنتيــل يقوم بجوالت ميدانيــة ويلتقي الناس 
علــى أرض الواقع وفي الميدان، وهو ما يجعل من 
الخدمة التي يقدمها البنك مميزة، خصوًصا وأننا 
نفسح المجال لزبائننا التجاريين العرب للتواصل 
معنــا هاتفيا في كل وقت، وهو ما يتيح لنا اتخاذ 
قرارات مهنية وســريعة بما بتوافق مع احتياجات 
الزبون التجاري بغض النظر عّما اذا كان الرد على 
تساؤله إيجابيا أو سلبيا، وهو ما يتيح له المجال 

ألن يكون مستعًدا.

خدمات بامتياز

جولة في غرفة التداول والصفقات
ومركز االستثمارات

يشــار الى أنه وقبــل اختتام اللقاء قّدم تســيون بيكــر، نائب المدير 
العــام ورئيس القســم المالي في بنك مركنتيل نــدوة عن الصيرفة 
الخصوصيــة والقروض بكفالة الدولة ومن ثــّم عرض حول الخدمات 
والديچيتال ثّم اإلئتمان التجاري وإقامة دائرة الســلطات المحلية بعد 
الدمج مع بنك مونيتســيپال. وبعدها قام الصحفيون برفقة مندوبي 
ومســؤولي بنك مركنتيل بجولة في غرفة التداول والصفقات ومركز 
االســتثمارات للوقوف على ســيرورة العمل عن كثــب. يذكر ان بنك 
مركنتيل يشغل 1500 موظف، ثلثهم من أبناء المجتمع العربي، علًما 

أن %52 من موظفات البنك هّن من النساء.  
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كنائس  يمثل  كبير  وفد  قام   – حيفا  ملراسل 
األحد  يوم  الكنائس،  آباء  رأسه  وعلى  شفاعمرو 
في قاعة  املا�شي بتقديم التعازي إلى آل خطيب، 
بفقدان  بمصابهم  العاص،  بن  عمرو  مسجد 
ضحية  خطيب،  أشرف  عادل  الشاب  املغدور 
األب  قدس  ألقى  وهناك  البشعة.  القتل  جريمة 
اندراوس بحوث كلمة تعزية باسم اخوته الكهنة 
الحبيب،  عادل  أبا   « فيها:  قال  املرافق  والوفد 
منذ أن سمعنا بالخبر ونحن في  العائلة الكريمة.. 
نظرت الى وجوه طالب  كرب عظيم في هذا البلد. 
املدارس أطفالنا في بلدنا، ورأيت الحزن في وجه كل 
واحد، ألن فقدان عادل ليس أي فقدان، انه يمثل 

كل شاب وطالب«.
وأضاف األب اندراوس » السيد املسيح وقف أمام 
صديقه اليعازر في قبره ولم ينبس بكلمة، انما ذرف 
دموعه، الدموع نعمة. نحن بكينا أيضا على عادل. 
السيد املسيح علمنا ان أردتم أن تصلوا فقولوا 
كما  لنا خطايانا  اغفر  السموات..  في  الذي  أبانا 
أنت اليوم  أبا عادل،  الينا..  نحن نغفر ملن أساء 
التجربة  ألن هذا عمل شر،  في تجربة وامتحان، 
كونوا  الشرير،  تقاوموا  ال  صبرا.  تن�شيء  والشدة 
أنتم كالذي غفر لنا. وهذا املالك الطاهر نطلب من 

هللا ان يتغمده مع الصديقين الصالحين«.
يذكر أن كنائس شفاعمرو كانت قد أعلنت تأجيل 
التي  االحتفالية،  واملظاهر  امليالد  شجرة  اضاءة 
نظرا لحالة  كان يفترض أن تتم السبت املا�شي، 
رئيس  أشاد  وقد  املدينة،  عاشتها  التي  الحزن 
البلدية والعديد من الشخصيات وعائلة املرحوم 
التي تدل على أن شفاعمرو عائلة  بهذه الخطوة، 

واحدة، تعيش أحزان وأفراح بعضها البعض.
وفد من آل  قام يوم الثالثاء  وفي خطوة مماثلة، 
الى  شكر  بزيارة  البلدية  رئيس  بصحبة  خطيب 
كنيسة الروم الكاثوليك، حيث كان في استقبالهم 
األب اندراوس بحوث والقس فؤاد داغر وأعضاء 
والتقدير  الشكر  الوفد  وقدم  الرعوي،  املجلس 
آلباء الكنائس الشفاعمرية على وقفتهم اإلنسانية 
الكبيرة الى جانب العائلة في مصابها الجلل، والتي 

عكست وحدة أبناء البلد ومؤسساته. 

في  البشعة  الجريمة  ارتكاب  منذ   – حيفا  ملراسل 
التي أودت بحياة الشاب عادل خطيب،  شفاعمرو، 
وشفاعمرو تشهد حالة من الغضب واالستنكار لهذه 

الجريمة، حالة رفض شديد وحالة تحٍد للعنف. 
وقد شارك اآلالف من شفاعمرو وخارجها مساء يوم 
في الوداع األخير للمرحوم الشاب  الجمعة املا�شي،  
واملسؤولون  الدين  رجال  تقدمهم  خطيب،  عادل 
وطالب مدارس، وقام املئات بالصالة عليه في املقبرة 

اإلسالمية.
البلدية  رئيس  والعائلة  شفاعمرو  باسم  تحدث 
مشاركتهم  على  الحضور  شاكرا  ياسين،  عرسان 

مستنكرا عملية القتل  والوقوف الى جانب العائلة، 
عضو  قدم  كما  املجتمع.  في  املستشري  والعنف 
منصور عباس التعازي للعائلة بكلمة  الكنيست د. 
واملؤسسات  الطالب  وقام عشرات  الحضور،  امام 

بوضع األكاليل على ضريح املرحوم عادل خطيب.  
تظاهرات ووقفات احتجاجية

املا�شي،  السبت  يوم  ظهر  املدينة،  شهدت  كما 
في  عافية  عين  حي  منها  في  احتجاجية  مظاهرات 
تنديدا بالجريمة البشعة التي وقعت في  شفاعمرو، 
خطيب ابن  عادل  الشاب  مقتل  الى  وأدت  املدينة 
الـ17 عاما.  شارك في الوقفة املئات من الشفاعمريين 

من بينهم أمهات وآباء وطالب ومدراء مدارس، كذلك 
عادل  بها  تعلم  التي  باملدرسة  درسوا  زمالء  شارك 

خطيب.
"الغد للشباب  رفع املتظاهرون شعارات كتب عليها: 
"من  واألمان"،  باملحبة   طريقهم  ولنهيء  فلنحمهم 
حقي أن أعيش بأمان"، "كفى للعنف"، "املجرم ليس 

منا" وشعارات أخرى.
من  بتنظيم  مشابهة  تظاهرة  العين  حي  شهد  كما 
»ولدي«،  جمعية  مع  وبالتعاون  الدرزي،  الكشاف 
وتظاهرة أخرى لطالب املدارس اإلعدادية والثانوية 

في الحي الشرقي.

جنازة مهيبة في وداع فقيد جنازة مهيبة في وداع فقيد 
شفاعمرو عادل خطيبشفاعمرو عادل خطيب

وفد  في  بحوث  اندراوس  األب 
التعزية المسيحي الى عائلة خطيب:

ال تقاوموا الشرير، كونوا 
أنتم كالذي غفر لنا
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نعم، ولألسف أقول لم تعد تغريني كثرة املحالت التجارية الراقية، املغرية 
بإضاءتها وتصميمها العصري، ال وال ورودك التي تبعث برحيقها وعطرها؛ 

ا متوتًرا غير آمن.  ألنِك غدوت مشهًدا مقلًقا وجوًّ
وجوه املارة في محيطك وشوارعك غريبة غير مألوفة، تبعثين اليأس بين أبناء 
بلدك الذين باتوا َيْصُبون إلى حياة أفضل، حياة كريمة في بيئة نقية من 

أجواء ومظاهر العنف والقتل كما عهدناك.
رمحي املوجه هذه املرة ربما ال يختلف في املعنى والجوهر عن باقي الرماح، 
ني أوجهه هذا األسبوع بقلم مرتعش وقلب مثقل بالقلق، ليت 

ّ
لكّني أؤكد أن

الثاني  كانون  أمطار  أو كهطول  كالسيف  أوجهه حادا  أن  بمقدوري  كان 
ليغذي نمو العقل البشري دون أن يدمر ما تبقى من جذوره.  أيام زمان، 
واحسرتاه! واأسفاه على ما حل بنا ووصلنا إليه من انحالل وترّدٍ في سلوكنا 
تف�ّشي  وأخالقنا، حّتى سيطر العنف والفساد على حياتنا! كيف ال في ظّل 

ظاهرة الخاوة واالعتداء على حياة الغير وممتلكاتهم!
هل قلعتك الشامخة التي كانت تمثل صمودك وتاريخك الحافل لم يعد لها 
أية قيمة، فمحونا بسلوكّياتنا املشينة تاريخها بأيدينا؟ ومن أجل التذكير، 
كم تطرقت في مقاالتي السابقة إلى تدهور أوضاعك وتغيير قوانين اللعبة 
دت مرارا أّن العنوان 

ّ
وقواعدها ومجرى الحياة داخل أسوارك املخترقة، وأك

مختوٌم على الحائط وأّن األيام اآلتية ستكون صعبة وال تبشر خيًرا.
نعم، يدهشني ويقلقني قصصك وأحداثك وأسرتك التي تراهن على إسدال 
الستارة على هذه املشاهد، التي تعيد نفسها وتبكينا جميعا. والسؤال الذي 
وأصحاب الضمائر والعقول املنفتحة،  يطرح نفسه إلى متى وأين العقالء 
االحرار عاشقو بلدهم وأرضهم؟ وهل غدت قلوبهم بال رحمة، وعيونهم بال 

نور، وآذانهم بال سمع، فسيطر عليهم اإلحباط واالستسالم لهذا الواقع.
رماح كغيرها تطالب بضرورة التحرك والعمل الفوري مع كافة األطراف، 
بالتصريحات الجوفاء عندما تحل الحادثة وتحتل صدارة  وعدم االكتفاء 
الصحف ومواقع التواصل، وبعد أيام نطوي املشهد وكأنه لم يحدث �شيء!

جاءت هذه املقدمة بعد حادثة اختفاء وقتل الشاب عادل خطيب 17 عاًما، 
والعثور على جثته في ظروف غامضة مع آثار عنف، فأثارت كالعادة ضجة 

وموجة من االستياء واالستنكار وفقدان األمن وزرع الرعب لدى األمهات.
وأنت بالكاد  منا لم يفكر كم عانيت يا عادل بتلك اللحظة العصيبة،  َمْن 
تلتقط أنفاسك السريعة واألخيرة؟! وكم تسارعت وخفقت دقات قلبك؟! 
أملنا كبير ملا أصابك، واأللم الذي يعتصر أفئدة والديك، أهلك، أصدقائك، 
أن تتيّقظ النفوس من سباتها  نا أمل ورجاء 

ّ
لكن كل ومحّبيك ال يوصف، 

ها تسلك في الطريق السوّي، لنحفظ ما تبقى من أرواح أبناء وبنات بلدنا، 
ّ
عل

اللهّم آمين!
 

زايد خنيفس

وتبقى محفورة  وال تمحى،  في ذاكرة بلٍد  ُل 
ُ
هناك مواعيد تدخ

وتاريخ  ذّرة من اإلنسانّية،  في خلجات ومشاعر كل من حَمَل 
ففي هذا  لها وقعها،  ة 

ّ
محط  ،2019 أّول  الخامس من كانون 

ة الشاب اليافع، عادل أشرف 
ّ
اليوم املشؤوم تم العثور على جث

خطيب، في حفرة قريبٍة من دّوار عين عافية.
في توارد األفكار والصور واملشاهد، ومنذ اللحظات األولى للعثور 
في  مَررَت  َك 

ّ
تشعر كأن وحّتى كتابة هذه الكلمات،  ة، 

ّ
على الجث

 
ً
ويل، الذي ال مخرج منه، تحاول املدينة جاهدة

ّ
نفق الّزمن الط

ألن املصاب أكبر من أي  لكّنها أبت ذلك،  العودة إلى طبيعتها، 
حدٍث ومشهٍد، قد يحّول األضواء إلى قضايا أخرى. 

هذا القتل ال يشبه حاالت قتل أخرى، بل حَدثت هنا جريمة، 
التي فَتَحت أبواب الّدموع  هّزت عروش طالت حدود الّسماء، 
مطَرا ِمدراًرا، حزًنا على روح أرسلها هللا إلى األرض، لتعيش وتفرح 
وتهنأ وتحزن، والّروح ملك الباري، وخاطفها قبل أوانها جريمة 
على صفحات اإلنسانّية، والكُتب السماوية املقّدسة، ووصايا 

هللا لخلقه.
قد ال نملك حّتى اآلن كل التفاصيل التي انتهت بطعنٍة مسمومٍة 
في القلب، وكل أنحاء الجسد... ونفتقد لصورة املشهد املتكامل 
له ساعة استالل سكينة املوت 

ّ
قبل الحادث اإلجرامي، وما تخل

التي ُجّهزت قبل حين، لكّننا نملك شيًئا واحًدا، بأن من سّولت 
له نفسه اغتيال حياة شاّبٍ لم تفارق االبتسامة محّياه، وما زال 
يخطو أدراجه األولى نحو الشمس والحياة، فإن بانتظار الجاني 
وفي  القانون واملجتمع،  واآلخر قضاء  ُحكَمين األول قضاء هللا، 

عّوض.
ُ
الُحكمين خسارة ال ت

سعت رقعتها 
ّ
صورة الجريمة لم تنحصر على حارٍة أو بلد، بل ات

لكل البالد، حّتى وصلت دول الجوار، وال تأتي املشاهد الحزينة 
، بل ألن الحدث كان كبيًرا وعظيًما، فقدت فيه شفاعمرو 

ً
صدفة

ا من وجوه أبنائها، في ظل حاالت عنٍف مستشٍر في  وجًها مستقبليًّ
مجتمعنا العربي، والذي حمل ّضحّية رقم تسعون.     

قد نكتب عن الجريمة البشعة، سطوًرا وصفحاٍت ال نهاية لها، 
التي صرختها الضحّية،  لكّننا لن نشعر بصرخة األلم املدّوية، 
يتألم  نخاله  لكّننا  الغض،  جسده  في  السكين  انغرَز  حين 
 
ً
محاوال عنه..  املوت  شبح  إبعاد   

ً
محاوال الخالص،  ا 

ً
مستغيث

ين الجريمة من أيدي الجناة، الذين افتقدوا مشاعر 
ّ
سرقة سك

اإلنسانّية في تلك اللحظات، وذهبوا إلخفاء آثار جريمتهم، بحفر 
حفرة أحقادهم، وسط صراخ الضحية، النازفة بدمائها الزكية.
بأن شيًئا عظيًما حصل في هذا البلد  للجريمة رسائل عديدة، 
واملجتمع، وقراءتها يحتاج أن نضع اإلصبع على الجرح، صارخين 
قّدر 

ُ
ألن الّروح ال ت كفى لهذه املشاهد املتكّررة،  عاٍل:  بصوٍت 

تطاول على  على قدسيتها،  واالعتداء  بل إنها مقدسة،  بثمن، 
خليقة الباري عّز وَجّل. 

فال  والوالَدين،  لألهل  أمانة  واألبناء  الّروح  انية، 
ّ
الث الّرسالة 

د طفل 
َ
تعبثوا بأقدارها وال تستخّفوا بحقها في الحياة، فال يول

عاق، وما نزرعه في مساكبنا وبيوتنا، سنحصد ثماره في بيادر 
واجب  يقّدم  أن  عليه  بأبناٍء،  هللا  عليه  أنعم  ومن  حياتنا، 
وسقيهم من   ،

ً
هللا أوال ويذهب لتربيتهم تربية أبناء  الشكر هلل، 

خيرات وقيم وأخالٍق، ألن على هذه األرض ما يستحق أن نربي 
مدفأة  بيوتنا  من  نجعل  كيف  األخرى،  والرسالة  أجلها،  من 
لخلق ترابط أسري  يجتمع حولها األبناء،  للصراحة والتفاهم، 
ك، أضحى خطًرا قادًما على 

ّ
وطيد، ألننا نشهد اليوم مشهد التفك

أوالدنا ومجتمعنا. 
عادل... رحمك هللا وأسكنك فسيح جنانه، فقد كنت اختبارنا 
ر، قبل حلول 

ّ
من حيث لم تقصد، وإن عّز علينا رحيلك املبك

بل  ك الّربيع الباقي واملالئكة ال تموت، 
ّ
فإن موسم الّربيع اآلتي، 

 في فضاء الحياة األبدّية...
ً
تبقى ُمحلقة

رماحعادل... كنت اختبارنا
يصّوبها- معين أبو عبيد

أسوار مدينتي الُمقتحمة



محمص حسن خرسانيمحمص حسن خرسانيمحمص حسن خرسانيمحمص حسن خرساني
شارع هرتسليا  32    0504274677    054-3543600

اكياس بابا نويل اكياس بابا نويل 

₪₪    66 5 05 ابتداء من   ابتداء من   0

اسعار خاصة  اسعار خاصة  
للروضات للروضات 
واملدارس واملدارس 

    33  كيلو   كيلو 
شوكوالطةشوكوالطة
بـ  بـ  100100  ₪₪

سالل بأسعار سالل بأسعار 
خاصه لرجال خاصه لرجال 

االعمالاالعمال

ميالد مجيدميالد مجيد

هدايا وسالل العيد

كراميكا باشكال وانواع مختلفة

جميع انواع البزورات  واملكسرات 
)التحميص يومي(

فواكه مجففة بأنواعها

مشروبات روحية وخفيفة

اكياس بابا نويل اكياس بابا نويل 

₪₪    66 5 05 ابتداء من   ابتداء من   0

اسعار خاصة  اسعار خاصة  
للروضات للروضات 
واملدارس واملدارس 

    33  كيلو   كيلو 
شوكوالطةشوكوالطة
بـ  بـ  100100  ₪₪

سالل بأسعار سالل بأسعار 
خاصه لرجال خاصه لرجال 

االعمالاالعمال

اكبر مجمع اكبر مجمع 

لسالل لسالل 
العيدالعيد

اكبر مجمع اكبر مجمع 

لسالل لسالل 
العيدالعيد



شارع همجنيم 70- حيفا    052-5887494
البوتيك مفتوح كل ايام االسبوع من الساعة 10:00 صباحا وحتى  22:00  ليال

بادارة: حمودي خرساني

زورونا: موقع فيس بوك     انستجرام

بمناسبة  األعياد املجيدة  ا�خم وار�ى تشكيلة من افخم املاركات 
العاملية للمالبس الرجالية والشبابية

جاكيتات جينزات بلوزات قمصان وجميع املستلزمات 

واالكسسوارات الرجالية 

تجدون لدينا تشكيلة كبيرة من افخر املاركات العاملية

بدلة + قميصين+حذاء 

+حزام+ربطة عنق فقط 

بـ   1299ش
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املوسيقى جسر للتآخي والسالم بين جميع الديانات السماوية والثقافات املختلفة
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تصوير املحامي روبير توما
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املسيح  يسوع  بميالد سّيدنا  ر 
ّ

تبش تي 
ّ
ال اآلية  هذه  مع 

بدأنا مسيرتنا االحتفالّية في مدرستنا الحبيبة، »املدرسة 
وقد بدأنا نهارنا بكلمة ترحيبّية  االيطالّية االبتدائّية«، 
»راغدة  املربية  اإلبتدائّية  املدرسة  مديرة  قبل  من 
ب معّبرة   عن سرورها بهذا 

ّ
ال

ّ
داود« بجميع األهالي والط

ميالدّية  أجواء  للجميع  متمنّية  املمّيز  امليالدّي  الحفل 
مباركة. ومن ثّم بارك املدير العام للمدرسة، قدس األب 
»سيمون بيترو« هذا الّنهار. وقد برزت وسطعت األجواء 
ق في كّل زاوية من 

ّ
امليالدّية من خالل الفّن واإلبداع والتأل

تي تّوجت 
ّ
وال ممرات وساحات،  زوايا املدرسة صفوفا، 

مسابقة  ات ومنها: 
ّ
ل عّدة محط

ّ
بيوم حافل وممّيز تخل

بسكوت  تزيين  ورشة  فنون،  ورشات  ميالدّية،  دينّية 
ة مع الفرقة 

ّ
محط ات أللعاب محوسبة، 

ّ
محط العيد، 

فعالّية  »سامي خشيبون«،   املوسيقّية بقيادة الفّنان 
مع  ة 

ّ
ومحط »زاهر محاميد«،  الّسّيد  الطبّي  املهّرج  مع 

تي 
ّ
املفّعلة »نورا األمورة«. باإلضافة إلى زوايا املبيعات ال

تزّينت بألوان العيد وزادت من الّرقّي واإلبداع لالحتفال 
امليالدي، حيث تجّند األهالي بكّل محبة وسرور ملساعدة 
عطائهم  في  وأجذلوا  واملبيعات،  في التزيين  املربيات 
 وطاَب من املأكوالت 

ّ
وتعاونوا مع املربّيات، وأعّدوا ما لذ

في قلوب الجميع كباًرا  البهجة  وعّمت  العيد،  وحلوى 
وصغاًرا، وعّبروا عن مدى انبهارهم وانفعالهم ملشاركتهم 
مسيرتنا امليالدّية االحتفالّية كعائلة موحدة متماسكة. 

ذي قّدمته سرّية 
ّ
ال كما وسررنا باالستعراض الكشفّي 

تي رافقت شيخ العيد »بابا نويل« 
ّ
كشافة الكاثوليك وال

فلهم  »بزوزو الّصغير«،   امللّقب  »نقوال عبدو«  الّسّيد 

املدرسة،  جوقة  نن�شى  أن  لنا  وكيف  كر. 
ّ

الش جزيل 
تي أتحفتنا بمجموعة 

ّ
ال بقيادة األستاذ »فادي غريب«، 

تراتيل ميالدّية، باإلضافة إلى عروض متعّددة من قبل 
ب املدرسة.

ّ
طال

»مروان  الفنان  املطرب  مع  فنّية  هناك وصلة  وكانت 
بمجموعة  آذاننا  وأطرب  أتحفنا  ذي 

ّ
ال مدني« 

الحاضرين.  جميع  أنغامها  على  تراقص  راقية   أغاٍن 
اليانصيب،  أيضا فقرة سحب جوائز  كان هناك  وقد 
قبل  من  قّدمت  تي 

ّ
ال ا  جدًّ قّيمة  الجوائز  وكانت 

واالمتنان.  كر 
ّ

الش جزيل  فلهم  خّيرين،   أشخاص 
ا وعنبًرا مع الفنان الرابير 

ً
أّما ختام الحفل فكان مسك

قلوب  في  الحماس  أشعل  ذي 
ّ
ال نفار«  »تامر  األول 

 الجميع صغاًرا وكباًرا من خالل أغانيه الفّعالة الجميلة.

املربية  االبتدائية  املدرسة  مديرة  أثنت  النهاية  وفي 
وشكرت  على هذا العمل الرائع والقّيم،  »راغدة داود« 
ذين شاركوا في إحياء الحفل، 

ّ
جميع الّضيوف الكرام ال

كر على 
ّ

وعّبرت عن امتنانها لألهالي الكرام بجزيل الش
أعضاء  جميع  وشكرت  اليوم،  هذا  إلنجاح  تعاونهم 
الهيئة التدريسّية وعلى رأسهم مركزة التربية االجتماعية 
تي كانت وراء كل تلك الّتحضيرات 

ّ
املربية »رلى فرحات« ال

أّن  وأضافت  مين، 
ّ
واملعل املربّيات  سائر  مع  بالّتعاون 

التعاون والتآخي واملشاركة هو ما يمّيزنا كطاقم محّب 
ومعطاء.  

اسم  يبقى  وأن  مجيًدا  ميالًدا  للجميع  تمّنت  وأخيًرا 
ًقا كما عهدناه.  

ّ
مدرستنا متأل

كل عام والجميع بخير

 “المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وفي الناس المسرة”



عبل�

0777282912

كباب� حيفا وادي نسناس حيفا

04-8200217 04-8510776

סינטה ענק הבשרסינטה ענק הבשרد
أمانۀ ... نظافۀ                             اسعار ممتازةلحوم طازجۀ یومًیا

100ش 7 كيلو افخاد دجاج  

100ش 4 كيلو شنيتسل   

100ش 4 كيلو برغيوت   

50ش 3 كيلو كبدة    

5 كيلو جنحان    50ش

50ش 1 كيلو اباط خروف  

65ش 1 كيلو فخدة خروف  

85ش 1 كيلو اضالع خروف  

50ش 1 كيلو عجل    

نتقدم بأحر التهاني واألماني  مبناسبة حلول األعياد اجمليدة نتقدم بأحر التهاني واألماني  مبناسبة حلول األعياد اجمليدة 
عيد امليالد اجمليد عيد امليالد اجمليد ورأس السنة املباركةورأس السنة املباركة

نتقدم بأحر التهاني واألماني  مبناسبة حلول األعياد اجمليدة نتقدم بأحر التهاني واألماني  مبناسبة حلول األعياد اجمليدة 
عيد امليالد اجمليد عيد امليالد اجمليد ورأس السنة املباركةورأس السنة املباركة
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تتوفر مقاعد محدودة لفرعنا الجديد في حيفا لألطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 11-3 سنة.

ال يوجد في الحياة ما هو أهم من تعليم 
ا؟ امنح 

ً
طفلك ومستقبله. ماذا تنتظر إذ

طفلك الفرصة التي يحتاج إليها مع برنامج 
اليوم. من  له  وسّجِ  Pingu's English

0547749511

احتفل بعيد امليالد مع PINGU’S ENGLISH حيفا

شارك في مخيمنا الشتوي في عطلة عيد امليالد سوف يزورنا في حيفا PINGU’S ENGLISH من القطب الجنوبي.

تأخذ مدارسنا استراحة قصيرة ، لكن مركز "اإلنجليزية مع بينجو" خطط ملخيم في عيد امليالد وعطلة الشتاء، والذي يتضمن 

ِقصص، وموسيقى، وفعاليات جماعية لألطفال، وغيرها وكل ذلك باللغة االنجليزية.

يبدأ املخيم من الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر في بيئة مريحة وممتعة للغاية.

يقدم مركزنا لالطفال خيارات مرنة، ونقترح عليهم برامج تتراوح بين ثالثة أيام إلى أسبوع.

سديروت هامجي�يم 90 الطابق الثالث - خيليوي: 0547749511

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

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

يتلعثم او يتردد البعض عندما يأتي خطاب في كتاب 
هللا ينادي )يا أيها الذين آمنوا(، أو )يا أيها الناس(، 
ألن في مثل هذه النداءات إما أن يكون أمر بطاعة أو 
نهي عن معصية، األمر الذي ال يوافق هوى النفس 
األمارة بالسوء والتي تحب دائما التحرر من القيود، 
التي تجلب املصالح الدنيوية واألخروية فيتبع املرء 
هواه فيضله عن طريق الحق والصواب. لذلك يوجه 
هللا نداءه ليحييهم حياة العزة والكرامة قال تعالى )يا 
أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم 
ملا يحيكم واعلموا أن هللا يحول بين املرء وقلبه وأنه 
اليه تحشرون * واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة واعلموا أن هللا شديد العقاب(. وألن 
هللا بعليائه يدعونا علينا االستجابة ألنه ال يدعونا 
اال الى الحياة الحقيقية، والتي ال تكون إال باالستجابة 
هلل لنلتزم منهج السماء الذي ينظم شئون الحياة 
الدنيوية، وال يغفل عن عالم الروح الذي به يحيى 
االنسان حياته الحقيقية التي بها يعيش ويدب على 
حاجات  يلبي  السماء  منهج  آخر  وبمعنى  األرض، 
أن  دون  الروحية،  حاجاته  ويلبي  املادية  االنسان 
يطغى جانب على آخر. فغذاء الجسد يكون بالطعام 
والشراب والشهوات وغذاء الروح يكون بذكر هللا 
هللا  بذكر  )أال  تعالى  قال  منهجه.  والتزام  وطاعته 
تطمئن القلوب( فإذا كانت الحياة الحقيقية بذكر 

الروح  فساد  فإن  عاله،  في  جل  منه  والقرب  هللا 
بما  لرسوله  االستجابة  وعدم  هللا  بمعصية  يكون 
يوحى اليه من ربه، فيصرفه هللا عن طريق الهداية 
الن قلوب البشر بين اصبعين من أصابع الرحمان، 
يقلبهما كيف يشاء جل في عاله، فمن يميل الى الحق 
والهداية ويعرض عن املعا�شي والضالل، ييسر له 
طريقه ويشرح له صدره ويجعله في سعادة دائمة. 
ومن يعلم هللا أنه من أهل الغواية والضالل يجعل 
صدره حرجا كأنه يصعد في السماء، تضيق عليه 
دنياه ولو كان مالكا لكنوز األرض قال تعالى )أال بذكر 
هللا تطمئن القلوب( وصالح القلوب أثره يكون على 
السلوك تماما كما هي أعضاء جسم االنسان. قال 
إذإ صلحت  مضغة  الجسد  في  إن  )أال  رسول هللا 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال 
صالح  دليل  ورسوله  هلل  واالستجابة  القلب(  وهي 
القلب والنية، مما ينجي من فتن الحياة مثل القتل، 
والسرقة، والغش، والخداع، والظلم، وأكل حقوق 
الجاهلية،  العصبية  الى  والدعوة  بالباطل،  الناس 
والتعصب األعمى  وغيرها من الفتن التي إن سادت 
في مجتمع دمرته، دون استثناء لصالح أو طالح قال 
منكم  ظلموا  الذين  تصيبن  ال  فتنة  )واتقوا  تعالى 
فتنة  وأي  العقاب(  أن هللا شديد  واعلموا  خاصة 
أشد وأصعب من أن نرى املرء يفعل املنكر ويدعو 

الى انحراف وقتل وتشريد، وال يجد من يقول له اتق 
هللا ويمنعه من ظلمه واستبداده. وقد اخبرنا رسول 
هللا الى الطريق السوي الذي يضمن لنا الحياة اآلمنة 
فقال )مثل القائم في حدود هللا والواقع فيها كمثل 
اعالها  بعضهم  فصار  سفينة  على  استهموا  قوم 
وبعضهم اسفلها، وكان الذين في اسفلها إذا استقوا 
من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا 
في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
لدعوات  استسلمنا  نحن  ان  لذا  جميعا(  ونجوا 
الضالل وتركنا طريق مرضاة هللا فإن هللا يتوعدنا 
فيقول )واعلموا أن هللا شديد العقاب( وحتى يتضح 
املقال ويسهل االدراك، قص علينا القرآن الكريم 
له  واستجابوا  رسول هللا  مع  استقاموا  من  قصة 
ولرسوله، وفي قصصهم عبرة لكل عاقل. قال تعالى 
ممتنا على رسوله ومن تبعه من اصحابه )واذكروا 
إذا أنتم قليل مستضعفون في األرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون( ومعنى هذه اآلية ان هللا 
يذكر رسوله بانهم ملا استجابوا هلل وللرسول نصرهم 
هللا، ففي مكة كانوا قلة قليلة يخافون من سطو 
وظلم وقهر فرعون أمة محمد )أبو جهل( وأمية بن 
خلف وعقبة بن معيط وغيرهم من الطغاة، الذين 

حاولوا منع رسول هللا وأصحابه من االيمان باهلل، 
ولكن ألن هؤالء استجابوا هلل وثبتوا على عقيدتهم 
آواهم هللا الى  املدينة املنورة، ونصرهم ببدر وحالهم 
يصفه رسول هللا بدعائه فيقول )اللهم انهم حفاة 
فأحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم( ومع قلة 
تعجب  وقد  ان هللا نصرهم  إال  وعتادهم  عددهم 
حين تعلم أن عدد املسلمين في بدر كان 314 مقاتال، 
وعدد كفار مكة 1000مقاتل. ولم يقف حالهم عند 
هذا الحد بل رزقهم هللا رزقا حسنا طيبا مباركا فيه، 
القائل  الرباني  النداء  هذا  يسمع  هلل  فاملستجيب 
)يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا ورسوله وتخونوا 
أماناتكم وأنتم ال تعلمون( يحذرنا ربنا من الخيانة 
ويأمرنا باألمانة، ألن هذا طريق الذين يستجيبون هلل 
وللرسول، هؤالء من حفظهم لألمانة )يقيموا الصالة 
ويؤتوا الزكاة( ومن حفظهم لألمانة )يأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر( من حفظهم لألمانة )يحرمون ما 
حرم هللا من قتل وترويع العباد( من حفظهم لألمانة 
)يربون  لألمانة  حفظهم  من  ويعلمون(  )يتعلمون 
تربية( من حفظهم لألمانة  أبنائهم وبناتهم أحسن 
)يبروا آبائهم ويحسنوا معاملة جيرانهم( ومن حفظهم 
لألمانة )يحسنوا من أخالقهم( ومن كان هذا منهجه 
فطريقه طريق السعداء الذين يبشرهم ربهم بقوله 

)ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم(.

H a i f a net

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



ملحمۀ شقفملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99
1.5 كغم

1.5 كغم

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج (برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

3كغم
₪ 99

₪ 99
3.5كغم

₪ 50

فخاد  دجاج طازج

5كغم
₪ 99

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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Sports trader

متطلبات الوظيفة:
  معرفة واسعة بكرة القدم وكرة السلة - إلزامي.

  لقب أكادميي- إلزامي، إحصائيات رياضيات واقتصاد - أفضلية كبيرة.
  قدرة عالية في الرياضيات- اإلحصائيات وقدرة على حتليل معطيات- إلزامي.

  إملام تام باألوفيس- إلزامي.
  معرفة واسعة في أحد الفروع الرياضية: كرة اليد/ سباق السيارات/ الكرة الطائرة/ التنس- أفضلية.

  لغة إجنليزية مبستوى عال- لغة أخرى أفضلية.
  استعداد للعمل بورديات مضغوطة.

 adam4@adam-milo.co.il  :يجب إرسال السيرة الذاتية عبر البريد اإللكتروني
مع ذكر رقم الوظيفة 9615 حتى تاريخ 27/12/2019 الساعة 12:00. نلفت االنتباه الى أن:

عدم ذكر رقم الوظيفة في موضوع البريد اإللكتروني لن يتيح استالم السيرة الذاتية في 
الصندوق ومعاجلتها.

السيرة الذاتية التي ترسل بعد هذا التاريخ لن يُلتفت إليها.
يتم الردّ على التوجهات املالئمة فقط.

يعمل التوتو على توفير متثيل مالئم للنساء، ألبناء وبنات املجتمع العربي )مبن فيهم الدروز 
والشركس(، أبناء وبنات اجلالية األثيوبية )وملن ولد آباؤهم في أثيوبيا(، وألشخاص ذوي إعاقات. 

ولذلك ستعطى أفضلّية للمرشحني/ات الذين/ اللواتي ينتمون/ين الى واحدة أو أكثر من 
املجموعات املذكورة، والذين يتبنّي أنهم/أنهن مؤهلون/ات ملتطلبات الوظيفة وإنهم/ إنهن ذوو/

ذوات مهارات مماثلة ملهارات املرشحني اآلخرين.

موظفون/ات ذوو/ات معرفة شاملة بكرة القدم، كرة السلة وفروع رياضية أخرى في البالد 
والعالم يقرؤون/يقرأن، يشاهدون/ يشاهدن، »يجولون/ يجلن« ويتابعون/ يتابعن بشكل 

دائم الصحف، التلفزيون، اإلنترنت وما إلى ذلك.

مبا أنه يتم تنفيذ العمل، أيًضا، يوم اجلمعة مساء ويوم السبت، فإن اإلعالن موّجه ملن هو 
غير يهودي ويوم عطلته ليس في أحد اليومني املذكورين.

بالدور يعني بالصف، واحد ورا واحد، مش بجنبه! وال نتكّوم على   ·
بعض.. · ملا الواحد بفوت على دكان يشتري، وبشوف البائع مشغول 

مع شخص آخر.. · ملا ندخل عند الطبيب، أو الصيدلية وكم شخص 

سبقنا باالنتظار..  · ملا ندخل إلى البنك ونشوف كم واحد ناطرين فتح 

ملا نسوق السيارة ونشوف كم واحد  الصندوق.. أو الصراف اآللي.. · 

بدافش، وبلصق بقفاك حتى تسرع أو يسبقك.. · ملا السيارة ماشية في 

الشارع، ليه تزمر وتزمر؟؟ وتزمر؟؟ هل السيارة أسرع ملا تزمر لها؟ · ملا 

تطير فوق  تلعن وتسب؟ وبدك  ليه  وأزمة خانقة،  السير عالقة،  حركة 

السيارات؟ · ملا السائق في الشارع مش قادر يسرع أكثر، انت بتظن انه 

مش مستعجل مثلك؟  · ملا السيارة ماشية ليه، يا أرعن، ترفع الضو 

ملا يسوق هذا املغفل، يصير يعطي  بالليل حتى تعمي اللي قدامك؟ · 

بنزين، ويدعس بريك، ليه هاجم؟ · ملا تعرف إنه القانون يمنعك تمسك 

ل إشارة 
ّ
التلفون وانت سايق، ليه بتخالف القانون؟ · ملا انت الزم تشغ

السيارة، وتوقف ملرور املشاة، أو إشارة قف، يعني هاي مرجلة؟    · ملا 

نسوق على مهلنا، ونوقف بالدور، وما ندافش، ونحترم الواقفين قبلنا.. · 

وملا نحتمل، ونصبر، ونتمالك أنفسنا، نكون مؤدبين، نحترم اآلخر.. · وملا 

تشوف حدا سايق سيارته بطيء، ال يفور دمك.. وال الشتائم على لسانك 

د الجريمة اللي 
ّ
تكرج كرج.. · وملا يصير حادث بالسيارة، ال تفّر وتهرب وتعق

عملتها.. · وال تلعن الساعة اللي نزلت فيها على الشارع.. وال تقيم الدنيا وما 

تقعدها.. · هاي قلة أدب.. زناخة، بلطجية، شريعة الغاب، عدم تربية، 

سرقة لدور غيرك..  · خليك طويل روح.. احسب حساب غيرك.. خلينا 

نتصرف بموجب تربيتنا..  · احترام الناس، ومودتهم ومراعاة ظروفهم 

أهم من التعامل الشرس، والوقح، واملؤذي..   · صدقني، صدقني، ما 

تنحل املشاكل بالعنف والقتل..  · ابتسم.. ألنها االبتسامة تبدأ بحل أكبر 

مشكلة.. 

أبو إلياس   

رياض خطيب
انا هنا في هذه املقالة اريد ان استعرض 
رؤية وليس نقدا إلنتاج مسرحي فذ وخالد 
املسرح  تاريخ  في  عميقة  بصمات  ترك 
لتأسيس فلسفة  العالمي ووضع االسس 
وهو  العالمي  باملسرح  مميزة  ومدرسة 
مسرح التغريب امللحمي وما زالت إنتاجاته 
املسرحية تعرض بأملانيا وبمختلف ارجاء 
العالم ألنها تحمل سمات التطور والثورة 

على الظلم والظالم بالعالم.
ولد بريخت في مدينة اوجسنبرج في العاشر 
من فبراير 1898 بمقاطعة بافاريا االملانية 
وكان ابوه ميسور الحال مسيحيا كاثوليكيا 
هذا  ولعل  بروتستنتية،  كانت  أمه  بينما 
الخالف املذهبي كان ذا اثر على انصراف 
بريخت عن االمور الدينية، فهو باألساس 
كانت  التي  البرجوازية  الطبقة  الى  ينتمي 
االقتصادية  الحياة  على  آنذاك  تسيطر 
بنزعته  ولكنه  بأملانيا،  والسياسية 
السياسية واالجتماعية كان خصما لدودا 

لهذه الطبقة.
العاملية  اندلعت الحرب   1917 وفي سنة 
األولى، اضطر بريخت ان يخدم بالجيش 
اوجسنبرج  بمستشفى  صحة  كمعاون 
اثرت  اليمة  تجربة  وكانت  العسكري، 
بنفسه رؤية جرائم الحرب من مشوهين 
تظهر  بدأت  اللحظة  تلك  ومنذ  وجرحى، 
نزعته نحو السلم وضد الحرب، وفي سنة 
1918 الف اول مسرحياته وهي مسرحية 
»بعل«، وهي صرخة غضب على الطبقة 
البرجوازية الحاكمة بأملانيا، وبدأت شهرته 
بجريدة  مسرحيا  ناقدا  واصبح  تدوي 
في  والف  اوجسنبرج،  في  الشعب  ارادة 
تلك السنة مسرحية اخرى هي مسرحية 
نال  »سبارتاكوس«، وعن هذه املسرحية 
بريخت جائزة التأنيث عام 1922 واصبح 
األملاني.  املسرح  كتاب  طليعة  في  آنذاك 
وقام بابتكار اسلوب جديد في فن االخراج 
تلك  وفي  االغراب،  نظرية  وهو  املسرحي 
ماريانه  املمثلة  من  بريخت  تزوج  السنة 
انشوف، وشاركته مسرحية طبول بالليل 

التي رسمت مالمح ظهور املسرح امللحمي 
زوجته  عن  افترق  ان  لبث  ما  ولكنة 
وسافر الى برلين. وهناك تعرف على رفيقة 
التي  فجل،  هيالنة  املميزة  املمثلة  حياته 
الرئيسية بمعظم  النسائية  لعبت االدوار 
الساهرة  الوريثة  وأصبحت  مسرحياته، 

على انتاج مسرح بريخت حتى يومنا هذا.
مسرحية  بريخت  ألف   1928 سنة  وفي 
الى  أوصلته  التي  قروش«  ثالثة  »اوبرا 
الى  النازية  وبعد صعود  العاملية.  مصافي 
بالخطر  1933 شعر بريخت  الحكم عام 
اعتنق  بعدما  وخاصة  القادم،  النازي 
املاركسية وألف مسرحية هبوط وسقوط 
مدينة ماهاجوني، وهي نقد الذع للمجتمع 
الرأسمالي. وفي هذه املسرحية وضع بريخت 
وهي  امللحمي،  املسرح  في  املميزة  نظريته 
بمثابة ثورة على تقاليد املسرح التقليدي 
خصائص  فيه  يوضح  جدوال  ووضع 
مسرحه، وما يميزه عن املسرح التقليدي 
املسرح الدرامي يجري الحوادث، املسرح 
امللحمي يروي الحوادث، املسرح الدرامي 
يشبك املتفرج بالحدث املسرحي، املسرح 
شاهد،  مجرد  املتفرج  يجعل  امللحمي 
املسرح التقليدي يستهلك فاعلية املتفرج 

املسرح امللحمي يوقظ فاعليته.
1 -يثير بنفسه املشاعر. 

2 -يحمله على اتخاذ قرارات
 1 - تجربة حية

2_  صورة للعالم
1_  املتفرج يشتبك بال�شيء

2_  املتفرج يقف في مواجهة ال�شيء 
 1_ ايحاء

2_ موضوع وقصة
 1_  يحافظ على املشاعر

2_  يدفع باملشاعر الى مرتبة املعارف
1_  املتفرج يشترك بقلب الحدث ويعيشها

2_  املتفرج يتطلع الى االحداث ويدرسها
1 _  االحداث تجري في خط مستقيم

2_  االحداث تجري في خطوط منحنية
1_ االنسان �شيء ثابت 

2_ االنسان عملية تحول

1_املوسيقى تخدم
2_ املوسيقى تنقل التعبير
1_ املوسيقى تقوي النص
2_ املوسيقى تفسر النص

1_ املوسيقى تفترض النص
2_ املوسيقى تسبق النص

1_ املوسيقى توضح
2_ املوسيقى تتخذ موقفا

1_ املوسيقى ترسم املوقف النف�شي
2_تقدم السلوك وتعرضه

املسرح  وخصائص  اسس  هي  هذه  إذا 
امللحمي الثوري الذي وضعة بريخت، وهو 
حتى  البريختي  املسرح  اخراج  من سمات 

يومنا هذا.
بريخت  نظرية  مالمح  نبرز  هنا  ونحن 
األفكار،  هذه  وحمل  باملسرح  الجديدة 
الخطر  من  خوفا  املانيا  بالده  وغادر 
النازي وهناك بالغربة كتب وأبدع أجمل 
مسرحياته الخالدة. اسلحة السيدة كراره. 
االم الشجاعة. غربة طويلة تنقل خاللها 
املميزة  وأبدع مسرحيته  اخر  الى  بلد  من 
دائرة الطباشير القوقازية ومسرحية حياة 
من  الطيب  الرجل  ومسرحية  جاليليو. 

ستشوان.
وبعد انتهاء الحرب عاد بريخت الى اوروبا 
وسكن عام 1947 بسويسرا وانتظر حتى 
يحصل على السماح بدخول بالده املانيا، 
الى  إدخاله  رفضت  الحلفاء  قوات  ولكن 
املانيا الغربية فسافر الى براغ، وبجواز سفر 
تشيكي غادر الى برلين الشرقية وعين مديرا 
هو  وانشأ  استقر  وهناك  براين،  ملسرح 
وزوجته هيالنة مسرح البرلسن انسامبل 
املسرح  عروض  يقدم  زال  ما  والذي 

امللحمي حتى االن. 

تباينت مواقف املبدعين العرب في موضوع 
قافي بأوروبا، حيث ذهب البعض 

ّ
لقائنا الث

فهم  الى  مفتاحا  الّتالقح  هذا  اعتبار  الى 
واألدبّية  الفكرّية  أعمالنا  من  العديد 

الهامة في هذا العصر...
تجّهم 

ُ
خذ بعض اآلخرين موقف امل بينما اتَّ

ورأى  األوروبّية،  الحضارة  مواجهة  في 
طحّية  السَّ مظاهرها  بعض  آخرون  فيها 
الالأخالقّية  أو  الجن�شي  االنفالت  مثل 

السياسّية أو النزعة املادّية...
لكن ال يخفى على الباحث املنهجي والّرائي 
حسن  من  املمتّد  ليم  السَّ الّتّيار  موقف 
خذ 

ّ
ات الذي  هطاوي 

ّ
الط ورفاعة  ار 

ّ
العط

ُمتعّددة  أشكاال مختلفة واستعار وجوها 
من البحث العلمي أو القّصة أو املسرح أو 

االستكشاف الفلسفي.
تكن  لم  التّيار  هذا  سالمة  أنَّ  ظّني  وفي 
وعي  على  كانوا  أربابُه  أّن  لوال  لتتحّقق 
أْن  قبل  العربي  تراثهم  بجوهر  عميق 

هم  لذلك  األوروبّية،  الحضارة  يواجهوا 
تشددين، 

ُ
امل املوقفين  أحد  يّتخذوا  لم 

موقف االستخذاء أمام كل ما هو أوروبي 
أو  موروث،  هو  ما  لكّل  طلق 

ُ
امل والّرفض 

اذج لكّل ما هو موروث  موقف القبول السَّ
والّرفض املطلق لكّل ما هو أوروبي وارد.

وعليه، ضمن املوقف الوسط خرج التّيار 
رينا 

ّ
ُمفك من  عدد  اليه  وانتمى  ليم،  السَّ

حسين  وطه  الحكيم  كتوفيق  ومبدعينا 
وبطريقته  منهما  كلٌّ  فاستطاع  وغيرهما، 
ْربك الى مستويات 

ُ
أن يتجاوز هذا اللقاء امل

جديدة أعلى ِمّما عرفاه ِمن قبل... فتوفيق 
ُه العربي 

َ
راث

ُ
الحكيم مثال، الذي استلهم ت

الكهف  وأهل  كشهرزاد  ِعّدة،  أعمال  في 
ق بين 

ّ
عب وغيرها، نراُه يحاول أن يوف

ْ
وأش

كل املعماري الذي 
ّ

مادته التراثّية وبين الش
اكتسبه من الحضارة األوروبّية...

األشكال  أّن  نضيف،  الصدد  هذا  وفي 
في  واضحا  تميزا  تمّيزت  التي  األدبّية 

املصطلح األوروبي منذ القرن الثامن عشر 
كفن الرواية، ونشأة املسرحّية وانفصال 
نعم!!!  األدب،  عن  والّتاريخ  الفلسفة 
أن نضيف:  أّن هذا أرسا عنصر احترام 
كل املعماري أو البنية الفنّية، وجعلها 

ّ
الش

وقد  األدبي...  التعبير  في  االنطالق  نقطة 
أولع  الذي  الحكيم  عند  جلّيا  هذا  ظهر 
بعنصر اتقان ِسّر البناء الفّني، ونحن ال 
كل أّول ما يمأل 

ّ
سّجل أنَّ الش

ُ
نغالي حين ن

لع على اآلثار 
ّ
قلب الفنان العربي حين يط

األوروبّية األدبّية...
لب، الذي رأى في منامِه 

ّ
رحم هللا عبد املط

كأّن سلسلة من فّضة خرجت من ظهره 
لها طرف في الشرق وطرف في الغرب، ثمَّ 
كأّنها شجرة على كّل ورقة منها نور، وإذا 
قون 

ّ
ّنهم يتعل

َ
أهل املشرق وأهل املغرب كأ

بها ويحمدونها...

بالدور

حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )٩( تالقح ثقافي
رشدي املا�سي

برتولد بريخت وفلسفة الثورة في المسرح
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )٩(

د. خالد تركي

لتلوين  ة  يَّ بّرِ أزهار  مع  لسلقه  البيض  أحضروا  لقد 
ير والبرقوق وقشور البصل، لتزيده  ّفِ البيض، من الصُّ
، حيث كان األطفال يتباهون 

ً
 ولوًنا وطعًما ونكهة

ً
جماال

إلى  الجديدة،  الحياة  إلى  يرمز  الذي  بيضهم،  بألوان 
ون  القيامة املجيدة، إلى ربيع الحياة، وكانوا أيًضا يلفُّ
املسلوق،  البيض  تصبغ  ها 

َّ
عل نٍة  ملوَّ بأقمشة  البيض 

اخن، فيحلُّ لونها على البيض،  كربطة العنق، باملاء السَّ
ة اسبوع في كيٍس من  أو يضعون البيض قبل سلقه مدَّ
العيد،  في هذا  العادة  هي  كما  ى قشرتها،  لتتقوَّ امللح 
ل عيد الفصح »للمفاقسة«، للمبارزة، التي  لتهيئته ألوَّ
الث من بين األموات، 

َّ
ترمز إلى قيامة املسيح في اليوم الث

خرة عن القبر، فتكسير قشرة البيض  بعد أن أزاح الصَّ
خرة، وكذلك كان الفتيان يقطفون  ر عن إزاحة الصَّ تعّبِ
ضرة من الحقول  الورود واألزهار واألغصان الخضراء النَّ
العظيمة  الجمعة  اس  لقدَّ لتهيئتها  والجبال  واملراعي 
ليب،  د املسيح حين ُينزلونه عن الصَّ ّيِ

ن سرير السَّ زّيِ
ُ
لت

ون 
ُّ
الة عليه، حيث كان الكهنة واملصل ازه والصَّ بعد جنَّ

ها 
َّ
عل بها  سوا  ليتقدَّ رير  السَّ من  الورود  هذه  يأخذون 

تشفع لهم في محنهم وتحلُّ لهم مشاكلهم، وما أكثرها، أو 
تكون لهم فأل خيٍر في بيتهم..

في  نِشطة  األتراب  بين  البيض  تفقيس  مبارزة  وكانت 
 في الحّيِ وشجاًرا بين 

ً
 وجلبة

ً
ثير ضجة

ُ
العيد الكبير، وت

تنافسين واملتفاقسين، حيث تكون الغلبة، ملن يكسر 
ُ
امل

بيضة منافسه، ويجمعهم ويذهب بهم إلى بيته، وتكون 
للعائلة وجبة بيض مسلوق مفتخرة، وهناك من كان 
حين يخسر املباراة يرمي البيضة املكسورة على األرض 
حتى ال يفوز بها منافسه، بعد أن يكون قد »لحسها 
عًيا الغشَّ »أل  ه يتشاجر مع منافسه مدَّ يطان« او أنَّ الشَّ
يت، ما كانت فتحة ايدك مزبوطة أو ضربت  ِ

ّ
انت غش

)حيث  قت« 
َّ
»شل قد  يده  تكون  أو  ابي«  »جنَّ البيضة 

ُيطّوِق املتفاقس رأس البيضة أو اسفلها بقوس يعقده 
ابته وتكون املفاقسة  بين ُعقدة إبهامه األولى ورأس سبَّ
الرَّأس بالرَّأس و«العيز بالعيز«(، وإذا كان رأس البيضة 
بيضة  رأس  بيضته  بعيز  املفاقس  يواجه  مكسوًرا، 

َوش«..
ُّ
املنافس! و«تْعلق الط

َوش، والتي مفردها طوشة، 
ُ
ويجوز أن يكون أصل كلمة ط

وا�شى، خصاه، وجبَّ 
َ
من عملية الخ�شي، أي جعله ط

ا، بعد أن ضربه على »بيضه«،  َره، أي أصبح مخصيًّ
َ
ذك

برِح 
ُ
رب امل بعد أن يتعاركا ويتشاجرا ويكيال لبعضهما الضَّ

في جسد  عيفة  والضَّ املؤمِلة  املنطقة  تلك  على  ة  خاصَّ
الرَّجل، حينها يستسلم لأللم..

نيا اثني عشر  ي عن الدُّ كان عمر والدي حين رحل جّدِ
ص، بعد  ِ

ّ
خل

ُ
فر إلى دير امل ربيًعا، وكان حاضًرا وجاهًزا للسَّ

از املسيح،  العيد، وحين أعلن الخوري عن ابتداء جنَّ
ق األرَض على 

َّ
ق على خشبة، الذي عل ِ

ّ
بصالته »اليوم ُعل

املياه، إكليٌل من شوٍك ُوضع على هامة ملك املالئكة« 
ه هو ملك املالئكة،  ه هو املصلوب، وأنَّ شعر والدي أنَّ
ضرب 

ُ
ق على خشبٍة، وأنَّ املسامير ت ِ

ّ
ه هو الذي ُعل وأنَّ

باملطرقِة في راحة كفيه وظهر قدميه، وهو الذي ُضِرب 
ب 

َّ
ق، ليتعذ ِ

ّ
بحربٍة في خاصرته، وال أحد غيره الذي ُعل

من  يحرَمه  أن  العالم  لوالد  فكيف  والده،  بفقدان 
والده، وإن حرَمه والَده فمن سُيعّوِضه عن والده وعن 
من  اليوم  هذا  والدي  ر 

َّ
ويتذك الكبير،  الفقدان  هذا 

ت بهم، 
َّ
ثنا عن تلك الفاجعة التي حل كّلِ سنة، ويحّدِ

وال يبخل بدموعه على هذا الفراق العظيم، الحادث 
الجلل، في اسبوع اآلالم العظيم، بعد أن يجهش باكًيا 

ا بتفاصيل ذكرياته..
ً
ث ومتحّدِ

ادرة عن  لقد أتاني والدي بشهادة تسجيل الوفاة، الصَّ
سجيل 

َّ
ة، لحكومة فلسطين، لقد كان الت حَّ دائرة الّصِ

امن والعشرين من شهر آذار، 
َّ
بعد يوٍم من الوفاة، في الث

من العام الف وتسعمائة وخمسة واربعين، وتشهد أنَّ 

ة  اخليَّ اد، رئيس قسم األمراض الدَّ بيب د. شفيق حدَّ
َّ
الط

احه  وجرَّ رئيسه  كان  الذي   ، الحكومّيِ االسبيطار  في 
هير في حيفا والقضاء الدكتور نايف حمزة )3(، هو  الشَّ
ركي )كما يظهر 

ُ
ي سمعان ت غ العائلة عن وفاة جّدِ

َّ
الذي بل

ع 
َّ
بيب، د. منير مشعالني وق

َّ
في شهادة الوفاة(، وأنَّ الط

على شهادة الوفاة في خانة امضاء ورتبة املأمور الذي 
ل الوفاة، وقد كان الدكتور منير مشعالني يعمل  سجَّ
ونائبه،  حيفا  في  ة  حَّ الّصِ لدائرة  العام  للمدير  معاوًنا 
دوائر  ورئيس  حيفا،  لواء  اء  اطبَّ رئيس  وكيل  وايًضا 
ا سبب الوفاة فكان التهاًبا في غشاء  ة في حيفا، أمَّ حَّ الّصِ
ب إلى فشٍل طارٍئ في عمل عضلة القلب،  القلب ما سبَّ
ل في  م في العروق وقد ُسّجِ ولم تعد تقوى على ضّخِ الدَّ
وهذه   . مسيحيٌّ واملذهب  فلسطيني،  ة،  الجنسيَّ خانة 
ابع  اء جولدا مائير، الرئيس الرَّ مَّ رشاء الصَّ

َّ
شهادة للط

لحكومة اإلضطهاد القومّيِ واإلحتالل، حين اعلنتها مراًرا 
رت عن  ة بشعب فلسطين، وبهذا عبَّ ها لم تسمع البتَّ أنَّ
ت 

َّ
«، وما انفك كرهها للعرب »ال يوجد شعب فلسطينيٌّ

ر 
َّ
تتنك رقابنا،  على  املتعاقبة  ة  العنصريَّ الحكومات 

دة مقولة آباء  رشان«، مرّدِ
ُ
لوجود شعبنا، حكومات »ط

صهيون، أن الشعب في هذه البالد لذلك عليها أن تكون 
لشعٍب بال أرض..

سجيل 45/301، وقد حملت 
َّ
مرة املتسلسلة في الت )النُّ

انظر   ،31609 مرة  »النُّ ي  جّدِ وفاة  تسجيل  شهادة 
هم يكتبون  هادة انَّ هادة(. لقد لفت نظري في تلك الشَّ الشَّ
قم، كذلك في اعالنات  مرة« وليس كلمة الرَّ كلمة »النُّ
البيت  برقم  لونه  ويذّيِ ارع  الشَّ إسم  لون  ُيسّجِ اء  األطبَّ

»نوِمرو« كذا..
ميمي  بيب رشدي التَّ

َّ
لقد كان زميل د. املشعالني، الط

ة  بيَّ ِ
ّ
ة الط اء حيفا ونائب رئيس الجمعيَّ رئيس لجنة أطبَّ

ة ورئيس املستوصف اإلسالمّيِ في  ة الفلسطينيَّ العربيَّ
ة، وقال  ة واملصريَّ حيفا والحائز على امليدالية العراقيَّ
كتور املشعالني: املشعالني روُحُه  د. قيصر خوري في الدُّ

 على الِعالت واألدواِء.
ٌ

وفؤاُدُه وقف
كتور نايف حمزة، الذي انتقل إلى حيفا، عام  ا عن الدُّ أمَّ
الٍف وتسعمائٍة وأربعة وثالثين، بعد أن عمل في مدينة 
اقداسنا  قدس  وفي   ، الوطنّيِ املستشفى  في  نابلس، 
، حيث قالوا عنه إذا  عمل رئيًسا للمستشفى الحكومّيِ
خسرته نابلس والقدس فقد ربحته حيفا، فقد قال د. 

قيصر خوري:
للمجد يقطُفُه من  رب »حمزة« عالًيا  الّسِ ويقود هذا 

الجوزاء.ِ
ي الفلسطينّيِ  ّبِ ِ

ّ
قال هذا فيهما بمناسبة انعقاد املؤتمر الط

ورة،  في حيفا، »في لوكاندة ركس« حسبما جاء في الصُّ
فندق ركس، الواقع في زاوية شارعي امللوك والبنوك، في 

أربعينات القرن املا�شي..
فله  حيفا  بحر  شاطئ  قرب  الحكوميُّ  اإلسبيطار  ا  أمَّ

ته:  قصَّ
ات في فرنسا، ببناء دير كرملّيٍ  اهبات الكرمليَّ رِغبت الرَّ
على جبل الكرمل، جبل مار الياس، وذلك في شهر تشرين 
اسع عشر، وفي ثمانيناته  اني، في سبعينات القرن التَّ

َّ
الث

بطريرك  وبركة  عشر  الث 
َّ
الث الون  البابا  موافقة  نال 

القدس في ذلك الوقت منصور براكو. وعند وصولهنَّ 
البحر،  على شاطئ  أرض  اقتنين قطعة  ميناء حيفا، 
الباب  أثار حفيظة  الذي  األمر  ين  الكرملّيِ لآلباء  تابعة 
ين، لكن  العالي، الذي كان يرفض بيع األرا�شي لألوروبّيِ
ة،  القسطنطينيَّ في  الكاثوليك  األرمن  بطريرك  ل  تدخُّ
ير.  راء، فأصدر فرمان بناء الدَّ ِ

ّ
ة البيع والش أجاز عمليَّ

امن من أيلول من العام 
َّ
حيث ُوضع حجر األساس في الث

الٍف وثمانيمائة وواحد وثمانين، تحت إشراف املهندس 
وفي  األقدس،  للقلب  ماري  جوزيف  )راهب(  الكرملّيِ 
فيه،  اهبات  الرَّ سكنت  القرن،  ذلك  تسعينات  أوائل 

رغم أنَّ بناءه لم ينتِه بعد..
)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

د. إياس يوسف ناصر

لم أكن أتصّور في يوم من األّيام أن يأخذني القدر 
إلى زيارة أحد الّسجون، وأن أجلس هناك مع بعض 
الّزمالء، مصغًيا إلى سجين قاتل، يتحّدث بإسهاب 
عن جريمته، وقد قتل أخته على خلفّية ما يسّمى 
بشرف العائلة. كان ذلك قبل أّيام، في الجولة التي 
متها مجموعة من األساتذة الجامعّيين املهتّمين 

ّ
نظ

ر« والّتواصل معه. 
َ
بدراسة معنى »اآلخ

لقد ترّددت كثيًرا في تلبية دعوة هذه املجموعة، رّبما 
لهول الّتجربة وما قد تثيره في نف�شي من اضطراب، 

ّر وبناء مجتمع صالح. ولكّنني قّررت في الّنهاية 
ّ

 الجتثاث الش
ً
ني ال أومن بالّسجن وسيلة

ّ
ورّبما ألن

زييف، والعنف، 
ّ
دينوا باالختالس، واالحتيال، والت

ُ
أن أزور هذا الّسجن الذي يقيم فيه من أ

 مّني أن أعرف اإلنسان أكثر، 
ً
نوب واآلثام، رغبة

ّ
عن، والقتل، وغير ذلك من أنواع الذ

ّ
والط

ّر، واألسباب 
ّ

والحياة أكثر، وأن أقف على ذلك الّصراع الّداخلّي اليومّي في ذواتنا بين الخير والش
التي تدفع اإلنسان إلى الجنوح عن طبيعة الخير التي ُجِبَل عليها. 

اكرة، بل إّن كّل تفصيل صغير، ِمن كلب 
ّ
إّن تسجيل تفاصيل تلك الّزيارة أكبر من مساحة الذ

ق، ووجوه تتجّهم أو تنبسط - كّل 
َ
غل

ُ
فَتح وت

ُ
 عن العواء حول فناء الّسجن، وأبواب ت

ّ
ال يكف

 اكتشاف اإلنسان 
ً

سبة لي أعظم من مئات الكتب التي  أقرأها محاوال
ّ
هذه الّتفاصيل كانت بالن

والحياة.
 عن ماضيه، وذنوبه، وجريمته في قتل 

ً
كنت أصغي إلى ذلك الّسجين الذي أخذ يتحّدث طويال

 استيعاب 
ً

أخته، وانتقاله إلى عالم جديد يدرك فيه آثامه الفظيعة، ويعّبر عن لوعته، محاوال
ا وطّيًبا، وكانت الّسعادة جلّية على 

ً
تلك القيم اإلنسانّية التي ضّيعها صغيًرا. كان يبدو بشوش

وجهه لكونه قد حظي بهذا االهتمام وهذه املقابلة التي يسرد فيها تفاصيل حياته وتفاصيل 
ويلة التي قضاها في الّسجن.

ّ
الّسنوات الط

ه قاتل ومقتول في آن واحد. لقد 
ّ
كريات. إن

ّ
خرجُت من هناك وخرجْت معي آالف الخواطر والذ

قتل هذا الّسجين أخته ألّن قتل املرأة في مجتمعنا بطولة، وقمعها بطولة، واضطهادها بطولة، 
َتَل فيه تلك الّرحمة 

َ
كورّية القبلّية وق

ّ
ه املجتمع بمعتقداته الذ

َ
َتل

َ
و«غسل العار« بطولة. لقد ق

َتَل انتماءه 
َ
َتَل فيه أواصر األخّوة التي تربطه بأخته، ق

َ
الفطرّية التي غرسها هللا في اإلنسان، ق

والّصفح،  والّرأفة،  والعطف،  واالحترام،  االحتواء،  َتَل فيه 
َ
وأبيه، ق أّمه  البنة  ومحّبته 

َتَل فيه هذه القيم الّسامية فقتلها. هو قاتل ومقتول في آن واحد. قتلوه في الّداخل 
َ
والغفران، ق

ه قتيل ثقافة 
ّ
ها ألن

َ
َتل

َ
ها ألّنهم يمّجدون األبطال الذين يقتلون املرأة، وق

َ
َتل

َ
تل في الخارج، ق

َ
فق

فة زرعها املجتمع فيه. إّن معاقبة املجرم ال تعني إنهاء الجريمة، وسجن القاتل ال يعني 
ّ
متخل

بيب الذي يداوي املريض يحاول دائًما 
ّ
تطهير املجتمع من وباء اضطهاد املرأة وسحقها. إّن الط

تة. 
ّ
نات ال تتجاوز حدود جدواها املؤق

ّ
سك

ُ
العثور على أسباب املرض ملعرفة عالجه، ألّن امل

ن يردع املجتمع، ولكن في الحقيقة ال �شيء يردع اإلنسان مثل ضميره، حيث 
ّ
الّسجن ُمسك

 بتربية صالحة ومحيط َسِوّي، ألّن املجتمع الذي يقتل الّضمائر 
ّ

ن هللا، وهذا ال يكون إال
ُ
َيسك

بثقافته املوبوءة في البيت والحّي والبلد هو املجتمع الذي يلد القتلة والجانحين واملجرمين. 
الّناس  أحّق  اة 

َ
ط

ُ
املذنبون والخ الّسجن، ويبقى  قاتٌل آخر خارج  الّسجن  في  قاتٍل  كّل  وراء 

يرجمهم بحجر.
ْ
ل
َ
بالعطف والّرأفة والّرحمة، ومن كان مّنا بال خطيئة ف

القاتل المقتول

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

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 ₪

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

 قرب جميل شلهوب 
4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن مصعد  منظر خالب للبحر .

 شارع اللنبي فوري
4 غرف طابق 3 موقف خاص ومخزن امكانية اضافة 

شرفة وغرفة.990000 ₪ 

 

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

 المطران حجار 
3 غرف منظر خالب تسليم فوري .

רמת הנשיא 
5 غرف بناية جديدة ومرتبة 3 حمامات امكانية عفش جزئي 
مخزن وموقف لسيارتين وشرفة كبيرة طابق ثاني 5000 ₪ لاليجار عيادة طب اسنان 

 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة انتظار 
اراضي طابق ار�شي بموقع مركزي بسعر مغري

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

)السعر يشمل جميع الضرائب(.

26 متر طابق أر�شي قرب البلدة التحتى،
يصلح ملكتب أو صالون تجميل 1300 ₪

 مكتب صغير +مخزن طابق أر�شي بمساحة 50 متر  1800 ₪

جديد في توب للعقارات

 شقق ستوديو مرممة بالكامل 
في شارع النبي/هرتسليا/צלבנים 
+ عفش شامل كل �شي من 2000 ₪

للبيع  شارع هتسلبنيم הצלבנים 
4.5 غرف طابق 3 ، للترميم  منظر خالب 

للبحر ،تسليم فوري.

الكرمل الفرنسي 
3.5 غرف مع شرفة ملنظر خالب، مخزن وموقف خاص سعر مغري

مخزن 70 متر لاليجار شامل ارنونا 3000 ₪

 בקרית אליעזר 
4 غرف واسعة مطلة على البحر مصعد ومخزن 1020000 ₪

لأليجار بالكبابير

شقة مرممة بالكامل طابق ار�سي+ حديقة + مدخل 

منفرد، 3 غرف مطبخ + حمام

للتفاصيل:  04/8386851       052/2794343
050/9436420

سطح

 دار للعمار

شارع 

عباس 81

حيفا

04-8531521
052-3345190

053-7548685

شيكلمجموعة اغراض ب 1010
معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

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

ت: 077-5170050 مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8 حيفا

053-7548685

شيكلمجموعة اغراض ب 55
معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

تنزيالت على الماركات العالمية والمنتجات الخاصة

االحد- الخميس: 8:00 صباحا -  16:00 بعد الظهر
الجمعة: 8:00 صباحا – 12:00 ظهرا                         السبت مغلق   

4 قطع ب  10شيكل
10قطع ب 20شيكل

ت: 5170050-077ت: 077-5170050 الهدار شارع هنفئيم 9  حيفا

تنزيالت متعددة

لأليجار حي الكبابير

شقة جديدة بمبنى جديد 3 غرف + شرفة مفتوحة مطلة للبحر 

التسليم 01/02/2020

للتفاصيل واالستفسار:  050-8989840

صيدلي/ صيدالنية
لوظيفة جزئية
شروط عمل مريحة



حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع
كريات الياهو-حيفا شارع هتكفا

بجانب صندوق املرىض لني

شقة 3 غرف 75م مع رشفة مصعد، موقف خاص

للبيع

للبيع

للبيع

شارع النبيللبيع

تقريبا 80م  3 غرف، حاممان، مرممة بأسلوب راقي، طابق 2 

للبيع

شارع الخوري 
طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع رشفة  منظر للبحر بوضع ممتاز  موقف لسكان البناية

الكرمل شارع شوشنات هكرمل

  بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف 

لسيارتني. 

ואדי סליב
شقق فاخرة -  5 غرف – 4 اتجاهات 

هوائية- 150م- شرفة شمسية – 
طابق سفلي -موقف للسيارة، 6 غرف 

دوفلكس – 240م – 3 شرفات 

رمات اشكول
100م، 4 غرف مرممة مطلة للبحر حمامان مخزن ومصعد موقف للسیارة 

شارع املتنبي
 بنتھاوس خاص 4.5 غرف  125م  شرفة مع منظر خالًب 25م  مصعد , 

مخزن وموقف ل 3 سیارات

كل عام
 وانتم بالف خري

بالحي األملاين شارع همجنيم زاوية بن غوريون 

بناية خاصة شقة 3.5غ حوايل 90م منظر للبحر، يوجد ترخيص لبناء رشفة 12م 
مرتبة مع مصعد، موقف خاص لسكان املبنى 



الشارع الرئيسي كفر ياسيف-ابو سنان

04-6215192

اشتري صالون جديد 
واحنا منشتري 
صالونك القديم!

!Trade in بحملة الـ Allenby مفروشات
 الدفع بالتقسيط حتى 12 دفعة شهرية بالشيكات او بـ הוראת קבע.

 35 سنة من الخبرة والخدمة المميزة.
 الحملة سارية المفعول حتى اخر شهر 12.

امكانية تغيير القياس
حسب الطلب

امكانية تغيير اللون 
والقماش حسب الطلب

استيراد حصري 
من تركيا


