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

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

حسب االستطالع األخير حول انتخابات الكنيست الذي 
شر يوم أمس األول، االربعاء، تشير النتائج بالتوازن بين 

ُ
ن

معسكري الوسط واليسار من جهة، واليمين واملتدينين 
امكانية  عدم  مجدًدا  يؤكد  األمر  أخرى.  جهة  من 
تشكيل نتنياهو لحكومة في حال عدم انضمام »كحول 
ذاته  األمر  بالطبع  الحكومة،  لهذه  ليبرمان  أو  لفان« 
تقريًبا  املشابه  االستطالع  فهذا  غانتس.  على  ينسحب 
االصطفافات  حسب  أنه  يؤكد  االستطالعات  لبقية 
والتحالفات الحالية، أمر تشكيل حكومة غير وارد، إال 
في حالة إحداث تغيير جذري في التوجه السائد للحلبة 
السياسية االسرائيلية، مثل طرح ليبرمان بإنشاء حكومة 
تكتل وطني بانضمام حزبي الليكود و»كحول لفان« و 
»اسرائيل بيتنا«، وهذا هو االحتمال األكبر في ظل نتائج 

االستطالعات.
بدون  الليكود  حزب  تحالف  يعني  الطرح  هذا  بالطبع 
نتنياهو، األمر املثير للجدل. لكن هنالك امكانية أخرى 
وهي تشكيل حكومة برئاسة غانتس، إذا نجح باختراق 

األحزاب املتدينة، وإذا تجرأ واستعان بالقائمة املشتركة 
كجسم داعم للحكومة من الخارج كما فعل رابين، وهنا 
بأكبر نسبة  االنتخابات  في  العرب  أهمية مشاركة  تبرز 
ممكنة، ألن ضم كل عضو كنيست في هذه االنتخابات 
الحاصل  التوازن  بسبب  مفصلية،  أهمية  له  بالذات 
اليوم بين معسكري اليمين من جهة واملركز  واليسار من 

جهة أخرى.  
انتخابات  جرت  حال  في  ه 

ّ
أن االستطالع  هذا  فيّدل 

الكنيست اآلن، سيحصل الليكود على 31 مقعًدا، الى 
اليمين 11 مقعًدا، يهدوت هتوراة 8 مقاعد، شاس 7 
مقاعد، فإذا جمعنا هذه املقاعد في إطار أحزاب معسكر 
اليمين والحرديم فنحصل على 57 مقعًدا، أي أن هذا 
املعسكر لم ينجح بالحصول على أكثرية لتشكيل حكومة.  
بينما يّدل االستطالع في حال جرت االنتخابات اليوم أّن 
حزب »كحول لفان« سيحصل على 30 مقعًدا، املعسكر 
الديمقراطي 7 مقاعد، تحالف حزبي العمل و»غيشر« 
سيحصل على 6 مقاعد، وإذا جمعنا هذه املقاعد في إطار 
تحالف أحزاب املركز واليسار فنحصل على 43 مقعًدا، 
أكثرية  على  بالحصول  ينجح  لم  املعسكر  هذا  وبالتالي 

لتشكيل حكومة بتركيبته الحالية. 
والتي  املشتركة  القائمة  االصطفافات  يبقى خارج هذه 
يتوقع حصولها حسب هذا االستطالع على 11 مقعًدا، 
فإذا قررت القائمة املشتركة دعم حكومة برئاسة غانتس 
من الخارج، يصبح املجموع 54 مقعًدا، وبالتالي لن ينجح 
غانتس بتشكيل حكومة إال إذا نجح باختراق األحزاب 
املتدينة كما ذكرت سابًقا. بالطبع ليبرمن هو ايضا خارج 
هذا االصطفاف والذي من املتوقع أن يحصل على 9 

مقاعد.    
الناخب العربي أن يطرح  في ظل هذا الوضع من حق 
السؤال التالي، ما هي أهمية املشاركة في هذه االنتخابات 
االسرائيلية،  األحزاب  قبل  من  اللعبة  خارج  دمنا  ما 
فغانتس لم يدِل بأي تصريح واضح عن إمكانية التوجه 
للقائمة املشتركة، بل إنه يبدو في بعض املواقف أكثر 
ا من نتنياهو، بينما رفض حليفه لبيد مشاركة أحد 

ً
تطرف

مركبات املشتركة في حكومة غانتس، واصفا التجمع بأنه 
»عدو إسرائيل«. 

دعونا نكون صريحين وواضحين، لن نحصل بعد هذه 
املواطنين  مشاكل  ستحل  حكومة  على  االنتخابات 

العرب، وتحقق املساواة والسالم العادل في املنطقة. كل 
هذه مجرد أحالم من حقنا أن نحلم بها، لكن تحقيقها 
 في ظل الوضع 

ً
 فعال

ً
شبه مستحيل إن لم يكن مستحيال

االسرائيليين  السياسيين  تصلب  ظل  وفي  الراهن، 
املتعنتة، وفي ظل توجه املجتمع االسرائيلي  بمواقفهم 

نحو اليمين املتطرف. 
رغم كل ما ذكرت، لم ينته دورنا بعد، فوظيفتنا اليوم، 
وفي ظل الظروف الراهنة، أن نقف بقوة ووحدة صف 
من أجل صد اليمين قدر اإلمكان، من أجل منع تشكيل 
ا، ففي ظل الظرف الحالي ووفق نتائج 

ً
حكومة أكثر تطرف

معسكر  منع  املشتركة  القائمة  بإمكان  االستطالعات 
أن  لو  فتخيلوا  تشكيل حكومة،  والحرديم من  اليمين 
املوازين،  كل  فتتغير  موجودة،  غير  املشتركة  القائمة 
وستزداد مقاعد اليمين في الكنيست األمر الذي يجعلها 
تشكل حكومة يمينية متطرفة بسهولة. أما إذا سنحت 
للقائمة املشتركة الفرصة بأن يضطر غانتس لالستعانة 
بها لدعم حكومته من الخارج، فبإمكان القائمة املشتركة 
أتقنت  إذا  العربي  للمجتمع  كبيرة  مكاسب  تحقق  أن 

استخدام اللعبة البرملانية جيًدا.                  

مع  سنبلة  جمعية  أعضاء  التقى   – حيفا  ملراسل 
املكلفة ببحث قضايا  عضو بلدية حيفا شهيرة شلبي، 
التربية والتعليم في مدينة حيفا. تم خالل اللقاء بحث 
مشروع انشاء مدرسة عربية رسمية تعمل بموجب نهج 
تأتي هذه الخطوة إثر سعي جمعية سنبلة  فالدورف. 
إلنشاء حضانة فالدورف، إال أن املشروع لم يخرج الى 

حّيز التنفيذ. 

نزار بشناق ينسحب من االئتالف البلدي 

في شفاعمرو ويتوقع انسحابات أخرى

جمعية سنبلة تلتقي عضو البلدية شهيرة شلبي لبحث 
انشاء مدرسة عربية 

انسحابات  حصول  أستبعد  »ال  حيفا-  ملراسل 
أخرى من االئتالف البلدي في شفاعمرو خالل فترة 
قريبة، على ضوء استياء عدد من أعضاء االئتالف 
وأتوقع أن يكون رد البعض حادا جدا«. هذا ما قاله 
عضو بلدية شفاعمرو نزار بشناق، في حديث خاص 
لصحيفة »حيفا«، على اثر انسحابه نهاية األسبوع 

املنصرم من االئتالف البلدي في شفاعمرو.
وعن األسباب التي دعته الى االنسحاب من االئتالف 
البلدي قال نزار بشناق: » هناك عدة أمور ال تدار على 
الوجه الصحيح في بلدية شفاعمرو منذ بداية الدورة 
الحالية، وبما أنني لست مستعدا ألن أكون شريكا 
في ذلك قررت االنسحاب من االئتالف وعدم البقاء 

شريكا فيه وفي أعماله«.
فيقول  البعير،  ظهر  قصم  الذي  السبب  عن  أما 
من  تنتقل  التي  املقاوالت  مسألة  هناك   « بشناق 
املقاولين بشكل غير مسبوق،  وتنازل  مقاول آلخر، 
وعلى رئيس البلدية املسؤول األول أن يفحص سبب 

فهذا  ذلك،  حصول 
طبيعي  غير  الوضع 
ويستوجب التحقق منه. 
القضاء  الثاني  واألمر 
نهائيا على كرة القدم في 

شفاعمرو. اليوم كرة القدم في درجة الصفر بعدما 
كنا في مقدمة الفرق العربية، وكان بودي أن أشهد 
قدم  كرة  فرق  وجود  مع  الجديد  امللعب  افتتاح 
ال  البلدية  وإدارة  يحصل  لم  ذلك  لكن  متقدمة، 
تعمل شيئا بهذا الخصوص، واألمور تسير في تراجع 

مستمر«.
يذكر أنه سبق وانسحب عضو البلدية املحامي سامر 
صليبا، من االئتالف البلدي قبل شهرين تقريبا )من 
مراسل  ويشير  حنا(،  باألعمال جريس  القائم  كتلة 
حيفا الى وجود تذمر كبير بين أعضاء البلدية على 
النهج الذي تعمل به إدارة البلدية ورئيسها عرسان 

ياسين.



خير المشوار ما قّل وَدل

كالليت بتقّدم 
طريق مختصرة

لنـمـوذج ١٧

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

إبتداًء من 1.8.2019 كل التحويالت للعيادات الخارجية، المعاهد الطبّية 
والمستشفيات، تـتـحول لتـحويـالت مـباشـرة Online دون الـحـاجة للـتـوّجه 

لـلعيادة واإلنـتـظار للحصول على "نموذج١٧" . 

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وتسريع األمر بالنسبة لمؤمني كالليت
الذين لديهم أمر بنكي بالدفع الثابت، او المعفّيين من الدفع.

للمزيد من التفاصيل ادخلوا الى موقع كالليت او اتصلوا على 2700

تذّكروا .. من اليوم يمكنكم التوجه مباشرة للعيادات 
الخارجّية /المستشفيات بدون نسخة لـ "نموذج ١٧"

* البيروقراطّية
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االحتفال بسيامة الكاهن الجديد مجدي هاشول في الجش وحيفا
القصيدة التي نظمها وألقاها الشاعر يوسف طنوس في قداس سيامة الكاهن 

مجدي هاشول 

ال تن�سى الوصية
طلبت من رب السما يعطف عليي

ويعطيني شوية عمر مليان حنّية

تشوف مجدي طالع بالعاللي

ومعلق على صدر الدهر زينة ربنية

تشوف مجدي طالع بالعاللي

ينشر كلمة الحق والعدالة 

بين البشر وبيوت األهالي

تيخفف مآ�سي الناس من ظلم األسّية

تيخفف مآ�سي الناس بالصال واالخالص

صالة الرب مبنية عالصخر األساس

ت أجراس الكنايس بالقداس
ّ
كرمالك دق

ألنك ارتسمت كاهن املسيح بالرعية املارونية

من بعد ما نطرت سنين بإيمان ما بزيح

عن طريق الحق من العاصفة والريح

خليك ما�سي عطريق الحق ودرب املسيح

درب اآلالم فخر األنام ومجد االنسانية

حملت رسالة الدين تتساعد املحتاج

وتعالج الروح باسم الرب خالق هالعالج

ال تخاف من البحر لو هاج وعليت األمواج

مثل بطرس خليك قبطان لسفينتنا املسيحية 

ال تخاف من البحر وعثرات الزمان

الزمن قا�سي ما برحم االنسان

ار�سي بسفينتك عا شط األمان

شط األمان والصدق فيك عالي املعنوية

من أرض الجش بهدوك كلمات الحنان

مقطوفة من شتل النعنع ومشتل الدخان

ومن الحور العتيق ومية الغردان

ومن تالتها الخضرة ورداتها الجورية

ومن ستك أم الياس ملياني دفى وإحساس

مثل فلس األرملة بالكرم ما بتنقاس

بطلوعك عهيكل الرب تقّدم القداس

عنية ناس مشردة وقلوب منسّية

حتى الطفل والشب والختيار عالصال جايين

جايبين الهدايا من كرم العنب والتين

كرمالك يا لوحة اإليمان ملونة تلوين

ومرسومة عاأليام بريشة الرسام ممضّية

مبروك يا خورينا إنت األمل فينا

األمل خبز الحياة للممات بيحيينا

حافظ على الخمس وزنات وزناتك بتكفينا

ونار حبك بتدفينا لو باملوقدة مطفّية

ودموع الفرح محبوسة بعيون أمك وأبوك

وتالت خيات حناين هزار سوار ولينا بحبوك

وثالث أقانيم اآلب واالبن والروح القدس بهدوك

هدية من أعظم الهدايا عالكرة األرضية

وسر القربان لإلنسان من أعظم العطايا

عطاها للرب للخليقة وغفران الخطايا

حافظ على أسرار الكنيسة وتكريم الوصايا

وصّية من عرابك الختيار ال تن�سى الوصّية    

آب،   17 السبت  مساء  شارك    – حيفا  ملراسل 
املئات من الجماهير التي توافدت الى قرية الجش 
السيامة  ورتبة  االلهي  القداس  في  الوادعة، 
هاشول.  مجدي  للشماس  املقدسة  الكهنوتية 
ترأس القداس سيادة املطران مو�سى الحاج، رئيس 
املقدسة،  األرا�سي  في  املارونية  األبرشية  أساقفة 
غبطة  متى،  يوسف  املطران  سيادة  وبمشاركة 
بولس  املطران  سيادة  صباح،  ميشيل  البطريرك 
قدس  سيادة املطران الياس شقور،  مار قدسو، 
نيافة الكاردينال فيلوني،  املونسنيور حنا كلداني، 
ومجموعة كبيرة من كهنة الرعايا،  البابا األحمر، 
الروم  من  آباء  الالتينية،  البطريركية  من  آباء 
آباء  أنجليكان،  قسس  موارنة،  آباء  الكاثوليك، 
رئيس مجلس الجش  األردن،  الهند،  من استراليا، 
املحلي الياس الياس، من الرهبنات: راهبات معليا، 
رهبنة الكالريس، رهبنة القلبين األقدسين، رهبان 
محابيس  رهبنة  كرمليين،  رهبان  فرنسيسكان، 
نتوفة. كما شاركت مجموعات مثل: جماعة يسوع 
حي، جماعة الحياة الجديدة، جمعية "رعيتي شركة 
جماعة سالم ولجنة مسابقة  من حيفا،  ومحبة" 

معرفة الكتاب املقدس. 

عن  رسمًيا  اإلعالن  تّم  االحتفالي  القداس  بهذا 
الشماس مجدي هاشول كاهًنا مارونًيا، األمر الذي 
االحتفالي  القداس  هذا  في  املشاركون  استقبله 
بهذا  غبطتهم  عن  معبرين  الحار،  بالتصفيق 
الحدث، وكنت تشعر خالل تجوالك بين الحاضرين 

بأجواء املحبة والتقدير للكاهن الجديد. 
كلمة  هاشول  مجدي  الكاهن  ألقى  القداس  بعد 
مؤثرة عّبر من خاللها عن تقديره العميق لكل من 
وتوقف كثيًرا  شاركه في مسيرته وساعده ودعمه، 
عندما ذكر أفراد عائلته واحًدا واحًدا، وطلب من 
الحاضرين أن يصلوا من أجله. كما ألقى الشاعر 
ابن قرية الجش يوسف طنوس قصيدة مؤثرة بهذه 
املناسبة، ننشرها كاملة في مكان آخر في هذا العدد. 
مجدي  الجديد  الكاهن  احتفل  التالي  اليوم  وفي 
هاشول بقداسه األول يوم األحد 18 آب في كنيسة 

مار يوسف لالتين في حيفا. 
من الجدير بالذكر أن الكاهن مجدي هاشول ينشط 
منذ فترة طويلة مع أطر الشبيبة في التخنيون في 
حيفا وأطر أخرى في الجش، وشارك جمعية "رعيتي 
في حيفا في سلسلة لقاءات روحية  شركة ومحبة" 

ورياضة روحية في دير اللطرون. 
تصوير: نادر سابا     

تسّرنا دعوتكم لحفل توزيع

منح توفيق طوبي
للطالب الجامعيين الحيفاويين للعام 2019

يوم األربعاء 28.8.2019
 الساعة السادسة مساًء في دار بلدية حيفا 

)شارع حسن شكري 14(

 في قاعة االجتماعات في الطابق األول.

في البرنامج: تحيات، وصلة فنية، توزيع املنح.



בתוקף בין התאריכים 23-25.8.2019 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם  בסופר-פארם סיטי סנטר חיפה בלבד. ההטבות המופיעות ללקוחות לייף 
סטייל מותנות בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. 

הכניסה חופשית!

השני* ב-

השני* ב- 4 יחידות ב-

1290 1

1 100

נוטרילון
תחליף חלב
800 גרם

1590

*הזול מביניהם *הזול מביניהם

המחיר הקודם היה בתוקף 30 ימים.*הזול מביניהם נה1+1
ת

מ

ה*1+1
תנ

נה1+1מ
ת

מ

90בלעדי ללקוחות
2 יחידות ב-

100

2 יחידות

4 יחידות

מגבונים לחים 
מארז חמישיה

דייסות במגוון 
טעמים
200 גרם

מגוון מוצרי 
טיפוח תינוקות

מגוון אביזרי 
תינוקות

ג׳ל היגייני
מגוון סוגים
100 מ״ל

מגוון קישוטי 
שיער

דריי פרוטק
חיתולים

االحتفالية ستقام يوم االحد  25/08/2019      بين الساعات  17:00-19:00 مساءا  في السيتي سنتر

احتفالية الحمالت في سوپر فارم فرع السيتي سنتر -حيفا
جادة بن غوريون 6 )الحي األملاني( زاوية شارع يافا حيفا-  077-8880791

ساعات العمل: من يوم االحد حتى الخميس 9:00 صباحا  حتى 22:00 ليال/ يوم الجمعة:  9:00 صباحا  حتى 16:00  بعد الظهر/ يوم السبت   10:00 صباحا  حتى 23:00 ليال



الجُمعة 23 آب 62019

تخفيض5%

مجّمع المتعة والفرح لألطفال بالصيف أيًضا
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
ُمجمع التحديات چراڤيتي پارك

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل

ملراسل حيفا –  قررت املحكمة املركزية في حيفا، خالل جلستها التي 
ُعقدت صباح أمس الخميس، قبول االلتماس املقدم ضد بلدية أم 
واشترطت  وإلزامها بإقامة العرض الفني للفنان تامر نّفار،  الفحم، 

املحكمة في قرارها عدم ذكر كلمات تخدش الحياء خالل العرض.
 تّم تقديم االلتماس املذكور ضد بلدية أم الفحم بسبب إلغاء العرض 
الفني للفنان تامر نّفار، حيث قّدم االلتماس مواطنون من أم الفحم 
ورد في االلتماس مطالبة املحكمة بإلزام  وجمعية حقوق املواطن، 
العرض الفني املذكور،  املركز الجماهيري في أم الفحم بعدم إلغاء 
وطالب االلتماس بمنع أي تدخل في املضامين للعروض الفنية التي 

تقّدم في إطار املؤسسات الثقافية املدعومة من بلدية أم الفحم.
هذا وكانت بلدية أم الفحم أصدرت بياًنا يفسر سبب إلغاء العرض، 
من ضمن هذه االدعاءات أن تامر نّفار "ال يناسب الذوق الفحماوي"، 
العرض  هذا  إلغاء  بإتخاذ قرار  الفحم  أم  بلدية  إدارة  لهذا قامت 
نّفار بعيدة كل البعد عن الجانب  أن مضامين أغاني تامر  بإدعاء 

الديني واألخالقي والتربوي والثقافي املتعارف عليه في أم الفحم.   
ه يحترم قرار املحكمة، 

ّ
أعلن رئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي أن

التسرع واحترام  النفس وعدم  الى ضبط  الفحم  ودعا مواطني أم 
تنفيذ قرار املحكمة.   

أما الفنان تامر نّفار فأصدر فيديو عقب قرار إلغاء العرض الفني من 
قبل إدارة بلدية أم الفحم قال فيه :"بلدية أم الفحم ألغت عر�سي 
أن األغاني التي أقدمها بعيدة كل البعد عن الجانب الديني  بإدعاء 
واألخالقي والثقافي ألهالي مدينة أم الفحم. هذه هي املرة الثانية التي 
يتم فيها إلغاء عرض لي، ولكن اللغة مختلفة، قبل فترة جماعة ميري 
ريغف واليوم أم الفحم، أنا ال أقارن بين الجهتين لكن هذا ما حصل".  
وأضاف :"تعلمت من والدي بأنه ال يوجد إنسان يقرر من هو متدين 

أكثر من اآلخر".  
من ضمن ردود الفعل على قرار املحكمة، دعوة مجموعة من أهالي 
أم الفحم الى التظاهر مقابل بناية املركز الجماهيري خالل تقديم 

العرض الفني املذكور. 

الطالب فرنسيس  اشترك مؤخًرا  ملراسل حيفا-  
في  الناصرة  راهبات  مدرسة  من  حجار،  الياس 
بمسابقة روبوتيكا القطرية التي أقيمت في  حيفا، 
معهد البيروني في الطيبة، حيث حصل على املرتبة 
األمر الذي أهله  األولى بإحدى املهام امللقاة عليه، 
للمشاركة في املسابقة العاملية التي أقيمت في كوريا 
الجنوبية، حيث حصد هناك وفد معهد البيروني 

جوائز هامة ومشرفة. 

الطالب الحيفاوي 

فرنسيس حجار يشارك 

في مسابقة الروبوتيكا 

في كوريا الجنوبية

المحكمة المركزية في حيفا تلزم بلدية أم 
الفحم بإقامة العرض للفنان تامر نّفار

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

االنتخابات على األبواب 

والركود في المجتمع 

العربي سّيد الموقف
ملحرر الشؤون السياسية في "حيفا"-  

التوقيع على اتفاق فائض األصوات بين 
قائمتي " كحول لفان" و"يسرائيل بيتنا"، 
حزب  وقادة  نتنياهو  حفيظة  أثارت 
الليكود، فأعلنوا أن ليبرمان يتجه يساًرا، 
وليبرمان بدوره يتهم نتنياهو باليسارية، 
حيث أصبح اليسار تهمة أو أشبه بشتيمة 

في الحلبة السياسية االسرائيلية. 
بدون شك أن لهذا التوقيع إشارة واضحة 
ونتنياهو،  ليبرمان  بين  الخالف  لعمق 
وأن ليبرمان عازم على عزل نتنياهو عن 
الحلبة السياسية. من جهة أخرى نتنياهو 
قام بالسفر الى أوكرانيا لكسب مؤيدين 

له من الناخبين الروس. 
من املؤسف إزاء هذه التوترات أن نلحظ 
وهنالك  العربي،  الشارع  في   

ً
قاتال ركوًدا 

خطر جدي لهبوط آخر في نسبة املقترعين 
القوى  سيضعف  الذي  األمر  العرب، 
اليسارية والعقالنية في مواجهة األحزاب 

املتطرفة واملعادية للعرب. 
العربي  الشارع  في  ا 

ً
تحرك نلحظ  ال  كما 

من قبل األحزاب العربية، واملهمة امللقاة 
اآلن  العربية  األحزاب  كوادر  عاتق  على 
للمشاركة  الناس  إخراج  على  العمل 
مواجهة  على  والعمل  االنتخابات،  في 
العربي،  املجتمع  في  والركود  الالمباالة 
وإقناع الناخب العربي أن بإمكانه أن يؤثر 
وأن يغير، وهنالك فرصة تاريخية للتغيير 

ال يمكن أن تتكرر.      



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)
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي( أعمال العباد ّ
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 جريس خشيبون للسفر والسياحة
   حسن معاملة وبأرخص االسعارأجمل الرحالت بأ

 2019/09 أيلولنقدم لكم برنامج رحالت شهر 
06-07/09/2019 

 مبيت في بيت لحم, القدس سياحة في عين كارم , الى  رحلة
 وزيارة كنائس ,تجوال حر في االسواق سياحة

   

13-14/09/2019 
 سباحة واستجمام فيجدي ,عين  المحمية الطبيعية الىحلة ر

 رام هللا سواقتجوال حر في ا ,في الطيبة  مبيت , البحر الميت
 لبيرةالطيبة ل والمشاركة في مهرجان 

 
10-18/09/2019 

ل موسكو وسانت بيترسبورغ رحلة الى بالد السحر والجما
 زيارة جميع المعالم السياحية مع مرشد بالعبرية

   

28/09/2019 
 رحلة الى هضبة الجوالن مسار مشي في البانياس والشالل الكبير

  زيارة القرى الدرزية

   
 جريس خشيبون للسفر والسياحة: صفحتنا على الفيسبوكندعوكم لزيارة 

 

ويعملون  يجدون  وهم  الناس  من  الكثير  يتيه 
تحت  وزينتها  الدنيا  يريد  من  فمنهم  الدنيا،  في 
مسميات كثيرة، منها األوالد صغار  وطلب الرزق 
الى  يصل  وال  الدنيا  في  يركض  فيبقى  أمر عسير 
ركض  ركض  ولو  لنفسه،  حدده  الذي  هدفه 
الوحوش فلن يحصل له من الرزق اال ما قدر له. 
حاجاته  الى  يلتفت  فال  اآلخرة  يطلب  من  ومنهم 
كإنسان، خلق من تراب وفيه الروح التي أودعها 
الى  يميل  التراب  أن  املسلمات  ومن  فيه،  هللا 
التراب والروح تميل الى السماء، فاإلنسان يدفع 
تارة الى األرض ليخلد فيها وتارة يرتقى الى العلياء 
متطلبات  بين  التوازن  كان  فإذا  روحه،  لصفاء 
الجسد والروح فإن ذلك طريق الحياة الحقيقية 
لبني البشر، ومن أجل اسعاد البشر. قال تعالى 
)وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك 
اليك(. هذه  الدنيا وأحسن كما أحسن هللا  من 
آية عظيمة تحدد الحدود بين حاجة االنسان الى 
العلو بروحه وحاجته الى متطلبات جسده، لذلك 
أمر هللا أن ال يغفل املرء عن طلب اآلخرة بالسير 
على الصراط املستقيم، الذي حدده هللا وأرسل 
من أجله الرسل الكرام ليأخذوا بأيدي الناس الى 
املحجة البيضاء، التي ال يزيغ عنها إال هالك ويكون 
ذلك بالعمل الجاد بكل ألوان العبادات وأشكالها، 
وفي مقدمة األعمال ذكر هللا وتمجيده وتحميده 
والصالة  رضوانه  وطلب  كالمه،  وقراءة  وتهليله 
واالستجابة الى أوامره واالنهاء عن نواهيه، ويزيد 
على ذلك طلب الرزق الحالل من مطعم ومشرب 
واألوالد،  الزوجة  على  وانفاق  وكسوة  ومسكن 
للعمل  زوجها  خرج  كلما  الزوجة  كانت  وقديما 

كانت تقول له: اتق هللا فينا وال تطعمنا إال حالل 
فإننا نصبر على الجوع والعطش في الدنيا، ولكن 
ال نصبر على النار ألنهن كن ال يغفلن عن ساعة 
فراق الدنيا، ويعلمن انه الجزاء على ما قدم كل 
امرىء منا، وقد جاء في حديث رسول هللا كما في 
سنن البيهقي )اعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت 
غدا(.  يموت  أن  يخ�سى  امرئ  واحذر حذر  أبدا، 
فالذي يعمل كأنه ال يموت يبقى في حركة دائمة 
وعطاء مستمر من املهد الى اللحد، والذي يحذر 
اآلخرة يجعل أعماله كلها طاعة هلل ولو اللقمة التي 
يضعها في فم زوجته وأوالده، فإن كان التوازن بين 
الطلبين طلب الدنيا وطلب اآلخرة صلحت أعمال 
العباد، أما إذا طغى جانب على اآلخر كان الفساد 
وضياع املصالح وتعطلت الحركة السليمة للحياة، 
لذلك قال رسول هللا )ليس خيركم من ترك الدنيا 
من أجل اآلخرة، وال من ترك اآلخرة ألجل الدنيا، 
ولكن خيركم من عمل لهذه وتلك(. وما يساق رزق 
عبد في هذه الحياة الدنيا اال بما قدره هللا وشاء 
أن يكون بين يدي عباده، لهذا وجه الخلق بقوله 
)وهو الذي جعل لكم األرض فامشوا في مناكبها 
ما  لنا  النشور(. هللا سخر  واليه  وكلوا من رزقه 
في األرض لنبحث ونتحرى ونستخرج من األرض 
كنوزها، ومن الكون أسراره ملصلحة العباد ولهذا 
قال علي بن الحسين )احرثوا فإن الحرث مبارك، 
رسول  حديث  وفي  الجماجم(.  من  فيه  وأكثروا 
هللا )التمسوا الرزق في خبايا األرض(. وقد سطر 
لنا القرآن الكريم أروع الطرق للسعي في الحياة 
على  يحث  وهو  الجمعة  سورة  في  فجاء  الدنيا، 
ضرورة صالة الجمعة، فقال )فإذا قضيت الصالة 

األرض  في  فانتشروا 
هللا،  فضل  من  وابتغوا 
لعلكم  كثيرا  هللا  واذكروا 

تفلحون(. وكال الطريقين السعي فيهما خير، حيث 
يغتنم العاقل الفرص التي تقربه من ربه وتقربه 
من عباده، ويسر بما رزقه هللا لذلك قال الشاعر: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها
فإن لكل خافقة سكون 

وال تغفل عن االحسان فيها
فما تدري السكون متى يكون 

إذا ظفرت يداك فال تقصر
فإن الدهر عادته يخون 
ومن السكون الذي يمكن أن يكون، ما يطرأ على 
العباد من أحوال تمنعهم من طلب الدنيا واآلخرة. 
لهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما 
سبعا:  باألعمال  )بادروا  والحاكم  الترمذي  عند 
أو  غنى مطغيا،  أو  منسيا،  فقرا  إال  ينظرون  ما 
فإنه  الدجال  أو  موتا مجهزا،  أو  مرضا مفسدا، 
وأمر(.  أدهى  والساعة  الساعة  أو  منتظر،  شر 
قال أحد العلماء )إن العمر محدود، واألجل غير 
معلوم، واالنسان ال يدري متى يودع حياته ليلقى 
ربه، واملا�سي قد ذهب ولن يعود، واملستقبل غيب 
محجب، فلم يبق إال اليوم، فواجب املؤمن انتهاز 

الفرصة فيه قبل أن تصير غصة(. وقال: 
ما م�سى فات، واملؤمل غيب     ولك الساعة التي 

أنت فيها 
ولهذا جاء الحث الرباني باملسارعة والعمل الجاد 
فقال )وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 

السماوات واألرض أعدت للمتقين(.

ملراسل حيفا- أثمرت جهود »منتدى االعالميين الشفاعمريين«، 
أمس  لقاء صباح  في عقد  زايد خنيفس     بالصحفي  ممثال 
الخميس، مع ضابط السير حاي شطريت عند دوار البلدية، 
للنظر في مسألة تحرير مخالفات للمشاة من قبل الشرطة يوم 
الثالثاء املا�سي، خاصة للمشاة الذين قطعوا الشارع الرئيس 
بعيدا عن ممر  الشارع  تجاوز  بادعاء  املطران حجار(  )شارع 
املشاة، األمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين املواطنين، خاصة 

وأنه ال يمكن مالحظة ممر املشاة املزعوم. 
اتصل  الشفاعمريين«،  االعالميين  »منتدى  توجه  على  وبناء 
نائب قائد شرطة شفاعمرو، الضابط غيل بالصحفي خنيفس، 
طالبا اجراء جولة في مقطع الشارع املذكور، وفعال حضر صباح 
امس والتقى وسمع للعديد من املواطنين، وتوقف عند اهمية 
قيام البلدية بعمل ممرات مشاة اضافية في هذا املقطع وشوارع 
أخرى، خاصة عشية افتتاح السنة الدراسية وتنظيم السير 

بشكل عام.
وأثمر اللقاء على اتفاق يق�سي بأن يقوم كل مواطن حررت له 
مخالفة بموضوع ممر املشاة، بتسليم التقرير للصحفي زايد 
خنيفس الذي سيقوم بدوره بتسليمه لضابط السير الضابط 
بهدف الغاء كافة املخالفات. ومن جهة أخرى أن تعمل البلدية 
على ترتيب ممر املشاة قرب البلدية وانشاء ممر مشاة مقابل 
بنك مركنتيل، وازالة كافة السيارات املعطلة عن جانبي الشارع.

منتدى اإلعالميين الشفاعمريين ينجح 

في إيقاف حملة مخالفات الشرطة



ملحمۀ 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
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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

التقتها االعالمية : تغريد عبساوي

عند وصول شمس األغنية فندق امليلينيوم في اململكة االردنية الهاشمية عمان، 
كان باستقبالها كبار املسؤولين وجمهور كبير من الجيش االلكتروني الذي يتابع 

نجوى كرم في كل خطواتها.
استقبلت بأجمل اغانيها »طلي علينا طلي طلي« وهتف الحضور نجوى نجوى، 
مرات كثيرة ومحبة كبيرة حاملين لها أجمل مشاعر الحب والتقدير، ملا قدمته 

من فن خالل مسيرتها الفنية الطويلة وصفقوا لها طويال.
على مدخل الفندق كان االستقبال باملزمار والطبل وصوت الجيش االلكتروني، 
اي الفانز الذين احتشدوا في املكان الستقبال شمس األغنية اللبنانية، وهي 
بدورها ترمي جمهورها الذي انتظرها مطوال بالورود في استقبال رائع جدا. 
بعدها توجهنا الى قاعة االستقبال حيث كانت مجهزة الستقبال شمس األغنية، 
حيث ساد املكان صمت رهيب في انتظار شمس األغنية لتطل وسط محبيها 

الذين كانوا ينتظرونها بشوق.
القاعة  من  ينبعث  فرنسيس،  نزار  اللبناني  الشاعر  وصوت  املوسيقى  علت 
األغنية  هي شمس  كما  لبنان،  رمز  األرز،  وبشموخ يصف  الجهوري  بصوته 
وبعدها دخلت نجوى كرم مرتدية ثوًبا أبيض على صوت املوسيقى، وعال صوت 
الفانز وسط تصفيق حار بالحضور حيث قدمت التحية للجميع وبعدها عرض 
فيلم قصير يتحدث عن مسيرة شمس األغنية اللبنانية الفنية منذ البداية حتى 

هذه اللحظة.
كما اعربت الفنانة نجوى كرم عن محبتها لجميع الحضور، الذين أتوا من 
جميع انحاء الوطن العربي وخاصة فلسطين. مساء السادس عشر من شهر آب 
2019 بمهرجان الفحيص الـ 28 تجمع االالف من محبي نجوى كرم ليشاركوا 
شمس األغنية اللبنانية بأجمل ما غنت. غنت جديدها وقديمها وتفاعل معها 

الجمهور صفق وغنى وهتف باسمها كثيرا.
في نهاية الحفل كرمت نجوى كرم بشعار مهرجان الفحيص، وشكرت الحضور 

على امل اللقاء في مناسبات قادمة.
وكان لي دردشة لطيفة مع شمس األغنية اللبنانية.

نجوى كرم مسيرة فنية حافلة اسم يلمع كالشمس صوتا وحضورا وعنفوانا، 
طلة بهية تلفت كل من ينظر اليها انها ارزة من ارزات لبنان الشامخ. بعد غياب 
طويل عن مهرجان الفحيص من سنة 1995 تعود شمس األغنية لت�سىء سماء 

املهرجان مع العلم ان نجوى كرم لم تغب عن الحفالت التي اقيمت في االردن؟
صحيح فانا اعتبر ان مهرجان الفحيص هو من أهم املهرجانات وكل �سي بوقتو 
هم املهرجانات بفرح والتقيت بجمهوري الحبيب 

ْ
حلو. أعود اليوم ألشترك با
وبدي قلكن اشتقتلكن كتير.

الفنان اليوم ال يكتفي فقط باصدار البوم وانما بعد فترة يصدر سينغل جديد؟
نحن في عصر السوشيال ميديا والسرعة والجمهور دائما في انتظار ما هو جديد، 
وانا ال احب ان اقصر بحق جمهوري عندما تعرض علي الكلمة واللحن الجميل.

ماذا عن الفيديو كليب واهميته؟
ال نستطيع االستغناء عن الفيديو كليب فهو يزيدها جماال والجمهور يبحث 
دائما عن الجديد في عرض الفيديو كليب من مكان ومالبس واخراج ودائما 

ينتظر كل جديد ومميز.
نجوى كرم تكتب في االونة االخيرة اغانيها كيف هي عالقتك مع الشعراء 

وامللحنين؟
نعم لقد كان لي محاولة ناجحة كتبت اغنيه للمغرب الحبيب من الحان وسام 
وملحنين  مع شعراء  اتعاون  لن  انني  يعني  ال  وهذا  الطريق  وسأكمل  األمير، 
لبنانيين، فأنا دائما أبحث وأتجدد وهذا واضح في كل ما قدمت من اغاني خالل 

مسيرتي الفنية من اغاني لبنانية. 
كرمِت من قبل مهرجان الفحيص من مدير املهرجان السيد أيمن سماوي، 

وقدم لك شعار املهرجان الحصان ومن مهرجان املغرب ايضا؟
الحصان الذي قدم لي بمهرجان الفحيص اعتبرته حصان األرز، واملغرب هي من 

الدول التي احب واحترم واقدر كل ما قدمته من اجلي.
عندما تتحدث نجوى كرم نشعر انها تحمل لبنان بكل حواسها ومشاعرها؟

لبنان هو عشقي وكل ما املك في هذه الدنيا وارفعه معي عاليا اينما حللت، انه 
لبناننا الغالي وارزه الشامخ الذي ال ينحني.

ماذا بعد االردن حيث كان لك جولة في الوطن العربي من لبنان الى املغرب الى 
قبرص السعودية سوريا؟

نعم سيكون لي جوله في أوروبا فأنا مسافرة من عمان الى اسبانيا، وبعدها 
سأتواجد على متن سفينة ستارز اون بورد ثم بعدها جوله في امريكا.

كلمة أخيرة .. محبتي للشعب الفلسطيني وكل من قدم وشارك في هذا املهرجان 
الرائع والى اللقاء قريبا.

شمس األغنية اللبنانية نجوى كرم تختتم مهرجان الفحيص الـ 28  بحضور جمهور غفير



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

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

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

منظر للكرمل والحدائق البهائية سقوف عالية مبنى حجر

للبيع للبيع

لاليجار

لاليجار

لاليجار

لاليجار بالكرمل الفرنيس-شارع بيت ليحم  

4.5 غرف تقريبا 100م  طابق 3 (بدون مصعد) بناية 6 شقق مرممة ومرتب  

تسليم فوري

بالحي األملاين شارع هجيفن 

طابق اريض (8 درجات فقط) مرممة 3 غرف 

شدروت روتشيلد 26

 طابق اريض (5 درجات) 2 غرف  حوايل 56م قريبة من عيادة لني ومركز 

كريات اليعزر مريحة تسليم فوري

جادة الصهيونية 48

 طابق 2 مع مصعد 2.5غرف مرممة  تسليم فوري 

مبركز الكرمل شارع يافيه نوف
 بنتهاوس مميز 280م صالون واسع 4 غرف

 كاملة (סוויטה)واسعة –طابقني- كل طابق

 مدخل منفرد-رشفة مع منظر خالب 18م رشفة

 السطح 80م  3 مواقف للسيارات (2 مع سقف)
 مخزن بركة سباحة قاعة لياقة بدنية مبنى

مراقب ومحافظ عليه 7/24

للبيع

للبيع
بفندق املرييديان قريب من شاطىء البحرللبيع

3غرف  تقريبا 80م مرممة طابق عايل مطلة للبحر
شديروت هتسيونوت

 طابق اريض 

بدون درج مدخل 

منفرد 3غرف 

مرممة ومكييفة 

(שכירות עוברת)



الجُمعة 23 آب 142019

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 يصل� لعياده او مكتب او تجاره فوري 

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

 

شارع الجبل 
3 غرف طابق 3 يوضع ممتاز 2600 ₪

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

 لاليجار  شقق للبيع 
 شارع المتنبي 

3 غرف + ساحة طابق اول موقف خاص 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 ₪

 شارع جميل شلهوب نهاية شارع عباس 
3 غرف بنايه مرتبه مصعد وموقف خاص 2800 ₪

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 

שד׳ בן גוריון -1 חיפה

لدينا عروض اخرى.. 

مشروع شقق جديدة للبيع

ستيال ماريس 23-حيفا
شقق فاخرة – موقف خاص

– مخازن – شرفات وحدائق

היזםالمتعهد



  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

سلم بيتك للخبير 
خبرة 20 سنة

בשדרות הנשיא
شقه 4غ لفتره طويله

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

سياره ومخزن.

כבירים-الكبابير   
شقه ارضيه 

4غ-105م مع 
ساحه 47م.

موقف ومخزن 
(كغرفه) 12.5م.



خير المشوار
ما قّل وَدل


