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“الليكود" يعمل على إحباط التصويت 
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من سيفوز برشلونة وال ريال مدريد؟

في اسرائيل يكتشفون التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا   

محمد عساف استطاع أن 
يخترق  القلوب ويتصدر
 عناوين المجتمع العربي
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير     اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

نتنياهو »صديق الرب«!!
عفيف شليوط

علي  يصعب  والتي  الدهشة  تثير  التي  األمور  من 
إدراكها، هل الى هذا الدرك وصلت األمور بمؤيدي 
أن  أنفسهم  قرارة  في  يدركون  فهم  الليكود،  حزب 
نتنياهو ال يفكر وال يخطط في هذه األيام إال كيف 
سيتملص من العقاب، كيف سينجو من السجن. إنه 
يستميت لإلفالت من تبعات القانون، وفور نجاحه 
القانون  إقرار  على  سيعمل  الحكومة  تشكيل  في 
الفرن�سي، وهو اعتاد على الكذب واعتاد الناس على 
كذبه، ولم يتغير أي �سيء، الناس تردد »بيبي بيبي« 
للذات، وأنا هنا ال أتحدث  بال تفكير، بال مراجعة 
عن إنجراف الشعب اليهودي لليمين املتطرف، بل 
إنجراف الشعب اليهودي وراء شخص يسخر منهم 
اللهاث  في  ويستمرون  الشخ�سي  لصالحه  ويعمل 
وراءه، وكأنهم بدونه سيتيهون في صحراء سيناء مرة 

أخرى. 
ولكن األمر األكثر دهشة هو لدى  العرب الذين ال 
يزالون يلهثون وراء حزب الليكود، الذي يتهم غانتس 
القائمة  بدون  حكومة  تشكيل  يستطيع  ال  بأنه 

املشتركة، فنحن يا أفاضل أصبحنا تهمة، أصبحنا 
أصوات  على  الحصول  أرادوا  كلما  عثمان  قميص 

أخرى في الشارع اليميني لوحوا به. 
صندوق  الى  العربي  الناخب  سيتجه  االثنين  يوم 
املواطن  الكنيست،  في  ممثليه  لينتخب  االقتراع 
العربي اليوم أصبح يدرك جيًدا أنه مرفوض ومنبوذ 
التحريض  سياسة  بسبب  اإلسرائيلي  املجتمع  في 
العنصري ضد كل ما هو عربي، وكأنه ال يحق لنا أن 
نوصل ممثلينا الى الكنيست، ال يحق لنا أن نشارك 
أن نصبح أصحاب قرار.  لنا  الحكومة، ال يحق  في 
العربي  اليوم ليس كالناخب  العربي  الناخب  لذلك 
ا ملا يجري من حوله، ويدرك 

ً
في األمس، إنه أكثر إدراك

أهمية دعم القائمة املشتركة، ألنه يدرك بأنه أصبح 
حومة  تشكيل  من  نتنياهو  منع  على  القدرة  يملك 
السابقة،  االنتخابات  في  ما حصل  فهذا  برئاسته، 

وباالمكان حصول األمر ذاته في االنتخابات الحالية.
القائمة املشتركة  إذا نجحت  الكبرى  املفاجأة  لكن 
ملنع  املنيع  السد  تصبح  بحيث  تمثيلها  قوة  بزيادة 
القائمة  الحكم.  سدة  الى  الوصول  من  نتنياهو 

املشتركة هي الجسم الوحيد القادر على دحر نتنياهو، 
وأن تكون بمثابة القائمة الوحيدة التي تقف في وجه 
فنحن  املتطرفة،  اليمينية  واألحزاب  الليكود  حزب 
ندرك أن كحول لفان ال يرفض الليكود وسياسته بل 
يرفضون نتنياهو، وكذلك األمر مع حزب ليبرمان، وال 
أعلم إذا كان تحالف ميرتس مع حزب العمل يرفض 

بالفعل الدخول في حكومة تكتل وطني. 
 يمكن أن نلتقي مع غانتس وتحالف ميرتس وحزب 
النظام  املحافظة على  النضال من أجل  في  العمل 
خالل  ومن  يعلم  فكلنا  إسرائيل،  في  الديمقراطي 
تلو  الجريمة  يرتكب  أنه  نتنياهو  ممارسات  متابعة 
حماية  أجل  من  الديمقراطي  النظام  بحق  األخرى 
حزب  ومؤيدو  وقادة  وأعضاء  القانون،  من  نفسه 
الليكود يسيرون خلفه كالقطيع. لكن علينا أن ندرك 
وينكر  يخاف  بل  له،  حلفاء  يريدنا  ال  غانتس  بأن 
باستمرار أنه سيعتمد على دعم القائمة املشتركة، 
فمن أنكرني ال يستحق دعمي له، نحن لسنا وباء 
لتخافوا منا، نحن شعب له الحق في اختيار ممثليه، 
ولهذا الشعب قضايا واحتياجات وأحالم، نحن نمد 

أيدينا لكل من يعتبرنا 
لم  ولألسف  شركاء، 
التصريح  بهذا  نسمع 
وبدون  علني  وبشكل 
قيادة  من  إال  تأتأة 

ميرتس. 
باملشاركة  حقهم  وإلغاء  العرب  تجاهل  بصراحة 
هذا  على  والرد  الحدود،  كل  تجاوز  القرارات  في 
لكل  إيالًما  أشد  سيكون  واملمارسات  التصريحات 

هذه األحزاب التي تحاول تهميشنا وإلغاءنا.
الشعب  مع  وعالقته  نتنياهو  يذكرني  الحقيقة  في 
الذين  أوروبا  في  الوسطى  القرون  بملوك  اليهودي 
من  مكتسبة  سلطتهم  بأن  الشعب  يوهمون  كانوا 
الرب، وإذا فكر الشعب بالتمرد ضد امللك أو إعالن 
الثورة فهم يتمردون بمفهومهم على سلطة الرب، 
ونتنياهو تم نعته  في حملة الليكود االنتخابية بدون 
خجل بـ »صديق الرب«، في محاولة إلعادتنا الى فكر 

القرون الوسطى. 

كشفت القناة اإلسرائيلية   - ملراسل حيفا 
12 عن خطة حزب الليكود برئاسة بنيامين 
نتنياهو لخفض نسبة التصويت في املجتمع 

العربي ولضرب القائمة املشتركة.
وبحسب القناة بدأ الليكود بحملة دعائية 
هدفها ليس جلب  موجهة للناخب العربي، 
وإنما لبث حالة  األصوات العربية لليكود، 
من اإلحباط  لدى املصوتين العرب وجعلهم 
االنتخابات،  يوم  للتصويت  يخرجون  ال 
وذلك عن طريق الحملة الدعائية التي بدأها 
وال إ�سي".  "شو عملتلكو املشتركة؟  الليكود 
يعي نتنياهو جيًدا أنه إذا  وبحسب القناة، 
حصلت القائمة املشتركة على 14 مقعًدا أو 
أكثر فلن يكون باستطاعته تشكيل حكومة 

من 61 عضو كنيست.
"نحن  املشتركة:  القائمة  من جهتها عقبت 
على ثقة بأّن جمهورنا العربي يتحلى بالوعي 
الليكود  وحركات  أالعيب  لكشف  الكافي 
تارة بالتحريض وتارة  الدعائية العنصرية، 

التي يحاول فيها في كل انتخابات  بالتدليس، 
التقليل من نسبة املصوتين العرب”.

املفضوحة،  العنصرية  وسياسته  بنتنياهو  اإلطاحة  في  حاسم  دور  للمصوتين العرب  سيكون  املرة  "هذه 
وسينقلب السحر على الساحر، وستنال القائمة املشتركة ثقة أهلنا في كل مكان وتحصل على أكبر عدد من 

املقاعد من أي انتخابات سابقة".

نسبة  لرفع  "االئتالف"  أصدر   - "حيفا"  ملراسل 
دعائية  أفالًما  العربي،  املجتمع  في  التصويت 
الفعالة  للمشاركة  العرب  املواطنين  تدعو  قصيرة 
القادم.  آذار   2 يوم  الـ23  للكنيست  التصويت  في 
تتعلق  معطيات  عن  األفالم  هذه  وتتحدث 
املواطنين  مجمل  من  ونسبتهم  العرب  باملواطنين 
وإمكانيات التأثير فيما لو ارتفعت نسبة مشاركتهم 
في التصويت، خاصة إمكانية هذا التأثير لو صوتوا 
لألحزاب التي تمثل طموحاتهم. وجاءت هذه األفالم 
تحت عنوانين أساسيين األول:" ليش كلنا مصوتين" 

والثاني " شو ممكن يصير إذا كلنا منصوت؟".
نشر االئتالف  من الحملة،  من جهة ثانية وكجزء 
تصيح"  والريح  "صّوت  ألغنية  جديًدا  "ريميكس" 

بعد أن حققت نجاًحا غير مسبوق، ووصلت ألكثر 
من 2 مليون مشاهدة على الفيسبوك واالنستغرام 
واليوتيوب والتيك توك، باإلضافة الى النشر الكبير 

في وسائل تواصل أخرى مثل الواتس اب.
ميديا  السوشيال  نجوم  من  كبير  عدد  وأصدر 
من  األغنية  أن  الى  يشار  األغنية.  مع  فيديوهات 
كلمات خير فودي وغناء زياد العلي، توزيع مصعب 
وانتاج  فكرة  حالحلة،  ناصر  وريميكس  ولويل 
األغنية  وتوزيع  إصدار  وتم  ميديا".  "ملسة  شركة 
على جميع منصات التواصل ويتم بثها بشكل دائم 
ويرافق األغنية فيديو كليب تم  عبر أثير اإلذاعات، 
تصويره في جميع املناطق )الجليل واملثلث والساحل 

والنقب(.

“الليكود" يعمل على إحباط التصويت 

في المجتمع العربي

"االئتالف" يصدر فيديوهات جديدة 

لرفع نسبة التصويت وأغنية "صّوت 
والريح تصيح" تضرب من جديد



إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

كلنا  مصوتين
كلنا مصوتين

دقت ساعة الحسم!

ألنه هذا واجبنا، في 2.3

عشان مستقبل أوالدنا 
تصويتك هو واجبك يلي رح يؤثر على حياة ابنك، بنتك وكل األجيال القادمة

حققنا إنجاز كبير، ممنوع نخسره 
ممنوع نسمح إنه تمثيلنا وتأثيرنا يتراجعوا، كلنا الزم نشد الهمة

عشان عنا فرصة 
نسبة تصويتنا ارتفعت في االنتخابات االخيرة ب %10، وهالنسبة عم 

ترتفع كل الوقت، باالنتخابات القريبة ممكن نرفعها أكثر!

عشان ما تندم بعد االنتخابات 
إذا كمان صفقات وقوانين عنصرية بتمرق بالكنيست، الندم مش رح يفيدنا. 

هالمرة كلنا مصوتين!

ألنه هذا االختيار الصح 
هالمرة فش رمادي، في صح وفي غلط! الزم تعمل الخطوة يلي

 مفروض تنعمل- تصوت!
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memsi السفر يبدأ من

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل ساميل

يف شبكة memsi للسياحة
عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

خدمات بامتياز

تخفيض ثابت4%

يتمتعون من

بلغ عدد الوفيات  مكتب صحيفة »حيفا« – 
 2744 إلى  الصين  في  كورونا  فيروس  نتيجة 
الى انحسارها  البيانات التي تشير  رغم  حالة، 
 29 وفاة  ساعة   24 خالل  سجلت  بعدما 
شخصا. أما تقرير لجنة الصحة العاملية فيشير 
أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين بلغ 
حوالي 78،500 شخص،وهنالك دالئل تشير الى 
التراجع في عدد الوفيات نتيجة هذا الفيروس 

في الصين في األيام األخيرة.
بينما حصل خارج الصين مثل كوريا الجنوبية، 
ارتفاع في عدد املصابين بالفيروس حيث بلغ 
عدد اإلصابات حوالي 1600 مصاب، أما عدد 
لم  الفيروس  بهذا  اإلصابة  نتيجة  الوفيات 

يتجاوز الـ 12 حالة. 
كما برزت دول جديدة على خارطة اإلصابات 
بفيروس كورونا، إذ أعلن وزير الصحة األميركي 
املتحدة  الواليات  في  اإلصابات  عدد  ارتفاع 
رحلين 

ُ
امل األميركيين  من   42 بينهم   ،60 إلى 

ويواصل  برنسيس«.  »دايموند  السفينة  من 
الفيروس انتشاره بوصوله إلى أميركا الالتينية 
حيث سجلت، أمس األول االربعاء، أول إصابة 
في البرازيل، واستمراره في الوقت نفسه بالتمدد 
 خصوصا مع 

ً
 عامليا

ً
في أوروبا وآسيا، ما يثير قلقا

قال  وفي إيران،  انتشاره في نحو اربعين دولة. 
الرئيس، حسن روحاني، إن طهران ليس لديها 
خطط فورية لفرض الحجر الصحي على املدن 
بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة 
كانت سببا في تسجيل  البالد،  في جميع أنحاء 

الصين  خارج  الوفيات  من  عدد  أعلى  إيران 
إصابة  حالة   139 وسط  شخصا،   19 بلغت 

مؤكدة. 
مواطنيها  تناشد  إسرائيل  في  الصحة  وزارة 

بعدم السفر للخارج 
هذا ودعت وزارة الصحة اإلسرائيلية إلى عدم 
الضرورة،  حاالت  في  إال  البالد  خارج  السفر 
املستجد،  كورونا  بفيروس  لإلصابة  تجنبا 
وذلك ضمن تعليمات جديدة أصدرتها الوزارة 

مساء أمس األول األربعاء.
وأصدرت الوزارة، تحذير سفر عام إلى إيطاليا، 
إخضاع  اعتبارا من األحد،  وقالت إنه سيتم، 
للحجر  األوروبية  الدولة  من  العائدين  كل 
يوما من تاريخ العودة.   14 الصحي املنزلي ملدة 
التي سجلت  إيطاليا،  في  اإلسرائيليين  ودعت 
12 حالة وفاة بالفيروس، إلى العودة إلسرائيل، 

وفق املصدر ذاته.
وقالت الوزارة، إن هناك احتماال كبيرا لتف�سي 
األوروبية  البلدان  من  مزيد  في  الفيروس 
ومناطق أخرى بالعالم، وبناء عليه يتعين على 
اإلسرائيليين تجنب السفر للخارج إال للضرورة.
لحضور  السفر  تجنب  يتعين  أنه  وأضافت 
دولية  وتجمعات  واجتماعات  مؤتمرات، 
بما في ذلك املشاركة في فعاليات ذات  أخرى، 
طابع ديني يتجمع بها الكثيرون من دول عديدة. 
كما أوصت الوزارة بضرورة االمتناع عن عقد 

مؤتمرات دولية في إسرائيل.

وزارة الصحة في إسرائيل تدعو المواطنين الى عدم السفر خارج البالد  بسبب انتشار فيروس الكورونا 
تراجع في عدد الوفيات في الصين وارتفاع في انتشار الفيروس في مناطق أخرى في العالم 

في إسرائيل يكتشفون التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا

في الجليل،  »ميجال«  التجارب في معهد األبحاث  4 سنوات من البحث وإجراء  - خالل  مكتب صحيفة »حيفا« 
أعلن طاقم الباحثين أنهم نجحوا بتطوير تطعيم واٍق لفيروس الكورونا للطيور، والذي تم تجربته وتكللت التجربة 

بنجاح، واليوم يحاولون مالءمته للتطعيم الواقي لفيروس الكورونا الحالي املنتشر في كافة أنحاء العالم.
قال أحد العلماء الباحثين »توصلنا الى أن جهاز اإلصابة متشابه بين الفيروسين«. 



في 2/3/2020
شباب وصبايا، رجال ونساء، كل البالد

إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3 كلنا مصوتين
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عندما قرأت نبأ وفاة الحاجة جميلة  ملراسل »حيفا« – 
هنادي )أم كايد(، لم يكن خبًرا عادًيا يمكن أن تمر عليه 
خاصة أننا في هذا الزمن أصبحنا نفتقر الى  الكرام،  مّر 
األشخاص الذين عاشوا في »الزمن الجميل«، زمن املحبة 
إننا مع وفاة كل  زمن التضحية وإنكار الذات،  والعطاء، 
نخسر هذه الكنوز التي ال  امرأة فاضلة ورجل فاضل، 

يمكن أن نستعيدها. 
الوضع يختلف  لكن عندما يجري الحديث عن أم كايد، 
 ومفكًرا بمدى 

ً
 متأمال

ً
فهنا يجب أن تتوقف قليال تماًما، 

محبة الناس لهذه االنسانة التي قال عنها روجيه ناصر 
ابن حي وادي النسناس بأنها مالك، وأطلق عليها ادوار مطر 
واعتبرها املحاميان حمودي املصري  »أم الحارة«،  لقب 
تلك االنسانة التي كرمتها  »أم الكل«.  وغسان أبو وردة 
بلدية حيفا بمنحها لقب »األم املثالية«، وعندما حدثوني 
عنها وكيف قامت برعاية أبنائها الـ 16، واهتمت بتنشئتهم 
خير تنشئة، وكيف زرعت فيهم املبادئ السامية واحترام 
الناس ومساعدة اآلخرين، أدركت أنها هي التي رفعت من 
شأن لقب »األم املثالية« عندما ُمنح لها وليس اللقب هو 

الذي رفع من شأنها.  
جميلة  الحاجة  عن  رويت  التي  الجميلة  القصص  من 
هنادي، والتي تدل على مدى تفانيها في تربية أوالدها وبناتها 

واملحافظة على نظافتهم، أنه اعتادت املربيات في مدارس 
حيفا على مراقبة نظافة الطالب والطالبات، مثل فحص 
أم  بنات  تدخل  كانت  وعندما  والشعر،  األظافر  نظافة 
كايد للمدرسة لم يخضعن للفحص، وكانت تقول املربية 
»هذول بنات هنادي، دخلوهن بدون مراقبة«، نتيجة ثقة 
إدارة املدرسة بمدى اهتمام أم كايد باملحافظة على نظافة 

بناتها. 
واألقرباء  هنادي  عائلة  أفراد  تناقلها  التي  األمور  من 
واالنسباء قصة عامل النظافة األثيوبي الذي بكى بمرارة 
عندما سمع بخبر وفاة أم كايد، وعندما سألوه عن سبب 
تأثره، قال لهم أنها كانت في كل يوم يأتي لتنظيف الحي، 
وأكد لي أشخاص  كانت تجهز له الطعام وتهتم بشؤونه. 
بأنها  آخرين كانوا يعملون في الحي أو تجار الخضروات، 

كانت تقدم لهم باستمرار الطعام والشراب. 
أم كايد من مواليد حيفا ولدت في حي املحطة، من عائلة 
أحبت الناس كل الناس فبادلوها الحب بالحب،  نملة، 
وكانت تقدم التبرعات بصمت ودون أن يعلم أحد، كانت 
احترمت الناس  تقدم املساعدات للفلسطينيين في غزة، 
على مختلف انتماءاتهم السياسية والدينية. وهنا نتوقف 
عن الحديث عنها، ليتحدث عنها من أحبوها وأحبتهم، من 

الجيران واألصدقاء. 

سكان حي وادي النسناس يودعون أمهم الحاجة جميلة هنادي )أم كايد(  

شكر على تعاز

بسم هللا الرحمن الرحيم

نحن آل هنادي، األبناء واألحفاد واألقرباء واالنسباء نتقدم بالشكر 

الجزيل والعرفان لكل من واسانا برحيل فقيدتنا الغالية

الحاجة جميلة هنادي )أم كايد(

سواء كان بالحضور لتقديم واجب العزاء، 

أو باالتصال أو عبر وسائل التواصل 

حيث كان لكم األثر الطيب لتخفيف مصابنا سائلين هللا عّز وجل أن ال 

يصيبكم مكروه، رحم هللا موتانا وموتاكم وتغمدهم بواسع رحمته. 

انا هلل وإنا إليه راجعون

ملكة وادي النسناس

ما كناش نبعد باللعب أكثر من درجات أم كايد. يعني نوصل لهناك مع أوالد الحارة ونرجع عالبيت بأمان. 
ألنه وجودها ما اقتصر  كنا نسميهن هيك.  ما كناش نسمي الدرجات ع اسمها بالحارة بس ألنها هناك ساكنة. 
عالجسد بس، روحها الفرحة كانت معبية املنطقة. نم�سي ننزل من الدرج ونتطلع لفوق البلكونة اللي مليانة ورد 

وتطل هي وصوتها الحلو وابتسامتها الدائمة.
هاملرأة الجميلة واسمها جميلة، أم كايد، ملكة وادي النسناس، رحلت جسًدا وروحها باقية في املكان وفي ذاكرتنا.

ذاكرتي حافظة صوتها منيح، وهي تقلي »خالتي اطلعي ارتاحي«، تسمعني أالهث وأنا طالعة الدرج، وتترجاني أطلع 
أتريح عندها وآكل عندها إ�سي. كانت توصف أمي وأبوي وصف يخليني أصفن بمالمح هاملرأة اللي قادرة تشوف جوا 

جوا. تشوف اال�سي الحلو واملنيح بالناس. وتقلي انتو ناس من ذهب. 
دايًما أشوفها أو مع بناتها أو تنشر الغسيالت، وريحة طبيخها مفحفح بالحارة كلها. 

دنيا مخلوف

كم فرحت لوضع شجرة الميالد على سطح دارها 

أم كايد، هي أم الكل، كانت تطلب الخير لكل الناس. في عيد امليالد املجيد بناء على طلبها قمنا بوضع شجرة امليالد 
على سطح دارها، وعندما رأتنا ونحن نضع الشجرة، فتحت شباك غرفتها وهنأتنا بالخير، وطلبت أن يتم وضع 

شجرة امليالد في كل سنة في هذا املكان.
هي رمز من رموز حي وادي النسناس، وهي نموذج للجيل املثابر واملكافح، إنها بحق تستحق لقب »املرأة املثالية«.

حمودي املصري

غير ورقة الشيوعية مش حاطة 

يها، داعية لي  يني بعد أن أحّيِ وء في حيفا، تجلس على شرفتها، من عٍل، تحّيِ عرفُت الحاجة أم كايد منذ أن رأت عيناي الضَّ
ام االنتخابات،  المات لألهل، وفي ايَّ ات والسَّ حيَّ هت، محملة معي اعطر التَّ بالتوفيق ذهاًبا وإياًبا، وبرضا هللا عليَّ كيفما توجَّ
ة« 

َّ
ة اللي معي مش حاط يوعيَّ ندوق، كانت تقول لي »لو مين ما أجا غير ورقة الشُّ ه اليها قبل دخولها الصُّ حين كنت اتوجَّ

بة متواضعة خلوقة ودمثة الخلق وهذا ينعكس في تربيتها فنعم تربيتها  ها إنسانة طّيِ وتريني حرف الواو، أحببتها كثيًرا ألنَّ
لوان وحسن العزاء وطول البقاء.. بر والسُّ  ألوالدها وبناتها، وليكن ذكرها خالًدا ولجميع ابناء العائلة الكريمة الصَّ

د. خالد تركي

فقد أعطت للمرأة عدة أسماء  إن لغتنا العربية غنّية في مفرداتها وأوصافها، 
تقديًرا وعرفاًنا لدورها السامي الذي تقوم به، من ضمن هذه األسماء: الزوجة، 
الوالدة، الحنونة. وفي منطقة املثلث يدعونها »بالحبابة« أي املحبة. واألم هي التي 

تجمع أفراد العائلة، كما تحضن الدجاجة فراخها.
ويشهد على ذلك  إن املرحومة الحاجة أم كايد حملت هذه الصفات جميعها، 
جيرانها وكل من عرفها، فهي نعم األم وخير الجارة، وقد اختيرت عن جدارة من 

قبل لجنة الحي لتكون املرأة املثالية.
رحم هللا فقيدتنا وأسكنها فسيح جناته، وندعو لكم من بعدها طول البقاء.

كايد عبود       



كالليت تقّدم لكـم مجموعة خدمات طبّية متقّدمة ومتطّورة
متاحة عبر التابلت / سمارتفون / الحاسوب

حمـل بمـرافقة شخصّية  |  مرافقة الحمل عبر القنوات الديجيتالّية  |  تطبيق ٤٠ أسبوع
سّلة خدمـات واسعة ومّوفرة خاصة لزبائن كالليت موشالم وبالتينوم

مركز خدمات هاتفي خاص بالحمل والوالدة 

خدمـات الحمل والوالدة من كالليت
دعوا أطفالكم يبدأون حياة صحّية بقدمهم اليمنى

مقّدم كخدمة لمؤمني كالليت

إذا هيك الدالل وأنا جّوا ..
شو بستّناني بّرا؟
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شارك األسبوع املا�سي عشرون   - ملراسل "حيفا" 
طالًبا من ثانوّية الكرمة مع عّدة مدارس من حيفا 
والّتنمية  اّبة 

ّ
الش القيادة  مشروع  ضمن  لقاٍء  في 

وزارة  من  عليه  املصادق  البيت"  "ميناء  البشرية 
املشاريع  أهم  من  ُيعتبر  حيث  والّتعليم،  ربية 

ّ
الت

يعمل هذا البرنامج  للّتداخل االجتماعي والّتطوع، 
ورشات  من خالل  ب 

ّ
ال

ّ
الط تطوير شخصّية  على 

تعليمّية إرشادّية تقّدمها لهم مرشدة مختّصة في 
أثنت  قاء 

ّ
في ختام هذا الل هذا املجال في املدرسة. 

الكرمة  ثانوّية  ب 
ّ

تفاعل طال املشروع على  زة 
ّ
مرك

املمّيز إذ أبدوا نضوًجا ومشاركة فّعالة .
انخراط  أهّمّية  عن  املدرسة  مديرة  عّقبت 

ب في املشاريع القيادّية واالجتماعّية 
ّ

ال
ّ
وتداخل الط

حاجاتهم  يلّبي  مّما  عليهم،  اإليجابي  ومردودها 
روح  وتدعم  واملعرفّية،  والّنفسّية  االجتماعّية 
كما يساهم في ترسيخ القيم  في املجتمع،  االنتماء 
والعادات االجتماعّية البّناءة والّسليمة في نفوس 
البذل  على  ب 

ّ
ال

ّ
الط يعتاد  خالله  ومن  ب، 

ّ
ال

ّ
الط

العمل  في  واملساهمة  اآلخرين  وخدمة  والعطاء 
القيادي االجتماعي. لذلك تهتم إدارة املدرسة بهذا 
املشروع وتسعى دائًما إلدخال مشاريع ونشاطات 
تربوّية اجتماعّية لتساهم في تطوير وبناء شخصّية 

ب.
ّ

ال
ّ
الط

واملرح  الفرح  من  أجواء  وسط   - »حيفا«  ملراسل 
واإلثارة وسحر األزياء التنكرية واملقطوعات املوسيقية 
احتفلت مدرسة الكرمة  واألغاني العصرية والتراثية، 
الشجرة  بيوم  املا�سي   الخميس  يوم  االبتدائية 
». تضمن الحفل  الشجرة نماء وعطاء   « تحت شعار 
برز  اليوم،  مدار  على  متميزة  وفعاليات  محطات 
أصنافا  عرض  الذي  الشعبي«  »السوق  بينها  من 
أمور  عديدة من املأكوالت من إعداد ومبادرة أولياء 
قام  كذلك  الخامسة.  وحتى  األولى  الصفوف  طالب 
األعشاب  عن  بفعاليات  معا  واملعلمون  الطالب 

استخدامها. وطرق  البحث،  طريقة  على   الطبية 
كانت مشاركة األهل الفتة في فعاليات هذا اليوم من 
خالل زرع األشتال وبذر البذور في حديقة املدرسة، 
وقد ساهمت جمعية حماية الطبيعة والكيرن كييمت 
في إحياء فعاليات هذا اليوم بورشات متنوعة جمعت 
ما بين املعلومة واملتعة والحكمة، هذا إلى جانب أوراق 
املليون،  سيربح  من  مثل  محوسبة  وفعاليات  عمل 
جميعها من وحي الشجرة والبيئة، وكان مسك الختام 
فعاليات يدوية خرج منها كل طالب بمنتج من شجر 

الصنوبر واألعواد اليابسة والكرات القطنية.

ثانوّية الكرمة العلمّية في أسبوع اإلنترنت اآلمن  طاّلب ثانوّية الكرمة العلمّية في مشروع الّتنمية 
والقيادة الّشاّبة 

في  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  مت 
ّ
نظ حيفا-  ملراسل 

ا  غنيًّ ا  أسبوعيًّ برنامًجا  املا�سي،  األسبوع  حيفا 
شاطات والفعالّيات التي تهدف إلى زيادة الوعي 

ّ
بالن

واإلبحار  اإلنترنت  استخدام  حول  الب 
ّ
الط لدى 

الب 
ّ
اآلمن في الشبكة العنكبوتّية، حيث شارك الط

تبحث  عمل  وورشات  تربوّية  صفّية  فعاليات  في 
االستخدام  وطرائق  اإلنترنت  وسلبّيات  إيجابّيات 

اآلمن والّصحيح للشبكة.
"مخاطر  بموضوع  ملحاضرة  الطالب  استمع  كما 
قّدمها  بها"،  الّتعامل  وآداب  العنكبوتية  الشبكة 
من خاللها طرح  بيبة، 

ّ
الش من قسم  لهم شرطيٌّ 

قضايا وجرائم مختلفة من الواقع تحدث في عالم 
املعرفة  الب 

ّ
الط إكساب  إلى  هدفت  اإلنترنت، 

واملعايير  والقواعد  اإلنترنت  لجرائم  القانونّية 
من  وذلك  استخدامه،  في  واآلمنة  الصحيحة 
أجل حمايتهم من املخاطر املختلفة التي يمكن أن 

بكة. 
ّ

يتعّرضوا لها خالل إبحارهم بالش
مكافحة  قسم  من  مندوًبا  املدرسة  زار  كذلك 
قام بنشر املعلومات عن  الّسموم في بلدّية حيفا، 
خط 105 لتقديم املساعدة عند الوقوع في ضائقة 

بكة.
ّ

أو الّتعّرض لجرائم الش

مدرسة الكرمة االبتدائية تحتفل بيوم الشجرة 



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

نادي كفر قاسم
تعادل

هبوعيل أم الفحم

 2.05

2.60

2.65

  نادي كفر قاسم   ضد   هبوعيل أم الفحم

1.80هبوعيل تل أبيب)1(

)x(3.15تعادل
3.30هبوعيل الخضيرة)2(

من سيفوز؟

1.90فالنسيا)1(

)x(3.05تعادل
3.10ريال بيتيس)2(

12.60-0 أهداف)1(
)x(31.75-2 أهداف    
43.10 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
13.70-0 أهداف)1(

)x(31.80-2 أهداف
42.20 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

6.50واتفورد)1(

)x(4.50تعادل
1.25ليفربول)2(

من سيفوز؟

14.40-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
42.00 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

83.05-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
121.90 ركنية أو أكثر)2(

82.05-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.75 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟

الدرجة الممتازة

رقم الدور  200901 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في المعطيات وفي نسب الربح. 

العليا الدرجة 
واتفورد

ضد
ليفربول

فالنسيا
ضد

ريال بيتيس

الدوري االسباني  الدوري االنجليزي 

82.25-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.50 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟

هبوعيل تل أبيب
ضد

هبوعيل الخضيرة

نتيجة الشوط األول؟
نادي كفر قاسم

يتقدم في الشوط األول
الشوط األول ينتهي بالتعادل

3.20هبوعيل أم الفحم يتقدم في الشوط األول

2.65

1.80

1.40

نادي كفر قاسم
يفوز بفارق هدفين وأكثر

نادي كفر قاسم يفوز بفارق هدف

تعادل أو فوز لهبوعيل أم الفحم

4.25

3.35

بأي فارق؟



الجُمعة 28 شباط 102020

 לשכת יו"ר ההסתדרות
 

         
 

 

 
 

 בשבט  תש"פ   טכ" 
 2020בפברואר  24

 לכבוד
 אסנת רונן רת הגב

 

  יו"ר דירקטוריון פרטנר 
 
 
 

 שלום רב, 
 

 עסקת המיזוג בין הוט לפרטנר הנדון:

 

אני פונה אליך בהמשך להודעה בדבר ההצעה שהגישה הוט לרכישת חברת פרטנר, והודעת  
 ההצעה. פרטנר כי דירקטוריון החברה שוקל את  

 
המיזוג המוצע מקים חשש כבד לפגיעה בצרכנים, בתחרות בשוק התקשרות ובעובדים, תוך  

 שהוא עלול להביא לפיטורי אלפי עובדים במשק. 
 

לאור זאת, ההסתדרות החדשה מודיעה כי היא מתנגדת בתוקף למיזוג זה, ותנקוט בכל  
הקשה בענף ובעובדים,  הצעדים העומדים לרשותה על פי דין על מנת למנוע את הפגיעה 

 לרבות הכרזת סכסוך עבודה והשבתה מלאה של פרטנר. 
 
 
 
 

 ,  בכבוד רב         
 

 ארנון בר דוד                                                                              
 יו"ר ההסתדרות                                                               

 
 

 
 : העתק

 שר התקשורת   -        ח"כדוד אמסלם  
 הממונה על התחרות   -       עו"דמיכל הלפרין 

 מנכ"ל פרטנר   -    מר איציק בנבנישתי
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 / »جـ«  الشاملة  املدرسة  استضافت   - حيفا  ملراسل 
الكاتب والصحفي زياد  املرحلة االعدادية في شفاعمرو، 
حيث  العربية،  اللغة  أسبوع  فعاليات  ضمن  شليوط، 
التقى الكاتب بطالب صفوف الثامن في املدرسة بحديث 
وضرورة  وأهميتها،  العربية  اللغة  بداية  تناول  مفتوح 
في  وتذويتها  واستخدامها  وتطويرها،  عليها  الحفاظ 
باالحتجاج على القوانين  حياتنا اليومية وعدم االكتفاء 
مسيرته  عن  للحديث  الكاتب  انتقل  بعدها  العنصرية. 
وما  الطفولة  مرحلة  تأثير  متناوال  واألدبية،  الصحفية 
وبعدها  واملطالعة،  القراءة  على  مداومة  من  رافقها 
الثانوية.  املرحلة  في  واالنشاء  املطالعة  حصص  تأثير 
واستعرض الكاتب العمل الصحفي بأشكاله املتعددة من 
وعرض  والفارق بيت التأليف والتحرير،  خالل تجربته، 

واستمع الكاتب  أمام الطالب نتاجاته األدبية والفكرية. 
الى أسئلة الطالب ومالحظاتهم، وقام بالرد عليها.

هذا واستقبل مدير املدرسة املربي يوسف صبح، الكاتب 
زياد شليوط وقدم له شهادة تقديرية على خدمته وعطائه 
لطالب املدرسة، كما شاركت في االستقبال مركزة اللغة 
العربية، املربية سماهر خليل ومركزة التربية االجتماعية، 
املربية رينيه سلباق – شيتي كما حضر جانبا من اللقاء 
االعالمي حسين الشاعر، مركز السلة الثقافية في بلدية 
شفاعمرو. وشكر الكاتب شليوط ادارة املدرسة والقائمين 
املعلمين واملعلمات،  على تنفيذ البرنامج وجميع الزمالء 
مقابلتهم  حسن  على  التقاهم  الذين  الطالب  وحيى 

واستعدادهم للحوار وحب املعرفة.  

أبرق صباح االثنين   - ملراسل حيفا 
من هذا األسبوع رئيس الهستدروت، 
رئيسة  إلى  برسالة  دافيد  بار  أرنون 
مجلس إدارة شركة "بارتنر"، أوسنات 
رونين أعرب فيها عن مخاوفه من أن 
صفقة الدمج املتوقعة بين شركتي 
بالعمال  ستضر  و"هوت"،  "بارتنر" 
سوق  في  وباملنافسة  واملستهلكين 

االتصاالت.
الشهر،  حوالي  ومنذ  أنه  الى  يشار 
أنها  البورصة  بارتنر  شركة  أبلغت 
واملالكين  هوت  شركة  من  تلقت 
اوروبا،  ألتيس  أي شركة  للشركة، 
أسهم  من   ٪100 بشراء  عرضا 

الشركة أي شركة بارتنر.
وفي رسالة قدمها رئيس الهستدروت، 
إدارة  مجلس  رئيس  إلى  دافيد  بار 
بارتنر قال فيها: "الهستدروت تعارض 
بشدة الدمج وستتخذ جميع التدابير 
القانون،  بموجب  بحوزتها  التي 
بالفرع  سيلحق  الذي  الضرر  ملنع 
وباملوظفين، بما في ذلك إعالن نزاع 

عمل وإضراب تام في شركة بارتنر".

الهستدروت  رئيس  ارسلها  التي  الرسالة  من  نسخة 

لرئيس مجلس ادارة شركة بارتنر 

رئيس الهستدروت في رسالة لشركة االتصاالت بارتنر:

"الهستدروت تعارض الدمج مع 

هوت وستمنع أي ضرر سيلحق بفرع 
االتصاالت والموظفين"

الكاتب الصحفي زياد شليوط في ضيافة املدرسة الشاملة »جـ« في شفاعمرو:

لغتنا العربية كنز حيوي نحبها بقوة لكن دون 
تعصب وجمود

حلمي  أريج  املعلمة  وبمبادرة  الخيرية،  األعمال  يوم  بفضل 
رابي، وبالتنسيق مع مدير املدرسة األستاذ رامي غانم،  ومدير 
مؤسسة النور جبران، ومعلمة الفنون ألفت ابو خيط والعاملة 
يواظب طالب صف املعلمة أريج رابي  عازم،  االجتماعية رواء 
- الثامن و - من جلجولية، على زيارة بيت املسنين »أور«- نور، 
قامت  حيث  فيه،  املسنين  ورعاية   ،

ً
ويهودا  

ً
عربا يضم  الذي 

املربية أريج رابي، حينما كانت مركزة الفعاليات االجتماعية في 
بالبحث عن مكان ليتطوع فيه  مدرسة جلجولية اإلعدادية، 
الطالب في يوم األعمال الخيرية، وبعد أن قامت بفحص عدة 
املعلمة  تقول  املبادرة.  بهذه  بالبدء  قرارها  اتخذت  إمكانيات 
أريج رابي: »يوجد في بلدتنا بيت للمسنين - »أور - نور«، يعيش 
فيه نحو 140 مسنا من العرب واليهود، من مختلف الطوائف 
والديانات، وقررت التواصل والتنسيق مع بيت املسنين للبدء 

باملشروع«.
 اجتمعت املربية أريج رابي وممثلو املدرسة، باملسؤولين في بيت 
املسنين وتمت بلورة فكرة املشروع: املبادرة الى فعالية مشتركة 
بالتطوع وتبني أحد املسنين لرعايته،  حيث يقوم كل طالب 
وكما هو الحال في الكثير من املشاريع الخيرية، استمر التطوع 
لفترة أطول بكثير. وتضيف املعلمة أريج رابي: »كانت صعوبات 
خطة عمل جدية  ببناء  وقمنا  عليها  تغلبنا  لكننا  البداية  في 
تشمل 2-3 لقاءات شهرية، ونقوم بتنظيم املناسبات املختلفة 
توطدت  لقاءات  عدة  مرور  بعد  الثالث.  للطوائف  واألعياد 
العالقة كثيرا بين املسنين والطالب والذين أحبو األمر كثيرا، 
وكذلك أبدت الكثير من أمهات الطالب استعدادهن للمشاركة 
الفعالية:  وتقول املربية عن أهمية هذه  وتقديم املساعدة«. 
أنفسهم  في  الطالب  يذوت  الفعاليات  هذه  مثل  خالل  »من 

كما  والتقديم للغير واحترام املسنين،  معاني التطوع والعطاء 
وأنصح باقي املدارس بتبني  أنهم يمألون الفراغ لدى املسنين، 

مشاريع كهذه”.
املشاركة  بإمكانكم  للغير،  �سيء  بتقديم  ترغبون  كنتم  إن 
هذه املادة  آذار.   24 في يوم األعمال الخيرية الذي سيقام في 
أعدت بالتعاون مع جمعية الروح الطيبة - “رواح طوفاه” من 

مجموعة أريسون.

يبعثون األمل في املجتمع

طالب من جلجولية يقومون برعاية المسنين في بيت المسنين »أور« الذي يضم عربًا ويهوداً



قفزة نوعية جديدة في تنظيف األسنان والحفاظ عليها بطابع إيطالي
 ألسنان حساسة وناصعة البياض

فرا�سي األسنان الحديثة مصنوعة بتقنيات خاصة التي تميزها عن الفرا�سي العادية، بحيث تزيد من 
نجاعتها في التنظيف واملساعدة على منع البقع الناتجة عن شرب القهوة والتدخين، وتمنع الترسبات 

وتقلل من تكاثر امليكروبات في جو الفم.

جديد من إيطاليا
Forhans  - Italia

الوكيل الوحيد املعتمد في البالد
روما هيلث  ت: 0526917052     فاكس: 04-6445246  

الفرشاة السوداء 
تحتوي على الفحم الطبيعي الذي 

يساعد على منع تجمع البقع الناتجة 
عن ارتشاف القهوة والتدخين 

الفرشاة الفضية
ملنع الترسبات 

الناتجة عن فضالت الطعام

الفرشاة الذهبية 
ملنع الترسبات واملساعدة على 
امتصاص الشوائب املختلفة 
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وجبات السو�شي الشهية تتحول إلى رائجة 
واإلقبال عليها يزداد

*مطعم فريش دي ماركت الجديد في كفار سابا يعرض 

قائمة  Sushi Night مع امتياز 1+1 أيام الخميس بعد 

الساعة 18:00 

إلى رائجة وفي ظل ازدياد االقبال  بعد أن تحولت وجبات السو�سي الشهية 
 Sushi عليها، يقدم مطعم فريش دي ماركت الجديد في كفار سابا قائمة طعام

أمسيات   -  Night
الخميس  أيام  سو�سي 
ابتداء من الساعة، مع 
على قائمة   1+1 امتياز 

السو�سي.
 ،

ً
عاما  15 نحو  قبل 

وجبات  أسماء  كانت 
مثل  السو�سي 
“رول-   ،  RAINBOW
“دراجون  سلمون”، 
 - ماكي”   و”توفو  بول” 
غريبة عنا وبدت وكأنها 
جودو  تمارين  أسماء 
مألوفة  وباتت  يابانية، 
 في أيامنا هذه. كما 

ً
جدا

وجبات   
ً
سابقا كانت 

الوجبات  من  السو�سي 
النادرة وباهظة الثمن، 

في  والسو�سي خاصة  الياباني عامة  املطبخ  انتشار  اتساع  اليوم وبفضل  أما 
بالدنا، تحول تناول السو�سي إلى عادة ترفيهية رائجة لقضاء وقت الفراغ، وفي 
ضوء ذلك أطلق مطعم “فريش دي ماركت” الجديد في كفارسابا، قائمة وجبات 
سو�سي Sushi night ، حيث يعرض أيام الخميس، ابتداء من الساعة 18:00، 

: 1+1 على قائمة السو�سي.
ً
امتيازا

 يذكر أن مطعم “فريش دي ماركت” الجديد في كفار سابا هو جزء من شبكة 
ويقدم وجبات من  جديدة أقيمت في األشهر األخيرة من بيت فريش كتشين، 
4 مطابخ مختلفة في مساحة واحدة كبيرة بأجواء السوق املمتعة، مع اختيار 
حوض البحر األبيض املتوسط من  ومشاركة الوجبات من املطبخ االيطالي، 

الطابون، املطبخ اآلسيوي وبار تحاليات وكوكتيالت.

البشرة  على  النوم  تأثير  سر  اكتشفت  التي  *املاركة 
واملسؤولة عن السيروم الليلي الرائد في العالم والذي 
الجديد  املنتج  تقدم  اختراع  براءة   24 على  يعتمد 
الهيالورونيك  حمض  تركيبة  على  يحتوي  الذي 
املستحضرات  من  أكثر  ضعفا   15 بـ  أعلى  بتركيز 
.Advanced Night Repair مجموعة  من   األخرى 

 Reset كبسة  على  الضغط  بمثابة  استخدام  *كل 
والصحي. الهادئ  مظهرها  للبشرة  ليعود   افتراضية، 
كرائدين في تخصص إصالح البشرة في ساعات الليل، 
الذين ادركوا  بين األوائل  استي الودر من  كان خبراء 
، أن ساعات الليل هي الوقت املالئم   1982 منذ عام 
وحينها  لعالج أضرار البشرة التي تحدث خالل اليوم. 
أنتجت الشركة السيروم األيقوني الذي يعتمد على 
37 من  وبعد   .Advanced Night Repair ابتكارا،   25
تصنع  الصغيرة،  البنية  القنينة  في  الناجح  اإلصدار 
البشرة  في عملية عالج  ثورة إضافية  »إستي الودر« 
 Advanced Night Repair Intenseوتطلق الليل  في 
قوي  ليلي  عالج   - الجديد   Reset Concentrate
يقدم مساعدة سريعة خالل ساعة للبشرة املتهيجة 
واملتضررة. في كثير من األحيان تكون البشرة في ضائقة 
كبيرة لعدة أسباب وعوامل: نهج الحياة املرهق ويشمل 
السفر، تبدل املواسم، وأحداث هامة في حياتنا، كلها 
وجفاف. احمرار  للبشرة،  تحس�سي  فعل  لرد   تؤدي 

 Advanced Night Repair Intense Reset
يعتمد على  Concentrate هو مستحلب جل مخملي، 
مظهر  يقلل  الحديثة،   Chronolux™ S.O.S تقنية 
بالرطوبة  البشرة  ويشبع  فقط  ساعة  خالل  التهيج 
لألكسدة  مضادات  البشرة  يمنح  كما  ساعة.   24 لـ 
الطبيعية  الخصائص  تقوية  في  تساعدها  متطورة، 
التي  الضغط،  مسببات  مع  والتأقلم  للرد  للبشرة 
تترك أثرها على البشرة. التركيبة املكثفة تحفز البشرة 
عمليا  املسامات.  مظهر  بدون  ناعمة  إلى  وتحولها 
افتراضية،   reset زر  على  كبسة  عن  الحديث  يدور 

والصحية. الهادئة  وضعيتها  إلى  البشرة   تعيد 
عدم  حالة  إلى  وإعادتها  البشرة  إلنقاذ  تقنيات  عدة 

االضطراب:
 Chronolux™ S.O.S تقنية  بمساعدة   اإلنقاذ 
ضد  متطورة  تقنيات  على  يحتوي  الجديد  املنتج 
تقلل مظهر البشرة  التعافي والتعقيم،  تدعم  التهيج، 

املتهيجة خالل ساعة بواسطة:
دمج، مسجل كبراءة اختراع، ألحماض الساليسيليك 
للتهيج  ومضادة  مسكنة  مركبات  ريسفيراترول:   +
البشرة  ذلك  ويحفز  الثالث  التهيج  مراحل  ملواجهة 
لبدء العملية الطبيعية للتعافي. الدمج املسجل كبراءة 
اختراع من قبل استي الودر أثبت انه ذا فاعلية مضادة 
 للتهيج حيث َتهَدأ البشرة فورا ويزول التهيج بسرعة.
لتساعد  خاص  بشكل  بنيت  مركز:  تعقيم  تقنية 
خاليا البشرة في عملية التعقيم الطبيعية واملساعدة 
هذه املرحلة هامة إليقاف  في التخلص من األضرار. 
اضافيا. تهيجا  يسبب  قد  والذي  املتراكم   الضرر 
القوة  إشارات  تقنية   :™Chronolux تقنية 
تدعم  اختراع،  كبراءة  مسجلة  الودر  استي  من 
الليل. ساعات  في  للبشرة  الطبيعي  العالج   نظام 
ومضادات  الهيالورونيك  أحماض  مع   »”RESET

األكسدة:
ساعة خالل   24 لـ  بالرطوبة  البشرة  التركيبة  تشبع 
البشرة  األكسدة  مضادات  تقوي  باملقابل،  اليوم. 
حتى تتيح ردة فعل أفضل ملسببات الضغط املكثفة 

والشديدة للعين. 
تركيبة أحماض الهيالورونيك متعدد الجزيئات: تركيز 
مجموعة  مستحضرات  باقي  من  ضعفا   15 بـ  أعلى 
بالرطوبة  البشرة  تلف   ،Advanced Night Repair
الهيالورونيك  أحماض  مستويات  لتنجيع  املتواصلة 
بأحجام  الجزئيات  طبيعي.  بشكل  فيها  املوجودة 
مختلفة تتغلغل في الطبقات املختلفة ألعلى البشرة 

والتي تعمل كشبكة للحفاظ على الرطوبة بالبشرة.

مضادات أكسدة تعمل ضد التلوث: مضادات أكسدة 
قوية تساعد في تحييد الشذرات الحرة للمساعدة في 

ضرار البيئية التي قد تتسبب للبشرة.
َ
مواجهة األ

تركيبة تجدد البشرة  مركبات ناعمة لتلميع البشرة: 
الصويا،  من  نَتجة 

ُ
امل األمينو  أحماض  على  وتحتوي 

تشجع وبشكل لطيف على استبدال الخاليا وتكشف 
إعادة  مع  السفلى  الطبقات  في  الناعمة  البشرة  عن 

لمع والخالي من املسامات.
ُ
املظهر املـــ

 »إستي الودر«، تعرض ابتكارا جديدا هو األول من نوعه:

 ADVANCED NIGHT REPAIR INTENSE RESET CONCENTRATE
- عالج ليلي قوي إلنقاذ بشرة الوجه

األسبوع  هذا  نابلس  في  النجاح  فضائية  استضافت 
ميالد خوري في برنامج  الفنان عازف الغيتار والعود، 
»هوانا وطن«، حيث تحدث عن عشقه للموسيقى منذ 
نعومة أظفاره، وعن استمرار حبه للموسيقى فدرسها 
في األكاديميا، وهو اليوم باإلضافة الى ممارسته العزف 
مدينة حيفا،  في  املوسيقية  لآلالت  كبيًرا  يدير حانوًتا 
وخالل اللقاء قدم معزوفات موسيقية على آلة العود.  

الفنان ميالد خوري 
في ضيافة فضائية 

النجاح

في لقاء مع رجل األعمال جورج حوا:  

في عيد األعياد نشعر بأننا محاصرون
الى الشعب« :»إنزلي  رسالتي لرئيسة بلدية حيفا 

ملراسل »حيفا« – ال تزال تثير احتفاالت »عيد 
األعياد« في حيفا ردود فعل مختلفة، منها املؤيد 
هؤالء  بين  من  واملستاء،  بل  املعارض  ومنها 
الذي صّرح ملراسلنا  رجل األعمال جورج حوا، 
ال  »في فترة عيد األعياد شعرت بأني محاصر، 
لم يعد لي مكان  أستطيع الخروج من البيت، 
لوقوف سيارتي في هذه الفترة، وأصحاب املحالت 
أنا كصاحب مطعم لم يكن عملي في  تضرروا. 
فترة عيد األعياد ممتًعا، األشخاص الذين يأتون 
الى حيفا للمشاركة في هذا املهرجان، ليسوا من 
»ليتفرجوا  بل  ليشتروا  يأتون  الذين  الناس 
البشر  مع  نتعامل  كحيفاويين  نحن  علينا«، 
أما هم فينظرون إلينا بتعاٍل  بشكل مختلف، 
وباملجان،  بخدمتهم  ملزمون  وكأننا  وفوقية، 
حمامات  الى  تحولت  مطعمي  في  الحمامات 

عمومية، وهذا مزعج وغير مريح بتاًتا«. 
 

ً
بديال اقتراًحا  األخ جورج  على  عندما طرحت 
في  املسؤولين  مع  تحدثنا  »كلما  وقال  ضحك 
بلدية حيفا أو رئيسة البلدية يقولون لنا اقترحوا 
أنا  أنا لست بموقع أن أجد الحلول،  البديل، 
أطرح املشكلة واملسؤولون في البلدية وظيفتهم 
مع هذا في هذه الحالة بالذات  إيجاد الحلول. 
لدي االقتراح البديل، أقترح أن تقام االحتفاالت 
في أماكن مالئمة وبعيدة عن التجمعات السكنية 

األوروبيين،  كثقافة  ليست  فثقافتنا  املكتظة، 
وال  سيارتك  وقوف  مكان  يقف  من  فهنالك 
املعد  املكان  في  تركن سيارتك  بأن  لك  يسمح 
لك. أصحاب األكشاك  ليسوا من سكان مدينة 
يقومون باحتالل  ال يدفعون الضرائب،  حيفا، 
األماكن أمام محالتنا التجارية، وهذا يضر بنا، 

ويضر بمستوى الخدمة لزبائننا«. 
ويضيف جورج »عندما يقوم زبون بالدخول الى 
مطعمي واجبي أن أشعره بأنه مرغوب به، يجب 
أن أرحب به وأوفر له أجواء مريحة، ليستمر في 

ارتياد مطعمي«.
وبما أن جورج حوا من مؤس�سي  وفي الختام، 
حول  السؤال  عليه  طرحت  حيفانا،  قائمة 
عالقته كمواطن وكرجل مركزي في القائمة عن 
قال  كاليش  عينات  البلدية  رئيسة  بأداء  رأيه 
الناس يشعرون  :«أقول لها إنزلي الى الشعب، 
بأنها منغلقة على نفسها، ال تتحدث معهم. ربما 
خبرتها غير كافية في كيفية التعامل مع الناس، 
رغم أني على ثقة بأنها في النهاية ستعمل لصالح 
في  كمواطن  أنا  لي  بالنسبة  ومواطنيها.  املدينة 
أما  رئيس البلدية يتغير،  في حيفا،  املدينة باٍق 
أنا إذا خرجت من حيفا أشعر بالغربة، املشكلة 
الوحيدة التي تعاني منها رئيسة البلدية التواصل 

مع الناس«.  



 ₪

בשר עגל טרי

4490
 ₪85

סינטה עגל טרי

1ק״ג  1ק״ג ₪55 

רבע כבש פרוס

 ₪ 3ק״ג 

בשר בקר טחון 

100 4ק״ג ₪100 

פרגיות עוף טרי

 ₪

עוף שלם טרי

3 עופות ב60

2ק״ג ₪50 

חזה הודו טרי

 ₪ 350ק״ג 

כבד עוף טרי

 ₪30

כנפיים עוף טרי

5ק״ג   ₪290

גזר ארוז
כרוב לבן

תפוז ברשת

1ק״ג   ₪490

לימון צהוב
חציל קלאסי

בטטה
תפוז תפזורת

1ק״ג  מוגבל 5 ק"ג  ₪690

פלפל ירוק
תפוח עץ סמיט

1ק״ג 

 ₪

שום ארוז
ברוקולי

1190
2ב  400גרם ₪15 

גבינת עמק-נעם

 ₪9

קוטג׳ טרה 

2ב   ₪

מעדן קצפת מוו  126 גרם

1090
5ב   ₪890

2ב 

חלב טרה 1 ליטר

 ₪790

תה ויסוצקי 
100שקיקים 

 ₪1990

ג׳ייקובס 200 גרם

 ₪ 510ב 

ספגטי , אטריות 500 גרם

 ₪

ממרח נטלה 630 גרם 

1890
 ₪

טחינה לזיזה 900 גרם

1490
 ₪

מלפפון פרי חן  7,9 חומץ מלח

31090ב 
 ₪

שמן מזוכך 3 ליטר קנולה

1590

 ₪

a2 תירס פריזה

31090ב 
2ב ₪25 

בורקס מעדנות תפו"א
גבינה, בורקס פילו מעדנות 

פיצה, גבינה, בולגרית

 ₪

ETI  פתי בר 1 ק״ג

990
 ₪

נייטשר וואלי טעמים 

21290ב 
 ₪

מארז אפרופו 50 גרם/ 3 יח׳

790
 ₪

מילקה שוקולד אגוזים
270 גרם

990

 ₪

חטיפי סניקרס, באונטי, מארס
טוויקס

5ב 10  ₪ 410ב 

קינדר בואנו 

 ₪ 810ב 

מבחר עוגיות בטעמים 70 גרם

 ₪ 212ב 

מארז חמישיית מארס

 ₪ 315ב 

עוגיות דניות 375 גרם

 ₪ 3ב

שמפו, נקה, כיף קרליין 

25

 ₪

שמפו אלוויו 500 מ״ל 

10  ₪ 314ב 

00 סנו מנקה אסלות

 ₪

פיירי 1.35 ליטר

990
 ₪

ריצפז פנטזיה  3 ליטר

890
 ₪

מרכך כביסה לנור 
910 מ״ל

10

الحملـــة ســـارية حتـــى 5.3.2020 أو حتـــى نفـــاذ المخـــزون * خاضـــع لشـــروط الحملـــه * ال ازدواجيـــه فـــي الحمـــات
حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 8666512-04 * الصـــور للتوضيـــح فقـــط * يحـــق للشـــركة إيقاف/تحديـــد الحملـــة بـــكل وقـــت ، احتمـــال الخطـــأ وارد ومـــردود

األسبوع 7 أيام يف مفتوح

مي ماركت حيفا حمالت جنونية
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يحيي الحفلة الفنان الياس جوليانوس• 

عريفة الحفلة اميان سريافيم• 

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة• 

 العديد من الجوائز القيمة ومفاجآت آخرى • 

رشبل رسافيم

(رشكة نورم)

يوم الجمعة 6.3.2020 
الساعة 19:00 في قاعة الجليل تل حنان

����درة ا������ ا��������� ر��� ���� ������س 054-5218179 
و������ة أ���ة ا�� ���س

דוקטור טוני גנטוס

فرع الهدار - حيفا

احلفل املميز بمناسبة
 يوم املرأة العاملي، عيد األم

بؤ�
خدمات احتياجات خاصة

بغع ضغع لغجر

والهدف  ألف باب حتى اآلن،   70 تم طرق أكثر من 
الوصول إلى 156 ألف بحلول يوم االنتخابات، أي ما 

يشكل نصف منازل املواطنين العرب في البالد.
نسبة  لرفع  »االئتالف«  -  يواصل  »حيفا«  ملراسل 
تصويت املواطنين العرب في انتخابات الكنيست ال-
 .2/3/2020 والتي ستجري يوم االثنين القادم   ،23
وفي إطار حملته التي تشمل التوجه للناخبين العرب 
»من باب إلى  البالد تم تنظيم حملة  في جميع أنحاء 
35 موقًعا مختلًفا. وتم حتى اآلن طرق أكثر  باب« في 
من 70 ألف باب حتى اآلن، بهدف الوصول إلى 156 

أي ما يشكل نصف  ألف بحلول يوم االنتخابات، 
منازل املواطنين العرب في البالد.

هي  »من باب الى باب«  أشار االئتالف الى أن حملة 
تجربة رائدة لكونها األولى من نوعها في البالد، حيث 
التي  املنازل  كافة  الى  بالتوجه  الناشطون  يقوم 
تجاه  الوعي  منسوب  لرفع  وذلك  الحملة،  تشملها 
أهمية التصويت في االنتخابات القادمة عن طريق 
تقديم  الناس،  التحدث مع  املنازل،    أبواب  طرق 
مواد إعالمية ومنشورات الحملة، ودعوتهم للخروج 

والتصويت يوم االنتخابات.  

مكّون  طاقم  لباب« تأهيل  باب  »من  حملة  سبق 
مركزين لوائيين بموجب التوزيعة الجغرافية   8 من 
42 مركًزا محلًيا في  للبلدات وبدورهم قاموا بتأهيل 
جميع البلدات التي تنشط بها الحملة. هذا وتم تأهيل 
ناشط في الحملة الذين يعملون بشكل يومي   550
الحملة.  تشملها  التي  للبلدات  املختلفة  األحياء  في 
تجدر اإلشارة إلى أن زيارة البيوت واملباني في البلدات 
تطويره  تم  خاص  تطبيق  بواسطة  تتم  العربية 
وتتبع  الحملة  في  الناشطين  ملتابعة عمل  خصيًصا 

عدد املنازل التي يتم التوجه إليها.

- ودعت شفاعمرو مساء أول  ملراسل »حيفا« 
أمس األربعاء، جثمان املرحوم بديع سلمان نكد 
إلى مثواه األخير في املقبرة الدرزية  )أبو يوسف( 
من  غفيرة  جماهير  بحضور  شفاعمرو،  في 
شفاعمرو والقرى املجاورة وفي مقدمتهم فضيلة 
الرئيس الروحي للطائفة  الشيخ موفق طريف، 
لجنة  رئيس  معدي،  علي  والشيخ  الدرزية 
شفاعمرو،  بلدية  ورئيس  العربية  التواصل 
أمين  السابق،  البلدية  ياسين ورئيس  عرسان 
عنبتاوي وعضو الكنيست، حمد عمار والنائب 
السابق شكيب شنان. وبعد صالة الجنازة أبن 
الفقيد الشيخ يوسف أبو عبيد، امام الطائفة 
العائلة  باسم  وتحدث  في شفاعمرو،  الدرزية 
عمل  املرحوم  أن  يذكر  سعد.  جهاد  السيد 
سابقا مهندسا لبلدية شفاعمرو ورئيسا للجنة 

التنظيم والبناء )هضاب البلوط(.
املا�سي  الثالثاء  يوم  شفاعمرو  ودعت  كما 
بحضور  )أبو جميل(،  املرحوم منير جميل بابا 
ومعارف  وأصدقاء  أقارب  من  غفير  جمهور 
في  البارزة  الوجوه  كأحد  عرف  وقد  الفقيد، 
حي باب الدير )مركز املدينة(، وربطته عالقات 
املدينة  أبناء  مختلف  مع  واسعة  اجتماعية 
الذين عرفوه عن قرب، وعرف املرحوم بدماثة 
أخالقه وروحه املرحة، وقد ترك خلفه خمسة 
أبناء وعدد من األحفاد. وقد توفي املرحوم عن 

70 عاما. 

الشوط األخير من حملة »االئتالف« لرفع نسبة تصويت المواطنين العرب

شفاعمرو تودع 
بديع نكد
 ومنير بابا

 إلى مثواهما 
األخير
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لنا عون هللاسوشيال ميديا 

من سيفوز برشلونة وال ريال مدريد؟؟؟؟
الجميع ينتظرون بفارغ الصبر املباراة بين الفريقين الغريمين برشلونة وريال مدريد، وينتظرون 
النتيجة لصالح من؟ من املؤكد أننا سنشاهد مباراة نارية. ولكن بعد انتهاء املباراة راح تولع في 
السوشيال ميديا بين مؤيدي الفريقين معركة من نوع آخر، لكن اللي راح ينبسطوا عن جد 

أصحاب محالت البذورات واملشروبات والوينر. 

جمهورية  رئيس  وفاة  خبر  أثار 
محمد  السابق،  العربية  مصر 
في  كبيًرا  اهتماًما  مبارك  حسني 
تعرضه  إثر  ميديا،  السوشيال 
إحدى  في  صحية  لوعكة 
ما  وفق  مصر،  في  املستشفيات 

نقلته وسائل اعالم مصرية.    

الديك هو الحل
دبور  مؤنس  املشهور  النصراوي  الالعب 
ضد  مباراة  في  الحقه،  الحقه  النحس 
أوتار  تمزقت  مونشنغالدباخ  بوروسيا 
إندي  املنتخب  انه مدرب  وسمعنا  إجره، 
هارتسوغ عم بدور عمهاجم بديل ملؤنس. 
الحل الوحيد ملؤنس إحضار ديك وذبحه 

فوق بوطه عشان يحل النحس عنه.    

عاااكشن... انتخابات

بطال السوشيال ميديا في فترة االنتخابات بيبي وعودة، مناوشات، اتهامات، صراخ، 
مسلسل إله أول ما إله آخر. بيبي ليل نهار عالتلفونات وأيمن عودة ُمّصر إنه يستخدم 

السوشيال ميديا عاآلخر، ويعلم بيبي كيف بستخدموا وسائل االتصال.  

ليش خايفة حبيبتي؟؟؟؟
سمعنا خبر غريب وغير متوقع، خبر خطوبة السوبر ستار 
العمري.  معاذ  اإلعالمي  واملؤثر  والناشط  كرزون  دينا 
بسرعة أعلنت كرزون إنه هذا األمر مش راح يأثر على 
وبتقول إنها بتقدر تركز في عملها رغم  مشوارها الفني، 
االرتباط بسعيد الحظ معاذ. بس اللي مش قادرة أفهمه 
شو حبيبتي  عاملة عملة،  اللي  زي  بتبرر خطوتها  ليه 

خطبتي وخايفة؟؟؟؟؟

إياد طنوس يتمنى سقوط الحكومة
أغنيته  تسجيل  إنهاء  عن  طنوس  إياد  العرب  نجم  أعلن 
الجديدة حيث قام بتوزيع األغنية عمرو صباغ في ستوديوهات 
بيروت. أكيد األغنية راح تضرب زي األغاني السابقة بس مش 
ألنه  لبنان  في شوارع  األغنية  يغنولوا هاي  راح  إذا  عارفين 
صار في حكومة جديدة يا أستاذ إياد. ممكن الوضع يتحسن 
بالسما،  حظك  بكون  ساعتها  الحكومة،  هاي  سقطت  إذا 

واضحك بعبك. 

محمد رمضان شيوعي
رمضان  محمد  املصري  الفنان  بين  ولعت 
بتحاربه  إنها  النقابة  واتهم  الفنانين،  ونقابة 
إنه هاي  وبقول  البسيطة،  الطبقة  ألنه من 
محاولة ملنع الطبقة البسيطة من الوصول الى 
هاي الزملة ثوري وشيوعي واحنا مش  القمة. 

عارفين. 

تعيين أيوب القرا وزيًرا للصحة في الصين 

الوزير السابق أيوب قرا مهتم كثير 
بوقف  ووعد  الكورونا،  بموضوع 
انتشار فايروس الكورونا. فهو حصل 
من روسيا على جهاز خاص لوقف 
الجهاز  إنه  مع  املرض،  هذا  انتشار 
القرا  لكن  الشرب،  مياه  لتنظيف 
بقدرة قادر حل املشكلة، وراح يصدر 
هذا الجهاز للصين، وإذا أحوجت راح 
يروح بنفسه للصين ويحل املشكلة 

بشرط يتعين وزير هناك. 
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ألّن أصواتنا قّوة مؤثرة وحاسمة
ألّن مشتركة قوية تعني نهاية حكم نتنياهو

ألنهم عنصريون
كل األجوبة صحيحة

لماذا يخافون من أصواتنا؟
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أصـواتـنـاقـوةقـوة



أهال وسهال بكم يف فرعنا اجلديد لتجدون كل جديد كما عودناكم 

   0529592032    0525887494  
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الفرقة  بـأعضاء  ت، 
ّ
أينما حل البهجة والفرحة  تحيي فرقة غنيلي تغنيلك املناسبات السعيدة وتدخل 

الرائعين، بمالبسهم التراثية، وحضورهم البهي، والفقرات الفنية التراثية التي تدخل بهجة على استقبال 
العرسان وتجالية العروس وزفة وحمام العريس وطلعة العروس وتلزيق العجينة.

فرقة غنيلي تغنيلك تأسست نتيجة الحاجة الى هذه النوع من الفرق الفنية التراثية، التي تأسست في العام 
2014، عن هذه الفرقة وطبيعة عملها، أجرينا هذا اللقاء مع مدير الفرقة، الفنان ميشيل حوا.

س: كيف تأسست الفرقة؟
ج: كان لدي حانوت في شارع يافا، بعد أن أغلقته وردت لدى ابني هاني فكرة تأسيس فرقة ملرافقة العرسان في 
حفالتهم ومناسباتهم السعيدة، وبتلقائية وافقت، بدأنا من خالل طلعة بنت خالي، وفور ذلك تلقينا دعوات 
عدة من األقارب واملعارف الذين أحبوا الفكرة، ومن هناك كانت نقطة االنطالق، فاقتنينا الطرابيش وصممنا 
وأصبحنا نشارك الناس أفراحهم ومناسباتهم  الفرقة وأحضرنا املزهر والدربكة،  املالبس الخاصة بأعضاء 

الجميلة.

س: من أين جمعتم األغاني وفقرات برامجكم؟
ج: بحثنا عن األغاني القديمة لدى الناس، استمعنا لألغاني، سجلناها وتدربنا عليها. كما حصلت على جزء كبير 
من األغاني التراثية من كتاب نائلة لبس. نحن شعرنا بالنقص لهذا النوع من األغاني وحاجة مجتمعنا لفرقة 

مثل فرقتنا، فقمنا باستخدام التراث الفلسطيني واألغاني املصرية حسب طلب أهل العرس. 

س: هل كون الفرقة مؤلفة من أفراد العائلة يساهم في نجاح الفرقة؟
ج: بالطبع، فكون الفرقة من أفراد العائلة يسهل العمل. فزوجتي بمثابة سكرتيرة الفرقة واملنسقة بين أهل 
العرس والفرقة، فكم هو مريح أن تتحدث امرأة إلمرأة عن تفاصيل االحتفال. من ناحية أخرى القيام بالتدرب 
على الحفالت أسهل بكثير ألن تجمعنا قائم بدون الفرقة، فنحن نقيم مًعا في بيت واحد، فنتشاور ونخطط 

ونتدرب مًعا. 
 من االثقال على 

ً
كما كون أعضاء الفرقة أوالدي، يسهل علي أن أقدم أسعار معقولة جًدا ألهل العرس، بدال

أهل العرس باملصروفات، فأسعارنا شعبية لهذا السبب. 

س: ما هو مدى انتشار الفرقة؟
ج: نحن نقدم حفالتنا في كافة أنحاء البالد وداخل املناطق الفلسطينية مثل جنين وغيرها من املناطق، إضافة 

الى الجليل، املثلث والنقب.   
          

لقاء مع الفنان ميشيل حوا، مدير فرقة غنيلي تغنيلك



إلحياء جميع املناسبات السعيدة
استقبال عرسان ممي� مع ملك الطبل أبو النار

 تجالية عروس، زفة وحمام عريس، طلعة 
عروس، تلزيق �جينة

فرقة غنيلي تغنيلك حيفا 
توزع الشموع وتن�ر الورود وتدق الدفوف 

 بأجمل عريس وعروس  
ً

احتفاال

شرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطكشرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطكشرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطكشرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطك

052-8188215    054-2011131

بإدارة: ميشيل حوا وأوالده  
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يغني  أن  يراوده  حلما  كان  طفال،  كان  عندما  خافتة..  كهمسة  بدأ 
في  ليصدح  لصوته  العنان  فأطلق  فلسطين،  لكل  صوته  ويوصل 
الفتى..  كبر  املحلي.  املستوى  على  كبيرة  شعبية  ونال  األرجاء،  كل 
الفنية على مستوى الوطن  وبدأ يبحث عن مكانته  وكبر حلمه معه، 
ونال  القلوب،  يقتحم  أن  إستطاع  الوصول،  مشقات  ورغم  العربي، 
األسمر،  فلسطين  عندليب  وأصبح  للعاملية،  ووصل  تمنى  ما  أكثر 
..وراية فنية ال تنافس.   الصاروخ.. فنان العرب، مثاال للكفاح والنجاح 
القضية  حمل  والوطن،  بالقضية  والسماء،  بالبحر  اسمه  ارتبط 
الصورة  ونقل  الالجئين  باسم  فتحدث  عاتقه،  على  شعبه  ومعاناة 
العالمي.. العام  الرأي  الى  الفلسطيني  الشعب  ملعاناة   الصحيحة 
ولد محبوب العرب في تاريخ 1/9/1989 في مدينة مصراتة الليبية، حيث 
عاش فيها 4 سنوات ثم عاد الى أرض الوطن، ليق�سي سنوات عديدة بين 
أزقة املخيم في مدينة خانيونس قبل أن تفتح له الشهرة والنجومية أوسع 
 أبوابها، انغرس فيه حب الوطن وارتبط اسمه باألغنية الثورية الوطنية. .
من  وحرصا  وتشجيعا  دعما  لقي  صغره،  منذ  الفنية  موهبته  برزت 
والديه على تنمية هذه املوهبة ورعايتها، وساعده أيضا كل من الفنان 
موهبته  صقل  على  عمر  ياسر  وامللحن  النجار،  جمال  الفلسطيني 

وتطويرها، وقدما له عددا من األغاني واأللحان .
بلد«،  يا  »شدي حيلك  الوطنية  باألغنية  بدايته  كانت   2001 في عام 
نجاحا  القت  والتي  النجار  جمال  الفنان  مكتشفه  فيها  شارك  التي 
يومنا  حتى  تتردد  الزالت  التي  الوطنية  األغاني  أقوى  من  وتعتبر  كبيرا 
ثم قدم أوبريت غنائي مع عدد من املواهب الناشئة بعنوان  الحالي، 
التعليم. في  األطفال  حق  قضية  تناول  الذي  فلسطين«،   »طالئع 
الكوفية«  »علي  الوطنية  أغنيته  قدم  عشرة،  السادسة  سن  في 
لوطنيتهم،  رمزا  الجمهور  واتخذها  الفنية  الساحة  اكتسحت  التي 
 وأصبحت تدوي في األفراح واملناسبات السعيدة واملناسبات الوطنية. 
كما شارك )عن بعد( في برنامج املواهب الفلسطيني »نيو ستار«، وذلك 
بسبب تعذر وصوله الستوديوهات البرنامج في الداخل بسبب الحصار 

املفروض على قطاع غزة.
وذلك من خالل مشاركته  كانت انطالقته الحقيقية،   ..2013 في العام 
والذي كان يعرض على   ”Arab Idol“  “ »أراب آيدول  في برنامج املواهب 
شاشة “mbc”، استطاع من خالله أن يخطف القلوب واألنظار بأدائه 
املميز، وموهبته الفذة، وصوته العذب، وشخصيته املتواضعة والقريبة 

الى القلب. .

..وبأكثر  انتزع اللقب محبوب العرب  بعد منافسة قوية بين املشتركين، 
من)68( مليون صوت حصل على املرتبة األولى، وفتحت له أوسع أبواب 
املجد والشهرة. نال ألقابا عديدة، ومراكز مرموقة، وحصانات لم يحصل 

عليها كبار الدبلوماسيين والشخصيات املؤثرة. .
من  عباس  محمود  الرئيس  وصفه  هكذا  قومية«  ثروة  »أنت 
مشاركته  خالل  عساف  محمد  منه  تلقاها  هاتفية،  مكاملة  خالل 
عالمة   راغب  ستار  السوبر  عليه  وأطلق  آيدول«.  »أراب  برنامج  في 
فلسطين«،  »عندليب  من  ألقابه  تعددت  كما  »الصاروخ«.  لقب 
العرب.« »محبوب   ،« فلسطين  »حلم  فلسطين«،   »صاروخ 
فور حصوله على اللقب، وتعيينه سفيرا للنوايا الحسنة من قبل وكالة 

تمت دعوته إللقاء  »األونروا«،  األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
كلمة عن وضع الشباب الفلسطيني، وأمام الوفود املشاركة هناك غنى 

لفلسطين .
وفي البرازيل عام 2014، شارك في أغنية افتتاح كأس العالم لكرة القدم، 
وكانت أول مشاركة لفنان عربي في مثل هذه املناسبة. كما شارك في أضخم 
أوبريت غنائي مسرحي عن االسالم بعنوان »عناقيد الضياء«، والذي يروي 
سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، منذ والدته وحتى وفاته، وشارك 
فيه أكثر من 200 ممثل من مختلف أنحاء العالم، من ضمنهم أربعة نجوم 
 عرب وهم.. لطفي بشناق، حسين الجسمي، علي الحجار ومحمد عساف. 
كان له حضور قوي ومميز في العديد من املهرجانات في مختلف أنحاء 
العالم، كما قام بإحياء عدد كبير من الحفالت التي يعود ريعها لصالح 
مختلف املؤسسات والجمعيات الخيرية في فلسطين وخارجها، وكان من 
 السباقين في دعم مر�سى السرطان وذوي االحتياجات الخاصة والتعليم..
وهي  اللقب  على  حصوله  لحظة  من  غنائية  البومات  ثالثة  قدم 
من  عدد  الى  باإلضافة  وحشناك«،  »ما  »عساف«،  »الغربة«، 
مشاهدات  نسبة  أعلى  وحصدت  كبيرا  رواجا  القت  التي  الكليبات 
»راني«.   بروح«،  »لوين  العز«،  »سيوف  ويامالي«،  حاللي  ..«يا   منها 
..استطاع في فترة قصيرة أن يخترق القلوب ويتصدر  محبوب العرب 
العناوين وأن يحقق العديد من اإلنجازات التي لم يحلم بتحقيقها كبار 
نال االسطورة  واالبداع،  التقدم  وخالل خمس سنوات من  النجوم، 

محمد عساف عددا من االمتيازات والحصانات منها:
-سفيرا للنوايا الحسنة لدى االمم املتحدة .

-سفير فلسطين الثقافي والفني مع مزايا دبلوماسية منحه اياها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس .

-ثاني فنان عربي يحصل على مفتاح مدينة الس فيغاس، نيفاذا .

-حصل على جائزة »املوريكس دور« كأفضل فنان عربي صاعد ..
والتي  »عندليب فلسطين«  التي قدمها  اإلنجازات  نتحدث عن  عندما 
اللغة عن وصف مدى  تعجز كل حروف  املقال،  في هذا  اختصرناها 
الفخر واالعتزاز الذي نشعر به عندما نتحدث عن صاحب هذا التاريخ 
»صوت فلسطين«  التي انفرد بها  وهذه اإلنجازات املرموقة،  املشرف، 
. عاليا  الفلسطينية  الفنية  القيمة  به  رفع  اسما  خاللها  من   وحقق 
محمد عساف رغم صغر سنه، اال أنه قدم درسا لكل العالم، بأن النجاح 
والتقدم ال يرتبطان أبدا بعمر الفنان، وأن السيطرة على قلوب املتابعين 

يتطلب أن تمتزج املوهبة باألخالق والتواضع. .

 من بين أزقة المخيم ..إندلعت موهبته
تسلح بصوته العذب، وقاوم بفنه حتى 

 وصل الى عالم النجومية ...
عمري حسنينفنان من بلدي

محمد عساف.. صوت فلسطين.. محبوب العرب



شارع عتسمئوت 9، حيفا )زاوية شارع املينا( ت:  0523133345
املحل مفتوح من يوم األحد حتى الخميس   من الساعة 9:30 - 19:30، يوم الجمعة  15:00-09:30

جمغع اققت ا�عجغصغه الشربغه والحرصغه
# اسعاد # ضمان # صعاظظغ #  بجق # دربضه # دراطج  وجمغع 

اققت اقغصاسغه # جغاارات ضعربائغه وضقجغضغه

KEYBOARD  اورجات #

تمقت تظجغض

جغاارات 
ضعرغؤه

اباثاء طظ 700 

حغضض

جغاار 
ضقجغك 

بالعان واتةام 
سثغثه

اباثاء طظ 300 

حغضض

 اسعاد 
ترضغه - 
جططان

اباثاء طظ 

1000 حغضض

 



الجُمعة 28 شباط 262020

زايد خنيفس
بديع سلمان نكد:

كلمة الحق، تحتاج ألناس ال تهاب قولها، وعصر يوم األربعاء رحل لدار 
الحق املرحوم أبو يوسف بديع نكد، عن عمر ناهز الثمانين عاًما. الراحل 
على مدار سنواته األخيرة تعّرض ألزمات صحّية، لكنه استطاع تجاوزها 
ف عنده الكثيرون من خالل عمله في 

ّ
رغم صعوبتها، وبديع نكد اسم توق

بلدّية شفاعمرو. 
عاصر الراحل رئيس البلدية الّراحل أبو الياس جّبور، عندما كانت هذه 
املؤسسة تحاول الّنهوض ببنيتها لخدمة أهل البلد، واالنتقال من مرحلة 
صعبة ملرحلة البناء والتنظيم، وهنا بدأ الّراحل يعمل مراقًبا متمّيًزا في 
االجتهاد الشخ�سي، حّتى أصبح في فترة رئيس البلدية املرحوم، إبراهيم 
نمر حسين، مديًرا لقسم الهندسة، عندما كانت شفاعمرو تعمل على 
حها، وحدود أرضها، أمام هجمة سلطوية سعت وعِملت 

ّ
توسيع مسط

على افتراس أرا�سي شفاعمرو من كل الجهات.
للحق كان املرحوم صاحب الفضل مع اآلخرين، وذلك عندما نجح بإعادة 
الواحد، فكان صريًحا بتصريحاته  الشفاعمري  أحياء عديدة للجسد 
بناء  في  الفضل  وصاحب  بلده،  حقوق  لنيل  ساعيا  بآرائه،  وعنيًدا 
مؤسسات عديدة، منها التربوية والثقافية، والتعليمّية... يجب أال نتجاهل 

دوره في بناء مشروع »حي الجنود املسّرحين«.
عمل الراحل في قسم البناء والتنظيم الحّساس، 
إذ ال يستطيع أحد مهما كان نفوذه، إرضاء كل 
للجنة  ترأسه  نجاحاته،  قّمة  وكانت  الّناس، 
البلوط(،  )هضاب  املنطقية  والبناء  التنظيم 

أدارها بحكمة ونجاح... فقدت شفاعمرو عزيًزا ترَك بصمات ناصعة في 
صفحات بلده.

منير جميل البابا:
في الزمن العبثي نبحث عن مصدر النور الخافت، لعل هناك وجوها 
ال تعرف الّرحيل، بل تبقى زهرة تحمل كل األلوان. حمل الّنعش على 
األكتاف، القادم من ساحة باب الدير، على أصوات أجراس الكنيسة 
وجوه  ترّددها  العذراء،  السيدة  قاعة  في  الكهنة،  وتراتيل  الحزينة، 
ترغرغت عيونها على رحيل عزيٍز انحفر وجهه على الجدران القديمة لدير 

الراهبات. 
كان جثمان املسّجى في النعش في دائرة الورد، ُيدمن حالة وعيونه ترنو نحو 
الساحة لوداعها، والراحل منير جميل البابا، صاحب الدمعة السخية، 
ب بنزولها سماًء، والبحر القريب يعرف غيومه. وجهان في الظل ألننا 

ّ
ترط

ن�سى وجوه ساحرة في مالمح بلد يعرف أبناءه. 
ُ
ال نفقد الذاكرة، وال ت

مارون سامي عّزام

هناك أغنية قديمة صدرت 
سنوات  بداية  في  أعتقد 
أنا  »عربي  اسمها  األلفين، 
اللبناني  للفّنان  اخشيني« 
دي... 

ّ
مرق يوري  امللتزم 

الحب  موضوع  وتناولت 
ر، والقت حينها 

ُ
حسبما أذك

نجاًحا كبيًرا، للحنها اإليقاعي 
الجميل، ولكلماتها الفصحى 

البسيطة، مّما جعلها ممّيزة، اليوم نجد الّدولة تتمّيز بل تتغّنى 
على مدار الّسنة بالعنصرّية الّسياسّية، والتي صارت »صرعة« 
ا بأفالمه الّدعائّية القصيرة،  نتنياهو، لدرجة أنه يتباهى بها يوميًّ
ة، تتناغم َوفَق أدائه الخطابي الذي يبرع به،  اإليقاعّية التوجيهيَّ
مها في دولته 

ّ
يراقص الكلمات بلغة جسده الديماغوجية، التي تعل

انية أمريكا!! 
ّ
الث

أقول ملرّوجي العنصرّية في إسرائيل بصيغة الجمع: »نحن عرب 
ه بفضل الفّنان السيا�سي األول في 

ّ
اخشونا!!«، أي نَعم، هذا كل

املليء  نتنياهو،  الرسمي،  التحريض  مقهى  وصاحب  الّدولة، 
بكافة أدوات األكاذيب واالفتراءات الخاّصة به، الّضرورية لعمله 
هوسه،  طاوالت  على  تجدونها  األدوات  هذه  اليومي،  اإلعالمي 

يجلس حولها مجموعة بائسة من داعميه!! 
عبر  العرب،  ضد  املصّور  اإلعالمي  تهويله  أن  يعتقد  نتنياهو 
الليكود من سبات  الفيسبوك، سيوقظ مصّوتي  صفحته على 
ال مباالتهم، لُرّبما ينجح بَصد سيول املصّوتين، التي ستُصب في 
صناديق االقتراع للمشتركة بعد عّدة أّيام، ولكن هيهات... فقيادة 
القائمة املشتركة، الّرسمّية وامليدانّية ونشطائها يدركون تماًما أنه 
محاصر بثالثة ملّفات جنائّية كبيرة، يحاول إيجاد أي َمْنَفذ دعائي 
بين قطاعات  الفّتاك  العنصرّية  قِذر، بواسطة نشره لفيروس 
ة املستويات، ولو فاز 

ّ
ا على كاف عب، مع أنه اآلن يحتضر سياسيًّ

ّ
الش

هم والرشاوى والفساد السيا�سي،  في هذه االنتخابات، فغمام التُّ
سيبقى مخّيًما فوق رأسه كاللعنة، لُيمطره في املحكمة املرتقبة، 
هود والشهادات الّدامغة، والتي يحاول 

ّ
ات من الدالئل والش

ّ
بزخ

نتنياهو دحضها.   
باتت  العربي،  الّصوت  طبل  قرع  من  نتنياهو  هلع  حاالت  إن 
دعاياته  في  الطيبي  أحمد  اسم  كّرر  ما  لكثرة  مستديمة، 
بات 

ّ
وتصريحاته، فإنه بات يعاني من مرض »طيبي فوبيا«، ومرك

سرطانّية  برملانّية  خاليا  هي  نتنياهو  ر 
َ
بنظ املشتركة،  القائمة 

ع لوحة حكومته 
َ
شرسة، ستق�سي على قدرته الفائقة بتركيب ِقط

القادمة! برّبكم هذا غير كاٍف لتخشونا؟!!    
اخشونا فهذا يليق بكم، وبالشخصّيات العنصرّية، التي تهذي 
اإلعالم  في  »مطلوبة«   

ً
ضيفة أصبحت  والتي  ف، 

ّ
توق دون  بنا 

اإلسرائيلي... في االنتخابات األخيرة استخدم حزب الليكود آالت 
نا لم 

ّ
التصوير، لُيبعدنا عن صناديق الحسم، وفشل في ذلك، ألن

ف من ممارسة حّقنا الديموقراطي، ال نهاب التعبير عن رأينا، 
َ
نخ

فقّوتنا تنبع من تحطيم إطار الخنوع إلمالءات السلطة العلَيا، 
كما كانت املؤّسسة الحاكمة تفعل بالعرب في املا�سي. 

تحلم يا نتنياهو، بل تتمّنى أن نضع على أفواهنا كّمامات املقاطعة، 
لطة، فهذه املّرة عليَك أن  لتزول عنَك حّمى خوفَك من فقدان السُّ
ترتِعد أنَت وطاقمك االستيطاني اليميني من تورنادو املصّوتين 
العرب الذي سيجتاح مراكز االقتراع، رغم املخاوف من فيروس 

الكورونا!!  
نا قّوة مؤثرة 

ّ
ا عليك أن تخاف مّنا، ألن اليوم نقول لنتنياهو، حقًّ

في  أسا�سي  ركن  نا 
ّ
ألن الّدولة...  في  الّسياسّية  الحياة  سير  على 

متكاتفة  أقلّيتنا  ألن  الفلسطينيين...  مع  مستقبلية  تسوية  أي 
ِهمت لعبة تحايلكم على أبسط حقوقنا... عرفت مدى 

َ
أكثر... ف

دائرة  خارج  علًنا،  اليوم  تريدونه  الذي  بوجودنا  استخفافكم 
 !!

ً
العيش املشترك، من خالل تشريع العنصرية، وجعلها رسمّية

ا، من خالل قانون  والتفرقة جعلتموها بيننا وبينكم حاجًزا لغويًّ
يهودّية الّدولة، فكل هذه الّسياسات املقيتة، سنستمر بمقاومتها 
بوحدتنا البرملانّية، فلذلك من األفضل لكم أن تخشونا.                             

نحن عرٌب... اخشونا!! وجهان في الظل

حركة نقدية بدون نقد وبغياب الناقد الجاد
نبيل عودة

دافعا  تيارا  يكون  ان  الكبيرة  النقد ألهميته  اعود ملوضوع  مرة أخرى 
للتطور وليس للتقوقع. 

ان ما يحدث في نقدنا املحلي، بما فيه من يدعون االكاديمية في نقدهم، 
ومنغلق على القارئ املفترض  هو خلق نظام نقدي منغلق على ذاته، 
ما يحدث ان الناقد يكتب رسالة  ان يتواصل مع االبداع ومع النقد. 
وارضاؤه هي املهمة النقدية  شخصية لصاحب العمل موضوع النقد، 
وهي القيمة الكبرى للكتابة النقدية السائدة اليوم في ثقافتنا  للناقد، 

وباتت تشكل حالة ثقافية مزعجة وسلبية.
ان العملية النقدية تشترط ما هو أعظم وأكثر امتدادا من مجرد تكرار 
وأحيانا  غربية،  ثقافات  من  واقتباسها  استيرادها  او  اصطالحات، 
بل مستورد من  استهجن ان ما نقتبسه ال عالقة له بواقع ثقافتنا، 
ثقافات نشأت في  ثقافات قطعت مراحل عديدة في التقدم والتطور. 
االقتصادي أصال   – وواقعنا االجتماعي  إطار الحداثة التي لم نعرفها، 
متخلف عن مفاهيم الحداثة األوروبية مثال، التي تتقدم الى مضامين ما 
بعد الحداثة، ونحن حتى اليوم لم نستوعب مفاهيم الحداثة بشموليتها 

الثقافية واالقتصادية والفكرية والفلسفية.
"بأني اكتب واتعامل مع النصوص  الذي يكرره البعض:  ان االدعاء   
حسب معايير نقدية.. الخ " هو تهرب مثير للسخرية. وقد الحظت ان أحد 
األسماء األكاديمية في النقد يعيد التعامل مع اعمال سبق وان عالجها 
قبل سنوات بعيدة جدا، وكأنه ال يوجد نصوص إبداعية جديدة، ارقى 
واجمل فكرة، صياغة وابداعا، ويعيد تدويرها في رؤية نقدية مستوردة 
ال أرى ان لها انعكاس في اعمالنا وخاصة تلك األعمال القديمة التي ال 
تعبر عن تطور ابداعنا األدبي والتطور الذي حدث في ابداعنا. فهل أصاب 
ابداعنا حالة من القحل بحيث يعيد الناقد تناول اعمال سبق وان كتب 
بأدبنا،  لها  الكتابة لكن بمضمون جديد ال عالقة  عنها وها هو يكرر 
رغم انها ال ترقى فنيا للمستوى  وخاصة بالكتابات التي أعاد تدويرها، 

املتوسط من االبداع؟  
لذلك أتجاهل  املوضوع أكثر اتساعا من الخالف الشخ�سي على رأي، 
الناقد من  ملا استورده  الضيق  الفهم  ان  أرى  لكني  املباشر.  النقاش 
مضامين نقدية، وحاول تطبيقه على اعمال قديمة تفتقر معظمها ألي 
مضمون ابداعي يستحق اإلشارة اليه هو نوع من الدجل ربما وراءه فوائد 
خاصة ال تهمني، لكن ال يمكن ان يحولها الى مبني نقدي مستغال مكانته 

واسمه. 
)لنقل القصة القصيرة( قد  الم يالحظ سعادته ان األعمال اإلبداعية   
لنفس  املستحدثة  الجديدة  رؤيته  الناقد ضمن  اعتمده  ما  تجاوزت 
األعمال الركيكة التي عالجها سابقا رغم انها في وقته أيضا لم تكن من 

الكتابات التي تستحق جهد النقد؟
غير مفهوم اطالقا إعادة استعمال نفس املواد القديمة وكأن ابداعنا 
القص�سى فرغ من االعمال الجديدة؟ هل لديه مشكلة في االطالع على 

ما هو جيد من النصوص القصصية الجديدة؟ ام اختار أسهل الطرق 
إلنجاز كتابه ألسباب ال أحب الخوض فيها؟ 

قد اعود لنفس املوضوع مستقبال ألني أرى ان الصمت هو خيانة املثقف 
لثقافته.

من املهم ان يترسخ وعي اسا�سي بان الثقافة ليست للنخبة االجتماعية او 
السياسية، وليست لنخبة يختارها حزب ما او دولة، او ناقد منتفع. مررنا 
على هذه التجربة، وما تركته لنا اليوم هو فقر فكري وثقافي لدى اوساط 
واسعة، بل والكثير من الدجل الثقافي خاصة في الجنار الشعري، وكتابات 

نقدية بدون فكر نقدي!!
ولكن ما التزموا به من  ال أنفي أهليتها له،  كان النقد وقفا على نخبة، 
انغالق نقدي ثقافي على أسماء محددة، ترك ترسبات سلبية، وهي تجربة 
)او التوّرط(  دفعتني في لحظة غضب وتمرد الى االهتمام  ذاتية عبرتها، 
بالنقد، وكتابة املراجعات النقدية والثقافية، ومحاولة استجالء العالم 
الفكري الواسع للثقافة، ليس بمضمونها الروحي فقط، كإبداع نثري او 
شعري، انما بمضمونها الفكري والفلسفي العام، ولوال رؤيتي الفلسفية 
واهتمامي الواسع بتراثنا النقدي، ملا نجحت ان اواصل هذه املهمة التي ال 
احبها ولكني امارسها بصفتها شكل من اشكال الوعي االجتماعي والفكري، 

ومحورا للنهضة الفكرية والثقافية العامة ملجتمعنا خاصة.
تساؤالت أخيرة ال بد منها:

ملاذا يتال�سى دور املثقف العربي في حين يتعّزز دور املثقف في الغرب؟
هل من ضرورة لنثبت أن مساحة الحرية والتعددية الثقافية والفكرية 
وحرية النشر هي القاعدة التي جعلت ثقافة املهجر منارة ثقافية راسخة 

نحلم أن تنعكس بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟
في  الطهطاوي  عهد  منذ  بتراجع  العربي  للمثقف  الحريات  وضع  ان 
وما أحدثته الثورات العربية القومية،  منتصف القرن التاسع عشر... 
 اليوم على الساحة الثقافية، بل يمكن القول بال تردد 

ً
ال أجد له انعكاسا

انه حدث انتكاس ثقافي.
والفقر  التهريج  مع  متهادنة  وغير  نشطة  ثقافية  ارى حركة  ان  امنيتي 
الثقافي، وال تجفلوا من األلقاب األكاديمية. ألن الفكر الفلسفي النقدي 
إعادة  اهدافنا  ضمن  يكون  ان  يجب  األلقاب.  تلك  أصحاب  يتجاوز 
قيمة االبداع لحياتنا من دفع مجتمعنا نحو افاق انسانية جديدة، نحو 
تفكير عقالني فكري سيا�سي واجتماعي، نحو التخلص من بؤر االنطواء 

واالنعزال القومي والطائفي والثقافي.
حتى ال يصابوا  وهذا يقت�سي عدم املبالغات النقدية ألعمال الشباب، 
بغرور انهم وصلوا القمة من اول جوالتهم. االبداع ال ينتهي وال يكتمل من 
اول نصوص، بل هي عملية تواصل وتعميق التجربة والوعي الشامل بكل 
مجاالت الفكر اإلنساني والثقافة. لألسف يبدو معظم النقد بانه رسالة 
شخصية من الناقد لصاحب العمل. وأكاد أقول ان معظم ما ينشر اليوم 
من نقد ال أرى به اال تناول سطحي للمضامين وملستوى االبداع، والكثير 

من االبداعات يكفي ان ينشر عنها خبرا موسعا.
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )18(
د. خالد تركي

خوري،  قيصر  اللبنانّيِ  اعر  والشَّ بيب 
َّ
الط كتاب  في  جاء  لقد 

كريات ص 160، عن تلك الفترة ما يلي: »حينما استَعرت الحرب 
ّ
الِذ

بين حكومة )في�سي( والحلفاء على حدود سورية، لبنان وفلسطين، 
 على حيفا، ولم يُعد 

ً
ائرات ليال

َّ
ت وطأة غارات الط وعندما اشتدَّ

رحال في بيت جاال 
َّ
ينا عصا الت

َ
بوسعنا ُسكناها، هاجرنا منها، وألق

ة«. حَّ بلد الِكرام، وبلد البساتين وبلد الّصِ
ة  ه كانت تمأل سماء حيفا، في فترة الحرب الكونيَّ ر والدي أنَّ

َّ
وهنا يتذك

في سماء حيفا، كي  ُيطلقها اإلنجليز  بيضاء كان  انية، مناطيد 
َّ
الث

ة التي استهدفت  ة واألملانيَّ ائرات اإليطاليَّ
َّ
تشّوِش على ردارات الط

ة ومنشآت  ة مواقع، من أماكن سكنيَّ ، في عدَّ قصف حيفا من الجّوِ
فط، الريفاينري، وامليناء وكذلك   مصانع تكرير النَّ

ً
ة ة خاصَّ صناعيَّ

ات الجيش البريطانّيِ فيها، فقد رأت دول املحور، أملانيا  مراكز تجمعَّ
ا يعني  ة يجب ضربها، ممَّ وإيطاليا، في هذه املنشآت مواقع استراتيجيَّ
ة في املدينة، حيث ازداد طمعهم وجشعهم  ات اإلنجليزيَّ إضعاف القوَّ
ة،  ازيَّ وجود حكومة في�سي في فرنسا، التي كانت بمثابة دمية املانيا النَّ
ولبنان،  سورية  ام،  الشَّ بالد  من  مالي  الشَّ الجزء  حكمت  والتي 
ة  خذوا من هذه األقاليم نقطة انطالق لضرب املصالح اإلنجليزيَّ فاتَّ

 حيفا..
ً
ة في شمال فلسطين، خاصَّ

فيق اسطفان خوري، ابو يوسف، في لقائي معه في كتابي  ويذكر الرَّ
يار« ما يلي، قبل أعوام قليلة: »ويذكر أيًضا البالونات  »حماة الّدِ
ة  خمة التي كانت تسبح في َسماء املنطقة أثناء الحرب العامليَّ الضَّ
غيُر على مصافي تكرير 

ُ
ة التي كانت ت ائرات األملانيَّ

َّ
انية ِلَتمويه الط

َّ
الث

ة، آي بي  فط العراقيَّ ري« وعلى مكاتب شركة النَّ
َ
البترول »الّرِفاين

ادرة  فاع« الصَّ �سي، في مدينة حيفا«، هذا وقد كتبت صحيفة »الّدِ
نطي،  حرير األستاذ ابراهيم الشَّ في يافا، صاحب االمتياز ورئيس التَّ
ادس والعشرين من شهر شباط، عام الٍف وتسعمائة وإثنين  في السَّ
ارات اإلنذار في  فاع« الخاص- انطلقت صفَّ وأربعين: »ملراسل »الّدِ
قيقة الخامسة من مساء أمس، من الغارات  امنة والدَّ

َّ
اعة الث السَّ

في  الوقاية  فرق  رجال  وانتشر  املالجئ  إلى  اس  النَّ فهرع  ة،  الجويَّ
علن 

ُ
أ ساعة،  نصف  ة  مدَّ اإلنذار  ودام  املدينة،  مناطق  مختلف 

شاهد طائرات في سماء املدينة«، وكذلك 
ُ
بعدها زوال الخطر. ولم ت

ار، عام الٍف وتسعمائة  اسع من ايَّ حيفة نفسها في التَّ كتبت الصَّ
ارات اإلنذار بالغارة في حيفا،  واربعٍة واربعين ما يلي: »إطالق صفَّ
ل مرة منذ ثالثة  ة خ.ت.( ألوَّ ة/أملانيَّ إقتراب طائرات معادية )إيطاليَّ

أشهر..
ة اإلنذار«، وفي  ينما في عرض حفالتها طول ُمدَّ وقد استمرَّت دور الّسِ
ر املسؤول،  راط املستقيم«، صاحب االمتياز واملحّرِ صحيفة »الّصِ
حزيران  شهر  من  عشر  الحادي  في  ادرة  الصَّ القلقيلي،  هللا  عبد 
فحة األولى،  عام ألٍف وتسعمائة وواحد وأربعين، على رأس الصَّ
على  األعداء  طائرات  ها  تشنُّ طويلة  »غارات  العريض:  »بالبونط« 

اعة الواحدة من صباح اليوم«. حيفا في السَّ
خ اسكندر عمل، ما يلي: وأقتبُس هنا من محاضرة لألستاذ واملؤّرِ

لعميلها  سمحت  فرنسا،  شمال  ازية  النَّ املانيا  ت 
َّ
احتل أن  »بعد 

الجنرال بيتان بإقامة حكومة في الجزء الجنوبّيِ من فرنسا، وكانت 
أصبحت  الحال  وبطبيعة  في�سي،  مدينة  الحكومة  هذه  عاصمة 
ة ولبنان تحت سيطرة حكومة  مناطق االنتداب الفرن�سّيِ في سوريَّ
ة بقيادة الجنرال شارل  في�سي، ومن املعروف أنَّ حكومة فرنسا الحرَّ
ة ولبنان باالستقالل بعد انتهاء الحرب  ديغول كانت قد وعدت سوريَّ
ة  سوريَّ تمنح  ولم  بوعدها  نكثت  فرنسا  لكنَّ  الحلفاء،  وانتصار 

ولبنان االستقالل كما وعدت أثناء الحرب«..
ة ضدَّ  رت مالحمها البطوليَّ

َّ
لَّ والهواَن سط

ُّ
ام التي تأبى الذ لكنَّ الشَّ

صر األكيد  املحتّلِ الغازي بأسطر من دماء وشقاء ووفاء ورجاء بالنَّ
ت ستنتصر«، فكانت فاتحة الجالء  عوب التي »إذا هبَّ بإرادة الشُّ
هم استبسلوا  ار لكنَّ وَّ

ُّ
حرير في معركة ميسلون وإن خسر فيها الث والتَّ

ون في معركة ميسلون ولم يستسلموا رغم  وريُّ فيها: » استبسل السُّ
ة األسلحة، فقد  ة والعتاد ونوعيَّ ات العسكريَّ كافؤ في القوَّ عدم التَّ
ة بناًء على بالغ رسمّيٍ بتسعة آالف جندّيٍ  ات الفرنسيَّ رت القوَّ ّدِ

ُ
ق

ة وبطاريتين من  ات ميدان جبليَّ زها عشر طائرات وخمس بطاريَّ تعّزِ
اشات وكانت  شَّ ة من الرَّ ابات وكميَّ بَّ عيارات مختلفة، وعدد من الدَّ

ات بقيادة غوابيه«.  هذه القوَّ
وما هي إال سنوات قليلة حتى تمَّ طرُد وكنس املحتّلِ من األرض 
ابع عشر من  سة وتمَّ الجالء، جالء املستعمر، في السَّ ة املقدَّ اميَّ الشَّ
ام  ٍة وأربعين وأصبحت الشَّ نيسان من العام الٍف وتسعمائة وستَّ

ام.. ألهل الشَّ
عِب  باَر التَّ

ُ
َفَضت عن جناحيها غ

َ
كم لنا من ميسلوٍن ن

نا في ملعٍب وكَبت أفراُسنا في ملعِب 
ُ
بت أسياف

َ
كم ن

من نضاٍل عاثٍر مصطخٍب لنضاٍل عاثٍر مصطخِب 
 الوثبِة أن تر�سي الُعلى غلَب الواثُب أم لم يغلِب 

ُ
شرف

ائه  ِمه، ألكتب عن أهله وأحبَّ
ْ
أحاول أن أدخل ِجلباب أبي دون عل

وأترابه في حيفا يوَم نكبِتها، ألعيش معهم تلك الفترة، ألجَد أنَّ عمَره 
كان يوم سقوِطها ال يزيد عن الخمسة عشر ربيًعا، وتمرُّ عليه، كلَّ 
عام، كما كلَّ يوم أو كلَّ لحظة من عمره، آالم الحزن والحسرة 
واللوعة وخسارة كّلِ �سيء، دون أن يفقد األمل، بأمل عودة األهل 
اب، وعودة كّلِ الحّقِ  يَّ

ُ
والخالن واألصحاب األحباب واألتراب والغ

ألصحاب الحّقِ ولكّلِ ذي حٍق..
كرى األليمة  ِ

ّ
»ما ِبَضل على ما هو إال هو«.. تأكُل كبدي هذه الذ

ئيس إذ ما زلُت  ام قلبي الرَّ ميم، وتعبث في صمَّ ى الصَّ واملوجعة حتَّ
من  أترابي  مع  هارًبا  غير(،  )الصَّ وق  السُّ جامع  في  محاَصًرا   

ُ
أقف

مدرستي، أختبئ في كّلٍ حفرة، ووراء كّلِ شجرة أو خلف صخرٍة أو 
الميذ،  ير مع باقي التَّ بين األعشاب العالية، خفُت أن يضعوني في الدَّ
لبنان، فإذا وصلنا  إلى  لتهريبنا  األبواب علينا، تحضيًرا  ويوِصدوا 
باقي  كذلك  ي،  عّنِ شا  ِ

ّ
لُيفت البكر  وشقيقي  والدتي  ستخرج  لبنان 

العائالت، سيقصدون لبنان ملالقاة فلذات أكبادهم، وإن حدث 
ة بني 

َّ
هذا، سنبقى هناك ولن نستطيع العودة إلى حيفا، وتكون خط

مون  امة الكبرى، لقد غفل القّيِ
َّ
صهيون قد اكتملت، وهذه هي الط

عن أنَّ هذه املبادرة، كان ُيمكنها أن توقعنا في فٍخ عويٍص شائٍك، ال 
ى في هذا الوطن.. ل الحًقا من تبقَّ رّحِ

ُ
رجعة فيها، ت

كبة،  اني عشر من آذار عام النَّ
َّ
لقد نشرت صحيفة »فلسطين« في الث

 من بالدنا، بعد 
ً
ص في لبنان قد أوى خمسين طفال ِ

ّ
أنَّ دير املخل

أن رحلوا إلى هناك بمبادرة، من املطران حكيم، حيث كان هناك 
حيفة: »ليكونوا هناك في حرز  ا لترحيل املزيد، وجاء في الصَّ

ً
ط

َّ
مخط

ير.. وال شكَّ في أنَّ سيادته  أميٍن تحت رعاية رهبان وراهبات الدَّ
سُيتابع اهتمامه األبوّيِ بترحيل باقي األطفال دون تفرقة بين األديان 

واملذاهب«..
عود،  فجيرات وقصف الرُّ خفُت من أصوات املدافع ومن ضجيج التَّ
في ذلك اليوم الحاّرِ القائظ، ال أقدر، أن أخرَج من جيب عباءة والدي، 
اصة، التي  دة من القنَّ ، وحرًصا منه على حياتي املهدَّ ا منُه عليَّ

ً
خوف

ة، يخاف  رَمت برصاصها الحاقد على كّلِ ذي حركة في األحياء العربيَّ
ي سمعان برصاصهم الحقود،  أن يحدث لي ما حدث لوالده، جّدِ
اهقة في شارع سيركين،  بعد أن تمترَست فوق أسطح العمارات الشَّ
رفات عمارة سالم أو مبنى سلمون 

ُ
ار من على ش لقد كانوا ُيطلقون النَّ

أو في دار اإلذاعة في شارع البرج، ومن منطقة »هتعسيا« ونوافذ 
»عامود  قرب  برى« 

ُ
الك فلسطين  »مطاحن  ومن  »تلبيوت«  سوق 

ار  النَّ ُيطلقون  ة«،  رقيَّ الشَّ الحديد  ة 
َّ
سك »محطة  ومن  فيصل«، 

ا على هذا  سناس، وردًّ ِ
ّ
ا ووادي الن ة في شارع يافا ومار يوحنَّ على املارَّ

ة لتقف أمام  ة غيورة في الحارات العربيَّ تبلورت مجموعات وطنيَّ
طاول من طرف العصابات لتحمي أهلها وأحياءها وبيوتها،  هذا التَّ
سناس وعن شارع يافا وشارع العراق ووادي  ِ

ّ
يدافعون عن وادي الن

ليب وشارع ستانتون والبرج.. الصَّ
، على سياسة فّرِق تُسد،  لقد اعتمدت سلطات االحتالل البريطانّيِ
عب الواحد وبين العرب واليهود، ففي بعض املدن  بين جماهير الشَّ
ة على  حريضيَّ ة ترمي منشوراتها التَّ ائرات البريطانيَّ

َّ
والقرى كانت الط

ان على بعضهم البعض، 
َّ
ك كان تحّرِض السُّ املناطق املأهولة بالسُّ

بين  وتفّرِق  ة،  القوميَّ أو  ة  املذهبيَّ أو  ة  ينيَّ الّدِ االنتماءات  بحسب 
في  حدث  كما  والقرى،  املدن  ان 

َّ
سك بين  أو  والفالح«،  »األفندي 

مناطق جنين وقراها ونابلس  ويافا وضواحيها، بهدف إثارة الفتنة، 
ا في حيفا فكان  ريقة في باقي مناطق الوطن، أمَّ

َّ
بعت هذه الط واتَّ

ة  ار على املارَّ ون يعتلون أسطح املنازل وُيطلقون النَّ الجنود البريطانيُّ
ا يظنُّ العرب أنَّ اليهود قد  اآلمنين والُعزَّل، فإن كان املصاب عربيًّ
ا يظنُّ اليهود أنَّ العرب  ار عليه، وإن كان املصاب يهوديًّ أطلقوا النَّ
، وذلك من أجل تأجيج املعارك  ه يهوديٌّ قد رموا بالرَّصاص عليه ألنَّ
تدعم  ة  البريطانيَّ ة  االستعماريَّ لطات  السُّ وكانت  تها،  حدَّ وإثارة 
ى آخر  ة االنتداب، حتَّ ت بالدنا، بُحجَّ

َّ
عصابات صهيون منذ أن احتل

يوٍم لها في مدينتي حيفا..
)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

زياد شليوط

ال أدري هل أكون حزينا أم مرتاحا في ورحيل عزيزنا )أبو يوسف( 
بديع نكد؟! ال شك أني حزين عليه وعلى رحيله، كما أحزن على كل 
انسان طيب وعزيز عرفته، رحل وترك خلفه أثرا نذكره به، ويعتز به 
خلفه وأقاربه وكل من عرفه.. ومرتاح ألنه قبل شهر تقريبا زرته في 
بيته دون تخطيط أو ميعاد، برفقة أخيه الصديق الدكتور ماجد. 
إال أن الحديث معه كان  ورغم ما الحظته من تراجع في صحته، 
وديا وممتعا وفيه الكثير من الذكريات، ولم أعلم أن تلك كانت آخر 
الجلسات معه، فمن هنا ارتياحي أني رأيته وحادثته قبل وفاته، لذا 

سيبقى أثر تلك الجلسة يرافقني ما حييت..
عرفت املرحوم )أبو يوسف( منذ ما يزيد عن األربعين عاما، حيث 
ربطتني  التي  واألخوة  الصداقة  بحكم  العائلة  بيت  على  ترددت 
بالصديق ماهر، في مرحلة الدراسة وبعدها في سلك التعليم. ومنذ 
)أبو نايف( سلمان نكد شعرت اني  أن دخلت بيت العم املرحوم 
بين أهلي وفي بيتي، وهكذا عوملت من قبل جميع أفراد العائلة، 
جلسات  عندهم  وجمعتنا  جميعا.  لهم  وأخا  فأصبحت صديقا 
حينا،  وهدأت  حينا  احتدت  ونقاشات،  حوارات  تخللها  عديدة 
ورغم عدم اتفاقنا في كثير من اآلراء، إال أن ذلك لم يؤثر بتاتا على 

طيب العالقة املميزة التي جمعتني بأهل البيت.
لم يعنيني كثيرا أن املرحوم بديع عمال مهندسا في بلدية شفاعمرو 
في ذلك الوقت، لكن ما أثار اهتمامي تلك املسؤولية التي يحملها، 
وأكثر ما  وحرصه على العمل وفق القانون ومراعاة حال الناس. 
رسخ في ذهني إصراره على مواقفه وآرائه مهما كلف األمر، وعدم 

تنازله بسهولة عما هو مقتنع به. 
والتعازي  )أبو يوسف(،  رحم هللا الصديق واألخ العزيز بديع نكد 

الحارة لعائلته واخوته، ونسأل هللا أن يتغمده بواسع رحمته.

أبو يوسف بديع 
نكد .. وداعا

مطلوب

مطلوب موظفة ملكتب مبيعات لالجهزة املكتبية في حيفا
املواصفات:

# خبرة بمجال البيع وإدارة محالت

# خبرة ببرامج الكومبيوتر

#  الوظيفه لفترة طويلة املدى

الرجاء ارسال السيرة الذاتية : فاكس 048523140
ehabja@hotmail.com : بريد الكتروني



معدنيات نور

شارع عباس 47- حيفا   ت: 0525965644

خضروات 
وفواكه

بأ سعار ال 
منافس لها

امكانية 
التوصيل 

حتى 
البيت

مفتوح 24 ساعة

10 ش.ج 500 غرام    لبنة طمرة    

18 ش.ج 500 غرام    جبنة طمرة    

10 ش.ج لتر ونصف    لبن يوغورت    

35 ش.ج 1 كغم    جبنة طمرة    

5 ش.ج 1 لتر     حليب تنوفا    

6 ش.ج 1 لتر     زيت عباد الشمس الصافي 

25 ش.ج 5 لتر     زيت عباد الشمس الصافي 

7 ش.ج لتر ونصف    كوال     

27 ش.ج 6 علب   كوال      

25 ش.ج 32 لفة      super ورق تواليت

30 ش.ج 40 لفة      super ورق تواليت

35 ش.ج 48 لفة      super ورق تواليت

20 ش.ج (كباب/شنيتسل/دجاج/شاورما)   باجيت مع لحمة 

5 ش.ج باجيت نقانق       

10 ش.ج علبة تشيبس مقلي       

3 ش.ج زجاجة مياه معدنية صغيرة     

4 ش.ج زجاجة كوال صغيرة      

30 ش.ج 24 زجاجة من ال�جم الصغير   مياه معدنية   

35 ش.ج 6 زجاجات     بيرة على انواعها  

10 ش.ج 4 علب        XL بلو

24 ش.ج نصف كيلو     قهوة سامي   

12 ش.ج ر�ع كيلو     قهوة سامي   

10 ش.ج 4 رزم صحون بالستيك      

10 ش.ج 4 رزم كبايات بالستيك      

מעדנית נור



 
8 آذار غعم المرأة السالمغ.. 8 آذار تفض المرأة الثاص والممغج 

طظ أجطك واتافاق بك تظزط جمسغئ رجض المساصئض

تفض غعم المرأة
Seven Hills غعم افتث 8 آذار 2020 الساسئ 19:00 شغ صاسئ

غاثطض التفض شصرات طظعسئ:
• شصرة تبصغفغئ طع طثربئ الاظمغئ الئحرغئ، جاعرة ظخرا�

body&soul شصرة طغراش – طع المثربئ رلى طرجغئ، طثغرة الظادي الرغاضغ •
• سرض أزغاء لمخممئ افزغاء المئثسئ: ظعال بتعث
• شصرة جااظث أب ضعطغثي- طع الفظاظئ سق إجتاق

• الـ D.J المئثع سقء تاغك طع أغاظغ وطعجغصى طمغجة
• وجئئ سحاء شاخرة وبار طفاعح

• جتإ الغاظخغإ سطى جعائج بمغظئ طظعا: خاتط ذعئغ، 2 تاجعب طتمعل،
 3 صسائط سقج بالطغجر بصغمئ 1000 ش وسقجات بحرة وغغرعا طظ الةعائج الصغمئ.

 

H a i f a

Happy
Women’s

Day

جمسغئ رجض المساصئض – حفاسمرو

خالعن طروان طحغسض التفض برساغئ 

سرغفئ التفض: الفظاظئ رظا خطغئا

لطتةج والتخعل سطى الئطاصات، سطى افرصام: 050-6621745/ 054-5838514/ 050-6522174 
صغمئ الائرع: 170 حغضض (أو 200 ش طع دشار بطاصات غاظخغإ)

حفل المرأة للمرأة..
أهال وسهال بك في ليلتك المميزة، نحن في استقبالك  
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5 ש"ח 16 ש"ח
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17 ש"ח

45 ש"ח

15 ש"ח

محالت الخرساني

كل ما يلزم البيت ...    اسعار مريحة بمناسبة االفتتاح

ورق توالیت  
         violet32 لفة

مطري للغسیل 
«بدین»

4 لتر بروائح 
عطرة ازرق / 

زھر

مستلزمات المطبخ / سكاكین 
تشكیلة من المالبس / قواعد لتقسیم الطعام

التنكریة بأرخص 
األسعار

تشكیلة من منتجات
 DRAGO للھواتف النقالة

ورق ممتص للسوائل 

– لفة 
ضخمة

منادیل قماش ملونة 
للمطبخ

 5  
وحدات

أكیاس مع تسكیرة                                                
(רב סגר)

نایلون الزق رزمة أكیاس كبیرة للقمامة
كبیرة 

مجموعة متنوعة من أكیاس للزوادة
منتجات تنظیف للمطبخ

رزمة سكاكین 
للمطبخ

6 وحدات

اشكال متنوعة من بالونات 
الھیلیوم العیاد المیالد والمناسبات

تشكیلة مكانس 
ملونة

تشكیلة من شامبو بینوك
פינוק

  colgate معجون اسنان
برائحة اللیمون

قوالب  متنوعة لخبز 
الكابكیكس                 

كبایات صغیرة للقھوة                            
(חד פעמי)

كبایات بالستیكیة للشرب                        

تشكیلة متنوعة من 
األدوات חד פעמיות

قسم خاص لأللعاب 
والھدایات لجمیع أالجیال

تشكیلة متنوعة من العاب 
اللیجو

شراشف للطاوالت باشكال 
والوان متنوعة

منشر للغسیل 
بجودة عالیة

للمتر

جديد   جديد   جديد   
مالبس تنكریة متنوعة

شارع تل- ابیب (مقابل קשת טעמים)     تلفون 04/85234180, حمودي 054/2537700 

נייר טואלט 
  violet

18 ש"ח

32 יח'

בדין 

בריחות 
מדהימים 
כחול/ורוד

4 ליטר

16 ש"ח

פלטת חיתוך + סכינים 
ואביזרים למטבח

מטליות למטבח 
צבעוני

שקיות רב סגר
25X18

אשפתון גדול נייר סופג ענק

1 יח'

5 יח'

10 ש"ח7 ש"ח10 ש"ח 5 ב— 15 ש"ח

25 יח'

5 ב— 10 ש"ח

כוסות חד פעמי 
שתיה קרה

כוסות חד פעמי 
קטנות לקפה

5 ב— 10 ש"ח 7 ש"ח9 ש"ח

משחת שיניים קולגייט מגוון שמפו פינוק
ריח לימון

זוג ב— 10 ש"ח

סט סכינים שקיות אוכל
איכותיים 
למטבח

6 ש"ח

6 יח'

מגוון חומרי ניקוי 
למטבח

10 ש"ח

מטאטא
עם מקל 
מקושט

7 ש"ח למטר עד 78 ש"ח

5 ש"ח

מפות שולחן 
במגוון דוגמאות

16 ש"ח

מגון בלוני הליום לימי 
הולדת ובלונים בצורות

מגוון תבניות נייר 
קאפקייקס

1 יח' ב— 3 ש"ח

TOP טופ זול

חדש!!! 
תחפושות ואביזרים לפורים

14 (מול קשת טעמים) | 85234180—04, 2537700—054 רחוב ת"א 
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. . . ד ו ע ו ת  י ב ל ל  כ מחירים אטרקטיביים לרגל הפתיחה!ה

17 ש"ח

ניילון נצמד גדול

מתלה כביסה 
פלסטיק איכותי

45 ש"ח

מבחר לגו
1000, 500, 70 חלקים

מבחר תבניות 
חד פעמיות

מחלקת צעצועים 
ומתנות 

לכל הגילאים

מבחר תחפושות 
ואביזרים לפורים 
במחירים הזולים 

באיזור
מבחר מוצרי דרגו 
אביזרים לסלולר

15 ש"ח
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سودوكو

حل العدد الماضي

المتاهة

الصاسئ تاسع ل 200 حثص
 ا�صاسث ُطظّةثة وطرغتئ 

طعصش لطسغارات

القاعة مهيئة الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة

هنالك امكانية لتزويد من يستخدم القاعه بأجهزة صوت واضاءة وتقنيين

مؤسسة األفق للثقافة والفنون
شفاعمرو

تعلن عن امكانية تأجير قاعة مسرح مركز األفق في شفاعمرو 
لسروض طسرتغئ   طآتمرات    أّغام دراجّغئ

أطسغات شظّغئ وبصاشّغئ       اتافاقت

لالستفسار والحجز: ت: 04-8523022  0542239899
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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

للبيعللبيع

للبيعللبيع

شارع ليفونتين

أحد البيوت املميزة والعريقة في الحي، بيت الكاتب واملؤرخ الراحل إميل توما، بيت من الحجر، 200 
م، غرف نوم، صالون واسع، شرفتان مطالت على البحر، سقف مرتفع، نوافذ وأبوب خشبية،  

برندات من الزمن الجميل، مطلة على منظر ساحر وخالب.   طابق 2 من ضمن 3 

بيشوف �جار
بيت 3 غرف 80 م، تم تقديم طلب لزيادة ملجأ، وشرفة مطلة على منظر خالب، مرمم, 

مطل على البحر ، طابق 2.5

   شارع املتن�ي

شارع عباس

 بنتهاوس كامل، 4.5 غرف، 125 م، شرفة مطلة على منظر 
ساحر، 27 م، مصعد كهربائي، مكان لوقوف 3 سيارات، مخزن

طابق أول )10 درجات(، 4 غرف، 110 م، واسعة ومرممة بذوق 
رفيع، مالئمة للعائالت، املوقع مركزي، قريب لألماكن الهامة 

والتي تحتاجها في الهدار، وادي النسناس، الحي األملاني، املدارس، 
روضات أطفال، مراكز للتسوق، مطلة على منظر خالب. إمكانية 

إلضافة ملجأ وشرفة مظللة بإتجاه املنظر الخالب.

في طيرة الكرمل، ال�ي الجنو�ي شارع املوغ
3 دقائق من حيفا

بنتهاوس كبير، 5 غرف، 135 م، شرفة مطلة على البحر 38 م، وحدة سكن كبيرة لألهل، غرفة 
غسيل، شرفة غسيل مرممة ومجددة، مصعد كهربائي ، مخزن، موقف سيارات خاص لسيارتين، 

بناية جديدة وفاخرة
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مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

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

 ابتدا من 1500 ₪

قريب من ال�ي االملاني
2غرف واسعة طابق ار�سي مرممة + مكيف

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�شي

 3 دونم (חלקה בשלמות) 180000 ₪ للدنم
)السعر يشمل جميع الضرائب(.

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

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

فوري. 1670000 ₪

فرصة لالستثمار 
شقق جديدة في حيفا موقع ممتاز

ابتدًء من 880000 ₪

 شارع المطران حجار 
4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن مصعد  منظر خالب للبحر .

 

جديد في توب للعقارات 

مشروع جديد قرب كريات اليعزر
 بناء بجودة عالية وذوق رفيع 

3 غرف ،شرفة 14 متر  ،موقف خاص طابق 4، 
مصعد تسليم فوري 1170000 ₪

 ايضًا في هذا المشروع 
بينتهاوس 3 غرف +ساحة 58 متر وشرفة 14 متر 

طابق 6 وموقف خاص  1450000 ₪
 

 لاليجار فوري يتسحاك ساديه
3 غرف + طابق اول بوضع ممتاز

شارع بيت ليحم
4 غرف واسعة100 متر +شرفة 12 متر مطلة 

على البحر )منظر خالب( مصعد مرممة بالكامل 
₪ 1670000

ستيال ماريس 
3 غرف +شرفة كبيره مرممة بتصميم فاخر طابق 2 

مطلة على منظر خالب 3500 ₪

لاليجار רחוב הצלבנים 
5 غرف)120متر( مرممة بالكامل منظر  خالب موقف خاص

الكنيست،  إلنتخابات  الرسمية  العطلة  اقتراب  مع 
يعرض موقع "كّل الحق"، مستودع املعلومات الشامل 
ان إسرائيل وطرق تحصيلها، 

ّ
واملّجاني حول حقوق سك

أهم البنود التي تتعلق بحقوق العامل في يوم اإلنتخابات 
للكنيست.

اإلثنين،  يوم  الـ23-،  الكنيست  انتخابات  تجري 
للكنيست،  االنتخابات  لقانون  ووفقا   .02.03.2020
اإلنتخابات  يوم  يعتبر   ،1969 املدمجة[  ]الصيغة 
للكنيست يوم إجازة، ال يشترط العمل به كما وال ُيقتطع 
هذا ال ينطبق على العاملين  من أّيام اإلجازة السنوية. 
ويتوّجب على  العاّمة،  أو الخدمات  النقل  في خدمات 
الذهاب  من  املجال  هذا  في  العاملين  تمكين  ل 

ّ
املشغ

من  كانوا  حال  في  اإلقتراع،  صناديق  في  للتصويت 
أصحاب حق التصويت.

من هو صاحب الحق؟
عدا  ما  الّعمال،  لجميع  فوري  نحو  على  الحق  يمنح 
كر 

ُ
كما ذ العاملين في مجال النقل والخدمات العامة، 

ويجب االنتباه إلى أن القانون ال يمّيز بين أنواع  أعاله. 
لين، وبالتالي فإن الحق في 

ّ
مختلفة من العّمال أو املشغ

إجازة )أي الحق في عدم العمل في يوم االنتخاب( ُيعطى 
لكل عامل، حّتى ملن ال يملك الحق في التصويت، بما في 

ذلك العّمال األجانب والشبيبة العاملة.
ساعات العطلة

يوم  سيكون  االنتخابات  يوم  أن  على  القانون  ينّص 
بما أن ساعات  لكنه ال يحدد ساعات العطلة.  عطلة، 
التصويت املنصوص عليها في القانون هي من الساعة 
07:00 حّتى الساعة 22:00 فمن املقبول اإلشارة إلى أن 
العطلة هي بما يالءم وهذه الساعات. ومع ذلك، هناك 
من يفّسر أن "يوم االنتخابات" يبدأ من منتصف مساء 

اليوم السابق له، وينتهي في منتصف ليل االنتخابات.
الدفع مقابل يوم العطلة الرسمي

الحصول  قد يحق لكل من يعمل في يوم االنتخابات، 
أو أجر عادي ويوم  راتبه  من   200% بنسبة  على أجر 
136 من  إجازة من العمل في وقت آخر. وبحسب البند 
يحق للعامل الذي عمل  قانون االنتخابات للكنيست، 
لدى صاحب عمل مّدة 14 يوما متتاليا على األقل قبل 
يوم االنتخابات، والذي تغيب عن العمل بسبب العطلة 
سيحصل  كان  منتظم  أجر  على  الحصول  الرسمية، 
عليه لو عمل في ذلك اليوم. كما أن العامل الذي عمل في 
إحدى املؤسسات العامة وفي الفروع التي ال يسري لديها 
يوما في الشهرين   14 على األقل  يوم العطلة الرسمي، 
للحصول  يكون مؤّهال  االنتخابات،  يوم  اللذين سبقا 

على أجره مقابل يوم العطلة الرسمية.
العّمال  حقوق  حول  املفّصلة  املعلومات  من  للمزيد 
زوروا موقع  والعامالت في يوم اإلنتخابات للكنيست، 

"كل الحق" على شبكة االنترنت.

مع اقتراب إجازة إنتخابات الكنيست:
يستعرض "كل الحّق" أهم حقوق العاملين أصحاب حّق التصويت 

في هذا اليوم

لشعور البالغين   
ً
ر والقلق نتيجة

ّ
يشعر األطفال بالتوت

مات، 
ّ
واملعل املعلمين  )كاألهل،  املشاعر  بذات  حولهم 

األقارب وغيرهم(. وفي حالة غياب املعلومات التي تناسب 
قد يفّسر األطفال املوقف بطريقة مخيفة،  أعمارهم، 
يعّبر األطفال عن  وقد يشعرون حتى في العجز والتوتر. 
رهم عن طريق تغييرات تطرأ على سلوكهم: الشعور 

ّ
توت

وغيرها.  النوم  اضطرابات  بالوالدين،  ق 
ّ
التعل باألرق، 

ألون-سيدليك،  سيغال  لنا  تعرض  املقالة،  هذه  في 
املعالجة النفسية الرئيسية في كالليت، بعض النصائح 

للحّد من القلق والخوف لدى األطفال.
كما هو الحال في األّيام الروتينية،  في أوقات األزمات، 
يكون للوالدين تأثير هائل وقدرة كبيرة على املساعدة 
إحساًسا  األطفال  إعطاء  املهم  من  األطفال.  وتهدئة 
بأن البالغين من حولهن ليسوا عاجزين عن مواجهة 

املوقف.
املوقف  شرح  جدا  املفيد  من  األزمات،  حدوث  عند 
على  الحفاظ  مع  وموثوق،  حقيقي  بشكل  لألطفال 
أسلوب خاص من شأنه تبسيط املعلومات لتتناسب 
مع أعمارهم وتبعث التفاؤل. على سبيل املثال: »هناك 
باع 

ّ
فيروس يمكن أن يسبب لنا املرض. لكن بإمكاننا ات

اإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة وصندوق املر�سى 
حول كيفية التصرف بحيث تكون حاالت أقل للعدوى«. 
اسئلة  على  الرّد  من  األهل  ن 

ّ
يتمك بأن  ويو�سى  كما 

يستطيعون  بأنهم  الشعور  يمنحوهم  وان  األطفال، 
الطاقم  األهل،   – بيئتهم  في  البالغين  على  االعتماد 
التدري�سي وجهاز الصّحة. باإلمكان ايضا التوضيح بأنه 
تم إعطاء كل من املعلمين واألطباء شرًحا ملا هو صحيح 
هناك  وأّن  للقيام به من أجل الحفاظ على سالمتهم، 

 إذا تم إصابة أحدهم بالعدوى.
ً

عالًجا ناجًعا وفّعاال
من املهم جدا ان يهتم البالغين بعدم تعّرض األطفال 
التي  املخيفة  املضامين  خاصة  األخبارية،  للنشرات 
تعّرض  بعدم  يو�سى  مثال:  األطفال.  عمر  تناسب  ال 

األطفال لوصف تفصيلي حول معطيات الوفيات وعدد 
ويمكن توضيح أن املعلومات  اإلصابات حول العالم، 
التي يتم نشرها في وسائل اإلعالم لتحديث ما هو صحيح 
في حال وصول شخص من خارج البالد أو اذا كان هناك 
خوف من اإلصابة. يو�سى دائما باالستماع الى األطفال 
وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم واهتماماتهم معكم. 
في أي عمر، ُينصح بشّدة تسمية املشاعر بأسمائها)مثال: 
الخوف، القلق واملزيد( وتوضيح أن هذه املشاعر هي أمر 
طبيعي للغاية ومشتركة لدى أطفال آخرين وباإلمكان 

مساعدتهم أيضا والتخفيف من حّدة مشاعرهم.
به  واالنشغال  املتزايد  القلق  أعراض  ظهور  حال  في 
اقتراح  يمكن  الروتيني،  اليومي  األداء  تعرقل  بطريقة 
التنّفس  مثل التنّفس العميق،  طرق للتهدئة الذاتية، 
الى  االستماع  املياه،  لشرب  املعّد  القش  طريق  عن 
املمتعة.  الرياضية  التمارين  وممارسة  املوسيقى 
قراءة  اللعب،  مثل:  باإلضافة الى األنشطة التعاونية، 
االبتعاد عن  بهدف  األطفال  برامج  أو مشاهدة  كتاب 

املوضوع.
كل ما ذكر أعاله صحيح حّتى ولو كان األطفال او أبناء 
الشبيبة، وفقا إلرشادات وزارة الصّحة، في حجر صّحي 
منزلي. في الحاالت التي يتم وضع األطفال أو أبناء الشبيبة 
في الحجر الصّحي، يحب التوضيح بأن هذه هي الطريقة 
حولهم،  من  وسالمة  سالمتهم  على  للحفاظ  األفضل 
وأن يقّرروا ما إذا كانت هنالك حاجة الستشارة طاقم 
أو تلّقي العالج اذا شعروا بتوّعك. من املهم أيضا  طبّي 
التوضيح، بأن هذه طريقة التخاذ احتياطات السالمة، 
وأنه حّتى في حاالت اإلصابة بالفيروس، هناك إرشادات 
طبيب  استشر  األمر،  لزم  إذا  التصّرف.  كيفية  حول 
معاِلج  أو  اجتماعي،  اخّصائي  أسرة،  طبيب  أالطفال، 

نف�سي.

في أعقاب انتشار املعلومات حول فيروس كورونا:
املعالجة النفسية الرئيسية في كالليت تنشر بعض التوصيات 

للحّد من القلق والخوف لدى األطفال

لحم الحبش غني بالحديد والزنك وهام لجسم اإلنسان 
وينصح بدمجه في قائمة الغذاء 

قائمة  في  الحبش  لحم  بدمج  التغذية  خبراء  معظم  ينصح 
الطعام اليومية، الحتوائه على املعادن والعناصر املهمة لنمو 

وتطور جسم االنسان السليم .
الحبش  لحم  فوائد  على  نطلعكم  املادة،  هذه  خالل  من 

وأهميته لجسم االنسان: 
الحبش هو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية املهمة في حياتنا، 
ومراكز  النوادي  من  املعروف  الحديد  ليس  الحديد،  مثل 
اللياقة، إنما الحديد الضروري النتظام عمل اعضاء الجسم. 
بجزئيات  األكسجين  ربط  هي  االساسية  الحديد  وظيفة 
ذلك  في  بما  الجسم،  خاليا  كل  الى  لنقله  الهيموجلوبين، 
الدماغ. النقص في الحديد يمكن ان يكون نتيجة لعدم تناول 
نتيجة   او  كالحبش(،  اخرى  )مرة  بالحديد  الغنية  املأكوالت 

لفقدان الحديد بسبب نزيف الدم، او ما يسمى باالنيميا.
الزنك من العناصر الغذائية املهمة واملتوفرة في الحبش: الزنك 
هو من املعادن الضرورية لنمو وتطور سليم للجسم ولتطور 
فالزنك ضروري إلنتاج  جن�سي سليم خاصة عند املراهقين، 
لتقوية  الجروح،  لشفاء  والبويضات،  املنوية  الحيوانات 
العظام، لتنظيم عمل جهاز املناعة وعمل هرمون األنسولين، 
البروتينات واملادة الوراثية املوجودة في نواة الخلية الـ  لبناء 

. DNA والحمض النووي الـ RNA
غني  الحبش  فان  والزنك،  الحديد  الى  فباالضافة  كر 

ُ
ذ كما 

 ،B12 فيتامين  مثل  املهمة  الغذائية  والعناصر  باملعادن 
فيتامين B6، النياسين ، البروتين وغيرها.

اضافة الى ذلك فان الحبش ُيعتبر من أنواع اللحوم الخالية 
إذا قمنا بانتزاع الجلد والدهن قبل األكل. من  من الدهون، 
املعروف في هذه األيام أن الدهون الحيوانية الزائدة في الغذاء 
سبب في ارتفاع في نسبة أمراض القلب الوعائية، السرطان 

ُ
قد ت

لذلك تعتبر املواظبة على ازالة الجلد مهمة جدا.  والبدانة، 
ُيعتبر الحبش من املأكوالت الكالسيكية والفاخرة في الواليات 
لتحضير   

ً
مكونا الحبش  يعتبر  البالد  في  وانجلترا.  املتحدة 

وقليل  الهضم،  سهل  لذيذ،  الحبش  والشوارما.  الباستراما 
الغذاء  قائمة  في  الحبش  بدمج  باالجماع  يو�سى  الدسم. 
هناك العديد من الوصفات اللذيذة  اليومية وفي كل جيل. 
وصفات سهلة  الحبش،  يمكن تحضيرها من  التي  والشهية 
الغذاء  قائمة  الى  ادخالها  املهم  ومن  ومغذية،  التحضير 

اليومية.
املعلومات اعاله مقدمة من مجلس تربية الدواجن. 



  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله 

للبحر ـ امكانية اضافة شرفه 
וממ"ד.

כבירים-الكبابير   
شقه ارضيه 

4غ-105م مع 
ساحه 47م.

موقف ومخزن 
(كغرفه) 12.5م.

באלנבי
شقه 4غ+شرفه 

مغلقه.100م،مرممه حديثا.
موقف سياره ومخزن.

האסיף
شقه4غ.90م.شرفه مطله 
12م.الشقه مرممه حديثا.

مصعد ومخزن.

سلم بيتك للخبير 
ثقة مهنية وتجربة طويلة

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 

5غ-130م+شرفه35م.مطله ألحلى 
منظر،ميناء، بحر وجبال الجليل.

לבונטין
    شقه رائعه، 3غرف+شرفه.

مرممه بالكامل.
مطله للبحر والبلد

י ל פרץ
    شقه 3 غرف مع برنده،مرممه 

حديثا وشرفه مطله للبحر.

الكبابير   
شقه بوضع ممتاز 

3غ(85م)+شرفه(8م) مطله للوادي 
والبحر.موقف سياره ومخزن.

      شقه فاخره بعمارة حجر4.5-غ بمساحة 120م+سطح 55م.
الشقه فاخره ومصممه بذوق ע"י אדרכלית.مطله للبحر.

فرصه בישעיהו-الكرمل الفرنسي
ذهبيه

فرصه 
ذهبيه
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أصـواتـنـاقـوة

!إلك صوتبالمشتركة
إمطانس شحادة

ملراسل »حيفا« - سيغادر البالد في مطلع الشهر القادم 
الكاتب والفنان عفيف شليوط، متجًها الى كندا حيث 
عاهر  »اعترافات  ملسرحيته  عروض  سلسلة  سيقدم 
حيث  تورنتو  في  يورك  جامعة  في  يبدأها  سيا�سي«، 
على دعوة  بناء  سيشارك في يوم التراث العربي هناك، 
من إدارة الجامعة للمشاركة لتقديم عرض ملسرحيته، 
الذي  العالمي  املسرح  يوم  احتفاالت  في  وسيختتمها 
ميسيساغا.  في  الكندية  العرب  تياترو  فرقة  تنظمه 
وهذه ليست املرة األولى التي يحل فيها الكاتب والفنان 
عفيف شليوط ضيًفا على الجاليات العربية في كندا، 
ففي العام 2017 قام بسلسلة زيارات وفعاليات ثقافية 
أبرزها  كان  وهاملتون،  وتورنتو  ميسيساغا  في  وفنية 
استضافته في البيت الفلسطيني في ميسيساغا، حيث 
تحدث عن الحركة املسرحية الفلسطينية وعن مسيرته 

»اعترافات  األدبية واملسرحية وقدم عرًضا ملسرحيته 
عاهر سيا�سي«، كما كان له لقاء مماثل في امللتقى الثقافي 

الفلسطيني الكندي في ميسيساغا أيًضا.   
مسرحية »اعترافات عاهر سيا�سي« فازت في العام 2002 
وترجمت  عكا،  في  الكبرى  مسرحيد  مهرجان  بجائزة 
في  »تياترنتو«  مهرجان  في  وشاركت  العبرية  اللغة  الى 
وحققت عروض املسرحية التي جابت  يافا تل أبيب، 
البالد بطولها وعرضها نجاحات كبيرة، وعرضت خارج 
البالد في مهرجانات للمسرح، وحظيت باهتمام وسائل 
وكتب عنها مجوعة من أبرز النقاد في البالد،  االعالم، 

كما نشرت أبحاث أكاديمية حول املسرحية. 
تطرح املسرحية معاناة املواطن العربي الفلسطيني في 
داخل اسرائيل، ازدواجية مواقف قادته وتأرجحهم بين 
اإلسرائيلية.  وجنسيتهم  الفلسطيني  للشعب  انتمائهم 

وتطرح املسرحية بجرأة لم يسبق لها مثيل في املسرح 
الفلسطيني تساؤالت حول تخبط العربي في اسرائيل، 
مواقفه وتصرفاته في ظل الصراع العربي اإلسرائيلي في 

املنطقة.

العربي  املواطن  أعماق  في  الغوص  املسرحية  تحاول 
ومحاولة فهم تصرفاته، ماذا يريد والى أين يتجه؟!  فإنه 
 
ً
ومهلال  

ً
منزله فرحا الخليج وقف على سطح  في حرب 

لصاروخ السكاد الذي ربما كان سيؤدي الى قتله، أو قتل 
ماذا يعني له العلم اإلسرائيلي،  إنسان عزيزعلى قلبه. 
وهل من املمكن أن يشعر بأن هذا العلم يخصه، حتى 
العربي  الصراع  وانتهى  الفلسطينية  الدولة  قامت  لو 
في  والشامل  الحقيقي  السالم  وتم إحالل  اإلسرائيلي، 

املنطقة.

كما تطرح املسرحية إشكالية عالقة املواطن العربي مع 
السلطة اإلسرائيلية، فمن جهة ال تفرض عليه الخدمة 
اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي، وفي الوقت ذاته تعاقبه 
ألنه ال يخدم في الجيش، وبناء عليه تحرمه من حقوقه 
إنما فرضته  وتعاقبه على قرار لم يتخذه،  واملساواة، 

عليه. 
عن   

ً
بعيدا وبعمق،  بجرأة  تساؤالت  املسرحية  تطرح 

الشعارات، وبأسلوب كوميدي ساخر، في محاولة إلثارة 
في  وفتح باب الحوار والنقد الذاتي،  نقاش فكري حر، 
يطرحها  التي  واملهاترات  للمزايدات  حد  وضع  سبيل 

بعض قادتنا بهدف تحقيق مكاسب ذاتية آنية.  
ماهر  إخراج  ومثلها عفيف شليوط،  املسرحية  كتب 

فراج، موسيقى سالم درويش وإنتاج مسرح األفق. 

جولة عروض لمسرحية »اعترافات عاهر سياسي« في كندا 


