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حيفا إلها صوت!حيفا إلها صوت!
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شفاعمرو واملنطقة
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شقه فاخره
ישעיהו-الكرمل الفرنسي

120م+سطح 55م 
بعمارة حجر

خليل حجو 052-2840945

اما
11ع

قال عنه عمالق الطرب الراحل ملحم بركات:

 “لماذا تأتون الى عمان لالستماع لملحم 
بركات ولديكم صوت زهير فرنسيس 

في فلسطين؟!”

الفنان التونسي لطفي 

بوشناق يرفض الغناء 

مع فنان اسرائيلي

أيمن  املشتركة  القائمة  رئيس 
عودة يصّرح لصحيفة »حيفا«:

سنحقق إنجاًزا غير مسبوق 
في انتخابات الكنيست

صحيفة »حيفا« تثير 
قضية توحيد األعياد 

المحكمة العليا تجيز
 ترشح النائبة هبة يزبك
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صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

رئيس التحرير واملحرر املسؤول : عفيف شليوط

مدير عام : عمري حسنين

نور نحولي )قسم االعالنات(

شربل الياس )تصميم الصحيفة(

العنوان:  حيفا – شارع شبتاي ليفي 13  ص.ب 9526 حيفا، ميكود 31095 

قسم االعالنات: 0542239899 

التحرير : بريد ألكتروني: elofuq@gmail.com    هاتف:    8523022– 04    فاكس: 04-6586250  

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

ّ
املقاالت املوق

هول الكورونا يقض مضاجعنا 
عفيف شليوط

في الصين،  تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا 
في  أخرى  ومناطق  دول  الى  الحاالت  بعض  وانتقال 
العالم، أصبحت مقلقة وتسبب الهلع بين الناس. ففي 
بالدنا الحظنا التوتر خاصة في املناطق التي يوجد فيها 
صينيون، على سبيل املثال تم في احدى الروضات 
إرغام أهالي األطفال الصينيين على إخراج أطفالهم 
من الروضة، نتيجة خوف أهالي األطفال اإلسرائيليين 
من فيروس الكورونا، وحاالت أخرى في مناطق أخرى 
تشير الى قلق املواطنين وتوترهم الذي يصل أحياًنا الى 

درجة الهلع.
مع  لقاء  »حيفا«  أجرت صحيفة  املا�ضي  العدد  في 
املهندس الشفاعمري العائد من الصين سامر حسيب 
عبود، لقاء خاص إلطالع القراء على تجربة شخص 
من بالدنا كان يقيم في الصين، وإلطالعهم على األجواء 
التي يعيشها الصينيون في ظل انتشار هذا الفيروس 

املثير للرعب وانعكاسات انتشار هذا الفيروس على 
السكان واالقتصاد.  

من األوصاف املثيرة للقلق التي ذكرها املهندس سامر 
عبود،  »أن الناس تواجدوا في البيوت وبدت الشوارع 
بيته  من  خرج  ومن  والسيارات،  املشاة  من  خالية 

ألمر ضروري أو لشراء حاجيات وضع الكمامات على 
الحكومة  وأنظمة  تعليمات  بموجب  وذلك  وجهه، 
بأال يخرج أحد دون كمامة، واال تعرض للعقوبات. 
كما قامت بقياس الحرارة الفورية للناس الوافدين 

للمجمعات التجارية ووسائل النقل«.
وأضاف عبود »الناس استخدموا الكمامات بشكل 
تلقائي. الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وصارمة، 
ابتدأ  وإقليم هوبي حيث  ووهان  منطقة  مثل عزل 
املدن  مع  التواصل  الحكومة  ومنعت  الفيروس. 
ربما  الفيروس  تسرب  يمنع  لم  ذلك  لكن  األخرى، 
كانت متوفرة،  الشفافية  لكن  التحرك،  في  للتباطؤ 
املصابين  عدد  عن  يومية  وتقارير  معلومات  من 
والوفيات وغيرها. اتخذت الحكومة إجراءات شجاعة 
وضحت باقتصاد البالد من أجل إيجاد حل للمشكلة 
جذريا، وذلك لحماية العالم كله وليس الصين فقط، 

واجراءاتها ساهمت في الحد من انتشار الفيروس«.
عن حاالت الهلع في إسرائيل اعتبرها املهندس سامر 
مبالغ بها، وعن إعادة املسافرين الصينيين من املطار، 
 

ً
يقول أنه كان باإلمكان إجراء الفحوصات لهم، بدال

من إعادتهم بشكل مخيف. بالفعل هذا ما يحصل في 
بعض الحاالت، على سبيل املثال احتجاز العائدين 
من الصين في مركب في البحر، أو في أماكن أخرى. 
ربما هذا الهلع يشير الى االرتباك املرتبط بعدم االطالع 
الظرف  هذا  مع  الناس  تعامل  كيفية  على  الكافي 
االرتفاع  ورغم  ذاتها  الصين  في  بينما  االستثنائي، 
الكبير بعدد املتوفين نتيجة اإلصابة بهذا الفيروس، 
أو األعداد الكبيرة التي أصيبت بهذا الفيروس، فنجد 
الصينيين يتصرفون بانضباط ملتزمين بالتعليمات.   

وفي العدد 490 من صحيفة »حيفا« أجرينا لقاء خاصا 
الداخلي  الجناح  البروفيسور زاهر عزام، رئيس  مع 
ألقسام الباطنية الستة وأجزائها في مستشفى رمبام، 
انتشار فيروس  القارىء على مسببات  بهدف إطالع 
الكورونا، حيث تم الكشف من خالل هذا اللقاء أن 
الجديد في أمر هذا الفيروس أنه ينتقل من االنسان 
لإلنسان، بينما في السابق كان ينتقل من الحيوان الى 
االنسان. كما تم الكشف في هذا اللقاء عن عوارض 
املرض وكيف يمكن لإلنسان أن يعرف بأنه مصاب 
الوقائية  اللقاء لإلجراءات  في  بهذا املرض، وتطرقنا 
والتي تتم بواسطة عزل الشخص الذي انتشر لديه 
هذا الفيروس أو هنالك شكوك بأنه انتشر لديه هذا 

الفيروس.
التعريف  بهدف  »حيفا«  في صحيفة  املوضوع  إثارة 

املعرفة  ألن  املرض،  بهذا 
تخفف  الحاالت  هذه  في 

من حاالت االرتباك والهلع. فورد في بيانات املنظمة 
العاملية إن فصيلة فيروسات كورونا تسبب الكثير 
الشائعة،  البرد  نزالت  مثل  لإلنسان،  األمراض  من 

تالزمها االلتهابات الرئوية.  
املقلق بالفعل هو التوقعات حول تطوير لقاح مضاد 
زاهر  البروفيسور  قال  فبينما  املذكور،  للفيروس 
عزام أن التوقعات الكتشاف اللقاح ليس قبل ستة 
أشهر، أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين 
أن تطوير لقاح ضد الفيروس الجديد الذي ظهر في 

الصين سيحتاج على األرجح عاًما على األقل.

من خالل متابعتي للتصريحات من قبل الخبراء في 
هذا املجال يبدو أنه من الصعب اآلن تقييم مخاطر 
أن  للتفاؤل  يدعو  الذي  األمر  لكن  الفيروس،  هذا 
للفيروس،  الجينية  الشفرة  بفك  نجحوا  العلماء 
لقاح مضاد  بتطوير  البدء  في  الذي سيمكنهم  األمر 
أن  األوبئة  علم  في  الخبراء  أحد  وأوضح  للفيروس. 
تطوير لقاحات ضد فيروسات كورونا أسهل بكثير 
من تطوير تحصينات ضد أمراض أخرى مثل املالريا 
وفيروس نقص املناعة. ومن األمور التي تدعو للتفاؤل 
أيًضا أن السلطات في الصين أمرت بعودة الصينيين 

الى أعمالهم رغم استمرار انتشار هذا املرض.
أكتب هذه الكلمات، أللقي الضوء على هذه الحالة 
في  العلماء  ويراقبها  الصين  بها  تمر  التي  االستثنائية 
 من الهول 

ً
كافة أنحاء العالم، ولكي أخفف ولو قليال

هذا  انتشار  االعالم حول  وسائل  لنا  الذي صورته 
الفيروس، فاملعرفة تطرد الخوف، ألننا عادة نخاف 

من املجهول. 

يدعوان أهايل الحي لحضور االجتماع االستشاري وطرح كل األسئلة املصريية 
ملستقبل الحي وسكانه:

•  شـو هـي حقوقـي كمستأجـر محمي يف "عميدار"؟
•  كيـف ممكن أشرتي دار يف املنـاقصـات؟
•  شـو يعنـي "التجـّدد الحرضي" بالحـي؟

•  شـو مستقـبل التخطـيط بالحـي؟

وذلك يف الساعة السادسة (18:00) من مساء األربعاء املوافق 19 شباط 
2020 يف قاعة كنيسة املالك جربائيل.

•  يشتمل اللقاء عىل رشح واستشارة قضائية مجانية

لالستفسار: جـورج 7846939-054 رجـا 054-4663857

لجنة حي املحطة
(حيفا العتيقة)

كتلة الجبهة
يف بلدية حيفا

بالتعاون مع
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ملراسل حيفا– صدر يوم األحد املا�ضي قرار املحكمة 
العليا الذي ينص على إلغاء قرار لجنة االنتخابات 
حيث  يزبك،  هبة  النائبة  ترشح  بشطب  املركزية 
جاء في القرار أنه ال أساس قانوني يدعو الى شطب 
ترشحها أو منعها من خوض االنتخابات ودخول 

الكنيست.  
عقب  بيانا  الديمقراطي،  الوطني  التجمع  وأصدر 
فيه على قرار املحكمة العليا بإلغاء شطب النائبة 
فيه أنه كان واضًحا منذ البداية  جاء  هبة يزبك، 
شرعية  سحب  هو  الشطب  محاوالت  هدف  أن 
العمل السيا�ضي العربي واستمراًرا للحملة الفاشية 
ورًدا على االدعاءات التي وجهت ضد  العنصرية. 

تمسكه  ويؤكد  التجمع  يعود  يزبك  هبة  النائبة 
التجمع  ويعود  مواطنيها”،  لكل  “دولة  بمشروع 
وبضرورة  الفلسطينية  بالثوابت  تمسكه  ويؤكد 
الذي  مواصلة النضال لتصحيح الغبن التاريخي، 
قرارات  تطبيق  عبر  الفلسطيني  بالشعب  لحق 
الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء االحتالل وتفكيك 
املستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية وضمان 

حق الالجئين بالعودة.
املشتركة  القائمة  البيان  في  التجمع  وحيا  هذا 
والكتاب  العليا،  املتابعة  ولجنة  مركباتها  بكل 
الشطب  قرار  ضد  وقف  من  وكل  والصحفيين 

الجائر الذي اتخذته لجنة االنتخابات املركزية.    

عودة  أيمن  النائب  املشتركة،  القائمة  رئيس  قال 
في  مسبوق  غير  إنجاًزا  املشتركة ستحقق  القائمة  إّن 
انتخابات الكنيست يوم 2 آذار املقبل، وستكون الرقم 

األصعب في املعادلة السياسية.
 « قال عودة:  »حيفا«،  مع صحيفة  وفي حديث خاّص 
أمام املخططات الخطيرة التي تحيكها حكومة نتنياهو 
مع هذه السياسة؛  »كحول لفان«  وأمام تواطؤ قادة 
موّحدين وليس  وليس ضعفاء،  علينا أن نكون أقوياء 

مشرذمين«. 
أحد  بوسع  فليس  مقعًدا   16 أحرزنا  إذا  وأضاف:« 
كيف  سنعرف  آذار  من  الثاني  وبعد  دوننا.  التحّرك 
نستثمر هذه القّوة في مصلحة قضايا شعبنا وجماهيرنا، 
سواًء تحدثنا عن قضية السالم العادل وإنهاء االحتالل، 
والجريمة  العنف  مكافحة  وعن  البيوت  هدم  عن  أو 

أوعن التطوير االقتصادي وسائر الحقوق املدنية«.
وعن التحّدي األسا�ضي في هذه االنتخابات، قال عودة: 
زيادة  أي   ،67% تصويت  نسبة  إلى  نصل  أن  »علينا 
100 ألف صوت عن املرة املاضية. وهذا ممكن  حوالي 
ألّن أهلنا اليوم شعروا بقّوة القائمة املشتركة وتأثيرها 
وألّنهم  حكومة،  تشكيل  من  نتنياهو  منع  في  ووزنها 
يدركون أّن علينا عدم انتظار محاكمة نتنياهو، بل من 
واجبنا نحن ضحايا العنصرية والتحريض أن نلقي بكل 
إسقاط  فنحن مصّرون على  نتنياهو.  وزننا إلسقاط 
بل  فحسب؛  الشخص  نتنياهو  ليس  ولكن  نتنياهو، 

نتنياهو النهج: نهج العنصرية وهضم الحقوق«. 
ورًدا على سؤال صحيفة »حيفا« حول توقعاته في مدينة 

حيفا، أجاب عودة: »حيفا عّودتنا دائًما على دعم كبير 
للمشتركة. فأهل حيفا كمدينة مختلطة يلمسون جيًدا 
التوّجه  وضرورة  جهة،  من  الوطنية  الوحدة  ضرورة 
العقالني واملسؤول تجاه املجتمع اآلخر وإيجاد تحالفات 
اليهودية،  الديمقراطية  القوى  مع  مشتركة  وقواسم 
الفاشية  واألجواء  العنصرية  للقوى  السماح  وعدم 
بعزلنا واالستفراد بنا. آمل أن يسمح لي وقتي بالتواجد 
أكثر بين أهلي في حيفا، وأنا واثق أنهم لن يخّيبوا ظّننا 

ولن يبخلوا علينا بدعمهم«.

المحكمة العليا تجيز ترشح 
النائبة هبة يزبك

رئيس القائمة املشتركة أيمن عودة يصّرح لصحيفة »حيفا«:

قادرون على تحقيق إنجاز غير مسبوق
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ڨَردينون لشتاء أكرث دفئـًا

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل ساميل

يف شبكة ڤَردينون

عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

خدمات بامتياز

تخفيض ثابت4%

يتمتعون من

زعاترة يطالب بتصويب الفتة »عمر 
بن الخطاب« في وادي الصليب

في  »الجبهة«  كتلة  رئيس  توّجه  »حيفا«-  ملراسل 
رجا زعاترة إلى مكتب سكرتير البلدية  بلدية حيفا، 
مطالًبا بتصويب الفتة شارع عمر بن الخطاب في 
في الالفتة  حيفا وادي الصليب العريق، حيث جاء 

اب«.
ّ
»عمر الخط

منطقة  في  الصليب،  وادي  حي  في  الشارع  ويقع 
سوق الخردوات، حيث يتقاطع مع شارع »كيبوتس 
وشارع  الصليب  وادي  وشارع  غلويوت«)العراق( 
السكان  من  الكثير  يقصدها  منطقة  وهي  القلعي. 
اسم  على  الشارع  تسمية  وتعود  والسياح.  والزّوار 

الخليفة عمر )ر( إلى ما قبل العام 1948.
نهاية  في  الصليب أقيم  وادي  حي  أّن  بالذكر  جدير 
القرن التاسع عشر خارج »حيفا الجديدة« إلى الجهة 
السكاني داخل  االكتظاظ  أعقاب  في  الشرقية، 
مدينة األسوار التي بناها ظاهر العمر في القرن الثامن 

سع الحي مع مرور الزمن وسكنت فيه 
ّ
عشر. وقد ات

مئات العائالت لقربه من مصلحة السكك الحديدية 
أقامتها  التي  الصناعية  املنطقة  ثم  ومن  وامليناء 
انه حتى 

ّ
وبلغ عدد سك حكومة االنتداب البريطاني. 

النكبة أكثر من عشرة آالف نسمة.
»زقاق  وكان زعاترة قد نجح مؤخًرا في تغيير الفتة 
الكنيسة« في الحي األملاني )الزقاق املؤدي من شارع 
إلى شارع العجم  »الديار«  بن غوريون قرب مطعم 
كان  أن  بعد  األنجليكان(  كنيسة  نحو  »هبارسيم« 
مكتوًبا على الالفتة »زقاق هكنيسيه«. ودعا زعاترة 
أو استهتار  الذين يالحظون وجود أخطاء  السكان 
إلى  العاّمة  واألماكن  الالفتات  في  العربية  باللغة 
مؤكًدا:  ملعالجة املوضوع،  »الجبهة«  لكتلة  التّوجه 
»موضوع اللغة ليس تقنًيا فحسب، بل يعكس مدى 

احترام البلدية للسكان العرب«.

افتتح مؤخًرا رجل األعمال الحيفاوي جورج حوا، 
غوريون  بن  شارع  في  طراز  أحدث  على  مطعًما 
ملتقى  الى  افتتاحه  فور  تحول  حيث  حيفا،  في 
الصغير  يجد  املطعم  هذا  في  حيث  للعائالت، 
كافة  أذواق  تر�ضي  التي  املأكوالت  أشهى  والكبير 

األجيال. 
تصميم املكان ينقلك الى أجواء ساحرة ومريحة، 
واللذيذ،  السريع  باألكل  فيه  العاملون  ليزودك 
على  املقلي  الدجاج  املقرمش،  الدجاج  أشهى 

على  بأسرها  العائلة  فتحصل  كنتاكي،  طريقة 
وجبة شهية ب 150 ش.ج فقط. 

رجل  املطعم  صاحب  مع  خاطف  حديث  في 
األعمال جورج حوا، قال أنه اختار موقع املطعم 
بعد دراسة حيث فحص عدد الذين يمرون من 
أن  املتوقع  من  الدراسات  وحسب  املوقع،  هذا 
يدخل الى املطعم %30 من املارين. كما أن سكان 
حيفا حسب ما يقول جورج حوا، يبحثون عن 

األفضل دائًما وبأقل تكلفة.

افتتاح مطعم 

Crispy’s & More



Crispy’s & More
Crisp Fried Chicken

يستقبلكم يومًيا من الساعة 12:00 ظهًرا  حتى 23:00 

كل شي عنا بقرمش 

احتفالية العائلة 
10 قطع جنحان كريسبي

2 أفخاذ

2 ورك

 6 قطع فيليه كريسبي

2 وجبتا تشيبس

4 سلطات كولسالو

قنينة �جم كبير مشروب خفيف  

Crispy’s & More
Crisp Fried Chicken

إمكانية إرساليات للبيوت 

احتفالية  كريسبيس
20 جنحان كريسبي

وجبة شيبس، صلصات
4  زجاجات بيرة حسب اختيارك 

₪130
فيليه 

4 قطع فيليه كريسبي – سلطة  ومشروب خفيف 

₪40

₪40

فيليه مشوي
5 قطع فيليه مشوي – شيبس – 

سلطة  ومشروب خفيف

Crispy’s & More Crispys.co.il 04-8203040

₪145
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يواصل بنك لئومي ريادة ثورة الخدمات، كجزء من توجه 
البنك نحو خدمات مصرفية مبادرة ومبتكرة للزبون، ويطلق 
خطوة إضافية لتعزيز الخدمات املصرفية الديجيتالية لدى 
الزبائن الخصوصيين، ويتيح لهم لقاء أو التحدث أو مراسلة 

موظفي البنك في الوقت املريح للزبائن ومن أي مكان. 
في السنة األخيرة، أطلق لئومي عدة خطوات لتحسين جودة 
الخدمة، من بينها خدمة »حدد موعدا«، والتي تتيح للزبائن 
تحديد لقاءات شخصية مع موظفي البنك بتنسيق مسبق 
وبدون االنتظار بالدور، في جميع فروع لئومي وفي كل مكان في 
البالد. هذه الخدمة توفر وقت الزبائن الثمين، وتتيح للزبون 
املطلوبة وفق  الوثائق  مع  للقاء  االستعداد  البنك  وملوظف 
موضوع اللقاء. الخدمة مخصصة أيضا للزبائن املعنيين بفتح 
حساب في لئومي. كذلك أتاح لئومي للزبائن الخصوصيين 
أيضا إمكانية التحدث أو مراسلة موظف البنك من خالل 
قنوات لئومي: في املوقع، التطبيق ومن خالل التواصل مع 

املركز املصرفي الهاتفي 5522* .
يجب أن نشير إلى أن بنك لئومي وفي السنة األخيرة، وضع 
خدمات  زبائنه  ومنح  الخدمات  جودة  ريادة  عينيه  نصب 
مصرفية هي األكثر مهنية وتطورا، وقام ببناء خطة خدمات 
جديدة تتناسب مع التغييرات في عالم البنوك. كبنك وضع 
شعارا له »خدمات مصرفية مبادرة ومبتكرة للزبائن«، لئومي 
هو البنك األول في البالد الذي يالئم نموذج الخدمة لعالم 

البنوك الجديد ويحوله إلى متاح أفضل.
  

من املتوقع أن يبلغ عدد املشاركين في يوم األعمال الخيرية، نحو ثالثة ماليين، وذلك 
لألعمال   

ً
تتويجا »أريسون«،  صندوق  من  الطيبة«  »الروح  جمعية  معطيات  وفق 

 عن الوحدة والشراكة. 
ً
التطوعية طيلة العام وتعبيرا

نجحت هذه املبادرة والتي بدأت في البالد في اجتياز الحدود، ومن املتوقع أن يشارك في 
يوم األعمال الخيرية هذا العام املاليين من املتطوعين في أكثر من 100 دولة.

تقول سيدة األعمال، شيري أريسون، والتي بادرت لهذا اليوم: »يخفق القلب عندما 
 في عمل الخير، وبشكل خاص في 

ً
نشاهد األشخاص املعطاءين الذين يشاركون يوميا

يوم األعمال الخيرية، وهذا خير مثال ودليل على العطاء والتقديم للغير«.
يوم األعمال الخيرية هو املشروع الرئي�ضي لجمعية الروح الطيبة من صندوق أريسون، 
والتي تتيح التطوع بمالءمة شخصية، طيلة العام. من معطيات الجمعية يظهر ارتفاع 
عدد طالبي التطوع طيلة العام بنسبة %10، حيث قام أكثر من نصف مليون شخص، 

بإجراء بحث عن التطوع في موقع الروح الطيبة خالل السنة األخيرة.
رافي ألول، رئيس مجلس إدارة جمعية الروح الطيبة، قال: »يوم األعمال الخيرية هو محرك 
األعمال التطوعية التي تستمر طيلة العام، ونلمس لدى األشخاص الذين ينخرطون في عالم 

التطوع، ازدياد الحافز للقيام باألعمال الخيرية طيلة العام”.
ندعو األفراد، املجموعات أو الشركات التجارية املعنية باملشاركة، إلى الدخول ملوقع يوم 
املناسبة  الطريقة  واختيار   /https://www.good-deeds-day.org.il الخيرية  األعمال 
للمشاركة في هذا اليوم: بإمكانهم التسجيل في املنطقة التي يفضلونها، من بين أماكن عديدة 
جدا للتطوع، وبإمكانهم املشاركة في مناسبات اجتماعية من الشمال حتى الجنوب واملتاحة 
الخيرية بشكل مستقل من خالل الحصول على  باألعمال  املشاركة  أو  العريض  للجمهور 
األفكار وطباعة ملفات التطوع املتاحة للتنزيل في املوقع. كذلك باإلمكان متابعة صفحتنا في 
https://www.facebook.com/ الفيسبوك: جمعية الروح الطيبة – يوم األعمال الخيرية

GoodDeedsDay.ar/?epa=SEARCH_BOX باللغة العربية.
سيقام في يوم االعمال الخيرية القريب ما ال يقل عن 10,000 نشاط في جميع أنحاء البالد، 
وسينطلق في ساعات ما بعد الظهر حدث التطوع األكبر في الدولة، ويشمل 5 مراكز موزعة 
في أنحاء البالد، وبإمكان العائالت واألفراد التسجيل للتطوع، تغليف رزم خاصة ملؤسسة 
من  وغيرها  األطفال  لرياض  االستخدام  متعددة  ألدوات  رزم  تغليف  اإلغاثة«,  »إتحاد 

الفعاليات مع أكثر من 5000 متطوع.
عيدو لوطان، مدير عام جمعية الروح الطيبة قال: »توجد في هذا العام مبادرات جديدة 
مثل مشروع قطري مميز ملنع العنف في املجتمع العربي تحت عنوان »أجا الوقت... نحلها!«، 
بهدف حل الخالفات بين املواطنين بمساعدة العشرات من املحامين واملحكمين املتطوعين 
من نقابة املحامين. كما ستجوب سيارة األعمال الخيرية قبل ايام من املشروع في انحاء البالد 

من أجل تعزيز قيم العطاء لدى األوالد من خالل جمع األلعاب والكتب التي ال يحتاجونها 
ومنحها ألوالد آخرين”.

كما تم التعاون مع عدة جهات أخرى من بينها قرى الشبيبة واألطر الداخلية، شرطة إسرائيل، 
دوري الدرجة العليا في كرة السلة، حركات شبيبة، الطالب الجامعيين، وأكثر من 800 شركة. 
ولتسهيل االنخراط في التطوع واألعمال الخيرية، تم التعاون مع تطبيق »إيزي« والذي يمكن 

بواسطته البحث عن املشروع املالئم للمشاركة في األعمال الخيرية. 
أقسامها  بكامل  والبلديات،  املحلية  املجالس  كل  فتستمر  العربي،  للمجتمع  بالنسبة  اما 
باإلشتراك في هذا اليوم، ويشمل ذلك البلدات العربية التي تديرها مجالس اقليمية يهودية، 
وايضا جميع القرى غير املعترف فيها في النقب. يقام املشروع في جميع البلدات والقرى العربية 
البالغ عددها 189، الى جانب 370 جمعية عربية ومركزا جماهيريا. ومن املتوقع إنجاز قرابة 

4,000 مشروع في املجتمع العربي.
سيرتفع هذا العام عدد الشركات واملكاتب التجارية العربية التي ستتطوع في هذا اليوم مع 
عدد هائل من املتطوعين، علما أن 7 شركات عربية كانت قد شاركت عام 2019. باإلضافة الى 
شراكات قطرية جديدة مع جمعية الشبيبة العربية »اجيال«، اللجنة القطرية ألولياء األمور 

العرب، جمعية يارا، مراكز ريان، حركة الشبيبة الدرزية، جمعية »أجيك« وغيرها الكثير. 
هالل حاج يحيى – مسؤول املجتمع العربي في جمعية الروح الطيبة من صندوق أريسون 
قال: »نحن مستمرون في مشاريعنا السنوية في املجتمع العربي في مجاالت عدة، وسنحتفل 
بها ونتوجها في يوم األعمال الخيرية الذي يحتضنه مجتمعنا من أجل عمل الخير. تستثمر 
جمعيتنا في البلدات العربية بهدف زرع حب اآلخر في كل انسان، ومد أيادينا لكل من يريد 
العطاء التطوعي وعمل الخير. مجتمعنا مجتمع جميل ويريد الخير. فقط يحتاج من يدعمه 

بالطاقات والعزيمة«.

بنك لئومي مستمر بريادة ثورة 
الخدمات 

بإمكان زبائن البنك تحديد موعد، التحدث 
إلى موظف البنك أو مراسلته في الوقت 

واملكان املريح لهم من خالل قنوات لئومي: 
املوقع، التطبيق واملركز املصرفي الهاتفي 

املجتمع العربي بكل أطيافه وشرائحه سيشارك في يوم األعمال الخيرية
»يوم األعمال الخيرية« سيقام هذا العام في 3/24 للسنة ال14- في البالد

ملراسل حيفا- عقدت الهيئة العامة ملؤسسة األفق 
للثقافة والفنون، يوم الجمعة املا�ضي في مركزها 
بحيفا، اجتماعا تم به بحث نشاط املؤسسة في 
العام املا�ضي والتخطيط لبرنامجها للعام الحالي، 
للمؤسسة،  املركزي  للمشروع  االجتماع  فتطرق 
وإنجازاته،  تقدمه  في  استمر  الذي  األفق،  مسرح 
أهمها االنتاج املسرحي الجديد "بموت إذا بموت" 
من تأليف وإخراج عفيف شليوط، هذه املسرحية 
التي حصدت في العام املا�ضي جائزة مسرحية هامة 
من صندوق أرديتي السويسري، والتي ترجمت الى 
أثنى  كما  والعبرية.  االنجليزية  الفرنسية،  اللغات 
ملسرح  اآلخر  اإلنجاز  على  العامة  الهيئة  أعضاء 
لتقديم سلسلة  تلقى املسرح دعوة  األفق، حيث 
من  سيا�ضي"  عاهر  "اعترافات  ملسرحية  عروض 
تأليف وتمثيل عفيف شليوط وإخراج ماهر فراج 
في كندا، األمر الذي أشاد به أعضاء الهيئة العامة 
مؤكدين على أهمية التواصل مع الجاليات العربية 

في كندا.
من جهة أخرى تم االطالع على نشاط مركز مؤسسة 

املسرحية  واالنتاجات  املسرحية  العروض  شمل  الذي  شفاعمرو،  في  األفق 
الجديدة، والتعاون مع مسارح أخرى، وتنظيم ورشات مسرحية للطالب التي 
القت اإلقبال الواسع والدعم من قبل األهالي، كما تم تنظيم ورشات مماثلة في 

مركز املؤسسة في حيفا.
كما تم بحث عودة املؤسسة لإلنتاج التلفزيوني، حيث سيتم قريًبا إنتاج برنامج 
تلفزيوني شبابي جديد، وبهذا تحاول مؤسسة األفق تجديد وتعزيز هذا املجال، 
برامج فنية حققت  إنتاج  السابق من خالله من  في  الذي نجحت املؤسسة 
نجاحات ملفتة للنظر واستقطبت من خاللها نخبة من الفنانين في مجال الغناء 

واملوسيقى والرقص والتمثيل.

في هذا  التأكيد على أهمية االستمرار  النشر واالصدارات، فتم  في مجال  أما 
املجال، وخاصة مجال الترجمة للغة العبرية، بهدف إطالع القارىء العبري على 
ثقافتنا وأدبنا. كما تم املصادقة على مشروع تبني صحيفة "حيفا"، األمر الذي 
يعزز مكانة املؤسسة ويساهم في توسيع دائرة عالقاتها، ويساهم في دعم نشاطها.
في الختام تم انتخاب هيئات املؤسسة، حيث تم تجديد انتخاب محمد زيدان 
رئيًسا للمؤسسة وحنا خوري عضًوا في الهيئة االدارية وانضمام املحامي عنان 
حمام للهيئة االدارية، وتألفت لجنة املراقبة من املحامي أمير صباح وروزيت 
خليل، وتم تجديد الثقة بلجنة املشتريات التي تألفت من يوسف منصور وحنا 

خوري، هذا وتم التأكيد على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الثقافية.            

انتخاب سامر صليبا رئيًسا لقسم مؤسسة األفق تستعرض إنجازاتها وتنتخب هيئاتها
الثقافة والفنون في بلدية شفاعمرو

ملراسل »حيفا«- تم مساء أمس األول، األربعاء، انتخاب 
جلسة  في  صليبا،  سامر  شفاعمرو  بلدية  مجلس  عضو 
املجلس البلدي، رئيًسا لقسم الثقافة والفنون، حيث قدم 
وحظي  ياسين،  عرسان  شفاعمرو  بلدية  رئيس  االقتراح 

سامر بثقة كافة أعضاء املجلس املشاركين في الجلسة. 
في حديث خاص لصحيفة »حيفا«، مع رئيس قسم الثقافة 
والفنون املنتخب سامر صليبا قال »أتوجه بالشكر ألعضاء 
جزيل  أقدم  كما  الثقة،  منحوني  الذين  البلدي  املجلس 
الشكر لرئيس بلدية شفاعمرو أبو مصلح، الذي رشحني 
لهذا املنصب من منطلق أني الشخص املناسب للنهوض 
بالثقافة والفنون في مدينة شفاعمرو«. وعن املشاريع التي 
سيقوم بتنفيذها قال سامر:»سأعمل على دعم الفنانين 
شفاعمرو  اسم  وسنرفع  شفاعمرو،  مدينة  في  واألدباء 
عالًيا من خالل املشاريع واملهرجانات الفنية التي سأعمل 
على تنفيذها، من أجل جذب الزائرين الى املدينة، وبالتالي 

تشجيع السياحة في املدينة«.
كما أشار سامر صليبا أنه سيعمل الى نشر الفن والثقافة 
في كافة أحياء شفاعمرو، وسيعمل على استيعاب فناني 

شفاعمرو في املشاريع التي سينظمها القسم.   
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طورت ماركة املاكياج والعناية كلينيك طريقة 
املثالية  اللون  درجات  لتحديد  مثبتة  علمية 

لوجه  أكثر  واملناسبة 
وشفتي كل سيدة.

عن  يدور  الحديث 
Shade- تكنولوجية 
التي   Match Science
الدمج  على  تعتمد 
لون  درجة  بين  املثالي 
وبين درجة  أب'  'امليك- 
الشفاه،  أحمر  لون 
أن  باإلمكان  وبذلك 
زبونة  لكل  نقدم 
مجموعة األلوان األكثر 

مالءمة وإطراًء لها.
التركيبة  ورت 

ُ
ط

خبراء  بمساعدة 
»التناسب  مبدأ  على  تعتمد  وهي  كلينيك 
عمل  كل  في  قائم  توافقي  تناسب   – الذهبي« 
فني وفي الطبيعة. خوارزمية طورت على أساس 
تترجم التناسبات لعالم األلوان  نفس النسبة، 
وتساعد بذلك في تحديد أفضل إمكانيات دمج 
امليك مع أحمر الشفاه كي تتمكن الزبونة من 

إيجاد أكثر األلوان التي تناسبها. 
 Even الطريقة الجديدة تقدم مع أحمر الشفاه
 Better™ Pop Lip Colour Foundation – 28
درجة لون تنقسم إلى 3 عائالت: درجات األلوان 
اللحمية – 'نيود'، درجات ألوان يومية ودرجات 
ألوان دراماتيكية. الحديث ال يدور عن مجموعة 
هو  ألوان  دمج  عن  إنما  أحمر شفاه جديدة، 
األكثر تناسبا من حيث املالءمة وبذلك نتيح لك 

زبونة أن تظهر بأفضل إطاللة.
يتمكنون في  الخاص بك،  أب'  'امليك-  وفق لون 

كلينيك تنسيق أحمر شفاه واحد من كل عائلة 
ألوان مع خيارات في أشكال املاكياج املختلفة 

وفق الحاالت املزاجية املختلفة وذلك مع العلم 
أن كل لون هو األكثر إطراًء ودقة لك. 

على  تحتوي  تركيبة  الجديد  الشفاه  ألحمر 
التركيبة  إضافية.  مغذية  ومركبات   E فيتامين 
النسيج خفيف،  خفيفة وال تتشقق أو تتقشر، 
مخملي  النهائي  املظهر  الشفتين.  ويروي  مطري 
المع ومريح ودرجة اللون مقاومة حتى 8 ساعات.
املنتجات متوفرة في حوانيت كلينيك في كنيون 
 TLV كنيون   وفي  لتسيون  ريشون  في  هزهاف 
همشبير  فارم،  سوبر  في   ،FASHION MALL
لكلينيك  التابع  الين  األون  وموقع  لتسرخان 

www.clinique.co.il  : وعنوانه

بريجات، ماركة العصائر الرائدة في البالد، تعرض 

مشروبات صافية بطعمات جديدة ومنعشة خصيصا 

للشتاء:

بريجات حمضيات صافية بطعمات 
البرتقال والجريب-فروت 

مجموعة مشروبات بريجات الصافية تتوسع مع حلة جديدة بطعمات 
الحمضيات املنعشة، وفقط 19 سعرا حراريا لـ 100 مل من املشروب

طعمات  بريجات،  من  الصافية  املشروبات  مجموعة  إلى  انضمت 
حمضيات جديدة، »برتقال صافي« و »جريب فروت صافي«، والتي تضم 
مجموعة من الطعمات: أناناس، خوخ، عنب، تفاح، مانغو وليمون-نعناع.

تمتاز طعمات الحمضيات الجديدة، البرتقال والجريب فروت، بخفتها 
انتعاشها وحالوتها الخفيفة، بدون العالمة الغذائية الحمراء، وخصيصا 

للمستهلكين الذين 
يبحثون عن مشروب 

منعش وخفيف 
وغير مستعدين على 
املساومة بخصوص 

الطعم ومع 19 سعرا 
حراريا لـ 100 مل من 

املشروب.
حلة الشتاء 

»الحمضيات الصافية« 
متوفرة برزم ثالثية 

1.5 لتر. وينضم اليها 
مشروب الـ »ليمون-

نعناع الصافي«، والذي 
افتتح حله الشتاء قبل 

أشهر.
مشروب بريجات صافي بطعم البرتقال يعرض بقناني 1.5 لتر

مشروب بريجات صافي بطعم الجريب فروت ُيعرض بقناني 1.5 لتر
رزمة بريجات صافية بطعم الحمضيات: مشروبات برتقال، جريب فروت 

وليمون-نعناع، تعرض بقناني 1.5 لتر.
الفاكهة،  أساس  على  املشروبات  من  كبيرة  مجموعة  تعرض  بريجات 
بضمنها مشروبات خفيفة، عصائر فاكهة معصورة ومجمدة وغيرها. تنتج 

املشروبات بدون مواد حافظة وبدون صبغات طعام اصطناعية.

شتاء كله دالل في شبكة كافيه كافيه
1+1 على تشكيلة الساندويشات ألعضاء 

نادي MOOD واملنضمين الجدد
 

أجواء شتوية مدللة تنتظركم في شبكة مقاهي ومطاعم كافيه 

كافيه، وبإمكانكم التمتع فيها مع ميزة شهر شباط: 1+1 على 

ناديMOOD وللمنضمين  تشكيلة الساندويشات ألعضاء 

الجدد. باإلضافة إلى ذلك بإمكانكم التمتع أيضا بمشروبات 

الشتاء الساخنة:

وكليك  الرغوة  مع  ساخن  موز  مشروب   - موز  كليكس 

شوكوالطة.

الرغوة  مع  ساخن  مشروب شوكو   - جوز  كليكس شوكو 

وكليك كريوت شوكوالطة.

كليكس موكا - مشروب موكا ساخن مع الرغوة وكليك كرات 

بنية - بيضاء.

االحد- أيام   27.2.2020 حتى  حملة MOOD  سارية 

في  تظهر  التي  وللمعلومات  لألنظمة  خاضع  الخميس. 

moodclub.co.il  موقع

ماركة منتجات التجميل الرائدة – كلينيك تطلق:
طريقة علمية مثبتة تتيح مالءمة دقيقة بين ألوان أحمر 

الشفاه املناسبة لك حسب درجة لون 'امليك-أب' 

رئيس  شفاعمرو  في  اليوم  يستقبل  حيفا-  ملراسل 
دواني  سهيل  املطران  االنجيلية،  الكنيسة  أساقفة 
جمهور  املحلية،  الكنيسة  راعي  داغر،  فؤاد  والكنن 
ووفود املهنئين بانتخاب املطران املشارك الجديد القس 
في قاعة كنيسة  ابن شفاعمرو،  العميد حسام نعوم، 
بمناسبة  التهاني  لتقديم  األسقفية  بولس  القديس 

بانتخابه، وذلك في ساعات ما بعد الظهر حتى املساء.
انتخب من قبل  يذكر أن القس العميد حسام نعوم، 
شخصا   ٧٧ من  ؤلف 

ُ
وامل القدس  مطرانية  مجمع 

بتاريخ  وذلك  األصوات،  بأغلبية  وعلمانيين  كهنة  من 
كأسقٍف  عمان  األردنية  العاصمة  في   30/1/2020

مشارك. 
شفاعمرو،  مواليد  من  املنتخب  املشارك  واملطران 
أنعم هللا  نعوم،   – قفعيتي  رفاء  السيدة  من  متزوج 
عليهما باألوالد: وديع، لوريس وكريستا. واملطران حسام 
هو أول عميد عربي لكثدرائية القديس جورج بالقدس، 
كلية  من  الالهوتية  العلوم  في  االول  اللقب  نال  وقد 
الثاني  واللقب  أفريقيا،  جنوب  في  االسقفية  التجلي 
ڤيرجينيا،  في  األسقفية  الالهوت  جامعة  من  والثالث 

ويشغل سكرتير مجلس رؤساء الكنائس في القدس.

محرر »حيفا« األدبي- صدر مؤخًرا كتاب »كفر برعم نشأة 
واقتالع«  تجذير 
كامل  لألستاذ 
يعقوب، حيث جاء 
 867 في  الكتاب 
صفحة من الحجم 
هذا  الوسط. 
دراسة  هو  الكتاب 
برعم  كفر  لقرية 
بشارة،  بالد  في 
من  جزء  هي  التي 
وبالد  عامل  جبل 
األعلى،  الجليل 
الجغرافي،  موقعها 

يروي  نباتاتها ومصادر مياهها.  مناخها،  تربتها،  صخورها، 
الكتاب تاريخها العام ويدقق بتاريخها البشري، االجتماعي 
واالقتصادي مستعرًضا تاريخ الشعوب التي سكنتها منذ 
فترة  بتفاصيل  يتمحور  ثم  الكنعاني،  العصر  في  نشأتها 
عشر.  السابع  القرن  من  الثاني  بالنصف  تبدأ  تاريخية 
في كفر  التي استقرت  العائالت  بتجذير  الكتاب  ويبحث 
برعم في هذه الفترة وتسلسلها، ويتطرق بإسهاب لألحداث 
التي  واالقتصادية،  واالجتماعية  والتاريخية  الطبيعية 
هذه العائالت حتى تهجيرهم واقتالعهم  مّرت بها وبأبناء 

منها في العام 8491.
يذكر الكتاب أيًضا انتقال أهل كفر برعم الى قرية الجش 
املجاورة، تحت التزام ممثل دولة بصفة وزير، ووعد منه 
بالسماح لهم  ومن مرافقيه ممثلي دوائر حكومية عدة، 
بالعودة الى بيوتهم وأراضيهم في قريتهم كفر برعم. صمم 

الكتاب شربل الياس.     

رسل  »جمعية  استضافت  حيفا-  ملراسل 
املا�ضي  الثالثاء  الشفاعمرية، مساء  املستقبل« 
املعالج  الرعوية،  العذراء  السيدة  قاعة  في 
قدم  حيث  جراي�ضي  عامر  د.  النف�ضي  واملحلل 
»السعادة  بعنوان  وجديدة  قيمة  محاضرة 

األسرية« حضرها عدد كبير من األهالي.
بناء  كيفية  محاضرته  في  املحاضر  استعرض 
األهل  وبين  األزواج  بين  أسرية سليمة  سعادة 
النفس  علم  نشأة  على  فيها  معرجا  واألبناء. 
الذي يعنى بدراسة املظاهر االيجابية  االيجابي، 
املظاهر  دراسة  مقابل  االنسان،  نفسية  في 

السلبية وهي الطاغية في علم النفس.
العالقة  عن  جراي�ضي،  د.  حديث  وتمحور 
وكيفية  األبناء  مع  والعالقة  الزوجين  بين 
مفهوم  خالل  من  وتطويرها،  عليها  الحفاظ 
أو  الثراء  في  تكمن  ال  التي  الحقيقية  السعادة 
وأن هناك فرقا بين  املركز العلمي واالجتماعي، 
وأكد أن أصحاب الشخصية  املتعة والسعادة. 
والنشيطة  والحيوية  املرحة  أي  اإليجابية، 
وعن السعادة الزوجية  تعيش سنوات طويلة. 

3 أنواع من الحب الذي يربط الزوجين  ميز بين 
واألهل باألبناء، الحب بال حدود، الحب املتعلق 

بالزوجين والحب الرومان�ضي. 
وتناول املحاضر د. جراي�ضي طرائق بناء املشاعر 
اإليجابية داخل العائلة، وتأثيرها على العالقات 
الزوجية والوالدية والتي تجلب السعادة بالتالي. 
كما تحدث عن أهمية التفاؤل بحماية الزواج، 
لعالقة  يؤدي  الذي  باألمان  الشعور  وكذلك 
الست  الفضائل  عرض  كما  ناجحة.  زوجية 
من  عينية  وأمثلة  نماذج  وقدم  القوة.  ونقاط 

واقع الحياة ومن تجربته املهنية في هذا املجال.
وكان قد افتتح املحاضرة الكاتب زياد شليوط، 
سكرتير الجمعية مرحبا ومعرفا باملحاضر، وقرأ 
مقاطع من كتاب »النبي« لجبران خليل جبران، 
تناسب املوضوع. وبعد املحاضرة قدم الدكتور 
نزار بحوث، رئيس الجمعية كلمة شكر للمحاضر 
وقدم  والجمهور الذي تحدى أحوال الطقس، 
باسم الجمعية درع شكر وتقدير للدكتور عامر 

جراي�ضي.

المطران حسام نعوم يستقبل 
المهنئين بانتخابه اليوم في 

مسقط رأسه بشفاعمرو 

كتاب عن كفر برعم لألستاذ 
كامل يعقوب

جمعية رسل المستقبل الشفاعمرية، تستضيف المعالج 
النفسي د. عامر جرايسي في محاضرة عن السعادة األسرية
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 محرر صحيفة »حيفا« للشؤون املحلية
التواصل االجتماعي وعبر  في شبكات  شر مؤخًرا 

ُ
ن

مواقع االنترنت نقاش حول موضوع توحيد األعياد 
 من بحث إمكانات 

ً
لدى الطوائف املسيحية، وبدال

تحقيق الوحدة، كان هنالك تبادل إتهامات حول 
الحدة  النقاش من  يخُل  ولم  الوحدة،  يعيق  من 

حتى من قبل رجال دين.
في صحيفة »حيفا« رأينا من واجبنا أن نلقي الضوء 
رح في 

ُ
على هذه القضية، خاصة أن هذا املطلب ط

أحياًنا  نجحوا  واملدن  القرى  بعض  وفي  السابق، 
بإعالن وحدة األعياد، لكن لم يحدث أن تم توحيد 

األعياد قطرًيا وبشكل شامل. 
موقف األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى

حول هذا املوضوع كتب األرشمندريت أغابيوس أبو 
سعدى، رئيس رعية امللكيين الكاثوليك في حيفا، 
حول هذا املوضوع في موقع »حيفا نت« وشبكات 
التواصل االجتماعي، تحت عنوان »ليست الوحدة 
طرٍف  بين  أسعار  عرض  أو  ا  علنيًّ مزاًدا  أو  بازاًرا 
ر«. وأضاف أنه تابع ما نشر حول هذا املوضوع 

َ
وآخ

متوقًفا عند وضع صورٍة لسيادة املطران يوسف 
طالبه بتحقيق الوحدة، 

ُ
متى السامي االحترام وهي ت

في اإلعالن  أغابيوس  األرشمندريت  لم يجد  بينما 
األرثوذكسّية  الكنيسة  ملسؤولي   

ً
صورة املذكور 

لُتطالبهم أيًضا بالوحدة. وهنا نعت األرشمندريت 
أغابيوس هذا النشر بالصبيانية وعدم املسؤولية. 

أن  الى  أغابيوس  األرشمندريت  أشار  بعدها 
املقدس  القربان  تقدم  ال  األرثوذكسية  الكنيسة 
لغير األرثوذكس، وأنها ال تؤمن بأسبوع الصالة من 
أجل وحدة الكنائس متهًما الكنيسة األرثوذكسية 
الى  األخرى  الكنائس  عودة  الوحدة،  تعتبر  بأنها 
حضن الكنيسة األم. كما وجه اتهاًما آخر للكنيسة 

الكنائس  من  الكهنة  تمنع  بأنها  األرثوذكسية 
ووجه  األسرار،  في  املشاركة  حق  الكاثوليكية 

اتهامات أخرى نفضل عدم ذكرها.
دعوة  أغابيوس  األرشمندريت  وجه  الختام،  في 
يتم  أن  التالية،  األسس  على  للوحدة  جديدة 
بالتناوب، أي مرة حسب  االحتفال بعيد الفصح 
الغربي،  التقويم  حسب  وأخرى  الشرقي  التقويم 
له حسب  التابعة  واألعياد  امليالد  توحيد عيد  أو 
التقويم الشرقي وتوحيد الفصح واألعياد التابعة 

له حسب التقويم الغربي.             
مرسوم سيادة املطران يوسف متى

متى،  يوسف  املطران  سيادة  أصدر  الشأن  بهذا 
ملطرانية  األسقفي  الديوان  عن  أسقفًيا  مرسوًما 
عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم امللكيين 
التقويم  تتبنى  املطرانية  أن  فيه  جاء  الكاثوليك، 
الكاثوليكية  للكنيسة  املعتمد  الغربي  الكن�ضي 
السنة  لهذه  الفصح  تاريخ  يكون  وعليه  العامة، 
الثاني عشر من شهر  األحد،  يوم  الرعايا،  لكافة 
مارست  التي  للرعايا  بالنسبة  أما   .2020 نيسان 
فعلًيا هذه الوحدة مع الكنيسة األرثوذكسية منذ 
أكثر من عشر سنوات، تستمر على هذا النهج حتى 
إعالن آخر، ويكون عيد الفصح لها، يوم األحد، 
التاسع عشر من شهر نيسان 2020، كما عليها أن 
تتبع كل األعياد املرتبطة بالفصح من األحد الجديد 

وحتى عيد العنصرة.
 كما وجه سيادة املطران دعوة للرعايا التي طلبت 
هذه السنة أن تسير حسب التقويم الشرقي، الى 
تقديم طلب خطي موقع من كاهن الرعية ومذّيل 
أعضاء  بموافقة  خطي  طلب  وتقديم  بالختم، 
املجلس الرعوي، أو لجنة الوقف على توحيد العيد. 
وأشار سيادة املطران أن أي تغيير في الرعية من 

حيث احتفالها بعيد الفصح في املستقبل، يجب 
والحصول  األبرشية شخصًيا  راعي  عليها مراجعة 

على املوافقة خطًيا بالتغيير. 
مطالب بتوحيد األعياد

وصل مكتب صحيفة »حيفا« أكثر من بيان يطالب 
بتوحيد األعياد، األول من بنات وأبناء رعية كنيسة 
السيدة في معليا، حيث يطالبون فيه كاهن الرعية 
ملبدأ  »طبًقا  األعياد  بتوحيد  شقور  نديم  األب 
التوازن والتعامل باملثل، خاصة أننا نرى االنقسام 
مزدوجة،  تقاويم  على  بناء  باألعياد  واالحتفال 
 تعاليم الديانة املسيحية ويتناقض مع 

ً
ُيخالف أوال

إرادة  وتبجيل  واملحبة  والتقارب  التسامح  مبادئ 
الرب وسيدنا يسوع املسيح«. 

الشعبية  املبادرة  لجنة  أصدرت  وأن  سبق  كما 
تداعيات  بياًنا أوضحت  في حيفا  األعياد  لتوحيد 
من  كثيًرا  »جعلت  حيث  األعياد،  توحيد  عدم 
في  انقسامات  من  تعاني  املسيحية  العائالت 
االحتفال بالعيد، فتجد الواحد منا يحتفل غربًيا، 

بينما يحتفل أخوه شرقًيا«. 
شكري عبود يعبر عن استيائه

كتب الناشط االجتماعي شكري عبود، في صفحته 
عن املوضوع معتبًرا مرسوم سيادة املطران يوسف 
متى بأنه يّدل على تفكك األبرشية وغياب رئيسها 
ورئيس كهنتها، واستباحة األمور فيها وترك إتخاذ 
بمثابة  املرسوم  هذا  عبود  واعتبر  للكهنة.  القرار 
خنوع ورضوخ، ويشير الى ضعف موقف سيادته 

بعدم اتخاذه قرارات صعبة وحاسمة. 
موقف املجلس امللي الوطني األرثوذك�سي في حيفا 
مع   

ً
اتصاال نجري  أن  »حيفا«  في صحيفة  حاولنا 

أعضاء املجلس امللي الوطني األرثوذك�ضي في حيفا، 
الذين اعتذروا عن اإلدالء بأي تصريح بهذا املوضوع 

في الوقت الحالي، لكنهم أوضحوا أنهم بصدد دراسة 
املوضوع واعداد بيان سيصدر قريًبا باسم املجلس 
امللي الطالع الناس على موقفهم من هذه القضية. 

مار  رعية  خادم  يعقوب،  يوسف  األب  موقف 
لويس امللك للموارنة- حيفا

عن هذا املوضوع كتب األب يوسف يعقوب، كاهن 
رعية املوارنة في حيفا في صفحته، ما يلي »في الفترة 
االخيرة تعم اشاعات باسم رعية مار لويس بشأن 
الوحدة. احبائي اليكم املوقف الرسمي لي كخادم 
تلتزم  لويس  مار  رعية  املارونية.  لويس  مار  رعية 
السعي  أن  ينص  الذي  األساقفة  بمرسوم مجمع 
الكاثوليكية  الرعايا  كافة  بموافقة  يتم  للوحدة 

املنتمية لذات املنطقة«.  
مستعد  انا  لويس  مار  رعية  كخادم   « وأضاف 
التناوب.  أساس  على  فقط  الوحدة  اجل  من 
ملدة  بكاملها  االرثوذكسية  الرزنامة  تتبنى  رعيتي 
سنة كاملة على أساس أنه باملقابل تتبنى الرعية 
ملدة  بكاملها  الكاثوليكية  الرزنامة  األرثوذكسية 
سنة كاملة بالتناوب. هذا يعني اننا على استعداد 
ملدة سنة ان نضحي بوحدتنا مع ابرشيتنا وكنيستنا 
املارونية والكنيسة الجامعة من أجل الوحدة مع 
ابناء الكنيسة االرثوذكسية في حيفا الذين نثمنهم 
بالتناوب  نطلب  باملقابل  رعيتنا.  كأبناء  ونحبهم 
الكنيسة األرثوذكسية في حيفا ملدة سنة ان  من 
تضحي بوحدتها مع بطريركها من أجل الوحدة في 
حيفا. وحدة بتضحية من طرف واحد أمر غير وارد 
ألنه على املدى البعيد لن يأتي بثمار. فقط وحدة 
والتقدم  التغيير  سُيحدث  الطرفين  من  بتضحية 

املنشود نحو وحدة شاملة«. 

قضية توحيد األعياد تثار مجدًدا 
شكري عبود: مرسوم سيادة املطران يوسف متى يدل على تفكك األبرشية

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى: الكنيسة األرثوذكسية ال تقّدم القربان األقدس لغير األرثوذكس

األب يوسف يعقوب: رعية مار لويس تلتزم بمرسوم مجمع األساقفة الذي ينص أن السعي للوحدة يتم 

بموافقة كافة الرعايا الكاثوليكية املنتمية لذات املنطقة
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كّرس حياته لألغنية والفن،  قيمة وقامة فنية كبيرة، 
للسالم،  للوطن،  للحب،  أبًدا،غّنى  التوقف  يعرف  ال 
العاشقين،  لغات  وبكل  والعيد،  للفرح  واألم،  للطفل 
الساحة  في  نادرة  عملة  استئذان.  دون  القلوب  دخل 
وأن  النجومية  عرش  على  يتربع  أن  يستحق  الفنية، 

يسرق األضواء ويصل بفنه وإبداعه الى العاملية. 
املتناقضات،  بين  يجمع  الذي  صوته  بعذوبة  تمّيز 
أصالة املا�ضي وعنفوان  الحزن والفرح،  القوة والرقة، 
يمتاز  خاًصا  طابًعا  أغانيه  اكتسبت  لذلك  الشباب، 
وأيقونة  جعلت منه مدرسة في الفن والغناء  بالتنوع، 

للنجاح والتألق.
على  وتشهد  والغناء،  الفن  مجالي  في  عريق  تاريخ  له 
الذي ولد  حي وادي النسناس في حيفا،  بداياته أرجاء 
وترعرع فيه، حيث بدأ الغناء منذ طفولته، فكان يغني 
ألبناء الحي وألصدقائه في الحفالت العائلية واملناسبات 

السعيدة ، كما كان يشارك في االحتفاالت املدرسية. 
درس املوسيقى على يد الفنانين حكمت شاهين ووليد 
غّنام في املعهد الكرملي، ثم التحق بمعهد روبين ليوسع 

دائرة معارفه املوسيقية هناك.
املقدسية  الكواكب  فرقة  مع  الفنية  بدايته  كانت 
التي  "أحالم"  فرقة  بتأسيس  قام  بعدها  والدريمز، 
ضمت نخبة مختارة من أهم الفنانين واملوسيقيين وعلى 
أعلى املستويات، قدم من خاللها سلسلة من األعمال 
 كبيًرا من قبل 

ً
والحفالت التي القت نجاًحا واسًعا واقباال

جمهوره ومحبيه.

قام بإحياء عدد كبير من الحفالت داخل البالد وخارجها، 
ونال شعبية كبيرة لدى الجالية العربية خاصة في كندا 

والواليات املتحدة واستراليا. 
بالفنان واملوسيقار الكبير الراحل ملحم  ارتبط اسمه 
بركات، حيث جمعتهما عالقة صداقة ومحبة ال مثيل لها. 

من رحم االبداع خلقت نجوميته 
واحتل مرتبة الصدارة بجدارة عمري حسنينفنان من بلدي

في العام 1992 قدم الفنان زهير فرنسيس عرًضا كبيًرا 
ألغاني الفنان ملحم بركات لقي على أثره محبة وشعبية 
كبيرين، حيث قال في حقه الفنان الراحل بركات "ملاذا 
تأتون الى عمان لالستماع مللحم بركات ولديكم صوت 
زهير فرنسيس في فلسطين؟!" كانت شهادته تلك بمثابة 
قبل  من  فرنسيس  زهير  به  وفخر حظي  وسام شرف 

النجم الكبير وأسطورة التلحين والغناء ملحم بركات. 
وفاء للموسيقار الراحل وحًبا وتقديًرا له، أقام فرنسيس 
 كبيًرا أطلق عليه اسك "كرمال النسيان"، إحياء 

ً
حفال

لذكراه وتكريًما له ولفنه، الذي ارتبط به ارتباط الروح 
بالروح، والذي كان بمثابة إضافة قوية ملشواره الفني، 
ورواًجا  نجاًحا  والقى  الفنية  األخبار  أهم  تصدر  حيث 

كبيرين.
الياس كرم،  الفنانين مثل  جمعته املسارح بعدد من 
ملحم  الراحل  واملوسيقار  وهبي  هيفاء  عالمة،  راغب 
بركات. كما تعاون في تلحين أغانيه مع نخبة من امللحنين 
وفي  العرب منهم: صالح الشرنوبي وحسن أبو السعود. 
حسين  إخراج كليباته تعامل مع كبار املخرجين منهم: 
وكانت من أهم اللحظات  دعيبس وأحمد الفيشاوي. 
نزار  الكبير  اللبناني  بالشاعر  لقاؤه  الفنية  في مسيرته 
فرنسيس والشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم.

قدم الفنان املتألق زهير فرنسيس عدًدا من األعمال 
القت  والتي  عليك"،  "بغار  أغنية  أبرزها  من  الفنية، 
العربي  الوطن  مستوى  على  كبيرين  ورواًجا  نجاًحا 
من  نفار،  تامر  الرابر  مع  "صمتي"  وأغنية  والعالم. 
برهوم،  عبودي  املبدع  الفنان  زميله  وتوزيع  انتاج 
كما قدم عدًدا  "أحالم".  عازف الجيتار باس في فرقة 
"سرقتيني"،  منها  الناجحة  والكليبات  األلبومات  من 
تتجوزني"،  بدها  اللي  "وينها  "قميصها"،  "مزعلها"، 
وكليب "ينتابني" باللهجة الخليجية ، وآخر أعماله كانت 
والتي تضج بها اليوم حفالته  "حبك إجباري"،  أغنية 
ومواقع التواصل االجتماعي والسوشيال ميديا، بعد أن 
القت استحساًنا وحًبا كبيًرا من قبل جمهوره ومحبيه. 

ما يقارب ثالثة عقود من التميز واالبداع والتألق، رسم 
وإرادته  بقوته  فأزهر  الفني  الكبير طريقه  فيها مطربنا 
وإصراره على النجاح، حصد فيها محلًيا على مدار أعوام 
سباق  أغانيه  تصدرت  العام،  مطرب  لقب  عديدة 
األغنيات لفترات طويلة، كما القت أغانيه شهرة واسعة 
مستوى  على  بجدارة  الصدارة  مرتبة  يحتل  جعلته 

األغنية املحلية.
كما أن روحه املرحة وحضوره والكاريزما التي يتحلى بها 
على املسرح، جعلت منه نجًما من الطراز األول، والخيار 
املناسب الذي يلجأ إليه الناس إلحياء جميع املناسبات 
السعيدة واألفراح واألعياد، ومن هذا املنطلق نستطيع 
أن نقول أن اسمه ارتبط وثيًقا بمعالم الفرح والسعادة.
أول  من  كان  فرنسيس  زهير  أن  بالذكر  الجدير  من 
في  املشتركة  الشابة  للمواهب  واملشجعين  الداعمين 
برنامج  Arab Idol  "أراب آيدول"، حيث قام بزيارتهم في 

لبنان داعًما ومسانًدا ومشجًعا لهم. 
"أبو الزوز"،  ولو تحدثنا عن الجانب العاطفي للفنان 
كل  منحه  الذي  الفن،  مع  عاطفية  عالقة  فتربطه 
إحساسه ومشاعره، وكان رفيق دربه منذ طفولته. فهو 
وتواضعه  للناس،  وقربه  وصدقه  قلبه  بطيبة  ُعرف 
الذي جعل منه صديًقا مقرًبا لكل من يعرفه أو يحظى 
مر�ضى  ويساند  يدعم  أنه  عنه  ُعرف  معه.  بالتعامل 
السرطان، خاصة األطفال، وتنظيم جوالت تفقدية لهم 
تضامًنا معهم ومحاولة منه لترك أثر جميل في نفوسهم.
نتيجة  كان  فرنسيس  زهير  حققه  الذي  النجاح  ربما 
لدعوة أمه له من بعد مجهوده الجبار في الوصول الى 
رحيلها،  هو  وقلبه  روحه  في  أثر  ما  أكثر  ولعل  القمة. 
التي شاركته  )طبراني(،  فرنسيس  السيدة فيروز جبرا  
الكليب  هذا  في  روحيهما  وكأن  "أمي"،  أغنيته  تصوير 
تستعدان لفراق طويل، وكأن الهدف من هذه األغنية 
التي  أمه،  بوجه  ويوثقها  بصوته  يخلدها  ذكرى  هو 
سترحل وستبقى ذكراها في قلبه وفي قلب كل من شاهد 

هذا الكليب.
خاللها  ومن  والتألق،  النجاح  يتوجها  فنية  مسيرة 
ا فنًيا 

ُ
استطاع الفنان زهير فرنسيس أن يصنع تاريخ

من  متكاملة  متنوعة،  ومدرسة  فنية  ورحلة  ا، 
ً
مشرف

شتى أنواع فنون الغناء واملوسيقى ومن مختلف ألوانهم.
حبه للتحدي واملثابرة صنعت منه نجًما المًعا في سماء 
العاملية،  الى  للوصول  مثابًرا  متحدًيا  يزال  وال  الفن، 
بأعذب  لنا  مغرًدا  الصدارة،  في  يبقى  أن  له  نتمنى 
وما يجعلنا نفخر به  وبجمال صوته يطربنا،  األلحان، 
الفلسطيني  الفن  كونه واحًدا من أهم معالم ورموز 
والذي نتشرف بأن تخط أقالمنا عنه أجمل  املشرف، 

وأصدق العبارات.     
  



13 الجُمعة 14 شباط 2020

أنغام تعلن عن مرضها 
حفلها بدار األوبرا  كشفت الفنانة املصرية أنغام في أثناء 
أنها أصيبت بمرض دقيق يؤثر على جهازها التنف�ضي وبالتالي 
وعلى الرغم من أنها شفيت من  على صوتها العام املا�ضي، 
ذلك الداء إال أنها هذا العام تفاجأت بإصابتها بمرض التهاب 

الجيوب األنفية وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.
 

يعود النجم كاظم الساهر إلحياء حفل في مصر بعد غياب ألكثر 
من 12 عاما بعد حفله األخير ضمن حفالت ليالي التلفزيون عام 
وكشف منظم الحفالت وليد منصور عن حفل جديد   ،2009

للقيصر كاظم الساهر قريبا في مصر. .
الوطنية  أغنيته  من  نسخة جديدة  الساهر،  كاظم  وكان طرح 
بغداد  تشهدها  التى  االحتجاجات  مع  بالتزامن  عليك«،  »سالم 
 عن اللحن السابق 

ً
ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليال

لألغنية، ويأتى التوزيع الجديد لألغنية بالتزامن مع االحتجاجات 
العراقية.

االجتماعى،  التواصل  مواقع  على  صورة  انتشرت  وكانت 
املطعم  برج  أعلى  يقف  وهو  الساهر  كاظم  الفنان  فيها  يظهر 
والذى  أحد  جبل  عليه  يطلق  الذى  بغداد،  فى  التركى 
واسًعا   

ً
جدال أثار  الذى  األمر  العراق،  فى  الثوار  به  يعتصم 

عدمه. من  الصورة  صحة  حول  العراقيين  املتظاهرين   بين 
فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل االجتماعى مع 
 وصل إلى العراق 

ً
كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيرا

وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق 
الالفت: »الرجال عند الشدائد تظهر«..

لطفي بوشناق يرفض 

الغناء مع فنان إسرائيلي 

مقابل 400 ألف دوالر
الفنان  تصريح  على   »12« الـ  العبرية  القناة  علقت 
التون�ضي، لطفي بوشناق، برفضه الغناء مع فنان إسرائيلي 
مؤكدة أن سبب الرفض تصريح  ألف دوالر،   400 مقابل 
بوشناق أن تاريخه الفني ال يسمح له بذلك، وأنه ال يضحي 

بهذا التاريخ..
وأرفقت القناة العبرية شريطا فيديو للفنان التون�ضي، لطفي 
بوشناق، والذى أكد من خالله أنه رفض عرضا ماليا كبيرا 
للغناء مع فنان إسرائيلى، مشيرا إلى أن هذا األمر يتعارض مع 

مبادئه وموقفه املؤيد للقضية الفلسطينية.

كاظم الساهر يحيي حفالً في مصر بعد غياب 12 عامًا
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مدرسة مار الياس ا�سقفية - حيفا

محبة احتواء  تعاون  عطاء

اجواء املدرسة - بيت صغري بقلب كبري

تعلم ذو معىن- بالتعاون معنا حتصيلك بيعال

تعلن مدرسة مار الياس ا�سقفية حيفا عن افتتاح باب التسجيل للصفوف التاسع والعا� للسنة الدراسية 

2020/2021 ابتداءا من 15.1.2020 وحتى 20.3.2020 خ�ل ايام الدوام الدرا� من الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر لدى السكرتارية � مبنى ا�درسة, شارع النبي 34 -حيفا.

عند التسجيل الرجاء احضار ا�وراق الثبوتية التالية:

* صورة شمسية للطالب/ة

* صورة عن هوية ا�هل

* نسخة عن شهادة التحصيل ا�خ®ة

للتسجيل وا�زيد من التفاصيل الرجاء التواصل ع¶ الرقم التا³ 04-8532454 

رحالت وجوالت - رفقة ونهفات

فعاليات المنهجية - موهبتك معنا اهلا معىن

برج القوس
يقدم ملولود برج القوس توقعات األبراج وحظك اليوم على الصعيد 
املنهي والعاطفي والصحي، برج القوس واحد من األبراج التي تحاول على 
ويقدم  الدوام أن تكون حياتها هادئة، وهو من مواليد األبراج النارية، 
القوس على الصعيد الصحى  اليوم ملواليد برج  السابع حظك  اليوم 

واملنهى والعاطفى، ومن مشاهير برج القوس النجمة جوليان مور.
برج العقرب

الخميس  اليوم  وحظك  األبراج  توقعات  العقرب  برج  ملولود  يقدم 
جًدا  عاطفي  مائي  برج  وهو  والصحي،  والعاطفي  املنهي  الصعيد  على 
كما أن لديهم  لديهم طموح يسعون لتحقيقه،  يتميز أصحابه بالهدوء 
حساسية وعاطفه مفرطة ومن مشاهير برج العقرب املمثلة األمريكية 

غريس كيلي.
برج العذراء

ملولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد املنهى والعاطفى والصحي، 
املالحظة  دقيقة  القوية  بالشخصية  مواليده  يتميز  الذى  البرج  وهو 
الذكى،  بالتخطيط  ألهدافها  والوصول  أحالمها  تحقيق  على  القادرة 
توجيه  نحو  امليل  يعيبهم  ولكن  املشاعر  فى  بالصدق  أيًضا  ويتميزون 

االنتقادات بكثرة. ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الخال.
برج الدلو

الصعيد  على  اليوم  وحظك  األبراج  توقعات  الدلو  برج  ملولود  يقدم 
التى  الهوائية  األبراج  من  الدلو  برج  ويعد  والعاطفى،  واملنهى  الصحى 
والخيال الواسع وسرعة البديهة واللباقة فى الحديث مع  تتميز بالذكاء 
اآلخرين، لكنهم متقلبو املزاج وسريعى الغضب على أتفه األمور، لكن من 
ومن مشاهير برج الدلو  السهل مصالحتهم فهم أصحاب قلوب طيبة، 

الفنان محمد شاهين.
برج االسد

يقدم ملولود برج ااألسد توقعات األبراج وحظك اليوم الخميس على 
برج األسد ال يعرف الهزيمة يعشق  الصعيد املنهي والعاطفي والصحي، 
النجاح لديه قوة شخصية ال يقبل أن يأمره أحد عاطفي لحد كبير لديه 
مشاعر وأحاسيس مخلص ألق�ضى درجة، ومن مشاهير هذا البرج املمثلة 

األمريكية ساندرا بلوك.
برج الجدي

يقدم ملولود برج الجدى توقعات األبراج وحظك اليوم الخميس على 
برج الجدى من األبراج التى يتميز  الصعيد املنهي والعاطفي والصحي، 
أصحابها بالطموح والعمل ويعشق تحقيق النجاح،  ويبدأ من يوم ٢٢ 

ديسمبر وحتى ١٩ يناير ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام
برج الحوت

 يقدم ملولود برج الحوت توقعات األبراج وحظك اليوم الخميس على 
برج الحوت يعشق الخيال يعيش  الصعيد املنهي والعاطفي والصحي، 
العالم بطريقته الخاصة، ال يحب التعجل في اتخاذ القرارات وخاصة 
الهامة، يتسم أصحابه بالتفكير الزائد، عاطفي يحب بكل ما يملك من 
ومن مشاهير برج الحوت  حواس ورغم ذلك شخص خجول للغاية، 

الفنانة البريطانية إليزابيث تايلور.
برج الحمل

يقدم ملولود برج الحمل توقعات األبراج وحظك اليوم على الصعيد 
املنهي والعاطفي والصحي، برج الحمل يتميز مواليد هذا البرج بالشخصية 
عاطفة  لديها  للغير  محبة  شخصية  أنها  كما  واملبتكرة،  النشيطة 
ورومانسية والشجاعة والتفاؤل، ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا 

مبارك.
برج الجوزاء

توقعات األبراج وحظك اليوم الخميس على  يقدم ملولود برج الجوزاء 
الصعيد املنهي والعاطفي والصحي، شخص متغير كل لحظة ومتجدد يمل 
إنهم  ما يميزه ذكاؤه يفكر في أكثر من موضوع بنفس الكفاءة،  بسرعة، 
20 يونيو ومن مشاهير برج  21 مايو إلى  اصحاب برج الجوزاء ويبدأ من 

الجوزاء مارلين مونرو.
برج الثور

على  الخميس  اليوم  األبراج وحظك  توقعات  الثور  برج  ملولود  يقدم 
بالصبر  البرج  هذا  أصحاب  يتميز  والصحي،  والعاطفي  املنهي  الصعيد 
فإنهم ال يعرفون اليأس، يعشقون العمل ويتفانون فيه ويتقنونه جًدا، 
يبدأ برج  وأسوأ عيوبه عنيد جًدا،  شخص لبق مهذب هادئ الطباع، 

الثور من 20 إبريل وحتى 20 مايو ومن مشاهير هذا البرج ألباتشينو.
برج الميزان

األربعاء  اليوم  توقعات األبراج وحظك  امليزان  برج  ملولود   يقدم 
وهو البرج الذى  على الصعيد املنهي والعاطفي والصحي،   12/2/2020
يتميز مواليده بالدبلوماسية والتوازن في عالقاته مع اآلخرين، كما يعتبر 
الشخص األقرب ألصدقائه لتقديم النصيحة، كما أنه يفضل الحياة 
البسيطة، ودائم االبتسام، لكن غضبه يكون صعب السيطرة عليه في 

كثير من األحيان، ومن مشاهير برج امليزان الفنان محمد منير.
برج السرطان

والعاطفي،  الصحي واملنهي  الصعيد  اليوم على  السرطان وحظك  برج 
ويعد برج السرطان من األبراج املائية التي تتميز بالعاطفة الجياشة والتى 
تتحكم في الكثير من قراراتهم، كما أنهم أصحاب شخصية قيادية حادة 
ال يحب تقبل النصيحة واالنتقاد من اآلخرين، لذلك يراهم البعض على 
أغلب الوقت في  يميلون لالستقرار العاطفي وقضاء  قدر من الغرور، 

املنزل، ومن مشاهير برج السرطان الفنان هاني سالمة.

ملراسل حيفا – تم انتخاب أوهد شجف، مديًرا عاًما لبلدية حيفا خلًفا 
للمدير العام السابق، إيتان شطياسني. حيث وقع االختيار مؤخًرا من قبل 
لجنة املناقصات في بلدية حيفا، على شجف. هذا وسيتم املصادقة بشكل 
نهائي على قرار التعيين، بعد بحث املوضوع في جلسة املجلس البلدي، وبعد 
انتخابه بشكل نهائي، من املفروض أن يعلن استقالته من منصبه الحالي 

كمدير عام لبلدية عكا.
املدير العام الجديد لبلدية حيفا يبلغ من العمر 49 عاًما، خريج جامعة حيفا 
وكان رئيًسا ملنظمة الطالب الجامعيين فيها. تم تعيينه في العام 2003 مديًرا 
عاًما لبلدية عكا، بعد سبع سنوات انتقل للعمل مديًرا عاًما لشركة تجارية، 

وبعد مرور سنة عاد إلشغال منصب مدير عام لبلدية عكا مجدًدا.

مدير عام بلدية عكا يصبح مديًرا 
عاًما لبلدية حيفا

ابراج

ملراسل »حيفا« – تم فجر أمس، الخميس، تشييع جثمان الشاب شادي 
بنا في مقبرة كفار سمير في حيفا، منفذ عملية إطالق النار في مدينة القدس 

يوم الجمعة املا�ضي.
علمنا أنه تم دفن الجثمان شرط أن ال يتجاوز عدد املشيعين 35 شخًصا، 
هذا وتم دفن الجثمان وسط إجراءات مشددة. كما علمنا أنه سيتم تقبل 

التعازي في قاعة مسجد الجرينة في حيفا.  
هذا ووصلنا قبل إغالق هذا العدد من صحيفة »حيفا« بيان من الناطق 
تطلب من كل  اإلسالمية في حيفا املحامي علي رافع،  باسم لجنة األمناء 
األطراف والجهات عدم استغالل املوقف ملصالحهم الخاصة والشخصية، 
حيث عملت اللجنة بعد مفاوضات حثيثة مع الدوائر الحكومية لتتميم 

مراسم دفن جثمان املرحوم شادي بنا.    

تشييع جثمان شادي بنا فجر أمس الخميس
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )١٦(
د. خالد تركي حيفا

يكتب جميل البحري في كتابه »تاريخ حيفا« ص ١٧، عن التآخي 
»وآخر  امللعون:  بلفور  لوعد  ي  صّدِ والتَّ املصير،  ووحدة  العربّيِ 
امن والعشرين من شهر آذار عام الٍف 

َّ
مظاهرة كانت في اليوم الث

املسلمين  الحكومة  فيها  حاصرت  وعشرين،  وواحد  وتسعمائٍة 
ين  رك ضمن جامعهم الكبير، وطاردت املسيحّيِ بواسطة رجال الدَّ
الذين كانوا خارجين من احتفال ثاني يوم عيد الفصح الكبير من 
وا إلى املسلمين، وقد أطلق رجال  وم الكاثوليك لينضمُّ كنيسة الرُّ
ابعة عشرة من عمره )إدوار  ا في الرَّ ار فأصاب فتًى مسيحيًّ رك النَّ الدَّ
 عجوًزا من املسلمين 

ً
، وكذلك رجال

ً
بن جريس منصور( أرداه قتيال

)مصطفى العجوز(..«.
 ،60 ص  كريات«  ِ

ّ
»الذ كتابه  في  خوري  قيصر  د.  اعر  الشَّ ونظم 

قصيدة بعنوان »إدوار منصور ومصطفى العجوز« وُيضيف »وقد 
املقبرة  في حيفا على  التي جرت  املظاهرة  في  الوطن  ة  ذهبا ضحيَّ
ة، هناك من عٍل في هذا الفضاء الواسع وفي عالم الالنهاية  اإلسالميَّ
ة  ة. وهنا من أسفل تحت هذه الُقبَّ حدت روحا شهيَدي الوطنيَّ قد اتَّ
 ، واملسيحيُّ املسلم  حد  اتَّ قد  البالية  العظام  هذه  وفوق  رقاء  الزَّ
ليب وتعالت أصوات  يس، وتعانق الهالل والصَّ يخ والقّسِ فم�ضى الشَّ

ه 
ُّ
عب كل ين، والشَّ لين وقرعت أجراس املسيحّيِ ِ

ّ
نين واملرت ِ

ّ
املؤذ

يهتف لغاية واحدة ووطٍن واحٍد«.
وجاء في القصيدة:

عوب وتسعُد ها فتحيا كما تحيا الشُّ
َ
إذا لم تنل هذي البالد حقوق

ّلِ للموت مورُد
ُّ
 ألنَّ حياة الذ

ً
فخيٌر لها أال تعيُش ذليلة

إذا أنصفونا اليوم عشنا أكارًما وإن ظلمونا اليوَم ُينصفنا الغُد
نيا املسيح وأحمد وإن كان ال يحيا املسيُح وأحمٌد فال كان في الدُّ

ام  ومن األشعار التي ما زال يذكرها والدي عن ظهر قلب، من أيَّ
ورّيِ عمر أبو ريشة، في سبيل املجد: اعر السُّ مدرسته، قصيدة الشَّ

في سبيل املجد واألوطان نحيا ونبيد
ار عنيد اء جبَّ ة شمَّ نا ذو همَّ

ُّ
كل

ادة األحرار أطواق الحديد طيُق السَّ
ُ
ما ت

ّلِ واإلرهاق أولى بالعبيد ِ
ّ
إنَّ عيَش الذ

من إن سقانا املحن  ال نهاب الزَّ
في سبيل الوطن كم قتيل شهيد

ها والدي كما يجب وكان لهما 
َ
وكان أخوه داود قد اهتمَّ أن يحفظ

، إنَّ األستاذ شريف حبي�ضي كان قد كتبها 
ً
ة ذلك إذ قال عمي مرَّ

إلقاء  الميذ  التَّ من  طالًبا  وجيزة،  فترة  بعد  ومحاها  اللوح،  على 
القصيدة، فما كان من داود أن وقف إللقاء القصيدة كما كتبها 
األستاذ من فاتحتها إلى خاتمتها، بصوت جهوٍر وثقة كبيرة واعتزاٍز 
فس وقام بإلقاٍء جميل للقصيدة، يليق بمكانة هذه القصيدة  بالنَّ
فة، حيث كان ُيبرز انفعاالته، ويعلو بصوته  ة الهادفة واملثّقِ الوطنيَّ
د على الكلمة التي يجب عليه أن  وُيخفضه بإيقاع يليق باملعنى ويشّدِ
ظر إلى  د عليها، مع شارات يدْيه وطريقة وقوفه أمام الحشد والنَّ ُيشّدِ
أعينهم، لتبقى القصيدة راسخة في عقول الحضور ونفوسهم، حيث 
قوا  الميذ أن ُيصّفِ م الذي طلب من جميع التَّ ِ

ّ
حاز على احترام املعل

لداود احتراًما وتقديًرا فقاموا جميعهم، بموجة تصفيق كبيرة، بما 
الب وجميع من سمع 

ُّ
م، وقد حاز أيًضا على احترام الط ِ

ّ
في ذلك املعل

ة! دريسيَّ صفيق من تالميذ املدرسة واستاذة ومن الهيئة التَّ التَّ
انها، ولكّلِ طائفة كانت مدرسة 

َّ
ة مدارس تخدم سك كانت في حيفا عدَّ

ه كان طالب هذه املدارس، من نسيج حيفا  تخدم ابناءها، مع أنَّ
وائف وامللل، مدرسة تيراسانتا 

َّ
ائفّيِ على انواعه، من جميع الط

َّ
الط

يس لوقا )سانت لوكس، مار لوقا(  ة الالتين، مدرسة القّدِ تابعة لرعيَّ
ة في طريق الجبل،  ة البروتستانت، وكانت املدرسة اإلبتدائيَّ لرعيَّ
راهبات  مدرسة   ،)٩( ة  العزيزيَّ شاطئ  قرب  ة  انويَّ

َّ
الث واملدرسة 

اصرة في  ى أيًضا مدرسة دير راهبات النَّ سمَّ
ُ
اصرة للبنات وكانت ت النَّ

ات، ومدرسة  حيفا، ومدرسة أخرى للبنات كانت تديرها راهبات أملانيَّ
وأخرى  البحر،  شاطئ  قرب  الكرمليت،  ات  اإليطاليَّ اهبات  للرَّ
ات، مدرسة السيليزيان، حيث كان مديرها  تديرها راهبات فرنسيَّ
ا، مدرسة راهبات  األب نعمة هللا فرحات الذي كان شاعًرا حماسيًّ
ة، مدرسة الفرير، مدرسة املعارف التي كانت تقع على تقاطع  املحبَّ
يداوي،  شارعي الجبل والكرمة حيث كان مديرها األستاذ أنيس الّصِ
رين ومدرسة اخرى للبروتستانت، الوحيدة  ِ

ّ
وهو من الخطباء واملفك

املختلطة، للبنين والبنات، كانت تقع حيث يقع اليوم متحف حيفا، 
ة العالية للبنات،  ها املدرسة اإلنجليزيَّ ِتب عنها انَّ

ُ
ولكن في مكان آخر ك

ة في طريق اللنبي، ومدرسة املوارنة التي كانت  واملدرسة األرثوذكسيَّ
د  ّيِ

قرب كنيسة املوارنة، حيث قام ببنائهما )الكنيسة واملدرسة( السَّ
سليم بك نصر هللا خوري حين قِدم إلى حيفا من بكاسين، لبنان، 
اسع عشر، حيث »بنى لهم الكنيسة  امن من القرن التَّ

َّ
في العقد الث

وقًفا  ستين  املؤسَّ لهاتين  وأوقف  ة  املارونيَّ املدرسة  وفتح  ة  الحاليَّ
ن دخله من إعاشة الكهنة واملدّرِسين وقد نال من قداسة األب  ِ

ّ
ُيمك

ة، وحاز  ا تقديًرا لخدماته املسيحيَّ ا ووساًما بابويًّ األقدس لقًبا شرفيًّ
أيًضا من لدن الباب العالي رتبة »عّزِتلو« مع وسامها، كما جاء في 
كريات ص 34«، ولقب عزتلو أفندي 

ّ
كتاب د. قيصر خوري »الِذ

ة والكرامة  ة تعني صاحب الِعزَّ هو لقب بيك ومأخوذ من كلمة تركيَّ
ة  تب على مدخلها: املدرسة اإلسالميَّ

ُ
وكذلك مدرسة البرج )حيث ك

ار  تجَّ نشأها 
َ
أ حيث  كور(، 

ُّ
الذ قسم  ة  اإلسالميَّ ة  للجمعيَّ ابعة  التَّ

يخ عزُّ  ميها الشَّ ِ
ّ
ون في عشرينات القرن املنصرم وكان من معل سوريُّ

ة،  ام واملناضل معروف سعد، ومدرسة الوداد اإلسالميَّ ين القسَّ الّدِ
ة،   ة ومدرسة جامع الحاج عبد هللا االبتدائيَّ مدرسة البنات اإلسالميَّ
هير نبيه  ي الشَّ كذلك مدرسة ثابت حيث كان مديرها االستاذ واملرّبِ
علي  د  محمَّ الوطنيُّ  األستاذ  ومديرها  االستقالل  ومدرسة  ثابت، 
ان، مدرسة  ًرا لصحيفة »الجزيرة« في عمَّ الح، الذي كان محّرِ الصَّ
الحّيِ  في  ة«  »األميريَّ املدرسة  ة(،  ناعيَّ )الّصِ ة  الحكوميَّ نائع«  »الصَّ
للبنات« وكذلك كانت  ة  الوطنيَّ جاح  النَّ رقّيِ لحيفا، »مدرسة 

الشَّ
ة 

َّ
 لسك

ً
اال ة تقيم دوراتها لتهيئة عمَّ ة تدريبيَّ هناك مدرسة صناعيَّ

تابعة  املدرسة  وكانت هذه  ركة  الشَّ مكاتب  في  فين 
َّ
وموظ الحديد 

ة.. ة الحديد الحجازيَّ
َّ
لسك

فيقة العزيزة نعمات خمرة،  لقد حصلُت على صورٍة من البوم الرَّ
ورة لوالدها، حين كان طالًبا  فيق املناضل علي خمرة، الصُّ ابنة الرَّ
ل طريق »اللنبي« مقابل طلعة  في مدرسة »الفرير«، الواقعة في أوَّ
ة الى جبل الكرمل  ستانتون حيث قام واترابه »بشطحة« مدرسيَّ
ورة  عام الٍف وتسعمائة وإثنين وثالثين، حيث كتب على ظهر الصُّ

ه الجميل والواضح(:
َّ
اسماء املشاركين في الّرِحلة )الحظوا خط

الحاج  علي  اليمين  من  األرض  على  ل  األوَّ ف  الصَّ في  الجالسون 
خضر )علي خمرة(، منير الحاج ابراهيم، فخري الّزِيناتي ومحمود 
اني صورة تالميٍذ يجلسون على ُركبهم من 

ّ
ِ الث

ّ
ف شرقاوي، وفي الصَّ

كبة رئيس  اليمين سعيد الحاج خضر حيث أصبح الحًقا، بعد النَّ
ين تكريت، محمد يوسف  ال فلسطين بدمشق، صالح الّدِ حاد عمَّ ِ

ّ
ات

من  الواقفون  ار،  جرَّ سعيد  محمد  الحسن،  ابراهيم  القاسم، 
الث، حسين الحاج خضر، حسن ابو زيد، ناجي 

َّ
ف الث اليمين، الصَّ

عيم،  ورة، ياسين الحلو، اديب الزَّ القزق، عثمان ابو طه، أحمد عمُّ
ازق الخوري، عبد هللا مقبول، حيدر شبيب، محمد أبو طه،  عبد الرَّ

حكمت نبهاني وحسين الحاج خضر.
ه كان في حيفا  لقد جاء في كتاب جميل البحري، تاريخ حيفا، أنَّ
عليم والعلم قريًبا من كّلِ طالٍب له،  ا جعل التَّ ثالثون مدرسة، ممَّ
ان املدينة، حيث كان للمسلمين أربع 

َّ
عت بين جميع سك وقد توزَّ

ين سبع عشرة مدرسة،  مدارس، ولليهود عشر مدارس، وللمسيحّيِ
ة تأتي حيفا، فتح  ه كان همُّ كّلِ رهبانيَّ ويتابع البحري في كتابه أنَّ
ة  ا، وتعليمهم مبادئ اللغتين، العربيَّ

ً
املدارس ألبنائها، ذكوًرا وإناث

ة،  ة واألملانيَّ ة، وأمور ديانتهم، وفي بعضها أيًضا اإليطاليَّ والفرنسيَّ
ا في املدارس  ة واألديرة. أمَّ د الرهبانيَّ دت املدارس بتعدُّ ولذلك تعدَّ
ة اللغة  ة واالنجليزيَّ مون إضافة للغة العربيَّ

َّ
ة، فكانوا يتعل اليهوديَّ

ة، زد على ذلك أنه كان يأتي إلى مدارس حيفا، طالب من قرى  العبريَّ
قضاء حيفا.

)نتواصل، إنتظروا وشكًرا(..

عبادتك حق
سمير داموني

كيف اخترتك حبيبتي؟

ال أعرف اإلجابة

فأجمل وردة في حديقتنا

أخذت إجازة

وأجمل نجمة فوق نافذتي

كسرت زجاجة

حين رأيتك

أحببتك
ً

 رّبي قائال
ُ

وخاطبت

لهذا الجمال أيًضا

تحق العبادة

مرحاض ذهبي يثير أحاسيس 

شاعر فيكتب قصيدة 

تم إزاحة الستار في اإلمارات عن مرحاض ذهبي مرّصع باألملاس بقيمة 1.28 
الشاعر محمد  العاملية، فنظم  في موسوعة غينتس  مليون دوالر ُسجل 

حسن محمد هذه القصيدة، معلًقا على هذا الخبر.

مرحاض الذهب

شخشخ على كل�ضي انكتب

شخشخ ع تاريخ العرب

طال عمرك شيخنا

أقعد ع مرحاض الذهب

كلنا بحمى دشداشتك

نشوف الخبر من شاشتك

يا محال صوت شخاختك

رنت ع مرحاض الذهب

شخشخ يا شيخ بفرفشة

وسمعنا صوت الطرطشة

مثل الفرد بالخرتشة

بولك ع مرحاض الذهب

أقعد يا شيخ بفرشخة

هذا كر�ضي املشيخة

وكلنا سمع للشخشخة

عاش مرحاض الذهب

هذا الحدث فرحة عرس

جنوا العجم جنوا الفرس

لكوا موسوعة غينس
ّ
دخ

مبروك مرحاض الذهب

تاريخ وبعتوه بفلس

شحوار واتغطى بكلس

واليوم تحرير القدس

يبدأ بمرحاض الذهب
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للبيع

للبيع

للبيع

شارع النبيللبيع

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

للبيع

للبيع

شارع الخوري للبيع

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

الكرمل شارع شوشنات هكرمل

  بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف 

لسيارتني. 

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

مخزن وموقف ل 3 سيارات

الكرمل الغريب شارع هردوف عتليت قريب من البحر 

مساحة األرض 300م  مساحة مبنية 190م البيت طبقتين  6 غرف مدخالن للبيت 
شرفة بالطابق العلوي ساحة من الصالون مع إمكانية لوحدة سكنية منفردة موقف 

مدخل منفرد طابق اول (12 درج) 4.5 غرف, (يمكن تحويلھ لـ  غرف غرف 5) 120 م شرفة 

14 م . مخزن، موقف خاص (مسجل بالطابو) مرممة ، طابقين، منظر خالًب غربي للبحر 

مدخل منطقة الكرمل بجانب 

حدائق البهائيني

طابق 3 (بدون مصعد) اجمل ببت بالمنطقة، 4 
غرف شرفة من الصالون شرفة على السطح واسعة 
البيت مكّون من طبقتين منظر خالب موقف خاص 

(غير مسجل بالطابو)
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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�ضي مرممة + مكيف

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

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

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة 

انتظار طابق ار�ضي بموقع مركزي،
₪ 3500 

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي

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

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

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

مخزن 70 متر لاليجار شامل ارنونا،
₪ 3000

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

أفقي:
1( عميد األدب العربي. 

2( اسم فتاة.   
3( يمارس الفن.

4( نظر الى البعيد + أحد األقارب 
)معكوسة(.

5( تجده في الفم.
6( فرح + للنفي.

7( ملك الغابة + حرف عطف.
8( يحدث ضجة كبيرة.

9( أفنى )معكوسة( + عكس حلو. 

عامودي:
1( عفيف + مخادع.

2( حيوان + من الطيور.
3( اسم مدينة واسم صحيفة في 

ذات الوقت + من املعادن.
4( معتقل. 

5( كوكب الشرق.
6( من النباتات + من حاشية 

امللك. 

6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كلمات متقاطعة

سودوكو

المتاهة



  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

לבונה الكبابير 
شقه 4غ+شرفه للبحر،موقف ومخزن

بالمطران حجار 
جارشقق 2/3/4غ

إلي
ل

جار
إلي

ل
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.

בישעיהו-الكرمل الفرنسي



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


