
مس المواطنين
ُ
ألننا خ

العرب حوالي %20 من المواطنين. يعني أكثر من مليون صوت 
يعني حوالي 30 مقعد في الكنيست.

ألنه صوتنا حاسم
ا ألّن 

ً
في انتخابات 2019 لم ينجح أي مرشح في تشكيل حكومة، أيض

وزننا ازداد وال يمكن تجاهله.

لقضايانا الكبيرة والصغيرة
مشاكلنا كثيرة: األرض، السكن، التعليم، العنف والجريمة، وغيرها. 

وكلما زاد وزننا وتمثيلنا تزداد قوتنا وتأثيرنا.

ألننا أصحاب حق
نطالب بحقوقنا كأهل الوطن وكمواطنين في الدولة. كل أقليات 

العالم تسعى لزيادة تمثيلها وتأثيرها لتحصيل حقوقها.

ا
ّ
ألنه ممنوع يقرروا عن

التصويت في االنتخابات يعني إعطاء صوتك للحزب الذي يمثلك ويخدم 

قضاياك. الخمول وعدم التصويت يقّوي من يعمل ضّدك.
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إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

كلنا  مصوتين
للمزيد من األسباب تابعونا:

كلنا مصوتين

لــيش كلنا  الزم نصـــّوت?

أصـواتـنـاقـوة

!إلك صوتبالمشتركة

H a i f a net

شفاعمرو واملنطقة
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عودة شيرين عبد الوهاب للسينما 
اليوم بعد غياب 17 عاًما 

إضراب

 في 
المدارس 
الرسمية 

ملف خاص 

حول ما نشر عن الخالف بين 
الفنان زهير فرنسيس والشاعر 
نزار فرنسيس في أعقاب النشر 

في صحيفة »حيفا«
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  فنية، اجتماعية شاملة
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 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 
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير     اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

لماذا هكذا نحن؟!
عفيف شليوط

في أثناء االعداد لهذا العدد من صحيفة »حيفا«، اكتشفت 
كم بعضنا ال يحب الخير لغيره، كم نحن غير مهنيين، كم نحن 
بعيدين كل البعد عن املصداقية. من جهة أخرى اكتشفت 
كم الغالبية من الناس، الذين هم بعيدين عن موقع التأثير، 

محبون ويفرحون لنجاحات غيرهم.
كل يوم اكتشف الناس من جديد، واكتشف كم الذين في 
أن  يحاولون  الواقع،  عن  البعد  كل  بعيدين  التأثير  موقع 

يرسموا عاملهم كما يحبون أن يروا هذا العالم، ال كما هو.
ال توجد حقائق مطلقة، ال توجد نزاهة، األمر الواقع الذي 
يحاولون أن يفرضوه، والذي هو من نسج خيالهم، يصبح 
في وسائل االعالم حقيقة، يجب أن نقبلها كما هي، وكفى 

املؤمنين شر القتال.
أنا ال أدري ملاذا هذا التجاهل لنجاحات البعض من قبل 
وكأن  اآلخرين،  نجاحات  نمحو  أن  نحاول  ملاذا  البعض، 

نجاحاتهم تلغي نجاحاتنا؟!
بإمكاننا أن ننجح سوية، ونرتقي بمجتمعنا مًعا، أما محاولة 
إلغاء اآلخر، ستؤدي بالتالي أن يلغيك اآلخر، فسنخسر كلنا 

عندما نبدأ بحملة اإللغاءات لبعضنا البعض. 

تعالوا نفكر مًعا للحظة، أنظروا 
من حولكم ماذا يجري في العالم، 
لنا جميًعا،  العالم واسع ويتسع 

يتسع لكل املبدعين واملجتهدين، والناس في النهاية تبحث عن 
الصادق، فاملتهم يبحث عن محاٍم يخدمه ال عن محام يفكر 
كيف يحصل على أكبر مبلغ ممكن منه، واملريض يبحث عن 
طبيب يعالجه ال أن يوهمه بأمور لكي يبتزه، واملستهلك يبحث 
عن تاجر أمين ال من يخدعه، والجمهور يبحث في نهاية األمر 
عن الفنان الصادق ال الذي يداهن ويتزلف لآلخرين ليكسب 

شعبية زائلة.
أما االعالم، ويا عيني على االعالم، فلدينا من يجلس وراء 
يرفع  العالم،  على  يسيطر  أنه  نفسه  يوهم  املايكرفون، 
يفقد  بالتالي  أنه  مدرك  غير  يشاء،  من  ويلغي  يشاء  من 
مصداقيته، فيبتعد عنه الناس ألنه لم يعد مصدرا موثوقا 

به للمعلومات.
الوقت،  لبعض  الناس  لبعض  الذمم  تشتري  أن  تستطيع 
لكنك ال تستطيع شراء كل الذمم كل الوقت، لهذا عندما 
أطياف  كافة  من  أشخاص  الصحيفة  مكتب  بزيارة  يقوم 
املجتمع، وتشعر بمحبتهم وثقتهم بك، تدرك أنك تملك كل 

كنوز الدنيا. 

» الّلهمَّ اغفر لنا نحُن
 الخطأة وارَحمنا«

 يوسف متى

 متروبوليت عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل

إلى إخوتي الكهنة، رعاة الكنائس املقدسة 
واملؤسسات العاملة في  والرهبان والراهبات، 

األبرشية،
أرجاء  في  حلوا  وبناتنا حيثما  أبنائنا  وجميع 

هذه األبرشية وفي العالم،
 أيها اإلخوة واألبناء الروحيون األعزاء،

ويوافينا  للقائنا!  الرّب  يأتي فصح  من جديد 
زمن األربعين املقدس كما في كل عام، ليلفت 
نظرنا إلى الحقيقة األسمى: إن من يسلك درب 
األلم مع املسيح، يصل معه الى نور القيامة، 
واإلحسان  الرحمة  بأعمال  هللا  قلب  ويلج 

والخير.
 بامتياز فعل 

ً
من هذه العبارة، الصوم هو أيضا

.
ً
 وآِخرا

ً
محبة تجاه اآلخر الذي شاءه هللا في واقعنا الـُمعاش لنعرف ذاتنا أوال

نعم. يأتينا الصوم ليعلمنا أن الحصول على فرح القيامة، يسبقه جهاد روحي من خالل 
مسيرة ألٍم وصليب. فالصوم يترافق مع التضحية والرحمة وعمل الخير واالنقطاع عّما 
يشّوه صورة هللا فينا. يأتينا الصوم ليعلمنا أن النفس القائمة مع املسيح هي تلك التي 

عت سابًقا، فلَجَمت شهوتها، وعرفت خطيئتها، ورجعت الى أحضان هللا اآلب.
ّ

تخش
وعليه، فنحن اليوم مدعوون أكثر مما م�ضى، أن ننفض عّنا غبار الزمن الحاضر ونمسح 
بأٍس.  لكي نرى فيه كَل قوٍة وكَل   

ً
عن وجهنا مصاعب الدنيا ونتأمل في املسيح مصلوبا

نتأمل فيه تلك املحبة اإللهية التي اتخذت كل �ضيء من أجل خالصنا.
من هذا املنطلق، تعلمنا الكنيسة املقدسة كيف نتحّضر لزمن الفصح بشكل جذري 
ة للصوم، 

َ
ئ عميق، لنسُبَر عمق محبة هللا اآلب ألبنائه. هذا التحضير يبدأ في اآلحاد املهّيِ

وفي  أحد الفري�ضي والعشار، وأحد االبن الشاطر، وأحد مرفع اللحم،  وعددها أربعة: 
األخير أحد مرفع الجين. ثم يليها ستة آحاد تنقلنا على درجات الفضائل اإللهية لنصل 
في نهاية مسيرتنا على رؤية وجه هللا املتجّسد، أي املسيح، ونعلن واثقين انتصارنا على 

فانيات العالم، وحصولنا على نعمة الحياة األبدية. 
الصوم ليس فقط االمتناع عن الطعام أو االنقطاع عن بعض أنواعه فقط،  أحبتي. 
بل هو باألساس االنقطاع عّما يشّوه صورة هللا فينا، ويكسُر عالقتنا معه ومع القريب. 
وعليه فالصوم، هو وسيلة مقّدسة أو�ضى بها املسيح، ووضعتها الكنيسة األم واملعلّمة، 
ّصنا بها هللا. وألجل ذلك نورد هنا نظام الصوم التقليدي 

َ
لنتقدم في هذه املحبة التي خ

الذي يضم الصوم )من نصف الليل وحتى نصف النهار(، والقطاعة التي فيها نمتنع عن 
أما األسماك، وإن كانت من الدم البارد،  أكل اللحوم وما ينتج عن الحليب واالجبان. 
وهذا  نيسان(.   5( وأحد الشعانين  أذار(،   25( عيد البشارة  ُيسمح بأكلها فقط يومّي 
كله ألجل إعطاء قيمة لحياتنا ونعمل مع الجميع على اكتساب نعمة الحياة األبدية مع 

املسيح القائم من بين األموات.
 على التوبة مع 

َ
تعلمنا هذه اآلحاد وما ترسمه لنا الكنيسة من أنظمة للصوم، أن نِقف

، ثم الى الحضن العائلي والكن�ضي. تعلمنا هذه األمور صدُق 
ً

ذواتنا لنرجع إلى ذات هللا أوال
مراحمنا تجاه الغير. تعلمنا أن املغفرة مفتاح نور القيامة، وأن اإلنسان مدعوٌّ أن يكون 

َك وإياه َدرَب قيامته املجيدة.
ُ
على مثال ذاك الرحيم، ليسل

في هذه األيام املباركة واملقّدسة، نجتمع مّعا كعائلٍة واحدٍة في كل كنائسنا ساجدين لرب 
ين مع العذراء مريم التي نقيم لها صالة املدائح، 

ّ
القوات، سائلين بركاته ومراحمه، مصل

لترافق مسيرتنا نحو السماء، فتغرَس فينا الرجاء، كما األم الحنون التي تزرع في كل بيت 
أسَس املحبة والسالم.

صالتنا من أجلكم جميًعا. من أجل رعايانا، وأبرشيتنا العكاوية الحبيبة، من أجل أرضنا 
املقّدسة أن يبعد عنها كل عدو ومحارب، ومن أجل سالم العالم أجمع وثبات كنائس هللا 

املقّدسة، واتحاد الجميع.
. وليبارك الرب اإلله أبناءنا وكل 

ً
 مقدسا

ً
 وفصحا

ً
 مثمرا

ً
 مقبوال

ً
نسأل لكم جميًعا، صياما

عزيز علينا، وُيِفض من نور نعمه على الجميع، هو املباَرك إلى األبد آمين.

ملراسل حيفا- شهدت شفاعمرو مرة أخرى، حادث إطالق نار 
بالقرب من معرض عبودي  وقع صباح يوم االثنين املا�ضي، 
للسيارات، في حي عصمان في شرقي املدينة، مما أدى إلى جرح 
وحضرت  شخصين نقال إلى مستشفى رمبام لتلقي العالج، 
قوات من الشرطة قامت بإغالق املنطقة ومباشرة التحقيق 

في مالبسات الحادث.
الذين باتوا ال يشعرون  أهالي املدينة،  أثار الحادث استياء 
في أحيائهم أو األماكن العامة في  باألمان على حياتهم سواء 

ولم يعودوا يثقون باالجتماعات الطارئة واتخاذ  شفاعمرو. 
خاصة  نتيجة،  الى  تف�ضي  ال  والتي  الفضفاضة  القرارات 
والتي هزت  وأن هذا الحادث هو األول بعد الجريمة النكراء 
شفاعمرو واملجتمع العربي قبل شهرين وراح ضحيتها الفتى 
عادل خطيب، وموجة االحتجاج والتظاهرات والتي سرعان 
ما خمدت، ولم يرافقها أي برنامج عمل لوأد ظاهرة االجرام 

اآلخذة باالستفحال.

حادث اطالق نار جديد في شفاعمرو واألهالي فقدوا األمان 

الفنانة  لنا  تعدها  مفاجأة 
عبد  شيرين  الرقيقة 
حيث ستعود بعد  الوهاب، 
عاًما للسينما من   17 غياب 
خالل فيلم »حبيبي«، إخراج 
وليد  وإنتاج  شاكر  محمد 
النجمة  وبطولة  منصور، 

شيرين عبد الوهاب. 
أن  بالذكر  الجدير  من 
في  لشيرين  األخير  الظهور 
السينما كان في فيلم »ميدو 
مع  قدمته  والذي  مشاكل« 
النجم أحمد حلمي في العام 

 .2003

عودة شيرين عبد الوهاب للسينما بعد 
غياب 17 عاًما 



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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أمور الطالب العرب  أعلن مجلس أولياء  ملراسل حيفا – 
ملدة  اليوم  االضراب صباح  في حيفا،  الرسمية  للمدارس 
ساعة واحدة في بداية اليوم الدرا�ضي، احتجاًجا على خطة 
إلغاء  سيتم  بموجبها  والتي  الخاص«،  بالتعليم  »اإلصالح 
جميع اللجان املهنية باستثناء لجنة واحدة فقط، باإلضافة 
لدمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في سيرورة التعليم 
الطرفين.  كال  على  سلًبا  ينعكس  مما  العادية،  للمدارس 
العادية الستيعاب  هذا باإلضافة لعدم جهوزية املدارس 
طالب التعليم الخاص من الناحية املهنية والتنظيمية، هذا 

وعلمنا أن االضراب سيشمل جميع أنحاء البالد.
أمور  أولياء  مجلس  رئيس  مع  ملراسلنا  خاص  حديث  في 
الطالب العرب للمدارس الرسمية في حيفا بالل حصري، 
إن مجرد إعالن االضراب هو بمثابة إلقاء الضوء على هذه 
القضية، خاصة أن الخطة غير جاهزة للتنفيذ، واألهالي غير 

جاهزين للجوء لهذه اللجان.  
   

اليوم إضراب لساعة واحدة في المدارس الرسمية

ملراسل حيفا – اكتست مدرسة الكرمة االبتدائية هذا األسبوع بألوان زاهية 
وانتشرت في ساحتها األلعاب املتنوعة، وكانت املفاجأة الكبرى نصب حائط 
ولشد  واآلمن،  السليم  اللعب  قيم  على  الطالب  تشجيع  بهدف  للتسلق، 

العضالت باإلضافة الى املتعة.
 من الجدير بالذكر أن جمعية التطوير االجتماعي التي ترأسها املحامية جمانة 
اغبارية قدمت الدعم لهذا املشروع، وتساهم عادة في دعم املسيرة التعليمية 

في املدرسة وتحسين املساحات الخارجية فيها.   

ألوان زاهية في
 مدرسة الكرمة االبتدائية 
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ملراسل »حيفا« – بناًء على طلب رئيس كتلة »الجبهة« 
في بلدية حيفا رجا زعاترة، أجرى مسؤولون من بلدية 
لالطالع  حيفا جولة ميدانية في حيفا وادي النسناس، 
على وضع الحي من حيث األمن واألمان واإلضاءة. جاءت 
الجولة إثر الجلسة الخاصة للجنة األمن البلدية والتي 
في أعقاب  املا�ضي،  إليها زعاترة وعقدت األسبوع  بادر 
عمليات إطالق النار وجرائم العنف التي تكّررت مؤخًرا 

في الحي.
وتضّمنت شوارع  بدأت الجولة من دوار إميل حبيبي، 
والوادي  والخوري  شلح  وشحادة  والجبل  ألنبي 
واألصفهاني والطغرائي ومار يوحنا ودرج دور والفارابي 
وتوفيق طوبي وقيسارية والراهبات وصهيون وعين دور 
البلدية  مسؤولو  سّجل  حيث  زيادة.  ومي  والسلزيان 

النواقص في مجال الكاميرات واإلنارة.
وقال زعاترة: »مطلبنا هو تحسين شبكة االضاءة العامة، 
 يشكل 

ً
إذ أن الوضع الحالي والظالم السائد في الحي ليال

كما نطالب بتخصيص  بيئة خصبة للجريمة والعنف. 

األمر  عامة،  مراقبة  كاميرات  وتركيب  للحي  ميزانيات 
الذي من شأنه رفع منسوب األمن الشخ�ضي لدى أهالي 

الحي«.

ملراسل »حيفا« - بالتعاون بين كتلة »الجبهة« في بلدية 
ُعقد  )حيفا العتيقة(  حيفا ولجنة حي محطة الكرمل 
لقاء تشاوري للتداول في حقوق  األربعاء،  أمس األول، 
السكان ومستقبل التخطيط في الحي. شارك في الجلسة 
كتلة  رئيس  جبرائيل  املالك  كنيسة  في  عقدت  التي 
»الجبهة« في بلدية حيفا رجا زعاترة، ورئيس لجنة الحي 
الفنان جورج إسكندر، واملحامية أمل زيادة املختصة 
في قضايا »عميدار«، وأكثر من عشر عائالت من الحي. 
األرشمندريت أغابيوس أبي سعدة،  كما حضر اللقاء 
الكنيسة  استخدام  إتاحة  على  زعاترة  شكره  حيث 

التاريخية الستضافة اللقاء.
التطّورات األخيرة في الحي،  عرض زعاترة خالل اللقاء 
املنطقة  في  أمالكها  تصفية  »عميدار«  نية  من حيث 
وعرضها للبيع بمناقصات يجري نشرها، وما قد يحمله 
كذلك  مًعا.  آن  في  فرص  ومن  مخاطر  من  األمر  هذا 
التي تعّدها  »التجّدد الحضري«  من حيث مخططات 
البلدية، والتي ستشمل حي املحطة وبات غاليم ووادي 

املشاطئة  أي كل األحياء  »نافيه دافيد«،  الجمال حتى 
وقد صّرحت رئيسة البلدية أّنها تريد الحفاظ  للبحر. 
وعدم  االجتماعي،  ونسيجها  األحياء  هذه  طابع  على 
كبار  لصالح  العقاري  السوق  في  سلعة  إلى  تحويلها 

املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال.
في  املحميين  السكان  زيادة حقوق  املحامية  وشرحت 
البيوت،  استمالك  عملية  سير  وكيفية  »عميدار«، 
بدًءا من عملية املسح ثم التخمين ثم تقديم عرض 
أسئلة  على  زيادة  وأجابت  السكان.  على  تسعيرة 
وكذلك  »عميدار«،  العائالت بخصوص حقوق سكان 
حقوق السكان الذي يملكون بيوتهم، أو الذي يسكنون 
باملفتاحية من مالك خاّص أو من وقف الكنيسة. وفي 
هذا الصدد أكد األرشمندريت أبي سعدة أّن الكنيسة 
حريصة على بقاء السكان وحقوقهم. هذا وتم االتفاق 
على وضع برنامج تفصيلي شامل ملتابعة كل القضايا، 

ُينشر عنه الحًقا.

بمبادرة زعاترة: جولة ميدانية للجنة 
األمن في وادي النسناس 

لقاء تشاوري هام لسّكان حي
 »محطة الكرمل«

3.3.20 – 15.3.20
 1-700-700-060 1

2

.04-8356655 3



مس المواطنين
ُ
ألننا خ

العرب حوالي %20 من المواطنين. يعني أكثر من مليون صوت 
يعني حوالي 30 مقعد في الكنيست.

ألنه صوتنا حاسم
ا ألّن 

ً
في انتخابات 2019 لم ينجح أي مرشح في تشكيل حكومة، أيض

وزننا ازداد وال يمكن تجاهله.

لقضايانا الكبيرة والصغيرة
مشاكلنا كثيرة: األرض، السكن، التعليم، العنف والجريمة، وغيرها. 

وكلما زاد وزننا وتمثيلنا تزداد قوتنا وتأثيرنا.

ألننا أصحاب حق
نطالب بحقوقنا كأهل الوطن وكمواطنين في الدولة. كل أقليات 

العالم تسعى لزيادة تمثيلها وتأثيرها لتحصيل حقوقها.

ا
ّ
ألنه ممنوع يقرروا عن

التصويت في االنتخابات يعني إعطاء صوتك للحزب الذي يمثلك ويخدم 

قضاياك. الخمول وعدم التصويت يقّوي من يعمل ضّدك.

 

 1
 2
 3
 4
 5

إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

كلنا  مصوتين
للمزيد من األسباب تابعونا:

كلنا مصوتين

لــيش كلنا  الزم نصـــّوت?



الجُمعة 21 شباط 82020

ُيجري في هذه األيام فريق كرة  »حيفا«-   ملراسل 
حيفا،  في  الريا�ضي  للنادي  التابع  للكبار،  القدم 
مبارياته في املالعب التابعة لشركة »إيتوس«، حيث 
تأسس هذا النادي في العام 2019 بمبادرة مجموعة 
من شباب حيفا الذين يعشقون رياضة كرة القدم، 
وهذا الفريق يحتل اليوم املرتبة الخامسة في الدرجة 
يقوم بتدريب الفريق  الثالثة في منطقة شومرون، 

الشاب ربيع مشيعل، أحد مؤس�ضي النادي. 
الفريق في الوقت الحالي ال يتلقى أي دعم مادي، 
لهذا يعتمد باألساس على تقديم التبرعات من رجال 

أعمال وأشخاص من املجتمع الحيفاوي. 
في حديث خاص لصحيفة »حيفا« مع مدرب الفريق 
ربيع مشيعل، وجه كلمة شكر خاص لعادل خاليلة، 

مركز الرياضة في املركز الجماهيري وادي النسناس، 
مركز الرياضة في املركز الجماهيري  وأيمن يوسف، 
لتدريبات  إضافي  مللعب  توفيرهما  على  الحليصة، 
رئيس  كما وجه شكرا خاصا ألنيس أرملي،  الفريق. 
أمام  اإلجراءات  في  مساعدته  على  حيفانا،  قائمة 
الدائم  بلدية حيفا وعلى دعمه  في  الرياضة  قسم 

للفريق.
من الجدير بالذكر أن الفريق يضم العبين من كافة 
أطياف مدينة حيفا عرًبا ويهوًدا، أما مؤس�ضي النادي 
اندراوس،  بشارة  رفاعي،  أنور  ربيع مشيعل،  فهم: 
إيهاب أو�ضي، ستيف يعقوبيان،  ستراك يعقوبيان، 

الياس حبايب، وميشيل يعقوب.

تعظؤئ 
أتقدم بأحر التهاني الى األبطال الفائزين في مباريات بطولة إسرائيل في املالكمة ألجيال األوالد والفتيان حتى جيل ال13  التي جرت في كفر قاسم في مطلع 

هذا األسبوع، والذين يتدربون في نادي مكابي صليبا في وادي الجمال في حيفا وهم: 

كما أح�ي املدرب فادي صليبا ملا يقدمه للطالب والطالبات، أعضاء وعضوات النادي، وعلى احتضانه لهم/ لهن، 
وعلى تقدمهم/ تقدمهن في مجال املالكمة وحصولهم/ حصولهن على الجوائز وأعلى املراتب في رياضة املالكمة. 

كما أح�ي املدرب اآلخر للفريق إي�سيك إيتان، ومساعد املدربين أمير بوبان.  

ممارسة رياضة املالكمة تعزز لديكم الراحة النفسية

إیدي ورور   مرتبة ثالثةدنیس غودز   مرتبة أولىملك فشافشة   مرتبة أولى

إیرینا جمال

أمیر وھبة    مرتبة أولى

الحالي،  في مطلع األسبوع  جرت   – ملراسل حيفا 
مباراة للفتيان واألوالد حتى جيل الـ 13 عاًما لبطولة 
كفر  مدينة  في  جرت  التي  املالكمة،  في  إسرائيل 
قاسم، حيث فاز في املرتبة األولى: أمير وهبي، دنيس 
غودز، ملك فشافشة، واملرتبة الثالثة إيدي ورور، 

أعضاء نادي مكابي صليبا في حيفا. 
مكابي صليبا حيفا،  نادي  أن  بالذكر  الجدير  من 
يمارس  تابع لالتحاد العام للمالكمة في إسرائيل، 
ويجري التدريبات في حي  سنوات،   7 نشاطه منذ 
وادي الجمال. مدرب النادي فادي صليبا، هو حكم 
املدرب  من  علمنا  أيًضا.  املالكمة  مجال  في  دولي 
فادي صليبا أن النادي ال يتلقى أي دعم مالي يذكر.
 إيرينا جمال، إحدى العضوات في النادي وتتدرب 
من  هي  املالكمة،  رياضة  مجال  في  سنتين  منذ 
انتسابها  سبب  عن  أيًضا.  للنادي  الداعمات 

لدورات  إعالن  على  إطالعي  »بعد  قالت  للنادي 
قررت  مالكمة تشير بأن املالكمة مثل الشطرنج، 
وبعد أن  أن أنتسب لنادي مكابي صليبا في حيفا، 
بدأت ممارسة هذا النوع من الرياضة تخلصت من 
السكر وأشعر اليوم بأني حيوية دائًما، كما شعرت 
بتخفيف الوزن لدي، وكلما أتدرب مالكمة أشعر 

براحة«. 
يشارك  النادي  أن  صليبا  فادي  املدرب  أضاف 
والخارج،  البالد  في  املالكمة  مباريات  في  باستمرار 
ودائًما يحصلون على مراتب متقدمة وجوائز. كما 
للفريق يعمل  أشار صليبا بأن هنالك مدرب آخر 
هنالك  كما  إيتان،  إيتسيك  وهو  واخالص  بتفان 
كل  يستحق  والذي  النادي  في  للمدربين  مساعد 

تقدير وهو أمير بوبان. 

النادي الرياضي في حيفا يواصل نشاطه معتمًدا 
على مساندة رجال أعمال وداعمين حيفاوييين

أعضاء نادي مكابي صليبا يحصدون الجوائز في 
بطولة إسرائيل للمالكمة 



نسبة التصويت 50%

عدد مقاعد:16
نسبة التصويت 60%

عدد مقاعد:70
نسبة التصويت 19.5%

إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

كلنا  مصوتين
للمزيد من األسباب تابعونا:

كلنا مصوتين

شو ممكن يصير

إذا كلنا منصوت?

14
مقــعـد

16
مقــعـد

20
مقــعـد

60%
70%

50%
نسبة تصويتنسبة تصويت

نسبة تصويتنسبة تصويت

نسبة تصويتنسبة تصويت

في 2/3/2020
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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

»لويز  البروفيسور  يد  على  التجميلية  الجراحات  في  واسعة 
والذي يعد من أمهر جراحي التجميل على مستوى  توليدو«، 
مشاركته  خالل  من  متعددة  خبرات  واكتسب  العالم، 
دبي،  في  للتجميل  جويل  مركز  في  إستشارة  من  أكثر  في 
ودبي. وبلجيكا،  البالد،  مستشفيات  في  عمله  خالل   ومن 
شارك في عدة مؤتمرات على مستوى الوطن والعالم في طب وجراحة 
التجميل والترميم والحروق، وحاصل على لقب أفضل دكتور في 
 قسم جراحة التجميل في مستشفى »رمبام« في حيفا عام2013.
مستوى  على  وتجميل  ترميم  عمليات  وأصعب  بأكبر  قام 
وعالج الكثير من حاالت الحروق بمختلف درجاتها،  الوطن، 
وأصبح  املجاالت،  هذه  في  الواسعه  وخبرته  كفاءته  وأثبت 
لذوقه  نظرا  التجميل  عالم  في  خفاقا  وعلما  مقصدا 
العالية  ومهارته  الجمال،  معالم  كشف  في  الدقيقة  ونظرته 
النتائج. ألفضل  للوصول  التفاصيل  أدق  مع  التعامل   في 
إحدى  أصبحت  التي  التجميلية  الجراحات  سوق  نمو  مع  و 
دفعت بالعديد من قليلي الخبرة أصحاب  صيحات العصر، 
العيادات غير املؤهلة للخوض في هذا املجال الواسع، واستطاعوا 
أن يجملوا صورتهم في أعين الناس من خالل الحمالت الدعائية، 
الطبية التي حولت  هناك الكثير من األخطاء  لكن في الخفاء 
 العملية من عملية تجميلية إلى كارثة، وأودت بحياة الكثيرين.
؛ أصبح من الضروري التحري عن الطبيب الذي سيقوم  لذا 
والتأكد من خبراته وقدراته على  التجميلي املطلوب،  باإلجراء 
القيام بمثل هذه العمليات، وما إذا كانت العيادة التجميلية مؤهلة 
 للقيام بالعملية ومجهزة بكافة التقنيات وإجراءات السالمة.
وعلى صعيد العمليات الترميمية التي تهدف الى عالج الخلل 
الوظيفي ملكان معين من جسم اإلنسان نتيجة عيب خلقي أو 
فالدكتور رامي طه له  حادث عر�ضي قد تعرض له املصاب، 
سجل حافل بالعمليات الترميمية التي حققت نجاحا باهرا، 
والتي استطاع من خاللها أن يثبت بأن الكفاءة والخبرة ال تعتمد 
على عدد السنوات العملية والدراسية فقط، بل على العقلية 
النيرة والنظرة الطبية الهندسية املتيقظة التي تتقن التعامل 
والوصول به إلى  مع الجسم اإلنسان وأجزائه بمهارة عالية، 

أفضل النتائج وأقل األضرار.
ومن خالل هذه السيرة الذاتية املشرفة، نزداد شرفا أن يكون 
املضنية من  بجهوده  الذي  رامي طه،  كالدكتور  أطباء  لدينا 
خالل سنوات التعليم ورحلته العملية، أصبح أيقونة للنجاح 

ومقصدا للباحثين عن الجمال والتألق.

دكتور رامي طه إختزل الوقت وسنوات التعليم ليصنع بجهوده قصة 
نجاح مبكرة، وأصبح عنوانا للباحثين عن الجمال والمظهر المثالي...

عمري حسنين
مع هذا التطور العلمي الهائل الذي إجتاح العالم 
أصبحت عمليات  في مجال الجراحات التجميلية، 
وإنما هوس  ؛  التجميل ليست ضرورة طبية فقط 
الشفط  تجارب  وبخوض  الكمال،  عن  بالبحث 
والنفخ، والتكبير والتصغير، والتقويم والتغيير، باتت 
عيادات التجميل تلقى إقباال كبيرا من كال الجنسين 

على مستوى العالم بهدف الوصول إلى الشكل املثالي، 
التجميلية فقط!!  العمليات  على  ذلك  يقتصر  وال 
وإنما هناك عمليات وظيفية مثل عمليات »الترميم« 
والتي تنفذ لغرض تصحيح العيوب الخلقية أو تلك 
 التي يتعرض لها اإلنسان نتيجة حوادث عرضية.
دكتور رامي طه، أصغر وأمهر طبيب جراح تجميلي 
إستشاري جراحات التجميل  على مستوى الوطن، 
والترميم والحروق، وباحث في كلية الطب -التخنيون- 

والحروق. والترميم  التجميل  مجال  في   حيفا 
له باع طويل في هذا املجال، وأجرى مئات العمليات 
ال  طبية  بصمة  تاركا  بالنجاح،  كلها  تكللت  التي 
والترميم  التجميل  عالم  في  المعا  وإسما  تنافس، 
العمليات  من  العديد  خاض  البالد،  في  والحروق 
وتجميلية. عالجية  ألهداف  الطبية   واإلستشارات 
مصر  جامعة  في  الطب  بكالوريوس  على  حصل 
خبرة  نال  الدفعة،  أوائل  من  وكان  إمتياز  بدرجة 



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

 تجالية عروس، زفة وحمام عر�س، طلعة 
عروس، تلزيق �جينة

فرقة غنيلي تغنيلك حيفا 
توزع الشموع وتنثر الورود وتدق الدفوف 

 بأجمل عر�س 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  



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

 



عبل�

0777282912

كباب� حيفا وادي نسناس حيفا

04-8200217 04-8510776

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

100ش 8 كيلو افخاد دجاج  

100ش 1.5 كيلو شوارما   

100ش 4 كيلو شنيتسل   

100ش 4 كيلو برغيوت   

50ش 3 كيلو كبدة    

5 كيلو جنحان    50ش

65ش 1 كيلو فخدة خروف  

50ش 1 كيلو عجل    
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الفنان زهير فرنسيس في أثناء زيارة صحيفة »حيفا« له: 

يزف لجمهوره بشرى إطالق أغنيته الجديدة وزواجه في القريب

عددها  في  »حيفا«  صحيفة  نشرته  الذي  املقال  أثار 
املا�ضي، عن الفنان زهير فرنسيس، والذي كتبه الزميل 
كل  فاقت  إعالمية  ضجة  حسنين،  عمري  اإلعالمي 
تصور، وتجاوزالحدود، فانتشرت ردود الفعل في العالم 
ا حاًدا في الوسط الفني في لبنان 

ً
وأثارت نقاش العربي، 

والبالد، لكن وسائل االعالم البائسة في بالدنا، البعيدة 
أبت إال أن تحاول  كل البعد عن املهنية واملوضوعية، 
وأن تتجاهل أن صحيفة  هذا اإلنجاز الصحفي،  إلغاء 
»حيفا« هي السباقة في النشر عن هذا املوضوع، ولكن 
طمرت  وإذا  األنظار،  عن  الشمس  حجب  يمكن  هل 
فهي وحدها التي ال ترى ما  النعامة رأسها في الرمال، 
يجري من حولها وال تستطيع بهذا التصرف منع اآلخرين 

من مشاهدة ما يجري.
كما التقى رئيس تحرير صحيفة »حيفا« الكاتب والفنان 
ومدير عام الصحيفة اإلعالمي عمري  عفيف شليوط، 
بعد النشر عنه في  حسنين مع الفنان زهير فرنسيس، 
أكد  وردود الفعل التي وردت بعد النشر،  صحيفتنا، 

الكبيرين  واحترامه  تقديره  على  فرنسيس  زهير  الفنان 
حيثيات  وعن  مصداقيتها.  وعلى  »حيفا«،  لصحيفة 
ملحم  املوسيقار  فن  يعشق  أنه  وأكد  عاد  القضية 
ومن هذا املنطلق أحيى ويحيي مهرجانات فنية  بركات، 
وتابع لكن ال يوجد خليفة ال مللحم  تكريًما له ولفنه، 
بركات وال لزهير فرنسيس، لكل فنان شخصيته وأسلوبه 
الخاص الذي يميزه عن اآلخرين، ونفى قطعًيا أنه إدعى 

بأنه خليفة ملحم بركات. 
لكل  وتقدير  كلمة شكر  الفنان  وجه  اللقاء  وفي ختام 
هذا  »إن  بتأثر  وقالها  ودعمه،  جانبه  الى  وقف  من 
الحب الكبير للناس لي هو أكبر ثروة أعتز بها وتشعرني 

بالطمأنينة«. 
خالل اللقاء زف لنا الفنان زهير فرنسيس بشرى إطالق 
الشاعر علي  كلمات  بدوني«،  »مرتاح  الجديدة  أغنيته 
ونبأ  توزيع موسيقي مصعب ومحمد ولويل،  األخرس، 

استعداده للزواج في القريب.  



15 الجُمعة 21 شباط 2020

أصدر اتحاد املوسيقيين والفنانين العرب في البالد بيانا توضيحًيا حول 
 ما تعّرض له املطرب زهير فرنسيس من تهّجمات لفظية ُمهينة وبغير حق.
وجاء في البيان أن االتحاد يقف موقفا مسانًدا وداعًما ومؤيًدا للفنان 
وأن  سبب.  دون  الكالمي  للعنف  تعّرضه  ويستنكر  فرنسيس،  زهير 
فإنه يؤكد أن  االتحاد إذ يعلن موقفه هذا حيال املطرب فرنسيس، 
هذا الفنان العريق، أسوة بسائر الفنانين العرب، من أعضاء االتحاد 
أو من خارجه، ال يحتاجون إلبراز هوياتهم، أو جوازاتهم كي يثبتوا هويتهم 
في إسرائيل وفي فلسطين  أو انتماءهم نحو الشعب العربي،  الوطنية، 

وفي خارجها.
العرب  املقاطعون  التي حملها  املتعّنتة  املواقف  الزمن على  قد عفا 
والفن  التشكيلي،  والفن  واألدب  الشعر  مجاالت  في  رجاالتنا  ضد 
حقبة  إلى  الزمن  ذاك  وتحّول  والطربي،  املوسيقي  والفن  املسرحي 
السياسيين  املسؤولين  واقتناع  العربي  العالم  بتفهم  تتمّيز  أخرى 
بأن العرب الذين يعيشون داخل  والهيئات الثقافية على اختالفها، 
أو فلسطينيي الداخل،  أو عرب الداخل،  ما يعرف بالخط األخضر، 
في  بقي  الذي  الفلسطيني،  العربي  الشعب  من  الصامد  الجزء  هم 
وبقي على  وأرضه وبالده، وصان املقدسات واألرض والعرض،  وطنه، 
 عهده تجاه قضايا شعبه االجتماعية واالقتصادية والثقافية عامة.
وتبّين هذا التفّهم جلًيا واضًحا بتوجيه الدعوات املختلفة إلى كافة 

أن نكون  التي شاءت ظروف ال تتعلق بنا،  الهيئات واألفراد في بالدنا، 
واألدباء  الفنانون،  يشارك  لكي  عربية،  غير  سياسية  سلطة  تحت 
في املهرجانات العربية واملؤتمرات  ثر، 

ُ
والشعراء ورجال الفكر، وهم ك

الشعر  منصات  في  وشاركوا  الغنائية،  والحفالت  والفكرية  األدبية 
واالعتزاز  الفخر  يدفعهم  وهامات شامخة،  مرفوعة  برؤوس  والغناء 
واملنابر. املنصات  هذه  على  العرب  إخوانهم  جانب  إلى   لوقوفهم 
لبنان  في  العرب،  املوسيقيين  كبار  مع  تعاقدوا  وكم مطرب ومطربة 
أغنيات  وقّدموا  بهم،  خاصة  ألحان  على  وحصلوا  ومصر،  واألردن 

أضفت كثيًرا إلى ثقافتنا وإبداعاتنا.
وكم ممثل أو فرق مسرحية شاركوا في املهرجانات املسرحية العربية في 
األردن واملغرب وتونس ومصر وغيرها، وأحرزوا قصب السبق في هذه 

املهرجانات ونالوا الجوائز.
وكم فنان تشكيلي عرض أعماله في األقطار العربية، معّبًرا عن خلجات 
وقّدم املعارض الفردية أو الجماعية في كبار  فؤاده وبريشة مهجته، 

صاالت العرض وأشهرها.
وكم شاعر وأديب شارك في املسابقات األدبية وأحرز الجوائز القّيمة في 
العالم العربي بكافة بلدانه.. كما شارك شعراؤنا على منصات الزجل 
ويكفينا شاعر فلسطين محمود  إلى جانب عمالقة الزجل في لبنان.. 
درويش، وشاعر العروبة سميح القاسم وسواهما مما قّدموه للثقافة 

العربية عامة والفلسطينية خاصة.
حقيقة  ينكر  ال  البالد،  هذه  في  الفلسطيني  املبدع  فإن  ولذا 
تعادي  دولة  في  يعيش  ولكنه  كفلسطيني،  والوطني  القومي  انتمائه 
مكانة  يتبّوأ  الذي  املبدع  يضطر  مما  ثانوية،  أقلية  وتعتبره  شعبه، 
كل  وأمام  ومنصة،  منبر  كل  على  يظهر  أن  مجتمعه  في  الصدارة 
وفنونه.. وشعره  وأدبه  وهمومه  قضاياه  يعرض  كي  وحشد   جمهور 
والتعامل بإجحاف ومهانة مع هؤالء  فال داعي إلنكار هذه الحقيقة، 
املبدعين، بل على العكس، يجب أن تتحول نظرة املسؤولين واملبدعين 
إلى نظرة  الفلسطينيين،  املبدعين  إلى  والهيئات واملؤسسات واألفراد 
املبدعين ال يستجدون حسنة  فإن هؤالء  تعاطف وتفاهم ومشاركة، 
وال مّنة، وال جياعا يقفون على األبواب طالبين كسرة الخبز، وال عراة 
يسألون الكساء، وال حفاة يفتشون عن أحذية، بل هم فنانون مبدعون 

يشعرون أنهم يضاهون كبار املبدعين العرب والعامليين..
ويدعو اتحاد املوسيقيين والفنانين العرب كافة الهيئات واملؤسسات 
واألفراد في العالم العربي إلى توثيق عرى الصداقة والترابط مع املبدعين 
األعمال  في  واملشاركة  التواصل  وتعزيز  الداخل،  في  الفلسطينيين 

اإلبداعية املحلية والعربية والعاملية.

لنضع النقاط على الحروف وبدون تحّيز:
)ُمرفق صورة(  التي تصدر من فلسطين  "حيفا"  صحيفة   .1
الفنان  مع  مقابلة  الجمعة،  يوم  األخير،  عددها  في  نشرت 
الفلسطيني زهير فرنسيس، عنوانه عن لسان املوسيقار ملحم 
"ملاذا تأتون الى عّمان لالستماع مللحم بركات ولديكم  بركات: 

صوت زهير فرنسيس في فلسطين"؟
2. الشاعر املعروف نزار فرنسيس وصله الخبر، فبعث تسجيال 
باسم  يتاجر  بأنه  الفلسطيني  الفنان  يّتهم  غاضبا  صوتيا 
وبأنه يقيم  في جوالت حول العالم،  املوسيقار ملحم بركات، 
حفالت ربحية على حساب اسم املوسيقار ملحم بركات، واألهم 
ق على ما كان يقول املوسيقار ملحم بركات لزهير فرنسيس: 

ّ
عل

خلص شحادة عاسمه  "كان يتمسخر عليه ويستلمه للزملة.. 
مللحم.. عيب".

3. بعدها نشر نزار فرنسيس منشورا على حسابه في فيسبوك 
أيًضا  صورة  )ُمرفق  مسيئة  بعبارات  فرنسيس  زهير  ونعت 
لبوست نزار فرنسيس على حسابه في فيسبوك عن املوضوع، 
وصورة لدعاية الحفل التكريمي الذي سيقيمه الفنان زهير 

فرنسيس(. 
قوا على منشور نزار فرنسيس 

ّ
4. محبو الفنان زهير فرنسيس عل

املسيئين  على  رّد  آخر  منشورا  ونشر  فعاد  وشتموه،  بشدة 
)ُمرفق صورة ملنشوره الثاني(. 

5. تزامن كل هذا مع رسالة أرسلها ابن املوسيقار ملحم بركات 
)من طليقته مي حريري(، ملحم جونيور، على االعالم فيها يتهم 
)ُمرفق الرسالة  الشاعر نزار فرنسيس بالسرقة وأمور اخرى 

لالعالم(.
مقهى ملحم بركات يوّضح: 

1. أّول حفل تكريمي، أقامه الفنان الفلسطيني زهير فرنسيس 
في حيفا، وكان حفل   1992 للموسيقار ملحم بركات كان عام 
ينزعج  ولم  وكان ملحم بركات حي يرزق،  بيعت فيه تذاكر، 
كانت فاتحة خير ليتعرف بعدها  على العكس،  من املوضوع، 

املوسيقار على الفنان الشاب زهير فرنسيس! 
2. في املنشور الثاني قال الشاعر نزار فرنسيس انه ال مانع أن 
د ذكراه، 

ّ
يغّني أي فنان للموسيقار، ألنه )بما معناه( هذا سيخل

وكان  الصوتي!  التسجيل  في  نزار  قاله  ما  مع  يتناقض  وهذا 

غاضًبا ألنه الفنان زهير، يقيم حفالت في كل العالم )كأي فنان 
عربي( ومثلما يغّني لكل املغنين يغّني ملوسيقارنا ملحم بركات. 

 يحب الفنان زهير فرنسيس 
ً

3. املوسيقار ملحم بركات كان فعال
وأقام معه حفلة، والتقى به وغنى معه وأبدى اعجابه بصوته، 
حفالته،  يحضرون  الذين  للفلسطينيين  يقول   

ً
فعال وكان 

"عندكم زهير وبتيجوا ع األردن تحضروني؟" كان يقولها اعجاًبا 
بصوت الفنان زهير فرنسيس. 

4. نحّبك نزار، ولكن موقفك وغضبك ال مبرر لهما، وهذا فقط 
يضر بتاريخ املوسيقار، فن ملحم بركات ليس ملكك وال ملك 
أي أحد، وال حتى عائلته، هذا إرث وطني، عربي، نعتز ونفتخر 
به عربًيا وعاملًيا. ومحاولة دفاعك عن هذا اإلرث، ال تكون بهذه 
الطريقة بل بمحاربة من كان املوسيقار يحاربهم من اللبنانيين، 
الذين كانوا يغنون فقط باللهجة املصرية، ال أن تعطيهن من 
فهذه هي قضية املوسيقار وهكذا ايضا ندافع عن  أشعارك، 

تاريخه.
والتقيت بالفنان زهير  ملاذا كنت تعرف بكل هذا يا نزار،   .5
وأعربت عن استعدادك بأن تقدم له أغنية من  في بيروت، 

أشعارك؟ 
 ،1948 الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل في أرا�ضي   .6
في حيفا وعكا ويافا وكل والبلدات الفلسطينية، يعاني ويختنق 
من التضييق االسرائيلي عليه، ألنه يحاول عزله عن محيطه 
العربي الطبيعي، وال يجد شركات انتاج لتنتج له، فيلجأ لالنتاج 
الخاص، بمصاريف باهظة جدا جدا. على هذا يجب تشجيع 
وليس العمل ضده وشتمه يا  الفنان الفلسطيني واحترامه، 

سيد نزار! 
7. الفرق بينك وبين ملحم بركات العمالق، انك تريد أن تبقى 
عربًيا  كان  موسيقارنا  أما  عربي،  انك  مع  متقوقعا  لبنانيا 

بلبنانيته، يعتز بوطنه ويتفاخر بعروبته.
8. نزار فرنسيس ال تتصرف على أنك الو�ضي وتملك حقوق كل 

ما يتعلق باملوسيقار - وحل مشاكلك مع ملحم جونيور. 
مقهى ملحم بركات يحبك جًدا ويحترمك   - زهير فرنسيس   .9

ويقف الى جانبك.
مقهى ملحم بركات

اتحاد الموسيقيين والفنانين العرب إلى جانب زهير فرنسيس

من منكم يتابع آخر األخبار؟
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الجمعة  يوم  عديدة  وفود  قامت  حيفا-  ملراسل 
حسام  العميد  للقس  التهاني  بتقديم  املا�ضي، 
األسقفية  بولس  القديس  كنيسة  قاعة  في  نعوم، 
بمناسبة بانتخابه أسقفا مشاركا في  في شفاعمرو، 
الكنيسة االنجيلية. وكان على رأس املستقبلين لوفود 
املهنئين رئيس أساقفة الكنيسة االنجيلية، املطران 
الكنيسة  راعي  داغر،  فؤاد  والكنن  دواني  سهيل 
املشارك  املطران  نعوم،  حسام  والقس  املحلية، 

وذويه وعائلته. 

وبرز من بين تلك الوفود وفد كبير من مركز اللقاء في 
حيث قام بالترحيب بالوفد راعي الكنيسة  الجليل، 
املحلية الكنن فؤاد داغر، مستذكرا مؤسس املركز 
ومديره األول الدكتور جريس سعد خوري، وتحدث 
وفد  املعلم.  بطرس  املطران  سيادة  الوفد  باسم 
الطائفة املعروفية في شفاعمرو وعلى رأسه الشيخ 

يوسف أبو عبيد، إمام الطائفة الدرزية. وفد بلدية 
بلدية وموظفين كبار  شفاعمرو الذي ضم أعضاء 
فيها وعلى رأسه، رئيس البلدية عرسان ياسين. وفد 
الجبهة الديمقراطية وعلى رأسه السيد محمد بركة. 
وفد مجمع الكنائس االنجيلية وتحدث باسمه رئيس 
مار  كليات  وفد  منصور.  بطرس  املحامي  املجمع 
الياس في عبلين وعلى رأسه املطران الياس شقور. 
وفد املدارس االنجيلية في الناصرة. وفد كهنة كنيسة 

الروم الكاثوليك وعلى رأسه سيادة املطران يوسف 
متى. وفد كنيسة الالتين وعلى رأسه قدس األب حنا 
املدبر األبر�ضي ملطرانية الالتين في الناصرة.  كلداني، 
وعدد آخر من  وفد كهنة كنيسة الروم األرثوذكس. 
مثل  مختلفة  سكانية  وتجمعات  بلدات  من  الفود 

الرملة ويافا وحيفا والناصرة وعكا وغيرها.

المطران حسام نعوم يستقبل في شفاعمرو وفود المهنئين بانتخابه مطرانا 
مشاركا في الكنيسة االنجيلية

متى،  يوسف  املطران  سيادة  قام   - حيفا  ملراسل 
بزيارة  مطران الروم امللكيين الكاثوليك في الجليل، 
البيت املسيحي في حيفا، التقى سيادته خالل الزيارة 
البيت املسيحي الذين طرحوا أمامه عدًدا  بأعضاء 

من القضايا التي تهم املجتمع الحيفاوي. 
رحب الدكتور ريمون جبران، رئيس الهيئة اإلدارية، 
بصاحب السيادة أجمل ترحيب واعتبرها خطوة هامة 
في تعزيز التواصل والتعاون بين املؤسسة والكنيسة 
في مجاالت مختلفة. كما استعرض د. جبران نشاطات 
البيت وفعالياته املتنوعة الحالية واملستقبلية ، وعلى 
رأسها تطوير القيادة الشابة ومأسسة هذا املوضوع 
في مدارسنا األهلية والحكومية، حيث يتعلم في إطار 

وطالبة،   
ً
طالبا اليوم ما يقارب الـ140  هذا البرنامج  

وتعرف سيادته على فعاليات أخرى في البيت املسيحي 
من ضمنها  التدريب املوسيقي بقيادة االستاذ غسان 
حرب، وتعليم رقص الفالمنكو بقيادة املدربة الفنانة 
مرام قبالوي، واملركز التربوي لتطوير ومرافقة الطفل 
التي  الرياضية  والفعاليات  بإدارة املربية ريما ضو، 
بقيادة  تلعب دوًرا هاًما ومركزًيا في البيت املسيحي، 
أكثر من  فيها  املدرب ميشيل يعقوب حيث يشارك 
مائتين من اوالدنا ونشاطات أخرى. كما طرح الدكتور 
والقيم  للمؤسسة  االستراتيجية   األهداف  جبران 
وفعاليات  نشاطات  عليها  تعتمد  التي  االساسية 
املؤسسة وأكد أن اإلدارة الناجعة والفعالة واملعتمدة 

على التخطيط السليم هي عنصر أسا�ضي ومطلوب 
إلدارة شؤون املؤسسة بنجاح.

البيت  دور  على  يوسف  املطران  وأكد سيادة  هذا 
املجتمع  في  الشبابي  الدور  تطوير  في  املسيحي 
السليم  االجتماعي  السلوك  وغرس  والكنيسة، 
والفضائل  املعاني  وتأصيل  وتقويمه،  ورعايته 
املسيحية، واإليثار واألخوة والتعاون في سبيل خالص 
النفوس، وتنمية شخصية أوالدنا وشبابنا وإعدادهم 
للحياة العملية وتحمل املسؤولية، وخدمة اآلخرين، 
والعمل بروح الجماعة الشاهدة للمسيح في املجتمع. 
املؤسسة مع  في هذه  العمل  أن  سيادته على  وأكد 
تكامل  وفي  الشباب،  إعداد  في  يسهم  الكنيسة 

مواهب  كصقل  وتنميتهم  وتوازنهم  شخصياتهم 
الطالب وتوظيفها في األعمال التي تعود بالنفع والخير 
للجميع، وتبادل الخبرات واملعارف واملهارات، وإيجاد 
روح األخوة والتفاهم والتعارف والترابط بين بعضهم 

البعض.
أصحاب  عن  بالكشف  مهتم  أنه  سيادته  وأضاف 
أجل  من  املجتمع،  في  القدرات  وذوي  املواهب 
االستفادة من خبراتهم والعمل معا لتنمية األعمال 
الخيرية، وقد وجد في البيت املسيحي أولئك األعضاء 
الذين يمكنهم املساهمة بخدمة الكنيسة واملجتمع.  

المطران يوسف متى يقوم بزيارة البيت المسيحي في حيفا

سيادة املطران يوسف متى مع الدكتور ريمون جبران مدير مؤسسة البيت املسيحيسيادة املطران  ومدير املؤسسة مع املدربة مرام قبالوي وعدد من طالبات الفالمنكو. لقاء سيادة املطران بأعضاء البيت املسيحي



نعلن عن ابتداء التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لصفوف الثاني حتى السادس 
لمزيد من التفاصيل ٠٤٨٥٢٣٨٣٨ 

او التوجه الى المدرسة, شارع شمرياهو لڤين ٣٠ الهادار، حيفا

حوار، نتعّلم بمتعة

في الُعلوم

مــا يمّيزنـــا في حوار

// نعتبـــر الـ"حـــــــوار" هـــو األداة املركزيـــة للتعّلـــــم والتواصـــــل نســـبًة لنظريـــة املربـــي البرازيلـــي باولـــــــو فيريـــري يف التربيـــة التحررّية. 
ـــم القائـــم ىلع األبحـــاث، التعلُّـــم القائـــم ىلع املشـــاريع والتعلـــم عـــن طريـــق األلعـــاب. //  نتعلـــم يف مجموعـــات  // نتبـــع نهـــج التعلُّ
ـــد  ـــة لتزي ـــة وتثقيفّي ـــع تربوّي ـــمل مواضي ـــم تش ـــارات التعلي ـــول. // مس ـــات للحل ـــكار واقتراح ـــاب األراء واألف ـــا الط ـــادل فيه ـــرة يتب صغي
الطـــاب ثقافـــة ووعًيـــا مجتمعيًّـــا ووطنيـــا باإلضافـــة لّلغـــات والرياضّيـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا. // التقييـــم يف "حـــوار" كيفـــّي 
ـــوار  ـــم( يف ح ـــق )املعل ـــة.  // املراف ـــة والتعليمّي ـــة، االجتماعّي ـــي العاطفّي ـــن النواح ـــب م ر الطال ـــوُّ ـــول تط ـــز ح ـــّي ويتمرك ـــس كم ولي
ـــدور املركـــزي  ـــز بال ـــة مـــن خـــال تشـــجيع الطـــاب ىلع التســـاؤالت واإلنتاجيـــة. // نتمّي ـــة مثرّي ـــة تعليمّي ـــاء بيئ ـــر، يهتـــم ببن هـــو ُمَيسِّ
ألهالـــي الطـــاب ابتـــداًء مـــن إقامـــة املدرســـة ودعمهـــا وتطويرهـــا وحتـــى الهيئـــة العامـــة للجمعيـــة، الهيئـــة اإلداريـــة واللجـــان املختلفـــة. 

للمزيد زوروا صفحتنا ىلع الفيسبوك مدرسة حوار املستقّلة
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أجرى الحوار د. عزيز سمعان دعيم

نادر أبو تامر مواليد شفاعمرو سنة 1965، وفي األصل 
األول  اللقب  على  حاصل  املهّجرة.  الدامون  قرية  من 
والثاني في دراسة اللغة واألدب العربّي. إعالمّي وصحفّي 
على جائزة  ومترجم. حاز  كاتب،  إذاعّية،  برامج  ومقدم 
وزير الثقافة لكتابة قصص االطفال عام 2008. يعمل 
في اإلذاعة منذ عام 1995 كمذيع ومراسل ومحرر لبرامج 
"يوم جديد"،  سياسّية وثقافّية فكرّية واجتماعّية منها: 
عام  منذ  و"أوراق"،  "جيران"  "مواقف"،  "محطات"، 
يرصد  إذاعّي  برنامج  وهو  أجندة،  برنامج  يقدم   2013
الهامة  القضايا  ويعالج  البالد  في  العربّي  الشارع  نبض 
مختلف  في  العربّي  واملجتمع  املواطن  تهم  التي  لّحة 

ُ
وامل

املجاالت. 
كيف تعرف نفسك؟

هي  هذه  ومترجم،  كاتب  إعالمّي،  زوج،  أب،  إنسان، 
املحاور الرئيسّية.

نبدأ باإلعالم بشكل عام ثم ننتقل لدورك كإعالمّي. 
ماذا يعني لك اإلعالم؟

اإلعالم هو وظيفة تنويرّية، تثقيفّية، نهضوّية باألساس، 
هدفها إضفاء قيمة اجتماعّية وثقافّية ونفسّية للنهوض 

باملجتمع.
�شيء سوى  أي  يهمه  اإلعالم ال   

ّ
أن يقول  هنالك من 

كسب الربح الذي يتجلى بجذب أكبر عدد من املتفاعلين 
)املشاهدين أو املستمعين(؟ ما رأيك؟

أعتقد أنه توجد ركيزتين. الركيزة األولى: كيف تقرر أن 
وفق فحص  ذلك  ويتم  البرنامج؟  مع  تبقى  أال  أو  تبقى 
ا أنا أبحث 

ً
قيمتين، األولى: هل استفدت من البرنامج؟ إذ

ا البرنامج لم ُيضف لي شيًئا 
ً
عن الفائدة، إذا لم أستفد إذ

الترفيهّية  القيمة  الثانية:  والقيمة  عنه.  أتنازل  وبالتالي 
التي ممكن أن تكون بالحدث. من أجل ربط القيمتين 
مًعا، ممكن أن نعتمد أساليب إعالمّية مختلفة. الدور 
بصورة  الضيف  مواجهة  يتطلب  ال  الصحيح  اإلعالمي 
املكاشفة واملحاسبة، فال تكون حاًدا مع الضيف، إنّما 
أكبر قدر  تأخذ منه  في ذروة األدب  بمنتهى األدب، أي 
ْحَصل على 

َ
من املعلومات. هدفي في املقابلة اإلذاعّية أن أ

معلومات للجمهور الذي يسمعني، وهذه املعلومات قد 
األساليب،  في  تفاوت  يوجد  أكثر.  أو  بأسلوب  أحضرها 

ولكن في نهاية املطاف ترمي جميعها إلى فائدة املستمع.
هل كشف وسائل االعالم لقضايا سلبّية بكثرة وبوتيرة 
والرشوة  واالحتيال  والجريمة  العنف  مثل:  عالية، 
وغيرها، تساعد على تبني النماذج السلبّية أم تساهم 

في الحّد منها؟
هذا سيف ذو حدين. بمعنى تسليط الضوء عليها وكأن 
والتخبط،  املشاكل  من  كمٌّ  ولديه  مريض،  مجتمعنا 
هذه قد تؤدي إلى حالة من اإلحباط لدى البعض عندما 
يسمعون كل هذه الحاالت التراكمّية من املشاكل التي 

نغطيها.
ه من الضروري أن يلعب اإلعالمّي دوًرا في تغيير 

ّ
أعتقد أن

هذا الوضع، ال نستطيع أن نصّور للناس حالة أخرى 
مختلفة، فهذه هي حالتنا. يوجد جرائم قتل لدينا، عدد 
نواجهها؟  كيف  والسؤال  القتل.  جرائم  من  جًدا  كبير 
وكيف نبني مجتمًعا أفضل من أجل تخطي واجتياز هذه 
أن أصور  الحالة، ال أستطيع  العقبات؟ لكن هذه هي 
للناس حالة أخرى. هذه هي الحالة، لكن أرمي من خالل 
، أو أضيف 

ً
املقابالت التي أعملها كإعالمّي أن أطرح بديال

شيًئا إيجابًيا ليغير هذه الحالة إلى حالة أفضل.
أو  هل اإلعالم عامة محايد بخصوص ثقافة السلم 
مهما  الحقائق  ينشر  أن  العنف؟ هل وظيفته  ثقافة 
كانت وكما هي، دون النظر لتأثيرها على املجتمع؟ أم 
 له دوره في نشر ثقافة معينة أكثر من أخرى؟ كيف 

ّ
أن

يتجلى هذا الدور؟ وما تأثيره؟
أعتقد أنه يوجد إعالميون مع رسالة، ويوجد إعالميون 
عن  يتحدثون  الواقع،  يعكسون  أشخاص  مجرد  وهم 
الواقع فقط. من يتحّدث عن الواقع فقد أتّم دور معّين 

الحقيقّي  في املجال اإلعالمي، ولكني أعتقد أن اإلعالم 
عن  يتحّدث  الذي  فقط  وليس  التنويرّي،  اإلعالم  هو 
الواقع، وإنما يعمل من أجل بناء واقع أفضل، إذا لم 
بوصف  اكتفيت  قد  أكون  أفضل،  واقع  بناء  أستطع 
الحالة، والتوصيف هو جزء من اإلعالم ولكنه ليس كل 
�ضيء. قد يكون التوصيف فيه إثارة إذ من املمكن أنه 
عندما نتحدث عن حالة جريمة قتل معيّنة تشّد الناس 
لتسمعها، لكن بدون أن تقترح بدائل، وتعطي إرشادات 
مختلف  من  وخبراء  اخصائيين  استضافة  خالل  من 
والشرطة،  واملجتمعية  واالجتماعّية  النفسّية  املجاالت 
وغيرها  التربوّية  واإلدارات  العربية  والقيادات  وبالطبع 
من املتخصصين. فمن خالل هذا الكشف على الثقافة 
كاملة متكاملة من ذوي  تبني مجموعة  أن  انت تحاول 
الوضع  هذا  يغيروا  أن  املمكن  من  الذين  االختصاص 
نعاني  أننا  بما  عندهم.  املتراكمة  الخبرة  عبر  لألفضل، 

فبطبيعة  قتل،  من ضحايا  كبير  بعدد  األخير  العام  في 
الحال قضّية العنف والجريمة تستحوذ على اهتمامنا 
بشكل كبير جًدا. كذلك مدى تورط شبابنا في حوادث 
الطرق تستحوذ أيًضا على جزء معّين من اهتماماتنا، 
هذا إضافة للمشهد االنتخابّي والسيا�ضّي الذي يستحوذ 
قضايا  وأيًضا  برامجنا،  اهتمام  من  وافر  قسط  على 
إيجابّية مثل تعيين دكتوًرا عربًيا ليكون في وظيفة مؤثرة 
في املستشفيات. كما أتحدث مع أطباء وباحثين آخرين 
حول دراسات طبّية تتعلق بحياة اإلنسان، وأتحدث مع 
رجال دين من الطوائف األربعة لكي يدلي كّل بدلوه حول 
كيفّية ترسيخ ثقافة السالم، وكيف من ممكن أن نتخطى 
حاجز العنف وهذه العقبات. ولكن باألساس نحن نبحث 
على العالج، نريد أن نعالج الحالة املوجودة، وليس فقط 
أن نصفها. في البرنامج نحاول أن نضع أجزاء معّينة فيها 
رسالة إيجابّية ألبنائنا، فليس كل �ضيء هو عنف واحباط 
واكتئاب، إذ توجد قدرات وكفاءات وأشخاص من املمكن 
وصلوا  أشخاص  مع  بمقابالت  نقوم  بعيًدا.  يصلوا  أن 
الثقافّية،  املجاالت:  مختلف  في  مختلفة  إنجازات  إلى 
الرياضّية، االجتماعّية والتربوية، فالعديد من املدارس 
حصلت على درجات تمّيز متنّوعة، وهناك طالب قد أثبتوا 
قطفت  أو  بجوائز  فازت  اكتشافات  وهنالك  قدراتهم، 
أوسمة، وأشخاص تّم تعيينهم في مناصب إدارية رفيعة، 
وكل ذلك حتى يدرك املواطن العربّي أنه إذا كانت لدية 

اإلرادة للتمّيز عندها يستطيع أن يكسر حاجز التمييز.
البرامج اإلذاعّية آخرها  أشرفت وحّررت العديد من 
املوجودة  واملجاالت  املضامين  أهم  هي  ما  "أجندة". 
على أجندة مجتمعنا اليوم؟ وما هي أهم اهتماماتك 
املجتمعّية كإعالمّي؟ وكيف تمس هذه املداخالت حياة 

مجتمعنا اليومّية؟
على  تقريًبا  تقتصر  املجتمعّية  األهلّية  اهتماماتي 
أن  خالل  من  ذلك  كان  سواء  الخارجّية،  املشاركات 

ا أو مشاهًدا أو مستمًعا، كذلك 
ً
أكون حاضًرا أو شريك

في مشاركتي في مبادرات مجتمعّية متنّوعة، سواء على 
البلد الذي أسكن فيه، باقة الغربّية، أو على  مستوى 
مستوى املجتمع العربّي عموًما، إذ أحاول قدر اإلمكان أن 
: املشاركة في مختلف 

ً
أكون جزًءا من املشهد الثقافّي، مثال

املجتمع  في  تحدث  التي  الثقافّية  واملناسبات  األحداث 
التعليمّية املختلفة  املدارس واملؤسسات  العربّي وزيارة 
 من أجل املشاركة، وأتحدث كثيًرا 

ً
دعى عادة

ُ
والجامعات. أ

في محاور معّينة منها قضّية الترجمة واملطالعة وتشجيع 
القراءة وحّب الكتاب. إحدى أبرز قص�ضي كانت "الزرافة 
الظريفة" وهي تتحّدث عن التسامح وكيفّية التعامل مع 
اآلخر، وكذلك األمر مع قصتي "رازي ونظارة األبطال". 
ما ُيسّمى "اآلخر" هو جزء ال يتجزأ من كينونة قص�ضي 
واهتماماتي، كيف أتعامل مع الذي يختلف عني؟ وكيف 

بقي هذه االختالفات مجرد اختالفات ال خالفات.
ُ
ن

ك على الكتابة لألطفال؟ 
ّ
ما الذي حث

كل تعامالتي هي مع الكبار، لكن في الكتابة 
د لي أهمّية األمر بعد أن أصبح 

ّ
لألطفال تأك

من  العديد  يسألون  وكانوا  أطفال،  لديَّ 
هذه  لذلك،  معتاًدا  أكن  ولم  األسئلة، 
هذا  بها،  غمروني  التي  الكثيرة  األسئلة 
سألها 

ُ
أ نت 

ُ
ك التي  األسئلة  من  الفيضان 

كنُت  أحياًنا  عنها،  لإلجابة  مضطًرا  نت 
ُ
وك

أجيب بقصة، فوجدت طفلي َيسألني: ملاذا 
األطفال  أيًضا  تجيب  وال  لوحدي  تجاوبني 
األسئلة؟  نفس  عندهم  الذين  اآلخرين 
قصص  بكتابة  أبدأ  أن  فكرة  فكانت 
أسئلة  على  فقط  ليس  ألجيب  لألطفال 
األطفال  كل  تساؤالت  على  إنما  أطفالي 
اآلخرين الخاصة فيهم، وهم أجرأ من يكون، 
وأشجع من يستطيع توجيه أسئلة، ألنهم 
يسألون بالسليقة وبالفطرة، بدون مواربة، 
إنما  جاملة، 

ُ
امل أو  الطفة 

ُ
املـــ يحاولون  وال 

 السؤال الشجاع الجريء 
ً
يسألون مباشرة

والصريح.  
ما هو مفهومك أو تعريفك للسلم املجتمعّي أو لثقافة 

السالم؟
اآلخر،  وتقّبل  توافق  هو  املجتمعّي  السلم  أّن  أعتقد 
ع عن التوتر وعن الفئوّية الضّيقة، وعن العائلّية 

ّ
والترف

والفوارق الدينّية والفوارق االجتماعّية والفوارق الثقافّية 
كإعالمي،  األخيرة  السنوات  في  االقتصادّية.  واملركبات 
انتبهت أن املركب االقتصادّي يدخل بشكل كبير في قضّية 
التوتر االجتماعّي، ويزيد منها أيًضا النعرة القبلّية التي لم 
تخرج مّنا، قد نكون خرجنا من القبلّية ولكنها بقيت في 
نفوسنا، لألسف، الروح القبلّية والتعصب الفئوّي ما 
زال موجوًدا عندنا، وهذا ما يجب أن نثّقف أوالدنا على 
ع عنه، وعدم التعامل معه بصورة واعية ألن هذا 

ّ
الترف

لن يقودنا إال إلى املزيد من الِصدامات، على سبيل املثال: 
رسخ مفهوم العائلّية، والعائلّية 

ُ
رانا ت

ُ
فترة االنتخابات في ق

 من أن يكون لها مفهوم إيجابّي أصبح لها مفهوم 
ً

بدال
العائلّية  خلفيتك  تكون  أن  من   

ً
وبدال لألسف،  سلبّي 

ا 
ً
رافعة من أجل دعمك النف�ضّي واملعنوّي، صارت ترسيخ

للمنحى الفئوّي الذي ال يخدم أّي أحد فينا. 
املجتمعّي  السلم  دعم  في  كإعالمّي  دورك  ترى  كيف 

وثقافته؟
في  املثال  باملبادرة، على سبيل  اإلعالم  يقوم  أن  ممكن 
راديو "مكان" وضعنا الراية وناقشناها وقلنا أن املوضوع 
الرئي�ضّي الذي سنعمل عليه هذا العام "ترسيخ التسامح 
ونبذ العنف". سّجلنا مقوالت ضد العنف مع مختلف 
الشرائح االجتماعّية ومندوبين عنها، وذلك دعًما لثقافة 
السالم، سواء كان في املجال االجتماعّي والدينّي والسيا�ضّي 

.
ً

أو االقتصادّي وما إلى ذلك، هذا أوال
الطرق،  آفة حوادث  للحّد من  بذل جهود  ثانًيا: قررنا 
وقمنا ببرامج توعية للجمهور في كل ما يتعلق بالسيارات 
وبالتعامل مع الهواتف الخليوّية خالل السياقة، ولفت 

االنتباه ألية درجة نكون منهمكين 
ومركزين  وغير  أخرى  أمور  في 
أو  والسياقة،  القيادة  بعملّية 
بتسليط الضوء على كل ما يتعلق 

بتعاطي املخدرات. كما أّن لدينا نسب عالية من املدخنين 
نسب  في  الرتفاع  إضافة  هذا  ويهمنا،  بالنا  يقلق  األمر 
مر�ضى السكري، لذلك نقوم حالًيا بحملة توعية في كل ما 

يتعلق بتعاطي السكر وأضراره.
القضايا  اإلعالم يستطيع أن يختار قضّية أو عدد من 
باملعنى  الناس  نفوس  في  وزرعها  ترسيخها  أجل  من 
اإليجابّي بعيًدا عن العالم العنيف الذي حولنا، وبناًء 
على اإلحصائّيات في املجتمع العربي في إسرائيل نجد أّن 
نسبة العنف، أي نسبة العنيفين املوجودين في مجتمعنا 
أو املجرمين هي %1.8 فقط، أي أقل من %2، وفي الواقع 
تعطي هذه النسبة انطباًعا أّن الوضع أسوء بكثير مع أن 
الوضع ليس كذلك، هم فقط %2، لكن يشغلوننا كثيًرا، 
حدث 

ُ
ت التي  الكبرى  العناوين  إلى  يسعى  اإلعالم  لكون 

م في اإلعالم، أنه إذا كان لدينا على 
ّ
َعِل

ُ
ضجة، غالًبا ما ن

سبيل املثال حادثة "كلب يعض رُجل"، ُيعتبر هذا الخبر 
عادّي، أّما إذا كان الحدث "رُجل يعض كلًبا"، هذا خبر 
 العناوين الكبرى ألنها تجلب 

ً
كبير، فاإلعالم يختار عادة

له مكاسب في االستماع واملشاهدة، ومكاسب مادّية تؤثر 
على اإلعالم املحلّي التجارّي الذي يجري وراء كسب أكبر 
عدد مستمعين/ مشاهدين لكي يجلب إعالنات دعائّية 

أكثر وهذه مشكلة. 
شاركنا بكلمة توصلها لزمالئك اإلعالميين بخصوص 

دورهم في نشر ثقافة السالم.
رسالتي لزميلي اإلعالمّي هي كما يلي: تحّدث عن املجتمع 
كما هو واسَع إلى تحسينه، ال تكتفي أن تصف املوجود، 
ألنه إذا اكتفينا بوصف املوجود قد يكون املوجود سلبّي، 
سلبّية،  صورا  فقط  الصاعدة  األجيال  أعطيت  وإذا 
أخاف أن يذوتوا لديهم مفاهيم مجزأة وغير صحيحة. 
أي املفروض أن نسعى إلى تقديم سلع تختلف من ناحية 
إعالمية ومن مختلف املجاالت. قّدمت في اإلذاعة قبل 
حوالي ست سنوات برنامًجا أسمه "أوراق"، وهو برنامج 
ا حول  سلط الضوء فيه وملّدة ساعة يوميًّ

ُ
ثقافّي، كّنا ن

التي  ثقافة  هذه  العربّي،  املجتمع  في  الثقافّية  القضايا 
تكاد تذوب في ضوء العنف. اليوم أقدم برنامج "شؤون 
عنى بهذا املجال، لكن خالل سنوات 

ُ
الساعة"، ولذلك أ

طويلة وحتى هذا اليوم، ما زلت أهتم بالجانب الثقافّي، 
أهتم بثقافة السالم، ثقافة تقّبل اآلخر، ثقافة إيجابّية، 
إذ باإلرادة تستطيع أن تصل إلى أبعد املسافات. علينا أن 
ر باأللوان، وتعطي 

ّ
ر خارج الصندوق، عليك أن تفك

ّ
نفك

 ملجتمعك، لناسك، ملستمعيك، ملشاهديك، لقرائك. 
ً

أمال
ال تدعوا القضّية املالّية تسيطر على موقفك األخالقّي، 
اجعل موقفك األخالقّي فوق املوقف الربحّي، ولكن قل 
كلمتك بجرأة بشجاعة وبدون مواربة وبدون تحّيز. أنا ال 
أنحاز إال لإلنسانّية وللحّق، وبالتالي اإلعالمّي عندما يرى 
أنه هو في طروحاته اإلعالمّية ال يبحث عن الربح وإنما 
لكن  اإلنسان  قيمة  وعن  اإلنسان  سعادة  عن  يبحث 
بدون تجاهل الواقع، شخصًيا ال أتجاهل الواقع، ولكن 

أريد واقًعا أفضل وأتصّور أن نعمل موازنة طّيبة.
كلمة أخيرة للمجتمع عامة وللشباب.

أعتقد أنه "الزم نتمّهل ونعّد للعشرة". فقدنا هذا التروي 
في ضغوطات الحياة واملشاكل املختلفة والقضايا املادّية 
واالجتماعّية، و"شوفوني يا ناس"، في مجتمعنا الواحد 
يحب تقليد اآلخر، وبالتالي نكون مستعدين أن نستلف 
من البنك حتى نشتري مالبس أو لرحلة ما. بمعنى أننا 
نحن لسنا قنوعين، وهذه مشكلة كبيرة جًدا، يجب أن 
م أن نكون قنوعين، ونكتفي بما عندنا قدر اإلمكان، 

ّ
نتعل

ونسعى لتطوير مجتمعنا من خالل الفعالّيات اإليجابّية، 
وهنالك إمكانّيات كبرى وموارد يمكن االستثمار فيها في 
هذا السياق. االستعداد عند الناس موجود والشبكات 
ستغل طبًعا سلًبا ولكن من املمكن 

ُ
االجتماعّية فّعالة وقد ت

تجييرها لغايات وأهداف ايجابّية ناصعة تفيد مجتمعنا.

اإلعالم والسالم        مقابلة مع اإلعالمّي نادر أبو تامر
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )١٧(
د. خالد تركي - حيفا

في  ص،  ِ
ّ
املخل دير  في  الالهوت  لدراسة  حين  املرشَّ من  والدي  كان 
ثني: لبنان، ومع ذلك فقد كانت شقاوته تالزمه دوًما، وُيحّدِ

وام كي يخرجوا  ة، حين أراد وأترابه أن ينتهي الدَّ امه املدرسيَّ في أحد أيَّ
لة كباقي أبناء جيلهم، كرة  عب واللهو، حيث كانت لعبتهم املفضَّ

َّ
لل

ي« األمر الذي أزعج  ِ
ّ
، »صفرة الحل ِ

ّ
ف ر أحد تالميذ الصَّ القدم، صفَّ

صفير.. املدّرِس، وطالبهم بمعرفة مصدر التَّ
ة  ، قلوبهم متجامعة ومتجانسة ومجتمعة وُملتمَّ ِ

ّ
ف كان تالميذ الصَّ

ة وحزمٍة واحدة، وكانوا مع بعض كتلة واحدة، تحفظ أسرارها 
َّ ُ
في مل

والوشاية،  اك  إيَّ ميمة  والنَّ اك  إيَّ البعض.  بعضها  على  وتحافظ 
»ممنوع نفِسد ع بعض« فهذه ليست من شيم الّرِجال، »يا باطل«! 
ه صوت صفير  عندما سأل املدّرِس عن »الجاني« قال له والدي: إنَّ
د صاحب  أجير الفرن، يا استاذ! وهذا األجير كان يعمل عند أبي محمَّ

الفرن األبيض، قرب كنيسة الكاثوليك.
كان أجير الفرن يجمع من بيوت الحّيِ أطباق العجين الخامر، لينقله 
ا  ًرا شهيًّ اجته، لخبزه وإرجاعه إلى البيوت خبًزا محمَّ للَمخبز على درَّ

ائحة عطًرا.. اح الرَّ ساخًنا فوَّ
تهم، رفع دعوته للمدير، حيث جمع  عندما لم يقتنع املدّرِس بقصَّ
منهم  يأخذ  ى  حتَّ ومنِذًرا،  ًدا  متوّعِ ًرا،  ِ

ّ
محذ بهم  ليخطب  الب 

ُّ
الط

ي ُحنْين.  ه خرج من تهديده ووعيده خالي الِوفاض، بكفَّ ا، لكنَّ
ً
اعتراف

، إذ أمر بتركيع جميع طالب  فأصدر قراره الجائر بالعقاب الجماعّيِ
وام  ا وفي ساعة الدَّ  يوميًّ

ً
تة حديثا

َّ
زف

ُ
ِ في ساحة املدرسة امل

ّ
ف الصَّ

ليكونوا  املدرسة.  تالميذ  باقي  من  مرأى  وعلى  أسبوعين،  ة  وملدَّ
ه أعفاهم من   ملن اعتبر، صحيح أنَّ العقاب كان قاسًيا، لكنَّ

ً
عبرة

ة. حضير اليومّيِ للوظائف البيتيَّ الدراسة والتَّ
موا قرباًنا،  ِ شافًعا لهم وطالًبا منهم أْن يقّدِ

ّ
ف ي الصَّ بعدها جاء مرّبِ

ا ُمذِنًبا« لكي ُينهي اإلشكال مع املدير، وُينقذ املدير من هذه 
ً
»تلميذ

ي ما  جرة التي اعتالها« فكان للمرّبِ ه، آمًنا، عن الشَّ
ُ
الورطة، »ُينزل

..
ً
طلب، ونالوا عفًوا شامال

جمع  روا  فقرَّ  ، رَّ
ُ
امل العقاب  ينَسوا  لم  ه  صّفِ وطالب  والدي  لكنَّ 

روها  وكسَّ فجمعوها  وتكسيرها.  فوف  الصُّ جميع  من  الِع�ِضّيِ 
جميع  ليشمل  حقيق  التَّ وبدأ  منتهية،  ة  همَّ

َ
امل كانت  باح  الصَّ وفي 

فوف، »يا مين شاف يا مين دري«، »يا مين سمع يا مين قشع«،  الصُّ
ر الع�ضي«، »مين شاف اللي  »واللي بحب هللا ويسوع يقولنا مين كسَّ
فوف إلى أن وصل إلى الوا�ضي  ر الع�ضي« بدًءا من أعلى الصُّ كسَّ
فُل خطورة ِفعلته  ِ

ّ
ه لم يدِر الط ِ

ّ
مهيدي، ولسوء حظ ِ التَّ

ّ
ف مَن الصَّ

ووليم عصفور،  والدي  مع  ش  املنقَّ فهد  الِبكر  أخوه  وقف  حين 
نَّ منفرجات 

ُ
هم، اللواتي ك ّفِ

ُ
ون الخمسين ضربة على راحات أك يعدُّ

بيالطس  »الحاكم  امام  مصلوبين  ليب  وكالصَّ  ،
ً
بداية ليب،  كالصَّ

هر كقوس 
َّ
سن مع انحناء الظ الُبنطي«، وشيًئا فشيًئا انضممن وتقوَّ

سه، قبل أن ينطلق منه إلى الفضاء لفريسته  ة تقوُّ اب، في ِقمَّ شَّ ِ
ّ
الن

سون كقوس قزح حين يفرش ألوانه  أو هدفه واحياًنا كانوا يتقوَّ
ي 

َ
ِسِه بين طرف ماء جامًعا بتقوُّ ة السَّ نِعشة في قبَّ

ُ
ائعة وامل اهية الرَّ الزَّ

سون كانت   نصف دائرة أو يزيد، وحين كانوا يتقوَّ
نَّ ّوِ

َ
اليابسة، لُيك

راتهم.  تنهال الع�ضي بضرباتها القاسية لتلسع ظهورهم وتقصم  مؤخَّ
ْحَسب، وإذا كان 

ُ
ربة تهوي على أطراف األصابع لم ت وإذا كانت الضَّ

ًيا له  م في هذا تحّدِ ِ
ّ
بين، كان يجد املعل

َ
مت ُيالزم حناجر املعاق الصَّ

ة ضربه  قوَّ من  ويزيد  وحقده،  ه  ِ
ّ
ِغل في  ويزداد  لشخصه،  وإهانة 

ويزداد عنًفا..
هم كسبوا فترة إعفاء  ِ

ّ
، ولحظ

ً
ِردوا من املدرسة أسبوًعا كامال

ُ
لقد ط

من  لراحتيهم  معافاة  وفترة  ة  البيتيَّ الوظائف  ومن  راسة  الّدِ من 
زت« كأقفية  ا، واحمرَّت »وطزَّ يًّ

َ
ك هم  اكّفِ التي كَوت جلَد  الع�ضي 

عادين في الغابة. السَّ
ده! ال شفقة وال رحمة، ال سماح وال تسامح بعكس تعاليم سّيِ

إيدين  ر   منه أن »يكّسِ
ً
عين طالبة

ُ
امل إلى هللا  تي  لقد تضرَّعت جدَّ

ف لحيته شعرة شعرة« ويجازيه على  ّتِ
َ
األستاز« و«يئَزع شواربو« »وُين

ين! ار إلى يوم الّدِ فعلته، وأن يصطفل فيه ربُّ العباد القهَّ
ا،  ًفا، ال أن يكون وحشيًّ ا مثّقِ ي أن ُيقاِصص قصاًصا تربويًّ على املرّبِ
الب، بعد أن 

َّ
ة الط اًما وهادًما لشخصيَّ ًرا، هدَّ ، ُمهيًنا، محّقِ

ً
ُمِذال

الب، على جسده وأمام أترابه.. 
َّ
سات الط يعتدي على أقدس مقدَّ

ف لحيتو«..  ر أيديه« و«يئَزع شواربو وينّتِ »هللا يكّسِ
العقاب  أق�ضى  وما  اهية  الزَّ هية  الزَّ بألوانه  قزح  قوس  أجمل  ما 
رى 

ُ
، ت ادَية القاسية.. ساور والدي وزمالؤه سؤال مهمٌّ بأنواعه السَّ

لو وضعوه ومسحوه ودهنوه  الحرادين سُيسعفهم،  كان دم  هل 

راتهم وُدبرهم، وهل سيجعل دم الحرادين  هم وعلى مؤخَّ على أكّفِ
بألم  ة،  البتَّ يشعرون،  ال  مساح  الّتِ كجلد  قاسية  هم  أكّفِ راحات 
ؤال يبقى مفتوًحا، أين سيعثرون على  رب، لكن السُّ الع�ضي والضَّ
لق صبوًرا ال يقوى على قتل 

ُ
ب الخ الحرادين، لكنَّ والدي إنسان طّيِ

ة، فهو ال يستطيع اصطياد الحرادين وقتلها، وإن أمسك  روح حيَّ
 غيرة على حالوة روحها، وقد كانت تربيته 

ً
بها حتًما سُيفرج عنها حاال

جَر وال الحجَر وال  في بيته أن يحبَّ األرض وما عليها وأن ال يؤذي الشَّ
البشَر وال الحشرة..

، »كثيرو الغلبة«، عندما تقع عينهم على حردون  لقد كان فتية الحّيِ
ي هو أيًضا على  ِ

ّ
زاحٍف كانوا ُينشدون له، ويتلون صالته، لكي ُيصل

روحه قبل أن يقع بأيديهم وقبل أن يأخذ هللا وديعته، إذ كان دائم 
ى  ون عليه حتَّ

ُّ
ة، إلى أعلى وإلى أسفل، وُيصل حركة الرَّأس، عموديَّ

يمسكوا به ليدهنوا جلودهم بدمه حين ُيعاقبون على مشاغباتهم: 
ابون، صّلِ صالتك يا 

َّ
ك ماتت في الط صّلِ صالتك يا حردون، إمَّ

إلى أن  ابون، ويعيدونها مراًرا وتكراًرا 
َّ
حردون، وارِم عباتك ع الط

يمسكوا به..
اعة، في كّلِ  نة، وماكرة وخدَّ ها متلّوِ لكنَّ والدي ال ُيحبُّ الحرادين ألنَّ
ر لون جلدها بلون املنطقة التي تأتي إليها،  بقعة يزحف عليها يتغيَّ
ْون عن طبيعة عمله، أجاب: معاصري، فأجابوه: 

َ
وحين سألوا الِحْرذ

الحرذون  »لو   : عبيُّ الشَّ املثل  ويقول  ِجلدك،  على  ن   مبّيِ هو  ما 
عي كاذًبا أنَّ  ن على جلدو« ُيقال هذا املثل ملن يدَّ معاصري كان بيَّ
ه يمكنك أن تتعرَّف على عامل املعصرة  كاَرُه في معصرة زيت، ألنَّ
غيرة،  يت، الكبيرة منها والصَّ من مالبسه، عندما تظهر عليها ُبقع الزَّ
نياشين استحقاق على صدره، كما هي مالبس عامل البناء حيث 
اد أو  ين أو ألوان الرَّشق أو الحدَّ ِ

ّ
تظهر عليها بقايا اإلسمنت أو الط

ار أو املواسرجي إلى آخره.. القصَّ
لقد كان بإمكان الخوري أن يجمعهم على كر�ضي اإلعتراف، ويتباحث 
معهم، ويتداول أمور »الجناية«، ويعاقبهم على »خطاياهم« كما 
ة،  عدَّ ات  مرَّ الة  الصَّ بجزاء  األحد،  اس  قدَّ في  ين  الّدِ رجال  يفعل 
الم عليك يا مريم وأبانا الذي  دامة وقانون اإليمان والسَّ فعل النَّ
الميذ شرَّ العقاب ليكون تأديب األب  موات، وكفى هللا التَّ في السَّ

ًما للقادمات.. ِ
ّ
ًفا ومعل ئيف مثّقِ الفاضل الرَّ

َن.. لوُّ كم يكره والدي التَّ
كريم  ه هللا بالتَّ م هللا وجهه، وأخصَّ يقول اإلمام عليُّ ابن أبي طالب كرَّ
ه،  ة لصنم أو لتمثال، حتى عندما كان في رحم أّمِ ه لم يسجد البتَّ ألنَّ
حيث كان ُيصيبها آالم املخاض الذي يحول دون سجودها لألصنام:

 تميُل
ُ

وال خير في وّدِ امرٍئ متلوٍن إذا الّرِيُح مالت ماَل حيث
 جواٌد إذا استغنيَت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقِر عنك بخيُل

ائبات قليُل  هم في النَّ هم ولكنَّ عدُّ
َ
فما أكثر اإلخواِن حين ت

تين، األولى في »في  ي برصاص الغدر واالحتالل مرَّ لقد أصيب جّدِ
ة من  البلديَّ مبنى  في فخذه برصاصة قرب  وثالثين«  ة  تَّ الّسِ ثورة 
ين، شارع حسن شكري،  اص عاينه من على سطح عمارة الُبخارّيِ قنَّ
 إلى مكان عمله، وذلك إلثارة الرُّعب والخوف بين 

ً
حين كان راجال

في  بالغة  جروًحا  ُجرِح  حين  انية 
َّ
والث اآلمنين،  العرب  حيفا  أبناء 

وثالثين،  وثمانية  وتسعمائة  الف  العام  في  ناسفة،  عبوة  انفجار 
، الحسبة،  ئي�ضّيِ حيث انفجرت بقربه حين كان في سوق املدينة الرَّ
الواقعة بين ساحة الجرينة، حيث الجامع الكبير أو جامع الجرينة، 
وبين ساحة الخمرة )الحناطير(، حين رأى أنَّ أحًدا من عصابات 
 ،

ً
ة  يدويَّ

ً
صهيون قد رمى عليه وعلى إثنين من زمالئه في العمل قنبلة

بعيًدا عن  القنبلة  رامي  جاه  ِ
ّ
الت معاكٍس  آخر  جاه  ِ

ّ
بات ي  جّدِ هرب 

ًرا زمالءه وطالبهم باالبتعاد والهرب من  ِ
ّ
مكان سقوطها، وصاح محذ

اعقة دون صاعق وسقطا  القنبلة إال أنَّ املوت وجدهما بسرعة الصَّ
ا، لكنَّ نفًرا آخر  دون ذنب أو إثم، بعد أن كانت إصابتهما بليغة جدًّ
ي برصاصة، أصابته في فخذه والزم  من العصابة نفسها، رمى جّدِ
الفراش في املستشفى للعالج وبقيت الرَّصاصة في فخذه وجزًءا من 
ت إلى عجزه  أعضاء جسمه وأصبح ذا عاهٍة الزمته إلى ساعته وأدَّ
ة تفانيه وتضحياته،  عن سّدِ رمق العائلة وهو في عّزِ عطائه وقمَّ
حيث قتَل وهُنه كلَّ ما في داخله من طاقة وارادة وعمل، إال األمل 
اهرة، وحالت حالته 

َّ
ته روَحه الط يَّ ّرِ

ُ
ا فيه، لذلك زرع في ذ بقي حيًّ

الجديدة دون استطاعته إعالة أهل بيته، وكان على لسانه دوًما 
ى  َسِل« وتمنَّ

َ
ك

ْ
َعْجِز َوال

ْ
 ِبَك ِمَن ال

ُ
ُعوذ

َ
ي أ ِ

ّ
ريف: »اللُهمَّ ِإن الحديث الشَّ

ة، 
َّ
أن ال يقتله العوز والفقر ألنَّ املوت أفضل منهما، املوت وال املذل

 على أحٍد..
ً
 وعاهة

ً
وأن ال يحتاج إلى مساعدة أحٍد، وان ال يكون عالة

)نتواصل، إنتظروا وشكًرا(

 عاطل عن العمل؟!
هيام دياب

 تبحث عن فرصة ذهبية وأجر 
ممتاز؟  ”دربك عاملسرح”  حارة 
حاجة  ال  اله،  إيده  مين  كل 
للدراسة األكاديمية وال حاجة 
لالختصاص والتطوير ال حاجة 
حاجة  وال  حة، 

ّ
املل للمعرفة 

للبحث والقراءة والتفكير، كل 
تكتب  أن  هو  فعله  عليك  ما 
في  الخاص  بروفايلك  على 
شبكات التواصل أنك »ممثل« 
وستتغير حياتك، وستتوفر لك 
ال  والفرص،  اإلمكانيات  كل 
لن  الحقيقة،  ولكنها  أبالغ، 
تستطيع تحمل هذا الكم من 
وفقط  فقط  العمل،  طلبات 

وفقط، احمل صندوق فيه شجرة ودمية وادعي أنك »حكواتي«، وهذه فقط 
ومرشد  مخرًجا  أصبحت  أنك  بعدها ستكتشف  البداية،  بداية  البداية، 

مجموعات، ومؤلًفا، ومدّرًبا، ومصمم ديكور ومصمم مالبس ووووو وفنان..
هذه ليست املرة األولى التي أطرح فيها هذا املوضوع، ال أقدر على استيعاب 
درست بعمق  كامرأٍة  وملجتمعنا،  هول الدمار الذي يتسببه هؤالء ألطفالنا، 
تل  الثاني جامعة  للقب  طالبة  أول جامعة حيفا،  )لقب  املسرح  موضوع 
أبيب( وما زلت أظنني بعيدة كل البعد عن تملك هذا العالم واحتواء مواده 
من  كيف لكم وبأّي حق تقتحمون هذا العالم الجدير؟  بكمالية املّدعين، 
أين لكم الجرأة التي تخطت معاني الجرأة واقتربت من خط الوقاحة ومنها 
من اليونان حتى الرومان حتى  العصور،  املسرح على مّر  ما تعدى ذلك!! 
العصور الوسطى والنهضة وما بعدها كان الحدث األهم، وكان املسرحيون 
مصدر قلق للحكام وامللوك، ولكن في عصركم هو مقصلة لألدمغة والتفكير، 
ا تجوبه املزادات والفو�ضى، تاجرتم باملضامين 

ً
أصبح املسرح في زمانكم سوق

أكاديميات وأقسام جامعات كاملة وأساتذة أفنوا  واملهنية والفكر والقيم، 
حياتهم من أجل كتابة أبحاث وتجارب وقصص ومقاالت، طالب التمثيل في 
جامعة تل أبيب ال ينامون وال يتنفسون وال ينعمون براحٍة، عمل وتدريبات 
وسهر وتفكير ومراجعات ووظائف وسفر ومشاريع، وتأتون بأبسط ما يمكن 
وتطبعون  الخاص  نشيدكم  وتنشدون  »املمثل«  اسم  تلبسون  يكون،  أن 
بالفن.  وتتاجرون  املهنة  وتنتحلون  الضريبة  ملكاتب  وتسابقون  اإلعالنات، 
واملشكلة برأيي هي أكبر من االنتحال، وهو تصديق املجتمع واملصادقة على 
الثقافي  املجال  في  لنقٍص  املخلص  وكأنه  به  والتمجيد  بل  االنتحال،  هذا 
والبرامج والفعاليات، وللعلم أن ما يقّدمه هؤالء يروق للمدارس واملؤسسات 
وهذه عالمة خطٍر ثانية، واملقلق أكثر وأكثر هو ما يذوته األطفال الذين هم 
من منطلق أنها شريحة تفرح  جمهور الهدف ألولئك العاطلين عن العمل، 
بما ترى من ألوان وبهجة وهم الجاهلون أن هؤالء األطفال أذكى مخلوقات 
ولكن مع كهذه عروض وكهذه مضامين سنعود بهم إلى ما كان  في العالم، 
من  املوجة  هذه  عن  املسؤول  من  أتساءل،  وهنا  تفكير.  وفقر  جهٍل  من 
باستطاعة من التحكم بهذا الكم  العروض السطحية املؤذية لطالبنا؟!؟ 
ؤخذ 

ُ
من الحكواتيين واملمثلين واملنتحلين؟!؟ وما هي اآلليات التي يجب أن ت

وأين إدارات  أين وزارة الثقافة مما يحدث؟  عملًيا لوقف هذه املسخرة؟! 
أين  املدارس واملسؤولون عن ملف جيل الطفولة في املجالس والبلديات؟ 
أصحاب كلمة الحق في هذا املوضوع؟ وأين لجان األولياء واللجان الثقافية في 
البلدات؟!؟ أين وأين وأين وكيف لنا أن نهتم بمراقبة ما يقّدم لهذا الجيل؟ 
من هم هؤالء وكيف اقتحموا املجال وما هي مؤهالتهم وماذا يفقهون في علم 
20 سنة في املجال ما زات أشعر أن  املسرح والتمثيل والسرد؟!؟ بعد تجربة 
ما لدي من معرفة هو نقطة في بحر هذا العالم الغني، وفجأة يأتونك حاملي 
الكليات  في  مون 

ّ
ويعل اإلرشاد  ويمتهنون  والدمى  والشراشف  الصناديق 

جسدية  بمقومات  أخرى  ومجموعة  ويتاجرون،  ويحاضرون  واملدارس 
بأجر يساوي من ال يساوي  تصبح نجمة وتطالب  »خفيفة على املسرح”  
تجربتها وعلمها شيئا، وتبدأ ببناء سيرٍة من عرضين وصور ومقابالت وإعالنات 
ونجومية وفن، باهلل عليكم تواضعوا واعرفوا قدركم وال تقتحموا وال تنتحلوا 

..
ً
واعملوا بما تفهمون، فقط عندها سنرتقي فكًرا وفًنا ومسرحا
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في أعقاب أحوال الطقس املتطرفة االخيرة التي شهدتها  "حيفا"-  ملراسل 
بادرت  االجتماعية،  املسؤولية  دافع  ومن  املاضية  االسابيع  خالل  البالد 
الهستدروت في حملة قطرية لتوزيع مدافئ للمسنين واملتقاعدين في كافة 

ارجاء البالد. 
املتقاعدين  الهستدروت وعملها لصالح  اطار نشاط  في  الحملة  تأتي هذه 
أرنون بار دافيد ورئيس شعبة التنظيم  وبمبادرة من رئيس الهستدروت، 
نقابة  ورئيس  سادان  رافي  الشعبة،  عام  ومدير  يحيزكيل  أفي  واأللوية، 

املتقاعدين، شموليك مزراحي. 
أكثر من ألف من املوزعات  تم شراء  من هذه الخطوة اإلنسانية،  وكجزء 
فرعا للهستدروت من   29 والتي تم توزيعها على املتقاعدين في  الحرارية، 
وكذلك من خالل التوزيع املباشر للمتقاعدين من  الشمال حتى الجنوب، 
وفروع  اللواء  وموظفي  العمالية  النقابات  سكرتاريي  األلوية  رؤساء  قبل 

وأقسام الهستدروت في املناطق املختلفة.
الهستدروت لصالح عشرات اآلالف من  يستمر نشاط  في الوقت نفسه، 
بما في ذلك ضمن أطر الكليات من خالل محاضرات لإلثراء  املتقاعدين، 

والرحالت والنوادي اليومية التي تعمل في جميع أنحاء البالد.
من  "إن قرار توزيع املدافئ جاء  أرنون بار ديفيد:  وقال رئيس الهستدروت، 
منطلق واجبنا واملسؤولية االجتماعية التي نوليها لسالمة املسنين وصحتهم. 
ستستمر الهستدروت في العمل على تحسين وضع ومكانة املتقاعدين في 

إسرائيل".

الهستدروت في حملة قطرية لتوزيع 
المدافئ للمسنين في كافة ارجاء البالد

حملة  وراء  يقف  أنه  »االئتالف«  أعلن 
التي غزت شوارع ومفارق  »كلنا يعني كلنا« 
البالد وشبكات التواصل ومواقع االنترنت، 
ألهمية  الوعي  لزيادة  حملة  من  كجزء 
املشاركة السياسية ورفع نسبة التصويت 
بين صفوف املواطنين العرب في انتخابات 

الكنيست يوم 2 آذار 2020.
الكبير  النجاح  بعد  الحملة  هذه  تأتي 
االنتخابات  في   9/17 ائتالف  الذي حققه 
السابقة ومساهمته امللحوظة في رفع نسبة 
انتخابات  في   50% حوالي  من  التصويت 
%60 في انتخابات  الى حوالي   2019 نيسان 
من  أكثر  “االئتالف”  يضم   .2019 أيلول 
ومئات  عربية  ومؤسسات  جمعيات   10
أنحاء  مختلف  من  املستقلين  النشطاء 

البالد. 
التصويت  نسبة  رفع  الى  االئتالف  يهدف 
وحث املواطنين العرب على ممارسة حقهم 

بالتأثير وذلك من أجل إحراز تقدم لتحصيل 
العام  الوعي  مستوى  ورفع  حقوقهم، 
االنتخابية  العملية  في  املشاركة  لضرورة 
والشباب  النساء  دور  وتعزيز  القريبة 
والسياسية  االجتماعية  النشاطات  في 
في  واملؤثر  الفعال  دورهم  وأخذ  املختلفة 

املجتمع.
سويد  سامر  »االئتالف«  مدير  وقال  هذا 
حققته  الذي  التاريخي  اإلنجاز  :”بعد 
نتطلع هذه املرة   ،2019 الحملة في أيلول 
الى رفع نسبة التصويت أكثر فأكثر، ونلمس 
ا 

ً
الناس وارتفاًعا ملحوظ بين  تجاوًبا كبيًرا 

في رغبة الناس في املشاركة والتأثير في هذه 
العربي  مجتمعنا  يعي  حيث  االنتخابات، 
أبعاد  له  آذار   2 يوم  التصويت  أن  اليوم 
وأنه كلما ازداد التصويت يزداد   ، مصيرية 

التمثيل والتأثير على مختلف األصعدة«. 
وقال املدير اإلعالمي للحملة وطن القاسم، 

بعد النجاح  صاحب شركة »ملسة ميديا«: 
الكبير الذي حققناه في الحملة السابقة في 
هدفنا هذه املرة أن نواصل   ،2019 أيلول 
إدارة حملة قوية وفعالة في جميع املنصات. 
شعار »كلنا يعني كلنا« أثار فضول الناس، 
حيث تساءل الجميع »شو القصد من كلنا 
يعني كلنا؟« وهذا ما ُيعرف في عالم اإلعالم 
بالشعار التشويقي »تيزر” الذي يتبعه شعار 
آخر الحًقا. وفي هذه املرحلة شعارنا الرئي�ضي 

هو “كلنا مصوتين”.
كذلك  تتضمن  الحملة  أّن   وُيذكر 
فيديوهات دعائية تستخَدم فيها التقنيات 
الحديثة في شبكات الفيسبوك واإلنستغرام 
والتيك توك، وتشارك فيها مجموعة كبيرة 
من الفنانين واملبدعين واملؤثرين وأصحاب 
التصويت  على  الناس  لتحفيز  الرأي، 

وأهمية املشاركة في االنتخابات.
  

“االئتالف« لرفع نسبة التصويت:

“كلنا يعني كلنا. كلنا مصوتين!”
ا في الوعي والرغبة في املشاركة والتأثير.

ً
سامر سويد: نلمس تجاوًبا كبيًرا بين الناس وارتفاًعا ملحوظ

وطن القاسم: بعد اإلنجاز التاريخي في أيلول نتطلع الى رفع نسبة التصويت أكثر وشعرنا هو »كلنا مصوتين«
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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 بيتک؟ 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�شي

 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 لالس�ثمار 
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

ملراسل حيفا - طّور مختبر كالليت في حيفا 
تحّسن  مبتكرة  طريقة  الغربي  والجليل 
بشكل كبير تشخيص االلتهابات املعوّية عن 
األمراض  ملسّببات  الُجزيئي  االختبار  طريق 

الُبرازية.
يعّد التهاب األمعاء أحد أكثر األمراض شيوًعا 
ل مشكلة صحّية عاملية في 

ّ
ويمث في العالم، 

البلدان النامية وكذلك املتقّدمة. من مّنا لم 
ُيعان منه خالل حياته؟ تتراوح شّدة أعراض 
املرض من عالمات بسيطة الى حاالت تهّدد 
الرئيسية  األسباب  وتعود  املريض.  حياة 
والبكتيريا  للفيروسات  األمراض  لهذه 

السريرّية  العالمات  جميع  لكن  والطفيلّيات، 
مديرة  درور،  كيم  شيفرا  د.  أقوال  وفق  متشابهة 
املختبر امليكروبيولوجي الفاعل في بلدة نيشر، وذلك 
في إطار املختبر اللوائي الكبير التابع لكالليت في حيفا 
التشخيص  أهمّية  تأتي  هنا  ومن  الغربي.  والجليل 
املختبري الدقيق والسريع الذي يتيح العالج املناسب. 
حّتى االن كان من املعتاد تشخيص املرض بمساعدة 
واألميبا(  )للبكتيريا  منتقاة  ركائز  على  الخاليا  زرع 
والنظر من خالل التقنيات املجهرّية املختلفة. وتعتبر 
أيام   2-3 ب 

ّ
هذه الطريقة معّقدة نوعا ما إذ تتطل

ومهارات عالية من قبل عّمال املختبر وعمل  للنمو، 
متعدد املراحل األمر الذي يسبب عدم راحة وإزعاجا 
كما  مستمّرا للمريض حّتى يتم تشخيص مشكلته، 
انه من املمكن تعاطي أدوية غير ضرورية في مرحلة 

انتظار النتائج، وبالطبع تكلفة عالية للمختبر.
تم تطوير التشخيص الُجزيئي  في السنوات األخيرة، 
واحد  يمكن من خالل فحص  حيث  املجال،  لهذا 
فيليات في نفس 

ُ
تشخيص أنواع من البكتيريا والط

أماكن  تستهدف  مواد  استخدام  بواسطة  الوقت 
من املمكن،  بهذه الطريقة،  تواجد الجينوم امللّوث. 
على سبيل املثال، معرفة ما إذا كان سبب اإلسهال 
يتم  بكتيريا اخرى  أو  الساملونيال  بكتيريا  ناجما عن 
اإلسهال  كان  إذا  أو  الحيوية،  باملضاّدات  عالجها 

ناجما عن األميبا الطفيلية التي يختلف عالجها.
البكتيريا  نمو  حّتى  ايام  لعّدة  املعاناة  من  بدال 
االختبار  هذا  على  الحصول  يمكن  وتشخيصها، 
املبتكر في غضون 24 ساعة. ويذكر انه تم اجراء هذا 
االختبار في عدد صغير من املراكز الطبّية في البالد، 
وحاليا سيتم اعتماده في مختبر كالليت في لواء حيفا 
مختبرات  أكبر  ثاني  يعد  والذي  الغربي،  والجليل 
ووفق أقوال  زبون.   750،000 كالليت حيث يخدم 
د. ميرا باراك،  القائمة بأعمال مدير عام لواء حيفا 
عّينة   150 تلّقي  يتم  كالليت،  في  الغربي  والجليل 
يومّيا في املختبر، وبمساعدة هذا الفحص يتم أيضا 
ص في املختبرات 

ّ
الكشف عن بكتيريا أخرى التي تشخ

العامة.

مختبر  كالليت في لواء حيفا والجليل الغربي: 
طريقة حديثة وُمبتكرة تحّسن من تشخيص االلتهابات في الجهاز الهضمي 

زايد خنيفس

على  بناء  االثنين،  مساء  البلدي  املجلس  التأم 

البلدية في اعقاب إطالق النار على  طلب أعضاء 
وهذه  شفاعمرو،  ابن  عبودي  سيارات  معرض 
ليست املرة األولى الذي ُيستهدف هذا املواطن، بل 
إنها املرة الثالثة، ولكن هذه املرة وقعت إصابات 
تقع جريمة.  لم  تعالى  وبحمده ولطفه  جسدية، 
بوجود  يستهترون  الجناة  بأن  األمر  في  والخطير 
وعمال  مدارس  طالب  من  املوقع،  في  األبرياء 

يمرون بالقرب من املكان.
ظل  في  ُعِقَدت  التي  البلدية،  جلسة  حضرُت   
عذره،  له  واحد  وكل  األعضاء  من  قسم  غياب 
الجلسة،  تلّقيهم اإلخطار مسبقا بمضمون  رغم 
وأهميتها القصوى بالنسبة ألهالي املدينة الذين 
يقلقهم انعدام األمان الشخ�ضي. العنف لم يُعد 
في وضح  إنما  الظالم،  تحت جنح  يحدث فقط 
الشرطة  وعجز  املارة،  ازدحام  أوج  وفي  النهار، 
القضية  أن  رغم  الجناة،  إلى  بالوصول  املحلية 

باتت معروفة لها.      
الفعل  رد  مع  نتعامل  زلنا  ما  نحن  الحقيقة  في 
يعالج هذه اآلفة،  فقط، النعدام برنامج واضح، 
التي إذا لم نتدارك حجم خطرها في هذه املرحلة، 
قضية  اجتماعية«!!...  »كورونا  ستتحول  فإنها 
والعمل برد  العنف في بلدنا ما زالت في لفافها، 

ن ال أكثر. 
ّ
الفعل في الواقع هي حبة ُمسك

آخر أحداث العنف،  إذا كان عبودي عنبتاوي، 
زيتون،  أبو  املرحوم  وأبناء  زايد  زايد  قبله  ومن 
من  عدد  ومقتل  ذنب،  دون  األبرياء  وإصابة 
شباننا... إذا لم تتعامل شفاعمرو مع هذه القضية 
وهي في طورها... وإذا لم يضع املسؤولون برنامًجا 
ومنها إقامة هيئة شعبّية  وخطة عمل واضحة، 
لون عنواًنا لكل 

ّ
من خيرة أبناء هذا املجتمع، يشك

مواطن وقع في شراك الخطأ، هذا يعني أننا أمام 
يجب إدخال كاميرات املراقبة لكل  تفاقم األمور. 
أحياء املدينة، وإلزام الشرطة املحلية على إعادة 
وإعادة نشر دورياتها بشكل  بلورة برنامج عملها، 
والعمل على تفعيل وسائل استخباراتها  ف، 

ّ
مكث

لكل  وإرشاد  توعية  ورشات  وإقامة  التقنية، 
الشرائح واملؤّسسات. 

جلسة البلدية والنقاش الذي دار في بث مباشر، 
فال  األهالي،  من  الساحقة  الغالبية  ُيرِض  لم 
يمكن اتهام الشرطة فقط، واللجوء إلى قائد عام 
للتباحث في  وعقد جلسة طارئة معه،  الشرطة، 
ملف العنف الذي بدأ يكبر بشكل غير معقول، 
حالة  يعيشون  وباتوا  الجميع،  يرعب  بات  حّتى 
دائمة من التوتر اليومي... الحلول ليست فقط في 
بل موجودة ضمن وضع خطط  ملعب الشرطة، 
فة 

ّ
عمل ناجعة، تؤسس إلقامة هيئة شعبية مؤل

ساعتئذ  مؤثرين،  ومهنيين  مجتمع  رجال  من 
الّسلم  بأن  املعنية  والجهات  الشرطة  ستدرك 

 أحمَر.    
ًّ
األهلي خط

شفاعمرو... العنف ال ُيعاَلج بُمسّكن!!!

في إحتفالية رائعة، قامت شركة سامسونج إلكترونيك بإطالق 
الخميس   ،Galaxy S20 الرائدة  جاالك�ضي  هواتف  سلسلة 
 Galaxy S20 ،  Galaxy S20 املوافق 20.02.2020 ومن بينها:  
ق بها عاملنا. 

ّ
+Ultra, Galaxy S20، والتي ستغّير الطريقة التي نوث

باإلضافة، تقوم سامسونج بتوسيع فئة الهواتف القابلة للطّي 
أيقونة   Samsung Galaxy Z Flip البالد:  في  أطلقت  حيث 
الهواتف  عالم  في  القادم  العقد  بها  نفتتح  ثورية  تكنولوجية 

الخلوية.
الذكاء  بين  تدمج  الجديدة  Galaxy S20- سلسلة جاالك�ضي   
في  اإلطالق  على  األكبر  التصوير  ومستشعر  االصطناعي 
الروعة،  فائقة  بجودة  على صورة  نحصل  سامسونج، حيث 

تفوق كل ما عرفناه في عالم الهواتف الذكية حتى اآلن. 
 Galaxy إضافة إلى منظومة التصوير املتقّدمة، تجلب سلسلة
S20 تجربة مستخدم فريدة، بحيث ترتقي بتجربة اإلستخدام 
مشاهدة  لنا  تتيح  وهي  اليوم،  حتى  عرفناه  ما  كل  وتتجاوز 
الفيديوهات القصيرة بأفضل صورة، استخدام ألعاب التحكم 

عن بعد والتمتع ببطارية تكفي ليوم كامل من االستخدام. 
سامسونچ  املوبايل،  قسم  إدارة  مجلس  عضو  هيبش،  چاي 
نقلة  الجديدة   Galaxy S20 سلسلة  ل 

ّ
“تشك يقول:  إسرائيل 

الذكية«  لهواتفنا  استخدامات  من  عرفناه  ما  لكل  نوعية 
ويضيف: “مع زوم 100X، بطارية أقوى من قبل وشاشات أكثر 
حّدة لديها القدرة على تقديم تجربة استثنائية ملحّبي األلعاب 
إرضاء  سبيل  في  كبيرة  جهوًدا  سامسونج  تبذل  اإللكترونية. 
املستهلك، ولهذا نطلق السلسلة بعد أيام معدودة من االطالق 

الرسمي الذي كان في سان فرانسيسكو األسبوع املا�ضي. ونتعهد 
ي 

ّ
وتخط لزبائننا،  مستخدم  تجربة  أفضل  وتقديم  باالستمرار 

الحدود وفتح املجال أمام حرية االبداع لدى املستخدمين«.
يشار إلى أّن Galaxy S20 Ultra يتمّيز بكاميرا 108 ميجابيكسل 

 .8K 100 باإلضافة إلى تصوير فيديو بجودةX بينما كاميرا وزوم
Samsung Galaxy Z Flip أيقونة عصرية 

هاتف ذكي قابل للطّي، جريء وعصري خصيًصا للمستخدمين 
الذين يعبرون عن أنفسهم عبر التكنولوجيا الذكية. النموذج 
األول من سلسلة Z هو Galaxy Z Flip, برهان قاطع على إلتزام 

سامسونج بتصّدر فئة األجهزة القابلة للطي في العالم.
يتمّيز هاتف Galaxy Z Flip بشاشة حصرية بحجم 6.7 بوصة، 
إلى جهاز صغير بحجم كف  الهاتف  قابلة للطي بحيث تحول 
اليد! مصّمم مع محاور »Hideaway” املبتكرة واملخفّية، ومزّود 
ر 

ّ
بنظام مستخدم تم تطويره خصيًصا لهذا الجهاز، هذا كله يوف

تجربة مستخدم بمفهوم جديد.
املوبايل،  قسم  إدارة  مجلس  عضو  هيبش،  چاي  ويقول 
سامسونچ إسرائيل: “هاتف Galaxy Z Flip يفتح عقًدا جديًدا 
في عالم األجهزة القابلة للطي في عالم الخلوي« أضاف. هاتف 
له  ليس  انه تصريح عصري  أكثر من هاتف ذكي.  Z Flip هو 
لألشخاص  بارزة  أيقونة  انه  استثنائي.  بشكل  مثيل، مصمم 
الذين يحبون البروز، وكل ذلك يبدأ بالتصميم. حتى في وضعية 
اب بحيث ال 

ّ
اإلغالق هاتف Z Flip هو جهاز جميل، متناسق وجذ

يمكن تجاهله أبًدا«. أول

 Galaxy سامسونج تطلق في البالد سلسلة الهواتف الذكية الجديدة
S20 و Galaxy Z Flip بإحتفال َمهيب
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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 

شدروت كيش
على مقربة )يبعد دقيقة فقط( من يفي نوف، 
كوتج في وسط املدينة، منظر  للشمال ساحر 

وخالب، 200 م، ساحة في مدخل البيت 70 م، 
شرفة الصالون تطل على منظر ساحر 65 م, 

مكان وقوف للسيارة متاخم للبيت. مدخل خاص

    مركز الكرمل

شارع هأسيف )زاوية كيش(
دوبلكس 5 غرف، 170 م، شرفة سطح  30 م، مرممة , دقيقتان 

من مركز الكرمل، بجوار مستشفى أليشع، طابق 2 )20 درجة(

   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.



مي ماركت حيفا

الحملة سارية حتى 28.2.2020 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت
 * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512

 ₪

בשר עגל טרי

4490
 ₪85

סינטה עגל

1ק״ג  1ק״ג ₪55 

רבע כבש פרוס

 ₪ 3ק״ג 

בשר בקר טחון 

100 4ק״ג ₪100 

פרגיות עוף טרי

 ₪

עוף שלם טרי

3ב60

6ק״ג ₪100 

כרעיים עוף טרי

 ₪ 350ק״ג 

כבד עוף טרי

 ₪30

כנפיים עוף טרי

3ק״ג   ₪290

גזר ארוז
כרוב לבן

תפוז ברשת

1ק״ג   ₪490

לימון צהוב
חציל קלאסי

בטטה
תפוז תפזורת

1ק״ג  ₪690 מוגבל 5 ק"ג

פלפל ירוק
תפוח עץ סמיט

1ק״ג 

 ₪

שום ארוז
ברוקולי

1190
400גרם ₪15 2ב 

גבינת עמק-נעם

 ₪1590

לבנה 750 גרם פיראוס

 ₪1 290

יוגורט 1.5 ליטר 

 ₪390

בולגרית - 24% 

100גרם 

 ₪1190
2ב 

באדי 500 מ״ל

 ₪890
2ב 

חלב טרה 1 ליטר

 ₪990

חלה פרוסה ,  לחמניות שוקולד - 
רגילות , בריוש צרפתי 

 ₪790

תה ויסוצקי 
100שקיקים 

 ₪8990

קרטון קורונה 24 יח׳

 ₪ 312ב 

אורז תאילנדי 1 ק״ג סוגת

 ₪ 510ב 

ספגטי , אטריות 500 גרם

 ₪

ממרח נטלה 630 גרם 

1890
 ₪

טחינה לזיזה 900 
גרם

1490
 ₪

שמו חמניות  1 ליטר מזוכך

2ב 10  ₪

מלפפון פרי חן  7,9 חומץ מלח

31090ב 

 ₪

a2 תירס פריזה

31090ב 

2ב ₪25 

בורקס מעדנות תפו"א
גבינה, בורקס פילו מעדנות 

פיצה, גבינה, בולגרית

 ₪ 610ב 

טוויקס

 ₪

ETI  פתי בר 1 ק״ג

990
 ₪

נייטשר וואלי טעמים 

21290ב 
 ₪

מארז אפרופו 50 גרם/ 3 יח׳

990

 ₪ 410ב 

קינדר בואנו 

 ₪ 315ב 

עוגיות דניות 375 גרם

 ₪ 314ב 

00 סנו מנקה אסלות

 ₪

קולון ג׳ל 2.5 ליטר

1490
 ₪

פיירי 1.35 ליטר

990
 ₪ 3ב

שמפו, נקה, כיף קרליין 

25  ₪

ריצפז פנטזיה  3 ליטר

890

األسبوع 7 أيام يف مفتوح

حمالت جنونية يف


