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العمل الميداني

الزيارات البيتية

الحملة اإلعالمية

4040   مركز محـــلي
فعالية خالل األسابيع األخيرة340 340

3  االف متـــطـــوع3

44

إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

%66 الف صوت ارتفاع نسبة التصويت 
في المجتـمـع العربــي 

650إلى حوالــي   حوالي

وكـــان "االئتالف" قـد قــام بحـملــة كبـيـرة علــى ثــالثــة مسـتــويــات:

 تنظيـــم مجمـــوعات شبابية تطوعية في 43 قرية ومدينـــة، شملت:

 حملة "من باب لباب"، وهي األكبر في تاريخ الجمـــاهير العربية، شملت:

11

22

33

لكل ابناء شعبنا،
ولكل من شاركنا هدا االنجاز

اليكــم بعــض االرقام من 
الحملة الــتــي قــمـنا بـهـا

كلنا  مصوتين

4848
404404

مليون
ظهور في 
جـمــيـــــع
 الــمنصات

مليون مشاهدات في: الفيسبوك,  يوتيوب,  انستغرام

الف تفاعل مع مضامين الحملة

مليون متصفح3.63.6

 #كلنا يــعني كــلنا 
#كلــنا_مصوتيـــن 

 الهاشتاغ االكثر تفاعل
 في الشهر االخير

اكثر من 2 مليون مشاهدة 
عــلى صفـــحات المؤثرين

)انستغرام، فيسبوك، تيك توك، 
سناب شات(

خالل الحملة شربنا
 460 فنجان قهوة

 خلونا مصحصحين

140140550550طرق                   ألف باب                                    في                    بلـــدة من خالل                       ناشط ميداني140140
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مكتب صحيفة »حيفا« – وصلنا بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة اإلطفاء واإلنقاذ لإلعالم العربي، يفيد أن 8 طواقم إطفاء وإنقاذ عملت يوم أمس الخميس على معالجة تسرب مادة خطرة 
من خّزان في ميناء حيفا، حيث يدور الحديث عن تسّرب مواد خطرة مسببة للتآكل موجودة في خّزان كبير.   

ء حيفا  ة في مينا د خطر ا ب مو تسّر

4

تقدم كبير للقائمة المشتركة
15 ألف صوت للمشتركة في حيفا

ا للمشتركة في شفاعمرو )82,88%(
ً
 15483 صوت

15 مقعدا للمشتركة في الكنيست

الفنانة جيانا منصور، 
إنطالقة فنية واعدة نحو 

العالم العربي

14

تشديدات في اإلجراءات لمواجهة 
انتشار فيروس الكورونا في البالد

6



الجُمعة 6 آذار 22020

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

نحن بانتظار قطف ثمار النصر
عفيف شليوط

أموًرا  أفرزت  األخيرة  الكنيست  انتخابات  نتائج 
كنا ندركها من قبل، لكن وظيفة نتائج االنتخابات 
تدعيم التكهنات لتصبح هذه النتائج املرجع لألبحاث 
شرت نتائج االنتخابات فرحت 

ُ
والتحليالت. عندما ن

ماذا  لكن  املشتركة،  القائمة  حققته  الذي  للنصر 
سنجني نحن العرب من هذا النصر، في وضع يتم 
تجاهل العرب وتغييبهم مهما ازدادت قوة تمثيلهم في 
البرملان اإلسرائيلي. ماذا سنجني نحن العرب من هذا 
الفوز إزاء تراجع واندحار اليسار اإلسرائيلي، فائتالف 
ميرتس وحزب العمل وغيشر لم يحصل سوى على 7 
مقاعد، حزب ميرتس في طريقه الى االنتحار. حزب 
العمل، هذا الحزب الذي كان يقود البالد ويجلس 
تماًما  التال�شي  الحكم أصبح على وشك  على سدة 
من الحلبة السياسية، وحزب كحول لفان هو حزب 
يمين وسط، يمين معتدل الى حد ما، أما القوى األكبر 
الفوز  إن  املتشدد.  اليمين  قوى  فهي  إسرائيل،  في 
يفقد  يكاد  املشتركة،  القائمة  حققته  الذي  الرائع 
أتت  التي  اليمين  تصاعد قوى  إزاء  العملية  قيمته 

 
ً
كالصاعقة على كل من اعتقد بأن التغيير آٍت، علما
 على هذا التغيير 

ً
أننا كمواطنين عرب ال نعّول كثيرا

لو تحقق.    
إال أن هذه االنتخابات كشفت لنا وللعالم أجمع أكثر 
من أّي يوم م�شى، مدى عنصرية أصحاب النفوذ 
والعرب  العرب  تجاه جيرانها  اسرائيل  في  والسلطة 
لهذه  الخطيرة  االفرازات  من ضمن  فيها.  القاطنين 
االنتخابات استخدام تصريحات عنصرية ومعادية 
تقتصر على مرشحين  لم  والتي  العرب،  للمواطنين 
 
ً
يمينية متطرفة وهي مرفوضة أصال وقادة أحزاب 

ويجب التصدي لها وعدم املرور مّر الكرام عليها، ألن 
الصمت يعني امكانية استمرار مثل هذه التصريحات 
كل  ت 

ّ
تخط تصريحات  أنها  رغم  عادي،  أمر  وكأنها 

الخطوط الحمر ويجب مواجهتها.
 على السلطة االسرائيلية، 

ً
وهنا أريد أن أطرح سؤاال

تعتبرون  هل  واضح،  وبشكل  تقرروا  أن  عليكم 
 يتمتع بكافة الحقوق، ومن حقه أن 

ً
العربي مواطنا

واضح  بشكل  أعلنوها  أو  وينتخب؟  نفسح  يرشح 
البالد  في هذه  بالعرب  تعترفون  ال  أنكم  املأل  وعلى 

كمواطنين، ألن التصريحات التي برزت في الحمالت 
االنتخابية املعادية للمواطنين العرب، مفادها وبكل 
صراحة أن العرب ليسوا جزًءا من هذه الدولة، وهم 
 أن هؤالء 

ً
 عليكم. ومن املؤسف أيضا

ً
يشكلون خطرا

املحّرضين على العرب في حمالتهم االنتخابية، كانوا 
وبكل وقاحة يتوجهون للناخب العربي طالبين دعمه 
لهم، والبعض منح ثقته لهؤالء بذٍل مهين. قولوا لي 
بربكم، هل يمكن إلنسان يتمتع بالعّزة والكرامة أن 
ده، أن ينتخب من يشتمه ويحّرض عليه 

ّ
ينتخب جال

 له؟!
ً
ويعتبره عدّوا

إن هذه االنتخابات كشفت القناع عن بشاعة القادة 
رأسهم  وعلى  املتطرفين،  اليمينيين  االسرائيليين 
 
ً
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فهو لم يأل جهدا
في االدالء بتصريحات عنصرية معادية للعرب، من 
أجل الحصول على املزيد من األصوات من الناخبين 
إّياه  متهًما  غانتس  فحارب  املتشددين،  اليمينيين 
بأنه لن يستطيع تشكيل حكومة بدون االعتماد على 
القائمة املشتركة، ونجح نتنياهو من خالل تركيزه على 
هذه النقطة بالذات بأن يضعف حزب كحول لفان. 
الضائقة  إن  املتشدد.  اليمين  بنظر  تهمة  أصبحنا 
التي أوهم بها نتنياهو أنصار اليمين االسرائيلي في 
خالل األيام األخيرة لالنتخابات، جعلتهم يسرعون 
 على ضياع الحكم منهم، ولتحقيق 

ً
الى نصرته خوفا

األخضر  يحرق  بأن  لنفسه  نتنياهو  سمح  ذلك 
واليابس لكي يبقى في السلطة. بينما وجدنا القوى 
التي طرحت نفسها كبديل له مثل كحول لفان، لم 
تقّدم البديل، بل دعمته وشجعته بكل خطواته، 

فبماذا اختلفت عن الليكود؟! 
املشتركة،  القائمة  حققته  الذي  النصر  هذا  بعد 
هذا  ونستثمر  نستفيد  كيف  ملًيا  نفكر  أن  يجب 
الفوز، كيف يمكننا أن نؤثر ونغّير، وإال ما الفائدة 
من زيادة عدد األعضاء إذا لم نغير موازين القوى، 
وأصبحنا نجيد قواعد التكتيك السيا�شي من أجل 

إحراز اإلنجازات للمجتمع العربي. 
على القائمة املشتركة، وهي اليوم القوة الثالثة في 
الكنيست، أن تدعم القوى اليسارية اإلسرائيلية، 
لكي تساند القائمة املشتركة وتكون بمثابة الحليفة 
ليعمل  لليسار اإلسرائيلي اعتباره  لها، وحتى نعيد 

الشارع  في  وينشط 
تذكرون  أال  اليهودي. 
ميرتس  كانت  عندما 
والقوى اليسارية تقف 
لتحقيق  جانبنا  الى 
تأثيرنا  كان  مطالبنا، 
التقوقع  فهذا  أكبر، 
اليوم  الحاصل 

يخدم  وال  البالد،  في  العربية  جماهيرنا  يخدم  ال 
مصالحها. اليوم يتم هدم البيوت في املجتمع العربي 
ا في الشارع اإلسرائيلي وحتى تعاطًفا 

ً
وال نجد حراك

نحن  لكننا  اإلسرائيلي،  اليسار  أبرئ  ال  أنا  معنا. 
سهلنا عليه أن يبتعد عنا ويتجاهل مطالبنا. نحن 
بحاجة الى هذا اليسار الضعيف اليوم، فهو الذي 
بإمكانه أن يسمع صوتنا في الشارع اإلسرائيلي، وهو 
الذي يطالب أن ال يتم تجاهل القائمة املشتركة في 
تأليف الحكومة. نحن بإمكاننا أن ندعم هذا اليسار 
الضعيف حالًيا، إذا مددنا له يد العون، كما كان 

يدعمنا عندما كنا ضعفاء. 
ألن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، فإننا نتجه 
وإنكار  العرب  ومعاداة  التطرف  نحو  األسوأ،  نحو 
حقهم في البقاء في أرضه ووطنه. إذا استمر الوضع 

على ما هو عليه، سيتمادون في التنكر لحقوقنا. 
الفا�شي في اسرائيل قرر أن يحارب كل  اليمين  إن 
االسرائيلي،  واليسار  العرب  الرأي،  يخالفه  من 
شخصيات اسرائيلية »معتدلة« في الجهاز الحاكم، 
القضاء، الصحافة ووسائل االعالم، والعالم بأسره. 
القائمة املشتركة اليوم، وبعد تحقيقها النصر الرائع، 
أمامها تحديات كبيرة، وعليها أن تقف في مواجهة 
لكل  املعادي  العنصري  والتطرف  التحديات،  هذه 
ما هو عربي، وهذا األمر يتطلب رؤية جديدة بموازاة 
قواعد  أدركت  املشتركة  القائمة  الراهن.  الوضع 
منها  أسباب،  لعدة  قوتها  ازدادت  اللعبة، نجحت، 
إصرار الجماهير العربية على تلقين نتنياهو واليمين 
نجحت  العربية  الجماهير  قاسًيا،  درًسا  املتطرف 
بذلك، واآلن أتى دور القيادة للرقي في مستوى اإلداء، 

وأنتم أهل لها، ونحن بانتظار قطف ثمار النصر.      תצבע לי
מקצועיות ואמינות

עבודות שפכטל וצבע

חפשו אותנו בפייסבוקמהראן פייסל  נייד: 054-7305649

תצבע לי
מקצועיות ואמינות

עבודות שפכטל וצבע

חפשו אותנו בפייסבוקמהראן פייסל  נייד: 054-7305649

תצבע לי
מקצועיות ואמינות

עבודות שפכטל וצבע

חפשו אותנו בפייסבוקמהראן פייסל  נייד: 054-7305649

دهان بيوت بجودة عالية 

مهران فيصل

مهنية
תצבע ליوأمانة 

מקצועיות ואמינות
עבודות שפכטל וצבע

חפשו אותנו בפייסבוקמהראן פייסל  נייד: 054-7305649

افيغدور  »يسرائيل بيتينو”،  دفع إعالن رئيس حزب   
تأييد حزبه لسن  عن  يوم أمس الخميس،  ليبرمان، 
إلى  بالفساد من تشكيل حكومة،  قانون يمنع متهما 
ملنع  الجديدة  الكنيست  في  أغلبية  بوجود  االعتقاد 
اإلسرائيلية،  الحكومة  ورئيس  الليكود  حزب  زعيم 
لكن  تشكيل حكومة.  إمكانية  من  نتنياهو،  بنيامين 
باسم  ُيعرف  بات  الذي  كهذه،  قانون  أن سن  يبدو 
سيواجه إشكاليات وعقبات وقد  »قانون نتنياهو«، 
يكون من الصعب الدفاع عنه أمام املحكمة العليا، في 

حال تقديم التماس ضد القانون املطروح.
إسرائيل  في  الحكم  نزاهة  أجل  من  الحركة  ووصفت 
رئيس  وطالبت  شخ�شي«،  »قانون  بأنه  القانون 
الحركة  بعثتها  رسالة  في  إدلشطاين،  يولي  الكنيست، 
»ال  مبررة ذلك بأنه  بمنع سن القانون املذكور،  إليه، 
ينبغي تغيير قانون أساس: الحكومة بإجراء خاطف قبل 
أن  يمكن  كهذا  وأمر  والحكومة.  الكنيست  تستقر  أن 
يشكل سابقة خطيرة واملس بقلب املبادئ الديمقراطية 

لدولة إسرائيل”.

العمل على سن قانون يمنع نتنياهو 
من تشكيل حكومة



البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

هبوعيل أم الفحم
تعادل

هبوعيل عكا

 2.00

2.70

2.65

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

كم هدفا؟

  هبوعيل أم الفحم   ضد   هبوعيل عكا

)1(1.80

)x(9.00
)2(1.80

من سيفوز؟

1.25برشلونة)1(

)x(4.40تعادل
6.70ريال سوسيداد)2(

)1(1.70
)x(20.00    
)2(1.70

كم نقطة؟
15.65-0 أهداف)1(

)x(32.00-2 أهداف
41.65 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

1.75أتلتيكو مدريد)1(

)x(3.05تعادل
3.60إشبيلية)2(

من سيفوز؟

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

كم هدفا؟

82.40-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.35 ركنية أو أكثر)2(

)1(1.75
)x(9.50
)2(1.70

كم ركنية؟ كم ثالثية؟

الدرجة الممتازة

رقم الدور  201001 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

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

يوروليغ

برشلونة
ضد

ريال سوسيداد

الدوري االسباني 

82.10-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.65 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟

النجم األحمر
ضد

مكابي تل أبيب

3.25

2.50

1.75

1.45

3.90

3.30

بأي فارق؟

النجم األحمر يخسر بفارق 4 نقاط 
أو أقل، يربح  أو تمديد

مكابي تل أبيب يفوز بفارق 5 نقاط

أكثر من 18 ثالثية في المباراة
18 ثالثية في المباراة

أقل من 18 ثالثية في المباراة

مكابي تل أبيب يفوز بفارق 6 نقاط 
أو أكثر

أكثر من 154 نقطة في المباراة
154 نقطة في المباراة

أقل من 154 نقطة في المباراة

أتلتيكو مدريد
ضد

إشبيلية

الدوري االسباني 

هبوعيل أم الفحم يفوز 
بفارق هدفين وأكثر

هبوعيل أم الفحم يفوز بفارق هدف

تعادل أو فوز لهبوعيل عكا
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ملراسل »حيفا«- استدعت النيابة العامة لقسم التحقيق 
جعفر فرح لإلدالء  مع رجال الشرطة مدير مركز مساواة، 
بملف  املا�شي،  األحد  يوم  الصلح  أمام محكمة  بشهادته 
أعلمت  وقد   .18.5.2018 مظاهرة  على  الشرطة  اعتداء 
النيابة العامة أن طاقم الدفاع عن الشرطي املتهم باالعتداء 
على املتظاهرين، قد طلب التحقيق مع فرح أمام املحكمة 

خالل 3 جلسات متتالية ستعقد خالل األسابيع القادمة.
هذا وعلمنا أن فرح سيقدم شهادته حول ما حصل خالل 
18.5.2018 وما تالها  املظاهرة ضد االعتداء على غزة يوم 
من ممارسات خالل التحقيق واالعتقال بمحطة الشرطة 
21 متظاهرا من قبل  والحقا باملستشفى، حيث تم اعتقال 
شرطة مدينة حيفا ووحدات »اليسام« وتحويلهم الى محطة 
الى  املعتقلين  غالبية  تعرض  حيث  حيفا،  مدينة  شرطة 
اعتداءات جسدية من قبل عدد من رجال الشرطة، وأدت 
االعتداءات الى إصابة 8 معتقلين وعالجهم في املستشفيات.
مساواة  مركز  مدير  على  االعتداء  أن  بالذكر  الجدير  من 
األمر الذي أدى  أدى الى حدوث كسر بركبته،  جعفر فرح، 
الى إجراء التحقيق مع رجال الشرطة املعتدين. وقد رفض 
قائد شرطة مدينة حيفا، امير غولدشطاين التهم ضد رجال 
الشرطة وهاجم جعفر فرح خالل شهادته في املحكمة، وكان 
القائد العام للشرطة قد انكر هو االخر االعتداءات على 

املتظاهرين.
 

عدد  في  ملحوظ  ارتفاع  سجل  »حيفا«-  ملراسل 
انتخابات  في  بأصواتهم  أدلوا  الذين  املقترعين 
الكنيست االثنين املا�شي، لكن ليس بفارق كبير عما 
سجل في االنتخابات السابقة )أيلول املا�شي(، حيث 
 64,15% 18681 ناخبا، بنسبة  شارك في التصويت 

من مجمل أصحاب حق االقتراع في املدينة.
األسد  املشتركة على حصة  القائمة  هذا وحصلت 
من األصوات الشفاعمرية والتي بلغت 15483 صوتا 

)%82,88(. أما سائر النتائج فكانت على النحو التالي: 
 1018 لفان  كحول  صوتا،   1596 بيتينو  يسرائيل 
صوتا، العمل –جيشر- ميرتس 247 صوتا، الليكود 

187 صوتا، شاس 34 صوتا.
وما يلفت النظر النتيجة املنخفضة جدا لتحالف 
والذي شكل خيبة أمل  ميرتس(  –جيشر-  )العمل 
الى  النتيجة  يعزون  الذين  نشيطيه،  بين  كبيرة 
التحالف غير املرغوب به بين مركباته لدى قطاعات 

كبيرة من الناخبين، كذلك عدم ادراج مرشح عربي 
في مكان مضمون في قائمته.

أما عدد األصوات الذي حصل عليه حزب يسرائيل 
بيتينو )ليبرمان( اليميني، فيعود الفضل فيه لعضو 
يحتل  والذي  املدينة  ابن  عمار،  حمد  الكنيست 

املكان السادس في قائمته.
وعلى صعيد آخر كاد ابن شفاعمرو ماهر نمر حسين، 
)الحركة  املرشح السابع عشر في القائمة املشتركة 

العربية للتغيير( الدخول للكنيست، اثر االعالن عن 
18 عضوا وتراجع العدد فيما  حصول القائمة على 

بعد. 
بالتحية  املشتركة،  القائمة  مسؤولو  وتقدم  هذا 
للقائمة  الثقة  منحهم  على  املدينة  ألهالي  والشكر 

ومرشحيها.

ملراسل حيفا- قال سكرتير الحزب الشيوعي والجبهة في 
حيفا، رجا زعاترة لصحيفة "حيفا" أن القائمة املشتركة 
 12697 مقابل  14915 صوًتا،  حصلت في املدينة على 

صوًتا العام املا�شي، أي بواقع ارتفاع 2218 صوًتا.
وقال زعاترة: نجحنا في رفع نسبة التصويت في الشارع 
الشارع  في  األصوات  عدد  زيادة  في  وكذلك  العربي، 
من  ساهمنا  مسبوق،  وغير  هام  إنجاز  هذا  اليهودي. 
خالله في رفع تمثيل املشتركة بعضوين، وبالتالي في منع 
61 مقعًدا وتشكيل حكومة  نتنياهو من الحصول على 

يمين جديدة.

حيفا ازدياًدا في التصويت وفي  وشهدت جميع أحياء 
دعم املشتركة، بنسبة %20 باملعّدل.

ورًدا على سؤال حول التوقعات للمرحلة القادمة، قال 
زعاترة: لقد قلنا خالل االنتخابات أنه كلما ازدادت قوة 
ما  وهذا  نتنياهو.  نجاح  احتماالت  تتقلص  املشتركة 
حصل. عملًيا رغم تراجع "كحول لفان" و"العمل چيشر 
ميرتس" كانت املشتركة السد املنيع أمام اليمين. واآلن 
الحكومة وقد تكون هناك جولة  ليس واضًحا مصير 

انتخابية رابعة إذا بقي الوضع على ما هو عليه.

زعاترة: 15 ألف صوت للمشتركة في حيفا، وقد تكون جولة رابعة!

تقدم كبير للقائمة المشتركة وتراجع ملحوظ لتحالف العمل 
–ميرتس في شفاعمرو

النيابة العامة تستدعي مدير مركز مساواة لإلدالء بشهادته 
بملف اعتداء الشرطة على متظاهري حيفا



العمل الميداني

الزيارات البيتية

الحملة اإلعالمية

4040   مركز محـــلي
فعالية خالل األسابيع األخيرة340 340

3  االف متـــطـــوع3

44

إئتالف لرفع نسبة التصويت في 2/3

%66 الف صوت ارتفاع نسبة التصويت 
في المجتـمـع العربــي 

650إلى حوالــي   حوالي

وكـــان "االئتالف" قـد قــام بحـملــة كبـيـرة علــى ثــالثــة مسـتــويــات:

 تنظيـــم مجمـــوعات شبابية تطوعية في 43 قرية ومدينـــة، شملت:

 حملة "من باب لباب"، وهي األكبر في تاريخ الجمـــاهير العربية، شملت:

11

22

33

لكل ابناء شعبنا،
ولكل من شاركنا هدا االنجاز

اليكــم بعــض االرقام من 
الحملة الــتــي قــمـنا بـهـا

كلنا  مصوتين

4848
404404

مليون
ظهور في 
جـمــيـــــع
 الــمنصات

مليون مشاهدات في: الفيسبوك,  يوتيوب,  انستغرام

الف تفاعل مع مضامين الحملة

مليون متصفح3.63.6

 #كلنا يــعني كــلنا 
#كلــنا_مصوتيـــن 

 الهاشتاغ االكثر تفاعل
 في الشهر االخير

اكثر من 2 مليون مشاهدة 
عــلى صفـــحات المؤثرين

)انستغرام، فيسبوك، تيك توك، 
سناب شات(

خالل الحملة شربنا
 460 فنجان قهوة

 خلونا مصحصحين

140140550550طرق                   ألف باب                                    في                    بلـــدة من خالل                       ناشط ميداني140140
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ملراسل حيفا - أبرق رئيس الهستدروت، ارنون بار دافيد 
برسالة الى جميع رؤساء اللجان العمالية للهستدروت، 
طالبهم فيها دعم شركات الطيران االسرائيلية بسبب 
نتيجة  األزمة الكبيرة التي وصلت اليها تلك الشركات، 

انتشار فيروس كورونا.
في  املشاركة  اللجان،  رؤساء  دافيد  بار  وطالب  هذا 
في  األولوية  ومنح  الشركات  إلنقاذ  املبذولة  الجهود 

السفرات املنظمة لشركات الطيران االسرائيلية. 
يشار الى أن رئيس الهستدروت على اتصال مع جميع 
االطراف املعنية بخصوص االزمة في شركة إلعال، بما 

فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الوزراء في الوزارات 
الحكومية ذات الصلة اضافة الى ادارة شركة إلعال. 
كما وحذرهم انه دون مساعدة فورية لشركة إلعال، 
ستنهار الشركة االكبر في إسرائيل، مما قد يشكل تهديدا 
استراتيجيا على االقتصاد االسرائيلي برمته وعلى أمن 

الدولة.
هذا ويتواجد منذ أيام رئيس نقابة عمال املواصالت 
في الهستدروت، آفي ادري ورئيس سلطة عمال إلعال، 
شارون بن يتسحاق في مقر شركة إلعال إلجراء نقاشات 
منطلق  من  االدارة،  ممثلي  مع  ومفاوضات  طويلة 

املسؤولية ملصير ومستقبل الشركة ومعيشة موظفيها. 
لتحقيق  بإيجاد حل  دافيد  بار  لتوصيات  هذا ووفقا 
الطاقم  قدم  االزمة،  انتهاء  حتى  للشركة  االستقرار 
ا بعيدة املدى يمكن تنفيذها 

ً
إلدارة شركة إلعال خطط

فورا، ولكن باملقابل سيدفع املوظفون من خاللها ثمنا 
باهظا. ومن بين االمور التي تم عرضها، اقتراح بتقليص 
%15 من أجور كافة العمال والتي ستكون بمثابة قرض 

للشركة من منطلق املسؤولية على مستقبلها.
والعمال  الهستدروت  استعداد  ورغم  انه  الى  يشار 
دمت 

ُ
إال ان جميع العروض التي ق إليجاد حل لألزمة، 

تم رفضها من قبل شركة إلعال.
بهذا  دافيد  بار  ارنون  الهستدروت؛  رئيس  وعقب 
التجند  الجميع  وعلى  صعبة  فترة  "هذه  الخصوص: 
الطيران  شركات  وباقي  إلعال  شركة  انقاذ  أجل  من 
املسؤولية  بإظهار  الحكومة  اطالب  ولذا  االسرائيلية. 
الشركة  استقرار  لتحقيق  فوري  بشكل  واملساعدة 
الشركة تتواجد  والحفاظ على حقوق وكرامة عمالها. 
بخطوات  نسمح  ولن  نقبل  لن  ولكن  طوارئ  بوضع 
أحادية الجانب على حساب رأس املال البشري، والذي 

عليه بنيت شركة إلعال منذ سنوات طويلة".

األخيرة  اآلونة  في  تتوارد   – »حيفا«  مكتب صحيفة 
ملواجهة  الصحة  وزارة  قبل  من  التعليمات  البالد  في 
التعليمات  هذه  من ضمن  الكورونا،  فيروس  انتشار 
من أمس  ابتداء  والتشديدات فرضت وزارة الصحة 
أملانيا،  على كل العائدين من فرنسا،  األربعاء،  األول، 
 14 سويسرا والنمسا الدخول الى الحجر الصحي ملدة 
يوًما. وتفرض وزارة الصحة حجًرا صحًيا على العائدين 
من الصين، هونغ كونغ ماكو، تايالند، سنغافورة، كوريا 
الصحة،  أعلن وزير  كما  وإيطاليا.  اليابان  الجنوبية، 
يعقوب ليتسمان، أن الوزارة لن تصادق على اجتماعات 

شخص.       . آالف  خمسة  من  أكثر  فيها   يشارك 
والتعليم  التربية  وزارة  أصدرت  أخرى  جهة  من 
أن  الى  فيه  تشير  بياًنا  الخميس،  أمس،  صباح 
أرجاء  في  منزلي  عزل  في  موجودون  طالًبا   2349
معلًما.   146 لـ  هذا باإلضافة الى العزل املنزلي   البالد، 
هذا وتشير املعطيات الى أن  اإلجراءات ملواجهة فيروس 
الكورونا في البالد يزداد يوًما بعد يوم، وحتى من ساعة 
متابعة  املواطنين  يستدعي  الذي  األمر  أخرى،  الى 
التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  البيانات 
خاصة أن وزارة التعليم أعلنت مؤخًرا أن  والتعليم، 

في مركز  في مدرسة  يتعلم  التاسع  الصف  طالًبا من 
تحويل  يجب  وعليه  كورونا،  بفيروس  مصاًبا  البالد، 

تالميذ املدرسة الى الحجر الصحي. 
وعلى ضوء التطورات األخيرة صدر عن مديرية الدوري 
حيفا  مكابي  بين  الدولة  كأس  مباراة  بتأجيل  قرار 
وهبوعيل بئر السبع التي كان من املقرر اجراؤها على 
فيروس  تف�شي  بسبب  حيفا،  في  عوفر  سامي  استاد 

الكورونا في البالد. 
أن  أعلن  الصحة  وزارة  عام  مدير  لنائب  تصريح  في 
العامة،  السفر  بوسائل  السفر  ملنع  تستعد  الوزارة 

وإغالق  واألعراس،  االحتفاالت  مثل  التجمعات  منع 
مؤسسات تعليمية في األيام القريبة القادمة. 

التواصل  وسائل  في  رسمية  غير  رسائل  بث  تم  كما 
أسبوع  بعد  اإلعالن  إمكانية  عن  تتحدث  االجتماعي 
تقريًبا عن إغالق تام للبالد ملدة أسبوعين بسبب تف�شي 
فيروس الكورونا، لكن لم يتم تأكيد هذا النبأ، ويبقى 
هذا االجراء املحتمل في إطار التسريبات غير الرسمية.      

تشديدات في اإلجراءات لمواجهة انتشار فيروس الكورونا في البالد

أتمت جمعية رسل املستقبل   - ملراسل »حيفا« 
في شفاعمرو استعداداتها وتحضيراتها املكثفة، 
لحفل يوم املرأة املميز والخاص بجمهور النساء 
الذي تقيمه بعد غد األحد، في قاعة »سفن هيلز« 

الحديثة في املنطقة الصناعية في شفاعمرو.
بيع  أن  الجمعية  في  املسؤولين  من  وعلمنا 
تشهد  حيث  متسارعة  بوتيرة  يجري  البطاقات 
وفقراتها  الغني  لبرنامجها  واسعا،  اقباال  الحفلة 
املتنوعة والتي تشمل الى جانب املوسيقى والغناء 
مجموعة من الفقرات املميزة والتي تشمل فقرة 
رلى  املدربة  بادارة  »ميراش«  الريا�شي  للرقص 
الحب  »لغات  بعنوان  تثقيفية  وفقرة  مرجية، 
الخمس« تقدمها مدربة التنمية البشرية، ساهرة 
تقدمها  كوميدي  اب  ستاند  وفقرة  نصراللة 
الفنانة عال اسحق، وعرض أزياء خاص ملصممة 
الحفلة  بعرافة  وستقوم  بحوث،  نوال  األزياء 

الفنانة رنا صليبا »سندريلال فلسطين«.

الحفلة  القاعة وخالل  في مدخل  هذا وستوزع 
جمهور  على  والثمينة  القيمة  الجوائز  عشرات 
اليانصيب  جوائز  سحب  خالل  من  النساء، 
املرأة  وأناقة  بجمال  تعنى  شركات  من  وكذلك 
كما ترعى الحفل عدد  ومحال تجارية وصحية، 
منم  واالعالمية  التجارية  واملصالح  الهيئات  من 

بينها »صحيفة حيفا«.
ويذكر أن ريع الحفل يرصد ألعمال وبرامج جمعية 
»رسل املستقبل«، وخاصة صندوق املنح للطالب 

الجامعيين.

الهستدروت تطالب بدعم شركات الطيران االسرائيلية نتيجة لألزمة 

وخطة لتقليص حوالي %15 من أجور كافة العمال

النساء على موعد بعد غد األحد 
في حفل مميز بيوم المرأة بمبادرة 

جمعية رسل المستقبل في 
شفاعمرو

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

طظ أجطك واتافاق بك تظزط جمسغئ رجض المساصئض

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

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

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

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

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

Day

جمسغئ رجض المساصئض – حفاسمرو

خالعن طروان طحغسض التفض برساغئ 

سرغفئ التفض: الفظاظئ رظا خطغئا

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

حفل المرأة للمرأة..
أهال وسهال بك في ليلتك المميزة، نحن في استقبالك  

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



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؟



الجُمعة 6 آذار 82020

على  املحبوبة  النقارش  ماركة 
بالتجديد  تستمر  العائلة  كل 
لحظات  وخلق  والتجّدد 
واملرح،  االبداع  املتعة،  من 
باإلضافة لتجربة الطعم املمتع 

الخاّصة.  
يسّر تشيتوس أن تتبنى الطعم 
لدوريتوس  واملألوف  املحبوب 
الحامض  חריף(  )חמוץ 
منتج  في  وتطلقه  والحاّر 
كرانتش  تشيتوس  تشيتوس: 

)חמוץ חריף( حامض حاّر.
يات 

ّ
ي الجديد، كباقي مسل

ّ
املسل

مصنوع من الذرة،  تشيتوس، 
صناعية  طعام  أصباغ  بدون 

وبدون مواد حافظة. 
الجبنة  ي 

ّ
مسل تشيتوس:  عن 

إسرائيل  إلى  وصل  املقرمش 
من الواليات املتحدة في بداية 
فيما  انضمت  ثم  التسعينات. 

بعد عائلة كاملة من املسليات املخبوزة واملقرمشة بطعمات عديدة ومفاجئة خالل سنوات الـ2000، 
ي في 

ّ
ن�شى. قام تشارلس إملر دولين بابتكار املسل

ُ
طعمات تمنح الصغار والكبار لحظات من املتعة التي ال ت

سنوات األربعين في الواليات املتحدة وهو مؤسس شركة پاريتوس. يباع تشيتوس في 36 دولة حول العالم!
ابحثوا عن تشيتوس الجديد على الرفوف! 

جديد من تشيتوس: تشيتوس كرانتش 
بطعم حامض حاّر )חמוץ חריף(!

ملراسل »حيفا« - اعتبر »االئتالف« لرفع نسبة 
التصويت املكون من جمعيات املجتمع املدني، 
أّن ارتفاع نسبة التصويت في املجتمع العربي إلى 
حوالي %66 في انتخابات الكنيست الـ 23 ساهم 
في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث أدلى 
في  بأصواتهم  عربي  مواطن  ألف   650 حوالي 

االنتخابات.
على  كبيرة  بحملة  قام  قد  »االئتالف«  وكان 
والحملة  امليداني،  العمل  املستويات:  ثالثة 
لباب«.  باب  »من  البيتية  والزيارات  اإلعالمية 
وأبحاث  دراسات  على  بناًء  الحملة  وجاءت 
االنتخابات  تجرية  على  بناء  متعّمقة وكذلك 
في رفع  »االئتالف«  السابقة والتي ساهم فيها 
نسبة التصويت في املجتمع العربي من حوالي 
في   59.5% إلى حوالي   2019 في نيسان   49.2%

أيلول 2019.
تنظيم  على  امليدانية  النشاطات  واشتملت 
قرية   43 في  تطوعية  شبابية  مجموعات 
ومدينة. حيث قامت هذه املجموعات بأنشطة 
على  االئتالف  منشورات  وتوزيع  ميدانية 
املواطنين من خالل التواجد في مواقع مركزية 
في هذه البلدات وعبر تنظيم فعاليات شبابية 
للخروج  الناس  وحث  انتخابية  اجواء  لخلق 
مركًزا   40 الفعاليات  شملت  والتصويت. 
340 فعالية  3 آالف متطوع وأكثر من  محلًيا، 
هذه  وصلت  وقد  األخيرة.  األسابيع  خالل 
النشاطات إلى مئات آالف املواطنين العرب في 
في الجليل واملثلث والنقب  البالد،  شتى أنحاء 

ومدن الساحل.
في  األكبر  وهي  لباب«،  باب  »من  حملة  أما 
بطرق  فقامت  العربية،  الجماهير  تاريخ 
بلدة عربية   40 ألف باب منزل في   140 نحو 
الحملة  نشطاء  قام  حيث  مختلطة.  ومدينة 
السكانية  التجمعات  هذه  أحياء  في  باالنتشار 
والتوجه املباشر للبيوت ودعوة الناس للخروج 
السياسية  املشاركة  ألهمية  وللتصويت 

ومحاولة التأثير على القرارات والسياسات. كما 
للحملة  االعالمية  املواد  بتوزيع  النشطاء  قام 
لدعوة  وفاعلين  شركاء  يكونوا  ألن  ودعوتهم 
أنه  إلى  يشار  للتصويت.  منهم  القريبة  الدوائر 
 40 ناشط ميداني،   550 عمل في الحملة نحو 
أن  بعد  لوائيين  زين 

ّ
مرك وثمانية  محلي  ز 

ّ
مرك

تلقوا إرشادات وورشات تأهيل وتدريب. وقد تم 
 8 20 ألف باب باملعدل يومًيا خالل  طرق نحو 
أيام والقت طواقم العمل ردود فعل داعمة من 

قبل الناس مما ساهم في رفع نسبة التصويت.
وأكد سامر سويد، مدير املركز العربي للتخطيط 
البديل ومؤسس االئتالف »ان هذه الحملة غير 
مسبوقة في مجتمعنا العربي، فالحملة امليدانية 
شهدت انتشاًرا كبيًرا جًدا في كافة مناطق البالد 
أكثر  في حين وقع  النقب،  في منطقة  وخاصة 
100 ألف مواطن على عرائض في مختلف  من 
القضايا، والحملة األضخم هي حملة باب لباب 
ما  وهذا  بيت،  ألف   140 حوالي  شملت  التي 
يجعلها اكبر حملة باب لباب في تاريخ الجماهير 

العربية«.
ملسة  شركة  مدير  القاسم،  وطن  وأضاف 
الحملة   « للحملة  االعالمي  واملدير  ميديا 
اعداد  في  قياسية   

ً
ارقاما شهدت  االعالمية 

مليون ظهور   48 حوالي  الظهور واملشاهدات، 
في جميع منصات التواصل االجتماعي واملواقع 
والتطبيقات، من بينها أكثر من 4 ماليين مشاهدة 
ويوتيوب  الفيسبوك  شبكات  في  للفيديوهات 
وانستغرام وتيك توك، وتصّدر شعارات الحملة 
قائمة  #كلنا_مصوتين  و  #كلنا_يعني_كلنا 

الهاشتاغ األكثر تفاعل في الشهر األخير«.
النوعية  املساهمة  بهذه  »نعتز  واختتم سويد: 
هذا  والكمية للحملة في رفع نسبة التصويت، 
كل الشكر  ما أردنا تحقيقه وهذا ما حققناه. 
هذا  احداث  في  ساهم  من  لجميع  والتقدير 

االنجاز التاريخي«.

هذا  خرساني  ولؤي  حمودي  احتفل 
األسبوع، بافتتاح الفرع الثاني ملحل لألزياء 
النجاح  بعد  الخوري،  شارع  في  الشبابية 
الكبير الذي حققه في الفرع األول، ونتيجة 
ورواد  الزبائن  قبل  من  الكبير  الطلب 
باحتفال  الثاني  الفرع  افتتاح  تم  املحل، 
واملعارف،  األصدقاء  وبمشاركة  كبير  
الذين توافدوا الى املحل للمشاركة في حفل 
احتفالية شبابية.  وسط أجواء  االفتتاح، 
في  »حيفا«  هذا وشارك وفد من صحيفة 

حفل االفتتاح.    

تصوير: عميت شعل

 »االئتالف«: رفع نسبة 
التصويت حقق إنجاًزا غير 
مسبوق وحملتنا األكبر في 

تاريخ الجماهير العربية

)H.K( افتتاح الفرع الثاني لمحل



تصوير: عميت شعل



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

 



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

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

فرقة غنيلي �غنيلك حيفا 
توزع الشموع وتن�ر 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  



 ₪ 3990ב 

פטריות חתוכות וילי פוד 400 גרם

 ₪1990

קפה ג׳אקובס 200 גרם

 ₪ 410ב 

מטבעות שוקולד כרמית 

 ₪ 51090ב 

מרשמלו 100 גרם 

 ₪ 1010ב 

מרשמלו כרמית
30 גרם

 ₪ 510ב 

טיווקס, מארס , סניקרס

 ₪ 410ב 

קינדר אצבעות 50 גרם

 ₪

קינדר בואנו 

410ב 

 ₪1690

לבנה פיראוס תנובה 

 ₪990

חלב יטבתה 2 ליטר

 ₪1790

צ׳יפס פרי גליל 2 ק״ג

 ₪790

עוגות חמאה 350 גרם

 ₪1790

רביעיית טונה פסיפיקו 160 גרם

 ₪ 21290ב 

נייטשר וואלי 

 ₪

יין חרמון

2ב 50

 ₪

פינלנדיה/רוסקי סטנדרט 

4990
 ₪

בירה טלר פחית

3ב 10  ₪

קרטון בירה קרלסברג
330 מ״ל, 24 יח׳

יבוא מקביל

8990
 ₪

בירה קרלסברג
500מ"ל פחית יבוא מקביל

2ב 10  ₪

בלאק לייבל
750 מ"ל יבוא מקביל

8990

 ₪

בשר עגל טרי

4490
 ₪85

סינטה עגל טרי

1ק״ג  1ק״ג ₪55 

רבע כבש פרוס

 ₪ 3ק״ג 

בשר בקר טחון 

100 4ק״ג ₪100 

פרגיות עוף טרי

 ₪

עוף שלם טרי

3 עופות ב60 2ק״ג ₪50 

חזה הודו טרי

 ₪ 350ק״ג 

כבד עוף טרי

 ₪30

כנפיים עוף טרי

5ק״ג   ₪190

גזר ארוז
כרוב לבן

1ק״ג 

 ₪290

תפוז רשת
תפו״א אפייה 

בצל יבש

1ק״ג  מוגבל 5 ק"ג  ₪490

חציל קלאסי
מנדרינות מובחרות

1ק״ג   ₪

תפוח עץ זהוב 
עגבניות שרי 

אשכולית 

790
1ק״ג   ₪

תות שדה 

2ב 15  ₪790

טופי כרמית 800 גרם

 ₪890

סוכריות על מקל
300 גרם כרמית 40 יח׳

 ₪ 1510ב 

אוזני המן בודד 

 ₪1590

שמן קנולה 3 ליטר אופיר

 ₪790

תה ויסוצ׳קי 100 שקיקים 

 ₪ 312ב 

אורז פרסי ויליפוד 1 ק״ג

 ₪1890

נוטלה 630 גרם

 ₪ 510ב 

פסטה ספגטי 500 גרם

 ₪ 2ב 

 יין תירוש כרמל, 
אדום מתוק של סגל

קינג דוד 187 מ"ל

10

 ₪1490

קולון ג׳ל 2.5 ליטר

 ₪990

פיירי 1.35 מ״ל 

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512 الحملـــة ســـارية حتـــى 12.3.2020 أو حتـــى نفـــاذ المخـــزون * خاضـــع لشـــروط الحملـــه * ال ازدواجيـــه فـــي الحمـــات
 * الصـــور للتوضيـــح فقـــط * يحـــق للشـــركة إيقاف/تحديـــد الحملـــة بـــكل وقـــت ، احتمـــال الخطـــأ وارد ومـــردود

مفتوح 7 أيام يف األسبوع
حمالت جنونية يف 
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 * الصـــور للتوضيـــح فقـــط * يحـــق للشـــركة إيقاف/تحديـــد الحملـــة بـــكل وقـــت ، احتمـــال الخطـــأ وارد ومـــردود

مفتوح 7 أيام يف األسبوع
حمالت جنونية يف 
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عمري حسنينفنان من بلدي

الفنانة جيانا منصور، إنطالقة فنية فلسطينية واعدة نحو العالم العربي 
وزينتها  أدوارها  سطرت  األمنيات  ضفاف  على 
بالعزيمة واإلصرار، وراحت ترسم مالمح نجوميتها 
 بأن 

ً
القادمة مع الغد القريب بريشةٍ من نور، مؤمنة

الحياة ستتسع على مقدار حلمها..
أثبتت براعتها في فتح األبواب املوصدة من خالل 
للشخصيات  تقمصها  ودقة  لألدوار  املتقن  أدائها 
وسعت نحو صقل  وقوة حضورها أمام الكاميرا، 
بأن الفن والجهل   

ً
موهبتها بالعلم والثقافة مدركة

، وبأن تحقيق األهداف والغايات 
ً
ال يجتمعان أبدا

يتطلب العمل الدؤوب والفكر الالمحدود.
العام  في  رواشدة  منصور-  جيانا  الفنانة  ولدت 
قيم  ذات  ألسرة  تنتمي  الرينة،  قرية  في   1996
فلسطين  حب  لديها  غرست  سامية  ومبادئ 
واالنتماء للعروبة، كما تركت لها ذلك األفق الوضاء 
تبرعمت  التي  موهبتها  بريق  على  شعاعه  ليسلط 
وكانت  العربية،  الدراما  منذ نعومة أظفارها على 
بمهارة  تتقمص الشخصيات واألدوار التي تتابعها  
فائقة وعفوية تامة، حيث توجهت إلى األردن حيث 
في جامعة عمان األهلية  بكلية الحقوق  التحقت 
لبداية مشوارها التعليمي هناك، لكن شغفها نحو 
ويسيطر على   

ً
كان اليزال متأججا والتمثيل  الفن 

فرصة  عن  تبحث  فأخذت  واهتماماتها،  ميولها 
للوصول إلى عالم األضواء بغرض توظيف طاقاتها 
الفنية الفذة إلى جانب تحصيلها العلمي في مجال 
فكانت لها منصة لالنطالق نحو الدراما  الحقوق، 
»أبناء  مسلسل  في  املشاركة  خالل  من  العربية 
حيث  الخزوز«،  »إياد  األردني  للمخرج  القلعة« 
تألقت مع فنانين من األردن وسوريا في تقديم هذا 
الفنان محمد خير  منهم  الضخم  الدرامي  العمل 
عمران،  نادرة  والفنانة  األسعد،  ساري  الجراح، 
 على 

ً
 كبيرا

ً
 ونجاحا

ً
 واسعا

ً
وحقق هذا العمل انتشارا

تم بثه على عدة قنوات  مستوى الوطن العربي، 
عربية منها قناة أبو ظبي الفضائية وقناة رؤيا، كما 
رَم العمل من امللك عبد هللا الثاني وحاز على وسام 

ُ
ك

امللك عبدهللا الثاني للتميز واإلبداع.
رشحها  القلعة«؛  »أبناء  مسلسل  في  تألقها  بعد 

املنتج واملخرج الكبير إياد الخزوز مرة أخرى ألداء 
الذي  »فتنة«  البدوي  املسلسل  في  »جملة«  دور 
عرض خالل شهر رمضان املبارك على قناة اإلمارات 
بمشاركة مجموعة  وروتانا خليجية وروتانا دراما، 
من الفنانين األردنيين منهم الفنانن محمد مجالي، 
لونا  والفنانة  اإلبراهيمي،  محمد  الجراح،  على 

بشارة.
وفي جمهورية مصر العربية كانت لها مشاركة في 
للمنتج  األقدار«  تدور  »عندما  القصير  الفيلم 
وسوريا  مصر  من  فنانين  بمشاركة  أمين  محمد 
مرزوق،  حامد  الجراح،  خير  محمد  الفنان  منهم 
رَم 

ُ
والذي ك والفنانة إيمان السيد،  طارق جالل، 

القصيرة،  لألفالم  الدولي  القاهرة  مهرجان  في 
على عضوية في اتحاد   2017 كما حازت في العام 
شهر  في  يقيم  والذي  مصر،  في  العرب  املنتجين 
الفنانين  لتكريم  مهرجان  عام  كل  من  نوفمبر 

واألعمال الفنية املميزة.
 وما بين التمثيل واملحاماة.. صنعت الفنانة جيانا 
منصور- رواشدة ومضات من اإلبداع والنجاح في 
املكنونة  للطاقات  العنان  الذات وإطالق  تحقيق 
للنجاح في أكثر من مجال، ولو تعمقنا في شرح ذلك 
تقدمها في التحصيل العلمي    

ً
فسوف نتناول أوال

في مجال الحقوق حيث وصلت إلى املستوى الرابع 
تزداد  بل  الفنية،  بميولها  دراستها  تتأثر  أن  دون 
ما  النجاح  من  املزيد  لتحقيق   

ً
وتحمسا  

ً
جموحا

والتمثيل فإن  الفن  وعن مجال  بين هذا وذاك، 
انطالقتها الفنية مبشرة بمستقبل واعد كونها ال 
التجاري  الفن  تسعى لسرعة االنتشار عن طريق 
واللون املبتذل، بل تسعى لتقديم أعمال راقية ذات 
 عن السطحية واالستهالكية، 

ً
محتوى هادف بعيدا

مثل األعمال الدرامية التي تحمل في طياتها رسائل 
توعوية تساعد في تقويم السلوك املجتمعي وبناء 
بأن   

ً
مؤمنة أجيال على قدر من الوعي والحضارة، 

الشعوب  ثقافات  يحاكي  ومضمون  رسالة  الفن 
ويؤثر على وعيهم وأفكارهم ومحيط إدراكهم.
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محالت الخرساني

كل ما يلزم البيت ...    اسعار مريحة بمناسبة االفتتاح

ورق توالیت  
         violet32 لفة

مطري للغسیل 
«بدین»

4 لتر بروائح 
عطرة ازرق / 

زھر

مستلزمات المطبخ / سكاكین 
تشكیلة من المالبس / قواعد لتقسیم الطعام

التنكریة بأرخص 
األسعار

تشكیلة من منتجات
 DRAGO للھواتف النقالة

ورق ممتص للسوائل 

– لفة 
ضخمة

منادیل قماش ملونة 
للمطبخ

 5  
وحدات

أكیاس مع تسكیرة                                                
(רב סגר)

نایلون الزق رزمة أكیاس كبیرة للقمامة
كبیرة 

مجموعة متنوعة من أكیاس للزوادة
منتجات تنظیف للمطبخ

رزمة سكاكین 
للمطبخ

6 وحدات

اشكال متنوعة من بالونات 
الھیلیوم العیاد المیالد والمناسبات

تشكیلة مكانس 
ملونة

تشكیلة من شامبو بینوك
פינוק

  colgate معجون اسنان
برائحة اللیمون

قوالب  متنوعة لخبز 
الكابكیكس                 

كبایات صغیرة للقھوة                            
(חד פעמי)

كبایات بالستیكیة للشرب                        

تشكیلة متنوعة من 
األدوات חד פעמיות

قسم خاص لأللعاب 
والھدایات لجمیع أالجیال

تشكیلة متنوعة من العاب 
اللیجو

شراشف للطاوالت باشكال 
والوان متنوعة

منشر للغسیل 
بجودة عالیة

للمتر

جديد   جديد   جديد   
مالبس تنكریة متنوعة

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

נייר טואלט 
  violet

18 ש"ח

32 יח'

בדין 

בריחות 
מדהימים 
כחול/ורוד

4 ליטר

16 ש"ח

פלטת חיתוך + סכינים 
ואביזרים למטבח

מטליות למטבח 
צבעוני

שקיות רב סגר
25X18

אשפתון גדול נייר סופג ענק

1 יח'

5 יח'

10 ש"ח7 ש"ח10 ש"ח 5 ב— 15 ש"ח

25 יח'

5 ב— 10 ש"ח

כוסות חד פעמי 
שתיה קרה

כוסות חד פעמי 
קטנות לקפה

5 ב— 10 ש"ח 7 ש"ח9 ש"ח

משחת שיניים קולגייט מגוון שמפו פינוק
ריח לימון

זוג ב— 10 ש"ח

סט סכינים שקיות אוכל
איכותיים 
למטבח

6 ש"ח

6 יח'

מגוון חומרי ניקוי 
למטבח

10 ש"ח

מטאטא
עם מקל 
מקושט

7 ש"ח למטר עד 78 ש"ח

5 ש"ח

מפות שולחן 
במגוון דוגמאות

16 ש"ח

מגון בלוני הליום לימי 
הולדת ובלונים בצורות

מגוון תבניות נייר 
קאפקייקס

1 יח' ב— 3 ש"ח

TOP טופ זול

חדש!!! 
תחפושות ואביזרים לפורים

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

17 ש"ח

ניילון נצמד גדול

מתלה כביסה 
פלסטיק איכותי

45 ש"ח

מבחר לגו
1000, 500, 70 חלקים

מבחר תבניות 
חד פעמיות

מחלקת צעצועים 
ומתנות 

לכל הגילאים

מבחר תחפושות 
ואביזרים לפורים 
במחירים הזולים 

באיזור
מבחר מוצרי דרגו 
אביזרים לסלולר

15 ש"ח
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لنا عون هللاسوشيال ميديا 

اللي بضحك بضحك باآلخر 

في لقاء تلفزيوني التقى رئيس القائمة املشتركة ، أيمن عودة، مع ليبرمان ، ورفض كل منهما أن يسلم 
على اآلخر، وهاجم ليبرمان عودة وقال له »محلك مش هون، راح نسفرك على املناطق الفلسطينية 
حسب خطة القرن«. أيمن ما حكى كثير، ابتسم ابتسامة خبيثة، وهز راسه.  بس هز ؤاسه قلنا أكيد 
أيمن محضر لليبرمان خبطة قوية، بعد االنتخابات عرفنا، الضربة كانت قاضية 15 مقعًدا للمشتركة، 

يعني زادوا تنين، أما ليبرمان سقط ل 7 مقاعد،  اللي بضحك بضحك باآلخر يا ليبرمان. 

أردوغان، وضعك ما بطمن

أردوغان مشغول في هذه األيام 
اآلمنة«،  »املنطقة  بمشروع 
إحنا  بس ما حدا بعرف السر. 
أردوغان  وعرفنا،  بحبشنا 
الالجئين  من  يتخلص  بدو 
السوريين اللي في تركيا، فعمل 
يعمل  مع سوريا عشان  حرب 
ويزت  آمنة،  منطقة  هناك 
ويرجعهم  بالده  من  السوريين 
لسوريا في املنطقة اللي سماها 
حبيبي  بس  اآلمنة«،  »املنطقة 
آمنة  منطقة  على  دورلك 
بطمن.   ما  وضعك  ألنه   إللك، 

 دوز دغري على قناة مساواة

في االنتخابات األخيرة، تركوا الكل وانشغلوا بمين، بالل حصري، ليه ومين وشو السيرة، بالل مسؤول عن 
الحملة االنتخابية في القائمة املشتركة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي. طب لييييه انشغلوا فيه.     

زهير فرنسيس يغني للكورونا
زهير فرنسيس ما بفوت فرصة إال بستغلها، حتى الكورونا ما سلمت منه، ففي إحدى الحفالت 
وضع كمامة وغنى للكورونا. الناس في الحفلة نسيوا مخاطر الكورونا وصاروا يغنولها، بس األهم 

إنه هذه األغنية ملعلم مدرسة من لبنان واللحن ألغنية خاصة بدريد لحام.  

خلي الطابق مستور

تم حظر موقع التواصل للصحفي وائل عواد ألنه انتقد موقع انترنت عربي روج لحزب الليكود، 
في تعقيب للصحفي وائل عواد  الذي أجري باللغة العربية مع رئيس الحكومة.  وسخر من اللقاء 
حول املوضوع صّرح ما يلي: “ ال ُيمكن ألقلية أصالنية تحترم نفسها أن تقَبل بإعالم ُيَرِوج للخصوم 
الجماهير  مطلب  رأيي،  حسب  صحافية”.  مادة  شكل  على  األجر،  مدفوعة  دعائية  بُمقابالت 
مستور.  الطابق  خلي  بوتين،  مع  نحكي  تضطرونا  وما  وائل،  صفحة  عن  الحظر  إلغاء   العربية 

شبح الطيبي

وهو  بالليل  يفيق  صار  نتنياهو 
ألنه صار يشوف الطيبي  مرعوب، 
بمناماته، صار يشوفه شبح بلحقه 
من مطرح ملطرح، حتى وهو يغسل 
لبسيخولوج  يتوجه  قرر  وجهه. 
بس  مشكلته،  يحلله  عشان 
كان  البسيخولوج  إنه  املصيبة 

الدكتور الطيبي.  



يحيي الحفلة الفنان الياس جوليانوس• 

عريفة الحفلة اميان سريافيم• 

ضيف الرشف ستاندابيست حفيظة محروم• 

يتخلل الحفل وجبة عشاء فاخرة• 

 العديد من الجوائز القيمة ومفاجآت آخرى • 

رشبل رسافيم

(رشكة نورم)

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

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

דוקטור טוני גנטוס

فرع الهدار - حيفا

احلفل املميز بمناسبة
 يوم املرأة العاملي، عيد األم

بؤ�
خدمات احتياجات خاصة

بغع ضغع لغجر
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )19(
د. خالد تركي

لقد كانوا يقتلون اليهوديَّ ويرمونه في مناطق سكن اليهود، وبالعكس 
ها جريمة  ة، وكلٌّ يظنُّ أنَّ يقتلون العربيَّ ويرمونه في منطقته العربيَّ
ة،  االنتقاميَّ واملشاحنات  هديد  والتَّ االحتقان  ويبدأ  اآلخر،  رف 

َّ
الط

د االشتباكات العنيفة واملواجهات..  وهكذا تتجدَّ
ماس مع  خذون مواقعهم على حدود التَّ فكنَت تجد العصابات يتَّ
ان ويتحرَّشون 

َّ
ك ون السُّ تهم وعتادهم، يستفزُّ ة بُعدَّ املناطق العربيَّ

عر، 
ُّ
ساء واألطفال والعجزة ويثيرون بهم الرُّعب والخوف والذ ِ

ّ
بالن

املناطق  الذين يسكنون  العرب  ان 
َّ
ك السُّ لقد كانوا يقصدون أكثر 

ة. تاخمة للمناطق اليهوديَّ
ُ
امل

خائر في منطقة الهدار 
َّ
يقول والدي لقد كانت لليهود مخازن لألسلحة والذ

وفي أقبية معهد الّتخنيون، وفي بيوتهم، بينما كنَت تجد عند العرب 
فات 

َّ
ك مَعفِشك وْمَبّرِد«، من مخل

َ
ش

َ
قطع أسلحة معدودة وقديمة، »ف

ة وثالثين«.  تَّ ة األولى، أو ذخيرة من بقايا »ثورة الّسِ الحرب الكونيَّ
ات برهوم البلشفّيِ« )ص 79( ما يلي: وقد جاء في كتابي »يوميَّ

فقد اشترى داود، أخ برهوم األكبر، الذي حمل همَّ العائلة جمعاء 
ا من نوع  ًسا أملانيًّ على كتَفْيِه إلى جانب هموم شعبه ووطنه، مسدَّ
هرّيِ أو  ة، أي ما ُيقارب معاشه الشَّ و، بأربعين ليرة فلسطينيَّ

ُّ
باَراِبل

يزيد. حيث كان يحرس حارته ورفاقه وهي املنطقة الواقعة بين شارع 
ا. يومها كان متمرِكًزا وراء متراٍس، ووجهه نحو  ياقوت ومار يوحنَّ
ِعِه 

ُ
ا، بتقاط عمارة شركة الكهرباء، الواقعة في نهاية شارع مار يوحنَّ

قاطع، أتاه  ًها انتباهه إلى ذلك التَّ مع طريق اللنبي، وحين كان موّجِ
مس،  الشَّ بعلبك، مدينة  ان من مدينة  بنانيَّ

ُ
ل عان  صديقان متطوَّ

نايف  أسودان وهما  بْيضاويان وعقاالن  تان  كوفّيِ وعلى رؤوسهما 
عر أزرق العينْين ذو قامة عالية ومليئة وابن  كحيل، شابٌّ أشقر الشَّ
النه، قائلين له: زيح هيك يا  د كحيل مثيله في الهيئة، لُيَبّدِ ه محمَّ عّمِ
 برصاص الجيش 

ْ
ه حال إخالء موقعه لهما، وإذ داود وروح ارتاح. لكنَّ

ل  البريطانّيِ يأتيهما من الخلِف من بارودة ُجندّيٍ بريطانّيٍ كان قد ترجَّ
ْين  َعْين اللبناِنيَّ تطّوِ

ُ
ُيصيب رصاصه امل

َ
ْدًرا، ف

َ
حِتِه، فقتلُهما غ من ُمَصفَّ

د برهوم  من أبناء كحيل لُيسِقطهما شهيدان من أجل حيفا، وُيحّدِ
ا رقم خمسة عشر.  مكان استشهادهما، حيث كان في شارع مار يوحنَّ
قطة.  وُيقال أنَّ هناك من و�شى لإلنجليز بوجودهما ُهناك في تلك النُّ

وكذلك  اآلخر  دافع 
ُ
امل س مختلف عن  ُمداِفع مسدَّ لكّلِ  كان  لقد 

خيرة ال يجدها عند رفيقه، 
َّ
ه إذا انقطعت عنه الذ ذخيرته، حتى أنَّ

ف الرَّصاص »بورق الّزجاج«  ِ
ّ
وفي حاالت أخرى كانت الفتية تنظ

ة القديمة كانوا قد  عبئة في مخزن البواريد الفرنسيَّ لُتصبح سهلة التَّ
ة..   حصلوا عليها من اللجنة القوميَّ

للبراميل  العنان  ِلُق 
ْ
ط

ُ
ت كانت  »الهجاناة«  أنَّ  كيف  برهوم  ويذكر 

 دحرجوا 
ً
ة لتتدحرج من عٍل لتصل الوادي أو األماكن الواطئة، فمرَّ

وقد  سناس  ِ
ّ
الن وادي  إلى  نطورة 

َّ
الط درج  من  البارود  من  برميلين 

وطبًعا  واملباني،  ة  املارَّ من  لعدد  بالغة  إصابات  رهما  تفجُّ أحدث 
هجير  خويف والتَّ رهيب والتَّ

َّ
دمير، الت كان هدفهم من هذا القتل والتَّ

زوح. 
ُّ
والن

رت الُهدنة لوقف إطالقه،  ما تقرَّ
َّ
ل
ُ
ار والحرب ك ج لهيب النَّ كان يتأجَّ

مض لهم ُمقلة 
ْ
غ

َ
أو إن دامت أكثر من يوم، لم يرتح اإلنكليز ولم ت

بسياستهم »فّرِق تسد« ألّية ُمصالحة. 
وادي  حّيِ  إلى  يهودّيٍ  دين  برجل  أتوا  اإلنكليز  أنَّ  برهوم  ر 

َّ
فيتذك

سناس، حيث تركوه ُهناك ِلُيعتدى عليه وكانت ِفطنة أهل الحّيِ  ِ
ّ
الن

 أحضروه. وحدث 
ُ

الهدار من حيث إلى منطقة  نقلوه  كبيرة حيث 
ة لكنَّ اليهود  ا وتركوه في املنطقة اليهوديَّ العكس أيًضا، إذ أخذوا عربيًّ
ا ومتفادين بذلك عرقلة دوام الُهدنة. حالة 

ً
ه سامِل أرجعوه إلى حّيِ

راته التي 
َّ
ارة، في مذك ا نقَّ كر أبو طوني حنَّ ِ

ّ
ب الذ رها طّيِ

ُ
ُمشابهة يذك

ه إن 
ّ
عب« أن ا نّقارة محامي األرض والشَّ جمعها أبناؤه في كتاب »حنَّ

اصة  ام انزعج االنكليز. إذ راحت القنَّ ار بضعة أيَّ دام وقف إطالق النَّ
كن  تاخمة ملناطق السَّ

ُ
تحتلُّ مراكز عالية في املدينة في األماكن امل

عمارة  وسطح  اط  الخيَّ وعمارة  )الحولة(  سالم  كعمارة  ة  العربيَّ
جاه  ِ

ّ
مون لتوجيه الرَّصاص بات

َ
البريد في شارع البرج وسطح عمارة سل

ار  د إطالق النَّ خرى، ليندلع أو ليتجدَّ
ُ
 أ

ً
جاه العرب تارة

ّ
 وبات

ً
اليهود تارة

د الحرب.. وتتجدَّ
ا علي الحاج خضر، أبو خضر، الذي أتيت على ذكره في صورته  امَّ
ة في أحراش الكرمل فهو ابن الحاج خضر الخمرة، هو علي  املدرسيَّ
أبناء  عبة وشظف العيش ومعاناة  خمرة، فقد قادته الحياة الصَّ
ة  هيونيَّ شعبه تحت نير االحتالل البريطانّيِ املتآمر مع الحركة الصَّ
ة  يوعيَّ الشُّ الحركة  إلى  العربّيِ  شعبنا  على  ة  العربيَّ ة  والرَّجعيَّ

، حيث كان في طليعة  ر الوطنّيِ حرُّ واالنخراط في صفوف عصبة التَّ
شريد، حيث 

َّ
هجير والت ار الذين دافعوا عن حيفا ملنع التَّ وَّ

ُّ
املقاتلين والث

فاع عن أحياء حيفا حيث تواجدوا في شارع ستانتون  جمعهم للّدِ
ل ليمنعوا وصول العصابات إلى احياء حيفا  ٍ دفاعّيٍ اوَّ

ّ
والبرج كخط

ه  ة، وبعد أن نفذت ذخيرته انسحب من املعركة إلى امليناء لكنَّ العربيَّ
بعد أن عاد إلى حيفا واصل كفاحه بعد سقوط حيفا في صفوف 

يوعّيِ إلى آخر يوٍم في حياته.. الحزب الشُّ
ي على  افئ، احتراًسا مّنِ ِه الدَّ ال أستطيُع أن أطلَّ على العالم من ُعّبِ

نف�شي.
سكينتي  ومأمني،  أمني  ه  عّبِ في  ووجدُت  أبي  جلباب  دخلُت  لقد 
سناس  ِ

ّ
وسكوني ومسكني، حيث حاولُت الوصوَل إلى حّيِ وادي الن

الذي أسكنه وعائلتي، فكلُّ من رأيته في طريقي إلى هناك اسمعه 
يتساءل في رعٍب، أين املصير! 

حيث  قاِطًعا،  لهم  عشرة،  الخامسة  ابن  وأنا  جوابي،  كان  لقد 
كان صوتي وصوت والدي واِحًدا في نغمة واحدة، صوت توأم من 
 ،

ً
وت عالية حنجرتين، وفي لحظة واحدة تخرج كلماتنا من بيت الصَّ

نصرخ بملء حنجرتنا، من أقحاف رؤوسنا، كلمة واحدة ال ثانية لها 
ونقول لهم بإصرار: البقاء ثمَّ البقاء ثمَّ البقاء..

وا« ..«أنا األرض في جسٍد لن تُمرُّ
وا.. وا فوق أر�شي، لن يُمرُّ لن يُمرُّ

 
ُ

ة التي أعرفها، كما أعرف ة والخاصَّ انتقلُت عبر معابري االلتفافيَّ
ومري  الدُّ حتى  يعرفها  وال  يدي،   ِ

ّ
كف على  واألخاديد  الخطوط 

تها 
َّ
وأزق الحارات  د  يتفقَّ الذي  خص  الشَّ وهو  ؤمري  التُّ أو  أُمري  )التَّ

 وُينير فوانيسها وقناديلها وُيطفئها صباًحا( مررُت بالجامع الكبير 
ً
ليال

، بعد 
ً
ات تمأل ساحة الجرينة مبعثرة حيث كانت الحبوب والبقوليَّ

، حيث خلطوا الحبوب بعضها ببعض، 
ً
أن عاث الغزاة فيها بعثرة

للبيع  ى ال تصلح  يت وغير ذلك حتَّ والزَّ القذرة  املاء  وسكبوا عليها 
أو لألكل، تماًما كما كان يفعل اإلنجليز حين كانوا يدخلون بيوت 
ان العرب، »أنَّ االنكليز لم يتركوا في البيت ال زيًتا وال قمًحا إال 

َّ
ك السُّ

يد )»أطفال  ِ
ّ

جاج ومعسوا رؤوسه بالش يد وطاردوا الدَّ ِ
ّ

وخلطوه بالش
الّندى« ص 72(.. 

صباي  وملهى  مرتعي  الكنائس  وحارة  الجرينة  ساحة  كانت  لقد 
وق االبيض ووقفت عند مدخل  وُملِهمة ألحالمي، فعبرُت إلى السُّ
بجنود  وإذ  الخمرة  ساحة  في  الالتين  ة  لرعيَّ يوسف  مار  كنيسة 
)عملية  الكنيسة  اسطحة  ويعتلون  القذرة  ببساطيرهم  يدخلونها 
ة من العرب  ار على املارَّ سات( وقد بدأوا ُيطلقون النَّ تدنيس للمقدَّ
ٍف، وانتقلُت هارًبا من منطقتي التي كنُت محاَصًرا فيها إلى 

ُّ
دون توق

د  حّدِ
ُ
شارع يافا ومن ثمَّ صعدُت إلى شارع ستانتون، كانت املتاريس ت

ارع واملناطق األخرى، ملنع وصول املساعدات  ل بين هذا الشَّ نقُّ التَّ
كّلِ متراس تجلس كتيبة  ة وفوق  وجيهيَّ والتَّ ة  ة والعسكريَّ موينيَّ التَّ
ل ُمحكم  تراقب وتمنع االنتقال بين مناطق املدينة، فرضوا منع تجوُّ
طين لها منيح«، حيث كان هناك أيًضا  ِ

ّ
»شياطين دارسينها ومخط

إطالق نار ومواجهات غير متكافئة بين العصابات بسالحهم وذخيرتهم 
ا، وبين أهل البلد الذين قاوموا 

ً
وعتادهم، جديدة ومستوردة حديث

ر لهم من أسلحة قديمة من بقايا بني عثمان أو بالسالح  بما تيسَّ
ت« حولي، إن  لفَّ

َ
األبيض، ومن شارع ستانتون خرجُت صعوًدا، »ات

ته  كان الجنود ورائي أو يراقبونني، أو إذا كان أحدهم ُيسلط بندقيَّ
ة، على أمل الوصول إلى  نحوي، أذهب إلى شارع البرج بطرق التفافيَّ
ة عشر،  ، الواقع في درج املوارنة رقم ستَّ ر الوطنّيِ حرُّ مقّرِ عصبة التَّ
اهبات وستانتون، ال أمل بوصولي إلى هناك، تابعت  بين شارع الرَّ
سناس، فوجدُت عصاباتهم تقتحم البيوت،  ِ

ّ
سيري إلى حّيِ وادي الن

 عظيًما ورجاًء كبيًرا، »نعم نستطيع قهرهم، 
ً
ي وجدُت أمال اآلمنة، لكّنِ

فاع  ان في الّدِ
َّ
ك ق املستحيل« فيما رأت عيناي من مقاومة للسُّ نعم نحّقِ

ار البيوت التي اقُتِحمت في  وَّ
ُّ
، فقد استعاد الث عن البيوت وعن الحّيِ

نطورة، وقد 
َّ
الوادي، رأيُت أعضاء العصابات ينزلون من درج الط

تجاوز عددهم املائتين وهناك من زقاق صيدا وشارع قيسارية وشارع 
نون  ة العزَّل، يكّوِ ار على بيوت األهالي واملارَّ العريش كانوا ُيطِلقون النَّ
سناس، الحارة  ِ

ّ
ا للعصابات كي تسيطر على وادي الن غطاًء عسكريًّ

ي أرى  الفوقى، وأعود إلى جلباب والدي، ال أطيق نف�شي داخله، لكّنِ
كلَّ �شيء »والبركة بشبابنا يابا« الذين أبلوا بالًء حسًنا، حيث هرب 
وا وهربوا 

ُّ
رجال العصابات »الهجناة« تاركين خسائرهم وعتادهم، فل

وا وتركوا كذلك جرحاهم على األرض ينزفون.. وانضبُّ

)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

جعفر فرح
 

االنتخابات  في  اليمين  معكسر  انتصر 
االسرائيلية التي عقدت يوم 2.3.2020 
وحصل على 58 مقعدا، يضاف اليها 7 
مقاعد لحزب »يسرائيل بيتنو« اليميني. 
»القائمة  تمثيل  وضع  تحسن  وقد 
وبلغ  الكنيست  في  املشتركة«  العربية 
15 عضو كنيست. وحصل الليكود على 
على  لفان  كحول  كنيست،  عضو   36
33 عضوا، يهدوت هتوراة 7 ، العمل-
وفقدت   ،6 يمينا   ،7 جيشر-ميرتس 
خالل   16 الـ  العضو  املشتركة  القائمة 

فرز اصوات الجنود. 
البالد حوالي  في  التصويت  نسبة  بلغت 
في  التصويت  نسبة  وبلغت   ،71%
وصلت   .65% حوالي  العربي  املجتمع 
الى  املشتركة  للقائمة  التصويت  نسبة 
ومنحت  العرب.  املصوتين  من   88%
املدن املختلطة حوالي %11 للمشتركة، 
ونسبة  بكمية  ارتفاع  ذلك  في  بما 

املصوتين اليهود.
لحزب  العرب  املصوتين  عدد  انخفض 
من ،37222 مقارنة  لفان«  »كحول 
بجولة االنتخابات االخيرة حيث حصل 
وارتفع  صوتا،   25418 على  املرة  هذه 
الذي  »الليكود«  لحزب  املصوتين  عدد 
مقابل  عربيا  صوتا   9355 على  حصل 
6727، وحصل حزب شاس على 3922 
املاضية،  االنتخابات  في  مقابل 6095 
وحصل حزب اسرائيل بيتنا على 7438 
القائمة  أضافت  وقد  عربيا.  صوتا 
املشتركة أكثر من  65000 صوت مقارنة 

في االنتخابات االخيرة.
تم انتخاب 5 نساء عربيات، 4 من قبل 
القائمة املشتركة وامرأة واحدة من حزب 
النواب  عدد  وسيصل  لفان«.  »كاحول 
 17 الى  الحالية  الكنيست  في  العرب 
عضوا بينهم 3 أعضاء بأحزاب صهيونية 
و«اسرائيل  »الليكود«  لفان«،  »كحول 

بيتنا«.  
فيما يلي تحليل أولي لنتائج االنتخابات:

وغياب  اإلسرائيلي  اليمين  انتصار 
البديل الفكري:

تؤكد الحملة االنتخابية لحزب املعارضة 
األكبر »كحول لفان« غياب مشروع بديل 
يهودي لليمين الذي يقوده نتنياهو. فعلى 
املستوى السيا�شي واألمني واالقتصادي 
الحزب  هذا  يطرح  لم  واالجتماعي 
بحملته  فتبنى  اليهودي.  لليمين   

ً
بديال

االنتخابية »صفقة القرن« وغاب الطرح 
لليمين.  البديل  االقتصادي واالجتماعي 
»اليمين  اليهودي  الجمهور  اختار  وقد 
املعارضة  حزب  يمنح  ولم  األصلي« 
عام.  الثالثة خالل  للمرة  ثقته  املركزي 
املنافس  املشتركة  القائمة  وتحولت 
الحقيقي ملشروع نتنياهو اليميني الذي 

تبناه غانتس. 
أنماط التصويت االثنية:

تتعمق أنماط التصويت اإلثنّية في البالد 
وفوز   1977 عام  الحكم  انقالب  منذ 
االنتخابات  هذه  وتؤكد  بيغن.  مناحيم 
املجموعات  بين  اإلثني  الشرخ  عمق 
اليهودية املهاجرة واهل البلد االصليين. 
فوز الليكود هو نتيجة اصطفاف اليهود 
الشرقيين الى جانبه، ولكن املثير أكثر هو 

عزوف املصوتين 
عن  االشكناز 
يت  لتصو ا
ميرتس  لقائمة 
العمل  حزب   –
سيطر  أن  بعد 
قيادتها  على 

-ابيكسيس.  ليفي  واورلي  بيرتس  عمير 
العرقية  التصويت  أنماط  تعمقت 
بكافة الشرائح: تصويت العرب للقائمة 
كحول  لقائمة  واالشكناز  املشتركة، 
لفان واليهود الشرقيين لشاس والليكود 
هتوراة  ليهدوت  االشكناز  واملتزمتين 
هذا  يحتم  ليبرمان.  لحزب  والروس 
الواقع على من يريد االنتصار مستقبال 
ان يتعامل مع االصطفاف االثني والشرخ 
القائم بين املجموعات اليهودية املهاجرة 
مقابل تنظيم التمثيل السيا�شي املوحد 

للمجتمع العربي الفلسطيني.
املجتمع الفلسطيني:

تشير نتائج االنتخابات الى تحسن معين 
بتنظيم املجتمع الفلسطيني في الداخل، 
موحدة  سياسية  قيادة  تحت  وتجنده 
املختلفة. على  الفكرية  التيارات  تشمل 
عملية  مواصلة  السياسية  األحزاب 
تنظيم املجتمع الفلسطيني وتجنيد كافة 
املقاطعة  تيارات  ذلك  في  بما  مركباته، 
مظلة  تحت  اإلسرائيلية،  لالنتخابات 
واقعنا  فتطوير  العليا.  املتابعة  لجنة 
يتطلب تعميق الحوار املجتمعي، والتزام 
األفراد واملؤسسات املجتمعية والحزبية 
واإلعالمية والوطنية بآلّية اتخاذ قرارات 
أّن  الواضح  من  وأصبح  عليها.  متفق 
لكي  يكفي  ال  ا  سياسيًّ تنظيمنا  شعار 
نشارك في االنتصار وننهي مأساة شعبنا 

بمختلف أماكن وجوده.
واستفحال  القرن  صفقة   مخاطر 

العنصرية والتمييز والهدم والعنف 
يجب أن نستعد ملخاطر املرحلة القادمة، 
ترامب  الرئيس  فاز  حال  في  وخصوًصا 
في االنتخابات االمريكية. ففي حال فاز 
لوحده  حكومة  بتشكيل  وقام  اليمين 
والعنف  للعنصرية   

ً
استفحاال سنشهد 

وعمليات  التمييز  وتعميق  املجتمعي 
الهدم وإخالء قرى في النقب. قد نشهد 
القرن  صفقة  لتنفيذ  جادة  محاوالت 
الواقع.  ارض  على  السكاني  والتبادل 
وبناء  املرحلة  لهذه  االستعداد  علينا 
ودولية  محلية  وحماية  أمان  شبكات 
وتكثيف  والعنصرية  الفاشية  ملواجهة 
واخالقي  سيا�شي  بديل  لطرح  الجهود 
الذي  العنصري  االستعالء  ملشروع 

ستفرضه حكومة اليمين.
حل الدولة الواحدة

الى  اليمين خطوة  انتصار  اعتبار  يمكن 
االمام باتجاه فرض حل الدولة اليهودية 
دولة  النهر.  الى  البحر  من  الواحدة 
تمارس نظام تمييز عنصري على السكان 
في  األخضر.  الخط  األصليين من طرفي 
الواقع علينا دراسة استراتيجياتنا  هذا 
الشعب  أجزاء  باقي  مع  اإلقليمية 
الفلسطيني واتخاذ قرارات مصيرية حول 
مشروع حل مأساة الشعب الفلسطيني. 
البيت  تنظيم  القادمة  املرحلة  تتطلب 
التي ستتّم  التحديات  امام  الفلسطيني 

ا. ا وعربيًّ ا، إسرائيليًّ محاولة فرضها دوليًّ

مراجعة وتحليل أولي لنتائج االنتخابات
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خضروات 
وفواكه

بأ سعار ال 
منافس لها

امكانية 
التوصيل 

حتى 
البيت

مفتوح 24 ساعة

10 ش.ج 500 غرام    لبنة طمرة    

18 ش.ج 500 غرام    جبنة طمرة    

10 ش.ج لتر ونصف    لبن يوغورت    

35 ش.ج 1 كغم    جبنة طمرة    

5 ش.ج 1 لتر     حليب تنوفا    

6 ش.ج 1 لتر     زيت عباد الشمس الصافي 

25 ش.ج 5 لتر     زيت عباد الشمس الصافي 

7 ش.ج لتر ونصف    كوال     

27 ش.ج 6 علب   كوال      

25 ش.ج 32 لفة      super ورق تواليت

30 ش.ج 40 لفة      super ورق تواليت

35 ش.ج 48 لفة      super ورق تواليت

20 ش.ج )كباب/شني�سل/دجاج/شاورما)   باجيت مع �حمة 

5 ش.ج باجيت نقانق       

10 ش.ج علبة �شيبس مقلي       

3 ش.ج زجاجة مياه معدنية صغيرة     

4 ش.ج زجاجة كوال صغيرة      

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

35 ش.ج 6 زجاجات     بيرة عل� انواعها  

10 ش.ج 4 علب        XL بلو

24 ش.ج نصف كيلو     قهوة سامي   

12 ش.ج ر�ع كيلو     قهوة سامي   

10 ش.ج 4 رزم صحون بالس�يك      

10 ش.ج 4 رزم كبايات بالس�يك      

מעדנית נור
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عاهر  »اعترافات  مسرحية  األّيام،  هذه  عرض، 
ُ
ت

املسرحّي  ل 
ّ
واملمث الكاتب  تأليف  من  وهي  سيا�شّي«، 

عفيف شليوط، ابن مدينة شفاعمرو. وقد سبق أن 
ا وحظيت بالجائزة 

ّ
عرضت املسرحّية في مهرجان عك

حظيت  أن  وبعد  واحد.  ل 
ّ
ممث كمسرحّية  األولى 

د لي أّن املسرح العربّي في 
ّ
بمشاهدتها واالستمتاع بها تأك

بالدنا ما زال قادًرا على تقديم نتاج راٍق، رغم ما يمّر به 
ل 

ّ
من أزمات على مختلف األصعدة، إذ استطاع املمث

القدير عفيف شليوط، منذ لحظة ظهوره األولى على 
املشاهدين  أنظار  على  يستحوذ  أن  املسرح،  خشبة 
ويفاجئهم بحديث عفوّي، دعمته وقفة غير مصطنعة، 
ل يوّضح بعض األمور قبل 

ّ
حّتى يخّيل للّرائي أّن املمث

عرض املسرحّية، وإذبه يلج عالم املسرحّية، فُيدخل 
إّياه شريكا 

ً
املشاهد إلى جّوها بتلقائّية مدهشة، جاعال

حظة األولى. زد على ذلك ما 
ّ
في إنتاج املسرحّية منذ الل

ّل 
ّ
تكشفه املسرحّية من براعة في األداء، وخّفة في الظ

ذي 
ّ
اذ، ناهيك بالّتفاعل الحّي مع الّدور ال

ّ
وحضور أخ

 
ّ

د أّن عفيف ما خلق إال
ّ
ل. كّل ذلك يؤك

ّ
يتقّمصه املمث
ً
ال

ّ
ليكون ممث

على صعيد املضمون تعرض املسرحّية نموذًجا لبعض 
ذي 

ّ
الّسياسّيين العرب في هذه البالد، وهو الّنموذج ال

صّحته  ويفني  نفسه  يفني  ه 
ّ
أن الّناس  أمام  يتظاهر 

وهو في الحقيقة ال  ويضيع وقته في سبيل خدمتهم، 
ومن  خصّية. 

ّ
 لتحقيق مطامعه ومآربه الش

ّ
يسعى إال

أجل ذلك يطلق عليه الكاتب اسم »عاهر سيا�شّي«، 
سمية املنتزعة 

ّ
وال أدري كم أصاب أو أخطأ في هذه الت

ه 
ّ
البعد عن الّسياسة ولعل بعيد كّل  من عالم آخر، 

قريب، ملا في الّسياسة من مراءاة وأالعيب ونحو ذلك.  
كّل  في  هذا  الّسياسة  رجل  مراءاة  املسرحّية  تصّور 
في  موهبته  استغالل  إلى  ويعمد  يخطوها.  خطوة 
أمام  فيقفز  حرج،  دون  بها  يعترف  تي 

ّ
وال الّتمثيل 

ويتعّمد  تجري،  مظاهرة  كّل  في  الكاميرا  عدسات 
رطة لتظهر صوره على املأل 

ّ
على رجال الش االعتداء 

ه يرمي في ذلك إلى تصوير 
ّ
في الّتلفزيون والجرائد. ولعل

ذي ال يصدر عنه سوى الهتاف 
ّ
واقع اإلنسان العربّي ال

انة.
ّ
عارات الّرن

ّ
بالش

عديدة،  فّنّية  تقنّيات  استخدام  إلى  الكاتب  يلجأ 
ل 

ّ
 أسلوب االسترجاع الفّنّي ليعود باملمث

ً
ف مثال

ّ
فيوظ

صفته  عن  فيكشف  انوّية، 
ّ
الث دراسته  عهد  إلى 

الفطرّية في الّتظاهر عندما يلتقي العاملة االجتماعّية 
ه طالب مظلوم، ويّدعي 

ّ
ويحاول الّتوّدد إليها. ويوهمها أن

ا. وتقوم هي بكّل  مين يّتخذون منه موقًفا سلبيًّ
ّ
أّن املعل

 
ّ

مرّبي الّصف لكّن  مشاكله،  إلى حّل   
ً
سذاجة ساعية

وهو يشير إلى قدرته على الّتمثيل،  يكشف أالعيبه، 
 ليقّدم نقًدا الذًعا 

ً
ل قليال

ّ
وفي هذا املقام يترّيث املمث

ب 
ّ

ال
ّ
الط يكّرر  العربّي،إذ  الوسط  في  الّتعليم  ملنهاج 

عب 
ّ

ويدرسون تاريخ الش »الّتوراة«  طويلة من  أجزاء 
قات 

ّ
أو يحفظون أبياًتا كثيرة من شعر املعل اليهودّي 

دون أن يعوا شيًئا من مضمونها. وفي ذلك نداء صارخ 
تي ال تمّت لإلنسان العربّي 

ّ
لضرورة تغيير تلك املناهج ال

 
ً
د مّرة

ّ
بأّي صلة. ثّم يقفز باملشاهد إلى الجامعة؛ ليؤك

ب. 
ّ

ال
ّ
قه على حساب غيره من الط

ّ
أخرى محاوالت تسل

العربّي عن هموم  تشير املسرحّية إلى ابتعاد الجامعّي 
الحصول على  هّمه  كّل  يكون  شعبه وقضاياه حين 
رّية 

ّ
الذ وإنجاب  الّزواج  ثّم  ومن  العمل،  هادة، 

ّ
الش

ي به يتساءل: ما 
ّ
ا في مجتمعه. وكأن ليظّل دوره هامشيًّ

ا في الّسلوك،  فائدة العلم إذا لم ُيحدث تغييًراإيجابيًّ
م أو يعمل على تطوير مجتمعه 

ّ
ر ذلك املتعل

ّ
ولم يؤث

الب العربّي 
ّ
وزيادة وعيه؟! هكذا يلج الكاتب عالم الط

مصّوًرا بعض ما يالحظ من سلبّياته.

ا 
ً
ط

ّ
ينتقل بعد ذلك إلى بلده واضًعا نصب عينيه مخط

قدرته   
ًّ

مستغال البلدّي  املجلس  رئاسة  إلى  يوصله 
الّرئيس  ويخ�شى  الّناس.  وّد  فيكسب  الّتمثيل؛  على 
املعارف  لقسم  مديًرا  فيجعله  منصبه،  على ضياع 
بعد إقناعه بالعدول عن خوض املعركة االنتخابّية، 
وفي هذاإشارة إلى طريقة وصول العربّي إلى الّسلطة، 
إذيكفي أن يشارك في كّل فرح أو ترح معّبًرا عن سعادته 
أو حزنه، حسبما تقتضيه املناسبة، ليكسب شعبّية 

كبرى تؤّهله للوصول إلى كر�شّي الّرئاسة.
تعالج املسرحّية ظاهرة استغالل املسؤولين ملناصبهم؛ 
فون أقاربهم ومعارفهم 

ّ
يبتّزون أموال الجمهور، ويوظ

متظاهرين بالعمل والعطاء، بينما يقضون جّل وقتهم 
بطلب عمل وتأتي  وعندما تتقّدم »صفاء«  بال عمل، 
رّيث 

ّ
ملقابلة الّسيا�شّي، مدير قسم املعارف، ترفض الت

في مكتبه، وتلوم نفسها على الحضور .
ل بما حّقق مستخدًما 

ّ
املمث ال يكتفي ذلك الّسيا�شّي 

في  الّرئاسة  معركة  إلى  يعود  بل  امللتوية،  أساليبه 
رق امللتوية، إذ يتزّوج 

ّ
البلدة ويصير رئيًسا بنفس الط

كّفته  يرّجح  ذي 
ّ
ال الّرجال  أحد  ابنة  »وسيلة«، 

نقًدا  املشاهد  يسمع  وهنا  االنتخابّية،  املعركة  في 
إذ تعقد الحفالت وتمّد  بالّرئاسة،  الفائز  ملمارسات 
املوائد الغنّية بأشهى األطعمة، بعدها يمطره الّناس 
لبات املرهقة؛ طلًبالتحقيقوعوده 

ّ
بكّم رهيب من الط

االنتخابّية، لكّنه يعجز عن تنفيذها فيلوذ إلى إعالن 
ويتضامن  واألموال،  املوارد  نقص  بحّجة  اإلضراب 

الجمهور معه وينسون طلباتهم.
أعضاء  على  تتجّنى  املسرحّية  أّن  اعتقادي  وفي 
الكنيست العرب، إضافة لتجّنيها على اإلنسان العربّي 
البسيط، إذ يصل ذلك الّسياسّيإلى الكنيست ويّتخذ 
واملشاركة  الّصارخة،  الخطابات  عبر  إليها  طريقه 
الوقت،  بعض  سجنه  ثّم  ومن  في بضع مظاهرات، 
 

ً
ليترّبع، فيما بعد، على أحد مقاعد الكنيست متجاهال
ر »صفاء« 

ّ
ه ذلك املحّل. وهنا يتذك

ّ
ذي أحل

ّ
جمهوره ال

ويّتصل بها ليّتخذها مساعدته البرملانّية، لكّنها ترفض 
ا عليها 

ً
فتثور ثائرته محّرق صال، 

ّ
العرض وتقطع االت

األّرم ويتوّعدها.
الجمهور  إلى  أخرى  مرة  باملشاهدين  ل 

ّ
املمث يعود 

العربّي، مظهًرا ال مباالة الجمهور العربّي العريض بما 
يجري في البالد، وكأّنهم تحّولوا إلى آالت، ال مشاعر لها، 
وال مواقف. وبذلك نجده ال ينصف العربّي، وهو يلجأ 
ذي ينسحب على جميع َمشاهد 

ّ
إلى مبدأ الّتعميم ال

تي تعكس 
ّ
ال »صفاء«   إذا استثنينا 

ّ
هّمإال

ّ
املسرحّية الل

ذي يتمّسك بقضاياه، 
ّ
الوجه اآلخر لإلنسان العربّي ال

فه األمر.
ّ
قيمه، ومبادئه مهما كل

ل إلى تصوير واقعاألقطار العربية ساخًرا 
ّ
ينتقل املمث

سياسّية  قضايا  من  هناك  اإلنسان  موقف  من 
كموقفه من حرب الخليج وحلمه بقدرة »صّدام« على 
إعادة مجد العرب، لكّن هزيمته تبّدد حلمه دون أن 
أو موقفه  يعترف باألسباب الحقيقّية لتلك الهزيمة، 
حرب 

ّ
الال وضع  عنها  نتج  تي 

ّ
ال »أوسلو«  فاقّية 

ّ
ات من 

الفلسطينّي،  عب 
ّ

الش انتفاضة  تلتها  ثم  سلم، 
ّ

والال
الّسيا�شّي  ذلك  فهّب  الّتفجير،  عملّيات  ثّم  ومن 
ه يعيد الهدوء 

ّ
وأمثاله يرفعون صلواتهم إلى الباري عل

ا على 
ً
ما حفاظ

ّ
واالستقرار، ليس حقًنا لدماء الّناس، إن

أالعيبه  الّسيا�شّي  ويتابع  لبقائه.  وضماًنا  هو  حياته 
تتأّزم  حين  آماله  تخيب  لكن  الوصولّية،  وأساليبه 

حتّل املناطق الفلسطينّية، فيحاصر الّرئيس 
ُ
الحالة وت

عرب  نّواب  وبضمنهم  عليه  الوفود  وتنهال  عرفات، 
عن  يعلنون  حين  العربّية  الّدول  مواقف  يشجبون 

وقوفهم على بعد أمتار من الّرئيس عرفات.
الّدول  بعض  موقف  تصوير  إلى  املسرحّية  وتعمد 
وهي  له،  رها 

ّ
وتنك إسرائيل،  في  العربّي  من  العربّية 

ذي تهّش 
ّ
عالقة معه في الوقت ال أّي  تمتنع عن بناء 

فيه لبناء مثل تلك العالقة مع اإلنسان اليهودّي.
تحديد  محاولة  إلى  املتذبذب  الّسيا�شّي  يعود  وحين 
فهو  واضح،  قرار  خاذ 

ّ
ات عن  يعجز  الوطنّية  هوّيته 

يتراجع  لكّنه  فلسطينّي،  ه 
ّ
أن يشعر  نفسه  قرارة  في 

وهو يوازن بين الّربح  وال يجرؤ على الّتصريح بذلك، 
تي ستلحق به فيما لو تنازل عن 

ّ
والخسارة املاّدّية ال

من  ساخًرا  ل 
ّ
املمث يبدو  وهنا  اإلسرائيلّية،  هوّيته 

انتماؤهالوطنّي  يتأرّجح  ذي 
ّ
ال خص 

ّ
الش ذلك  أمثال 

حّتى تصل قّمة سخريته ذروتها،  في أرجوحة املاّدة!! 
ه كغيره من العرب ال يعرف ماذا 

ّ
والّسيا�شّي يعترف بأن

يريد!!

حّتى  املسرحّية  مشدوًداإلى  املشاهد  يظّل  هكذا 
إحداث  تفيدبضرورة  نتيجة  الّسياسّيإلى  يخلص 
ن من قول ما يؤمن به هو، وال 

ّ
تغيير في سلوكه، ليتمك

 بعد أن يبتعد عن العمل الّسيا�شّي 
ّ

يتّحقق له ذلك إال
ويستقيل من كّل وظائفه، ليصحو ضميره وير�شى هو 

عن نفسه وتر�شى »صفاء« عنه. 
املسيرة  تصّور  املسرحّية  أّن  تقّدم  مّما  يّتضح 
الّسياسّية للعربّي في إسرائيل؛ لعبة دنيئة تجّرده من 
إذ يسعى فقط  وضميره،  قيمه،  مبادئه،  إنسانّيته، 
تي ترغمه على الّسير في 

ّ
تلك املآرب ال لتحقيق مآربه، 

إلى  عنها حّتى يصل  يرعوي  أن  الّرذيلة دون  شعاب 
ومحاسبة  إلى ضميره  يعود  وعندما  وبغيته!!  هدفه 
نفسه يخجل من سلوكه ويقّرر الّتجّرد من وظائفه 

واالبتعاد عن الحلبة الّسياسّية.
ل 

ّ
تكشف املسرحّية عن أمور فّنّية عديدة، فهي تشك

إذ  خصّية، 
ّ

الش حّجة قاطعةلقدرة الكاتب على بناء 
تؤازره  تي 

ّ
ال الوسائل واألحابيل  بكّل  الّسيا�ّشي  يزّود 

يعود ليظهره  ثّم  نه من تحقيق ما يصبو إليه. 
ّ
وتمك

خاّصة عندما  قة، 
ّ
عديم الث ًرا، 

ّ
متوت إنساًنا مهزوًزا، 

املتيّقظ  العربّي  اإلنسان  رمز  »صفاء«،  يلتقي 
الواثق  ومبادئه،  بقيمه  املتمّسك  الّضمير، 
تي تجعل »صفاء« وأمثالها 

ّ
قة ال

ّ
بنفسه، تلك الث

بمكسب  تلويح  أو  أّيإغراء  أمام  يضعفون  ال 
براعة  املقامإلى  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  ماّدّي. 
»صفاء«،  االسم  اختيار  في  ونجاحه  الكاتب 
واضحة  صاحية الّضمير،  فهي نقّية الّسريرة، 
مبادئها  على  مساومة  ألّي  رافضة  املوقف، 
لة لشريحة 

ّ
وآرائها. وبذلك تظهر شخّصيتها ممث

من العرب، مناقضة تماًما لشريحة ذلك العاهر 
الّسيا�شّي، زد على ذلك توفيقه في اختيار االسم 
م 

ّ
تي تزّوجها لتكون الّسل

ّ
»وسيلة«، وهي الفتاة ال

الّرئاسة في املجلس  ذي يرتقي عبرهإلى كر�شّي 
ّ
ال

البلدّي.
املسرحّية  واآللّيات  الّتقنّيات  حيث  من 
تالحظ عناية املخرج والعاملين معه في عرض 
يشعر  ال  يكاد  بسيط  ديكور  واستخدام 
ون األبيض 

ّ
ويطغى عليه الل املشاهد بوجوده، 

ذي يتيح للمشاهد أن يقرأ من خالله معنى 
ّ
ال

بين  الواضحة  املفارقة  ويبرز  املسرحّية، 
من  الّسيا�شّي  ذلك  من  يسمع  أو  يشاهد  ما 
ح 

ّ
املتش الّدفين  جوهره  وبين  معسول،  كالم 

واستغالل  وصولّية  من  يضمره  ملا  بالّسواد؛ 
الوصولّية  تلك  وتزداد  مطمعه،  إلى  يصل  حّتى 
وضوًحا بحضور تلك األرجوحة املستقّرة في إحدى 
الفينة واألخرى  بين  ل 

ّ
املمث إليها  يلجأ  زوايا املسرح، 

لتصّور قدرته على الّتأرجح في مواقفه وإظهار حقيقته 
ذي 

ّ
ال اإليجابّي  الّدور  إلى  باإلضافة  هذا  قة، 

ّ
املتسل

خصّية 
ّ

ب الش
ّ
تقوم به اإلضاءة في انسجامها مع تقل

ُرسمت.  حسبما  لها 
ّ
تمث على  ومساندتها  املركزّية 

به  يشعر  ما  املجال  هذا  في  املسرحّية  على  يؤخذ 
املشاهد من انقطاع األحداث عن بعضها البعض، 
 إذا كان 

ّ
هّمإال

ّ
الل إلى أخرى،  بيئة  ينتقل من  ل 

ّ
واملمث

املباشر عن  غير  اإلعالن  وفي سبيل  ذلك مقصوًدا، 
انتهاء مشهد والّدخول في مشهد آخر. ولإلجمال نقول 
بعضها  مع  وتتكاتف  تتآلف  املسرحّية  عناصر  إّن 
د 

ّ
 ناضًجا جديًرا باملشاهدة، يؤك

ً
البعض لتقّدم عمال

قدرة األستاذ عفيف والعاملين معه على رفد الحركة 
ناء، ملا 

ّ
املسرحّية العربّية في البالد بعطاء يستحّق الث

نجد فيه من ترسيخ لخطوات املسرح العربّي في بالدنا. 
ا إّنها مسرحّية جديرة باملشاهدة. حقًّ

وقفة مع مسرحّية اعترافات عاهر سياسّي لعفيف شليوط
وري

ّ
محّمد صف



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

طظ أجطك واتافاق بك تظزط جمسغئ رجض المساصئض

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

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

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

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

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

 

H a i f a

Happy
Women’s

Day

جمسغئ رجض المساصئض – حفاسمرو

خالعن طروان طحغسض التفض برساغئ 

سرغفئ التفض: الفظاظئ رظا خطغئا

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

حفل المرأة للمرأة..
أهال وسهال بك في ليلتك المميزة، نحن في استقبالك  



الجُمعة 6 آذار 222020

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 ₪

בשדרות הציונות 
3 غرف طابق أر��ي مرممة بال�امل + تكييف 

شقق للبيع 

 لاليجار  

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي��ي

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

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

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

فوري. 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

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

على البحر )منظر خالب( مصعد مرممة بالكامل 
₪ 1670000

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

مطلة على منظر خالب 3500 ₪

سودوكو

حل العدد الماضي

المتاهة

سهلسهل

سهل

وسط

وسط

صعب

صعب

مطلوب

مطلوب موظفة ملكتب مبيعات لالجهزة املكتبية في حيفا
املواصفات:

# خبرة بمجال البيع وإدارة محالت

# خبرة ببرامج الكومبيوتر

#  الوظيفه لفترة طويلة املدى

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



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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيعللبيع

للبيع

للبيعللبيع

شارع ليفونتين

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

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

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

مطل على البحر ، طابق 2.5

   شارع املتن�ي

شارع عباس

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

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

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

إلضافة ملجأ وشرفة مظللة بإتجاه املنظر الخالب.

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

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

بناية جديدة وفاخرة

في �ي الكبابير
شارع لفونة

البحر على  مطل  ومنظر  حديقة  حديقة،  مع  بيت 
البناية األكثر  البيت،  البيوت كهذا  الكثير من  ال يوجد 
جودة في املنطقة، 4 غرف، 105 أمتار، حديقة محيطة 
بالبيت 100 متر ومطلة على البحر، مرممة، وحدة سكنية 

كبيرة لألهل، مخزن، موقف للسيارة، مصعد  



قفزة نوعية جديدة في تنظيف األسنان وا�حفاظ عل��ا بطا�ع إيطالي
 ألسنان حساسة وناصعة البياض

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

وتقلل من تكاثر امليكروبات في جو الفم.

جديد من إيطاليا
Forhans  - Italia

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

الفرشاة السوداء 
تحتوي على الفحم الطبيعي الذي 

يساعد على منع تجمع البقع الناتجة 
عن ارتشاف القهوة والتدخين 

الفرشاة الفضية
ملنع الترسبات 

الناتجة عن فضالت الطعام

الفرشاة الذهبية 
ملنع الترسبات واملساعدة على 
امتصاص الشوائب املختلفة 


