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صحيفة أسبوعية، ثقافية،
  فنية، اجتماعية شاملة

تصدر عن :
 مؤسسة األفق للثقافة والفنون

رئيس التحرير واملحرر املسؤول : عفيف شليوط

مدير عام : عمري حسنين

نور نحولي )قسم االعالنات(

شادي شليوط )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

الكليَّة األرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا
 تعلن عن حاجتها إلى معلّمين/معلّمات

للسنة الدراسيّة 2021/2020

للمواضيع التّالية:

• علوم الحاسوب مع خبرة في تقديم الّطالب للبجروت 	
بمستوى 10 وحدات وعلى األخّص إرشادهم في 

المشروع العملّي )تطبيقات أندرويد(. 
• اللغة العبريّة. 	

على المرّشح/المرّشحة أن تتوفّر لديه/لديها الشروط التّالية:

شهادة B.A على األقل في المجال المطلوب. 	
شهادة تدريس. 	
خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في التدريس.  	

  تقّدم الّطلبات مرفقة بسيرة الحياة إلى البريد اإللكترونّي للكليّة:
orthodoxjobs@gmail.com

القائمة المشتركة هي الرابحة في كل الحاالت
المفاوضات التي تمت بين قائمتي كحول لفان 
والقائمة المشتركة، رغم كل التحفظات، ورغم 
كافة ردود الفعل حول هذه المفاوضات، تبقى 
كسرت  ألنها  أوًل  جدًا،  هامة  الخطوة  هذه 
فرضها  األطراف  بعض  حاولت  مسلمات 
والتي  اإلسرائيلية،  السياسية  الساحة  على 
أن  يجب  تشكيلها  يتم  التي  الحكومة  أن  تنص 
تعتمد على القوائم اليهودية فقط، وبالتالي كان 
هنالك محاولة إللغاء شرعية وجود العرب في 

البرلمان اإلسرائيلي.

ل أزال أذكر الحملة الكبيرة التي قام بها نتنياهو 
النتخابات  عشية  المتطرف  اليمين  وأحزاب 
وممثليهم،  العربي  الجمهور  على  وبعدها 
دعم  على  اعتماده  بتهمة  غانتس  ومهاجمة 
القائمة المشتركة، وكأن القائمة المشتركة تهمة 

أو خطر يحدق بالدولة والديمقراطية. 

تؤد  لم  لو  حتى  المفاوضات  هذه  تعتبر  لهذا 
الى شيء، العتراف بشرعية عضو الكنيست 
العربي، وبالطبع الفضل لهذا التحول يعود الى 

وعي الجمهور العربي ودعمه بهذه القوة للقائمة 
المشتركة، فرضت واقعًا جديدًا لم نكن معتادين 

عليه من قبل. 

المفاوضات بحد ذاتها مكسب للجماهير العربية، 
وأنا هنا ل أقلل من التحفظات، فكل األمور واردة 
سيستخدم  لفان  كحول  حزب  ربما  ومحتملة. 
القائمة المشتركة كوسيلة ضغط  على األحزاب 
عن  والتخلي  التحالف  لهذا  لإلنضمام  األخرى 
حلفهم مع حزب الليكود. حتى لو هذا تم، فسيتم 
ل  الذي  المشتركة،  القائمة  وموقف  قوة  بفضل 
نتنياهو عن  بعزل  دورها  ينكر  أن  أحد  يستطيع 

السلطة.  

قواعد  ل  السياسية  واللعبة  كثيرة،  الحتمالت 
لها ول ضوابط، كل شيء مباح من أجل تحقيق 
واليوم،  األطراف.  من  طرف  ألي  األهداف 
أصبحت  المشتركة  القائمة  األولى  وللمرة 
كيف  وتعرف  جيّدًا،  اللعبة  هذه  قوانين  تجيد 
مكاسب  على  الحصول  أجل  من  الفرص  تنتهز 
للجمهور العربي. وبالتالي على الجمهور العربي 

ليقوموا  المشتركة  القائمة  لممثلي  الثقة  يمنح  أن 
محاسبتهم  وعدم  وجه،  أتم  على  دورهم  بأداء 
منحهم  إنما  تصريح،  كل  وعلى  خطوة  كل  عل 
بمهمتهم  ينجحوا  أن  أجل  من  للتحرك  المساحة 

التي أوصلناهم من أجلها. 

القائمة  حققتها  أخرى  مكاسب  ذلك  الى  أضف 
أمس  يوم  عقدت  التي  الجلسة  بعد  المشتركة 
المشتركة  القائمة  وفدي  بين  األربعاء،  األول، 
وكحول لفان، حيث تم التفاق بشكل أولي على 
دعم مرشح قائمة كحول لفان لرئاسة الكنيست، 
وتم مناقشة قضايا تتعلق بالقضايا المدنية للمجتمع 
المشتركة  القائمة  التزمت  بالمقابل  العربي، 
بيني  تكليف  على  الدولة  رئيس  أمام  بالتوصية 

غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة.      

في  كبيًرا  نجاًحا  المشتركة  القائمة  حققت  لقد 
على  المحافظة  يجب  األخيرة،  النتخابات 
كما  النصر  هذا  استثمار  ويجب  النصر،  هذا 
هي  الوحدة  الماضي.  العدد  افتتاحية  في  ذكرت 
اإلنجاز الذي طالما صبونا لتحقيقها، إن خطاب 

ساهم  الذي  هو  والعنصرية  والعداء  الكراهية 
بوحدة الجماهير العربية، والتحركات التي بدأت 
من  أبيب  تل  جامعة  في  النشاط  مثل  بالنطالق 
قبل عرب ويهود معًا من أجل عدم إلغاء شرعية 
المشتركة وكحول  العربي، واللقاء بين  الصوت 
يمكن  ل  جريئة  خطوات  األمور  هذه  كل  لفان، 
العنصرية  استشراس  مواجهة  في  بها  الستهانة 

المعادية للعرب. 

عفيف شليوط

תצבע לי
מקצועיות ואמינות

עבודות שפכטל וצבע

חפשו אותנו בפייסבוקמהראן פייסל  נייד: 054-7305649
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دهان بيوت بجودة عالية 

مهران فيصل

مهنية
תצבע ליوأمانة 
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مقّدم كخدمة لمؤمني كالليت

أدخلوا لصفحة كالليت على الفيسبوك وشاهدوا الفيديو الكامل الخاص بالحملة 

كالليت ترافُقِك كّل السنة مع مجموعة خدمات طبّية متقّدمة ومتطّورة
متاحة عبر التابلت / السمارتفون / الحاسوب

معلومات ونصائح طبّية في مجاالت صّحة المرأة، الحمل والوالدة، الجمال والجراحة التجميلّية

هي.. كّل يوم،كّل شهر وكّل السنة!
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إجراءات غير مسبوقة في البالد في أعقاب استفحال انتشار الكورونا

احتمال إغالق المدارس ابتداء من اليوم

منع التجمع ألكثر من 100 شخص 

بلدية حيفا تغلق مراكز استقبال الجمهور
مكتب صحيفة »حيفا« – هنالك احتمال قوي بأن تعلن وزارة املعارف وبعد توجه نقابة املعلمين 

) الهستدروت ( عن إغالق املدارس ابتداء من اليوم، الجمعة، في أعقاب تف�شي فيروس الكورونا في البالد، 
 ومن املتوقع أن يستمر االغالق حتى عيد الفصح على األقل. 

كما بادرت اللجنة القطرية ألولياء أمور الطالب العرب 
املجتمع  فى  التمثيلية  األجسام  كافة  مع  بالتعاون 
تقييم  أجل  من  طارئة  جلسة  لعقد  البالد  فى  العربي 
وضع إنتشار فيروس الكورونا، حضر الجلسة  محمد 
حّسان  شرف  د.  العليا،  املتابعة  لجنة  رئيس  بركة 
ابو  صفوت  د.  العربي،  التعليم  متابعة  لجنة  رئيس 
ريا رئيس بلدية سخنين ونائب رئيس اللجنة القطرية 
املشتركة  القائمة  وعن  املحلية،  السلطات  لرؤساء 
جبارين،  الرؤوف  عبد  أحمد  الكنيست:  أعضاء 
سندس صالح ، سامي أبو شحادة، والنائب مطانس 
أمور  أولياء  للجان  القطرية  اللجنة  ورئيس  شحادة، 
الطالب العرب، وعدد من رؤساء السلطات املحلية، 

صحفي  مؤتمر  األربعاء  األول  أمس  مساء  وُعقد  هذا 
مكافحة  بوسائل  املتعلقة  املستجدات  آخر  حول 
رئيس  فيه  تحدث  البالد،  في  الكورونا  فيروس 
انتشار  في أعقاب  نتنياهو حيث قال  بنيامين  الوزراء 
اسرائيلًيا   82 به  أصيب  الذي  الكورونا،  فيروس 
شخص  ألف   31 من  أكثر  وأصبح  األربعاء  يوم  حتى 
يوم  املصابين  حصيلة  ووصلت  الصحي،  الحجر  في 
توقعات  وهنالك  شخص،   100 الى  الخميس  أمس 
لذا  املقبلة.   األيام  خالل  اإلصابات  عدد  بارتفاع 
 100 تقرر أنه لن ُيسمح بالتجمعات العامة ألكثر من 

على ضوء تف�شي فيروس كورونا في البالد وتأثيره على 
اسرائيل،  في  العمال  وعلى  االقتصادية  افق  املر
آالف  لعشرات  الصحة  وزارة  لتوصيات  واستكماال 
املنزل،  في  صحي  حجر  الى  بالدخول  االشخاص 
بتعزيز  دافيد  بار  ارنون  الهستدروت  رئيس  اوعز 
للهستدروت  الهاتفي  والخدمة  االستعالمات  مركز 
بموظفين مهنيين اضافيين. يأتي هذا من أجل توفير 
اللذين  عامة  والجمهور  العمال  لكافة  االجابات 
يتعلق  ما  بكل  الضبابية  من  حالة  في  يعيشون 
الظروف. هذه  ظل  في  والتشغيل  العمل  بقضايا 

فيروس  بانتشار  املتعلقة  األخيرة  التطورات  إثر 
ا، أعلنت 

ً
الكورونا في البالد، أصدرت بلدية حيفا بيان

الجمهور  استقبال  مراكز  إغالق  عن  خالله  من 
وزارة  عن  الصادرة  األخيرة  التعليمات  ضوء  على 
الصحة التي تنص على منع التجمعات ألكثر من 100 
بواسطة  تعمل  التي  للمراكز  بالنسبة  أما  شخص. 

مركز مساواة
وحدة العمل املجتمعي

كمؤسسة أهلية تهتم بتحصيل الحقوق السياسية االقتصادية واالجتماعية
 ومساهمة منا بمواجهة وباء الكورونا سننظم مساء يوم الجمعة 13/3/2020 

الساعة الرابعة بعد الظهر 

بث مباشر لشرح عن الوباء وطرق الوقاية مع 

بروفيسور مغري خمايسي
رئيس قسم عالج األمراض الباطنية باملركز الطبي رامبام - حيفا

يمكن متابعة البث على صفحة مساواة بشبكة الفيسبوك

عنوان صفحتنا على الفيس بوك

مركز مساواة

ويمكن ارسال أسئلة مباشرة قبل وخالل البث.
سيتم الحًقا نشر املقابلة على موقع مركز مساواة

www.mossawa.org

وعدد  الطالب،  أمور  ألولياء  املحلية  اللجان  ورؤساء 
من األطباء عن اللجنة القطرية للصحة..

أما بالنسبة للمدارس حتى إغالق هذا العدد ال يوجد 
أي تغيير في نشاطها، األمر الوحيد الذي تغير هو عدم 
الفعاليات  إلغاء  الطالب،  من  كبيرة  ألعداد  التجمع 
مثل  الطالب  من  كبير  عدد  تجمع  الى  تحتاج  التي 

العروض املسرحية.  
 – املعلمين  لنقابة  العامة  السكرتيرة  أن  إال 
أمس  يوم  طلبت  دافيد،  بن  يافة  الهستدروت، 
قرار  بإتخاذ  نتنياهو  الحكومة  رئيس  من  الخميس 
اتشار  ملنع  وذلك  البالد  في  املدارس  كافة  بإغالق 

فيروس الكورونا. 

الجامعات  في  الدراسية  للسنة  بالنسبة  أما  شخص. 
وقت  في  القرار  إتخاذ  فسيتم  األكاديمية  واملعاهد 
بعد.  عن  التعلم  عن  اإلعالن  االحتماالت  من  الحق، 
من  للحد  اإلجراءات  في  التصعيد  هذا  أن  شك  ال 
انتشار هذا الوباء العالمي سيؤثر على االقتصاد وعلى 
عدة مجاالت مثل املسارح التي قامت بإلغاء عروضها 
بعد  استمرارها  يمكن  ال  األعراس  وحتى  املسرحية 
الرسمية  املؤسسات  قامت  كما  القرار،  هذا  إصدار 
الجمهور.  استقبال  مراكز  بإغالق  حيفا  بلدية  مثل 

نقابة املعلمين تطالب بإغالق املدارس

إجراءات بلدية حيفا بسبب انتشار فيروس الكورونا 

توفير  أجل  من  تعمل  الهستدروت 

اإلجابات لكافة العمال 

رئيس الحكومة يعلن منع التجمع ألكثر من 100 شخص 

الهاتف فسيتم زيادة ساعات عملهم في هذه املرحلة.
عينات  د.  حيفا  بلدية  رئيسة  وصرحت  هذا 
انتشار  متواصل  بشكل  نتابع  كلنا  أننا  روتم  كاليش 
وناشدت  والبالد.  العالم  في  الكورونا  فيروس 
بهدف  للتعليمات،  االستجابة  حيفا  مدينة  سكان 
اإلمكان. قدر  الفيروس  هذا  انتشار  من  الحد 

قفزة نوعية جديدة في تنظيف األسنان والحفاظ عليها بطابع 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.

املنتوجات تباع في الصيدليات الخاصة وحوانيت املنتوجات الطبيعية

جديد من إيطاليا
Forhans  - Italia

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

الفرشاة السوداء 
تحتوي على الفحم الطبيعي الذي 

يساعد على منع تجمع البقع الناتجة 
عن ارتشاف القهوة والتدخين 

الفرشاة الفضية
ملنع الترسبات 

الناتجة عن فضالت الطعام

الفرشاة الذهبية 
ملنع الترسبات واملساعدة على 
امتصاص الشوائب املختلفة 
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املدارس  في  العرب  الطالب  أمور  أولياء  مجلس  دعا 
مدرسة  طالب  أمور  أولياء  ولجنة  حيفا  في  الرسمية 
 ، اليوم  احتجاجي  إضراب  الى  االبتدائية  الكرمة 
على  طالب  والدة  اعتداء  على  احتجاًجا  الجمعة، 

مديرة املدرسة. 
خالل  املدرسة  حرم  الى  دخلت  قد  املعتدية  وكانت   
األمر  املدرسة،  مديرة  على  واعتدت  الدوام  ساعات 
إدارة  قبل  من  شديدين  واستنكار  تذمر  أدى  الذي 

املدرسة ولجنة املعلمين.   
ومجلس  الطالب  أمور  أولياء  لجنة  وعممت  هذا 
األولياء بيان استنكار لهذا االعتداء جاء فيه " نرفض 
بشكل كلي أسلوب العنف والتهديد، وبهذا نؤيد قرار 
بمجلس  أننا  كما  وحراكهم.  باملدرسة  االهالي  لجنة 
لجنة  خلف  نقف  العرب  الطالب  أمور  أولياء  لجان 

ب 
ّ

طال املا�ضي  األسبوع  شارك   - "حيفا"  ملراسل 
وحدات  خمس  تخّصص  عشر،  الحادي  صفوف 
بندوات  العلمية  الكرمة  ثانوية  في  الكيمياء،  فرع  في 
هندسة  قسم  في  دراسّية  تعليمّية  ومحاضرات 
الكيمياء في الّتخنيون، ضمن برنامج تعليمّي ودرا�ضّي 
يوم  بمناسبة  تقيمه  حيفا  بلدّية  وإشراف  بإدارة 

هندس.
ُ
امل

أبدوا  إذ  ب 
ّ

ال
ّ
الط ِقبل  من  فّعالة  ُمشاركة  كانت 

المحامي رضا ناصر عزام 
في ذمة اهلل

طّلب ثانوّية الكرمة العلمّية يشاركون في 
ندوات تعليمّية في الّتخنيون

اليوم، إضراب في مدرسة الكرمة 
االبتدائية احتجاًجا على اعتداء والدة 

طالب على مديرة المدرسة
أولياء األمور باملدرسة ونساند موقفها وقراراتها. نرى 
بين  مشكلة  أي  ولحل  للحوار  مكانا  دوما  هناك  أن 
املعلم واألهل مهما كانت، بشكل سلمي، وأن االعتداء 
على املديرة باملدرسة هو تجاوز خطير يجب أن يندثر 
الحماية  لتوفير  األوان  وآن  ومجتمعنا،  لغتنا  من 

للمعلمين باملدرسة وهم يؤدون واجبهم". 
وأكد مجلس أولياء األمور للمدارس العربية في املدينة 
تصاعد  وسط  آمنا،  يعد  لم  املدرسة  في  املعلم  أن 
كافة  في  املعلمين  على  االعتداء  ظاهرة  في  خطير 
االعتداء  هذا  أن  سيما  ال  العربي،  باملجتمع  املدارس 
تكرر أكثر من مرة في املدرسة نفسها، وانتقال ظاهرة 
العنف إلى املدارس لتطال املربين هي خط أحمر يجب 
الوقوف عنده، ألن ذلك قد يؤدي إلى إعاقة سيرورة 

العمل التربوي، وسوف تكون له تداعيات وخيمة. 

انتقل إلى رحمة هللا تعالى في حيفا، يوم االثنين املا�ضي 
وتم  عزام،  ناصر  رضا  واملعروف  القدير  املحامي   9/3
حيث  شفاعمرو،  في  اليوم  ذلك  عصر  جثمانه  تشييع 
ووري الثرى في مدفن العائلة في املقبرة املسيحية. وترك 
املرحوم سيرة حافلة بالعمل القضائي من خالل ممارسة 
املحاماة، فكان من أوائل املحامين في شفاعمرو، والذي 
الروم  كنيسة  مقابل  املدينة  مركز  في  مكتبا  له  افتتح 
عدة  في  نشيطا  كان  كما  القديم،  واملسجد  الكاثوليك 
واملسرح  للفن  حبه  عنه  وعرف  ولجان،  مؤسسات 
بشكل خاص، ونشاطه االداري في تلك املناحي. وقد توفي 
مع  بعد صراع قصير  73 عاما،  املحامي رضا عن عمر 

املرض املفاجيء، وترك بوفاته زوجته وبناته 
نفوس  في  كبيرا  أ�ضى  عزام  رضا  املحامي  وفاة  وخلفت 
الكلمات  خطوا  الذين  وأصدقائه،  وأقاربه  معارفه 
صفحات  عبر  الوفاة  لهذه  وتأثرهم  حزنهم  عن  املعبرة 
بعضا  الراحل  ايفاء  فيها  وحاولوا  االجتماعي،  التواصل 
يلي  فيما  "حيفا"  صحيفة  وتقدم  ملجتمعه،  قدمه  مما 

بعضا من تلك الكلمات.

تزول عن الدنيا فانك ال تدري ، اذا َجن عليك الليل هل 
تعيش الى الفجِر 

الراحل الباقي خالي العزيز..
املبكر.  لرحيلك  دامعة،  والعيون  ملحزون،  القلب  ان 
أيها  املوجع  لرحيلك  العبارات  وتنحني  الكلمات  تتقزم 
الخال العزيز واملحامي القدير. كيف تترك اقالمك وانت 
سيد القلم؟؟ كيف تترك القضاة الذين انبهروا بقامتك 
وعباءتك السوداء التي أخافتهم في أروقة املحاكم؟ كيف 
تترجل أيها الفارس وملن تترك سيوف العدالة، وساحات 
اعتزال  األمر  كلفك  لو  حتى  صادقا  كنت  االنتصار؟ 
الذي  الوطني  كنت  املظلومين،  صير 

َ
ن كنت  املهنة، 

دمث  متواضعا،  كنت  األرض.  عن  ودافع  األرض  أحب 
القدر  مع  موعد  على  وكنت  الحياة،  احببت  األخالق، 
بيننا ومن  القّهار خطفتك من  املنون  يد  ولكن  اللئيم؛ 
واسكنك  هللا  رحمك  ناصر،  ابا  يا  وداعا  عائلتك.  بين 

فسيح جناته، ولكم طول البقاء.
ابن أختك: جبور الياس جبور

في  عتاده  بكامِل  املعركة  الى  يغادُر  فارٌس  كانُه 
يستعُد  املقدام  أخيل  كانه  او  االغريقية  امليثولوجيا 
قمة  في  وهو  ناصر  ابو  يغادرنا  طروادة..  ملحاربة 

حضورِه اإلنساني وقمِة اناقته املعهودة...
بنزاهٍة  الناس  خدم  القانون،  في  ومرجعية  استاذ 
وذاَق  النخاع  حتى   

ً
وطنيا نظيرهما..كان  قّل  وإخالص 

في  بارٍز  حضوٍر  ذا  كان  ذلك.  بسبب  السجن  مرارة 
الحركة الفنية واملسرحية في البالد فأسس مع زمالئه 
مكرم خوري، أديب جهشان، يوسف أبو وردة وآخرين 
في أواخر ستينيات القرن املا�ضي املسرح الناهض في 
وكان  املسرحية  النصوص  فكتب  مديره..  وكان  حيفا 
في  العربية  املسرحية  الحركة  في  رياديا  املسرح  هذا 
غالبية  مع  واملودة  الصداقة  عالقات  ربطته  البالد.. 
الشخصيات القيادية والوطنية، التي دالت على قيادة 
الجماهير العربية فكانت له مكانة رفيعة لديهم ورأيه 

مسموع.
أحب شفاعمرو مسقط رأس ابيه الراحل الخال ناصر 
حبا  فبادلوه  وأقربائه  أبيه  عائلة  وأحب  عزام،  ر�ضى 
بحب.. تخّرج من الجامعة العبرية في القدس في العام 
1975 فافتتح مكتبا لتعاطي املحاماة، وظل يعمل فيه 
الناس، احترامهم وثقتهم  حتى يومه األخير. كسب ود 
والقرى  الشفاعمري  املجتمع  أطياف  مختلف  من 

 في القانون وفي نزاهة املهنة...
ً
املجاورة، فكان علما

أبا  يا  الزمن  من  غفلٍة  وفي   ، املنطلق  كالسهم  رحيلك 
كانت  التي  البوصلة  ففقدنا  قلوبنا،  أدمى  قد  ناصر 
حين  األمان  مرفأ  فقدنا  الصواب،  طريق  الى  تهدينا 

 بنا أعاصير الحياة ونوائب الدهر.
ُ

كانت تعصف
ارقْد قريَر العين ايها الحبيب في أبديتك. والى ان ألقاَك 
وسالٌم  عليك   

ً
سالما  ،

ً
آجال ام   

ً
عاجال موتَك  رحاب  في 

لك.
ابن عمتك نبيل الياس خورية

املحاضرون  وأثنى  ونشاطا،  مسؤولّية  كبيًرا،  اهتماًما 
على قدراتهم العلمّية والّتعليمّية.

من الجدير بالذكر أن  زيارة املعاهد االكاديمّية تعتبر 
جزًءا من برامج الّتمّيز في ثانوّية الكرمة، حيث  تعمل 
 لتطوير القدرات العلمّية، الّتعليمّية 

ً
املدرسة جاهدة

الب من أجل 
ّ
خصّية لدى الط

ّ
ربوّية والش

ّ
قافّية، الت

ّ
الث

تطوير دوره في املستقبل.
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المحكمة العليا ُتلزم الدولة تفسير عدم تعيين عربّي

ا لسلطة التطوير االقتصادي  مديًرا عامًّ

 يوم قمة في موضوع الرياضيات في مدرسة الكرمة االبتدائية 

»رسل  جمعية  أقامت   - »حيفا«  ملراسل 
األحد  مساء  شفاعمرو،  في  املستقبل« 
املا�ضي 3/8 حفال مميزا وخاصا بجمهور 
العالمي،  املرأة  يوم  بمناسبة  النساء 
في  الحديثة  هيلز«  »سفن  قاعة  في 
من  امرأة   300 حضره  شفاعمرو، 

سيدات وآنسات.
أعضاء  وقف  القاعة  مدخل  عند 
استقبال  في  الجمعية  وعضوات 
املعايدة  وتقديم  الحفل،  الى  الوافدات 
غالي  منى  السيدة  لهن، وقدمت  والهدايا 

وردة لكل امرأة من زهور »روزاليندا«.
بعرافتها  وأدارته  الحفل  برنامج  افتتحت 
فلسطين«،  »سندريال  واألنيقة  املميزة 
من  جوا  أضفت  التي  صليبا  رنا  الفنانة 
وألقى  الحفل.  على  والرونق  البهجة 
جمعية  رئيس  بحوث،  نزار  الدكتور 
حيا  ترحيبية  كلمة  املستقبل«  »رسل 
املرأة  تكريم  الى  الرجل  ودعا  املرأة  فيها 
النساء  حضور  على  وأثنى  واحترامها، 
فيروس  انتشار  من  الخوف  أجواء  رغم 
وعضوات  أعضاء  وشكر  الكورونا، 

الجمعية على عملهم النجاح الحفلة.
فقرات  على  الحفل  برنامج  واشتمل 
فقرة  األولى  كانت  ومميزة،  منوعة 
بعنوان »لغات الحب الخمس«  تثقيفية 

ساهرة  البشرية،  التنمية  مدربة  قدمتها 
مع  قصيرة  استراحة  وبعد  نصراللة، 
األزياء  مصمم  استقبال  تم  املوسيقى 
ساهر  الناصرة،  مدينة  ابن  العالمي 
شخصيا  الحفل  حضر  الذي  عوكل 
تصميم  في  تلميذته  جانب  الى  للوقوف 
بحوث،  مشيعل-  نوال  السيدة  األزياء 
الفساتين  من  مجموعة  قدمت  التي 
تصميمها،  من  النسائية  واملالبس 
الفتيات  من  مجموعة  بعرضها  قامت 
ساحرا  عرضا  قدمن  الالتي  الرشيقات 
مناسب،  جميل  موسيقي  إيقاع  على 
وقد استقبل جمهور النساء هذه الفقرة 
االطراء  وعبارات  الحار  بالتصفيق 
فقرة  الثالثة  الفقرة  وكانت  واالعجاب. 
»ستاند اب كوميدي« قدمتها الفنانة عال 

اسحق وزوجها يعقوب.
توزيع  الحفلة،  برنامج  فقرات  وتخلل 
أصحاب  قدمها  التي  اليانصيب  جوائز 
املحال التجارية ومراكز الرياضة واألناقة 
وغيرها. هذا وقامت عدة أطراف برعاية 
حفل املرأة لجمعية رسل املستقبل وهي: 
فرهود،  األغذية-  مركز  حيفا،  صحيفة 
مروان  صالون  للهدايا،  عوكل  معرض 
كوكونات،  هدايا  بلدنا،  بوظة  مشيعل، 

ميرافيليا، مجلة ليلك. 

النساء تتحدى الكورونا..
حفل مميز بيوم المرأة بمبادرة جمعية 

رسل المستقبل في شفاعمرو

الكاتب الشفاعمري زياد شليوط يصدر 
كتابه الخامس “الجيد.. السيء.. األسوأ..”

وزارة  األسبوع،  هذا  العليا،  املحكمة  ألزمت   - "حيفا"  ملراسل 
املساواة االجتماعية والوزيرة غيال جمليئيل، الرّد على االلتماس 
في  العرب  املواطنين  لحقوق  "مساواة"  مركز  به  تقّدم  الذي 
 لسلطة 

ً
 عاّمة

ً
إسرائيل، حول قرارها تعيين ليرون هانس مديرة

والشرك�سي،  والدرزي  العربي  املجتمع  في  االقتصادي  التطوير 
أكفاء  عرب  حين 

ّ
مرش أمام  املجال  وفتح  مناقصة  نشر  وعدم 

للتقّدم لهذا املنصب.
"مساواة"  مركز  قّدم  أن  بعد  هذا  العليا  املحكمة  قرار  وجاء 
جربان  ورنا  هولندير  عامي  املحامين  طاقم  بواسطة  التماًسا 
وأحمد غزاوي وغسان طنوس ومريان أبي نادر وماريا جمال وألبير 
 استصدار أمر احترازّي ضّد قرار الوزيرة، كون 

ً
نحاس، وطلب أّوال

وعدم  االلتماس  في   
ّ

البت وثانًيا  ا،  مهنيًّ وليس  ا  سياسيًّ التعيين 
والوزارة  الدولة  خدمات  مفوضّية  قبل  من  عليه  املصادقة 

املسؤولة والجهات الرسمّية املعنّية.
حتى  زمنّية  مّدة  جمليئيل  الوزيرة  العليا  املحكمة  منحت  وقد 
كّل  عن  واإلجابة  االلتماس  على  رّدها  لتقديم  نيسان/أبريل   8
االّدعاءات التي تقّدم بها "مركز مساواة"، والتي أسندها بقوانين 

وقرارات قضائية وحكومّية.

اّدعاءات مركز مساواة
ه يجب إلغاء هذا التعيين 

ّ
ا ملا قاله محامو مركز مساواة، فإن

ً
ووفق

ه تعيين سيا�سّي بحت، وكان يتوّجب على الوزيرة جمليئيل التي 
ّ
ألن

تربطها عالقة عائلية بإحدى الشخصيات املعروفة واملقّربة من 

ب مدرسة الكرمة يوم أمس، الخميس، 
ّ
ملراسل "حيفا" - بادر طال

"التربية  عنوان  تحت  الرياضيات  موضوع  في  قّمة  يوم  بتتويج 
املصرفية" او التربية ملعامالت اقتصادية مصرفية بهدف اكساب 
األساسية  باإلصالحات  يختص  ما  في  واملهارات  املعرفة  الطالب 
التربية االقتصادية املصرفية، وتذويت أسس ونماذج إلدارة  في 

اقتصادية سليمة وحكيمة. 
ومستوى  تتالءم  متنوعة  فعاليات  الرياضيات  طاقم  ط 

ّ
خط

طالب  أخذ  حين  في  السابع،  حتى  األول  الصفوف  من  الجيل 
والتوجيه.  التطبيق  مسؤولية  عاتقهم  على  الثامنة  الصفوف 
النقدية  واألوراق  القطع  على  التعرف  الفعاليات:  تضمنت 
الجديدة، التطور املالي، البحث في االصطالحات والتعابير املالية 

مثل: ميزانية، مصروفات، كيفية صرف مبالغ مالية.  
مديرة  استهلته  مهيب،  بحفل  املثمر  الرياضيات  يوم  افتتح 
دت فيها 

ّ
املدرسة املربية عبور الشيخ محمد، بكلمة افتتاحية أك

موضوع  م 
ّ
تعل وأهمية  اليومية  حياتنا  في  املوضوع  أهمية  على 

من  الطالب  ن 
ّ

يتمك حتى  معنى  ذو  م 
ّ
وتعل متعة  مع  عدة  بأدوات 

اكتساب املهارات الالزمة في هذا املوضوع.   تلتها مركّزة موضوع 
ثّم ممثلون من مجلس الطالب بعدها عرض طالب  الرياضيات 
الصف الرابع مسرحّية تبرز قيمة العطاء واحترام اآلخر. تالهم 
أنغام  على  خاصة  رقصة  قّدموا  حيث  الثامن  الصف  طالب 

أغنية حول موضوع الصرف واملال.
الطالب  فيها  تمتع  متنوعة  محطة  عشر  اثنتا  أقيمت  و هذا 
بفعاليات تحت اسم "باولنج مالي"، صرف مالي استعمال امليزان 

ملراسل حيفا - أصدر الكاتب والصحفي زياد سليمان شليوط من شفاعمرو حديثا، 
كتابه الخامس بعنوان "الجيد.. ال�سيء.. األسوأ.." )مقاالت في كلمات(، وهو عبارة 
صحف  في  نشرها  أن  وسبق  خاص،  مستحدث  بأسلوب  كتبها  قصيرة  مقاالت  عن 
الى  اجتماعية  الى  سياسية  من  مختلفة  وقضايا  مواضيع  تعالج  محلية،  اقع  ومو

أدبية الى فنية وغيرها. 
وكتب املؤلف في تقديمه للكتاب " ألن األحداث متسارعة ومتعددة ومتكاثرة، وألن 
مقاال واحدا في األسبوع لم يعد يفي بالغرض، ولم يعد يتسع لكل القضايا والهموم، 
سرعة  في  بات  الوقت  وألن  الطويلة،  التحليلية  املقاالت  تقرأ  تعد  لم  الناس  وألن 
قصوى. ولدت املقاالت في كلمات، حتى يمكنها أن تلحق بركب األحداث، وكان ال بد 

وأن يولد أسلوب جديد وغير تقليدي، فولد: الجيد.. ال�سيء.. األسوأ..".
أهدى الكاتب زياد شليوط كتابه الجديد " إلى صغيرتي.. حفيدتي األولى التي غّيرت 

كثيرا من نهج حياتي.. إلى غاليتي الصغيرة نيسان سامر عبود".
وسبق للكاتب أن أصدر أربعة كتب وهي: عبد الناصر بعيون فلسطينية، عجايب يا 

صندوق، الجميلة والبطريرك ميشيل صباح للكنيسة واالنسان والوطن.

حزب الليكود، أن تقوم، قبل تعيين هانس، بتعيين لجنة مهنية 
بالتشاور  تقوم  وأن  للمنصب،  مناسبين  مرشحين  عن  للبحث 
مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية، في شأن 
ه يجب أن 

ّ
اختيار املرشح املناسب، والذي يعتبر مركز مساواة أن

ه سيقوم بإدارة السلطة املسؤولة 
ّ
ا، خاّصة وأن ا عربيًّ

ً
يكون مواطن

العربّية،  البلدات  في  االقتصادّية  طات 
ّ
املخط مجمل  تنفيذ  عن 

 تعيين 
ّ

 على ذلك، إن
ً
ا. عالوة وهذا يستوجب أن يكون املدير عربيًّ

يكون  أن  يجب  االقتصادي  التطوير  لسلطة  عربّي  عاّم  مدير 
الدولة،  في سلك  العرب  للمواطنين  ح  التمثيل املصّحِ جزًءا من 
حسب قانون التمثيل املالئم وقرارات حكومية مختلفة. وفي هذا 
افعة القانونية والبرملانية في  السياق قال أمير طعمة، منّسق املر
 هناك العديد من اإلشكالّيات والثغرات 

ّ
مركز مساواة: "نرى أن

ا هو أيًضا يغلق الباب أمام  في هذا التعيين، فعدا كونه سياسيًّ
بجدارة  املنصب  هذا  شغل  مقدورها  في  التي  العربية  الكفاءات 
 املديرة التي تّم تعيينها ليس لديها 

ّ
ومهنّية عاليتين، إضافة إلى أن

العربية  السلطات  مشاريع  مع  وال  العربي  املجتمع  مع  خبرة  أّي 
املحلية، وهذا من شأنه أن يضّر بتطبيق املشاريع التي تّم إقرارها 
 هذا التعيين السيا�سّي 

ّ
من قبل الحكومة". وأضاف طعمة: "إن

يجّسد سياسة حكومة الليكود الساعية إلى تعيين املقّربين منها 
فين يعملون في سلطة 

ّ
وإلى الحيلولة دون منح الفرصة حتى ملوظ

التطوير االقتصادي من الترقية املهنية الطبيعية في مكان عملهم 
في السلطة، وهو يأتي أيًضا في فترة حكومة انتقالّية تحاول فرض 

اقع على املجتمع العربي لسنوات قادمة". أمر و

مدرسة  طالب  خاض  وقد  وغيرها.  املالي  البساط  العشري، 
ساحة  في   

ُ
خصيصا أقيم  دكان  في  والبيع  الشراء  تجربة  الكرمة 

املدرسة وتعلموا من خاللها كيفية اتخاذ قرارات مصرفّية ضمن 
 لذلك.

ً
ميزانية محددة أعدت خصيصا

ومن خالل محطات تعليمية أخرى، انكشف الطالب على برامج 
مساد.  بنك  موظفة  قبل  من  مهنية  محاضرة  منها:  متعددة 
داخل  بفعاليات  بادرن  واتي 

ّ
الل الرياضيات  معلمات  وأضافت 

التي حوت داخلها  الهروب"  الصفوف شملت فعالية "صناديق 
الكنز  عن  "فتش  أخرى  وفعالية  رياضّية،  تفكيرية  أحجيات 
وأيضا  السر  كلمة  أو  الشيفرة  استعمال  خالل  من  الدفين" 
اعتماد  بطاقات  وتحضير  املختلفة  الدفع  وسائل  على  التعرف 

خاّصة.
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حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )20(
د. خالد تركي

سيطر  أن  بعد  ضال«،  الّنِ أسُد  »نحن  منِشًدا  يقول  والدي  أسَمُع 
من  نزلُت   ، الحيَّ روا  وحرَّ البواسل،  واإلباء  ة  العزَّ شباب  باب،  الشَّ
اهبات في طريقي إلى مقّرِ العصبة، ألعرف  شارع قيسارية إلى شارع الرَّ
ارات األهالي والعربات تنقل  ارات اإلسعاف وسيَّ ماذا بعد، ورأيُت سيَّ
كان قد  الذي  اهبات،  الرَّ في شارع  املستشفى  إلى  الجرحى واملصابين 
إغاثة  لجنة  )عضو  جبارة  الوطنيُّ ميشيل  بيب 

َّ
الط كتور،  الدُّ أقامه 

ف 
َّ
املؤل ارع  الشَّ هذا  في  بيته  ل  حوَّ حيث  حيفا(،  في  هداء  الشُّ أهالي 

ان 
َّ
ك الجرحى والسُّ املقاتلين  إلى مستشفى، ملعالجة  من ثالثة طوابق 

وضع  لقد  سرير،  املائة  لحوالي  سع 
َّ
يت املكان  كان  حيث  املصابين، 

ة،  والجراحيَّ ة  الكهربائيَّ اته  ومعدَّ وأدواته  ة  يَّ ّبِ ِ
ّ
الط وعقاقيره  نفسه 

طلبها  التي  ة  يَّ ّبِ ِ
ّ
الط واقم 

َّ
الط تصرُّف  تحت  واملستوردة،  الجديدة 

وجدُت  واملصابين،  الجرحى  ملساعدة  مستشفاه،  بيته،  في  لتتواجد 
املستشفى على أهبة االستعداد لكّلِ طارٍئ، والجماهير حوله يسألون 
ة مساعدة،  أيَّ أو  نقل عتاد  أو  ِم  الدَّ عات  لتبرُّ املستشفى  عن حاجة 
إلى  رأ�سي  إدخال  ي  مّنِ يطلب  ووالدي   ، املقّرِ إلى  طريقي  في  أسرعُت 
ه،  تتاني في عّبِ جلبابه، وأنا أردُت أن أقفز من جلبابه، لكنَّ قدماي ثبَّ
»مكمشات  اشة،  الكمَّ ة  بقوَّ اخل  الدَّ من  الجلباب،  تمسكان  ويداي 
ع الخوف أعصابي، لكنَّ والدي يقول بصوت جهور 

َّ
ا« لقد قط من جوَّ

ة«..
َّ
ة«، »املوت وال املذل

َّ
لة واملذل ِ

ّ
ا الذ »هيهات منَّ

باب يابا«، أسمع والدي يهمس كي أسمَعه وُيطمئُنني،  »البركة في الشَّ
باب ما زالوا بخير، وما دام عنفوان  نيا ما زالت بخير وأنَّ الشَّ أنَّ الدُّ
باب بخير فنحن بألف نعمة وخير، كانوا يحرسون الحارات من  الشَّ
وأطفالهم  وأخواتهم  هاتهم  أمَّ عن  بيوتهم  عن  يدافعون  اعتداء،  أّيِ 
وعن  ذاتهم  وعن  بيتهم  في  هم  حّقِ وعن  أنفسهم  عن  ُيدافعون 
بكّلِ ما يملكون، لقد حاولوا  ذواتهم، يدافعون عن كّلِ ما يملكون، 
الحمى،  عن  ود 

َّ
والذ املدينة،  أهل  من  اس  النَّ وحماية  األهل  حماية 

ة  العربيَّ األحياء  مداخل  على  ة  الوقائيَّ الحواجز  باب  الشَّ بنى  إذ 
ان اآلمنين 

َّ
ك واالستحكامات حولها، درًءا العتداءاتهم على بيوت السُّ

أو  رات  متفّجِ من  حموالتها  مع  العصابات  ارات  سيَّ لدخول  ومنًعا 
ات راجلة الحتالل أحيائنا، وكذلك حماية أهل البلد من الغرباء،  قوَّ
ثياب  يلبسون  كانوا  حيث  ا،  شرًّ البلد  بأهل  يريدون  الذين  خالء  الدُّ
عيون  لكنَّ  إنجليز،  هم  بأنَّ شبابنا  ُيوِهموا  ى  حتَّ ين  بريطانّيِ جنود 
ع  »يؤفروهن  كانوا  عشرة،  على  عشرة  ساهرة،  كانت  يابا،  شبابنا، 
باب  ت رقابة الشَّ اير« ويمنعونهم من دخول أحيائنا، لقد اشتدَّ

َّ
الط

فجيرات في شارع  التَّ ، بعد حوادث  الحّيِ في كّلِ واردة على  وتدقيقهم 
العراق، ومنطقة الحليصة ومنطقة املطحنة ووادي روشميا..

ت عضالت رقبتي وأنا أحاول إطالتها أكثر وأكثر ألرى شيًئا من  واشتدَّ
ه يمنعني،  ه، أحاول أن أخرج من جلباب والدي لكنَّ أحداث خارج عّبِ
ما  بأّمِ عيني  ه ألرى  عّبِ أخرج من  أن  أريد  مقاومته،  أستطيع  وأنا ال 
والبصر  مع  السَّ بين  ما  أربعة أصابع،  والعين  األذن  بين  فما  يقوله، 
أربعة أصابع، وأنا أريد تصغير هذه املساحة بقدر املستطاع، لكنَّ 
ر حمايتك  ك يابا واقّدِ ني يابا، وكم أنا أحبُّ حبُّ

ُ
والدي يمنع هذا، كم ت

لي..
ة،  ادي الحديديَّ ابة النَّ ِتبت فوق قوِس بوَّ

ُ
وصلُت ودخلُت املقرَّ الذي ك

ة« فقد وجْدُت رفاقي وقد  قابات املهنيَّ حاد الّنِ ِ
ّ
يافطة كبيرة بارزة، »إت

اليِد   ِ
ّ
بخط يكتبون  العرق،  َسلهم 

َ
وغ القلق  َبهم 

َ
وغال عب  التَّ أنهكهم 

ويطبعون  املالئم  ّصِ  النَّ فحوى  في  ويتجادلون  الُجمل  حون  وينّقِ
املناشير بواسطة مطبعة »ستانسل«، ويضعونها في ُرزٍم من قماش، 

تحضيًرا إليصالها إلى الُقرى واملدن املجاورة لتوزيعها. 
أها في  ا رزمته وخبَّ ، ووضع كلُّ واحد منَّ

ً
ا رزمة لقد أخذ كلُّ واحد منَّ

ه، ونزلنا عبر شارع ستانتون فشارع الخطيب إلى ساحة الخمرة،  عّبِ
ة  مسؤوليَّ ل  يتحمَّ بمن  لنلتقي  عديدة  أماكن  إلى  قنا  تفرَّ وهناك 
ئ القادُم  ه األمر، والكلُّ مهتمٌّ بما حصل وماذا يخّبِ إيصالها إلى من يهمُّ
ام لشعبي، على أمل أن تصَل هذه الكلمات إلى أماكن تواجد  من األيَّ
راجع عن قرارهم وبأن يعزفوا 

َّ
هم على الت الالجئين، بغية إقناعهم وحّثِ

جاه واحد ال رجعة منه.. ِ
ّ
زوح هو في ات

ُّ
عن ترك املدينة ألنَّ الن

وأعطيُت كلَّ من صادفُتُه منشوًرا )10( يدعو للبقاء في حيفا، وإن 
ه، ورافقه تفسيٌر،  نّصِ بعًضا من  له  أو قرأت  ه عليه، 

ُ
ا قرأت أميًّ كان 

ة بحذٍر، كي  وغالًبا كان باملختصر املفيد، وعيوني ترقص وتراقب املارَّ
هجير  ال نقع في فّخِ بني انجليز، أبناء املاشطة، الذين كانوا ُيراقبون التَّ
الذين  رفاقي  امليناء، كذلك عمل  رين حال دخولهم  املهجَّ ملنع عودة 
لوني 

َّ
دوا بتوزيع املنشور، حيث أنَّ رفاقي في العصبة كانوا قد وك تعهَّ

ات من 
َّ

باب في حيفا بتوزيعه في هذه املنطقة بالذ وباقي رفاقي الشَّ

حيفا، وكانت دعوتنا لهم، ال تتركوا حيفا! 
ألجل حرية فلسطين واستقاللها ووحدتها..

حينها  كنت  الحْسبة،  قرب  امليناء،  ابة  بوَّ عند  ورفاقي  وقفُت  حين 
ليعودوا  ازحين  النَّ أقدام  ل  قّبِ

ُ
ون بقاءهم  ى  نترجَّ عشرة،  الخامسة  في 

 ،﴾
ً
﴿..سبيال إليها  استطاعوا  إن  وبيوتهم،  وديارهم  أحيائهم  إلى 

سمعُتهم يتهامسون بخوف ورْوع وفزٍع، عن أزيز الرَّصاص وأصوات 
وتقضُّ  سكونه،  وتقصم  قسمين  إلى  الهواء  تقسم  التي  فجيرات  التَّ
على  ار  النَّ ُيطلقون  كانوا  كيف  الليالي،  وهدوء  ياجير  الدَّ سكون 
من  ُيدحرجونها  كانوا  التي  البارود  براميل  وعن  ليلٍة،  كلَّ  بيوتهم، 
ة في الوادي، وعن القذائف التي هبطت على  عٍل على البيوت العربّيِ
اصة فوق  القنَّ العلوّيِ وعن  الهدار  وق من منطقة  السُّ اد  روَّ رؤوس 
بعد  والبيوت  ة  جاريَّ الّتِ واملحال  األماكن  حرق  وعن  املنازل  سطوح 
واغتصاب  محتوياتها،  وسرقت  فيها  من  وقتل  واقتحامها  غزوها 
عٍر تفاصيل مجازر دير 

ُ
نسائها وسمعتهم يتناقلون، أيًضا، برعٍب وذ

يخ  ِ
ّ

نطورة وبلد الش
َّ
يرة والط ِ

ّ
ياسين وكفر الم وإجزم وأّمِ الّزِينات والط

الفرج  وأم  هر  والنَّ ل  والتَّ خالد  وأم  والكساير  والهوشة  اسة  والحوَّ
امون والبروة.. والدَّ

الى  املدينة،  الى  حيفا،  قضاء  من  القرى  ان 
َّ
سك أيًضا،  هرع،  لقد 

تات، نتيجة املذابح  امليناء، ليجدوا فيه مالذهم في خالصهم، في الشَّ
يخ، إجزم،  ِ

ّ
اسة، بلد الش ت بها هذه القرى وقرى الجوار، الحوَّ التي مرَّ

نطورة، الياجور، 
َّ
ام الّزِينات، عين غزال، كفر الم، طيرة اللوز، الط

ارين واملزار وكفرتا وقصقص  امون وصبَّ عين حوض، جبع وخربة الدَّ
نديانة.. وحة والّسِ ة والرُّ والحارتيَّ

مات، ولو أستطيع  ّلِ في املنفى وفي املخيَّ
ُّ

املوت في الوطن وال عيشة الذ
اريخ إلى الوراء.. ع عجالت التَّ أن أرّجِ

وحصر  وسجاجيد  وِفراشهم  بيوتهم  أثاث  لون  يحّمِ ازحين  النَّ رأيُت 
احنات، آملين بأنَّ العودة  هي على الشَّ

َّ
»قياسات« بيوتهم وأواني الط

ي«  ّبِ
ُ

»الك جرن  رأسها  على  حملت  التي  املرأة  تلك  أن�سى  لن  أكيدة، 
ة في يدها الُيمنى وتمسك بيد طفلها 

َّ
فوق إكليل من القماش واملدق

األسودين  بحجريها  الجاروشة  تحمل  أخرى  ورأيُت  الُيسرى،  بيدها 
ومهباج  حا�سيَّ  النُّ الهاون  تحمل  وتلك  الحبوب،  لجرش  ين  البازلتيَّ
ير 

َّ
 معها دواجن الط

ُ
القهوة، واملحماسة ودالت القهوة، وأخرى تأخذ

يحمل  وآخر  وضوائن،  ومعٍز  وطيوٍر   ٍ
ّ
وبط دجاج  من  والحيوان، 

بجسمه  والدته  يحمي  وآخر  امليناء،  نحو  مسِرًعا  كتفيه  على  والده 
ا من وقوعها على األرض، بعد أن أكلت 

ً
عب خوف من قنٍص أو من التَّ

أو  ير  السَّ نون كثيًرا من عظامها وأصبحت حدباء ال تقوى على  السُّ
..

ً
الوقوف لوحدها طويال

كان اللقاء في ساحة الخمرة، يا هللا، كم كان إيمانهم بالعودة األكيدة 
احنات تنتظرهم، لتأخذهم  كبيًرا، ولو بعد حين، لقد رأيُت مئات الشَّ

تات! إلى مجهول، إلى الشَّ
انها شيًئا فشيًئا، لم يحِمها الخضر 

َّ
شعرُت أنَّ املدينة تخلو من سك

قداسة  كلُّ  الياس،  مار  انها 
َّ
سك وعن  عنها  يدافع  ولم  اس  العبَّ أبو 

كبة  ان حيفا ولم تذد عنهم بل وقعت عليهم النَّ
َّ
املدينة لم تشفع لُسك

كما على سائر مناطق الوطن، وكأنَّ قدي�سي حيفا ومالئكتها تآمرت 
مع عصابات كرميلي..

)نتواصل، انتظروا وشكًرا(

إياس يوسف ناصر 

 كي تلدي
ً
كوني امرأة

من َرِحِم العتمِة 

!
ْ

 البرق
َ

نيران

 وانتف�ضي
ً
كوني امرأة

رِق
ّ

في الش

على باِب بكارِة

!
ْ

رق
ّ

هذا الش

 
ً
كوني امرأة

،
ً
لو ثانية

فلدينا كوُم تقاليٍد

من زمٍن يحتاُج 

!
ْ

إلى َحرق

 
ً
كوني امرأة

ُل ِمن فوِق أريكِتها
ُ
رك

َ
ت

ِصّ
ّ
 يأتيها كالل

ً
رجل

!
ْ

رق
ّ

 الش
َ
وَيحِمُل خارطة

 
ً
كوني امرأة

،
ً
لو ثانية

كي ندرَك 

 الُحبُّ 
ُ

كيف َيكون

!
ْ

رق
َ

 الف
ُ

وكيف َيكون

* * *

 وانتصري
ً
كوني امرأة

بالعزِم على كّلِ محاْل! 

وانبثقي ِمْن تحِت 

صخوِر الّصمِت القاتِل

مثَل الّزلزاْل!

َد طفٌل في وطني
َ
لن ُيول

مِس
ّ

َيحُصُد ضوَء الش

بكّلِ صباْح،

دون مرّبيِة األجياْل..

 
ْ

وبغيِر امرأٍة قد َهَدَمت

كلَّ كهوِف اإلذالْل..

 
ْ

َرَجت
َ

وبغيِر امرأٍة قد خ

ِمْن تحِت رماِد الوقِت

مثاِل..
ّ
ِد الت

ْ
وِمْن ِجل

ا
ًّ

رانا يا هذا حق
ُ
ت

َ
أ

ِمن غيِر امرأٍة ثائرٍة

 رجاْل؟!
ُ

كون
َ
سن

* * *

عِب العربّيِ 
ّ

 الش
َ
يا امرأة

بأوطاني...

تيهي زهًوا وُحبوَرا

ً
يا بائعة

عنِع 
ّ
َم الّزعتِر والن

َ
ُرز

في سوِق القدِس

 مصيَرا!
َ

ْين
َ

وال تخش

 
ً
يا صامدة

ِمن فوِق 

ّرِ
ُ
عِب امل

ّ
جسوِر الت

ا وشهوَرا...
ً
سنين

ً
يا عاجنة

بدموِع الّصبِر األسوِد

خبًزا لألمِل الجائِع

رقاِت كثيَرا!
ّ
في الط

ما طعُم القدِس 

بل امرأٍة

جالسٍة في الّسوِق تنادي 

 حضوَرا؟!  
َ

اريخ
ّ
وتزيُد الت

ما طعُم األرِض بل امرأٍة

ني حين أشاهُدها
ُ َ
ْمأل

َ
ت

ا وجذوَرا؟!
ً
إيمان

كوني امرأة!



 التربية هي األساس
ّ
ألن

 إليكم بشرى وصول  قصص وألعاب  تثقيفية وتفكيرّية وتعليمّية لألطفال إلى مكاتب صحيفة 
ّ

نزف

م ونثّقف أبناءنا.
ّ
»حيفا«. نحن نؤمن أن األطفال هم عماد املجتمع، ولكي نرتقي باملجتمع علينا أن نعل

 من حمل السالح أو السكين.
ً

ما أروع أن نرّبي ابناءنا كتًبا أو لعّبا تثقيفّية لنحميه ونمنعه مستقبال

بعيًدا عن العالم االفترا�ضي وعالم الهواتف الخلوّية دعونا نعود للكلمة وتنشيط الذاكرة والتواصل مع 

اآلخر فعلّيا ليفهم بعضنا اآلخر ونتقّدم مّعا نحو األفضل.

تجدون لدينا أحدث القصص واأللعاب التثقيفّية والتعليمّية الحصرّية 

املوقع مكتب موقع حيفانت شارع الجبل 5 -0546481533   

قصص و ألعاب 
تثقيفّية وتعليمّية

04-8522822

ثيًرا 
َ

ْضَحُك ك
َ
أ

َدما...
ْ
ِعن

ي
س

ّبا
ـ ع

ي 
فد

ص
ى 

بن
. ل

 د
ف: 

لي
تأ

    
    

    
    

    
   .

ا..
َدم

ِعْن
ًرا 

ثي
 َك

ُك
ْضَح

  َأ
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يس
عّبا

 - 
ي

فد
ص

ى 
لبن

د. 
ف: 

ألي
ت

   صدر حّتى اآلن:

حنا أبو حنا 1( أحمر.. أخضر 
حنا أبو حنا 2( قطتي أميرة 
حنا أبو حنا 3( الجوقة 
حنا أبو حنا 4( دنيا األنغام 
حنا أبو حنا 5( نفهم باإلشارة 
حنا أبو حنا 6( أصابع ديمة 

د. نجيب نبواني 7( خروف العيد 
د. نجيب نبواني 8( األسد والحّطاب 

حنا أبو حنا 9( ملك الغابة 
لبنى صفدي  ـ  عّباسي 10( حكاية زينة 

د. محمود عّباسي 11( ريكي وريكو 
حنا أبو حنا 12( أرنوب وفرفور 

عليا أبو شميس 13( لو كنت غيمة 
مفيد صيداوي 14( غندورة وحبوب 

د. محمود عّباسي 15( المفتاح الضائع 
د. محمود عّباسي 16( هالة وهالل رمضان 

نادرة يونس وروزالند دعيم 17( الخروف والفراشة والّسمكة 
د. محمود عّباسي 18( سنة حلوة يا كريم 

حنا أبو حنا 19( سيلو 
د. نجيب نبواني 20( الحطّاب واألفعى 
د. نجيب نبواني 21( الملك العادل 

نبيهة راشد جبارين 22( في صّف البستان 
نبيهة راشد جبارين 23( مخالب القّطة 

ميساء فقيه 24( مرح تريد كّل شيء 
حنا أبو حنا 25( هدية راشد 

عليا أبو شميس 26( بطاقة من أّمي 
نبيهة راشد جبارين 27( حلزون بلزون 
نبيهة راشد جبارين 28( شمس األطفال 

مينا حمود عليان 29( األمير الحزين 
عليا أبو شميس 30( سّن الغزال 

زهير دعيم 31( الحّب أقوى 
حنا أبو حنا 32( سّر الملك كيسار 

عبد اهلل عيشان 33( الخروف فوفو والّثعلب 
مفيد صيداوي 34( احالم وبسام 

زهير دعيم 35( كيف نجا صوصو 
د. محمود عّباسي 36( دعاء وعيد االضحى 
د. محمود عّباسي 37( نوران ونجوان 
د. سليمان جبران 38( صغار لكن 

عايدة خطيب 39( نشوة وصديقتها غنوة 
توفيق فياض 40( حيفا والنورس 

نبيهة راشد جبارين 41( سوار والقمر  
نبيهة راشد جبارين 42( من كسر البيضة..؟     

حنا أبو حنا 43( المسحراتي وبابا نويل   
حنا أبو حنا  44( جحا والقمر                   

45( الفأر والغراب وُجبنة الفاّلح   القاضي أحمد ناطور
د.محمد حجيرات و د. سلمان عليان 46( عودة الخروف الّضائع       

عايدة خطيب 47( بيت آمال                      
فائق اسماعيل 48( فرفورة وسّمور            

آمال دله كريني 49( طير وهّدي يا فراش   
أحمد حسين 50( الّدائرة الّذكّية            
أحمد حسين 51( الّسفينة والّطائرة 

د. جوني خرعوبة 52( روان عند طبيب األسنان 
لبنى صفدي ـ عّباسي 53( العصفور والّشجرة 

حسين حمزة 54( كنفوشة وفّتوشة 
نبيهة راشد جبارين 55( ليلى الحمراء 
ليليان بشارة ـ منصور 56( صديق سامي 

لبنى صفدي ـ عّباسي 57( أصدقاء الّشمس وأصدقاء القمر 
نبيهة راشد جبارين 58( المهندسة الّصغيرة يارا 

د. جوني خرعوبة 59( سوسة الفسفوسة 
أحمد حسين 60( سامي والّدّبابة 
جودت عيد 61( ثالث أسماك وسمكة 
مريم حمد 62( أسرار صندوق األزرار 

لبنى صفدي ـ عّباسي 63( هل يوافق أمجد أن يتطّعم؟ 
أماني توفيق جبارين 64( عندما ابتسمت الّزرافة 

د. رافع يحيى 65( بائع الّدمى 
أحمد حسين 66( العصفورة »سي سي« 
رفيقة عثمان 67( القّطة تمارا في البّيارة 

عواطف بصيص أبو حّية 68( حكاية نصوح 
جودت عيد 69( من هو صديق راني الّسّرّي؟ 

أحمد حسين 70( عصفورتان 
فتحية خورشيد طبري 71( حنان الحجر 
عواطف بصيص أبو حّية 72( ريما في مأزق 

د. جوني خرعوبة 73( فلوريدمان واألسنان 
ميساء فقيه 74( بعيًدا عن العنف 

عواطف بصيص أبو حّية 75( أطفئوا ْالحريق 
نبيلة زعبي 76( مرآة الّصدق 
مريم حمد 77( بابوِنج َوَزْعَتر َوميَرِمّية 

فاضل جمال علي 78( مشاعر طفل 
فاضل جمال علي 79( كي تشعروا معي 
ُهزام ُمنير جبران 80( ُمذّكرات كيان 

مريم حمد 81( دالية العنب العمالقة 
ميسون أسدي 82( الحمار زكزوك 

ميسون أسدي رصور وأّم أربع وأربعين  83( الصُّ
عواطف بصيص أبو حّية 84( أبي في بيت وأّمي في بيت 

د. رافع يحيى 85( أطفال الفراش 
عايدة حمادة خطيب 86( نحّبك يا فصل الخريف 

مريم حمد 87( طاحونة جّدي 
لبنى صفدي ـ عّباسي 88( َحال صديقٌة للبيئة 

د. رافع يحيى 89( زيتونة نور 
لبنى صفدي ـ عّباسي 90( لنحافظ على المياه 
حورّية الّشوقي - شريدي 91( مينا والقّطة بوسي 

د. فايز عّزام 92( الّسلسلة الّضائعة 
ماجد أبو غوش 93( أحالم ماجد 

عايدة خطيب 94( ُأِحبٌّ َأِخي... َوَلِكن 
أحالم بشارات 95( لون البيت 
د.رافع يحيى 96( ُأِحبُّ َأْن ُأَغنَِّي 
د.رافع يحيى 97( الّنافذة الّثرثارة 
أحالم بشارات رُّ؟  98( َكْيَف َعاَد السِّ

ماجد أبو غوش 99( َفراَشةٌ 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 100( نينوى وشهور الّسنة 

نبيهة راشد جبارين 101( ِحواٌر في َسلَِّة اْلُخضار 
آمال أبو فارس 102( شوكوالتة 
آمال أبو فارس 103( الحلزونة سناء 
ماجد أبو غوش غير  104( َفَرح َواْلُعْصفور الصَّ

نعيم عرايدي 105( أريُد أن يكون لي جناحاِن.... وُحلم 
د. رافع يحيى 106( خلف الّسياج  

107( أمنية قندس الّصغير    د. رافع يحيى
ماجد أبو غوش  108( النهر الذي ضل الطريق إلى البحر   
د. روني سرور 109( حذاُء مجد المعكوس                  

طارق مهلوس 110( دودي َتْلَعُب ِمْن َجديدٍ 
لميس خديجة عسلي 111( َما ِبِه ُعْصُفوِري؟ 

يارا  خالد  زعبي 112( اََلنَّْهر اْلَعجيب        
مصطفى عبد الفتَّاح 113( َدَجاَجُة ُدْنُدن 

د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 114( َدْبدوب َوقيثاَرُتُه الّساِحَرة 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 115( َأْضَحُك َكثيًرا ِعْنَدما ...  

عايدة خطيب 116( الّرْسَمُة النَّاِقَصةُ 
عايدة خطيب 117( اْنِتَصاُر  ُسَعاد 

د.  لبنى صفدي ـ عّباسي غيَرُة؟   ْعسوَقُة الصَّ 118( َأْيَن اْخَتَفِت الدُّ
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   صدر حّتى اآلن:

حنا أبو حنا 1( أحمر.. أخضر 
حنا أبو حنا 2( قطتي أميرة 
حنا أبو حنا 3( الجوقة 
حنا أبو حنا 4( دنيا األنغام 
حنا أبو حنا 5( نفهم باإلشارة 
حنا أبو حنا 6( أصابع ديمة 

د. نجيب نبواني 7( خروف العيد 
د. نجيب نبواني 8( األسد والحّطاب 

حنا أبو حنا 9( ملك الغابة 
لبنى صفدي  ـ  عّباسي 10( حكاية زينة 

د. محمود عّباسي 11( ريكي وريكو 
حنا أبو حنا 12( أرنوب وفرفور 

عليا أبو شميس 13( لو كنت غيمة 
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عليا أبو شميس 26( بطاقة من أّمي 
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مينا حمود عليان 29( األمير الحزين 
عليا أبو شميس 30( سّن الغزال 
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حنا أبو حنا 32( سّر الملك كيسار 

عبد اهلل عيشان 33( الخروف فوفو والّثعلب 
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د. محمود عّباسي 36( دعاء وعيد االضحى 
د. محمود عّباسي 37( نوران ونجوان 
د. سليمان جبران 38( صغار لكن 

عايدة خطيب 39( نشوة وصديقتها غنوة 
توفيق فياض 40( حيفا والنورس 

نبيهة راشد جبارين 41( سوار والقمر  
نبيهة راشد جبارين 42( من كسر البيضة..؟     

حنا أبو حنا 43( المسحراتي وبابا نويل   
حنا أبو حنا  44( جحا والقمر                   
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د. نجيب نبواني 8( األسد والحّطاب 
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د. رافع يحيى 85( أطفال الفراش 
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خاص 
فيكتور نجم  

مصمم المجوهرات 
العربي األول في البالد

في  يعمل  أن  قرر  الناصرة،  مدينة  من  شاب  نجم،  فيكتور 
يدخل  الذي  األول  العربي  وهو  املجوهرات،  تصميم  مجال 
هذا املجال. صحيفة »حيفا« رأت من واجبها أن تلقي الضوء 
على هذا املصمم، وعلى هذا املجال، لنكشف للقارىء هذا 
املجال الفني اإلبداعي، وإللقاء الضوء على مبدع عربي قرر 

أن ينطلق للعالم، فوجد في إيطاليا العنوان.
فيكتور نجم، ابن لعائلة عمل أفرادها في مجال الصياغة، 
ووالده  الناصرة،  في  قطوف  مجوهرات  لدى  عمل  فجده 
تعلم املهنة من والده واستمر بها، أما فيكتور تعلم املهنة 

تعليمه  ينهي  أن  قبل  حتى  املنزل  في  والده  من 
أن  حلمه  كان  صغره  منذ  الثانوية،  للمرحلة 

 خاًصا به. 
ً

يؤسس محل
التصليح  فتعلم  املهنة،  فيكتور  عشق 
أن  وبعد  العائلة،  إطار  في  والصياغة 
مجال  لتعلم  اتجه  العالم  هذا  سحره 
في رمات  تصميم ثلثي األبعاد في شنكار 

غان.  
صحيفة »حيفا«: حدثنا عن هذا املجال 

ومميزاته.
الزبون  مع  يبدأ  التصميم  فيكتور: 
خلل  من  األولى،  الخطوة  خلل  من 

نصمم  حيث  للقطعة،  األولي  التخطيط 
الثلثي  بطريقة  الحاسوب  طريق  عن  القطع 
يستطيع  التصميم  هذا  خلل  من  األبعاد، 

وقبل  الحقيقة  في  كما  كاملة  القطعة  مشاهدة  الزبون 
التنفيذ.  

صحيفة »حيفا«: عّرف أكثر ما هو التصميم.
األشياء  كل  األشجار،  وبعض  السماء  عدا  ما  فيكتور: 
صحيفة  بمكتب  هنا  املكتب  في  غرفتي  من  أراها  التي 
والكتب  واملكتب  مصطنعة،  اآلن  أصبحت  »حيفا« 
والباب  والسجاد  والكر�سي  املقدمة  في  والكمبيوتر 
الخلفي واملصباح والسقف أعله والطرق واملباني 
مصمم  بواسطة  جميًعا  تصميمها  تم  الخارجية. 
تجميعها  وإعادة  بالتفصيل  تحسينها  تم  أو 
األفكار  تطوير  البشري،  للتطور  وفًقا 
واالختراعات مع إضافة بعض االختلفات 
والتعليمية  املادية  للثقافة  وفًقا  الجديدة 

التي كانت موجودة أثناء تطوير املنتج. 

يحفزك  الذي  ما  »حيفا«:  صحيفة 
أصبحت  ملاذا  عام،  بشكل  للتصميم 

مصمًما؟
هذا  داخل  من  يأتي  الدافع  فيكتور: 
أن  يختار  ولد مع كل شخص  الجزء، هو 
إلى تحسين نوعية  الحاجة  يكون مصمما. 
ولهذا  أفكار مبتكرة،  إلى  والتوصل  الحياة 
إلنشاء  »تصميم«  التصميم  هذا  اخترت 
لتصميم  باالنتماء   

ً
شعورا تمنحك  جديدة  منتجات 

»املنتج« الخاص بك. 
صحيفة »حيفا«: ما هو دور املصمم في املجتمع؟

فيكتور: يأتي التصميم لتحسين حياتنا وجعل حياتنا أسهل.
 
ً
: ما الذي يجعل التصميم الجيد تصميما صحيفة »حيفا« 

، كيف تقيم التصميم الجيد؟
ً
 حقا

ً
جيدا

حًقا  مصممة  كانت  إذا  وما  التصميم،  وراء  الفكرة  فيكتور: 
لتلبية احتياجات محددة، رسالة وفكرة وتصميم. 

صحيفة »حيفا«: إلى أي تغيير تطمح في صناعة التصميم في 
السنوات القادمة؟

لهذه  كان  التي  األوقات  إلى  التصميم  نعيد  أن  نود  فيكتور: 
مليئة  األيام  التصميم، ألن هذه  عالم  في  أعمق  املهنة معنى 
احتياجات  أو  فائدة  أي  لها  ليس  التي  املصممة  بالكائنات 

خاصة. 
في  مسابقات  في  املشاركة  لك  تسنى  كيف  »حيفا«:  صحيفة 

البلد والخارج في مجال التصميم؟
فيكتور: في العام 2018 تم تنظيم مسابقة في مجال التصميم 
هذه  في  ووصلت  الوحيد،  العربي  املشترك  وكنت  البلد،  في 
املسابقة الى املرحلة النهائية لكني لم أحصل على جائزة، لم 
لمت، فالذين 

ُ
أكن راضًيا عن هذه النتيجة، بل شعرت بأني ظ

حصلوا على املراتب األولى، الثانية والثالثة، كان من املفروض 
أن تكون القطعة ملئمة كسنسال ودبوس، وأنا قمت بهذه 
املهمة لكن ثلثتهم لم يصلوا لهذه املرحلة. األمر الذي دفعني 

أن  اكتشفت  البحث  خلل  عاملية.  مسابقات  على  للبحث 
شاركت  إيطاليا.  في  التصميم  مجال  في  مسابقة  وأهم  أكبر 
الحراري  االحتباس  بموضوع  يتعلق  بتصميم  املسابقة  في 
وحصلت على املرتبة الخامسة، األمر الذي أتاح لي الفرصة 
للتعرف على مصممين عامليين استفدت منهم ومن تجربتهم. 
معي  بالتواصل  إيطالية  شركة  قامت  البلد  الى  عودتي  بعد 

حيث اختارتني للعمل معها.
صحيفة »حيفا«: هل كان هنالك اهتمام بك وبنجاحاتك في 

وسائل االعلم؟      
فيكتور: فقط مؤخًرا بدأ االعلم يهتم بي وبإنجازاتي، خاصة 
اإلعلمي  العام  ومديرها  »حيفا«  صحيفة  قامت  أن  بعد 
في  الفضائيات  الى  وإيصالي  علي  بالتعرف  حسنين،  عمري 
تقدير  فأنا أحمل 4 شهادات  الفلسطينية.  السلطة  مناطق 
من 4 منظمات عاملية في مجال التصميم من إيطاليا، ولدي 

اتصاالت مع شركة من اإلمارات في مجال التصميم أيًضا. 
بهذه املناسبة أتوجه بالشكر الجزيل لصحيفة »حيفا«، على 

دعمها لي وإبرازها إلنجازاتي في مجال التصميم.
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7 ש"ח  עד 78 ש"ח

5 ש"ח 16 ש"ח
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17 ש"ח

45 ש"ח

15 ש"ח

محالت الخرسانی

�ل ما يلزم الب�ت ...    اسعار مر�حة 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

جدید   جدید   جدید   
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 

לח
ט.
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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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أبو مازن بحب الكورونا
الكتف،  تؤكل  أين  من  عرف  مازن  أبو 
من  يتريح  عشان  الكورونا  استغل 
حالة  فأعلن  والتجمعات.  المظاهرات 
الطوارئ وإغالق المعابر والحدود ومنع 
يتعلموا  الرؤساء  بقية  بتأمل  التجمعات، 
من أبو مازن كيف يستفيدوا من الكورونا. 

نانسي فرحانة غير شكل
فاز  كيدز  ذفويس  برنامج  في  العام  هذا 
نانسي  فريق  من  إسالم  محمد  الطفل 
عجرم بلقب أجمل صوت. لحد هون كل 
شي واضح ومفهوم، بس اللي مش مفهوم 
من الصورة، إنه نانسي انفعلت أكثر من 
إنبسط  مين  عارفين  لدرجة مش  الالزم، 

أكثر نانسي وال الطفل محمد. 

محمد حماقي يخالف القانون

على  انبساط  آخر  مبسوط  حماقي  محمد 
مستخبية”  »حاجة  الجديدة  أغنيته  نجاح 
من  ده  »النوع  قال  أنه  الغريب  لكن   ،
اليوتيوب  موقع  الوحيد  مكانه  األغاني 
تصريح«.  بدون  األغنية  بيعملوا  ألنهم 
وبتخالف  دواوينجي  صاير  حماقي  شو 
وبال  تصريح  بال  اللي  بتحب  القانون، 
رخصة، بدي أتشكى عليك لنقابة الفنانين، 

أنا بفرجيك. 

السوشيال ميديا

كمان بيبي بحب الكورونا

مش بس أبو مازن شاطر وبعرف يستغل 
فهلوي،  بيبي  عمكوا  كمان  الكورونا، 
النهائية  النتائج  ظهور  بعد  فنتنياهو 
ممنوع  إنه  يعلن  بعيد  مش  لالنتخابات 
التجمع ألكثر من 59 شخص، وهيك ما 
ومش  للكنيست  أكثرية  في  يصير  راح 
تتشكل  راح  وال  قانون  وال  يمرق  راح 
الرابعة  الجولة  تصير  ما  عبين  حكومة، 

لالنتخابات.    

هيفاء وهبي تعلن الحرب على الكورونا

 الكورونا مش بس علقانة مع السياسيين، 
كمان الفنانات تجندوا لمحاربة الكورونا، 
إستلت  وهبي،  هيفاء  المثال  سبيل  على 
بوجه  وأشهرتها  أغنياتها  من  أغنية 
اختيار  جمهورها  من  وطلبت  الكورونا 
أنا  األيدي.  غسل  أثناء  في  األغنية  هذه 
عليها  راحت  هاي  هالخطوة  بعد  شايف 
هيفاء  عليها  تقضي  وراح  الكورونا، 
وهبي، ومن مرة تقضي علينا، بس بيناتنا 

الكورونا أرحم يا جماعة.   

مصطفى شعبان منحوس
يشعر مؤخًرا الممثل المصري مصطفى 
شعبان بأن النحس يطارده في كل مكان، 
يطير  ال  »حتى  الجديد  مسلسله  فتوقف 
تحكيم  لجنة  في  شارك  بعدها  الدخان«، 
وما  األفريقية،  للسينما  األقصر  مهرجان 
إنطالق  على  قليلة  ساعات  مرت  أن 
الفعاليات ليتم اإلعالن عن وجود حاالت 
األقصر.   في  الكورونا  بفيروس  إصابة 
حبايبي،  وقفت هون، أل  األمور  فكركوا 
فبعد أن قرر مصطفى شعبان العودة الى 
سنوات   9 من  أكثر  غياب  بعد  السينما 
أن  إال  إبليس«،  »ترانيم  فيلم  خالل  من 
العمل تعرض لسلسلة تأجيالت على مدار 
النحس  رأيي  حسب  أنا  الماضي.  العام 
من العناوين، بقترح على مصطفى يغير 
عناوين مسلسالته وأفالمه  “حتى ال يطير 
يا  أي روح  إبليس”،  الدخان« و “ترانيم 

شيخ!!!  

نادية! سامعيتني؟ أغغغغغغغغ
ينتقدوها  اللي  من  زعالنة  الجندي  نادية 
السن،  في  بتقدمها  تعترف  ال  ألنها 
وتقول »الفنان ليس له عمر«، وأضافت 
من  أصغر  يبان  شكله  اللي  »الشاطر 
عمليات  مرات  بس  حق،  معك  سنه«. 
ما  منه  والذي  والمط  والشد  التجميل 
ليش  بعدين  السن،  في  الكبر  يخبي  بقدر 
زعالنة، هني ما بحكوا عنك، هني بحكوا 
على الفنانات الكبار في السن مش عنك، 
إنت يا دوب عمرك 25 أو يا دوب 30  يا 

أمورة يا فرفورة إغغغغغغ.    

ايقاف مؤقت لبرامج تلفزيونية 
بسبب انتشار فيروس الكورونا

اإلجراءات  بسبب  حيفا-  لمراسل 
للعمل  الفلسطينية  السلطة  في  االستثنائية 
الكورونا،  فيروس  انتشار  الحد من  على 
الى  المؤدية  المعابر  كافة  إغالق  تم 
من  الفلسطينية،  للسلطة  التابعة  المناطق 
أدى  الذي  نابلس ورام هللا األمر  ضمنها 
الى وقف الفقرات الخاصة بعرب الداخل 
وطن«  »هوانا  برنامجي  في  الفلسطيني 
تقديم  نابلس، من  النجاح في  في فضائية 
ونورهان  إسماعيل  نغم  االعالميتين 
في  جديد«  »يوم  وبرنامج  المصري، 
من  رام هللا  في  التعليمية  القدس  فضائية 

تقديم االعالمية هبة بربار. 

اإلعالمي  الزميل  أن  بالذكر  الجدير  من 
عمري حسنين يقوم منذ فترة طويلة بتبني 
ساهم  حيث  الثقافيين،  المشروعين  هذين 
بإلقاء الضوء في هاتين الفضائيتين على 

عرب الـ 84. 

لنا عون هللا



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

 تجالية عروس، زفة وحمام عر�س، طلعة 
عروس، تلز�ق ��ينة

فرقة غني�� �غنيلك حيفا 
توزع الشموع وتن�� الورود وتدق الدفوف 

 بأجمل عر�س وعروس  
ً

احتفاال

شرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطكشرصئ غظغطغ تشظغطك اتطى زشئ باسعغطك

052-8188215    054-2011131

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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

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

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيعللبيع

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

مطل على البحر ، طابق 2.5

شارع عباس

شارع عباس

  3 غرف، 75 م، مطلة على البحر، طابق ار�ضي، مرمم ،امكانية 
الخروج للحديقة

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، الحي الجنوبي 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 حي 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  
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شقق لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

בשדרות הציונות 
3 غرف طابق أر�ضي مرممة بالكامل + تكييف

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة 

من الدوائر الحكومية واملواصاالت

 ابتدا من 1500 ₪

شقق للبيع 

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

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�ضي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180,000 ₪ 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. 1,670,000 ₪

 للبيع قرب اللنبي 
3.5 غرف 85 متر طابق ار�ضي مدخل منفرد +حديقة

₪ 940,000 

فرصة لالستثمار 
شقق جديدة في حيفا موقع ممتاز

ابتدًء من 880000 ₪

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

جديد في توب للعقارات 

مشروع جديد قرب كريات اليعزر
 بناء بجودة عالية وذوق رفيع 

3 غرف ،شرفة 14 متر  ،موقف خاص طابق 4، 
مصعد تسليم فوري 1,170,000 ₪

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

طابق 6 وموقف خاص  1,450,000 ₪
 

 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 
₪ 1,590,000

בשדרות הציונות עליון
2.5 غرف + شرفة كبيره طابق 1

₪ 2700

سودوكو

سهلسهلحل العدد الماضي

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

كالليت تحتفي بآذار شهر المرأة من خالل 
إطالق حملة "ِهَي"

في شهر آذار من كّل عام، تطلق خدمات الصحة 
اإلعالم  وسائل  في  خاّصة  حملة  »كالليت« 
المختلفة وشبكات التواصل اإلجتماعي، لتسلّيط 
النساء  حياة  في  عديدة  جوانب  على  الضوء 

وأهّمها الرعاية الصحيّة.

لقب  للنساء  كالليت  منحت  الماضي  العام  ففي 
»وزيرة صّحة العائلة« من خالل حملة إعالميّة 
لألّمهات  الرئيسي  للدور  نظرا  النطاق،  واسعة 

والنساء في الحفاظ على صّحة أفراد األسرة.

حملة  إطالق  العام  هذا  في  كالليت  إختارت 
»ِهَي«، والتي تختلف عن باقي الحمالت السابقة 
كونها بالكاد تتطّرق مباشرة الى قضايا الرعاية 
الصحيّة وإنّما ترّكز على تعزيز وتمكين النساء 

منها.   المقّربين  حياة  في  المرأة  أهميّة  وعلى 
والعصري،  الحديث  بأسلوبها  الحملة  وتتميّز 
العائالت  من  مجموعة  كالليت  اختارت  حيث 
يقوم  فيديو قصير  تم تصويرها من خالل  التي 
فيه الزوج باإلجابة عن أسئلة حول شريكة حياته 

بشكل تلقائي وسلس بأسلوب فُكاهي وَمِرح. 

محمد فريج، مدير التسويق للمجتمع العربي في 
كالليت: »المرأة العربية هي إمرأة رياديّة، لها 
على صّحة  الحفاظ  ومن ضمنها  عديدة،  أدوار 
العام، قّررنا في كالليت  أفراد األسرة. في هذا 
على  وعصريّة  خاّصة  بطريقة  نشكرها  ان 
حملة  إطالق  خالل  من  والثمين  العظيم  دورها 
»ِهَي« والتي تهدف الى تمكين وتعزيز النساء 

عامةً«.



  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

بالمطران حجار
شقه 3غ-ط-4مرممه.مطله 

للبحر ـ امكانية اضافة شرفه 
וממ"ד.

כבירים-الكبابير   
شقه ارضيه 

4غ-105م مع 
ساحه 47م.

موقف ومخزن 
)كغرفه( 12.5م.

באלנבי
شقه 4غ+شرفه 

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

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

مصعد ومخزن.

سلم بيتك للخبير 
ثقة مهنية وتجربة طويلة

2 בנובמבר במדורגים
شقه فاخره ومرممه 

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

לבונטין
    شقه رائعه، 3غرف+شرفه.

مرممه بالكامل.
مطله للبحر والبلد

י ל פרץ
    شقه 3 غرف مع برنده،مرممه 

حديثا وشرفه مطله للبحر.

الكبابير   
شقه بوضع ممتاز 

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

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

فرصه בישעיהו-الكرمل الفرنسي
ذهبيه

فرصه 
ذهبيه




