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

ّ
املقاالت املوق

قتل  األسبوع  هذا  تم   - "حيفا"  صحيفة  ملراسل 
يونس  درويش  محمود  مصطفى  املريض  الشاب 
)26 عاًما( من قرية عارة في مستشفى تل هشومير 
ق 

ّ
وث الذي  الشريط املصور  بارد، حيث فضح  بدم 

عملية القتل ومحاصرة رجال األمن للشاب يونس، 
 7 أطلقوا عليه  بإلقائه على األرض  قاموا  أن  وبعد 

رصاصات من مسافة قريبة مما أدى الى مقتله.  
حراس  أحد  طعن  حاول  الشاب  بأن  االدعاء  كان 
األمن بواسطة سكين، األمر الذي نفاه والده مشيًرا 
وذهب  الصرع،  مرض  من  يعاني  كان  نجله  أن  إلى 
حيث  والدته،  برفقة  العالج  أجل  من  للمستشفى 
أنه يخضع لجلسة عالج كل ثالثة أشهر. من خالل 
إفادة والده ل "قدس برس" قال أن مشادة وقعت 
بين نجله وبين أحد حراس األمن على خلفية عدم 

بعد  قاموا  حيث  كمامة،  ارتدائه 
بسحبه  املستشفى  من  خروجه 
أرًضا،  وطرحه  والدته  سيارة  من 
في  وأصابوه  عليه  النار  أطلقوا  ثم 
إلى مقتله رغم أنه  صدره، مما أدى 
في هذه اللحظة أصابته نوبة صرع. 

الجريمة  هذه  ارتكاب  أعقاب  في 
املحلي  عرعرة  عارة  مجلس  أعلن 
غضب  مظاهرة  تنظيم  عن 
يوم  الشاب  مقتل  على  واحتجاج 
النواب  طالب  كما  الخميس.  أمس 
العرب في الكنيست بفتح تحقيق في 
حادثة قتل الشاب يونس، مشيرين 
إلى أنه بعثوا رسالة بهذا الخصوص 
للحكومة  القضائي  املستشار  إلى 

مؤخًرا  تم  شفاعمرو-  في  "حيفا"  صحيفة  ملراسل 
أثارت  شفاعمرو  في  للبناء  أراٍض  قسائم  توزيع 
الدفعة األولى من  تم منح  أصداء متضاربة، حيث 
سلك  في  خدموا  الذين  لألشخاص  القسائم  هذه 
الشرطة أو الجيش فقط، مما أدى الى نشر عضو 
جاء  صفحته  في  تعليًقا  خطيب  عناد  البلدية  
األرا�ضي  قضية   مع  التعامل  كيفية  يعتبر  أنه  فيه 
قام  لهذا  شبابنا،  بحق  مهزلة  الشابة  لألزواج 
حديث  وفي  البلدي.  لالئتالف  انضمامه  بتعليق 
اطالعي  بعد  قال  خطيب  عناد  مع  ملراسلنا  خاص 
على حيثيات املوضوع إتضح لي أن البلدية ال تملك 
املقاييس  تضع  ولم  املوضوع،  هذا  في  القرار  حق 

تم  أخرى  دفعات  في  وأضاف  اإلسكان.  وزارة  إنما 
منح مواطنين من شفاعمرو لم يخدموا في الجيش 

أو سلك الشرطة. 
وفي حديث مع عضو البلدية زهير كركبي عن قائمة 
ابتدأ  املوضوع  هذا  أن  قال  الديمقراطية  الجبهة 
2016، هذا التوزيع يتم حسب اتفاقية  منذ العام 
بين بلدية شفاعمرو ووزارة اإلسكان. في حينه كتلة 
الجبهة عارضت االتفاقية، ونحن نطالب أن تكون 
 10 البلدية شريكة في القرارات. هنالك مخطط ل 
ألف   40-50 بين  توطين  سيتم  بموجبه  سنوات 
إنشاء  سيتم  حيث  شفاعمرو،  خارج  من  مواطن 
الفجر  الجبهة وقائمة  في  7000 وحدة سكن. نحن 

مندوب  وحتى  املشروع،  هذا  ضد  صوتنا  لوحدنا 
البلد(  وأبناء  )التجمع  الوطني  التحالف  قائمة 

صوت مع القرار. 
البلدية نزار يوسف  وفي حديث ملراسلنا مع عضو 
أنه  قال  الشابة  لالزواج  القسائم  موضوع  حول 
تتجاوز  ال  معينة  بنسبة  أفضلية  بمنح  يمانع  ال 
فهؤالء  والشرطة،  الجيش  في  خدموا  ملن   30% ال 
املواطن  حساب  على  ليس  لكن   ، شفاعمرو  أبناء 

الشفاعمري الذي لم يخدم في الجيش. 
شفاعمرو  بلدية  بلسان  الناطق  مكتب  الى  توجهنا 

لكننا لم نحصل على رد حتى إغالق هذا العدد.   

الهستدروت  رئيس  ارسل   - "حيفا"  صحيفة  مكتب 
الرؤساء وكبار مسؤولي   لكافة  دافيد رسالة  بار  أرنون 
الجميع  من  خاللها  طلب  البالد،  في  املنظم  العمل 
التجند واملساهمة إلنقاذ قطاع السياحة الذي تضرر 

بشكل كبير بسبب ازمة الكورونا.
التابعة  والوحدات  املدراء  لكافة  دافيد  بار  اوعز  وقد 
املهنية ولكافة رؤساء  النقابات  للهستدروت، ولرؤساء 
كافة  بتنظيم  لهم  اوعز  البالد،  انحاء  كافة  في  االلوية 
العمال،  بتأهيل  املتعلقة  والفعاليات  النشاطات 
 2020 وتنظيم الندوات واالستكماالت خالل السنتين 
بين  ومن  فقط.  اسرائيل  في  تكون  ان  على   ،2021  –
املؤتمرات  ستكون  اقامتها  املتوقع  من  التي  النشاطات 
االستجمام  وايام  واالستكماالت  الندوات  املهنية، 

للعمال.
   كما طلب بار دافيد  خاللها التذكير أن "الوقت قد 
حان إلظهار التضامن الحقيقي مع عمال الفنادق وأن 

 للهيئات والجهات األخرى في البالد".
ً
نكون مثاال

وأشار رئيس الهستدروت إلى أن "قطاع السياحة تضرر 
عامل  ألف  مائة  وحوالي  الكورونا،  أزمة  خالل  بشدة 
ملساهمتنا  ان  العمل.  عن  عاطلين  انفسهم  وجدوا 
السياحة وانقاذ  إنقاذ  قطاع  في  هذه يوجد دور كبير 

العاملين في الفنادق وابناء عائالتهم ".
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 للا
 صدق هللا العظيم

م قوله: "عليكم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
وروي عن النبّي صل

، وإنَّ البرَّ يهدي  بالصدق؛ فإنَّ الصدق َيهِدي إلى البّرِ
إلى الجّنة، وال َيزال الرجل يصُدق ويتحرَّى الصدق 
اكم والكذب؛ فإنَّ  حّتى ُيكَتب عند هللا صّديًقا، وإيَّ

الكذب َيهِدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى 
النار، وال َيزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حّتى 

اًبا".
ّ

 ُيكَتب عند هللا كذ
 أهلنا في املجتمع العربّي في البالد،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 أّما بعد،

فنحن في جاهة الصلح القطرّية نسعى منذ سنواٍت 
طويلٍة إلى حّل النزاعات والصراعات وإفشاء مشاعر  

األخّوة والُقربى وتوطيد بنية مجتمعنا، ونصبو 
 
ً
إلصالح ذات البين في مجتمعنا الذي يعيش مرحلة

ة املتشابكة،   من املشاكل والقضايا االجتماعيَّ
ً
معّقدة

والتي تستدعي مّنا مجهوًدا مضاعًفا في الليل والنهار، 
وكّل ما نقوم به هو واجبنا الذي عاهدنا هللا تعالى 

ٍق أو نفاٍق، ودون أجٍر أو أتعاٍب 
ّ
على تأديته دون تمل

ماّدّيٍة في هذه الدنيا الفانية، فأجرنا من هللا تبارك 
 وتعالى خيٌر وأوفى.

قتل الشاب المريض مصطفى يونس بدم بارد 

انتقادات حتى من قبل أعضاء  الى  الشابة تؤدي  القسائم لألزواج  قضية 

في االئتالف البلدي في شفاعمرو 

بياٌن هامٌّ من جاهة الصلح القطرّية

الهستدروت تتجند 
لتعزيز مكانة السياحة 

الداخلية في أعقاب ازمة 
الكورونا

بفتح  وطالبوه  مندلبليت،  أفيحاي  اإلسرائيلية، 
تحقيق فوري حول جريمة القتل وحيثياتها التي تمت 
وأكد  املستشفى.   في  األمن  رجال  أيدي  على  بارد  بدم 
النواب العرب أن "سلوك رجال األمن ما هو إال نتاج 
قتل  وتستبيح  تتيح  للعرب  معادية  عنصرية  سياسة 
العربي وتتعامل معه كمشبوه، وعلى أن قتله هو أمر 

شرعي ومبرر". 
قتلت  اإلسرائيلية   الشرطة  أن  بالذكر  الجدير  من 
األسبوع املا�ضي الشاب سالمة أبو كف )40 عاما( من 
مطاردة  أعقاب  في  )جنوبا(،  النقب  في  بطين  أم  قرية 
بوليسية. ووصفت أسرة أبو كف مقتل ابنها بأنه "قتٌل 
بتأليف لجنة تحقيق    

ً
ُمطاِلبة بارد "ألنه عربّي"،  بدم 

ملحاكمتهم بسبب إطالق النار".

ها أّن شخًصا ُيدعى 
ّ
نحيط املجتمع العربّي في بالدنا كل

أحمد طه )أبو محمد( من قرية كابول يتطّفل على 
ه 

ّ
هامش مجتمعنا من خالل إّدعائه وزعمه الباطل أن

ه مندوٌب 
ّ
يعمل لحساب جاهة الصلح القطرّية، وأن

لها، وأّن كّل ما يقوم به يأتي بالتنسيق مع 
ّ
عنها يمث

ه يأخذ من أطراف النزاع مبالغ مالّية 
ّ
الجاهة، وأن

ه يصرف ذلك املال في شأن الصلح 
ّ
لقاء مجهوٍد وأن

قاته!
ّ
 ومتعل

اٍت 
ّ
يخرج املدعّو أحمد طه من على شاشات محط

ه نائٌب لرئيس الجاهة القطرّية في 
ّ
ّيٍة زاعًما أن

ّ
محل

ه املتحّدث والناطق باسم 
ّ
، ويذكر أن

ً
البالد تارة

 أخرى، وهو غير صادٍق في كّل ذلك، 
ً
الجاهة تارة

ل به 
ّ
ٌق بكالٍم ال أصل له، يضل

ّ
ه متسل

ّ
ونحن نعلن أن

 الناس ويخدعهم!
جاهة الصلح القطرّية، من جانبها، تتبّرأ بشكٍل كامٍل 

ومطلٍق مّما يّدعيه املدعّو أحمد طه من كابول، 
ه لم يكن في يوٍم من األّيام عضًوا في جاهة 

ّ
وتعلن أن

ه لن يكون كذلك في املستقبل!
ّ
 الصلح القطرّية، وأن

 جاهة الصلح القطرّية بقيادة
 
ً
ة

ّ
الحاّج علي شتيوي )أبو رياض(وأعضائها كاف

ّية من تجاوزات املدعّو أحمد 
ّ
يعلنون براءتهم الكل

 
ً
ف عن نشاطه املزعوم، راجية

ّ
طه، ونرجو منه التوق

منه أن يحاسب نفسه عن أخطائه املاضية، فقد 
وصلتنا الكثير من الشكاوي حول خداعه للكثيرين 

باسم جاهة الصلح القطرّية، وهي منه ومن صنيعه 
 املخزي براٌء إلى يوم القيامة.

 وهللا ولّي التوفيق والصدق في الدنيا واآلخرة.
إلى هنا، تصريُح جاهة الصلح القطرّية في البالد
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حقوقهم  على  قلقون  شفاعمرو  بلدية  موظفو 
البلدية  إدارة  قبل  من  المتوقعة  اإلجراءات  بسبب 

أن  املستوى  رفيع  أميركي  ملسؤول  جديد  بحث  أظهر 

كورونا  فيروس  على  سريعا  تق�ضي  الشمس  أشعة 

تزال  وال  بعد  نشر 
ُ
ت لم  الدراسة  أن  رغم  املستجد، 

مستشار  وصرح  لها.  مستقل  تقويم  إجراء  بانتظار 

وزير األمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان 

الحكومة  علماء  أن  األبيض  البيت  في  للصحافيين 

 
ً
توصلوا إلى أن لألشعة فوق البنفسجية مفعوال كبيرا

تف�ضي  تراجع  بشأن  األمل  يعزز  ما  الفيروس،  على 

مالحظة  "أبرز  إن  وقال  الصيف.  خالل  كوفيد19- 

يبدو  ما  على  القوية  بالقدرة  ق 
ّ
تتعل اآلن  حتى  لدينا 

ألشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على األسطح 

للحرارة  مشابها  تأثيرا  "الحظنا  أضاف:  الهواء".  في  أو 

والرطوبة كذلك، إذ أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة 

للفيروس".  مالءمة  أقل  عام  شكل  في  يعد  كالهما  أو 

وطول  شّدة  بشأن  سيكون  الرئي�ضي  السؤال  لكن 

استخدمت  التي  البنفسجية  فوق  األشعة  موجة 

الشمس  أشعة  بدقة  تشابه  كانت  وإن  االختبار  في 

الطبيعية خالل الصيف. وعرض برايان خالصة ألبرز 

جرى  الذي  االختبار  استنتاجات 

واالجراءات  التحاليل  "مركز  في 

للدفاع  الوطني  املضادة 

وأظهرت  ماريالند.  في  البيولوجي" 

)أي  الفيروس  عمر  نصف  أن 

خفض  يستغرقه  الذي  الوقت 

كميته إلى النصف( بلغ 18 ساعة 

عندما كانت درجة الحرارة بين 21 

رطوبة  بنسبة  مئوية  درجة  و24 

20 في املئة ، مثل مقابض األبواب 

لكن  للصدأ.  املقاوم  والفوالذ 

انخفض  الفيروس  عمر  نصف 

إلى ست ساعات مع ارتفاع نسبة 

وإلى  املئة  في   80 إلى  الرطوبة 

دقيقتين فقط عند إضافة أشعة 

الشمس.

عندما  ساعة  الفيروس  عمر  نصف  بلغ  الهواء،  وفي 

بلغت درجة الحرارة بين 21 و24 درجة مئوية مع نسبة 

دقيقة  إلى  املدة  هذه  وانخفضت  املئة.  في   20 رطوبة 

ونصف الدقيقة فقط بوجود أشعة الشمس. 

ال  الفيروس  تف�ضي  تراجع  أن  على  شدد  ذلك،  مع 

التباعد  تدابير  رفع  وبالتالي  تماما  عليه  القضاء  يعني 

كذلك  سابقة  اختبارات  وأظهرت  تماما.  االجتماعي 

والجاف  البارد  الطقس  في  أكثر  ينشط  الفيروس  أن 

مقارنة بالطقس الحار والرطب. ولعل انخفاض وتيرة 

في  تزال  ال  التي  العالم  جنوب  دول  في  العدوى  تف�ضي 

موسم الخريف وتنعم بالدفء حتى اآلن يعكس ذلك. 

الجهاز  قطرات  أن  إلى  يعود  ذلك  سبب  أن  ويعتقد 

البارد  الطقس  في  أطول  ملدة  الجو  في  تبقى  التنف�ضي 

األسطح  على  أسرع  شكل  في  تتفكك  الفيروسات  وأن 

فها 
ّ
األسخن نظرا إلى أن طبقة الدهن الواقية التي تغل

.
ً
تجف سريعا

وفاة المربية ناديا كتيلة كركبي 

تفاؤل حذر في المؤسسات الثقافية 

ملراسل صحيفة "حيفا" – توفيت في مطلع هذا األسبوع املربية ناديا كتيلة كركبي عن عمر يناهز ال 
64 عاًما، والتي عملت سنوات طوال في حقل التربية والتعليم في مدرسة الكرمة )حيفا "هـ" سابًقا(.    

ملراسل صحيفة "حيفا" – صادقت وزارة الصحة على عودة كافة الفنانين في البالد إلجراء مراجعات 
وضع  بدون  التدريبات  إجراء  لفكرة  الوزارة  قبل  من  تقبل  ويوجد  العدد.  تحديد  بدون  وتدريبات 
األقنعة الواقية. وسيسمح للمؤسسات الثقافية باستقبال الجمهور ابتداء من 14/6/2020، شرط 

املحافظة على بعد مقعدين بين الشخص واآلخر.
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أشّعة الشمس تقضي سريعا
 على فيروس كورونا

أن  املستوى  رفيع  أميركي  ملسؤول  جديد  بحث  أظهر 
كورونا  فيروس  على  سريعا  تق�ضي  الشمس  أشعة 
تزال  وال  بعد  نشر 

ُ
ت لم  الدراسة  أن  رغم  املستجد، 

مستشار  وصرح  لها.  مستقل  تقويم  إجراء  بانتظار 
وزير األمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان 
الحكومة  علماء  أن  األبيض  البيت  في  للصحافيين 
 
ً
توصلوا إلى أن لألشعة فوق البنفسجية مفعوال كبيرا

تف�ضي  تراجع  بشأن  األمل  يعزز  ما  الفيروس،  على 
مالحظة  "أبرز  إن  وقال  الصيف.  خالل  كوفيد19- 
يبدو  ما  على  القوية  بالقدرة  ق 

ّ
تتعل اآلن  حتى  لدينا 

ألشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على األسطح 
للحرارة  مشابها  تأثيرا  "الحظنا  أضاف:  الهواء".  في  أو 
والرطوبة كذلك، إذ أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة 
للفيروس".  مالءمة  أقل  عام  شكل  في  يعد  كالهما  أو 
وطول  شّدة  بشأن  سيكون  الرئي�ضي  السؤال  لكن 
استخدمت  التي  البنفسجية  فوق  األشعة  موجة 
الشمس  أشعة  بدقة  تشابه  كانت  وإن  االختبار  في 
خالصة  برايان  وعرض  الصيف.  خالل  الطبيعية 

ألبرز استنتاجات االختبار الذي جرى في "مركز 
للدفاع  الوطني  املضادة  واالجراءات  التحاليل 
البيولوجي" في ماريالند. وأظهرت أن نصف عمر 
خفض  يستغرقه  الذي  الوقت  )أي  الفيروس 
كميته إلى النصف( بلغ 18 ساعة عندما كانت 
21 و24 درجة مئوية بنسبة  درجة الحرارة بين 
األبواب  مقابض  مثل   ، املئة  في   20 رطوبة 
عمر  نصف  لكن  للصدأ.  املقاوم  والفوالذ 
ارتفاع  إلى ست ساعات مع  انخفض  الفيروس 

وافقت "آبل" على دفع ما يصل إلى 500 مليون دوالر 
هواتف  من  قديمة  نماذج  الحائزين  مستهلكيها  إلى 
"آي فون" إثر اتهامات للمجموعة العمالقة في مجال 
التكنولوجيا بتعّمد تقليص مستوى أداء هذه األجهزة 

لحض املستخدمين على شراء طرازات أحدث. 
وكانت "آبل" تقدمت باعتذار عن تعّمدها إبطاء بعض 
الهواتف  هذه  تنطفئ  أن  لتفادي  فون"  "آي  أجهزة 

بصورة مباغتة بفعل تراجع أداء البطارية. 
أي محاوالت  نفت إجراءها  املجموعة  أن  غير 

لهذه  مبرمج  بتقادم  للتسبب 
األجهزة )تقصير عمرها 

عمدا(.

وافقت "آبل" على دفع ما يصل إلى 500 مليون دوالر 
هواتف  من  قديمة  نماذج  الحائزين  مستهلكيها  إلى 
"آي فون" إثر اتهامات للمجموعة العمالقة في مجال 
التكنولوجيا بتعّمد تقليص مستوى أداء هذه األجهزة 

لحض املستخدمين على شراء طرازات أحدث. 
وكانت "آبل" تقدمت باعتذار عن تعّمدها إبطاء بعض 
الهواتف  هذه  تنطفئ  أن  لتفادي  فون"  "آي  أجهزة 

بصورة مباغتة بفعل تراجع أداء البطارية. 
أي  إجراءها  نفت  املجموعة  أن  غير 
مبرمج  بتقادم  للتسبب  محاوالت 
)تقصير  األجهزة  لهذه 

عمرها عمدا(.

نسبة الرطوبة إلى 80 في املئة وإلى دقيقتين فقط عند 
إضافة أشعة الشمس.

عندما  ساعة  الفيروس  عمر  نصف  بلغ  الهواء،  وفي 
بلغت درجة الحرارة بين 21 و24 درجة مئوية مع نسبة 
دقيقة  إلى  املدة  هذه  وانخفضت  املئة.  في   20 رطوبة 

ونصف الدقيقة فقط بوجود أشعة الشمس. 
ال  الفيروس  تف�ضي  تراجع  أن  على  شدد  ذلك،  مع 
التباعد  تدابير  رفع  وبالتالي  تماما  عليه  القضاء  يعني 
كذلك  سابقة  اختبارات  وأظهرت  تماما.  االجتماعي 
والجاف  البارد  الطقس  في  أكثر  ينشط  الفيروس  أن 
مقارنة بالطقس الحار والرطب. ولعل انخفاض وتيرة 
في  تزال  ال  التي  العالم  جنوب  دول  في  العدوى  تف�ضي 
موسم الخريف وتنعم بالدفء حتى اآلن يعكس ذلك. 
الجهاز  قطرات  أن  إلى  يعود  ذلك  سبب  أن  ويعتقد 
البارد  الطقس  في  أطول  ملدة  الجو  في  تبقى  التنف�ضي 
األسطح  على  أسرع  شكل  في  تتفكك  الفيروسات  وأن 
فها 

ّ
األسخن نظرا إلى أن طبقة الدهن الواقية التي تغل

.
ً
تجف سريعا

الخمرة  ساحة  الساحة  الخمرة)سميت  ساحة 
أو    ( العريقة  الحيفاوية  الخمرة  لعائلة  نسبة 
ساحة الحناطير، واملسماة اليوم ساحة باريس، هي 
ساحة في البلدة التحتى في حيفا بنيت خالل العهد 

لت املركز التجاري في البلدة. 
ّ
العثماني وشك

نسبة  الحناطير،  ساحة  اسم  الساحة  اتخذت 
الساحة  هذه  في  تصطف  كانت  التي  للحناطير 
كوسيلة النقل الشعبية للتنقل في مدينة حيفا، وهي 
عبارة عن عربة لثالثة أشخاص يقودها الحنطور. 
في  الناس  حياة  من  مركزًيا  جزًءا  الساحة  كانت 
الناس  كان  عربية.  ومقاه  دكاكين  فضّمت  حيفا، 
يستعملون الحناطير كوسيلة نقل لنقل حاجياتهم 

اندلع حريق صباح يوم االثنين املا�ضي داخل شقة 
سكنية في شارع "هحشمال"  في مدينة حيفا، حيث 
وصلت الى املكان عدة طواقم اطفاء وانقاذ والحظت 
في  الرابع واألخير  الطابق  انبعاث دخان كثيف من 
وأجرت  السكنية  الشقة  الطواقم  اقتحمت  املبنى. 
عمليات بحث عن عالقين، الى جانب أعمال إخماد 

النيران.
في  فرشة  هو  النيران  اندالع  مركز  أن  وتبين  هذا 
غرفة نوم بالشقة والتي أتت عليها النيران بالكامل. 
كما تبين أن خروج أفراد العائلة األربعة من الشقة 

املشتعلة بسرعة منع وقوع كارثة حقيقية.
الحرائق من قبل سلطة اإلطفاء   يذكر أن محقق 
بأسباب  التحقيق  وباشر  املكان  الى  وصل  واإلنقاذ 

اندالع  سبب  أن  الى  أشار  حيث  الحريق،  اندالع 
الحريق هو سقوط جسم إضاءة على الفرشة  مما 

أدى الى اندالع الحريق. 

ملراسل صحيفة "حيفا" – أعلنت جمعّية الثقافة 
التراث  "حماية  مشروع  بدء  عن  حيفا  في  العربّية 
يهدف  الذي  العام"،  الحّيز  في  الفلسطيني  العربي 
الثقافي  باملوروث  تتعلق  قضايا  ومتابعة  توثيق  إلى 
الحد  أجل  من  وذلك  البالد،  في  املبني  الفلسطيني 

من التمييز ضده.
الثقافة  جمعية  أصدرته  الذي  البيان  في  وجاء 
إسرائيل  دولة  أن  املشروع  هذا  حول  العربية 
التراث  التخطيط والحفاظ على  تستخدم  قوانين 
اليهودّية  والتاريخّية  الثقافّية  الرواية  على  للتأكيد 
الحاجة  تجاهل  مع  الدولة،  في  العام  الفضاء  في 
إلى تمثيل التاريخ والثقافة العربّية. وورد في البيان 
من  األصل  في  تبنيها  تم  السياسات  هذه  أن  أيًضا 
فكرة  تعزيز  بهدف  البريطاني  االنتداب  قوانين 
مع  فلسطين،  بأرض  القديمة  اليهودّية  العالقة 
ذاتها  باملواقع  تاريخّية  عالقة  أي  وإهمال  حجب 
أو الحقة. عالوة على ذلك، فإن  فترات سابقة  من 
قوانين الحفاظ على التراث املبني القليلة التي تمت 
بتاريخ  فقط  تهتم  الالحقة  املواقع  لحماية  إضافتها 

االستيطان اليهودي.

هذا  خالل  من  العربّية  الثقافة  جمعّية  تعمل  لهذا 
حريص  فلسطيني  عربي  مجتمع  أجل  من  املشروع 
أسس  من  ا 

ً
وانطالق الحضاري  وموروثه  هويته  على 

األقلّية  وبأحقية  وديمقراطّية،  إنسانّية  ومبادئ 
العربّية في البالد في صيانة تاريخها كما تكفلها مواثيق 
للتربّية  املتحدة  األمم  كمنظمة  الدولّية  املؤسسات 
هذا  وسيقوم  هذا  "اليونسكو".  والثقافة  والعلوم 
املشروع بداية بتوثيق االنتهاكات للتراث املبني في عدة 
ثم  ومن  ورصد،  بحث  عملية  بعد  عربّية  وقرى  مدن 
إلظهار  ومؤسساتية  جماهيرّية  توعية  بحملة  يتبعها 
القضاء  الى  التوجه  ليتبعها  املستمر،  االجحاف  هذا 
والرأي العام املحلي والعالمي. من الجدير بالذكر أن 

هذا املشروع يقام بدعم من قبل االتحاد األوروبي. 

"آبل" ستدفع نصف مليار دوالر
 إلبطائها المتعمد لهواتفها

ساحة الحناطير.. ساحة الخمرة في حيفا 

احتراق فرشة داخل غرفة نوم كاد أن 
يؤدي الى كارثة!!

جمعّية الثقافة العربّية ُتطلق برنامًجا 
جديًدا للحفاظ على المباني التراثّية 

في البلدات العربّية

التي اشتروها من سوق الشوام، وهو السوق التي كانت 
بضائعه تأتي من الشام لتأتي إلى ساحة الحناطير.

في الصورة: مقبرة ماميال )قبل تدميرها( 
بالقرب من أسوار القدس في القرن التاسع عشر.

من رزق ساحوري

من رزق ساحوري



الفريكة التـركية مع لحمة مفرومة...
الفريكة الحلبية بعملوها مع 

رز نص... نص.

والفريكة ببالدنا مع فلفل أسود وسبع بها رات وفريكة نخلة 
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فضل العشر األواخر من رمضان 

في  املسيحيين  األكاديميين  رابطة  مؤخرا  قامت 

املنسق  الياس  روميو  د.  بقيادة  املقدسة  األرا�ضي 

مارون  شرل  املريمية  الحركة  وخادم  عنها  املسؤول 

في  املسيحية  الرسالة  حركة  مندوب  اندريا  وورد 

»العلم  حول  محاضرة  بتنظيم  الجليل  جامعات 

البروفيسور  مع  تواصلوا  حيث  واإللحاد«.  وااليمان 

الذي  األملانية  مونستر  جامعة  من  شاهين  فكتور 

بين علوم  تحدث عن طريق »الزووم«  عن »العالقة 

د  يقول  املسيحي«.  اإليمان  في  ودمجها  الفيزيولوجيا 

روميو الياس املنّسق املسؤول عن الرابطة ومؤسسها 

ابن حيفا-الجش »ان هدفها األسا�ضي تقديم دراسات 

األرا�ضي  في  املسيحي  الوجود  على  للحفاظ  وأبحاث 

وأبحاث ذات عالقة مع  املقدسة من خالل دراسات 

الوجود املسيحي في األرا�ضي املقدسة.  وأيضا التوعية 

والتنشئه املسيحية خاصة بموضوع اإللحاد«.

أنهى دراسته للقب  بالذكر ان د. روميو قد  والجدير 

وعلم  البيولوجيا  درس  حيث  التخنيون  في  األول 

في  دراسته   وبعد  والكيمياء.  الفيزياء  والحقا  الطب 

والثاني  األول  للقب  حيفا  جامعة  في  درس  التخنيون 

اللقب  أنهى  ثم  ومن  االوسط  الشرق  تاريخ  قسم  في 

الثالث في  موضوع تاريخ الشرق األوسط في الجامعة 
االول  للقب  ودرس  وعاد  بتفوق  القدس  في  العبرية  

املحاماة  كلية  في  حيفا   جامعة  في  والثالث  والثاني 

وايضا    98 بمعدل  ملحوظ  وتفوق  بامتياز  وأنهى 

القضاة  ومساعدي  املحامين  نقابة  امتحانات  اجتاز 

في  كباحث  منها  مجاالت  عدة  في  عمل  وقد  بتفوق. 

في  قاٍض  ومساعد  العبرية  الجامعة  في  ترومان  معهد 

محكمة الصلح في حيفا ويعمل حاليا بمجال األبحاث 

الرابطة   تضم  روميو   د.  يقول  حيفا.    جامعة   في 

اليوم 58 عضوا  من كافة انحاء البالد  وفيها عدد من 

امللتزمين  واملتميزين  البارزين  املسيحّيين  األكاديمّيين 

املثال:  سيبل  وعلى  الكنيسة  وحركات  بالكنيسة 

املريمية،  الحركة  سالم،  جماعة  حي،  يسوع  جماعة 

في الجامعات  الفوكوالري، وحركة الرسالة املسيحية 

ال  أن  اؤمن  انا  الياس  روميو  د.  يقول  و  الجليل.   في 

حياتي  سلمت  وعندما  هللا  مع  الحياة  في  مستحيل 

هلل وجعلته يحلم عني تحققت كل االحالم وحلمي ان 

تنجح  الرابطة 

األرا�ضي  في  املريمية  الحركة  ايضا  شاركت  وقد 

شربل  خادمها  بقيادة  املحاضرة  تنظيم  في  املقدسة 

مارون من عسفيا الذي خطط للمحاضرة وهو أيضا 

ان  بالذكر  والجدير  الفّعالين.  الرابطة  أعضاء  أحد 

الحركة املريمية هي جماعة كاثوليكية علمانية ترحب 

باملسيح.  امللتزمين  الكنائس  جميع  من  املؤمنين  بكل 

قوانين  مجموعة  من   18 القانون  بموجب  أسست 

الصالة  جماعة  ُسميت  الجامعة.  الشرقية  الكنائس 

املتكررة  مريم  لدعوات  استجابة  أتت  ألنها  املريمية 

للصالة في جميع ظهوراتها في العالم.

أهم أهدافها تبشير امللحدين، والحوار األكاديمي مع 

الشبيبة وتنشئتهم على تعاليم السيد املسيح.

في  املسيحية  الرسالة  حركة  املحاضرة  في  شاركت 

ورد  الحركة  مندوب  ويقول  الجليل   في  الجامعات 

حوالي  قبل  »ولدنا  التخنيون  في  طالب  وهو  اندريا 

سبع سنوات بدافع من الروح القدس في قلب صحراء 

واملغريات  بامللهيات  املليء  وسرابها  الجامعّية  الحياة 

تنا  والسعي وراء مجد العالم ونجاحاته. لهذا، فروحانيَّ

د  الّتجدُّ روحانّية  القدس،  للّروح  الّتعّبد  روحانّية  هي 

في  بل  ال  البالد،  معاهد  أفضل  قلب  في  املواهبّي.  
املستوى  على  العالم  معاهد  أفضل  املجاالت  بعض 

للوهلة  ا  منطقيًّ ُيعتبر  والذي  والتكنولوجي،  العلمي 

املعهد  هذا  قلب  في  اإللحاد،  ِفكر  َيسوده  أن  األولى 

 جديًدا ال بذكاٍء وال 
ً

بالذات، يختار هللا أن يخِلق عمال

بقدرٍة بشرّية، بل بإظهار الّروح القدس والقّوة، ويُرّد 

واألخير  األول  هدفنا  وكنيسته.  للمسيح  كثيرة  نفوًسا 

وأن  الحّي،  يسوع  املسيح  على  الّنفوس  عّرف 
ُ
ن أن  هو 

ذاك  مع  وحميمًيا  ا  شخصيًّ لقاًء  ليعيشوا  نساعدهم 

الذي قام من بين األموات .  نحن نفعل ذلك من خالل 

ثالثاء  كل  األسبوعّية  قاءات 
ّ
كالل العديدة،  نشاطاتنا 

األخوّية  الحياة  عيش  خالل  ومن  الّتخنيون،  حرم  في 

ًدا.« ا وسّيِ
ً
وخلق بيئة مسيحّية يكون املسيح فيها ملك

من  شخصا   283 الزوم  عبر  باملحاضرة  اشترك  وقد 

وعنوان  البالد  خارج  من  وأيًضا  البالد  انحاء  كافة 

املحاضرة

البرفيسور  يقول  اذ  واإليمان«  العلم  بين  »التوفيق 

فكتور شاهين ابن حيفا الذي يعمل في جامعة مانستر 

الطبية  الفيزيولوجية  بموضوع  ومختص  املانيا  في 

ضمن طب النانو وتكنولوجيا النانو.                                                   

ولكنهما  بالتأكيد  خالف  على  ليس  والعلم  اإليمان 

الطبيعة،  تعمل  العلم كيف  »يعلمنا  للتوفيق  قابلين 

معنى  املقدس  الكتاب  وتعاليم  االيمان  يعلمنا  بينما 

الحياة وما هي الحياة. على مر التاريخ، استلهم العديد 

وأكدوا  العميق  إيمانهم  خالل  من  العلماء  أعظم  من 

خالق  هللا،  إلى  تشيرمباشرة  اكتشافاتهم  أن  على 

الكتاب املقدس  في  العديد من اآليات  الكون. تتوافق 

يترك  ال  بحيث  بدقة  مضبوط  كله  الكون  العلم.  مع 

أي شك في أنه تم إنشاؤه بواسطة قوة خارقة. يقدم 

الفيزياء  »لغات«  باستخدام              لنا  نفسه  هللا 

العديد  بين  من  األحياء  وعلم  والكيمياء  والرياضيات 

من اللغات األخرى. يؤدي موضوع الفيزيولوجيا، وهو 

إلى  يتعامل مع كيفية عمل الجسد، مباشرة  موضوع 

االستنتاج أن هللا وراء  الخليقة.                                                              

العشر  دخلنا  أن  بعد  العيد  الستقبال  نستعد 
فيها  تحل  التي  العشر  هذه  رمضان،  من  األواخر 
على  هللا  فضل  ومن  العيد،   وليلة  القدر  ليلة 
من  األخيرة  العشر  األيام  هذه  اختص  أنه  عباده 
خالل  من  عملية  بصورة  ظهرت  بميزات  رمضان 
سلوك رسول هللا وأصحابه، وهذه امليزات تجعلنا 
هللا  عند  ومكانتها  لفضلها  باستقبالها  نستبشر 
هللا  رسول  كان  فقد  املؤمنين،  وعند  رسوله  وعند 
إذا دخلت هذه األيام املباركة اجتهد أكثر  في عبادته 
الليل  بقيام  رمضان  من  األوائل  األيام  من  هلل 
يكن  فلم  بمسجده،  واالعتكاف  القرآن  وقراءة 
يغادره في العشر األواخر من رمضان إال للضرورة 
وكان يزداد كرمه وانفاقه في سبيل هللا، عن عائشة 
زوجة النبي قالت ) كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد في غيره 
(  وعنها أيضا ) كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا 
دخل العشر , شد مئزره , وأحيا ليله , وايقظ أهله ( 
أي تفرغ للعبادة من صالة , وقيام ليل , ودعاء . وقد 
عقب سفيان الثوري على فعل رسول هللا فقال ) 
كان رسول هللا يوقظ أهله في هذه الليالي املباركة 
 , بالصالحات  سبحانه  هللا  الى  ليتقربوا  الطيبة 
من  فيها  ما  وينالهم  الخيرات  من  فيها  ما  ويشهدوا 
إلي إذا دخل  الرحمات والبركات ( ثم قال ) وأحب 
فيه  ويجتهد   , بالليل  يتهجد  أن  األواخر  العشر 
فعل  وهذا   ) أطاقوا  إن  الصالة  الى  أهله  وينهض   ,
عمر الذي كان يصلي من الليل ما شاء هللا , حتى 
الصالة   ( ويناديهم  أهله  أيقظ  الليل  آخر  كان  إذا 

, الصالة (. 
ليالي  أعظم  من  هي  مباركة  ليلة  العشر  هذه  في 
رمضان وسائر الليالي وهي ليلة القدر، هذه الليلة 
إنا  مباركة  ليلة  في  أنزلناه  إنا   ( ربنا  عنها  قال  التي 
كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم ( قال أهل 
التفسير : إن في هذه الليلة ربنا يكلف املالئكة كل 
. ومن فضل  املقبل  العام  الى  بمهمته وعمله  ملك 
وقيام  صالة  من  بالعبادة  احيائها  الليلة،  هذه 
)إنا  تعالى  83 سنة قال هللا  وذكر وصدقة، يعدل 
القدر  ليلة  ما  أدراك  وما   * القدر  ليلة  في  أنزلناه 
املالئكة  تنزل   * شهر  ألف  من  خير  القدر  ليلة   *
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سالم هي حتى 
والعمل   : وفقالوا  العلماء  فسرها   . الفجر(  مطلع 
وقال  شهر.  ألف  في  العمل  من  خير  فيها  الصالح 
مجاهد : عملها،  وصيامها، وقيامها خير من ألف 
شهر . وقولهم هذا جاء بناء على يقينهم أن املالئكة 

تتنزل بقيادة امللك جبريل ) الروح ( األمين على خبر 
املقبل،  للعام  وقدره  هللا  قضاه  أمر  بكل  السماء، 
وقد ذهب بعضهم الى القول بأن جبريل عليه السالم 
يصافح العباد في مصالهم وعالمة ذلك قشعريرة في 

البدن وبكاء.
حسن  االمام  قال  القدر  ليلة  املالئكة  نزول  عن   
البصري ) إذا كانت ليلة القدر لم تزل املالئكة تخفق 
صالة  لدن  من  والرحمة  هللا  من  بالسالم  بأجنحتها 
املغرب الى طلوع الفجر ( وأفضل ما يفعله املرء في 
أم  الدعاء ألن  الثوري  قال سفيان  الليلة كما  هذه 
يا   : قالت  هللا  رسول  سألت  قالت  عائشة  املؤمنين 
رسول هللا أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما 
أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب 
العفو فاعف عني ( ومن دعاء النبي ) اللهم إني أعوذ 
 ) عقوبتك  من  وبمعافاتك   , سخطك  من  برضاك 
وكان رسول هللا يقول عند هالل شهر رمضان ) إن 
الف  من  خير  ليلة  وفيه   , حضركم  قد  الشهر  هذا 
يحرم  وال  كله،   الخير  حرم  فقد  حرمها  من  شهر 
خيرها اال محروم (. وقد يسأل سائل متى ليلة القدر 
؟ والجواب : أن رسول هللا أمرنا بتحري ليلة القدر 
) تحروا  في الوتر األخير من رمضان قال رسول هللا 
ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان ( وعن أم 
في  التمسوها   ( قال   أنه  النبي  عن  عائشة  املؤمنين 
وفي  تبقى،  تاسعة  في  رمضان،  من  األواخر  العشر 
سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى (. واملشهور عند ابن 
السابع  ليلة  انها  الصحابة  علماء  من  وغيره  عباس 
لرواية  تعاهدته األمة  الذي  الرأي  والعشرين  وهذا 
القدر  ليلة  بتحري  أمرهم  هللا  رسول  ان  عمر  ابن 
الثالثاء  يوم  تصادف  والتي  والعشرين  السابع  ليلة 
ليلة األربعاء .وبما أننا نستعد الستقبال ليلة القدر 
انتشار جائحة الكورونا فال بد من  , في ظل  والعيد 
عدوى  من  الوقاية  بطرق  االلتزام   : أولها  توصيات 
هذا الوباء والعمل بتوصيات أهل االختصاص ومن 
لم يسمح له بالصالة في املساجد يمكنه احياء ليلة 

القدر بكل تفاصيلها في البيت مع أهله . 
هذا األمر يسري أيًضا على صالة العيد، فمن صلى 
صالة العيد فليصلها ركعتان، وال نن�ضى اخراج زكاة 
في  ويستحب  العيد  صالة  قبل   ) الفطرة   ( الفطر 
مثل هذه الظروف التبكير بها  والتي تقدر بقيمة 15 
شاقل عن كل فرد من أبناء االسرة يخرجها املكلف 
املرء عن نفسه ومن زاد  او يخرجها  بالنفقة عليهم 

فهو خير له.

في  المسيحيين  األكاديميين  رابطة 
العالم  تستضيف  المقدسة  األراضي 
الحيفاوي البروفيسور فكتور شاهين !! 

الشيخ رشاد أبو الهيجاء 

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

من رزق ساحوري
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العمل الجماعي في القائمة المشتركة يحتاج الى ترتيب 
أفضل من الوضع القائم بكثير

عندما سافر أيمن عودة الى تركيا، لم 

يكن على علم بقضية ألمازة

نحن لوحدنا ال نستطيع إجراء التغيير الجذري ولكن 

بدوننا ال يمكن إحداث التغيير الجذري

لقاء خاص بصحيفة "حيفا"
مع  النائب الدكتور مطانس شحادة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 

ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي

س: ماذا قدمت القائمة املشتركة من خالل اللجنة 
الفرعية للكورونا للوسط العربي؟ 

مجاالت  بكافة  الكورونا  موضوع  يتعلق  عملًيا  ج: 
يتغير  وفجأة  معين  حياة  مسار  كان  فهنالك  الحياة، 

كل �شيء، ندخل في حالة طوارئ، وهذه الحالة تتعلق 

لديه  األمر  وهذا  بالصحة.  وباألساس  باالقتصاد، 

والفن،  الثقافة  التعليم،  االقتصاد،  على  اسقاطات 

للحياة  توقف  بعملية  تقوم  أنت  عملًيا  الرياضة، 

الطبيعية لفترة شهر، شهرين ملعالجة هذا الوضع.   

نحن كمجتمع غير جاهزين للتعامل مع حالة الطوارئ 

الثانية،  لبنان  حرب  في  سابقة  تجربة  لنا  كان  هذه، 

الكورونا  ارتجالًيا.  كان  الطوارئ  حاالت  مع  فتعاملنا 

مؤسسات،  الى  بحاجة  مجتمعنا  كم  لنا  وضّحت 

لهذا  أولي،  بشكل  بنا  تهتم  ال  الدولة  أن  لنا  إتضح 

طوارئ  حالة  في  ودخلت  املشتركة  القائمة  تجندت 

ملعالجة تداعيات انتشار فيروس الكورونا. من ضمن 

الجامعيين  الطالب  قضية  عالجناها  التي  القضايا 

العرب العالقين خارج البالد، فهنالك دول بدأت تغلق 

الكورونا،  تف�شي  على  خطر  هنالك  وكان  مطاراتها، 

خارج  العرب  الجامعيين  الطالب  آالف  هنالك  وكان 

البالد. فالقائمة املشتركة قامت باالتصال مع الطالب 

وشركة طيران ومع الدول ذات الشأن، ومع السفارات 

اإلسرائيلية في تلك الدول، وأمنا بالتالي عودة الطالب 

الى البالد. 

كما عالجنا الجانب الصحي في الوسط العربي الذي 

الوباء  انتشار  بداية  ففي  فوري،  تدخل  الى  احتاج 

ارتجالًيا،  االداء  كان  بلبلة،  حالة  في  إسرائيل  كانت 

وتم معاجلة األمر حسب السيناريو األسوأ. تم إنشاء 

محطات فحص، في البداية لم تكن هنالك أي محطة 

فحص في املجتمع العربي، فكنا أمام أمرين، األول أن 

الثاني  العربي، واألمر  بالوسط  تهتم  لم  وزارة الصحة 

أن أساليب انتقال العدوى غير تقليدية.  لهذا تدخلت 

في  فحص  محطات  بإنشاء  وطالبنا  املشتركة  القائمة 

محطات  انشاء  تم  وبالفعل  العربية،  والقرى  املدن 

فحص متنقلة في الوسط العربي. 

بين  شاسع  بون  هنالك  التعويضات،  عن  ماذا  س: 
اقع؟  التصريحات الرسمية وما يجري على أرض الو

فوق  أجير  مواطن  لكل  عامة،  تعويضات  هنالك  ج: 
بسبب  راتب  بدون  عطلة  الى  وخرج  العشرين  سن 

من   %  70 بنسبة  تعويضات  على  حصل  الكورونا 

العشرين  سن  فوق  العمر  لتحديد  بالنسبة  راتبه. 

هم  العرب  ألن  العرب،  ضد  عنصرية  ممارسة  هو 

الذين يعملون تحت سن العشرين ألنهم ال يخدمون 

لم  لألسف  لكننا  األمر  هذا  تغيير  حاولنا  الجيش،  في 

 6000 فقيمة  منحة  تحويل  تم  للمستقلين  ننجح. 

ش.ج.   10000 الثانية  واملرحلة  فوري،  بشكل  ش.ج 

قروض  هنالك  األضرار،  مقابل  للتعويض  بالنسبة 

بكفالة الدولة، لكن هنالك مشكلة بالنسبة للوسط 

في  املستقلين  طالب  معظم  رفض  تم  حيث  العربي، 

الوسط العربي ألسباب عديدة. 

املقاهي وقاعات  املطاعم،  السياحة،  لفروع  بالنسبة 

لهذا  كبير،  خطر  في  كمشاريع  تصنيفهم  تم  األفراح، 

الفروع،  لهذه  خاص  صندوق  الدولة  شكلت  السبب 

القروض.  منحهم  على  املصادقة  البنوك رفضت  ألن 

للدولة  ابتزاز  بعمليات  فتقوم  الكبيرة  الشركات  أما 

كشرط للعودة الى مزاولة أعمالهم.    

س: ماذا بالنسبة للمسارح والفنانين؟

ج: منذ بداية األزمة ُسمح للفنانين الذين ال يعملون 
ضمن رواتب ثابتة أن يقدموا طلبات بطالة. بالنسبة 

لتعويض املسارح  انشاء صندوق خاص  تم  للمسارح 

واملؤسسات الثقافية. 

س: ما رأيك بفكرة تعيين وزير صحة عربي؟ 

ج: كتلة كحول لفان اقترحوا تعيين وزير صحة عربي 
كتعويض على فضيحتهم وتضليلهم لجمهور ناخبيهم. 

وزير  تعيين  أما  إشكال،  يوجد  ال  املبدأ  حيث  من 

ولن  مرفوض،  التوجه  مجرد  مرفوض،  فهذا  أقليات 

نتعامل مع وزير إذا كان وزيًرا لألقليات أو بهذا التوجه 

ا للحكومة.  
ً

االستعالئي، أو إذا كان منافق

س: هل التجمع يشعر بأنه أخطأ في دعم غانتس؟

في  في حينه لشركائنا  كانت صائبة، وقلنا  ج: قراءتنا 
حيث  ل�شيء،  توصلنا  لن  التوصية  هذه  أن  املشتركة 

لتشكيل  لغانتس  أغلبية  توجد  ال  أنه  واضًحا  كان 

املشتركة  القائمة  أن  تعني  ال  وتوصيتنا  حكومة، 

غانتس  هدف  كان  غانتس.  برئاسة  حكومة  ستدعم 

الحصول على توصية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 

أن يستخدم التوصية كوسيلة ضغط على الليكود.   

ا؟ 
ً
س: ما هي الفائدة من التوصية إذ

فرصة  نتنياهو  منح  عدم  الوحيدة  الفائدة  ج: 
في حينه. ألنه عندها كان سيشكل  الحكومة  تشكيل 

يهمنا  نحن  متطرف.  يمين  حكومة   ، ضّيقة  حكومة 

وحدة القائمة املشتركة واملحافظة على هذه الوحدة، 

لم  تضحيات،  تقديم  الى  بحاجة  الجماعي  والعمل 

افقة على التوصية  يكن من السهل على التجمع املو

على غانتس، فالعمل الجماعي له ثمن، ونحن دفعنا 

الثمن. 

س: إزاء رفض عالبية األحزاب الصهيونية االعتراف 
وأن  القرارات  اتخاذ  في  املشتركة  القائمة  بشرعية 

تكون شريكة في الحكم، كيف ترى مستقبل النشاط 

السيا�شي للقائمة؟

ج: لكننا لم نقل بأننا نريد أن نكون شركاء، لم يحدث 
هذا األمر على االطالق. 

س: أنا أتحدث عن القائمة املشتركة؟ 

القائمة  أيًضا  التجمع.  منظار  من  أتحدث  ج:أنا 
الحكم،  في  مشاركة  تكون  أن  تطالب  ال  املشتركة 

القائمة املشتركة تطالب بأن تكون مؤثرة. 
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س: كيف يمكن أن تؤثر إذا لم تكن شريكة؟

تغيير  أو  التوصية،  على  فقط  يقتصر  ال  ج:التأثير 
نتنياهو. هذا أحد األدوات للتأثير، نحن نعتبر الحق في 

التعبير عن االحتجاج السيا�شي هو من أدوات التأثير. 

العمل  مع  وأنا  صحيح  هذا  للعرب  �شيء  نتنياهو 

تشكيل  من  نتنياهو  بمنع  تنجح  أن  تغييره.  أجل  من 

حكومة ملدة عام هذا ليس باألمر السهل. 

س: ما الفائدة من التأجيل؟ 

نصرح  كنا  البديل.  هو  غانتس  أن  نقل  لم  نحن  ج: 
نسبة  زيادة  طريق  عن  نتنياهو  إسقاط  نريد  بأننا 

هي  العربية  األحزاب  العربي.  الوسط  في  التصويت 

للجماهير  الفلسطينية  الهوية  على  حافظت  التي 

العربية في البالد، الشارع العربي يريد أموًرا أخرى، أنا 

القيام بمراجعة، هذا  الى  ا 
ً
بأننا بحاجة أحيان أعتقد 

أن  مقالتي  في  كتبت  مقاالتي.  بإحدى  عنه  كتبت  ما 

خطاب املشتركة قبل االنتخابات بحاجة الى مراجعة، 

الحملة االنتخابية بحاجة الى مراجعة، مفهوم التأثير 

ملحدودية  تماًما  واعون  نحن  مراجعة،  الى  بحاجة 

هنالك  أنه  نعلم  ونحن  التأثير،  وإلمكانات  التأثير 

برملانًيا  تؤثر  أنت  اقه.  اختر يمكن  ال  صهيوني  إجماع 

ليس  والتأثير  هام.  هناك  وجودك  ولكن  بالهوامش، 

قضية  في  البديل؟  هو  ما  ثم  البرملاني،  بالعمل  فقط 

والوضع  الفحوصات  قضية  في  أثرنا،  امليزانيات 

أثرنا، زد على ذلك قضية  العربي  في املجتمع  الصحي 

عودة الطالب الجامعيين العرب الى البالد.

الكنيست  خارج  توفرها  أن  ممكن  األمور  هذه  س: 
أيًضا ، مثل برملان مستقل للعرب.

ج: هذا طرح آخر، لديك موقف من الكنيست، جّيد. 
األدوات  الى  بحاجة  لكني  الكنيست،  أنت ال تفضل 

التي توفرها الكنيست. نحن استطعنا القيام بكل 

املجتمع  القانونية،  مكانتنا  بسبب  األعمال  هذه 

املالية،  اللجنة  في  عنه  ممثل  الى  بحاجة  العربي 

بلجنة الكورونا، ملاذا نحاول تقزيم هذه القضايا 

؟

على  التوقيع  رفض  قرار  من  الحكمة  ما  س: 
اتفاقية فائض أصوات مع ميرتس؟ 

ج: لم يكم هنالك عرض من هذا النوع. 

س: في العام 2015؟ 

2015 كان القرار صائًبا، سياسًيا وعملًيا،  في ال  ج: 
فال  الصهيونية  األحزاب  كنس  نريد  ألننا  سياسًيا 

من  وندخلهم  الباب  من  نطردهم  أن  يمكن 

الشباك. 

س: أال ترى 
بميرتس 

حليف 

برملاني؟

ج: حليف برملاني �شيء، والتوقيع على فائض أصوات 
هم  صهيوني.  حزب  ميرتس  النهاية  ففي  آخر،  �شيء 

لهذا  قراءتي  أن  يثبت  مما   ، براك  إيهود  مع  تحالفوا 

الحزب كانت صحيحة.  

مركبات  داخل  توترات  السابق  في  الحظنا  س: 
أجواء  مؤخًرا  نالحظ  باملقابل  املشتركة،  القائمة 

مغايرة، هادئة بدون صراعات، ما السبب؟ 

 

ج: في انتخابات البلديات واملجالس املحلية في العام 
كانت  متداولة،  التناوب  قضية  تزال  ال  كانت   2018
فترة مشحونة، كما أن الحالة املحلية تؤثر. وأنا أقول 

لك ال تزال حتى اآلن نقاشات داخل القائمة املشتركة، 

في  الجماعي  العمل  السطح.   على  تظهر  لم  لكنها 

القائمة املشتركة يحتاج الى ترتيب أفضل من الوضع 

القائم بكثير. 

س: هل هنالك خطف أضواء من قبل بعض أعضاء 
بينك  حصل  مثلما  لهم،  زمالء  من  املشتركة  القائمة 

أملازة  إعادة  بقضية  عودة  أيمن  القائمة  رئيس  وبين 

ج�شي الى البالد ؟ 

وحاولنا  معها  جلسنا  ج�شي  أملازة  سفر  قبل  ج: 
هذه  في  حيفا  في  التجمع  فرع  وساهم  مساعدتها، 

القضية بشكل بارز، عندما تعرضت  ملشكلة توجهت 

توجهت  أن  وبعد  يومي  بشكل  القضية  تابعنا  لنا، 

وكان  السفارة  الى  رسالة  وأرسلنا  أيًضا،  عائلتها  لنا 

ووزارة  تركيا  في  السفارة  مع  مستمر  تواصل  هنالك 

بشهادتها  أملازة  تدلي  أن  املحكمة  في  تقرر  الخارجية. 

ومن ثم يتم إطالق سراحها. عندها شعرنا باالطمئنان 

بعد حل القضية، كان من املفروض أن تستمر أملازة 

أننا  صحيح  الصحي،  وضعها  نتيجة  تركيا  في  بالبقاء 

بإمكاننا  كان  النهاية،  حتى  املساعدة  من  نتمكن  لم 

أن نقدم املساعدة بشكل أكبر، لكننا لم نتمكن من 

تركيا،  الى  سافر  عودة  أيمن  عندما  بالصدفة  ذلك. 

لتركيا  وصل  عندما  أملازة،  بقضية  علم  على  يكن  لم 

أختها إتصلت به، فقام بزيارتها والتقط صورة معها. 

كما توجه للسفارة وتزامن هذا األمر مع فترة عودتها 

ساعدها  الذي  هو  وكأنه  االعالم  أمام  فظهر  للبالد، 

مثل  وفي  إنسانية،  حالة  كانت  هنا  أزمتها.  حل  في 

ساعدنا  أيًضا  مكاسب.  عن  نبحث  ال  الحاالت  هذه 

الطالب من طمرة لكنني ال أريد أن أنشر عن القضايا 

اإلنسانية واستغلها كمكسب سيا�شي.

  

"األوتونوميا  لفكرة  التجمع  طرح  عن  ماذا  س: 
إسرائيل،  في  الفلسطينيين  للعرب  الثقافية" 

لم نعد نسمع عن هذا املوضوع؟

ج: هذا خلل جدي في أداء التجمع، كان هنالك 
أكثر  اهتمام  هنالك  أصبح  الشق،  هذا  في  تراخي 

بمواضيع أخرى وأهملنا هذا املوضوع، إدارة ذاتية 

للثقافة والتعليم، ال نريد ملدارسنا العربية أن تبقى 

طرح  إعادة  يجب  لهذا  الشاباك،  سيطرة  تحت 

هذا املوضوع ليس فقط من خالل التجمع بل 

من خالل مؤسسات ثقافية مستقلة. 

توجيه  يتم  عام  بشكل  س: 
لحزب  االتهامات 

التجمع ونعته بالتطرف ، فهل تصرف النائب السابق 

الخليوية  الهواتف  لقضية  بالنسبة  غطاس  باسل 

خدم التجمع أم أساء إليه؟

هو  للدولة،  معاٍد  التجمع  حزب  أن  االدعاء  هذا  ج: 
العدالة  لعدم  التجمع معاٍد  الصحة فحزب  عاٍر عن 

العربية  الجماهير  بحق  ولإلجحاف  والديمقراطية 

ديمقراطي  برنامجنا  اسرائيل.  في  الفلسطينية 

حساب  على  الصهيونية  للهيمنة  معاٍد  بجوهره، 

التي  التجمع  اقف  مصالح جماهيرنا، هذا تشويه ملو

على الجماهير العربية أن ترفضه. 

ذات  قال  بذاته  وهو  فردية  قضية  هي  باسل  قضية 

ليس  فعله  ما  املسؤولية.  يتحمل  الذي  وهو  األمر 

به من منطلقات فردية  بما قام  قرار حزبي، فهو قام 

األسرى  مساعدة  كان  الهدف  الثمن.  ودفع  إنسانية 

من ناحية إنسانية. اآلن يوجد نقاش حول هذا األمر، 

وظيفة  من  ليس  العمل  هذا  أن  يعتقد  من  هنالك 

يكن  لم  يدعي ذلك.  ذاته ال  الكنيست، وباسل  عضو 

وحزب  الثمن  دفع  هو  ضد،  أو  مع  نقاش  هنالك 

التجمع دفع الثمن، وهنالك فئات استغلت هذا األمر 

للتحريض على التجمع.   

عن  املقال"  "فصل  صحيفة  توقف  بعد  س: 
التجمع، هل هنالك  الناطقة بلسان حزب  الصدور، 

صحيفة  من   
ً

بدال الدور  هذا  أخذت  أخرى  صحيفة 

"فصل املقال"؟

لصحيفة  بديلة  لنا  بالنسبة  صحيفة  توجد  ال  ج: 
مؤقت  بشكل  تم  الصحيفة  إغالق  املقال"،  "فصل 

ال  عملًيا  إصدارها.  إعادة  وسيتم  مالية  أزمة  بسبب 

توجد صحيفة تابعة لحزب التجمع في الوقت الحالي. 



يف مي ماركتحمالت رمضانية

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512

  

مي ماركت حيفا
مفتوح 7 أيام 
يف األسبوع 

 ₪

כבש אחורי בלדי

167ק״ג   ₪

רבע כבש פרוס 

15990ק״ג 
 ₪

בשר עגל טרי

4490
 ₪120

חזה אסאדו

3ק״ג   ₪ 3ק״ג 

בשר בקר טחון 

100  ₪

עוף שלם טרי

990עד 5 ק״ג
1ק״ג  4ק״ג ₪100 

פרגיות עוף טרי

4ק״ג ₪100 

חזה עוף טרי

3ק״ג ₪50 

כרעיים עוף טרי

 ₪ 330ק״ג 

כבד עוף טרי

 ₪30

כנפיים עוף טרי

5ק״ג   ₪290
1ק״ג 

תפוא לבן ארוז, תפוא לאפיה
בצל יבש, גזר ארוז

כרוב לבן/אדום

 ₪490
1ק״ג 

חציל קלאסי
קולורבי
אבטיח

 ₪990
3ב 

חסה ערבית 

 ₪

פטרזיליה שמיר כוסברה 
נענע 

990
4ב   ₪990

2ב 

שום ארוז 

4ב ₪10 

קמח, סולת

4ב ₪10 

סוכר

 ₪

כל מגוון פיראוס

2+1  ₪

גבינת שמנת נפוליאון 
במשקל

290
100גרם 

 ₪

חלב תנובה 1 ליטר  

890
2ב   ₪

יוגורט 1.5ליטר 

990
 ₪

גבינת גואדה כמון /טבעי/ כבשים 
במעדנייה

890
100גרם   ₪

גבינת ריקוטה 

100גרם 3  ₪

גבינה בולגרית 24% 

390
100גרם   ₪

באדי תות 500 גרם

2ב 10  ₪

שמנת חמוצה תנובה

8ב 10  ₪

עמק 500גרם

500גרם 18  ₪ 310ב 

מלפפון פרי-חן 7-9

 ₪1490

שמן חמניות 3ליטר
שוקחה

 ₪10

קטשופ יכין 

2ב  5ב ₪10 

ספגטי , אטריות 500 גרם

 ₪ 310ב 

פסטה, ספגטי ברילה

 ₪1490

עג׳וה אסאלה 1 ק״ג

 ₪

תמרים 1 ק״ג

1290
 ₪2990

קוקה קולה שישיה 

בקניה מעל 150 ש״ח  ₪1990

פפסי, מירנדה, 7אפ 

 ₪2990

פררו רושאר 375 מ״ל

 ₪1790

נוטלה 630 גרם

 ₪

טחינה לזיזה 900 גרם

1290

 ₪

מילקה אגוזים 250 גרם 

790
 ₪ 510ב

וופל מנעמים 200 גרם 
בטעמים

 ₪

פיירי נוזל כלים 1.350 ליטר

790
 ₪10

סוד מרכך 4 ליטר

 ₪2290

פרסיל 4 ליטר 

 ₪12

נוזל חלונות 

3ב  ₪990

פלמוליב 750 מ״ל, מגוון

الحملة سارية حتى 21.5.2020 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت
 * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود
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اكرة 
َّ

الذ ها  انَّ ة،  فرديَّ ذاكرة  ليست  برهوم  ذاكرة 

في  روا 
َّ

تجذ الذين  ين،  الحيفّيِ للعرب  ة  الجماعيَّ

من  روا  وُهّجِ هاجروا  الذين  ين  والحيفّيِ أرضهم 

وهي  مان  الضَّ هي  ة  الجماعيَّ اكرة 
َّ

والذ بلدهم. 

اهد وهي التي تزرع فينا األمل في العودة والبقاء. الشَّ

عليه  أنَّ  ة،  الوطنيَّ ببصيرته  تركي  خالد  د.  ورأى 

إلى  يعيدها  وأن  ة  الجماعيَّ اكرة 
َّ

الذ هذه  ينقذ  أن 

ة  ى منها ألنَّ ضياع البقيَّ أذهاننا، عن طريق من تبقَّ

ع 
ُّ
بعد "عمٍر طويل" هو مأساة وكارثة، وال يمكن توق

ا. ة حقًّ ها ستكون مأساويَّ نتائجها، ولكن ال شكَّ في انَّ

ولكنَّ  نعرفها،  ة  تاريخيَّ حقائق  هناك  أنَّ  صحيح 

هناك محاوالت عديدة لطمسها وتغييرها وتغييبها، 

ن  ممَّ ببراهين  ونأتي  لها  ظين  متيّقِ نكون  أن  وعلينا 

كانوا حريصين على كتابة تاريخ هذه املدينة والذين 

سات  كاملؤسَّ حيفا  عروبة  د  ِ
ّ

تؤك بإثباتات  أتوا 

وأماكن  ة  الّرِياضيَّ والحياة  حف  والصُّ ة  العلميَّ

العبادة من مساجد وكنائس.

من  كانا  تات  والشَّ هجير  والتَّ مؤملة  كانت  املأساة 

ان هذه املدينة، 
َّ
احقة من سك ة السَّ نصيب األكثريَّ

تركي  د.  يقول  كما  هم  ولكنَّ ين،  الفلسطينّيِ العرب 

ئون  يخّبِ الجّبِ  وِفي  الكوشان  يحملون  الُعّبِ  في   "

أمٍل  جمرة  على  يقبضون  الجيب  وِفي  املفتاح، 

ام  واأليَّ عكروت  هر  "الدَّ ديارهم..".  إلى  العودة  في 

ه يوسف الذي فقد إبنه تركي  جارت" كما قال جدُّ

بقايا  من  قنبلة  انفجار  بعد  العمر  ربيع  في  وهو 

ين وهو ليس الوحيد  جيش بني عثمان أو البريطانّيِ

االحتالل  جيوش  فات 
َّ
مخل نتيجة  ق�ضى  الذي 

ظلمهم  كان  فقد  األرض،  هذه  على  توالوا  الذين 

يلحقنا حتى بعد انقالعهم عن أرضنا.

املأساة كما يراها كاتبنا هي في اخوتنا العرب الذين 

أضاعونا وأضاعوا فلسطين ويستشهد بنزار قباني 

حيث قال: 

 وأطعموها سخيف 
ً
نة "سقوا فلسطين أحالًما ملوَّ

القول والخطبا

وخلفوا القدس فوق الوحل عارية تبيح عزَّ نهديها 

ملن رغبا               

ما  شريانه،  ونزف  دمه  على  مذبوًحا  يعاتب  من  يا 

اسهل العتبا

        أليس هذا حالنا اليوم أيًضا، لكنَّ شعبنا رغم 

"إنَّ  الكاتب  يقول  ث بحقوقه كما  كل ذلك، متشّبِ

وثيقان..كارتباط  لوطننا  نا  وحبَّ بأرضنا  ارتباطنا 

ه..". ة وهو في رحم أّمِ رَّ الجنين بحبل السُّ

ال ين�ضى كاتبنا أن يصف املدارس في حيفا، بأسلوب 

أنَّ  الى  بقّيِ 
َّ
الط ه  بحّسِ ينتبه  ه  ولكنَّ ورائع  اب 

َّ
جذ

ة  وش كانت تعلق "بين طالب مدرستي األسقفيَّ
ُّ
"الط

ة بين " األغنياء الفقراء".. والفرير على أسباب طبقيَّ

 أنَّ 
َّ

 ِإال
ً
رغم قسوة املدراء، وكانوا رجال دين، عادة

ف الذي درس  باح كان "موطني"، والصَّ نشيد الصَّ

من  تالميذ  فيه  كان  فوف  الصُّ ة  كبقيَّ برهوم  فيه 

يعرفون  واحدة..ال  عائلة  هم  األديان..كأنَّ مختلف 

ة  الوطنيَّ األناشيد  ت..ينشدون  زمُّ
َّ
الت أو  ة  العنصريَّ

العربية  اللغة  معلم  أنَّ  برهوم  ويذكر  ة.  باحيَّ الصَّ

كان نعمة الصباغ..

أوالد  أسماء  ومعظم  ميه  ِ
ّ
معل اسماء  برهوم  يذكر 

فوف األعلى منه "واألدنى" منه وهذا وإن  ه والصُّ صّفِ

ة التي ال نريد  اكرة الجماعيَّ
َّ

ا فهو جزء من الذ بدا عاديًّ

لها أن تضيع..

ق على  نتعرف من صفحات الكتاب بشكل سلس شّيِ

أحياء املدينة، في فترة االنتداب وعلى بعض شوارعها 

رت  تغيَّ وقد  اليوم  بها  نمرُّ  ونحن  ام  األيَّ تلك  ونعيش 

أسماؤها واختفت معاملها القديمة، فهناك أحياء لم 

اسماء  واختفت  ليب  الصَّ كوادي  االسم  إال  منها  يبَق 

الخطاب  ابن  وعمر  العالء  أبي  كشارع  الحّيِ  شوارع 

.. ائّيِ
َّ
الط وحاتم  الرَّشيد  وهارون  الوليد  بن  وخالد 

واليرموك واليمن..

األسد  فله نصيب  بحر حيفا  أما 

مك  في الكتاب، من وصٍف لشاطئ البوتاجي وتّلِ السَّ

الوصف  من  بحر  في  القارئ  يغرق  حيث  ور،  وابونصُّ

الجميل "هل سيعود إميل البوتاجي وشقيقاه ثيوفيل 

يراقب  األخوة  أحد  مك..فيجلس  السَّ تّلِ  إلى  ووليم، 

ادين العائدين..ما أكثر هبات رّبِ العباد  يَّ البحر والصَّ

أكثر"سالطعينه  وما  اطئ  الشَّ هذا  في  العباد  على 

زد  أشهاها،  وما  أطيبها  وما  وأصدافه  وأخطبوطاته 

ئة  ة التي كانت تؤكل نّيِ على ذلك وفرة األصداف البحريَّ

البحرّيِ  دف  والصَّ والبطلميس  وتياء  كالتُّ طهي  بدون 

مك. وحلزون البحر"، إسمه معه تلُّ السَّ

.ويتساءل كاتبنا: 

ن نرجيلته  ِ
ّ

ور مكاًنا لجلوسه ليدخ هل سيجد أبو نصُّ

عبي مع كأس شاي أو كأس من "حليب  على شاطئه الشَّ

.. باع" قرب مستشفى حمزة الحكومّيِ الّسِ

في  ة  قمَّ فهي  كاتبنا  يطرحها  التي  العودة  صور  أما 

غف  الشَّ منها  ُيفَهم  تساؤالت  بشكل  ويطرحها  وعة  الرَّ

ام واألمل في عودتها يوًما.. لتلك األيَّ

ات..
َّ
ال القطارات لترميم املحط هل سيعود عمَّ

هل سيعود إميل البوتاجي إلى شاطئه..

هل سيجد أبو نصور مكاًنا لجلوسه على شاطئه..

هل سيعود أبو معروف إلى حانوته في سوق الشوام..

هل سيعود أبوغالمبو ليرقص بلباسه و"دناديشه"..

األعياد  ام  أيَّ ة  رفيهيَّ
َّ
الت لبرامجهم  الغجر  سيعود  هل 

واملناسبات..

هل سيعود ذلك األرمنيُّ إلى ساحة الخمرة ليبيع وابنته 

ة.. أقراص الكبَّ

..بعد أن  هل ستعود عائدتنا إلى شارع ياقوت الحموّيِ

غادرت الوطن من أجل الوطن..

وهل سيعود أهل حيفا لترميمها كما كانت وأفضل..

أسئلة  هي  تركي،  خالد  د.  يطرحها  التي  األسئلة  إنَّ 

وهو  آتية  شكَّ  ال  العودة  أنَّ  مقتنع  ه  أنَّ أي  ة،  إنكاريَّ

تمام  مقتنع  فهو  خاللها،  من  االستفهام  اليريد 

إلى  األكيدة  بالعودة  ين  الفلسطينّيِ بحّقِ  االقتناع 

ف  ِ
ّ
 وهذا ما يؤكده املؤل

ً
روا منه عنوة وطنهم، فقد ُهّجِ

.
ً
في هذا الكتاب وِفي كتبه األخرى أيضا

ه يوسف  ا إطالته في الحديث عن موت تركي ابن جّدِ أمَّ

فقد  على  واأللم  الحداد  عن  فيها  ر  يعّبِ هادف  فهو 

ا ليس لعائلة  ا جماعيًّ
ً
الوطن وأبناء الوطن، يرى فيه أمل

ته ووطنه.. الفقيد فحسب، بل ألمَّ

أبدع املؤلف في صياغة األحداث وجعلها ممتعة رغم 

اب، 
َّ

الجذ فأسلوبه  الكتاب،  لقراءة  نا  وشدَّ مرارتها  

ه سهل  ز بأنَّ ابقة، تميُّ الذي اعتدنا عليه في مؤلفاته السَّ

تاريخنا بشكل  إلى إيصال جزء هاّمٍ من  ممتنع يهدف 

ممتع.

ز وتستطيع معرفته  ردّيِ مميَّ إنَّ أسلوب د. خالد السَّ

املمتعة  فالقصص  مكتوًبا  االسم  يكن  لم  لو  حتى 

ل لبنة من لبنات كتابته وهي مأخوذة من الواقع  ِ
ّ
تشك

املجتمع  من  نة  عّيِ وهم  وأجداده  والده  عاشه  الذي 

الذي عاشوا تفاصيله.

ريفة  الشَّ واألحاديث  ة  القرآنيَّ باآليات  االستشهاد 

إليه.  صبا  الذي  الهدف  عن  ر  يعّبِ موفق  وبشكل 

ة  ثقافيَّ إشارات  ُيعتبر  ة  األدبيَّ املصطلحات  في  وهذا 

سبيل  وعلى  مه  وُمقّيِ لقارئه  ثقة  وتجعله  صَّ  النَّ ثري 
ُ
ت

، ﴿..وال  ساء خيًرا"  ِ
ّ
بالن "فاستوصوا  الحصر  املثال ال 

 ،  ﴾ ئة..  ّيِ
السَّ وال  الحسنة  تستوي  ﴿..وال  قوا..﴾،  تفرَّ

..﴾..
ٌ
 وال شفاعة

ٌ
ة

َّ
﴿..يوٌم البيٌع فيه وال خل

د ما  ِ
ّ

ة تؤك كذلك يرى في شعر املقاومة إشارات ثقافيَّ

قباني  بنزار  فيستشهد  وأحداث  مواقف  من  به  يأتي 

حين يقول: ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في 

بمحمود  كذلك  ويستشهد   . راحوا  من  أصوات  دمي 

ى كنتم
َّ
درويش: عودوا أن

              غرباء كما أنتم

               فقراء كما أنتم

يا أحبابي املوتى عودوا

حتى لو كنتم قد ُمتم..

بيب قيصر خوري: 
َّ
اعر الط ويستشهد كذلك بالشَّ

وإذا لم تنل هذي البالد حقوقها

عوب وتسعد   فتحيا كما تحيا الشُّ

فخيٌر لها أن ال تعيش ذليلة

ّلِ للموت مورُد
ُّ

ألنَّ حياة الذ

 ويقتبس كذلك من شعر عمر أبو ريشة، عن معركة 

ميسلون:

كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعِب

كم نبت أسيافنا في ملعب

وكبت أفراسنا في ملعب

شرف الوثبة أن تر�ضي العلى

غلب الواثب أم لم يغلِب

اعر توفيق زياد كذلك:  ومن الشَّ

ونصنع األطفال

 ثائًرا
ً
جيال

وراء جيل 

نا عشرون مستحيل كأنَّ

ملة والجليل في اللد والرَّ

اعر سميح القاسم: ومن الشَّ

الم
َّ
يُدك املرفوعة في وجه الظ

راية جيل يم�ضي

وهو يهزُّ الجيل القادم

قاومُت..فقاِوم

اعر واملناضل داود تركي ينقل لنا، عن حيفا:  وعن الشَّ

بلد بناهاالظاهر العمر قد صابه بغيابنا الخلُل

لُل
َّ
ترنو إلى األحباب أعينه ويرومهم حتى بها الط

ف الهام ُيغني املكتبة 
َّ
إصدار  مكتبة كل شيئ لهذا املؤل

من  هامٌّ  فصٌل  لغاَب  تصدر  لم  لو  ة  بمادَّ ة  العربيَّ

اشر.. ف والنَّ ِ
ّ
ة فمبروك للمؤل ذاكرتنا الجماعيَّ

حيفا في ذاكرة برهوم كي الُتنسى

اسكندر   عمل

نشر فيديوهات للشاعر الكبير سميح القاسم 
على الفيسبوك بمناسبة ذكرى ميالده  

ملراسل صحيفة "حيفا" – صادف يوم االثنين املا�ضي 
 
ً
ذكرى ميالد الشاعر الكبير سميح القاسم )81 عاما

على ميالده(، وبهذه املناسبة، أعلنت مؤسسة سميح 
مقاطع  يضم  خاص  فيديو  تطلق  سوف  أنها  القاسم 
شعرية  ألمسيات  الخاص  املؤسسة  أرشيف  من 
قديمة في القدس ولندن باإلضافة ألغاني فرقة الفجر 
والفنانة ريم بنا من خالل عروض في الناصرة وبرلين في 

سنوات الثمانينيات والتسعينيات.



السّيد حسيب عبود 
رئيس الهستدروت لواء الجليل المركزي

تتقدم لجان الموظفين والمسؤولين في الهستدروت

بأجمل آيات التهاني والتبريكات لألمة االسالمية 

بمناسبة حلول 

شهر رمضان الكريم
سائلين المولى تعالى أن يجعله 

شهر خير وبركة وتسامح ومحبة

وأن يتقبل صيامكم وسائر أعمالكم
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قطع ترامب مؤتمره الصحافي أمام البيت األبيض هذا األسبوع 
سؤال   

ً
واصفا الصحافيين،  مع  حاد  خالف  بعد  املكان  وغادر 

يفاجئنا  ترامب  دائًما  بالـ"قبيح".  كورونا  جائحة  عن  أحدهم 
وهذه املرة أبرز لنا كم هو ال يحترم الصحافة والصحفيين

واللوك  صورك  بتغيري  ما  قد  حتحوت  صفاء  يا  حيرتينا  وهللا 
شعرك  بتصبغي  يوم  بتغير،  والثاني  يوم  كل  شاهللا  ما  عندك 
وال  عالبال  ال  صورة  آخر  أما  أخضر.  يوم  أزرق  يوم  أصفر 
صفحتك،  على  كتبِت  إنك  وكملتيها  هذا؟!  شو  عالخاطر، 
أقلك  بدي  ال  بالشارع"،  يشوفني  ملا  ينصدم  حدا  ما  "عشان 

بصراحة انصدمنا. 

بارز  الفنان أسامة مصري ما بفوت وال فرصة حتى يظل  عادة 
وتحت األضواء، وآخر محاولة كانت قبل يومين عندما نشر هو 
وأخوه ميسرة على الفيس بوك صورهما وهما على خشبة املسرح 
مع كمامات، وكتب شعار "حملة احتجاج على وضع املسرح في 
البالد". لحد هون كل �ضي تمام، لكنه كتب على الصورة "ممنوع 
نترك هيك منصة فاضية"، وأنا عم بقلب بصفحات الفيس بوك 
شفت على صفحة مسرح حيفا صورة مشابه وكتب عليها ذات 
أسامة  عن  نقل  ما  حيفا  مسرح  أكيد  العبرية.  باللغة  الكلمات 
الفكرة، خاصة إنه أسامة إله سوابق في نقل األفكار عن املسرح 

العبري.

والحلوة،  املميزة  بأغانيه  أشقر  جو  الفنان  على  تعودنا  ما  بعد 
منتفاجأ بالفترة األخيرة إنه حتى الفن عم يصير مستواه متدِن، 
خالل  من  جمهوره  على  يطل  فنان  هيك  مثل  أبًدا  توقعنا  فما 
واحنا  بصراحة  وضجران"،  "زعالن  الجديدة  بأغنيته  املرحاض 

عمنشوف األغنية طلعت ريحة ... ريحتك!!! 

الكاتبة والباحثة د. جهينة خطيب من شفاعمرو يمكن ضربت 
رقم قيا�ضي في النشر على صفحتها في الفيس بوك، منتابع حركاتها 
بكل تفاصيلها، إن كانت في البحر بتنشر صورها، وهي بتحاضر 
بتصورها  سلحفاة  شافت  إن  وفيديو،  صورها  بتنشر  للطالب 
لو  يعني  فيديو وصور،  بتنشر  رياضة  تعمل  عنها، وهي  وبتنشر 
ما كانت محاضرة وباحثة بفهم، يعني هالقد عندها وقت تكون 
مشغولة على صفحة الفيس بوك، طب وينتا بتحضر للدروس؟!

عندما  ميركل،  أنجيال  العالم،  في  امرأة  أقوى  عالحامي،  إكبش 
قام أحد املصورين  بالتقاط صورة لها في السوق، قال لها 

التقطت لك صورة بنفس هذا الفستان قبل عشرة  أني  "أذكر 
ولست  األملاني  الشعب  خدمة  مهمتي  "أنا  فأجابته  سنوات"، 

عارضة أزياء". 

ترامب يدير ظهره للصحفيني ممنوع نرتك هيك منصة  صدمتينا يا صفاء

لست عارضة أزياء هالقد معها وقت؟!طلعت ريحتك 



سمير أبو فارس
رئيس اتحاد الفنانين الموسيقيين العرب 

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات 

الى المحتفلين بعيد الفطر السعيد

راجين المولى أن يحمل العيد في طياته بشائر الخير والبركة والسالم  
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جد
الفروق

حل العدد الماضي

الفائزون بالعدد الماضي

تطبيقات مفيدة لألطفال
قصص عصافير , قصص أطفال:

برنامج لتنزيل قصص األطفال املصورة واملسموعة، وتتميز القصص في هذا التطبيق بتدرجها في الصعوبة، 

شيقة  بطريقة  التربوية  القيم  من  عدًدا  بتقديم  تتميز  كما  القراءة،  مهارات  تنمية  على  الطفل  لتساعد 

ومسلية، البرنامج مجاني ودون إعالنات.

لوّن
االسم: ______________

العائلة:______________

المدرسة: ____________

العمر: ______________

ت: ________________

يا اولاد ندخل مسابقة تلوين وأول اربع 
 BOK أولاد بحضروا  الرسمة ملونة ل�مكتبة

يحصل على جائزة 
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مستوى صعبمستوى وسطمستوى سهل

شروط اللعبة
هذه الشبكات مكونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مقسم الى 9 خانات صغيرة.

من شروط اللعبة وضع األرقام من 1 الى 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم 
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

1 - عزت العاليلي 2 - قرن - عميل - أم 3 - 
سرب - مليس 4 - لبيب - ريع - كد 5 - قياد - يمّوه 6 - رد 

- براد 7 - ابن - بيداء 8 - تجاعيد - عمل 9 - داليدا - 
مر 10 - برم - كسوف 11 - سن - لص - منخفض

ج-بن 3 - تنسيق -  1 - عقيلة راتب 2 - زر - دبَّ
نادر 4 - ربيب - عامل 5 - لعب - أربيل 6 - عم - ردى 

- ديك 7 - ليلي - دب - دسم 8 - أملعي - يعاون 9 - معدم 
- فخ 10 - السكو - ألم 11 - يم - دهاء - رفض

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

افقيا
شاعر عربي من اليمامة له معلقة طويلة. 1
نقيض باطل – رقاد – تحسر على ما فات. 2
ضد أسود – سيئ أو فاسد. 3
زعيم – مدة طويلة. 4
ثغر – نظير أو مثيل – طائر حسن . 5

الشكل حاد الصوت
م�ضى – نبأ – جوهر م�ضيء ومحرق. 6
هزة أرضية شديدة – والدة – جواب. 7
حاكم – معاون. 8
رجل قصير القامة – فاصل – العب. 9

ما يكتمه اإلنسان – لبيب. 10
ضـد خـشـن – سـعـر – ضد حلو. 11

عموديا
شاعر عربي من أسرة رفيعة املكانة. 1
واســع – دولــة اتـحـاديـة في جـنـوب شـرقـي . 2

آسـيـا عاصمتها كوااللومبور
ار. 3

ّ
درويش – ُزن

اســم جـنـس لـلـغـنـم – حـرف شرط – مادة . 4
قاتلة

قــهــوة – ضــد يــخــرج – ضد مملوك. 5
طــائــر بــحــري ال يــأكــل غـيـر السمك – حب. 6
وقت – نمط – أخو األب. 7
يبصر – ساحة. 8
راجعون – صفا. 9

قط – محادثة بين شخصين أو أكثر        . 10
–معرفة

ضد برد – بناء تحت األرض . 11

كلمات متقاطعة 
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