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هل من بروكسل سيأتي الخالص؟
جواد بولس

حاد األوروبّي في العاصمة 
ّ
أثارت زيارة وفد القائمة املشتركة إلى مقّر االت

بروكسل، موجة عاتية من التحريض وتهّجمات يمينية  البلجيكية، 
ف 

ّ
تتوق لم  الذي  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  قادها ضّدهم 

بهدف  ِفدريكا موچـريني،  ضغوطاته على وزيرة العالقات الخارجية، 
ا  قاء معهم، أو ، على األقّل، عدم مشاركتها شخصيًّ

ّ
ثنيها عن عقد الل

ف أقّل رتبة ومكانة كي يقوم باملهّمة.
ّ
فيه، وانتداب موظ

لم تنجح جهود الديبلوماسية اإلسرائيلية وأعوانها في العالم في ردع 
من تقف على رأس السياسة الخارجية األوروبية؛  وقد أوضح متحّدث 
بأّنها »تجتمع،  اإلسرائيلّي  اليمين  حفيظة  من  زاد  بيان  في  باسمها 
لين عن الحكومة والبرملان، 

ّ
كوزيرة للخارجية، بشكل روتينّي مع ممث

بما في ذلك املعارضة، وإسرائيل ليست استثناًء«، وذلك في ما يصّح 
»نغزة« موجعة في خاصرة موقف قادة إسرائيل التقليدّي،  اعتباره 
املصّرين على ضرورة التعامل مع إسرائيل كحالة استثنائية ال تخضع 

للمعايير الدولية وال للمحاسبة العادّية.
خصوًصا  ًرا،  ًعا ومبرَّ

ّ
املعارض للزيارة متوق ُيعتبر املوقف اإلسرائيلّي 

العربية،  القيادات  وسائر  املشتركة  القائمة  نّواب  تصريحات  بعد 
لشؤون  العليا  املتابعة  لجنة  رئيس  بركة،  محّمد  رأسهم  وعلى 
»العالم«  أبواب  في دّق  بأّنهم عازمون على امل�ضّي  الجماهير العربية، 
وتجنيد مؤّسساته ومنابره لصالح قضايا املواطنين العرب وحقوقهم 
ًرا »قانون 

ّ
املسلوبة، وضّد سياسات القمع واالضطهاد التي عّراها مؤخ

القومّية« العنصرّي. 
ّية 

ّ
في الوقت نفسه استجلبت زيارة الوفد أصواًتا انتقادية عربية محل

كانت قد  أطلقتها بعض الجهات مباشرة، بالتزامن مع نشر الخبر  في 
فت أن نرى كيف استنجد، فيما بعد، بعض 

ّ
ّي. ومن الال

ّ
اإلعالم املحل

علن من تصريحات ملوچـريني اعتبرت 
ُ
املنتقدين وعّززوا مواقفهم بما أ

ا«؛  ا داخليًّ فيها »أّن قضية تشريع قانون القومية تبقى شأًنا إسرائيليًّ
بقدرتهم على التنّبؤ وبرجاحة تقديراتهم السياسية  شاَوف هؤالء 

َ
فت

وصوابها! 
ما زلت مؤمًنا بحّرية الجميع وبحّقهم في التعبير عن مواقفهم؛ لكّنني 
زان 

ّ
ع من العقالء واملجّربين أن يمارسوا هذا الحّق بمسؤولية وات

ّ
أتوق

مبنّيين على جميع املعطيات املتوافرة، والبدائل املمكنة واالحتماالت 
العنصرية  الهجمات  أعتى  تواجه  عربية  كجماهير  أمامنا  املتاحة 
»فزعات«  دون  من  وجهها وصّدها  في  الوقوف  ونحاول  وأخطرها، 

األشّقاء وإسنادات اإلخوة ودعم الحلفاء.
بات 

ّ
 تستحوذ خطوة سياسية ما على إجماع كّل مرك

ّ
من الطبيعّي أال

املجتمع العربّي ومفاعالته، ال سّيما في واقع سيا�ضّي معّقد كواقعنا؛ 
قادة  حقيقة »استقتال«  يراِع  لم  انتقاد\تهّجم  كّل  أعتبر  ني 

ّ
أن بيد 

ّي؛ كما وسيكون  الدولة ملنع الزيارة، جهًدا منقوًصا ومثلوًما وغير ِجّدِ
وإغفال مواقفها السابقة  ق بتصريح واحد صادر عن الوزيرة، 

ّ
التعل

فلقد صّرحت في  وغير منصف؛  غير ِمْهّي  تجاه نتنياهو وسياساته، 
»إّن  قائلة:  رّدها على أحد االستجوابات املقّدمة في البرملان األوروبّي 
هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع املعايير واألعراف الدولية وعلى 
ا من  ا جدًّ عتبر جزًءا هامًّ

ُ
رأسها الحفاظ على حقوق اإلنسان، والتي ت

إلى جانب حقوق األقلية  حاد األوروبّي مع دولة إسرائيل، 
ّ
عالقة االت

العربية داخل إسرائيل«.
ا ومثيًرا، يبقى لقاء النائب  رغم جميع االنتقادات، وبعضها كان حقيقيًّ
قاءات التي 

ّ
عتبر سائر الل

ُ
ا، ومثله ت أيمن عودة مع الوزيرة موچـريني هامًّ

كمبادرة رئيس لجنة املتابعة لتدويل   – أجراها قيادّيون في املا�ضي 
قضايانا وغيرها من املحاوالت الفردية أو الحزبية – أو تلك التي قام 
بها الوفد في هذه الزيارة، والحًقا في زيارة النائبين الطيبي وزحالقة ملقّر 

الجامعة العربية في مصر .
تدّل هذه املبادرات على والدة نهج واعد وجديد، رغم اّدعاء البعض 

رض على القيادات العربية بعدما فرغت 
ُ
ه ف

ّ
أن

جعب أحزابها وحركاتها السياسية من سهامها 
فال غضاضة في محاوالت  وتصّحرت منابتها؛ 
إلى  نسعى  الذي  العالم  بدول  استنصارنا 
هذه  بأّن  يشعر  من  هناك  ولكن  عتباته؛ 
»املبادرات الدولية« ليست أكثر من محاوالت 
كي  القيادات  بها  تستجير  صارت  مستسهلة 

ّية، 
ّ
تستعيض »بخراجها«، وذلك بعد ثبوت عجزها في امليادين املحل

وغياب تأثيرها داخل مجتمع  وانحسار قّوتها بين الجماهير العربية، 
األكثرية اليهودية!

لم تستثرني معظم االنتقادات العربية التي ُوّجهت إلى هذه الزيارة وال 
إلى ما سبقها من محاوالت مشابهة؛ فإسرائيل، بخالف هذه األصوات 
»لكشات«  مثل هذه العالقات قد تكون مجّرد  تعرف أّن  املنتقدة، 
فرغم موقف  لكّنها قد تتعاظم وتتحّول إلى ضربات مؤملة؛  صغيرة، 
ر قادة إسرائيل ما 

ّ
يتذك »قانون القومية«  موچـريني املذكور بشأن 

قالته الوزيرة نفسها حول هذا القانون وغيره في مناسبات أخرى، 
أّنهم كانوا  دة 

ّ
باسم جميع األوروبيين، مؤك وما صّرحت به كذلك، 

فنحن  الدولتين،  ق األمر بمسألة حّل 
ّ
»واضحين بشّدة عندما يتعل

يعرقل أو  �ضيء  وكّل  ذلك هو الخطوة الوحيدة إلى األمام،  نؤمن أّن 
يمنع تحقيق هذا الحّل يجب االمتناع عنه«.

من يناضل اليوم ضّد قانون القومية وتبعاته؟ من قادر على إخراج 
الجماهير وهي ضحايا هذا القانون املفترضة؟

أخ�ضى من األسوأ؛ فرغم أّن كثيًرا من القيادّيين الحقيقّيين يؤّيدون 
بأّن  ويؤمنون  القائمة املشتركة في هذه الزيارة،  ما صّرح به رئيس 
قانون القومية يجب أن »يكون على جميع املستويات  النضال ضّد 
وفي أساسه سيكون داخل إسرائيل، باملشاركة الفّعالة بين املجتمع 
وفي الوقت ذاته لشركائنا في  والقوى اليهودية الديمقراطية،  العربّي 
قانون  املحافل الدولية مساهمة كبيرة وفّعالة في دعم نضالنا ضّد 
القومية«، لم يتبع مظاهرة تل أبيب الكبرى أّي نشاط حقيقّي ُيذكر، 
ومعدهم  مهاجعهم  إلى  الناس  وعاد  الحّق«  شمس  »غابت  فلقد 
لسان حالهم  وحسابات بنوكهم وإلى هواجسهم ومصالحهم،  وكأّن 

يتساءل ملاذا النضال وكيف ومن أجل من؟
كفاح  كوسيلة  ضرورية  الريح  جهات  نحو  املساعي  هذه  ستبقى 
جدي إذا ما بقيت يتيمة وكسيحة، وإذا استمّرت 

ُ
مطلوبة، لكّنها لن ت

قياداتنا  في التغا�ضي عن مواجهة أصعب األسئلة وهو:  ملاذا  فقدت 
أحزابها والحركات السياسية قّوة تأثيرها بين الجماهير العريضة؟

جري استطالع رأي 
ُ
ًرا، تساؤل البعض عّما إذا أ

ّ
لقد لفت انتباهي، مؤخ

حول موقف الجماهير العربية من قانون القومية، وكيف ترى هذه 
 إذا 

ّ
الجماهير ضرورة وإمكانّيات مجابهته؟ لم أقرأ جواًبا على ذلك، إال

ا والعزوف عن أّي نشاط سيا�ضّي  اعتبرنا الصمت جواًبا والهدوء ردًّ
شدًوا وموسيقى!     

سع من الوقت؛ فقد مّرت سبعة عقود، غابت فيها »شمس 
ّ
ال يوجد مت

الشعوب« عن سماواتنا، ومارت العروبة عميًقا في صحراء »سرت«، 
ى إسالم محّمد عبده والرافعّي على أطراف »الربع الخالي«. وفي 

ّ
وتشظ

إسرائيل نشأت أجيال جديدة، وفيها نمت شرائح  واسعة تعيش في 
ي للذي أحياهم ورّبعهم على هذه النعم 

ّ
بحبوحة نسبّية، وتنام وتصل

والخير والبركات.
فهل سيكون الخالص في بروكسل، فقط ؟ طبًعا ال!

وهل سيسعفنا إضراب موّحد ستعلنه القوى الوطنية واإلسالمية في 
رام هللا مع قيادة عرب الـ 48 وفي الشتات؟ طبًعا ال!   

ال أعرف ماذا يخّبئ لنا الغيب؛ لكّنني مؤمن أّن مياديننا ستبقى هنا: 
الفحم والناصرة وحيفا، ففيها يجب أن نعيش وأن  في تل أبيب وأّم 

نقاوم. 
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 األّول؟ بعدنا في أّول السنة. 
ّ

 يا جّدي.. كيف الصف
ً

 وسهال
ً

• أهال
منيح، لكن يا جّدي حملت الشنطة على ظهري، ثقيلة كثير.   •
• والزم نجيبها كّل يوم معنا، وهي مالني كتب ودفاتر، ومسطرة، 
ت لي زّوادة، مش طْيبة..  • أنا 

ّ
وقّنينة مّي، وزّوادة. • املاما حط

بحّب املدرسة، لكن صّفنا بعيد عن الساحة.  • كّل يوم بم�ضي 
الزم  يعني   • للبيت.  املدرسة  ومن  للمدرسة،  البيت  من  كثير 
؟ • الزم نلبس مالبس 

ّ
ف تحت الشمس قبل ما ندخل الصف

ّ
نوق

ممنوع نرسم عالحيطان،  املدرسة كّل يوم، ممنوع نوّسخها. • 
 • بقعد.  وين  اسمي  أكتب  ممنوع  عاملقعد،  الخربشة  ممنوع 
و يحكي معي، بقول له أسكت، صار 

ّ
الولد القاعد بجنبي بظل

املعلمة بتقول ممنوع عن كّل إ�ضي.. وبتصير  ممنوع نحكي..  • 
تصّيح علينا. • كان مسموح لنا نعمل اللي بدنا اّياه، واليوم صار 
كّل إ�ضي ممنوع.. • من أّول يوم صارت املعلمة تعلمنا بال ِنفس، 
أجت حّدي تشوف   • ممنوع.  ه 

ّ
كل اسكتوا..  اسكتوا..  وتقول 

كيف أنا كتبت عالدفتر.. كانت ريحة نَفسها مش منيحة، بتقّرف. 
سنة دراسية مباركة..   ثاني..• 

ّ
قلت للماما تنقلني على صف  •

ب يرحموكم..
ّ

ب، حّتى الطال
ّ

لكن ارحموا الطال

أبو إلياس     

معلمتي
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#عادله
يعني حق كل إنسان بالحياة الكريمة، كفرد، كمواطن، وكمجتمع عربي فلسطيني
يعني حقنا نحافظ عىل أحيائنا وتاريخنا ونطّور مدارسنا ونبني مستقبل والدنا

 

#متساويه
يعني تكافؤ فرص ومساوة حقيقية بالتعليم والشغل والسكن وامليزانيات
يعني التصّدي بقّوة لكل أشكال العنرصية والتمييز والتهميش واإلهمال

نحن             حيفا

 الجبهه الحيفاويه
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شغ أغام سغث السرش
جغثرج طعظفع بطثغئ تغفا 

لسططئ طرّضجة
ضما عع طّائع شغ العزارات والمضاتإ التضعطغئ والسططات 
الئطثغئ الضئغرة، جاضعن طضاتإ الئطثغئ طشطصئ خقل الفارة:

غعم البقباء 25.09.2018
وتاى غعم اقبظغظ 1.10.2018 (غحمض)

المراضج الةماعغرغئ الاغ جاسمض أغام السغث عغ:

 "بغئ عاغظه"  * بغئ ظةطر  * "بات َچليم" * (متناس) 
"ناِڤه يوِسف" * (متناس) "بيت ابا حوشي

تصال البلدّي 106 سيواصل عمله بشكل متواصل ع� مدار 24 ساعة.  مرَكز ا��
          لسّكان "كريات حاييم" و "كريات شموِئل" 1-800-365-106

� حيفا
للمزيد من التفاصيل عن مناسبات عيد العرش ��

طع تمّظغاتظا لضط بسغث جسغث!

بلدية حيفا تطلب بهذا اع�م الجمهور بانه تقرر ا�عفاء من دفع 
� انحاء المدينة من

رسوم وقوف السيارات (ازرق- ابيض) ��
 19.09.18-18 وعيد العرش 23.09.18 - 1.10.18

بطثغئ تغفا تطفئ اظائاه الةمععر اظه صث تصرر طظح اسفاء طظ دشع رجعم 
وصعف السغارات شغ طعصش السغارات المظزط (اقزرق واقبغخ) 

شغ جمغع اظتاء المثغظئ شغ اغام السطض תשע“ט  
سحغئ غعم الشفران – البقباء 2018/09/18 تاى غعم الشفران 2018/09/19 
2018/10/01 اقبظغظ  تاى   2018/09/23 افتث   السرش-  سغث 

أعضاء  قامت مجموعة الفتيات،   – ملراسلنا   – حيفا 
ز الجماهيرّي األخّوة في 

َ
نادي الشبيبة واملرشدين في املرك

حيفا، األسبوع املا�ضي، بزيارة مستشفى األطفال »روت 
 100 رپـاپـورت« في القرية الطّبّية رمبام، حيث قّدموا لـ 
إدخال  بهدف  وذلك  100هدّية،  مر�ضى  وطفلة  طفل 

السعادة، البسمة، والبهجة إلى قلوبهم.
، حيث يقوم  ز 

َ
ومنذ سنوات بات ذلك تقليًدا في املرك

ز بزيارة مستشفيات ومؤّسسات ويتّم توزيع 
َ
طاقم املرك

أكانوا  سواء  هناك،  املقيمين  على  والحلويات  الهدايا 
ز، األستاذ 

َ
صغاًرا أم كباًرا، وذلك – كما ذكر مدير املرك

ز، 
َ
»يسعى املرك إذ   – في هذه املناسبة  عادل خاليلة، 

دائًما، إلدخال ولو القليل من الفرح إلى قلوب األطفال 
أينما كانوا«.

من: نايف خوري
املسيحّي  البيت  مؤّسسة  تحتفل 
على  سنة  أربعين  بمرور  حيفا  في 
احتفال  سُيقام  حيث  تأسيسها، 
غد،  بعد  املناسبة  بهذه  خاّص 
يحضر  أن  املقّرر  ومن  األحد. 
البلدّية  رئيس  االحتفال  هذا 
املؤّسسة  وأعضاء  الدين،  ورجال 

ونشطاؤها.
وقد تحّدث الدكتور ريمون جبران، 
ملؤّسسة  اإلدارّية  الهيئة  رئيس 
نشاطات   

ً
ُمْجِمال املسيحّي،  البيت 

كّل  شاكًرا  البيت،  وفّعالّيات 
الذين  الفّعالّيات،  على  املشرفين 

ى للجمهور املمّيز في 
ّ
قّدموا – حّتى اليوم – خدمات ُجل

حيفا، وفق املعايير والثوابت التي تمّيز كّل املجاالت التي 
قّدمها البيت.

»في السنة املنصرمة وخالل هذا العام امتازت  وقال: 
الفّنّية  والتربوّية،  العلمّية  الثقافّية،  الفّعالّيات 
والرياضّية بمضامينها الغنّية، وساهمت في غرس الفكر 
السليم  الجسم  في  السليم  العقل  وتطوير  الجميل 
الفّعالّيات  أهّمّية  »تبرز  وأضاف:  وبناتنا«.  ألوالدنا 
بكونها تقّدم ألوالدنا الفرص الوفيرة للتفاعل املباشر 
جهة  من  األهالي  ومع  جهة،  من  بعًضا  بعضهم  مع 
بعناها لخدمة 

ّ
ى وأفكاٌر بّناءة ات

ً
أخرى. فكانت هناك رؤ

البيت  وأشار الدكتور جبران إلى أّن  جمهورنا الكريم«. 
املسيحّي تبّنى ودعم مشروع تطوير ومرافقة الطفل مع 
اس وطاقم العمل الرائع واملساعد، حّتى 

ّ
املْهِنّية ريما غط

تّم تخريج أّول فوج من جيل الصغار بمشاركة األهالي. 
غة 

ّ
وم�ضى يقول: »بادرنا إلى إقامة األكاديمّية لتعليم الل

املدارس  مع  بالتعاون  والطّبّية،  املحكّية  اإلنكليزّية 
العام،  هذا  واحتفلنا،  األهلّية ومع مؤّسسات عاملّية. 
بتخّرج فوجين ناجحين من الطلبة بإنجازات ممتازة في 
غة والتعامل معها«. وعن فّعالّيات الشبيبة تابع 

ّ
فهم الل

ز من أجل تطوير القيادة 
َ
»بادرنا إلى إقامة مرك بقوله: 

قادة شباب وصقل  إعداد  نحو  يصبو  الذي  الشاّبة، 
أصبح  حيث  القيادّية،  قدراتهم  وتنمية  شخصّياتهم 
بوسعهم فتح أبواب املستقبل الواعد أمامهم. وجّندنا 
وخبرات  وتجارب  كفاءات  ذوي  مرشدين  املهّمة  لهذه 
واسعة في مضمار التوظيف والتأهيل وقيادة الشباب، 
سواء أكان ذلك في املجال النظرّي أم العملّي. ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف حظينا بالتعاون املثمر مع إدارات 
املدارس األهلّية في حيفا، مثل: مدرسة الكرمل، مدرسة 
الكرمليت،  تيراسانطة  ومدرسة  الناصرة،  راهبات 
على  واحتفلنا بتوزيع شهادات اإلنهاء  ب. 

ّ
وأهالي الطال

لين عن مؤّسسَتي »وول ستريت« 
ّ
الطلبة، بمشاركة ممث

وقد شارك  غة. 
ّ
الل تين أشرفتا على تعليم 

ّ
الل و«برلتز« 

الداعمة  والهيئات  املدارس  لون عن 
ّ
ممث االحتفال  في 

ونلفت  العالمّي.  ز البهائّي 
َ
خصوًصا املرك لهذه البرامج، 

إلى أّن هذه الدورات أقيمت بنجاح بفضل األخت ماري 
وعن فّعالّيات النساء  حّداد واألستاذ مارون خريش.« 
أضاف: »ِافتتحنا دورة هاّمة للنساء في موضوع التغذية 
أبو  املمّيزة جولي  بالتعاون مع االختصاصّية  العالجّية 

سالم.«
الفّعالّيات  على  الضوء  جبران  الدكتور  ط 

ّ
سل وقد 

ه في ظّل 
ّ
الرياضّية الكبيرة في البيت املسيحّي، مشيًرا إلى أن

ازدياد مستوى البدانة والخمول الجسدّي لدى أوساط 
التهافت  بسبب  وكباًرا،  صغاًرا  الجمهور،  من  كثيرة 
التواصل  وأجهزة  الذكّية  والهواتف  التكنولوجيا  على 
األخرى، »ارتأينا أن نعّزز النشاطات الرياضّية وندعم كّل 
من يمارسها، فأولينا موضوع الرياضة والتربية البدنّية 
أهّمّية خاّصة في برامج البيت املسيحّي، إلى جانب الدعم 
ز هذه الفّعالّيات في البيت 

ّ
حيث يرك للبرامج األخرى.« 

طاقم  ويعاونه  يعقوب،  مشيل  املْهّي  املدّرب  املسيحي 
تخريج  حفل  إلى  جبران  الدكتور  وأشار  مؤّهل.  عمل 
املوسم  بإنهاء  ًرا، 

ّ
مؤخ »احتفلنا،  وقال:  الرياضّيين، 

وقد  بحضور جمع غفير من األهالي والطلبة،  الريا�ضّي 
للمبدع  »پـانتوميما«   – صامت  تمثيل  عرض  له 

ّ
تخل

جوليان يعقوب، وكلمة للشاعر ميالد مزلبط، وفّعالّيات 
لألوالد. واختتمنا االحتفال بتوزيع 90 كأًسا على األوالد 
طويل،  وجوزيف  يعقوب  مشيل  املدّرَبين،  بمشاركة 

وأعضاء الهيئة اإلدارّية للبيت املسيحّي.«
قت فرقة »األندلس« التابعة إلى البيت 

ّ
وأضاف: »كما تأل

مع  الراقي برقصات الفالمنكو،  بتقديم الفّن  املسيحّي 
التي أعطت الفرقة كثيًرا  املدّربة الفّنانة مرام قبالوي، 

من خبرتها مع طاقم العمل.«
البيت املسيحّي  »إّن  وخلص الدكتور جبران إلى القول: 
بدعمه  الفّعالّيات  هذه  ق 

ّ
وتأل لنمّو  اإلمكانات  ر 

ّ
وف

اإلشادة  وتجدر  عليها.  واملشرفين  ميها 
ّ
ملنظ املتواصل 

والثناء والشكر الجزيل ملواهب وخبرات مديري ومرشدي 
والتي إْن  املقاييس،  التي نجحت بكّل  هذه الفّعالّيات، 
ما تّدل على التعاون الذي ُيبديه األهل 

ّ
ت على �ضيء فإن

ّ
دل

الكرام مع البيت املسيحّي واملدّربين.«  

ْجِمل نشاطاتها في عامها األربعين
ُ
مؤّسسة البيت املسيحّي ت

ز الجماهيرّي »األخّوة« في حيفا يقّدم 100 هدّية 
َ
املرك

لـ 100 طفل مريض في مستشفى رمبام



מרכז הבשר כבאביר

* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

وادي النسناس، شارع ماريوحنا 30    04-8510776
الكبابير، شارع عوده ندى مقابل الصيدلية 9598903-052  |  عبلين: 052-7012438

₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 



الُجمعة 14 أيلول 62018

بلدية حيفا

املدرسة  الثانوية البلدية »املتنبي«/حيفا

نعلن عن حاجتنا ملعلمين مختصين 

لوظائف شاغرة باملواضيع التالية

للسنة الدراسية 2018/2019

حاسوب – برمجة  )1  
برمجة CNC )مجال هندسة املاكنات(  )2  

كهرباء )مجال هندسة الكهرباء(  )3  
مساعدات تربويات مع لقب أول  )4  

مفضل من أصحاب التجربة وأصحاب شهادة تدريس

على املالئمين إرسال سيرة ذاتية إلى البريد االلكتروني:

almutanabihaifa@gmail.com 

من: خلود فوراني – سّرّية

مجتمعّي  لنسيج  املشترك  »نبني  شعار  تحت 
»ناڤـِه  نادي  م 

ّ
نظ والـتآخي«  املحّبة  شعاره 

وجمعّية  حيفا  وبلدية  يصة( 
ّ
)الحل يوِسف« 

 6 الفائت،  الخميس  يوم  االجتماعّي،  التطوير 
وْرِنير كرة قدم بين 

ُ
أيلول الجاري، »دورّيات« – ت

جريت 
ُ
ب ونواٍد من أربعة أحياء عربّية. وقد أ

ّ
طال

املباريات في  ساحة شعبة الـ«چـيبوريم« التابعة 
يصة، حيث شارك 

ّ
ز الجماهيرّي – الحل

َ
إلى املرك

وّدّية تنافسية متبارون من نوادي  فيها وبأجواء 
النسناس،  وادي  يصة، 

ّ
الحل العربّية:   األحياء 

عّباس، والكبابير.
شباط،  محسن  السّيد  البرناَمج  عرافة  ى 

ّ
تول

الذي أشار إلى أهّمّية مثل هذه اللقاءات لتكريم 
شخصّيات كانت لها البصمة في تطوير مجتمعنا، 
وللحذو حذوه من أجل النهوض به. كما تحّدث 
التطوير  جمعّية  من خالل  املرحوم  عمل  عن 
االجتماعّي ورسالتها املجتمعّية السامية من أجل 

حمة املجتمعّية. 
ُّ
الل

بهّية  للسّيدة  الترحيبّية  الكلمات  أولى  كانت 
ز 

َ
التي تناولت فّعالّيات املرك قّسيس،   – جبران 

منّوهة بدور املرحوم  يصة، 
ّ
الحل  – الجماهيرّي 

من خالل  ز، 
َ
املرك في دعم نشاطات وفّعالّيات 

العقود، ال سّيما  عمله مديًرا للجمعّية على مّر 
حّي  أبناء  وإثراء  ل باحتواء 

ّ
النشاطات التي تتمث

األطراف  بين  التعاون  باركت  كما  يصة. 
ّ
الحل

والذي  املختلفة من أجل إنجاح هذا الحدث، 
جاء بروح ما آمن به وعمل عليه املرحوم طيلة 

داعية الستمرار هذا التعاون من أجل  حياته، 
االرتقاء بمجتمعنا نحو األفضل.

املرحوم،  نجل  إغبارّية،  فراس  السّيد  تالها  
والده  وقد أشار إلى أّن  بكلمة له باسم العائلة. 
َمق األخير لزرع قيم املحّبة  املرحوم سعى حّتى الرَّ
التحّديات  رغم  املجتمع،  أبناء  بين  والتسامح 
ونحن  وال تزال،  الكثيرة التي واجهتها الجمعّية  
يأتي  وْرِنير  التُّ هذا  وأّن  واحد!  الهّم  في  نا 

ُّ
كل

نواٍد  أبناء  بين  فالجمع  لرسالته،  استمراًرا 
املختلفة تأكيد على ذلك.  حيفاوّية من األحياء 
وختاًما دعا ملواصلة حمل هذه الرسالة والعمل 
بقول   

ً
عمال حيفا،  في  أهلنا  مصلحة  أجل  من 

»أقوُل:  عقل:  سعيد  الكبير،  اللبنانّي  الشاعر 
ى القبر عزمي 

ّ
 العزم، حّتى إذا أنا انتهيُت تول

ُ
الحياة

من بعدي«.
تلتها كلمة د. جوني منصور، رئيس الهيئة اإلدارّية 
فه 

ّ
للجمعّية، الذي نّوه »بالبصمة واألثر الذي خل

املرحوم الزميل ورفيق الدرب، حسين إغبارّية، 
ومن خالل جمعّية التطوير االجتماعّي التي بدأنا 
35 عاًما تحت الشعار  العمل فيها منذ أكثر من 
»خير الناس أنفعهم للناس«.« كما أشار إلى هذا 
»جيل  هم  الذين  األطفال  بوجود  املمّيز  قاء 

ّ
الل

 أن يحملوا رسالة املحّبة 
ً

املستقبل الواعد، آمال
والتآخي، فهم األمل والغد«.

يوسف،  أيمن  للسّيد  الختامّية  الكلمة  وكانت 
بين  الوّدّي  قاء 

ّ
الل لهذا  مبادرته  إلى  أشار  الذي 

الثانية  الذكرى  وفي  املختلفة،  األحياء   أوالد 
 
ّ
ط

َ
ق يتواَن  لم  ه 

ّ
أن وخصوًصا  املرحوم،  لوفاة 

في السعي لرسم االبتسامة على وجه األطفال، 

وقد استرجع في  يصة. 
ّ
الحل وال سّيما أطفال حّي 

عندما كان  اته األولى مع املرحوم، 
ّ
كلمته محط

ومعرفته الشخصية التي  في الثامنة من عمره، 
حيث حافظ املرحوم،  استمّرت حّتى في كبره، 
وخصوًصا عند  على التواصل والدعم،  دائًما، 
وضع الحجر األساس لفريق كرة القدم ألطفال 
يصة، فساهم وساعد ويّسر بما أوتي من 

ّ
حّي الحل

إمكانات.
ب 

ّ
الطال على  امليداليات  توزيع  تّم  الختام  وفي 

ومخطوطة فّنّية رائعة للُحروفّي الفّنان، األستاذ 
كميل ضّو، لقول مأثور للمرحوم: »نبني املشترك 
لنسيج مجتمعّي شعاره املحّبة والـتآخي«، لكّل ناٍد 

من النوادي األربعة املشاركة.
جمانة  السّيدة  الجمعّية،  ملديرة  تعقيب  وفي 
»املبادرة  أشارت إلى مباركتها  هّمام،   – إغبارّية 
الذي كّرس حياته  في تخليد الشخص املعطاء 
أثلجت  »لقد  وأضافت:  املجتمع«.  أجل  من 
صدرنا هذه املبادرة املباركة واإلقبال الواسع من 
النوادي والفّعالّيات االجتماعية، وهي خير دليل 
وأهلنا.  ومجتمعنا  حيفا  أجل  من  عطائه  على 
باقون على العهد في تعميم رسالة املحّبة والتآخي 
وما أحوجنا في هذه  املجتمع الواحد،  بين أبناء 
كّل  التي هي عماد  القيم  تأكيد هذه  إلى  األّيام 

مجتمع متقّدم وواٍع.«
ه قّرر مسؤوال فريق أبناء 

ّ
ومن الجدير بالذكر أن

السّيد مصطفى أبو دّبوس والسّيد  يصة، 
ّ
الحل

إطالق  بموافقة عائلة املرحوم،  أيمن يوسف، 
حسين   – يصة 

ّ
الحل أوالد  »هـپـوعيل  اسم 

إغبارّية« على فريقهم، تخليًدا السم املرحوم.

إحياء الذكرى الثانية لوفاة طّيب الذكر أبي فراس حسين إغبارّية

من خالل دوري كرة قدم بين نواٍد حيفاوّية



רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי

₪ 99₪ 

₪ 19
1 ק"ג

כבד עוף טרי
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تات.. 
ُ
ناوِل الف

َ
ح لت

َ
فت

ُ
 مجّرد أفواٍه ت

َ
كون

َ
ْيال ن

َ
ك

 ظلَّ الضفائِر«
ُ
ون سَّ اللجُّ

َ
 ِمن عنِدنا َمسَّ شعَرها نسيٌم مل

ٌ
»ولْو طفلة

تقرير: نداء نصير

ون... ُهنا اللجُّ
ذنبة  الضحكات..  محمود..  ظهرة  الدريهمي...  أرض 
أشجار  تخفيها  أن  حاولْت  أسماء  ها 

ّ
كل السعدان... 

الصنوبر اآلتية من بالد غريبة، التي زرعها »الخواجات« 
الجريمة،  وإخفاء  ون  اللجُّ معالم  لطمس   1955 عام 
لكّنها استسلمت أمام ذاكرة العّم عدنان عبد الهادي 
ون.. قاسم محاميد )أبو حسام( ابن تلك القرية – اللجُّ

من مدخل »روس البيادر« دخلنا البلدة من الناحية 
لنا من  الجنوبية لحّي الجبارين، وهناك – بعد أن ترجَّ
السّيارة، صديقتي ميس الريم رياض األنيس، ومحّمد، 
حفيد العّم عدنان، وابنتي بيسان وأنا – وقف العّم 
بة بنا، وكمن يخطب  ية القهوة املرّحِ

ّ
 غال

ً
عدنان، حامال

ون...«، ولم  بالجماهير، قال: »أرّحب بكم في بلدتنا، اللجُّ
يكمل العبارة.. فاختلطت الكلمات بالحشرجة والدموع 
فت هناك على 

ّ
التي عَصت على الرجال، فما نزلت؛ توق

الخّدين الوردّيين الحاملين بعودة الطيور إلى أغصان 
ون.. لم يستسلم العّم عدنان لجرحه النازف منذ  اللجُّ
سبعين عاًما، فأتّم الجملة الترحيبية، وغّصة نازفة من 

القلب املوَجع إلى قلوبنا املوَجعة... 
ون... جّنة هللا على  دخلناها ساملين آمنين، دخلنا اللجُّ
مرماها  على  العيون  تمتّد  رحيبة...  واسعة  األرض... 
ون، هنا  فترى أسمى وأجمل صور الطبيعة... هنا اللجُّ

سطين..
َ
ِفل

املاء  ة 
ّ
مضخ استقبلتنا  ون  للجُّ الجنوبّي  املدخل  من 

الكبيرة، التي ُبنيت على بئر ماء كانت تعود إلى القرية، 
ة املاء 

ّ
وهي مقامة على مساحة 200 دونم، تضّخ املضخ

ملناطق قريبة، ُبغية رّي املزروعات وتقديم الخدمات. 
ون )آل محاميد، آل محاجنة،  عام 2013 رفع أهالي اللجُّ
وآل الجبارين( قضية ضّد شركة املياه والرّي، وطالت 
أقبية  في  االّدعاء  فسقط  االنتظار،  وطال  القضية 
األرا�ضي  ملكية  أّن  بحّجة  السواد،  الحالكة  املحاكم 
غير مسّجلة في الطابو، وهي مصادرة منذ عام 1952!!.. 
ة من قبل الدولة وتقام عليها مشاريع 

ّ
وأّن األرض مستغل

ون مّرة أخرى، لكن هذه املّرة بقّوة  شّتى.. وسقطت اللجُّ
القانون املجحف الذي ال يعلو فوقه أّي حّق!!

جِهَز عليها بالكامل 
ُ
تّم نسف البيوت عام 1948، وقد أ

ة املاء وبواقي من 
ّ
 مضخ

ّ
عام 1949، ولم يتبقَّ منها إال

ون، واملسجد، فقد ظّل واقًفا  الطواحين مدخل اللجُّ
على  ُبني  الذي  الكيبوتس  داخل  ين، 

ّ
مصل بال  صامًدا 

ون. أنقاض أرا�ضي اللجُّ

)الجبارين،  حمائل   4 من  بأهلها  عامرة  البلدة  كانت 
امتالك  إلى  إضافة  اإلغبارية(،  املحاميد،  املحاجنة، 
عائلَتي حّداد )اليوم في شفاعمرو( ونويصر )اليوم في 
ومطاحن  املاء  بوابير  امتلكوا  كما  أرا�ضَي،  الناصرة( 

القمح في القرية. 

ون وَيحسبها الناُس ِجغرافيا... وهي الل... جُّ
وَيحسبها الناُس ِجغرافيا، وهي الشامخة على تّل، تغفو 
ة 

ّ
ابن عامر، سل الغربّي من مرج  الجنوبّي  الطرف  في 

ون،  ي وادي اللجُّ
َ
عة على طرف سطين الغذائية، موزَّ

َ
ِفل

شعُّ منهما جنين 
ُ
مرأى العين.. جميلة هي... بؤبؤا عينيها ت

واملرج... مرج ابن عامر... وأعني.. هي على الطريق الرئيس 
سطين.. 

َ
بين بالد الشام ومصَر واملناطق الجنوبية من ِفل

وهي ِشمال غرب جنين على بعد 16 كم، وأعني ِشمال 
و  َمِجدُّ الكنعانية  املدينة  وجنوب  تماًما،  جنين  غرب 
وتّل  وجنوًبا،  غرًبا  يكسوها  الكرمل  وجبل  تماًما.. 
ون وسط  م وتّل األسمر يلّفانها خجولة... هي اللجُّ ِ

ّ
املتسل

ت بأبهى زّيها يوم حّدثنا 
ّ
هذا وذاك كالطفل في املهد، تجل

عنها العّم عدنان، أبو حسام، بعيون وذاكرة الطفل 
ون... ون اللجُّ الذي غفا على بيادرها يوم كانت اللجُّ

وقد  النكبة،  قبل  دونم   400 ون  اللجُّ مساحة  كانت 

أرقاًما  أّن هناك  1,779 نسمة، مع  انها 
ّ
كان عدد سك

أخرى )1,340 نسمة(، ويرى العّم عدنان، أبو حسام، 
أّن اختالط األرقام جاء بسبب سكن عدد ال بأس به 
ون، حيث  ان القرى املجاورة والخليل في اللجُّ

ّ
من سك

ان؛ فقد كانوا يأتون إليها للعمل في 
ّ
لوا كسك لم ُيسجَّ

أراضيها. 
بينما الناس نياٌم.. 

السادسة  في  يزال  ال  كان  الذي  عدنان  العّم  يذكر 
ون  ّر إلى مغادرة اللجُّ

ُ
والنصف من عمره، والذي اضط

قسًرا أسوة باآلخرين، أّن احتالل البلدة كان بعد أن 
حصدوا البيادر، وبقيت الحصيدة موجودة )من قمح 
د 

ّ
وذرة وغيرها(، وعادة ما يكون ذلك في آواخر أّيار. فيؤك

الفترة  بين  تّمت  األهالي  طرد  عملية  أّن  عدنان  العّم 
الواقعة بين أواخر أّيار ومنتصف شهر َحِزيران.

أرا�ضي  من  جبالها،  من  حة 
ّ
مسل العصابات  دخلتها 

الروحة، وهجموا على القرى بدًءا من كافرين، الغبّيات، 
ون.. كانوا يقومون كّل ليلة  عين املن�ضي، وبعدها اللجُّ
تحت جنح الظالم بإطالق عيارات نارية إلخافة الناس 
أشخاص   8 قتل  النتيجة  فكانت  يهربون..  وجعلهم 
واستشهاد 4 أو أكثر )واحد من العراق، اثنان من عائلة 
إلى  انضّموا  قد  كانوا  محاميد(،  دار  من  وواحد  كبها 
ون  صفوف جيش اإلنقاذ العربّي، فانسحب أهالي اللجُّ

إلى جنين وغيرها من البلدات القريبة.      

ون نهضة زراعّية في اللجُّ
ون يفلحون أراضيهم، ويزرعونها بجميع  ان اللجُّ

ّ
كان سك

والعدس  والسمسم،  الذرة،  كالقمح،  الحبوب،  أنواع 
وغيرها، كما كانوا يزرعون شجر الزيتون والصبر والتين 

والتوت.. 
إغبارية،  )محاميد،  حمائل  أربع  ون  اللجُّ شملت 
محاجنة، جبارين(، وكانت تتّم زراعة األرا�ضي بشكل 
يزرعون  كانوا  كما  دورها.  حمولة  لكّل  حيث  دورّي؛ 

أرض مرج ابن عامر.
ون، في بداية سنوات األربعين من القرن  شهدت اللجُّ
 1946 عام  البلدة  فدخلت  زراعية،  نهضة  املا�ضي، 
ثالثة حواويز ماء لرّي األرا�ضي الزراعية، حاووز يعود إلى 
الجبارين، وحاووز إلى اإلغبارية، وحاووز إلى املحاجنة، 
إضافة إلى وجود عيون املاء: عين الحّجة، والتي كانت 
تضّخ املاء إلى الحواويز الثالثة، وهي عين ُعِرفت بأّنها 
ل  ِ

ّ
سطين؛ حيث كانت تشغ

َ
من أفضل وأقوى ينابيع ِفل

الطواحين التي كانت تقع على جانَبي الوادي، ووادي 
الذي يسير حوالي  ليلى،  السّت  مخلوف وعين ووادي 
3 كم وينتهي آخره في عين الحجر، وغيرها )هناك ما 
ون والقرى  يقارب 120 عين ماء تحيط بأّم الفحم واللجُّ
أجواء  ظّل  في  العيش  لها  ُيكتب  لم  لكن  املجاورة(. 
النكبة.. فبعد قيام دولة إسرائيل قامت األخيرة بحفر 
وها ملشروع املياه 

ّ
آبار ارتوازية لشفط املاء، وقد استغل

ون شحيحة! القطرّي، فأصبحت املياه في اللجُّ
ان 

ّ
وبما أّن عيون املاء كانت متوافرة، فقد استطاع سك

ون إنشاء 6 طواحين ماء خدمت كّل ِمنطقة املرج،  اللجُّ
رها أبناء اللّجون؛ وإشادة بالنهضة الزراعية، فقد 

ّ
وف

ات لضّخ املياه في كّل حّي من أحياء البلدة، 
ّ
نشئت محط

ُ
أ

واتي اعتدَن في بلدات أخرى 
ّ
ما سّهل األمر على النساء الل

الذهاب إلى عيون املاء لجلب املاء.
ون حّصادات لحصد املزروعات،  ان اللجُّ

ّ
كما أحضر سك

ضخمة  آلة  وهي  الـ«كومابين«،  البلدة  و«شّرفْت« 
 60-50 ون تحصد  اللجُّ في  َحمولة  كّل  كانت  للحصد. 
ة 

ّ
ا! وكانت غل ا من القمح وغيره من املحاصيل سنويًّ طنًّ

ر إلى حيفا ويافا والقرى املجاورة.  صدَّ
ُ
ون ت اللجُّ

ون ترفض الجهل اللجُّ
كما شهدت البلدة نهضة علمّية، فقد شملت مدرسة 
 الرابع، وكان معّدل التالميذ في كّل 

ّ
ابتدائّية حّتى الصف

ا نسبة إلى  ا؛ وهو عدد كبير جدًّ
ً
 حوالي 30 تلميذ

ّ
صف

ه خير دليل على إقبال الناس على العلم 
ّ
تلك األّيام، وإن

غة 
ّ
غة العربّية، الحساب، والل

ّ
م. كانوا يدرسون الل

ّ
والتعل

اإلنكليزّية. وكان يتّم استئجار غرف للتالميذ حّتى يجدوا 
م. 

ّ
مكاًنا مناسًبا للتعل

ومن كان يرغب في االستمرار في التعليم كان ينتقل إلى 
 السادس )في أّم الفحم عام 

ّ
أّم الفحم إلتمام الصف

 12 بنًتا، 
ّ

م األوالد مع البنات، وكان في الصف
ّ
1951 تعل

، تقريًبا(. وبعدها تكون دروب التعليم 
ّ

أي ثلث الصف
املتقّدمة،  املراحل  في  التعليم  في  يرغب  ملن  مفتوحة 

فمسعاه جنين أو طولكرم. 
ز صّحّي في البلدة، 

َ
هذا إضافة إلى وجود صّحّية؛ مرك

مت التمريض 
ّ
ووجود الداية، »كعب الغزال«، التي تعل
وأشرفت على األمور الصّحّية في البلدة. 

طاِلع َعِحيفا؟
إلى  تعود  تعاونّية  حافالت  شركة  ون  اللجُّ ِامتلكت 
أشخاص من عائلة عودة والقبطي واملحاجنة، بدأت 
كانت   1947 عام  حّتى  حافالت،   6 وتسيير  بامتالك 
تمتلك الشركة التعاونّية 16 حافلة! تصل خطوطها إلى 

حيفا، جنين، طولكرم، يافا، ونابلس. 

ة السوق... نهضة تجارّية
ّ
خل

ة السوق«، 
ّ
دعى »خل

ُ
نا في نهاية الزيارة إلى ِمنطقة ت

ْ
وصل

فتح كّل يوم خميس 
ُ
ا، كانت ت وهي ِمنطقة واسعة جدًّ

لجميع تّجار ِمنطقة مرج ابن عامر، لبيع الدواّب، حيث 
السوق،  في  مشاركة  بدفع رسوم  تاجر  كّل  يلتزم  كان 

عطى لشخص ُيدعى محّمد مهّنا. 
ُ
ت

.......
العّم عدنان، أبو حسام؛ وهو العضو الفّعال في جمعية 
صغير،  وهو  قريته  احتضنته  الذي  ون،  اللجُّ تراث 
وبدمعته  تفاصيلها،  بأدّق  بذاكرته  اليوم  ويحتضنها 
وكالمه الشجّي العذب، وفيما كّنا نصّور نحن البلدة، 

كان هو يختزنها ماليين املّرات بوجدانه وروحه...

ون.. ويبقى أهلها الحاملون بالعودة.. على  وتبقى اللجُّ
ْمرّية«..

َ
حجة ومّدة وق

َ
مقربة »ف
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إلّي  القادمة  كلماتكم،  أصوات  أسمعها 
تزل  لم  التي  مدنكم  إلى  دخول  تصاريح 
بعيدة عّنا هناك هناك، في دنيا املدينة 

الفاضلة...
يا أشّقائي، بوذا وكونفوشيوس  أسمعها 
خلف  خير  يا  نعم  بين،  ونوم  وغوركي 
نهاًرا  أسمعها  نعم  سلف،  وخير  لرسلنا 
تنادي  مصابيحها  حنطة  بيادر  ينفرط 

»إلينا إلينا يا من أتعبتكم العتمة«...
ا أّيها األشّقاء!! فالعتمة عندنا اليوم  حقًّ
أن تجعلوا  أردتم،  إيمان وعبادة ال كما 
منذ  اإلنسان  صالة  الكريمة  الحياة 

الوالدة.
آذانكم  اآلن  تغلقون  كم 

ّ
أن أعرف 

وترفضون أن تسمعوا أّن اإلنسان عندنا 
صار يقتل أخاه اإلنسان، يقتله ليعيش!!

لَم ال؟ وقد ُزهق الحّق وانتصر الباطل، 
ى 

ّ
ر كّل خيوله لخوض املعركة وخل

ّ
فسخ

موحشة  باردة  بشرية  مزرعة  حياتهم 
 مدّمرة. تسألونني عن 

ً
وفرًحا مالًحا وآماال

أبطالنا؟! فهم كثيرون كثيرون ويباعون في 
سوق البطوالت بأبخس األثمان، لكّنهم – 
يا أحّبائي – أحرقوا شعاركم الذي يقول: 
»ليس هناك ثّمة حرب عادلة، واختاروا 
أن يكسبوا الحرب!! ال أن يربحوا سالم 

اإلنسان مع أخيه اإلنسان.
مبدأ  سوى  أمامهم  يَرْون  ال  فهم 
طريًقا  مثلها،  بكراهية  الكراهية  إزالة 
نا 

ّ
ألن أشّقائي!!  والسعادة...  للخالص 

كيف  وخطيئة،  إثًما  ارتوينا  فقد  ولدنا 
و«فردوس«  ملعونة  أرض  وحياتنا  ال؟! 
فاقة  دائم،  ألم  أّيامها  بالضغينة،  يزخر 
ونفي  السوء  رسل  وحماتها  واضطهاد، 

للفضيلة.
لكّننا – أحّبائي!! – لن نقبل استكانة ولن 
نقبل الهزيمة!! فهو الحّق ما قالوه وقلته 
الصمت  بأّن  الرفيق!!  أّيها  غوركي  أنت 
موت مّجانّي رخيص وأّن الرفض والتمّرد 
نعود  أن  بّد  فال  والخلود.  الحياة  هما 
ونحاول من جديد، فَتكرار املحاولة واجب 
الستكرارية تناسل صوت القّوة في أرض 
الذي  النصر  قاموس  هو  هذا  الصمود. 

د ويقول:
ّ
يؤك

الحياة  سّيد  أنت  اإلنسان!!  أّيها 
ومصباحها العالي في كّل بهيم. فال تقبل أن 
تبقى تجوب طرق املدينة ضائًعا وتهيم بال 
جاه كزورق حزين ومسكين: إلينا إلينا 

ّ
ات

مع أشّقائي في مدنهم الفاضلة.
سقف  لنبلغ  اإلنسان!!  صاحبي  يا  إلينا 
القمم ونعانق روعة الحياة لوحة أللوان 
سيبقى  وهو  حّق،  العالم  فهذا  األمل، 
دائًما وأبًدا، وطًنا واحًدا تسكنه البشرية 
وتغمرها  التسامح  يحكمها  جمعاء، 

املحّبة.

أحتاج اليوَم 
إليه...

رشدي املاضي

اإلعالميّ أمحد حازم

واألّيام  باملجازر  مليء  تاريخ  له  سطينّي 
َ
الِفل الشعب 

السوداء. وأكثر تلك األّيام قسوة وأكثرها حلكة هي مجزرة 
األّيام الثالثة التي ارتكبتها قوى اليمين الفاشّية في لبنان، 
بدعم من الجيش اإلسرائيلّي، في مخّيم »صبرا وشاتيال« 
بـ »مجزرة صبرا  سطينّيين، والتي ُعرفت فيما بعد 

َ
للِفل

وشاتيال«.
قبل 36 عاًما، في السادس عشر من شهر أيلول\سبتمبر 

سطينّيون في مخّيم صبرا وشاتيال بالقرب من 
َ
جئون الِفل

ّ
من عام 1982 أفاق الال

بيروت، على واحدة من أكبر وأبشع العمليات الدموية في تاريخ البشرية، حيث تعّرض 
جئون – وعلى مدى ثالثة أّيام متتالية – ملذابح ضّد األطفال والنساء واملسّنين، 

ّ
الال

سطينّيي صبرا 
َ
ِفل وتهجير  لترويع  في محاولة  الكتائبّي،  هيونّي  الّصِ التحالف  نّفذها 

وشاتيال.
سطينية قد خرجت من لبنان 

َ
في تلك األّيام السوداء كانت قّوات منظمة التحرير الِفل

فاقات دولية، ولم يكن هناك 
ّ
بعد الغزو اإلسرائيلّي، في صيف عام 1982، بناء على ات

من يحمي املخّيمات. ورغم وعود عربية ودولية بعدم التعرض لسكان املخّيمات 
نجد أّن السّفاحين املجرمين من امليليشيات املسيحية في حزب الكتائب اللبنانّي ال 
فاقات، حيث قامت مجموعات إجرامية منهم، فجر السادس عشر 

ّ
يحترمون أّي ات

من شهر أيلول\سبتمبر من عام 1982، بالدخول إلى املخّيم، وبدأوا بذبح كّل من 
ا، وارتكبت هذه املجموعات مذابح  ُيمسكون به صغيًرا كان أو كبيًرا، رضيًعا أو مسنًّ

بربرّية همجّية تفوق كّل تصّور وخيال.
حين من 

ّ
 عن ناجين من املجزرة، أّن مسل

ً
سطينية، نقال

َ
وقد ذكرت معلومات ِفل

ميليشيا حزب الكتائب املسيحية اليمينية املتواطئة مع إسرائيل، قاموا ببقر بطون 
فوا 

ّ
َصوا الِفتيان، أيًضا؛ »لحّتى ما يخل

َ
فوا فلسطينيين«، وخ

ّ
الحوامل »ألنهن رح يخل

قبل  املخّيم  من  لفتيات  جماعية  اغتصاب  بعمليات  وقاموا  زيهن«.  فلسطينيين 
قتلهن، بدون أن يرمش لهم جفن.

ا قد تّم بين »إسرائيل« و»حزب الكتائب« و»حركة 
ً
ويقول التاريخ إّن تنسيًقا مشترك

فاق أن يكون يوم 16 أيلول\سبتمبر 1982 هو يوم االنتهاء من 
ّ
أمل«، حيث تّم االت

ان املخّيمات. وقد تّم تجهيز 3 فرق لتنفيذ املجزرة التي راح ضحّيتها حوالي 3,500 
ّ
سك

من الرجال والنساء واألطفال.
ويرى أحد الباحثين أّن مصالح حركة أمل تالقت مع مصلحة إسرائيل في تصفية 
سطينّيين في لبنان، فقد قالت صحيفة »جوروزاليم پـوست« في عددها 

َ
مخّيمات الِفل

ه ال ينبغي تجاهل تالقي مصالح أمل وإسرائيل، 
ّ
الصادر يوم 23 أّيار\مايو 1985: »إن

التي تقوم على أساس الرغبة املشتركة في الحفاظ على ِمنطقة جنوب لبنان وجعلها 
ِمنطقة آمنة خالية من أّي هجمات ضّد إسرائيل«.

أطفال رّضع ذبحهم القتلة بكّل دم بارد، تّم العثور عليهم وهم غرقى في دمائهم، 
نساء حوامل تّم بقرهّن وأخريات تّم اغتصابهّن وقتلهّن فيما بعد، مسّنون ُوجدوا 
مقطوعي الرؤوس داخل بيوتهم املتواضعة، كّل هذه األعمال اإلجرامية تّم تنفيذها 
سطينّيين في صبرا وشاتيال، بال هوادة وبدون وازع من ضمير، ليس 

َ
ضّد السكان الِفل

سطينّيون، حيث ُوجد – حَسب تقارير الصليب األحمر 
َ
ما، فقط، ألّنهم ِفل

ّ
لسبب؛ إن

ة منها جثث بدون رؤوس، ومنها بدون عيون ومنها 
ّ
الدولّي – حوالي ثالثة آالف جث

جثث لحوامل تعّرضَن للبْقر، وكّل حامل ملًقى جنينها بجانبها على األرض.
ا أّيها الراحل الكبير، نزار قّباني، عندما قلت بألم وحسرة:

ً
كم كنت صادق

نا عرب 
َ
 »إّن قضاَءنا العربّي أن يغتال

 ويأكَل لحمنا عرب
ويبقَر بطننا عرب«.     

نعم أّيها الراحل الباقي، هؤالء هم عرب الخزي والعار، وهؤالء هم الذين ال يعرفون 
وشاتيال.  صبرا  مخّيم  يعنيه  ما  ا، 

ً
إذ سيعرفون،  فكيف  الكرامة،  كلمة  معنى 

سطينّيون، أينما ُوجدوا، يعرفون تماًما أّن »صبرا وشاتيال« هما  كلمتان لهما 
َ
الِفل

مدلول خاّص في التاريخ، يعني ارتكاب جرائم حرب، وتشيران إلى عائالت ثكلى وأرامل 
وعملّيات قتل.

التي نجت بقدرة قادر من هذه  ابنة صبرا وشاتيال،  سطينية، سعاد سرور، 
َ
الِفل

املذابح، التقيتها في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في منتصف التسعينّيات، حيث 
كانت هناك بمساعدة جمعّيات حقوق إنسان دولية، لتقديم دعوى قضائية ضّد 
ني لم أتمالك نف�ضي وهي تسرد لي عّما 

ّ
شارون، َرَوت لي حكاية اغتصابها، لدرجة أن
تعّرضت له، وبدأت الدموع تنهار على وجنتّي.

أخبرتني سعاد بأّن اثنين من السّفاحين القتلة دخال بيتهم، وقتال أبَوْيها، وقد كانت، 
رة بعد، ثّم تناوبوا على اغتصابها، وكانت 

ْ
وقتها، فتاة لم تتجاوز سّن الخامسة عش

تان هامدتان، وهي ال 
ّ
تين في بيتها كانتا تنهشان لحم أبَوْيها وهما جث

ّ
ترى كيف أّن قط

تستطيع فعل �ضيء سوى الصراخ، وهي نفسها ال تدري كيف تركها السّفاحون على 
قيد الحياة.

وأخبرتني سعاد أّنها كانت تتمّنى لو كان مصيرها مثل مصير أبَوْيها، ألّن املوت كان 
تين وهما تنهشان لحم أبيها وأّمها. 

ّ
أفضل لها من لحظات االغتصاب، والنظر إلى القط

36 عاًما على مجزرة مخّيم »صبرا وشاتيال«

ه هللا 
ّ
قبل ثالثة أّيام احتفلنا، ولو بشكل رمزّي، ببداية عام هجرّي جديد قد أهل

علينا بالخير والبركات، وكثرت التهاني عبر وسائل التواصل االجتماعّي. وحرّي بنا 
خذ ُعنواًنا للعام الهجرّي منذ أن ُعمل بالتاريخ  أن نحتفل ألهمية الحدث الذي اتُّ

اب ر�ضي هللا 
ّ
اإلسالمّي في عهد الخليفة عمر بن الخط

ة إلى املدينة ُعنوانا 
ّ
خذت الهجرة من مك عنه. وما اتُّ

 ألهّمّية ذلك الحدث في تاريخ األّمة. 
ّ

للعام الهجرّي إال
م 

ّ
وسل عليه  هللا  ى 

ّ
صل  – محّمد  النبّي  استغّل  وقد 

– محنة هجرة الوطن واألهل واملال وحّتى ذكريات 
الدولة  فأّسس  منحة؛  وجعلها  والشباب،  الطفولة 
اإلسالمية الجديدة لتكون بعدها انطالقة جديدة في 
العالم،  العرب. فأخذ يخاطب ويراسل ملوك  حياة 
 بعث إليه برسالة 

ّ
ا على وجه األرض إال

ً
فلم َيَدْع ملك

يدعوه فيها، ويعرض عليه الدين الجديد. ولم يكن 
 بعد أن أّسس دولته داخل املدينة على ثالثة أسس، ال غًنى عنها ألّي 

ّ
يفعل ذلك إال

عتبر 
ُ
تي ت

ّ
مجتمع يريد أن تبقى الحيوية فيه واالستمرارية للرسالة التي يحملها، وال

ز عليها دائًما في 
ّ
استمراًرا للرساالت السماوية والخاتمة لها؛ وتلك األسس التي أرك

مثل هذه املناسبات، وإن أصبحت معلومة عند البعض ويتجاهلها البعض اآلخر 
لغايات في نفسه، كان في مقّدمتها بناء املسجد النبوّي الشريف؛ وقد يسـأل سائل 
ما حاجتنا إلى املسجد في ظّل املؤّسسات العديدة التي تقوم على خدمة املجتمع؟ 
ا، ألّن املجتمع األّول من ضمن ما  فبنظرة ضّيقة من يطرح هذا السؤال يكن محقًّ
كان يقّدم له املسجد خدمات سياسية وخدمات توجيهية واجتماعية، وغيرها من 
حاجات املجتمع؛ فكان املسجد منه ينطلقون للحوارات الكالمية ويستقبلون فيه 
عقد معاهدات السالم، 

ُ
الوفود كوفد نصارى نجران، ومنه تنطلق الحروب، وفيه ت

دّرس فيه جميع 
ُ
وفيه ُيعلن عن حمالت إغاثة ومعونة. وكان املسجد جامعة علمية ت

مها عدد كبير من 
ّ
غة السريانّية تعل

ّ
العلوم. فلّما احتاج املسلمون إلى من يعرف الل

الصحابة خالل أربعين يوًما )تمكن مراجعة السيرة النبوية(. ولكّن هذه العلوم 
الدافع إليها ضّيق وحَسب املصلحة اآلنّية، ولكّن املسجد ُيكسبها الهالة اإليمانية 
ه هلل. لذلك ال بّد من اإلبداع فيه وحسن اإلتقان طمًعا 

ّ
الرّبانية، فيتحّول العمل كل

نن�ضى حاجة  للمّتقين. وال  ِعّدت 
ُ
أ السموات واألرض  بمرضاة هللا وجّنة عرُضها 

اإلنسان إلى الغذاء الروحّي والشعور الروحّي الذي ال يمكن الحصول عليه خارج 
ما انقطع العبد عن بيوت العبادة وانشغل بدنياه وماله وأهله عن حّق 

ّ
املسجد؛ فكل

هللا في العبادة ق�ضى قلبه وضاقت معيشته، ولو أوتي كنوز الدنيا وحدائقها؛ ألّن 
السعادة الروحية هي أعظم ما يطمع به اإلنسان املؤمن. وقد عّبر عن ذلك الُجَنْيد 
رحمه هللا، فقال: »لو تعلم األمراء وأبناء األمراء ما نحن به من نشوة لجالدونا عليها 
بالسيوف«. ويصّدق ذلك قوله تعالى: »أال بذكر هللا تطمئّن القلوب«. وقال: »وَمْن 
َر 

َ
َع وُيذك

َ
رف

ُ
ِذَن هللُا أن ت

َ
 َضْنكا«. وقال: »في بيوت أ

ً
أعرَض عن ِذكري فإّن لُه َمِعيشة

 وال َبيٌع عن ِذكِر 
ٌ
لهيِهْم ِتجارة

ُ
ُدّو واآلصال، رجاٌل ال ت

ُ
فيها اسُمه، ُيسّبح له فيها بالغ

ما كان العامل الروحّي أقوى في نفوس الناس كان عطاؤهم ومحّبتهم أكبر؛ 
ّ
هللا«. وكل

لذلك بعد أن بنى املسجد وجمع الناس على مختلف لغاتهم وألوانهم، كان ال بّد أن 
يتحّول إلى بناء األساس الثاني الذي هو ثمرة من ثمرات األساس األّول، وهو املؤاخاة 
ان املدينة املنّورة من الذين اعتنقوا اإلسالم( وبين املهاجرين 

ّ
بين األنصار )وهم سك

الحياة خلفهم(،  مقّومات  كّل  تركوا  وقد  املدينة،  إلى  ة 
ّ
مك من  هاجروا  )الذين 

للتعاون والتناصر حّتى ينَعم الجميع بأمن متعّدد الجوانب، فتحّولوا كما وصفهم 
ُل الجسد؛ إذا اشتكى منه 

َ
ُل املؤمنين في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم َمث

َ
النبّي: »َمث

عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى«؛ ذلك ألّن »أرواح املؤمنين جنود 
مجّندة؛ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف«. فتقاسموا بينهم األموال 
والبيوت وكّل �ضيء. وبما أّن رسول هللا كان يعمل على تأسيس دولته اإلسالمية، 
كان ال بّد أن يحّدد طريقة التعامل مع أهل الكتاب الذين يعيشون تحت كنف 
الدولة اإلسالمية، فجعلهم أّمة واحدة مع املسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
ا فقد آذاني«. ولذلك  يًّ على املسلمين، وجعلهم في ذّمة املسلمين؛ فقال: »من آذى ِذّمِ
كتب بوحي من السماء »عهد األّمة«. وفي هذا املقام وفي مثل هذه الذكريات علينا 
أن نحاسب أنفسنا ونسأل أنفسنا، ماذا قّدمنا ملجتمعنا وماذا قّدمنا ألهلنا وعلى 
حسب لنا وإّما أن 

ُ
ماذا رّبينا أبناءنا؟ فاألّيام تمّر والعّداد يعّد لنا أعمالنا؛ فإّما أن ت

ْن أراَد أن 
َ
 مِل

ً
َفة

ْ
يَل والنهاَر ِخل

ّ
ذي َجَعل الل

ّ
حسب علينا، وهللا تعالى يقول: »وهو ال

ُ
ت

م 
ّ
م وجوهنا هلل ونخلص في أعمالنا هلل، وال نحك

ّ
وا نسل

َ
وًرا«. فتعال

ُ
ك

ُ
َر أو أراد ش

َ
ك

َّ
ذ يَّ

َم 
َ
ى َمْن أْسل

َ
م بحياتنا، وهللا تعالى يقول: »َبل

ّ
هوى النفس ونوازع الشّر حّتى تتحك

ون«. وقال: 
ُ
 عليهم وال ُهم َيحَزن

ٌ
وف

َ
ِه َوال خ ُه أجُرُه ِعْنَد َرّبِ

َ
ل
َ
وجَهُه هللِ وهو ُمْحِسٌن ف

م وال أماِنّيِ أهِل الكتاِب، َمْن َيعمْل ُسوًءا ُيجَز ِبه وال َيِجْد له من دوِن 
ُ
ك »ليس بأماِنّيِ

نثى وهو مؤمٌن فأولئَك 
ُ
ٍر أو أ

َ
ك

َ
ِصيًرا. وَمْن َيعَمْل ِمَن الصالحاِت مْن ذ

َ
ا َوال ن هللِا َوِليًّ

ِقيًرا«.       
َ
موَن ن

َ
ل
ْ
يدخلوَن الجّنة وال ُيظ

الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(
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למכירה- מרדכי אנילביץ
 3.5 חדרים קומת קרקע עם יציאה לגינה בשימוש אישי (לא בטאבו) 1.150.000 ₪

למכירה באיזור הואדי 
קומת קרקע 4.5חדרים גדולים.משופצת קומפלט מתאימה להשקעה 720.000 ₪

למכירה רח‘ יואב
3.5חדרים גישה נוחה בבניין רב קומות חנייה בשפע  2 מעליות מסירה מיידית

₪ 1.080.000
למכירה בישוף חג‘אר

4 חדרים מרפסת שמש נוף לים 2 מעליות –מחסן חנייה פרטית מסירה מיידית 
₪ 1.440.000

למכירה  כרמל  צרפת רחוב ישעיהו
5 חדרים גדולים משופצת  1.350.000 ₪

למכירה עבאס
 קומה 1 בית אבן ערבי 4 חדרים גדולים 3 מרפסות שמש מסירה מיידית 

₪ 1.040.000
להשכרה יצחק שדה

קומה 1, 4 חדרים משופצת קומפלט    3400 ₪ (כניסה ניידית)
להשכרה הגפן (הברון הירש)

 4 חדרים קומה 4 מסירה מיידית   3500 ₪ 

مطلوب
 ملطعم مكسيم في حيفا

طباخ )شيف( / مساعد طباخ / عمال مطبخ / 
نادلون/ات مع تجربة في العمل

للتفاصيل:  054/8064321

مطلوب لبونبويرا ماركت  

عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112

مطلوب

بالكرمل الفرن�ضي طابق ار�ضي  4  غرف + 

حمامان موقف للسيارة+حديقة  6000ش

للتفاصيل:  050-5270464

لاليجار

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ حريق ُمتحف اآلثار في البرازيل

املا�ضي عن  العاملية األسبوع  األنباء  أعلنت وكاالت 
)الصورة  في البرازيل  في املتحف الوطنّي  حريق شّب 
 ،)1870 1 – رسمة تاريخية لواجهة املبنى عام  رقم 
املتحف.  في  األثرية  التحف  غالبية  حرق  إلى  أّدى 
وُيعتبر هذا أكبر متحف لآلثار؛ إذ يشمل أكثر من 20 
مليون تحفة، من بينها بعض التحف النادرة. ويقّدر 
إنقاذها  من التحف تّم  فقط،   ،10% الباحثون أّن 
ينقذ إحدى  أحد رجال اإلطفاء   –  2 )الصورة رقم 

التحف؛ تصوير وكالة رويترس(.

ا لآلثار، فقط
ً
ليس ُمتحف

في  في ريو دي جنيرو  البرازيلّي  الوطنّي  املتحف  يقع 
 Paço de São( في قصر سانت كريستوباو  البرازيل، 

الوطنّي  املتحف  كونه  إلى  وإضافة   .)Cristóvão
في  علمية  مؤّسسة  أقدم  أيًضا،  ُيعتبر،  للبرازيل 
حيث  وأحد أكبر املتاحف في قاّرة أمريكا،  البرازيل، 
يشمل مواضيع مثل علوم الطبيعة، األنثروبولوجيا 

)علم اإلنسان(، وعلم اآلثار.

اسُتعمل   ،1821  –  1802 بين األعوام  في املا�ضي، 
بين  املبنى مسكًنا للعائلة امللكية البرتغالية. والحًقا، 
للعائلة  اسُتعمل مسكًنا   ،1899  –  1822 األعوام 
منح  تّم  فقط،   ،1892 وعام  البرازيلية.  الحاكمة 
املبنى أو جزء منه لُيستعمل ُمتحًفا للعلوم والتراث. 
مة اليونسكو الدولية موقًعا 

ّ
1938 أعلنته منظ عام 

ا من التراث البرازيلّي. ا عامليًّ تراثيًّ
أّول من أنشأ املتحف كان امللك جواو السادس عام 
كان  بداية،  امللكّي«.  »املتحف  اسم  تحت   ،1818
متحف  فيها  ُوجد  التي  الحديقة  في  املتحف  مكان 
العلوم الطبيعية، أو الذي كان يسّمى، أيًضا، »بيت 
الطيور«، والذي كان قد تأّسس عام 1784. في بداية 
القرن التاسع عشر طّوره اإلمبراطور ليشمل علوًما 
 1946 عام  مثل األنثروبولوجي واملتحّجرات واآلثار. 
تّم دمجه مع جامعة ريو دي جينارو، ومن هنا فهو 

ليس متحًفا فقط، بل أرشيف علمّي لجامعة ريو دي 
جينيرو.

املعروضات والتحف
من بينها  مليون تحفة،   20 يشمل املتحف أكثر من 
ه 

ّ
كما أن البرازيلية.  علم الطبيعة واألحياء  صُّ 

ُ
ما يخ

العالم املختلفة،  جمعها من أنحاء  يشمل تحًفا تّم 
جمع  تّم  وغيرها.  يونانية،  مصرية،  آثار  بينها  ومن 
ذلك  عام،   200 من  أكثر  دامت  فترة  على  التحف 
من خالل رحالت قام بها أبناء العائلة املالكة الذين 
جلبوا التحف األثرية معهم إلى البرازيل، أو من خالل 
كما  البعثات العلمية املختلفة التي جلبت التحف. 
أّن بعًضا من التحف تّم التبّرع به بيد جامعي الكنوز 

والتحف األثرية والعلمية.
النيزكّي  الحجر  املتحف  يشمل  املثال،  سبيل  على 
قة بحضارة 

ّ
)الصورة رقم 3(، أو بعض التحف املتعل

شعب اإلينكا )الصورة رقم 4(، وأقدم هيكل متحّجر 
لإلنسان القديم ُعثر عليه – حّتى اآلن – في البرازيل.

املجموعة  أهّمية  مدى  إلى  املعلومات  تلك  وتشير 
علمية  مؤّسسة  كونه  وإلى  املتحف،  في  العلمية 
وقد  وليس مجّرد متحف أثرّي.  وأرشيف الجامعة، 
أّدت النيران التي اندلعت في املبنى إلى حرقه، ولم ينُج 
ر التحف املعروضة فيه، ما يعني فقدان 

ْ
 نحو ُعش

ّ
إال

ماّدة علمية كبيرة. ومن الجدير بالذكر أّن املعلومات 
إذ قام املتحف  عن غالبية تلك التحف موجودة، 
ت واإلصدارات العلمية على مّر السنين، 

ّ
بنشر املجال

قدت إلى األبد.
ُ
 أّن التحف ذاتها قد احترقت وف

ّ
إال

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو H a i f a net
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شقق للبيع شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

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

اراضي 
دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب 

العمار 450000 ₪ 

3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�ضي قرب 

يوكنعام )המושבה(  بسعر مغري.

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شقق لإليجار 

4 غرف بشارع هيلل 120 متر +شرفة واسعة طابق 18 
+موقف خاص مخزن واسع تسليم فوري .4300  ₪ 

3 غرف عباس علوي، شرفة مرممة فوري 3000  ₪ 

شارع هجيفن 
3 غرف مرممة موقع مركزي امكانية زيادة بناء 

 ₪ 880000
شارع الجبل 

3 غرف +شرفة طابق 670000 ₪ 
شارع الجبل 

2.5 غرف ار�ضي חכירה ל23 سنة تسليم 
فوري .350000 ₪ 

الکرمل الغربي
بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات 

ومخزن سطح 120 متر منظر خالب بنورامي .
شارع کيسارية

2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 
بسعر مغري.

الحي االملاني אניליביץ 
3.5  غرف  طابق ار�ضي + شرفتين مساحة 95 
متر مع امكانية لحديقة صغيرة ومدخل منفرد 

للترميم . 1150000 ₪ 

بالمفتاحية قرب شارع الخوري  
4 غرف + 3 شرفات بيت عربي 120 متر 490000 ₪ 

في شارع אחווה 
3.5 غرف موقف خاص + مصعد مرممة بالكامل 

 ₪ 1200000

להשכרה

למכירה

התשבי 
דירת 3 ח 
מרוהטת 
קומפלת.
קומה 3.

סטלה 

מאריס
 3 ח מתאים 
לשותפים .. 
סטודנטים.. 

נוף לים

בלב 

המושבה 
גרמנית

 3 ח קומה 2

למשקיעים ברחוב סטלה מאריס 
דירת 3 ח קומה 3 600000 

למכירה בדרך הים
 דירות חדשות ומרווחות 4 ח׳ מרפסת וחנייה.

רמת שאול
 קומת כניסה. דירת 4 חדרים עם מרפסת. חנייה. גינה גדולה של כ 120 מר. 

משופצת ומעוצבת עי אדריכל.
בישוף חגאר 

 4 ח חנייה מחסן מעלית ..  מרפסת ונוף מערבי פתוח
אלנבי 

דירת 4 חדרים משופצת עם מרפסת ומעלית

סלוניקי - יוון
חדש במשרדנו....

מי שמתעניין בקניית דירה או השקעה בסלוניקי יוון ...
 במחיר אטרקטיבי עם שירות אמין ואחראי.

יש לנו מגוון הצעות . חברה שמלווה, מדריכה  ומתחזקת את הדירות, 
שכירות, תיקון תקלות ועוד ...

מי שקונה את הדירה יקבל את דמי השכירות ישר לחשבון הבנק ללא כל 
התעסקות עם שוכרים או פרוצידורות אחרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

רחוב פועה  מתאים למשקיעים
טאבו. 3 ח,  קומה ראשונה  נוף לים  זקוקה לשיפוץ. מחיר הזדמנות.

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

مطران حجار 

شقة ارضية بدون 
درج 5 غرف 

130م حديقة 70م 
للرتميم موقف 

لسيارتني ومخزن

 (قريب من مركز ليئوبيك وكلية جوردون) شقة ارضية 5 غرف ضخمة حديقة 
واسعة  منظر للبحر

الكرمل الفرنيس بالفيالت 

االسبانية شارع كاودرس

الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي

مكتب 120م فاخر 
6 غرف واجهة 

مدخلني 
(שכירות עוברת)

املنطقة الصناعية نعامن شارع حيفا-عكا

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

لاليجار

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

بوادي النسناس

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 
الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف خاص، 4طوابق 

سكنية، مكونة من 8 شقق، كل شقة 80م+رشفة 12م

طابق عايل مبنى 
فاخر مطلة للبحر 

4 غرف  95م رشفة 
مطلة ملنظر خالب  

موقف مسقوف 
مخزن

الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل 

كريات الياهو بجانب مكتب الرتاخيص  (אגד)
 4غرف طابق 4 مؤثثة جزئيا مرتبة ورشحة

بالحي االملاين شارع انيلفيتش

 زاوية لوحمي هجيتئوت 

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا 

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 (الوحيد 
بالطابق)جديد ومرمم مبستوى راقي حوايل 
240م 4 غرف نوم صالون واسع جدا رشفة 

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

4 غرف رشفتان مرمم حديثا 
طابق 3.5  حوايل 97 م  
3اتجاهات هوائية  منظر 

للبحر والكرمل

شارع هرتسليا

95م بناية مكونة من 
6 شقق 3 غرف واسعة 
منظر للبحر ، مرممة 
مع امكانية الضافة 
غرفة+رشفة عىل 

السطح الطابق 3 واخري

شقة ارضية(מרתף) ببناية حجر 10 درجات  حوايل 95م 4 

غرف للرتميم الدخول فوري مالمئة ايضا ملكتب

فيال االحالم 




