برنامجها ومطالبها على
«الجبهة» تطرح
َ
ّ
مرشحي الرئاسة
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االستطالع الهاتفي األضخم بين عرب حيفا:

االستطالع الهاتفي األضخم بين عرب حيفا:

الجبهة 58%

الجبهة 58%
التجمع 19%

التجمع 19%

رامي ليفي 16%

ليفي 16%
رامي
حيفانا 3%
3%)4
حيفانا
(ص

4

(ص )4

20

رجا زعاترة :بين عنزة يونا
3
ّ
)3
وفزورة
(صيونا
كاليش!عنزة
زعاترة :بين
رجا

الصوت املضمون!

ّ
وفزورة كاليش! (ص )3

«ع ْم ِ
ِ
صباحا َح ْيفانا!»
ت
ً

واستَ ِحي يا «المدينة»!
ْ

أسعد موسى عودة
ً
كان ُ
صباحا َح ْيفانا!»
«ع ْم ِت
العنوان أعاله – أعني
ِ ّ
ّ
االفتتاحية األولى التي كان لي شرف
– ُعنوان
ً
األول من َ
كتابتها للعدد ّ
منجز ِص ّ
واعدا
حافي جاء
ً
وصاعدا لوال ْأن ُ
ُ
املصاب بترامب ..هو صحيفة
جاءه
ّ
َ
«ح ْيفانا» املحتجبة منذ ذلك تشرين األمل ،الذي
ّ
ً
أبدا ما رحل ..تلك هي َ
«ح ْيفانا» التي َبعثت على
ّ ّ
رأس األلفية الثالثة من جديد ،في حيفا وبحيفا
ّ
ولحيفاِ ،صحافتها املحل ّية ،بعد غياب «كرمل» شيخ
َ
سطينية ،نجيب ّ
ّ
ّ
نصار ،عام 1908؛
الفل
الصحافة ِ
ِ
حيث لم تكن «املدينة» في املدينة بعد ،تصطاد في
كل البعد عن العمل ّ
مياهها العكرة ،بعيدة ّ
الص ّ
حافي
ِ
ّ
الرصين؛ إذ كذلك كان فعلها في عددها األخير
ّ
َ
ّ
ّ
الصادر يوم ُ
الجمعة ،التاسع عشر من تشرين األو ِل
ْ ُ
ُ
ْ
َ
الجاري ،حيث تناولت بما أو ِتيت من إغراض وتحوير
َ
َّ ْ َ َ
َّ
َ
امللوثة ّ
كل أرض ّ
صة» َّ
وامللوثة َّ
«اللغو
طيبة ..وضبابية
ٍ
ِ
َ ُّ
الش ّ
ّ
ّ
فوفية..
املسؤولية ..وغياب
الرؤية ..وانحسار
َ
ّ
ّ
ّ
بعبارة طرية ،الحاصلة في واملترتبة عن أمر ترشح وما
َ
ّ
كل من َ
ّ
ترشح ّ
اإلسالمية
ابن ِي الجماعة
َرشح عن أمر
ٍ
ُ
ّ
وحي الكبابيرّ ،
الص ّ
األحمدية ّ
حافي جودت يونس
ِ
ّ
عودة واملحامي أدهم ّ
لعضوية املجلس
غسان عودة،
ّ
ّ
ّ
البلدي الحيفاو ّي ،في االنتخابات املحلية الوشيكة
ّ
ّ
ّ
املحل ّية في البالد .فحذار ثمّ
والشائكة للسلطات
ِ
حذار من مائي ومن ناري!
ِ
ّ
أقول قولي هذا وأنا املطلع عن كثب على مجريات
ّ
«خريف الغضب» ،واأسفاه! وأنا املشرف املترفع من
ّ
عل على تفاصيل املشهد ّ
ّ
الس ّ
البلدي
يا�سي املحل ّي
ٍ
الراهن ،وأنا املنحازً ،
ّ
أبدا – بإذن هللا وبفضل هللا
ّ ّ
– إلى جهة ّ
والحق الغلب ،وإلى نظافة
الصواب
ّ
العقل والقلب واليد واللسان ،في وجه أهل ُ
البهتان

ُّ
والطغيان ،من «غفير» و«وزير»ّ ..
وسواق حمير..
ّ ُ
ً
صباحا
ممن ت َس ّ ِول لهم أنفسهم املعلولة املغلولة،
َ
ُ
َ
ً
ً
ومساء ًّ
وإعالنا ،ما ت َس ّول ِمن تق ُّول وت َس ُّول..
وسرا
وأمر ّأنها ِ– أعني «املدينة» ،وحتىّ
واألدهى من ذلك ّ
ً
ّ
يوم ّ
ّ
ّ
الناس هذا ،وفضل عن إخراجها الفني الرديء
– مصابة في لغتها «من ساسها لراسها» (من أساسها
عروبي ّ
ّ
وطني ّيدعي
إلى رأسها) ،وهي املحسوبة على ّتيار
بدءا من مستوى َح َ
ّأن لغته هي ُه ّويته؛ وذلك ً
بيبيّ
الفاعل واملفعول ،مرو ًرا بما ال نهاية له من أخطاء
الصرف ّ
في ما ال نهاية له من َ
علمي ّ
ً
وانتهاء
والن ْحو،
ِ
بما ال نهاية له من أخطاء في ما ال نهاية له من علوم
ّ
اللغة العشرة األخرى .واملصاب في لغته – ّأيها ّ
األعزة
– مصاب في عقله وقلبه ّ
وكل كينونته .ودونكم،
ً
َ
عناوين
مثل ،ما جاء في عددها األخير أعاله ،وفي
ْ
َ
ُ
بالبنط العريضَ ،بل َه َ(د ْع َك ِمن) ما هو دون العناوين
ّ
َ
ّ
مخز ومعيب« :املحكمة:
من دو ٍن لغوي وأسلوبي ٍ
استخدام الجبهة لصورته واسمه (جودت عودة) في
االنتخابية ُ
ّ
سيعتبرتضليل وخداع للجمهور»
إعالناتها
ً
ً
ُ
[ص ،]10 .هذا بدل من أن تقول ... :سيعتبر تضليل
ً
وخداعا...؛ «محكمة ّ
الصلح في الكريوت تصدر قرار
ّ
ّ
ّ
ّ
نهائي برد الدعوى املقدمة إلخالء القبور» [ص.
ً
 ،]20هذا بدل من أن تقول ... :تصدر قر ًارا ًّ
نهائيا...؛
ثم انظروا – ّ
ّ
بربكم – إلى ما جاء في صفحتها األولى
ّ
من عددها املذكور أعاله« :سوسن غطاس :أطالب
ّ
ّ ّ
ّ
والضغط باملطالبة بإعادة باسل غطاس
التدخل
ّ
والكف عن ّ
لظروف تناسب وضعه ّ
التنكيل
الص ّح ّي
ّ ّ
«التدخل
به» ،فمعنى الجملة – كما هي – ّأن
َ
َ
ّ
والضغط» هما املطالبان باملطالبة ...يا للعجب!
ّ
فاألصل في الجملة ّأن ّ
الس ّيدة غطاس تطالب [جهة
ّ ّ
ّ
والضغط باملطالبة [أو في املطالبة]
بالتدخل
ما]
ن
بإعادة ....وعليه ،كان يجب أن يكو مبنى الجملة

ّ ّ
ّ
والضغط...؛
بالتدخل
ليستقيم معناها :أطالب
ّ ّ
ّ
والضغط !»...كما كان من
التدخل
وليس «أطالب
َ
ّ
ُ
األجدى واألولى واألعلى واألفصح واألصح أن يقال :إلى
ظروف ،...وليس« :لظروف !»...وذلك – ّأيها ّ
األعزة –
ض من َف ْيض ما قد فاض ّ
حتى بلغ ُ
َغ ْي ٌ
الحلقوم ،من
ّ ّ ُ ْ ّ َ َّ
موبقات هذه ّ
الصحيفة املحلية القطرية القطرية،
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
ّ
غوية منها كما األسلوبية ْ
واملهنية والفنية.
فيا محترمون ويا محترمات في صحيفة «أخبار
ً
املدينة» وباختصار« :املدينة» ،نحن ،فعل ،نريد لكم
َ
أن تضطلعوا بعمل ِص ّ
حافي ْمه ّي وراق؛ بدافع الغ ْيرة
ُ ّْ
ّّ
ّ
منا على ّ
ّ
العربية ،املحلية منها والقطرية،
الصحافة
ِ
ّ
ّ
ونريد لكم أن تتمكنوا من أسباب ّ
الصوغ اللغو ّي
َ
الغ ْيرة ّ
واألسلوبي ّ
منا على ّأمنا العربيةّ
ّ
السليم؛ بدافع
ّ
ّ
ّ
ّ
وعلى ما ّتدعون أنكم تمثلون؛ فهل وقع التصريح
ً
َ
الغ ْيرة ّ
إنقاذا لهم ّ
مما هم
منا على آذان أحياء،
بهذه
ّ ََ
فيه من ِغيرة (مصيبة) تسترعي الحياء؛ أم أنه «لقد
َ
َ
سمعت لو َ
َ
حيا \ ْ
ناديت ًّ
ولكن ال حياة ملن تنادي \ ولو
أ
ْ
ً
رماد»؟
نارا نفخت بها أضاءت \ ولكن أنت تنفخ في ِ
ليت ِشعري!
ُ
ّ
ً
ّ
خلد إلى
وماذا بعد؟ أريدنا جميعا – أيها األعزة – أن ن ِ
ّ
ّ
ّ
الثالثاء القريبةً ،
َ
وضمائر
مطمئنة
أنفسا
النوم ليل
وهامات مرفوعة ،بعد أن
وقامات منتصبة
مستريحة
ٍ
ٍ
ّ
قدرأهل العزم وعلى َقدّ
كنا على ْ
املسؤولية األخالقيةّ
ّ
ّ
الرسالة ّ
ّ
ّ
والوطنية ْ
والبلدية؛ فبلغنا ّ
وأدينا
وامله ّنية
ً
األمانة ،وهرولنا إلى صناديق االقتراع ً
وأعدادا،
آحادا
العربية ّ
الت ّ
َ
ّ
قد ّ
ّ
مية الوحدوية،
وكنزنا فيها أصواتنا
الصافية ّ
ّ
ّ
ّ
الن ّ
ّ
قية القوية ،للرئاسة والعضوية؛
ْ
ُ
فجر
ليستيقظ على َرجع صوتها ودو ّي صداها
ص ً
األربعاء األخيرة من الجاري تشرينُ ،
بحا ًّ
نديا َع ِفياًّ
ًّ
أبيا؛ ونستيقظ نحن أجمعين على �شيء أوبعض �شيء
ّ
مما نريد ،وعلى أمل جديد ّ
يفل بإذن هللا الحديد..

َم ْرحى ِعينات كاليش – روتم!
بدون ّ
أي عالقة بمن سأعطيه\ها صوتي ّ
للرئاسة،
ّ
ّ
ّ
ال يسعني إل أن أعبر عن تقديري للدكتورة ِعينات
كاليش – روتم ،ولطاقم محاميها املحترفين ،على
ّ
اجتراح ّ
رعي ّ
حقها ّ
الش ّ
والديمقر ّ
اطي
وحق قائمتها
ّ ّ
ّ
والش ّ
ّ
واإلنساني في الترشح ،واملنافسة على رئاسة
عبي
ّ
ّ
ّ
البلدي ،بعد قبول
وعضوية مجلسها
بلدية حيفا
التماسها إلى محكمة «العدل العليا» اإلسر ّ
ائيلية،
امله ّنية والحرفيةّ
مساء االثنين األخير .فمرحى على ْ
واملثابرة ّ
والت ّ
حدي واإلصرار ،وأقول – ّ
بكل طيب
ّ
خاطر وصفاء ّنية – إن حيفا الجميلة تستأهل
ّ ّ ُ
األ ّ
مومي الجميل ،وهذه القامة
هذا الوجه النسائي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واألكاديمية الرؤيوية ،وهذا الطراز الراقي
العلمية
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والبلدي،
واالجتماعي
السيا�سي
والرفيع من الط ْرح
ُّ
ّ
الشفوفيةّ
ّ
ومن التعامل اإلنساني القائم على
ْ
ّ
والن ّد ّية« .شاﭘـو» عينات! َ
ْ
«ع ِلي ﭬِـ َهتس ِل ِيحي» وال
ِ
ِ
ّ
تتوسخي!
ْ
ِحكمة األسبوع:
ّ
ْ
بنبأ ّ
فتبينوا
[يا ّأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ٍ
ُ
قوما َ
ْأن ُتصيبوا ً
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
لكن مصيبة املسلمين ومصيبة ّ
نادمين]؛ ّ
الناس
أجمعين ّأن بينهم وبين تعاليم القرآن الكريم من
ّ
الضوء سنين..
ّ
األعزة – إن شاء ّ
رب
ِولي عودة منكم إليكم ّأيها
ً
َ
الس َ
العزة – وقد َب َل ُ
َ
ّ
غت من ّ
تشرين
وأربعين
نين أربعة
ّ
ْ ُ
السبعة ّ
[ ،]44وأتطلع إلى ّ
والسبعين [ ،]77إن كتب
ْ
لي في ُع ْمري ُع ْمر؛ ويا لجبروت هذين العددين وذاك
ّ
املعدود في وجه الطاغوت املردود؛ لي عودة للحديث،
ً
أبدا ،عن ُلغتنا ْ
ونحن.

كرامة ومسؤولية!
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ّ
مرشحي
الموقف من
الرئاسة لبلدية حيفا
ما هي مطالبنا؟ ما هي مآخذنا على يونا ياهف؟ ولماذا تختفي عينات كاليش في أوقات األزمات؟!
التصويت لـ “الجبهة” هو الضمانة لوجود صوت قوي ومسؤول يدافع عن حقوقنا ومستقبلنا في حيفا
رجا زعاترة
(رئيس قائمة “الجبهة” النتخابات بلدية حيفا)
أيام قليلة تفصلنا عن اليوم الحاسم في  ،30.10.2018يوم

االنتخابات لبلدية حيفا؛ حين سيختار زهاء ربع مليون ناخب

حيفاوي ،من بينهم حوالي  24ألف ناخب عربي ،رئيس/ة البلدية
(بالورقة الصفراء) وأعضاء المجلس البلدي (بالورقة البيضاء)

عضوا.
وعددهم 31
ً
المتنافسون الثالثة

األساسيون

–

حسب

االستطالعات

والتقديرات واألجواء االنتخابية – هم رئيس البلدية الحالي يونا
ياهف ،ومرشحة حزب “العمل” عينات كاليش ،والمحامي دافيد

واحدا من أبواق
عتسيوني .وال يخفى على أحد أن عتسيوني كان
ً
مستخدما
التحريض على العرب في حيفا في األسابيع األخيرة،
ً

نبرة فاشية تهديدية مرفوضة ،وأنه متحالف مع قائمة “البيت
ً
وخطورة في اليمين
تطرفا
اليهودي” (حزب المستوطنين األكثر
ً

اإلسرائيلي) .كما يتنافس على الرئاسة كل من مدير عام الميناء
سابقا مندي زلتسمان ،ومرشح “الخضر” أفيهو هان ومرشح حزب
ً

“العمل” يسرائيل سفيون.

نحن ويونا والعنزة!

يتولى السيد يونا ياهف رئاسة البلدية منذ العام  .2003خالل
هذه األعوام الـ  15شاركت “الجبهة” في االئتالف البلدي أكثر

من مرة ،وخرجت منه أكثر من مرة بسبب خالفات مبدئية

وسياسية تتعلق بسياسة البلدية تجاه السكان العرب سواء

أتعلّ ق ذلك بهدم بيت عائلة عربية عام  ،2005أو بعدم تلبية
الحد األدنى من المطالب والخدمات وعدم شملها في ميزانية
ّ
البلدية عام .2009
وفي الدورة األخيرة ( )2013-2018شاركت كتلة “الجبهة” في
آخذة بعين االعتبار أمرين أساسيين .األول هو الموقف
االئتالف،
ً

السياسي المحلي والقطري ،حيث وفي ظل تصاعد العنصرية في
البالد تحت حكم نتنياهو وأحزاب اليمين ،ونزع شرعية الجماهير

العربية وشطب وزنها السياسي؛ رأينا من األهمية بمكان أن

مغايرا لهذا المشهد القاتم ،وأن يكون
نموذجا
تكون حيفا
ً
ً
العرب شركاء في إدارة البلدية والتأثير على سياساتها .أما األمر
أهمية ،فهو مطالب وقضايا واحتياجات
الثاني ،والذي ال يقل
ً

السكان العرب ،في مجاالت السكن والتعليم والرفاه والخدمات

اليومية.

سرا أنه كانت لدينا خالفات واختالفات في الراي مع رئيس
وليس ً

عدة قضايا .ليس فقط على المستوى السياسي
البلدية في ّ
(تصريحاته إبان الحرب على غزة في صيف العام  2014وخالل
أيضا على مستوى
المظاهرات الشبابية في أيار  )2018ولكن ً

العمل البلدي ،من حيث عدم التجاوب الكافي مع كل مطالبنا

العادلة ،أو المماطلة والتأجيل في تنفيذ مشاريع أو رصد

ميزانيات .فأحياؤنا العربية عانت على مدار عقود طويلة من

اإلهمال والتمييز ،وتحتاج اليوم ليس فقط إلى رصد ميزانيات
وسد
مصحح للتجاوب مع االحتياجات
متساوية بل إلى تمييز
ّ
ّ
الفجوات .كما أننا نطالب بخدمات الئقة آلالف العائالت العربية
التي تقطن اليوم خارج األحياء “التقليدية” .وهذا األمر ليس
متعلقا بسياسة البلدية ورئيسها فقط بل بسياسة الحكومة
ً

أيضا التي ال تسارع إلى تمويل مشاريع في األحياء العربية ،كما
ً
مثال مع مشروع تطوير وادي النسناس الموجود في
هو الحال
ً
األدراج منذ عدة سنوات وال يخرج إلى حيز التنفيذ.
تحسن ما ،وإن
وإلى جانب هذا كلّ ه ،ال يمكن أن ننكر أنه طرأ
ّ
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ُ

كافيا من وجهة نظرنا ،في عدد من القضايا المتعلقة
لم يكن
ً

تهربت من اتخاذ
صوتت لصالح تمويل المسرح العربي .كما أنها
ّ

مستوى مشاريع التطوير والمبادرات االقتصادية التي يستفيد

وغيرها.

بالتعليم وبالبنى التحتية والمراكز الجماهيرية والرياضية ،وعلى

منها شبابنا إلى ٍ
كافيا ،وهو
حد ما .وكما أسلفنا فهذا ليس
ً
ضمنا فقد علّ متنا التجربة ّأنه “ما بحك جلدك
مفهوما
ليس
ً
ً

أي موقف ضد أحداث العنف والتحريض واالعتقاالت التعسفية

استراتيجيا لعدم الظهور كـ
واضحا أن كاليش تسعى
كان
ً
ً
يذكرنا بالتصريح البائس
“يسارية” أو “في صف العرب” .وهو ما
ّ

وأنه دون وجود ممثلين مخلصين للجمهور العربي
إال ظفرك”ّ ،

رئيس حزب “العمل” السباق هرتسوغ حين قال “ممنوع أن

بطئا .أو ،باختصار ،كما يقول مثلنا الشعبي“ :اللي
أصعب وأكثر
ً

كاليش في هذه االنتخابات.

أن انتزاعها كان سيكون
لما كان يمكن انتزاع هذه الحقوق ،أو ّ
بوقف على عنزته بتجيب توم”!

كمحبين للعرب” .وللمفارقة فقد اختار حزب “العمل” دعم
نظهر
ّ

وفي الشهور واألسابيع األخيرة تملّ صت كاليش من اتخاذ أي

وإلى جانب التصريحات السيئة لياهف ،ال ننكر أنه كانت له

تقدمي شجاع ،حتى في قضية االعتداء على الشباب
موقف
ّ

الحكومة على العرب خالل حرائق الكرمل عام  2016ومزاعم

نشر خبر حول لقاء لها مع رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن

نسبيا في جملة من القضايا .من بينها رفض تحريض
مواقف جيدة
ً

“إرهاب الحرائق” الكاذبة ،وفي قضية اعتداء رجال الشرطة على

جعفر فرح خالل اعتقاله ومطالبته بمعاقبة المسؤولين عن هذا
االعتداء ،وفي مواجهة ضغوطات وزيرة الثقافة ميري ريجف

لوقف تمويل بلدية حيفا لمسرح “الميدان” في األعوام 2015
و 2016و 2017وإلبطال عرض أفالم عن النكبة في “السينماتك”

تم االعتداء على الشباب العرب على شاطئ كريات حاييم
وحين ّ
بناء على مطالبتنا
قبل بضعة شهور ،حيث أدان رئيس البلدية –
ً
– هذا االعتداء العنصري الذي كاد يودي بحياة الشباب الثالثة

العرب على شاطئ البحر في كريات حاييم .ال بل أنها “استنكرت”
مجرد اللقاء مع ممثلي الجمهور العربي هو مثلبة
وكأن
عودة.
ّ
ّ
تؤخذ عليها!

مطالب استراتيجية وعينية

في مفاوضاتها ولقاءاتها مع مرشحي الرئاسة ،تطرح “الجبهة”
مطالب من شقين اثنين .الشق األول هو الشق السياسي ،أي

االلتزام بموقف واضح ضد العنصرية وضد التحريض على العرب،

والحفاظ على قيم الديمقراطي والعيش المشترك القائم
على الندية والمساواة .أما الشق الثاني فهو الشق المطلبي،

ومؤخرا اتخذ
تدخل مواطن يهودي واستدعاء الشرطة.
لوال
ّ
ً
هاما ضد قانون “الوالء في الثقافة” والتزم
ا
موقف
البلدية
رئيس
ً
ً

المتعلق باحتياجات األحياء والسكان وقضايا التعليم والرفاه

سياسة ميري ريجف الغوغائية.

أعدتها جمعية التطوير
مجاالت مختلفة ،وبمسوحات وأوراق
ّ

ماديا بسبب
تتضرر
بتعويض المؤسسات الثقافية التي قد
ّ
ً

ّ
فزورة اسمها كاليش!

ّ
رشحت السيدة عينات كاليش نفسها لرئاسة البلدية ألول مرة

في االنتخابات الماضية عام  ،2013دون أن يكون لها نشاط
جماهيري معروف قبل ذلك ،سوى عملها كمهندسة معمارية.
وحصلت على  15%من األصوات وعلى  3مقاعد في البلدية.

والحقا نشق عنها أحد األعضاء وبقيت مع مقعدين.
ً

االجتماعي وغيرها .حيث تم االستعانة بخبراء ومختصين في
االجتماعي ومركز مساواة.

كما تطرح “الجبهة” المطلب االستراتيجي إلقامة مديرية خاصة

تعنى بدفع المساواة في البلدية “مديرية المساواة” ،وهو

عدة سنوات،
المشروع الذي
يطوره “معهد إميل توما” منذ ّ
ّ
ً
شوطا في بلورته بالتعاون مع “المعهد اإلسرائيلي
وقطع
للديمقراطية” الذي مثل البلدية في هذا الخصوص.

إن موقفنا من التصويت للرئاسة سيتم اشتقاقه – في األيام
ّ
القريبة  -من مدى تجاوب المرشحين مع هذه الطروحات

لقاء مع السيدة كاليش – كغيرها من
عشية االنتخابات عقدنا
ً
المرشحين آنذاك – عرضت فيها توجهها الذي يتمحور في

والمطالب.

“الخضر” .وأذكر أننا ناقشناها في حينه على غياب أو باألحرى

كرامة ومسؤولية

مواطن حيفاوي يدرك أن األحياء والطبقات الفقيرة هي األكثر

بين مكانتنا في المدينة وطابع المدينة كمدينة مشتركة،

“التجدد المديني” والذي يشبه إلى حد كبير أجندة قائمة
مسألة
ّ

تغييب الرؤية االجتماعية والسياسية في هذه األجندة .فكل

تضررا من غياب العدالة التخطيطية والبيئية في مدينة مثل
ً
السكان العرب يدفعون
وأن
ّ
حيفا ،وهي التي تدفع الثمن األكبرّ .
والتطورات السريعة
ثمن سياسات التخطيط المحلية والقطرية
ّ

في المدينة أكثر من غيرهم ،ويجنون ثمارها أقل من غيرهم.
حقا إذا لم يأخذ
“التجدد المديني”
وأنه ال يمكن أن يكون
عادال ً
ً
ّ

الخاص
في الحسبان األحياء العربية ويحترم طابعها التاريخي
ّ
وهويتها الفلسطينية.

معا ،فال يمكن الفصل
نحن في “الجبهة”
نصر على طرح الشقين ً
ّ

من جهة؛ وبين الحقوق والخدمات التي نطالب بها كسكان

دائما ،ولكنه صحيح
وكمواطنين متساوين .هذا الطرح صحيح
ً

اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل “قانون القومية” العنصري
لمجرد وجودنا كشعب،
يتنكر ليس فقط لحقوقنا بل حتى
الذي
ّ
ّ

ويتعاطى معنا كمجموعة ملل ونحل طوائف منقطعة عن
انتمائها الوطني والحضاري والثقافي ،ومقصاة من دوائر
التوجه ينعكس في المقوالت
الشرعية والتأثير .ولألسف فهذا
ّ

خالل هذه السنوات الخمس كانت كاليش في المعارضة ،ولم

مجرد “خدمات” أو وساطة
الخادعة وكأن العمل البلدي هو
ّ

كثيرة لم تكن تحضر جلسات المجلس البلدية (التي تعقد مرة

بمثابة تذويت لمنطق “قانون القومية” الذي يريدنا مواطنين

يكن لها نشاط ملحوظ على مستوى العمل البلدي .وفي أحيان
واحدة كل شهر) أو اللجان الفرعية المختلفة .ولكنها كانت

جدا على المستوى اإلعالمي في مهاجمة رئيس البلدية،
نشيطة ً

وأحيانا بغير حق.
أحيانا بحق
ً
ً

تهرب
تكررت في هذه السنوات كان
ولكن السمة األبرز والتي
ّ
ّ
السيدة كاليش من اتخاذ أي موقف جريء في أوقات األزمات.

ففي قضية مسرح “الميدان” هرولت من القاعة لئال يقال إنها

“لتدبير” رخصة بناء أو ترخيص تجاري .هذه النغمة النشاز هي

من الدرجة الثانية ،مكتفين بالفتات.

إن التصويت لـ “الجبهة” وشارتها “واو” هو الضمانة لوجود
ّ
ممثلين مخلصين لقضايا كل الناس ،وهو الضمانة لوجود صوت

معا ،يدافع عن حقوقنا وعن مصالحنا
قوي ،كريم ومسؤول في ٍ
آن ً

الفردية والجماعية ،وعن مستقبلنا في بلدنا وفي مدينتنا حيفا.
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ِاستطالع 58% :من عرب حيفا
ّ
يؤيدون «الجبهة»

املحامي عمرسمريه :ندعو جماهيرنا إلى اليقظة
ّ
العربية
من حرق األصوات
خاص – ّ
ّ
تبين من استطالع
حيفا – ملراسل
ّ
ّ
هاتفي ضخم أجرته «الجبهة» أن ما
نسبته  58%من عرب حيفا ينوون اإلدالء
بأصواتهم لقائمة «الجبهة الحيفاوية»
للعضوية في انتخابات البلدية ،يوم
الثالثاء القريب .2018\10\30
فقد أجرى مندوبو «الجبهة» على مدار
األسبوعين األخيرين أكثر من 4,000
ّ
اتصال على هواتف أرضية وخليوية.
واعتمدت النتائج على ّ
عينة تمثيلية من
َ
 1,100مستطلع (من الذين أفصحوا عن
آرائهم بالنسبة إلى التصويت للعضوية،
َ
وهم أكثر من نصف املستطلعين) من
جميع أحياء حيفا ومن مختلف الفئات
العمرية؛ حيث ّ
تقدر نسبة الخطأ بـ .5%
وقد جاءت النتائج كالتالي:
«الجبهة الحيفاوية» برئاسة رجا زعاترة
58%
ّ
ّ
الوطني الحيفاو ّي» برئاسة
«التجمع

الجبهة

58%
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التجمع

19%

جمال خميس 19%
«رامي ليـﭭـي ومراد بيكي» برئاسة رامي
ليـﭭـي 16%
«حيفانا» برئاسة أنيس أرملي 3%
قوائم أخرى 4%
ّ
االنتخابي ووكيل
وقال رئيس الطاقم
قائمة «الجبهة» ،املحامي عمر سمريه:
ّ
تؤكد نتائج االستطالع نبض الشارع
ّ
العربي في حيفا وااللتفاف الكبير الذي
ّ
نشعر به في مختلف األحياء .كما أنها
ّ
ّ
التخوف من حرق مئات األصوات
تؤكد
العربية نتيجة مغامرات غير محسوبة
أو بالتصويت لقوائم تابعة لحزب الـ
«ليكود» العنصر ّي .ونحن من جهتنا
ندعو جماهيرنا إلى اليقظة وإلى رفع نسبة
املشاركة ودعم قائمة «الجبهة» التي كانت
وستبقى الصوت املضمون ،والصوت
الكريم واملسؤول في ّ
كل القضايا.

رامي ليفي

حيفانا

قوائم اخرى

هل سيستفيد العرب من جولة ثانية النتخابات رئاسة ّ
بلدية حيفا؟
جعفرفرح
ّ
تشتد املنافسة على عضوية ورئاسة بلدية حيفا خالل األسابيع
ً
األخيرة ،ونشهد تجييشا للكوادرّ .
ولكن املدينة ما زالت في قيلولة
انتخابية ،ما يعني نسبة منخفضة من الناس قد ّ
قررت ملن
ّ
ستصوت .ال تتجاوز نسبة العرب في مدينة حيفا الـ  ،11%وهي
ّ
نسبة ّ
جيدة تؤثر على نتيجة انتخابات رئاسة البلدية في حال
بقيت نسبة التصويت لدى يهود حيفا منخفضة ،كما حدث في
املعارك االنتخابية السابقة .وفي حال شارك عرب حيفا بنسب
ّ
العربي إلى  4أعضاء
عالية في االنتخابات فقد يصل التمثيل
ّ
مجلس ّ
بلدي من القوائم كافة.
ّ
يصل عدد من لهم حق التصويت في انتخابات بلدية حيفا إلى
ُ ّ
توقع أن ّ
ّ
الحالي
يصوت ثلثهم فقط .وقد فازالرئيس
 ،257,062وي
ّ
ّ
في الجوالت الثالث األخيرة بدعم أقل من  50%من املصوتين .وقد
ّ
والتجمع على عضو واحد.
حصلت الجبهة على عضوي بلدية
ّ
البلدية
انتخابات رئاسة
ّ
ّ
يديررئيس البلدية املؤسسات البلدية وميزانيتها ،حيث يجمع من
ً
ومهام ّ
ّ
ائتالفا ًّ
متنوعة.
بلديا يحصل أعضاؤه على وظائف
حوله
ّ
وإن مراجعة لنتائج انتخابات البلدية األخيرة تشيرإلى حصول كلّ
ّ
من املرشحين على ما يلي :يونا ياهـﭫ 48.9% 40,123؛ يعقوب
بوروبسكي 29% 24,276؛ ِعينات كاليش. 14.18% 11,617
ّ
ُويشار إلى ّأن ً
املرشحين اآلخرين قد حصل على ّ
كم ّية
عددا من
أصوات هامشية في االنتخابات املاضية.
ّأما في هذه االنتخابات فيتغازل ياهـﭫ وكاليش مع األحزاب
ّ
ّ
ّ
املتدينة .وقد اتفق الرئيس
الحالي يونا ياهـﭫ ،مؤخ ًرا ،مع حزب
ّ
«شاس» ،حيث يشمل االتفاق منحهم مدرسة ،على أمل أن
ّ
ّ
املتدينة في
يحصل على دعمهمُ .يشار إلى أن تحالف األحزاب
االنتخابات املاضية جاء على  4أعضاء بلدية ،ما جعلهم ثاني
ّ
البلديّ .أما اليمين العنصر ّي – في
أكبر قوة سياسية في املجلس
ّ
هذه املرحلة – فيدعم املرشح عتسيوني ،رغم شراكتهم – في
السنوات األخيرة – في ائتالف ياهـﭫ.
َ
هذا وتتغازل ِعينات كاليش مع أعداء ياهـﭫ ،من املركزواليمين،
ّ
ّ
واملتدين سيدعم ياهـﭫ في ّ
ّ
كل
العربي
متوقعة ّأن الناخب
الحاالت ،كما حدث في االنتخابات املاضية .هذا ّ
ويتم ّاتهام
ّ
ّ
«بحب العرب» ،ويعمل هوعلى تركيزجهوده في األحياء
ياهـﭫ بأنه

ً
معتمدا على
اليهودية
األحزاب العربية القائمة
ونشطاء البلدية العرب.
نسبة تصويت منخفضة
يمنح عدد األصوات
املنخفض العرب ّ
قوة
ّ
مهمة قد تضمن ألحد
ّ
الفائض
املرشحين
لعبور
نسبة الـ
املطلوب
 40%من الجولة األولى .وفي حال ّ
صوت العرب بالنسبة نفسها
ّ
كما في االنتخابات املاضية ّ
فإن ّ
قوة العرب املتوقعة قد تصل إلى
ّ
يرجحوا ّ
أكثرمن  10آالف صوت ،وقد ّ
كفة امليزان ألحد املرشحين
لرئاسة البلدية في الجولة األولىّ .أما في حال حدوث جولة ثانية
ّ
ّ
في انتخابات رئاسة البلدية فهذا
العربي ويزيد
سيقوي الصوت
من ّ
ّ
يميني داعم
أهميته .ولكن األخطر أن يحدث اصطفاف
ّ
ّ
ّ
ُ
ألحد املرشحين ،ما قد ّ
يرجح الكفة لصالحه .يشار إلى أن كاليش
ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات العربية ولكنها تتوقع أن «الجبهة» و
تتحاور مع
ّ
«التجمع» سيدعمان يونا ياهـﭫ في نهاية املطاف.
ّ
ست قوائم تستهدف عرب حيفا
عملياّ ،
تستهدف عرب حيفاًّ ،
ّ
األقل ،ما يعني
ست قوائم على
ّ
توزع أصوات حوالي  11ألف ّ
مصوت على عدد أكبر من القوائم.
ّ
املصوتين املطلوب لعبور نسبة الحسم الـ
وقد يتجاوز عدد
ّ
ّ
ّ
التجمع الوطنيّ
 2,000صوت ،ما يهدد التمثيل البلدي لحزب
وقائمة «حيفانا» ،بعدم عبور نسبة الحسم وضياع آالف
األصوات العربية.
ّ
ّ
ّ
ًّ
ً
كمؤسسات وأحزاب وأفراد أن نتخذ قرارا هاما خالل األيام
علينا
القليلة القادمة :هل سنضع الورقة البيضاء ونساهم في إدخال
كاليش وياهـﭫ في جولة ثانية؟ أم سنحصل على مطالبنا من
ّ
ياهـﭫ وندعمه ليتخطى أخطر انتخابات خاضها منذ انتخابه
ّ
سيؤثرهذا االختيارعلى مستقبل املدينة وعلى ّ
قوتنا
قبل  15سنة.
كمجتمع متماسك .علينا العمل على تشكيل مجلس لعرب حيفا
ّ
واملؤسسات
لتنسيق العمل بين األحزاب السياسية املختلفة
األهلية واالجتماعية والدينية ،بعد االنتخابات مباشرة.

نص ّوت ونؤثر!
16%

3%

4%
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ُ

اهلنا الكرام ,يعلن مركزمساواة وبالتعاون مع صندوق فريدريخ ابرت ,عن تقديم ورقة اقتراح برنامج لتحسين ال�دمات لسكان حيفا العرب ,واللي تشمل
مطالب وحلول مقترحة الغالق الفجوات ولتحسين ال�دمات املقدمة من بلدية حيفا لسكان حيفا العرب .وذلك �عد انعقاد الطاولة املستديرة في مركز
الكرمل الجماهيري ملناقشة مسودة االقتراح بمشاركة جمعيات حيفاوية ,نشطاء ونشيطات ,مر�حين للبلدية وممثلي لجان االحياء.
وتتلخص اقتراحات الحلول االساسية كالتالي:

موضوع التعليم:

• ترميم بنايات وبيوت في االحياء العربية القديمة

• تخطيط وبناء جهاز تربية بلدي شامل املوجه للجمهور العربي في
املدينة

• انشاء طواقم تخطيط لتعزيزبرامج التطويرفي االحياء العربية
• االعتراف بحي وادي السياح وضم بيوته في برنامج التخطيط

• تمويل بناء املدرسة االبتدائية حوار

• تطويراالرا�سي العامة بجانب االحياء الستعمال السكان

• إقامة أطرتربوية ال منهجية في املدينة وتمويل برامج
• تعزيز التمويل للمدارس العربية منها املدارس املستقلة
تمويل مساكن لتالميذ املدارس

موضوع البنى التحتية واملواصالت:
• اقامة تخطيط شامل ملشاكل البنى التحتية في االحياء العربية
• انشاء حدائق عامة ومنتزهات في االحياء العربية

موضوع الرفاه ومكافحة الفقر:

• تمويل توسيع شارع عباس واملطران حجار

• اقامة  3مراكزتمكين وحقوق في حارات عربية
• اقامة ماوي يومية في الحارات العربية

• تمويل حل ملشكلة الفيضانات في حي املحطة
• تطويرحلول ملشاكل مواقف السيارات في االحياء

• تخصيص مسطحات القامة دار للمسنين في احدى الحارات
العربية

موضوع الثقافة والرياضة:

• توسيع برنامج االوالد وابناء الشبيبة في ضائقة للحارات العربية
•

• تخصيص ميزانيات لفرق رياضية عربية في حيفا
• اتاحة متاحف املدينة باللغة العربية واقامة املتحف العربي

موضوع االسكان والتخطيط:

الحيفاوي

• اشراك سكان الحي ومختصين عرب في سيرورة تخطيط وادي
النسناس

• زيادة تخصيص امليزانيات ملركزالثقافة العربية في البلدية
زيادة الدعم للمؤسسات الثقافية العربية في حيفا

• تشجيع اقامة حي مشترك جديد في حيفا
استعدادا النتخابات البلدية ،سوف يتم تقديم ملف التوصيات لرئيس البلدية ،وأعضاء املجلس البلدي وملرشحي رئاسة البلدية ،وهذا كدور فاعل ملركز
مساواة وجهوده لرفع مطالب واحتياجات املجتمع العربي في املدينة ،والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق املطالب.

للحصول على ورقة اقتراح البرنامج الكاملة الرجاء التواصل مع مركزمساواة

Advocacy@mossawa.org 048555901

NotFromHere Brand Agency

كاليش
لرئاسه بلديه حيفا

ّ
ّ
عصام مخول في ندوة في كل ّية غوردون:

«كاليش نجحت في املحكمةّ ،
لكنها فشلت في
امتحان املوقف!»

ّ
خاص – ِاعتبر النائب السابق عصام
حيفا – ملراسل
َ
ّ
الفلسطينية
مخول ،رئيس معهد إميل توما للدراسات ِ
ّ
واإلسرائيليةّ ،أن قراراملحكمة العليا الذي أتاح ملرشحة
ّ
الرئاسة لبلدية حيفاِ ،عينات كاليش ،مواصلة ترشحها
واالستمرار في حملتها االنتخابية ،من شأنه أن يجعل
االنتخابات أكثر إثارة ويرفع من نسبة املشاركة ّ
العامة
في التصويت ،وهو ما يستدعي ضمان أوسع مشاركة
ّ
ورفع نسبة التصويت بين سكان املدينة العرب وبين
ّ
القوى
التقدمية اليهودية وقوى اليسار في املدينة،
ً
دعما للبديل الذي تطرحه قائمة الجبهة لبلدية حيفا.
ّ
ّ
ّ
وكان مخول يتحدث في ندوة انتخابية نظمتها قائمة
ّ
الجبهة في كل ّية غوردون األكاديمية في حيفا ،شارك
فيهاً ،
أيضا ،رئيس الكنيست األسبق ،أبراهام بورغ،
ّ
ومرشحو الجبهة :شهيرة شلبي ود .أورنات تورين وجنى
ّ
مخول والـﭙـروفسور يوﭬـال يونائي.
ًّ
وردا على سؤال من الجمهور حول املوقف من
انتخابات رئاسة البلدية في أعقاب قراراملحكمة العليا،
ّ
ّ
أكد مخول ّأن كاليش قد تكون نجحت في امتحان
املحكمةّ ،
لكنها فشلت في امتحان املوقف ،والتزمت
ّ
ّ
منهجي إزاء الخطاب العنصر ّي
الفا�شي
الصمت بشكل
ّ
املعادي للعرب .وقال مخول :على مدار خمس سنوات
اختارت كاليش الصمت والحياد في عدد من املواقف
املفصلية ،حين التهبت ألسنة التحريض على العرب
في حيفا ،خالل حرائق الكرمل ،وفي مواجهة عنف
ّ
السلميين
الشرطة وتعاملها العنصر ّي مع املتظاهرين
ضد الحرب ّ
ّ
وضد قتل األبرياء في ّ
غزة ،وعندما ضغطت
وزيرة الثقافة لوقف تمويل بلدية حيفا ملسرح

«امليدان» ،وحين ّ
تم االعتداء على الشباب العرب على
شاطئ «كريات حاييم» قبل بضعة أشهر .في ّ
كل هذه
املواقف الذت كاليش بالصمت املعيب واالنتهازيّ،
ً
محاولة أن تمسك العصا من الوسط ،وإذ بها تتواطأ
ّ
ّ
ّ
السامة!
الفاشية
مع اليمين املكشرعن أنيابه
ً
ًّ
عنصريا
خطابا
وقال :الحظنا في هذه االنتخابات
غير مسبوق في حيفاّ ،
وأن لغة التحريض الفا�شيّ
ّ
ّ
ّ
الحيفاوية
تجاه السكان العرب تسللت إلى الساحة
ّ
ّ
ّ
املتطرف ،أمثال مرشح الرئاسة
عبر مرشحي اليمين
ّ
اليهودي» والـ «ليكود» ،بشكل
عتسيوني وقائمة «البيت
ّ
فظ وغيرمسبوق في املدينة.
ّ
التصدي النفالت الخطاب العنصر ّي
وقال ّإن
ومحاسبة ملتزمي الصمت تجاه هذا الخطاب الغريب
عن حيفا ،إضافة إلى التجاوب مع مطالب الجبهة
َ
ّ
ّ
املطلبي الشامل واملتراكم على ّ
مر
البلدي
وبرنامجها
ً
حاسما في تحديد موقفنا في املا�ضي من
السنين ،كان
ّ
انتخابات الرئاسة منذ غورئيل ومتسناع وحتى يونا
ياهـﭫ.
ّ
ّ
ل
وأنهى مخو  :إن األسس التي يقوم عليها هذا املوقف
ً
إلحاحا اليوم ،بعد إقرار قانون القومية
أصبحت أكثر
ّ
في ّتموز املا�ضي ،وإن الجماهير العربية والقوى
ّ
التقدمية اليهودية في حيفا ستعرف كيف ّ
ترد في
صناديق االقتراع على الخطاب العنصر ّي االستفزاز ّي
املعادي للعرب وعلى الصامتين عليه ،من خالل
االلتفاف األوسع حول قائمة الجبهة وملء الصناديق
بحرف الواو.

أقوى صوت!
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أرباح كبيرة

في دوري الكبار!
مكابي نتانيا

ضد

هبوعيل بئر السبع

كم هدفا؟

من سيفوز؟

مكابي نتانيا

تعادل

3.50

هبوعيل بئر السبع

1.50

أبناء سخنين

كم ركنية؟

 0-1أهداف

4.50

 2-3أهداف

 4أهداف أو أكثر

الدرجة العليا

هبوعيل رعنانا

ضد

كريات شمونة

مكابي بيتح تكفا

( )1أبناء سخنين
( )xتعادل
( )2كريات شمونة

2.15
2.70
2.95

كم هدفا؟

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر
كم ركنية؟

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

من سيفوز؟

( )1هبوعيل رعنانا
( )xتعادل
( )2مكابي بيتح تكفا

كم هدفا؟

2.50
1.75
3.25

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

2.05
2.35
2.75

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

كم ركنية؟

3.20

 0-8ركنيات

2.25

1.75

 9-11ركنية

2.30

2.55

 12ركنية أو أكثر

2.50

الدرجة العليا

ضد

من سيفوز؟

الدرجة العليا

بيتار القدس

الدرجة العليا

ضد

بني يهودا تل ابيب
2.85
2.65
2.25

من سيفوز؟

( )1بيتار القدس
( )xتعادل
( )2بني يهودا تل ابيب

1.80
3.00
3.50

كم هدفا؟

2.55
1.75
3.15

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

1.90
2.40
2.95

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

3.00
1.75
2.65

كم ركنية؟

2.10
2.35
2.65

نربح بـ  Winner 16هاد اشي كبير!

هذا األسبوع

ش.ج

رقم الدور  184301يشمل التحويالت.

البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

أيضا بالخلوي!

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

وفقا ً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة  .قد تطرأ تغييرات في النسب.

ّ
ّ
مؤسسة األفق ّ
تكرم الكاتب والفنان عفيف شليوط بمناسبة حصوله على
ّ
ّ
املسرحية
السويسرية في مجال الكتابة
جائزة أرديتي
خاص – ِاحتفلت ّ
ّ
مؤسسة األفق
حيفا – ملراسل
للثقافة والفنون ،مساء الخميس  ،2018\10\18في
َ
العام ّ
ّ
ّ
الفنان
املسرحي في شفاعمرو ،بمديرها
مركزها
والكاتب عفيف شليوط ،ملناسبة حصوله على جائزة
صندوق أرديتي السويسر ّي في الكتابة املسرحية،
ّ
واملنقحة من كتابه
وصدور الطبعة الثانية املزيدة
َ
الفلسطينية في الجليل» ،عن
«جذور الحركة َاملسرحية ِ
الفلسطينية في رام هللا.
وزارة الثقافة ِ
األمسية االحتفالية ّ
ّ
الفنان محمود صبح ،والذي
ِافتتح
ّ
ّ
ّ
تولى عرافتها ،حيث رحب بالحضور من فنانين وأدباء
ّ
للمؤسسةّ ،
ّ
والفنان
معد ًدا إنجازات الكاتب
وأصدقاء
ُ
املحتفى بهً ،
ذاكرا العديد من الجوائز التي حصدها
ّ
شليوط خالل مسيرته الفن ّية واألدبيةّ ،
ثم ألقى كلمة
رئيسة مجلس إدارة ّ
مؤسسة األفق ،الكاتبة أنواراألنوار،

ّ
التي تعذرعليها الحضور بسبب حادث طرق مفجع ألحد
وفنان ّ
أقربائها ،جاء فيها« :نلتقي احتفاء بأديب ّ
ومثقف
ّ
ّ
يتوج مسيرته الثقافية بخطوتين بارزتين ،هو الفنان
عام ّ
واألديب الزميل العزيزمدير ّ
مؤسسة األفق ،عفيف
ً
ّ
الهامة
.شليوط .نبارك لك ّأول لنيل هذه الجائزة
ّ
للنص فهي سبيل
وإن كانت الجوائز ال تضيف قيمة
ليقول أحدهم ّإنه يراك بعين تليق .بيد ّأن الجائزة األهمّ
َ
الفلسطينية
هي إنجاز كتاب «جذور الحركة املسرحية ِ
في الجليل»؛ إذ نجح الكاتب عفيف شليوط في توثيق
بوادرالحركة املسرحية في البالد على مدى عقود».
بعدها ّ
تحدث الـﭙـروفسور َر َعنان راين ،نائب رئيس
جامعة تل أبيب ،نيابة عن صندوق أرديتي السويسر ّي
مانح الجائزة ،حيث ّ
ً
توضيحا عن ّ
كيفية انطالق
قدم
ًّ
متحدثا عن عالقة إدارة جامعة تل أبيب
هذه الجائزة،

بالجائزة ،كما ّ
وضح خصوصية مسرحية «بموت إذا
بموت» للكاتب عفيف شليوط ،األمر الذي ّأهلها للفوز
ّ
الرسمي ملنح
بالجائزة ،ودعا الجمهور لحضور االحتفال
الجائزة في الشهرالقادم في جامعة تل أبيب.
ّ
اإلعالمي معين أبو عبيد كلمة جاء فيها« :مهما
كما ألقى
ّ
عظمت الكلمات والعبارات ونطقت األلسن وجسدت
ُ ّ
وفيك ّ
حقك؛ ملا لك من
الروح معانيها فهي لن ت
بصمات واضحة وأكيدة في رفع مستوى الحركة ّ
الفنيةّ
ّ
يأت هذا التكريم صدفة ،وإنما
والثقافية ،وعليه فلم ِ
ً
نابعا من قناعة وإيمان بأنّ
وعرفانا؛ كونه ً
ً
تقديرا
جاء
ّ
الفن والثقافة هما السبيل األمثل للنهوض باألمم نحو
حضارة راقية ،إذ ّ
يكونان القاعدة والوسيلة القويمة
ّ
ّ
والتعصب والعنف
العنصرية
ملعالجة جميع ظواهر
اآلخذة باالزدياد والتفاقم في مجتمعنا».
ّ
ثم ّ
ّ
قدم املمثالن أمجد بدروميالد غالب قراءة مسرحية
للمسرحية الفائزة «بموت إذا بموت» ،والتي يقوم
ّ
ًّ
حاليا ،بإنتاجها وسيقوم
مؤسسة األفق،
مسرح
بعرضها على خشبة املسرح قريباً.
بعد عرض املسرحية ّ
قدم د .عيرا أﭬـنيري ،املحاضر
في قسم املسرح في جامعة تل أبيب ،مداخلة حول
املسرحيةً ،
اإلبداعي ّ
ّ
ّ
النص
املميز لهذا
مبرزا الجانب
ّ
ّ
املسرحي ،متوق ًفا عند أسلوب كتابة املسرحية ،وقال ّإن
العربي ّ
ّ
األول والوحيد الذي حصل
عفيف شليوط هو
ّ
ّ
على هذه الجائزة ،وأعلن أنه ستتم ترجمة املسرحية إلى
ّ
ّ
وستقدم قراءة مسرحية
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية،
لها باللغة العبرية في حفل توزيع الجائزة الذي سيقام في
جامعة تل أبيب.
ّ
كما ألقت د .جهينة خطيب كلمة تناولت مؤلفات عفيف
ّ
ّ
خاص عند مسرحية
شليوط املسرحية ،متوقفة بشكل
ّ
سيا�سي» ،و «أبو
«بموت إذا بموت»« ،اعترافات عاهر

ّ
متحدثة عن «السخرية ّ
مطاوع ّ
املرة» في
وحرّية املرأة»،
كتابات شليوط املسرحية .كما ّ
تطرقت إلى أهمية كتاب
َ
الفلسطينية في الجليل»،
«جذور ّ الحركة املسرحية ِ
الذي يوثق هذا الجانب ّ
الهام من ثقافتنا.
ُ
ّ
ّ
األمسية الكاتب والفنان املحتفى به ،عفيف
ِاختتم
ّ
ّ
شليوط ،بكلمة عبر فيها عن شكره العميق لكل من
ً
قائل« :مهما ّ
حقق اإلنسان من
شارك في هذا االحتفال
نجاحات وحصل على جوائز ّ
حتى لو عاملية ،فهو ينتظر
التقدير والدعم من أهل بلده ،الذين يعيش معهم،
ّ
يتنفس معهم الهواء ذاته ،ويشرب معهم املاء ذاته،
وأي تكريمّ ،
ويشاطرهم أحالمهم وآمالهم؛ ّ
أي تكريم
ً
ناقصا إن لم َّ
يكرم الفنان
مهما عظمت قيمته ،يبقى
من أبناء بلده».

ما حبك جلدك إال ظفرك!
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بتتع ّلم خارج البالد؟
ُأحصل على قرض
لتمويل الدراسة الجامعية
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توجهوا للفرع أو ّإتـصــلوا:
ّ

*يح ـ ّق للبنــك وقــف الحملــة فــي أي وقــت وبــدون بــاغ مســبق* .عــدم اإللتــزام بســداد القــرض قــد يــؤدي إلــى فــرض فائــدة
تأخيــر واتخــاذ إجــراءات لتحصيــل القــرض* .التفاصيــل الكاملــة والملزمــة فــي الفــروع *خاضــع ألنظمــة البنـ ــك ولــكل قانــون.

ومطرقة اإلهمال
مدارسنا بين ِسندان الفو�ضى ِ

ابتدا ًء من يناير  2019مركبة "ديزل" ُم ِلوثة
تدخل مدينة حيفا مع ت
فل� فقط
م�وع "هواء نقي ف ي� حيفا" ،ش
• ش
بإ�اف وزارة جودة البيئة ،بلدية حيفا ،أوتمويل ش�كة
المرحلة الوىل كانت قد
نوف" هو جزء من برنامج قطري متعدد المراحل.
"يافيه
المرحلة .آ
الن ،انطالق تطبيق
انطلقت ف ي� أوائل سنة  ،2018وقد بدأنا نقطف ثمار هذه
المرحلة الثانية
الم�وع تأ� للتخفيف من تلويث الهواء من قبل المركبات ،والذي يؤثر عىل مو ف
• ش
اط�
ي
مدينة حيفا.
•ابتدا ًء من يناير  ،2019يُسمح بدخول مركبات ُملوثة إىل مدينة حيفا مع ت
فل� فقط!
ِ
شحن ،سيارات عمل وأجرة بحمولة ت
الملزمة تب�كيب ت
ح� 3.5
فل� هي سيارات
•المركبات
ت
طن ،وسيار ُات نقل ت
(ح�  8أشخاص) بحمولة ح�  5طن.
ابحثوا ف� چوچل“ :هواء نقي ف� حيفا” وفاحصوا سيارتكم إذا كانت ملزمة تب�كيب ت
فل�.
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ملوثة للهواء
منطقة هواء نقي ممنوع دخول سيارات ِ
التنقل بع� انفاق الكرمل مسموح لكل أنواع السيارات

מנהרות הכרמל
נווה שאנן

חוף הכרמל
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חיפה

חוף שמן
צ׳ק פוסט

חיפה

وزارة جودة البيئة تمنحكم
ف
تمويل ت
ً
لف�ة محدودة ف ي� كراجات مختارة ي� أنحاء
البلد  -سارعوا ت
لل�كيب

تطبيق القانون بد ًء من شهر يناير 2019

لمعلوماتإضافية*2491

avirnaki.yefenof.co.il

او ابحثوا بجوجل Google-ف ي� حيفا ممنوع الدخول لسيارات ُم ِلوثَة
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كتبت :رق ّيةعدوي؛ ُم َدرِّسة في مدرسة المتن ّبي
ّ
ّ
خرج مفتش املدرسة برفقة املديرة من الصف بعد
جولة ّ
دية« :أنا بنصحك ّإنك ّ
تشدي ّ
تفق ّ
شوية على
ّ
ّ
ُ
ّ
امل ّدرسين ،إلنه باملنظر يلي شايفه ده ،البنات كلهن
حيخرچوا ميح!”.
ّ
ّ
أجابت املديرة« :وهللا بنحاول ،املناخ كله سيئ ومش
مساعدنا!”.
ّ
املفتش« :املشكلة ّإنه ڤيروس الفو�ضى وصل ّ
لكل حاچة
في البلد ...إحنا داخلين على سواد.”...
هو مشهد ُمقتضب من ّ
«هي فو�ضى – “،Le Chaos
ّ
سينمائية ( )2007للعبقر ّي الراحل
آخر ﭘـانوراما
يوسف شاهين وتلميذه املبدع خالد يوسف ،هو
ّ
فرن�سي  -مصر ّي كد أ ب شا هين في أ فالمه
إ نتا ج
ّ
ّ
وطوال مسيرته الفنية الزاخرة بأعمال عظيمة ،وقد
ّ
ّ
جمهورية مصر ّ
العربية في ِمهرجان ﭬـين
مثل هذا الفيلم
يسيا لعام  .2008تبرز ّ
ّ
الجن�سي مع القمع
ثنائية الكبت
ّ
ّ
ّ
ّ
السينمائي استحضار الباحثة واملحاضرة في جامعة هارﭬـارد،
النص
موضوعية داخل
السيا�سي كأبطال
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
لتتجلى كل صور وأنماط الفساد بشخصية أمين كارين.إل .ماب ،التي تركز في أبحاثها ،دراساتها ومجمل
ّ
امليداني ،على تنمية الشراكات بين العائالت،
الشرطة حاتم ،الدور الذي قام به النجم الراحل خالد عملها
ّ
امتدادا لجيل العمالقة الذين ّ
ً
صالح ،الذي ُي ُ
قدموا أفراد املجتمع واملربين الذين يدعمون التحصيل
عتبر
ّ
ً
ّ
األدوار ّ
بحرفية وبراعة؛ مثل زكي رستم الدر ّ
ّ
ا�سي للطلب ،وصول إلى تحسين أداء املدرسة،
املعقدة واملركبة
كداللة على معظم األبحاث التي تربط بين مشاركة
ومحمود املليجي.
ّ
ّ
محوري وأساسّ ،
ّ
تعليمية
املوسع كذلك – بنتائج
لربما يتناول األسرة – بمفهومها
يبرز الفساد كبطل
ّ
ً
ّ
واألخالقي ً
ّ
ّ
الذهبية :الشراكة
وفقا للسيناريو أفضل للطلب ،لتبرز بالتالي املعادلة
السيا�سي
مباشرة الجانبين
ّ
ّ
ً
الذي طرحه السيناريست املصر ّي ناصر عبد الرحمن .واملسؤولية املشتركة بين املنزل واملدرسة تؤدي حتما إلى
ّ
وتوفربيئة ّ
ة-تعليمية ُت ّ
ّ
ّ
حسن أداء
تربوي
يتجسد الفساد في القمع املباشر ،السيطرة الغاشمة تطوير ُمناخ آمن
واملحسوبيات ،الطالب واملدرسة ً
ّ
َ
ّ
معا.
الجن�سي ،انتشار الرشاوى
واله َوس
ّ
ّ
الغش وتزوير االنتخابات ورفض تداول السلطة املواكب لحال مدارسنا العربية ،حضور األهل
ُ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وانتقالها بصورة ديمقراطية وحضارية .في الواقع ،يعاث ومشاركتهم السيرورة التربوية-التعليمية البنهم أوابنتهم،
ّ
ً ُ ّ
دالة تناز ّلية ،إذ ّ
ُ
يقل حضورهم
تحكم بأرواح الناس وينعكس ذلك ُيشير إلى توافقها مع
الفساد خرابا وي
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية ،ووجودهم ضمن هذه السيرورة مع تقدم ابنهم في
على شتى مجاالت حياتهم؛ االقتصادية،
ّ
ّ
ّ
ة-الروحيةّ ،
وتعم الفو�ضى سنوات التعليم في املدارس ،أو أن يكون وجودهم ضمن
الديني
االجتماعية وال نن�سى
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
التعليمي .ما يعرضه محيط املدرسة أو في لب العملية التربوية-التعليمية،أخيرا مسيطرة على املجال التربو ّي
ّ ُ
َ
ّ
لدواع إدارية تفرض على األهل من ِقبل املدرسة
شاهين في عمله العبقري ال ينسحب على املجتمع وذلك ً ٍ
ألنظمتها املختلفة؛ كعدم التزام ابنهم الزيّ
ْ
فحسب ،بل ينسحب على ّ
كل املجتمعات مراعاة
املصر ّي
ّ
ّ
العربية ّ
ّ
ّ
العربي بواقعه الراهن املوحد للمدرسة أو استعمال الهاتف النقال خالل
برمتها ،وما مجتمعنا
ّ
ّ
بمعزل عن انتشار الفو�ضى ،لربما الفو�ضى الخلقة الدروس ،عدم التزام الهدوء واالنضباط خالل الدرس
َ
ّ Creative Chaos
ولكنها ،بالتأكيد ليست وفق معايير أو استعمال العنف بمختلف أشكاله وألوانه؛ َأولم
ُ
ُ
ً
تماشيا مع معايير نسمع باملقابل عن حاالت كثيرة استخدم فيها األهل
كونداليزا رايس ،بل هي فو�ضى تضبط
ّ
العنف في املدارس؟ وغيرها ،هنا يجب دق ناقوس
هذا املجتمع املأزوم.
ُ
الخطر ،إذ لم ُي ّ
لدواع مختلفة .تعتبر األمثلة
بعد
دق
يأتي الطرح هنا وعلى عجالة ،ليتناول أزمة مدارسنا
ّ ٍ
ً
سابقا ً
ّ
ثانوية رغم ّ
ّ
والطامة
أهم ّيتها،
أمورا
العربية الواقعة بين ِسندان الفو�ضى ومطرقة اإلهمال .الواردة
ُ
ُ
ى ّ
وال أخفي رف�ضي القاطع ملأسسة التربية والتعليم الكبر أننا لم نحسن معالجتها كما يجب بعد ،وذلك
ّ
اطية ّ
ـروتوكولية-بيروقر ّ
ّ
لعدة أسباب وعوامل ال مجال لذكرها في هذا املضمار.
حولت
والتعامل معهما بصورة ﭘ
ّ
ّ
– بالتالي – مدارسنا إلى أكبر مصنع عالمات ودرجات في أرى أنه علينا تذويت مفهوم الشراكة الحقيقية بين
تهز األسرة واملدرسة والعمل على توعية األهل ّ
جذرية ّ
التاريخ ،وتأكيدي على ضرورة إحداث نفضة ّ
ألهم ّيتها،
ّ
هذا «الجهاز» البالي الذي أكل الدهر عليه وشرب حتى وعلى املنفعة العائدة على الطالب واملدرسة واملجتمع
ُ
جرائهاّ .
عمليا هذه النفضة هي من ّ
الثمالة والهذيان .وفي املقابلًّ ،
فكم من القضايا الكبيرة وامل ِل ّحة العالقة في
صيرورة طويلة األمد تحتاج إلى بصيرة واعية ونظرة أروقة املدارس التي تنتظر من األهل واملدرسة – على
ّ
ّ
كل طرف منهما َ
حد السواء – أن يأخذ ّ
ّ
ثاقبة ودراسات ّ
الريادي
دوره
معمقة ،وبالتالي تتطلب هذه النفضة
ً
وقتا ،حيث يستحيل حدوثها في ّ
ظل الظروف الراهنة ،ملعالجتها والنظر فيها ،ومن أبرزها :مالءمة املدرسة إلى
ّ
التعلميّ،
ّ
لعدم توافر ّ
أرضية خصبة إلحداث هذه الهزة .لذلك حاجات وإمكانات الطالب املختلفة ،العسر
ّ
ُ
ً
ّ
ّ
ّ
وجب التعامل مع القضية وفقا ملعطياتها العامة مناخ املدرسة التربوي-التعليمي ،فلسفة املدرسة
ّ
ّ
َ
ّ
التربوية ،والقيم واملضامين التي تعمل على
ورؤيتها
العربية .وهنا يمكن
وحسب الحال القائم في مدارسنا
ّ
تشخيص الحال وتناول الثالوث املتشابك ،حيث تذويتها في نفوس الطلب ،نسبة الحاصلين على
ّ
ّ
ُ َّ
ّ
منهجية وغيرها.
ضلع من الثالوث طرح منفرد ،والثالوث شهادات «بـﭽـروت» وبرامجها الل
يخصص لكل ٍ
ّ
الفنلندي ل ـا تناقشتُ
ّ
تحضرني هنا ابتسامة زميلي
هو؛ املدرسة ،الطالب ،والعائلة.
ّ
ّ
األكاديمية املُعتمدة معه حول نظام التعليم في بالده املصنف في الترتيب
يجنح معظم األبحاث والدراسات
ّ ُ
فنلنديا ب َق ْدرما ُن ُ
ّ
ًّ
املتقدم ًّ
ّ
ّ
ّ
ريده
عامليا ،أعتقد أننا ال نريده
والتعليمية،
التربوية
العملية
إلى تعريف دور األهل في
ِ
ُ
حقيقيا يقوم على أ ُسس متينة ،قاعدتها فلسفة تربويةّ
ًّ
وضبط املصطلحات بما يتوافق مع الحجم املأمول
َ
لهذا الدور في املدرسة ،لدرجة إطالق مصطلح املشاركة تضع اإلنسان\الطالب في املركز وضلعها األولى التعاون
أو الشراكة كتعبير عن الرابط القو ّي الكامن بينهما ،وضلعها الثانية السعادة.
يتبع...
 ،family engagement in educationوهنا ال ّبد من
الجم عة  26ترشين األ ّول 2018
ُ

يا أهلنا يف حيفا،

م يف حيــاة مجتمعنــا العــريب يف حيفــا،
يــوم الثالثــاء القــادم  30.10.2018هــو يــو ٌ
م حاســ ٌ

لنحصــل مطالبنــا ،ونرســم شــكل الســنوات الخمــس
علينــا أن نقــول فيــه كلمتنــا ،ونضــع فيــه ثقلنــا
ّ
املقبلــة مبــا يتعلّــق مبوقعنــا وواقعنــا وقدرتنــا عــى التأُثــر بخصوصهــا.
وت يك نحقّقهــا :عددنــا نحــن العــرب يف حيفــا يقــارب 35
لدينــا قــوة فعل ّيــة ،لكــن علينــا أن نص ـ ّ
وت  75%م ّنــا
الــف مواطــن ،م ّنــا قرابــة  25الــف لهــم حـ ّ
ـق االقــراع .بحســابات بســيطة ،فإنّــه اذا صـ ّ
 -أي مــا يعــادل  18الــف صــوت عــريب -لألحــزاب العرب ّيــة ،وليــس لألحــزاب اليمينيــة التــي ترغــب

بخطــف الصــوت العــريب ،وليــس للقوائــم التــي ســتحرق بضــع مئــات مــن األصــوات -فقــد تحصــل
و ًال نوع ًّيــا يف وزننــا
األحــزاب العرب ّيــة عــى  7مقاعــد مــن اصــل  31مقعــد ،وهــذا قــد يش ـكّل تح ـ ّ

وي عملنــا البلــدي.
الســيايس وســيق ّ

وت ونقــوم بتعزيــز التمثيــل الوطنــي يف بلديّــة حيفــا ،مــن أجــل الحفــاظ عــى
علينــا أن نصــ ّ
عــا ودون مهادنــة
بوصلــة وطنيّــة تربــط بــن اليومــي والقومــي ،ومــن اجــل الوقــوف س ـ ًّدا مني ً
امــام تزايــد العنرصيــة تجاهنــا يف البــاد ،ويف حيفــا الحبيبــة أبضً ــا.
وت يك يكــون يف البلديــة مــن يعمــل مــن أجــل مســتقبل أبنائنــا وبناتنــا ،شــبابنا
علينــا أن نصــ ّ
وشــابّاتنا ،كبــار الســن مــن أهالينــا وأحبائنــا .ومــن أجــل أحيائنــا ،وجــودة حياتنــا فيهــا وبناهــا
التحتيّــة وشــوارع ومواقــف الســيارات وأزمــات الســر فيهــا وقضايــا االرنونــا .فقــط الصــوت
الوطنــي يهتــم بقضايــا الجاعيــة وليــس مبصالــح أشــخاص هنــا وهنــاك.
وت ،يك يكــون يف البلديــة مــن يعمــل ومــن يناضــل مــن أجــل الحصــول عــى حقوقنا
علينــا أن نصـ ّ
يف التعليــم يف حيفــا ،يف املــدارس األهليــة الكنس ـ ّية ويف املــدارس الحكوميــة ،ويطالــب
بإنشــاء مــدارس جديــدة يف حيفــا.
وت ،وأن يكــون صوتنــا وطن ًيــا بحــرف «ض» ،يك يكــون «يف مــع مــن نحــي» بعــد
علينــا أن نص ـ ّ
االنتخابــات ،بلغتنــا ،بالعــريب .ويك يكــون مــن يعمــل مــن أجــل قضايانــا الكبــرة والصغــرة،.
بكرامــة وكربيــاء.

قوتنا يف تأثرينا ،تأثرينا يف تصويتنا .صوتنا وطني ،صوتنا ض.

خلّي صوتك وطني

ض

ع
التيجالّمحيفاوي
الوطن

ليلى ّ
نجارمن حيفا

في الفيلم
ّ
االفتتاحي
ّ
ِملهرجان أيام
َ
ِفلسطين
السينمائيةّ
حيفا – ملراسلنا – شاركت الطفلة ليلى ّ
نجار ( 10سنوات) ،في
أداء صوت الشخصية الرئيسة ،وردة ،في فيلم األنيميشن «البرج»
ّ
النرويجي ماتس جيرورد .وهو الفيلم الذي اختير الفتتاح
للمخرج
ّ َ
ِمهرجان أيام ِفلسطين السينمائية ،األربعاء الفائت في رام هللا.
ً
ّ
واصفا الفيلم« :يتناول
السينمائي صالح ّدباح
وكتب الناقد
ّ
ً
ّ
شريطه التحريكي قصة وردة ،فتاة تبلغ من العمر 11عاما ،تحاول
أن تبحث عن األمل الذي فقده والد ّ
جدها املحتضر ،الذي يناولها
ّ
املعلق على عنقه منذ سبعين ً
ّ
ويقص لها
عاما،
مفتاح العودة
ّ
أحداث النكبة املروعة .تنتقل وردة في مسكن عائلتها ،لتصعد من
ّ
ويقص لها ّ
ّ
كل قاطن في
العشوائي الخانق،
طابق تلو آخر في البناء
َ
ّ
ّ
ّ
كل طابق ،مرو ًرا بثالثة أجيال ِفلسطينية متتالية ،عما عايشه من
واقع صعب ،ابتداء من فقدان األرض في وطنهم ،وانتهاء بفقدان
ّ
املخيم في لبنان وآثار ذلك على حياتهم
الكرامة اإلنسانية في
ّ
اليومية».
ّ
ّ
الصحافي الذي سبق عرض الفيلم« :أنا
وقالت ليلى ضمن املؤتمر ِ

جدا بهذه املشاركة .وردة ،بطلة الفيلم ،تشبنهي إلى ّ
سعيدة ًّ
حد
ّ
ّ
ّ
كبير ،فهي تحب جدها وعائلتها ومدرستها .دورها في القصة هو دور
الباحثة عن األمل ،لكي تساعد ّ
وكل من تعرف في ّ
جدها ّ
املخيم (برج
ّ
التمسك بأمل العودة إلى قريتهم في الجليل والتي
البراجنة) على
ُ
طردوا منها عام .»1948
ّ
«يضم الفيلم في نسخته العربية ،والذي اختيرفيلم
وأضاف ّدباح:
َ
ً
ّ
ّ
افتتاح ِمهرجان ”أيام ِفلسطين السينمائية“ تزامنا مع الذكرى
َ
ّ
سطينية،
الفل
السبعين للنكبة ،كوكبة من أبرز نجوم السينما ِ
أمثال ّ
محمد بكري ،صالح بكري ،مكرم خوري ،عامرحليحل ،منى
ّ
ّ
ّ
ّ
حوا ،وشادن قنبورة ،مع حضور صوتي متميز للطفلة ليلى نجار
ّ
الشخصية الرئيسة في الفيلم.
التي ّأدت
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ
وستعلن مؤسسة « ِفيلم الب فلسطين» ،املسوق الحصري لفيلم
العربيً ،
ّ
قريبا ،عن جولة عروض للفيلم في
«البرج» في العالم
َ
مختلف أنحاء ِفلسطين ،تشمل مدينة حيفا.

ْ
َ
تمديد َمدرج الطيران في مطار
حيفا خالل العام القادم

خاص – ّ
ّ
تم االتفاق،
حيفا – ملراسل
صباح يوم األحد املا�ضي ،2018\10\21
على تمديد َم ْد َرج الطيران في مطارحيفا،
وذلك خالل جولة عمل قام بها رئيس
بلدية حيفا ّ
السيد يونا ياهـﭫ ،مع مدير
ّ
ّ
ّ
عام املطار ،السيد مئير كوهين؛ واتفق
االثنان على تمديد َم ْد َرج الطيران بـ 300
متر ،ليكون بمستطاع الطائرات األكبر
ً
حجما الهبوط في املطار واإلقالع منه.
ْ
هذا ويبلغ طول َمد َرج الطيران في املطار
اليوم حوالي  1,300متر ،وبعد تمديده
سيصل إلى  1,600متر .إضافة إلى ذلك
ّ
فإن هذا التمديد سيتيح لطائرات ّ
دولية
تسع  120ر ً
اكبا الهبوط في املطارواإلقالع
منه.
هذا وقد أعلنت وزارة املواصالت،

خلّي صوتك وطني
في مع
مين تحكي
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* صورة مطارحيفا؛ تصويرمطارحيفا
ّ
مؤخ ًرا ،قرارها اإلعفاء من رسوم الطيران
في مطارحيفا .حيث تال هذا القرارإعالن
من شركة الطيران القبرصية TUS
 AIRWAYSعن تجديد رحالتها املنتظمة
من حيفا ،إلى وجهات مختلفة في اليونان
وقبرص.
وبهذا الصدد قال رئيس بلدية حيفا،
ّ
السيد يونا ياهـﭫ« :سيساعد تمديد
املَ ْد َرج على وصول شركات طيران دوليةّ
إلى مطار حيفا ،وعلى إضافة وجهات
ّ ّ
رحالت جويةّ ،
ضطر سكان
حتى ال ُي
حيفا والشمال للسفر إلى مطار بن
ّ
سيؤدي إلى تقليل االزدحام
غوريون ،ما
على الطرقات .باإلضافة إلى ذلك سوف
َ
ّ
ّ
متطور
يستمتع السكان بمركز طيران
وقريب من البيت».

ض

ع
التيجالّمحيفاوي
الوطن

مع الوطني الحيفاوي
التج ّ
الجم عة  26ترشين األ ّول 2018
ُ

כבאב
הבשר
מרכזמרכז
כבאביר
הבשר
ّ
ّ
نرمم ونجدد لراحة
زبائننا الكرام
ِابتداء من يوم غد ،الس�ت،
سنباشرالترميمات في امللحمة،
ولذلك نعلن لكم ّأننا سنكون
موجودين بالقرب من ملحمتنا،

ّ
شارع ماريوحنا ،34
ّ
حتى انتهاء أعمال الترميم.
نشكرلكم ّ
تفهمكم

 1ﻛﻴﻠﻮ رﻗﺎب ﺧﺮوف

65

₪

 1ﻛﻴﻠﻮ اﺑﺎﻃﺎط ﺧﺮوف

65

₪

 1ﻛﻴﻠﻮ ﻗﺺ ﺧﺮوف

40

₪

 1.5ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺠﻞ ﻟﻠﻄﺒﻴﺦ

100

₪

 1.5ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻮارﻣﺎ ﻋﺠﻞ

100

₪

 7ﻛﻴﻠﻮ ﻓﺨﺎد دﺟﺎج

100

₪

 4ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ

100

₪

 4ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻏﻴﻮت

100

₪

 6ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻨﺤﺎن

50

₪

 3ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺒﺪة

50

₪

 3ﻛﻴﻠﻮ ﻗﻠﻮب

50

₪

* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮﺣﻨﺎ 04-8510776 30
* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺩﻭﺩ
ﻋﺒﻠﻴﻦ-7012438 :
ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﻴﺮ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻮﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ | 052-9598903

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮﺣﻨﺎ 04-8510776 30
ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﻴﺮ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻮﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  | 052-9598903ﻋﺒﻠﻴﻦ052-7012438 :

رﺟﺎ زﻋﺎﺗﺮة

ﺷﻬﻴﺮة ﺷﻠﺒﻲ

أورﻧﺎت ﺗﻮرﻳﻦ

ﺑـﺎﴍ ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﻟﺴـﻴﺎﳼ ﰲ
املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ .درس اﻟﺤﻘﻮق
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔـﺎ .ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮ ًرا ﰲ
ﺻﺤﻴﻔـﺔ "اﻻﺗﺤـﺎد" .ﻗـﺎد ﻋﺪّة
ﻧﻀﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ
ﺣﻴﻔﺎ .

ﻧﺎﺷـﻄﺔ ﻧﺴـﻮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ.
ﻋﺎﻣﻠـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻣﺴﺘﺸـﺎرة
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﰲ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ،
اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ واﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫريي.
ﻣـﻦ راﺋـﺪات اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻟﻨﺴـﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد .ﻣﻦ ﻣﺆﺳـﴘ
ﻣﺪرﺳـﺔ ﺣـﻮار ﻟﻠﱰﺑﻴـﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

ﻧﺎﺷـﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻧﺴـﻮﻳﺔ.
رﺋﻴﺴـﺔ ﻗﺴـﻢ اﻹﻋـﻼم ﰲ ﻛﻠﻴـﺔ
"ﺟـﻮردون" اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴـﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ،
ورﺋﻴﺴـﺔ ﻟﺠﻨـﺔ املﺤﺎﴐﻳـﻦ
ﰲ اﻟﻜﻠﻴـﺔ .ﻋﻀـﻮ اﻟﺮاﺑﻄـﺔ
اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم وﻧﺎﺷـﻄﺔ
ﰲ ﻣﻨﻈﻤـﺎت اﻟﺴـﻼم واملﻨﻈﻤـﺎت
اﻟﻨﺴـﻮﻳﺔ.

رﺟﺎ زﻋﺎﺗﺮة

ﺷﻬﻴﺮة ﺷﻠﺒﻲ

أورﻧﺎت ﺗﻮرﻳﻦ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﻖ!
ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺟﻨﻰ ﻣﺨﻮل

ﻋﻤﺮ ﺳﻤﺮﻳﻪ

ﻳﻮﻓﺎل ﻳﻮﻧﺎي

ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﻣﺠـﺎل اﻻﺳﺘﺸـﺎرة،
اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ وإدارة اﻟﻌﻘـﺎرات.
درﺳـﺖ ﰲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﺘﺴـﻮ )ﻗﺴﻢ
اﻹﻋﻼم( ودرﺳـﺖ إدارة اﻷﻋﻤﺎل.
ﻣﻬﺘﻤـﺔ ﺑﻤﺠـﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ
واﻟﻔﻨـﻮن.

ﻣﺤـﺎ ٍم ،ﻣﺨﺘـﺺ ﰲ ﻗﻀﺎﻳـﺎ
اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ واﻟﺒﻨـﺎء وﺗﺮﺧﻴـﺺ
املﺼﺎﻟـﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ .ﻧﺸـﻂ ﻣﻨﺬ
ﻧﻌﻮﻣـﺔ أﻇﻔـﺎره ﰲ ﺻﻔـﻮف
ً
وﻻﺣﻘـﺎ ﰲ
اﻟﺸـﺒﻴﺒﺔ اﻟﺸـﻴﻮﻋﻴﺔ،
اﻟﺠﺒﻬـﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴـﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
ﺣﻴﻔـﺎ.

ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﻴﻔﺎ .ﺗُﻌﻨـﻰ أﺑﺤﺎﺛﻪ
ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴـﻴﺎﳼ ،ﻋﻠﻢ
اﺟﺘﻤـﺎع اﻷﻗﻠﻴـﺎت اﻟﺠﻨﺴـﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳـﺖ-ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻣﺆﺳـﴘ "ﻓﻮروم اﻟﻴﺴـﺎر"
ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﻴﻔـﺎ ﰲ ﻓـﱰة
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ.

ﺟﻨﻰ ﻣﺨﻮل

ﻋﻤﺮ ﺳﻤﺮﻳﻪ

ﻳﻮﻓﺎل ﻳﻮﻧﺎي

قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي
البلدية وشارتها ن.أ.
لعضوية
ّ
ّ

قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي
لعضوية بلدية حيفا وضعت نصب
ً
أعينها أهدافا ستعمل على تطبيقها ،ملا
فيها من فائدة وخدمة لسكان حيفا في
مجاالت العمل واإلسكان وحركة املرور
ّ
وتف�شي العنف.

العمل

ً
نظرا إلى ظواهر البطالة املنتشرة في أوساط
الشباب ،فقد أخذت «حيفانا» برئاسة أنيس
أرملي على عاتقها العمل على دعم التشغيل
بإنشاء مجاالت إضافية للقوى العاملة ،وإيجاد
ّ
ومؤسسات
أماكن عمل ،بالتعاون مع هيئات
مسؤولة في حيفا ،وزيادة شركات الهايتك
ّ
ّ
واملختصين.
املتقدمة التي تستوعب خيرة الشباب
ّ
ّ
مجمعات للعلوم تشمل
ويتم ذلك بإنشاء
املكاتب والشركات الرائدة ،واستيعاب األدمغة
ّ
ّ
ّ
األكاديميين على إقامة
املتميزة ،وتشجيع الطلب
املختبرات البحثية ،الرفيعة املستوى .ومن ناحية
ثانية ،عرض الوظائف ّ
الهامة للجمهور ،لكي يجد
الشباب ّ
الخريجون أماكن عمل مالئمة لهم ،األمر
الذي ّ
يؤدي إلى منع الهجرة السلبية من حيفا إلى
الخارج ،هذا إلى جانب اإلعالنات والنشرفي وسائل
اإلعالم وموقع البلدية عن الوظائف الشاغرة،
والتي تستميل الشباب إلى العمل هنا .هذا عدا
جذب الشركات واملصالح إلى حيفا باعتبارها
ً
ً
ًّ
وممرا سهل للصادرات
سوقا رائجة لبضائعها،
والواردات ،وتخفيف عبء الضرائب البلدية.
باإلضافة إلى ضرورة زيادة فرص العمل في حيفا،
والترويج ملعارض الوظائف التي تقام بشكل
منتظم في الشركات واملصانع واملتاجر وغيرها.
وال تألو قائمة «حيفانا» ً
جهدا من أجل تشجيع
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ّ
التخص ّ
التدريب ّ
�صي ،وإقامة مراكز
املنهي والعمل
التدريب ودورات اإلرشاد لألعمال املختلفة.
عالوة على فتح مراكز التقييم واالستشارة
والتوجيه للشباب نحو املهن التي يرغبونها ،ونحو
ّ
املواضيع التي تحتاجها املرافق ّ
والخاصة.
العامة
وقائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي ستعمل
على تطبيق هذه البرامج الحيوية لحيفا وأهلها،
فانتخبوا قائمة «حيفانا» وشارتها «ن.أ».

السكن
ّ

نشهد كلنا األوضاع والظروف السكنية القاسية
ّ
وغالبيتها
التي يعاني منها عدد كبير من العائالت،
محدودة الدخل ،وتتقا�ضى الرواتب املتدنية ،ما
ّ
يضطرها إلى صرف قسم كبير من هذه الرواتب
ّ
على اإليجار الشهري املرتفع .ولذا أصبح تحسين
ّ
الشابة ،وتخفيف
ظروف اإلسكان لألزواج
ّ
العقبات لشراء عقارات السكن ضرورة ملحة،
وذلك عن طريق إيجاد السبل املتاحة للتوفيق
ّ
بين متطلبات األزواج وحصولهم على القروض
الكافية القتناء ّ
شقة أو تحسين البيت أو ترميم
ّ
الشقة .و «حيفانا» تسعى إليجاد الحلول
السكنية من أجل الحيلولة دون هجرة األزواج
ّ
الشابة من حيفا .فانتخبوا قائمة «حيفانا»
وشارتها «ن.أ».

حركة السير

يعاني جميع من يقود سيارته من ازدحام حركة
السيرفي شوارع حيفا ،إذ لم يعد هناك ّ
أي شارع أو
طريق ّإل وتزدحم فيها ّ
السيارات بجميع األحجام،
معظم ساعات النهار والليل .ولذا يجب وضع
ُ ّ
َ
ّ
تفصيلي ملعالجة هذه القضية،
وبرنامج
خطة
التي باتت تشغل بال السائقين .ومن البرامج
التي تقترحها قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي
وشارتها «ن.أ ».تشجيع استخدام املواصالت

ّ
ً
ّ
التنقل بين
وخصوصا الحافالت ،في
العامة،
األحياء ،حيث ُي ّ
فضل ركن ّ
السيارات في املواقف
ّ
ّ
العامة ،أو إبقاؤها في البيت ،والتنقل من مكان
إلى مكان بوساطة الحافالت ،أو املواصالت
العامة األخرىّ ،
ّ
وحتى عن طريق الـ «كرمليت».
ّ
واإلشارة إلى املواصالت العامة تقودنا إلى ضرورة
استخدامها في ليالي الجمعة ،أو ساعات الليل
املتأخرة ،للذين يمضون السهر في أماكن اللهو.
كما نعاني في هذه املدينة من االزدحام املرور ّي
في الشوارع والطرقات املجاورة للمدارس ،ما
ّ
يعرض أبناءنا وبناتنا للخطرـ ولذا ينبغي وضع
ُ ّ
خطة جماهيرية لنقل الطالب بأمان من وإلى
املدارس .وعلى صعيد حركة املرور والسير على
طرقات حيفا ،يجب تنظيم مزيد من الدورات
اإلرشادية للسائقين وتشجيع االلتزام بقوانين
املرور ،واإلشارات الضوئية ،ومراعاة عبور
املشاة على ّ
املمرات ،واالمتثال ألنظمة وضع حزام
ّ
األمان ،وعدم استخدام الهواتف الخليوية أثناء
السياقة .هذا إلى جانب إيجاد أماكن لوقوف
السيارات بصورة منتظمة .وقائمة «حيفانا»
برئاسة أنيس أرملي ستعمل على تطبيق هذه
البرامج الحيوية لحيفا وأهلها ،فانتخبوا قائمة
«حيفانا» وشارتها «ن.أ».

ّ
تف�شي العنف

كل عاقل ينادي ّ
ما من ّ
شك ّأن ّ
للحد من أعمال
العنف والجريمة املنتشرة في حيفا واملجتمع
ّ
العربي ً
ّ
والحد من املشاحنات واملماحكات
عموما،
بين الشباب ،التي ّ
تدل على عدم القدرة على
التفاهم ،والتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات بين
األهل وبين الجيران ،وعدم الخصام واملنازعات
على أتفه األسباب ،واملحافظة على العيش
ّ
ّ
والحي
املشترك الكريم بين سكان املبنى الواحد
الواحد ،واملساهمة مع عناصر الشرطة وطواقم

التوعية االجتماعية ّ
للحد من ّ
تف�شي الجريمة بين
ّ
ّ
املخدرات وترويجها بين
طلب املدارس ،وتعاطي
ّ
والحد من حفالت السكر والعربدة في
الشبيبة،
ّ
العامة ،والسياقة تحت تأثير الكحول،
األماكن
ّ
ّ
ً
ما يشكل خطرا على السائقين والركاب .ومن
ّ
ّ
الجن�سي،
التحرش
الظواهر املقلقة في املجتمع
واالغتصاب ،ومحاوالت االغتصاب ،واستغالل
ّ
يقض مضاجع
الفتيات في وسائل التواصل ،ما
االجتماعيين على ّ
ّ
حد السواء.
األهل واملسؤولين

حركات الشبيبة

سيحظى الشباب بقسط وافر من العناية
ّ
ّ
خاص لتقديم
وسيتم تشكيل طاقم
واالهتمام،
الخدمات للشبيبة ،عن طريق إقامة املراكز
ّ
ُّ
الص ُعد كافة ،الرياضية،
الجماهيرية ،على
ّ
الترفيهية ،دعم الشباب املعرضين للخطر ،فتح
ّ
ّ
العلمي
املتنوعة ،اإلرشاد والتوجيه
الدورات
ّ
واالجتماعي ،وغيرها.
قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي ستعمل على
تطبيق هذه البرامج الحيوية لحيفا وأهلها.
«حيفانا» تستثمر في الشباب فتبدو حيفا أصغر
ًّ
سنا في املستقبل.
ّ
ِانتخبوا قائمة «حيفانا» برئاسة مرشحكم أنيس
أرملي وشارته (ن.أ).
تدرج قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي لعضوية
بلدية حيفا على رأس أولوياتها قضايا التعليم
والثقافة في حيفا ،وهي تحتاج إلى العناية الفائقة
ّ
في ّ
عدة مجاالت ،األمر الذي يقت�ضي التدخل
السريع من جهات حكومية وبلدية .وهذا سيعود
ّ
بالفائدة على سكان حيفا في مجال التعليم
والثقافة ،وجعلها عاصمة الثقافة والترفيه:

التعليم

ّإن البرامج التعليمية املوضوعة للطالب ال ّ
تتطرق
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ّ
ّ
ّ
ّ
العاديين
املتميزين وتعزيز مكانتهم ،أو حث الطلب
إلى
ّ
على التميز .ولذا ينبغي تشجيع املنافسة بالتحصيل
العلمي ،وإجراء مسابقات في الثقافة ّ
ّ
العامة واملطالعة،
ّّ
عن طريق التوجيه الدر ّ
ا�سي للجامعات والكليات
ّ
املتفوقين في دفع الرسوم
األكاديمية ،ومساعدة
الدراسية ،بتقديم املنح التعليمية التشجيعية ،ودعم
الهوايات واملهارات اإلبداعية .وهنا يجب على الهيئات
ّ
ّ
املتسربين ،والذين
املسؤولة إيجاد حلول للطلب
ّ
التعل ّ
مي في املدارس ،وإيجاد األطر
يواجهون العسر
الكفيلة بتقويمهم وإرشادهم في الطرق التعليمية.
ّ
َ
وكذلك إنشاء مركز ملعالجة املشاكل الطلبية في
ّ
ّ
املدارس والجامعات والكل ّيات ،إذ نحن على اطالع
ّ
على ما يجري مع الطلب من مشاكل اقتصادية
وتعليمية وسكنية .وعلى صعيد املدارس االبتدائية
ّ
طلبية ً
دعما لبرامج
والثانوية يجب انتخاب مجالس
ّ
الشابة ،وذوي القدرات القيادية ،وتشكيل
القيادة
أمور
تقف مع الهيئة التدريسية في ضبط
لجان أولياء
ّ
العلمي .ويمكن
النظام وتشجيع الطالب في التحصيل
ّ
ذلك بتشكيل فرق طلبية لتقديم دروس مساعدة،
والقيام باألعمال التطوعية الخيرية .ومن هذه األعمال
إنشاء مكتبات ّ
عامة في املدارس وتشجيع نظام استعارة
كتب املطالعة ،وإقراض الكتب املدرسية ،خصوصاً
للعائالت املستورة .وفي مجال املدارس األهلية يجب ّ
حل
املعضلة القائمة بتوفير امليزانيات الحكومية املطلوبة
لهذه املدارس ،ما ّ
يؤدي إلى تقليص األقساط املدرسية
على األهالي .وقائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي
ستعمل على تطبيق هذه البرامج الحيوية لحيفا وأهلها،
فانتخبوا قائمة «حيفانا» وشارتها «ن.أ».

الثقافة

ً
ستصبح حيفا عاصة الثقافةًّ ،
فنا ً
وأدبا ،تربية
ً
وترفيها
ّإن الثقافة هي املجاالت اإلبداعية التي ّ
تعبر
عن املستوى الحضار ّي للشعوب ،ونحن أسوة
ّ
املتحضرة يجب أن ندعم النشاطات
بالشعوب
الرياضية ،بإقامة املالعب وفرق الدوري ،وتنظيم
املباريات؛ إقامة مراكز تعليمية توعوية في املدارس
ُ
تعنى بمجاالت اإلدارة ،االقتصاد ،وتدبير املرافق؛
ّ
العامة املشتركة
تنظيم ا ِملهرجانات واملناسبات

لليهود والعرب في حيفا ،والترويج للمدارس الثنائية
ّ
ّ
ّ
اللغة ،وتشجيع اللقاءات الطلبية اليهودية-العربية
ّ ّ
سن مبكرةّ .أما بالنسبة إلى املراكز الجماهيرية
منذ
ّ
فتجب إقامتها في جميع أحياء حيفا ،ليتمكن الشباب
واألهالي من ممارسة األنشطة الثقافية فيها؛ حيث
ُ
تعتبر هذه املراكز املكان األمثل إليجاد أطر تعليمية
ّ
املعرضين للخطر ،وإقامة
واجتماعية للشباب
ّ
ورشات عمل وأنشطة للحد من العنف ومكافحة
الجريمة والجنوح واالنحراف .وعلى الصعيد ّ
الفن ّي
يجب تشجيع الحركة املسرحية في املدارس واملراكز

ّ
األمسيات الغنائية والعروض
الجماهيرية ،وتنظيم
الفن ّية ،واملعارض ّ
ّ
ّ
الحيفاويين .كما يمكن
للفنانين
للمراكز الجماهيرية تنظيم الرحالت التعليمية
والسياحية ،والنزهات الترفيهية في أنحاء البالد
والخارج .وبذلك تصبح حيفا عاصة الثقافةًّ ،
فنا
ً
ً
ً
وترفيها.
وأدبا ،تربية
قائمة «حيفانا» برئاسة أنيس أرملي ستعمل على
تطبيق هذه البرامج الحيوية لحيفا وأهلها
«حيفانا» تستثمرفي التعليم والثقافة ،لتبدو
ًّ
حيفا أصغرسنا في املستقبل.

رياض حسي�سي ،مديرمنطقة حيفا والشمال لقطاع األعمال في بنك لئومي:

«بنك لئومي يقدم التمويل والدعم للمصالح التجارية الصغيرة واملتوسطة في املجتمع العربي
من خالل صندوق القروض بكفالة الدولة»

ّ
«نمول إقامة منشآت خاصة لتوليد الطاقة الشمسية ويستطيع صاحب كل مصلحة تجارية تحويل سطح مبناه أو مصلحته التجارية إلى محطة إلنتاج الكهرباء
ِ
وبيعها واالستثمارفي مشروع مربح»
يسعى بنك لئومي الى دعم املصالح التجارية الصغيرة
واملتوسطة في البالد بشكل عام ،وفي املجتمع العربي على
وجه الخصوص ،حيث يتيح للزبائن فرصة الحصول
على قرض بكفالة الدولة مخصص للمصالح الصغيرة
ً
واملتوسطة ،ومؤخرا بدأ البنك بتمويل إقامة منشآت
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح املباني
والبيوت الخاصة واالستفادة من بيع حصص الكهرباء
لشركة الكهرباء ،هذا باالضافة الى الكثير من األدوات
والخدمات املصرفية الديجيتالية التي أدخلها البنك.
للحديث عن هذا املوضوع ،والخدمات املصرفية األخرى
التي يقدمها بنك لئومي ،تحدثنا مع السيد رياض
حسي�سي ،مديرلواء حيفا والشمال لقطاع األعمال في بنك
لئومي ،وكان معه هذا الحوار.
*ملاذا يدعم بنك لئومي املصالح التجارية الصغيرة
واملتوسطة؟
ً
«يرى بنك لئومي باملصالح الصغيرة واملتوسطة محركا
أساسيا للنمو االقتصادي في البالد ،حيث تشكل هذه
املجموعة من مجمل املصالح التجارية في البالد أكثر من
 97%من مجمل املصالح ،نحن نرافق هذه املجموعة
الهامة ونقدم لها الدعم والحلول في عدة مجاالت .توجد
في املجتمع العربي االف املصالح التجارية الصغيرة ،حيث
يصل حجم دورتها املالية حتى  25مليون شيكل ،في حين
تصنف املصالح التجارية املتوسطة بدورة مالية حتى 100
مليون شيكل ،واليوم لدينا تجربة وخبرة مع هذه املصالح».
*ما هي املشاكل التي واجهت تمويل املصالح التجارية في
السابق؟
«من املشاكل التي واجهت أصحاب املصالح التجارية
قضية العقارات وتسجيلها وتقديم الضمانات للحصول
على القروض والدعم ،مقارنة باملجتمع اليهودي ،حيث
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ان قضية تقسيم امللكية وتسجيل العقارات في الطابو
وتخمينها منتظم أكثر ،وهذا االمر كان احد االسباب
الرئيسية لتحديد قدرات املجتمع العربي للحصول على
التمويل لالستثمار والتطوير في البلدات العربية  ،لذلك
فإن التوجه للمجتمع العربي بكل ما يتعلق بتقديم
الضمانات يق�ضي باستغالل نافذة الفرص التي اتاحتها
الدولة دون اي تفرقة ،بتقديم القروض بكفالة الدولة».
* حدثنا أكثر عن الحلول واملنتجات البنكية التي
تقومون بتقديمها؟
«نقوم بتقديم العديد من الحلول واملنتجات البنكية ،منها
الحلول املتعلقة بالقروض بكفالة الدولة ،ونحن رائدون
أيضا في تمويل إقامة منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية
من الطاقة الشمسية ،ودائما نقدم الحلول للمصالح
التجارية وللزبائن ملختلف االحتياجات ،حيث نواكب
باستمرار االحتياجات املتغيرة ونطرح الحلول لها ونقوم
كبنك بتقديم الدعم وكل ما هو الزم ،ولدينا مرونة كبيرة
ال تجدها لدى بنوك أخرى في الشروط التي نقدمها ،كما
قمنا في املجتمع العربي بافتتاح كليات ومدارس لألعمال،
بالتعاون مع الجامعة املفتوحة لزيادة الوعي الصحاب
املصالح التجارية وتقديم االدوات الالزمة لهم لتمكينهم
من ادارة مصالحهم التجارية بشكل سليم وناجع أكثر،
ً
واليوم نرى عددا أكبر من أصحاب املصالح واألعمال
من فئات عمرية شابة أكثر ،هذا باالضافة الى الكثير من
الخدمات املصرفية املتنوعة ومنها الخدمات البنكية
الديجيتالية التي قمنا بادخالها».
*كيف يمكن الحصول على قرض من صندوق القروض
بكفالة الدولة ومن يستطيع فعل ذلك؟
«بالنسبة للقروض بكفالة الدولة ،الجانب الهام هو
الكفالة وليس القرض نفسه ،فالقرض نفسه هو االبسط

واالسهل ،لكن املهم اكثر هو ايجاد الكفالة والضمانات.
بالنسبة لالسعار نحن مرنون جدا ،وكذلك العموالت
منخفضة ،وبإمكان جميع زبائن البنوك االستفادة
ً
ً
من القروض ،والفائدة البنكية منخفضا جدا نسبيا.
الصندوق مالئم ملجموعة منوعة من املصالح التجارية
كما يساعد الصندوق كثيرا املصالح التجارية التي تعتبر
قيد اإلنشاء ،والتي ال تملك تاريخا للنشاط ُيمنح عادة
االعتماد ً
بناء عليه ،وأيضا بإمكان املصالح التجارية
الصغيرة واملتوسطة ان تحصل على املساعدة ان ارادت
التطور في مجاالت مختلفة وال تملك الضمانات الالزمة،
وكذلك للمصالح التجارية املصنفة ضمن تخصصات
ذات مجازفات كبيرة ،وتواجه مشاكل عند طلب االعتماد.
بالنسبة لعملية الحصول على القرض بكفالة الدولة،
توجد مؤسسات منسقة وهي شركات اختيرت من قبل
الدولة إلدارة عملية الحصول على القروضات ،واليوم
املؤسسات املنسقة هي شركة  BDSKوشركة «جيزة».
بامكان أصحاب املصالح املعنيين بالحصول على قرض
تقديم طلب بشكل مستقل او بمساعدة مراقب حسابات
او مستشار ضريبي او مستشار تجاري ،كما انه باالمكان
التوجه الى جهات تساعد قبل تقديم الطلب للتمويل
من خالل الصندوق بكفالة الدولة مثل «معوف» ،فهي
مؤسسة خاضعة لرقابة حكومية ،ومن خاللها تستطيع
معرفة مدى االستحقاق للقرض حيث ينصح قبل مباشرة
العمل مع الجهات املساعدة التأكد من إجراء جميع
الفحوصات املطلوبة الستحقاق الحصول على القرض،
وتجنب دفع األموال قبل التأكد من االستحقاق كما
ينصح بفحص التكاليف املالية عند تقديم الطلب امام
عدة جهات».
*ماذا عن التمويل الذي يقدمه بنك لئومي إلقامة

منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمية؟
«في شهر آب من العام الحالي قامت الحكومة بتخصيص
حصص النتاج الكهرباء من منشآت توليد الطاقة
الشمسية مع ضمان شراء الكهرباء بأسعار وتكلفة ثابتة
ومربحة .في مجتمعنا العربي توجد الكثير من املساحات
التي يمكن استغاللها مثل أسطح املباني واملصالح
التجارية ،ويستطيع كل صاحب مصلحة تجارية ان يحول
سطح مبناه الى محطة النتاج الطاقة لسد االحتياجات
الخاصة ،وبيع الفائض وتحقيق االرباح ،وخالل  6سنوات
يغطي املردود االستثمار .كما باالمكان التوقيع على اتفاقية
مع شركة الكهرباء لبيع الكهرباء لها لسنوات طويلة ،وتوجد
هنا فرصة كبيرة ،خاصة في ظل انخفاض اسعار الشرائح
الشمسية ،وارتفاع سعر الكهرباء من الطاقة الشمسية،
ً
علما ان تكاليف صيانة هذه املنشآت بسيطة للغاية ،مما
يضمن مردودا يبلغ حوالي  16%في العام ،وهذه النسبة
من اعلى نسب االرباح على االستثمارات عديمة الخطورة،
توجد منشآت تكلفتها حتى  100الف شيكل ويمنح هنا
بنك لئومي تمويال كامال  ،100% -وفي املنشآت الصغيرة
ال حاجة للضمانات كما ان الدولة تمنح تسهيالت كثيرة
الصحاب املصالح لكي تصل الى الهدف الذي وضعته
امامها وهو انتاج  10%من الطاقة من الطاقة املتجدة،
مثل منح تسهيالت في ضريبة الدخل ،الصحاب املصالح
التجارية الصغيرة الذين يقومون بتركيب هذه املنشآت على
اسقف مبانيهم مثل الكراجات ،املخازن ،حظائر األبقار
وغيرها ،ويحصلون على اعفاء ضريبي حتى  24الف شيكل
دخل من املنشآت ،وال توجد ضريبة تحسين ،واهالك
متسارع على املنشأة ،وفي املنشآت الكبيرة يقدم البنك
 80%من التمويل وهنا ايضا امكانيات املرونة واردة ».
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اخبارمدرسة املتنبي
ّ
ّ
ّ
الذاتية وحكايات النجاح
املتنبي؛ تتبنى مشروع كتابة القصص

ّ
«كل األعذارمرفوضة يا صديقي،
من ُ
يستطع»
د
ر
ي
ِ
ِ

ّ
ّ
ّ
املتنبي هذا العام
خاص – تبنت
حيفا – ملراسل
َ
برنامج «סמ״ל :סיפור מוביל להצלחה» ،قصص
َ
تقود إلى النجاح ،هذا البرنامج املدعوم من وزارة
ّ
ليتم دمجه مع تدريس اللغة
التربية والتعليم
ّ
ّ
َ
ّ
العربية للصف العاشر .يأتي تبني هذا البرنامج
ّ
ّ
ّ
التربوية-
املتنبي
حتمي لفلسفة
ودمجه كانعكاس
َ
ّ
التعليمية ،التي ترى اإلنسان\الطالب هو املركز،
ّ
والعمل على تطويع كل املوارد وإتاحة اإلمكانات
ًّ
ّ
تعليميا وتعزيزه
للرقي بالطالب وتمكينه
املختلفة
إنسانيا ُومجتمعياًّ.
ًّ
ّ
َ
يقوم الطلب من خالل هذا البرنامج بتدوين
ّ
ّ
والشخصية،
الذاتية
وكتابة تجاربهم وقصصهم
ّ
واستخالص الجوانب املضيئة واإليجابية منها،
لتكون ً
ّ
والتميز .كما يهدف
وقودا لهم نحو االستمرار
َ
البرنامج إلى خلق وتطوير ُمناخ آمن ،داعم
هذا

ّ
ّ
وإيجابي داخل الصف الواحد ،تعزيز ثقة الطالب
بنفسه وتمكينه ًّ
ًّ
وتعليميا ،وذلك من خالل
لغويا
ّ
الذاتية والتماهي معها واالنكشاف
تطويع تجاربه
على ّ
الكم الهائل من القدرات واملواهب املكنونة
في نفسه ،هذا باإلضافة إلى تطوير الدافع والحافز
ّ
القو ّي ملواجهة ّ
وتحدي هذه
كل الظروف ،بل
ّ
كل طالب من طلب ّ
َ
ليصير ّ
املتنبي حكاية
الظروف
طالب أراد فكان ،وذلك بالتماهي مع مقولة الكبير
ُ ً ُ
يوما ما أريد».
الباقي ،محمود درويش« :سأصير
ّ
الطلب األدبيّ
هذا وتصبو املدرسة إلى جمع ِنتاج
ّ
الذاتية املكتوبة ،إلشهارها ضمن كتاب
وتجاربهم
ّ
ُ
ّ
ّ
أدبيُ ،ي ّتوج املشروع نهاية العام ويكرم الطلب.
ّ
ً
معا بسعادة وتعاون ...نكتب حكاية املتنبي« ...من
ْ
ْ
يكتب حكايته \ َي ِرث أرض الكالم \ َوي ِمل ِك املعنى
تماما»...

ّ
ّ
املتنبي؛ روح ّ
فرنسية
عربية بنكهة
ّ
وتمرد ألبيركامو

ً
ّ
تتويجا للقاء العمل
خاص –
حيفا – ملراسل
ّ
الذي أقيم األسبوع املا�ضي بين املربي رائف
ّ
ّ
والسيدة نتالي
املتنبي،
عمري ،مدير مدرسة
ّ
ُ
ّ
ّ
خليفة من امللحق الثقافي للقنصلية وميسرة
ّ
استقطاب الطلب العرب اللتحاقهم بجامعات
ّ
عملي ّ
ّ
التربوية-
فعلي للشراكةفرنسا ،كانعكاس
الثقافية القائمة بين مدرسة ّ
املتنبي والقنصليةّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
الثقافي ،وتجلي الثقافة
الفرنسية وملحقها
ّ
الفرنسية وحضورها في نهج ورؤى املدرسة التي
ّ
اإليجابية،
تجنح منذ تأسيسها لغرس القيم
ّ
وبث روح ثقافة التسامح وقبول اآلخر ،تعمل
ّ
املتنبي – هذه ّ
األيام – على افتتاح مساق لتعليم
ّ
ّ
الفرنسية في أروقة املدرسة وصفوفها،
اللغة
ّ
ّ
املتميزين سيشاركون
كما ّأن كوكبة من طلبها
معرض الجامعات
– مطلع
الشهر القادم – في ِ
ّ ُ
ُ
الفرنسية املقام في جامعة تل أبيب .حيث يقام
املعرض بحضور وزيرة التربية والتعليمّ ،
السيدة
ِ
ّ
السيدة إيلين لو-
فريدريك فيدال ،والسفيرة
جال .ويحفل َ
برنامج املعرض بمحاضرات ّ
قيمة
ِ
من ِق َبل أبرز جامعات فرنسا ،وذلك لكشف

ّ
ّ
إمكانيات االلتحاق بجامعات
الطلب على
ُ
ّ
بالد
الجن واملالئكة .تقام املحاضرات بلغات
ّ
ّ
ّ
والعبرية،
الفرنسية،
كاإلنكليزية،
مختلفة
وتتناول مواضيع ومضامين مختلفة كالتمويل
ّ
ّ
والتخصص
التعليمية وفترات التدريب
واملنح
ّ
ّ
ّ
ّ
العملي ،الدراسة للقب األول واأللقاب املتقدمة،
باإلضافة إلى محاضرات تتناول موضوعات
ّ
ّ
ّ
املعمارية،
عينية مثل الهندسة
وتخصصات
األعمال.
الفنون ،علم
قاتل
وإدارة بمبيد
اآلثار،مرشوش
شجرالصبر
ُ
ّ
ّ
هذا وتعلن املتنبي لجمهور الطلبة وكل الراغبين
في املشاركة في هذا املؤتمرعن تسييرها وتنظيمها
ّ
ّ
املعرض املقام في
لسفرية منظمة من وإلى
ِ
جامعة تل أبيب يوم  .2018\11\01للتسجيل
ّ
املتنبي
واالنضمام ُيرجى التواصل مع مدرسة
على الرقم 077-4501589 :أو على الرقم
ّ 04-8507554
حتى موعد أقصاه .2018\10\31
ُ ّ
دائماً ...
أنصت لعقلك ً
معا
كنصيحة مخلدةِ :
ّ
املتنبي« ...من
بسعادة وتعاون ...نكتب حكاية
ْ
ْ
يكتب حكايته \ َي ِرث أرض الكالم \ َوي ِمل ِك املعنى
تماما»...

ّ ُ ّ
ً
و
معرضا ضمن مشر ع
املتنبي؛ تدشن
ِ
ّ
االجتماعي
التداخل
ّ
ال يرقى املجتمع وال يرتقي أفراده إل بقيم العطاء والبذل

جهدا في ّ
املتنبي ً
خاص – ال ّتدخر ّ
تبني مشاريع ّ
ّ
ّ
ة-تعليمية لها مردوها
تربوي
حيفا – ملراسل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإليجابي ومساهمتها الجادة لخلق جو تربوي ،كانعكاس حتمي لفلسفة املتنبي التربوية-
َ
ً
التعليمية التي تضع اإلنسان\الطالب في املركز .تعمل ّ
ّ
املتنبي جاهدة على تطوير قدرات
ّ
ّ
وإمكانات طلبها ،تنمية طاقاتهم ودعم مواهبهم املختلفة ،وذلك لبلورة جيل ريادي قادر
على التواصل مع نفسه ومجتمعه.
ّ
ّ
االجتماعي كجزء من مشاريع املدرسة التي تصب في مضمار الفلسفة
يأتي مشروع التداخل
املعرض الذي أقامته املدرسة في أروقتها منتصف هذا األسبوع ،حيث
أعاله ،وكذلك ّتدشين ِ
ّ
ّ
استضافت ممثلين عن املراكز الجماهيرية وحركات وأطر شبابية فاعلة في املجتمع ،وذلك
ّ
ّ
ّ
االجتماعي.
التطوع فيها ضمن مشروع التداخل
لهدف كشف الطلب على أماكن يمكنهم
يعمل هذا املشروع على ّ
ّ
شخصية الطالب ،تربيته على
عدة مستويات ،أبرزها :تطوير وبناء
ّ
قيم العطاء والبذل ّ
املسؤولية تجاه املجتمع ومرافقه املختلفة ،وذلك من خالل
وتحمل
ًّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
منحه ّ
معرفية ،ثقافية ،وفلسفية ترقى به ،وذلك ضمن آلية تغذية مرتدة موجبة
ات
آلي ٍ
ِ ِ
َ
بين الطالب واملجتمع ،حيث تكون ّ
املتنبي هي حلقة الوصل املرك ّزية والرابط املتين الذي ال
ينقطع.
َ ْ
املتنبي« ...من ُ
معا بسعادة وتعاون ...نكتب حكاية ّ
ً
ْ
ويملك
\
الكالم
أرض
ث
ر
ي
\
حكايته
ب
يكت
ِ
ِ
املعنى تماما»...
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ُ

ﻣﻠﺤﻤﮥ ﺷﻘﻒ

ﺑﺎدارة :ﺷﺮﺑﻞ ﻣﻄﺮ
دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﻓﺨﺎد دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﺻﺪر دﺟﺎج ﻃﺎزج

ﻣﺴﺤﺐ ﻃﺎزج
ﻓﺨﺎد ّ
)ﺑﺮﻏﻴﻮت(

5ﻛﻐﻢ

4ﻛﻐﻢ

3ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ

1ﻛﻐﻢ 90

12

99

₪

ﻗﺮاﻣﻲ دﺟﺎج ﻃﺎزج

₪

ﺟﻨﺤﺎن دﺟﺎج ﻃﺎزج

4ﻛﻐﻢ

99

99

ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ دﺟﺎج ﻧﻈﻴﻒ

4ﻛﻐﻢ

₪

ﻋﺠﻞ ﻣﻔﺮوم ﻧﺎﻋﻢ

50

₪

99

₪

3ﻛﻐﻢ

₪

ﻋﺠﻞ ﻣﻔﺮوم ﺧﺸﻦ

99

₪

ﺷﻮارﻣﺎ ﻋﺠﻞ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

 1.5ﻛﻐﻢ

₪

₪

₪

99
ﻟﺤﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻠﻄﺒﺦ

ﻋﺠﻞ ﻟﻠﺮوﺳﺘﻮ او ﻟﻦﺒ اﻣﻪ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

99

₪

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

99

ﻛﻔﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺼﻞ وﺑﻘﺪوﻧﺲ

 1.5ﻛﻐﻢ

99

₪

ُ
فليقرع جرس إقرت

ّ
في ّ
صف  !5وكان ّ
املدرسون من إقرت .كما يذكر
كل
ً
ّ
ّ
ً
األستاذ حنا أن مدرسة ُللبنات كانت قد أقيمت ،أيضا،
على أرض البلدة ،وقد أغلقت بعد أن تركت الراهبة
املشرفة عليها القرية.
ّ
العم ّ
ّ
يضحك ّ
حنا وهو يسرد قصة إعادته الصف
ّ
ّ
ّ
الثالث ثالث مرات .في املرة األولى درس في الصف الثالث
املرة الثانيةّ ،
في القرية ،وفي ّ
وألن أهالي إقرت رفضوا أن
ّ
ّ
ّ
يخسر األطفال املواد الدراسية في زمن الحرب ،قرروا
أن يعيدوا صفوفهم ّ
مرة أخرى ،وحين لجأوا إلى الرامة
ّ
لم تقبل الرامة شهاداتهم ،فجعلوهم يعيدون صفهم..
ّ
العم ّ
تعلم ّ
حنا ناصر ثالث سنوات في
يعني باملجمل
ّ
ّ
ّ
الصف الثالث ،حتى خرج منهاج تدريس الصف الثالث
– كما يقال – من مناخيره!
ّ
إقرت ما بين ّ
البصة وعكا
ّ
كانت إقرت تابعة لقضاء عكا ،وتبعد عن املدينة حوالي
الشرقي .وقعت القرية على ّ
ّ
تل
 25.5كيلومترإلى الشمال
شديد االنحدار ،على ارتفاع 550م .عن سطح البحر،
بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية .وقد كان
ّ ّ
ً
صباحا من طربيخا،
يستقل سكان القرية حافلة تخرج
ً
ّ
ّ
تعرج على إقرت وصول إلى مدينة عكا ،وتعود الحافلة
ِ
ّ
ّ
ذاتها بعد الظهر .صحيح أن إقرت قضاء عكا ،لكن
َ
البصة (قرية ّ
اإلقرتيين ّ
ّ
مهجرة) هي املركز،
بالنسبة إلى
ّ ّ
منها ّ
ّ
يتم شراء كل ما يلزم .أما عكا فكان ينزل فيها من

 ّطيب وين راح؟ ِاختفىّ ..
فص ملح وداب!
ما علينا..وشو صارمع أرا�ضي إقرت؟ ِانباعت!مين باعها؟املطران حكيمِ ..استولى على األرا�ضي وباعها..وين راح هو كمان؟ َب ّْحّ ..فص ملح وداب..
وإقرت..ْ
 َب ّح. ّطيب ليش الرامة؟ جغر ًّ
افيا مش قريبة ..عالقات
نسب؟ قرابة؟
أل ..ال هدا وال هداك.. ّطيب ليش الرامة؟ ّ
كل عمري بسأل هذا السؤال
وما حدا مجاوبني عليه .ليش الرامة؟
حسب ّادعاءات البعض ،كان هناك شخص منالرامة ُيدعى جميل نخلة ..زعيم .يعني زعيم .وكان
صديق املطران حكيم..
مين حكيم؟ّ
اللي َّبيع ّ
كل ا�شي..
ّ
آه ،فهمت ..طيب..مسيحية الرامة هربوا ومسلمين الرامة هربوا..ِوب ْق ُيو الدروز ..ومسيحية الرامة أغلبية روم
ّ
أرثوذكس ..فالزم نك ِتر الكاثوليك بالبلد ..فجابونا
إحنا اللي صرنا الجئين ..تكملة عدد يعني..

نداء نصري
ّ
الجليلية ،صباح يوم السبت،
ِاستفاقت القرية
الثالثين من تشرين ّ
األول عام  ،1948على صوت جرس
الكنيسة ،كنيسة الروم الكاثوليك؛ وهي الكنيسة
ّ
الوحيدة في البلدةً ،
الصداح الذي وصل
معلنا بصوته
بلدة رميش اللبنانية ،التي تبعد مسافة نصف ساعة
على الحمار! ً
معلنا ّأن هنا إقرت..
لم تكن من عادة الكنيسة أن ّ
تدق الناقوس صباح
يوم السبتّ ..
أي يوم هذا؟ ِالتقت عيون أهل القرية في
تساؤلها ..ما من ُعرس وما من مأتم وما من احتفال..
فعيد امليالد املجيد سيزورالقرية بعد شهرين..
ّ
هرع سكان القرية إلى باحة الكنيسة املزروعة
كالسنديان في وسط القرية ليستطلعوا األمر الغريب..
ّ
وتجمعوا هناك حول الكنيسة وأمام ّبوابتها املتواضعة،
ُ
ّ
ولغطهم يعلو فيعلو ،حتى أيقظ الحلزونات النائمة في
سبات عميق بين النباتات ّ
الخيرة على تراب إقرت ..في
ّ
ّ
ظل البرد القارس الذي بدأ يتسلل خفية في ساعات
ّ
ً
ُ
ّ
الليل املتأخرة ،فيرغم أهلها على أن يتلحفوا جيدا في
ساعات الصباح الباكر..
خرج جميعهم وعيونهم يأكلها النعاس وجفونهم شبه
مطبقة ..ومن جملة َم ْن هرع إلى هناك ذلك الطفل الحالم،
سني عمره من تراب إقرتّ ،
الذي رضع أجمل ْ
وشم
ّ
ّ
ّ
ّ
والخريفي مدة  10دورات ،ول ـا يشبع!!
الربيعي
هواءها
ورذاذ ينزل من صفحة السماء ،ومقولة ُتنوقلت كسرعة احتاج إلى طبيب.
ويعود الطفل ّ
ّ
أذني ّ
ويشد أطراف الحديث ليسترق
حنا
البرق ،المست ْ
حنا« :جيش اإلنقاذ ترك البلد»!!
ّ
حي ّ
في بيته الكائن في ّ
عباس العريق كان اللقاء بذلك أصول الحكاية :ملاذا غادر
ّ
َ
تؤخره وعكة جيش اإلنقاذ؟ وإلى أين
يتوان للحظات ،ولم
الرجل الذي لم
أو ّ
ًّ
أسبوعيا ..ملاذا؟ سؤال ذهب؟ وما الذي ينتظرنا
حجة ،فيزور بلدته ّ
مرتين
ّ
ّ
غبي ..ألنها – ببساطة – بلدته التي فيها نطق بعد أسبوع؟ لم يكن يعلم
استنكاري ّ
ّ
ّ
حنا الصغير ّأن االنتظار
ّ
حروفه األولى ،وفيها حبا ألول مرة ،وم�شى
بين خبايا لم يكن ليحتاج ّإل ً
ّ
والبلوط واملشمش والزيتونّ ..
يوما
أي
ها،
وألن
السنديان
ً
ّ
الجليلية واحدا ..ففي اليوم الثاني،
إقرت ،تحتضن بين نسائمها وعبق رائحتها
األحد  31تشرين ّ
َ
ُ
األول
قبرها
على
فنبت
زوجه ،شريكة العمر،
وتحت ترابها
ُ
َ
عام  ،1948ق ِرع ناقوس
ّ
البرقوق وعصا الراعي اإلقرتي بامتياز..
ً
ً
ّ
حنا ناصر ،ابن إقرت ،مواليد عام ٌ ،1938
بطيئا
قرعا
رجل يمتلك الكنيسة
ّ
ً
ً
ً
ّ
ً
علما ومعرفة ً
ً
واسعا في عدة مجاالت ،فراح يخرج متآكل حزينا متقطعا..
وإملاما
بعد ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
جيش
من
إقرت
خلو
صورة نادرة إلقرت التقطت في تموز عام 1938
عن سياق اللقاء ،فيعطيني مما قرأ في السياسة ولسان
ّ
قوات
اإلنقاذ دخلت
العرب والدين واالجتماع وغيره وغيره..
الكتيبة  92من الجيش اإلسر ّ
ائيلي القرية ،فرفع األهالي -مش فاهمة..
نامت،
فما
إقرت،
فكانت عيناه مهد سريرلتلك الطفلة
مثله ً
العلم األبيض على سطح الكنيسة ،حيث استقبلهم ّ -بديش أفهم..
تماما.
ّ
ّ
ّ
ّ
الريفية ،السكان بقيادة كاهن القرية ،الخوري إندراوس -وبال ما أفهم..
عن قريته يحدثنا األستاذ حنا ناصر بلكنته
ّ
ٌ
ممزوجة مع القاف الخفيفة ،وعلى ّ
مجموعة
وخلفه
بيديه
اإلنجيل
يحمل
وهو
قرداحي،
تهجيرالسكان من إقرت
حد قوله هي قاف
ً
ّ
درزية وليست قافا قوية كقاف أهل معليا ،فيقول :من عجائز البلدة يحملون األعالم البيضاء والخبز في صبيحة يوم الجمعة  1948\11\5طلب قائد
ّ
ّ
ّ
ائريهم.
اليهود
فيها
يستقبل
التي
الطريقة
وهي
وامللح،
ز
«هي إقرت قرية زراعية ،سكن فيها حتى عام 1948
الجيش ،املدعو موشيه ِإ ِرم ،من سكان القرية تجهيز
ائيلي القرية بدون ّ
هكذا دخل الجيش اإلسر ّ
ًّ
نفرا ،مع أ اض واسعة ،مساحتها ً 25
ّ
مقاومة
أي
ً 450
ألفا و650
ّ أنفسهم للرحيل إلى الرامة ملدة أسبوعين ،معلل
ر ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
دونما .كما كانت البيادرفيها واسعة وشاسعةُ ،تقام فيها من السكان ،وبدون
ً
أي
أو
كان
أي
من
طلقة
أي
إطالق
ذلك باملحافظة على سالمة السكان!! وقد أخذ أهل
ً
األعراس واألفراح ،وفي األفراح كانت ملتقى للشباب مكان..
القرية مؤونة تكفيهم ّ
مدة هذين األسبوعين ،ذلك
ّ
ّ
ّ
تم االستيالء على البواريد التي كانت بحيازة الشباب
ّ
والصبايا ،فيغازل
الصبية ويلحقها لينال منها
الشاب
ّ ألنه لم يسمح لهم بالذهاب إليها بسبب فرض الحكم
الذين أحضرهم املختار ،فما إن دخلوا القرية حتى العسكر ّي ،الذي كان يعطي تصاريح جماعية للناس .تمّ
وإعجاب.
نظرة رضا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فوقف
الرصاص،
عليهم
ليطلقوا
البيادر
في
وهم
صف
إحضاراملؤن بوساطة ّ
«كان يزرع سكان القرية الدخان ،وكل واحد يأكل مما
سيارات شحن.
ّ
ّ
من
وهو
قرداحي،
اوس
أند
الكنيسة
اعي
الخوري،
ر
ر
يزرع ،وكان السكان يشترون البرتقال والبطيخ ،وهي
ّ
ّ
ّ
واستمرثالثة أيام،
بدأ الترحيل عند فجر،1948\11\6
ّ
ُ
فواكه لم تتوافرإمكانية زراعتها في القرية بحكم املناخ ،البصة ،وقف أمام الشباب ليصد عملية القتل.
ّ ُ
مكث الجيش في القرية ّ
ائيلي .أبقي في إقرت
مدة أسبوع ،آكلين شاربين بوساطة شاحنات الجيش اإلسر
ّ
وكان تمويل هذه املؤن من خالل زراعة الدخان».
ّ
ً
نائمين ،على حساب أهل القرية ،وبعد أسبوع من حوالي ستين شخصا من رجال ونساء ،برفقة الخوري
ّ
الصف الثالث والثالثة ثابتة!!
ملدة ّ
ضباط الجيش ّ
لحراسة البيوت؛ كما ّادعى ّ
ّ
ّ
ستة
ّ
ّ
مصرين على إقامتهم طلبوا من مختار البلد الرحيل ملدة أسبوعين
رغم قلة عدد سكان القرية كان الناس
إلى قرية الرامة! ّ
حتى تهدأ املعارك في ا ِملنطقة! لم تكن أشهر .بعد يوم  1949\4\29نقلت شاحنات الجيش
ُ
تعليم أبنائهم ،فاشتملت القرية على مدرسة ،واسمها
معارك في تلك ا ِملنطقة ،فقد أتى الجيش من غرب البلد املجموعة التي بقيت في إقرت إلى الرامة ،وهكذا أخليت
الكاثوليكية األسقفية الجامعة.
الكامل :مدرسة إقرت
ً
القرية من أهلها ً
شرقا وال ً
وهي عبارة عن غرفتينُ ،أ ّ
تماما .خالل سنة  1949أعلن وزير
عدت الغرفة األولى ّ
غربا.
للصفين ومن شرقها ،ولم تكن معارك ال
ّ
األول والثانيُ ،وأ ّ
سكان القرية على مغادرة البلدة والذهاب إلى الدفاع ا ِملنطقة الواقعة بضمنها إقرت ِمنطقة عسكرية
ّ
عدت الغرفة الثانية ّ
للصف الثالث لم يوافق
ّ
ّ
ّ
ّ
يتعلم فيها أوالد من إقرت ومن الرامة ،لكن الجيش تعنت في قراره فترك لهم خيارين مغلقة.
حتى السابع .كان
ّ
ّ
ّ
خارج البلدة (من طربيخا ،النبي روبين ،وسروح؛ وهي أمرين :إما الرامة وإما لبنان ..فكانت الرامة مربط الكنيسة الشاهد الذي ال يعلو فوقه شاهد
لم َ
قرى شيعية كانت تابعة للبنان ،وقد ّ
تم تدميرها الفرس لحين العودة..
ثالث ً
يبق من معالم إقرت اليوم سوى كنيسة الروم
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتهجير أهلها) .تعلم التالميذ اللغة العربية واإلنكليزية وتسائلني نف�سي ..إنو جيش اإلنقاذ ..وين راح؟
الكاثوليك ،وهي عبارة عن بيت عربي ،بناء من الحجارة
جيش اإلنقاذ يا ّفي
الناس..
عمي عاش على حساب
مستو يعلوه برج مستطيل للجرس .وللكنيسة
ذي سطح
والحساب والجغرافيا والتاريخ ،وكان عدد التالميذ
ٍ
ّ ْ
شَ ..ب ّح جيش اإلنقاذ!
يوم قمناِ ..ف
باب مستطيل ترتفع فوقه قوس مزخرفة ونقوش في
20

العتبة التي تعلوه .وفي الواجهة الرئيسة تشكيلة من
الصلبان ّ
كل منها في مشكاة ،بما في ذلك صليب فوق
ّ
القوس وصليب التيني كبيرعلى الباب يحيط به صليبان
ّ
العلويين منه .عام  1945أضيفت
صغيران على الربعين
ّ
ّ
ّ
قبة من باطون
وجرسية حديثة .ظلت الكنيسة مهملة
ّ
ّ
حولت
حتى سنوات الخمسين من القرن املا�ضي ،فقد ِ
إلى حظيرة لألبقارواألغنام.
جد ّ
عندما مات ّ
وحسب ّ
حنا والد ّأمهَ ،
وصيته أن يدفن
في إقرت ،ساقوا املسيرة الجنائزية ّ
محملين على أكتافهم
ودفن هناكّ ،إل أنّ
جسده الواهن وروحه الطاهرةُ ،
الجيش منعهم ّ
بحجة ّأل وجود لتصريحّ ،
فتم نبش القبر
ّ
ونقل الجثة إلى قرية الرامة.
ُ
عام  1970أعطيت تصاريح الدفن في إقرت ومن يومها
ّ
اإلقرتيون موتاهم في ثرى إقرت.
يدفن
ّ
وعام  ،1972ذهبت مجموعة من كبار السن من أهل
ً
اعتصاما داخل الكنيسة،
البلدة إلى إقرت ،وأقاموا
ً
وقاموا بطرد األبقار منها ،ومن يومها تقريبا هناك وجود
ّ
ومستمرفي البلدة.
دائم
ّ
تم ترميم الكنيسة عن طريق أمر أصدرته محكمة
َ
ّ
«العدل العليا» ،حيث أدخلت الكهرباء ،وتقررت إقامة
كل ّأول سبت من ّ
الصلوات ّ
كل شهر.
قبل ّ
ست سنوات ّ
قرر شباب القرية حماية الكنيسة
ّ
والتواجد بشكل ّ
ودوري هناك ،فتسهر عيونهم
يومي
املغردة ً
ّ
فرحا
وتحلو سهراتهم على حكايات إقرت
ِ
بوجودهم.

البغض ..ليلة امليالد ُت ُ
ُ
دفن
ليلة امليالد ّيمحي
ُ
الحرب
ُ

ّ
أصدر قرار بعودة اللجئين إلى إقرت ،وكان ذلك عام
ّ
ّ
وتحضروا كمن
اإلقرتيون في الشوارع
 ،1951رقص
ً
ّ
ّ
ّ
ي
يتحضر لعرس ،ووزع عليهم الحاكم العسكر أقفال
إلغالق البيوت التي سكنوها في الرامة.
وقد اعتمدت محكمة «العدل العليا» في قرارها على
الفقرة التالية« :طاملا ال يوجد أمرإخالء من جهة رسمية
ً
ّ
تحديدا في
يحق لهم العودة إلى بيوتهم» .كان ذلك
ّ
الحادي والثالثين من تموز عام  ،1951وفي العام ذاته،
في الخامس عشر من أيلولّ ،وزع الحاكم العسكر ّي
ّ
أوامر اإلخالء ،فأقدموا على هدم البلدة كل ًّيا في ليلة
امليالد املجيد ،في  ..1951\12\24ليلة امليالد.
بعدها بأشهر قاموا بقلع األشجار املثمرة ،وعام
بحجتين ،األولى ّ
 1953صادروا أرا�ضي إقرت ّ
حجة
ّ
تصرف أصحابها
واهنةّ ،أن األرا�ضي لم تكن تحت
ّ
منذ  ،1948\5\14مع ّأنهم دخلوا القرية وكان سكانها
ال يزالون فيها ّ
ّ
والحجة
حتى تشرين من العام نفسه.
الثانية ّأن األرا�ضي ّ
تم تخصيصها للتطويروالبناء.
ّ
بخصوص أمر اإلخالء ،تم االعتراض عليه بوساطة
محمد نمر ّ
ّ
الهواري ،حيث عقدت جلسة
املحامي
استئناف ّ
ّ
ّ
ضد الحاكم العسكري وقراراته .تمت الجلسة
في مبنى الحاكم العسكر ّي في الناصرة ،بدون حضور
سرّية ًّ
املحاميّ ،
ألنها – َ
حسب قرارهم – جلسة ّ
جدا،
وقد انتهت الجلسة بعد ساعتين من انعقادها ،مع قرار
ّأن أمراإلخالء ساري املفعول!
ّ
إلى هذه الجلسة كان قد تقدم املحامي بمجموعة
أسئلةّ ،
حتى اليوم لم يحصل أهالي إقرت على إجابات
عنهاّ ،
وحتى اليوم ال يعرفون ما الذي حصل في جلسة
االستئناف ،وألسباب ّ
أمنية لم يكن هناك َمحضر لهذه
الجلسة!
 ّطيب وشو صارمع جيش اإلنقاذ؟
ُ َ ّْ
ْ
 َب ّح ..ما قلنا بح..وإقرت؟ّ
ّ
نضل
أيادينا معلقة بألياف حبل الجرس ...راحندق الجرسّ ..
ّ
حتى يسمعونا أهل رميش ..ما هي
مسافة ّ
نص ساعة عالحمار!
الجم عة  26ترشين األ ّول 2018
ُ

إتقان العمل
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

قال رسول هللاّ :
«إن هللا ّ
يحب إذا عمل أحدكم
ً
عمل أن يتقنه» .أخي القارئ أختي القارئة،
ّ
والسنة ّ
املطهرة
عند القراءة في القرآن الكريم
ً ّ
ّ
يحب أناسا اتصفوا بصفات
نجد ّأن هللا
مختلفة ،ومعنى ّأنه ّ
يحبهم :ينظر إليهم نظرة
ّ
يستحقون على أثرها الزيادة
إحسان ورحمة،
ّ
الرباني في مجاالت الحياة الدنيا
من العطاء
ّ
ً
واألخرى ،فتكون سببا في دخولهم جنة عرضها
السماوات واألرض .والحديث الذي بين أيدينا
يشير إلى ضرورة إتقان العمل في مجال العبادات واملعامالت اليومية بين
الناسّ ،
ألن املعامالت ال ّ
تنفك عن العبادات ،لقول رسول هللا« :الدين
ّ
ّ
يحبهم هللا ما جاء في كتابه« :إن هللا ّ
املعاملة» .ومن بين من ّ
يحب املتقين»،
ّ
املتوكلين»« ،إنّ
املتطهرين»ّ ،
ّ
يحب ّ
«إن هللا يحبّ
التوابين ويحبّ
«إن هللا ّ
ّ
ً
ّ
هللا ّ
يحب الصادقين» .ويكون
الحب بين العباد وبين هللا متبادل؛ قال
َّ
ّ
تعالى« :يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم
ويحبونه» .ونعود إلى حديثنا الذي اخترناهّ :
يحبهم ّ
«إن هللا ّ
ّ
يحب إذا عمل
ً
أحدكم عمل أن يتقنه»؛ هو ّ
ً
كل عامل وفي ّ
موجه إلى ّ
وخصوصا
كل مجال،
ّ
ّ
أصحاب املهن والحرف الذين يقدمون خدمات للناس ،وقد قيل إن هذا
مر على قوم يحفرون ً
الحديث ورد بسبب ّأن رسول هللا ّ
بئرا وقد حفروها
ً
بغيرإتقان ،فقال لهمّ :
«إن هللا ّ
يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه» .ومن
ّ
ألنه أخلص في عمله ّ
َ
الب َده ّي ّأن املتقن لعمله ّ
وأدى األمانة التي
يحبه هللا
ّ ِ
الحق القائلّ :
مستجيبا لنداء ّ
ً
«وأدوا األمانات
ُوكل بها على شكلها الصحيح،
إلى أهلها» .وقال« :يا ّأيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا
أماناتكم وأنتم تعلمون»ّ .
وبين ّأن من صفات املؤمنين «والذين ألماناتهم
وعهدهم راعون» .ومن األمانة إتقان العمل وعكس ذلك خيانة ومقت عند
ّ
أحب هللا ً
ألنه إذا مقت هللا ً
عبدا مقته الناس ،وإذا ّ
عبدا
هللا وعند املؤمنين؛
َ
ْ
ْ َ َّ َّ
َّ
َ
َ
اللهَ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َّ
أحبه الناس ،قال رسول هللا«ِ :إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن
ُ ُّ ُ َ ً َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َ
ْ ُ َ ْ ِ َّ ِ َ ِ َّ َّ
َ
اللهَ
ُ
ي ِحب فلنا فأح ِببه في ِحبه ِجب ِريل ،فين ِادي ِجب ِريل ِفي أه ِل السم ِاء ِإن
ُ ُّ ُ َ ً َ َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
ض».
ي ِحب فلنا فأ ِحبوه في ِحبه أهل السم ِاء ،ثم يوضع له القبول ِفي الر ِ
ّ
وكل ذلك منوط باإلخالص في العمل أو عدمه ،فأصحاب الحرف يأخذون
أموال الناس ليصنعوا لهم ،فمن أخذه ّ
بحقه بارك هللا له فيه ،ومن غشّ
ً
طلبا لزيادة الربح ال يمكنه أن يعيش حياة كريمة ،وقد ذهب بعض العلماء
ّ
ّ
ّ
إلى القول بأن من اعتقد مثل ذلك فقد أشرك ،ألنه اعتقد أن الرزق ال
يأتي من هللا ،واستنتجوا ذلك من قول رسول هللا« :نفث روح القدس في
نفسا لن تخرج من الدنيا ّ
روعي ّأن ً
حتى تستكمل أجلها ،وتستوعب رزقها،
فأجملوا في الطلب ،وال يحملنكم استبطاء الرزق أن تحملوه بمعصية
ّ
ً
ّ
هللاّ ،
فإن هللا ال ُينال ما عنده إل بطاعته» .وقد حذر رسول هللا قائل:
ّ
«ليأتين على الناس زمان ال يبالي املرء بما أخذ املال ،أمن حالل أم من
حرام» .وقال« :آية املنافق ثالث :إذا ّ
حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
ُ
قدمت ّ
«أول ما تفقدون من دينكم األمانة» .وكما ّ
ائتمن خان» .وقالّ :
فإن
املخلص في عمله املبتغي مرضاة ّربه فعمله عبادة ّ
يتقرب بها إلى هللاّ ،ومما
ّ
يؤسف له ّأننا نرى ونسمع عن أناس وكلهم هللا بمصالح العباد ،وال يتقنون
فيضيعون بذلك مصالح العباد وقد ّ
ّ
يؤدون إلى هالكهم وأموالهم،
أعمالهم
فالطبيب الذي يتهاون في تشخيص حالة مريضه وال يستمع إليه قد يضرهّ
ّ
أو يهلكه ،ولو أنه اجتهد في التشخيص واستمع إلى الشكوى فقد ينجح في
كتابة العالج املناسب الذي يكون ً
سببا في الشفاء بإذن هللا؛ ّأما الطبيب
ّ ّ
ّ
هم له إل املعاش فهو مخالف لقول رسول هللا ،وكذلك
املتعجل الذي ال
ّ ّ
املحامي الذي ال ينظر إلى موكله إل من باب الربح والخسارة ،ولم يبذل
ّ ّ
ً
جهدا في دراسة ملف موكله ومتابعة البحث عن مخرج ينقذه فيه .وهذا
كل صاحب مهنة مثل ّ س والتاجر ّ
والحداد ّ
األمرينسحب على ّ
والنجار
املدر
ّ
وغيرهم .وفي رواية أخرى لسبب ورود هذا الحديث أن رسول هللا وقف
«سووا في لحد هذا» ّ
حتى ّ
قبرا فقال لهمّ :
على قوم يحفرون ً
ظن الناس
ّأنها ّ
يضره ولكنّ
سنة ،فالتفت إليهم فقال« :أما ّأن هذا ال ينفع ّ
امليت وال ّ
ً
ّ
هللا تعالى ّ
يحب العبد إذا عمل عمل أن يتقنه» .وحتى يتقن العامل عمله
ّ
ً
ممن هو أجدرمنه؛ عن أبي ذرّ
وإل فليدعه لغيره ّ
ال ّبد أن يكون أهل لذلك
قال« :قلت يا رسول هللا ،أال تستعملني! فضرب بيده على منكبي ّ
ثم قال:
ّ
وإنها أمانة ّ
ذرّ ،إنك ضعيفّ ،
وإنها َ
«يا أبا ّ
يوم القيامة خز ٌي وندامة ،إل من
ّ
ّ
ّ
ّ
أخذها بحقها وأدى الذي عليه»» وليتذكر كل عامل حديث رسول هللا:
أحب أن يزحزح عن النارويدخل ّ
الجنة فلتأته ّ
«فمن ّ
منيته وهو يؤمن باهلل
ِ
وليأت إلى الناس الذي ّ
يحب أن يؤتى إليه».
واليوم اآلخرِ ،
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الشاعررشدي املا�ضي للجاليات العر ّبية:

أنتم لي في الغربة دار...
ّ
خاص – أكمل الشاعر رشدي املا�ضي ،قبل عودته إلى البالد،
حيفا – ملراسل
أمسيات أدبيةّ
العربية في ّ
ّ
جولة ّ
ثقافية في أوروبا وكندا ،شارك خاللها الجاليات
ّ
ّ
واملؤسسات الفاعلة هناك...
الجمعيات
أقامتها
ّ
ّ
ّ
هذا ،وأفاد املا�ضي أنه استهل نشاطه في العاصمة الهولندية أمستردام ،حيث
الثقافية ّ
ّ
السيدة مارتينا بيكر ،التي استضافته في صالونها
التقى الناشطة
َ ّ
ّ
ّ
األدبي في ّ
ّ
أمسية خاصة شارك فيها عدد من املثقفين العرب واألجانب ،عشاقي
ّ
ّ
اللغة العربية وآدابها...
ّ
حيث تمحور الحديث عن ديوان الشاعر املا�ضي «القدس العشر املبشرات...
ّ
ّ
وفدوى» ،الصادر عن دار ومكتبة ّ
ومؤسسها
الحيفاوية ،لصاحبها
كل �شيء
األستاذ صالح ّ
عبا�سي...
والذي بدأه املا�ضي بالحديث عن املدينة في شعره ،من خالل مقارنة قصيرة
حملت ُعنوان ...مدينتي قصيدتي ..أشعر ّأنني ّ
أحبك!!! تناول فيها قصائده عن
ّ
حيفا ،عكا ،يافا والقدس...
ّ
ثم أجاب خالل وصلة حوار مع جمهور الحاضرين عن أسئلتهم ،وكان مسك
ّ
الختام قيام املا�ضي بقراءة باقة من قصائده ،خصص خاللها قصيدة
لكل مدينة على حدةّ ..
ّ
ثم باح للحضور ّأن عالقته بالناشطة املضيفة تعود
إلى الزمن الجميل ،قبل سنوات طويلة حين زارت حيفا والتقت مع عدد من
ّ
محاضري قسم اللغة العربية في جامعة حيفا ،ومع نخبة من النشطاء العرب،
ّ
ّ
الشيوعي
القيادي
منهم :األب إبراهيم داود والصديق املرحوم منير ّأيوب ،خال
ّ
البارز الرفيق رجا زعاترة؛ ّ
والفنان ّ
املربي املرحوم مسلم حمام...
ّ
ّ
اإليطالية روما ،والتي اجتمع فيها إلى
ّأما محطته الثانية فكانت للعاصمة
ّ
أكاديمية فديريكوالثاني للشعر ّ
ومقرها مدينة ناﭘـولي ،والتي منحته
مندوبين عن
اإلنسانية» ،بالتعاون مع جمعيةّ
ّ
ّ
في ِمهرجان شعر ّي خاص شهادة «شاعر
َ
ّ
ّ
ّ
سطيني املغترب ،ابن ّأم الفحم
الفل
«الزيتونة» ،التي أسسها ويفعلها الشاعر ِ
ّ
البار ،الدكتور صالح محاميد...
ّ
وبعد مغادرته روما توجه الشاعر املا�ضي إلى كندا ومدينة مسيساغا وشقيقتها
وحل ً
ضيفا على أصدقائه رجال اإلعالمّ ...
املسرحي ّ
تورنتوّ ...
ّ
محمد
الفنان
هارون ،صاحب صحيفة
«ساخر سبيل» ،واألستاذ
جمال القريوطي ،صاحب
صحيفة «الوطن» ،والدكتور
نزيه خطاطبة ،صاحب
صحيفة «مشوار» ...فقام
بزيارة ّ
ود ّية ملكاتب ّ
كل
ً
معربا
صحيفة على ِحدة،
عن شكره العميق لقيامهم
بنشر قصائده ومقاالته التي
تصلهم في ّ
كل عدد ،ما أتاح له
ّ
الفرصة للوصول إلى القراء
العرب هناك...
هذا ودعا ّ
الفنان املسرحيّ
واإلعالمي ّ
ّ
محمد هارون الشاعر املا�ضي ليشارك في حفل اختتام الورشة
ّ
الكندية ،والتي أشرف عليها ّ
ّ
ّ
املسرحية لفرقة تياترو
واملسرحي
تطو ًعا ،هو
ّ
ّ
املتميز الدكتور جورج وديع ،ابن أرض الكنانة ،وشارك فيها عدد من الشابات
والشباب العرب في املدينة...
ُ
وفي كلمته أبرز املا�ضي ّ
ّ
ّ
ّ
أهم ّية املسرح كفعل تحرري إنساني يخرج صاحبه من
ّ
االستالب الفكر ّي ،حيث يساهم في تحرير عقله من ذهنية التابع واملتبوع في
تضمن لغة جديدة من خالل ما ُيعرف بمسرح ّ
ً
خصوصا إذا ّ
الدهشة...
أفكاره...
ّ
ّ
ّأما مسك ختام زيارته فجعله الشاعر املا�ضي أمسية خاصة أقامها في «البيت
َ
حل ً
ّ
سطيني» هناك ،حيث ّ
ّ
األمسية مديره
ضيفا على أسرته ،وقام بتنظيم
الفل
ِ
ّ
التنفيذي الدكتور محمود جاسر(أبو ليلى)ِ ...افتتحها بقصيدة أهداها للبيت،
بعنوان َ
ثم قام ّ
ُ
«أنت لي في املنفى دارّ .»...
الفنان الدكتور رضوان طالب بقراءة
فن ّية لقصيدتيه «لحيفا ّ
ّ
املخيم»ّ ...
أغني» و «بوح طفل في ّ
مطع ًما قراءته بعزفه
على العود ...حيث قام املا�ضي بعد ذلك بتقديم مداخلة عن موضوع :املدينة
َ
ثم قرأ ً
ّ
ّ
سطينية ...أعقبها حوار حول املوضوعّ ،
عددا
والفل
في القصيدة العربية ِ
من قصائده من ديوانيه« :مفاتيح ومنازل الكلمات» و «عتبات لعودة زمن
الخروج»...
األمسية ّ
ّ
الفنان ّ
محمد هارون باختتامها بقراءة الفقرة األخيرة من
وقام عريف
قصيدة َ
«أنت لي في املنفى دار»:
ّ ُ
َ
الت َ
ف ّ
ائه من مطر ...وأقول بعد قليلين:
 ...ألقيني ...ألعلى ِألف ْي ِك ...أتلق
َ
َ
ُكن على البيت َب ْر ًدا ...وعلى فلسطين ...على فلسطين ّ
السالم...
ِ
ِ

غارات على أطفال البالليق
هاشم ذياب

حينما ُيقتلون
يستشهدون
يبقى الصدى
ّ
ل ـا قالوا
يرابط كالروح لهذا
الشعب
أحالم أطفاله
تزيده ً
فخرا

أبناؤكم من هناك
*
مسيرة الشهداء

للشهداء
يموتون من أجلك
لن ُي ّ
سجى
ِ
َ
كما البالون يا ِفلسطين
ّ
ملن صلوا عليه
ثأرا ًّ
يغلي ً
أبديا
كالبوارج
إشارة البوصلة
ُيبحرون على األرض
فلذة أكبادك
فمن يفوز.
ُيسفكون
يقاومون الحصار
منتصرين
يهاجمون
*
يموتون بأجسادهم
محروم من أبيه ّ
وجده
منزرعين في الشهادة
طفل القبور
ُيبعثون
ّ
يحتلون كيانه
*
من يستبدل مكانك
شهداؤنا رصاصهم
َ
ّ
ين
سطيني
ل
الف
ال يرى ِ
َيحصون خوفهم
ّ
يتجول
ينامون على األبراج
ّ
بين ّ
والضفتين
غزة
َ
من هو الغريب
ّ
يحتلون
َمن يعود
ّ
ّإنهم ُمحتلون
َمن هو السياج
جاءونا على سفن
َمن هو الحدود
ً
جياعا يبكون
ّ
ّ
(املصور) يفتح البوابة
(وال نفس)
عابرون بأرواحهم
*
للبارئ
الجئون الجئون
(هو الخالق البارئ)
في الذاكرة
َ
ً
على ما َي ْقترفون
شهيدا
مناهل
*
ال ينسونها
رصاصة على مسيرة
وإن ماتوا
قتلونا واستشهدنا
ً
شهيدا
كالحجيج
صارت جنازاتنا
في محيط اليأس
تاريخهم
والنصر
وما ّ
تبقى من الرصاصة
َ
ّ
سطينيون
ِفل
مزرعة البداية
يتقاذفون الهالك
حيفا\ طمرة
من هنا أبناؤنا
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قيادة الحافالت ليست حكرا على الرجال ،النساء العربيات
يخترقن كافة ميادين العمل
ريما أبو عجاج ،إبنة الكسيفة
في النقب ،سهى حامد إبنة يركا،
أمل ديابات ،ابنة الزرازير ،وفاتنة
ّ
عزام ،إبنة قرية دير حناّ ،
قررن
كسر الحواجز والعمل كسائقات
حافالت دليال على ّأن ال مجال
عمل هو حكرعلى الرجال
نشهد في السنوات األخيرة
ّ
تطورات سريعة في مجال تشغيل
النساء العربيات ،وإذا كان مجال
التربية والتعليم هو الوجهة شبه
الوحيدة للمرأة العربية في العقود
املاضيةّ ،
فان النساء العربيات
ّ
اليوم يخترقن كافة ميادين
العمل ،حتى تلك التي كانت تعد
ً
حكرا على الرجال ،مراكز ريان
بإدارة شركة الفنار ،وبدعم وزارة
والرفاه ّ
العمل ّ
ومؤسسة جوينت،
تساهم بشكل كبير في تعزيز هذه
الظاهرة لدمج أكبر عدد ممكن
ّ
لديهن مع
من النساء العربيات في سوق العمل ومساواة نسبة التشغيل
النسبة ّ
العامة في البالدً ،
علما ّأن نسبة تشغيل النساء العربيات وصلت
ّ
ّ
إلى  38.5%وتعتبر هذه قفزة نوعية إذ لم تتعد النسبة  27%حين بدأت
املراكزعملها قبل  6سنوات.
ريما أبو عجاج ،ابنة الكسيفة في النقب ،تبلغ من العمر  38وهي أم
ّ
لسبعة أبناء .ريما بدأت بتعلم دورة قيادة حافالت ،بمساعدة مراكز
ريان ،التفكير في هذا املجال نبع لكونها تملك هي وزوجها شركة حافالت
وهما يعانيان بشكل دائم من النقص في سائقي الحافالت ،وبسبب
االنشغال الدائم في البحث عن سائقين ّ
قررت أن تتعلم بنفسها قيادة
ّ
حافالت .تقول ريما أنه في البداية تفاجأ الجميع إذ ليس مقبوال في
املجتمع البدوي في الجنوب أن تقود امرأة حافلة لكن في نفس الوقت
حصلت على الدعم بالذات من العائلة القريبة .وتجدر اإلشارة إلى ّأن
هذا ليس مجال العمل ّ
األول الذي تكسر ريما من خالله الحواجز ،فقد
عملت منذ العام  2010كسائقة تاك�سي في منطقة كسيفة وعراد.
سهى حامد ،ابنة قرية يركا ،تبلغ من العمر  37وهي أم لطفل بجيل
 6سنوات ،عملت في الخمس سنوات األخيرة كعاملة مطبخ في أحد
املصانع ،اال ّأنها لم تشعر ّأن عملها يتوافق مع طموحها ،فقررت خوض
وخاصةّ .
ّ
توجهت ملراكز ريان ملساعدتها في الحصول على
تجربة مثيرة

كاليش

ّ
تأهيل منهي كسائقة حافلة .طاقم ريان وفر لها كافة أدوات املساعدة من
حيث تحديد مجال العمل املناسب وكتابة سيرة ذاتية ورؤية تشغيلية
وتحضيرها ملقابالت العمل وكذلك ّ
تم منحها قسيمة لتعلم دورة قيادة
حافالت ،وبعد شهر واحد من إنهاء الدورة بدأت العمل ،بمساعدة
مركز ريان ،كسائقة حافلة في شركة العفيفي .وتقول سهى ّأنها تنصح
كل شخص يطمح إلى تحقيق أحالمه في املجال املنهي بالتوجه ملراكز ريان
التي ّ
ّ
الشخصية والتأهيل املنهي املناسب حتى
تقدم كل الدعم واملرافقة
االندماج بنجاح في سوق العمل.
أمل ديابات ،ابنة الزرازير ،تبلغ  30سنة وهي أم ألربعة أبناء ،توجهت
ملركز ريان ملساعدتها في إيجاد عمل .أمل قامت بإشراك الطاقم في املركز
بحلم طفولتها بالعمل كسائقة حافلة لكن كان لديها مخاوف من ّردة
فعل املجتمع ،في نهاية املطاف تغلبت على مخاوفها واجتازت تأهيل منهي
كسائقة حافلة ّ
وتم قبولها للعمل في شركة ايجد في حيفا.
ى
فاتنة عزام ،ابنة ديرحنا ،هي قصة نجاح أخر  ،هي أم ألربعة أبناء وتبلغ
من العمر  ،43عملت كسائقة سيارة إسعاف ّ
ملدة أربع سنوات ،وبفضل
مراكز ريان حصلت على فرصة اكتساب مهنة قيادة حافالت والعمل في
هذا املجال بوظيفة كاملة .تقول فاتنة ّأن حلمها هو أن ترى أكثر وأكثر
نساء يندمجن في العمل في هذا املجال واملجاالت الشبيهة.

لرئاسه بلديه حيفا

שיווק ויעוץ נדלן
נילי דבאג:
מייסר סלאמה:

נכסים
יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

בקרו אותנו בפייסבוק:

להשכרה

למכירה
דרך הים
 4ח  110מר  .גינה צמודה
 500מר קומת קרקע ...
משופצת .מרווחת מאוד
תקרות גבוהות

הברון הירש

קומה שנייה  3.5ח .ניתן
להפוך ל  4ח .במצב טוב
אופציה לממד ומרפסת.

שד הציונות
קומת קרקע  3.5 .ח
מרווחת מאוד חצר פרטית .
מושכרת.
תקרות גבוהות

דירות בפרוייקט
חדש בדרך הים
 5חדרים  130מר
נוף לים מעלית
חנייה מרפסת

התשבי

 3.5ח במצב שמור
קומה שנייה.

שי עגנון

דירת  3חד קומה 3
משופצת

רחוב הילל

דרך יפו
נכס מיוחד קומה 1
דירה  4חדרים  125מר
משופצת  +מרפסות +
גג  88מר עם אפשרות
בנייה.
בניין אבן .נוף לים
מיקום מרכזי עם
פוטנציאל אדיר

الجم عة  26ترشين األ ّول 2018
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شارع عباس علوي

لﻼستﺜمارجديد في عباس

 4غرف  +سطح موقف خاص  +مصعد+مؤثثة بالكامل ₪ 4500

 3غرف طابق  3واخير  80متر تسليم فوري ₪ 580000

في ﮐريات اليعﺰر /شارع الجبل

شارع بن يهودا

 2.5غرف طابق اول ابتداءا من ₪ 2000

 3.5غرف  85مترطابق  3مالئمة
لالزواج الشابة واالستثمار .₪ 790000

عباس علوي

 3.5غرف طابق ار�سي مؤثث بالكامل ₪ 3500

شارع الجبل

הצלבנים تسليﻢ فوري.

 2.5غرف ار�سي חכירה ל 23سنة
تسليم فوري ₪ 340000.

 5غرف واسعة  120مترطابق ثاني،موقف خاص منظرخالب للبحر ،مرممة بالكامل ₪ 4500

الﮑرمل الﻐربي

شارع קדושי דמשק

דירת  2ח קומה
ראשונה.

רחוב הילל

 2.5غرف (توفيق طوبي)  +سطح طابو طابق 3
₪ 690000

يوكنعام  2.8دونم زراعي بموقع ممتاز(חלקה בשלמות) ₪ 170000
1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام  ₪ 150000للدونم
دونم ارض (חלקה בשלמות ) قرب طبعون قرب العمار₪ 450000

كوتج  4غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم فوري
₪ 1590000

 3.7دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�سي قرب يوكنعام (המושבה)
بسعرمغري.

חנות בואדי
ניסנאס
מתאימה לעסק קטן.

מבחר גדול של דירות

شقﻖ للبيﻊ

لﻼيجار

بينتهاوس  5غرف جديد مع موقف لـ  3سيارات ومخزن سطح
 120مترمنظرخالب بنورامي .

דירת  3ח קומה 2

מושכרת.

؟

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

شارع ﮐيسارية

للبيع דרך הים

الحي االملاني אניליביץ
 3.5غرف طابق ار�سي  +شرفتين مساحة  95متر مع امكانية
لحديقة صغيرة ومدخل منفرد للترميم ₪ 1150000 .

שדרות הציונות  17-חיפה

 3.5غرف مرممة طابق  3موقف سيارات مشترك ₪ 3000

اراﺿي

فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية(מושבה יוקנעם) بيوكنعام،قريبة من
الشارع الرئي�سي  1.35دونم ب ₪ 135000

topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398

חפשו אותי ב-
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العثور على أقدم دليل لتربية السمك

ّ ّ
كل مرشح يصرخ أعلى من الثاني ،االنتخابات الجمعة الجاي..
•
•أنا صوتي أعلى ..أل أنا صوتي أعلى ..أنا بجيب أصوات أعلى..
•أنا صوتي ّ
بهزالجبل ..أنا صوتي بفلق الصخر ..أنا صوتي أقوى من الرعد..
•أنا صوتي طالع من را�سي ..أنا صوتي طالع من بطني ..أنا صوتي من قلبي..
ّ
ّ
•أنا أصوات العيلة كلها معي ..أنا أصوات الحارة كلها إلي..
•أنا ّبدي ّ
أوسع الشوارع ..أنا ّبدي أبني املساكن ..أنا ّبدي أفتح مدارس..

•أنا ّبدي ّ
أخفف الضرائب ..أنا ّبدي أجيب ّ
سيارة ّ
لكل بيت ..أنا ّبدي أزرع البساتين..
ّ
ّ
أشغل ّ
ّ
يتم�شى مع ّ
خدامة ّ
كل كلب..
لكل امرأة ..أنا ّبدي أشغل ولد
•أنا ّبدي

•أنا بعصرالغيوم ّ
وبنزل منها عصيربندورة ..أنا ّبدي أزرع البحرخيار..
•أنا ّبدي أبني جبل ّتبولة ..أنا ّبدي أزرع الوادي ّ
خس..
•أنا ّبدي أبني جسركنافة ..أنا ّبدي أغرف القطرمن البحر..
ّ ّ
•لكشتني مرتي وصرخت أبو إلياس ..شو ّ
فزعالشغل ،الساعة سبعة.
عم تحلم،

أبو إلياس

بيان للصحافة :ألول مرة في اسرائيل «تافي» في قلب مقلوب
أجرى طاقم قسم القلب في املركز الطبي
بادا – بوريا وألول مرة في اسرائيل زراعة
صمام أورطي في قلب مقلوب «تافي» في
قلب يميني.
نفذ طاقم وحدة القسطرة في قسم القلب
واألوعية الدموية باملركز الطبي بادا –
بوريا ،برئاسة د .فابيو كوزنيتس ،ود.
غابي الباز – طبيبة قلب رفيعة املستوى في
القسم ،يوم األربعاء املا�ضي 17/10/2018
وألول مرة في إسرائيل ،عملية معدقة
ونادرة بزراعة صمام «تافي» في قلب يميني.
وصل املُعالج إبراهيم أسدي (ً 76
عاما) من
سكان دير األسد الى قسم القلب واألوعية
الدموية وهو يعاني من حاالت صعوبة
بالتنفس واالغماء متكررة .وبسبب حالته
الصحية التي ال تتيح إجراء عملية جراحية ،تقرر أن يتم زرع صمام «تافي»
في عملية قسطرة .ولكن ال يدور الحديث عن عملية اعتيادية ،وإنما إحدى
الحاالت النادرة في العالم لزراعة صمام في القلب ،في قلب مقلوب املوضع
ً
عمليا.
وتوضح د .غابي الباز «القلب اليميني هو عيب خلقي في موقع القلب
بالصدر (بحيث كون في الجانب اليميني) .وبما إن الحالة هي حالة قلب
في موضع مقلوب ،ما معناه أن الزراعة ذاتها تكون مقلوبة ،وقد أجريت

هذه العملية بحاالت معدودة في العالم ،وهي املرة األولى في اسرائيل .وألجل
إجراء عملية «تافي في قلب يميني» بنجاح كان هناك حاجة بإجراء تقدير
مدقق ملكان الجيوب القلبية واألوعية الدموية الكبرى .وبما أن الزراعة
هي العكس التام ملا نعرفه ونعتاد عليه ،طوال العملية استخدمنا التصوير
ثوان».
االشعاعي كما هو ،وبين الوهلة والوهلةً قلبنا الصورة لبضع ٍ
غداة العملية ،استفاق ابراهيم منتعشا ويشعر بشكل أفضل بكثير ،في
حين يؤكد ابنه محمد أنه يسنتظرالعودة الى املنزل.

لاليجار
لاليجار

شارع ستيال ماريس (العلوي)  2غرف
+شرفة واسعة مطلة للبحرمصعد+مخزن+موقف خاص للسيارة
₪ 3900
للتفاصيل050/5270464 :
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ُ
ّ
ّ
تم العثور ،مؤخ ًرا ،على بقايا أسماك تعتبر أقدم دليل على تربية السمك من نوع األجاج ،يعود تاريخها
ُ ّ
إلى قرابة  3,500عام .يرتكز هذا البحث الجديد على دراسة حديثة تمكن من تحديد تاريخ عظام
وأسنان األسماك القديمة ،ما يساهم في إمكانية تحديد بداية صيد األسماك ّ
بكم ّيات كبيرة تجارية،
ّ
ُ
ّ ُ
سيما املناخ لتربية السمك .هذا وتعتبر
وكيف تعلم اإلنسان القديم استغالل الظروف املحيطة به وال
ّ
الكنعانية األبرز في هذا املجال آنذاك.
الشعوب
املكتشفات ّ
األثرية
تم العثور عليها هي األقدم ّ
حتى اآلن ،حيث ّ
ُتعتبر أسنان وعظام سمك األجاج التي ّ
تم تحديد تاريخها
ّ
بقرابة  3,500عام قبل ّأيامنا ً
املجلة العلمية ُ .)Nature Scientific Reportsوت ّ
سمى هذه
(وفقا ملا نشرته
تحولت بحيرة «بردويل» (املوجودة بالقرب من البحر ّ
الحديدي ،عندما ّ
ّ
املتوسط،
الفترة في بالدنا العصر
َ
ّ
الشمالي في شمال سيناء) ،إلى موقع لتربية السمك ومركز للتجارة ،كان – كما يبدو –
على الساحل
الوحيد في ا ِملنطقة وسيطرعلى التجارة بأكملها.
أشارت األبحاث إلى ّأن اإلنسان خالل الفترة الرومانية كان قد عرف ّ
ّ
ومصب
كيفية استغالل البحيرات
األنهر لتربية السمك ،ألهداف تجارية .كذلك ّ
تم العثور في مصر على رسومات تاريخها القرن الثالث
ُ
ّ
ّ
ً
قبل امليالد ،تصف صيد السمك وتربيته ألهداف تجارية .أما البحث الذي نشر مؤخرا (بإدارة الباحث
سيسما فينتورا من جامعة حيفا – املعهد للدراسات البحرية ،والـﭙـروفسور ﭼـاي بارعوز) ،فقد حاول
الباحثون التعرف فيه على جذور هذه الظاهرةُ ،محاولين تحديد املرحلة التي خاللها بدأ اإلنسان تربية
األسماك .وقد ّ
تم خالل هذا البحث دراسة مكتشفات أثرية شملت عظام وأسنان األسماك (الصورة
رقم  – 1بلطف عن جامعة حيفا) من فترات مختلفة ،ابتداء من عصور ما قبل التاريخ (أكثر من
ً
وصول ّ
ّ
امليالدي).
حتى الفترات اإلسالمية األولى (القرن الثامن
 10,000عام قبل ّأيامنا)
ّ
الكيميائي للعظام واألسنان .وقد شرح الباحثون أنه ً
ّ
وفقا للتركيب
ِارتكز البحث على تحديد النظير
وكميةّ
الكيميائي واألكسجين في العظام يمكن للباحثين تحديد نوع املياه التي ّ
تم فيها تربية السمك ّ
ّ
ُ
ّ
ملوحتها .هكذا يمكن تحديد أصل السمك وأين تمت تربيته (الصورة رقم  – 2عظام أسماك جلبت إلى
بالدنا من مصر .الصورة بلطف عن جامعة حيفا).
ً
تم جمعها في املواقع ّ
وفقا للمكتشفات ّ
الحديدي التي ّ
ّ
األثرية املختلفة ،ابتداء من
األثرية من العصر
منطقة «ت ْم َنع» بالقرب من إيالت ّ
حتى املواقع بالقرب من بحيرة ّ
طبريةُ ،يشار إلى ّأن مصدر غالبية هذه
ِ
ِ
األسماك (قرابة  90%منها) هو «بحيرة بردويل» في شمال سيناء .وقد وصل وزن ّ
كل سمكة قرابة 500
ْ
غرام (شبيهة بما هو موجود في
ّأيامنا)ُ .ويعتبر هذا ّأول بحث
أثر ّي يعطي إثباتات لتربية
السمك خالل تلك الفترة.
كما أشار الباحثون إلى أنّ
األسماك ،آنذاك ،عاشت
ّ
غالبية ّأيامها في البحيرة ،إل
ّأنها من فترة إلى أخرى خرجت
ّ
املتوسط وعادت إلى
إلى البحر
ّ
البحيرة .كما أن تلك الفترة
ّ
الحديدي) التي
(العصر
خاللها بدأت تربية األسماك،
تتزامن مع ّ
تغيرات حصلت في
ّ
ّ
ّ
اإلقليم في ا ِملنطقة ،حينها انتهى العصر الجليدي (قرابة  4,000عام قبل أيامنا) ،حيث ذابت كمية
كبيرة من الثلوج التي ّأدت إلى ارتفاع مستوى مياه البحر قرابة  100متر وأكثر ّ
مما كان عليه في العصور
ّ
التغيرإلى ّ
السابقة .وقد ّأدى هذا ّ
تغيرات في الشاطئ ،مثل الرمال التي جلبتها املياه من نهرالنيل وأدت إلى
تكوين بحيرة بردويل ،التي لم تكن موجودة من قبل.
الجم عة  26ترشين األ ّول 2018
ُ

VIP
ض .ر .ﻟﻠﻌﻘﺎرات D.R. Real Estate

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

للبيﻊ

للبيﻊ

ﻓيﻼ اﻻﺣﻼم

رمات ﺑيﻐن شارع ﺑﻨﻲ ﺑريﺖ

 5ﻏﺮف ﴍﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﺮ 30م
ﺣﺎﻤﻣﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وﺣﺪة اﻻﻫﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻘﺔ

للبيﻊ

للبيﻊ شدروت ﻫتسيونوت/عباس

للبيﻊ

75م  3ﻏﺮف واﺳﻌﺔ ﻃﺎﺑﻖ  3ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻣﺮﻣﻤﺔ ﻤﺑﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ממ“ד وﴍﻓﺔ

للبيﻊ

اﻟﻌﻠﻮي ﻃﺎﺑﻖ اول  4ﻏﺮف 90م ﴍﻓﺔ ﻣﺮﻣﻤﺔ ﻣﻮﻗﻒ

للبيﻊ

للبيﻊ

ارض 400م ،ﺣﻮاﺻﻞ 85م ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ 200م ) 3ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ( ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﺣﻮاﱄ 350م ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪم وﺑﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص،
4ﻃﻮاﺑﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ  8ﺷﻘﻖ ،ﻛﻞ ﺷﻘﺔ
80م+ﴍﻓﺔ 12م

ﺑﻨﻔيﻪ يوسﻒ شارع يروشلمﻲ اليعﺰر

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻨﻴﻮن ﺑﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻨﻔﺮدة  3ﻃﻮاﺑﻖ
ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺣﻮاﱄ 150م
ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺤﻀﺮﻴ
ﳌﺼﻌﺪ

 4ﻏﺮف 86م ﻃﺎﺑﻖ
 2ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 7ﺷﻘﻖ
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﻞ ﻟﻠﺒﺤﺮ،
ﻣﺮﻣﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ

ﺑوادي الﻨسﻨاس

للبيﻊ ﺑﺸارع عباس ﺑيﺖ »اميﻞ توما«

ﰲ اﺟﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﺤﻲ ﻃﺎﺑﻖ 2
ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺣﺠﺮ ﻋﺮﻲﺑ ﺣﻮاﱄ 200م  5ﻏﺮف ﺳﻘﻮف ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ شارع ﺑيﺖ ليﺤﻢ

للبيﻊ

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫﺮﻴوك

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع ﻫﺮﻴوك

3.5ﻏﺮف ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻃﺎﺑﻖ  4ﻟﻠﱰﻣﻴﻢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ממ“ד وﴍﻓﺔ

للبيﻊ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

ﺑﻨﺘﻬﺎوس ﺿﺨﻢ  5ﻏﺮف ﻃﺎﺑﻖ ) 6اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ(ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺮﻣﻢ ﻤﺑﺴﺘﻮى راﻗﻲ ﺣﻮاﱄ
240م  4ﻏﺮف ﻧﻮم ﺻﺎﻟﻮن واﺳﻊ ﺟﺪا ﴍﻓﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻮاﱄ 90م
ﻣﻮﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ ﻣﺨﺰن وﻣﺼﻌﺪ

ﺣارع "اﺖاد ﻊﺳام"  ،10ﺖﻐفا | تﻀ | 04-8333603 :ﻇﺼال052-8260007 :
برﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ f d.r.realestate | dr2008r@gmail.com

רח' עבאס

רח' עבאס

קומה  , 5בבניין עם מעלית  ,כ  100מ"ר  ,במצב סביר

למכירה

למכירה

 120מ"ר  5 ,חדרים משופצת חדשה  -נוף פתוח

רח' דרך הים

למכירה במושבה הגרמנית "כפר בעיר "
רח' "הירוק"
 130מ"ר  5 ,חדרים ,גינה ענקית!

למכירה

למכירה

משופצת אדרכלית ,כ  600מ"ר בטאבו,
חובה לראות כדי להבין!

עו״ד סמיר ח׳ורי  -יועץ & משווק נדל״ן

רח' נווה גנים

≠ רח' שי עגנון

קומה  3.5 2חד' ,כ  80מ"ר

למכירה

להשכרה
למכירה

דירת גן בבניין חדש  110מ"ר  200 +מ"ר גינה

משרד ראשי :שד' המגינים  ,58חיפה | טל׳ | 048-540-450 :נייד | 052-377-49-49 :פקס04-682-1816 :

|

חפשו אותי ב -

בפרויקט חדש !!!
ברחוב רענן
בשכונת כבירים
דירות ענקיות כ 210
מר‘ בנוי  +מרפסות
שמש לנוף  2 +חניות
ומחסן  ....שיווק
הפרויקט ללא עמלת
תיווך.

למכירה

ברחוב החשמונאים,
בקרבת מרכז הכרמל

דירת  3חד‘ מעוצבת ומשופצת ,פנויה
לכניסה מיידית,
מחיר שיווק ₪ 1,150,000

למכירה

באחוזה,
ברחוב אבא חושי

דו משפחתי מפואר כמו מקטלוג ,שטח בנוי
כ  240מר‘  70 +מר‘ מרפסת שמש לנוף פתוח
מהמם  2חניות פרטיות ו 2מחסנים

להשכרה

ברחוב חורי
דירות חדשות מקבלן !!!

ללא תיווך ,בבניין שעבר שיפוץ מלא ובניה
חדשה ,דירות  2חד‘  3 /חד‘ חדשות ,מרפסת
שמש ,לכניסה מיידית החל מ . ₪ 2,200

בסט אינווסט משרד  072-252-7676 :נייד  052-306-7676 :מייל office@bestinvest.co.il :
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ﻄﻋا ﺻﻈﺛس ﺲﻂﻎ

052-8980085
ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﳲ

שניים בנובמבר
ﺸﻎ اﺾﺎر المﻈاﺬﺺ المطﻂﻌبه ﺣﺼه  105ﻄﺎر 4
غرف ﻄطﻂه لﻂﺔﺊﻀ والﺊﺗر .

ﻟﻼﻳﺠﺎﺭ:
ﺑﺎﻟﻜﺒﺎﺑﺮﻴ
ﺣﺼﺋ  4غرف بمﺊﻈى
جﺛﻏﺛ
ﺣرﺸﺋ لمطﻀ بﺗر
ﻄفﺎﻌح ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐاره
اﺠﺎﻘم ﺸﻌري

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
דרך הים

ﺣﺼﺺ ﺸاخره  5غرف
132م ﺣرﺸه  14م ﻄطﻂه لﻂﺊﺗر ﻄﺚﺞن
وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐاره ﺬابﻌ
ابﺎﺛائاً ﻄﻆ  2,250,000שח
تسﻂﻐﻃ 8/2019

ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﳲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺣﺼﺋ ﺸاخرة جﺛًا وﺖﻐﺛة بالطابﺺ
 124ﻄﺎر اربع غرف،
 150ﻄﺎر ﺣرﺸات 3 ،ﻄﻌاﺻﺷ وﻄﺚﺞن

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺣﺼه  4غرف ﻄرﻄمه
 110ﻄﺎر وﺣرﺸه  20ﻄﺎر
ﺖﺛﻏﺼه بالطابﻌ  500ﻄﺎر!!!

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
דרך הים עליון
ﺣﺼه  4.5غرف ﻄﻆ ﺬابﺼﻐﻆ
 115ﻄﺎر .ﺖﺛﻏﺼه ﺬابﻌ  70ﻄﺎر
 2,150,000שח

בן יהודה
 3.5غرف 75 ،م
ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر +
ﺣرﺸﺋ

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺭ
بﻐﻈﺎﻋاوس  5غرف ﺣرﺸات
ﻄطﻂه لﻂﺊﺗر ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐاره
وﻄﺚﺞن

