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أورنات تورينشهيرة شلبي  رجا زعاترة

مدينة بحق!
عادلة، مشتركة وديمقراطية

أنيس أرملي –  
»حيفانا«  

 شباب واعد وأمل المستقبل

طه 
ّ
»البيت اليهودي« يعتذر ويتراجع عن مخط

العنصرّي في سوق »تلـپـيوت«: 

رجا زعاترة: 

العنصرّية خّط أحمر!

جمعّية التطوير االجتماعّي تنّظم مناظرة  
بين المرّشحين لرئاسة بلدّية حيفا حول 

قضايا ومطالب المجتمع العربّي
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حيفا الّصبّية كفاها اهلُل شّر المرض!
  أسعد موسى عودة       

إسرائيل  في  العرب  ان 
ّ
الّسك صّحة  »وضع  كتاب  كان 

ملراقبة األمراض في  ز الوطنّي 
َ
الّصادر عن املرك  ،»2004

وزارة الّصّحة اإلسرائيلّية عام 2006، أحد الكتب األولى 
تي اضطلعت بترجمتها وتحريرها قبل أكثر من دّزينة 

ّ
ال

ًفا في أحد مكاتب 
ّ
بينما كنت ال أزال موظ من الّسنين، 

سطين، 
َ
رجمة والّتحرير الّضخمة الفخمة في بالدنا، ِفل

ّ
الت

وق. وشّدما أذكره من هذا 
ّ
قبل أن يشّب الّصقر عن الط

املرُض  عن مجتمٍع  املعطيات فيه،  لفتتنَي  ه 
ّ
أن العمل 

وبأثر استعداده  بفعل يده،  يعانيه؛  هو من أخطر ما 
ثات(، وبعامل ما  الفيسيولوجّي – الِجيِنّي )الخاّص باملوّرِ

يحيط به من موبقات؛ من مكاره صّحّية وتلّوثات.
وها هو موقع »واي نت«، يطالعنا، يوم االثنين من هذا 
بمعطيات صّحّية مقلقة عن مدينتا حيفا،  األسبوع، 
صادرة عن وزارة الّصّحة اإلسرائيلّية وجمعّية مكافحة 
م؛ 

ّ
الّسل أعلى  حيفا،  مدينتا،  تحتّل  حيث  الّسرطان، 

املسّمى  الخبيث  باملرض  املصابين  من  نسبة  بأعلى 
سرطان، في البالد؛ في حين تحتّل القدس – يا لغبطتها – 

م املشؤوم.
ّ
أسفل الّسل

تي يمكن أن تؤّدي إلى 
ّ
وغير األسباب املعروفة ال هذا، 

الّتدخين،  قبيل  من  امللعون؛  املرض  بهذا  اإلصابة 
منة، وتناول الكحول، لم ُيدِل الّتقرير بأسباب عينّية  السُّ
خاّصة الرتفاع نسب اإلصابة في مدينة حيفا دون املدن 
األخرى؛ ال بل ُيضيف الّتقرير على لسان وزارة الّصّحة 
ه: »ليست هناك إمكانّية ألن نستخلص من املعطيات 

ّ
أن

]بين  مباشرة  وجود عالقة  إلى  سبة 
ّ
بالن ]استنتاجات[ 

]!!![ حيث تقول  وبين الّتلّوث البيئّي«  اإلصابة باملرض[ 
ز 

َ
املرك مديرة  نائبة  كينان-بوكر،  ليطال  الـپـروفسورة 

ملراقبة األمراض في وزارة الّصّحة: »ليست هناك إمكانّية 
سبة إلى عالقة مباشرة بين 

ّ
ألن نستنتج من املعطيات بالن

أّن  خصوًصا  بالّسرطان،  وبين اإلصابة  البيئّي  الّتلّوث 
سرطان الّرئة، وإلى حّد ما سرطان املثانة، أيًضا، ُيرى إلى 
قان بتلّوث الهواء البيئّي«؛ 

ّ
أّنهما – وهما، فقط – متعل

لكن لتسمح لَي الـپـروفسورة أن أقول لكم: ِاحذروا املاء 
اإللكترونّية  صال 

ّ
االت وسائل  )أعني  والكهَرباء  والهواء 

)الكهرو-مغناطسّية( وما يصدر عنها وحواليها من حرارة 
وإشعاع(.

بمبادرة  جري 
ُ
أ جديًدا  ا  إسرائيليًّ ا 

ً
بحث إّن  ذلك،  إلى 

مدينة بحق!
عادلة، مشتركة وديمقراطية

حلقات بيتية مفتوحة للجمهور
عباس (قرب مدرسة الراهبات)

    األربعاء 17 أكتوبر الساعة 19:30 يف منزل املحامي عنان رحمون (عباس 18)
     

ار)
ّ
    عباس (المطران حج

    الخميس 18 أكتوبر الساعة 19:30 يف منزل املربي هنري توتري (املطران حّجار 5)

    الكبابير
    السبت 20 أكتوبر الساعة 17:00 يف منزل النائب أيمن عودة (كبرييم 64)

وادي الجمال
    السبت 20 أكتوبر الساعة 19:30 يف منزل شهرية شلبي وعيل مراد (هتورن 19)

وادي النسناس
    األحد 21 أكتوبر الساعة 19:30 يف منزل السيد حافظ أبو رحمون – أبو أسعد (الخوري 18)

    الكرمل الفرنسي
    اإلثنني 22 أكتوبر الساعة 20:30 يف منزل الدكتور منري قرواني (يشعياهو 11)

للتفاصيل والتنسيق: الرفيق عمر سمرية 0547446130

رئيس  إليعيزر روبينزون،  الـپـروفسور  خبير األورام، 
مع الّدكتور آڤـي مـچـيد  جمعّية مكافحة الّسرطان، 
ز األكاديمّي 

َ
من قسم إدارة األجهزة الّصّحّية في املرك

پـيرس، والـپـروفسورة كينان-بوكر، قّيم نسبة حاالت 
خالل  من  منعها  ُيمكن  تي 

ّ
ال إسرائيل  في  الّسرطان 

تقليص التعّرض لعوامل الخطر األساس لدى العرب 
واليهود.

العربّي  املجتمع  بين  أيًضا،  البحث،  قارن  حيث 
في املجتمع  ووجد أّن  في إسرائيل،  واملجتمع اليهودّي 
قة 

ّ
املتعل الّسرطان  حاالت  من  أكبر  »نسبة  العربّي 

 ،2015 عام  منعها  يمكن  كان  منة  والسُّ بالّتدخين 
ذلك في أعقاب االنتشار األكبر للّتدخين لدى الّرجال 

منة لدى أبناء الجنسين في املجتمع العربّي«. والسُّ
من   32%« أّن  استنتاج  إلى  الباحثون  توّصل  وقد 
)لدى  الّسرطان املنتشرة في إسرائيل  مجمل حاالت 
دون »األهّمّية 

ّ
9,600 إنسان( يمكن منعها«، وإّنهم يؤك

منة، واستهالك  الكبيرة لنمط الحياة – الّتدخين، السُّ
ق بخطر اإلصابة بالّسرطان في 

ّ
فيما يتعل  – الكحول 

إسرائيل«.
البحث  وهذا  الّتقرير  هذا  أّن  كر 

ّ
بالذ الجدير  من 

تي انطلقت، 
ّ
ال طرق الباب« 

ُ
ُينشران احتفاء بحملة »ا

البالد، حيث تقول ميري زيـڤ،  في أرجاء  هذه األّيام، 
ه بفضل 

ّ
املديرة العاّمة لجمعّية مكافحة الّسرطان: »إن

أن  إمكاننا  في  الجمهور  تبّرعات 
ا إسرائيلّية في مجال 

ً
نمّول أبحاث

املر�ضى  سر 
ُ
أل األّولّي  املالّي  الّدعم  تقديم  الّسرطان، 

الّسرطان،  ملر�ضى  دعم  مراكز  تفعيل  املحتاجين، 
ّبّية، تفعيل 

ّ
املساعدة في شراء أجهزة للمؤّسسات الط

برامج لتحسين جودة حياة األطفال والبالغين مر�ضى 
جميع  من  وكباًرا،  صغاًرا  ونساء،   

ً
رجاال الّسرطان، 

من  املتنّوعة  الفّعالّيات  من  واملزيد  املجتمع،  فئات 
أجل املر�ضى وضّد املرض«.

ودنيانا،  ديننا  في  والعافية  العفو  نسألك  ا 
ّ
إن هّم 

ّ
الل

هّم 
ّ
هّم استر َعوراتنا وآمن َروعاتنا! الل

ّ
وأهلنا ومالنا! الل

احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن يميننا وعن 
غتال من 

ُ
ن أن  ونعوذ بعظمتك  شمالنا ومن فوقنا، 

تحتنا!
حكمة األسبوع:

ال  حقيقة  وبدون  حقيقة..  توجد  ال  بدون شجاعة 
توجد فضيلة.. ]سقراط عليه الّسالم[

تنويه! سقط سهًوا، فعذًرا!
في ماّدتنا من األسبوع الفائت جاء، حيث سقط سهًوا، 
ذي 

ّ
ذي ال وطن لنا سواه، وال

ّ
فعذًرا: »في هذا الوطن ال

أمسينا فيها أْضيَع...« والّصحيح: »فيه...«.
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة 

غتنا ونْحن.
ُ
– للحديث، أبًدا، عن ل
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يوٌم صار أنصاًبا وإضراًبا وذكرى..
أسعد موسى عودة       

كنُت حيَنها، في الفاتح من تشريَن األّوِل من العام ألفْين، 
ا  في مقتَبل العشرينّيات من عمرَي الَحرون، محّرًرا لغويًّ
الغّراء،  حاد« 

ّ
»االت جريدة  في  فاحصة  ساهرة  وعيًنا 

ا على أحراٍر وحرائر، يمارسون العمل  فكنت شاهًدا حيًّ
حافّي املنهجّي املْهّي، بروح عالية من االلتزام الوطنّي،  الّصِ
تي عصف 

ّ
روف العصيبة ال

ّ
الواعي واملسؤول في تلك الظ

َصًبا  الّريح،  جهات  شّتى  من  البالد،  في  غيان 
ّ
الط فيها 

 وَجنوًبا.
ً

ماال
َ

وَدُبوًرا وش
رى، فكّنا نلوك األلم ونحبس الّدمع 

ْ
ت
َ
كانت تأتينا األخبار ت

واألنفاس، ونسّجل بحبر الَعَدم للّتاريخ وللّناس تفاصيل 
يوم أرض جديد، قد صار أنصاًبا وإضراًبا وذكرى. وقد 
عدد  من  العريض،  بالُبْنط  حافّي  الّصِ الُعنوان  جاء 
 من نور، 

ً
َر َمشعال

َ
 عش

َ
الثة

ّ
الجريدة الخاّص، مع صور الث

ُسلطاِن  ِش 
ْ
ذين كانوا قد ارتفعوا شهداء، ضحايا َبط

ّ
ال

الَوْحش: »ماتوا لَنحيا«!!!
 لهذه الّتضحية؟! 

ً
، ماتوا لَنحيا؟! هل كّنا أهال

ً
فهل، فعال

هل صرفنا  ا وتراحًما؟!  وادًّ
َ
هل أصبحنا مجتمًعا أكثر ت

العنف من شوارعنا وحاراتنا وبيوتنا؟! هل تشّبثنا أكثر 
هل بات الكبير مّنا يرحم  بلغتنا وثقافتنا وحضارتنا؟! 
الّصغير، وهل بات الّصغير مّنا يعرف حّق الكبير؟! هل 
واحًدا  وضميًرا  واحًدا   

ً
وعقال واحًدا  جسًدا  أصبحنا 

وبوصلة واحدة، تصّوب صوب أهداٍف لنا ساميٍة وُعليا، 
ذي أمسينا فيها 

ّ
ذي ال وطن لنا سواه، وال

ّ
في هذا الوطن ال

نا ال نزال حمائل 
ّ
ئام؟! أم أن

ّ
أْضيَع من األيتام على مآدب الل

القوّي  يأكل مّنا  مرائين ومنافقين ومنتفعين؛  وقبائل، 
ريق بأيدينا دماء أهلينا 

ُ
الّضعيف، فيسلبه الّرغيف؛ ون

ارع وعلى الّرصيف، ونبتعد قْدر املستطاع؛ »بّعد 
ّ

في الش
بّعد« عن �شيء اسمه لغة عربّية، في مدارسنا الّرسمّية 
شينا ومرشدينا ومديرينا 

ّ
واألهلّية، بأيدي الكثير من مفت

إلى أن صَحْونا على  بنا وأهلينا، 
ّ

مينا وطال
ّ
زينا ومعل

ّ
ومرك

»قانون القومّية«، فخجلنا وأعلّنا – من باب رّد الفعل 
َعجب! – أّن هذا العام سيكون »عام 

ْ
ل
َ
ورفع العتب، يا ل

ا، قانون القومّية«!!!
ً
يحَي، إذ

ْ
غة العربّية«! »فل

ّ
الل

املْهنّية  الّتنظيمّية  رنا 
ُ
ط

ُ
وأل الّسياسّية،  ألحزابنا  آَن  أَما 

واالجتماعّية والّدينّية، ولجمعّياتنا األهلّية، ولِصحافتنا 
أن  واألهلّية،  الّرسمّية  وملدارسنا  والقطرّية،  ّية 

ّ
املحل

ا في  تعود إلى لعب دورها الّريادّي، أو أن تلعب دوًرا رياديًّ
إنسان،  ه مجتمٌع 

ّ
يعي أن سطينّي، 

َ
ِفل تربية مجتمع عربّي 

صاحب لغة وصاحب ثقافة وصاحب حضارة، صاحب 
حّق وصاحب أرض ُسلَب معظَمها، لكن اختار أن يبقى 
على ما بقي له منها، في دولة اختار أن يكون جزًءا منها، 
وأن ُيثري ِخزانتها بنحو أربعين مليار شاقل جديد ]!!![ من 
الّضرائب كّل عام؛ وليس مجتمًعا فاقد العلم والوعي، 
يستعطي ويستجدي،  القدرة،  سليب  اإلرادة،  مشلول 
ئيم 

ّ
الل له  ليرمي  الوزير،  غفير  عتبات  عند  ًحا 

ّ
مترن

الفتات؟!
نعم، فينا من األفراد الكثير الكثير، من ُهم َمفخرة في كّل 
 ،

ً
مجال وعلى أّي صعيد، يجترحون البطوالت، علًما وماال

بشرف ونظافة يد، ولكّننا كُجملة مجتمع نحن بحاجة 

لنبني لنا  ص ينتشلنا من هذا الوحل إلى األبد، 
ّ
إلى مخل

ُملٌك  ُهُم \ لم ُيبَن 
َ
ُملك َيبني الّناُس  املجد؛ »بالِعلِم واملاِل 

على َجهٍل وإقالِل«.
شكًرا لك أخَي املناضل الّنائب أيمن عودة؛ على ما فعلت 
وتفعل وستفعل، بوعي وحنكة وشرف ونظافة يد؛ على 
أن استللَت من أنياب نتنياهو ووزير مالّيته قرار الحكومة 
ر مليار 

َ
خمسة عش القا�شي بضّخ  غير املسبوق،   922

شاقل جديد للبلدات العربّية في البالد بأجهزتها الحياتّية 
 ،2020 على مدار خمس سنوات حّتى سنة  املختلفة، 
ذي ِبتنا نرى أثره في أعمال الّتطوير الكبيرة والكثيرة 

ّ
وال

تي 
ّ
ال تي تشهدها بلداتنا العربّية دون املدن املختلطة، 

ّ
ال

لم يشملها هذا القرار الحكومّي، بعد مرور نحو سبعين 
عاًما على ميالد أّول حكومة في إسرائيل. ولكّن هذا املبلغ 
على   ،

ً
أصال ذي سيعود بالفائدة، 

ّ
وال  – األعّزة  قّرائَي   –

أقّل من نصف ما تكنزه ِخزانة  اقتصاد إسرائيل، يظّل 
الّدولة مّنا، عاًما بعد عام ]!!![ أرأيتم كم نحن أصحاب 
ا، كانوا، رؤساء  حّق كبير؟! فمهما فعلوا ومهما قّدموا، أيًّ
أو ما شئتم ومن  بلدّيات أو وزراء،  حكومات أو رؤساء 
الّصفات،  هذه  وأصحاب  املسّميات  هذه  من  شئتم 
إذا ما أضفنا  ون لئاًما ومقّصرين؛ وكم بالحرّي 

ّ
فسيظل

تي بَنوا عليها 
ّ
ل بنكبتنا؛ ال

ّ
بن الّتاريخّي، املتمث

ُ
إلى ذلك الغ

بيوتنا  بتشتيت  لهم؛  دولة  ميزانّية  وأّول  استقاللهم 
وإرهاب نسائنا وأطفالنا وسلب خيراتنا وأموالنا.

 وَبْعًدا، أن نلتفت نحن 
ً

 وِخالال
ً

ْبال
َ
ق املهّم واألهّم،  ولكّن 

إلى أنفسنا بأنفسنا، بقامات منتصبة ورؤوس مرفوعة، 

وأن  شّر،  كّل  مّنا  نقلع  وأن 
ح 

ّ
نزرع فينا كّل خير، وأن نتسل

لق الحسن وبالعلم الّنافع 
ُ
بالخ

رف ونظافة اليد بال حّد، 
ّ

وبمبادئ الش وبالوعي الحاّد، 
 ،

ً
وبقيم اإليثار والعطاء وأوالد البلد، عسانا، يوًما، فعال

أيدينا  بفعل  الكبرى  نكبتنا  ستكون  فهذه   
ّ

وإال نكون؛ 
الّصغرى.

هذا، أّيها األعّزة؛ وعن معارك انتخابات البلدّيات وغيرها 
القادمة  وحديث في األعداد  لنا لقاء  من املسرحّيات، 
ُيِرَينا  أن   – وجّل  عّز   – هللا  داعين  تعالى،  هللا  بإذن 
نا 

َ
 ويرزق

ً
باعه، وُيِرَينا الباطل باطال

ّ
نا ات

َ
ا ويرزق الحّق حقًّ

اجتنابه.
طانة العرب:

َ
ِمن ف

]وقد  ماذا تسّمون طعامكم هذا؟  العرب:  ُسِئل بعُض 
خين. فثّنوا عليهم  ْوَربة[ فأجابوا: السَّ سون الشَّ

َ
كانوا َيْحت

بالّسؤال: فإذا برد؟ فأجابوا: ال ندُعه يبرد.
قال أحُدنا ألحِدنا: أنتم آخُر من دخل فيها ]...[؛ فرّد عليه 

األخير في الحال: وأنتم أّول من خرج منها ]...[.
ِحكمة األسبوع:

 وانكساًرا خيٌر من طاعة أورثْت 
ًّ

ال
ُ
ذ ُرّب معصية أورثْت 

واعية  بطاعة  هّم 
ّ
الل علينا  ِعم 

ْ
فأن واستكباًرا!  ا  ِعزًّ

لوجهك  طاهرة منكسرة،  خالصة مخلصة،  مسؤولة، 
الكريم، آمين يا رّب العاملين!

وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – 
غتنا ونْحن.

ُ
للحديث، أبًدا، عن ل
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البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

هولندا
تعادل

المانيا

3.20

3.45

1.75

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

3.60

1.75

2.30

كم هدفا؟

  هولندا   ضد   المانيا

كم ركنية؟

2.35

2.35

2.35

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

بلجيكا
ضد

سويسرا

ايرلندا
ضد

الدنمارك

1.30بلجيكا)1(

)x(4.05تعادل
6.25سويسرا)2(

من سيفوز؟

2.75ايرلندا)1(

)x(2.80تعادل
2.20الدنمارك)2(

14.45-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
42.00 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
12.45-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
43.30 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

كرواتيا
ضد

انجلترا

2.40كرواتيا)1(

)x(2.75تعادل
2.55انجلترا)2(

من سيفوز؟

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

كم هدفا؟

81.95-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
123.00 ركنية أو أكثر)2(

82.25-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.45 ركنية أو أكثر)2(

82.20-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.50 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

رقم الدور  184101 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع

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

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

اذا ما عّبيت,
     كيف بدك تربح؟

)دوري األمم(

)دوري األمم( )دوري األمم()دوري األمم(



الجُمعة  12 ترشين األّول 42018

* التخفيض غير ساري المفعول في الموقع التجاري.
للتفاصيل:  073-7802861

تخفيض5%

گمان سبب ليش اإلنجليزي
صـــارت أسهل

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي برلينچتون

طه العنصرّي في سوق »تلـپـيوت«: 
ّ
»البيت اليهودي« يعتذر ويتراجع عن مخط

 أحمر!
ّ
رجا زعاترة: العنصرّية خط

زيارات واجتماعات لـ »الجبهة« 
يصة وعّباس 

ّ
في وادي النسناس والحل

حيفا – ملراسلنا – مع اقتراب يوم االنتخابات لبلدية 
الزيارات  من  مجموعة  »الجبهة«  نشطاء  م 

ّ
نظ حيفا 

والحلقات في عدد من األحياء، أبرزها وادي النسناس 
يصة وعّباس.

ّ
والحل

وادي  في  بكري  عائلة  منزل  في  األولى  الحلقة  وكانت 
سابًقا(  قيسارّية،  طوبي\  توفيق  )شارع  النسناس 
بمشاركة الدكتور سهيل أسعد ورجا زعاترة، حيث 
تّم استعراض أبرز نشاطات وإنجازات كتلة »الجبهة« 
في الدورة السابقة، وأهّم البرامج للدورة القادمة. وتّم 
تناول مشاكل الحّي املختلفة في مجال املواصالت وأزمة 
التحتية  والُبنى  السّيارات  ومواقف  والسكن  السير 

واملالجئ وخدمات النظافة وغيرها.
اجتماع  في  العشرات  شارك  العلوّي  عّباس  حّي  وفي 
َحِي 

ّ
مرش بمشاركة  أسعد،  سهيل  الدكتور  منزل  في 

الـ«جبهة«، رجا زعاترة وشهيرة شلبي، حيث تّم تناول 
قضايا الحّي ومشروع املواصالت الذي تّم إقراره في 
املستقبلية  واملشاريع  به،  العمل  وبدأ  الدورة  هذه 
والتعليم  التربية  قضايا  جانب  إلى  اإلطار،  هذا  في 
ان العرب 

ّ
والحفاظ على الحياة املشتركة وحقوق السك

في حيفا في مواجهة أجواء التحريض العنصرّي.
وقام نشطاء »الجبهة«، وعلى رأسهم رئيس معهد إميل 
ول، بزيارات بيتية في 

ّ
توما، النائب السابق عصام مخ

الزيارات  هذه  األهالي  استقبل  حيث  يصة، 
ّ
الحل حّي 

بحرارة. كما قام رئيس القائمة املشتركة، النائب أيمن 
 

ّ
لحث مختلفة  أحياء  في  الزيارات  من  بعدد  عودة، 

قائمة  ودعم  االنتخابات  في  املشاركة  على  الجمهور 
الـ«جبهة« وشارتها »و« يوم 30 تشرين األّول\ أكتوبر 

الجاري.

حيفا – ملراسلنا – قام مندوبو »البيت اليهودي« في 
بلدية حيفا باالعتذار أمام لجنة االنتخابات، أمس 
السابقة  والتراجع عن تصريحاتهم  األربعاء،  األّول، 
ومقاطعة  اليهودية  املصالح  تشجيع  إلى  الداعية 

املصالح العربية في سوق »تلـپـيوت«.
»الجبهة«  قائمة  وكيل  املحامي عمر سمريه،  وقّدم 
ا لشطب  ومندوبها في لجنة االنتخابات، طلًبا رسميًّ
قائمة »البيت اليهودي« في أعقاب الحملة العنصرية 
ّية والقطرّية، والقت 

ّ
حافة املحل شر عنها في الّصِ

ُ
التي ن

ردود فعل ساخطة من الجمهور العربّي في حيفا ومن 
جزء كبير من الجمهور اليهودّي في املدينة.

وكان رئيس قائمة »الجبهة«، رجا زعاترة، قد تحّدث 
في هذه الصدد معتبًرا هذه الظواهر جزًءا من املّد 
وأضاف:  البالد،  في  واملتنامي  املتطّرف  العنصرّي 
»أعتقد أّن كّل إنسان حيفاوّي قد غضب من هذه 
املبادرة العنصرية. يبدو هناك من ن�ضي ِعَبر التاريخ، 
بما في ذلك تاريخ اليهود في أوروبا في الحقبة النازية، 
حين تّم وسم ومقاطعة الحوانيت اليهودية. السؤال 
هو هل نريد الحفاظ على الحياة املشتركة واملستقبل 

ا منفصلة للعرب 
ً
املشترك في حيفا، أم نريد أسواق

منفصلة  ومستشفيات  منفصلة  ومالعب  واليهود؟ 
ومواصالت منفصلة؟«. وتابع زعاترة: »لكّل حزب رأيه 
وأجندته، ولكن واجب الجميع رفض أّي شكل من 
العنصرية والتحريض وأّي مساس للحياة املشتركة. 

 أحمر وقد تّم تجاوزه«.
ّ
هذا خط

رفضهم  دوا 
ّ
أك قد  قوائم  عّدة  مندوبو  وكان  هذا 

للعنصرية، وتمّسك حيفا بقيم الحياة املشتركة بين 
أبناء الشعبين. وبدوره قال رئيس لجنة االنتخابات، 
املحامي يو�ضي حاخام: »سمعنا عن معطيات اإلصابة 
بمرض  تصاب  أن  لحيفا  نريد  وال  الخبيث  باملرض 
من  ناجية  جّدتي  ا. 

ً
خبث يقّل  ال  الذي  العنصرية 

ب في قبرها في إزاء هذا 
ّ
املحرقة النازية وأعتقد أّنها تتقل

جنة، 
ّ
الل املشروع«. وبناء على طلب رئيس وأعضاء 

د 
ّ
وبعد اعتذار وتراجع مندوبي »البيت اليهودي«، أك

زعاترة تثمينه للموقف الرافض للعنصرية، وسحب 
طلب شطب القائمة ال سّيما أّن املوعد الذي ينّص 
قبل  يوًما   25 هو  القوائم  لشطب  القانون  عليه 

االنتخابات.
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حيفا – ملراسلنا – أقامت ثانوّية الكرمة العلمّية، 
الفصل  بداية  مع  وبالتزامن  املا�ضي،  األسبوع 
ا، وذلك لعّدة أهداف أهّمها:  األّول، يوًما رياضيًّ
ب وتسهيل عملّية 

ّ
بين الطال التعارف  بناء جسر 

ألهّمّية  الوعي  غرس  بينهم،  واالتصال  التواصل 
القيام بالرياضة البدنّية، وتعزيز الروح الرياضّية 

ب.
ّ

لدى الطال
مون 

ّ
واملعل ب 

ّ
الطال املمّيز  اليوم  هذا  في  شارك 

وتضّمن البرناَمج عّدة فّعالّيات رياضّية، منها كرة 
كّرة  من  ]مشتّقة  الشبكة  وكرة  ب 

ّ
للطال القدم 

ة الخاّصة بالبنات[ للطالبات، حيث أقيمت 
ّ
السل

نفسها،  الشريحة  من  الصفوف  بين  مباريات 

ومباريات بين صفوف مختلفة. 
إدارة املدرسة على تقديم نشاطات  هذا وتعمل 
ب، من أجل تحفيزهم وتشجيعهم 

ّ
وفّعالّيات للطال

على خوض تجارب جديدة ومفيدة، تثري معرفتهم 
وتجاربهم الشخصّية وتعّزز شخصّيتهم. 

كما ترى إدارة املدرسة وطاقمها أّن تعليم موضوع 
الرياضة ال يقّل أهّمّية عن باقي املواضيع التعليمّية 
األخرى، ويعتبرون أّن تعليم الرياضة أمر ضرورّي 
وحالته  شعوره  وتحسين  الطالب  ذهن  لتطوير 
عطى أهّمّية كبرى لدمج موضوع 

ُ
النفسّية، لذلك ت

الرياضة في البرناَمج التعليميّ. 

ّية
ّ
ا ومباريات صف ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا تقيم يوًما رياضيًّ

حيفا – ملراسلنا – تتويًجا للشراكة التربوّية-الثقافّية 
الفرنسّية  والقنصلّية  املتنّبي  مدرسة  بين  القائمة 
املرّبّي  املدرسة،  مدير  استضاف  الثقافّي،  وُملحقها 
الثقافّي  امللحق  خليفة،  نتالي  السّيدة  عمرّي،  رائف 
العرب  ب 

ّ
الطال استقطاب  وُمّيسرة  للقنصلّية 

اللتحاقهم بجامعات فرنسا. هذا وقد تناول االثنان 
في لقاء العمل النقاط املشتركة التي تجمع الثقافتين 
العربّية والفرنسّية، وال نن�ضى انعكاس فلسفة التربية 
الفرنسّية على نهج ورؤى املدرسة التي تجنح – منذ 
 روح ثقافة 

ّ
تأسيسها – لغرس القيم اإليجابّية، وبث

التسامح وقبول اآلخر. كّل هذا كجزء من ثقافة عاملّية 
لخلق لغة جديدة ليست لهدف التواصل فحسب، بل 

كانعكاس حتمّي للتاريخ والثقافة.
مطلع  سيشاركون،  بها 

ّ
وطال املتنّبي  أّن  وُيذكر  هذا 

قام 
ُ
الشهر القادم، في معِرض الجامعات الفرنسّية امل

في جامعة تل أبيب. ُيقام املعِرض بحضور وزيرة التربية 
والتعليم، السّيدة فريدريك فيدال، والسفيرة السّيدة 
إيلين لو-جال. يحفل برناَمج املعِرض بمحاضرات قّيمة 
ب 

ّ
من ِقَبل أبرز جامعات فرنسا، وذلك لكشف الطال

على إمكانّيات االلتحاق بجامعات بالد الجّن واملالئكة.
تفاصيل  القادمة  األسابيع  خالل  ستعلن  املتنّبي 
تنظيمها لسفرّيات إلى املعِرض املقام في جامعة تل 
غة 

ّ
الل لتعليم  دورة  افتتاح  إمكانّية  وكذلك  أبيب، 

للجامعات  التسجيل  عملّية  وتنظيم  الفرنسّية، 
الفرنسّية بوساطة القنصلّية الفرنسّية. 

مًعا بسعادة وتعاون... مًعا نكتب حكاية املتنّبي... »من 
املعنى  وَيمِلِك   \ الكالِم  أرض   

ْ
َيِرث  \ حكايته  يكتْب 

تماما«... 

املتنّبي؛ تستضيف لقاء عمل مع امللحق الثقافّي للقنصلّية الفرنسّية 
ر والتغّيير الثقافة هي مصدر التغيُّ

· 	  Pink Ribbon طلق
ُ
Estee Lauder ت

شهر التوعية بسرطان الثدي 2018 شاركت  مجموعة شركات استي 
الودر في فعالية اضاءة الدوالب الضخم في حدائق املعارض في تل 
ابيب باللون الزهري كجزء من اضاءة 200 موقع في انحاء العالم 
خالل شهر اكتوبر باللون الزهري، من بينها »امبيرسيتي بيلدينغ« في 
نيويورك، برج ايفل في باريس، بيت االوبيرا في سيدني برج طوكيو في 

اليابان وغيرها.
 New  : سيروم  من  ومميزة  خاصة  حلة  املجموعة  اطلقت  كما 
 Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex
مللتر مع عالقة مفاتيح وقالدة بتصميم خاص  الجديد بحجم 50   II

بالحملة.

سيبوكالم  تخرج بحملة على منتجات املراحل الثالث لعالج البشرة 

املائلة لالحمرار

عشية املوسم االنتقالي، واحمرار بشرة الوجه في هذه الفترة، اطلقت  ماركة سيبوكالم، ماركة مستحضرات العناية 
ذات الخصائص الطبية الرائدة في البالد حملة  تحت شعار "طريقة املراحل الـ3 لعالج البشرة املائلة لالحمرار ". 
للتشجيع على استخدام املنتجات الثالثة: صابون للوجه، سيروم معالج وكريم مرطب للوجه، يهدئ البشرة بشكل 

فوري ويقلل من االحمرار. املنتجات مخصصة لجميع انواع البشرة وايضا للبشرة الحساسة و املائلة لالحمرار.
املرحلة األولى: لتنظيف البشرة الحساسة واملائلة لالحمرار

صابون للوجه لتنظيف البشرة الناعمة
صابون ناعم بشكل خاص، مناسب للبشرة الحساسة واملتهيجة، يعتمد على معادلة حديثة، تحتوي مركبات 
تنظيف خالية من السيلوفات )بدون SLS(، تنتج من حبوب الذرة وأشجار جوز الهند، والتي تعطي النتائج األفضل 

للجلد. هذه املركبات ودودة لالنسان وللبيئة وتتيح االستخدام اليومي، دون اإلحساس بالجفاف أو التهّيج.
 يزيل الصابون املاكياج بنجاعة، يزيل االتساخ والتوجه الدهني ويبقي البشرة طرية، نظيفة ومنتعشة. غني 
بالنباتات البحرية لطراوة البشرة والحفاظ على مرونتها، وخالصات مركزة من ازهار البابونج لتهدئة البشرة. 150 

مل.
  املرحلة الثانية: لإلحساس بالبرودة والهدوء وزيادة الرطوبة

سيروم عناية لتهدئة البشرة الحساسة
الفورية  والتهدئة  بالبرودة  االحساس  يمنح  عناية  سيروم 
لبشرة الوجه. له قوام خفيف يمتص بسرعة، في حين يغذي 
البشرة بخالصات األعشاب والفيتامينات الحيوية. يحتوي 
على خالصة أزهار العسل واأللفا بربرنديس لتبريد وتهدئة 
البشرة وزيت االوبليفيحا لزيادة طراوة البشرة والحفاظ على 
مرونتها. يترك البشرة طرية، مخملية ولطيفة امللمس. 60 مل.
وترطيب  لالحمرار  املائلة  البشرة  تهدئة  الثالثة:     املرحلة 

البشرة
كريم مرطب للوجه

كريم خاص، له قوام ناعم وقليل الزيوت، لتهدئة البشرة 
نجاعة  التقشر.  الى  تميل  والتي  املتهيجة   ، املائلة لالحمرار 
ختبر في أبحاث سريرية. يحتوي الكريم على خالصات 

ُ
الكريم ت

النباتات التي تخزن الرطوبة، تحتوي فائض الدهون، تقلص 
املسام، تحافظ على توازن الرطوبة في البشرة. يمتص الكريم 

بسرعة ويمنع اللمعان واملظهر الدهني. 70 مل.
  باإلضافة إلى ذلك، حملة مغرية %25 تخفيض على جميع 
منتجات سيبوكالم، حتى 08.11.18 . الحملة تشمل شبكات 
سيبوكالم  وموقع  املختارة  الخاصة  الصيدليات  الفارم، 

االلكتروني.
 

أطلقت ماركة العناية واملاكياج كلينيك، منتج جديد وثوري في مجال الرطوبة: جل رطوبة يومي 
خاٍل من الدهون، لينضم الى مجموعة كريمات الرطوبة االيقونية والتي معروفة باسم "الكريم 

االصفر".
يدور الحديث عن منتج عبقري، حيث يمنحك رطوبة ملدة 24 ساعة+ حماية من تلوث الهواء.

من شروق وحتى غروب الشمس ، تتعرض البشرة الى اضرار بيئية التي تضر بحاجز الحماية، 
وتفقدها الرطوبة ما يعطي البشرة مظهر غير صحي. هذه الحالة قد تؤدي في نهاية االمر الى مزهر 

بشرة باهت، مسام مسدودة، تصبغ البشرة، بقع غامقة وحتى التجاعيد و االلتهابات. 
كريم رطوبة الشفاف االول،   ،Dramatically Different™ Hydrating Jelly كلينك اطلقت 
 Clean-Shield Technology لتقوية البشرة وحمايتها يوميا بفضل تقنية الـ   لتغذية البشرة، 

الخاصة باملاركة. 
مركبات وتقنية:

Clean Shield Technology )تقنية الدرع الشفاف(: تحمي البشرة من التلوث من خالل اعادة 
الرطوبة اليها واعادة بناء حاجز الرطوبة الذي يحمي البشرة 

السعر 220 شيكل لـ 125 مللتر، سعر االطالق  199، سعر الـ 50 مللتر 120 شيكل
في حوانيت كلينيك في كنيون هزهاف في ريشون  باالمكان الحصول عليه في شبكات الفارم، 

 .www.clinique.co.il  :فاشن مول. وفي حانوت االون الين TLV  لتسيون وفي كنيون جيندي

Dramatically Differentä ماركة العناية واملاكياج كلينيك توسع مجموعة كريمات الرطوبة االيقونية
Dramatically Differentä Hydrating Jelly   طلق جل رطوبة جديد

ُ
وت

حملة مشتركة لزيادة الوعي حول سرطان الثدي مع استي الودر وجمعية مكافحة السرطان في البالد



عوفر�شفر،
مدير�االنتخابات – حيفا

ال��ص�املقّيد�ا��ركة�الذي�يصّوت����صندوق�لأل��اص�املقّيدي�ا��ركة�يجب�أن�ُي��ز�مس�ند����يصھ�أمام�سكرت�����نة�الصندوق، حيث�يحصل�ع���ظرف�ن�للتصو�ت:
• ظرف�أصفر�للتصو�ت�لرئ�س�السلطة.

• ظرف�أبيض�للتصو�ت�للقائمة���لس�السلطة.
يقوم�الناخب�من�خلف�الستار�بإدخال�بطاقة�تصو�ت�صفراء واحدة�لرئ�س�السلطة����الظرف�األصفر،

�ت��ز�البطاقتان�خارج�الظرف�ن.
ّ

و�طاقة�تصو�ت�بيضاء واحدة�للمجلس����الظرف�األبيض، �شرط�أال
ا. �عود�الناخب�إ���سكرت�����نة�الصندوق�و�أخذ�منھ�ظرف�تصو�ت�خارجي�

ُيدخل�الناخب�الظرف�ن����ظرف�التصو�ت�ا��ار�ّ�، حيث�يكتب�سكرت�����نة�الصندوق�ع���الظرف�ا��ار�ّ� تفاصيل�الناخب.
يقوم�الناخب�بإلقاء الظرف�ا��ار�ّ�، أمام�أع�ن���نة�الصندوق، داخل�الصندوق.

"ال��ص�املقّيد�ا��ركة" – هو�ال��ص�الذي�لس�ب�وضعھ�ا��سما�ّي مقّيُد ا��ركة، ولهذا�الس�ب�ال��ستطيع�التصو�ت

 ���م�ان�الصندوق�املشمول�اسمھ����قائمة�املصّوت�ن�فيھ.

إعالن فی شأن طرق التصویت
الحرکۀ: المقّیدي  لألشخاص 

ال��ص�املقّيد�ا��ركة

ية�حيفا،
ّ
املشمول�اسمھ������ّل الناخب�ن�للسلطة�ا��ل

�ستطيع�أن�يصّوت����أّي صندوق�تّم تحديده�كمالَءم�ملقّيدي�ا��ركة، كما�ي��:
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الجمهور الكريم،

أنوي  يعرفني،  ال  ملن  أرملي،  أنيس  ِاسمي 
ح للعضوية، ضمن قائمة 

ّ
تقديم نف�ضي كمرش

حيفا،  ملدينة  البلدّي  املجلس  في  ه، 
ّ
مستقل

ية 
ّ
وذلك في االنتخابات املقبلة للسلطات املحل

في نهاية هذا الشهر. 

انضّمت  التي  الشباب  مجموعة  مع  أتمّنى، 
األجندة  هذه  على  العها 

ّ
اط بعد  قائمتنا  إلى 

تأييدكم  الصحيح،  بطريقها  واقتناعها 
الشخ�ضّي واملباشر أنتم أيًضا، لتضعوا الشارة 
 

ً
ال

ّ
نف�ضي ممث أعتبر  ني 

ّ
الصندوق، ألن في  )ن.أ.( 

للجمهور العربّي الحيفاوّي، ولذا سأضع نف�ضي 
ق بتكافؤ الفرص، وتوفير 

ّ
لخدمتكم بكّل ما يتعل

املوارد لشؤون التعليم، والعمل على تحسين 
ظروف املعيشة.

أّيها األعّزاء، 

اكتساب  املاضية  السنوات  خالل  ِاستطعت 
الخبرة والتجربة واملهارة في مواجهة العديد من 
القضايا واملشاكل، وإيجاد الحلول لها، ودعم 
الحيفاوّيين.  العرب  واألكاديمّيين  الشباب 
وستظهر هذه الخبرة عن طريق خدمتكم الفورية.  

من هو أنيس أرملي؟

حيفاوّي، 33 سنة، أكاديمّي، ناشط في مجال 
االجتماعّي،  الحقل  وفي  حيفا  في  السياحة 
في واحدة من  للشباب  ز 

َ
بإنشاء مرك ساهمت 

أكثر الجمعّيات تأثيًرا في حيفا، والتي تهدف إلى 
القدرات  على  والتركيز  الشاّبة  القيادة  تطوير 
اجتماعات  في  شاركت  كما  الشخصية، 

الـ«كنيست« في السنوات األخيرة من أجل تعزيز 
مكانة حيفا في الـ«كنيست«.

شاركت في دورة »املنتخبين« التي تقّدم إليها أكثر 
الخاّصة  جنة 

ّ
الل ح، واختارت 

ّ
1,000 مرش من 

ًحا من جميع أنحاء البالد وكنت 
ّ

حوالي 60 مرش
من بينهم، وتهدف هذه الدورة إلى االنفتاح على 
مجموعات جديدة وأشخاص جدد، واقتحام 

ية.
ّ
املواقع الرئيسة في السلطات املحل

التحتية«  »الُبنية  دورة  في  تخّرجت  كما 
ملتخّص�ضي التدريب في مجال التغيير االجتماعّي 
االتصاالت  دورة  في  تخّرجت  كما  حيفا.  في 

حافة واإلعالم. والّصِ

التي  الجماعات  مؤّس�ضي  من  واحًدا  وكنت 
ذات  واملجموعات  حيفا،  في  للتعايش  ترّوج 
النفوذ الواسع في مدينتنا. ويتّم في نطاق ذلك 
تنظيم العديد من األحداث التي تعّزز العيش 
املشترك؛ وأنا أحد مؤّس�ضي مجموعة »حيفا« 
ووكيل  عقارّي  ومستشار  »فيسبوك«؛  على 
ص من وزارة القضاء، وخّريج دورة 

ّ
عقارّي مرخ

التحكيم في جامعة تل أبيب.

من هو عضو البلدية وما هي وظيفته؟

ا، واألقرب إلى الناخبين؛  ه منتخب جماهيريًّ
ّ
إن

البلدية، ويأتي بصوتهم من  ل ناخبيه في 
ّ
ويمث

ل مصالحهم 
ّ
ويمث الشارع  نبض  وينقل  البيت 

تماًما،  تطّوعية  وظيفته  فإّن  ولذا  بإخالص، 
ان. أّما وظيفته فمتعّددة 

ّ
لخدمة مصالح السك

ه ذو قدرة على الوصول إلى أقسام 
ّ
املهاّم، منها: أن

في  واملساهمة  املستندات،  ومعاينة  البلدية، 

الجمهور،  بمصلحة  قة 
ّ
املتعل القرارات  خاذ 

ّ
ات

على  واالستجوابات  القضايا  طرح  طريق  عن 
تنفيذ  ومراقبة  ملناقشتها،  األعمال  جدول 

القرارات.

الحياة  مرافق  على  التأثير  مكانته  وتخّوله 
كاملواصالت العاّمة، الثقافة والفنون، التربية 
النشاط الشبابّي، العمل واملصالح  والتعليم، 
البيئة،  جودة  التحتية،  الُبنى  التجارية، 

السكن، التعايش، وغيرها.

أجندة للرقّي باملدينة:

األعمال  يشّجع  أن  البلدية  عضو  على  ينبغي 
القّوة  ويمنحها  الصغيرة،  واملصالح  التجارية، 
والدعم الكفيلين بنمائها وازدهارها، ما سيثّبت 
والبلدية.  املصالح  هذه  بين  العالقة  ويحّسن 
سمت بطابع غير وّدّي في 

ّ
خصوًصا أّن البلدية ات

السنوات األخيرة، وقد حان الوقت للتغيير.

كيف يتّم ذلك؟

يتّم ذلك بتسهيل ومنح التصاريح والتراخيص 
الصغيرة، منح تخفيضات  التجارية  للمصالح 
على الضرائب البلدية لهذه املصالح، توقيف 
عليها،  »الباهظة«  الرسوم  أو تخفيض جباية 
ت 

ّ
للمحال السّيارات  وقوف  مشاكل  حّل 

التجارية وللزبائن. ترويج ودعم املصالح، إحياء 
امِلهرجانات  إقامة  الخاملة عن طريق  املناطق 
النقل  وسائط  وصول  وتسهيل  والفّعالّيات، 
اإلعفاءات  بعض  تقديم  املناطق.  هذه  إلى 
الصغيرة،  واملصالح  الشركات  إنشاء  لتشجيع 
ة خماسية، ونشر 

ّ
ط

ُ
تنمية االقتصاد بوضع خ

أنيس أرملي - »حيفانا«  
شباب واعد وأمل المستقبل

أنيس

 أرملي

· حيفا مدينة سالم وتآٍخ 	

· تعزيز الدورات التعليمية 	

وورش العمل

· دعم املصالح التجارية 	

الصغيرة

· إيجاد حلول ملشاكل اإلسكان	

· رعاية برامج األوالد والشبيبة 	

منذ سّن مبكرة

· توفير أرصفه آمنه وسالكة 	

في حاراتنا. حماية األطفال في 

طريقهم إلى املدارس واملجتمع 

بأكمله

· دعم البلدية املادّي للمدارس، 	

وذلك بهدف تخفيف العبء 

املاّدّي الكبير عن األهالي

· توفير مواصالت عاّمه مدرسية 	

لألطفال من وإلى مدارسهم، 

بهدف تخفيف أزمات السير 

اليومية في »مرّبع املدارس«

· إضافة مواقف جديدة 	

للسّيارات في األحياء العربية
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أنيس أرملي - »حيفانا«  

اإلعالم،  وسائل  في  االقتصادّي  النشاط 
املبادرة إلى إقامة دورات تأهيل وتدريب لتعمل 
عن  البحث  ناجعة.  بصورة  املصالح  هذه 
القوى العاملة لالندماج في سوق العمل. فمن 
حكم أنيس أرملي 

ّ
أجل هذا وأكثر انتخبوا مرش

وشارته )ن.أ.(

 التشغيل واإلسكان في حيفا:

ينبغي دعم التشغيل عن طريق إنشاء مجاالت 
شركات  وإقامة  العاملة  للقوى  إضافية 
الـ«هايتك« املتقّدمة، إنشاء مجّمعات تشمل 
الوظائف  الرائدة، عرض  املكاتب والشركات 
العالية للجمهور، استيعاب األدمغة املتمّيزة، 
الشركات  جذب  السلبية.  الهجرة  ومنع 
واملصالح إلى حيفا عن طريق تقديم اإلعانات 
ق بالضرائب البلدية، تسهيل 

ّ
والدعم ملا يتعل

ت ألمد طويل. زيادة فرص العمل 
ّ

تأجير املحال
في حيفا، الترويج ملعارض الوظائف التي تقام 
بشكل منتظم. تشجيع التدريب املْهّي والعمل 
التقييم واالستشارة  التخص�ضّي. فتح مراكز 
يرغبونها.  التي  املهن  نحو  للشباب  والتوجيه 
وسائل  في  املتاحة  الوظائف  عن  اإلعالن 
وفي  البلدية  موقع  وعلى  األسبوعية  اإلعالم 
أوساط الجمهور. وعلى صعيد اإلسكان فإّن 
عقبات وصعوبات  يواجهون  الشاّبة  األزواج 
جّمة عندما ينوون تحسين ظروف سكنهم، 
أو شراء أّي عقار للسكن في حيفا، وغالًبا ما 
وتثقل  الثمن،  باهظة  العقارات  هذه  تكون 
سكنية.  شّقة  أو  منزل  باقتناء  الشباب  على 
للتوفيق  الواقعية  السبل  إيجاد  ينبغي  ولذا 
ُبغية  بات األزواج ووزارة اإلسكان، 

ّ
بين متطل

إيجاد الحلول لهذه املعضلة والحيلولة دون 
هجرة األزواج من حيفا. ينبغي تقديم العون 
املستضعفة،  والفئات  املستورة،  للعائالت 
وتوجيهها في حياتها اليومية، عن طريق هيئة 

حكم 
ّ

مرش فانتخبوا  بهؤالء.   للعناية  مخّولة 
أنيس أرملي وشارته )ن.أ.(

الثقافة والتعليم:

يجب إعداد برناَمج للطالب املتمّيزين، كتقديم 
املنح التعليمية، التدريب، التوجيه الدرا�ضّي، 
الرسوم  في  واملساعدة  املنافسة،  تعزيز 
مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  الدراسية. 
مديري املدارس واملرّبين إليجاد حلول للطالب 
في  صعوبات  يواجهون  والذين  املتسّربين، 
ز 

َ
مّي، من أجل إنشاء مرك

ّ
الدراسة والعسر التعل

ب، والكشف عن 
ّ

ملعالجة مشاكل هؤالء الطال
مواهبهم ومهاراتهم، ودمجهم في األطر الدراسية 
املناسبة. تشجيع برامج القيادة الشاّبة، عن 
ذوي  الطالب  ودعم  التدريب  توفير  طريق 
بية 

ّ
طال فرق  وتشكيل  القيادية،  القدرات 

لتقديم دروس مساعدة، وتنظيم مسابقات 
ب املدارس، وتقديم 

ّ
تعليمية على مستوى طال

املنح الدراسية للطلبة مقابل قيامهم بأعمال 
تطوعية كالدروس الخصوصية للطالب. دعم 
وفرق  املالعب  بإقامة  الرياضية،  النشاطات 
الدورّي، وتنظيم مباريات رياضية واستيعاب 
الشباب في هذه الفرق. ِانتخاب مجلس أعلى 
للطالب، منبثق عن املجالس الطالبية في حيفا، 
وانتخاب رئيس لهذا املجلس، وهو بمثابة رئيس 
للبلدية تشجيًعا للقيادة الشاّبة. إنشاء مراكز 
بمختلف  عنى 

ُ
ت املدارس  في  توعوية  تعليمية 

مجاالت الحياة، مثل إدارة االقتصاد الذاتّي، 
املصرفية،  الحسابات  إدارة  املنزلّي،  التدبير 
والنفقات اليومية، وغيرها. الترويج للمدارس 
لتشغيل  الجماهيرية  واملراكز  غة 

ّ
الل الثنائّية 

الشباب في أوقات فراغهم، وإنشاء املكتبات 
البلدية العاّمة والترويج لها، وإقراض الكتب 
ورصد  املطالعة،  في  واملنافسة  املدرسية، 
وحلقات  ورشات  إقامة  للفائزين.  الجوائز 

ومكافحة  العنف  من  للحّد  وأنشطة  عمل، 
أطر  وإيجاد  واالنحراف.  والجنوح  الجريمة 
املعّرضين  للشباب  واجتماعية  تعليمية 
أن  ينبغي  التي  والرعاية  العناية  إّن  للخطر. 
نوليها للشباب والجيل الصاعد تأتي في سياق 
االستثمار في التعليم وفي الطلبة، فتبدو حيفا 
ا في املستقبل. ومن أجل هذا وأكثر  أصغر سنًّ

حكم أنيس أرملي وشارته )ن.أ.( 
ّ

انتخبوا مرش

التعايش املشترك في حيفا

ينبغي تشجيع اللقاءات الطالبية بين املدارس 
وبشكل  رة 

ّ
مبك سّن  منذ  والعربية  اليهودية 

منتظم. الشروع في إقامة أنشطة مشتركة بين 
املدارس من أجل تعزيز العالقة بين الطالب 
بين  الرياضية  املباريات  والعرب. دعم  اليهود 
املدارس وإنشاء فرق رياضية مختلطة؛ تكثيف 
التجّمعات االجتماعية في حيفا التي من شأنها 
اليهودّي،   – العربّي  التواصل  على  الحفاظ 
مثل املحاضرات ودورات التأهيل والعالقات 
العاّمة في املراكز الجماهيرية املختلطة. دعم 
غة والترويج لها وتوسيعها. 

ّ
املدارس الثنائّية الل

العاّمة  واملناسبات  امِلهرجانات  تنظيم 
حكم 

ّ
املشتركة لليهود والعرب. فانتخبوا مرش

أنيس أرملي وشارته )ن.أ.(

املواصالت وإتاحة الوصول

تنبغي مالءمة األماكن العاّمة بالكامل إلتاحة 
الحّد  إليها،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول 
الطرق  على  الشاحنات  سير  ساعات  من 
مالئمة  مواقف  إيجاد  حيفا،  في  الرئيسة 
للسّيارات الضخمة والشاحنات ذات الحمولة 
الثقيلة في ضواحي املدينة، وليس في شوارع 
في  والكافية  اآلمنة  األرصفة  توفير  األحياء. 
أحيائنا، وضرورة إضافة 500 موقف جديد 
– على األقّل – للسّيارات في األحياء العربية. 
وهذا من شأنه حماية األطفال في طريقهم من 

وإلى املدارس ولخدمة الجمهور بأكمله. إتاحة 
يل 

ّ
الل ساعات  وفي  السبت،  أّيام  املواصالت 

رة، واستخدام املواصالت العاّمة مّجاًنا 
ّ
املتأخ

 21:00 الساعة  من  والسبت  الجُمعة  يوَمِي 
إلى الساعة 3:00 فجًرا، خصوًصا في مناطق 
ب 

ّ
هو والترفيه. إنشاء نظام نقل مّجانّي لطال

ّ
الل

املدارس يمنع تزاحم السّيارات أمام املدارس 
في ساعات بدء التعليم وانتهائه. وهذا من شأنه 
تجّنب الحوادث، وبالتأكيد تخفيف االزدحام 
املرورّي، وتنظيم خطوط مواصالت عاّمة بين 
ب من وإلى مدارسهم، 

ّ
املدارس لخدمة الطال

بهدف تخفيف أزمات السير اليومية الخانقة 
مرّبع  كيلومتر  بمساحة  املدارس«  »مرّبع  في 
واحد، والذي فيه حوالي 12 مدرسة عربية، 

حكومية وأهلية.

»حيفانا« – اللوبي الحيفاوّي

قريًبا سنقيم هيئة تضّم نخبة من املختّصين في 
مختلف مجاالت العمل البلدّي )مجلس أولياء 
املصالح  أصحاب  ب، 

ّ
الطال مجلس  األمور، 

األحياء..(  لجان  عن  مندوبون  التجارية، 
وهذه النخبة ستجتمع مّرة كّل شهر، إلعداد 
البرامج واملشاريع الواجب العمل بها في املرافق 

خاذ القرارات بصددها.
ّ
املختلفة، وات

يوم االنتخابات هو 30 تشرين األّول\ أكتوبر، 

في  لتضع  دعمك  على  االعتماد  يمكنني  فهل 
صندوق االقتراع بطاقة )ن.أ.(

)ن.أ.( هي شارة أنيس أرملي صاحب هذه 
األجندة، 

ِادعم أنيس أرملي في انتخابات العضوية 
للبلدية.

)ن. أ.( أنيس أرملي – شباب واعد وأمل 
املستقبل
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من العشرات  شارك   – خاّص  ملراسل   –  حيفا 
األطياف جميع  من  وناشطات،  نشطاء   الحيفاوّيين، 
األربعاء يوم  املدينة،  في  واألحياء   والقطاعات 
في لقاء بحيفا،  الكولوني  فندق  في   ، 2018\10\3 
مته ودعت إليه جمعية التطوير االجتماعّي

ّ
 جماهيرّي نظ

لبلدية حيفا، في جّو برزت فيه الرئاسة  حي 
ّ

 مع مرش
 قضايا ومطالب العرب في حيفا ووعي النشطاء العرب
من ح 

ّ
مرش كّل  ولطبيعة  واحتياجاتهم،   لحقوقهم 

ه السيا�ضّي
ّ
حين الذين حضروا أو غابوا وخط

ّ
 .املرش

االجتماعّي التطوير  جمعية  أصدرت  قاء، 
ّ
لل  وتمهيًدا 

األحياء مستوى  على  حيفا  في  العرب  مطالب   وثيقة 

بحث إلى  استندت  حيث  عموًما،  واملجتمع   العربية 
الحياة نواحي  كّل  في  واستطالعات  وُمسوح   شامل 
املدن ط 

ّ
مخط بإشراف  واإلستراتيجية،   اليومية 

قبل الوثيقة  ُعّممت  وقد  سويطات.  عروة   والباحث 
الحضور على  توزيعها  وتّم  حين 

ّ
املرش على  قاء 

ّ
 الل

مرزوق التنظيمّي  املستشار  قاء 
ّ
الل وأدار   املشاركين. 

ا
ً
 وحقوق

ً
 الحلبّي، الذي قال إّن للعرب احتياجاٍت يومية

 وهي هاّمة، ولهم، أيًضا، عّزة قومية وُهوّية ولغة ينبغي
 إلى الضيوف عن موقفهم

ً
 احترامها. وقد وّجه سؤاال

 من إسقاطات قانون القومية العنصرّي على املدينة
  .وأجواء العيش فيها

حين أربعة، هم: ِعينات كاليش – روتم،
ّ

 شارك من املرش
 مندي زلتسمان، داڤـيد عتسيوني، وأڤـيهو هان، وتغّيب
اللتزامات اعتذر  الذي  ياهـڤ،  يونا  البلدية،   رئيس 
حون تصّوراتهم بالنسبة إلى املدينة

ّ
 سابقة. شَرح املرش

 والعرب فيها، وبدا الجميع متشابهين أّول األمر ومّتفقين
 على ضرورة إحقاق املساواة. وقد برزت في مداخالتهم
وحقوقهم للعرب  ُمحترم  بين  التوّجهات  في   الفروق 
العنصرية العقلية  أصحاب  وبين  هان،   كأڤـيهو 
د أهلنا في حيفا في أسئلتهم

ّ
 كداڤـيد عتسيوني. وقد أك

أهّمية ويعرفون  تماًما  يقظون  أّنهم   ومداخالتهم 
 .مواجهة العنصرية في الخطاب السيا�ضّي الراهن

قاء فهيم دكور، عضو إدارة الجمعية، وتلته
ّ
 ِافتتح الل

 املحامية جمانة إغبارية – هّمام، مديرة الجمعية. وقد
قاء الذي يأتي كجزء من حملة إعالمية

ّ
 شرحا أهّمية الل

 »30 آكتوبر« التي أطلقتها الجمعية قبل أشهر، ُبغية
 الناس على ممارسة حّقها في االنتخاب والتأثير

ّ
 حث

 على النتائج التي ستنعكس الحًقا على الوضع البلدّي
 .للمواطنين العرب

 كاليش: »حيفا من دون املجتمع العربّي ليست حيفا
»التي نريدها

دون من  »حيفا  أّن  كاليش  ِعينات  حديث  في   وجاء 

 املجتمع العربّي ليست حيفا التي تعرفها وتحّبها«؛ وقالت

م مناظرة 
ّ
جمعّية التطوير االجتماعّي تنظ

حين لرئاسة بلدّية حيفا حول قضايا ومطالب املجتمع العربّي
ّ

بين املرش
يونا ياهـڤ: تغّيب عن املناظرة بدون إرسال من ينوب عنه * ِعينات كاليش – روتم: تخرج بعد نصف ساعة اللتزام مسّبق بدون ترك من ينوب عنها *··عتسيوني وزلتسمان: ُيلغيان حّق التظاهر 

ان العرب واليهود املستضعفين  *··جمانة إغبارّية – هّمام: “لنا حقوق 
ّ
ان العرب في القضايا السياسية العاّمة *·هان: عّبر عن تماهيه مع مطالب املجتمع العربّي وسعيه من أجل السك

ّ
للسك

حين بالتزام تطبيقها”  
ّ

ومطالب عملّية وإستراتيجّية مدروسة نطالب املرش

ضفي مع مين تحكي
 الوطني الحيفاويالتجّمع

املرشح األول
جامل خميس 

املرشحة الثالثة
ياسمني بدير

املرشح الرابع
محمد خطيب

املرشح الثاين
جورج شحادة

التجّمع الوطني الحيفاوي
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من مهامنا في الدورة
البلدية القادمة 2018-2023

التعليم
إقامة مدرسة عربية رسمية جديدة يف الكرمل الفرنيس.  

يف  )يدرس  لها  املحاذية  العربية األرثوذكسية عىل حساب مدرسة شلڤا  الكلية  توسيع مبنى   
 200 9 دونم ويدرس فـيها  أما مدرسة شلڤا فمساحـتها  2 دونم،  900 طالب تقريًبا ومساحتها  الكلية األرثوذكسية  

طالب فقط!(. 

توفري مبنى إلقامة مدرسة فالدورف عربيّة يف حيفا.  
تسهيل مرشوع مدرسة راهبات النارصة الجديد.  

دعــم إقامــة روضــات وحضانــات عربيــة بتمويــل مــن الــوزارت الحكوميــة  لتخفيف العــبء املايل   
عــن األهــايل.

الضغط من أجل مساواة ميزانية املدارس األهلية الكنسية مع املدارس البلديّة )78٪  من طالب حيفا   
العرب يدرسون يف مدارس أهلية!(. 

إضافة قاعة رياضية ملدرسة الكرمة.  
ترميم مباين املدارس الرسمية، وخصوًصا مدرسة األخّوة وعبد الرحمن الحاج.  

          االعرتاف مبدرسة حوار االهلية

عـــن مطالـــب أهـــل حيفـــا

في مع 
مين تحكي

ض
 الوطني الحيفاويالتجّمع

ان
ّ
تريد »املساواة واالحترام والعدالة لجميع سك  إّنها 

 هذه املدينة، بدون مّنة من أحد؛ فال يمكن التوّسل
 من أجل الحصول على ما هو مفهوم ضمًنا«. وأضافت
طات العديدة

ّ
 كاليش: »أملك املشاريع والرؤية واملخط

 لتطوير حيفا واألحياء العربية التاريخية«، وأّنها ترفض
زه التاريخّي العريق

َ
 .تجاهل املجتمع العربّي وهدم مرك

العربّي املجتمع  مطالب  وثيقة  على  د 
ّ
ؤك

ُ
»ا  هان: 

 »وأحّييكم على هذا املجهود املْهّي
ه

ّ
ه قرأ باهتمام وأن

ّ
ح أڤـيهو هان أن

ّ
 وجاء في حديث  املرش

ة وثيقة املطالب املْهنّية التي قّدمتها جمعية
ّ
د عل

ّ
 يؤك

عروة املدن  ط 
ّ
مخط وبإعداد  االجتماعّي،   التطوير 

: »قرأت ورقة املطالب التي قّدمتموها
ً

 سويطات، قائال
حين، أهّنئكم على مجهودكم الرائع هذا،

ّ
 لنا، نحن املرش

 فأنتم تقولون لنا فيها: هذه هي احتياجاتنا، في مجال
 السكن، التربية والتعليم، التخطيط املدينّي، األحياء
 واإلهمال الذي تعانيه... ينقصنا العيش املريح في هذه
: »على رئيس

ً
 املدينة، ونحن نريده«. وأضاف هان، قائال

ه
ّ
 البلدية أن ينظر إليكم باملستوى نفسه ويشعركم بأن

كما تماًما  تستحّقون  كم 
ّ
ألن أجلكم.  ليعمل من   جاء 

 املجتمع اليهودّي يستحّق. وهذا ما سأحّققه، باب مكتبي
ان املدينة بدون استثناء«.

ّ
 سيكون مفتوًحا لجميع سك

فقال حيفا  في  الوطنية  املظاهرات  إلى  بالنسبة   أّما 
 هان: »حّق التظاهر حّق ديمقراطّي وعلى رئيس البلدية
انها

ّ
يهتّم بأن تكون املدينة متساوية لجميع سك .»أن 
»عتسيوني: »أنا ضّد املظاهرات العربية في حيفا

ح داڤـيد عتسيوني فقال: »أعارض بشّدة كّل
ّ

 أّما املرش
سطين في حيفا، هذه املدينة هي

َ
 املظاهرات الداعمة لِفل

 مدينة إسرائيلية، ويجب احترام ُهوّيتها، هؤالء الذين
 يأتون من القرى يريدون تخريب التعايش بين العرب
: »حيفا تنهار وتضعف

ً
 واليهود في حيفا«. وأضاف قائال

بأّن ؤمن 
ُ
ا فأنا  وتزدهر.  لتعود  تصّورها  تغيير   وعلينا 

 التغيير يبدأ من جيل الشباب الذي يدفع العجلة إلى
.»األمام

 »زلتسمان : »هناك إهمال كبير في األحياء العربية
 كبيًرا في

ً
ح ماني زلتسمان فقال إّن هناك إهماال

ّ
 أّما املرش

 األحياء العربية، وأضاف: »اإلهمال الفظيع في األحياء
 العربية ملسته في حّي »كيبوتس چـالويوت«، حيث فيه
ان فال يملكون حّتى املفتاح لهذا امللجأ!

ّ
 ملجأ، أّما السك

 هذه قضية حياة أو موت على رئيس البلدية أن يقّدسها
ان مدينته. فالتعامل باحترام يجب أن يقابله

ّ
 بحّق سك

.»تعامل باحترام
 جمانة إغبارّية – هّمام: »لنا حقوق وقضايا ومطالب
 »مدروسة في حيفا، سئمنا تعايش الحّمص والفالفل
 وجاء في حديث مديرة جمعية التطوير االجتماعّي في
 حيفا، املحامية جمانة إغبارّية – هّمام: »إّن العرب
 في حيفا سئموا حديث التعايش املبنّي على الحّمص
ا ومدينة مشتركة  والفالفل، وهم يريدون تغييًرا حقيقيًّ
واملساواة الحقوق  جميع  فيها  للعرب  يكون   بالفعل، 
ّية أصالنّية لهم ثقافتهم وتاريخهم ولغتهم ومدينتهم

ّ
 كأقل

 وكامل املساحة لتحقيق ذاتهم«. وأضافت: »لنا حقوق

 وقضايا ومطالب مدروسة في حيفا، فمن خالل بحث
ط املدن عروة سويطات، تقود

ّ
 مْهّي شامل أجراه مخط

 كبيًرا من أجل وضع مطالبنا وما نريد
ً

 الجمعية نضاال
التذّمر، فقط، من القادمة، ليس   ملستقبل األجيال 
 املشاكل واالحتياجات، بل وضعنا رؤية ومطالب عملية

حين
ّ

  .»وإستراتيجية أمام جميع املرش
قاء قالت املحامية إغبارّية

ّ
 وفي تعقيب على مجريات الل

 – هّمام: »نعارض الخطاب العنصرّي السائد من قبل
عملنا تابع 

ُ
سن بل  هنا  ف 

ّ
نتوق لن  حين. 

ّ
املرش  بعض 

حين واملجلس البلدّي بعد االنتخابات، من
ّ

 مقابل املرش
 منطلق طرح قضايا مجتمعنا وأهلنا والتأثير على صانع
وأضافت: أهلنا«.  والسياسات إلحقاق حقوق   القرار 
 »على العموم، نجحنا كجمعية وكجمهور من املواطنين
 والناخبين أن نوصل وجهات نظرنا في الوضع البلدّي
 وفي السياسات املعتمدة تجاه العرب في املدينة. أثبت

.»أهلنا وعيهم املدنّي والقومّي
تصّدوا املشاركين  من  العديد  أّن  إلى  اإلشارة   وتجدر 
عتسيوني، ح 

ّ
املرش وخطاب  العنصرّي   للتحريض 

وحّقهم املدينة  في  التاريخّي  العرب  حّق  أّن  دين 
ّ
 مؤك

 الديمقراطّي في التظاهر والتعبير في كّل مكان عاّم هو
 أساس للعرب كما هو لليهود. وفي الختام، كشف هذا
حين، وأوضح الصورة عن

ّ
قاء للعمق تصّورات املرش

ّ
 الل

ان حيفا العرب، ومدى
ّ
طات كّل منهم تجاه سك

ّ
 مخط

 التزامهم تحقيق املطالب التي وضعتها جمعية التطوير
.االجتماعّي أمامهم
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* שימו לב, החוף השקט אינו כלול ברשימת 
החופים שנותרו פתוחים )כפי שפורסם במודעה הקודמת(

סוף עונת הרחצה
6 חופים עירוניים מוסדרים ומטופחים באורך 4 ק״מ עם 14 תחנות הצלה

 עמדו לרשות המתרחצים והמבקרים בעונת הרחצה שחלפה.

8 תחנות הצלה נשארות פתוחות
עד כ"ט בחשון תשע"ט, 7.11.18

בחופים: דדו, זמיר, כרמל, בת גלים וקריית חיים
שעות פעילות: עד 27.10.18: 17:30-8:00  //  בתאריכים 28.10.18 - 7.11.18: 16:30-8:00

ביום שני, כ"ט בתשרי תשע"ט, 8.10.18
הסתיימה עונת הרחצה הרשמית

לאחר מועדים אלה 
לא יינתנו שירותי הצלה 

בחופים העירוניים.

انتهاء موسم السباحة
6 حعاذأ بطثّغئ طظّزمئ وطرسّغئ، سطى ذعل 4 ضغطعطارات  طع 14 ظصطئ إظصاذ، ضاظئ 

شغ خثطئ المساتّمغظ والجائرغظ شغ طعجط اقجاتمام 2018.

في حيفا 8 ابراج إنقاد تعمل حتى تاريخ 7.11.18
 شاطئ "دادو"، شاطئ "زمير"، شاطئ العزيزية ("هكرمل")، 

شاطئ  "بات- جاليم"، وشاطئ "كريات- حاييم"
جاسات السمض: تاى تارغت 27.10.18 8:00-17:30 //طظ 28.10.18-7.11.18 خثطات ا�ظصاذ تسمض ضط 16:30-8:00

يوم االثنين 08/10/2018
انتهى موسم السباحة الرسمي

م خثطات إظصاذ  لظ ُتصثَّ
شغ الحعاذأ الئطثّغئ بسث 

الاارغت أسقه

مركز الطوارئ البلدي 106االستحمام من دون مراقبة منقذ ممنوع وخطر!

نرجو االنتباه: الشاطىء  الهادىء غير مشمول بالئحة الشواطىء 
المتاحة للسباحة مع منقذ.( كما اعلن في اعالن االسبوع المنصرم)
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لرئاسه بلديه حيفا

 حيفا – ملراسلنا – في إطار ِمهرجان »قّصة بلد« الذي
 أقيم يوم السبت 6\10\2018 فّي حّي سوق شفاعمرو
في الجماهيرية  املراكز  شبكة  مته 

ّ
نظ الذي   القديم، 

 شفاعمرو وقسم الثقافة في بلدية شفاعمرو، تّم تقديم
 برناَمج »مقهى شفاعمرو« في منزل أبو لبيب عّموري في
عفيف الفّنان  علينا  طّل  حيث  القديم،  السوق   حّي 
 شليوط بشخصية صاحب مًقهى كان يرّحب بزبائنه رّواد
 املقهى، ويقّدم لهم الشاي والقهوة، مستحضًرا بالتالي

تاريخ املدينة وعائًدا بنا إلى تلك األّيام الجميلة.
 تّم خالل البرناَمج تقديم فقرة غنائية للفّنانة دورين منّير،
ان شفاعمرو بسرد قصص وحكايات

ّ
 وقام عدد من سك

برز الطرافة،  تخُل من  لم   عن شخصيات شفاعمرية 
 منهم: إلياس جّبور، يوسف مباريكي، آمال حمادة، هالة
 عّموري، مو�ضى صغير، الكاتبة عايدة خطيب، ضاهر
 نصر هللا، وحّنا صليبا. كما فاجأ الحضور داود جّمال،
 صاحب حانوت لتصليح األحذية، عندما حضر إلى املقهى
 وتحّدث عن حانوته، الحانوت الوحيد الذي ال يزال قائًما
 في حّي السوق القديم، كما حّيا الحضور القّس فؤاد

 داغر.
الكّتاب اهتمام  الفنّي  الثقافّي  الحدث  هذا   أثار 
 عن

ً
 واإلعالميين، فكتب اإلعالمّي معين أبو عبيد مقاال

شر في عّدة مواقع جاء فيه: »هذا األسبوع،
ُ
 هذا الحدث ن

 عندما بدأت الشمس تجّر أذيالها نحو املغيب، وبدأ الليل
الذكريات في  عميًقا  تسبح  بلد  قّصة  بدأت   وسكونه، 
 البساطة، القناعة حياة لنعيد ذكريات أّيام زمان، أّيام
نموذًجا كان  حافل  بلد  لتاريخ  اإلنسانّية   واملواقف 
الحسنة، والجيرة  والتسامح  املحّبة  بلغة  م 

ّ
تكل  ،

ً
 ومثاال

 سّيد املوقف بين أهله الذين وقفوا جنًبا إلى جنب في كّل
.املناسبات على اختالفها واألّيام العصيبة التي شهدها«

ان عفيف شليوط في برناَمج مقهى شفاعمرو
ّ
  نجاح هائل للفن

سدلت الستارة عليه، ُيعيده لنا
ُ
ذي أ

ّ
ال  »هذا املشهد، 

الطّيب البلد  هذا  أرض  على  مجّدًدا  ونعيشه   لنلمسه 
ابن الكبير  عفيف شفاعمرو الفّنان  الزميل   الباّر، 
ممّيز، تربوّي  حضارّي،  فّني،  عمل  إنتاج  في   شليوط، 
يجري ما  لُينسينا  والثناء.  التقدير  كّل  يستحّق   ونادر، 

 داخل أسوار مدينتي وبين أروقتها، حاراتها وعلى سطوحها
 وساحاتها، وأجواء األعياد الحزينة واملظلمة، وتحديًدا
 البعيدة كّل البعد في هذا الشهر مع اقتراب االنتخابات
 عن الديمقراطية، والتي تسيطر عليها العقلية الرجعية
ر صفو

ّ
ب ضحكة أهاليها العفوية، وتعك

ُ
 والطائفية لتسل

ونجومها الساطع  وقمرها  املكفهّرة  وسمائها   أجوائها 
“.املشّعة

 هذا وشارك عدد كبير من األهالي في هذا البرناَمج املثير،
 وطالبوا بأن يستمّر هذا املقهى في نشاطه، إللقائه الضوء

على صفحات هاّمة من تاريخ مدينة شفاعمرو العريق.



مدينة 
بحق!

عادلة، مشتركة وديمقراطية

30.10.18



جدلية القومي واليومي، السياسي والبلدي!
يف  املحلية  االنتخابات  يف  الفتتان  ظاهرتان 
العنرصي  التحريض  اشتداد  األوىل  حيفا: 
قواعد  أبسط  وعىل  العرب  عىل  واملفضوح  الفظ 
الرئاسة  مرشحي  أحد  فيخرج  الديمقراطية. 
ليعد بأنه "سيضع حًدا للعرب"، وتخرج قائمة 
لتشجيع  عنرصية  بحملة  اليهودي"  "البيت 
اليهود عىل الرشاء من املصالح اليهودية فقط. ال 

شك يف أّن هذه الظاهرة هي الرتجمة الفعلية لـ 
"قانون القومية" العنرصي عىل الساحة املحلية. 
جوابنا واضح وال لبس فيه: نواجه بكل شجاعة 
كأهل  حق،  كأصحاب  نواجه  مسؤولية،  وبكل 
تقّدمي  ديمقراطي  بموقف  أيًضا  ونواجه  البلد، 
لن  حيفا.  يف  العاقلة  اليهودية  األصوات  كل  مع 

نسمح ألحد باالستفراد بنا والتحريض علينا!

مخطط شامل للمواصالت يف حي عبّاس. 1
ترميـم ملعـب األطفـال يف الحي الرشقـي (شـارع العراق – . 2

غلويوت) كيبوتـس 
ملعب أطفال جديد يف حي املحطة (العتيقة). 3
إلغاء بيع "بستان البسة"  يف مدخل حي عباس. 4
تدعيـم طواقـم العاملـني االجتماعيـني يف الحليصـة والحـي . 5

لرشقي ا
ترميمات شاملة وبناء مصعد يف املركز الجماهريي عباس. 6
بناء مركز جماهريي جديد يف حي الحليصة. 7
بناء مركز ريايض عرصي يف حي الحليصة. 8
النضـال مـن أجـل االعـرتاف بحـي وادي السـيّاح وتوفـري . 9

األساسـية الخدمـات 
متابعة قضية التسمية العربية لحي وادي الجمال. 10
ترميمات وملعب أطفال يف شارع "شاي عجنون". 11
تخصيـص قطعـة أرض لبنـاء حضانـات لألطفـال العـرب  . 12

(قـرب املستشـفى اإليطـايل)
إجراءات أمان وشارات مرورية يف شارع "ابن غبريول". 13
ضمـان تمويل "بيـت النعمـة" بالتعـاون مع النائـب عايدة . 14

سـليمان توما 
تغيـريات يف "عيـد األعيـاد" تجاوبًـا مـع طلـب أهـايل وادي . 15

س لنسنا ا
دعـم إرضاب ونضـال املـدارس األهليـة وتعزيـز العالقة مع . 16

ية لبلد ا
ترجمة موقع بلدية حيفا للغة العربية. 17

"ذاكـرات زوخروت") ومحارضات مدرسـية ملؤسسـة "كرس 
لصمت" ا

التصّدي للتحريض عىل العرب إبان حرائق الكرمل. 36
جـوالت ميدانيـة مع مسـؤويل البلديـة ملتابعة قضايـا األمان . 37

العامة املرافـق  وصيانة  والبسـتنة 
مـرسح . 38 مهرجـان  يف  العـرب  األطفـال  إرشاك  عـىل  العمـل 

البلـدي املـرسح  ينظمـه  الـذي  الـدويل  األطفـال 
االعرتاض عىل تحويل ميناء حيفا إىل قاعدة بحرية نووية. 39
تقديـم اعرتاضـات عـىل الخارطـة الهيكليـة املقرتحـة ملدينة . 40

حيفا
الجامعيـني . 41 للطـالب  طوبـي"  توفيـق  تأسـيس "صنـدوق 

وتوزيـع مئـات املنـح عـىل مـدار 3 سـنوات بقيمـة إجمالية 
800 ألـف شـيكل

تفعيل خدمات إرشادية للمكفوفني باللغة العربية. 42
تفعيل خدمات صوتية باللغة العربية لشارات املرور. 43
استقبال ومعالجة مئات التوجهات يف مكتب العمل البلدي. 44
تخفيضات يف رضيبة األمالك (األرنونا) ملئات العائالت. 45
مـع . 46 بالتعـاون  زبيـدات  محـروس  الشـاب  ذكـرى  تخليـد 

العائلـة
ضـد . 47 الجماهرييـة  والحمـالت  الشـعبية  النضـاالت  دعـم 

واملسـيحية اإلسـالمية  العربيـة  األوقـاف  مصـادرة 
قتل . 48 ضد  املظاهرات  مع  للرشطة  العنرصي  للتعامل  التصدي 

املدنيني يف غزة وافتتاح السفارة األمريكية يف القدس املحتلة

ترميمات وملعب أطفال يف شارع "راف حلفون". 18
تعزيـز وضمـان ميزانيـات الدعـم البلـدي للرتبية مـن أجل . 19

املسـاواة بـني الجنسـني ومكافحـة العنف ضد النسـاء
املشاركة يف النضاالت البيئية ضد مصانع الخليج امللّوثة. 20
زيـارات تفقديـة لفحص وضعيـة وجاهزية املالجـئ لحاالت . 21

الطوارئ
منـع مضايقـة زيـارات األهـل مـن الضفـة الغربيـة خـالل . 22

د ألعيا ا
محطات لرصد تلّوث الهواء يف الحليصة ووادي النسناس. 23
رصد موارد ومالكات للثقافة العربية. 24
لجنـة مهنيـة ملكافحـة العنف يف املجتمـع العربي بمشـاركة . 25

عاملـني اجتماعيـني واختصاصيني يف مجـال القانـون الجنائي
تحسني العالقة بني البلدية ومدرسة "حوار" املستقلة. 26
نـرش مناقصـات وإعالنات البلديـة باللغـة العربية يف صحف . 27

بية عر
رصد موارد لتوسيع وتطوير مدرسة "الحوار" الرسمية. 28
موارد ومشاريع تربوية ملدرسة "الكرمة" الثانوية. 29
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أنƠجƠزنƠƠا!
أبرز النشاطات والقضايا التي أنجزتها وعملت عليها كتلة "الجبهة" في السنوات 

األخيرة، بالتعاون مع لجان ومجالس األحياء، مؤسسات وأطر محلية وقطرية

ظهور  فهي  الثانية  الظاهرة  أما 
يطرح  عرب  ملرشحني  خطاب 
الرؤية  عن  بمعزل  البلدي  التمثيل 
والديمقراطية،  والوطنية  السياسية 
وكأّن عضوية البلدية هي مجّرد آلية 
وتراخيص  البناء  رخص  الستصدار 
هذا  أصحاب  التجارية.  املصالح 
ال  أو  يدرون  حيث  من  الخطاب، 
حكومة  سياسة  يخدمون  يدرون، 
اليمني التي تقايض الكرامة الوطنية 
عىل  وتساومنا  اليومية  بالحقوق 
إّن  نقول  نحن  السيايس.  موقفنا 
للمواطنني  اليومية  القضايا  متابعة 
البلدي،  العمل  من  أسايس  جزء  هو 
الرتبية  فقضية  الوحيد:  ليس  ولكنه 
والسكن  سياسية،  قضية  والتعليم 
قضية  واملواصالت  سياسية،  قضية 
سياسية. ونحن مّرصون عىل انتزاع 
والصغرية،  الكبرية  الناس  حقوق 

الفردية والجماعية.



عمر سمريهجنى مخولجودت عودةأورنات تورينشهيرة شلبي  رجا زعاترة

رجا زعاترة
بارش نشـاطه السـيايس يف املرحلة الثانوية. 

عمـل  حيفـا.  جامعـة  يف  الحقـوق  درس 

محـرًرا يف صحيفـة "االتحـاد". قـاد عـّدة 

نضـاالت سياسـية واجتماعيـة يف حيفـا.

شهيرة شلبي  
ناشطة نسـوية وسياسـية. عاملة اجتماعية 

ومستشـارة تنظيميـة يف مجـاالت التعليـم، 

التخطيـط والعمـل الجماهريي. مـن رائدات 

الحركـة النسـوية العربيـة يف البـالد. مـن 

مؤسـيس مدرسـة حـوار للرتبيـة البديلة.

أورنات تورين
قسـم  رئيسـة  ونسـوية.  سياسـية  ناشـطة 

األكاديميـة  "جـوردون"  كليـة  يف  اإلعـالم 

للرتبيـة، ورئيسـة لجنـة املحارضيـن يف الكلية. 

عضـو الرابطـة اإلرسائيليـة لإلعالم وناشـطة يف 

النسـوية. واملنظمـات  السـالم  منظمـات 

جودت عودة
يف  العـرب  الرياضـة  صحافيـي  أوائـل  مـن 

البـالد، ناشـط يف حـي الكبابـري. يعمـل اليوم 

كمحـرر ومقّدم برامـج تلفزيـون يف هيئة البّث 

اإلرسائيـيل "مـكان".

جنى مخول
تعمـل يف مجـال االستشـارة، التسـويق وإدارة 

العقـارات. درسـت يف ثانويـة فيتسـو (قسـم 

اإلعالم) ودرسـت إدارة األعمـال. مهتمة بمجال 

والفنون. الرياضـة 

عمر سمريه
محـاٍم، مختـص يف قضايـا التخطيـط والبنـاء 

منـذ  نشـط  التجاريـة.  املصالـح  وترخيـص 

نعومـة أظفاره يف صفوف الشـبيبة الشـيوعية، 

والحًقـا يف الجبهـة الطالبيـة يف جامعـة حيفـا.

يوفال يوناي
بروفيسـور يف قسـم علم االجتماع يف جامعة 

االجتمـاع  علـم  يف  أبحاثـه  تُعنـى  حيفـا. 

السـيايس، علم اجتمـاع األقليات الجنسـانية 

والنظرية البوسـت-كولونيالية. من مؤسـيس 

"فـوروم اليسـار" يف جامعـة حيفـا يف فرتة 

الثانية. االنتفاضـة 
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#وادي_النسناس
وقرب  دور  عني  شارع  مناطق  يف  سكنية  وحدات  إضافة 

مرسح امليدان

خطة شاملة للمواصالت وزيادة مواقف السيارات

الحفاظ عىل املباني واملواقع التاريخية

توفري فرص عادلة للسّكان املحميني القتناء بيوتهم من رشكة 

عميدار وغريها

إضافة ميزانيات وموارد للمركز الجماهريي

فتح مالجئ ومناطق آمنة لحاالت الطوارئ

روضات جماهريية

وتشجيع  بلدي  تاريخي  كموقع  النسناس  وادي  تعريف 

السياحة

تشجيع املصالح الصغرية والتجارات التقليدية

العمل عىل ضمان قروض سكنية من البنوك لألزواج الشابة

#الحليصة
خطة هيكلية جديدة للحي، وترميم املباني التاريخية

توفري فرص عادلة للسّكان املحميني القتناء بيوتهم من رشكة 

عميدار وغريها

إغناء خدمات املركز الجماهريي ومالءمتها للشباب والشبيبة

تطوير القدرات البرشية واملهارات األكاديمية

زيادة موارد مرشوع "مالل" (מל"ל) الرتبوي

إضافة مواقف سيارات يف الحي، خاصة قرب املدرسة

تخصيص مناطق ملالعب األطفال واملناطق الخرضاء

ضمان قروض سكنية من البنوك لألزواج الشابة

برنامجنا لألحياء

#عباس
تنفيذ خطة املواصالت الشاملة والتي تتضمن عّدة مشاريع: 

مشاريع  ثالثة  املتنبي،  دوار  وإنشاء  عباس  دوار  توسيع 

إىل  عباس  من  جديد  شارع  وفتح  السيارات  مواقف  لزيادة 

شارع الجبل.

تطوير مالعب لألطفال ومناطق خرضاء.

إغناء خدمات املركز الجماهريي ومالءمتها للشباب والشبيبة

إقامة مركز للمسنني يف الحي

#المحطة
(حيفا العتيقة)

تقوية سكان الحي وبقائهم يف بيوتهم

الحفاظ عىل املباني التاريخية واملواقع األثرية

توفري فرص عادلة للسّكان املحميني القتناء بيوتهم من رشكة 

عميدار وغريها

تعبيد الشوارع واألرصفة والبنى التحتية

تطوير املناطق املفتوحة وإقامة حديقة جماهريية والحفاظ 

عىل البيئة

بناء حائط كاتم قرب سكة الحديد

#وادي_الجمال
إضافة مواقف سيارات جديدة

الرتبوية  املشاريع  وزيادة  الجماهريي  املركز  خدمات  تعزيز 

والفنية

إتاحة املؤسسات العامة ألصحاب اإلعاقات

تحويل مبنى "الحرس املدني" إىل مركز جماهريي

تطوير العمارات السكنية التي بُنيت قبل 50 عام

#شرق_حيفا
(سوق تلبيوت، شارع العراق/ كيبوتس جلويوت)

وضع خارطة هيكلية للحي وخلق سّلة من الحلول السكنية 

تالئم مختلف االحتياجات

الحفاظ عىل املباني واملواقع التاريخية

توفري فرص عادلة للسّكان املحميني القتناء بيوتهم من رشكة 

عميدار وغريها

تكثيف النشاطات االجتماعية والثقافية

حمالت ضد املخدرات والجريمة

تطبيق مرشوع מל"ל يف الحي

تطوير مالعب لألطفال ومناطق خرضاء

تطوير القدرات البرشية واملهارات األكاديمية

#البلد_التحتى
دمج السكان يف شارع يافا وعني دور يف التطوير االقتصادي 

يف املنطقة وخلط ترابط سكاني مع حي وادي النسناس

خلق سّلة حلول سكنية ومالءمتها الحتياجات السكان العرب

توفري خدمات جماهريية وثقافية يف الحي

الحفاظ عىل املباني التاريخية واألوقاف العربية

السكان  لعدد  ومالءمتها  اآلمنة  واملناطق  املالجئ  عدد  زيادة 

واحتياجاتهم

إقامة مركز جماهريي يشمل مرافق رياضية وتربوية

#الكبابير
تنفيذ الخطة الهيكلية لضمان حلول سكنية لألزواج الشابة

تخفيض رضائب التحسني

التعليم بحق!
الرسمية  املدارس  مستوى  يف  امللموس  التحّسن  رغم 

يف  يتعّلمون  العرب  الطالب  ثلثي  حويل  زال  ما  العربية، 

كبريًا  ماديًا  عبئًا  يشّكل  مّما  (الكنسية)،  األهلية  املدارس 

عىل األهايل.

إنّنا إذ نقّدر الدور التاريخي للمدارس األهلية يف حيفا ويف 

البالد عموًما، وإسهامها الكبري يف نهضة مجتمعنا العربي 

#تقوية_التعليم_ هو  املطلوب  أن  نرى  ولكننا  البالد؛  يف 

الرسمي، واستيعاب مبادرات تربوية جديدة تنهض بهذه 

املدارس.

العربية  املناطق  خارج  العربية  العائالت  مئات  اليوم  تقطن 

املحض - ال سيما يف منطقة الكرمل الفرنيس واألحياء الجديدة 

– وال تحظى بخدمات ومؤسسات تربوية وثقافية. إّن مطلبنا 

هو بناء #روضات_ومدارس_جديدة  يف هذه املناطق.

يف الدورة األخرية تم تخصيص قطعة أرض لبناء #حضانات_

اإليطايل.  املستشفى  قرب   0-3 أجيال  بني  لألطفال  يومية 

حق لنا كمجتمع، وهو حق  إّن بناء حضانات كهذه هو أوالً 

العامالت.  لألمهات  وخصوًصا  للعائالت  وحق  ألطفالنا، 

وسنتابع تنفيذ هذا املرشوع خالل الدورة القادمة.

ذوي  والطالب  لألطفال  تربوية  أطر  توفري  عىل  سنعمل 

#املرافق_ وتطوير  بناء  وعىل  #االحتياجات_الخاصة، 

الرتبوية يف املدارس القائمة، وعىل دعم تشغيل #نويديات 

لألطفال والشباب.

باإلضافة إىل هذا كّله، سندعم مطالب #املدارس_األهلية 

العادلة من الحكومة، وحقها يف تطوير منشآتها وبناها 

التحتية.

أبرز القضايا واالحتياجات التي ستعمل عليها كتلة "الجبهة" في السنوات القادمة، بناًء على مواقف األهالي 
ولجان األحياء ومسوحات وأبحاث ووثائق معهد إميل توما، وجمعية التطوير االجتماعي ومركز مساواة)
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₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 

نرّمم ونجّدد لراحة 

زبائننا الكرام
ِابتداء من يوم غد، السبت، 

سنباشر  الترميمات في امللحمة، 
نا سنكون 

ّ
ولذلك نعلن لكم أن

موجودين بالقرب من ملحمتنا، 

ا 34، 
ّ
شارع مار يوحن

ى ان�هاء أعمال الترميم.
ّ
حت

نشكر لكم تفهّمكم
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يوم ُعرَسْك يا َعِبد يوم التقسيم... 
تقرير: نداء نصري 

بّدي أحكيلكو قّصة َعِبد ابن خليل ابن عبد الرازق أبو 
الهيجا ابن قرية الرويس.. اللي صارت كّل أحداث البلدة 

تتأرَّخ حسب يوم ُعرسه... أي يوم؟ يوم التقسيم.. 
ب 

ّ
»مسكين َعِبد«، قالت أّمه... »إشو ذنبو؟ هيك أهلل رت

يكون يوم التقسيم يوم ُعرسه.. وما كان بنفع يغّيروا 
ه ُعرس َعِبد مش أّي عرس.. 

ّ
التاريخ، تاريخ العرس؛ ألن

ر حالو من �ضي سنة.. نسوان وزالم وصغار  والكّل محّضِ
اللحمة..  وكبار وختيارّية وحّدا والكّبة والرّز وسفاين 
ه!! 

ّ
طينلها شعرها. هذا وين بّده يروح كل وعليا اللي معَّ

وما كان بنفع يغّيروا يوم التقسيم.. تغييره كان بّده قرار 
أممي، واألمم املّتحدة يغضب عليها هيك وقتها قّررت... 

فلسطين تنقسم لدولتين!!«.
ن بنت الجيران، قالوا إجاها الصبي  َفْت مزيَّ

ّ
يوم ما خل

صمأهلل عليه، ِوّجهو زي شقفة القمر، إجا بعد عرس 
ر هاليوم كانت جيابتها 

ّ
َعِبد بشهر وثالث أيام، الكّل بتذك

صعبة، برد وصقعة وموت أحمر.. ويوم ما طّهروا ابنها 
بعد شهرين من ُعرس َعِبد، ما حدا كان فا�ضي يروح 
ن من القهر بعد عرس َعِبد بثالثة  يتفّرج!! ماتت مزيَّ

أشهر!
ويوم ما انقصفت القرية من جهة بئر الطيرة الواقعة 
في الجهة الغربية من البلدة تقريًبا، من مدخل طمرة 
ا باتجاه طمرة، 

ً
ان شرق

ّ
الرئيس، يوم ما هرب جميع السك

يوم ما حملْت فاطمة بنت سليمان من دار حّماد، زوجة 
غازي أبو الهيجا، طفليها الحسن والحسين، في شقتْي 
الحسن  فاطمة  ت 

َ
ل نزَّ ما وصلت  ويوم  الحمار،  خرج 

ه بعد ُعرس 
ّ
والحسين، فالقت الحسين مات! كان كل

َعِبد بثمانية أشهر وثالثة عشر يوًما.
وراحت عليك يا َعِبد- وُصِرْت شؤم البلد وكّل مصيبة 
يا  يرحمك  هللا  التقسيم«.  »يوم  قالوا  معه،  صارْت 
فلسطين  وراحت  التقسيم  معه  وراح  راح  َعِبد... 

وصارت الرويس حكاية شعبية تتوارثها األجيال.. 
عن الرويس... 

هي نسائم الخريف في ساعات العصر تحاول أن تثنَي 
ما  شموخها،  عن  املرتفعة  الشاهقة  األشجار  تلك 
لقائي  كان  الرويس  بلدة  مدخل  وعلى  استطاعت، 
في لجنة  الفّعال  العضو  الهيجا،  أبو  إبراهيم  بالسّيد 
بكل  علّي  رم 

ّ
تك الذي  الرويس،  مهّجري  عن  الدفاع 

إبراهيم،  والسّيد  القرية.  عن  معلومات  من  لديه  ما 
غنّي  كنز  تموت«،  ال  ذاكرة  »الرويس  كتاب  صاحب 
باملعلومات القّيمة، سار معي في كّل بقعة من الرويس، 
التين والزيتون والرّمان وخّروبة  وسارت معنا أشجار 
األولياء والفواكه بأنواعها، ترافقنا األلقاب التي كانت 
تعطى لألشخاص وتسميتهم ملتصقة بأسماء أّمهاتهم: 
)َمن  والشايب  السعدية...  عي�ضى  الوضحى،  يوسف 
شائب(،  وشعره  السّن  كبير  وهو  الثانية  للمّرة  تزّوج 
وغيره  َعر(  الشَّ بيوت  بناء  )عمله  والشّعار  ق 

ّ
والحال

ا، استطعنا أن  وغيره.. ونظًرا إلى أّنها بلدة صغيرة جدًّ

نتعّرف كّل جهة وزاوية فيها بأقّل من ساعتين!
قاء بمحاذاة عين املاء، حيث توافرت بئر 

ّ
كان بدء الل

وهي   ،1941 عام  البئر  ُبنيت  وقد  متًرا(،   24( عميقة 
عبارة عن بئر ارتوازّية )نبع( تقع جنوب القرية، زّودت 
وال أّيام السنة. كما كانت هناك أكثر 

َ
ان باملياه ط

ّ
السك

من قناة: قناة لرّي املزروعات وقناة تؤّدي باملياه العذبة 
إلى مخازن املاء، ومنها يمأل الناس جرارهم ويعودون بها 

إلى بيوتهم، وما يتبّقى لسّد ظمأ األغنام.
ان 

ّ
سك عدد  أّن  الهيجا  أبو  إبراهيم  األستاذ  د 

ّ
يؤك

الرويس عام 1948 كان 383 نسمة، مسّجلين باالسم، 
غير  املساحة  تكون  )قد  كم   1,100 األرض  ومساحة 
دقيقة(؛ حوالي 15 دونًما للقرية و 222 دونًما مزروعة 
844 دونًما مزروعة حبوًبا، قمًحا، شعيًرا،  بساتين و 

ا، و 82 دونًما بور!
ً
يخ

ّ
سمسًما، ِبط

استعملت  زيت  معصرة  على  البلدة  واشتملت  هذا 
هملت، ثّم استولت 

ُ
حّتى عام 1920، وبعدها خربت وأ

الـ«كيرين كّييمت« على املعصرة بين األعوام 1965-1960. 
الفوقا  الحارة  حارتين صغيرتين:  عبارة عن  والرويس 
والحارة التحتا، يفصلهما شارع في الوسط. لم تتوافر 
إلى  ينضّمون  فكانوا  انها، 

ّ
سك ة 

ّ
لقل مدرسة  البلدة  في 

زمالئهم على مقاعد الدراسة في قريَتي طمرة والدامون 
القريبتين.

الصبر  أشجار  كّمّية  القرية، الحظت  في  تجوالي  عند 
ولونها أبيض! وقد حّدثني السّيد إبراهيم أبو الهيجا أّن 
ها بمبيد قاتل ومعٍد، ما يحّولها إلى 

ّ
أشجار الصبر يتّم رش

ون األبيض ويجعل ألواحها آيلة إلى السقوط، حيث 
ّ
الل

قة 
ّ
املتسل والفروع  الصبر  أكواز  داخل  املبيد  يتغلغل 

ا.  يًّ
ّ
ا، فتطرى حّتى تسقط كل عليه، فيجعلها هزيلة جدًّ

ومن الواضح أّن هذا العمل يهدف إلى طمس معالم ما 
فت أّن هذه الظاهرة موجودة 

ّ
تبّقى في القرية. )من الال

في عّدة بلدات مهّجرة(

ان الرويس
ّ
أصول سك

حّتى عام 1810 لم تكن بلدة الرويس مسكونة، وُيقال 
عام  القدس  إلى  األيوبّي  الدين  صالح  حملة  مع  ه 

ّ
إن

الدين  حسام  اسمه  عسكرّي  رجل  معه  أتى   ،1187
أبو الهيجا، وهو من العراق، ونتيجة لالنتصارات التي 
اقتطع  الدين،  حسام  العسكرّي  كتيبة  بها  حظيت 
صالح الدين خمس قًرى لعائلة أبو الهيجا وهي: كوكب 

أبو الهيجا، الحَدثة، عين حوض، سيرين، والرويس. 
ها، 

ّ
الرويس، وقد استغل القرى األربع ما عدا  ُسِكنت 

ان قرى أبو الهيجا للزراعة، إذ كان يأتي 
ّ
آنذاك، سك

إليها املزارعون من الحَدثة لزراعة األرض في الصيف 
ويخّيمون شتاء فيها لجني املحصول. 

عام 1810 قّرروا السكن فيها وإقامة بيوت، فأتت سبع 
انها 

ّ
سك كان  فيها.  للسكن  الهيجا  أبو  دار  من  عائالت 

يعملون في زراعة األرض في القرية، وكذلك منهم من 
ون حافالت 

ّ
عمل في مدينة حيفا، الذين كانوا يستقل

تنتظرهم في بلدة الدامون. 
عند احتالل الرويس عام 1948 تسّجل فيها 78 بيًتا، 
وقد شهدت 230 قبًرا، وهي املقبرة الوحيدة قبل عام 
والخما�ضّي  الرباعّي  االسم  باألسماء،  لة  املسجَّ  1948

والسدا�ضّي.

علي بابا واألربعين حرامي..
تحتوي القرية على مغارة صخرية اكتشفت قبل حوالي 
200 عام، وقد تّم طمرها عندما ُبنَي شارع 70. على 
ما يبدو، يصّدق عدد ال بأس به من الناس أّن هناك 
املغارة  تلك  في  وتحديًدا  الرويس،  في  مدفوًنا  ما  كنًزا 
املطمورة، لوجود معلم آلثار كنز، منقوشة عليه شارة 
ر على وجود �ضيء 

ّ
صليب، وهي وفق علماء اآلثار، مؤش

ما. ومن املالحظ، أيًضا، أّن أعمال حفرّيات تحصل في 
الخفاء وفي ساعات الليل املتأخرة أو الصباح الباكر، 

ا عن هذا الكنز الدفين. َمن يدري؟!
ً
بحث

»إذا رميت السيجارة من طمرة فستصل إلى 
الرويس«

البلدة  قرب  مدى  الرويس  أهالي  د 
ّ
يؤك العبارة  بهذه 

من طمرة، فال مسافة تقريًبا تبعدهما عن بعضهما، 
والواقعة  كم،   12 ا 

ً
شرق ا 

ّ
عك من  الواقعة  والرويس 

هي  كابول،  وقرية  طمرة  مدينة  بين   70 شارع  شرق 
إحدى القرى املهّجرة منذ تّموز 1948. وقد هاجر أهلها 
طمرة  في  يسكنون  منهم   90% املجاورة.  البلدات  إلى 

والبقّية في عبلين وشفاعمرو ولبنان.
بعد عملية »ديكل«؛ العملية التي قامت بتفريغ القرى 
انها في الجليل األوسط، تحّركت وحدات 

ّ
وترعيب سك

ا وعدد من 
ّ
عك للسيطرة على  غرًبا  لواء »شيبع«  من 

قرى الجليل الغربّي، وكانت الرويس التي سقطت في 15 
تّموز عام 1948 من بينها. 

ا 
ً
ان الرويس خوف

ّ
لم تكن مقاومة في القرية، هرب سك

من وقائع القتل والضربات، وبعد أن وقعت قذيفة على 
محّمد حسين أبو خليل أبو الهيجا فقتلته، لم يستطع 
 بعد ثالثة أّيام، وقد ُبني له قبر، 

ّ
أهل البلدة دفنه إال

 أّن القبر – الشاهد أزيل أكثر من مّرة، وُيعاث فيه 
ّ

إال
الفساد بشكل مستمّر!

بعد فترة رجع جزء من األهالي إلى القرية، لكّن الجيش 
 

ّ
ر الناس إال

ّ
قام بطردهم وهدم القرية ببيوتها، وال يتذك

عِبد وعرسه في يوم التقسيم.. ال ِفرِح َعِبد وال فرحوا 
أهالي الرويس.. 

نقد الذات..
حاولت وما زالت تحاول لجنة الدفاع عن قرية الرويس 
وضع  أبسطها  البلدة،  في  األمور  بعض  ترميم  إعادة 

الرويس  في  التجّول  في  يرغب  ملن  للجلوس  مقاعد 
ه يتّم كسر املقاعد بشكل دائم، 

ّ
 أن

ّ
واالستراحة فيها، إال

ك 
ّ
ه يتهّيأ لك أن

ّ
لقى األوساخ في كّل مكان، حّتى إن

ُ
كما ت

في مكّب للنفايات.. روائح نتنة تنبعث عند خروجنا من 
القرية الواعدة التي كانت تسّمى الرويس – الرويسّية 
هنا:  املطروح  والسؤال  الجميلة..  الشامخة  العالية 
تلك  خ  يوّسِ أن  والتهجير  النكبة  عاش  لشعب  كيف 
األقدمين  وتعب  بعرق  ُجِبلت  التي  املقّدسة  األرض 
وارتوت بدماء الشهداء.. كيف لنا أن نعيد إحياء ما 
كان، وما فينا يحتاج إلى ترميم وإعادة صياغة للذات.. 

كيف؟!
ومن الجدير بالذكر أّن زيارتي املشهودة لقرية الرويس 
كانت بعد عرس َعِبد بـِ 71 سنة وشهر و9 أّيام بالتمام 

والكمال. 

املغارة الصخرية 

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل
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 ثمن تذكرة الدخول يتراوح بين 100-150 

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

ضمان مستقبل األهل
ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

بيت الكرمة 

هل عندك قصة وحكاية مميزة وخاصة لتعزيز التراث الثقافي بموضوع البيت، الحي، هواية مميزة، فن مبدع وخالق ؟ 

ان كنت  ترغب/ترغبين باملشاركة وبأخذ املبادرة في املشروع املميز  والنا�ح »بيوت مفتوحة«، 

يمكنكم التواصل على رقم 0522260379  بين الساعات 9:00 –  20:00 ايام االحد–الخميس - بيت الكرمة.  

· استقبال مجموعات حتى 20 ش�ص مقابل دفع	

· االعالن لسكان وادي النسناس وضواحيها	

· يمكن التوجه حتى تاريخ 18.10.2018	

لضمان  يعمل  وهو   
ً
عديدة سنواٍت  أحدنا  يعيش 

بل  املستهجن  بال�ضيء  ليس  األهل، وهذا  مستقبل 
رسول   

ّ
حث وقد  عليها.  الناس  هللا  فطر  فطرة  هو 

هللا أصحابه على ذلك كما حصل مع سعد بن أبي 
اص، الذي أراد التصّدق بكّل ماله في سبيل هللا، 

ّ
وق

ك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
ّ
فقال له رسول هللا: »إن

لك من أن تذرهم عالة يتكّففون الناس«. وأشار على 
يتصّدق  أن  أراد  الذي  مالك،  بن  كعب  الصحابّي 
بها رسول  له عن مخالفة خالف  تكفيًرا  ماله  بكّل 
هللا؛ قال له الرسول: »أمسك عليك بعض مالك، 
أن  بعيب  ليس  أْن  ذلك  من  ُيفهم  لك«.  خير  فهو 
يترك املرء أهله أغنياء بين أيديهم �ضيء من الدنيا، 
ولكن العيب أن يجمع هذا املال من حرام وينفقه في 
ي به أهله ويّدخر لهم من الحرام بحّجة 

ّ
الحرام، يغذ

ضمان مستقبل الولد؛ وفي ذلك ظلم لنفسه وألهله. 
حم نبت 

َ
ل
َ
وقد يكونون وقوًدا للنار لقول رسول هللا: »ل

ْحت فالنار أولى به«. وقد أدركت املرأة ذلك  من السُّ
في املا�ضي فكانت إحداهّن تقف على باب بيتها عند 
ا نصبر 

ّ
ِق هللا فينا؛ فإن

ّ
مغادرة زوجها البيت لتقول: »ات

على الجوع والعطش وال نصبر على النار«. أّما النهج 
ماّدّية  تربية  يترّبون  فجعلهم  الناس  عند  الجديد 
خاوية من مشاعر الرحمة واملحّبة، ومخالفة ملنهج 

في سبيل هللا هو  أّن عطاءهم  يَرْون  الذين  سلفنا 
الضمان ملستقبلهم، لهذا تصّدق أبو بكر بكّل ماله في 
ا ُسئل ما أبقيت لعيالك؟ قال: »أبقيت 

ّ
سبيل هللا، وملـــ

لهم هللا ورسوله«. وقد تكّرر ذلك في حياته حيث 
ة إلى املدينة، 

ّ
قالها عند هجرته مع رسول هللا من مك

وقالها عندما أوشك هل ِفراق هذه الدنيا، وصّفى 
تجارته ولم يُقل إّن ضمان مستقبل األوالد، فقط، 
يكون بكثرة األموال التي يّدخرها لهم. وهذا عمر بن 
عن وهو في صالته، أشاروا عليه بأن 

ُ
ا ط

ّ
اب ملـــ

ّ
الخط

ي ابنه عبد هللا وهو من كبار الصحابة ومن أكثرهم 
ّ
يول

تقًوى هلل، فلم يُقل عمر سأضمن مستقبل األوالد، 
ه لم يَر إلى اإلمارة تشريًفا بل اعتبرها 

ّ
بل رفض ألن

تكليًفا سُيسأل عنه يوم القيامة، وسيقف من أجلها 
بين يدي الرحمن ليسأله عن الرعّية؛ هل حفظها أم 
ضّيعها؟ قال عمر بن عبد العزيز: »عجبت من ثالثة: 
من طالب دنيا واملوت يطلبه، وضاحك ملء فيه وال 
يدري أأر�ضى رّبه أم أسخطه، ومن غافل ليس بمغفول 
ا خطب في مسجد دمشق قال للناس: »يا 

ّ
عنه«. وملـــ

أهل دمشق، أال تستمعون من أخ ناصح لكم، كان 
َمن قبلكم يجمعون كثيًرا ويبنون شديًدا، ويأملون 
بعيًدا، فأصبح جمعهم بوًرا، وبنيانهم قبوًرا، وأملهم 
َصص القرآنّي 

َ
نا نجد من الق

ّ
غروًرا«. وليس صدفة أن

ما يشير إلى حقيقة أّن األمان ُيطلب من هللا، وما عند 
هللا ُينال بالطاعة، وأّن كّل ما ملكه املرء من حرام 
ه زائل لن ينتفع به أحد. نجد قّصة أّم مو�ضى 

ّ
فال بّد أن

، وال تخافي وال  تقول: »فإذا ِخفِت عليه فألقيِه في اليّمِ
وه إليك وجاعلوه من املرَسلين«. بأّي  ا رادُّ

ّ
تحزني، إن

�ضيء ضمنت أّم مو�ضى مستقبل ابنها؟ ضمنته حين 
ومؤلم  قاٍس  العباد  ظلم  وألّن  ألمر هللا،  استجابت 
ورحمة هللا بعباده املؤمنين واسعة، شعرت باألمان 
حين ألقته في اليّم ولم تشعر باألمان وهو في حضنها، 
إلى ركن شديد«. وفي  وكان من كالم األنبياء: »آوي 
املقابل عدّوها، خصمها الشديد فرعون، الذي  عمل 
كما يعمل بعض الفراعنة في زماننا لضمان املستقبل 
الذي  نفسه  هو  مو�ضى  رعى  الذي  الحضن  )اليّم(، 
أهلك فرعون، فما هو السّر في ذلك؟ حفظ مو�ضى 
أمرها  وفّوضت  تعالى  هلل  وجهها  أّمه  أسلمت  حين 
له. وهلك فرعون وجنوده حين تمّردوا على أمر هللا. 
ولذا نقول لكّل أب حريص على مستقبل أبنائه، إّن 
مستقبل األوالد ال ُيضمن بالسرقة والِغّش والخيانة 
والتعّدي على حقوق العباد، بل ُيضمن بالطاعات 
واإلخالص هلل والتعّرف عليه بالسّر والعلن؛ وقد جاء 
في سورة الكهف أّن نبّي هللا مو�ضى والرجل الصالح 
قاما ببناء جدار أوشك على االنهيار، في بلد رفض 

فكان  إطعامهما؛  أهله 
»وكان  لذلك:  التفسير 
أبوهما صالًحا فأراد رّبك 

 من رّبك«. 
ً
هما ويستخرجا كنزهما رحمة دَّ

ُ
أن َيبلغا أش

جاء  األوالد  مستقبل  السابع ضمن  الجّد  فبصالح 
ك أثقلت أفواه 

ّ
رجل لعمر بن عبد العزيز يقول له: إن

بهم  لهم، فلو أوصيت   ال مال 
ً

ولدك وتركتهم عياال
ملثلي، أو لبعض أقاربك؟ فانعقد عمر وانتصب وقال 
ي وهللا ما 

ّ
ي أثقلت أفواه ولدي؛ فإن

ّ
له: »أّما قولك أن

عطهم ما ال يحّل لهم. وأّما 
ُ
ا هو لهم، ولم أ منعتهم حقًّ

الولّي والو�ضّي هو هللا،  فإّن  بهم؛  أو�ضي  أْن  قولك 
ى الصالحين. 

ّ
ذي يتول

ّ
ذي نّزل الكتاب وهو ال

ّ
وهو ال

هللا  فيجعل  صالح  رجل  إّما  رجالن؛  الرجال  ما 
ّ
وإن

فرًجا ومخرًجا، وإّما رجل فاجر فما كنت ألعينه على 
ثّم قام فدمعت عيناه وجمع أوالده  معصية هللا«. 
ي نظرت في أمري وأمركم فوجدت 

ّ
وقال: »أَما وهللا إن

بين أن تستغنوا وأدخل أنا النار، وبين أن تفتقروا 
ويدخل أبوكم الجّنة، وكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم 
الجّنة أحّب إلّي من أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار«. 
وال ُيفهمّن أّنها دعوة إلى الفقر؛ بل هي دعوة لضمان 
ل على هللا وجمع املال الحالل، الذي 

ّ
املستقبل بالتوك

يبارك هللا فيه وبآكليه.
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لرئاسه بلديه حيفا

ه معه، ومؤّيده.
ّ
ه العالم كل

ّ
··	·كّل من سمع أّي مستوطن، شو بحكي وبقول بعتقد إن

··	·ِبحكي بعنجهية، بغرور، بتكّبر، بحقد، بكراهية، بعداوة، بغضب لكّل فلسطيني.

··	·ِبحكي وهو معتمد على الحكومة، واألحزاب االستيطانية، والفكر االحتاللي.

··	·ِبحكي وبّدو األرض تنشّق وتبلع كّل فلسطيني، ويبقى لحاله في الكون. 

··	·ِبحكي وبّدو يمسح عن وجه األرض كّل الشعوب اللي مش معه كأنها ضّده.  

··	·ِبحكي كأّنها الكرة األرضية خلقت عشانه، والزم العالم يركع ويسجد له ويخدمه.

··	·ِبحكي وببكي من كارثة النازية، عشان الغرب يشفق عليه، وهو ما بشفق على حدا.

ا بقتل الفلسطيني، وبسرق أرضه وبهدم بيته وبنهب زرعه.
ّ
ه معذور ملـــ

ّ
··	·ِبحكي وبقول إن

ه كّل �ضيء ممنوع لغيره مسموح إلو ألنها أميركا معه..  
ّ
··	·ِبحكي ويوهم حاله إن

ح، وتهديد ووعيد، واألسلحة عنده بتكفي الحتالل األرض.
ّ
··	·ِبحكي من فكر مسل

ه غيره عدّوه. 
ّ
··	·ِبحكي عن السالم مع حاله لحاله ومش سالم مع غيره. ألن

ين حيوانات داشرة، وقطعان فالتة..
ّ
ي املحتل

ّ
ك الحكي هذا واجترار الكالم، بخل

ْ
··	·َعل

··	·محلهم مش في فلسطين، لكن في الزرائب وبحراسة الكالب الصعرانة. 

أبو إلياس    

 الغرور االستيطاني
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تّم العثور على بقايا أقدم مصنع للمشروب الكحولّي، 
جريت في 

ُ
الِجعة أو الِبيرة، خالل الحفريات األثرية التي أ

مغارة »ركيفت« في جبل الكرمل، حيث يعود تاريخها 
إلى قرابة 13,000 عام قبل أّيامنا. تعتبر هذه أقدم آثار 
في العالم لصناعة الكحول وهي أقدم بخمسة آالف 
املكتشفات  اآلن من  لنا حّتى  ا 

ً
كان معروف مّما  عام 

األثرية في الصين.
املوقع وبداية الحفرّيات

جرى الحفرّيات األثرية الحالية بإدارة مشتركة ما بين 
ُ
ت

في  بعثة أثرّيين من جامعة حيفا وجامعة ستانفورد، 
الكهف املعروف بأّيامنا باسم »ركيفت«، والتي ُعرفت 
املغارة  العراق«.  »ظهرت  بمنطقة  سابًقا  بالعربية 
على  من جبل الكرمل،  موجودة في الجنوب الشرقّي 
الذي ُيعتبر واحًدا من فروع  »ركيفت«  ضفاف وادي 
وادي امللح، ليصل حّتى خربة الكرك املوجودة بالقرب 
 –  1 )الصورة رقم  من دير املحرقة في جبل الكرمل 
بلطف عن الباحثين  خارطة تشير إلى موقع املغارة؛ 

داني نادل وعنات ريـچـڤ(.
ون من خمس غرف؛ 

ّ
طول املغارة قرابة 50 متًرا وهي تتك

نتجت عن عملّيات كارستية )وهي عملية تآكل طبيعية 
جريت الحفرّيات األثرية األولى في 

ُ
في الصخر الجيرّي(. أ

جريت تنقيبات على مراحل 
ُ
املغارة عام 1956. الحًقا، أ

لبعثات من متحف   1972  –  1970 ما بين األعوام 
الحفرّيات،  كشفت  كيمبريدج.  وجامعة  إسرائيل 
 11,500  –  15,000( عن املقبرة النطوفية  أّول مّرة، 
في الغرفتين األمامّيتين من املغارة،  عام قبل أّيامنا( 
تّم  فقط.  منها،  آنذاك، عن جزء  التنقيب،  حيث تّم 
بإدارة  فقط،   2011  –  2004 تجديد الحفرّيات عام 
جامعة حيفا )الباحث داني نادل الذي أدار الحفرّيات 

الحالية، مع االكتشاف الجديد(.
إلى  التابعة  املدافن  أّن  إلى  الحفرّيات  نتائج  أشارت 
الحضارة النطوفية تمركزت في الغرفة األمامية من 
حفر القبور في األرضية الصخرية،  حيث تّم  املغارة، 
واألرضية،  القبر  جوانب  على  الطين  وضع  تّم  كما 
عتبر هذه 

ُ
وعليها ُوضعت النباتات التي تشمل الورود. ت

أقدم داللة في العالم على استعمال الورود في طقوس 
دفن املوتى. أّما أقدم املكتشفات في املغارة فتعود إلى 
الحضارة الِكباريّة ما بين 23,000 – 15,000 عام قبل 

أّيامنا.
يجدر بالذكر أّن أبناء الحضارة النطوفّية كانوا أّول من 
بدأ العيش املستقّر، حيث كانوا األوائل في بناء منازل 

السكن التي ُبنيت على أساسات من حجر.
املكتشفات الحالّية

الذي ُعثر عليه في  املشروب الكحولّي  كما يبدو فإّن 
املغارة ُصنع من الحبوب التي كانت موجودة في امِلنطقة 
تخمير الحبوب في حفر  حيث تّم  الزراعة.  قبل بدء 
حتت في الصخر الجيرّي )الصورة رقم 2 – الحفر في 

ُ
ن

الصخر الجيرّي من تصوير الباحث داني نادل(. وخالل 
الحفرّيات تّم الكشف عن مئات من الحفر الصغيرة 
الباحثون  ن 

ّ
تمك وقد  املغارة.  أرضية  في  حتت 

ُ
ن التي 

خالل التنقيبات األخيرة من جمع بعض الرواسب في 
أرضية الحفر. وخالل فحص الرواسب في املختبر تّم 
الكشف أّنها تشمل بقايا لحبوب من القمح، الشعير، 
من  لبعض  بقايا  على  العثور  تّم  كما  والشوفان. 
إلى   14 البقولّيات. وقد أشارت نتائج فحص الكربون 
أّن تاريخ الحبوب يعود إلى ما بين 13,700 – 11,700 
عام قبل أّيامنا. كذلك أشارت الفحوصات في املختبر 
التي قد مّرت بعملية  إلى وجود بقايا لحبوب النشاء 

التخمير، وهي مرحلة أساس في صناعة الِجعة.
كما تّم العثور في األجزاء العليا من الحفر على قنوات 
ن من تغطيتها، وقد ُعثر على حجر 

ّ
منحوتة حولها تمك

ما قد يشير إلى أّن  بالقرب من إحدى الحفر،  دائرّي 
الحجر كان غطاء لواحدة من تلك الحفر. 

أقدم ِبيرة ]ِجعة[ في العالم 
من صناعة جبل الكرمل
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)ماكوا.. بوصلة(
إلى األهواز سالم

هاشم ذياب

نغرف املدى أعماق األمل

كالخائف من االنتساب.

ارتخاء العيون

ينفث الظالم

يردم الحفر في وجه الجديد

*

اختصرت املسافات بيننا

تغريدة تمتحن كياننا

على سفينة الجواب.

سألني الجديد الخافق

َمن في اآلتي يغيب

*

تغامر بنا األمواج 

ُتَركِمجنا..

منارة

ترتقي بوصلة املرح

حنينها أنقذنا طفولة

شقاوتها تسافر بالخطر

حنين يرافق الحّب نورا

فاألنهار أحالمنا

أمل يلّون الشفاه

يقتاد الخافق للهجرة

كالّردى..

يروي الهاجع في اآلتي

مسالك القدر

*

تتقادم األنوار

على مسالك الربيع

مسارات الناس

من يسرع

من يختفي

ف بنا
ّ
من يجذ

حكاية الحياة

كاملدى

يأوي السفر بأسماء الضيافة

قصيدة تائهة

ابة الهيام
ّ

نيشانك الكلمة نش

*

هيام األرواح

كالم اإلحساس

عناوين الغياب

للمسافرين في شراك الحّب

معاني الناس

دالفين

حيتان

ولصوص

يلّونون العيون بالجوع

يسبحون

يستسلمون لالنتشاء

*

لحاف على ُبقجة الخوف

ال ين�ضى البارحة

يملي على الهائم في األمل

كالجوع

ُيرغموَن تعّسفا

سطينّيون
َ
ِفل

من غاب حضورا

مسارات األحالم املزروعة

رحيقها غّزة

على جبين األبناء

صراخ يفوق االعوجاج

سرير املتاهة

من الضّفة إلى األهواز

يحبو في مسالك الخوف والنفوذ

الُبراق لن يعود

لن يحوم فوق األهواز

ُمطّهٌم بالتنا�ضي

خياله غاب في الصحراء

حيفا\ طمرة 

عشرة أشخاص عرب، 

فقط، حصلوا على جائزة 

نوبل بينهم امرأتان

اإلعالميّ أمحد حازم

في كّل عام، تحتّل جائزة نوبل األخبار الرئيسة في 
العالم ملا لها من أهّمية. وجائزة نوبل، كما تقول 
املعلومات، هي مجموعة من سّت جوائز دولية 
ا، مؤّسسات سويدية ونرويجية  تمنحها، سنويًّ
تقديًرا لألكاديميين واملثّقفين أو للمساهمين في 
مخترع  نوبل  ألفرد  السويدّي  العلمّي.  التقّدم 
قها 

ّ
وث التي  الجائزة،  صاحب  هو  الديناميت، 

في وصّيته في »النادي السويدّي – النرويجّي« في 27 تشرين الثاني\
عتبر جائزة نوبل من أهّم الجوائز املتاحة في مجاالت 

ُ
نوڤـمبر 1895. وت

أجل  من  والنشاط  واالقتصاد  والكيمياء  والفيزياء  والطّب  األدب 
السالم.

العلماء  كبار  لإلنسان ملعرفة  الجائزة هي طريق  أّن هذه  وال شك 
عتبر جائزة نوبل، 

ُ
والباحثين في مجاالت علومهم واختصاصاتهم. وت

رين 
ّ
 لتشجيع األدباء والعلماء واملفك

ً
كما يقول أحد الباحثين، »مجاال

واالقتصاديين والفيزيائيين نحو مزيد من العطاء العلمّي«.
منح منذ عام 1901، لم يحصل عليها من العرب 

ُ
هذه الجائزة التي ت

سوى عشرة أشخاص بينهم امرأتان، فقط. واملالحظ، في السنوات 
األخيرة، أّن القائمين على هذه الجائزة انحازوا – إلى حّد ما – عن 
السيا�ضّي. يقول  بالجانب  ق 

ّ
يتعل الجائزة فيما  في منح  املوضوعية 

يطغى  قّدم ألشخاص 
ُ
ت الجائزة  »أصبحت  خليجّي:  سيا�ضّي  ل 

ّ
محل

على عملهم السيا�ضّي الجانب الحزبّي، نكاية بأطراف سياسية أخرى 
ل على حّق في كالمه. فعلى سبيل املثال، تّم منح 

ّ
مضاّدة«. هذا املحل

الجائزة للسياسّية أونغ سان سوت�ضي، التي كانت زعيمة املعارضة في 
دولة ميانمار، ألّنها كانت، فقط، ضّد نظام الحكم العسكرّي في ذلك 
البلد. وقد أصبحت هذه السياسّية رئيسة للحكومة، لكّنها، وبرغم 
معاناتها من نظام عسكرّي، لم تفعل أّي �ضيء إزاء البطش باملسلمين 

هناك وتهجيرهم وقتلهم. 
ا، هي أّن األحداث التي مّر بها  نقطة أخرى ال بّد من اإلشارة إليها عربيًّ
طلق عليها »ثورات الربيع العربّي«، 

ُ
العالم العربّي عام 2011، والتي أ

ا حصل على هذه الجائزة، حيث لعبت  أفرزت، أيًضا، اسًما أنثويًّ
املناكفات السياسية فيها دوًرا ملموًسا؛ فقد تّم منح جائزة نوبل 
ا  ل كرمان، ليس ألّنها فعلت شيًئا سياسيًّ

ّ
للسالم للفتاة اليماِنّية توك

ما السبب كان، فقط، ألّنها، وحَسب 
ّ
تستحّق عليه هذه الجائزة، إن

ا  لين، »كانت ضّد الحكومة الشرعية املعترف بها دوليًّ
ّ
رأي أحد املحل

في اليمن«.
وتقول املعلومات إّن الخلفية الحقيقية، أيًضا، ملنحها هذه الجائزة 
ل كرمان 

ّ
هي سياسية؛ تعود إلى مساهمة دولة قطر فيها، لدعم توك

ملواصلة العمل ضّد اململكة العربية السعودية في قيادتها لتحالف 
دعم الشرعية، وضّد دولة اإلمارات العربية املّتحدة وضّد البحرين، 

وضّد مصر؛ ألّنها دول مقاطعة لقطر، فقط.
الحالّي،  العام  في  األمر  إلى هذا  انتبهت  نوبل  لجنة جائزة  أّن  يبدو 
وأرادت تصحيح الخطأ، حيث ابتعدت عن تسييس الجائزة؛ فقد 
تّم منح الجائزة مناصفة للعراقية نادية مراد، الناجية اإليزيدية من 
إجرام داعش، وللطبيب الكونغولي، دينيس موكويغي، الذي يعالج 

، لدورهما اإلنسانّي. 
ً

املغتصبات. اثنان يستحّقان الجائزة فعال
 

جورج

 أبيض...

رشدي املاضي

ناديُت... ليس من الحان!!! ناديُت من خشبة »العلبة 
من  ا  توًّ عاد  وقد  أبيض،  جورج  فإذا  اإليطالّية«... 
رِقِه 

ُ
بط حا 

ّ
مسل أمامي  يقف  ا،  ثوريًّ ا  مصًّ جوالته، 

والفضاء  وبالنّص  املسرحّي،  التخريب  في  الجديدة 
 أخرى من خالل مسرح الدهشة...

ً
املفتوح، لغة

ة 
ّ
جلسنا إلى الطاولة نعلو بأعيننا مع تصاعد ضباب دل

 َصْمَتُه أن يبوج سألُتُه عن رأيِه في 
ُّ

حث
َ
قهوتنا... ولكي أ

عبة العربّي!!! ودونما إعارة انتباه 
ّ
الدهشة وفق مسرح الل
إلى سؤالي فاض بالكالم:

ن�ّضي يا صديقي سبيلي للتفاهم الفكرّي، لذلك أتيتكم 
رؤية تحفر عميًقا لخلخة املفاهيم واملعايير في مشهدكم 
قديم  فكر  في  حبيًسا  منه،  الكثير  في  لكونِه،  الثقافّي، 

َل إرِثِه »ماضًيا مقّدًسا«!!!
َ
تحملون ِثق

على  يعمل  إنسانّي،  تحّررّي  ِفعل  رفيقي،  يا  املسرح، 
إخراجنا من االستالب الفكرّي، وما أحوجنا كعرب، في 
هذا الزمن العدّو والردّي، إلى تحرير العقل العربّي من 
ذهنية التابع واملتبوع في أفكاره، أي تحرير إنساننا من 
ني أستثني 

ّ
باع الغالب املحتّل... وهنا أسارع إلى القول إن

ّ
ات

ْتُه 
َ
الشرائح العربّية الواعية التي قرأت ابن خلدون، ذّوت

وامتلكت حّرّيتها كاملة فأصبحت رائدة التغيير...
ا... املسرح هو آفاق للغوص في الذات، والعمل على 

ً
إذ

 
َ

ْحِدث
ُ
ن أْن  يجب  لذلك  العربّي...  العقل  ُبنية  تحريك 

التغيير املالئم في تركيبة النصوص املبثوثة فيه، َوفق 
الفكر  يخدم  طليعة  مسرح  إلى  يدعو  جديد  منظور 
بعمق  تدرس  مناسبة،  وميكانيزمات  أطر  خالل  من 
املحيط السوسيولوجّي في املجتمع... وبالتوازي العمل 
على خلق ُمتلّقٍ جديد لألفكار الفرجوّية خارج الَبْهرجة 
َسق تغييرّي في املفاهيم... 

َ
املسرحّية التي ال تؤّدي إلى ن

وهذا بوساطة خلق بيئة فضاء جديد للَحراك املسرحّي 
خصوًصا  واملألوف،  السائد  خارج  التجريب  ُهْدُهده 
ْستورد غير املالئم والبعيد عن موضوع التثاقف بين 

ُ
امل

ص من الجاهز 
ّ
ي أعني التخل

ّ
حضارات الشعوب... ألن

املسرحّي!!! والتحّرر من النمطّية السائدة واملستوردة 
الهجينة...

كثير،  وهم  املخترقين،  فّنانينا  لكوكبة  الخير  وصباح 
البيت  في  جديدة  حركّية  خلق  على  يعملون  الذين 
التعبير...  في  الذاتّية لإلنسان  الحّرّية  املسرحّي إلعادة 
مع  التواصل  في  والفّعال  الشريك  املتلّقي  وخلق 
العرض، وبالتالي اندماجه املباشر في الطقس االحتفالّي 
ن من طرح األسئلة 

ّ
الذي يقوده إلى عمق العمل ليتمك

والدهشة املتحّررة من الفكر السجين...

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

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

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

شارع بن يهودا 
3.5 غرف 85 متر طابق 3 مالئمة 

لالزواج الشابة واالستثمار .

شارع هجيفن 
3 غرف مرممة موقع مركزي امكانية زيادة بناء 

 ₪ 880000
شارع الجبل 

2.5 غرف ار�ضي חכירה ל23 سنة 
تسليم فوري .340000 ₪ 

الکرمل الغربي
بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات 
ومخزن سطح 120 متر منظر خالب بنورامي .

شارع كيسارية
2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 

بسعر مغري.
بالمفتاحية قرب شارع الخوري  
4 غرف + 3 شرفات بيت عربي 120 متر 

 ₪ 480000

للبيع דרך הים
 كوتج 4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم 

فوري  1590000 ₪ 

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

 لاليجار 
הצלבנים تسليم فوري.

5 غرف واسعة 120 متر طابق ثاني،موقف خاص منظر 
خالب للبحر 4200 ₪

اراضي 
1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام 

150000 ₪  للدونم
دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب العمار 

 ₪ 450000

3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�ضي قرب يوكنعام 
)המושבה(  بسعر مغري.

שיווק ויעוץ נדלן

בקרו אותנו בפייסבוק:

נילי דבאג:
מייסר סלאמה:

מבחר גדול של דירות

למכירה

שד הציונות 
קומת קרקע . 3.5 ח 

מרווחת מאוד חצר פרטית . 
מושכרת.

תקרות גבוהות

 
הברון הירש 

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

התשבי 
3.5 ח במצב שמור 

קומה שנייה.

חנות בואדי 
ניסנאס 

מתאימה לעסק 
קטן.

רחוב הילל
 דירת 2 ח קומה 

ראשונה.

רחוב הילל 
דירת 3 ח קומה 2

 להשכרה 
דרך הים

4 ח 110 מר . גינה צמודה 
500 מר קומת קרקע ... 

משופצת. מרווחת מאוד 
תקרות גבוהות 

דירות 
בפרוייקט 
חדש בדרך 

הים 
5 חדרים 130 

מר נוף לים 

מעלית חנייה 

מרפסת 

لأليجار

شارع النبي طابق ار�ضي مع حديقة مؤثثة جزئيا  5 

غرف+ 3 حمامات+مطبخ موقف خاص

للتفاصيل: 054/5720040       054/6714606

مطلوب لبونبويرا ماركت  

عّمال/ عامالت 

للمعنيين: 052/6111112

مطلوب

بإلقاء  الشمال  منطقة  كالليت  قامت 
الصحية  املراكز  جميع  على  الضوء 
من  الشمال  أنحاء  جميع  في  النسائية 
أجل زيادة الوعي لشهر أكتوبر، وهو شهر 

التوعية بسرطان الثدي.
زيادة  حدثت  األخيرة،  السنوات  »في   
تشخيصهن  تم  اللواتي  النساء  عدد  في 
فرص  وكانت   ،

ً
نسبيا مبكرة  مرحلة  في 

في  املرض  اكتشاف  مع  أعلى  الشفاء 
مرحلة مبكرة. هناك اآلن خطر متزايد من 
سرطان الثدي، ففي هذه الفترة واحدة 
 
ً
ووفقا باملرض.  تصاب  نساء  تسع  من 
لسجل السرطان الوطني اإلسرائيلي، يتم 
مصابة  امرأة   4500 من  أكثر  تشخيص 
بسرطان الثدي كل عام. سرطان الثدي 
تتراوح  اللواتي  النساء  بين  شيوًعا  أكثر 
حيث  وأكثر،  سنة   50 بين  أعمارهن 
يتم  ولكن  منهن،   75٪ تشخيص  يتم 

 تشخيص حوالي ٪25 دون سن 50« ، تشرح د. دانا 
ً
أيضا

مشوالم، مديرة معهد كالليت لسرطان الثدي في طبريا. 
اختبار التصوير الشعاعي للثدي هو تصوير الثدي باألشعة 
السينية السريعة للكشف عن األورام الخبيثة في املراحل 
في  مبكرة  خبيثة  تغييرات  أي  هناك  كانت  املبكرة، سواء 
الثدي، مثل الكتل الصغيرة غير الواضحة. يمكن لالختبار 
الكشف عن املرض في مرحلة مبكرة للغاية، قبل أن يمكن 
االكتشاف  اليدوي. هذا  الفحص  بها عن طريق  الشعور 
مهم من أجل فرص الشفاء. االختبار بسيط ويستغرق بضع 

دقائق فقط. 
وقال رافي بروم املدير االداري ملنطقة كالليت في الشمال 
والقيام  العيادات  الى  الوصول  على  النساء  »نشجع 
بالوقت  باالهتمام  العيادات  طواقم  تقوم  بالفحوصات. 

وتذكير السيدات حول هذا االختبار املهم. صحتكن مهمة 
لنا ونحن نقوم بالكثير من الفعاليات الزيادة الوعي حول 

هذه القضية الهامة ». 
إجراء  ينبغي  لألورام،  الوطني  املجلس  لتوصيات  »وفقا 
تصوير الثدي باألشعة السينية مرة كل سنتين، من سن 
50 فصاعدا. بالنسبة للنساء اللواتي لديهن خلفية عائلية 
من املرض واللواتي معرضات للخطر، توصيتنا هي تصوير 
الثدي باألشعة فوق سن 40 سنة. نحن نوزع في العيادات 
في جميع أنحاء املنطقة عجلة للفحص الذاتي وندعو جميع 
من  الثالثين.  سن  من  اليدوي  للفحص  للخضوع  النساء 
تلخص  على صحتنا«،  نحافظ  البسيط،  الفحص  خالل 

الدكتورة مشوالم.
ملزيد من التفاصيل ولتحديد موعد على الهاتف 2700*

VIDEA- شركة استثمارات وتكنولوجيا من مجموعة لئومي املختصة في ادارة 
االستثمار ، والتي وضعت هدفا امامها  تحويل ادارة االستثمار في اسرائيل الى إدارة 
ذكية، متيسرة، شفافة واكثر نزاهة. من خالل منصة رقمية- ديجيتالية متطورة 

وبرسوم ادارية هي االقل في السوق.
مدير عام بنك لئومي، ركيفت روسك عميناح :" VIDEA هي خطوة أخرى في 
عملية الثورة التكنولوجية التي يقودها بنك لئومي. من خالل  VIDEA سنسهل 
 امام عدد 

ً
الوصول الى عالم ادارة االستثمار- والذي حتى يومنا هذا كان مفتوحا

صغير من الجمهور- للجمهور الكبير، وبالتالي نخول زبائن، كل البنوك، الحصول 
على خدمة إدارة استثمار ديجيتالي، جديدة ، ذكية وباقل سعر" 

أعلن بنك لؤمي عن إطالق شركة جديدة هي األولى من نوعها في عالم البنوك 
حدث ثورة في عالم االستثمار- VIDEA. يدور الحديث عن 

ُ
االسرائيلية والتي قد ت

شركة استثمار وتكنولوجيا، والتي ستدير لزبائن جميع البنوك استثماراتهم من 
خالل منصة رقمية، مبنية على نموذج ذكي حاز على جائزة نوبل. VIDEA مدير 

استثمار، برسوم ادراية اقل من املتعارف عليها في عالم ادارة االستثمار. 
الخدمة التي كانت متاحة من قبل  حصريا الصحاب ثروة تبلغ 0.5 مليون شيكل 
فما فوق، ستكون متاحة من اآلن للجمهور الواسع الذي بحاجة الى ارشاد مهي 

وادارة ذكية الستثماراته، من مبلغ 50 الف شيكل فما فوق.
VIDEA هي شركة جديدة وبملكية كاملة للؤمي وبتصريح الدارة االستثمارات. في 
ادارة الشركة يقف بول كالين ، الذي اشغل منصب  رئيس قسم االستثمارات في 

لئومي، ذو خبرة اكثر من 20 عاما في االستثمار وسوق املال.
عملية ادارة االستثمار تتم من خالل جهاز ديجيتالي متطور، يالئم لكل زبون امللف 
املناسب له بما يتالئم مع مميزاته الشخصية، أهمها تفضيالت املخاطر، هدف 
 VIDEA االستثمار، مدى االستثمار وغيرها. بعد مالئمة امللف للزبون، ستقوم
بادارة امللف بانتظام من خالل مراقبة متواصلة ومسح التغييرات في السوق، 

الوصول الى التوازن وحتلنة امللف بانتظام، 24/7، بما يتالئم مع حالة السوق.
فتح حساب في الـ VIDEA هي عملية سهلة وودودة وتستهلك فقط 15 دقيقة. 
وتتم من خالل الدخول الى موقع الخدمة على العنوان www.videa.co.il او من 
خالل التطبيق الخاص على السمارتفون. في اطار فتح الحساب، سُيطلب من 

الزبون االجابة على عدد من االسئلة القصيرة ملساعدة الجهاز على التعرف على 
احتياجات الزبون االقتصادية، وفي نهاية عملية التسجيل يقوم الجهاز بحساب 
املعطيات ومالئمتها للزبون، وبنفس الوقت ملف االستثمار. VIDEA تزود الزبون 
 VIDEA معلومات كاملة ومحتلنة عن ملف االستثمار بشكل متواصل. ستقوم
بادارة  ملف االستثمارات بحيث ال يضطر الزبون لتحويل املال الى VIDEA- املال 
سيبقى في حساب االستثمار في البنك الخاص به. يمكن استخدام االستثمارات 

في كل وقت.
فوائد الشركة الجديدة:

 VIDEA منصة رقمية متطورة مبنية على اساس موديل استثمارات متطور: لـ
نموذج استثمار حاز  على جائزة نوبل، تم تعديله وتطويره ليالئم الزبون االسرائيلي  
من خالل تقنية متطورة. موديل االستثمار املتطور لـ VIDEA مبني على استثمار 
طويل املدى من خالل  منتجات استثمار بمؤشر متتبع. ابحاث علمية، معطيات  
وبيانات حقيقية، وخبرة متراكمة لخبراء اقتصاد ومستثمرين كبار من العالم )مثل 
املستثمر وورت بافيت، والحائزين على جائزة نوبل في االقتصاد ويليام شارب 
وروربرت شيلر(. اثبتت ان االستثمار من خالل منتجات بمؤشر متتبع يعطي نتائج 

جيدة بعيدة املدى للمستثمرين.
خدمة بريميوم لكل مستثمر: على عكس شركات ادارة االستثمار االخرى، املتوفرة 
فقط لزبائن اصحاب مبلغ 500 الف شيكل فما فوق، VIDEA تخول ادارة ملف 
التكنولوجيا  بفضل  ذلك،  الى  باالضافة  الف شيكل.   50 بمبلغ   

ً
بدءا استثمار 

املتطورة سيحصل كل زبون على ذات الخدمة املهنية املقدمة اليوم للمستثمرين 
الكبار. وبنفس الوقت، سيكون بخدمة الزبائن مركز خدمات مهي، مختص عبر 

الهاتف، البريد االلكتروني والدردشة.
السهلة  العمل  وطريقة  النموذج  بفضل  وعادلة:  منخفضة  ادارة  رسوم 

والبسيطة، فان رسوم  االدارة 
السوق،  في  سعرا  االقل  هي 
لكل  ومعروفة  شفافة  وهي 
الزبائن، بدون الحاجة  لقراءة 

ما بين االسطر.

الول مرة في عالم البنوك في اسرائيل:

لئومي يعرض الخطوة الجديدة في عالم االستثمارات 
ألول مرة في كالليت منطقة الشمال:

�ضيء مراكز صحة املرأة باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي
ُ
ست
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

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

الكرمل الفرنيس شارع افيجدور همئريي للبيعللبيع

للبيع

للبيع
للبيع

بوادي النسناسللبيع

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 

الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف خاص، 

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا الكرمل الغريب شارع شوشنات هكرمل 

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

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

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

السطح الطابق 3 واخري

فيال االحالم 

4طوابق سكنية، مكونة 

من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

الكرمل الفرنيس شارع بيت ليحم

4 غرف 86م طابق 

2 بناية مكونة من 

7 شقق 

منظر مطل للبحر، 

مرممة حديثا 
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חפשו אותי ב-

שדרות המגינים 58, חיפה

למכירה במושבה הגרמנית "כפר בעיר "  למכירה   למכירה   

למכירה 
  משופצת אדרכלית, כ 600 מ"ר בטאבו,

 חובה לראות כדי להבין!

ל מ כ י ר ה  
דירת גן בבניין חדש 110 מ"ר + 200 מ"ר גינה

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

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

עו¢ד סמיר ח'ורי 
 יועץ & משווק נדל¢ן

רח' עבאס
מחיר ∞∞∞¨∞≤≤¨± ₪

רח' עבאס
מחיר ∞∞∞¨∞∑≥¨± ₪

רח' "הירוק"
מחיר∞∞∞¨∞±∂¨± ₪

רח' דרך הים
  מחיר ∞∞∞¨∞∞¥¨≥ ₪

רח' נווה יוסף
 מחיר ₪∞∞∞¨∞∞∑¨±                      

130 מ"ר , 5 חדרים,  גינה ענקית!

of�ce@bestinvest.co.il  : בסט אינווסט  משרד :  7676-252-072 נייד : 7676-306-052   מייל

דירת 3 חד‘ מעוצבת ומשופצת,  פנויה 
לכניסה מיידית,

 מחיר שיווק 1,150,000 ₪

דו משפחתי מפואר כמו מקטלוג, שטח בנוי 
כ 240 מר‘ + 70 מר‘ מרפסת שמש לנוף פתוח 

מהמם 2  חניות פרטיות ו2 מחסנים  

ברחוב חורי 

דירות חדשות מקבלן !!!

בפרויקט חדש !!! 
ברחוב רענן 

בשכונת כבירים

באחוזה,

 ברחוב אבא חושי

 ללא תיווך, בבניין שעבר שיפוץ מלא ובניה 
חדשה, דירות 2 חד‘ / 3 חד‘ חדשות, מרפסת 

שמש, לכניסה מיידית החל מ 2,200 ₪ . 

להשכרה למכירה ברחוב החשמונאים, למכירה

בקרבת מרכז הכרמל  

דירות ענקיות כ 210 
מר‘ בנוי + מרפסות 
שמש לנוף + 2 חניות 

ומחסן .... שיווק 
הפרויקט ללא עמלת 

תיווך.



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

استشارة مجانية(اولية) مع محام، מעצבת פנים،  יועצת משכנתא من داخل الشركة

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

hajokhalil@hotmail.com 052-2840945  :خليل حّجو

حصه 3غ.ذابص1
طرطمه بالضاطض وبثوق.

طماازه لطسضظ ولقجابمار

بظمطصئ العاد-קיסריה  

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م)  +حرشئ 75م، طعصفان 

لطسغارات، طثجن، طخسث  طظزر رائع  لطئتر والشروب

بظاعاوس בדרך הים   
بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م،6 غرف، ذابص 3، 
طعصش جغارة، طثجن  طظزر خقب لطئتر        

الاسطغط
12/2018

لطئغع بالمطران تةار
شغ أتسظ طعاصع المثغظئ
حصه 4غ (100م)بعضع 

جغث+حرشه، طخسث،طعصش،طثجن 
وطظزر رائع لطئتر والةئض.

لطئغع-בדרך הים (עליון)...
حصه ارضغه 4.5غ115-م.طثخض طظفرد،طعصفان لطسغارات.

تثغصه 70م.طرطمه.

لطئغع بالعثار -שבתאי לוי  دضان وغالغرغا- 32م وبعضع طمااز
لقغةار: 4 غ صرب طساحفى בני ציון...و 3غ بالمطران تةار.
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