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بينها، حتى  فيما  العربية  األقلية  بينن  رابط  أي  يبق  لم  ولو  حتى 
التفرقة من اجل  الطائفية ووقعنا في كل مكائد  ولو اجنرفنا مع 
السيادة وتناحرنا فيما بيننا وتناسينا كل ما جمعنا ويجمعنا، رغم 
كل هذا نبقى في نظر املؤسسة جسم واحد لكنه مريض ومتفكك 
كما عملت هي من اجله وكما نحن استجبنا لها، سئمنا ومللنا من 
التي  األخيرة  االح��داث  كل  ج��دوى،  دون  لكن  املسائل  هذه  طرح 
في  واملنازل  وحرفيش  العراقيب  في  املنزل  هدم  من  بنا  عصفت 
،املضايقات  وعسفيا  يركا  في  الهدم  وامر  احليران   وام  قلنسوة 
أي مأزق يواجهه رئيس  بعد  العربية تزداد وتيرتها  األقلية  على 
احلكومة نتنياهو، تنكيل واهانه العرب هو مالذه اآلمن للخروج 
من محنته الهدف منها محاوله دفن فضائحه واشغال الرأي العام 
اذالل  برؤيه  املتطرف  اليمني  رغبه  اشباع  وأيضا  اخ��رى،  بأمور 
العرب خاصه بعد نكسه عامونا ،هناك كانت كما هي العادة محاوله 
سرقه ارض خاصه تعود ملكيتها للعرب لكنهم ارغموا قانونيا على 
هدم بيوت  املستوطنة ألنها بيوت غير مرخصه واألرض مسلوبة ، 
مع كل هذه املخالفات قامت الدولة بتعويض كل مستوطن مبليون 
شيكل بالرغم من عدم قانونيتها واعطائه حلول بديله، لم يبق أي 
مسؤول اال وسمعنا نحيبه على هؤالء السارقني ،اما تعاملها مع 
مواطنيها الغير يهود املخالفني الذين ال ميلكون أي بديل حلل ازمه 
اجدادهم  وارض  ارضهم  على  املبنية  بيوتهم  هدم  طبعا  السكن 
وتغرميهم غرامات ماليه تفوق قدرتهم وشلهم اقتصاديا ومن غير 

ان تقدم أي حلول لهم ،وكأنها تنتقم من مواطنيها العرب!!!.
منذ قيام الدولة حتى االن نسبيا تضاعف العرب اكثر من اليهود 
لكن لم تبنى أي بلده عربيه جديده  ولم تتوسع املسطحات  التابعة 
لنفوذ السلطات العربية  اال قليال والبنيه التحتية ال تفي باملطلوب 
ومستوى اخلدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ضعيفة  ، بينما 
أقيمت اكثر من 700 بلده يهودية بكامل احتياجاتها!!!!، من الصعب 
وجود فوارق طبقيه واضطهاد اتني في دول دميقراطية مثل الذي 
يحدث لنا ، بالرغم اننا أصحاب األرض وسكانها االصليني لكننا 
ألنه  القانون  بحجه  حاجتنا  تقتضي  كما  استغاللها  عن  عاجزين 
اسأله تطرح نفسها  ، هناك عده  تقيدنا  اجل  شرع خصيصا من 
دون  من  لكن  قبل  من  كثيرا  سألت  امتعاضنا  ومن  حسرتنا  من 
أي جواب لو ان الغرب يتصرف  مع مواطنيه اليهود كما تتصرف 
والشعب  احلكومة  رد  سيكون  كيف  العرب  مواطنيها  مع  الدولة 
في  دوله  ايه  الى  املهاجر  اإلسرائيلي  اليهودي  ملاذا  اإلسرائيلي؟ 
الدولة  العالم بصوره قانونيه يحصل على كل حقوقه كامله من 
املستقبلة دون ان جتبره بأية خدمات وال تقيده بشيء وتسهل له 
ولغيره املسكن وجميع الوسائل اإلنسانية األخرى، ونحن أصحاب 
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الدار ألصليني محرومني من قسم كبير منها؟  هذه اللكمات املتتالية التي تلقيناها لم 
تؤثر علينا لنغير املعادلة ولو قيد أمنلة!!! لم تغير من التفكك احلاصل بشيء، رغم ما 
يحصل ما زال البعض منا متحالف مع اليمني املتطرف من اجل ان يحفظ له كرسيه 
يدافع عن همجيتهم ويتكلم بلسانهم ضد أبناء مجتمعه!!! واخرين تركوا عروبتهم 
وساروا في طريق الطائفية لهم اجندتهم ومؤسساتهم اخلاصة ال يلتقوا مع االخرين 
)العرب( اال إذا اقتضت حاجتهم لذلك! واخرين يدعون القومية وال نرى منهم اال 

الكالم االستفزازي وسقفهم بحجم استفزاز االخرين.
على  كل  ليغني  الدميقراطية  ملفهوم  واستغاللنا  لنا  املؤسسة  ظلم  بني  حالنا  ه��ذا 

لياله.
لن تأتي احللول من السماء ولن يتدخل أحد من اجلنا ال اجلامعة العربية وال هيئه 

األمم املتحدة وال ايه منظمه انسانيه أخرى ألننا ال نعني ألحد بشيء، كل قد غسل 
يديه من هذه األقلية املنسية، ما هو مطلوب ويرجى عمله من القيادة وأعضاء القائمة 
املألوف  االحتجاج  عن  خ��ارج  شيء  أي  عمل  احمللية  السلطات  ورؤس��اء  املشتركة 
مثل ثوره سلميه او استقاالت جماعيه حتى تغير القوانني املقيدة وابطال الغرامات 
التعسفية،  الوضع الذي نحن فيه أيضا هو فشل القياد، عندما يفقد القائد قدرته على 
العطاء وتفشل مقاومته على منع رد األذى عن رعيته الطريق الوحيد الذي يحفظ له 
هيبته هي االستقالة. نعلم انه ليس بوسعكم ابطال هذه السياسة لكنكم عنوان هذه 
اجلماهير وعليكم حتمل املسؤولية )ان ما كبرت ما بتصغر( ال بديل اال ان نكون 
مواطنني متساوين وفق األنظمة الدولية املتقدمة ال وفق رؤية مركز الليكود ورؤية 

مشجعي بتار يروشليم وزعران اليمني.

200 ال���ف مسن  ه��ب��ة ت��دف��ئ��ة ل��� 
شيكل  182 ب���ق���ي���م���ة  اض�����اف�����ي 

صادقت جلنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست، باالجماع على 
اتفاق وزارة الرفاه ومؤسسة التامني الوطني ووفقه، سيحصل 
200 الف مسن على هبة ملرة واحدة بقيمة 182 شيكل، من اجل 
التسهيل في دفع الكهرباء مقابل التدفئة في الشتاء. هذا باالضافة 
الى املناطق املعرفة من قبل الدولة على انها باردة بشكل خاص، 
حيث يستحقون احلصول على هبة موسعة بقيمة 553 شيكل. 
املستحقون للهبة بقيمة 182 شيكل هم من املسنني الذين ينتمون 
مخصصات  على  يحصلون  التالية:  املجموعات  من  واح��دة  الى 
ضمان الدخل، مخصصات شيخوخة ملعاق، افضليات وفق قانون 
الناجني من الكارثة او قانون معاقي احلرب بالنازية. سيتم دفع 

الهبة حتى 15 شباط 2017.
وعضو  )ك��ل��ن��ا(  االل���وف  اي��ل��ي  الكنيست  عضو  اللجنة،  رئ��ي��س 
موحدة،  قصوى  بهبة  ناشدا  فلوسكوب)كلنا(  طالي  الكنيست 

دون التقسيم الى مناطق.

الخبرة بتحكي!

RAND@RAND.CO.IL مطلوب موزعون إضافيون في أنحاء البالد للتفاصيل

 مهنية ومسؤولية  مراقبة جودة شديدة  قسم خدمة �صحاب المهن  أفضل خدمة

إلى قائمة أسماء تقنيي تركيب السخانات الشمسية والكهربائية:

سّخانات شمسية وكهربائية

شركة كبيرة، عريقة وموثوقة، من بيت أكبر مزودة للغاز في البالد. »

نظام خدمة عالي الجودة يقوم بتزويد كفالة وحلول مهنية لكل مشكلة. »

قسم خدمة الزبائن لدينا متوفر لخدمتك �ي سؤال أو خلل ولديه فروع في كل أرجاء البالد. »

يتم إنتاج السخانات الشمسية بطرق متطورة وبإشراف مراقبة الجودة ا�كثر تشّدًدا وصرامة. »

إلياس جريس، الناصرة 0544542990 / 046082111

هكول لبنيان ڤـلبايت، حيفا 0523770001 / 048624455
االخوان خليل، حيفا 0528066601 / 048530144

أ.شاهين صرصور لمواد البناء م.ض، كفرقاسم 0532547341 / 039370792
مـچـين هشيمش، دير ا�سد 0523781892

دودي رافي، يافة الناصرة  054255288 / 046080271

أتسمان دوديم- سيفي، دالية الكرمل  0526206205
بيت هإنرچـيا ، حيفا 0522661043

سخانات أريئيل، منطقة القدس وموديعين، مومي 0536663200

سنير للسخانات الشمسية، اللد والرملة، يافا، 0532420483 / 1700508383

سّخانات 
بطالء 
االيمايل


