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مرفق مع الصحيفة نشرة 

خاصة لـ

 القائمة المشتركة تحقق نجاًحا
 مذهًل بحصولها على 13 مقعًدا

سلسلة حلقات مع أشرف جبور

 لدعم التعليم العالي
 في الوسط العربي
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

انتهت االنتخابات ولم ينته التحريض 
التحريض  ينته  ولم   22 الـ  الكنيست  انتخابات  انتهت 
لالنتخابات،  األولية  النتائج  إعالن  ففور  العرب،  ضد 
استمر نتنياهو في تحريضه العنصري على العرب، حيث 
صّرح في خطابه أمام مؤيديه أنه ال يمكن تأليف حكومة 
ال تعتمد على أكثرية صهيونية، وال يمكن االعتماد على 
أعضاء الكنيست العرب املعادين للدولة على حد تعبيره.

االنتخابية  حملته  في  نتنياهو  أخطاء  تعددت  لقد 
النتخابات الكنيست الـ 22، بدًءا بتحريضه املستمر على 
العرب األمر الذي جعل العرب يصدون له الصاع صاعين 
بهدف  االقتراع  صناديق  الى  كبيرة  بأعداد  بخروجهم 
حققت  التي  املشتركة  القائمة  ولدعم   ،

ً
أوال إسقاطه 

نتنياهو  فاجأ  الذي  األمر  التصورات،  كل  فاق  نجاًحا 
ووجه له ولليمين االسرائيلي املتطرف صفعة حادة. 

الخطأ الثاني شنه لحرب طاحنة وبال هوادة ضد ليبرمان، 
 من سحقه، 

ً
فكانت النتيجة أن ازدادت قوة ليبرمان بدال

وبهذا خسر حليفه الذي تحول الى ألد أعدائه. والخطأ 
الثالث الذي ارتكبه نتنياهو هو »قانون الكاميرات« والذي 
اعتبره عضو الكنيست ميكي زوهر سهما مرتدا على حزب 
استثمرته  الذي  األمر  به،  ا 

ً
بالغ وألحق ضرًرا  الليكود، 

القائمة املشتركة بامتياز، داعين الناخب العربي أن يرد 
على هذه الحملة من خالل دعم القائمة املشتركة. 

موضوع رفض مشاركة األحزاب العربية من قبل األحزاب 
الصهيونية في االئتالف الحكومي من حيث املبدأ، وكأن 
األمر مفروغ منه وبديهي، يحتاج الى وقفة وعالج. استمرار 
التعامل معنا كأعداء يجب أن نحوله الى اتهام لألحزاب 
 من وضعنا نحن في قفص االتهام، األمر 

ً
الصهيونية بدال

متعلق بمدى جاهزيتنا للتعامل مع كل سيناريو تضعه 
األحزاب الصهيونية، وكيفية مواجهة تلك التحديات.

بدء العد التنازلي لنتنياهو
لتأليف  متوقعة  وسيناريوهات  احتماالت  عدة  هنالك 
الحكومة املقبلة، وحتى احتمال االعالن عن جولة ثالثة 
القادمة  بالتطورات  متعلق  واألمر  ممكنة  لالنتخابات 
خالل جوالت املفاوضات بين األحزاب. وحتى لو تمكن 
الليكود برئاسة نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة، 
فنتنياهو في هذه الحالة سيكون ضعيًفا ومقّيًدا، ولن 
ه 

ّ
يكون الشخص القوي املسيطر كما كان في السابق، ألن

فقد األكثرية الداعمة له. 
النحو  على  هي  حالًيا  املتوقعة  السيناريوهات  لكن 
التالي: حكومة وحدة وطنية مؤلفة من »كحول لفان«، 
»الليكود« و«اسرائيل بيتنا«، لكن هذا االحتمال يواجه 
لفان«  »كحول  حزب  أن  منها،  وصعوبات  تحديات 
أعلن خالل حملته االنتخابية أنه لن يدخل في حكومة 
برئاسة نتنياهو، الذي تّم توجيه اتهامات له في قضايا 
فساد، والتي تشمل اتهامات رشوة وتزوير وخيانة الثقة. 
من جهة أخرى قادة حزب »الليكود« يرفضون التخلي 
القائم،  الوضع  وإزاء  الحالة،  هذه  ففي  نتنياهو،  عن 
وإذا لم يتم تغيير املواقف لدى الحزبين »كحول لفان« 
و«الليكود«، فأمر تشكيل حكومة وحدة وطنية يصبح 

 .
ً

أمًرا مستحيال
من جهة أخرى غانتس يواجه صعوبة في تشكيل حكومة 
بدون حزب »الليكود«، ألنه إذا تجرأ واعتمد على دعم 
ليبرمان،  دعم  على  يحصل  فلن  املشتركة،  القائمة 
حكومة  الى  ينضم  لن  أنه  واضح  بشكل  أعلنها  والذي 
تشمل القائمة املشتركة. وإذا اتجه غانتس نحو الحرديم 
واستطاع أن يخترقهم فلن يحظى بدعم ليبرمان، كما أن 
ليبرمان أعلن بأن االحتمال الوحيد لتشكيل حكومة في 
الوضع الراهن، هو تحالف »الليكود« مع »كحول لفان« 

و«اسرائيل بيتنا«. 
لغانتس  ترشيحها  فاحتمال  املشتركة  القائمة  حتى 
لتشكيل الحكومة غير أكيد، وهنالك مركبات في القائمة 

حزب  مثل   ،
ً

وتفصيال جملة  الفكرة  ترفض  املشتركة 
»التجمع«. 

ا في ظل الوضع القائم أمر تشكيل حكومة فهو غير 
ً
إذ

ولكن  حاسمة،  تكن  لم  االنتخابات  ونتيجة  قائم، 
النتيجة الوحيدة الواضحة هي هزيمة نتنياهو، ألنه لن 

يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته. 
مع مرور الوقت ممكن أن تحدث أمور معينة يمكنها أن 
تغير في الوضع بحيث يصبح احتمال تشكيل حكومة وارًدا، 
مثل اعتزال نتنياهو النشاط السيا�سي، عندها لن يكون 
هنالك عائق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. بل ستتعدد 
لحزب  وليس  لنتنياهو  هو  الرفض  السيناريوهات، ألن 
الليكود من قبل العديد من الكتل، مثل: »كحول لفان«، 
»اسرائيل بيتنا« وحتى حزب العمل برئاسة عمير بيرتس. 

محاوالت أخيرة لنتنياهو إلطالة مدة واليته
رغم الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في تأليف حكومة 
برئاسته، ورغم فشله الذريع في االنتخابات األخيرة، إال 
أنه يحاول محاوالت أخيرة من أجل البقاء في السلطة، 
له، فقد دعا  اليمينية  عن طريق كسب والء األحزاب 
قادة هذه األحزاب أكثر من مرة بعد اإلعالن عن نتائج 
االنتخابات من أجل نيل توصياتها لدى رئيس الدولة، 
الليكود  من  متماسكة  واحدة  كتلة  تشكيل  أجل  ومن 
واألحزاب اليمينية، لكي يقدم نفسه كرئيس كتلة كبيرة 
يستخدم  أخرى  جهة  من  فقط.  الليكود  رئيس  وليس 
ليتخلى  غانتس  على  كوسيلة ضغط  املتدينين  نتنياهو 
عن مطلبه بعدم التحالف مع الليكود برئاسة نتنياهو، 
وحتى أن يقبل غانتس أن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو 
أما  هامة.  وزارية  حقائب  على  قائمته  حصول  مقابل 
برئاسته  لحكومة  بيتنا«  »اسرائيل  حزب  ضم  قضية 
 نتيجة الخالف الجوهري بين 

ً
فهي شبه مستحيلة، أوال

ليبرمان العلماني وأحزاب املتدينين املتشددين، زد على 
ذلك موقف ليبرمان من نتنياهو، حيث استمات نتنياهو 

االسرائيلية،  السياسية  الخارطة  من  ليبرمان  محو  في 
ولكن يبدو أن ليبرمان هو الذي سينجح بمحو نتنياهو 

من الخارطة السياسية االسرائيلية.  

القائمة املشتركة كداعمة وكمعارضة
املشتركة كجسم  القائمة  اعتماد غانتس على  في حال 
داعم للحكومة خارج االئتالف الحكومي، يمكن للقائمة 
املشتركة أن تستثمر هذا االنجاز لخدمة املجتمع العربي 
وإجراء تغيير جذري في كيفية تعامل املؤسسات الرسمية 
مع املواطن العربي. كما يمكنها أن تلغي اإلجحاف بحق 
املمارسات  من  وغيرها  القومية  قانون  وخاصة  العرب 

املعادية للعرب. 
ولكن حتى لو لم يتم ذلك، وبقيت القائمة املشتركة في 
املعارضة، فاألمر هنا يختلف تماًما، خاصة إذا تم تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تتألف من الحزبين الليكود وكحول 
لفان، عندها ستصبح القائمة املشتركة الكتلة األكبر في 
املعارضة، وهذا سيمكنها من قيادة املعارضة في الكنيست 
للمرة األولى في تاريخ األحزاب العربية، هذا في حال دعم 
األغلبية في املعارضة للمرشح العربي لرئاسة املعارضة. 
في هذه الحالة سيصبح رئيس الحكومة ملزًما بتقديم 
كتلة  تعتبر  حيث  ورئيسها،  للمعارضة  اإليضاحات 
املعارضة األداة املراقبة ألنشطة الحكومة، األمر الذي 
سيمنع رئيس الحكومة من تمرير القوانين بسهولة كما 
الواسع  للتمثيل  باإلضافة  هذا  السابق،  في  األمر  كان 
في لجان الكنيست األمر الذي سيؤثر بالتالي على كافة 

أنشطة الحكومة.  
رئيس  صالحيات  تحديد  تّم  ه 

ّ
أن بالذكر  الجدير  من 

العام  الرأي  في  التذمر  بعد   ،2000 العام  في  املعارضة 
االسرائيلي من اختفاء الرقابة على السلطة التنفيذية، 
الكنيست،  التشريعية،  السلطة  قبل  من  الحكومة، 
للنظام  كركيزة  السلطات  فصل  مبدأ  يخالف  ما  وهو 

الديمقراطي.  

القاضي المتقاعد سليم جبران يوجه انتقادات 
حادة لتصريحات نتنياهو العنصرية 

املتقاعد سليم جبران، رئيس سابق  القا�سي  انتقد  ملراسل حيفا – 
للجنة االنتخابات، في لقاء تلفزيوني الحملة االنتخابية العاصفة، ووجه 
انتقاًدا حاًدا للنهج الذي اتبعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خالل 
املعركة االنتخابية وسياسيين آخرين، حيث أدلوا بتصريحات عنصرية 

قاسية ومن قبل شخصيات بارزة. 
من ضمن التصريحات العنصرية التي انتقدها القا�سي املتقاعد سليم 
تب في صفحة الفيس بوك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

ُ
جبران، ما ك

»العرب يريدون تدميرنا«، واعتبره تصريًحا مقلًقا، وال حاجة له. وأضاف 
تب بالخطأ. على رئيس 

ُ
بأن هذا التصريح ال يقبله أي عاقل حتى لو ك

الحكومة أن يكون مطلًعا على كل تصريح ينشر في صفحته قبل نشره. 

وأضاف القا�سي املتقاعد سليم جبران بأنه سمع إحدى املرشحات 
من أحزاب اليمين تقول »عربي جّيد هو العربي امليت«، وتصريح ألحد 
الوزراء عندما كان عضو كنيست بأن العرب أميين، وقال أيًضا هذا 
الوزير بأنه يجب فصل الوالدات اليهوديات عن الوالدات العربيات. 
اليهودي خاص  الجنس  أن  زوهر  ميكي  الكنيست  قال عضو  وكيف 
ومميز، هذا يعني أن األجناس البشرية األخرى أقل شأًنا من الجنس 
اليهودي. وانتقد أيًضا سن قانون القومية الذي اعتبره مسيًئا للعرب، 
ويشعرنا أنه هنالك طبقتان، وقال أنا كمواطن عربي أشعر بأني مواطن 

درجة ب.               
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תפוח עץ זהוב, רימונים

1690ק״ג
₪

נקטרינה, תפוח עץ 
גלה, תפוח עץ יונתן

1790ק״ג
₪

קינדר בואנו 

410ב ₪ 790

חמישיית 
ניטשר וואלי טעמים 

₪790

פיירי 1.35 ליטר

₪

ברילה 500 גרם

10 3ב ₪

סוכר 

410ב ₪

פרי חן , חומץ מלח

1090
3ב ₪

שמן שוקחה חמניות 
900 גרם

2ב10

₪

מולט לב אדום 40 גלילים

2990

₪

שלישיית עגבניות חתוך 
איטלקי 400 גרם/3

890

₪

קטשופ היינץ 700 גרם

790

₪

מים טורקי  1.5 ליטר

2ב15

₪

תירס פריזה - חריסה

31190ב

₪

סניקר 4+1 

12 2ב ₪

שמן זית זיתא כתית מעולה
750 מ״ל

1990

₪

חלב טרה 1 ליטר

2890ב
₪

תה ויסוצקי 100 שקיקים

790

مي ماركت

حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512

الحملة سارية حتى 27.9.2019 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود

مفتوح 7 أيام 

يف األسبوع

أسعار جنونية يف
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تخفيض5%
خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل.

جديد في مرگنتيل سمايل
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعون من تخفيض ثـابت
HOMESTYLE في شبگة

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

كحول لفان يحصل على 33 مقعًدا ويشكل الكتلة األكبر في الكنيست 

إغالق  حتى  السياسية-  للشؤون  "حيفا"  محرر 
فرز  يزال  ال  "حيفا"  جريدة  من  العدد  هذا 
حسب  مستمرا.   22 الـ  أصوات انتخابات الكنيست 
النتائج شبه النهائية حصل حزب "كحول لفان" على 
بفارق  "الليكود"  وبهذا تفوق على حزب  مقعًدا،   33
وبهذا  مقعًدا فقط،   31 الذي حصل على  مقعدين، 
أصبح حزب "كحول لفان" الكتلة األكبر في الكنيست. 
أما مفاجأة االنتخابات فكانت القائمة املشتركة التي 

مقعًدا   13  حيث حصلت على 
ً

حققت نجاًحا مذهال
هذا  الكنيست.  في  الثالثة  الكتلة  تصبح  وبذلك 
عضو  بابنها  الخميس،  أمس،  مساء  يافا  واحتفلت 
التجمع  من  شحادة  أبو  سامي  الجديد  الكنيست 
الوطني الديمقراطي لينضم الى أعضاء الكنيست من 
يوسف  عايدة توما،  أيمن عودة،  القائمة املشتركة:  
د.عوفر كسيف وجابر عساقلة من الجبهة  جبارين، 
هبه  د.  مطانس شحادة،  ومن التجمع كل من د.   ..

االسالمية  املوحدة  ومن  شحادة،  أبو  وسامي  يزبك 
كل من د. منصور عباس، وليد طه وسعيد الخرومي 
ومن العربية للتغيير كل من د. أحمد الطيبي وأسامة 

السعدي.  
 أما بقية القوائم فحصلت على مقاعد على النحو التالي:  
شاس 9، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتينو 8، يمينا 
فيما   .5 املعسكر الديمقراطي   ،6 جيشر  العمل-   ،7
أسعد  برئاسة ب.  الشعبية"  الوحدة  "حزب  حصل 

بعيدا عن  غانم على5,755 صوًتا فقط، وبذلك جاء 
نسبة الحسم على عكس ما كان يروج له.

 15 هنالك  أن  لالنتخابات  املركزية  اللجنة  وقالت 
ا في يركا، سخنين والفريديس، ما زالت مغلقة 

ً
صندوق

بسبب شبهات تزييف، وسيتم فحصها من جديد وبعد 
ذلك سيتم االعالن عن نتائجها في حال كانت صالحة، 
مع العلم أن هذه الصناديق لن تؤثر سلبًيا على عدد 

مقاعد القائمة املشتركة، قد تؤثر ايجابًيا فقط. 

مسرحيد-  مهرجان  اختتم   - حيفا  ملراسل 
2019، أعماله يوم الخميس املا�سي في مدينة 
عكا القديمة بعد أن شاهد الجمهور 31 عرضا 
املسرحية،  للمونولوجات  ومارتون  مسرحيا 
أمسيات  و4  املسرح  طالب  من   9 باشتراك 
للرسومات  ومعرض  غنائية،  موسيقية 

باشتراك 13 رسامة.
تحكيم  لجنة  أعلنت  االختتام  أمسية  وفي 
حيث  املهرجان عن نتائج املسابقة الرسمية، 
تم توزيع جائزة أفضل مسرحية مناصفة بين 

مسرحيتي "ماجدة" من إخراج جورج إبراهيم 
وتمثيل أميرة حبش، ومسرحية "امرأتان وثالث 
وحصل  من تأليف وإخراج نبيل عازر.  نساء" 
عن  حّداد  سهيل  ممثل  أفضل  جائزة  على 
مسرحية "عيون بتحكي"، وأفضل ممثلة عبير 
نساء".  وثالث  "امرأتان  مسرحية  عن  عثمان 
تم  هذا وتم تخصيص جائزة ألفضل إخراج 
تقديمها هي األخرى مناصفة بين وسيم خير عن 
وأكرم تالوي عن مسرحية  "مريم"،  مسرحية 
أجرأ  جائزة  استحداث  وتم  بتحكي".  "عيون 

إخراج  من  "هادية"  ملسرحية  مسرحي  عمل 
مسرحي  إعداد  أفضل  وجائزة  الباشا،  كامل 
نص  أفضل  وجائزة  كمونة"،  "أبو  ملسرحية 

مسرحي ملسرحية "املحطة" للفنان عبيد زيد.
الفنان  من:  املهرجان  لجنة  وتشكلت  هذا 
املسرحي  الفنان  أبو سلعوم،  أحمد  املقد�سي 
عادل أبو رّيا، املخرج ماهر فّراج، الفنانة ميساء 
خميس، واألديب والصحفي فريد غانم، رئيس 

مجلس املغار املحلي.

مهرجان مسرحيد يعلن عن نتائج المسابقة المسرحية لعام 2019

القائمة المشتركة تحقق نصًرا رائًعا وتصبح القوة الثالثة 
بحصولها على 13 مقعًدا  
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إلقاء الضوء على برنامج رواد التعليم العالي 

تم  اسرائيل،  في  العالي  التعليم  مجلس  بمبادرة 
إنشاء برنامج »رواد التعليم العالي« بهدف مساعدة 
طريقهم  في  تقف  التي  العقبات  لتخطي  الطالب 
لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي في البالد، من 
ضمنها العمل على توجيه الطالب لتعلم املواضيع 
هذا  انطلق  العليا.  املعاهد  في  لقدراتهم  املالئمة 
لدى  كامنة  وطاقات  بقدرات  إيماًنا  البرنامج 
الطالب في مجتمعنا، إذا قاموا باستثمارها بالشكل 
الصحيح، وبإرشاد ومساعدة الطواقم العاملة في 
مشروع الرواد، يمكنهم تحقيق حلمهم األكاديمي 
باملجتمع  للرقي  التمّيز  سماء  في  عالًيا  والتحليق 

وأفراده. 
عن  وللكشف  البرنامج،  هذا  على  الضوء  إللقاء 
»رواد  مراكز  تقدمها  أن  يمكن  التي  الخدمات 
التعليم العالي« املنتشرة  في 73 قرية ومدينة عربية 
ومختلطة، التقينا مدير عام برنامج رواد التعليم 
شفاعمرو،  في  لرواد  الرئي�سي  املكتب  في  العالي 

أشرف فؤاد جّبور. 

أشرف جبور
في البداية وجدنا من املناسب أن نعرف قراء جريدة 
»حيفا« على مدير عام البرنامج أشرف جبور. ولد في 
العام 1976 في مدينة شفاعمرو ويقيم فيها، درس 
موضوع التربية للقب األول في جامعة حيفا، وحصل 
على اللقب الثاني أيًضا في جامعة حيفا، وهو يعمل 
مستشاًرا ألصحاب اللقب الثاني في جامعة تل أبيب. 
من ضمن املناصب التي أوكلت إليه: عضو في لجنة 
ومرافق  الكاثوليكية  الكنسية  املدارس  في  التربية 
ألسس التدريس منذ العام 2015، عضو في لجنة 
التعليم في بلدية شفاعمرو من العام 2013 وحتى 
العام 2018، محاضر ضيف في األكاديميا في مجال 

مجلس  في  توجيه  بلجان  عضو  العربي،  املجتمع 
التعليم العالي في جوينت والخدمة الوطنية، عضو 
إدارة في جمعية تعمل من أجل الحياة املشتركة بين 

اليهود والعرب وجمعية املسنين في شفاعمرو.    

اختيار التخصص للمرحلة الجامعية
في حديث خاص مع أشرف جبور، مدير عام برنامج 
رواد، حدثنا عن املرحلة الهامة واملفصلية في حياة 
قال  حيث  الثانوية  للمرحلة  إنهائهم  بعد  الطالب 
:«بعد الفرحة بانهاء املرحلة الثانوية بنجاح يقف 
طالبنا في مفترق طرق الختيار التخصص للمرحلة 
ملا  بها  االستهانة  يمكن  ال  قضية  وهي  الجامعية، 
من  واملجتمع  بالفرد  ترتبط  آثار  من  عليها  يترتب 

جوانب اقتصادية واجتماعية وتعليمية«.
وأضاف :«نظرا للتطور السريع في مختلف مجاالت 
والنمو  واالجتماعية  والعملية  العلمية  الحياة 
والتغيير  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الكبير 
فان  املهن،  وعالم  العمل  سوق  يشهده  الذي 
اتخاذ  في  صعوبة  من  يعانون  الخريجين  الطلبة 
باختيار  يتعلق  فيما  املناسبة  املهنية  القرارات 
موضوع الدراسة الجامعية او املهنة التي تتناسب 
مع قدراتهم وميولهم. من هذه االسباب افتقارهم 
للمعلومات واملعرفة عن ذواتهم وقدراتهم وميولهم، 
واملهن، ومتطلبات سوق العمل، كما يتدخل تأثير 
عن  اتجاهاتهم  تكوين  في  املحيطة  والبيئة  األهل 
عالم املهن ونوع الدراسة، مما يعيق النضج املنهي 

لديهم ويعطل اتخاذ القرار املنهي املالئم«.
عن هذا املوضوع بالذات طلبنا من أشرف جبور أن 
يطلعنا على أهمية توجيه الطالب من خالل برنامج 
رواد فقال :«حتى يكون هذا القرار موفقا البد من 
معرفة الطالب بذواتهم، والوعي بقدراتهم وميولهم 

عن  الصحيحة  املعلومات  وتوفر  املهنية،  وقيمهم 
عالم املهن وفرص العمل املتاحة والبد من توفر 
مهارات اتخاذ القرار وحل املشكالت لدى الطالب، 
انفسهم وعن  متكاملة عن  تكوين صورة  وبالتالي 
خالل  من  اال  ذلك  يتحقق  وال  األكادميا،  عالم 
رواد  برامج  خالل  من  صحيحا  توجيها  توجيههم 

التعليم العالي«.

مساعدة الطالب على تخطي العقبات
قام  التي  املبادرة  عن  جبور  أشرف  يحدثنا  هنا 
برنامج  وضع  حيث  العالي  التعليم  مجلس  بها 
الطالب  مساعدة  بهدف  العالي«،  التعليم  »رواد 
على تخطي عقبات تقف في طريقهم للوصول الى 
مؤسسات التعليم العالي. ترأس اللجنة التوجيهية 
البروفيسور  العالي  التعليم  مجلس  في  للبرنامج 
متفرعة عن  لجنة  الهيجاء، وهي  ابو  ناصر  فادية 
لجنة التوجيه العليا لتوسيع منالية التعليم العالي، 
وتمكين املجتمع العربي من األكادمية والتي ترأسها 

البروفيسور منى مارون.
الى  البرنامج الشامل التاحة التعليم العالي  يهدف 
زيادة عدد الطالب الجامعيين في املجتمع العربي، 
تقليص نسبة التسرب باألخص بالسنة الجامعية 
األولى، كما يعاني الطالب العربي من عدم تمديد 
املواضيع  بين  والتنقل  األول  للقب  التعليم  فترة 
في  بتوسع  سنكتب  املوضوع  هذا  )عن  املختلفة، 
الحلقة القادمة، حيث هنالك ظاهرة تغيير موضوع 
الجامعيين  الطالب  من  كبير  عدد  لدى  التعليم 
العرب بعد السنة األولى، نتيجة التخبط في اختيار 
املوضوع والصعوبات التي يواجهها الطالب العربي 

في السنة األولى في األكاديميا(. 
الطالب  تشجيع  الى  الرواد  برنامج  يسعى  كما 

ملتابعة تعليمهم للدراسات العليا، وزيادة الطواقم 
االكاديمية العربية بمؤسسات التعليم العالي. 

املرحلة  هو  »رواد«  برنامج  أن  بالذكر  الجدير  من 
أكثر  في  السنوات، ويعمل  بالخطة متعددة  األولى 
مدرسة   170 من  اكثر  وفي  ومدينة  قرية   70 من 
يقدمها  التي  الخدمات  سلة  تشمل  حيث  ثانوية، 
البرنامج سيرورة لقاءات فردية تشمل فحص ميول 
الثانية  محوسب لكل طالب من طالب الصفوف 
عشرة، ملعرفة ما قد يالئمه من مواضيع يتعلمها في 
االكاديمية لالنخراط الحقا وبشكل ناجح في سوق 

العمل. 
هذا باالضافة الى ورشات عمل للطالب والخريجين 
محاضرين  قبل  من  ومحاضرات   29 جيل  حتى 
أمامهم،  العالي  التعليم  عالم  لكشف  أكاديميين 
محفزين إّياهم للم�سي قدما والعمل بجد ومثابرة 
املعاهد  الى  الزيارات  عن  فضال  الهدف.  لتحقيق 
العليا ومعارض للتوجيه االكاديمي بمشاركة مندوبي 
املؤسسات االكاديمية، دورات تحضيرية المتحانات 
القبول واملقابالت للتمكين من االكاديمية وتوسيع 
منح دراسية )عن موضوع املساعدة في الحصول 
على منح دراسية سنكتب بتوسع في حلقات قادمة(.

النتيجة  العالي«  التعليم  »رواد  مراكز  تعتبر 
وعلى  الدولة  ملؤسسات  الحقيقي  للفهم  الفعلية 
تمكين  لضرورة  العالي،  التعليم  مجلس  رأسها 
مراكز  اقيمت  االكاديمية.  من  العربي  املجتمع 
انطالقا  العربية  بالبلدات  العالي  التعليم  الرواد 
املواطنين. الى خدمة   من رؤية استراتيجية تهدف 
ينبثق عن ذلك، العمل على تقديم املساعدة فيما 
يخص التخبط الذي قد يواجهه الطالب او الخريج 
املعاهد  مؤسسات  باحدى  االلتحاق  يقرر  عندما 

العليا في البالد، وبدء مسيرته االكاديمية. 
له  يقدم  حائًرا،  متردًدا  تائها  يقف  أن  من   

ً
فبدال

برنامج رواد الوسائل واألدوات ويرافقه هذا البرنامج 
في املرحلة التي تسبق انخراطه في السلك األكاديمي.  

لقاء مطول وعلى حلقات مع مدير عام 
البرنامج أشرف فؤاد جبور

الحلقة األولى 
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بسبب تنفيذ أعامل يف البنى التحتية ملرشوع 
التلفريك )רכבל( ، سُيغلق شارع دوري أمام حركة 
السري،وذلك يف النزول من مفرتق لوحمي حريوت 
إرسائيل وحتى مفرتق نافيه َجنيم،بدًء من تاريخ 

22.9.2019 وحتى 26.9.2019 ، بني الساعات 
21:00 ليًل وحتى الخامسة من فجر يوم الغد.

االنتباه لالفتات التوجيه املوجودة يف املكان.

مرشوع التلفريك )רכבל( – 
محطة دوري 

القائمة 

المشتركة

 في حيفا 

تحصد 

12,555 صوًتا
ملراسل حيفا – أشارت نتائج انتخابات 
الى  حيفا  في  النهائية  شبه  الكنيست 
على  لفان"  "كحول  كتلة  حصول 
حيث   ،32,68% وهي  نسبة  أعلى 
بينما  صوًتا،   44,483 على  حصلت 
الثانية  القوة  الليكود،  كتلة  حصلت 
وبلغت النسبة   32,044 في حيفا على 
الثالثة  القوة  أما   ،23,54% املئوية 
فكانت "اسرائيل بيتنا" حيث حصلت 
النسبة  وبلغت  صوًتا   16,248 على 
املشتركة  القائمة  وحققت   ،11,94%
نجاًحا ملفًتا للنظر حيث حصلت على 
12,555 صوًتا والنسبة  %9,22 وبهذا 
الرابع  املوقع  املشتركة  القائمة  تحتل 
من حيث عدد املنتخبين لها في مدينة 
أما بالنسبة للوسط العربي في  حيفا، 
حيفا، فتصدرت القائمة املكانة األولى 

بال منازع وبنسبة عالية جًدا.  

القائمة المشتركة 

القوة األكبر في 

شفاعمرو في 

انتخابات الكنيست
انتخابات  نتائج  أثبتت  حيفا-   ملراسل 
على  شفاعمرو،  في  النهائية  شبه  الكنيست 
األكبر،  القوة  تشكل  املشتركة  القائمة  أن 
وبذلك  صوًتا،   12,362 على  حصلت  حيث 
بينما حصلت قائمة   ،73,46% حققت نسبة  
صوًتا أي بنسبة   1,849 على  "اسرائيل بيتنا" 
%10,99، وقائمة "كحول لفان" حصلت على 
واملعسكر   ،7,84% بنسبة  أي  صوًتا   1,319
465 صوًتا  براك( على   + )ميرتس  الديمقراطي 
العمل  وحزب   ،2,76% نسبة  حقق  وبذلك 
أصوات أي نسبة املصوتين   208 حصل على 
أما   ،1,24% لهذا الحزب في شفاعمرو بلغت 
الليكود فلم يتجاوز عدد األصوات التي منحت 
له في املدينة الـ 184 صوًتا وبذلك بلغت نسبة 

املصوتين لليكود في شفاعمرو %1,09 فقط.
ووجه رؤساء األحزاب املركبة للقائمة املشتركة 
املدينة  ألهالي  والشكر  التحية  شفاعمرو،  في 
الذين هبوا ومنحوا أصواتهم للمشتركة، ويذكر 
أن سبعة أعضاء من املجلس البلدي من كتل 
مختلفة، أصدروا بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن 

دعمهم للقائمة املشتركة ليلة االنتخابات.

 

منتدى بغداد في برلين يحتفي 
بالشاعر الفلسطيني إياس ناصر

ملراسل حيفا- للمرة الثانية وفي غضون ثالثة أسابيع استضاف 
منتدى بغداد للثقافة والفنون في برلين الشاعر الفلسطيني 
الدكتور إياس ناصر، وذلك في أمسية شعرية حضرها جمهور 
والشخصيات الثقافية واألساتذة  غفير من الكتاب والشعراء 
الجامعيين من مختلف الجاليات العربية املقيمة في العاصمة 
افتتح األمسية وتولى إدارتها الكاتب الدكتور حامد  األملانية. 
فضل هللا الذي رّحب بالشاعروأشاد بإسهامه األدبي وصوته 
مشيًرا إلى أهمية املوضوعات التي يتناولها في  الشعري املميز، 
قصائده والتي تعكس واقع اإلنسان الفلسطيني. تال ذلك كلمة 
لرئيس املنتدى األستاذ عصام الياسري الذي عّبر عن سعادته 
بأن يحتفي املنتدى العراقي بشاعر فلسطيني بارز وبمجموعته 
بلة بكامل شهرزادها( الصادرة عن مؤسسة األفق 

ُ
الشعرية )ق

الوطن،  إلى  واالنتماء  الحب  قصائد  تغمرها  والتي  حيفا  في 
»فالقدس في القلب، والوطن هو الحب، ووجه الجليل قصيدة 

ذهبية«. 
هذا وقد أعرب الشاعر إياس ناصر عن شكره للمنتدى وعن 
راحات  على  وطنه  فيها  يحمل  التي  األمسية  بهذه  سعادته 
قصائده، ثم ألقى مجموعة من القصائدعن االنتماء إلى األرض 
وعن هدم البيوت وعن أهمية االرتقاء بمكانة املرأة في املجتمع 
العربي، ثم أجاب في ختام األمسية عن أسئلة الجمهور حول 
استضاف  بغداد  منتدى  أن  ُيذكر  األدبية.  القضايا  بعض 
الدكتور إياس ناصر في ندوة أدبية أخرى ألقى فيها محاضرة 

مفّصلة عن األمل واليأس في الشعر العربي القديم.



1 ضغطع سةض ذازج   48 حاصض 
1 ضغطع شثاد خروف ذازج  68.90 حاصض
3 ضغطع سةض (لططئغت.الضفاه.طتاحغ)  130 حاصض 
120 حاصض  2 ضغطع حعارطا  
120 حاصض  2 ضغطع لتط سةض ذازج لطحغ  
8  ضغطع دتاج ضاطض   100 حاصض 
7 ضغطع شثاد دجاج  100 حاصض 
3 ضغطع برغغئ (بثون جطث )  100  حاصض

1 ضغطع سةض 
ذازج

48 حاصض
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سهيل حداد أفضل ممثل وأكرم تلوي أفضل مخرج في مسرحيد 2019

نايف خوري 

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان املمثل املسرحي 
الواحد »مسرحيد«، أن املمثل سهيل حداد فاز 
بجائزة أفضل ممثل لقاء دوره في مسرحية »عيون 
بتحكي«، نص ميخائيل موريس رايخ، وإخراج أكرم 
تالوي. وكان املهرجان قد أقيم في قاعات الفرسان 

األثرية في عكا في شهر أيلول سبتمبر الجاري.

أصل الحكاية 
اجتماعية  دراما  هي  بتحكي«  »عيون  مسرحية 
بين  في صلب الحدث حوار حاّد  عاطفية، ويدور 
أب وابنه، وزوجة االبن، على وجود ومكانة كلب 
عجوز يعيش في بيت االبن. تفرض األحداث نفسها، 
سيكولوجية  حالة  الكلب  اعتبار  حول  وتجري 
ويتضح  عامة.  بصورة  اإلنسان  داخل  حيوانية 
لألب، أن كّنته هي الحاكم في البيت، واآلمر الناهي 
السفر  األب  فيقرر  االبن.  حياة  على  واملتسلط 
إليهم، بعد شهر من وفاة زوجته، ليقف عن كثب 
على تطورات األمور في البيت والعالقات مع عائلة 
لنفسه  يضع  كما  البيت.  هذا  في  ومكانته  االبن، 
مسارها  إلى  الزوجية  العالقات  بإعادة  ا 

ً
هدف

الطبيعي. 
ولكن ما أن يصل األب إلى بيت ابنه حتى يصاب 
�سيء  أي  عن  الكلب  تفضيلهم  نتيجة  بالذهول 
آخر، أو إنسان آخر. ويحظى هذا الكلب بالدالل 
والشراب  املمّيز،  والطعام  الفائقة،  والعناية 
ر، واالهتمام الطّبي الذي ال يوصف. فيشعر 

ّ
املقط

األب أن الكلب ينافسه في مجاالت الحياة والعناية 
الخاصة به كعجوز، أو مسّن. ويقارن عمره بعمر 
الكلب، فيشعر بالغيرة والحسد، ويتطور هذا إلى 
حقد وبغض وكراهية، فيقرر أن يتخلص منه، بأن 
يفتح له الباب ليخرج فال يعود يضايقه، وتراوده 
ويذبحه  الكلب  يقتل  أن  األفضل  هل  الخواطر، 

ويجز عنقه؟ 

تتضارب األفكار في ذهن األب، الذي يلعب دوره 
املمثل سهيل حداد، ويترصد الفرصة املواتية ليقتل 
الكلب، ويبدأ بشحذ السكين ثم يخبئها في جيبه، 
سيتخلص  وكيف  الكلب،  ملواجهة  خطة  ويرسم 
من آثار الدم، وجعل هذه الخطة محكمة بحيث ال 
ينتبه أحد من أفراد األسرة إلى غياب الكلب إال بعد 

مرور ساعات. 
االبن  يغادر  املوعود،  اليوم  صبيحة  في  وفعال، 
بالكلب،  بالعناية  األب  ويوصيان  بيتهما،  وزوجته 
ليقّدم له الطعام والشراب ويخرج به في نزهة قريبة، 
ويقفالن الباب خلفهما. فيشعر األب بفرح واغتباط 
ألنه انفرد بالكلب، وسيجهز عليه، ويتخلص أخيًرا 
من هذا املنافس الذي سرق منه لذة الحياة ومتعة 
الكلب،  غرفة  ويدخل  السكين  فيسحب  العيش. 
عيني  في  مباشرة  ينظر  الكلب  لكن  بضربه،  ويهّم 
والحنان  العطف  عن  بهما  يستفسر  وكأنه  األب، 
واملالطفة  معه،  املباشرة  العالقة  وعن  قلبه،  في 
التي اعتاد أن يمنحه إياها أهل البيت، فتحركت 
ت عاطفته، وشعر بعاطفة وحنو مما 

ّ
مشاعره ورق

جعله يشفق على الكلب. فيبتسم للكلب، ويعانقه 
عناقا دافئا، فيلحسه الكلب لحسة طويلة. 

املخرج أكرم تالوي
»عيون بتحكي« من إخراج أكرم تالوي، وهو خريج 
معهد نيتسان نتيف في تل أبيب، وقام بعدة أدوار 
إخراج  على  يعمل  بدأ  ثم  وسينمائية،  مسرحية 
في  األوبرالية  واألعمال  أوروبا،  في  املسرحيات 
إيطاليا، وأملانيا وسويسرا وغيرها. وتربطه عالقات 
واتفقا  حداد،  سهيل  باملمثل  ومودة  صداقة 
النجاح  وكان  للمهرجان،  املسرحية  إخراج  على 
حليفهما، وقد فاز أكرم بجائزة أفضل مخرج لقاء 

عمله على إخراج مسرحية »عيون بتحكي«.
استطاع املخرج أن يستغل فضاء صالة العرض 
بكل جوانبها، وهي تتسع لخمسين مشاهًدا، ولكنها 
احتوت على ثمانين. وجعل نصف املقاعد باتجاه 
املقابل  باالتجاه  اآلخر  والنصف  الداخل،  نحو 
حول  املقاعد  خلف  ممرات  جعل  كما  أيًضا، 
الجمهور  احتواء  املمثل  يستطيع  لكي  الجمهور، 
كله بمضمون الحكاية، فيشعر كل فرد منهم بأنه 
املقصود من وراء األحداث، وهو يريد من وراء ذاك 
أن يشعر الجمهور أيًضا كأنه يشارك املمثل على 

املسرح، وهو جزء ال يتجزأ من العملية الدرامية. 
رافقت املسرحية نغمات موسيقية جميلة لجوليانا 
متيني تالوي، أضفت على الجو العام بعًدا زمنًيا 
وعاطفًيا ساهمت بالدخول في أجواء القصة. ولم 
وال  املطروحة،  القضية  بغرابة  الجمهور  يشعر 
باالبتعاد أو التغريب من املمثل، بل تداخل اإلخراج 
وكافة مقومات املسرحية بنجاح، وعبرت من املمثل 

إلى الجمهور بنجاح.  
املمثل سهيل حداد

بعدة  قام  األصل،  ج�ّسي  املنشأ،  حيفاوي  ممثل 
 /68  /1967 الناهض في األعوام  أدوار في املسرح 
69، ثم انتقل للدراسة في معهد بيت تسفي لفنون 
في  للعمل  تخّرجه  بعد  وانتقل  والسينما،  املسرح 
مسرح »الخان« في القدس. وعمل في عدة مسارح 
أهم  من  والتلفزيون.  السينما  مجال  وفي  أخرى 
األعمال املسرحية التي قام بها دور »شايلوك« في 
مسرحية تاجر البندقية لشكسبير. عمل سهيل في 
التلفزيون التعليمي في تل أبيب حتى خرج للتقاعد 
ساهم  التلفزيون.  هذا  في  كبير  منتج  وظيفة  من 
مساهمة فّعالة بتأسيس مسرح السرايا اليافاوي، 
وقدم مسرحيات عديدة في أنحاء البالد. فاز املمثل 
سهيل حداد سنة 2004 بجائزة أفضل ممثل في 
مهرجان مسرحيد لقاء دوره في مسرحية »السيد 

إبراهيم وزهور القرآن«.
ومن الالفت أن سهيل بدأ بالعمل على مسرحية 
»عيون بتحكي« بينما كان املخرج أكرم تالوي بأوج 
املمثلة  مع  فاتفق  أوروبا،  في  آخر  بعمل  انشغاله 
في  ومهارتها  لخبرتها  نظرا  نقارة،  سلوى  العريقة 
العمل املسرحي، على أن تحّل محله حتى يتمكن من 

العودة إلى البالد وينجز إخراج املسرحية. 
لعبها  التي  الشخصية،  تركيب  من  سهيل  تمكن 
أمام الجمهور بما يعرف بالسهل املمتنع، فلم يكن 
تركيبا معقًدا، بل تماشت مع شخصيته الخاصة، 
التي يبدو فيها هادئ الطباع، حاّر املزاج، مسيطًرا 
انتقاء  على  حريًصا  بأقواله،  زًنا 

ّ
مت مشاعره،  على 

را بترتيب خطواته. وأسعفته تجربته 
ّ
كلماته، مفك

املسرحية، وعمله كمخرج ومنتج تلفزيوني، كي يبني 
شخصيته املسرحية، بالتنسيق التام مع شخصيته 
الحقيقية. فنراه يمثل وكأنه يروي لنا قصة حياته 

هو، ويسرد لنا ما جرى بالحقيقة معه ومع ابنه 
وكنته. 

نجح سهيل تماًما بنقل الجمهور من واقع صالة 
معه  وأخذنا  القصة،  أحداث  واقع  إلى  العرض، 
وآداب  أخالقية  وقيم  وتجارب،  مشاعر  رحلة  في 
عائلية، والحرج الذي انتابه إزاء قراره بقتل الكلب، 
والذروة التي بلغها مع ابنه وكنته، حتى ذرف الدمع 
جهًدا  يبذل  أن  بحاجة  يكن  لم  وانفعاال.  تأثًرا 
سواه  وإقناع  لالقتناع  بمحاوالته  الجمهور  أمام 
التصرف بخطوات  بخصوصية موقفه، وضرورة 
حاسمة وحازمة حيال الكلب وحيال ابنه وزوجته، 
بل أخذ الجمهور معه بمتعة التمثيل، ولذة العمل 

املسرحي.
املسرحيد لغة جميع الشعوب

هي فكرة نشأت منذ خمس وعشرين عاًما بمساهمة 
من الصديق الفنان أسامة مصري، وبالتعاون مع 
املتعدد  الفنان  بإشراف  عكا  في  املسرحي  املركز 
املواهب خالد أبو علي، وذلك في أعقاب مهرجان 
مسرح التياترونيتو الذي يعرض مسرحيات ملمثل 
باللغة العبرية، في عيد العرش أو املظلة -  واحد 
سوكوت. وتتمحور فكرة املهرجان، حول تشجيع 
جمهور  أمام  واحد،  ملمثل  مسرحيات  وعرض 

املشاهدين. 
كما تعمل بهذه الفكرة عدة مهرجانات مسرحية 
في العالم، لتعرض أعماال في التمثيل الصامت أو 
العادي. وأعتقد أن عدًدا ال بأس به من املسرحيات، 
بجوائز  تفز  لم  أو  وفازت  قبل،  من  التي عرضت 
املهرجانات  ضمن  تعرض  أن  بها  يليق  املهرجان 
العاملية للمسرحيد أو تياترونيتو. فاملسرح ال يحتاج 

إلى لغة، ألنه لغة جميع الشعوب. 
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د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

العثور على أرضية فسيفساء مميزة في سوسيتا األثرية

تجري  األثرية  سوسيتا  في  األثرية  الحفريات 
منذ قرابة 20 عاما وهي تكشف لنا في كل مرة 
مكتشفا جديدا الذي يزيد من معلوماتنا حول 
أهمية املدينة خالل الفترة البيزنطية وازهارها. 
قبل أيامنا قليلة انتهت الحفريات لهذا املوسم 

الباحث  )بإدارة  حيفا  جامعة  أدارتها  والتي 
ميخائيل أيزنبرغ من جامعة حيفا(.

مميز  فسيفساء  املوسم  لهذا  املكتشفات  بين 
احترقت  التي  الكنيسة  أرضية  زخرف  جدا 
خالل القرن السابع ميالدي ولها عالقة بإحدى 

العجائب التي قام بها املسيح في املنطقة
املكتشف األثري

تم العثور خالل الحفريات األثرية في سوسيتا 
هيبوس(،   – باليونانية  سميت  )والتي  األثرية 

على أرضيات فسيفساء ملونة تشمل رسومات 
األسماك، سلة مع أرغفة الخبز وبعض الكتابات 
أرضية  زخرفت  والتي   )3-1 املرفقة  )الصور 
إسم  الباحثون  عليها  أطلق  التي  الكنيسة 
»الكنيسة املحروقة« ذلك نسبة الى دمارها إثر 

حريق شب خالل القرن السابع ميالدي.
األرضيات  أن  على  املوقع  في  الباحثون  أشار 
موقع  الى  إضافة  تحملها،  التي  والزخرفات 
طبريا،  بحيرة  على  تطل  أنها  حيث  الكنيسة 
التي  والسمك  الخبز  أعجوبة  ذكرى  تحيي  فهي 

ليس  املسيح  بها  قام 
كما  املوقع.  عن  بعيدا 
الى وجه  الباحثون  أشار 
الرسمة على  بين  الشبه 
الفسيفساء وبين ما ورد 
إذ تم رسم  في األنجيل، 
في  خبز  أرغفة  خمسة 
تماما  وسمكتان،  سلة 
كما تم وصف األحداث 

في األنجيل املقدس.
ان  على  الباحثون  أشار  كما 
الحفريات لجارية في املوقع بإدارة جامعة حيفا، 
فتح  من  الونية  الحدائق  سلطة  تمكن  سوف 
املوقع لزيارة الجمهور خالل األيام القريبة جدا.

الكنيسة املحروقة
خالل األسابيع املاضية، قام الباحثون بالكشف 
والتنقيب عن بقايا »الكنيسة املحروقة« والتي 
)الصورة  ميالدي  الخامس  القرن  خالل  بنيت 
تدمير  تم  وقد  الجو(.  من  الكنيسة   –  4 رقم 
الكنيسة خالل االحتالل الساساني 
في القرن السابع ميالدي إثر حريق 

شب فيها. 
كان  الحريق  ان  الذكر  يجدر 
السبب بالحفاظ على الكنيسة 
ألن  ذلك،  هذه،  أيامنا  حتى 
عند  انهار  الكنيسة  سقف 
أرضية  وغطى  الحريق  نشوب 
الفسيفساء وهكذا حافظ عليها 
حتى أن تم الكشف عنها مجددا 

بيد الباحثين من جامعة حيفا.
فهي  عليها  الكشف  تم  التي  الكتابات  اما 

تحمل أسما بعض آباء الكنيسة: فاألولى تذكر 
الكنيسة  بناء  قاما  اللذان  وتيودورس  بطرس 
لذكرى إحدى القديسين اما الكتابة الثانية فهي 

تذكر إسم تيودوروس. 

ميخاييل  الباحث  يقترح  األكتشاف  هذا  إثر 
أيزنبرغ )مدير الحفريات من قبل جامعة حيفا( 
على ان أعجوبة الخبز وسمكت حدث بالقرب 
من سوسيتا وليس كما هو سائد األعتقاد اليوم 
على انها في منطقة التابغة. وهو يرجح هذا أملر 

ذكرت  حيث  األنجيل:  في  ورد  ما  الى  إستنادا 
القصة ان املسيح بعد أعجوبة السمك والخبز، 
مما  التابغة،  منطقة  الى  متجها  املاء  على  سار 
يعني أن أعجوبة الخبز والسمك حدثت في املوقع 

الذي منه إنطلق ليسير على املاء. 
على الرغم من هذا يوضح الباحث أن هذا فقط 
افتراض وال زال البحث في بدايته. كما أن هنالك 
بعض اإلختالفات على سبيل املثال فهنالك الى 
جانب األسماك بعض الفاكهة في سلة الخبز وهو 
أمر لم يذكر في األنجيل إذ ذكر فقط أرغقة الخبز 

والسمكتان.

ومن  حيفا  جامعة  بلطف عن  املرفقة  الصور 
تصوير الباحث ميخائيل أيزنبرغ مدير الحفريات 

في املوقع

رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي حيفا

املوت، وجه آخر من وجوه الحياة وهو 
خرى 

ُ
أ دنيا  إلى  نعُبر  منه  الذي  الجسر 

مختلفة.  ملفاهيم  وفًقا  األبدّية  إلى  أو 
للموت سطوة وجبروت، يفرضها علينا 
ِتَب 

ُ
ك لقدر  ونستسلم  بدورنا  فننصاع 

املا�سي  األسبوع  املوت  غّيب  علينا. 
ستاذنا الكبير، البروفيسور قيس ما�سي فّرو، أخذه من بيننا 

ُ
أ

ر إلى ما يتبّقى مّنا بعد رحيل كّل 
ُ
بهدوء وسالسة دون أن ينظ

الكبار، ونحن من بعدهم نسأل عن أسباب الرحيل وتداعيات 
الغياب. كان الخبر كالصاعقة، ال يقّل أبًدا عن صاعقة معرفتنا 
راهن على ُمقاومته وصموده، 

ُ
م به، كنت دائًما أ

ّ
بمرضه الذي أل

 قْيسنا؟
ُ

فمن مّنا ال يعِرف
ب املتواضع، 

ْ
أبا غّسان اإلنسان املحّب، العروبّي املعروفّي، الصل

األستاذ  ثّقف، 
ُ
امل ر 

ّ
املفك املؤّرخ،  األكاديمّي  الباحث،  العاِلم 

بتِسم دائًما... عرفُته منذ سنوات وأنا طالبة 
ُ
رِشد، الصديق امل

ُ
امل

حاِضر 
ُ
امل وهو  واإلسالم  األوسط  الشرق  تاريخ  دراسات  قسم 

في مكتبه، أروقة املكتبة وممرات  ألتقيِه  تقاِعد الذي كنُت 
ُ
امل

املحاضرات  وقاعات  عسفيا  في  الجماهيرّي  املركز  الجامعة، 
واملؤتمرات وكان من لجنة التحكيم والتدقيق في مقترح بحثي 
في اللقب الثاني. مكتُبه يقع قبالة مكتب ُمرشدي فكان يلتقيني 
:« شو مع البحث؟ وين صاروا السلفيين 

ً
ا قائال

ً
مبتسًما شامخ

ني التقيته في الطابق 
ّ
بسورّية؟ شو مع الدكتوراة؟« أذكر مّرة أن

الخامس عشر حوالي الساعة الثامنة مساًء، يروح ويجيُء على 
مُت عليه وتجاذبنا أطراف الحديث وحكى لي أّن 

ّ
طول املمّر، سل

م بظهره نتيجة جلوسه املتواصل خلف مكتبه، 
ّ
ا أل ا عضليًّ شدًّ

ما دخلُت مكتبه رأيُت أكواًما من الكتب، األوراق واملستندات 
ّ
فل

التي تحكي عن الدروز في فلسطين، العرب في البالد، الخدمة 
العسكرّية اإللزامّية ومسّودة لكتابه الجديد وبحثه الذي يحكي 
ُيفتح  مكتب  أّول  بأّن  أعلُم  كنُت  الفلسطينيين...  الدروز  عن 
رّوح  قوم  وقلت:« خلص  إليه  فنظرُت  مكتبه،  العمارة هو  في 
من  أثقل  مش  وأجبته:«  الثقيلة  القاف  فأضحكته  وارتاح«، 
القاف عندك«... فما أثقل غيابك الذي أتانا على حين غّرة وما 

أحوجنا إليك. 
قْيُسنا الراحل، ُيشبه أرضنا، سهلنا وجبلنا والقاف الثقيلة من 
لهجتنا، من مواليد عسفيا وصيفة الكرمل، هو من ذك الجيل 
د، عناد وعنفوان. 

َ
العتيق الذي شّق طريقه وحيًدا، بصبر، جل

املخرز  فيه  ناطح  ا  ا حقيقيًّ
ً
تاريخ املخضرم  األكاديمّي  أّرخ هذا 

فكتب لنا عن التاريخ االقتصادّي وظهور الفكر القومّي وخطاباته 
 
ً
 كاملة

ً
ل سورّية. كما ودّرس أجياال

ّ
وأثر ذلك على خلق لبنان وتشك

حاكي بعًضا من 
ُ
وخّرجها لتقود األجيال الالحقة بمهنّية وإنسانّية ت

 صامًتا 
ً

خصاله الراقية وإنسانّيته الطاغية. اليوم، يرحل رحيال
سميح  الكبير  برحيل  رحيله  رني 

ّ
ذك فكم  الكبار،  رحيل  ُيشبه 

األملانّية  العاصمة  في  وأنا  الفاجعة  الخبر  وصلني  يوم  القاسم 
ا عرفُت خبر رحيل 

ّ
فبكْيُت قائلة:« الكبار قاعدين بخلصوا«، وملـــ

قيسنا، مللمُت الضجيج وكتبُت رسالة مبحوحة الحروف لرفيقه 
وأستاذي الكبير د. مسعود حمدان:« ما ِبقي عّنا كبار... برحلوا 
على غفلة وإحنا من بعدهن بنسأل عن تداعيات الغياب«. يا 
نا نطرح الكثير من األسئلة ونرسم إشارات االستفهام 

ّ
قيسنا إن

أو التعّجب دون جدوى، هي محاوالت بائسة مّنا إلعادة ترتيب 
األمكنة من بعد رحيلهم ونفض الغبار عن ذاكرة تشابهت عليها 
لفّك  كذلك  محاوالت  هي  األلوان،  عليها  واختلطت  األحداث 

الشيفرة الدقيقة بين املوت والحياة، أو الحياة واملوت. 
م يقل الفيلسوف الكبير 

َ
الحياة واملوت؛ معادلة ال خالَص منها، أل

جبران خليل جبران:« إذا فرغت من حّل جميع أسرار الحياة، 
واملوت  الوالدة  الحياة...  أسرار  من  سّر  ه 

ّ
ألن املوت،  إلى  تتوق 

منا 
ّ
مظهراِن من أنبِل مظاهر الشجاعة«. رحيل األشخاص يعل

أّن الحياة هي تلك اللحظة الفاصلة والطويلة الكامنة بين امليالد 
واملوت، الجسد يستقّر في األرض بينما تأخذ الروح طريقها نحو 
ه من 

ّ
منا برحيله أن

ّ
االنتقال أو االستقرار. أّما قيسنا فهو رُجٌل ُيعل

بعد ساعة الرحيل يبقى اإلرث؛ إرث اإلنسان الخالد رغم حجم 
الخسارة، ألم الفقدان وفاجعة الرحيل. 

قْيُسنا في العلياء 

· ذابت الثلجة وبانت املرجة.. انكشفت املؤامرات وبينت الفضائح.. · كم 
لعبت الدعاية االنتخابية بعقول الضعفاء.. ومّوهت على عيون الطامعين.. 

املتآمرين..  املحتالين  الكاذبين..  املحرضين  املاكرين..  املموهين  أول   ·
ومّد بهذا املجال على كل اليمين املتطرف، من ممثلين  هو النتنياهو.. · 

إلى املستغلين والطامعين.. إلى املستندين على  لالحتالل.. إلى الغاصبين.. · 

إلى كل من يدعي بأن الحركة  الترامبيات، والدعاية املغرضة العاملية.. · 

الال سامية هي عند العرب.. والعرب هم محبلين.. · إلى كل الناكرين للحق 

إلى كل دعاة األق�سى  الفلسطيني بالوجود.. واملضيقين عليهم بحياتهم..  · 

لليهود، والحرم اإلبراهيمي للفاشيين.. وأصحاب الجدار الفاصل.. · إلى كل 

هؤالء نقدم لهم نتائج االنتخابات التي قلبت املوازين.. وشقلبت املفاهيم. 

· إلى كل املؤيدين واملشجعين والناخبين للقائمة املشتركة.. جعلتم التغيير 

يا أحباءنا في القائمة املشتركة، ال تتنازلوا عن مبادئكم  حقيقة واقعة.. · 

اليسار  حكومة  داخل  كنتم  إن  الحكومة.. ·  لتأليف  املفاوضات  أثناء 

النتن شد كل  أو داعمين لها.. ضعوا مطالبكم.. وأهدافكم.. بال تهاون.. · 

عزيمته بالتحريض على العرب.. ونال اإلصبع الوسطى.. · شد كل قوته حتى 

ما خال حدا  يقنع االستيطان حتى يؤّيده.. وأدار له ظهره وأعطاه قفاه.. · 

كان مستعد يحارب  بالعالم من شر أطماعه ومؤامراته على فلسطين..  · 

غزة، ولبنان، وحزب هللا، وإيران، وسوريا.. عشان يمنع االنتخابات.. · لكن 

ما أجت العتمة على قد يد الحرامي.. هّدد وتوّعد، وهو مثل الجوز الفارغ.. 

· مش ناقصه إال املحاكمة السريعة.. والقضاء والسجن في معسياهو..  · 
تحية لألبطال في القائمة املشتركة.. 

أبو إلياس

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®تحية لألبطال
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ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99
1.5 كغم

1.5 كغم

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج (برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

3كغم
₪ 99

₪ 99
3.5كغم

₪ 50

فخاد  دجاج طازج

5كغم
₪ 99



الجُمعة 20 أيلول 142019

اراضي 

بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي
 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

 محل تجاري שדרות הציונות 17  60 متر يص�� لعياده او مكتب او تجاره فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة من الدوائر 
الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

 لليجار  شقق للبيع 
טשרניחובסקי الكرمل الفرن�سي 

4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 
مطلة على منظر خالب مرممة

רחוב לוונטין 
3 غرف +شرفة طابق اول مساحة 80 متر

شارع عصفور 
4 غرف 110 متر  طابق 3 +شرفة 35 متر + موقف خاص موقع ممتاز 

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

لإليجار بموقع مركزي محل تجاري بمساحة 15 متر أر�سي، 
يصلح ل פדיקור ומניקור

شارع בית אל
4 غرف واسعة طابق 2 مطلة على البحر موقف خاص ومخزن 3900 ₪

 شارع جميل شلهوب نهاية شارع عباس 
3 غرف بنايه مرتبه مصعد وموقف خاص 2800 ₪

)السعر يشمل جميع الضرائب(.

 شارع اللنبي
3 غرف وشرفة، مرممة ومكيف. 2500 ₪ 

רמת הנשיא 
5 غرف بناية جديدة ومرتبة 3 حمامات امكانية عفش 

جزئي مخزن وموقفان وبلكون طابق ثاني

 רחוב הצלבנים 
شقة ستوديو غرفة ولوان ومطبخ شامل كل�سي 2300 ₪

 רחוב הצלבנים 
5 غرف شقة فاخرة مكونة من طابقين حوالي 160 متر ،مطلة 

على منظر خالب مرممة بالكامل موقع ممتاز .

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة انتظار 

طابق ار�سي بموقع مركزي بسعر مغري

053-7548685

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا - 13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8حيفا

اسوارة خاّصة للمكوث 
في املستشفى

من املعروف ان كل شخص يدخل الى املستشفى 
 للمر�سى مع تفاصيله 

ً
ويمكث فيها، يتلقى سوارا

الشخصّية. ومن اجل تجّنب الحاالت التي من 
املمكن ان تعّرض حياته للخطر، هناك اساور 
ر من حاالت معّينة كالحساسّية التي تهّدد 

ّ
تحذ

حياة املر�سى.
مجموعة  من  مسؤولة  ممرضة  قامت  را، 

ّ
مؤخ

فكرة  بطرح  »مئير«،  الطّبي  املركز  في  كالليت 
وضع عالمة خاصة على االطراف التي تعاني من 
حالة صحّية خطرة، والقصد هو لذراع او ساق 
املا�سي.  في  طبّية  قد خضعت الجراءات  كانت 
على سبيل املثال، النساء اللواتي اصبن بسرطان 
تّمت  لعمليات جراحية حيث  الثدي وخضعن 
ازالة الغدد اللمفاوية، او املر�سى الذين يقومون 
بغسيل الكلى يملكون يّد حساسة، االمر الذي 
الطاقم  لتحذير  يستوجب وضع عالمة خاّصة 
ادخال  او  الدم،  فحوصات  اجراء  لدى  الطّبي 
تخدير  تّم  ولو  حّتى  الطرف  نفس  في  الحقن 

املريض.
هذه  املسؤوالت  املمرضات  طاقم  بارك  وقد 
تحسين  على  تساعد  خطوة  لكونها  املبادرة، 
الخدمة الطبية في كالليت، بل وتضمن سالمة 
املر�سى. ومن اجل تحقيق السالمة، تم تصميم 
منظمة  من  بالهام  وردي  لون  ذات  اسوارة 
الليمفادة االسرائيلية، وتم توزيعها على املشافي 

التابعة لكالليت.
وفي هذا السياق، قالت احدى املتعالجات: »هذه 
الطاقم  الن  باألمان  الشعور  تمنحني  االسوارة 
ى الحذر في 

ّ
الطبي سيرى العالمة وبالتالي سيتوخ

الى  اضف  الحساسة,  باالطراف  ق 
ّ
يتعل ما  كل 

ذلك انني غير مضطرة الخبار العاملين مرارا بانه 
ال ينبغي وخزي او اخذ فحوصات الدم من هذه 

اليّد«.

بنك مركنتيل يوزع حواسيب على أوالد 
من كفركنا

في  بنك مركنتيل  إطار نشاطاته وفّعالياته من أجل املجتمع، يشارك  في 
مشروع »حاسوب لكل ولد« ألكثر من عشر سنوات. »حاسوب لكل ولد« هو 
ن األوالد من اكتساب مهارات استعمال الحاسوب والدخول 

ّ
مشروع يمك

إلى مجّمعات املعلومات عبر اإلنترنت، لتطوير الفكر اإلبداعي لديهم ورفع 
تصّورهم الذاتي. وضمن املشروع يحصل أوالد من أنحاء البالد على أجهزة 

حاسوب وربطها باإلنترنت وإرشادات حول استخدام البرامج املختلفة.
وفي هذا اإلطار أقيم مؤخًرا حفل توزيع حواسيب على حوالي 60 ولًدا من 
ي هناك رئيس 

ّ
قرية كفركنا. وحضر الحفل، الذي أقيم في املجلس املحل

املجلس، الدكتور يوسف عواودة، والسيدة أورلي تامير، املديرة العاّمة 
ل بنك مركنتيل في الحفل كل من: رياض دبيني، مساعد مدير 

ّ
للمشروع. ومث

عام بنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة، وفتحي شحادة، مدير الفرع في 
القرية، واألوالد الحاصلون على الحواسيب وعائالتهم.

:« يسّرنا التعاون مع هذه 
ً

وقام السيد فتحي شحادة بتهنئة الحضور قائال
الجمعية واملشاركة في الحفل. فهذا التعاون يخدم رؤية البنك ويطابق 
أهدافنا في املجال االجتماعي، لهذا فأنا سعيد بتمثيل بنك مركنتيل بحفل 

توزيع الحواسيب في القرية«. 
وانضم إليه السيد رياض دبيني مهّنًئا الحاصلين على الحواسيب وأهاليهم، 
وقال: »نفتتح هذه السنة عقًدا ثانًيا من تعاون البنك مع جمعية »حاسوب 
لكل ولد«. نحن سعداء بهذا التعاون طويل األمد مع الجمعية، وهو شراكة 
تناسب سياسة البنك التي تولي تطوير التربية والتعليم أهمية كبيرة. من 
خالل تبرعنا بهذه الحواسيب، نحن نمنح األوالد وسائل مهمة لتطوير األوالد 
وأفراد عائالتهم. احتفل بنك مركنتيل بمرور 100 عام على تأسيسه، وهي 
100 عام من األعمال املصرفية والنشاطات املجتمعية مرتبطة ببعضها 
الحواسيب  استخدام  سُيحسنون  األوالد  هؤالء  بأن  ثقة  كلي  البعض. 
التعليمية  يواصلون مسيرتهم  نراهم  أن  وآمل  اكتسبوها،  التي  واملهارات 
لكم  بالنجاح  املستقبل.  في  رفيعة  اجتماعية  مناصب  يشغلون  ونراهم 

جميًعا« 

انها السيطرة على املساحة التي تحتلها.
-األمان الذي تحصل عليه من البيئة التي 

تشعرك باألمان.
فيه  تمكث  الذي  املكان  في  مثالية  -راحة 

معظم أوقاتك.
-الخصوصية والقدرة على اإلنعزال وشحن 

طاقات لليوم التالي. 
تجسد  تصاميم   6 على  الكتالوج  يحتوي 
بيوًتا مختلفة، مثل: شقة لشركاء شباب، 
في  جديدة  حياة  الكبيرة،  للعائالت  بيوت 
شقة صغيرة ملتقاعدة وشقة راقية لزوجين 
إيكيا،  لنا  تؤكد  للتّو.  مًعا  للعيش  انتقال 
تلبي احتياجات   

ً
بأنها تملك حلوال مجدًدا، 

املعيشية  واملساحات  الزبائن  شرائح  كافة 
املختلفة.

ويمكن  فكرته  إلى  يرمز  الكتالوج  غالف 
التخمين بأنه سيتمحور حول غرفة النوم، 

ولكن ليس فقط.
خالل تصّفحكم للكتالوج ستالحظون بأنه 
املحيطة  والبيئة  النوم،  جودة  على  ز 

ّ
يرك

يمتد  األخرى.  واملساحات  النوم  بغرفة 
وُمتقن  الفت  بشكل  املصّمم  الكتالوج 
التمتع  تمنحكم فرصة  282 صفحة!  على 
صّممت  التي  للبيوت  الستة  بالنماذج 

بمنتجات إيكيا.
الكتشاف املزيد من األفكار عليكم تصّفح 
بأنه سيكون  ونعدكم  بأنفسكم،  الكتالوج 

الكتاب الذي سيغّير حياتكم!
ملشاهدة وتنزيل الكتالوج اإللكتروني، زوروا 

الرابط: 
https://onlinecatalogue.ikea.com/IL/

/#/he/IKEA_Catalogue
حول  الشبكة  فروع  لزيارة  ندعوكم  كما 
البالد لشراء منتجاتنا الجديدة: كريات آتا، 
 Ikeaو لتسيون  ريشون  نتانيا،  السبع،  بئر 

Kitchens في ميناء تل أبيب.

نوا من اإلطالع على 
ّ
كتالوج إيكيا 2020: لم تتمك

الكتالوج بعد؟ هذا الوقت املناسب لفعل ذلك!

بعد سنوات طويلة من الخبرة في مجال 
إيكيا  وللمكتب،  للبيت  األثاث  تسويق 
االحتياجات  يلبي  كتالوج  لنا  تقّدم 
الخمسة التي يبحث عنها كل واحد مّنا 

في بيته: 
إليه  تعود  الذي  للمكان  -اإلنتماء 

ولألشخاص الذين ينتظرونك به.
-امللكية وهي أكثر من مجرد امتالك بيت، 

أسرار املحافظة على الصحة السليمة في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو
في إطار مشروع »نلتقي في مزراحي طفحوت«، استضاف فرع 
مزراحي طفحوت في شفاعمرو، األسبوع املا�سي، سهير سلمان 
الوعي  لتعزيز  ومثابرة  عامة  وصحة  تغذية  مستشارة  منّير، 
قّيمة  محاضرة  ألقت  حيث  سنوات،  منذ  والغذائي  الصحي 

حول أسرار املحافظة على الصحة السليمة.
للصحة  توصيات  قائمة  محاضرتها  في  سهير  واستعرضت 
الصحية  األضرار  تجّنبنا  التي  الطريقة  وعرضت  السليمة 
الخطيرة الشائعة في أيامنا، كالسكري والسمنة وضغط الدم 
عملية  قصص  املحاضرة  وتخللت  القلبية.  والنوبات  العالي 
ومعطيات علمية عن نمط الحياة الصحي من خالل التغذية 

الصحيحة والنشاط البدني.
يعرض مشروع »نلتقي في مزراحي طفحوت« العديد من ورشات 
تقام  مختلفة،  مواضيع  في  متنوعة  إثراء  العمل ومحاضرات 
في فروع البنك فتتحّول هذه الفروع الى مكان للقاءات شّيقة 
ا 

ً
وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاط

يثير اهتمامه. يتم تقديم الفعاليات املذكورة من قبل محاضرين 
معروفين من بينهم: د. محمود خطيب، أشرف قرطام، إلهام 

دويري تابري، سهير سلمان منّير وعمو شوشو.
من الجدير بالذكر أنه ستجري في فرع شفاعمرو في الشهر 

القادم، وتحديًدا يوم الثالثاء املوافق 2019/10/29 الساعة 
17:00 )الخامسة مساء( فعالية خاصة لألطفال مع عمو 

شوشو، علًما أن 
الفعالية مفتوحة 
أمام زبائن جميع 

البنوك، دون 
مقابل. وما على 

الراغبين في 
الحضور واملشاركة 

سوى التسجيل 
املسبق للفعالية 

في موقع البنك أو 
عبر املركز الهاتفي 
.077-6004060

للتفاصيل 
www. :والتسجيل
mizrahi-tefahot.
co.il/nifgashim

في الصورة: سهير سلمان منّير مع مدير الفرع 

روني صافية
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بسعر مغري طابق 3 واخري  شقتان مجاورتان 

موقفان  210م،  بالطابو  السطح  7م95+م  8

للسيارة الشقق مرممة ومؤجرة بناية حجر مرتبة 

وجميلة إمكانية للبناء عىل السطح

مبنطقة الهدار 

شارع املتنبيشارع احاد هعام

هجيفن  4.5 غ  +رشفة طابق 3

 وادي الجامل  4 غرف طابق 2

 عباس  3 غرف طابق 2

 هجيفن  3 غرف طابق اريض

 لوحمي هجيتاؤت  شقة ستوديو طابق 1

 ديرخ هيام  شقة ستوديو طابق اريض

 شديروت هتسيونوت 1.5 غرف طابق 2

تشارنيخوفسيك 3.5 غرف طابق 2

 شارع الحنان (مركزالكرمل)  2.5 غرف طابق 1

 شديروت روتشيلد 2.5غرف طابق اريض

وادي الجامل 3.5 غرف طابق 1

 املتنبي 2غرف+رشفة طابق اريض 

ر
جا

ي
ال

ل

مبنى طابقني مساحة 

األرض 300م مساحة 

مبنية 190م.

6 غرف  مدخالن  رشفة 

بالطابق العلوي الخروج 

من الصالون اىل الساحة  

موقف للسيارة  إمكانية 

لوحدة سكن منفردة

يف عتليت قريب من شاطئ البحر

2.5غرف رشفتان   طابق 3  

منظر للكرمل  تقريبا 80م   

السطح مسجل بالطابو تقريبا 

80م. موقف للسيارة بجانب 

املبنى مؤجرة

شارع احاد هعام 

דירת גן 65م 

إمكانية الضافة 

25م 3 غرف  

ساحة 25م

بالحي األملاين شارع 

مردخاي انيليفيتش

 حوايل 110م  ظابق 3 مرممة

 مع منظر مفتوح  

 



ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو


