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H a i f a

بلدّية  رئيس  أوعز   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للدائرة  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا، 
بإغالق  والّتفتيش،  للمراقبة  البلدّية 
(االستقالل)  شارع  في  األكشاك  أحد 
بعد  التحتا،  البلدة  في  «هعتسمؤوت» 
لسبب  بحّقه،  إغالق  أمر  إصدار  ّمت  أن 
بيعه منتجات من أنواع الّسموم اخلفيفة 
على  خطرًا  تشّكل  واّلتي  (البسيطة)، 

سالمة اجلمهور.
ّية  كيميائ مرّكبات  عن  احلديث  ويدور 
خطرة يتّم إعدادها وخلطها في مختبرات 
ّي.  غير قانونّية، من دون أّي إشراف طّب
اخلطورة،  غاية  في  الّسموم  هذه  وتعتبر 
يتعاطاها  َمن  وحياة  صّحة  على  وتؤّثر 

من أبناء الّشبيبة. 
ملكافحة  البلدّية  الّسلطة  مديرة  ووّجهت 
املخدرات والكحول، دافنا جيجي، رسالًة 
من  انتباههم  تلفت  األمور،  أولياء  إلى 
خاللها إلى أّن الّسموم اخلفيفة اّلتي ُتباع 
في األكشاك، مغّلفة بأغلفة ملوّنة ووّدية، 
على  يأتي  منها  وجزء  رخيص،  وسعرها 
شكل أكياس الّشاي أو الّسكاكر، إّال أّن 
املاريجوانا  ضرر  من  وأخطر  أكبر  ضررها 
ـ«چراس» بأكثر من 35 مرّة، وميكنها  أو ال
حاّدة،  نفسانّية  أعراض  إلى  تؤّدي  أن 

يصعب الّشفاء منها. 

°åWH O Hš Âu L Ýò ? « »—U% UH O Š W Ò¹b K Ð

 Êu O K  1.1 l b O Ý åÂU ³ —ò v HA²
°U N M O Mł  bI  Â_  UC ¹u F ð q J O ý

*åUHO�ò q�«d ≠ أقرّت قاضية محكمة الصلح في حيفا، نسرين عدوي، أن 

يدفع مستشفى «رمبام» مبلغ 1.1 مليون شيكل لوالدين فقدا جنينهما نتيجة 
ّي.  إهمال الفريق الطّب

اء قد أرسلوا األم إلى بيتها وهم يدركون مدى اخلطورة اّلتي تشّكلها  وكان األطّب
هذه اخلطوة على حياة اجلنني. وقد أرسلت املرأة إلى بيتها قبل األوان، في حني 

كان من واجب املستشفى إبقاء األم للعناية الالزمة. 
كان  لرّمبا  املستشفى  رعاية  في  األم  مكثت  لو  إّنه  قرارها  في  القاضية  وقالت 
باإلمكان إنقاذ جنينها من املوت؛ خاّصًة وأّن األم لم ُترزق بأوالد بعد، وكان هذا 

اجلنني أّول حمل لها.
وتعود القضّية إلى شهر أّيار من العام 2010، عندما أدخلت األم إلى املستشفى 
ـ 25 من حملها، وتبّني أّنها ُمصابة مبرض اضّطراب في وظيفة  وهي في األسبوع ال

الكبد نتيجة احلمل، وفي هذه احلالة جتب مراقبة األم بعناية فائقة.
واقتنعت القاضية مبوقف األم حيال هذا احلمل وأهمّيته بالّنسبة لها، واالضّطراب 

الّنفسانّي اّلذي تعرّضت له من جرّاء ذلك. 
وفرضت على مستشفى «رمبام» دفع تعويض بقيمة 1.1 مليون شيكل. 

*åUHO�ò q�«d ≠ قّدمْت حركة «أوميتس» (جرأة)، احتجاًجا 

إلى وزير املعارف، شاي بيرون، معترضًة فيه على قرار جامعة 
حيفا مبنح إجازة ثالثة أّيام لألعياد غير اليهودّية (للمسيحّيني 
وامليالد  األضحى  ألعياد  وبالّتحديد  باألساس)،  واملسلمني 

والفطر والفصح.
األكادميّية  املؤّسسة  هي  حيفا  جامعة  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
األولى في إسرائيل، تّتخذ قرارًا من هذا الّنوع. وقد وجه رسالة 
االعتراض إلى اجلامعة، رئيس احلركة املذكورة، اإلعالمي الّسابق 
أحرونوت»  «يديعوت  صحيفة  في  (عمل  أڤينيري  آرييه 
لسنوات طويلة)، وبدأها بالّتهكم، حيث كتب يقول: ال نقصد 
االختالف مع اجلامعة حول حّقها في اّتخاذ قرارات غريبة، ورّمبا 
منافية للّقانون، تخدم مصلحة جزء من الّطّالب، وُتسيء إلى 
اجلزء اآلخر، لكن هذا القرار يفتح الباب ملطالب جديدة نابعة من 

املعتقدات الدينّية وليس من اعتبارات أكادميّية!
°ÆÆ…uKšË ÆÆW�OM� ÆÆb−��

واستطرد أڤينيري: بعد صدور هذا القرار سيكون مبقدور الّطّالب 
املسلمني املطالبة بإقامة مسجد في احلرم اجلامعي، وسيطالب 
على  ذلك  وكّل  خلوة،   – والّدروز  كنيسة،  بإقامة  املسيحّيون 
حساب ميزانّية اجلامعة املستمّدة مبعظمها من مجلس الّتعليم 

العالي «الواقع ضمن مسؤولّيات وزارتك».
وذهب أڤينيري إلى أبعد من ذلك، حني طالب بأن يقوم مجلس 
الّتعليم العالي بفحص اخللفّيات القانونّية لقرار اجلامعة بشأن 
اإلجازة لغير اليهود، ووضع أمامه ثالثة احتماالت ابتدعها من 
إجازات  إلغاء  وإّما  الّتعليم،  رسوم  تقليص  إّما  الغزير:  خياله 
األعياد الدينّية، وإّما تطبيق قرار جامعة حيفا اجلديد في كاّفة 
جامعات إسرائيل، «على حساب ميزانّية الدولة» - على حّد 

«تهويل» أڤينيري.
°sLŁ ÒqJÐ …dN ÒAK� vF�ð åf²�Ë√ò ∫UHOŠ WF�Uł

حيث  فيه،  ُلبس  ال  جريًئا  صريًحا  حيفا  جامعة  رّد  وجاء 
اقة إلى اّتخاذ مثل هذا  تضمن افتخارها واعتزازها بأّنها الّسّب
صرف  يتطّلب  وال  الّدراسة،  أّيام  من  ينتقص  ال  «اّلذي  القرار 
على  شّدد  اّلذي  اجلامعة،  بيان  تعبيره  حّد  على   – أموال» 
أّنها، بصفتها مؤّسسة حتمل راية الّتمييز واالمتياز األكادميّي، 
تؤمن بإمكانّية خلق وصنع هذا الّتمييز واالمتياز، في جّو من 

االنفتاح والّتسامح واحترام املعتقدات الدينّية لدى اآلخرين.
واختتم بيان اجلامعة بعبارة جاء فيها: «من املؤسف أّن حركة 
ثمن  بكّل  ا  ـً إعالمّي واالنتشار  الّشهرة  إلى  تسعى  «أومتس» 

وبأّي طريقة، من خالل مهاجمة خطوتنا املباركة.

 œU O Ž_« WK D Ž v K Ž ÷d ² F ð åf ² O Ë√ò
°UH O Š W F Uł w  œu N O « d O G
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في  الكاثوليك  امللكّيني  الروم  مطرانّية  أقامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا لسفير إسرائيل اجلديد  ـً ّي حيفا، مساء أّول أمس األربعاء، حفًال تكرمي
بادر  وقد  منصور.  بهيج  الكاريبي،  وجزر  الدومينيكان  جمهورية  في 
لهذا التكرمي املطران الياس شّقور، اّلذي أّكد على أهمّية تكرمي الّسفير 

اجلديد، واّلذي تربطه باملطرانّية عالقة صداقة حميمة.
املتفّهم  بدوره  وعرفاًنا  ُشكرًا  جاء  منصور  تكرمي  إّن  شّقور  املطران  وقال 
واملساند للكنيسة، عندما أشغل منصبه في وزارة اخلارجّية كمسؤول 
ومؤّسسات  الكنيسة  بني  العالقات  وعزّز  واألديان،  الّطوائف  قسم  عن 

الّدولة، وبني إسرائيل والڤاتيكان. 
ومن جهته شكر الّسفير اجلديد، بهيج منصور، املطران والكنيسة على 
بهذا  اعتزازي  عن  أعّبر  أن  أريد  وقال:  التكرميّية.  الكرمية  الّلفتة  هذه 
الّتكرمي اّلذي سيبقى محّفزًا لي ملزيد من العطاء وبذل اجلهود لتوطيد 
العالقات بني مختلف الّطوائف في البالد. وسأحمل معي االنطباعات 
لي  ستنير  اّلتي  الّشعلة  لي  لتكون  املجال  هذا  في  واحلميدة  املمّيزة 
وتقريب  الدومينيكان،  جمهورية  في  كسفير  وظيفتي،  في  الّطريق 

وجهات الّنظر بني طوائفها املختلفة.
احملّبة  شهادة  لصحيفة «حيفا»: «هذه  حديث  في  شّقور  املطران  وقال 
به  قام  اّلذي  الهام  للّدور  نظرًا  الّتكرمي،  يستحّق  إلنسان  والّصداقة 

 w  q O z«d Ý≈ d O H Ý Â Òd Jð p O uŁU J « ÂËd « WO ½«d D
—u B M  Z O N Ð  w ³ ¹—U J «Ë  ÊU J O M O Ëb «  W¹—u N Lł

كّل  له  فتمّنى  طويلة.  سنني  منذ  والكنيسة  املطرانّية  صديق  منصور، 
اخلير والّتوفيق والنجاح في مهّمته اجلديدة كسفير إلسرائيل في جزر 

الكاريبي والدومينيكان».
قال  إلسرائيل،  مسيحّي  سفير  تعيني  احتمال  حول  سؤال  على  ورًدا 
املطران شّقور: «عندما يكون املسيحّيون مندمجني أكثر في حياة الدولة، 
وإن شاء الّله سيصبحون كذلك، حينها لن يكون األمر مستحيًال»(!!!).

أّما السفير بهيج منصور فقال: «أنا موّظف وزارة اخلارجّية، خضت دورة 
الدبلوماسّيني املهنّيني األولى عام 1989، وها أنا دبلوماسّي مهنّي منذ 
أكثر من 20 عاًما. وكنت أّول ناشئ درزّي وعربّي في وزارة اخلارجّية، 
العمل  ومجال  املجال.  هذا  في  الّطوائف  جميع  أمام  الّطريق  وفتحت 
الدبلوماسّي مفتوح للمستقبل، وهذا يدّل على العالقات الوطيدة بني 
كّل الّسّكان في إسرائيل. كمدير قسم الّطوائف واألديان كّنا مسؤولني 
عن العالقات مع الّطوائف عاّمة، العالقات مع الڤاتيكان مع الكنائس. 
ومبا أّن وزارة اخلارجّية تعمل على العالقات اخلارجّية، ولكن هناك طوائف 
عديدة وديانات مختلفة في داخل البالد، ووجدنا أنفسنا ملزمني بتقوية 

العالقات بني الّديانات أيًضا في البالد».
ا ومن األقلّيات في البالد وبات سفيرًا اآلن: «كابن  ـً وقال عن كونه درزّي
الّطائفة الّدرزّية أنا أفتخر ألني أنتمي لهذه الطائفة، وأنا جزء من هذه 

ولديه  األقلّيات  أبناء  من  شخص  أراد  إذا  أّنه  يبرهن  وهذا  األقلّيات. 
طموح فالّسماء مفتوحة للجميع. الّدولة هي دولة مشتركة، ونأمل أن 

نكون جزًءا فّعاًال من هذه الدولة».
وقال:  الڤاتيكان،  مع  اتفاقّية  على  الّتوقيع  قرب  على  منصور  وأّكد 
«نأمل أن يتّم توقيع االّتفاقّية خالل الّسنة القادمة، وأّن البابا فرنسيس 

سيزور إسرائيل في العام القادم».
منصور: «املواضيع  قال  الّسالم،  وعملّية  ِفَلسطني  مع  العالقات  وعن 
السياسّية ليست من نطاق عملّي، ولكن وزارة اخلارجّية حتّبذ احملادثات 
لتبدأ  وتستمّر  الّسالم  مسيرة  تنمو  أن  ونأمل  الِفَلسطينّيني،  مع 
احملادثات املباشرة ولنصنع الّسالم. ألّن ما فعلناه في اتفاقّية الڤاتيكان 
الّسلطات  مع  وبنائها  العالقات  توضيح  إزاء  خاّصًة  سهًال،  يكن  لم 

الكنسّية والدينّية والدنيوّية».
ويذكر أن منصور كان قد تنازل عن منصب سفير إسرائيل في نيجيريا 
©—U ÒB� 5�U� ∫d|uB	®                        .العام املنصرم ألسباب شخصّية
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*åUHO�ò q�«d ≠ التقى، نهاية األسبوع املاضي، املشاركون في الدورة 

الّتطوير  جمعّية  في  احلقوق»،  في  والّتثقيفّية  «نشطاء  الّتدريبّية 
االجتماعّي - حيفا، بروتي زوسمان (مديرة قسم توجهات اجلمهور في 
للمجتمع  حيفا  بلدّية  باسم  (الّناطقة  عرموش  وسامية  حيفا)،  بلدّية 
عيدنا  احملاضرة  «اجلبهة»،  عن  البلدّي  املجلس  وعضوي  العربّي)، 
التعرّف  لهدف  وذلك  عبُده،  هشام  واملهندس  طوليدانو،   - زاريتسكي 
البلدّية  في  القرارات  اّتخاذ  وطريقة  البلدّية،  املنظومة  على  كثب  عن 

واخلدمات اّلتي تقّدمها للّسّكان.
(مديرة  هّمام   – اغبارّية  جمانة  احملامية  الّلقاء  هذا  إلى  بادرت  وقد 
الوحدة احلقوقّية في اجلمعّية ومرّكزة الّدورة)، فأّكدت في مطلع الّلقاء 
وبشكل  البلدّي،  العمل  منظومة  على  كثب  عن  التعرّف  أهمّية  على 
املواطنني،  لتوّجهات  متابعته  وطريقة  اجلمهور  توّجهات  قسم  خاص، 

ومساعدتهم في حّل مشاكلهم كسّكان.
ا  ـً ا هاتفّي ـً هذا وشرحت زوسمان خالل مداخلتها أّن البلدّية تشّغل خّط
ا، لهدف  ـً 106 لتلّقي توّجهات وشكاوى اجلمهور مّدة 24 ساعة يومّي
ميكنها  الّشكوى  أّن  مشيرًة  ومعاجلتها،  شكاوى اجلمهور  تلّقي  تنجيع 
أن تتمحور في أبسط األمور إلى أعقدها. وأشارت إلى أّنه ّمت، مؤّخرًا، 

 œUIF½« qO³�Ë ¨UHOŠ WF�Uł w�
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ّية في جامعة  *åUHO�ò q�«d ≠ شهدت اجلبهة الطالب

حيفا حملة هستيرّية ضدها وذلك قبل ساعات قليلة 
فقط من إقامة النشاط اّلذي نّظمته داخل اجلامعة بذكرى 
النكسة عام 1967. وقام العشرات من نشطاء اجلبهة 
الطالبية في جامعة حيفا بتوزيع منشور على الطالب 
األمسّية  في  للمشاركة  فيها  يدعونهم  واليهود  العرب 
مبشاركة  اجلامعة  في  ّية  الطّالب اجلبهة  تنّظمها  اّلتي 
ذكرى  في  مّخول  مروان  والّشاعر  سليمان  تيريز  الفنانة 
باالحتالل  توزيعه  ّمت  الذي  املنشور  نّدد  فيما  الّنكسة، 

االسرائيلي املستمر منذ عام 1967.
هذا وقام اليمني املتطرّف وعلى رأسهم حركة «إم ترتسو» 
اليمينّية في جامعة حيفا بإجراء مظاهرة قبالة األمسية 
في  مساء  من  والنصف  الرابعة  الساعة  نّظمت  اّلتي 
على  شرسة  هجمة  العبري  اإلعالم  شّن  فيما  اجلامعة، 
ّية في اجلامعة واتهمها بأّنها «ال تعترف  اجلبهة الطالب
بيهودّية الدولة». كما تهّجم اإلعالم العبري، أيًضا، على 
الشاعر مروان مّخول الذي شارك في األمسّية التي دعت 

ّية. لها اجلبهة الطالب

توظيف عربّي في مرَكز االّتصاالت البلدّي (106)، لتلّقي توّجهات 
ّية أيًضا. كما أّكدت أّنه من املفّضل أن يتّم التوّجه  اجلمهور بالّلغة العرب

ا للقسم والّتبليغ عن املضار واملشاكل التي تتطّلب املعاجلة. ـً خطّي
عن  تبليغ  من  يعانونها،  اّلتي  املشاكل  عن  الّناشطون  وحتّدث 
السّيارات  لركن  أماكن  وانعدام  العاّمة  واملواصالت  بيئّية  مضار 
في  الّضجيج  معاجلة  وقضّية  املدينة،  في  ّية  العرب األحياء  في 
وترميم  حتسني  يتم  بأن  يرغبون  أّنهم  على  أّكدوا  كما  األحياء، 
لألطفال. ومالعب  ّية  العرب األحياء  في  مقاعد  ووضع  التحتّية  البنى 

عن  طوليدانو   - زاريتسكي  عيدنا  البلدّي  املجلس  عضو  وحتّدثت 
الكثيرين  مضاجع  تقّض  واّلتي  («األرنونا»)،  املسَكن  ضريبة  قضّية 
ا  ـً من املواطنني العرب، ُمشيرًة إلى أّنها تتلّقى مئات التوّجهات سنوّي
ملساعدة املواطنني باحلصول على تخفيض في الضريبة. وأشارت إلى أّنه 
َمن ميلك غرامات على عدم دفع ضريبة املسكن ال ميكنه أن يحصل على 
تخفيض، بعكس ما كان مّتبًعا في املاضي، وذلك بسبب تغييرات 
في القوانني من قبل وزارة الّداخلّية. ولذلك أّكدت على أهمّية أن يقوم 
املواطنون بتسديد كامل ضرائب «األرنونا»، قبل طلب تخفيض في ذلك. 
كّل  أّن  على  مؤّكَدْين  البلدّي،  العمل  عن  وعبُده  زاريتسكي  وحتّدث 
هّمهما هو حمل القضايا اّلتي يعانيها الّسّكان العرب في املدينة إلى 
منبر البلدّية ومتثيلهم أمام املجلس البلدّي ومّتخذي القرارات، والعمل 

ألجل مصلحة املواطنني عاّمًة والعرب منهم بشكل خاّص.
حقوقهم  على  وناشطني  ناشطات  وتأهيل  تثقيف  إلى  الدورة  وتهدف 
واخلدمات املستحّقة من املؤّسسات املختلفة، الرّسمّية والبلدّية، على أن 
يحصلوا على اآللّيات والقدرات واملعرفة ليكونوا مرافعني عن حقوق 
مجتمعهم وجيرانهم وسّكان أحياَءهم، ويشّكلوا سنًدا للجمعّية ووكالء 
لها لتدعيم املجتمع احمللّي واملطالبة بحقوقه. باإلضافة إلى ذلك يؤّكد 
متكني  ّية،  العرب العائالت  عيش  شروط  حتسني  أهمّية  على  املشروع 
ُمعيقات  دون  من  املدينّية  احلياة  في  االنخراط  من  املهاجرة  العائالت 
وتوفير فرص ومهارات الندماج أجيال جديدة في نشاط املجتمع املدنّي.

UHOŠ ≠ ÒwŽUL²łô« d¹uDÒ²�« W ÒOFLł w�
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حيفا  «نادي  من  بدعوة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّثقافي» ومؤسسة محمود درويش واإلبداع، ومعهد 
إميل توما للدراسات الِفَلسطينّية، أقيمت أمسّية 
ثقافّية، مؤّخرًا، تكرًميا للمناضل عودة األشهب (أبو 
عدنان)، واحتفاًء بصدور كتابه «صفحات من الّذاكرة 
الفاهوم،  وليد  احملامي  مبشاركة  الِفَلسطينّية»، 
الِفَلسطينّية.  للّدراسات  توما  إميل  معهد  من 
بالّذاكرة  املهتمني  من  كبير  عدد  األمسية  حضر 

الِفَلسطينّية وتاريخها.
تولى العرافة الكاتب واملربي األستاذ فتحي فوراني، 
اإلعداد  في  ساهم  َمن  كّل  وشاكرًا  باجلمهور  ا  مرّحًب

والّتحضير لهذا البرنامج.
وبأسلوبه املشوّق، اّلذي ال يخلو من الدعابة، عرّف 

األستاذ فتحي باملناضل األشهب: «الغزال األشهبّي» 
منتصب  ميشي  الذي  عاًما،  والّتسعني  الواحد  ابن 
وقال: «إّن  العسكري»،  املارش  في  كجندي  القامة، 
رادارّية  ذاكرة  ذو  الذهن،  صافي  رجل  األشهب  عودة 
قبل  حدثت  ألحداث  التفاصل  أدق  حتفظ  ذكّية، 
سبعني وثمانني عاًما، يستحضر املاضي مهما بعد 

ويضعه أمامنا وجًها لوجه بحلوه ومرّه».
وأضاف فوراني في عرضه لشخص ضيف األمسّية: 
«لقد حمل أبو عدنان الرسالة واختار طريق النضال 
من  الكفاحية  املعارك  وخاض  بالّتحديات،  املليئة 
أجل غد أفضل لشعبه. وكان طريقه طويًال ومزروًعا 
بالّنضال  ومليًئا  واأللغام  والزجاج  واحلجارة  بالّشوك 
واجلوع  والّتحديات  واملغامرات  والقصص  والكفاح 

واالعتقال واألسر واحلرمان.. كل هذا وغيره من أجل 
احلياة احلرة الكرمية».

وليد  احملامي  قال  األشهب  عودة  عن  كلمته  وفي 
الفاهوم: «لم أتردد يوًما في قول كلمة حق إلنصاف 
لواجب  حياته  في  األشهب  إنصاف  إن  ُظلموا.  من 
قبل  من  فقط  ليس  عودة  األخ  ظلم  أخالقي، حيث 

األعداء بل من ذوي القربى أيضا»! 
أقف  أن  أستطع  لم  كتابه  قرأت  أن  وأضاف: «بعد 
لصاحبه  سجن  هو  كتاب  سجن  إن  احلياد،  على 
وإعدام للكلمة وخاصة كتابة الّتاريخ، تاريخ الرواية 
األشهب  «يحّدثنا  قائًال:  استطرد  الِفَلسطينّية».ثّم 
وسماسرة  اإلقطاع  بني  البالد  ضياع  عن  كتابه  في 
ّجتار األرض والّدين والسياسة وعن ثوّار اخلليل في 
التحاق  عن  يحّدثنا  ثّم  وُلد.  حيث  اخلليل  جبال 
استشهاد  أعقاب  في   1936 عام  بالثورة  األشهب 
أخيه عيد، وعن اعتقاله في سجن املزرعة وانتمائه 
من  خروجه  فور  الِفَلسطينّي  الشيوعّي  للحزب 
وفؤاد  قبالن  بسعيد  متأثرًا   1941 عام  السجن 
نصار. ثّم حتدث عن مشاركة األشهب في وضع اللبنة 
األولى في بناء صحيفة «االّحتاد» عام 1944. ثّم 
انخراطه في العمل السياسّي والّنقابّي فكان مراسل 

جريدة «االّحتاد» في القدس في عددها األّول.
ثم يتابع الفاهوم عن الكتاب، فيقول: «إّنه ينتقد 
في  والتطبيق  األيديولوجية  بني  التناقض  بجرأة 

سلوك بعض قادة احلزب الشيوعي».
ليبدأ  األشهب  به  احملتفى  املناضل  دور  جاء  ثّم 
محاضرته القّيمة، مؤّكًدا على أهمية العلم ألبنائنا 
عن  يدافع  أن  يستطيع  ال  اجلاهل  أّن  منطلق  من 

قضّيته وأن من حق األجيال أن تعرف.

V N ý_«  …œu Ž  q{UM *«  l  UH O Š  w  w 1d Jð  ¡UI

وقال األشهب: قد كشفت في كتابي أمورًا لم ترْق 
زيت  بير  جامعة  من  أمر  فصدر  اجلهات  لبعض 
بإيقاف النشر. لكّنه وجه كلمة لليهود أنه عليهم 
استخالص العبر من التاريخ وأن كل احتالل وإن طال 

بقاؤه فمصيره إلى زوال.
ثم تطرق إلى محطات هاّمة في حياته: مرض زوجته 
كتابه  إعداد  مراحل  القدس.  في  للعيش  وانتقاله 
وسجنه  الفلسطينية  للثورة  انضمامه  سجن،  الذي 
وانضمامه  الّشيوعيني  يد  على  وتتلمذه  املتكرر 
إليهم، عن أخيه الثائر الّشهيد عيد وأخيه نعيم.

وقد ترك أبو عدنان أطيب األثر لدى جمهور احلضور 
وقائع  من  تضمنته  ومبا  باحملاضرة  استمتع  الذي 
في  وساهم  عليها  شاهًدا  كان  تاريخية  وأحداث 
الّشائق  باألسلوب  اجلمهور  استمتع  كما  صنعها. 
اّلذي قدم فيه احملاضر محاضرته احلافلة بالتفاصيل 

واألحداث الهامة. 

VNý_« …œuŽVNý_« …œuŽ



9 2013 Ê«d¹e ÓŠ 14 WF ÔL'«

!



102013 Ê«d¹e ÓŠ 14 WF ÔL'«

—U ÒB� 5�U�

وقع حادث طرق ذاتّي في حي وادي النسناس في 
حيفا، أّدى إلى حجب حركة السير في شارع قيساريا، 
بعد أن فقد سائق مركبة تنظيف الّشوارع الّسيطرة 
على مركبته، وواصل طريقه إلى اجلدار احملاذي.

في  الّشديد  ارتياحهم  عن  عيان  شهود  عّبر  وقد 
اعقاب اصطدامه في هذا املنحدر احلاد، إذ قالوا 
املدارس  طّالب  كان  الّسيطرة  فقد  «عندما  إّنه 

 åW ÒO L K F « W ÒOłu u M J Ò² « W³ M «ò
W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J « w

*åUHO�ò q�«d ≠ اختارت وزارة الّتربية والّتعليم، 

طّالبها  لتمّيز  األرثوذكسّية،  الكلّية  العام،  هذا 
في  الوحيدة  ّية  العرب املدرسة  لتكون  الّتحصيلّي، 
الّتكنولوجّية  «النخبة  مشروع  تتبّنى  اّلتي  حيفا، 
الّطّالب  قدرات  لتعزيز  املشروع  يصبو  العلمّية». 
والّتكنولوجّية  العلمّية  املواضيع  في  وحتصيلهم 
والرياضّيات، نظرًا لإلحصائّيات املُقلقة والتي تشير 
إلى النسبة املنخفضة من الطالب في البالد الذين 
يدرسون موضوًعا تكنولوجًيا وعلمًيا مبستوى خمس 
وحدات تعليمّية، واّلتي ال تتعّدى %6، ما سيؤّثر 

مستقبًال على التقّدم الّتكنولوجّي. 
صفوف  من  وطالبة  ا  طالًب  58 للمشروع  انضّم 
الّشروط  يوافون  واّلذين  الكلّية  في  العواشر 
األساسّية لاللتحاق باملشروع، وهي أن يدرس الّطالب 
تعليمّية،  وحدات  خمس  مبستوى  الرياضّيات 
والكيمياء  كالفيزياء  علمّي  ملوضوع  إضافًة 
والبيولوجيا وموضوع تكنولوجّي مثل اإللكترونيكا 
في  املشاركون  الّطّالب  يحصل  والبيوتكنولوجيا. 
املشروع على ساعات دعم وتقوية في مواضيع عّدة 
في  إثراء  بفعالّيات  ويشاركون  الرياضّيات،  أبرزها 

املجاالت العلمّية والّتكنولوجّية، وبجوالت تعليمّية 
تدعم  واّلتي  «إنتل»،  شركة  مثل  رائدة  لشركات 
حتت  إرشاد  وطواقم  موارد  تخصيص  عبر  املشروع 

شعار «نحن الغد».
العليا  الّتعليمّية  املعاهد  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
ـ«تخنيون»)  (ال التطبيقّية  العلوم  معهد  وخاّصًة 
قد أعربوا عن تقدميهم تسهيالت في شروط القبول 

للّطّالب امللتحقني باملشروع. 
يشارك األستاذ رجا إلياس (مرّكز املشروع في الكلّية) 
في لقاءات شهرّية مع املسؤولني عن املشروع لتدارك 
للّطالب  ميكن  اّلتي  األجنع  والفعالّيات  الّنشاطات 
املُلتحق في املشروع املشاركة بها؛ ويؤّكد األستاذ رجا 
األكبر  املجهود  بذل  على  الّطّالب  يحّث  املشروع  أّن 
في  ُينّفذ  املشروع  وأّن  اإلجنازات،  أفضل  لتحقيق 
الرياضّيات  موضوع  معّلمي  مع  بالّتعاون  الكلّية 

واملواضيع العلمّية والّتكنولوجّية. 
من  جديدة  دفعة  بتجهيز  ًيا  حال الكلّية  تقوم  كما 
طّالب الّتواسع ليلتحقوا العام القادم باملشروع، وقد 
الفيزياء  مبوضوع   عمل  بورشات  اآلن  حّتى  شاركوا 

الفلكّية نظمتها شركة «إنتل».

 —«b−Ð Âb D B ð Ÿ—«u ÒA « n O EMð W³ d
d O Ò « W d Š V−%Ë

إلى  عودتهم  طريق  في  الّشارع  في  يسيرون 
منازلهم، وحلسن احلّظ أّن املركبة اصطدمت باجلدار 

ولم يصب أحد بأذى».
قسم  حتّطم  إلى  اجلدار  في  املركبة  اصطدام  وأّدى 
عند  أّن  علًما  فيه،  شقوق  وإحداث  اجلدار  من 
إلى  وصلت  قد  الّشرطة  تكن  لم  الصور  التقاط 
املكان بعد، بغية تنظيم حركة السير، اّلتي أخذ 

يقوم بها أحد الطّالب اّلذي مّر من املكان.
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FCBARCELONE CAMP
برشلونه تصل للبالد

ألول مره في مدينة حيفا

لتعليم أسس كرة القدم حسب الطريقة البرشلونية

 -

كل طالب ينتسب للمخيم 

يحصل على رزمة لوازم 

تخص العبي نادي برشلونه:-

��� �� ��	

11/7-4/8/2013 

المخيم تحت اشراف

 نخبة من المدربين الكبار في عالم كرة القدم 

والالعب السابق زاهي ارملي وطلبة معهد وينغت 

050-8557247 053-8260001
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PPP

ادارة المخيم ومؤسسة المراكز الجماهيريه العربيه ستعمل من خالل فعاليات المخيم على الكشف عن 

مواهب الطلبه الكرويه وبالتالي الى محاولة دمجهم في نوادي وفرق رياضية في البالد والخارج من خالل 

مواكبة العمل معهم بعد االنتهاء من فعاليات المخيم

كل ططالب ينتسب للمخيم 

ميري خوري

فقط معنا يستطيع اطفالكم قضاء عطله ممتعه وآمنه
 بين احضان الطبيعه وعلى مالعب أڤي ران

ا1دارة
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم الطالب العرب في معهد العلوم الّتطبيقّية 

إدارة  رفض  على  احتجاًجا  األسبوع،  هذا  تظاهرة،  («التخنيون») 
ـ«تخنيون» مطلبها بتسهيالت للّطّالب املسلمني خالل امتحاناتهم  ال

اّلتي سيجرونها في شهر رمضان املبارك.
وقد ناضل الطّالب العرب منذ العام املاضي عبر عّدة جلسات عقدت 
مع عميد الطلبة لتحقيق تسهيالت للّطالب خالل فترة االمتحانات، 

ومنها متديد الوقت املخّصص لالمتحان، أسوًة ببقّية اجلامعات التي 
ا  ـً ّي إضاف موعًدا  الطالب  منح  أو  عّدة،  تسهيالت  طالبها  منحت 
آخر إلجراء االمتحان، أو كحد أقصى إجراء االمتحان في ساعات 
الّصباح، إّال أّن هذا الطلب قوبل بالرّفض. وقد حمل الطالب العرب 
الفتات حملت شعارات مثل: «حّل جزئي ال يكفي»، «الّصوم ليس 

اختيارًيا، لكّنه فرض علينا»، و«نطالب بحقوق عادلة».

ـ«تخنيون»): «اقمنا هذه   وقال الّطالب أمير عرابي (مسؤول «اقرأ» في ال
حق  ألبسط  الّطلبة  عميد  قبل  من  إيجابّي  رد  أي  نتلقَّ  لم  ألّننا  التظاهرة 
من حقوقنا،  وفي املقابل مينح اجلنود املسرّحني تسهيالت عّدة، ونحن نعلم 
صعوبة تقدمي االمتحان خالل شهر رمضان في ظّل صعوبة أجوائه وظروفه، 

إّال أّننا مستمروّن بالّنضال لهدف حتقيق هذا املطلب». 

ÊUC — d N ý ‰ö š  U ½U × ² ô« w   ö O N ² Ð V U Dð åÊu O M ðò ? « »ö D  …d ¼U Eð
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هل وصلتكم 
بطاقة القشط إلى البيت?

 הלבשה תחתונה
של המותגים המובילים

55% 

50% 

40% 

לתת יותר

35 ש"ח מתנה
בקניה מעל 200 ש"ח. קוד קופון: 428

כולל כפל מבצעים

לשבוע
בלבד!

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ششششششششششششششششششششششششششششمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

واكتشفوا ما الهدية الرائعة التي فزمت بهااقشطوا إحدى املربعات 
باإلضافة إلى التخفيضات املوجودة

לשבועע
בלבד!

לשבול
בד!

ملدة أسبوع 
فقط!

תוקף הכרטיס 16-22.6.2013. למימוש חד פעמי בהטבה אחת בלבד במעמד הרכישה בסכום הנקוב בהטבה הנבחרת. 
הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס. בכפוף לפריטים המשתתפים במבצע 
ולמגוון הקיים בכל סניף. אינו תקף למותגים - ניוטרוג'ינה, לוריאל דרמו (טיפוח), סדרת ביוקס של פרמייר, סטים 
ופריטים במחירים מיוחדים. לא תתאפשר רכישה בכפולות. כל לקוח זכאי לממש כל אחת מההטבות המופיעות ע"ג 

הכרטיס.

اقشطوا إحدى املربعات
واكتشفوا ما الهدية الرائعة التي ربحتموها 
باإلضـافـة إلـى التخفيـضـات املـوجـودة

יוותותותרותרותרותרותר ית ית ית ית ית תתת יייותותותותרותרותרותרותרתרתררלתלתלתלתלתלתלתלל ית ית ית ית ית וותותותתרתרררלתלתלתלתלתלתלתתתתת לתתתת ת ת 

club365 ! 24768403247684032424477668484400033

Gift Card+

 ازياء الصيA للنساء ,الرجال 
واألوالد املشاركة باحلملة

سريان مفعول البطاقة 22.6.2013 – 16. لالستفادة منها ملرة واحدة فقط. امتياز واحد فقط لدى الشراء باملبلغ املذكور في االمتياز املختار. ال ميكن استبدال البطاقة نقدا ولن يتم إعادة الباقي جراء 
استعمال جزئي للبطاقة. خاضع للسلع املشاركة في احلملة وللتشكيلة املوجودة في كل فرع. غير ساري املفعول على املاركات – نيوتروجينا, لوريال درمو (عناية), مجموعة بيوكس من برمييير, أطقم 

وسلع بأسعار خاصة, لن يتاح الشراء املزدوج. يحق لكل زبون االستفادة من كل واحدة من االمتيازات الظاهرة على ظهر البطاقة.

30% 
أدوات منزلية وتكستيل 

جتميل وعناية من املاركات الرائدة 
املشاركة باحلملة

مالبس داخلية من املاركات الرائدة

 تخفيض تخفيض

 تخفيض تخفيض

حتى حتى
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أّكدت املرّشحة لرئاسة بلدّية حيفا، د. عينات كاليش - رومت، واحملاضرة 
انتخابّي  اجتماع  خالل  ـ«تخنيون»)،  (ال الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في 
عقدته مطلع األسبوع، في حّي عّباس احليفاوّي، وشارك فيه العشرات 
من قيادات املجتمع العربّي احليفاوّي، أّنه - وبحسب رؤيتها - يجدر 
على بلدّية حيفا أن تصّب كّل قدراتها وطاقاتها في مركز حيفا، في 
على  ستعمل  أنها  أّكدت  كما  التحتا.  البلدة  وفي  ّية،  العرب األحياء 

تنفيذ ذلك في حال ّمت انتخابها لرئاسة البلدّية. 
وحتّدثت كاليش خالل اللقاء عن الّنضال اّلذي قادته ضد كهرَبة القطار، 
مؤّكدًة أّنها كحيفاوية ترغب في أن يكون لديها وجهة للبحر، ال أن 
تضّطر للسفر إلى جنوب املدينة لالستمتاع بالبحر. مشيرًة أّن احلركة 
ّية «إعادة البحر إلى حيفا»، قامت بجلب عّدة مقترحات بديلة  الّنضال
لعرضها على الّلجنة القطرّية للّتخطيط والبناء، منها مثًال «تخفيض 
القطار» حتت األرض، وبناء جسور تتيح للمواطنني الوصول إلى البحر، 
ّية منها، كحّي محّطة الكرمل، وادي جمال،  خصوًصا في األحياء العرب
القطارات،  َكهربة  متّت  حال  في  كثيرًا  ستتضرّر  اّلتي  التحتا،  والبلدة 
وستحجب رؤية البحر عنها في ظّل مخّطط فتح واجهة البحر على حيفا.

وقالت في رّدها على سؤال حول هذا املخطط، والذي يهدف إلى تهجير 
حديثة  بنايات  بناء  بغية  األحياء،  هذه  من  وإخالئهم  العرب  املواطنني 
تطوير  وميكننا  احمللي،  املجتمع  على  احلفاظ  أوًّال  يجب  إّنه  شاهقة.. 
اِملنطقة حتى من دون إخالء الّسكان، بل عليهم أن يكونوا جزًءا شريكا 
في تطوير السياحة البلدّية، مشيرًة إلى حيفا يجب أن تكون املدينة 

السياحّية األكبر واألفضل في البالد.
مركزًا  كونها  القدمية،  حيفا  أحياء  في  بجولة  القيام  يجب  وأضافت: 
ا للمدينة، وأن يتم وضع مخّطط لترميم وإعادة تأهيل هذه األحياء.  ـً تاريخّي
وأّكدت أّنه ال ميكن إهمال املناطق العاّمة في األحياء القدمية على حساب 
الّترميم والتأهيل واستحداث احلّي. «على البلدّية أن تستثمر وأن تضع 

مخّطًطا لترميم وحتسني املباني العامة واألمالك اخلاّصة أيًضا».

 1
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فرق  من  هيئة  مال  الشِّ ِمنطقة  في  تشّكلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

اء اّلذين يعاجلون األورام الّسرطانّية في الرّأس والعنق، وذلك  األطّب
مببادرة الدكتور سالم بّالن (مدير خدمات األورام للرّأس والعنق في 

«رمبام»). 
وفي اجتماع لهذه الهيئة تبّني أّن أورام الرّأس والعنق هي من أكثر 
نسبة  فإّن  ولذا  مال،  الشِّ في  الّسّكان  أوساط  في  انتشارًا  األورام 
الوفّيات نتيجة هذه اإلصابات تقارب %50. وأظهرت األبحاث 
حتّسن  طرأ  أّنه  الصدد  بهذا  األخيرة  الّسنوات  في  ُنشرت  اّلتي 
ملحوظ على جناة املرضى اّلذين تلّقوا العالج الّالزم في املستشفى.

ومن املقرّر تنظيم ثالثة لقاءات في كّل سنة للفرق الطبّية اّلتي 
تعالج هذه األورام لالّطالع على آخر املستجّدات في هذا املضمار.   

°»d F « å‰“UGðò ¨W Ò¹b K ³ « W ÝU zd  W × Òýd *« ¨g O U   UM O Ž

وأشارت الى أّنه ّمت تنفيذ العديد من مشاريع الّتحديث في نواحي العالم، 
وقد ّمت إيجاد صيغة مقبولة على اجلميع من حيث الّتطوير والّترميم 
به. الّضرر  إحلاق  وعدم  احمللّي  املجتمع  على  احلفاظ  مع  والتحسني، 

ّية  العرب أحيائهم  وأوضاع  مشاكل  االجتماع  في  املشاركون  وطرح  هذا 
تقوية  لقضّية  التطرّق  ّمت  املثال  سبيل  فعلى  العرب.  املواطنني  وهموم 
ّية،  العرب األحياء  في  الّتاريخّية  املباني  هدم  وعدم  احمللّي  املجتمع 
وقضّية االستثمار في األحياء العربية، باإلضافة إلى تقوية املباني ضّد 

الهزّات األرضّية.
وأشارت كاليش إلى أّنه على البلدّية أن ُتلزم البنوك بإعطاء قروض لكّل 
ّيتها.. من يرغب بترميم منزله أو تدعيم بنايته، فهذه األحياء من مسؤول

 w� U Î	uBšË ¨UHOŠ e Ó�d� w� UNð«—b� Òq� VBð Ê√ W Ò¹bK³�« vKŽ V−¹ ∫nOCðË
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مزنون + فترينا + طاولة طاولة سفرة + 6 كراسي

ببووااااابباااااباااغرفة نوم كاملة + خزانة 4 ابوابفرشةصالون 3+2+1 444444 ةةةةة كككككااااممللللة ةةةةةغغغغغررف خخخخزززززااااانننننةةةةةللللةةة ++ لللةةةة ككككك م ككرففف نننننوومم فففففةةةةة شفففرشششفففررششششششةةةة فف 33333++22+11 ننن ال

2013

04-6215192
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والصناعّية،  الّتجارّية  الغرفة  رئيس  من  بدعوة   ≠ åUHO�ò q�«d*

مندي  حيفا،  ميناء  عام  مدير  األسبوع،  بداية  حّل  صالح،  عامر 
زلتسمان، ضيًفا على مكاتبها في الّناصرة، مبرافقه كبار املوّظفني 
الغرفة  رئيس  مع  التقوا  حيث  حيفا،  ميناء  في  القرار  وأصحاب 
الّتجارّية والّصناعّية وعدد كبير من املصّدرين واملستوردين، أعضاء 
وغيرها،  الفحم  وأم  وسخنني  والّناصرة  حيفا  من  الّتجارّية،  الغرفة 
ورفعوا أمام الضيوف عّدة مشاكل وقضايا تتعّلق بتصدير واستيراد 

بضائعهم عبر ميناء حيفا.
ومن جهته رّحب صالح بالّضيف ومرافقيه، معرًبا عن شكره العميق 
ا نهج الغرفة الّتجارّية بعهدها اجلديد  وامتنانه لتلبيته الدعوة، ُمسهًب
الّلقاء مع كافة األطراف واملؤّسسات االقتصادّية في البالد، واّلتي من 
دعم  وبالّتالي  العرب،  األعمال  ورجال  الّتجار  قضايا  إيصال  شأنها 

وتقوية املصالح الّتجارّية.
وأّكد زلتسمان في حديثه مع جمهور املستوردين خاّصًة، أّنه يرى الغرفة 
اّلتي  املباشر  الُعنوان   - وإدارتها  برئيسها   - والصناعّية  التجارّية 
يتعامل معه امليناء، وشّدد أّنه «من اليوم وصاعًدا سنقود الّسفينة 
املستوردين».  بضائع  ورعاية  املصالح  حلماية  بيد،  يًدا  االقتصادّية 
ودعا اجلميع لاللتفاف حول الغرفة الّتجارّية في الّناصرة، ونوّه خالل 
حديثه بأّن زيارته هذه هي األولى ملدينة الّناصرة، وأّنه ألّول مرة يلتقي 
رجال أعمال من كاّفة البالد في غرفة جتارّية، بالرّغم من وجود غرفة 
واهتمامه  العربّي  املجتمع  خصوصّيات  أّن  إّال  امليناء؛  بجوار  حيفا 

باجلمهور العربّي، دفعه لتلبية الدعوة.
وقام صالح، بناًء على قرار اإلدارة، مبنح مندي عضوّية شرف بالغرفة 
للّشراكة  عربوًنا  الّضيف  اعتبرها  والذي  والصناعّية،  التجارّية 

والتعاون املتبادل.
وفي اللقاء مع املهندس رامز جرايسي (رئيس بلدّية الّناصرة)، أعرب 
مندي عن شكره العميق حلفاوة االستقبال، وأثنى على ما ملسه من 
تفاٍن وِمهنّية في الّتعامل مع رجال وسّيدات األعمال من خالل الغرفة 

الّتجارية والّصناعّية. 

   

`�U	Ë ÊUL�²�“
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åUHO�ò q�«d*

بادرت إدارة مستشفى «رمبام» إلى تنظيم حملة 
االستعالمات في املستشفى خلدمة الزوّار.  وتقرّر 
أن  األسبوع،  هذا  مطلع  في  أجريت  جتربة  مبوجب 
باخلدمة  يقمن  الّلواتي  الفتيات  من  عدد  يقف 

أّنه  فورمان  الدكتور  أعلن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

االنتخابات  في  البلدية  لعضوية  نفسه  سيرشح 
بضرورة  مقتنًعا  أصبح  إّنه  وقال  املقبلة.  البلدّية 
اّتخاذه هذه اخلطوة بعد أن تلّقى اّتصاالت عديدة 
من قطاعات واسعة في اجلمهور، ومن متنافسني 

فعلّيني للمجلس البلدي ورئاسة البلدّية.
 60 العمر  من  يبلغ  فورمان  الدكتور  أن  ويذكر 
أمناء  ملجلس  رئيًسا  الّسابق  في  وعمل  عاًما، 
شركة فرعّية في «إل-عال»، ورئيًسا ملجلس أمناء 
غنية،  جماهيرّية  جتربة  ذو  وهو  البلدّي،  املسرح 
اء األسنان، وعضو في  وعضو في إدارة نقابة أطّب
خوض  قرر  وقد  األسنان.  لطب  العلمّية  الّلجنة 

االنتخابات للمجلس البلدي. 
ومن ضمن املشاريع العديدة التي ساهم د. فورمان 
بتقدميها: مشروع صّحة األسنان «ملنب هدار»، وهو 
ّية لدى 3000  مشروع للمساعدة واملعاجلة الوقائ
إلى  الوصول  ميكنهم  ال  اّلذين  واألوالد  عائلة، 
طبيب األسنان، ومشروع آخر هو العيادة املتنّقلة 
للمّسنني. وقد جّند الدكتور فورمان، قبل شهرين، 

WH O F C «  «—bI « ÍË– q Ò¦ Q ÝWH O F C «  «—bI « ÍË– q Ò¦ Q Ý
األموال الالزمة للحصول على سيارة أخرى لتقدمي 
على  للحصول  توّجه  أّنه  ويضيف:  العالج.  هذا 
هذه اخلدمة أكثر من 20 ألف عائلة خالل العقد 
األخير في معهد الّدراسات التكميلّية في طب 

األسنان في شارع الكرمة «هچيفن».
املنافسة  «قرّرت  يقول:  فورمان  الدكتور  ومضى 
مبفردي بعد أن التقيت بكافة ممّثلي األحزاب في 
املدينة، وتأّكد لي أّنه ما من ممّثل حقيقّي وممّيز 
األحياء  تطوير  موضوع  ملعاجلة  استعداد  على 
اليومّية،  الصعوبات  يواجهون  اّلذين  واملواطنني 
ومتواصلة.  عملّية  ضائقة  من  عانوا  واّلذين 
واحلديث عن جمهور ينبغي معاجلة شؤونه لكي 
طبقة  القصد  وليس  حقوقه.  نيل  من  يتمّكن 
متوسطة أخرى الذي ورد احلديث عنها في األشهر 
يومًيا  يفّكر  بجمهور  بل  اإلعالم،  في  األخيرة 
العائلة.  إلى  العيش  لقمة  إحضار  كيفّية  في 
على  بتمثيل  يحظى  أن  اجلمهور  هذا  حّق  ومن 
ومستوى  القرارات،  يّتخذون  اّلذين  مستوى 

الّتمثيل البلدّي في حيفا».      

WK ÒIM ² *«  U ö F ² Ýô«  ÆÆåÂU³�—ò w� b¹bł

في  الرئيسّية  املفارق  في  (التطوّعّية)  الوطنّية 
املستشفى، ويرشدن املارّة إلى األقسام والعيادات 
أولئك  الفتيات  بني  ومن  عنها.  يبحثون  اّلتي 

الّلواتي يتكّلمن عدًدا من الّلغات خلدمة الزوّار.
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مفتوح

أيام في ا
سبوع
7

الحمالت بين التواريخ 20.06.13 -  13.06.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ لنف

نحترم
الشيكات 

بشروط

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

زيت ذرة  ”أنطوان شقحة“
3 لتر

محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

تشكيلة مشروبات 
”كريستال“ 2 لتر

محدود بـ 10 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

تشكيلة عصير ””جامب“
5. 1 لتر

5بـ

2بـ 5بـ

 2بـ

  3بـ

محدود بـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

فيليه مشط «دليداج» مبّهر
1 كغم

سكر ”أورجينال“
 1 كغم

رزمة ثالثية بودينج 
فانيل ”أوسم“

رزمة رباعية فتافيت 
”أوسم“

تشكيلة شراب 
بأطعمة / خل ”يخين“ 

محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

محدود بـ 6 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

محدود بـرزمتين - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

محدود بـ 2 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

صدر دجاج

1كغم بـ

أفخاذ دجاج

3كغم بـ

2بـ

فطر مقّطع ”ويلي-فود“
400 غم

رزمة زوج ”عرجليوت أوسم“

رباعية تونا بالزيت/ ماء 
”ويلي فود“ 110 غم

حمص ”ميكي“ 
800 غم

أكياس نقارش بيتسا 
”معدنوت“ 800 غم

تشكيلة مشروبات حليب 
”يوطفاتا“ 1 لتر

”أ ك
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 نشتري ونستمتع  

  نسجل التفاصيل الشخصية 

  وننتظر المكالمة..

5 فائزين يومي'!

بترجعلك

فسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

فرع يركا – م.ص. يركا  هاتف – 04-906-9600

محدود للوحدة الواحدة
 عند الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

مسحوق غسيل ”كولون“
7 كغم

”سيميالك أدفانس بلوس“
 900 غم

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

شامبو ”بينوك“ 
700 مل

ثالثية معجون أسنان ”كولجيت 
”تريبل أكشن“

2بـ

معّطر ”سانو بيسجا“
  4 لتر

2بـ

مسحوق غسيل ”إريال“
 8 كغم

رباعية مناديل ”فريش وانز“

999
مطري غسيل ”بدين اكسترا“ 

960 مل
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 åUHO�ò q�«d*

فازت املدرسة األحمدّية - الكبابير، في املراتب األولى مبسابقة الّتصوير القطرّية لوزارة 
الّتربية والّتعليم، وذلك ضمن مشروع «منط حياة صّحّي وفّعال».

وفي حفل الوزارة، قام الّطالب يونس خّطاب (الّصف الّسابع) بتسّلم اجلائزة، وهي 
التقطها  اّلتي  اخلاّصة  للّصورة  تقديرًا  ومدرسّية.  شخصّية،  نقدّية  جائزة  عن  عبارة 
بآلته الّتصويرّية (الكاميرا) في احلديقة التعليمّية الّتابعة للمدرسة، واّلتي ترمز إلى 
أهمّية احلفاظ على الّطبيعة والبيئة وترسيخ املوضوع في املسيرة التربوّية والّشخصّية 

للّطالب. يذكر أّن دورو الّتصوير مبتابعة وإرشاد معّلمة الفنون خلود شنبور.
ّية واليهودّية من حيفا والّشمال، وقد  وقد شاركت في املسابقة عشرات املدارس العرب
فازت من بينهم 12 مدرسة بشهادات تقدير، و3 مدارس مبراتب أولى وجوائز نقدّية، 

ومن بينهم كانت املدرسة األحمدّية في حّي الكبابير احليفاوّي.

W Ò¹d D  d ¹u B ð WI ÐU 0 “u Hð W Ò¹b L Š_« W Ý—b *«
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U ² OÄ ‰U Ýd
األسبوع  هذا  املركزّية،  احملكمة  فرضت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

السجن خمس سنوات على شخص ديَن بعملّيات سرقة والتهديد 
سيارة  سياقة  وكذلك  الزبائن،  بيوت  إلى  الپيتسا  ينقل  ملرسال 

بدون رخصة أو تأمني كما يفرض القانون. 
وفرضت احملكمة على املّتهم 18 شهرًا بالّسجن مع وقف الّتنفيذ، 
ودفع غرامة تعويًضا للمشتكي بقيمة 5 آالف شيكل. وأشارت 
دورة  في  اشترك  أّنه  رغم  فعلته  ارتكب  املتهم  أّن  إلى  احملكمة 

لإلقالع عن املخدرات.
وكان املتهم قد هدد املرسال مبسدس لكي يسلمه كل ما بحوزته 
من أغراض، وفي حادثة أخرى سرق نقوًدا من مرسال الپيتسا حتت 

الّتهديد، أيًضا. 

UH O Š ÊU ÒJ Ý s  œU ÒO� ‰UI ² Ž«
*åUHO�ò q�«d ≠ قام أفراد من شرطة خفر الّسواحل، ومبساعدة 

مراقبي الّصيد، الّتابعني لوزارة الزّراعة، قاموا بساعات الّصباح 
الباكرة، من بداية هذا األسبوع، باعتقال صّياد، من سّكان حيفا، 
يبلغ من العمر (50 عاًما)، واّلذي يشتبه بأّنه قام برمي شبكات 

الّصيد في ميناء املقّطع («هكيشون»)، واّلذي يحظر الّصيد.
وبحسب املعلومات املتوافرة لدى الّشرطة فإّنه «ّمت ضبط الّصياد 
الّصّياد  قارب  نقل  وّمت  لقاربه،  اصطاده  ما  إخراج  محاولته  خالل 

للّشرطة، وسيتّم تقدمي طلب مبصادرته».
وجاء في بيان عّممه الّناطق بلسان شرطة الّساحل، وصلت نسخة 
الئحة  تقدمي  الّشرطة،  نّية  «في  «حيفا»،  صحيفة  ملكاتب  عنه 
اّتهام ضد املشتبه لقيامه بالّصيد في ِمنطقة يحظر فيها الّصيد 
وفًقا للقانون، وتوزيع أسماك غير صاحلة لألكل، واّلتي من احملتمل 
أن تشّكل خطرًا كبيرًا على اجلمهور، في حال تسويقها وبيعها».

 mK ³ ¹ »Uý ÂU O I Ð ÁU ³ ²ýô«
 WM O A  ‰U L ŽQ Ð  U Î U Ž  19

d�UI Ð
*åUHO�ò q�«d ≠ حّققت شرطة حيفا مع أحد الّشبان اّلذي اشتبه 

بقيامه بأعمال مشينة ببنت قاصر تبلغ من العمر 9 سنوات في 
نطاق مدرسة لألوالد من ذوي االحتياجات اخلاّصة. وكان والد البنت 

قد اشتكى ضد هذا الّشاب اّلذي يتعّلم في ذات املدرسة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ بدعوة من الّسلطة البلدّية للّشباب، وبالّتعاون مع مجلس 

الّشبيبة  البلدّي، غّصت قاعة مسرح «امليدان» مبئات احلضور، اّلذين شاركوا 
ّية حتت ُعنوان «حيفا دربك خضرا». ّية العرب ّية املواهب الّشباب في احتفال
ّية اّلتي تنّظم، للّسنة الّثانية على الّتوالي، على عدد  تخّللت االحتفال
من العروض الفنّية املمّيزة لعدد من طّالب املدارس اإلعدادّية - الّثانوّية 

ّية في حيفا. العرب
اته، رسالة الّسالم واحملّبة والعمل  ّية بني طّي حمل يوم املواهب الّشباب
ّية  على الّتغيير، خدمًة للمجتمع العربّي الّشبابّي، حيث هدفت االحتفال
إلى: إعطاء منّصة للمواهب الواعدة، وتذويت قيم من خالل تعزيز املناخ 
الفّني، وخلق محور مشترك بني أبناء الّشبيبة العرب، وتعزيز عنصر 
ّية والبّناَءة، والّتواصل الفّني مع اآلخر، ومكافحة العنف  املنافسة اإليجاب

من خالل الفّن واإلبداع.
املخّدرات،  العنف،  ضحايا:  لذكرى  صمت  بدقيقة  ّية  االحتفال افتتحت 
وحوادث الّطرق الّشباب، اّلذين لقوا حتفهم في الّسنوات األخيرة في حيفا.

نوال  حيفا  بلدّية  في  العربّي  املجتمع  في  الّشباب  ملرّكزة  كلمة  تلتها 

أبو عيسى، اّلتي أشارت من خاللها إلى دور الّشباب الفّعال في بناء 
وصياغة البرنامج وإخراجه إلى حّيز الّتنفيذ، كما أردفت أبو عيسى 
إلى أّن العمل على مضامني هذا اليوم، أّكد رغبة الّشبيبة في القيادة 

والّنهوض من أجل مصلحة حيفا واجليل الّصاعد.
ومن بعدها انتقلت املنّصة إلى الّشبيبة، حيث توّلى عرافة االحتفال، 

كّل من الّشاّبني أحمد جبيلي وعّساف اسمير.
وعرضت على خشبة املنّصة جميع املواهب املشاركة، على الّنحو الّتالي: 
على  معزوفة  احلاج؛  ميشيل  الّطالب  قّدمها  الپيانو  على  معزوفة 
«هللويا»  أغنية  الّناصرة)؛  راهبات  (مدرسة  شاهني  إللياس  التشيلو 
الّثنائّي  ومتثيل  رقصة  شقحة؛  إيدي  الّطالب  قّدمها  اإلنچليزّية  بالّلغة 
جميل شلهوب ورابعة بوّبو (مدرسة راهبات الكرمليت)؛ الّطالبة سحر 
قّدم  شّناوي  أنس  الّطالب  الكّل»؛  «يسمحولي  أغنّية  قّدمت  مغربّي 
من  قبالوي،  آية  الطالبة  «املتنّبي»)؛  (مدرسة  بحرّية»  «عندك  أغنّية 
مدرسة «الكرمة»، قّدمت عرًضا رياضًيا ممّيزًا؛ عزف الّطالب ميشيل 
حبيب، من مدرسة مار إلياس األسقفّية، على آلة الساكسافون؛ في 

حني قّدمت طالبات من املدرسة ذاتها لوحة راقصة.

كلمتها:  في  البلدّي)،  الّشبيبة  مجلس  (رئيسة  دكور  جولي  وذكرت 
على الّشباب أخذ زمام األمور لالنطالق نحو الّتغيير. وقد أّكدت دكور 

أّن الّشباب هو الّتغيير، وعليه يجب البدء بهذا الّتغيير.
دربك  «حيفا  بُعنوان  خاّصة  أغنّية  بتأليف  اسمير  عّساف  وقام  هذا 
ّية والّشباب. وقام كّل من: أحمد  خضرا»، واّلتي حملت رسالة االحتفال
جبيلي، وأمير عودة، ورشا نّحاس، إلى جانب عّساف اسمير، بالّتلحني 

والغناء والعزف.
نظرًا  احلضور،  صفوف  في  والّتفاعل  احلماس  األغنّية  كلمات  وأثارت 
لكلماتها الّسامية اّلتي تعّبر عن حال الّشبيبة ورغبتهم الكبيرة في 
احلزن  سطوح  َع  القمر  «وقع  األغنّية:  مطلع  في  وجاء  الّتغيير.  إحراز 
وخضر..  زهور  دربك  حيفا  يا  والبحر..  اجلبل  َع  الفجر  طلع  والسهر.. 
رفرف جوز احلمام.. فوق الّسطوح حتت الغمام.. صّحاني من املنام.. غرّد 

َع أوتار احملّبة والّسالم.. يا حيفا دربك َخضرا يا سالم».
جدير بالّذكر أّن ختام نعامنة ساهمت في اإلنتاج الفّني، وقام بتصوير 

ّية ثابت اكتيالت (خريج مدرسة «املتنّبي»). االحتفال
 

ÆÆå«d Cš p Ð—œ UH O ŠòWÒOÐdF�« W ÒOÐU³A�« V¼«u*« W ÒO�UH²Š« Ê«uM ÔŽ



27 2013 Ê«d¹e ÓŠ 14 WF ÔL'«

           Za’atar 
(Arabic:   za‘tar, also romanized zaatar, za’tar, 
zatar, zatr, zattr, zahatar, zaktar or satar) 

is a generic name for a family of related Middle 
Eastern herbs from the genera Origanum (Oreg-
ano), Calamintha (Basil thyme), Thymus (typi-
cally Thymus vulgaris, i.e., Thyme), and Satureja 
(Savory).The name za‘atar alone most properly 
applies to Origanum syriacum. It is also the name 
for a condiment made from the dried herb(s), mixed 
with sesame seeds, dried sumac, and often salt, as 
well as other spices.Used in Arab cuisine, both the 
herb and spice mixture are popular throughout the 
Middle East.

Written history lacks an early de nitive reference 
to za’atar as a spice mixture, though unidenti ed 
terms in the Yale Babylonian Collection may be 
references to spice blends. According to Ignace J. 
Gelb, an Akkadian language word that can be read 
sarsar may refer to a spice plant. This word could 
be attested in the Syriac satre, and Arabic za’atar 
(or sa’tar), possibly the source of Latin Satureia. 
Satureia (Satureja) is a common name for satureia 
thymbra, a species of savory whose other com-
mon and ethnic names include, “Persian za’atar”, 
“za’atar rumi” (Roman hyssop), and “za’atar franji” 
(European hyssop).

Thymus capitatus (also called Satureja capitata) 
is a species of wild thyme found throughout the 
hills of the Levant and Mediterranean Middle East. 
Thyme is said to be a plant “powerfully associated 
with Palestine,” and the spice mixture za’atar is 
common fare there. Thymbra spicata, a plant 
native to Greece, has been cultivated in North 
America by Syrian and Lebanese immigrants 
for use in their za’atar preparations since the 
1940s.

Another species identi ed as “wild za’atar” 
(Arabic:za’atar barri) is Origanum vulgare, 
commonly known as European oregano, 
oregano, pot marjoram, wild marjoram, 
winter marjoram, or wintersweet.This spe-
cies is also extremely common in Jordan 
and the Palestinian territories, and is used by 
Palestinians to make one local variety of the 
spice mixture.

Other Latin names for the herbs called 
za’atar in Arabic include Origanum syri-
acum (also known as Bible hyssop, Syrian 
oregano and wild marjoram) and Origanum 
majorana (sweet marjoram). Both oregano 
and marjoram are closely related Mediter-
ranean plants of the Lamiaceae family, so 
it is unsurprising that they could be used 
interchangeably.

There is evidence that a za’atar plant 

was known and used in Ancient Egypt, though 
its ancient name has yet to be determined with 
certainty. Remains of thymbra spicata, one variety 
used in modern za’atar preparations, were found 
in the tomb of Tutankhamun, and according to Di-
oscorides, this particular species was known to the 
Ancient Egyptians as saem.

Pliny the Elder mentions an herb maron as an ingre-
dient of the Regale Unguentum (“Royal Perfume”) 
used by the Parthian kings in the 1st century CE.

In Easten tradition, Saadiah (d. 942), Ibn Ezra (d. 
circa 1164), Maimonides (1135–1204) and Oba-
diah ben Abraham (1465-1515) identi ed the ezov 
mentioned in the Hebrew Bible with the Arabic 
word “za’atar”. Ezov/za’atar is particularly associ-
ated with ritual purity ceremonies, such as prepar-
ing the ashes of the Red Heifer (Numbers 19:6) 
and handling bodily contaminations (Leviticus 
14:4,6,51-52, Numbers 20:18). The Children of 
Israel are also said to have used a clump of ezov/
za’atar stalks to daub the blood of the Paschal sacri-

ce on the doorposts of their houses before leaving 
bondage in Egypt (Exodus 12:22). King David 
refers to the purifying powers of the herb in Psalm 
51:7, “Cleanse me with ezov/za’atar and I shall be 
puri ed.” Much later, ezov/za’atar appears in the 
2nd century CE Mishnah as an ingredient in food at 
that time in Judea (‹Uktzin 2:2), while elsewhere in 
the Talmud there is mention of herbs ground into oil 
(a preparation called mish’cha t’china in Aramaic, 

 ), but 

it is not speci ed whether this was like the za’atar 
mix known today. In the 12th century Maimonides 
described the use of the za’atar ( ) he identi ed 
in contemporary cuisine, noting that “the ezov men-
tioned in the Torah is the ezov that the homeowners 
eat and season their stews with it.” (Mishneh Torah, 
Parah Adumah 3:2)

Along with other spiced salts, za’atar has been used 
as a staple in Arab cuisine from medieval times to 
the present.

Za’atar has historical signi cance for Palestinians, 
some of whom see the presence of za’atar as the 
signi er of a Palestinian household. For Palestinian 
refugees, plants and foods such as za’atar also serve 
as signi ers of the house, village, and region from 
which they hailed.

Za’atar is traditionally dried in the sun and mixed 
with salt, sesame seeds and sumac. It is commonly 
eaten with pita, which is dipped in olive oil and 
then za’atar. When the dried herb is moistened with 
olive oil, the spread is known as za’atar-wu-zayt or 
zeit ou za’atar (zeit or zayt, meaning “oil” in Arabic 
and “olive” in Hebrew). This mixture spread on a 
dough base and baked as a bread, produces mana-
keesh bi zaatar. In the Middle East, ka’ak (a soft 
sesame seed bread, known as ka’akh in Hebrew), is 
sold in bakeries and by street vendors with za’atar 
to dip into or with a za’atar lling.

Za’atar is used as a seasoning for meats and vegeta-
bles or sprinkled onto hummus. It is also eaten with 
labneh (yogurt drained to make a tangy, creamy 
cheese), and bread and olive oil for breakfast, 

most commonly in Jordan, Palestine, Syria, and 
Lebanon, as well as other places in the Arab 
world.The Lebanese speciality shanklish, 
dry-cured balls of labneh, can be rolled in 
za’atar to form its outer coating. 

Fresh za’atar, the herb itself, rather than 
the condiment, is also used in a number of 
dishes. Borek is a common bread pastry 
that can be stuffed with various ingredients, 
including za’atar. A salad made of fresh 
za’atar leaves (Arabic: salatet al-zaatar 
al-akhdar) is also popular throughout the 
Levant.The recipe is a simple one consist-
ing of fresh thyme, nely chopped onions, 
garlic, lemon juice, olive oil and salt.

A traditional beverage in Oman consists of 
za’atar steeped in boiling water to make an 
herbal tea.

In the Levant, there is a belief that za’atar 
makes the mind alert and the body strong. 
For this reason, children are encouraged to 
eat a za’atar sandwich for breakfast before 
an exam or before school. This, however, is 
also believed to be a myth fabricated during 
the Lebanese civil war to encourage eating 
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(((A((A(A(A(A(A(A(A(A(A(AA(A((((A(A(((A((A((((AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrararararararararararrrraarrrrarararararararararrarrararrarrarrabbbbbbbbbbibibibibibibibibibbbibibibbbibibibibibbibibibbbibibbibibibiibibiibibibibibbbibibiiibbbiibiibiiiiiibbiibiiiiibiibiiiiiibiiib cccccc:ccccccc za’atar barri) is Origanum vulgare
cccccccccoccocococococococococccccococcooccocococcocccoocococooccoooccocoooocommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm only known as European oregano,
ooooooooooooooororororororororororroroororororroooooorororororrorrrooororororoorrrrooorooooorrroooorororrrrorrrorreeegee ano, pot marjoram, wild marjoram, 
winter marjoram, or wintersweet.This spe-
cies is also extremely common in Jordan
and the Palestinian territories, and is used b
Palestinians to make one local variety of th
spice mixture.

Other Latin names for the herbs called
za’atar in Arabic include Origanum syri-
acum (also known as Bible hyssop S
oregano and wild marjoram) a
majorana (sweet marjoram
and marjoram are clo
ranean plants o
it is unsu
inte

was known and used in Ancient Egypt, though 
itititititititttittititititssssssssssss s s ananananananananananananancicicicicicicicicienenenenent t name has yet to be determined with 
cececececececececececececeececececececceccceeccceccceeccceeeccccceeeccececececcececertrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrrtrttrrtrtrtt iaiiiiaiiiaaiiiaiaiiiiaiaiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaaiaaaiaiaiiiai tttntntntntnttttttttttntnntntntttttnttttntntntntntnntntntntnntntntntntntntntntntntntntnnnnntntnnntttntntyyyyyyyyyyy.yyyyyyyyy.yyyyyyyyyyyyy.yyy.yyy.y.yy.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.yy.yyyyy.yyy.yy RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR R RRRRRRRR RR R R RRR RR RR R R R R R  R  Remememememmmmmemmememememememmeeeemeeeemeemeememeemeeeemememememeeemeemememeeeeeeeemeemeemmemememeeemmmmmeemmmmeemmmmeemmmeemmmmmmaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaaa nsnsnnn  of thymbra spicata, one variety 
used in modedededdeddddedededdedededededededed rnrnrnrnrnrnrnnnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnnrnrnnnnnrnnnrnnrnnrnnrnnnrnrnnrnnnrnrnrnrn z z z  zzzz zzzz z z zzz zzzzzz z zzz zz zz zzzzzzz z z zzzzzz zzzzzzzzzza’a’a’a’’’a’a’a’aa’a’a’aaaa’a’a’aa’a’a’aa’a’a’aaaaa’a’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa atatatatatatatatatatatatatatataataaaaatatataaatataaaaaaaaatataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaatarararararaaaaaa  preparations, were found 
in the tomb of Tuttttttttttanananananannnnnnnnnnnnnanannnannnnanannkhkhkhkhkhkhkkhkhhhkhhhhhhhhkhkhkhkhhhhkhkhkhkhhhkhkhkhhhhkhhhhhkhhkhhhhhhkhkkhhhkhhhkhkhhkhhhhkkhkhhkhkhhhhhkhkhkhkhkhhkkhkhhhhkhhhhhkhhhhhkkhkkkkkkkhkkhkhhaamamamamammmmamaamamamaamamaaamaamamamaamamaaamamaaammamamamaaamamamamamaamamamaaaaaaamaaaaamaamaaaaamamaamaaamaaaamaamaamaaaaaamaaaammmaaaaaammaaaammmmaaamaaamunuuuu , and according to Di-
oscorides, this particcululullllullu ararararararararrrrrrrrrrrararaarrrrararrarrrarrrrarrarrara  s s ss s ss sss ssssssssss ss s s sssssss s s sss ssss ss sss s sspepepepepepepepeppepepepeeeepeppepepepeppepepepepepppepepepeppeppppepppeppepppepepeppeppepepepppepeppepppepepppppppepepepeppppppeppepepppepppeepepppeeeppeeppepeeeepeeeppepeepppepppppppppppppppppppppppp cicccc es was known to the
Ancient Egyptians as ssaeeeaeemm.m.m.m.mm.mmmmmmmm.m.mm.mmmmmm

Pliny the Elder mentions an n hheheheheheeeeeeeheeehhhh rbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbbbbbbrbbbbbrbrbrbrbbbbbbbrbbbbbbbbbbrbbbbbbbrbrbbbbbbbrbrbbbbbrbbbbrrbbrrbbbbrbrb mmmmmmm mmm mmm mmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmm  mmmmmmmmm aron as an ingre-
dient of the Regale Unguentutummmm mmmm (“(“(“(“(“(“(“(“(“““““““(“(“(“(“(““““““““(““““(“““““(( RoRRoRRRoRRRRRRoRoRoRoRRoRRRRRoRoRoRRRRRoRRoRRRRRRoRoRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRoRRooyal Perfume”) 
used by the Parthian kings in ththhheee e 1s1s1s1s1s1s1ssssssssss1s1ssss1s1ssss1ssssssstt t tttttttt tt t tttttttttttt tttt ttttttttttttttttttttt cccceccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ntury CE.

In Easten trradition, Saadiah (d.d. 99999944242222222),),),),)),),),)))),),),),,,, III IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII I IIII II IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIIIIIIIIII Ibbbbbbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  Ezra (d. 
circa 111 64), Maimonides (113135–––––112222112111 040404040404444444440444)) ) ) ) )))) ) ) )) ))))) ) ) ))) ) )) )))))))))))) aaaaaaaananaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa d Oba-
diahah ben Abraham (1465-15115)5  iiiiidddedeeddd nnnnntnttttiiiiiiii eeeeeeeeeededdddedeeeeddeeeededeeeddeeddeedeededdedeeedeeddeededeeedddeddeeedeeededdededdededdeddeedeedeeedd the ezov
mentionen d in the Hebrew BiBiblble e wwwwiwww tththhhh  ttttttthehehehhhehheheheheheeeheeeehheeeeeeeeeeeeeeeheheeeeeeeehehee AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArabic 
wordrd “zaza’atar”. Ezov/za’atar iis s papaaaaaartrttiiiciccccculuululululllululululullllllaraaararaaararrrarrrarrraaaarrrrararrrrraaaraarrrrrraararrrrraarrrrarrraarrarrrrraarrrraarraaraarrrrarrrararrrrrllllylllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  associ-
ated with h ritual purity ceremomoninieeeseesese , , ssssuuuuuuchcchchcchchhhhhhhhchchchhhhhhhhhc     aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas s prepar-
ing thhe ashes of the Red HHeieifefer r ((((NN((N(NNuuuummmmmmmmmmmmmbebebbebebebebebebeeeeeeeeebeeebeeeeeeeeeeeerrrrrrrrsrsrssrsssrsssssrrrrrrrrrrrssssssrrrrssrsssssrrrsssrrrssssrrsssssrrrrsssrrrsrrsssrssssrsssssssssssrsrssrrsssrssssss 19:6) 
and handling bodily contamaminnatatatatatttiooionnnsnssss ((((((( (((((LeLLeLeLeLeLeLeLeLeLLeLeeeeeeLeLeLeeeeeeeeeeeeeeLeeeLeeeeeLevvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ticus 
14:4,66,51-1 525 , Nuumbm ers 2020:18)8))8))8)). TTThThhhThTheeee e  hCChChChChChChChCChChChChChhhhhCChhChhhhhChhhhhhhhhhhhhhilililiiiilililllllllillllllliiiilillliiiillillliiilliliilllliiliilliliillllilliilillllllilllllilllllllllilllilliillllllllldrdddddddddddddddddddddd en of 
Israr ell arer  also saidid to hahavve uuuuuuusssssess dd d d aaaa a a cccclcllclclclllclclllllumumuumumumuummmmmmmmmmmmmummmummummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummpppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp of ezov/
za’a’ tar ststalalksks tto o dadaubb thee bb bbbbbllololllloododododdd ooooofff f f f fff f ff thttththththththththhhththhhthhhhheeee eeee e eeee e eeeeee eeee eeeeeeeeeee eeeeee eee PPPPPPPPPPPPPaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP schal sacri-

cce e onn tthehe doorposts of ththeeeieieeeeiirr r r hhhhohohohooooouuuuususussssuuuuususseeseeesesesesessesesseeeesseesssssssss b bbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbb bb bb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbefore leaving
bob ndage in Egypt (Exxododduusususuu  1111112222:2:2:2:2::22222222222222222222222222 )).).)))..).)..).)..).)).).).)).).). KK KK K KKK K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKini g David
refers to the purifyyining g g g gg pppppoppowwwweweewerrrrssssssrsssrsss  ooooooof fff fff f f f f ff fffff thththththththtththhhhthhththhhthhthhththththhhhhthhthhthhthththhthhhhthhhtthththhhhththhhththhhththththhhhhthhhhthhhhhthhhhhhhhhhthhhhhththhhthhtthhhhhthhhhthhhhhhhhthhhhthhhhhhee herb in Psalm 
51:7, “Cleansee m mme e e e e ee wwwiwwwwithththhh e eezzozozoozovvv/v/v/v//v//v/v/v/v/v/v/////zazazazzazazazazazazazaaazazaaazaaaazaaaaaaaaaaaaazaaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’’’’’’’a’’a’a’a’a’a’a’a’a’aaaa’’’a’a’a’a’a’a’a’’’a’a’a’a’aa’aa’a’a’’’a’a’a’a’’’a’’a’’a’a’’a’a’’a’a’’aaa’a’aaaaaaaaaaaaaaaaatar and I shall be 
pup ri eed.d.”” MMuMuMuMuMuMuuchchchchchhchc  lllatatatatteererer, , , , eezezezoovovvvvvvvvovvovvvvvv///z/z/z/z/z/z//z/z/z//z/z/z/z/z/zz/zzzzzzzzzzzzzza’a’a’aaaaaa’aaa’aa’a’a’a’a’a’a’a’a’aa’a’a’a’aaa’a’a’aaa’’’a’aa’aaa’a’a’a’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaataaaaaaaaaaaaaa ar appears in the 
2n2n2n2n2n2n2nddd d d d cececececeececentntntntntnttururryy y y CECECECECECEE MMM MMMMiisiisisshhnhnhnnnnnnnnnnnnnahahahahahahahahahahahhahahahhahhahhhhh a aaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss an ingredient in food at 
thththhthth tatatatat ttt tiiimimimimeee e iinininin JJJ JJudududdeaeaeaaaaaaa (((( (( ( ( (( ( ( ((((((‹U‹U‹U‹U‹U‹UUU‹UUU‹UU‹U‹UU‹U‹UUU‹U‹UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUktktktkktktktkktktkkktkttkktktktktkttktktktktktkttktktktkttktktkktktktktktktkttttktktktktktktktkttkkkktktkttktktktkkktktktkkktktktkkkttktkttktktktkttktktkttktkkkkkktktttttkktttktktktkttktkktttkkktkktkkkkkkkkk izzzizzizzziziziziziziziiizizziiiziziziziziziiziiziiiizzizzzzzzzzzzzzzzzz n 2:2), while elsewhere in 
hthhthhe e TTTTaTalmlmmududududududududududddudddududd tttt tt tt ttttttttthehehehhehehehehehehehehehehheheeheheheherererererrrrrrereeeereeereeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeereeeereeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiii iisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssss mmmmmmention of herbs ground into oil 

((a((a(a(a((a((a((a(a(((a(aa(aaa(a(aaa(a((((((aa(aa(aa(a(a(a(a(aa(a(a(aa(aa(a((a(a(a(a(a(aa(a(((a(a(a(a(((((((((((((((((((((( ppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppp ppppp pp pp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprerererererererererererererrereerrrrrerereerrreeerereerererererreereerererererererererereerreereerereeeerereeerrrerereeerererererrrerrereeeeepapapapapapapapaapapaapapaapapapaaaaapapapapapaaaapapapppaaapaapappapapaaapapppaaapappapapaaapappaapapaaapapappaaapapapapapapaapapapapaaapapappppapapapaaaapapapppapaapaaaaapppaapapapapaaaaaapapapaaapaapapppppppppppppppppp rararararararararararaarararaararararararrrraaraararararraaararaararraaraararrarararararrrrrarararrarararaarararaarararaararaarararararrrarararrraararaaraaaraararararraraaarararaararaaarrrarrrrr tititititititiititittitttititiitiiitiiiititititittiiitiitititititttittiitiiittttititiittititititititittititititititttitiittitiiitiitittiiittiitiiitiitiiiititittittttttttt oooooooooooooooonononononoooooooooooooooooooooo  called mish’cha t’china in Aramaic,
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بينما الغرب بعدو بيتعرف ع الزعتر...
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علبة 
محكمة 

االغالق

أخذنا 
زعتر البيت
وعلبناه
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