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H a i f a

Ò’U� q�«d*

احلّي  سّكان  قضّية  ليست  الّسّياح  وادي  «قضّية 
ُتنا جميًعا، فإذا سكتنا على  فحسب، بل هي قضّي
اإلخالء والهدم في الّسّياح سيحصل هذا في وادي 
ّية». الّنسناس وعّباس واحلليصة وكاّفة أحياء حيفا العرب

هذا ما قاله سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في 
حافّي رجا زعاترة، خالل الّنشاط التطوّعي  حيفا، الصِّ
الّتضامني مع أهالي احلي، واّلذي جاء مببادرة مرَكز 
«مساواة» و«جمعّية الّتطوير االجتماعّي»، ومبشاركة 
ّمت  األحياء،  وجلان  السياسّية  األحزاب  من  ناشطني 

خالله زرع أشتال وتركيب الفتة ومرمى كرة قدم. 
وأضاف زعاترة أّن الّتطوير احلقيقّي يجب أن يكون 
وليس  وبيوتهم،  حقوقهم  يحفظ  وأن  الّسكان،  مع 
أرضهم  في  يقيمون  اّلذين  الّسكان،  حساب  على 
هنا قبل قيام الدولة. وأكد أّن إخالء العائالت وهدم 

البيوت مبثابة خّط أحمر في حيفا.
ّية  اجلنوب حيفا  مشارف  في  الواقع  احلي،  أّن  ُيذكر 

(كفار سمير)، مهّدد باإلخالء بسبب مخّطط بلدّية 
حيفا ووزارة الداخلّية، ويخوض األهالي معركة من أجل 
االعتراف بحقوقهم وبيوتهم واحلصول على اخلدمات 
األساسّية من البلدّية. وّمت مؤّخرًا تشكيل جلنة شعبّية 
تضّم كافة األطر السياسّية واألهلّية وجلان األحياء. 
هذا، وحتّدث جعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة»)، مؤّكًدا 
جانبهم  إلى  والوقوف  الّسّكان  مؤازرة  أهمّية  على 
ودعمهم في نضالهم ضّد اإلخالء ومخّططات بلدّية 
احملامي  أشار  بينما  بتهجيرهم.  الّطامحة  حيفا 
في  ّية  القضائ التطوّرات  آخر  إلى  عراقي  سامح 
القضّية، وأّن البلدّية طلبت تأجيل جلسة احملكمة 
اّلتي كانت مقرّرة لهذا االسبوع، حملاولة التوّصل حلّل 

مع البلدّية، خارج اروقة احملاكم.
الّتطوير  «جمعّية  (مدير  اغبارّية  حسني  وقال 
االجتماعّي»): «إّن جمعّية الّتطوير االجتماعي ترى 
أّنه من املهم احلفاظ على البستان، ولكن ليس على 
اجلمعّية  نضال  جناح  إلى  ُمشيرًا  البشر.  حساب 
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 ÕU ÒO Ò��«  Íœ«Ë ÊQAÐ W Ò¹bK³�«  »u−²�¹ ÁÔb³Ž ÂUA¼  أطلع كما  اخلّياط».  «بستان  على  باحلفاظ 
نضال  في  تساهم  اجلمعّية  أّن  احلاضرين 

بديل  مخّطط  وضع  على  ستعمل  وأّنها  الّسّكان، 
للحفاظ على الّسّكان والبستان.

كتلة  (رئيس  عبُده  هشام  املهندس  حتّدث  حني  في 
املختلفة  اخلارطة  عن  حيفا)  بلدّية  في  «اجلبهة» 
اّلتي ُقّدمت للمجلس البلدي وصادق عليها، واّلتي 
تضمن بقاء الّسّكان في بيوتهم(!). كما أشار إلى 

أهمّية الّتضامن مع أهالي الوادي. 
ومن جهته قال يوسف كامل - أبو كايد (رئيس جلنة 
حّي احلليصة): إّن من واجب جلان األحياء دعم نضال 

أشقائهم في حّي الّسّياح، وهذا ما سيقومون به.
كما حتّدث كميل صادر (سكرتير «التجّمع»)، وفهد 
عّبود - أبو منر (رئيس جلنة حي وادي اجلمال)، ونهاد 
أبو عيسى، حيث أجمعوا على الوقوف بكّل الوسائل 
اِملهنّية والّشعبّية إلى جانب األهالي ونضالهم العادل. 
وشكر توفيق أبو عّباس احلضور مؤّكًدا أّن األهالي 
في  وأبناؤهم  هم  البقاء  ويريدون  بحقوقهم  يطالبون 
احلّي وفي األرض اّلتي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وفي سياق مّتصل، قّدم عضو البلدّية هشام عبُده 
استجواًبا  البلدّية)،  في  «اجلبهة»  كتلة  (رئيس 
بشأن أوضاع الّسّكان في حّي وادي الّسّياح وبستان 
أعمال  احلّي  في  جرت  إّنه  عبُده  وقال  اخلّياط. 
من  عدد  فيها  شارك  األسبوع،  هذا  خالل  تطوعّية 
احلّي  أّن  ذلك  إثر  وتبّني  واليهود؛  العرب  الّنشيطني 
يعاني ضائقًة سكنّية، ومشاكل عّدة كانعدام اإلنارة 
عام  منذ  البلدّية  أّن  وخاّصة  بالّليل،  الّطرقات  في 
مرَكز «مساواة»  رفعها  مطالب  ضوء  على   ،2011
وكتلة «اجلبهة»، وسّكان آخرون، أقرّت العمل مبوجب 
مشروع ُيبقي األرض على حالها بالّنسبة للّسّكان، 
تلك  تخصيص  وعدم  سياحّية  محمّية  وجعلها 

األرض للمدافن.
الّتراخيص  الّسّكان  مبنح  البلدّية  عبُده  ويطالب 
وحديقة  العمرانّية،  املشاريع  وسائر  لإلنارة  الّالزمة 
ألعاب لألوالد، ألّن الّسّكان يعيشون في ذلك احلّي 
الّضرائب  كاّفة  ويدفعون  الّدولة،  قيام  قبل  منذ 

البلدّية املطلوبة منهم.

 è Ò¹b K Ð  —Ëe ¹  Ê«œ—≈
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*åUHO�ò q�«d ≠ في زيارة رسمّية لبلدّية حيفا، هي األولى له 

يه حقيبة حماية اجلبهة الّداخلّية، اّطلع احملامي چلعاد  منذ توّل
إردان على موجز ألبرز البرامج البلدّية املنّفذة من قبل بلدّية حيفا 

في حاالت الّطوارئ.
ويأتي ذلك كخطوات وحلول عملّية، قامت بتنفيذها بلدّية حيفا 
اخلطوات  جانب  إلى  هذا  امليدان؛  في  جناعتها  وأثبتت  سابًقا، 
اجلديدة واملستقبلّية اّلتي قد تنّفذ في حاالت طارئة مستقبلّية، 
انهيارها،  أو  البيوت  تدمير  جرّاء  والّضحايا  املتضرّرين  كتعرّف 

في اِملنطقة الّتابعة لنفوذ بلدّية حيفا.
وكانت البلدّية قد قامت، مؤّخرًا، بحفظ جميع سجّالت ضريبة 
الّسكن (األرنونا)، ضمن خالل برنامج خاّص مّتصل بغرفة الّطوارئ، 
ليسّهل مهّمة معرفة املتضرّرين والّضحايا من خالل الكشف عن 
األنقاض. حتت  املفقودين  واألشخاص  العقارات  أصحاب  ُهوّية 

«نحن  أّكد:  ياهڤ،  يونا  احملامي  البلدّية  لرئيس  حديث  وفي 
وتبسيط  تعزيز  لهدف  أمامنا  املُتاحة  الوسائل  كّل  نستخدم 
وقت،  بأسرع  الالزمة  املساعدة  وتقدمي  اإلستجابة  قدرة  وتسهيل 
في  العاملة  األمن  قوّات  ومساندة  ودعم  طارئة،  حاالت  في 
الهدوء  اِملنطقة  تسود  أن  أمتّنى  قائًال:  حديثه  واختتم  املكان». 
والّسكنية واألمان، ولكّننا نستعّد دائًما لكل طارئ قد يستجد.
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بقلوب خاضعة ملشيئة الّرب اّلذي استرّد 

ية  لعرش النعمة  وديعته الغال
وعلى رجاء القيامة
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©Ã—uł Â√®

أوالدها وبناتها وأخاها واختها وجميع آل شحبرات وآل حويلة 
بالد واخلارج يدعونكم ملشاركتهم قّداس وجّناز األربعني  في ال

ية راحة لنفس فقيدتهم الغال
جولييت شحبرات

(أم جورج)
وذلك يوم غد الّسبت املوافق 2013/07/13 

ّسابعة مساًء ّساعة ال في متام ال
ياس للروم امللكّيني الكاثوليك في كنيسة مار ال

شارع عني دور 23 - حيفا
lOL−K� W Ò�Uš …uŽœ WÐU¦0 …uŽÒb�« Ác¼ —U³²Ž« ułd½

ية سيقام قّداس وجّناز األربعني للفقيدة الغال

 åUHO�ò q�«d*

روني  الپروِفسور  الّصحة،  وزارة  عام  مدير  أعرب 
الصحّية  املدن  لشبكة  سنوي  مؤمتر  خالل  چزمو، 
«كريچر»  مرَكز  في  افتتح  واّلذي  إسرائيل،  في 
في الكرمل الفرنسّي، بالّتعاون مع بلدّية حيفا، 
عن قلقه الّشديد بشأن مستقبل أطفال البالد، مبا 

يتعّلق مبّعدالت أعمارهم.
فقد ذكر الپروِفسور چزمو أّن معّدالت األعمار في 
وفي  العالم؛  في  املعّدالت  أعلى  بني  من  البالد 
الرائدة  الّدول  بني  من  هي  إسرائيل  فإّن  املقابل، 
بنسبة األطفال اّلذين يعانون من زيادة في الوزن، 
صحّية  عوامل  جانب  إلى   - ذلك  يؤّدي  حيث 
أخرى - إلى تراجع متوّسط عمر األطفال املتوّقع، 
مقابل معدل عمر أهاليهم! وأضاف چزمو: إّن هذه 
رأسها  وعلى  املؤّسسات،  ُتلزم  املُقلقة  املعطيات 
الّسلطات احمللّية، العمل من أجل تعزيز موضوع 

الّصحة، لهدف مستقبل أفضل وأصح.
واختتم حديثه بالقول: إّن مدينة حيفا هي املدينة 
البرناَمج  بتنفيذ  بدأت  اّلتي  البالد،  في  األولى 
الّصحة،  وزارة  بإشراف  العاّمة  للّصحة  الوطنّي 

 œö ³ « ‰UH Þ√ d L Ž ‰b F
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وبالّتعاون مع وزارَتي: الّثقافة والرّياضة، والّتربية 
املشروع  لتنفيذ  حيفا  اختيرت  حيث  والّتعليم، 
والُبنية  الكفاءات  امتالكها  لسبب  الّتجريبّي 

التحتّية املناسبة.
أّما املستشارة العاملّية واملباِدرة للمشروع العاملّي 
«مدينة صحّية»، املُعتمد من قبل منّظمة الصّحة 
عن  حتّدثت  فقد  كيكبوش،  الپروِفسور  العاملّية، 
«القيادة واحلكم املشارك»، حيث أّكدت على أّن 
العمل املشترك هو التحّدي احلقيقّي اّلذي يواجه 

العالم اليوم».
الكوليرا  وباء  مع  العالم  تعامل  كما  أّنه  مؤّكدًة 
ـ 19، باستخدام أنظمة املياه والّصرف  في القرن ال
الّتعامل  علينا  ينبغي  هكذا  اجلديدة،  الّصحّي 
كالّسكر      اُحملدق،  اخلطر  عوامل  مع   - اليوم   -
واّتخاذ      تشريعات  خالل  من  والّدهون،  وامللح 

إجراءات مختلفة.
هذا وثّمن رئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ 
الّتعاون بني بلدّية حيفا ووزارة الصّحة، مؤّكًدا عى 
ترسيخ  على  والعمل  الّتعاون  هذا  تعزيز  أهمّية 

األمناط الصحّية الّسليمة.
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إقامة  حيفا  بلدّية  قرّرت   ≠ åUHO�ò q�«d*

مبلعب  أسوًة  اخلفيفة،  للرّياضة  متطوّر  ملعب 
كرة القدم احلديث على اسم سامي عوفر، واّلذي 
يّتسع لثالثني ألف متفرّج، وملعب كرة الّسلة 
خلمسة  يّتسع  واّلذي  «روميما»،  في  اجلديد 

آالف متفرّج.
على  كريچر  كارلي  املرحوم  اسم  وسيطلق 
امللعب اجلديد. وكان قد أقيم ملعب كهذا في 
«ناڤيه شأنان» عام 1996، ويشمل مسارات 
ألنواع  أجهزة  قدم،  كرة  ملعب  اجلري،  لرياضة 
لتسعِمائة  تّتسع  ومنّصة  اخلفيفة،  الرّياضة 

 è U ù b F ² ð UH O Š è Ò¹b K Ð
èH O H)« è{U ¹ Òd K  V F K

ا آخر  متفرّج. ولكن البلدّية رأت أن تقيم ملعًب
يصبح  لكي  املختلفة،  الرّياضّية  للمجاالت 
امللعب  وسيضّم  األوروپّية.  باملستويات  الئًقا 
مسارات  ّية،  الهوائ للدرّاجات  مسارات  اجلديد 
اجلري وغرف الّتدريب والعالج، صفوف اإلرشاد، 

املخازن، وغرف اجلمباز.
ومن املتوّقع أن يتمّكن 2700 متفرّج من اجللوس 
في امللعب؛ وتقّدر ميزانّية إقامته 30 مليون 
شيكل، وتساهم في توفيرها كّل من «التوتو»، 
اإلعالنات، وبيع مساحات األراضي والتبرّعات، 
شيًئا. البلدّية  ميزانّية  يكّلف  لن  وذلك 

©årO�U�¹—œ√ nâOÝò ∫d¹uBð® ÆÆWHOH)« W{U¹d�« VFK* W Ò¹bO�& …—u�
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تعّطلت حياة عائلة أمير سوسان (41 عاًما) من حيفا، مستخدم 
حيفا،  بلدّية  في  التجارّية  للمحّالت  والّترخيص  الرّقابة  قسم  في 
وأصبحت املعاناة واأللم واحلسرة أشد على ابنتهم لينوي البالغة من 
العمر 5 سنوات و3 أشهر منذ نيسان املاضي التي اقتحم جسدها 
مرض سرطان الّدم (اللوكيميا)، تواكبهم هذه املعاناة كّل ساعة وكّل 
يوم. ولكّن األمل في الّشفاء هو الّصراع مع املرض واالنتصار عليه 
ونقطة الّضوء في الّنفق املظلم تشّد من عزمية العائلة اّلتي تقول بإميان 
«ال شيء كبير على رّبنا فنحن عائلة نؤمن أّن هذا قدرنا، ولكننا لن 
ندع هذا املرض اخلبيث يخطف ابنتنا. فنحن نؤمن أّننا سننتصر بكّل 
قوتنا وعزميتنا وبدعم ومساعدة أهل اخلير على هذا املرض اخلبيث 
وعودة حياة لينوي إلى طبيعتها، إلى بيتها، وأصدقائها، إلى املرح 
والفرح، إلى شّق توأمها، أخيها اّلذي يتساَءل دائًما أين أختي، وملاذا 

تغيب عن البيت فترات طويلة؟  
الّتوأم  شّق  هي  «لينوي  وألم:  بُحرقة  سوسان  أمير  األب  يتحّدث   
ألخيها، ولدت ابنتنا طبيعية دون أعراض مرضّية تذكر، ولكن في 
الفترة اّلتي سبقت اكتشاف املرض شعرنا أّن لينوي تنام باكرًا، فقدت 
ولو  نشّك  لم  ولكّننا  أخيها...  مع  تلعب  ال  الّطعام،  عن  الشهّية 
إلجراء  «توّجهنا  وأضاف:  الدم».  سرطان  مبرض  ُمصابة  أّنها  للحظة 
في   2013 املاضي  نيسان  شهر  في  إلبنتنا  شاملة  فحوصات 

مستشفى «بني تسيون» في حيفا، وألخيها شّق التوأم، وتبّني - 
ولصدمتنا الّشديدة - أّنها مصابة مبرض سرطان الّدم (الّلوكيميا). 
فقد قام الدكتور بفحص الكبد والطحال وتبّني أّنهما متضّخمان، 

وهذه من أعراض اإلصابة باللوكيميا». 
«وبعد عالج كيماوّي مكّثف أجرِيت لها فحوصات تبّني أّن اجلسم ال 
يتجاوب مع العالج بشكل جّيد، بل يتقّبل الّدواء الكيماوي ببطء. 
وبهذا تقرر أّن األمل الوحيد للّشفاء هو زرع نخاع عظمي (شوكي)، 
فقمنا بالبحث عن متبرّعني من مجّمعات حتتوي على أسماء متبرعني 
وفحصنا  البالد،  في  وجمعّيات  مستشفيات  وعّدة  «رمبام»،  في 
أملنا»..  فخاب  لينوي  ابنتنا  جسم  تالئم  عّينة  وجدت  لو  فيما 
«بدأ اجلميع بالبحث عن متبرّعني من خارج البالد ولم يتم العثور 
على متبرع أو عينة تالئم جسم ابنتنا. لم نفقد األمل وكرّست وقتي 
وجهودي وما زلت في عطلة مفتوحة عن العمل. وتوّجهت أخيرًا إلى 
اإلنسانّي.  املوضوع  هذا   في  ملساعدتنا  عتسيون»  جمعّية «عيزر 
 50 البداية  في  األقل  على  متبرّعني  جتنيد  مّنا  اجلمعّية  فطلبت 
ألخذ  مرض  أّي  يعانون  ال  عاًما،   45 إلى   18 جيل  من  شخًصا 
عّينات من الّنخاع الّشوكي. وتصل تكلفة الفحص أو أخذ العّينة 
العّينات  أو  الفحوصات  سترسل  حيث  شاقًال،   250 شخص  لكّل 
 3 نحو  عّينة  كّل  عن  اجلمعّية  وستدفع  أمريكا.  في  مختبر  إلى 
آالف شيكل، ألّن تكلفة املختبر في أمريكا باهظة. فالعائلة قرّرت 
أن جتمع التبرّعات ليتّم تسديد تكاليف الفحوصات وأخذ العّينات 
من املتبرّعني، إذ يجب أن يكون الّنخاع مالئًما بنسبة 10 من 10. 
إذ ميكن أن جنمع أكبر قدر من العّينات. وإذا كّثفنا التبرّعات  فقد 
نعثر على إحدى العّينات اّلتي ترسل إلى املختبر، وهي تالئم ابنتي، 
صندوق  نفقة  على  «رمبام»  في  الّشوكي  النخاع  زرع  عملّية  لتتم 
سنقرّر  وبعدها  مادّية،  تبرّعات  جمع  بحملة  سنقوم  ونحن  املرضى. 
حملة ألخذ عّينات من املتبرّعني، وبدون النقود ال ميكن إطالق احلملة. 
نحن نتوّجه إلى أهل اخلير بالتبرّع إلنقاذ حياة ابنتنا لينوي، وميكن 
التبرّع من شيكل وما فوق، ونشكر جميع من يؤازرنا في هذه احملنة 

اّلتي ال نتمّناها ألحد. 
شهر  في  الّشوكي  الّنخاع  زرع  يتّم  أن  حديثه: «يجب  األب  واختتم 

أيلول القادم، وبهذا أمامنا صراع مع الوقت إلنقاذ حياة ابنتنا».
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أّي  في  العموالت)  من  بريد (معفي  ال فروع  أحد  في  التبرّع  ميكن 
بالد: رقم احلساب 23469100 مكان في ال

رقم الفرع: 710 «هنڤيئيم» - حيفا 
التبرّع غير محدد مببلغ معني... 

amirsu90@gmail.com :بريد اإللكتروني للتواصل عبر ال
Amir Christine Sussan :أو عبر الفيسبوك
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الّدم،  خاليا  انتاج  عن  املسؤولة  األنسجة  في  الّسرطان  يتكّون 
اللـمفي  واجلهاز   (Bone marrow) العظم  نقي  تشمل  واّلتي 
(Lymphatic system)، ويبدأ هذا الّنوع من الّسرطان بالتكّون 
- عادًة - في خاليا الّدم البيضاء. فتنمو هذه اخلاليا، بشكل عام، 
بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات اجلسم. ولكن، في 
في  العظم  نقي  ينتج  (اللوكيميا)،  الّدم  بابيضاض  اإلصابة  حالة 
اجلسم كمّية كبيرة جًدا من خاليا الّدم البيضاء الشاّذة (غير الّسوّية 
أو غير الّطبيعّية)، اّلتي ال ميكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي. 
فسرطان الّدم (اللوكيميا) ليس مرًضا منتشرًا لدى األطفال فقط، 
بل لدى الكبار أيًضا. والبيضاض الدم (اللوكيميا) أربعة أصناف 
فقط  منها  جزء  الّثانوّية،  األصناف  من  واسعة  وتشكيلة  رئيسّية، 

منتشر لدى األطفال.
أن يتلّقى شخص ما تبليًغا عن تشخيص إصابته مبرض ابيضاض 
فيما  الّشديدين.  القلق واخلوف  مشاعر  قد يثير  الّدم (اللوكيميا) 
تكون مهّمة عالج هذا الّنوع من الّسرطان مرّكبة ومعّقدة، طبًقا لنوع 

سرطان الّدم (اللوكيميا)، وتبًعا لعوامل أخرى عديدة مختلفة. 
نوع  باختالف  وتختلف،  (اللوكيميا)  الّدم  سرطان  أعراض  تتنوّع 
الّسرطان. فاألعراض الّشائعة البيضاض الّدم (اللوكيميا) تشمل: • 
احلّمى أو االرجتاف • الّتعب الّدائم، الوهن • العدوى املتكرّرة • فقد 
 Lymphatic) الّشهّية أو انخفاض الوزن • انتفاخ الغدد اللمفاوّية
nodules) • تضّخم الكبد أو الّطحال • سهولة الّنزف أو ظهور 
الكدمات • ضيق الّنفس خالل الّنشاط البدني أو عند صعود الدرجات 
• ظهور نقاط أو بقع صغيرة حمراء اللون على اجللد (نزف محلّي، 
أو  أوجاع   • الليل  ساعات  في  وخاّصة  التعرّق،  فرط   • موضعي) 
حساسّية في العظام. تتعّلق حّدة األعراض بكمّية خاليا الّدم الشاذة 
العالمات  عن  املرء  يتغاضى  وقد  تراكمها.  وموقع  السوّية)  (غير 
ّية ملرض ابيضاض الّدم (ألّنها تشبه عالمات وأعراض  واألعراض األول

النزلة الوافدة (اإلنفلونزا) أو أمراض شائعة أخرى.
زراعة نخاع العظام: أي نقل قليل من نخاع شخص سليم داخل 
بخاليا  املريض  جسم  ويزوّد  املزروع،  الّنخاع  فيتوالد  املريض  عظام 
املريض  جسم  في  املزروع  الّنخاع  وبقاء  احلياة.  مدى  سليمة  دموّية 
املريض  مناعة  إحباط  وعلى  املريض  نخاع  مع  تطابقه  على  يعتمد 
(Webteb «بلطف عن موقف «ويب طب)             .بصوره فّعالة °WKHD�« …UOŠ cIM¹ Ê√ tMJ1 jO�Ð Âœ h×� ∫ÊUÝuÝ dO�√ b�«u�«
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إصدار خاص

تخفيض
ش.ج 119

حتى

تخفيض
ش.ج 66

حتى

سعر
خاص!

سعر
خاص!

سعر
خاص!

سعر
خاص!

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
تيتانيوم 
ديودرانت سـپـري/
سـپـري للجسم

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
بيبي كيف 
اإلسفنج بوب 
مناديل رطبة 
رزمة رباعية 

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
د. فيشر أولتراسول 
مستحلب*
SPF 45

250 ملل 

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
أولوييز 
فوط صحية 
رزمة توفير 

999 1499 3499

1299

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر لرزمة رباعية بعد 
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد 
تخفيض القسيمة

السعر بعد تخفيض 
القسيمة
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تلما 
ميكس فلكس 
نقارش من الحبوب 
بتشكيلة أطعمة 
رزمة خماسية 

اليف 
صابون سائل 
1 لتر 

پـالتيه 
صبغة للشعر 
ميني كيت 

كريما 
ألفا تاتش 
م  شامـپـو/ منعّ
400 ملل 

هاچـيز 
فريدوم پـلوس 
حفاضات
وحدتان
بـ 90 ش.ج

ليلي پـاستيل 
ورق تواليت
32 لفة

السعر للوحدة    السعر لرزمتين 

 

899 1399 999 9000

2999

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
ريـڤـلون 
كولور ستيي
ستيك شادو

 تسليم هذه 
القسيمة عند شراء
ريـڤـلون 
DNA إيدج ديـپـينـچ
ماكياج 

3999 6999
السعر بعد تخفيض القسيمة السعر بعد تخفيض القسيمة

1889910599

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
بينهما. من  األسبق  المخزون،  نفاذ  حتى  أو   17.7.2013  لغاية 

ال ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق في أسعار المنتج 
قبل التخفيض بين حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما 

قبل التخفيض على المنتج/ بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
بينهما. من  األسبق  المخزون،  نفاذ  حتى  أو   17.7.2013  لغاية 

ال ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق في أسعار المنتج 
قبل التخفيض بين حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما 

قبل التخفيض على المنتج/ بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
بينهما. من  األسبق  المخزون،  نفاذ  حتى  أو   17.7.2013  لغاية 

ال ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق في أسعار المنتج 
قبل التخفيض بين حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما 

قبل التخفيض على المنتج/ بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
بينهما. من  األسبق  المخزون،  نفاذ  حتى  أو   17.7.2013  لغاية 

ال ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق في أسعار المنتج 
قبل التخفيض بين حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما 

قبل التخفيض على المنتج/ بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
 لغاية 17.7.2013 أو حتى نفاذ المخزون، األسبق من بينهما.

ال ازدواجية في االمتيازات.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
 لغاية 17.7.2013 أو حتى نفاذ المخزون، األسبق من بينهما.

ال ازدواجية في االمتيازات.

999
السعر لرزمة خماسية 

 لتفاصيل حول الفروع التي تباع فيها املاركات املشاركة في احلملة، وخلدمة الزبائن: 9725151-09.  لغاية 17.7.2013 أو حتى نفاذ ازون، األسبق 

من بينهما. حتتفظ الشركة لنفسها احلق بتحديد كمية الشراء. ال ازدواجية في االمتيازات. يحتمل وجود فرق في أسعار املنتجات قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا، املكان الذي ال 
يعرض فيه السعر قبل التخفيض – سيعرض السعر على املنتج/ بجانبه في كل واحدة من حوانيت الشبكة. 

www.super-pharm.co.ilانضموا إلينا
في الفيسبوك

ا، حصري لزبائن وأيضً

ش.ج

ش.ج ش.ج ش.ج ش.ج

ش.ج

ر مع مجموعة قسائم نقُص ونوفّ

3 وحدات في ازون 
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جلنة  األسبوع،  هذا  حيفا،  في  تشّكلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

خاّصة لتنظيم قّداس وجّناز األربعني راحة لنفس املرحوم جميل 
امللكّيني  للروم  اخليرّية  اجلمعّية  عن  ممّثلني  الّلجنة  تضّم  شومر، 
الّسكرتير  منصب  فيها  أشغل  واّلتي  حيفا،  في  الكاثوليك 
وأصبح  مؤّسسيه،  من  كان  اّلذي  املسيحّي»،  و«البيت  العاّم، 
الّسكرتير العام له، وكذلك جوقة الّترنيم الكنسّي لرعّية مار 
إلياس للروم امللكّيني الكاثوليك في حيفا، حيث كان من املرّمنني 

األوائل في هذه اجلوقة.
ومن املقرّر أن ُتقام صلوات القّداس واجلناز مبرور أربعني يوًما على 
وز  متّ  19 اجلُمعة  يوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  الّساعة  في  وفاته 
ّية مار إلياس. وسيترأس املطران إلياس شقور  اجلاري في كاتدرائ
هذه الّصلوات، ويليها حفل تأبني في القاعة احملاذية للكنيسة. 
وكانت صحيفة «حيفا» قد انفردت مبقابلة املرحوم جميل شومر، 
اّلذي أطلق عليه لقب «ظريف حيفا»، وذلك قبل أسابيع قليلة 

من وفاته.

العلوم  (متحف  ـ«مدعتك»  ال مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أطفال  مجموعة  شاركت  حيفا)،  في  والفضاء  والتكنولوجيا 
من  جمعّية «الّشجعان»، ملرضى سّكري األطفال في برناَمج 

فّعالّيات علمّية شّيقة. 
تخّلل الزّيارة مجموعة شاملة وممتعة من الفّعالّيات املتنوّعة، كجوالت 
في املعارض املختلفة، وعروض علمّية شّيقة  جتّسد ظواهر من عالم 
الّتكنولوجيا واملواد والسحر، مبرافقة شرح علمّي ُمَبّسط وُمَفّصل ُقّدم من 
ّية. باإلضافة إلى مشاهدة فيلم «ُكرة الّنار»  قبل مرشدين بالّلغة العرب
وهي  «سينيما-تريكس»،  قاعة  في  احلواس،  متعّدد  األبعاد،  ثالثّي 
سينما بتأثيرات متنوّعة تشمل كراسي متحرّكة، مياه ورياح، وفّقاعات 
صابون، تعرض فيها أفالم علمّية متمّيزة، مثل عالم الفضاء، حيث 

نبني عاًملا وعجائب اجلسم وغيرها.
الزّيارة  «هذه  «الّشجعان»):  جمعّية  عام  (مدير  قّسيس  شادي  وقال 
على  التعرّف  إمكانّية  فيها  املشاركني  إعطاء   في  ساهمت  املمتعة 
التعّلم  حتّفز  تفاعلّية  وألعاب  بعروض  واالشتراك  جديدة،  عوالم 
جًدا،  ممّيزة  الّتجربة  يجعل  ما  شّيق،  استكشافّي  ترفيهّي  بأسلوب 

Æ U ÒO{U¹— ©1

Æתיב"םØCNC  W³Ýu×� WÒOJO½UJO�WLE½√ ©2

Æ©W ÒOzeł WHOþË® W{Òd2 ©3

الذهنّية،  األوالد  قدرات  كشف  على  تساعد  ألنها 
الّساعة». ومواضيع  العلم  مجاالت  على  واطالعهم 

وفي حديث مع عبير بخيت (مرّكزة الّتسويق والعالقات 
ـ«مدعتك»)، قالت: «إّننا  العاّمة للمجتمع العربي في ال
مع  والّتعاون  الّتواصل   دائًما  نحاول  ـ«مدعتك»  ال في 
الّسنة  هي  وهذه  هادفة؛  ّية  عرب وجمعّيات  مؤّسسات 
ملرضى  «الّشجعان»  جمعّية  فيها  ندعو  اّلتي  الّثانية 

الّسّكري، ونّخصص يوًما كامًال وشامًال من الفّعالّيات، لهدف تقريب 
العلوم والتكنولوجيا احلديثة لقلوب الّشباب واألوالد، ولتطوير الّتفكير 

اإلبداعّي والفضول لدى األطفال بطريقة مسّلية ومثيرة».
ـ«مدعتك» (متحف العلوم والتكنولوجيا والفضاء في حيفا)،  يذكر أّن ال
يضم عدًدا من العلوم حتت سقف واحد، في مجال الّتثقيف العلمي، 
ويحرص على تقدمي وتطوير معارض علمّية ُمبتَكرة ُتقّدم وُتعّلم العلوم 
بأسلوب شّيق يدمج ما بني الّترفيه واالستمتاع. كما يشمل معارض 
عديدة من العلوم وتطبيقاتها احلديثة كالفلك والفيزياء والهندسة وغيرها. 
وبشكل دائم ال تخلو صاالت العرض من تقدمي عروض دائمة الّتطوّر 
والّتجديد، تتناول العديد من املواضيع: كالتكنولوجيا والوراثة وعلوم 
املادة والّطاقة وغيرها، األمر الذي يجعل الزوّار على دراية وعلم بأحدث 
املستجّدات وكّل التطوّرات واالكتشافات في جميع امليادين العلمّية.

UH O Š ≠ åp ² Žb ò —Ëeð åÊU F−A «ò è ÒO F Lł
∫w�«u Ò²�« vKŽ WO½U Ò¦�« WM Ò�K�
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 Ÿ“u*«Ë  qO	u�«  ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��  W	dý

 ‰U−�  w�  …bz«d�«Ë  WO*UF�«   U	—ULK�  bOŠu�«

 dNý  ‰uK×Ð  5LK�*«  TMNð  WO�eM*«   «Ëœô«

 ÊUC�—  U¹«b¼¢  WKLŠ  oKDðË  „—U³*«  ÊUC�—

 dO³	  ŸuMð  rJOKŽ  ÷dFðË  ¢rJzU³ŠQÐ  oOKð

 s�  ŸU²L²Ýô«  rJMJ1Ë  UL	  ¨…eOL*«  U¹«bN�«  s�

 TEFAL¨   U	—U*«  lOLł  vKŽ   UCOH�²�«

 TESCOMA Ë PYREX¨ LUMINARC
 w½«Ë√  ‰U−�  w�  …bz«d�«  WO�½dH�«  W	—U*«  ‰UHOð

  u³Ýu�dOŁ  ¨’«uš  …bFÐ  “U²9  w²�«Ë  a³D�«

 ’U)«  …—«d(«  dýR�  ©¡«dL(«  WDIM�«®  ‰UHOð

 Wł—bÐ  rOK��«  a³D�«Ë  wND�«  sLC¹  ‰UHO²Ð

  NON≠STICK  ¡öÞ  ¨W³ÝUM*«  …—«d(«

 «Îbł  WKOK�  WOLJÐ  Ë√  ¨X¹“  ÊËbÐ  a³D�«  rJMJ1

  ÆWFz«— ZzU²½ vKŽ ‰uB(«Ë

  ôULF²Ýô«  …œbF²�  WOłUłe�«  f	d¹UÐ  w½«Ë√

 wND�  W�bI²�  UOłu�uMJðË  œ«u�  5Ð  Z�bð

 Æ’U�—  ÊËbÐË  ÂuO�œU	  ÊËbÐ  l¹dÝË  w×�

 ¨s¹e�²K�Ë ¨5��ð ëO³š —̈U�³�« wNÞ ¨wNDK�

 dOC%  vKŽ  „bŽU�ðË  qNÝ√  pðUOŠ  qF−²�

ÆWŽd�ÐË WONý  U³łË

 ‰U−�  w�  …bz«d�«  W�½dH�«  W�öF�«  ∫„—UMO�u�

 ‰UL'« 5Ð lL& w²�« WOłUłe�« rIÞô√ WŽUM�

  UOMI²�« ÀbŠ√ Â«b�²ÝUÐ …uI�«Ë

 q	 lOMBð w� UO*UŽ …bz«d�«  W	dA�«   ∫U�uJ�ð

  «Ëœ«  s�  UN�³D�  w�  XO³�«  WÐ—  tłU²%  U�

 W	dA�« Z²Mð YOŠ Æ U�uJ�²Ð W�Uš W¹—UJ²Ð«

 w²�«  UNðUłu²M�  s�  nM�  2000  s�  d¦	«

 d¦	«Ë WF²� d¦	« a³D*« w� qLF�« qF−Ð vMFð

 WO�«d²Š«

 ∫5D�K�Ë  qOz«dÝ≈  w�  bOŠu�«  Ÿ“u*«Ë  qO	u�«

 08≠6491155  nðU¼   ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��

©ÆŸÆŸ®                                     08≠6482470  f	U�

 „—U³*« ÊUC�— dNý ‰uK×Ð rJ¾MNð å»ËdÇ w½ULK��ò

 iOH�ð rzU�� 9 UNMzUÐ“ vKŽ ÷dFð Â—U� dÐuÝ

∫‰UHÞô«  U−²M� vKŽ WO�U²Oâ¹œ

 vKŽ W¹dG�  öLŠ qLAð WO�U²OG¹œ rzU�� 9 UNMzUÐ“ vKŽ Â—U� dÐuÝ ÷dFð

 „u³�OH�«  W×H�  vKŽ  ¨W	dA�«  l�u�  w�  …d�u²�  rzU�I�«  Æ‰UHÞô«   U−²M�

 bŽu� v²Š W¹—UÝ rzU�I�« ÆbOzË—b½ô«Ë ÊuH¹ü« w� Â—U� dÐuÝ oO³Dð w� Ë«

∫WO�U²�«  öL(« qLAðË 17.7.13
ÃÆ‘ 49.99 ?Ð W¹dO�uð …u³Ž w� VOKŠ q¹bÐ dO	 «d²�	« U½dO²�

ÃÆ‘ 7.99 ?Ð W�C�´qK� 400 qHDK� Ÿu�œ öÐ u³�Uý n¹ô

iOH�ð 50%?Ð 6≠3 ¨3≠0 UÝUI� ¨sD� 100% ¨‰UHÞö� WO�Ë« fÐö� n¹ô

WMOMIK� ÃÆ‘ 17.99 ?Ð ‰uMOHO�Ð ÊËbÐ qHD�« ÂUFÞù WMOM� n¹ô

ÃÆ‘ 13.99 ?Ð  «bŠË 10 W�“— ÷UH(« l{u�  U×D�� n¹ô

ÃÆ‘ 16.99 ?Ð ¨W¾³Fð WOÝULš W�“— ¨W³Þ— q¹œUM� dO	 f½«Ë ‘d�

ÃÆ‘ 9.99 ?Ð “—« fOÐ w³OÐ

ÃÆ‘ 9.99 ?Ð ©ÂUâÑ ÂUÇ …bOBŽ qLA¹ ô® qHDK� …bOBŽ U½dO²�

ÃÆ‘  29.99?Ð ÂuO1dÐ rO�u²Oð  U{UHŠ

ÆÂ—U� dÐuÝ ŸËd� W�U	 w� rzU�I�« s� …œUH²Ýô« sJ1

©ÆŸÆŸ®

åUHO�ò q�«d*

من  املئات  شارك  والبهجة  الفرح  من  أجواء  وسط 
واليهود  العرب  من  واألهالي  والّشباب  األوالد 
«شلڤا»  مرَكز  في  مؤّخرًا،  أقيم،  ممّيز،  حفل  في 
عدًدا  تخّلل  اّلذي  االحتفال  نّظم  وقد  اجلماهيرّي. 
الّترفيهّية  والّنشاطات  والفّعالّيات  احملّطات  من 
كّشافة  لفرقه  شّيق  عرض  املختلفة،  والّتربوّية 
«شلڤا»  اجلماهيرّية  الوحدة  األرثوذكس،  الرّوم 

بالّتعاون مع جلنة حي «كريات إلياهو» واألملانّية، 
الّنشاطات  جرت  وقد  االجتماعّي،  الرّفاه  وقسم 
بالّتعاون مع الّشرطة اجلماهيرّية وسلطة مكافحة     

املخدرات والكحول. 
أهمّية  على  منصور  هناء  الوحدة  مديرة  وأّكدت 
املختلفة  األقسام  بني  املشترك  اجلماهيرّي  العمل 
ترفيهّية  تربوّية  فّعالّيات  لبناء  احلّي  خلدمة 
هادفة، وشكرت احلضور على مشاركتهم الفّعالة.

åUçKýò W Ò¹d O ¼U L '« …b Šu « w  e ÒO 2 ÒÍd O ¼U Lł ‰UH² Š«

الكهرباء،  شركة  قرّرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

البيانات  تعّلق  لن  األسبوع،  هذا  من  ابتداًء  أّنه 
بقطع الكهرباء على لوحات اإلعالنات أو مداخل 
املنازل، بل سيتّم نقل مثل هذه البيانات بواسطة 
الرّسائل النصّية الهاتفّية القصيرة (إس.إم.إس)، 
الفاكس  أو  (امليل)  اإللكترونّي  بالبريد  أو 

(الّناسوخ)، وذلك مبوجب رغبة املستهلك.

املرضى  أّن  إلى  الطرق  هذه  اّتباع  سبب  ويعود 
مثل  إلى  يتنّبهون  ال  التنّفس  بأجهزة  املرتبطني 
يّتصل  أن  مستهلك  كّل  وبوسع  اإلعالنات.  هذه 
الكهرباء  شركة  في   (103) اإلعالمّي  باملرَكز 
ويختار  اخلدمة،  هذه  إلى  االنتساب  ويطلب 
الطريقة اّلتي يشاء. وسيتّم إرسال تلك الرّسائل 

قبل خمسة أّيام من توّقف الكهرباء املتوّقع.

 T Ò³ Mð …d O B  q zU Ý— ÆÆŸu³Ý_« «c¼ s� Î¡«b²Ð«

‰“UM *« w  ¡U Ðd N ~ « n ÒÒ u ² Ð
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 l�  6'«Ë  r×K�«  uA×Ð  lÐU�«  qJý  vKŽ  ÁdOG�  dzUD�
 qLŽ  w�  qLF²�ð  w²�«  w¼  ‘ö'«  tMO−Ž  «dJ�«Ë  ÁdÐeJ�«

ÆÁËöI³�«
 »u� 2Ø1 • ©t¹œUF�« Á—«d(« tł—bÐ ® ‘ö' tMO−Ž XO�UÐ 1

Á—– X¹“ »u� 4Ø1 • tÐ«c� ÁbÐ“
∫ÁuA(«

 Êu²¹“ Ë« Á—– X¹“ ÁdO³� tIFK� 2 •  ÂËdH� r( Â«dł 300
 —UNÐ ÁdOG� tIFK� 1 • sAš ÂËdH� qBÐ tDÝu²� t³Š 1 •
 ÁdOG� tIFK� 4Ø1 • `K� ÁdOG� tIFK� 1 2Ø1 • qJA�
 dÐuM� »u� 4Ø1 •  —uA³� —bOý 6ł »u� 1 •  œuÝ« qHK�
 4Ø1 •  ÂËdH�  «d� »u� 2Ø1 •  VOÐ“ »u� 2Ø1 •  wKI�

Æ t�ËdH� ¡«dCš ÁdÐe� »u�
∫ tI¹dD�« 

 • wJ³A�« ·d�« w²³Ł ÆÂ 180 Á—«dŠ tł—œ vKŽ ÊdH�« wKGý
Æt�U(« ÁdOB	 tKOD²�� tOMO� ÍdCŠ«

 • tC¹dŽ  ÁUýd�  ÍdCŠ«  »u�  w�  X¹e�«Ë  ÁbÐe�«  wF{
ÆU³½Uł tO�dð«

 • X¹e�«  wM
Ý  r−(«  dOG�  fK½U²Ý  —b	  w�  ∫  uA(«
 r×K�« n−¹ Ê« v�« tDÝu²M� —U½ vKŽ w³K	Ë r(ô« wHO{«
 qÐc¹  Ê«  v�«  ozU	œ  lC³�  w³K	  qB³�«  wHO{«  ZCMO½Ë
 Ê«  v�«  U³½Uł  r×K�«  w�dð«  qHKH�«Ë  `K*«Ë  —UN³�«  wHO{«

Æœd³¹
 • v�« w³K	 ¨ÁdÐeJ�«Ë  «dJ�« ¨VOÐe�« ¨dÐuMB�« ¨6'« wHO{«

Æ«bOł UNCFÐ l�  U½uJ*« ◊U²
ð Ê«
 • vKŽ  p�U�«  tOF{ tMO−F�«  włdKš«  ‘ö'«  Áu³Ž  w×²�«

ÆtOMD	 tÞuHÐ UNODž t�ËUD�«
 • ÁbÐe�« jOK
Ð w×��« tMO−F�« s� t	—Ë Ë« t	U	— 2 Ícš

 qOJA²�  tMO−F�«  ·dÞ  vKŽ  uA(«  iFÐ  wF{  X¹e�«Ë
 2≠3  uA(«  UNKš«bÐË  tMO−F�«  wH�  l³�«  qJAÐ  tMO−F�«
 l³�ô w�dÞ qH	 r²¹ wJ� tMO−F�« w³½Uł wMŁ« rŁ  UH�
 t�U(« w²³Ł qOD²�*« t�UŠ wKBð Ê« v�«  nK�UÐ  ÍdL²Ý«

ÆqHÝ« v�«
 • 5Ð jO�Ð ⁄«d� „dð l� tOMOB�« w� ‘ö'« lÐU�« wF{

Æl³�« q�
 • lÐU�ô« `DÝ w×��« tMO−F�« tOIÐ uAŠ s� ¡UN²½ô« bFÐ

ÆX¹e�«Ë ÁbÐe�« jOKš iF³Ð
 • tIO	œ 15≠20  lÐU�ô« Íe³š« ÊdH�«  v�«  tOMOB�« wKšœ«

 w� Ë« tMšUÝ UNO�b	 Æ tA�dI�Ë ÊuK�« tO³¼– `³Bð Ê« v�«
 Æt¹œUF�« Á—«d(« tł—œ

:   

  +  

 ππππ
  2.5

 qO¼ ÁdOG� tIFK� 1 • ÂuŁ h� 6 • ·Ëdš b
� tFD	 1
 ÁdO³� tIFK� 1 • œuÝ« qHK� ÁdOG� tIFK� 4Ø1 • Êu×D�
 1 • t½u×D� t�Uł ÁdÐe� ÁdO³� tIFK� 1 • Êu×D� ÊuL�
 2Ø1 • t�d	 ÁdOG� tIFK� 1 • Êu×D� w�u� ÁdOG� tIFK�
 Á—œuÐ qO³$“ ÁdOG� tIFK� 2Ø1 • Ê«dHŽ“ ÁdOG� tIFK� 1
 tIFK� 2 • `K� ÁdOG� tIFK� 4 • r�d� ÁdOG� tIFK� 1 •
 2  •  rÞULÞ Êu−F� ÁdO³� tIFK� 2 • Êu²¹“ X¹“ ÁdO³�
 Æ`z«dý  rÞULÞ  ÁdO³�  t³Š  2  •  `z«dý  qBÐ  ÁdO³�  t³Š

ÆwKI� dÐuM� .bI²K�
 ∫ tI¹dD�«

 • wKLF²Ý«  Â  240  230≠  Á—«dŠ  tł—b�  ÊdH�«  wM
Ý
Æb
H�« r−( t³ÝUM� tOMO�

 • ‰ULF²ÝUÐ b
H�UÐ tDO;« Ábz«e�« Êu¼b�« s� wBK
ð
Æb
H�« r( w� »uIŁ ÁbŽ wKLŽ« 5J��« ·dÞ

 • `z«dA�« Í“dž« tK¹uÞ `z«dý v�« Âu¦�« ’uB� wFD	
Æb
H�«  U×²� w�

 • ¨ÁdÐeJ�« ¨ÊuLJ�« ¨qHKH�«  ¨qON�«  wF{ dOG� o³Þ w�
 X¹“ `K*« ¨r�dJ�« ¨qO³$e�« ¨Ê«dHŽe�« ¨t�dI�« ¨w�uK�«
 tO�dð«  «bOł  jK²
ð  Ê«  v�«  UNO³K	  Êu−F*«Ë  Êu²¹e�«

ÆU³½Uł
 • ‚d�«  wF{ pOL��«  ÂuOM*ô«  s�  ÁdO³�  t	—Ë  ÍdCŠ«

ÆÊdH�« tOMO� w�
 • vKŽ ÂuOM*ô« ‚—Ë ‚u� qB³�« `z«dý w¦KŁ w�«uŠ wF{

ÆtI³Þ qJý
 • ‚u�   «—UN³�«  jOKš  wŽ“Ë  qB³�«  ‚u�  b
H�«  wF{

ÆU�U9 tK� vDG²¹ YO×Ð b
H�«
 • tOIÐ UN	u� wŽ“Ë rŁ b
H�« ‚u� rÞULD�« `z«dý wŽ“Ë

ÆqB³�« `z«dý
 • Ád²H�  ÊdH�«  tOKšœ«Ë  «bOł ÂuOM*ô«  ‚—uÐ r×K�«  wDž

ÆZCM¹ Ê« v�« tŽUÝ 2 – 1 2Ø1 s� ÕË«d²ð
 • tO�dð« t×DÝ sŽ ‚—u�«  wŽe½« r×K�«  ZCM¹ Ê« bFÐ

Æn−¹Ë t×DÝ dL×²O� tŽUÝ nB½ w�«u( ÊdH�« w�
 • w�«u( ‚—u�UÐ  nKG� tO�dð«  ÊdH�«  s� b
H�«  włdš«

 ·UO�ô«  w� w²�«  qz«u��«  pÝUL²ð  wJ�  tIO	œ 10≠15
ÆtO�b	Ë tFOD	 rŁ

:   

  

 μπππ
  1

 Êu²¹e�«  X¹eÐ  tOMž  t³łË  tI¹dF�«  tOMOD�KH�«  ‚U³Þô«  s�
ÆqB³�« ÁdO�Ë tOL�Ë ÃUłb�«Ë „«dA�« Ë« ÊuÐUD�« e³š

∫ÃUłb�« oK��
 10 • t�d	 œuŽ 1• ŸUÐ—« qBÐ ÁdO³� t³Š 2 • ÃUłœ uKO� 2
 œuÝ« qHK� t³Š 10 • `K� ÁdO³� tIFK� • `O×� qO¼ t³Š

Æ©Í—u�® —Už ‚—Ë tFD	 2 • `O×�
∫uA(«

 • Êu²¹e�« X¹“ »u� 2 • sAš ÂËdH� qBÐ ÁdO³� t³Š 5≠6
 • ‚ULÝ ÁdO³� tIFK� 4≠6 • wKI� dÐuM� d¦�« Ë« »u� 2Ø1

Æ„«dý Ë« w½«d¹« e³š nOž— 8
∫ tI¹dD�«

 • lÐ— wF{ Æ«bOł tOK�ž«Ë ÃUłb�« wHE½ ∫ÃUłb�« oK��
 —b	 w� ÃUłb�«  wF{ tłUłœ q� qš«œ w� qBÐ t³Š
 ¨t�dI�« ¨qB³�« tOIÐ wHO{« ¡U*UÐ t¹dLž« Ær−(« dO³�
 v�« t¹u	 —U½ vKŽ —bI�« wŽœ —UG�«Ë qHKH�« ¨`K*« ¨qON�«

ÆÃUłb�« `DÝ vKŽ lL−²ð w²�« Áužd�« wŽe½« wKG¹ Ê«
 • ËU¼  ŸUÝ  Áb*  ÃUłb�«  w�dð«  —bI�«  wDžË  —UM�«  wHHš

ÆZCM¹ Ê« v�«
 • tO�dð« oK��« ¡U� wH� oK��« ¡U� s� ÃUłb�« włdš«

ÆU³½Uł
 • w³K	 Êu²¹e�« X¹“Ë qB³�« wF{ lÝ«Ë —b	 w� ∫uA(«

 qB³�«  w�dð«  qB³�«  qÐc¹  Ê«  v�«  tDÝu²�  —U½  vKŽ
 »u� w�«uŠ wHO{«  UMO�  `³B¹ Ê«  v�«  tzœU¼ —U½  vKŽ
 w�dð« ‚UL��« s� ÁdO³� tIFK� 2 Ë ÃUłb�« ‚d� s�
 h	UM²¹Ë  U�U9  ZCM¹  Ê«  v�«  tzœU¼  —U½  vKŽ  qB³�«

ÆtL−Š
 • tFÐ—« v�« tłUłœ q� wFD	« öOK	 ÃUłb�« œd³¹ Ê« bFÐ

ÆlD	
 • Êd� tOMO� ÍdCŠ« ¨Â 200 Á—«dŠ tł—b� ÊdH�« wKGý

ÆtFÝ«Ë
 • tIO	œ 15≠20 ÊdH�« UNOKšœ« tOMOB�« w� ÃUłb�« wF{

ÆÊuK�« tO³¼– `³Bð Ê« v�«
 • nOžd�«  wF{  ‚d*UÐ  t�«dÞ«  wKKÐ  e³)«  nOž—  Ícš

 wF{ qB³�« jOKš s� ÁdO�Ë tOL� t	u� wŽ“Ë p�U�«
 wH�dÐuMB�« iFÐ rŁ ÃUłœ tFD	 wF{ dÐuMB�« iFÐ

ÆtłUłb�« ‰uŠ nOžd�«
 • UNOKšœ«  tOMOB�«  w�  ÃUłb�UÐ  uA;«  nOžd�«  wF{

ÆöOK	 nOžd�« hL×²¹ Ê« v�« ozU	œ lC³� ÊdH�«

:

 

 ππππ
  4
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 qLF� tKNÝ tI¹dÞ d³�« Ë« tO�UA�« Ë« ‰eM*« w� ¡UAF�«  U³łu�
…c¹cK�« U�—ËUA�«

q−F�« r( U³¹dIð uKO� 1
∫tMO×D�« tBK�

 dOBŽ »u� 4Ø1 • ¡U� »u� 4Ø3 • ©Áœd¼® tMO×Þ »u� 1
 2Ø1•  `K�  ÁdOG�  tIFK�  •  qš  ÁdO³�  tIFK�  2  •  ÊuLO�

ÆÊu×D� ÊuL� ÁdOG� tIFK�
∫.bI²K�

 ÁdO³�  tIFK�  3≠5  •  qš  »u�  2Ø1•  qBÐ  ÁdO³�  t³Š  1
 e³)«  s� tHž—«  •  ÂËdH� f½ËbIÐ U³¹dIð  »u� 1 •  ‚ULÝ

ÆqK
� ØÃUB�« Ë w½UM³K�«
∫ tI¹dD�«

 • wFCð  ô  ®r×K�«  wF{  r−(«  jÝu²�  ÁöI�  ÍdCŠ«
 n−¹ Ê« v�« t¹u	 —U½ vKŽ r×K�« w³K	 ©qO³²²�« jOKš
 ¡U*«  s�  »u�  1  wHO{«  qO³²²�«  jOKš  wHO{«  ÆU�U9
 ZCM¹ Ê« v�« tzœU¼ —U½ vKŽ r×K�« w�dð«Ë —UM�« wHHš

ÆU�U9 n−¹ Ê« v�« t¹u	 —U½ vKŽ tO³K	
 • lC³� t¹u	 —U½ vKŽ w³K	 qHKH�« `z«dý rÞULD�« wHO{«

 wEH²Š« —UM�« sŽ U�—ËUA�« ÍbFÐ« qHKH�« qÐcO� ozU	œ
Æt¾�«œ UNÐ

 • oOLŽ  o³Þ  w�   U½uJ*«  wF{  ∫tMO×D�«  tBK�
 v�« wIHš« ÍËb¹ p³ý »dC� ËU¼ „uA�« ‰ULF²ÝUÐË
 s�  b¹e�  wHO{«  tKOIŁ  X½U�  «–«  tBKB�«  ÊuJ²ð  Ê«

ÆU³½Uł UNOF{ ¡U*«
 • o³Þ w� tOF{ tIO	— `z«dý v�« tOFD	Ë qB³�« ÍdA	

 ozU	œ 10 w�«u( lIM¹ tO�d¹« q)« tO�« wHO{« oOLŽ
ÁdýU³�  UAðËbM��« w� tF{Ë q³	 q)« s� tOłdš«

 • tBK� s� qOKIÐ UNO×��« e³) tHž— w×²�« ∫.bI²K�
 iFÐ wHO{«  U�—ËUA�«  r( iFÐ UNO�  wF{ tMO×D�«
 iFÐË  ‚UL��«  iFÐ  Íd¦½«  rŁ  qB³�«  `z«dý
 w� tOF{ «bOł U�—ËUA�«  ‰uŠ nOžd�«  wH� f½ËbI³�«

Æ UHA�«Ë UMN�UÐË .bI²�« o³Þ

:  

 

 ∂πππ
  1

 o³D�«  «cNÐ  wF²9Ë  ÊdH�«  t¹«uý  w�  ÃUłb�«  —Ëb�  Íuý«
 t1bIð pMJ1 lLł« r�UF�« w�Ë wJO�J*« a³D*« w� dONA�«
 uA(  t�ULF²Ý  Ë«   «Ë«dC)«  iFÐ  V½U−Ð  w�Oz—  o³D�

ÆÃUB�« e³š Ë ©wJO�J*« e³)«® Uð—u²�«
bK'« tŽËeM�Ë tOK
� ÃUłœ —Ëb� lD	 4

∫tKO³²²�«
 tIFK� 2 • `K� ÁdOG� tIFK�  • ÊuLOK�« dOBŽ »u� 4Ø1
 tIFK� 1 •  ÊuL� ÁdO³� tIFK� 1 •  ÂËdH� f½ËbIÐ ÁdO³�
 h� 2 • Á—œuÐ qBÐ ÁdOG� tIFK� 1 • Á—œuÐ ÂuŁ ÁdOG�

 ÆÁ—– ÁdO³� tIFK� 2 • ”ËdN� ÂuŁ dO³�
∫qB³�« jOKš

 1 • `z«dý qBÐ ÁdO³� t³Š 1 • Á—– X¹“ ÁdO³� tIFK� 2
 tDÝu²�  t³Š  1  •  `z«dý  uKŠ  dCš«  qHK�  tDÝu²�  t³Š
 4Ø1 •  `K� ÁdOG� tIFK� 4Ø1 •  `z«dý uKŠ dLŠ« qHK�

ÆœuÝ« qHK� ÁdOG� tIFK�
∫ tI¹dD�«

 •ÆoOLŽ włUł“ o³Þ w� tOKOH�« lD	 wF{
 • ¨`K*«  ¨ÊuLOK�«  dOBŽ  wF{  dOG�  ¡UŽË  w�  ∫tKO³²²�«

 X¹e�« ¨”ËdN*« Âu¦�« ¨qB³�« ¨Âu¦�« ¨ÊuLJ�« ¨f½ËbI³�«
 v�« UNOHO{« rŁ UNCFÐ l� X½uJ*« jK²
ð Ê« v�« w³K	
 ÃUłb�«  lD	 vDG²ð Ê«  v�«  5²N'« w³K	  ÃUłb�«  tOKO�
 Áb*  tłö¦�UÐ  tO�dð«Ë  ÊuK¹UM�U¹  o³D�«  wDž  «bOł

UONý ULFÞ V�²J¹ wJ� tŽUÝ nB½
 •vKŽô« wJ³A�« ·d�« w²³Ł ÊdH�« t¹«uý wM
Ý
 •ÆÊdH� tOMO� vKŽ ÃUłb�« lD	 wF{
 • ÊuK�« w³¼– `³B¹ Ê« v�« tIO	œ 10≠15 ÃUłb�« Íuý«

Ædšô X	Ë s� t³OKIð l�
 • tFÝ«Ë ÁöI� w� X¹e�« wM
Ý p�– ¡UMŁ« ∫ qB³�« jOKš

 wHO{« qÐc¹ Ê« v�« t¹u	 —U½ vKŽ w³K	Ë qB³�« wHO{«
 Íd¦½«  t¹u	  —U½  vKŽ  VOKI²�UÐ  ÍdL²Ý«  lDI*«  qHKH�«
 ¡UMŁ«  qHKH�«Ë qB³�«  `z«dý ‚u� œuÝô« qHKH�«Ë `K*«

ÆVOKI²�« tOKLFÐ p�UO	
 • w� qHKH�«Ë qB³�« `z«dý wF{ .bI²� o³Þ ÍdCŠ«

Æo³D�«
 • `z«dý  v�«  tOFD	  ÊdH�«  s�  ÍuA*«  ÃUłb�«  włdš«

 t³½U−Ð w�b	 qHKH�«Ë qB³�« tI³Þ ‚u� tOF{ rŁ tIO	—
 s� tKOJAðË t¹uA*«   «Ë«dC)« Ë«  t¹uA*«  fÞUD³�«

Æ UDK��«

:  

  

 ∏πππ
  3

 Â«dł 500 • UÝu� ÁdO³� t³Š 3 • fÞUDÐ tDÝu²� t³Š 3
ÆWł“UÞ W²H�

∫tBKB�«
 t³Š  1 •  ”ËdN�  ÂuŁ  dO³�  h� 2•  X¹“  ÁdO³�  tIFK�  2
 • t�ËdH� rÞULÞ ÁdO³� t³Š 3≠4 • ÂËdH� qBÐ tDÝu²�
 2 • œuÝ« qHK� ÁdOG� tIFK� 4Ø1 • `K� ÁdOG� tIFK� 1

Æ¡U� »u�
∫ tI¹dD�«

 • o³Þ  ÍdCŠ  Â  170  Á—«dŠ  tł—b�  ÊdH�«  wM
Ý
Ær−(« jÝu²�

 • rÝ 8 w�«uŠ UN�uÞ lÐU�« v�« UNOFD	 fÞUD³�« ÍdA	
 lÐU�ô« ·«dÞ« wI�½ Ë« wÐcý U³¹dIð rÝ 2 UN{dŽË

ÆtI¹dD�« fHMÐ UÝuJ�« ÍeNł
 • v�«  qB¹  YO×Ð  tIOLŽ  ÁöI�  w�  Á—c�«  X¹“  wM
Ý

 Ê«  v�«  fÞUD³�«  lÐU�«  wK	«  U³¹dIð  t�uÐ  1  ŸUHð—«
ÆÊdH�« o³Þ w� UNOF{ UNOłdš« ÊuK�« tO³¼– `³Bð

 • w� UNOF{ fÞUD³�« q¦� X¹e�« w� UÝuJ�« lÐU�« wK	«
ÆU³½Uł tO�dð« ÊdH�« o³Þ

 • ¨X³A�« ¨f½ËbI³�« ¨r×K�« wF{ oOLŽ o³Þ w� ∫t²HJ�«
 ¨`K*«  ¨œuÝô«  qHKH�«  ¨ «—UN³�«  ¨◊UL�I³�«  ¨qB³�«
 Ê« v�« pFÐU�« ·«dÞUÐ UNO³K	 ÁdÐeJ�«Ë ÊuLJ�« ¨t�dI�«

ÆtLŽU½ `³Bð Ê« v�« «bOł UNOM−Ž« «bOł jK²
ð
 • rÝ  8  ”UI�  tFO�—  tK¹uÞ  lÐU�«  v�«  t²HJ�«  wKJý

ÆU³½Uł UNOF{ ÆU³¹dIð rÝ 2 ÷dŽË
 • w� t²HJ�« lÐU�« włdŠœ lÝ«Ë o³Þ w� oO	b�« wF{

ÆUNOłdš« tHOHš tI³DÐ vDG²ð Ê« v�« oO	b�«
 • s�  ÁdO³�  tIFK�  4  w�«uŠ  wM
Ý  tFÝ«Ë  ÁöI�  w�

 —U½  vKŽ  dšô  V½Uł  s�  UNO³K	  t²HJ�«  wHO{«  X¹e�«
 ÊdH�« o³Þ v�« UNOKI½« ¡wA�« iFÐ dL×²ð Ê« v�« t¹u	

ÆUÝuJ�«Ë fÞUD³�« l�
 • v�« w³K	 qB³�«Ë Âu¦�« wF{ ÁöI*« fH½ w� ∫tBKB�«

 qHKH�«Ë  ¨`K*«  ¨Êu−F*«Ë  rÞULD�  wHO{«  rŁ  qÐc¹  Ê«
ÆwKGð Ê« v�« —UM�« vKŽ tBKB�« w�dð« œuÝô«

 • o³D�«  wHKž   «Ë«dC)«Ë  t²HJ�«  ‚u�  tBKB�«  wŽ“Ë
ÆÂuOM*ô« ‚—uÐ

 • ‚—u�« wŽe½« tIO	œ 20≠30  ÊdH�« v�« o³D�« wKšœ« 
 dL×²¹  Ê«  v�«  ozU	œ  ÁdAŽ  w�«u(  o³D�«  w�dð«Ë

Æ`D��«

:   
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Ò’U� q�«d*

إنها ُهالمّية، مغثية ومخاطّية، هي قناديل 
شواطئ  إلى  ا  ـً رسمّي وصلت  اّلتي  البحر 
البالد. وقد لوحظ بعضها بوضوح في عرض 
وصل  وقد  الّساحل.  من  وبالقرب  البحر 
األسبوع،  هذا  مطلع  في  منها  األّول  الّسرب 
من  املتنّقلة»  «اخليطانّية  نوع  من  وهي 
ِمنطقة الّساحل اجلنوبّي وحّتى شاطئ عّكا. 
مساق  في  كوپليك (الباحث  تسفرير  ويرّد 
احلضارات البحرّية في مدرسة العلوم البحرّية 
األسئلة  من  جملة  على  حيفا)،  جامعة  في 
معها.  الّتعامل  وكيفّية  بالقناديل  تتعّلق 

هذا  أكثر  قناديل  ستأتي  هل   -
العام؟

تأّخر  احلالي  فالّسرب  ا،  ـً ّي فعل أدري  ال 
باألعداد  التكّهن  ميكن  وال  قليًال،  بالوصول 

الوافدة إلى شواطئ بالدنا.

بحرّية  ال القناديل  تفّضل  هل   -
ًنا؟ ّي شاطًئا مع

مال،  تصل القناديل عادًة من اجلنوب إلى الشِّ
من  كبير  عدد  وبوجود  الّشواطئ.  وتغّطي 
تلك  نتلّقى  شاطئ،  أّي  في  املستحّمني 
ال  لكّنها  القناديل،  عن  املعهودة  الشكاوى 

تأتي حصرًا إلى شاطئ معّني.

- ما العمل إزاء لسعة القنديل؟
أوًّال يجب غسل املوضع مباء البحر، أو اخلل 
أو حّتى البول. وممنوع حك املوضع أو فركه. 
الّلسعة.  حّدة  تتوّقف  أن  يتوّقع  فترة  وبعد 
اجللد  على  شديد  طفح  ظهر  إذا  ذلك  ومع 
آخر  موضع  أي  في  أو  الّلسعة  موضع  في 
من اجلسم، يجب التوّجه فورًا إلى الّطبيب 

لتلّقي العالج.

- متى ال تظهر القناديل؟
الهائج  البحر  في  عادًة  القناديل  تظهر  ال 
ألّنها تتحاشى األمواج القوّية، فتغوص إلى 
الوصول  فبوسعها  ذلك  عدا  وما  األعماق. 
من  اليوم،  ساعات  كّل  في  الّشاطئ  إلى 

الّنهار وحّتى الّليل.
 

- ومتى يتوّقع اختفاء القناديل؟

إّن ظهورها هو جزء من دورة حياتها، وتأتي 
وز،  يوليو/متّ شهر  مطلع  في  عادًة  إلينا 
وتغادر في نهاية الّشهر؛ ورغم ذلك فإّنها قد 
على  أيًضا،  آب/أغسطس  شهر  في  تظهر 

شكل سرب آخر.

- ملاذا تلسع القناديل باألساس؟
حلماية  أو  وقائية  كعملّية  القناديل  تلسع 
وثّمة  االفتراس.  لهدف  وكذلك  نفسها، 
واّلتي  الُهالمّي،  جلها  في  السعة  خاليا 
هذه  وبعض  لولب،  ذات  ككپسوالت  تبدو 
الكپسوالت الّلولبّية مليئة بالّسم. وعندما 
يشعر القنديل بالفريسة اّلتي حوله، أو إذا 
المسه شيء، أو مّر بجواره جسم غريب، فإّن 
اخلاليا الّالسعة تنقبض بشّدة، وتطلق لولبها 
الّسام نحو اخلارج، وتعمل كاحلقنة في جلد 
أو  إنساًنا  كان  إن  إليها،  القادم  الّتهديد 

حيواًنا.

أم  أفراًدا  القناديل  نا  ي تأت هل   -
أسراًبا؟

متعّلقة  كحيوانات  القناديل  ُتعرف 
بالتّيارات البحرّية فقط، ولذا قد نرى بعًضا 
فإّنها  عموًما  ولكن  متفرّقة،  بصورة  منها 

تأتي أسراًبا.

- في أّي الدول تظهر بكثرة؟
العالم.  دول  معظم  في  القناديل  تنتشر 
تعيش  بالدنا  في  نعرفها  اّلتي  والقناديل 
في شرق البحر املتوّسط وحّتى جزيرة كريت.

- كم عدد القناديل في السرب؟
قد يتأّلف السرب من مئات ألوف القناديل 
قبل  وأُحصي  الواحد،  املرّبع  الكيلومتر  في 
كان  سرب  في  قنديل  ألف   100 سنة   20

على مساحة كيلومتر مربع واحد في ِمنطقة 
خليج حيفا. 

بحر؟ - وهل ميكن أكل قناديل ال
تنتمي القناديل اّلتي تصل إلى بالدنا إلى 
في  طهيها  ميكن  اّلتي  القناديل  مجموعة 
إلعدادها  القناديل  وجتتاز  واليابان.  الّصني 
أذرعها  الّطهاة  يزيل  بحيث  مراحل،  عّدة 
اّلتي تصطاد بها، وجتّفف وتؤكل كطبق من 
املقّبالت. فشرائح القناديل شّفافة في الطعام.
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رسالته إلى احلضور.
ال أريد اخلوض في تفاصيل العرض الرّائع؛ ألّنه جدير 
عوّدنا -  كما  قرطام -  فأشرف  بامتياز،  باملشاهدة 
واستخالص  الفكرّي  واإلبداع  والّتجّدد  البحث  دائم 
على  بها  يبخل  ال  احلياة،  من  والّدروس  احلكم 
جمهوره، ويشاركه أفكاره وأعماله، ويقّدم له دروًسا 

في احلياة، بأسلوب ممّيز، يصيب به الهدف.
على مدار أزَْيَد من ساعة ونصف الّساعة، مّر بها 
العرض كطرفة عني، انصهرنا وسمحنا ألنفسنا بأن 
كان  أّنه  رغم  بعد،  عن  قرطام  املدرّب  بها  يتحّكم 
ومعنا.  بيننا  يعيش  وكأّنه  إلينا،  يكون  ما  أقرب 
درّب فكرنا، أنار عقولنا، لفت انتباهنا، ووقف على 
بعض الّتفاصيل والّتصرّفات اّلتي متّيز عالقة الرّجل 

باملرأة، واملرأة بالرّجل.
تأرجح بنا.. فنقلنا من القاعة إلى غرف بيوتنا، من 
الزّمن الرّاهن إلى أزمنة سابقة، من واقعة إلى أخرى، 
دخل عاملنا والمسه، ثّم عاد بنا إلى القاعة مستمتعني، 
واملزيد. واملزيد  املزيد  إلى  ومتعّطشني  ُمنبهرين 

روح  من  يخلو  ال  ممّيز،  وإبداعّي  علمّي  بأسلوب 
الّدعابة، استطاع قرطام أن يزيل عن أعيننا غشاوة 
األمور  نرى  كي  كثيرة،  أقنعة  أوجهنا  وعن  ما، 
ما  لنا  يكشف  أن  في  جنح  حيث  أفضل،  بشكل 
تخفيه  كانت  ما  أو  املرأة  عن  الرّجل  يجهله  كان 
حلوًال  قّدم  وبالعكس.  خبايا،  من  الرّجل  عن  املرأة 
وطرح أفكارًا للمساهمة في حتسني وتوطيد وترشيد 
وإجناح العالقة بني الرّجل واملرأة، وجعلها أكثر جنوًعا 

وكفاَءة.. فاألمر - في نهاية املطاف - ممكن.
أتعّطش وأترّقب املزيد من العروض اإلبداعّية العلمّية 
قرطام،  أشرف  متّيز  اّلتي  العروض  اخلّالقة،  الفكرّية 

وحتكي لنا عن أّي عالقة ممكنة..!
«شاّپو» قرطام.. وإلى األمام!

دخلت، مساء االثنني األخير، قاعة مسرح «امليدان»، 
واحملاضر  للمدرّب  العالقة؟»  «شو  عرض  حلضور 
احليفاوّي الّشاّب، أشرف قرطام؛ دخلتها صافي الّذهن 
مجرًّدا من أّي مقوالت كنت قد سمعتها مسّبًقا عن 
قد  كانت  مالحظات  أّي  عّني  ومنّفًضا  العرض،  هذا 
وصلتني؛ وكّل ذلك َكْيال أتأّثر من مقولة ما عّششت 
في فكري أو مالحظة بقيت عالقة في ذهني؛ ألطلق 
لنفسي الِعنان بتقّبل العرض أو رفضه، باالنسجام 

معه أو الّنفور منه..!
دون  من   - قرطام  أشرف  املتمّكن  املدرّب  استطاع 
أدنى شّك - بحضوره وخبرته وأسلوبه وقدرته على 
ّية» على املسرح واجلمهور،  اإلقناع وسيطرته «اإليجاب
على  أتسّمر  ويجعلني  ويحاكيني  ميّسني  أن 
ا، ُمنبهرًا  كرسّيي، ُمغرًَما ال ُمرَغًما، مستمتًعا جًدّ
وُمندهًشا، ُمضيًفا إلى أرشيف ذهني عرًضا وعمًال 
زًا وشائًقا ومفيًدا، يحمل رسالة وهدًفا، ُيدِمُج بني  ممّي
الّثقافة والفّن، يحكي الواقع ويفاجئ ببعض احلقائق 
بطريقة سلسلة، جتعلك تتقّبل ذلك بكّل رحابة صدر 
وتتعّطش إلى املزيد؛ لتكتشف - خالل العرض - أّن 
َمهولًة  وإبداعاٍت  طاقاٍت  داخله  في  قرطام «ُيخفي» 
القادمة،  عروضه  في  يبدو،  ما  وعلى  «مجهولة»، 
أعظم،  لديه  املخفّي  وأّن  واملزيد،  املزيد  سنكتشف 

باملعنى اإليجابّي، طبًعا.
ال  فكاهّي  وأسلوب  قرطام،  أشرف  ميّيز  خاّص  بأداء 
يخلو من الّتهّكم والّسخرية، والّنقد الّالذع، استطاع 
قرطام أن يحاكي كّل رجل وامرأة في القاعة.. حتّدث 
عن تفاصيل دقيقة في حياة الزّوجني وعن تصرّفات 
يومّية (عادّية) ال يلتفت إليها الّطرفان، هي على 
وأسلوبه  اخلاّصة  بطريقته  ّية.  األهّم من  عالية  درجة 
الّشائق املمتع، استطاع أن يفّسر ويشرح االختالفات 
يوصل  وأن  واملرأة،  الرّجل  بني  والعملّية  العلمّية 

ãU Þd  åu ÒÄUýòãU Þd  åu ÒÄUýò
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محاوالت  كّل  أخفقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

 38 البالغ  باريكشڤيلي  ميخائيل  الزّوجني 
لكي  عاًما،   39 البالغة  متاري  وزوجته  عاًما، 
نحو  محاوالتهما  واستمرّت  والدين،  يصبحا 
17 عاًما خالل زواجهما، ولكّنها باءت بالفشل، 

وتعرّضت الزوجة لإلجهاض 9 مرّات. 
فتوّجه الزّوجان إلى مستشفى «رمبام» قاِدَمني 
االختصاصّيني  األطّباء  واستشارا  جورجيا،  من 
اّلذي  الّال-إرادي  اإلجهاض  بشأن  «رمبام»  في 
الفحوصات  بعد  وتبّني  الزوجة.  له  تتعرّض 
وهي  الّدم،  في  زائًدا  رًا  تخّث تعاني  الزوجة  أّن 
حالة شائعة في أوساط الّنساء الّلواتي يعانني 
الزّوجة  وشرعت  املتكرّر.  اإلجهاض  حاالت  من 
لها  وصفها  اّلتي  واألدوية  العقاقير  بتناول 
اء، واستغرق ذلك بضعة أشهر، بعيًدا عن       األطّب

بالدها جورجيا. 
في  للمكوث  اضطرّت  الزّوجة  حملت  وعندما 
املستشفى حلماية جنينها، وأصبح األطباء من 
أكثر أصدقاء الزوجني، إلى حني الوالدة. وأجنبت 
الزّوجان  وغادر  معدودة،  أّيام  قبل  طفلة  الزّوجة 
املستشفى عائدين إلى بالدهما، وهما يؤّكدان 
العام  في  «رمبام»  مستشفى  إلى  عودتهما 
لطفلتهما. أخًتا  أو  أًخا  يحمالن  وهما  القادم، 

املوهوبني  مرَكز  سيشارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  ا  قريًب مطر،  مريانا  بإدارة  احليفاوّي،  واملتفوّقني 
املهرجان الّدولّي ألفالم األطفال والّشبيبة، وذلك من 

خالل الفيلم الّسينمائّي «دنيا».
الّسادس  ي  صفَّ طّالب  صوّره  اّلذي  الفيلم  ويروي 
صراع  قّصة  املوهوبة»،  «املنّصة  مشروع  والّسابع، 
داخلّي تعيشه فتاة حتّطمت أحالمها بعد وفاة والدها، 
واالنفصال،  األلم  من  مختلطة  مشاعر  فواجهت 

وخيبة أمل وإميان.
سينمائّي/ مشروع  املوهوبة»،  «املنّصة  مشروع 

تصويرّي، يتعّلمه الّطّالب على مدار عام دراسّي مبرافقة 
وإشراف مع املنتج علي نّصار واملعّلم ثابت اكتيالت.

أفالم،   3 املشروع،  في  املشاركون  الّطالب  أنتج  وقد 
الّصف  لطّالب  باجلنون»  أصيبت  «معّلمتي  هي: 
والّسابع؛  الّسادس  صّفي  لطّالب  «دنيا»  اخلامس؛ 
Give me love لطّالب صّفي الّسابع والّثامن.

وقد اختارت جلنة خاّصة من «سينماِتك تل أبيب» 
ألفالم  الدولّي  املهرجان  في  ليشارك  الفيلم «دنيا» 
عديدة  أفالم  عرضت  أن  بعد  والّشبيبة،  األطفال 
أنتجها طّالب من مراَكز املوهوبني في البالد، ضمن 

احتفال خاّص جرى في «سينماِتك تل أبيب».

 „UAÖ_«  «—b
 ÆÆXI KſÔ√

 W ÒO½Ëd²J�ù« l�«u*« UNF�Ë

UN� Ã ÒËdð w²Ò�«

شرطة  نشاطات  أّدت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّساحل، بالّتعاون مع النيابة العاّمة في حيفا، 
تبيع  كانت  أخرى  أكشاك  خمسة  إغالق  إلى 
محكمة  وأصدرت  حيفا.  في  اخلفيفة  املخدرات 
األكشاك  تلك  بإغالق  أمرًا  حيفا  في  الّصلح 
تروّج  اّلتي  واملواقع  املخدرات،  هذه  تبيع  اّلتي 
من  مخدرات  تبيع  األكشاك  هذه  وكانت  لها. 
صنف «نايس چاي»، وبادرت البلدّية إلى إقفال 

ا. ـً ّي تلك احملّالت كل
عن  املسؤولة  ركات  الشِّ من  الّشرطة  وطالبت 
بنقل  الّسماح  بعدم  ـ«إنترنت»  ال شبكات 
املعلومات بهذا الشأن والقادمة من املزوّد العاملّي 
ـ«إنترنت». وأمهلت احملكمة هذه األكشاك مّدة  لل
سبعة أّيام لكي يتّم إقفالها، وإّال فإّن الّشرطة 

ستعمل على تنفيذ هذا األمر.

è³ O ³ ÒA «Ë ‰UH Þ_« Âö _ w Ëœ ÊUłd N  w  „—UA ¹ åU O ½œò



21 2013 “u Ò9 12 WF ÔL'«



222013 “u Ò9 12 WF ÔL'«

 ZŽe½  v Ò²Š  qO�UFÒ²�UÐ  qLF½  Â“ô  uý  

  u�  l�d½  Â“ô  ÆÆø…—U(«  q¼√  lÒIH½Ë  Ê«dO'«

°ÆÆ…—U'« q ÒŽe½Ë d̈šüUŽ  UŽUL Ò��«

 5ÐdD*«  lOL'  w½UMž  j×½  Â“ô  

 5×łUM�« ÆÆ UO ÒMG*«Ë 5ÒMG*« qJ�Ë ÆÆ UÐdD*«Ë

°ÆÆ öýUH�«Ë

 w½UMG�« «uFL�¹ rNK	 bK³�« q¼√ Í—Ëd{ 

 v Ò²Š ÆÆÊUL	 rNðuOÐ w� «uB�d¹Ë «uŠdH¹ v²Š

°ÆÆ5½öŽ“ dO¦	 dO¦	Ë q¹u�UÐ sN²�UŠ u�

 …b*  WKO�  q	  U½uýdD¹  ”dF�«  q¼√  Â“ô  

°ÆÆWKOKI�UŽ Ÿu³Ý√

 UNL²�Ð ¨ uO³�« w� ‘d ÒD�« ‘ËÒb�« bFÐË 

 WŽUI�UÐ  U½b¹eÐË  ¨»dD�  u�UŠ  q�UŽ  bŠ«Ë

°ÆÆ‘dÞ

 UM�ULŁ UŽË ¨ «œ«ÒbÝ tO½–√ w� j×Ð »dD*« 

°ÆÆ U�U ÒL	 j×Ð

  ¨”«dŽ_«  w�  ÃUŽ“ù«  ÓŸ  ÃU−²Šô«  ŸuM2  

 u¼  VOŽ  g�  wÒK�«  fÐ  ÆÆVOŽ  dO¦	  ÊUAŽ

°ÆÆ”«dŽ_U¼ »U×�√ ÃUŽ“≈

 rNMÐSÐ  …bOŠËË  …dO³	  rN²Šd�  ÊUAŽ  

 Ê«dO'«  ÃUŽ“S�  ÆÆWO�UG�«  rN²M Ð  Ë√  w�UG�«

 vKŽ  qLF�«Ë  ¨ÍœUŽ  —U�  WKO�  q	  r¼bMŽ

°ÆÆÍœU¹“Ë dO¦	 rNýdÞ

 r	U Ò¹Q�  ÆÆœd¹  U�  dOG�«Ë  lL�½  U�  U½d�  

°ÆÆ”UÒM�« ÒqJ� ÃUŽ“≈Ë ‘dÞË ”«dŽ√

          ©”UO	« u
√®

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ® °ÆÆU½u²Žd�

*åUHO�ò q�«d ≠ اختتمت، مؤّخرًا، احلاضنة ليلى 

من  بأجواء  الّسنوية،  احلضانة  فّعالّيات  مخلوف، 
البيتّية  احلضانات  مرّكزة  وبحضور  واملتعة،  الفرح 

ليزا غانزر واألهالي الكرام.
تخّلل االحتفال مسابقات شّيقة لألطفال، فّعالّيات 
تنكرّية ورقصات؛ وفي اخلتام وزّعت الهدايا على األطفال. 

من  أطفال  مع  تعمل  احلضانة  أن  ذكره  اجلدير  من 
جيل 3 أشهر وحّتى 3 سنوات؛ حيث حتّضر األطفال 
وتقوّي  والرّوضة،  املدرسة  ملرحلة  الّتمهيدّية  للفترة 
خالل  من  األطفال،  لدى  والّذهنّية  احلركّية  القدرات 
ا في احلضانة،  ـً القيام بفّعالّيات مهّمة ومفيدة يومّي

حتت مراقبة احلاضنة. 
عّبرت  مخلوف،  ليلى  احلاضنة  مع  حديث  وفي 
في  األطفال  ألفواج  الدائمة  مبرافقتها  سعادتها  عن 
احلضانة، وقالت: «نختتم هذه الّسنة بأجواء ممتعة، 
العبادة  شهر  رمضان،  شهر  حلول  مع  خصوًصا 
بجهد  دائًما  تعمل  بأنها  وأّكدت  احللوة».  و«الّلمة» 
ّية،  إيجاب عادات  األطفال  تعّلم  لضمان  ونشاط 
تطوّر      نحو  وذهنّية  حركّية  مهارات  وإكسابهم 

سليم للطفل.
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 åUHO�ò q�«d*

ألوف  ومبشاركة  ممّيزة،  ّية  احتفال أجواء  وسط 
احتفاالتها  حيفا  مدينة  افتتحت  والعرب،  اليهود 
حمل  خاّص،  غنائّي  عرض  خالل  من  الّصيفّية 
افتتحته  خارًجا)،  (احتفلوا  «تسوبحوتس»  ُعنوان 

احليفاوّي،  الكرمل  مرَكز  في  حّداد  َسريت  املغنّية 
أخرى. ّية  وغنائ موسيقّية  عروض  جانب  إلى 

ويعتبر هذا االحتفال فاحتة ما يقارب 592 نشاًطا 
ا، منّظًما على مدار أشهر الّصيف  ـً واحتفاًال صيفّي

وز/آب/أيلول). (متّ

 n O ÒB «   ôUH² Š«  ` ²Hð  UH O Š
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لعشرات  خاّصة  دورة  «رمبام»  مستشفى  نّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اء االختصاصيّني في مجال اآلالم واألوجاع من كّل أنحاء البالد.  األطّب
والهيكل  العضالت  معاجلة  في  املستجّدات  آخر  على  اء  األطّب واّطلع 
العظمّي بواسطة الوخز. وأشرف على هذه الدورة الّدكتور بوب چارفني، 
أحد االختصاصّيني العاملّيني في مجال األلم واألعصاب في املستشفى 

اجلامعي «جونز هوپكينز» في الواليات املّتحدة. 
وحملت الّدورة ُعنوان «أهّم 30 عضلة في اجلسم»، واستعرض الّدكتور 
بتشخيص  تتّم  اّلتي  بالوخز،  العالج  في  احلديثة  التقنّيات  هوپكينز 
إخماد  فيتّم  األلم،  مصدر  تشّكل  واّلتي  العضلة،  في  املرَكزّية  الّنقطة 
الّشفاء،  عملّية  يسّهل  بالوخز  العالج  وأّن  خاّصًة  فيها؛  األلم  مفعول 

وحّتى بعد عملّيات تغيير مفصل الرّكبة.
وُيذكر أّن معهد معاجلة اآلالم في «رمبام» هو املؤّسسة األكادميّية الوحيدة 
في إسرائيل اّلتي ُتقام فيها دورات االستكمال في تقنّيات الوخز اجلاف 

وطرق عالج أخرى في مجال األلم.
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*åUHO�ò q�«d ≠ غّصت قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي، يوم 

الفّنانة  لصوت  لالستماع  خّصيًصا  القادم  باحلضور  األخير،  الّسبت 
معها  لالحتفال  واملشاعر،  العذب  الّصوت  صاحبة  املمّيزة،  احليفاوّية 

بصدور ألبومها الغنائّي «أنا حّبيت».
وقد غّنت بشارة، إضافًة إلى أغاني األلبوم الثماني، اّلتي قامت بكتابة 
ّية، بالّلغات  ّية العرب عدد منها وتلحينها، عدًدا من األغاني العاملّية والطرب
احلضور. واستحسان  إعجاب  القت  والفرنسّية،  واإلنچليزّية  ّية  العرب

العاملّي  املغّني  الكونسيرت  في  بشارة  الفّنانة  رافق  وقد 
إحدى  في  رافقتها  كما  أغنّيات،  بخمس  بطلير  چابرئيل 
إضافًة  كوهني،  عنبال  الفالمنكو  راقصة  اإليقاعّية  األغنّيات 
صالونّية  رقصات  في  وإليانة  أندريه  الراقصني  مرافقة  إلى 
اجلسد. بلغة  األغاني  كلمات  عن  عّبرت  وكالسيكّية،  معّبرة 

وقد صاحبت الفّنانة ڤيڤيان بشارة، فرقه موسيقّية مكوّنة من عشرة 
ّيه، بقيادة الفّنان  عازفني محترفني، دمجت بني اآلالت الّشرقّية والغرب
(موزّع األغاني) مراد خوري. قّدمت بشارة األغاني بتوزيعات جديدة 

عصرّية ألهبت احلضور.
يذكر أّنه أشرف على إخراج العرض املخرج ربيع خوري، وكان من إدارة 

وإنتاج ماريان أبي نادر، وحتت رعاية صحيفة وموقع «حيفانت». 

Òw zUMſ   d O ½u Ö  w  o Ò Q²ð  …—UA Ð  ÊU O ç O ÑÒw zUMſ   d O ½u Ö  w  o Ò Q ²ð  …—UA Ð  ÊU O ç O Ñ
dOHž —uNLł —uC×ÐË ¨ Òw�½dH�« q�dJ�« w� ådâ¹d	ò WŽU� w�
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ÆÃÆ‘ 100               q−Ž U�—ËUý uKO	 1.5

ÆÃÆ‘ 100    a³ ÒDK�Øw ÒAK� q−Ž uKO	 1.5

ÆÃÆ‘ 88  ©צלעות® ·Ëdš Ÿö{√ uKO	 1
 

ÆÃÆ‘ 100                 q�U	 ÃUłœ uKO	 5

ÆÃÆ‘ 99     ÃUłœ –U�� uKO	 4

ÆÃÆ‘ 110    ©פרגיות® V Ò×�� uKO	 3

ÆÃÆ‘ 99     q�²OMý uKO	 3

ÆÃÆ‘ 50                ÃUłœ ÕUMł uKO	 3

ÊUC —  d N ý  èK L Š
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بكّل  وثابتة  مدروسة  بخًطى  ومعه  به  سار  ا،  ـً خاّص مسارًا  له 
ِجٍدّ ونشاط وحرفّية، على درب اجلمال واملوضة والفّن، ليبتكر 
لذاته - من خالل مشواره الّطويل هذا - تصاميم َشعر مبتَكرة، 
عر ببصمة  إبداعّية، عصرّية، وممّيزة، وليدمغ عالم تصفيف الشَّ
عر احليفاوّي  متّيزه عن غيره وتضعه في املقّدمة.. إّنه مصّفف الشَّ
عر املعروف «آڤي طال»). إبراهيم عّباسي (صاحب صالون الشَّ

على  واحتراف  ّية  ِمْهِن بكّل  مشواره -  خالل  عّباسي -  عمل 
ومتّيز  وابتكر  وأبدع  وتسريحاته،  عر  الَشّ قّصات  عشرات ألوف 
دامغة  بصمة  تركت  اّلتي  والّتسريحات،  التصاميم  مبئات 
الّتغييرات  مواكبة  على  دائًما،  يواظب،  اجلمال؛  عالم  في 
فلك  في  يدور  ما  كّل  ودراسة  عر،  الَشّ عالم  في  والّتحديثات 
االلتحاق  على  فيدأب  وإبداع،  وفّن  وجمال  صّحة  من  عر  الَشّ
عر في البالد واخلارج، واملشاركة في أفضل  بدورات تصفيف الَشّ
العروض العاملّية. كّون لنفسه اسًما ووضع له بصمة خاّصة متّيزه 
أو  قّصة  مجرّد  ليس   - إليه  بالّنسبة   - عر  فالَشّ غيره،  عن 
تسريحة، بل مشروع تصميمّي ابتكارّي، مدروس وُمتَقن، ميّيز 

من خالله جمال املرأة ويبرز أناقتها وأنوثتها.
عمله دقيق واحترافّي، له نظرة ثاقبة، دائم الّتجّدد واالبتكار، 
عر، وسّباق في إدخالها  متابع آلخر وأحدث َصرْعات املوضة والشَّ
له  عّباسي  إبراهيم  لدى  عر  الشَّ تصميم  فّن  إّن  البالد..  إلى 
ّية. تخّطى اسمه احلدود ووصل  ملسة خاّصة، ملسة إبداعّية فّن
العاملّية، فارتبط اسمه مبئات عارضات األزياء وملكات اجلمال 
العربّيات  والعاملّيات،  ّيات  احملّل واملجتمع،  األعمال  وسيّدات 
مجرّد  ال  مبتِكرًا  فّناًنا  يرونه  حيث  واألجنبّيات،  واليهودّيات 
مصّفف َشعر عادّي، لذا أصبح اسمه توأًما لعالم املوضة والفّن 
واإلشراق واجلمال واإلطاللة املمّيزة. يعمل على إظهار املرأة أو 
الّسّيدة أو الّشاّبة بشكل الفت لألنظار، بطّلة ملوكّية يبرز - 

من خاللها - جمال املرأة «املخفّي»!
عر إبراهيم عّباسي داخل صالون «آڤي  إجراء حوار مع مصّفف الشَّ
مستحيلة،  شبه  َمهّمة  كان  الكرمل،  مرَكز  في  القابع  طال»، 

Õd� f�UD�

مصّفف َشعر يتبوّأ الّصفوف واملراتب األولى، يقف إلى جانب 
عر احملّلّيني والّدولّيني؛ قبل أزْيَد من عشرين  كبار مصّففي الَشّ
وچاي»  «طوني  أكادميّية  في  األكادميّية  دراسته  أنهى  عاًما 
أفضل  من  تعتبر  واّلتي  لندن،  في   (Tonny & Guy)
عر في العالم؛ ومنذئٍذ شّق طريقه وخّط  أكادميّيات تصفيف الشَّ

رغم حتديد موعد مسّبق؛ فصالونه كان يعّج بسّيدات وجميالت 
مرّات  وتواصل  ُقّطع  احلوار  وهذا  مختلفة،  وأعمار  أطياف  من 

عديدة، وطال ساعات.. ولكّنه أُِجنز، في نهاية املطاف..

َم أطلقت اسم «آڤي طال» على  - حّدثنا بدايًة، ِل
صالون الّشعر؟

عملت - في بداية طريقي - مع شاّب يهودّي ُيدعى طال ملّدة 
عر  أربع سنوات؛ حيث كان من املفترض أن نفتتح صالوًنا للشَّ
مًعا، ولكن - لسوء احلّظ - تعرّض طال إلى حادث طرق مروّع 
اسم  إبقاء  قرّرت  لكّني  حلمه،  حتقيق  من  منعه  إيطاليا  في 

«آڤي طال»..
ـ«هدار»،  أّول صالون افتتحه كان في شارع ابن سيناء في حّي ال
وبعدها انتقلت إلى شارع «موريا» عام 1997، حيث أطلقت 
اسم «آڤي طال» على الّصالون، وبعدها بسبع سنوات انتقلت 

إلى مرَكز الكرمل.

- ألم تستخدم اسم «آڤي طال» كبطاقة لدخول 
يهودّي؟ املجتمع ال

لم يكن هذا هو الهدف من وراء ذلك؛ فأنا معروف في مجتمعنا 

e ÒO L ² Ë ‚ Òö š ¨Ÿb ³ Ôe ÒO L ² Ë ‚ Òö š ¨Ÿb ³ Ô
ÆÆw ÝU Ò³ Ž Ü O ¼«d Ð≈ ÒÍËUH O (« d F ]A « n ÒH B



35 2013 “u Ò9 12 WF ÔL'«

العربّي باسم إبراهيم عّباسي، وأنا ال أُخفي ذلك. وقد شرحت 
عر، لقد جلب  لك سبب إطالق اسم «آڤي طال» على صالون الشَّ
ا كبيرًا وخّط لي اسًما بارزًا إلى جانب كبار  ـً لي هذا االسم حّظ
عر في البالد، وزبائن الّصالون هّن من املجتمَعني  مصّففي الشَّ

العربّي واليهودّي، إضافًة إلى األجنبّيات.

أكثر  مرتبط  اسمك  أّن  على  مصّر  لكّني   -
ّي.. يهودّي منه بالعرب باملجتمع ال

وسط  َشعر  صالون  وأفتتح  نفسي  أحتّدى  أن  قرّرت  ألّنني  رّمبا 
من  حّذروني  كثيرون  الَكرمل.  قلب  في  اليهودّي،  املجتمع 
اإلقدام على هذه اخلطوة؛ باّدعاء أّن املجتمع اليهودّي ال يتقّبل 
العربّي بسهولة، ومن املفّضل عدم دخول «قفص األسود». ولكّن 
أثبتت  الدؤوب  والعمل  الّتحّدي  على  وإصراري  بنفسي  ثقتي 
للجميع أّن العربّي ُميكنه الّنجاح والّتمّيز ودمغ بصمة خاّصة، 
أجده  اّلذي  املكان  أختار  أن  حّقي  من  وسط «األسود».  أيًضا، 

ا ألنطلق وأحّلق - من خالله - أينما كان. لدّي زبائن من  مناسًب
أطياف وأعمار وطبقات اجتماعّية مختلفة، يأتينني من جنوب 
البالد (إيالت) حّتى شمالها (اجلوالن)؛ فقّصاتي وتسريحاتي 

وتصميماتي هي ُعنوانَي األساس، ال املكان.

- وما اّلذي ميّيزك عن غيرك؟
إلى  وعملت  مهولة،  خبرة  اكتسبت  طويلة  سنوات  مدار  على 
تل  ِمنطقة  في  وأملعهم  واملبدعني  عر  الشَّ مصّففي  أكبر  جانب 
أبيب والعالم. مشواري الّطويل بدأته بالّتعّلم عند جاك يعقوب، 
عر في املرَكز،  ّم انتقلت للعمل في عدد من صالونات الشَّ ومن َث
خصوًصا. لكّن طموحي لم يتوّقف عند هذا احلّد، فقرّرت الّسفر 
 Tonny &) عر الشَّ أكادميّيات  أفضل  في  للّتعّلم  لندن  إلى 
Guy)، وهناك اكتسبت تقنّية وخبرة لم أكن ألكتسبهما أو 
أتعّلمهما في أّي مكان آخر. بعد إنهاء دراستي ُعرض علّي البقاء 
والعمل ضمن طاقم األكادميّية، ولكن ظروف احلياة - في حينها 
ا، كما أّن  - منعتني من ذلك، رغم أّن هذا العرض كان ُمغرًيا جًدّ
ا يتمّنونه ويحلمون به. بعد عودتي إلى البالد من  الكثيرين جًدّ
عر وأشهرها في تل أبيب،  لندن، عملت في أهّم صالونات الشَّ
مع أملع األسماء، ما زادني وأكسبني خبرة وتقنّية إضافّيتني.

ومسابقات  عروض  عن  حتّدثنا  أن  لك  هل   -
بصمة  لك  وكانت  بها،  شاركت  ة  ّي ودول ة  ّي محل

فيها؟
لك  سأذكر  ولكّني  واخلارج،  البالد  في  عديدة  بعروض  شاركت 

أهّمها وأبرزها:
شاركت، مؤّخرًا، في أكبر عرض لألزياء للمصّمم العاملّي موچلر 
للفّنانات  (Mugler)، واملعروف بتصميماته اخلاّصة واملّميزة 
في  هذا  جرى  اجلمال.  وملكات  األزياء  وعارضات  العاملّيات 
حدائق العرض («چاني َهَتْعروخا» - גני התערוכה) في تل 
املشارك  الوحيد  العربّي  كنت  وقد  ا،  جًدّ ضخم  بإنتاج  أبيب، 
في  األّول  الّصف  من  َشعر  مصّفف   15 وأهّم  أفضل  ضمن 
البالد. عملنا مع أكثر من 50 عارضة أزياء ممّيزة وملكة جمال 
وفخرًا،  شرًفا  املشاركة  هذه  أكسبتني  وقد  واخلارج.  البالد  من 

ّي. وأضافت الكثير إلى اسمي ورصيدي اِملْهِن
شاركت - عام 2010 في بريطانيا - ضمن مشاركني بارزين من 
عشرات الّدول املختلفة، بعمل مباشر على مسرح أمام األلوف، 
بُعنوان «work shop team»، هدف إلى ابتكار تسريحة 
بتغيير  نقوم  خاللها  من  معدودات،  دقائق  خالل  َشعر  وقّصة 
ا بشكل جذرّي، ومنحها شكًال  ـً ّي ـ«لوك») كل شكل العارضة (ال

برِز مفاتن وجهها وجماله ويغّير طّلتها. وقد  جديًدا («لوك») ُي
كنت، أيًضا، العربّي الوحيد من البالد املشارك في هذا العمل، 
اّلذي يتطّلب سرعة بديهة ونظرة ثاقبة ومخّيلة واسعة وإبداًعا 
في الوقت ذاته، وهذه الّتجربة، أيًضا، أكسبتني آلّيات إضافّية 

وفتحت أمامي آفاًقا جديدة.
تي.ڤي.»  «فاشن  في  ضخمة  أزياء  عروض  عّدة  في  شاركت 

(F.Tv) مع كبار عارضات األزياء العاملّيات.
املشاركة  إلى   L'Oréal «لوريال»  شركة  دعتني   2001 عام 
في أسبوع األزياء العاملّي في لندن، حيث كنت أّول عربّي من 
البالد يسافر إلى لندن للمشاركة في هذا العرض الهاّم، على 
عر  أفضل مسارح العرض في العالم، وسط أكبر مصّففي الشَّ
ومبتكري الّتسريحات من أهم عواصم املوضة في أوروبا (روما 
ولندن وفرنسا، وغيرها) والعالم العربّي وخصوًصا لبنان، فكانت 
ذاته،  الوقت  في  وشهرة  خبرة  أكسبتني  ا،  جًدّ مثرية  املشاركة 

عر. حيث ابتكرنا أحدث القّصات والّتسريحات في عالم الشَّ
 (Lakmé) «الكمه»  شركة  من  مؤّخرًا،  دعوًة،  تلّقيت  وقد 
الّثاني  تشرين  شهر  في   - للمشاركة  العاملّية،  اإلسپانّية 
عر  (نوڤمبر) القادم - في ِمْهرَجان ضخم ألشهر مصّففي الشَّ
حيث  (إسپانيا)،  برشلونة  مدينة  في  سيجري  العالم،  في 
على  اّطالعهم  بعد  البالد،  في  الّشركة  عن  ممّثًال  اختياري  ّمت 
هذا  في  املشارك  البالد  من  الوحيد  سأكون  وبهذا  أعمالي، 
من   - ألعرض  ذهبّية  فرصة  هذه  ستكون  الّضخم.  اِملْهرَجان 
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وآخر  عر  الشَّ وتسريحات  القّصات  أحدث   - مرّة  أّول  خاللها، 
َصرْعات عام 2014.

اجلديدة       عر  والشَّ املوضة  َصْرعات  يقّرر  َمن   -
كّل عام؟

ومصّففي  األزياء  مصّممي  كبار  يقرّرها  العريضة  بخطوطها 
عر في العالم، وتأتينا من كبرى عواصم األزياء األوروپّية،  الشَّ
عبر الفضائّيات وأشهر مجّالت املوضة واألزياء، فتتحّول هذه 

رْعات إلى مساق عاملّي - («ترند») عاملّي.  الصَّ

عر لهذا العام؟ - وما هي آخر َصْرعات الشَّ
الّسّتينّيات  إلى  بقوّة  بنا  تعود  اليوم،  عر،  الَشّ تسريحات 
الصدارة  وحتتّل   - املوسم  هذا   - وتسيطر  والّسبعينّيات، 
عر املرفوع)، اّلتي تبرز جمال املرأة  تسريحات «الّشينيون» (الشَّ
ِي الرّبيع والّصيف. وتضيف هذه  وحيوّيتها، خصوًصا في فصَل
وفق  وتتناسب  املرأة  إلى  وجماًال  أناقة  والّتسريحات  القّصات 
كرمز  «الّشينيون»  تسريحات  ُعرفت  حيث  وَقوامها؛  طولها 
من  «الّشينيون»  يختلف  واجلمال.  والّنضارة  واألنوثة  لألناقة 
ا من أنواع «الّشينيون»  تسريحة إلى أخرى، فهناك العديد جًدّ
اّلذي ميكن تصميمه، وذلك وفًقا للحدث أو املناسبة وما يناسب 

الّسّيدة ويليق بها، أساًسا.
نلحظ - كما ذكرت - أّن موضة الّسّتينّيات والّسبعينّيات 
عر،  تعود إلينا بقوّة، من حيث تصميم األزياء واملاكياج والشَّ

ولكّني أدأب على عدم استنساخ املوضة، وأعمل على إدخال 
ملسة عصرّية، حتمل نفحًة شرقّية متّيز الّسّيدة وتبرز أنوثتها 
ميّيز  ما  وهذا  قدمي/مستحدث..  عصرّي  بأسلوب  وجمالها 
ا؛  ًيّ عملي. فتسريحات الّسّتينّيات والّسبعينّيات معّقدة، نسب
حيث حتتاج إلى دّقة وإتقان شديَدْين؛ فأي «خطأ» أو تهوّر في 
مثل هذه الّتسريحات قد يؤّدي إلى نتيجة عكسّية، وبدل أن 
يبرز جمال املرأة وأنوثتها ونضارتها، قد يزيد من عمرها.. أنا 
عر،  الَشّ ملصّفف  حتّدًيا  تشّكل  ألّنها  املوضة؛  هذه  عّشاق  من 
ّيته وِحرفّيته وتعمل على إظهار تفاصيل وجه املرأة  وتبرز ِمْهِن
ودمغها  املوضة  تطويع  على  أعمل  لذا  الّصحيح.  بالّشكل 
ببصمة إبراهيم عّباسي اخلاّصة، كي ال تبدو ُمستنَسخة؛ ُأدخل 
ملسًة عصرّية حديثة مختلفة، متّيز زمننا هذا، وفي الوقت نفسه 

تعود بنا إلى املاضي وتذّكرنا به.

الّشعر  وتسريحات  القّصات  أكثر  هي  وما   -
اسي؟ بة واحلافزة لدى ابراهيم عّب احملّب

حيث  القصيرة.  القّصات  ـ«كاريه»؛  ال قّصات  كثيرًا  أعشق 
َحتفزني على الّتمّيز واإلبداع. هناك أكثر من 60 قّصة «كاريه»، 
ـ«كاريه» - منذ الّسّتينّيات حّتى عصرنا  حيث تتصّدر قّصة ال
احلالّي - الئحة الّتسريحات املمّيزة واجلّذابة، واّلتي حترص املرأة 
على الّظهور بها بني احلني واآلخر. وجتدر اإلشارة إلى أّن تسريحة 
ـ«كاريه» تناسب معظم الوجوه، خصوًصا الوجه «املرّبع»، وهي  ال
ا؛ منها القصير واملتوّسط والّطويل  قّصة متدرّجة الّطول، غالًب
َدة، كما ميكن  ا، وميكن تسريحها بطريقة ناعمة أو ُمَجعَّ ًيّ نسب
الّلون  وتغيير  والّتدريج  الّشكل  حتديد  حَسب  بها،  الّتفّنن 
َشعر  مصّفف  تكون  أن  عليك  عر.  الشَّ زوايا  على  و«الّلعب» 

متمّكًنا كي ُتبدع في هذه القّصات.

- وما هي األلوان الّدارجة لهذا العام؟
ال يوجد لون معّني دارج يسيطر هذا العام. نعمل وفق لون أو 
عر لم يُعد يعتمد  اكن إلى الباهت؛ فلون الشَّ أكثر مدرّج من الَدّ
الّلون  عودة  اليوم،  نرى،  ولكن  فقط.  ووحيد،  واحد  لون  على 
ّي الّداكن (املائل إلى الّشوكوالطة) مع ملسات نحاسّية، كما  البّن
نلحظ عودة الّلون األحمر الّنارّي أو األقرب إلى البرتقالّي.. عدا 
اكن إلى الباهت. وفي الّنهاية، بعد الّتشاور  تدرّج األلوان من الَدّ
مع الزّبون، أنصحها بالّلون اّلذي يالئمها ويفي مبتطّلباتها وفق 

لون بشرتها واملناسبة، أو الزّّي اّلذي قد ترتديه.

عر  الشَّ بَصْرعات  الّزبون  إقناع  حتاول  هل   -
األخيرة؟

زبائني  أطلع  أن  علّي  للّتغيير،  ومحّب  ّي  فّن وخبير  ّي  كِمْهِن
عر، ولكن - في  رْعات والّتحديثات في عالم الشَّ على آخر الصَّ
 - وأنا  زبون،  كّل  رْعات  الصَّ هذه  تالئم  ال  قد   - ذاته  الوقت 
بدوري - علّي أن أنصحها مبا يناسبها، من دون أن أفرض رأيي، 
طبًعا.. مع مرور الوقت، ولدت عالقة ثقة بيني وبني زبائني، 

وجتد الكثيرات منهّن يتركن لي حرّّية االختيار.

- هل هناك فروق بني القّصات والّتسريحات في 
يهودّي؟ ّي وال املجتمعني العرب

ا، وشبه معدومة، اليوم. منذ أزَْيَد من 15  الفروق بسيطة جًدّ
ّية  عاًما كانت هناك فروق بارزة؛ حيث كانت املرأة أو الفتاة العرب
عر أو تقصيره؛  تتقّيد بتسريحة خاّصة وكانت تهاب قّص الشَّ
ولكن، اليوم، ًأصبحت الّشاّبات والّسّيدات العربّيات أكثر جرأة 
على الّتغيير والّتحديث، حّتى إّنهّن سبْقَن املجتمع اليهودّي؛ 
للّتغيير  ويسَعْنيَ  طويًال،  عر  الشَّ ترك  يقّيدهّن  يُعْد  فلم 
والّتجديد. ولكّني أعمل على إدخال ملسات شرقّية أكثر في 

القّصات والّتسريحات في مجتمعنا العربّي.

إلى  والّتصفيف  الّتسريحة  تالئم  وكيف   -
املناسبة؟

وممّيزة  مختلفة  َشعر  وتصفيفات  تسريحات  مثًال،  للعرائس، 
ا، وحتاكي الغير. على العروس أن  ـً ا خاّص ـً عليها أن حتوي فّن
تتمّيز وتتأّلق لتبدو ملكة في يوم زفافها، وأن يكون َشعرها 
وطاقم  أنا  أقوم  العروس  تأتيني  عندما  رأسها.  يكّلل  تاًجا 
في  واخلبراء  االختصاصّيني  خيرة  من  الّصالون،  في  العاملني 
إليها  بالّتعرّف  واإلضافات،  والّصبغ  عر  والشَّ املاكياج  مجال 
الفستان  وفق  تناسبها  تسريحات  واقتراح  شخصّيتها،  وإلى 
مًعا،  نعمل،  الوجه.  وتعابير  اجلسم  ومقوّمات  البشرة  ولون 

وندرس ما هو األنسب واألجمل لها.
العروس  جمال  ُتبرز  ّية  فّن ملسة  إضافة  على  يرتكز  عملي 
ونضارتها وأنوثتها، من دون إضافات كثيرة، أو ماكياج ُمبالغ 
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فيه، َكْيال تبدو كاملهرّجة في يوم عرسها. فتسريحة إبداعّية 
كالسيكّية وممّيزة، قد تكفي لتعّبر عن كّل شيء؛ فامللكات، 
البسيط  وماكياجهّن  بأناقتهّن  ويبرزن  األنظار  يلفنت  عادًة، 

وتسريحتهّن الكالسيكّية.

َصْرعة  وإحداث  املجازفة  ُمتكنك  مًدى  أّي  إلى   -
خاّصة؟

ذلك يتعّلق، بدايًة، بشخصّية الزّبون ونفسّيتها؛ إن كانت قابلة 
يأتي  ما  وعادًة  شكلها؛  في  جذرّي  تغيير  إلحداث  مبنّية  أو 
ذلك بعد بناء ثقة كبيرة بيني وبني الزّبون، جتعلها تشعر بأّنها 
من  كبير  عدد  بإحداث  قمت  مشواري  خالل  أمينة.  أيٍد  في 
رْعات، وخصوًصا لدى مشاركتي في عروض األزياء واملوضة  الصَّ
أو  خاّصة  َصرْعة  عند  الوقوف  ُميكنني  ال  واخلارج..  البالد  في 

محّددة، فلكّل فترة زمنّية وحدث َصرْعة متّيزهما.

عر؟ - وماذا بالّنسبة ملوضة متليس الشَّ
فغالبّية  عديدة،  سنوات  منذ  به  العمل  بدأ  عر  الشَّ متليس  إّن 
عر األملس. ولكّني،  سريحات تعتمد الشَّ عر أو الَتّ قّصات الشَّ
عر األجعد، أجده ممّيزًا، لذا ال أنصح زبائني  ا، أحّب الشَّ ـً شخصّي
عر، طاملا لم  عر - بالقيام بتمليس الشَّ - كباقي مصّففي الشَّ

تدُع احلاجة إلى ذلك..

- من أّي سّن تنصح الفتاة بتغيير لون َشعرها أو 
الّتفّنن بقّصات وَصْرعات خاّصة؟

طاملا ليست هناك حاجة ماّسة إلى القيام بذلك، أنصح الفتاة 
حفاًظا  مبّكرة؛  سّن  في  واأللوان  الّصبغة  عالم  ولوج  بعدم 
عر  عر وحيوّيته. فال أجمَل وال أفضَل من الشَّ على نضارة الشَّ
الّطبيعّي. ولكن - في املقابل - ُميكن للفتاة أن تعتني بشعرها 
وتستعمل - في حال احتاجت ذلك - مغّذي َشعر أو شامپو 
ا. فرغم وجود مستحضرات صبغات وألوان حديثة تعتمد  ـً خاّص
ّية  تكنولوجيا متطوّرة، حتوي تركيبة أقّل ضررًا؛ الحتوائها كّم

عر،  أقّل من األمونيا واألوكسجني، الّلذين يؤّثران على صّحة الشَّ
أّني  إّال  بالكيماوّيات؛  ا،  ـً يومّي يعمل،  اّلذي  املصّفف  وصّحة 
أنصح الفتاة بأن حتافظ على َشعرها الّطبيعّي ونوعّيته ولونه؛ 

فال أجمَل من َشعر الفتاة الّطبيعّي غير املصطنع.

عر؟ - وكيف ميكن احلفاظ على صّحة الشَّ
عر والعناية  هناك وعي وإدراك أكبر لكّل ما يتعّلق بصّحة الشَّ
الّلون  لدخول  عرة  الشَّ ُتفتح  مثًال،  عرة،  الشَّ ُتصبغ  فعندما  به. 
الواقية،  «الكيراتني»  طبقة  تضعف  احلالة  هذه  وفي  اجلديد، 
عرة وملعتها وحيوّيتها؛ لذا  واّلتي هدفها احلافظ على غشاء الشَّ
بغة عن طريق استعمال  عر بعد الصَّ من الّضرورّي االعتناء بالشَّ
عر نضارته وحيوّيته. القناع (Musk) والشامپو؛ لتعود إلى الشَّ

هناك، اليوم، طرائق ومستحضرات مختلفة من كبرى شركات 
تقوّي  للّدماغ،  الّدموّية  الّدورة  تنشيط  هدفها  العاملّية،  عر  الشَّ
عر وتعالج خلله ومتنع تساقطه. كما هناك ألوان طبيعّية  الشَّ
عرة، متنحها ملعاًنا ولوًنا  تعمل على الّطبقة اخلارجّية، فقط، للشَّ
عرة؛ فال ُحتِدث فيها أّي  ممّيزًا، ولكّنها ال تدخل إلى داخل الشَّ
وصّحته،  عر  الشَّ نضارة  على  احلفاظ  الّضرورّي  من  ُيذكر.  خلل 
عر  الشَّ مصّفف  مع  الّتشاور  دائًما،  وميكن،  به،  اإلخالل  وعدم 

اخلبير في هذا املجال، في حال عدم وجود أّي عارض صّحّي.

األزياء  عالم  في  المعة  أسماء  مع  تعاملت   -
بعًضا  لنا  تذكر  أن  لك  هل  واملجتمع،  واجلمال 

منها؟
حتصل كّل زبون - مهما كانت - على عالقة خاّصة وشخصّية 
ّي اّلذي يعمل في صالون «آڤي طال»،  وممّيزة من الّطاقم اِملْهِن
فهناك  واليهود.  العرب  من  اختصاصّيني  خمسة  من  واملؤّلف 
بغ (الكيماوّيات) يشرف عليه اخلبير فادي روحانا،  قسم للصَّ
وهو صاحب جتربة ممّيزة في هذا املجال؛ وقسم خاّص باملاكياج، 
تشرف عليه خبيرة املاكياج، روزا خوري؛ إضافًة إلى خبيرات 
جتميل من املجتمع اليهودّي، وغيرها من األقسام اّلتي تعتني 
عر من األلف وحّتى الياء. وأنا - بشكل خاّص - أختّص  بالشَّ
بالقّصات والّتسريحات املمّيزة، وخصوًصا تسريحات العرائس.

وما  معها،  تعاملت  عديدة  أسماء  هناك  سؤالك،  إلى  وعودة 
زلت أرافق بعًضا منهّن خارج البالد. أذكر منهّن: عارضة األزياء 
إسرائيل  جمال  ملكة  أتياس؛  موران  العاملّية،  اإلسرائيلّية 
والعالم، لينور أبرجيل؛ عارضة األزياء، إيال ميلشتاين؛ زوجة 
العاملّية،  السينما  ناقدة  ليندشتراوس؛  سيما  الّدولة،  مراقب 
ميخال فريدمان؛ ملكة جمال إسرائيل، رنا رسالن؛ الفّنانة دالل 
وغيرهّن  زريق،  لنا  املمّثلة  سالمة،  ڤيوليت  الفّنانة  آمنة،  أبو 

املجتمع  سّيدات  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة  كثيرات.. 
البارزات وسّيدات األعمال والّسياسّيات والقاضيات، وعدد من 

عارضات األزياء العاملّيات وملكات جمال أوروپّيات.
وبالّنسبة إلى مرافقة البعض، أذكر - على سبيل املثال - أّني 
ُدعيت إلى موناكو لتصفيف شعر امللكة رنا رسالن، في يوم 
زفافها. عدا دعوات عديدة إلى دول أوروپّية مختلفة؛ لتصفيف 

شعر بعض العارضات وملكات اجلمال، أيًضا.

اسي  عّب ابراهيم  ينافس  َمن  ذلك،  كّل  ومع   -
يوم؟ ّساحة، ال على ال

إبراهيم عّباسي ذاته. فأنا، دائًما، أجتّدد وأحتّدى نفسي لتقدمي 
ّي صاحب خبرة كبيرة في  ّي وفّن األفضل. أعمل مع طاقم ِمْهِن
في  جناحاتي  أساسات  من  واحد  هو  الّطاقم  وهذا  املجال.  هذا 
وبكّل   - أعتقد  والّتقدير.  االحترام  كّل  له  وأكّن  املجال،  هذا 
عر،  الشَّ قّص  مجال  في  األولى  املراكز  نحتّل  أّننا   - تواضع 
عدد  وإجماع  عديدة  شهادات  وفق  به،  والعناية  تسريحه، 
كبير من االختصاصّيني؛ فأعمالنا حتكي عّنا.. ونحن نتمّيز 
بتسريحات العروس ونضمن لها طّلة ملكّية فريدة، غير مكرّرة 

أو مستنسخة، قّلما جتدها في مكان آخر. 
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عر أن يقّدم األفضل وأن يوصل رسالته وفّنه  وعلى مصّفف الشَّ
وإبداعه بكّل رقّي، إلى أكبر عدد من املتلّقني، سواء أكان ذلك 

من خالل زبون عادّية أم عروس أم عارضة أم حّتى ملكة.

وفي ختام حديثه قال عّباسي: لقد افتتحنا، مؤّخرًا، واحًدا من 
أكبر صالونات وبوتيكات العرائس، تشرف عليه وتديره زوجتي، 
مصّممة األزياء، إيريت شتاين، واّلتي عملت، سنواٍت طويلة، 
في  كبيرة  خبرة  ولها  ّية،  اإليطال الّتصميم  شركات  كبرى  مع 
هذا املجال وملسة إبداعّية تصميمّية خاّصة وممّيزة. فما ميّيزنا 

إيطاليا،  من  مباشرًة  اخلاّصة  األقمشة  استيراد  هو  غيرنا  عن 
راقصة  ّية  فّن بلوحة  مًعا،  والّشرقّية  ّية  الغرب الّتصاميم  وإدماج 
ُتضفي على العروس جماًال ورونًقا وكالسيكّية وملوكّية. ونقّدم 
للعروس - في يومها امللوكّي - حلوًال من األلف إلى الياء؛ 
لتتفرّد  واألجمل،  واألجنع  األفضل  تقدمي  على  مًعا،  فنعمل، 
عروس  فلكّل  عن غيرها،  وتتمّيز  يومها اخلاّص،  في  العروس 
عاملها وأحالمها، ونحن نضمن أو - على األقّل - نعمل على 

حتقيق أحالمها وجتميل عاملها.
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