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أح��ي��ت م��دي��ن��ة ش��ف��اع��م��رو 
وال���وس���ط ال��ع��رب��ي م��س��اء 
 12 ال� ال����ذك����رى  اجل���م���ع���ة 
ل���ل���م���ج���زرة ال���ت���ي ن��ّف��ذه��ا 
اجل�����ن�����دي اإلس����رائ����ي����ل����ي 
امل�����ت�����ط�����رف، االره������اب������ي 
ب��ت��اري��خ  زاده"،  "ن���ت���ان 
حافلة  في   ،04.08.2005
داخ���ل امل��دي��ن��ة ع��ن��دم��ا فتح 
احلافلة  رّك���اب  على  ال��ن��ار 

العرب ما أّدى إلى استشهاد 
4 مواطنني من أبناء املدينة، 
وهم: ميشيل بحوث ونادر 
ه��زار  الشقيقتان  و  حايك 
ودينا تركي منارنة، قبل أن 
يتمكن مواطنون غاضبون 
م���ن ش��ف��اع��م��رو م���ن صد 
اإلره��اب��ي ومنعه  اجل��ن��دي 
م����ن م���واص���ل���ة م���ج���زرت���ه 
البشعة.ووقف احلاضرون 
على  وح���داد  صمت  دقيقة 
حني  ف���ي  ال���ش���ه���داء،  روح 
ق���ال رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ام��ني 

عنبتاوي  في كلمة له:"في 
ن��س��ت��ذك��ر  آب  م���ن  ال���راب���ع 
اإلرهابية  امل��ج��زرة  جميًعا 
مدينتنا  ف���ي  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
قبل 12 عاماً، "وهو حدث 
لن ننساه ما حيينا وواجب 
الذكرى  إحياء  دائماً  علينا 
ننسى".وشارك  لن  ألننا 
في احياء الذكرى عدد من 
وممثلني  الكنيست  اعضاء 
عن جلنة املتابعة ورئيسها 
وشخصيات  ب��رك��ة  محمد 
سياسية ودينية واعتبارية.

م��راس��ل موقع  ن��اص��ر -  م��ن: محاسن 
العرب وصحيفة كل العرب 

 ص�����ادف�����ت ي������وم اجل���م���ع���ة امل����اض����ي، 
عشرة  احل��ادي��ة  ال��ذك��رى   2016/8/4
الستشهاد الشابني محمد صبحي مناع 
وب��ه��اء فياض ك��رّي خ��ال ح��رب لبنان 
الثانية نتيجة اصابتهم بكاتيوشا اطلقت 

من اجلنوب اللبناني.
يذكر ان مجد الكروم عاشت ايام عصيبة 
على  سقط  اذ  الثانية  لبنان  ح��رب  اي���ام 
كاتيوشا  صاروخ   79 ومحيطها  القرية 
ادت الى استشهاد كل من محمد صبحي 
م���ن���اع وب���ه���اء ف���ي���اض ك�����رّي واص���اب���ة 
ال��ع��ش��رات م���ن اه���ال���ي ال��ق��ري��ة ب��ج��روح 
من  القرية  اخ��اء  حينها  ومت  متفاوتة. 
ومسنيها  ونسائها  وشبابها  صغارها 

خوفاً وقوع شهداء اخرين.

وقد تقرر حينها وفي خطوة جريئة دفن 
املرحومني في قطعة ارض في حي ذيل 
ملسيل، هذه القطعة حتولت ملقبرة.. اطلق 
عليها اسم مقبرة الشهداء احياء لذكرى 
صبحي  ان  ذك��ره  ومحمد.اجلدير  بهاء 
اسس  م��ن��اع  محمد  الشهيد  وال���د  م��ن��اع 
جمعية خاصة حتمل اسم جنله لتوزيع 
تقوم  اعوام  التعليمية ومنذ عشرة  املنح 
اجلمعية بتوزيع مئات املنح التعليمية على 
مجد  من  اجلامعيني  والطالبات  الطاب 
الكروم اذ ان املرحوم الشهيد محمد كان 
طالباً جامعياً للعاج اجلسدي في احدى 
اجلامعات االملانية وحني استشهاده كان 
ان  بعد  خالها  استشهد  عائلية  بزيارة 
اصيب هو وابن عمته بهاء كري بصاروخ 
كتيوشا في اوج حرب لبنان الثانية صيف 

عام 2006.

مل��������ج��������زرة  ال12  ال�������������ذك�������������رى  اح�����������ي�����������اء 
ش�����������ف�����������اع�����������م�����������رو وال������������ب������������ل������������دي������������ة ت������ع������د 
ب����ت����س����م����ي����ة ش��������������وارع ب������أس������م������اء ال�����ش�����ه�����داء

ف�������������������������������������������������������������������ي م���������������������������������������������ج���������������������������������������������د ال��������������������������������������������������������ك��������������������������������������������������������روم

محمد  الس��ت��ش��ه��اد   11 ال� ال���ذك���رى  اح���ي���اء 
م����ن����اع وب�����ه�����اء ك��������ريمّ خ�������ال ح�������رب ل���ب���ن���ان

w

الشهيد بهاء الدين كري  الشهيد محمد صبحي مناع
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وزارة االقتصاد والصناعة  
دائرة التجارة اخلارجية

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة
 تعلن بهذا عن فتح حصص هادفة للشركات

من الوسط العربي في برنامج –" املال الذكي" 
دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد  والصناعة ُتشغل برنامج 
" املال الذكي" الذي يساعد بزيادة حجم املبيعات في األسواق الدولية 
. في نطاق هذا  البرنامج، تعترف دائرة التجارة اخلارجية مبصاريف 
قبل  من  مسبقاً  تعريفه  مت  البالد   خ��ارج  في  الهدف  لسوق  تسويقية 

الشركة.  

 تقدم املساعدة في نطاق برنامج املال الذكي وفقاً لتعليمات املدير العام 
رقم 5.10، من تاريخ  1.5.2017 .

للوسط  االقتصادي  التطوير  سلطة  مع  بالتعاون  الهادفة،  احلصص 
تعطي  االجتماعي،  التعاون  وزارة  في  والشركسي  ال��درزي   ، العربي 
%50 من ملكيتها بحوزة أصحاب  إمكانية للشركات التي أكثر من -  
األسهم من أواسط أبناء الوسط العربي، البدوي، الدرزي أو الشركسي، 
للتنافس للحصول على املساعدة بشروط حد أدنى أسهل ونسب دعم 

متزايدة. 

احلصص مفتوحة للتقدمي لغاية تاريخ 15/09/2017 
تقبل الطلبات للبرنامج مبوجب التدريج في اللجنة

 ولغاية انتهاء امليزانية.  

التفاصيل الكاملة، شروط احلد األدنى، املعايير ، استمارات تقدمي 
الطلبات، أنظمة البرنامج وتعليماته منشورة في موقع انترنت وزارة 

    www.economy.gov.il/ipf :االقتصاد والصناعة بالعنوان

الشركة التي حصلت على مساعدة من البرنامج وزادت مبيعاتها في 
دولة الهدف بالنسبة املفصلة في التعليمات ، ُتلزم بدفع عائدات حسب 
االنترنت  على  محوسب  بشكل  الطلبات  تقدم  التعليمات*  في  املفصل 
بواسطة استمارة طلب في موقع االنترنت ومع إرفاق املستندات املطلوبة 
* الطلبات غير الكاملة، عند تقدميها لم تشمل كافة التفاصيل واملستندات 
املطلوبة، لن تستوعب في املنظومة حتى استكمال كافة التفاصيل * في 
أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في 

تعليمات املدير العام- يتغلب نص تعليمات املدير العام. 

ألسئلة إضافية:السيدة سارة ديامنط- سيديس
 MF@economy.gov.il ، 02-6662916 


