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الشقة طابق أرضي  
 3 غرف نوم ، صالون ، مطبخ ، حمامين  

 شرفتين ومصف خاص للسيارة 

شقة لإليجار حي الفوار في شفاعمرو 

شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   

شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   

cello fashion תשילו שפרעם רחוב 306

أمني  السيد  بلدية شفاعمرو  لرئيس  هام  بيان 
عنبتاوي بخصوص الجباية والقياسات الجديدة

ه��ب��وع��ي��ل ش���ف���اع���م���رو ت��ل��م��س امل��ج��د 
العليا  بطلة  شمونه  ك��ري��ات  يف  وتتقهقر 

شفاعمرو يف  لألزياء  ل��ورد  محل  واجهة  وتدمري  مجددًا  الرصاص  إط��اق 
لن   : للسام  املحل  أص��ح��اب 
ن��خ��ض��ع  ل��دف��ع »ال���خ���اوى« 
مسؤولية  الشرطة  ونحمّل 
ال��ك��ش��ف ع��ن ال��ج��ن��اة ف���ورًا 

وذلك سواء كان بالحضور الى بيت العزاء او االتصال او ارسال برقيات التعازي 
وشكر خاص للكهنة األفاضل والراهبات الفاضالت

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز

شكر على تعاز

المازه صالح عواد - راشد

وآل  عواد  آل  وعموم  وبناتها  الفقيدة  أبناء 
شفاعمرو  في  وانسباؤهم  اقرباؤهم  راشد 
واالمتنان  الشكر  بجزيل  يتقدمون  والخارج 
ـــــم وعــــزاهــــم  ـــــاه ـــل مـــــن واس ـــك ل
بـــــوفـــــاة الــــمــــرحــــومــــة الـــغـــالـــيـــة

(ام ابراهيم) (ارملة اِّـرحوم سلطي ابراهيم راشد)
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األخبار

اأ�سدر رئي�س بلدية �سفاعمرو ,هذا الأ�سبوع, بياًنا هاًما من خالل فيديو 
والذي   , بوك  في�س  موقع  على  �سفاعمرو  بلدية  �سفحة  عرب  ق�سري 
الفيديو: يف  وجاء  اجلباية.  يف  اجلديدة  للقيا�سات  خالله  من  تطرق 

واإبالغه  البلدية  رئي�س  اإىل  املييواطيينيين  بع�س  تييوّجييه  اأعييقيياب  يف 
ممثلي  مع  جل�سة  عقد  اجلديدة,  بالقيا�سات  تلّقوها  التي  بالإنذارات 
اجراء  اأي  اتخاذ  بعدم  واأمَرهم  البلدية  يف  العاملة  اجلباية  �سركة 
كافة  يف  القيا�سات  من  كلًيا  النتهاء  يتم  حتى  اجلديدة  القيا�سات  يف 
منها.  والتاأكد  اجلديدة  القيا�سات  فح�س  يتم  وحتى  البلد  اأحياء 
وعليه فانه توجه جلميع املواطنن وطالبهم بالدفع بح�سب القيا�سات 
اجلديدة. بالقيا�سات  خطاأ  اأي  راأوا  اذا  لديهم  املوجودة  القدمية 
اتخاذ  بعدم  اجلباية  و�سركة  اجلباية  لق�سم  تعليماته  وا�سدر  هذا 
املواطنن  على  حجز  او  تغرمي  او  انييذارات  مثل  جديد  اجييراء  اأي 
بح�سب القيا�سات اجلديدة حتى انتهاء القيا�سات يف جميع الحياء.

تفعيل  بعدم  اجلباية  ل�سركة  تعليماته  البلدية  رئي�س  واأ�سدر  كما 
لكي  القريبة  الأ�سهر  يف  ال�سرطة  اأفييراد  مع  البيوت  يف  احلجوزات 
م�ستحقاته. ودفييع  اجلباية  ق�سم  اإىل  الو�سول  من  املواطن  يتمكن 

رئي�س بلدية �سفاعمرو نا�سد املواطنن بالو�سول اىل ق�سم اجلباية يف 
ال�سهر الأوىل من ال�سنة من اأجل دفع م�ستحقات ال�سريبة �سواء ديون 
الأعوام املا�سية اأو هذا العام, وقال اإن دعوته لت�سديد الديون تاأتي 
من باب م�سلحة املواطن ال�سفاعمري حتى ل ترتاكم عليه الديون ول 
يتعر�س لإجراءات قانونية هو يف غنى عنها ومن باب امل�ساواة بن 
املواطنن. وطلب من اجلميع عدم الرتدد يف التوجه اإليه اأو لأي من 
ولتوجهاتهم. لهم  عنواًنا  البلدية  مكاتب  واعتبار  وم�ساعديه  نّوابه 

أمني  السيد  شفاعمرو  بلدية  لرئيس  هام  بيان 
عنبتاوي بخصوص الجباية والقياسات الجديدة

م�سوؤولية  ال�سرطة  �سفاعمرو,  يف  لورد  حمالت  اأ�سحاب  حّمل 
بالرغم من  الر�سا�س جمدًدا على املحل وتدمري واجهته  اإطالق 
تدعيمها باحلديد والباطون ي فبعد العتداء ال�سابق على املحل , 
و�سل �سخ�سان, هذا الأ�سبوع, يركبان دراجة نارية يف ال�سارع 
املواجه للمحل واأطلقا الر�سا�س بع�سوائية على املحل واأ�سابا 
. املكان  من  هاربن  وفّرا  زجاجها  ودمييّرا  واجهته  من  تبقى  ما 

مو�سوعية  ا�سئلة  اليهم  ووجهت  املحل  اأ�سحاب  التقت  ال�سالم 
حول تكرار عملية اإطالق الر�سا�س على املحل  واإمكانية وجود 
م�ستبهن, حيث اأنكر اأ�سحاب املحل اأن يكون لهم اأعداء مدعن اأن 
ما يحدث  هو من �سمن عمليات "اخلاوى" التي تقوم بها ع�سابات 
ذلك  واأن  لذلك,  اخل�سوع  ورف�سهم  العربي  الو�سط  يف  الإجرام 
يندرج اأي�سا �سمن احل�سد والغرية من جناحاتهم يف فروع ال�سركة .

إطاق الرصاص مجددًا وتدمري واجهة محل لورد لألزياء يف شفاعمرو
أصحاب املحل للسام : لن نخضع  لدفع "الخاوى" ونحمّل الشرطة مسؤولية الكشف عن الجناة فورًا

اجنيياًزا   �سفاعمرو  هبوعيل  فريق  حقق 
طيًبا �سمن ت�سفيات كاأ�س الدولة يف كرة 
القدم حيث و�سل اىل مرحلة الثمن نهائي 
ممثال للو�سط العربي كونه الفريق العربي 
. املرحلة  هييذه  اإىل  و�سل  الييذي  الوحيد 

الدرجة  دوري  بطل  مع  اللقاء  وكان  هذا 
العليا ال�سابق كريات �سمونة يف عقر داره 
ال�سفاعمريون  الأبييطييال  ا�ستب�سل  حيث 
نًدا  و�سّكلوا  املباريات  اأجمل  اإحييدى  يف 

لكريات �سمونة وتفوقوا بجداره يف  قوًيا 
النتيجة  يعززوا  وكييادوا  الأول  ال�سوط 
فتعرثوا  احلييييظ,  �ييسييوء  ليييول  ميييييراًرا 
 .  1-2 بنتيجة  اللقاء  وخ�سروا  مرتن 
ت�سفيات  يف  م�سوارها  اأنهت  �سفاعمرو 
الكاأ�س لكنها اعادت اىل الأذهان اأجماد الكرة 
ال�سفاعمرية و�سرورة العمل على اإعادة 
يليق  متن  ريا�سي  �سرح  وبناء  �ساأنها 
.... جنومها  وخربة  الكروية  باأجمادها 

املجد  تلمس  ش��ف��اع��م��رو  ه��ب��وع��ي��ل 
وتتقهقر يف كريات شمونه بطلة العليا 

ال�سالم,  ل�سحيفة  ال�سبوع  هييذا  و�سلت 
�سهيل  ال�سيد  ميين  اليينييربة  حيييادة  ر�ييسيياليية 
خطيب. كمال  لل�سيخ  بها  متوجًها  منييورة 

امتعا�سه  �سهيل منورة عن  ال�سيد  عرّب  فقد   
الييذي  خطيب  حييديييث  ميين  غ�سبه  و�ييسييديييد 

م�ّسا  مييي�ييّس  واليييذي  كييافيية  احليييدود  تخطى 
امل�سيحي والدين  امل�سيح  بال�سيد  مبا�سًرا 
وخالل  اأنييه  منييورة  �سهيل  ال�سيد  يقول  اذ 
م�ساهدته لفيديو م�سجل لل�سيخ كمال خطيب 
وهجومه ال�سر�س على  نائب الرئي�س الأمريكي 
ال�سرائيلية  احلكومة  ورئي�س  بن�س  مايك 
قد�سية  على  وتهّجم  اأقحم  نتنياهو  بنيامن 
ون�ستنكره نرف�سه  ما  وهذا  امل�سيح   ال�سيد 

عليك  الر�سالة:"  يف  جيياء  مييا  بع�س  وميين 
بالن�سبة  اأمييا   , عنا  بعيًدا  م�ساكلك  بحل 
ملييو�ييسييوع اخليييالفييية الييييذي حتييدثييت عنه 
بعينه!!!ولكن  اخلليفة  تكون  اأن  فباإمكانك 
اأحمر  خط  فهذا  امل�سيح  لل�سيد  تتعر�س  اأن 
بقد�سية  امليي�ييّس  على  اأمييثييالييك  يييقييوى  فلن   ,
امل�سيح" ال�سيد   – الييعييامل  ونيييور  اهلل  ابيين 

يييي�يييسيييعيييدك  :"اهلل  اخليييييييتيييييييام  ويف 
واأمثالك" اأنيييييييييييت  ويييييييبييييييعييييييدك 

س��ه��ي��ل ن���م���ورة ل��ل��ش��ي��خ ك��م��ال خ��ط��ي��ب :" 
وأم���ث���ال���ك" أن����ت  وي���ب���ع���دك  ي��س��ع��دك  اهلل 





4
2 6 . 0 1 . 2 0 1 األخبار8

�سحك  تر عييليينييت  اأ ميين  ل  و اأ نيييت  اأ  .1
؟ ا ذ مليييا  , و عييميير �ييسييفييا ييية  بييلييد �ييسيية  ئييا ليير
نحو  تيي�ييسييري  و  عييميير �ييسييفييا ييينيية  مييد ن  لأ
 , اأ �يييسيييو ا ىل  ا ء  �يييسيييي مييين  يييية  و ليييهيييا ا
ه  ت�سهد ي  ليييذ ا جيييع  ا ليييرت ا نييا  هييد �ييسييا و
ت  ا ل�سنو ا يف  �ييسييعيييييد  ميين  كيييرث  اأ عييلييى 
�سل  و ي  لذ ا لعنف  ا ه  خر اآ و  , ة خري لأ ا
 , ي لبلد ا ملجل�س  ا ت  جل�سا ىل  ا حتى 
 , جلميع ا تق  عا على  تقع  لية  و مل�سوؤ ا و
�ييسيييييح  تيير ت  ر قيييير مليينييطييلييق  ا ا  هيييذ مييين 
ف  يييقييا لإ ييية  لييبييلييد ا �ييسيية  ئييا ليير نييفيي�ييسييي 
 . له �ستفحا ا منع  و �سل  حلا ا ر  هو لتد ا
جل  ا ميين  تفعل  ن  ا ت�ستطيع  ا  ذ مييا  .2
؟ ييينيية ملييد ا يف  ئييم  لييقييا ا �ييسييع  لييو ا ذ  نييقييا ا
جد  يو ل  ت  ل ملجا ا معظم  يف  نه  اأ حظ  نال
نا  ا  . �سة و ر مد خطط  ل  و ر  مو لالأ �سبط 
فة  كا يف  �سة  و ر مد و قعية  ا و خطة  ي  لد
نا  ا  . ي ّد تر فيها  جد  يو لتي  ا ت  ل ملجا ا
لييعييمييل  ا و حلييكيييييميية  ا ة  ر ا د لإ بيييييا مييين  و اأ
م  يقو ن  اأ د  لفر ميكن  ل  نه  لأ عي  جلما ا
ن  ما لأ ا م  �سما ا  هذ و  , ه حد لو ت  ملهما با
ل�سحيح  ا ها  ر م�سا يف  ينة  ملد ا �سع  لو
 . م مييييييا ل ا ىل  ا ق  نييييطييييال ل ا ثييييم  مييييين  و
 , ف ر ملييعييا ا ة  ر ا ز و ييير  ر تييقييا حيي�ييسييب  .3
لييتييعييليييييم  ا و بييييييية  ليييرت ا ز  جيييهيييا ين  ييييعيييا
ييي�ييسييمييل  فييهييل   , ٍن ميييتيييد حتيي�ييسيييييٍل  مييين 
خيييطييية  بيييييي  نيييييتيييييخيييييا ل ا جميييييك  نيييييا بييييير
؟ �ييسييع لييو ا ذ  نيييقيييا لإ �يييسييية  و ر ميييد عييمييل 
ن  و جيييد ا ميييتيييو نيييحييين  �يييسيييف  ليييالأ  , حيييًقيييا
ة  ر ا ز و ئيييح  ا ليييو جييميييييع  يف  ع  ليييقيييا ا يف 
ة  لهجر ل�سبب  ا هييو  ا  هييذ و  , ف ر ملييعييا ا
ر  د با �ساأ نا  ا  , ينة ملد ا ج  ر خا ىل  ا بنا  طال
ء  ا ر مييد ي�سم  تعليمي  جمل�س  ميية  قييا لإ
 , ية لبلد ا يف  ف  ر ملعا ا ق�سم  و �س  ر ا ملد ا
ء  با ل ا ن  جلا ء  �سا وؤ ر و ملنطقة  ا مفت�س 
حتى  �ييسييل  ا ملييتييو ا يف  ا �ييسيير ا و ب  لييطييال ا و
 . ييية بييو تيير و تييعييليييييمييييية  نييهيي�ييسيية  ث  نييحييد
فًقا  و ية  نو لثا ا �س  ر ا ملد ا تق�سيم  يجب 
من  ًل  بيييد لييتييعييليييييمييييية  ا ت  لييلييتييخيي�ييسيي�ييسييا
�س  ر ا ملد ا ت�سجيع  و  , ئم لقا ا لتق�سيم  ا
تخ�سي�س  و بييييينييهييا  مييا  يف  فيي�ييس  لييلييتيينييا
�ستح�سل  لييتييي  ا �ييسيية  ر لييلييمييد ة  ئييز جييا
 . �ييسيينيية كيييل  يف  ىل  و ل ا تييبيية  مليير ا عييلييى 
لييب  طييا  1 ٤ ٠ ٠ ب  ر ييييقيييا مييا  جييد يييو  .٤
 , و عمر �سفا �ييس  ر ا مييد ج  ر خييا ن  يتعلمو
ب  لطال ا ء  ل هوؤ ة  د عا لإ خطة  متتلك  هل 
؟ و عييميير �ييسييفييا �ييييس  ر ا مييييد حيي�ييسيين  ىل  ا
خطري  �ييسييع  لييو ا ا  هيييذ ن  ا �ييسييك  ميين  مييا 
فة  كا على  لها  بظال مي  تر ته  عيا ا تد و

ا  لهذ ك  ر مد نا  ا و  , ينة ملد ا ة  حيا فق  ا مر
ينة  ملد ا ج  ر خا يتعلم  من  ًة  د فعا  , خلطر ا
ي  د يييوؤ لييك  ذ و ن  و ملييتييميييييز ا ب  لييطييال ا هييم 
. و عمر �سفا يف  لتعليم  ا ن�سبة  ين  تد ىل  ا
لكبري  ا د  لييعييد ا ا  هييذ ة  ر خيي�ييسييا ن  ا كييمييا 
�ستن  ر مد ة  ر خ�سا يعني  ب  لطال ا من 
فمن   , ملتن �سا �ستن  ر مد و ئيتن  ا بتد ا
ىل  ا ب  لطال ا من  د  لعد ا ا  هذ ة  د عا ا ل  خال
نعطي  ن  ا ن�ستطيع  ينة  ملد ا يف  لتعلُّم  ا
 , ة يد جد ظيفة  و  2 ٠ ٠ يل  ا حلييو بة  جو اأ
ز  جها هيبة  و جمييد  يعيد  و ز  يييعييز ممييا 
. ي عييميير ليي�ييسييفييا ا لييتييعييليييييم  ا و بييييية  لييرت ا
جييهييت  ا و جييييية  لييو لييتييكيينييو ا �ييسيية  ر ملييد ا .5
ي  د تيييييو ت  د كيييييييا ة  كييييثييييري كيييل  مييي�يييسيييا
؟ �ييسييتييفييعييل كييينيييت  ا  ذ ميييييا  , قيييهيييا غيييال بيييا
�ستقطب  ا لييتييعييليييييمييي  ا ح  ليي�ييسيير ا ا  هيييذ
 , جييهييا ر خييا و و  عييميير �ييسييفييا مييين  بيييا  طيييال
�ييسييال  و ا د  ليييعييينيييا ا و ي  د ليييفييير ا لييعييمييل  ا
ين  ا  . ليييييه ا لييت  ا مييا  ىل  ا �ييسيية  ر ملييد ا ه  هييذ
ك  هيينييا ؟  لييييية و مليي�ييسييوؤ ا يييين  اأ ؟  حلييكييميية ا
�سي  ير ك  ميي�ييسييرت �ييسييم  قييا �ييسييمييه  ا ء  �ييسييي
معلمن   , فا ئتال ا و �سة  ر معا ية  لبلد ا
 , ليييييييهيييم هيييا ا و ب  لييييطييييال ا  , مييييليييين عييييا و
ه  هيييذ حُليييليييت  ييييا  ا لييينيييو ا قيييت  �يييسيييد ليييو 
 . ة ق�سري جمل�س  جل�سة  يف  لق�سية  ا
يييا  قيي�ييسييا ميييين  قيييفيييك  ميييو هييييو  ميييييييا  .6
؟ ب ليييييي�ييييييسييييييبييييييا ا و �ييييييسيييييية  يييييييا ليييييير ا
كييل  ى  لييييييد ف  ر جيييييييا حييينييين  ليييك  هييينيييا
يييق  لييفيير  , ييين عييميير ليي�ييسييفييا ا طيينيين  ا ملييو ا
ّحييد  و ي  ليييذ ا  , بييي عيير ن  مييليييييو ليينيي�ييسييف  ا
لها  حو و فها  طيا ا فة  بكا ًل  و ا ينة  ملد ا

ز  عز مما  ف  ل ل ا ه  ر و يز م  ها كز  مر ىل  ا
فييع  ر نييه  ا كييمييا   , ييينيية ملييد ا يف  ة  ر لييتييجييا ا
د  لبال ا ء  �ييسييمييا يف  و  عمر �سفا �ييسييم  ا ميين 
 . ي د ليييييهييو ا و بييي  لييعيير ا �ييسييطيين  لييو ا يف 
يجب  و همية  ل ا يف  ية  غا ل  ملجا ا ا  فهذ
ل  �سو لو ا جييل  ا ميين  د  جلييهييو ا كييل  ل  بييذ
ا  هيييذ و  , ت يييا مليي�ييسييتييو ا عيييليييى  اأ ىل  ا بيييه 
�سية  يا لر ا ت  عييا لييقييا ا ميييييم  تيير يتطلب 
 , ل�سلة ا ة  كيير و م  لييقييد ا ة  كيير عييب  مييال و
كييل  يف  تييييييية  ا ر حيييا عيييب  ميييال ميييية  قييييا ا و
 , �ييسيية يييا ليير ا ت  ل جميييا فيية  لييكييا ء  حيييييا ل ا
ق  لييفيير ا لييكييل  �ييسييخييييية  ت  نيييييا ا ميييييز ميينييح 
ميية  قييا ا و و  عييميير �ييسييفييا يف  �ييسييييية  يييا ليير ا
 . ق لفر ا ه  هذ كل  عى  لرت مهنية  ة  ر ا د ا
 , ب ليي�ييسييبييا ا عييين  نييتييكييلييم  مييينيييا  ُد مييييا  .7
ت  ا د عييو لييو ا تنتظر  بة  ل�سا ا ج  ا و ز ل ا
؟ حل يك  لد هل   , ء بنا ئم  ق�سا مبنحها 
لق�سية  ا ه  هييذ ن  فيياإ  , يييد ليي�ييسييد ا �ييسييف  لييالأ
ي  عييميير �ييسييفييا كييل  ميي�ييسييجييع  بييهييا  يييقيي�ييس 
بكل  نا  ا و  , ب ل�سبا ا يحة  �سر �سة  خا و
لق�سية  ا ه  هيييذ ن  ا ل  قيييو ا لييييية  و ميي�ييسييوؤ
بية  نتخا ل ا لة  جلو ا �سلب  يف  ن  �ستكو
ل�سمت  ا م  يلتز لن  ب  ل�سبا ا ن  ل مة  د لقا ا
�سة  خا  , ي و �سا ملاأ ا �سع  لو ا ا  هذ ء  ا ز ا
من  ة  �سر حما و  عمر �سفا ينة  مد ن  ا و
�سيع  تو م  عييد ف  بييهييد ت  جلييهييا ا جييميييييع 
ل  جما ل  و  , م�ستقباًل ينة  ملد ا م�سطح 
ب�سبب  �ييسيير  اأُ ميية  قييا لإ ب  ليي�ييسييبييا ا م  ميييا ا
ب  ل�سبا ا يحة  �سر عييو  د ا عليه  و  , لييك ذ
 , ي بيد هييا  يييد ت�سع  ن  ا و بييي  تثق  ن  ا
على  ل  حليي�ييسييو ا يف  قيينييا  حييقييو ع  ا نييتييز ل

من  ب  ل�سبا با تليق  كن  م�سا و ئم  ق�سا
�سيع  لتو ق  لييطيير ا بييكييل  ليي�ييسييعييي  ا ل  خييال
على  ل  حلييي�يييسيييو ا و ييينيية  ملييد ا ميي�ييسييطييح 
ت  جا حتيا با تييفييي  كيين  ميي�ييسييا و ئييم  قيي�ييسييا
ه  نو اأ ن  اأ هنا  يد  ر اأ و  , بة ل�سا ا ج  ا و ز لأ ا
ن  ا يجب  كن  مل�سا ا و ئم  لق�سا ا ه  هذ ن  اأ
. فقط ين  عمر ل�سفا ا ب  ل�سبا ا م  تييخييد

�ييسييتييعييقييد  ييييبييية  ليييقييير ا م  يييييييا ل ا يف   .8
يد  لتحد ًيييا  ميي�ييسييري ًعييا  جييتييمييا ا جلييبييهيية  ا
�يييسييية  ئيييا ر ع  �يييسيييو ميييو ميييين  قيييفيييهيييا  ميييو
ىل  ا لييتييكييم  �ييسييا ر هيييي  فييمييا   , يييية ليييبيييليييد ا
؟ عييهييا جييتييمييا ا عيييقيييد  قييبيييييل  جليييبيييهييية  ا

لييلييجييبييهيية  متييينيييى  اأ  , ء بيييييد ي  ذ ئ  د بيييييا
ت  ا ر ا قييير و فييًقييا  مييو و جييًحييا  نييا ًعييا  جييتييمييا ا
بييطيينييي  تيير حيييييث   , حييكيييييميية و ئييبيية  �ييسييا
م  ا حيييرت ا و يييية  د و ت  قييا عييال �ييسييخيي�ييسييًيييا 
ة  د قيا مييع  ليي�ييسيينيين  ا ميير  عييلييى  ل  د مييتييبييا
ىل  ا لييتييي  �ييسييا ر و  , هيييا ر د ا كيييو و جلييبييهيية  ا
عييييينييهييا  اأ نيي�ييسييب  تيي�ييسييع  ن  بييياأ جلييبييهيية  ا
حق  من   . هلها اأ و و  عمر �سفا م�سلحة 
 , �سة ئا للر �سًحا  مر ح  تطر ن  اأ جلبهة  ا
�ييسييح  ميير حييهييا  طيير م  عييييد ل  حييييا يف  مييييا  ا
ن  �سيكو ت  �سا و ملفا ا ب  با ن  فاإ �سة  ئا ر
ء  �سو عييلييى  �ييسيية  خييا  , بييييينيينييا ًحييا  مييفييتييو
بقن  ل�سا ا �ييسييحيين  مليير ا مييع  بييتييهييا  جتيير
ا  يعطو مل  و هم  د عو بو ا  يفو مل  ين  لذ ا
ي  عييميير ليي�ييسييفييا ا طيييين  ا ملييييو ا و جلييبييهيية  ا
جلبهة  ا مييع  يجمعنا  ي  لييذ فييا  , حقهما
 . قنا يفر مما  بكثري  كرث  ا ًيا  قطر و حملًيا 
. ييين عييميير لييليي�ييسييفييا ة  خيييييري ا كيييليييمييية  .9

ت  ميير ليييتيييي  ا ة  يييير ملييير ا بيية  لييتييجيير ا ن  ا
�سحن  ملر ا ل  خييال ميين  و  عييميير �ييسييفييا بييهييا 
 , و عمر �سفا يل  هيييا لأ ا  جيييييًد فيين  و ملييعيير ا
ييينيية  ملييد ا ه  بيييهيييذ ا  تيييقيييو يييير مل  يييين  ليييذ ا
قبة  ثا غري  يتهم  وؤ ر نت  كا و  , ء �سا وؤ كر
تييقييي  تيير ل   , ة د و حمييييد تييهييم  حييا طييمييو و
قع  ا مو مي  تنا ظل  يف  ينة  ملد ا نة  لع�سر
ت  لييتييقيينيييييا ا و عييي  جييتييمييا ل ا �ييسييل  ا لييتييو ا
ية  لع�سر ا لعمل  ا ليب  �سا اأ و ة  ر ملتطو ا
قمت  اأ فقد  حيتي  نا من   . منهم ة  جو ملر ا
ث  ا حد لإ يطمح  مهنًيا  و ًيا  ر ا د ا قًما  طا
ي  لييبييلييد ا لييعييمييل  ا يف  عييييية  نييو ة  طيييفييير
مية  حلكو ا ت  �س�سا ملوؤ ا مع  مل  لتعا ا و
�ييسيية  و ر مييد ميييج  ا بييير مي  تييقييد ل  خيييال مييين 
ق  تييخييرت  , حييقييهييا ييينيية  ملييد ا ه  هيييذ تييفييي 
قم  ا للطو ُمقنعة  ييية  ر ا ز لييو ا جز  ا حلو ا
ر  فكا باأ ّعييميية  مييد بحجج  فيها  ملهنية  ا
. بًقا �سا ينة  ملد ا ها  ت�سهد مل  ت  عا ا بد ا و
. ي ر �سفو يحيى   - جتمعنا و  عمر �سفا

م�����رش�����ح ال�����رئ�����اس�����ة ل����ب����ل����دي����ة ش����ف����اع����م����رو ال����س����ي����د ي����ح����ي����ى ص�����ف�����وري:
املدروس الجماعي  بالعمل  بل  االعتباطي  الفردي  بالعمل  تحل  ال  شفاعمرو  قضايا 
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هذه  يف  والفنون  للثقافة  "الأفق"  موؤ�س�سة  ت�ستعد 
يف  اجلديد  وامل�سرحي  الثقايف  مركزها  لفتتاح  الأّيييام 
من  مكّثف  ب�سكل  التح�سريات  وجتييري  �سفاعمرو, 
هذه  حول  الفني.  الثقايف  امل�سروع  هذا  اإجنيياح  اأجل 
الثقايف,  امل�سروع  هذا  ال�ستعدادات وعن خ�سو�سية 
الأفييق  موؤ�س�سة  عييام  مدير  مييع  اللقاء  هييذا  اأجرينا 
�سليوط.   عفيف  والفنان  الكاتب  والفنون,  للثقافة 
�ييييس: حيييّدثييينيييا عييين اأهيييمييييييية و�ييييسييييرورة اإنيي�ييسيياء 
�سفاعمرو.  يف  الأفييييق  ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  ميي�ييسييرحييي  مييركييز 
نتيجة  هو  اإمنا  �سدفة,  وليد  لي�س  امل�سروع  هذا  ج: 
الدارييية  الهيئة  اأع�ساء  راود  لطاملا  وحلم  تخطيط 
اأمر  هو  م�سرح  لأّي  عر�س  ف�سالة  الأفييق.  ملوؤ�س�سة 
امل�سرحية,  انتاجاته  بعر�س  يقوم  خاللها  من  حتمي, 
اأخرى,  م�سرحية  لفرق  م�سرحية  وا�ست�سافة عرو�س 
املكان  هييذا  يف  كما  وفنية,  ثقافية  بييرامييج  وتييقييدمي 
جديد.  م�سرحي  انتاج  لأّي  التدريبات   اإجييراء  يتم 
وهييواة  للممثلن  الييدافييىء  البيت  مبثابة  فاملركز 
امل�سرحي. الييفيين  وعيي�ييسيياق  امل�سرحي  التمثيل  فيين 
�سنوات  منذ  والفنون  للثقافة  الأفق  موؤ�س�سة  يف  نحن 
م�ستمرة  باإجنازات  وداعمينا  جمهورنا  وعدنا  عّدة 
من  اعييرتاًفييا  �سنحقق  باأننا  وعدنا  م�ستمر.  وتقدم 
يف  رائييدة  ثقافية  موؤ�س�سة  باأننا  بنا  الثقافة  وزارة 
باأننا  وعدنا  ذلك.  بتحقيق  وجنحنا  العربي,  الو�سط 
راتًبا  يتقا�سون  ثابتن  ممثلن  با�ستيعاب  �سنقوم 
اأجل  من  بيت,  ممثلي  مبثابة  لي�سبحوا  ثابًتا  ا  �سهريًّ
يتفرغوا  اأن  املمثلن  لهوؤلء  املالئمة  الظروف  توفري 
م�سادر  عن  البحث  يف  قلقن  غري  والتاألق,  لالإبداع 
�سنتن  فمنذ  الوعد,  هذا  حققنا  واأي�ًسا  اأخرى,  دخل 
ثابت.  �سهري  براتب  ممثلن  ثالثة  امل�سرح  يف  يعمل 
الو�سط  يف  رائييدييين  م�سرحين  با�ستيعاب  وعييدنييا 

فتم  الييوعييد,  هييذا  حققنا  ييا  واأييي�ييسً الييعييربييي, 
جه�سان,  اأديييييب  املييخييرجيين:  ا�ييسييتيييييعيياب 
رعيم.  وحانوخ  عييّراف  اإلهام  �سبح,  حممود 
�سليمان,  رو�سة  واملمثالت:  املمثلن  وميين 
حتحوت,  �سفاء  قنيبي,  ميالد  خييازم,  نعمة 
نيييور الييدييين مييغييربييي وميييريي مييطيير. ونحن 
امل�سرحين  كييافيية  نييدعييو  الأفيييق  م�سرح  يف 
امل�سرحية  امليي�ييسييرية  لييهييذه  النيي�ييسييمييام  اىل 
واملبادرات.  القرتاحات  وتقدمي  وتعزيزها 
�س: ما هي امل�ساريع والعرو�س والربامج التي 
�ستقدم يف مركز الأفق امل�سرحي يف �سفاعمرو؟

م�سرحية  عييرو�ييس  �سل�سلة  تقدمي  �سيتم  اأوًل,  ج: 
بالأ�سا�س  ُمعّدة  العرو�س  وهذه  العائلة,  اأفييراد  لكل 
هذه  ننظم  اأن  املنا�سب  من  وجدنا  لكننا  لالأطفال, 
ي�ساهد  بحيث  والأمهات,  والآبيياء  لالأطفال  العرو�س 
امل�سرحية,  العرو�س  اأحدهما  اأو  والديه  مع  الطفل 
بحيث ي�سارك الأهل الأبناء يف هذا احلدث الثقايف الهام.

�ستعر�س  الييتييي  الأوىل  امل�سرحية  الييعييرو�ييس  ميين 
العائلة":  اأفييييراد  لكل  "م�سرح  ميي�ييسييروع  اإطيييار  يف 
حانوخ  واإخراج  تاأليف  من  الكتب",  "�سحر  م�سرحية 
اىل  امل�سرحية  هذه  يف  التمثيل  يف  و�ساأ�سارك  رعيم, 
عن  برتجمتها  قامت  التي  �سليمان,  رو�سة  جانب 
وهي  وال�سفدع"  "ملي�س  وم�سرحية  اأي�ًسا.  العربية 
�سفاء  متثيل:  عيييّراف,  الييهييام  واإخيييراج  تاأليفي  ميين 
هاتان  مطر.  ومييريي  مغربي  الييدييين  نييور  حتحوت, 
الأفق,  مل�سرح  اجلديدة  النتاجات  هما  امل�سرحيتان 
امل�سرحي.  الأفق  مركز  يف  الأوىل  للمرة  و�ستعر�سان 
من  ال�سحرية",  "املغارة  م�سرحية  �سنعر�س  كما 
خازم,  نعمة  متثيل:  �سبح,  حممود  واإخييراج  تاأليف 
وم�سرحية  حتحوت.  و�سفاء  مغربي  الييدييين  نييور 
ومتثيل:  واإخراجي  تاأليفي  من  ال�سغري"  "القنديل 
اأنا  اأ�سارك  كما  حتحوت  و�سفاء  مغربي  الدين  نور 
"بعدين  اأي�ًسا بالتمثيل يف هذه امل�سرحية. وم�سرحية 
يف  و�ساأ�سارك  اأي�ًسا  واإخييراجييي  تاأليفي  من  معكو" 
حتحوت,  و�سفاء  خييازم  نعمة  جانب  اىل  التمثيل 
الأفييق.  م�سرح  انييتيياج  ميين  امل�سرحيات  هييذه  وكييافيية 
هذا بالإ�سافة اىل عرو�س م�سرحية للجمهور الوا�سع, 
امل�سرحية  النتاجات  اأف�سل  بعر�س  �سنقوم  حيث 
الثقافية  الأم�سيات  تنظيم  اىل  بالإ�سافة  هذا  املحلية, 
امل�سرحي.           التمثيل  جمييال  يف  وور�ييسييات  والفنية 

شليوط عفيف  والفنان  الكاتب  مع  خ��اص  لقاء 
حول التحضريات إلفتتاح مركز األفق املسرحي يف شفاعمرو

الثالثاء  يييوم  "ج"  الإعيييدادّيييية  املييدر�ييسيية  اأقييامييت 
بطاّلبها  يليق  مهيًبا  حفاًل   23-1-2٠18 املوافق 
�سفاعمرو. يف  "�سمريامي�س"  قاعة  يف  املتفّوقن, 

واملدعّوين,  الأهييايل  من  كبري  عدد  الحتفال  ح�سر 
لقت  متنّوعة  عييديييدة  بييفييقييرات  ا�ستمتعوا  حيث 
الطالبتان:  تييولييت  وقيييد  احليي�ييسييور.  ا�ستح�سان 
الحتفال عييرافيية  اأّيييييوب  ورزان  �ييسييّفييوري  حييال 

لك�ّساف  رائييييع  كيي�ييسييفييّي  بييعيير�ييس  الحييتييفييال  بييييداأ 
الأ�ييسييتيياذ  بييقيييييادة  النه�سة"  "ك�ّساف  املييدر�ييسيية 
اإييييهييياب نييّفيياع واملييييييدّرب خييالييد حييياج عييلييي, مّمييا 
واملتعة. البهجة  ميين  جييّوا  الحييتييفييال  اإىل  اأ�ييسيياف 

على  مرّبيهم  مع  املتفّوقن  الطاّلب  ا�ستقبال  بداأ  ثّم 
الت�سفيق  مع  ة  املن�سّ واعتلوا  املو�سيقى,  اأنغام 
احلاّر من الأهايل وباقي املدعّوين. بعدها األقى مدير 

كلمته  �سبح  يو�سف  الأ�ييسييتيياذ  املدر�سة 
على  واأّكد  باحل�سور  رّحب  حيث  الطّيبة, 
م�سلحة  على  ال�سديد  املدر�سة  حر�س 
و�سلوكيًّا,  تعليمّيا  بهم  والنه�سة  طاّلبها 
على  احلفاظ  ب�سرورة  الطاّلب  نا�سًحا 
دعمهم  يف  الأهايل  دور  على  التفّوق,موؤّكًدا 
لأبنائهم ومتابعتهم على طول الدرب. كما 
الحتفال  اإجنيياح  يف  �ساهم  من  كّل  و�سكر 
كما  الأمييثييل.  النحو  على  باإقامته  واهتّم 
واأّكد مفّت�س املدر�سة د. خالد حجازي على �سرورة 
اأحالمهم  لتحقيق  املتفّوقن ودعمهم  بهوؤلء  الهتمام 
بارك  كذلك  باأمثالهم.  يليق  زاهيير  م�ستقبل  وبناء 
"ج" للمتفّوقن  ال�ساملة  الأ�ستاذ جالل حمادي مدير 
موؤّكًدا  والنجاح,  التقّدم  دوام  لهم  متمّنًيا  وذويهم, 
احلميدة.   والأخييالق  بالعلم  الت�سّلح  �سرورة  على 
بع�س  منها  املتنّوعة,  الفقرات  تييوالييت  ذلييك  بعد 
اليييعيييرو�يييس والأفييييييييالم الييقيي�ييسييرية لإجنييييييازات 
الأّول. الف�سل  خييالل  فّعالّياتهم  وبع�س  الييطيياّلب 
والتقدير  بال�سكر  املدر�سة  اإدارة  تتقّدم  واأخيييرًيا, 
الجتماعّية  امليييرّكيييزة  �سلباق  رييينيييييه  للمعّلمة 
من  وكيييّل  الييتييدرييي�ييسييّييية,  الهيئة  اأعيي�ييسيياء  وجميع 
اإقيييامييية هيييذا الحييتييفييال املهيب  اأجييييل  تييييرّبع مييين 

بها املتفوّقني  املدرسة اإلعداديّة "ج" شفاعمروتحتفل بطااّ

ييييوم  "ج"  الإعيييييييداديييييييية  املييييدر�ييييسيييية  عييييقييييدت 
يييييد  اليييييييثيييييييالثييييييياء23.1.2٠18 بيييييييييياإدارة اليي�ييسّ
مييهيينييّييية جييمييعييت: , جييليي�ييسيية  ييييو�يييسيييف �ييسييبييح 
عنبتاوي,مفّت�س  اميين  اليي�ييّسيييييد  الييبييلييدييية  رئييييي�ييس 
البلدّية  عاّم  ,مدير  حجازي  خالد  الدكتور  املدر�سة 
املعارف  ق�سم  ,مييديييرة  �سوفانّية  كمال  الييدكييتييور 
الجتماعي  الرفاه  ق�سم  ,مدير  �سبح  رنا  ال�سّيدة 
الأُ�ستاذ  مروم  م�سروع  مر�سد  �ساهن,  فريد  ال�سّيد 
املدر�سة. يف  الإدارّي  والييطيياقييم  من�سيز"  ً"اآيف 

املدر�سّية  العمل  مّت خالل اجلل�سة عر�س خطط  وقد 
والجتماعّي,  التعليمّي  امل�ستوى  رفييع  اأجييل  من 
املدر�سة. واحتياجات  طلبات  من  قائمة  وعر�س 
�سريحة  �سبح  يو�سف  املدر�سة  مدير  عر�س  حيث 
وتفا�سيل  اليييرتبيييوّي,  املييدر�ييسيية  مييبيينييى  �سملت 
خطيب  ن�سرين  املييربييّييية  قامت  ذلييك  وبعد  عيياّميية. 
امتحانات  نتائج  بعر�س  والتقييم  القيا�س  مركزة 
مع  التعامل  وكيفية  الخيييرية,  والنماء  النجاعة 
املربّية  عر�ست  تقّدم  ما  على  وبناًء  النتائج.  هذه 
من  العمل  خطط  الرتبوّية  املرّكزة  خييوري  كلثوم 
املدر�سّية. التعلمّية  امل�ساكل  لكّل  حلول  اإيجاد  اأجل 

كييمييا وعيير�ييسييت ميي�ييسييتيي�ييسييارة املييدر�ييسيية املييربييّييية 
�ييسييحيير ابييييو ريييييا املييينييياخ الييييرتبييييوي اليينيياجييح, 
وكيييييفييييية حتيي�ييسيين اجليييييو الييييعييييام امليييدر�يييسيييي. 
هيييذا واأعيييييرب جييميييييع احليي�ييسييور عييين اإعييجييابييهييم 
وتييقييديييرهييم لييلييعييمييل وامليييجيييهيييودات املييبييذوليية يف 
. املوجودة  اليجابّية  الطاقات  وباركوا  املدر�سة, 

جلسة مهنية يف اإلعدادية "ج" شفاعمرو

الإعييدادييية  خطيب  عاطف  مدر�سة  طييالب  جتييول 
خالل  ميين  الييعييامل  حيييول  �ييسييفيياعييمييرو,  يف  "ب" 
اآلت  اإيييقيياعييات  �سملت  غربية  اإيقاعية  ور�ييسييات 
�سمن  وذليييك  احليي�ييسييارات.  خمتلف  ميين  مميييييزة 
بلدية  يف  الييثييقييافييييية  اليي�ييسييليية  بييرنييامييج  نيي�ييسيياطييات 
�ييسييفيياعييمييرو مييين خييييالل امليييركيييز اجلييميياهييريي.

متعددة  ح�سارات  على  التعرف  الفعالية  تهدف 
حيث  الإن�ساين  للتعبري  اخييرى   واألييوان  املو�سيقى 
ت�ساهم يف علو الروح وخا�سة اإن كانت مو�سيقى راقية 
ال�ساعر  ح�سن  الإعالمي  اللقاء  افتتح  وروحانية. 
مدير ال�سّلة الثقافية يف �سفاعمرو موؤكًدا اأن العر�س 
احل�سارات  بن  توا�سل  هي  بل  اأنغام  جمرد  لي�س 
لتنمية  فاعلة  واجتماعية  تربوية  و�سيلة  وهييي 
احل�س ال�سخ�سي واإدخال البهجة يف نفو�س الطالب.

مدير  �سكر  �سغرّي  معمر  الأ�ستاذ  املدر�سة  مدير 
الربامج  اهمية مثل هذه  الثقافية واكد على  ال�سلة 
الفن والثقافة. األوان جديدة يف عامل  للتعرف على 

العالم لطاب مدرسة  جولة موسيقية من حول 
شفاعمرو يف  "ب"  اإلع��دادي��ة  خطيب  عاطف 

مت يوم ال�سبت املا�سي 2٠18/1/2٠ 
"الباحث  عييلييوم  دورة   اإفييتييتيياح 
على  الييّثييانييييية  لل�سنة  غري"  ال�سّ
"د"  البتدائية  املدر�سة  يف  التوايل 
ا�ستاذ  اإ�ييسييراف  حتييت  �سفاعمرو, 
الييعييلييوم حمييمييد �ييسييبييح. اليييييّدورة 
. ال�ّسواد�س  �سفوف  لفئة  خُم�س�سة 
اإك�ساب  اإىل  الييربنييامييج  هييذا  يييهييدف 

الّدرو�س  تنفيذ  على  القدرة  الطالب 
تخطيط,  يف  العلمّية  الأ�س�س  وفييق 
العلمّية  التجارب  وا�ستنتاج  تنفيذ 
وفييق امليينييهيياج املُييقييرر لييهييذا الييعييام. 
الفا�سل  املربي  املدر�سة  مدير  ويقوم 
الربنامج,  بتمويل  يا�سن  مييوفييق 
يكت�سب  ان  خالله  ميين  يهدف  الييذي 
الطالب اأكرب قدر من املعرفة العلمّية.

"ال���ب���اح���ث  ع����ل����وم  دورة   إف����ت����ت����اح 
"د" االب��ت��دائ��ي��ة  امل���درس���ة  يف  ال���صّ���غ���ري" 
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اإلع�������ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم
اعتادت  يبدو  وكما  عمرو,  �سفا  مدينتي 
�سدارة  حتتل  اأن  الأخييييرية  الآونيييية  يف 
التي  التوا�سل  ومواقع  املحلية  ال�سحف 
مل تخت�سر بدورها مع اأ�سحاب الأقالم يف 
ت�سوير مدينة �سفا عمرو نتيجة ما يجري 
و�سع  الأخيييرية,  الآونييية  يف  فيها  ويييدور 
نتيجة  اخلطوط  كل  وجتاوز  خطري  مقلق 
ما �ساهدته من اأعمال عنف, �سغب وتوتر.

الأو�ساع  اإىل  تطرقت  اأي�سا  ا  �سخ�سيًّ واأنا 
الييراهيينيية غييري املييريييحيية اأكيييرث ميين مييرة 
الييتييي تهدف  ميين خيييالل زاويييتييي رمييياح 
البناء  النقد  توجيه  اإىل  واأخيييريا  اأول 
حري�سا  وكيينييت  والييتييوعييييية,  لييالإ�ييسييالح 
و�سريحة  وا�سحة  كلمة  اأوجه  اأن  دائما 
اأننا  تن�سى  ل  بيياأن  ال�سفاعمرية  لالأ�سرة 
وجتمعنا  الواحدة  والأ�سرة  البلد  اأبناء 
وهي  م�سرتكة  وم�سلحة  تقاليد  عييادات 
احلييفيياظ عييلييى ا�ييسييتييقييرارهييا ووحييدتييهييا.
من  يجري  ما  اأن  على  عاقالن  يختلف  ل 
وانحراف  �سغب  واأعييمييال  عنف  اأحيييداث 
حدة  يف  وت�ساعد  وتربوي  فكري  �سلوكي 
املوؤ�س�سة  وتق�سري  الطائفي  اخلييطيياب 
املواطن  وتذمر  بواجبها  بالقيام  الكربى 
يف  نحن  حمطة  وهييذه  وواقييع  حقيقة  هو 
فهي  مطول  عليها  للوقوف  احلاجة  اأم�ّس 
تقلق وت�سغل بال كل املواطنن على كافة 
بدورنا  ونحن  والنتماءات.  امل�ستويات 
علينا اأن نرتوى ونعمل على عدم ت�سخيم 
الأمور واملبالغة خالل تطرقنا لهذه الق�سية 
التوتر. حدة  من  التخفيف  على  والعمل 
الو�سع ال�سائد مل يكن وليدة حادثة معينة, 
ويف  معاجلتها  وعدم  امل�ساكل  تراكم  واإمنا 
من  كبرية  ن�سبة  توطن  ظاهرة  مقدمتها 
الذي  الأميير  البلدة  خييارج  من  املواطنن 
العريقة.  و�سمعتها  مبكانتها  مي�س  اأو  م�س 

اإىل �سفا عمرو  اأن كل من قدم  هذا ل يعني 
غري مرغوب فيه, اأو اأنه طرف فيما يجري! 
اأنف�سهم  يحرتمون  �سرفاء  �سيوف  فهناك 
البلدة. اأهايل  مع  حميمة  عالقة  وتربطهم 
الكربى  املوؤ�س�سة  على  ال�سياق  وبييهييذا 
وقييادة  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  وبيياقييي 
البلد ومب�ساركة جلان الأهايل واملواطنن, 
ملحاربة  اإ�سرتاتيجية  وبناء  اأ�س�س  و�سع 
ومعاجلة  واأ�سكاله,  العنف   ظواهر  كافة 
البلدة,  يف  الييتييجييارييية  املييحييالت  م�سكلة 
لرجال  اأ�سحابها  تعود  معروف  هو  وكما 
البلد,  واأهيييايل  البلدة  خييارج  من  اأعييمييال 
اأنهم  اجلميع  بال  عن  غاب  لالأ�سف  ولكن 
�سلبا على م�ساحلنا بعدم دعمهم  يوؤثرون 
البلد. يف  وم�ساحلهم  حاجاتهم  وق�ساء 
الظروف  هييذه  ويف  امليينييرب,  هييذا  على  ميين 
الدقيقة اأوجه كلمة نداء لكل مواطن يحب 
ن�سب  ي�سع  اأن  بلده  وا�ستقرار  م�سلحة 
البلد  اأن  وييييدرك  البلد  م�سلحة  عينيه 
لالنفتاح  ندعو  وعليه  اأعناقنا,  يف  اأمانة 
والتوا�سل  احليييوار  لغة  اإىل  والييلييجييوء 
اخلواطر  لتهدئة  واملناخ  الأجواء  وتهيئة 
ل�سمان  العاطفة  ل  ال�سمري  وحتكيم 
بلغة  ولنتكلم  وكييرمييية,  م�ستقرة  حياة 
بر  اإىل  تو�سلنا  التي  الت�سامح  لغة  واحدة 
بلدنا,  و�سماء  ربوع  يف  وال�سفاء  الأمييان 
عدميي  احلاقدين  من  الأقلية  لتلك  ولنقل 
لهم  انتماء  ل  الذين  وال�سمري  الإح�سا�س 
تخرج  التي  الأفاعي  وراق�سي  وامللونن 
عندما يحل الظالم هادفة ا�سطياد فري�ستها 
اأن  واحلاقد  القاتل  �سمها  بتفريغ  والتلذذ 
اأعظم من  بّد خائبة, فوحدتنا  م�ساعيكم ل 
حريتها  على  لنحافظ  كلها!!   موؤامراتكم 
ووحدتها لتبقى كما عهدناها رمز التعاي�س 
الق�سد. وراء  من  واهلل  ح�سينة  وقلعة 

ع��ب��ي��د أب�������و  م����ع����ني   - ي���ص���وب���ه���ا  رم���������اح 
أوال ع���������م���������رو  ش�������ف�������ا 

هيكل  ح�سنن  حممد  الراحل  امل�سري  ال�سحفي 
والعاملي,  العربي  ال�سعيدين  على  املييعييروف 
المريكي".  الع�سر  نعي�س  اننا  يوم:"  ذات  قال 
لواقع  �سورة  ينقل  كان  هيكل  اأن  من  وبالرغم 
من  اراد  ثانية  جهة  من  لكنه  تعبريه,  يف  حقيقي 
مفادها   العرب  للحكام  ر�سالة  توجيه  راأيه  خالل 
املنطقة  يف  ال�سيا�سي  التعامل  لكيفية  الإنتباه 
ع�سر  اأن  ويييبييدو  وحييولييهييا.  فيها  يييجييري   ومييا 
منذ  اإ�سافية,  ر�سمية  اأمريكية  وهيمنة  غطر�سة 
دونالد  ال�سيا�سة  يف  اجليياهييل  الأمييريييكييي  جميييء 
�سيئاً  يفعل  ول  ينظر  والعامل  احلكم,  اإىل  ترامب 
هي  تييرامييب  بزعامة  الأمريكية  الإدارة  وكييياأن 
مبعنى  العامل,  هييذا  يف  الف�سل  القرار  �ساحبة 
امل�سلحة  ينا�سب   الذي  القرار  يتخذ  ترامب  اأن 
فعل  بييردود  مبال  غري  والإ�سرائيلية  الأمريكية 
ول  الأخيييرى  الييكييربى  اليييدول  �سيما  ول  الييعييامل 
من  ال�سكوت  نف�سر   كيف  واإل  الأوروبية.  �سيما 
اعتبار  ترامب  قرار  على  واأوروبا  رو�سيا  جانب 
باأن رو�سيا  اأبدية لإ�سرائيل, علماً  القد�س عا�سمة 
يقول  كما  يييي  كونها  الييعييرب  على  )حم�سوبة( 
عامة  العربي  لل�سعب  رئي�س  داعم  يييي  حلفاوؤها 
الأمر  والفل�سطيني خا�سة. لكن ما تبن يف حقيقة 
نوعية  تقرر  التي  هي  ال�سيا�سية  امل�سالح  اأن  هو 
على  ال�سورية,  الرو�سية  العالقة  اأن  اإذ  العالقة 
ثابتة,  �سداقة  عالقة  وكاأها  تبدو  املثال,  �سبيل 
وامل�سلحة  م�سالح,  عالقة  هي  الواقع  يف  لكنها 
�سوريا  عن  الدفاع  رو�سيا  من  تقت�سي  الرو�سية 
احتفاظ   بييهييدف  وذليييك  جانبها,  اإىل  والييوقييوف 
تعترب   التي  �سوريا  يف  ع�سكرية  بقواعد  مو�سكو 
املنطقة,  يف  مهماً  ع�سكريا  ا�سرتاتيجيا  مركزًا 
مفادها  وا�سنطن  اإىل  ر�سالة  توجيه  وبييالييتييايل 
كعكة  من  ح�ستها  اأخييذ  يف  احلق  لها  رو�سيا  اأن 
اأي  ييي  التقا�سم  اأن  يبدو  حيث   , الأو�سط  ال�سرق 
وال�سكوت  عليه,  متفق  اأميير  ييي  الأدوار  تقا�سم 
ذلك.      على  دليل  خري  ترامب  قرار  على  الرو�سي 
الييذي  بن�س,  مييايييك  الأمييريييكييي,  الرئي�س  نييائييب 
يف  تطرفا  الأمريكين  امل�سوؤولن  اكرث  احد  يعترب 
الفل�سطيني,  ال�سعب  حقوق  �سد  ترامب  اإدارة 
الكني�ست  يف  خطابا  واألقى  موؤخرًا  اإ�سرئيل  زار 
قوية  �سربة  باأنه  �سيا�سيون  مراقبون  اعتربه 
اأكد  اإذ  لل�سالم,  اأخييرى  جديدة  و�سفعة  للعرب 
على  الكني�ست  لنواب  ال�سك  تقبل  ل  ب�سورة 
عا�سمة  بالقد�س  العرتاف  وهما:  مهمن  اأمرين 
تل  من  �سفارتها  �ستنقل  وا�سنطن  واأن  لإ�سرائيل 

اأن  يعني  وهذا    ,2٠19 بنهاية  القد�س  اإىل  اأبيب 
املفاو�سات.  طاولة  عن  نهائياً  اإبعادها  مت  القد�س 
اأن  و�ييسييوح  بكل  الأوروبييييين  اأفييهييم  بن�س  مايك 
الأو�سط  ال�سرق  يف  القرار  �ساحبة  هي  وا�سنطن 
ولي�س اأوروبا خ�سو�سا فيما يتعلق بالقد�س, وهذا 
املوقف ياأتي ردًا على فيدريكا موغرييني م�سوؤولة 
الأوروبي, والتي  ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد 
�سرحت باأن الحتاد يدعم تطلع الفل�سطينين لأن 
فل�سطينية.  لدولة  عا�سمة  ال�سرقية  القد�س  تكون 
من  طلبت  ثييانييييية  جييهيية  ومييين  مييوغييريييينييي  لييكيين 
مت�سرع  قرار  اأي  اتخاذ  يف  الرتيث  الفل�سطينين 
بالن�سبة لأمريكا, وهذا يعني اأن اأوروبا لن تدخل 
القد�س. ب�سبب  وا�سنطن  مع  �سيا�سي  �سراع  يف 
ختام  يف  ظهر  الذي  الر�سمي,  الفل�سطيني  املوقف 
جرى  الذي  الفل�سطيني  املركزي  املجل�س  اجتماع 
لدولة  الأبييدييية  العا�سمة  �سعار"القد�س  حتت 
على  املجل�س  اأطلقه  الذي  ال�سم  فل�سطن"  وهو 
حقيقة  يف  هو  والع�سرين,  الثامنة  العادية  دورته 
الأمر موقف الال موقف, ومل يتحاوز الكالم �سقف 
وحتى  اإلغائه.  ولي�س  باإ�سرائيل  العرتاف  تعليق 
لأن  تنفيذه,  عن  بعد  الإعييالن  يتم  مل  الكالم  هذا 
التنفيذية  اللجنة  اخت�سا�س  ميين  الأمييير  هييذا 
تنفيذه  يف  حق  ولها  الفل�سطينية,  التحرير  ملنظمة 
نفَّذت. هي  اإن  لذلك,  املنا�سب  الوقت  ترى  عندما 

اأني�س  الدكتور  املعروف  الفل�سطيني  القانوين 
القا�سم, الإخت�سا�سي واملرجع يف القانون الدويل,  
“نظري  هو  باإ�سرائيل  الإعرتاف  تعليق  اأن  يرى 
عندما  العيييرتاف  اأن  ذلييك  لييه,  قانونية  قيمة  ل 
الإعرتاف  عدم  قرار  اإن  �سحبه”.  ميكن  ل  ي�سدر 
"قرار  �سيا�سيون  مراقبون  عليه  اأطلق  باإ�سرائيل 
فك الرتباط اله�س" بن الفل�سطينين واإ�سرائيل, 
القرار  هييذا  عليه  �سيعود  الييذي  عيين  مت�سائلن 
حمللن  لكن  الفل�سطينين؟  اأم  ا�سرائيل  بالفائدة 
�سيا�سين اآخرين يرون "ان قرار �سحب العرتاف 
اأعباء  املقبلة  الإ�سرائيلية  �سيزيد على احلكومات 
ا�سافية تتعلق بالأمن واأحكامه داخل ا�سرائيل".

"اإن  الواحد:  باحلرف  املوؤمترين  اأبلغ  مازن  اأبو 
ال�سلطة  واإن  اأو�سلو,  اتفاقية  اأنهت  اإ�سرائيل 
اأ�سبحت بال �سلطة ونحن ل نريد �سفقة الع�سر.” 
وما قاله اأبو مازن يعني بكل ب�ساطة, نعياً للت�سوية 
واملفاو�سات, لكن عبا�س ت�سرف ب�سكل اآخر وظل 
متم�سكاً بخيار املفاو�سات رغم كل ما جرى. فاإذا 
اإطييار  خييارج  والييعييودة  واحلييدود  القد�س  كانت 
املفاو�سات فعن اأي مفاو�سات يتحدث اأبو مازن؟

وال����روس����ي   األم�����ريك�����ي  ال�����دوري�����ن  ت���ق���اس���م  ق��������راءة يف 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل������رك������زي  امل����ج����ل����س  اج����ت����م����اع  ويف 

م�سوّدة  ميين  ا�سمها  �سطبُت  لقد  احلييب  اأيييهييا 
عابثات,  فتيات  باأ�سماء  خرب�ْسُتها  التي  يومياتي, 
الفتاة  وتلك  ال�ّسبابي,  الغليان  زمن  يف  هذا  كان 
اإىل  تتوّهم  العنو�سة,  بغالف  �سبابها  غّلفت  التي 
حياتها  حديقة  اقتحام  اأحيياول  يّن  اأ هييذا,  يومنا 
غري  هييذا  تفكريها,  ميين  بقعًة  لأحييتييل  جميييّدًدا, 
املرعب,  لياليها  قر�سان  بنظرها  لأيّن  وارد! 
من  املتدّلية  النعا�س,  عناقيد  منها  يخطف  الذي 
َهر,  ال�سَّ ِعَنب  عنها  ت�ساقط  التي  جفونها,  داِلَية 
الن�ساط  فجر  ي�ستيقظ  اأن  اإىل  �ساحية  لتظّل 
منها...  القرتاب  اأبغي  ل  اأنا  اعذرين...  الّندي, 
الوهمّية.   جمالها  �سالة  تاأّمل  نحو  تدفعني  ل 
اأيها  اأمييامييك  اأعيييرتف  اأن  اجليييراأة  لييدي  الآن... 

الفرتة  تلك  املييا�ييسييي  نييييَزَل  اأ اأن  وبييعييد  احليييب, 
فيه  يييبييَق  ومل  ذكييرييياتييي,  وادي  اأعييميياق  اإىل 
اأنها  ُم�سبًقا  اأدركيييت  يّن  اأ كييرى,  الييذِّ ح�سى  اإّل 
البوح  عيين  تراجعُت  لذلك  عر�سي,  �سرتف�س 
عقلّيتي  من  امل�سيء  اجلانب  لعّل  باإعجابي,  لها 
اأنها  متيياًمييا,  ا�ستبعدته  اأميير  اإىل  حينها  نّبهني 
ب  �سيت�سعَّ الذي  الأعذار  ُم�سّلب  عند  �سترتكني 
وفيي�ييسييلييي...  وخيييييبييتييي  نيييفيييوري  دروب  ميينييه 
عقلّيتي  اأ�ييسييارع  احلييب  ييهييا  يُّ اأ تركَتني  لييذا   ...
مفهومي  ح�سب  اأحّب  اأن  حّقي  على  التقليدّية, 
خندق  يف  بييي  تلقي  اأن  اأَردَت  مليياذا  الب�سيط, 
ولكن  اإرادتيييي؟!,  األتمتحن  عييمييًدا؟!,  التجربة 
الإذعان  من  منَعتني  الفتيات,  اأمور  يف  حنكتي 
لَك حينها, لقد حاولَت خداعي, ُعذًرا اإذا متاديُت 
اأّنك  �سعور  متّلكني  اآنذاك  جربوتَك.  على  قلياًل 
بت�سّرفات  راأيَك  ُت�ساطرين  مل  معي,  غام�ًسا  كنَت 

نظراتها  حماولة  اليوم  اإىل  اأن�َس  مل  الفتاة,  تلك 
املمغِنطة...  اأنوثتها  �سد  مناعتي  فاعلّية  اإف�سال 
اأوراقييي  اليييييوم  اأمييامييَك  اأك�سف  يّن  اإ احلييب  ييهييا  يُّ اأ
�َسَرى  نَّه  لأ الّتوقيت,  هذا  يف  ال�سرّية  الع�سقّية 
�سالحّيتها.   وفييقييدت  الييُعييمييري,  الييّتييقيياُدم  عليها 
رف�سُت  اإذ  احلييب,  ّيها  اأ اأخييرى  مرة  منَك  ُعييذًرا 
اهتمامي  بو�سلة  اليييييوم  اأوّجيييه  بييياأن  طييلييبييَك, 
املاهر,  ال�ّساعاتي  ذلييك  ُعييد  اأ مل  اأنييا  باجتاهها, 
رقييدة  ميين  ليوقظها  ُمنّبهها,  �سُي�سّلح  اليييذي 
يف  املييمييّيييز  �سكلها  اأوَدعييييُت  لقد  عييّنييي,  تغافلها 
خييزانيية الييّنيي�ييسيييييان املييقييفييليية بييقييفييل عيينييادي. لن 
�سيم�ّسها  التي  اللحظات,  اأنييوار  ثانيًة  ُتبهرين 
اأيّن  لدرجة  عّنها,  ابَتَعْدُت  بل  ر,  الّتوتُّ من  حالة 
اأوراقه  وتطايرت  املا�سية,  ّيام  الأ كتاب  مّزقت 
منه!! بن�سخٍة  اأحتِفظ  ومل  املراَهقة,  رياح  مع 
لقد  اعذرين,  بحكمَك,  العادل  القا�سي  احلب  اأيها 

اأطفاأُت قناديل ندمي... والآن بعد مرور كل هذه 
ال�ّسنن, مل يُعد ُيجدي اأي عتاب, لقد انتهى الأمر, 
ّن الِعتاب بالن�سبة يل هو مو�سم  عند هذا احلد, لأ
اأيها احلب؟,  الَقهر. اأخرِبين الآن هل قبلَت عذري 
مري...  ال�سَ تاأنيب  متاهة  يف  ُتدخلني  ل  اأرجوَك 
على  �سبيل  عابر  جَلَعَلتني  �سارحتها,  لو  لأيّن 
وال�ستكبار.  بال�ستهتار  امليير�ييسييوف  دربييهييا, 
تخال  الآن  اإىل  اأنييهييا  احلييب  ييهييا  يُّ اأ جتييهييل  ّنيييك  اإ
اإىل  م�سرعًة  لتعود  الع�سر,  �سندريال  نف�سها 
مالحمها  عن  فُتعّري  احلقيقي,  عمرها  مق�سورة 
جنّية  تف�سحها  اأن  من  خوًفا  با,  ال�سّ م�ساحيق 
زالوا  ما  ال�سبان  اأن  تهذي  زالت  ما  تعا�ستها, 
واأنا  اإعجابهم,  كوؤو�س  لها  ليقّدموا  يالحقونها, 
احلياد,  درب  يف  ي�سري  الذي  الوحيد  ال�ّسخ�س 
ّيها  اأ فييُعييذًرا  معجبيها...  �سو�ساء  عن  بعيًدا 
بيننا. الييذي  الأزيل  التييفيياق  خييَرقييُت  اإذا  احلييب 

عُ�����������������������������������������������ذرًا َأيُّ�����������������������������������ه�����������ا ال��������حُ��������������������������ب
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على  نا�سطة  اإلي�سا  اللبنانية  الفنانة  اأن  يف  �ساك  ل 
مواقع التوا�سل الجتماعي وتتفاعل مع ما يحدث 
التي  بالأحداث  راأيها  تبدي  ما  دائماً  لبنان وهي  يف 
اأو تعجبها, ولقد �سهد هذا الأ�سبوع, عدة  تزعجها 
اأزواجهن  قبل  من  متزوجات  ن�ساء  بحق  جرائم 
تنوعت اأماكن وقوعها بن بريوت واجلنوب, اإحداها 

ا�ستفزت اإلي�سا كثريًا خ�سو�ساً 
اأن اجلاين اأطلق ت�سع ر�سا�سات 
يلحق  كييان  حن  طليقته  على 
ومل  املارة  اأمام  ال�سارع  يف  بها 
�سفحتها  يف  اإلي�سا  فكتبت  يباِل 
:”هل  املو�سوع  على  تعليقاً 
مزرعة؟  يف  نعي�س  فعلياً  نحن 
ال�سابقة  زوجييتييه  يقتل  رجييل 
اجلميع؟  اأميييام  الطريق  على 
بتحقيق  نطالب  اأن  كثري  هييل 
املجرم”؟. هييذا  على  العدالة 

الأ�سبوع  هذا  انت�سرت  وكانت 
اأحد  تغطي  للنفايات  �ييسييوًرا 
دفع  مييا  اللبنانية  ال�سواطئ 
بالعديد من الفنانن اإىل التعليق 
وكذلك  وا�ستهجانه  الأمر  على 
و�سفتها  الييتييي  اإلي�سا  فعلت 
وعلقت  اجلميلة  بيياجلييرمييية 
اجلرمية  هييذه  اإىل  :”اأنظروا 
يوميا  نرتكبها  التي  اجلميلة 
هذا  اللبنانية,  �سواطئنا  على 
حتى  ي�ستطيع  ل  الفا�سد  البلد 
اجلميلة”. طبيعته  احيييرتام 

اإلي�سا  اأن  امليييعيييروف  ومييين 
ال�سماء  من  هدية  املطر  وتعترب  املمطر  اجلو  حتب 
�سعادتها  عن  وعييرّبت  ممطر  جو  على  فا�ستيقظت 
طلبنا  بيييريوت,  يف  ممطر  :”يوم  كتبت  حيث  بييه 
هذا  دائماً  الرد هو  ياأتي  ال�سماء, ودائماً  الكثري من 
�سباحكم”. اهلل  اأ�سعد  الأعلى,  من  الآتييي  النقاء 

الفن

ك�سفت �سركة "الرميا�س" عن اأنه مّت الإتفاق مع الفنانة 
اللبنانية هيفا وهبي واملمثل امل�سري اأحمد عز لبطولة 
فيلم كوميدي �سيعر�س العام املقبل من تاأليف مرمي نعوم 
واإخراج خالد مو�سى, من دون حتديد اإ�سم له حتى الآن.

حول  اإ�سحق  اإبييراهيييييم  املنتج  عيين  �ييسييادر  بيان  ويف 
املو�سوع, اأ�سار اإىل اأنه كان من ال�سعب اإقناع جنمن 
بالتواجد  اجلماهريية,  من  الكبري  القدر  بهذا  يتمتعان 
�سّهلت  ال�سركة  يف  ثقتهما  ولكن  واحييٍد  عمٍل  يف  معاً 

التفاق, بالإ�سافة اإىل ثقتهما العالية مبخرج الفيلم ما 
طماأن النجمن خلروج العمل ب�سكل يليق بجمهورهما.

امل�ساركن  النجوم  عن  الإعييالن  �سيتم  اأنييه  واأ�ييسيياف 
املقرر  وميين  املقبلة.  القليلة  الأييييام  خييالل  الفيلم  يف 
الت�سوير  يبداأ  اأن  على   2٠19 عييام  يف  الفيلم  طييرح 
تنتجه  الييذي  "يون�س",  فيلمه  من  عز  انتهاء  مبجرد 
م�سل�سله  و  عيييالء  اأحييمييد  للمخرج  اليي�ييسييركيية  نف�س 
مو�سى. خالد  اأحمد  للمخرج  امل�سري"  عمر  "اأبو 

ما  الذي يجمع هيفاء وهبي مع أحمد عز؟؟

اًل  �ييسييوؤ �سلبي  ميينيية  امليي�ييسييرييية  الييفيينييانيية  طييرحييت 
عيييليييى مييتييابييعيييييهييا حييييول تيييليييّوث نيييهييير اليينيييييل. 
وغيييييييييّردت, عييييرب حيي�ييسييابييهييا الييير�يييسيييميييي عييلييى 
نعمله  ممييكيين  الييلييي  اييييه  "تفتكروا  "تويرت": 
اليينيييييل؟  نييهيير  اليييتيييليييوث يف  مييين  لييلييحييد  كيييياأفييييراد 
حاجة..". نييعييمييل  نييقييدر  ميييكيين  مييعييايييا  فيييكيييروا 

التوا�سل  مواقع  عرب  كبرية  �سّجة  �سلبي  واأثارت 
"البيئية". وخييطييوتييهييا  بيي�ييسييوؤالييهييا  الجييتييميياعييي, 

الوّهاب  عبد  �سريين  امل�سرية  الفنانة  وكييانييت 
عارمة,  غ�سب  ومييوجيية  كبرية  لأزميية  تعّر�ست 
ب�سبب  الغناء,  من  مبنعها  املطالبة  حّد  اىل  و�سلت 
بالبلهار�سيا. وت�سّببه  النيل  نهر  عيين  حديثها 

بعد قضية شريين والبلهارسيا... منة شلبي تتحدّث عن نهر النيل

على  �سيفة  دييياب  مايا  اللبنانية  الفنانة  حّلت 
الإعالمية  مييع  الزمان"  مييع  "حكايتي  بييرنييامييج 
TV". "دبي  قناة  على  حمزة  اأبو  منى  اللبنانية 

اليي�ييسيين,  يف  تيييتيييقيييّدم  وهيييييي  مييياييييا  وظييييهييييرت 
وهييي  بيييداييييًة  اأطيييّليييت  اإذ  امليياكييييياج,  بييوا�ييسييطيية 
�سحك  بيينييوبيية  تييدخييل  اأن  قييبييل  الييييي62,  �ييسييّن  يف 
اليييي53. عييميير  يف  غييرييي�ييس  �سقيقتها  روؤييييية  ليييدى 

اأي  الييييييي87,  �يييسيييّن  يف  لييتييظييهيير  دييييياب  وعيييييادت 
ظهرت  فيما  اليييييوم,  ميين  عيياميياً   5٠ ميييرور  بييعييد 
الي78. �سّن  يف  غري�س  اأعمالها  ومديرة  �سقيقتها 

وتوّجهت مايا ل�سقيقتها بالقول: "لأ, ما رح ت�سريي 
اأخذتها  لكّنني  حّبيت,  ما  �سخ�سياً,  بحياتك.  هيك 
بروٍح فكاهية. لأ لأ ما رح تروحي لهون, طول ما اأنا 
عاي�سة. اإّل اإذا اأنا متت قبلك, اأكيد رايحة لهون".

م��اي��ا دي����اب وح��ك��اي��ت��ه��ا م���ع ال���زم���ان!!! 

إل��ي��س��ا غ��اض��ب��ة وت��ط��ال��ب ب��ال��ع��دال��ة

لهجوم  اأحيييييالم  الإمييياراتييييييية  اليينييجييميية  تييعيير�ييسييت 
�سفحته  عيييرب  اليي�ييسييحييافييييين  اأحيييييد  مييين  جيييدييييد 
بقوة. لييلييرّد  ا�ييسييطييرهييا  مييا  "تويرت"  مييوقييع  عييلييى 

عبد  ال�سحايف  على  حييياًدا  هجوًما  اأحيييالم  و�سنت 

�سفحته  عيييرب  كييتييب  بييعييدمييا  اليينييا�ييسيير,  الييرحييميين 
اأو  اأحييييالم  اأغيييياين  بييث  "منع  فيييييهييا:  تييغييريييدة جييياء 
ال�سعودية". الإذاعييييييات  يف  حييييوار  اأي  اإجيييييراء 
وعلقت  التغريدة  هذه  على  اخلليجية  النجمة  وردت 
على تدوينته قائلة: "هاملرة ماراح اأ�سيبك وراح اأحولها 
ق�سية راأي عام وراح اأرفع عليك ق�سية ت�سهري بالعلن".

واأ�سافت: "الآن بوكل حمامي اخلا�س يف ال�سعودية, 
لي�س اأنا اأمنع.. اأنا بنت زايد اأنا بنت الإمارات وبنت 
يف  جماهريية  قاعدة  اأكرب  متلك  واأحييالم  ال�سعودية, 
ال�سعودية �سئت اأم اأبيت. هاخلرب من اللي عطاك اإياه".
كبرية,  فنانة  "اأحالم  قائاًل:  بتغريدة  عليها  لييريّد 
خا�سة,  روؤييية  لها  الداخلية  الييقييرارات  هييذه  ومثل 
�سخ�سياً". ولي�س  عييام  �سكل  يف  لها  ينظرون  هييم 

أحام تخوض معركة مع الصحافة السعودية
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80

دانــا عزرائيلــي، رئيســة مجموعــة كنيونــات عزرائيلــي: 

ــي:  ــات عزرائيل ــة كنيون ــم لمجموع ــر العال ــورن، المدي ــون ت آرن

25
يــورام پيــك، المديــر العــام لكنيــون عزرائيلــي القــدس: 

25

80
² -60,000 ² 120,000

² 15,000 ² 42,000
² -3,000

² 12,000

M&H
VANS

20

70%

بذلــة الرياضــة المميــزة ُطِرَحــت في األســواق 
ــدودة. بكمية مح

ــا  ــيكل، أم ــده 790 ش ــت لوح ــعر الجاكي س
ــاع بـــ 990 شــيكل. ــل فُيب ــم الكام الطق

ــك  ــاج الوجــه، وبذل ــت ماكي ــى تثبي ــًدا يعمــل عل ــا جدي ــن مَرًش أطلقــت ماركــة كيرالي
يحافــظ علــى مظهــر منتعــش تحصليــن عليــه مباشــرة بعــد دهنــه، طيلــة ســاعات 
ــَرش ســهل لالســتخدام  ــن َم ــث ع ــه. الحدي ــس وتقّلبات ــاالت الطق ــي كل ح ــوم وف الي
علــى البشــرة، يُنتــج طبقــة حمايــة تحافــظ علــى نضــارة وحيويــة ولــون البشــرة ويمنــع 

ــودرة. ــاج الب ــاج الســائل أو ماكي ــت الماكي ــاغ ويُثّب األصب

طريقــة اإلســتخدام:

20

Fix & Go ُمثّبت الماكياج الذي يمنحك هذه الميزات:

16

Fix & Go 
Makeup Finishing Spray

8 نصائح قد تخّفف عن الطفل الذي يعاني من 
آالم البطن بسبب الغازات

كان اإلعتقــاد الســائد بــأن الغــازات لــدى األطفــال، أو ”المغــص“، هــي قضــاء وقــدر 
ــا يمكــن  ــاك بالفعــل م ــه هن ــه. ولكــن يّتضــح بأن ــا يمكــن عمل ــاك م ــس هن ولي
ــات والخطــوات البســيطة  ــن التصرف ــق عــدد م ــي الموضــوع، وعــن طري ــه ف فعل

ــن أيضــاً. يمكــن التخفيــف عــن الطفــل، وعــن الوالدي

فيما يلي 8 نصائح لمعالجة الغازات لدى األطفال:
1

2

3

4

5

6

7

8
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افيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :
 – املتو�سط  على  فل�سطينية  مدينة   – لبنانية  �سحيفة   1-
الأ�سل حكمت  �ساللة كردّية   3- – – عندليب  البالد  -2 قطع 
 5-  – اخل�سار  من   – جييواب   4-  – واليمن  و�سورية  م�سر 
للتطهري  م�ستح�سر طّبي   6- – – للتاأوه  الأر�س  – بذر  ثرى 
اأعمال امل�سيح  – -7 جمموعة  – رخو بالأجنبية  – قبل اليوم 
بالأجنبية  خا�ستك   8-  – لل�سوائل  قيا�س  وحدة   – واأقواله 
املجيدين  ال�سعراء  ومن  حم�س  اأهل  من  قدمي  �سوري  – �ساعر 
احليوانات  – من  ميتنع   9- – مبجونه  وُعرف  احل�سن  رثى 
اأمريكا يف  اأن�سئت  عربية  جريدة  اأّول   10-  – البئر  حفر   –

عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييودي :
واألبانيا  وكرواتيا  ايطاليا  بن  املتو�سط  من  يتفّرع  بحر   1-
من   3-  – املتو�سط  على  م�ستقلة  اأوروبييييية  اإمييارة   2-  –
– -4 مو�سيقي من�ساوي وا�سع  – حّل  ال�سرت  – اأرخى  املهن 
قوانن ال�سمفونّية الكال�سيكية – من اأع�ساء اجل�سم – -5 اإله 
اأوتار  اأغلظ   6- – – عا�سمة مالطة  اخل�سب عند ال�سومرين 
العود – ماركة �سجائر – -7 اأمرباطور اأثيوبيا ال�سابق – -8 
بالأجنبية  وي�سيح  ي�سرخ   – الإنتخابات  يف  تر�سيحه  �سحب 
 10- – التجاري  ودكانك  – حملك  نيجرييا  يف  مدينة   9- –
تو�سكانا عا�سمة  �سهرية  ايطالية  مدينة   – اأر�سي  مقيا�س 

اب��������������راج

عة
اط

متق
ت 

لما
ك

ت������������س������������ال������������ي

ال�ييسييد

ال�سرطان

العذراء

الييثييور

ء جوزا

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجليييدي

احلييوت

الدلو

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بييييييييييرج اليييييقيييييو�يييييس:
روابيييييط  تيييعيييزز  اأن  ميييهييينييييييياً:عيييليييييييك 
عيييييالقيييييتيييييك ميييييييع زميييييييييييالء اليييعيييميييل 
عيييييياطييييييفييييييييييييياً:ثييييييق بيييياحلييييبيييييييييب
اأكيييييييييييييييييييرث وبييييييييييييقييييييييييييراراتييييييييييييه.

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بيييييييييييرج اجليييييييييييدي:
ميييهييينييييييياً:تيييتييياح لييييك بييعيي�ييس الييفيير�ييس 
لييييتييييربز ذاتيييييييك وقييييييدراتييييييك بييالييعييمييل 
عييياطيييفييييييياً:احييير�يييس عيييليييى تيي�ييسييوييية 
احلبيب. مييع  الييهييامييه  الق�سايا  بع�س 

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بييييييييييرج اليييييييدليييييييو:
ميييهييينييييييياً:حتييي�يييسيييل عييييلييييى تيييرقييييييية 
نييتيييييجيية عييمييل حييقييق نييتييائييج رائييعييه 
عيييياطييييفييييييييياً:تييييوؤثيييير عيييليييى احلييبيييييب 
بيي�ييسييكييل كيييبيييري وعييييلييييى قيييييراراتيييييه.

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بييييييييييرج احلييييييييييوت:
ممار�سة  على  تعتاد  اأن  مهنياً:عليك 
الأمييييييييور اليييتيييى تييتييعييلييق بييييييييالإدارة 
عييييياطيييييفييييييييييياً:ل تيييتيييخيييذ قيييييراراتيييييك
احليييييبيييييييييييب. عييييييييين  بيييييييعيييييييييييييييدًا   

اأ�ييييييسييييييحيييييياب بيييييييييرج اجليييييييييييييوزاء:
دورًا  تيييليييعيييب  مييييهيييينييييييييياً:طييييبيييياعييييك 
املييييهيييينييييي  جنيييييياحييييييك  يف  كيييييييبيييييييريًا 
عييييياطيييييفييييييييييياً:كييييين �ييييييسييييييادقيييييياً ميييع 
احليييبيييييييب وابيييتيييعيييد عيييين الأكييييياذييييييب.

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بييييييييييرج الأ�يييييييسيييييييد:
مييييهيييينييييييييياً:تييييطييييلييييب امليييي�ييييسيييياعييييدة 
واليييييييدعيييييييم ميييييين زمييييييييييالء اليييعيييميييل 
ب�سبب  ميي�ييسيياكييل  يف  تييقييع  عيياطييفييييياً:ل 
احلبيب. مييع  النظر  وجييهييات  اخييتييالف 

اأ�ييييييسييييييحيييييياب بييييييييرج اليييي�ييييسييييرطييييان:
العمل  زميييالء  مييع  اأكيييرث  مييهيينييييياً:تيينييدمييج 
واخليييييربات  الآراء  مييعييهييم  وتيييتيييبيييادل 
عيييياطييييفييييييييياً:تيييي�ييييسييييتييييطيييييييييع اقييييينييييياع 
احلييييبيييييييييب بييييييياآرائيييييييك واأفيييييييكيييييييارك.

اأ�ييييييسييييييحيييييياب بيييييييييرج الييييييييعييييييييذراء:
مييييهيييينييييييييياً:حتيييي�ييييسيييير خيييييييييالل هيييييذه 
اليييييفيييييرتة ليييليييكيييثيييري مييييين املييي�يييسيييارييييع 
عييييياطيييييفييييييييييياً:ل تييي�يييسيييعييير بييييوجييييود 
احليييبيييييييب. ميييييع  عيييالقيييتيييك  يف  تييييقييييدم 

اأ�يييييييسيييييييحييييييياب بييييييييييرج امليييييييييييييييزان:
ميييييهييييينييييييييييياً:تيييييطيييييراأ اليييييكيييييثيييييري مييين 
عييمييلييك يف  الييييجيييابييييييية  الييييتييييغييييريات 

انيييفيييتييياحيييا  اكيييييييرث  عيييياطييييفييييييييياً:كيييين   
و�ييييييسييييييارك احلييييبيييييييييب بييييياأفيييييكيييييارك.

اأ�ييييييسييييييحيييييياب بيييييييييرج اليييييعيييييقيييييرب:
مييييهيييينييييييييياً:يييييوم هييييييييادئ وروتييييييينيييي 
تيييييييييييييقيييييييييييييوم مييييييييييييييين خيييييييياللييييييييه 
بيييتييينيييفيييييييذ اأعيييييمييييياليييييك العييييتييييييييياديييييه 
احليييبيييييييب  اأن  عييياطيييفييييييياً:تييي�يييسيييعييير 
بييييييييييييييييداأ مييييييييييييييييل لييييييييييك اأكيييييييييييييرث.

اأ�ييييييييسييييييييحيييييييياب بيييييييييييرج احلييييييمييييييل:
مييهيينييييياً:تيي�ييسييعيير بييبييعيي�ييس ال�ييسييطييرابييات 
بييعييمييلييك نييتيييييجيية اخييييتييييالف وجيييهيييات 
تيييربر  اأن  عييياطيييفييييييياً:حتييياول  الييينيييظييير 
احلييييييبيييييييييييييب. اىل  ميييييييوقيييييييفيييييييك 

اأ�ييييييييسييييييييحيييييييياب بيييييييييييرج اليييييييثيييييييور:
ميييييييهييييييينييييييييييييييياً:الأميييييييور امليييييالييييييييييية 
تييييييياأخيييييييذ مييييينيييييك كيييييييل اهييييتييييمييييامييييك 
عييييياطيييييفييييييييييياً:ل تيييييييييييوؤذي مييي�يييسييياعييير 
احليييييبيييييييييييب بيييييكيييييالميييييك اجليييييييييييارح.

ال�������ص�������ح�������ة

يف  الربد  نزلت  ملحاربة  فعاًل  �سالحاً  الزنك  يعد 
املناعة.   تقوية جهاز  نه يعمل على  اأ ال�ستاء, حيث 
ملانية. الأ "فرويندين"  جملة  فادت  اأ ما  بح�سب 

واجلمال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو�ييسييحييت 
م�سادر  ن  اأ نييرتنييت  الإ �سبكة  عييلييى  موقعها  يف 
الكاملة  احلييبييوب  ميينييتييجييات  يف  تييتييمييثييل  الييزنييك 
والييبييقييوليييييات واملييكيي�ييسييرات وحيي�ييسيياء الييدجيياج.
كييمييا ميييكيين تييقييوييية جييهيياز امليينيياعيية مييين خييالل 
�سيما  ل  اليييطيييازجييية,  اليييفيييواكيييه  مييين  كيييثيييار  الإ
الييييتييييفيييياح, مييييع �ييييسييييرب �ييييسيييياي اليييزجنيييبيييييييل.

ال�ساونا  حمامات  ت�ساعد  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة 
واحلركة  "بارد/�ساخن"  التبادلية  واحلمامات 
ومن  امليينيياعيية.  تييقييوييية  عييلييى  الييطييلييق  الييهييواء  يف 
مع  بانتظام,  جيييييدًا  اليدين  غ�سل  ي�ساً  اأ املهم 
مكان. الإ قدر  قلياًل  الوجه  اليد  تلم�س  ن  اأ مراعاة 

هذا هو ساحكم ملحاربة نزالت الربد !

الهواء  اأن   foodnetwork ملوقع  تقرير  ذكيير 
الذي ينبعث من الثالجة قد يوؤثر �سلباً على الرتكيبة 
واأ�سار  مذاقها.  وعلى  الأطعمة  لبع�س  ال�سحية 
فيها. الأطعمة  تلك  حفظ  عن  المتناع  �سرورة  اإىل 

البطيخ: ك�سف التقرير اأن تخزين البطيخ غري املقطع 

احلفاظ  على  ي�ساعد  املحيط  حييرارة  درجيية  على 
ولفت  عليها.  يحتوي  التي  الأك�سدة  م�سادات  على 
تقطيعه. بعد  ق�سري  وقت  خالل  تناوله  �سرورة  اإىل 
من  لييذا  الع�سل.  تركيبة  الثالجة  تف�سد  الع�سل: 
العادية. احليييرارة  درجيية  على  تخزينه  الأف�سل 
تعفنها. الثالجة  درج  يف  و�سعها  ي�سبب  الطماطم: 
الثالجة  يف  حلفظها  داعييي  ل  احليييارة:  ال�سل�سة 
البكترييا  تاأثري  الذي مينع  لأنها حتتوي على اخلل 
اأن ذلك يفقدها طعمها احلقيقي. ال�سارة عليها. كما 

حفظها  ميييكيين  لييلييميي�ييسييح:  الييقييابييليية  اليي�ييسييوكييولتييه 
الييلييذيييذة. نكهتها  تفقد  يجعلها  اأن  الييثييالجيية  يف 
الييثييالجيية  اخلييييبييييز: ميييين اخلييييطيييياأ و�يييسيييعيييه يف 
جيييفيييافيييه.  يييي�يييسيييبيييب  قيييييد  هييييييذا  لأن  اأييييي�ييييسيييياً 

مهم ال��س��ب��ب   .. ال��ث��اج��ة  يف  األط��ع��م��ة  ه���ذه  ت��ض��ع��وا  ال 

 Journal of" جمييييييليييييية  نيييييي�ييييييسييييييرت 
اأكيييدوا  لأطييبيياء  درا�ييسيية   "Ophthalmology 
اأكرث  ميين  للوقاية  ال�ساخن  ال�ساي  تيينيياول  فييوائييد  فيها 
النا�س. بيين  وانييتيي�ييسييارا  خييطييورة  الييعيييييون  اأميييرا�يييس 

وقالت الباحثة اآّنا كوملان وزمالوؤها من جامعة كاليفورنيا 
يف لو�س اأجنلو�س: "مل نعرف اأي نوع من ال�ساي بالتحديد 
اأحمر  �ساي  هو  هل  الدرا�سة,  يف  امل�ساركون  ي�سربه  كان 
اأكيا�س  يف  معباأ  هو  وهييل  اأع�ساب,  �ساي  اأم  اأخ�سر  اأم 
ال�ساخن". ال�ساي  يتناولون  كانوا  اأنهم  املهم  ل,  اأم 
وتو�سل الباحثون اإىل اأن �سرب كوب واحد على الأقل, من 
ال�ساي ال�ساخن يف اليوم, يقلل بن�سبة كبرية خطر الإ�سابة 
بعد  العيون,  ي�سيب  الذي  "الغلوكوما"  الييزرق  مبر�س 
ر�سد طبيعة حياة اأكرث من 10 اآلف ممر�س وممر�سة, 
الربنامج  يف  �ساركوا  الذين  ال�سحي  املجال  يف  والعاملن 
الوطني ملراقبة وحماية ال�سحة بن عامي 2005 و2012.

طبية  فحو�سات  بيياإجييراء  امليي�ييسيياركييون  يقم  مل  حيث 
حياتهم  نظام  يوّثقون  كانوا  بل  فح�سب,  منتظمة  كاملة 
من  اأخييرى  تفا�سيل  عن  ويك�سفون  با�ستمرار,  الغذائي 
ق�سم  وخ�سع  وال�ستيقاظ,  كالنوم  اليومية  حياتهم 
الدرا�سة. وبعد  قبل  العن  لقرنية  لخييتييبييارات  منهم 

اأن  الييبيييييانييات,  هييذه  درا�ييسيية  بعد  الأطييبيياء,  واكت�سف 
ال�ساخن  ال�ساي  يتناولون  كييانييوا  الييذييين  امل�ساركن 
بن�سبة  عانوا  الأخييرى,  الباردة  امل�سروبات  بدل  يوميا 
الآخرين. بامل�ساركن  مقارنة  اليييزرق,  من  بكثري  اأقييل 
على  كبريا  تاأثريا  ال�ساخن  لل�ساي  اأن  الأطباء  ويعتقد 
كميات  على  يحتوي  امل�سروب  هييذا  لأن  العن,  �سحة 
موت  تبطئ  التي  لالأك�سدة  امل�سادة  املييواد  من  كبرية 
الكيميائية  اجلزيئات  لييرتاكييم  نتيجة  العينن,  خاليا 
التي  الدموية  الأوعييييية  متييدد  بف�سل  فيها,  العدوانية 

الأخيييرى املييغييذييية  واملييييواد  الأوك�سيجن  للعن  تييوفيير 
باحثون  اأجراها  حديثة,  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت  حيث 
اليوم  نتائجها  ون�سروا  وكاليفورنيا  بييراون  بجامعتي 
يقلل  يومًيا  ال�ساخن  ال�ساي  من  كوب  �سرب  اأن  ال�سبت, 
العن. على  الزرقاء  املياه  اأو  بيالغلوكوما  الإ�سابة  خطر 
الغلوكوما,  ميير�ييسييى  عييلييى  اليي�ييسيياي  تيياأثييري  وليير�ييسييد 
حكومية  ا�ستق�سائية  درا�ييسيية  نتائج  الباحثون  راجييع 
و2006   2005 عييامييي  بييين  اليييفيييرتة  يف  اأجيييرييييت 
املتحدة. اليييولييييات  يف  �سخ�س  اآلف  عيي�ييسييرة  لنحو 
بالإ�سافة  للم�ساركن,  للعن  فحو�سا  الفريق  واأجييرى 
امل�سروبات  بييتيينيياول  يت�سل  فيما  عيياداتييهييم  ر�ييسييد  اإىل 
مييثييل الييقييهييوة واليي�ييسيياي اليي�ييسيياخيين واليي�ييسيياي امليينييزوع 
الييكييافييييين واليي�ييسيياي املييثييلييج وامليي�ييسييروبييات الييغييازييية.
من  كوًبا  ي�سربون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  الباحثون  ووجد 
الإ�سابة  خطر  لديهم  ينخف�س  يومًيا  ال�ساخن  ال�ساي 
بالغلوكوما بن�سبة %74, مقارنة مبن مل ي�سربوا ال�ساي.
�سرب  بييين  �ييسييليية  الييبيياحييثييون  يييجييد  مل  امليييقيييابيييل,  يف 
الييي�يييسييياي املييثييلييج واليييقيييهيييوة اليييعييياديييية واملييينيييزوعييية 
وامل�سروبات  الييكييافييييين  امليينييزوع  واليي�ييسيياي  الييكييافييييين 
الييييغييييازييييية, وبييييين تييخييفييييي�ييس خيييطييير الييغييلييوكييومييا.
ال�سن  التقدم يف  والغلوكوما هو مر�س ي�سيب العن عند 
عنه  ينتج  مما  العن,  يف  الب�سري  الع�سب  تلف  ب�سبب 
ارتفاع �سغط العن وم�سكالت يف الروؤية والإجهاد العيني.
ويييعييتييرب املييير�يييس اليي�ييسييبييب الييرئييييي�ييسييي لييلييعييمييى يف 
بالعمى  الإ�ييسييابيية  منع  وميكن  امل�سنن,  الأ�سخا�س 
الييكييفيياييية. فيييييه  مبيييا  مييبييكييرا  اليييعيييالج  بييييداأ  ليييو  ب�سببه 
ووفيييقيييا لييفييريييق الييبييحييث, تيي�ييسيييييب الييغييلييوكييومييا 60 
غالبيتهم  ويييفييقييد  اليييعيييامل,  حييييول  �ييسييخيي�ييس  مييليييييون 
حالتهم. ت�سخي�س  عيينييد  اليييروؤيييية  درجييية  ثييلييث  نييحييو 

أطباء: الشاي "الساخن" لعيون سليمة




