ﺇﻧﺘﻘـﻠﻨﺎ...
Neto Tours

ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Neto Toursﺑﺈﻻﺷﺮﺘﺍﻙ ﻣﻊ Plaza Tours
ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳳ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ,ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺳﻤﺮﻴ ﺻﺮﺒﺍ )ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﺭﻭﻙ(
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ
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508

ﺗﻬﻨﺌﻪ ﻗﻠﺒﻴﺔ

ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺑﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻠﺔ ﺑﻌﻄﺮ ﺍﻟﻔﻞ ﻭﺍﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

22/06/18

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺟﺒﻮﺭ ﺟﺒﻮﺭ رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ل���ح���ج���ز اع���ل���ان�������ات�������ك�������م0525363507

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

جاهزة ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو تعمل على م��دي��ن��ت��ي ال���ت���ي ال ت������زال ق��ري��ة

قائمة املستقبل
ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات
لعضوية بلدية شفاعمرو
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ,ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ,ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ
ﻋـــﻤـــﻮﻡ ﺁﻝ ﺍﻟـــﻴـــﺎﺱ ﻭﺁﻝ ﻧــﺼــﺮﺍﷲ
ﺃﻗــــــﺮﺑــــــﺎﺅﻫــــــﻢ ﻭﺃﻧــــﺴــــﺒــــﺎﺅﻫــــﻢ
ﻓــــــﻲ ﺷــــﻔــــﺎﻋــــﻤــــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــــﺨــــــﺎﺭﺝ
ﻳــــﺪﻋــــﻮﻧــــﻜــــﻢ ﻟـــﻤـــﺸـــﺎﺭﻛـــﺘـــﻬـــﻢ
ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻴــﺔ ﺍﻟــﻤــﺮﺣــﻮﻣــﺔ

ﻭﺩﺍﺩ ﺍﺩﻳﺐ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﺼﺮﺍﷲ
)ﺍﻡ ﺭﻳﺎﺽ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 28/06/2018
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

تطوير وإص�لاح االح��راش الغربية ب��ق��ل��م ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ك��ري��ـ��م ع��م��ر عمشة

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺑـــﻨـــﺎﺀ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪ ,ﺇﺧـــﻮﺗـــﻪ ﻭﺃﺧـــﻮﺍﺗـــﻪ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﺯﺍﻳﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ
ﺷــــــﻔــــــﺎﻋــــــﻤــــــﺮﻭ ,ﻭﺍﻟـــــــﺨـــــــﺎﺭﺝ
ﻳــــﺪﻋــــﻮﻧــــﻜــــﻢ ﻟـــﻤـــﺸـــﺎﺭﻛـــﺘـــﻬـــﻢ
ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﻫــﻢ ﻃـــﻴـــﺐ ﺍﻟــــﺬﻛــــﺮ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻲ

ﻓﻮﺯﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﻳﺪ
)ﺃﺑﻮ ﻣﻔﻴﺪ (

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﻳﺎ ﺭﺏ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺍﺭﻣـــــﻠـــــﺔ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪ ﻭﺇﺑـــﻨـــﺘـــﻬـــﺎ
ﻭﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺍﺭﻣــــﻠــــﻲ ﻭﺁﻝ ﻓـــﺮﺡ
ﺃﻗــﺮﺑــﺎﺅﻫــﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓــﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ
ﻭﺟــــــﻨــــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ ﺭﺍﺣــــــﺔ
ﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــﻘــﻴــﺪﻫــﻢ ﻃـــﻴـــﺐ ﺍﻟـــﺬﻛـــﺮ

ﺍﻧﻮﺭ ﺣﻠﻴﻢ ﺍﺭﻣﻠﻲ

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23/06/2018

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 22/06/2018

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﻭﻫﻴﻼﻧﺔ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻻﻭﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

2

األخبار

22.06.2018

بلدية شفاعمرو تعمل على تطوير وإصالح االحراش الغربية

اقيمت يف اال�سبوع املا�ضي جولة ميدانية تفقدية
يف اجلهة الغربية لأحرا�ش مدينة �شفاعمرو ،وذلك
مب�شاركة الطاقم املهني يف �سلطة ت�صريف وجداول
نهر الكي�شون (املقطع) ورئي�س بلدية �شفاعمرو
امني عنبتاوي وطاقم من املخت�صني واملهنيني يف
البلدية .واتى اللقاء بهدف متابعة اخر التطورات
يف م�شروع تطوير و�إ�صالح اجلهة الغربية للأحرا�ش
حتى ت�صبح �صاحلة لال�ستعمال ومراعية للبيئة.
وك���ان ق��د مت ال��ب��دء يف ه��ذا امل�����ش��روع منذ عدة
�أ�شهر بالتزامن مع ب��دء اعمال البنى التحتية
جتهيز البناء احل��ي اجل��دي��د يف اجلهة الغربية
من املدينة .ويت�ضمن امل�شروع اعمال تنظيف
ملنطقة االحرا�ش من ال�شوائب واالو�ساخ واقامة
امل�سالك وامل�سارات للم�شاة وللدراجات الهوائية
وت��رك��ي��ب امل��ق��اع��د ال��ع��ام��ة وك���ل م��ا ي�ستوجب
جتهيزه م��ن اج��ل متكني اجلمهور ال�شفاعمري
م��ن ال��ت��م��ت��ع بطبيعة ال��ب��ل��د اخل�لاب��ة م��ن جهة

انهاء العمل فيه يف الأ�شهر القريبة لت�صبح بعدها
منطقة االحرا�ش الغربية متوفرة لال�ستعماالت
املختلفة وب�ضمان وجود بيئة حممية و�صاحلة.
ويف ه��ذا ال�سياق ق��ال مدير ع��ام �سلطة ت�صريف
جداول الكي�شون (املقطع) ،حاييم حيمي" :مدينة
�شفاعمرو تعترب مدينة مركزية وحتظى باهتمام
كبري من ال�سلطة وبراجمها وم�شاريعها ولذا ر�أينا
�ضرورة اال�ستثمار يف حت�سني وتطوير منطقة
االحرا�ش ملا يف ذلك م�صلحة للجمهور من جهة
واملحافظة على البيئة وجودتها من جهة �أخرى".
ام��ا رئي�س البلدية ،ام�ين عنبتاوي فتحدث عن
�أهمية امل�شروع واهمية التعاون املوجود وقال":
�شفاعمرو حتظى ب�أكرث املناطق الطبيعية جماال مع
�إمكانية تعدد ا�ستعمالها من قبل اجلمهور ،اال ان
واحل��ف��اظ على ج��ودة البيئة م��ن جهة �أخ��رى( .املقطع) وبتمويل م��ن �صندوق احل��ف��اظ على هذا املو�ضوع مل يلق اهتمام امل�س�ؤولني يف ال�سابق
ويذكر ان امل�شروع هو نتاج لعمل م�شرتك بني املناطق املفتوحة .وقد افاد القيمون على امل�شروع وعليه ر�أيت ب�ضرورة تطوير هذه ال�شراكة التي
بلدية �شفاعمرو و�سلطة ت�صريف جداول الكي�شون ان العمل على �إجن��ازه جار وانه من املتوقع ان �ستعود بالفائدة على طبيعة البلد وعلى اجلمهور"

تبادل رسائل تدعو إىل الوحدة بني قائمة
الشباب للتغيري والتوحيد وقائمة املستقبل
رس����ال����ة ق���ائ���م���ة ال��ش��ب��اب

14/6/2018

رد ق����ائ����م����ة امل��س��ت��ق��ب��ل

حل�ضرة :الخ �شفيق خنيف�س املحرتم
ح�ضرة :الأخ عاطف �أبو �شاح املحرتم
�سكرتري قائمة امل�ستقبل
�سكرتري قائمة ال�شباب
حتية وبعد
للوحدة
دعوة
املو�ضوع:
�شفاعمرو.
بداية بودي ان اتقدم اىل ح�ضرتكم باحر التهاين مبنا�سبة
انتخابك حتية معروفية وبعد،
�سكرتريا لقائمة امل�ستقبل كما بودي ان ابعث من خاللكم با�سمى

اي��ات التهنئة اىل االخ �سلمان �شوفانية لتبو�ؤه من�صب وكي ًال
للقائمة وتهنئة حارة مكللة باملحبة واالخوة جلميع افراد القائمة.
ام�������������������������������������������������������������������������������ا ب��������������������ع��������������������د
احل���م���داهلل ال�����ذي �أك���رم���ن���ا مب���ا ن��ح��ن ب���ه واع���زن���ا ب���ه ق��وة
وامي����ان����اً و�أل������ف ب�ي�ن ق��ل��وب��ن��ا ف��ج��ع��ل��ن��ا اح���ب���ة واخ����وان����اً.
ان وح��دت��ن��ا ام���ان���ة يف اع��ن��اق��ن��ا ال ي��ح��ل الح����د ان ي��ف��رط
ف��ي��ه��ا ون���ح���ن م�������س����ؤول�ي�ن ع��ن��ه��ا ام������ام اهلل وع���ب���ي���ده.
فعلينا ان نعمل ب��ج��د واخ�ل�ا����ص لنعي�ش االمي����ان ال���ذي ال
ي��ع��رف ال�ت�ردد وال��وح��دة ال��ت��ي ال ت��ع��رف ال��ت��ف��رق وال�شورى
ال��ت��ي ال يخالطها اال���س��ت��ب��داد وال��ت�����ض��ام��ن ال���ذي ال تالم�سه
الأث���ره  .ولنكن ي� ً
�دا على من اراد تفرقنا واخ�ت�راق �صفوفنا .
ف�أنتم منا ونحن منكم واالم واح���دة تناديكم وه��ي بانتظار
اوالده�����ا ف���ل���ذات اك��ب��اده��ا ل��ل��رج��وع اىل احل�����ض��ن احل��ن��ون.
ف��ع�لام ال��ت�����ش��رذم واالن��ق�����س��ام؟؟ و َمل ال���ن���زاع واخل�����ص��ام؟؟
ولتكن امالنا م�شرتكة واالمنا مقت�سمة ولتجمعنا م�صلحة جمتمعنا.
ف��ل��ن��ك��ن ع��ل��ى ق����در امل�����س ��ؤول��ي��ة ول��ن��ح��ف��ظ �أن��ف�����س��ن��ا ع��م��ا ال
يليق وال علم لنا ب��ه ولنقف ���س��ن� ً
�دا منيعاً ام���ام اال�شاعات
واالراج��ي��ف ولنحافظ على حرمة انف�سنا واخواننا وطائفتنا
وجمتمعنا وال نلق ب�أ�سماعنا وقلوبنا اىل ك��ل اف�ت�راء وزي��ف.
ف����ان اهلل ت��ع��اىل يقول" وال ت��ث��ق م���ا ل��ي�����س ل���ك ب���ه ع��ل��م ان
ال�سمع وال��ب�����ص��ر وال���ف����ؤاد ك��ل �أول��ئ��ك ك���ان ع��ن��ه م�س�ؤوال".
فها نحن نناديكم وننا�شدكم لوحدة العز ونبذ الفرقة ولنرتفع عن
امل�صالح ال�ضيقة فبالوحدة واالحت��اد يتحقق الن�صر ال بالفرقة
والت�شرذم فمجتمعنا �أرق��ى و�أرف���ع من كل امل�صالح ال�ضيقة.
باحرتام مهنا �أبو �شاح نائب رئي�س البلدية
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�)1شكرا على تهنئتكم يل ول�ل�أخ �سلمان �شوفانية النتخابنا
�سكرتري ووك��ي��ل لقائمة امل�ستقبل ،وب��دورن��ا نتقدم ب�أجمل
ال��ت��ه��اين و�أط���ي���ب ال��ت�بري��ك��ات ل��ك��م مب��ن��ا���س��ب��ة انتخابكم
�سكرتريا لقائمة ال�شباب متمنني لكم دوام التقدم والنجاح.
)2ن�شكركم جزيل ال�شكر على توجهكم املبارك من �أجل الوحدة
يف الطائفة الدرزية �سائلينه تعاىل ان يوفقنا جميعا لتحقيق
ه��ذه الأمنية التي ينتظرها ال�شارع ال���درزي بفارغ ال�صرب.
)3كلنا امل ان تكونوا قد توجهتم بر�سالة مماثلة لقائمة "االخوة"
بنف�س التوجه والروح لتكون وحدتنا كاملة ،متكاملة و�شاملة.
)4قائمة امل�ستقبل ت�ستجيب لدعوتكم من اجل الوحدة على ان
يتم الت�شاور بني �سكريتاريا القوائم الثالث لتحديد موعد قريب
لالجتماع بهدف التباحث يف حيثيات �إقامة الوحدة املن�شودة.
)5ومبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد نتقدم اليكم ب�أطيب
التمنيات و�أخ��ل�����ص التربيكات وك��ل ع��ام و�أن��ت��م ب��أل��ف خري.
باحرتام �شفيق خنيف�س
�سكرتري قائمة امل�ستقبل"ح ق"
ن�سخة•:ال�سيد مهنا �أبو �شاح املحرتم
رئي�س قائمة ال�شباب ونائب رئي�س البلدية

ق��ائ��م��ة املستقبل ج��اه��زة لخوض
االنتخابات لعضوية بلدية شفاعمرو
تعلن ق��ائ��م��ة امل�ستقبل ال�شفاعمرية ب��أن��ه��ا ج��اه��زة خل��و���ض االنتخابات
لع�ضوية بلدية �شفاعمرو يف ت�شرين اول ال��ق��ادم ،وكانت قائمة امل�ستقبل قد
قامت قبل ذل��ك مب�شاورات وم���داوالت داخ��ل القائمة وم��ع حمبيها وداعميها
وامل��ق��رب�ين م��ن نهجها وب���روح امل�����س��ؤول��ي��ة ،روح العطاء واالن��ت��م��اء اىل هذه
املدينة احلبيبة بحيث ج��اء ق��رارن��ا ه��ذا م��ن ب��اب �أ ّن��ن��ا ق���ادرون على �إح��داث
التغيري املن�شود والوحدة من �أج��ل خلق الأف�ضل مل�ستقبل �أجيال �شفاعمرو.
وكانت قائمة امل�ستقبل قد انتخبت يف اجتماع �سابق لها الأخ �سلمان �شوفانية وكيال
للقائمة واالخ �شفيق خنيف�س �سكرتريا عاما لها ،كما فتحت باب الرت�شيح ملن�صب
رئي�س القائمة حتى موعد �أق�صاه ال�ساد�س ع�شر من حزيران حيث اجمع كافة �أع�ضاء
ادارة القائمة وكادرها على دعم مر�شحهم لرئا�سة القائمة املربي حامت ح�سون لهذه
اجلولة ،وبهذا تكون قائمة امل�ستقبل جاهزة خلو�ض االنتخابات بعزمية و�إ�صرار.
ال يخفى على احد ان قائمة امل�ستقبل طرحت خالل اخلم�س �سنني املا�ضية ومن
خالل رئي�س القائمة الأخ �سليمان �أبو عبيد� ،أبو حممد ،موقفها ال�صريح بانها
تعمل من �أجل وحدة الطائفة الدرزية يف االنتخابات حتى تتظافر اجلهود وت�صب
يف م�صلحة الطائفة التي تراجع مركزها يف املجل�س البلدي ب�صورة ملحوظة
ومل نر �إجنازات تذكر على �أر�ض الواقع ،حيث كانت قائمة امل�ستقبل ورغم عدم
متثيلها يف املجل�س البلدي العني ال�ساهرة على م�صالح �شفا عمرو عامة والطائفة
الدرزية ب�صورة خا�صة ،كما انها �أدارت ح��وارا بناء منذ فرتة دعت فيه اىل
تغليب لغة احل��وار والتعاون والوحدة بني �أبناء الطائفة املعروفية وباقي
الأطر الفاعلة خدمة لبلدنا و�أبنائنا وت�ؤكد امل�ستقبل ان انتخابات البلدية لي�ست
تناف�سا على مكا�سب وغنائم بقدر ما هو تناف�س على خدمة النا�س  ،وهذا الدور
الذي تقوم به قائمة امل�ستقبل يف اجندتها اليومية بانتخابات وبغري انتخابات.
ومن اننا نعمل ب�شفافية تامة ف�إننا نعلم االهل انه قد و�صلتنا ر�سالة من قائمة
ال�شباب "ه ن" تدعونا فيه اىل االن�ضمام معها كوحدة جزئية ،وهي بحد ذاتها خطوة
�أوىل �إيجابية اال انها غري كاملة ونن�شرها هنا لكي يطلع عليها القا�صي والداين.
ك���ذل���ك ن��ن�����ش��ر ردن�����ا ع��ل��ي��ه��ا م���ع االم�����ل ان ت���ت���ج���اوب م��ع��ن��ا ال��ق��ائ��م��ت�ين
وت����دخ��ل�ان يف ح������وار ي���ه���دف اىل اجن������از وح������دة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة.
وت���ن���وه ق��ائ��م��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ب���ان���ه يف ح����ال ع����دم ال��ت��و���ص��ل اىل ال���وح���دة،
م��ط��ل��ب ال���������ش����ارع ،ف����إن���ه���ا ���س��ت��خ��و���ض االن���ت���خ���اب���ات ل���وح���ده���ا ب����دون
�أي ت�������ردد م���ت���خ���ذة م����ن �إرادة االه�������ل ق�����وة ل���ن���ج���اح م�����س�يرت��ه��ا.

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتوني ntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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األخبار

يوم الجمعة القادم  29.6موعدنا مع الفنانة
امللتزمة ريم تلحمي يف املركز الجماهريي شفاعمرو
دياب ال��ف��ن��ان م��ح��م��د ب���ك���ري ي���ح� ّ
��ل ض��ي��ف��ا على
مديرة ق�سم الثقافة والفنون يف البلدية عزيزة
ب���دع���وة م���ن ت��ج��مّ��ع امل��ق��اط��ع��ة ال���������ـ( )BDSيف تركيا

ينظم ق�سم الثقافة والفنون يف بلدية �شفاعمرو
واملركز اجلماهريي �أم�سية بعنوان "مرمر" مع
الفنانة �شفاعمرية الأ���ص��ل رمي تلحمي وذل��ك يف
قاعة املركز اجلماهريي يوم اجلمعة .29.6.18

�أ�شارت "�أن عر�ض الفنانة رمي تلحمي حتت عنوان
" مرمر" ،ي�أتي بعد �سنوات عديدة مل تعر�ض فيها
رمي �أي عرو�ض غنائية يف بلدها الأم �شفاعمرو".
أغان قدمية
أغان جديدة للفنانة و� ٍ
يت�ضمن العر�ض � ٍ
��ان من الرتاث
مل تغنى كثريًا على امل�سرح و�أغ� ٍ
الفل�سطيني الزاخر  ،تقودها �أغنية " مرمر زماين"
ومن���اذج م��ن العر�س الفل�سطيني وبع�ض �أغ��اين
امل�سرحيات التي عملت فيها رمي مثل " خيل تايهه"
و" ن�ص كي�س ر�صا�ص" و"عر�س الدم" و"جدارية".
ويف حديث مع ع�ضو البلدية جناة ارملي رئي�سة
ق�سم الثقافة والفنون قالت :ت�أتي هذه الأم�سية
�ضمن �سل�سلة ن�شاطات ينظمها ق�سم الثقافة يف
الآون��ة الأخ�يرة و�سنتوجها ب�أم�سية مميزة مع
ال�شفاعمرية الفنانة القديرة رمي تلحمي وبقيادة
الفنان وعازف العود امللحن حبيب �شحادة حنا.

حتقق مباريات نهائيات الن�سخة الـ  21من بطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،2018املقامة حاليا يف
رو�سيا�،أرقاماقيا�سيةمنحيثال�شعبيةحولالعامل.
فقد �شاهد م��ب��اري��ات م��ون��دي��ال  ،2018حتى
الآن 7.7 ،م��ل��ي��ون م�����ش��اه��د ،ب��ال��رغ��م م��ن �أن
ال��ب��ط��ول��ة ال ت����زال يف م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات.
ووفقا ملوقع "�إندبندنت" الربيطاين ،فقد مت جمع
البيانات من قبل "� "Convivaشركة التحليالت
التي تعمل مع العديد من نا�شري البث املبا�شر يف
ك�أ�س العامل ،مبا يف ذلك Fox Telemundo

و NBCو Huluو ،Skyوالتي �أ�شارت �إىل �أنه
يف مونديال "جنوب �إفريقيا  "2010كان هناك
 1.5مليون م�شاهد عاملي لك�أ�س العامل ،ثم �شاهد
مونديال "الربازيل  "2014نحو  3.2مليون،
وهذا العام قفزت الأرقام �إىل  7.7مليون م�شاهد،
وهو �أعلى من الأرقام التي حققتها بطولة "Super
 "Bowlهذا العام بواقع  5.5مليون م�شاهد.
وك��ان��ت هيئة الإذاع����ة الربيطانية ()BBC
ق��ال��ت ،ي��وم الثالثاء املا�ضي� ،إن ف��وز �إجنلرتا
ع��ل��ى ت��ون�����س ( ،)2-1ت��اب��ع��ه  3م�لاي�ين
م�شاهد م��ن خ�لال من�صة " "iPlayerفقط.
وعلى الرغم من البث املبا�شر ملباريات البطولة
التي تقدمها ال�شبكات املختلفة يف جميع �أنحاء
ال��ع��امل ،يختار ال��ع��دي��د م��ن حمبي ك��رة القدم
امل�شاهدة ع�بر الإن�ترن��ت ب��دال م��ن التلفزيون.

م��ون��دي��ال روس��ي��ا يحقق أرق��امً��ا قياسية كبرية

اتهام ساره نتنياهو باالحتيال وخيانة األمانة
أمرت بإحضار مئات الوجبات على نفقة الدولة
بمبلغقيمته 359,000شاقلاينحو()97الفدوالر”

وجهت نيابة منطقة القد�س
اىل ���س��اره نتنياهو زوج��ة
رئي�س ال���وزراء اال�سرائيلي
تهمة “االحتيال وخيانة االمانة” وذلك بعد حتقيق
طويل اجرته ال�شرطة يف مزاعم بتزوير نفقات اال�سرة.
وج��اءت الئحة االتهام بحق �سارة نتنياهو ب�سبب
ح�صولها على منافع �شخ�صية وذل��ك “باالحتيال
وا�ساءة االئتمان يف ق�ضية طلب مئات وجبات طعام
ثمينة مل�آدب خا�صة �أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئي�س
احلكومة بلغت نحو � 359ألف �شاقل اي نحو ()97
�ألف دوالر يف مقري �إقامة الزوجني الر�سمي واخلا�ص”.
ك��م��ا ق��دم��ت الئ��ح��ة ات��ه��ام ب��ح��ق ع���زرا �سايدروف
نائب مدير ع��ام مكتب نتنياهو يف الق�ضية نف�سها.
وكانت �سارة نتنياهو تنكر التهم املن�سوبة اليها.
وي��ط��ال��ب االدع������اء مب��ح��اك��م��ة ����س���ارة نتانياهو
يف حمكمة ال�صلح يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س يف منطقة

امل�سكوبية ام���ام هيئة م��ك��ون��ة م��ن ث�لاث��ة ق�ضاة
ب�����س��ب��ب “ح�سا�سية اجلمهور” للق�ضية.
وجاء يف الئحة االتهام انه عندما انتخب رئي�س الوزراء
يف � 31آذار/مار�س “ 2009وانتقل لل�سكن مع املتهمة
وولدين اىل املنزل الر�سمي لرئي�س احلكومة ،ادعت
املتهمة كذبا ما بني اعوام  2009حتى  2013عدم
وجود طهاة يف املنزل وامرت ب�إح�ضار مئات الوجبات
م��ن املطاعم املختلفة وذل���ك على نفقة الدولة”.
وا�ضافت الئحة االتهام “ان املتهمة قامت ما بني
ايلول�/سبتمرب  2019و�آذار/مار�س بطلب وجبات
جاهزة لها ولأف��راد عائلتها وا�صدقائها و�ضيوفها
ب�شكل احتيايل م��ن املطاعم مثل مطاعم م�شاوي
�شرقية ومطاعم ايطالية ومطاعم �سو�شي معروفة
يف املدينة  ،يف الوقت ال��ذي ك��ان يوجد فيه طباخ
باملنزل وكل ذلك على نفقة الدولة كلفت ما قيمته
� 359،000شاقل اي نحو( )97ال��ف دوالر”.

م��ه��رج��ان اس��ط��ن��ب��ول ل�ل�أف�ل�ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة

بالتعاون مع جتمّع املقاطعة الـ( )BDSيف تركيا،
ح ّل املمثل واملخرج الفل�سطيني حممد بكري �ضيفا
على مهرجان ا�سطنبول احل��ادي ع�شر للأفالم
الوثائقية – دوكيومينتري�ست ،من  9حتى 14
حزيران اجلاري  ،2018وقد اع ُت رِ َب بكري �ضيف
ال�شرف ملهرجان هذا العام ،وخا�صة بعد ان�سحابه
يف ني�سان املا�ضي من مهرجان ا�سطنبول ال�سينمائي
بعد علمه ب�أن ال�شركة اال�سرائيلية (�آرت ي�سرائيل)
التابعة ر�سميا ل��وزارة اخلارجية اال�سرائيلية
�شريكة وراعية ماليا للمهرجان ...وبناء عليه
ان�سحب الفنان بكري من املهرجان ب�شكل تظاهري مع

فريق فيلمه "واجب" للمخرجة "�آن ماري جا�سر".
على هام�ش مهرجان ا�سطنبول اال�سبوع املا�ضي،
�شارك بكري يف ع�دّة ن��دوات خ�ص�صها املهرجان
لفل�سطني حت��ت �شعار "فل�سطني – احلقيقة
واملقاومة" .وقد القى االهتمام االعالمي الوا�سع،
حيث وُجِّ هت له ا�سئلة كثرية عن مكانة ال�سينما
الفل�سطينية ،ودور امل��ر�أة الفل�سطينية ،فتحدّث
عن فيلم "زهرة" وع��ن �أف�لام��ه الأخ���رى "جنني
جنني" ،وفيلم "من يوم ما رحت" ،وا�صفا فظاعة
االحتالل وجرائمه و�صمود ال�شعب الفل�سطيني
اال�سطوري يف وجه غطر�سة وعربدة االحتالل.
وح��ول �سيا�سة املقاطعة ق��ال ب��ك��ري� ،أن على
احلكومة الرتكية �أن تقاطع ووق��ف االتفاقيات
اجل��اري��ة ف��وق وحت��ت الطاولة ،وع��دم االكتفاء
مبقاطعة ال�شعب الرتكي فقط ،بل على ال�صعيدين
ال�شعبي وامل�ؤ�س�ساتي ،و�إال ،م��اذا يعني طرد
ال�سفري اال���س��رائ��ي��ل��ي ،ويف نف�س ال��وق��ت ُت�برم
االتفاقيات االقت�صادية والع�سكرية مع ا�سرائيل!!.

تزويد  8000شرطي بكامريات الصقة لتوثيق االحداث

ت��ع��اق��دت ���ش��رط��ة �إ���س��رائ��ي��ل م��ع ���ش��رك��ة خا�صة
ل�����ش��راء  8000ك��ام�يرا ال�صقة للج�سم بهدف
ت��زوي��د رج���ال ال�شرطة ب��ه��ذه ال��ك��ام�يرات التي
ت��ع � ّل��ق ع��ل��ى م�لاب�����س رج����ال ال�����ش��رط��ة بهدف
ت��وث��ي��ق االح�������داث ب��ح��ي��ث "�ست�ساعد ه��ذه
اخل����ط����وة ع���ل���ى زي�������ادة ���ش��ف��اف��ي��ة �أن�����ش��ط��ة
ال�شرطي وتعزيز ثقة اجلمهور يف ال�شرطة".
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ال�����ش��رط��ة" :جاء ه���ذا ال��ق��رار
بعد ان اثبتت ه��ذه التقنية انخفا�ضا بن�سبة
 35%ب�شكاوى اجلمهور �ضد رج��ال ال�شرطة
يف املناطق التي ا�ستعملت بها ه��ذه الكامريات
 ،وك��ان��ت � 5شركات ق��د تقدمت للمناق�صة وقد

ف��ازت باملناق�صة �شركة ‘بينات ي�سرائيل‘ ".
و�أ�ضاف البيان " ":بالنظر �إىل مدى تعقيد امل�شروع
و�أهميته  ،فقد �شاركت جميع �أنظمة ال�شرطة
الإ�سرائيلية يف دفع امل�شروع وامتثاله ملتطلبات
واحتياجات ال�شرطة الإ�سرائيلية .حيث يعترب هذا
امل�شروع مبثابة اخرتاق يف ربط الوثائق ب�أنظمة
الكمبيوتر بال�شرطة  ،مبا يف ذل��ك نظام "طريق
امللك" (احلو�سبة املتنقلة)  ،وهو م�شروع على
نطاق عاملي .لقد قررنا �أن كل مقدم عر�ض يجب
�أن يكون اً
ممثل ح�صريًا يف �إ�سرائيل للنموذج الذي
اقرتحته ال�شركة امل�صنعة للكامريا ويلبي متطلبات
واحتياجات ال�شرطة فيما يتعلق بامل�شروع" .

االئ�����ت��ل��اف مل���ن���اه���ض���ة ال��ع��ن��ص��ري��ة:
ال��ف��ص��ل يف امل���س���اب���ح ،غ�ي�ر ق��ان��ون��يّ
و�صل �إىل االئتالف ملناه�ضة العن�صرية معلومات وفقها
�أنه وخالل �أيام عيد الفطر منع طاقم م�سبح "مبوعيم"،
جنوبي البالد ،دخول املربي عادل احلمامدة وعائلته،
ّ
من قرية �شقيب ال�سالم ،وعائالت �أخرى من مدينة رهط،
اىل امل�سبح بادعاء ا ّن الدخول هو لأ�صحاب اال�شرتاك
فقط ،ليت�ضح بعدها ا ّن امل�سبح يقوم بتخ�صي�ص
�ساعات ا�ستقبال حمددة للعرب و�أخرى لليهود ومينع
العرب من الدخول يف ال�ساعات غري املخ�ص�صة لهم!.
تعقيب له على حادث الف�صل العن�صريّ  ،قال مدير
ويف ٍ
االئتالف ملناه�ضة العن�صرية ،املحامي ن�ضال عثمان
�أ ّن هذا الف�صل ومنع الدخول مرفو�ض ويخالف ن�ص
القانون ال��ذي يلزم تقدمي اخل��دم��ات �إىل املواطنني
مت�ساو يف كافة اماكن الرتفيه يف البالد ومينع
ب�شكل
ٍ
التمييز بتقدمي اخل��دم��ات ،ونحن على توا�صل مع
اال�ستاذ احلمامده لدعمه والعائالت املت�ضررة .
ونا�شد املحامي عثمان املجتمع يف �إ�سرائيل ،من
ال��ي��ه��ود وال���ع���رب� ،إىل رف�����ض م��ظ��اه��ر العن�صرية

ه��ذه وع���دم ال�صمت ح��ي��ال تف�شيها مطالبًا اياهم
بالعمل على ك�شفها وف�ضحها لتنافيها م��ع القيّم
والأخ�ل�اق الإن�سانية �أوال ولعدم قانونيتها ثانيًا.
ب�شكاو يف ال�سياق
و�شدد املحامي عثمان ب�ضرورة التقدم ٍ
ً
خ�صي�صا
�إىل مركز �ضحايا العن�صرية ال��ذي ا�س�س
ملواجهة هذه الظاهرة املقيتة والذي يقدم اال�ست�شارة
ملت�ضرري العن�صرية وي��وف��ر التمثيل القانوين.
ب���دوره ،ق��ال ت�ساحي م��زوم��ان ،مدير مركز �ضحايا
العن�صرية ع��ل��ى �أ ّن امل��رك��ز ت��وج��ه ب��ر���س��ال��ة �إىل
امل�����س ��ؤول�ين يف "مبوعيم" م ��ؤك��دي��ن ع��ل��ى ع��دم
ق��ان��ون��ي��ة ال��ف�����ص��ل ،وم��ط��ال � ًب��ا ب��وق��ف��ه��ا ع��ل��ى الفور
الن��ت��ه��اك��ه��ا ق���ان���ون ع���دم ال��ت��م��ي��ي��ز يف اخل���دم���ات.
و�أك��د م��زوم��ان على ا ّن املركز ينوي تقدمي �شكوى
���ض��د امل�����س ��ؤول�ين يف امل�����س��ب��ح وط��ل��ب تعوي�ضات
للمت�ضررين من العرب ،منا�ش ًدا اجلمهور التوجه
للمركز حال تعر�ض للعن�صرية وم�ؤك ًدا على �ضرورة
عرقي.
ع��دم ال�سكوت على اي متييز على �أ�سا�س ّ
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ل�����ل�����م�����ص�����ال�����ح شركة انتل تنشئ للمرّة األوىل مجموعة "الهايتكيون العرب"
ب��ع��د �أن ح��ق��ق ب��ن��ك م��زراح��ي ط��ف��ح��وت جن��احً ��ا م��ل��م��و��ً�س��ا يف القطاع
اخل��ا���ص ،ف ��إن��ه ي�سعى اىل موا�صلة ه��ذا ال��ن��ج��اح يف جم��ال امل�صالح
ال��ت��ج��اري��ة ،معتربًا ذل��ك ه� ً
�دف��ا ا�سرتاتيجيًا ومبثابة حم��� ّرك للنمو يف
ق��ط��اع الأع��م��ال .وق��د �شهد البنك يف ال�سنة الأخ��ي�رة ازدي����ا ًدا وق �وّة
وت��ع��ززت مكانته يف جم��ال امل�صالح ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية.
وب��ن��اء عليه ،يتوجّ ه بنك م��زراح��ي طفحوت �إىل �أ���ص��ح��اب امل�صالح
التجارية ،داعيًا �إياهم لالنتقال اىل البنك ال��ذي يقدّم �أف�ضل اخلدمات
وي��ب��ذل �أك�بر اجل��ه��ود خلدمة زبائنه بوا�سطة طاقم مهني ومتم ّر�س.
وتبينّ من خالل الفح�ص الذي �أجراه البنك �أن �أكرث �شيء ي�ؤثر على �أداء
امل�صالح التجارية هو املناف�سة .فاملناف�سة هي التي تدفعهم اىل حت�سني
�أدائهم جتاه الزبائن ،لتقدمي خدمة �أف�ضل وبذل جهد �أكرب .وكما تتناف�س
امل�صالح التجارية على الزبائن ،ف�إن الزبائن �أ�صحاب امل�صالح التجارية
ميكنهم اال�ستفادة من بنك مناف�س بجدارة ليعر�ض عليهم كل ما هو �أف�ضل.
�إن ما مييّز بنك مزراحي طفحوت يف اجلهاز امل�صريف ،هو الطاقم املهني الذي
ي�ساعد الزبون على الوقوف باملناف�سة القائمة يف عدد وا�سع من املجاالت
مثل ،االئتمان ،الكفاالت ،التجارة اخلارجية ،اال�ستثمارات ،وما �إىل ذلك،
وذل��ك من خ�لال املالءمة ال�شخ�صية الحتياجات كل م�صلحة و�أخ��رى.
ي�شار اىل �أن جمال امل�صالح التجارية هو �أح��د املجاالت الأك�ثر من�وًا يف
مزراحي طفحوت ،واملناف�سة يف ه��ذا املجال مليئة بالتحديات ،ولكن
بف�ضل اخلدمات املهنية وال�شخ�صية التي يقدّمها موظفو البنك يف مزراحي
طفحوت ،ف�إن هذه اخلدمات املذكورة واملعاملة الإن�سانية جتعلهم يتميّزون
عن �أيّ بنك �آخ��ر ،الأم��ر ال��ذي يجعل الزبائن رج��ال الأع��م��ال �أ�صحاب
امل�صالح التجارية يف�ضلون االنتقال اىل مزراحي طفحوت للم�صالح.

�أن�ش�أت �شركة انتل للم ّرة الأوىل جمموعة "الهايتكيون
العرب" والتي �ستعمل على ت�شخي�ص وحتديد العوائق
التي تقف �أمام الأكادمييني من �أبناء املجتمع العربي
يف عمليّة التوظيف يف �صفوف ال�شركة ،كما �ستعمل
املجموعة على دمج املهند�سني العرب يف مراكز التطوير
واالنتاج التابعة لإنتل يف كل �أنحاء البالد� ،إىل جانب
العمل على التطوير املهني للعاملني العرب يف ال�شركة
وتعزيز الن�شاطات اجلماهرييّة لإنتل يف املجتمع العربي.
وقد ّمت اط�لاق جمموعة "الهايتكيون العرب" خالل
�شهر رم�ضان مبرا�سم احتفاليّة ،ت�ضمنت وجبة
�إفطار مب�شاركة موظفي ال�شركة من جميع الديانات،
�إىل جانب �إدارة ال�شركة .وق��ال ف��ادي عبود� ،أحد
م�ؤ�سّ �سي املجموعة�" :إنتل هي مثال يحتذى به من
حيث منح �إمكانيات مت�ساويّة للجميع وتوفري بيئة
عمل مت�ساوية لأبناء الأقليّات عام ًة واملجتمع العربي
خا�ص ًة .هذه اخلطوة التي قامت بها انتل من �ش�أنها
توثيق العالقة م��ع املجتمع العربي وتعزيز دمج
املهند�سني واملهند�سات العرب و�أ�صحاب مهن �أخرى
يف �صفوف ال�شركة ،كما �سيتم التعاون مع خمتلف
امل�ؤ�سّ �سات التي تعنى بتطوير املجتمع العربي".

و�أ ّك��د عبود على �أ ّن �إنتل هي �إح��دى �شركات الهايتك
ال��رائ��دة يف �إ�سرائيل م��ن حيث ت�شغيل املهند�سني
العرب� ،إذ كان قد ّمت توظيف العامل العربي الأوّل
منذ ع��ام  .1978و�إىل ج��ان��ب العاملني ال��ع��رب يف
�إنتل ،ف��إ ّن ق�سم من ّ
املوظفني العرب الذين كانوا قد
ب��د�أوا م�سريتهم املهنيّة يف �إنتل ،و�صلوا �إىل منا�صب
مرموقة يف �شركات رائدة مثل �أبل ،كيدن�س وغريها.
وقد بارك ينيف غرتي ،مدير عام �شركة انتل يف �إ�سرائيل،
�إق��ام��ة املجموعة قائال" :نحن ن�ؤمن �أ ّن التعدّديّة
واالح��ت��واء يف ال�شركة ويف ع��امل الت�شغيل عام ًة هي
حم ّركات االبتكار واالبداع .نحن نتقدّم وننمو بف�ضل
التعدّدية داخل ال�شركة ،ون�ؤمن �أ ّنها �أ�سا�س تطوّرنا.
�إنتل هي �إحدى �شركات الهايتك التي ّ
توظف �أكرب عدد
من العاملني العرب والكثري من مهند�سينا العرب هم من
روّاد �صناعة التكنولوجيا يف ال�شركة وي�شغلون منا�صب
�إداريّة مرموقة .رغم �أ ّنه ال يوجد لدينا م�شكلة يف هذا
ال�سياق للوهلة الأوىل ،مع ذلك نحن ن�ؤمن �أ ّنه بالإمكان
عمل املزيد معتمدين على �أ ّن �إنتل كمكان عمل ميتاز
بالتعدّدية واالحتواء ،وي�ضم عاملني من خلفيّات خمتلفة
والذين يعملون ك�شركاء مت�ساوين ،هذا يعترب �أر�ض

ﺇﻧﺘﻘـﻠﻨﺎ...

خ�صبة للإبداع واالبتكار والعمل اجلماعي الرائع".
ويذكر �أ ّن �إنتل �إ�سرائيل هي �شريكة هامّة يف م�شروع
"معًا-تك" والذي ي�ساعد على دمج الأكادمييّني العرب
يف �شركات الهايتك اال�سرائيليّة والدوليّة .كما تتعاون
�إنتل مع م�ؤ�سّ �سة ت�سوفن ،بحيث ترافق الأكادمييني
العرب وت�ساعدهم يف االندماج يف �صناعة الهايتك.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أ ّن ���ص��ورة الو�ضع ال��ي��وم من
حيث ان��دم��اج ال��ع��رب يف الهايتك الإ���س��رائ��ي��ل��ي هي
م�شجّ عة لك ّنها ال ت���زال بحاجة �إىل حت�سني .بني
ال�سنوات  1985حتى  ،2014فقط نحو  50طالب
�أك��ادمي��ي ع��رب��ي در���س��وا جم���االت الهايتك �سنويًّا،
اال �أ ّن ال�صورة ب��د�أت تتغيرّ  ،فبح�سب امل�سح الذي
�أج��ري من قبل ق�سم اخلبري االقت�صادي الرئي�سي يف
وزارة املالية ،فا ّنه يف �سنة  2016وحدها فاق عدد
الطالب العرب الذين يدر�سون جماالت الهايتك ذلك
ب�أربعة �أ�ضعاف .وقد بلغت الن�سبة  9.5%من جممل
ال��ط�لاب� ،أي نحو  2,222ط��ال��ب ع��رب��ي �سنويًّا.
وق��ال��ت ب�سمة خ��ل��ف ،مهند�سة يف �إن��ت��ل وم�ؤ�سّ �سة
منتدى الن�ساء العربيّات يف �إنتل� ،إ ّن��ه قد طر�أ تغيري
�إيجابي يف املجتمع العربي "فن�سب الطالب العرب
ال��ذي يدر�سون جم��االت الهايتك �آخ��ذ ب��االزدي��اد ،وما
يثري امل�شاعر هو االزدي��اد يف ن�سبة الن�ساء العربيّات
اللواتي يدر�سن العلوم والتكنولوجيا .عندما بد�أت
العمل يف �شركة �إنتل قبل � 12سنة كانت هنالك 4
ن�ساء �أخ��ري��ات فقط ،اليوم هنالك الع�شرات وحتى
�أ ّن ق�سم منه ّن ال �أعرفه ّن� .أنا �أرى �أ ّن �إقامة جمموعة
"الهايتكيون العرب" يف �إنتل هي ب�شرى كبرية".
ومن جانبه �أ�ضاف ينيف غرتي" :ن�صف الأكادمييني
ال��ع��رب يف جم��ال الهايتك يعملون يف جم��ال الرتبية
والتعليم ،وه��ذه خ�سارة اقت�صاديّة كبرية .علينا
موا�صلة العمل على تعزيز اندماج جميع املجموعات
ال�سكانيّة يف الهايتك والرتكيز بالأخ�ص على الن�ساء
واحلريدمي والأ�شخا�ص ذوي االعاقات وطبعًا العرب".
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هلمعظماألهلبحاجةحقاًإىلتربيةصحيحةقبلاألوالد؟
اإلع��������ل�������ام����������������ي أح�����������م�����������د ح�������������ازم

ب�ين ف�ترة �أخ���رى �أت��ن��اول يف مقاالتي مو�ضوع الرتبية
والعنف الكالمي وحتى اجل�سدي بني تالميذ املدار�س
وخ�صو�صاً يف البا�ص الذي يعترب و�سيلة النقل الر�سمية
الوحيدة يف املجتمع العربي .وهذا املو�ضوع مهما تعمقنا
فيه نبقى بحاجة �أك�ثر و�أك�ثر ملعاجلته ب�سبب �أهميته
ً
كثريا �إىل تربية �سليمة لأوالدن��ا
خ�صو�صا و�أننا نفتقر
وهذا يظهر يف �سلوكيات الأوالد ،خ�صو�صاً و�أن املعلومات
املتوفرة ت�ؤكد �أن  44باملائة من ه��ؤالء التالميذ العرب
اعرتفوا ب�أنهم مار�سوا �أعمل عنف ح�سب ر�أي الدكتور
خالد �أبو ع�صبة .عندما كنت �أقيم يف العا�صمة الأملانية
برلني ،كنت �أف�ضل ا�ستخدام املوا�صالت العامة يف التنقل
وال �سيما البا�ص .وقد بقيت على عادتي حتى بعد عودتي
�إىل �أر�ض الوطن� .صحيح �أن البا�صات يف العربي حديثة
مثل با�صات �أوروب��ا ،لكن �سلوكيات بع�ض النا�س الذين
يتنقلون يف البا�صات يف جمتمعنا العربي وال �سيما تالميذ
امل��دار���س تختلف اختالفاً ك� ً
�ب�يرا ع��ن �سلوكيات النا�س
والتالميذ يف املجتمع الأوروب���ي ،والفرق بني ال�سلوكني
مثل ال��ف��رق ب�ين الليل وال��ن��ه��ار حتى و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك.
�أع��رف ب ��أن جمتمعنا العربي يعاين من م�شاكل تربوية
عديدة ب�شكل ع��ام وال �سيما العنف مبا يف ذل��ك �أعمال
القتل وال�سطو .لكن م��ا لفت نظري يف اال��ف�ترة الفليلة
الأخرية ظاهرتان :الأوىل �سلوكيات التالميذ يف البا�صات،
والظاهرة الثانية :العنف الكالمي بني تالميذ املدار�س �إزاء
بع�ضهم البع�ض وحتى �إزاء املعلم الذي من املفرت�ض �أن
يحظى باحرتام التلميذ ولي�س �إهانته من قبل التلميذ.
يف كتابه "الرتبية للقيم يف جمتمع م�أزوم" ،يحلل الدكتور
خالد �أبو ع�صبة حالة تف�شي العنف يف جمتمعنا عما �إذا كانت
مرتبطة بتدهور املنظومة القيمية لدينا ،بقوله " :ال �شك يف
�أن هناك �إ�سقاطات وانعكا�سات لعدم اخلو�ض يف "مو�ضوع
القيم" يف مدار�سنا ،وعدم اخلو�ض فيه ي�ؤدي �إىل ت�شويه
املجتمع وعدم متا�سكه� ،أ�ضف لذلك الأزمات االقت�صادية
وال�سيا�سية التي يعي�شها املجتمع ،ما ي��ؤدي ب��دون �شك
�إىل تف�شي العنف وال�سلوكيات اخل��ط�يرة يف جمتمعنا
كا�ستخدام امل��خ��درات و���ش��رب الكحول واالغت�صاب".
و بيتهم د .اب��و ع�صبة امل�ؤ�س�سة التعليمية بالتق�صري
�أي�ضاً يف تربية التالميذ حيث يقول�" :إن وظيفة املدر�سة
ال تنح�صر يف التعليم فقط ،واملدر�سة تتهرب من حتمل
م�س�ؤوليتها �إىل التعليم ،وقامت ب�أ�سو�أ من ذلك حيث �أقنعت
الأهايل ب�أن دورها هو التعليم فقط ،وبد�أ الأهايل بالإميان
يف هذا الدور وهذا �أمر خاطئ ،فاملدر�سة م�ؤ�س�سة تربوية
تتحمل م�س�ؤولية ما يحدث يف املجتمع وال ميكن ف�صلها
عن احليز االجتماعي وال يجوز �أال نحملها م�س�ؤولية ما
يحدث"� .أنا �أوافق د� .أبو ع�صبة الر�أي يف �أنت املجدر�سة
تتحمل ج� ً
�زءا كبريا من امل�س�ؤولية ،لكن الأه��ل يتحملون
امل�س�ؤولية الكبرية يف تربية الأوالد على ال�سلوكيات
ال�صحيحة ،كون البيت هو الأ�سا�س قبل الذهاب �إىل املدر�سة.
ذات مرة ذهبت لزيارة �صديق يل يف �إحدى القرى ،و�أعتذر
من القاريء عن عدم ذكر ا�سم القرية لكي ال يتم فهمي
خط�أً .هذا الأم��ر تطلب مني �أن �أ�ستقل البا�ص ل�سببني:

مقاالت

�أولهما �أن ال�سيارة كانت مع �إبني
وثانيهما لأين �أف�����ض��ل ا�ستخدام
البا�ص على ال�سيارة .و�صادف
�أن ك��ان ع��دد التالميذ يف البا�ص
�أكرث من عدد الركاب الأخرين .وقد �صعد تلميذ �إىل البا�ص
ومل يدفع الأجرة ثم جل�س على مقعد .فلفت ال�سائق نظر
التلميذ �أن عليه دفع الأج��رة .وكم كانت ده�شتي كبرية
عندما قال التلميذ لل�سائق والذي كان ح�سب تقديري مل
يتجاوز �سن ال�ساد�سة ع�شر " :ما بدي �أدفع واعمل اللي
بدك اياه" .فقال له ال�سائق ":ال عمي بدك تدفع مثلك مثل
غريك" .ف�أجابه التلميذ وبكل وقاحة� ":إعتربها خاوة" ثم
ات�صل بوالده و�شرح له الو�ضع على طريقته اخلا�صة
�أي طريقة الكذب يف �سرد الواقعة .وعندما نزل التلميذ
من البا�ص كان وال��ده مع �شقيق له ينتظران يف املحطة
ثم �صعدا �إىل البا�ص .و�س�أل والد التلميذ ال�سائق ":لي�ش
بتتعدى على ابني؟" ف�شرح له ال�سائق ما جرى بالتف�صيل.
ويبدو �أن الأب اقتنع مبا قاله ال�سائق لأنه نزل و�أو�سع
�إبنه �ضرباً �أم��ام النا�س� ،إال �أن��ه مل يعتذر من ال�سائق.
ً
�شاهدا عليها يف با�ص �آخ��ر .ك��ان يف
حادثة �أخ��رى كنت
ً
البا�ص الذي ا�ستقليته عددا من التالميذ .فمنهم من كانت
�سلوكياته جيدة لكن �سلوكيات معظمهم كانت يف منتهى
الوقاحة وكان بينهم تلميذات �أي�ضاً .كانوا يجل�سون على
املقاعد ثم ي�ضعون �أرجلهم ب�أحذيتهم على املقاعد املقابلة،
بع�ضهم ي�أكل �سندوي�شات ويرمون ب��ورق ال�سندوي�شة
يف البا�ص �أو ي�أكلون "مك�سرات" ويرمون الق�شور داخل
ال��ب��ا���ص .لي�س ه��ذا فح�سب :كنت �أ�سمعهم يتبادلون
كلمات وتعابري يندى لها اجلبني ملا فيها من عنف كالمي
ووقاحة وقلة �أدب .جميعهم كانوا منهمكني بهواتفهم
يتنقلون من "الوات�س �أب" �إىل البحث يف جوجل ،وهذا
الأم��ر بدا وا�ضحاً من خالل �أحاديثهم .وال�شيء املخزي
�أن تلميذا ن��ادى تلميذة لرييها فيديو على الإن�ترن��ت،
فلما �أل��ق��ت التلميذة �أول نظرة على الفيديو قالت له
م�شمئزة " :قرف يقرفك واحد �سافل" ثم عادت �إىل مكانها.
مل ت��رق يل ه��ذه امل�شاهد امل ��ؤذي��ة واملخزية م��ن تالميذ
وتلميذات يفرت�ض �أنهم �شباب امل�ستقبل .ك��ان البا�ص
مليئاً عندما �صعدت �سيدة م�سنة ومل يقف �أح��د من
التالميذ ليجل�سها احرتاماً لتقدمها يف ال�سن .ففعلت �أنا
ذلك و�أجل�ستها مكاين .فقلت لهم" :عيب عليكو لي�ش بتحطو
�أرجلكو على املقاعد وبتو�سخو البا�ص" .فوقفت تلميذة
و�أجابتني بوقاحة ال مثيل لها� ":إحنا تعبانني وبدنا نعمل
اللي بدنا اياه وما حدا دخلو فينا" .تذكرت نف�سي و�أنا يف
عمرها كيف كنا نحرتم من هم �أك�بر منا �سناً وكيف كنا
نحرتم �أ�ساتذتنا يف وجودهم ويف غيابهم ،وقارنت بني
�سلوكيات التالميذ �أيام الزمن اجلميل �أيام احرتام الآخرين
وال �سيما امل�سنني واملعلمني وب�ين �سلوكيات تالميذ
ع�صر العوملة والإنرتنت والبلفون والوات�س �أب وع�صر
"اجلينز" املفتوح عند الركبتني وفوق الركبتني �أي�ضا.
ن���زل���ت م���ن ال���ب���ا����ص و�أن������ا �أق������ول يف ن��ف�����س��ي :ي��ب��دو
�أن م��ع��ظ��م الأه����ل ب��ح��اج��ة � ً
أوال ل�ترب��ي��ة ق��ب��ل الأوالد

م���دي���ن���ت���ي ال���ت���ي ال ت������زال ق��ري��ة
ب���ق���ل���م ال����دك����ت����ور ع��ب��د
ال���ك���ري���ـ���م ع���م���ر ع��م��ش��ة

�شفاعمرو مدينة منذ ع��ام � ،1910أي منذ
العقد الأول يف القرن الع�شرين ،ف�أين هي
مدينة �شفاعمرو م��ن امل��دن � ّي��ة!؟؟ وم��ا هي
ال�سمات ال��ت��ي تتم ّتع بها لتكون مدينة!!
�س�ؤال ا�ستوقفني بعدما طلب مني ابن �أختي
"خليل" تعريف املدينة وما وجه االختالف
بينها وب�ي�ن ال��ق��ري��ة ،ف���ب���د�أت ال��ب��ح��ث عن
خ�صائ�ص املدينة وم��ا ت�شتمله من خدمات
تقدّمها ملواطنيها ،فوجدت �أن مدينتي ال تزال
قرية وال حتمل من مقوّمات املدينة �إال ا�سمها .
انتابني الف�ضول ملعرفة مل���اذا �شفاعمرو
ال حت��م��ل ���س��م��ات امل��دي��ن��ة ب��ك � ّل امل��ع��اي��ر مع
العلم �أن��ه��ا الأوىل ال��ت��ي ح�صلت على لقب
"مدينة" ح ّتى قبل قيام الدولة عام ،1910
وتاريخها ي�شهد ب�أنها ك��ان��ت حم� ّ�ط �أنظار
ال����والة واحل���ك���ام وم��رك��ز �إدارة اجلليل
ب�أ�سره ملوقعها الإ�سرتاتيجي واجلغرايف.
�أب��ح��رت ب�ين امل��ع��ل��وم��ات لأج���د �أن مدينتي
ت��ق��ع يف �أدن����ى درج����ات ال�سلم االجتماعي
االقت�صادي ،وتخلو من الدوائر احلكومية
ال��ت��ي ت��وف��ر اخل���دم���ات الأ���س��ا���س � ّي��ة ملدينة
تليق مبكانة �شفاعمرو على م � ّر الع�صور،
وتفتقر �إىل امل��راف��ق الطبية كامل�ست�شفيات
وغ��رف ال��ط��وارئ ،و�إىل املحاكم واجلامعات
واملتاحف ،ح ّتى املرافق الثقافية كامل�سرح
وال�سينما غري متوفرة فيها ،وحل�ضور فيلم �أو
م�سرحيّة ن�ضطر لل�سفر �إىل حيفا �أو النا�صرة.

وعن اجلانب ال�سياحي واال�ستثمار معروف �أن
�شفاعمرو غنية بالأماكن ال�سياحية الفقرية من
روادها الذي من �ش�أنه �أن يجعل �شفاعمرو يف
م�صاف املدن الأثريّة التاريخيّة الهامّة ملا فيها
من �آث��ار تاريخيّة كالقلعة واملغر البيزنطيّة
وقبور الأولياء و�أماكن العبادة ،فك ّلها معامل
لها �صداها ،ولكن يف بلدتنا ُت�شفق على هذه
الآث��ار لأن م�ستقبلها ظ� ّل يف غمار املجهول.
ناهيك ع��ن فقرها باملكاتب التي ت�ست�صدر
ج����وازات �سفر ،ف����إذا �أردن����ا ال�سفر علينا
ا���س��ت�����ص��دار ج���واز ال�سفر م��ن ق��ري��ة نالت
لقب"مدينة "منذ فرتة وجيزة .و�إذا ق ّررنا
اال�ستجمام والتنزه نذهب اىل القرى املجاورة
لعدم توفر ب��رك �سباحة و ُم َت َن َّزهات فيها.
�أم��ا بالن�سبة ل�سوق العمل يف �شفاعمرو فهو
�شحيح ً
جدا وال يوفر �أماكن عمل لأبناء املدينة
لعدم وج��ود منطقة �صناعية حتتوي على
امل�صانع وال�شركات لت�شغيل �أب��ن��اء البلدة
و�ضواحيها ،ل��ذا لي�س من الغريب �أن جند
معظم مواطني �شفاعمرو يعملون خارجها.
�أدركت � ً
آ�سفا يف النهاية �أن �شفاعمرو مدينة عريقة
لها تاريخها امل�شرف الذي مل نحافظ عليه حتى
باتت يف هبوط م�ستمر اىل �أن ا�ستق ّرت القاع لكن
�أمل يحن الوقت بعد للنهو�ض بها!!! �أما يكفينا
ما �ضاع منا من �سنوات �أودَت بنا �إىل املجهول!!!
ف�إما�أنننه�ضبهامنهذاال�سبات..و�إما�أننرتكها
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرو�شها ؟

رم����������������������������اح ي����������ص����������وب����������ه����������ا – م������������ع������ي�����ن اب�����������������������و ع������ب������ي������د

خ������اط������رة يف ال����ع����ت����م����ة ت�����ع�����رف ن���ج���وم���ك

يف غ��م��رة امل����وت ت�ستم ّر
احل��ي��اة ،ويف غمرة النفاق
واخلداع ت�ستم ّر احلقيقة ،ويف
غمرة الظالم ي�ستم ّر ال�ضوء،
وهكذا تذوب الوجوه التي ال
ا�سم لها يف الظالم والزحام.
يف حياتنا قد تكون مناطق

وزواي����ا يجب �أن نحر�ص
على �أن تبقى يف ظالم�...آه ث ّم
�آه �أن ي�سلط ال�ضوء عليها.
قد يكون االنتقام ً
طبقا �شهيًا،
لكنه يف نهاية املطاف �س ُي�ؤكل
باردا ،واالنتقام الذي �أ�صبح
ظ��اه��رة مقلقة ومنت�شرة

بيننا ،يجب �أن يكون �آخر
اخليارات� ،إن كان ال بد منه!
فالتجاهل وع��دم املواجهة
واحل��واج��ز واال�ستمرار يف
احل��ي��اة كاملعتاد ق��د يكون
�أف�ضل و�سيلة انتقام .كفى �أن
جنعل من احلمقى م�شاهري

ثم نحتفي بحماقاتهم ،لكن هيا
بنا نعرتف ب�أن هذا هو حالنا،
فقد رحل بال رجعة م�صطلح
ال�����ص��دق يف ه���ذا الع�صر،
ع�����ص��ر اخل��ي��ان��ة ون���ك���ران
اجلميل ،وغدا الوفاء عملة
نادرة �أغلقت كافة فروعها.

ما �أمتناه �أن �أبقى حما�ص ًرا
م��ن اجل��ه��ات الأرب�����ع ،كما
�أن�����ا ال����ي����وم ،ب����الأمي����ان،
العمل ،ال�صدق والعدالة،
علي
و�أ�س�أله تعاىل �أن يدمي َّ
نعمة ه���ذا احل�����ص��ار طاملا
ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة.
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م������ن ي����ش����جّ����ع ال�����ن�����ج�����وم يف امل�����ون�����دي�����ال؟

ان��ط��ل��ق��ت م��ب��اري��ات ك ��أ���س ال��ع��امل يف رو�سيا،
ح���ي���ث ت���ت���وج���ه �أن����ظ����ار ال����ع����امل ك���ل���ه���ا اىل
ال��ع��ا���ص��م��ة ال���رو����س���ي���ة مل��ت��اب��ع��ة جم���ري���ات
ه����ذه ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���امل���ي���ة .ف���م���ن ي�����ش��ج��ع
جن�����وم ال����ع����امل ال���ع���رب���ي يف امل����ون����دي����ال؟
جن����������������وى ك��������������������رم :ال������ب������رازي�������������ل
ه���ي���ف���ا وه����ب����ي :ال��ب��رازي�����ل ب���ع���د خ����روج
امل����ن����ت����خ����ب االي�������ط�������ايل م������ن ال����ب����ط����ول����ة
�إل�����������ي�����������������������س�����������ا� :إ���������س��������ب��������ان��������ي��������ا

راغ���������������ب ع����ل����ام���������ة :ا لأرج��������ن��������ت����ي���ن
ن�������������وال ال��������زغ��������ب��������ي :ا لأرج�������ن�������ت���ي���ن
م�����ي����ري����������ام ف������������ار�������������س� :أمل�������ان�������ي�������ا
ن������ان�������������س������ي ع���������ج���������رم :ال����ب����رازي���������ل
م�������ل�������ح�������م زي�������������������ن :ال������ب�����رازي������������ل
ك���������������ارول �������س������م������اح������ة :ال����ب���رازي��������ل
ب������������ا�������������س������������م������������ة� :أمل������������ان������������ي������������ا
ف������������ار�������������س ك��������������������رم� :أمل���������ان���������ي���������ا
م������������������روان خ������������������وري :ال����ب����رازي���������ل

ن���ي���ك���ول س����اب����ا" :ب���ك��� ّف���ي إدع�������اءات
وت������ن������ظ���ي��ر" ..م������ن ق������ص������دت؟؟؟
اعتربت الفنانة نيكول �سابا �أن البطولة ال تقا�س بعدد امل�شاهد حيث
من املمكن �أن يحدث م�شهد واحد الفرق يف �أي من الأعمال الدرامية.
ويف تغريدة لها عرب "تويرت" كتبت �سابا" :ما بحياتها بطولة املمثل
بتنقا�س بعدد امل�شاهد وكميتهن ..بيكفي تبينّ من م�شهد واحد م�ش
بال�ضرورة بالـ  50%50و  dominantوال بال ."!!60%40
و�أ���ض��اف��ت" :بك ّفي ادّع������اءات وت��ن��ظ�ير وت�بري��ر لأن���و ق��اري�ين
وف���اه���م�ي�ن امل���م���ح���ي وع����ارف��ي�ن ����ش���و ع����م ب�����ص�ير ب��امل��ط��ب��خ!
خ��ل��ي��ن��ا ���س��اك��ت�ين وب�ل�ا م���ا ن��ح��ك��ي اك�ت�ر م���ن ه��ي��ك! هاااااا".
و�إع��ت�بر البع�ض �أن �سابا ق�صدت يف تغريدتها املمثلة نادين
ن�سيب جن��ي��م ح��ي��ث ردّت عليها ب��ط��ري��ق��ة غ�ير م��ب��ا���ش��رة بعد
م��ق��اب��ل��ت��ه��ا م���ع الإع�ل�ام���ي حم��م��د ق��ي�����س ع�ب�ر ق��ن��اة . MTV
ك��م��ا ت��ع � ّر���ض��ت ���س��اب��ا ب��ع��د ه���ذه ال��ت��غ��ري��دة ل��ه��ج��وم ك��ب�ير من
ق��ب��ل ج��م��ه��ور جن��ي��م ال���ذي���ن ردّوا ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��ل��م��ات ق��ا���س��ي��ة .

ي��������������������������������������ارا :ال���������ب���������رازي�������������������ل
وائ����������������ل ج�����������������س��������ار :ال�����ب����رازي����������ل
دي����ان����ا ح�������داد :ال��ب��رازي�����ل واالرج���ن���ت�ي�ن
ب�����ا������س�����ك�����ال م�����������ش�����ع��ل��اين :ال���ب���رازي�������ل
ج���وزي���ف ع���ط���ي���ة :ال��ب�رازي����ل و �إ����س���ب���ان���ي���ا
دوم�����ي�����ن�����ي�����ك ح��������������وراين :االرج�����ن�����ت��ي��ن
ك������ل������ودي������ا م�����ار������ش�����ل�����ي�����ان� :أمل�����ان�����ي�����ا
ن��������ادي��������ن ال��������را���������س��������ي :ال����ب���رازي��������ل
ج�����������������ورج خ�����������ب�����������از :ال�����ب�����رازي�����������ل

زي����������������اد ب���������رج���������ي  :ال�����ب����رازي����������ل
دي����������ن����������ا ح�����������اي�����������ك :ال�����ب�����رازي�����������ل
زي���������������ن ال���������ع���������م���������ر :ال�����ب�����رازي�����������ل
م�����������ادل�����ي�����ن م���������ط���������ر :ال�����ب�����رازي�����������ل
ه���������������اين ال����������ع����������م����������ري :امل�������ان�������ي�������ا
ول���������ي���������د ت��������وف��������ي��������ق :ال�����ب����رازي����������ل
�أ�������س������ام������ة ال�������رح�������ب�������اين :ال���ب���رازي�������ل
م��������اغ��������ي ب���������و غ�������������ص������ن� :أمل������ان������ي������ا
�����س��ي�ري����ن ع����ب����د ال������ن������ور :ال���ب���رازي�������ل .

عمرو يوسف يمنع زوجته من
التحدث باللهجة السورية!!!
�أكد الفنان امل�صري عمرو
ً
جمهودا
يو�سف� ،أن��ه بذل
ً
كبريا حلفظ وتعلم اللهجة
ال�صعيدية حتى يتقنها
ب�شكل جيد خ�لال تقدميه ل��دور “طايع” ،مو�ضحاً
�أنه كان يتحدث بتلك اللهجة خارج امل�سل�سل � ً
أي�ضا.
وك�شف النجم امل�صري يف مقابلة بربنامج “هنا
العا�صمة” على قناة “�سي بي �سي” �أنه كان يتحدث
باللهجة ال�صعيدية يف امل��ن��زل م��ع زوج��ت��ه الفنانة
كندة علو�ش ،ومنعها من التحدث باللهجة ال�سورية

لأن��ه فوجئ بنف�سه يقول �إح��دى الكلمات بال�سورية
خ�لال ت�صوير امل�سل�سل ،م�����ش�يرًا �إىل �أن���ه طالبها
بالتحدث بامل�صرية فقط معه حتى ال يت�شتت ذهنه.
ولفتعمرويو�سف�إىل�أنهتدربقبلامل�سل�سلملدة�3أ�شهر
على اللهجة ال�صعيدية ،و�أن �أ�صدقاءه كانوا ي�سخرون
منه ب�سبب �إ�صراره على التحدث معهم بال�صعيدي.
و�أ�شار الفنان امل�صري ال�شهري �إىل �أن��ه كان يحر�ص
على اجللو�س مع رجال من ال�صعيد لكي يتقن اللغة
�أكرث ،م� ً
ؤكدا �أنه كان حري�صاً � ً
أي�ضا على ت�صحيح �أي
خط�أ � ً
أي�ضا للفنانة �صبا مبارك خالل متثيلها �أمامه.

وفاة الفنان املصري الشاب ماهر عصام

املوت يغيب املمثلة آمال فريد

بعد �صراع مع املر�ض وعن عمر يناهز الـ 80عاماً
توفيت هذا اال�سبوع املمثلة امل�صرية �آمال فريد.
الراحلة كانت قد عانت يف الفرتة التي �سبقت
وفاتها من �أزم��ة �صحية نقلت على �أث��ره��ا اىل
م�ست�شفى �شربا ومت �إيداعها بالعناية املركزة،

ب���ع���دم���ا ت����ده����ورت ح��ال��ت��ه��ا
ال�صحية يف دار امل�سنني التي
ك��ان��ت تعي�ش م����ؤخ� ً
��را فيه.
عائلة ف��ري��د �شيعت جثمانها
وا���ش��ار م�صدر من العائلة اىل
انهم ق���رروا ع��دم �إق��ام��ة عزاء
ل��ل��راح��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذا لو�صيتها.
يذكر ان املمثلة امل�صرية الراحلة
�آمال فريد �شاركت ب�أبرز الأعمال
اىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن جنوم
التمثيل والغناء يف م�صر منهم
املمثل �أح��م��د رم���زي والفنان
الراحل عبد احلليم حافظ ،وكان
من �أبرز �أعمالها :موعد مع ال�سعادة� ،إ�سماعيل
ي�س يف الطريان ،من �أجل ام��ر�أة ،حماتي مالك،
معبودة اجلماهري وغريها من الأعمال ،اىل �أن
اعتزلت التمثيل نهائياً بعد زواجها ب�أعوام ب�سيطة.

ت���ويف ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ال�����ش��اب م��اه��ر ع�صام،
الأح������د ،مب�����س��ت�����ش��ف��ى دار ال����ف�����ؤاد يف مدينة
� 6أك����ت����وب����ر ،ع����ن ع���م���ر ن���اه���ز  38ع��ام��ا
وكان ماهر قد تعر�ض لأزمة �صحية مفاجئة ،ودخل
على �إثرها يف غيبوبة عقب �إ�صابته بنزيف يف الدماغ.
و�أق�����ي�����م�����ت ������ص��ل��اة اجل������ن������ازة مب�����س��ج��د
ال���������ش����رط����ة ب����ال���������س����اد�����س م�����ن �أك����ت����وب����ر
ع�صام من مواليد عام  ،1979وبد�أ عمله يف ال�سينما
يف �سن مبكرة .فكانت بدايتة الفنية مع املخرج الكبري
يو�سف �شاهني بفيلم "اليوم ال�ساد�س" عام ،1986
والذي �شارك فيه وهو طفل يف �سن� 10سنوات ،و�شارك
بعدها يف فيلم "التعويذة" عام  ،1987مع نخبة من

النجوممنهمحمموديا�سنيوي�سرا،وظهربنف�سالعام
مع عادل �إمام و�آثار احلكيم يف فيلم "النمر والأنثى".
و������ش�����ارك يف �أف���ل���ام ف����وزي����ة ال��ب�رج����وازي����ة
( )1985وام����ر�أة م��ت��م��ردة ( )1986والنمر
والأن���ث���ى ( )1987وه���ي ف��و���ض��ى (.)2007
ك��م��ا ����ش���ارك يف �أع����م����ال ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة منها:
ل������دواع �أم���ن���ي���ة ( )2001وامل���ل���ك ف����اروق
( )2007وف��رق��ة ن��اج��ي ع��ط��ا هلل (.)2012
وق��ب��ل �أرب����ع ���س��ن��وات� ،أ���ص��ي��ب املمثل ب��ن��زف يف
امل��خ �أي�ضا �إث��ر �سقوطه يف حمام بيته �أ�سفر عن
انفجار �شريان جعله يدخل يف غيبوبة �أبعدته
ع��ن التمثيل ،وف���ق م��ا نقلت م��واق��ع م�صرية.

تقارير خاصة

13

ƾȹƸſƾƬžȤȚȹȤƾƭźȘǛƸƲƁǚƸƄƶżǍžǙƶŮ
(ȤƾŶȘ)ǀƸƯƵűǕžȴȶƾƯƄŽƾŮ

ǍȮȮƁǞƭƄŽ(ȤƾȮȮŶȘ)ǀȮȮƸƯƵűǕȮȮžȴȶƾȮȮƯƄŽƾŮǀȮȮƴžǍŽȚǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮȳƾȮȮŻȖ
ǠȮȮźȱȤƾȮȮŵȶƾȮȮƸȹ ŽƾƱƄŲȚƾȮȮƸȹ ſƾƬžȤȚȹȤƾȮȮƭźȘȆǀȮȮƶƁǋƵŽȚȢǽȶǈǀƸƲƸȮȮŴǞƵŽȚǀȮȮƸŮǍƄŽȚ
ǏȮȮƸǣȤǜȮȮžǚżǀȮȮƶƁǋƵŽȚǠȮȮź(ǍƸƵȮȮŴ)ǛȮȮƯƭžǠȮȮźǛȮȮƸŻȖȸǌȮȮŽȚȤƾȮȮƭźȁȚ
ǀȮȮƁǋƴƃŽȚǞȮȮƬŸǛȮȮƷƶƸŮǜȮȮžȶǀȮȮƶƁǋƵŽȚȔƾȮȮƷűȶȶȲǋȮȮƸźǚȮȮƸǣƾƈƸžȆǀȮȮƁǋƴƃŽȚ
ǜȮȮƁȿǞŸǋƵŽȚǜȮȮžǗȮȮƸƱŽȶƾŮƾȮȮŴǟȮȮŴǞžǠȮȮžƾƇƵŽȚ
ȱȤƾȮȮƃſ)ǀȮȮƴžǍŽȚǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮȬǍȮȮźǍȮȮƁǋžȆǍȮȮűǍŮȤǞȮȮƄƳƸźǋƸȮȮƉŽȚȲƾȮȮŻȶ
ȚǌȮȮƀǀźƾƬƄȮȮŴƾŮȜȢƾƯȮȮƉŽȚƾȮȮſǍƵưůȶȆ(ȤƾȮȮŶȘ)ǀȮȮƸƯƵűǕȮȮžȴȶƾȮȮƯƄŽȚȶȔƾȮȮƲƴŽȚȚǌȮȮƀ
ǜȮȮŸȯǍȮȮƯƄŽȚȶǠȮȮŻǾƄƴŽǀȮȮƯǣȚȤǀȮȮǧǍźǚƳȮȮƪůǠȮȮƄŽȚȤƾȮȮƭźȁȚȜǋȮȮǣƾžȲǞȮȮŲȢǋȮȮƯŽȚ
ȳƾȮȮŸȮȮȮŮȳƾȮȮƯŽȚȚǌȮȮƀǚȮȮƱƄƇƁǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮǀȮȮƱƴƄƈžȝƾȮȮſƾƁȢǜȮȮƸŮțǍȮȮŻ
ǙȮȮƶƃżƾƵƸȮȮŴǽȝȚǞƶȮȮŴȤȚǋȮȮžǟȮȮƴŸƾȮȮƶůȚȥƾƆſƼŮǍȮȮƈƱŽƾŮǍƯȮȮƪſȶǝȮȮƄžƾŻȘǟȮȮƴŸ
ǚȮȮƵƯůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƵƮƶƵŽȚȵǌȮȮƀǜȮȮžȚȔȹ ǎȮȮűǠȮȮſǞƳŽǍȮȮƈƱŽƾŮǍƯȮȮŵȖȸǍȮȮƸƀƾƵű
(ǃȮȮƷƶŽȚȚǌȮȮƀǠȮȮźǍƵƄȮȮƉƶŴȶǕȮȮƵƄƆƵŽȚǉȮȮŽƾƫŽǍȮȮƸƅƳŽȚ

ǜɹȮŴȤǞȮȮźǠƄƶƁǞů
Ⱦ

2018ȲƾȮȮȮƁǋſǞžǀƴƸƳƪůȩǍƯů

22.06.2018

(ȜȤƾƄƈ ȽƵŽȚǀŸǞƵƆƵŽȚ)ȰǾŶȘ
Ƚ ǜž
(ǟƴŲȖ)Ǒ ȿƵŲ

ǠȮ
ȿ ȮƶŹǑȮȮƵȿ ȽŲȆǠȮȮŮǍƯŽȚǓȮȮŴǞŽȚǠȮȮźȜǍȮȮžȲȶǈȶȆǘȮȮƴƭůȦȶȚǍƄȮȮŵ
ȳƾȮȮųǀȮȮƶƸƇƭŮ

ǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚ( (ǟȮȮƴŲȖ) ǜȮȮž ǀȮȮƴŽǋȽƵŽȚȶ ȜǋȮȮƁǋƆŽȚ ǑȮȮȿƵ ȽƇŽȚ ǀȮȮŸǞƵƆž
ǑȮȮƵȿ ȽŲƿȮȮƇȽƁȸǌȮȮŽȚǑȮȮƵȿ ȽƇŽȚȤƾȮȮƸƄųƾŮƾȮȮƶžǚƳȮȮŽȲƾȮȮƆƵŽȚǉȮȮƸƄů(ȜȤƾȮȮƄƈȽƵŽȚ
ȳǞȮȮƲƁǜȮȮžǚżȶǑȮȮƵȿ ȽƇŽȚǛȮȮŸƾƭžțƾȮȮƇǧȖȳƾȮȮųǀȮȮƶƸƇŶ40%ȶȖ30Ȇ20ǕȮȮž
ǟȮȮŽȘȟƾȮȮƄƇůƿȮȮȿƸŶǑȮȮȿƵ ȽŲǍȮȮƸƬƇůǀȮȮƸƴƵŸȴȖȴǞȮȮźǍƯƁǑȮȮȿƵ ȽƇŽȚȢȚǋȮȮŸƼŮ
ȆȜǍȮȮųƾźȳƾȮȮųǀȮȮƶƸƇŶȶǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮƆŮǑȮȮƵȿ ȽŲțǞȮȮƃŲǜƸȿƸȮ ŴƾŴȖǜȮȮƸſȿǞƳž
ȨƾȮȮƈŽȚǝȮȮƵƯŶǑȮȮƵȿ ȽƇŽȚǠȮȮƭƯȽůǠȮȮƄŽȚǠȮȮƀǀȮȮƶƸƇƭŽȚȴȖȯȶǍȮȮƯƵŽȚǜȮȮžȣȘ
ȱƾȮȮƶƀǝȮȮƄƲƁǍƭŮǑȮȮƵȿ ƇŽȚƿȮ
Ƚ ȮƇƁƾȮȮƶžǚżƾȮȮƶƄźƾƲŰǜȮȮžȔǎȮȮűǞȮȮƀǑȮȮƵȿ ƇŽȚ)
Ƚ
ǠȮȮƶưŽȚǑȮȮƵȿ ƇŽȚȴǞȮȮ
ƃȿ ƇƁȴȶǍȮȮųȕȶȸǋȮȮƸƴƲƄŽȚǑȮȮƵȿ ƇŽȚȴǞȮȮ
ƃȿ ƇƁȴǞƳƴƷƄȮȮƉž
Ƚ
Ƚ
ǑȮȮƵȿ ƇŽȚǟȮȮŽȘȴǞȮȮƱƸƬƁǑȮȮ
Ƶȿ ƇŽȚǛȮȮŸƾƭžțƾȮȮƇǧȖȴȖƾȮȮƵżȶǀȮȮƶƸƇƭŽƾŮ
Ƚ
Ƚ
ǀȮȮƶƸƇƭŽȚǀƃȮȮƉſȜȢƾȮȮƁȥƾȮȮſȤǍŻ(ǟȮȮƴŲȖ)ǠȮȮźǜȮȮƇſǙȮȮŽǌżȆǀȮȮƶƸƇƭŽȚǜȮȮžǍȮȮƸƅƳŽȚ
ȳƾȮȮųǀȮȮƶƸƇŶ ǟȮȮŽȘƾȮȮƷƴŻȖǚȮȮƫƁǠȮȮƄŽȚȶ(ȜȤƾȮȮƄƈƵȽ ŽȚǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚ)ǠȮȮź
 Ȇ ȳƾȮȮƈŽȚǀȮȮƶƸƇƭŽȚǜȮȮžǀȮȮůȶƾƱƄžȝƾƁǞƄȮȮƉž3ǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚǚƵȮȮƪů
ǛȮȮƉŻǠȮȮźǘƁǞȮȮƉƄŽȚȜǍȮȮƁǋžȆǜȮȮƸƀǞżȴƾȮȮžǍƸŮȸǍƸȮȮŵǝȮȮƄŽƾŻƾȮȮžȚǌȮȮƀ( ȶ
ǋȮȮƁǋƆŽȚȰǾȮȮŶȁȚǟȮȮƴŸƾȮȮƲȹ ƸƴƯůȦȶȚǍƄȮȮŵǠȮȮźȟȥƾȮȮƭŽȚȔȚǌȮȮưŽȚ
ǀȮȮůȶƾƱƄžȝƾȮȮƸȿ ƵƳŮȆƿȮȮƇȽƁȸǌȮȮŽȚǑȮȮƵȿ ȽƇŽȚȤƾȮȮƸƄųȚǋȮȮŲȚȶǚƳȮȮŽǉȮȮƸƄů(ǟȮȮƴŲȖ)
ƾȮȮƶƀȶǀȮȮ ȿƇǧȳƾȮȮƈŽȚǀȮȮƶƸƇƭŽȚǜȮȮž

ȲƾƱŶǈȚǀƁǌưůǠźǋƁǋűǍƫŸ

ȰȚǞŴǈȚǠźƾſǍƸƄžǜžǋƁǋűǙƴƱŶǜžǟƴŹȖǋűǞƁǽǝſǈ

ǜɹŴȤǞźǠƄƶƁǞůǀƳƃŵǕžȲƾƁǋſǞƵŽȚȔȚǞűƺŮǠżȤƾŵ
Ⱦ

ƿƸƴƇŽȚǚƁǋŮ
(GoldƾſǍƸƄž)

ȝƾȮȮƫƲŮȝȚȥǞȮȮƴŮǀƴƸƳȮȮƪůȩǍȮȮƯůǜɹȮȮ
ŴȤǞȮȮźǠȮȮƄƶƁǞůǀƳƃȮȮŵȆƾȮȮƷůȢƾƯż
ȿ
Ⱦ
ȲƾȮȮƁǋſǞƵŽȚǠȮȮŲȶǜȮȮžȰǍȮȮƱŽȚȳǾȮȮŸȖǚȮȮƵƇůȜȢǋȿ ȮȮƯƄž
ǀƳƃȮȮŵǜȮȮžƾȮȮƵȹ ǣȚȢƾȮȮſȢǞȿ ƯůƾȮȮƵżǀȮȮƴƸƵűȶǀȮȮƁȿ ǍƫŸǀȮȮƫƲŮǀȮȮƸƶƭŻȝȚȥǞȮȮƴŮ
ȿ
ȿ
ǎȮȮȿƸƵƵŽȚȶȨƾȮȮƈŽȚƿȮȮżǍƵŽȚǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇů(GoldƾȮȮſǍƸƄž)ƿȮȮƸƴƇŽȚǚȮȮǣȚǋŮ
ǜɹȮȮŴȤǞȮ
ȮƲƁǍźȜȥǞȮȮƴŮȸȤƾȮȮƄųȘǜɹȮȮŴȤǞȮ
ȿ
Ⱦ ȮźǠȮȮƄƶƁǞůǜȮȮžǚȮȮƬƱƵŽȚǙȮ
Ⱦ ȮźǠȮȮƄƶƁǞů ȝƾȮȮŮƾƷƄŽȁȚǜȮȮžǚȮȮƸƴƲƄŽȚȶǀȮȮŸƾƶƵƴŽǝȮȮƄƸƵƀƺŮȯȶǍȮȮƯƵŽȚȆFL‘2ȬǞȮȮſǜȮȮžHM-O
ȷǋȮȮŽǠȮȮƵƬƷŽȚȥƾȮȮƷƆŽȚǠȮȮźǙȮȮƸůǞƸŮȶǍǮŽȚƾȮȮƁǍƸƄƳƃŽȚǎȮȮƸƱƇůȶȝƾȮȮŰȿǞƴƵŽȚȶ
ȿ
ǚƸǣȚǍŴȘǠźǠƵŽƾŸǃƄƶžȰǾŶȘ
ǠȮȮźǀŻǞƃȮȮƉžǍȮȮƸŹȶǀȮȮƸƵŽƾŸǀȮȮŻǾƭſȚǚƳȮȮƪůȆ(GoldƾȮȮſǍƸƄž)ǚȮȮƱƭŽȚ
ȲƾȮȮƱŶǈȚǀȮȮƁǌưů
ȿ
ǍȮȮƃƄƯƁȸǌȮȮŽȚȆȳǈȚƿȮȮƸƴŲȸǞȮȮƄƇƁȳǈȚƿȮȮƸƴŲǠȮȮźȸǍȮȮƉŽȚǠȮ
ȿ ȮƃƀǌŽȚƿȮȮżǍƵŽȚ
ȿ
żǍžǟȮȮƴŸȆǚȮȮƱƭƴŽǚȮȮƬźǈȚȔȚǌȮȮưŽȚ
ȿ
ǟȮȮƴŸȚǞȮȮźȿǍƯůǀȮȮƸǣȚǌưŽȚȝƾȮȮźƾƬȽƵŽȚȲƾȮȮƆžǠȮȮźǚƃƲƄȮȮƉƵŽȚ ȤǞȿ ȮȮƭƄŽǀȮȮƁǞƸŲȶǀȮȮƁȤȶǍǤȆǀȮȮŽƾƯźȝƾȮȮƃ
ȿ
ȮŽȘǀȮȮźƾǤȁƾŮȚǌȮȮƀȆǚȮȮƱƭŽȚȷǋȮȮŽǀȮȮŸƾƶƵŽȚȥƾȮȮƷű
ǠȮȮ ȿƇǧȜƾȮȮƸŲǓȮȮƵƶŽǛƳƳƁǍȮȮŵ ȜǍźȿ ǞƄƵŽȚǀȮȮƁǌȿ ưƵŽȚȝƾȮȮƃżǍƵŽȚǟȮ
ȿ
ǜžǂȮ
Ȯ
ŽƾƅŽȚǍȮ
Ȯ
ƃƄƯ
Ɓ
ȸǌȮ
Ȯ
ŽȚȶǀȮ
Ȯ
ƁȤȶǍƬŽȚȶǀȮ
ȮŽƾƯƱŽȚȝƾȮ
ȮƃżǍƵŽȚȵǌȮ
ȮƀǛȮȮƀȖǋȮȮŲȖȶǝȮȮƸź
ȿ
Ƚ
ǗȮȮƶǧǕȮȮžSHAPEǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǨǃȮȮƄƶƵŽȚȴƾȮȮƵƄŽȖǀżǍȮȮŵǘȮȮƴƭůȆȜǍȮȮžȲȶǈ
ȿ
ǠȮ
Ȯ
źȝȚǋƁǍƳȮ
Ȯ
ŴǞǰƸŽȶȖ:?AȮȮ
Ȯ
ŽȚƿȮ
Ȯ
żǍžǞȮ
Ȯ
ƀƿȮ
Ȯ
ƸƴƇŽȚǠȮ
ȮźǝȮȮƄƸƵżǂȮȮƸŲ
ȹ
ȹ
ǠȮȮźȱȤƾȮȮƪƁȸǌȮȮŽȚȶȆǀȮȮŴȚȤȢȶƾȮȮƅƇŮǍȮȮƅżǈȚǍȮȮƃƄƯȽƁȸǌȮȮŽȚB420ƾȮȮƁǍƸƄƳƃŽȚ
ǀżǍȮ
Ȯ
ŵȲȶȖǠȮ
Ȯ
ƀƾȮ
Ȯ
ſǍƸƄž
:?A&:c[O\?WZYAZWU]aOQQVO`WRSa
ȳǈȚƿȮȮƸƴŲ
ȜƾȮȮƸŲǓȮȮƵƶŽSHAPEǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǨǀȮȮźƾǤȘȴǞȮȮƀǋŽȚǀȮȮƯŮƾƄžȶǀȮȮƃŻȚǍžǚȮȮŲȚǍž
ǀȮȮƁȤȚǍŲȜǍƯȮȮŴ300ǒȮȮƱųǟȮȮŽȘȸȢƻȮȮůǍƷȮȮŵȖ3-4ǜȮȮŸǚȮȮƲůǽȜǍȮȮƄƱŽǠȮȮ ȿƇǧ ǜȮȮƸƫŽȚȆƾƸſƾƃȮȮŴȚǋȮȮƯŮȆǛȮȮŽƾƯŽȚǠȮȮźȝƾżǍȮȮƪŽȚǚȮȮǣȚȶȖǜȮȮƸŮǜȮȮžȶȆǚƸǣȚǍȮȮŴȘǠȮȮź
ǓȮȮƸƇžǑȮȮƸƴƲůȆƾȮȮȹƸžǞƁƾȮȮƷŽȶƾƶƄſǠȮȮƄŽȚǀȮȮƁȤȚǍƇŽȚȝȚǍƯȮȮƉŽȚǚȮȮƵƆžǜȮȮž ƾȮȮƷůƾƆƄƶžǠȮȮźƾȮȮƷƆžȢȶǽǞȮȮžȤǞƱŽȚȵǌȮȮƀȟƾȮȮƄſȘǠȮȮźǁȮȮƇƆſǠȮȮƄŽȚȆƾƳȮȮƁǍžȖȶ
ȿ
ȴǞȮȮƀǋŽȚǀȮȮƴƄżȶȴȥǞȮȮŽȚȜȢƾȮȮƁȥǕȮȮƶžȆǜȮȮƸůǍǧƾƈŽȚ ǛȮȮƉŻȶƾȮȮſǍƸƄžǜȮȮƸŮȱǍƄȮȮƪƵŽȚȴȶƾȮȮƯƄŽȚǚȮȮƬƱŮ9]ZRƾȮȮſǍƸƄžȰǾȮȮŶȘǛȮȮů
ǛȮȮŽƾƯŽȚǠȮȮźȲƾȮȮƱŶǈȚȔȚǌȮȮŹȜǋȮȮǣȚȤȆǝƴƄȮȮƉſȆȳǈȚǀżǍȮȮƪŽȚǠȮȮźȞƾȮȮƇŮǈȚ
ȴǞȮȮŽȶƾƇƁƾȮȮƶžǍȮȮƸƅƳŽȚȒȴȥǞȮȮŽƾŮǛȮȮƳƇƄŽȚȬǞȮȮǤǞžƾȮȮƸȹ žǞƁǝȮȮűȚǞƁǛȮȮŽƾȮȮƶȿ žȾ ǜȮȮžȼ
ǀȮȮǤƾƁǍŽȚȴǞȮȮŴȤƾƵƁȆǀȮȮſȥȚǞƄžǀȮȮƁǌưůǟȮȮƴŸȴǞȮȮƮźƾƇƁȶǠȮȮƇǧȜƾȮ
ȿ ȮƸŲǓȮȮƵſȬƾȮȮƃȿůȚ
ƿƃȮȮŴȴǞȮȮźǍƯƁǽǙȮȮŽȣǜȮȮžǛȮȮŹǍŽƾŮȶȆȳǞȮȮƸŽȚȲǾȮȮųȔƾȮȮƵŽȚțǍȮȮŵǟȮȮƴŸȴǞȮȮǧǍƇƁȶ ȝȚȤƾƷŮȦƾƸżȖǕžȦǞƄƁȤȶȢǋƁǋű
ǗȮȮŻǞůȴȶǋȮȮŮȞƾȮȮƇŮȀŽǕȮȮƬƈƁȲȚǎȮȮƁǽȬǞȮȮǤǞƵŽȚȚǌȮȮƀǛȮȮƷſȥȶȩƾȮȮƱƈſȚȳǋȮȮŸ
ȚǞƱƸǤȖȚǞƱƸǤȖǛƯƭŽȚǀƁǞƲƄŽ
ȜƾȮȮƸƇŽȚǓȮȮƵƶŽǋȮȮƁǋƆŽȚǙƁǍȮȮƪŽȚǟȮȮƴŸȯǍȮȮƯƄŽȚǛȮȮůȆȚȹǍȮ ųƻžȸǍȮȮűȽȖǂȮȮƇŮǠȮȮź
ǜȮȮŸǂȮȮƁǋƇŽȚȤȶǋȮȮƁǛȮȮƉƆŽȚǠȮȮźȴǞȮȮƀǋŽȚǀȮȮƃŻȚǍžǠȮȮźǛƀƾȮȮƉȽƁȸǌȮȮŽȚȆǠȮȮƇƫŽȚ
ȿ
4ǀƴƆȮ
ȿ ȮƉžȶȜǋȮȮƁǋűǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǨƾȮȮƁǍƸƄƳŮ
4ǗȮȮƶƫŽȚǟƴŸȸǞȮȮƄƇƁȸǌȮȮŽȚSHAPEǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǨȜǍȮȮžȲȶǈȴƾȮȮƵƄŽȖǘȮȮƴƭȽů
ǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǮŽȚƾȮȮƁǍƸƄƳƃŽȚǀȮȮƁƾƵƇŽ4W]B`]bSQb]`ǀȮȮƸƶƲƄŮǝȮȮűƾƄſȘǛȮȮůȸǌȮȮŽȚȶ
ȿ
ǋȮȮƸŲǞŽȚǃȮȮƄƶƵŽȚǞȮȮƀSHAPEǙȮȮƸůǞƸǨȶǍǨȯǋƷƄȮȮƉƵȽ ŽȚǞȮȮƬƯƴŽƾȮȮƷŽǞǧȶǟȮȮƄŲ
4ǚƆȮ
ȿ ȮƉƵŽȚǗȮȮƶƫŽȚǜȮȮžƾȮȮƁǍƸƄƳŮȢȤƾȮȮƸƴƸžǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇƁȸǌȮȮŽȚ

ȿ
ȴȥǞŽƾŮǛƳƇƄƴŽSHAPEǙƸůǞƸǨȶǍǨȜǍžȲȶǈ

ȒǚƵƯƁǗƸż

ȥȚǍȮȮźȘ ȜȢƾȮȮƁȥ ǠȮȮź ƾȮȮƁǍƸƄƳƃŽȚ ǛƀƾȮȮƉȽů 
ȦƾȮȮƉŲȁȚǜȮȮŸȲȶƻȮȮƉƵŽȚGLP1ȴǞȮȮžȤǞƀ
ȦƾȮȮƉŲȁȚǒȮȮƱƈƶƁǠȮȮŽƾƄŽƾŮȶȆǕƃȮȮƪŽƾŮ
ȿ
ȝȚǍƯȮȮƉŽȚ ȱǾƷƄȮȮŴȘ ǚȮȮƲƁȶ
ȬǞȮȮƆŽƾŮ
ǀȮȮƁȤȚǍƇŽȚ
ȸȢƻȮȮůǀȮȮƸŮƾƷƄŽȁȚǚȮȮŲȚǍƵŽȚȶȝƾȮȮƸƴƵƯŽȚ
ǕȮȮƶƵůƾȮȮƁǍƸƄƳƃŽȚȵǌȮȮƀȴǞȮȮƀǋŽȚǛȮȮżȚǍůǟȮȮŽȘ
ȿ
ȝƾȮȮŮƾƷƄŽȂŽȜǎȮȮƱȿ ƇƵŽȚȝƾȮȮƃżǍƵŽȚǚȮȮưƴưů
ȴǞȮȮƀǋŽȚǜȮȮƁǎƈůǠȮȮŽƾƄŽƾŮȶȳǋȮȮŽȚǟȮȮŽȘ

ȤƾƷŮ
ȦǞƄƁȤȶǋŽȚ
ȒǛƳƸƱƳƁǽ

ǜƸƳƴƷƄȮȮƉƵŽȚȜƺȮȮűƾƱžǠȮȮźǍȿ ƵƄȮȮƉžȆȦǞȮȮƄƁȤȶȢțǞȮȮƃƇƵŽȚȶȯȶǍȮȮƯƵŽȚǠƴȿ ȮƉƵȽ ŽȚ
ȜǍȿ ȮȮƵŽȚȵǌȮȮƀǛȮȮƳƸůƺƁȦȶȚǍƄȮȮŵǀȮȮŸǞƵƆžǜȮȮžȦǞȮȮƄƁȤȶȢȜȥƾȮȮƄƵžȝƾȮȮŻȚǌƵŮ
ȦǞȮȮƄƁȤȶȢǗȮȮƸƫŽȚǛȮȮŴǞžǠȮȮźȜȢȶǋȮȮƇžǀȮȮƯźǋŮȶȯǞȮȮźǍŽȚǟȮȮƴŸǋȮȮƁǋűǃȮȮƄƶƵŮ
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عزيزي ب��رج احلمل ،اليوم �أن��ت متفق �أخ�يرًا
م��ع ذات���ك ،وه���ذا يت�ضح ل�ل�آخ��ري��ن م��ن خالل
احلمل �سلوكك .يف العمل� ،سوف يطلب منك الزمالء
الن�صيحة ،وكذلك احل��ال يف حياتك اخلا�صة.
ت�أكد من االحتفاظ بالتوازن بني الأخذ والعطاء
حتى تتمكن م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال�صداقات.
عزيزي ب��رج الثور ،يف بع�ض الأح��ي��ان ،يجب
�أن تتعامل مع الف�شل يف العمل .كن �شجاعً ا
ال �ث��ور وان��ظ��ر �إىل ه��ذه االنتكا�سات على �إن��ه��ا فر�ص
للتغيري �إىل الأح�سن� .إذا قمت بذلك ،ف�سوف
ت��خ��رج م��ن �أع��م��اق ال��ي ��أ���س يف ح��ال��ة �أف�ضل.
�سوف تتخذ ق��رارات قريبًا يف حياتك اخلا�صة.

عزيزي برج اجل��وزاء ،يبدو �أن �شكوك الأم�س قد
تبخرت و�أن��ت الآن من�شغل بالتقدم للأمام؛ حاول
اجلوزاء ا�ستخدام هذه الطاقة يف البدء يف م�شروعات جديدة
واتخاذ قرارات هامة .مبا �أن الأمور ت�سري يف االجتاه
ال�صحيح ،و�أن��ت ت�شعر بالراحة بالن�سبة للأمور
التي تقوم بها ،ميكنك اال�ستمتاع بالنجاح القادم.
عزيزي برج ال�سرطان ،توقفت الأ�شياء دون �سبب
وا���ض��ح ،وعلى ال��رغ��م م��ن �أن��ك مل ترغب يف تغيري
ال�سرطان امل�سار و�أردت �أن تلتزم باجلدول املو�ضوع ،يجب
الآن �أن ت�أخذ م�سار حتويلي خمتلف لتجنب العقبات
وحتى ال تهدر كل طاقتك يف حماولة التغلب عليها.
قد ت�ستغرق وق ًتا �أطول يف الو�صول �إىل هدفك ،ولكنك
ق��د تك�سب امل��زي��د م��ن اخل�ب�رات القيمة �أث��ن��اء ذلك.

عزيزي برج الأ�سد� ،إن��ك تالحق �أهدافك بطاقة
هائلة ،فحاول كبح رغبتك العارمة يف النجاح.
اال�سد تابع �أهدافك بوعي وب�إ�صرار ،لكن ال تغفل عن
الأ�شياء الأهم .تباط�أ قلي ًال ومتالك نف�سك من وقت
لآخ��ر وامنح بدنك ف�ترة راح��ة حتى يتمكن من
�إعادة �شحن طاقته واال�ستعداد للمهام القادمة.
عزيزي برج العذراء ،العديد من الأ�شياء ال ت�سري
كما ينبغي ،فتواجه عراقيل �أينما توجهت ويبدو
العذراء �أن اجلميع يعمل �ضدك .حاول �أن ترتيث �أمام تلك
الظروف التي يبدو �أنها مناوئة وتعامل معها كونها
حتديات� .إذا جرت الأمور على غري املتوقع ،قد
تكون النتائج يف نهاية املطاف �إيجابية كغري املتوقع.

عزيزي برج امليزان ،ت�شعر بقوة بدنية وذهنية
امليزان �أك�بر م��ن ذي قبل ،وق��د ح��ان ال��وق��ت التخاذ
ال��ق��رارات ال�صعبة التي طاملا �أجلتها .اتخذ
الوقت الالزم وقم ب�إعادة النظر مرة �أخرى جليًا
يف تفا�صيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.
ع��زي��زي ب��رج العقرب� ،سيتم �إع���ادة بحث وتقييم
�أراءك �أو �أعمالك ب�شكل من الأ�شكال .اذا مل تكن
العقرب الأمور ت�سري على ما يرام ،قد متيل �إىل �إرجاع ال�سبب
�إىل خط�أ �صدر م��ن الآخ��ري��ن �أو كنتيجة للظروف
احلالية .من الأف�ضل االحتياط والتحلي بال�صرب:
بالإ�ضافة �إىل ابتهاجك باالنت�صار على هذه الأزمة
احل�سا�سة بدون عواقب� ،سوف تخرج منها بدرو�س.
عزيزي برج القو�س ،اليوم ت�ستطيع �إظهار معدنك،
ونظ ًرا للجاذبية التي تتمتع بها ،ف�إنك جمهز للعمل من
ا لقو �س خالل فريق .ماذا تنتظر؟ �أنت ال تعلم �إىل متى ي�ستمر
ذلك .من ناحية ال�صحة ،ف�إنك ت�شعر بر�ضا تام وراحة.
�سوف ي�ؤثر التناغم بني ج�سدك وعقلك �إيجابيًا على
من هم حولك ،وبالتايل ،امل�شروعات امل�شرتكة مع
الأ�صدقاء اجليدين هي ما و�صفه الطبيب حلالتك.
عزيزي برج اجلدي ،حما�سك ميكنك من العمل بنجاح
من خالل فريق ،كما ميكنك ترك عالمتك بهدوء �إذا قمت
اجل���دي ب�إجناز املهام مع الآخرين .لكن تذكر �أن جناح املجموعة
هو الأهم – ولي�س الأنا اخلا�صة بك� .سوف ينتج عن
أي�ضا ً
ذلك � ً
مناخا جيدًا يف املنزل .قد ي��ؤدي ال�سلوك
الأناين �إىل الإ�ضرار بعالقاتك الأ�سرية على املدى البعيد.

ع��زي��زي ب���رج ال���دل���و ،ال��وق��ت الآن منا�سب
ل��ب��داي��ة ج��دي��دة؛ ا�ستخدم طاقتك يف اط�لاق
ال����دل����و اخل��ط��ة املُ��عَ ��دة خ���ارج تكتالت ال��ب��داي��ة� .إذا
ائتمنت من حولك ف�سوف ي�ساعدونك يف اتخاذ
اخل��ط��وات الأوىل .الإيجابية التي ت�شع منك
جت��ذب الآخ��ري��ن ،وميكنك ت�أ�سي�س رواب��ط مع
م��ع��ارف ج��دي��دة وال��ت ��أك��د م��ن دع��م الآخ��ري��ن.

ع��زي��زي ب��رج احل��وت� ،أن��ت الآن متفق مع
ذات��ك ب�شكل كامل ،وت�شعر بالتناغم التام
احل��وت يف عملك ويف حياتك ال�شخ�صية � ً
أي�ضا .ي�ؤثر
ذل��ك على الآخ��ري��ن ملا لك من عالقات قوية
م��ع ���ش��ري��ك ح��ي��ات��ك وال��ع��ائ��ل��ة ،م��ع وج��ود
ت��وازن جيد و�صحي بني الأخ��ذ والعطاء.

ت��������س��������ال��������ي

