
6960990-04بإدارة احالم بشوتي بجانب ملحمة ربيع بشوتي 

جديد... جديد دريمز في شفاعمرو 
كل ما يلزم البيت من اثاث البالستيك  

من طاوالت وكراسي وخزائن ورفوف باسعار خاصه ... 

899 ش.ج  
          بدل 1700 ش.ج 

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

55531.05.2019

وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 08/06/2019
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع

قداس وجناز االربعين 

أنيس نموز زهاد 

إخـــوة الــفــقــيــدة, أخــتــهــا وعــائــالتــهــم 
وانسباؤهم  اقرباؤهم  نموز  آل  وعموم 
ــــــخــــــارج ــــرو وال ــــم ــــاع ــــف فــــــي ش

ـــهـــم  ـــمـــشـــاركـــت ــــم ل ــــك ــــون ــــدع ي
ــاز االربــعــيــن راحـــة لنفس  قـــداس وجــن
ــة ــوم ــرح ــم ــم الــغــالــيــة ال ــه ــدت ــي ــق ف

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 07/06/2019
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع

قداس وجناز االربعين 

"خوري" مشيعل ماري جبران 
 (ام جميل)

ــهــم  ــالت ــائ وع ــهــا  ــت ــن إب  , ــدة  ــي ــق ــف ال ـــاء  ـــن أب
اقــربــاؤهــم  ـــوري   خ وآل  مشيعل  آل  وعــمــوم 
ــــــــــــــم  ــــــــــــــاؤه ــــــــــــــب ــــــــــــــس وان
ـــــرو والــــــــخــــــــارج ـــــم ـــــاع ـــــف فــــــــي ش
يـــــدعـــــونـــــكـــــم لــــمــــشــــاركــــتــــهــــم 
لنفس  راحـــــة  االربـــعـــيـــن  ـــاز  ـــن وج قـــــداس 
ـــمـــرحـــومـــة ـــة ال ـــي ـــال ـــغ فـــقـــيـــدتـــهـــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

أرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

نقدمها إلى ابننا الغالي 

 تهنئه قلبية  
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ب���أع���ق���اب ال��ت��ق��ري��ر ال��خ��ط��ر ع���ن ن���زوح 
: امل���دي���ن���ة  م�������دارس  م����ن  ط���ال���ب   1200
"السالم" تعلن عن مدينة شفاعمرو 
 " والتعليم  بالرتبية  منكوبة  "بلدة 
جدا  خطرة  ازم��ة  سابقيه  عن  ي��رث  البلدية  رئيس 
التعليم  يف  مستقبلهم  يخسرون  االكاديميني  ومئات 
واملعلمني  املدراء  اخرين من  والتوقعات بفصل عشرات 

الكريهة  ال���روائ���ح  ان��ت��ش��ار  ب��أع��ق��اب 
شفاعمرو  مدينة  على  تخيم  ال��ت��ي 
من  اسابيع  منذ  عبلني  يف  النفايات  مكب  صاحب  ح��ذرت  البلدية 
أسبوع  منذ  تقض مضاجع سكان شفاعمرو  التي  الخطرة  اآلفة  هذه 
السالم تطالب رئيس البلدية بتقديم شكوى عاجلة لوزارة حماية البيئة 
من أجل حماية أهل البلد من األمراض والروائح الكريهة التي ال تطاق
  الجبهه تدعو اىل أكرب مظاهرة شعبية السبت الساعه 11 صباحًا  بجانب البلدية 

م��ص��در رس��م��ي يف ق��س��م ال��ص��ح��ة يف ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو :

حّل الكنيست وانتخابات جديدة يوم  17-9-2019
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعالناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������الم

ف��������������������اك��������������������س04-9862725
ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك: اي����م����ان ح��اي��كت������������ل������������ف������������ون076-5400464

األخبار
ال��خ��ط��ر ع���ن ن����زوح 1200 ط��ال��ب م���ن م�����دارس امل��دي��ن��ة : ال��ت��ق��ري��ر  ب��أع��ق��اب 

"السالم" تعلن عن مدينة شفاعمرو "بلدة منكوبة بالرتبية والتعليم " 
رئ���ي���س ال���ب���ل���دي���ة ي�����رث ع����ن س��اب��ق��ي��ه ازم������ة خ���ط���رة ج�����دا وم����ئ����ات االك���ادي���م���ي���ني ي��خ��س��رون 
م��س��ت��ق��ب��ل��ه��م يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���وق���ع���ات ب��ف��ص��ل ع���ش���رات اخ���ري���ن م���ن امل�������دراء وامل��ع��ل��م��ني ..

مطالبة رئيسة قسم الرتبية  رنا صبح استخالص العرب وتسليم دفة القيادة ألكاديمي شاب مبدع يعيد األمجاد لبلده ..
خيبة امل كبره من تعامل املجلس البلدي الغر مهني مع هذه "القنبلة النووية"  الخطرة  

تعامل  م��ن  امل��ا���ض��ي,  االرب��ع��اء  ي��وم  اأملنا  خ��اب 
اأدلت  املجل�س البلدي مع املعلومات اخلطرية التي 
 1200 من  اكرث  نزوح  عن  �ضبح  رنا  ال�ضيدة  بها 
القرى  يف  مدار�س  نحو  �ضفاعمرو  مدينة  من  طالب 
م�ضاءلة  من  اح��د  يتجراأ  ومل   , امل��ج��اورة  وامل��دن 
املا�ضية,  ال�ضنوات  طيلة  كانت  اين  الق�ضم  رئي�ضة 
يف  وتبحث  اأ�ضا�ضها  من  امل�ضكلة  تعالج  مل  ومل��اذا 
دون  االع�ضاء  �ضوت  بينما  وم�ضبباتها,  اأ�ضبابها 
للطالب  ال�ضماح  بعدم  ق��رار  اق��راح  على  اك��راث 
دون  املدينة  خارج  مدار�س  يف  الت�ضجيل  م�ضتقبال 
االقل  على  مهنية  جلنه  بتعيني  منهم  اي  يطالب  ان 
وملاذا  اخلطرية,   الظاهرة  هذه  ا�ضباب  يف  للبحث 
وما  املدينة,  م��دار���س  يف  التعلم  الطالب  يرف�س 
االخرى  البلدات  يف  املدار�س  تقدمه  الذي  االأف�ضل 

التي  االأزمة  هذه  عن  امل�ضوؤول  ومن  مدار�ضنا,  من 
اهل  وم�ضالح  والتعليم  الربية  قواعد  ت�ضرب 
احل�ضول  هدفه  واعدا  اكادميًيا  جيال  ,وتدمر  البلد 
واعدا. م�ضتقبال  له  ت�ضمن  اجلهاز  يف  وظيفه  على 
ميزانية  خ�ضارة  معناه  طالبا   1200 خ�ضارة 
تدفع  حيث   , �ضنويا  ال�ضواقل  ماليني  ع�ضرات 
كما   , وطالب  طالب  كل  على  كبريا  مبلغا  ال��وزارة 
وخ�ضرت املدينة بناء ثالثة مدار�س على االقل التي 
من املمكن ان ت�ضتوعب ع�ضرات  االكادمييني وحتل 
جيل  م�ضتقبل  وبناء  البلد  تاريخ  يف  مع�ضله  اكرب 
اكادميي واعد كما وان  غالبية املدار�س احلكومية 
يهربون  الذين  الطالب  من  تفرغ  باتت  املدينة  يف 
وان  املدينة  يف  التعليم  اج��واء  من  باملئات  �ضنويا 
الذين  والطالب  املعلمني  بع�ضرات  يحدق  اخلطر 

اال�ضبوع  هذا  ا�ضتدعى  حيت  للف�ضل  عر�ضة  باتوا 
واملعلمني  امل���دراء  ع�ضرات  البلدية  ع��ام  مدير 
مكان  ال  حيث  للف�ضل  متهيدا  ا�ضتماع  جلل�ضات 
. ط��الب  وج��ود  لعدم  الربية  جهاز  يف  بعد  لهم 

ال�ضالم تطالب رئي�س البلدية باإعادة بحث املو�ضوع 
ا�ضتدعاء  عليه  اذ  القادمة  املجل�س  مهنًيا يف جل�ضة 
وا�ضتق�ضاء  االأم��ر  ملناق�ضة  م�ضوؤول  مهني  طاقم 
احلقائق وا�ضتنتاج النتائج حتى وان كانت موؤملة ....

حتمل  املعارف  ق�ضم  مديرة  ال�ضالم  وتطالب  كما 
وتعيني  وظيفتها  من  واال�ضتقالة  فورا  امل�ضوؤولية 
كان  ان  الكرث(,  )وهناك  مكانها  مبدع   اأكادميي  

بهذا  االجتماعي  الن�ضيج  على  نحافظ  ان  قدرنا 
اأكل عليها  ال�ضكل الن املدينة لن حتتمل بعد اق�ضام 
يف  النوعي  العلمي  االزده��ار  ظل  يف  و�ضرب  الدهر 

جميعها  البلدية  اق�ضام  وان  احلياة  جم��االت  كل 
اف�ضاح  عدم  على  "امل�ضايخ"  تعنت  ب�ضبب  معطله 
من  واملتعلم  الواعد  االأك��ادمي��ي  لل�ضباب  مكانهم 
.... البلدي  العمل  يف  نوعي  تغيري  اإج���راء  اأج��ل 

الكريهة  ال���روائ���ح  ان��ت��ش��ار  ب��أع��ق��اب 
شفاعمرو  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ت��خ��ي��م  ال��ت��ي 

ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو : ال��ص��ح��ة يف  ق��س��م  م���ص���در رس���م���ي يف 
البلدية حذرت صاحب مكب النفايات يف عبلني منذ اسابيع من 
هذه اآلفة الخطرة التي تقض مضاجع سكان شفاعمرو منذ أسبوع 
السالم تطالب رئيس البلدية بتقديم شكوى عاجلة لوزارة حماية البيئة 
من أجل حماية أهل البلد من األمراض والروائح الكريهة التي ال تطاق

هذا  طاقاتها  جميع  �ضفاعمرو  مدينة  ا�ضتنفرت 
اال�ضبوع على �ضفحة حمرر ال�ضالم يف موقع التوا�ضل 
االجتماعي الفي�س بوك م�ضتنكرة "االعتداء" الغا�ضم 
على احلياة العامة من قبل مكب النفايات يف عبلني 
املدينة  يف  ال�ضحة  ق�ضم  يف  ر�ضمي  م�ضدر  ,ح�ضب 
كريهة خطرية ومقلقة  روائح  منه  تنبعث  الذي    ,
ومقززه تخيم على مدينة �ضفاعمرو من �ضاعات بعد 
حيث   , النهار  �ضاعات  جميع  خالل  واحيانا  الظهر 

ت�ضتم الروائح داخل البيوت ويف ال�ضوارع واالزقة 
مكيفات  هواء  مع  وتختلط  مكان  وكل  واحلوانيت 
لل�ضكان  واالزع��اج  واالرق   القلق  لت�ضبب  التربيد 
بلدتهم اجلميلة. العي�س يف  باتوا ال يطيقون  الذين 
,كعادته  �ضفاعمرو  بلدية  يف  ال�ضحة  ق�ضم  مدير 
املدينة  يف  ال�ضحة  �ضوؤون  اإدارة  عن  غائب  حا�ضر 
وال يهتم بالرد على ا�ضتف�ضارات ال�ضحافة واالإعالم 
ال�ضكان,  راح���ة  حتى  وال  يهمه  ال  االأم���ر  وك���اأن 
والبلد  طويال  هادًئا  نوما  وينام  هاتفه  يقفل  وهو 
... والنظافة  البيئة  فو�ضى  طائلة  حتت  ت��رزح 
بالتدخل  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ط��ال��ب��ت  "ال�ضالم" 
وان��ق��اذ  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  وزارة  م���ع  ال���ف���وري 
امل��دي��ن��ة م��ن ه���ذه االآف����ة اخل��ط��رية ال��ت��ي ميكن 
القلق  وت�ضبب  ال�ضيف  ف�ضل  طيلة  متتد  ان 
 .... ب��اأ���ض��ره��ا  مدينة  على  واالأخ���ط���ار  وال��ت��ذم��ر 

ل��ل�����ض��الم وامل�������ض���اواة الأو���ض��ع  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ... دع���ت اجل��ب��ه��ه   
ظهرا  ع�ضر  احل��ادي��ة  ال�ضاعة  ال�ضبت  غ��دا  وذل���ك  �ضعبية  ت��ظ��اه��رة 
مدينة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  البيئية  واالأزم����ة  الكريهة  ال��روائ��ح  ب��اأع��ق��اب 
عبلني  قرية   يف  النفايات  مكب  ب�ضبب  االخ��رية  االأي���ام  يف  �ضفاعمرو  

البيئية   الكريهة  ال��روائ��ح  أزم��ة  بأعقاب   
شعبية  مظاهرة  أك��رب  اىل  تدعو  الجبهه 
البلدية  بجانب  صباحًا    11 الساعه  السبت 

املختلفة  ال�ضرطة  ملراكز  اأوامرها  اخرًيا  ا�ضدرت  ا�ضرائيل  �ضرطة  ان  يبدو 
الغري  االأ�ضلحة  جميع  على  الك�ضف  اأجل  من  اال�ضتخباراتي  العمل  بتكثيف 
... وخيًما  عقاًبا  اجلناة  ومعاقبة  وم�ضادرتها  العربي  الو�ضط  يف  قانونيه 

من  العديد  مبداهمة  االأخ���ري  اال���ض��ب��وع  �ضفاعمرو  �ضرطة  وجنحت  ه��ذا 
اجلناة  واع��ت��ق��ال  قانونيه  الغري  االأ�ضلحة  ع�ضرات  وم�����ض��ادرة  امل��ن��ازل 
واأد  على  العزم  عاقدة  ا�ضرائيل  �ضرطة  ان  �ضفاعمرو  �ضرطة  قائد  وتوعد 
لل�ضكان   واالأم��ان  الراحة  لتوفري  العربي  املجتمع  من  وا�ضتئ�ضالها  اجلرمية 

ل��ل��س��الم: رون  ج����ادي  ش��ف��اع��م��رو  ش��رط��ة  ق��ائ��د 
سوف نستأصل دابر السالح من الوسط العربي ...
من  العديد  مداهمة  في  تنجح  شفاعمرو  شرطة 
وتعتقل  األسلحة  قطع  عشرات  وت��ص��ادر  البيوت 
... ع��اج��ا  مم��اث��ل  مبصير  االخ��ري��ن  وت��ت��وع��د  اجل��ن��اة 



clalit.co.il/arb

www.clalit.co.il/arb
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م��ح��رر ال��س��الم "س��اح��ر ال��ج��م��اه��ر" ت��ه��ام��ه ن��ج��ار ل��ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ل��ل��ش��رط��ة يف اج��ت��م��اع��ه يف دار ال��ب��ل��دي��ة : 
إبداعية  اولوياتها وطرق عملها واتباع أساليب  العمل فورًا على تغير سلم  الشرطة  "على 
الجنائي"   القانون  مع  التعامل  يف  خ��رباء  باتوا  الذين  املجرمني  مع  التعامل  يف  جديدة 
رئيس البلدية عرسان ياسني: على الشرطة التعامل بجديه من أجل جمع السالح الغر قانوني فورًا 
زهر كركبي : سياسة الشرطة يف التعامل مع الجريمة يف الوسط العربي نابعة من سياسة الحكومة العنصرية

زار قائد املنطقة ال�ضمالية األون اأ�ضور بلدية �ضفاعمرو 
يوم االأحد املا�ضي مع طاقم كبري من القادة, وطلب 
من خالل زيارته ان ي�ضتمع اىل امل�ضوؤولني يف املدينة 
عن دوافع قلقهم واقراحاتهم لتنجيع عمل ال�ضرطة, 
قائد  ب��زي��ارة  بالرحيب  البلدية  رئي�س  ب��ادر  وق��د 
املنطقة يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل موؤكدا له ان املدينة 
املدينة  وان  حال  باأح�ضن  الثالث   بطوائفها  تعي�س 
اآمنة , وان االحداث االخرية ق�ضت م�ضاجع ال�ضكان, 
اال�ضلحة  م��ع  اجل��دي  بالتعامل  ال�ضرطة  وط��ال��ب 
الغري مرخ�ضة وم�ضادرتها فورا واعتقال اجلناة ..

ال�ضيد زهري كركبي انتقد عمل ال�ضرطة يف الو�ضط العربي 
واكد ان تعامل ال�ضرطة مع املجتمع العربي هو نتاج 
حكومة اليمني, وان ال�ضرطة تعترب املواطن العربي 
مواطًنا من الدرجة الرابعة وال تاأبه مل�ضريه ,ومن هنا 
تنبع م�ضكلة ال�ضالح الغري مرخ�س وتنامي اجلرمية .

والقانوين  االع��الم��ي  ال�ضالم   حم��رر   واختتم  ه��ذا 
على  العمل  لل�ضرطة  باالإيعاز  الكالم  جن��ار  تهامة 

الذين  املجرمني  م��ع  تعاملها  يف  النوعي  التغيري 
ويتعاملون  اجلنائي  القانون  ثغرات  يعرفون  باتوا 
مع  ال�ضرطة  ملواجهة  ا�ضتعداد  على  وهم  بح�ضبها 
التح�ضريات  بعد  العقاب  من  واالفالت  القانون  هذا 

جرائمهم  تنفيذ  قبل  بها  يقومون  التي  النوعية 
بتغيري  ال�ضرطة  تقوم  ان  ال�ضالم  حمرر  وطالب  كما 
عمل  طواقم  توظف  حيث  عملها  �ضاعات  يف  نوعي 
يكون  وان  الن�ضبة,   بنف�س  للنهار  توظف  كما  لليل 

ي�ضعر  ال  حيث  كالنهار  مكثًفا  الليل  يف  احل�ضور 
املجرم انه حر طليق م�ضاء لينفذ جرائمه ويت�ضرف 
ال�ضرطة  مركز  يكون  ان  ميكن  ال  .اذ  ي�ضاء  كما 
الذين  املتطوعني  على  ويعتمد  لياًل  مغلق  �ضبه 
نيام  والقادة  فقط  هاتفيه  يوميات  خدمات  يقدمون 
كما واأكد حمرر ال�ضالم انه ال يعقل ان حترر ال�ضرطة 
الوقوف  ب�ضبب  عقالنية  غ��ري  م��روري��ه  خمالفات 
املدينة  تقف  بينما  امل�ضاة  ممر  على  قانوين  الغري 
النعدام  امل�ضاة  مم��رات  جميع  على  يوميا  باأ�ضرها 
... املدينة  يف  واخلا�ضة  العامة  ال�ضيارات  مواقف 
واختتم الكالم قائد املنطقة ال�ضمالية الذي اثنى على 
تقدمي  يف  رغبته  عن  وعرب  كلماتهم  وعلى  احل�ضور 
منطقة  وان  خا�ضة  العربي  للو�ضط  جمة  خدمات 
ان  اذ  بجداره  عربيه  هي  اقواله  حد  على  ال�ضمال 
غالبية ال�ضكان هم من العرب وان ال�ضرطة تعمل بكل 
قوتها من اجل افتتاح مراكز �ضرطه يف كل قريه ومدينه 
من اجل تقدمي خدمات لل�ضكان وال�ضهر على راحتهم  

�ضادقت  مثيل  ل��ه  ي�ضبق  مل  �ضيا�ضي  تطور  يف 
االأرب���ع���اء,  ل��ي��ل��ة  للكني�ضت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
نف�ضها  حل  على  والثالثة  الثانية  وبالقراءتني 
ال�ضابعة  يف  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات  اىل  وال��ذه��اب 
وذل��ك  امل��ق��ب��ل,  �ضبتمرب  اأي��ل��ول  �ضهر  م��ن  ع�ضر 
 . عام  ن�ضف  من  باأقل  االأخ��رية  االنتخابات  بعد 
نائبا  45 عار�ضه  فيما  نائبا   74 القانون  واأي��د 

وحمل رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ب�ضدة على 
رئي�س حزب اإ�ضرائيل بيتنا افيغدور ليربمان قائال 
انه خدع جمهور ناخبيه والتحق مبع�ضكر الي�ضار. 
واأ�ضاف نتنياهو ان ليربمان مل يرد اأي �ضي �ضوى 
اال�ضوات. من  املزيد  وك�ضب  احلكومة  ا�ضقاط 

وبدوره اتهم ليربمان نتنياهو بالر�ضوخ لالأحزاب 
اليهودية املت�ضددة دينيا واأ�ضار اىل ان ي�ضرائيل بيتنا 
مل يتو�ضل اىل تفاهمات مع الليكود يف باقي متطلباته

ل�ضالح  الع�ضرة  ال��ع��رب  ال��ن��واب  ���ض��وت  وق��د 
ح���ل ال��ك��ن��ي�����ض��ت . وق����ال ال��رئ��ي�����س امل�����ض��رك 
انهم  الطيبي  احمد  للتغيري  والعربية  للجبهة 
الكني�ضت  اىل  ���ض��ي��ع��ودون  ان��ه��م  م��ن  واث��ق��ون 

يكن  مل  ان��ه  واأ���ض��اف  اق���وى,  عربي  متثيل  م��ع 
احلكومة  بت�ضكيل  اخر  مر�ضح  تكليف  باالإمكان 
وتوالت ردود الفعل يف احللبة احلزبية على هذا 
التطور, وهناك من بداأ بالتح�ضريات لالنتخابات 
الوطني  التجمع  رئي�س  �ضرح  حيث  اجلديدة, 
الدميقراطي مطان�س �ضحادة بانه �ضيتم العمل على 
اإعادة ت�ضكيل القائمة امل�ضركة خلو�س االنتخابات 
موحدين بغية زيادة التمثيل العربي يف الكني�ضت.
واأك��������دت رئ��ي�����ض��ة ح�����زب م���ريت�������س ت���ام���ار 
زان��دب��رغ ���ض��رورة االحت���اد م��ع ح��زب العمل 
 . ال��واق��ع  يحتمه  ح��ي��وي  اأم���ر  ذل���ك  ان  ق��ائ��ل��ة 
ق���ال رئ��ي�����س ح���زب ك��اح��ول الف��ان  وم���ن جهته 
انه  اأخ��رى  مرة  اثبت  نتنياهو  ان  غانت�س  بيني 
الدولة  م�ضالح  على  ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  يغلب 
ق��ب��ل ك��ل ���ض��يء واأو����ض���ح ان رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال��ع��دال��ة واحلب�س  م��ن وج���ه  ال��ت��ه��رب  ح���اول 
بت�ضالئيل  ال��وط��ن��ي  االحت����اد  رئ��ي�����س  ووج����ه 
�ضموترتي�س انتقادا �ضديد اللهجة اىل ليربمان قائال 
انه �ضخ�س عدمي امل�ضوؤولية ومل يرك اأية ب�ضمة 
اف�ضال  �ضوى  الطويلة  ال�ضيا�ضية  م�ضريته  خالل 
حكومة ميني. وبدورها قالت النائبة العمالية �ضتاف 
�ضافري اننا تلقينا ال�ضهر الفائت حتذيرا من م�ضتقبل 
دميقراطية,  غري  دول��ة  اإ�ضرائيل  فيه  ت�ضبح  قد 
 , تركيا  يف  اردوان  نظام  ي�ضبه  فيها  والنظام 
واليمني املتطرف يعني الق�ضاة .واأ�ضافت ان لدينا 
ثالثة ا�ضهر للقيام بكل �ضيء من اجل تفادي وقوع 
ذلك وعلينا ان نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف.

حّل الكنيست وانتخابات جديدة يوم 17-9-2019

يف  امل��رمي��ي  ال�ضهر   , اجلمعة   ال��ي��وم  يختتم 
يف  تقام  حيث  ال�ضنوي,  التقليدي  ال��ط��واف 
والقدا�س  امل�ضبحة  �ضالة  م�ضاء  ال�ضاد�ضة 
م�ضرية  تنطلق  ثم  الرعوية  ال�ضيدة  قاعة  يف 
الك�ضاف  �ضرايا  يتقدمها  ال��ع��ذراء,  ط��واف 

املدبر  رع��اي��ة  حت��ت  وذل��ك  القاعة,  اأم��ام  م��ن 
الكاثوليك,  ال���روم  الأب��ر���ض��ي��ة  البطريريكي 
الكنائ�س  واآب��اء  بحوث  اندراو�س  االأب  قد�س 
اليك   " م��رمن��ني  م��ع��ا  لنهتف  ���ض��ف��اع��م��رو,  يف 
بخري. واأن��ت��م  ع��ام  وك��ل  مرمي.."  ي��ا  ال���ورد 

اليوم اختتام الشهر املريمي والطواف التقليدي

اجن��ازا  خنيف�س  ف��رج  ال�ضيد  �ضفاعمرو  بلدية  رئي�س  نائب  اأجن��ز 
,حيث  بلده  واأبناء  اأهله  خلدمة  الهائلة  اجنازاته  �ضل�ضلة  من  جديدا 
وحدتي  بناء  على  املعارف  وزارة  مع   , االأخ��ري  االأ�ضبوع  االتفاق  مت 
من  وذلك  احلي  اهل  خلدمة  امل�ضرحني  اجلنود  حي  يف  اطفال  ب�ضاتني 
يف  البناء  وح��دة  مع  �ضفاعمرو  بلدية  يف  عقدت  التي  اجلل�ضة  خ��الل 
العام  واملدير  البلدية  ومهند�س  البلدية  رئي�س  نائب  بح�ضور  الوزارة 
. العمل  هذ  الإجن��از   1.700.000 بقيمة   ميزانية  اق��رار  مت  حيث 
. جدا  قريبا  اخل�ضو�س  بهذا  مناق�ضه  البلدية  تن�ضر  ان  املتوقع  ومن 
... ه������������������������ن������������������������ي������������������������ئ������������������������ا 

إن���ج���از ك��ب��ر ل��ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ف���رج خ��ن��ي��ف��س :
وح��دت��ني  ب��ن��اء  ع��ل��ى  امل���ع���ارف  وزارة  م��ع  االت���ف���اق 
املسرحني  ال��ج��ن��ود  ح��ي  يف  األط���ف���ال  ب��س��ات��ني  م��ن 
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6960990-04بإدارة احالم بشوتي بجانب ملحمة ربيع بشوتي 

جديد... جديد دريمز في شفاعمرو 
كل ما يلزم البيت من اثاث البالستيك  

من طاوالت وكراسي وخزائن ورفوف باسعار خاصه ... 
باالضافه الى جميع التحف والهدايا  

كما وعدناكم بمناسبة الشهر الفضيل ... 

899 ش.ج  
          بدل 1700 ش.ج 



كل عام وأنتم بخير

بمناسبة حلول
 عيد الفطر السعيد

يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات التهاني إلى عموم المحتفلين
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يف ظل موجة احلرائق التي اجتاحت البالد موؤخًرا 
, �ضدر بيان عن �ضلطة االإطفاء واالإنقاذ جاء فيه:

تت�ضبب حرائق ال�ضيف �ضنوًيا بالق�ضاء على اآالف 
وهو  والغابات,  الطبيعة  االأحرا�س  من  الدومنات 
�ضرر للطبيعة, وخطر حقيقي على املمتلكات العاّمة 
اأيام  يف  النار  اإ�ضعال  مينع  وعليه  االإن�ضان.  وحياة 
احلر ال�ضديد والرياح. *مكّبات النفايات واملزابل.

ويف اأيام ال�ضيف اي�ضا تنت�ضر ظاهرة ا�ضرام النريان 
يف مكبات النفايات الع�ضوائية وخا�ضة يف املجتمع 
ا�ضافة  قاتال,  �ضحيا  خطرا  ت�ضكل  والتي  العربي, 
للمعطيات  ووفقا  كبريا.  بيئيا  خطرا  ت�ضكل  لكونها 
منطقة  يف  اندلعت  احلرائق  من  كبرية  ن�ضبة  فاإن 
والتي  العربية,  البلدات  وح��ول  واجلليل  املثلث 
�ضرعان ما تنت�ضر فيها النريان و�ضوال لكروم الزيتون 

القريبة. امل��ن��ازل  وحتى  االح��را���س  او 
ال���ن���ريان يف  ا����ض���رام  اأن  ن�����ض��دد ع��ل��ى 
تكلف  قد  الع�ضوائية  النفايات  مكبات 
ج��دا,  باهظة  مالية  غ��رام��ات  فاعلها 
الإ�ضرام  البيئية  املخاطر  اىل  ا�ضافة 
النفايات  يف  ع�ضوائية  ب�ضورة  ال��ن��ار 
خ�ضبة  بيئة  ي�ضكل  ما  املعاجلة,  غري 
لالأمرا�س. امل�ضببة  الفريو�ضات  النت�ضار 
عن  ي�ضفر  للنفايات  الع�ضوائي  احل��رق 
وخملفات  ال��ه��واء  يف  م��ل��وث��ات  اف����راز 
االمرا�س  ت�ضبب  ومواد  غازات  وانبعاث  الرماد, 
اجلمهور. و�ضالمة  �ضحة  وتهدد  ال�ضرطان  ومنها 
*توجيهات عند اندالع حرائق يف االأماكن املفتوحة
*ع���ن���د ان������دالع ح���ري���ق, ي��ج��ب ال��ع��م��ل ف����ورًا 
ع��ل��ى اإخ���م���اده���ا وب��امل��ق��اب��ل ي��ج��ب االت�����ض��ال 
.102 ال��رق��م  على  واالإط��ف��اء  االإن��ق��اذ  بخدمات 
ال�����ض��ي��ط��رة  ب��ا���ض��ت��ط��اع��ت��ك��م  ي���ك���ن  مل  *اإذا 
ع���ل���ى احل����ري����ق, ق����وم����وا ب����اإخ����الء امل��ن��ط��ق��ة 
ف������ورًا وح�������ذروا ال���ن���ا����س ال��ق��ري��ب��ني م��ن��ه��ا. 
الرقم  واالإط��ف��اء  االإن��ق��اذ  بخدمات  ات�ضالكم  عند 
102 يجب التبليغ عن املكان الدقيق للحريق, نوع 
احلريق, حجمه , طرق الو�ضول اإىل املكان وتوكيل 
اإليه. للو�ضول  االإطفائية  قوات  بتوجيه  �ضخ�س 

ليلة  منت�ضف  عند  ال��وق��ود  اأ���ض��ع��ار  تخف�س 
1.6.2019-2( القادمة  االح��د   – ال�ضبت 
من  البنزين  لير  �ضعر  و�ضيبلغ   .).6.2019
�ضواقل  �ضتة  الذاتية  بالتعبئة  اأوكتان   95 نوع 

وي�ضكل   )6.37( اأغ����ورة  وث��الث��ني  و�ضبعا 
ال�ضهر  مع  مقارنة  اأغ��ورة   14 االنخفا�س  هذا 
دون  الكاملة  التعبئة  خدمة  و�ضتبقى  املا�ضي. 
تغيري اأي 21 اأغورة مقابل لير الوقود الواحد.

اعتقلت ال�ضرطة �ضاًبا ) 28 عاما ( من مدينة طمرة , ب�ضبهة ابتزاز وتهديد 
. �ضاقل  الف   30 بدفع  فا�ضحة ومطالبته  وفيديوهات  بن�ضر �ضور  رجل 

�ضكوى  بتقدمي  ق��ام  رج��اًل  اأن  يت�ضح  ال�ضرطة  عن  �ضادر  بيان  ووف��ق   
���ض��د ����ض���اب م���ن م��دي��ن��ة ط���م���رة ي���ق���وم ب���اب���ت���زازه وت���ه���دي���ده . 
وجاء يف البيان:" ال�ضحية كان قد باع يف وقت �ضابق للم�ضتبه به , �ضيارته التي 
ن�ضي بداخلها هاتفه النقال , وقد احتوى على �ضور ومرا�ضالت واأفالم حميمية  .
مبلغ  له  يدفع  مل  فيما  باأنه   , وهدده  مرات  عدة  لل�ضحية  توجه  امل�ضتبه 
30 الف �ضاقل , فانه �ضيقوم بن�ضر كل املواد احلميمة التي بحوزته"  . 
ال�ضرطة  اأوع��زت  وق��د   , حتقيق  فتح  مت  لل�ضكوى  ال�ضرطة  تلقي  وم��ع 
طمرة  مدينة  يف  به   ويلتقي  به  امل�ضتبه  لطلب  ي�ضتجيب  ب��اأن  لل�ضحية 
ال�ضريني  ال�ضرطة  اأن رجال  اإال   , بزعم نيته دفع املبلغ املايل املتفق عليه 
عليه القب�س  القاء  ومت  باملر�ضاد  له  و�ضكانوا  به  امل�ضتبه  انتظروا 
عكا  يف  ال�ضلح  حمكمة  يف  به  امل�ضتبه  اعتقال  ف��رة  متديد  مت  والح��ًق��ا 

سلطة اإلطفاء واإلنقاذ تحذر من حرائق الصيف

.....تخفيض  األح���د   – ال��س��ب��ت  ليلة 
أغ����ورة  14 ب��ن��س��ب��ة  ال���وق���ود  أس���ع���ار 

اعتقال شاب من طمرة ابتز رجال وهددّه بنشر صور 
وفيديوهات فاضحة ان لم يدفع له 30 الف شاقل  !

م�ضاء  م�ضرعها  ال��ع��ي�����ض��وي   ان��ت�����ض��ار  ال�����ض��ي��دة   لقيت 
الرملة.  مدينة  يف  ن��ار  الإط���الق  تعّر�ضها  اإث���ر  ال�ضبت, 
انت�ضار  ه���ي  ال�����ض��ح��ّي��ة  اإن  ط��ب��ّي��ة  م�����ض��ادر  وق���ال���ت 
اإىل  نقلت  واإن��ه��ا  ع��اًم��ا,   48 العمر  م��ن  وتبلغ  العي�ضوي, 
و�ضفت  ح��ي��ث  ال��ع��الج,  لتلقّي  ه��روف��ي��ه  اأ���ض��اف  م�ضفى 
حياتها. ب��اإن��ق��اذ  االأط���ب���اء  وف�����ض��ل  ب��احل��رج��ة,  ح��ال��ت��ه��ا 
قتلت  ال�ضحية  اأن  لل�ضرطة  االأول��ي��ة  التحقيقات  وبّينت 
�ضجار. خالل  ابنها  حماية  حتاول  كانت  عندما  نار  باإطالق 
ال�ضجار  عن  ابنها  الإبعاد  املكان  اإىل  املرحومة  و�ضلت  فقد  
ادت  نارية  عيارات  اطالق  مت  ابنها  انقاذ  حماولتها  وخالل 
اىل ا�ضابتها بجراح خطرية توفيت على اثرها يف امل�ضت�ضفى

نارية بعيارات  فُقتلت  شجار  خ��الل  وحمايته  ابنها  إب��ع��اد  أرادت 
م����ص����رع ان���ت���ص���ار ال���ع���ي���س���وي إث���ر 
ال��رم��ل��ة ن����ار يف  ت��ع��رّض��ه��ا إلط�����الق 
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ع�������ب�������ي�������د أب���������������������������و  م��������������ع��������������ني   - ي������������ص������������وب������������ه������������ا  رم���������������������������������اح 
زه�������������������ي�������������������ر دع������������ي������������م

مقاالت

اإلع���������ام���������ي أح�������م�������د ح��������ازم
احل��ايل,  م��اي��و/اأي��ار  �ضهر  م��ن  والع�ضرين  ال�ضابع  يف 
االأوىل  القراءة  يف  باالأغلبية  الكني�ضت  اأع�ضاء  واف��ق 
والع�ضرين,  احل���ادي  الكني�ضت  ح��ل  م�ضروع  على  
يف  امل�ضرعون  ح��دده��ا  ج��دي��دة,  انتخابات  واإج����راء 
العام, علماً  اأيلول/ �ضبتمرب هذا  ال�ضابع ع�ضر من �ضهر 
تغيريه.  ميكن  ر�ضمية  م�ضادر  وح�ضب  امل��وع��د  ب��اأن 
امل�ضروع  وعلى  وحدها  تكفي  ال  االأوىل  ال��ق��راءة  لكن 
نهائياً. عليه  للموافقة  وثالثة  ثانية  ب��ق��راءة  امل��رور 
االنتخابات  يف  فوزه  بعد  احلكومة  بت�ضكيل  تكليفه  منذ 
اأب��ري��ل/ �ضهر  م��ن  التا�ضع  يف  ج��رت  التي  الربملانية 
ت�ضكيل  م��ن  نتنياهو  يتمكن  مل  امل��ا���ض��ي,  ني�ضان 
ب�ضبب  ل��ه,  املتاحة  القانونية  املهلة  خ��الل  احلكومة 
االأح���زاب  ق���ادة  حلفائه  وب��ني  بينه  عميقة  خ��الف��ات 
اأفيغدور  االأ�ضا�ضي  حليفه  م��ع  �ضيما  وال  اليمينية 
بيتينو”. “ي�ضرائيل  ح���زب  رئ��ي�����س  ل���ي���ربوؤم���ان 
الربملانية  املعار�ضة  اأن  ذك��رت  "هاآرت�س"  �ضحيفة   
اال�ضرائيلية تعتقد باأن ت�ضريحات نتنياهو, باأنه يعتزم 
حل الكني�ضت اإذا مل يتمكن من ت�ضكيل حكومة, تهدف اإىل 
لكي  الدينية  واالأحزاب  ليربمان  اأفيغدور  على  ال�ضغط 
وعلى  لكن  االئتالف.  اتفاقات  ويوقعوا  مرونة  يظهروا 
ما يبدو فاإن ليربمان م�ضر على موقفه. .وفيما لو جنح  
اأع�ضاء  الكني�ضت نهائياً بتمرير اقراح اإعادة االإنتخابات 
الربملانية, فاإن هذا, وح�ضب م�ضادر اإ�ضرائيلية, يعترب 
ا�ضرائيل  يف  م���رة   الأول  ي��ح��دث  م�ضبوق  غ��ري  اأم���را 
كهذه. ق�ضرية  فرة  خالل  مرتني  االإنتخابات  باإجراء 
اأكد  لنتنياهو  املعار�س  اأبي�س"   – "اأزرق  حتالف 
املرحلة,  ه��ذه  يف  الكني�ضت  حل  قانون  يدعم  لن  اأن��ه  
لت�ضكيل   اأخ���رى  خ��ط��وات  ات��خ��اذ   باإمكانية  العتقاده 
.وي��رى  االنتخابات"  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  بديلة  حكومة 
كاف  ع��دد  "هناك  ان  منه,  م�ضدر  ح�ضب  التحالف  
اأن  ميكن  ال��ذي��ن  االئ��ت��الف  يف  الكني�ضت  اأع�����ض��اء  م��ن 
احلقيقة  حلظة  ويف  االنتخابات,  جرت  اإذا  يت�ضرروا 
�ضيفعلون كل ما يف و�ضعهم الإحباط مثل هذه اخلطوة". 
وكعادتهم, فاإن النواب العرب مل يتخذوا موقفاً موحدًا 
اإزاء اقراح اإعادة االإنتخابات, وهذا التباين يف املواقف 
خالفاتهم  على  العربي  املواطن  تعود  فقد  جديدًا  لي�س 

الدميقراطية  "اجلبهة  كتلة  ال�ضغرية.  االأمور  يف  حتى 
والعربية للتغيري", كانت وا�ضحة يف موقفها من اقراح 
معار�ضتها  فيه  اأكدت   , بيانا  واأ�ضدرت  الكني�ضت,  حل 
نتنياهو  من  مناورة  اعتربتها  التي  االنتخابات  الإعادة 
"يريد االلتفاف على اال�ضتحقاق  " الأنه  حلل الكني�ضت, 
احلكومة,  بركيب  ف�ضل  اأنه  الدولة  لرئي�س  يعلن  باأن 
وهكذا يفقد زمام القيادة الأول مرة منذ ع�ضر �ضنوات, او 
ينجح من خالل مناورته بال�ضغط على ليربمان وجره 
لالئتالف كي ينجح يف اإعادة ت�ضكيل حكومته املتطرفة". 
اأن موقف كتلة  اأن حمللني �ضيا�ضيني يرون  وبالرغم من 
برف�س  للتغيري",  والعربية  الدميقراطية  "اجلبهة 
يف  بها  يلحق  قد  ف�ضل  من  تخوفها  هو  الكني�ضت  حل 
يعتقدون  اآخ��ري��ن  حمللني  اأن  اإال  ج��دي��دة,  انتخابات 
للتدين  تتعر�س  لن  للتغيري  والعربية  اجلبهة  قوة  باأن 
الكبرية  املقاطعة  وقت  يف  انها  اأثبتت  واأنها  �ضيما  ال 
املا�ضية,  االنتخابات  يف  العربي  املجتمع  �ضهدها  التي 
على  اجلبهة  حافظت  حيث  الكتلة,  ه��ذه  ت��ت��اأث��ر  مل 
مقعديها.. على  للتغيري  والعربية  االأربعة,  مقاعدها 
اإع���ادة  م��ن  واملوحدة"  "التجمع  كتلة  موقف  لكن, 
االنتخابات مل يكن وا�ضحاً ففي الوقت الذي �ضرح فيه 
رئي�س الكتلة من�ضور عبا�س "�ضن�ضوت اىل جانب اقراح 
حل الكني�ضت" يقول من جهة ثانية " نحن جاهزون لكل 
االمكانيات". كيف ذلك وعن اأي اإمكانيات يتحدث من�ضور 
عبا�س. وملاذا هذه املراوغة؟ اإما اأن تكون مع اأو �ضد .

على اأي حال, يوم ال�ضابع ع�ضر من �ضهر اأيلول /�ضبتمرب 
�ضيكون يوم امتحان جديد للنواب العرب. فاإذا توحدوا 
جميعاً يف قائمة م�ضركة جديدة عادلة وتخلى بع�ضهم 
العربي,  الناخب  بدعم  �ضيحظون  فاإنهم  االأنانية,  عن 
القائمة وتوزيع  واإذا ا�ضتمروا يف اخلالف على  رئا�ضة 
ومن  يرحمهم.  لن  العربي  الناخب  فاإن  "احل�ض�س" 
اأن  االنتخابات,  اأعيدت  ح��ال  يف  امل��رة  ه��ذه  املفر�س 
يكون النواب العرب قد تعلموا من ف�ضلهم يف االنتخابات 
امل�ضوؤولية  م��ن  كبري  ق��در  على  وي��ك��ون��وا  املا�ضية, 
واأنهم  خ�ضو�ضا  ذل��ك,  ا�ضتطاعوا  اإن  واالإ�ضتيعاب  
عرفوا اأن عقاب الناخب العربي هو عقاب قا�ضي. ولقد 
بخري. واأنتم  عام  وكل  �ضعيد  فطر  عيد  اأن��ذر.  من  اأعذر 

ال����ن����واب ال���ع���رب أم�����ام ام��ت��ح��ان 
امل���ق���ب���ل أي������ل������ول  يف  ج�����دي�����د 

جهاز  مو�ضوع  حول  ال�ضفاعمريني  بني  القائم  اجلدل 
االأخرية,  االأ�ضابيع  يف  اجتماعًيا  منحى  اأخذ  التعليم, 
ا فيه من  األزمنا اأن نحدد موقًفا وا�ضًحا من هذا امللف, ملمِ
حّقها  من  اآتية,  اأجيال  م�ضتقبل  ثناياه  يف  ُيحّدد  اأهمّية 
اأن حتّلق يف اأ�ضرابها نحو ال�ضم�س, �ضاخمًة كاالأ�ضيل.
 1200 اأكرث من  الر�ضمّية, هناك  االإح�ضائّيات  ح�ضب 
�ضفاعمرو,  مدار�س  خ��ارج  يتعّلم  �ضفاعمري,  طالب 
وهذا بحّد ذاته ي�ضتدعي مّنا وقفًة على مفرق طُرق, 
كبرية,  ا�ضتفهام  عالمة  ور�ضم  احل�ضابات  الإع���ادة 
هذا  اإىل  و�ضلنا  مل��اذا  موقع,  كل  ويف  اأنف�ضنا  �ضائلني 
وخا�ضة  �ضفاعمرو,  مدار�س  كانت  اأن  بعد  امل�ضهد؟!, 
الثانوية البلدية, منارة التعليم واأذُكر طاّلب �ضّفي من 
القرى املجاورة, بل اأكرث من ذلك, تخّرج من مدار�س 
�ضفاعمرو احلكومية واالأهلية والبلدّية, خرية طاّلبنا 
الذين يت�ضّدرون اليوم قيادات يف كل موؤ�ّض�ضات الدولة.
تو�ضية  متبنًيا  جريًئا,  ق��راًرا  البلدي  املجل�س  اتخذ 
االأه��ايل  منح  بعدم  القا�ضي  امل��ع��ارف,  ق�ضم  مديرة 
هذا  لُيدخل  املدينة,  خارج  اأبنائهم  لتعليم  م�ضادقات 
ولكن  ومعار�س,  موؤّيد  بني  والنقا�س  اجل��دل  القرار 
لالأ�ضف �ضعرُت اأن البع�س حاول اإقحام هذه املع�ضلة يف 
زوايا �ضّيقة, ويف الواقع قرار املجل�س البلدي, كان قريًبا 
املو�ضوعّية...  الدرا�ضة  عن  بعيٍد  حلدٍث  اآنّية,  لطفرٍة 
للجنة  معّمقة  درا�ضة  ت�ضبقه  اأن  االأج��در  من  كان   ...
ووزارة  البلدي,  للمجل�س  التو�ضيات  ترفع  مهنّية, 
وا�ضحًة,  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال��ب��دائ��ل  الأن  امل��ع��ارف, 

فرمان  ���ض��ّك  لي�ضت  والق�ضية 
االأ�ضباب  عن  البحث  بل  عثماين, 
البحث  االأهايل,  باأبناء  حدت  التي 

اأبنائنا  اأ�ضراب  وع��ودة  املدينة,  خ��ارج  مدار�س  عن 
يف  امل�ضئولني  من  حتتاج  بلدها,  ومراتع  اأع�ضا�س  اإىل 
ت�ضمل  منا�ضبة,  تعليمّية  قاعدة  حت�ضري  منا�ضبهم, 
طاّلبنا.  اأمام  اخليارات  وو�ضع  التعليم,  اأق�ضام  كافة 
�ضنوات  مدار  على  التعيينات,  من  الكثري  باأّن  �ضّك  ال 
�ضابقة, كانت فا�ضلة �ضاهَمت يف تديّن م�ضتوى التعليم يف 
العديد من املوؤ�ّض�ضات, وقرار االأهايل مل ياأتمِ من فراٍغ, 
الباهظة,  التكلفة  ُيدركون  الأنهم  لديهم,  هوايًة  ولي�س 
لكنهم يدركون كذلك م�ضتقبل اأبنائهم, وهو احلق املقّد�س.

القانون مينح االأهايل حرّية اختيار املدر�ضة الأبنائهم, 
وال ي�ضتطيع اأي قرار منعهم, والق�ضية هنا لي�ضت كما 
ي�ضّورها البع�س, على اأنها غريًة اأو تكرًبا, اأو نزوًة, 
الهاوية,  نحو  ينهار  تعليم  جهاز  الق�ضّية  جوهر  الأن 
فاإّما  اإذا مل تكن هناك م�ضاٍع عاجلة وطارئة, الإيقافه, 
االأ�ضباب  لفح�س  ومدرو�ًضا,  خمّطًطا  عملنا  يكون  اأن 
طالبنا  يقطف  نزهة,  مدار�ضنا  تبقى  واإّم��ا  وعالجها, 
االأ�ضراب  وع��ودة  كالعلقم,  اأه��ل,  ويتذوقها  ثمارها, 
َمهَمته  ع��اٍل,  تعليٍم  جمل�س  اإقامة  تفر�س  ملدار�ضنا 
اأن  لنا  َح  �ُضممِ واإن  والبنود,  التفا�ضيل  اأدق  يف  الدخول 
�ضفاعمرو,  مدار�س  تبقى  اأن  ميكن  ال  بجراأٍة,  نقول 
الأّن  التعليمي,  ج�ضدها  مق�ضًما  ملدينة  م�ضغًرا  جم�ضًما 
التاريخ �ضيحا�ضب من غفو يف حمّطات النهو�س ببلدهم.                   

األسراب وعودة  شفاعمرو  يف  التعليم 
ب��������ق��������ل��������م: زاي������������������د خ����ن����ي����ف����س

واأحياء  حميط  يف  املنت�ضرة  االإ�ضاءة  اأحبال  تكن  مل  حقيقة 
قلعة ظاهر العمر ال�ضاخمة والعريقة, رمز مدينة �ضفاعمرو, 
وبيت  واملميزة,  العريقة  خلوتها  على  ظاللها  البا�ضقة 
وجوه  وب�ضا�ضة  عمائم  جماملة,  وب��دون  واإمن��ا  الطائفة, 
حلوا  الذين  واالأفا�ضل  االأجالء  امل�ضايخ  من  املهيب  املوكب 
�ضفاعمرو. يف  الدرزية  الطائفة  اأبناء  اإخوانهم  على  �ضيوًفا 

ا�ضتقبالهم  يف  وكان  واجل��والن,  والكرمل  اجلليل  من  قدموا 
الدرزية  الطائفة  رئي�س  يتقّدمهم  البلد  واأب��ن��اء  م�ضايخ 
اإّن  اأق��ول:  امل�ضداقية  اأجل  ومن  عبيد,  اأبو  يو�ضف  ال�ضيخ 
الدوؤوب  وعمله  اجلبارة  بجهوده  معروف  يو�ضف  ال�ضيخ 

م�ضلحة  خدمة  يف  ال�ضاعة  مدار  على 
احل�ضارة. رك��ب  لتلحق  الطائفة 
تبادل  نطاق  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
لبلد,  �ضهرين  كل  التقليدية  الزيارات 
اإىل توثيق العالقات والبحث  وتهدف 

يف �ضوؤون الطائفة الداخلية, برئا�ضة الرئي�س الروحي للطائفة 
الدرزية, ف�ضيلة ال�ضيخ موفق طريف الذي وّجه خالل اللقاء 
الديني املميز كلمة �ضكر وثناء خا�ضًة لل�ضيخ يو�ضف اأبو عبيد 
اال�ضتقبال  وح�ضن  امل�ضرفة  وقفتهم  على  عامًة  البلد  واأهل 
والرتيبات والت�ضهيالت وخلق جّو ودي واأخوي نال اإعجاب 
ال�ضيوف موؤكًدا اأن �ضفاعمرو معروفة بوقوفها وكرم اأخالقها.
البلد على  �ضكر خا�ضة الأهايل  ال�ضيخ يو�ضف كلمة  كما وجه 
اأّن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر  اال�ضتقبال.  وح�ضن  ال�ضخي  دعمهم 
امل�ضايخ اأقاموا �ضالة خا�ضة من اأجل حتقيق العدالة واإدانة 
العنف مبختلف اأ�ضكاله, ودعوا اإىل زرع بذور االألفة واملحبة 
ال�ضف. واإىل وحدة  مكان  كل  الب�ضر يف  اأبناء  بني  والت�ضامح 

أبو عبيد -  معني  بقلم 

أخوي لقاء  يف  الدرزية  الطائفة  عمائم 

اأزقة حي القلعة القدمي ببيوته العامرة وحجارته ال�ضامدة 
وحكايات  ق�ض�س  اأحداث  �ضهد  الذي  العليل  هوائه  ون�ضيم 
ت  غ�ضّ املوؤملة,  واأخرى  ال�ضارة  منها  و�ضخ�ضيات  لعائالت 
هذا االأ�ضبوع مبا يزيد عن األفي زائر من املدينة وخارجها من 
كافة طبقات وانتماءات املجتمع االإ�ضرائيلي قدموا للم�ضاركة 
" �ضوق مميز وفن" جرى  يف افتتاح يوم تراث حتت عنوان 
يف اأجواء احتفالية رائعة نالت اإعجاب امل�ضاركني, مت خالله 
عر�س اأعمال يدوية خا�ضة وماأكوالت �ضعبية قدمية, عرو�س 
اأحد  ديوان  يف  قدمية  �ضعبية  ق�ض�س  �ضرد  وحكواتي  فنية, 
باأ�ضلوب �ضل�س . العريقة  يجمع املا�ضي واحلا�ضر  البيوت 

التقدير  ي�ضتحق  ال���ذي  التاريخي  احل���دث  ل��ه��ذا  ب���ادرت 
الذي  �ضفاعمرو  فرع   " امل�ضتقبل  "ّافاق  جمعية   والثناء 

�ضبح  اأ�ضعد  ال��ب��ار  �ضفاعمرو  اب��ن   2012 ع��ام  اأ�ض�ضه 
طالبت  التي  االأ���ض��وات  وك��رثت  ال�ضاعة  حديث  واأ�ضبح 
ك��ادر  عليه  واأ����ض���رف  نظمه  ال���ذي  احل���دث  ه���ذا  ب��ت��ك��رار 
قاموا  ال��ذي��ن  الطموحني  اجلمعية  و���ض��اب��ات  �ضبان  م��ن 
املجتمع  م�ضلحة  يف  ت�ضب  جمة  تطوعية  واأعمال  بن�ضاطات 
العمل  وت�ضجيع  ق��ي��ادي  واع��د  جيل  خللق  تهدف  وال��ت��ي 
والعطاء. للتعاون  ج�ضور  مبثابة  وليكونوا  التطوعي 
لفت انتباهي ب�ضورة خا�ضة تواجد رجل املجتمع املربي نايف 
متاأخرة  �ضاعة  بدايته وحتى  منذ  رافق احلدث  الذي  عليان 
وبدت على مالحمه عالمات االنفعال واالرتياح, ويف حديث 
معه عن الربنامج اأثنى على القيمني على امل�ضروع واأكد اأن 
اأن طوائف  واأكد  املا�ضي واحلا�ضر  اإىل  اأرجعنا  هذا احلدث 
جنب,  اإىل  جنباً  العريق  البلد  هذا  يف  عا�ضت  كاّفة  �ضفاعمرو 
بع�ضهم  مع  واخللوة  والكني�س  والكني�ضة  امل�ضجد  فتعانق 
اأبناء  بني  وال��وّد  االن�ضجام  م�ضهد  االأم��ر  ليعك�س  البع�س 
البلد, وذكر اأن البيوت القدمية كانت مكان القلعة ال�ضخمة 
اإىل حني جاء الظاهر عمر وبناها مكان بيوتهم, اأّما هذا العلم 
الذي يرفرف على �ضطوح االأحياء فموجود منذ قيام الدولة.

" ُمهّذبة"  اإاّل وي�ضلني على جّوايل ر�ضالة  ال ميّر يوم 
اآالف  بع�ضرات  بقر�ٍس  وُتغريني  وحتّثني  تدعوين 
ال�ضواقل �ضريًعا  وبدون كفيل , حّتى ولو كنت مديوًنا اأو 
عالًقا باألف علقة �ضوداء , فباب الفرج ياأتيك اىل باب بيتك !

يف  هو  عّما  �ضعًفا  ع�ضرين  الفائدة  �ضتكون  بالطبع   
الدعوة  اأحمو  فاأروح  القانونّية,  املُعتمدة  امل�ضارف 
اولئك  اتخّيل  اأروح  بل   , خفّية  �ضحكة  اأ�ضحك  واأنا 
اقت�ضادّية  م�ضاكَل  يف  يتخبطون  ال��ذي��ن  امل�ضاكني 
عوي�ضة , وينوءون حتت اأحمال عائلة كبرية " تاأكل 
را�س احلّية " , اأو يجّرون فوق اكتافهم ادماًنا �ضيطانيًّا 
ن�ضّميه : اوراق اليان�ضيب واملراهنات والق�ضط باأنواعه 
حياتنا. من  االأخ�ضر  كل  يق�ضط  الذي  الق�ضط  هذا  ؛ 
هوؤالء  طلب  وُيلّبي  ُي�ضرع  من  بها  يقع  واأكرث  ورطة 
ال�ضركات  " الربيئة" االن�ضانّية , والتي تبقى ان�ضانّية 
اأوانها  يف  الفائدة  مع  االق�ضاط  يدفع  الزبون  دام  ما 
واحدة  م��ّرة  تخلَّف  اإْن  ليله  و�ضواد  ويله  فيا  واإال 
الرزقة" في�ضحى  " جاءت   : غامر  بفرح  في�ضرخون 
حاها,  مبلغ ع�ضرات االآالف مئات االآالف بني ليلة و�ضُ
واحل��ج��وزات  واملحاكم  والوعيد  التهديد  وي���دور 

والر�ضائل املتو�ّضحة باالأحمر القاين !.
��وق ال�����ض��وداء , ال��ف��اح��م��ة ,   ال�����ضّ

 , �ضوداء  لونها  كما  تبقى   , �ضئت  ما  �ضّمها   , القامتة 
بالب�ضطاء  توقع  عاتية,  ُمرّب�ضة,  ظاملة,   , جُمحفة 
بالّديون  الغرقانني"   و"  واملحتاجني  واملعوزين 
وامل�����ض��اك��ل واالدم����ان����ات ال��ب��غ��ي�����ض��ة امل��ت��ن��ّوع��ة.
ميحًو  اأن   : م��ث��ل��ي  ال���ك���ّل   ي��ف��ع��ل  اأن  اأري����د  ك��ن��ُت 
م��ث��ل ه����ذه ال����دع����وات وه����و ي��ب��ت�����ض��م ق���ائ���اًل : 
رغم   , �َضم  الدَّ يف  مَّ  ال�ضُّ ت�ضعون  فاأنتم   , �ضكًرا  ال...     
الكّل فهناك فعاًل َمن يحتاج  اأّنني ال امّثل  اأعرف  اأّنني 
والتي  املعطاءة,   , الربيئة  العون  يد  له  ميّد  من  اىل 
تبغي  وامن��ا   , فائدة  وال  اأج���ًرا  وال  بدياًل  ترجو  ال 
الذي ي�ضرق �ضم�ضه على اجلميع.. املُحّب  االإله  وجه 

م�ضكني هو املحتاح , املت�ضايق , الذي ي�ضطّر  ان يذهب 
ر ال�ّضرداب .. اىل حيث ال يريد , واىل حيث ال نور يف اآخمِ

فاأيديكم  االأ����ض���ود  ال��رب��ح  ���ض��رك��ات  ي��ا  رح��م��اك��م   
م��ل��ّط��خ��ة ب����دم����اء امل�������ض���اك���ني وامل����ع����وزي����ن ..
... رح����������������������م����������������������اك����������������������م 
؟!!! تخافون  اأال  الظلم  ميقت  ال��ه  ال�ضماء  ففي   

امُلرتبّصون باملعوزين واملحتاجني

ال��ظ��اه��ر يف ش��ف��اع��م��رو ت��ن��ف��ع��ل وت��رت��ع��ش  ق��ل��ع��ة 









(   )  



فقط في
أجود أنواع اللحوم بأرخص االسعار  

حمالت خاصة  
لمن يشتري من فرهود سنتر

أعاد اهللا عليكم بالخير والبركات عيد  فطر السعيد

كيلو لحم عجل طازج  45 ش.ج 
تنزيالت هائلة على الدجاج 

نصف خروف بالعضم 55 ش.ج  للكيلو  
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يف  نتبعها  التي  ال�ضلبية  العادات  من  الكثري  هناك 
العيد, حيث تكرث العزائم والوالئم ولقاءات االأهل 
الغذائية  باالأنظمة  االلتزام  يجعل  مما  واالأحبة, 
ال�ضعوبة. غاية  يف  اأمر  احلمية  وقوانني  وقواعد 
وعلى الرغم من اأن اأيام العيد قليلة اإال اأنها قد حتدث 
تغريًا كبريًا يف وزنك و�ضحتك ولذلك يجب االلتزام قدر 
االإمكان بالقواعد ال�ضحية وجتنب العادات ال�ضلبية 
اجل�ضم. ب�ضحة  ال�ضرر  تلحق  اأن  �ضاأنها  من  التي 

ال��ع��ادات  بع�س  ع��ن  �ضنخربكم  امل��ق��ال  ه��ذا  ويف 
العيد  يف  منا  ال��ك��ث��ريون  يتبعها  ال��ت��ي  ال�ضيئة 
اأج�ضامنا  على  ال�ضرر  من  بالكثري  تعود  والتي 
واالب���ت���ع���اد عنها. م���ن جت��ن��ب��ه��ا  ت��ت��م��ك��ن��وا  ك���ي 
ت�������ن�������اول ال�����ك�����ث�����ري م�������ن االأط������ع������م������ة:

االأطعمة  من  الكثري  ال�ضخ�س  يتناول  العيد  يف 
الرغم  على  ولكن  وقيود,  حدود  دون  واحللويات 
اإال  وموؤقت  طبيعي  اأم��ر  هذا  اأن  نظن  قد  اأننا  من 
يزيد  حيث  اجل�ضم  �ضحة  على  اخلطورة  كثري  اأنه 
االنتباه  يجب  ول��ذل��ك  االأم��ع��اء,  ويلبك  ال���وزن, 
العيد  يف  امل��ت��ن��اول  ال��ط��ع��ام  وك��م��ي��ة  ن��وع��ي��ة  اإىل 

واحللويات.  الطعام  تناول  يف  االإ���ض��راف  وع��دم 
ع������������دم مم�������ار��������ض�������ة ال������ري������ا�������ض������ة:
مل��م��ار���ض��ة  ال��ع��ي��د  ال���ظ���روف يف  ت�����ض��م��ح  ق���د ال 
الوقت  قلة  مع  وخ�ضو�ضاً  الريا�ضية,  التمارين 
وا���ض��ت��ق��ب��ال ال�����ض��ي��وف وزي�����ارات امل��ع��اي��دات, 
ولذلك  تتكد�س  ك��ي  للدهون  الفر�ضة  يتيح  مم��ا 
ك��ان  م��ه��م��ا  وق���ت  تخ�ضي�س  ال�������ض���روري  م���ن 
العيد.  يف  الريا�ضية  التمارين  ملمار�ضة  ق�ضريًا 
ال�����������ض�����ه�����ر ل�������������ض������اع������ات ط�����وي�����ل�����ة:
يعترب العيد فر�ضة لل�ضهر لفرات طويلة, خ�ضو�ضاً 
اجل�ضم  ت��وازن  �ضتجعل  النوم  وقلة  ال�ضهر  واأن 
ال�ضهر  اأن  كما  والقلق,  التوتر  من  و�ضتزيد  خمتاًل 
�ضي�ضتنفذ طاقاتك وي�ضر ب�ضحتك. ولذلك احر�ضي 
وجمالك. �ضحتك  على  لتحافظي  باكرًا  النوم  على 
ع��������������������دم ت���������������ن���������������اول امل��������������������اء:
على  للحفاظ  يومياً  املاء  من  للكثري  اجل�ضم  يحتاج 
رطوبته, خ�ضو�ضاً واأن اجل�ضم �ضيحتاج اإىل كميات 
كبرية من املاء ليعو�س ما فقده من ال�ضوائل خالل 
العنا�ضر  اأهم  من  املاء  يعترب  حيث  رم�ضان.  �ضهر 
�ضمومه.  من  يتخل�س  حتى  للج�ضم  ال�ضرورية 
ولذلك احر�ضي على تناول ليرين من املاء يومياً.
ت�������ن�������اول ال�����ك�����ث�����ري م�������ن احل�����ل�����وي�����ات:
يف العيد واأثناء تبادل الزيارات والذهاب للمعايدة 
ك�ضيافة  العيد  حلويات  م��ن  الكثري  تقدمي  يتم 
ي�ضعب رف�ضها, ولكن بالطبع فاإن تناول احللويات 
اأن  ال�ضروري  من  لذلك  وزن��ك.  من  �ضيزيد  بكرثة 
تزورينه. منزل  كل  يف  احللوى  تناول  تتجنبي 

ال��ع��ي��د أي�����ام  3 مشروبات طبيعية تخلصك من عسر الهضم يف العيدع������ادات س��ل��ب��ي��ة ت��ج��ن��ب��ي��ه��ا يف 

م���ع اق�����راب ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك, ال 
نتيجة  الطعام  بلذة  اال�ضتمتاع  البع�س  ي�ضتطيع 
ا�ضطرابات  وج��ود  نتيجة  اله�ضم,  ع�ضر  م�ضاكل 
املعدة  اإن���زمي���ات  اأو  اله�ضمية  ال��ع�����ض��ارة  يف 
وتقيوؤ  وح��رق��ة  ون��ف��خ��ة  غ���از  عنها  ينتج  ال��ت��ي 
يوؤثر  ق��د  ال���ذي  االأم���ر  امل��ع��دة,  بثقل  �ضعور  اأو 
قد  لل�ضخ�س  والنف�ضية  املزاجية  احل��ال��ة  على 
العيد. با�ضتقبال  وفرحته  �ضعادته  على  تنعك�س 

 اإىل اأن هناك بع�س امل�ضروبات الطبيعية التي ت�ضاعد 
بفاعلية يف التخل�س من ع�ضر اله�ضم يف العيد, يبقى 
ال�ضعور  عند  تناوله  على  احلر�س  ال�ضرورى  من 
وهى: ه�ضمية..  وم�ضاكل  امل��ع��دة  يف  مب�ضاكل 
م���������������ض�������روب ال������ن������ع������ن������اع ال�������داف�������ئ

ال�ضاخنة  امل�ضروبات  اأهم  من  واحدا  يعد  النعناع 
ال�ضحية  العنا�ضر  من  العديد  على  حتتوى  التي 
ك��ال��ب��وت��ا���ض��ي��وم وامل��اغ��ن�����ض��ي��وم وال��ف��و���ض��ف��ور 
غنيا  يعد  النعناع  اأن  كما   ,"A, C"وفيتامني

التي  االأك�ضدة  م�ضادات  على  باحتوائه 
ت�ضاعد يف التخل�س من كثري من املتاعب 
النعناع  ي�ضاهم  وال�ضحية,  اله�ضمية 
ا�ضطرابات  ع��الج  يف  النعناع  بفاعلية 
من  يحتويه  مبا  اله�ضم,  وع�ضر  املعدة 
ال��غ��ازات  على  تق�ضي  ط��ي��ارة  زي���وت 
وخ�ضو�ضا  البطن  انتفاخ  من  وتخفف 
االأمعاء, ميكنك اإ�ضافة االأوراق الطازجة 
لكوب  املجففة  االأوراق  اأو  النعناع  من 
ال�ضاى, للتخل�س من م�ضاكل ع�ضر اله�ضم يف العيد.
م�����������������������������ض��������������روب ال����������ق����������رف����������ة
التي  الفّعالة  الطبيعية  االأع�ضاب  من  القرفة  تعد 
وت�ضهيل  حت�ضني  يف  وف��ع��اال  مهما  دورا  تلعب 
اأغلب  ت�ضاعد على عالج  اإنها  اله�ضم, حيث  عملية 
وت�ضنجات  كاالنتفاخات  اله�ضم  ع�ضر  اأع��را���س 
املعدة, ميكنك اإ�ضافة ملعقة �ضغرية من م�ضحوق 
دافئا. وتناوليه  املغلي  امل��اء  من  لكوب  القرفة 
م�������������������������ض������������روب ال����������ب����������اب����������وجن
يعترب م�ضروب البابوجن واحدا من اأهم امل�ضروبات 
مذهلة  بخوا�س  تتميز  التي  الطبيعية  واالأع�ضاب 
فاإن  ل��ذا  وترطيبها,  املعدة  تهدئة  على  ت�ضاهم 
للتخل�س  ف��ع��اال  ع��الج��ا  يعد  ال��ب��اب��وجن  م�ضربو 
كوب  ت��ن��اول  ميكنك  اله�ضم,  ع�ضر  م�ضاكل  م��ن 
م��ن ���ض��اي ال��ب��اب��وجن ع���دة م���رات خ���الل اليوم 
اله�ضم. ع�ضر  وعالج  املعدة  تهدئة  على  لي�ضاعد 
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�ضريين  اللبنانية  الفنانة  زوج  رح��م��ة,  فريد  اأع���رب 
املوجهة  االت��ه��ام��ات  م��ن  ا�ضتيائه  ع��ن  ع��ب��دال��ن��ور, 
ب��ع��د ظهورها  ع��ل��ى زوج���ت���ه,  ال��غ��رية  ب��ع��دم  اإل��ي��ه 
تيم  ال�����ض��وري  بالفنان  جتمعها  جريئة  م�ضاهد  يف 
”الهيبة“. م�ضل�ضل  م��ن  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  يف  ح�ضن 

ورد رحمة على هذا االتهام, خالل ظهوره يف برنامج ”عرب 
قائاًل:  خليجية“,  ”روتانا  ف�ضائية  على  املذاع  وود“, 
”كل هادا حكي, يجربوا وي�ضوفوا اإذا كنت بغار اأو ال“.

واأكد اأنه يحر�س على متابعة حلقات م�ضل�ضل ”الهيبة“ 
ب�ضكل يومي, واإذا مل يتمكن من م�ضاهدته يف موعد بثه, يعود 
اإىل منزله قبل موعد اإعادة احللقة لال�ضتمتاع مب�ضاهدتها.
قائلة:  االت��ه��ام��ات  تلك  على  �ضريين  عّلقت  ب��دوره��ا, 
له  اأن���ا  اإين  وب��ي��ع��رف  ك��ب��ار  كتري  عقالته  ”زوجي 

ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون جم���رد متثيل ال  ل��وح��ده, وال��ل��ي ع��ل��ى 
بيغار“. كتري  زوج���ي  ف��ك��رة  وع��ل��ى  اأق���ل,  وال  اأك���ر 

به  �ضرحت  م��ا  خلفية  على  االت��ه��ام��ات  تلك  وج���اءت 
من  زوج��ه��ا  فعل  رد  ح��ول  ���ض��اب��ًق��ا,  �ضريين  الفنانة 
قالت  حيث  ح�ضن,  تيم  الفنان  مع  اجلريئة  م�ضاهدها 
متثيلها  من  ويبت�ضم  معها,  العمل  ي�ضاهد  زوجها  اإن 
”فهو يعلم جيًدا اأن االأمر برمته متثيل“, بحد تعبريها.

”نور“,  دور  العمل  خالل  عبدالنور,  �ضريين  وت��وؤدي 
�ضنعت  قوية,  �ضخ�ضية  �ضاحبة  لبنانية  اإعالمية  وهي 
كبرية  طموحات  لديها  وك��ان  االإع��الم,  عامل  يف  ا�ضمها 
النجاح يف  لها  فكان  منها,  ا�ضتطاعت حتقيق جزء كبري 
�ضيكون  معينني,  اأ�ضخا�س  مب�ضاعدة  املهني  م�ضوارها 
االأحداث. �ضياق  تاأثري كبري يف حياتها �ضمن  لهم الحًقا 

ب��ع��د م��ش��اه��ده��ا ال��ج��ري��ئ��ة م��ع ت��ي��م ح��س��ن يف 
”الهيبة“.. زوج سرين عبدالنور يرد على االتهامات

اأطّل عابد فهد على جمهوره هذا املو�ضم يف اأكرث من 
"جربان  ال�ضيا�ضي  فهو  خمتلفني:  عملني  عرب  دور 
الي�ضاري" يف "عندما ت�ضيخ الذئاب" وهو اأي�ضاً "اأمري 

نا�ضر" الهارب من االإعدام يف "دقيقة �ضمت".
تفا�ضيل  بكل  اجلمهور  اإقناع  يف  عابد  وبرع 
ال�ضخ�ضية يف العملني, فتنّقل من �ضخ�ضية 
الذي  امل��اه��ر  الفار�س  ب��رباع��ة  اأخ���رى  اإىل 
باأدائه  اجلميع  لي�ضبق  ح�ضانه  ميتطي 
بني  الثقيل  العيار  من  �ضباق  يف  ال�ضادق 
اأكرث من جنم �ضوري يف هذا املو�ضم القوي.
عابد  حققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ك�ضف  الرم�ضانية,  اأعماله  خ��الل  من  فهد 
املقربني  لبع�س  �ضّرح  اأّن��ه  امل��واق��ع  اأح��د 
ال�ضوق  حالة  ب�ضبب  باالعتزال  يفكر  اأّن��ه 
املقّربني  �ضدم  ما  االأخرية,  الفرة  خالل  الدرامي 
ال��ف��ك��رة مت��ام��اً. م��ن��ه وح���اول���وا ثنيه ع��ن ه���ذه 

ه���ل ي��ف��ّك��ر ع���اب���د ف��ه��د ب���االع���ت���زال ؟؟؟

حلقات  درهروتيونيان  ني�ضان  االعالمي  �ضّجل 
بريوت,  يف  �ضهرين  منذ  روحي"  "تواأم  برنامج 
رم�ضان  �ضهر  يف  عر�ضه  امل��ف��ر���س  م��ن  وك���ان 
يف  يكن  مل  لكن  القطرية.  ال�ضا�ضات  اإح��دى  على 
قيل  الأ�ضباب  الربنامج  عر�س  ع��دم  احل�ضبان 
بني  االلتزامات  اإنهاء  بعدم  تتعّلق  مالية  اإنها 
رغم  فيزيون",  "ا�ضتديو  وبني  املنتجة  ال�ضركة 
ملجموع  نظرًا  خيالية  اأرقاماً  فاقت  ميزانيته  اأن 
ال�ضيوف الذين ا�ضت�ضافهم وهم من الفئة االأوىل.

لكن  الهواء,  على  ُيعر�س  اأن  للربنامج  ُيكتب  مل 
فرة  عر�ضه  باإمكان  اأنه  اىل  اأ�ضارت  املعلومات 
االأ�ضبوع. يف  حلقتني  اأو  حلقة  مبعّدل  ال�ضيف 

�ضيعود  رم�ضان  �ضهر  انتهاء  بعد  اأنه  اىل  ا�ضارة 
اأرب��ع  لتقدمي  ال�ضغرية  ال�ضا�ضة  اإىل  ني�ضان 
من  للتلفزيون  ال�ضيفية  العطلة  ت�ضبق  حلقات 
يف  "اجلديد",  ق��ن��اة  ع��رب  هيك"  "اأنا  ب��رن��ام��ج 
تقدمي  اإمكانية  عن  معلومات  فيه  ت��ردد  وق��ت 
االأمر. يوؤّكد  مل  ني�ضان  لكن  ثاٍن  ملو�ضم  الربنامج 

رغ����م م��ي��زان��ي��ت��ه ال���ض���خ���م���ة..... مل�����اذا لم 
ال��رم��ض��ان��ي ؟؟؟ يُ���ع���رض ب��رن��ام��ج ن��ي��ش��ان 

اأدل���ت ال��ف��ن��ان��ة غ���ادة ع��ب��د ال����رازق ب��ع��دد من 
ا�ضت�ضافتها  خالل  للجدل  املثرية  الت�ضريحات 
باأحد الربامج االإذاعية, حيث اأكدت اأنها لن تعمل 
مع النجمة هيفاء وهبي الأن لكل منهما جنوميتها 
ير�ضيهما. عمل  اإيجاد  ال�ضعب  ومن  اخلا�ضة, 

بينها  خ���الف���ات  اأي  وج�����ود  غ�����ادة  ون���ف���ت 
ل���ه���ام ���ض��اه��ني,  وب����ني ال��ف��ن��ان��ة امل�����ض��ري��ة اإ
اأن���ه���ا من  ال����ت����داول, م���وؤك���دة  ك��م��ا ي���ج���ري 

ب���ني ال��ف��ن��ان��ات ال���الت���ي ت��ع��ت��ز ب�����ض��داق��ت��ه��ن.
ت��ق��دمي��ه��ا  ت��ت��م��ن��ى  ال���ت���ي  االأدوار  وع�����ن 
م��ن  ع�����دد  ت���ق���دمي  "اأمتنى  غ�������ادة:  ق���ال���ت 
وحت�ضب�ضوت". ال��در  ك�ضجرة  ال�ضخ�ضيات 
عبد  غادة  حر�ضت  التي  ال�ضائعات  اأب��رز  ومن 
حممد  امل��خ��رج  م��ع  خالفها  نفيها  على  ال���رازق 
تهنئته  على  حر�ضت  انها  اأك��دت  حيث  �ضامي 
اإخراجه. يتوىل  ال��ذي  غالبة"  "ولد  مب�ضل�ضل 

وائل كفوري يُهدي جمهوره أغنية جديدة

لطرح  ك��ف��وري  وائ��ل  اللبناين  النجم  ي�ضتعد 
املبارك. الفطر  عيد  ف��رة  بعد  جديدة  اأغنية 
الراهنة  ال��ف��رة  خ��الل  ك��ف��وري  وائ��ل  وي�ضع 

مل�����ض��ات��ه االأخ������رية ع��ل��ى االأغ���ن���ي���ة ال��ت��ي 
جولته  ان��ط��الق  قبيل  جل��م��ه��وره  �ضيهديها 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة يف م��و���ض��م ���ض��ي��ف ه���ذا ال��ع��ام.
ويتكّتم وائل كفوري حتى اللحظة عن تفا�ضيل 
حملة  مع  اإطالقها  يرافق  اأن  على  االأغنية 
الرقمية الكربى  دعائية وا�ضعة ت�ضمل املتاجر 
االجتماعي. التوا�ضل  مواقع  على  و�ضفحاته 
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن وائل كفوري طرح يف �ضهر 
اآذار املا�ضي اأغنية “والد احلرام” التي حققت 
العربي. الوطن  م�ضتوى  على  كبرًيا  جناًحا 

�ضيفي  جل����دول  ك���ف���وري  وائ����ل  وي�����ض��ت��ع��د 
م���زدح���م ب���احل���ف���الت وامل���ه���رج���ان���ات ال��ت��ي 
العربية. البلدان  من  وعدد  لبنان  يف  �ضيحييها 

غادة عبد الرازق: لن أعمل مع هيفاء وهبي
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اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 – ك�����ض��ف��ي  دل��ي��ل   2- اخل��م��ر  وع����اء   – ي��دي��ك  ب���ني   1-
�ضيارات م��ارك��ة   – زوج��ه��ا  ف��ق��دت  م��ن   3- حربية  ط��ائ��رة 

خفي  و�ضوت  حركة   – زفت   5- افريقي  نهر   – خا�ضم   4-  
باالأجنبية �ضاحنة   – َح�َضَب   6- ال�ضوؤال  على  واظ��ب   –
ورّق �����ض����ع����ف   – امل�������غ�������رب  يف  واٍد   7-  

عائلة   – اأر�����ض����ي  م��ق��ي��ا���س   – م��ن��ظ��ف��ات  م���ارك���ة   8-  
ال��ل��ب��ن��اين ال����ربمل����ان  يف  ن���ائ���ب   9- ل��ب��ن��ان��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
ول������ون ه����ي����ئ����ة   – ال����ب���������ض����اع����ة  ن�����ف�����اق   10-  

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
ا�ضبانية  مدينة   2- املتحدة  العربية  االم��ارات  احدى   1-
�ضامخ  مرتفع  جبل   3- راح��ل  لبناين  نائب  عائلة   – قدمية 
حمافظة   – الوجه  يف   4- باالأجنبية  انت   – املطر  ي�ضبق   –
بالبو�ضفري  العامة  تعرفه  – ليمون  االأر�س  حرث   5- عراقية 
القومية  �ضعراء  اعظم  من  راح��ل  روم��اين  ادي��ب  عائلة   6-
– قليل احلظ -8 عا�ضمة  الرومانية -7 ماركة غذاء لالأطفال 
مرفاأ   – وم�ضكن  حمل   9- الفاكهة  من   – ال�ضمالية  كارولينا 
لبنان بظريف  يعرف  ك��ان  راح��ل  برامج  مقدم   10- فرن�ضي 
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اال���ض��د

ال��ث��ور

ال�ضرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجل���دي

احل��وت

الدلو

اب���ت���داء م���ن ال���ث���الث���اء م�����ض��اء ول��ي��وم��ني 
جميع  ع���ل���ى  احل�����ظ  ي��ح��ال��ف��ك  ت���ال���ي���ني 
املنا�ضبة  ال��ك��ل��م��ات  وجت����د  االأ����ض���ع���دة 
الإع���������������ادة ال��������ه��������دوء م����ن����ح����ول����ك, 
ع�ضبيتك  يف  ت��ت��ح��ك��م  اأن  ع��ل��ي��ك  ف��ق��ط 
اجل��م��ع��ة.  ي����وم  ب��ل��ب��اق��ة  ت��ت��ع��ام��ل  واأن 
برجك  م��واج��ه��ة  يف  جم��ت��م��ع��ة  ال��ك��واك��ب 
والع�ضبية  ال��ت�����ض��رع  ت��ق��اوم  اأن  وع��ل��ي��ك 
اجلمعة  على  وراه���ن  العيد  اأي���ام  ط���وال 
بك,  املحيطني  م��ع  ان�ضجاما  حت��ق��ق  ك��ي 
وت�����ع�����ط�����ي ان�����ط�����ب�����اع�����ا �����ض����اح����را 
ال����ن����ف����و�����س.  يف  اأث�������������را  وت�����������رك 

م������ن ال������ث������الث������اء م���������ض����اء وح���ت���ى 
تنتبه  اأن  ع��ل��ي��ك  م�������ض���اء  اخل��م��ي�����س 
وال��غ�����ض��ب..  االن��ف��ع��ال  يف  ت��ت�����ض��رع  وال 
وم����ع ذل����ك ت��ت��ح��رر م���ن ال�����ض��غ��وط ي��وم 
اجل��م��ع��ة ل��ك��ن ط����وال ف���رة ال��ع��ي��د عليك 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ن��ف��ق��ات��ك وحت���دي���د اأول���وي���ات���ك. 
م�ضاعر  ح��ول��ك  مب��ن  تربطك  ال��ث��الث��اء  م��ن 
خمل�ضني  اأ����ض���خ���ا����س  جت���د  وق����د  ح���ب 
ي��ح��ي��ط��ون ب���ك وي��ق��دم��ون ل���ك احل��م��اي��ة, 
ف���ق���ط ان���ت���ب���ه ي�����وم اجل���م���ع���ة ق����د متيل 
م��ت��زوًج��ا  ك��ن��ت  واإذا  ���ض��ري��ع��ا  للغ�ضب 
اأف��ع��ال��ك.  ردود  يف  وحت��ك��م  م���رن���ا,  ك���ن 

راه����������ن ع����ل����ى ي��������وم االأرب�������ع�������اء 
واخل��م��ي�����س ل��ع��ق��د ل���ق���اءات ���ض��ع��ي��دة مع 
االأح����ب����اب واالأ�����ض����دق����اء وال��ع��ائ��ل��ة.. 
ف���ق���ط جت���ن���ب ال��ع�����ض��ب��ي��ة وال���ع���ن���اد 
م���ع االأه������ل واالأق��������ارب ي����وم ال��ث��الث��اء 
ح��ت��ى ال�����ض��اد���ض��ة وال��ن�����ض��ف م�����ض��اء. 

ت��ق�����ض��ي اأوق���ات���ا ح��اف��ل��ة ي��وم��ي ال��ث��الث��اء 
ب���ال�������ض���ع���ادة  وت�������ض���ع���ر  اجل���م���ع���ة  و 
وال�����ق�����وة وت��ت��ح�����ض��ن م���ع���ن���وي���ا, ل��ك��ن 
وق����اوم  م���رون���ة  اأك�����رث  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ي��ك 
ال��ت��وت��ر ي���وم���ي االأرب����ع����اء واخل��م��ي�����س. 

على  ي�ضاعدك  ال��ع��الق��ات  م��ن��زل  يف  القمر 
واالأحباب  االأخ���وة  مع  بنجاح  التوا�ضل 
ج���دا,  م��ق��ن��ع��ا  ت���ك���ون  اأن  وت�����ض��ت��ط��ي��ع 
ل����ك����ن ان����ت����ب����ه ي�������وم اجل����م����ع����ة وك����ن 
ال����ع����ائ����ل����ي����ة.  ح����ي����ات����ك  يف  م�����رن�����ا 

ي���ح���ال���ف���ك احل�����ظ ط������وال اأي��������ام ال��ع��ي��د 
ب���رج���ك وت��ب��دو  ف���ال���ك���واك���ب جم��ت��م��ع��ة يف 
����ض���اح���را وج����ذاب����ا وم��ل��ي��ئ��ا ب��احل��م��ا���س
االن������ت������ب������اه,  اإل��������ي��������ك  وت�����ل�����ف�����ت   
تقاوم  اأن  عليك  م��ت��زوًج��ا  ك��ن��ت  اإذا  ف��ق��ط 
م��ي��ل��ك ل���الب���ت���ع���اد ع����ن ����ض���ري���ك ح��ي��ات��ك. 

ت���������ض����ع����ر ب����ال����ث����ق����ة وال������ق������وة
اب������ت������داء م�����ن ال����ث����الث����اء م�����ض��اء 
وت����ف����ر�����س ن�����ف�����وذك واإرادت������������ك 
ط���������������وال اأي������������������ام ال�����ع�����ي�����د, 
ف����ق����ط جت����ن����ب ال�����زه�����و ب��ن��ف�����ض��ك 
خ����ط����ط����ك.  ع��������ن  ت�����ع�����ل�����ن  وال 

�ضغوط  م��ن  تتحرر  م�ضاء  ال��ث��الث��اء  م��ن 
ويحالفك احلظ يومي االأربعاء واخلمي�س.. 
جت��م��ع��ك ب��اجل��م��ي��ع م�����ض��اع��ر ح���ل���وة,

ب��ل��ب��اق��ة  ت��ن�����ض��ح��ب  اأن  ح������اول  ف���ق���ط   
م������ن امل������واج������ه������ات ي��������وم اجل���م���ع

راه��������ن ع���ل���ى ال����ث����الث����اء واجل���م���ع���ة 
ل��ت��ع��ي�����س احل�����ب مب��خ��ت��ل��ف األ����وان����ه 
وت��ع��ل��ن ع���ن م�����ض��اع��رك ب��ب�����ض��اط��ة, لكن 
جت���ن���ب اجل�������دال وق�������اوم اال����ض���ت���ف���زاز 
اخلمي�س.  االأرب���ع���اء  ي��وم��ي  اج��ت��م��اع��ي��ا 

لت�ضعد  واجل��م��ع��ة  ال��ث��الث��اء  ع��ل��ى  راه����ن 
ب��ال��وق��ت م���ع االأ����ض���دق���اء واالأح����ب����اب, 
االأ�ضواء  عن  تبتعد  اأن  الفلك  ين�ضحك  لكن 
طوال  وانتبه  واخلمي�س,  االأرب��ع��اء  يومي 
وعموما  واالأق���ارب,  باالأهل  لعالقتك  الوقت 
حتكم يف اإدارة انفعاالتك كي حت�ضن الت�ضرف. 

الحالة الفلكية فى عيد الفطر وتوقعات االبراج ايام العيد

تسالي وتقارير خاصة

يوا�ضل نادي الزبائن يف مزراحي طفحوت منح امتيازات خا�ضة 
الأع�ضائه الذين يحملون بطاقة االعتماد البنكية "هكرتي�س", حيث 
يعر�س عليهم حمالت مغرية خالل �ضهري اأيار وحزيران ومن �ضمنها:

 rebar �����ض����ب����ك����ة  يف  م�������������ض������روب  1.ك���������������وب 
���������س.ج.  24 ب��������دل  ����������س.ج   15 ب�������   M ب���ح���ج���م 

بتخفي�س  ط��ف��ح��وت  م��زراح��ي  زب��ائ��ن  ن���ادي  اأع�����ض��اء  يتمتع 
طبيعية  ع�ضائر  �ضرائهم  عند   Rebar �ضبكة  يف  ج��ًدا  كبري 
�ضحية. واأ���ض��ي��اء   smoothies وف���واك���ه,  خ�����ض��ار  م��ن 

ل�����دى ال�����ض��ب��ك��ة ف������روع ع����دي����دة م����ن ب��ي��ن��ه��ا ف������روع يف 
ي����رك����ا, ع���ك���ا, ال���رم���ل���ة, م���ع���ل���وت ت��ر���ض��ي��ح��ا وغ���ريه���ا. 
مي��ك��ن اال���ض��ت��ف��ادة م���ن ه����ذه احل��م��ل��ة وا���ض��ت��غ��الل��ه��ا حتى 
حم����دود.  االأك�������واد  خم����زون  اأن  ع��ل��ًم��ا   ,2019\6\5

����س.ج   69 ب����   2019 ���ض��ي��ف  ل��ل��ن�����ض��اء  ب��ح��ر  2.مالب�س 
اأف��رودي��ت��ا �ضبكة  يف  �����س.ج   25 ب���  ه��اف��اي��ن��ا���س  وق��ب��اق��ي��ب 
يف  مغرية  باأ�ضعار  طفحوت  مزراحي  زبائن  نادي  اأع�ضاء  يتمتع 
�ضبكة اأفروديتا, ال�ضبكة االأكرب يف البالد للمالب�س الداخلية ومالب�س 
والعامل. البالد  يف  الرائدة  االأزي��اء  ماركات  خمتلف  مع  البحر 

ميكن اال�ضتفادة من هذه احلملة وا�ضتغاللها حتى 5\6\2019 
البحرية  املالب�س  على  االمتياز  ويعطى  فقط,  اأفروديتا  فروع  يف 
حمدود. االأك���واد  خم��زون  اأن  علًما  فقط,  اأفروديتا  ماركة  من 

�ضفارمي"  "ت�ضومت  يف  ه����دي����ة  ���������س.ج   3.50
يتمتع اأع�ضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت باحل�ضول على هدية 
مقدارها 50 �س.ج عند �ضراء كتب يف "ت�ضومت �ضفارمي". �ضارعوا 
ال�ضتغالل االمتياز حتى 5\6\2019, علًما اأن خمزون االأكواد 
حمدود. ي�ضار اىل اأنه لن يتم ا�ضرجاع مايل عند ال�ضراء باأقل من 
50 �س.ج, واأن االمتياز ال ي�ضري يف موقع "�ضاحر ويريدمي", كما ال 
ي�ضري على �ضراء كتب تدري�ضية, �ضحف وجمالت, وبطاقات هدية.  
ال�ضتغالل كل واحد من امتيازات النادي, يجب تنزيل كود االمتياز 
من موقع النادي, واإبرازه عند القيام بال�ضراء من فروع ال�ضبكات 
على اأن يكون الدفع بوا�ضطة "هكرتي�س" اخلا�س مبزراحي طفحوت.                                                                             

طفحوت م����زراح����ي  يف  ال���زب���ائ���ن  ن�����ادي  أع���ض���اء 
ي����ت����م����تّ����ع����ون ب������ام������ت������ي������ازات خ�����اص�����ة!

م�ضروع "الروح الطيبة يف رم�ضان بتجمعنا" هو م�ضروع قطري خا�س 
املجتمع  يف  ة  اخلا�ضّ االحتياجات  ذوي  االأ�ضخا�س  ب�ضاأن  الوعي  لرفع 
العربي, والذي ينفذ لل�ضنة الثانية على التوايل يف �ضهر رم�ضان. ويدار 
امل�ضروع من قبل جمعّية الروح الطيبة, التي تعمل يف اطار ال�ضندوق 
االأ�ضخا�س  بني  الطيبة  الروح  وجتمع  اري�ضون.  تد  ا�ضم  على  العائلي 
متطوعني  حتتاج  التي  اجلمعيات  وب��ني  بالتطوع  يرغبون  ال��ذي��ن 
عاًما.    13 منذ  اخلريية  االأع��م��ال  ي��وم  وتدير  ال�ضنة  اأّي��ام  كل  خ��الل 
وللمّرة االأوىل, �ضتقام يف 90 مركز ومب�ضاركة 120 بلدة �ضواء كانت 
اإقليمية  ملجال�س  تابعة  عربية  بلدات  اأو  خمتلطة  مدن  حملية,  جمال�س 
يهودية, يوم اخلمي�س القريب 30.5 يف ال�ضاعة الثالثة فجًرا م�ضريات 
م�ضحراتي تقليدية مع دمج االأ�ضخا�س من ذوي االحتياجات اخلا�ضة. 
وجبة  لتناول  النائمني  الإيقاظ  الطبول  مبرافقة  امل�ضحراتي  ويخرج 
ذوي  من  اأ�ضخا�س  امل�ضريات  يف  و�ضي�ضارك  ال�ضيام.  بدء  قبل  خفيفة 
�ضيقرعون  ة, ومتطوعون, �ضغاًرا وكباًرا, بحيث  االحتياجات اخلا�ضّ
اإىل  املتوجهني  االأ�ضخا�س  على  وال�ضراب  التمر  ويوزعون  الطبول 
�ضيخلق  ما  املمّيزة,  الفواني�س  و�ضيحملون  ال�ضالة,  الأداء  امل�ضاجد 
والعطاء.   واملحبة  الفرح  ن�ضر  يف  وي�ضاهم  ا  خا�ضً احتفالًيا  ج��ًوا 
وجبات  البلدات,  كافة  يف  االإفطار  �ضاعة  يف  �ضتقام  اليوم,  نف�س  ويف 
متطوعون  �ضي�ضارك  بحيث  والعطاء,  التطوع  على  تعتمد  اإف��ط��ار 

ومتطوعات من كافة االأجيال, ويف ق�ضم من البلدات �ضيقوم املتطوعون 
�ضتقام  االإفطار  وجبات  وبعد  باأنف�ضهم,  الطعام  باإعداد  واملتطوعات 
يف  ي�ضارك  اأن  املتوقع  ومن  وغريها.  ولقاءات  وور�ضات  حما�ضرات 
ة,  اخلا�ضّ االحتياجات  ذوي  من  �ضخ�س   7,000 نحو  امل�ضروع 
ونحو  االإفطار  وجبات  يف  �ضي�ضاركون  �ضيف   7,000 عن  يقل  ال  وما 
و�ضي�ضارك  امل�ضروع.  ل�ضالح  جتندوا  ومتطوعة  متطوع   7,000
والبلديات.  املجال�س  روؤ���ض��اء  االإف��ط��ار  وج��ب��ات  غالبية  يف  ��ا  اأي�����ضً
عيدو لوطن, مدير عام جمعّية الروح الطيبة: "مبادرة الروح الطيبة يف 
�ضهر رم�ضان توؤكد على قّوة املجتمع يف توحيد جميع اأبنائه وتقبل جميع 
ال�ضرائح. حتى يتوا�ضل التطوع للمدى البعيد وب�ضكل ثابت, يجب خلق 
وعي من خالل الرابط العاطفي بني املتطوع وبيئته. ال�ضرط االأ�ضا�ضي 
خللق تاأثري كبري ومتوا�ضل ميكن اأن يحدث فقط من قبل املجتمع املحلي".
ال��روح  جمعّية  يف  العربي  املجتمع  جم��ال  مدير  يحيى,  ح��اج  ه��الل 
االأعمال اخلريية  �ضهر  اأّنه  اأي�ًضا على  "�ضهر رم�ضان معروف  الطيبة: 
الكبرية  العطاء  لكمية  يعود  وذلك  االإ�ضالمي,  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
املحلية  ال�ضلطات  كافة  فيها  تتجّند  التي  الثانية  ال�ضنة  هي  هذه  فيه. 
العربية تقريًبا ملبادرة جمعّية الروح الطيبة. نحن نرى اأهمّية كبرية 
لرفع الوعي ب�ضاأن االأ�ضخا�س ذوي االحتياجات اخلا�ضة واالتاحة يف 
املجتمع العربي. بالذات يف هذه االأيام املباركة املليئة باملحبة والعطاء". 

للسنة الثانية على التوالي تطلق جمعية الروح الطيبة مشروع 
العربي   املجتمع  الخاصّة يف  االحتياجات  ذوي  األشخاص  دمج 
م�����ض��ريات  يف  ي�����ض��ارك  االأوىل,  ل��ل��م��ّرة  بتجمعنا":  رم�����ض��ان  يف  ال��ط��ي��ب��ة  "الروح  م�����ض��روع 
���ة يف  االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ضّ م����ن ذوي  االأ����ض���خ���ا����س  م���ئ���ات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل�������ض���ح���رات���ي 
وال��ع��ط��اء   ب��ال��ت��ط��وع  ت��ت��م��ّي��ز  اإف����ط����ار  وج���ب���ات  يف  امل�������ض���ارك���ة  ج���ان���ب  اإىل  ب���ل���دة,   120

البيتّية,  واحل�ضانات  اليومية  للح�ضانات  الت�ضجيل  افتتاح  مبنا�ضبة 
فيما  وامل�ضاعدات  املعلومات  كافة  لالأهايل  احلق  كل  منّظمة  تعر�س 
تقدمي  االأهل  ي�ضتطيع  بحيث  احل�ضانات,  يف  اأبنائهم  ت�ضجيل  يخ�س 
اأق�ضاط  دفع  يف  م�ضاعدة  على  للح�ضول  والّرفاه  العمل  لوزارة  طلب 
كما  اال�ضتحقاق,  ���ض��روط  بح�ضب  والبيتّية  اليومية  احل�ضانات 
من  امل�ضاعدات  هذه  وتاأتي  احلق",  "كل  موقع  عرب  الرابط  يف  تظهر 
وباالأخ�س  العمل  �ضوق  يف  االأه��ايل  دمج  ت�ضجيع  بهدف  ال��وزارة  قبل 
العمل.  االأقل م�ضاركة يف �ضوق  الفئة  لكونهّن  العربيات, نظًرا  االأمهات 
ومينح الدعم عن االأطفال الذين ميكثون يف احل�ضانة البيتية اأو اليومية 
الذين  لالأطفال  �ضهًرا   46 حتى  اأو  �ضهًرا,   33 حتى  اأ�ضهر   3 جيل  من 
اإعاقة. ومن بني امل�ضتحقني لهذا الدعم: االأمهات العامالت  يعانون من 
حتى لو بلغ حجم وظيفتهّن فقط 20 �ضاعة اأ�ضبوعّية, واالأمهات اللواتي 
واالأمهات  املهني,  التاأهيل  م�ضار  اأو  االأكادميي  بامل�ضار  �ضواء  يتعلمن 
وغريهم.  االأح��ادي��ني  واالآب��اء  البطالة,  �ضات  خم�ضّ يتلقني  اللواتي 
"اإمكانية احل�ضول  "كل احلق" بالعربية, قالت:  بيان جمادلة, مديرة 
على م�ضاعدة يف متويل اأق�ضاط احل�ضانات مهمة للغاية فهي تف�ضح املجال 
للوالدين بالعودة اىل �ضوق العمل. موقع "كل احلق" يوّفر كل املعلومات 
احلق"  "كل  وتعمل  اإ�ضرائيل.  ل�ضكان  املجاالت  كل  يف  احلقوق  كل  عن 
امل�ضاواة  الرقمية يف وزارة  اإ�ضرائيل  مقر  العدل,  بالتعاون مع وزارة 
اإ�ضرائيل". جوينت  موؤ�ّض�ضة  يف  واحلكم  القيادة  ومركز  االجتماعية 

للح�ضانة  التوجه  االأه��ل  على  يجب  االأوىل,  املرحلة  يف  اأّن��ه  ويذكر 
موقع  يف  ن�ضرها  يتم  كما  فقط,  الت�ضجيل  مواعيد  يف  ابنهم  وت�ضجيل 
على  االأه���ل  يح�ضل  الطفل  ت�ضجيل  بعد  وال��رف��اه.  العمل  وزارة 
يتوجب  احل�ضانة.  مديرة  قبل  من  االإط��ار  يف  للطفل  قبول  م�ضادقة 
اإلكرونّية  ت�ضجيل  ا�ضتمارة  واإر���ض��ال  تعبئة  االأه��ل  على  بعدها 
اأجل  من  املطلوبة,  امل�ضتندات  اإرف��اق  مع  وال��رف��اه,  العمل  ل��وزارة 
اأي�ًضا  ميكن  ال�����وزارة.  يف  املحو�ضب  ال��ن��ظ��ام  يف  الطفل  ت�ضجيل 
اال�ضتمارة  وت�ضمل  "ري�ضومعون",  تطبيق  بوا�ضطة  الت�ضجيل 
املطلوبة,  امل�ضتندات  جميع  تقدمي  بعد  بالتمويل.  امل�ضاعدة  طلب 
اال�ضتحقاق  درجة  لتحديد  املحو�ضب  النظام  يف  البيانات  اإدخال  يتم 
عليهم  امللقى  الدفع  مبلغ  بتفا�ضيل  الوالدين  اإعالم  ويتم  لذلك,  وفًقا 
لهم. ح��ددت  التي  اال�ضتحقاق  لدرجة  وفًقا  الدولة  ا�ضراك  ومبلغ 

يتعلق  ما  كل  لة يف  مف�ضّ معلومات  على  اأّنه ميكن احل�ضول  اإىل  وي�ضار 
كل  منّظمة  موقع  خالل  من  الدعم  وا�ضتحقاقات  للح�ضانات  بالت�ضجيل 
اأو موقع وزارة العمل والّرفاه. كما يتوفر  احلق على �ضبكة االنرنت 
وتقدمي  الطلب,  بتعبئة  االأه��ايل  مل�ضاعدة  هاتفي,  خدمة  مركز  اأي�ًضا 
الو�ضول  الطلب يف كل مرحلة وغريها. وميكن  املعلومات حول و�ضع 
اخلدمة  وتقّدم   .969-12222 اأو   *2969 عرب  الهاتفي  للمركز 
من  املركز  يف  الرد  ويتوفر  العربية.  �ضمنها  من  لغات  بعّدة  املركز  يف 
 .16:00 لغاية   08:00 ال�ضاعات  بني  اخلمي�س  حتى  االأح��د  اأي��ام 

ب���م���ن���اس���ب���ة اف�����ت�����ت�����اح ال���ت���س���ج���ي���ل ل���ل���ح���ض���ان���ات:
املعلومات  كافة  لألهالي  تعرض  الحق  كل  منّظمة 
واملساعدات فيما يخص تسجيل أبنائهم يف الحضانات




