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 رئيس التحرير تهامة نجار
لحجز اعالناتكم 4/ 0525363507

ntohama@gmail.com الربيد االكرتوني

337 ادوار مشيعل واوالده 
وطاقم العاملين 

يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات 
 الى المحتفلين بشهر الميالد  

اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 
كل عام وانت بألف خير 

م��ؤت��م��ر ال���ن���واي���ا ال��ح��س��ن��ة ل��رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ام����ن ع��ن��ب��ت��اوي 

داغر  والقس  بحوث  األب  الكنيسة  لرأس  وسكانها  برئيسها  شفاعمرو  من  واالمتنان  الشكر  عظيم 
امليالدية شفاعمرو  لليالي  النظري  منقطع  افتتاح  انجاز  على  الشبيبة  ومجموعة  الكهنة  ولفيف 

التربيكات  وأط��ي��ب  ال��ت��ه��ان��ي  ب��أح��ر  ت��ت��ق��دم  ال��س��الم  م��ج��م��وع��ة 
امل���ب���ارك���ة  ال���س���ن���ة  ورأس  امل���ج���ي���د  امل����ي����الد  ع���ي���د  ب��م��ن��اس��ب��ة 
بخري وانتم  ع��ام  كل   .... وال��ربك��ات  بالخري  الجميع  على  اهلل  اع��اده 



األخبار219.12.2014

تابعونا على موقعنا
WWW.TOHAMA.NET

النوايا الحسنة لرئيس بلدية شفاعمرو امن عنبتاوي  مؤتمر 

مما ال �شك فيه ان رئا�شة املربي امني عنبتاوي لبلدية �شفاعمرو 
متتد على م�شاحة خم�س �شنوات انق�شى العام االول منها يف اجواء 
من االنتقادات الوا�شعة لال�شرتاتيجية التي اتبعها الإدارة �شوؤون 
العمل البلدي وعدم متكنه من حتقيق برناجمه االنتخابي  كما وعد 
خالل هذه الفرتة الزمنية الق�شرية املحدودة من عمر رئا�شته .
امللفت للنظر ان رئي�س البلدية مل يكن غافال عن هذا االخفاق 
حامال يف جعبته ع�شرات التربيرات يف موؤمتره ال�شحفي لتلخي�س 
عام على ادارته لزمام االمور معربا باالأ�شا�س عن ح�شن نواياه 
وخال�شة اهدافه الإحداث تغيري نوعي جذري وحتقيق اجنازات 
غري م�شبوقة يف العمل البلدي االمر الذي ينقل �شفاعمرو نحو 
م�شاف املدن االكرث حداثة وتطورا يف البالد على حد اقواله .

ان القا�شي والداين يتابع عرب منابرنا االعالمية املوقرة من�شوب 

العمل البلدي وادارة االمور يف عهد االدارة احلديثة للبلدية ، 
لذلك نتفادى يف تقريرنا هذا الوقوف عند املحطات املختلفة من 
اجنازات او اخفاقات ،الن كم املعلومات التي "امت�شها" الراأي 
العام خالل العام االخري  تكاد تطفح وت�شيل وان ح�شن الذوق 
يف التعامل مع احلدث يحتم علينا جتاوز تكرار الن�شر والرتوي  
وبحث  درا�شة  الجراء  التوجه  هو  فاالوجب  الظروف  هذه  يف 
املتجددة  والوعودات  امل�شتقبلية  التوقعات  م�شتفي�شني حول 
للرئي�س امني عنبتاوي من خالل االدوات التي ميتلكها والقدرات 
التي �شيوظفها وح�شن النوايا التي يبديها لل�شروع يف حتقيق 
م�شروعه وبرناجمه الذي وعد من خالله اهايل املدينة جميعا .

اليوم اكرث من اأي يوم م�شى ظهر الرئي�س امني عنبتاوي بكامل 
لباقته وعمق �شيا�شته اجلديدة  م�شهرا "�شالحا" ا�شرتاتيجيا  
كادره  وان  ورائنا  من  االنتخابات  ان  خالله   من  معلنا  حادا 
يقت�شر  ال  وانه  املدينة  �شكان  جميع  م�شاحة  على  ميتد  اليوم 
وانه  فقط  االنتخابات  يف  اتباعه  من  املقل�شة  املجموعة  على 
على ا�شتعداد  ملد يديه للتعاون والعمل والت�شامح يف اجواء من 
املحبة واالنتماء لهذا البلد االغر ، اآملني ان تكون تلك �شحوة 
. اجلميلة  احالمه  عليه  اف�شد  كابو�شا  عا�س  ان  بعد  مباركة  

ال�شائد  والدميوقراطي  واالن�شاين  احل�شاري  النقا�س  ان 
املعادلة  معامل  حتديد  ح��ول   ا�شا�شه  يف  يتمحور  املدينة  يف 
ال�شحيحة التي ت�شمن  ازدهار وتطور املدينة وتعزز التجارة 
فيها لتعود بفائدة جمة على جميع ال�شكان واملواطنني .كذلك 
نطمح جميعا يف رفع م�شتوى الرتبية والتعليم يف املدينة كذلك 
توطيد اوا�شر ال�شداقة واملحبة بني جميع ال�شكان ونزع فتيل 
االحرتاب الطائفي لنتناغم جميعا مع ايقاع حلن موحد ي�شمن 
�شالمة وامن النا�س ، من اجل كل هذا منح ال�شعب املربي امني 
عنبتاوي تفوي�س تروؤ�س اجلوقة وحتديد معامل العمل وقيادة 
امل�شرية وان "العتب على قد الع�شم" يف كل مرحلة من مراحل 
االنتقادات  يتقبل  ان  الهرم  راأ�س  على  ويتوجب  امل�شرية  هذه 
واعادة  االعوجاج  تقومي  على  بالعمل  ي�شارع  وان  البناءة 

امل�شرية اىل م�شارها ال�شحيح وال�شروع فورا بالعمل واالجناز 
  . الرفيع  املن�شب  لهذا  ا�شتحقاقه  القاطع  بالدليل  يربهن  لكي 
من�شوب  ارت��ف��اع  ع��ن  م�����ش��وؤول  وح���ده  عنبتاوي  ام��ني  ان 
يف  االم���ل  ب���ذور  زرع   م��ن   فهو  ادائ���ه  م��ن  النا�س  توقعات 
االوىل  احل�شاد  اي���ام  واف���ر  بح�شاد  واع���دا  النا�س  ق��ل��وب 
ال�شتة  اال�شهر  تتجاوز  ال  ف��رتة  خ��الل  االمنيات  وحتقيق 
. النا�س  ام��ل  ف��خ��اب  يتحقق  مل  ال���ذي  االم���ر   ، والي��ت��ه  م��ن 
ان االعرتاف الذي قدمه الرئي�س امني عنبتاوي امام ح�شد كبري 
من النا�س من خالل موؤمتره مبنا�شبة مرور عام على رئا�شته 
ي�شنف يف قمة اجلراأة ويعترب مبثابة فاحتة امل وا�شتحقاق 
وطي  االجن��ازات  وحتقيق  بالعمل  لل�شروع  متجددة  فر�شة 
�شفحة عام بحلوه ومره بينما �شتبقى ا�شواء ال�شحافة م�شتعلة 
قارعة  االخفاقات  وتك�شف  االجن��ازات  تتبنى  احلدث  تراقب 
ناقو�س احلذر الن م�شلحة البلد وهمومه فوق كل االعتبارات .

وب����داي����ة  ج����دي����د  م����ي����الد  م�����ع  اهلل  ب����رع����اي����ة  دم����ت����م 
�����ش����ن����ة م�����ب�����ارك�����ة وك���������ل ع���������ام وان�������ت�������م ب��خ��ري  

رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ام���ن ع��ن��ب��ت��اوي ي��ع��رض ان���ج���ازات ادارت���ه 
حسنة" "بنوايا  االنتخابية  وع��ودات��ه  تنفيذ  يف  التَّلُكؤ  اسباب  وي��ربر 

من املتوقع ان تقر اللجنة من اجل تنجيع مرافق املياه والتي اقامها وزير الطاقة �شيلفان 
حكومية  ب�شركة  واملجاري  املياه  احتادات  تبديل  على  لبيد   يئري  املالية  ووزير  �شالوم 
ومن  هذا   . املبيعات  من  واأرب��اح  االم��الك  على  دفع  �شيكون  للبلديات  واملحفز  واح��دة 
با�شعار  ا�شايف  خف�س  اىل  �شيوؤدي  الذي  االمر  التو�شيات  هذه  الوزير  يتبنى  ان  املتوقع 
.25% اىل  العام  بداية  منذ  التخفي�س  ن�شبة  جممل  �شت�شل  حيث   9% بن�شبة  املياه 
التو�شيات مل تقدم بعد ، وحتى بعد تقدميها يتوجب ان يتم اقرارها من خالل قانون يف الكني�شت 
وكذلك هنالك بع�س اخلالفات يف وجهات النظر بني اللجنة وروؤ�شاء البلديات ، ولكن البند الوحيد 
املتفق عليه هو عدم اقامة احتادات للمياه يف ا�شرائيل ومكانها حتل تدريجيا �شركة حكومية 
واحدة تدير مرافق املياه يف البالد وجتبي دفعات من امل�شتهلكني على غرار �شركة الكهرباء  

اىل  واملجاري يف طريقها  املياه  اتحادات 
الزوال وتخفيض اضايف باسعار املياه %9

اأ�شيئت  حيث   ،  2014 امليالدية  �شفاعمرو  ليايل  فعاليات  اأم�س  م�شاء  انطلقت 
النارية على  باالألعاب واملفرقعات  الراهبات  �شماء املدينة  من اعلى �شطح دير 
وقع االأنغام املو�شيقية امليالدية ،التي قدمتها �شرية ك�شافة �شفاعمرو امل�شيحية، 
،ا�شتعداًدا  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  منذ  املدينة  اأبناء  من  املئات  احت�شد  وقد 
�شفاعمرو  بلدية  رئي�س  فيها  �شارك  مب�شرية  ا�شتهلت  التي  الفعاليات  النطالق 
امني عنبتاوي وجابت حمطات البازار امليالدي حيث ا�شتمرت االحتفاالت حتى 
امتداد  وعلى  واأقيمت  كما  الروعة،  يف  غاية  باأجواء  املتاأخرة  امل�شاء  �شاعات 
حيث  التجارية  املحالت  وافتتحت  االأك�شاك  الدير  باب  وحي  القدمي  ال�شوق 
جميلة ميالدية  اأج��واء  و�شط  مبتعة  ت�شوقوا  الذين  ال��زوار  جموع  ا�شتقطبت 

عظيم الشكر واالمتنان من شفاعمرو برئيسها 
وسكانها لرأس الكنيسة األب بحوث والقس داغر 
انجاز  على  الشبيبة  ومجموعة  الكهنة  ولفيف 
افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية



نهنيء المحتفلين بعيد الميالد المجيد ورأس السنة الجديدة  

ALSHEFA PHARM الشفاء شفاعمرو حي عين عافية 04-9502998

افضل خدمة وارخص االسعار صيدلية الشفاء 

אקסס רד 

קבוטין  ביונסי הייט מונט בלאק 

שפתון דבש זלוע  סימילאק  אלוויז כפול 

3 יח‘  גרנייה  
צבע לשיער 

אדם 
 דאודרנט 

עדן 

יופי אדט 

212

אליין אליין אנגל לגבר 

ריהאנה רושאז אקסס בלאק 
  100 מ“ל 

  90 מ“ל   60 מ“ל   100 מ“ל 

  100 מ“ל 

  50 מ“ל 

  100 מ“ל 

  125 מ“ל 

  100 מ“ל   100 מ“ל   100 מ“ל 

  400 ג‘ 

  100 מ“ל   100 מ“ל 

  119.90

  179.90

  219.90  189.90  99.90

מתנה  149.90  

  16.90

  19.90  39.90

  38.90  9.90

  79.90

  229.90  299.90  399.90

  119.90

  119.90

  119.90  119.90
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بإدارة: جبور جبور 

كل عام وانتم بألف خير 
04-9861211

االوائل في السياحة... 
 رحالت لكل العالم... 

امليالدية  شفاعمرو  لليالي  النظري  منقطع  افتتاح 
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امليالدية  شفاعمرو  لليالي  النظري  منقطع  افتتاح 
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امليالدية  شفاعمرو  لليالي  النظري  منقطع  افتتاح 



شفاعمرو   04-9503346

تتقدم بأحر التهاني والتبريكات 
 الى ابناء الطوائق المسيحية في شفاعمرو والمنطقة 

بحلول عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة  
اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 

كل عام والجميع بألف خير  

معدنيات سمير اميس  
بإدارته الجديدة غازي وهادي نفاع  



معدنيــــات ســـيزار 
يهنيء المحتفلين بعيد الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية 

قهوة نخلة االصلية 
            باكياس االحمر 

زيت ذرة 

طحين 

شوكالطة  
كيت كات 

شوكالطة  
البقرة (عليت)  

كعك تلياني 

مطري غسيل 
           ماكسيما 

جبنة عيمك لبنة طمرة باجيت 

حمص احال باستراما هودو 

علب خيار صابون جلي 

AXE

قنينة  
كتشوب 

شريمبس 

لبن تنوفا عجينة صفيحة 

شوكو 

علبة خيار مكبوس 
בית השיטה 

نس كافيه 
             كبيرة+ صغيرة 

نس كافيه 
  JACOBS          

نس كافيه 
Teysteer

35 ش.ج 

4 بـــ 10 ش.ج 

3 بـــ 10 ش.ج 

2 بـــ 14 ش.ج  2 بـــ 10 ش.ج 

10 ش.ج 10 ش.ج 5 بـــ 10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

10 ش.ج 

18.90 ش.ج 

49.90 ش.ج  15.90 ش.ج 9.90 ش.ج 

29.90 ش.ج 24.90 ش.ج 

16.90 ش.ج 

29.90 ش.ج 
1 كغم 

1 كغم 3 كغم 

250 غرام 

750 غرام 200 غرام 

1 لتر 

3 لتر  3 كغم 



تشكيلة كبيرة من افخر واجمل سالت العيد 

شوكالطة مميزة للعيد باسعار معقولة 

سكي  
انواع وي

كل 

خاصة جدًا
سعار 

بأ

لمحل 
داخل ا

شفاعمرو  04-9501945

شامبو بينوك  ورق تواليت 
  

ماء نبيعوت 

سداسية 

عرق صابات 

عرق جبلنا 
IBBL االصلية 

نبيذ ويسكي بالك ليبل عرق رام اهللا 

فناجين كرتون  نبيذ تشبي 
للقهوة 

نبيذ كبرنه سيره 
تشبي 

قنينة فودكا سمير نوف 
  BLU وكيس ثلج+ 5 قناني 

TRUMP قنينة فودكا
  BLU كيس ثلج+ 5 قناني + 

59.90 ش.ج 9.90 ش.ج 29.90 ش.ج 

5 بــ 100 ش.ج 

4 بــ 100 ش.ج 4 بــ 100 ش.ج 3 بــ 100 ش.ج 

159.90 ش.ج 49.90 ش.ج 39.90 ش.ج 

79.90 ش.ج 79.90 ش.ج 

8.90 ش.ج 

750 مل 

1 لتر 

اورن  
48 لفة 
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امليالدية  شفاعمرو  لليالي  النظري  منقطع  افتتاح 









فرع شفاعمرو، المدخل 
الغربي 

 04-6944016 
 مفتوح 7 ايام باالسبوع

فرع عسفيا ، 23 
حوشيه،المدخل الغربي  

 04-8366222
مفتوح 7 ايام باالسبوع

فرع الناصرة العليا، 
بناية سيتي 1، هريونة   

046471616
مفتوح 7 ايام باالسبوع

merry christmas
and happy new year

¶≥ππ∞

¶±ππ∞¶ππ∞¶∑π∞

¶±ππ∞

¶±ππ∞

¶±µπ∞ ¶±ππ∞

¶±ππ∞

¶±∞

¶±∞

¶≤∞

¶±∞

¶µππ∞
¶µµ ¶µµ ¶µµ

1

3

2

4

250

3

1.5
3

6503

 1  3  2  2 

 µ

3

¶±µ   100

  100  100

6
¶ππ∞

700

 ≤
¶≤¥π∞¶∂π∞

¶±∞

¶±πππ∞
¶±±ππ∞

¶±∞ππ∞

¶±≥ππ∞

¶πππ∞
¶∂ππ∞

¶≥ππ∞

¶∏ππ∞

¶∂ππ∞
¶µππ∞

700 700 700

12
700

700( )

700

¶±∞∞
 ≤

700

200 100

700

DUTY FREE

2 2
  

3
4 5

¶±¥π

¶±ππ∞

900
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األخبار

بالتعاون  اجلماهريية  للتنمية  اآف��اق  كلية  خرجت 
الفنون  م�شار  من  االأول  فوجها  حيفا  جامعة  مع 
مدير  بح�شور  املا�شي  االأ�شبوع  نهاية   ، الت�شكيلية 
وحدة التعليم املكمل يف جامعة حيفا للو�شط العربي 
اأيوب   عماد  ال�شيد  الكلية  ومدير  طه  اأ�شعد  ال�شيد  
وع�شرون  خم�شة  ال��ف��وج   ه���ذا  م��ن  ت��خ��رج  وق���د 
املعرفة  اك��ت�����ش��ب��وا   ال���ذي���ن  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن ط���الب 
 . العمل  �شوق  يف  االن��دم��اج  اأج��ل  م��ن  وال�شهادة 
اأن  كلمته  يف  الكلية  مديرة  اأيوب  عماد  ال�شيد  وذكر 
تخريجها  يف  تفخر  اجلماهريية  للتنمية  اآف��اق  كلية 

الت�شكيلة  للفنون  التعليمي  للم�شار  االأول  الفوج 
اأ�شتطعن  ال��ل��وات��ي  اخل��ري��ج��ات  بكوكبة  وتعتز 
العمل  ���ش��وق  يف  يندجمن  اأن  م��ن  الفر�س  زي���ادة 
التعليم  م��ن  انتهائهن  بعد  اإ���ش��ايف  دخ��ل  وت��وف��ري 
ب�شبب  االأكادميي  التعليم  يف  االنخراط  واإمكانية   
امل�شار،   من  عليها  ح�شلن  التي   اال�شتحقاق  نقاط 
اجلماهريية  للتنمية  اآفاق  روؤية  هي  هذه  اأن  موؤكدًا 
 . املجتمع  وتطوير  الفر�س  احت���ات  االأ�شا�شية 
التعليم  وح��دة  مدير  طه  اأ�شعد  ال�شيد  واأك��د  وق��د 
بكلمته  حيفا  جماعة  يف  العربي  املجتمع  يف  املكمل 

على اأهمية التعليم والثقافة من الناحية الفكرية وما 
اأف�شليات  على  وركز  املجتمع  تطوير  يف  به  ي�شاهم 
للتنمية  اآف���اق  كلية  متنحه  التي  املكمل  التعليم 
والنجاح  حيفا  جامعة  مع  بالتعاون  اجلماهريية 
 . واملنطقة   �شفاعمرو  يف  الكلية  تالقيه  الذي  الكبري 
هذا وقد مت تخريج الفوج االأول من امل�شار التعليمي 
مدير  بح�شور  االأربعاء  اأم�س  اأول  االأعمال  الإدارة 
الكلية ال�شيد عماد  اأيوب وحما�شرة جامعة حيفا " 
�شريت فيت�شمن  " التي اأعربت عن �شعادتها من التقدم 

الطالب خا�شة كون معظمهم  الذي احدثه  امللحوظ 
نقلة  اأحدثت  التي  الن�شاأة   امل�شالح  اأ�شحاب  من 
وغريها  املوارد  وا�شتغالل  االإدارة  كيفية  يف  نوعية 
 . الناجحة  االإدارة  اآليات  يف  االأ�شا�شية  االأم��ور  من 
واأ�شاف مدير الكلية عماد اأيوب يف كلمته للخريجني اأن 
من �شمات املجتمع الناجح االقت�شاد املتني  والثابت 
وهذا امل�شار يهدف اإىل تطوير امل�شالح واإتاحة الفر�س 
من  مما   ، خا�شة  م�شلحة  اإن�شاء  يف  الطاحمني  اأمام 
�شاأنه توفري الثبات لالقت�شاد يف املجتمع العربي.  .

حيفا   ج��ام��ع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ج��م��اه��ريي��ة  للتنمية  آف����اق  ك��ل��ي��ة 
التشكيلية  ال��ف��ن��ون  و  االع���م���ال  إدارة  مل��س��اري  األول  ال��ف��وج  ت��خ��رج 



بإدارة المربية اليس خورية - مشرقي حضانة لنا  
052-4804416

شفاعمرو - حي العين وحي ظهر الكنيس (حضانة دريمز سابقًا) 

طاقم االدارة والحاضنات في حضانة لنا  
تتقدم بأحر التهاني للمحتفلين 

بعيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة 
أعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 



أحذية باسل 
أحذية سبورت لجميع أفراد العائلة 

شفاعمرو- بجانب مدرسةالكاثوليك االبتدائية 
04-6308850

كل أحذية السبورت 

 بالنصف السعر 

أفضل الماركات بأرخص االسعار 
نتقدم بأحر التهاني الى عموم المحتفلين  

بالميالد المجيد ورأس السنة المباركة 

بمناسبة االعياد تنزيالت كبرى  



FOX شفاعمرو -حي العين مقابل
للحجز االتصال 04-6358646  0549937979

بكل عبارات التهاني الصادقة  
يتقدم مطعم ومقهى  " ُسفرة  " في شفاعمرو  

الهلنا بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد وراس السنة الميالدية  
ويعلن استقباله لكم  

كل يوم من الساعة الواحدة والنصف ظهرا".  
اعاده اهللا عليكم بالصحة والعافية  

طاقم "ُسفرة " فرة " 

  MerryChristmas



مقاالت3019.12.2014

شليوط :زي��اد  بقلم 
حدثني اأبو م�شعود اجلليلي، عن متعب بن مرتاح، 
والقطرية،  املتابعة  مكاتب  يزور  اأن  يوما  قرر  اأنه 
يف مدينة النا�شرة اجلليلية التي كانت تعترب حتى 
االأم�س القريب عا�شمة االأقلية، ليطلع على ما تقوم 
به قياداتنا من اأجل الق�شية، فعاد وروى يل العجب 
العجاب مما راآه و�شمعه من كبار اجلماهري العربية.

قال انهم قوم يوؤمنون ب�شيء، ويفعلون نقي�شه عن 
كبريا،  كرها  بع�شهم  يكرهون  ندية.  ولي�س  نكاية 
االن�شانية.  يف  اأخوة  وكاأنهم  معا  يجل�شون  لكنهم 
التحرر  اأو  التحفظ  بني  وعقيدة،  من�شاأ  له  ك��لٌّ 
اليمني  يتبع  من  وهناك  النمطية.  من  بينهما  وما 
اأو  لعقيدة  والالمنتمي  براأيه،  وامل�شتقل  اأوالي�شار 
اأيديولوجية. يتحاورون يتناق�شون حتى ال�شتائم، 
حتت �شعار التعددية. يود كل واحد ان يكون القائد 
احرتامهم  امل��الأ  على  ويعلنون  واملطلق،  االأول 
لكنه  قراراتهم،  ينتظر  وال�شعب  للدميقراطية. 
كانوا  باالأم�س  مرجعية.  دون  هواه  على  يت�شرف 
لريفع  املن�شة،  يعتلي  من  امل�شريات  يف  يختلفون 
ال�شرخة املدوية القوية. وتت�شابك االأيادي وترتفع 
الذكرى  ه��دف  املتظاهرون  وين�شى  ال��ه��راوات، 
رئي�س  على  باالتفاق  الفرج  وجاءهم  ال�شنوية. 
املتابعة لي�س حبا وثقة به، بل لتفادي ال�شراعات 
اجلانبية. وماذا اأقول يف قوم يتغنون بالوحدة، وال 
امل�شوؤولية.  لواء  رئي�س يحمل  اتفاقا على  يجدون 
فكّل يريد الرئا�شة وكّل ي�شعى الف�شال غريه، فيبقى 
اأنف�شنا  نرى  اأخرى  ومرة  الهوية.  فارغ  املن�شب 
ن�شخة عن لبنان، الذي متزقه النزاعات الطائفية. 
احلزبية. رداء  األب�شوها  عندنا،  يجملوها  وكي 

بن  متعب  عن  نقال  اجلليلي  م�شعود  اأب��و  وتابع 
اأف�شل،  لي�س  االأح��زاب  حال  اأن  قال  الذي  مرتاح، 
وبينها ويف داخلها تدور امل�شاحنات. من معار�س 
ال���راأي،  مقموع  اىل  عليه  مغ�شوب  اىل  داخ��ل��ي 
فالقومي  االنق�شامات.  وقوع  ي�شتغربون  وبعدها 
من  �شيد  م��ا  وت���رك  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  يغّلب  ب��ات 
اأ�شا�شات. وقام االأممي العنا االنحراف، وعاد اىل 
تبعرث  ما  اليه  ي�شم  واال�شالمي  ال�شلطات.  تركيز 
من اأوراق مت�شاقطة، خ�شية االنفالت. فالذي يوؤمن 
بدولتني وي�شخر من الواحدة، ي�شعب عليه تقدمي 
اأن يناكف خ�شمه، �شواء يف  التحليالت. وكل همه 
منابر االأخوة اأو منابر ال�شادات. وبدل اأن يحافظ 

التفاهمات.  يهدم  نراه  توافق،  من  تبقى  ما  على 
ال�شتائم  اأنواع  الفي�شبوك  �شفحات  عرب  وتنطلق 
وال�شخرية العابرة للم�شافات. والذي كان باالأم�س 
اليوم يف االأزمات.  اأنظمة، تخلى عنها  حمبوبا من 
من  لكنها  مكافحة،  فرقة  �شفوفه  من  وخرجت 
اأنها ال تختلف يف االأ�شلوب  اأثبتت  اأوىل ال�شربات. 
اأن تتحدث  الفلقات. وبدل  والراأي، عن غريها من 
نعرفه  ما  تدبج  اأخ��ذت  وعدتنا،  كما  ثورية  بلغة 
ال  االن��ع��زال،  �شعار  يرفعون  وم��ن  بيانات.  م��ن 
للم�شكالت.  جديد عندهم، ال غد يجمعهم ال حلول 
والوحدة  امل�شاغبات.  �شوى  �شوتا،  لهم  ن�شمع  ال 
يتغنون بها �شعارا، لكنهم ال يقيمون لها اعتبارات. 
واذا ما احتدوا قريبا فلي�س عن قناعة، امنا خ�شية 
اأحزابنا  حال  هذه  االمتيازات.  وخ�شارة  احل�شم 
هيهات. ي��وم��ا..  احل��ال  يتبدل  فهل  وحركاتنا، 
وق�شتنا مع الكوفية، تاه فيها اجلمع وباتت ق�شية. 
وبدل اأن تكون اأيقونة لنا حتولت اىل لعنة خالفية. 
الكوفية يا اأخوة ال حتتاج اىل كل هذا اخلالف، وهي 
نوابنا يف  اأحد  ارتداها  للكراهية. وملا  �شببا  لي�شت 
لفتة بارعة، مل يعرتف بها ذوي القربى اأنها ذكية. 
وانق�شت هجوما وتقريعا ولوؤما على الرمز، نائبة 
يف الكني�شت عن�شرية. ولو ان نائبا اآخر اعتمرها، 
لراأى اجلانبان فيها اعتداال وحركة اعالمية. حتى 
اأن �شحفيا عربيا مل يحتمل التلون، وانربى يدافع 
عن الرمزية. وان�شاأ مقاال ي�شتعر�س فيه تاريخها، 
العاملية.  االأزي���اء  يف  مو�شة  م��ن  اليه  اآل��ت  وم��ا 
العروبة  �شلطان  اأن  اأك��د،  حملي  جمل�س  ورئي�س 
فكيف  كوفية.  راأ���ش��ه  وعلى  ال�شورة،  يف  يظهر 
قوميا،  عربيا  رمزا  تنكرون  ال�شغار،  اأحبائي  يا 
يف  حقا  نحن  هل  ال�شهيونية؟  الرموز  وتتبعون 
معرفة وادراك، اأم اننا فقدنا مع الزمن لب الهوية!                                                                          

ب���ن امل��ت��اب��ع��ة وح�����رب ال��ك��وف��ي��ة

امليالد  عيد  منا�شبة  عن  تف�شلنا  معدودة،  اأي��ام 
املنا�شبة  ه��ذه  اجل��دي��دة.  ال�ّشنة  وراأ���س  املجيد 
تبعث  اّن��ه��ا  �شك  ال  ال��ت��ي  وال��ع��زي��زة،  ال��ع��ط��رة 
باأجوائها االحتفالّية، واأنوارها ، ق�شًطا من الّراحة 
االأم��ل  وت��زرع  احل��ي��اة،  وهموم  متاعب  ُتن�شينا 
واالآمال رغم ما ي�شهده العامل من م�شاهد موؤ�شفة 
حيث  داع�����س،  مقّدمتها  ويف  دام��ي��ة،  و�شراعات 
حيث  ال��دويل،  املجتمع  ُتقلق  امل�شكلة  هذه  اأخذت 
وجتاوزت  العري�س،  بالقلم  احمر  خط  اعتربها 
العامل  وتعامل  التفاعل  وكيفّية  التوقعات،  كل 
احلرّية  اإن��ق��اذ  اأج��ل  م��ن  النت�شارها  ح��د  لو�شع 
والدميقراطّية التي اتخذت م�شلك القتل واخلطف، 
ة الن�شاء واالطفال  وانتهاك كرامة االن�شان وخا�شّ
تتوقف  ال  اإذ  ا�شرتاجّيتها،  وال�شيطرة  الهيمنة 
ماكنة القتل واالعتداءات، وزرع اخلوف والّرعب.

جمتمعنا  يف  وي���دور  يجري  وم��ا  جهة،  م��ن  ه��ذا 
التجريح  لغة  حّلت  حيث  ب،  وتع�شُّ تطرف  من 
التي  ال��واح��د،  ال�ّشعب  ابناء  بني  وال�شراعات 
م�شرتك  وم�شتقبل  تاريخ  تربية  ثقافة،  تربطهم 
بني  وي��دور  يجري  عّما  ناهيك  اأٌخ���رى،  جهة  من 
االخوة،  بني  وحتديًدا  الواحدة،  اال�شرة  اف��راد 
اىل  واللجوء  بينهم،  اللقاءات  تختفي  ك��ادت  اذ 
بذور  وزرع  الزائفة،  واملظاهر  االنتقام،  �شيا�شة 
الت�شامح  م�شطلح  ي��وج��د  ال  وك��اأن��ه  ال�شقاق، 
اىل  وننظر  نتقارب  ان  من  وبداًل  واالإلفة  والتاآخي 
ة يف  انف�شنا برتّوي وتعمق ونحّكم ال�شمري، خا�شّ
هذه االو�شاع الع�شيبة وهذه املنا�شبة، اذ نحتفل 

بالعيد مظهًرا بعيًدا عن اجلوهر ومعانيه الّرائعة.
وال��ذك��ري��ات  ب�شرعة،  م���ّرت  وال�����ش��ه��ور  االّي����ام 
نطوي  نحن  وها  تتواىل،  واالع��وام  وال�شفحات 
جم���ّدًدا  اح��الم��ن��ا  ل��ت��ب��داأ  اآخ���ر  ون�شتقبل  ع��اًم��ا 
باملقولة:  امي���اًن���ا  اجل��دي��د  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع 
ان تبقى منها يف  االأح��الم، البد  تنتهي  يف دي�شمرب 
فلتكن  االحالم،  تبداأ  يناير  ويف  والقلب،  الّذاكرة 
من  نابعة  وال��ت��ف��اوؤل  االم���ل،  يحدوها  احالمنا 
وا�شعني  هناك،  م�شتحيل  ال  باأنه  االكيدة  الرغبة 
املعجزات. وحتقيق  ال��و���ش��ول  عينينا  ن�شب 
بوقف  ال�شهر  ه���ذا  ن��ط��وي  ان  ت��ع��اىل،  ن�����ش��األ��ه 
برتقب  ون�شتقبل  ال��دم��اء،  واراق����ة  امل��ع��ان��اة، 
لنا  تب�شر  ان  ام��ل  على  اجل��دي��دة،  ال�ّشنة  ولهفة 
و�شحكة  الب�شمة،  يعيد  اف�شل  فجر  ب��ب��زوغ 
واالم���ن. ال��ث��ق��ة  نفو�شهم  يف  وي���دب  االط���ف���ال، 
اع����اده اهلل ع��ل��ى ك��اّف��ة امل��ح��ت��ف��ل��ني وال��ع��ب��اد، 
والعدالة. العدل  بتحقيق  جمعاء  واالن�شانية 

عبيد اب����و  م��ع��ن  ي���ص���وّب���ه���ا-  رم������اح  

مقلقة أوض���اع  ظ��ل  يف  ميالد  أن���وار 

تر�شم  مل  �شحكة  ت��غ��ادره،  مل  �شورة  لها  ال�شيف،  ورحيق  ال�شتاء،  باأمطار  العابق  م�شاءه  عطر 
عبارات  جتمله  ال��ذي  عينيها  وبريق  اللغة  على  عليه،  حتايلها  ويحب  هي،  منه  م�شافة  على  لغريه، 
مرورها  لكن  حلظة،  ذهنه  عن  عنه  غابت  اأنها  يذكر  ال  به.  البوح  على  تقوى  ال  الذي  واللوم،  العتاب 
مذهلة.  ب�شدفة  حمتفية  �شاحكة  بعيون  اإليها،  التفت  ال��وراء،  اإىل  عمرا  اأع��اده  عينيه،  اأمام  امل�شاء  هذا 
م�شافة  على  زال��ت  ال  ب��رون��زي،  مب�شحوق  وجهها  وتزين  ذات��ه،  العطر  ت�شع  زال��ت  ال  تغري،  �شيء  ال 
اال�شتيقاظ. �شاعة  احللم  يغيب  كما  �شريعا  ومت��ر  كلمات،  بع�س  �شفاهها  على  را�شمة  تبت�شم  منه، 
ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ال��ط��ري��ق م����رت ���ش��ري��ع��ا، ويف م�����ش��اح��ة روح�����ه وق���ف���ت ���ش��م��ع��ة ت��ع��ي��د ل��ل��روح 
دق���ائ���ق، حل���ظ���ات، واأي�������ام، ف��ب��ع�����س ال��ل��ح��ظ��ات وت��خ��ط��ط م�����ش��اح��ة م���ن احل��ل��م ي��ت��ي��ه ف��ي��ه��ا..
املتعرج،  ال��ط��وي��ل  الك�شتنائي،  �شعرها  املتنا�شقة،  قامتها  ب�شورتها،  منت�شيا  منزله  اإىل  ع��اد 
جت����اوز ����ش���ورة زوج���ت���ه، وه���ي ت�����ش��اه��د ع��ر���ش��ا ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا حت��ب��ه دخ���ل غ��رف��ت��ه ���ش��اك��را لها 
بها. جمعته  ال��ت��ي  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال���ه���واء  م�����ش��اح��ة  يتنف�س  اأن  ال��ي��وم  اأراد  اإل���ي���ه،  ال��ت��ف��ات��ه��ا  ع���دم 

اأول  اأمامها،"هذه  ذل���ك  ادع���ى  لكنه  االأوىل؛  ت��ك��ن  مل  ال��ق��دمي��ة،  املو�شيقية  ا���ش��ط��وان��ت��ه  اإىل  ع���اد 
تقتحم  ل���ن    زوج��ت��ه  اأن  واث��ق��ا  مو�شيقاه  اإىل  ي�شتمع  "ا�شرت�شل  امل��ح��ب��ة.  �شقف  حت��ت  ال��ه��داي��ا 
ع��ل��ي��ه م��ع��ب��ده ف��ه��ي ال ت��ف�����ش��ل ه����ذا ال���ن���وع م���ن امل��و���ش��ي��ق��ى وال جت��ده��ا م��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��رق�����س..
غاب مع مو�شيقى يف رحيق الذاكرة، يذكر اأنه اأحب فيها كل �شيء، واأنها مل تكن تت�شكل اإال بني يديه، هو الذي 
اأحب كثريا اأن يالحقها بعد�شته، وهي التي مل تفلح يوما يف التقاط �شورة ما، كان له اأن يحتال على عينيها، على 
خيالها ال�شارح، وي�شتقي �شيئا من �شوئها يزين به عد�شته، ويجعل منها �شورة يوقظ رماد ذاكرته، واأحالمه.
ما. ���ش��ورة  منه  لها  اختل�س  حديثا  ���ش��ورة  ك��ل  يف  ا���ش��رتج��ع  ���ش��ورة  لكل  ابت�شم  ال�����ش��ور،  قلب 
يف  لكنها  ذل���ك  ي��دع��ي  وال  ال��ت�����ش��وي��ر  ي��ح��رتف  ال  اأن���ه  يعلم  ك���ان  وك��ل��م��ات،  ح����روف،  معها  ع��م��ره 
تتجاوزه  اأن  �شعبا  ���ش��ار  الأمل  نكهة  واح����دة  يف  وت��ذك��ر  ال�����ش��ور  ق��ل��ب  حم��ب��ة،  وع��م��ره  عينيه 
ما." ���ش��ورة  اح��ت��وائ��ي يف  ع��ل��ى  ق����ادرا  ت��ع��د  "اأنت مل  واث���ق���ة:  ب��ن��ربة ح��ازم��ة  ل��ه  ق��ال��ت  ي��وم��ه��ا 
ت��ل��ك.. ���ش��ف��ت��ي��ه��ا م��ه��دئ��ا روع مل  ي�����ش��دل ع��ل��ى حم��ي��ط  ����ش���ت���ارا  ل��ي��ك��ون  ب��ك��ف��ه  ت���ق���دم ع���اج���ال 
عنا،  وت��ب��ت��ع��د  ع��ن��ه��ا،  نبتعد  اأن��ن��ا  ن��خ��ال  ال���ذاك���رة،  ع��ن  اأن��ف�����ش��ن��ا  ن��ن��ف��ي  االأم���اك���ن،  "نغادر 
�شجل  اخلافت"  ���ش��وئ��ه��ا  وحت�����ت  ب���ه���ا،  اإال  ن��ح��ي��ا  وال  ف���ي���ن���ا،  حت���ي���ا  ل��ن��ج��ده��ا  ون����ع����ود 
ت��ل��ك ال���ع���ب���ارات ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ���ش��ورت��ه��ا وخ����رج م��ت��ن��ك��را ب���ذراع���ني ت��ط��ل��ب��ان ع��ن��اق��ا غ��ام��را!

م������وس������ي������ق������ى ال������غ������ي������اب
جنني  - ش��واه��ن��ة  س��ع��اد  الفلسطينية:  للكاتبة 

دار  لاليجار

حي وادي الصقيع
عمارة رايق نخلة

للمعنيين يرجى االتصال
054-7768907 
04-9867071 

في شفاعمرو

طابق ارضي مساحة 250 متر 



تلفون للحجز      0504004061     04-632-2970    

طاقم وإدارة المنتزه 
 يهنيء المحتفلين  
بعيد الميالد المجيد  

ورأس السنة الميالدية الجديدة 

نعلن عن استمرار التسجيل لمناسباتكم السعيدة لعام 2015  
خطب ، عّماد، سهرات ، زيانات اعراس عربية اسعار خاصة  

المطعم بادارة اخوان عثمان  
واسطفان اسطفان  
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نهنيء المحتفلين بعيد الميالد المجيد  
ورأس السنة الجديدة 

شفاعمرو حي العين  
طريق الملعب البلدي (مخبز النور سابقًا)

04-6575725
050-3792117



18-20 / 12 / 2014
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6 كغم دجاج صحيح 100 ش.ج
7 كغم فخاذ دجاج 100 ش.ج

4 كغم فخاذ مسحب 100 ش.ج
5 كغم جناح دجاج 50 ش.ج

3 كيلو  كبده دجاج 50 ش.ج
3 كيلو  تشيكن دجاج جاهز 100 ش.ج

2.5 شوارما حبش 100 ش.ج
3.5 كيلوا صدر حبش 100 ش.ج

4 كيلو  عجل طازج 100 ش.ج

امكانية توصية حبش كامل

 نظافة معاملة حسنة
خبرة سنوات

امكانية توصيل
الطلبات للبيت مجانا 
على كل شروه فوق

الـ 200 ش.ج 

دجاج شفاعمرو بفرعية

المنطقة الصناعية 0526722237  







Merry Christmas

   04-9122533f



الفن4019.12.2014

ب��������������������������������ريي��������������������������������ن ���������������������������ش��������������������������ات:

البوب  مغني  على  قرانها  �شات"  "بريين  الرتكية  املمثلة  عقدت 
"لو�س  بوالية  اأ�شطورّي،  احتفال  يف  زفافها  ومّت  دوغلو"،  "كينان 
الرتكي  واملمثل  العرو�شني  اأه��ل  بح�شور  االأمريكية،  اأجنلو�س" 
"بريين"  ارتبطت  وق��د  ب�"مهند".  ال�شهري  تاتيلتوغ"  "كيفاجن 
ب�"كينان"، منذ عامني ون�شف، ومّتت خطبتهم يف بداية العام احلايل.
زف�������������������اف ال���������ف���������ن���������ان ج�������������������ورج و�����������ش����������وف:

بعد نفي و�شّك يف زواج الفنان جورج و�شوف، اأعلنت ندى زيدان، زوجته 
الثانية، االأمر، من خالل ت�شريح اأدلت به اإىل �شحيفة لبنانية، حيث قالت: 
"جورج زوجي فعالً. ارتبطنا قبل فرتة، ونعي�س معاً، واأرافقه يف رحالته".

�شباق  جم����ال  يف  م��ع��روف��ة  ري��ا���ش��ّي��ة  زي�����دان  ن����دى  اأّن  ُي���ذك���ر 
تعّرفت  وق��د  ت��رك��ي��ة.  اأّم  م��ن  ق��ط��رّي��ة  وه��ي  )ال�����رايل(،  ال�����ش��ي��ارات 
ون�شف. �شنة  قبل  ال��ع��الج  يتلقى  ك��ان  عندما  هناك  الو�شوف  اإىل 
ال����������ن����������ج����������م����������ة م����������������ريي����������������ام ف��������������ار���������������س:

ف�شدمت  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  �شورة  ن�شرت  اأن  بعد 
االأعمال  رجل  تزّوجت  اأّنها  فار�س  مرييام  النجمة  اأك��ّدت  جمهورها، 
�شنوات.  ثماين  من  الأكرث  دامت  وحّب  �شداقة  عالقة  بعد  مرتي،  داين 
ُيذكر اأّن النجمة �شّورت لقطات من �شهر ع�شلها يف جزيرة �شانتوريني 

الطبول". "دّقوا  اأغنية  مع  كليب،  الفيديو  طريقة  على  اليونانية 
زف������������اف م������ق������ّدم������ة ال��������ربام��������ج اإمي�������ي�������ه ������ش�����ّي�����اح:

ت���زّوج���ت امل��م��ث��ل��ة وم��ق��ّدم��ة 
برنامج the Voice-اأحلى 
�شوت، يف مو�شمه الثاين، اإمّييه 
جنار،  فريد  خطيبها  �شّياح، 
يف مدينة جبيل اللبنانية، وقد 
زفافها  لف�شتان  �شورًا  ن�شرت 
و�شهر الع�شل على اإن�شتغرام.
احللو اأح��م��د  و  بّياعه  دمي��ا 

ال�شورية  امل��م��ّث��ل��ة  ف��اج��اأت 
بّياعه جمهورها  القديرة دميا 
باأحمد  بزفافها  وم�شّجعيها 
احل��ف��ل  ك������ان  و  احل����ل����و، 
فيه  ال��دع��وة  و  ج��دًا  ب�شيطاً 
اقت�شرت  ب��ل  ع��اّم��ة  تكن  مل 
ع���ل���ى اأف��������راد ال���ع���ائ���ل���ة و 

جريئة  �شعر  بت�شريحة  و  اأنيق  و  ب�شيط  اأبي�س  بف�شتان  دميا  اطّلت 
دائماً  االأخ��ري  هذا  بقي  طالقها  بعد  و  اأختها  �شديق  اأحمد  كان  ج��دًا. 
لهما. م�شك  خامتة  زواجهما  ك��ان  و  ج��دًا،  حتّبه  هي  و  جانبها  اإىل 
ال�������ع�������زي�������ز ع���������ب���������د  ����������ش���������ام���������ح  و  روب���������������������ي 

اإّنها مغّنية و ممّثلة م�شرية معروفة 
يف الو�شط الفنّي اأّما هو فمخرج، و 
هي مل متّثل يف اأّي من اأفالمه و لكّنه 
تعاون معها يف اأّول م�شريتها الفنّية 
و كانا �شديقني اإىل اأن اأحّبا بع�شهما 
هي  روب��ي  ال��وق��ت.  م��ع  ارتبطا  و 
الذي  املخرج  لهذا  الثانية  الزوجة 
قد اأجنب ثالثة اأوالد من االإعالمية 
دال��ي��ا ف���رح، و ق��د اأُع��ل��ن ال���زواج 
بالرغم من عدم رغبة �شامح باالأمر
اجلعفري يارا  و  اخلاين  م�شطفى 

يف ح��ف��ل زف����اف مم��ّي��ز ج����رى يف 
م�شطفى  املمّثل  ت���زّوج  دم�شق، 
كانت  و  ب��ي��ارا اجل��ع��ف��ري  اخل���اين 
و  بالفعل  رائ��ع��ة  احل��ف��ل  اأج����واء 
الذي  احل��ّب  بكّم  امل��دع��ّوون  �شعر 
لبع�شهما. ال��ع��رو���ش��ان  ي��ك��ّن��ه 

زفاف جورج كلوين و اأمل علم الدين 
و  اجلميع  اأذهل  الذي  الزفاف  هذا 
اأمل  العرو�س  العام.  زفاف  اعُترب 
علم الدين البالغة �شتاً و ثالثني �شنة 
من العمر، حمامية و نا�شطة يف جمال حقوق االإن�شان، تاألقت بف�شتان من 
القما�س املخرم من ت�شميم العاملي اأو�شكار دي ال رنتا. اختار العرو�شان 
مو�شوع "االآرت ديكو" لزفافهما، فكانت الكعكة باللون االأبي�س مزينة 
بخطوط �شوادء متقاطعة. و العري�س جنم هوليوود الذي يبلغ ثالثاً و 
خم�شني �شنة من العمر، تاألق يف بذلة ر�شمية �شوداء، و قمي�س اأبي�س، 

وحتى اليوم ما زالت ُتن�شر 
هذا  ل��زف��اف  ج��دي��دة  �شور 
العامل �شغل  ال��ذي  الثنائي 
جويل اأجنلينا  و  بيت  ب��راد 

اأحيط  ال���ذي  ال��زف��اف  ه��ذا 
ب�شرية و خ�شو�شية تاّمني، 
على الرغم من حتّرق النا�س 
بعد  تفا�شيله  ملعرفة  �شوقاً 
فبعد  جدًا.  طوياًل  انتظاره 
ب��راد  زواج  خ��رب  ���ش��ي��وع 
ب��ي��ت و اأجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل يف 
احلظ  حل�شن  متكنا  ال�شّر، 
الف�شتان.  �شر  ك�شف  م��ن 
ح��ي��ث ارت������دت ال��ن��ج��م��ة 

ف�شتاناً من ت�شميم دوناتيال فري�شات�شي، م�شّمماً من احلرير العاجي. 
و لكن الف�شتان ت�شّمن مل�شات خا�شة من اأطفال الزوجني ال�شتة، حيث 
ال�شغار،  االأطفال  باأقالم  خرب�شات  الطرحة  و  الف�شتان  خلفية  زينت 

فري�شات�شي. مل�شات  و  ما�شي  لويجي  العائلة  �شديق  مب�شاعدة  و 
اآخ��ر  �شخ�س  م�����ش��ارك��ة  تتخّيل  مل  ف��اإن��ه��ا  اأجن��ل��ي��ن��ا،  بح�شب  و   
االأط���ف���ال  ي��ع��رف  اأن����ه  اأ���ش��اف��ت  و  ال��ف�����ش��ت��ان،  ه���ذا  ت�شميم  يف 
معهم. ال��ر���ش��وم  يح�شر  ه��و  و  ا���ش��ت��م��ت��ع  و  الأم���ره���م،  ي��ه��ت��ّم  و 

بعد احلفل، ن�شرت دوناتيال تغريدة على تويرت مفادها "مربوك اأجنلينا 
اأحّبك جدًا". مت زفاف  جويل، تبدين رائعة بت�شميمي يف يومك املميز! 
اأب/  23 يف  فرن�شا  جنوب  يف  مريافال  �شاتو  يف  ال�شهري  الثنائي  هذا 
فقط. �شخ�شاً   22 ح�شور  و  اخل�شو�شية  �شديد  حفل  يف  اأغ�شط�س، 
وي���������ش����ت ك�����ان�����ي�����ي�����ه  و  ك��������اردا���������ش��������ي��������ان  ك������ي������م 
عقد كانييه وي�شت و كيم كاردا�شيان قرانهما يف فورت دي بيلفيديري 
العرو�س  ارت��دت  قد  و   .2014 مايو  اأي��ار/  يف  االإيطالية  فلورن�شا  يف 
مت�شك  هي  و  عري�شها  نحو  �شارت  و  جيفين�شي،  ت�شميم  من  ف�شتاناً 
اأي  العائلة  اأف��راد  �شائر  كان  بينما  جيرن،  برو�س  والدتها  زوج  بيد 
والدتها و اأخواتها كلوي و كورتني و كايلي و كيندل على مقربة منها 
و  االأعرا�س  من�ّشق  الزفاف من ت�شميم  كان  قد  و  العهود.  تبادل  اأثناء 
قد  العرو�شان  كان  و  �شاك�س.  �شارون  كاردا�شيان  الآل  القدمي  ال�شديق 
اأم�شيا ليلة يف باري�س قبل الزفاف مع االأ�شدقاء. و لكن اإ�شبني العري�س 
نيويورك. بيون�شيه عن احلفل لوجودهما يف  جاي زي غاب و زوجته 

2014 ع���������ام  امل�����ش�����اه�����ري  زي�������ج�������ات  أه���������م 



حلويات ومخبز 

شفاعمرو بجانب عمر المختار 
04-98667355







الصحة4419.12.2014

حمل الطق�س البارد يف ال�شتاء اأمرا�شاً كثرية، ومييل 
واال�شرتخاء  للخمول  الف�شل  هذا  خالل  ال�شخ�س 
اجل�شم  مناعة  ت�شبح  حيث  امل��ن��زل،  يف  والبقاء 
لنزالت  عر�شًة  اأك��رث  وي�شبح  لالأمرا�س  اأ�شعف 
الربد القا�شية. وتبقى الوقاية خري من العالج لذلك 
البد من وجود طرق طبيعية لتقوية مناعة اجل�شم 
بدورنا  ونحن  ال�شتاء،  اأمرا�س  �شد  وحت�شينه 
اأن  من  للتاأكد  الطرق  ه��ذه  بع�س  على  �شنعرفك 
ج�شمك �شيكون على ما يرام يف ف�شل ال�شتاء البارد.
ال���������������������������������������������ن���������������������������������������������وم:

يومياً،  �شاعات  ل�شت  ننام  فنحن  املتو�شط  يف 
املو�شى  ���ش��اع��ات   9 اإىل   7 م��ن  بكثري  اأق���ل  اأي 
بطبيعة  فنحن  ال�����ش��ت��اء،  ف�شل  يف  ل��ل��ن��وم  ب��ه��ا 
الطق�س  يف  اأط����ول  مل���دة  ل��ل��ن��وم  ب��ح��اج��ة  احل���ال 
الق�شط  اأخ��ذ  جل�شمك  االأف�شل  من  لذلك  ال��ب��ارد. 
ون�شاطه. طاقته  بكامل  ليكون  النوم  من  الكاف 
احل����������������������������ل����������������������������ي����������������������������ب:

هل ت�شعر بالربودة ت�شري يف اأو�شالك ب�شكل كبري، 
الدعم  اإىل  بحاجة  املناعي  جهازك  اأن  يعني  ه��ذا 
احلليب  ت��ن��اول  اجليد  م��ن  و�شيكون  والتقوية، 
فهي  واالأج��ب��ان  االأل��ب��ان  منتجات  من  وم�شتقاته 
م�شادر غنية بالربوتني والكال�شيوم كما اأنها حتتوي 
ت�شعر  جتعلك  التي   B12 و   A فيتامينات  على 
تختار  اأن  ويف�شل  اأف�شل،  بحاٍل  وت�شبح  بالدفء 
تلك القليلة اأو منزوعة الد�شم بداَل من كاملة الد�شم.

اخل���������������������ش����������ار وال���������ف���������اك���������ه���������ة:
مغري  اأمر  املنزل  يف  والبقاء  اخلارج  يف  الربد  اإن 
املهم  م��ن  ولكن  الد�شمة  االأط��ع��م��ة  لتناول  ج��دًا 
اخلا�س  الغذائي  النظام  عن  حتيد  لن  اأنك  التاأكد 
تناول  على  اح��ر���س  امل��غ��ري��ات،  كانت  مهما  ب��ك 
و  ي��وم��ي��اً،  واخل�����ش��ار  الفاكهة  م��ن  ح�ش�س   5
فمن  لل�شكريات  يحتاج  ج�شمك  ب��اأن  �شعرت  اإذا 
الفواكه  اأو  ال��زب��ي��ب  اأو  التمر  ت��ن��اول  االأف�����ش��ل 
املجففة بداًل من احللويات كما اأن ع�شري الربتقال 
.  C فيتامني  من  يحتويه  ملا  ال�شتاء  يف  جدًا  رائع 
اخل�������ش���راوات ال�����ش��ت��وي��ة ك���اجل���زر وال��ل��ف��ت 
املو�شم. ه��ذا  يف  ج���دًا  مفيدة  االأب��ي�����س  واجل���زر 
امل�������������ن�������������زل: يف  ال������������ب������������ق������������اء 
ال تتذرع بالربد للبقاء يف غرفتك، من ال�شروري جدًا 
واالأ�شدقاء  االأ�شرة  مع  ال�شتاء  ن�شاطات  ممار�شة 
كامل�شي على ال�شاطئ وممار�شة الريا�شة والتزحلق 
وزنك  على  ت�شيطر  �شيجعلك  فذلك  اجلليد،  على 
طريقة  اأنه  كما  املناعي،  اجلهاز  ن�شاط  و�شيعزز 
املنزل. يف  البقاء  من  ب��داًل  الروتني  لك�شر  رائعة 
وج���������������ب���������������ة االإف���������������������ط���������������������ار:

د�شمة  اإفطار  وجبة  لتناول  مثايل  مو�شم  ال�شتاء 
حتتوي على الن�شويات واالألياف املفيدة التي تعطيك 
الن�شاط ومتد ج�شمك بالطاقة الالزمة كما اأنها ت�شاعد 
على ال�شعور بال�شبع ملدة اأطول، اأ�شف اإىل وجبتك 
احلليب وامل�شم�س املجفف والزبيب و�شرائح املوز.

على  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����ط����رق  أف���ض���ل 
ال���ش���ت���اء ف����ص����ل  يف  ص���ح���ت���ك 

بن�شب  ي��ت��م��ت��ع��ون  ال���ذي���ن  ال����رج����ال  مي��ي��ل 
اإىل  ال���ت�������ش���ت���و����ش���ت���ريون  م������ن  ع����ال����ي����ة 
ت��ف�����ش��ي��ل امل�����اأك�����والت ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��واب��ل.

و�شملت هذه االأبحاث 114 رجاًل ترتاوح اأعمارهم 
لعاب  من  عينات  اأخ��ذت  وقد  عاماً  و44   18 بني 
الرجال لقيا�س ن�شبة الت�شتو�شتريون فيها، وطلب 
وامللح. التوابل  ماأكوالت على �شعيد  تقييم  منهم 

ل���ه���م طبق  وب���ع���د دق����ائ����ق م����ع����دودة ق�����دم 
من  ج��رع��ة   50 ج��ان��ب��ه  واإىل  ب��ط��اط��ا،  هري�شة 

امللح. م��ن  ج��رع��ة  و80  "تابا�شكو"  �شل�شة 
والتوابل  امل��ل��ح  امل�����ش��ارك��ون  اأ���ش��اف  وب��ع��دم��ا 
كان  اإن  يقولوا  اأن  منهم  طلب  �شجيتهم،  على 
ذلك. غ��ري  اأو  بالتوابل  غنياً  اأو  م��احل��اً  الطبق 

واأظهرت النتائج تنا�شباً بني ن�شب الت�شتو�شتريون 
املاأكوالت. اإىل  امل�شافة  والتوابل  امل�شاركني  عند 

ازدياد  اأظهرت  التي  تلك  تعزز  النتائج  هذه  اأن 
ال�شلوكية  اأو  اجلن�شية  اأو  املالية  امل��خ��اط��رة 
وتنطبق  الت�شتو�شتريون..  ن�شب  ازدي���اد  م��ع 
ه���ذه ال��ق��اع��دة ه��ن��ا ع��ل��ى امل��خ��اط��ر امل��ذاق��ي��ة.
مقال  األف   85 مو�شع  كان  الت�شتو�شتريون  واأن 
علمي ويدفع هذا الهرمون اإىل البحث عن اأحا�شي�س 
قوية، ما يوؤدي اإىل ازدياد املخاطرة يف جماالت عدة.
اال���ش��ت��ه��الك  ي��ك��ون  اأن  اأي�����ش��اً  امل��م��ك��ن  وم���ن 
يف  ي�شاهم  ب��ال��ت��واب��ل  غنية  مل��اأك��والت  املنتظم 
ل��و مل  ال��ت�����ش��ت��و���ش��ت��ريون، ح��ت��ى  ن�شب  ازدي����اد 
القوار�س. عند  اإال  بعد  الفر�شية  ه��ذه  تربهن 

ه�������ل ت����ف����ض����ل امل�������أك�������والت 
ال������ح������ارة؟ اع�������رف ال����س����ب����ب...

باألوانها  الغنية  ال�شيف  فاكهة  خ��الف  على 
واأ�شكالها واأنواعها التي تنع�س الروح واجل�شم، 
ترتدي فاكهة ال�شتاء رداءها الدافئ لتكون جنمة 
الباردة.  الليايل  يف  العائلية  ال�شتوية  ال�شهرات 
لذيذة  فاكهة  وهي   .. الك�شتناء  اأنواعها،  واأه��م 
اجل�شم  تدعم  التي  خ�شائ�شها  منها  لكل  امل��ذاق 
بالفوائد الغذائية الطبيعية الالزمة بعيدا عن كل 
مواد  من  االأخرى  ال�شناعية  االأنواع  حتتويه  ما 
م�شرة ترتك اآثارها ال�شلبية على �شحة االإن�شان.

لفاكهة  العربية،  الدول  معظم  يف  كما  لبنان،  ويف 
ميكن  ال  التي  املميزة  اجلبلية  جل�شاتها  ال�شتاء 
هي  وتبقى  الباردة،  الليايل  يف  عنها  اال�شتغناء 
املوؤن�س الذي ال غنى عنه يف ال�شهرات الطويلة، ال 
�شيما يف عطلة نهاية االأ�شبوع حني يق�شد اللبنانيون 
قراهم حمملني بزادهم من الفاكهة ال�شتوية التي 
اإذا �شويت يف مدفاأة احلطب. تنفرد مبذاق مميز 
اأن الك�شتناء مل تكن يف ما م�شى فاكهة  مع العلم 
معروفة يف اجلبال اللبنانية، وكان ي�شتعا�س عنها 
ب�»البلوط«، اأي ثمرة �شجرة ال�شنديان. ويحكي 
االأجداد اأن اأبناء القرية كانوا يرت�شدون ال�شجرة 
التي تثمر بلوطا حلو املذاق ويبتعدون عن ذات 
الطعم املّز، ويت�شابقون جلمع ما تي�شر منها لل�شي 
يف ال�»وجاق« اأو املدفاأة التي تعمل على احلطب. 
الك�شتناء  بطعم  البلوط  م��ذاق  ت�شابه  ورمب��ا 

ا�شم  عليها  يطلقون  ال��ق��دم  يف  ال��ن��ا���س  ج��ع��ل 
ت�شبح  اأن  ق��ب��ل  ب���ل���وط«،  ����ش���اه  »���ش��ج��رة 
و»اأب��و  ال�شتاء«،  و»فاكهة  اخل���ري«،  »�شجرة 
»الق�شطلة«،  اأو  و»ال��ق�����ش��ط��ل«،  ف�����روة«، 
»الك�شتناء«.   على  االأم���ر  بهم  ا�شتقر  اأن  اإىل 
التي  اجلميلة  االأ�شجار  من  الك�شتناء  و�شجرة 
اللون  خ�شراء  �شوكية  ثمرة  تثمر  طويال،  تعمر 
ثالث  اإىل  واح��دة  ب��ذرة  بني  ما  داخلها  يف  حتوي 
الداكن. البني  اللون  ذات  الك�شتناء  من  ب��ذرات 
م�شت  ق���رون  ب�شعة  حتى  الك�شتناء  وك��ان��ت 
منذ  القدمية  البلدان  معظم  يف  االأ�شا�شي  الغذاء 
البطاطا  اكت�شاف  حتى  والرومان،  االإغريق  اأيام 
االأط��ب��اق. م��ك��ون��ات  يف  الك�شتناء  م��ك��ان  ال��ت��ي 
م�شلوقة،  اأو  م�شوية  اأو  نيئة  الك�شتناء  وتوؤكل 
اأدخلت  اإذا  ال��ل��ذي��ذ  طعمها  م��ن  ي�شتفاد  وق��د 
يف  تعرف  التي  �شيما  ال  امل��اأك��والت،  بع�س  يف 
اخل�شار. �شلطة  يف  كذلك  ب�»املحا�شي«،  لبنان 
ثمنها مرتفع وحت�شريها الدقيق الذي يحتاج جهد 
خا�شة. مهارة  �شناعته  وتتطلب  متوا�شلة  اأيام 
والن�شويات  للطاقة  م�شدرا  الك�شتناء  وتعترب 
قليلة  ل��ك��ن��ه��ا  االم���ت�������ش���ا����س،  ال��ب��ط��ي��ئ��ة 
ال��ربوت��ني  م��ن  معتدلة  كمية  وف��ي��ه��ا  ال��ده��ون 
له.  وم�شهلة  لله�شم  مقوية  وه��ي  واالأل��ي��اف، 
غذائية،  حمية  يتبعون  ملن  بها  ين�شح  ال  لكن 
من  ي��ع��ان��ون  مل��ن  مفيدة  ه��ي  العك�س  على  ب��ل 
ال���دم. بفقر  وامل�����ش��اب��ني  وامل�����ش��ن��ني  ال��ن��ح��اف��ة 
يوفر  الك�شتناء  من  كوب  اأرب��اع  ثالثة  اإن  ويقال 
اأكرث من %40 من احل�شة الغذائية اليومية من 
فيتامني »D«، و%35 من احل�شة الغذائية من 
الغذائية  احل�شة  من  و25%  الفوليك،  حم�س 
نظرا  الك�شتناء،  وتعترب   ،»B6« فيتامني  من 
من�شطة  والفيتامينات  املعادن  على  الحتوائها 
وقوية ومرممة للع�شالت واالأع�شاب وال�شرايني.

ال���ك���س���ت���ن���اء.. ف���اك���ه���ة ل��ل��ش��ت��اء 
وع��ائ��ل��ي��ة غ���ذائ���ي���ة  ق��ي��م��ة  ذات 
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 ، حميطك  يف  م��ا  اإىل  انظر  و  اخللف  اإىل  خطوة  خ��ذ 
و  للطيور  الَع�ْشَع�َشة  عيونك.  اأم���ام  فقط  لي�س  و 
بجولة  قم  و  ع�شك  من  اخ��رج  ل��ذا   ، الأمثالك  لي�شت 
بالب�شرية  وم��ل��ئ  ج���دًا  م��ب��دع  اأن���ت   . اجل����وار  يف 
َل��ك��ن ل���ن ي��ف��ي��دك ج��ل��و���ش��ك يف ال��ب��ي��ت ب�����ش��يء .  ،

قد  االم��ر  هذا  اجلنون  حلد  متهور  انت  احلب  يف 
التعبري  او حتى  التحكم مب�شاعرك  عليك  ي�شعب 
عنها ام يف جمال العمل اأنت عقالين ومنطقي اليوم 
، ويريد االآخرون ن�شيحتك و انتباهك. اأي عالقة اأو 
م�شروع متعدد الزوايا اليوم. بداًل من تركه يجّننك، 
اأبعاده. كافة  من  املو�شوع  اإىل  وانظر  ا�شرتح 
عادي  غري  ب�شكل  �شاحر  و  وح�ّشا�س،  مرح  اإنك 
وردي،  بلون  االأم��ور  ترى  بثقة.  فغازل  اليوم. 
نعكر  اأن  يجب  ملاذا  جّيدة.  حالة  يف  يبدو  العامل 
لون احلياة. ال ترتدد يف طرح االمور التي ترغب 
طي  ابقيتها  ان  الأن��ك  احلبيب  م��ع  مبناق�شتها 
. عقباها  حتمد  ال  م�شاكل  اىل  ف�شتوؤدي  الكتمان 

مثل  ح��ال��ة  يف  م��رغ��وب��َة  َلي�شْت  ال�شيقة  ال��روؤي��ة 
ت��درك  اأَْن  وح���اوْل  بعمق  تنّف�ْس  احل���االت.  ه��ذه 
ك��ام��ل ال�����ش��ورة. ال ت��ك��رث م��ن ت��ع��دد ع��الق��ات��ك يف 
جد  واح����دة.  واح���دة  خ�شها  ب��ل   ، ال��وق��ت  نف�س 
ب�شكل  و  واح��د  �شخ�ِس  مع  للكالم  املالئم  الوقت 
اإل��ي��ك م��ن زواي�����اك اجل��ي��دة . خ��ا���س م��ن ينظر 

اليوم  ي��ق��اوم  ال  و�شحر  ط��اق��ة  فيك  ال��ن��ا���س  يجد 
ان�شى   . �شحرها  و  بربيقها  مت��دك  النجوم  الأان 
يف  حتتها  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شغوط  و  االح��ق��اد  ك��ل 
اأ�شئلة  ت�شاأل   ، جيدًا  م�شتمعاً  اليوم  تكون  املا�شي. 
ب��دون  احل��دي��ث  يف  ن�شيطاً  دورًا  وت��اأخ��ذ  ن��اف��ذة 
. اال�شرية  حياتك  ميلئ  احل��ب  املو�شوع.  َتغيري 

حتتاج  ب��رج��ك.  ه��و  كما  م��ي��زان��اً  تكون  ب��اأن  عليك 
الإيجاد ذلك اخلّط الرفيع بني الكرم و�شبط النف�س. 
هل  لكن  ق��وي،  اجلديد  ال�شيء  الإكت�شاب  ال��داف��ع 
حتتاج  قد  باأّنك  تقول  النجوم  ؟  حّقاً  الفراغ  مي��الأ 
حقاً. حتتاجه  ما  الكت�شاف  ما  حّد  اإىل  اأعمق  لنظرة 

ان  و  حتبه  ان  اجلميع  ي��ري��د  �شخ�س  ان��ت  عاطفيا 
 ، اليوم  جتده  لن  عنه  تبحث  الذي  احلب  لكن  و  يحبك 
انتباهك  اإعارتهم  لكن  منهم،  تقرب  لكي  االآخرون  ي�شرخ 
مرفرفة  اإجتماعية  كفرا�شة  يومك  تبداأ  لك.  راج��ع  اأم��ر 
بن�شاط، لكن بحلول امل�شاء قد ت�شعر باأنك اأكرث واقعية 
كبرية. خطط  اأّي  بتنفيذ  تتعّهد  ال  ��يء.  ال�����ش بع�س 

الإب��داء  احلما�س  ينق�شك  وال   ، االأف��ك��ار  تنق�شك  ال 
نظرة  األقي  و   ، احل��ايل  وعيك  ا�شتغل  االأف��ك��ار.  ه��ذه 
وفّكر  ثانية،  خطتك  ال�����ش��ورة.راج��ع  جممل  على 
ميدان  يف  �شواء  االأ�شا�شية.  باإ�شرتاتيجيتك  جم��ّددًا 
العاطفية. و  ال�شخ�شية  االأمور  يف  اأو  العمل  اأو  املال 

ال  النا�س  جميع  يحرتمه  �شخ�س  ان��ت  العمل  يف 
هذا  ف��ق��دت  اال  و  ح��رج��ة  م��واق��ف  يف  نف�شك  ت�شع 
من  حماطاً  كنت  اإذا  تتفاجاأ  ال  عاطفيا  االح���رتام، 
العازب  ى  عل ج��ذاب.  �شحرك  اليوم.  املعجبني  قبل 
املتزوجون  اما  لالرتباط.  الفر�شة  هذه  ي�شتغل  اأن 
. القدمية  الرومان�شية  اليوم  ي��ج��ددوا  ان  فيجب 

الوقت  حان  ولقد   ، قادمة  مالية  تغيريات  هناك 
لكن   ، كرمي  اأنت  املادية.  االأ�شياء  على  للرتكيز 
امل�شتقبل  لك  يحمل  قد  اإمن��ا   . حيلة  باليد  لي�س 
عليك  م��ا  ك��ل   ، اأح���وال���ك  يف  التح�شن  بع�س 
عاطفيا   . املواتية  الفر�شة  ا�شتغالل  هو  فعله 
. م��ن ج��دي��د  تقع يف احل��ب  ام��ل كبري يف  ل��دي��ك 

لذا  االأ�شواء  حتت  تكون  اأن  من  �شتمّكنك  الظروف 
تكرث  ال  ان  و  متعجرفا  لي�س  و  لبقا  تكون  ان  عليك 
�شحية  �شتقع  الأن��ك  منجزاتك  ع��ن  احل��دي��ث  م��ن 
�شريك  مع  لتناق�شه  الكثري  لديك  عاطفيا   ، الغرور 
 . ذهنك  يف  ي��دور  عما  ع��رب  و  �شجاعا  ك��ن  احل��ي��اة 

ن�شاطك يف ت�شاعد ، و حما�شك يف ازدياد ، و غالباً 
�شوتك  اإع��ِط  ج��داً.  اإيجابية  فعل  ردود  �شتلقى 
اإ�شراقها  م��ن  قلياًل  النجوم  ��ع��ريك  ُت للعاطفة. 
ُت�شرُق  فاأنت   . حتتاجه  الأّن��ك  َلي�س   ، ملعانها  و 
. اليوم  ه��ذا  جميل  اإح�شا�س  اإن��ه   . توّقف  ب��دون 

اف�����������������������������������������ق�����������������������������������������ي :
عا�شمة   –  2  – اأوروب����ي����ة  دول����ة   –  1
– غنج  ي��ب��اح  – ال   3 – – ل���دى  اأوروب���ي���ة 
 – عطف  ح��رف   – مت�شابهة   –  4  – ودل���ع 
 6  – نيجرييا  عا�شمة   – اأع��اد  عك�شها   –  5
ن�شب  – اأداة   7 – عربية  دولة  اإىل  – ن�شبة 
البلدان  يف  يزرع  الثمار  من   – مت�شابهان   –
لبناين  �شعبي  – �شاعر   8 – اأفريقيا  احلارة يف 
. – اأ�شطرم  اأوروبية  دولة  اإىل  – ن�شبة   9 –

ع��������������������������������������م��������������������������������������ودي :
الثاين  – االأ�شم  اأوقيانيا  جزر  – كربى   1

لفيل�شوف فرن�شي وجودي راحل – اآلة 
احلائك – 3 – اإح�شان – تتعب – اأرقد 

 –  5 – عن  – يغفل  ن�شيحة  – اأدت   4 –
عك�شها �شنف اأو نوع – دولة عربية – 6 

– ملكي  عقل  �شعيد  لل�شاعر  كتاب  – عك�شها 
– اإحدى   8 – – اأ�شم مو�شول  – رجاء   7 –

القارات – 9 – اإلهة احلب واجلمال عند 
الرومان.

اق�������وال ل��ع��ي��د امل����ي����الد امل��ج��ي��داق�������وال ل��ع��ي��د امل����ي����الد امل��ج��ي��د
�شجرة. حتت  جت��ده  لن  فحتما  قلبك  يف  امليالد  عيد  جتد  مل  اإن 

للم�شاحلة. وق���ت  ل��ل��خ��ال���س،  وق���ت  ل��الح��ت��ف��ال،  وق���ت  امل��ي��الد   

و"املحبة"  "ال������������وق������������ت"  م���������ن  ه���������داي���������ا 
حقاً. �شعيد  م��ي��الد  لعيد  اال�شا�شية  امل��ك��ون��ات  بالتاأكيد  ه��ي 
امل���ي���الد،  ه�����ذا  ل���ن���ا يف  ال���ت���ي  ال����ربك����ات  ن�������ش���ارك  م����ا مل 
ف��������اإن ك�����ل ث����ل����وج اأال�����ش����ك����ا ل�����ن جت���ع���ل���ه اأب���ي�������ش���اً. 
ل��ق��د ���ش��ار اب���ن اهلل ان�����ش��ان��ا، ل��ي��ج��ع��ل االن�����ش��ان اب���ن���اً هلل.



com

مبناسبة عيد امليالد اجمليد وحلول رأس السنة اجلديدة 
يسر مركز A+ English , ان يتقدم بتهنئة جلميع 

احملتفلني بهذه املناسبة املقدسة.
 ويسعدنا اعالمكم ان املركز سوف يشارك بفعاليات 

ليالي شفاعمرو امليالدية ونتمنى ان نراكم مع 
اطفالكم للمشاركة في برنامجنا. زورونا في ساحة 

املدرسة االسقفية القدمية. 
 وكل عام وانتم بألف خير  وكل عام وانتم بألف خير 

بادارة: امال اميل عبود 
0546-251-299 / 0775-251-299


