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وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2017 
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 

جروس  سليم  سلمى 
(ام ميشيل)  ارملة جميل جروس 

أبـــنـــاء وبـــنـــات الــفــقــيــده وأخـــواتـــهـــا 
في  وأنسباؤهم  أقرباؤهم  جروس  آل  وعموم 
شفاعمرو والخارج يدعونكم لمشاركتهم قداس 
ــنــفــس  ـــــــة ل ــــن راح ــــي ــــع وجـــــنـــــاز االرب
ـــة الـــمـــرحـــومـــة ـــي ـــال ـــغ فـــقـــيـــدتـــهـــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم االربعاء الموافق 20/12/2017 
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 

صليبا سليم  نسيب 
 (ابو ايهاب) 

ــه  ــات ــن ــد ,أبـــــنـــــاءه وب ــي ــق ــف زوجــــــة ال
الــيــاس  وآل  ــا  ــب ــي صــل آل  وعـــمـــوم 
أقرباؤهم وأنسباؤهم في شفاعمرو والخارج 
ـــم  ـــه ـــت ـــارك ـــش ـــم يــــدعــــونــــكــــم ل
لنفس  ـــة  راح ــعــيــن  االرب ــاز  ــن ـــداس وج ق
ــي ــال ــغ فــقــيــدهــم طـــيـــب الــــذكــــر ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 21/12/2017 
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 

داموني عزام  تمام نجيب نصراهللا 
(ارملة سامي داموني) ام بطرس 

ــات الــفــقــيــده, أخــاهــا وأخــواتــهــا  ــن ــاء وب ــن أب
وعموم آل عزام وآل نصراهللا داموني أقرباؤهم 
يدعونكم  والخارج  شفاعمرو  في  وأنسباؤهم 
لمشاركتهم قداس وجناز االربعين راحة لنفس 
ـــة الـــمـــرحـــومـــة ـــي ـــال ـــغ فــقــيــدتــهــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

شفاعمرو -حي ظهر الكنيس 04-8372202

العربي ول��ل��وس��ط  لشفاعمرو  فخر 

افتتاح وكالة بريد جديدة يف شفاعمرو بحضور وزير 
االتصاالت،رئيس بلدية شفاعمرو،مدير عام شركة 
بريد إسرائيل ومدير منطقة الشمال يف بريد إسرائيل، 
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األخبار

اف��ت��ت��اح وك��ال��ة  ال��ث��اث��اء,  ي���وم  ���ش��ف��اع��م��رو  مت يف 
ع�شو  االت�شاالت,  وزير  بح�شور  اجلديدة  الربيد 
�شفاعمرو  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ق���را,  اأي����وب  الكني�شت 
اإ�شرائيل  بريد  �شركة  ع��ام  مدير  عنبتاوي,  اأم��ن 
يف  ال�����ش��م��ال  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر  داين چ���ول��د���ش��ت��اي��ن, 
ال�شركة. وادارة  پ�يلي�چ  ع��وف��ر  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب��ري��د 
افُتتحت وكالة الربيد اجلديدة والتي تقع يف حي عن 
عافية, بهدف تقلي�س اأوقات االنتظار يف وكالة الربيد 
الرئي�شية ومن اأجل حتديث خدمات الربيد يف �شفاعمرو 
الربيد  وكالة  يف  خا�شة.  عافية  عن  حي  ويف  عامة 
والتي تديرها لو�شن جّبور, يتم تقدمي خدمات بريد 
الباد, بيع منتجات )بطاريات,  الباد واإىل خارج  يف 
عن  ال��ربي��د)ع��دا  بنك  وغ��ره��ا(,  بطاقات  مغلفات, 
عمات  وخدمات  نقًدا(  اأجنبية  عمات  و�شراء  بيع 
حتويل  اأجنبية,  عمات  بطاقات  اإ�شدار   – اأجنبية 
وغرها. جرو  يورو  يونيون,  وي�شرتن  عرب  اأموال 
املكتب.  يف  بريد  �شناديق  تاأجر  قريًبا  و�شيتم  كما 
وهذا بهدف حت�شن اخلدمات املمنوحة يف �شفاعمرو 
ا�شتئجار  من  التجارية  وامل�شالح  املواطنن  ومتكن 
�شندوق بريد )اآمن( �شري مع عنوان دائم يف املكان.
ق��را,  اي���وب  الكني�شت  ع�شو  االت�����ش��االت,  وزي���ر 
من  اخل��ط��وة  ب��ه��ذه  ُي�شيد  ان���ه  احل��ف��ل  خ���ال  ق���ال 
ال�شركة  �شيا�شة  ع��ن  تعرّب  وال��ت��ي  ال��ربي��د  �شركة 
وهذه  املواطنن  الحتياجات  خدماتها  ماءمة  يف 
ال�شركة  خ��ط��وات  ���ش��م��ن  م��ن  اإ���ش��اف��ي��ة  خ��ط��وة 
االأخ����رت����ن. ال�����ش��ن��ت��ن  ل��ت��ح�����ش��ن اخل���دم���ة يف 
:"اإن  قال  عنبتاوي,  اأم��ن  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س 
ب�شكل كبر  يح�ّشن  املدينة  الربيد يف  تو�شيع خدمات 

جّدي  رد  و�شتمنح  كما  املدينة  يف  الزبائن  جتربة 
�شنوات  منذ  وامل�شتمرة  �شفاعمرو  يف  الربيد  مل�شكلة 
اإدارة  مع  مراًرا  االأخرة  الفرتة  يف  التقينا  طويلة. 
وكاالت  فتح  اأجل  من  قبلنا  من  ال�شغط  ومت  الربيد 
الربيد  اإدارة  اأ�شكر  وانا  املدينة,  يف  للربيد  جديدة 
اجلديد  الفرع  يكون  اأن  ج��ًدا  واآم��ل  التعاون  على 
افتتاح  �شفاعمرو  يف  يتم  واأن  فقط  البداية  نقطة 
املواطنن". خلدمة  والفروع  الوكاالت  من  املزيد 
قال  چ�ولد�شتاين,  داين  ا�شرائيل,  بريد  ع��ام  مدير 
اإ�شاحات  االأخرتن  ال�شنتن  يف  ال�شركة  :"تنّفذ 
وا�شعة النطاق من اأجل حت�شن اخلدمة للمواطنن.
�شيا�شة  عن  تعرّب  اجل��دي��دة  الربيد  وكالة  افتتاح 
ونحن  للمتطلبات  الربيد  خدمات  ملاءمة  ال�شركة 
�شفاعمرو  ملواطني  �شتتيح  اخلطوة  هذه  اأن  نوؤمن 
احل�شول على العديد من خدمات الربيد املتطورة".
بريد  �شركة  يف  ال�شمال  منطقة  مدير  پ�يلي�چ,  عوفر 
املدن  اإحدى  هي  �شفاعمرو  مدينة  اأن  اأبلغ  ا�شرائيل 
وكالة  افتتاح  اأن  حيث  ال�شمال  منطقة  يف  الرئي�شية 
بريد جديدة يف املدينة �شيح�ّشن ب�شكل ملحوظ جتربة 
االأ�شابيع  " لقد �شاهدنا يف  ل�شكان �شفاعمرو.  اخلدمة 
يف  كبر  انخفا�س  الوكالة  افتتاح  ومنذ  االأخ���رة 
فرتات االنتظار يف وحدات الربيد االأخرى يف املدينة".
وكالة  اإ�شافيتان-  بريد  وحدتا  �شفاعمرو  يف  تعمل 
العن.  ح��ي  يف  ال��ربي��د  ووك��ال��ة  الرئي�شية  ال��ربي��د 
نقطة  افتتاح  املدينة  يف  موؤخًرا  مّت  هذا  اإىل  اإ�شافة 
تلحمي,  داوود  ���ش��ارع  يف  اإ���ش��اف��ي��ة,  رزم  ت�شليم 
والتي �شت�شاعد يف تقليل فرتات االنتظار  يف وحدات 
املواطنن. لدى  بالر�شا  ال�شعور  من  وتزيد  الربيد 

افتتاح وكالة بريد جديدة يف شفاعمرو بحضور وزير 
االتصاالت،رئيس بلدية شفاعمرو،مدير عام شركة 
بريد إسرائيل ومدير منطقة الشمال يف بريد إسرائيل، 

فخر لشفاعمرو وللوسط العربي
الدكتور  الشفاعمري  الجراح  تعين 
ري���اض ف���ؤاد ح���داد م��دي��رًا لقسم 
الجراحة"ب"  يف مستشفى الكرمل حيفا

مت ه�����ذا االأ�����ش����ب����وع ت��ع��ي��ن ال���دك���ت���ور اجل�������راح ري����ا�����س ف�����وؤاد 
ال���ك���رم���ل. م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ب  اجل����راح����ة  ل��ق�����ش��م  م����دي����ًرا  ح������داد 
 اأدار الدكتور ريا�س حداد يف ال�شنوات االأخرة, وحدة اجلراحة ال�شتئ�شال 
بيتح  يف  بيلن�شون  م�شت�شفى  يف  والبنكريا�س  الكبد  من  ال�شرطانية  االأورام 
تكفا. ومنذ بداية ال�شنة عاد اىل م�شت�شفى الكرمل الإدارة وحدة جراحة الكبد 
والبنكريا�س يف ق�شم اجلراحة "اأ". وبعد مناق�شة يف اإدارة �شندوق املر�شى العام 
يف تل اأبيب, فاز الدكتور حداد باإدارة ق�شم اجلراحة "ب" يف م�شت�شفى الكرمل.
الدكتور ريا�س حداد عن �شعادته قائًا:" اأنا فرح وم�شرور على   وقد عرّب 
اأنه  اأوم��ن  واأن��ا   , الثقة  ومنحني  دعمني  من  كل  واأ�شكر  باملناق�شة,  الفوز 
بالعمل اجلماعي مع االأطباء وطاقم التمري�س �شوف ننتقل بق�شم اجلراحة 
اىل اإجنازات طبية عالية وخدمة ممتازة جلميع املر�شى. كذلك فاإنه  وبالعمل 
�شنمنح  امل�شت�شفى  يف  االأخ��رى  االأق�شام  مع  وبالتعاون  الق�شم  يف  اجلماعي 
بالدمج وااللتزام بن املهنة واالإن�شانية  اأوؤمن  اأنا  املر�شى العاج االأف�شل, 
ذلك  على  وزيادة  القرارات,  يف  واإ�شراكه  �شعوري  واهتمام  املري�س  جتاه 
االنفتاح املهني حتى نكون باملقدمة ومنح املري�س العاج االأف�شل واملائم.
والثانوية  الكاثولكية  االأ�شقفية  املدر�شة  فوؤاد حداد خريج  ريا�س  الدكتور   
التطبيقية  الهند�شة  مبعهد  الطب  كلية  خريج  وهو  �شفاعمرو  يف  البلدية 
التخنيون. وقد تخ�ش�س يف اجلراحة العامة يف م�شت�شفى ايخلوف يف تل ابيب 
جراحة  يف  للتخ�ش�س  كندا  تورنتو  يف  تواجد   2004-2000 االأعوام  وبن 
ا�شتئ�شال االأورام ال�شرطانية يف اجلهاز اله�شمي والكبد والبنكريا�س. ويف �شنة 
2006 ان�شم اىل طاقم االأطباء املخت�شن يف م�شت�شفى الكرمل ثم مدير وحدة 
جراحة الكبد والبنكريا�س. وزيادة على دوره كمدير وحدة ق�شم اجلراحة يف 
م�شت�شفى الكرمل يقوم الدكتور ريا�س كرئي�س جراحي الكبد والبنكريا�س يف 
منظمة اجلراحة يف ا�شرائيل. ق�شم اجلراحة ب الذي يراأ�شه الدكتور حداد 
يقوم بجميع العمليات اجلراحية ويخت�س بجراحة اجلهاز اله�شمي االأمعاء 
الغليظة, الكبد البنكريا�س , ال�شمنة الزائدة, �شرطان الثدي والغدد ال�شماء. 
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األخبار

�شفاعمرو  يف  "د"  ال�شاملة  املدر�شة  احتفلت 
على  املدر�شة  مكتبة  بافتتاح  املا�شي,  ال�شبت 
ا�شم املرحوم جمال �شعيد بقاعي ) اأبو حيدر(, 
البلدية ومديرها العام ومفت�س  بح�شور رئي�س 
املنطقة واأبناء عائلة بقاعي وعدد من املدعوين.
رئي�س  من  كل  املكتبة  افتتاح  حفل  يف  حت��ّدث 
بلدية �شفاعمرو, االأ�شتاذ اأمن عنبتاوي والذي 
على  واكد  املكتبة  افتتاح  على  للمدر�شة  بارك 
هو  ملا  نقراأه  ما  وا�شتثمار  ال��ق��راءة  �شرورة 
خر للم�شلحة العامة. كما و�شكر عائلة بقاعي 
على عطائهم الكبر والثمن للمدر�شة. وحتدث 
د. خالد حجازي ومدير  املعارف,  مفت�س  اأي�شاً 
املدر�شة, االأ�شتاذ وليد خطيب واملربية فيوليت 
على  جميعهم  اأك��د  حيث  العائلة  با�شم  بقاعي 
اأهمية الكتاب والقراءة ومعنى افتتاح مكتبة يف 

ع�شر يتميز باالبتعاد عن الكتاب والقراءة, كما 
اأ�شادوا بخطوة العائلة التي قدمت هذه املكتبة 
بتقدمي  املدر�شة  مدير  وقام  وطابها.  للمدر�شة 
درع �شكر وتقدير الأرملة املرحوم جمال بقاعي, 
ومبادرتها. العائلة  خلطوة  وتقديًرا  عرفاًنا 
حا  الطالبة  الربنامج  يف  اأي�ًشا  و���ش��ارك  ه��ذا 
الطاب  جمل�س  كلمة  ق��ّدم��ت  ال��ت��ي  ب�شناق, 
قّدمت  التي  دالل  اآالء  والطالبة  املدر�شة  يف 
مطر  رام��ي  االأ���ش��ت��اذ  مبرافقة  جميلة  اأغنية 
عواد. هدى  الطالبة  الربنامج  بعرافة  وقامت 

املكتبة  غرفة  اإىل  اجلميع  انتقل  الكلمات  وبعد 
الدخول  ثم  ومن  ال�شريط  ق�س  مّت  بابها  وعند 
اإع��ج��اب  على  ا���ش��ت��ح��وذت  ال��ت��ي  املكتبة  اىل 
وترتيبها  املميز  بت�شميمها  احل�شور  ور�شا 
كبرة. طابية  للقاءات  ا�شتيعابها  واإمكانية 

املدرسة الشاملة " د" يف شفاعمرو تفتتح مكتبة 
املدرسة على اسم املرحوم جمال سعيد بقاعي

مديرية  ق��ائ��د  مكتب  م��ن  م���وؤخ���ًرا  ت��وج��ه  
اإىل  م�شتعجل  بطلب  ال�شرطة  يف  ال�شمال 
�شريعة  خطوات  التخاذ  �شفاعمرو  بلدية 
ع�شوي  اجلمهور  منتخبي  حماية  اأجل  من 
حيث   . احلج  وزي��اد   كركبي   زهر  البلدية 
اخلطوات  هذه  تتخذ  اأن  املفرو�س  من  كان  
االآن  وحتى  اأ�شابيع  ثاثة  م��ن   اأك��ر  منذ 
بلدية �شفاعمرو مل تقم باالإجراءات املطلوبة 
كركبي  زهر  البلدية  ع�شوي  اأن  العلم  مع 
 , درج��ة   6 ب��درج��ة  مهددين  احل��ج  وزي���اد  
اأم�س وب�شكل  الدرجة الق�شوى . وقد اجتمع 
كركبي  زه��ر  البلدية  ع�شوا  م�شتعجل  
�شفاعمرو  �شرطة  ق��ائ��د  م��ع  احل��ج  وزي���اد 

�شابط  مكتب  يف  الداخلية   وزارة  ومندوب 
طلب  على  بناًء  عليان  جمال  البلدية  اأم��ن 
الو�شع  بخطورة  اأعلمتهم  حيث  ال�شرطة 
م�شتعجلة  خطوات  باتخاذ  البلدية  وطالبوا 
االإدارة  اأنه يف زمن  بهذا اخل�شو�س. ويذكر 
ناه�س خازم  البلدية  رئي�س  ال�شابقة تعر�س 
وخال  لتهديد  حنا  جري�س  البلدية  وع�شو 
ولي�س   حلمايتهما  خطوات  اتخاذ  مت   اي��ام 
يح�شل  كما  ال�شهر  قرابة  والتاأخر  املماطلة 
و�شع  اتخاذها  املفرو�س  واخلطوات  االآن. 
البلدية  ع�شوي  بيوت  اأ�شطح  على  كامرات 
اإىل  باالإ�شافة  عليهما  �شخ�شية  وحرا�شة 
اخلطوات. من  وغرها  البيت  على  حرا�شة 

من يتحمل مسؤولية حماية عضوي 
البلدية زياد الحج وزهري كركبي ???
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تعر�شت هذا اال�شبوع, حافلة تابعة ل�شركة "نتيف اك�شرب�س" , خال مرورها بال�شارع الرئي�شي يف 
�شفاعمرو, قادمة من حيفا, الإلقاء حجر جتاهها, االأمر الذي اأدى اىل حتطم اإحدى نوافذها اجلانبية, 
واإ�شابة �شابة )18 عاما( كانت م�شافرة يف احلافلة, ب�شظايا الزجاج. وو�شفت حالتها بالطفيفة. 
م�������ش���ت���ب���ه���ن.  ع�������ن  امل�������ك�������ان  اىل  و������ش�����ل�����ت  ال������ت������ي  ال�����������ش�����رط�����ة  وت�����ب�����ح�����ث 

قذف حافلة ركاب بالحجارة يف شفاعمرو 

ت�شهد تدريبات ال�شباحة التابعة لق�شم الريا�شة 
اقبااًل وا�شًعا �شمن م�شروع  بلدية �شفاعمرو  يف 
" براعم الريا�شة" لطاب �شفوف الثاين والثالث 
اخلام�س  ل�شفوف  ال��ك��ب��ار  وف��ري��ق  وال��راب��ع 
�شفاعمرو. م��دار���س  خمتلف  م��ن  وال�����ش��اد���س 

ت��ق��ام ال��ت��دري��ب��ات يف ب����رك م��اه��ي ال��ت��وت 

التدريبات  هذه  ملثل  واملائمة  الداخلية 
وح��ال��ة ال��ط��ق�����س, م��ن خ���ال ط��اق��م من 
الريا�شة  ق�شم  مدير  وباإ�شراف  املدربن 
االأ����ش���ت���اذ ك����ارم ���ش��ب��ح ال����ذي ي��راف��ق 
ال��ازم��ة. التعليمات  ويعطيهم  ال��ف��رق 

مفت�س  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  وق����ام  ه���ذا 
�شالوم  نيت�شر  ال�شيد  الباد  يف  امل�شروع 
بزيارة الفرق وفوجئ من م�شتوى الطاب 
وثمن دور مدير ق�شم الريا�شة واملدربن.
�شبح  ك���ارم  االأ���ش��ت��اذ  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
خمتلف  من  فرق  اأرب��ع  لدينا  اليوم  ق��ال: 
على  ال��راب��ع  للعام  امل�شروع  وه��ذا  االأج��ي��ال, 
م�شتمر  ب�شكل  الطالب  يتدرب  حيث  ال��ت��وايل, 
وقد  ال�شباحة,  ان���واع  جميع  معرفة  بهدف 
بالدوري  لل�شباحة  فريق  ت�شجيل  موؤخًرا  مت 
القطرية. امل�شابقات  يف  و�شي�شارك  ال��ع��ام 

أرب����ع ف���رق س��ب��اح��ة ض��م��ن م��ش��روع 
شفاعمرو يف  ال��ري��اض��ة"  "ب���راع���م 

اإخ��م��اد  ع��ل��ى  االإط���ف���اء  �شلطة  ق���وات  عملت 
مبنطقة  زراع���ي���ة  ب���اأر����س  ان��دل��ع��ت  ن����ران 
اخل��روب��ي��ة ق���رب ���ش��ف��اع��م��رو ع��ق��ب اإح����راق 
ت���راك���ت���ور وم����ع����دات زراع����ي����ة يف امل��ك��ان
جمهولن  فاإن  ال�شرطة  عن  �شادر  بيان  ووفق 
برتاكتور  االإث��ن��ن,  ليلة   , النار  اأ�شرموا  قد 

�شفاعمرو,  م��ن  مل���زارع  زراع��ي��ة,  وم��ع��دات 
خ�شائر  اإىل  اأدى  مما  عاما   60 العمر  من  يبلغ 
ب�شرية. اأ�شابات  وق��وع  دون  ج�شيمة  مادية 

و�شلت  قواتها  اأن  بيانها  يف  ال�شرطة  وا�شافت 
مع  بالتعاون  التحقيق,  وبا�شرت  املكان,  اىل 
واالنقاذ. االإطفاء  �شلطة   من  حرائق  حمقق 

زراعية  وم��ع��دات  ت��راك��ت��ور  اح���راق 
ملواطن شفاعمري بمنطقة الخروبية 

امل���در����ش���ة  ال���ط���اب���ي يف  امل��ج��ل�����س  اع���ل���ن 
اال���ش��راب  �شفاعمرو  يف  البلدية  ال��ث��ان��وي��ة 
اع��ت�����ش��م  ح��ي��ث  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة,  ح�����ش��ة  اأول 
حاملن  امل���در����ش���ة  م���دخ���ل  ع��ل��ى  ال���ط���اب 
االمريكي  الرئي�س  بقرار  املنددة  ال�شعارات 
االع�����رتاف ب��ال��ق��د���س ع��ا���ش��م��ة ا���ش��رائ��ي��ل.

ال�����ش��ع��ارات  ال���ط���اب  وردد 
الوطنية موؤكدين اأن القد�س خط 
احمر واأنه ال ي�شّلم اأي عاقل باأن 
عا�شمة ال�شرائيل. القد�س  تكون 

رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س ال��ط��اب��ي 
اإن  قالت"  ح�����ش��ن��ن  ت�����ش��ن��ي��م 
هدفه  اجلائر  االأمريكي  ال��ق��رار 
ونحن  نفو�شنا,  من  االأم��ة  قلب  القد�س  قلع 
رف�س  يف  الطابية  احلركة  دور  نوؤكد  اليوم 
�شعبنا  بحق  القمعية  واملمار�شات  القرارات 
ما  االحتجاجية  الوقفة  ه��ذه  الفل�شطيني, 
اخرى". ن�شالية  خل��ط��وات  ب��داي��ة  اال  ه��ي 

طالب ثانوية شفاعمرو يف وقفة احتجاجية 
ضد اعالن ترامب القدس عاصمة السرائيل

مدير  يتقدم  ج  االإع��دادّي��ة  املدر�شة  با�شم 
بجزيل  �شبح  يو�شف  االأ���ش��ت��اذ  امل��در���ش��ة 
االأب  ال��ف��ا���ش��ل��ن:  ال��دي��ن  ل��رج��ل��ي  ال�شكر 
اللذين  داغر"  والق�ّس"فوؤاد  كرزم"  "ايلي 
الت�شامح  ن�شر  يف  رائعة  م�شاهمة  �شاهما 
االإع��دادّي��ة  مدر�شتنا  ط��ّاب  ب��ن  ال��دي��ن��ّي 
 9.12.2017 امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  "ج" 

بوجودهما  ت�شريفنا  خ��ال  م��ن  وذل��ك 
على  حم��ا���ش��رات  ل��ق��اء  واإ امل��در���ش��ة  يف 
والثوامن.  ال�شوابع  �شفوف  ط��ّاب 
ك���ان���ت امل�������ش���ارك���ة ف���ّع���ال���ة وت��رك��ت 
واملعلمن. الطّاب  بن  رائعة  اأ�شداء 

مراد  االأف��ا���ش��ل  ال�شادة  ون�شكر  كما   
امل�شجد  وموؤذن  ن�شراهلل  وع�شام  حّداد 
�شهيب"  "اأبو  خ��ازم  اإب��راه��ي��م  حمّمد 
االأديان"  "درب  جوالت  يف  �شاركونا  الذين 
بالتن�شيق مع  اأقيمت على ثاث جوالت  التي 
�شلباق,  رينيه  االجتماعّية  الرتبّية  مرّكزة 
 - العريقة  بلدتنا  تاريخ  عن  �شرحوا  فقد 
طوائفها  ب��ن  التعاي�س  وع��ن  �شفاعمرو   
املثل. به  ُي�ْشرب  زال  وما  كان  الذي  الثاث 

ش���������ك���������ر وت��������ق��������دي��������ر

حتت �شعار "ر�شول العلم, �شكًرا" نّظم جمل�س 
االجتماعّية  الرتبّية  مرّكزة  ب��اإدارة  الطّاب 
"ج"  االإع��دادّي��ة  يف  �شلباق  رينيه  املربّية 
بعرفانه  واالع��رتاف  املعّلم  لتقدير  احتفااًل 
حيث   ,12.12.2017 املوافق  الثاثاء  يوم 
قام جمل�س الطّاب بتكرمي املعّلمن من خال 
وّجه  اال�شرتاحة  خال  اأقيمت  قّيمة  فعالّية 
واإجاله  تقديره  عك�س  قواًل  مندوب  كّل  فيها 
على  الطّاب  وّزع  ثّم  ومن  املعّلمن,  لطاقم 

عن  تعرّب  رمزّية  هدّية  املعّلمن 
)الطّاب:  لهم  و�شكرهم  ثنائهم 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ن��ورال��دي��ن 
حا  �شعبان,  زه��رة  ق��ادري��ة, 
حجرات,  مو�شى  ���ش��ف��وري, 
جمدوب,  اأرز  اطر�س,  عبيدة 
ح�شري,  ري��ان  خ��ال��دي,  علي 
علي كبابو, براء �شواعد, حممد 
ريتاج  �شعدي,  روان  خطيب, 
اأبو بكر, ت�شنيم  عنبتاوي, حممد يا�شن, بكر 
با�شل  �شبح,  ح�شن  نحفاوي,  حممد  زي��د, 
حم�شن(. وختم الفعالّية املدير يو�شف �شبح 
وبلورة  املعّلم  بعمل  خالها  من  اأ�شاد  بكلمة 
�شخ�شية الطالب وبنائه للم�شتقبل. واختتمت 
فيه  مّت  �شغر  باحتفال  اليوم  املدر�شة  اإدارة 
فعالّية  خ��ال  م��ن  للمعّلمن  ه��داي��ا  ت��وزي��ع 
نّظمتها  جميلة  احتفالّية  ب��اأج��واء  ترفيهّية 
�شلباق. رينيه  االجتماعّية  الرتبّية  مرّكزة 

تقدير املعّلم يف اإلعداديّة "ج" شفاعمرو

املواطنن  ع�شرات   , املا�شي  ,ال�شبت  �شارك 
طمرة   , ك���اب���ول  ,ع��ب��ل��ن,  ���ش��ف��اع��م��رو  م���ن 
دعت  التي  االحتجاجية  الوقفة  يف  واملنطقة 
العربية  للجماهر  العليا  املتابعة  جلنة  اليها 
العربية البلدان  ببع�س  ال�شعبية  واللجان 

حمل املتظاهرون خال الوقفة  العلم الفل�شطن  
بالرئي�س  م��ن��ددة  ���ش��ع��ارات  ورف���ع���وا  ك��م��ا 
"القد�س  عليها  كتب  واأخ��رى   , وق��راره  ترامب 
�شاء  م��ن  �شاء  االأب��دي��ة  فل�شطن  عا�شمة  لنا 
الطاعون". هي  "امريكا  و   , اأبى"  من  واأب��ى 

وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب��م��ف��رتق ال��ن��اع��م��ة 
يف ش��ف��اع��م��رو ت��ن��دي��دًا ب���ق���رار ت��رام��ب

تقام اليوم اجلمعة ,مظاهرة ُقطرية يف مدينة 
االأمريكي  للقرار  ورف�ًشا  تنديًدا  �شخنن 
ال�شرائيل ع��ا���ش��م��ًة  ب��ال��ق��د���س  واع���رتاف���ه 
تنطلق املظاهرة ال�شاعة الثانية والن�شف من 
اأمام  الع�شر من  ال�شهداء )بعد �شاة  �شارع 
م�شجد النور( وت�شر نحو الن�شب التذكاري 
يف  مبهرجان  وُتختتم  االأر���س,  يوم  ل�شهداء 
يف  ال�شعبية  اللجنة  البلدية.وعقدت  �شاحة 

مب�شاركة  حت�شرية  اجتماعات  �شخنن 
وبلدية  العليا  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  م��ن��دوب��ي 
�شخنن, للعمل على اإجناح املظاهرة و�شمان 
من  وا�شحة  ر�شالة  لتكون  م�شاركة,  اأو�شع 
�شد  وطنها  يف  الباقية  العربية  اجلماهر 
االإ�شرائيلي  االحتال  و�شد  ترامب  اإع��ان 
ومع حقوق ال�شعب الفل�شطيني وعلى راأ�شها 
العتيدة. لدولته  عا�شمًة  القد�س  يف  حقه 

قطرية  م���ظ���اه���رة  ال��ج��م��ع��ة   ال���ي���وم 
ت��رام��ب ل���ق���رار  رف���ضً���ا  يف س��خ��ن��ن 



شــــــــــــهادة بتسندك

 الــتـسـجـيـل مســـتمر 
للمسـارات الـتـعـليمّية

للـعـام الـدراسي  2017/2018

ُمستقبلك بـأيـــٍد أمينــة

تخــــفيـــــض 
مــــــن رســـــــــــــــوم 
التسجيل

50%

www.afaq.org.il    077-4481190    (عـمـارة الـولـيد) كلـية آفــاق - شـفـاعمرو

تقني هواتف 

تــــوجـــيــــــــــــــه 
مجموعــــــــات

إدارة مـصـالح 
وأعـــــمـــــــــــال

سگرتــــاريــة 
مـتـــقـــدمــــة

1+2  



ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف
04-6315561

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر
04-6570077

شفاعمرو
الناعمة-عمارة صليبا
04-9867298

دير ا�سد
البعنة-مدخل البلد
04-9887837

كفر قاسم
بجانب المشهداوي
03-5160303

الجمعة عطلةمفتوح كل ا�سبوعا�حد عطلةا�حد عطلةالجمعة عطلة

جديد!

أثاث عبد اللطيف
الحملة حتى 

@ خاضع لشروط الحملة @ الصور للتوضيح فقط. يحق للشركة إيقاف الحملة في أ ي وقت @ ا�سعار ال تشمل التوصيل والتركيب  @ إحتمال الخطأ وارد 

صالون  زاوية  متر

بـدل 

ى
حت

طاولة سفرة  قطر  سم
قابلة للفتح   +  كراسي 

صالون 

بـدل 

ى
حت

ولعتّ
SALE

حـمــلة
نهايـة السنة

   
www.lattef.com

أثاث عبد اللطيف

صالون

بـدل 

ى
حت

ى
حت

بـدل 
غرفة نوم ديانا

(غرفة نوم كامله تشمل سرير (حجم 160/190) + 2 كوميدينات + تواليت + خزانة 2.40m فتح جانبي)

بـدل 

ى
حت



ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف
04-6315561

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر
04-6570077

شفاعمرو
الناعمة-عمارة صليبا
04-9867298

دير ا�سد
البعنة-مدخل البلد
04-9887837

كفر قاسم
بجانب المشهداوي
03-5160303

الجمعة عطلةمفتوح كل ا�سبوعا�حد عطلةا�حد عطلةالجمعة عطلة

جديد!

أثاث عبد اللطيف
الحملة حتى 

@ خاضع لشروط الحملة @ الصور للتوضيح فقط. يحق للشركة إيقاف الحملة في أ ي وقت @ ا�سعار ال تشمل التوصيل والتركيب  @ إحتمال الخطأ وارد 

صالون  زاوية  متر

بـدل 

ى
حت

طاولة سفرة  قطر  سم
قابلة للفتح   +  كراسي 

صالون 

بـدل 

ى
حت

ولعتّ
SALE

حـمــلة
نهايـة السنة

   
www.lattef.com

أثاث عبد اللطيف

صالون

بـدل 

ى
حت

ى
حت

بـدل 
غرفة نوم ديانا

(غرفة نوم كامله تشمل سرير (حجم 160/190) + 2 كوميدينات + تواليت + خزانة 2.40m فتح جانبي)

بـدل 

ى
حت



18
1 5 . 1 2 . 2 0 1 األخبار7

ال��ن��ا���ش��رة , �شباح  ب��ل��دي��ة  ���ش��ام رئ��ي�����س  ع��ق��د ع��ل��ي 
اأعلن  حيث   , ط��ارًئ��ا  �شحفًيا  م��وؤمت��ًرا  اخلمي�س  اأم�س 
ماركت  الكري�شما�س  احتفاالت  اإل��غ��اء  عن  خاله  من 
والفقرات  الغنائية  وامل��ه��رج��ان��ات  امل��ي��اد(  )���ش��وق 
ورف�ًشا  القد�س  مع  ت�شامًنا  وذلك  ترافقه  التي  الغنائية 
. الإ���ش��رائ��ي��ل  ال��ق��د���س عا�شمة  اإع���ان  ت��رام��ب  ل��ق��رار 

اإ�����ش����اءة �شجرة  اإب���ق���اء ح��ف��ل  ع��ل��ى  ���ش��ام  واأك�����د 
املجيد. امل��ي��اد  م�����ش��رة  وك��ذل��ك  م��وع��ده  يف  امل��ي��اد 
وجاء يف كلمة �شام:"  اأهلنا االعزاء يف نا�شرتنا الغالية 
ن�شتقبل  اأننا  قلنا  الوقت  طيلة   , عامة  العربي  وو�شطنا 
اأعياد املياد املجيدة هذه املرة وقد تزامنت مع ت�شريحات 
الرئي�س االأمريكي ب�شاأن القد�س وتوحيدها واالإعان عنها 
اإليها. ال�شفارة  نقل  نيته  الإ�شرائيل وعن  اأبدية  كعا�شمة 
دخ��ل��ن��ا م��و���ش��م االأع���ي���اد ب��رتق��ب ���ش��دي��د ذل���ك ان هذا 
املنطقة  ادخ���ل  ال��ظ��امل  ال��ب��ائ�����س  االم��ري��ك��ي  ال���ق���رار 
يف ارت���ب���اك���ات وان���ت���زع ف��رح��ة ال��ع��ي��د وب��ه��ج��ِت��ِه.

مع  اأننا  اأّك���دت  قد  ال�شابقة  البلدية  بيانات  يف  وكنت 
الآالم��ِه,  ون��ت��اأمل  لفرحِه  نفرح  خطواتِه  كل  يف  �شعبنا 
مقد�شة  غالية  و�شتبقى  زال���ت  وم��ا  ك��ان��ت  وال��ق��د���س 
التاج. يف  التي  وال��دّرة  فل�شطن  عا�شمة  عربية  عزيزة 
من الطبيعي ان تقوم بلدية النا�شرة بكافة التح�شرات 

يف  كعادتها  ال�شام  عليه  امل�شيح  ال�شيد  مياد  ال�شتقبال 
ال�شنوات ال�شابقة كان ذلك باإ�شاءة �شجر املياد او بتزين 
اإقامة  وكذلك  والربكة  واخلر  الفرح  مو�شم  يف  املدينة 
�شوق املياد ومن�شتِه العماقة التي كّنا نقدم من خالها 
برامج فنية. ولكننا هذه املرة والأ�شباب تتعلق بالو�شع 
وانتماَءُه  هويته  له  ك�شعب  كياننا  م�ّس  ال��ذي  الراهن 
فيها  نتهاون  اأو  عليها  ن�شاوم  ان  ميكن  ال  التي  وعقيدته 
نا جميعاً. للقد�س وما حتمل من قد�شية تخ�شُّ واحرتاماً 
راأيت انه من املنا�شب اإلغاء كافة االحتفاالت التي تنّظمها 
ال�شعب  يتجزاأ من هذا  اأننا جزٌء ال  ذلك  النا�شرة  بلدية 
اأقدا�شه. قد�س  يف  ترامب  البائ�س  يطعنه  الذي  ال�شامد 

من  النا�شرة  ت�شويق  على  البلدية  ن�شاط  ويقت�شر 
امل�شالح  على  حر�شاً  االقت�شادي  التجاري  اجلانب 
مئات  ي��وؤُم��ه��ا  ان  اع��ت��دن��ا  ال��ت��ي  للمدينة  ال��ت��ج��اري��ة 
اج��راء  تقدير  امل��و���ش��م.وُي��رتك  ه��ذا  يف  الزائرين  االف 
واالجتماعية  الدينية  للموؤ�ش�شات  الر�شمية  املرا�شيم 
القائم. للو�شع  روؤي��ت��ه��م  م��ع  يتنا�شب  ح��ر  ب�شكل 

واأخًرا اأقول ل�شعبنا العظيم اإن ر�شالتنا للعامل كله من مدينة 
الب�شارة نحبك يا قد�س ولن نتنازل عنك حتت اأي ظرٍف...

اخل��ر  االأع���ي���اد  م��و���ش��م  يف  ب��اأ���ش��ره  ل��ل��ع��امل  متمنياً 
وال���ربك���ة ال�����ش��ع��ادة مم��ج��دي��ن اهلل دائ���ًم���ا واأب�����ًدا.

ماركت  الكريسماس  احتفاالت  يلغي  س��الم  علي 
واملهرجانات الغنائية يف الناصرة تضامنًا مع القدس

لقي 113 مواطًنا عربًيا م�شرعهم  يف حوادث ال�شر القاتلة منذ بداية عام 2017, 
ذلك وفقا للبيانات ال�شادرة عن جمعية اأور يروك. مقارنة بالفرتة نف�شها من العام 
املا�شي, الذي اأ�شفر عن مقتل 116 �شخ�شا من املجتمع العربي, وهو ما ميثل 
انخفا�شا بن�شبة 3٪ يف عدد الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف املجتمع العربي. 
ومنذ بداية العام وحتى 10 دي�شمرب / كانون االأول 2017, قتل 352 �شخ�شا يف 
حوادث الطرق. ومنذ بداية العام, قتل 22  �شخ�ًشا من راكبي الدراجات النارية 
من املجتمع العربي, اأي 15 راكبا اأكر مما كان عليه يف الفرتة نف�شها من عام 2016. 
وفيما يلي البيانات الرئي�شية لاإ�شابات يف املجتمع العربي منذ بداية العام:
م��ن   )14  –  0 ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ة  )م�����ن  ط���ف���ا   19 •م�شرع 
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����ش��ر ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام. 
املجتمع  م��ن   )15-24( ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  م��ن  ���ش��اًب��ا   50 •م�شرع 
ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����ش��ر ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام. وق����د قتل 
ث���اث���ة ���ش��ب��ان م���ن امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي يف االأ����ش���ب���وع���ن امل��ا���ش��ي��ن. 
الطرق.  حوادث  يف  العام  بداية  منذ   )+65( ال�شن  كبار  من   13 •م�شرع 
وقد  ال��ط��رق.  ح���وادث  يف  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  امل�����ش��اة  م��ن   26 •م�شرع 
املا�شين.  االأ���ش��ب��وع��ن  خ���ال  ال��ع��رب��ي  املجتمع  م��ن  م�����ش��اة  ث��اث��ة  ق��ت��ل 
 )24 ���ش��ن  )ح���ت���ى  ال�����ش��ب��اب  ال���ع���رب  ال�����ش��ائ��ق��ن  م���ن   54 •هناك 
م��ن��ه��م.     13 م���ق���ت���ل  ال���ق���ات���ل���ة.  ال�������ش���ر  ح��������وادث  يف  م����ت����ورط����ون 
من  ب���خ���اري���ة  ودراج�������ة  ن���اري���ة  دراج������ة  ���ش��ائ��ق    22 •م�شرع 
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����ش��ر ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 
املا�شي  العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  اأك��ر  ال��دّراج��ن   من    15    -
امل��ج��ت��م��ع  م����ن  م�����ش��رع��ه��م  ل���ق���وا  راك����ب����ا   29 و  ����ش���ائ���ق���ا   29•
ال�����ط�����رق.  ح������������وادث  يف  ال������ع������ام  ب������داي������ة  م����ن����ذ  ال�����ع�����رب�����ي 
املزيد  هناك  اأ�شبوع  "كل  ق��ال:  ي��اروك  اأور  جمعية  عام  مدير  كيتا,  اإيريز 
مطلع  ومنذ  العربي.  املجتمع  من  الطرق  ح��وادث  عن  الناجمة  الوفيات  من 
يف  الفجيعة  دائرة  دخلت  عائلة  مائة  من  اأكر  اأي  �شخ�شا,   113 قتل  العام, 
الركاب  �شامة  عن  امل�شوؤولة  وال��وزارات  الدولة  على  يجب  املا�شي.   العام 
الطرق,  على  القانون  وتطبيق  اإنفاذ  زيادة  �شمان  الطرق,  على  وامل�شافرين 
من  احلد  يف  ت�شاهم  قد  التي  الطرقات  على  ال�شرطة  دوريات  من  املزيد  ن�شر 
احلوادث والعديد من امل�شابن. وباالإ�شافة اإىل ذلك, يجب االهتمام والرتكيز 
  " العربي  املجتمع  يف  التحتية  البنى  وحت�شن  التوعية  ون�شر  التعليم  على 

منذ بداية عام 2017 ...مصرع 
الطرق  بحوادث  عربيًا   113

املركزية  املحكمة  حكمت 
الثاثاء,  يوم  النا�شرة,  يف 
ع��ل��ى امل���ت���ط���رف   ي��ان��ون 
ع��اًم��ا(   20 ( ري��وؤوف��ي��ن��ي 
بال�شجن  اأوف���اك���ي���م   م���ن 
ال��ف��ع��ل��ي اأرب����ع ���ش��ن��وات , 
مع  ع��ام��ن  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ,
وق�����ف ال���ت���ن���ف���ي���ذ, ودف����ع 
دان��ت��ه  اإ ب��ع��د  ���ش��ي��ك��ل,  ل���ف  اأ  50 ب��ق��ي��م��ة  ت��ع��وي�����ش��ات 

"كني�شة  وال�����ش��م��ك  اخل��ب��ز  كني�شة  اإح���راق  ب��ج��رمي��ة 
2015 ح��زي��ران  يف  ط��ربي��ا,  ب��ح��رة  غ��رب  الطابغة" 
الكني�شة,  يف  النران  اإ�شرام  على  اأقدم  قد  املتهم  وكان 
لا�شتعال  قابلة  مواد  �شكبوا  حيث  اآخرين,  مب�شاعدة 
اأبواب, واأ�شرموا النران, االأمر الذي ت�شبب  على عدة 
. بالكني�شة  املحيط  املبنى  يف  للغرف  �شديدة  باأ�شرار 

اأقلت  التي  املركبة  �شاحب   ," اخرا  �شابا  اأن  اإىل  ي�شار 
املتهم االول , قد متت تربئته يف حزيران املا�شي من تهمة 
ملرتكبيها. امل�شاعدة  وتقدمي  اجلرمية  الرتكاب  التخطيط 

يهودي  ملتطرف  سنوات  أرب��ع  بالسجن  الحكم 
طربيا يف  ال��ط��اب��غ��ة"  "كنيسة  إح����راق  بتهمة 

موقعها  عرب  االربعاء  ليلة  املالية  وزارة  اأعلنت 
الر�شمي على االنرتنت , عن تخفي�س �شعر ال�شفر 
يف اأنفاق الكرمل يف حيفا مع بداية العام القدم .

الكرمل  اأن���ف���اق  يف  ال�����ش��ف��ر  �شعر  ان  واع��ل��ن 
لي�شبح  ت��ق��ري��ب��ا   ٪30 بن�شبة  �شيخف�س 
. ال��واح��د  االجت����اه  يف  �شيكل   6.95 ال�شعر 

قد  ك��ان  االنفاق  يف  ال�شفر  �شعر  ان  اىل  وي�شار 
بلغ 8.6 �شيكل , وكان من املتوقع ان يتم رفعه 
وتدخل  املفاو�شات  اأن  اال  �شيكل   9.8 اىل  لي�شل 
�شعر  بتخفي�س  قرار  عن  اأ�شفرت  املالية  وزارة 
. �شيكل   6.95 اىل  ال��واح��د  االجت���اه  يف  ال�شفر 

سعر  تخفيض 
السفر يف أنفاق 
مع  ال���ك���رم���ل 
بداية العام 2018

د.  ا���ش��رائ��ي��ل,  بنك  وحم��اف��ظ��ة  ك��ح��ل��ون,  مو�شيه  امل��ال��ي��ة,  وزي���ر  ع��ر���س 
بنك  اإىل  بنك  م��ن  االن��ت��ق��ال  تتيح  ال��ت��ي  اال���ش��اح  خ��ّط��ة  ف��ل��وغ,  كرنيت 
الزبائن  على  والت�شهيل  املناف�شة  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  زر  بكب�شة  اآخ��ر 
جديد  لبنك  ال��ت��وّج��ه  م��ن  ال��زب��ون  اال���ش��اح  خ��ّط��ة  ومت��ّك��ن  امل�شرفّين. 
اجل��دي��د. ل��ل��ح�����ش��اب  امل��ال��ي��ة  ت��ع��ام��ات��ه  ك��ل  تنتقل  ال��ل��ح��ظ��ة  وب��ن��ف�����س 

وزير املالية, مو�شيه كحلون: "الب�شرى الكبرة التي نب�ّشر بها اجلمهور اأنه 
�شيكون باالمكان االنتقال من بنك اإىل بنك اآخر خال اأ�شبوع بدون بروقراطية 
بنك  اإىل  باالنتقال  املعنّين  االأ�شخا�س  اأمام  االأكرب  العائق  هذا  و�شعوبات. 
اآخر. الزبائن ال ي�شتبدلون اليوم البنك الّنهم ي�شطّرون اإىل ماحقة كل اأوامر 
قانون  ب�شن  قمنا  حن  اخلليوّية  الهواتف  جمال  يف  اأي�ًشا  والفواتر.  الدفع 
تدفق  راأينا  رقمه,  مع  الزبون  بنقل  ملزمة  ال�شركات  تكون  اأن  على  ين�س 
اخلطوات  هذه  انتظر  اجلمهور  ل�شركة.  �شركة  من  واالنتقال  للزبائن  كبر 
البنوك  على  املراقبة  مع  امل�شرتك  بالتعاون  �شعيد  اأنا  �شنة.   40 مدار  على 
املناف�شة". لتعزيز  ا  �شويًّ العمل  و�شنوا�شل  واملحافظة.  ا�شرائيل  بنك  يف 

ا�شرائيل  بنك  اأّن  �شعيدة  "انا  فلوغ:  كرنيت  د.  ا�شرائيل,  بنك  حمافظة 
الهيكلّية  اال�شاحات  اخلطوات.  هذه  لتنفيذ  مًعا  يتعاونان  املالية  ووزارة 
بنك  ب��ن  م��ا  وب��االت��ف��اق  م�شرتك  ب�شكل  بها  ن��ق��وم  ال��ت��ي  امل���ايل  امل��ج��ال  يف 
ذلك". اأب��ارك  انا  لذا  اأك��رب,  جناحها  احتماالت  املالية  ووزارة  ا�شرائيل 

ويذكر اأّن اخلطة اال�شاحّية لزيادة املناف�شة يف اجلهاز املايل ت�شم ثاث خطوات:
متّكن  منظومة  �شتقام  بحيث  زر",  "بكب�شة  البنوك  ب��ن  االنتقال   •
هذه  و�شهل.  ب�شيط  ب�شكل  اآخ��ر  بنك  اإىل  بنك  م��ن  االنتقال  م��ن  الزبائن 
املناف�شة  زيادة  يف  وت�شاهم  البروقراطية  االج��راءات  �شتب�ّشط  اخلطوة 
اآخر  لبنك  بنك  من  باالنتقال  املعنّين  اليوم  الزبائن  اأن  ويذكر  البنوك.  بن 
والبنك  اجلديد  البنك  مقابل  اخلطوات  من  بالعديد  القيام  عليهم  يرتتب 
الثابتة  الدفع  اأوامر  عرب  دفعات  الزبون  لها  يحّول  اأخرى  وجهات  ال�شابق 
اجلهات  جانب  اإىل  وغرها,  اخلليوّية  الهواتف  و�شركة  الكهرباء  ك�شركة 
التي يح�شل منها على دفعات. وعند تطبيق اخلطة اال�شاحية �شيتم ب�شكل 
اجلديد.   احل�شاب  اإىل  القدمي  احل�شاب  من  التعامات  كافة  حتويل  تلقائي 
يحتاجها  التي  املالية  اخلدمات  تكاليف  مقارنة  ي�شتطيع  امل�شتهلك   •
البنوك  و�شتلزم  مهنّية.  هيئة  بوا�شطة  وذل��ك  ب�شهولة,  به  واخلا�شة 
ب��ت��ح��وي��ل امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��خ�����س ال���زب���ون مب��واف��ق��ت��ه وب�����ش��ك��ل اآم��ن 
له. االأوف���ر  العرو�شات  للزبون  تقّدم  والتي  للمراقبة  تخ�شع  جلهات 

مركزية  دائرة  اقامة  يف  امل�شاعدة  خال  من  اجلديدة  للبنوك  ت�شهيات   •
ال�شوق  يف  املناف�شة  زي���ادة  اأج��ل  م��ن  املحو�شبة,  امل�شرفّية  للخدمات 
اأمام  عوائق  اليوم  تواجه  التي  اجلديدة  البنوك  على  والت�شهيل  امل�شريف 
�س وزارة املالية لهذه اخلطوة 200 مليون �شيكل. دخولها ال�شوق. و�شتخ�شّ

خ��ط��ة  ي���ك���ش���ف���ان  اس����رائ����ي����ل  وب����ن����ك  امل����ال����ي����ة  وزارة 
امل���ص���ريف ال�����س�����وق  امل���ن���اف���س���ة يف  زي���������ادة  اس���ت���ك���م���ال 



  

  1
   4
  1
    1

 5
 4
 8
 8
 3
 3

04-9868700

 

 







22
1 5 . 1 2 . 2 0 1 مقاالت7

رم���������اح ي����ص����وّب����ه����ا-م����ع����ن أب�������و ع��ب��ي��د

اإلع������ام������ي أح����م����د ح�����ازم
عن  ت��رام��ب  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإع���ان  م��ن  ق�شر  وق��ت  بعد 
العربية  اجلامعة  دعت  الإ�شرائيل(  موحدة  عا�شمة  )القد�س 
لبحث  العربية  االأنظمة  خارجية  ل��وزراء  عاجل  اجتماع  لعقد 
هكذا  من  واالإعامية  ال�شخ�شية  جتربتي  وبحكم  املو�شوع.  هذا 
نتائج  م�شبقا  اأعرف  كنت  بع�شها,  يف  �شاركت  الأين  اإجتماعات 
اخلتامي  البيان  �شدر  حيث  عاجًا,  اأ�شموه  ال��ذي  االإجتماع 
البيانات  من  واأح�شن  اأف�شل  وم�شمونه  �شكله  يف  يكن  مل  الذي 
بقول:  يذكرين  والبيان  احلدث.  يف  الكبر  الفارق  رغم  ال�شابقة 
عربية  قمة  اأن  البيان  يف  لنا  قالوا  فاأرًا".  فولد  اجلبل  " متخ�س 
احلدث  وكاأن  �شهر  بعد  �شتنعقد  والروؤ�شاء  امللوك  م�شتوى  على 
دعوة  من  وب��داًل  ع��ادي.  ح��دث  هو  اأجله  من  اجتمعوا  ال��ذي 
)قادة(  لقب  يحملون  الذين  يعرب  بني  لهوؤالء  وعاجلة  طارئة 
من  وامل�شيحين  للم�شلمن  مدينة  باأهم  يتعلق  حدث  ملناق�شة 
من  حمايتها  وبالتايل  عليها  االع��ت��داء  من  القد�س  اإنقاذ  اأج��ل 
وال  �شهر  م��دة  لنف�شهم  العربان(   ( ه��وؤالء  يعطي  ال�شهينة, 
اجتماعات  عن  يعلنون  ال  وملاذا   ال�شهر؟  هذا  ملاذا  يدري  اأحد 
م�شلمن  ال��ع��رب  ق��د���س  ال��ق��د���س,  اأج���ل  م��ن  مفتوحة  دائ��م��ة 
للم�شيحية. اأو  لاإ�شام  ينتمون  ال  ه��وؤالء  وك��اأن  وم�شيحين, 
اأنظار  لفت  الذي  با�شيل,  جربان  اللبناين  اخلارجية  وزير  وحده 
العامل اإىل كلمته, خال اجتماع لوزراء اخلارجية العرب يف مقر 
القد�س,  ق�شية  لبحث  خم�ش�س  القاهرة  يف  العربية  اجلامعة 
هو  ما  اأك��ر  فل�شطيني  اإح�شا�س  عن  تنم  بالفعل  كانت  والتي 
املجتمعن   با�شيل   خاطب  فقد  تنادي.  ملن  حياة  ال  ولكن  لبناين 
يرحمنا  لن  والتاريخ  �شرفنا  من  القد�س  "�شرف   " اإن  بالقول, 
اإذا  لنا  فالويل   .. فعلنا  مم��ا  بالفخر  ي�شعروا  ل��ن  واأوالدن���ا 
لو  قويل:  على  با�شيل  الوزير  معايل  اأعذرين  بتخاذل".   خرجنا 
ن�شبة  اأدنى  خاطبتهم  الذين  العرب  اخلارجية  وزراء  لدى  كان 
من  ثقة  على  كن  ولذك  البيان,  هذا  مبثل  خرجوا  ملا  ال�شرف  من 
باإحراق  اإ�شرائيل  قيام  على  �شكتوا  قادة  يرحم  لن  التاريخ  اأن 
االأجيال  فاإن  التاريخ  ذلك  1969. ومنذ  العام  ال�شخرة يف  قبة 
من  جرى  ملا  وعار  بخزي  ت�شعر  اليوم  ولغاية  الاحقة  العربية 
ترامب.  اإعان  الر�شمية على  الفعل  ردود  بلغ ذروته يف  تخاذل  
العربية  اجلامعة  بيانات  كل  اأن  جيدًا  يعرف  با�شيل  اأن  ومبا 
بو�شوح  املوؤمترين  اأفهم  فقد  فقط,  العتب  لرفع  كام  جمرد  هي 

ال�شتعادة  بل  العتب,  رفع  لبيان  اليدين  لرفع  ناأِت  مل  نحن   "
يفهم  من  هل  ولكن  الفل�شطينية".  الق�شية  وا�شتعادة  ال��ذات 
عربية  الأنظمة  ميكن  فكيف  ذل��ك.  يف  اأ���ش��ك  با�شيل؟  قاله  م��ا 
عربية  �شيا�شة  اإيجاد  على  تعمل  اأن  فا�شلة  دكتاتورية  قمعية 
االأمركي؟ القرار  على  ردًا  ردعية  اإج��راءات  الإتخاذ  موحدة 
وما دام ال�شيء بال�شيء يذكر, فا بد من املرور على املتاجرين 
طبعاً(  )م��زاودة  و�شعها  على  اأفواههم  تنفتح  الذين  بالقد�س 
عند اأي حدث يتعلق بالقد�س. فال�شيعي ح�شن ن�شر اهلل الذي ال 
يرتك فر�شة اإال ويزاود فيها على فل�شطن عامة والقد�س خا�شة 
البع�س,   يعتقد  كما  وطنية  ولي�شت  بحتة  �شيا�شية  الأه��داف 
رايحن  عالقد�س   " اأي��ام:  قبل  له  خطاب  يف  ي�شرخ  �شمعناه 
" طيب يا ن�شر  �شهداء باملاين". فت�شوروا هذا النفاق الكبر. 
بالقد�س. جت��ارة  وكفى  مزايدات  كفى  مانعك".  من  روح  اهلل 

الر�شمي  الفل�شطيني  املوقف  اأن  امل��خ��زي,  بل  املخجل  االأم��ر 
االأمريكين.  ب��دون  ولكن  )مفاو�شات(  ع��ن  يتحدث  ي��زال  ال 
مفاو�شات  ع��ن  احل��دي��ث  م�����ش��وؤول  لفل�شطيني  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
ال��ن��ه��ار؟؟  ال��ق��د���س ع��ان��ي��ة يف و���ش��ح  يف وق���ت ت�����ش��رق ف��ي��ه 
تعتقد  وه���ل  م����ازن؟  اأب����و  ي��ا  ت��ت��ح��دث  م��ف��او���ش��ات  اأي  ع��ن 
ر�شمياً؟ ق��اط��ع��ات��ه��م  اإذا  ك��ث��رًا  مهتمن  االأم��ري��ك��ي��ن  ب���اأن 

عندما  عنها  تخليت  التي  �شفد  مدينة  لي�شت  مازن  اأبو  يا  القد�س 
�شفد  اأن  �شحيح  ت�شريحاتك,  ح�شب  العودة  حق  عن  تخليت 
الأهلها با�شتثناء من يتخلى عنها, لكن القد�س لي�شت الأهلها  فقط, 
والرحابنة,  وباالإذن من فروز  امل�شلمن وامل�شيحين.  لكافة  بل 
القد�س  ...�شوارع  "م�شيت بال�شوارع  الرئي�س  يا �شيادة  اأنك  فلو 
 ... بال�شوارع  �شّرخ  عم   " فروز:  تغنيه  ما  وفهمت  القدمية" 
وتتابع   كلياً,  اآخر  �شعور  خلاجلك  العتيقة""  القد�س  �شوارع 
ال�شاطع  القد�س:” الغ�شب  عن  اأخرى  اأغنية  يف  فروز  الكبرة 
لنا  البيت  القوة...  وجه  �شيهزم  اآت...  طريق  كل  اآت....م��ن 
والقد�س لنا ”.  فهل يفهم حكام العرب هذه الكلمات؟ اأ�شتبعد ذلك.
عن  كاما  حملت  التي  االأوراق  م��ن  االأط��ن��ان  ع�شرات  هناك 
يرون,  الذين  مع  �شخ�شياً  اأن��ا  ولكني  القد�س,  وعن  فل�شطن 
بخر,  لي�شت  فل�شطن  اأن  ط��امل��ا  ب��خ��ر  لي�شت  ال��دن��ي��ا  اأن  
واملطلوب  تغت�شب,  القد�س  طاملا  بخر,  يكون  لن  كله  والعامل 
�شاغية؟   اآذان  من  فهل  واملغت�شبن.  االإغت�شاب  من  اإنقاذها 

ال�����ق�����دس رم�������ز ق�����داس�����ة وع����روب����ة 
وس����ت����ب����ق����ى ع����اص����م����ة ف��ل��س��ط��ن 

اجلديدة  وال�شنة  املياد  عيد  حلول  مع 
الكنائ�س  واأج��را���س  املميزة,  باأجوائها 
امل�شاجد  ماآذن  من  تنطلق  وال�شاة  تقرع 
منطقتنا  وتب�شر  البع�س  بع�شها  لتعانق 
جميعا,  قلوبنا  على  والغالية  العزيزة 
ال�شعبة  واالأو����ش���اع  ال��ت��وت��ر  ظ��ل  ويف 
املحلية  ال�شيا�شية  احللبة  ت�شهدها  التي 
وحتديات  ب��اأزم��ات  مت��ر  التي  والعاملية 
االأمريكي  الرئي�س  يربهن  وكي  عديدة, 
للناخب  وع��ده  نفذ  اأن��ه  ترامب  املزاجي 
االأمريكي, وهو االأمر الذي مل ي�شتطع غره 
االأ�شبوع  هذا  اأعلن  فعله,  الروؤ�شاء  من 
اإىل  مبا�شرة  وبكلمة  متوقعة  وب�شورة 
عن  بالتناق�شات,  مليئة  كلمة  ال��ع��امل, 
التاريخية  القد�س  مبدينة  باده  اعرتاف 
جمعاء,  واالإن�شانية  واملحبة  ال�شام  رمز 
نقل  يف  ورغبته  اإ�شرائيل  لدولة  عا�شمة 
ال�شفارة االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س.
هذا القرار غر احلكيم يف ظل هذه الظروف 
باأنه  و�شف  واملقلقة,  املرتدية  الراهنة 
الفل�شطينية  الق�شية  ي��خ��دم  ال  ق���رار 
ال  واأنه  االأو�شط,  ال�شرق  يف  واال�شتقرار 
اأكر  �شلبية  اأبعاد  له  الفل�شطينين,  يلزم 
واأبعاده  انعكا�شاته  وله  اإيجابية,  منها 
احلياة  وميادين  امل��راف��ق  خمتلف  على 
عملية  اإجها�س  ا  عمليًّ معناه  املختلفة,  
ال�شام, وقد يدفع ويجر املنطقة اإىل حرب 
اجتماعية  ثقافية  فكرية  وانتفا�شة  دينية 
اإىل  يو�شلنا  اأن  �شاأنه  ومن  اإعامية  اأدبية 
طريق حمدود امام اإمكانية حتريك وتقدم 
الياأ�س  م�شاعر  واإثارة  ال�شلمية,  العملية 
االمر  الفل�شطيني,  ال�شعب  �شفوف  يف 
اأعمال  م��ن  وي��زي��د  الق�شية  يعقد  ال��ذي 
الفو�شى. وانت�شار  واالإره���اب  العنف 

قادة  من  والعديد  ال�شيا�شيون  املحللون 
يتعار�س  القرار  هذا  اأن  يعتقدون  الدول 

املتحدة  االأمم  وق��رار  ال��دويل  القانون  مع 
من  عارمة  موجة  الت�شريح  هذا  اأثار  وقد 
ردود الفعل الدولية واملحلية التي احتّلت 
املكتوبة  املرئية  االإعام  و�شائل  �شدارة 
الذين  التوا�شل  وم��واق��ع  وامل�شموعة 
لهذا  ودعمهم  قبولهم  عدم  على  اجمعوا 
خا�س  القد�س  و�شع  اأن  موؤكدين  املوقف 
اإال  ب�شاأنه  التفاو�س  ميكن  وال  وح�شا�س 
دولتان  وهو  ج��ذري,  حل  وجود  اإط��ار  يف 
واالإ�شرائيلّي,  الفل�شطيني  لل�شعبن 
متفرجن  يقفوا  ول��ن  مل  اأن��ه��م  ملمحن 
و�شيعملون كل ما بجهدهم وبكافة الو�شائل 
والت�شّدي  القرار  هذا  تنفيذ  ملنع  املتاحة 
عدد  نقي�س  على  عواقبه,  من  خوفا  له؛ 
تتخذ  مل  التي  وقادتها  العربية  الدول  من 
و�شغلها  همها  اأّما  �شريحا,  وا�شحا  موقفا 
الكر�شي!! على  املحافظة  فبقي  ال�شاغل 

على  وامل���وق���ف  ال��و���ش��ع  ه����ذا  ظ���ل  يف 
الوحدة  على  املحافظة  الفل�شطينين 
مدرو�شة  عمل  وخطة  اإ�شرتاتيجية  وبناء 
وجتنيد كافة ف�شائلها واللجوء اإىل احلوار 
ومواجهة الو�شع اجلديد بالطرق ال�شلمية 
واحل�شارية, من خال الت�شاور والتعاون 
لن  اأنه  اأثبت  فالتاريخ  ال�شام,  حمبي  مع 
مطالب. وراءه  ح��ق  اأو  ق�شية  مت��وت 

وتتمنى  وت�شلي  تت�شرع  رم��اح  زاوي��ة   
املتلبدة  ال�شوداء  ال�شحابة  هذه  تزول  اأن 
وراء  االجن��رار  وع��دم  حميطنا  رب��وع  يف 
حتكيم  القادة  الإلهام  وتتطّلع  العواطف, 
ومعاجلة  وال���رتوي  والتعمق  ال�شمر 
بعقانّية  الراهن  والو�شع  الق�شية  هذه 
املزيد  ع��ن  غنى  يف  فنحن  وم�شوؤولية, 
م���ن م�����ش��اه��د ال��ع��ن��ف واإراق������ة ال��دم��اء 
وع�شى  لعل  واالإره��اب  ال�شغب  واأعمال 
ملوؤه  بغد  يب�شر  ج��دي��د  فجر  ي��ب��زغ  اأن 
العدالة. وحتقيق  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ل 

ال�����ق�����دس س���ت���ب���ق���ى م���دي���ن���ة 
اإلن������س������ان������ي������ة وال������س������الم

على  �شنوات  ع�شر  مرور  العام, مبنا�شبة  هذا  العامل  احتفل 
التابع  االآيفون,  وهو  ذكي,  مل�شي  خليوي  جهاز  اأّول  اإطاق 
"ال�شمارت  فئة  حتت  نِّف  �شُ والذي  االأمريكّية,  اأِبل  ل�شركة 
فون", ومنذ ذلك احلن بداأ الع�شر االفرتا�شي ُيحِكم �شيطرته 
على الَب�شرية, حّتى بات يتحّكم بكل جماالت احلياة اخلا�شة 
اأو العامة, من خال التطبيقات املتنّوعة امل�شامن, رغم كل 
ال�شخ�شّية,  اخلانات  �شّميتها  اأنا  قّدمتها,  التي  الّت�شهيات 
هذا  على  نخاف  خ�شو�شياتنا,  باأَدق  تتدّخل  جعلناها  الأّننا 
احلاوي الّذكي الذي حّملناه هذه احلمولة ال�شخ�شية, التي 
عن.  بغم�شة  ال�ّشرقة  من  وفيديوهات  �شوٍر  على  حتتوي 
املتنّقلة,  الرتفيهّية  اخلليوّية  التطّورات  وراء  بفرٍح  نرك�س 
اأمٍّ  رِح���م  م��ن  ذك���ي ج��دي��د  ه��ات��ف  خ���روج  ب�����ش��وق  ننتظر 
املهول.  امل��ادي  مدخولها  رعاية  الوحيد  هّمها  تكنولوجّية, 
خليوية  تغطية  على  احل�شول  اأج��ل  من  امل�شتحيل  نعمل 
اأف�شل, من اأجل اأن نتمّتع بحياٍة رقمّية اأف�شل, متنحنا اإّياها 
لئّا  وال�شغار,  الكبار  بها  َتَعّلق  التي  الّرابع,  اجليل  تقنّية 
ترا�شلي.  اأو  اإخباري  تطبيق  اأي  من  عاجل  خرب  اأي  يفوتهم 
ع�شر التوّتر اال�شت�شعاري مُير عرب قنوات الهواتف الذكية, 
هام,  غر  اأو  هام  خرب  باأي  ال�ّشاعة,  مدار  على  تزّودنا  التي 

اأخافتنا من  اأو  اأع�شابنا,  اأو �شّدت  اأّرقتنا طوال النهار,  ولو 
خال اإ�شعاراتها االإخبارية, املهم اأن نتظاهر اأّننا م�شغولون 
ا "بقراءة االأخبار العاجلة"! اأي اأ�شبحنا كال�شعب  افرتا�شيًّ
وجبة  اأي  ال�شتهاك  تو�شف  ال  �شراهة  لدينا  االإ�شرائيلي, 
تكون  اأن  املهم  اجتماعّية,  اأو  �شيا�شية  اإخبارّية  اإعامية 
يقّدمها  والتي  ال�ّشاخنة...  االأخبار  الئحة  على  موجودة 
مقهاه  يف  رّواده  يخِدم  الذي  اللعن!!  اخلليوي  الّنادل  لنا 
الّذكي والّراقي, وهذا جزء اأ�شا�شي من اللعنات الع�شرية!!
الذكية  للهواتف  ا�شتخداًما  االأك��ر  الّدولة  اإ�شرائيل  تعترب 
اأدخلتنا لي�س فقط يف ع�شر اجللو�س, واملعاناة  عاملًيا, التي 
بربودة  ن�شُعر  بل  فيها,  الّنظر  لكرة  الّرقبة,  يف  اآالٍم  من 
االإح�شا�س  على  ال��ق��درة  نفقد  جعلتنا  جليدية,  خليوّية 
يزورنا,  الذي  اأو  املنزل,  داخل  الذي معنا  االآخر  بال�شخ�س 
االأمر  كذلك  البيوت.  داخ��ل  ال�شرورّية  حّركتنا  �شّلت  كما 
اأُ�شيب بخمول �شديد, يتجّنب جلب حاجاته  اجليل ال�شاعد 
املتمّردين,  اأبنائهم  مع  االأهايل  عقلية  ارتطمت  حّتى  بنف�شه, 
التقنّية  التطّورات  هذه  كل  لن�شائحهم,  يكرتثون  ال  الذين 
ا, وحّلت علينا لعنة عاملّية ال خا�س منها.  �شّببت توّتًرا اأ�شريًّ
اللعنة االفرتا�شّية االأكرب, والتي ال ميكن الق�شاء عليها, وال 

هي  الّذكّية,  الهواتف  علينا  جلبتها  االأ�شكال,  من  �شكٍل  باأي 
املواقع االإباحّية املتنقلة, فمعظم اأبناء جيل اليوم يحملون مثل 
هذه الهواتف, )الفتيات حتديًدا يحملنه بجيوبهن اخللفية!!( 
في�شتطيعون ا�شتخدام تطبيق البحث املدّمج داخل هواتفهم, 
اأو  ور  ال�شّ ي�شاهدون  امل�شبوهة,  املواقع  هذه  اإىل  للو�شول 
ا  نف�شيًّ مر�شى  اأ�شخا�س  هناك  االإباحية.  الفيديو  مقاطع 
ر�شائل  اإر�شال  خال  من  الفتيات,  بع�س  �شذاجة  ي�شتغّلون 
فيها اإيحاءات جن�شية عرب تطبيقات الرتا�شل, الإغوائهّن!!... 
اجلن�شي.  ال��ت��ح��ّر���س  اآف���ة  وه��ي  اأك���رب,  لعنة  ي��ع��ّزز  مّم��ا 
هو  كثًرا,  وتتكّرر  الّنا�س,  نف�شية  على  وقًعا  االأ�شد  اللعنة 
علميًّا,  ُي�شّمى  وما  ما,  مكان  يف  الهاتف  ن�شيان  من  اخلوف 
 No mobile phoneاأي  ,Nomophobia
phobia اخلوف من فقدان الهاتف, هنا ترتفع حالة التاأّهب 
اأنه يف حالة طوارئ  لدرجة غر م�شبوقة, في�شعر ال�شخ�س 
الهاتف  �شار  لقد  عنه.  رغًما  يتوّتر  ُوِج��د,  اأينما  �شخ�شّية 
الّذكي عبًئا نف�شيًّا على الّنا�س, يعي�شون يف حالة ترّقب دائمة, 
هاتفهم  فيتح�ّش�شون  ما,  مكاًنا  ق�شدوا  كّلما  اأكر  تت�شاعد 
هذا  اأ�شبح  هكذا  حر�شهم,  دائرة  يف  اأنه  ليطمئّنوا  امللعون, 
ارة  الع�شر االفرتا�شي لعنة م�شتدمية... ال ت�شتطيع اأي ب�شّ

طريقة  �شّو�شت  منها,  للخا�س  حجاًبا,  تعمل  اأن  رقابية, 
الأنها لعنة ذكية واأزلّية. اأ�شوار ذاكرتنا,  تفكرنا... حّطمت 

ل�شركات  بيوتهم,  اأ�شطح  اأّج��روا  الذين  االأ�شخا�س  بع�س 
اخلليوية,  ال��ه��وائ��ّي��ات  عليها  ين�شبوا  ك��ي  ال��ه��وات��ف, 
حياتهم  على  اأطلقوا  قد  اأنهم  يجهلون  ُمغٍر...  اأج��ٍر  مقابل 
م�شد�س  خال  من  امل��وت,  ر�شا�س  عائاتهم  اأف��راد  وحياة 
اإاّل  به  ي�شُعر  اأو  ي�شمعه  اأح��د  ال  وت,  لل�شّ ك��امت  �شرطاين 
هذه  اأ�شحاب  كاأن  بطيء,  انتحار  اأ�شّميه,  املحتوم,  القدر 
الهوائّيات  هذه  باتت  حّتى  ال�ّشركات,  لتلك  ُعماء  البيوت, 
ال�ّشرطانّية. ل��اأم��را���س  وم�����ش��دًرا  اأث��رّي��ًة  لعنًة  ُت�شّكل 

نحن نعي�س حياتنا على برميل متفّجرات اجتماعي كبر قابل 
لانفجار يف اأي حلظة, �شي�شتعل فتيله ب�شرعة, نتيجة االأحداث 
الهواتف  لنا  تنقلها  التي  حولنا,  املنت�شرة  املوؤملة  اليومّية 
اال�شتجمام  رحات  يف  ة  وخا�شّ ومكان,  زمان  كل  يف  الّذكّية 
العائلية... وال يرتاح بال االأهايل, اإاّل اإذا كانوا على توا�شل 
بلورت  الهواتف  هذه  الأن  واأبنائهم,  بلدهم  اأخبار  مع  دائم 
حياتهم, اندجمت تلقائيًّا يف �شلوكهم االجتماعي, ليظّلوا حتت 
اأن يتوّقعوا عواقبها,  تاأثر هذه اللعنات... وي�شعب عليهم 
فاإىل اأين �شتو�شلهم اأكر من ذلك هذه اللعنات االفرتا�شّية؟!! 

ع��������ص��������ر ال�������ل�������ع�������ن���������������ات االف��������رتاض��������يّ��������������������������ة
ب���ق���ل���م: م��������ارون س���ام���ي ع�����ّزام
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ــة كفرقاســم  ــي مدين ــت ف ــك؟“ أقيم ــق أحالم ــف تحّق ــوان: ”كي تحــت عن
ورشــة عمــل بالتعــاون بيــن بنــك مركنتيــل وقســم الرفــاه اإلجتماعــي فــي 
ــات وغيرهــّن مــن  ــة، بمشــاركة أّمهــات، شــابات، ناشــطات إجتماعّي المدين
المدينــة والمنطقــة. وشــارك فــي البرنامــج رئيــس بلديـّـة كفرقاســم الســيد 
ــأ الحضــور وثّمــن عمــل بنــك مركنتيــل فــي المدينــة  ــر، الــذي هّن عــادل بدي

وأثنــى علــى مبادرتــه الهاّمــة. 
ــا ــد كبه  الســيد أحم

الّســيدة آمنــة طــه

 

المــدرّب أشــرف قرطــام

 د.روضــة صرصــور 

ــة  ــد والميــالد المجيــد بإطالل اســتعّدوا الســتقبال العــام الجدي
مثاليــة وفخمــة مــع تشــكيلة مــن العطــور النســائية والرّجاليــة 

مــن المــاركات العالميــة األشــهر.
ــب  ــك بتجري ــرقية، ننصح ــور الش ــات العط ــن مّحب ــت م إذا كن
 Marc -  العطــر الجديــد مــن بيــت األزيــاء األمريكــي الشــهير
Jacobs perfume Decadence Rouge Noir Edition Marc Jacobs

 Perfumer’s AMOUROUD
1970 Workshop
Amouroud  Safran Rare

 2017/2018

Flormar City of stars

Dolce&Gabbana The One Royal Night  The One

Adika
Adika

 Adika ــب، قامــت شــركة ــل أبي ــي ت ــي ديزنغــوف ســنتر ف ــرع الرئيســي المتواجــد ف ــر، للف بعــد النجــاح الباه
ــت. ــق اإلنترن ــع عــن طري ــى دكان البي ــة ال ــة الشــمال باإلضاف ــي منطق ــي ف ــا الثان ــاح فرعه بافتت

2 250
Living

10%
عنــوان الحانــوت: المجمــع التجــاري الكريــون، كريــات بياليــك. ســاعات العمــل: 

يعكــس المعطــف الــذي ترتدونــه بعضــاً مــن مقّومــات 
شــخصيتكم وميولكــم، لذلــك فقــد حــان الوقــت لتحديث 
ــوار  طّلتكــم بآخــر صيحــات الموضــة مــع معطــف مــن رن

ــة فصــل الشــتاء. ليرافقكــم طيل

نجريــن  ميخــال  األزيــاء  مصّممــة  أطلقــت 
تشــكيلة جديــدة بمناســبة األعيــاد المجيــدة 
تحــت عنــوان ”مينــي مجموعــة أزيــاء الشــتاء“ 
وقصيــرة  طويلــة  فســاتين  تشــمل  والتــي 
وتنانيــر ذات األلــوان التــي تتمّيــز بهــا تصاميــم 
ــع األذواق  ــي تناســب جمي ــن والت ميخــال نجري

واألعمــار. 

25%

المكيــاج  ماركــة  أطلقــت 
ــة  ــة Flormar مجموع العالمي
ــي  ــيدة الت City of stars   للس
ترغــب فــي أن تكــون دومــاً فــي 

ــز. المرك



04-6464412 



شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   

شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   



شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   

شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   
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امل�شاهر  من  الكثر  زفاف  حفات   2017 عام  �شهد   
الذين قرروا اأخرًا دخول القف�س الذهبي, فكانت البداية 
مع النجم عمرو يو�شف والنجمة كندة علو�س يف �شهر 

االأ�شخم.  يعترب  لذلك  زفاف  حفلي  اأقاما  حيث  يناير, 
والتي  امل�شاهر  م��ن  الكثر  حفات  بعدهما  لتتوىل 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  كبرة  �شجة  اأحثت 

يلدرمي  مراد  الرتكي  النجم  زفاف  حفل  منها  املختلفة, 
مفاجاأة  الزواج  كان خرب  الذي  الباين  اإميان  واملغربية 
عامل  يف  كثرة  مفاجاآت   2017 وحملت  للجميع. 

من  اخل�شاب  �شمية  زواج  خرب  �شدم  حيث  امل�شاهر, 
النجم اأحمد �شعد الكثر من النا�س, ال �شيما اأن االأخر 
ال��ب��ارودي  رمي  بالنجمة  �شابقة  عاقة  جتمعه  ك��ان 

..2017 ع���ام  يف  امل��ش��اه��ري  زف����اف  ح��ف��الت  م��ن  ص���ور 

�شعد واأحمد  اخل�شاب  �شمية  زفاف  حفل 

حم��������������م��������������د اأن����������������������������ور

م���������������ش�������ط�������ف�������ى خ�������اط�������ر ال�شعيدي ورمي  ب���ري���دي  و����ش���ام  الفتاح عبد  واإ�شراء  املرغني  حمدي  م������راد ي����ل����درمي واإمي��������ان ال���ب���اين  ك���ارم���ن ���ش��ل��ي��م��ان وم�����ش��ط��ف��ى ج��اد

ع���م���رو ي���و����ش���ف وك����ن����دة ع��ل��و���س وي�������زو جن���م���ة م�������ش���رح م�����ش��ر ح�شن وتيم  الكياين  وف��اء  ق��ران  عقد  ل��������ي��������ون��������ي��������ل م�����ي�����������ش�����ي

ب  خل�����ش��ا ا ���ش��م��ي��ة  ن��ة  ل��ف��ن��ا ا ت  د ر
ت  ن��ت�����ش��ر ا ل���ت���ي  ا ر  خ����ب����ا الأ ا ع���ل���ى 
م���ع  ف����ه����ا  خ����ا ل  ح�������و ًا  خ�������ر م�������وؤ
ق��ه��م��ا  ط��ا و ���ش��ع��د  ح���م���د  اأ ج���ه���ا  و ز
. �������ش������ة خل������ا ا ي�����ق�����ت�����ه�����ا  ب�����ط�����ر
ب  �شنا " ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ت  ن�����ش��ر و
 , ل���ه���ا ة  ي����د ج����د ة  ر �����ش����و  " ت �شا
ت���غ���م���ر  ه��������ي  و ف����ي����ه����ا  ت  ظ������ه������ر
ه���ي  و ي���ه���ا  ي���د ي���ظ���ه���ر  و  , ج����ه����ا و ز
ت��ة  ل�����ش��م��ا ا ع���ن  ل��ت��ع��ب��ر  ا ل  و حت����ا
ك���ت���ب���ت  و  , �����س ل����ن����ا ا ة  ي����د م����ك����ا و
. " ك��م  د ع��ن��ا ع��ل��ى   " ة  ر ع��ب��ا ع��ل��ي��ه��ا 

ك��ت��ف��ت  ا ب  خل�������ش���ا ا ن  اأ مل���ل���ف���ت  ا و
ن  م��ك��ا ك��ب��ر  ل��ق��ل��ب  ���ش��م  ر ���ش��ع  ب��و
مل  ي  ل���ذ ا ج��ه��ا  و ز ج���ه  و و ج��ه��ه��ا  و

ي  لذ ا مر  ال ا  , ه ظهر ال  اإ منه  ي��ظ��ه��ر 
ي��ة  ل�����ش��خ��ر ا م���ن  ل��ل��ك��ث��ر  ���ش��ه��ا  ع��ر
 , ي��ن ه��د مل�����ش��ا ا ق��ب��ل  م��ن  د  ن��ت��ق��ا ال ا و
ع��رب  ر  ل�������ش���و ا ا  ل����و و ا ت����د ي���ن  ل���ذ ا
 , ع��ي ج��ت��م��ا ال ا ���ش��ل  ا ل��ت��و ا ق��ع  ا م��و
ع��ل��ى  ي����اً  ق����و م����اً  ه����ج����و ا  �����ش����ن����و و
ه��ا  ب��ع��م��ر ت��ل��ي��ق  ال  ل��ت��ي  ا ت��ه��ا  ك��ا ح��ر
�شفن  ا و  , لفن ا مل  عا يف  نتها  مكا و
. " هقة  ا ملر ا  " و  " طنط " ل� با ها  يا ا
ي��ب  ل��غ��ر ا ف  ل��ت�����ش��ر ا ا  ه���ذ ت���ي  ي���اأ و
���ش��ل�����ش��ل��ة  ����ش���م���ن  ب  خل�������ش���ا ا م���ن 
ع��رب  ب���ه���ا  م  ت���ق���و ل���ت���ي  ا د  و د ل������ر ا
ة  غ���ر ة  ر ث�����ا الإ م����ا  اإ  , ت��ه��ا ���ش��ف��ح��ا
ّد  للر و  اأ  , ي د و ر لبا ا مي  ر ن��ة  ل��ف��ن��ا ا
. �شعد عن  لها  نف�شا ا ر  خبا اأ على 

انفصالها  خ��رب  تنفي  ال��خ��ش��اب  سمية 
الخاصة بطريقتها  س��ع��د  أح��م��د  ع��ن 

عرب  يو�شف  عمرو  امل�شري  املمثل  ن�شر 
ح�شابه اخلا�س على اأحد مواقع التوا�شل 
���ش��ورة ج��دي��دة جتمعه  االج��ت��م��اع��ي, 
ال���رداد,  ح�شن  امل�شري  املمثل  بزميله 
“بحبك يا �شاحبي”. وعلق عليها وكتب: 

“اأخويا  ق��ائ��ًا:  عليه  رد  فقد  ال���رداد  اأم��ا 
بيننا”. االأخ���وة  ي��دمي  رب��ن��ا  و�شاحبي 

وان��ه��ال��ت ع��ل��ى ال�����ش��ورة االع��ج��اب��ات 
واملعجبن  املتابعن  قبل  من  والتعليقات 
ومتنوا  االآالف.  اىل  وو�شلت  باالخرين. 
املميزة. ال�شداقة  ه��ذه  ت�شتمر  ان  لهما 

املتينة  ال�����ش��داق��ة  اأّن  ي��ب��دو  م��ا  وع��ل��ى 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ن ال����رداد وي��و���ش��ف, قد 
متثيلي  م�شروع  اأي  على  اإيجابا  ينعك�س 
امل�شتقبل. يف  يجمعهما  اأن  املمكن  م��ن 

عمرو يوسف لحسن الرداد : "بحبك يا صاحبي"

 5 مل��ّدة  الفنية  ال�شاحة  ع��ن  غيابه  بعد 
اأحمد  التون�شي  الفنان  ك�شف  �شنوات, 
مقابلة  يف  الغناء  اىل  عائد  اأن��ه  ال�شريف 
كلماته  من  باأغنية  وود”  “عرب  لربنامج 
و�شّور  ا�شمعي”  “مني  ا�شمها  واأحلانه 
حمرتف  طاقم  مع  ال�شريف  االأغنية  كليب 
الق�شديل. علي  املخرج حممد  اإدارة  حتت 

وعن �شبب غيابه, اأو�شح اأحمد ال�شريف اأنه 
تزّوج ورغب يف اأن يكون اإىل جانب اأوالده 
اأّول �شنن عمرهم ليكون اىل جانبهم يف  يف 
وغره.  ال�شفر  يتّطلب  والغناء  حلظة  كل 
نذكر اأن اأحمد ال�شريف تخّرج من برنامج 
اأغنياته بعد  اأ�شهر  اأكادميي” ومن  “�شتار 
الليلة”. معاك  “�شهران  اأغنية  انطاقه 

الشريف”  “أح��م��د  أك��ادي��م��ي  ستار  نجم 
ي��ع��ود ل��ل��غ��ن��اء ب��ع��د غ��ي��اب 5 س��ن��وات 
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اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 – املتو�شط  على  فل�شطينية  مدينة   – لبنانية  �شحيفة   1-
– -3 �شالة كردّية االأ�شل حكمت  – عندليب  -2 قطع الباد 
 5-  – اخل�شار  من   – جواب   4-  – واليمن  و�شورية  م�شر 
للتطهر  – -6 م�شتح�شر طّبي  – للتاأوه  االأر�س  – بذر  ثرى 
– قبل اليوم – رخو باالأجنبية – -7 جمموعة اأعمال امل�شيح 
باالأجنبية  خا�شتك   8-  – لل�شوائل  قيا�س  وحدة   – واأقواله 
املجيدين  ال�شعراء  اأهل حم�س ومن  – �شاعر �شوري قدمي من 
– من احليوانات  – -9 ميتنع  رثى احل�شن وُعرف مبجونه 
اأمركا  يف  اأن�شئت  عربية  جريدة  اأّول   10-  – البئر  حفر   –

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
واألبانيا  وكرواتيا  ايطاليا  بن  املتو�شط  من  يتفّرع  بحر   1-
من   3-  – املتو�شط  على  م�شتقلة  اأوروب��ي��ة  اإم��ارة   2-  –
من�شاوي  مو�شيقي   4-  – ح��ّل   – ال�شرت  اأرخ���ى   – امل��ه��ن 
اجل�شم  اأع�شاء  من   – الكا�شيكية  ال�شمفونّية  قوانن  وا�شع 
 6- – مالطة  – عا�شمة  ال�شومرين  عند  اخل�شب  اإله   5- –
اأثيوبيا  اأمرباطور   7- – �شجائر  – ماركة  العود  اأوتار  اأغلظ 
ال�شابق – -8 �شحب تر�شيحه يف االإنتخابات – ي�شرخ وي�شيح 
باالأجنبية – -9 مدينة يف نيجريا – حملك ودكانك التجاري – 
-10 مقيا�س اأر�شي – مدينة ايطالية �شهرة عا�شمة تو�شكانا
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ف��ل��ي العمل  اأج�����واء م��ت��وت��رة  ت��ع��ي�����س  ق���د  م��ه��ن��ي��اً: 
ت�شعر  م��ع��ه��ا.  ت��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف  ت���ع���رف  اأن  ع��ل��ي��ك 
العمل زم�����اء  ب��ب��ع�����س  ث��ق��ت��ك  ت��ف��ق��د  ب������داأت  اأن�����ك 
وب��ادر  م��ع احلبيب  ي��ط��ول  ت��دع خ��اف��ك  ع��اط��ف��ي��اً: ال 
ن�����ش��ي��ط��اً وم��ن��دف��ع��اً ال���ي���وم  اىل امل�����ش��احل��ة. ت��ب��دو 
�شحياً: ت�شعر باأنك متعب واأن املناخ �شاغط قليًا ويت�شبب 
طاقاتك وتبعر  تزعجك  وعراقيل  وت�شويف  بتاأخر 

ت�����ش��اع��دك  االإب��������داع  اإم���ك���ان���ات���ك يف  م��ه��ن��ي��اً: 
ل����ذا,  امل�����واق�����ف احل�����رج�����ة.  ال���ك���ث���ر م����ن  يف 
ع��ل��ي��ك ال�����ش��ر ب���ه���ذا ال��ط��ري��ق ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة
ع���اط���ف���ي���اً: ف���ر����س ال���ت���ق���ّرب م����ن ال�����ش��ري��ك 
ت��ب��ذل  اأن  ف���ح���اول  ي�����وم,  ب��ع��د  ي���وم���اً  ت������زداد 
بينكما ال��ت��وا���ش��ل  ل���ي���زداد  م�����ش��اع��ف��ة  ج���ه���ودًا 
النقا�شات  يف  طويلة  �شاعات  مت�شية  �شحياً: 
نف�شيتك وتتعب  اأع�شابك  ت��ره��ق  املجدية  غ��ر 
يف  اأم�����وال�����ك  ت���وظ���ف  اأاّل  ح������اول  م���ه���ن���ي���اً: 
ثابتة  خ��ط��ط  و���ش��ع  دون  م���ن  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
املنا�شب ال��ع��ر���س  جت��د  ح��ت��ى  وت��ري��ث  ل��ه��ا, 
ب��ج��واب حا�شم  ي��ط��ال��ب��ك  ال�����ش��ري��ك  ع��اط��ف��ي��اً: 
جانب  اىل  ب��ي��ن��ك��م��ا,  ال��ع��اق��ة  ط��ب��ي��ع��ة  ح���ول 
ع�����دد م����ن االأم���������ور ال���ت���ي ت���ه���م ال��ط��رف��ن
�شحياً: �شعيك املتوا�شل للح�شول على الر�شاقة 
ال�شرورية التعليمات  ن��ف��ذت  اإذا  يخيب  ل��ن 

بالندم  ب��ال�����ش��ع��ور  ال���وق���ت  ت�����ش��ّي��ع  ال  م��ه��ن��ي��اً: 
ل��ت��ع��زي��ز و���ش��ع��ك امل����ايل ����ش���واء ك����ان ذل����ك من 
معنية اأوج�����ائ�����زة  اأورب�������ح  م���ك���اف���اأة  خ����ال 
ع���اط���ف���ي���اً: ت��ن��ت��اب��ك ����ش���ك���وك جت�����اه احل��ب��ي��ب 
ي���ع���رف م�����ش��ره م���ع���ك. ك���ن اأك�����ر و���ش��وح��اًوت�������ش���ع���ر اأن�������ه غ���ام�������س. ه����و م�����ش��ت��ت وال 
واالإر����ش���ادات  الن�شائح  م��ن  تتململ  ال  �شحياً: 
بعد حن اإيجابية  �شتكون  نتائجها  لل�شحة,  املفيدة 

ارباحاً  لك  يجلب  قد  العمل  يف  حت�شن  مالياً  مهنياً: 
ح��ذرًا فكن  املناف�شن.  م��ن  الكثر  لكن  و  ج��ي��دة 

عن  ب��ع��ي��دًا  احل��ي��اة  ع��ل��ى  منفتحاً  ك��ن  ع��اط��ف��ي��اً: 
بال�شريك  ع��اق��ات��ك  ��ن  ح�����شّ ال��ت��ه��ور.  او  ال�����ش��ك 
ك����ي ت��ت��م��ك��ن م����ن جت������اوز اوق�������ات ال�����ش��غ��ط

ال��واج��ب��ات  ت��ن��ظ��ي��م  امل�شتح�شن  م���ن  ���ش��ح��ي��اً: 
و�شحي معنوي  ت��راج��ع  اأو  تق�شر  الأي  تفادياً 

م��ه��ن��ي��اً: ت�����ش��ر االأم�����ور يف ال��ع��م��ل ك��م��ا ت��رغ��ب, 
وت����ك����ون ال���ن���ت���ائ���ج رائ����ع����ة ج������دًا ومم���ي���زة.
يف  م��ه��م��اً  امل��ق��رب��ن دورًا  اأح���د  ي����وؤدي  ع��اط��ف��ي��اً: 
ال�شريك  وب���ن  ب��ي��ن��ك  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ت��ق��ري��ب 
ذلك ت�شتحق  تكن  مل  الأ���ش��ب��اب  اف��رتاق��ك��م��ا  بعد 

واج��م��ع  الطبيعة  يف  ب��ن��زه��ة  اإن��ط��ل��ق  ���ش��ح��ي��اً: 
لل�شحة امل��ف��ي��دة  ال���رّبي���ة  االأع�������ش���اب  ب��ع�����س 

م��وؤام��رة  ل��ك  يحيك  اأن  ي��ح��اول  اأح���ده���م  م��ه��ن��ي��اً: 
م����ا, ف��ك��ن ح������ذرًا وت���ع���ام���ل م��ع��ه ب���ح���ذر كبر
وت���ت���دخ���ل يف  ف�������ش���ول���ي���اً  ت���ك���ن  ع���اط���ف���ي���اً: ال 
������ش�����وؤون االآخ�������ري�������ن. اه����ت����م ب���ع���م���ل���ك ف��ق��ط

���ش��ح��ي��اً: ت��ك��ر ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي حت����ول دون 
منها ال��ت��خ��ل�����س  ال��ري��ا���ش��ة. ح����اول  مم��ار���ش��ت��ك 

لتطوير  اأ���ش��ا���ش��ي  ع��ام��ل  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة  م��ه��ن��ي��اً: 
ق����درات����ك يف ال���ع���م���ل, وك����ل م���ا ع����دا ذل����ك ت��ك��ون 
ل���ه ارت��������دادات ���ش��ل��ب��ي��ة غ���ر حم�����ش��وب��ة ال��ن��ت��ائ��ج
ع���اط���ف���ي���اً: ال�����ش��ري��ك ي��ث��ر اه��ت��م��ام��ك ب��ق��درات��ه 
جتاهه م��وق��ف��ك  ي�شعف  ذل���ك  ت���دع  ال  ل��ك��ن  ال��ذه��ن��ي��ة, 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ق��دم  خ��ط��وة  ك���ل  ���ش��ح��ي��اً: 
االخت�شا�س ا�شحاب  وا�شت�شر  ج��دًا,  مهمة  ال�شحي 

ت�شطّر  م�شهورًا,  ال�شوء  حتت  تكون  حن  مهنياً: 
العمل يف  موقعك  تعزز  مهّمة  مواجهات  خو�س  اإىل 
ع��اط��ف��ي��اً: ت���ق���ّرب ال�����ش��ري��ك م��ن��ك ع��ل��ى نحو 
م��ف��اج��ئ ي��ث��ر ري���ب���ت���ك, وق����د ت���ك���ون ال��غ��رة 
ه����ي اأح�������د االأ�����ش����ب����اب ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ذل��ك
لتخففيف  ب��ه  ب����داأت  ع��م��ا  ت��ت��وق��ف  ال  ���ش��ح��ي��اً: 
تقلق ف��ا  العاجل,  القريب  يف  والنتائج  وزن���ك, 

الكثر من  اختبار, يف احلياة  اأول  عند  تنهر  ال  مهنياً: 
املعوقات واملطّبات, والبقاء فيها ل�شاحب االإرادة االأقوى

با�شتخفاف  ال�����ش��ري��ك  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��اط��ف��ي��اً: 
ي��رخ��ي ب��ظ��ال��ه ع��ل��ى ال��ع��اق��ة ب��ي��ن��ك��م��ا, ف��ح��اول 
ت������دارك ال��و���ش��ع ب�����ش��رع��ة ق��ب��ل ت��ف��اق��م االأم�����ور
���ش��ح��ي��اً: ن��ظ��م ح��ي��ات��ك, خ�����ش�����س ل��ل��ع��م��ل وق��ت��اً, 
املطاف نهاية  يف  ال��راب��ح  واأن���ت  وق��ت��اً,  وللريا�شة 

ميكنك  ال  ب����اأم����ور  ن��ف�����ش��ك  ت���ل���زم  ال  م��ه��ن��ي��اً: 
املقبلة للتحديات  ج��اه��زًا  كنت  اذا  اال  حتقيقها, 

اح�شا�شك,  بحقيقة  ال�شريك  ���ش��ارح  ع��اط��ف��ي��اً: 
م�شاعر م��ن  داخ��ل��ك  يف  ي��ج��ول  مب��ا  ادرى  ف��ه��و 

و�شعها,  م���ن  اأك����ر  ن��ف�����ش��ك  ت��ك��ل��ف  ال  ���ش��ح��ي��اً: 
وام��ن��ح ال��ري��ا���ش��ة اأك���رب ق���در مم��ك��ن م��ن الوقت

الزماء  بع�س  م��ع  وف��و���ش��ى  اإرب����اك  مهنياً: 
اإداري���ة موؤ�ش�شات  م��ع  اإ���ش��ك��االت  ال��ع��م��ل.  يف 

اأن  قبل  ال�شيئة  النيات  اأ�شحاب  اأطرد  عاطفياً: 
ي�شتغلو الوقت الإثارة امل�شكات بينك وبن احلبيب

االإيجابية جتاه �شحتك,  ُخِذ اخلطوات  �شحياً: 
مبا اأنك من هواة ال�شيد فا ترتدد يف القيام بذلك
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 ممثلة م�شرية مواليد 24 اآذار 1938. اإ�شتهرت يف العديد من االأدوار ال�شينمائية ولقّبت بنجمة 
اجلماهر 2+1+5+4+3 = اإلهة ال�شيد عند الرومان ■ 11+10+9+8+7+6 = الع�شكري
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يكون  كم  مريتن  كثرهم  و  خمستن  و  1(خمسة 

2(ث��������الث��������ة م�������ع ث������الث������ة وك���������ل م���ا 
ع����دي����ت س���ب���ع���ة ص������ار ال���س���ب���ع���ة ث���الث���ة 

3(شقيقتان تجري إحداهما وراء األخرى دون اللحاق بها؟ 

إت�����س�����خ�����ت؟   أب������ي������ض������ت  4(أذا 

5(خ������������������������ال أب����������������ن ع������م������ت������ك؟ 

ح���ج���رات؟  وال  ج�������دران  ل����ه  ل���ي���س  6(بيت 

ماهي؟   75 مجموعها  متتابعة  أع���داد  7(ستة 

8( ماهو الشيء الذي يخرج من املاء ويموت يف املاء ؟  




