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نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح  

 تهنئه قلبية  
أسمى وأرقى التهاني والتبريكات 
 المكللة بباقات الفل والرياحين  

والمعطرة بأريج النرجس والياسمين 
نقطفها من اجمل بساتين 

ونقدمها الى الغالية 

وذلك في تمام الساعه الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 04/02/2017
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 

سلفيتي صالح  منير 

ارملة الفقيد, ابناء وبنته وعموم ال سلفيتي 
والخارج  شفاعمرو  في  وأنسباؤهم  أقرباؤهم 
يدعونكم لمشاركتهم قداس وجناز االربعين 
ــذكــر ــب ال ــــة لــنــفــس فــقــيــدهــم طــي راح

(ابو امطانس) 

من امن بي وإن مات فسيحيا 

وذلك في تمام الساعة الرابعة مساًء من يوم السبت الموافق 11-2-2017
في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

قداس وجناز االربعين 

حنا شهاب طوني 

ــة الــمــرحــوم,أوالده,اخــوتــه, أخــواتــه  أرمــل
وعموم الـ شهاب ونصر وأقرباؤهم وأنسباؤهم 
لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج  شفاعمرو  في 
فقيدهم  لنفس  راحة  األربعين  وجناز  قداس 
ــــــذكــــــر ــــــب ال الـــــــغـــــــالـــــــي طــــــي

(أبو فادي) 

من امن بي وإن مات فسيحيا 

وذلك في تمام الساعة الرابعة مساًء من يوم الجمعة الموافق 10-2-2017
في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

قداس وجناز االربعين 

تلحمي سليم  ميشيل 

تلحمي  الـــ  وعموم  وبناتِه  المرحوم  أرملة 
شفاعمرو  في  وأنسباؤهم  وأقرباؤهم  وعوكل 
ــــارج يــدعــونــكــم لــمــشــاركــتــهــم  ــــخ وال
فقيدهم  لنفس  راحة  األربعين  وجناز  قداس 
ــــــذكــــــر ــــــب ال الـــــــغـــــــالـــــــي طــــــي

(أبو سليم) 

من امن بي وإن مات فسيحيا 

عبود   نسرين 
مديرة صندوق 
املرضى كاليت 
شفاعمرو  يف 
وكفاءة  بجدارة 
خلًفا ملتى عزام 

نتقدم بخالص التهنئة القلبية للغالية  
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م��������وق��������ع ال������س������ام

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

وادارة  املوظفني  جلنة  وجهود  متابعة  بعد   
 6 اإب��ق��اء  ع��ل��ى  االت��ف��اق  مت  �شفاعمرو  ب��ل��دي��ة 
مبو�شوع  عالقة  م�شاكل  بعد  عملهن  يف  موظفات 
جهود  بعد  االتفاق  وج��اء  توظيفهن،  قانونية 
ومدير  عنبتاوي  ام��ني  ال�شيد  البلدية  رئي�س 
مع  وبالتعاون  �شوفانية  كمال  د.  البلدية  عام 
ن�شراهلل  منري  ال�شيد  املعارف  ق�شم  مديرة  نائب 

م�شعور  ماهر  ال�شيد  العاملة  القوى  ق�شم  ومدير 
املوظفني  جلنة  رئي�س  ب��ني  اخ��رى  جهة  وم��ن 
االأع�����ش��اء. م��ن  وع���دد  ���ش��واع��د  ع��زي��ز  ال�شيد 
واأكد عزيز �شواعد ان جهود رئي�س البلدية ومدير 
اإ�شكال  حلل  التو�شل  عن  اأثمرت  البلدية  عام 
عن  لهن  املعا�شات  حترير  و�شيتم  املوظفات 
االأ�شهر املا�شية  ومت االإقرار على بقائهن يف عملهن

بعد متابعة للجنة املوظفني يف بلدية شفاعمرو االتفاق  
البلدية على إبقاء 6 مساعدات يف عملهن إدارة  مع 

نسرين عبود  مديرة صندوق املرضى كاليت 
يف شفاعمرو بجدارة وكفاءة خلًفا ملتى عزام 

الفائز  ع��ن  االع���ان  اخلمي�س  اأم�����س  مت 
املر�شى  ���ش��ن��دوق  اإدارة  مبناق�شة 
ك��ال��ي��ت يف ���ش��ف��اع��م��رو  ،وق����د ف���ازت 
زوجة  عبود  ن�شرين  ال�شيدة  باملناق�شة 
�شت�شغل  ح��ي��ث  ع��ب��ود،  غ�����ش��ان  ال�شيد 
لل�شيد  خلًفا  ال�شندوق   مديرة  من�شب 
�شنني  الوظيفه  �شغل  ال��ذي  ع��زام  متى 
. �شليمة  وادارة  وامانة  باإخا�س  طويلة 
ه���ذا وع��م��ل��ت ن�����ش��ري��ن ع�����ش��ري��ن ع��اًم��ا 
ح�شلت  وق���د  ال�����ش��ن��دوق،  يف  م��وظ��ف��ة 
ثم  وم��ن  اداري����ة  وظيفة  على  م��وؤخ��ًرا 
بقدراتها  بها  وفازت  للمناق�شة  تر�شحت 
اللقب بجدارة  لهذا  اأهلتها  التي  وكفاءتها 

حسم قضية الجسر الرابط بني شقي مدرسة املكتب على اسم 
املرحوم  صالح سمور من قبل وزير املواصات حسب مطلب البلدية
وك��ي��ل رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ه ف���رج خ��ن��ي��ف��س ل��ل��س��ام : ن��ح��ن ن��ع��م��ل م��ن��ذ م��دة 
ط��وي��ل��ة  ل��ت��ج��ه��ي��ز ت��رخ��ي��ص ل��ل��ج��س��ر وق���د ح��ق��ق��ن��ا ذل���ك ب���اص���راٍر وت��ح��دٍ 

بحث  �شهر  من  اأكرث  قبل  �شفاعمرو  بلدية  ادارة  قامت 
املكتب  مدر�شة  �شقي  ب��ني  ال��راب��ط  اجل�شر  مو�شوع 
ا�شم املرحوم  �شالح �شمور مع وزير املوا�شات  على 
ي�شرائيل كات�س ،مع ت�شديد على هذا املطلب حيث تر�شد 
ميزانية خا�شة. ح�شر االجتماع الرئي�س اأمني عنبتاوي 
وم�شوؤول ق�شم التطوير فرج خنيف�س وم�شت�شار الوزير 
للو�شط العربي �شمري قائد بيه وفايز نكد مدير ق�شم ال�شري 
املدر�شة  و�شع  خ��ط��ورة  ال��وزي��ر  على  ال��وف��د  عر�س 
ب�شقيها حيث ي�شكل ال�شارع الذي يف�شل بني  البنايتني 

الذي �شبب عدد كبري  ،االمر  الطاب  خطًرا كبرًيا على 
قبل  كان  اخرها  املدر�شة،  لطاب  الده�س  حوادث  من 
وقد  العادل  املطلب  بهذا  الوزير  اقتنع  حيث   ، ا�شبوع 
�شيكل،  الف   755 بقيمة  ام�س  اأول  مايل  تعهد  ار�شل 
. باإر�شاء مناق�شة وبناء اجل�شر  البلدية  على ان تقوم 

ال�شيد فرج خنيف�س عرب عن فرحته و�شكره للوزير الذي 
واملدير  والطاب  االهل  مل�شلحة  البلدية  مطلب  تفهم 
واملعلمني،  واأكد اأن االأمر حتقق بف�شل ا�شرار وجهود 
االأمر  بهذا  الإقناعه  الوزير  جتاه  بنف�شه  وظفها  جبارة 

الدارة  وال��ع��ط��اء  ال��ت��ط��ّور  مل�شرية  ا���ش��ت��م��راًرا 
التوايل،  على  الثالثة  لل�شنة  �شفاعمرو  بلدية 
املجل�س  يف  االأخ��ري،  االأرب��ع��اء  ي��وم  م�شاء  ُعقد 
خالها  مت  مثمرة  جل�شة  �شفاعمرو،  يف  البلدي 
وامليزانيات  امل�شاريع  من  عدٍد  على  امل�شادقة 
وزارة  م��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  امل�����ش��ادق��ة  وم��ن��ه��ا؛ 
مدر�شة  �شقي  بني  ي�شل  ج�شر  لبناء  املوا�شات 
طاب  حماية  بهدف  وذلك  �شمور  �شالح  املربي 
ال�شري،  ح��وادث  من  املنطقه  تلك  يف  امل��دار���س 
حتديات  برنامج  تفعيل  على  امل�شادقة  ومت  كما 
مببلغ  الامنهجية  ل��ل��ربام��ج  "אתגרים" 
ميزانية  على  امل�شادقة  �شيكل،   515000
حي  يف  االول  وحديثة  متطورة  ح�شانات  بناء 
امل��ي��دان وال��ث��اين يف ب��ق��رب ع��ي��ادة االأ���ش��ن��ان يف 
مليون   6.5 ق��درة  مببلغ  مر�شان/الربج  حي 
املعارف  وزارة  ميزانية  على  امل�شادقة  �شيكل، 

على  ج  ال�شاملة  يف  التكنولوجي  الفرع  لتطوير 
"افق  زوايا  وميزانية  ح�شني  منر  اإبراهيم  ا�شم 
�شهاب.  ابو  حي  االإعدادية  املدر�شة  يف  جديد" 
منطقة  تطوير  على  بامل�شادقة  وتوفقنا  كما 
اح���را����س ب���ج���وار ح���ي اجل���ن���ود امل�����ش��رح��ني 
مببلغ  للم�شي  وم�شار  كمتنزه  �شوميخ  ومفرق 
اأخرى  وميزانيات  كما  �شيكل،   2،710،000
القريبة. اال�شهر  يف  عنها  الك�شف  �شيتم  كثرية 
عنبتاوي  ام��ني  البلدية  رئي�س  مع  حديٍث  ويف 
بنجاحات  ال�شنة  ه��ذه  افتتح  ان  ي�شرين  ق��ال: 
تدعم  ميزانيات  على  امل�شادقه  خال  من  كبرية 
�شوميخ  مفرق  يف  املتنزه  برنامج  وكذلك  التعليم 
�شفاعمرو  اهايل  من  للكثري  الفر�شة  يوجد  والذي 
م�شارات  خال  من  �شحي  حياة  بنظام  بالبدء 
نكمل  نحن  امل�����ش��ي.  ه��واي��ة  ملمار�شة  خا�شة 
ال�شفاعمري.   املواطن  اجل م�شلحة  م�شريتنا من 

الثالثة  للسنة  مستمرة  العطاء  مسرية  شفاعمرو:  بلدية 
املشاريع من  عدد  ميزانيات  على  واملصادقة  التوالي،  على 



ملحمة السالم-مركز اللحوم 
بحلتها الجديدة 

0526514818 04-9860189

لحومنا من أفضل المزارع طازجة يوم بيوم  بإدارة أسد ياسين 

عجالت صغيرة 55ش.ج 

عجل صغير 50ش.ج 

خروف مع عضم  60ش.ج 

لحمة خروف 1 كغم  100ش.ج 
نصف خروف مجروم 100ش.ج 

يوجد لدينا دجاج طازج على انواعه كل يوم نقانق , همبورغر,سرسيسو 
نستقبلكم ابتداًء من اليوم الجمعة 27.01.17

ترقبوا حفل االفتتاح االسبوع القادم 
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حت�شريي  اجتماع  املا�شي  االرب��ع��اء  م�شاء  عقد 
واجلبهة  احلزب  مقر  يف  املعلمني  نقابة  النتخابات 
يف �شفاعمرو مب�شاركة اع�شاء كتلة اجلبهة يف نقابة 
اجلبهة  كتلة  رئي�س  خايلة  موفق  الرفاق  املعلمني 
القادمة  لانتخابات  ومر�شحها  املعلمني  نقابة  يف 
وبح�شور  نخلة.  ونبيل  يا�شني  �شعيد  وال��رف��اق 
من  اع�شاء  احلزبية  �شفاعمرو  منطقة  من  ن�شطاء 
املنطقة. من  جبهويني  ومعلمني  املنطقة  �شكرتارية 

وتراأ�س االجتماع الرفيق عبد منارنة مركز احلملة 
�شفاعمرو  منطقة  يف  املعلمني  لنقابة  االنتخابية 
منطقة  �شكرتارية  قرارات  على  بناء  انه  اكد  الذي 
مبلف  �شعد  جهاد  والرفيق  بتوكيلي  �شفاعمرو 
لهذا  الدعوة  املعلمني مت  بنقابة  االنتخابية  احلملة 
اجل  من  الكتلة  قيادة  مع  التح�شريي  االجتماع 
والتح�شري  الهمم  ا�شتنها�س  باجتاه  العمل  دفع 
كما يجب، من اجل اجناح قائمة اجلبهة يف حملتها 
موفق  الرفيق  املعلمني.وقدم  نقابة  يف  االنتخابية 

التح�شريات  اجواء  حول  م�شتفي�شا  بيانا  خايلة 
والتاأييد  االحت�شان  وج��و  االنتخابية  للحملة 
اإنها  املعلمني، حيث  نقابة  لكتلة اجلبهة يف  املتزايد 
�شمدت  التي  الوحيدة  اليهودية  العربية  القائمة 

حقوق  اج��ل  م��ن  ن�شالها  يف  مبثابرة  وا�شتمرت 
املعلمني العرب واليهود، وهي الوجه الدميقراطي 
والتعبري  حقوقهم  حت�شيل  يف  للمعلمني  احلقيقي 
عن طموحاتهم. والأنها الوحيدة من مركبات القائمة 

فهي  النقابية   االنتخابات  تخو�س  التي  امل�شرتكة 
هذه  يف  ومركباتها  امل�شرتكة  القائمة  اي�شا   متثل 
التح�شريات  يف  البدء  اهمية  على  واأك��د  احلملة. 
وتنظيم  وامل�����ش��اع��دة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
يف  وقرانا  مبدننا  مدار�شهم  يف  للمعلمني  الزيارات 
عدد  اكرب  ا�شراك  على  والعمل  �شفاعمرو  منطقة 
اي�شا  بالتعاون  االنتخابي  الن�شاط  يف  املعلمني  من 
مع جلان االولياء حلمل الهم العام من اجل حقوق 
املعلمني يف املنطقة ويف الباد.وبعد مناق�شة ما جاء 
حمدي  �شربي  الرفيق  خل�س  املقدمة  البيانات  يف 
قائا:  ال�شيوعي  للحزب  �شفاعمرو  منطقة  �شكرتري 
ان املنطقة �شتقوم باإقامة طواقم انتخابية يف كل بلد 
يف املنطقة وحت�شري خطة عمل انتخابية يف جوهرها 
قيادة  وزيارات  للمعلمني  البيتية  الزيارات  تكثيف 
الكتلة للمدار�س يف املنطقة. ومت اقرار  العمل على 
يف  اجلبهة   لقائمة  ون�شطاء  انتخابية  طواقم  اقامة 
كل مدر�شة يف املنطقة حتى تاريخ 15/2/2017.   

منطقة شفاعمرو الحزبية تستنهض الهمم استعدادًا النتخابات نقابة املعلمني يف 2017/5/16
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ح��ق��وق ج��م��ي��ع املعلمني  امل��م��ث��ل  ال��ج��ب��ه��ة ك��ان��ت وم���ا زال����ت  ال��ن��ق��اب��ة : ق��ائ��م��ة  ال��ج��ب��ه��ة الن��ت��خ��اب��ات  * م��وف��ق خ��اي��ل��ة رئ��ي��س ق��ائ��م��ة 
املعلمني  ل��ن��ق��اب��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  للحملة  خ��ط��ة  ووض����ع  ال��ع��م��ل  ط���واق���م  بتنظيم  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة:س��ن��ع��م��ل  س��ك��رت��ري  ح��م��دي  ص���ربي   *

ال��وزي��ر اجلديد  اأم�����س اخل��م��ي�����س  ب��ح��ث ظ��ه��ر 
ن����ّداف يف  ي��راف��ق��ه االأب ج��ربائ��ي��ل  ق���را  اأي����وب 
���ش��ف��اع��م��رو ق�����ش��ي��ة ت��ق��اع�����س ال�����ش��ل��ط��ات من 
االر���س  قطع  ت�شويق  على  نهائًيا  امل�شادقة 
يف ال��و���ش��ط��اين يف ح��ي م���ار ي��وح��ن��ا اجل��دي��د .

وخا�شة  ال�شباب  من  كبري  عدد  وا�شتقبل  هذا 
املجندون امل�شيحيون ، بغياب ال�شيا�شيني، االأب 

اأيوب  ك��رمي  ال�شيد  بيت  يف  ق��ّرا  وال��وزي��ر  ن��ّداف 
وتفا�شيل  احلي  خارطة  اأمامهما  عر�شوا  حيث 
االخريه  اللم�شات  و�شع  عن  ال�شلطات  تقاع�س 
وامل�شادقة على م�شروع الت�شويق ، حيث اأ�شغى 
االثنان اىل وجع ال�شباب ووعدا بالتدخل الفوري 
اللوائية   اللجنة  امام  املو�شوع  ح�شم  اجل  من 
البلد   �شباب  مل�شلحة  املخت�شة  وال�شلطات 

القرّا وندّاف يبحثان يف شفاعمرو  "أزمة" 
حي القديس مار يوحنا ويعدان بحل قريب
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اأن  كبري(  )اب��و  ال�شرعي  الطب  ملعهد  الطبي  التقرير  اأك��د   
حجر،  ع��ن  ناجتة  تكون  اأن  ميكن  ال  ع��ودة  النائب  اإ���ش��اب��ة 
اال�شفنجي.  الر�شا�س  اإ�شابات  ع��وار���س  تائم  واالإ�شابة 
خال فعاليات اإحتجاجية �شد هدم البيوت يف اأم احلريان، يوم 
اأمين  النائب  على  ال�شرطة  قوات  اعتدت   18.1.17 االإربعاء 
اال�شفنجي  الر�شا�س  واأطلقت  امل�شرتكة،  القائمة  رئي�س  عودة 
عينيه. على  الفلفل  غاز  ر���ّس  بعد  وذل��ك  وظهره،  راأ�شه  على 
بعد مرور يوم على اإ�شابته، اأجرت د. مايا فورمان للنائب عودة 
فحو�شات يف معهد الطب ال�شرعي ابو كبري وذلك بناًء على طلبه.

التي  للفح�س  الر�شمية  النتائج  ع��ودة  النائب  تلقى  وق��د 
اال�شفنجي.  الر�شا�س  اإ�شابات  تائم  االإ�شابات  اأن  توؤكد 
ب�شكل  التقرير  ح  يو�شّ حيث  راأ���ش��ه  يف  االإ���ش��اب��ة  وخا�شة 

حجر،  م��ن  حت���دث  اأن  مي��ك��ن  ال  ك��ه��ذه  اإ���ش��اب��ة  اأن  ق��اط��ع 
مبا�شرة.  احل���دث  بعد  ال�شرطة،  ادع����اءات  يدح�س  وه���ذا 
هذا وقد حتّولت نتائج الفح�س ال�شرعي اىل ق�شم "التحقيق مع اأفراد 
ال�شرطة"، و�شيتم فح�شهم �شمن ال�شكوى التي تقدم بها النائب 
اأمين عودة عرب مركز عدالة واللجنة ال�شعبية ملناه�شة التعذيب. 
نتائج  على  عقب  عودة  اأمين  النائب  امل�شرتكة،  القائمة  رئي�س 
وقاطع  ر�شمي  ب�شكل  واأثبتنا  ك�شفنا  "اليوم  بقوله:  الفح�س 
كذبة ا�شافية من اأكاذيب ال�شرطة والوزير اأردان حول اأحداث 
تعرف  ال�شرطة  به.  قاموا  الذي  العنيف  والتهجري  احلريان  اأم 
همها  كان  ولذا   ، �شخ�شنينْ مقتل  اىل  اأدى  االإجرامي  ت�شرفها  اأن 
التغطية على  لتحاول  املغلوطة  االأكاذيب واملعلومات  بث  فقط 
اإ�شافية،  اأكاذيب  بف�شح  �شن�شتمر  الكبري.  وف�شلها  جرميتها 
ولذا فبكل ثقة نحن الذين نطالب باإقامة جلنة حتقيق ر�شمية". 
واأ�شاف: "اأطالب واأ�شدد على مطلب اإقامة جلنة حتقيق ر�شمية 
وم�شتقلة للتحقيق باأحداث اأم احلريان، من حلظة اتخاذ القرار 
حي  بر�شا�س  م�شلحة  �شرطة  قوات  باإر�شال  االأوامر  واإر�شال 
نف�شها و�شواًل  ال�شر�شة  التهجري  القرية، وفح�س عملية  الإخاء 
ال�شرطة والوزارة، واالأمر  االأكاذيب من قبل  التحقيق ببث  اىل 
وكل  القيعان  اأبو  يعقوب  مقتل  بحث  هو  عنه  نتنازل  ال  الذي 
باأن  جديد  من  �شيثبت  هذا  وكل  ذلك.  حول  الر�شمية  االأكاذيب 
ال�شرطة تتعامل مع املواطنني العرب كاأعداء ولي�س كمواطنني".

عودة النائب  إصابة  حول  الشرطة  رواية  يفنّد  الشرعي  الطب  معهد 
•املعهد الشرعي: اإلصابة تائم عوارض إصابات الرصاص االسفنجي

 لقي 14 �شخ�ًشا عربيا م�شرعهم بحوادث 
ما  هذا   ،  2017 عام  بداية  منذ  الطرق  
"اأور يروك"  يت�شح من معطيات جمعية 
اأ�شا�س  على  املبنية  االخ�شر(  )�شوء 
على  لاأمان  الوطنية  ال�شلطة  معطيات 
من  امل��وازي��ة  بالفرتة  ومقارنه  الطرق. 
�شتة  خالها  قتل  التي  ال��ف��ائ��ت،  ال��ع��ام 
اأ�شخا�س من اأبناء املجتمع العربي، طراأ 
اأرتفاع حاد ومقلق بن�شبة 133% يف عدد 
القتلى بحوادث الطرق يف املجتمع العربي.

قاتًا  اأ�شبوًعا  االخري  اال�شبوع  كان  وقد 
اأ���ش��رائ��ي��ل: قتل  ���ش��وارع  ب��االأخ�����س يف 
ثمانية  ط��رق،  ح��وادث  يف  �شخ�ًشا   13
ال  العربي.  املجتمع  اأيناء  من  اأ�شخا�س 
حوادث  يف  القتلى  ع��دد  يف  تغيري  يوجد 

�شخ�س   16 اليهودي.  املجتمع  يف  طرق 
بداية  منذ  قتلوا  اليهودي  املجتمع  من 
القتلى  ع���دد  نف�س  اأي   ،2017 ع���ام 
مقارنة بالفرتة املوازية من عام 2016.

 29.1.17 حتى   2017 عام  بداية  منذ 
قتل 33 �شخ�ًشا يف حوادث طرق، ثمانية 
امل��وازي��ة  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة  اأك���رث  قتلى 
بن�شبة  اأرتفاًعا  اأي  الفائت،  العام  من 
القتلى يف  قتلى من جميع  �شبعة   .%32
منهم  ثاثة  �شائقني،  هم  العربي  املجتمع 
.24 جيل  حت��ت  وه��م  �شباب  �شائقني 
حادث   28 وقع   2017 عام  بداية  منذ 
على  واحد  قتيل  مع  )ح��ادث  قاتًا  طرق 
اأكرث  قاتلة  ح���وادث  �شتة  اأي  االق���ل(، 
مقارنة بالفرتة املوازية من العام الفائت.

ح����وادث  يف  ع��رب��ي��ا  ق��ت��ي��ااَ   14
2017 ع���ام  ب��داي��ة  ال��ط��رق م��ن��ذ 

جاء:"يف  اخلمي�س،  اأم�س  يوم  ال�شرطة   عن  �شادر  بيان  يف 
ال�شامة  على  ا  حر�شً بن�شاطاتها  ال�شرطة  موا�شلة  �شياق 
وال�شحة العامة وتعزيز م�شتوى احلياة املعي�شية الائقة، 
جملة الن�شاطات امل�شرتكة مع وزارة الزراعة ق�شم الرقابة 

اأوامر  على  وا�شتناًدا  والنباتية،  الرثوات  احليوانية  على 
طمرة،  مبدينة  ال�شمال،  يف  موؤخرا  مت  قانونية،  تفتي�س 
�شبطت  اللحوم  لت�شويق  وا���ش��ع  جت��اري  حم��ل  مداهمة 
املذبوحة بعيًدا  اللحوم  5.5 طن من  القوات نحو    خاله 
اللحوم  ال�شرورية، حيث مت حتويل  البيطرية  الرقابة  عن 
لابادة مع توقيف م�شتبه بالثاثينات من عمره، من ال�شكان 
هناك، بال�شلوع يف احلا�شل وحتويله للتحقيقات اجلارية.
عملية  خ���ال  مت  ودل��ت��ون  ع��م��اه  م��و���ش��اڤ  يف   ، ا���ش��ف 
طن   0.5 نحو  جممل  �شبط  م�شابهة  وتفتي�س  مداهمة  
ال�شرورية  ال��رق��اب��ة  ع��ن  بعيدا  امل��ذب��وح��ة  ال��ل��ح��وم  م��ن 
بال�شلوع  م�شتبهني   3 توقيف  مع  لابادة  حتويلها  ومت 
اجلارية".. ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وحت��وي��ل��ه��م  احل��ا���ش��ل  يف 

الشرطة تصادر 5.5 طن من اللحوم يف طمرة

على  م��وؤّخ��را  اأج��ري��ت  فحو�شات  ك�شفت 
اأجهزة القهوة من اأجل فح�س كمّية املعادن 
خطرية  معادن  وج��ود  عن  بها  املتواجدة 
االأماكن بع�س  يف  ال�شرب  حنفّيات  مياه  يف 

 . ال����ب����اد  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق  ويف 
تركيز  ف���ان  امل��وا���ش��ف��ات  وح�����ش��ب  ه���ذا 
ال  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��رب  م��ي��اه  يف  امل���ع���ادن 
الواحد،  لليرت  ميكروغرام   10 عن  يرتفع 

عن  ك�شفت  الفحو�شات  م��ن  ق�شما  ولكن 
 . ذلك  من  م�شاعفة  بكميات  معادن  وج��ود 
ك��رثة  "اأّن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م��ن  وج����اء 
على  تاأثرًيا  ت�شّبب  ال�شرب  مياه  يف  املعادن 
عديدة  اأم��را���س  اىل  ت���وؤّدي  وق��د  ال�شحة، 
الدم  ب�شغط  وارت��ف��اع  قلب  اأم��را���س  منها 
ع  والر�شّ االأجّنة  ومن��ّو  تطّور  يف  وم�شاكل 
. االأمرا�س"  م���ن  وغ���ريه���ا  واالأط����ف����ال 

الكشف عن معادن خطرية يف مياه الشرب بالباد

�������ش������ب �������ش������ب������اح اأم�������������������س اخل�����م�����ي�����������س، 
. ����ش���ف���اع���م���رو  م���دي���ن���ة  يف  م����ن����زل  يف  ح�����ري�����ق  

االط��ف��اء  �شلطة  بل�شان  ال��ن��اط��ق  ظ��اه��ر  ك��اي��د  وي��ف��ي��د 

من  وان��ق��اذ  اطفاء  طواقم  ثاثة  ان  القطرية  واالن��ق��اذ 
كما   ، احل��ري��ق  اخ��م��اد  على  عملت  �شفاعمرو  حمطة 
املنزل.  من  الثاين  الطابق  يف  �شب  احلريق  اأن  ات�شح 
ا�شابات  وقوع  دون  املنزل  يف  باأ�شرار  احلريق  وت�شبب 
ال��ن��ريان. ان����دالع  ا���ش��ب��اب  مل��ع��رف��ة  وي��ج��ري حتقيق 

االطفاء  ل�شلطة  االويل  التحقيق   ": ظاهر  كايد  وا�شاف 
ا�شتعال  احلريق  ن�شوب  �شبب  ان  اىل  ا�شار  واالن��ق��اذ 
خال  الكنبة  على  و�شع  ان  بعد  )تابلت(  نقال  حا�شوب 
�شحنه بالكهرباء، االأمر الذي اأدى اىل ا�شتعال الكنبة . كما 
طريق  عن  اوالده  باخراج  قام  املنزل  �شاحب  ان  ات�شح 
ال�شرفه بعد ان قام احد اجلريان بو�شع �شلم على ال�شرفة.

اص��اب��ات دون  جسيمة  واض����رار  بشفاعمرو  م��ن��زاًل  تلتهم  ال��ن��ريان 
اشتعال  هو  الحريق  سبب  أن  تشري  األولية  التحقيقات 
بالكهرباء شحنه  أث��ن��اء  الكنبة  على  وُض���ع  "ت��اب��ل��ت" 



 أكبر المعارض للكراميكا   غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة
מרכז הקרמיקה שפרעם 

קרמיקה משיעלكراميكا مشيعل 0الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة  4 - 9 5 0 1 9 5 0

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

تشكيلة ٢٠١٧ االن في المعرض







100 3 . 0 2 . 2 0 1 7

فهم  ال�����ق�����ارئ  وي�������ش���ت���غ���رب  ي���ت�������ش���اءل  ق����د 
ال��ع��اق��ة ب��ني ط���ريف ال��ع��ن��وان، ورمب����ا ي��ق��ول: 
. االأمونيا"  ل���غ���از  ع��م��ون��ا  ج����اب  "و�شو 

ي��اأِت  ومل  م���وزون،  الأن��ه  العنوان،  ه��ذه  اأخ��رت  مل 
والقلة  العاّم  الراأي  الأُطلع  واإمنا  ا؛  عفويًّ االختيار 
من اأ�شحاب ال�شمري وال�شرفاء على حقيقة وواقع 
نتائج،  اأب��ع��اد،  خطورة،  معاناة،  من  به  منر  ما 
االمونيا. وغ��از  امل�شتوطنات،  بناء  وانعكا�شات 

بكل  العربي متم�شك  املواطن  اأن  التاأكيد على  اأوّد   

واآبائه،  اأج��داده  عن  ورثها  التي  اأر�شه  من  �شرب 
ومهما  اإخا�س وحمبة،  بكل  الرعاية  ورعاها خري 
ت�شتطيع  ولن  مل  وموؤملة  �شديدة  العقوبات  كانت 
مالك  �شرخة  وت�شكت  تردع  اأن  العامل  يف  قوة  اأي 
االأر�س �شد �شيا�شة �شلب االأر�س وامل�شكن، والتي 
امل�شروعة،  االأ�شا�شية  احلقوق  اأب�شط  �شلب  تعني 
وهي بناء بيت للعي�س باأمن وكرامة، وهذه �شيا�شة 
رخي�شة غري اإن�شانية واأخاقية من الدرجة االأوىل، 
اأنها ملواجهة خطرية تثري القلق والتوتر ال�شديدين 

ف�شيا�شة  بكامله؛  العربي  املجتمع  �شفوف  يف 
وعدم  االأرا�شي،  م�شادرة  اأو  والهدم  الت�شنيف 
امل�شاواة وتقلي�س نفوذ املجال�س املحلية والبلدية 
خطرية  �شيا�شة  هي  الهيكلية،  اخلرائط  وانعدام 
بعدد  الدولة  اعرتاف  عدم  عن  ناهيك  ومرفو�شة، 
لي�س بقليل من القرى واملجمعات ال�شكنية العربية 
ال�شيا�شة،  هذه  خطورة  رغم  اجلنوب  يف  وخا�شة 
والتذمر  اال�شتياء  ي�شاحبها  م�شتمرة،  اأّنها  اإاّل 
واحلوادث املوؤملة التي خلفتها من اإراقة دماء وترمل 
العداوة  من  ج�شور  وهدم  ال�شقاق،  بذور  وبناء 
والتطرف والكراهية بني الدولة واملواطن العربي.

 مل حتَظ هذه الق�شية بعناية وتغطية �شحفية من 
قبل و�شائل االإعام ومواقع التوا�شل، عمًدا، بهدف 
قتل الق�شية، بينما ق�شية عمونا اال�شتيطانية، �شرق 
 10 من  اأكرث  من  اأ�شحابها  حرمت  التي  اهلل،  رام 
�شنوات للو�شول اإليها، اإذ مّت بناء امل�شتوطنة على 
هذه  ويتم  دمن،   600 م�شاحتها  البالغة  اأرا�شيهم 
االأيام اإخاوؤها بالقوة، فهذه الق�شّية اأوقعت �شدى 
وهزت الباد من �شرقها اإىل غربها، ومن �شمالها حّتى 
جنوبها، واحتلت �شدارة الن�شرات االإخبارية خال 
ف�شغلت  ال�شاعة،  مدار  وعلى  ال�شنوات،  تلك  كّل 

االئ�������ت�������اف 
احل����ك����وم����ي 
واأ����ش���ب���ح���ت 
ال��ق�����ش��ي��ة ك��ّل 
نا�شني  هّمهم، 
غاز  ومتنا�شني 

االأمونيا يف خليج حيفا، وخطورة وجود 12 األف طنٍّ 
منه وما قد ينتج عنه من تفجري  يف اأي حلظة، فتهديده 
ع�شكري،  عمل  نتيجة  فوريا؛  يكون  وقد  ملمو�س، 
قدر اهلل! اأي خلل �شناعي ال  اأو   اأر�شية،  اأو هزة 
تدعو  واالإ�شاح  التوعية  اإىل  الهادفة  رماح  زاوية 
وحدة  اإىل  وباإمكانياته  بقياداته  العربي  الو�شط 
دافع  وم��ن  �شليمة،  بنوايا  مًعا  والعمل  ال�شف، 
املاآرب  عن  بعيدا  وب�شفافية  بامل�شوؤولية  ال�شعور 
واملريحة  اخل�شبة  االأج��واء  لتهيئة  ال�شخ�شية  
الو�شائل  بكل  احتجاجات،  مبوجة  واال�شتمرار  
حمبي  اإىل  مبا�شرة  ر���ش��ال��ة  واإي�����ش��ال  امل��ت��اح��ة 
الرعناء  ال�شيا�شة  ه��ذه  اأن  وال�شام،  امل�شاواة 
جميًعا،  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  ت��ه��ّدد  اأن  �شاأنها  م��ن 
تخدم  وال  تعقيًدا،  االأمور  وتزيد  االأج��واء  وتعكر 
ال��ّدول��ة. ه��ذه  يف  واال�شتقرار  التعاي�س  م�شاألة 

مقاالت
ع�����ب�����ي�����د أب������������������و  م���������ع���������ني   - ي��������ص��������وب��������ه��������ا  رم����������������������اح 

م��س��ت��وط��ن��ة ع���م���ون���ا وغ������از األم���ون���ي���ا 

زه������������ي������������ر دع��������ي��������م
" هم اأّول من ا�شتدعوا االنقاذ والنجدة ، وقد وجدناهم 
املطر  زّخات  وحتت  اليدوّية  وامل�شابيح  بالبيجامات 
من  وامل�����ش��اب��ني  اجل��رح��ى  ي�شحبون  ال��وح��ل،   ويف 
وي�شقطون   ، ويقومون  ي�شقطون   ، املتدهور  البا�س 
." املنطقة  �شّكان  الفل�شطينيون  ويقومون...انهم  

الكثريين  وه��ّز  ا  ج��دًّ ه��ّزين  وم��وؤّث��ر  جميل  ت�شريح   
للمواقع  ال��ب��اد  يف  وال��ي��ه��ود  ال��ع��رب  املتابعني  م��ن 
االلكرتونّية التي نقلت اخلرب املوؤمل....خرب لل�شابطة  
الذي  البا�س  عن  رفيف  �شيفان  االإ�شرائيلية   الّطبّية 
 300 ح��وايل  ارت��ف��اع  من  اجلمعة   ام�س  فجر  ه��وى 
قرب  بنيامني   - لبونة   معاليه  م�شتوطنة  قرب  مرًتا 
كلمة  اأن  )يعتقد  نابل�س  ق�شاء  يف  ال�ّشرقّية  الّلنب  قرية 
ال�شريانية  باللغة  )لبانوتا(  كلمة  من  ج��اءت  اللنب 
اثنان  �شحيته   راح  وال��ذي   ،  ) اللنب  �شنع  وتعني 
متفاوتة.  ب��ج��روح  ال��رّك��اب  م��ن  ال��ع��دي��د  وا���ش��ي��ب 
" ���ش��ورة   : ي��ق��ول��ون  ق��دمًي��ا وم���ا زال����وا  ق��ال��وا    
ت��غ��ن��ي ع���ن ال����ف م���ق���ال ، وح�����دث م���وؤّث���ر وح���ّي 
ق���د ي��غ��ن��ي ع���ن ال���ف ع��ظ��ة وخ��ط��ب��ة وت�����ش��ري��ح..

 ، الوجع  ورغ��م  االأمل  رغم   !!! جميل  م�شهد  حقيقة   
فالعمل الذي قام به الفل�شطينيون اظهر النبل االن�شاين 
الذي  الرائع  االن�شايّن  احِل�ّس  واأظهر   ، باأحلى �شّوره   ّ
جتّلى وقد يتجّلى يف النفو�س ؛ كّل النفو�س الب�شرّية .

 ، اي�ًشا  النفو�س   يف  يقطن  املُحّب  اهلل  اأّن  اأظهر  م�شهد   
ال�شيق،  اوقات  يف  ويتبّخر  يطري  قد  االأيام  غبار  واأّن 
ال�شوائب  كّل  من  متجّردة  اجلميلة  االن�شانّية  فتظهر 
، ب��ل وت��ظ��ه��ر ك��م��ا  زه���رة م��ن حت��ت ال��رم��اد حتمل 
ي�شتن�شقها. من  ت�شاأل  ان  دون  اجلهات  كّل  اىل  �شذاها 
  �شورة جميلة جعلت هذه الطبيبة اليهودّية تعرتف 
االأمل  طّياته  يف  يحمل  ال��ذي  اجلميل  بالواقع  وُتقّر 
ال�ّشا�شة  يطم�شه  ما  كثرًيا  الذي  االأمل  هذا  ؛  والرجاء 

وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ون 
وُي����ن����ّج���������ش����ون����ه 
ب���ت�������ش���ري���ح���ات���ه���م 
واأق���������وال���������ه���������م 
وت���������ش����ّرف����ات����ه����م 
املُ��ب��ّي��ت��ة امل��ق��ي��ت��ة.

اإن  اأب�����ال�����غ  ال     
ُده�شُت  اّن��ن��ي  ق��ل��ت 
ا ح���ني ت��اب��ع��ت  ج�����دًّ

يبخلوا  فلم   ، اإّي��اه��ا  املواقع  على  اليهود  تغريدات 
النبيل  الت�شّرف  لهذا  وامل��دي��ح  والعرفان  بال�شكر 
اأبعد  ذهبوا  بل   ، للفل�شطينيني  اجلميل  واالن�شايّن 
املوت   "  : قائلني  بحرفهم  ال�شا�شة  فاموا   ، كثرًيا 
هو  ك��ان  ���ا  اأيًّ "واالن�شان  وهناك"   ه��ن��ا  م��وت  ه��و 
نلتقي  "  " ه��ّي��ا  وم��ث��ال��ه   اهلل  ���ش��ورة  على  خم��ل��وق 
 " نتفاهم  هّيا   ، نتوا�شل  هّيا   "   " الّطريق  و�شط  يف 
   �شبحان اهلل  ، حادثة ب�شيطة !!! فرغم وقعها االليم 
غرّيت النفو�س ولّونتها باالأمل واحلّق والرجاء ، وزرعت 
. ِ املحّبة يف القلوب التي طاملا امتاأت باحلقد من الّطرفنينْ
��ام . ��ا ..ال�����ش��ع��وب ه���ي م���ن ت�����ش��ن��ع ال�����شّ    ح��قًّ
. ال��واق��ع  ال��ق��ادة  على  تفر�س  م��ن  ه��ي  ال�����ّش��ع��وب   
ال�����ش��ع��وب ه���ي م���ن حت�����ّس ب��ال��غ��ري وم���ع ال��غ��ري.
ه��م��ا  وال����ت����ف����اه����م  امل����ح����ّب����ة  اأّن  �����ش����ّك  وال 
ال���ب���ل�������ش���م ال����وح����ي����د الأو�������ش������اب االأن���������ش����ان.
. اأج�������م�������ل  ظ���������رف  يف  ن����ل����ت����ق����ي  دع�������ون�������ا   
 دع���ون���ا ن��ت�����ش��ال��ح م���ع ب��ع�����ش��ن��ا ال��ب��ع�����س وم��ع 
ان��ف�����ش��ن��ا ، ف��ت��ف��رح ال�����ش��م��اء وُت������رمّن االأر������س.

ينقطع  ال  ورج����اء  اأم����ًا  ال��ن��ف��و���س  ن���زرع  دع��ون��ا   
احلقول  ك��ّل  يف  القمح  �شينمو  عندها   ، و.....خ��ب��ًزا 
!! جميًعا  ُيقلقنا  ب���ات  ال���ذي  ال�����زوؤان  وي��غ��ي��ب   ،

  الّلنب الشّرقيّة والحِسّ االنسانيّ

اإلع��������ام��������ي أح������م������د ح�������ازم
اإ�شرائيل  اأ�شّرت   ،48 ال�  مناطق  داخل  الفل�شطينيون 
عليهم  تطلق  اأن  على    1948 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
التنكر  وه��و  �شيا�شي  لهدف  اإ�شرائيل"  "عرب  �شفة 
الفل�شطينية.  الذاكرة  عن  واإبعاده  )فل�شطني(  ال�شم 
ميثلون  اأنهم  من  الرغم  وعلى  الفل�شطينيون  ه��وؤالء 
اإ�شرائيل،  �شكان  ت��ع��داد  جممل  م��ن   21% ح���وايل 
من  عن�شري  ومتييز  ا�شطهاد   م��ن  يعانون  لكنهم  
امل�شتويات. كل  على  االإ�شرائيلية  احلكومة  جانب 
حتى اأن �شخ�شيات معروفة على ال�شعيد العاملي مثل 
اجلنوب  الزعماء  من  وغريه  توتو،  د�شموند  االأ�شقف 
الرئي�س  كارتر  وجيمي  للعن�شرية،  املعادين  اأفريقيني 
االأمن  وم�شت�شار  االأمريكية،  املتحدة  للواليات  ال�شابق 
القومي االأمريكي زبكنو برزيزين�شكي، انتقدوا ب�شدة هذا 
النهج العن�شري الذي تتبعه اإ�شرائيل جتاه  مواطنني 
ال�شيا�شات  بني  ما  مقارنات  ب��اإج��راء  وق��ام��وا   فيها، 
االإ�شرائيلية والنظام العن�شري ال�شابق يف جنوب اأفريقيا.
 امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ت��ق��ول ان��ه رغ��م ارت��ف��اع عدد 
بن�شبة   1948 �شنة  م��ن  الفل�شطينيني   املواطنني 
%800، اإال اأن  ملكيتهم الأر�شهم تقل�شت مبقدار 16 
�شعًفاً.  ويف حني ي�شّكل العرب اليوم حوايل %21 من 
 2.5% نفوذهم ميتد على  م�شطح  فاإن  اإ�شرائيل  �شكان 
تبلغ  املثال  �شبيل  وعلى  االأرا���ش��ي.  جممل  من  فقط 
ال�شكان،  جمموع  من   51% اجلليل  يف  العرب  ن�شبة 
اجلليل. اأرا���ش��ي  م��ن   7% �شوى  ميلكون  ال  لكنهم 

ترخي�س   وجود  عدم  بحجة  عربية  بيوت  هدم  �شيا�شة 
التقارير  العربي.  املجتمع  على  جديدة  لي�شت  بناء 
ظاهرة  اأن  توؤكد  احلكومية  وغري  احلكومية  الر�شمية 
فقط.   العرب  على  حكًرا  لي�شت  املرخ�س  غري  البناء 
حينه  يف  الداخليه،  وزي��ر  �شكلها   التي  غازيت  جلنة 
غري  البناء  ظاهرة  لدرا�شة   9919 عام  �شريان�شكي، 
وجود   عن  حتدثت  اجل��ن��وب،  ل��واء  ع��دا  ما  القانوين، 
ن�شبة ما بني  %33 - %43 من االأبنية غري املرخ�شة 
الر�شمية  ال�شلطات  فاإن  وباملقابل  اليهودي.  الو�شط  يف 
باأكف  اليهودي  الو�شط  يف  الظاهرة  هذه  مع  تتعامل 
بينما  االأحيان،  غالب  يف  ل�شرعنتها  وت�شعى  حرير،  من 
العرب.  رق��اب  على  م�شلطة  والبناء  التنظيم  قوانني 
ال�شهر  تعر�شت   واملثلث  اجلليل  ق��ي  عربية  بيوت 
املا�شي  للهدم. مما يعني اأن نتنياهو جاوز املدى وبداأ 
يتخبط ب�شيا�شته اإزاء العرب، ويت�شرف بهيجان اأ�شبه 
فاجلرافات  حمراء.  قطعة  ي��رى  عندما  ث��ور  بهيجان 

بداأت  االإ�شرائيلية 
بكفر كنا بهدم بيت، 
العائلة  و���ش��ردت 
بعني  االأخ���ذ  دون 
م�شري  االإع��ت��ب��ار  
ه�����ذه ال���ع���ائ���ل���ة. 
انفتحت  ذل��ك  بعد 
لدى  ال��ه��دم  �شهية 

باأوامر حكومية،  واأمرت  االإ�شرائيلية وطبعاً  ال�شرطة 
الفل�شطيني.  وردًا  املثلث  قلن�شوة يف  بيتا يف   11 بهدم 
مواطن  اآالف  ع�شرة  ح��وايل  لبى  ال��ه��دم  عملية  على 
�شد  وت��ظ��اه��روا  العليا  املتابعة  جلنة  ن��داء  ع��رب��ي  
اإ�شراب  بعد  العربي،  املجتمع  يف  املنازل  هدم  �شبح 
حيث  العربية،  والقرى  والبلدات  املدن  �شهدته  �شامل 
املجتمع  اأن  مفادها  وا�شحة  ر�شالة  املظاهرة  كانت 
العرب. �شد  االإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  يرف�س  العربي 

الهدم  بلدوزرات  ع��ادت   حتى  ق�شري  وقت  مي�س  ومل 
من  كبرية   ق��وات  بيتاً.    15 لتهدم  احل��ريان  اإم  اإىل 
قامت  عيان،  �شهود  وح�شب  االإ�شرائيلية،  ال�شرطة 
وهدم  الرتحيل  ق��رار  لتنفيذ  ف��ج��رًا،  القرية  باقتحام 
ال�شكان   لتخويف  �شوتية  قنابل  وا�شتخدمت  البيوت، 
. الهدم  بعملية  والبدء  البيوت  ترك  على  وارغامهم 

العربية  القيادات  �شتفعل  ماذا  االآن:  املطروح  ال�شوؤال 
بيوت  هدم  اإزاء  العرب  الكني�شت  اأع�شاء  وبالتحديد 
الدرزية  الطائفة  من  كني�شت  اأع�شاء  ثاثة  عربية، 
املغار اجلليلية  بلدة  البيوت يف  جنحوا يف جتميد هدم 
على  كحلون  املالية  وزير  واأجربوا  اخلا�شة،  بطرقهم 
غري  للبيوت   بناء  رخ�س  اإ�شدار  على  بالعمل  التعهد 
املرخ�شة وحتى التخطيط لبناء م�شتقبلي. ثاثة اأع�شاء 
كني�شت فعلوا ذلك. فلماذا ال ي�شتطيع 13 نائباً عربياً يف 
الكني�شت جتمعهم  قائمة م�شرتكة واحدة القيام بنف�س 
النهج الذي  اخلطوة، واإجبار كحلون على اتباع نف�س 
اتبعه يف املغار؟ فالقانون يطبق على بلدة املغار وغريها.

فعلية  ترجمة  االآن  عليهم  امل�شرتكة  القائمة  اأع�شاء   
على  موؤثر  عمل  اإىل  الكني�شت  يف  لوجودهم  حقيقية 
واإيجاد  البيوت،  هدم  عمليات  لوقف  ال�شيا�شي  القرار 
اإذًا  وال��ك��رة  املرخ�شة.  غري  العربية  للبيوت  حلول 
من  وليتعلموا  امل�شرتكة،  القائمة  اأع�شاء  ملعب  يف 
ولي�س  امل��واج��ه��ة،  كيفية  الثاثة  ال���دروز  االأع�����ش��اء 
الهدم.  �شبح   من  بيوت  الإنقاذ  الغري  من  التعلم  عيباً 

شبح هدم البيوت املخيّم على املجتمع العربي جزء
من  سياسة تمييز عنصري للحكومة اإلسرائيلية
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حتدثت  التي  ال�شائعات  بعد  له  ت�شريح  اأول  يف 
يف  فخري  �شباح  ال�شوري  الفنان  اأك��د  وفاته  عن 
اأنه  حم��رز  با�شل  م��ع  املختار  لربنامج  ت�شريح 
وحمبيه. اأ�شرته  وعناية  لرعاية  ويخ�شع  بخري 
نا�س  عن  ت�شدر  ال�شائعات  هذه  اأن  فخري  واعترب 
التعليق. اأو  الرد  الي�شتحق  �شفيه  وكامها  جاهلة 

وقال فخري موجهاً حديثه لل�شوريني والعرب ولكل 
االإعاميني: "�شباح فخري باألف خري و�شحته جيدة 

با�شتمرار". ترعاه  واأ�شرة  عظيمة،  امراأة  ووراءه 
واطماأن  �شاأل  من  لكل  بال�شكر  فخري  توجه  كما 
التكرميات  رغ��م  اإن��ه  بالقول  حديثه  وختم  عليه، 
واالأو�شمة  ح�شدها  التي  امل��دن  ومفاتيح  الكبرية 
اال�شتحقاق  بو�شام  يعتز  اأن��ه  اإال  تقلدها  التي 
ال�����ش��وري م���ن ال���درج���ة امل��م��ت��ازة ال����ذي قلده 
دمه  اأن  اىل  م�شريًا  االأ���ش��د،  ب�شار  الرئي�س  اإي���اه 
�شامدة. ت��زال  ال  التي  ل�شورية  يرخ�س  واأوالده 

جيدة"  وصحتي  خري  بألف  "أنا  فخري:  صباح  وفاته....  شائعة  بعد 

الوهاب  عبد  �شريين  امل�شرية  املمثلة  ن�شرت 
يف  وذل��ك  �شلبي،  منة  بالفنانة  جتمعها  ���ش��ورة 
اأ�شتديو". "�شريي  برنامج  اإحدى حلقات  كوالي�س 

ال�����ش��ورة،  يف  م��ن��ة  حتت�شن  ���ش��ريي��ن  وظ��ه��رت 
وكتبت:"فرحانة اإنك داميا معايا وبت�شاركيني كل 
حاجة حتى فى اأول جتربة ليا مذيعة معايا، ربنا 
يخليكى ليا اأخت و�شديقة و داميا مايحرمني�س منك"

�شلبي  ومنة  عبدالوهاب  �شريين  �شداقة  اأن  يذكر 
عمرها �شنوات طويلة، فذكرت �شريين من قبل اأنها 
عندما ارتبطت بامللحن حممد م�شطفى جرت على 

م��ن��ة 
واأخ����ربت����ه����ا وط��ل��ب��ت 

ابنتها  ت��ل��د  وه���ي  واأن���ه���ا  ال��ن�����ش��ي��ح��ة،  م��ن��ه��ا 
حياتها. ���ش��ري��ك  جت��د  ب����اأن  �شلبي  مل��ن��ة  دع���ت 

شريين عبد الوهاب توجه رسالة ملنة شلبي

ع��ي��د احلب  ح��ف��ل  دي���اب  ع��م��رو  امل��ط��رب  يحيي   
احل��ايل  ف��رباي��ر/���ش��ب��اط  �شهر  م��ن   14 امل��واف��ق 
القاهرة،  يف  اخلام�س  التجمع  حي  فنادق  باأحد 
ع�شرة  احل��ادي��ة  م��ن  �شاعتني  احل��ف��ل  وي�شتمر 
اإىل ال���واح���دة م��ن ف��ج��ر ال��ي��وم ال��ت��ايل.  م�����ش��اًء 
وقال م�شدر يف الفندق اإن احلفل لن يدخله املراهقون 
ممن هم دون عمر ال� 21، كما لن ي�شمح على االإطاق 
قناة  اأي  يوجد  وال  الفيديو،  ك��ام��ريات  ب��دخ��ول 

تلفزيونية �شتقوم بنقل احلفل مبا�شرة مثلما تردد 
وال�شحف.  االإلكرتونية  املواقع  من  عدد  يف  اأخريًا 
 2000 احل���ف���ل  ت����ذاك����ر  اأ�����ش����ع����ار  وت���ب���ل���غ 
حتى  ن��ف��دت  وق���د  ج��ن��ي��ه،  و4000  و3500 
جنيه.   2000 االأوىل  ال��ف��ئ��ة  ت���ذاك���ر  االآن 
 وقد اأ�شار امل�شدر اإىل اأن عمرو دياب وم�شت�شارته 
مع  دائ��م  توا�شل  على  الناظر  ه��دى  االإع��ام��ي��ة 
على  ل��ل��وق��وف  ال��ف��ن��دق  واإدارة  احل��ف��ل  منظمي 
وك�شف  جيدًا،  الفندق  وتاأمينات  التفا�شيل  كافة 
احلفل.  بها  �شيقام  التي  القاعة  يف  خلل  اأي  وجود 
هذا ويعود تدّخل عمرو بنف�شه يف تفا�شيل هذا احلفل 
حفاته  اإحدى  يف  حدثت  التي  الكبرية  االأزمة  بعد 
دخول  عدم  احلفل  منظمي  با�شرتاط  ال�شنة  براأ�س 
الفتيات املحجبات، وهو ما اأدى اإىل تدخل املطرب 
امللقب باله�شبة �شخ�شياً يف االأمر ودفع م�شت�شارته 
م��داخ��ات يف ع��دد كبري من  االإع��ام��ي��ة الإج����راء 
الربامج الإعان اإلغاء هذا ال�شرط من دخول احلفل.  
برومو  م��وؤخ��رًا  عمرو  ط��رح  خمتلف،  �شياق  ويف 
اإنتاج  م��ن  قلبي"  "معاك  اأغنيته  كليب  فيديو 
قريباً. االأغنية  ط��رح  املقرر  وم��ن  ن��اي،  �شركته 

ما هي شروط حضور حفل "الهضبة" يف القاهرة؟

اع�����رتف اأخ������ريا االإع����ام����ي ال��ل��ب��ن��اين و���ش��ام 
االأزي���اء  بعار�شة  العاطفية  بعاقته  ال��ربي��دي 
املتكرر. اإن��ك��اره  رغ��م  ال�شعيدي،  رمي  التون�شية 
وقال بريدي  لربنامج ET بالعربي عن  كوالي�س عاقته 
العاطفية مع ال�شعيدي، م�شرياً اإىل اأنه يحبها كثريًا 
نظراً لوجود الكثري من ال�شفات التي يتمناها اأي رجل 
يف �شريكة حياته، وهذه ال�شفات جعلته قريباً منها".

رغبة  ع���دم  ه��و  حبهما،  لق�شة  ان���ك���اره  ب���رر  و 
يف  مل�شاركتها  ن��ظ��راً  االأم����ر،  لك�شف  ال�شعيدي 
بتقدميه. يقوم  ال��ذي  النجوم"  "رق�س  برنامج 

رغم نفيه مرارًا .. وسام بريدي يعرتف بحبه لريم السعيدي!

احللقة  يف  اإل��ي�����ش��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  ت��األ��ق��ت 
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج »رق�������س ال��ن��ج��وم«، 
وال���ت���ي ���ش��ه��دت ف���وز امل��م��ث��ل ب��دي��ع اأب��و���ش��ق��را 
العام. لهذا  ال��راب��ع  مو�شمه  يف  راق�����س  باأف�شل 

مثرية،  اإط��االت  بثاث  امل�شاهدين  �شحرت  اإلي�شا 

غناًء  امل�����ش��رح  على  بها  اأب��دع��ت 
ختام  م�����ش��ك  ف��ك��ان��ت  ورق�������ش���اً، 
ثناء  اإطاالتها  والق��ت  الربنامج، 
اجل��م��ي��ع، ح��ي��ث ت��ن��وع��ت م��ا بني 
ف�شتان اأ�شود طويل براق مك�شوف 
طويل،  اأزرق  واآخ����ر  ال�����ش��در، 
البطن. مك�شوف  اأ�شود  وف�شتان 
املا�شة  ذو  اخل���امت  ك��ان  ال��اف��ت 
يف  اإلي�شا  ارت��دت��ه  ال��ت��ي  الكبرية 
البع�س  توقع  حيث  اليمنى،  يدها 
الفنانة  اإعان من  اأن يكون اخلامت 
ر�شمًيا  ارتباطها  ع��ن  اللبنانية 
االآن  حتى  ترف�س  ال��ذي  بحبيبها 
الك�شف عن هويته، يف الوقت الذي 
اإك�ش�شوار. اعترب فيه البع�س االآخر اخلامت جمرد 
من ناحية اأخرى، ت�شتعد اإلي�شا الإحياء حفل غنائي 
مبنا�شبة عيد احلب مب�شاركة النجم اللبناين عا�شي 
ببريوت. فور�شيزونز  فندق  يف  وذل��ك  احل���اين، 

اليسا تبهر الجمهور وتثري التساؤالت!!!

االنباء  كل  و�شوف  جورج  ال�شوري  الفنان  نفى 
ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س  اىل حت��دث��ت ع��ن م��ر���س 
�شائعات. جم��رد  ان��ه��ا  م��وؤك��دا  اال���ش��د  ب�����ش��ار 

ان�شتغرام  على  ح�شابه  ع��رب  و���ش��وف  ون�شر 
عليها  وعلق  اال�شد  بالرئي�س  جتمعه  �شورة 
الدكتور  احلبيبة  �شوريا  بلدنا  “رئي�س  بالقول: 
ما  وكل  جيدة  وب�شحة  خري  باألف  االأ�شد  ب�شار 
وباإذن  مغر�شة،  �شائعات  اال  هو  ما  عنه  يقال 

ب�شار  ال��غ��ايل  و�شيبقى  ���ش��وري��ا  �شتبقى  اهلل 
�شعبها”. ويحمي  يحميها  لها  ق��ائ��دًا  االأ���ش��د 
قد  ك��ان��ت  ال�����ش��ائ��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ي��ذك��ر 
ان��ت�����ش��رت اخ����ريا ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 
لب�شار  ال�شحية  احل��ال��ة  ح��ول  االج��ت��م��اع��ي 
اال����ش���د وك����ان اخ���ره���ا ت��غ��ري��دة ل��اع��ام��ي 
طريح  اال�شد  اأن  اأك��د  وال��ذي  القا�شم  في�شل 
.70% مر�شه  خطورة  ن�شبة  وان  الفرا�س 

ج�����ورج وس������وف: "رئ���ي���س ب��ل��دن��ا س��وري��ا 
خري" ب��أل��ف  األس���د  ب��ش��ار  ال��دك��ت��ور  الحبيبة 
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نس كافي 
ريدماج

كرتونة مشرب شعير مطري غسيل رباعية محارم هاجيس
بدين

شامبو  
فاميال

شوكو ٢ لتر 
يوطفاتة

حليب طارة
 ٢ لتر

ديودورانت 
اكس

بفال عيليت XLلبن طارة شامبوا شاي ليبتون
بينوك

2 بـ
17

2 بـ
171717

17 17
2 بـ

2 بـ
1717

2 بـ

سداسية ورق مطبخ

17171717

17
2 بـ

سالمة زوغلوبك/ طيرت 
تسفي ٥٠٠ غرام

1717

جبنة عيمك/ 
نوعام ٥٠٠ غرام

حمص احال/تسيار ٧٥٠ غرام

217 بـ

جروس طحين مان

17
باستراما زوغلوبككيتشوب اوسم

 ٤٠٠ غرام ال يشمل كابيف

17 17
2 بـ

دواء غسيل 
سائل مكسيما 

٥ لتر

رزمة 
شوربة 
كينور

رزمة ميلكي ٨ وحدات

17

34902190

بوريكس زوغلوبك

2290
2 بـ

معكرونة ٢٥٠ 
غرام اوسم

190

شوكوالطة نوتينال ٣٥٠ غرامسيميالك ٩٠٠ غرام طحينة ورق تواليت ٣٢ لفة
النسر

مسحوق فيري ١٫٢٤٠
غسيل 
بيومات
٥ كيلوا

قهوة نخلة
١ كيلوا

حافضات 
هاجيس

399067901990 1090
2 بـ

3 بـ
4990990990 150

2 بـ

بيتيبر اوسم

17

رزمة علب مو

2 بـ
17

سداسية عصير بريمور

2890

لبنة الهنا ١ كيلوا

1290
كرتونة زيت 

انطوان شقحة
رز سان وايت

79902990

مسحوق 
غسيل اريال 

٨ كيلوا

انواع المعجنات ٦٠٠ غرام

5490 790
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اف��������������������������������������������������������ق��������������������������������������������������������ي :
خال  رومل  على  مونتغمري  فيها  اإنت�شر  م�شرية  بلدة   1-
اأمريكية   والية   2- مو�شول   – ا�شم  الثانية  العاملية  احلرب 
وزائ��ري  اأوغ��ن��دا  ب��ني  اأفريقية  دول��ة   – ال�شجر  زرع   3-
وبوروندي وتنزانيا  -4 ِمثل ونظري – يلمع الربق – للتمني  
فرن�شا   اأنهر  اأط��ول   – اخليوط  اأو  الغزل  عليه  ُيلّف  ما   5-
ميلو  كلبه  مع  متعددة  مغامرات  له  م�شوّرة  �شرائط  بطل   6-
– جميل  -7 للتف�شري – خاب ومل ينجح  -8 �شرب بال�شوط – 
يحمله كل اإن�شان – اإ�شم بوذا يف ال�شني -9 اإ�شم حمله العديد 
– عا�شمة غانا  -10 �شحايف لبناين راحل من ملوك ا�شرائيل 

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
مدينة   2- ال�شواريخ  لراجمة  الرو�شية  الت�شمية   1-
انت�شر  تركية  مدينة   – ال��ع��ذراء  مب���زار  �شهرية  فرن�شية 
من   3- ال��ث��ال��ث   داري��و���س  على  امل��ق��دوين  االأ���ش��ك��ن��در  فيها 
لبناين نيابي  جمل�س  رئي�س  عائلة   – جر  ح��رف   – احلبوب 
يف  ل��ب��ن��اين  م�����ش��ي��ف   5- وال����د   – ي�����ّدون   – ل��ل��ن��ف��ي   4-  
روح   – ي��ع��ات��ب   6- وت��وك��ي��د  ���ش��رط  اأداة   – ك�����ش��روان 
اأ�������ش������ف������ر  ب������ط������ي������خ   – ن�������ك�������اف�������ح   7-  
-8 وعاء اخلمر – طني رقيق – عّد واح�شى -9 غنج – بيت النار 
ام�����������ريك�����������ي�����������ة دول�������������������������������ة   10-

ت��س��ال��ي وت���ق���اري���ر خ��اص��ة

عة
اط

متق
ت 

لما
ك

جوزاء

اال���ش��د

ال��ث��ور

ال�شرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجل���دي

احل��وت

الدلو

يتحدث عن فر�س مهنية اآتية اإليك. قم بجهودك مل�شاعدة 
ال��ي��وم  ق��د يحمل ه���ذا  ق���درات���ك.  االآخ���ري���ن واإث���ب���ات 
تعتمد اأن  ع��ل��ي��ك  ع��م��ل��ك.  يف  ت���ق���ّدم���اً  اأو  م���ك���اف���اأة 
م����ع ال�������ش���ري���ك م����ب����داأ امل���ع���ام���ل���ة ب���امل���ث���ل، وه����ذا 
����ش���ي���ك���ون اأف�������ش���ل ل���ل���ط���رف���ني. خ���ف���ف ت��ن��ق��ات��ك

وق���م  امل�������ش���ع���د،  وا����ش���ت���ع���م���ال  ال���������ش����ي����ارة  يف 
ب���ب���ع�������س احل�������رك�������ات امل�����ف�����ي�����دة ل���ل�������ش���ح���ة.

وال  طويلة،  م��دة  منذ  ل��ه  تعد  م�شروع  يف  تغامر  ال 
بعد. تكتمل  مل  جناحه  فعنا�شر  طرحه،  يف  تت�شرع 
اإهمااًل  كفاك  ال�شامة.  التاأين  ويف  الندامة  العجلة  يف 
امل��راوغ��ة ع��ن  ت��وق��ف  امل��ح��ي��ط.  م��ع  ون��ف��اًق��ا  لل�شريك 

واإطاق الوعود الكاذبة. قد تبدو م�شطرباً وقلقاً جراء اآالم 
خفيفة تنتابك يف �شدرك، لكن االأمر جمرد �شغط ع�شبي.
يدعمك القدر وياأتيك االنفراج يف الوقت املنا�شب، فيحمل 
جدًا، طويلة  مدة  منذ  تره  مل  �شديقاً  اليوم  هذا  اإليك 
حاما اإليك ب�شرى �شاّرة. اإذا كنت تبحث عن انف�شال 
فقد يتم االآن، اأو اإذا كنت تريد حًا فقد يطرح اي�شاً. 
ك�����ن غ������ي������ورًا ع����ل����ى ����ش���ح���ت���ك ك����م����ا اأن�����ت 
غ�������ي�������ور ع�����ل�����ى ع�����م�����ل�����ك وع������واط������ف������ك.

وتت�شلى  ،ت�شحك  مل�شروع  وانطاقة  ممّيزة  فر�ًس 
وت�شتقبل اال�شدقاء وي�شود جّو من الفكاهة واملزاح.
منك  يتقّرب  ال�شريك  ب��اأن  ت�شعر  متزّوجاً  كنت  اإذا 
اإيجابية. اأك��رث  بطريقة  وي��ح��اورك  ويتفّهمك  اأك��رث 

امل�����ش��ب��ق��ة  اأ�����ش����ح����اب االأح�����ك�����ام  ت���ك���ن م����ن  ال 
ب���ح���ق ال����ري����ا�����ش����ة واحل����م����ي����ة ال�������ش���ح���ي���ة.

����ع جت������ارب م���ال���ي���ة م�������ش���ّوق���ة. ف���ر����ش���ة م��ال��ي��ة، ت����وّق
رومن�شية  ل���ك  ت��ت��اح  رب���ح���اً.  ت��ت��وّق��ع  اأن  ع��ل��ي��ك  ورمب����ا 
ت��ت��وق��ع��ه��ا، ت���ك���ن  مل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  م���غ���ازل���ة  اأو 

اإىل  ت�����ق�����ودك  ج�����دي�����دة  ع�����اق�����ة  ع���ل���ي���ه���ا  ت�����رتت�����ب 
اأم��������ور خ���ي���ال���ي���ة. ي����ق����ال م���ف���ت���اح ال���ب���ط���ن ل��ق��م��ة.
ي منها. لكن عليك اأن تختار جيدًا هذه اللقمة وال �شيما ال�شح

وتتوقف  ومهنية  مالية  م�شائل  االأثناء  هذه  يف  ت�شّوي 
مب�شروع  املتعلقة  الدقيقة  التفا�شيل  بع�س  عند 
م���ه���م ت���ع���ل���ق ع���ل���ي���ه اآم����������ااًل ك������ب������اراً. ازدي�������اد 
م�����ن اإ������ش�����راق�����ك وي���ج���ع���ل���ك اآ�������ش������رًا ل��ل��ق��ل��وب
اأّن  اإاّل  ت��ت��ط��ّور،  اأو  روم��ن�����ش��ي��ة  ق�شية  ت��ول��د  ق��د   .
وميل االأث���ن���اء  ه���ذه  يف  تظهرها  �شلبية  م��ن  ي��ح��ّذر 

ك��اه��ل��ك  ع����ن  خ���ف���ف  واالإه������م������ال.  ال�����رتاخ�����ي  اىل 
اأح�������م�������ال االآخ��������ري��������ن، وان�����ت�����ب�����ه ل�����ش��ح��ت��ك
����ى ال����ق����ي����ام مب���ه���م���ات���ك. ���ى ق�����������ادرًا ع����ل ل���ت���ب���ق

اأو  ع�����دائ�����ي�����ة،  اأج�������������واء  م������ن  ي���ح���م���ي���ك 
اىل اأّدت  م��ت��ف��اق��م��ة  ن����زاع����ات  م����ن  ي���خ���ّف���ف 

على  ت�شيطر  لبع�شهم.  عنف  واأع��م��ال  مواجهات 
وتتو�شل ال�شريك،  انفعاالت  اأم���ام  اأك��رث  نف�شك 
املحافظة  اردت  اإذا  ن����زاع.  ب��ع��د  ت�����ش��وي��ة  اىل 
ع���ل���ى ر�����ش����اق����ت����ك، ج����ّه����ز ن���ف�������ش���ك ل��ل��م��ه��م

او  ل���ل�������ش���ف���ر  �����ا  ف�����ر������شً ال�����ي�����ك  ي����ح����م����ل 
ب���درا����ش���ة ل���ل���ب���دء  او  االأح������ّب������ة  ل���ل���ق���اء 
يف  م��وؤث��رة  وغ��ري  ب�شيطة  م�شكات  م�����ش��وار.  او 
التفكري اىل  �شتدفعك  لكنها  بال�شريك،  العاقة 
اإذا  امل�������ش���ت���ق���ب���ل.  يف  اأك��������رب  ب���اي���ج���اب���ي���ة 
ب����������داأت ت�������ش���ع���ر ب��������اأن ال�����ب�����دان�����ة ت��ظ��ه��ر
مدرو�شة. حمية  ات��ب��اع  اإىل  ���ش��ارع  ف��اأك��رث،  اأك��رث 

يتحدث عن فر�س مالية ولها عاقة ب�شراكة ما. اإنتبه من التبذير
وامل�����ش��اري��ف ال����زائ����دة، وادر������س او���ش��اع��ك ب��ّدق��ة. 
جوامع امل�����ش��اري��ع.  بع�س  على  اع��رتا���ش��اً  ح���ذار  لكن 
م�����ش��رتك��ة ك��ث��رية ب��ي��ن��ك وب����ني احل��ب��ي��ب، ف��ه��ل اأن���ت 
م�����ش��ت��ع��د ل��ط��ي ���ش��ف��ح��ة امل���ا����ش���ي؟ ه���و ع��ل��ى اأمت
اال�شتعداد. من ينتبه ل�شحته يك�شبها، ومن يهملها يعر�س

او ف���ر����ش���ة  او  ����ا  م����ه����ًمّ ����ا  ع����ر�����شً ال����ي����ك  ي���ح���م���ل 
وتنق�شع  ال�����ش��غ��ط  ي��خ��ّف  امل���ج���االت.  ب��ع�����س  يف  ح��ًظ��ا 
ت��زده��ر ال��ن��ف��وذ.  ومت���ار����س  ب��ال��ق��وة  فت�شعر  �����ش��م��اء،  ال
االع���م���ال ف��ت�����ش��ت��ع��ي��د ال���ت���ف���اوؤل وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س. ال 
ممن بكثري  اأف�شل  تعرفه  فمن  ع��اب��رة،  بعاقة  تخاطر 
تهتم  ذل���ك.  ى  عل دل��ي��ل  خ��ري  ال�شابقة  وجت��ارب��ك  جتهله، 
واقعياً. ك��ن  ي��ط��راأ.  مفاجئ  ب��اأم��ر  اأو  ي  �شح مب��و���ش��وع 

يحمل اليك اآمااًل جديدة وعاًجا مل�شكلة، كما يجعلك ت�شرتجع الثقة
رمب��ا،  ح��ل��ًم��ا  فيحّققون  اجل��م��ي��ع  اأّم����ا  وب��امل��ح��ي��ط.  بنف�شك 
���ش��اب��ه. وم���ا  ج���ائ���زة  او  ت��ق��دي��ًرا  او  م��ك��اف��اأة  وي��ن��ال��ون 

ق����د ت��ت��ح��ّم�����س الأح������د االأ����ش���خ���ا����س، ل���ك���ّن���ك ال جت����روؤ 
م�����ش��اع��رك اأو حت���اف���ظ ع��ل��ى  ذل�����ك،  ال��ت��ع��ب��ري ع���ن  ع��ل��ى 

العائلة  اأف��راد  اأحد  اإب��ال  االآخرين.  عيون  من  بعيًدا  متكّتمة، 
جدًا. ويفرحك  كبرية  براحة  ي�شعرك  فرتة،  الزمه  مر�س  من 

ل���دي���ك ط���م���وح ك��ب��ري ل��ت��ط��وي��ر وم�����ش��اري��ع��ك، وه���ذا 
اإىل ي��ح��ت��اج  ت��ط��ب��ي��ق��ه  اأن  اإال  ل����ك،  م�������ش���روع  ح���ق 

ع��اق��ة  والدة  ت���وق���ع  ت��ت�����ش��ور.  مم���ا  اأط������ول  وق����ت 
االو���ش��اع لبع�س  ت��ط��ورًا  او  خ��ال��ي��اً  كنت  اذا  عاطفية 

وال���ظ���روف ال�����ش��خ�����ش��ي��ة. ك��ذل��ك ت��ت��ي��ح ل���ك ال��ظ��روف 
م�شاحلة او  ب��ه  حت��ل��م  �شخ�س  م��ن  وال��ت��ق��رب  ال���ت���وّدد 

ج�شم  على  احل�شول  اأردت  اإذا  ت��ت��م.  ق��د  احلبيب  م��ع 
بانتظام. الريا�شة  وم��ار���س  طعامك  اإىل  انتبه  ر�شيق، 

ت�شجيع  اإط��ار  ويف  م��وؤخ��ًرا، 
ال��ت��وف��ري ل������اأوالد، ق���ّررت 
�شات  خم�شّ زي���ادة  ال��دول��ة 
االأوالد ب� 50 �شيكل اإ�شافية 
برنامج  يف  اإي���داع���ه���ا  ي��ت��م 
ولد.  لكل  فتحه  يتم  توفري 
ت�شّجع  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه 
التوفري  على  االأه��ايل  الدولة 
يكون  ب��ح��ي��ث  الأوالده�������م، 
عندما  ول����د،  ك���ل  ب���ح���وزة 
ي�����ش��ل مل���رح���ل���ة ال��ب��ل��وغ 
م��ب��ل��غ ج��ي��د م���ن امل�����ال مت 
ت���������وف���������ريه ط���������������وال ��������ش�������ن�������وات ط�����ف�����ول�����ت�����ه.
�شات  خم�شّ م��ن  ي�شيفوا  اأن  االأه����ايل  ي�شتطيع  ب��االإ���ش��اف��ة، 
يف  االأم���د.  طويل  للتوفري  �شيكل   50 مبلغ  ال��ع��ادي��ة،  االأوالد 
العادية  االأوالد  �شات  خم�شّ �شتقّل   ب��ذل��ك،  االأه���ل  ق��ام  ح��ال 
 50( �شيت�شاعف  االأم���د  طويل  التوفري  لكن   ، �شيكل   50 ب��� 
�شيكل   50  – و  �شهرًيا  توفريها  �شيتم  التي  الدولة  من  �شيكل 

. ال��ع��ادي��ة(  املخ�ّش�شات  م��ن  اإ�شافتها  االأه���ل  ق��رر  ح��ال  يف 
ال�شريفة  ق�شم  وم��دي��ر  ال��ع��ام  للمدير  ن��ائ��ب  م��ي��م��ون،  دودي 
الربنامج  مزايا  روؤية  "يجب  قال:  مركنتيل  بنك  يف  اخل�شو�شية 
مبا يف ذلك العامل الرتبوي: التوفري ال�شهري هو مببلغ معقول، 
يف  يولد  طفل  كل   . كبرًيا  مبلًغا  يجعله  االإي��داع��ات  وا�شتمرار 
بحوزته  �شيكون   ،18 عمر  اإىل  ي�شل  وعندما  ال��ف��رتة،  ه��ذه 
الذي  املبلغ  حياته،  بداية  يف  �شت�شاعده  التي  ال�شواقل  اآالف 
.  " االأك��ادمي��ي  تعليمه  لتمويل  ا�شتخدامه  مُيكن  ت��وف��ريه  مت 
"برنامج توفري لكل ولد" يف بنك مركنتيل:  واأ�شاف ميمون حول 
وزارة  قّررت  كما   – التوفري  اإمكانيات  جميع  نعر�س  نحن   "
فائدة  اأو  مرتبطة  غ��ري   ثابتة  مرتبطة،  ثابتة  )ف��ائ��دة  املالية 
متغرّية وم�شارات اإ�شافية(. هذا دورنا وزمننا كاأهل، اأن نتحمل 
وبهدف  اأوالدن��ا  م�شتقبل  اأج��ل  من  بالتوفري  ونبداأ  امل�شوؤولية 
برنامج  بفتح  يهتم  من  وجميع  الزبائن  وم�شاعدة  الت�شهيل 
توفري الأوالده، و�شعنا يف فروع البنك حمطات للت�شجيل الذاتي 
موظفني  ت�شرفكم  حتت  و�شعنا  املحطة  جانب  واإىل  دور،  بدون 
واجلمهور  البنك  زبائن  ندعو   الت�شجيل.  خ��ال  لي�شاعدوكم 
 . " التوجه لفروع مركنتيل يف اأنحاء الباد لفتح برامج التوفري  

بنك مركنتيل يدعوكم لفتح برامج توفري لكل ولد
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ج��ًدا! الكبرية  القمامة  ل�شال  مائمة   XL بحجم  اأكيا�س   – جديد  واالآن 
-Oxo Biodegra بتكنولوجية اإنتاجها  يتم  ج��ًدا  قوّية  قمامة   اأكيا�س 
طويا. مود  وال�شّ املتانة  متنحها  والتي  خا�شة،  مواد  باإ�شافة  املتطّورة   able
ُت�شحب الواحدة تلو االأخرى بدون قطع، رّباط قوّي، �شهل الّربط ومريح للحمل.
متوّفرة بعبوتني وحجمني: 40 كي�ًشا 54x65 �شم، مائمة ملعظم ال�ّشال العادّية.
جًدا. ال�شخمة  لل�شال  مائمة  �شم،   65x75 بحجم  جًدا  كبرًيا  كي�ًشا   30

سانو  سوشي إكسرتا   أكياس قمامة قويّة جدًا!

جيم�س رت�شارد�شون 
دي��وت��ي ف��ري ال��ذي 
ي�شّوق ماركات عاملية 
رائدة فقط، اأعلن يف 
ال�شيف االأخ��ري عن 
خطوة ا�شرتاتيجية 
يقّدم،  اإط��اره��ا  ويف 
ة  من�شّ م���ّرة،  الأول 
يف جم��ّم��ع االأزي����اء 
JR/FAS -
مل���ارك���ات   ION
وم�����������������������ش�����������م�����������م�����������ني حم�����������ل�����������ي�����������ني . 
على �شوء جناح امل�شروع، ابتداًء من �شهر كانون الثاين 2017 
چيلي  للم�شممتني   MeDusa اجل��زادي��ن  م��ارك��ة  دخ��ل��ت 
-JR/FAS – طمام وع��دي چ��ال ملجّمع االأزي���اء   روزي��ن

 .SKETCH م��ارك��ة  لت�شتبدل  ف��ري  دي��وت��ي  يف   ION
من بني اجلزادين واحلقائب، امل�شنوعة كلها من مواد ُمعاد تدويرها، 
التي ت�شّوق يف JR/FASHION ديوتي فري: حقائب ريو 
وباري�س، حمافظ نقود �شغرية كات�س وجزادين كات�س، حقائب 

�شويف وماري راقية، جزادين پرمييوم التي حظيت باملكان االأول 
-THE INDEPENDEENT HAN  يف م�شابقة
BAG DESIGNER AWARDS يف نيو يورك وغريها.
جممع  يف  املعرو�شة   MeDusa وحقائب  جزادين  ت�شكيلة 
اإىل اخل��ارج، ومنها جزادين  ُتنا�شب جمهور امل�شافرين  االأزي��اء 
 . �شغرية  ���ش��ه��رات  وج���زادي���ن  اليومية  ال��رح��ات  ُتنا�شب 
باحليوية،  وت��ن��ب�����س  ق��وي��ة  األ����واًن����ا  ت��ع��ر���س  الت�شكيلة 
اأ���ش��ل��ي��ة وع�����ش��ري��ة،  ذات ج����ودة ع��ال��ي��ة وب��ت�����ش��م��ي��م��ات 
للبيئة. م�����واد خ�����ش��راء ���ش��دي��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��د  م���ع 
جميع احلقائب يف املاركة يتم ت�شميمها يدوًيا يف تل اأبيب. املادة 
 – الڤينيل  اأوراق  هي  اجلزادين  منها  ُت�شنع  التي  البا�شتيكية 
 10% و  تدويرها  ُمعاد  م��ادة   90% من  PVCامل�شنوعة 
اأ�شلية  بتكنولوجيا  الباد  يف  م�شنوع  البا�شتيك  �شبغة.  لون 
البيئة  �شديق  ڤيچان   100% اجل��زادي��ن  للبيئة.   و�شديقة 
جميع   . حيوانية  م��واد  ان��ه  على  يحتوي  وال   )VEGAN(
املواد م�شنوعة يف الباد من البداية حتى النهاية ، بدمج �شناعة 
 .  one of a kind مظهر  مع  مميزة  منتجات  خللق  يدوية 
دي��وت��ي  ب��اأ���ش��ع��ار  ُت���ب���اع   MeDusa ح��ق��ائ��ب  ت�شكيلة 
ال���ب���اد. االأ����ش���ع���ار يف  م���ن  ب���� 17%  اأق�����ل  ف����ري وه����ي 

البدء بتسويق ماركة MeDusa إلنتاج الحقائب والجزادين املصنوعة 
JR/fashion يف  األزياء  مجمّع  يف  تدويره  امُلعاد  الباستيك  من 

ال�شيمر  ط��ق��م  ت��ع��ر���س  اأن  ك���ريالي���ن  ���ش��رك��ة  ي�����ش��ّر 
ب���ّراق���ة  األ��������وان   4 ي�����ش��م��ل  ال������ذي  االأول  امل���ه���ن���ّي 
ُت�����ش��ف��ي ع��ل��ى امل���ام���ح واجل�����ش��م مل�����ش��ة م���ن ال�����ش��وء.

اأحمر خدود  األوان  اأربعة  Shimmer & Glow تدمج 
ب�  اإح�شا�ًشا  اإ�شاءة،  الب�شرة  متنح  وُم�شرقة  قوّية  متالّية، 
"قبلة ال�شم�س" واإ�شراقة تائم كل نوع مكياج وكل نوع ب�شرة.
كل  حت�ّشن  للوجه،  احليوّية  تعيد  الرّباقة  ال�شيمر  األ��وان 
وكاأنِك  كما  �شّحيًّا،  مظهًرا  الب�شرة  ومتنح  مكياج  ن��وع 
بخّفة. وج��ه��ِك  ال�شم�س  فيها  ق��ّب��ل��ت  عطلة  يف  ك��ن��ت  ل��و 

يف الطقم 4 األوان مائمة ملناطق خمتلفة يف الوجه. ميكن دجمها 
مًعا اأو اإ�شتعمال كل منها على حدة ح�شب �شاعات النهار اأو 
الليل ونوع املكياج. جميع االألوان مائمة الإ�شاءة الوجه بدون 
والذراعني. املك�شوفة  املناطق  والإبراز  اأي�ًشا،  كامل  مكياج 

CARELINE Pro Shimmer & Glow
طقم ملكياج برّاق بامتياز إلضاءة مامح الوجه بتقنيّة مهنيّة




