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وذلك  يوم الجمعة الموافق 23/12/2016 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساًء
في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

قسيس نايف  ليلى 

ـــدة إخـــوتـــهـــا  ـــي ـــق ـــف أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات ال
وجــــــــروس قــــســــيــــس  آل  ــــــوم  ــــــم وع
أقـــربـــاؤهـــم وأنــســبــاؤهــم فـــي شــفــاعــمــرو
ــم ــه ــت ــارك ــش ــم ـــكـــم ل ـــدعـــون ـــــارج ي ـــــخ وال
ـــــن ـــــي ـــــع قـــــــــــــداس وجــــــــنــــــــاز األرب
ـــــنـــــفـــــس فــــقــــيــــدتــــهــــم راحـــــــــــــة ل
ــــــة  طـــــيـــــبـــــة الـــــذكـــــر ــــــي ــــــال ــــــغ ال

 (ام  الياس)

حملة األسبوع 

امبراطورية اللحوم بال منافس 
اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا

ب��خ��ص��وص لجنة  ب���ي���ان ت��ع��ق��ي��ب  ي���ص���در  ال��ب��ل��دي��ة  رئ���ي���س 
وعواقبه امل���ب���ارك  امل��ط��ر  ب��ش��أن  وت��وض��ي��ح  وال��ب��ن��اء  التنظيم 
ج���م���اع���ات اره����اب����ي����ة ت���ف���ج���ر ال��ك��ن��ي��س��ة ال���ب���ط���رس���ي���ة ب���ال���ق���اه���رة
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ويج��عل شفاعمرو مركز "حجيج" لسكان الدولة من أقصى الشمال إىل أقصى الجنوب
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعاناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������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

األخبار

مبعرفة  املواطن  حق  باب  ومن  لكن   ، بالرد  نف�سي  اأ�سغل  اأال  اأف�سل  كنت 
الت�سليل  على  املبني  امل�سيء  الن�سر  من   �سنوات  ثالث  وبعد   ، احلقيقة 
وت�سويه احلقائق والتجريح ال�سخ�سي واتهام بع�ض املغر�سني يل وللجنة 
التنظيم برئا�ستي  بالتق�سري والف�ساد واعتمادهم اأ�سلوب املناكفة ال�سيا�سية  
عن  الناجتة   ، االحياء  بع�ض  يف  النا�ض   معاناة  وا�ستغالل   الرخي�سة 
تق�سري وف�سل االخرين يف املا�سي ،  راأيت من الواجب ن�سر هذا التو�سيح .
 ،2013 ���س��ن��وات )2012،  اأرب���ع  ع��ن  ه��و  ال��دول��ة   م��راق��ب  ت��ق��ري��ر  
وغالبية   ،  2014 عام  اللجنة  رئا�سة  ت�سلمت  اأنا   ،  )2015  ،  2014
من  خملفات   م��ن  ه��ي  التقرير  يف  اليها  امل�سار  وال�سلبيات  النواق�ض 
. ب��الء  ك��ان  منهما  ارث   وك��ل   ، البلدية  ورث��ت  كما  ورثتها  وق��د  �سبقني 
نحن نعمل على ت�سحيح االأخطاء و�سد النواق�ض امل�سار اليها   1-
 ، اللجنة  بعمل  املتعلق  خا�سة  منها  ق�سم  يف  التاأخر  اأم��ا   ، التقرير  يف 
فال�سبب فيه على الغالب هو اأننا نعمل منذ فرتة على االنف�سال عن البلدات 
االأربعة االأخرى بهدف اأقامة اللجنة املحلية ل�سفاعمرو واعادتها اىل البلدية 
، عندها ميكن اتخاذ القرارات واجراء التغيريات  والتعديالت  املطلوبة.  
: ال��������������������ت��������������������وظ��������������������ي��������������������ف��������������������ات   2-

اأثناء رئا�ستي  للجنة التنظيم  مت  تعيني اأربعة موظفني فقط ، ح�سب القانون 
والنظم االدارية ومبناق�سات ر�سمية مب�ساركة الوزارة  ، ا�سافة اىل  امل�ست�سار 
لتوجيهات  وفقا  ت�سغيلهما  على  �سادقنا  اأي�سا  وهما  واملدعي  الق�سائي 
امل�ست�سار الق�سائي للوزارة ، اأما باقي الوظائف فكلها كانت قبل ت�سلمي . 
عام  اللجنة  رئا�سة  ت�سلمي  منذ  به  قمنا  ما   : التخطيط   3-
 . �سبقني  من  به  يقم  ومل  طويلة   �سنوات  النا�ض  انتظره    ،  2014
من   75% ل  تق�سيم   خريطة  على  امل�����س��ادق��ة    - �سهاب  اأب���و  ح��ي 
بتجميد  ال��وزارة  من  ر�سميا  طلبنا  وقد   ، البقية  الإجن��از  ونعمل  االر���ض 
. التخطيط   انهاء   لنا  يت�سنى  حتى  قائم  هو  ما  لكل  واملخالفات  املحاكم 

ولن  ، مل  وغ��ريه��ا  وع��رة ج��رو���ض   ، �ساح  اب��و   ، ال��ف��وار  مثل  اح��ي��اء  يف 
ولطاملا   ، ال�سنني  ع�����س��رات  مزمنة  عالقة  م�ساكل  حل��ل  ج��ه��دا  ن��دخ��ر 
 . فعال  احل��ل  اجن��زوا  وكاأنهم  وال�سور  احللوى  ووزع��وا  قبلي  تغنوا 
�سنتني   من   اأك��ر  متوا�سل  عمل  بعد   : الهيكلية  اخلارطة   4-
القادمة  واالجيال  �سفاعمرو  م�ستقبل  على  وحفاظا  حر�سا   مهنية  وبكل 
ومت  الهيكلية  اخلارطة  على  البلدية  ويف  التنظيم  جلنة  يف  �سادقنا    ،
بناء  دومن   6000 نحو  ا�سافة  ت�سمل   ، ال���وزارة  مل�سادقة  حتويلها 
املدينة  ت�سد احتياجات  ، وهي  ال�سكن  وحي �سكني جديد واأالف وحدات 
ن�سمة . الف   96 اىل  ال�سكان  ال�سنني م�ستقبال حتى و�سول عدد  لع�سرات 
وامل�����������خ�����������ال�����������ف�����������ات: ال��������������ق��������������ان��������������ون   5-

وفتح  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف  التق�سري  ع��ل��ى  ل��ن��ا  ان��ت��ق��اد  ال��ت��ق��ري��ر  يف 
روؤ���س��اء  زم��الئ��ي  م��ع  وق��ط��ري��ا  حمليا  اأع��م��ل  اأن���ا   ، امل��ح��اك��م  يف  ملفات 
غري  ال��ب��ن��اء  مل�ساكل  �سامل  ج���ذري  ح��ل  الإي��ج��اد   املحلية  ال�سلطات 
. وامل�����س��ادق��ة  التخطيط  اع���ادة  خ��الل  م��ن  وال��ق��ائ��م   ال��ق��دمي  املرخ�ض 

 اأما فيما يتعلق بكل ما هو جديد ، فاأننا نوؤكد على �سرورة احرتام القانون 
والنظام ، وعدم القيام باأي بناء دون ا�ست�سدار الرتاخي�ض الالزمة ،  من 
نحافظ  كما  وال�سوارع  العامة  االأرا�سي  على  واحلفاظ  احلر�ض  منطلق 
جميعا  لنا  عامة  م�سلحة  ذلك  يف  الن   ، ال�سخ�سية  واأمالكنا  اأر�سنا  على 
اختناقات  م�ساكل  من  يوميا  نعانيه  فيما  عربة  ولنا    ، القادمة  والأجيالنا 
امل�ساة  واأر�سفة  ال�سيارات  مواقف  يف  ونق�ض  ومرور  �سري  وازدحامات 
واعتبارات  حم�سوبيات  اأو  التخطيط  يف  نظر  وق�سر  الأخطاء  نتيجة   ،
�سخ�سية علما اأن امل�سلحة العامة يجب اأن تكون دائما فوق اأي اعتبار . 
 : هو  فردي  للقانون  خمالف  وكاأين  �سخ�سيا  يل  بالتعر�ض  يتعلق  فيما  اأما 
  1980 ع������������ام  م������رخ�������������ض  اأن��������������ا  ب�����ي�����ت�����ي   1-
.  2014 ع���������ام  م�����رخ�����������ض  اأ������س�����ي�����ل  اب������ن������ي  وب������ي������ت 
موؤقتا   بنيناها  فقد  ار�سي   ويف  بيتي  بجانب  العري�سة  اأما   2-
قمنا  وقد  وعائلية  اجتماعية   منا�سبات  يف  النا�ض  ا�ستقبال  من  لنتمكن 
بفكها بعد انتهاء هذه املنا�سبات . وا�سطبل اخليل اخلا�ض بابني قام ببنائه 
كغريه من النا�ض منذ اكر من ع�سر �سنوات وحتديدا يف اأر�سنا اخلا�سة  .

؟!  �سنوات  �سمتوا   ومل��اذا  كانوا   واأي��ن  ؟!   يتحدثون  ف�ساد  اأي  فعن 
رئي�ض البلدية ال�سابق بنى مقره االنتخابي بجانب بيت اأهله بدون ترخي�ض 
، خمالفا للقانون ومتعديا على  ال�سارع وهو رئي�ض بلدية ، وهل قامت البلدية 
بنقل خط الكهرباء هناك لتمكينه من امتام البناء غري القانوين وغري املرخ�ض ؟!
 " ي���ن�������س���ح  ف���ي���ه  مب�����ا  اإن���������اء  "كل  اًن   ف���ع���ال  اث����ب����ت����وا  ل���ق���د 
.  !!! يعقوب"  ن���ف�������ض  يف  "غاية  م���ن���ه���م  ل����ك����ل  وان 

تعقيب على النشر بخصوص لجنة التنظيم والبناء 
قائمة   بأبنية  يتعلق  فيما  خاصة  به  أعرتف   ، هدم  اوامر  على  اوقع  ال  او  اتردد  بأني  انتقادي 
واملدن  القرى  يف  مرخص   الغري  البناء  مشكلة  بحل  وقطريا  محليا  جاهدا  اعمل  بأني  واعتز   ،
العربية  ، من خال اعادة التخطيط واملصادقة ، بتمويل حكومي داعم ألن ذلك أمر مكلف جدا 
االحياء  التخطيط خاصة يف  والتأخر  يف  التقصري  اللجنة على  بانتقاد  فيما يتعلق 
التي تعاني ، هذا  صحيح غري أنه وبالتأكيد كما يعرف الجميع من مخلفات املاضي 
، وما أنجزناه نحن أو على وشك أنجازه  ،  لم ينجزه من كان قبلنا عشرات السنني

  6000 نحو  أضافة  تشمل  التي  الهيكلية  الخارطة  ملشروع  بإنجازنا  نعتز 
انتظار   ونحن يف   ، السكن  وحدات  واالف  جديد  سكني  وحي  بناء  دونم 
البلدية ويف  التنظيم  لجنة  يف  عليها  صادقنا  أن  بعد  ال��وزارة  مصادقة 

املحامي  حياة  انقاذ  لالطباء  اجلباره  اجلهود  ت�سعف  مل 
هذا  ح���اده   قلبيه  ازم���ة  ب��ه  امل��ت  ح��ني  ق��رط��ام  توفيق 
اال�سبوع بعد ان ودع اخاه امل�سافر اللى ايطاليا ب�ساعه  .
ه����ذا وق����د اع���ل���ن االط����ب����اء وف�����اة امل����رح����وم حيث 
املدينه  ���س��ك��ان  ع��ل��ى  ك��ال�����س��اع��ق��ه  وف���ات���ه  وق���ع خ���رب 
ال���ذب���ن ع���رف���وه ب��ح�����س��ن ���س��ريت��ه ودم����اث����ة اخ��الق��ه 
ل��ل��ف��ق��ي��د ال���رح���م���ه ول����ذوي����ه ال�������س���رب وال�������س���ل���وان 

وفاة املحامي توفيق قرطام 
اثر ازمة قلبيه حادة املت به  

�سفاعمرو  م��ن  ع��ام��ا(   40( ���س��واع��د  زك��ري��ا  ال�����س��اب  لقي 
متو�سطة  با�سابات  عاما(   20( �ساب  وا�سيب  م�سرعه 
ط��رق  حل����ادث  تعر�سهما  ج����راء   ، االرب���ع���اء  ع�����س��ر   ،
ذات���ي م���روع ق���رب ���س��ف��اع��م��رو ع��ل��ى م��دخ��ل ه�����اردوف .  
االط��ف��اء  �سلطة  بل�سان  ال��ن��اط��ق  ظ��اه��ر  ك��اي��د  واف���ادن���ا 
ل��واء  واالن��ق��اذ  االط��ف��اء  ط��واق��م  ان  القطرية  واالن��ق��اذ 
�سخ�ض  تخلي�ض  على  وعملت  املكان  اىل  ا�ستنفرت  اجلليل 
النقاذ  فا�سلة  حم��اوالت  بعد  وفاته  اق��رار  مت  حيث  عالق 
متو�سطة،  با�سابات  اخ��ر  �سخ�ض  ا�سيب  فيما   ، حياته 
احل��ادث. مالب�سات  يف  التحقيق  ال�سرطة  با�سرت  فيما 
لعائلة  احل�����ارة  ب��ت��ع��ازي��ه��ا  ت��ت��ق��دم  ال�����س��الم  جم��م��وع��ة 
ال��ف��ق��ي��د..ل��ه ال��رح��م��ة ول��ك��م م���ن ب��ع��ده ط����ول ال��ب��ق��اء

من  س��واع��د  زك��ري��ا  مصرع 
شفاعمرو بحادث طرق مروع



شفاعمرو (دليكاتس) 04-9868555
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حملة األسبوع 

امبراطورية اللحوم بال منافس 
اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا

الناس تستحق لحوم طازجة ومراقبة بأسعار رخيصة 
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ن��ظ��م اأع�����س��اء احل�����ارات ال��داع��م��ة ال��ت��اب��ع 
الثالثاء  ي��وم  �سفاعمرو  يف  امل�سن  جلمعية 
امل����ا�����س����ي، اح����ت����ف����ااًل مم����ي����ًزا مب��ن��ا���س��ب��ة 
االأع���ي���اد امل��ج��ي��دة يف ق��اع��ة م��رك��ز امل�����س��ن.

لرئي�ض  ت��رح��ي��ب��ي��ة   ك��ل��م��ة  االح��ت��ف��ال  ت��خ��ل��ل   
حيث  ع��ل��ي��ان  ن��اي��ف  امل��رب��ي  امل�����س��ن  جمعية 
ق����دم ف��ي��ه��ا ال���ت���ه���اين مب��ن��ا���س��ب��ة االأع����ي����اد ، 
والعافية.  ال�سحة  امل�سنني  جلميع  متمنًيا 

وق���دم���ت ال�����س��ي��دة ���س��ه��ي��ل��ة ك��رك��ب��ي م��دي��رة 
كلمة  ال���ي���وم���ي  وامل����رك����ز  امل�����س��ن  ج��م��ع��ي��ة 
م��ع��اي��دة واأ�����س����ارت الأه��م��ي��ة ال��ن�����س��اط��ات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات الأع�����س��اء احل����ارة ال��داع��م��ة.
يف  االأرباح  ق�سم  مدير  عواد  خالد  ال�سيد  والقى 
بنك لوؤومي حما�سرة بعنوان " االإدارة ال�سليمة 
." والبعيد  القريب  املدى  على  البيتية  لالأمور 
با�سم  التهاين  عنبتاوي  احلان  ال�سيدة  وقدمت 
االأع��ي��اد.  مبنا�سبة  للم�سنني  ال��ب��ن��ك  ادارة 
الداعمة  احلارة  مركزة  احلفل  عرافة  وتولت 
فادية  وامل��م��ر���س��ة  دام����وين  ل��وري��ن  ال�����س��ي��دة 
الهدايا  توزيع  مت  احلفل  نهاية  ويف  ال�ساعر 
ع��ل��ى االأع�������س���اء، وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان 
لوؤومي. بنك  من  تربع  هي  والهدايا  الت�سييفات 

جمعية  يف  ال���داع���م���ة  ال����ح����ارات  أع���ض���اء 
امل��س��ن ب��ش��ف��اع��م��رو ي��ح��ت��ف��ل��ون ب��األع��ي��اد 

"اخلطيب  بلقب  حمودي  �سحى  الطالبة  توجت 
اأقيمت اال�سبوع  املبدع" بعد فوزها بامل�سابقة التي 
املا�سي يف قاعة بلدية �سفاعمرو لل�سنة الثانية على 
بال عنف،  مدينة  م�سروع  وتنظيم  باإ�سراف  التوايل، 
احلكام. جلنة  وبقرار  املناف�سات  على  تفوقها  بعد 

طالبات  خم�ض  النهائية  املرحلة  اىل  و�سل  وق��د 
م���ن م���دار����ض ���س��ف��اع��م��رو، وب����دى ج��ل��ًي��ا �سدة 
"اخلطيب  ل��ق��ب  ح�����س��د  ع��ل��ى  بينهن  ال��ت��ن��اف�����ض 
املرحلة  اىل  و���س��ول��ه��ن  واأن  خ��ا���س��ة  املبدع"، 
ال��ن��ه��اي��ة ي��وؤك��د م��ق��درت��ه��ن اخل��ط��اب��ي��ة امل��م��ت��ازة.

يا�سني  رنا  املربية  العريفة  النهائي  احلفل  افتتحت 
�سوفانية  كمال  الدكتور  البلدية  عام  مدير  تالها   ،
�سكره  وق��دم  املُميز  الن�ساط  هذا  عالًيا  ثمن   ال��ذي 
واأثنى  امل�سروع،  ه��ذا  على  والقيمني  للمبادرين 
ال�سعراء  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  التحكيم  جلنة  دور  على 
االأولياء  جلنة  وع�سوة  ح�سون  ونزيه  فرح  جورج 
�سفوري. جميلة  ال�سيدة  �سفاعمرو  يف  املركزية 

الروؤية  يج�سد  امل�سروع  ان   ": �سوفانية  واأ�ساف 
اأج��واء  خلق  يف  البلدية  تتبناها  التي  الرتبوية 
�سيما  لطالبنا  االأف�����س��ل  وت��ق��دمي  تربوية  ثقافية 
فن  لنتعلم  لطالبنا،  الهامة  االإث���راء  برامج  واأن 
�سرنعاها  ومًعا  الفن  دروب  وكل  واخلطابة  اللغة 
االأعايل". نحو  امل�ساريع  هذه  تتبواأ  ان  على  �سويًة 

�سعيد  ال�سيد  عنف  بال  مدينة  م�سروع  مدير  ام��ا 

دعمهم  على  البلدية  ادارة  ب���دوره  �سكر  خطيب 
وخا�سًة   امل�سابقة  اإجن����اح  يف  ���س��اه��م  م��ن  وك���ل 
املركزية  االأول��ي��اء  وجلنة  عنف  بال  مدينة  طاقم 
�سفاعمرو. يف  وااله������ايل  امل���دار����ض  وم���دي���ري 
الفعالية  لهذه  الرئي�سي  االجن��از  خطيب  واأ�ساف  
م��ن ع�سرة  م��ت�����س��اب��ق��ات وج��م��ه��ور  ا����س���راك  ه��و 
م��دار���ض ف��وق امل��رح��ل��ة االع���دادي���ة حت��ت �سقف 
املدينة. ووح��دة  حلمة  من  يرفع  مما  �سفاعمرو 
ن��ادر  ال�سيد  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ب��ا���س��م  وحت���دث 
على  للقيمني  �سكره  مقدًما  اللجنة  رئي�ض  يو�سفني 
االإن�سان  بناء  هدفها  اللجنة  ان  موؤكًدا  الربنامج 
�سخ�سيته  و�سقل  للتعليم  �سفرًيا  ليكون  والطالب 
يف املجتمع وان هنالك الكثري من الربامج تنتظرنا. 
على  املُتناف�سات  خطابات  اىل  احل�سور  ا�ستمع  ثم 
النتائج  كانت  نهايتها  ويف  املبدع"،  "اخلطيب  لقب 
على النحو التايل : املرتبة االأوىل ح�سدتها الطالبة 
ح�سني  منر  ابراهيم  مدر�سة  من  حمودي  �سحى 
االإعدادية "ج"، يف املرتبة الثانية الطالبة رغد منديه 
"اأ" ويف  من مدر�سة ال�سيخ �سالح خنيف�ض ال�ساملة 
املرتبة الثالثة  كارين �سليبا من مدر�سة الكاثوليك 
اال�سقفية ويف املرتبة الرابعة  جنان �سواعد مدر�سة 
عاطف خطيب ويف املرتبة اخلام�سة نداء �سامي زيود 
من مدر�سة ال�سيخ �سالح خنيف�ض ال�ساملة "اأ"، يذكر 
ان هذه امل�سابقة فكرة مركز الفعاليات عامر ب�سناق.

تتويج الطالبة ضحى حمودي من مدرسة ابراهيم نمر حسني 
اإلعدادية "ج" بلقب مسابقة "الخطيب املبدع" يف شفاعمرو

�سفاعمرو،  يف  والفنون  الثقافة  دار  قاعة  �سهدت 
العرب"،  "حجار  مل�����س��رح��ي��ة  مم��ي��ًزا  ��ا  ع��ر���سً
من  غفري  جمهور  بح�سور  امل��ا���س��ي  اال���س��ب��وع 
الفنان  احل��ج��ار  ب���دور   ق��ام  وخ��ارج��ه��ا.  املدينة 
�سخ�سية  خاللها  من  وا�ستح�سر  نوي�سر  لطف 
"مبطران  امللقب  حّجار،  غريغوريو�ض  املطران 
حنا  واخ���راج  تاأليف  م��ن  امل�سرحية  العرب".  

النا�سرة. يف  احلنني  م�سرح  انتاج  ومن  عيدي، 
املمثل  خ��الل  م��ن  نوي�سر  لطف  الفنان  تقم�ض   
مقاومة  يف  ودوره  احل��ج��ار  �سخ�سية  ال��واح��د  
يف  العثماين  احل��ك��م  وري���ث  ال��ربي��ط��اين  االن��ت��داب 
الفل�سطيني  ال�سعب  وحدة  على  موؤكدا  املنطقة، 
املندوب  متحديا  ط��وائ��ف،  اىل  جتزئته  راف�سا 
القوات  وم�ساعدة  بلفور  وعد  م�ستنكرا  ال�سامي 
ال�سهيونية،  للع�سابات  الربيطانية  امللكية 
.1940 ع����ام  ح��ي��ف��ا  يف  ��ا  ده�����سً ق��ت��ل  ان  اىل 

بكلمة  ال�ساعر  ح�سني  ال�سحايف  العر�ض  افتتح 
البلدية  رئي�ض  كلمة  ت��اله  ترحيبية   افتتاحية 
ال�سيد امني عنبتاوي الذي اأ�ساد بهذا العمل املميز 
على  والفنون  الثقافة  دار  وطاقم  مديرة  و�سكر 
احلجار  املطران  دور  اإىل  واأ�سار  االأم�سية  تنظيم 
االإن�سان  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف  ال��ري��ادي 
�سالبة  حتمل  كانت  التي  وروؤي��ت��ه  واملوؤ�س�سات 
واالإن�سانية. والوطن  باالأر�ض  واالعتزاز  احلكمة 

ال��ع��رب"  "ح��ج��ار  مل��س��رح��ي��ة  مميز  ع���رض 
شفاعمرو  يف  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  دار  يف 

بلدية  مب�ساركة  "القلعة"  ن�ساء  جمموعة  قامت 
كفوف  اأ�سكال  على  جداريه،  بر�سم  �سفاعمرو 
الن�ساء"  �سد  للعنف  "كفى  ور�سالتها  نظيفة 
و"كفى للعنف بكل ا�سكاله" وذلك �سمن حملة 16 
اطلقتها  التي  الن�ساء  �سد  العنف  ملناه�سة  يوم 
جمعية كيان الن�سوية لل�سنه الثانية على التوايل.

م����ن  قبل  ال��ف��ع��ال��ي��ة جت����اوًب����ا  ح��ي��ث الق����ت 
الذين  وامل����ارة،  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  جمهور 

اعجابهم  ع��ن  وع����ربوا  لال�ستف�سار  ت��وق��ف��وا 
توجهها  ال��ت��ي  وال��ر���س��ال��ة  للفعالية  ودع��م��ه��م 
ل���وق���ف م�����س��ل�����س��ل ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء.
 ومن اجلدير بالذكر ان هذه  الفعالية الثانية لهذا 
املذكورة،  احلملة  �سمن  القلعة  لن�ساء  االأ�سبوع 
والع�سرات  ال��ب��ل��دي��ة  ومب�����س��ارك��ة  ق��م��ن  ح��ي��ث 
�سد  احتجاجيه  بوقفة  وال��رج��ال  الن�ساء  من 
. للنظر  م��ل��ف��ًت��ا  ت��ف��اع��اًل  الق���ت  وال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 

نساء "القلعة" يف شفاعمرو يقمنَ برسم 
للعنف" "كفى  رسالة  تحمل  ج��داري��ة 
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كعادته  �سفاعمرو  بلدية  يف  الطفولة  ق�سم  نظم 
احتفااًل  للبلدية  التابعة  الب�ساتني  ل�سفوف 
واملجيدة  ال�سعيدة  االأع��ي��اد  مبنا�سبة  مم��ي��ًزا 
ال�ستوية،  العطلة  اىل  ال��ط��الب  خ���روج  وم��ع 
وذل���ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات وح���دة ال��ب�����س��ات��ني يف 
ا  عرو�سً االأطفال  �ساهد  حيث  �سفاعمرو  بلدية 
يف  العامة  املكتبة  برعاية  �سو�سان  حنان  للفنانة 
بالتعاون  نفاع  �سليم  االأ�ستاذ  مبديرها  �سفاعمرو 
م��ع م��رك��زة ���س��ف��وف ال��ب�����س��ات��ني ���س��م��رية ابو 
. �سباح  و�سحر  ق�سوم  ناديا  واملركزات  الفول 
املربي  البلدية  رئي�ض  قدم  العرو�ض  افتتاح  ويف 
امني عنبتاوي  التهاين لالأطفال واملربيات مبنا�سبة 

عيد امليالد املجيد واملولد النبوي ال�سريف واكدا 
على اأهمية اإثراء االأطفال بكافة الربامج الرتبوية 
والفنية والثقافية بغية ر�سم البهجة على وجوههم 
اجلميع. عيد  هو  �سفاعمرو  يف  عيد  كل  اأن  على 
املربية  امل���ع���ارف  ق�����س��م  م��دي��رة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
رن���ا ���س��ب��ح ال��ت��ه��اين ل��الأط��ف��ال واأك�����دت على 
الأطفالنا. ال��ه��ادف��ة  ال��ربام��ج  وت��ق��دمي  اإع��ط��اء 
و�سكرت مركزة وحدة الب�ساتني التي اأ�سرفت على 
على  البلدية  رئي�ض  الفول  اأبو  �سمرية  االحتفال 
دعمه ملثل هذه الفعاليات واال�ستاذ �سليم نفاع  مدير 
املكتبة العامة على دعمه يف تنظيم الفعاليات ويف 
االأطفال. على  الهدايا  توزيع  مت  العرو�ض  ختام 

املجيدة  باألعياد  تحتفل  البساتني  صفوف 
ونهاية الفصل األول يف قاعة بلدية شفاعمرو 

قامت جلنة املوظفني يف 
خالل  �سفاعمرو  بلدية 
االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، 
بتقدمي املعايدة ملوظفي 
وموؤ�س�ساتها  البلدية 
امليالد  عيد  مبنا�سبة 
متبع  هو  كما  املجيد، 
ت���ق���دمي امل���ع���اي���دة يف 
ملختلف  االأع��ي��اد  كافة 
ط����وائ����ف امل���دي���ن���ة.

حيث قام رئي�ض اللجنة 
بت�سليم  واأع�����س��اوؤه��ا 
للموظفني. املعايدات 

عزيز  اللجنة  رئي�ض   
التهاين  ق���دم  ���س��واع��د 
جلميع  اللجنة  با�سم 
مبنا�سبة  املحتفلني 
امل�����ول�����د ال���ن���ب���وي 
امليالد  وعيد  ال�سريف 
لهم  م��ت��م��ن��ًي��ا  امل��ج��ي��د 
والعافية. ال�����س��ح��ة 

شفاعمرو  ب��ل��دي��ة  م��وظ��ف��ي  ل��ج��ن��ة 
األع��ي��اد   بمناسبة  امل��وظ��ف��ني  ت��ع��اي��د 

م�����س��وؤول��ي��ت��ه  "داع�ض"  ت��ن��ظ��ي��م  اأع����ل����ن 
م�������س���ر. يف  ال���ك���ن���ي�������س���ة  ت����ف����ج����ري  ع������ن 

الكني�سة  ا���س��ت��ه��دف  ال�����ذي  ال��ت��ف��ج��ري  وك�����ان 
اأودى  ق���د  االأح������د  ال���ق���اه���رة  يف  ال��ب��ط��ر���س��ي��ة 
م�سابا.  49 ع��ن  ف�سال  �سخ�سا   25 ب��ح��ي��اة 

وكانت ال�سلطات امل�سرية اأعلنت اأن انتحاريا يدعى 
حممود �سفيق حممد م�سطفى هو الذي نفذ التفجري.

وات���ه���م���ت ال�������س���ل���ط���ات امل�������س���ري���ة ج��م��اع��ة 
التفجري. وتنفيذ  ب��ت��دب��ري  امل�سلمني  االإخ�����وان 

امل��ح��ظ��ورة يف م�سر  اأن�����س��ار اجل��م��اع��ة  وي��ق��ول 
اإط��اح��ة  دع����م  يف  دورا  ل��ع��ب��ت  ال��ك��ن��ي�����س��ة  اإن 
بعد  مر�سي  حممد  ال�سابق  بالرئي�ض  اجلي�ض 
.2013 يف  ح��ا���س��دة  ���س��ع��ب��ي��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
الدولة  لتنظيم  التابعة  اأع��م��اق  وك��ال��ة  اأن  غ��ري 
االإ���س��الم��ي��ة ب��ث��ت ب��ي��ان��ا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ي��ق��ول اإن 

امل�����س��ري. اهلل  ع��ب��د  اأب���ا  ي��دع��ى  العملية  منفذ 
قال  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ض  وك��ان 
اأقيمت  التي  الر�سمية  اجلنازة  يف  األقاها  كلمة  يف 
القب�ض  األ��ق��ت  ال�سلطات  اإن  احل���ادث،  ل�سحايا 
يف  ب��ال�����س��ل��وع  متهمني  اأ���س��خ��ا���ض  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى 
"احلادث  اأن  معتربا  �سيدة،  بينهم  من  احل��ادث 
ال�سلطات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  بعد  ي��اأت��ي 
و�سفه. حد  على  االإرهاب"،  مواجهة  يف  امل�سرية 
وين�سط م�سلحو تنظيم الدولة االإ�سالمية يف �سيناء 
قد  ك��ان  ال��ذي  �سيناء،  والي��ة  تنظيم  ا�سم  حت��ت 
م�سر. يف  التفجريات  من  عدد  عن  م�سوؤوليته  اأعلن 
يف  "حربه"  مبوا�سلة  بيانه  يف  التنظيم  وه���دد 
بالكفار. و���س��ف��ه��م  م��ن  ع��ل��ى  م��ك��ان  وك���ل  م�سر 
"والية  ا����س���م  ي��ح��م��ل  مل  ال���ب���ي���ان  اأن  غ����ري 
ال�����س��اب��ق��ة. ال��ب��ي��ان��ات  داأب������ت  ك��م��ا  �سيناء" 

تفجري الكنيسة البطرسية بالقاهرة: "داعش" 
يعلن مسؤوليته ويتوعد باستمرار "الحرب"

السوق  يف  األكرب  األجنبية  الطريان  مجموعة   – لوفتهانزا 
املحلية تواصل النمو مع 70 رحلة أسبوعية من وإىل تل أبيب
وفرانكفورت مليونخ  أسبوعيًا  أخرى  رحات   3 وإضافة 

االأجنبية  ال�سركات  اأك��رب  لوفتهانزه  �سركة  تعترب 
منذ  اإ���س��رائ��ي��ل  امل��ح��ل��ي��ة  يف  ال�����س��وق  ال��ن��ا���س��ط��ة يف 
وبح�سب  اأ�سبوعية.  رحلة   70 مع  عاماً   50 نحو 
ي�سكل  ن�ساطها  ف��اإن  االإ�سرائيلية   امل��ط��ارات  �سلطة 
اإ�سرائيل.  اإىل  الدويل  الطريان  حركة  من  املئة  يف   6
 وت�سمل جمموعة لوفتهانزه �سركات الطريان لوفتهانزه 
و�سوي�ض )SWISS( واو�سرتيان ايرالينز وبروك�سل 
رحلة   70 من  باأكر  جمتمعًة  تقوم  التي  ايرالينز، 
على  منها  اوروب��ا،  يف  مركزية  مطارات  اإىل  اأ�سبوعية 
لوفت  عرب   31( وميونخ  فرانكفورت   - ابيب  تل  خط 
هانزا( وتل ابيب - زيوريخ )14 عرب �سوي�ض( وخط 
ايرالينز( وتل  14 عرب او�سرتيان   ( ابيب - فيينا  تل 
ايرالينز(   – بروك�سيل )14-11 عرب بروك�سل  ابيب 

ويف لقاء مع ممثلي و�سائل االإعالم يف فندق الغا�سي يف 
اأعلن مدير عام جمموعة  النا�سرة عقد اليوم الثالثاء، 
�سركة  اأن  كولر  رولف  ا�سرائيل  يف  للطريان  لوفتهانزا 
اأبيب  تل  يف  ون�ساطها  منوها  تعزيز  توا�سل  الطريان 
اأخرى  اأ�سبوعية  رحلة  االأخرية  الفرتة  يف  اأ�سافت  اإذ 
اإ�سافيتني  ورحلتني  فرانكفورت  اأبيب  تل  خط  على 
على خط ميونخ تل ابيب، على اأن يبلغ عدد  رحالتها 
اأخرى.  دول��ة  مئة  اإىل  رحلة   255 املقبل  ال�ستاء  يف 
املقبل  العام  مطلع  من  اب��ت��داء  اأن��ه  كولر  اأعلن  كما 
الرحالت  بربط  مرة  والأول  تدريجياً  ال�سركة  �ستقوم 
ذلك  يف  مبا  االنرتنت،  ب�سبكة  واملتو�سطة  الق�سرية 
ال�سركة  ح�سلت  اأن  بعد  اأبيب،  تل  واإىل  من  رحالتها 
على ���س��وء اأخ�����س��ر ل��ذل��ك م��ن ال��وك��ال��ة االأوروب��ي��ة 
بربط   2018 ال��ع��ام  يف  و�ستقوم  ال��رح��الت.  الأم���ان 
واملتو�سطة  ال��ق�����س��رية  للم�سافات  ط��ائ��رات��ه��ا  ك��ل 
حتظى  التي  خطوطها  ذل��ك  يف  مبا  االن��رتن��ت  ب�سبكة 
وميونخ. فرانكفورت  اإىل  اأبيب  تل  من  كبرية  ب�سعبية 

خطوطا  م��وؤخ��رًا  د�ّسنت  ال�سركة  اأن  كولر  واأع��ل��ن 
تد�سني  اجل���دي���د  ال���ع���ام  خ���الل  وت��ع��ت��زم  ج���دي���دة 
)املغرب(  مراك�ض  اإىل  بينها  اأخ��رى  متنوعة  خطوط 
)ايرلندا(  و���س��ان��ون  اأفريقيا(  )ج��ن��وب  وكيبتاون 
– ا���س��ت��ون��ي��ا وم���واق���ع ك���ث���رية اأخ����رى. وت���ال���ني 



8 كغم فخاد دجاج 100ش.ج 

4 كغم فخاد مسحب  100ش.ج 
8 كغم جنحان دجاج 50ش.ج 

كما ولدينا حبش كامل , فر و فراريج 

يوجد لدينا حبش ومشتقاته 

1 كغم خروف بال عظم  1 كغم خروف بعظمه  1 كغم عجالت طازجة 
بــــ 100 ش.ج  بــــ 70 ش.ج بــــ 50 ش.ج 

دجاج شفاعمرو  
بإدارة امير ماهر بشوتي 

يحارب الغالء 
جديد جديد في دجاج شفاعمرو لحم طازج عجل وخروف 

شفاعمرو مدخل السوق القديم بجانب فالفل معين   04-9860129

م 
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منذ ت�سلم االدارة احلالية للبلدية والعمل على قدم 
لت�سحيح  واالحياء  املواقع  من  العديد  يف  و�ساق 
اأخطاء ج�سيمة وخلل وتق�سري ، ل�سنوات طويلة يف 
ت�سهد. ذلك  على  واالمثلة   ، ال�سابقة  االإدارات  عهد 

االط��ف��ائ��ي��ة  ب��ج��ان��ب  ال��ع��ني  ع���ب���ارة  	•
�ستاء  ك���ل  ت��ت��ع��ر���ض  ك��ان��ت  ه��ن��اك  امل��ن��ط��ق��ة     :
ت�سريف  خ��ط  اأن  ذل��ك  يف  وال�سبب  لفي�سانات 
اأ�سغر  ك���ان  ع��ف��ن(  اب���و  )وادي  ال�����وادي  م��ي��اه 
و�سرب. الدهر  عليه  اأك��ل  وقد  املطلوب  من  بكثري 

هناك  ف��ي�����س��ان��ات  ح����دوث  ع����دم   ، ال���ع���ام  ه����ذا 

وروؤي���ا  ب��ه  قمنا  م��درو���ض  مهني  ع��م��ل  ع��ن  ن���اجت 
"العبارة  ببناء  متثل   ، البعيد  للمدى  م�ستقبلية 
�سيكل. مليون  م��ن  اأك���ر  بتكلفة  ال�سخمة    "

ال�سارع  يف  ببنائها  �سنقوم  اأكرب  عبارة  	•
االمر   ، ال�سقيع  وادي  مياه  ال�ستيعاب  الرئي�سي 
م��ن��ذ �سنوات. ال��واج��ب اجن����ازه  م��ن  ك���ان  ال���ذي 
دار  حتى  عافية  عني  دوار  من  ال�سارع  	•
ال�سارع  بتعبيد  ال�سابقة  االدارة  قامت   : �سهاب  ابو 
املياه  لت�سريف  يذكر  حت�سري  ب��اأي  القيام  دون 
اىل  يتحول  الخره  اوله  من  كله  ال�سارع  جعل  وذلك 
واال�سرار. الفي�سانات  م�سببا  املياه  تغمرها  قناة 
عائلتي  بجانب  املقطع  تنفيذ  ان��ه��اء  	•
الربكة  حي  يف  )العيلوطي(  اللطيف  وعبد  را�سد 
للفي�سانات  املتكررة  وامل�ساهد  املعاناة  بعد   ،
�سنويا، وقريبا جدا �سنوا�سل اجناز اخلط �سرقا .
كثري  ويف  طيلة  ���س��ن��وات  م���دار  على  	•
عفن(  اأب��و  ووادي  ال�سقيع  )وادي  امل��واق��ع  م��ن 
كما  ال���وادي  م�سار  يف  وت�ساوين  بيوت  بناء   مت 

بني  ت�ساوين  ك��ذل��ك  بنيت 
اجلريان اأنف�سهم دون توفري 
حلول لت�سريف املياه ، االمر 

الطبيعي  م�سارها  عن  املياه  انحراف  �سبب  ال��ذي 
 . البيوت  بع�ض  و�سلت  التي  الفي�سانات  وحدوث 
املدخل  يف  ح�سل  م��ا  بخ�سو�ض  اأم��ا  	•
الغربي ويف حي امليدان / فقد كان العمل يف ال�سارع 
مد  بعد  املياه  اأحت��اد  مقاول  قبل  من  املوقعني  يف 
خطي ال�سرف ال�سحي، مع العلم اأننا كنا قد بادرنا 
املياه  الحتاد  العام  املدير  مع  طارئة  جل�سة  لعقد 
يف  املوؤقت  العمل  اأن  له  موؤكدين   ، االأول  املطر  قبل 
املرحلة االأوىل تاأخر كثريا ومن ال�سروري التعجيل 
الإنهائه باأق�سى  �سرعة  ممكنة وباجلودة املطلوبة .

روؤي��ا  اأي  ال�سابقة  ل���الدارات  تكن  مل  	•
باحل�سبان  ي��اأخ��ذوا  ومل  نظر  بعد  اأو  م�ستقبلية 
لع�سرين  تكفي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التحتية  البنى   اأن 
احلاجة  ت�سد  اأن  باإمكانها  يعد  مل  م��واط��ن  ال��ف 
من  به  قاموا   وما   ، مواطن  األف  اأربعني  من  الأكر 
 . وع�سوائية  موؤقتة  م�سكنات  اال  يكن  مل  اأع��م��ال  
باتخاذ  ب���داأت  البلدية  اأن  ن��وؤك��د  ال�سياق  ه��ذا  يف 
من  اأك��ر  منذ  ال��الزم��ة  واالحتياطات  االج���راءات 

وتنظيف  العبارات  بفتح  قمنا  حيث   ، اأ�سهر  ثالثة 
الكثري  بذلنا  ، وقد  املياه والوديان  فتحات ت�سريف 
من  اجلهود وامليزانيات وهذا واجب ملتزمون به . 
وقد كانت اال�سرار هذا العام اأقل بكثري من االعوام 
على  املحافظة  اجلميع  ننا�سد  وهنا    ، ال�سابقة 
النظافة  العامة كما نحافظ على بيوتنا وعدم القاء 
النفايات اال يف االماكن املعدة لذلك ، حتى ال تكون 
�سببا يف اغالق فتحات الت�سريف وم�سارات الوديان .
وموظفني  ادارة  البلدية  اأن  اأي�سا  نوؤكد  اخلتام  ويف 
جهدا  ندخر  ومل  ونهارا  ليال  املواقع  كل  يف  كانت 
اال���س��رار  تفاقم  وم��ن��ع  �سريعة   ح��ل��ول  لتوفري 
جميع  حل��ل  العمل  و�سنوا�سل   ، االم��ك��ان  ب��ق��در 
مهني  ب�سكل   ، ���س��ن��وات  منذ  العالقة  امل�����س��اك��ل  
. وق��ت��ا  يتطلب  وه���ذا  البعيد  للمدى  وم��درو���ض 
جتاوب   من  لكل  وتقدير  �سكر   كلمة  من  بد  ال  وهنا 
وتعاون معنا كاحتاد املياه  ادارة وموظفني، وكذلك 
كما   ، وافرادها   املحطة  و�سابط  البلدية  ال�سرطة 
ون�سكر املواطنني الكرام الذين اأبدوا كل تفهم وتعاون .

ت���وض���ي���ح ال ب����د م���ن���ه ب���ع���د امل���ط���ر امل�����ب�����ارك وع���واق���ب���ه 

3

50%

بناًء على دعوة من اجلامعة  قام رئي�ض 
باإلقاء  عنبتاوي  ام��ني  ال�سيد  البلدية 
طالب  م��ن  للمجموعتني  حما�سرتني 
من  حيفا  جامعة  يف  عتيدمي  ب��رن��ام��ج 
طالب �سنة اخرية للماجي�سرت يف العلوم 

املحلية  ال�سلطات  وادارة  ال�سيا�سية 
حيفا  جلامعة  م�سرتك  ب��رن��ام��ج  وه��و 
يف  الرئي�ض  وا�ستقبل  الداخلية  ووزارة 
رئي�ض  بريي  ايتاي  الدكتور  اجلامعة 
حيفا. بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم 

البلدية  ل��رئ��ي��س  م��ح��اض��رة 
أمني عنبتاوي يف جامعة حيفا
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اق��رتاح  امل�سرتكة  القائمة  رئي�ض  ع��ودة  اأمي��ن  النائب  ق��ّدم 
بالكهرباء  البيوت  تو�سيل  م�سكلة  ح��ل  على  ين�ض  ق��ان��ون 
نتيجة  غريها  من  اأكر  تعاين  التي  العربية  البلدات  يف  خا�سًة 

احلكومة. قبل  من  الهيكلية  اخلرائط  على  امل�سادقة  لعدم 
وقال عودة اإنه ال يعقل اأن تبني عائلة بيًتا جديًدا ويتم اي�سال 
اأ�سا�سي  اأم��ر  من  وحُت��رم  البيتية  واخلدمات  واملجاري  امل��اء 
كالكهرباء، والكهرباء الو�سولة بطريقة غري قانونية ت�سكل خطًرا 
على حياة النا�ض اأكر من اأي ق�سية اأخرى. واأ�ساف موؤكًدا اأن 
القائمة امل�سرتكة، باأع�سائها د. جمال زحالقة، د. اأحمد الطيبي، 
ح�سون  اأكرم  النائب  مع  وبالتعاون  يحيى،  حاج  احلكيم  عبد 
كحلون  املالية  وزي��ر  مع  جل�سات  عدة  جل�سنا  "كوالنو"  من 
وبعد  كمينت�ض  اإيرز  للحكومة  الق�سائي  امل�ست�سار  نائب  ومع 
كل جل�سة كان ياأتينا التقييم املهني من املركز العربي للتخطيط 
امل�سكلة، واأنا ال  %20  من   - 10% باأننا حللنا فقط  البديل 
اأقّلل من هذا االأمر ولكن حان الوقت لنحّل هذا املو�سوع جذرًيا.

خالل رده على اقرتاح قانون عودة، قال الوزير �سطاينت�ض اإنه 
اأهمية  على  عودة  النائب  يوافق  واأنه  امل�سكلة،  بهذه  علم  على 
ال�سهر  لنهاية  الت�سويت  تاأجيل  واقرتح  جذرية،  حلول  اإيجاد 
القادم حتى يت�سنى لهم درا�سة املو�سوع وحماولة حل الق�سية.

عودة بالكنيست: أوصلوا الكهرباء قانونيًا لكل البيوت
عدم  على  يتفقان  شطاينتس  والوزير  ع��ودة  النائب 
القادم الشهر  خال  حل  إليجاد  واملحاولة  الثالثاء، التصويت  م�ساء  املالية،  لوزارة  �سربة 

يف جلنة املالية. مرة اخرى عاد رئي�ض 
مو�سيه  الكني�ست  ع�سو  املالية،  جلنة 
جفني )يهدوت هتوراه(، على مطالبته 
مع  اللجنة  اىل  بالعودة  املالية،  م��ن 
موقف  الوزير ومع ا�ستعداد حلل و�سط 
تاأجيل موعد بدء رفع �سن  يف مو�سوع 
التقاعد للن�ساء، حيث كان من املقرر ان 
يبداأ ابتداء من 1 كانون الثاين 2017، 
وادى  باملو�سوع  ق��رارا  جفني  واتخذ 
اىل م�سادقة اللجنة على م�سروع قانون 
من  كني�ست  اأع�ساء  من  بدعم  خا�ض 
احزاب خمتلفة، يحدد تاأجيل املواعيد 
 .2017 مت��وز   1 حتى  ع��ام،  بن�سف 
ويحدد القانون القائم ان الرفع التلقائي 
ل�سن التقاعد للن�ساء على عدة دفعات، 
2017، من  1 كانون الثاين  ابتداء من 
62 اىل 62 و 4 ا�سهر، بعد ذلك ل� 62 

وبعدها   ،63 ل�  ذلك  وبعد  ا�سهر،   8 و 
وثمانية  و63  ا�سهر،   4 و   63 اإىل 
اأ�سهر. ويف نهاية العملية من املفرو�ض 
�سنة.  64 اإىل  ال��ت��ق��اع��د  ���س��ن  رف���ع 

ملوقفه  ال��وزي��ر  تقدمي  ع��دم  �سوء  ويف 
وب��ن��اء على طلب  امل��ح��دد،  امل��وع��د  يف 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ج��ف��ن��ي، ���س��ادق��ت 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م���واع���ي���د ج���دي���دة.
املالية  وزي���ر  على  االق����رتاح  ووف���ق 
للجنة  املو�سوع  ح��ول  موقفه  تقدمي 
غري  ك��م��ا   ،31.7.17 ت��اري��خ  ح��ت��ى 
الوالدة  �سنة  اجلديد  القانون  م�سروع 
�سن  ارت��ف��اع  حتديد  وفقها  يتم  التي 
الن�ساء  على  حيث�سي�سرى  التقاعد، 
اأول  كانون  من  ابتداء  ول��دن  اللواتي 
التقاعد  �سن  رف��ع  ان  اأي   ،1955
على  اليوم  اأق��ل  ن�ساء  على  �سي�سري 
.62 �سن  يف  تقاعدهن،  موعد  اعتاب 

ال��ك��ن��ي��س��ت  يف  امل���ال���ي���ة  ل��ج��ن��ة 
للنساء ال��ت��ق��اع��د  س��ن  رف���ع  ت��رف��ض 

زار وف���د م��ن م��دي��ن��ة ال��ن��ا���س��رة ع��ل��ى راأ���س��ه 
وعقيلته  ال��ن��ا���س��رة  بلدية  رئي�ض  ���س��الم  علي 
اهلل،  رام  م��دي��ن��ة  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ب��ت  ،ي�����وم 
اأبو  الفل�سطيني  بالرئي�ض  ���س��اّلم  التقى  حيث 
ه��ن��اك.  الفل�سطينية  ال�سلطة  م��ق��ر  يف  م����ازن 
رئي�ض  م��ع  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����ض  وت��ب��اح��ث 
ب��ل��دي��ة ال��ن��ا���س��رة ب��ع��دة ����س���وؤون م��ي��دان��ي��ة، 
وال�سيا�سية واالإجتماعية  االقت�سادية  منها 

رئي�ض  عّبا�ض،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  ودعا 
البلدية علي �سالم اىل موا�سلة طريقه التي �سلكها يف 
خدمة اجلمهور العربي يف البالد عامًة و�سكان مدينة 
النا�سرة خا�سًة وقال:"ان ابناءنا الفل�سطينيني يف 
الداخل هم جزء ال يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني 
ال�سراء  يف  واأخوة  امل�سري،  يف  اأخوة  نحن  عامًة، 
طريق  طريقه  اكمال  على  حثه  كما  وال�سراء". 
العامل. �سعوب  كل  بني  والتاآخي  واملحبة  ال�سالم 

واأعرب من جهته علي �سالم رئي�ض بلدية النا�سرة 

عن �سعادته بلقاء الرئي�ض الفل�سطيني على الرغم 
من انها لي�ست الزيارة االأوىل له، وقال:"كما عودنا 
فاإن �سيادة الرئي�ض اأبو مازن �سخ�سية قوية توؤمن 
بال�سالم واملحبة حتى يف احلك الظروف وا�سعبها".
ال��ط��رف��ني، ط���رح مو�سوع  ب��ني  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
الداخل  م��ن  الفل�سطينيني  ال��ع��رب  امل�ساركني 
املواهب  برنامج  الغربية وقطاع غزة يف  وال�سفة 
حيث  اأي���دول،  اأراب  العربي،  العامل  يف  االأب���رز 
والفل�سطينية  العربية  اجلماهري  الطرفان  دع��ا 
وقاال:"هم  دعمهم  اىل  ال��ع��امل  ان��ح��اء  جميع  يف 
�سفراوؤنا يف العامل العربي، و�سندعمهم ون�سجعهم 
الفن  طريق  وعن  ر�سالة،  الفن  ب��اأن  نوؤمن  الأننا 
�سوتنا،  و�سنو�سل  ال��ع��امل  �سي�سمعنا  اي�ًسا 
اأبو  باأكمله".واأكد  الفل�سطيني  ال�سعب  �سوت 
بالذكر  وخ�ض  جميعهم  للم�سرتكني  دعمه  م��ازن 
واحل�سور  اجلميل  ال�سوت  و�ساحبة  املوهبة 
خطيب. ن��ادي��ن  حت��دي��ًدا  النا�سرة  اإب��ن��ة  املميز 

الرئيس  يلتقي  ال��ن��اص��رة  بلدية  رئ��ي��س  س��ام  علي 
الفلسطيني أبو مازن ويتباحثان بشؤون ميدانية مختلفة





خدمة ممتازة مع كفالة حتى 24 شهرًا مع توقيع الصفقة
امكانية تمويل حتى %100 من سعر السيارة وحتى 100 دفعة  

شفاعمرو - حي العني - مقابل محطة وقود باز 

שברולט מליבו 2014

סקודה אקטביה 2013-2015פולקסווגן גטה 2012-2013פוקסווגן פסאט 2011   פורד 2012-2013

מזדה 5 סי אקס  2013-2014מיצובישי גרנדיס  2011 ניסן קשקאי  2009סוזוקי ספלאש 2011

1.8 טורבו 

7 מקומות 7 מקומות 
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االأ�ستاذ  ب���ادارة  ال��ع��ايل،  التعليم  رواد  ب��رن��ام��ج  اخ��ت��ت��م 
"معنا..  ب��ع��ن��وان:  ك��ادمي��ي��ني  اأ ���س��ب��وع��ني  اأ ج��ب��ور  ���س��رف  اأ
الثانوية  امل��دار���ض  ب��ط��الب  خ��ا���ض  معنى"،  ل��ه  م�ستقبلك 
التعليم  م��رك��زة  وت��ن��ظ��ي��م  ت��خ��ط��ي��ط  م��ن  ���س��ف��اع��م��رو،  يف 
من  فعاليات  ع��دة  و�سمل  را���س��د،  �سهري  البلدة  يف  ال��ع��ايل 
حم��ا���س��رات وزي�����ارات مل��ع��اه��د ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل واق��ام��ة 
يف  الطيبة  واالأ����س���داء  ال��ن��ج��اح  الق��ت  خمتلفة،  ور���س��ات 
التايل. النحو  على  الفعاليات  تلك  وجاءت  الطالب،  نفو�ض 

ك�����������ادمي�����������ي ال����ك����ب����ري  ي����������وم ال�����ت�����وج�����ي�����ه�����ي االأ
������س�����������س�����ات ال����ت����ع����ل����ي����م ال�����ع�����ايل وم�����ع�����ر������ض مل�����وؤ

االأكادمييني  اال�سبوعني  العايل،  التعليم  رواد  برنامج  افتتح 
للتوجيه  بيوم  معنى"،  ل��ه  م�ستقبلك  "معنا..  ب��ع��ن��وان: 
العايل  التعليم  ���س�����س��ات  م��وؤ وم��ع��ر���ض  ال��ك��ب��ري  ك��ادمي��ي  االأ
االثنني  يوم  وذلك  �سفاعمرو،  يف  الثانويات  وخريجي  لطالب 
املدينة  يف  هباي�ض'  'مفعال  الريا�سية  القاعة  يف   28/11
عنبتاوي.  اأمني  االأ�ستاذ  �سفاعمرو،  بلدية  رئي�ض  بح�سور 
رواد  برنامج  عام  مدير  جبور،  ا�سرف  ال�سيد  خالله  قدم 
د.  وق��دم��ت  ل��ل��ط��الب،  توجيهية  م��داخ��ل��ة  ال��ع��ايل  التعليم 
وتخلل  امل��و���س��وع.  ح��ول  مهنية  حما�سرة  عبا�سي  رن��دة 
واخ��راج  تاأليف  من  "�سالمل"،  مل�سرحية  عر�ض  الربنامج 
على  الطالب  توزيع  ومت  كما  اغبارية.  ريا�ض  الربوف�سور 
واملوا�سيع  التعليمية  باملوؤ�س�سات  اخل��ا���س��ة  امل��ح��ط��ات 
جامعيني  وط��الب  املوؤ�س�سات  مندوبي  مب�ساركة  العلمية 
بهدف  خم��ت��ل��ف��ة،  ���س�����س��ات  وم��وؤ ب��ت��خ�����س�����س��ات  ي��ت��ع��ل��م��ون 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���س��ت��ى امل��وا���س��ي��ع وامل���ج���االت االك��ادمي��ي��ة 
االأول. اللقب  متنح  التي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وعلى 
ح���ي���ف���ا ج������ام������ع������ة  اىل  ت����ع����ل����ي����م����ي����ة  ج�������ول�������ة 

فعاليات  �سمن  –�سفاعمرو،  العايل  التعليم  رّواد  برنامج  نّظم 

املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  االكادمييني،  اال�سبوعني  م�سروع 
حيفا  جامعة  اىل  اكادميية  تعليمية  جولة   30.11.2016
  ،" "ج� "ب" و  الثانويتني  املدر�ستني  من  ع�سر  الثواين  لطالب 
مبرافقة وتخطيط مركزة التعليم العايل يف البلدة �سهري را�سد.

و�سروط  التعليم  موا�سيع  اجلامعة،  عن  تعريف  اليوم  �سمل 
اأبو جنب، امل�سوؤولة يف وحدة  القبول من قبل ال�سيدة اوديت 
الت�سويق باجلامعة. من ثم تعّرف الطالب على اخلدمات التي 
اال�سرتاك  ميكنهم  التي  والربامج  الطلبة،  عميد  مكتب  يقدمها 
جربان.  رنا  ال�سيدة  قبل  من  وخالله  بالتعليم  البدء  قبل  بها 
مارون  منى  الربوفي�سور  جناح  ق�سة  اىل  الطالب  وا�ستمع 
ال��دم��اغ يف ج��ام��ع��ة ح��ي��ف��ا، وك��ذل��ك اىل  ق�����س��م ع��ل��م  رئ��ي�����ض 
الدار�سني  اجلامعيني  الطالب  من  لعدد  ال�سخ�سية  التجربة 
االك��ادمي��ي��ة.  تخ�س�ساتهم  ع��ل��ى  وت��ع��رف��وا  اجل��ام��ع��ة،  يف 
اجلامعي  احل��رم  يف  بجولة  الطالب  ق��ام  اللقاء  نهاية  ويف 
ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ب��ن��اي��ات��ه��ا واق�����س��ام��ه��ا االك��ادمي��ي��ة.

ال��ث��واين  ط���الب  ���س��ارك   9.11.2016 ي���وم  ن���ه  اأ وي��ذك��ر 
و"نعمات"   " اأ "ال�ساملة  ال���ث���ان���وي���ات  م���ن  ع�����س��ر، 
ح��ي��ف��ا. ج���ام���ع���ة  اىل  م�������س���اب���ه���ة  اك����ادمي����ي����ة  ب���ج���ول���ة 
Think Science وال��ه��ن��د���س��ة  ال���ع���ل���وم  م��ل��ت��ق��ى 

���س��ف��اع��م��رو   – ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  رّواد  ب���رن���ام���ج  ن��ظ��م 
والهند�سة  ال��ع��ل��وم  م��ل��ت��ق��ى   ،  AWSCمع ب��ال��ت��ع��اون 
ل��ط��الب  ار����س���ادي���ا  ي���وم���ا     Think Science
.3.12.2016 ال�����س��ب��ت  ي���وم  ���س��ف��اع��م��رو،  ث��ان��وي��ات 

يف  خمتلفة  موا�سيع  على  الطالب  تعرف  اللقاء  هذا  خالل  من 
حمطات  خالل  من  والتكنولوجيا  الهند�سة  العلوم،  جماالت 
من  ومهنيون  اأكادمييون  خمت�سون  عليها  اأ�سرف  متنوعة، 
املحطات  على  الطالب  توزيع  مّت  حيث  امل��ج��االت.  خمتلف 
هند�سة  الف�ساء،  علم  م��واد،  وهند�سه  نانو  �سملت:  التي 

ح��ا���س��وب وب��رجم��ي��ات )ع���امل اخل��ي��ال، ن��ظ��ارات ال��واق��ع 
احلديثة  التقنيات  بني  )ما  الطبية  املختربات  علم  املعزز(، 
حيوية  وبيولوجيا  وراثية  هند�سة  امل�ستمر(،  الطب  وتطور 
االن�سان. وج�سم  االع�ساب  علم  ميكرو�سكوبية(،  )بعيون 
����س���ات���ذة ج��ام��ع��ي��ني ع���رب ك���ادمي���ي���ة الأ حم���ا����س���رات اأ

غنية  حم��ا���س��رة  ب�����س��وت��ي،  داه����ود  ال��ربوف��ي�����س��ور  ق���دم 
يوم  االأ�سقفية  املدر�سة  من  ع�سر  ال��ث��واين  لطالب  ومرية 
العمل،  �سوق  متطلبات  ح��ول   ،29.11.2016 الثالثاء 
اىل  وامل��ت��ن��وع��ة،  املختلفة  الهند�سة  مب��ج��االت  م��وا���س��ي��ع 
االأكادميي. م�سوارهم  ع�سّية  لهم  القّيمة  الن�سائح  جانب 

وق������دم ال���ربوف���ي�������س���ور ���س��ل��ي��م زاروب��������ي، حم��ا���س��رة 
ال�ساملة  امل��در���س��ة  م���ن  ع�����س��ر  ال���ث���واين  ل��ط��الب  مم��اث��ل��ة 
ب��ع��ن��وان   ،6.12.2016 ال��ث��الث��اء  ي���وم  وذل���ك   ،" "اأ
حيث  االن"،  اىل  ال��ك��ون  ن�����س��وء  م��ن��ذ  ال��ف��ل��ك  ف��ي��زي��اء   "
مميز. م��و���س��وع  ع��ن  ج��دي��دة  مل��ع��ل��وم��ات  ال��ط��الب  ا�ستمع 
ور������س�����ات ع���م���ل م����ن ق���ب���ل اخ���ت�������س���ا����س���ي���ني م��ه��ن��ي��ني
طالب  م��ن  ملجموعة  عمل  ور���س��ة  جراي�سي،  عامر  د.  ق��دم 
اجلمعة  ي���وم  ���س��ق��ف��ي��ة  االأ امل��در���س��ة  م���ن  ع�����س��ر  ال���ث���واين 
والنجاح".  ال���ذات  "حتقيق  ب��ع��ن��وان   ،  2.12.2016
رىل  ال�سيدة  الت�سغيلية،  النف�سية  االخت�سا�سية  وقدمت 
مدر�ستي  من  ع�سر  الثواين  لطالب  عمل  ور�سة  مزاوي  ن�سر 
االأربعاء7.12.2016  يوم  وذلك  " الثانويتني،  "ج� "ب" و 
���س��خ�����س��ي��ة وم��الءم��ت��ه��ا  ق�����درات و���س��ف��ات  م��ي��ول  ع���ن   ،
ل���ل���م���و����س���وع وال��ت��خ�����س�����ض االك�����ادمي�����ي امل���ن���ا����س���ب.
ع����ر�����ض م���وا����س���ي���ع اك����ادمي����ي����ة وق�����ب�����ول م��ب��ا���س��ر

�سفاعمرو  رّواد-  برنامج  يف  العايل  التعليم  مركزة  توا�سل 
اللواتي  "روت�سيلد"  �سفريات  ومب�ساعدة  را���س��د،  �سهري 
وجماالت  موا�سيع  عر�ض  �سفاعمرو،  رّواد  مبركز  يتطوعن 
الب�سيخومرتي،  عالمة  بدون  لها  القبول  ميكن  التي  اكادميية 
لعالمات  الت�سديد  م��ع  االك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف 
البجروت، لطالب الثواين ع�سر من خمتلف ثانويات �سفاعمرو.

هذا وقدمت مركزة التعليم العايل يف البلدة، �سهري را�سد جزيل 
الغنية  الفعاليات  بهذه  و�سارك  �ساهم  �سخ�ض  لكل  ال�سكر 
الثانوية  املدار�ض  جميع  و�سكرت  كما  واملميزة.  باملعلومات 
التقّدم  الطالب  جلميع  ومتنت  اللقاءات.  يف  �ساركت  التي 
طالب/ة  اأي  مل�ساعدة  ا�ستعدادها  عن  واأعربت  والنجاح 
امل�ستقبلية. احالمه/ا  لتحقيق  املنا�سبة  الطريق  ايجاد  على 

واخلريجني  ال��ط��الب  بامكان  ن��ه  اأ رواد  مركز  ويعلن  كما 
للح�سول  را�سد،  �سهري  العايل  التعليم  رواد  ملركزة  التوجه 
عرب  موعد  ولتعيني  جمانا  االك��ادمي��ي��ة  اال�ست�سارة  على 
�سفحة  اىل  لالن�سمام  وكذلك   .6041356-04 الهاتف 
املزيد  ملعرفة  العايل-�سفاعمرو"  التعليم  "رواد  الفي�سبوك: 
التعليمية،  املنح  االك��ادمي��ي��ة،  وال��ربام��ج  الفعاليات  م��ن 
املفتوحة  واالي��ام  والكليات  للجامعات  الت�سجيل  مواعيد 
الب�سيخومرتي  ل��دورات  الت�سجيل  اىل  باالإ�سافة  وغريها. 
عن  تكلفتها  من  كبري  بق�سم  املمولة   )4/2017 �سهر  )ملوعد 
قيمة.  ب�سيخومرتي  معاهد  مع  بالتعاون  رّواد  برنامج  طريق 

الثانويني شفاعمرو  لطاب  أكاديميني  اسبوعني  ينظم  العالي  التعليم  رواد  برنامج 
م������ع������ن������ى"  ل������������ه  م������س������ت������ق������ب������ل������ك   ... "م��������ع��������ن��������ا 
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ماأمون  ال�سيد  املحلي  عبلني  جمل�ض  رئي�ض  قام 
واحوالها  القرية  يف  احياء  بتفقد  احمد  ال�سيخ 
ب�سكل  ووق��ف  الغزيرة  اخلري  امطار  هطول  بعد 
ال�سارع  يف  ���س��ري��ع  ح��ل  تنفيذ  ع��ل��ى  �سخ�سي 
االمطار  مياه  ت�سريف  يف  نعمه  را���ض  الرئي�سي 
البيوت  لبع�ض  ال�سرر  ت�سبب  ال  حتى  الغزيرة 
يف  ال�سيانه  وموظفو  قام  وقد  لل�سارع.  املتاخمة 

االمطار.  حتت  العمل  انهاء  على  بالعمل  املجل�ض 
دائما  ليكونوا  ال�سيانة  ملوظفي  تعليماته  واعطى 
ب�سبب  و�سرر  طارىء  الي  اال�ستعداد  اهبة  على 
اجلو املاطر والغزير الذي يجتاح منطقة ال�سمال. 
وقد مت قبل هطول االمطار تنظيف قنوات ت�سريف 
املنخف�سة  امل��واق��ع  اغلبية  يف  القرية  يف  امل��ي��اه 
م��ن اج���ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��الم��ة امل��واط��ن��ني

يتفقد  املحلي  عبلني  مجلس  رئيس 
احياء القرية بعد هطول االمطار الغزيرة

و�سباب  عبلني  يف  امل�سيحية  الكنائ�ض  دع��ت 
احتفالية  حل�سور  عبلني  اه��ايل  امليالد  �ساحة 
 2016 امليالد  ليايل   " العيد  �سجرة  ا�ساءة 
ال�ساعة   16-12-2016 اجلمعة  اليوم   "
ويتخلل  امل��ي��الد  �ساحة  يف  م�ساء  ال�سابعة 
وترانيم  ترحيبية  كلمات  االحتفال  برنامج 
افتتاح  اي�سا  اجلمعة  اليوم  و�سيتم  ميالدية. 

حي  متحف  داود  دار  ونبيد" يف  "عيد  ام�سيات 
 20 �ست�ستمر يوميا حتى  يف قرية عبلني والتي 
حتى  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  من  االول  كانون 
البيت  وتنظيم  مبادرة  من  وهي  ليال  التا�سعة 
الدافىء عبلني بالتعاون مع جوقة كروان عبلني 
متحف  داود  ودار  عبلني  املو�سيقي  واملعهد 
الدافىء.  البيت  ون��ادي  عبلني  قرية  يف  حي 

اليوم الجمعة انطاق احتفاالت املياد يف عبلني

اجلمعة  ي��وم   ، ال�سالم  م�سجد  قاعة  يف  مت 
 ، كبري  جمهور  وبح�سور   9-12-2016
، والك�ساف  ال�سالم اخلريية  وبتنظيم جمعية 
االحتفال   ، الع�ساء  �سالة  وبعد  االإ�سالمي 
عليه  اهلل  �سلى  الب�سري  الهادي  مولد  بذكرى 
و�سلم ومن �سيوف احلفل: ف�سيلة ال�سيخ عبد 
الطريقة اخللواتية  �سيخ   ، القا�سمي  الروؤوف 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ض  ورئي�ض   ، اجلامعة 
خالد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ف�سيلة   ، الفاطمي 
يف  االإ�سالمية  الدرا�سات  عميد  عميد   ، حممود 
كلية القا�سمي ، الذي قدم حما�سرة بعنوان : 
رئي�ض  االحتفال  وح�سر  .كما  املولد  ظالل  يف 
اأحمد  ال�سيخ  ماأمون  املحلي  عبلني  جمل�ض 
الذكر  م��ن  عطرة  ب��ت��الوة  االحتفال  .افتتح 
وتوىل  �سواعد.  داود  القارئ  تالها   ، احلكيم 
حيدر  ح�سن  ال�سيخ  ف�سيلة  االحتفال  عرافة 
ورحب   ، احل�سور  حيا  ال��ذي   ) رج��ا  اأب��و   (
بال�سيوف الكرام ف�سيلة ال�سيخ عبد الروؤوف 
والوفد  خالد  الدكتور  وال�سيخ   ، القا�سمي 
املحلي  عبلني  جمل�ض  ورئي�ض   ، لهما  املرافق 
الدين  ، رجال  ، امل�سايخ  اأحمد  ال�سيخ  ماأمون 
الليلة  اأن تكون هذه  ، وكل احل�سور، ومتنى 
م�ساركات  االحتفال  .تخلل  اهلل  لوجه  خال�سة 
مرمي  الطفلة  �ساركت  فقد   ، ومديح  اإن�سادية 
 ، �سوقا"  عيناي  "رقت  باأن�سودة   ، مغندف 
والطالبة نور حيدر بق�سيدة " كل القلوب اإىل 
اأطفال  من  اأن�سودة  وكذلك   ، متيل"  احلبيب 
حممد  ال�سيخ  �سارك  .كما  اهلل  اأحباب  فرقة 
مبديح  مندا  بكفر  النور  م�سجد  اإمام  حلومه 
و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  للحبيب 
�سواعد.  داود  املن�سد  باالإن�ساد  �ساركه   ،
قال:"  اأحمد  ال�سيخ  ماأمون  املجل�ض  رئي�ض 
ل�سرف  اإنه   ، عبلني  بلدكم  يف  بكم  و�سهال  اأهال 
يل اأن اأ�ستقبلكم يف اإحدى املوؤ�س�سات ، يف هذه 
العربية  واالأم��ة  عامل  كل   ، احلبيبة  البلدة 
ميالد  اإن   . وب��رك��ة  خ��ري  ب��األ��ف  واالإ�سالمية 
النبي عليه ال�سالة وال�سالم ، هو ميالد اأمة ، 
وهو ميالد اخلري والرحمة املهداة للب�سرية ، 
هذه الرحمة التي نحتاجها اليوم يف حياتنا". 
القا�سمي  لكلية  التحية  "اأوجه  واأ���س��اف: 

الكلية حتولت لواحة  ، فهذه  والقائمني عليها 
اأجيال  ولتخريج   ، واالأخالق   ، للعلم  ومنارة 
ومتينة   ، �سليمة  اأ�س�ض  على  املجتمع  تبني   ،
 ، واإنتاجها   ، وعملها  املوؤ�س�سة  بهذه  نعتز   .
ونحن كمجل�ض عبلني املحلي ي�سرفنا اأن نكون 
�سركاء لكم ، يف اأي م�سروع ميكن اأن ي�ساعد يف 
خدمة اأبنائنا ، وباإمكاننا اأن نقوم بهذا العمل. 
، يف كل م�سروع فيه خدمة للطالب اجلامعيني 
، وغريهم من الفئات". وتابع رئي�ض املجل�ض 
كالمه بقوله : "رجال الدين االأفا�سل ، عليكم 
بيد  االأخ��ذ  وهي   ، كبرية  م�سوؤولية  وعلينا 
اأبنائه الويالت التي  هذا املجتمع، ، وجتنيب 
اأن  ميكننا  والعمل  باجلد  نعم   ، يوميا  نراها 
ننجح. ، ويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
 ، باألف خري  واأنتم  عام  كل   . قدوة ح�سنة  لنا 
خري  باألف  واالإ�سالمية  العربية  واالأمة  اأنتم 
الدكتور  ال�سيخ  جميعا".  بكم  و�سهال  اأهال   ،
بهذه   ، �سيقة  حما�سرة  ق��دم  حممود  خالد 
املنا�سبة ، حتت عنوان : " يف ظالل املولد " ، 
حتدث فيها عن م�سروعية املولد ، �سريطة اأن 
النبي  �سنة  يف  اأ�سل  له  فهذا   ، طاعة  يف  يكون 
ر�سول  �ساأل  فعندما   ، و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى 
ذلك   : اأج���اب  االإث��ن��ني  ي��وم  �سيامه  ع��ن  اهلل 
وحتدث   . علي  اأن��زل  وفيه   ، فيه  ول��دت  يوم 
اهلل  �سلى  الر�سول  وميالد  حمل  عن  ال�سيخ 
التي  ال��ن��ب��وءات  اإىل  وت��ط��رق   ، و�سلم  عليه 
كما   . و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  مبيالده  حتققت 
�سلى  اهلل  ر�سول  اأخ��الق  عن  ال�سيخ  حتدث 
يف  النا�ض،  مع  ومعامالته   ، و�سلم  عليه  اهلل 
وم�ساعدتهم  بن�سائه  ورفقه   ، اأهله  مع  بيته 
النبي  به  متيز  عظيم  خلق  عن  حتدث  كما   ،
 ، التوا�سع  وهو  اأال   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
و�سرب اأمثله عليه من �سرية امل�سطفى �سلى 
احلياء  خللق  تطرق  كذلك   ، و�سلم  عليه  اهلل 
ومن   . وف��وائ��ده   ، واأب��ع��اده  حقيقته  وب��ني   ،
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأخالقيات 
اخللق  لهذا  اأمثلة  ال�سيخ  و�ساق   ، االأمانة 
وقد   . اإليوم  اليه  اأحوجنا  ما  ،الذي  العظيم 
اختتم احلفل باأ�سئلة من اجلمهور ، عن بع�ض 
ال�سيخ. عنها  اأج��اب   ، والفتاوي   ، االأحكام 

ال���ه���ادي  ع��ب��ل��ني : االح���ت���ف���ال ب��م��ول��د 
ال��س��ام م��س��ج��د  ق���اع���ة  ال��ب��ش��ري يف 

األخبار
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تبادل  حيث  ال�سني  �سرق  معكو�ض  زواج 
حفل  يف  االدور  و  امل��الب�����ض  ال����زوج����ان 

بعي�ض  رغبته  ع��ن  ال���زوج  ع��رب  و  ال��زف��اف 
حل��ظ��ة خم��ت��ل��ف��ة ت�����س��ت��م��ر م���دى احل��ي��اة.

تبادل الزوجان املابس و االدوار يف حفل الزفاف !

الفاحتة  �سورة  تف�سري  حول  اأم��ني  تامر  امل�سري  االإعالمي  تعليقات  اأحدثت 
بعد  االجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على  �سجة  م�سر،  يف  مدر�سي  بكتاب 
من  يتم  االأم���ر  ه��ذا  ك��ان  اذا  اأن���ه  م�سيفاً  “الكارثة”  ب���  االأم���ر  و���س��ف  اأن 
تعبريه. ح��د  على  اأك���رب،  ك��ارث��ة  ف�سيكون  ب��ه  الرتبية  وزارة  معرفة  دون 

وكان اأمني قد ا�ست�ساف يف حلقة مذاعة على ف�سائية “احلياة”، النائب الربملاين 
القبطي ال�سابق اإيهاب رمزي، حيث زعم اأن اأحدًا ما اأر�سل له تف�سري �سورة الفاحتة يف 
كتاب الرتبية االإ�سالمية لل�سف ال�ساد�ض، حيث ُكتب اأن املق�سود ب� “غري املغ�سوب 
عليهم وال ال�سالني”، القول باأن ال�سالني هم الن�سارى واملغ�سوب عليهم هم اليهود.
كده  “احنا  ق��ائ��اًل:  رم��زي،  عليه  عر�سه  مبا  امل�سري  االإع��الم��ي  تفاجاأ  وق��د 
للعيال”. ُي��دّر���ض  اأن  ال��ه��ذي  ب��ه��ذا  ي�سمح  ع��اق��ل  مفي�ض  اإره���اب���ي..  ب��رنب��ي 

ال����ك����ات����درائ����ي����ة  يف  االأح����������د  ي�������وم  وق�������ع  ت����ف����ج����ريًا  اأن  ي����ذك����ر 
ق���ت���ي���اًل  25 اأوق����������ع  ب����ال����ق����اه����رة،  ب���ال���ع���ب���ا����س���ي���ة  امل���رق�������س���ي���ة 

ه���ج���وم ح�����اد ع���ل���ى اإلع���ام���ي 
امل��ص��ري ت��ام��ر أم��ني..وال��س��ب��ب؟؟

حفل  يف  اجلميع  ن��ظ��ار  اأ ميدلتون  كيت  ال��دوق��ة  خطفت 
ا�ستقبال  ح��ف��ل  خ���الل  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  ف����راد  اأ ج��م��ع 

دي��ب��ل��وم��ا���س��ي ���س��ن��وي ي��وم 
اخل��م��ي�����ض م��ا ق��ب��ل امل��ا���س��ي.

بثوب  كامربيدج  دوقة  اأطّلت 
يف  وارتدته  �سبق  طويل  اأحمر 
وو�سعت  �سابقة،  منا�سبات 
ديانا  م����رية  االأ ت��ي��ج��ان  اأح���د 
ل��وؤ  امل��م��ّي��ز وامل��ر���س��ع ب��ال��ل��وؤ
م�����ع ا�������س������وارة ن���اع���م���ة.
وغ���ال���ب���اً م����ا ت��ب��ق��ى ���س��ور 
ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة حم�����س��ورة 
اإال  امل��ل��ك��ي،  ال��ق�����س��ر  داخ����ل 
العائلة  ع�����س��اق  ب��ع�����ض  اأن 
�سعادتهم  عن  ع��ربوا  املالكة 
مل�������س���ارك���ة �����س����ور احل��ف��ل 
ال�����دي�����ب�����ل�����وم�����ا������س�����ي م�������ع ع������ام������ة ال�����ن�����ا������ض.

ديانا األمرية  وتاج  باالحمر  األنظار  ميدلتون تخطف  كيت 

يف  رو�سية  فتاة  ف�سلت   
�سيلفي،  �سورة  التقاط 
م��دي��ن��ة  م��ن��ت��ج��ع  يف 
قامت  بعدما  �سوت�سي، 
الفتاة  باإغراق  االأمواج 
واإف�ساد  ك��ام��ل  ب�سكل 
اجلميلة  ال��ل��ح��ظ��ات 
بها. تتمتع  كانت  التي 

ن���ه���اي���ة م���ؤس���ف���ة ل���ف���ت���اة روس����ي����ة ح���اول���ت 
س��وت��ش��ي  اع�����ص�����ار  يف  س���ي���ل���ف���ي  ال����ت����ق����اط 

���س��رط��ة اجل��ي��زة،  ق�����س��م  م�����س��ري حم�����س��رًا ���س��د زوج���ت���ه يف  ح����رر زوج 
ي��ت��ه��م��ه��ا ف��ي��ه ب��ت��خ��دي��ره ي���وم���ي���اً، مل��ن��ع��ه م���ن ال���دخ���ول ع��ل��ى ف��ي�����ض ب��وك 
اأ���س��دق��ائ��ه.  م���ع  اآب  وات�������ض  ال�����س��ه��ري  ال���درد����س���ة  ت��ط��ب��ي��ق  ا���س��ت��خ��دام  اأو 
زوجته  اإن  املح�سر  يف  ع��ام��اً   35 العمر  م��ن  البالغ  "طارق.ع"  ال���زوج  وق��ال 
امل�سروبات،  يف  يوم  كل  خمدرًا  له  ت�سع  �سنوات،   3 دام  زواج  بعد  "ابتهال" 
وات�ض  عرب  اأ�سدقائه  حمادثة  اأو  ب��وك  في�ض  �سبكة  على  دخوله  دون  لتحول 
الواقعة  اأنا".وبداأت  م�ض  هما  متجوزهم  "اأنت  له  تقول  اأنها  اإىل  م�سريًا  اآب، 
ا�ستجابته  ع��دم  اإث��ر  بالقاهرة،  العيني  ق�سر  م�ست�سفى  اإىل  ط��ارق  دخ��ول  بعد 
يرد  مل  لكنه  ال��ن��وم،  من  الإيقاظه  زوجته  من  ع��دة  حم��اوالت  بعد  لال�ستيقاظ 
امل�ست�سفى  اإىل  الفور  على  ا�سطحبوه  الذين  اأهله،  اإىل  للجوء  دفعها  ما  عليها، 
امل�سرية. ال�سابع  اليوم  ل�سحيفة  االإلكرتوين  املوقع  بح�سب  �سالمته،  من  للتاأكد 
حالة  يف  له  ت�سببت  كبرية  خم��درة  جرعة  تناول  ال��زوج  اأن  االأطباء  واكت�سف 
خمدر،  اأي  يتعاطى  مل  اأن��ه  اأك��د  معوي،  غ�سيل  اإج��راء  بعد  وب�سوؤاله  اإغ��م��اء، 
خالفات  ب�سبب  ليومياً  امل��خ��در  ل��ه  ت�سع  اأن��ه��ا  تبني  زوج��ت��ه  م��ع  وبالتحقيق 
ب�سبكات  واكرتاثه  لزوجته  ال��زوج  اإهمال  �سببها  اأخ��ريًا،  بينهم  ن�سبت  زوجية 
ال��درد���س��ة. ع��رب تطبيقات  اأ���س��دق��ائ��ه  م��ع  االج��ت��م��اع��ي واحل��دي��ث  ال��ت��وا���س��ل 

يوميًا  زوجها  تُخدر  مصرية 
بوك فيس  دخ��ول  من  ملنعه 

م�ست�سفى  على  دعوى  اأم  رفعت  كبرية،  �سجة  اأث��ارت  ق�سة  يف 
اأخطاأ  بعدما   ، االأمريكّية  ميني�سوتا  والي��ة  يف  مينيابولي�ض  يف 
ي�سع  وال���ذي  ح��دي��ًث��اً  امل��ول��ود  طفلها  واأع��ط��وا  امل��م��ر���س��ون 
برت�سيعه. قامت  اأخ��رى  ام��راأة  اإىل  عنه  يعرف  يده  يف  �سوارًا 
اىل  اب��ن��ه��ا  "خ�سوع  اإىل  اأدى  اخل��ط��اأ  ه���ذا  اإّن  االأم  وق��ال��ت 
ع��الج��ات ط��ب��ّي��ة وحت��ال��ي��ل ك���ان ب��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا، اإ���س��اف��ة اىل 
واملعاناة". العاطفي  واالأمل  ال�سديدة  النف�سّية  االإ�سابات 

الطفل  خ�سع  اخل��ط��اأ،  امل�ست�سفى  اإدارة  اأدرك����ت  وب��ع��دم��ا 
مل  اأّنهما  من  للتاأكد  �ساملة  دم  لتحاليل  اأر�سعته  التي  وامل��راأة 

الطبيعّية،  الر�ساعة  ج��راء  تنتقل  قد  معدية  ا  اأمرا�سً يلتقطا 
الفريو�سي  الكبد  والتهاب  الب�سرية  املناعة  نق�ض  كفريو�ض 
الطفل  وا�سطر  �سلبّية  كّلها  كانت  التحاليل  نتائج  اأّن  غ��ري 
�سنة. مل��ّدة  اأ�سهر  ثالثة  كل  الفحو�سات  من  املزيد  اإج��راء  اإىل 

مل  اأّن��ه��ا  اإىل  م�سرية  مروًعا"،  اأم���ًرا  "كان  ال��وال��دة:  وق��ال��ت 
ال�سغريتني. ابنها  ذراع��ي  من  دم  �سحب  فكرة  حتتمل  تكن 
ال��وال��دة  م��ن  االع��ت��ذار  ت��ق��دمي  على  امل�ست�سفى  اأق��دم��ت  كما 
اأمريكي  دوالر  األ��ف   50 من  باأكر  تطالب  االأخ���رية  اأّن  غري 
بابنها. حل��ق��ا  ال��ّل��ذي��ن  وال�����س��رر  ال��ع��ط��ل  ع���ن  ك��ت��ع��وي�����ض 

ماذا حدث لطفل أعطوه ألم أخرى بعد والدته لرتضعه؟؟
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ليونيل  االأرجنتيني  الربغوت  يحّدد  مل 
اأّكدت  ولكن  لزواجه  حمّدد  تاريخ  مي�سي 
تقارير �سحافّية وم�سادر قريبة من عائلة 
�سيدخل  االأرجنتيني  النجم  اأّن  مي�سي 
ج���ّدًا.  ق��ري��ب  وق���ٍت  يف  ال��ذه��ب��ي  القف�ض 
فالالعب املتاأّلق واأّم اأطفاله االإثنني )تياغو 
وماتيو( قّررا اأن يكَلال عالقتهما بالزواج.

كانا  حني  بع�سهما  على  تعّرفا  ال�سريكان 
“روزاريو”.  راأ�سيهما  م�سقط  يف  اأطفااًل 
مي�سي  الظروف…بداأ  تغرّي  بعد  وم��ن 
عالقته باأنطونيال بعد �سنوات من انتقاله اإىل 
الرب�سا عام 2000. موت اأحد املقّربني من 
اأنطونياّل هو احلدث الذي اأعاد جمعهما…
ال�2007.  حّتى  �سرّية  العالقة  واأبقيا 
وانتقلت  بينهما  تقّدمت  االأم���ور  بعدها 
بر�سلونة  يف  مي�سي  مع  للعي�ض  اأنطونال 
واأثمرت عالقتهما طفَلني كما �سبق وذكرنا.

وتو�سف عالقة جنم االأرجنتني وحبيبته 
الريا�سة. عامل  يف  رومن�سّية  عالقة  باأمنت 

الذهبي القفص  إىل  ميسي  ليونيل 

العب  الأف�سل  الذهبية  الكرة  بجائزة  مدريد  ريال  مهاجم  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  فاز 
بالعامل للمرة الرابعة يوم االثنني بعدما ح�سد لقبي بطولة اأوروبا ودوري االأبطال يف 2016.
االرج��ن��ت��ي��ن��ي  غ���رمي���ه  ع����ن  واح�������دة  م�����رة  ب����ف����ارق  االن  رون�����ال�����دو  وي���ب���ت���ع���د 
ل���ي���ون���ي���ل م��ي�����س��ي الع�����ب ب���ر����س���ل���ون���ة ال������ذي ف�����از ب����اجل����ائ����زة خ��م�����ض م�����رات.
"انه   : و2014  و2013   2008 يف  ب��اجل��ائ��زة  اأي�����س��ا  ف���از  ال���ذي  رون���ال���دو  وق���ال 
االآن  اأ�سعر  ال��راب��ع��ة.  للمرة  الذهبية  ال��ك��رة  بجائزة  ال��ف��وز  يل  بالن�سبة  كبري  ل�سرف 
اىل  حت��ول  حلم  اإن���ه  م���رة.  الأول  ب��اجل��ائ��زة  ف���وزي  بعد  انتابتني  ال��ت��ي  امل�ساعر  بنف�ض 
تغمرين". ال�سعادة  م��رات.  ارب��ع  باجلائزة  اأف��وز  اأن  اأتخيل  اأك��ن  مل  اأخ��رى.  م��رة  حقيقة 

ري����ال  يف  زم����الئ����ي  ل���ك���ل  ال�����س��ك��ر  ل��ت��وج��ي��ه  ال���ف���ر����س���ة  ه�����ذه  "انتهز  وت����اب����ع: 
غامرة". و������س�����ع�����ادة  ب���ف���خ���ر  اأ�����س����ع����ر  ال�����ربت�����غ�����ال.  وم���ن���ت���خ���ب  م�����دري�����د 

الأف�سل  )الفيفا(  ال��دويل  االحت��اد  جائزة  مع  اندجمت  التي  الذهبية  الكرة  جائزة  وع��ادت 
العام  ه��ذا  فوتبول  فران�ض  جملة  اإىل   2015 اىل   2010 م��ن  اعتبارا  ال��ع��امل  يف  الع��ب 
الوطنية. املنتخبات  وم��درب��ي  ق��ادة  ولي�ض  بالت�سويت  لل�سحفيني  فقط  �سمح  حيث 

للمرة الرابعة.. كريستيانو رونالدو يفوز 
بالكرة الذهبية ألفضل العب يف العالم

وقع الق�ساء االإ�سباين غرامتني ماليتني على نادي بر�سلونة 
يورو  املليون  ون�سف  ماليني  خم�سة  جمموعهما  بلغ 
)خم�سة ماليني وثمامنئة األف دوالر( بداعي ارتكابه عدة 
خمالفات �سريبية يف �سفقة �سراء الالعب الربازيلي نيمار.

وجاء حكم توقيع الغرامة -الذي اأ�سدرته حمكمة مدينة 
الكتالوين  النادي  بني  مت  الذي  االتفاق  بعد  بر�سلونة- 

�سابق. وقت  يف  ال�سرائب  وم�سلحة 
اجلانبني  ب��ني  االت���ف���اق  واأف�����س��ى 
ال�سابق  الرئي�ض  �ساحة  تربئة  اإىل 
�ساندرو رو�سيل والرئي�ض  لرب�سلونة 
بارتوميو  م��اري��ا  جو�سيب  احل���ايل 
�سريبية. ج��رائ��م  اأي  ارت��ك��اب  م��ن 
ب�سبب  ال��غ��رام��ة  بر�سلونة  وي��دف��ع 
م��ال��ي��ة بحق  ارت��ك��اب��ه خم��ال��ف��ات 
الفرتة  يف  العامة  ال�سرائب  م�سلحة 
و2013،   2011 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا 
ال��ربازي��ل��ي. ال��الع��ب  ���س��م  ب�سفقة  تتعلق  جميعها 

وراع���ى احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��غ��رام��ة م��ا ق��ام ب��ه ن��ادي 
م�سلحة  اإىل  ي��ورو  مليون   13 اإرج���اع  م��ن  بر�سلونة 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة  باتخاذ  وتعهده  ال�سرائب 
اأخرى. مرة  املخالفات  هذه  مثل  وقوع  دون  للحيلولة 

نيمار ضم  صفقة  يف  برشلونة  تغريم 

 
بهدف  �سندرالند  م�سيفه  على  ت�سيل�سي  تغلب 
االأرب��ع��اء  ي��وم  اأقيمت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف  رد  دون 
16 م��ن ال�����دوري االإجن��ل��ي��زي. ���س��م��ن اجل��ول��ة 

طريق  عن  ت�سيل�سي  تقدم 
���س��ي�����س��ك ف��اب��ري��ج��ا���ض يف 
�سناعة  م��ن   40 الدقيقة 
يف�سل  اأن  ق��ب��ل  وي��ل��ي��ان، 
ا���س��اف��ة  يف  ال���ف���ري���ق���ان 
اللقاء. بقية  اأخرى  اأهداف 

ر�سيد  ارتفع  الفوز  وبهذا 
نقطة  ل�40  ت�����س��ي��ل�����س��ي 
للم�سابقة  �سدارته  ليعزز 
على  ن��ق��اط  ب�6  م��ت��ف��وق��ا 
جتمد  بينما  اآر�سنال،  الثاين 
ر�سيد �سندرالند عند11 نقطة يف املركز 20 واالأخري 
اآر�سنال  وك���ان  ال��ربمي��ريل��ي��ج.  ترتيب  ج���دول  م��ن 
لهدفني. بهدف  ايفرتون  اأم���ام  بالهزمية  تعر  ق��د 

ت��ش��ي��ل��س��ي ي���ق���ب���ل ه����دي����ة آرس����ن����ال 
سندرالند ع��ل��ى  ب��ف��وز  ال���ص���دارة  ح��ق��ق االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جنم وي��ع��زز 

الطفل  ح��ل��م  االإ����س���ب���اين،  ب��ر���س��ل��ون��ة  ف��ري��ق 
انت�سرت  ال��ذي  اأح��م��دي،  مرت�سى  االأف��غ��اين 
بال�ستيك  كي�ض  من  م�سنوع  بقمي�ض  �سورته 
تقريبا. ع��ام  منذ  مي�سي  ا�سم  عليه  مكتوب 

يوم  االأف��غ��اين،  بالطفل  االأرجنتيني  والتقى 
مباراة  هام�ض  على  ال��دوح��ة  يف  ال��ث��الث��اء، 
ال�سعودي،  جدة  اأهلي  اأمام  الودية  البار�سا 
لقاء  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  اأع����رب  ق��د  مي�سي  ك���ان 
و�سائل  انتباه  اأث���ار  ال��ذي  االأف��غ��اين  الطفل 
اأحدثتها  التي  ال�سجة  بعد  الدولية  االإع��الم 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  له  �سورة 
ي��ح��م��ل ف��ي��ه��ا ق��م��ي�����ض ���س��اح��ر ب��ر���س��ل��ون��ة.
 5 العمر  من  البالغ  االأفغاين،  الطفل  ويع�سق 
االأو�ساع  لكن  االأرجنتيني،  النجم  اأع��وام، 
العب  قمي�ض  ب�سراء  ل��ه  ت�سمح  ال  امل��ادي��ة 
هومايون  االأك��رب  �سقيقه  دف��ع  ما  بر�سلونة 

من  بال�ستيكي  كي�ض  ا�ستخدام  اإىل  عاما(   15(
االأزرق  االأرجنتني  بلوين  قمي�ض  �سناعة  اأجل 
واالأبي�ض وكتب على الظهر ا�سم مي�سي ثم ن�سر 
على  القمي�ض  يرتدي  وهو  مرت�سى  �سورة 
املا�سي. ال�سهر  منت�سف  يف  بوك  في�ض  موقع 

من  الفقري  امل��زارع  مرت�سى،  وال��د  واع��رتف 
لي�ض  اأن��ه  ج��ازين،  اإقليم  يف  جاجهوري  والي��ة 
قمي�ض  �سراء  تخوله  التي  االإمكانيات  لديه 
�سوى  ميلك  ال  مرت�سى  اأن  اإىل  م�سريا  مي�سي، 
مي�سي  بعدها  وق��ام  بها.  يلعب  مثقوبة  كرة 
االأفغاين،  الطفل  اإىل  وكرة  قمي�سني  باإر�سال 
اإال  م�ساعري”،  كل  “مع  بعبارة  عليها  موقعا 
بنجمه  اللقاء  فر�سة  الطفل  لهذا  تتح  مل  اأنه 
اليوم. حلمه  حتقق  حتى  اآن���ذاك،  املف�سل 
عائلة  غ��ادرت  الواقعة،  هذه  بعد  اأن��ه  يذكر 
عائلته  تلقت  ب��ع��دم��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ال��ط��ف��ل 
باخلطف. الطفل  ت��ه��دد  هاتفية  ات�����س��االت 

األفغاني  ال��ط��ف��ل  ح��ل��م  يحقق  ميسي 
ص����اح����ب ال���ق���م���ي���ص ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي
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والهاتف،  االلكرتوين  والربيد  الفي�سبوك  عرب  و�سلْتني 
قبل  ن�سرُته  الذي  االخري  املقال  حول  التعقيبات  مئاُت 
التعقيبات  معظم  نعمٌة".  العطاُء   " بعنوان  ا�سبوعني 
ويف  خ���وري،  �سليمان  جميل  �سديقي  بوفاة  تعّزيني 
اكون  ان  اأرج���و  اإط���راء  بكلمات  تغمرين  ال��وق��ت  ذات 
ا�ستعرا�سها.  عن  امتنع  يجعلني  مما  فعال،  بها  جديرا 
واحد  تعقيب  عند  اتوقف  ان  م�سطرا  اراين  ذل��ك  رغ��م 
من  االل��ك��رتوين،  بالربيد  خطيا  و�سلني  قد  ك��ان  منها، 
طبعون.  ب�سمة  م��ن  ح��ل��ف  حم��م��د  �سبحي  اال���س��ت��اذ 
اوا�سُل  زلُت  "ما  قائال:  ر�سالته  �سبحي  اال�ستاذ  اإفتتح 
االخالق  مكارم  اىل  تدعو  والتي  الهادفة  مقاالتك  قراءة 
روح  املت�سمنة  املقاالت  هذه  ان  عليك  اخفي  ال  دائما. 
الدعابة واملُلح العربية تعيدين دائما اىل ذلك الزمن اجلميل 
عندما كنت فيه طالبا يف دار املعلمني العرب يف حيفا....". 
"اأ�سكرك  يلي:  ما  ت�سمنت  فلقد  الر�سالة،  خامتة  اأم��ا 
ا�ستاذي العزيز على مقال "العطاء نعمة" الذي فتحَت من 
خالله نافذة نطل من خاللها على كفاحك يف طلب العلم. اما 
موقف �سديقك ال�سفاعمري اال�سيل املرحوم جميل �سليمان 
خوري، يعيدين اىل ايام درا�ستي الثانوية يف �سفاعمرو هذه 
وعلى  اهلها  بكرم  وغمرتني  احت�سنتني  التي  املدينة 
راأ�سهم رئي�ض بلديتها املرحوم جبور جبور)اأبو اإليا�ض( 
البيت يف  اىل  ي�سرفني  ان  االيام  يوم من  الذي رف�ض يف 
عرب ال�سواعد، الين مل ادفع الق�سط ال�سهري للبلدية. لقد 
اعادين املرحوم جبور جبور اىل الدرا�سة وكتَب للمدر�سة 
ان الطالب �سبحي حلف يقطع كل يوم خم�سة كيلومرتات 
م�سيا على االقدام، �سباحا حتى ي�سل الينا طلبا للعلم، 
ويقطع نف�ض امل�سافة عائدا اىل اهله ع�سر كل يوم. لذلك 
يجب اإعطاء هذا الطالب فر�سة اال�ستمرار  بالدرا�سة على 
ح�ساب البلدية. بف�سل هذا املوقف الكرمي ُ اأكملُت درا�ستي 
الثانوية يف �سفاعمرو ومن بعدها اكملت درا�ستي يف دار 
املعلمني العرب يف حيفا، ووا�سلت تعليمي يف جامعة حيفا 
اللغة  اعلم  اليوم  وانا  واآدابها،  انكليزية  لغة  تخ�س�ض 
االنكليزية يف املدر�سة ال�ساملة ب�سمة طبعون. اإن كل هذا 
االجناز املتوا�سع لولد فقري جاء من اطراف �سفاعمرو 
طلبا للعلم يف زمن متيز اأ�سال بالفقر و�سظف العي�ض وقلة 
اللحظة  تلك  اىل  يعود  البيئة،  ق�سوة  اىل  اإ�سافة  احليلة 
الفا�سلة يف حياتي التي اعادين بها املرحوم جبور جبور 
اىل مقاعد الدرا�سة يف مدر�سة �سفاعمرو الثانوية. اأمتنى لو 
يقراأ رجال االعمال العرب ق�سة "العطاء نعمة" ليتعلموا 
من �سديقك جميل �سليمان خوري نعمة العطاء. رحمكما 
اهلل يا جميل �سليمان خوري ويا جبور جبور وا�سكنكما 
ف�سيح جناته". كلماُت اال�ستاذ �سبحي حلف هذه، مل�ست 
فوؤادي وهّزت م�ساعري، فجعلتني اتذكر ثالثة مواقف:

القرن  من  ال�سبعينات  اوا���س��ط  يف  ك��ان  االول  املوقف 
املا�سي. كنت اآنذاك مربيا ومر�سدا تربويا الحد ال�سفوف 
يف دار املعلمني العرب يف حيفا. اأعلمني مديُر الدار ان احد  
واحدة  تعليمية  منحة  �ض  خ�سّ قد  االجانب  املتربعني  
لكل �سف من ال�سفوف، طالبا مني ت�سمية الفائز/ة  من 
�سفي. ملع يف ذاكرتي اإ�سمان امتنُع عن ذكرهما �سراحًة 
يف هذا ال�سياق لكني اأ�سري اليهما مبحمود  وُزبيدة كاأ�سماء 
م�ستعارة. كالهما كان متفوقا ومميزا حت�سيال و�سلوكا 
حتى  متماثلني  درا�سيني  توؤامني  اراهما  كنُت  واخالقا. 
منهما.  لكل  احل��رج  االقت�سادي  الو�سع  م�ستوى  على 
احببُتهما وقّدرُتهما بذات امل�ستوى. كنُت على قناعة ان 
كال  منهما  جدير باحل�سول على تلك املنحة. حاولُت ان 
اقنع نف�سي فا�سّمي زبيدة كفائزة  لكونها فتاة. لكني ما 
لبثُت ان �سعرُت ان قراري هذا �سينطوي على ظلم ملحمود 
كنت  لو  قلبي  اعماق  من  متنيت  �سمريي.  يتحمله  ال 
ا�ستطيع ان اق�ّسم املنحة اىل ق�سمني مت�ساويني، اأو ان لدّي 
لنف�سي،  قلت  مت�ساويتني.  منحتني  الواحدة  املنحة  بدل 

وارد  غ��ري  التق�سيم  ك���ان  اذا 
املتربع،  ���س��روط  م��ع  لتناق�سه 
ا���س��ت��ط��ي��ع جت��ن��ي��د منحة  اأف����ال 
مماثلة اخرى؟ بعد تفكري مل يدم 
طويال، قررُت التوجه اىل �سديقي 
امل���رح���وم خ��ال��د ال��زع��ب��ي)اب��و 

النا�سرة. يف  النه�سة  ومطبعة  مكتبة  �ساحب  راأف��ت( 
عني على عر�ض الفكرة  ا�ستقبلني ابو راأفت برتحاٍب �سجَّ
دون  العري�سة  بخطوطها  عر�سُتها  لقد  راودتني.  التي 
الدقيقة.  ال�سخ�سية  التفا�سيل  التطرق اىل اال�سماء واىل 
على  اّياي  �ساكرا  املعهودة،  ابت�سامته  راأفت  ابو  ابت�سم 
ثقتي به، وماّدا يده دومنا تردد، اىل درج مكتبه. تناول 
دفرت ال�سيكات، منتزعا منه �سيكا باملبلغ املطلوب، تاركا يل 
حرية ت�سجيل ا�سم امل�ستِحق او امل�ستِحقَّة، الذي اأرتئيه.

اأّما املوقف الثاين، فكان يف الن�سف الثاين من الثمانينات، 
اي بعد ح�سويل على الدكتوراة  من جامعة لندن وتعييني 
ايّل  توّجه  اوران��ي��م(.  حيفا)�سعبة  جامعة  يف  حما�سرا 
عميُد الطلبة، م�ستعينا بي حلل م�سكلة ا�ستع�سى حلُّها 
عليه. قال يل ان الق�سية هي ق�سية موت وحياة بالن�سبة 
للطالبة فتحية )ا�سم م�ستعار( من احدى القرى العربية 
يف اجلليل، والتي "تعي�ض حاليا حالة اإكتئاب �سديد، قد 
توؤدي بها اىل االنتحار اإن مل نتدارك االمر �سوية". كنُت 
اعرف فتحية معرفة �سطحية ال تتعدى كونها فتاة ذكية، 
نبيهة، �سريعة اخلاطر، دائمة اليقظة يف املحا�سرات، ال 
وطرح  املحا�سر،  من  ت�سمعه  مبا  رايها  اإب��داء  يف  ترتدد 
ا�سئلتها بجراءة ومنطق ي�ستجلب احرتام امل�ستمعني. مل 
ُيتح يل العميُد الفر�سَة الأ�ساأله عن ال�سبب، فتابع حديثه 
قائال: "لقد اأراد اهلها تزويجها من ابن عمها. لكنها رف�ست 
رف�سا مطلقا، فحاولوا م�سايقتها ماديا. لقد امتنعوا عن 
تقدمي الدعم املادي لها، مما وّرطها يف ديون كبرية ن�سبيا، 
فا�سحت تعي�ض اأزمات متتالية ومرتاكمة: عالقات متوترة 
�سبه مقطوعة مع اهلها، ديونا مرتاكمة عليها، قلقا �سلَّ 
تركيزها، وو�سعا نف�سانيا تفاقم اىل درجة تهدد حياتها...". 
بعد تدار�ض الو�سع بالعمق الالزم، مبا يف ذلك اإ�ست�سارة 
عاملة اجتماعية وم�ست�سارة نف�سانية... تو�سلنا اىل قناعة 
بان حل م�سكلتها املادية، �سُيخرُجها من ازمتها اخلانقة 
حتقيقا  املنتظمة  درا�ستها  واىل  اتزانها  اىل  ويعيدها 
للنجاح الذي ت�سبو اليه، مما ميهد لها يف امل�ستقبل، طريَق 
امل�ساحلة مع اهلها دون ان ت�ست�سلم �ساغرة الإمالءاتهم.

من  اثنني  اىل  فتوجهُت  لها،  منحة  لتجنيد  تطوعُت 
ب�ستى  تذّرع كل منهما  اللذين  مي�سوري احلال يف حيفا، 
االعذار تهّربا.... كنت ادرك ان عن�سر الزمن م�سرييٌّ يف 
هذه احلالة، فقررُت ان اتوجه مرة اخرى اىل ال�سيد خالد 
زعبي. مل يكن ابو رافت يف هذه املرة اي�سا، اقل كرما  مّما 
كان يف املرة ال�سابقة، كما مل ي�ساأل يف هذه املرة اي�سا، عن 
الخ.... او احلزبي  الديني  انتمائها  او عن  الطالبة  ا�سم 

اأما املوقف الثالث، فلقد كان قبل نحو �سهر تقريبا، اثناء 
حفٍل اقامْته جمعيُة التطوير االجتماعي يف حيفا، تكرميا 
قدمها  مداخلة  منها  فقرات  عدة  احلفُل  �سمل  للمعلمني. 
مدرب التنمية الب�سرية املعروف اال�ستاذ ا�سرف قرطام 
الذي قال ان اول منحة تعليمية ح�سل عليها يف حياته، 
قيمة  ان  موؤكدا  االجتماعي،  التطوير  جمعية  من  كانت 
اإمنا ب�سمّو  تلك املنحة مل يكن مببلغها املايل املتوا�سع، 
الكالم  هذا  يقول  بانه  ها  ومنوِّ حملْتها،  التي  الر�سالة 
وفاًء لذكرى موؤ�س�ض اجلمعية املرحوم ح�سني اإغبارية.

ارحتُت اآنذاك ل�سماع كلمة "وفاء" من فم ا�سرف، وُعدُت 
اليا�ض  اال�ستاذ  باإطالِع  قمُت  التذكرها من جديد، عندما 
جبور)ابو جبور( على ر�سالة اال�ستاذ �سبحي حلف وما 
ت�سمنْته من تقدير ل�سفاعمرو وللمرحوم  والده. قال يل اأبو 
جبور وقد بدا متاأثرا: "اذا كان العطاء نعمة فالوفاء ف�سيلة".

إذا كان العطاُء نعمة فالوفاء فضيلة
خ�����������وري ع��������ي��������د  ح���������������امت  د.   

الرك�ض... عن  وت��واَن  العيد....اإهداأ  اأيها  َتباطاأ 
يومك  اإىل  ال��و���س��ول  يف  وجم��اه��دة  لهثاً  وك��ف��اك 
احل��ق!! ...امل���ي���الد  النقي  امل��ن�����س��ود....ن��ه��ارك 

اأذوب خجاًل واأ�سترت وراء عباءتي حياًء من فرط 
اخلذالن على ما اأ�سبح عليه احلال كرموز لعيد بتنا 
نفقد معانيه االأ�سا�سية ونت�سلى بالبوذيات الوثنية.
ي��دع��ى... ال�����س��الة  ب��ي��ت  "بيتي  ي�����س��وع:  ق���ال 
ل�سو�ض".... م���غ���ارة  ج��ع��ل��ت��م��وه  واأن����ت����م 

كل  واأخ����رج  وال��ك��را���س��ي  امل��وائ��د  حينها  فقلب 
الهيكل.  يف  وي�����س��رتون  يبيعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
اأعظم.....فما هي  �سيان ما بني االأمرين....واالآتي 
كمية جرعات الر�سا اليوم.....عن اأ�سلوب اإحتفالنا 
بهذا العيد املقد�ض؟ اأوهل ما زلنا نذكر بعد نف�سنا 
امل�سيح؟ والدة  هو  العيد  هذا  اأن  بروّية  لعقولنا 

اإ�ساءة  ال�سخب،  العيد...ال�سجيج،  اأيها  عفوا 
كمية  مبذرة،  اأموال  ماديات،  املت�سردة،  االأل��وان 
الهدايا الباذخة.، فرحة االأطفال مزيفة املعاين، اأقنعة 
حمراء، طعام فاخر يتناثر بالهباء، اأ�سواق و�سظايا 
الفراغ...  يف  ت�ستنجد  ومفرقعات  بائ�ض،  دخ��ان 
االأ�سف! ُمر  .....م��ع  رمزك  �سمات  اأبرز  من  باتوا 

اأم��ر  اأ���س��ب��ح  دي�سمرب  ل�سهر  ال��ذاك��رة  اإن��ع��ا���ض 
ينقذنا  م��ن  ف��ي��ه  م���ن���ه....ول���د  ب��د  ال  ����س���روري 
ف��ي��ه.... تتتاىل  اخل��ط��اي��ا  اخل��ط��اي��ا....وك��ل  م��ن 
وال���وق���ار؟ امل��ه��اب��ة  ت���ل���ك؟اأي���ن  م��ف��ارق��ة  اأي 

بهيجة....اأجرا�ض  �سموع  النا�ض....اإ�ساءة  حب 
ناطقة.....وقلوب خافقة......كانت �ستنوب عن ما 

يف القلوب من تقدير وخ�سوع وفرحة بتلك املنا�سبة 
العزيزة....بعيدا عن القهقهات املدوية املرتاق�سه 
ب��ني اأزق���ة ال�����س��وارع م��ن ك��ل ح��دب و���س��وب....
ب�سلة. للعيد  متت  ال  مرعبة  نغماتها  باتت  حيث 
ُم���ط���اأط���اأة ال���راأ����ض اأن�����ا، اأح���ق���اده���م ت��ت��زاي��د،  
املبيعات  تتتاف�ض،   احلفالت  ت�ستد،  التحديات 
كال�سبح  ان���دث���ر  ال��ع��ي��د  وم��ع��ن��ى  ت��ت�����س��ارب، 
الراقية....مربية  النا�ض  ع��ق��ول  �سلبيات  ب��ني 
للعيد  يعرفوا  ل��ن  امل�ستقبل....الذين  اأج��ي��ال 
اليوم.  عليه  ه��و  م��ا  على  احل���ال  بقي  ل��و  وق���ار 
بات مه�سما على هام�ض دي�سمرب.... يا عيد  رمزك 
خ�سوع..... يا  نعتذر  ....منك  عيد  يا  منك  فعفوا 
ففقدان الذاكرة وحب النف�ض باتوا علة هذا الع�سر! 

ع���������ف���������وًا أي�������ه�������ا ال����ع����ي����د
نانسي مزاوي شحوك حيفا|الرامة

ال��������ّط��������ف��������ُل االل����������ه����������يُّ اجل����م����ي����ل 
ال���������������������ق���������������������ادُم م����������������ن ع�����������ٍل 
ُي�������ن�������اغ�������ي احُل����������ل����������َم االأج��������م��������ل
وُي����ب����ع����ُر ف������وق ال����ق����م����ِم ال�������س���ام���ق���ِة
ف�������س���ات���نَي ال���������دفِء وزه��������َر االأق�����ح�����وان
وث��������ل��������ًج��������ا وج��������������م��������������راِت ن�������ار
ال�ّسغريتنْيِ  ب��ي��دي��ِه  االآم�����اِد  ع��ل��ى  وي��ر���س��ُم 
ب�������س���م���َة احل������ي������اة... ب�������س���م���َة ال����ّرج����اء

ن�����������������������س�����������م�����������ًة ب��������ل��������ي��������ل��������ًة 
العجيِب ال���ِف���داِء  ��َة  ق�����سّ حت��ك��ي  واأم���ن���ّي���ًة   
��ب��اح ورواي���������َة ع��������ذراَء ك���م���ا ق���ل���ِب ال�����سّ
ُت��������ع��������ال��������ُج ت��������������������اّرًة ُق������م������اًط������ا
ي��و���س��َف اىل  ع��ي��ن��ي��ه��ا  ت����رف����ُع  واأخ��������رى   
������م������اء ال�������������سّ اىل  وث���������ال���������ث���������ًة 
����س���الة األ���������ُف  ����غ����رِي  ال���������سّ ق���ل���ب���ه���ا  ويف 
وزّخ�������������������������������������اُت ت�������������س������ب������ي������ٍح

ف����������رتت����������ع���������������������ضُ امل������������غ������������ارة 
وت���������رت���������ع�������������������ضُ ب����������ي����������ُت حل����م 
���م���اوّي  وت����ع����وُد ُت��������رّدُد م���ع اجل���ن���د ال�������سّ
حل�����������َن ال������ك������ي������ن������ون������ِة االأع��������������ذب
ال�ّسالم  االأر�ِض  وعلى   ، االأعايل  يف  هلل  املجد   "

ال��ّن��ا���ِض  ويف   ،
امل�����������س�����ّرة "

املطُر  وي��ن��ه��م��ُر 
ب���������غ���������زارة 
يداوي املكلومنَي 
واجل������رح������ى 
واملُ�������س���ّردي���َن
ب�سمٍم  ويعانُق 
احلزانى نفو�َض 

ال�������س���ح���راء  يف  ال����ت����ائ����ه����نَي  واأرت�������������اَل 
وم�����������������واك�����������������َب االأج���������������ي���������������اِل 
وي����������روُح ي���ن���ظ���ُر ������س�����وَب اجُل���ل���ج���ث���ِة
اأجلف رومانًيا  وجندًيا  وِم�سماًرا   عوًدا  ُيغازُل 
االأخ��ري ��َف�����ِض  ال��نَّ يف  ال��ف��ردو���َض  ���س��رق  ا  ول�سًّ  
وق���������������������������������������رًبا ف�����������������ارًغ�����������������ا
اجل����م����ي����ُل االل���������ه���������ّي  ال�������ّط�������ف�������ُل    

ال���������������������ق���������������������ادُم م����������������ن ع�����������ٍل 
 : ل����ك����م   ي����ق����ول   ، ي�����ن�����ادي   ، ُي����ن����اغ����ي 
اأن�������������������ا ق���������������������������ادٌم  اأح�������ب�������ت�������ي 
�����ح�����اِب  اأن������������ا ق��������������ادٌم ع�����ل�����ى ال�����������سّ
..ان����ت����ظ����روين االأج�����������رُة  ُج���ع���ب���ت���ي  ويف 

ال��������������ق��������������ادمُ مِ��������������ن ع�������ٍل
زه������������ي������������ر دع�������ي�������م
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الكندية  واالإغ��اث��ة  ال��رع��اي��ة  منظمات  احت��اد 
التي  الكارثة  حجم  عن  فيه  ك�سف  بياناً،  اأ�سدر 
فيه  واالأخطر  حلب،  يف  املدنيون  لها  يتعر�ض 
ا�ستخدام  عن  املتعاونة  امل�ست�سفيات  "اإعالن 
له الأ�سلحة بيولوجية  النظام والطريان امل�ساند 
ا�ستهدفت  والتي  الكلور،  غاز  ومنها  حمرمة، 
املحا�سرة  واالأح���ي���اء  ال��ك��ال���س��ة  ح��ي  ف��ي��ه��ا 
موازين  تغيري  م��ن  مكن  االأم���ر  ه��ذا  هناك"، 
النظام  جي�ض  �سيطرة  ل�سالح  حلب  يف  القتال 
والبلدات  ال�سرقية  االأحياء  على  له  واملوالني 
االأ�سلحة  حظر  "منظمة  طالب  املحيطة،البيان 
تعترب  التي  والدول  االأمن  وجمل�ض  الكيميائية 
ال��ع��امل،  �سعوب  ح��ي��اة  على  و�سية  نف�سها 
ميكن  ما  اإن��ق��اذ  اأج��ل  من  ال�سريع"   بالتحرك 
حلب.   يف  القتال  مناطق  يف  الب�سر   من  اإنقاذه 
ت�سرف  والتي  �سوريا،  يف  الدائرة  احلرب  اإن   
اأن  اأح���د  ال�����س��اد���ض، مل ي��ت��وق��ع  ع��ل��ى ع��ام��ه��ا 
على  الرهان  وك��ان  الفرتة،  هذه  طيلة  ت�ستمر 
من  ال��ث��اين  ال��ع��ام  يف  ون��ظ��ام��ه  االأ���س��د  �سقوط 
اإقليمية  حتالفات  وب�سبب  لكن  املعارك،  بداية 
على  واق��ف��اً  البقاء  النظام  ا�ستطاع  ودول��ي��ة، 
رجليه ب�سبب الدعم الع�سكري باالأفراد والعتاد 
واأي�ساً  اإي���ران،  وم��ن  ال�سيعي  اهلل  ح��زب  م��ن 
يف  الطائرات  ا�ستخدامها  خالل  من  رو�سيا  من 
مواجهة املعار�سة. اإذًا املثلت القاتل االجرامي 
)اإيران، حزب اهلل ورو�سيا( هو الذي غري كافة 
حلب. يف  املجازر   �سبب  الذي  وهو  املوازين، 

وبني  املعار�سة  بني  الدائرة  ال�سورية  احلرب 
اجلرائم  وب�ساعة  ب�ساعتها  ورغ��م  ال��ن��ظ��ام، 
املرتكبة يف حلب، والتي يظن البع�ض انها بداية 
)انت�سار( هذه احلرب، كما اأعتقد ال يتوقع اأحد  
متى تنتهي فعلياً، وقد ت�ستمر اأطول من احلرب 
�سنوات. �ست  ا�ستمرت  التي  الثانية  العاملية 

حمللون �سيا�سيون اأجانب، يتحدثون عن وجود 
الثانية   العاملية  احل��رب  ب��ني  م�سرتك  قا�سم 
الأن  الزمنية،  الفرتة  وهو  �سوريا،  يف  واحلرب 
ال�ساد�ض،  ت�سرف على عامها  �سوريا  املعارك يف 
ومت فيها ا�ستخدام اأ�سلحة حمرمة متاما كما مت 
ا�ستخدام مثل هذه االأ�سلحة يف احلرب العاملية 
ما  اأقتب�ض  وهنا  الذرية.  القنبلة  مثل  الثانية 
كتبه اأحد املعلقني: " مل ي�ستفد اأحد من احلرب 
من  العامل  بناء  اإعادة  �سوى  املدمرة،  العاملية 
ولكن  املنت�سرة،  الدول  خمططات  ح�سب  جديد 
اإن  والعاملية،  ال�سورية  احلربني  بني  الفرق 
�سد  دول  وقادة  روؤ�ساء  قادها  العاملية  احلرب 
ال�سوري  النظام  فقادة  �سوريا  اأما  اأخرى،  دول 
يقودون حرب دمار �سد بلدهم ومدنهم و�سعبهم"

واأنا، اإ�سيف قا�سماً م�سرتكاً اآخر، لكن لي�ض بني 
الزعرت.  تل  خميم  وبني  حلب  بني   اإمنا  حربني 
�سوريا،  يف  والقمع  البط�ض  نظام  يدمرها  فحلب 

وهو الذي دمر خميم تل الزعرت بالقرب من بريوت 
تدمريًا كاماًل  يف العام 1976، عندما كان اجلي�ض 
الزمنية.   الفرتة  تلك  يف  لبنان  يحتل  ال�سوري 
االأخ��رية  املعارك  اإن   " �سيا�سي:  حملل  يقول 
ب�ساعة  م��دى  و���س��وح  بكل  اأظ��ه��رت  حلب،  يف 
القادة  ت�سكن  التي  ال�سريرة واملتوح�سة  الروح 
ب�سار  راأ�سهم  وعلى  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 
اإجرامية  قتل  ملي�سيات  ا�ستورد  الذي  االأ�سد، 
االإي���راين(  القد�ض  و)فيلق  اهلل(  )ح��زب  مثل 
حماربة  ب��دع��وى  �سعبه،  وقتل  بلده  لتدمري 
فاإن  وللتو�سيح،  ي�ساندها"،    ومن  املعار�سة 
با�سم  اإيران  يف  املعروف  االإي��راين  القد�ض  فيلق 
ق���وات خا�سة  ه��ي وح���دة  ق��د���ض(  )ن����ريوى 
عن  وم�����س��وؤول��ة  االإي�����راين،  ال��ث��وري  للحر�ض 
للمر�سد  مبا�سرة  ويتبع  اإي��ران  خارج  عمليات 
خامنئي. علي  االإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ورة  االأع��ل��ى 
معارك حلب اأفرزت فئتني من الب�سر: فئة قذرة 
اأخالقياً و�سيا�سياً اأعربت عن ارتياحها ملا حدث 
من جمازر يف حلب ب�سبب الق�سف الرو�سي، الأن 
ال�سامتني غالبيتهم من رفاق بوتني )بقايا الي�سار 
العربي القذر( حيث و�سلت هذه الفئة  اإىل الدرك 
العتبارها  والالاإن�سانية  الالاأخالقية  من  االأ�سفل 
ما حدث يف حلب انت�سارًا، لكن هناك فئة ثانية 
التزمت العقالنية يف تقييمها ملا يحدث يف حلب، 
وراأت اأن عمليات حرق االأر�ض ال�سورية وحرق 
اإط��ار  يف  ت��ن��درج  حلب،  يف  ال�����س��وري  ال�سعب 
النازية، والتي ظهرت جمددا يف حلب.  اأ�ساليب 
اأن العامل )احل�ساري؟!( مل ن�سمع منه  املعيب 
حلب. يف  اإب��ادة  حرب  من  يجري  عما  كلمة  اأي 

نقطة اأخرى ال بد من االإ�سارة اإليها، وهي املوقف 
العربية،  باجلامعة  املمثل  الر�سمي  العربي 
فعالة.  ب�سورة  االآن  لغاية  يتحرك  مل  ال��ذي 
امللفت للنظر، اأن احلكومة اجلزائرية ذهبت بها 
الوقاحة اإىل اأبعد  من ال�سمت حيال ما يجري من 
جمازر يف حلب مثل دول عربية اأخرى. فقد اأعلنت 
من  طن  األف   130 اإر�سال  عن  اجلزائر  حكومة 
الدكتاتورية  لدعم  للطائرات  املخ�س�ض  النفط 
حلب.  يف  االإب��ادة  عمليات  ملوا�سلة  �سوريا  يف 

سكوت العالم)الحر؟!( على حرب اإلبادة ضد املدنيني 
الدولي املجتمع  جبني  على  عار  وصمة  حلب  يف 

يف االع����ام����ي أح���م���د ح���ازم النظر  جُتيل  وراح��ت  املقهى  بباب  وقفْت 
فيه، فدعوتها  باحثًة عن مكان جتل�ض  اأرجائه، 
مّني  تنتظر  كانت  وكاأنها  فِرَحت،  ملجال�ستي، 
يف  بيننا  احل��دي��ث  نهر  ���س��ّب  م��ّن��ي.  ت��اأ���س��رية 
اأخَرَجتها  ما  �سرعان  ولكن  ل...  الّتطفُّ وادي 
لهفة  فرتاجَعت  ذاك��رت��ي،  ُقر�ض  من  نباهتي 
نوعّية  م��ن  اأن��ه��ا  ت��ذّك��رت  الأيّن  معها،  حديثي 
ال�سّبان.  على  يتحايلن  ال��ل��وات��ي  ال��ف��َت��ي��ات 
ا  �سخ�سيًّ م�سَتهدٌف  اأن��ا  "االآن  بنف�سي:  قلت 
بال�ّسهوات"،  امللتهبة  اأنوثتها  ن��ريان  ِقَبل  من 
�َسد  َف��ت��ح  ع��ل��ى  ه��ائ��ل��ة  ب��ق��درة  تتمّتع  ف��اإن��ه��ا 
اأعماق حميط  اإىل  اأي �سخ�ض  ثرثرتها، فيجرف 
ُينقذه  ال��ذي  يجد  ل��ن  لكّنه  حديثها،  �سال�سة 
فبعد  ال��الاإرادّي��ة!...  الّرومان�سّية  ورطته  من 
ال  عفوّيته  حلظات  تت�سّرد  ا،  ِفكريًّ ت�سلبه  اأن 
تفعل  وه��ي  الع�سري،  عاملها  نحو  ا،  �سعوريًّ
هدفها!!"  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  ذل���ك،  ك��ل 
اّتخذُت حيطتي منها... مل اأُعِطها جمال الدخول 
اأوراق  اإىل باَحتي ال�سخ�سّية، لئاّل تبداأ بتقليب 
خ�سو�سّياتي، من كل اجّلهات، مثل املْخرِبين، 
اأبقيتها  القدمي...  ذكرياتي  اأر�سيف  عن  بحًثا 
يف  م��ا���ٍض  اأي  ح���دوث  م��ن  ًبا  حت�سُّ خ��ارج��ه��ا، 
من  فيها  وما  ال�سرّية  خزانتي  ُي�سِعل  حديثنا 
دمية  �ساأ�سِبح  عندئٍذ  الأّن��ه  خا�ض،  خم��زون 
وحتايلها.  دهائها  بخيوط  حُتّركها  خ�سبّية، 
تركْت  معها،  الكامل  جتاوبي  عدم  من  ا�ستاءت 
كانت  اأن��ه��ا  اأدرك���ُت  متلبكًة،  م�سرعًة  املقهى 
منزعجة من حيادّيتي، ومل توّدعني اأو ت�سكرين 

اأن  ت�ستطيع  رمّبا  اأنها  العتقادها  لها،  لدعوتي 
ت�سحرين بع�سا قناعاتها العجيبة، اأو قد تتغّلب 
َمْت  َحطَّ لذلك  احلوارية،  املبارزة  هذه  يف  علّي 
ل بيننا، وتطايرت  حاجز لياقة اللقاء الذي ف�سَ
�سظاياه يف عقلي، وما زالت منت�سرة يف اأرجائه. 
عادت �سظايا ذلك اللقاء لتنت�سر يف ذاكرتي! وال 
اأدري ملاذا، رمّبا الأيّن وجدت ا�سمها �سدفًة على 
جتاهلتها،  ولكّني  الفي�سبوك،  التوا�سل  موقع 
من  النوع  فهذا  �سداقة،  طلب  لها  اأر�ِسل  ومل 
اأبعدت  اأمقتها.  علي  يعر�سها  التي  ال�سداقات 
تبّقى  ما  يومّياتي، وكل  ال�سظايا عن درب  هذه 
�سوف  جنونها،  ديناميت  من  حزمة  هو  منها 
ر يوًما ما بوجهها امللّون باخلداع، لتتوّقف  تتفجَّ
تركيزهم،  اأفق  من  االآخرين  انتباه  �سرقة  عن 
رمّبا هكذا تتطاير �سظاياها اجلارحة مل�ساعرهم 
املزّيف!!  رّقتها  و�ساح  مت��ّزق  حّتى  االأب��د،  اإىل 

ش���ظ�����������اي�����������ا ل��ق��������اء 
ع��ّزام سامي  م��ارون  بقلم: 

"طيبة  ج��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت  م��ب��ارك��ة  م���ب���ادرة  يف 
�سمن  م��ت��ن��ّق��ل��ة  مبكتبة  ب��ال��ّت��رّبع  اخلريّية" 
افتتح  تقراأ-حيث  الّثقايف-مدينتي  امل�سروع 
ح��ال  ويف  ال��ب�����س��ل��ّي��ة  م��در���س��ة  يف  امل�������س���روع 
�سفاعمرو. م��دار���ض  اىل  الحقا  �سيمرر  جناحه 

يهدف امل�سروع 
ت���ع���زي���ز  اىل 
القراءة  اأهمية 
الّطلبة  ل���دى 
وزيادة القدرة 
الّتعبري  ع��ل��ى 
اىل  اإ����س���اف���ة 
مهارات  تنمية 
الّذاتي  التعّلم 
وت����و�����س����ي����ع 
الّتفكري. اف��اق 

م�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
�������س������ك������رت 
خ�سر  ي��ا���س��م��ني  امل��رب��ي��ة  امل���در����س���ة  م���دي���رة 
من  ن�����س��اء  مبجموعة  املتمّثلة  طيبة  جمعية 
اأه���ل اخل���ري ال��ّن��ا���س��ط��ات ب��ال��ّت��ط��وع، وب��ارك��ت 
ل��ه��ن م�����س��اع��ي��ه��ن م���ن اأج�����ل دع����م امل��ج��ت��م��ع. 

بمكتبة  ت��ت��رّبع  ط��ي��ب��ة  جمعية 
شفاعمرو البصليّة  ملدرسة  متنّقلة 



301 6 . 1 2 . 2 0 1 اخبار وتقارير خاصة6

يلزمه  ما  كّل  طفلها  مبنح  قامت  باأنها  تعرف  اأن  يهّمها  اأم  كل 
من  اأف�سل  تغذية  فال  الطفل،  اإر�ساع  با�ستطاعتها  كان  اإذا   ..
املزايا،  من  العديد  الطفل  متنح  بحيث  الطبيعّية،  التغذية 
الحتياجاته  املالئمة  الغذائية  كالرتكيبة  معروف  بع�سها 
ك��اٍف،  ب�سكٍل  م��ع��روف��ة  لي�ست  وبع�سها  م��ث��ال��ّي��ة،  ب�����س��ورة 
يف  ُت�ساهم  التي  ديقة  ال�سّ البكترييا  وه��ي  كال�پروبيوتيكا، 
الطبيعّية. مناعته  وتقوية  الطفل  لدى  اله�سمي  اجلهاز  ن�سوج 

منزله.  يف  اجل��دي��د  ب��امل��ول��ود  و���س��ه��ال  واأه���ال  ل���الأم،  م���ربوك 
املالب�ض  املطلوبة،  امل��وا���س��ف��ات  وبح�سب  ج��اه��زة  الغرفة 
ال�سغري. للقاء  متحّم�سون  العائلة  اأف��راد  وجميع  مغ�سولة 

ال�سبب  كان  اإذا  ة  خا�سّ الطبيعية،  الر�ساعة  عليِك  تعّذرت  اإذا 
الكمّية  الطفل  يتلّقى  فلن  قي�سرّية،  بعملّية  الطفل  والدة  هو 
يح�سل  لن  اأنه  اأي   .. املهم  ال�پروبيوتيك  املرّكب  من  الكافية 
اإيجابًيا   – اإ�ستهالكها  يوؤثر  التي  ال�سديقة  البكترييا  تلك  على 
ت�ساهم  اأج�سامنا  يف  املوجودة  البكترييا  اأج�سامنا.  على   -
من  م���ّرات   10 اأك��رب  اأن��ه��ا  ويتبنّي  �سّحتنا  على  احل��ف��اظ  يف 
االأمعاء  وظيفة  حت�سني  يف  وت�ساهم  كما  اجل�سم،  خاليا  عدد 
خف�ض  اإىل  اإ�سافة  الوالدة،  جيل  منذ  املناعّية  احلماية  وتقوية 
ال��زائ��دة. ال�سمنة  وت��ف��ادي  االأط��ف��ال  ل��دى  البكاء  زم��ن  م��ّدة 
ن������������وؤّث������������ر؟ اأن  ب��������اإم��������ك��������ان��������ن��������ا  ه������������ل 
البكترييا  تبداأ  حيث  ومعّقمة،  نظيفة  باأمعاء  الطفل  "يولد 
ِرنانا  تقول  الوالدة"،  حلظة  منذ  اله�سمّي  جهازه  يف  بالتكّون 
االأم  "حليب  وت�سيف:  مترينا.  يف  العلمّية  املديرة  مزراحي، 
الطفل  طبيعي.  ب�سكل  ال�پروبيوتيك  البكترييا  على  يحتوي 
جمموعة  يطّور  الطبيعية  الر�ساعة  بوا�سطة  يتغّذى  ال��ذي 
بالبكترييا  غنّية  بكونها  تتمّيز  اأمعائه،  يف  البكترييا   من  خمتلفة 
ال�پروبيوتيك، مقارنة مع الطفل الذي يتغّذى على بديل احلليب".

عدد  قي�سرّية  بعملّية  املولود  الطفل  "لدى  مزراحي:  وتتابع 
ب��والدة  ول��د  طفل  م��ع  مقارنة  اأق��ل  ال�پروبيوتيك  البكترييا 
طبيعّية، وهذا بف�سل ال�سوائل الغنّية بالبكترييا ال�پروبيوتيك، 
الطبيعية". ال����والدة  اأث��ن��اء  ال��ط��ف��ل  اإل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ّر���ض  ال��ت��ي 

وبح�سب بحث اأجراه املركز الطبي "�سوروكا" يف بئر ال�سبع، تبنّي 
اأن االأطفال من عمر 4 – 10 اأ�سهر الذين ميكثون يف احل�سانات 
بال�پروبيوتيكا،  امل��ع��ّزز  احلليب  بديل  بوا�سطة  ويتغّذون 
واالإ�سهال. احل��رارة  باأمرا�ض  لالإ�سابة  ُعر�سة  اأق��ّل  كانوا 

 200 يقارب  ما  على  اإج��راوؤه  مت  وقد  �سامل  البحث  "هذا 
الطفل  يتلقى  اأن  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  منه  وت��ب��نّي  م��ع��اف��ى،  طفل 
البحث  ه��ذا  وين�سّم  يومي.  ب�سكل  ال�پروبيوتيكا  املعافى 
تقدمي  اأهمّية  تثبت  التي  العديدة  البحوثات  جمموعة  اإىل 
على  االإيجابي  وتاأثريها  الوالدة  منذ  لالأطفال  ال�پروبيوتيكا 
"فرتة  وت�سيف:  رنانا  تقول  حياته"،  خ��الل  الطفل  �سّحة 
على  الطفل  �سّحة  لبناء  حا�سمة  فر�سة  تعترب  الر�ساعة 
عن  ي��دور  احلديث  �سواء.  حد  على  والطويل  الق�سري  امل��دى 
الطفل  �سّحة  حتّدد  والتي  الطفل  حياة  من  يوم   1000 اأول 
ب�سكل  ولل�پروبيوتيكا،  ع��ام،  ب�سكل  للتغذية،  حياته.  طيلة 
اله�سم  جهاز  بناء  على  اأ�سا�سي  تاأثري  الفرتة  هذه  يف  خا�ض، 
االأطفال". لدى  منة  وال�سُّ احل�سا�سّية  منع  اإىل  اإ�سافة  واملناعة 

هي  ال��ّر���س��ع  االأط��ف��ال  ل��دى  �سيوًعا  االأك���ر  ال��ظ��واه��ر  اإح���دى 
الغازات،  البطن،  اأوج��اع  ترافقها  التي  "الكوليك"  ظاهرة 
الثاين  االأ�سبوع  يف  بالظهور  تبداأ  والتي  والبكاء،  الهدوء  قّلة 
يتعلق  ال  "الكوليك"  اأن  "يبدو  اأ�سهر..   4 عمر  حتى  وت�ستمّر 
الذين  االأط��ف��ال  ل��دى  يظهر  اأن��ه  حيث  الطفل،  تغذية  بنوع 
على  يتغذون  الذين  اأولئك  ولدى  احلليب  بديل  على  يتغّذون 
"حتى  وت�سيف:  رنانا  تقول  اأي�ًسا"،  الطبيعية  الر�ساعة 
لكن  الظاهرة،  لهذه  الرئي�سي  ال�سبب  بال�سبط  نعرف  ال  االآن 
ملحوظة". ب�سورة  تخفيفها  يف  ت�ساهم  ال�پروبيوتيكا  اأن  يتبني 
حليب  بديل  با�ستعمال  نن�سح  نحن  احلالة،  هذه  مثل  يف  لذلك، 
�س�پ�ي�سل. مهدرين  مترينا  مثل   ، ال�پروبيوتيكا  على  يحتوي 

مركز  يف  مترينا  ائيات  الأخ�سّ للتوجه  ندعوك  اأ�سئلة؟  لديك 
مبكاملة   1800323333 الرقم  على  والتغذية  االإ�ست�سارة 
جمانية. اأيام و�ساعات العمل: من االأحد – اخلمي�ض -08:00
.12:00 –  08:00 االأعياد  وع�سّية  اجلمعة  واأيام   20:00

كأمّهات، سنفعل كّل شيء لكي ال ينقص أطفالنا أيّ شيء

بلوزة  دمج  مع  اخلا�ض  ب�ستايلك  الّتاأّنق  هو،  فعله  عليك  ما  كل 
على  ون�سرها  اخلا�ض  بذوقك  لنف�سك  �سورة  اإلتقاط  حمراء، 
 ،PoloRed4Me# :ح�سابك يف االإن�ست�َچرام ُمرفقًة بها�ستاج
اإختياُرهم على يد  الذين �سيتّم  10 فائزين  ال�  وقد تكون من بني 
طريق  عن  امل�ساركة  ور  ال�سّ مبتابعة  �ستقوم  التي  حتكيم  جلنة 

اإن�ست�َچرام! البحث عن ها�ستاجامل�سابقة احل�سرّية على تطبيق 
القّوة  اجل��راأة،  عن  وُتعرّب  ِرد  پولو  ِقَيم  �سُتربز  �سور   10 اأكر 
هدّية. عطر  بزجاجة  الفائزين  ليكونوا  اأ�سحابها  �ستوؤّهل  والثقة 

Polo Red من بيت رالف لوِرن هو عطر رّجايل، قوّي ومغٍر، وذو 
جاذبّية قوّية اإىل درجة جتعل مقاومة رائحته الرائعة – �سعبة!

بالنف�ض،  العالية  والثقة  اجلراأة  ذوي  لل�سباب  �ض  خم�سّ العطر 
اأب��ع��د احل����دود. لون  ال��ذي��ن ي��ه��وون امل��خ��اط��رة واحل��ي��اة اإىل 
جتاهله. ميكن  "العدواين" ال  و  القوي  البارز،  االأحمر  الزجاجة 

مفتوًحا  االإن�����س��ت���َچرام  على  ح�سابكم  ي��ك��ون  اأن  امل��ه��م  م��ن 
بوا�سطة  ال�سورة  عر�ض  من  نتمّكن  حتى  العاّمة  للم�ساهدة 
امل�سابقة. يف  م�ساركتكم  وتثبيت  ال��ه��ا���س��ت��اغ   ع��ن  ال��ب��ح��ث 
ب����������ال����������ّت����������وف����������ي����������ق ي���������������ا اأق���������������وي���������������اء
http://bit.ly/2gennlF احلملة:  نظام  على  لالإطالع 

 

 ع��ط��ر ال���رج���ال ال����ق����ويّ، ال���ج���ريء وامل��ف��ع��م ب��ال��ث��ق��ة ه���ل تُ��ري��د 
ل�����وِرن؟ رال�����ف  ب��ي��ت  م���ن  ال���ف���اخ���ر   Polo Red ب��ع��ط��ر  ال���ف���وز 

العامليّة Ralph Lauren توزّع على  ماركة العطور 
– Polo Red – شباب من الوسط العربي 10 زجاجات

 Sweet and Salty
ُيعترب   Combination
يف ي��وم��ن��ا ه����ذا، ���س��رع��ة يف 
اأ�سبح  امل�ستهلك  الغذاء  عامل 
ي��ف��ه��م اأك����ر وذواًق������ا ج���ًدا، 
ع��ن جت��رب��ة مثرية  وي��ب��ح��ث 
اإ�سافة  نوعها.  م��ن  وف��ري��دة 
الطعم. خفيفة ومفاجئة تعّزز 

وامللح  الكراميل  ب��ني  ال��دم��ج 
وامل��ال��ح،  احل��ل��و  ب��ني  يجمع 
ومنتج ميلكي هو االأول الذي يجلب هذه الب�سرى اإىل املحّليات.

الأول  وُيطلق  املحّليات،  ع��امل  يف  بالتجديد  ي�ستمّر  ميلكي 
الكراميل  ب��ني  ال��دم��ج  م��ال��ح.  ك��رام��ي��ل  بطعم  ميلكي  م���ّرة، 
 Sweet  - ال��ع��امل��ي  ال���غ���ذاء  "ترند"  ُي���دخ���ل  وامل���ال���ح 
ال��ث��الج��ة. اإىل   ،and Salty Combination

من جهة يدور احلديث حول دمج مفاجيء، اإىل جانب االأناقة . 
اجلمع بني عامل الكراميل، املالح والكرميا يف امليلكي، ُيحّول امليلكي 
لالإهتمام. ومثري  اأعمق  مركب،  مفاجىء،  ميلكي  اإىل  املحبوب 
اللم�سة املاحلة اخلفيفة ُتعطي حالوة الكراميل م�ساحة اأكرب.

وبال�سنة  االأخ��رية.  ال�سنة  يف  مالح  كراميل  ميلكي  تطوير  مت 
القريبة �سنعمل على القيام باملالءمات بحيث ت�ستويف متطلبات 
وزارة ال�سحة، بح�سب املراحل املختلفة التي حّددتها اللجنة . 

העגול המגדל   32 בגין  מנחם   , ת"א  עזראילי 

وتًطلق،  املحّليات  عالم  يف  بالتجديد  مستمرّة  ميلكي  ماركة 
الخفيفة – ميلكي كراميل مالح امللوحة  ألول مرّة، محّلى يدمج 

خال�سة الفخامة واالأناقة الرجالّية – م�ستوحاة من عامل النجومّية يف هوليوود وبدلة املنا�سبات الداكنة وعطر كود.

ن�����وع�����ه�����ا. م���������ن  وف�����������ري�����������دة  ع�������امل�������ّي�������ة  جن������������اح  ������ة  – ق�������������سّ ك������������ود  اأرم���������������������اين 
ناجح  وممّيز،  اآ�ِسر  وح�سور  تاأثري  ذو  �ساحر،  ج��ّذاب،  مقاومته:  ميكن  ال  الذي  للرجل  �ض  خم�سّ كود  اأرم��اين  عطر 
والنعومة. الرجولّية  للجاذبّية  متكامل  دمٌج   – وممّيزة  ع�سرّية  اإطاللته  قوّي،  ح�سوُره  �ساحرة.  نظرة  وميلك 
اجل�����������������اذب�����������������ّي�����������������ة �������������������س������������������ّر   – ك�����������������������������ود  اأرم��������������������������������������������������اين 
ع�������ط�������ر ����������س���������رق���������ّي، م�����ن�����ع�����������ض وت���������ت���������داخ���������ل ف�������ي�������ه روائ�������������������ح ال��������ت��������واب��������ل.

يف ال����ب����داي����ة ت��ن��ب��ع��ث رائ����ح����ة احل���م�������س���ّي���ات وال���ل���ي���م���ون امل��ن��ع�����س��ة وال����ربج����م����وت امل���دم���وج���ة 
��ط امل��رت��ك��زة ع��ل��ى ن�����ّوار اأ���س��ج��ار ال��زي��ت��ون.  ب��اإن�����س��ج��ام م���ع ال��ربت��ق��ال امل����ّر ورائ���ح���ة ال��ب��ح��ر امل��ت��و���سّ
رائ���ح���ة م���رّك���ب���ات ال��ع��ط��ر ال��غ��ن��ّي��ة وامل����ث����رية م��ه��ي��م��ن��ة، ف���ت���ربز رائ���ح���ة ح���ب���وب اأ����س���ج���ار ال��ت��ون��ك��ا 
االإ����س���ت���وائ���ّي���ة م���ن غ���اب���ات االأم��������ازون وال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ك��م�����س��در ل�����س��ن��اع��ة ال�����س��ي���چ���ار ال��ف��اخ��ر. 
اإ����س���اف���ة اإىل رائ���ح���ة اأ����س���ج���ار اجل���ي���ك، ���س��ج��رة ب���رّي���ة م���ن ج���ن���وب اأم���ري���ك���ا ُت�����س��ف��ي غ���ط���ًرا م��دّخ��ًن��ا.
ال����زج����اج����ة – ت�����س��ب��ه ب����دل����ة ����س���ه���رة  ر����س���م���ّي���ة ب���خ���ط���وط م����رن����ة م�������س���ت���وح���اة م����ن ال��ه��ن��د���س��ة 
����ة. امل�����ع�����م�����ارّي�����ة ال����ع���������س����رّي����ة ال�����ت�����ي اأ�����س����ب����ح����ت ب�������س���م���ة ج����ورج����ي����و اأرم������������اين اخل����ا�����سّ
ال�����������س�����اح�����ر. رائ�������ح�������ة ال مي�����ك�����ن جت����اه����ل����ه����ا! ل�����ل�����رج�����ل  ف������اخ������ر  اأرم���������������اين ك���������ود ع�����ط�����ر 
.EDT م�������ل   75 و   EDT م�������ل   125 ب����ح����ج����م����ني:  م������ت������وّف������ر  ك���������ود  اأرم����������������اين 

Armani Code:أرم��ان��ي جورجيو  بيت  من  للرّجل  األول  الشرقي  العطر 
واإلثارة الكاريزما  الحضور،  بني  املتكامل  والدّمج  الفخامة  تجّلي 
م���ق���اوم���ت���ه���ا! ي���م���ك���ن  ال  رجّ�����ال�����يّ�����ة  ج�����اذب�����يّ�����ة 

املا�سي  الثالثاء  ي��وم  ب��دارن��ة  حممد  الكتاب  حل 
�سفاعمرو  يف  الب�سلية  مدر�سة  طالب  على  �سيًفا 
وذلك �سمن فعاليات ال�سلة الثقافية يف دار الثقافة 
برتكيزها  يقوم  والتي  �سفاعمرو  بلدية  يف  والفنون 

ال�سحايف ح�سني ال�ساعر الذي رحب 
انك�ساف  اهمية  على  واكد  بالكاتب 
طالبنا على مثل هذه الربامج القيمة.

يا�سمني  املربية  امل��در���س��ة  م��دي��رة 
الكاتب  ا�ستقبال  يف  كانت  خ�سر 
الرتبوية  ال���روؤي���ة  ع��ل��ى  واأك����دت 
باأ�سلوبه  ال��ك��ات��ب  ع��ل��ى  واأث���ن���ت 
الطالب  عقول  اخ���رتاق  يف  املمتع 
العربية. اللغة  ب�ساحرة  وجذبهم 

ه���ذا وا���س��ت��م��ت��ع ال��ط��الب م��ن خ���الل ال��ع��رو���ض 
الق�س�ض  ���س��رد  م��ن  ال��ك��ات��ب  ق��دم��ه  م��ا  املتنوعة 
اجلميع. اإع��ج��اب  ن��ال��ت  ممتعة  فنية  بطريقة 

الكاتب محمد بدارنة يف ضيافة مدرسة "البصلية" 
شفاعمرو يف  الثقافية  السلة  م��ش��روع  ضمن 

"د"  ال�ساملة  املدر�سة   طالب  من  طالب  كل  قام 
اختياره  نبتة من  او  باإح�سار زهرة  �سفاعمرو  يف 
الطالب  ِقبل  من  االأ�ستال  هذه  جميع  غر�ض  ومت 
باأجمل  امل��در���س��ة  بتزيني  خاللها  م��ن  وق��ام��وا 
باهية. جميلة  حلة  املدر�سة  فلب�ست  االأل���وان 

باختيار  قام  خطيب  وليد  اال�ستاذ  املدر�سة  مدير 
زهرة"  طالب  "كل  بعنوان:  امل�سروع  لهذا  ا�سم 
الطالب،  نفو�ض  يف  عميقا  معنى  يحمل  وال��ذي 

طالبنا  كل  ك��ون  من  منطلقا 
عن  تبحث  ي��ان��ع��ة،  وروًدا 
النور وال�سياء وطريق العلم 
ن�سعى  ال��ذي   االأم��ر  والّرقي 
مدر�ستنا،  يف  لتحقيقه  جلًيا 
ففي يدنا ر�سالة �سامية علينا 
ُقُدًما. حتقيقها والعمل عليها 

اأن  املدر�سة  مدير  واأ���س��اف 
يعطي  امل�����س��روع   ه���ذا  يف 
ال���ط���ال���ب ال�����س��ع��ور ب��ان��ه 
ط���ال���ب زه������رة ب���اأخ���الق���ه 
وموهبته،  وام��ك��ان��ي��ات��ه  وتعليمة  وت��رب��ي��ت��ه 
وتكون  متّثله  زه���رة  غ��ر���ض  ط��ال��ب  ك��ل  ان  كما 
املدر�سة. هذه  يف  وب�سمته  وج��وده  على  �ساهدة 
الذي  املدر�سة  طاقم  جميع  وليد  اال�ستاذ  و�سكر 
�ساهم يف اجناح هذا امل�سروع القّيم.. و�سكر اي�سا 
وعدي  ل��وؤي  الطالبني  وال��د  حنفي  ط��الل  ال�سّيد 
ال��زراع��ة. يف  كبري  وب�سكل  �ساهم  ال��ذي  حنفي 

زه��رة ضمن مشروع  ي��زرع   كل طالب 
تبنّتهُ املدرسة الشاملة "د" يف شفاعمرو
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بنزالت  االإ�سابة  بكرة  ال�ستاء  ف�سل  يرتبط  عادة 
يف  وم�ساكل  احللق  التهاب  ي�ساحبها  التي  ال��ربد 
اجلهاز التنف�سي، وذلك لن�ساط العدوى الفريو�سية يف 
هذا الوقت من العام نظرًا للتغري يف االأحوال اجلوية.

وي��ع��ت��رب االأن���ا����ض االأك����ر ع��ر���س��ة ل��ن��زالت ال���ربد، 
ال��ق��وي��ة  امل��ن��اع��ة  اإىل  ي��ف��ت��ق��رون  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك 
على  ال��ق��درة  يحرمهم  ال���ذي  االأم���ر  ب��اأج�����س��ام��ه��م، 
ويجعلهم  ال��ط��ق�����ض،  ح��ال��ة  يف  ال��ت��غ��ريات  حت��م��ل 
وال��ع��دوى. ال��ب��ارد  بالطق�ض  ب�سهولة  ي��ت��اأث��رون 
�سيالن  ال���ربد،  ل��ن��زالت  ال�سائعة  االأع��را���ض  وم��ن 
اخلفيفة  ب���ني  ت�����رتاوح  احل��ل��ق  يف  اآالم  االأن�����ف، 
التنف�ض. و���س��ع��وب��ة  ال��ع��ط�����ض  ال�����س��دي��دة،  اإىل 

الربد  لنزالت  التعر�ض  من  يعانون  ممن  كنت  ف��اإذا 
االآن،  من  للقلق  داع��ي  فال  ال�ستاء،  يف  متكرر  ب�سكل 
فور  جتربته  عليك  �سحري  طبيعي  م�سروب  فهناك 
اإ�سابتك بالربد جمددًا و�سرتى النتيجة املذهلة فورًا.

هي  ف��ق��ط  عنا�سر   4 م��ن  امل�����س��روب  ه��ذا  وي��ت��ك��ون 
الزجنبيل، الثوم، اجلزر واالأنانا�ض، والإعداد الع�سري 
ح�سب ما جاء يف موقع "بولد �سكاي" املعني بال�سحة:

1.    يتم تق�سري قطعة �سغرية من الزجنبيل، ب�سعة 
ف�سو�ض ثوم وجزرتني ثم تقطيعهم اإىل قطع �سغرية.
مزجهم  ويتم  اأنانا�ض،  �سريحة  اإليهم  وت�ساف      .2
م�����س��روب،  اإىل  امل��ك��ون��ات  ت��ت��ح��ول  ب��اخل��الط ح��ت��ى 
وي��ت��م ت��ن��اول ك���وب م��ن��ه م���رة واح����دة يف ال��ي��وم.

ويعود املفعول ال�سحري لهذا امل�سروب اإىل اخل�سائ�ض 
كاالآتي: لكم  نبينها  والتي  االأربعة  ملكوناته  املميزة 
ال������������زجن������������ب������������ي������������ل  -  1

ي�����س��ت��ه��ر ال���زجن���ب���ي���ل ب��خ�����س��ائ�����س��ه امل�������س���ادة 
مكافحة  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  اأن����ه  ك��م��ا  ل��الل��ت��ه��اب��ات، 
احللق. وال��ت��ه��اب  ال��ربد  ت�سبب  التي  الفريو�سات 
ال�����������������������ث�����������������������وم  -  2

خ�سائ�ض  وله  للجراثيم،  م�ساد  باأنه  الثوم  يعرف 
على  ي�ساعد  كما  وااللتهابات،  للفريو�سات  م�سادة 
مادة  اأن  كما  ال��ربد،  لنزالت  امل�سبب  الفريو�ض  طرد 
االألي�سني املوجودة يف الثوم ت�ساعد على رفع م�ستوى 
بالعدوى.  االإ���س��اب��ة  م��ن  وحتمي  باجل�سم  املناعة 
اجل��������������������������������������زر  -  3

فاإن اجلزر يعد واحدا   ،B1 و   A بفيتامني  الأنه غني 
على  احلفاظ  يف  ت�ساعد  التي  الطبيعية  املكونات  من 
البكترييا  مكافحة  يف  ي�ساعد  كما  اجل�سم،  مناعة 
االإ�سابة  من  اجل�سم  يحمي  وبالتايل  والفريو�سات، 
�سيوعا. االأك���ر  ال���ربد  ن���زالت  خا�سة  ب��ال��ع��دوى، 
االأن������������������ان������������������ا�������������������ض  -  4

يعرف االأنانا�ض اأي�ساً بخ�سائ�سه امل�سادة لاللتهابات، 
لالأك�سدة،  امل�سادة  باملواد  غنيا  م�سدرا  يعترب  كما 
C ، هذا  ويحتوي اأي�سا على كمية كبرية من فيتامني 
ف�ساًل عن اأنه ي�ساعد يف تعزيز مناعة اجل�سم، ومكافحة 
اجل�سم. على  توؤثر  قد  التي  العدوى  اأنواع  من  الكثري 

هذا هو املشروب السحري للقضاء على نزالت الربد

امل����ن����ا�����س����ب����ة: امل�����الب�����������ض  ارت����������������داء  	 	 	•
اإنه خطاأ يرتكبه امل�ستجدون على ريا�سة اجلري اأثناء ال�ستاء، 
وذلك بارتدائهم مالب�ض دافئة وثقيلة، حيث اأنك قد جتازف 
بارتفاع درجة حرارتك فوق حدود املعقول. واالأف�سل اتباع 
فوق  الطبقات  من  ارت��داء عدد  اأي  الب�سل،  مذهب طبقات 
بع�سها البع�ض، كي تتمكن من نزع طبقة اأو اثنتني اإذا ما 
ارت��داء مالب�ض ت�ساعد  �سعرت باحلرارة. واالأه��م من ذلك 
بالتنف�ض. للج�سد  ال�سماح  بخا�سية  وتتمتع  التعرق  على 
ل����ل����ج����و: م������ن������ا�������س������ب  ح����������������ذاء  	 	 	 	•
احل��رارة  درج��ات  تقرتب  عندما  اأو  الثلوج  ت�ساقط  عند 
ح��ذاء  ارت�����داء  يف�سل  ذل����ك،  م��ن  اأق����ل  اأو  ال�سفر  م��ن 
اأو ي��ح��وي ت��ع��رج��ات متنع  ث��اب��ت  ج��ري ري��ا���س��ي بنعل 
االن�����زالق ع��ل��ى ط��ب��ق��ات اجل��ل��ي��د امل��ت��ك��ّون��ة اأو امل��ي��اه.
ال���ق���ب���ع���ة: اأو  ال�����ق�����ف�����ازات  ت���ن�������س���ى  ال  	 	 	 	•

اأثناء  والقبعة  اليدين  ق��ف��ازات  ارت���داء  للغاية  املهم  من 
لذلك  ب�سرعة.  ت��ربدان  اليدين  الأن  البارد،  اجل��ري يف اجلو 
اأو ال�سعور  فاإن القفازات �سرورية كي متنع جتمد اليدين 
باالأمل فيهما. واالأم��ر كذلك بال�سبط بالن�سبة للراأ�ض، الذي 

يفقد االإن�����س��ان ع��ربه 40 يف امل��ائ��ة م��ن ح���رارة اجل�سد.
ال��ل��ي��ل: اأث�����ن�����اء  ال�����س��ح��ي��ح��ة  االإ�������س������اءة  	 	 	 	•
ل��ي��الً يتطلب ارت���داء  اجل���ري على ط���رق غ��ري م�����س��اءة 
اأي  وجتنب  الطريق  لروؤية  ال��راأ���ض  على  �سغري  م�سباح 
الغابة.  داخ���ل  اجل���ري يف ط��رق  اأث��ن��اء  ع���رات، ال�سيما 
وال�����ت�����م�����دد: ال�������س���ح���ي���ح  االإح��������م��������اء  	 	 	 	•

اأن  اإال  اجل����ري،  قبل  دائ��م��اً  و���س��روري  مفيد  االإح��م��اء 
�سرورته تزداد اأكر يف ال�ستاء، وذلك لتجنب اأي ت�سنج يف 
الع�سالت ناجت عن برودة اجلو. فبدالً من اجلري اخلفيف 
باجلري  ُين�سح  االإح��م��اء،  �سبيل  على  دقائق  ع�سر  مل��دة 
�سحيح  العك�ض  لكن  ال�ستاء.  يف  دقيقة   15 ملدة  اخلفيف 
امل��دة يف  ُين�سح بتق�سري  اإذ  للتمدد بعد اجل��ري،  بالن�سبة 
البارد. ال�ستاء، واأن تتمدد يف مكان دافئ بدالً من اخل��ارج 
����س���ح���ي���ح: ب���������س����ك����ل  ال����ت����ن����ف���������ض  	 	 	 	•
اجلري يف ال�ستاء يتوقف على التنف�ض ب�سكل �سحيح، اإذ ين�سح 
بال�سهيق من االأنف، وذلك لتدفئة الهواء الداخل اإىل اجل�سم، 
والزفري من الفم. ويف درجات حرارة ما دون ال�سفر املئوي، 
يف�سل ارت��داء منديل يغطي االأن��ف والفم معاً، وذلك كي ال 
ي�سبب الهواء الداخل اإىل اجل�سم اأملاً يف ال�سعريات الهوائية.
اجل�����و: م�����ع  اجل��������ري  ط���ري���ق���ة  ت���ك���ي���ي���ف  	 	 	 	•

الرتكيز مهم جداً اأثناء اجلري يف ال�ستاء، الأن الرتكيز يجعلك 
منتبهاً اإىل طريقة التنف�ض وم�سادر اخلطر على الطريق ويوؤدي 
اإىل اختيار ال�سرعة املنا�سبة. وبعك�ض ال�سيف، ُين�سح باجلري 
ب�سرعة اأقل مما اأنت معتاد عليه، وال حتّمل ج�سمك فوق طاقته، 
الأن االأمر لي�ض متعلقاً باجلري باأ�سرع ما عندك، واإمنا بتدريب 
ج�سدك على التحمل، وهذا ما يتاأتى من خالل ال�سرعة املنخف�سة.

سبع نصائح مهمة لهواة الجري يف الشتاء

يف  واملميزة  ال�سهرية  التوابل  اأحد  كونه  عن  عو�ساً 
املطبخ الهندي، يتميز الكركم ذو اللون االأ�سفر بفوائد 
عديدة للج�سم ملا يحتويه من خ�سائ�ض طبية كثرية.

للكركم  ���س��ح��ي��ة  ف���وائ���د   7 ي��ل��ي  ف��ي��م��ا  واإل���ي���ك���م 
ج��اء  م���ا  ح�����س��ب  ي���وم���ي،  ب�����س��ك��ل  ت��ن��اول��ه  مت  اإذا 
ب��ال�����س��ح��ة: امل��ع��ن��ي  "بولد�سكاي"  م���وق���ع  يف 
ال����ه���������س����م ع�����م�����ل�����ي�����ة  حت�����������س�����ني   1-

اإنتاج  طريق  عن  اله�سم  عملية  يف  الكركم  ي�ساعد 
منو  مينع  اأن��ه  كما  ال�سفراء،  الع�سارة  من  املزيد 
م�ساكل  ح��ل  يف  ي�ساهم  مم��ا  االأم��ع��اء  يف  البكترييا 
الكركم  م��ن  القليل  اإ���س��اف��ة  ع��ن  وب��ع��ي��دًا  اله�سم. 
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ال�������������ربد ن����������������������زالت  م���������ن���������ع   2-

اأف�سل  اأحد  الكركم  يف  املوجود  الكركمني  مركب  يعد 
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ال�ساخن. احلليب  اإىل  باإ�سافته  كم�سروب  تناوله  اأو 
اجل���������روح ������س�����ف�����اء  يف  ي���������س����اع����د   3-
و�سع  جت��ع��ل  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا،  امل�����س��ادة  خ�سائ�سه 
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ح�سب  �سباحاً،  ال�سابعة  قبل  يوم  كل  ال�سبعة  االأمور 
بال�سحة: املعني  �سكاي"  "بولد  موقع  يف  ج��اء  م��ا 
ال�������ع���������������س�������الت ب�����������������س��������ط   -  1
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املناعة،  تعزيز  على  ويعمل  ال��دم،  تدفق  يعزز  فهو 

ومينع العدوى. لكن يف�سل ا�ست�سارة الطبيب 
فارغة. معدة  على  الثوم  تناول  يف  البدء  قبيل 
ب���ال���ل���ي���م���ون امل��������اء  م���������س����روب   -  3

قبل  بالليمون  امل��اء  م�سروب  تناول  ي�ساعد 
على  وال��ك��ب��د  الكليتني  ���س��ب��اح��اً،  ال�سابعة 
ال�سموم  على  الق�ساء  يف  مبهامهما  ال��ق��ي��ام 
اله�سم. عملية  ي��ع��زز  اأن����ه  ك��م��ا  ب��ك��ف��اءة. 
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ال�سباح،  يف  يومياً  الزجنبيل  �ساي  ت��ن��اول 
الطبية  خ�����س��ائ�����س��ه  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  ي�����س��م��ن 
امل��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ي��ق��ل��ل االل���ت���ه���اب وي��ع��م��ل على 
ال�����س��ارة. ال��دق��ي��ق��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن  اجل�����س��م  تطهري 
ال�������ت�������اأم�������ل اأو  امل���������������س�������ي   -  5

التي  الريا�سية  االأن�سطة  اأف�سل  من  التاأمل  اأو  امل�سي 
حيث  ���س��ب��اح��اً،  ال�سابعة  قبل  مبمار�ستها  ين�سح 
على  يواظبون  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سات  توؤكد 
اأف�سل. ب�سحة  يتمتعون  ي��وم��ي  ب�سكل  ممار�ستها 
االأخ���������������س�������ر امل���������������������س����������روب   -  6

ال�سباح الباكر هو اأف�سل وقت لتناول الع�سائر ال�سحية 
مثل ع�سري اخل�سراوات الورقية، ع�سري اجلزر اأو البنجر 
اأو غريها، وذلك الأن اجل�سم يف هذا الوقت حتديدًا يكون 
قادرا على ا�ستيعاب جميع العنا�سر الغذائية ب�سرعة.
االإف���������������ط���������������ار وج������������ب������������ة   -  7

االإف��ط��ار  وج��ب��ة  تخطي  ف���اإن  ال���درا����س���ات،  بح�سب 
يجب  ل��ذا  للج�سم،  العامة  ال�سحة  على  �سلباً  يوؤثر 
احل��ر���ض ع��ل��ى ت��ن��اول��ه��ا، ف��ه��ي ط��ري��ق��ك ل��ي��وم مثايل 
قبل  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  االأف�����س��ل  وم��ن  �سحية،  وح��ي��اة 
منها. الق�سوى  اال�ستفادة  ل�سمان  �سباحاً  ال�سابعة 

7 أشياء احرص على القيام بها قبل السابعة صباحًا يوميًا
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توفيت ، م�ساء الثالثاء، املمثلة امل�سرّية زبيدة ثروت 
مع  �سراٍع  بعد   76 ال�  ُيناهز  عمر  عن  القاهرة  يف 
املر�ض. وُعرفت ثروت بلون عينيها املمّيز اّلذي جعل 
امل�سرّية"  ال�سينما  "قّطة  لقب  عليها  ُيطلق  البع�ض 
اأو "�ساحبة اأجمل عينني". و�ساركت ثروت ببطولة 
االأفالم الرومن�سّية اإىل جانب عبداحلليم حافظ وفريد 
وغريهم. ال�سريف  وعمر  اأباظة  ور�سدي  االأطر�ض 

مر�ض  م��ن  تعاجلت  ق��د  ال��ق��دي��رة،  النجمة  كانت 
�سرطان الرئة قبل عدة �سنوات، ولكن عادت حالتها 
االأخرية. الفرتة  يف  جديد،  من  لتتدهور  ال�سحية 

1940، يف  14 يونيو  ُي�سار اإىل اأن زبيدة ولدت يف 
االإ�سكندرية، وكان اأول فيلم �سينمائي لها هو )دليلة( 
مع  دقائق  لب�سع  فيه  ظهرت  وال��ذي   ،1956 عام 
مع  افالمها  واأج��م��ل  حافظ،  وعبداحلليم  �سادية 
عمري(. من  )يوم  فيلم  بطولة  حافظ  احلليم  عبد 

اأطلق عليها بع�ض النقاد لقب )ملكة الرومان�سية( بعد 
عر�ض فيلم )يوم من عمري( مع عبد احلليم حافظ.

املمثل  االأرب��ع��اء،  �سباح  توّفى،  اأخ��رى،  جهٍة  من 
امل�سري اأحمد راتب عقب اإ�سابته باأزمٍة قلبّيٍة ُمفاجئة 
اأكتوبر.  6 مدينة  يف  م�ست�سفى  اإىل  اأثرها  على  ُنقل 

كامل  يف  ك��ان  االأزم���ة  تلك  قبل  ال��راح��ل  ان  ويذكر 
بلد   " م�سرحيته  يوميا  يعر�ض  وك���ان  �سحته 
وك��ان  اجل��ن��دي  حم��م��ود  ال��ف��ن��ان  م��ع   " ال�سلطان 

ومنها  اع��م��ال��ه  م��ن  ع���دد  ت�����س��وي��ر  يف  م�����س��ت��م��را 
" الروحي  االب   " وم�سل�سل  "اجلماعة"  م�سل�سل 
الفنان اأحمد راتب بداأ م�سواره الفني وهو طفل حيث 
كان ميار�ض التمثيل يف املدر�سة، وقد منت موهبته 
بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل باجلامعة اأثناء 
الفنون  مبعهد  التحق  ثم  الهند�سة،  بكلية  درا�سته 
العايل  املعهد  بكالوريو�ض  على  وح�سل  امل�سرحية 
للفنون امل�سرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل 
بالب�ساطة  اأداءه  اإت�سم  وال�سينما.  الطليعة  مب�سرح 
الكوميدية. االأدوار  ب��اأداء  ا�ستهر  التكلف.  وع��دم 

بناتك"  على  �سك   " امل�سرحية  اأعماله  اأب���رز  م��ن 
اأعماله  اأ�سهر  وم��ن   ، املهند�ض  ف��وؤاد  ال��راح��ل  مع 
الهجان"  راأف���ت   " و   " كلثوم  اأم   " التلفزيونية 
ال�سينمائية  االأع��م��ال  م��ن  بالعديد  وت��األ��ق  كما 
اإمام  ع��ادل  الفنان  مع  فيها  �سارك  التي  وخا�سة 
"االإرهاب  " واحدة بواحدة" ،  "االإرهابي" ،  مثل  
االأخ��رى  االأع��م��ال  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا  والكباب" 
نال جائزة مهرجان االإذاعة والتليفزيون عن م�سل�سل 
اأم كلثوم.. وا�ستطاع اأن يوؤدي اأدوارًا جيدة . اأ�سبح 
ي�سكل قا�سماٌ م�سركا ملعظم افالم ال�سباب احلديثة، 
الفنانني  اب��رع  من  رات��ب  اأحمد  الفنان  يعد  كذلك 
من  للمجتمع  الالذعة  الهزلية  االدوار  ادوا  الذين 
خالل ادوار كوميدية جتذب كافة اطياف املجتمع .

خال 24 ساعة...شبح املوت يخطف نجمي 
السينما املصرية زبيدة ثروت و أحمد راتب

الي�سا  اللبنانية  الفنانة  نفت 
و�سائل  بع�ض  تناولته  خ��رب 
التعاقد  مفاده  املحلية  االع��الم 
م��ع��ه��ا م���ن اج���ل اق���ام���ة حفل 
الذي حتييه  كري�سما�ض ماركت 
الي�سا  وردت  النا�سرة  بلدية 
على ع�سرات التوجهات لها عرب 
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
بان  حلم  ل��دي  قالت:"  حيث 
حيث  واغ��ن��ي  حل��م  بيت  ازور 
هذا  لال�سف  ولكن  امل�سيح  ولد 
غري ممكن اليوم وبكل االحوال 
ا�سلي من اجل العقول املري�سة 
تتهمني  التي  كفاية  والغبية 
اىل  بالذهاب  حتى  افكر  بانني 
االرا�سي الفل�سطينية املحتلة."

ال���ي���س���ا ت���ن���ف���ي اح�����ي�����اء ح���ف���ل يف 
ال��ن��اص��رة يف  م���ارك���ت  ال��ك��ري��س��م��اس 

خرب  عن  جلمهورها  عجرم  نان�سي  الفنانة  ك�سفت 
والذي  اجلديد،  األبومها  من  االإنتهاء  وهو  �سار، 

وجمهودًا  وقتاً  له  التح�سري  اإ�ستغرق 
�سرتطحه  اأنها  اأي�ساً  واأعلنت  كبريًا، 
قريباً من دون اأن حتدد موعد حمدد لذلك.
التح�سري  م��رح��ل��ة  ع��ج��رم  وو���س��ف��ت 
متمنية  الطويلة،  بالرحلة  ل��الأل��ب��وم 
ج���م���ه���وره���ا. اإع�����ج�����ال  ي���ن���ال  اأن 
احد  على  اخلا�سة  �سفحتها  يف  وكتبت 
مواقع التوا�سل االإجتماعي: "لقد كانت 
رحلة طويلة للتح�سري لهذا االألبوم، اآمل 
اأنكم �سوف حتبوه بقدر ما اأفعل. قريباً".

الدكتور  الفني  الناقد  ك�سف  وقد  هذا 
اخلمي�ض،  اأم�����ض  ي��وم   ، فيا�ض  جمال 
قائال:"  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ع���رب 
مبتناول  �سيكون  عجرم  نان�سي  األبوم 
اجلمهور يف اأول �سباط – فرباير القادم 
احللوة" واالأحل��ان  االأغ��اين  من  عجائب  وفيه   ...

نانسي عجرم تفاجيء جمهورها

ال�����س��وري تيم  اأع��ل��ن امل��م��ث��ل 
ل��ل��زواج  ي�ستعد  اأّن���ه  ح�سن 
م���رة ث��ان��ي��ة وذل���ك يف ح��وار 
����س���ح���ايف ل����ه م����ع ج���ري���دة 
يك�سف  اأن  دون   ، "احلياة" 
حيث  اأخرى،  تفا�سيل  اأي  عن 
يل". "ادعوا  بالقول:  اكتفى 
ي�ستعد  اآخ����ر  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
م�سل�سل  ت�سوير  ل��ب��دء  تيم 
املمثلة  جانب  اإىل  "الهيبة" 
ن���ادي���ن ن�����س��ي��ب جن��ي��م وه��و 
يجمعهما  الذي  الثالث  العمل 
"ت�سيللو". "ن�ض يوم" و  بعد 

ت��ي��م ح��س��ن ي��س��ت��ع��د ل��ل��زواج

بتحقيق  دّرة  ال��ت��ون�����س��ي��ة  امل��م��ّث��ل��ة  جن��ح��ت 
 .57357 م�ست�سفى  يف  م��ري�����ضٍ  ط��ف��ٍل  ح��ل��م 
ومتّنى هذا الطفل املري�ض ح�سور ختام مهرجان دبي 
ال�سينمائي بدورته ال�13، الذي اأقيم يوم االأربعاء، 

فاّتخذت املبادرة دّرة، 
معها.  وا�سطحبته 
ون�������س���رت ال��ّن��ج��م��ة 
عرب  ال���ت���ون�������س���ّي���ة، 
على  الر�سمي  ح�سابها 
�سورة  "ان�ستغرام"، 
الطفل،  ب��رف��ق��ة  ل��ه��ا، 
املهرجان،  خ��ت��ام  م��ن 
الطفل  وكتبت:"هذا 
م�ست�سفى  من  اجلميل 
ح��ق��ق   57357
ح���ل���م���ه ب���ح�������س���ور 
خ��ت��ام امل��ه��رج��ان مع 
وي�سعدك."  ي�����س��ف��ي��ك  اهلل  ال����ن����ج����وم، 
واأطّلت املمّثلة ال�سابة، يف ختام املهرجان، بف�ستان 
ويغّطي  ال�سدر،  منطقة  عن  يك�سف  طويل،  اأحمر 
العنق، ا�سافًة اىل حزام باللون االأ�سود على خ�سرها.

درّة تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان
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45 ش.ج  1 ضشط سةض ذازج 
45 ش.ج   1 ضشط حاورطا سةض ذازج 
45 ش.ج   1 ضشط ضئاب جاعج لطحغ 
45 ش.ج   1 ضشط جراجغسع 

49 ش.ج  1 ضشط شثاد سئعر 

90 ش.ج  1 ضشط سئعر طةروم 
 

100 ش.ج   5 ضشط برغغعت 
100 ش.ج   5 ضشط خثر دجاج 
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كل من يشرتي بـ 600 ش.ج يحصل

عىل وجبة زوجية يف مطعم صيدا 

ظحاري وظحارك شغ الستإ سطى سئعرغظ 

َجَرمنا األسعار
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اف������������������������������������������������������������ق������������������������������������������������������������ي :
موقعها  كنعانية  مدينة   2-  – االأوىل  فرن�سا  �سيدة   1-  
تدمر  ملكة   3-  – اآوى  ب��ن  اأ  – ب�سورية  �سمرا  ����ض  راأ يف 
هر   5-  – زواج   – عالمة   4-  – احليوانات  من   – قدمياً 
مت�سل  �سمري   – ملككم   6-  – �ستم   – �سيارات  ماركة   –
ال�سوت ورفع  – �سياح  ايطالية  مدينة   7-  – جر  – حرف 
�����������س����������ي  اأ  – ���������س��������ق��������ي��������ق   8-  –  
ام����������ريك����������ي����������ة  والي�����������������������������ة   9-  –
غ������زت  ج������رم������ان������ي������ة  �������س������ع������وب   10-  –
اخل����ام���������ض ال������ق������رن  يف  ال����ع����ظ����م����ى  ب����ري����ط����ان����ي����ا 

ع���������������������������������������������������������م���������������������������������������������������������ودي :
االأمم  منظمة   2-  – البي�ساء  الدار  ملدينة  اآخر  �سم  اإ  1-
ما   3-  – ن�سب  – حرف  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
 4-  – ومعابر  طرق   – بال�سابون  يدي  االأ غ�ْسل  عن  ينتج 
 – امريكية  والية   5-  – وتوّهم  ت�سّبه   – باالأجنبية  خمترب 
جنوب  يف  انف�سالية  جمهورية   6-  – ال�سني  يف  بوذا  ا�سم 
اجلنون  من  ط��رف   –  )1967-1970 ( نيجرييا  �سرقي 
ُعف  �سَ  – فظيع  م��ر  اأ  – ب��ّري  خنزير   7-  – العقل  وخفة 
 9- – وُم�سابه  ان�ض  وموؤ الف  – موؤ االأر�ض  بذر   8- – ورّق 
لوؤ – لوؤ النحل  ذكر   10-  – برازيلي  قدم  كرة  – العب  رقاد 

ت�����س�����ال�����ي

جوزاء

اال���س��د

ال��ث��ور

ال�سرطان

العذراء

احلمل

لقو�ض ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجل���دي

احل��وت

الدلو

يف  ال����ع����م����ل  يف  ب���������س����ع����وب����ات  مت������ر  م����ه����ن����ي����اً: 
ه�������ذه ال�����ف�����رتة ول����ك����ن����ك ����س���ت���ت���خ���ط���اه���ا ق����ري����ب����اً.
احل���ب���ي���ب،  ع�����ن  ����س���ي���ئ���اً  ت�����خ�����ِف  ال  ع����اط����ف����ي����اً: 
ف����ال����ث����ق����ة ه������ي اأ������س�����ا������ض ال�����ع�����الق�����ة ب���ي���ن���ك���م���ا.
اج�����ت�����م�����اع�����ي�����اً: ت�������س���ل���ك ه�����دي�����ة م������ن ���س��خ�����ض 
ع������زي������ز ع�����ل�����ى ق����ل����ب����ك مت���������الأ ق����ل����ب����ك ف������رح������اً.
.5 احل�����������������������������������������������ظ:  رق�������������������������������������م 

مهنياً: تكر اأعمالك وم�سوؤولياتك، ما يجربك على العمل �ساعات 
باالإرهاق. ت�سعر  ال  كي  للراحة  الوقت  بع�ض  خذ  اإ�سافية. 

ع���اط���ف���ي���اً: ي���ت���ذم���ر احل���ب���ي���ب م����ن ق���ل���ة اه���ت���م���ام���ك به 
وان�����س��غ��ال��ك ع���ن���ه. اإم���������ضِ امل���زي���د م���ن ال���وق���ت م��ع��ه.
اج����ت����م����اع����ي����اً: ي����ب����ع����دك ع���م���ل���ك امل���������س����ت����م����ّر ع��ن 
ال��ع��ائ��ل��ة واالأ�����س����دق����اء، ت�����س��ع��ر ب���ال���وح���دة ال���ي���وم.
.5 احل������������������������������������������������ظ:  رق��������������������������������������م 

متكربًا  تكن  وال  ال��زم��الء  م��ع  تعاملك  يف  ح���ذرًا  ك��ن  مهنياً: 
عليك. ينقلبون  يجعلهم  اأن  ذل��ك  ���س��اأن  م��ن  ت�سرفاتك،  يف 

عاطفية  ل�����س��دم��ة  ت��ت��ع��ر���ض  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ع��اط��ف��ي��اً: 
ل���ل���ع���واط���ف. ت�����س��ت�����س��ل��م  وال  ح��������ذرًا  ك����ن  ق���ا����س���ي���ة، 
اج��ت��م��اع��ي��اً: ي����وم م��ن��ا���س��ب ل��ل��ق��ي��ام ب��ن�����س��اط ري��ا���س��ي 
ال��رتف��ي��ه. ب��ع�����ض  اإىل  االأ����س���دق���اء، حت��ت��اج  ب��ع�����ض  م���ع 
.8 احل������������������������������������������������ظ:  رق���������������������������������������م 

م��ه��ن��ي��اً: ت��ع��ر���ض ع��ل��ي��ك ���س��ف��ق��ة م��ه��م��ة ت�����س��ع��ك على 
مم��ت��از. ب�سكل  اأع��م��ال��ك  ل��ت��ط��وي��ر  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق 

ل��ي�����س��ك  ����س���ب���ب���اً  ال�������س���ري���ك  ت���ع���ط  ع���اط���ف���ي���اً: ال 
ف�����ي�����ك، ك������ن �����س����ري����ح����اً م����ع����ه ووا������س�����ح�����اً.

ع��ائ��ل��ي��ة  مل�����س��ك��ل��ة  ح���ل  اإىل  ت��ت��و���س��ل  اج���ت���م���اع���ي���اً: 
االأخ���������رية. ال�����ف�����رتة  يف  ب����ال����ك  ت�������س���غ���ل  ك����ان����ت 
.10 احل��������������������������������������ظ:  رق������������������������������م 
ت����وؤث����ر  ال�������س���خ�������س���ي���ة  م�������س���اك���ل���ك  ت�������دع  ال  م����ه����ن����ي����اً: 
اخل�����ط�����اأ. يف  ت����ق����ع  ال  ك�����ي  ج�����ي�����دًا  رك�������ز  ع����م����ل����ك،  يف 
ع��اط��ف��ي��اً: ي���ع���رتف اأح�����د االأ����س���خ���ا����ض ب��ح��ب��ه ال��ع��م��ي��ق لك 
ب����������ه. م���������ه���������ت���������م  غ���������������ري  اأن�������������������������ك  اإال 
املقربني. االأ�سدقاء  اأحد  �سفر  ب�سبب  باحلزن  ت�سعر  اجتماعياً: 
.11 احل����������������������������������������������ظ:  رق�������������������������������������م 
تكن  مل  ع��م��ل��ك  يف  ت��ق��ن��ي��ة  م�����س��ك��ل��ة  ت����واج����ه  م���ه���ن���ي���اً: 
م��ن��ه��ا. ال��ت��خ��ل�����ض  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  اأن�����ك  اإال  احل�����س��ب��ان  يف 

يف  ت�������س���رك���ه  اأن  احل���ب���ي���ب  م���ن���ك  ي���ط���ل���ب  ع���اط���ف���ي���اً: 
م��ن��ه��ا. ج�������زءًا  ي���ك���ون  اأن  ي���ري���د  ف���ه���و  اأك�������ر،  ح���ي���ات���ك 
اج���ت���م���اع���ي���اً: جت����د ت����ع����اون����اً م���ل���ح���وظ���اً م����ن اأف�������راد 
ال���ع���ائ���ل���ة ي�������س���ع���رك ب���ال���ط���م���اأن���ي���ن���ة وراح��������ة ال���ب���ال.
.14 احل�������������������������������������������ظ:  رق����������������������������������م 

م����ه����ن����ي����اً: م���������س����وؤول����ي����ات ج�����دي�����دة ت���ل���ق���ى ع��ل��ى 
ع�����ات�����ق�����ك، ت����ع����م����ل ل�����وق�����ت ط�����وي�����ل وم�����ت�����اأخ�����ر.
ع���اط���ف���ي���اً: ت��ت��م��ك��ن م����ن ح����ل م�����س��اك��ل��ك ال��ع��اط��ف��ي��ة، 
ت�����ب�����داأ ال�����ي�����وم ����س���ف���ح���ة ج�����دي�����دة م�����ع احل���ب���ي���ب.
مقابلة  م���ن  ���س��دي��د مي��ن��ع��ك  ب��ت��ع��ب  ت�����س��ع��ر  اج��ت��م��اع��ي��اً: 
ال���ن���ا����ض وت���رغ���ب ب��ال��ب��ق��اء يف امل���ن���زل واال����س���رتاح���ة.
.6 احل�����������������������������������������������ظ:  رق��������������������������������������م 

م�����ه�����ن�����ي�����اً: ت�����ف�����اج�����اأ ب������رب������ح م���������ايل وف�����������ري، م���ن 
راب����ح����ة. ����س���ف���ق���ة  يف  ت�������س���ت���ث���م���ره  اأن  االأف�����������س�����ل 
ع�����اط�����ف�����ي�����اً: خ������ط������وة ج�����ري�����ئ�����ة ت������ق������وم ب�����ه�����ا يف 
ل�������س���احل���ك. ت����ك����ون  ق�����د ال  م�����ع احل���ب���ي���ب  ع���الق���ت���ك 

اج���ت���م���اع���ي���اً: ال ت��ف��ك��ر ك���ث���ريًا وت�����س��غ��ل ب���ال���ك ب���اأم���ور 
م���ف���ي���د. اأم��������ر  ف����ع����ل  ا����س���ت���غ���ل وق����ت����ك يف  ت����اف����ه����ة، 
.20 احل�������������������������������������������ظ:  رق����������������������������������م 

م���ه���ن���ي���اً: ت�����س��ع��ر ب�����س��ي��ق م������ادي ب�����س��ب��ب خ�����س��ارة 
اأخ���������ريًا. ب�����ه  ق���م���ت  ا����س���ت���ث���م���ار  ل���ه���ا يف  ت���ع���ر����س���ت 
ع����اط����ف����ي����اً: ت�������س���ع���رك م���������س����اع����دة ال���������س����ري����ك ل��ك 
ب����االرت����ي����اح ومت�������الأ ق���ل���ب���ك ب����احل����ب وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة.
اج���ت���م���اع���ي���اً: ت�������س���ارك يف م��ن��ا���س��ب��ة ع��ائ��ل��ي��ة ����س���ارة 
ت��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا اأق����رب����اء مل ت���ره���م م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة.
16 احل�����������������������������������������������ظ:  رق��������������������������������������م 

ان����ت����ب����اه اجل��م��ي��ع  ك�������س���ب  ت���ن���ج���ح يف  م���ه���ن���ي���اً: 
اأف�������ك�������ارًا ج����دي����دة. ت����ط����رح  ع���ن���دم���ا  ع���م���ل���ك  يف 

ع����اط����ف����ي����اً: ان�����������ضَ امل����ا�����س����ي واف�����ت�����ح ���س��ف��ح��ة 
احل�����ب�����ي�����ب. م��������ع  ع������الق������ت������ك  يف  ج��������دي��������دة 

اج�����ت�����م�����اع�����ي�����اً: غ��������رّي ن�����ق�����اط ت�����رك�����ي�����زك ك��ي 
ت��ت��م��ك��ن م����ن االن�����ط�����الق ن���ح���و اآف��������اق ج����دي����دة.
.7 احل��������������������������������������������ظ:  رق�����������������������������������م 

م���ه���ن���ي���اً: مت���ل���ك ال����ق����وة ل��ل��ت��ف��ك��ري وال���رتك���ي���ز واإجن������از 
عليك. �سعب  ���س��يء  ه��ن��اك  فلي�ض  االأع���م���ال،  م��ن  ال��ك��ث��ري 

ع���اط���ف���ي���اً: ت����ب����داأ ع����الق����ة ج����دي����دة ول���ك���ن���ك ت��ع��رف 
ج����دي. ����س���يء  اأي  اإىل  ت�������وؤدي  ال  ق����د  ع����اب����رة  ب���اأن���ه���ا 
اج���ت���م���اع���ي���اً: ال�������س���داق���ة م��ه��م��ة يف ح���ي���ات���ك ف����ال ت���دع 
ت�������س���رف���ات���ك ُت���خ�������س���رك االأ������س�����دق�����اء االوف�����ي�����اء.
.4 احل������������������������������������������������ظ:  رق���������������������������������������م 
مهنياً: فكر ملياً قبل اتخاذ قرار قد يوؤثر يف حياتك املهنية.

ع���اط���ف���ي���اً: جت�����رح ك���ل���م���ة ت���ت���ف���وه ب���ه���ا م�����س��اع��ر 
ال�����س��ري��ك وق����د ت���ك���ون ال�����س��ب��ب يف ت��خ��ل��ي��ه ع��ن��ك.
اج���ت���م���اع���ي���اً: مي���ن���ح���ك اج���ت���م���اع م����ع امل����ع����ارف 
وال�������س���خ�������س���ي���ات امل���ه���م���ة ف����ر�����س����اً ج����دي����دة.
.9 احل�������������������������������������������ظ:  رق�����������������������������������م 
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