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وذلك في تمام الساعه العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 13/12/2014 
في كنيسة مار جريس للروم االورثوذكس في عبلين

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

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك يا رب 

قداس وجناز االربعين 

الحاج   الياس  عزات 

وشادي  ,منال,عبير  حسام  وأبناؤه  الفقيد  زوجــة 
وأنسبائهم  وعائالتهم  وبهجت  عيد  وشقيقاه 
وأنسباؤهم  وأقرباؤهم  وال سليم  الحاج  آل  وعموم 
قداس  لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج  عبلين  في 
فقيدهم ــنــفــس  ل راحــــة  االربـــعـــيـــن  ـــاز  وجـــن
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــذك ـــــــــــــــب ال طـــــــــــــــي

وذلك يوم السبت الموافق 13/12/2014 في تمام الساعة الّرابعة بعد الظهر(أبو حسام) 
 في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول العمر والبقاء
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

َله الموت َيْسَتِقرُّ في الرَّاحة... ا البارُّ فإنَّه وإن َتعجَّ "أمَّ
                                  َبَلَغ الَكماَل في أّياٍم قليلة، فاستوفى ِسنيَن َطويلة..." 

قداس وجناز االربعين 

صليبا   نبيل  الياس 

والــخــارج شفاعمرو  فــي  والــنــّجــار  صليبا  آل 
األربعين  وجّناز  قداس  لمشاركتهم  يدعونكم 
المأسوف  الغالي  الطيب  فقيدهم  لنفس  راحة 
ــــــــــــــى شـــــــــبـــــــــابـــــــــه  ــــــــــــــل ع

بيوت لاليجار

في منطقة جميلة جدا 
تطل على البلد

بيوت حديثة لاليجار 

للمعنيين يرجى االتصال
052-2476796

050-6892065

5+4

رأس  ت�����اج  ال���ث���ق���ايف  م����رش����ان"  "ق���ص���ر 
21+20 امل��دي��ن��ة  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة 

م��وظ��ف��و ال��ب��ل��دي��ة ال��خ��م��س��ة ي���رف���ض���ون اق������راح ال��ب��ل��دي��ة ل��ح��ل وس����ط بفصل 
اث���ن���ن وإب���ق���اء ث���اث���ة، وامل��ح��ك��م��ة ت���رج���ئ ال���ب���ت يف ال��ق��ض��ي��ة ألش���ه���ر أخ�����رى..



األخبار212.12.2014

تابعونا على موقعنا
WWW.TOHAMA.NET

األرب��ع��ة زم��ائ��ه  ب��ق��اء  ش���رط  بمنصبه  للتضحية  اس��ت��ع��داده  أب���دى  تلحمي  أس��ع��د 

م��وظ��ف��و ال��ب��ل��دي��ة ال��خ��م��س��ة ي���رف���ض���ون اق������راح ال��ب��ل��دي��ة ل��ح��ل وس����ط بفصل 
اث���ن���ن وإب���ق���اء ث���اث���ة، وامل��ح��ك��م��ة ت���رج���ئ ال���ب���ت يف ال��ق��ض��ي��ة ألش���ه���ر أخ�����رى..

رف�س موظفو البلدية اخلم�صة الذين قرر رئي�س البلدية ف�صلهم ، يوم 
االثنني املا�صي اقرتاحا من رئي�س بلدية �صفاعمرو يق�صي بف�صل اأ�صعد 
تلحمي وماجد اأيوب واالإبقاء على املوظفني الثالثة االآخرين: زياد يا�صني 
اتخذه  الذي  الف�صل  لقرار  و�صط  كحل  خازم،  واأ�صرف  �صعبان  واأحمد 

اخلم�صة.  املوظفني  بحق  الرئي�س 
وجلللللاء هللللذا االقلللللللرتاح خللالل 
مفاو�صات خارج غرفة التحكيم يف 
ملفاو�صات  وا�صتمرارًا  اأبيب،  تل 
حمامي  بني  اأ�صبوعني  قبل  جرت 
ورئي�س  �صعدي  اأحمد  املوظفني 
الغربي  اجلليل  يف  اله�صتدروت 
البلدية  عام  ومدير  عبود  ح�صيب 
عمر امللك واملحا�صب نزيه �صحادة 
حماميد  ح�صني  البلدية  وحمامي 
املوظفني  نقابة  ممثلي  بح�صور 
باقرتاح  انتهت  املحلي،  واحلكم 
باأن  يرتك الناطق بل�صان البلدية 
ويجري  من�صبه  تلحمي  اأ�صعد 
الللبللحللث حلللول وظللائللف اأخلللرى 
داخل  االأربللعللة  للموظفني  بديلة 
البلدية. واأبدى تلحمي ا�صتعداده 

لقبول االقرتاح �صرط اأن يتم االلتزام الر�صمي ببقاء املوظفني االأربعة. 
وعندما مت تبليغ املفاو�صني بذلك، رف�س عمر امللك االقرتاح بداعي اأنه 
�صيوؤذي رئي�س البلدية يف "ال�صارع امل�صيحي" ح�صب �صهادة املوظفني .
رئي�س  با�صم  باقرتاح  البلدية  ممثلو  جاء  املا�صي  االثنني  جل�صة  ويف 
املوظفني  واإبقاء  اأيللوب  وماجد  تلحمي  اأ�صعد  ف�صل  يتم  باأن  البلدية 
االقرتاح  اخلم�صة  املوظفون  رف�س  الت�صاور  وبعد  االآخرين.  الثالثة 
وانتقام  �صيا�صي  الف�صل  بللاأن  ادعللاءاتللهللم  يللوؤكللد  اأنلله  اإىل  م�صريين 
. البلدي  العمل  تنجيع  خطة  حول  باالدعاء  له  عالقة  وال  �صخ�صي 
رف�س  واأبلغوها  ليفي  نافه  املحامية  مة  املحكِّ اإىل  االأطللراف  وتوجه   
التحكيم،  يف  ال�صروع  �صعدي  املحامي  فطلب  الو�صط،  احلل  املوظفني 
مثل  املحكمة  طلبتها  التي  امل�صتندات  كل  البلدية  تقدم  اأن  وطلب 
خطة  حللول  البلدي  املجل�س  وقلللرار   2014 الللعللام  ميزانية  اإقلللرار 
قرارات  وجدت  )اإن  اخلم�صة  املوظفني  بف�صل  املجل�س  وقرار  اإ�صفاء 

وقائمة  ورواتبهم،  واملوظفني  العمال  جميع  باأ�صماء  وقائمة  كهذه( 
.2014 الللعللام  خللالل  البلدية  ا�صتقبلتهم  جللدد  موظفني  باأ�صماء 

 21 خللالل  تلخي�صاتها  بتقدمي  البلدية  تقوم  ان  املحّكمة  وقلللررت 
اله�صتدروت  طلبتها  الللتللي  امل�صتندات  كللل  اإىل  بللاالإ�للصللافللة  يللومللاً 
املمثلة  املوظفني  )جلنة  االآخللر  الطرف  متنح  ثم  املوظفني،  وحمامي 
البلدية. تلخي�س  على  للللللرد  اإ�للصللافلليللاً  يللومللاً   30 باله�صتدروت( 

مللللرة خام�صة  الللقلل�للصلليللة  يف  الللبللت  اإرجلللللاء  اللللقلللرار  هلللذا  ويللعللنللي   
لللتللوقللعللات ادارة   علللللى اللللتلللوايل والأ�للصللهللر عللديللدة اأخللللرى خللالفللاً 
املا�صي.  االثللنللني  جل�صة  يف  اإنللهللائللهللا  علللللى  واإحلللاحللهللا  الللبلللللديللة 
عبود  ح�صيب  لل�صيد  اجلللزيللل  ال�صكر  توجيه  املللوظللفللون  وطلللللب 
املتوا�صلة  م�صاندته  على  الغربي  اجلليل  يف  اله�صتدروت  رئي�س 
التي  املللوظللفللني  جلللنللة  رئلليلل�للس  �للصللواعللد  وعللزيللز  ولق�صيتهم،  لللهللم 
اأهلللاروين  رونللني  وال�صيد  زمالئهم،  جانب  اإىل  اأع�صائها  بكل  تقف 
�صعدي. واحللمللد  يا�صني  و�للصللام  واملحاميني  املوظفني  نقابة  ممثل 

امتنانه  عللن  عبود  ح�صيب  ال�صيد  عللر 
الناطق  ابلللداه  الللذي  امل�صرف  للموقف 
تلحمي  ا�صعد  البلدية  بل�صان  الر�صمي 
للت�صحية  ا�للصللتللعللداده  عللن  واعلللالنللله 
زمالئه  وظللائللف  على  للحفاظ  مبن�صبه 
ان  وا�صاف  االخرين  االربعة  املوظفني 
اله�صتدروت �صت�صعى بكامل قوتها للدفاع 
عن املوظفني اخلم�صة يف االيام القادمة من 
خالل تقدمي موقف ق�صائي �صلب ومتني . 

اب����دى م��وق��ف��ا مشرفا  ت��ل��ح��م��ي  :اس���ع���د  ع��ب��ود  ح��س��ي��ب 
املوظفن ع��ن  املستميت  للدفاع  تسعى  ..وال��ه��س��ت��دروت 

أحد املوظفني: تراجع الرئيس عن فصل ثالثة 
وشخصية  سياسية  حساباته  ان  يؤكد 
العمل جناعة  يسمى  مبا  لها  عالقة  وال 

وطالب  �صفاعمرو  اأهللايل  من  املئات  �صارك 
 ، الت�صامح  مب�صرية  املختلفة  املللدار�للس 
مع  بالتعاون  ولدي  جمعية  نظمتها  والتي 
املختلفة والك�صافات  وجمعيات  موؤ�ص�صات 

من  الللديللن  رجللال  امل�صرية  يف  �للصللارك  وقللد 
كافة الطوائف يف املدينة كما وح�صر رئي�س 
من  وعدد  عنبتاوي،  اأمني  املربي   ، البلدية 
اجتماعية  و�صخ�صيات  البلدية  اأع�صاء 
من  اللل�للصللبللت،  ،ملل�للصللاء  امللل�للصللرية  انطلقت 
باب  بللحللي  مللللروًرا  الللبلللللديللة  مبنى  املللام 
حيث   ، العمر  ظاهر  قلعة  لت�صل  الللديللر 
كما  هناك،  الت�صامح  �صعلة  اإ�صاءة  متت 
،بهذه  الدين  ورجال  البلدية  رئي�س  واألقى 
الت�صامح  عللن  معرة  كلمات  املنا�صبة، 
من  طّياتها  يف  الكلمة  هللذه  حتمله  ومللا 
يتحلوا  اأن  الب�صر  على  ان�صانية  مللعللاٍنٍ 
�صاحلة  بحياة  للتمتع  بها  ويتعاملوا  بها 

م��س��رة  يف  ك����ب����رة  م���ش���ارك���ة 
ش���ف���اع���م���رو يف  اأثناء ال����ت����س����ام����ح  نارية  بعيارات  الثالثاء،  �صفاعمري، فجر  �صاب  اأ�صيب   

، حيث اعرت�صت  اآتللا  اأجللرة يف كريات  داخللل مركبة  تواجده 
ال�صاب  ا�صتقلها  الللتللي  العمومية  املركبة  خا�صة  مركبة 
ال�صابته  اأدى  ممللا   ، عليه  الر�صا�س  اطللالق  ومت  امل�صاب 
العالج  لتلقي  للم�صت�صفى  اأثرها  على  نقل  متو�صطة  بجراح 
 ويف بيان عممته الناطقة بل�صان ال�صرطة لوبا ال�صمري لو�صائل 
االعالم جاء فيه : "ما بعد منت�صف فجر الثالثاء ، بكريات اتا ، 
�صارع زبولون - مو�صيه �صرات ، ووفقا ل�صهود عيان ،مت اعرتا�س 
اأخللرى التي ما  "مونيت" من قبل مركبة  اأجللرة  طريق مركبة 
لبثت ان مت اطالق العيارات النارية من داخلها اجتاه مواطن 
�صفاعمري بالثالثينات من عمره الذي كان م�صتقال مركبة االجرة".
ال�صفاعمري  امل�صافر  وا�صيب  "هذا  ال�صرطة:  بيان  وا�صاف 
اثرها  على  احالته  متللت  باملتو�صطة  و�صفت  التي  بللجللراح 
رمبام  م�صت�صفى  يف  للعالج  االجلللرة  مركبة  �صائق  قبل  من 
وراء  البحث  باعمال  ال�صرطة  موا�صلة  مقابل  حيفا  مبدينة 
. املالب�صات"  بكافة  والتحقيق  الفح�س  اعمال  مع  ال�صالعني 

شفاعمري  ش��اب  اص��اب��ة 
بعيارات نارية يف كريات آتا 



גיבאגו אקסוטיק שאנל בלו 150 מ,,ל
נואר 75 מ,,ל

שאנל קוקו מדמוזלוואן מיליון 100 מ,,ל
100 מ,,ל

לה ויה אסט בלה 
פרפיום  100 מ,,ל

סוויט דרימס
 100  מ,,ל

גאיפור פרפיום
 100 מ,,ל

אינבקטוס 100 מ,,ל

ורסצ,ה פיור הום 
100 מ,,ל

סילבר סנט 100 מ,,לקאן קאן 100 מ,,לוויש 75 מ,,ל

מיליונר גבר
100 מ,,ל

מיליונר אישה
 100  מ,,ל

שעוני קוראל גברמייק אפ יוסי ביטון

89.90
₪

89.90
₪

מייבלין מסקרה
+מסיר איפור

קרם גוף 
ליידי מיליון

קולגיט טריפל אלין מבשם גוף
אקטיב

₪ 229.90 ₪ 590₪ 199.90₪ 550

₪ 279.90 ₪ 349.90₪ 239.90₪ 249.90

₪ 129.90 ₪ 189.90₪ 99.90₪ 89.90

₪ 89.90 ₪ 89.90₪ 159.90₪ 99.90

₪ 89.90 ₪ 49.90₪ 38.90₪ 4.90







األخبار612.12.2014

نادر  الدكتور  قام  الكرمل،  ُم�صت�صفى  ي  ّ َت�صِ وُمْ اأطباء  من  طاقم  مب�صاركة  ناِدرة،  طبية  عملية  يف 
اإ�صالح  بعملية  رًا،  ُموؤخَّ الكرمل،  ُم�صت�صفى  يف  التداُخلية  والعمليات  القلب  َق�ْصَطَرة  ائي  اأِخ�صَّ خ�صر، 
�صمام قلب، الإحدى املر�صى، بدون احلاجة اإىل اإجراء عملية جراحية، وذلك من خالل الَق�ْصَطَرة ..

ففي عملية هي االوىل يف َم�صت�صفى الكرمل يف حيفا، ومن العمليات االأوىل من نوعها يف البالد، اأجرى د. 
خ�صر عملية اإ�صالح �صمام قلب من خالل الَق�ْصَطَرة بدون اإِجراء عملية ِجراحية الإحدى مر�صى القلب

وقللللللللللد اأجلللللللللللللللرى الللللللطللللللاقللللللم الللللللطللللللبللللللّي ُفللللللحللللللو�للللللصللللللات ارتلللللللللللداديلللللللللللة بلللعلللد 
للللللللللللللللَدْت نللللتللللائللللجللللهللللا اللللللنلللللجلللللاح اللللللكلللللاملللللل للللللللعلللمللللللليلللة كَّ اإجلللللللللللللراء الللللعللللمللللللللليللللة، اأ

اللللكلللرملللل،  ملل�للصللتلل�للصللفللى  يف  اللللطلللبلللي  والللللطللللاقللللم  خللل�لللصلللر،  الللللدكللللتللللور  ان  وُيللللللذَكللللللر 
االأخللللللللللرية. �للللصللللابلللليللللع  االأ يف  اللللللنلللللوع  هلللللللذا  ملللللن  علللمللللللليلللات  ثلللللللالث  اأجللللللللللرى  كلللللللان 

الشفاعمري د. نادر خضر يقوم بعملية 
إصاح صمّام قلب بدون عملية ِجراحية

باأجواء احتفالية متميزة ت�صتعد مدينه النا�صرة 
الإحياء مهرجان اأيام امليالدية "كري�صما�س ماركت" 
21.12.2014- تللاريللخ  مللن  �صيعقد  الللذي 

اإ�للصللاءة  �صيتم  الللعللني،حلليللث  �صاحة  يف   17
اللل�للصللرق  يف  االأ�للللصللللخللللم  امللللليللللالد  �لللصلللجلللره 
 17.12.2014 بلللتلللاريلللخ  االأو�لللللصلللللط 
احتفاالت  اأن  اإىل  األبلديه  رئي�س  اأ�للصللار  وقللد   
ومن   ، موعدها  من  تقرتب  املجيد  امليالد  عيد 
زائللر  األلللف  مللن )800(  اأكلللر  قلللدوم  املللتللوقللع 
اإ�صاءة  بفعالية  وي�صتمتعوا  لينعموا  للمدينة 
اإن  االأو�صط.  ال�صرق  يف  االأ�صخم  امليالد  �صجره 
حدث  مبثابة  هو  ماركت  الكري�صما�س  مهرجان 
ي�صع مدينه النا�صرة يف كل عام يف مركز وحمور 
االأنباء العاملية،ب�صفته حدثا بالغ االأثر من حيث 
قيمته احل�صارية والثقافية والرتفيهية، ولكونه 
النا�صرة،  ملدينة  اقت�صاديه  رافعه  باالأ�صا�س 
املدينة". اإىل  كثريين  وزوارا  �صياحا  يجتذب 
و�لللصلللتلللنلللظلللم فللللعللللاللللليللللات امللللللهلللللرجلللللان يف 
ثللللللالث ملللللواقلللللع رئللليللل�لللصللليللله بلللامللللديلللنلللة:

للروم  الب�صارة  كني�صة  العني،�صاحة  �صاحة 
االأرثوذك�س ،اأزقه البلدة القدمية و�صوق املدينة.  
الرنامج الفني للمهرجان تبداأ فعاليات املهرجان 
يف ال�صاعة العا�صرة �صباحا وت�صتمر حتى �صاعات 
اأيام االحتفاالت. الليل املتاأخرة من كل يوم من 
لل�صباب  جماهرييه  فعاليات  الرنامج  وي�صمل 
ال�صوارع  عرو�س  اإىل  باال�صافه  والللعللائللالت، 
ا�صت�صافه  �صيتم  مره  ،والأول  باالأطفال  اخلا�صة 
البالد  من  الرائدين  والفرق  الفنانني  من  خريه 
. املهرجان   اأم�صيات  الإحياء  العربي  والوطن 

�صاحة  مللن  االأكلل�للصللاك  �صتمتد  اأكلل�للصللاك  ن�صب 
وحتى  العذراء  لعني  املجاورة  الب�صارة  كني�صة 
من  مفتوحة  و�صتكون  الللقللدمي،  املدينة  �صوق 
املتاأخرة. الليل  �صاعات  وحتى  ال�صباح  �صاعات 
هو  الللعللامللة  والللعللالقللات  لللالإعللالن  يلللارا  مكتب 
بحمله  انطلق  الللذي  للمهرجان  الدعاية  مكتب 
اإعالنيه  �صخمه يف الو�صطني العربي واليهودي .
الللللللللراعللللللللي اللللللر�لللللصلللللملللللي للللللللملللهلللرجلللان 
 BLU اللللللللطلللللللاقلللللللة  مللللللل�لللللللصلللللللروب   :

انطاق مهرجان الكريسماس ماركت 2014 يف الناصرة 

ذياب  وال�صيد  �صواعد  جميل  ال�صيد  والوفاء  العهد  قائمة  الع�صاء  البلدي-�صفاعمرو  ك�صاف  �صرية  قدمت 
البلدي  الك�صاف  �صرية  واجناح  لدعم  والرجولية  الكرمية  وقفتهم  على  والتقدير  ال�صكر  جزيل  حجريات 
القائمة القائمة مبقر  الك�صاف من قبل قيادة  الكامل له ومت ا�صتقبال اع�صاء  للك�صاف والدعم  ومب�صاندتهم 

ال��ب��ل��دي-ش��ف��اع��م��رو تقدم  ال��ك��ش��اف  س��ري��ة 
وال��وف��اء العهد  لقائمة  وتقديرها  شكرها 

ال�صعر  �للصلليللدخللل  بللحلليللث   10% بن�صبة  املللليلللاه  اأ�للصللعللار  بللخللفلل�للس  املللليلللاه  �للصلللللطللة  قللامللت 
اأ�للصللعللار  خللفلل�للس  �للصلليللتللم  اإذ  اللللقلللادم،  اللللعلللام  يللنللايللر  ملللن  االأّول  يف  الللتللنللفلليللذ  حللّيللز  اجللللديلللد 
.2015 مّتلللللوز  يف   0.5% اىل  بلللاالإ�لللصلللافلللة  الللللقللللادم  يللنللايللر  يف   5% بللنلل�للصللبللة  املللليلللاه 
التي  تلك  مع  مقارنة  اأعلى  تبقى  املياه  اأثمان  اأّن  اإال   10% بن�صبة  االنخفا�س  من  الرغم  وعلى 
 4.11 املياه  من  املكّعب  املللرت  �صعر  و�صل   2009 العام  ففي  املياه.  احتللاد  اإقامة  قبل  كانت 
املكّعب.  للمرت  �صواقل   9.26 اىل  و�صل  املياه،  احتللاد  اإقامة  بعد  اأي   2013 مّتللوز  ويف  �صيكل، 
مع   10% بن�صبة  �صتنخف�س  املياه  "اأثمان  اإّن  واملياه  الطاقة  وزير  �صالوم،  �صيلفان  الوزير  وقال 
بداية العام اجلديد ، ما يعني اأّننا ا�صتطعنا تخفي�س اأ�صعار املياه بن�صبة %15 خالل عام، وهو ما 
�صيلم�صه كل بيت يف البالد". واأ�صاف الوزير: "نعمل على منح تخفي�صات اأخرى يف العام القادم".

امل���ي���اه يف اس��رائ��ي��ل  خ��ف��ض أس���ع���ار 
الجديد ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع   %10 بنسبة 

يف  اللهب  ال�صنة  واندلعت  كبري  حريق  ن�صب   
من  بالقرب  كفرمندا  غرب  يقع  اأخ�صاب  مزن 
اإحلاق  عن  احلللادث  اأ�صفر  وقللد  وقللود،  حمطة 
ب�صرية،  اإ�صابات  وقللوع  دون  كبرية  اأ�للصللرار 
وعملت  االإطفاء  طواقم  املكان  اىل  وهرعت  هذا 
ال�صرطة  وو�صلت  كما  احلريق،  اإخماد  على 
اندالعه اأ�صباب  ملعرفة  حتقيًقا  فتحت  للمكان 

م���خ���زن  يف  ال������ن������ران  ان����������دالع 
ك����ف����رم����ن����دا  يف  ل�����أخ�����ش�����اب 
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6 كغم دجاج صحيح 100 ش.ج
7 كغم فخاذ دجاج 100 ش.ج

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

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

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

4 كيلو  عجل طازج 100 ش.ج

امكانية توصية حبش كامل

 نظافة معاملة حسنة
خبرة سنوات

امكانية توصيل
الطلبات للبيت مجانا 
على كل شروه فوق

الـ 200 ش.ج 

دجاج شفاعمرو بفرعية

المنطقة الصناعية 0526722237  



فرع شفاعمرو، المدخل 
الغربي 

 04-6944016 
 مفتوح 7 ايام باالسبوع

فرع عسفيا ، 23 
حوشيه،المدخل الغربي  

 04-8366222
مفتوح 7 ايام باالسبوع

فرع الناصرة العليا، 
بناية سيتي 1، هريونة   

046471616
مفتوح 7 ايام باالسبوع

merry christmas
and happy new year
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اأقلللللدم جمللهللولللون ،للليلللللة االأربلللللعلللللاء، بللالللقللاء قللنللبلللللة هلللللع علللللى مللقللر حلللركلللة عللهللد اجلللمللاهللري 
مبللديللنللة طللمللره ، كللمللا وقللللام املللجللهللولللون بللا�للصللرام الللنللار بللحللاويللات الللنللفللايللات الللتللابللعلله للمقر.
الللعللمللل  هللللذا  نلللديلللن  قائال:"نحن  احللللللللادث   علللن  احللللركللله  �للصللكللرتللري  جلللهلللاد  ابللللو  عللقللب  وقللللد 
" الللعللمللل  هلللذا  فللاعللل  يللهللدي  ان  اهلل  ملللن  وادعلللللو  جللبللان  عللمللل  بللانلله  اقللللول  ان  اال  يلل�للصللعللنللي  وال 
هلللللللللذا وبلللللللللدورهلللللللللا حللللل�لللللصلللللرت الللللل�لللللصلللللرطللللله وبللللللا�للللللصللللللرت الللللتللللحللللقلللليللللق بللللللاحلللللللادث

ال������ق������اء ق���ن���ب���ل���ة ع����ل����ى م��ق��ر 
ط���م���رة يف  ال���ج���م���اه���ر  ع���ه���د 

رجل  اعتقال  اجلاري،  ال�صهر  من  الرابع  املوافق  الفائت  اخلمي�س  يوم  مّت 
 7( طفلة  اختطاف  ب�صبهة  القد�س،  من  اليهودي  الو�صط  من  عاًما(   48(
�صابقة  معرفة  تكن  مل  النهار،  و�صح  يف   02.12.2014 يوم  اأعللوام( 
عند  توقفت  حيث  اأ�للصللدود،  يف  مدر�صتها  من  خروجها  مع  وذلللك  بينهما، 
عبوره  مع  امل�صتبه  قام  حيث  ال�صفريات،  با�س  و�صول  بانتظار  الر�صيف 
من هناك ومالحظته للطفلة، بالتوقف مقابلها واأغراها باحللوى وال�صكاكر، 
معتدًيا  �صيم�س،  بيت  اأحرا�س  عند  وتوقف  واختطفها  �صّيارته  فدخلت 
وهرب. تركها  ثم  ومن  متلفة  م�صينة  اأفعااًل  فيها  ومنفًذا  جن�صًيّا،  عليها 
حتى  بامل�صي  الباكية  الطفلة  قامت  اأنه  لل�صرطة  بيان  يف  جاء  ما  وح�صب 
�صردت  عابرين،  �صائقني  مالحظة  مع  هناك  رئي�صي  �صارع  طرف  و�صلت 
منهمكة  كانت  التي  ال�صرطة  باخطار  قاموا  وبالتايل  ا�صابها  ما  اأمامهم 
اي�ًصا بدورها يف اعمال البحث وراء اختفاء اآثارها، وبالتايل متكنت الحًقا 
مع  واعتقاله،  للم�صتبه  التو�صل  من  ومت�صعبة  حثيثة  حتقيقات  وبعد 
يوم  نهار  مّت  وعليه،  بال�صبهات،  نف�صه  ربط  التحقيقات  وخالل  اأّنه  العلم 
حتى  اأ�صدود  يف  ال�صلح  حمكمة  يف  امل�صتبه  اعتقال  متديد  الفائت،  اجلمعة 
ال�صامل  الن�صر  اأمر منع  نهار اول ام�س االربعاء، حيث مت تقلي�س �صريان 
وجمريات  تفا�صيل  من  اأّي  على  حينها  فر�صه  مت  قد  كان  الذي  والكامل 
جارية زالللت  مللا  والتحقيقات  امل�صتبهني،  مللن  اأّي  بّينات  اأو  الق�صية 

طفلة  خ��ط��ف  ي���ه���ودي 
من  ع���ودت���ه���ا  اث����ن����اء 
عليها واع��ت��دى  امل��درس��ة 

وقلللع ،يللللوم االثللنللني االأخلللللري، حللللادث دهلل�للس ، 
ال�صاب  �صحّيته  وراح  عيلوط  مفرق  من  بالقرب 
الرينة. قللريللة  مللن  علللاًملللا(   39( اأ�للصللقللر  نللايللف 
تقدمي  دون  احلللادث  مكان  من  اجلاين  فّر  وقد  هذا 
�صاعات  عللدة  وبعد  اأنلله  اإال  للم�صاب،  م�صاعدة 
فريق  العب  اأنلله  ليت�صح  لل�صرطة  نف�صه  �صّلم  قد 

خطاب عبيدة  الللنلل�للصللراوي  ابلليللب  تللل  هبوعيل 
الللل�لللصلللللللح يف مللديللنللة  وقلللللد مللللللددت حمللكللمللة 
املتهم  اعللتللقللال  اأمللل�لللس،  ظللهللر  الللنللا�للصللرة،بللعللد 
معه.  التحقيق  ال�للصللتللكللمللال  االأحللللد  يلللوم  حللتللى 
�صخ�س  مبللوت  الت�صبب  �صبهات  لالعب  وتن�صب 
له  الللعللالج  تقدمي  دون  م�صاب  وتللرك  عمد  دون 
التحقيق. جمللريللات  على  الت�صوي�س  وحمللاولللة 

عبيدة  ال���ن���ص���راوي  ال���اع���ب  اع��ت��ق��ال 
أشقر  ن��اي��ف  ده���س  ب��ش��ب��ه��ة  خ��ط��اب 









األخبار1612.12.2014

مريم دافيد - فتاحة  
عالمة غيب مختارة لعام 2000

شارع غيورا 71/14  
0522988187طيرة الكرمل   04-8576066

اخلمي�س،  �صباح  عرية،  اإعالم  و�صائل  ذكرت 
االإ�صرائيلي  اجلي�س  اأركلللان  هيئة  رئي�س  اأن 
اإ�صافية  بللقللوات  الللدفللع  قللرر  غانت�س،  بيني 
الت�صعيد  مللن  حت�صبا  الللغللربلليللة  ال�صفة  يف 
عني. اأبو  زياد  الوزير  ا�صت�صهاد  عقب  امليداين 

فيما قال وزير اجلي�س مو�صيه يعلون ان احلادث 

وتعازيه  واأ�صفه  اعتذاره  مقدما  التحقيق،  قيد 
عني. اأبو  ال�صهيد  ولعائلة  الفل�صطينية  لل�صلطة 

ملل�للصللرتكللا،  حتللقلليللقللا  "�صنجري  واأ�للللصللللاف 
ولذلك  للطرفني  مهمة  م�صاألة  االأمني  التعاون 
الفل�صطينية". ال�صلطة  مع  بالتعاون  �صن�صتمر 

بدوره قال �صابط كبري يف جي�س ل�صحيفة هاآرت�س 
، ان التحقيق ما زال جاريا وال يعرف اإن كان اأبو 
عني تعر�س للخنق من جندي اأم اأنه قام بدفعه، 
امل�صورة  املللواد  كافة  طلب  مت  اأنلله  اإىل  م�صريا 
من قبل ال�صحافيني لال�صتعانة بها يف التحقيق.

فاإن   ، اأحللرونللوت  يديعوت  �صحيفة  وح�صب 
موخلو،  ا�للصللحللاق  اخلللا�للس،  نتنياهو  ممللثللل 
ال�صلطة  قلليللادة  مللع  اتلل�للصللاالت  اأجللللرى  قللد 
حتقيق  فتح  �صيتم  اأنلله  واأبلغها  الفل�صطينية 
االأو�صاع  بتهدئة  ال�صلطة  مطالبا  احلادثة،  يف 
االأملللن. و�للصللبللط  للت�صعيد  اللللدعلللوة  وعلللدم 

ج���ه���ات إس���رائ���ي���ل���ي���ة ت���ع���ت���ذر عن 
اس��ت��ش��ه��اد ال����وزي����ر زي�����اد أب����و عن

فوؤاد  "العمل"  حللزب  من  الكني�صت  ع�صو  اأعلن 
لالهتمام  ال�صيا�صية  احلياة  اعتزاله  العيزر  بن 
اأ�صمه  وبقاء  نف�صه  عن  والدفاع  ال�صحية  بحالته 
"يديعوت  �صحيفة  موقع  ن�صره  ملا  وفقا  نظيًفا، 
احرونوت" يوم اخلمي�س.  وقد ات�صل بن العيزر 
يعالج  هروفيه" التي  "ا�صف  م�صت�صفى  من  هاتفيا 
ليبلغه  ادل�صتيان  يللويل  الكني�صت  برئي�س  بها 
ا�صتقالته  وتللقللدمي  ال�صيا�صية  احللليللاة  اعتزاله 
كتاب  بللاأن  له  موؤكدا  اال�صرائيلي،  الكني�صت  من 
خا�س  مبعوث  خالل  من  ي�صله  �صوف  اال�صتقاله 
78 عاما من  العيزر  فوؤاد بن  منه. وياأتي اعتزال 
ف�صاد  من  حوله  اأثللري  ما  بعد  ال�صيا�صية  احلياة 
من  اأكر  للتحقيق  خ�صع  حيث  اأ�صدود،  ميناء  يف 
الر�صوة،  وتلقي  الق�صية  هذه  خلفية  على  مرة 
اأكر  امل�صت�صفى  ادخل  فقد  الق�صية  لهذه  ونتيجة 
مل�صاكل  تعر�صه  نتيجة  العالج  لتلقي  مللرة  من 
بتنظيف  �صيهتم  باأنه  العيزر  بن  واأكللد  طبية.  
اأ�صمه من هذه التهم وما ي�صاع عنه بتلقي الر�صوة 

وباقي  عائلته  مع  ب�صحته  يهتم  �صوف  وكذلك 
ا�صرائيل  دولة  خدم  باأنه  اأكد  اأن  بعد  اال�صدقاء، 
اال�صرائيلي  اجلي�س  �صمنها  من  عاما   60 ملللدة 
الذي تدرج فيه ملنا�صب رفيعة، و�صغل يف العديد 
انتخابه  بعد  الللوزارات  من  عددا  احلكومات  من 
 ،1984 عللام  مللرة  الأول  اال�صرائيلي  للكني�صت 
التقى  الللذي  االأول  اال�صرائيلي  الللوزيللر  وكللان 
وزير  من�صب  توليه  اأثناء  تون�س  يف  عرفات  يا�صر 
.1992 عام  رابني  حكومة  يف  والبناء  اال�صكان 

ليمور  والريا�صة،  الثقافة  وزيللرة  واأعلنت  كما 
عمل  بعد  ال�صيا�صي  العمل  اعتزالها  عن  ليفنات، 
دام 22 عاما، وقد اأبلغت ليفنات الع�صو يف حزب 
بقرارها،  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�س  الليكود 
موؤكدًة انها لن تتناف�س على مكان يف القائمة املنتخبة 
ليفنات  �صغلت  وقد   .2015 انتخابات  يف  للحزب 
ووزيرة  االت�صاالت  وزيللرة  منها  منا�صب  عدة 
الرتبية والتعليم ووزيرة الثقافة، كما اأنها تراأ�صت 
الكني�صت. يف  وجللودهللا  فللرتة  طللوال  جلللان  عللدة 

ب����ن أل���ي���ع���ي���زر ول���ي���م���ور ل��ف��ن��ات 
ي���ع���ت���زالن امل����ع����رك ال��س��ي��اس��ي

على  الللعللدوان  يف  اجلي�س  مل�صابي  احلقيقي  الللعللدد  عللن  الللعللريللة  "معاريف"  �صحيفة  ك�صفت 
انتهاء  علللللى  يلللوم   100 مللن  اأكلللر  ملللرور  بللعللد  وذللللك  جللنللديللا،   1620 اإىل  و�للصللل  والللللذي  غلللزة، 
املعركة. خللالل  الفل�صطينيني  املللقللاومللني  �صرا�صة  تظهر  مللرة  الأول  �للصللهللادات  و�للصللردت  الللعللدوان، 

وقالت ال�صحيفة يف تقرير ن�صرته م�صاء الثالثاء اإن املجتمع االإ�صرائيلي كان ينظر للجنود امل�صابني يف غزة من 
مبداأ "املهم اأنه بقي على قيد احلياة"، اإال اأن معاناة اجلنود اجلرحى بَدّدت هذه املقوالت، بعد بقاء الكثريين 
منهم يف طور العالج التاأهيلي حتى اليوم، ومنهم من ت�صببت املقاومة بفقدانه القدرة على امل�صي، واأور اأخرىا.
كما ك�صفت ال�صحيفة اأي�ًصا عن اعرتاف اجلي�س االإ�صرائيلي ب 500 من جنوده كمعاقني جراء اإ�صابتهم 
�صنويا. �صيقل  مليار   3.3 اجلي�س  يف  التاأهيل  �صعبة  ميزانية  تبلغ  حني  يف  القطاع،  على  العدوان  يف 
القطاع  يف  الللريللة  املللعللركللة  يف  ا�للصللرتكللوا  الللذيللن  اجلللنللود  اأحلللد  مللن  �للصللهللادة  ال�صحيفة  ونللقلللللت 
جمل�س  رئلليلل�للس  جنللل  وهلللو  الللقللطللاع،  �للصللرقللي  "بئريي"  كيبوت�س  مللن  يلني"  "ليوؤور  ويللدعللى 
جمموعة  يللد  علللللى  رجللللليلله  يف  طلللللقللات  بللعللدة  واأ�للصلليللب  يلني"،  "حاييم  اأ�للصللكللول  م�صتوطنات 
الي�صرى. رجله  يف  اإحللداهللا  زالللت  وال  الللعللدوان،  ا�صتباكات  اأقلللوى  اإحلللدى  يف  حما�س  مللن  مقاومة 

الجنود  ع��دد  ع��ن  تكشف  م��ع��اري��ف 
االسرائيلين املصابن يف العدوان على غزة 

قللللررت بلللللديللة بلليللت حلم 
�صجرة  اأ�لللصلللواء  اإطلللفلللاء  
ثالثة  املللديللنللة  يف  امللليللالد 
اأيللللللللام ،حلللللللللللداًدا علللللى 
اال�صتيطان  ا�صت�صهاد وزير 
الفل�ص�صطيني زياد ابو عني .
رئي�صة  �صرحت  وقللد  هللذا 
الللبلللللديللة فلللريا بللابللون ان 
الللقللرار جللاء حللللداًدا على 
عني،ومتا�صيا  ابللو  روح 
عبا�س  الرئي�س  قللرار  مللع 
بلللاحللللداد ثللالثللة اأيلللللام .
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بداية  مللع  �صفاعمرو  فللارم  �صوبر  افتتح 
الب�صريات  خلدمات  ق�صم  اول  كانون  �صهر 
اوبللتلليللك اكلل�للصللر�للس )نلل�للصللخ الللنللظللارات( 
وجتللديللدهللا واخللتلليللار االطلللار املللالئللم كما 
نظارات  اجلللديللد  الق�صم  يف  اي�صا  وتللبللاع 
�للصللملل�للصلليللة، عللد�للصللات ال�للصللقللة وغللريهللا.
فرع  مدير  عب�صاوي  جوين  لنا  و�صرح  هذا 
اخلدمات  عللن  �صفاعمرو  يف  فلللارم  �صوبر 
وال�صباقة  املميزة  "اخلدمة  وقال:  اجلديدة 
�صفاعمرو  فللرع  فللارم  �صوبر  يبداأها  التي 
تتيح  اك�صر�س"  "اوبتيك  ال  خلللدمللة 
على  يوفر  والللذي  للنظارات،  �صريع  ن�صخ 
خدمات  جتلب  واملللال.  الوقت  امل�صتهلكني 
اإىل  الق�صوى  الللراحللة  ب�صرى  االك�صر�س 
الللذي  االأملللر  جلللدا،  املللربللح  ال�صعر  جللانللب 
ع�صري  م�صتلزم  الطبية  النظارات  يجعل 
عدة  بني  التنويع  ميكنه  زبللون  وكل  متاما 
الق�صم  يف  يللوجللد  الللنللظللارات.  مللن  اأزواج 
متلف  من  الطبية  االإطللارات  من  ت�صكيلة 
ريبان،  مثل:  العامل  يف  الللرائللدة  املللاركللات 
ارماين، الكو�صت، كينزو)ا�صترياد ح�صري( 
وبولورايد. ترايبيكا  مثل  اإ�صافية  وماركات 
كيف يعمل ق�صم الب�صريات اجلديد: الزبون 
نظارات جديدة ومعه  �صراء  يرغب يف  الذي 
الب�صريات  ق�صم  اإىل  يتوجه  طبيب  و�صفة 

"لنزماتر"  جللهللاز  وعللر  فلللارم،  �صوبر  يف 

عن  كاملة  و�صفة  ا�صتالم  يتم  اأوتوماتيكيا 

الزبون  على  يتوجب  مللا  وكللل  العد�صات 

الطبية  النظارات  االإطار.  اختيار  هو  القيام 

�س.ج.  199 من  تبداأ  اك�صر�س  اوبتيك  يف 
اإنتاج العد�صات وتركيبها على االإطار يتم من 
قبل طاقم حمرتف من اأخ�صائيي الب�صريات 
من �صركة �صيجم، ال�صركة الرائدة يف ال�صوق 
هي  فللارم  �صوبر  يف  التزويد  البالد.مدة  يف 
بنوع  يتعلق  عمل،  اأيام   7 حتى  يومني  بني 
من  النظارات  على  كفالة  توجد  العد�صات. 
وت�صمل:  �صنة  ملدة  هي  الكفالة  ال�صبكة.  قبل 
االإطار،تق�صري  فللك  االإطلللار،  طللالء  تق�صري 
التكّيف  كفالة  كل  وت�صمل  انتريفليك�س  طالء 
التايل- التف�صيل  ح�صب  الللنللظللارات  مللع 
يوما.   60 حتى  الللبللوؤرة  اأحللاديللة  نظارات 
يوما.  90 حللتللى  مللولللتلليللفللوكللال  نللظللارات 

فللارم  �للصللوبللر  يف  الللزبللون  تعوي�س  �صيتم 
للمبلغ  كلللاملللل  ا�لللصلللرتجلللاع  مللنللحلله  علللر 
اإن  حتى   ، احللللاالت  هللذه  يف  دفللعلله  اللللذي 
اأيلل�للصللا!! الللرتاجللع  واأراد  بللالللنللدم  �صعر 

جديد يف سوبر فارم شفاعمرو تجديد ونسخ نظارات طبية ب 199 ش.ج

امل��دي��ر ج��ون��ي ع��ب��س��اوي
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امل����دي����ن����ة  يف  وال����ت����ع����ل����ي����م  ال�����رب�����ي�����ة  رأس  ت�����������اج   ال�����ث�����ق�����ايف  م��������رش��������ان"  "ق������ص������ر 
يوسف  املت�ألق  املدير  اب��داع 
على  يشع  خنيفس  حسن 
طاقم مهني متماسك وطاب 
متفوقن يف أجمل وابرز صرح 
والباد املدينة  يف  تعليمي 

والتي  االبتدائية  مر�صان  مدر�صة  اىل  زيارتك  عند 
بقيادة  وموحد  مهني  مميز،  تعليمي  طاقم  يرعاها 
يتمتع  ،اللللذي  خنيف�س  ح�صني  يو�صف  املللربللي 
بالن�صوة  ت�صعر  فريدة،  وان�صانية  اخالقية  بقيم 
على  وابنائه  ببلدك  واالعتزاز  والفخر  والهيمان 
اجناز هذا ال�صرح الرتبوي والذي ي�صاهي مبهنيته 
 ، طالبه  وتفوق  طاقمه  ولباقة  واناقته  وجماله 
البالد والعامل . "القالع" التعليمية يف  ارقى واهم 

اف�صل  هللو  بللراأيللي  الثقايف"  مللر�للصللان  "ق�صر 
الرتبوي  اجل�صم  بهذا  يليق  ان  ميكن  م�صطلح 
منقطع  بتجان�س  اع�صاوؤه  يتناغم  والللذي  املميز 
وجهودهم  اوقللاتللهللم  جلللّل  م�صتثمرين  الللنللظللري 
يحمل  جلليللل  تللاأهلليللل  اعينهم  ن�صب  ،وا�للصللعللني 
اأ�للصللمللى مللعللاين الللرتبلليللة والللتللعللللليللم واالخللللالق 
. للبلد  م�صرق  م�صتقبل  بناء  اجللل  من  احلميدة 

امل�صوؤولني  جميع  اأنظار  حمط  املدر�صة  هذه  تعتر 
يف جهاز الرتبية والتعليم يف البالد الذين ال يتوانون 
للمدير  منا�صبة  املديح يف كل  �صيل جارف من  بكيل 

لها  ت�صهد  مل  اجنللازات  على  املميز  والطاقم  الرائع 
املدر�صة  ان  اذ  الزمن،  �صفاعمرو مثيال منذ عقود من 
يف  والبالد  العربي  الو�صط  يف  االوىل  املراتب  حتتل 
بني  العالقات  ويف  الرتبوية  والبيئة  املناخ  جمللال 
املدر�صة  عللن  الللطللالب  ور�للصللى  والللطللالب  املعلمني 
وطاقمها الرتبوي والتعليمي بعالمة %95 ، كل هذا 
يف ظل االزمة الرتبوية ال�صديدة التي تواجهها املدينة 
اأ�صفل  والتي تع�صف بطالبنا ومدار�صنا وتقوقعنا يف 
�صلم الرتبوية والتعليم يف البالد ، حيث ترز مدر�صة 
مر�صان االبتدائية ك�صعاع من نور و�صط حلكة الظالم .
ر�صالتها  االبللتللدائلليللة  مللر�للصللان  مللدر�للصللة  ا�صتهلت 
وتعتر   2010 ايلللللول  مللن  الللفللاحت  يف  الللرتبللويللة 
اثني  يف  يتعلمون  طالًبا  ل283  دافًئا  بيًتا  اليوم 
حتظى  ،حيث  ال�صاد�س  حتى  االول  من  �صف  ع�صر 

من  مللوؤلللف  مهني  تعليمي  بللطللاقللم  املللدر�للصللة 
بروؤية  واجبهم  يلللوؤدون  ومعلم  معلمة   24
. فللريللدة  منهجية  وبطريقة  مللوحللدة  واحلللدة 
�للصللهللدت املللدر�للصللة خلللالل االأعلللللوام االأربللعللة 
وريا�صية  واجللتللمللاعلليللة  تللربللويللة  نلل�للصللاطللات 
الدرا�صي  التح�صيل  اىل  باال�صافة  متلفة 
واال�صرتاتيجية  الرتبوية  الروؤية  بف�صل  املميز 
املهنية التي و�صعتها االدارة للتفوق والتميز .
،احدى  مر�صان  ه�صبة  �صفح  على  املدر�صة  تقع 
�صهول  على  وتطل  ال�صبعة،  �صفاعمرو  ه�صاب 
ويللروق  البحر،  و�صاحل  اخلللالبللة  �صفاعمرو 
املدر�صة  اجللواء  يف  واال�صتمتاع  "التنزه"  لك 
الغّناء  وحللدائللقللهللا  و�للصللرفللاتللهللا  و�للصللاحللاتللهللا 
بت�صاميمها الع�صرية وازهارها اليانعة، ا�صافة 
اىل  �صاحات مالعب وا�صعة للطالب، ينّمون من 
خاللها قدراتهم اجل�صدية ،االمر الذي يوفر لهم 
. اي�صا  والفكر  للعقل  النظري  منقطعة  نقاهة 
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تت�صدر مدر�صة مر�صان املرتبة الثانية يف البالد بني 
243 مدر�صة يف م�صروع رمز لكل طالب ،حيث تعتر 
تر�صم  وهي  امل�صروع  هذا  يف  فعالية  االكر  املدر�صة 
"خرائط" فعاليات واجنازات وحت�صيالت  كل طالب 
وطالب �صمن ر�صومات بيانية تطلع االهل واملربني 
من خاللها على اجنازات طالبهم او اخفاقاتهم ،من 
ناحية اخرى ليتمكن االهل وطاقم املربني الوقوف عن 
ليتمكنوا  او عظمة االجناز  الف�صل  ا�صا�س  كثب على 
االجنللازات  وتعظيم  ناحية  من  ال�صدع  راأب  من 
مالزمة  ملف  املدر�صة  وتدير  .كما  اخرى  ناحية  من 
اىل  املدر�صة  وت�صعى  .هذا  الطالب  لت�صرفات  يومية 
الطالعهم  االهايل  مع  خا�صة  �صخ�صية  لقاءات  عقد 
ور�صم  العلمي  ابنائهم  حت�صيل  م�صتوى  على 
برنامج عمل مل�صلحة الولد مب�صاركة كاملة وفعالة .

اخلارجي  التوا�صل  اىل  مر�صان  مدر�صة  ت�صعى 
الريا�صة  وجنوم  البلدية  وادارة  االهايل  مع  الفعال 
من  اجلهات  هللذه  مع  لقاءات  عقد  خللالل  من  والفن 
االهل  الثللراء  ومبا�صر  خا�س  تلفزيوين  بث  خللالل 
املدر�صة  ومنهاج  فعاليات  عن  كافية  مبعلومات 

حال  عن  وا�صعة  مبعلومات  الطالب  واثراء 
،حيث  الريا�صة  وجنللوم  والبلدية  البلد 
اجرت املدر�صة لقاء مبا�صر مع رئي�س البلدية 
الطالب  وجه  حيث  املدر�صة  موقع  خالل  من 
ع�صرات اال�صئلة اىل الرئي�س واثروا جعبتهم 
والبلد. البلدية  حللال  عن  قيمة  مبعلومات 
كما وا�صرتكت املدر�صة بلقاء تلفزيوين مبا�صر 
امل�صت�صارة  ،وقامت  الكرة  جنللوم  احللد  مع 
تلفزيوين  بتوجه  املا�صي  اال�صبوع  الرتبوية 
خاللها  من  قّيمت  االهللايل  جميع  اىل  مبا�صر 
والرتبوي التعليمي  املدر�صة  وو�صع  حال 
مر�صان  مدر�صة  تاألقت   : "מופת"  طالب 
اعلى  على  املدر�صة  ح�صلت  حيث  بطالبها 
من   6 ا�صتطاع  حيث  االمتحان  يف  عالمات 
توؤهلهم  عللالمللات  على  احللل�للصللول  طالبها 
بف�صل  هذا  وكل  امل�صروع  هذا  يف  االنخراط 

الباع  ذوي  املعلمني  وطاقم  االدارة  قبل  من  تهيئتهم 
. املتفرعة  التعليم  وطرق  الرتبية  ا�صاليب  يف  الطويل 

االن�صانية  القيم  ا�ص�س  تنمية  اىل  املدر�صة  ت�صعى 
م�صروع  خللالل  مللن  طالب  كللل  �صخ�صية  يف  النبيلة 
دعائم  ار�صاء  اىل  املدر�صة  تهدف  حيث  االخللر  تقبل 
واالزدهار  التقدم  نحو  به  وال�صري  املجتمع  يف  اخلري 
نحو  للطالب  التفكريية  االفاق  املدر�صة  تو�صع  حيث 
كما  وتقبلهم  وو�صعيتهم  امكانياتهم  بحب  االخرين 
من  للم�صروع  كبرًيا  حيًزا  املدر�صة  تعطي  حيث  هم 
. ال�صباحية  والللقللراءات  املدر�صية  الفعاليات  خالل 

ال�صكر  اآيللات  اأ�صمى  تقدمي  ااّل  النهاية  يف  ي�صعنا  ال 
الروعة  يف  غاية  تعليمي  لطاقم  والتقدير  والعرفان  
فعال  راٍق  ،ومدير  العمل  ومهنية  االخللالق  وجمال 
وح�صن  الطالب  جلميع  حنون  ،اب  جللًدا  ،حمبوب 
ان  اآملللللني  اأ�للصلليللل،  �صفاعمري  لكل  فخر   ، تللربللوي 
العظيم  النموذج  هذا  من  العر  مدار�صنا  ت�صتخل�س 
بلدنا  ا�صم  يرفع  �صامل  اجناز  على  يوًما  ن�صحو  عّلنا 
علمية  حت�صيالت  خالل  من  العامل  بلدان  بني  عالًيا 
..�صفاعمرو البلدان  باأحلى  خا�صة  مهنية  وابتكارات 

األخبار

امل����دي����ن����ة  يف  وال����ت����ع����ل����ي����م  ال�����رب�����ي�����ة  رأس  ت�����������اج   ال�����ث�����ق�����ايف  م��������رش��������ان"  "ق������ص������ر 
يوسف  املت�ألق  املدير  اب��داع 
على  يشع  خنيفس  حسن 
طاقم مهني متماسك وطاب 
متفوقن يف أجمل وابرز صرح 
والباد املدينة  يف  تعليمي 
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12-13/12
מייבש 7 ק,,ג

1099 ש,,ח

מייבש 8 ק,,ג קונדנסור

1590 ש,,ח

טאבלט 7 אינץ

249 ש,,ח

מקפיא 250 ליטר

1290 ש,,ח

מסך 50 

1999 ש,,ח

מייבש 8 ק,,ג

1290 ש,,ח

מכונת כביסה 6 ק,,ג

1090 ש,,ח

טאבלט 9 אינץ

399 ש,,ח

מייבש 6 ק,,ג

699 ש,,ח

מייבש 7 ק,,ג קונדנסור

1490 ש,,ח

כיריים 4 להבות

499 ש,,ח

טוסטר לחיצה ענק

99 ש,,ח

מסך 42 

1499 ש,,ח

מכונת כביסה 7 ק,,ג בוש

1799 ש,,ח

מכונת שווארמה ביתית

מכונת נס אפרסו

449 ש,,ח

249 ש,,ח
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קומקום חשמל

תנור משולב קונסטרוקטה

1990 ש,,ח

39 ש,,ח

תנור חימום ענק

199 ש,,ח

מקרר 4 
דלתות 

נירוסטה  

מקרר 
samsung
520 ליטר

3390 ש,,ח

6990 ש,,ח

תנור משולב
60 ס,,מ טורבו

1499 ש,,ח

399 ש,,ח

שואב 
אבק 
שארפ

מסחטת 
רימונים

149 ש,,ח

מקרר 500 ליטר

2290 ש,,ח

מיקסר+בלנדר

199 ש,,ח

מזגן 1 כ,,ס

1290 ש,,ח

תנור בנוי 

1790 ש,,ח

רדיאטור 12 צלעות

199 ש,,ח

תנור אמבטיה

49 ש,,ח

מקרר 

580 ליטר
10 שנים 
אחריות

4290 ש,,ח

מבית טורנדו

תנור בנוי 

899 ש,,ח

תנור חימום
 3 ספירלות

79 ש,,ח

מנורת חירום

69 ש,,ח

1990 ש,,ח

מקפיא
7 מגירות
no frost

149 ש,,ח

שואב אבק

w 2100
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ب�شكل  �شتكون  ه��ام��ة  ق���رارات  ع��دة  االج��ت��م��اع  نهاية  يف  وات��خ��ذت 
م��ه��ادن��ة: ودومن����ا  امل���رج���وة  امل��ط��ال��ب  حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى  ت�شعيدي 

وامل�شكن  االأر�����ض  ع��ن  ل��ل��دف��اع  امل��ع��روف��ي��ة  اللجنة  معا  العمل   *
وامل��ج��ل�����ض امل��ح��ل��ي يف ح��رف��ي�����ض مم��ث��ا ب��رئ��ي�����ش��ه م��اج��د ع��ام��ر.

ودعوة  �شرحان  راي��ق  بيت  ام��ام  واحتجاج  اعت�شام  خيمة  *اإقامة 
والت�شامن. لاحتجاج  لا�شتنكار،  اليها  ل��ل��وف��ود  االأط���ر  ك��اف��ة 

�شرحان  رايق  ق�شية  يتبنيان  النعروفية  واللجنة  املحلي  *املجل�ض 
املت�شررين. وك��اف��ة  معه  للت�شامن  عرائ�ض  بتح�شري  ويقومان 

جن  بيت  اج��ت��م��اع  يف  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  بتنفيذ  *امل��ط��ال��ب��ة 
والداعية  املحلية  ال�شلطات  وروؤ���ش��اء  الروحية  الرئا�شة  بح�شور 
غ��رام��ات. ه���دم ودف���ع  اأوام����ر  م��ن  االإج������راءات  ك��اف��ة  اىل جتميد 
املحلية  ال�شاحة  على  الفاعلة  وال��ق��وى  االأط���ر  ك��اف��ة  *ا�شتنفار 
الن�شال.  ه��ذا  من  يتجزاأ  ال  ج��زء  لتكون  منها  املت�شررة  وخا�شة 
كما تقرر القيام باإجراءات ن�شالية ت�شعيدية مل يك�شف النقاب عنها. 

عن  للدفاع  املعروفية  للجنة  ط��ارئ  اجتماع 
األرض واملسكن ورئيس مجلس حرفيش املحلي

احلكومة  رئي�س  "ليكود"  زعيم  تبني  على  اأ�صبوع  من  اأكر  مي�س  مل 
املعركة  "�صخ�صنة"  ا�صرتاتيجية  نتانياهو  بنيامني  االإ�صرائيلية 
االنتخابية املقبلة وحماولة ح�صرها بينه كزعيم للمع�صكر القومي  وبني 
اأو�صاط  لتعرب  هرت�صوغ(،  ا�صحاق  "العمل"  )زعيم  الي�صار"  "زعيم 
نحر  اإىل  اال�صرتاتيجية  ترتد هذه  اأن  من  نافذة يف احلزب عن خ�صيتها 
نتانياهو وتكلفه رمبا كر�صي رئا�صة احلكومة التي بدت اأنها يف قب�صته 
عندما بادر اإىل فرط عقد حكومته احلالية والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.

توؤرق  التي  وحدها  هي  امل�صجعة  غري  الللراأي  ا�صتطالعات  تعد  ومل   
نتانياهو و�صائر اأقطاب "ليكود" اإمنا اأي�صاً التكتالت االنتخابية اجلاري 
العمل على ت�صكيلها لتكون ندًا قوياً للتحالف اليميني املت�صكل من "ليكود" 
و"البيت اليهودي" )من دون اأن يخو�صا االنتخابات يف قائمة م�صرتكة. 
 وبعد االإعالن م�صاء اأول من اأم�س عن حتالف احلزبني املح�صوبني على 
"العمل" بزعامة ا�صحاق هرت�صوغ و"احلركة" بزعامة  ي�صار الو�صط، 
ت�صيبي ليفني واالتفاق بينهما على التناوب يف رئا�صة احلكومة يف حال 
جنح هذا التحالف يف نيل تاأييد غالبية كافية من النواب لت�صكيل حكومة 
جديدة، اأعلن الوزير ال�صابق من حزب "ي�س عتيد" الو�صطي" مئري كوهني 
اأن ات�صاالت جتري بني حزبه بزعامة الوزير ال�صابق يئري لبيد وكل من 
الوزير ال�صابق مو�صيه كحلون الذي ان�صلخ قبل عامني عن حزب "ليكود" 
و�صكل حزباً جديدًا على ميني الو�صط اأ�صماه "ُكلُّنا"، وزعيم "اإ�صرائيل 
االأخللرية  االأ�صهر  يف  يحاول  الللذي  ليرمان،  اأفيغدور  اليمني  بيتنا" 
ارتداء زي اليميني املعتل والعقالين، لت�صكيل حتالف يعتقد اأقطابه اأنه 
�صيح�صل على اأكر عدد من املقاعد الرملانية.  واأ�صاف اأن مثل التحالف 
"الأنه �صيكون يف الو�صط بني حتالف نتانياهو  �صيكون جيدًا الإ�صرائيل، 
– بينيت اليميني املتطرف والتحالف الي�صاري بني هرت�صوغ وليفني". 
لكن مل يعرف بعد ما اإذا كان ممكناً اأن تنجح هذه املحاوالت ب�صبب خالف 
متوقع بني لبيد وليرمان حول من يقود قائمة م�صرتكة كهذه. واأ�صاف 
وراأى معلق ال�صوؤون احلزبية يف االذاعة العامة حنان كري�صتال اأن حقيقة 

تروؤ�س وزراء �صابقني الأحزاب تناف�س نتانياهو متنحهم اأف�صلية عليه لدى 
انتقادهم له بحكم جتربتهم التعامل معه. واأ�صاف ان نتانياهو اأخطاأ حني 
بادر اإىل حتويل املعركة االنتخابية اإىل �صخ�صية، واأنه ب�صبب ذلك �صي�صمع 
الكثري من االنتقادات ورمبا العنيفة من مناف�صيه من متلف االأحزاب. 
"العمل" و"احلركة" تاأكيدًا  بني  التحالف  اعتر  الليكود  حزب  وكان   
برئا�صة  الي�صار  مع�صكر  بني  هي  املللرة  هللذه  "االنتخابات  اأن  على 
وليكود". نتنياهو  برئا�صة  القومي  واملع�صكر  وليفني  هرت�صوغ 
و�صن اأقطاب يف "ليكود" و"البيت اليهودي" هجوماً عنيفاً على حتالف 
"بحثت عن ع�س  التي  ليفني  – ليفني، و�صبوا غ�صبهم على  هرت�صوغ 
يف  قطباً  والدها  وكان  مييني  بيت  يف  ن�صاأت  التي  يحميها" وهي  جديد 
وزيرة  ثم  نائباً  وا�صبحت  دربه  وتابعت  والكني�صت  واليمني  احلزب 
ثم   )2005( "كدميا"  اإىل  تنتقل  اأن  قبل  االأوىل  نتانياهو  حكومة  يف 
توؤ�ص�س "احلركة" )2013( واالآن تنتقل للتحالف مع حزب "العمل". 
وردت ليفني باأن هذا التحالف، املتوقع اأن ين�صم اإليه وزير الدفاع ال�صابق 
زعيم "كدميا" �صاوؤول موفاز، يقول لالإ�صرائيليني اإنه حان الوقت للتغيري 
وا�صتبدال حكم اليمني املتطرف الذي ا�صتوىل على مقاليد ال�صلطة". وزادت 
اأن "التحالف يوفر فر�صة تاريخية الإعادة اإ�صرائيل اإىل امل�صار ال�صحيح".
املن�صود  ال�صهيوين  ب"التحالف  التحالف  هللذا  هرت�صوغ  وو�صف   
لر�ّس  الللوقللت  حللان  اأنللله  واأ�للصللاف  اإ�صرائيل":،  م�صلحة  فيه  ملللا 
احلكومة  ا�صتبدال  اأجللل  من  الي�صار  الو�صط-  مع�صكر  يف  ال�صفوف 
اأف�صل. م�صتقبل  يف  االأملللل  اإ�للصللرائلليللل  يف  ال�صعب  ومللنللح  احلللاللليللة 
تبكري  نتانياهو  اقللرتاح  اأيللدت  "ليكود"  يف  املركزية  اللجنة  وكانت   
ومنح  اجلللللاري،  ال�صهر  نهاية  اإىل  للحزب  زعلليللم  انللتللخللاب  مللوعللد 
االنتخابية  القائمة  يف  موقعني  حت�صني  �صالحية  احللللزب  زعلليللم 
انت�صارًا  الت�صويت  نتائج  واعللُتللرت  �صخ�صياً.  يختارهما  ملللن 
احلللزب  يف  القطب  علللودة  فللر�للس  مللن  تقلل  اأنللهللا  بللداعللي  لنتانياهو 
احلزب.  زعامة  على  ملناف�صته  ال�صيا�صية  احلياة  اإىل  �صاعر  جدعون 

و"ليكود" نتانياهو  مضاجع  تقض  الوسط  ويمن  الوسط  أحزاب  بن  التحالفات 
بالسام  خاص  تقرير 

وامل�شكن  االأر���ض  عن  للدفاع  املعروفية  للجنة  طارئ  اجتماع  يف 
اأوامر  ا�شتمرار  اثر  ح�شني،  فواز  ال�شيخ  بيت  يف  حرفي�ض  قرية  يف 
االإ�شرائيلية على  املحاكم  تفر�شها  التي  الباهظة  والغرامات  الهدم 
املواطنني، وبالتن�شيق ومب�شاركة رئي�ض املجل�ض املحلي ماجد عامر، 
ومهند�ض املجل�ض حم�شن �شنان، رئي�ض اللجنة فهمي حلبي واأع�شاء 
اللجنة، ورايق �شرحان الذي حكمت عليه بحجة البناء غري املرخ�ض 
مالية  غرامة  عليه  فر�شت  كما  اأ�شهر،  اأربعة  ملدة  الفعلي  بال�شجن 
قدرها 150،000 �شيكل، و 50،000 �شيكل كفالة لدفع الغرامة 
حتى 2/1، اأمر بهدم املنزل، واأمر باإخائه واقفاله حتى 1/1 ، رغم 
ان البيت قائم على ار�ض مبلكيته اخلا�شة يف منطقة نفوذ مقرتح. 
 بعد ترحيب امل�شيف توىل اإدارة اجلل�شة رئي�ض اللجنة فهمي حلبي 
الذي قدم تقريرا عن ن�شاطات اللجنة ووقوفها مع رئي�ض املجل�ض 
�شده. االإج���راءات  كافة  جتميد  حتى  �شرحان  راي��ق  مع  املحلي 
واكد املتحدثون يف االجتماع عن ا�شتيائهم جراء اأوامر الهدم والغرامات 
امل�شايقات  اىل  تهدف  التي  ال�شيا�شة  لهذه  وا�شتنكارهم  الباهظة 
وخا�شة لاأزواج ال�شابة وعدم تو�شيع منطقة نفوذ املجل�ض، االمر 
الذي يعيد ق�شايا التنظيم واحلراك ال�شعبي �شده اىل املربع االأول.





مقاالت2612.12.2014

اجلحر  من  ا�صرائيل،  ملوك  ملك  نتنياهو  خللرج 
يحتمل،  يا�صادة  االأمللر  ماعاد  ويقول:  يللردد  وهو 
ولبيد،  ليفني  من  االأمللل.  فينا  قتلت  احلكومة  هذه 
الزاوية، حتى  يفيد. وبينيت ينتظر يف  ما ال  جاءين 
يرثني بعدما اأقع يف الهاوية. وليرمان الذي ظننته 
خري حليف، غدر بي من اليمني واأثبت اأنه ميف. 
الأخرب  كحلون،  ينتظم  اأن  قبل  فر�صة  ووجدتها 
اأحبائي  اىل  فاأ�صرعت  يخططون.  ما  جميعا  عليهم 
العرو�س فردوين  لهم  القدامى من احلردمي، مقدما 
ثانية اىل اجلحيم. وبداأت حتاك �صدي املوؤامرات، 
حتى من اأقرب النا�س ايل والفئات. ومل اأح�صب اأن 
اأال  االآخللر.  هو  ليناف�صني  �صيعود  �صاعر،  جدعون 
اأو  دانللون؟  داين  يدعى  الذي  املاأفون،  هذا  يكفيني 
ذاك ال�صبي فيجلني، الذي يتحداين بتطرفه اللعني؟ 
اأال يعرفون اأين اأكرهم �صعبية، وال بديل يل لقيادة 
املللوؤامللرات،  يف  اأجنحهم  واأين  اليهودية.  الللدولللة 
علي  كللرت  لكن  االنللتللخللابللات؟  تاأجيل  وميكنني 
ال�صكاكني، ويظنون اأين وقعت واهمني.حتى عزيزتي 
لكني  االأزمات.  يف  اأتخبط  تركتني  ليفنات،  االأثرية 
اأتراجع  لن  اأمللري.  اأحكمت  وقللد  ع�صري،  وحيد 
بديل. يل  لي�س  باأنه  مطمئن  فاين  قيل،  ما  كل  رغم 

املالأ  على  فاأعلن  لبيد،  االأزعلللر  ذاك  يق�صر  ومل 
مدع،  فا�صل،  رئي�س  نتنياهو  العنيد:  وبال�صوت 
العمل معه  بللاالمللكللان،  عللاد  غللريللر، مللاتللل. ومللا 
ال�صرك  "بيني"، فاين عقدت  باأمان. واذا �صرق مني 
يعود  يللوم  يللنللدم،  �صنجعله  ومعا  "ليفني".  مللع 
باتت  بللاأجمللاد،  التغني  ي�صعفه  ولللن  الللعللدم.  اىل 
اأخللرى  مللرة  جعلناه  مللن  ونحن  تللعللاد.  ال  قدمية 
والنعيما. الراحة  يعرف  لن  اليوم  وبعد  زعيما، 

وحيدة.  تكون  اأن  عليها  فعز  الطريدة،  ليفني  اأما 
ثانية  يجعلها  اأن  اليه،  تتو�صل  بوجي  اىل  فاأ�صرعت 
لديه. وانتقلت براأيها من اليمني اىل الي�صار، فالكر�صي 
يرر ما ترتكبه من عار. املهم اأن تنتقم من غرميها 
بيبي، وبعدها ال مانع لديها اأن جتل�س مع الطيبي. 
ال�صيا�صة.  يف  جتدونها  النجا�صة،  اأحابيل  فكل 
دليلة. كانت  االأروقللة  ويف  طويلة،  باعها  وليفني 

وملا اأعلن بيبي وعّلل، �صفق له هرت�صوغ وهّلل. فها 
هو احلظ يخدمه، وجاء يف املناف�صة ي�صنده. وبات 
بوجي من اأقوى املناف�صني، بعدما اعتر من ال�صعفاء 
الفر�صة  فليغتنم  عليه،  ويوم  له  فيوم  اخلا�صرين. 
التي م�صت اليه. ومل ي�صع يف التفكري �صاعة، وهّب 
ي�صامر،  يناور،  يفاو�س،  ال�صاعة.  اأمر  عن  يبحث 

ويعلن حلزبه اأنه الناهي االآمر. و�صافر اىل بالد العم 
وال�صحافة  االن�صجام.  بغاية  ت�صيبي  ومعه  �صام، 
خلفهما ت�صجل وتعيد، وبخبث يرتقب الثعلب لبيد.
اأنه  وظن  القومية،  بقانون  العرب  حتدى  وبعدما 
يت�صاورون،  نوابنا  اجتمع  ال�صهيونية.  ينقذ  بذلك 
فجاءهم النباأ امللعون. االنتخابات بعد ثالثة �صهور، 
فاأ�صقط بيدهم كيف يتقون ال�صرور. وب�صرعة الرق 
اأعلنوا، اأنهم ال بد اأن يتوحدوا. بحجة ان هذا مطلب 
يطري.  ان  قبل  الكر�صي  على  والعني  اجلماهري، 
ح�صة  نحفظ  وكيف  االأول،  يف  �صيرتبع  من  لكن 
فاملر�صحون  مق�صور،  علينا  يعد  مل  واالأمر  الكتل؟ 
هياتو  املكان،  و�صع  و�صع  الدور.  يف  طويال  يقفون 
كر�صي  ا�صمن  مانع،  عندك  ما  واذا  كنعان.  راجع 
اأن  يريد  النا�صرة،  يف  فاز  اللي  و�صالم  لل�صانع. 
"دعم" عندو  وحزب  عابرة.  غيمة  لي�س  انه  يثبت 
زين.  يا  األفني، الزم حت�صب ح�صابو  االأ�صوات  من 
الرقعة.  قدي�س  بهمو  وما  قطعة،  بدو  واحللد  وكل 
مهول.  حال  عليكم  يعر�س  بهلول،  الزهري  وجاءكم 
تتقاتلوا.  االأول  املكان  وعلى  تتنازعوا،  اأن  بدل 
وبدل  التاأييد.  امنحوين  هيا  اجلديد،  الوجه  فاأنا 
الزعامة  �للصللف  كللر  وتللللزول،  االأزمللللة  حتللل  اأن 
وال  عللالللرا�للس،  الللوقللوف  يريد  كلو  لكن  بللالللطللول. 
القمة  نو�صع  خلونا  االأ�صا�س.  من  بتنازل  واحللد 
واأحزابنا  البع�س.  م�صكلة  تنحل  بلكي  بالعر�س، 
الدميقراطية. تخ�صى  لكنها  بالتعددية،  تعرتف 
الفي�صبوك  يف  ال�صعب،  با�صم  يحكي  �صار  والكل 
فينا �صار  كل واحد  والدرب.  الديوان  والتويرت يف 
والتاين  يف�صل.  والتوب  الطبخة  يح�صر  حملل، 
والثالث  ميهد.  للزعامة  والطريق  يهدد،  بكالمو 
وال  حلالو.  مب�صي  �صار  ما  واذا  بالو،  على  بختار 
اذا ما توحدنا يف املواقع.  اللي بدو يقاطع،  تن�صى 
واالأحزاب باتت يف بلبلة، واالأمر �صار الزمو حلحلة. 
انهيار.   اىل  ال�صراكة  اما  يا  القرار،  بتوخدو  اما  يا 
)�للللللللللللللللصللللللللللللللللفللللللللللللللللاعللللللللللللللللمللللللللللللللللرو(

انتخابات.. اتفاقيات.. وخيانات
شليوط :زي��اد  بقلم 

�صاعات  من  متثاقلة  ال�صرير  على  ج�صدها  اأرخت 
وذاكلللرة،  اأمللنلليللات  م�صاحات  ملللغللادرة  تللدعللوهللا 
باحللم،  حافال  ليال  خلفها  تركت  ذراعيها  بامتداد 
را�صخا  فللراغ  لتعانق  امللتللدادهللا  ت�صم  وعلللادت 
�صتائر  يف  بللاحللثللة  تنه�س  االأمللكللنللة.  �للصللكللون  يف 
اإىل  يت�صلل  خللافللت،  �صم�س  �للصللوء  عللن  نللافللذتللهللا 
النافذة،  زجللاج  فللوق  بكفها  مللرت  يومها،  حميط 
لكنها  فوقه،  غافيا  �صباحيا  نللدى  جتلو  تكن  مل 
يومها. �صكون  يك�صر  �صوتا  اإليها  تدعو  اأن  اأرادت 

ويتماهى  وقعه،  يختلف  �صوت  هويته،  يوم  لكل 
لونه يف احل�صور والغياب.  تطالع وجهها يف املراآة، 
تغازل  مل  اأمل،  بللروح  م�صكونا  اليوم  هو  غباريا 
تق�صد  وكاأنها  نف�صها  تعد  راحت  اليوم.   وجهها 
مكانا ما، وقفت يف باب خزانتها تطالع اأثوابها، متر 
بكل  زاهدا  ثوبا  اختارت  االآخر،  بعد  واحدا  عليها 
خ�صرها،  حميط  على  ان�صدل  اللون،  هادئ  زينة، 
ارتده تاركة خل�صالت �صعرها م�صاحة من احلرية.
تعلق  �للصللورتلله،  اأملللا  ووقللفللت  زيللنللتللهللا  اتللخللذت 
املحببة  بروايته  وحتتفظ  اجلدار،  على  �صورته 
كل  �صارت  وطنه  عن  اأبعد  منذ  طاولتها،  على 
اأحبا  معا  منفاه.  يف  وطنه  وكل  وطنه،  يف  وطنه 
اأمال  ي�صوغانه  مل�صتقبل  م�صاحة  ور�صماها  البالد 
وحيدة  تقف  واليوم  ما،  عتمة  يبدد  �صم�س  ب�صوء 
اأمكنته.تنف�صته  كل  قلبها  �صار  وقد  �صورته،  اأمام 
ما:"  اإجللابللة  تنتظر  اأنللهللا  لللو  كما  وحدثته  حمبة 
واأت�صاءل  املللراآة  يف  وجهي  اإىل  اأنظر  يللوم  كل  يف 
اأحببته  الللذي  الوجه  ذاك  زال  ال  وجهي  كان  اإن 
بني  بللاأ�للصللابللعللهللا  متللر  �صنوات؟"  مللنللذ  وغللازلللتلله 
يزداد  �صعري  لتحدثه:"  وتعود  �صعرها  خ�صالت 
حتبه  كنت  فقد  اأقلل�للصللره  اأعللد  مل  يللوم،  كللل  طللوال 
ما  كل  ترتك  اإذ  اأحبك  وكنت  اللون،  اأ�صود  طويال 
كلما  تعانقني  �صفرية،  ب�صناعة  وتهتم  ي�صغلك، 
عينيه  يف  قراأت  فقد  �صمته  يفاجئها  مل  ابتعدت." 
روحها. ثنايا  بني  نف�صه  راأى  كلما  تلمع  �صحكة 
حديقتها،  اإىل  ت�صري  وراحت  غرفتها،  هدوء  تركت 
اليوم  اأب�صرت  وما  كلها،  الللزرع  األللوان  جتللاوزت 
�للصللوى تلللللك اللل�للصللجللرة الللتللي زرعللاهللا مللعللا ذات 
فيها  يللكللونللان  الللتللي  االأوىل  امللللرة  كللانللت  ملل�للصللاء، 

ال�صجرة  ي�صمي  اأن  اأراد  نظر،  بوجهتي  حبيبني 
وهي  واللليللوم  اأمللل،  ت�صميها  اأن  واأرادت  عللودة، 
وقالت:"  منها  اقللرتبللت  املللاء  مللن  �صيئا  ت�صقيها 
اأرادك." كللمللا  عللللودة  فللتللكللونللني  تللكللريللن  للليللتللك 
منزلها  وجتلللاوزت  نف�صها،  �صتات  ا�صتجمعت 
يوما  اعتادتها  ما  التي  مدينتها  �صوارع  يف  �صائرة 
اأخرى،  لغة  لقلبيهما  ير�صمان  معا  كانا  وحيدة، 
تنكرها  ال  الللذكللرى.  مللنلله  وفلليلله  ت�صري  واللليللوم 
زينتها  وقلللد  خللرجللت  فللقللد  اللل�للصللوارع؛  حللجللارة 
يف  لها  اختاره  اأحللب.  الذي  ثوبه  مرتديه  ذكللراه، 
ق�صياها  قد  كللان  التي  الندية  امل�صاءات  اإحللدى 
ال  �صاكنا  راأتللله،  باهتا  لللونلله،  يعجبها  مل  مللعللا، 
اإليه،  نظراته  اأر�صل  فقد  اأحبته  لكنها  فيه،  �صياء 
اأحبت  اأن  وكان  هللدوءه،  وغازل  بيديه،  وام�صكه 
ت�صكنه. وهي  اأحبها  اأن  واأحبت  وذاكرته،  الثوب 
اأمامها،  واقللفللة  وظلللللت  الكني�صة  جلللدران  حيت 
تللنللاظللر ذكللريللاتللهللا وذاكللرتللهللا.  هللنللا وقللفللت منذ 
بعيدا  �للصللار  اأنللله  عللرفللت  وقللد  ودعللتلله،  اأعللللوام، 
�صفرا  فلي�س  يبعدهما،  مللن  املللكللان  لي�س  عنها، 
مبعدا  �صيذهب  لها،  م�صتاقا  بعده  فيعود  يق�صيه 
تطيل  علللللى  حري�صة  بلليللدهللا،  للله  تلللللوح  منفيا، 
امل�صافات. بلله  ع�صفت  كلما  فيتذكرها  مكوثها، 
ال  اأنلله  لو  كما  ثانية  حيته  وقد  املكان،  جتللاوزت   
تذكارا  للله  ابتاعت  بللاالأ�للصللواق،  مللرت  هللنللا.  زال 
يحب،  الللذي  الللرتابللي  اللللللون  يحمل  اأن  واهتمت 
ينق�صي  العام  "هذا  حتدثه:  اأنها  لو  كما  وبللدت 
لكني  معا،  ميالدك  بيوم  نحتفل  لن  معي،  ول�صت 
اجلغرافية" بنا  ابتعدت  مهما  حتيا  وبي  وطنك، 
حنني  عللبللق  حتللمللل  اأروقللتللنللا،  يف  ت�صري  زاللللت  ال 
واأطياف حمبة، وبعيدا عن روحها ي�صكن مكانا ما، 
وذاكرتها ي�صكن فال مكان له يف بالده �صوى ذاكرتها.

ع�������ن�������اق ال��������ذاك��������رة
الكاتبةالفلسطينية:سعاد 
ش�����واه�����ن�����ة/ ج��ن��ني

نيُت اأن اأََتَغنى ِبُكم  مَتَ
يف ِعَزَكم اأحيا َواأنَتهي 

ِع�صت حَتت �َصماء َتلَتِحف الَعراء 
وطئت اأر�صاً َب�صَطت َفوقها َخريفاً َواأحزان 

َتَطبعنا َوماتت اأَفكارنا 
َهجرنا االأمان َوطول االأناة

اأََولناعربي
 َواأَخرنا اأَعجمي َيكَره الَبقاء 

نا ُتِوَفيت امَل�ّصرات  يف اأَر�صِ
ُبِدَلت فيها االأ�صماء

َنزحنا يف نفو�صنا اىل اأَقا�صي ال�صماوات 
وافرتقنا يف ُبقعٍة فوق جمر احَلياة 

حائرون ما َبني احَلق 
وِع�صق االأر�صيات  

اأُهواكم 
احب هوؤالء املَُتكلمني 
الفارغني حبي للحياة
اأُِحب هوؤالء املَُفكرين 

فاقدي حا�صة االإ�صغاء 
احبِك اأنِت يا ِكذبة االر�س وعبو�س ال�صماء 

لن َتنجِحبخذيل انت لغة الَدجل والعناء
يف ما�صينا ذاكرة ُت�صِعُل فينا َرغبة اللقاء 

�َصَنلتقي ما ُدمنا على َوجه الب�صيطة اأحياء 

الحَياة  وواق����ع  ال��حُ��ل��م  ب��ن  م��ا 

رزق خوري  خلود  بقلم: 

عن  اأف�صح  النوم؛  يف  تقلبي  اأثناء  كثريا  اأ�صتيقظ 
رغبتي باخلروج مبكرا للرك�س يف هذا الطق�س الرائع، 
لكنني �صرعان ما اأتخذ قرارا بالعودة مبا�صرة لالأريكة 
الو�صائل،  النعا�س ب�صتى  لال�صتلقاء عليها وا�صتدراج 
اللحظة  يف  اخليال  ا�صتدعاء  االأمللر  تطلب  لو  حتى 
احلرجة، فرمبا اأنام من التعب، اخليال "يهد احليل". 
اأن االأحالم  يف النوم اأحلم مبا تخيلته، على افرتا�س 
واأنا  النوم،  قبل  اأو  اليوم  خالل  به  نفكر  ملا  حم�صلة 
وفكرت  اإال  واحللد  �صرا  اأتللرك  مل  كثريا،  فيك  فكرت 
اخلجل. من  اإحمر  حتى  فيه  اأمعنت  حتى  بل  ال  به، 

حللجللل يللوؤنلل�للس حللجللل و�لللصلللاق ملللن وجلللع الللنللهللار 
خ�صرك  اأملللام  البائ�س  الللكللون  ع�صل،  مللن  و�صفة 
النجوم  تللدويللر حللركللة  الللوحلليللد العلللادة  الللطللريللق 
ربانية.. بري�صة  امل�صغول  بطنك  حللول  والكواكب 

واأ�صعر  ربانية  اأقللول  ربانية،  ري�صة  من  اأقل  لي�صت 

بللاخلللجللل: هللل يللوجللد اأكلللر مللن ربللانلليللة الأقللولللهللا؟.
مل اأفكر يف وجهك كثريا، وجهك البا�صم حت�صيل حا�صل 
لفرح احلياة، احلياة التي ت�صق طريقها لقلوب االأطفال 
وجهك_  احلياة/  تنقلب_اأي  لكنها  وب�صاطة،  براءة 
اأنيابها  عن  تك�صر  حب،  منعطف  اأول  عند  مبا�صرة 
�صذاجتنا،  عر�س  وتهتك  بالطفولة  تخد�س  وتاأخذ 
اأن  عاديا  �صاأنا  �صار  وكم  منعطف  اأول  عند  بكينا  كم 
ننعطف اأو حتى ننقلب يف احلب، ونقول عند كل مرة 
يف ترير �صافر النهاء العالقة"�صبحان مقلب القلوب".

نقع  وقللاحللة  وبللكللل  احللليللاة،  �صلك  يف  من�صي  ثللم 
جرى  اللللذي  كللل  متنا�صني  احللللب،  يف  اأخلللرى  مللرة 
ملللن امللللللرات اللل�للصللابللقللة، وكللاأنللنللا دخلللللنللا معرتك 
يكن. مل  م�صى  فيما  �صيئا  وكلللاأن  للتو،  احللليللاة 

تقلب يف النوم وا�صتدراج للمخيلة وانعطافة يف احلب 
اآخر. اإ�صعار  حتى  عاملي  هوؤالء  كل  حبيبتي،  ووجه 

ح�������ت�������ى إش�����������ع�����������ار آخ�����������ر"
صبح ج��م��ال  :محمد  بقلم 
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الللكللثللري مللن رمللوز  الللفللن وامللل�للصللاهللري  وّدع علللامل 
.2014 عللام  خللالل  الكبرية  العربية  واالأ�للصللمللاء 

ال�صعيد  على  واجنازاتهم  اأعمالهم  لكن  عنا  رحلوا 
الفني والثقايف �صتبقى خالدة تذكرنا بهم على الدوام.

ومللللللللن اأبللللللللللللرز االأ�للللللصللللللمللللللاء اللللعلللربللليلللة 
...  2014 علللللللام  يف  فللللارقللللتللللنللللا  اللللللتلللللي 
:2014 يللللنللللايللللر  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللللوا   

وفللللللاة امللللنلللتلللج واللل�للصلليللنللاريلل�للصللت امللل�للصللري 
77 عللامللاً مملللللدوح الللللليللثللي علللن عللمللر يللنللاهللز 
وفاة الفنانة ال�صورية عهد فرني عن عمر يناهز 54 عاماً 
وفاة  الفنانة زيزي البدراوي عن عمر يناهز 70 عاماً 
بعد �صراع طويل مع اأمرا�س القلب و�صرطان الرئة.

 73 يناهز  عمر  عللن  جنيب  فلللاروق  الفنان  وفللاة 
التاأمني  مب�صت�صفى  املنية  وافللتلله  حيث  عللامللا، 
ال�صحي مبدينة ن�صر، بعد �صراع طويل مع مر�س  
:2014 فللللللرايللللللر  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللللوا 

امللللغلللربلللي عبد  اللل�للصلليللنللمللائللي  امللللخلللرج  وفلللللاة 
مقتواًل  علللاملللاً   54 عللمللريللنللاهللز  علللن  اأوزد  اهلل 
وفاة املخرج امل�صري  املخرج حممد رم�صان  مقتواًل 
:2014 ملللللللار�لللللللس  يف  علللللنلللللا  رحلللللللللللللللوا 

�للصللملل�للس عللللن عمر  نللللاديللللن  اللللكلللاتلللبلللة  وفللللللاة 
طللبللي خللللطللللئ  اإثلللللللللر  علللللاملللللاً   41 يللللنللللاهللللز 

وفلللللاة اللل�للصللاعللر الللفللللل�للصللطلليللنللي الللقللديللر ورملللز 
اللللثلللورة اإبلللراهللليلللم حمللمللد �للصللالللح امللللللقللب ب 
عللامللاً  83 يللنللاهللز  عللمللر  علللن  عرب"  "اأبو 
يناهز  عمر  عن  الزعيم  وفيق  ال�صوري  الفنان  وفاة 
ال�صرطان   مر�س  مع  األيم  �صراع  بعد  عللام   54
:2014 اأبلللللللريلللللللل  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللللوا 

وفلللللللللللاة االإعلللللللللالملللللللللي اللللللكلللللبلللللري حمللللمللللود 
علللاملللاً  74 يلللنلللاهلللز  علللملللر  علللللن  �لللصلللللللطلللان 
يناهز  عللمللر  علللن  للليلللللى جللمللال  الللفللنللانللة  وفللللاة 
الرئة �للصللرطللان  ملللع   مللعللانللاة  بللعللد  عللامللاً   70
�صري  با�صم  ال�صيا�صي  والنا�صط  املللدون  وفللاة 
واأخ  �للصللري  فللللاروق  ال�صينمائي  املللنللتللج  جنللل 
األيم   حللادث  اإثللر  �صري،  وليد  ال�صينمائي  املنتج 
:2014 مللللللايللللللو  يف  علللللنلللللا  رحلللللللللللللللوا 
وفلللاة االإعلللالملللي اللل�للصللعللودي خللالللد مملللدوح اإثللر 
ب�صكل  انت�صر  والللذي  كللورونللا  بفريو�س  اإ�صابته 
االأخللرية االآونللة  خللالل  ال�صعودية  اأنحاء  يف  كبري 

عللن عمر  االإمللللام  امللل�للصللري ح�صني  الللفللنللان  وفلللاة 
يللنللاهللز 63 علللاملللاً، وذللللك اإثلللر تللعللر�للصلله الأزملللة 
الللفللور. علللللى  وفللاتلله  اإىل  اأدت  مللفللاجللئللة  قلبية 
 52 يناهز  عللمللٍر  عللن  كللمللال  فللايللزة  الفنانة  وفلللاة 
الكبد. �للصللرطللان  بللعللد �للصللراع مللع مللر�للس  عللامللاً 

�صوالقة خالل جت�صيده  االأردين حممود  املمثل  وفاة 
الدم  اإخللوة  م�صل�صل  م�صاهد  الأحللد  لوفاته  م�صهدًا 
:2014 يلللللونللللليلللللو  يف  علللللنلللللا  رحلللللللللللللللوا 
وفللللللللللاة  الللللكللللاتللللبللللة الللل�لللصلللحلللفللليلللة فللتللحلليللة 
علللاملللا.  81 يلللنلللاهلللز  علللملللر  علللللن  اللللعللل�لللصلللال 

وفلللللاة امللللخلللرج ملللدحلللت اللل�للصللبللاعللي علللن عللمللٍر 
�صديدة �صحية  وكللعللة  اإثللللر  عللامللاً   65 يللنللاهللز 

الكبري  الللكللوملليللدي  امللل�للصللري  الللفللنللان  وفلللللاة 
حمللمللد اأبلللللو احلللل�لللصلللن، علللن عللمللر يللنللاهللز 75 
قلبية بللللاأزمللللة  اإ�لللصلللابلللتللله  اإثلللللر  وذللللللك  علللاملللاً 

نتيجة  �صلمان  �للصللوزي  ال�صورية  الفنانة  وفلللاة 
دم�صق  مدينة  يف  بيتها  على  �صقطت  هللاون  قذيفة 

:2014 يلللللولللللليلللللو  يف  علللللنلللللا  رحلللللللللللللللوا 
املخرجني  والللد  املللال،  اأدهلللم  الكبري  الفنان  وفللاة 
82 عاماً  يللنللاهللز  عللمللر  امللللال عللن  بلل�للصللام ومللوؤمللن 
ل�صنوات. امتدت  ع�صال  مر�س  مع  معاناة  بعد 

وفلللللللللللاة اللللللفلللللنلللللانلللللة امللللللغلللللربللللليلللللة اأملللللللللال 
مللللعللللروف ووالللللدتللللهللللا اإثللللللر انلللهللليلللار علللملللارة 
وفللللاة  االإعللالملليللة امللل�للصللريللة الللقللديللرة فللوزيللة 
معاناتها  بللعللد   73 يللنللاهللز  عللمللر  علللن  �للصللالمللة 
ملللللدة عللللام ملللع ملللر�لللس �للصللرطللان الللبللنللكللريللا�للس  
:2014 اأغللل�لللصلللطللل�لللس  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللوا 
عمر  عللن  �للصللالللح  �صعيد  الللكللبللري  الللفللنللان  وفللللاة 
املر�س. مع  طويلة  معاناة  بعد  عاماً   75 يناهز 

وفلللللللاة الللللفللللنللللان خللللللليلللل ملللر�لللصلللي عللللن عللمللر 
اإثللللر اأزملللللة �للصللحلليللة حلللادة. يللنللاهللز 68 علللاملللاً 
وفلللاة االإعلللالملللي اللللللبللنللاين ملللازن ديلللاب عللن عمر 
غام�صة. ظللللروف  يف  قللتللاًل  علللاملللاً   31 يللنللاهللز 
وفاة الفنان عبد املح�صن �صليم عن عمر يناهز 70 عاماً.

 وفللللللللاة امللللللخلللللرج جللللللالل تللللوفلللليللللق، واللللللد 
اللللفلللنلللانلللني رامللللللللز جللللللالل ويللللا�للللصللللر جلللالل

ولكم تاأملنا وبكي العامل العربي لرحيل الكاتب وال�صاعر 
واملبدع الكبري �صميح القا�صم  عن عمر ناهز 75 عاًما
:2014 �لللصلللبلللتلللملللر  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللللوا 
الللذي  ال�صرجاين  خللالللد  ال�صحفي  الللكللاتللب  وفلللاة 
زفافه ليلة  مفاجئة  قلبية  اأزملللة  اإثللر  على  تللويف 
وفلللللاة اللللكلللاتلللب املللل�لللصلللري اللل�للصللاخللر الللكللاتللب 
علللاملللاً  85 يلللنلللاهلللز  علللملللٍر  عللللن  اأحللللمللللد رجلللللب 
وفاة املخرج امل�صري �صعيد مرزوق عن عمر يناهز 
74 عاماً بعد �صراع مع املر�س ا�صتمر خلم�س �صنوات

وفللللاة الللفللنللان واملللمللثللل يللو�للصللف علليللد علللن عمر 
مفاجئة. قلبية  اأزمللللة  اإثللللر  عللامللاً   66 يللنللاهللز 
عن  �صالح  خللالللد  القدير  امل�صري  الفنان  وفلللاة 
مفتوح.  قلب  عملية  بعد  عللامللاً   49 يناهز  عللمللٍر 
:2014 اأوكلللللتلللللوبلللللر  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللوا 

وفللللللللللاة اللللللفلللللنلللللان اللللللل�للللللصللللللوري تلليلل�للصللري 
97عاماً  نللللاهللللز  عللللمللللر  علللللن  اللللل�للللصللللعللللدي 
:2014 نللللوفللللمللللر  يف  عللللنللللا  رحلللللللللللللوا 

الدين يف م�صت�صفى  القديرة مرمي فخر  الفنانة  وفاة 
81 عاماً. يناهز  امل�صلحة عن عمر  للقوات  املعادي 

وفللللاة الللفللنللانللة مللعللايل زايللللد تللوفلليللت علللن عمر 
بالعطاء  مليئة  رحلللللة  بللعللد  عللامللاً   61 يللنللاهللز 
اللللفلللنلللي وملللعلللانلللاة مللللع اأملللللرا�لللللس الللتللنللفلل�للس
عاماً   65 يناهز  عمٍر  عن  الع�صال،  يو�صف  وفللاة 
م�صر يف  �صقته  يف  مقتواًل  وجللد  م�صري  ممثل  هو 

وفللللاة  الللفللنللان اللل�للصللوري علل�للصللام عللبلله جللي عن 
مللع مر�س  بللعللد �للصللراع  68 عللامللاً  يللنللاهللز  عللمللر 
الللل�لللصلللوريلللة دملل�للصللق. الللعللا�للصللمللة  علل�للصللال يف 
وفللللاة الللفللنللانللة اللللللبللنللانلليللة �للصللبللاح وامللللللقللبللة 
87 عللامللاً، بعد  يللنللاهللز  بللاللل�للصللحللرورة عللن عللمللر 
والغناء الللفللن  يف  عللقللود   6 مللن  اأكلللر  اأملل�للصللت  ان 
وفللللللللاة املللللطللللربللللة املللللطللللربللللة اللللللللبلللنلللانللليلللة 
علللاملللاً  81 يلللنلللاهلللز  عللللمللللٍر  علللللن  نللللهللللاونللللد 
عقل  �صعيد  الكبري  اللبناين  واالأديللب  ال�صاعر  وفاة 
اأغنى املكتبة الفنية بالكثري من القيم الفكرية  الذي 
عاماً  102 يناهز  عمر  عن  ال�صعرية.  واملقطوعات 
وفلللاة ر�للصللوى عللا�للصللور، الللروائلليللة واالأ�للصللتللاذة 
اجلامعية  يف القاهرة بعد �صراع مع مر�س ال�صرطان

2014 يف  الحياة  فارقوا  ع��رب  مشاهر   ...  2014 حصاد 





ال�����ري�����اض�����ة3212.12.2014
جوزيه  الللرتللغللايل  ات�صال  عللن  اإجنليزية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
االإجنللللليللزي  ت�صيل�صي  ريللللال  لللفللريللق  الللفللنللي  امللللديلللر  مللوريللنلليللو 
بللاالأرجللنللتلليللنللي للليللونلليللل ملليلل�للصللي جنلللم بللر�للصلللللونللة االإ�لللصلللبلللاين.
ات�صل  مورينيو  فاإن  االإجنليزية،  اك�صر�س"  "ديلي  ل�صحيفة  ووفقاً 
اإمكانية انتقاله للعب يف الدوري االإجنليزي املو�صم  مبي�صي و�صاأله عن 
املقبل، ليكون جنباً اإىل جنب مع فابريغا�س زميله ال�صابق يف بر�صلونة.

اأن  اإىل  اأ�صارت  لكنها  ال�صوؤال،  على  مي�صي  رد  تو�صح  مل  ال�صحيفة  لكن 
بذلك. النهائي  القرار  اتخاذ  حلني  مفتوحاً،  املو�صوع  يبقي  مي�صي 
الالعب  وفابريغا�س  مي�صي  بني  القوية  العالقة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
طبيعة  يف  مهماً  دورًا  تلعب  قد  حالياً،  وت�صيل�صي  لر�صلونة  ال�صابق 
القرار الذي �صيتخذه مي�صي بخو�س انتقاله للعب حتت قيادة مورينيو.
اآخر،  ناد  اأي  اأو  ت�صيل�صي  اأمتها  ال�صفقة يف حال  اأن تكلف  املتوقع  ومن 
حوايل 250 مليون يورو، ليحطم كل االأرقام القيا�صية يف عامل كرة القدم.
املبلغ  هلللذا  دفلللع  اإىل  بلل�للصللرائلله،  يللرغللب  اللللذي  اللللنلللادي  يللكللون  وللللن 
�صركة  ا�صتعداد  اإىل  التقارير  مللن  العديد  اأ�للصللارت  اإذ  كللللله،  امللللايل 
قيمة  ن�صف  دفللع  الريا�صية،  بللللاالأدوات  املتخ�ص�صة  "اديدا�س" 
التجارية  عالمتها  يللرتللدي  نللاد  اإىل  مي�صي  انتقال  مقابل  ال�صفقة، 
اأبللرزهللا. ميونيخ  وبللايللرن  مللدريللد  وريلللال  ت�صيل�صي  يعتر  واللللذي 

معه للتعاقد  بميسي  يتصل  مورينيو 

احلللتلللفلللل اللللنلللجلللم اللللللرازيلللللللللللي نللليلللملللار بلللطلللريلللقلللة ملللللللفلللتلللة بلللعلللد هللللدفلللله اللللللرائلللللع يف ملللرملللى 
بلللاريللل�لللس �للللصللللان جللللريمللللان والللللللللذي �للصللجللللله بلللتللل�لللصلللديلللدة قللللويللللة بلللعلللد جمللللهللللود فلللللللردي مملليللز.
ال�صهرية  بيكيه  حللركللة  قلللللد  ثللم  راقلل�للصللة   بطريقة  �للصللواريللز  لللويلل�للس  وعللانللق  اجتللله  الللهللدف  بللعللد  نلليللمللار 
بللعللد اأي هلللدف بللجللعللل يللديلله علللللى �للصللكللل عللالمللة x ، واالأهلللللم هللي الللغللطلل�للس الللتللي خللتللم بللهللا احللتللفللاللله .

تك�صف  مل  �صيء  عن  و�صكرًا  الكتالوين  للنجم  التحبب  من  نوعاً  بيكيه  حركة  تقليد  يف  راأت  الكتالونية  ال�صحافة 
اأنه  الكثري حتى االآن مع الر�صا )علماً  الذي مل ي�صجل  للنجم  الدعم  الرقم مع �صواريز فكان نوعاً من  اأما   ، عنه 
�صجل بعد هدف نيمار ويبدو اأن الت�صجيع قد اأعطى ثماره (، لكن احلركة االأخرية هي االأكر اإثارة للجدل حيث 
�صيلتافيجو  اأمام  اجلزاء  ركلة  يف  متثياًل  اعتر  ما  نتيجة  رونالدو  على  ال�صعواء  احلملة  …وبعد  الغطا�س  قلد 
؟؟ بريئة  حركة  جمرد  اأنها  اأم  حقاً  �صخرية  هي  ..فهل  رونالدو  من  ي�صخر  كان  نيمار  اأن  ال�صحيفة  توقعت 

ال��ث��اث��ي��ة بعد  س���ر اح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ي��م��ار 
ال��س��ان جرمان م��رم��ى  ال��رائ��ع يف  ه��دف��ه 

مقعدها  املتاأهلة   16 الللل  الللفللرق  حجزت  حيث  االأبللطللال  دوري  مللن  املجموعات  دور  انتهى 
بينما  البطولة  خلللارج  االأخلللر  والبع�س  االآوروبللللي  للللللدوري  البع�س  وغلللادر  املقبل  للللللدور 
. املباريات  خللالل  الكرة  على  اال�صتحواذ  يف  الفرق  لبع�س  الفتاً  تاألقاً  املجموعات  دور  �صهد 
وقد اأثبت بايرن ميونيخ تفوقه على اجلميع حيث كان هو النادي االأكر ا�صتحواذًا على الكرة يف البطولة 
بن�صبة 67 % بينما اأتى بر�صلونة يف املركز الثاين بن�صبة 66 % اأما املركز الثالث فكان لليوفينتو�س 
57% مدريد  ريال  اخلام�س  املركز  ويف   63% بن�صبة  للبورتو  الرابع  واملكز   ،  %  65 بن�صبة 

على  اس��ت��ح��واذًا  ف���رق   5 أك��ث��ر 
آوروب���ا أب��ط��ال  دوري  يف  ال��ك��رة 

ا�للصللار جنللم نللللادي ريللللال مللدريللد 
رونللالللدو  كري�صتيانو  الللرتللغللايل 
مبنا�صبة  االحللتللفللايل  الع�صاء  يف 
هذا  �صعيداأ  اتى  الللذي  امليالد  عيد 
الللعللام بللعللد ان متللكللن فللريللقلله من 
اىل  متتالًيا  انت�صاًرا   19 ت�صجيل 
الفائز  �صيكون  بللانلله  ي�صعر  انلله 
العام.  لهذا  الذهبية  الكرة  بجائزة 
الفريق  رئلليلل�للس  اعللللرب  وقلللت  يف 
املدريدي فلورنتينو برييز عن ثقته 
بقدرة العبه الرتغايل على العودة 
بهذه اجلائزة خالل  االحتفال الذي 
جمع فريقي ال�صلة وكرة القدم معاً

الذهبية بالكرة  سافوز  انني  اشعر   : رونالدو 
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من  الرجل  ج�صد  عن  امللللراأة  ج�صد  طبيعة  تختلف 
الناحية البيولوجية يف العديد من االأوجلله، لكن هل 
من  واأ�صرع  اأكللر  بالرد  املللراأة  ب�صعور  عالقة  لذلك 
متاعب؟هناك  من  ذلك  على  يرتتب  قد  وما  الرجل، 
الرجل،  من  اأكر  بالرد  املللراأة  ل�صعور  عدة  اأ�صباب 
"بانكهوفر يزوندهايت�صتيبز"  ح�صب ما يذكره موقع 
واأهمها: ال�صحة،  ب�صوؤون  املعنّي  االأملاين  االإلكرتوين 
ي�صتطيع  ال  الهرمونات،  بفعل  الفيتامينات:  نق�س 
الفيتامينات  من  كبرية  كميات  تخزين  املللراأة  ج�صد 
وخا�صة فيتامني "اإي" )E( الذي تزداد احلاجة اإليه 
ب�صكل خا�س يف ف�صل ال�صتاء.وكلما انخف�صت درجات 
الأن  الفيتامني،  هذا  اإىل  زادت احلاجة  اأكر  احلللرارة 
الالزمة  الطاقة  توليد  خالله  من  ي�صتطيع  اجل�صم 
يف  الن�صاء  حتر�س  اأن  يجب  اجل�صم.لذلك،  لتدفئة 
ال�صتاء على اختيار اأطعمة حتتوي كميات كبرية من 
فيتامني "اإي"، مثل زيت عباد ال�صم�س وزيت الزيتون 
واجلوز باأنواعه، اإ�صافة اإىل منتجات احلنطة الكاملة.

�صرورات التكاثر: يجب اأن تبقى منطقة احلو�س لدى 
املراأة دافئة للحفاظ على قدرتها على احلمل، لذلك عندما 
تنخف�س درجات احلرارة يف اخلارج، ي�صطر اجل�صم اإىل 
�صحب احلرارة الكامنة يف االأطراف ونقلها اإىل احلو�س 
لتدفئته، مما يعني ال�صعور بالرد يف االأيدي واالأقدام.
دافئة  املراأة  لدى  احلو�س  منطقة  تبقى  اأن  "يجب 
للحفاظ على قدرتها على احلمل، لذلك عندما تنخف�س 
درجات احلرارة يف اخلارج، ي�صطر اجل�صم اإىل �صحب 

احلو�س  اإىل  ونقلها  االأطلللراف  يف  الكامنة  احلللرارة 
لتدفئته، مما يعني ال�صعور بالرد يف االأيدي واالأقدام"
الللللرودة  مللع  امللللللراأة  يتفاعل جلللللد  رقلليللق:  جلللللد 
امللراأة،  بجانب  رجل  م�صى  ما  واإذا  كبرية،  ب�صرعة 
اأقللل من  بللاأن حللرارة جلد املللراأة تكون  القول  ميكن 
على  مئوية  درجلللات  بللثللالث  الللرجللل  جلد  حلللرارة 
.15% بن�صبة  �صمكاً  اأكللر  الرجل  جلد  الأن  االأقللل، 
�صيق  اإىل  املنخف�صة  احلللللرارة  درجلللات  وتللللوؤدي 
ال�صعريات الدموية يف اجللد، مما يعني بطء الدورة 
وهللذا  حللرارتلله،  درجلللة  وانخفا�س  فيه  الللدمللويللة 
اأرّق.  اجللد  طبقة  كانت  كلما  اأ�صرع  ب�صكل  يح�صل 
االأزمنة  "يف  اإنلله  البع�س  يقول  اجل�صد:  ت�صاري�س 
اأما  و�صمنة،  امتالء  اأكللر  الن�صاء  كانت  ال�صابقة" 
ويتمتع  اجل�صد.  نحيفات  الن�صاء  اأكللر  فللاإن  االآن 
اجل�صد ال�صمني بطبقة دهون اأكر حتمي من ت�صرب 
املا�صي  يف  الن�صاء  فللاإن  وبالتايل  اجل�صد،  اإىل  الللرد 
الرجال.وعلى  من  اأقللل  ب�صورة  بالرد  ي�صعرن  كن 
عملية  يحفز  الع�صلي  اجل�صد  فللاإن  االأخللرى،  اجلهة 
اإنتاج احلللرارة، فكلما  اال�صتقالب، وبالتايل يزيد من 
زادت ن�صبة الع�صالت يف اجل�صم، قّل ال�صعور بالرد.
"بانكهوفر غيزوندهايت�صتيبز"  واأخريا، ي�صري موقع 
يف  والللللرد  بالتجمد  اللل�للصللعللور  اأن  اإىل  اللل�للصللحللي 
قللدرة  على  �صلبيا  يللوؤثللر  �للصللاعللات  لللعللدة  اخلللللارج 
بالرد  ي�صعرون  من  ي�صاب  ولذلك  املناعة،  جهاز 
كللثللريا بللالللزكللام ونلللزالت اللللرد اأكلللر مللن غريهم.

ملاذا تشعر املرأة بالربد أكثر من الرجل؟

يبدو اأن حمية جديدة �صت�صاف اإىل عامل احلميات الذي 
يكر كل يوم، وهي حمية تقوم على مبداأ اأن يق�صر ال�صخ�س 
اأكله على ن�صف �صاعات اليوم فقط، وميتنع عنه يف الن�صف 
االآخر. وت�صتند احلمية اإىل درا�صة اأجريت على الفئران.

غري  من  فاإنه  باتباعها  تبداأ  اأو  تتبناها  اأن  وقبل  ولكن 
لهذه احلمية على  االإيجابية  النتائج  اإن كانت  الوا�صح 
اأن  اإىل  االإ�صارة  الب�صر، مع  للتطبيق على  قابلة  الفئران 
الوجبات  بتوزيع  تن�صح  احلديثة  الطبية  التو�صيات 
لن�صف  ال�صيام  ال  �صاعات،  اأربلللع  كللل  وجبة  مبعدل 
احلمية. طبقت  التي  الدرا�صة  تزعم  كما  اليوم  �صاعات 
ويزعم الباحثون االأمريكيون يف معهد �صالك للدرا�صات 
ن�صرت  التي  درا�صتهم  -يف  املتحدة  بالواليات  ال�صحية 
االأ�صبوع املا�صي يف دورية "�صيل ميتابوليزم"- اأن حميتهم 
هذه ت�صلح للتخل�س من الوزن الزائد، كما اأنها ميكن اأن 
ت�صاعد يف حماربة ارتفاع ن�صبة الكولي�صرتول وال�صكري.

اللللللللللطلللللللللعلللللللللام:  �لللللللللللصلللللللللللاعلللللللللللات    •
الطعام  تناول  �صاعات  من  احلللد  اإن  الباحثون  وقللال 
بل12 �صاعة فقط، تبداأ على  اليوم وتقييدها  على مدار 
الثامنة  عند  وتنتهى  �صباحا  الثامنة  من  املثال  �صبيل 
اجل�صم. من  الدهون  حرق  يف  كبريا  فرقا  اأحدث  م�صاء، 

ودر�لللللس الللبللاحللثللون حللالللة اأربللعللمللائللة ملللن فللئللران 
الوجبات  مللن  متلفة  اأنللللواع  لهم  قللدمللت  الللتللجللارب 
الللغللذائلليللة، مللع اخللتللالف فللللرتات تللنللاول الللطللعللام.

والحظ الباحثون اأنه بالن�صبة للفئران التي مت اإخ�صاعها 
تقييد  مت  ولكن  وال�صكريات  الدهون  عايل  غذائي  لنظام 
اليوم  يف  فقط  �صاعة   12 ملدة  للطعام  تناولها  �صاعات 
الفئران  اأكر �صحة واأقل وزنا من  فاإنها كانت  الواحد، 
التي تناولت الطعام على مدار اليوم كامال، على الرغم من 
اأن املجموعتني ا�صتهلكتا نف�س عدد ال�صعرات احلرارية.

كللانللت تعانى  الللتللي  الللفللئللران  اأن  الللبللاحللثللون  ووجلللد 
عندما  وزنللهللا  مللن   5% فقدت  املفرطة،  ال�صمنة  مللن 
يوميا  �صاعة  بل12  الطعام  تللنللاول  فللرتات  تقييد  مت 
ا�صتمرت  التي  الدرا�صة  نهاية  وفى  فقط،  اأيللام  لب�صعة 
وزنها. مللن   25% الللفللئللران  فللقللدت  اأ�للصللبللوعللا،   38

تناولت  الللتللي  الللفللئللران  اأن  الللدرا�للصللة  اأظللهللرت  كللمللا 
الل12  غللذائلليللا �للصللحلليللا واتللبللعللت حللملليللة  نللظللامللا 
الفئران  مللن  اأف�صل  ع�صالت  كتلة  اكت�صبت  �صاعة، 
وال�صكريات. الللدهللون  مرتفع  غلللذاء  تللنللاولللت  الللتللي 

ماذا تعرف عن حمية ال�12 ساعة؟

واجلافة  الزيتية  الثمار  من  وغللريه  اللوز  ي�صاعد 
اجل�صم،  يف  الكول�صرتول  ن�صبة  مللن  احلللد  على 
واالأن�صولني  ال�صكري  ن�صبتي  ارتفاع  من  ويخف�س 
الطعام،  تناول  بعد  ترتفعان  واللتني  اجل�صم  يف 
ال�صكري.  داء  من  للوقاية  �صالح  خري  يجعله  ما 
الذين  االأ�للصللخللا�للس  اأن  درا�لللصلللات  اأثللبللتللت  وقلللد 
اتباع  عند  الغذائية  اأمناطهم  اإىل  اللوز  ي�صيفون 
االأ�صخا�س  مللن  اأكللر  وزنلللاً  يخ�صرون  احلمية، 
الغذائية. حمياتهم  يف  عنه  يتغا�صون  الللذيللن 

ويللحللتللوي اللللللوز علللللى الللكللثللري مللن االأحللمللا�للس 
الللدهللنلليللة االأحللللاديللللة امللل�للصللبللعللة والللفلليللتللامللني 
تنظيم  يف  اأ�لللصلللا�لللصللليلللان  علللاملللالن  وهلللملللا   E
االأملللرا�لللس.  مللن  والللوقللايللة  القلبية  الللوظللائللف 
24.7 باملئة  كما يحتوي ربع كوب من اللوز على 
من الكمية اليومية املو�صى بها من املغنيزيوم الذي 
ي�صاعد على تنظيم وظائف اجل�صم كلها واأهمها القلب. 
م�صادات  من  نوعاً  بع�صرين  اللوز  ق�صرة  وتزخر 
االأكلل�للصللدة الللقللويللة، لللذا االأفلل�للصللل االمللتللنللاع عن 
ا�صتهالكه.  قبل  للوز  الداخلية  الق�صرة  اإزاللللة 

بللللللللالللللللللروتلللللللليللللللللنللللللللات: غللللللللنللللللللي   •
ويحد اللوز من ارتفاع ن�صب الروتينات يف اجل�صم 
بروتينة  وهي  االرتكا�صية  الروتينة  وخ�صو�صاً 
يف  ن�صبتها  ارتفاع  وي�صري  الكبد  يفرزها  بال�صمّية 
اإىل االإ�صابة بنوع من االلتهاب والذي من  اجل�صم، 
�صاأنه رفع ماطر االإ�صابة مب�صاكل �صحية واأمرا�س 
وغريها  الدم  �صغط  وارتفاع  ال�صكري  كداء  اأخرى 
من االأمرا�س القلبية. كما يحتوي اللوز على مادة 
البورون الغذائية التي تقي من االأمرا�س ال�صرطانية. 
اللوز  من  كوب  ربع  يف  الروتينات  ن�صبة  وتفوق 
تلك املتواجدة يف بي�صة واحدة، وهذا ال�صبب الذي 
يدفع النباتيني اإىل ا�صتبدال فوائد اللحم باللوز. كما 
حيث  القلوية،  اجل�صم  م�صتويات  على  يحافظ  اأنه 
ي�صبح  اجل�صم  قلوية  م�صتوى  يختل  عندما  اأنلله 
الوظيفة  �صعف  العظام،  ه�صا�صة  خلطر  معر�صاً 
الللوزن.  وزيلللادة  الن�صاط  وانخفا�س  املناعية، 
اأن  عدة  اأبحاث  اأظهرت  ال�صائدة،  لالأفكار  وخالفاً 
على  احلفاظ  يف  ي�صاعد  اللوز  من  حفنة  ا�صتهالك 
بال�صبع  اإح�صا�صاً  املرء  مينح  اإذ  اجل�صدية،  اللياقة 
الحظ  وقللد  والروتينات،  باالألياف  اللوز  لغنى 
من  احلد  على  ي�صاعد  اللوز  ا�صتهالك  اأن  العلماء 
ا�صتهالك مواد غذائية اأخرى، مبا اأنه يوؤمن توازناً 
غري  الدهنية  املللواد  ن�صب  بارتفاع  يتمثل  غذائياً 
امل�صبعة والفيتامني E واملواد املعدنية امل�صتهلكة.

اللوز  مللن  حفنة  ا�للصللتللهللالك  اأن  ذللللك  اإىل  اأ�للصللف 
)مللا  يللوملليللاً  مللنلله  غلللراملللاً   28 يلل�للصللاوي  مللا  اأي 
احلللد  علللللى  يلل�للصللاعللد  حلللبلللات(   7-10 يلللعلللادل 
اجل�صم. يف  ال�صيئ  الللكللوللليلل�للصللرتول  ن�صبة  مللن 

اللوز... للحفاظ على اللياقة الجسدية

يللعللاين الللعللديللد مللن الللنللا�للس مللن الللتللعللب طللوال 
قلة  اإىل  واإ�صافة  متوا�صلة،  اأيللام  لعدة  اأو  اليوم 
اأخلللرى تقف وراء  عللديللدة  عللوامللل  هللنللاك  الللنللوم 
ونق�س  الللدم  و�صغط  النف�صية  كالعوامل  ذلللك، 
امل�صتمرة  التعب  اأ�صباب  من  كما  الفيتامينات، 
واالكتئاب. كال�صرطان،  مزمنة  باأمرا�س  االإ�صابة 

ا�صتدراك  فاإن  ولذلك  التعب،  يف  النوم  قلة  تت�صبب 
كافية  ل�صاعات  النوم  اأو  قيلولة  ق�صاء  عر  االأمللر 
ولكن  وحلليللويللتلله،  تللوازنلله  لللالإنلل�للصللان  يعيد  للليللال 
يالزمهم  التعب  فللاإن  االأ�صخا�س  لبع�س  بالن�صبة 
كافية. �صاعات  ينامون  اأنهم  رغللم  عديدة  اأيللامللا 

وح�صب املوقع االأملاين "غي�صينديت" املتخ�ص�س يف 
املجال ال�صحي، فاإن اأ�صباب التعب امل�صتمر متعددة، 
ومن بينها وجود نق�س يف بع�س الفيتامينات واملعادن 
كال�صرطان،  باأمرا�س مزمنة  االإ�صابة  اأو  كاحلديد، 
النف�صية. واال�للصللطللرابللات  االكتئاب  اإىل  اإ�صافة 

وين�صح اخلراء االأ�صخا�س الذين يعانون با�صتمرار 

من التعب بالبحث عن االأ�صباب التي ميكن اأن تكون 
اأن يتحقق من كونه  اإذ يجب على املرء  وراء ذلك، 
العمل. �صغط  من  يعاين  وهل  كافية،  �صاعات  ينام 
يجربها  اأن  لالإن�صان  ميكن  التي  االأمللور  بني  ومللن 
و�صرب  الغداء،  وجبة  بعد  ق�صرية  لفرتة  النوم 
يوميا(  ون�صف  لرت  )حوايل  املاء  من  كافية  كميات 
بالفيتامينات. غنية  وجبات  اأكللل  على  واحلر�س 
مراقبة  يللجللب  االأملللللور  تتح�صن  مل  حلللال  ويف 
ال�صخ�س  كللان  اإذا  مللا  ملعرفة  النف�صية  احلللالللة 
مثال. كللاالكللتللئللاب  نف�صية  ملل�للصللاكللل  مللن  يللعللاين 
التعب  فللاإن  "غي�صينديت"  موقع  ذكر  ما  وح�صب 
واالأ�للصللخللا�للس  االكللتللئللاب،  اأعلللرا�لللس  مللن  يعتر 
اأنهم  رغللم  امل�صتمر  بالتعب  ي�صابون  املكتئبون 
ويف  �صحية،  وجللبللات  ويللاأكلللللون  جلليللدا  يللنللامللون 
با�صت�صارة  املر�صى  اخلللراء  ين�صح  احلالة  هذه 
ن�صائحه  ملللن  واال�لللصلللتلللفلللادة  نللفلل�للصللي،  مللعللالللج 
احلقيقي. ملل�للصللدره  مللن  الللتللعللب  مللن  للتخل�س 

الشعور باإلرهاق.. ملاذا وما هو العاج؟
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بللعللد كلللانلللون اللل�للصللتللا ِبللهللون 

يف كانون ِكّنْ وعلى البعري ِحّنْ 

ابللللللرد مللللن مللليَّلللة كلللانلللون 
والللللللفللللللعللللللل لللل�لللصلللبلللاط اللللل�للللصلللليللللت للللللكلللللانلللللون.. 

املجنون بتخوف  كللانللون  غيمة 

الطاعون مللثللل  كللانللون  �صم�س 

بللبلليللتللك  ِكلللللللللّن  كللللللانللللللون  وكللللللر مللللن حلللطلللبلللك وزيلللتلللكيف 
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امثال وحكم تبقى في الذاكرةامثال وحكم تبقى في الذاكرة

جوزاء

اال�صد

الثور

ال�صرطان

العذراء

احلمل

كلمات متقاطعة

القو�س

امليزان

العقرب

اجلدي

احلوت

الدلو

اأفكارك  فيه  تعر�س  مهماً  اجتماعاً  حت�صر  مهنياً: 
عاطفياً:  وتلللفلللاوؤل.  بثقة  وملل�للصللاريللعللك  اجلللديللدة 
اإال  اتخذته  اللللذي  الللقللرار  ب�صبب  بللالللراحللة  ت�صعر 
التهور  اإحللذر  اجتماعياً:  طوياًل.  بها  تنعم  لن  اإنللك 
امل�صاكل. عن  بغنى  فاأنت  يعنيك،  ال  ما  يف  والتدخل 

مهنياً: ُتلقى م�صوؤوليات اإ�صافية على عاتقك ويتوّقع 
روؤ�صاوؤك الكثري منك ال تخيبهم. عاطفياً: ال تع�س يف 
االأحالم واخليال واأمنح نف�صك الفر�صة لبدء حياة 
عاطفية جدية. اجتماعياً: حتتاج دائماً اإىل اهتمام 
االآخرين ورعايتهم، حان الوقت لالعتماد على نف�صك 

مهنياً: ت�صع تركيزك كله يف عملك وتنجز كل املهام 
املتاأخرة على اأكمل وجه. عاطفياً: ي�صعى ال�صريك 
فكن  العادية  اأيامك  اإىل  االإثللارة  اإ�صافة  اإىل  دائماً 
على توافق معه. اجتماعياً: حتافظ على حيويتك 
جمهودك. من  الكثري  اأعمالك  ا�صتهلكت  لو  حتى 

ل�صت  انللك  اإال  جللديللدة  مللهللام  اإللليللك  تللوَكللل  مهنياً: 
م�صتعدًا بعد لالإنطالق يف التنفيذ. عاطفياً: مالحقتك 
اخلالف  بعد  خ�صو�صاً  نفعاً  جتللدي  لن  للحبيب 
طبيعتك  ت�صاعدك  اجتماعياً:  بينكما.  ن�صب  الللذي 
احل�صا�صة على فهم االآخرين لك ب�صهولة وو�صوح.

مهنياً: ميكنك ك�صب بع�س املال من خالل امل�صاركة 
يف امل�صاريع املالية التي تقّدم اإليك. عاطفياً: يحتاج 
احلبيب اإىل االهتمام وي�صعر بعدم االأمان عندما تكون 
ال�صخ�صية  اأمورك  تك�صف  ال  اجتماعياً:  عنه.  بعيدًا 
احلرجة. االأوقلللات  يف  �صدك  ا�صتخدامها  جتنباً 

واملجدية  امل�صروعة  ال�صفقات  يف  انطلق  مهنياً: 
ي تربحك املزيد من املال. عاطفياً: ال ت�صرتك يف  والت
اإىل  توؤدي  قد  ال�صريك،الأنها  مع  ال�صاخنة  املناق�صات 
حالتك  عليك  ت�صيطر  اجتماعياً:  عالقتكما.  اإنهاء 
ال�صخ�صية. املواقف  مع  تعاملك  اأثناء  املزاجية 

مهنياً: تك�صب الكثري من خالل االأعمال االإ�صافية اأو 
اأ�صلح  عاطفياً:  بامللكيات.  اخلا�صة  اال�صتثمارات 
مكان  يف  معه  الوقت  بق�صاء  احلبيب  مع  موقفك 
التقييد  من  بنوع  ت�صعر  اجتماعياً:  وهللادئ.  بعيد 
العائلة. مع  عالقتك  يف  حّدها  االأمللور  جتللاوزت  اإذا 

درا�صة  دون  من  اأعمالك  يف  وجتازف  تتهّور  ال  مهنياً: 
معمقة وتفكري حكيم ومنطقي. عاطفياً: ي�صعر احلبيب 
غري  �صكوكك  ب�صبب  وعليه  عليك  االأمللور  تعّقد  باأنك 
لالأ�صدقاء  االأملللوال  تقر�س  ال  اجتماعياً:  امللللررة. 
اخلالفات. جتنب  يف  ترغب  كنت  اإذا  االأقلللارب  اأو 

مطئاً  تكون  فقد  العمل  يف  راأيللك  تفر�س  ال  مهنياً: 
ال�صريك  ياأخذ  عاطفياً:  االأمللور.  لبع�س  تقييمك  يف 
به  ثق  لذلك  بينكما،  العالقة  ل�صالح  يكون  قللرارًا 
عائلتك  اأفلللراد  من  اطلب  اجتماعياً:  وبخطواته. 
�صريعاً. بها  تقوم  ي  الت املهمة  الإكمال  م�صاعدتك 

الذين  املللعللاونللني  تختار  كيف  اإعلللرف  مهنياً: 
امل�صاكل.  يللثللريون  وال  عليك  العمل  ي�صّهلون 
حياتك  يف  غللامللر  الللفللر�للس،  تنتظر  ال  عاطفياً: 
حتلم  اللللذي  احلللبلليللب  علللللى  لتعر  العاطفية 
ثق  ملللرر،  اأي  للله  لي�س  قلقك  اجتماعياً:  بلله. 
جانبك. اإىل  �صيقف  اجلميع  اأن  و�صتجد  بنف�صك 

مللهللنلليللاً: ميللكللنللك اإحلللللراز امللللزيلللد ملللن املللكللا�للصللب 
عاطفياً:  لللهللا.  تللخللطللط  كلليللف  عللرفللت  اإذا  املللاديللة 
�صخ�س  وبلللني  بلليللنللك  رومللنلل�للصلليللة  عللالقللة  تللنلل�للصللاأ 
طللويللاًل.  تلل�للصللتللمللر  ال  لللكللنللهللا  االآخللللر  اللللطلللرف  ملللن 
تللقللدم  يف  وملللعلللارفلللك  اتللل�لللصلللاالتلللك  اجللتللمللاعلليللاً: 
معك. الللوقللت  ق�صاء  يف  اجلميع  ويللرغللب  م�صتمر 

مهنياً: كن حذرًا فقد تتكبد خ�صائر كبرية ب�صبب 
اإعمل  عاطفياً:  بها.  تقوم  ي  الت املالية  املخاطرات 
على بناء ما هدمته يف ال�صابق على �صعيد عالقتك 
من  يخاجلك  غريب  �صعور  اجتماعياً:  باحلبيب. 
م�صدره. و�صتعرف  حولك  من  انظر  الآخللر،  وقللت 

افلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي :
"الفرادي�س"  بل  اأي�صاً  يدعى  لبناين  نهر   –  1
�صجر   –  3  – متام  الأبي  االأ�صلي  االأ�صم   –
مدينة  عك�صها   –  4 – عتاب   – مت�صابهان   –
– اأقلللارب   5 – مللوؤنللث  – اأ�للصللم علم  اأردنلليللة 
 – عبا�صي  – �صاعر   6 – باالأكرية  – موافقة 
 8 – – اأر�صد  اأطرافه  – من  القمي�س  – يف   7
طاغية   –  9 – ال�صوريالية  رائد   – يعني   –
حكم روما ثم اأحرقها – عك�صها غفلة ون�صيان .

عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللودي :
 – م�صرية  – ممثلة   2 – لبناين  – فنان   1
متدن – 3 – تف�صريية – قبيلة عربية قدمية 

 5 – باري�صي  – ملهى  – مر�س   4 – – لف 
اأ�صيوية  – عملة   6 – – اأب�صط  – ا�صتجاب 

– حرف  عربية  – دولة   7 – ودوؤوب  – جمد 
ه – 9 – ممثل  عطف – 8 – مت�صابهة – اأغريِّ

م�صر �صاحك راحل .
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