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التفاصيل في األعالن 

وذلك في تمام الساعة الخامسة مساًءا من يوم السبت الموافق 03/03/2018 
في كنيسة قسطنطين وهيالنة للروم االورثوذكس في شفاعمرو 

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

قداس وجناز االربعين 

خليف  توفيق  صالح 
(أبو مارون)

روني   الياس  مارون  وأبناؤه  الفقيد  زوجة 
ـــه  ـــوات وإبـــنـــتـــه رنـــيـــن ,إخــــوتــــه وأخ
وأنسباؤهم في  أقرباؤهم  آل خليف  وعموم 
ــــارج  ــــخ ــن وال ــي ــن ــخ ـــرو, س ـــم ـــاع ـــف ش
ـــم  ـــه ـــت ـــارك ـــش ـــم ــــم ل ــــك ــــون ــــدع ي
لنفس  ـــة  راح االربــعــيــن  ــاز  ــن ـــداس وج ق
ــي ــال ــغ ــدهــم طـــيـــب الــــذكــــر ال ــي ــق ف

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

04-9869300

مع استمرار أجواء عيد الحب أنتم على موعد مع سهرة طربية أصيلة في 

0526111303للحجز واالستفسار:  

موعدكم يوم الجمعة  
23/02/2018 

عشاء فاخر  
مع الفنان ملك الليالي   جورج مباريكي  من شيف مميز 

والسلطنة صاحب الحنجرة الذهبية 

اِّـطعم االهلي 

مصطفى دحلة 

لحجز  
رعوا با

سا

حدودة 
الماكن م

ا

شفاعمرو -باب الدير 

ي��ع��ت��رون��ه��ا وص��م��ة ع���ار ون��ح��ن ن���راه���ا »وص���م���ة« ش��رف

شخصيات  وي��ت��ه��م  ب��ي��انً��ا  ي��ص��در  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
س��ي��اس��ي��ة ب���ال���وش���اي���ة واس���ت���ه���داف ج��م��ي��ل ص��ف��وري 
الوزارة تقيل صفوري واألخري يتوعد املفتنني واملغرضني بردٍ حازم 

إع��ادة قسم 
ال��ج��ب��اي��ة 
ل��ل��ب��ل��دي��ة

لتوسيع  مخطط 
بلدية  م��س��ط��ح 
آت��ا على  ك��ري��ات 
حساب أراٍض عربية
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اعالناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الريد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������الم

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
ي����ع����ت����رون����ه����ا وص������م������ة ع���������ار ون������ح������ن ن�������راه�������ا "وص��������م��������ة" ش�����رف

التحالف الوطني يصدر بيانًا ويتهم شخصيات سياسية بالوشاية واستهداف جميل صفوري 
ال���������وزارة ت��ق��ي��ل ص����ف����وري واألخ�������ري ي���ت���وع���د امل��ف��ت��ن��ني وامل���غ���رض���ني ب������ردٍ ح����ازم 

بانطالق  االي��ام  هذه  يف  اجلماهريية  املراكز  �شبكة  حتتفل 
ال�شنة  هذه  وتاأتي  �شفاعمرو.  يف  العمل  من  الثانية  �شنتها 
والرتبوية  واالجتماعية  الثقافية  بالفعاليات  حمّملة 
الثقايف  اليوم متواجد يف املركز  الرئي�شي  املركز اجلماهريي 
اخلروبية  يف  ف��رع  افتتاح  االخ��رية  الفرتة  يف  ومّت  �شابًقا 
والعمل  امل�شرحني  اجلنود  حي  يف  مركز  قريًبا  و�شيفتتح 
لكافة  اإطار  لتوفري  اإ�شافية  بناء نواٍد يف احياء  م�شتمر على 
التكاثف  وتعزيز  ل�شمان  املطلوب  االمر  وهو  املدينة،  اأبناء 
ايجاد  �شفاعمرو من  �شخ�ص يف  يتمكن كل  االجتماعي ولكي 
االطار املالئم له من خالل الفعاليات املختلفة الأوقات الفراغ.

اق�شام  ع���دة  ط��ي��ات��ه  حت��ت  اجل��م��اه��ريي  امل��رك��ز  يجمع 
مركز  وه���ي:  خمتلفة  جيل  ف��ئ��ات  بح�شب  تعمل  وال��ت��ي 
الثقافة  ق�شم  الثقافية،  ال�شلة  الريا�شة،  ق�شم  الطفولة، 
�شمن  ال�شبيبة  وح����دة  ب���راع���م،  ب��رن��ام��ج  وال���ف���ن���ون، 
التعليمي.. وامل��رك��ز  طالب  لكل  دورة  حت��دي��ات،  برنامج 
وباالأخ�ص  اليوم  �شاعات  خ��الل  اجلماهريي  املركز  يعج 
فمركز  االجيال.  لكافة  والدورات  بالفعاليات  امل�شاء  �شاعات 
الطفولة يحت�شن االطفال حتى جيل خم�ص �شنوات بفعاليات 
حركة وريا�شة ودورات حت�شري لل�شف االول وغريها من 
باقة  وتقّدم  مركزي  ب�شكل  بها  االهل  ي�شاهم  التي  ال��دورات 

من  اأكرث  املركز  فعاليات  يف  وي�شارك  املتنوعة.  الربامج  من 
كما وي�شارك طالب �شمن دورة  �شفاعمرو.  2500 طفل من 
�شفوف  طالب  بداخلها  تدمج  متنوعة  بفعاليات  طالب  لكل 
الثالث والرابع من جميع مدار�ص �شفاعمرو حيث ي�شارك يف 
هذه الربامج اأكرث من 900 طالًبا يف 27 نوع دورة خمتلفة. 
كما ويتميز برنامج "دورة لكل طالب" بفعالية "ركوب اخليل 
" لطالب مدر�شة النور للتعليم اخلا�ص. يقدم هذا الربنامج 
االنك�شاف االول للطالب ملجاالت متنوعة لكي يكت�شف الطالب 
ذكره  اجلدير  ومن  امل�شتقبل.  يف  ويطورها  ورغباته  ميوله 
ان برنامج دورة لكل طالب يدمج من خالل دوراته املختلفة 
طالب من احياء خمتلفة حيث يجتمع الطالب ويتعلمون يف 
هذه الدورات ويتم تنمية مبادئ هامة يف املجتمع مثل االلتزام، 
امل�شرتكة. املبادئ  من  وغريها  االنتماء  املتبادل،  االحرتام 

اكرث  ي�شارك  واملتنوعة  الكثرية  الريا�شة  ق�شم  فعاليات  يف 
خمتلفة  ريا�شية   جم��االت  يف  وطالبة  طالب   3000 م��ن 
ومتنوعة ككرة اليد، كرة القدم وكرة ال�شلة.  كما وي�شارك 
يف  املختلفة  �شفاعمرو  مدار�ص  من  طالب   2000 من  اك��رث 
اجابة  الربنامج  هذا  يقّدم  حيث  "نت�شانيم"  براعم  برنامج 
حتى  العمل  االمكانية  االهل  ويعطي  ل��الأوالد  تربوي  وحل 
وبناتهم.  اأبنائهم  على  مطمئنون  وه��م  الرابعة  ال�شاعة 

بلدية  وبدعم من  الجماهريية  املراكز  انطالقها: شبكة  الثانية من  السنة  يف 
شفاعمرو تنطلق بقوة بفعاليات متنوعة لكافة االجيال ويف مختلف األحياء

�شفاعمرو  مدينة  يف  الدميقراطي  الوطني  التحالف  عقد 
بياًنا  خالله  من  وزع  �شحافًيا   موؤمتًرا  املا�شي   االحد 
امل�شتجدات  اآخ��ر  على  ال�شفاعمري  اجلمهور  الإط��الع 
الداخلية  قرار  ظل  يف  املحلية  ال�شيا�شية  احللبة  على 
ومنعه  �شفوري  جميل  البلدية  ع�شو  ع�شوية  ب�شحب 
�شفاعمرو  ب��ل��دي��ة  يف  كع�شو  وظيفته  م��وا���ش��ل��ة  م��ن 
و�شمة   " ي�شمى  ما  بند  تفعيل  اإمكانية  اإىل  باالإ�شافه 
يو�شم  ال��ذي  ال�شخ�ص  خالله  من  مينع  ال��ذي  العار" 
�شبع  مل��دة  االنتخابات  خو�ص  املحكمة  خ��الل  م��ن  ب��ه 
بق�شية  و�شجنه  اإدان��ت��ه  خلفية  على  اأخ��رى  �شنوات 
عام  زاده  نتان  االإرهابي  القاتل  ارتكبها  التي  املجزرة 
املدينة،  اأبناء  من  اأربعة  �شحيتها  راح  والتي   2005
البلدية  ع�شو  من:  كل  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  �شارك  وقد 
اإبراهيم  ال�شابق  البلدية  وع�شو  حداد  مراد  ال�شابق 
وال�شيدة  املقال  البلدية  ع�شو  �شفوري  وجميل  �شليوط 
التحالف  ق��ائ��م��ة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ر���ش��ح��ة  ارم��ل��ي  جن��اة 
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي وع�����ش��و ال��ب��ل��دي��ة اجل��دي��دة . 
ال��ق��رار  ان  اك���د  ال��ب��ل��دي��ة ج��م��ي��ل ���ش��ف��وري  ع�����ش��و 
امل��خ��اب��رات  يف  ���ش��اب��ط��ا  :"واأن  خ��ا���ش��ة  ي��ف��اج��ئ��ه  مل 
معي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  خ����الل  ����ش���اب���ق  وق����ت  يف  يل  ق����ال 
بلدية". ع�����ش��و  اأك����ون  ب���اأن  يل  ي�شمحوا  ل��ن  ب��اأن��ه��م 
يف  وج����وده  ت��ع��ت��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  واأو����ش���ح 
ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو و���ش��م��ة ع����ار  وح����ول ذل���ك ق��ال: 
اأن  يل  بالن�شبة  ���ش��رف  و���ش��م��ة  ب��اأن��ه��ا  اأرى  "اأنا 

�شن�شتمر  وب��دورن��ا  ال�شكل  بهذا  البلدية  م��ن  اأخ���رج 
به". نوؤمن  ال��ذي  الوطني  باملفهوم  والعمل  بالعطاء 

وا�شاف �شفوري اننا لن ن�شكت منذ اليوم على اأية حماولة 
. املرة  هذه  خمتلفا  �شيكون  ردنا  وان  بالتحالف  للم�ص 

ال��ق�����ش��اء  م����ن  ن����رج����وه  اأم������ل  ال  م������راد ح�������داد: 
اأما ع�شو البلدية ال�شابق مراد حداد فقال:  "اإقالة ع�شو 
بلدية خالل فرتة عمله تعد �شابقة يف العمل البلدي، ونحن 
جميل  واأن  �شيما  ال  بامتياز  �شيا�شًيا  ق��راًرا  ذلك  نعترب 
�شفوري لطاملا جرت مالحقته على مدار �شنوات طويلة".

امل  ال  ان  تيقننا  قانونيه  ا�شت�شارات  "بعد  واأ�شاف: 
نرجوه من الق�شاء  ونحن نوؤكد اأن حتالفنا مع اأبناء البلد 
مبني على اأ�ش�ص واأعمدة �شحيحة وقيم وطنية من اأجل 
يف  �شحافيا  موؤمتًرا  �شنعقد  وبدورنا  �شفاعمرو  م�شلحة 

التحالف  هذا  تعزيز  اأجل  من  املقبل  اأبريل  ني�شان/  �شهر 
عاما".  15 منذ  نخو�شها  التي  التجربة  وتلخي�ص 
املوؤمتر  خ��الل  الدميقراطي  الوطني  التحالف  واأعلن 
ال�����ش��ح��ف��ي دخ����ول ال�����ش��ي��دة جن����اة ارم���ل���ي ك����اأول 

�شفاعمرو،  ت��اري��خ  يف  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����ص  يف  ام����راأة 
�شيا�شًيا. امل��الح��ق  ���ش��ف��وري  جل��م��ي��ل  خ��ل��ًف��ا  وذل���ك 

ال�شعور  ان  ال�شالم  ملحرر  اكد  �شليوط  ابراهيم  ال�شيد 
مرحله  م��ن  ت��دع��م  ال�شيا�شية  االأح����زاب  ب��ان  ال��ع��ام 
امنا  االن��دث��ار  م��ن  خ��وًف��ا  م�شتقال  مر�شًحا  اخ��رى  اىل 
يف  نوطد  ان  وعلينا  االح���زاب  ه��ذا  �شعف  على  ي��دل 
يف  وموقعها  االح���زاب  ه��ذا  ا�ش�ص  القريب  امل�شتقبل 
من  الرئا�شة  انتخابات  يف  امل�شاركة  خالل  من  املدينة 
�شليوط  .واتهم  االأح��زاب  هذه  �شلب  من  مر�شح  خالل 
. اأو���ش��ع  حت��ال��ف  ت�شكيل  حم��اول��ة  بعرقلة  اجل��ب��ه��ه 
عنبتاوي  اأم��ني  ال�شّيد  البلدية  رئي�ص  �شلم   وق��د  ه��ذا 
الر�شمي!   التعيني  م��ك��ت��وب  اأرم��ل��ي  جن���اة  ال�����ش��ّي��دة 
وه����ك����ذا ا���ش��ب��ح��ت ال�������ش���ّي���دة جن�����اة اأرم����ل����ي - 
ر���ش��م��ًي��ا ع�����ش��و ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ع���ن ال��ت��ح��ال��ف 
البلد( واأب���ن���اء  )ال��ت��ج��م��ع  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��وط��ن��ي 

باإق�شاء  الداخلية  ووزارة  املحكمة  قرار  باأعقاب 
ع�����ش��و ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ج��م��ي��ل ���ش��ف��وري من 
�شلوعه  باعقاب  �شفاعمرو  بلدية  يف  ع�شويته 
القاتل  االرهابي  ومقتل  �شفاعمرو  جمزرة  بق�شية 
الدميقراطي  الوطني  التحالف  اأعلن  زادة،  نتان 
ارملي  جن��اة  ال�شيدة  دخ���ول  ع��ن  �شفاعمرو  يف 
لت�شبح  �شفوري  جميل  من  بدال  البلدية  يف  ع�شو 
�شفاعمرو.  تاريخ  بلدية يف  اول ع�شو  ارملي  جناة 
جن����اة اأرم����ل����ي ال���ت���ي امل��ر���ش��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 
ق���ائ���م���ة ال���ت���ح���ال���ف ال���وط���ن���ي ال���دمي���ق���راط���ي 
وقد �شكرت جناة زمالءها  يف قائمة التحالف الوطني 
على منحها هذه الثقة اآملًة اأن تكون عند ح�شن ظنهم 
ووعدت مبوا�شلة �شيا�شة ونهج وااللتزام بقرارات 
اأنها  اإىل  باال�شافة  �شفاعمرو  يف  الوطني  التحالف 
املجتمع  الن�شاء ودورهن يف  اأجل  من  اأكرث  �شتعمل 
باحلياة  وج��وده��ن  الإث��ب��ات  الفر�شة  واإعطائهن 
والثقافية".  والرتبوية  االجتماعية  والن�شاطات 
ب������������������ي������������������ان ال�����������ب�����������ل�����������دي�����������ه
�شديد  ب��اأ���ش��ٍف  �شفاعمرو  ب��ل��دي��ة  اإدارة  ت��ل��ّق��ت 

البلدية  ع�شو  واإق��ال��ة  تنحية  خ��رب  بالغ  وح��زٍن 
جميل  ال�شّيد  الدميقراطي  الوطني  التحالف  عن 
على  وذل����ك  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  ���ش��ف��وري، 
�شفاعمرو  متهمي  ملف  يف  و�شجنه  اإدانته  خلفية 
املجزرة  يف  واأهلها  �شفاعمرو  عن  دافعوا  الذين 
ن��ت��ن��ان زادة. ال�����ش��ف��اح  ن��ّف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��دم��وي��ة 

عن جميل "املّتهم" ) هو يف عرفنا وعرف ال�شفاعمريون 
هو  �شفاعمرو  عن  دفاعه  اإن  نقول  متهًما(،  لي�ص 
ل�شفاعمرو  وع��ّز  �شرف  و�شام  املتهمون،  ورفاقه 
ال�شفاعمريني  ت�شحيات  نن�شى  ول��ن  مل  كلها، 
ب�شهدائهم، جرحاهم ومتهميهم، مهما طالت ال�شنني.

ع��ن ج��م��ي��ل ال��ق��ائ��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي: ل��ق��د ق����ّدم اأب��و 
املتفاين  املثايل،  البلدية  لع�شو  منوذًجا  االني�ص 
امل��خ��ل�����ص يف  م��ه��ام��ه،  ال��ن�����ش��ي��ط يف  ع��م��ل��ه،  يف 
ا�شتثناء،  دون  جميًعا  �شفاعمرو  اأب��ن��اء  خدمة 
املختلفة. ان��ت��م��اءات��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب�����ش��رف 

وحمفل  م��وق��ع  ك��ل  يف  يح�شر  اأن  على  داأب  لقد 
للبلد،وبهذا  التنموية  امل�شاريع  وي��ق��ّدم  ليوؤثر 
اخ��ال���ص. ب��ك��ل  وال��ر���ش��ال��ة  االأم���ان���ة  اأّدى  ف��ق��د 

او  باملن�شب  يرتبط  ال  احلقيقي  القائد  عمل  ان 
وما  ي�شغره،  من  ب�شفات  يرتبط  ما  بقدر  املوقع 
�شفاعمرو  لبلده  االني�ص  اب��ي  عطاء  ان  �شك  من 
من�شب. ب��اأي  مرتبًطا  يكون  ولن  يكن  مل  و�شعبه 
اأخ�������������������������������������������������������������������������������������������رًيا

وع��دم  و�شلنا  ال���ذي  ال��ق��رار  ل��ه��ذا  اأ�شفنا  وم��ع 
بع�شوية  ت�شّرفنا  ان  وبعد  اإبطاله،  من  متّكننا 
بدخول  ك��ذل��ك  نت�شّرف  فاننا  ���ش��ف��وري،  جميل 
يف  تاأ�شي�شه  منذ  البلدي  للمجل�ص  ام���راأة  اأول 
لها  متمنني  اأرملي،  جناة  ال�شّيدة  هي  �شفاعمرو 
بلدها. اأهل  وخدمة  مهامها  يف  والتوفيق  النجاح 

نجاة  ارملي: سأعمل اكثر من اجل النساء ودورهن يف 
املجتمع واعطائهن الفرصة إلثبات وجودهن بالحياة 



04-9869300

مع استمرار أجواء عيد الحب 
 أنتم على موعد مع سهرة طربية أصيلة في 

0526111303للحجز واالستفسار:  

موعدكم يوم الجمعة  
23/02/2018 

عشاء فاخر  
 جورج مباريكي  من شيف مميز 

مع الفنان ملك الليالي  
والسلطنة صاحب الحنجرة الذهبية 

اِّـطعم االهلي 

مصطفى دحلة 

لحجز  
رعوا با

سا

حدودة 
الماكن م

ا

شفاعمرو -باب الدير 
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يق�شي  ق���راًرا  املا�شي،  االأ�شبوع   ، �شفاعمرو  بلدية  اأ���ش��درت 
مبنى  اإىل  القلعة  مبنى  م��ن  ال�شبيبة  وح���دة  فعاليات  بنقل 
الهند�شة،  ق�شم  مدير  توجه  باأعقاب  وذل��ك  اجلماهريي،  املركز 
الفعاليات  جميع  اإيقاف  بطلب  البلدية  اإدارة  اإىل  اأي��وب،  اأي��وب 
هدف  الأي  ا�شتعمالها  وع���دم  القلعة  يف  اجل��اري��ة  وال��ربام��ج 
والرتميم  ال�شيانة  اأع��م��ال  م��ن  االن��ت��ه��اء  ح��ت��ى  وذل���ك  ك���ان، 
لال�شتعمال. �شالحيتها  ع��دم  تبني  اأن  بعد  اإج��رائ��ه��ا  امل��وج��ب 
هذا ويذكر، اأن مو�شوع عدم �شالحية القلعة لال�شتعمال للفعاليات 
والربامج مبا يف ذلك فعاليات وحدة ال�شبيبة، اأثري من قبل مدير 
وحدة ال�شبيبة، �شابر يو�شفني، الذي كان قد اأر�شل عدة ر�شائل اإىل 
اإدارة البلدية واآخرها كان ر�شالة اإىل ع�شوي البلدية جميل �شفوري 
ومراد حداد، يطالبهما من خاللها بالتدخل الفوري من اأجل اإجراء 
"الو�شع  القلعة. وقد جاء يف ر�شالته:  الالزمة يف  ال�شيانة  اأعمال 
القائم يف القلعة يحتاج اىل تدّخل فوري وذلك خلطورة انهيار ال�شقف 
القلعة". �شقف  يف  نواق�ص  ك�شفت  التي  الوفرية  االأمطار  جراء 
ونحن بدورنا كبلدية ومن منطلق حر�شنا على م�شلحة كل مواطن 
يزور القلعة، قمنا بتكليف الدكتور عبد بدران، اأحد اأف�شل اخلرباء 
قدم  وقد  مهنًيا.  املو�شوع  لفح�ص  االأثرية،  باالأماكن  واملخت�شني 
الدكتور بدران تقريًرا مف�شاًل ملهند�ص البلدية حول و�شع القاعات 
م�شاكل  التقرير جمموعة  ا�شتعر�ص  وقد  لال�شتعمال.  و�شالحيتها 

ت�شتدعي العالج الفوري، وقد اأو�شى التقرير بعدم ا�شتخدام مبنى 
وامل�شاكل  االأ�شرار  جميع  عالج  من  االنتهاء  حتى  موؤقًتا  القلعة 
وخا�شة املتعلقة بال�شقف. وذكر بدران اأن العمل بال�شقف حتديًدا 
متوز. �شهر  قرابة  اأي  كلي،  ب�شكل  يجف  اأن  بعد  يبداأ  اأن  يجب 

ال  ان��ه  عنبتاوي،  اأم��ني  البلدية،  رئي�ص  اأك��د  ال�شياق،  ه��ذا  ويف   
يقبل بان يتعر�ص اأي �شخ�ص الأي خطر جراء وجوده يف القلعة، 
موؤقت  ب�شكل  اآخر  ملكان  الفعاليات  نقل  يقت�شي  املهني  والواجب 
لتجنب وقوع اأي كارثة قد ت�شكل خطرا على حياة املتواجدين فيها.
احلكومة  قرار  �شمن  جنحت،  البلدية  ان  يذكر  مت�شل  �شياق  ويف 
�شاقل،  مليون   12 بقيمة  ميزانية  وتخ�شي�ص  بتح�شيل   ،922
الناحية  من  �شيارات  موقف  واإقامة  القلعة  و�شيانة  لتح�شني 
تاريخ  يف  مرة  الأول  جديد  خمطط  بناء  اىل  اإ�شافة  لها،  اجلنوبية 
�شفاعمرو يهدف اىل تطوير القلعة وحتولها اىل مركز �شياحي وثقايف..

ادعاءات  لوجود  ا�شتهجانه  عن  البلدية  رئي�ص  عرب  النهاية،  ويف 
اأنها  حيث  �شيا�شية،  الأ�شباب  القلعة  اإغ��الق  ح��ول  البع�ص  من 
عارية عن ال�شحة وبعيدة كل البعد عن الواقع وا�شتنكر حماولة 
غري  هجوم  ل�شن  مهني  قرار  وا�شتغالل  احلقائق  ت�شويه  البع�ص 
انه  واأكد عنبتاوي  كما  يبدو موجه.  ما  مقبول وعلى  مربر وغري 
قد با�شر يف فح�ص م�شدر هذه االدعاءات واالإ�شاعات والتي وكما 
فوًرا. معاجلتها  و�شيتم  مفهومة  غري  غايات  اأ�شحابها  لدى  يبدو 

نقل فعاليات وحدة الشبيبة من مبنى القلعة إىل بناية 
املركز الجماهريي حتى إتمام أعمال الصيانة الالزمة 
رئيس البلدية: "مصلحة وسالمة أوالدنا أرقى من أي اعتبارات سياسية"

جميع  وباأ�شوات   ، املا�شي  االأ�شبوع   ، جل�شته  يف  �شفاعمرو  يف  البلدي  املجل�ص  اأقّر 
قّدمها  التي  االق��رتاح��ات  جميع  واملعار�شة،  االئ��ت��الف  من  احلا�شرين  االأع�شاء 
ميزانية  على  امل�شادقة  مقدمتها  ويف  واالإدارة  عنبتاوي  اأم��ني  البلدية  رئي�ص 
امل�شادقة  اإىل  باالإ�شافة  �شاقل.   مليون   2.763 بقيمة  الداخلية  وزارة  من  التطوير 
اجلماهريي. للمركز  ال�شفلي  الطابق  يف  الطفولة  ملركز  جديد  مقر  اإق��ام��ة  على 
مليون   7 نحو  مببلغ  والتعليم  الرتبية  وزارة  ميزانية  على  امل�شادقة  ومّت��ت 
نحو  "ه"  االبتدائية  املدر�شة  بجانب  االط��ف��ال  ريا�ص  وح��دة  بناء  ت�شمل  �شاقل 
 56،542 خمتلفة  مدار�ص  يف  اخلا�شة  الرتبية  �شفوف  جتهيز   ، �شاقل  مليون   1.5
نحو  �شهاب  اب��و  ح��ي  "د"  ال�شاملة  م��در���ش��ة  م��ن  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  ب��ن��اء  ���ش��اق��ل، 
التكنولوجية. امل��در���ش��ة  يف  ج��دي��دة  �شفوف  غ��رف  �شت  وب��ن��اء  �شاقل  مليون   5
منها: االدارة  طرحتها  اإ�شافية  م�شاريع  رزم��ة  على  البلدي  املجل�ص  و���ش��ادق  
وزارة  من  الكرك  حي  يف  اال�شطناعي  بالع�شب  م��زروع  ملعب  اإقامة  على  امل�شادقة 
الريا�شة بقيمة 600 األف �شاقل. امل�شادقة على ميزانية بقيمة 98،750 �شاقل الأجهزة 
االجتماعي  الرفاه  وزارة  ميزانية  على  امل�شادقة  ملاعا�ص.  عالجية  واآالت  ريا�شية 
متويل  ميزانية  على  امل�شادقة  مفتان،  مدر�شة  يف  للرتميمات  �شاقل  الف   150 بقيمة 
وزارة  ميزانية  على  امل�شادقة  �شاقل،   43،476 بقيمة  الطرق  على  احلذر  فعاليات 
�شاقل.  211،266 بقيمة  واإدارية  تقنية  اآليات  و�شيانة  الإقامة  االجتماعية  امل�شاواة 

بمبادرة رئيس البلدية: املجلس البلدي يصادق 
على مشاريع تطوير بأكثر من 12 مليون شاقل

املا�شي،  قبل  ما  اخلمي�ص  �شفاعمرو  بلدية  اإدارة  افتتحت 
ترميم  مّت  اأن  بعد  وذل��ك  البلدية  يف  للجباية  اجلديد  الق�شم 
ولتمكينهم  امل��واط��ن��ني  وراح���ة  خل��دم��ة  وتو�شيعه  الق�شم 
ال��ب��ل��دي��ة. دار  م��ك��ان واح����د وه���ي  ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة يف  م���ن 
واأّكد رئي�ص البلدية ال�شيد اأمني عنبتاوي والذي ا�شتقبل املوظفني 
يف يومهم االأول للعمل يف دار البلدية:" اإنه يوم �شعيد ومبارك 

لعودة الق�شم وذلك بالتعاون مع جميع املهنيني 
اإىل  اجلباية  ق�شم  اإع��ادة  اأن  واأّك��د  البلدية.  يف 
مبنى بلدية �شفاعمرو تهدف اإىل حت�شني ظروف 
املواطنني  لراحة  واأي�ًشا  للموظفني  العمل 
"  . وج��ه  اأف�شل  على  اخل��دم��ات  ولتقدمي   ،
ويف هذه املنا�شبة اأّكد رئي�ص البلدية على قراره 
اأنه  البلدي  املجل�ص  جل�شة  يف  طرحه  ال��ذي 
اأ�شدر تعليماته لق�شم اجلباية و�شركة اجلباية 
اإن��ذارات  مثل  جديد  اإج��راء  اأي  اتخاذ  بعدم 
بح�شب  املواطنني  على  حجز  اأو  تغرمي  اأو 
يف  القيا�شات  انتهاء  حتى  اجلديدة  القيا�شات 
منها.  والتاأكد  االعرتا�شات  فح�ص  يتم  وحتى  االأحياء  جميع 
بدفع م�شتحقات  املواطنني وطالبهم  توّجه جلميع  فانه  وعليه 
راأوا  اإذا  لديهم  املوجودة  القدمية  القيا�شات  ح�شب  ال�شريبة 
القيا�شات  على  اعرتا�ص  وتقدمي  بالقيا�شات اجلديدة  اأي خطاأ 
ممكن. وق��ت  باأ�شرع  االع��رتا���ص  فح�ص  من  البلدية  لتتمكن 

إع��������ادة ق���س���م ال���ج���ب���اي���ة ل��ل��ب��ل��دي��ة

و�شل ملوقع و�شحيفة ال�شالم توجه عاجل 
به  وال���ذي  خ��وري  اهلل  عبد  املحامي  م��ن 
يوجه نداًء اإىل اأ�شحاب االأرا�شي باملنطقة 
اأ�شحاب  ال�شيما  غيلعام،  ملفرتق  املحاذية 
الق�شائم ببلوك 10250 حمذًرا به من خمطط 
�شخم لبلدية كريات اآتا واملعروف مبخطط 
بلدية  �شتقوم  ب��ه  وال���ذي  תמל/1250 
جديدة  �شكنية  اأحياء  باإن�شاء  اآت��ا  كريات 
ومناطق �شناعية وجتارية باأبعاد �شخمة.

خطورة  ف��ان  خ���وري  املحامي  وبح�شب 
�شيقوم  منه  كبري  جزء  بان  تكمن  املخطط 
على اأرا�ٍص مبلكية خا�شة تابعة ملواطنني 

اإن�شاء  يت�شمن  املخطط  اأن  ال�شيما  عرب 
والذي  م��رًتا   70 يقارب  ما  بعر�ص  �شارع 
ح�شاب  على  �شيكون  العظمى  بغالبيته 
العرب. للمواطنني  التابعة   االأرا���ش��ي 
الذي  الكبري  واالأذى  املخطط  وخلطورة 
عرب  ملواطنني  الدومنات  مئات  يطال  قد 
بالتوجه  خ��وري  اهلل  عبد  املحامي  ارت��اأى 
الأ�شحاب  العاجل  بالنداء  املنرب  هذا  عرب 
لهذا  ليتيقظوا  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال�����ش��اأن 
على  وحلثهم  كثب  عن  ويتابعوه  املخطط 
الذي  املخطط  هذا  على  اعرتا�شات  تقدمي 
تعبريه. بحد  بالظامل  اإال  و�شفه  ميكن  ال 

بلدية  مسطح  لتوسيع  مخطط 
كريات آتا على حساب أراٍض عربية
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مكتب  وم��دي��ر  �شفاعمرو   �شرطة  م��رك��ز  م��ن  مب��ب��ادرة   
�شاهني  بطر�ص  �شفاعمرو  �شرطة  مب��رك��ز  املتطوعني 
،املربي  �شفاعمرو  �شرطة  م��ن   متطوعني  ومب�شاركة 
االثنني  يوم  اأقيمت  عبدو  غ�شان  وال�شيد  برهوم  برهوم 
يف  اخلا�شة  االحتياجات  لذوي  النور  مبدر�شة  االأخ��ري، 
للطالب  حما�شرات  �شملت  متنوعة  فعاليات  �شفاعمرو، 
االنرتنت   ، ال�شرطة  خ��دم��ات  مثل   ع��دي��دة   مبوا�شيع 
احل�شنة  واملعاملة  الرتبية   ، الطرق  على  االأمان   ، االآمن 
. الهدايا  الطالب  على  وزع��ت  النهاية  ويف   ، والعنف  

ول��ق��ي ال��ربن��ام��ج اإع���ج���اب م���دي���رة امل��در���ش��ة رب���اب 
لقلوب  البهجة  اأدخ����ل  مم��ا  املعلمني  وط��اق��م  دام����وين 
ال���ط���الب و����ش���ك���روه���م ع���ل���ى امل����ب����ادرة امل���م���ي���زة .

مدير مكتب املتطوعني بمركز شرطة شفاعمرو بطرس 
شفاعمرو  ال��ن��ور  م��درس��ة  يف  بفعالية  يقوم  شاهني 

يف  االإع���دادي���ة  ع��اط��ف خطيب  م��در���ش��ة  اأق��ام��ت 
دينية  ل�شخ�شيات  ت��ك��رمي  ح��ف��ل   ، ���ش��ف��اع��م��رو 
املقد�شة  لالأماكن  بادرت بجوالت  التي  واجتماعية 
والكني�شة  اجل��ام��ع  ع��ل��ى  للتعرف  امل��دي��ن��ة  يف 
حممد  ال�شيخ  من  كل  بح�شور  واخللوة  والكني�ص 
هالة  وال�شيدة  ن�شراهلل  ع�شام  وال�شيد  خ��ازم 
مدير  قام  حيث   ، عموري  ليلى  وال�شيدة  عموري 
مربيات  ب�شحبة  �شغري  معمر  املربي  املدر�شة 
ال�شخ�شيات  ه��ذه  بتكرمي  الثوامن  طبقة  طاقم 
على  املدير  اأثنى  وقد   . تكرمي  �شهادات  وتوزيع 
املدر�شة  يف  الرتبوية  للم�شرية  ودعمهم  عطائهم 

املقدسة  األم��اك��ن  على  التعارف  ج��والت  تتويج 
ب��ت��ك��ري��م ش��خ��ص��ي��ات دي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

يف  للكتاب  معر�ص  اأ���ش��خ��م   19.2.2018 االث��ن��ني  ي��وم  افتتح 
–عبلني  االوديتوريوم  قاعة   – الرتبوية  اليا�ص  مار  موؤ�ش�شات 
مفتوح  امل��ع��ر���ص  االأرب�����ع�����اء28.2.2018.  ي��وم  حتى  وي�شتمر 
م�شاًء. الثامنة  وح��ت��ى  �شباًحا  العا�شرة  ال�شاعة  م��ن  يومًيا 

حنان  للفنانة  ح��ف��اًل  امل��ع��ر���ص  ي�شمل 
�شو�شان وفرقتها " واو �شو مكيفني" وذلك 
يوم اجلمعة 23.2.18 ال�شاعة اخلام�شة 
ع�شًرا وحفاًل لعمو روين روك وفرقته وذلك 
اخلام�شة  ال�شاعة  االثنني26.2.18  يوم 
ع�شًرا. )الدعوة عامة والدخول جماين(.
اآالف  امل��ع��ر���ص  اإىل  و���ش��ل  اأن���ه  ي��ذك��ر 
بريوت،القاهرة،  من  اجلديدة  العناوين 
اأدب،  كتب  ك��رواي��ات،  وغ��ريه��ا  ع��م��ان 
اأط��ف��ال،  ك��ت��ب  ب�����ش��ري��ة،  تنمية  ���ش��ع��ر، 
ف��ل�����ش��ف��ة، ت����اري����خ، ف����ن����ون، ط��ب��خ، 
م���و����ش���وع���ات وق���وام���ي�������ص وغ���ريه���ا. 
ال�شاعة  م��ن  ي��وم��ًي��ا  م��ف��ت��وح  امل��ع��ر���ص 
م�شاًء.  الثامنة  حتى  �شباًحا  العا�شرة 
م��ن  – ك�����ل  امل����ط����ال����ع����ة  ل���ت�������ش���ج���ي���ع  خ����ا�����ش����ة  ح���م���ل���ة 
ال������راب������ع جم����اًن����ا. ع����ل����ى  ي���ح�������ش���ل  ك����ت����ب   3 ي���������ش����رتي 
واإخ��وان��ه. خ��وري  موفق  ربيع  بتنظيم  الكبري  الكتاب  معر�ص 

ع��ب��ل��ني"  يف  ال����ي����اس  م�����ار  إىل  ال���ق���اه���رة  "م�����ن 
اف����ت����ت����اح أض����خ����م م����ع����رض ل���ل���ك���ت���اب يف 
عبلني   – ال���رتب���وي���ة  ال���ي���اس  م����ار  م��ؤس��س��ات 

اأع��ل��ن��ت ال��ك��ن��ي�����ش��ة يف ���ش��ف��اع��م��رو ع���ن اب���ت���داء ال�����ش��ي��ام االأرب��ع��ي��ن��ي 
ي������وم االإث�����ن�����ني االأخ��������ري حت���������ش����ريًا ل���ع���ي���د ال���ف�������ش���ح ال��ع��ظ��ي��م.
ف��ف��ي ه����ذه ال���ف���رتة امل���ب���ارك���ة وح��ت��ى ع��ي��د ال��ف�����ش��ح ت��ك��ون ال�����ش��ل��وات 
ب�����ش��ك��ل ي���وم���ي ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اد���ش��ة وال��ن�����ش��ف م�������ش���اًء ، رب 
ال���ق���وات،امل���دائ���ح ، وامل��ح��ا���ش��رة ح���ول ال��ك��ت��اب امل��ق��د���ص ال��ع��ظ��ي��م .
)21-14  :6 م���ت���ى)م���ت���ى  ال���ق���دي�������ص  ب�������ش���ارة  م����ن  ����ش���ري���ف  ف�����ش��ل 
 * اأي�ًشا  ال�شماوي  ابوكم  لكم  يغفْر  زالَّتِ�هم  للنا�ص  غَفرت�ُم  ان  الربُّ  "قال 
ومتى   * زالَّت��ِك��م  لكم  يغِفر  ال  اي�شاً  فاأَبوكم  زالَّتهم  للنا�ص  تغفِروا  مل  وان 
ليظهروا  وجوَههم  ينّكرون  �هم  فانَّ كاملراءين.  ُمعب�شني  تكونوا  فال  متم  �شُ
فاذا  ان��َت  ��ا  امَّ  * اأجَرهم  اأََخ���ذوا  قد  �هم  اإنَّ لكم  اق��ول  احل��قَّ  �شائمني.  للنا�ص 
�شمَت فادَهن راأ�َشَك واغ�ِشل وْجَهك لَئال تظهَر للنا�ص �شائًما بل الأَبيك الذي يف 
كنوًزا  لكم  تكِنزوا  ال   * عالنيًة  يجازيك  اخِل�فيِة  يف  يرى  الذي  وابوك  اخِلفية. 
 * وي�شِرقون  ال�شارقون  وينُقب  واالآكِلُة  ال�شو�ص  ُيف�ِشَد  حيث  االر���ص  على 
ينُقب  وال  اآكلٌة  وال  �شو�ٌص  ي�ُف�ِشد  ال  حيث  ال�شماء  يف  كنوًزا  لكم  اكِنزوا  لكن 
قلوب�َكم". تكوُن  هناك  َكنوزكم  تكون  حيث  �ُه  النَّ  * ي�شرقون  وال  ال�شارقون 
يف  واجلميلة  الكثرية  واملعاين  بالكلمات  اثانا�شيو�ص  الفا�شل  االأب  اأمتعنا  لقد 
وعظته القيمة يوم االأحد االأخري ،حول هذه االأيام املباركة لل�شوم االأربعيني، 
واملجيد  الكبري  الف�شح  عيد  ال�شتقبال  اأنف�شنا  نح�شر  اأن  علينا  يتوجب  وكيف 
" امل�شيح  ي�شوع  الرب  ج�شد  الب�شوا  بل  �شهواته  لق�شاء  باجل�شد  تهتموا  "فال 

 وبهذه املنا�شبة ال بد من كلمة ثناء وتقدير لالآباء االأفا�شل ،فاأهايل �شفاعمرو 
تقدر وتثمن عالًيا ، املجهود الكبري واالجنازات العظيمة التي يقوم بها االآباء 
االفا�شل اندروا�ص بحوث واثانا�شيو�ص خلدمة الكني�شة واأهايل �شفاعمرو عامة 
خا�شة بعد انتقال االب م�شر اإىل كني�شة عبلني بعد اخلدمة الكبرية التي قدمها 
ال�شحة  م�شر  لالب  نتمنى  �شفاعمرو  اهايل  كل  كل  فباأ�شم  �شفاعمرو  لكني�شة 
. املحرتمة  عبلني  لطائفة  الكني�شة  واخلدمة  العطاء  من  واملزيد  وال�شعادة 
�������������������������ش������������������������وم������������������������اً م��������������������ب��������������������ارك��������������������اً

ال���ص���ي���ام األرب��ع��ي��ن��ي

قرار وزارة  الربملانية،  الرتبية  يو�شف جبارين، ع�شو جلنة  د.  النائب  بارك 
ينهي  القرار  ان  قائاًل  العربية  باللغة  البجروت  �شهادات  اإ�شدار  املعارف 
للغة  التنكر  ب�شبب  طويلة  �شنوات  طوال  العرب  بالطالب  حلق  الذي  الغنب 
مطلبنا  مع  ال���وزارة  جت��اوب  "ان  م�شيًفا  ال�شهادات،  اإ���ش��دار  يف  العربية 
الفل�شطينية  اجلامعات  يف  يدر�شون  ال��ذي  الطالب  على  اأي�ًشا  �شي�شهل  هذا 
اخلا�ص".  ح�شابهم  ع��ل��ى  ال�����ش��ه��ادات  ل��رتج��م��ة  وي�����ش��ط��رون  وال��ع��رب��ي��ة 
املعارف  وزارة  اإ���ش��دارات  من  الكثري  اأن  اأخ��رى،  جهة  من  جبارين،  واأك��د 
للوزارة  العام  املدير  من�شورات  ذل��ك  يف  مبا  فقط  العربية  باللغة  ت��زال  ال 
املواد  هذه  لتوفري  حاجة  هناك  وان  هامة،  تعليمية  وبرامج  تربوية  ومواد 
تتعلق  امل��واد  ه��ذه  اأن  وخا�شة  اإ���ش��ايف،  تاأجيل  اأي  دون  العربية  باللغة 
حول  الرتبوية  امل���واد  مثل  ال��ع��رب،  للطالب  خا�ص  ب�شكل  هامة  بق�شايا 
واحل��وار.  الت�شامح  قيم  تر�ّشخ  التي  والفعاليات  العنف  مواجهة  �شبل 
اإياهم  مطالًبا  املعارف  وزارة  اإىل  موؤخًرا  توجه  قد  جبارين  النائب  وك��ان 
بالعمل على توفري كافة املواد الرتبوية باللغة العربية، وهي لغة االأم للطالب 
امتحانات  وبع�ص  التدري�شية  الكتب  بع�ص  اأن  علًما  بالدولة،  ر�شمية  ولغة 
االأم. بلغة  منها  العرب  الطالب  وُي��ح��رم  فقط  بالعربية  تتوفر  البجروت 

ال���دك���ت���ور ج���ب���ران جن��ار

البجروت  إصدار  جبارين:  النائب 
يكفي!! ال  لكن  ه��ام،  بالعربية 
*مواد تربوية أساسية حول مواجهة العنف ال تتوفر باللغة العربية
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ع��ب��ي��د اب������و  م���ع���ني   – ي���ص���وب���ه���ا  رم��������اح 

مقاالت

اإلع������������ام������������ي أح���������م���������د ح����������ازم

دع��ي��م زه���ي���ر   : ب��ق��ل��م 

اأملانيا  يف  اجلزائرية  ال�شفارة  من  دع��وة  تلقيت  يوم  ذات 
`الوطني  ال��ع��ي��د  مبنا�شبة  ر���ش��م��ي  اح��ت��ف��ال  حل�����ش��ور 
اإىل  يكون  اأن  ال��ظ��روف  و���ش��اءت  اجلزائرية.  للجمهورية 
حيث  االأملانية،  احلكومة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  جانبي 
تتعلق  �شيا�شية  ق�شايا  ح��ول  احلديث  اأط���راف  تبادلنا 
العرب  امل��دع��وي��ن  اأن  الحظت  وق��د   . االأو���ش��ط  بال�شرق 
متاأخرين عن  الذين و�شلوا  فقط  دبلوما�شّيون( هم  )طبعاً 
هذا  حتمل  الر�شمي  املتحدث  ي�شتطع  مل  االإحتفال.  موعد 
اأنتم العرب هكذا؟" فر�شمت على  " ملاذا  التاأخري و�شاألني: 
الراحل  يبت�شمها  كان  التي  كتلك  م�شطنعة  ابت�شامة  �شفتي 
فكرة  )على  يعجبه  ال  �شوؤاالً  اإليه  يوجه  عندما  عمار  اأب��و 
تعلمت ذلك منه( واأجبته: " لو مل نكن كذلك ملا كنا عرباً".
با�شم  الر�شمي  املتحدث  �شي�شاألني  ماذا  االآن،  اأت�شاءل  واأنا 
احلكومة االأملانية لو عا�ص حاالت القتل والعنف  واالإنفالت 
القول  له  اأترجم  الأن  م�شطراً  �شاأكون  عندها  جمتمعنا.  يف 
العربي املعروف: " التلم االأعوج من الثور الكبري".  واأعني 
م�شوؤول  هو  رعيته  عن  م�شوؤول  راع  كل  اأن  الكبري  بالثور 
م�شوؤولية  يتحمل  اآب  وك��ل  الرعية،  يف  العنف  عن  اأي�شاً 
مدير  وكل  مدر�ص  وكل  مدر�شة  وكل  اأوالده،  اأخالق  ف�شاد 
لدى  العنف  ممار�شات  من  ج��زءاأ  اأي�شاً  يتحملون  مدر�شة 
البلديات  املتابعة،  جلنة  الكني�شت،  اأع�شاء  ال��ط��الب. 
ممن  اأح��دًا  اأ�شتثني  وال  م�شوؤولون،  كلهم  املحلية  املجال�ص 
فعلوا  فماذا  العربي.  املجتمع  يف  ق��ادة  نف�شهم  يعتربون 
البيانات يف وقت تتفاقم فيه جرائم  اإ�شدار  لغاية االآن غري 
االأ�شا�ص،  هي  البيتية  الرتبية  اأن  �شحيح  والقتل.  العنف 
الأن الطفل ينمو ويرتعرع على تربية معينة، لكن الطفل ال 
يرتبى فقط يف البيت، فهناك درجات يف �شلم احلياة ي�شعدها 
العربية  االأح��زاب  واأعني  املعنية  اجلهات  وعلى  الطفل، 
اإيجاد حلول  الكني�شت  املني واأع�شاء  وموؤ�ش�شات املجتمع 
جدية لوقف ا�شتفحال اجلرمية والعنف يف املجتمع العربي.
ع�شر،  ال�شاد�شة  �شن  يتجاوز  مل  �شاب  وال��د  مرة  التقيت 
جتلب  والتي  ال�شيئة  ممار�شاته  عن  اإبنه  بردع  ون�شحته 
اأم��ره  على  مغلوب  ن��ظ��رة  اإيل  فنظر  ك��ث��رية.  متاعب  ل��ه 
اأخ��ي م�ص  ي��ا  " واهلل  ق��ائ��الً:  ال��وق��ت  وا���ش��رتح��ام يف نف�ص 

غادرلو، م�ص عارف �شو بدي اأعمل 
ج��واب��ه. ك���ان  ه��ك��ذا  نعم  معو". 

ع��ام،  ب�شكل  ال��غ��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
يقيم  خ��ا���ص  ب�شكل  واالأوروب�����ي 
الدنيا وال يقعدها اإذا اأقدم �شخ�ص 
اأو  لقطة  التعامل  اإ���ش��اءة  على  ما 

كلب، ويعاقب امل�شيء على فعلته بدفع مبلغ معني كغرامة. 
�شتكون  فماذا  حيوان  قتل  على  امل�شيء  اأقدم  لو  فت�شوروا 
ب�شجن  واإمكالبة  ومظاهرات  عام  ا�شتنكار  طبعا  النتيجة؟ 
اإمنا  باحليوان  يتعلق  فيما  لي�ص  عندنا  م��اذا  لكن  الفاعل. 
اأ�شبح من بديهيات االأمور  بالب�شر باملواطنني. لالأ�شف لقد 
و�شح  يف  ما  �شخ�ص  على  االإع��ت��داء  العربي  املجتمع  يف 
كالعادة  ال�شرطة  تقارير  وتتحدث  قتله،  حتى  اأو  النهار 
اأم  بالفعل،  جمهول  هو  املجهول  هل  لكن  )جمهول؟!(.  عن 
اأن املجهول يبقى عن ق�شد جمهواًل، وملاذا يبقى جمهواًل؟ 
و�شوؤال اآخر يطرح نف�شه: ملاذا تتمكن ال�شرطة من القب�ص 
على املجهول يف حاالت مماثلة يف الو�شط اليهودي، وتعجز يف 
غالبية احلاالت عن اكت�شاف هذا املجهول يف املجتمع العربي؟

التي متر دون وقوع حاالت عنف وجرائم  االأيام  قليلة هي 
على  "الطخ"  وح��االت  العربية،  والبلدات  امل��دن  يف  قتل 
املواطن  ا�شتغراب  تثري  تعد  مل  و�شركات  ومطاعم  حمالت 
يبقى  وطبعاً  ك��ث��رياً،  �شماعها  على  تعود  الأن��ه  العربي، 
يف  لل�شرطة  مكاتب  وج��ود  ان  لنا  قالوا  جم��ه��واًل.  الفاعل 
واجلرائم  العنف  عمليات  منع  يف  ي�شاعد  العربي  املجتمع 
مل  الأن��ن��ا  ك��ذب��وا  لكنهم  فاعليها،  اكت�شاف  االأق���ل  على  اأو 
باعرتاف  وه��ذا  لها  وج��ود  ال  ال�شرطة  وك��اأن  ذل��ك،  نلم�ص 
�شرطة.  مراكز  فيها  توجد  عربية  وبلدات  م��دن  مواطني 
املجتمع العربي ولالأ�شف اأ�شبح يتاأمل وال يتاأمل. فمن ينقذ 
هذا املجتمع من اال�شتمرار يف ارتكاب اجلرائم  وممار�شات 
العنف واالإنفالت، ومن يعري اهتماماً الأطفالنا الذين ينتظرهم 
م�شتقبل قامت يف ظل هكذا و�شع؟  هذه �شرخة مدوية مطلوب 
اأهل  اأن  اأم  جميب  من  فهل  املعنية.  اجلهات  من  �شماعها 
عبارات  من  �شماعه  يحبون  ما  فقط   ي�شمعون  ال�شيا�شة 
الثناء والنفاق، وهم طر�شان ال ي�شمعون اأنني واأمل املواطن؟

النفشي  م���ن  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع   ي��ن��ق��ذ  م���ن 
امل��خ��ي��ف ل��ل��ج��ري��م��ة وال���ع���ن���ف واإلن���ف���الت

م���ا ق��ي��ل وُك��ت��ب 
ال�شحف  يف  عنه 
وم���������واق���������ع 
ال����ت����وا�����ش����ل 
ال�شفا  وحت��دي��ًدا 
ع�����م�����ري�����ة، مل 
اأو  اإط����راء  يكن 
فمياه  جم��ام��ل��ة، 
�شفا  ي���ن���اب���ي���ع 
ع��م��رو ال��ع��ذب��ة 
ج��������رت ح��ت��ى 
االأخ���ري  النف�ص 
وحاراتها،  الطلق  هوائها  من  تنف�ص  التي  عروقه  يف 
اأهلها  واأحّب  اأحّبها  التي  واأر�شها  اأزقتها  حواكريها، 
الثقة  على  مبنّية  متينة  عالقة  بهم  ربطته  الذين 
قام  اإذ  الطوائف،  اأبناء  كافة  مع  املتبادل  واالحرتام 
فيها. العبادة  والأماكن  ملوؤ�ّش�شاتها  ال�شخّي  بالترّبع 
االأردنية،  اململكة  يف  عمرو  �شفا  �شفري  هو  هذا  نعم، 
احلاج اأبو ها�شم بلعاوي الذي لّبى نداء ربه االأ�شبوع 
املا�شي، وبذلك اأغلقت �شفارة �شفا عمرو يف عّمان بعد 
عمرو  �شفا  اأهل  خاللها  من  خدم  عاًما  �شتني  من  اأكرث 
العربية،  واملدن  القرى  كافة  من  ومواطنني  ة  خا�شّ
�شدر. ورحابة  حفاوة  بكّل  وا�شتقبلهم  ا�شت�شافهم 

 1948 ع��ام  راأ���ش��ه  م�شقط  ت��رك 
ال���دول  م��ن  ع���دد  اإىل  م��ت��وّج��ه��ا 
لي�شتقّر  امل���ج���اورة  ال��ع��رب��ي��ة 

فتح  وبعد  ع��ّم��ان،  الها�شمية  العا�شمة  يف  اأخ���ريا 
�شفري  كان  االأردن  مع  �شالم  اتفاقّية  وعقد  احل��دود 
اأبناء  عن  ليبحث  الفنادق  بني  يتجول  عمرو  �شفا 
ثم  ومن  فنادقها،  يف  نزالء  وجود  من  ويتحقق  بلده 
مقابلتهم ليعيد ذكرياته معهم وي�شرد ق�شته وتاريخ 
اأهلها.  بني  االأخ��وي��ة  والعالقة  احلافل  عمرو  �شفا 
الطفولة،  رفيق  مع  عّمان  يف  وجودي  اأثناء  يف  اأذكر 
الفنادق  بني  يتجول  كان  ذكرنا  كما  وكعادته  عادل، 
ا�شتقبل فيه امللك  "الريجن�شي" الذي  اإىل فندق  فقدم 
ح�شني وفًدا من اأبناء الطائفة املعروفية، وحتقق من 
على  اللقاء  فتّم  مقابلتنا  وطلب  �شفاعمريني،  وجود 
وجبة اإفطار، ومن �شدة لهفته على �شفا عمرو وحديثه 
االإفطار. طعام  تناول  وين�شينا  ين�شى  كاد  ال�شائق 
افرتقنا وتواعدنا على اللقاء يف اليوم الثاين لزيارته، 
برفقته  قمنا  ثّم  ومن  بيته  يف  بزيارته  قمنا  وبالفعل 
االأخ�شر. اجل��ب��ل  يف  املعروفية  اجلالية  ب��زي��ارة 
ف�شله  تن�شى  وال  تعرتف  عمرّية  ال�شفا  االأ���ش��رة 
العن�شرية،  نبذ وحماربة  القلوب،  تقريب  ودوره يف 
اإخال�شه  وتثمن  وتقّدر  واالإخ��اء،  املحّبة  بذور  زرع 
الدهر. اأبد  والقلب  الذاكرة  يف  �شيظل  الذي  ووفاءه 

إغالق سفارة شفا عمرو يف عمّان

ب���������َخ���������ّب���������ي ط��������ي��������ِف��������ك ِب�������ع�������ي�������وين           
وب��������اأق��������َل��������ع ِم�����������ن ِف��������ك��������ري ْظ������ن������وين
ي���������������ا ع������������������������درا ي���������������ا َح����������ن����������وين
اب������������ِن������������ك ُح������������ّب������������ي وْج����������ن����������وين
ُخ������������������دي ب�������������اإي�������������دي وع��������ّدي��������ن��������ي

وع����������ن����������د ي���������������ش�������وع�������ي خ�����ّل�����ي�����ن�����ي 
ان�������������������ِت اأح������������ل������������ى َي�����������ش�����م�����ي�����ن�����ي

ْج����ب����ي����ن����ي            َع  ح�������ل�������وي  وزه��������������������رة  
����������ه����������ر ب�������ت�������ب�������اه�������ى ف����ي����ك����ي                  ال����������طُّ
ي�����ه�����دي�����ك�����ي                َت  ب������ي������غ������ف������ى  م������������ا 
ان�����������������ت ال����������ف����������رح����������ة وع������ل������ي������ك������ي                
م�������������ش������ت������ّن������ي مل�����������������ص اإي��������دي��������ك��������ي                 
اب�������������ِن�������������ك َغ�������������َم�������������ر ل�����ي�����ال�����ي�����ن�����ا                    
وح�������وال�������ي�������ن�������ا                ف�������ي�������ن�������ا  وزرع 
ي�������خ�������ّل�������ي�������ن�������ا                      َت  حم��������������ّب��������������ة 
ن����������و�����������ش����������ل ل��������ع��������ن��������د امل�������ي�������ن�������ا                   

��������ش�������ار م��������������ا  ����������ش���������و  َل�����������������������ْو   
وب��������������ح��������������رق��������������ه��������������ا ب�����������ن�����������ار
وغ������������������������ار ورد  ي������������������������ا 

واأح������������������ل������������������ى االأن�������������������������ش������������ام                        
االآالم ب���������������������ح���������������������ر 
ارك�������������������������������������������ع ب�������������������������ش������������الم
ب��������������������ت��������������������ّل االأح���������������������������������������الم
ع����������������ل����������������ى ال�����������������������������������������������ّدوام
ط����������ار ال������������ف������������رح������������ة  وم�������������������ن   
���������������������ش��������������������ال وزّن����������������������������������������ار
�����������ع�����������ب املُ�����������خ�����������ت�����������ار ال�����������������������شَّ
ط�����������������������������������ول االأي��������������������������������������������ام
��������������������ْي ب��������������������ن��������������������ور و���������������������شَ
احل����������������ّي ْط��������������������������������راف  وَع 
زْي اإل����������������������ن����������������������ا  م����������������������ا 

ب����������������������ع����������������������ّز و�������������������ش������������������الم 

ي���������ا ع���������درا

قافلة املا�شي لن ت�شل بنا اىل اي مكان، فقد عاي�شناها 
�شاطئ  اىل  بنا  ت�شل  فلم  عديدة  �شنوات  م��دار  على 
اأخذ  يف  والتعنت  امل��واق��ف  يف  فاالنفرادية  االأم���ان، 
حتقيق  على  تقوى  ال  جمموعات  منا  جعل  القرارات 
االأهداف املرجوة على امل�شتويني البلدي واالجتماعي 
على  ونحن  االأو�شاع،  هذه  ظل  ويف  �شواء،  حد  على 
جدير  البلدية،  االنتخابات  من  جديدة  جولة  اأب��وب 
بنا اأن نفكر خارج ال�شندوق الإيجاد قوا�شم م�شرتكة 
بني القوائم ل�شراكة حتقق مكا�شب يف كافة املجاالت.

�شراكة جديدة قد جتعل امل�شتقبل اأكرث ا�شراقا للطائفة 
املعروفية يف �شفاعمرو، حُتررنا من قيود كثرية مل يعد 
وتخطيط  روؤيا  مكانها  وليحل  ظهرانينا  بني  مكان  لها 
بديلني يحددا اهداف املرحلة امل�شتقبلية و�شبل حتقيقها.

نحن على مفرتق طرق، فيه االيجابيات وفيه ال�شلبيات 
لكن  مفاجئات  او  كثرية  تغيريات  اىل  ي���وؤدي  وق��د 
لنهج  املنا�شب  الوقت  هذا  اإيجابية،  تغريات  معظمها 
فالتجربة  الزمن،  مع  �شباق  يف  نعي�ص  كوننا  جديد، 
نعاين  جعلتنا  طويلة  �شنني  دام��ت  والتي  املا�شية 
اهمية  هنا  من  امل�شتويات،  كافة  على  تداعياتها  من 
اىل  واال�شتفادة  تلك  الزمنية  احلقبة  تلك  نتخطى  ان 
اق�شى درجة من جميع الفر�ص املتاحة لتمرير افكار 
جديدة، ولو اأنني                على قناعة تامة ان هنالك 
فئة حاقدة لن تر�شى ال بالنهج اجلديد وال بالوحدة 
يعقوب. نف�ص  يف  ولغاية  معروفة  اأ�شباب  وذل���ك     
فقد  املواطن،  حول  وقليلون  ال�شلطة  حول  كثريون 
ال�شنني من اجلمود  الطائفة على مدار ع�شرات  عانت 
من  ووعود  املعروفية  االحياء  يف  امل�شاريع  وانعدام 
كلها  احلقيقة  يف  ولكن  مع�شول  وك��الم  ر�شيد  دون 
الدين  رج��ال  اىل  ات��وج��ه  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اوه���ام 
و�شباب  ال�شيا�شيني  والنا�شطني  املجتمع  ورج��ال 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى حث 
القوائم ال� د.�ص وال� ه.ن 
يتحدوا  لكي  ح.ق  وال��� 
وخو�ص  واح��دة  بقائمة 
امل��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
و�شبه  م�شرتكة  بقائمة 
�شتح�شل  ان��ه��ا  م��وؤك��د 

اأك�������رث. ل�����رمب�����ا  او  م����ق����اع����د  ث�������الث  ع����ل����ى 
عام   25 م��دار  على  د.���ص  ال�  فقائمة  موؤملة  احلقيقة 
وتف�شل،  رئي�ص  نائب  من�شب  اىل  للو�شول  ت�شعى 
انتخابية  ج��والت  ث��الث  م��دار  على  ه.ن  ال���  وقائمة 
وا�شتياء  م��ع��دودة،  باأ�شوات  احل�شم  ن�شبة  تعرب 
ال�شارع خلق قائمة امل�شتقبل ح.ق وح�شلت على ثلثي 
ا�شوات الطائفة، امل يحن الوقت لنتنازل عن كربياءنا 
والتفكري يف م�شلحة �شبابنا؟ اأما اذا ا�شروا على هذا 
اأحد. م�شلحة  يف  ت�شب  ال  املطاف  نهاية  فاإن  النهج 

على  اأ���ش��رف  مل��ا  �شفرة  اب��ي  ب��ن  املهلب  ان  ي��روى   
باإح�شار  امرهم  ثم  ال�شبعة.  ابناءه  ا�شتدعى  الوفاة، 
رماحهم جمتمعة، وطلب منهم ان يك�شروها، فلم يقدر 
فرقوها،  لهم:  فقال  جمتمعة،  ك�شرها  على  منهم  اأحد 
دون  فك�شروها  ويك�شره،  رحمه  واحد  كل  وليتناول 
ان مثلكم مثل  اعلموا  لهم:  قال  عناء كبري، فعند ذلك 
يع�شد  وموؤتلفني  جمتمعني  دمتم  فما  الرماح،  هذه 
اما  غر�شا،  خ�شومكم  منكم  ينال  ال  بع�شا،  بع�شكم 
ويتمكن  امركم،  ي�شعف  فانه  وتفرقتم،  اختلفتم  اإذا 
ال��رم��اح: ا���ش��اب  م��ا  وي�شيبكم  خ�شومكم،  منكم 
اع�����رتى اإذا  ب����ن����ي  ي�����ا  ج���م���ي���ع���ا  ك�����ون�����وا 
اح�������������ادا ت�������ت�������ف�������رق�������وا  وال  خ�������ط�������ب 
ت��ك�����ش��را اج���ت���م���ع���ن  اإذا  ال������رم������اح  ت�����اأب�����ى 
اف�������������رادا. ت����ك���������ش����رت  اف�������رتق�������ن  واإذا 

املستقبل وأم�����ل  امل���اض���ي  ق��اف��ل��ة 
ب��ق��ل��م: ش��ف��ي��ق خ��ن��ي��ف��س/ش��ف��اع��م��رو
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الثقيل  العيار  من  مفاجاأًة  جابر،  علي  العميد  فّجر   
حول م�شري برنامج "اآرابز غوت تالنت"، مو�شًحا اأن 
املو�شم املقبل �شيكون ال�شاد�ص واالأخري لهذا الربنامج.
بني  م�شاكل  وج���ود  ح���ول  ال�����ش��ك��وك  ج��اب��ر  واأث����ار 

التلميح  اأو  التحكيم  جلنة  اأع�����ش��اء 
عن  االع���ت���ذار  يف  البع�ص  رغ��ب��ة  اإىل 
ه��ذا امل��و���ش��م، م��ن خ��الل اإع��راب��ه عن 
هم. كما  اللجنة  اأع�شاء  بقاء  يف  اأمنيته 

ال�شعودي  الفنان  ان�شمام  حقيقة  وعن 
من  التحكيم  للجنة  الق�شبي  نا�شر 
جديد، قال اإن هناك حماوالت جادة معه 
التحكيم. جلنة  اإىل  جديد  من  للعودة 

على  الر�شمي  ح�شابه  عرب  جابر  وكتب 
جلنة  تبقى  اأن  "اأمتنى  تويرت:  موقع 
للمو�شم  تالنت  غوت  اآراب  يف  التحكيم 
ال�شاد�ص واالأخري هي نف�شها مع ال�شديق 
الرائع اأحمد حلمي وال�شاكنة يف القلب جنوى كرم".

مع  يبذل  كبرًيا  جهًدا  هناك  اأن  “اأعلم  قائال:  وختم 
اإىل مقعده يف اللجنة". الكبري نا�شر الق�شبي للعودة 

العيار  م��ن  مفاجأة  يفجّر  جابر  علي 
Arabs Got Talent الثقيل عن مصري

غ��ي��ب امل���وت م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري، 
اإث���ر  حم��م��د م���ت���ويل، ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 73 ع���ام���اً 

ت��ع��ر���ش��ه الأزم�����ة ���ش��ح��ي��ة م��ف��اج��ئ��ة..
ت�شوير  من  االنتهاء  قبل  متويل  وت��ويف 
م�شاهده يف اأحداث اجلزء الثاين من م�شل�شل 
"االأب الروحي"، املقرر عر�شه خالل االأيام 
الف�شائية. القنوات  اإح��دى  على  املقبلة 

ي�شار اإىل اأن الفنان الراحل من مواليد 11 
مار�ص 1945 مبدينة �شبني الكوم يف حمافظة 
االإ�شكندرية. مدينة  يف  وعا�ص  املنوفية، 

والتحق متويل بكلية دار العلوم ثم املعهد 
العايل للفنون امل�شرحية، كما �شارك يف اأفالم 
مثل  جماهريياً  اإقبااًل  القت  وم�شل�شالت 
،ليايل احللمية" و"زيزينيا" و"اأرابي�شك".

منها:  ع��دي��دة  اأف����الم  يف  ���ش��ارك  ك��ذل��ك 
و"�شارق  �شاحبي"  ي����ا  "�شالم 
مرتني". ل��ل��م��اأذون  ي��ذه��ب  و"البع�ص  الفرح" 

متولي محمد  امل��ص��ري  ال��ف��ن��ان  وف���اة 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  ن�شطاء  بع�ص  تداول 
الفنان  زوج���ة  احل��اج��ري،  لنهلة  تعليق  اأول 
وقّدم  ركبتيه،  على  جثا  اأن  بعد  حماقي،  حممد 
برنامج  يف  العزيز  عبد  �شيماء  للمت�شابقة  خامتاً 
لفريقه.  باالن�شمام  ق��ن��اع��ه��ا  الإ فوي�ص"،  "ذا 
احلاجري  اأن  "اإن�شتغرام"،  على  ح�شاب  وذكر 
تعط  مل  ولكنها  امل�شاهدين،  مثل  باملوقف  تفاجاأت 
تنزعج  مل  نها  اأ ك��دة  م��وؤ حجمه،  من  اأك��رب  م��ر  االأ
"الذكي"،  ب� و�شفته  ال��ذي  زوجها  ت�شرف  من 

املناف�شني.  من  ن�شائية  موهبة  على  يح�شل  كي 
حماقي  اإع���ج���اب  راأت  ن��ه��ا  اأ احل�����ش��اب  ك����د  واأ
نف�شها،  باملت�شابقة  ول��ي�����ص  ال�����ش��اب��ة  ب�����ش��وت 
الرومان�شية"  "احليل  اأن  اإىل  الف���ت���ة 
ق����������رب ال�����ط�����رق ل�������ش���خ�������ش���ي���ة زوج����ه����ا اأ

كانون  يف  احلاجري  من  ت��زوج  حماقي  اأن  يذكر 
بعد  وانف�شال   ،2011 العام  من  )دي�شمرب(  االول 
عامني، ثم عادا مرة اأخرى يف العام 2016، ورزقا 
فاطمة.. ا�شم  عليها  اطلقا  بطفلة  املا�شي  العام 

بعدما  م��ح��م��د ح��م��اق��ي  زوج����ة  ع��ّل��ق��ت  ك��ي��ف 
"The Voice"؟ مل��ش��رتك��ة  زواج  خ��ات��م  ق���دم 

نية  للبنا ا ن��ة  ل��ف��ن��ا ا ع���رّبت   ، ل��ه��ا ت��غ��ري��دٍة  يف 
ل��ل��م�����ش��ات  ا ب��و���ش��ع  دت��ه��ا  ���ش��ع��ا ع���ن  ل��ي�����ش��ا  اإ
ئ��ي اجل��دي��د. ل��غ��ن��ا ا ل��ب��وم��ه��ا  اأ ع��ل��ى  خ���رية  االأ

ء  ���ش��ع��ي��دة الن��ت��ه��ا ن���ه���ا  اإ ل���ي�������ش���ا  اإ ل���ت  وق���ا

ب��ع��د  مل���ق���ب���ل  ا ل���ب���وم���ه���ا  الأ ل���ت���ح�������ش���ريات  ا
ن��ه  اأ ف��ت  ���ش��ا واأ ت��ه،  اغ��ن��ي��ا غ��ل��ب��ي��ة  اأ ر  اخ��ت��ي��ا
م��ع��ربة  ق��ل��ب��ه��ا  ىل  اإ ق��ري��ب��ة  غ���ن���ي���ات  اأ ي�����ش��م 
. م���ع ج��م��ه��وره��ا رك��ت��ه  مل�����ش��ا ���ش��ه��ا  ع���ن ح��م��ا

إليسا سعيدة بانتهاء تحضري ألبومها الجديد

ح�شابه  ع��رب  ع��الم��ة  راغ���ب  ���ش��ت��ار  ال�����ش��وب��ر  ن�شر 
اخل����ا�����ص ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ان�������ش���ت���غ���رام ����ش���ورًا 
ال�شاهر. ك��اظ��م  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ن��اء  بقي�شر  جتمعه 

واأرفق عالمة ال�شور بتعليق كتب فيه اأنه كان يتناول 

عالمة  خ�شر  اأعماله  مدير  برفقة  ال�شاهر  مع  القهوة 
.)Stars on Board( النجوم باخرة  اإقالع  قبل 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات م���ن ق��ب��ل م��ت��اب��ع��ي عالمة  وان��ه��ال��ت 
�شوياً. النجمني  ل��روؤي��ة  فرحهم  ع��ن  ع��ربوا  ال��ذي��ن 

ماذا الذي جمع راغب عالمة بكاظم الساهر??? 

ا���ش��ت��ع��ان��ت ���ش��رك��ة ك��وك��ا ك��وال 
م�شر  لتمثيل  ح�شني  تامر  بالفنان 
لكاأ�ص  الر�شمية  االأغنية  تقدمي  يف 
الر�شمي  الراعي  ب�شفتها  العامل 
يف  اإق��ام��ت��ه  امل��ق��رر  ال��ع��امل  لكاأ�ص 
مع  و�شيغني  اأ�شهر،  بعد  رو�شيا 
درول��و. جي�شون  العاملي  النجم 
ويتم طرح االأغنية املُقررة لكل بلد 
بالده  ميثل  الذي  املطرب  ب�شوت 
الأغنية  و�شي�شارك  املونديال،  يف 
اآ�شيل  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ع��م��ران، وم��ن امل��غ��رب ال��دوزي.

تامر حسني يمثل مصر يف مونديال 2018
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 “SMART بشــرى ســارّة مــن شــركة ســانو ضمــن فئــة منتجــات الغســيل: ”مكســيما
ــز يشــمل بــودرة وِجــل ذكييــن،  اإلســتثنائي والممّي
فوائــد   4 تدمــج  مبتكــرة  بتقنيــة  ويعمــل 
للحفــاظ علــى المالبــس لتبــدو كمــا لــو 

ــت: ــرور الوق ــع م ــدة م ــت جدي كان

ــي ســانو:  ــرة قســم اإلســتراتيجيات ف ــار لندســبيرج مدي ــول تم وتق

1 2.5 5 3

تشكيلة النســـــاء:
DOTTED LINE

MATCHPOINT

WALLFLOWER POWER
BOHEMIAN RAPSODY

329.90 99.90 199.90 19.90 ــاء: ــاء النس ــعار أزي أس
249.90 99.90 319.90 49.90

 279.90 99.90 249.90 129.90 399.90 119.90
59.90 9.90 129.90 49.90

49.90 29.90 199.90 59.90 69.90 49.90
ــات: 32-46. 199.90   المقاس 99.90

تشكيلة أزيـــاء الّرجـــال:
2018

BEAT GENRATION

SMOKED WAVE

TROPIC ZEN

PEACE HARMONY
 299.90 129.90 199.90 29.90 ــاء الرجــال: أســعار أزي
 559.90 179.90 149.90 99.90

299.90 119.90 399.90 149.90
49.9 14.90 99.90 59.90 199.90 99.90

159.90 129.90 149.90 49.90
59.90 79.90 49.90 379.90 29.90

.2XL حتى Y /25-40 :المقاسات

تشكيلة مالبس الرجال 

H&M Studio
 .2018

إطالالت وقطع مختارة 

تشكيلة مالبس النساء 

إطالالت وقطع مختارة 

3/4

3/4

3/4

ــداع“، ممــا  ــز واإلب شــعار شــركة ”الهــالل“ هــو ”الجــودة، التمّي
جعلهــا الشــركة الرائــدة فــي الوســط العربــي فــي إنتــاج 
ــة، منتجــات تناســب  ــن الحــالوة والطحين ــدة م منتجــات جدي
الجميــع، والتــي تــم إنتاجهــا مــن مــواد ذات جــودة عاليــة 
ــاغ طعــام،  ــدون أصب ــدون مــواد حافظــة، ب ــة ب ــات طبيعي ومرّكب

بــدون كولســترول وچلوتيــن .

 ”ُلقمــة“  - تحاليــة حــالوة بـ 4 
طعمــات رائــدة وفاخــرة: ڤانيــل بإضافــة جــوز الهنــد ”الُمكرمل“، 
ڤانيــل بنــدق، ڤانيــل شــوكو وڤانيــل بإضافــة فســتق حلبــي، في 

كيــس فاخــر يحتــوي علــى 15 ”ُلقمــة“ 

ــات  ــن التخفيض ــد م ــع العدي ــهر آذار م ــح ش ــن تفتت ــال نچري ميخ
المّميــزة والمدلّلــة . 

25%

250

10.3 4.3

ــن  ــّن م ــط النســاء ه ــس فق لي
يحببــن التســوق، بــل هنــاك 
الذيــن  الرجــال  مــن  العديــد 
فــإذا  الشــوبينج،  يعشــقون 
الرجــال  هــؤالء  مــن  كنتــم 
ــون  ــم أن تســارعوا... كني عليك
عزرائيلــي عــكا يعــرض عليكــم 
تشــكيلة حمــالت تنتظركــم 
ــي  ــق عزرائيلــي والت ــي تطبي ف
تمّكنكــم مــن الحصــول علــى 

تشــكيلة واســعة مــن الكوبونــات واإلمتيــازات التــي توّفــر الكثيــر.
T ZIP شــبكة حوانيــت

89 29
50  Bogart وشبكة حوانيت أزياء الرجال

3 - DELTA وفــي
100

50 مانيــا جينــس 
200

 – BODY SHOP
49.90

89.00

2018

ــاؤل  ــى التف ــف 2018 عل ــع وصي ــوار“ لربي ــدة ”رن ــاء الرائ تبعــث تشــكيلة شــبكة األزي
والتجــدد بمــا يتوافــق مــع موســم دافــئ. وهــي تعتمد علــى مالبــس خفيفة وانســيابية 

بمــا يشــمل مالبــس مثقوبــة ومطــرزة مــع أحــدث تقنيــات الطباعــة.

 H&M
Studio

2018

4

 25% 

 SMART
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الكوابي�ص  وروؤي��ة  �شيئة  نوم  ليلة  من  تعاين  كنت  اإذا 
بع�ص  م��ن  بينة  على  ت��ك��ون  اأن  فعليك  امل��زع��ج��ة، 
نومك. اإف�����ش��اد  يف  �شببا  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  العنا�شر 

وللح�شول على ليلة نوم جيدة، يعتمد الكثريون على 
احلبوب املنومة اأو �شرب ال�شاي وغريها من االأ�شاليب 
التقليدية املعتمدة يف مكافحة االأرق وا�شطرابات النوم، 
خا�شة واأن احلرمان من النوم قد يوؤدي اإىل زيادة الوزن 
القلب. اأمرا�ص  الدم وحتى  بارتفاع �شغط  واالإ�شابة 
الن�شائح،  بع�ص  اتباع  يف  الهانئ  النوم  يكمن  ورمبا 
خا�شة يف ما يتعلق باالأطعمة التي نتناولها قبل النوم، 
اأجل  من  بالتعاون  والنوم  التغذية  خ��رباء  قام  لذلك 
النوم: قبل  طعام  من  تناوله  تفادي  يجب  ما  ك�شف 
ال�������������������ك�������������������ح�������������������ول:  -1

فند اخلرباء النظرية القائلة باأن تناول بع�ص امل�شروبات 
الأن  وذلك  اال�شرتخاء،  اإىل  يوؤدي  النوم  قبل  الكحولية 
اله�شمية،  اأجهزتنا  يف   ب�شرعة  يتم  الكحول  ا�شتقالب 

ما ي�شبب اال�شتيقاظ املتكرر خالل الليل، باالإ�شافة اإىل 
اأن الكحول تقوي ال�شخري ما ي�شر ب� "نوعية" النوم.
ال��������داك��������ن��������ة: ال���������������ش�������ك�������والت�������ة   -2
قد يكون هذا اخلرب �شيئا بالن�شبة لع�شاق ال�شكوالتة، 
االأخ���رى،  الأن��واع��ه��ا  كبديل  تو�شف  واأن��ه��ا  خا�شة 
الثيوبرومني  وم���ادة  الكافيني  على  حت��ت��وي  فهي 
ال��ك��اف��ي��ني(، وال��ت��ي ت�شبب زي���ادة يف  اأن����واع  )اأح���د 
االرت��ي��اح. ب��ع��دم  و���ش��ع��ورا  القلب  ���ش��رب��ات  م��ع��دل 
ال���������ت���������واب���������ل: ال���������������ك���������������اري/   -3
يتناول الكثريون قبل النوم بوقت وجيز وجبات حتتوي 
على التوابل باأنواعها، اإال اأن ذلك قد يوؤدي اإىل االأرق، 
الذين  امل�شاركني  اأن  اأ�شرتالية  درا�شة  وجدت  حيث 
وجبات  اإىل  اخل��ردل  اأو  "تابا�شكو"  �شل�شلة  اأ�شافو 
الع�شاء، عانوا من �شعوبة يف النوم وحرقة يف املعدة.
)ال��������������ربوت��������������ني(: ال��������ل��������ح��������وم   -4
عبئا  ك��ل��ه��ا  ال���ربوت���ني  اأن�����واع  ت�����ش��ب��ب  اأن  مي��ك��ن 
ع��ل��ى اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي، وال�����ذي ي��ف��رت���ص اأن 
ن��ائ��م��ون. ن��ح��ن  ب��ي��ن��م��ا   %50 اإىل  ع��م��ل��ه  ي��ت��ب��اط��اأ 
اإىل  اجل�����ش��م  �شيدفع  ال��ربوت��ني  ت��ن��اول  ف���اإن  ل��ذل��ك 
النوم. م��ن  ب��دال  اله�شم  عملية  يف  ج��ه��وده  تركيز 
الغذائية  العنا�شر  بع�ص  على  االع��ت��م��اد  ومي��ك��ن 
يف  واال���ش��ت��غ��راق  اال���ش��رتخ��اء  ع��ل��ى  ت�شاعد  ال��ت��ي 
اليا�شمني  واأرز  واحل��ل��ي��ب  ال��ك��رز  وم��ن��ه��ا  ال��ن��وم، 
يف  االأ���ش��ا���ص  يف  ي���زرع  االأرز،  اأن����واع  اأج����ود  )م���ن 
احللوة. والبطاطا  امل��وز  اإىل  باالإ�شافة  ت��اي��الن��د(، 

أطعمة تسبب األرق تجنبها قبل النوم
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8

اب��������������راج

عة
اط

متق
ت 

لما
ك

ت������������س������������ال������������ي

مهنياً: ين�شحك الفلك بتجنب املواجهة والنقا�شات 
العقيمة يف العمل اليوم الأن النتائج �شتكون �شلبية 
الذهبية  الفر�ص  من  الكثري  اليوم  تنتهز  عاطفياً: 
�شحياً:  بال�شريك  العالقة  م�شلحة  يف  وت�شتغلها 
من  التخل�ص  بغية  جبهة  غ��ري  على  حت���ارب 
امل�شاكل ال�شحية، وباإرادتك ال�شلبة تنجح يف ذلك

مهنياً: تواجه خالل هذا اليوم الكثري من املناف�شني 
يف العمل، فكن حذراأ وم�شتعدًا عاطفياً: ال�شغوط 
مع  بق�شوة  تت�شرف  جتعلك  لها  تتعر�ص  التي 
حاول  �شحياً:  معه  ولطيفاً  حنوناً  فكن  احلبيب، 
مرحلة  وب��دء  ال�شحية  م�شاكلك  على  التغلب 
واحليوية الر�شاقة  عنوانها  حياتك  من  جديدة 

عليك  حمددة  مهمة  اإليك  اأ�شند  اإذا  مهنياً: 
نفذها ب�شدق وامانة، فهذا يكون يف م�شلحتك 
تكون  لل�شريك  اجليدة  معاملتك  عاطفياً: 
على  ذلك  وتالحظ  ايجابية،  انعكا�شات  لها 
كنز  فهي  �شحتك،  تهمل  ال  �شحياً:  وجهه 
اأجل م�شتقبل �شحي كبري ال يقدر بثمن من 

واعدة  لقاءات  تعرف  اأو  ا  عرو�شً تتلّقى  قد  مهنياً: 
ولن  اأدائ���ك  لتطوير  مهّم  حافز  مبثابة  تكون  ا  ج���ًدّ
بع�ص  ت��واج��ه  ق��د  ع��اط��ف��ي��اً:  ال���ظ���روف  تعاك�شك 
مع  تتعامل  ورمّب��ا  العاطفية  العالقة  يف  ال�شعوبة 
االأم��ر  لهذا  متيّقًظا  فكن  ج��ف��اء،  اأو  ب�شّدة  ال�شريك 
االأ�شبوع  نهاية  عطلة  من  اال�شتفادة  ح��اول  �شحياً: 
نف�شك عن  للتخفيف  الطبيعة  اأرج��اء  يف  بنزهة  للقيام 

عن  وتبحث  اال���ش��ت��ق��رار  وراء  ت�شعى  مهنياً: 
ا  اأولوياتك وتبدو ثابًتا يف مواقفك ومغامًرا وم�شتبًدّ
�شفر  يف  احلبيب  ت�شطحب  ع��اط��ف��ي��اً:  ب��اآرائ��ك 
وتعي�ص معه اأجواء خيالّية من التقارب وال�شحر 
مدى  على  حتدد  اأن  ح��اول  �شحياً:  واملغامرات 
ي�شرك ما  كل  من  اخلالية  طعامك  الئحة  اأ�شبوع 

وات�شاالتك  عالقاتك  يف  الت�شّنج  بع�ص  مهنياً: 
املهنية وقد يغيب اإبتداء من اليوم حماور حتتاج 
تنتظره  ر�شمي  م�شتند  يتاأخر  اأو  ح�شورك  اىل 
خياراتك  يف  ح��ذرًا  اأكرث  تكون  اأن  عليك  عاطفياً: 
تدوم  العالقة  وجه  يف  مطّبات  تظهر  وقد  املقبلة، 
ب�شعة اأيام �شحياً: ال متار�ص جهودًا غري اعتيادية، 
وعالج االأمرا�ص التي قد ت�شيبك باأ�شرع ما ميكن

مادية  ج��ائ��زة  تك�شب  او  ق�شية  تربح  مهنياً: 
اأحد  دعم  اأو  متويل  اأو  قر�ص  مناق�شة  اىل  ومتيل 
امل�شاريع عاطفياً: ت�شوي االأمور وتنجح وتقع يف 
الغرام وت�شارح ال�شريك بنياتك وال تكون متملقاً 
ال�شاحة  يف  ومركزك  قوتك  ت�شتعيد  �شحياً:  معه 
وتثبت وجودك وتتخّطى معظم احلواجز والقيود

يف  تفّكر  اأو  ع��ق��ارًا  تبيع  ان  املمكن  من  مهنياً: 
يف  م��ك��ان  ا�شتئجار  اأو  ���ش��راء  اأو  بيع  عملية 
�شرعة  يف  ق��ّوت��ك  تكمن  عاطفياً:  االث��ن��اء  ه��ذه 
ي�شهل  ما  ال�شريك،  اإقناع  على  والقدرة  البديهة 
�شحياً:  ج���دًا  ن��اج��ح��ة  ع��الق��ة  حتقيق  عليك 
وق��درة  كبرية  طاقة  بنف�شك  ثقتك  من  ت�شتمد 
اليومية احل��ي��اة  ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ش��دي  ع��ل��ى 

ب�شبب  ال��زم��الء  عند  ك��ب��ريًا  ت��اأث��ريًا  ت��رتك  مهنياً: 
على  ن��ظ��رك  بوجهة  االآخ��ري��ن  اإق��ن��اع  على  ق��درت��ك 
يف  تغامر  ال  عاطفياً:  ال��ث��غ��رات  بع�ص  م��ن  ال��رغ��م 
تنعك�ص  قد  ف��االأم��ور  اأخ���ريًا،  حققتها  التي  العالقة 
�شحياً:  ر  امل��رَبّ غري  اندفاعك  ثمن  فتدفع  �شلباً  عليك 
االأدراج  على  تنقالتك  يف  االإم��ك��ان  ق��در  احل��ذر  ت��وخ 
متاعب ل��ك  ت�شبب  ف��ق��د  ال��ع��م��ل  يف  ال��ط��واب��ق  ب��ني 

اإيجابيات  اىل  ي�شري  ما  وثمة  االأح���وال  تهداأ  مهنياً: 
انطباع  ل��دي��ك  يتكون  ح��ني  يف  النجاح  واح��ت��م��االت 
عاطفياً:  ومربكة  �شعبة  ب�شورة  ت�شري  االم��ور  اأن 
وتتخل�ص  ايجابية  ب�شورة  االأح���داث  تفاجئك  ق��د 
�شحياً:  باخليانة  واتهامه  ال�شريك  جتاه  نياتك  من 
برناجمك  تطبيق  يف  وال��رتاج��ع  الف�شل  ت��ع��رف  ل��ن 
ال�����ش��ح��ي م��ه��م��ا ح����اول االآخ������رون ث��ن��ي��ك ع��ن ذل��ك

ومعلومات  والف�شائح  االرتباك  بع�ص  توقع  مهنياً: 
قدر  وجتنب  اأم���ل،  بخيبة  ت�شعر  وجتعكل  تذهلك 
اإىل  ال�شريك  عاطفياً:  الع�شوائية  القرارات  االإمكان 
الو�شع  من  ت�شتفيد  اأن  ح��اول  تخاف؟  فمم  جانبك 
انتظارها  ط���ال  مكا�شب  لتحقيق  امل�شتطاع  ق���در 
عملياً  ���ش��ائ��ب��ة  ق�����رارات  ���ش��اح��ب  اأن����ت  ���ش��ح��ي��اً: 
ال�شحي ال�شعيد  على  كبري  فا�شل  اإمن��ا  وعاطفياً، 

املعلومات  واجمع  حولك  يجري  ما  لكل  انتبه  مهنياً: 
بعيدًا  اإمنا  وا�شحة،  نتائج  اإىل  تتو�شل  اأن  وح��اول 
ال�شريك  عامل  عاطفياً:  وامل�شكالت  االلتبا�ص  عن 
�شرورة  اإىل  ونبهه  اأف��ك��ارك  ع��ن  ل��ه  وع���رّب  ب��ه��دوء 
قد  �شحياً:  �شرًا  بكما  املرتب�شني  بع�ص  من  احل��ذر 
اأي  اإىل ممار�شة  اإنك ال حتتاج  تقول بينك وبني نف�شك 
تفكريك خطاأ  لك  �شتثبت  االأيام  لكن  ريا�شي،  ن�شاط 
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تعرقل  م�شكلة  االإم�شاك  ي�شبح  االأحيان  بع�ص  يف 
ما  م��ع  التفاعل  على  وق��درت��ه  االإن�����ش��ان  تركيز 
ال�شيق  ه��ذا  من  التخل�ص  باالإمكان  لكن  حوله. 
اأدوية  تناول  دون  الب�شيطة  االإج���راءات  ببع�ص 
�شهولة  على  لتحافظ  فرتة  كل  جتديدها  اإىل  ت�شطر 
االإم�شاك: لعالج  عمله  ميكن  ما  اإليك  االإخ���راج. 
اخلوخ املجفف )االآرا�شيا(. من اأف�شل االأطعمة التي 
االآرا�شيا. اأو  املجفف  االإخراج اخلوخ  ت�شاعد على 
ال���ك���ي���وي وال����ت����ني. م����ن احل����ل����ول ال�����ش��ه��ل��ة 
اأي�������ش���اً ت����ن����اول ال���ك���ي���وي وال����ت����ني ي��وم��ي��اً 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ح���رك���ة م��ن��ت��ظ��م��ة ل���الأم���ع���اء.

التمارين. امل�شي والرك�ص من اأف�شل اأ�شكال احلركة 

البدنية التي ت�شهل حركة االأمعاء وتبعد االإم�شاك.
االإم�شاك  م�شكلة  جت��دد  ع��دم  ل�شمان  االأل��ي��اف. 
مي��ك��ن��ك ع��م��ل ب��ع�����ص ال���ت���ع���دي���الت ال��غ��ذائ��ي��ة 
تناول  مثل  ال��ط��ع��ام،  يف  االأل��ي��اف  كمية  ل��زي��ادة 
واملعكرونة  ال��ب��ن��ي،  واالأرز  االأ���ش��م��ر،  اخل��ب��ز 
والبقول. والفول  الكامل،  القمح  من  امل�شنوعة 
ال������ق������ه������وة. ت���������ش����اع����د ال�����ق�����ه�����وة ع���ل���ى 
اإن���ق���ب���ا����ص االأم�����ع�����اء وت�����ش��ه��ل االإخ��������راج.
ق�شر  ت���ن���اول  واخل�������ش���روات.  ال��ف��واك��ه  ق�����ش��ر 
ال���ت���ف���اح وال��ب��ط��اط�����ص وال��ب��ط��اط��ا احل���ل���وة.
الكتان والزيتون. تناول ربع فنجان من زيت  زيت 
الزيتون اأو زيت بذور الكتان لت�شهيل عملية االإخراج.
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