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ب��خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة رئ���ي���س ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ع���رس���ان ي��اس�ين
ي��خ��ص��ص  2م��ل��ي��ون ش��ي��ك��ل للمنح ال��دراس��ي��ة ل��ل��ط�لاب الجامعيني
خ�ص�ص رئي�س بلدية �شفاعمرو عر�سان يا�سني
ً
ً
تاريخا غري م�سبوق يف بلدية �شفاعمرو
مبلغا
 ،و�صل الثنني مليون �شيكل كمنح درا�سية
للطالب اجلامعيني  ،يح�صل من خاللها الطالب
على مبلغ بقيمة � 10000شيكل كمنحة مقابل
تقدمية ل�ساعات تطوع داخل املدينة  ،اتت هذه
املنحة �ضمن ر�ؤي��ة رئي�س البلدية يف و�ضع
ق�ضايا الرتبية والتعليم على ر�أ�س �سلم اولوياته
حيث �أكد  " :خ�ص�صنا هذا املبلغ من �أجل تقدمي

الدعم املادي واملعنوي لأكرب عدد من طالبنا ،
�أن��ا خري من يعلم معاناة العائالت حم��دودة
الدخل من جتربتي ال�شخ�صية  ،هذه املنحة التي
تقدر ب � 10000شيكل �ست�ساعد الكثري من
العائالت التي حرمت نف�سها من الطعام من اجل
تعليم ابنائها  ،و�ست�شجع على زيادة التعليم
العايل يف املدينة وه��ذا �أح��د �أه��م اهدافنا " .
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ر���س��م��ي
ل��ل��م��ن��ح��ة ���س��ي��ف��ت��ت��ح ب�����الأي�����ام ال���ق���ري���ب���ة .

شفاعمرو تطلق صرخة غضب مصرع الشاب رائد ابو رغيس (الوحش) رميًا
بالرصاص بعد عدة أشهر من مقتل ابن عمه
وإصابة الشاب ماهر نصري إصابات متوسطة
يف جل�سة املجل�س البلدي الطارئة التي عقدت يوم
ال�سبت االخري 29.6.19على اثر اعمال العنف
التي حدثت يف املدينة والتي راح �ضحيتها ال�شاب
رائد وح�ش وا�صيب بدون ذنب اقرتفه ال�شاب
ماهر ن�صري الذي تواجد �صدفة بجانب احلدث
 .قرر املجل�س البلدي اقامة م�سرية �شعبية تكون
�صرخة غ�ضب تعرب عن موقف �شفاعمري موحد

يرف�ض العنف امل�ست�شري باملدينة .باال�ضافة اىل
مقاطعة اجتماعية لكل �شفاعمري يتعامل مع
ع�صابات االجرام .وتقرر اقامة جلنة من اع�ضاء
بلدية ير�أ�سها ع�ضو البلدية زهري كركبي لرتتيب
االمور التنظيمية املتعلقة بامل�سرية  .وينا�شد
رئي�س البلدية واع�ضاء املجل�س البلدية اهايل
�شفاعمرو امل�شاركة يف امل�سرية املنوي اقامتها
يف تاريخ  16.7يوم الثالثاء ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�صف م�ساءا لتكون �صرخة م��دوي��ة �ضد
من يريد ان يعيث الف�ساد والفو�ضى يف املدينة
 .و�ستنطلق امل�سرية من جانب البلدية مرورا
ب�شارع جبور جبور ومن ثم اىل �شارع ابراهيم منر
ح�سني وتنتهي يف �ساحة البلدية حيث �سيتم القاء
بع�ض الكلمات من قبل رئي�س البلدية وقبادات
اجتماعية �سيا�سية ودينية باال�ضافة اىل م�شاركة
جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف البالد .

نائب رئيس بلدية شفاعمرو فرج خنيفس يحتج امام شركة نتيفي
إسرائيل على عدم شمل اسم مدينة شفاعمرو ضمن الفتتاها املوجهة

الفتاتها املوجهة على مفارق الطرق الرئي�سية,
معتربا ذلك جتاهال مرفو�ضا كون مدينة �شفاعمرو
تعترب مدينه مركزيه يف منطقة ال�شمال وتقع
يف منت�صف مثلث عكا  -حيفا والنا�صرة ولها
اهميه اقت�صادية واجتماعية مركزيهة يف البالد .
ه��ذا وط��ال��ب ن��ائ��ب الرئي�س ال�شركة ت�صليح
الغنب فورا و�شمل ا�سم املدينة من بداية طريق
يوكنعام اجل��دي��د حتى م��ف��رق �سومخ  ,لتتاح
ل���زوار املدينة وع��اب��ري ال�شارع فر�صة زي��اره
�أب��رق نائب رئي�س بلدية �شفاعمرو فرج خنيف�س موفقه � ،سريعه و�آمنه ومينح ذلك للمدينة كذلك
بر�سالة عاجلة اىل �شركة نتيفي ا�سرئيل احتج من فر�صة ترويج ا�سمها جمانا ام��ام جميع عابري
خاللها على عدم ادراج ا�سم مدينة �شفاعمرو �ضمن ال�شارع ومنحها �صبغه مركزية بني بلدان املنطقة

لقي  ،ال�شاب رائد رغي�س (الوح�ش) ,م�ساء
اجلمعة املا�ضية  ,م�صرعه و�أ�صيب ال�شاب ماهر
ن�صري باخلط�أ بجراح متو�سطة بعد تعر�ضهما
لإطالق نار يف حي املكتب مبدينة �شفاعمرو .
وق��ام��ت ط��واق��م اال���س��ع��اف بنقل امل�صاب
اىل امل�ست�شفى .وو�صلت اىل امل��ك��ان ق��وات
ال�شرطة التي با�شرت التحقيق يف اجلرمية.
ي���ذك���ر ان اب����ن ع���م امل���غ���دور ق��ت��ل اي�ضا

ق���ب���ل ����س���ب���ع���ة �أ�����ش����ه����ر وي����دع����ى،
ح�����س��ام اب����و رغ��ي�����س (ال���وح�������ش).
هذا وتزامنت عملية االغتيال مع تواجد
ال�شاب ال�شفاعمري امل�سامل واملعروف
بدماثة اخالقه ماهر ن�صري حيث �أ�صيب
الأخري �إ�صابات متو�سطه نقل على �أثرها
اىل امل�ست�شفى حيث �أجريت له عمليه
جراحيه يف وجهه وك��ذل��ك تعذر على
الأطباء ان ي�ست�أ�صلوا الر�صا�صة الأخرى
من كتفه لتبقى عالقة هناك اىل االبد ...
وجاء يف بيان �صادر عن املتحدث با�سم
�شرطة ا�سرائيل للإعالم العربي� ":أطلقت
عيارت نارية بالقرب من مدر�سة "املكتب"
يف �شفاعمرو � ,إث��ر �إط�لاق النار ،تويف
رجل يف الأربعينيات من عمره ،و�أ�صيب
رجل يف ال�ساد�سة واخلم�سني من العمر
بجروح ما بني طفيفة ومعتدلة ً
(وفقا
مل�صادر طبية) ومت نقله �إىل م�ست�شفى
رام��ب��ام .ق���وات م��ع��ززة م��ن ال�شرطة
�سارعت �إىل مكان احل��ادث وتقوم بعمليات
م�سح وتفتي�ش مكثفة للعثور على اجلناة".
وا���ض��اف البيان ":حمققون خمت�صون من
ال��وح��دة امل��رك��زي��ة � ،إىل جانب حمققني من
مركز �شرطة �شفاعمرو ،يجمعون البينات
والأدل������ة م��ن م�����س��رح اجل��رمي��ة ,اخللفية
ل��وق��وع احل���ادث على م��ا ي��ب��دو �إجرامية".
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م���ص���رع  44ع��رب��ي��ا ب���ح���وادث *أماننا يف س ّلم أولوياتنا*

ال��ط��رق منذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2019
منذ بداية عام ُ 2019قتل على الطرقات 159
ً
�شخ�صا يف ح���وادث ال��ط��رق 16 ,منهم قتلوا
يف الأ�سبوعني املا�ضيني 44 .من الذين قتلوا
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام ك��ان��وا م��ن املجتمع العربي.
خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ُقتل 40
�شخ�صاً من املجتمع العربي� ,أي بزيادة قدرها
 10٪يف ع��دد القتلى م��ن املجتمع العربي.
ب���ي���ان���ات ح����ول الإ�����ص����اب����ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف
امل���ج���ت���م���ع ال���ع���رب���ي م���ن���ذ ب����داي����ة ال���ع���ام:
•منذ ب���داي���ة ال���ع���ام ق��ت��ل ���س��ب��ع��ة �أط���ف���ال
م�����ن ال���ف���ئ���ة ال���ع���م���ري���ة ( )0-14م��ن
امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي يف ح�������وادث ال���ط���رق.
•مقتل � 14شابًا من الفئة العمرية (15-

 )24م��ن املجتمع ال��ع��رب��ي م��ن��ذ ب��داي��ة عام
� ,2019أحدهم قتل يف الأ�سبوعني املا�ضيني.
•مقتل �أربعة �أ�شخا�ص من كبار ال�سن من املجتمع
العربي يف ح���وادث ال��ط��رق منذ ب��داي��ة العام.
• م����ق����ت����ل ع���������ش����رة �أ������ش�����خ�����ا������ص م��ن
امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي ك����ان����وا م����ن امل�������ش���اة.
• ���� 17ش���خ�������ص���ا م�����ن ال���ق���ت���ل���ى م��ن
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي ك���ان���وا ���س��ائ��ق��ي ���س��ي��ارة.
• منذ بداية عام  2019كان هناك ً 82
�سائقا
من املجتمع العربي متورطني يف ح��وادث طرق
قاتلة (قتل فيها �شخ�ص واح��د على الأق���ل).
• م��ق��ت��ل ���س��ت��ة رك���اب م��رك��ب��ة بعجلتني من
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي م��ن��ذ ب��داي��ة ع���ام .2019

ع��ث�رت ال�����ش��رط��ة ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة
م���ن ف��ج��ر اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي��ة  ،ع��ل��ى طفلة
ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر ��� 4س��ن��وات وه����ي ت�سري
ل��وح��ده��ا يف ال�����ش��ارع يف م��دي��ن��ة �شفاعمرو.
وقد مت ا�صطحاب الطفلة اىل حمطة ال�شرطة يف

املدينة فيما �شرعت ال�شرطة بالتحقيق للتعرف
على هوية الطفلة وعائلتها اىل �أن مت التو�صل اىل
العائلة ومت ت�سليمهم الطفلة  ,وقد مت التحقيق
ً
الحقا مع العائلة ملعرفة �أ�سباب حدوث هذا الأمر
لاً
وكيفية خروج الطفلة ال�صغرية لي �إىل ال�شارع

حكمت املحكمة املركزية يف حيفا ي��وم االربعاء
على �شاب م��ن �سكان اح��دى ال��ق��رى يف ال�شمال
بال�سجن امل�ؤبد بعد ان ادين بتهمة قتل والدته رميا
بالر�صا�ص حيث اطلق عليها  6ر�صا�صات من
م�سافة قريبة  ,عندما كانت تبلغ من العمر  46عاما .
كما وال��زم��ت املحكمة ال�����ش��اب ب��دف��ع تعوي�ض

 250ال����ف ���ش��ي��ك��ل ل�����ش��ق��ي��ق��ه الأ����ص���غ���ر ملا
ت�سبب ل��ه م��ن ا���ض��رار ب��ع��د ان ق��ت��ل وال��دت��ه .
ي�شار اىل ان احل��ادث��ة وقعت يف ال��ع��ام 2016
 ,وك���ان���ت ال�����ض��ح��ي��ة ام ل  5اوالد  ,حيث
ن�سبت حينها امل��ح��ك��م��ة للمتهم ت��ه��م��ة القتل
 ,ع��ل��ى خلفية م��ا ي�سمى ب�����ش��رف ال��ع��ائ��ل��ة .

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ط��ف��ل��ة ( 4س���ن���وات) ع��ن��د الثالثة
ف���ج���رًا ت��س�ير ل���وح���ده���ا يف ش������وارع ش��ف��اع��م��رو

ب������ق������ل������م :ع�������ام�������ر ارم������ل������ي
�أتفهم غ�ضب ال�شارع من تفاقم �أعمال العنف
واجلرمية يف الآونة الأخرية يف بلدتنا الوادعة ،
�أت��ف��ه��م ه���ذا ال��غ�����ض��ب لأن��ن��ي �أ���ش��ارك��ك��م �إي���اه
مت��ام��ا ك��م��ا �أي م���واط���ن �آخ����ر ي��ت��م��ن��ى حياة
ع��ادي��ة �ساملة همّه الأول والأخ�ي�ر �أن مي�ضي
يومه ب�أمان و�أن ي�ضمن ه��ذا الأم��ان لأوالده .
�أتفهم غ�ضب ال�شارع لأن بلدتنا غري معتادة
�أب� ً
��دا على اجل��رائ��م الب�شعة ال��ت��ي غ��دت تهدد
م�ستقبلنا وم�ستقبل �أوالدن�����ا  ،ب��ل وت���زرع
بنفو�سنا ال�شعور بالإحباط وانعدام الأم��ان .
�أتفهم غ�ضب ال�شارع  ،كيف ال  ...فقد �أ�صبحت
اجل���رمي���ة ع���ن���وان ك���ل ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر ف�صارت
ت��ه��دد ك��ي��ان��ن��ا وحت����اول ف��ر���ض واق���ع ج��دي��د .
�أتفهم غ�ضب ال�شارع بتوجيهه �أ�صابع االتهام
للم�س�ؤولني "بتق�صريهم" مبحاربة �آفة العنف
واجل��رمي��ة ب�شكل ح���ازم و���ش��دي��د  ،وبتق�صري
ال�����ش��رط��ة بتغا�ضيها ع��ن اجل��رمي��ة يف القرى
ال��ع��رب��ي��ة وان��زالق��ه��ا ل�����ش��ف��اع��م��رو احل��ب��ي��ب��ة .
�سبق وحتدّثتا يف املا�ضي عن تفاقم اجلرمية،
�أ�سبابها و�صعوبة اجتثاثها من جذورها ولكن

لي�س ب��ع��د ،فعلينا
ج��م��ي��ع��ا ال��ت��ك��ات��ف
�سوية و�أن نقف كلنا
وقفة الرجل الواحد
ملحاربة هذه الظاهرة
املقلقة بكل الو�سائل القانونية املتاحة لكل واحد
منا وعلينا جميعا ملقاة مهمة الوحدة والقيادة
بل وم�س�ؤوليتنا جميعا العمل ك ّل من موقعه على
دع��وة جميع �سكان �شفاعمرو لنطلق �صرختنا
 ،وعليه وبتنظيم م��ن بلدية �شفاعمرو وعدة
م�ؤ�س�سات حملية ودينية ومب�ساندة نا�شطني
اجتماعيني ���س��وف ننطلق مب��ظ��اه��رة �ضخمة
م�شرتكة من كافة �أطياف املجتمع ال�شفاعمري
 ،كي ندوّي �صوتنا عاليا ون�ؤكد �أننا بحاجة اىل
ع��ودة الهدوء والأم��ن �إىل بلدنا احلبيب لتعود
�شفاعمرو �آمنة وهادئة كما عهدناها من قبل .
وبهذه الفر�صة �أدع��و ك��ل من تتوق له نف�سه
لعودة �شفاعمرو �آمنة الأ�شرتاك بهذه املظاهرة
�أط��ف� ً
�اال وك��ب� ً
�ارا ي��وم الثالثاء 16-7-2019
* ك���ف���ى ل���ل���ع���ن���ف* .
ك�����ي ن����ق����ول :

ن����ادي روت������اري س��ت��ي�لا م���ارس
السجن املؤبد لشاب من احدى قرى الشمال
قتل امه رميًا بالرصاص عام  2016يف ح��ي��ف��ا :ان�����ج�����ازاتٌ وت���ج���دّد

للسنة الثانية على التوالي فوز مدير الس ّلة الثقافية يف شفاعمرو
األستاذ حسني الشاعر بتقديم أكرب سلة ثقافية يف الوسط العربي

ح�صل الإعالمي ح�سني ال�شاعر مدير ال�س ّلة الثقافية
يف بلدية �شفاعمرو وامل��رك��ز اجل��م��اه�يري ،على
املركز الأول يف منطقة ال�شمال واملثلث بالو�سط
العربي ،بعدد العرو�ض التي ُق��دم��ت للمدار�س
امل�شاركة يف برنامج ال�س ّلة الثقافية من قبل وزارة
امل��ع��ارف و�شبكة امل��راك��ز اجلماهريية يف البالد.
حيث و�صل ع��دد العرو�ض ً 216
عر�ضا قدمت
خ�لال��ه��ا ع��رو���ض ف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ول���ق���اءات مع
ك��� ّت���اب و���ش��ع��راء وف��ن��ان�ين وم�����س��رح وغ�يره��ا.
وك��ان ال�شاعر ح�صل العام املا�ضي على �شهادة

ام��ت��ي��از م��ن ال����وزارة و�إدارة ال�سلة الثقافية
ال��ق��ط��ري��ة وه���و ال��وح��ي��د يف ال��و���س��ط ال��ع��رب��ي.
وعبرّ مدير ال�سلة الثقافية للو�سط العربي الأ�ستاذ
خ�ضر �شاما ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره لل�شاعر على
جهوده امل�ضنية وعمله ال��د�ؤوب يف رفع امل�ستوى
الثقايف والفني يف مدار�س �شفاعمرو من خالل ما
يقدمه من برامج ثقافية وفنية مبهنية متناهية.
ويف حديث مع الإع�لام��ي ح�سني ال�شاعر ق��ال " :
ب��دون �شك �أن حت�صل على املرتبة الأوىل لل�سنة
الثانية وه��ذه امل��رة بعدد العرو�ض لي�س مفهومًا
ً
�ضمنا ولكن العمل ال���د�ؤوب واملهني والتعاون
املثمر مع مديري املدار�س وق�سم الثقافة وق�سم
امل��ع��ارف وجلنة التوجيه املحلية �أع��ط��ى ثماره
على �أر���ض ال��واق��ع وه��ذه ال�شهادات حمفز �أخر
لتقدمي الأف�ضل و�إث���راء طالبنا بانتقاء الربامج
الرتبوية والثقافية الهادفة مبختلف امل�ضامني من
ال�س ّلة الثقافية و�شكر ال�شاعر الأ�ستاذ خ�ضر �شاما
على تعاونه املميز يف دع��م الثقافة يف جمتمعنا.

�أق��ام ن��ادي روت��اري �ستيال مار�س يف حيفا حفال مميزا
يف قاعة بلدية حيفا ،مبنا�سبة تبادل رئا�سة النادي
بني الرئي�س امل�ؤ�سِّ �س الدكتور حامت خوري والرئي�سة
اجل��دي��دة ال�سيدة املحامية م��ري��ان اب��ي ن���ادر التي
�ست�ستمر ف�ترة والي��ت��ه��ا (وف��ق��ا النظمة ال��روت��اري)
�سنة كاملة وحت��دي��دا حتى � ِآخ���ر ح��زي��ران ،2020
حيث يخلفها يف ه��ذا املن�صب بروفي�سور حممد وتد
ال��ذي يعمل عميدا ملدر�سة احل��ق��وق يف كلية �صفد.
تقديرا للجهود الكبرية التي بذلها تطوعا الدكتور
حامت يف ت�أ�سي�س النادي قبل �سنة ون�صف ،ويف تويل
رئا�سته وت�سيري ام��وره ،و�إزاء ما ح ّققه هذا النادي
من �إجن��ازات وما و ّفره من خدمات ملمو�سة للجمهور
احليفاوي ب�صورة عامة والعربي ب�صورة خا�صة،
قامت رئي�سة بلدية حيفا الدكتورة عينات كلي�ش رومت
مبنح الدكتور حامت �شهادة تقدير جاء فيها" :ن�شكرك
ون��ق��درك على اخ�لا���ص��ك وع��ل��ى ن�شاطاتك اجل � َّم��ة يف
خدمة املجتمع احليفاوي يف خمتلف املجاالت ،فانت
مت ّثل الوجه امل�شرق لهذا املجتمع وت�شكل م�صدر �إلهام
للآخرين" .كما ا�ست�شهدت رئي�سة البلدية مبقولة الربت
فوك  " :ما عملناه لأج��ل انف�سنا فقط ،ي��زول بزوالنا
�أ ّم��ا ما عملناه لأج��ل ال َآخ��ري��ن ف�إ ّنه ي��دوم اىل االبد".
نوعي
لقد �شارك يف حفل تبادل رئا�سة النادي جمهور ّ
ي�ضم بالإ�ضافة اىل ممثلي البلدية واىل اع�ضاء النادي

واالزواج وال��زوج��ات ،كوكبة من املتربعني الذين ّمت
تكرميهم ،كما �شاركت اي�ضا الرئا�سة العليا لروتاري
ا�سرائيل مم َّثل ًة بعميد روتاري ا�سرائيل احلايل ال�سيد
ماتي هرئيل والعميد الأ�سبق نائب رئي�سة املحكمة
العليا �سابقا القا�ضي �سليم جربان اللذان ا�شادا بنادي
روت��اري �ستيال مار�س وما حققه من �إجن��ازات كبرية
يف خدمة املجتمع احليفاوي ب�صورة عامة والعربي
احل��ي��ف��اوي ب�صورة خا�صة ،وذل��ك رغ��م كونه ناديا
جديدا قد َّمت ت�أ�سي�سه ر�سميا قبل �سنة ون�صف فقط،
ك��ن��ادي روت���اري ناطق باللغة العربية الول م��رة يف
تاريخ مدينة حيفا .وممّا ورد حرفيا يف كلمة القا�ضي
ُ
تطلعت طويال اىل اقامة نادي
�سليم جربان ،قوله" :لقد
روتاري ناطق بالعربية يف مدينة حيفا ،وها قد حتقق
ه��ذا احللم بف�ضل الرئي�س امل�ؤ�سِّ �س الدكتور حامت
خوري وتعاون اع�ضاء النادي معه ...ممّا جعل هذا
النادي �أي نادي روتاري �ستيال مار�س يف حيفا ،يح ّقق
خالل �سنة ون�صف ،كمّا كبريا من االجن��ازات النوعية
التي تعجز عن حتقيقها ،الكث ُري من ن��وادي الروتاري
العريقة" .كما ا�ضاف القا�ضي جربان باعجاب ،خماطبا
اع�ضاء النادي بقوله" :لقد كنتم بعملكم الرائع هذا،
م�صدر اعتزاز ملواطني حيفا العرب ولكافة املواطنني
اي�ضا ...وت�ستحقون �أن تكونوا بكل ت�أكيد ،فخرا حلركة
الروتاري على امل�ستوى اال�سرائيلي ب�صورة عامة."...

"ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺘﻌـﺐ وﺗﺤـﻘﻴﻖ اﻟﻨـﺠﺎح ،
وﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﻨﻜﻚ ﻳﺤﺮﻗﻠﻚ أﻋﺼﺎﺑﻚ؟ "

إﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﻳﺤﺘﺮم ﻣﻜﺎﻧﺘﻚ
ِ
ﻓـﻲ ﻣـﺰراﺣﻲ ﻃﻔﺤﻮت

ﻛﻞ اﻹﺣﺘﺮام إﻟﻚ!

ﱢ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻟﻚ
ﺮ
ﻳﻮﻓ
اﻟﺬي
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺒﻨﻮك,
ﻟﻜﻞ
اﻻﺣﺘﺮام
ﻛﻞ
ﻣﻊ
ً
وﺧﺪﻣﺎت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أﻳﻀﴼ ..ﻫﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺮﻣﻚ ﻓﻌﻼ.
اﺗﺼﻠﻮا اﻵن *8860
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ل��ه��ذه األس��ب��اب ت��آم��روا على
الرئيس محمد مرسي وقتلوه
اإلع�����ل�����ام�����������ي أح��������م��������د ح���������ازم

بعد ث���ورة اخلام�س والع�شرين م��ن يناير/كانون
ال��ث��اين  2011وبالتحديد يف �شهر يونيو/حزيران
من العام  2012توىل الرئي�س الراحل حممد مر�سي
احل��ك��م يف م�صر ،بعد �أول ان��ت��خ��اب��ات دميقراطية
�شهدتها م�صر عقب الإط��اح��ة بنظام ح�سني مبارك.
ويف يونيو/حزيران من العام احل���ايل ،فقد ال�شهيد
وع��ي��ه خ�ل�ال ج��ل�����س��ة حم��اك��م��ت��ه ل��ي��ف��ارق احل��ي��اة.
وقت انتخابه ملن�صب الرئي�س ،وقف الراحل مبيدان
التحرير يف القاهرة رمز الثورة امل�صرية لي�ؤدي الق�سم
ك ��أول رئي�س مدين منتخب دميقراطيا يف تاريخ م�صر
املعا�صر .القوى املعادية لثورة يناير ،حتركت ملنع
الراحل من تنفيذ برناجمه الإ�صالحي .فقد قام وزير
الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي بانقالب على رئي�سه الذي
عينه يف هذا املن�صبً .
وبدال من �شكره انقلب عليه يف الثالث
من يوليو/متوز عام  .2013لكن هذا االنقالب مل يكن
�صدفة بل كان خمططاً له بتن�سيق حملي وخارجي لإبعاد
تنظيم الإخوان امل�سلمني عن احلكم ،و�إعادته �إىل حكم
الع�سكر ،الذين تناوبوا على حكم م�صر منذ العام .1952
كان وا�ضحاً ان طريقة احلكم التي انتهجها الراحل
ور�ؤيته ال�سيا�سية مل�ستفبل م�صر وعالقته االن�سانية
بال�شعب ،كل ذلك مل يعجب اخلونة ،كونها كانت طريقة
�إيجابية للغاية ،لدرجة �أن معل ّقني عامليني حتدثوا
عنها .فعلى �سبيل املثال يرى الباحث يف معهد وا�شنطن
ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى �إريك تريجر يف كتابه (اخلريف
العربي :كيف فاز الإخوان امل�سلمون مب�صر وخ�سروها
يف 891ي��وم��ا؟) "�أن الإخ���وان امل�سلمني مل يخطفوا
الثورة ،كما يرى البع�ض ،لكنهم كانوا يف الواقع احلركة
الوحيدة املنظمة واملن�ضبطة يف م�صر لدرجة تكفي
لتحدي النظام القدمي يف االنتخابات عقب الثورة"..
هناك �أي�ضاً �شهادات من �شخ�صيات عاملية حول فرتة حكم
حممد مر�سي وعن الأ�سباب احلقيقية وراء انقالب عام
� 2013ضد الرئي�س الراحل ،والدور الذي لعبته الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل والوكالء الداخليون يف هذه الأحداث.
فقد ن�شر موقع "ميدل �إي�ست مونيتور" معلومات يف غاية
الأهمية لعامل الفيزياء النووية الباك�ستاين الدكتور عبد
القدير خان الذي يطلق عليه لقب "�أبو القنبلة الذرية
"قال املوقع ان خان ن�شرها يف �صفحته على الفي�سبوك،
حتدث فيها عن �أربعة �أ�سباب �أدت �إىل االنقالب وهي:
1ـ امل���ف���اع���ل ال�����ن�����ووي امل�������ص���ري امل��خ�����ص��ب

ب��ال��ي��وران��ي��وم لتوليد الكهرباء
2ـ ��������ش�������راء غ�����وا������ص�����ت��ي��ن �أمل����ان����ي����ت��ي�ن
3ـ ام����ت��ل�اك م�����ص��ر ل��ق��م��ر ���ص��ن��اع��ي ع�����س��ك��ري
���� ،4ص���ف���ق���ة ������ص�����واري�����خ رو�����س����ي����ة مل�����ص��ر
الرئي�س ال�شهيد ومنذ اليوم ال�ستالمه احلكم ،كانت
لديه ت�صورات عديدة حول كيفية خدمة �شعبه .فبد�أ
بالكهرباء التي تعترب ق�ضية مهمة يف م�صر ،وكان
ال��راح��ل يريد حل ه��ذه امل�شكلة نهائياً بالإ�ضافة �إىل
ت�صدير الكهرباء لإ�ضاءة قارة �أفريقيا كلها .فقد ذكر
خان يف �صفحته "ا�أن لرئي�س مر�سي �سافر �إىل رو�سيا
والهند وباك�ستان ،وات��ف��ق م��ع ال��رو���س على �إع��ادة
ت�شغيل املفاعل النووي امل�صري املخ�صب باليورانيوم
الذي يولد الكهرباء .كما وافق على �إن�شاء مفاعل �آخر
ت�ستقبله م�صر بعد ثالث �سنوات لنف�س الغر�ض" هذا
الأمر �أزعج الغرب و�أثار خماوفه ال �سيما و�أن مر�سي مل
تكن لديه النية يف �إ�شراك �شركات غربية يف هذا امل�شروع.
وفيما يتعلق بالغوا�صتني الأملانيتني ،ف ��إن ال�شهيد
ا�ستطاع يف عهده �أن يقنع احلكومة الأملانية ببيع م�صر
غوا�صتني ت�ستطيعان توجيه �ضربات حلاملة طائرات،
بالرغم من �ضغوطات �إ�سرائيلية كثرية على �أملانيا ملنع
م�صر من حيازة مثل هذه الغوا�صات .وكانت جهات
�سيا�سية �إ�سرائيلية قد و�صفت قرار �أملانيا بيع غوا�صتني
مل�صر ب�أنه حتول للأ�سو�أ يف العالقات بني �أملانيا و�إ�سرائيل.
العامل خان �أو�ضح يف �صفحته� ،أن امتالك م�صر لقمر
�صناعي ع�سكري �أمر يف غاية الأهمية ،حيث ت�ستطيع م�صر
مراقبة وا�سعة لإ�سرائيل ،و�أن الرئي�س الراحل وافق على
هذا مع العلماء الهنود ،ولوال االنقالب يف عام ، 2013
لكانت م�صر �ستقرتب من امتالك هذا القمر ال�صناعي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال خان "�أن الرئي�س مر�سي �أبلغ
الرئي�س الرو�سي ف�لادمي�ير بوتني �أن م�صر حتتاج
�إىل �صواريخ  ،و�أن رو�سيا وافقت ر�سمياً على توقيع
ات��ف��اق ب�ش�أنها" .وك�شف خ��ان �أي��� ً��ض��ا �أن الرئي�س
مر�سي �أر�سل ج� ً
نراال كبريًا م�صريًا يدعى (ال ّرتا�س)
للتفاو�ض على ال�صفقة ،لكن ال�ضغط الأمريكي
ع��ل��ى اجل��ي�����ش امل�����ص��ري ت�سبب يف ف�شل ال�صفقة.
ت�صوروا �أن كل هذه الإجن��ازات قام بها ال�شهيد خالل
فرتة عام من حكمه ،فما بالك لو بقي الرئي�س مر�سي
على فيد احلياة رئب�ساً مل�صر ،ف��أي �أجن���ازات هائلة
يف جميع الأ���ص��ع��دة ك��ان �سيقدمها ال�شهيد لوطنه؟

ع���ن���د أق���������دام ال���صّ���ل���ي���بْ
زه������������������ي������������������ر دع�����������ي�����������م
عند �أقدام ّ
ال�صليبْ
احلقد يغيبْ
يختفي ِ
ُتزهر ال ُدّنيا جماال
وبقايا من لهيبْ
تغرز ال َذ ْنبَ بعي ًدا
يف ثنيّات احلبيبْ
***********
عند �أقدام ال�صليبْ
�أجثو �ساعات املغيبْ
ا�سكبُ القلبَ ونف�سي
متلأ ال ُدّنيا نحيبْ
�أ�س�أ ُل الفادي ً
خال�صا
ورجا ًء ال يخيبْ
***********

مقاالت

عند �أقدام ّ
ال�صليبْ
�أ�شدو �أ�شعار الن�سيبْ
املحب
الرب َّ
�أمدحُ َّ
خالق الكون الرّهيبْ
واهب الأمل اجلميل
�صاحب ا ُ
حل ِّب املُذيبْ
*************
عند �أقدام ال�صليبْ
ي�سجد ّ
ال�شعبُ النجيبْ
يقتفي �أث َر الذي َن
ّ
عظموا الآتي املهيبْ
وا�ستكانوا يف حماه...
يف ِحمى ٍ ّ
رب مجُ يبْ
**************

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

نواقيس العلم يف الشاملة "أ" تناطح السحاب

نعم ق��ط��رات امل���اء تثقب ال�صخر ،لي�س بعزميتها
و�إمن��ا بتوا�صلها ،وحني تتظافر القوة فال ميكن �أن
يقف �أمامها �أي حاجز مهما بلغت قوته وعظمته.
ف��ب��الإرادة والعزمية والعمل ال���د�ؤوب املبني على
قناعة ،ت�ضحية و�أ�س�س مربجمة ن�ستطيع �أن نحقق
املعجزات .وه��ذا هو ح��ال وواق��ع وحقيقة املدر�سة
ال�شاملة "�أ" التي احتفلت هذا الأ�سبوع بتتويج الفوج
احل��ادي والع�شرين لطالب هذا ال�صرح املميز ،الذي
ي�شهد له ال��داين والقا�صي ووزارة املعارف واملفت�ش
عن ق�سم املعارف يف البلدية ورئي�سها وجلنة �أولياء
الأم����ور وط��ب� ًع��ا النتائج ال��ت��ي يح�صدها ال��ط�ّلااّ ب.
ه��ذا النجاح والإجن���از مل ي�أتيا �صدف ًة� ،إمن��ا نتيجة
الإ���ص��رار وحفظ امل�س�ؤولية والأم��ان��ة والعمل على
تهيئة �أج���واء مريحة وات��ب��اع خطط ور�ؤي���ا تربوية
ت�ستحق كل التقدير والثناء .وهنا ال بد يل ومن �أجل
ال�شفافية وامل�صداقية �أن �أ�ؤك���د ه��ذا بف�ضل جهود
م��دي��ر ع��ام امل��در���س��ة ال�شاملة امل��رب��ي �سلمان كامل
�أب��و عبيد ودع��م الأ���س��ات��ذة وجلنة �أول��ي��اء الأم���ور.
وع��رف��ا ًن��ا ب ��أن العلم كالنور ،يزين الطريق املظلم
وه���و ���س�لاح لتحقيق ال��ن��ج��اح ورق����ي املجتمع،
وب��ح��ر وا���س��ع ك��ل��م��ا ���ش��رب��ت م��ن��ه ���ش��ع��رت بالظم�أ
�إذ ّمت رفع ن�سبة النجاح يف امتحانات البجروت ب�أكرث من
% 15حيث و�صلت ن�سبة اال�ستحقاق �إىل �أكرث من.80%
ومن خالل كلمة مدير عام املدر�سة املو�ضوعية القيمة
والتي الق��ت ا�ستح�سان و�إع��ج��اب احل�ضور الكبري
ممثلاً برئي�س البلدية ونائبه والقائم بالأعمال ،ومدير
ع��ام البلدية ورئي�س ق�سم املعارف واملفت�ش الذين
�أث��ن��وا على دوره بتفعيل برامج وم�شاريع تربوية
قيمة هدفت �إىل تهيئة املناخ الرتبوي واالرتقاء ب�أعلى
م�ستويات العطاء و�إث��راء الطالب مب�شاريع وبرامج

�أك��ادمي��ي��ة متنوعة .كذلك تطرق �إىل ع��دة موا�ضيع
هامة �أخ��رى يف جمال الرتبية والتعليم منها؛ ق�ضية
جل��وء �أع���داد كبرية من ط�لاب �شفاعمرو �إىل خارج
املدينة بحجة عدم وجود مدار�س ذات كفاءات عالية،
الأمر الذي رف�ضه جملة وتف�صيلاً م�ؤك ًدا �أنه ّمت فتح
تخ�ص�صات جديدة ملعاجلة ه��ذه الظاهرة وتهيئة
طالبنا خلو�ض ع�صر احلداثة والتطور التكنولوجي،
وتخ�ص�ص علم احلا�سوب والبيوتكنولوجيا مب�ستوى
 10وحدات� ،إذ مت اختيار املدر�سة لتكون منوذجية
يف جمال احلو�سبة يف لواء ال�شمال ،وتزويدها بنحو
 100حا�سوب نقال� ،إذ احتلت ال�شاملة "�أ" �صدارة
هذا املجال بالإ�ضافة �إىل بناء غرفة ات�صاالت نوعية
حديثة ،زاوي��ة تعليمية جديدة ،جتهيز املختربات
العلمية ب�أحدث املعدات وم�شروع "�شبيط" للمتميزين
يف جمال العلوم بالتعاون مع معهد "وايزمن "وم�شروع
"�شباب ينهل من معني العلم" بالتعاون مع كلية براودة
وم�شروع "براعم التخنيون والتميز العلمي "2000
والقائمة طويلة مل �أتطرق �إليها من �أجل االخت�صار.
و�أنهى كلمته بدعوة طالبه لغر�س روح وجذور املحبة
واالحرتام م�ؤك ًدا �أ ّن هذا نهج وم�سلك و�شعار ال�شاملة
وه��ذا �سيجعل �أيامكم وح��ال جمتمعنا �أف�ضل ،حيث
يف نهاية املطاف ينت�صر اخل�ير على ال�شر� ،شاكرًا
كل من �ساهم وعمل على �إجن��اح هذا احلفل الراقي.
زاوي��ة رماح تبعث عرب هذا املنرب �ألف هم�سة تقدير
وثناء �إىل �إدارة املدر�سة وجلنة الأول��ي��اء الفعّالة،
و�إىل اخلريجني الأع���زاء نقول :اعلموا �أ ّن النجاح
���س�لامل ال ت�ستطيع �أن ترتقيها وي���دك يف جيبك،
فالعلم واملعرفة يعطيانك قيمة ويرفعان من �ش�أنك
وي��زي��دان من قوتك املعنوية ،وهما �أ�سا�س التقدم
والتطور ورق��ي املجتمع يف جميع جم��االت احلياة.
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اﻟﻔﺮح ﻓﺮﺣﻚ...

ﻭﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ!
 2ﻗﻨﺎﻧﻲ
ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺳﺎﻟﻮﺕ
 21ﺳﻨﺔ

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺳﺎﻟﻮﺕ
 21ﺳﻨﺔ  +ﻗﻨﻴﻨﺔ
ﺷﻴﭭﺎﺯ xv

ﻗﻨﻴﻨﺔ
ﺷﻴﭭﺎﺯ
 18ﺳﻨﺔ

ﺑﺸﺮاء  120ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وﻳﺴﻜﻲ ﺷﻴﭭﺎز

ﺑﺸﺮاء  84ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وﻳﺴﻜﻲ ﺷﻴﭭﺎز

ﺑﺸﺮاء  48ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وﻳﺴﻜﻲ ﺷﻴﭭﺎز

ﻫﺪﻳﺔ

ﻫﺪﻳﺔ

ﻫﺪﻳﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻔﺮﻁ ﰲ ﴍﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻳﴬ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ !
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ  30.8.19أو ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎذ اﻟﻤﺨﺰون )اﻻﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( ،ﻳﻮﺟﺪ إزدواﺟﻴﺔ
ﺣﻤﻼت ،ﺷﺒﻜﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و/أو إﻳﻘﺎف و/أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،اﻟﺼﻮر ﻟﻺﻳﻀﺎح ﻓﻘﻂ ،ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ،اﻟﺨﻄﺄ وارد.
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اﻟﻔﺮح ﻓﺮﺣﻚ...

ﻭﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ!

ﻧﺸﱰي 60

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وﻳﺴ ﺟﻮ ووﻛﺮ

ﻭﻧﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻫﺪﻳﺔ!
ﻗﻨﻴﻨﺔ وﻳﺴــ ﺟﻮ ووﻛﺮ ”ﺑــﻼك ﻟﻴﺒﻴﻞ“  1.750ﻟﱰ
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻔﺮﻁ ﰲ ﴍﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻳﴬ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ!
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ  31.7.2019أو ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎذ اﻟﻤﺨﺰون )اﻻﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( ,ﻳﻮﺟﺪ إزدواﺟﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و/أو إﻳﻘﺎف و/أو ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺣﻤﻼت ,ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺤﻤﻠﺔﻓﻲأيوﻗﺖ ,ﻻﻳﻮﺟﺪﺑﻴﻊﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ,اﻟﺼﻮرﻟﻺﻳﻀﺎحﻓﻘﻂ ,ﺧﺎﺿﻊﻟﻸﻧﻈﻤﺔ,اﻟﺨﻄﺄ وارد.
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الفن

05.07.2019

وف�������������اة ال������ف������ن������ان ع�����������زت أب�����������و ع������وف

عام  ،1948وكانت بدايته الفنية من خالل فرقة
"الفور �إم" الغنائية ،التي �أ�س�سها مع �شقيقاته
 :منى ومها ومنال ومرفت وحقق جناحاً ً
كبريا
ا�ستمر نحو  12عاما ،ثم امتهن التمثيل يف عام
 ،1992ويعترب �أول من اكت�شف املطرب امل�صري
حممد ف�ؤاد وقدمه لفرقته "الفور �إم" ،وله ر�صيد
حافل يف ال�سينما والدراما التلفزيونية ،و�شارك
معظم فناين م�صر �أعمالهم ،منهم ع��ادل �إم��ام يف
فيلم "طيور الظالم" وعمرو دياب يف فيلم "�آي�س
كرمي يف جليم" و�أحمد زكي يف "�أر�ض اخلوف".
كما توىل عزت �أبو عوف رئا�سة مهرجان القاهرة
ال�سينمائي ال���دويل يف ع��ام  ،2006وا�ستمر
ب��ن��ج��اح مل��دة ��� 7س��ن��وات ك��م��ا و�أب����دع يف تقدمي
الربامج ،وعمل كمذيع يف جمموعة من الربامج
احلوارية مع الفنانني بجانب التمثيل ,كما و�ضع
املو�سيقى الت�صويرية للكثري من الأعمال الفنية.

تويف الفنان امل�صري عزت �أبو عوف ،يف ال�ساعات
الأوىل من �صباح يوم االثنني ،بعد �صراع مع املر�ض،
يف �أحد امل�ست�شفيات ق�ضى بها نحو �شهر ون�صف.
وك���ان �أب���و ع���وف يتلقى ال��ع�لاج داخ���ل �أح��د
م�ست�شفيات امل��ه��ن��د���س�ين ،ح��ي��ث ك���ان يعانى
م��ن م�شاكل �صحية ف��ى الكبد وال��ق��ل��ب ،وك��ان
�أب��و ع��وف ينتظر ا�ستكمال ت�صوير فيلم "كل
�سنة و�أن���ت طيب" م��ع ال��ن��ج��م ت��ام��ر ح�سنى.
يذكر �أن الفنانة مها �أبو عوف ،كانت قد �صرحت
يف وقت �سابق ب�أن حالة �شقيقها عزت �أبو عوف
( 70عاما) حرجة جدا ،و�أنه يرقد داخل العناية
املركزة يف �إحدى امل�ست�شفيات اخلا�صة بالقاهرة.
ي�شار �إىل �أن �آخ��ر ظهور فني لعزت �أب��و عوف،
ك��ان ب�صحبة امل��ط��رب امل�����ص��ري ،ع��م��رو دي��اب،
يف �إع�ل�ان ت��اب��ع ل�شبكة امل��ح��م��ول "فودافون".
وع��زت �أب��و عوف من مواليد � 21أغ�سط�س�/آب

رغ���م ن��ف��ي��ه زواج�����ه م������رارًا ......

�ة
�
�ي
�
�ائ
�
�ض
�
ق
�����رب
�
ح
ان���دل���ع���ت
ه����ل
ب�ي�ن وائ�����ل ك���ف���وري وط��ل��ي��ق��ت��ه؟؟؟ ق��ص��ي خ��ول��ي يُ����رزق ب��م��ول��وده األول

ذكرت مواقع فنية لبنانية �أن الفنان وائل كفوري يعتزم
تقدمي دعوى عرب الق�ضاء امل�ستعجل ،ملنع طليقته �أجنيال
ب�شارة م��ن احل��دي��ث عنه �أو ت�سريب معلومات خا�صة
تخ�ص ابنتيهما مي�شال وميالنا.
عن حياته �أو ن�شر �صور ّ
ّ
و�أو�ضحت التقارير �أن وائل كفوري اتخذ هذا القرار ،بعد
قيام �أجنيال بن�شر �أكرث من من�شور تتحدث فيه عن حقوق
الأطفال لدى الأهل املطلقني ،وعن حق الأم بح�ضانة ابنتيها،
وعن القوانني الو�ضعية يف لبنان التي ال تن�صف الأم املطلقة.

كما قامت بن�شر �صورة البنتيها من الكني�سة وطلبت من
اهلل �أن يحميهما ،وع��ادت وكتبت «هل تعتقد �أن الأطفال
م��ن الآب���اء املطلقني ي�ستحقون امل�سا�س بحقوقهم؟ هل
يدفع الأطفال ثمن قوانني الأطفال ال�ضعيفة يف لبنان».
وم���ن���ذ �إع���ل��ان ط�لاق��ه��ا م���ن ال���ف���ن���ان ال��ل��ب��ن��اين وائ���ل
ك��ف��وري ،ب���د�أت �أجن��ي�لا ب�����ش��ارة ب��ال��ت��واج��د على مواقع
التوا�صل م��ن خ�لال ن�شر ���ص��ور لها ولأوالده����ا وكتابة
تعليقات ،تتحدّث ع��ن الأم��وم��ة واحل�ضانة وال��ط�لاق.

هل تخضع شريين عبد الوهاب للعالج سرًا يف لندن؟؟؟

التزمت النجمة �شريين عبد الوهاب ال�صمت بعد �إعالن
�إدارة مهرجان قرطاج الغاء حفلها املقرر يف الدورة
املقبلة ،ليحل بدال منها النجم اللبناين عا�صي احلالين،
ولكن ك�شفت م�صادر مقربة منها عن تعر�ضها لوعكة
�صحية طارئة� ،أجربتها على ال�سفر ب�صورة عاجلة �إىل
لندن لتلقي العالج ،وبنف�س الوقت �أكدت م�صادر �أخرى

�أن �شريين �أملحت �أكرث من مرة بطريقة غري مبا�شرة �إيل
تزايد احتماالت احلمل وقد يكون تخفيها الفرتة املقبلة
ب�سبب انتظارها للمولود الأول من املطرب ح�سام حبيب.
امل�صادر نف�سها �أكدت �أن �شريين عبد الوهاب مل تك�شف
طبيعة مر�ضها لأح��د ،واختفت برفقة زوجها ح�سام
حبيب فقط ،وف�ضلت عدم الك�شف عن حقيقة �أو�ضاعها
ال�صحية ،لالبتعاد عن ال�ضغوط الإعالمية ،بعد �أزمة
�إيقافها عن الغناء من نقابة املهن املو�سيقية امل�صرية
عقب ت�صريحاتها امل�سيئة �إيل م�صر يف حفل البحرين.
�إدارة �أعمال �شريين عبد الوهاب امتنعت عن التعليق
ي��ذك��ر �أن �شريين ق���ررت ال��غ��اء حفلها يف مهرجان
ق��رط��اج  2019ال��ذي ك��ان م��ق� ً
�ررا يف � ١٧أغ�سط�س
واع��ت��ذرت �أي�����ض�اً ع��ن ع��دد م��ن احل��ف�لات ال��ت��ي كان
م��ن امل��ق��رر �أن تقيمها يف ع��دة دول وق��ام��ت �إدارة
�أعمالها ب�إعادة مقدمات التعاقد �إيل منظمي احلفالت

رغم نفيه لزواجه مرارًا فاج�أ الفنان ال�سوري ق�صي خويل حمبيه وجمهوره بوالدة طفله الأول
فقد رزق النجم ال�����س��وري ق�صي خ��ويل مب��ول��وده الأول و�أط��ل��ق عليه ا���س��م “العميد
جونيور” ،وف��ق م��ا �أع��ل��ن ع�بر ح�سابه الر�سمي على موقع ان�ستغرام .واكتفى خويل
بن�شر �صورة ليد املولود اجلديد ،مع ًّلقا“ :من خاللك اهلل اعطاين االبن والأخ وال�صديق
طول العمر .بتمنى كون الك الأب احلنون واملحب متل بابا “جدك” اهلل يطول بعمره.
اهلل يحميلي العميد جونيور وال يحرم ح��دا م��ن هالنعمة ويحمي اوالدك���م جميعا”.
فهل ك�شف ق�صي عرب من�شوره عن زواج �سري ،وهل �سيعلن عن زوجته يف الأيام املقبلة؟
ور ًدا على التهاين التي انهالت على ق�صي ،رد الأخري قائال�“ :شكرًا جزيال على كل املباركات
واملحبة واالهتمام واهلل يحميكم ويحمي اهلكم و�أوالدك��م جميعا وي ّلي ل�سى اهلل ما عطاه
ان �شاء اهلل بريزقو… كل احلب للجميع من القلب… وبو�ساتي انا والعميد لعيونكن”.
ي��ذك��ر �أن �أخ���ر �أع��م��ال ق�صى خ���وىل "م�سل�سل خم�سة ون�ص" وال��ت��ى ت�شاركهه فى
البطولة الفنانة اللبنانية نادين ن�سيب جنيم ،وال��ذى عر�ض فى �شهر رم�ضان املا�ضى

ن�����ج�����وى ك�������رم ل���ص���ح���اف���ي���ة م���غ���رب���ي���ة
 ":ي����خ����رب ب���ي���ت���ك ع ه�����ال�����س�����ؤال"!!!
عقدت �إدارة
م���ه���رج���ان
م�����وازي�����ن
ال���غ���ن���ائ���ي
ب���امل���غ���رب،
م�������ؤمت������را
���ص��ح��اف��ي��ا
ل���ل���ف���ن���ان���ة
اللبنانية جنوى كرم ،الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك قبل حفلها
الذي �أحيته �ضمن الدورة الثامنة ع�شرة من املهرجان.
ويف امل����ؤمت���ر وج��ه��ت �صحافية م��غ��رب��ي��ة ���س ��ؤاال
للفنانة اع��ت�بره البع�ض "غريبا" ،ح��ي��ث قالت
لنجوى�" :أيهما �أ�صعب عليك �أن تفقدي حبيبك

�أم �أن ت�شاهديه وق���د ارت��ب��ط بفنانة �أخرى؟".
ال�صحافية وجهت �س�ؤالها باللهجة املغربية التي
�صعب على جن��وى فهمها ب�شكل وا���ض��ح ،فطلبت
جن��وى م��ن ال�صحافية �إع����ادة ط��رح ال�����س ��ؤال من
جديد ،كذلك ا�ستعانت ب�شخ�ص ك��ان قريبا منها،
ف ��أو���ض��ح ل��ه��ا ب����دوره م��غ��زى ال�����س ��ؤال وف��ح��واه.
فما كان من الفنانة �إال �أن ترد على ال�صحافية باللهجة
اللبنانية قائلة" :يخرب بيتك ع هال�س�ؤال ،منيح اللي
ما فهمته من �أول مرة وما و�صلني فورا ..ال تعليق".
ج����واب جن���وى �أدخ����ل احل�����ض��ور ب��ن��وب��ة �ضحك،
فيما ا���س��ت��اء بع�ض رواد م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل من
����س����ؤال ال�����ص��ح��اف��ي��ة ال����ذي اع���ت�ب�روه غ�ي�ر مهني
وال ي��ف��ي��د امل����ؤمت���ر وال ي�����ض��ي��ف ل���ه �أي ج��دي��د.
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ƿƸżǍƄŽȚȶǚƸǧǞƄŽȚȳƾƮſǠź
ǟƄŵǜžȷǍųȖȝƾžǎƴƄƉžȶȞƾŰȖƾƷƶƸŮǜžȶȆȝƾƆƄƶƵŽȚǜžȚȹǍƸƃżȚȹȢǋŸǚƵƪůǗƸƫŽȚǀƴƵŲ
ȿ
ǕƭŻǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǝƃƴƭžǟƴŸȤǞƅƯŽȚǜžǑƈŵǚżǜƳƵƄƸŽȆ
ǒƸƱƈƄŮȳƾƉŻǈȚ
ǛŸƾƭžǠźȝƾƃűǞŽȚǗƴƄƈžǟƴŸǀƴƵŲȤƾƯŴȖƾƷƶǣƾŮȥǟƴŸƾƸƳƁȘȩǍƯůȆȳȥȚǞƴŽȚȶȞƾŰǈȚ
(ȝǞſƾƇŽȚǜžȔȚǍƪŽȚǀŮǍƆůȲƾƵƳƄŴȁȆǁƸſȚǞƇŽȚ
ǍƅżȖǚƵƪůǗƸƫŽȚǀƴƵŲ)ȝƾƆƄƶƵŽȚǀƴƸƳƪůȶȝƾƯƸƃƵƴŽȳƾƯŽȚǍƁǋƵŽȚƿǣƾſȆȤƾŮǠɸȕ
ȆǠƱƸǧȞƾŰȖȆȝƾƃȼƶƳȼ ŽȚȳƾƯŽȚȚǌƀǠźȥǍƃƄŴǂƸŲȆȝǞſƾƇŽȚȳƾƉŻȖǀźƾżǜžǃƄƶž2000ǜž
ǟȿƶƉƄƸŽǊƁȤƾƄŽȚȚǌƷŮǀƴƵƇŽȚǋŸǞžǋƁǋƇůǛůȶȔȚǍƬųǀƁȶȚȥȶǀƶƁȥǚƸƄƉƳůȆȜȔƾǤȁȚǛƉŻ
Ȇ2020ȜǋƁǋƆŽȚǀƶƉŽȚȠƾƄƄźȚȶȟǞŽƾƄƳŽȚȰǾŶȘǚƃŻȜǋƁǋűȝƾƆƄƶžȲƾƃƲƄŴǽȢȚǋƯƄŴǽȚƾƶŽ
(ǜƸƸƵŽƾƯŽȚǜƸƵƵȿ ƫƵŽȚǚƬźȖǕžȴȶƾƯƄŽȚȶƾƸȹ ƶžȥȜȢǋȿ ƇžȝǾƸƳƪůǜžƾƵƷŽǾųǕƄƵƄƶŽ
ȆȔȚǍƪŽȚǀŮǍƆůȲƾƵƳƄŴǽȶȆǀƸŽǎƶƵŽȚȝȚȶȢǈȚȶȝƾŰǈȚǟƴŸǀǤȶǍƯƵŽȚȝƾƬƸƱƈƄƴŽǀźƾǤȁƾŮ
ǓƲźȟȧ10ȮŮǛƯƭƵŽȚǠźȜȤƾƄƈžȝƾƃűȶǟƴŸSaleȮŽȚȤƾƯŴȖǜžǕȿƄƵƄŽȚǛƳƶƳƵƁ
ȟȧ15ȸȢƾƯŽȚǍƯƉŽȚ ȟȧȜȤȶǋƶƃŽȚǀƫƴƫŮƾƄŴƾǨ
ȟȧȸȢƾƯŽȚǍƯƉŽȚ ȟȧȦȶǍƷžȔƾžǀƶƸƶŻǀźƾǤȘȟƾűȢȝȚǍż5ȲƾƱŶȖǀƃűȶ
ȟȧ18ȸȢƾƯŽȚǍƯƉŽȚ ȟȧȝƾƭƴŴǝƸźǞŮ
 ȟȧ15ȸȢƾƯŽȚǍƯƉŽȚ ȟȧǀƁǍƬȽųȝǞůǀƳƯż
ȆǟƄŲȢȶǋƇžȰȶǋƶƫŽȚǠźȸǞƶƉŽȚȬȚǋƁȁȚǖƴƃž1ȩȳǋŸƾƲůȶȤƾųȿȢȚǘƁȢƾƶǧȝǞǩƾƉǨ
ȟȧ15ȸȢƾƯŽȚǍƯƉŽȚ ȟȧǕƭŻ3ȦȤǞųƾƱŽȖǀžȥȤȶȜǞƷŻ

ǀƁȚǋŮǠźǝŮȲǞƵƯƵŽȚǀƪƸƯƵŽȚȔǾŹȲȶǋƆŮȪǞŮǍžǖƴƃƵŽȚȆǍųǋȿ žǚƳŽǀƸŽƾžǀƶŴǚżǠźȟȧ
ǚƵŸȳƾƁȖ4ȲǾųȲȚǞžǈȚƿƇŴǜƳƵƁ22016ȥǞƵȿ ů1ǠźȤǞƪƶƵŽȚȔǾưŽȚȲȶǋűǚŮƾƲžǀƶŴǚż
ȆȴǞſƾƲŽȚȝƾƵƸƴƯůȶǀƵƮſȀŽǕǤƾųǙŽȣǚżȶ ǍƷŵǚżǀƁȚǋŮǠźǟŽȶǈȚǚƵƯŽȚȳƾƁȖ3ǚƵƪƁǽ
ǜƳƵƁ3ȴǞſƾƲŽȚƿƉŲǀƃƁǍǤǛƫƈŽǕǤƾųǙŽǌżȶȆǍųȃȚȶǜƸƇŽȚǜƸŮƾƷƄƶƴƄŲǛƄƄŴƾƵż
ƾȹƲƃŶȶȆȝƾƫƫƈžǕźǋƁȤƾų
Ȣȿ ȚȰȶǋƶǧǟŽȘƾƷƴƁǞƇůǀƭŴȚǞŮǑƫƈžǚƳŵǟƴŸȲȚǞžǈȚƿƇŴ
ȿ
ȿ
ǽȵǾŸȖȤǞżǌƵŽȚȰȶǋƶƫŽȚǀƵƮſȖȶȴǞſƾƲŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽǕǤƾųȵǾŸȖȤǞżǌƵŽȚȴǞſƾƲŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽ
ȹ ƳƪƁ
ȿ
ǙƴƵƁǀƁǋŸƾƲůǃžȚǍŮȰǞȿ ƉžȤƾƪƄƉžǚƃȼ ŻȾ ǜžǀƁǋŸƾƲůǃžȚǍŮǘƁǞƉůȜȤƾƪƄŴȁȚǜŸǾƁǋŮǚ
ǀżǍŵǑƈŵǚƳŮǀǧƾƈŽȚȝƾűƾƸƄŲǽȚȶȝƾƸƭƯƵŽȚȴƾƃƉƇŽƾŮǌųƺƁȶȴǞſƾƲŽȚƿűǞƵŮƾƫƸųǍů
ȹ
ǠźȜȤƾƪƄŴȚǏƸŽȶ ǀƁǋŸƾƲůǃžȚǍŮǘƁǞƉůȲƾƆžǠźǚƵƯůȩȳǋŸƾƲůȶȤƾųȢȿ ȚǘƁȢƾƶǧȝǞǩƾƉǨ
ȿ
ȜȤƾƪƄŴȚǚƳƪƁǽȵǾŸȖȤǞżǌƵŽȚƾƀǍƁǋȽ
ůǠƄŽȚǀƁǋŸƾƲƄŽȚȝƾƆƄƶƵŽƾŮǀƴǧƾƷƁǋŽȶ ǋŸƾƲƄŽȚȲƾƆž
ȝȚǋǣƾŸǀƁȖǘƸƲƇƄŮȳȚǎƄŽȘǟƴŸȸǞƭƶƁǽȵǾŸȖȤǞżǌƵŽȚǀƃƁǍǤȤƾƪƄƉžǚƃȼ ŻȾ ǜžǀƃƁǍƬŽȚȲƾƆƵŮ
ȜȢȤȚȶƺƭƈŽȚǀƸſƾƳžȘ

ǠŮǍƯŽȚǕƵƄƆƵŽȚǠźȜǍžȲȶǈ
INDIVIDUALǙƸůǞŮȠƾƄƄźȚ
ƾżǍƁǠźȜǍųƾƱŽȚȤǞƭƯƴŽ

ǋŲȚȶǏƸżǠźƿŲǀƫŻ
ǀŮǞƃƇƵŽȚȝƾƸƴƉȽƵŽȚȆȜǍžȲȶǈ

ǋŲȚȶǏƸżǠźȦǞƄƸƪůȶȦǞƄƁȤȶȢ

ȝǞſƾƇŽȚǚżǟƴŸǒƸƱƈů
ȰǞźƾžȶǜƸƄƯƭŻȔȚǍŵǋƶŸ

 ǜȿ ƳƸƴŸ ȩǍƯůȶ ȆǀƯǣȚǍŽȚ ƾƷůǾƵƇŮ ȜǍƵƄƉž ǜƁǍǰƸſ ȲƾƈƸž ȔƾƁȥǈȚ ǀƵȿƵƫž
ǟƄŲ  ȲǞƯƱƵŽȚ ȸȤƾŴ ȆȰǞź ƾžȶ ǜƸƄƯƭŻ ȔȚǍŵ ǋƶŸ ȝǞſƾƇŽȚ ǚż ǟƴŸ ǒƸƱƈů
ȜǋŲȚȶǀƯƭŻǟƴŸǒƸƱƈů ǟƴŸȲǞƫƇƴŽǀƸƶżƾžȚȱƾƶƀȆ
ȆȸǍźǠůǞƁǋŽȚȝǞſƾŲǚƵƪůǽǀƴƵƇŽȚ ǕƸƃŽȚȳȥȤȶǀƸŽǎƶƵŽȚȝȚȶȢǈȚȆǚƸƄƉƳƄŽȚǚƵƪƁǽ
 ȜǋŲȚȶǀƯƭŻȜǍƵƄƉžȸǍźǠůǞƁǋŽȚǠźǀƴƵƇŽȚ ȝǾƵƇŽȚǠźǀƸűȚȶȢȥȚǋűǞƁǽȶ
 ǕƭŻ3Ȇ ȴƾƄƯƭŻȆǒƸƱƈů

ȿ
ǏƸżǠźƾƯȹ žȦǞƄƸƪůȶȦǞƄƁȤȶȢȝƾƸƴƉžȆȜǍžȲȶǈȆǕƵƆůǠŽǞƄƁǍǨȦȶȚǍƄŵ
ǏůǞƵŲ)ȝƾƵƯƭŮȶȥǞȿƵůȴȚǍƁǎŲȸǍƷŵȲǾųȜȢȶǋƇžǀƯźȢǠźǙŽȣȶȆǋŲȚȶ
(ǚƁǍǩ(ȶ(ǗƁǍŲ
ǏƸżǠźǜƸƆƄƶžǃžȢ)ȲǞƲůǁƳƁȤƾŮǜƁȤƾżȆǠŽǞƄƁǍǨȦȶȚǍƄŵǘƁǞƉůȜǍƁǋž
Ȼ
ǀƯǣȚȤ(ƿŲǀƫŻ)ǛƷŽȳǋƲſȴȖƾſȤǍƲźȴǞƳƴƷƄƉƵŽȚǝƃƇƁȤƾƳƄŮȚȶǋƁǋƆůǞƀǋŲȚȶ
ȜǌƁǌƴŽȚǀŵǍƲƶƴŽȆǋŲȚȶǏƸżǠźȦǞƄƸƪůȶȦǞƄƁȤȶȢǀŮǞƃƇƵŽȚǛƷůƾƸƴƉžǜƸŮ
(ȷǞƫƲŽȚǀƯƄƵŽȚȶ
ȦǞƄƁȤȶȢȆ(ǚƁǍǩ)ȦǞƄƁȤȶȢȆǗƁǍŲǏůǞƵŲȦǞƄƁȤȶȢǀƸŽƾƄŽȚȝƾƵƯƭŽƾŮǍźȿ ǞƄƁȦǞƄƁȤȶȢ
ȦǞƄƁȤȶȢȶ(ǠƳƸƉƳžǞƪůƾſ)ȦǞƄƁȤȶȢȆ(ǚƁǍǩȦƾƉƳů)ȦǞƄƁȤȶȢȆǠƯƸƃŶǛƯƭŮ
ǟŽȘƾſǋƸƯȽƁ ȸǌŽȚǍƵŲǈȚǏƸƳŽȚǠźǐžǍƲƵŽȚǀƶƃƆŽȚǠƴȿ ƉžȦǞƄƸƪůȚǋȹ űȤƾŲ
ȝƾƶƸƯƉƄŽȚǀƁȚǋŮǠźȜǋƇƄƵŽȚȝƾƁǽǞŽȚǜžǚƸǣȚǍŴȘǟŽȘǚǧȶȆǀƴƸƵƆŽȚȝƾƁǍżǌŽȚ
ȝƾƵƯƭŮǀƪžǍƲƵŽȚȶȜȥǞƃƈƵŽȚȝƾƸƴƉƵŽȚǜžǀƴžƾżǀƴǣƾŸǋƯŮƾƵƸźǁƵƬſȚǛŰ
ǜžȝƾƮƇŽȤƾƃƳŽȚȶȤƾưƫŽȚǉƶƵůȝƾƵƯŶȆ2000ȮŽȚȝȚǞƶŴȲǾųǀƂűƾƱžȶȜǋƁǋŸ
ǟƉƶȽůǽǠƄŽȚǀƯƄƵŽȚ

ȤǞƭƯŽ INDIVIDUAL ǙƸůǞŮ ȆEEQVSab]eWbh ǀżǍŵ Ǖž ȴȶƾƯƄŽƾŮ ȆȚȹǍųƻž ǉƄƄźȚ
ȠƾƄƄźȁȚ ȷǍű ǠŮǍƯŽȚ ǕƵƄƆƵŽȚ Ǡź ǝŸǞſ ǜž ȲȶǈȚ Ǟƀȶ ȆȜǍųƾƱŽȚ (ǝƪƸƶŽȚ)
ǜƸŮȶǋƶžǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȆǜƸƸžǾŸȁȚȶǜƸƸƴƇƵŽȚȲƾƵŸǈȚȲƾűȤǜžǀƃƈſȤǞƬƇŮ
ȢǋŸǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȆǍƪƶŽȚȶȳǾŸȂŽȸȶȚǎžƿƄƳžǛŻƾŶȶEEQVSab]eWbhǀżǍŵǜŸ
ȚǞžƾŻǜƁǌŽȚǠŮǍƯŽȚǕƵƄƆƵŽȚǜžȳƾƯŽȚȸȖǍŽȚǟƴŸȝȚǍŰƻƵŽȚȶǜƁǍŰƻƵŽȚǜžǍƸƃż
ȹ
ǚƱƇƴŽƾ ȹǧƾųƾƲſȶȤȚǞźƾǤȖȶǀƲƁǍƯŽȚȶȜǎƸƵƵŽȚȤǞƭƯŽȚȝƾŸǞƵƆžǟƴŸȯȿ
ǍƯƄŽƾŮ
ȸǍƫŸǛƸƵƫƄŮǞƀȶȆǕŮȿ ǍžǍƄž100ǀŲƾƉžǟƴŸǋȿ ƄƵƁƾżǍƁǶƸŮǠźǋƁǋƆŽȚȬǍƱŽȚ
ǍƭŸ ȤƾƸƄųȚ ǀƸƴƵŸ ƾƷƲźȚǍů ȜǋƁǍź ȔȚǍŵ ǀŮǍƆů ǝƶǣƾŮȥ ǙƸůǞƃŽȚ ǉƶƵƁ ǠƵŽƾŸȶ
ǜžǀƄŻƻžǀŲȚǍƄŴȚƾƷƸŽȚǚųǋƁǜžǚżǉƶƵůǀƸƵƸƵŲȶǀƯŴȚȶȝƾŲƾƉž(ǝƪƸƶŽȚ)
ǠƫƈƪŽȚǍƭƯŽȚȤƾƸƄųǽǀƸƶƷžǀƲźȚǍžȶǠžǞƸŽȚǜƸůȶǍŽȚ
ȸƾǩȲƾŻȆƾżǍƁǠźȬǍƱŽȚȠƾƄƄźȚǀżǍƪŽȚȤȚǍŻȲǞŲǜƸƸƱƇƫŽȚǋŲȖȲȚƻŴǟƴŸȚȹȢȤȶ
ǝƁǋŽǠŮǍƯŽȚǕƵƄƆƵŽȚȴƺŮȆǀżǍƪŽȚǠźȸȤƾƆƄŽȚǍƁǞƭƄŽȚǛƉŻǍƁǋžȆǐƄƸɸǞƄƉƸŵ
ǜŸ Ȟǋȿ Ƈůȶ ȆȜǎƸƵƵŽȚȶ ǀƵƈƱŽȚ ȝƾżȤƾƵŽȚ ǜŸ ƾžȹ ȶȢ ǂƇƃƁȶ ǝůȚȤƾƸƄųȚ Ǡź ǕƸźȤ Ȱȶȣ
ǋƯŮƾƵƸźƾƱƸŲȶȜǍǧƾƶŽȚǠźȬȶǍƱŽȚǜžǋƁǎƵŽȚȠƾƄƄźƾŮǀżǍƪŽȚȝƾƯŻǞů
Ǖž ǚƸǣȚǍŴȘ Ǡź (ǝƪƸƶŽȚ) ȤǞƭŸ ȝƾżȤƾž ǜž ǀƴƸƳƪů ǍƃżȖ ȩǍƯƁ (ȲȚȶǋƸɹƁǋſȘ)
ǙƸůǞŮǚƃŻȾ ǜžǚƸǣȚǍŴȘǟŽȚȜȢȤǞƄƉƵŽȚȜǋǣȚǍŽȚȝƾżȤƾƵŽȚǜžȶǍƭŸ100ǜžǍƅżȖ
>W_cWRSa;[OUW\OW`Sa4KF7DDK?[WQOZZST3[]c`]cR8`O^W\ȲȚȶǋƸɹƁǋſȘ
ǙƸůǞƃŽȚȚǌƷŮǠŮǍƯŽȚǕƵƄƆƵƴŽƾȹƂƸƶƀƾƀǍƸŹȶ3[]cOUS
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تسالي

مهنيا :تهتم اليوم مبعاجلة امل�سائل القانونية والأوراق
وامللفات الر�سمية املطلوبة منك من قبل �أرباب العمل.
احلمل عاطفياً� :إذا كنت غ�ير مرتبط بعد جتمعك فر�صة
ب�شخ�ص مميز ت�شعر �أن��ه �شريك العمر يف امل�ستقبل.
���ص��ح��ي��اً :خ� ّ��ف���ف م���ن ت���ن���اول امل��ن��ب��ه��ات وت��دخ�ين
ال��ن��ارج��ي��ل��ة وال ت��ك�ثر م���ن امل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة.

مهنياً :ت�شعر �أن قوانني العمل حت ّد من قدرتك على
الإبداع مع �أنك حتقق الكثري من النجاحات املتتالية.
ال �ث��ور عاطفياً :ال جتادل احلبيب يف �أمور وتفا�صيل تزعجه،
وال تكن مت�سرعاً يف حكمك عليه فقد تندم الحقاً.
�صحياً :ت�ستم ّر يف التم ّنع عن ممار�سة الريا�ضة
اقتناعاً منك ب�أن ال فائدة مرجوة منها� ،أنت على خط�أ.

مهنياً :حذار �سوء التفاهم الذي قد ي�ؤدي �إىل فو�ضى
يف خططك العملية وعرقلة م�شاريعك امل�ستقبلية.
ع��اط��ف��ي��اً :االن��ف��ع��ال والع�صبية ل��ن يحال م�شاكلك
اجلوزاء م��ع احلبيب ،حت � ّل بال�صرب وتناق�ش معه بهدوء.
����ص���ح���ي���اً :ح������اول اخ���ت���ي���ار ال����وق����ت امل��ن��ا���س��ب
ل���ل���ق���ي���ام ب���ال���ت���م���اري���ن ال���ري���ا����ض���ي���ة وال ت���دع
ال��ت��ق��اع�����س وال��ك�����س��ل وال��ت�����س��وي��ف ت�سيطر عليك.
مهنياً :يوم مايل مزدهر حت�صد فيه �أرباحاً كبرية ،وتفكر يف
ب�إيجادو�سائلجديدةيفالعملت�ساعدكعلىزيادةالأرباح.
ال�سرطان ع��اط��ف��ي��اً :ك��ل��م��ا ت��راك��م��ت اخل�ل�اف���ات ب��ي��ن��ك وب�ين
احل��ب��ي��ب �أ���ص��ب��ح ح��ل��ه��ا ���ص��ع��ب��اً ج� ً
���دا ،ل���ذا ناق�شها
ب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ل��ك��ي ت�����ض��ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف.
���ص��ح��ي��اً :ال ت��ت��ه��رب م��ن م�����س��ؤول��ي��ات��ك الريا�ضية،
�أف�������راد الأ�����س����رة ل���ن ي�ت�رك���وك حت��ق��ق م��ب��ت��غ��اك.

م��ه��ن��ي��اً :ف���او����ض و�����س����اوم ب����ج����ر�أة و�أع������د ق����راءة
ح�������س���اب���ات���ك وق���� ّي����م الأو�������ض������اع ب���غ���ي���ة ت��ع��زي��ز
ا����س���ت���ق���رارك امل�����ايل ك���ي ت���خ���رج ب����ق����رارات م��ه��م��ة.
اال�سد ع��اط��ف��ي��اً :ع��ل��ي��ك ت���ب���ادل الأح����ادي����ث ال���ه���ادئ���ة مع
ال�����ش��ري��ك وط���م����أن���ة ه��واج�����س��ه ودع���م���ه وال���وق���وف
�إىل ج���ان���ب���ه ل��ي�����ش��ع��ر ب���ال�������س�ل�ام وال�����راح�����ة.
�صحياً :قاوم الإغ��راءات التي يحاول �أ�صحاب ال�شراهة
�إيقاعك بها ،وجتنب تناول كل ما ي�سبب لك ال�سمنة.
م��ه��ن��ي��اً :تظهر ه���ذا ال��ي��وم ق����درات ك��ب�يرة وتقفز
�إىل الأم�������ام م�����س��ت��ع��ي��ن��اً ب��ب��ع�����ض الأ����ص���دق���اء،
دورا ك����ب� ً
ال����ذي����ن ي����������ؤدّون ً
�ي�را يف ت����ط����وّرك.
العذراء ع��اط��ف��ي��اً :ق����رارات حا�سمة جت���اه ال�����ش��ري��ك ،على
ال��رغ��م م��ن حم����اوالت بع�ضهم ت ��أخ�ير امل��واج��ه��ة،
ل��ك��ن الأم�������ور ح��ت��م��ي��ة وال حت��ت��م��ل ال��ت ��أج��ي��ل.
�صحياً :ال تكن مرتد ًّدا �أمام عر�ض تتلقاه من �أحد الأندية
لالن�ضمام �إليه وممار�سة الريا�ضة ب�أ�سعار متهاودة.

مهنياً :يبلغ طموحك �أق�صى درجاته ليب�شر بانقالب
ه��ائ��ل يف م�صلحتك مهما �سمعت م��ن ان��ت��ق��ادات.
امليزان ع��اط��ف��ي��اً :ال حت � ّم��ل ال�����ش��ري��ك ه��م��وم امل�ستقبل،
ف��ه��و غ�ي�ر م�������س����ؤول ع���ن �أم������ور مل ي��رت��ك��ب��ه��ا.
����ص���ح���ي���اً :ال ت���ك���ن م���ت���ه���اون���اً �أم�������ام م�����س ��أل��ة
���ش��خ�����ص��ي��ة مت����� ّ��س���ك م����ب����ا�����ش����رة ،ويف ح���ال
ت��غ��ا���ض��ي��ت ع��ن��ه��ا ت�����س��ب��ب ل���ك م�����ش��ك�لات �صحية.
م��ه��ن��ي��اً :ال ت���دع �أم�����ورك ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ت����ؤث���ر يف
�أدائ�����ك ،ر ّك���ز ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ال���ذي تطمح �إل��ي��ه.
العقرب عاطفياً :مت � ّر عالقتك باحلبيب بالفتور� ،أ�ضف
الإث�����ارة عليها خ�شية �أن ت�صل �إىل القطيعة.
���ص��ح��ي��اً :ح�����اول ت��ن�����س��ي��ق وق���ت���ك ب�ي�ن �أع��م��ال��ك
ون�����ش��اط��ك ال��ري��ا���ض��ي ،فكالهما م��ه��م يف حياتك.
مهنياً :تتاح �أم��ام��ك فر�ص عمل كثرية من �ش�أنها
�أن جتعلك ت�سري على الطريق ال�صحيح للتقدم.
القو�س عاطفياً :حتاول تغيري ت�صرفاتك مع ال�شريك ولكنك
بهذه الطريقة تبتعد عنه وت��زي��د ال��ه �وّة بينكما.
���ص��ح��ي��ـ��اً :ت���رغ���ب يف مم���ار����س���ة ال��ن�����ش��اط��ات
الريا�ضية يف ال��ه��واء الطلق ّ
ل�ترف��ه ع��ن نف�سك.
م��ه��ن��ي��اً :امل��ن��اف�����س��ون �أق���وي���اء ج�����د ًّا والأع������داء
ي���راق���ب���ون حت���رّك���ات���ك ،ب��ان��ت��ظ��ار اول خ��ط ��أ
اجل���دي ت��رت��ك��ب��ه ل�لان��ق�����ض��ا���ض ع��ل��ي��ك واحل���ل���ول مكانك.
عاطفياً:حتدّثبليونةوجت ّنب�إبداءالر�أيواملالحظات
الوقحة �أحياناً ،و ُكن هادئاً واحتفظ ب�آرائك لنف�سك.
�صحياً :تتعدّد الأن�شطة وتتنوع ،و�أغلبيتها مفيدة،
وال �سيما �إذا مار�ستها ،فقد ت�شعر مبتعة كبرية.
م��ه��ن��ي��اً :ان��ط�لاق��ة ج���ي���دة ن��ح��و �آف�����اق وا���س��ع��ة
وجناحات مهنية قد ت�ساعدك على تطوير قدراتك.
ال����دل����و عاطفياً� :أح��داث �سعيدة تظهر مالحمها يف غ�ضون
�أي��ام وال �سيما �أن النيات �صافية يف ه��ذا االجت��اه.
����ص���ح���ي���اً :اع��ت��ن ب�����ص��ح��ت��ك وال ت��ع��م��ل حتى
الإره�������اق ،وخ��ف��ف م���ن اجل���ه���ود ق���در الإم���ك���ان.

مهنياً :تخطئ ح�ساباتك �إذا كنت تنتظر انفراجاً
�أو ت�سوية وا�ضحة �أو نتيجة حا�سمة لأمر معينّ .
احل��وت عاطفياً :اجلو يثري لديك املخاوف والهواج�س
وال ب ّد من �أن يبدّدها احلبيب لتطمئن وترتاح.
�صحياً :تدرك ولو بع�ض ت�أخري �أ ّن التخل�ص من
البدانة لي�س بالأمر ال�سهل ويتطلب �إرادة قوية.

ا لصحة

 7أنشطة تعزز صحتك يف الصيف

خالل �أي��ام ال�صيف ،حيث درج��ات احل��رارة املرتفعة
و���س��اع��ات ال��ن��ه��ار ال��ط��وي��ل��ة ،ي�����ص��اب الأ���ش��خ��ا���ص
بالك�سل ،ومي��ي��ل��ون �إىل اخل��م��ول وع���دم احل��رك��ة ،ما
ينعك�س �سلبا ع��ل��ى �صحتهم ال��ب��دن��ي��ة والنف�سية.
وقد تتغري هذه احلالة بب�ساطة عرب جمموعة من الأن�شطة،
حيث ا�ستطلع موقع "ويب ميد" ،خرباء �صحة يف جماالت
مثل التغذية واللياقة البدنية ،و�صحة الفم والعينني،
ور�صدوا جمموعة من الأن�شطة الب�سيطة التي ميكن
للأ�شخا�ص ممار�ستها خالل ال�صيف ،للتمتع ب�صحة �أف�ضل.
 .1ك������������وب م���������ن ال���������ت���������وت ي����وم����ي����ا
�إذا ك��ن��ت ت��ري��د ف��ع��ل ���ش��يء واح����د ه���ذا ال�صيف
لتح�سني نظامك ال��غ��ذائ��ي ،فاح�صل على ك��وب من
ال��ت��وت ال��ط��ازج ب��أن��واع��ه� ،أو ال��ف��راول��ة يوميا ،حيث
�سي�ساعدك ذل��ك يف احل�����ص��ول على كميات مرتفعة
من م�ضادات الأك�سدة ،التي قد ت�ساعد يف منع تلف
الأن�سجة ،وتقليل خماطر الأمرا�ض املرتبطة بالعمر.
وي�ساعد التوت الأزرق وال�ب�ري ،وال��ف��راول��ة �أي�ضا،
يف احل��ف��اظ على انخفا�ض م�ستويات الكولي�سرتول
يف ال����دم ،ك��م��ا ي��ق��ي م��ن ب��ع�����ض �أن�����واع ال�����س��رط��ان.
ال�����������ب�����������������������س�����������ت�����������ن�����������ة
.2
لتح�سني م�ستويات التوتر لديك ،قم بزراعة حديقة
���ص��غ�يرة� ،أو ���ص��ن��دوق زه���ور يف ال�شرفة اخلا�صة
مبنزلك ،و�إذا ك��ان��ت امل�ساحة ل��دي��ك حم���دودة ،فقم
بزراعة بع�ض �أواين الزهور يف الداخل �أو يف اخلارج.
و�أف���اد خ�براء ب ��أن جم��رد و�ضع يديك يف ال�ترب��ة عند
رعاية نباتاتك ال�صغرية ،ومل�س ال��زه��ور والأوراق
اخل�����ض��راء ،ف����إن ذل���ك ال��ن�����ش��اط اخل��ف��ي��ف مي��ك��ن �أن
ي�ساعد يف تقليل م�ستويات الإجهاد العقلي والتوتر.
 .3خ�����������ي�����������ط الأ��������������س�������������ن�������������ان

مي��ك��ن��ك ت��ن��ظ��ي��ف �أ����س���ن���ان���ك ب��ا���س��ت��خ��دام اخل��ي��ط
ال��ط��ب��ي امل��خ�����ص�����ص ل���ذل���ك� ،أث���ن���اء ال����ق����راءة� ،أو
ع��ن��د م�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��از ،و���س��ت��ك��ون امل��ه��م��ة �سهلة.
و�أثبتت الدرا�سات �أن خيط الأ�سنان يقلل البكترييا
املوجودة يف الفم ،ما يح�سن ال�صحة العامة للج�سم.
 .4ال�����ري�����ا������ض�����ة يف ال��������ه��������واء ال���ط���ل���ق
ميكنك �أن تختار ن�شاطا واحدا يف الهواء الطلق يوميا،
كممار�سة ريا�ضة امل�شي مل�سافات طويلة� ،أو القيام
بنزهة و�سط احل��دائ��ق� ،أو ممار�سة �ألعاب ريا�ضية
ب�صحبة عائلتك ،مثل ركوب الدراجات �أو ال�سباحة.
وتعترب ممار�سة �أن�شطة ريا�ضية جماعية ،فر�صة رائعة
لتح�سني ال�صحة العامة ،وتقوية الروابط الأ�سرية.
 .5ال����������ن����������ظ����������ارة ال�����������ش�����م�����������س�����ي�����ة
حلماية عينيك م��ن الأ���ش��ع��ة ف��وق البنف�سجية التي
تطلقها ال�����ش��م�����س يف �أوق�����ات ال������ذروة ،ي�ستح�سن
ارت���داء النظارة ال�شم�سية خ�لال العمل �أو اللعب.
ومتنع النظارات ال�شم�سية الواقية حوايل  99يف املئة من
الأ�شعة فوق البنف�سجية ،ما ي�ساعد على الوقاية من �إعتام
عد�سة العني ،وكذلك الإ�صابة بالتجاعيد حول العينني.
وع��ن��د مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة �أو ال��ق��ي��ام مب��ه��ام مثل
الب�ستنة ،ميكنك ارت���داء ال��ن��ظ��ارات الواقية �أي�ضا.
 .6ح������������������ان وق������������������ت ال������ع������ط������ل������ة
مي��ك��ن��ك حت�����س�ين ���ص��ح��ة ق��ل��ب��ك ،ع�ب�ر اال���س��ت��ف��ادة
م���ن ج����دول ال�����ص��ي��ف غ�ي�ر امل���زدح���م ،وتخ�صي�ص
وق�����ت ل��ق�����ض��اء ع��ط��ل��ة ���ص��ي��ف��ي��ة ،ل�لا���س�ترخ��اء
واال���س��ت��ج��م��ام ب��ع��ي��دا ع��ن روت�ي�ن احل��ي��اة اليومية.
العطلة ال�صيفية لها فوائد متعددة ،حيث ت�ساعد يف
خف�ض �ضغط الدم ،ومعدل �ضربات القلب ،وهرمونات
التوتر مثل "الكورتيزول" ،ما ي�سهم يف الوقاية من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوع��ي��ة الدموية.
 .7ال���������������������ن���������������������وم ج�����������ي�����������دا
من اجليد �أن تقاوم الرغبة يف البقاء م�ستيقظا خالل �أيام
ال�صيف الطويلة ،وبدال من ذلك ،انتبه �إىل معدل النوم
لديك ،عرب تنظيم الوقت واحلفاظ على مواعيد ثابتة للنوم
واال�ستيقاظ يوميا ،واالبتعاد عن �شرب املنبهات كالقهوة
وال�شاي قبل � 3ساعات من وقت النوم ليال ،للح�صول
كاف منه ،يقدره اخلرباء بـ � 7إىل � 8ساعات.
على قدر ٍ

ك������������ل������������م������������ات م�������ت�������ق�������اط�������ع�������ة

م�����ه�����رج�����ان ال�����ص�����ح�����ة ال����ري����اض����ي����ة

 250امرأة من طمرة تمتعن بحدث رياضي ممتع أقامته كالليت
بالتعاون مع البلدية كجزء من فعاليات أسبوع الرياضة العاملي

اج��ت��م��ع��ت امل�����ش�ترك��ات يف امل��ه��رج��ان يف ال�صالة
ال��ري��ا���ض��ي��ة وق��م��ن ب��ج��ول��ة يف خم��ت��ل��ف املحطات
الريا�ضية حت��ت �إ���ش��راف م��درب اللياقة البدنية
ال��ذي قدم له ّن جمموعة متنوعة من الأن�شطة مثل
البيالت�س ،الزومبا ،والرتامبولني .ومتتعت الن�ساء
من جميع الأعمار بالتجربة حيث مت �أي�ضا تزويدهن
ب�أ�شرطة مطاطية لأداء متارين البيالتي�س يف املنزل.
وي��ق��ول �أوري �إت���روج ،م��دي��ر ال��ع�لاج الطبيعي يف
ك�لال��ي��ت يف منطقتي حيفا واجل��ل��ي��ل ال��غ��رب��ي� ،أن
كالليت نظمت حملة لتعزيز الوعي لأهمية الريا�ضة
للحفاظ على ال�صحة كجزء من الأ�سبوع العاملي

للريا�ضة ،وبهدف ت�شجيع املزيد واملزيد من النا�س
على ممار�سة ن�شاطات بدنية منتظمة .وقد �أثبت �أن
الن�شاط الريا�ضي املعتدل مثل امل�شي ملدة ن�صف
�ساعة ي��وم� ًي��ا ميكن �أن يح�سن احل��ال��ة ال�صحية
ب�شكل ك��ب�ير ،ي�ساهم يف ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض،
يخلق ت����وازن ل���دى امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
ال�سمنة وارت��ف��اع �ضغط ال��دم وال�سكري وم��ا �إىل
ذل��ك ،وحتى ان��ه ي�ساعد يف تقليل احلاجة لتناول
الأدوي��ة .وي�ساهم الن�شاط البدين � ً
أي�ضا ب�شكل كبري
يف حت�سني م��زاج ال�شخ�ص و�إح�سا�سه بالرفاه،
وبالتايل نحن نعمل على تعزيز الوعي قدر الإمكان.

