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قداس وجناز االربعين 

برهوم نايف  خليل  المربي 
 (أبو نايف )

وأخواته   إخوته  بناته,  أبناءه,  الفقيد,  زوجة 
أقرباؤهم  النور  عبد  وآل  برهوم  آل  وعموم 
الناصرة   كفركنا,  شفاعمرو,  في  وأنسباؤهم 
ــم لــمــشــاركــتــهــم  ــك ــون ــدع ــــارج ي ــــخ وال
لنفس  راحــــة  ــن  ــي ــع االرب ــاز  ــن وج قــــداس 
ــــر الــغــالــي ــــذك فـــقـــيـــدهـــم طـــيـــب ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق 17/08/2018 
في كنيسة الالتين في شفاعمرو 

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

حملة تبديل البرادات تنطلق في  

استرجاع  
حتى 2800 ش.ج 

استبدل برادك القديم بجديد 
احصل على استرجاع من سعر البراد القديم  

حتى 2800 ش.ج 
حسب شروط الحملةحملة تبديل البرادات تنطلق في  

استرجاع  
ش.ج  حتى 2800 

استبدل برادك القديم بجديد 
احصل على استرجاع من سعر البراد القديم  

حتى 2800 ش.ج 

الصور للتوضيح والخطأ وارد 

رح����ي����ل ال���ق���ائ���د 
للحزب  التاريخي 
ال����ش����ي����وع����ي يف 
الرفيق  شفاعمرو 
ش��ف��ي��ق خ���وري���ة

ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ت�����ودع ال��ح��ج��اج 
الحجازية ل��ل��دي��ار  م��غ��ادرت��ه��م  ق��ب��ي��ل  مرضت....حاربت وانتصرت

عن  تكشف  اليسا 
بسرطان  إصابتها 
وتعافيها  ال��ث��دي 
يف كليبها "إىل كل 
بيحبوني" ال��ل��ي 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعالناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������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

�شفاعمرو  ال�شيوعي يف  نعى احلزب  �شفاعمرو- 
بلدية  يف  وكتلتها  الدمقراطية  �شفاعمرو  وجبهة 
احلزن  ببالغ  ال�شيوعية  وال�شبيبة  �شفاعمرو 
احلزب  لفرع  التاريخي  القائد  وف��اة  والأ���ش��ى 
خورية  �شفيق  الرفيق  �شفاعمرو،  يف  ال�شيوعي 
خورية  �شفيق  الرفيق  كان  حيث  الوليد(،  )اأبو 
قائدا �شيا�شيا وخطيبا �شعبيا يف مدينة �شفاعمرو، 
وانتخب لع�شوية بلدية �شفاعمرو يف خم�شينيات 
القرن املا�شي وله ب�شمات ن�شالية كفاحية يف كل 
وكان  والعربية،  ال�شفاعمرية  اجلماهري  معارك 
قائدا يف اأواخر اخلم�شينات لهبة عمال �شفاعمرو 
البا�شات  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  ا�شتغاللهم  ���ش��د 
)طو�شة  �شهرية  ن�شالية  معركة  معهم  وق��اد 
ال�شتغاللية  ال�شركة  �شيا�شة  �شد  البا�شات( 
خا�ض  كما  اأ�شهر.  لعدة  اث��ره��ا  على  اعتقل   ،
ن�شالت اجلماهري العربية يف �شفاعرو املقاومة 
التي  العن�شرية  قوانني  وكل  الع�شكري  للحكم 
�شفيق  الرفيق  ولعب  الفرتة،  تلك  ت�شود  كانت 
خورية دوًرا حموريا يف يوم الر�ض الول �شنة 
1976 حيث عمل على اجناح ال�شراب العام، 
الول.  الر�ض  يوم  يف  اي�شا  ايام  لعدة  واعتقل 
جميعا  لنا  ومعلم  معلم  الوليد  اب��و  ك��ان  لقد 
احلرة  الوطنية  والكرامة  العزة  طريق  على 
ولكن  الب  ال��رف��ي��ق  اأي��ه��ا  ج�شدا  عنا  رح��ل��ت 
الكفاح من  لنا على طريق  �شتبقى معلما  ذكراك 
الر���ض. يف  املعذبني  وك��ل  �شعبنا  حرية  اج��ل 
ووا�شل الرفيق �شنديانة احلزب عطائه املتوا�شل 
لهذا  كلمات  اآخر  ونتذكر  حياته.  ايام  اآخر  حتى 
القائد يوم قيام وفد من احلزب ال�شيوعي واجلبهة 
خالل ال�شبوع املا�شي يف زيارته يف بيته العامر، 
حيث قال للرفاق ديروا بالكوا على احلزب، لنه 
الر�ض. على  الجتماعية  العدالة  نحو  الطريق 
الدهر ابد  نن�شاك  املعلم ولن  الرفيق  ايها  وداعا 

التاريخي  القائد  رح��ي��ل 
ل���ل���ح���زب ال���ش���ي���وع���ي 
الرفيق  ش��ف��اع��م��رو  يف 
ش�����ف�����ي�����ق خ�����وري�����ة

ال��ت��وايل  ال��ث��ال��ث ع�شر ع��ل��ى  ك��ك��ل ع���ام ول��ل��ع��ام 
الأربعة  �شهدائها  ذكرى  �شفاعمرو  مدينة  اأحيت 
تركي  وه����زار  ت��رك��ي  دي��ن��ا   ، ب��ح��وث  مي�شيل   :

املريبة  باملجزرة  �شقطوا  ،ال��ذي��ن  حايك  ون��ادر 
2005 ع��ام  زاده  ن��ت��ان  الإره��اب��ي  نفذها  ال��ت��ي 
وعائالت  املدينة  اأه���ايل  م��ن  امل��ئ��ات  اأح��ي��ى  فقد 
مب�شاركة  الذكرى  هذه  ال�شبت،  م�شاء  ال�شهداء  
حممد بركة رئي�ض جلنة املتابعة وجميل �شفوري 
وع�شو اللجنة املركزية بحزب التجمع مراد حداد 
ورئي�ض  اأع�شاء  غنامي،  م�شعود  الكني�شت  وع�شو 
بلدية �شفاعمرو اأمني عنبتاوي ، ومت و�شع اأكاليل 
الزهور على الن�شب التذكاري على دوار ال�شهداء 
والوقوف دقيقة �شمت على روح ال�شهداء ومن ثم 
" موطني" الن�شيد الوطني  باإن�شاد  �شارك اجلميع 
وقد األقى ال�شيد اأمني عنبتاوي خطاًبا ووجه بكلمته 
ي�شمى  ما  وم�شرعي  ق��رار  ل�شّناع  نارية  ر�شالة 
ب"قانون القومية" قائاًل:" نحن هنا باقون ، نحن 

اأن نقف باملر�شاد  هنا ولدنا وولد اأجادنا ، وعلينا 
تعديله" يجب  ما  تعديل  ليتم  القانون  هذا  اإزاء 

ذكرى  عن  كتاب  ي�شدر  مرة  لأول  باأنه  واأك��د  كما 
�شفاعمرو  مدار�ض  يف  تدري�شه  و�شيتم  املجزرة 
القائمني  و�شكر   . املقبل  الدرا�شي  العام  خ��الل 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب، ك��م��ا وح��ي��ى ع��ب��د احل��ك��ي��م مفيد 
العربي. ال��و���ش��ط  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه  ك���ان  ال���ذي 

دوار  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  اأن��ه  ��ا  اأي�����شً بكلمته  وق��ال 
ال�شهداء  �شيتم قريبا ايجاد طريقة لإحياء الذكرى 
امل��ج��زرة. وق��ع��ت  حيث  نف�شه  احل���دث  مبنطقة 

ك��م��ا و���ش��ك��ر ك��ل م��ن ���ش��ارك ب��ه��ذه ال��وق��ف��ة من 
ه��ذه  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ���ش��ف��اع��م��رو وخ��ارج��ه��ا 
�شفاعمرو  ع��ل��ى  م��ق��ت�����ش��رة  لي�شت  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ب��الد  يف  ع��رب��ي  ل��ك��ل  منا�شبة  ه��ي  امن���ا  ف��ق��ط 

‘ل��������������ن ن������غ������ف������ر ول��������������ن ن�����ن�����س�����ى‘
ش���ف���اع���م���رو ت��خ��ل��د ذك������رى ش��ه��دائ��ه��ا

الذمم"  "�شراء  بالعامية   ن�شميها 
..هذه هي ال�شفقة التي يخيطها رجل 
من  باإيعاز  ال�شبهات،   ح�شب  اأعمال، 
العودة  نحو  يلهث  رئا�شة   مر�شح 
اأجل  من  ثمن  بكل  الرئا�شة  لكر�شي 
اأجل  من  ه�ّض،  ول��و  حتالف  ت�شكيل 
والرئي�ض  يا�شني  لعر�شان  ند  ت�شكيل 
احل���ايل  يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة .

تدور  ال�شالم  م�شادر  ح�شب  ال�شفقه 
من  مقرب  اأعمال  رج��ل  توجه  ح��ول 

رئي�ض  اىل  منه،  بايعاز  رئا�شة  مر�شح 
وت��رك  بال�شتقالة  م��ط��ال��ًب��ا  ق��ائ��م��ة 
احلياة ال�شيا�شية من جميع اأهل البلد 
وم�شوتيه  قائمته  "�شراء"  اأجل   من 
الدكتور  وت��ت��وي��ج  امل��ال  م��ن  مببلغ 
. للقائمة  رئي�ًشا  مكانه  ع��زام  كميل 
الدكتور  ان  امل�����ش��ادر  واأك���دت  ه��ذا 
ك��م��ي��ل ع����زام امل���ع���روف ب��ن��زاه��ت��ه 
يفكر  و���ش��ريت��ه  اخ���الق���ه  وح�����ش��ن 
ال���ت���ورط يف م��ث��ل ه��ذه  ق��ب��ل  م��ل��ًي��ا 

توؤدي  قد  والتي  امل�شبوهة  ال�شفقة 
حياته  ع��ل��ى  ن��ه��ائ��ًي��ا  ال��ق�����ش��اء  اىل 
. واله��ل��ي��ة  والعملية  ال�شيا�شية 
اأو���ش��اًط��ا  اأن  ال�����ش��الم  وعلمت  ه��ذا 
ع��زام  ال��دك��ت��ور  مقربي  م��ن  ع��دي��ده 
�شمعته  تلطيخ  بعدم  اليه  توجهت 
جمدًدا  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الطيبة 
بيته  واأه��ل  عائلته  اف��راد  ،وخا�شة 
ت�شكل  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  وان   ،
. عنه   بغنى  هو  للمتاعب  م�شدًرا 

انتخابية  صفقة  يف  ع��زام  كميل  الدكتور  ت��وري��ط  ملحاولة  شبهات 
عضوية قائمة  ورئيس  رئاسة  ومرشح  أعمال  رج��ل  قبل  من  جنائية 

املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  عند  �شفاعمرو  بلدية  قامت 
وذلك  احلرام،  اهلل  بيت  حلجاج  وداع  حفل  بتنظيم 
البلدية  رئي�ض  من  كل  وبح�شور  البلدية  دار  يف 
عبيد،  اأبو  يو�شف  ال�شيخ  ف�شيلة  عنبتاوي،  امني 
�شوفانية  كمال  د.  خالدي،  �شياء  ال�شيخ  ف�شيلة 
والعمرة  احلج  جلنة  مندوب   البلدية،  عام  مدير 
واملحتفى  ���ش��ف��وري،  حم��م��ود  ال�شيد  البلدية  يف 
ب��ه��م، ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل����رام. وق���د ت��ع��ذر عن 

طارئة. لظرٍف  بحوث  ان��دراو���ض  الأب  احل�شور 
بلدية  تنتهجها  مميزة  كعادة  احلفل  ه��ذا  وي��اأت��ي 
�شفاعمرو  يف كل عام، والتي يتم فيها لقاء احلجاج 
وتوديعهم. احل��ج  منا�شك  ل��ت��اأدي��ة  امل��ت��وج��ه��ون 
حيث  ترحيبية  بكلمة  البلدية  رئي�ض  اللقاء  افتتح 
"اأمتنى  وق��ال:  اللقاء  ح�شر  من  بكل  ب��دوره  رحب 
وندعو  م�شكوًرا   و�شعًيا  م���روًرا  حًجا  للحجاج 
تدعو  ان  منكم  ونطلب  والتوفيق  باخلري  للجميع 
اكد  وق��د  والتوفيق".  باخلري  واهلها  ل�شفاعمرو 
عنبتاوي يف كلمته على  ان منا�شك احلج هي مبثابة 
نف�شه  مع  ولتوا�شله  ان�شان  لكل  اجلديدة  ال��ولدة 
ومع اميانه وقناعاته الدينية وال�شخ�شية. ويف نهاية 
واهلهم. لوطنهم  �شاملة  عودة  للجميع  متنى  كلمته 
كما وحتدث ف�شيلة ال�شيخ يو�شف ابو عبيد  مقدًما 
امل�شوؤولة  واللجنة  �شفاعمرو  بلدية  لرئي�ض  �شكره 
اهم  م��ن  يعتر  احل��ج  اأن  اإىل  م�شرًيا  احل��ج،  ع��ن 
حًجا  للحجاج  ومتنى  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن  �شعائر 

لأهاليهم. مباركة  وعودة  م�شكوًرا  و�شعًيا  مروًرا 
قدم  حيث  خالدي،  �شياء  ال�شيخ  ف�شيلة  حتدث  ثم 
خالل كلمته �شرًحا وافًيا عن احلج وطلب من احلجاج 
ومتنى  احلج  منا�شك  تاأدية  اأثناء  بال�شر  التحلي 
اداء  من  يتمكنوا  واأن  مقبوًل  حًجا  احلجاج  جلميع 
�شاملني  وليعودوا  عقبات،  اأي  بدون  احلاج  فري�شة 
اإىل بلدهم وذوهم. هذا وقد مت يف نهاية اللقاء توزيع 
هدايا خا�شة للحجاج مقدمة من قبل بلدية �شفاعمرو.

بلدية شفاعمرو تودع الحجاج قبيل مغادرتهم للديار الحجازية
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امل��رح��وم  ���ش��ن��دوق  ي��ع��ت��زم  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ع�����ش��ر  اخل��ام�����ش��ة  لل�شنة 
امل�شتورة  ال��ع��ائ��الت  ع��ل��ى  م��ن��ح  ت��وزي��ع  خنيف�ض  ���ش��ال��ح  ال�����ش��ي��خ 
القرطا�شية  ت��وف��ري  م��ن  لتمكينها  ���ش��ف��اع��م��رو  اأح���ي���اء  خم��ت��ل��ف  م��ن 
واح��ت��ي��اج��ات اأب��ن��ائ��ه��ا م���ع اف��ت��ت��اح ال�����ش��ن��ة ال��درا���ش��ي��ة اجل���دي���دة.

والدهم  لذكرى  تخليدًا  املنح  ه��ذه  توزيع  على  الفقيد  اأبناء  ويحر�ض   
موؤ�ش�شيها. اأب����رز  واأح����د  ال�شلح  ج��اه��ة  ورئ��ي�����ض  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ائ��ب 

 ويتوجه وكيل رئي�ض بلدية �شفاعمرو ال�شيد فرج خنيف�ض اإىل العائالت امل�شتورة 
.)0506206667( على  هاتفًيا  به  بالت�شال  املنح  هذه  بتلقي  املعنية 

خنيفس"  ص��ال��ح  ال��ش��ي��خ  "ص��ن��دوق 
التوالي على   15 ال�  للسنة  املنح  يقدم 

ال�شبت املا�شي يف  وقع �شجار عنيف م�شاء 
بلدة عبلني على خلفية اإعطاء حق الأولوية 
طعن  عن  ال�شجار  اأ�شفر  وقد   ، ال�شارع  يف 
بجراح  عاما(   46( العمر  من  يبلغ  رج��ل 
و�شفت باملتو�شطة المر الذي ا�شتدعى على 
الفور نقله اىل م�شت�شفى رمبام لتلقي العالج

وبا�شرت  املكان  اىل  ال�شرطة  و�شلت  وقد 
وقامت  احل���ادث  مالب�شات  يف  التحقيق 
باعتقال م�شتبه يبلغ من العمر )43 عاما(

شجار على حق االولوية 
عن  يسفر  الشارع  يف 
عبلني يف  رجل  طعن 

ام�ض   ، امل��رك��ز  ل���واء  ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة  ق��دم��ت 
امل��رك��زي��ة  للمحكمة  ات��ه��ام  لئ��ح��ة   ، اخل��م��ي�����ض 
مهند   ، النقيب  اأح��م��د   : م��ن  ك��ل  ���ش��د   ، ال��ل��د  يف 
عليوة واأح���م���د  ع��ل��ي��وة  م��و���ش��ى   ، امل�����ش��رات��ي 

ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة خ���ط���ف ال���ط���ف���ل ك�����رمي ج��م��ه��ور 
م���ن م��دي��ن��ة ق��ل��ن�����ش��وة ، ق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ر . 
التهم   ، للمتهمني  الت���ه���ام  لئ��ح��ة  ن�شبت  ك��م��ا 
الغ���راء   ، ج��رمي��ة  لتنفيذ  ال��ت��وا���ش��ل   : التالية 
البتزاز  اأج��ل  من  اخلطف   ، خطف  عملية  لتنفيذ 
ترخي�ض  ل��وح��ة  ت��زي��ي��ف   ، اخل��ط��ف  حم��اول��ة   ،
. املحكمة  جم��ري��ات  على  والت�شوي�ض  ���ش��ي��ارة 

اأحمد  املتهم  بني  " وق��ع  الت��ه��ام:  لئحة  يف  وج��اء 
النقيب وعائلة الطفل من قلن�شوة خالف مايل ، وقد 
، ويف مرحلة  الدين  ت�شوية  الطرفان لتفاق  تو�شل 
ما ادعى النقيب ان والد الطفل وعمه مديونان له ، 
ابتزازهما  اأجل  من  اأبنائهما  من  واحد  خطف  فقرر 
.  " املتهمني  باقي  مب�شاعدة  وذل��ك   ، الدين  لدفع 
بني  التوا�شل  اطار  يف   "  : التهام  لئحة  وتابعت 
 " �شيارة  بتاأجري  م�شراطي  املتهم  قام   ، املتهمني 
مو�شى  واملتهمان  الأخ��ري  ق��ام  حيث   " افن�شي�ض 
اأخ��رى  ترخي�ض  لوحات  برتكيب  عليوة  واأح��م��د 
التعرف  مهمة  وجعل  الت�شوي�ض  بهدف   ، لل�شيارة 
عليهم �شعبة ، وقد و�شل املتهمون الثالثة اىل بيت 
الطفل يف قلن�شوة يوم 10.7.2018 ، حيث �شاهدا 
عمه  ابن  ومعه  �شنوات   7 العمر  من  البالغ  الطفل 
للطفلني  قالوا  ، حيث  �شنوات   10 العمر  البالغ من 
اأنهم يريدان اي�شال مبلغ من املال لأهلهم ، وذلك بعد 
اأن تاكدا اأن الطفلني من العائلة املق�شودة ، وقاموا 
الطفل  هرب  فيما  ب�شرعة  لل�شيارة  الطفل  بادخال 
الثاين ، وخالل هرب املتهمني من املكان هددوا الطفل 
وطلبوا منه ال�شكوت ، وقد نقلوه اىل ارا�شي ال�شلطة 
. " اأيام   4 بعد  بيته  اىل  اعادته  الفل�شطينية ومتت 

وط���ل���ب���ت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة م����ن امل��ح��ك��م��ة 
الأرب�����ع�����ة حتى  امل��ت��ه��م��ني  اع���ت���ق���ال  مت���دي���د 
ان���ت���ه���اء الج���������راءات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ب��ح��ق��ه��م .

تقديم لوائح اتهام ضد أحمد 
 ، املصراتي  مهند   ، النقيب 
موسى عليوة وأحمد عليوة 
الطفل  خ��ط��ف  ب��ت��ه��م��ة 
قلنسوة  من  جمهور  كريم 



الحزب الشيوعي في شفاعمرو  
وجبهة شفاعمرو الديمقراطية والشبيبة الشيوعية  

ينعون بمزيد الحزن واألسى فقيدهم الغالي
 القائد الشيوعي المخضرم وسنديانة حزبنا الرفيق  

عن عمر ناهز 88 عاما قضاها  
في خدمة شعبنا ومجتمعنا محليا وقطريا. 

الرفيق أبو الوليد ينتمي الى جيل المؤسسين في الحزب والجبهة  
وكان انسانا ملتزما بشعبه وبنضاالته  

وبحقوقه وكان مناضال ميدانيا وخطيبا مفوها  
وصاحب رؤية فكرية واسعة. 

ال يمكن ان تجد محطة نضالية في مسيرة جماهير شعبنا  عبنا  
وتحديدا في مدينة شفاعمرو والمنطقة  

اال وكان أبو الوليد أحد اعمدتها: من النضال ضد الحكم العسكري  
الى انتفاضة العمال المسماة في شفاعمرو "طوشة الباصات"  

الى النضال ضد سلب األرض والى يوم األرض  
والى الغيرة على بلدنا شفاعمرو وعلى وحدتها. 

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق 2018-8-10 الساعة الرابعة  
بعد الظهر من قاعة السيدة الرعوية العذراء ومن ثم الى مثواه األخير. ألخير. 

ستبقى ذكراك خالدة الى األبد، في وجدان رفاقك ومحبيك

شفيق خورية (أبو الوليد) 
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اإلع�����������ام�����������ي أح��������م��������د ح����������ازم

مقاالت

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

دع�����ي�����م زه��������ي��������ر   : ب�����ق�����ل�����م 
املحلّية  ال�شلطات  انتخابات  اأبواب  على  ونحن 
ان  بلداتنا  معظم  يف  حني  املُر�شَّ اأن  املرء  يجد   ،
القدمية  الوجوه  نف�ض  هم   ، جميعها  يف  يكن  مل 
ونيِّف  ال�شبعني   يف  احدهم  فتجد   ، العتيقة   ،
البقاء  حم��اول��ة  يف  ي�شتميت  ولكنه  العمر  م��ن 
اخ����الءه. ي��ري��د  ول  ب��ه  ي��ت�����ش��ب��ث  ك��ر���ش��ي��ه  يف 

ٌح  نعم نف�ض الوجوه ، واإن حدث وان�شّم اليهم ُمر�شَّ
جديد جتده من ذات الطينة ومن نف�ض العجينة!
 واإن انعمت النظر يا �شاِح جّيًدا اىل الدواخل جتده 
و�شراء  واليورو   !!! امل�شلحة  يحب  غريه  كما 
وم�شافات. م�شافات  العلم  وبني  وبينه  الرا�شي 
: ه��و  ب��اإحل��اح  نف�شه  ي��ط��رح  ال��ذي  وال�����ش��وؤال   

اأي�����������ن رج�����������ال ال�����ع�����ل�����م وامل�����ع�����رف�����ة  
وال�����ق�����ل�����م والأح����������������الم والآم����������������ال ؟
ة على امل�شلحة العاّمة بحّق؟ اأين ا�شحاب الغريرْ

اأي�����������������������������ن�����������������������������ه�����������������������������م ؟ 
وت�شويتنا  انتخاباتنا  ان   : ق��ائ��ل  ي��ق��ول  ق��د 
راأ���ش��ي  ف��اأه��ّز   ، ط��ائ��ف��ّي   ، ، ح��م��ائ��ل��ّي  ع��ائ��ل��ّي 
ي��ق��ول ه��ك��ذا وكم  ف��ال��واق��ع   ، ��ًف��ا  م��واف��ًق��ا واآ���شِ
رج��ع��ة. غ��ري  اىل  وي��غ��ي��ب  ي��ت��غ��رّي  اأن  اأمت���ن���اه 

ل  فلماذا  حمائليني  نكون  ب��اأن  نر�شى  دعونا   
العائالت  هذه  من  واملُثقفون  املتعّلمون  يتجّراأ 
فوف  ال�شّ ح؟ وملاذا يبقون يف  الكبرية  من الرت�شُّ
؟ يتذمرون  واأخ���رى  ُي�شّفقون  ت��ارة  اخللفية 

اأّن��ن��ي   ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة اق����ول 
اأجد  ولن  اأجد  ل  ولالأ�شف 
ب�شي�ض نور يف نهاية النفق 
نف�شي  اعتر  ال��ذي  اأن��ا   ،
يف  اأتفاءل  وكيف   ، متفائاًل 
وال�شنوات  احل��الت  هذه 

تنطوي ويف كّل مّرة اأقول : لعّل وع�شى ، وتبقى 
ع��د!! مكانك  مكانيهما  يف  ع�شى  وتبقى  ل��ع��ّل 
وما يحّز يف النف�ض اأكرث هو اأن العن�شر الن�شائّي 
و�شعنا  يف  وُيبّدل  ويغرّي  يلّون  اأن  نريده  والذي 
العن�شر  ه��ذا   ، الح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  الكئيب 
غ�شّبا  ويتقهقر   ، اأنفه  رغم  ينكم�ض  نراه  اجلميل 
الّذكورّية.  الهيمنة  من  �شتار  خلف  فيغيب   ، عنه 
الأف�شل  ��ح  ُن��ر���شِّ اأن  قناعة  اىل  �شن�شل  متى 
والأروع،  لالأف�شل  ن�شّوت  اأن  واألأهّم  والأح�شن 
بّر  اىل  بلدتنا  �شفينة  يقود  اأن  مبقدوره  وال��ذي 
غّناء  وحدائق  وح�شارة  علًما  ،ويزرعها  الأمان 
" ياأكلنا"  اأن  وورًدا واأدًبا ونظافة ؟ فالغبار كاد 
والرتابة كادت ان تبتلعنا وال�شمت رهيب رهيب.
زال  وم��ا   ، ال��وق��ت  م��ن  مت�شع  ه��ن��اك  زال  م��ا   
لنغرّي  النتخابات  موعد  حتى  يحبو  اأمل  هناك 
 \ املنا�شب  امل���راأة   \ ال��رج��ل  ون�شع  وُن��ب��ّدل 
بركب  نلحق  ما  كي  الطبيعّي،  املكان  يف  املنا�شبة 
.!!! ثوبه  ِب  ِبُهدرْ مُن�شُك  الأقل  على  اأو  احل�شارة 

ن���ف���س ال����وج����وه ال��ق��دي��م��ة

ونعم  امل��ذل��ة،  ال��ي��وم  بعد  نقبل  ل��ن  �شعار  حت��ت 
وموت.  دم��اء  حللف  ل  وحياة،  م�شاواة  حللف 
املا�شي  ال�شبت  املعروفّية  الطائفة  اأبناء  تظاهر 
كبري  ح�شد  بح�شور  اأبيب  تل  يف  رابني  �شاحة  يف 
برز  ومتظاهرة،  متظاهر  األ��ف   120 ع��دده  ف��اق 
والأطياف  الطبقات  كافة  من  �شخ�شيات  بينهم 
كبار  كني�شت،  اأع�شاء  وزراء،  والن��ت��م��اءات، 
ودين  علم  ورج��ال  البلديات،  روؤ�شاء  ال�شباط، 
و�شفاف،  �شريح،  ع��ال،  وب�شوت  معا  ليقولوا 
الذي  القانون  ه��ذا  القومية،  لقانون  ل  واأل��ف  ل 
هذه  حتمل  ما  وبكل  يعني  وال��ذي  ت�شريعه  مّت 
الدميوقراطية  م�شطلح  موت  معنى  من  الكلمة 
وتر�شيخ  تعميق  على  ويعمل  اليمني،  و�شمري 
املواطنني  وجتريد  والعن�شرية  التمييز  �شيا�شة 
حقوقهم  ك��اف��ة  م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  ال��ي��ه��ود  غ��ري 
العالقات  �شفو  يعكر  اأن  �شاأنه  ومن  امل�شروعة، 
الكراهية واحلقد، وخا�شة عدم العرتاف  ويولد 
ذات  لغة  وجعلها  ر�شمية  كلغة  العربية  باللغة 
ط��اب��ع وو���ش��ع خ��ا���ضّ وامل��ط��ال��ب��ة ب��اإل��غ��اء هذا 
وق��ت. ا���ش��رع  يف  تعديله  اأو  املجحف  ال��ق��ان��ون 
مل  وا�شع  بدعم  املعروفية  الطائفة  تكون  بذلك 
والعقالء  ال�شمري  اأ�شحاب  من  مثيل  له  ي�شبق 
واملواقف امل�شرفة وحمبي ال�شالم قد وقفوا وقفة 
اأبناء الطائفة  �شامدة الأمر الذي جمع ووحد كل 
الن�شاء  م�شاركة  القلب  يثلج  ومّم��ا  وفعال،  قول 

هذا  يف  فعالة  م�شاركة 
ال��ن�����ش��ال امل�����ش��ريّي 
واإب����راز ق��درات��ه��ن يف 
التاريخي  اليوم  ه��ذا 
الدميوقراطي  والعيد 

كونها  امل�����ش��اواة  بتحقيق  املطالبة  اأج���ل  م��ن 
والأنبياء  الأدي��ان  بها  نادت  التي  الأ�ش�ض  اأب�شط 
العاملية. الدولية  واملنظمات  ال�شتقالل  ووثيقة 
اأن  اأي�شا  ليوؤّكد  ج��اء  وامل�شهد  احل��دث  ه��ذا  اإن 
الت�شريع  هذا  بعد  يقبلوا  ولن  مل  ال�شابة  القيادة 
وك�شف نوايا ووجه اليمني بهذا الو�شع وال�شكوت 
تكتفي  ولن  املدة  هذه  طيلة  القيادة  اإخفاق  على 
والت�شريحات وم�شخ اجلوخ وتبادل  بال�شعارات 
القبل والت�شفيق مبا ي�شمى "ال�شحك على اللحى" 
ت�شحية،  عهد  جديد،  عهد  اأمام  يبدو  وكما  فنحن 
عمل دوؤوب ون�شال �شي�شتمر طويال بكافة الو�شائل 
وم�شتقبل  وكياننا  كرامتنا  اأج��ل  م��ن  وال�شبل 
الأبي�ض. ال��دخ��ان  خ��روج  حتى  اأكبادنا  فلذات 
وبع�ض  احلكومة  رئي�ض  وجت��رب��ة  حم��اول��ة  اإن 
القيادين املتاآمرين من اأبناء الطائفة، طرح بع�ض 
بع�ض  بتلبية  اإغرائنا  وحماولة  البديلة  احللول 
هو  ما  الأ�شا�شّي،  ن�شالنا  عن  لتلهينا  الطلبات 
قبل  اأجه�شت  لها،  جمهور  ل  هزلية  م�شرحية  اإل 
وال�شطياد  الفرقة  ب��ذور  زرع  وهدفها  عر�شها، 
مرتزقة!! جنوًدا  وجعلنا  بل  العكرة،  املياه  يف 

نعم لحلف مساواة وحياة

مقهور  �شعب  ك��ل  اأن  ال��ت��اري��خ  م��ن  تعلمنا 
القهر  ملقاومة  اأدوات  اخ��رتاع  كيفية  يف  يفكر 
ا�شفة  يف  الفل�شطيني  فال�شعب  والإ�شطهاد. 
ال�شعوب  م��ن  واح����د  ه��و  وغ����زة  ال��غ��رب��ي��ة 
ال��ت��ي ع��ان��ت ول ت���زال ت��ع��اين م��ن الإح��ت��الل 
احلجارة  انتفا�شة  تفجرت  وقد  الإ�شرائيلي. 
 1987 عام  الأول  دي�شمر/كانون  �شهر  قي 
اإ�شرائيلية  ���ش��اح��ن��ة  ���ش��ائ��ق  ق��ي��ام   ب�شبب 
عماًل  حتمل  �شيارة  بده�ض  اإ�شرائيلي  يقودها 
حمطة  يف  واقفة  كانت  جباليا  من  فل�شطينيني 
اأ�شخا�ض. اأرب��ع��ة  بحياة  اأودى  مما  وق��ود، 

الفل�شطيني،  ال�شعب  اأبناء  بني  الغ�شب  انفجر 
الذي مل يكن لديه اأي نوع من ال�شالح، ومبا اأن  
عمد  لذلك  الب�شرية،  عرفته  �شالح  اأقدم  احلجر 
الأر�ض  حجارة  ا�شتخدام  اإىل  الفل�شطينييون 
الأول  ال�شالح  هو  احلجر  اأن  مبعنى  املباركة، 
الإحتالل  جنود  ملواجهة  الفل�شطيني  يد  يف 
اإ�شرائيل  قادة  اأزعج  الذي  الأمر  الإ�شرائيلي، 
"�شالح احلجارة"  اأقلق املحتل خ�شو�شاً  لأن 
الكبار  ي�شتخدمه  ال�شعبي  "ال�شالح"  هذا  واأن 
واأ�شبح رمي احلجارة عمل مقاوم  وال�شغار، 
ق��ادة  اأزع���ج  ق��وي��اً  ���ش��دى  ل��ه  ك��ان  وم�شتمر 
اأن  حتى  وع�شكريني.  �شيا�شيني  من  اإ�شرائيل 
فراير/ �شهر  من  ع�شر  التا�شع  يف  قال  �شارون 

1988 " اإننا �شنطرد الفل�شطينيني  �شباط عام 
الفل�شطينية  الأرا�شي  من  احلجارة  را�شقي 
بحقهم  قا�شية  اإج����راءات  و�شنتخذ  ف���ورًا، 
وحماكمتهم يتهم التمرد "  كما اأن الفل�شطينيني 
مل ين�شوا اأبدًا " حملة تك�شري الأيدي  التي قام 
احلجارة.  را�شقي  �شد  راب��ني   اإ�شحاق  بها 
اأي�شاً  هي  "املقليعة"  وبالعامية  "املقالع" 
الفل�شطينية.   احلرب  تكنولوجيا  من  و�شيلة 
قاعدة  لها  "املقليعة"  ان  املعلومات  وتقول 
يو�شع احلجر بداخلها، ولها طرفان ممدودان 
�شكل  على  مكررة  اإدارة  بعملية  املقاوم  يقوم 
املروحة ) بو�شع عامودي ( ومن ثم يفلت اأحد 
طريف املقالع لينطلق احلجر ب�شرعة فائقة نحو 
"املقليعة   هذه  اأن  املعلومات  وت�شيف  الهدف. 
ومن  اأكر،  م�شافة  اإىل  احلجر  لقذف  ت�شتخدم 
اإ�شابات  اإحداث  يف  ينجح  الت�شويب  فن  يجيد 
كانوا   الذين  الإ�شرائيليني،  اجلنود  �شفوف  يف 
ي�شرخون من الأمل والدماء ت�شيل من وجوههم"

تقول  اأي�شاً.  التاريخ  يف  حكاية  "املقليعة" لها 
�شفوفهم  يف  كان  اإ�شرائيل   بني  اأن   احلكاية، 
احلرب  اإىل  ذهب  داود،   ُيدعى  �شغريًا   فتى 
اإخوته يف احلرب،  اأخبار  اإليه  لينقل  اأباه  باإذن 
طالوت   امللك  �شاأل   جالوت،  الطاغية  برز  فلما 
اّلثم  اجلبار  هذا  يقتل  اأن  با�شتطاعته  عمن 
الفتى  دواود  ب��اأن  اجلميع  ففوجيء  جالوت، 
الإذن مببارزة جالوت، وحني  ال�شغري  يطلب 

داود  اأق�����ب�����ل 
ع���ل���ى ج���ال���وت 
اأخ������ذ م��ق��الع��ه  
بحجٍر  ده  وزوَّ
م���ن اأح���ج���اره، 
فثبت  به  ورم��ى 
جبهة  يف  احلجر 
اجلبار  ج��ال��وت 
اأر�شاً،  فطرحه 

راأ�شه. به  وف�شل  �شيفه  واأخ��ذ  اإليه  اأقبل  ثم 
ن�شالية  طريفة  ابتكرت  الفل�شطينية  املقاومة 
احلارقة"  الورقية  "الطائرات  وه��ي  اأخ��رى 
الإ�شرائيلية  الع�شكرية  القيادة  اأفقدت  التي 
���ش��واب��ه��ا. ف��م��ا ه��ي ح��ك��اي��ة ه���ذه ال��ط��ائ��رات 
عن  للدفاع  غزة  اأبناء  ابتكرها  الت�ض  الورقية 
فكرة  ان  املتوفرة   املعلومات  تقول  حقوقهم. 
ربط  على  تعنمد  احلارقة  الورقية  الطائرات 
احلارقة  ب��امل��واد  املُغمور  القما�ض  من  فتيل 
الورقية،  الطائرات  ذيل  يف  والكاز  كالبنزين 
وت�شل  اإطالقها.  قبيل  فيها  النريان  واإ�شعال 
الأرا�شي  اإىل  احلارقة  الورقية  الطائرات  تلك 
اليهود  امل�شتوطنون  اغت�شبها  التي  الزراعية 
فيها  حرائق  وت�شبب  غ��زة،  قطاع  حميط  يف 
تقّدر  خ�شائر  الإ�شرائيلي  بالإقت�شاد  تلحق 
الطائرة  تكلفة  بينما  ال����دولرات،  مب��الي��ني 
فقط  واح��دًا  دولرًا  تبلغ  ال��واح��دة   الورقية 
الثاين  يف  ذكرت   الثانية   الإ�شرائيلية   القناة 
بن  داين  عن  املا�شي  ح��زي��ران    / يونيو  م��ن  
قوله:"ان  الغربية  النقب  بلدية  رئي�ض  ديفيد 
تطلقها  التي  احلارقة"   الورقية  "الطائرات 
حقيقية  ح��رب  ه��ي  الفل�شطينية  الف�شائل 
اجلي�ض  واأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  اجل���ان���ب  م���ن 
دفاعية  و�شائل  اأي��ة  لديه  لي�ض  الإ�شرائيلي 
احلارقة"، الورقية  الطائرات  لتلك  مواجهة 

قيام  هذه  اأيامنا  يف  يعي�شون  والفل�شطينيون 
حقول  من  اأمالكهم  باإتالف  اليهود  امل�شتوطنني 
الزيتون وغريه، كما عا�شوا يف القرون الغابرة 
اأي�شا قيام اليهود بحرق مزروعاتهم. فقد ورد 
 " اأن   )15 الف�شل  القدمي  )العهد  التوراة  يف 
�شم�شون اليهودي اأم�شك  مبجموعة من الثعالب 
وو�شع  ذيولهم  من  البع�ض  ببع�شهم  وربطهم 
م�شعاًل يف الو�شط بني كل ذئبني ثم اأ�شرم النار 
الفل�شطينيني  مزروع  بني  الذئاب  واأطلق  فيهم 
الزيتون". وك��روم  وال��زرع  الأكدا�ض  فاأحرق 
الفل�شطينية  فالف�شائل  نف�شه.  يعيد  التاريخ 
ورقية  ط��ائ��رات  ابتكرت  ب��ل  ذئ��اب��اً،  متلك  ل 
ح���ارق���ة مل��ق��اوم��ة امل��ح��ت��ل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي.  
القا�شم  ه��و  الإح��ت��الل  م��ق��اوم��ة  اأن  مبعنى 
باحلجارة"  امل��ح��ت��ل  ر���ش��ق  ب��ني  امل�����ش��رتك 
احلارقة".  ال��ورق��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  واإط����الق 

ال��ق��اس��م امل��ش��رتك ب��ني ال��ح��ج��ارة 
وال���ط���ائ���رات ال��ورق��ي��ة ال��ح��ارق��ة
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اأن  اإلي�شا  الفنانة  اخ��ت��ارت  جريئة  خ��ط��وة  يف 
عن  ب��ع��ي��ًدا  مب��ف��رده��ا  والأمل  امل��ر���ض  ت�����ش��ارع 
اجلميع  ت�����ش��ارك  اأن  ق���ررت  اأن��ه��ا  اإل   ، حمبيها 
هاجمها ال��ذي  ال�شرطان  على  انت�شارها  بخر 

الوطن  يف  حمبيها  كل  اإلي�شا  الفنانة  �شدمت  فقد 
العربي، مبا ك�شفته عر كليبها اجلديد "اإىل كل اللي 
�شهر  يف  الثدي  ب�شرطان  اإ�شابتها  عن  بيحبوين"، 
دي�شمر 2017، وتلقيها للعالج دون اأن ي�شعر اأحد.
وظهرت اإلي�شا يف بداية كليبها "اإىل كل اللي بيحبوين" 
من  ال��ث��دي،  ب�شرطان  اإ�شابتها  عن  تك�شف  وه��ي 
اخلر،  تلقت  كيف  اأظهرت  حقيقة  مكاملات  خالل 
تليفونية. حمادثات  يف  وبكائها  ال�شديد  وتاأثرها 

نوه  التي  التليفونية  مكاملتها  يف  اإلي�شا  وق��ال��ت 
للدكتور  قلت  "حني  حقيقية:  اإنها  الكليب  يف  عنها 

اأن���ت فتاة  ال���وج���ع، رد ع��ل��ي  م��ن  اأم����وت  اأن��ن��ي 
معه  تتعاملني  وان��ت  مميت  مر�ض  لديك  جمنونة 
يومني". يف  منه  وانتهيتي  ب�شيط  ر���ش��ح  ك��اأن��ه 
اىل  "اأذهب  ل��ت��ق��ول:  حديثها  اإل��ي�����ش��ا  وت��اب��ع��ت 
العالج  لتلقي  اأذه����ب  ب��ع��ده��ا  وم���ن  ال���ش��ت��دي��و 
مبا�شرة". حلقة  ت�شوير  ل��دي  ي��ك��ون  ث��م  وم��ن 
"اإىل كل اللي بيحبوين" اإىل كل  اأغنية  اإلي�شا  واأهدت 
حمبيها الذين اأحبوه عن �شدق، وكل من اأحبتهم هي 
لهم. الأغنية مبثابة هدية �شغرية  لتكون  بدورها، 
فاأخذت  ال�شدمة،  حجم  اجلمهور  ي�شتوعب  ومل 
الفيديو كليب  الت�شاوؤلت يف الطرح على ما ورد يف 
من  ب�شدة  اإلي�شا  حمبو  تاأثر  حيث  ل؟  اأما  حقيقي 
الرغم  على  قوية  تبدو  اإنها  وكيف  كلماتها،  جراء 
اأحد. عنها  يعلم  ول  بها  متر  التي  ال�شعاب  من 

م���رض���ت....ح���ارب���ت وان��ت��ص��رت

نان�شي  النجمة  متابعي  من  كبري  عدد  �شّكك 
خالل  قلياًل  منتفخ  ببطٍن  بظهورها  عجرم 
فعاليات  ���ش��م��ن  غ��ن��ائ��ي��اً  ح��ف��اًل  اإح��ي��ائ��ه��ا 
 Beirut-بريوت اأع���ي���اد  م��ه��رج��ان��ات 
تتكّتم  اأن  �شاءت  اأّنها  اإّل   ،  Holidays
الأح��د. م�شاء  اإىل  امل��و���ش��وع  تفا�شيل  ع��ن 

بن�شرها  اجلمهور  عجرم  نان�شي  وف��اج��اأت 
التوا�شل  مواقع  على  ح�شاباتها  عر  �شورًة 
وميال  اإي��ال  اإبنتاها  فيها  تظهر  الإجتماعي، 
عبارات  عليها  مكتوٌب  لفتتان  حتمالن  وهما 
لطفٍل  �شقيقتان  �شت�شبحان  اأّنهما  اإىل  ت�شري 
عنه. الك�شف  تريدان  �شّر  لديهما  واأّن  �شغري 

ن���ان���س���ي ع����ج����رم ت���ع���ل���ن خ��رب 
ح���م���ل���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة ط���ري���ف���ة

ال�����ش��وري��ان حم��م��د خري  ال��ن��ج��م��ان  ي�����ش��ت��ع��د 
ديو  اإط����الق  اىل  م��رجت��ى،  و���ش��ك��ران  اجل����راح 
طريقهما  خ��الل��ه  م��ن  �شي�شقان  ج��دي��د  غنائي 
م�شتوحى  العمل  ه��ذا  وي��اأت��ي  الغناء.  ع��امل  يف 
احلارة"،  "باب  م�����ش��ل�����ش��ل  يف  دوره���م���ا  م���ن 
"اأبو  ب�شخ�شيتيهما  ال��ن��ج��اح  ح��ق��ق��ا  ب��ع��دم��ا 
ملفت. ك��وم��ي��دي  اإط����ار  يف  و"فوزية"  بدر" 

من  ب�شرتجي"،  "ما  عنوان  الأغنية  و�شتحمل 
نوبلي  املو�شيقار  واأحلان  �شغالة،  �شفوح  كلمات 
فا�شل اجلزائري، وتوزيع املاي�شرتو هاين طيفور.
الأغنية �شفوح �شغالة عن اقرتاب  وك�شف كاتب 
ال�شخ�شي  ح�شابه  عر  الأغنية  اط��الق  موعد 
اىل  م�شريًا  الإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عر 
العاجل. القريب  يف  �شيكون  الغنية  اإطالق  اأن 

قّدمت كل من املمثلة نادين ن�شيب جنيم 
م�شل�شل  بطولة  �شابا،  نيكول  والفّنانة 
ح�شن،  تيم  املمّثل  جانب  "الهيبة" اىل 
البطولة  ولكن  والثاين،  الأّول  بجزئيه 
الثالث. اجلزء  يف  تتغرّي  قد  الن�شائية 

الّنور  عبد  �شريين  الفنانة  ت�شتعّد 
بعد  امل�شل�شالت  ع��امل  اإىل  ل��ل��َع��ودة 
وقد  "كري�شتيانو"،  طفلها  اإجنابها 
وردت اأخبار من كوالي�ض الّتح�شريات 
للجزء الّثالث من م�شل�شل "الَهيرَْبة" اأّن 
لدور  الأوىل  حة  املَُر�شَّ هي  الّنور  عبد 
اجلديد. باجلزء  الّن�شائّية  البطولة 

قبل 10 �شنوات مر الفنان امل�شري طلعت زكريا 
التي  ال�شحية  الأزمة  بعد  وذلك  ع�شيبة،  بفرتة 
طويلة،  لفرتة  منها  يعاين  وظ��ل  لها،  تعر�ض 
لها. تف�شري  اإيجاد  عن  وقتها  الأطباء  عجز  مع 

تلك الأزمة التي تدخل فيها الرئي�ض الأ�شبق حممد 
زكريا  طلعت  عنه  ك�شف  ما  وهو  مبارك،  ح�شني 
اأكد يف مداخلة هاتفية مع ف�شائية م�شرية  الذي 
اأن املر�ض الذي تعر�ض له ت�شبب يف ك�شره نف�شيا.

زميله  منه  يعاين  كان  مما  عانى  اأنه  اإىل  واأ�شار 
يف  املر�ض  ت�شبب  حيث  �شرف،  حممد  ال��راح��ل 
الإنفاق  اأجل  من  ممتلكاته  كافة  ببيع  يقوم  اأن 
زمالئه. بع�ض  ���ش��ان��ده  وك��ذل��ك  ع��الج��ه،  على 

كان  حينما  ل��ه  ت��ع��ر���ض  ع��م��ا  زك��ري��ا  وك�����ش��ف 
الأم��وال  توقفت  حيث  باري�ض،  يف  بامل�شت�شفى 
عالجه،  على  لينفقها  م�شر  من  ت�شله  كانت  التي 
اإىل  نقله  تقرر  امل�شت�شفى  اإدارة  جعل  ما  وهو 
فندق جنمة واحدة بالأجهزة التي و�شع عليها، 

وذلك حتى يحني موعد وفاته، خا�شة اأن الأطباء 
حقيقة  يعلمون  ول  اأم��ره  م��ن  ح��رية  يف  ك��ان��وا 
من  تخوف  لديهم  كان  كما  يعانيه،  الذي  املر�ض 
املر�شى. بقية  اإىل  به  اخلا�ض  املر�ض  ينتقل  اأن 
رجال  بثالثة  زكريا  فوجئ  التوقيت  ذل��ك  ويف 
حيث  املطار،  اإىل  وينقلونه  غرفته  اإىل  يدخلون 
كتب  انتظاره  يف  �شغرية  طائرة  هناك  كانت 
العربية"،  م�شر  جمهورية  "رئا�شة  عليها 
بالرئي�ض  خا�شة  ط��ائ��رة  اأن��ه��ا  بعدها  وع��ل��م 
العالجية. رحالته  يف  ي�شتخدمها  ك��ان  مبارك 
واأ�شار اإىل اأن الطائرة توجهت به اإىل م�شر، ومت 
تلقى  حيث  العيني،  ق�شر  م�شت�شفى  اإىل  نقله 
امل�شت�شفى  مدير  اأخ��ره  وبعدها  هناك،  عالجه 
اأن الرئي�ض مبارك هو من تكفل مب�شاريف عالجه 
اخلا�شة. اأم��وال��ه  م��ن  جنيه  ماليني   8 ودف��ع 

و�شدد زكريا على كون مبارك حيا يرزق وي�شاأل 
يح�شل  مل  ك��ون��ه  على  م��وؤك��دا  الأم����ر،  ه��ذا  يف 
واإمن��ا  ال�شعب،  اأم���وال  م��ن  واح��د  جنيه  على 
اخلا�شة. نفقته  على  بعالجه  الرئي�ض  تكفل 
ميتلك  ل  اأن���ه  زك��ري��ا  اأك���د  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 
جنيه  األ���ف   100 ���ش��وى  البنكي  ح�شابه  يف 
اأزم����ة  اأن  خ��ا���ش��ة  غ����ري،  ل  ف��ق��ط  م�����ش��ري 
اإن��ف��اق��ه ل��ك��ل اأم���وال���ه. م��ر���ش��ه ت�����ش��ب��ب��ت يف 

محمد خري الجراح وشكران مرتجى  يغنيان "ما بسرتجي"

ه����ل س���ت���ك���ون س����ريي����ن ع���ب���د ال���ن���ور 
ب��ط��ل��ة "ال��ه��ي��ب��ة" ب��ج��زئ��ه ال���ث���ال���ث؟؟؟

طلعت زكريا يكشف األسرار: الرئيس 
8 م��الي��ني جنيه ل��ي  م��ب��ارك دف��ع 

ال��ي��س��ا ت��ك��ش��ف ع���ن إص��اب��ت��ه��ا ب��س��رط��ان ال��ث��دي 
بيحبوني" ال��ل��ي  ك��ل  "إىل  كليبها  يف  وت��ع��اف��ي��ه��ا 
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ال�شرطان

ع�������دم ال������ك������الم ق������د ي�����ك�����ون الأف�����������ش�����ل ل��ك 
ال���ي���وم ه������ذا  يف  ت����واج����ه����ه  مّم������ا  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ال�شعب؛ فامللل من الروتني يدفعك اإىل الكاآبة والك�شل، 
وع�شبيتك،  مزاجيتك  ت��زداد  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف 
عائلتك،  اأفراد  اأحد  مع  التال�شنات  بع�ض  حتدث  وقد 
اأي  تلبية  لأن  البيت؛  يف  البقاء  يف�شل  امل�شاء  يف 
العاطفية. وبخا�شة  حولك  الأو�شاع  تفاقم  قد  دعوة 

ال�شد

العذراء

ال��ث��ور

اجلوزاء

احلمل

بداأت ت�شم اأنفا�شك يا مولود احلمل بعد الفرتة ال�شعبة 
التي مررت بها، ال�شحة تبداأ بالتح�شن من بعد فرتة 
الظهرية، كما اأن مزاجك يف حت�شن مطرد هذا اليوم
ملا تلقى من اأمور قد تعجبك. يف فرتة ما بعد الظهر قد 
تف�شل البقاء يف البيت للراحة. اأما يف امل�شاء فال نراك 
يف مكان واحد لفرتة طويلة، وبخا�شة مواليد اآذار.

�شديقي  ي��ا  عليك  ت��وؤث��ر  متخالطة  ع��واط��ف  ه��ن��ال��ك 
ال���ي���وم ه�����ذا  ك�����ان  اإذا  ت���ع���رف  ول  اجل���������وزاء، 
جيدا اأم ل؛ فال�شباح لن يكون م�شجعا اأبدا، وخ�شو�شا 
فالأجواء  الظهرية  فرتة  يف  اأما  تفعله،  ما  يوجد  ل  اأنه 
اجتماعية،  منا�شبة  اإىل  ت��دع��ى  وق���د  اأف�����ش��ل  ت��ب��دو 
ع�شبيتك  م��ن  تهدئ  اأن  الأف�����ش��ل  فمن  امل�شاء  يف  اأم��ا 
اأف�شل. اأ�شدقائك  مالقاة  تكون  وق��د  حت��ب،  َم��ن  اأم��ام 

الأيام  يف  الطبيعي  غري  الرتباك  بعد  وه��دوء  جيد  يوم 
اليوم �شباح  يف  جانبك  اإىل  �شيكون  احل��ظ  املا�شية، 

اأو  حياتك  يف  للتقدم  اغتنمه  ل��ذل��ك  امل�����ش��اء،  وح��ت��ى 
امل�شاء  حولك.  الأ�شخا�ض  من  تريده  �شيء  اأي  طلب 
حدثت  التي  الأم��ور  بعد  حت��ب،  َم��ن  مع  لتق�شيته  جيد 
الأ���ش��دق��اء،  م��ع  ج��ي��دة  ب�شهرة  للخروج  اأو  بينكما، 
حظا. الأك���رث  ح��زي��ران   30 اإىل   23 مواليد  وبخا�شة 

الأ�شد،  يا عزيزي  لديك  مف�شال  اليوم  يكون  ل  قد 
ما  عك�ض  ت�شري  بل  ترغب،  كما  ت�شري  لن  فالأمور 
يف  بقاربك  الأم��واج  تلعب  قد  لذلك  متاما،  تريد 
باأي  القيام  قبل  للتفكري  ي�شتدعيك  مّما  الظهرية 
تهداأ  امل�شاء  يف  مهما،  كان  اإذا  وخ�شو�شا  اأم��ر، 
يجعلك  قد  اإليك  مقربا  �شخ�شا  لكن  قليال،  الأمور 
اأخ��رى. م��رة  وع�شبيتك  مزاجيتك  اإىل  ترجع 

فاأعمالك  كثريا،  جتل�ض  لن  ال��ذي  احلركة  ي��وم 
مثيل  ل  ب�شكل  عليك  �شت�شغط  وم��واع��ي��دك 
ال��ظ��ه��رية التي  ل��ه ع��ل��ي��ك، وب��خ��ا���ش��ة يف ف���رتة 
العذراء  مواليد  من  كثري  الأ�شد،  ح�شة  �شتاأخذ 
جيد  امل�شاء  قريب.  ل�شفر  بالتخطيط  �شيبداأون 
َمن  م��ع  اأو  اأ���ش��دق��ائ��ك  م��ع  نف�شك  ع��ن  للرتفيه 
اآب.  31 اإىل   23 مواليد  هم  حظا  والأك��رث  حتب 

�ض لقو ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل��وت

ال����دل����و

يوم التبذير يا �شديقي فاأن�شحك منذ الآن اأن ل تعد 
النقود اخلارجة من جيبك؛ لأن ذلك لن يجعلك بحالة 
العاطفي  فو�شعك  الآخ��ر،  امل�شار  على  لكن  جيدة، 
اإن عواطفك جيا�شة، وب�شهولة تعّر عنها  اإذ  ممتاز، 
اأحد  مع  م�شاحنة  من  امل�شاء  يف  اح��ذر  حت��ب،  مَل��ن 
اأيلول.  30 اإىل   23 مواليد  وبخا�شة  عائلتك  اأف��راد 

فاأنت  العقرب؛  �شديقي  يا  املايل  و�شعك  على  انتبه 
م�شرف جدا يف هذين اليومني، ال�شباح جيد وهادئ 
بع�ض ال�شيء، لكنك تخطط لإنهاء اأعمالك املرتاكمة 
قبل الذهاب اإىل بيتك. يف امل�شاء احذر من الدخول يف 
نقا�ض مع اأفراد عائلتك؛ لأن �شراحتك حادة بع�ض 
ال�شيء، وبخا�شة مواليد 12 اإىل 22 ت�شرين الثاين.

لفعل  الرغبة  لديك  توجد  ول  �شوادا،  �شيء  كل  ترى 
يف  جدا  ممل  يوم  والنوم،  ال�شتلقاء  �شوى  �شيء  اأي 
مقيتة،  لدرجة  الظهرية  ف��رتة  يف  �شاغط  ال�شباح، 
اأما  تتهور،  ول  القيادة  اأثناء  امل�شاء  فرتة  يف  واح��ذر 
اأو  تتجادل  ل  كي  جتنبه؛  فعليك  حتب  مَلن  بالن�شبة 
تتخا�شما وبخا�شة مواليد 23 اإىل 30 ت�شرين الثاين.

لديك  لأن  ف��رح  ف��اأن��ت  ق��زح،  قو�ض  األ���وان  مثل  ي��وم 
اليوم،  ه��ذا  يف  بها  لتقوم  املخططات  م��ن  ال��ع��دي��د 
�شيكون  ال�شباح  الظهر،  بعد  ما  فرتة  يف  وخ�شو�شا 
اأعمالك، لكن يف امل�شاء  هادئا نوعا ما وقد تق�شيه بني 
جتعلك  الأ�شياء  بع�ض  وحت��دث  تت�شارع  الأح���داث 
والعاطفي. العائلي  الإط��ار  على  وبخا�شة  �شعيدا، 

القرارات  بكل  ي�شاندك  الفلك  اليوم  قوي  و�شعك 
التي تقوم بها، فالنجاح قد يكون حليفك وبن�شب 
كبرية جدا، يف فرتة ما بعد الظهر تدخل يف نقا�ض 
مّما  م��دي��رك،  مع  اأو  العمل  يف  زمالئك  اأح��د  مع 
يعيد  امل�شاء  لكن  قليال،  مكهربا  مزاجك  يجعل 
مّما ميّكنك من اخلروج  الأجواء اجليدة حولك، 
اأ�شدقائك. اأو  حت��ب  م��ن  م��ع  بليلتك  والتمتع 

باأي عمل ل  القيام  قبل  الدلو  يا مولود  فكر جيدا 
حتمد عقباه؛ لأن الأمور ل تتحمل اخلطاأ اليوم، 
واأي عمل خاطئ تقوم به �شياأخذ اأكر من حجمه، 
وخ�شو�شا يف عالقاتك ال�شخ�شية، بع�ض مواليد 
اأي  لفعل  الرغبة  بالك�شل وعدم  �شي�شعرون  الدلو 
�شيء. ويف امل�شاء جتعلك الكاآبة ترف�ض اخلروج.

ت��������س��������ال��������ي 
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ميلك الأطفال الكثري من الأعذار كي ل ي�شربوا املياه، 
وعليكم، الآباء والأّمهات، التاأّكد من اأنهم ي�شربون املياه. 
يجد الكثري من الآباء �شعوبة يف جعل الأطفال ي�شربون 
كميات كافية من املاء. والأطفال، بدورهم، يعطون لهم 
الكثري من الأعذار مِلَ ل: املاء غري لذيذ، لي�شوا عط�شى، 
املاء "يجّمد" الأ�شنان، "يوجد �شيء اأبي�ض يف املاء" الخ.

رقم  القانون  هو  امل��اء  �شرب  اأن  جميعاً  نعلم  لكننا 
ال�شليم  والنمو  حة  ال�شّ على  احلفاظ  اأجل  من  واحد 
بالإ�شرار ونتو�ّشل  لذلك ن�شتمّر  الأطفال والكبار،  لدى 
التو�ّشل: اأف�شل من  5 طرق  يلي  فيما  املزيد.  لي�شربوا 
امل�����ي�����اه ب�����ط�����ع�����م�����ات  ن���������ّوع���������وا   .1
لذيذة،  لي�شت  املياه  اأن  من  ي�شكون  الأطفال  كان  اإذا 
مع  فعاًل.  لذيذة  لهم  املتاحة  املياه  اأن  من  اأوًل  تاأّكدوا 
الأ�شرة  اأف��راد  جلميع  �شت�شمنون  تامي4  املياه  بار 
مياًها بجودة عالية، نقّية ولذيذة بالّطبع. هناك طريقة 
اأخرى لتغيري طعم املياه: �شعوا يف وعاء قطع الليمون 
واأوراق النعناع و / اأو عيدان القرفة و�شعوها بجانب 
�شرب  اأرادوا  كلما  اأن��ه  الأط��ف��ال  اأخ��روا  املياه.  ب��ار 
باأنف�شهم،  "حت�شري" م�شروب  ميكنهم  املاء،  من  كوب 
اإ�شافة  ميكن  املياه.  لكوب  يريدون  ما  كل  واإ�شافة 
اأي عن�شر  اأو  "ق�ّشات" �شرب ملّونة بجانب بار املياه، 
مرئي اآخر ي�شاعد الأطفال على "حتلية" جتربة ال�شرب. 
امل����ي����اه ت������وّف������ر  ب�������زي�������ادة  اه�����ت�����م�����وا   .2

ميكن  به.  خا�شة  مياه  بقنينة  طفل  كل  بتزويد  قوموا 
اختيارها  اأو  القنينة،  تزيني  الأطفال  على  نقرتح  اأن 
على  ي�شاعدهم  اأن  �شاأنه  من  �شيء  اأي  اأو  باأنف�شهم، 
اخلا�شة  املمتلكات  جتاه  بامل�شوؤولية  �شعورهم  تطوير 
الأ�شدقاء،  اأينما ذهبوا: عند  بهم. اعطوهم قنينة ماء 
وبالطبع  ب��ال�����ش��ي��ارة،  ال�شفر  خ��الل  ال�����ّدورات،  يف 
لالأطفال  ال�شرب  م��ي��اه  ت��وف��رت  كلما  امل��در���ش��ة.  اإىل 

ال�شرب.  على  اإقبالهم  زاد  كلما  خمتلفة،  اأم��اك��ن  يف 
امل�����ي�����اه ح������������رارة  درج����������ة  غ������������رّيوا   .3
نفور  اأن  الآب�����اء  ي��ع��رف  ل  احل����الت  م��ن  ك��ث��ري  يف 
الأط���ف���ال م��ن ���ش��رب امل���اء م��رت��ب��ط ب��درج��ة ح���رارة 
دافئة  م��ي��اًه��ا  ل��الأط��ف��ال  ت��ق��ّدم��وا  اأن  ح��اول��وا  امل���اء. 
�شربها.  على  اعتادوا  التي  من  اأك��رث  ب��اردة  اأو  اأك��رث، 
عّما  اإ���ش��األ��وه��م  لأط��ف��ال��ك��م:  اإ���ش��غ��وا  ب��ذل��ك،  للقيام 
ثم  ال��داف��ئ.  اأو  ال��ب��ارد  امل���اء  يف�ّشلون  ك��ان��وا  اإذا 
التي  غ��ري  ح����رارة  ب��درج��ة  ب��امل��اء  "فاجئوهم" 
�شربوا  التي  ال�شرعة  وافح�شوا  عليها،  اع��ت��ادوا 
التايل. ال��ك��وب  ���ش��رب  على  �شيوافقون  وك��ي��ف  بها 

م����ي����اه  ب���������ار  ل����ل����ب����ي����ت  اح�������������ش������روا   .4
 Primo Connect تامي4 
م�شبًقا  عر�شناها  التي  الطرق  من  كبري  جزء  عملًيا، 
 PRIMO تامي4  مياه  بار  با�شتخدام  حّلها  ميكن 
الذي  الذكي  املياه  بار  البيت،  اإىل   CONNECT
املبتكر  امل��ي��اه  ب��ار  ال��ن��ّق��ال.  الهاتف  بوا�شطة  يعمل 
حرارة  درجة  على  بال�شيطرة  ي�شمح  بتطبيق  يّت�شل 
املياه  كمّية  حت��دي��د  وب�شاطة،  �شهولة  بكل  امل��ي��اه 
ا�شتهالك  مراقبة  يومًيا،  العائلة  اأف��راد  ي�شربها  التي 
كمية  اأك��ر  ي�شرب  العائلة  يف  فرد  اأي  لنعرف  املياه 
"اللعب"  عن�شر  اأق��ل.  �شربوا  الذين  واأول��ئ��ك  مياه، 
عاداتهم  م��ن  ج���زًءا  امل��ي��اه  ���ش��رب  يجعل  بالتطبيق 
اأك��ر. ب�شكل  امل��ي��اه  ���ش��رب  م��ن  وميّكنهم  اليومية، 
الأط�����ف�����ال ل�������دى  امل����ن����ط����ق  خ����اط����ب����وا   .5

ل�شبٍب ما،  اأب�شط طريقة ممكنة، ولكن  رمبا تكون هذه 
اأن  الأطفال  يحب  ن�شيانها.  اإىل  الآباء  من  الكثري  مييل 
وراء  من  املبداأ  لهم  ن�شرح  فعندما  كبالغني،  ُيعاملوا 
عمل معني واأهميته فهم غالًبا ما يتبّنونه. وهكذا علينا 
ا�شرحوا  املياه!  �شرب  عن  احلديث  عند  نت�شرف  اأن 
بع�ض  بكرثة.  املياه  �شرب  ال�شروري  من  مل��اذا  لهم 
اأوًل،  الأط��ف��ال:  مع  تقا�شمها  ميكن  التي  التعليالت 
اإىل اجلفاف،  املاء قد يوؤدي  عدم �شرب كمية كافية من 
البعيد. املدى  على  ب�شحتهم  ال�شرار  �شاأنه  من  الذي 

كان  اإذا  بالطاقة.  اجل�شم  مت��ّد  ال�شرب  مياه  ثانًيا، 
والقفز  خارًجا،  واللعب  الريا�شة  حمبي  من  اأطفالك 
بذلك،  ال��ق��ي��ام  اأج���ل  م��ن  اأن���ه  لهم  ا���ش��رح  واجل����ري، 
وبالإ�شافة  املياه.  من  كاٍف  قدر  اإىل  اأج�شامهم  حتتاج 
على  ي�شاعد  املياه  �شرب  اأن  لهم  اإ�شرحوا  ذل��ك،  اإىل 
والتعّلم.  الذهني  اأدائهم  يف  جناحهم  وعلى  الرتكيز، 
البالغني.  اأي�ًشا،  لنا  بالن�شبة  �شحيح  هذا  باملنا�شبة، 

5 خِدع لجعل األطفال يشربون أكثر

اأن�����ه خ��الل  ب���ي���ان خ���ا����ض  ال�����ش��رط��ة يف  اأك�����دت   
 6،000 من  اك��رث  ت�شجيل  مت   ، املا�شي  الأ�شبوع 
خم��ال��ف��ة   950 ح�����وايل  م��ن��ه��ا   م�����رور  خم��ال��ف��ة 
ل���ش��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول اأث���ن���اء ال��ق��ي��ادة
ال������������ب������������ي������������ان: يف  وج�����������������������������اء 

القانون  لتطبيق  باإ�شتمرار  يعمل  امل��رور  *ق�شم  
ت��ه��دد احل��ي��اة وت���وؤدي  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  للحد م��ن 
الطرقات  على  ن�شاطه  ويركز  الطرق،  ح��وادث  اىل 
كمية  وحتليل  القائمة  ال��درا���ش��ات  وف��ق  ال��دام��ي��ة 
ح���وادث ال��ط��رق امل��ت��زاي��دة ب��ه��ا، ب��ه��دف احل��د من 
وتعزيز  الطرقات  على  وامل�شابني  ال�شحايا  ع��دد 
املخالفات  مرتكبي  وردع   ال��ط��رق��ات  على  الأم���ان 
وال�شرية*  العلنية  امليدانية  الأن�شطة  خ��الل  من 
الأ�شبوع  خالل  القانون  تطبيق  معطيات  حتليل  من   
6،000 خمالفة مرورية،  اأكرث من  الفائت مت حترير 
احلياة  تهدد  التي  اجلرائم  �شد  ال�شاحقة   غالبيتها 
والدامية. اخلطرة  الطرق  على  املتهورة  والقيادة 

وع��دم  ال�شهو  خمالفات  �شد  ن�شاط  خ��الل  م��ن   🔹  

 950 م���ن   اك���رث  ال��ق��ي��ادة مت ���ش��ب��ط  ال��رتك��ي��ز يف 
���ش��ائ��ق ق���ام ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال اأث��ن��اء 
حيث   ، ل��ل��ق��ان��ون  م��ن��اف  ب�شكل  ال�����ش��ي��ارة  ق��ي��ادة 
حقهم. يف  ن��ق��اط   8 و   🔹  1000 ب  تغرميهم  مت 

����ش���ي���ارة   30 ن���ح���و  حت���ي���ي���د  ومت  ك���م���ا    🔹
ب�شبب  ي���وًم���ا   30 مل����دة  ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا   وُح���ظ���ر 
ارت�����ك�����اب ال�������ش���ائ���ق���ني خم���ال���ف���ات خ����ط����رية .
 "قيادة ال�شيارة ب�شرعة فائقة  والتي ل تتنا�شب مع 
الطرق حوادث  وقوع  خطر  من  تزيد  الطريق  ظروف 

حادث   يف  الإ�شابة  �شدة  تفاقم  ملمو�ض  ب�شكل  وتزيد   
الطرق" ، مت ر�شد و�شبط  اكرث من 740 �شائق قادوا 
القانون. به  ي�شمح  ما  عن  فائقة  ب�شرعة  �شياراتهم 

 650 م�����ن  اك������رث  ح��������وايل  ت�������ش���ج���ي���ل  مت   🔹
ب�����ش��ب��ب عطل  ال�����ش��اح��ن��ات  ل�����ش��ائ��ق��ي  خم��ال��ف��ة 
ت��ق��ن��ي مم���ا ي�����ش��ك��ل خ���ط���ًرا ع��ل��ى ���ش��الم��ة واأم����ن 
امل��خ��ال��ف��ات. م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ط��ري��ق   م�شتخدمي 
املركبات  لراكبي  خمالفة   190 حترير  ومت  كما   🔹
خمتلفة. خمالفات  ارتكابهم  اث��ر  العجلتني،  ذات 

تحرير 6500 مخالفة سري خالل اسبوع
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ليفة النيروستا الّسحرية – وداًعا 
لألوساخ والدهون المحروقة

مناسبات صيفّية وأعراس..
إليِك جوارب شول للشعور بالخفة والراحة في القدمين

لصيف بارد ومنعش، وصفة من 
كافيه عليت و“شوكوليت“! 

مهـاريس متيرنـــا

وجبة مغّذية، طيبة وُمريحة إلطعام الطفل. بدون 
إضافة سّكر وبدون مواد حافظة.

العطلـة الّصيفيـة فـي أوجهـا 
الّدسـم  الطعـام  وأنـت تعّديـن 
هـل  إليهـا.  الضيـوف  وتدعيـن 
تنظيـف  فـي  صعوبـة  تجديـن 
األطبـاق والتخّلـص مـن الدهون 
النيروسـتا  أوانـي  المحروقـة؟ 

لمعانهـا؟  فقـدت 

12X10 3

عليـت  كافيـه  الّصيفيـة،  والعطلـة  البـالد  تجتـاح  التـي  الحـّر  موجـة  مـع 
تقـّدم لكـم وصفـة لتبريـد األجـواء قليًال: آيـس كافيه بلمسـة ”شـوكوليت“ 

األوالد. سـيحبها 
المقاديـر: 

طريقـة التحضيـر: 

مهاريـس متيرنـا ُمعـّدة مـن فواكـه وخضار تـم زراعتهـا وتربيتهـا في حقـول خاّصة 
لتحضيـر غـذاء األطفـال وفًقـا لمعاييـر الجـودة المتشـّددة المّتبعـة فـي شـركة 
نسـتله العالمّيـة. تعـرض مهاريـس الخضـار والفواكـه حًال صّحًيـا ومتاًحـا لتغذية 
األطفـال داخـل وخـارج البيـت، مـع وجبـة لذيـذة، مغّذيـة وُمريحـة لإلطعـام، بـدون 

إضافـة سـّكر وبـدون مـواد حافظة.

تقسيم المراحل:
المرحلة 1:

 48

130 المرحلة 2: 

المرحلة 3: 
190

250 المرحلة 4:

Supernatural إطالق تشكيلة
ــّطحات  ــال مس ــي مج ــورة ف ــار“ ث ــن كيس ــركة ”إي ــت ش ــها، أحدث ــذ تأسيس من
ــة  ــم لمجموع ــدة لتنض ــة جدي ــالق مجموع ــوم بإط ــوم تق ــة، والي ــز األصلي الكوارت

Supernatural Classico: تشــكيلة  الفنّيــة األولــى  الُتحــف 

6

 – Alpine Mist 5110
– Statuario Nuvo 5111

Frosty Carrina 5141

 – Vanilla Noir 5100
– Bianco Drift 6131

– Tuscan Dawn 5104
ــا. ــة مــن المســّوق للتأكــد مــن كــون الشــايش أصلًي  *يمكــن طلــب كفال

كافيه عليت تُطلق 
كپسوالت إسپرسو 
%100 كولومبيا

كپسوالت بدرجة قّوة 08 
مالئمة لماكينات نيسپرسو

 100٪ أصليــة  ”عرابيــكا“  صنــف  مــن  قهــوة 
ــات الشــوكوالطة،  ــة بطعم ــا، غني ــن كولومبي م
الحليــب، الخــوخ وطعــم الفواكــه الحامضــة 
ــوة  ــوب القه ــو حب ــة. تنم ــة عالي ــوة بلزوج والحل
فــي أرض مرتفعــة تحتــوي علــى الكثيــر مــن 
ــي. ــا بشــكل انتقائ المعــادن ويتــم قطفهــا يدوي

100%
More Than a Cup

5 10

ن كيسار“ – تحفة فّنية في  شايش ”إي
كل بيت مع كفالة لمدى الحياة

منتجــات  تشــكيلة  علــى  الموســم  نهايــة  أســعار 
ضروريــة لكــم: أجهــزة كهربائيــة لتبريــد البيــت، 
ــة  ــة للحديق ــل كهربائي ــزة چري ــاث وأجه أث
والشــرفة، بــرك ســباحة وألعــاب أطفــال، 
أزيــاء  والســفر،  للتخييــم  معــّدات 
صيفّيــة وغيرهــا. كل هــذا تجدونــه فــي 

ــة. ــعار خاّص ــد وبأس ــكان واح م

HOT SALE
في كنيونات عزرائيلي!!

لقد وصلتم إلى حملة الّصيف 
األسخن على األطالق!

عطر أبيركرومبي أند فيتش
First Instinct Blue للنساء

أبيركرومبــي  األمريكيــة  الماركــة  تفخــر 
أنــد فيتــش Abercrombie & Fitch بإطــالق 
فيرســت  الجديــد:  النســائي  عطرهــا 
.First Instinct Blue For Her انســتنكت بلــو

ــبات وال  ــف المناس ــي مختل ــاركين ف ــث تش ــاالت حي ــه االحتف ــر في ــذي تكث ــم ال ــو الموس ــف ه الصي
ســيما األعــراس. وفــي طقــس حــار كهــذا ودرجــات حــرارة مرتفعــة، غالًبــا مــا تســألين نفســك: أي جــوارب 
ستلبســين دون أن يظهــر لآلخريــن بأنــك ترتدينهــا؟ مــاذا ســتفعلين حتــى ال تشــعري بالتعــب فــي يــوم 

طويــل تقفيــن فيــه علــى قدميــك طيلــة النهــار؟ 

Scholl
LIGHT LEGS TM

Scholl

عيـد أضحى مبــارك
من ميخال نيچرين!

مصّممـة اإلكسسـوارات واألزياء، ميخـال نيچرين، تهنئ زبائنها بمناسـبة 
عيـد األضحـى المبارك وتتمنـى لهّن عيًدا سـعيًدا. 

تخفيـض %25 علـى كل الحانـوت، يشـمل التكسـتيل واألدوات المنزليـة! 
فـوق،  ومـا  ش.ج   249 ب  شـروة  كل  علـى  رائًعـا:  عرًضـا  لـك  تُقـدم  كمـا 

تحصليـن علـى دبّـوس فاخـر (مناسـب إلغـالق الحجـاب).
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