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قداس وجناز االربعين 

إيهاب) (أبو  أسعد جميل شحادة 

ـــــاؤهـــــا   ـــــن ــــــة الــــفــــقــــيــــد وأب ــــــل أرم
ونسرين  ـــدة  رن دوريــــس,  ــا,  ــي دال ــاب,  ــه أي
قــســيــس وآل  شــــحــــادة  آل  وعــــمــــوم 

ـــــاؤهـــــم  ـــــســـــب ـــــــم وأن ـــــــاؤه ـــــــرب أق
ــــارج يــدعــونــكــم  ــــخ ــرو وال ــم ــاع ــف ـــي ش ف
لــمــشــاركــتــهــم قــــداس وجـــنـــاز االربــعــيــن 
الغالي الــذكــر  طيب  فقيدهم  لنفس  ــة  راح

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الخامسة مساًء من يوم الجمعة الموافق 07/12/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم االربعاء الموافق 19/12/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو.

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

قداس وجناز االربعين 

البشت تلحمي  عبداهللا  اوديت 
نعيم) (ام 

زوج الفقيدة, أبناءها, إخوتها وأخواتها عموم 
تـــلـــحـــمـــي وآل  الـــــبـــــشـــــت  آل 
أقـــــــربـــــــاؤهـــــــم وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم 
فـــــــي شـــــفـــــاعـــــمـــــرو والـــــــخـــــــارج 
ـــم  ـــه ـــت ـــارك ـــش ـــم يـــــدعـــــونـــــكـــــم ل
لنفس  راحــــة  ــن  ــي ــع االرب وجــنــاز  قــــداس 
ـــيـــة الـــمـــرحـــومـــة ــم الـــغـــال ــه ــدت ــي ــق ف

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

طوبى للمجتهدين والمبدعين الن لهم المجد  
أجمل التهاني القلبية  

وأسمى التبريكات المكللة بالورود نقدمها الى  

نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح  

أرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

نقدمها إلى ابننا الغالي 

بإضاءة  االحتفال 
شللجللرة امللليللاد 
شللفللاعللمللرو يف 

زاهي  العاملي  النجم 
ملكابي  سفرًيا  ارملي 
....بللانللتللظللار  حيفا 
الرئيس عرسان ياسني 
لتعيينه مديرًا عامًا 
للرياضة يف شفاعمرو 

تعيني عمر امللك 
ملللديلللرًا عللامًللا 
لبلدية شفاعمرو 



20 7 . 1 2 . 2 0 1 األخبار8

WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا
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مدينة  احتفلت  �شفاعمرو  كنائ�س  وا���ش��راف  بتنظيم 
�شفاعمرو م�شاء ال�شبت , باإ�شاءة �شجرة امليالد يف �شاحة 
باب الدير مبركز املدينة باأجواء رائعة ومفعمة بالبهجة
بفقرة  ال�شجرة  اإ���ش��اءة  قبيل  االحتفاالت  ب��داأت  وق��د 
الرتحيب  كلمات  وب��ع��د  ل��الأط��ف��ال  ترفيهي  وب��رن��ام��ج 
وامل��ع��اي��دة وع��ل��ى وق���ع االأن���غ���ام امل��و���ش��ي��ق��ي��ة وم��ع 

�شجرة  اأ���ش��ي��ئ��ت   , احل�����ش��ور  م��ن  امل��ئ��ات  ا���ش��ط��ف��اف 
لالألعاب  مميز  بعر�س  �شفاعمرو  �شماء  واأ�شيئت  امليالد 
وا�شتمرت  وبهجة,   روع��ة  احل��دث  زاد  مم��ا  النارية 
احل�شور  رافق  الذي  داغر  فوؤاد  الق�س  مع  االحتفاالت 
مبرافقة  امليالدية  الرتانيم  من  مميزة  بو�شلة  الكبري 
ت��ف��اع��ل ج��م��اه��ريي كبري امل��و���ش��ي��ق��ي��ة و���ش��ط  ال��ف��رق��ة 

االحتفال بإضاءة شجرة املياد يف شفاعمرو

جلنة  اج��ت��م��اع��ات  اأوىل  ال��ث��الث��اء  م�����ش��اء  ع��ق��دت 
بلدية  يف  الكبار  املوظفني  الختيار  املناق�شات 
�شفاعمرو واملوؤلفة من رئي�س البلدية عر�شان يا�شني 
كركبي  زهري  البلدية  وع�شو  خنيف�س  فرج  ونائبه 
جرو�س  �شمري  ال�شيد  للبلدية  الق�شائي  وامل�شت�شار 
ل��وزراة  مندوًبا  الطيبة  بلدية  ع��ام  مدير  واأي�شا 
اللجنة  وناق�شت  ت��الوي.  �شامي  ال�شيد  الداخلية 

ال�شيد  اختيار  مت  حيث  للبلدية  عام  مدير  اختيار 
القريبة.  لل�شنوات اخلم�س  املن�شب  لهذا  امللك  عمر 
عن  اللجنة  واأع�����ش��اء  البلدية  رئي�س  واأع����رب 
ياأمل  انه  على  امللك  واأّك��د  االختيار  لهذا  ارتياحهم 
ان يحقق ما ترجوه االدارة من هذا االختيار الذي 
جاء بعد غياب امللك عن هذا املن�شب ملدة 4 �شنوات 
�شنة.  26 عن  تزيد  لفرتة  �شغله  قد  هذا  قبل  وكان 

مكابي  ادارة   اخ��ت��ارت 
النجم  اال�شبوع  هذا  حيفا 
العاملي زاهي اأرملي �شفرًيا 
للفريق ميثلها يف املباريات 
امل���ح���ل���ي���ة وال���ق���ط���ري���ة 
وي���������ش����رف ع���ل���ى ف���رق 
حيث  وال�شباب  ال�شبيبة 
منوذًجا  االأرم��ل��ي  ي�شكل 
احلميدة  لالأخالق  ا  خا�شً
... ال��ك��روي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة 

زاهي  النجم  ويعترب  هذا 
ارم��ل��ي م��ل��ك ال��ه��داف��ني يف 
بكل  احل��ي��ف��اوي  ال��ف��ري��ق 
ان��ت��ق��ال��ه  وان  االزم������ان 
مكابي  اىل  �شفاعمرو  م��ن 
ح��ي��ف��ا ���ش��ك��ل ال��ع��الم��ة 
واأه��ل��ه  للفريق  ال��ف��ارق��ة 
ت��اري��خ��ه  يف  م����ره  الأول 
ال���دوري  ببطولة  ل��ل��ف��وز 
وبانتظار  لالأرملي  هنيًئا 
ال����رئ����ي���������س اجل����دي����د  

النجم العاملي زاهي ارملي  سفرًيا 
ملكابي حيفا ....بانتظار الرئيس 
مديرًا  لتعيينه  ياسني  عرسان 
شفاعمرو  يف  للرياضة  عامًا 

تعيني عمر امللك مديرًا عامًا لبلدية شفاعمرو 
ن����خ����ب����ة ج�������دي�������دة م�������ن ����ش���ب���اب���ن���ا 
ال�������ش���ف���اع���م���ري���ني اج�����ت�����ازت ام���ت���ح���ان 
....روع�������ة ال���ع���ام  ال���ط���ب  يف  ال����دول����ة 

من  جديدة  نخبة  اال�شبوع  ه��ذا  اج��ت��ازت  
�شبابنا ال�شفاعمريني امتحان الدولة يف الطب 
الأهلهم  م�شاعفة  الفرحة  جاءت  حيث  العام 
امليالد  �شجرة  ا���ش��اءة  فرحة  واأحبائهم, 
وال�شعيدة  املباركة  االأعياد  �شهر  وحلول 
وقد   , االيجابية  النتائج  و�شول  وفرحة 
ج���اءت الئ��ح��ة االأط��ب��اء اجل���دد ك��ال��ت��ايل :
و������������ش�����������ام زاه�����������������ر �����ش����ل����ي����ب����ا
رح����م����ه اب���������و  ا������ش�����ع�����د  داوؤود 
ف�����ي�����ل�����ي�����ب ������ش�����ه�����ي�����ل ن�����������ش�����راهلل 
���������ش��������ن��������د اح��������������م��������������د  م�����ل�����ك 
ع��������������������زام ي��������و���������ش��������ف ع������������زام

ه������������������ري ج�����������������������ورج ع��������������زام 

م�������ي�������م�������ون اح���������م���������د ������ش�����دي�����ق
ح��������������داد  ادوار  ام������������������ري 
ب�����������������ش��������ام ع����������اط����������ف ع������ب������ود
حم�����������������م�����������������د خ�����������������ال�����������������دي
ف��������������ار���������������س دي������������������ب ح��������������داد
مل�������������ي���������������������������س ع����������ا�����������ش����������ي
ه���������������������������ش�������������ام ح�������������������ش���������ري
ن���������������������������س ����������ش���������واع���������د م�������������وؤ
ن���������������ش�������ي�������م م�����������ن�����������ذر ع�������������زام
ي�������و��������ش�������ف ع���������������ش�������ام ق�����������دري
ه������������������������������������������اين زي��������������������������������ود
ي�������و��������ش�������ف ع���������������ش�������ام ق�����������دري
حم����������م����������ود ول����������ي����������د ي������ا�������ش������ني
ب�����ح�����وث ب�������ول���������������س  ي�������و��������ش�������ف   

و�����������ش����������ام غ���������������ش�������ان ح�������م�������ادي 
ج��م��ي��ع��اً ي���وف���ق���ك���م  ان  اهلل  ن���������ش����ال 

اهلل  شلللللاء  ...مللللللللا  اهلل  شلللللاء  مللللا 
...أنللللللتللللللم علللزتلللنلللا وكلللراملللتلللنلللا



نتمنى للجميـع دوام الّصحـة والعافيـة وتحقيق األما واإلزدهار

اإلدارة وطاقم املوظف

ناسبة حلول
عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

* *
* *

اتصـلــــوا

*5600 
خـذ مــا بحاجتــك

بالشـــــــهر

رّجـع

15,000
10,000

7,500
5,000

تـــــاحة
القــروض ُم

ع البنوك
بائن جمي

لز وبهذه املناسبة مركنتيل يعرض عليكم قروًضا وتسهيالت
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رفيق  اأب��ن��اء  النخلة  ���ش��رك��ة  اال���ش��ب��وع  ه��ذا  افتتحت 
ال�شارع  على  حمالتها  يف  لل�شركة  خا�س  بوتيك  نخلة 
باالأ�شا�س  ي�شمل  اجلنوبي,  �شفاعمرو  مدخل  الرئي�شي 
على  قهوة  من  بال�شركة  اخلا�شة  امل�شانع  منتوجات 
وكب�شوالت  ال���زب���ون   اأم����ام  وم��ط��ح��ون  ح��ب  اأن��واع��ه��ا 
امل�شنع  انتاج   من   اجلديدة  ال��ب��ذورات  زاوي��ة   وكذلك 
. �شفاعمرو   ال�شناعية  املنطقة  يف  للبذورات  اجلديد 

ك��م��ا وي��ح��وي ال��ب��وت��ي��ك ال��ه��داي��ا م��ن ال�����ش��وك��والط��ات 
ال���ف���اخ���رة وامل�������ش���روب���ات ال���روح���ي���ة ع��ل��ى اأن��واع��ه��ا 
وال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��وج��ات ال��ف��اخ��رة ل��راح��ة ال��زب��ائ��ن .

الذين  العائلة  �شباب  م��ن  نخبه  البوتيك  وي��دي��ر  ه��ذا 
الكربى  ال�شركات  م�شاف  اىل  واملحل  بال�شركة  يرتقون 
املتنور  وال��ف��ك��ر  الع�شري  النهج  خ��الل  م��ن  ال��ب��الد  يف 
ال��ن��م��ر   الأم   وه���ن���ي���ًئ���ا  ال��ن��خ��ل��ة  ل�����ش��رك��ة  ه��ن��ي��ًئ��ا 

رفلليللق نخلة أبللنللاء   – الللنللخلللللة  لللبللوتلليللك  افللتللتللاح مللهلليللب 

املدينة  هايل  اأ عموم  �شفاعمرو   دروز  قائمة  دعت 
حي  يف  ال�شعب  قاعة  يف  فاخر  ع�شاء  احتفال  اىل 
فرج  ال�شيد  بح�شول  احتفااًل  املدينه  يف  الفوار 
.وقد  البلدية  رئي�س  نائب  من�شب  على  خنيف�س 
�شفاعمرو  بلدية  واأع�شاء  رئي�س  االحتفال  ح�شر 
. واخل��ارج  �شفاعمرو  م��ن  ال�شيوف  م��ن  ولفيف 

وب���ع���د االح���ت���ف���ال وال���ك���ل���م���ات دع�����ا رئ��ي�����س 
ف���اخ���ر  ع�������ش���اء  اىل  ال�������ش���ي���وف  ال���ق���ائ���م���ه 

احتفال مهيب لقائمة دروز 
شفاعمرو  بحصول رئيسها 
لقب  على  خنيفس  فرج 
عام   20 بعد  رئيس  نائب 

القائمة  رئ��ي�����س  ع���ودة  اأمي���ن  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
حيث  ف��رن�����ش��ي�����س,  ال��ب��اب��ا  ب��ق��دا���ش��ة  امل�����ش��رتك��ة 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  ىل  اإ ع��ودة  ان�شم 
وايطاليا.  الفاتيكان  يف  لقاءات  ل�شل�شلة  عبا�س 
وقال النائب عودة: حملت معي حجرْين من قريتْي 
مف�شلة  ور�شالة  املهجرتني,  برعم  وكفر  ق��رث  اإ
ك�شعب. تهمنا  التي  الق�شايا  من  الكثري  ح��ول 

يتمّيز  فرن�شي�س  "البابا  ع��ودة:  النائب  وتابع 
اهتمامه  دوًم��ا  ونلم�س  حقيقي,  �شعبي  بح�ّس 
اجتماعية.  ق�شايا  وبعّدة  بامل�شت�شعفني  ال�شادق 
لق�شايانا." داعًما  ا  اأخالقًيّ عنواًنا  بقدا�شته  اأرى 

البابا  قللداسللة  يلتقي  عللللودة  الللنللائللب 

نظمت جبهة عبلني الدميقراطية م�شاء الثالثاء وقفة احتجاجية على الدوار 
الرئي�شي يف مدخل قرية عبلني, �شد العنف وقتل الن�شاء وتاأييد الن�شال باإقامة 
جلنة حتقيق برملانية لفح�س ا�شباب تزايد القتل والعنف �شد الن�شاء يف البالد

ول���ق���د رف�����ع امل���ت���ظ���اه���رون ����ش���ع���ارات حت���م���ل اأ����ش���م���اء ���ش��ح��اي��ا 
ال��ق��ت��ل وال���ع���ن���ف داع���ي���ة ال�����ش��رط��ة ب���اأخ���ذ دوره������ا يف جل���م ه��ذه 
جمتمعنا يف  ال��ع��ن��ف  وظ����واه����ر  ح������وادث  وا���ش��ت��ن��ك��ار  ال���ظ���اه���رة 

املحلي  ع��ب��ل��ني  جم��ل�����س  ع�����ش��و  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ال��وق��ف��ة  يف  و����ش���ارك 
و�شكرتري  غ���زاوي  خ��ال��د  املجل�س  وع�شو  عبيد  عثمان  ف��وز  ال�شيدة 
وال�شبيبة  احل��زب  وق��ي��ادة  حمدي  �شربي  الرفيق  احلزبية  املنطقة 
القرية اه���ايل  م��ن  ال��ع�����ش��رات  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  �شعبية  واط���ر  عبلني  يف 

ومن اجلدير بالذكر ان جمل�س عبلني املحلي مل ي�شدر بيان تاأييد ا�شراب الن�شاء 
�شد العنف, ومل يعطs ال�شماح للموظفات والعامالت بامل�شاركة يف اال�شراب 
بعد اأن مت التوجه اليه بر�شالة ر�شمية من قبل ع�شو اجلبهة يف املجل�س املحلي

جبهة عبلني تنظم وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل النساء
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البلدية يف حرية من أمرها بشأن 
"قوامه  بسبب  الرئيس  سيارة 
االمر  حسم  تللم   ، الفاتن" 

بالنهاية بشراء بولدوزر .....
النه  "البلدوزر"  بحاجه  لبلدوزر 

العام خلللللللللللللللللاف  الللللرأي  يللثللري  وجللنللبللاط   ارسللللان 
شاح  ابو  مهنا  ارسللال  يقرتح  وخنيفس  شفاعمرو  يف  الللدرزي 
يتخلص  حابب  انلله  ......الللظللاهللر  الللخللاف  لفض  للبنان 
 " بللدون  العائلة  امجاد  اعللادة  له  يتسنى  حتى  نهائيا  منه 
... املسرحني  الجنود  اراضللي  بموضوع   " وتلويص  تنغيص 

بعد  ما قلعت 
ثيابها  كلللل 
اشي  بقي  وما 
تقلعه  ،  نشرت 
صورها  هيفاء 
علللاللللفللليلللس 
عيون  لتقلع 
الللللنللللسللللوان 
وتللعلللللمللهللن 
درس عالجامد 
يا   : بللعللنللوان 
تكون  هلليللك 
ويا  الللنللسللوان 
عمرها ما تكون 

الجبهه قررت انه الحل الوحيد 
لتتخلص من علي سام هو انه تبعته 
عالكنيست عن طريق القائمه املشرتكه 
......   هيك علمنا لينني امريكا راس الحيه 

جريس  اثبت  ان  بعد 
يف  خربته   العرسان  
املياه  قللنللوات  فللتللح 
واملجاري بأيديه "بعد 
الللشللتللوة االخللللرية"  
اىل  الللحللاجلله  دون 
جرافات  او  ماكينات 

لتوقيع  يستدعيه  املللصللري  الرئيس   ،
الصعيد  يف  املجاري  أزمللة  لحل  اتفاقيه 
وعلللرسلللان يللاسللني يلللللطللم علللللى رأسلله  
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علللبللليلللد أبللللللللللللو  مللللللعللللللني   - يللللللصللللللوّبللللللهللللللا  رمللللللللللللللللللاح  

مّت انعقاد جل�شة املجل�س البلدي االأوىل وامل�شادقة باأغلبية 
�شاحقة على انتخاب نواب الرئي�س والقائم باأعمال الرئي�س, 
وذلك يف اأجواء احتفالية ودميوقراطية وا�شتنكر املجل�س 
. االأخ��رية  والقتل  العنف  اأعمال  موجة  اجلل�شة  خالل 

املمتنع  ك��رك��ب��ي  زه���ري  ال�شيد  اجل��ب��ه��ة  كتلة  رئ��ي�����س 
ال��وح��ي��د ع��ن ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى ك��اف��ة االق���رتاح���ات .
قوة  يف  ارتفاع  عن  اأثبتت  االنتخابات  اأن  كلمته  يف  اأك��د 
القوائم الطائفية والعائلية واإ�شعاف االأحزاب ال�شيا�شية .
ممثلة  قائمة   12 فوجود  م��اأزوم  جمتمع  يف  اأننا  اأثبت 
. ال�شفاعمري  للمجتمع  �شعف  �شهادة  البلدي  باملجل�س 
امل�شاكل  وم��ع��اجل��ة  ملجابهة  ال��وح��دة  اإىل  ودع���ا  كما 
حم�������ذرا اال����ش���ت���غ���الل وامل����ت����اج����رة ب���ال���ط���وائ���ف 
وال����ع����ائ����الت, وال����دي����ان����ات الأه�������داف ���ش��ي��ا���ش��ي��ة.

شللللفللللاعللللمللللرو يف  عللللللنّللللللا 

حتديًدا  ال��دي��ر  ب��اب  و���ش��اح��ة  ع��م��رو,  �شفا  ب��ل��دة  �شماء 
و�شط  ن��ه��اًرا  الليل  فيها  لي�شري   2 باري�س  اإىل  حتولت 

اأغنية  واإي��ق��اع  اأن��غ��ام  وعلى  جميلة  احتفالية  اأج���واء 
كنائ�س  برعاية  وذل��ك  عيد",  الليلة  عيد  ليلة   " ف��ريوز 
اجلماهريية  املراكز  و�شبكة  حدود  بال  وجمعية  املدينة 
�شجرة  ب��اإ���ش��اءة  االح��ت��ف��ال  مّت  ع��م��رو,  �شفا  وب��ل��دي��ة 
ال�شفاعمرية. االأ����ش���رة  ومب�����ش��ارك��ة  امل��م��ي��زة  امل��ي��الد 
ال�ّشنة,  اأي��ام  ك��ل  االأج���واء  ه��ذه  تبقى  اأن  تتاأمل  رم��اح 
جديد  فجر  بوالدة  املجيدة  املنا�شبة  هذه  لنا  تب�شر  واأن 
وظواهر  الدماء  الإراقة  حد  وو�شع  االأمل  طياته  يف  يحمل 
االأ�شعف  احللقة  تعترب  والتي  املراأة  مقدمتها  ويف  العنف 
الطائفي.  واخلطاب  للعن�شرية  للت�شدي  معا  والعمل 
وحم��ب��ي  ال�����ش��م��ائ��ر  اأ����ش���ح���اب  ع���ل���ى  اهلل  اأع��������اده 
ال�����ش��الم وال���ع���دال���ة ب��ك��ل خ����ري, حم��ب��ة وا���ش��ت��ق��رار.

شلللفلللاعلللملللرو يف  جللللللديللللللدة  إدارة 

املميزة  امللليللاد  شللجللرة  إضللللاءة 

ومانة حانة  بللني  للجنود  سكن  وحلللدات 
توزيع  �شيتّم  وال�شحف,  التوا�شل  م��واق��ع  على  ا�شتنادا 
اجلنود  على  ال�شنة  ه��ذه  نهاية  وحتى  �شكن  وح��دة   186
و�شحية  عالقا  امل�شروع  كان  اأن  بعد  عمرو  �شفا  يف  امل�شرحني 
واأهاليهم  ال�شباب  مبئات  كبرية  ب�شورة  وم�س  لل�شيا�شة  
والتاأخري.  املماطلة  من  تذمرهم  و  ا�شتيائهم  عن  اأعربوا  الذين 
هذا ما اأعلنه وزير املالية مع ع�شو الكني�شت اأكرم ح�شون, ومن 
البلدية فرج خنيف�س, يف تعقيب  نائب رئي�س  ثانية �شرح  جهة 
ال�شحة,  من  له  اأ�شا�س  وال  خدعة  جمرد  الت�شريح  هذا  اأن  له, 
الفرتة  ه��ذه  يف  ت��وزع  لكي  للبناء  جاهزة  ق�شائم  توجد  ال  اإذ 
يوم  عمار  حمد  عمرو  �شفا  ابن  الكني�شت  ع�شو  وجه  كذلك   .
وو�شف  اللهجة  �شديد  انتقاًدا  الكني�شت  منرب  على  من  الثالثاء 
ت�شريح كحلون باأنه عار عن ال�شحة وهدفه مغالطة املواطنني.

ال����ت����وع����ي����ة  اإىل  ال������ه������ادف������ة  رم�����������اح  زاوي��������������ه 
واالإ��������ش�������الح, ت���ن���ا����ش���د ك����اف����ة االأط������������راف ال��ع��م��ل 
م�����ع�����ا ب�����ن�����واي�����ا ����ش���ل���ي���م���ه مل�������ا ف�����ي�����ه م�������ش���ل���ح���ة 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ب���اب���ن���ا واإ�������ش������دال ال�������ش���ت���ارة ع��ل��ى 
ه����������������ذه امل�����������������ش��������رح��������ي��������ة ال�������ه�������زل�������ي�������ة.

ا��������������������������ش�������������������������ال�������������������������وا ل��������������وي��������������ن
من  املئات  ومب�شاركة  عمرو,  �شفا  فرع  العمال  بنك  برعاية   
االأول  واالجتماعي  االقت�شادي  املوؤمتر  يف  ال�شابة  االأزواج 
اإىل  هادًفا  عمرو,  �شفا  حدود  بال  جمعية  تعقده  الذي  نوعه  من 
االقت�شادية  الناحيتني  يف  ال�شابة  االأزواج  لدى  الوعي  رفع 
واالجتماعية, وتطرق املحا�شرون خالل املوؤمتر اإىل العديد من 
الق�شايا االجتماعية واالقت�شادية التي يواجهها املجتمع العربي.
ب�����ن�����ك م��������زراح��������ي وا������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ج�����دي�����دة
البالد.  يف  لها  فروع  اإغالق  �شيا�شة  املناف�شة  البنوك  تّتبع  فيما 
عالقاتها  وتوثيق  تعميق  على  تعمل  م��زراح��ي,  بنك  اإدارة 
على  عزمه  وي��وؤك��د  العربي,  الو�شط  يف  ن�شاطاتها  وتو�شع 
الو�شط  يف  لزبائنه  مميزة  اإن�شانية  �شخ�شية  خدمات  تقدمي 
يف  ال�شابع  ال��ف��رع  اف��ت��ت��اح  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  ومّت  ال��ع��رب��ي 
 6 عمرو  �شفا  يف  البنوك   فروع  عدد  لي�شبح  �شفاعمرو  مدينة 
بلدية  رئي�س  بح�شور  مميزة,  احتفالية  باأجواء  وذلك  فروع, 
والزبائن  االأعمال  رج��ال  من  وع��دد  البنك  اإدارة  عمرو,  �شفا 
�شافية. روين  ال�شّيد  �شفاعمرو  ف��رع  اإدارة  على  وي�شرف 

بلغة  �شبال  اأو  �شغريا  ول���دا  كنت 
الك�شاف, حني انت�شبت ل�شرية ك�شافة 
�شفاعمرو,  يف  النه�شة"  "ازدهار 
اأحد  مع  املتوا�شع  املقر  دخلت  وحني 
نبيل,  اأب��و  االأخ  ا�شتقبلني  اخوتي, 
ومنذ  ال�شرية.  معلم  اأرم��ل��ي  �شهيل 
قرن  ن�شف  م��دى  وع��ل��ى  ال��ي��وم  ذل��ك 
مع  مميزة  عالقة  ربطتني  الزمان  من 
على  اأ�شر  ال��ذي  نبيل",  اأب��و  "االأخ 
" اأخ زياد" وهو  مناداتي كلما التقينا 
النداء الك�شفي املحبب اىل قلبه, الذي 
الك�شاف  مبادئ  اأحد  يطبق  خالله  من 
ك�شاف".  لكل  اأخ  "الك�شاف  االأ�شا�شية 
اأبو نبيل هو اأحد االأ�شخا�س الذين ما 
اأن�شاه.  اأن  باالإمكان  يكن  ومل  ن�شيتهم 
ف�شخ�شيته انطبعت يف ذاكرتي منذ اأن 
ا�شتقبلني يف الك�شاف, بكل رفق واأخوة 
وحمبة, ومع اأنه �شلمني لرئي�س رهط 
االأ�شبال اال اأنه ا�شتمر يهتم بي ودائما 
اأب��وي��ة.  ورع��اي��ة  م���ودة  بكل  يلقاين 
وق�شيت �شنوات معه رغم اأنها قليلة, 
اال اأنها كانت عري�شة وغنية مبا حملته 
من عمل اجتماعي وروح اإن�شانية. كان 
اأبو نبيل على راأ�س العاملني الك�شفيني 
يف تنظيف االأر�س وازالة القبور ونقل 
اجلديدة,  املقربة  اإىل  املوتى  رف��ات 
املقربة  اأر�س  الك�شاف  منح  مت  حيث 
الك�شاف  مقر  يوجد  )حيث  القدمية 
وبعد  الدير.  باب  من  بالقرب  اليوم( 
بو�شر  اأر�شها  واعداد  املقربة  تنظيف 
من  مبنى  وجتهيز  ال��ب��اط��ون  ب�شب 
لقد  لل�شرية.  مقر  اىل  حتول  اخل�شب 
بذل اأبو نبيل ومعه فريق من العاملني 
الك�شفيني املخل�شني واملثابرين, اأياما 
وبيتا  مقرا  يوفر  كي  و�شهورا,  وليال 
للفتيان وال�شباب ليجدوا ماأوى لهم يف 
والقاعات.   النوادي  يف  تتوفر  مل  وقت 
وامل�شاركة  والن�شاط  العمل  ا�شتمر 
واالحتفاالت  ال�شيفية  املخيمات  يف 
وممار�شة  املختلفة  املنا�شبات  يف 

يف  منها  الريا�شية  وخا�شة  الهوايات 
مقر الك�شاف, اىل اأن مت توحيد ال�شرايا 
دورة  نبيل  اأب���و  واأن��ه��ى  الك�شفية 
وب��دوري  ل��غ��ريه,  لي�شلمها  رئا�شته 
لكن  الك�شاف,  يف  ع�شويتي  اأنهيت 
على  قائمة  نبيل  باأبي  عالقتي  بقيت 
املحبة واالحرتام, كيف ال وقد ا�شتمر 
اأو  التقاين  كلما  زياد"  اأخ   " يناديني 
التعامل  منتهى  هاتفيا,  اليه  حتدثت 
يو�شف.  ال  ال��ذي  ال��راق��ي  االإن�����ش��اين 
وكرب  �شداقتنا,  ك��ربت  كربنا  وكلما 
تلك  وظلت  ل��ه,  وتقديري  اح��رتام��ي 
توقفت  اأن  اإىل  حالها  على  ال�شداقة 
اأب��و  اأخ   " ع��ن��د  النب�س  ت��وق��ف  م��ع 
من  ج��زءا  فقدت  ب��اأين  ف�شعرت  نبيل" 
تاريخية  مرحلة  اأودع  واأين  ك��ي��اين, 
حياتي. من  ن��ادرا  اإن�شانيا  وم�شهدا 
ي�شبها  مل  املتينة  العالقة  من  �شنوات 
عن  نبيل  اأبو  ابتعاد  رغم  �شائبة,  اأي 
العمل اجلماهريي اإال اأنه بقي م�شكونا 
فيه, ظل يرتدد على بيت الك�شاف مع 
ظل  واملتقاعدين,  الكبار  من  اأترابه 
وم�شتقبله,  جمتمعه  بهاج�س  م�شكونا 
حني  والقلق  املحن  اأيام  يف  اأن�شى  وال 
كان يهاتفني طالبا مني احل�شور اليه, 
ومل اأتاأخر اأو اأتردد يف تلبية دعوته اأو 
طلبه, وجّل ما كان يريده هو اال�شتقرار 
والوحدة والنظام, فكان يبث خماوفه 
اأمامي ويعرب عن قلقه, ونتبادل الراأي 
بع�س  تزعجه  كانت  وكم  وامل�شورة, 
املظاهر التي يراها يف �شلوكيات طالب 
لبيته,  امل��ج��اورة  الثانوية  املدر�شة 
له  اجلديد  اجليل  اأن  يتفهم  كان  حيث 
ان�شانا  وب�شفته  لكنه  وروؤاه,  عامله 
الك�شاف  م��ب��ادئ  على  ن�شاأ  ك�شفيا, 
ال�شعب  من  ك��ان  ال�شارم,  ونظامه 
وحت��رر  ج��دي��د  ك��ل  يتقبل  اأن  عليه 
املخاوف  �شاورته  حيث  وان��ط��الق, 
هذا  وم��ن  االأج���ي���ال,  م�شتقبل  على 
وانتقادات. مواقف  له  كانت  املنطلق 
اأخا  فقدت  نبيل",  اأب��و  "اأخ  برحيل 
وان�شانا  ���ش��ادق��ا  ومعلما  م��ر���ش��دا 
فال  يل,  ذكراه ذخرا  �شتبقى  م�شتقيما, 
عجب اأن اأردد مع �شاعرنا الفل�شطيني 
عمره(: يف  اهلل  )اأط���ال  اإبراهيم  حنا 
وك��ن��زي       ذخ����ري  ذك����راك  و�شتبقى 
دل��ي��ل��ي اأ����ش���ع���ت  اإذا  ودل���ي���ل���ي 
واأخ���ريا اأدع���و واأ���ش��ل��ي )ل���الأخ اأب��و 
االأب��دي��ة  ال��راح��ة  ت��ك��ون  ب���اأن  نبيل( 
فلي�شىء  الدائم  والنور  ن�شيبه  من 
اأم��ي  ت��ل��ده  مل  اأخ  ذك���ر  ول��ي��دم  ل���ه, 
االأب����د. اإىل  ج��دت��ي,  ت��ل��ده  مل  واأب 

أخ  أبو  نبيل.. 
وداعلللللللللللا
زي��������اد ش��ل��ي��وط
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نعرض عىل زبائننا أشهى الوجبات وأطيب املأكوالت 
واألطباق املتنوعة بأسعار تناسب الجميع 

أما الَسلطات كلها ببالش

شـــو بــتــســتــنــوا...

ببالش!!
ــرر  ــك ــت ــــن ت حــمــلــة ل
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اأ�شبح �شوء ا�شتخدام امل�شادات احليوية ال�شيدالنية 
من  الرغم  على  االأي���ام,  ه��ذه  الطب  ع��امل  يف  م�شكلة 
ميكن  التي  االأطعمة  من  بالعديد  تزخر  بيوتنا  اأن 
امل�شنعة. احليوية  امل�شادات  م�شكالت  جتنبنا  اأن 
بيت  كل  يف  م��وج��ودة  اأطعمة   10 هنا  ون�شتعر�س 
حتتاج  وال  احليوية,  امل�شادات  مفعول  لها  تقريبا, 
"فيت  موقع  ذك��ر  م��ا  وف��ق  الطبيب,  م��ن  و�شفة  اإىل 
الغذائية. بال�شحة  امل��خ��ت�����س  نيوتري�شن"  اآن 
ال��������������������������������������������������ث��������������������������������������������������وم
ل��ع��دة ق����رون, ا���ش��ت��خ��دم ال��ث��وم ل��ل��ع��الج وال��وق��اي��ة 
ال��ث��وم يف م��رك��ب يعرف  م��ن امل��ر���س, وي��ك��م��ن ���ش��ر 
البكرتيا  من��و  ي��ع��وق  ال����ذي  "االألي�شني"  ب��ا���ش��م 
قوة  االألي�شني  اأظهر  كما  احليوية.  االأغ�شية  داخ��ل 
التي  البكترييا  �شالالت  من  العديد  ع��الج  يف  فعالة 
ال�شيدالنية. احليوية  للم�شادات  مقاومتها  اأثبتت 
ال�����������������������زجن�����������������������ب�����������������������ي�����������������������ل
لعالج  الزجنبيل  التقليدي  الطب  ممار�شو  ا�شتخدم 
م�شكالت اله�شم على مدار قرون. وقد وجدت الدرا�شات 
اأن الزجنبيل يعيق منو عدة اأنواع من البكترييا ويقتل 
اأنواعا اأخرى, ال �شيما تلك التي توؤدي اإىل اأمرا�س اللثة.
ال������������ف������������ل������������ف������������ل االأح������������������م������������������ر

م��ادة  على  يحتوي  ال���ذي  االأح��م��ر,  الفلل  ي�شاعد 
النمو,  م��ن  البكترييا  منع  على  "كاب�شاي�شني", 
م���ن خ���الل خ��ف�����س ت�����وازن درج����ة احل��م��و���ش��ة يف 
امل���ع���دة. ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��ات اأخ���رى 
البكترييا. قتل  يف  فعالة  وه��ي  "كري�شيتني"  مثل 
ال��������������������������������ك��������������������������������رك��������������������������������م

عالج  يف  كبرية  فعالية  له  الكركم  اأن  العلماء  اأثبت 
البكرتيا  اأن���واع  بع�س  ت�شببها  التي  املعدة  قرحة 
منع  اإىل  الكركم  ا�شتخدام  يوؤدي  اأن  وميكن  ال�شارة. 
االلتهاب. ويخفف  العدوى,  عن  الناجم  املعدة  تلف 
ال������زي������ت������ون اأوراق  م���������ش����ت����خ����ل���������س 

اأظهرت درا�شة على م�شببات االأمرا�س املنقولة بالغذاء 
اأن م�شتخل�س اأوراق الزيتون مينع انت�شار وتطور عدة 
اأنواع من البكترييا. ومن املعروف اأي�شا اأن م�شتخل�س 
اأوراق الزيتون يقلل من االلتهاب ويعزز جهاز املناعة.
ال���������������������������������ق���������������������������������رف���������������������������������ة

لالأك�شدة  م�����ش��ادة  ق����درات  ذات  ع�شبة  ال��ق��رف��ة 
وا�شع.  نطاق  على  موثوق  عالج  وهي  والبكترييا, 
ملنع  القرنفل  وزيت  القرفة  زيت  من  مبزيج  وين�شح 
منو العديد من اأنواع البكرتيا ال�شارة داخل اجل�شم.
ال������������������������������������������������زع������������������������������������������������رت

الكثري  عالج  يف  الطبية  فعاليته  لقرون  الزعرت  اأثبت 
الزعرت  ت��ن��اول  ومي��ن��ع  البكتريية.  االأم���را����س  م��ن 
كما  ك���والي,  مثل  البكترييا  م��ن  اأن���واع  ع��دة  تطور 
املعوية. وال��ب��ك��رتي��ا  ال�شاملونيال  �شد  ف��ع��ال  اأن���ه 
خ����������������������������������ل ال�������������������ت�������������������ف�������������������اح

اإىل عهد اليونانيني القدماء,  يعود ا�شتخدامه يف الطب 
فهو يحتوي على اأحما�س ماليك, وهي م�شادات حيوية 
طبيعية. ويعرف خل التفاح بقدرته الكبرية على تقليل 
اله�شم. م�شكالت  تخفيف  على  وامل�شاعدة  االلتهاب 
ب�������������������������������������ذور ال���������������ك���������������رف���������������وت

له  )الكرفوت(  فروت  غريب  بذور  م�شتخل�س  اأن  ثبت 
البكترييا.  من  متنوعة  جمموعة  �شد  ملحوظة  فعالية 
للح�شول  الغلي�شريين  مع  امل�شتخل�س  مبزج  وين�شح 
امل��ت��ع��ددة. اجل��ل��دي��ة  للتقرحات  ف��ع��ال  ع��الج  ع��ل��ى 
ع�������������������������������ش���������������ل م���������������ان���������������وك���������������ا

مانوكا,  �شجرة  اأزه��ار  رحيق  من  امل�شتخرج  الع�شل 
غريه  م��ع  مقارنة  خ��ا���س,  ب�شكل  للجراثيم  م�شاد 
اأن  درا���ش��ة  واأظ��ه��رت  االأخ���رى.  الع�شل  اأن���واع  م��ن 
التي  اجللد  تقرحات  ع��الج  يف  فعال  مانوكا  ع�شل 
التقليدية. لالأدوية  مقاومة  بكتريية  �شالالت  ت�شببها 

مضادات حيوية بالبيت..ال تحتاج وصفة الطبيب

به  واملحيطني  ال�شخ�س  راح���ة  ال�شخري  يف�شد 
من   45% ب����اأن  االإح�����ش��ائ��ي��ات  وت��ف��ي��د  اأي�����ش��ا, 
العامل. يف  ال�شخري  م�شكلة  م��ن  ي��ع��ان��ون  الب�شر 
املرور  من  الهواء  يتمكن  ال  عندما  ال�شخري  ويظهر 
ميكن  م��ا  االأن���ف,  يف  التنف�س  جم��رى  ع��رب  ب�شهولة 
ال�شخري  ويرتبط  �شحية.  م�شكلة  اإىل  ي�شري  اأن 
حيث  ال��ن��وم,  خ��الل  التنف�س  عملية  بانقطاع  ع��ادة 
ما  مت��ام��ا  تنغلق  اأو  ال��ه��وائ��ي��ة  امل�شالك  تتقل�س 
ال��دم.  يف  االأوك�شيجني  ن�شبة  انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي 
ارتفاع  اإىل  ال��ن��وم  خ��الل  التنف�س  انقطاع  وي���وؤدي 
واالك��ت��ئ��اب. بال�شكري  واالإ���ش��اب��ة  ال���دم  �شغط 
املمرات  لتو�شيع  االأن��ف:  مو�شعات  ا�شتخدام   1-
ال��ن��وم. خ���الل  التنف�س  عملية  لت�شهيل  االأن��ف��ي��ة 

م�شاد  مب�شم  ا�شتخدام   2-
لل�شخري: ي�شبط مو�شع الفك 
والل�شان وهو بهذا يعمل مثل 
ي�شمن  م��ا  االأن��ف��ي,  املو�شع 
دون  ب�شهولة  ال��ه��واء  م��رور 
التنف�شي. اجلهاز  اإىل  عائق 

اجل�شم:  و�شعية  تغيري   3-
ع��ل��ى  ال�����ن�����وم  ي���ح���ب���ذ  ال 
يظهر  ال�شخري  الأن  الظهر 
الو�شعية.  ه���ذه  يف  ع���ادة 
ال�شخري  م���ن  ول��ل��ت��خ��ل�����س 
اجلانبني. اأح��د  على  النوم  يحبذ  منه  التقليل  اأو 

النوم.  قبل  الكحولية  امل�شروبات  تناول  جتنب   4-
ال�شخري, كما  امل�شروبات بخا�شية تقوية  تتميز هذه 
تفعل امل�شتح�شرات املهدئة. فالكحول واملهدئات تن�شب 
اإىل مثبطات التنف�س لذلك ال يحبذ ا�شتخدامها يف الليل.

يظهر  قد  وال���رذاذ:  االأن��ف  قطرات  ا�شتخدام   5-
م���ا ي�شعب  االأن�����ف,  ان�����ش��داد  ب�����ش��ب��ب  ال�����ش��خ��ري 
ي�شبب  وه��ذا  الهوائية,  ال�شعب  اإىل  الهواء  �شحب 
ال�����ش��خ��ري. ل��ذل��ك, ف����اإن ا���ش��ت��خ��دام ال��ق��ط��رات اأو 
. النوم  خالل  االأن��ف  ان�شداد  مينع  اخلا�س  ال��رذاذ 

االأخري  اخليار  هي  العملية  اجلراحية:  العملية   6-
للتخل�س من ال�شخري عند ف�شل الطرق ال�شابقة يف ذلك.

6 طرق تساعد على التخلص من الشخري

ا�شتحمام  اأن  دول��ي��ة  علماء  جمموعة  اكت�شفت 
االأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن جت�������اوزوا اخل��م�����ش��ني 
م��ن ال��ع��م��ر يف ال�����ش��اون��ا )احل���م���ام ال��ب��خ��اري( 
ب�����ش��ورة دوري�����ة م��ن��ت��ظ��م��ة, ي��ق��ل��ل م���ن خطر 
الدموية. واالأوع���ي���ة  القلب  ب��اأم��را���س  موتهم 

ويفيد موقع BMC Medicine باأن الباحثني 
اال�شتحمام  تكرار  بني  العالقة  وحللوا  در���ش��وا 
واالأوعية  القلب  اأمرا�س  تطور  وبني  ال�شاونا  يف 
اأكرث  تخ�س  معلومات  على  اعتمادا  ال��دم��وي��ة, 
�شنة.  63 اأعمارهم  متو�شط  �شخ�س   1500 من 

واأظهرت نتائج هذه الدرا�شة اأن االأ�شخا�س الذين 
االأ�شبوع,  يف  م��رات  و7   4 بني  ال�شاونا  ارت��ادوا 

كانت الوفيات بينهم اأقل من 3 لكل األف �شخ�س يف 
ال�شنة. اأما الذين دخلوها مرة واحدة يف االأ�شبوع, 
فكان عدد الوفيات 10 لكل األف �شخ�س يف ال�شنة.

اال�شتحمام  تكرار  اأن  هذا  من  العلماء  وا�شتنتج 
باأمرا�س  ال��وف��اة  خطر  م��ن  يخف�س  ال�شاونا  يف 
متو�شطي  الرجال  بني  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
ال�شن. كبار  م��ن  وال��رج��ال  الن�شاء  وب��ني  العمر 

من  ل��وك��ان��ني,  ي��اري  الربوفي�شور  ل���راأي  ووف��ق��ا 
اأن حمبي  اإىل  فاإن هذا يرجع  فنلندا,  جامعة �شرق 
وارت��ف��اع  منخف�س  دم  �شغط  لديهم  ال�����ش��اون��ا 
نالحظه  ما  يعادل  وه��ذا  القلب,  �شربات  معدل 
ومتو�شطة. خفيفة  بدنية  مت��اري��ن  اإج���راء  عند 

ملللا فلللائلللدة حلللملللام اللللسلللاونلللا؟

اأو  االإ�شابة  من  التخل�س  على  املناعة  جهاز  عمل 
والفريو�شات.  البكترييا  ت�شببها  والتي  العدوى, 
حتديد  املناعة  جهاز  ي�شيء  االأحيان,  بع�س  ويف 
اخلاليا ال�شليمة, ما يت�شبب بالعديد من االلتهابات.

االأطعمة  ح��ول  الن�شائح  بع�س  ي��ل��ي,  وفيما 
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا مل��ح��ارب��ة االل��ت��ه��اب��ات, 
االإل���ك���رتوين:   غرايد"  "هيلث  م��وق��ع  بح�شب 
ال������ت������وت:  واأن�����������������واع  •الفراولة 
ع�شوية  مادة  يعد  الذي  باالأنثو�شيانني  غنية  هي 
باألوان تتدرج بني االأحمر والربتقايل.  لونية تظهر 
امل�شادة  بخ�شائ�شه  يتميز  فاالأنثو�شيانني 
يحد  التوت  اأن  الدرا�شات  واأظهرت  لاللتهابات. 
القلب. اأمرا�س  مبخاطر  املرتبطة  االلتهابات  من 
وامل����ل����ف����وف:  وال����ل����ف����ت  •القرنبيط 
ال��ورق��ي��ة دورًا ك��ب��ريًا يف  ت���وؤدي ه��ذه اخل�����ش��ار 
امليزة  هذه  وتاأتي  ال�شرطان.  اأمرا�س  من  الوقاية 
ال�شولفورافان  م��رك��ب  على  اح��ت��وائ��ه��ا  ظ��ل  يف 
ال���ذي ي��ع��د م�����ش��ادًا ل��ل�����ش��رط��ان واالل��ت��ه��اب��ات.
ال�������������������ش���������ي���������ا:  •ب������������������������������������ذور 
الفينولية  املركبات  على  ال��ب��ذور  ه��ذه  حتتوي 
اجلوز,  كنكهة  خفيفة  بنكهة  وتتميز   .٣ واأوميغا 
ال�شلطة. اأو  ال��ل��ن  على  ر�شها  ميكن  اأن���ه  كما 

•ال����������������������ك����������������������اك����������������������او: 
اإذ  لل�شوكوالتة,  الرئي�شي  املكون  وه��و 
الفالفونويد  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي 
الذي يعزز من �شحة االإن�شان. واأو�شحت 
خف�س  على  يعمل  الكاكاو  اأن  الدرا�شات 
التي  االلتهابية  املركبات  بع�س  م�شتويات 
اأنه  كما  الدموية.  االأوعية  بجدران  ت�شر 
ال�شرايني  ت�شلب  ي�شاعد على احلماية من 
واأم��را���س ال��ق��ل��ب. واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
ال�شوكوالته ال�شحية, تتميز باللون الداكن.
•االأ���������������������������ش��������������������������م��������������������������اك: 
مثل   ,٣ اأوميغا  على  الدهنية  االأ�شماك  حتتوي 
والتونة  وال�����رتاوت,  وامل��اك��ري��ل,  ال�����ش��ل��م��ون, 
ال�شحية متنع  اأن دهونها  األباكور, والرجنة. كما 
القلب.  اأمرا�س  ت�شبب  التي  بااللتهابات  االإ�شابة 
االأخ���������������������ش����������ر:  •ال�������������������������ش������������اي 
�شحة  على  احل��ف��اظ  يف  ع���ادًة  ال�����ش��اي  ي�شاعد 
االأخ�شر  ال�شاي  مركبات  وتعمل  واللثة.  االأ�شنان 
بالفم  ال�����ش��ارة  البكترييا  من��و  م��ن  احل��د  على 
اأمرا�شها. م��ن  واحل��د  اللثة,  التهاب  وتخفيف 
ال��������������زي��������������ت��������������ون:  •زي�����������������������������ت 
يحتوي على م�شادات االأك�شدة مثل االأوليوكانثال, 
من  يقلل  اأنه  كما  الفينولية.  املركبات  من  وغريه 
وخ�شو�شاً  لاللتهاب,  امل�شببة  الربوتينات  ن�شبة 
تلك التي تزيد من احتمال االإ�شابة باأمرا�س القلب.  
ال��������ك��������ام��������ل��������ة:  •احل����������������ب����������������وب 
ت��ع��د ه���ذه احل��ب��وب غ��ن��ي��ة ب��االأل��ي��اف وامل����واد 
اأن  اإىل  البحوث  واأ���ش��ارت  النباتية.  الكيميائية 
اأمرا�س  من  الوقاية  على  ت�شاعد  احلبوب  ه��ذه 
احتوائها  ب�شبب  وذل���ك  وال��ق��ل��ب.  ال�����ش��رط��ان 
االأك�شدة.   وم�شادات  الفينولية  املركبات  على 

ثمانية أطعمة تقوي جهاز املناعة
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عام  يف  امل�شاهري  م��ن  ع��دد  احتفل 
2018 بزواجه, بع�شهم اأ�شروا على 
اإقامة حفل زفاف فخم �شهده اجلميع, 
بينما ف�شل اأخرون الزواج يف �شرية 
للجمهور. بعد  فيما  اخلرب  واإع��الن 
*من امل�شاهري الذين اأعلنوا زواجهم 
يف عام 2018, وجاء خرب ارتباطهم 
�شادما للجمهور, خا�شة واأنهم نفوا 
كان  م���رات,  ع��دة  بدايته  يف  االأم���ر 
الوهاب  عبد  �شريين  الفنانة  زواج 
م��ن ال��ف��ن��ان ح�����ش��ام ح��ب��ي��ب, فبعد 
زواجهما  اأعلنا  النفي  من  �شل�شلة 
اإب��ري��ل. ���ش��ه��ر  ع��ائ��ل��ي يف  يف ح��ف��ل 

اأحمد  الفنان  نتجاهل  اأن  ميكن  *ال 
حيث  �شيحة,  هنا  والفنانة  فلوك�س 
عاطفياً  ارتباطهما  خرب  نفيا  اأنهما 
ف����رتة م���ن ال���وق���ت, ح��ت��ى اأع��ل��ن��ا 
قرانهما  ع��ق��د  ع��ن  م��ف��اج��ئ  ب�شكل 
يف ح��ف��ل ���ش��م االأ����ش���رت���ني ف��ق��ط. 

اإمام  *اأما الفنان ال�شاب حممد عادل 
الو�شط  خ��ارج  من  فتاة  ت��زوج  فقد  
واأقيم  طلعت,  ن��وران  وه��ي  الفني 
ال�شمايل,  بال�شاحل  ال��زف��اف  حفل 
الفن,  جنوم  من  كبري  عدد  بح�شور 
�شيفية  مب��الب�����س  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن 

ال�شمايل. ال�شاحل  الأج���واء  مالئمة 
عن  اأعلنت  التي  النجمات  *وم��ن 
ارتباطها ب�شريك احلياة يف 2018, 
التي  �شيف  �شيماء  الفنانة  ك��ان��ت 
كارتر.  حممد  املنتج  م��ن  ت��زوج��ت 

امل�شرية  الفنانة  احتفلت  كذلك   *
عبري �شربي, بزفافها ب�شكل مفاجئ 
اأمين  املحامي  على  جمهورها  لكل 
ال��ب��ي��اع, اأ���ش��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال���دويل, 
ب��دب��ي. امل�����ش��ري��ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  يف 

اأحمد  الفنان  عن  انف�شالها  *وعقب 
فهمي تزوجت منة ابنة ح�شني فهمي 
ومريفت اأمني من املحامي طارق جميل 

من  ع���ادل  ���ش��ريي  الفنانة  *زواج 
م�شعود  معز  اال���ش��الم��ي  ال��داع��ي��ة 
خا�شة  كبرية  �شدمة  �شبب  قد  كان 
الثنائي  تكتم  حيث   مفاجًئا  كان  اأنه 
طويلة  ل��ف��رتة  زفافهما  خ��رب  على 

*وق���د ت��زوج��ت ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ي هال 
توما�س,  االأج��ن��ب��ي  �شديقها  م��ن 
ال��ت�����ش��ي��ك��ي اجل��ن�����ش��ي��ة وال�����ذي 
اأ���ش��ه��ر ا���ش��الم��ه ل��ي��ت��م زواج��ه��م��ا  

منري  ���ش��ري��ف  اأ���ش��م��ا  زواج  *اأم����ا   
وحممود حجازي فكان مفاجاأة حيث 
خم�شة  وبعد  انف�شالهما  عن  اأعلنا 
جمدًدا  ارتباطهما  عن  اأعلنا  �شهور 
ون�شرا �شور جل�شة ت�شوير زفافهما 
االجتماعي التوا�شل  �شفحات  على 

" فكانت  اللي ما متت  "الفرحة  *اأما 
�شمر  من  عا�شور  تامر  الفنان  زواج 
انف�شالهما  مت  اأن���ه  اال  �شقة   اأب���و 
طباعهما.  الخ���ت���الف  ���ش��ه��ر  ب��ع��د 

اأما جنمة املو�شم الثامن من برنامج 
ن�شمة  املطربة  اأكادميي"  "�شتار 
ارتباطها  اأع��ل��ن��ت  ف��ق��د  حم��ج��وب 
باخلبري االقت�شادي �شادي احللواين 

من  العديد  زواج  �شهد اخلليج  *كما 
ال�شبتي  غدير  الفنانة  مثل  جنومه, 
اأحمد  امل��خ��رج  م��ن  ت��زوج��ت  ال��ت��ي 
بيبي  الفا�شيني�شتا  واأعلنت  الفردان, 
عبد املح�شن عن زواجها من �شديقها 
التجميل  خبرية  واحتفلت  املقرب, 
يف  بزواجها  اأي�شاً  ال��ودع��اين  �شارة 
جزر املالديف, وتزوجت الفنانة داليا 
مبارك من �شاب-- اأمريكي اجلن�شية.

 

الفن

2018 علللللام  اللللذهلللبلللي  اللللقلللفلللص  دخلللللللللوا  ملللشلللاهلللري 
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الثاثي جربان- البوم جديد - املسرية الطويلة

جممع  يف  م��ئ��ي��ل  ك��ر يف  ي��د  جل��د ا ز  ر ت���و ي��ن  ر ا ن��ز ع  ف��ر ح  ف��ت��ت��ا ا
م  ي���ا اأ ح  م��ف��ت��و ع  ل���ف���ر ا  , ب���ي���ج جم��م��ع  ن��ب  ب��ج��ا ���ش��ن��رت  ي  م���ا
ًحا �شبا  09 :00 ع��ة  ل�����ش��ا ا م��ن  ًء  ا ب��ت��د ا جل��م��ع��ة  ا  – ح���د  الأ ا

افتتاح فرع نزارين تورز الجديد يف كرمئيل 
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المنتج الذي 
سيكّمل 
مظهرِك في 
فترة األعياد 

2009

يسّر جيمس ريتشاردسون-ديوتي فري أن يدعوكم إلى االستمتاع بتشكيلة 
حمالت هائلة على معظم األقسام الفاخرة في الحانوت. تستمّر الحمالت حتى 

آخر السنة وهي مصّنفة إلى %25 و%50 تخفيض:
عطور %25 تخفيض:

Gucci Oud Intense Edp 90ml
Narciso Rodriguez For Her Fleur Musc Edp 100m

Cartier Carat Edp 100ml
Jean Paul Gaultier Classique Intense Edp 100ml

Thierry Mugler Angel Rubber Flask Edt 100ml
شوكوالطة %25 تخفيض:

Quality Street Chocolate Box 438 Gr
Ritter Sport Tower Variety 1000 Gr
Toblerone Fruit & Nut Bar 360 Gr
عطور %50 تخفيض:

Dolce & Gabbana Light Blue Homme Edt 125 Ml
Sisley Eau De Sisley D Sis3 Edp Spray 100 Ml

Givenchy Dahlia Divin Cristallin Edt 75 Ml
Paco Rabanne Olympea Edp 80 Ml
شوكوالطة %50 تخفيض:

Smarties Giant Tube Utzmbal 130g
Perugina Set Dark 70% 3x100gr

Reese’s Peanut Butter Cups Miniatures 19.75oz / 559 Gr

حمالت نهاية السنة في جيمس 
ريتشاردسون - ديوتي فري!

بدون  جديدة  سنة  نستقبل  ال 
ومميز...  مثالي  ”لوك“  بـ  التجّدد 
الرائدة  األزياء  رنوارماركة 
حمالت  تُطلق  والنساء  للرجال 
السنة  نهاية  تخفيضات 
الحوانيت  في  األعياد،  بمناسبة 

.RENUAR.CO.IL والموقع

2

إًذا، ماذا تنتظرون!... نشتري ”لوك“ جديد لبداية جديدة. 
كل عام وأنتم بخير.

حمــالت رنـــوار 
بمناسبة األعياد

وسائل  كثيًرا.  نتعّرق  الشتاء  في  حّتى  أننا  إّال  غريًبا،  ذلك  يبدو  قد 
ونشعر  نتعّرق  تجعلنا  الهواء،  مكّيف  وخاّصة  المختلفة،  التدفئة 
بآالم في الّرأس وتعب وثقل، حتى وان لم نحّدد سبب ذلك. خّمنوا ما 
الذي يمكنه المساعدة هنا؟ الجواب: شرب المياه قد يمنع ذلك. في 
أغلب األحيان نحن نشعر بالّرغبة باألكل في الشتاء أكثر من الصيف، 
لذلك يحتاج الجسم لكمية أكبر من الماء للهضم والتمثيل الغذائي 
(األيض). يميل الجلد في الشتاء للجفاف، ومن أسباب ذلك التدفئة، إّن 
شرب المياه يُساهم في ُمرونة وطراوة خاليا الجلد، ولذلك ال يجب أن 

نكتفي بالكريمات.

بالحفاظ  إليكم نصيحتين تساعدكما 
على روتين شرب مياه صّحي في الشتاء أيًضا:

إضافة طعم ورائحة: 
4

ضعوا المياه مقابل أعينكم: 
4

 2017 TNS
4

MAZE

الرائعة،  األلوان  ذات  الجديدة  التشكيلة  تصاميم  بأجمل  باالستمتاع  مستمرون 
الذوق  ذات  المرأة  أنِت  أجلك،  من  خصيًصا  نچرين  ميخال  بتصميمها  قامت  التي 

الرفيع التي تحب الظهور كل يوم في مظهر الفت وجميل كل يوم:

25%

20%

15%
25%

حملة نهاية الّسنة في ميخال نچرين: 
%25 تخفيض على كل الحانوت 

عند شراء قطعتين وما فوق!

H&M تفخر باطالق تشكيلة السهرات الجديدة
تضم  حيث  القريب،  المناسبات  لموسم  الّسهر  أزياء  من  جديدة  تشكيلة   H&M تُطلق 
عليها  تُضفي  التي  بالتفاصيل  وغنية  بالحضور  مفعمة  احتفالية  تصاميم  التشكيلة 
وقد   ،H&M ُفروع شبكة  بجميع  متوّفرة  القطع  المساء.  لساعات  وُمشرًقا  بّراًقا  مظهًرا 
تعاونت H&M مع مؤثرات على الرأي العام من المجتمع العربي ومنهن: صبرين أبو سمرة، 

سالي قادري ولنا ابو صالح.

راقية  للسهرات   H&M ”تشكيلة   :H&M في  التصميم  قسم  مديرة  وولفرت،  فرنيال  تقول 
وأنيقة. تحتوي التشكيلة النسائية على مجموعة واسعة من القطع الرائعة المريحة. 
تشكيلة الرجال مليئة بالقطع المصّممة بمظهر أنيق وتشكيلة األوالد مليئة بالخيال 

المستوحى من عالم الحكايات الخرافّية.“
تتراوح األسعار بين: 59.90 - 229 ش.ج.

 

إطالق ”روج جي دو چيرالين“
 تشكيلة جديدة من أحمر الشفاه من بيت 
العناية الفرنسي الفاخر ”چيرالين“

خروجك  قبل  ولكن،  والسهرات،  المناسبات  تكثر  األعياد  موسم  افتتاح  مع 
تمّهلي قليًال واقرئي عن المنتج التالي:

Light Legs Scholl

60
Scholl

 4 100
Scholl XL

حتى في
الشتاء البـــارد
من المهم

شرب المياه بكثرة
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ال�شرطان

مهنياً: يخفف عنك الزمالء هذا اليوم فتزول املتاعب والهموم, 
واملخادعني الناقمني  �شحية  بالوقوع  لنف�شك  ت�شمح  ال  لكن 

ع���اط���ف���ي���اً: ����ش���يء م����ا ي���خ���رج ع����ن ال����روت����ني وت���ط���راأ 
ال�شريك  اإىل  ت�شغي  اأن  ح����اول  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة,  اأح�����داث 
م�����ش��اك��ل م����ن  ي���ع���رت����ش���ك  م����ا  يف  ت�����ش��ت�����ش��ريه  واأن 
الغمو�س  ب��ع�����س  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ت�����ش��ط��ر  ���ش��ح��ي��اً: 
اجل�شدية امل��ق��اوم��ة  وي��خ��ف��ف  امل��ع��ن��وي��ات  يف  ي���وؤث���ر  م���ا 

م�����ش��ت��ج��د يجعلك  اأم����ر  ال���ي���وم  ي���ط���راأ ه���ذا  م��ه��ن��ي��اً: 
ق���ل���ق���اً ع���ل���ى ب���ع�������س ال�����زم�����الء امل����ق����ّرب����ني م��ن��ك
الفرح  من  وج��و  ج��دًا  مميزة  عاطفية  دورة  عاطفياً: 
جم��ّددًا االن�شجام  وي�شيطر  بال�شريك,  العالقة  ي�شود 

���ش��ح��ي��اً: ���ش��ح��ت��ك ت��ك��ون ق��وي��ة ج����دًا ه����ذا ال��ي��وم 
اأن  ي��ع��ن��ي  اإمن�����ا ه����ذا ال  ال�����ش��اب��ق��ة  ل���الي���ام  خ���الف���اً 
خم���ت���ل���ف���ة اجت��������اه��������ات  يف  ط�����اق�����ت�����ك  ت������ب������دد 

اال�شد

العذراء

ال��ث��ور

اجلوزاء

احلمل

التعاطي  يف  احل��ذر  بع�س  لكن   , احلظ  لك  يبت�شم  مهنياً: 
ح�شولها ح���ال  يف  اخل�����ش��ائ��ر  م��ن  ي��ح��ّد  االآخ���ري���ن  م��ع 

عاطفياً: حافظ على الهدوء املطلوب هذا اليوم, وقد تنتهي 
املواجهات يف م�شلحتك وم�شلحة ال�شريك كما جرت العادة
نتيجة  ع�����ش��ل��ي  بتقل�س  ت�����ش��اب  اأن  مي��ك��ن  ���ش��ح��ي��اً: 
�شريعاً ي��زول  لكنه  العمل,  يف  له  تتعر�س  ال��ذي  االإره���اق 

م���ه���ن���ي���اً: ي��ج��ع��ل��ك ه������ذا ال����ي����وم ت���ط���ل ع���ل���ى ب��ع�����س 
امل�����ش��اري��ع اجل���ي���دة واالآف������اق امل��ن��ا���ش��ب��ة وت��ن��ف��ت��ح على 
العملي حم��ي��ط��ك  يف  ال��ت��ق��وق��ع  راف�������ش���اً  االآف������اق  ب��ع�����س 
على  وق���ادرًا  متزناً  وجتعلك  االأق���دار  ل��ك  تبت�شم  عاطفياً: 
اجلديدة العاطفية  االأو���ش��اع  مع  والتاأقلم  االأم���ور  بلورة 

ي�شبب  م����ا  ك����ل  ن��ف�����س  اآخ������ر  ح���ت���ى  ت����ق����اوم  ����ش���ح���ي���اً: 
ل���ك ال�����ش��م��ن��ة وت��ن��ط��ل��ق يف م�������ش���روع ري���ا����ش���ي ج��دي��د

يتطلب  مل�����ش��روع ج��دي��د و���ش��خ��م,  ت��ع��م��ل  م��ه��ن��ي��اً: 
ع���م���اًل ج���م���اع���ي���اً, ورمب������ا ت�����ش��ت��ع��ني ب��اأ���ش��ح��اب 
االخ����ت���������ش����ا�����س امل�����ق�����ّرب�����ني م����ن����ك الإجن��������ازه
تتميز  وا�شحة  غري  اأو  مربكة  عاطفية  مرحلة  عاطفياً: 
قدمي ح��ب  اإىل  بامليل  ورمب��ا  والغمو�س,  بال�شبابية 

املحيطني  و�شحة  ل�شحتك  وانتبه  ح��ذرًا  ُكن  �شحياً: 
منك املقّربني  باأحد  يتعلق  ما  ب�شبب  تقلق  وق��د  ب��ك, 

مهنياً: يكون النجاح عنوانك, ويوم ذهبي من االكت�شافات 
وامل��ف��او���ش��ات وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة واال���ش��ت��ث��م��ارات

ترك  اإىل  اأو  اإق��ام��ت��ك  مكان  تغيري  اإىل  ت�شطر  عاطفياً: 
حولك  املتعكرة  االأمزجة  بع�س  ومواجهة  موقتاً  منزلك 
�شحتك  ت��ط��ال  اأخ��ط��ار  م��ن  ال�����ش��م��اء  حتميك  ���ش��ح��ي��اً: 
وال������رتّوي  ن��ف�����ش��ك  ح��م��اي��ة  وع��ل��ي��ك  ���ش��الم��ت��ك,  اأو 
االأق������دار ت��ع��اك�����ش��ك  ال  ح��ت��ى  االأح����ي����ان  ب��ع�����س  يف 
مع  اأو  عملك  جمال  يف  مميزًا  جناحاً  ت�شيب  مهنياً: 
م�شروعاً  وتنجز  اخت�شا�شك,  يف  يعمل  �شخ�س 
بعيدة م��دة  منذ  منه  االنتهاء  بانتظار  كنت  مهّماً 

عاطفياً: يخف من الوهج العاطفي قلياًل اأو يخلق بع�س 
الذبذبات العاطفية, فتذهب يف اأحالمك العاطفية بعيدًا 
ال�شغوط,  جتاه  اأع�شابك  تتمالك  اأن  عليك  �شحياً: 
تعقيدًا واأك��رث  اأ�شعب  ظ��روف��اً  الحقاً  تواجه  فقد 

�س لقو ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل��وت

ال����دل����و

يف  احل��ذر  بع�س  لكن  الكثري,  يكّلفك  قد  اندفاعك  مهنياً: 
التعاطي مع االآخرين يحّد من اخل�شائر يف حال ح�شولها

العاطفي  ال�����ش��اأن  ع��ل��ى  االه��ت��م��ام  ي��رتك��ز  ع��اط��ف��ي��اً: 
وت�������ش���اع���دك ل��ب��اق��ت��ك يف احل���دي���ث ع��ل��ى ال��و���ش��ول 
ال�����ش��ري��ك م����ع  ف���ائ���ق���ة  ب�����ش��ه��ول��ة  اأه�����داف�����ك  اإىل 
���ش��ح��ي��اً: اأك�����رث م���ن ت���ن���اول ال��ف��اك��ه��ة امل�����ش��اع��دة 
ع���ل���ى ال��ت��ه�����ش��ي��م, وخ�������ش���و����ش���اً ب���ع���د ال��ع�����ش��اء
عن  واالب���ت���ع���اد  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  م��دع��و  اأن����ت  م��ه��ن��ي��اً: 
ال��ف��و���ش��ى وال��ت�����ش��ّرف ب��واق��ع��ي��ة, واط��ل��ب اإث��ب��ات��ات 
منك ُتطلب  مهمة  اأو  ب��ه  تقوم  عمل  ك��ل  على  وب��راه��ني 
اإىل  وت��رت��اح  وواع���دة,  جيدة  عاطفية  تعي�س  عاطفياً: 
ثقتك كامل  ومتنحه  م�شى  وق��ت  اأي  من  اأك��رث  ال�شريك 
النا�س  راأي����ت  االأي�����ام  ه���ذه  ت��وج��ه��ت  اأّن����ى  ���ش��ح��ي��اً: 
اإليهم؟ وتن�شم  بهم  تت�شبه  ال  فلم  الريا�شة,  ميار�شون 

من  العمل,  يف  معّينة  و�شاطة  ب��دور  تقوم  مهنياً: 
الت�شّنجات من  والتخفيف  الت�شويات  اإيجاد  اأج��ل 
عاطفياً: الراحة االإلزامية مهمة, وخ�شو�شاً اإذا ترافقت 
جمّددًا لالنطالق  ال�شريك,  مع  معلنة  غري  هدنة  مع 
���ش��ح��ي��اً: ت��ب��دو يف اأف�����ش��ل ح��االت��ك م��ن اخل���ارج, 
نف�شياً ت��ره��ق��ك  ع��وام��ل  تعتمل  ال��داخ��ل  م��ن  ل��ك��ن 

ورمّب��ا  ال��الف��ت��ة,  ال��ت��ط��ّورات  بع�س  تظهر  مهنياً: 
االأ���ش��واء  ت�شّلط  ومهّمة  ملّحة  م�شوؤوليات  ت��ط��راأ 
امل�شاعب حت��ّم��ل  ع��ل��ى  وق���درت���ك  م��ه��ارت��ك  ع��ل��ى 
عاطفياً: الت�شاهل مع ال�شريك يف مو�شوعات اأ�شا�شية, قد 
يرتك اآثارًا اإيجابية, وهذا �شيوؤّدي حتماً اإىل نهاية �شعيدة
امل����راج����ع����ات,  ب��ب��ع�����س  ق���م���ت  اإذا  ����ش���ح���ي���اً: 
جت����د ح����ل����واًل ل��ب��ع�����س مل�������ش���ك���الت ال�����ش��ح��ي��ة, 
وجت���ارب���ك يف ه���ذا امل���ج���ال خ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذل��ك

ال��ع��م��ل, ويلقي  م���ن  م��رح��ل��ة ج��ي��دة  ت���ب���داأ  م��ه��ن��ي��اً: 
ق�����ش��ي��ة ر����ش���وم مهمة  ال�������ش���وء ع��ل��ى  ال���ي���وم  ه����ذا 
حمتملة ارث  ق�����ش��ي��ة  او  ���ش��م��ان  او  ���ش��ل��ف��ة  او 
واأن  ال�شريك,  مع  �شربًا  اأكرث  تكون  اأن  ينبغي  عاطفياً: 
متعمدة غري  كانت  اإذا  وخ�شو�شاً  جت��اوزات��ه  تتحّمل 

ال�شحي  ال�شعيد  على  االإن�شان  يتمناه  ما  كل  ما  �شحياً: 
املرجوة النتائج  تَر  اأ�شرب  و�شحاها,  ليلة  بني  يتحقق 

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

فل�شطينيي  اق��ت��الع  م��ع  كالهما  واح����ٌد,  كالهما 
واالأج���داد.  االآب���اء  اأر���س  من  وترحيلهم  ال��داخ��ل 
امل�شوتني  تقاُطر  اأدى   ,2015 انتخابات  ففي 
ان��زع��اج  اإىل  االق�����رتاع,  ���ش��ن��ادي��ق  اإىل  ال��ع��رب 
"اأنظروا  بقوله:  العرب  �شد  وحتري�شه  نتنياهو 
�شناديق  اإىل  اجل��دول  كمياه  يجرون  العرب  اإىل 
االقرتاع!! على  اليهود  امل�شوتني  حاًثا  االقرتاع", 
اإ�شرائيل, نقراأ  ويف اجلزء الثاين من وثيقة ا�شتقالل 
اأن تكون ذات طابع يهودي. وِمن  اأّن الدولة, يجب 
بال�شيارات,  ورحلونا  "َكّبونا"  ذلك,  حتقيق  اأجل 
وما  يا�شني  دير  جم��زرة  وما  املجاورة.  ال��دول  اإىل 
من  اإال  �شفاعمروغريها(  )يف  بالطائرة  الق�شف 
ويرحلون,  يخافون  وجعلهم  اأهلنا,  ترهيب  اأج��ل 
ال�شكان  من  اأك��رث  اليهود,  ال�شكان  تعداد  في�شبح 
باأننا  فقالوا  ورح��ل��ن��ا,  فخفنا  اأره��ب��ون��ا  ال��ع��رب. 
االإنتقال  هذا  واعتربوا  معادية,  دول  اإىل  انتقلنا 
ُعدنا!! عندما  "َكّبَنا",  اأوجبت  خمالفة  الق�شري, 

هناك اآالف االأبنية غري املرخ�شة يف الو�شط اليهودي, 
يف  م�شتمر  الهدم  بينما  بهدمها.  ال�شلطات  تقوم  وال 
مربجمة  ال�شهيونية  فال�شيا�شة  العربي!!  الو�شط 
الو�شط  يف  للبناء  اأرا���ش��ي  يخ�ش�شون  ال  ج��ي��ًدا: 
العربي, وال يو�شعون م�شطحات البناء, ويجعلون 
من ترخي�س البناء, م�شاألة �شعبة للغاية. في�شطر 
ُيحاكمون  الهدم  وقبل  ترخي�س.  بدون  للبناء  اأهلنا 
وُيحكمون مرات عديدة ويدفعون الغرامات مببالغ 
باهظة!! وكم هي وا�شعة اأرا�شي �شفورية وغريها, 
املخ�ش�شة لرعاية البقر, وكم هي �شيقة االأرا�شي 
ياأتون  وعندما  للب�شر!!  اأبنية  الإن�شاء  املخ�ش�شة 
لهدم بيت عربي, يكونون كل�شو�س الليل, ويقتحمون 
البيت يف �شاعات الظالم, ويكون عدد الع�شاكر كبرًيا 
كما  الرتهيب,  بهدف  وذل��ك  كثرية,  الهدم  واآالت 
القيعان يف  اأبو  الدكتور يعقوب  ح�شل مع املرحوم 
اأم احلريان!! ومن يهدم بيًتا ويخربه فهو املخِرّب, 
ولي�س من يدافع عن اأر�شه وحقه يف احلياة الكرمية!!                             

بلللنللليلللاملللني نللتللنلليللاهللو 
وملللللللئلللللللري كللللهللللانللللا
شفاعمرو  - حماده  مصلح  صالح 

ن ا ل����������������������������������������������������������������ُع����������������������������������������������������������������ن����������������������������������������������������������������و ا
ْن            ل���ق���ي���ع���ا ا ب�������و  اأ ُب  ل�����َي�����ع�����ق�����و ا و م���������نْي                   ب���������ن���������ي���������ا ه���و  ت���ن���ي���ا ن���ا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ْن ل���ُب���ْن���ي���ا ا ُم  ه�������ْد ي�����������ُةُ  ل���غ���ا ا و م�����������������������سْ                ا د ب���ل���ي���ٍل  ل����ي����ِه  اإ ا  و وؤ ج��������ا
ْن ْو ه�������ا َف������ُع  م������د و ُت  ب�������ا ّب�������ا د ٍت                  ُب���������������ي���������������و ِم  ه��������ْد يف  ٌب  ه�����������ا ر اإ
   _ _ _ _ _ _ _ _               _ _ _ _ _ _ _ _      
ْن ا مَل�����ي�����د ا يف  ط����ْي   ل���������ش����ر ا َه�����������سَ  َد          : ا ُع���������������و ب�������ت�������َد ا و ق���ت���ي���اًل  ُه  و د ْر اأ
ْن َخ���ف�������ق�����������ا ب����ال  ل���ق���ل�����������ُب  ا ن  ك���������������ا ْت         َد ق����������ت����������ا ا ج�����ل�����نْيِ  ل�����رِّ ا ُت  ك�����ا ح�����ر
. ْن ا ع�������������������ر ُز ي����ك����ُم   ي����د اأ �����������ّل���ْت   ����شُ ى      و مل������������اأ ا ج�������ِل  اأ ِم�����ن  ����ش���ُت�������ش���ِه���َد  ا و

   _ _ _ _ _ _ _ _               _ _ _ _ _ _ _ _      
ْن ُن����ْق���������ش����ا يف  ِئ����ن����ا  ِب����ن����ا ����������سُ  ر اأ �����ْع        ������ْع ������ش�����ا������شِ �������شِ ا و ِل����َب���������َق���������ٍر  ع�����ى  َم�����ر
ْن ن���������ش���������ا الإ ا ع����ل����ى   ُه  ف�������ش���ل���ت���و َي��������ح��������ظ��������ى              ف�����ٍق  ِب�����ر ُن  ا حل�����ي�����و ف�����ا

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                    _ _ _ _ _ _ _ _      
ْن ت����ا ن����ا ي�����ا  �������ش������ي  ر اأ ي  َه���������ِذ م���������نُي                 ب���������ن���������ي���������ا ُك�������ْم  َي�������ُد ت�����ّب�����ْت   

ْن  ث����ن����ا ا ُي���ب���ن���ى  ب���ي���ًت���ا  ُم  ت�����ه�����ِد ْد                جت������������������������د اأ و ح�����ي�����ا  اأ و ُت  م����و �����ش����اأ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
ْن م�����ا ِب�����اأ َي����ْب����ق����ى   , ُم ُي������ْه������َد ال  ًي����������ا                  د ي����������ه����������و ل����ب����ي����ُت  ا ن  ك�����ا ْن  اإ
ْن ي����ا ����َت����ِو َي���������شْ ال  ه����ُم����ا  ف����ك����ال ْم                   ُي����������������ْه����������������َد ب����ٍي  ِل����ع����ر ل����ب����ي����ُت  ا و

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
ْن ا ُغ����ف����ر ِب�����ال  مي����ْه  ج����ر ي  ه�����ذ ���������ْه                ����������شِ ر ِب���������اأ ب����يُّ  ل����ع����ر ا َي���ْب���ن���ي  ْن  اأ
ْن ����ش���ت���ي���ط���ا ال ا َع����َن����ِة  ����ْر �����شَ يف  ًم���������������������������ا                     ْو َد َف����اأ  ُي����ك����ا ملُ����ح����ت����ُل  ا و

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
ْن ي���ل���ت���ق���ي���ا ن����ا  ك����ه����ا و ُه��������َو  ْم               ِد ل���������������ه���������������ا ا ِء  ا ر ز ل�������������و ا ئ�����ي�����������سُ  ر و
ْن ط����ا ����َر �����شَ ن�����ا  ا َت�����ر ل������ْه  و ل������ّد ا و ���������������ْت                 َم���������������شَ َن  ����ش���ب���ع�������و ٌم  ا ع���������و اأ

ْن  ط������������������ا ������������������َر �������������������شَ ن�����������������������ا  ا َت�����������������������ر ل��������������������������������ْه  و ل��������������������������������ّد ا و




