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מבצע סוף השנה ב- 

عظيم،  ب���ف���رح  أب��ش��رك��م  ان����ي 
املسيح وه���و  م��خ��ل��ص  ل��ن��ا  ول���د 

قداس وجناز االربعين 

نبيل) (أبو  ارملي  سهيل سليم 

ـــاؤه وابـــنـــتـــاه ـــن ـــد,اب ـــي ـــق ـــف أرمــــلــــة ال
بــابــا وآل  ارمــــلــــي  آل  وعــــمــــوم 
أقـــــــربـــــــاؤهـــــــم وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم 
ــرو والــــخــــارج يــدعــونــكــم  ــم ــاع ــف فـــي ش
االربــعــيــن  ــاز  ــن وج ـــداس  ق لمشاركتهم 
الغالي الذكر  طيب  فقيدهم  لنفس  راحــة 

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساًء من يوم السبت الموافق 05/01/2018 
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 

الياس) (أبو  فاروق عزيز لحام 

ـــه ـــن أرمــــلــــة الـــفـــقـــيـــد لــــوريــــس وأب
ورانية ايمان  نهاية,  غسينة,  وبناته  الياس 
ـــري ـــوت ت وآل  ــــحــــام  ل 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 الرابعة مساًء من يوم السبت الموافق 22/12/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 
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�أك���������د وزي���������ر �الق����ت���������ص����اد �إي�����ل�����ي ك����وه����ن, 
خ��������ال زي�������ارت�������ه ل����ب����ل����دي����ة �����ص����ف����اع����م����رو:
�صفاعمرو  لبلدية  �مل�صاعدة  لتقدمي  ل�صت  هنا  "�أنا 
م���و�ق���ف عر�صان  ب��ت��ب��ن��ي  م��ل��ت��زم  الأن���ن���ي  �من���ا  ف��ق��ط 
ي��ا���ص��ن, ف��ك��ره وع��م��ل��ه و�ت��ع��ه��د ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل ما 
�صيكل  مليون   17 وي��ق��ر   , �صفاعمرو  ملدينة  ميكن 
�حلديثة �ل�صناعية  �مل��ن��ط��ق��ة  الإق���ام���ة  �أوىل  دف��ع��ة 

بلدية  ل��د�ر  زيارته  لدى  كوهن  �يلي  به  �صرح  ما  هذ� 
�ل�صيد  �لبلدية  رئي�س  على  �صيفا  وحلوله  �صفاعمرو 
جل�صة  �ىل  فتحولت  �ل��ث��اث��اء,  م�صاء  يا�صن  عر�صان 
رفع  �صاأنها  من  �لتي  �الأف��ك��ار  فيها  طرحت  جدية  عمل 
قطري. م�صتوى  على  �القت�صادية  �صفاعمرو  مكانة 
�أ�صهب �ل�صيد عر�صان يا�صن يف  وخال ��صتقباله للوزير 
�لتي ال  �القت�صادية  �صفاعمرو  �أحو�ل مدينة  �صرحه عن 
تليق مبدينة تاريخية عريقة جمعت وما ز�لت يف ن�صيجها 
�الجتماعي خمتلف �لطو�ئف و�الأديان مبا يف ذلك �ليهودية 
�أي�صا. و�كد يف كلمته على �صرورة �لتعاون معه �صخ�صيا 
على رفع �صاأن �ملدينة �قت�صادية مبا يتاءم و�لرغبة يف 

فطالب  وطماأنينة  ب�صام  �ليهودي  �لعربي  �لتعاي�س 
�لوزير �ن ي�صاهم يف ذلك كونه يحمل نف�س �الأفكار �لتي 
يحملها رئي�س �لبلدية يف هذ� �ل�صاأن و�كد على �صرورة 
�لتجمعات  جميع  يخدم  م�صرتك  �قت�صادي  جممع  �إقامة 
�صفاعمرو  منطقة  يف  و�لعربية  �ليهودية  �ل�صكانية 
بن  �لتعاي�س  عاقات  �أو��صر  توطيد  يف  �صي�صاهم  وذلك 
�ل�صعبن. كما �أ�صار �ىل �أهمية ��صتقطاب روؤو�س �الأمو�ل 
�صفاعمرو. يف  �مل�صاريع  لتقدمي  و�خلارجية  �ملحلية 

�لوزير  �مام  �لبلدية  عام  مدير  �مللك  عمر  �ل�صيد  وطرح 
�القت�صادية  �لبلدية  وخم��ط��ط��ات  �أف��ك��ار  ومر�فقيه 
�ل�صناعية  �ملنطقة  �إقامة  يتعلق مب�صروع  فيما  وخا�صة 
مبا�صر  دع��م  �ىل  حت��ت��اج  و�ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  يف  �حل��دي��ث��ة 
ذلك.  يف  هاما  دور�  تلعب  �لتي  ووز�رت���ه  �ل��وزي��ر  من 
�لوزير م�صدد�  باأعمال  �لقائم  �ل�صيد جري�س حنا  ورحب 
�إد�رة  عهد  يف  ل�صفاعمرو  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أهمية  على 
�القت�صادي. �الأه���ايل  م�صتوى  رف��ع  �ىل  ترنو  ج��دي��دة 

�صرح  �ل���ذي  خنيف�س  ف��رج  �لرئي�س  ن��ائ��ب  حت��دث  ث��م 
�ملخططات  كل  �م��ام  وقفت  �لتي  �لعقبات  �لوزير  �م��ام 
وطالب  �ملدينة  يف  �القت�صادية  �حليوية  و�مل�صاريع 
�ز�لتها  �ج��ل  م��ن  �الإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  باتخاذ  �ل��وزي��ر 
�القت�صادية. و�فكاره  يا�صن  عر�صان  مو�قف  وتبني 
�حلروف  على  �لنقاط  و�صع  �ىل  �جلل�صة  حتولت  ثم 
مو�قف  �همية  �ىل  كلمته  يف  كوهن  �يلي  �لوزير  فاأ�صار 
عر�صان يا�صن و�فكاره ودعا م�صت�صاريه و�لعاملن معه 
�ىل تقدمي كافة �مل�صاعد�ت �ملمكنة �ىل دفع عملية �لتطوير 
الأزور  فقط  لي�س  هنا  �نا  وق��ال:  للمدينة.  �القت�صادي 
مدينة �صفاعمرو وتقدمي �مل�صاعدة بل الأنني ملتزم بفكر 
عر�صان يا�صن و�تعهد على تقدمي كل ما ميكن لدفع عملية 
وخا�صة  �صفاعمرو  يف  و�القت�صادي  �ل�صناعي  �لتقدم 
�لبلدية. رئي�س  �ليها  يرنو  �لتي  �ل�صناعية  �ملنطقة  بناء 

ويف نهاية جل�صة �لعمل �قر وزير �القت�صاد �يلي كوهن 
�الإج���ر�ء�ت  يف  لل�صروع  �صيكل  مليون   17 �أوىل  دفعة 
�ليومن  يف  وق��ال:  �ل�صناعية  �ملنطقة  الإقامة  �الأولية 
�لرئي�س. طاولة  على  �مل��ايل  �لتعهد  �صيكون  �لقريبن 

�كد ع�صو �لبلدية زياد �حلاج لل�صام �نه مت رف�س بحث 
�قرت�ح تخ�صي�س مبلغ ₪1,600000 الإجر�ء �ح�صاء 
لتجاوز�ت �لبناء و�البنية �لغري مرخ�صة وفق ت�صحيح 
من  فيه  ملا  وذل��ك  �صنة,  قبل  �أُق��ر  �ل��ذي   ,116 �لقانون 
خماطر �صد �ملو�طنن �لعرب يف �لدولة, وذلك يف جل�صة 
ه�صاب  و�لبناء  �لتنظيم  للجنة  �الرب��ع��اء   �أم�س  �ول 
�لبلوط)גבעת אלונים( حيث �صيتم �جبار �ملو�طنن 
وهند�صة,  بناء  مياه,  كر�صوم  باهظة  تكاليف  دفع  على 
�حل�صول  �مل��و�ط��ن  ي�صتطيع  ال  �حل���االت  معظم  ويف 
�ملجحفة. �حلالية  �لقو�نن  ح�صب  بناء  ترخي�س  على 
هذ� و�كد �حلاج رئي�س قائمة �بناء �صفاعمرو �نه قريًبا 
�لبلدي  �ملجل�س  يف  للبحث  �ملو�صوع  �لقائمة  �صتطرح 

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
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وزير االقتصاد إيلي كوهني يؤكد خالل زيارته لبلدية شفاعمرو:" أنا هنا لست لتقديم 
ياسني" عرسان  مواقف  بتبني  ملتزم  ألنني  انما  فقط  شفاعمرو  لبلدية  املساعدة 

رونالدينيو  للنجم  �لتابعة  �ل��ق��دم   ك��رة  مدر�صة  �فتتحت   �لتي    mtr7 �صركة  تنظم 
يف �ل��ب��اد م���ب���ار�ة �ل�����ص��ام �ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ت��ي جت��م��ع جن���وم ك���رة �ل��ق��دم �ل��ر�زي��ل��ي��ن 
�لنجم  �م��ث��ال  عامليا  �مل�صهورين  �ال�صر�ئيلين  �ل��ق��دم  ك��رة  وجن��وم  �ل��ق��د�م��ى   �لعاملين 
ز�ه���ي �أرم���ل���ي و�ل��ن��ج��م م��و���ص��ي��ه ���ص��ي��ن��اي ,ح��اي��ي��م ر�ف��ي��ف��و و�ي����ال ب��رك��وف��ي��ت�����س �ل��ذي 
. رونالدينيو  �صيدربه  �ل���ذي  �ل��رزي��ل��ي  و�ملنتخب  ���ص��ريف  �صلومو  �مل���درب  �صيدربهم 
�لقد�س  يف  تيدي  �و  حيفا  يف  عوفر  ملعب  �للقاء   ال�صت�صافة  �ملر�صحة  �ملاعب  وم��ن  ه��ذ� 

زاه���������ي ارم�����ل�����ي س���ي���واج���ه 
رون�������ال�������دو ورون����ال����دي����ن����ي����و 
ال��س��الم"  وري��ف��ال��دو يف "م���ب���ارة 

ع��������اج��������ل وخ����������ط����������ر!!!
شفاعمرو  ابناء  قائمة  عن  الحاج  زي��اد  البلدية  عضو 
אלונים(  )גבעת  لجنة  رئيس  طلب  موضوع  يطرح 
الغر  البناء  1.600.000 شيكل إلحصاء  مبلغ  تخصيص 
املواطنني  ملحاسبة  املدينة  يف  البناء  وزي��ادات  مرخص 
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�لكاثوليكية  �ال�صقفية  ,��صت�صافت  �صنو�ت  منذ  �لقائم  للنهج  ��صتمر�ًر� 
مبديرتها �لر�ئعة نيفن مباريكي ع�صر�ت �لطاب من مد�ر�س �صفاعمرية من 
عدة �صفوف خمتلفة الحتفالية ميادية مميزه مع �لزجال فتح حماده وفرقته .

ه���ذ� وق���ام���ت �مل���دي���رة ب��ا���ص��ط��ح��اب حم���رر �ل�����ص��ام ت��ه��ام��ه جن��ار 
�ل���ط���اب م���ن �مل���د�ر����س  ب��ه��ا  �ل���ت���ي ت���و�ج���د  �ل�����ص��ف��وف  �ىل ج��م��ي��ع 

�ل�صفاعمرية  و�مل��ح��ب��ة  �ل��ط��اب��ي��ة  �ل��وح��دة  م��ن  �ج���و�ء  يف  �ملختلفة 
�لرئي�س  ب��ح�����ص��ور  خ��ا���ص��ة  ن��ك��ه��ة  ل��اح��ت��ف��ال��ي��ة  ك���ان  �ل���ع���ام  وه����ذ� 
ب��االأع��م��ال ج��ري�����س ح��ن��ا و�ل��ن��ائ��ب جميل  ي��ا���ص��ن و�ل��ق��ائ��م  ع��ر���ص��ان 
ت��وزي��ع  يف  ���ص��اه��م  �ل���ذي  �صليبا  ���ص��ام��ر  �ل��ب��ل��دي��ه  وع�����ص��و  ���ص��و�ع��د  
�ل���ه���د�ي���ا ل��ل��ط��اب ب���دع���م خ���ا����س م���ن �ل�����ص��ي��د ع��ر���ص��ان ي��ا���ص��ن .

االسقفية الكاثوليكية االبتدائية تستضيف مدارس شفاعمرية يف احتفالية 
ميالدية بحضور الرئيس وتوزع هدايا بمبادرة عضو البلدية سامر صليبا 

�لبلدية  لرئي�س  طلًبا  كركبي  زهري  �ل�صيد  �جلبهة  كتلة  رئي�س  قدم 
�جلديدة  �ل�صناعية  �ملنطقة  من  �لثالثة  �ملرحلة  مو�صوع  حول 
�لثالثة  �ملرحلة  ت�صمل  حيث  �ملدينة  يف  �قامتها  يف  �ملبا�صرة  �ملزمع  
. �لد�خلية  تخطيط  ح�صب  خطرية  كيماوية  ل�صناعات  م�صانع 

هذ� وطلب كركبي بحث �ملو�صوع و�لوقوف عن كثب حول حقيقة 
�لنا�س. �صحة  على  �مل�صانع  ه��ذه  �إق��ام��ة  خطورة  وم��دى  �الم��ر 

ألراض��ي  املشبوه  امل��ش��روع 
املنطقة الشرقية  תמ"ל 1036

كركبي  زهر  الجبهه  كتلة  رئيس 
يحذر من صناعات كيميائية خطرة 
يف مشروع املنطقة الصناعية الجديد 

كما كل عام و��صتمر�ًر� لاأعمال �لعظيمة �خلريية  
�ملقابر  ترميم  من  �لك�صاف  عليها  عودنا  �لتي 
 , �جلماهريية  و�لفعاليات  �ملختلفة  و�مل�صري�ت 
عبق  بن  جتمع  �لتي  �خلريية,  �ملجموعة  قامت 
�ملا�صي ,�أ�صحاب �خلرة و�لف�صل زياد جرو�س- 
�أبو �صليم وزهري بول�س - �بو �ليا�س مع �ل�صبيبة 

�لغذ�ئية  �ملو�د   من   عدد  �كر  بجمع  �لك�صفية, 
و�لتموينية وتعليبها يف طرود خمتلفة ومتنوعة 
وتوزيعها على �لعائات �مل�صتورة �صمن برنامج 
�الجتماعي  �لرفاه  ق�صم  خاله  من  �صاهم  بلدي 
باالإ�صافة  �لعائات  ��صماء  تزويد  يف  �لبلدية  يف 
. �ملتوجهن  من  وغريها  �لقائمة  �ال�صماء  �ىل 

�هم  �ح��د  يعتر  �من��ا  �جل��ب��ار  �لعمل  ه��ذ�  �ن 
�لعيد  وحي  من  �خلريية  و�لن�صاطات  �العمال 
�صبابنا  يحمل  �ن  ,�ملن  �مل�صيح  �ل�صيد  ور�صالة 
وت�صتمر  �لقادمة  �الج��ي��ال  نحو  �لر�صالة  ه��ذه 
�ملختلفة  و�ل��ن�����ص��اط��ات  �خل���ريي���ة  �الع���م���ال 
. �مل��ي��اد  وبهجة  �لعيد  بفرحة  �هلنا  لينعم 

ال�����������ج�����������ن�����������دي امل�����������ج�����������ه�����������ول :
الخرية  الكشاف  أع��م��ال  يف  تتجلى  للعيد  السامية  املعاني 
البلد  ط��وائ��ف  جميع  م��ن  للمحتاجني  ال��ط��رود  م��ئ��ات  وت��وزي��ع 
الرئيس السابق زياد جروس والكشاف زهر بولس على رأس املجموعة الخرية 
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�لريا�صية  �لقاعة  يف  �ملا�صي  �جلمعة  يوم  جرى 
مبنا�صبه  �حتفالية  ودي��ة  م��ب��ار�ة  �صفاعمرو,  يف 
�الع����ي����اد �مل���ج���ي���دة وت���ك���رمي �ل��ن��ج��م��ة الع��ب��ة 
عبود. ه���اين  �صهد  �ل�����ص��ف��اع��م��ري��ة   �ل�صلة  ك���رة 

هبوعيل  ف��ت��ي��ات  ف��ري��ق  ����ص��ت�����ص��اف��ة  مت  ح��ي��ث 
تعلب  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���درج���ة  م��ن  تكفا  بيتح 
ف��ي��ه �ل��اع��ب��ة ���ص��ه��د وحت��م��ل ����ص���ارة �ل��ك��اب��ن.

�ل�صيد  �لبلدية  رئي�س  حتدث  �ملبار�ة  بد�ية  قبل   
عر�صان يا�صن مرحًبا بال�صيوف ومبارًكا لاعبة �صهد 
وموؤكًد� على �للقاء �الأخوي �لذي يعود بالفائدة على 
�جلميع و�أن �لبلدية لن تذخر جهًد� يف دعم �لريا�صة.
كارم  �الأ���ص��ت��اذ  �لريا�صة  ق�صم  مدير  حت��دث  كما 
عر�صان  �ل�صيد  �لبلدية  رئي�س  ب��دوره  �صكر  �صبح 
حنا  جري�س  �الأ���ص��ت��اذ  باأعماله  و�ل��ق��ائ��م  يا�صن 
�إدو�ر  �أ���ص��ق��ر,  �أمي��ن  �صبورتاج  جمعية  وط��اق��م 
�للقاء  مل��ن�����ص��ق  م��و���ص��ول  و�ل�����ص��ك��ر  ����ص��ط��ف��ان 
يف  �ل�صلة  ف��رق  �أن  و�أ���ص��ار  ع��ب��ود  ه��اين  �مل���درب 
���ص��ف��اع��م��رو و���ص��ع��ت �مل��دي��ن��ة ع��ل��ى �خل��ارط��ة.

ح�صن  على  تكفا  بيتح  هبوعيل  �د�رة  و�أثنت  هذ� 
�ال�صت�صافة  على  �صفاعمرو  و�صكرت  �ل�صيافة 
�صهد هاين عبود  �لفريق  و�مل�صاركة يف تكرمي جنمة 
�حل�صور. من  تقديري  درع  على  ح�صلت  �لتي 

لقاء رياضي مميز يف شفاعمرو بمناسبة األعياد 
املجيدة بمشاركة فريق بيتح تكفا لكرة السلة 

مدر�صة  �ب��ط��ال  �الأ���ص��ب��وع,  مطلع  �ل��ب��اد  غ���ادر 
�ىل  �لتقليدية  �لر�بطة  ,ف��رع  للكر�تيه  �حل�صيني 
جورجيا ,وذلك للم�صاركة يف �لبطولة �لدولية �لتي 
�صتقام هناك, حيث ميثل �بطال مدر�صة �حل�صيني 
للكر�تية مدينة �صفاعمرو و�لباد ببطولة جورجيا 
�لدوليه , وتاأتي م�صاركة �بطال مدر�صة �حل�صيني 
يف هذه �لبطولة بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققوه يف 
عدة بطوالت عاملية , و�صي�صارك يف بطولة جورجيا 
عن  ممثلون  �حل�صيني   مدر�صة  �بطال  جانب  �ىل 
ع�صر�ت �لدول, وهذه بطولة دولية تنظم من قبل 

�لدولة. يف  �لر�صمي  �جلورجي   wkf �ل���  �حت��اد 
يا�صن  عر�صان  �صفاعمرو  بلدية  رئي�س  وق���ام 
�صبح  ك���ارم  �ال���ص��ت��اذ  �ل��ري��ا���ص��ه  ق�صم  وم��دي��ر 
�مل��در���ص��ة بتوديع  م��ن ط���اب  �ل��ع��دي��د  و�أه�����ايل 
�ب���ط���ال ���ص��ف��اع��م��رو و���ص��ف��ر�ئ��ه��ا يف �وروب�����ا.
 �ما �البطال �لذين �صي�صاركون يف هذه �لبطولة فهم : 
��صيل �صامل ح�صن ,ق�صي في�صل �صعبان ,�صنان فايز 
�صريفي ,عدن حممد �صعدي ,م�صطفى وح�صن د�هود, 
حيث ي�صرف على تدريب هوؤالء �لبطل عبد�هلل نا�صر 
�حل�صيني. وير�فق �لوفد �ل�صفاعمري �صامل ح�صن .

ل�صفاعمرو  �لثامن  �لتمثيل  هو  هذ�  �ن  �ىل  وي�صار 
ن�صف  غ�صون  يف  �لر�بطة  �بطال  قبل  من  و�لباد 
فخور  �ن��ه  �حل�صيني  عبد�هلل  �ملعلم  وق��ال  �صنة. 
�ليوم  حتى  حققوها  �لتي  وب��االجن��از�ت  بطابه 
�جناز  حتقيق  على  قدرتهم  من  يقن  على  وهو   ,
من  تعتر  �لتي  �لبطولة  هذه  يف  ل�صفاعمرو  �خر 
�لعاملية. للبطوالت  حت�صري�  �لبطوالت  �ق��وى 

طالب مدرسة الحسيني للكراتية – شفاعمرو 
عاملية  بطولة  يف  للمشاركة  جورجيا  اىل 

موؤ�ص�صة  جمعية  �الأرب��ع��اء  �أم�����س  �ول  �أق��ام��ت 
برنامج  ل��ط��اب  ل��ق��اء  م�����ص��رتك,  ح��ي��ز   - ع��م��ري 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  "هاب�صتان"  �ل�صابة  �لقيادة 
�ملياد  عيد  مبنا�صبة  �حتفالية  �أم�صية  تخلله 
�صفاعمرو.  بلدية  قاعة  يف  �جلديدة  �ل�صنة  ور�أ�س 
لل�صيد  ومعايدة  ترحيبية  بكلمة  �للقاء  �فتتح 

بلدية  رئ��ي�����س  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م  ح��ن��ا  ج��ري�����س 
و�مل�صاركة  باحل�صور  �صرفنا  و�لذي  �صفاعمرو, 
�مري�م  �ل�صيد  باحل�صور  �أي�صا  ورحب  �للقاء.  يف 
و�أ���ص��اد  وموؤ�ص�صها  �جلمعية  رئي�س  جولدين 
�صريكة  وحلم  حلمه  حتقيق  يف  �ل�صبيبة  ب��دور 
يف  م�صرتكة  و�ع��دة  �صبيبة  باإقامة  تيلد�  حياته 
مئري  وعميت  بيد�س  حنا  حت��دث  بعده  �جلليل. 
و�طلعو�  م�����ص��رتك,  حيز  روؤي���ة  ع��ن  مرجاليت 
�ل�صنوية.  �ملجموعة  فعاليات  على  �حل�صور 
يف ختام �الجتماع خرج �جلميع جلولة بن �أ�صو�ء 
�ملياد �ل�صفا عمرية, ز�رو� كني�صة �لروم �لكاثوليك 
�لو�يف  �ل�صرح  وبن  يو�صف.  مار  ر�هبات  ودي��ر 
و�لعيد  �ل�صرور  �أ�صو�ت  تعالت  و�البت�صامات, 
بابا  �لعيد  �صيخ  ظهر  عندما  �ملجموعة  �أفر�د  بن 
من  جزء  كانت  �لطاب  �أهايل  مع  �لفعالية  نويل... 
وبلد�ته. �جلليل  جمتمعات  على  �لتعارف  برنامج 

الشابة  ال��ق��ي��ادة  ب��رن��ام��ج  ل��ط��الب  ل��ق��اء 
أمسية  تخلله  أمورهم  وأولياء  "هابستان" 
ورأس  امل��ي��الد  ع��ي��د  بمناسبة  احتفالية 
شفاعمرو بلدية  قاعة  يف  الجديدة  السنة 

�الربعاء  م�صاء  �لنا�صره  ر�هبات  مدر�صة  نظمت 
�حتفاليه مياديه ل�صفوف �ل�صاد�س ��صرفت عليها 
�ملربيه  مها خوريه  ومعلمة �ملو�صيقى يف �ملدر�صه 

فاديه �صرور حيث رمن �لطاب تر�نيم 
و�بدعو�  �للغات  بجميع  مياديه 
. بجد�ره  مو�صيقي  عر�س  تقدمي  يف 
زينت  ق��د  �مل��در���ص��ه  وك��ان��ت  ه���ذ� 
ق���اع���ة �ل���ع���ر����س ب��زي��ن��ه خ��ا���ص��ه 
�الهل  �ع��رب  حيث  للعيد  ومم��ي��زه 
مبجهود  �ل��ك��ب��ري  �ع��ج��اب��ه��م  ع���ن 
. و�مل��ع��ل��م��ات  و�الد�ره  �مل��در���ص��ه 
ك��م��ا و�ل��ق��ى �مل��دي��ر ر�م���ي ���ص��رور 
للطاب  ومت��ن��ى  �اله���ل  خالها  م��ن  ع��اي��د  كلمه 
  .. و�لتميز  بالنجاح  ز�خ���ر�  حياتيا  م�����ص��و�ر� 

صفوف السادس يف الراهبات تحتفل بامليالد يف حفل مهيب 
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�ملركزية  للمحكمة  حيفا  لو�ء  يف  �لعامة  �لنيابة  قدمت 
�ل�صاب  �صد  �تهام  الئحة   ,  , �الثنن  ي��وم   , حيفا  يف 
ون�صبت  �صفاعمرو  من   ) عاما   26  ( تفال  كمال  �أحمد 
عاما(   51  ( تفال  كمال  و�ل���ده  قتل   " تهمة  فيها  ل��ه 
 ." عائلي  خ��اف  خلفية  على  متعمد  ب�صكل  ده�صا 
من  �لفقيد  �بن  هو  �ملتهم  " �أن  �التهام  الئحة  يف  وجاء 
و�لده  وبن  �ملتهم  بن  خ��اف   ويقع   , �الأوىل  زوجته 
ذ�ت  يف  ي�صكنون  فهم   , و�أوالده��م��ا  �لثانية  وزوجته 
�صنو�ت   منذ  �مل�صتمر  �خل���اف  �أدى  وق��د   , �ملبنى 
." لل�صرطة  �ل��ط��رف��ن  م��ن  ���ص��ك��اوى  ع��دة  ت��ق��دمي  �إىل 

�ل�صاد�صة من  �ل�صاعة  " عند   : �التهام  و�أ�صافت الئحة 
9.11.2018 وقع �صجار  م�صاء يوم �جلمعة �ملو�فق 
مع  �ملتهم  ت�صاجر  ,حيث  للعائلة  �ل�صكني  �ملبنى  قرب 
و�لده و�بنائه من زوجته �لثانية حيث علت �لتهديد�ت 

�ملتهم  �أ�صيب  ذلك  وخال   , حجارة  و�لقاء  و�ل�صتائم 
جر�ء تعر�صه للطعن حيث و�صفت جر�حه بالطفيفة , 
وتوجه �ملتهم مل�صت�صفى " رمبام " يف حيفا , وبعد عودته 
 6:15 �ل�صاعة  وعند   , و�لده  قتل  قرر  �مل�صت�صفى  من 
�صباًحا , �صاهد �ملتهم و�لده وزوجته �لثانية يخرجان 
من �ملبنى , فقام �ملتهم بده�س و�لده ب�صيارته مما ت�صبب 
وو��صل   , و�صدره  بر�أ�صه  خطرية  بجر�ح  باإ�صابته 
�ملتهم �ل�صري بال�صيارة بينما كان و�لده عالقا على مقدمة 
�ل�صيارة , مل�صافة حو�يل 20 مرت� , �ىل �ن �صقط �لفقيد 
عن �ل�صيارة , فهرب �ملتهم من �ملكان باجتاه بيت �أخيه 
وترك �ل�صيارة هناك وعاد لبيته , بينما تويف �الأب متاأثر� 
.  " جر�حية  لعملية  خ�صوعه  من  يوم  بعد  بجر�حه 

رهن  �ملتهم  �بقاء  �ملحكمة  من  �لعامة  �لنيابة  وطلبت 
. بحقه  �لق�صائية  �الج���ر�ء�ت  �نتهاء  حتى  �العتقال 

كمال  أحمد  الشاب  ضد  اتهام  الئحة  تقديم 
شفاعمرو  يف  ده��سً��ا  وال����ده  بقتل  ت��ف��ال 

لق�صم  �لتابع  و�الأ���ص��رة  للفرد  �لتدعيم  مركز  نّظم 
موؤمتر  �صفاعمرو  بلدية  يف  �الجتماعية  �ل�����ص��وؤون 
�خلمي�س  م�صاء  وذل���ك  �ملهني  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �لتعليم 
باي�س. حيث �صارك يف �ملوؤمتر  ��صكول  �الخري يف قاعة 
ق�صم  ورئي�س  يا�صن  عر�صان  �صفاعمرو  بلدية  رئي�س 
و�ملهتمن.  �مل�صاركن  وع�صر�ت  �صاهن  فريد  �ل�صوؤون 
رئي�صة  �صليوط  عنايه  �ل�صيدة  �مل��وؤمت��ر  �فتتحت 
ط��اق��م �ل��ع��م��ال �الج��ت��م��اع��ي��ن يف ق�����ص��م �ل�����ص��وؤون 
�ح��دى  �ىل  وت��ط��رق��ت  ب��احل�����ص��ور,  ترحيبية  بكلمة 
�ه�����د�ف  ق�����ص��م �ل���رف���اه �الج��ت��م��اع��ي �ل��ت��ي حت��ّث 
�ملادية  ظ��روف��ه   وحت�صن  �ال���ص��ت��ق��ر�ر  على  �ل��ف��رد 
متنوعة.  ب��ر�م��ج  خ���ال  م��ن  ت��وج��ي��ه��ه  خ���ال  م��ن   
�صليمان  ي���ار�  �الجتماعية  �لعاملة  ورّح��ب��ت  كما 
م���رك���زة ب��رن��ام��ج �جل��ام��ع��ة ب��احل�����ص��ور �ل��ك��رمي 
و�مل���ت���ن���وع �ل�����ذي ح�����ص��ر و����ص���ارك يف �مل���وؤمت���ر.

��صا�س  �ملعرفة  بعنو�ن  حما�صرة  �مل��وؤمت��ر  تخلل 
لينا  �ل�صيدة  �ملهني  للتاأهيل  �مل�صت�صارة  مع  �لنجاح 
�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  ع�صر�ت  و�صاركت   كما  هنو, 
خا�س  معر�س  خ��ال  م��ن  بها  �مل��ع��رتف  و�ل��ك��ل��ي��ات 
�ل�صيد  �صفاعمرو  بلدية  رئي�س  �لتعليمية.  للر�مج 
�ملركز  بن�صاط  و�أ�صاد  �حل�صور  هّناأ  يا�صن  عر�صان 
�ىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �ملماثلة  للفعاليات  وت�صجيعه 
�لعمل. ب�صوق  و�الن���دم���اج  �ل��وع��ي  زي���ادة  �همية 
و�الأ���ص��رة  للفرد  �لتدعيم  م��رك��ز  م��رك��زه  و���ص��ّددت 
�ه��د�ف  على  ع��و�دي��ة  روز�ن  �الجتماعية  �لعاملة 
بالتعليم  �لتقدم  �مكانيات  معرفة  و�همها  �مل��وؤمت��ر 
و�ل��ع��م��ل و�ل����ذي ب����دوره ي����وؤدي �ىل رف���ع �الج���ور 
�ىل  باالإ�صافة  �لعربي.  �ملجتمع  متيز  و�لتي  �ملتدنية 
تهدف  �لتي  �ل�صرورية  �ملعلومات  �كت�صاب  �همية 
�حل��ايل.  عمله  مب��ج��ال  �مل��وظ��ف  و���ص��ع  حت�صن  �ىل 
لتح�صن  تهدف  �لتي  �ملركز  خدمات  عن  و�صرحت  كما 
ظروف �لفرد و�لعائلة من خال �مل�صاعدة با�صتخا�س 
�يجاد  نفاع.  ختام  �الجتماعية  �لعاملة  مع  �حلقوق 
�ل�صليمة  �الد�رة  كيفية  �لعمل,  لعامل  و�لتهيوؤ  عمل 
ي�صم  �صاح,   �أب��و  م��ر�م  �ملر�فقة  مع  �ملنزل  مليز�نية 
�ل��ذي  �الأ����ص���رة  ل��رف��اه��ي��ه  �لتنمية  ب��رن��ام��ج  �مل��رك��ز 
حم��ددة  ف��رتة  خ��ال  مكثف  ب�صكل  �لعائلة  ي��ر�ف��ق 
�لعائلية,  منها  خمتلفة  ح��ي��اة  مل��ج��االت  وي��ت��ط��رق 
�بر�هيم. وفاء  �ملر�فقة  مع  و�الجتماعية  �القت�صادية 

مشاركة واسعة يف مؤتمر التعليم والتأهيل املهني يف شفاعمرو
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�لكرمل,  د�ل��ي��ة  �ب��ن  ن��اط��ور  وو���ص��ام  ي��اف��ا,  مدينة  �بنة  �قدي�س  نيلي 
ثاٍن  كبيت  �إ�صر�ئيل  ببنك  ي��رون  غو�س,  �أب��و  قرية  �بنة  جر  ون��ادي��ة 
من  �ملر�صحن  مئات  ب��ن  م��ن  عليهم  وق��ع  �الختيار  �أن  �صّيما  ال  لهم 
هي  و�ل��ق��در�ت  �لكفاء�ت  �أن  على  دليا  و�لعربي  �ليهودي  �لو�صطن 
��صر�ئيل  بنك  يف  للعمل  للقبول  �مل��ط��اف  نهاية  يف  �حلا�صم  �لعامل 
يف  �ملهنية  �لوظائف  من  لعدد  �إ�صر�ئيل  بنك  يف  ع��رب  موظفن  �ختيار 
�الآونة �الأخرية, جاء من بن مئات �الأ�صخا�س يهوًد� وعرًبا �لذين قّدمو� 
�ل�صمان  هي  �لكفاء�ت  �أّن  على  دليا  �لوظائف,  نف�س  الإ�صغال  تر�صحهم 
حا�صنة  يعتر  �لذي  �إ�صر�ئيل  بنك  يف  وبالذ�ت  �ملهني,  و�لتقّدم  للنجاح 
للكفاء�ت و�لتعّددية, و�مل�صوؤولن فيه يدعون, من كل منر, �أبناء �ملجتمع 
تر�صحهم ملختلف  تقدمي  �لرتّدد يف  �لتخ�ص�صات عدم  �لعربي من خمتلف 
�إ�صر�ئيل. لبنك  �النرتنت  موقع  يف  ن�صرها  يتم  �لتي  �ل�صاغرة  �لوظائف 

يف  و�القت�صاد  �لقانون  ق�صم  خريجة  يافا,  مدينة  �بنة  �قدي�س,  نيلي 
�مل�صريف, وهي  �ملجال  �لتدريب يف  �صت يف فرتة  وقد تخ�صّ جامعة حيفا 
يف  �جلمهور  توجهات  وح��دة  يف  �إ�صر�ئيل  بنك  يف  �صنو�ت   3 منذ  تعمل 
كبري  مقد�ر  تتطلب  �لتي  وظيفتها  وتت�صّمن  �لبنوك,  على  �لرقابة  ق�صم 

�جلمهور  و�صكاوى  توجهات  ومعاينة  مر�جعة  و�مل�صوؤولية,  �ملهنية  من 
وفح�س  �الئتمان  بطاقات  و�صركات  �لبنوك  مقابل  م�صاكلهم  يف  و�لبت 
�لبنوك. على  �لرقابة  تعليمات  تخالف  ال  �أّنها  و�لتاأكد  �لبنوك  عمل 
وتقول نيلي �أّن عملها مينحها �إمكانية �لتاأثري و�تخاذ �لقر�ر فالتز�مها ال 
نيلي,  �ملهنّية, بح�صب  �عتبار�تها  لها  و�مّنا  �لقو�نن �جلافة  يكون جتاه 
يف  جنحت  �أّنها  بالذ�ت  �لذ�تي  �الكتفاء  من  �لكثري  مينحها  �لعمل  هذ� 
لها  �أّنه يتيح  �إ�صر�ئيل, كما  �لعاّمة يف  �ملوؤ�ّص�صات  �أهم  �إحدى  �الندماج يف 
�مكانّية �لتاأثري و�مل�صاركة يف �تخاذ �لقر�ر لتح�صن وتعزيز �الإن�صاف يف 
�لعاقة ما بن �لبنوك و�لزبائن. وهي تطمح للو�صول �إىل من�صب �إد�ري 
وهي  هاّمة  ر�صالة  تاأدية  على  تعمل  باأّنها  �حلقيقي  �ل�صعور  منطلق  من 
�لذي يحول دون و�صول  �لزجاجي  �ل�صقف  ت�صع ن�صب عينيها �خرت�ق 
�لن�صاء �لعربّيات �إىل منا�صب �إد�رية مرموقة, وتوؤكد نيلي �أنها ال ترى �أّن 
�أن يجد �صعوبة يف �الندماج يف �لبنك, ويف حال  �أي �صخ�س عربي ميكن 
�جلميع. من  و�لدعم  �مل�صاعدة  تاأكيد  بكل  �صيلقى  �صعوبة  �أحدهم  وجد 
�لعلوم  يف  حيفا  جامعة  خريج  �لكرمل,  د�لية  قرية  �بن  ناطور,  و�صام 
�لعلوم  يف  �ل��ث��اين  �للقب  على  وحا�صل  �الج��ت��م��اع,  وعلم  �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صية, ومتخ�ص�س يف مو�صوع �لرقابة �لعامة, باالإ�صافة �إىل ح�صوله 
�صابًقا  لاإد�رة. عمل  نتانيا  �إد�رة �العمال من كلية  �آخر يف  ثاٍن  لقب  على 
�لعام  نهاية  يف  �إ�صر�ئيل,  بنك  يف  عمله  بد�أ  وقد  �لكرى,  �لبنوك  �أحد  يف 
�ملا�صي, يف د�ئرة م�صاركة معطيات �الئتمان, �لتي تقوم بو�صع �خلطط 
لبناء نظام �الئتمان �لهادف �ىل ت�صجيع �ملناف�صة يف جمال �الئتمان, �صو�ء 
�لنظام  هذ�  �مل�صرفّية.  غري  �ملوؤ�ّص�صات  لدى  �أو  �مل�صريف  �جلهاز  د�خل 
�أف�صل, كما هو  يتيح �ملجال �مام �لزبائن للح�صول على �ئتمان ب�صروط 
متبع و�صائد يف �لدول �ملتقّدمة, �إذ ميّكن هذ� �لنظام �ملقر�صن من معرفة 
تغيري  يف  �صي�صاهم  ما  له,  جذ�بة  عرو�س  تقدمي  وبالتايل  جّيًد�  �لزبون 
�لذي  �لبنك  فقط  و�لذي بح�صبه  �الئتمان,  �صوق  �ليوم يف  �لقائم  �لو�صع 
ا منا�صًبا.  له عر�صً يقّدم  �أن  �لزبون جّيًد� وباإمكانه  يدير �حل�صاب يعرف 
ويخت�س و�صام يف �إطار عمله يف تنظيم ومر�قبة �صركات �الئتمان, ويقول:" 
يف هذ� �لعمل �نا �أ�صعر �نني يف مرحلة هامة يف حياتي �ملهنية, بحيث �أتيحت يل 
فر�صة ��صتغال جتاربي ومعلوماتي ودر��صتي, وتوظيفها ل�صالح م�صروع 
و�أقدم  �لدولة.  يف  باأكمله  �القت�صادي  �لقطاع  على  كبري  تاأثري  له  مبتكر, 
��صر�ئيل, على دعمهم يل ب�صكل  للم�صوؤولن يف بنك  هنا, �صكري �خلا�س, 

عام, و�مل�صاعدة يف �لتغلب على �أي عائق وتوفري �جلو �ملريح و�لد�عم".
�لوالدة.  حديثة  لطفلة  و�أم  متزوجة  غو�س,  �أبو  قرية  �بنة  جر,  نادية 
ة, ال �صّيما �أّنها ال متلك �أّية �صهادة �أكادميّية  هي �أي�ًصا ق�صة جناح خا�صّ
وجنحت بف�صل عزميتها بالو�صول �إىل بنك �إ�صر�ئيل. بعد �إنهاء �ملدر�صة 
�لثانوية, ح�صلت نادية على تاأهيل مهني يف جمال �لتجميل وعملت �صنة 
للعمل  �نتقلت  �ل�صعبة  �لعمل  ظروف  وب�صبب  �ملجال,  هذ�  يف  ون�صف 
كحار�صة �أمن, وهي مهنة و�لدها, و�صادف �أن كان عملها يف �ملبنى �لذي 
يقع فيه بنك �إ�صر�ئيل, فبد�أت باالهتمام بالبنك و�لبحث عر موقع �النرتنت 
عن �أي وظيفة �صاغرة منا�صبة فيه, حتى وجدت وظيفة يف ق�صم �لعملة يف 
وحدة �لعد و�لت�صنيف ال تتطلب �صهادة �أكادميّية, مل ترتّدد يف �لرت�صح لها 
وجنحت يف �جتياز كافة �الختبار�ت ومقابات �لعمل, وبالفعل مّت قبولها. 
تقول نادية �أّن د�خلها كان �صوتان, �صوت يقول لها ال يوجد لك �أي �حتمال 
نهاية �ملطاف مل تنجح يف  قادرة, يف  �أّنها  لها  �آخر يقول  بالقبول و�صوت 
م�صوؤولة  لتكون  ترقيتها  مّت  ما  �صرعان  بل  فح�صب  �لعمل  على  �حل�صول 
عن طاقم �لعمل يف وحدة �لعد و�لت�صنيف. وتفكر نادية �ليوم بالدر��صة 
�الأكادميّية لعّل ذلك ي�صاعدها يف �حل�صول على وظيفة مرموقة يف �لبنك. 

البنك يف  ال��ش��اغ��رة  ال��وظ��ائ��ف  مختلف  إلش��غ��ال  ترشحهم  ت��ق��دي��م  إىل  ال��ع��رب��ي  املجتمع  أب��ن��اء  وي��دع��و  العربية  ال��ك��ف��اءات  يحتضن  إس��رائ��ي��ل  بنك 
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... ن���خ���ل���ه  رف����ي����ق  اب�����ن�����اء  ال���ن���خ���ل���ه  ب���وت���ي���ك 
ج�����������وده واص��������ال��������ه م�������ن ع�����ب�����ق امل�������اض�������ي ال���ج���م���ي���ل 
ب�������ذورات�������ن�������ا امل�����م�����ي�����زه وم����ن����ت����وج����ات����ن����ا ال�����ف�����اخ�����ره 
... االح������������الم  م������ن  وه�������داي�������ا  روح������ي������ه  وم������ش������روب������ات 
ب����ان����ت����ظ����ارك����م ...م��������ي��������الد م����ج����ي����د وع�����ي�����د م����ب����ارك 
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ع��ب��ي��د أب��������و  م����ع����ني   - ي����ص����وّب����ه����ا  رم������������اح  
مقاالت

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

حمادي :ف��ت��ح  ال��ش��اع��ر  اخ��وك��م  م��ن 

تزد�د حاالت �لعنف �صهرً� بعد �صهر يف �ملجتمع �لعربي, 
لها  يدنى  �أرقاماً  ت�صجل  فيه   �لقتل  جر�ئم  و�رتكاب 
يت�صاءل بغ�صب وبحق عن  �لعربي  �جلبن, و�ملو�طن 
�صبب  تق�صري �مل�صوؤولن عرباً وغري عرب يف معاجلة هذ� 
�الأمر.  نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي كانت �أياماً د�مية للمجتمع 
�لعربي يف �إ�صر�ئيل, فقد مت قتل خم�صة مو�طنن عرب 
بدم بارد يف مناطق خمتلفة من �لباد. تقول �ملعلومات 
�إم��ر�أة,  عا�صها   13 بينهم  قتل   59 حالة  �أن  �ملتوفرة 
�لعام, وال  هذ�  منذ مطلع  �الإ�صر�ئيلي  �لعربي  �ملجتمع 
�أحد يدري ماذ� تخبيء لنا �الأيام �لباقية من هذه �ل�صنة. 
قتل  لكن جرمية  قتل  و�ل�صحية هي �صحية.  �لقتل هو 
وقعت  و�لتي  عاما(    16( �أي��وب  ن�صاأت  ي��ار�  �لفتاة 
�ملجتمع  هزت  �جلليلية  �جل�س  قرية  يف  �ملا�صي  �ل�صهر 
مو�جهات  يف  قتلى  ي�صقط  �ن  طبيعي  �صيء  �لعربي. 
قتل  لكن  معينة,  حل�صابات  ت�صفية  ع�صابات  بن  تقع 
�لعمر يف بد�ية زهرة �صبابها هو جتاوز  فتاة يف مقتبل 
يديها  يف  حتمل  مل  �لفتاة  ه��ذه  �حلمر.  �خلطوط  لكل 
ودفاتر  كتباً  حملت  بل  �أخ��ر,  �صاح  �أي  �أو  م�صد�صاً 
بالر�صا�س  يقتلون  �أ�صخا�س  جمتمعنا  يف  و�أق��ام��ا. 
و�مل�صيبة  جفن,  لهم  يرم�س  �أن  دون  بالنحر  حتى  �و 
�لب�صري.  �جلن�س  �إىل  ينتمون  �الأ�صخا�س  ه��وؤالء  �أن 
لقد �أ�صبح جمتمعنا �لعربي رغم ن�صبته �ل�صئيلة قيا�صاً 
عند  بالبنان  �إليه  ي�صار  جمتمعاً  �ليهودي,  بالو�صط 
�حلديث عن جر�ئم �لقتل. �لعنف و�لتخلف �الجتماعي 
�إىل  �لعربي, و�صل  �ملجتمع  �لوعي يف  و�لفو�صى وعدم 
حد مل يعد يطاق �أبدً�. لقد �أ�صبح قتل �الن�صان �لعربي يف 
جمتمعنا �أ�صهل من ��صطياد �لطيور و�حليو�نات �لرية, 
و�أ�صهل من "�صربة مي". �صباب وفتيان و�صابات وفتيات 
يقتلون يف و�صح �لنهار بكل برودة دم وبرودة �أع�صاب. 
الأتفه  �لبع�س  بع�صهم  يقتلون  من  فيه  عربي  جمتمع 
�الأ�صباب. فما �أ�صهل قتل �الن�صان وما �أرخ�صه يف بادنا.
خاف  ب�صبب  و�حدة  حلظة  يف  و�بنه  �أب  مقتل  حادث 
جمتمعنا  يف  �مل��رت�ك��م  �لتخلف  م��دى  يظهر  ع��ائ��ل��ي, 
يعالج  �أن  يجب  ي��ك��ون  مهما  �خل��اف  الأن  �ل��ع��رب��ي, 
لكن  ب��ال�����ص��اح.  �أو  �ملفتولة  بالع�صات  ال  بالعقل 
مثل  متاما  ي�صبح  �لعقل  �إىل  �الن�صان  يفتقر  عندما 
�الآخر.  الإبادة  �صيء  و�أي  �صيء  كل  ي�صتخدم  �حليو�ن 
�ملجتمع  يف  �لقتل  وحو�دث  �جلرمية  عن  �الح�صائيات 
�لعرب  �ل�صكان  ن�صبة  ج��د�.  ومرعبة  خميفة  �لعربي 

ع�صرين  ح��و�يل  تبلغ  �لباد  يف 
�أربعة  �أو  ث��اث��ة  تبلغ  �لعنف  ن�صبة  لكن  ب��امل��ائ��ة, 
تقارير  �إ�صر�ئيل,  يف  �لعنف  �أعمال  جممل  من  �أ�صعاف 
�ملجتمع  يف  �لعنف  ق�صايا  معدل  �ن  تقول,  ر�صمية 
�ليهودي,  �لو�صط  يف  ��صعاف  بخم�صة  �كر  �لعربي 
تابعة  �ل��ق��ت��ل  م��ل��ف��ات  م��ن  ب��امل��ائ��ة  �صبعن  �ن  ك��م��ا 
بالفعل.  �ل��ر�أ���س(  )ترفع  معلومات  ع��رب.  مل�صتبهن 
عن  �مل�صوؤولية  �أي�صاً  تتحمل  �لعربية  �ملتابعة  جلنة 
رئي�صاً  بركة  حممد  �نتخاب  باأن  �عتقد  �لبع�س  ذلك, 
 2015 ع��ام  �الأول  �أكتوبر/ت�صرين  يف  �للجنة  لهذه 
�لعنف  من  �ملخيفة  �لن�صبة  هذه  خف�س  يف  ي�صاهم  قد 
بركة  �أن  توهمو�  �آخ��ر  مبعنى  �لعربي,  �ملجتمع  يف 
�إىل عك�س  "�صين�صل �لزير من �لبري". لكن �لو�قع ي�صري 
�أي �ن ن�صبة �صحايا �لقتل يف �ملجتمع �لعربي قد  ذلك, 
�ملتابعة.  جلنة  رئا�صة  بركة  تويل  منذ  �صنوياً  �رتفعت 
فقد ذكرت معلومات "�ملركز �لعربي للمجتمع �الآمن"�أن 
�إىل  و�صل   2015 �لعام  يف  �لقتل  جر�ئم  �صحايا  عدد 
�أما  �صحية   64 بلغ    2016 �لعام  ويف  �صحية,   58
�صحية.   72 �إىل  �لعدد  و�صل  فقد    2017 �لعام  يف 
�أع�صاء  �إىل  �الإت��ه��ام  �أ�صابع  يوجه  من  �أي�صاً  هناك 
�لكني�صت. لكن من �لظلم �أن نتهمهم جميعاً, الأننا يجب 
�لذين  مع  من�صفن  ونكون  باإ�صمه  �جلنن  ن�صمي  �أن 
�لعربي,  �ملجتمع  يف  �لعنف  لتخفيف  بجدية  عملو� 
�إطاق  �صد  قانون  �صن  يف  جنح  �لطيبي  �أحمد  �لدكتور 
عقد  تطبقه.كما  ال  �ل�صرطة  لكن  �الأع��ر����س  يف  �لنار 
ومفو�س  نتنياهو  فيها  ���ص��ارك  �صنو�ت  قبل  جل�صة 
حول  ثكلى  وع��ائ��ات  �ل��ن��و�ب  وع�����ص��ر�ت  �ل�صرطة 
موؤمتر  عقد  �ىل  بادر  كما  �لعربية.  �لبلد�ت  يف  �جلرمية 
عام,  قبل  �آخرها  كان  �لكني�صت  يف  �لعنف  �صد  �صنوي 
على  ت�صفق.  ال  و�حدة  يدً�  لكن  عاجلر�ر"  "و�حلبل 
�لعربي. �لطيبي و�جبه كممثل عن �ملجتمع  �الأقل عمل 

�مل�صوؤولية  تتحمل  �الإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  �صحيح 
�صك  �أدن��ى  يوجد  وال  �الأم��ر,  هذ�  عن  �أي�صاً  �ملبا�صرة 
وحده  �لعربي  �ملجتمع  �أن  هو  �الأ�صح,  لكن  ذل��ك.  يف 
�لرتبية  الأن  فيه,  يجري  ما  كل  عن  �مل�صوؤولية  يتحمل 
و�ل�صلوكيات هما �الأ�صا�س, و�أقولها بفم ماآن ودون تردد 
�أو �عتبار "�لتلم �الأعوج من �لثور �لكبري" و�فهمو� ذلك 
كما يحلو لكم. كل ر�ع م�صوؤول عن رعيته, ونحن وحدنا 
�مل�صوؤولن عن جمتمعنا, و�لعيب فينا بالدرجة �الأوىل. 

تتفاقم  والعنف  القتل  جرائم 
واملسؤولون ال يرون وال يسمعون

و�لكليمات  �مل�صيئة  �حل��روف  تنهمر  منا�صبة  كل  يف 
�لنبيلة  �الأق����ام  �أ���ص��ح��اب  ف��وه��ات  م��ن  �ل���وردي���ة 
منطلق  وم��ن  �الأق����ام,  ه��ذه  �ملنا�صبة,  ع��ن  لتتكلم 
عيد, منا�صبة  كانت  �إذ�  وحتديًد�  �ملنا�صبة  �ح��رت�م 

 ت��ع��م��ل ق�������ص���ارى ج���ه���ده���ا الإب��������ر�ز �جل���ان���ب 
و�ملحتفلن. �لعيد  �أج���و�ء  تعكر  ال  ك��ي  �الإي��ج��اب��ي 

عيد  �ملجيد,  �ملياد  عيد  عن  معدودة  �أي��ام  تف�صلنا 
من  مبزيج  ف��االأن��و�ر  و�لت�صحية,  �لعطاء  �ملحبة, 
و�مل��ح��ال  و�ل�����ص��و�رع  �ل�����ص��اح��ات  ت�صيء  �الأل����و�ن 
�خل�صر�ء  و�الأ�صجار  �لعامة.  و�الأم��اك��ن  �لتجارية 
�ل��ب��ا���ص��ق��ة �ل��ت��ي ت���دل ع��ل��ى �حل���ي���اة و�حل��ي��وي��ة, 
على  ي��دل  �ل���ذي  �مل�صيح   دم  ل��ون  �الأح��م��ر  و�ل��ل��ون 
يظهر  �ل��ذي  �ل�صام  عليه  �مل�صيح  �ل�صيد  دم��اء  �صفك 
�الأزق��ة  يف  نويل  بابا  يتجول  حيث  مميزة,  ب�صورة 
و�الأوالد  �جلر�س  يقرع  �لبي�صاء,  بلحيته  و�ل�صو�رع 
معه. تذكارية  �صورة  يلتقطون  ور�ءه  يرك�صون 

و�أج����و�ئ����ه,  ب��ال��ع��ي��د  ن��ح��ت��ف��ل  �أن  ج����د�  ج��م��ي��ل 
معانيه  ون��ت��ن��ا���ص��ى  ن�����ص��ي��ن��ا  ول���اأ����ص���ف  ل��ك��ن��ن��ا 
�ل�����ص��ام��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة, �ل��رتب��وي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة.

وي�صبح  �جل��وه��ر,  ع��ن  ب��ع��ي��ًد�  باملظهر  فنعتني 

جم���رد ي���وم ع��اب��ر وي�����ص��ري ي���وم �ل��ت��ب��ذي��ر �مل��ف��رط, 
�ملوؤ�ص�صات  بع�س  با�صتثناء  باأنف�صنا  �إال  نفكر  ال 
�خل����ريي����ة وب���ع�������س �أ�����ص����ح����اب �ل�������ص���م���ائ���ر.

ال نفكر مبا يجري يف حميطنا وحولنا, �أو ما ن�صهد من 
ترّدي ظروفنا �حلياتية �ليومية, وم�صاهد وم�صل�صات 
�الأطفال  وت�صريد  �لن�صاء  وخا�صة  و�لعنف,  �لقتل 
وتفاقم ظاهرة �لتطّرف و�لتع�صب و�خلطاب �لطائفي 
و�أ�صحاب �حلاالت �خلا�صة و�حلاالت �لتي فقدت �أحد 
ذوبان  �أن  :�علم  �ملنا�صبة  وبهذه  �أقول  ولهم  �أفر�دها, 
قلوبكم  كاحرت�ق  و�حرت�قها  بيوتكم  يف  �لعيد  �صموع 
من لوعة �لفر�ق لغدر �لزمن, و�أن �الأنو�ر يف �ل�صو�رع 
و�ل�صاحات و�لكنائ�س و�الأ�صجار �لتي تتمايل مع هبوب 
رياح دي�صمر, حتني قامتها داللة مل�صاركتكم �أحز�نكم! 
وعورتها,  كانت  مهما  �لعاهات  �أن  �أب��ًد�  تعتقدو�  فا 
�ملرجوة.  �آمالكم  وحتقيق  �لغايات  بلوغ  من  متنعكم 
وهي  �ملجد,  ذروة  �إىل  و�صلت  �صخ�صيات  من  فكم 
�صريرة و�صّماء! فاهلل  �أ ب�صر بكم منكم وال �صده تدوم .
مبثابة  وي���ك���ون  �ل���ع���ي���د,  ي���ع���ود  �أن  �أم�����ل  ك��ل��ي 
حم��ط��ة  �أم����ل م��ط��ول��ة و����ص��ت��ق��ر�ر ل��ل��ع��ب��اد حمبي 
�لعد�لة.  وتتحقق  �مل��ظ��ل��وم  ين�صر  و�أن  �ل�����ص��ام 

دم�������������وع وش�����م�����وع

فرهود جريس  ع��الء  أمل��رح��وم  رث��اء 

منذ �صنو�ت ال باأ�س بها.. مل يعد �أحدً� يهدي ورودً�.. �أو 
لنقل �الأكرثية.. �أعتقد �أن هذ� �لعامل بد�أ يجّف  وي�صيخ, 
يف  �لو�قع  �صورة  تفحمت  و  �أنف�صنا  علينا  �صُعبت 
دو�خلنا و ها هو ُدخان �لياأ�س يت�صاعد من �أدمغتنا �إىل 
�ل�صر�ع  بالفعل يف  �ن�صغلو�  �لنا�س  �ن  �هلل  يا  �ل�صماء, 
مُمعناً  كفرً�  كفرو�  و  حقوقهم  �أدنى  عن  للبحث  �ملُدبر 
�آذ�ننا يف �الآونة �الأخرية,  بالغد �لو�صيك, لقد �عتادت 
�لطائ�س  �لر�صا�س  �صحايا  �صقوط  عن  �أخبار  تناول 
وغريهم من �ل�صحايا �لتي تتو�رد �أخبار موتهم يومياً. 
يكاد يتوزع �لر�صا�س بالت�صاوي على مناطق خمتلفة 
يف �رجاء �لباد, وبالتايل يتوزع �ملوت يف �مل�صهد �لعام 
حتى ال يكاد يوّفر �أحدً� من �لنا�س على �ختافهم, مع 
يظهرون  ال  �لذين  و�مل�صوؤولن  �لروؤ�صاء  دور  تغّيب 
ويتز�عمون  بالو�قعة  لينددو  �مل�صيبة  وقوع  بعد  �ال 
�أمن  ظل  حتت  �مل��و�ط��ن  ويعي�س  �جلرمية  حماربة 
باملفّرق.,  منوت  ونحن  باجُلملة,  لنا  كهدية  ممنوح 
خطاب  �ل�صطح  على  يطفو  �ل�صحايا  عدد  �رتفاع  عند 
يغّلف  �ل��ذي  �خلطاب  هذ�  �لطائ�صة".  "�لر�صا�صة 

فتبدو  ويهّذبها.  �جلرمية 
مفّكرة  هنا  �لر�صا�صة 
وتتعّقل هدفها فتعدل عن 
على  ُتقدم  �أو  �لنا�س  قتل 
�لر�صا�س  وك��اأن  قتلهم, 
تلقاء  من  �أه��د�ف��ه  يحدد 
�لطي�س  �أن  كما  نف�صه. 
يحيل  ه��ن��ا  �مل��ق�����ص��ود 

�لر�صا�صة  فتح�صُب  �لقاتل,  ويخفي  �لر�صا�صة  �إىل 
خطاب  خلف  �لفاعل  يتو�رى  حن  يف  م�صتقًا,  فاعًا 
"�لر�صا�صة  �صلطته �ملحلّية, �لر�صمّية, ويختبئ خلف 
�لطائ�صة". �صيادة �لروؤ�صاء �الفا�صل و��صحاب �لكرو�س 
�لر�صا�صة  على  و�صف  نطلق  �أن  ي�صح  ال  و�ملو�ئد 
تطلقو�  بعد  �صماتكم  من  هو  �لطي�س  بل  طائ�صة  بانها 
معدوم. باال�صا�س  هو  و�لذي  �ملتما�صك  �المن  خطاب 
يف  ف���ق���ط  و�ح�������دة  وردة  ����ص���اأ����ص���ع  و�ل����ي����وم   
ن���اف���ذت���ي ذ�ت  ر����ص���ا����ص���ة ط��ائ�����ص��ة م�����رت م����ن 
ي�����وم.. و�أم���ن���ح ن��ف�����ص��ي ت��ه��دئ��ة.. الأي�����ام ق��ادم��ة.

الطائش" ال��رص��اص  حضرة  يف  االم��ان  دور  "تغيب 
م�����ح�����م�����د ج�������م�������ال ص���ب���ح
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�ل����رد و�الإن���ف���ل���ون���ز� خ���ال ف�صل  م���ن  حل��م��اي��ت��ك 
وم�صروبات  �أط��ع��م��ة  ع��دة  ب��ت��ن��اول  عليك  �ل�صتاء 
�جل�صم. ومقاومة  �ملناعي  �جلهاز  كفاءة  من  تزيد 

�جلمعية  ع�صو  ب����در�ن  جم���دي  �ل��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
�صرب  ت��ن��اول  �إن  و�مل��ن��اع��ة  للح�صا�صية  �مل�صرية 
�صروري  �ل�صتاء  ف�صل  خال  كبرية  وبكميات  �ملياه 
م�صروبات  ت��ن��اول  �أن  كما  �لبلغم,  م��ن  للتخل�س 
و�لردقو�س  �جل��و�ف��ة  و�أور�ق  و�لتيليو  �ل�صاي 
�جلهاز  لتقوية  ت��وؤدي  و�ل��زع��رت  و�ل�صمر  و�لنعناع 
�مل��ن��اع��ي, وت��خ��ف��ف م��ن �ح��ت��ق��ان �الأن����ف و�حل��ل��ق, 
�لتنف�صي. �جل��ه��از  �إف���ر�ز�ت  م��ن  �لتخل�س  وت�صهل 
�أقوى  من  �صي  فيتامن  �أن  ل�"�لعربية.نت"  و�أ�صاف 
ويتو�فر  و�الإنفلونز�,  �لرد  تو�جه  �لتي  �لفيتامينات 
بكرثة يف �ل�صبانخ حيث يوفر كل 100 غر�م من �ل�صبانخ 
%47 من �الحتياج �ليومي لل�صخ�س �لبالغ لفيتامن 
وبكرثة  �أي�صا  يتو�جد  �لفيتامن  �أن  �إىل  م�صري�  �صي, 
وق�صر  و�لبقدون�س  �الأ�صفر  و�لكيوي  �جل��و�ف��ة  يف 
�لليمون �لنيئ و�لروكلي و�لفلفل �الأخ�صر و�لفر�ولة 
و�لرتقال و�ليو�صفي و�ملاجنو و�لطماطم و�الأنانا�س.
�لفايتو  م��رك��ب��ات  �إن  �مل��ن��اع��ة  ����ص��ت�����ص��اري  وي��ق��ول 
و�ل��ك��اروت��ي��ن��وي��د�ت ت��ق��وي ج��ه��از �مل��ن��اع��ة وجتعل 
وتتو�جد  و�ل��رد,  لاإنفلونز�  �صر�صا  مقاوما  �جل�صم 

يتو�جد  �لذي  �لرومي  �لفلفل  يف  بوفرة  �ملركبات  هذه 
و�ملانعة  �لقوية  �لكاروتينويد�ت  من  م��ادة   30 به 
ترفع  �ل��ت��ي  و�مل��اجن��و  �ل�صرطانية,  �خل��اي��ا  لنمو 
�أ  فيتامن  على  الحتو�ئها  درج��ة  لثاثن  �ملناعة 
م�صيفا  �لكاروتينويد�ت,  من  و25  �صي  وفيتامن 
مر�صى  ويفيد  لاأك�صدة  م�صاد  �صي  فيتامن  �أن 
يحمي  وبالتايل  �لكوالجن  تكوين  يف  وي�صاعد  �لربو 
�الأن�صجة  متا�صك  يف  ويفيد  و�جللد,  �ل�صامة  �الأن�صجة 
�مللوث. و�ل��ه��و�ء  �الأت��رب��ة  م�صاعفات  م��ن  ويقلل 

عر�س  ع��ل��ى  ت��رتب��ع  �جل���و�ف���ة  �أن  ب����در�ن  وك�����ص��ف 
�صي  وفيتامن  �الأك�صدة  مب�صاد�ت  �لغنية  �لفاكهة 
يف  تتحلل  �لتي  �لبيكتن  �أل��ي��اف  على  حتتوي  كما 
�لنافعة  �لبكترييا  تغذي  دهنية  �أحما�س  �إىل  �الأمعاء 
�جلهاز  وتقوية  بتن�صيط  وتقوم  للح�صا�صية,  �ملانعة 
كذلك  حت��ت��وي  �جل��و�ف��ة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  �مل��ن��اع��ي, 
�ملناعة. ق��وة  م��ن  تزيد  �لتي  �لليكوبن  م��ادة  على 

من  طبيعي  ب�صكل  تقلل  �جل��و�ف��ة  �أن  و�أ����ص���اف 
يفيد  �أور�قها  غلي  �أن  كما  �ل��دم,  وده��ون  �لدم  �صغط 
وي�صهل  �لبلغم,  ويقلل  �لتنف�صي  �جل��ه��از  مر�صى 
و�ل�صعال  �ل�صدرية  �حل�صا�صية  من  ويقلل  ط��رده, 
�ملناعة  ويرفع  �لتنف�صي  �جلهاز  �حتقان  من  ويخفف 
كما  �ل�صر�ين,  يف  �لدهون  تر�كم  ومينع  �ملخاطية 
�لدموية. �ل�صفائح  جتمع  من  ويحد  �لربو  يعالج 

�حل�صا�صية  ����ص��ت�����ص��اري  ي��ق��ول  ك��م��ا  �خل��ا���ص��ة 
علينا  و�الإن��ف��ل��ون��ز�,  �ل��رد  ملو�جهة  �أن��ه  و�مل��ن��اع��ة 
و�لليمون  و�ليو�صفي  و�لرتقال  �جل��و�ف��ة  بتناول 
و�ملاجنو  و�الأنانا�س  و�لفلفل  و�ل�صبانخ  و�لروكلي 
و�لزعرت  �لرقو�س  م�صروبات  وتناول  و�لفر�ولة, 
و�ل�صاي. و�لنعناع  و�ل�صمر  �جلو�فة,  �أور�ق  وغلي 

لحمايتك من الربد واإلنفلونزا.. عليك بهذه األطعمة

بنزالت  �الإ�صابة  بكرثة  �ل�صتاء  ف�صل  يرتبط  ع��ادة 
�لرد �لتي ي�صاحبها �لتهاب �حللق وم�صاكل يف �جلهاز 
هذ�  يف  �لفريو�صية  �لعدوى  لن�صاط  وذل��ك  �لتنف�صي, 
�جلوية. �الأح���و�ل  يف  للتغري  نظر�ً  �لعام  من  �لوقت 
�أولئك  �ل��رد,  لنزالت  عر�صة  �الأك��رث  �الأنا�س  ويعتر 
�لذين يفتقرون �إىل �ملناعة �لقوية باأج�صامهم, �الأمر �لذي 
يحرمهم �لقدرة على حتمل �لتغري�ت يف حالة �لطق�س, 
و�لعدوى. �لبارد  بالطق�س  ب�صهولة  يتاأثرون  ويجعلهم 

�صيان  �ل����رد,  ل��ن��زالت  �ل�صائعة  �الأع���ر�����س  وم���ن 
�خلفيفة  ب���ن  ت�����رت�وح  �حل��ل��ق  يف  �آالم  �الأن������ف, 
�لتنف�س. و���ص��ع��وب��ة  �ل��ع��ط�����س  �ل�����ص��دي��دة,  �إىل 

�لرد  لنزالت  �لتعر�س  من  يعانون  ممن  كنت  ف���اإذ� 
�الآن,  من  للقلق  د�ع��ي  فا  �ل�صتاء,  يف  متكرر  ب�صكل 
فور  جتربته  عليك  �صحري  طبيعي  م�صروب  فهناك 
فور�ً. �ملذهلة  �لنتيجة  و�صرتى  جمدد�ً  بالرد  �إ�صابتك 
ويتكون هذ� �مل�صروب من 4 عنا�صر فقط هي �لزجنبيل, 
ح�صب  �لع�صري  والإع���د�د  و�الأن��ان��ا���س,  �جل��زر  �لثوم, 
بال�صحة: �ملعني  �صكاي"  "بولد  موقع  يف  ج��اء  م��ا 

1.    يتم تق�صري قطعة �صغرية من �لزجنبيل, ب�صعة 
ف�صو�س ثوم وجزرتن ثم تقطيعهم �إىل قطع �صغرية.

مزجهم  ويتم  �أنانا�س,  �صريحة  �إليهم  وت�صاف      .2
�إىل م�����ص��روب,  ت��ت��ح��ول �مل��ك��ون��ات  ب��اخل��اط ح��ت��ى 
وي��ت��م ت��ن��اول ك���وب م��ن��ه م���رة و�ح�����دة يف �ل��ي��وم.
ويعود �ملفعول �ل�صحري لهذ� �مل�صروب �إىل �خل�صائ�س 
كاالآتي: لكم  نبينها  و�لتي  �الأربعة  ملكوناته  �ملميزة 
�ل������������زجن������������ب������������ي������������ل  -  1

ي�����ص��ت��ه��ر �ل���زجن���ب���ي���ل ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه �مل�������ص���ادة 
مكافحة  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د  �أن�����ه  ك��م��ا  ل��ال��ت��ه��اب��ات, 
�حللق. و�ل��ت��ه��اب  �ل���رد  ت�صبب  �ل��ت��ي  �ل��ف��ريو���ص��ات 
�ل����������������������ث����������������������وم  -  2
خ�صائ�س  ول��ه  للجر�ثيم,  م�صاد  باأنه  �لثوم  يعرف 
على  ي�صاعد  كما  و�اللتهابات,  للفريو�صات  م�صادة 
مادة  �أن  كما  �ل��رد,  لنزالت  �مل�صبب  �لفريو�س  ط��رد 
�الألي�صن �ملوجودة يف �لثوم ت�صاعد على رفع م�صتوى 
بالعدوى.  �الإ���ص��اب��ة  م��ن  وحت��م��ي  باجل�صم  �ملناعة 
�جل�������������������������������������زر  -  3

و�حد�  يعد  �جلزر  فاإن   ,B1 و   A بفيتامن  غني  الأنه 
على  �حلفاظ  يف  ت�صاعد  �لتي  �لطبيعية  �ملكونات  من 
�لبكترييا  مكافحة  يف  ي�صاعد  كما  �جل�صم,  مناعة 
�الإ�صابة  من  �جل�صم  يحمي  وبالتايل  و�لفريو�صات, 
�صيوعا. �الأك����رث  �ل���رد  ن���زالت  ب��ال��ع��دوى, خ��ا���ص��ة 
�الأن������������������ان������������������ا�������������������س  -  4
يعرف �الأنانا�س �أي�صاً بخ�صائ�صه �مل�صادة لالتهابات, 
لاأك�صدة,  �مل�صادة  باملو�د  غنيا  م�صدر�  يعتر  كما 
ويحتوي �أي�صا على كمية كبرية من فيتامن C , هذ� 
ف�صاً عن �أنه ي�صاعد يف تعزيز مناعة �جل�صم, ومكافحة 
�جل�صم. على  توؤثر  قد  �لتي  �لعدوى  �أن��و�ع  من  �لكثري 

هذا هو املشروب السحري للقضاء على نزالت الربد
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أجمل التهاني والتبريكات 
 المكللة بباقات الفل والرياحين  

والمعطرة بأريج النرجس والياسمين  
نرفعها الى  

الف مبروك ..دمت بعون اهللا ذخرا وفخرا لنا جميعا 
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�لرحيل, �صهد هذ�  2018 على  مع �قرت�ب عام 
�لعام �أي�صاً رحيل �لعديد من �ل�صخ�صيات �لبارزة 
و�مل�صاهري فى عامل �لفن, �لتمثيل و�لغناء ,  مما 
�أثار حزن �لعديد من حمبيهم ومتابعيهم , ومن 
�أبرز �مل�صاهري �لذين رحلو� عن عاملنا هذ� �لعام: 
�مل��م��ث��ل �مل�����ص��رى حم��م��د م��ت��وىل , ت��وف��ى عن 
م�صل�صل  �أع��م��ال��ه  �أ���ص��ه��ر  م��ن  ع��ام��اً,   72 عمر 
ل���ي���ايل �حل��ل��م��ي��ة و زي��زي��ن��ي��ا. �أر�ب���ي�������ص���ك, 

�أ�صهر  وم��ن   , ف��ري��د,  �آم��ال  �مل�صرية  -�ملمثلة 
�أع��م��ال��ه��ا �أف����ام ب��ن��ات �ل���ي���وم, ل��ي��ايل �حل��ب 
ع��اًم��ا.   80 عمر  ع��ن  وت��وف��ت  م��اك  وح��م��ات��ى 
ع�صام  م���اه���ر  �ل�����ص��اب  �مل�������ص���رى   �مل��م��ث��ل 
نزيف  ب�����ص��ب��ب  ع���ام���اً   39 ع��م��ر  ع���ن  ت��وف��ى 
ف����ى �مل�����خ ول�����ه �ل���ع���دي���د م����ن �الأف��������ام. 
�مل��م��ث��ل �مل�����ص��رى حم��م��د ���ص��رف, ت��وف��ى عن 
�الأدو�ر  ع�����ص��ر�ت  يف  و���ص��ارك  ع��ام��اً   55 عمر 
و�مل�صرح.  و�لتليفزيون  �ل�صينما  يف  �مل�صاعدة 
�مل�صرية  �ل�����ص��رق��ي��ة  و�ل��ر�ق�����ص��ة  �مل��م��ث��ل��ة 
ع���ام���اً.  69 ع��م��ر  ع���ن  وت���وف���ي���ت  ه���ي���امت, 

لقى  �مل�������ص���رى  ي���ا����ص���ر  �الأردن��������ى  �مل���م���ث���ل 
عمر  ع��ن  ب����االأردن  �صري  ح���ادث  ف��ى  م�صرعه 
م�صرية  �أع��م��ال   6 ف��ى  و���ص��ارك  ع��ام��اً,   48
و����ص��ت��ه��ر ب�����االأدو�ر �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ب��دوي��ة. 
�لعديد  فى  �صارك   , ر�تب  �مل�صرى جميل  �ملمثل 
�مل�صرحية,  و�الأعمال  و�مل�صل�صات  �الأف��ام  من 

من  و�لفرن�صية  �الأجنبية  باللغة  بع�صها  ك��ان 
�أبرزها لور�ن�س �لعرب وتوفى عن عمر 92 عاماً. 
�مل��م��ث��ل �مل�����ص��رى �أح��م��د ع��ب��د �ل����و�رث , كان 
توفى  ن�صر,  �صعاد  �لفنانة  من  لفرتة  متزوجاً 
71 ع��اًم��ا ب��ع��د ���ص��ر�ع مع  ع��ن ع��م��ٍر ي��ن��اه��ز 
�لدر�مية.  �الأع��م��ال  م��ن  �لعديد  ول��ه  �مل��ر���س, 
�ملطربة  �صقيقة  غنوة  �مل�صرية  و�ملغنية  �ملمثلة 
�أنغام, توفيت ب�صبب حادث �صري عن عمر 30 عاما. 
�ملمثل �مل�صرى جال عبد �لقادر �صارك يف �لعديد 
�لقرن  ثمانينات  منذ  �لتليفزيونية  �الأعمال  من 
بو�بة   , �حللمية  ليايل  م�صل�صل  �أ�صهرها  �ملا�صي 
�حللو�ين, �لع�صيان و ق�صية ر�أي عام كما �أخرج 
عاماً.  63 عمر  ع��ن  وت��وف��ى  م�صرحيات  ع��دة 

ب��دور  ��صتهر   , �أم���ن  ع���ادل  �مل�����ص��رى  �ملمثل 
�لهجان,  ر�أف���ت  م�صل�صل  ف��ى  ع��زر�  �ل��ي��ه��ودى 
منها  �الأع����م����ال  م���ن  �ل��ع��دي��د  ف���ى  و����ص���ارك 
توفى  �حللمية,  ول��ي��ايل  �أر�ب��ي�����ص��ك  م�صل�صل 
�ملر�س.  م��ع  ���ص��ر�ع  بعد  ع��ام��اً   83 عمر  ع��ن 
 14 ي����وم �جل��م��ع��ة  , ت���وف���ى  ح�����ص��ن ك���ام���ى 
دي�����ص��م��ر ب��ع��د ���ص��ر�ع م��ع �مل��ر���س ع��ن عمر 
�ل��در�م��ا  على  ب�صمته  ت��رك  ع��ام��اً,   82 ن��اه��ز 
من  كل  له  و�صهد  �الأوب���ر�ىل,  �لغناء  فن  وعلى 
و�لت�صامح.  �خل��ل��ق  ودم��اث��ة  بالطيبة  ع��رف��ه 
قدم  �ل��ذى  �لقلعاوى  حممود  �مل�صرى  �ملمثل 
مع  �ملتميزة  �مل�صرحية  �لعرو�س  من  �لعديد 

جنم  وحممد  �صبحى  حممد  �لكوميديا  جنمى 
عاماً.  79 ناهز  عمر  عن  وتوفى   , وغريهما  
وب�صكل  رح��ل  ط��ه  ر�صيد  �جل��ز�ئ��ري  �ل��ف��ن��ان 
نومه  �أثناء  قلبية  الأزم��ة  تعر�صه  �ث��ر  مفاجئ 
�لفرن�صية,  �لعا�صمة  يف  �مل��ت��و�ج��د  منزله  يف 
ع���ام���اً.    59 �ل�����  ي��ن��اه��ز  ب���اري�������س.ع���ن ع��م��ر 
�مل���ط���رب �ل��ل��ب��ن��اين ن��ه��اد ط��رب��ي��ة رح����ل عن 
ع��امل��ن��ا ب�����ص��ك��ل م��ف��اج��ئ يف ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 
�ل���ث���اين ن��ت��ي��ج��ة ن���وب���ة ق��ل��ب��ي��ة يف ب��اري�����س 
�حلزن.  من  �لكثري  �أثار  وفاتها  خر   ... بنا  رمي 
فاملطربة و�مللحنة �لفل�صطينية حاربت �ل�صرطان 
ولكن  ع��ل��ي��ه.  2009و�نت�صرت  �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
�لعام  يف  جم��ددً�  يعود  �أن  قرر  �خلبيث  �ملر�س 
موؤثرة  بجملة  ذلك  عن  هي  و�أعلنت   2016
�صوتي  �إن  فقالت:  �لتو��صل  مو�قع  على  ج��دً� 
�لغناء..  عن  �الآن  توقف  تعرفونه  كنتم  �ل��ذي 
�الأب���د«.  �إىل  ذل��ك  �صيكون  ورمب��ا  �أحبتي  �الآن 
�آذ�ر  م��ار���س/  م��ن  و�ل��ع�����ص��ري��ن  �ل��ر�ب��ع  ويف 
52 عاما �ل����  ي��ن��اه��ر  ع��م��ر  �ل��ب��ن��ا ع��ن  رح��ل��ت 
�لفنانة �ل�صابة وئام �لدحماين , توفيت نتيجة نوبة 
قلبية حادة ومفاجئة ما �أدى �إىل وفاتها على �لفور 
بعمر 34 عاماً. خر وفاتها �صكل �صدمة كبرية؛ 
لكونها كانت يف قمة عطائها وب�صبب �صغر �صنها. 
عاملنا  غ��ادرت  ي�صري  مديحة  �لقديرة  �لفنانة 
وفاتها   .2018 عام  �أيار  مايو/  من  �لثاثن  يف 

�أم�صت  وقد  �ل�صيخوخة,  �أمر��س  ب�صبب  جاءت 
وقد  �مل�صت�صفى,  يف  حياتها  من  �الأخرية  �لفرتة 
نفقات  يف  مل�صاعدتها  �لتدخل  �ل��دول��ة  نا�صدت 
�مل�صرية  �لفنانة  بالفعل.  مت  ما  وه��ذ�  �لعاج 
خال  كثريً�  عانت  وق��د  عاماً,   97 عن  توفيت 
جمموعة  �أ���ص��اب��ت��ه��ا  �إذ  �الأخ������رية؛  �ل��ف��رتة 
م��ن �الأم���ر�����س و�الل��ت��ه��اب��ات دف��ع��ة و�ح���دة. 
من  �لثامن  يف  توفيت  �ل�صابة  �ل�صورية  �لفنانة 
ب�صكل   2018 �لعام  من  �الأول  �أكتوبر/ت�صرين 
قلبية  ن��وب��ة  �إن���ه  قيل  �ل��وف��اة  �صبب  مفاجئ. 
والحقاً قيل �إنها كانت م�صابة بال�صرطان, ثم مت 
بالز�ئدة  �إ�صابتها  باأن �الأطباء �كت�صفو�  �الإعان 
�الكت�صاف  ولكن  �مل��ع��دة,  �صرطان  الح��ق��اً  ث��م 
�نت�صر.  ق��د  ك��ان  �مل��ر���س  �إن  �إذ  م��ت��اأخ��رً�؛  ك��ان 
�مل��م��ث��ل��ة �ل�����ص��وري��ة م��ي ���ص��ك��اف ت��وف��ي��ت يوم 
ع���ام,   49 ع��م��ر  ع���ن  ي��ول��ي��و   23 �الإث���ن���ن 
�إث�����ر ت��ع��ر���ص��ه��ا ل��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة يف ب��اري�����س 
�ل��ف��ن��ان��ة �مل�����ص��ري��ة ك��وث��ر رم����زي ت��وف��ي��ت يف 
ع��اًم��ا,   87 ي��ن��اه��ز  ع��م��ٍر  ع��ن  ���ص��ب��ت��م��ر,   2
ن��ت��ي��ج��ًة ل��ه��ب��وط ح���اد يف �ل�����دورة �ل��دم��وي��ة.
�جلمهور  يعرفها  مل  ح��م��ادة  �أم���ل  �للبنانية 
�أو مغنية و�منا كناقدة �صاخرة والذعة  كممثلة 
خال  من  �صدفة  �صهرتها  بد�أت  حيث   , للفنانن 
لتلفزيون �مل�صتقبل وعرفت  �ل�صارع  ��صتطاع يف 
�لرجال" �نقر�صو�   " �ل�صهرية  بعبارتها  حينئذ 

2018 يف  ع�������امل�������ن�������ا  ع����������ن  رح����������ل����������وا  ن��������ج��������وم 

فريداملمثل املصري محمد متوىل آمال  املصرية  املمثلة 

املمثلة املصرية القديرة مديحة يسري 

املمثل املصري  الشاب ماهر عصام 
شرف محمد  املصري  املمثل 

هياتم املصرية  الشرقية  والراقصة  راتب املمثل األردني ياسر املصرياملمثلة  جميل  املصري  املمثل 

املمثل املصري أحمد عبد الوارث 

امل��م��ث��ل��ة وامل��غ��ن��ي��ة امل��ص��ري��ة 
أنغام امل��ط��رب��ة  شقيقة  غ��ن��وة 

أمني امل��م��ث��ل امل��ص��ري ج���الل ع��ب��د ال��ق��ادر  ع���ادل  امل��ص��رى  املمثل 

ح���������س���������ن ك�������ام�������ي 

املمثل املصري محمود القلعاوي 

طه  رشيد  الجزائري  الفنان 

املطرب اللبناني نهاد طربية 
ري����������������������������م ب�������ن�������ا 

الفنانة الشابة وئام الدحماني  ال��ف��ن��ان��ة ال���س���وري���ة ال��ش��اب��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة أم�����ل ح���م���ادة 

الفنانة املصرية كوثر رمزي 

املمثلة السورية مي سكاف 
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يركا.  في  أوتلت  فاشن  البيج  في  فرعها  إفتتاح  إعادة  نجرين  ميخال  يسّر شبكة 
العربي بحضور صاحبة  الوسط  ومؤثرون من  اإلفتتاح صحفيون  وشارك في حفل 
حق اإلمتياز الجديدة السيدة جيهان خطار ومدير عام الشبكة السيد ريموند وولبر.

قائًال: العام  المدير  وأضاف 

يُشار إلى أّن الفرع سيكون مفتوًحا للجمهور الواسع طيلة أيام األسبوع، 
من الساعة 10:00 حتى 22:00. جميعكم مدعّوون للقدوم واإلستمتاع من 

تشكيلتنا الواسعة والمميزة. 

25%

األقل  على  نمرض  جميعنا 
مرة واحدة في الشتاء، وليس 
بالضرورة أن تكون اإلنفلونزا، 
الفراش  نالزم  تجعلنا  التي 
تكون  أن  يمكن  أسبوًعا، 
نزلة برد أو زكام قد أصابنا أو 
من  واحدة  مرة  األوالد  أصاب 
حين إلى آخر.  إليكم بعض 
على  للمحافظة  النصائح 
صّحتكم هذا الشتاء: 

التركيبة التي تساعدكم على التعامل مع أوجاع الحلق والزكام: مياه ساخنة، 
ليمون، زنجبيل وعسل - 

كوب مياه لكل ُسعال - 

المضمضة بالماء والملح: تخفيف أوجاع الحلق، التهاب اللوزتين وتقّرحات الفم 
 -

نشرب، حتى لو لم نشعر بالعطش! - 
4

93% 2017 TNS تعلمون؟  هل 
4

MAZE

جاء الشتاء: كيف يمكن لشرب المياه 
أن يساعد على مواجهة نزالت البرد؟

ألول مرة في البالد: كيرالين تُطلق موقع إعادة إفتتاح فرع ميخال نچرين في يركا
كوسمتيكا وتجميل باللغة العربّية!

 Boss Bottled ،Hugo Boss Perfumes تطلق شركة 
Hugo Boss United collection

”أزرق تيفاني“جاء العطر الجديد،

الي كا روبرتو  من   Florence عطر 

”لورانس باوميير“،

REVLON  ،  REVLON COLORSTAY من  أپ  ميك 
24

REVLON

Qiriness منتجات العناية من

حرارة  درجة  ينّظم  أن  بمقدوره  يكون  ال  الطفل  حياة  من  األولى  األشهر  خالل 
جسمه، وهنا يأتي دورنا كأهل لإلهتمام بإلباسه بطريقة جّيدة والمحافظة على 

درجة حرارة مناسبة له.
ماذا ُنلبسهم؟ 

كيف ُنلبسهم؟ 

ل أن ُنلبس أطفالنا؟ كيف يفضَّ
ماذا ُنلبس طفلنا؟ وما هو عدد الطبقات المناسبة لكل فصل؟

إليكم المرشد لكيفّية إلباس األطفال

درجات الحرارة - 
25

والنوم  التغذية  الرضاعة،  مواضيع  في  اإلستشارة  مركز  من  مقّدم  المقال  هذا 
التابع لشركة متيرنا، هاتف: 33 - 33 - 32 - 800 - 1  

سنة جديدة مع مكياج جديد وفاخر وعطرجديد وراقي

كيف تحصلون على التخفيض؟

holidays25 أَدخلوا كود الكوبون

150
 وذلك يوم األربعاء 26/12/18 في فرع حيفا.
ويوم الخميس 27/12/18  في فرع أم الفحم .

30%

تختتم السنة بيومين إحتفاليين

 تخفيض على كل الدكان
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بأجـواٍء إحتفاليـة، سـعيدة ومليئـة بالطاقـات اإليجابيـة، إفتتحت شـبكة 
DESIGUAL اإلسـبانية يـوم األربعـاء (19.12.2018)، فرعهـا الجديد في البيج 

فاشـن فـي الناصرة.

La vida es chula
72

رونيـن شـمير، مديـر عـام الشـركة، قـال: 
DESIGUAL

DESIGUAL

ن توّدع الّسنة مع تشكيلة ممّيزة: توينتي فور ِس

Chain Collection
كنيونات عزرائيلي

تختتم السنة بحملة خاصة

ماركة األزياء اإلسبانّية DESIGUAL تفتتح فرعها في الناصرة

BIG FASHION
 TLV

FASHION

ألتمــــان

مـن  ُنعانـي  الشـتاء،  فصـل  فـي  وخاصـًة  العـام،  مـدار  علـى 
الحلـق  أوجـاع  الّسـعال،  ـُزل،  النُّ وأبرزهـا  الشـتوية  األمـراض 
والحـرارة المرتفعـة. هـذه األمـراض المعروفـة بالعاميـة بنزالت 
البـرد أو اإلنفلونـزا، سـببها الفيروسـات التـي تهاجم مسـالك 
فـي  إنتشـارًا  األكثـر  المعديـة  األمـراض  إلـى  وتـؤّدي  التنّفـس 

الغربـي. العالـم 

إيكيا تنّظم حفًال خاًصا بمناسبة السنة الجديدة

IKEA

55

إفـرات تسـور، نائبـة المديـر العـام لتسـويق إيكيـا فـي البـالد، 
قالـت: 

شـارك صحافيـون ومؤثـرون اجتماعيـون علـى الـرأي العـام في 
المجتمـع العربـي فـي الحفـل، الذي أُقيـم الخميـس الموافق 
بمناسـبة  وذلـك  آتـا  كريـات  إيكيـا  حانـوت  فـي   ،20.12.2018
سـعادتهم  عـن  المدعـوون  عّبـر  وقـد  السـعيدة.  األعيـاد 
لمشـاركتهم فـي هـذا اليـوم المميـز، الـذي تخّللتـه أجـواء 

واحتفاليـة. دافئـة 

عليت من شركة شتراوس تُطلق
سپلينديد Culsters- نقارش بإضافات مدلّلة 
ومغّطاة بشوكوالطة سپلينديد الفاخرة

وألول مرة، ”پيسك زمان“ بلوندي- الُمسّلي 
الشعبي المحبوب مع شوكوالطة بلوندي



بإحرتام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 

يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات  
الى عموم ابناء الطوائف المسيحية 

المحتفلة باألعياد المجيدة ورأس السنة المباركة 
داعين اهللا عز وجل ان يعيد علينا جميعًا هذه االعياد 

 ونحن ننعم بوافر الصحة والمحبة والعطاء والتضحية  
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�ل�صرطان

باحليوية,  مفعم  �الآن  �أن��ت  �حلمل,  برج  عزيزي 
و�صوف تتمكن من �لتعامل مع �ملو�صوعات �لهامة. 
ي�صاعدك �لتفكري �لو��صح على �النتهاء من مو�صوٍع 
تت�صح  �خلا�صة,  حياتك  يف  وحتى  بنجاح.  م��ا 
على  ق��ادر  �الآن  و�أن��ت  لديك,  كانت  �لتي  �ل�صكوك 
�جتياز �ل�صعوبات �لتي كنت تتحا�صاها فيما �صبق.

ع��زي��زي ب���رج �جل�����وز�ء, �أن���ت ت��ب��دو مل��ن حولك 
�آر�ء  و�قبل  قليَا  نف�صك  �كبح  متع�صب؛  كُمّب�ِصر 
ب�صهولة  تغ�صب  ال  ك��ذل��ك,  �الآخ���ري���ن.  و���ص��ل��وك 
�إذ� ق��ام �الآخ����رون ب��اأخ��ط��اء, ف��االإث��ارة �ل��ز�ئ��دة 
و�أن��ت  �الأح���و�ل,  جميع  يف  ب�صحتك  �صارة  �الآن 
و�لتقدير. �ل��ع��و�ط��ف  �إىل  بحاجة  ��ا  �أي�����صً ذ�ت���ك 

�ال�صد

�لعذر�ء

�ل��ث��ور

�جلوز�ء

�حلمل

باأ�صياء  و�لقيام  بوقتك  لا�صتمتاع  ر�ئ��ع  ي��وم 
لعملك  �لتو�ز�ن  جلب  مع  بالر�صا  ت�صعر  جتعلك 
�الأخبار  بع�س  توقع  �الأخ���رى.  وم�صوؤولياتك 
وظيفة  �أو  للرتقية  طلًبا  تقدم  كنت  �إذ�  �جليدة 
�مل�صرتكة  ب��االأم��و�ل  عاقة  لها  �أخبار  �و  جديدة 
�حلميمية وم�صاعرك  �ملا�صي  من  بذكريات  �و 

ع��زي��زي ب��رج �ل��ث��ور, ي��ب��دو يف �ل��وق��ت �حل��ايل 
غري  �لتعقيد�ت  من  متز�يًد�  ع��دًد�  تو�جه  �أنك 
 – حولك  هم  من  على  �للوم  يقع  ال  �ملتوقعة. 
حاول  �ملخطئ.  �أن��ت  تكون  �الأحيان  بع�س  يف 
�ملوجودة  �لعقبات  ت��رى  و�أن  هادًئا  تظل  �أن 
جديدة. مد�خل  الكت�صاف  كو�صيلة  طريقك  يف 

�لتحديات  تقابلك  �صوف  �ل�صرطان,  برج  عزيزي 
م�صببة  �ليوم,  عادي  غري  ب�صكل  متكررة  ب�صورة 
تبتعد  �أن  يجب  رمب��ا  �ل�صغوط.  من  �لكثري  لك 
م�صئولية  حتمل  م��ن  ب��داًل  �أح��ي��اًن��ا  �لطريق  ع��ن 
ك���ل ����ص���يء. ���ص��وف ي�����ص��اع��ك ه���ذ� ع��ل��ى توفري 
�لعمل. يف  خا�صة  بحق,  �لهامة  لاأ�صياء  طاقتك 

ت���و�زن  ف���رتة  تعي�س  �ال����ص���د,  ب���رج  ع��زي��زي 
عائق  الأي  ظ��ه��ور  وال  متناغم  وذه��ن��ي  ب���دين 
�لنقي�س,  على  ب��ل  ��ا,  �أي�����صً �الأف���ق  يف  خ��ارج��ي 
وحياتك  وخ���دوم  معك  ودي  حميطك  غالبية 
باحليوية  تتمتع  لكونك  ح��ال.  باأف�صل  ت�صري 
فعله. ترغب  م��ا  بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أك���رث, 

تنباأت  �لتي  �لعر�قيل  �إن  �لعذر�ء,  برج  عزيزي 
بقدومها منذ فرتة طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول 
تلك  و�جه  م�صتحيًا.  تفاديها  وبات  و�ق��ع,  �إىل 
�لتحديات يف �أ�صرع وقت, حتى و�إن كانت �ملهمة 
�لعر�قيل  تاأخرت يف ذلك, تر�كمت  �صعبة. كلما 
لتجاوزها. �ملجهود  م�صاعفة  عليك  ووج��ب 

�س لقو �

�مليز�ن

�لعقرب

�جل���دي

�حل��وت

�ل����دل����و

يف  و�لذهنية  �لبدنية  حالتك  �لعقرب,  برج  عزيزي 
�أح�صن حال, لذ� لديك تاأثري �إيجابي كبري على �الآخرين 
ثقة.  بكامل  �إيجابيتك وملعانك  �لذين ياحظون مدى 
من  كل  وتتخلل  تغمرك  �لتي  �حلما�صة  تنف�ُذ  �صوف 
تتعامل معه وتوؤثر فيه, فتجدهم خري عون وم�صاعد لك 
يف تنفيذ وحتقيق �أهد�فك �لتي ظننت �أنها لن تتحقق.

عزيزي برج �لقو�س, مبا �أنك تتو��صل حالًيا ب�صورة 
خططك  عر�س  وت�صتطيع  ح��ول��ك,  م��ن  م��ع  جيدة 
�جتذ�ب  �أي�ًصا  ميكنك  �صوف  �الإث���ارة,  من  جو  يف 
�الآن  بعد  فيهم  ترتاب  ال  ب�صرعة.  تابعن متحم�صن 
وح��اول  عليك,  يعر�صونها  م�صاعدة  �أي��ة  وتقبل 
ورمبا  �الآخرين  �أفكار  جتاه  منفتًحا  تكون  �أن  �أي�ًصا 
�خلا�صة. خططك  يف  �الأف��ك��ار  ه��ذه  دم��ج  ت�صتطيع 

�صخ�س  �أن�����ك  �جل����دي,مب����ا  ب����رج  ع���زي���زي 
قد  تكون  ق��د  رمب��ا  �أن��ك  ومب��ا  بحق,  �جتماعي 
م��وؤخ��ًر�,  معارفك  م��ن  �أح��د  �أو  و�ح��د  �أهملت 
مرة  �لعاقات  ه��ذه  �إ���ص��اح  �الآن  عليك  يجب 
فر�س  ترتفع  �ل��ت��و����ص��ل.  وم��ع��اودة  �أخ���رى 
لاأبد. �الأ�صدقاء  �أو  �الأ�صرة  بن  ما  ن��ز�ع  حل 

رغبتك  ح�صب  ي�صري  �صيء  ال  �حل��وت,  برج  عزيزي 
مدخلك,  بتغيري  قمت  �إذ�  ولكن  �حل��ايل,  �لوقت  يف 
ق������د ت���ن���ج���ز �أه�������د�ف�������ك ب�������ص���ك���ل �أ�������ص������رع, 
�الآخ�������ري�������ن. �آر�ء  ت���������ص����اع����د  ق������د  ك����م����ا 

جميع  �خل���ا����ص���ة  ح��ي��ات��ك  يف  ت���و�ج���ه  ����ص���وف   
وجهة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ول��ك��ن  �مل�����ص��ك��ات,  �أن����و�ع 
�مل������وق������ف. ه���������ذ�  يف  و�������ص�����ح�����ة  ن������ظ������رك 

ع��زي��زي ب���رج �ل���دل���و, ���ص��وف حت�����ص��ل �ل��ي��وم 
�ل��ع��م��ل,  �ل���ك���ث���ري م����ن �اله���ت���م���ام يف  ع���ل���ى 
م���ل���ح���وظ���ة.  �ل����ف����ري����ق  روح  �أن  ك����م����ا 
الأن  ذل������ك,  �أم����ك����ن  ك��ل��م��ا  ف���ري���ق  يف  �ع���م���ل 
ق���م بعمل  ب���ر�ح���ت���ك.  ت�����ص��ع��ر  ي��ج��ع��ل��ك  ه����ذ� 
���ص��يء غ���ري ع����ادي �ل���ي���وم م���ع �أ���ص��دق��ائ��ك.
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