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ان����ي أب��ش��رك��م ب���ف���رح عظيم،
ول���د ل��ن��ا م��خ��ل��ص وه���و املسيح
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺭﻣــــﻠــــﺔ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪ,ﺍﺑـــﻨـــﺎﺅﻩ ﻭﺍﺑـــﻨـــﺘـــﺎﻩ
ﻭﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺍﺭﻣــــﻠــــﻲ ﻭﺁﻝ ﺑــﺎﺑــﺎ
ﺃﻗـــــــﺮﺑـــــــﺎﺅﻫـــــــﻢ ﻭﺃﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

ﺳﻬﻴﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﺭﻣﻠﻲ )ﺃﺑﻮ ﻧﺒﻴﻞ(
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 05/01/2018
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

משיעל מוצרי חשמל -תאורה שפרעם

משיעל  -תאורה ואלקטריק

מרכז מסחרי שפרעם )ליד בנק מרכנתיל( 04-9501514

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺭﻣــــﻠــــﺔ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪ ﻟــــﻮﺭﻳــــﺲ ﻭﺃﺑـــﻨـــﻪ
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻏﺴﻴﻨﺔ ,ﻧﻬﺎﻳﺔ ,ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭﺭﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﻟــــﺤــــﺎﻡ ﻭﺁﻝ ﺗـــﻮﺗـــﺮﻱ
ﺃﻗـــــــﺮﺑـــــــﺎﺅﻫـــــــﻢ ﻭﺃﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ
ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ ﻗــــﺪﺍﺱ ﻭﺟـــﻨـــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﺤﺎﻡ )ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺎﺱ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 22/12/2018
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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وزير االقتصاد إيلي كوهني يؤكد خالل زيارته لبلدية شفاعمرو ":أنا هنا لست لتقديم
املساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما ألنني ملتزم بتبني مواقف عرسان ياسني"

�أك���������د وزي���������ر االق����ت���������ص����اد �إي�����ل�����ي ك����وه��ي�ن,
خ����ل���ال زي�������ارت�������ه ل����ب����ل����دي����ة �����ش����ف����اع����م����رو:
"�أنا هنا ل�ست لتقدمي امل�ساعدة لبلدية �شفاعمرو
ف��ق��ط امن���ا لأن���ن���ي م��ل��ت��زم ب��ت��ب��ن��ي م���واق���ف عر�سان
ي��ا���س�ين ،ف��ك��ره وع��م��ل��ه وات��ع��ه��د ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل ما
ميكن ملدينة �شفاعمرو  ,وي��ق��ر  17مليون �شيكل
دف��ع��ة �أوىل لإق���ام���ة امل��ن��ط��ق��ة ال�صناعية احلديثة
هذا ما �صرح به ايلي كوهني لدى زيارته ل��دار بلدية
�شفاعمرو وحلوله �ضيفا على رئي�س البلدية ال�سيد
عر�سان يا�سني م�ساء ال��ث�لاث��اء ،فتحولت اىل جل�سة
عمل جدية طرحت فيها الأف��ك��ار التي من �ش�أنها رفع
مكانة �شفاعمرو االقت�صادية على م�ستوى قطري.
وخالل ا�ستقباله للوزير �أ�سهب ال�سيد عر�سان يا�سني يف
�شرحه عن �أحوال مدينة �شفاعمرو االقت�صادية التي ال
تليق مبدينة تاريخية عريقة جمعت وما زالت يف ن�سيجها
االجتماعي خمتلف الطوائف والأديان مبا يف ذلك اليهودية
�أي�ضا .واكد يف كلمته على �ضرورة التعاون معه �شخ�صيا
على رفع �ش�أن املدينة اقت�صادية مبا يتالءم والرغبة يف

التعاي�ش العربي اليهودي ب�سالم وطم�أنينة فطالب
الوزير ان ي�ساهم يف ذلك كونه يحمل نف�س الأفكار التي
يحملها رئي�س البلدية يف هذا ال�ش�أن واكد على �ضرورة
�إقامة جممع اقت�صادي م�شرتك يخدم جميع التجمعات
ال�سكانية اليهودية والعربية يف منطقة �شفاعمرو
وذلك �سي�ساهم يف توطيد �أوا�صر عالقات التعاي�ش بني
ال�شعبني .كما �أ�شار اىل �أهمية ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
املحلية واخلارجية لتقدمي امل�شاريع يف �شفاعمرو.

وطرح ال�سيد عمر امللك مدير عام البلدية امام الوزير
ومرافقيه �أف��ك��ار وخم��ط��ط��ات البلدية االقت�صادية
وخا�صة فيما يتعلق مب�شروع �إقامة املنطقة ال�صناعية
احل��دي��ث��ة يف امل��دي��ن��ة وال��ت��ي حت��ت��اج اىل دع��م مبا�شر
من ال��وزي��ر ووزارت���ه التي تلعب دورا هاما يف ذلك.
ورحب ال�سيد جري�س حنا القائم ب�أعمال الوزير م�شددا
على �أهمية ه��ذه ال��زي��ارة ل�شفاعمرو يف عهد �إدارة
ج��دي��دة ترنو اىل رف��ع م�ستوى الأه���ايل االقت�صادي.

ث��م حت��دث ن��ائ��ب الرئي�س ف��رج خنيف�س ال���ذي �شرح
ام��ام الوزير العقبات التي وقفت ام��ام كل املخططات
وامل�شاريع احليوية االقت�صادية يف املدينة وطالب
ال��وزي��ر باتخاذ ك��اف��ة الإج�����راءات م��ن اج��ل ازالتها
وتبني مواقف عر�سان يا�سني وافكاره االقت�صادية.
ثم حتولت اجلل�سة اىل و�ضع النقاط على احلروف
ف�أ�شار الوزير ايلي كوهني يف كلمته اىل اهمية مواقف
عر�سان يا�سني وافكاره ودعا م�ست�شاريه والعاملني معه
اىل تقدمي كافة امل�ساعدات املمكنة اىل دفع عملية التطوير
االقت�صادي للمدينة .وق��ال :انا هنا لي�س فقط لأزور
مدينة �شفاعمرو وتقدمي امل�ساعدة بل لأنني ملتزم بفكر
عر�سان يا�سني واتعهد على تقدمي كل ما ميكن لدفع عملية
التقدم ال�صناعي واالقت�صادي يف �شفاعمرو وخا�صة
بناء املنطقة ال�صناعية التي يرنو اليها رئي�س البلدية.
ويف نهاية جل�سة العمل اقر وزير االقت�صاد ايلي كوهني
دفعة �أوىل  17مليون �شيكل لل�شروع يف الإج���راءات
الأولية لإقامة املنطقة ال�صناعية وق��ال :يف اليومني
القريبني �سيكون التعهد امل��ايل على طاولة الرئي�س.

ع��������اج��������ل وخ����������ط�����ي����ر!!! زاه���������ي ارم�����ل�����ي س���ي���واج���ه
عضو البلدية زي��اد الحاج عن قائمة ابناء شفاعمرو رون�������ال�������دو ورون����ال����دي����ن����ي����و
يطرح موضوع طلب رئيس لجنة (גבעת
אלונים) وري��ف��ال��دو يف "م���ب���ارة ال��س�لام"
تخصيص مبلغ  1.600.000شيكل إلحصاء البناء الغري
مرخص وزي��ادات البناء يف املدينة ملحاسبة املواطنني

اكد ع�ضو البلدية زياد احلاج لل�سالم انه مت رف�ض بحث
اقرتاح تخ�صي�ص مبلغ  1,600000₪لإجراء اح�صاء
لتجاوزات البناء واالبنية الغري مرخ�صة وفق ت�صحيح
القانون  ،116ال��ذي �أُق��ر قبل �سنة ،وذل��ك ملا فيه من
خماطر �ضد املواطنني العرب يف الدولة ،وذلك يف جل�سة
اول �أم�س االرب��ع��اء للجنة التنظيم والبناء ه�ضاب
البلوط(גבעת אלונים) حيث �سيتم اجبار املواطنني
على دفع تكاليف باهظة كر�سوم مياه ،بناء وهند�سة،
ويف معظم احل���االت ال ي�ستطيع امل��واط��ن احل�صول
على ترخي�ص بناء ح�سب القوانني احلالية املجحفة.
هذا واكد احلاج رئي�س قائمة ابناء �شفاعمرو انه قريبًا
�ستطرح القائمة املو�ضوع للبحث يف املجل�س البلدي

تنظم �شركة  mtr7التي افتتحت مدر�سة ك��رة ال��ق��دم التابعة للنجم رونالدينيو
يف ال��ب�لاد م���ب���اراة ال�����س�لام ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي جت��م��ع جن���وم ك���رة ال��ق��دم ال�برازي��ل��ي�ين
العامليني ال��ق��دام��ى وجن��وم ك��رة ال��ق��دم اال�سرائيليني امل�شهورين عامليا ام��ث��ال النجم
زاه���ي �أرم���ل���ي وال��ن��ج��م م��و���ش��ي��ه ���س��ي��ن��اي ،ح��اي��ي��م راف��ي��ف��و واي����ال ب��رك��وف��ي��ت�����ش ال��ذي
�سيدربهم امل���درب �شلومو ���ش�يرف واملنتخب ال�برزي��ل��ي ال���ذي �سيدربه رونالدينيو .
ه��ذا وم��ن املالعب املر�شحة ال�ست�ضافة اللقاء ملعب عوفر يف حيفا او تيدي يف القد�س

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت �ص �م �ي��م ال� �غ� �راف� �ي���ك :اي � �م� ��ان ح��اي��ك الربيد االلكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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احتفالية
يف
شفاعمرية
ارس
د
م
تستضيف
ائية
د
االبت
الكاثوليكية
االسقفية
ميالدية بحضور الرئيس وتوزع هدايا بمبادرة عضو البلدية سامر صليبا امل��ش��روع املشبوه ألراض��ي
املنطقة الشرقية תמ"ל 1036

رئيس كتلة الجبهه زهري كركبي
يحذر من صناعات كيميائية خطرية
يف مشروع املنطقة الصناعية الجديد

ا�ستمرارًا للنهج القائم منذ �سنوات ,ا�ست�ضافت اال�سقفية الكاثوليكية
مبديرتها الرائعة نيفني مباريكي ع�شرات الطالب من مدار�س �شفاعمرية من
عدة �صفوف خمتلفة الحتفالية ميالدية مميزه مع الزجال فتح حماده وفرقته .
ه���ذا وق���ام���ت امل���دي���رة ب��ا���ص��ط��ح��اب حم���رر ال�����س�لام ت��ه��ام��ه جن��ار
اىل ج��م��ي��ع ال�����ص��ف��وف ال���ت���ي ت���واج���د ب��ه��ا ال���ط�ل�اب م���ن امل���دار����س

املختلفة يف اج���واء م��ن ال��وح��دة ال��ط�لاب��ي��ة وامل��ح��ب��ة ال�شفاعمرية
وه����ذا ال���ع���ام ك���ان ل�لاح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ك��ه��ة خ��ا���ص��ة ب��ح�����ض��ور الرئي�س
ع��ر���س��ان ي��ا���س�ين وال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال ج��ري�����س ح��ن��ا وال��ن��ائ��ب جميل
���س��واع��د وع�����ض��و ال��ب��ل��دي��ه ���س��ام��ر �صليبا ال���ذي ���س��اه��م يف ت��وزي��ع
ال���ه���داي���ا ل��ل��ط�لاب ب���دع���م خ���ا����ص م���ن ال�����س��ي��د ع��ر���س��ان ي��ا���س�ين .

ال�����������ج�����������ن�����������دي امل�����������ج�����������ه�����������ول :

املعاني السامية للعيد تتجلى يف أع��م��ال الكشاف الخريية
وت��وزي��ع م��ئ��ات ال��ط��رود للمحتاجني م��ن جميع ط��وائ��ف البلد

الرئيس السابق زياد جروس والكشاف زهري بولس على رأس املجموعة الخريية

كما كل عام وا�ستمرارًا للأعمال العظيمة اخلريية
التي عودنا عليها الك�شاف من ترميم املقابر
وامل�سريات املختلفة والفعاليات اجلماهريية ،
قامت املجموعة اخلريية ,التي جتمع بني عبق
املا�ضي �,أ�صحاب اخلربة والف�ضل زياد جرو�س-
�أبو �سليم وزهري بول�س  -ابو اليا�س مع ال�شبيبة

الك�شفية ,بجمع اكرب عدد من املواد الغذائية
والتموينية وتعليبها يف طرود خمتلفة ومتنوعة
وتوزيعها على العائالت امل�ستورة �ضمن برنامج
بلدي �ساهم من خالله ق�سم الرفاه االجتماعي
يف البلدية يف تزويد ا�سماء العائالت بالإ�ضافة
اىل اال�سماء القائمة وغريها من املتوجهني .

ǂƃƹƠţƩƍŦƲţƩƘǌŢ

ان ه��ذا العمل اجل��ب��ار امن��ا يعترب اح��د اهم
االعمال والن�شاطات اخلريية من وحي العيد
ور�سالة ال�سيد امل�سيح ,املني ان يحمل �شبابنا
ه��ذه الر�سالة نحو االج��ي��ال القادمة وت�ستمر
االع���م���ال اخل�ي�ري���ة وال��ن�����ش��اط��ات املختلفة
لينعم اهلنا بفرحة العيد وبهجة امل��ي�لاد .

قدم رئي�س كتلة اجلبهة ال�سيد زهري كركبي طلبًا لرئي�س البلدية
حول مو�ضوع املرحلة الثالثة من املنطقة ال�صناعية اجلديدة
املزمع املبا�شرة يف اقامتها يف املدينة حيث ت�شمل املرحلة الثالثة
م�صانع ل�صناعات كيماوية خطرية ح�سب تخطيط الداخلية .
هذا وطلب كركبي بحث املو�ضوع والوقوف عن كثب حول حقيقة
االم��ر وم��دى خطورة �إق��ام��ة ه��ذه امل�صانع على �صحة النا�س.

ƻǉƘǃƉŧƸ
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ل��ق��اء ل��ط�لاب ب��رن��ام��ج ال��ق��ي��ادة الشابة
"هابستان" وأولياء أمورهم تخلله أمسية
احتفالية بمناسبة ع��ي��د امل��ي�لاد ورأس
شفاعمرو
بلدية
قاعة
يف
الجديدة
السنة
ج��ري�����س ح��ن��ا ال��ق��ائ��م ب ��أع��م��ال رئ��ي�����س بلدية

�أق��ام��ت اول �أم�����س الأرب��ع��اء جمعية م�ؤ�س�سة
ع��م��ري  -ح��ي��ز م�����ش�ترك ،ل��ق��اء ل��ط�لاب برنامج
القيادة ال�شابة "هاب�ستان" و�أول��ي��اء �أمورهم
تخلله �أم�سية احتفالية مبنا�سبة عيد امليالد
ور�أ�س ال�سنة اجلديدة يف قاعة بلدية �شفاعمرو.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ومعايدة لل�سيد

�شفاعمرو ،والذي �شرفنا باحل�ضور وامل�شاركة
يف اللقاء .ورحب �أي�ضا باحل�ضور ال�سيد امريام
جولدين رئي�س اجلمعية وم�ؤ�س�سها و�أ���ش��اد
ب��دور ال�شبيبة يف حتقيق حلمه وحلم �شريكة
حياته تيلدا ب�إقامة �شبيبة واع��دة م�شرتكة يف
اجلليل .بعده حت��دث حنا بيد�س وعميت مئري
مرجاليت ع��ن ر�ؤي���ة حيز م�����ش�ترك ،واطلعوا
احل�ضور على فعاليات املجموعة ال�سنوية.
يف ختام االجتماع خرج اجلميع جلولة بني �أ�ضواء
امليالد ال�شفا عمرية ،زاروا كني�سة الروم الكاثوليك
ودي��ر راهبات مار يو�سف .وبني ال�شرح الوايف
واالبت�سامات ،تعالت �أ�صوات ال�سرور والعيد
بني �أفراد املجموعة عندما ظهر �شيخ العيد بابا
نويل ...الفعالية مع �أهايل الطالب كانت جزء من
برنامج التعارف على جمتمعات اجلليل وبلداته.

صفوف السادس يف الراهبات تحتفل بامليالد يف حفل مهيب

فاديه �سرور حيث رمن الطالب ترانيم
ميالديه بجميع اللغات وابدعوا
يف تقدمي عر�ض مو�سيقي بجداره .
ه���ذا وك��ان��ت امل��در���س��ه ق��د زينت
ق���اع���ة ال���ع���ر����ض ب��زي��ن��ه خ��ا���ص��ه
ومم��ي��زه للعيد حيث اع��رب االهل
ع���ن اع��ج��اب��ه��م ال��ك��ب�ير مبجهود
امل��در���س��ه واالداره وامل��ع��ل��م��ات .
ك��م��ا وال��ق��ى امل��دي��ر رام���ي ���س��رور
نظمت مدر�سة راهبات النا�صره م�ساء االربعاء
احتفاليه ميالديه ل�صفوف ال�ساد�س ا�شرفت عليها كلمه ع��اي��د م��ن خاللها االه���ل ومت��ن��ى للطالب
املربيه مها خوريه ومعلمة املو�سيقى يف املدر�سه م�����ش��وارا حياتيا زاخ���را بالنجاح والتميز ..

ǂƃƹƠţƩƍŦƲţƩƘǌŢ

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

غ���ادر ال��ب�لاد مطلع الأ���س��ب��وع ,اب��ط��ال مدر�سة
احل�سيني للكراتيه ،ف��رع الرابطة التقليدية اىل
جورجيا ،وذلك للم�شاركة يف البطولة الدولية التي
�ستقام هناك ،حيث ميثل ابطال مدر�سة احل�سيني
للكراتية مدينة �شفاعمرو والبالد ببطولة جورجيا
الدوليه  ،وت�أتي م�شاركة ابطال مدر�سة احل�سيني
يف هذه البطولة بعد النجاح الكبري الذي حققوه يف
عدة بطوالت عاملية  ،و�سي�شارك يف بطولة جورجيا
اىل جانب ابطال مدر�سة احل�سيني ممثلون عن
ع�شرات الدول ،وهذه بطولة دولية تنظم من قبل

احت��اد ال��ـ  wkfاجلورجي الر�سمي يف الدولة.
وق���ام رئي�س بلدية �شفاعمرو عر�سان يا�سني
وم��دي��ر ق�سم ال��ري��ا���ض��ه اال���س��ت��اذ ك���ارم �صبح
و�أه�����ايل ال��ع��دي��د م��ن ط�ل�اب امل��در���س��ة بتوديع
اب���ط���ال ���ش��ف��اع��م��رو و���س��ف��رائ��ه��ا يف اوروب�����ا.
اما االبطال الذين �سي�شاركون يف هذه البطولة فهم :
ا�صيل �سامل ح�سن ،ق�صي في�صل �شعبان �،سنان فايز
�شريفي،عدنحممد�سعدي،م�صطفىوح�سنيداهود،
حيث ي�شرف على تدريب ه�ؤالء البطل عبداهلل نا�صر
احل�سيني .ويرافق الوفد ال�شفاعمري �سامل ح�سن .
وي�شار اىل ان هذا هو التمثيل الثامن ل�شفاعمرو
والبالد من قبل ابطال الرابطة يف غ�ضون ن�صف
�سنة .وق��ال املعلم عبداهلل احل�سيني ان��ه فخور
بطالبه وب��االجن��ازات التي حققوها حتى اليوم
 ،وهو على يقني من قدرتهم على حتقيق اجناز
اخر ل�شفاعمرو يف هذه البطولة التي تعترب من
اق��وى البطوالت حت�ضريا للبطوالت العاملية.

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

جرى يوم اجلمعة املا�ضي يف القاعة الريا�ضية
يف �شفاعمرو ،م��ب��اراة ودي��ة احتفالية مبنا�سبه
االع����ي����اد امل���ج���ي���دة وت���ك���رمي ال��ن��ج��م��ة الع��ب��ة
ك���رة ال�سلة ال�����ش��ف��اع��م��ري��ة �شهد ه���اين عبود.
ح��ي��ث مت ا���س��ت�����ض��اف��ة ف��ري��ق ف��ت��ي��ات هبوعيل
بيتح تكفا م��ن ال���درج���ة ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��ي تعلب
ف��ي��ه ال�لاع��ب��ة ���ش��ه��د وحت��م��ل ����ش���ارة ال��ك��اب�تن.

ŢǃƱŹƕŦ

قبل بداية املباراة حتدث رئي�س البلدية ال�سيد
عر�سان يا�سني مرحبًا بال�ضيوف ومبار ًكا لالعبة �شهد
وم�ؤك ًدا على اللقاء الأخوي الذي يعود بالفائدة على
اجلميع و�أن البلدية لن تذخر جه ًدا يف دعم الريا�ضة.
كما حت��دث مدير ق�سم الريا�ضة الأ���س��ت��اذ كارم
�صبح �شكر ب��دوره رئي�س البلدية ال�سيد عر�سان
يا�سني وال��ق��ائ��م ب�أعماله الأ���س��ت��اذ جري�س حنا
وط��اق��م جمعية �سبورتاج �أمي��ن �أ���ش��ق��ر� ،إدوار
ا���س��ط��ف��ان وال�����ش��ك��ر م��و���ص��ول مل��ن�����س��ق اللقاء
امل���درب ه��اين ع��ب��ود و�أ���ش��ار �أن ف��رق ال�سلة يف
���ش��ف��اع��م��رو و���ض��ع��ت امل��دي��ن��ة ع��ل��ى اخل��ارط��ة.
هذا و�أثنت ادارة هبوعيل بيتح تكفا على ح�سن
ال�ضيافة و�شكرت �شفاعمرو على اال�ست�ضافة
وامل�شاركة يف تكرمي جنمة الفريق �شهد هاين عبود
التي ح�صلت على درع تقديري من احل�ضور.
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كمال
أحمد
الشاب
ضد
اتهام
الئحة
تقديم
ت��ف��ال بقتل وال����ده ده��سً��ا يف شفاعمرو مشاركة واسعة يف مؤتمر التعليم والتأهيل املهني يف شفاعمرو

قدمت النيابة العامة يف لواء حيفا للمحكمة املركزية
يف حيفا  ،ي��وم االثنني  ، ،الئحة اتهام �ضد ال�شاب
�أحمد كمال تفال (  26عاما ) من �شفاعمرو ون�سبت
ل��ه فيها تهمة " قتل وال���ده كمال تفال (  51عاما)
ده�سا ب�شكل متعمد على خلفية خ�لاف عائلي ".
وجاء يف الئحة االتهام " �أن املتهم هو ابن الفقيد من
زوجته الأوىل  ،ويقع خ�لاف بني املتهم وبني والده
وزوجته الثانية و�أوالده��م��ا  ،فهم ي�سكنون يف ذات
املبنى  ،وق��د �أدى اخل�ل�اف امل�ستمر منذ �سنوات
�إىل ت��ق��دمي ع��دة ���ش��ك��اوى م��ن ال��ط��رف�ين لل�شرطة ".
و�أ�ضافت الئحة االتهام  " :عند ال�ساعة ال�ساد�سة من
م�ساء يوم اجلمعة املوافق  9.11.2018وقع �شجار
قرب املبنى ال�سكني للعائلة ،حيث ت�شاجر املتهم مع
والده وابنائه من زوجته الثانية حيث علت التهديدات

وال�شتائم والقاء حجارة  ،وخالل ذلك �أ�صيب املتهم
جراء تعر�ضه للطعن حيث و�صفت جراحه بالطفيفة ،
وتوجه املتهم مل�ست�شفى " رمبام " يف حيفا  ،وبعد عودته
من امل�ست�شفى قرر قتل والده  ،وعند ال�ساعة 6:15
�صباحً ا � ،شاهد املتهم والده وزوجته الثانية يخرجان
من املبنى  ،فقام املتهم بده�س والده ب�سيارته مما ت�سبب
ب�إ�صابته بجراح خطرية بر�أ�سه و�صدره  ،ووا�صل
املتهم ال�سري بال�سيارة بينما كان والده عالقا على مقدمة
ال�سيارة  ،مل�سافة حوايل  20مرتا  ،اىل ان �سقط الفقيد
عن ال�سيارة  ،فهرب املتهم من املكان باجتاه بيت �أخيه
وترك ال�سيارة هناك وعاد لبيته  ،بينما تويف الأب مت�أثرا
بجراحه بعد يوم من خ�ضوعه لعملية جراحية " .
وطلبت النيابة العامة من املحكمة ابقاء املتهم رهن
االعتقال حتى انتهاء االج���راءات الق�ضائية بحقه .

نيلي اقدي�س ابنة مدينة ي��اف��ا ،وو���س��ام ن��اط��ور اب��ن دال��ي��ة الكرمل،
ثان
ون��ادي��ة جرب ابنة قرية �أب��و غو�ش ،ي��رون ببنك �إ�سرائيل كبيت ٍ
لهم ال �سيّما �أن االختيار وق��ع عليهم م��ن ب�ين مئات املر�شحني من
الو�سطني اليهودي والعربي دليال على �أن الكفاءات وال��ق��درات هي
العامل احلا�سم يف نهاية امل��ط��اف للقبول للعمل يف بنك ا�سرائيل
اختيار موظفني ع��رب يف بنك �إ�سرائيل لعدد من الوظائف املهنية يف
الآونة الأخرية ،جاء من بني مئات الأ�شخا�ص يهو ًدا وعربًا الذين قدّموا
تر�شحهم لإ�شغال نف�س الوظائف ،دليال على �أ ّن الكفاءات هي ال�ضمان
للنجاح والتقدّم املهني ،وبالذات يف بنك �إ�سرائيل الذي يعترب حا�ضنة
للكفاءات والتعدّدية ،وامل�س�ؤولني فيه يدعون ،من كل منرب� ،أبناء املجتمع
العربي من خمتلف التخ�ص�صات عدم الرتدّد يف تقدمي تر�شحهم ملختلف
الوظائف ال�شاغرة التي يتم ن�شرها يف موقع االنرتنت لبنك �إ�سرائيل.
نيلي اقدي�س ،ابنة مدينة يافا ،خريجة ق�سم القانون واالقت�صاد يف
تخ�ص�صت يف فرتة التدريب يف املجال امل�صريف ،وهي
جامعة حيفا وقد ّ
تعمل منذ � 3سنوات يف بنك �إ�سرائيل يف وح��دة توجهات اجلمهور يف
ق�سم الرقابة على البنوك ،وتت�ضمّن وظيفتها التي تتطلب مقدار كبري

من املهنية وامل�س�ؤولية ،مراجعة ومعاينة توجهات و�شكاوى اجلمهور
والبت يف م�شاكلهم مقابل البنوك و�شركات بطاقات االئتمان وفح�ص
عمل البنوك والت�أكد �أ ّنها ال تخالف تعليمات الرقابة على البنوك.
وتقول نيلي �أ ّن عملها مينحها �إمكانية الت�أثري واتخاذ القرار فالتزامها ال
يكون جتاه القوانني اجلافة وانمّ ا لها اعتباراتها املهنيّة ،بح�سب نيلي،
هذا العمل مينحها الكثري من االكتفاء الذاتي بالذات �أ ّنها جنحت يف
االندماج يف �إحدى �أهم امل�ؤ�سّ �سات العامّة يف �إ�سرائيل ،كما �أ ّنه يتيح لها
امكانيّة الت�أثري وامل�شاركة يف اتخاذ القرار لتح�سني وتعزيز الإن�صاف يف
العالقة ما بني البنوك والزبائن .وهي تطمح للو�صول �إىل من�صب �إداري
من منطلق ال�شعور احلقيقي ب�أ ّنها تعمل على ت�أدية ر�سالة هامّة وهي
ت�ضع ن�صب عينيها اخرتاق ال�سقف الزجاجي الذي يحول دون و�صول
الن�ساء العربيّات �إىل منا�صب �إدارية مرموقة ،وت�ؤكد نيلي �أنها ال ترى �أ ّن
�أي �شخ�ص عربي ميكن �أن يجد �صعوبة يف االندماج يف البنك ،ويف حال
وجد �أحدهم �صعوبة �سيلقى بكل ت�أكيد امل�ساعدة والدعم من اجلميع.
و�سام ناطور ،ابن قرية دالية الكرمل ،خريج جامعة حيفا يف العلوم
ال�سيا�سية وعلم االج��ت��م��اع ،وحا�صل على اللقب ال��ث��اين يف العلوم

ّنظم مركز التدعيم للفرد والأ���س��رة التابع لق�سم
ال�����ش��ؤون االجتماعية يف بلدية �شفاعمرو م�ؤمتر
التعليم وال��ت��أه��ي��ل املهني وذل���ك م�ساء اخلمي�س
االخري يف قاعة ا�شكول باي�س .حيث �شارك يف امل�ؤمتر
رئي�س بلدية �شفاعمرو عر�سان يا�سني ورئي�س ق�سم
ال�ش�ؤون فريد �شاهني وع�شرات امل�شاركني واملهتمني.
افتتحت امل ��ؤمت��ر ال�سيدة عنايه �شليوط رئي�سة
ط��اق��م ال��ع��م��ال االج��ت��م��اع��ي�ين يف ق�����س��م ال�����ش ��ؤون
بكلمة ترحيبية ب��احل�����ض��ور ,وت��ط��رق��ت اىل اح��دى
اه�����داف ق�����س��م ال���رف���اه االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي حت� ّ�ث
ال��ف��رد على اال���س��ت��ق��رار وحت�سني ظ��روف��ه املادية
م��ن خ�ل�ال ت��وج��ي��ه��ه م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج متنوعة.
كما ورحّ ��ب��ت العاملة االجتماعية ي���ارا �سليمان
م���رك���زة ب��رن��ام��ج اجل��ام��ع��ة ب��احل�����ض��ور ال��ك��رمي
وامل���ت���ن���وع ال�����ذي ح�����ض��ر و����ش���ارك يف امل����ؤمت���ر.

تخلل امل ��ؤمت��ر حما�ضرة بعنوان املعرفة ا�سا�س
النجاح مع امل�ست�شارة للت�أهيل املهني ال�سيدة لينا
هنو ,كما و�شاركت ع�شرات امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال��ك��ل��ي��ات امل��ع�ترف بها م��ن خ�لال معر�ض خا�ص
للربامج التعليمية .رئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد
عر�سان يا�سني ه ّن�أ احل�ضور و�أ�شاد بن�شاط املركز
وت�شجيعه للفعاليات املماثلة وال��ت��ي ت��ه��دف اىل
اهمية زي���ادة ال��وع��ي واالن���دم���اج ب�سوق العمل.
و���ش �دّدت م��رك��زه م��رك��ز التدعيم للفرد والأ���س��رة
العاملة االجتماعية روزان ع��وادي��ة على اه��داف
امل��ؤمت��ر واهمها معرفة امكانيات التقدم بالتعليم
وال��ع��م��ل وال����ذي ب����دوره ي�����ؤدي اىل رف���ع االج���ور
املتدنية والتي متيز املجتمع العربي .بالإ�ضافة اىل
اهمية اكت�ساب املعلومات ال�ضرورية التي تهدف
اىل حت�سني و���ض��ع امل��وظ��ف مب��ج��ال عمله احل��ايل.
كما و�شرحت عن خدمات املركز التي تهدف لتح�سني
ظروف الفرد والعائلة من خالل امل�ساعدة با�ستخال�ص
احلقوق مع العاملة االجتماعية ختام نفاع .ايجاد
عمل والتهي�ؤ لعامل العمل ،كيفية االدارة ال�سليمة
مليزانية املنزل مع املرافقة م��رام �أب��و �شاح ،ي�ضم
امل��رك��ز ب��رن��ام��ج التنمية ل��رف��اه��ي��ه الأ����س���رة ال��ذي
ي��راف��ق العائلة ب�شكل مكثف خ�لال ف�ترة حم��ددة
وي��ت��ط��رق مل��ج��االت ح��ي��اة خمتلفة منها العائلية،
االقت�صادية واالجتماعية مع املرافقة وفاء ابراهيم.

بنك إس�رائ�ي��ل يحتضن ال �ك �ف �اءات العربية وي��دع��و أب �ن �اء املجتمع ال�ع��رب��ي إىل ت�ق��دي��م ترشحهم إلش �غ �ال مختلف ال��وظ �ائ��ف ال �ش �اغ��رة يف البنك
ال�سيا�سية ،ومتخ�ص�ص يف مو�ضوع الرقابة العامة ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله
ثان �آخر يف �إدارة االعمال من كلية نتانيا للإدارة .عمل ً
�سابقا
على لقب ٍ
يف �أحد البنوك الكربى ،وقد بد�أ عمله يف بنك �إ�سرائيل ،يف نهاية العام
املا�ضي ،يف دائرة م�شاركة معطيات االئتمان ،التي تقوم بو�ضع اخلطط
لبناء نظام االئتمان الهادف اىل ت�شجيع املناف�سة يف جمال االئتمان� ،سواء
داخل اجلهاز امل�صريف �أو لدى امل�ؤ�سّ �سات غري امل�صرفيّة .هذا النظام
يتيح املجال امام الزبائن للح�صول على ائتمان ب�شروط �أف�ضل ،كما هو
متبع و�سائد يف الدول املتقدّمة� ،إذ مي ّكن هذا النظام املقر�ضني من معرفة
الزبون ج ّي ًدا وبالتايل تقدمي عرو�ض جذابة له ،ما �سي�ساهم يف تغيري
الو�ضع القائم اليوم يف �سوق االئتمان ،والذي بح�سبه فقط البنك الذي
يدير احل�ساب يعرف الزبون ج ّي ًدا وب�إمكانه �أن يقدّم له ً
عر�ضا منا�سبًا.
ويخت�ص و�سام يف �إطار عمله يف تنظيم ومراقبة �شركات االئتمان ،ويقول":
يف هذا العمل انا �أ�شعر انني يف مرحلة هامة يف حياتي املهنية ،بحيث �أتيحت يل
فر�صة ا�ستغالل جتاربي ومعلوماتي ودرا�ستي ،وتوظيفها ل�صالح م�شروع
مبتكر ،له ت�أثري كبري على القطاع االقت�صادي ب�أكمله يف الدولة .و�أقدم
هنا� ،شكري اخلا�ص ،للم�س�ؤولني يف بنك ا�سرائيل ،على دعمهم يل ب�شكل

عام ،وامل�ساعدة يف التغلب على �أي عائق وتوفري اجلو املريح والداعم".
نادية جرب ،ابنة قرية �أبو غو�ش ،متزوجة و�أم لطفلة حديثة الوالدة.
هي � ً
خا�صة ،ال �سيّما �أ ّنها ال متلك �أيّة �شهادة �أكادمييّة
أي�ضا ق�صة جناح ّ
وجنحت بف�ضل عزميتها بالو�صول �إىل بنك �إ�سرائيل .بعد �إنهاء املدر�سة
الثانوية ،ح�صلت نادية على ت�أهيل مهني يف جمال التجميل وعملت �سنة
ون�صف يف هذا املجال ،وب�سبب ظروف العمل ال�صعبة انتقلت للعمل
كحار�سة �أمن ،وهي مهنة والدها ،و�صادف �أن كان عملها يف املبنى الذي
يقع فيه بنك �إ�سرائيل ،فبد�أت باالهتمام بالبنك والبحث عرب موقع االنرتنت
عن �أي وظيفة �شاغرة منا�سبة فيه ،حتى وجدت وظيفة يف ق�سم العملة يف
وحدة العد والت�صنيف ال تتطلب �شهادة �أكادمييّة ،مل ترتدّد يف الرت�شح لها
وجنحت يف اجتياز كافة االختبارات ومقابالت العمل ،وبالفعل ّمت قبولها.
تقول نادية �أ ّن داخلها كان �صوتان� ،صوت يقول لها ال يوجد لك �أي احتمال
بالقبول و�صوت �آخر يقول لها �أ ّنها قادرة ،يف نهاية املطاف مل تنجح يف
احل�صول على العمل فح�سب بل �سرعان ما ّمت ترقيتها لتكون م�س�ؤولة
عن طاقم العمل يف وحدة العد والت�صنيف .وتفكر نادية اليوم بالدرا�سة
الأكادمييّة لع ّل ذلك ي�ساعدها يف احل�صول على وظيفة مرموقة يف البنك.
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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻷﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻤﺠﻴﺪة
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ
ورأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ

اﴍف ﻓﺆاد ﺟﺒﻮر

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رواد
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮيب واﻟﺪرزي واﻟﴩﻛﴘ
وﻃﺎﻗﻢ اﻻدارة واﳌﺮﻛﺰﻳﻦ

קרן גרוס

קרן הנצחה ע"ש יוסף ש .וקרוליין גרוס
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جرائم القتل والعنف تتفاقم
واملسؤولون ال يرون وال يسمعون

مقاالت

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

تزداد حاالت العنف ً
�شهرا بعد �شهر يف املجتمع العربي،
وارتكاب جرائم القتل فيه ت�سجل �أرقاماً يدنى لها
اجلبني ،واملواطن العربي يت�ساءل بغ�ضب وبحق عن
�سبب تق�صري امل�س�ؤولني عرباً وغري عرب يف معاجلة هذا
الأمر .نهاية الأ�سبوع املا�ضي كانت �أياماً دامية للمجتمع
العربي يف �إ�سرائيل ،فقد مت قتل خم�سة مواطنني عرب
بدم بارد يف مناطق خمتلفة من البالد .تقول املعلومات
املتوفرة �أن  59حالة قتل بينهم � 13إم��ر�أة ،عا�شها
املجتمع العربي الإ�سرائيلي منذ مطلع هذا العام ،وال
�أحد يدري ماذا تخبيء لنا الأيام الباقية من هذه ال�سنة.
القتل هو قتل وال�ضحية هي �ضحية .لكن جرمية قتل
الفتاة ي��ارا ن�ش�أت �أي��وب ( 16عاما) والتي وقعت
ال�شهر املا�ضي يف قرية اجل�ش اجلليلية هزت املجتمع
العربي� .شيء طبيعي ان ي�سقط قتلى يف مواجهات
تقع بني ع�صابات ت�صفية حل�سابات معينة ،لكن قتل
فتاة يف مقتبل العمر يف بداية زهرة �شبابها هو جتاوز
لكل اخلطوط احلمر .ه��ذه الفتاة مل حتمل يف يديها
م�سد�ساً �أو �أي �سالح �أخ��ر ،بل حملت كتباً ودفاتر
و�أق�لام��ا .يف جمتمعنا �أ�شخا�ص يقتلون بالر�صا�ص
او حتى بالنحر دون �أن يرم�ش لهم جفن ،وامل�صيبة
�أن ه ��ؤالء الأ�شخا�ص ينتمون �إىل اجلن�س الب�شري.
لقد �أ�صبح جمتمعنا العربي رغم ن�سبته ال�ضئيلة قيا�ساً
بالو�سط اليهودي ،جمتمعاً ي�شار �إليه بالبنان عند
احلديث عن جرائم القتل .العنف والتخلف االجتماعي
والفو�ضى وعدم الوعي يف املجتمع العربي ،و�صل �إىل
حد مل يعد يطاق � ً
أبدا .لقد �أ�صبح قتل االن�سان العربي يف
جمتمعنا �أ�سهل من ا�صطياد الطيور واحليوانات الربية،
و�أ�سهل من "�شربة مي"� .شباب وفتيان و�شابات وفتيات
يقتلون يف و�ضح النهار بكل برودة دم وبرودة �أع�صاب.
جمتمع عربي فيه من يقتلون بع�ضهم البع�ض لأتفه
الأ�سباب .فما �أ�سهل قتل االن�سان وما �أرخ�صه يف بالدنا.
حادث مقتل �أب وابنه يف حلظة واحدة ب�سبب خالف
ع��ائ��ل��ي ،يظهر م��دى التخلف امل�تراك��م يف جمتمعنا
ال��ع��رب��ي ،لأن اخل�لاف مهما ي��ك��ون يجب �أن يعالج
بالعقل ال بالع�ضالت املفتولة �أو ب��ال�����س�لاح .لكن
عندما يفتقر االن�سان �إىل العقل ي�صبح متاما مثل
احليوان ي�ستخدم كل �شيء و�أي �شيء لإبادة الآخر.
االح�صائيات عن اجلرمية وحوادث القتل يف املجتمع
العربي خميفة ومرعبة ج��دا .ن�سبة ال�سكان العرب

يف البالد تبلغ ح��وايل ع�شرين
ب��امل��ائ��ة ،لكن ن�سبة العنف تبلغ ث�لاث��ة �أو �أربعة
�أ�ضعاف من جممل �أعمال العنف يف �إ�سرائيل ،تقارير
ر�سمية تقول ،ان معدل ق�ضايا العنف يف املجتمع
العربي اكرب بخم�سة ا�ضعاف يف الو�سط اليهودي،
ك��م��ا ان �سبعني ب��امل��ائ��ة م��ن م��ل��ف��ات ال��ق��ت��ل تابعة
مل�شتبهني ع��رب .معلومات (ترفع ال��ر�أ���س) بالفعل.
جلنة املتابعة العربية تتحمل �أي�ضاً امل�س�ؤولية عن
ذلك ،البع�ض اعتقد ب�أن انتخاب حممد بركة رئي�ساً
لهذه اللجنة يف �أكتوبر/ت�شرين الأول ع��ام 2015
قد ي�ساهم يف خف�ض هذه الن�سبة املخيفة من العنف
يف املجتمع العربي ،مبعنى �آخ��ر توهموا �أن بركة
"�سين�شل الزير من البري" .لكن الواقع ي�شري �إىل عك�س
ذلك� ،أي ان ن�سبة �ضحايا القتل يف املجتمع العربي قد
ارتفعت �سنوياً منذ تويل بركة رئا�سة جلنة املتابعة.
فقد ذكرت معلومات "املركز العربي للمجتمع الآمن"�أن
عدد �ضحايا جرائم القتل يف العام  2015و�صل �إىل
� 58ضحية ،ويف العام  2016بلغ � 64ضحية �أما
يف العام  2017فقد و�صل العدد �إىل � 72ضحية.
هناك �أي�ضاً من يوجه �أ�صابع الإت��ه��ام �إىل �أع�ضاء
الكني�ست .لكن من الظلم �أن نتهمهم جميعاً ،لأننا يجب
�أن ن�سمي اجلنني ب�إ�سمه ونكون من�صفني مع الذين
عملوا بجدية لتخفيف العنف يف املجتمع العربي,
الدكتور �أحمد الطيبي جنح يف �سن قانون �ضد �إطالق
النار يف الأع��را���س لكن ال�شرطة ال تطبقه.كما عقد
جل�سة قبل �سنوات ���ش��ارك فيها نتنياهو ومفو�ض
ال�شرطة وع�����ش��رات ال��ن��واب وع��ائ�لات ثكلى حول
اجلرمية يف البلدات العربية .كما بادر اىل عقد م�ؤمتر
�سنوي �ضد العنف يف الكني�ست كان �آخرها قبل عام،
"واحلبل عاجلرار" لكن ً
يدا واحدة ال ت�صفق .على
الأقل عمل الطيبي واجبه كممثل عن املجتمع العربي.
�صحيح �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية تتحمل امل�س�ؤولية
املبا�شرة �أي�ضاً عن هذا الأم��ر ،وال يوجد �أدن��ى �شك
يف ذل��ك .لكن الأ�صح ،هو �أن املجتمع العربي وحده
يتحمل امل�س�ؤولية عن كل ما يجري فيه ،لأن الرتبية
وال�سلوكيات هما الأ�سا�س ،و�أقولها بفم ملآن ودون تردد
�أو اعتبار "التلم الأعوج من الثور الكبري" وافهموا ذلك
كما يحلو لكم .كل راع م�س�ؤول عن رعيته ،ونحن وحدنا
امل�س�ؤولني عن جمتمعنا ،والعيب فينا بالدرجة الأوىل.

"تغيب دور االم��ان يف حضرة ال��رص��اص الطائش"
م�����ح�����م�����د ج�������م�������ال ص���ب���ح

أحدا يهدي ً
منذ �سنوات ال ب�أ�س بها ..مل يعد � ً
ورودا� ..أو
لنقل الأكرثية� ..أعتقد �أن هذا العامل بد�أ ّ
يجف وي�شيخ،
�صعُبت علينا �أنف�سنا و تفحمت �صورة الواقع يف
دواخلنا و ها هو دُخان الي�أ�س يت�صاعد من �أدمغتنا �إىل
ال�سماء ،يا اهلل ان النا�س ان�شغلوا بالفعل يف ال�صراع
املُدبر للبحث عن �أدنى حقوقهم و كفروا ً
كفرا ممُ عناً
بالغد الو�شيك ،لقد اعتادت �آذاننا يف الآونة الأخرية،
تناول �أخبار عن �سقوط �ضحايا الر�صا�ص الطائ�ش
وغريهم من ال�ضحايا التي تتوارد �أخبار موتهم يومياً.
يكاد يتوزع الر�صا�ص بالت�ساوي على مناطق خمتلفة
يف ارجاء البالد ،وبالتايل يتوزع املوت يف امل�شهد العام
حتى ال يكاد يو ّفر � ً
أحدا من النا�س على اختالفهم ،مع
تغيّب دور الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني الذين ال يظهرون
اال بعد وقوع امل�صيبة لينددو بالواقعة ويتزاعمون
حماربة اجلرمية ويعي�ش امل��واط��ن حتت ظل �أمن
ممنوح كهدية لنا با ُ
جلملة ،ونحن منوت باملف ّرق،.
عند ارتفاع عدد ال�ضحايا يطفو على ال�سطح خطاب
"الر�صا�صة الطائ�شة" .هذا اخلطاب ال��ذي يغ ّلف

اجلرمية ويه ّذبها .فتبدو
الر�صا�صة هنا مف ّكرة
وتتع ّقل هدفها فتعدل عن
قتل النا�س �أو ُتقدم على
قتلهم ،وك ��أن الر�صا�ص
يحدد �أه��داف��ه من تلقاء
نف�سه .كما �أن الطي�ش
امل��ق�����ص��ود ه��ن��ا يحيل
�إىل الر�صا�صة ويخفي القاتل ،فتح�سبُ الر�صا�صة
فاع ًال م�ستق ًال ،يف حني يتوارى الفاعل خلف خطاب
�سلطته املحليّة ،الر�سميّة ،ويختبئ خلف "الر�صا�صة
الطائ�شة"� .سيادة الر�ؤ�ساء االفا�ضل وا�صحاب الكرو�ش
واملوائد ال ي�صح �أن نطلق و�صف على الر�صا�صة
بانها طائ�شة بل الطي�ش هو من �سماتكم بعد تطلقوا
خطاب االمن املتما�سك والذي هو باال�سا�س معدوم.
وال����ي����وم ����س����أ����ض���ع وردة واح�������دة ف���ق���ط يف
ر����ص���ا����ص���ة ط��ائ�����ش��ة م�����رت م����ن ن���اف���ذت���ي ذات
ي�����وم ..و�أم���ن���ح ن��ف�����س��ي ت��ه��دئ��ة ..لأي�����ام ق��ادم��ة.

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

دم�������������وع وش�����م�����وع
يف كل منا�سبة تنهمر احل��روف امل�ضيئة والكليمات
ال���وردي���ة م��ن ف��وه��ات �أ���ص��ح��اب الأق��ل�ام النبيلة
لتتكلم ع��ن املنا�سبة ،ه��ذه الأق��ل�ام ،وم��ن منطلق
اح�ترام املنا�سبة وحتدي ًدا �إذا كانت منا�سبة عيد،
ت��ع��م��ل ق�������ص���ارى ج���ه���ده���ا لإب��������راز اجل���ان���ب
الإي��ج��اب��ي ك��ي ال تعكر �أج���واء العيد واملحتفلني.
تف�صلنا �أي��ام معدودة عن عيد امليالد املجيد ،عيد
املحبة ،العطاء والت�ضحية ،ف��الأن��وار مبزيج من
الأل����وان ت�ضيء ال�����س��اح��ات وال�����ش��وارع وامل��ح��ال
التجارية والأم��اك��ن العامة .والأ�شجار اخل�ضراء
ال��ب��ا���س��ق��ة ال��ت��ي ت���دل ع��ل��ى احل���ي���اة واحل��ي��وي��ة،
وال��ل��ون الأح��م��ر ل��ون دم امل�سيح ال���ذي ي��دل على
�سفك دم��اء ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ال��ذي يظهر
ب�صورة مميزة ،حيث يتجول بابا نويل يف الأزق��ة
وال�شوارع بلحيته البي�ضاء ،يقرع اجلر�س والأوالد
يرك�ضون وراءه يلتقطون �صورة تذكارية معه.
ج��م��ي��ل ج����دا �أن ن��ح��ت��ف��ل ب��ال��ع��ي��د و�أج����وائ����ه،
ل��ك��ن��ن��ا ول�ل��أ����س���ف ن�����س��ي��ن��ا ون��ت��ن��ا���س��ى معانيه
ال�����س��ام��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال�ترب��وي��ة وال��دي��ن��ي��ة.
فنعتني باملظهر ب��ع��ي � ًدا ع��ن اجل��وه��ر ،وي�صبح

جم���رد ي���وم ع��اب��ر وي�����ص�ير ي���وم ال��ت��ب��ذي��ر امل��ف��رط،
ال نفكر �إال ب�أنف�سنا با�ستثناء بع�ض امل�ؤ�س�سات
اخل��ي�ري����ة وب���ع�������ض �أ�����ص����ح����اب ال�������ض���م���ائ���ر.
ال نفكر مبا يجري يف حميطنا وحولنا� ،أو ما ن�شهد من
تردّي ظروفنا احلياتية اليومية ،وم�شاهد وم�سل�سالت
القتل والعنف ،وخا�صة الن�ساء وت�شريد الأطفال
وتفاقم ظاهرة التط ّرف والتع�صب واخلطاب الطائفي
و�أ�صحاب احلاالت اخلا�صة واحلاالت التي فقدت �أحد
�أفرادها ،ولهم �أقول وبهذه املنا�سبة :اعلم �أن ذوبان
�شموع العيد يف بيوتكم واحرتاقها كاحرتاق قلوبكم
من لوعة الفراق لغدر الزمن ،و�أن الأنوار يف ال�شوارع
وال�ساحات والكنائ�س والأ�شجار التي تتمايل مع هبوب
رياح دي�سمرب ،حتني قامتها داللة مل�شاركتكم �أحزانكم!
فال تعتقدوا �أب� ًدا �أن العاهات مهما كانت وعورتها،
متنعكم من بلوغ الغايات وحتقيق �آمالكم املرجوة.
فكم من �شخ�صيات و�صلت �إىل ذروة املجد ،وهي
�ضريرة و�صمّاء! فاهلل �أ ب�صر بكم منكم وال �شده تدوم .
ك��ل��ي �أم�����ل �أن ي���ع���ود ال���ع���ي���د ،وي���ك���ون مبثابة
حم��ط��ة �أم����ل م��ط��ول��ة وا���س��ت��ق��رار ل��ل��ع��ب��اد حمبي
ال�����س�لام و�أن ين�صر امل��ظ��ل��وم وتتحقق العدالة.

رث��اء أمل��رح��وم ع�لاء جريس فرهود
م��ن اخ��وك��م ال��ش��اع��ر :ف��ت��ح حمادي
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لحمايتك من الربد واإلنفلونزا ..عليك بهذه األطعمة

حل��م��اي��ت��ك م���ن ال��ب�رد والإن���ف���ل���ون���زا خ�ل�ال ف�صل
ال�شتاء عليك ب��ت��ن��اول ع��دة �أط��ع��م��ة وم�شروبات
تزيد من كفاءة اجلهاز املناعي ومقاومة اجل�سم.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور جم���دي ب����دران ع�ضو اجلمعية
امل�صرية للح�سا�سية وامل��ن��اع��ة �إن ت��ن��اول �شرب
املياه وبكميات كبرية خالل ف�صل ال�شتاء �ضروري
للتخل�ص م��ن البلغم ،كما �أن ت��ن��اول م�شروبات
ال�شاي والتيليو و�أوراق اجل��واف��ة والربدقو�ش
والنعناع وال�شمر وال��زع�تر ت ��ؤدي لتقوية اجلهاز
امل��ن��اع��ي ،وت��خ��ف��ف م��ن اح��ت��ق��ان الأن����ف واحل��ل��ق،
وت�سهل التخل�ص م��ن �إف���رازات اجل��ه��از التنف�سي.
و�أ�ضاف لـ"العربية.نت" �أن فيتامني �سي من �أقوى
الفيتامينات التي تواجه الربد والإنفلونزا ،ويتوافر
بكرثة يف ال�سبانخ حيث يوفر كل  100غرام من ال�سبانخ
 47%من االحتياج اليومي لل�شخ�ص البالغ لفيتامني
�سي ،م�شريا �إىل �أن الفيتامني يتواجد �أي�ضا وبكرثة
يف اجل��واف��ة والكيوي الأ�صفر والبقدون�س وق�شر
الليمون النيئ والربوكلي والفلفل الأخ�ضر والفراولة
والربتقال واليو�سفي واملاجنو والطماطم والأنانا�س.
وي��ق��ول ا���س��ت�����ش��اري امل��ن��اع��ة �إن م��رك��ب��ات الفايتو
وال��ك��اروت��ي��ن��وي��دات ت��ق��وي ج��ه��از امل��ن��اع��ة وجتعل
اجل�سم مقاوما �شر�سا للإنفلونزا وال�برد ،وتتواجد

هذه املركبات بوفرة يف الفلفل الرومي الذي يتواجد
به  30م��ادة من الكاروتينويدات القوية واملانعة
لنمو اخل�لاي��ا ال�سرطانية ،وامل��اجن��و ال��ت��ي ترفع
املناعة لثالثني درج��ة الحتوائها على فيتامني �أ
وفيتامني �سي و 25من الكاروتينويدات ،م�ضيفا
�أن فيتامني �سي م�ضاد للأك�سدة ويفيد مر�ضى
الربو وي�ساعد يف تكوين الكوالجني وبالتايل يحمي
الأن�سجة ال�ضامة واجللد ،ويفيد يف متا�سك الأن�سجة
ويقلل م��ن م�ضاعفات الأت��رب��ة وال��ه��واء امللوث.
وك�����ش��ف ب����دران �أن اجل���واف���ة ت�ترب��ع ع��ل��ى عر�ش
الفاكهة الغنية مب�ضادات الأك�سدة وفيتامني �سي
كما حتتوي على �أل��ي��اف البيكتني التي تتحلل يف
الأمعاء �إىل �أحما�ض دهنية تغذي البكترييا النافعة
املانعة للح�سا�سية ،وتقوم بتن�شيط وتقوية اجلهاز
امل��ن��اع��ي ،م�����ش�يرا �إىل �أن اجل��واف��ة حت��ت��وي كذلك
على م��ادة الليكوبني التي تزيد م��ن ق��وة املناعة.
و�أ����ض���اف �أن اجل��واف��ة تقلل ب�شكل طبيعي من
�ضغط الدم وده��ون ال��دم ،كما �أن غلي �أوراقها يفيد
مر�ضى اجل��ه��از التنف�سي ويقلل البلغم ،وي�سهل
ط��رده ،ويقلل من احل�سا�سية ال�صدرية وال�سعال
ويخفف من احتقان اجلهاز التنف�سي ويرفع املناعة
املخاطية ومينع تراكم الدهون يف ال�شرايني ،كما
يعالج الربو ويحد من جتمع ال�صفائح الدموية.
اخل�لا���ص��ة ك��م��ا ي��ق��ول ا���س��ت�����ش��اري احل�سا�سية
وامل��ن��اع��ة �أن��ه ملواجهة ال�برد والإن��ف��ل��ون��زا ،علينا
بتناول اجل��واف��ة والربتقال واليو�سفي والليمون
والربوكلي وال�سبانخ والفلفل والأنانا�س واملاجنو
والفراولة ،وتناول م�شروبات الربقو�ش والزعرت
وغلي �أوراق اجلوافة ،وال�شمر والنعناع وال�شاي.

هذا هو املشروب السحري للقضاء على نزالت الربد

ع��ادة يرتبط ف�صل ال�شتاء بكرثة الإ�صابة بنزالت
الربد التي ي�صاحبها التهاب احللق وم�شاكل يف اجلهاز
التنف�سي ،وذل��ك لن�شاط العدوى الفريو�سية يف هذا
الوقت من العام ً
نظرا للتغري يف الأح���وال اجلوية.
ويعترب الأنا�س الأك�ثر عر�ضة لنزالت ال�برد� ،أولئك
الذين يفتقرون �إىل املناعة القوية ب�أج�سامهم ،الأمر الذي
يحرمهم القدرة على حتمل التغريات يف حالة الطق�س،
ويجعلهم يت�أثرون ب�سهولة بالطق�س البارد والعدوى.
وم���ن الأع���را����ض ال�شائعة ل��ن��زالت ال��ب�رد� ،سيالن
الأن������ف� ،آالم يف احل��ل��ق ت��ت��راوح ب�ي�ن اخلفيفة
�إىل ال�����ش��دي��دة ،ال��ع��ط�����س و���ص��ع��وب��ة التنف�س.
ف����إذا كنت ممن يعانون من التعر�ض لنزالت الربد
ب�شكل متكرر يف ال�شتاء ،فال داع��ي للقلق من الآن،
فهناك م�شروب طبيعي �سحري عليك جتربته فور
جمددا و�سرتى النتيجة املذهلة ً
ً
فورا.
�إ�صابتك بالربد
ويتكون هذا امل�شروب من  4عنا�صر فقط هي الزجنبيل،
الثوم ،اجل��زر والأن��ان��ا���س ،ولإع���داد الع�صري ح�سب
م��ا ج��اء يف موقع "بولد �سكاي" املعني بال�صحة:
 .1يتم تق�شري قطعة �صغرية من الزجنبيل ،ب�ضعة
ف�صو�ص ثوم وجزرتني ثم تقطيعهم �إىل قطع �صغرية.

 .2وت�ضاف �إليهم �شريحة �أنانا�س ،ويتم مزجهم
ب��اخل�لاط ح��ت��ى ت��ت��ح��ول امل��ك��ون��ات �إىل م�����ش��روب،
وي��ت��م ت��ن��اول ك���وب م��ن��ه م���رة واح�����دة يف ال��ي��وم.
ويعود املفعول ال�سحري لهذا امل�شروب �إىل اخل�صائ�ص
املميزة ملكوناته الأربعة والتي نبينها لكم كالآتي:
ال������������زجن������������ب������������ي������������ل
1
ي�����ش��ت��ه��ر ال���زجن���ب���ي���ل ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه امل�������ض���ادة
ل�لال��ت��ه��اب��ات ،ك��م��ا �أن�����ه ي�����س��اع��د ع��ل��ى مكافحة
ال��ف�يرو���س��ات ال��ت��ي ت�سبب ال�ب�رد وال��ت��ه��اب احللق.
ال����������������������ث����������������������وم
2
يعرف الثوم ب�أنه م�ضاد للجراثيم ،ول��ه خ�صائ�ص
م�ضادة للفريو�سات وااللتهابات ،كما ي�ساعد على
ط��رد الفريو�س امل�سبب لنزالت ال�برد ،كما �أن مادة
الألي�سني املوجودة يف الثوم ت�ساعد على رفع م�ستوى
املناعة باجل�سم وحت��م��ي م��ن الإ���ص��اب��ة بالعدوى.
اجل�������������������������������������زر
3
لأنه غني بفيتامني  Aو  ،B1ف�إن اجلزر يعد واحدا
من املكونات الطبيعية التي ت�ساعد يف احلفاظ على
مناعة اجل�سم ،كما ي�ساعد يف مكافحة البكترييا
والفريو�سات ،وبالتايل يحمي اجل�سم من الإ�صابة
ب��ال��ع��دوى ،خ��ا���ص��ة ن���زالت ال�ب�رد الأك��ث�ر �شيوعا.
الأن������������������ان������������������ا�������������������س
4
يعرف الأنانا�س �أي�ضاً بخ�صائ�صه امل�ضادة لاللتهابات،
كما يعترب م�صدرا غنيا باملواد امل�ضادة للأك�سدة،
ويحتوي �أي�ضا على كمية كبرية من فيتامني  ، Cهذا
ف� ً
ضال عن �أنه ي�ساعد يف تعزيز مناعة اجل�سم ،ومكافحة
الكثري من �أن��واع العدوى التي قد ت�ؤثر على اجل�سم.
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We wish you a

Merry
Christmas
and Happy New Year
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ن��������ج��������وم رح����������ل����������وا ع����������ن ع�������امل�������ن�������ا يف 2018
املمثل املصري محمد متوىل املمثلة املصرية آمال فريد املمثل املصري محمد شرف

املمثل املصري الشاب ماهر عصام

املمثلة السورية مي سكاف

املمثلة والراقصة الشرقية املصرية هياتم املمثل األردني ياسر املصري املمثل املصري جميل راتب
امل��م��ث��ل��ة وامل��غ��ن��ي��ة امل��ص��ري��ة
غ��ن��وة شقيقة امل��ط��رب��ة أنغام

املمثل املصري أحمد عبد الوارث

امل��م��ث��ل امل��ص��ري ج�ل�ال ع��ب��د ال��ق��ادر

املمثل املصري محمود القلعاوي املطرب اللبناني نهاد طربية

الفنانة املصرية كوثر رمزي

املمثل امل��ص��رى ع���ادل أمني

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

الفنان الجزائري رشيد طه املمثلةاملصريةالقديرةمديحةيسري ح���������س���������ن ك�������ام�������ي ال��ف��ن��ان��ة ال���س���وري���ة ال��ش��اب��ة الفنانة الشابة وئام الدحماني
مع اقرتاب عام  2018على الرحيل� ،شهد هذا ك��ان بع�ضها باللغة الأجنبية والفرن�سية من جنمى الكوميديا حممد �صبحى وحممد جنم جاءت ب�سبب �أمرا�ض ال�شيخوخة ،وقد �أم�ضت
العام �أي�ضاً رحيل العديد من ال�شخ�صيات البارزة �أبرزها لوران�س العرب وتوفى عن عمر  92عاماً .وغريهما  ،وتوفى عن عمر ناهز  79عاماً .الفرتة الأخرية من حياتها يف امل�ست�شفى ،وقد
وامل�شاهري فى عامل الفن ,التمثيل والغناء  ,مما امل��م��ث��ل امل�����ص��رى �أح��م��د ع��ب��د ال����وارث  ،كان ال��ف��ن��ان اجل��زائ��ري ر�شيد ط��ه رح��ل وب�شكل نا�شدت ال��دول��ة التدخل مل�ساعدتها يف نفقات
�أثار حزن العديد من حمبيهم ومتابعيهم  ،ومن متزوجاً لفرتة من الفنانة �سعاد ن�صر ،توفى مفاجئ اث��ر تعر�ضه لأزم��ة قلبية �أثناء نومه العالج وه��ذا ما مت بالفعل .الفنانة امل�صرية
�أبرز امل�شاهري الذين رحلوا عن عاملنا هذا العام :ع��ن ع��م � ٍر ي��ن��اه��ز  71ع��ا ًم��ا ب��ع��د ���ص��راع مع يف منزله امل��ت��واج��د يف العا�صمة الفرن�سية ،توفيت عن  97عاماً ،وق��د عانت ً
كثريا خالل
امل��م��ث��ل امل�����ص��رى حم��م��د م��ت��وىل  ،ت��وف��ى عن امل��ر���ض ،ول��ه العديد م��ن الأع��م��ال الدرامية .ب���اري�������س.ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز ال����ـ  59ع���ام���اً .ال��ف�ترة الأخ���ي��رة؛ �إذ �أ���ص��اب��ت��ه��ا جمموعة
عمر  72ع��ام �اً ،م��ن �أ���ش��ه��ر �أع��م��ال��ه م�سل�سل املمثلة واملغنية امل�صرية غنوة �شقيقة املطربة امل���ط���رب ال��ل��ب��ن��اين ن��ه��اد ط��رب��ي��ة رح����ل عن م��ن الأم���را����ض واالل��ت��ه��اب��ات دف��ع��ة واح���دة.
�أراب���ي�������س���ك ،ل���ي���ايل احل��ل��م��ي��ة و زي��زي��ن��ي��ا� .أنغام ،توفيت ب�سبب حادث �سري عن عمر  30عاما .ع��امل��ن��ا ب�����ش��ك��ل م��ف��اج��ئ يف ي��ن��اي��ر /ك��ان��ون الفنانة ال�سورية ال�شابة توفيت يف الثامن من
املمثلة امل�صرية �آم��ال ف��ري��د ، ،وم��ن �أ�شهر املمثل امل�صرى جالل عبد القادر �شارك يف العديد ال���ث���اين ن��ت��ي��ج��ة ن���وب���ة ق��ل��ب��ي��ة يف ب��اري�����س �أكتوبر/ت�شرين الأول من العام  2018ب�شكل�أع��م��ال��ه��ا �أف��ل�ام ب��ن��ات ال���ي���وم ،ل��ي��ايل احل��ب من الأعمال التليفزيونية منذ ثمانينات القرن رمي بنا  ...خرب وفاتها �أثار الكثري من احلزن .مفاجئ� .سبب ال��وف��اة قيل �إن���ه ن��وب��ة قلبية
وح��م��ات��ى م�لاك وت��وف��ت ع��ن عمر  80ع��ا ًم��ا .املا�ضي �أ�شهرها م�سل�سل ليايل احللمية  ،بوابة فاملطربة وامللحنة الفل�سطينية حاربت ال�سرطان والحقاً قيل �إنها كانت م�صابة بال�سرطان ،ثم مت
امل��م��ث��ل امل�������ص���رى ال�����ش��اب م���اه���ر ع�صام احللواين ،الع�صيان و ق�ضية ر�أي عام كما �أخرج م��ن��ذ ال��ع��ام 2009وانت�صرت ع��ل��ي��ه .ولكن الإعالن ب�أن الأطباء اكت�شفوا �إ�صابتها بالزائدة
ت��وف��ى ع���ن ع��م��ر  39ع���ام���اً ب�����س��ب��ب نزيف ع��دة م�سرحيات وت��وف��ى ع��ن عمر  63عاماً .املر�ض اخلبيث قرر �أن يعود جم� ً
�ددا يف العام ث��م الح��ق�اً �سرطان امل��ع��دة ،ولكن االكت�شاف
ف����ى امل�����خ ول�����ه ال���ع���دي���د م����ن الأف����ل���ام .املمثل امل�����ص��رى ع���ادل �أم�ي�ن  ،ا�شتهر ب��دور  2016و�أعلنت هي عن ذلك بجملة م�ؤثرة ك��ان م��ت��أخ� ً
�را؛ �إذ �إن امل��ر���ض ك��ان ق��د انت�شر.
امل��م��ث��ل امل�����ص��رى حم��م��د ���ش��رف ،ت��وف��ى عن ال��ي��ه��ودى ع��زرا ف��ى م�سل�سل ر�أف���ت الهجان ،ج� ً
�دا على مواقع التوا�صل فقالت� :إن �صوتي امل��م��ث��ل��ة ال�����س��وري��ة م��ي ���س��ك��اف ت��وف��ي��ت يوم
عمر  55ع��ام �اً و���ش��ارك يف ع�����ش��رات الأدوار و����ش���ارك ف���ى ال��ع��دي��د م���ن الأع����م����ال منها ال��ذي كنتم تعرفونه توقف الآن عن الغناء ..الإث���ن�ي�ن  23ي��ول��ي��و ع���ن ع��م��ر  49ع���ام،
امل�ساعدة يف ال�سينما والتليفزيون وامل�سرح .م�سل�سل �أراب��ي�����س��ك ول��ي��ايل احللمية ،توفى الآن �أحبتي ورمب��ا �سيكون ذل��ك �إىل الأب���د»� .إث�����ر ت��ع��ر���ض��ه��ا ل��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة يف ب��اري�����س
امل��م��ث��ل��ة وال��راق�����ص��ة ال�����ش��رق��ي��ة امل�صرية ع��ن عمر  83ع��ام �اً بعد ���ص��راع م��ع املر�ض .ويف ال��راب��ع وال��ع�����ش��ري��ن م��ن م��ار���س� /آذار ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة ك��وث��ر رم����زي ت��وف��ي��ت يف
ه���ي���امت ،وت���وف���ي���ت ع���ن ع��م��ر  69ع���ام���اً .ح�����س��ن ك���ام���ى  ،ت���وف���ى ي����وم اجل��م��ع��ة  14رح��ل��ت ال��ب��ن��ا ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ر ال���ـ  52عاما ��� 2س��ب��ت��م�بر ،ع��ن ع��م � ٍر ي��ن��اه��ز  87ع��ا ًم��ا،
امل���م���ث���ل الأردن��������ى ي���ا����س���ر امل�������ص���رى لقى دي�����س��م�بر ب��ع��د ���ص��راع م��ع امل��ر���ض ع��ن عمر الفنانة ال�شابة وئام الدحماين  ,توفيت نتيجة نوبة ن��ت��ي��ج� ًة ل��ه��ب��وط ح���اد يف ال�����دورة ال��دم��وي��ة.
م�صرعه ف��ى ح���ادث �سري ب����الأردن ع��ن عمر ن��اه��ز  82ع��ام �اً ،ت��رك ب�صمته على ال��درام��ا قلبية حادة ومفاجئة ما �أدى �إىل وفاتها على الفور اللبنانية �أم���ل ح��م��ادة مل يعرفها اجلمهور
 48ع��ام �اً ،و���ش��ارك ف��ى � 6أع��م��ال م�صرية وعلى فن الغناء الأوب���راىل ،و�شهد له كل من بعمر  34عاماً .خرب وفاتها �شكل �صدمة كبرية؛ كممثلة �أو مغنية وامنا كناقدة �ساخرة والذعة
وا���ش��ت��ه��ر ب�����الأدوار ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ب��دوي��ة .ع��رف��ه بالطيبة ودم��اث��ة اخل��ل��ق والت�سامح .لكونها كانت يف قمة عطائها وب�سبب �صغر �سنها .للفنانني  ,حيث بد�أت �شهرتها �صدفة من خالل
املمثل امل�صرى جميل راتب � ،شارك فى العديد املمثل امل�صرى حممود القلعاوى ال��ذى قدم الفنانة القديرة مديحة ي�سري غ��ادرت عاملنا ا�ستطالع يف ال�شارع لتلفزيون امل�ستقبل وعرفت
من الأف�لام وامل�سل�سالت والأعمال امل�سرحية ،العديد من العرو�ض امل�سرحية املتميزة مع يف الثالثني من مايو� /أيار عام  .2018وفاتها حينئذ بعبارتها ال�شهرية " انقر�ضوا الرجال"
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ȆȔƾƄƪŽȚȲǾųǛưƴƃŽȚǛżȚǍůȶȲƾƯƉŽȚǜžȴǞſƾƯůǛƄƶżȚȣȘȲƾƯ ȽŴǚƳŽȵƾƸžțǞż
ǜžǑƴƈƄŽȚǟƴŸȸȤǞźȶȫǞƇƴžǚƳƪŮǋŸƾƉƁȵƾƸƵŽȚțǍŵȴƺŮȚǞźǍƯůȴȖǛƳƸƴŸ
ǠƯƸƃŶǚƳƪŮǛưƴƃŽȚǛżȚǍůǜžǚƸƴƲƄŽȚǟƴŸȶǀƆŸǎƵŽȚȲƾƯƉŽȚȝƾŮǞſ
ǛƱŽȚȝƾŲȿǍƲůȶǜƸůȥǞƴŽȚțƾƷƄŽȚȆǘƴƇŽȚȬƾűȶȖǗƸƱƈůǉƴƵŽȚȶȔƾƵŽƾŮǀƬƵƬƵŽȚ
ȜǍƸưǧǉƴžǀƲƯƴžǀŮȚȣƼŮȚȶȖǋŮȚƿƸƃƭŽȚǟŽȘǛƳƲƁǍŶǠźȒǘƴƇŽƾŮȳǽƹŮȴȶǍƯƪů ǀƃƸżǍƄŽȚȵǌƀȝƾŸƾŴȞǾŰǚżȆǘǣƾŻȢȞǾŰȜǋƵŽƾƷŮǀƬƵƬƵŽƾŮȚǞžǞŻȶǍůƾźȔƾƵŮ
ǜƸůȥǞƴŽȚǛƸƲƯůȶǘƴƇŽȚȡƾƱƄſȚǜžǗƸƱƈƄŽƾŮǛżǋŸƾƉƄŴ
ȥƾƸƄűȚǟƴŸǛżǋŸƾƉƁȴȖǝƶƳƵƁȵƾƸƵŽȚțǍŵǐƭƯŽƾŮǍƯƪſǛŽǞŽǟƄŲȆțǍƪſ
ȴǞƶƵƬůȆǁƸƃŽȚǠź4ǠžƾůȵƾƸƵŽȚȤƾŮǕžȬƾűȶȖȶȩȚǍžȖǚŻȖǕžȶǀŽǞƷƉŮȔƾƄƪŽȚ
ǀƱƸƱƈŽȚȝƾŮȶǍƪƵŽȚǍƸƬƇƄŽȜǍźȿ ǞƄžȶȜǌƁǌŽȵƾƸžǟƴŸǀƴǣƾƯŽȚȢȚǍźȖǀźƾżȲǞƫŲ
ǙŽǌżǀƶųƾƉŽȚȶ
Ƚ ȖȸǌŽȚTNSȬǾƭƄŴȚǟƴŸȔȹ ƾƶŮȒȴǞƵƴƯůǚƀ
ȿ
ǜž93%ȝǋżȖȆ2017ȲǞƴƁȖǠźȸǍű
ǁƸƃŽȚǟŽȚ4ǠžƾůȵƾƸƵŽȚȤƾŮȲƾųȢȚǌƶžǍƅżȖȵƾƸžțǍƪůǁƇƃǧȖǀƴǣƾƯŽȚȴƺŮȝǾǣƾƯŽȚ
ƾƀƾƵƁǛƳƇƶƵƁȸǌŽȚȶǛŽƾƯŽȚǠźƾžǋƲůǍƅżǈȚMAZEǍƷƭƵŮǕƄƵƄƁǝſȚȶƾǧǞƫų
ƿƸŶȖȶǟƱǧȖȆǀƸŽƾŸȜȢǞƆŮ
ǀƸźƾŸȶǀƇǧȒǍƅżȖȲǞƲſȴȖƾƶƯŴǞŮȚȣƾž

ƾżǍƁǠźǁƴůȶȖǜŵƾźǃƸƃŽȚǠźƾƷŸǍźȠƾƄƄźȘȜȢƾŸȘǜƁǍƆſȲƾƈƸžǀƳƃŵȿǍƉƁ
ǀƃŲƾǧȤǞƬƇŮǠŮǍƯŽȚǓŴǞŽȚǜžȴȶǍŰƻžȶȴǞƸƱƇǧȠƾƄƄźȁȚǚƱŲǠźȱȤƾŵȶ
ǍƃŽȶȶǋſǞƵƁȤǋƸƉŽȚǀƳƃƪŽȚȳƾŸǍƁǋžȶȤƾƭųȴƾƷƸűȜǋƸƉŽȚȜǋƁǋƆŽȚȥƾƸƄžȁȚǘŲ
ǀƃŲƾƫŽȱȤƾŮȽȖ)ǚƱƇŽȚǠźǍƃŽȶȶǋſǞƵƁȤǜƁǍƆſȲƾƈƸžǀƳƃƪŽȳƾƯŽȚǍƁǋƵŽȚȲƾŻȶ
ȜȢƾŸȘ Ǖž ǜƁǍƆſ ȲƾƈƸž ǀƴǣƾƯŽ ǁƵƬſȚ
ȿ ǠƄŽȚ Ȥƾƭų ȴƾƷƸű ȜǋƁǋƆŽȚ ȥƾƸƄžȁȚ ǘŲ
ǝƄƲƲŲȸǌŽȚȤǞƭƄŽȚȶȠƾƆƶŽƾŮȔȚǋƯŴƾƶſȘƾżǍƁǁƴůȶȖǜŵƾźǃƸŮǠźƾƶŸǍźȠƾƄƄźȘ
ȦƾƶŽȚțǞƴŻǟŽȘȲǞǧǞŽȚǜƁǍƆſȲƾƈƸžǁŸƾƭƄŴȚǋƲŽǠŮǍƯŽȚǓŴǞŽȚǠźǀƳƃƪŽȚ
ǀƱƇůǍƃƄƯůǠƄŽȚȆȜǎƸƵƵŽȚƾƷƵƸžƾƫůȶƾƷƄŽƾǧȖǚƬƱŮǛŽƾƯŽȚȶȢǾƃŽȚȔƾƇſȖǚżǠź
ȝƾźƾƲƅŽȚȶǉǣȚǍƪŽȚǗƴƄƈžǜƸŮǕƵƆůȴȖƿƇůȆƾƷƯƃƭŮȆȲƾƈƸžȴȖǀƲƸƲŲȶȆǀƸƶź
ȹ
ǘŰȚȶǠƶſȖ)ǾǣƾŻȳƾƯŽȚǍƁǋƵŽȚȯƾǤȖȶƾƷƵƸžƾƫůƾƷƶžǠŲǞƄƉůǠƄŽȚȆȜȢǋƯƄƵŽȚ
ȜȤƾƁǎŽƾƶƶǣƾŮȥȜǞŸǋŮǍƈƄźȖȶȆƾŲȹ ƾƆſǘȿƲƇƄŴƾżǍƁǠźȠƾƄƄźȁȚȜȢƾŸȘȴȖǜžǋżƺƄžȶ
(ǜƁǍƆſȲƾƈƸžǠźǀƯǣȚǍŽȚȔȚǍƪŽȚǀŮǍƆůȶȜǎƸƵƵŽȚǛƸžƾƫƄŽƾŮȬƾƄƵƄŴȁȚȶȬǍƱŽȚ
ȆȬǞƃŴǈȚȳƾƁȖǀƴƸŶǕŴȚǞŽȚȤǞƷƵƆƴŽƾ ȹŲǞƄƱžȴǞƳƸŴȬǍƱŽȚȴȿ ȖǟŽȘȤƾƪȽƁ
ǜžȬƾƄƵƄŴȁȚȶȳȶǋƲƴŽȴȶȿǞŸǋžǛƳƯƸƵű22:00ǟƄŲ10:00ǀŸƾƉŽȚǜž
ȜǎƸƵƵŽȚȶǀƯŴȚǞŽȚƾƶƄƴƸƳƪů

Boss BottledǀŸǞƵƆžǠźǀƈƉſȞǋŲȖȆHugo Boss PerfumesǀżǍŵǘƴƭů
Hugo Boss UnitedǝƵŴȚȶȜȢȶǋƇžǀƯźǋȽ ŮȸǍƫŸȶǐƯƶžǍƭŸǞƀȶ&collection
ǜƸźȶǍƯƵŽȚȳǋƲŽȚȜǍżǠƃŸǽǜžǀƯŮȤȖǋƇůȚǋƲźǙŽǌŽȶȆȢƾƇůǽȚǠƶƯƁǍƭƯŽȚǛŴȘ
ǜƸƃŸǾŽȚ ȝƾƱǧ Ǖž ǟŵƾƵƄƸŽ ǍƭƯŽȚ ǛƵȿ ǧȽ ǍƭƯŽȚ ȚǌƷŽ ǀƸǣƾŸȢ ǀƴƵŲ ǍƁǞƫƄŽ
ǍųȃȚȳȚǍƄŲȚȶǘƁǍƱŽȚȠȶȤȆǏƱƶŽƾŮǀƲƅŽȚǚƅžǜƸƇűƾƶŽȚ
ȿ
ȆǀŮǾƈŽȚȱȤǞƁǞƸſǀƶƁǋžǍƇŴȶȲƾƵűǏƳƯƁȸǌŽȚȆǋƁǋƆŽȚǍƭƯŽȚȔƾű(ǠſƾƱƸůȰȤȥȖ)
ȹ
ǎƸƵƵŽȚȤǞƀǎŽȚǍƭŸƾƶŽȳǋȿ ƲůȶȆƾƷǣƾżǍŵȶǠſƾƱƸůǀżȤƾžǊƁȤƾůǠźȚǋƁǋűǾƫźƿƄƳƸŽ
ǠƀȶȆǠſƾƱƸůǍƭŸǍƀǞűǋƉƆůǠƄŽȚǀƯƸƃƭŽȚǜžǛ
Ƹȼ ŻȾ ȶǍǧƾƶŸǟƴŸǎƳůǍƁȸǌŽȚ
ȿ
ǕŻǞƄžǍƸŹȶǍǧƾƯžǞƷźǙŽȣǕžȶȆǜžǎŽƾŮǝźȚǍƄŸȚȳǋŸȶȆǀƸƉſƾžȶǍŽȚȆǀŻǋŽȚȆǚƃƶŽȚ
ȆǀƸŽƾƭƁǽȚǏſȤǞƴźȢȶȤǞŽȚǀƶƁǋžǜžǟŲǞƄƉžǠŽƾɸƾżǞůǍŮȶȤǜžFlorenceǍƭŸ
ǏſȤǞƴźȜǍŲƾƉŽȚǀƶƁǋƵŽȚǜžǍƭƯŽȚǍƸƃŸǠſƾžǽƾŴȸȤƾžȤǞƭƯŽȚȜǍƸƃųǁƵƷƴƄŴȚ

ǜƁǍǰſȲƾƈƸž
ǜƸƸŽƾƱƄŲȘǜƸžǞƸŮǀƶƉŽȚǛƄƄƈů
ȴƾżǋŽȚǚżǟƴŸǒƸƱƈů
ȸȢƾƶŽȚȝȚǞƬŸȜǞŸȢǜƁǍǰſȲƾƈƸžȔƾƁȥǈȚǀƵƵƫž
Ǎȿ ƉƁ
ȿ
ǀƶƉŽȚǀƁƾƷſǀƃŴƾƶƵŮǜƸƸŽƾƱƄŲȘǜƸžǞƸŽ

ƾƱƸŲȬǍźǠź26/12/18ȔƾƯŮȤǈȚȳǞƁǙŽȣȶ
ǛƇƱŽȚȳȖȬǍźǠź27/12/18ǏƸƵƈŽȚȳǞƁȶ
ǀƴƵƇŽƾŮǀżȤƾƪƵŽȚƾƷŸȶǍźȜȤƾƁǎŽǜżǞŸǋůȴȖǜƁǍƆſȲƾƈƸžǀƳƃŵǋƯƉƁ
ȿ
ǀƃŴƾƶƵŽȚȵǌƷŮȶƾƷǤǍƯůǠƄŽȿ ȚȝȚȥƾƸƄžȁȚȶȝƾƬƸƱƈƄŽȚǜžȜȢƾƱƄŴȁȚȶ
 ȳȥǍȿ ŽȚǚƵƪƁǽ ȝǞſƾƇŽȚǚżǟƴŸ30%ǀƃƉƶŮǒƸƱƈůǜžǜǣƾŮȿǎŽȚǕȿƄƵƄƁ
ȜȶǍŵǚżǟƴŸǀƁȿ ǋƀ(ȴȚǍżȶȢ)ǘƴŲ
ȵǾŸȖȜȤǞżǌƵŽȚǊƁȤȚǞƄŽȚǠźǓƲźȲǞƯƱƵŽȚȸȤƾŴȚǞƷƃƄſȘ
ȔȚǍƪŽȚȳȥȤǚƵƪƁǽ  ǠſƾƆžȳƾƵƬſȁȚ
ȢǋƆŽȚǜƸƵƬƶƵŽȚȶȸȢƾȿ
ƶŽȚȔƾƬŸǈ
ȿ
ȿ
ȜȢȤȚȶƺƭƈŽȚǀƸȿ ſƾƳžȘ ȝǾƵƇŽƾŮǀƸűȚȶȢȥȘǋűǞůǽ

Ƚ
ǆ
ȒƾƶŽƾƱŶȖǏƃƴſȴȖǚ
ƬƱƁǗƸż
Ƚ
ȒǚƫźǚƳŽǀƃŴƾƶƵŽȚȝƾƲƃƭŽȚȢǋŸǞƀƾžȶȒƾƶƴƱŶǏƃƴſȚȣƾž
ȲƾƱŶǈȚȦƾƃŽȘǀȿƸƱƸƳŽǋŵǍƵŽȚǛƳƸŽȘ

ȝƾƲƃƭŽȚǜžǍƸƅƳŽȚȸǋůǍƁǝſȚȶȜȤȚǍƇŽƾŮǍƯƪƁǝſȚǟƴŸǚƸŽȢȚǌƷź
ǀƸȿ źƾǤȘǀƲƃŶǟŽȶǈȚǍƷŵǈȚǠźǚƱƭŽȚǏƃƴȽſȴƺŮǀƸƵŽƾƯŽȚǀƇƫŽȚǀƵƮȿƶžǉƫƶȼů
ǜžǕźǍůǋŻȜǍƸƅƳŽȚȝƾƲƃƭŽȚȴȖǂƸŲǙŽȣǜžǍƅżȖǏƸŽȶȆǚƀǈȚǝƁǋůǍƁƾžǜŸȜǋŲȚȶ
ǙŽȣǜŸȬƾƶƄžȁȚƿƆƁȶȆȳȥǾŽȚǜžǍƅżȖǝůȤȚǍŲǀűȤȢ
ȜȤȚǍŲǀűȤȢǟƴŸǗƸȿ ƳƵŽȚǚƸưƪůǚƬƱƁȜȤƾƇŽȚǗƸƫŽȚȳƾƁȖǠźȜȤȚǍƇŽȚȝƾűȤȢ
ȿ
ǍƷŵǈȚǠźǀƸȿ ŽƾƅƵŽȚȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǠƀȵǌƀȆǀƲƸŻȤȶǀƴƁǞŶǏŮǾžǚƱƭŽȚȦƾƃŽȘȶ25
ȆȔƾƄƪŽȚǠźǟƄŲȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǏƱſǟƴŸȫƾƱƇŽȚǛƷƵŽȚǜžǚƱƭŽȚǍƵŸǜžǟŽȶǈȚ
ȔȚǞűȖȴǞƳůǟȿƄŲȳƾƵƇƄŴǽȚǋƯŮȆȜǋŲȚȶǀűȤǋŮǀźǍưŽȚǠźǀƂźǋȿƄŽȚǕźǍſ ȽǂƸŲ
ǖŽƾƃžǀƂźǋůǜŸȬƾƶƄžȁȚǛƷƵŽȚǜžȵƾƸƵŽȚǜžȟȶǍƈŽȚǋƯŮǀƪƯƶžȶǀƇƁǍžǀźǍưŽȚ
ȿ ůǋŻǠƄŽȚȝƾƸſƾƭƃŽȚȶǏŮǾƵŽȚǜžƾƀǋȿ ŲǜŸȜǋǣȚȥȝƾƲƃŶȶȖƾƷƸź
ǟƴŸȚȹǍƭųǚƳƪȽ
ǁƸƃŽȚǀƁǞƷůǛƷƵŽȚǜžȸǍƁǍƉŽȚȝǞƵƴŽȸȢȿ ƻȽůǋŻȚǋɡ űǀźǍȿ ƭƄžȝǽƾŲǠźȶȆǚƱƭŽȚ
ȷȶǋƯŮǀŮƾǧȁȚǍƭųǜžǚƸƴƲƄƴŽȶǐƯƶƵȽ ŽȚȔȚǞƷŽȚȲƾųȢȁȜȢȤƾƃŽȚȳƾƁǈȚǠźǟȿƄŲ
ǽȆǚƱƭŽȚǘƶŸȜǍųƻžǏƵŽǠƀǛƉƆŽȚȜȤȚǍŲǀűȤȢȦƾƸƲŽǀƯűƾſǀƴƸŴȶȩȚǍžǈȚ
ȜȤȚǍŲǀűȤȢǜžȹȜȤȚǍŲȶȖȹȜȢȶǍȽŮǍƅżȖȴǞƳůǋŻȣȘǜƸƴűǍŽȚȶǜƁǋƸŽȚǟƴŸȢƾƵƄŸȁȚƾƶƶƳƵƁ
ƾƇƸƇǧȚ
ȹ
ȹǍŵƻžǁƉƸŽǠƷźǙŽǌŽȶǀƸȿ ƲƸƲƇŽȚǛƉƆŽȚ
ȳǞƶŽȚȶǀƁǌưƄŽȚȆǀŸƾǤǍŽȚǕƸǤȚǞžǠźȜȤƾƪƄŴȁȚǎżǍžǜžȳǋȿ ƲžȲƾƲƵŽȚȚǌƀ
1 - 800 - 32 - 33 - 33ǗůƾƀȆƾſǍƸƄžǀżǍƪŽǕŮƾƄŽȚ

ȿ ȴȖ ȵȤȶǋƲƵŮ ȴǞƳƁ ǽ ǚƱƭŽȚ ȜƾƸŲ ǜž ǟŽȶǈȚ ǍƷŵǈȚ ȲǾų
ȜȤȚǍŲ ǀűȤȢ ǛƮƶƁ
ǟƴŸǀƮźƾƇƵŽȚȶȜǋȿƸűǀƲƁǍƭŮǝŴƾƃŽƼŮȳƾƵƄƀȂŽǚƀƺżƾſȤȶȢǠůƺƁƾƶƀȶȆǝƵƉű
ǝŽǀƃŴƾƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢ
Ƚ
ǝŵƾƵŻǚƬƱŮǙŽȣȶǕǤǍǇ ŽȚȲƾƱŶȀŽȦƾƃŽǚƬźȖ(ȲǞƀȤǞźǈȚ)ǍƃƄƯȽƁȒǛƷƉƃƴſȚȣƾž
ȤƾƄƈſǗƸƫŽȚǠźǛƉƆŽȚȜȤȚǍŲǟƴŸǔźƾƇȽƁ ǝſȖƾƵżȆǝǣȚǋůȤȘǀŽǞƷŴȶȆǛŸƾƶŽȚ
ǠźƾȹƂźȢǍƅżȖǏŮǾžȤƾƄƈƶźȔƾƄƪŽȚǠźƾžȿ ȖȆǜƭȽƲŽȚǚƅžǀƵŸƾƶŽȚȶǀƲƸŻǍŽȚǀƪƵŻǈȚ
ȿ
ȤȚǋžǟƴŸǀƴƁǞŶǏŮǾžǚƱƭŽȚȸǋůǍƁȴȖǛƷƵŽȚǜžǚƱƭŽȚǍƵŸǜžȲȶȿ ǈȚǍƷƪŽȚ
ȵǌƀǠźǝſȖƾƵŮǝƵƉűȜȤȚǍŲǀűȤȢǛƸƮƶůǟƴŸȤȢƾŻǍƸŹȲȚǎƁǽǝſȖȶǀǧƾųȆǀƶƉŽȚ
ȿ
ǀƁƾƱƳŽȚǝƸźƾƵŮǀƁȿ ǞŻǁƉƸŽǝƄƃŻȤȶȆǚƱƭŽȚȦȖȤǟƴŸȜǍƭƸŴǙŽƾƶƀǏƸŽȜǍƄƱŽȚ
ǏƸŽȶǜƸƱƄƳŽȚǘƁǍŶǜŸƾƀȗȚǋůȤȚǜƳƵƁǏŮǾžȤƾƸƄųȚǚƬƱƵŽȚǜƵźȆǝŴȖȤǛŸǋŽ
ȿ
ǍƸƸưůǉƭƉžǟƴŸǏŮǾƵŽȚǝŽȸǍ
Ƹȿ ŹȝȚȥǞƴƃŽȚȝǽƾƸȿ ƪŽȚǚƅžȆȦȖǍȿ ŽȚǘƁǍŶǜŸ
ǜƁǋŽȚǞŽȚǍƁǍƉżǀƯŴȚȶǀŵǍźǟƴŸȶȖȆǝŮǀǧƾƈŽȚǀſȚǎƈŽȚȰǞźǞƀȶȝƾǤƾƱƇŽȚ
ǏƸŽȶǜƭƲŽȚǜžǏŮǾžȸǋůǍƁȴȖƿƆƁǙŽǌŽȶȆǀŴƾƉŲȶǀƵŸƾſǚƱƭŽȚȜǍƪŮǍƃƄƯů
ȿ
ȜǍƪƃŽȚȤȚǍƵŲȚȶȖǉƱƭŽƾżǀƸȿ ƉƉƇůǚƯźȜȢȤǍƸƅȽůǋŻǠƄŽȚȆǀƸȿ ŸƾƶƭǧȚǀƪƵŻȖǜž
Ƚ
ȿ žȽ ǟƴŸǏŮǾƵŽȚȧǍƱſǀƁȚǋƃŽȚǠźȒǛƷƉƃƴſǗƸż
ǕƬſȶȝƾǤƾƱƇŽȚǍƸƸưůǉƭƉ
ȿ
ǛƴƯƄƁǟƄŲǏŮǾƵŽȚǍƸƸưůǚŲȚǍžǚƱƭƴŽȠǍƪſȴȖǌƃȿ ƇƵŽȚǜžǚƱƭŽȚƾƷƸƴŸ
ȰǍȿ ƯƄƁǛƳƴƱŶȴȚǛƄƉƉŲȖȴȘƾƷŮȳǞƲſǠƄŽȚǀżǍƇŽȚȶǛƉƆŽȚȔƾƬŸȖǜƸŮǓŮǍȿ ŽȚ
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ȴƾȮȮȮȮƵƄŽȖ

ȩȚǍžǈȚǜžȲƾȮȮų
ȔȻ ƾƄȮƪŽ
Ȼ

21.12.2018

ȿ
ȹ ƮƶůƾƸƳƁȘ
ȹ ǾƱŲǛ
ȜǋƁǋƆŽȚǀƶƉŽȚǀƃŴƾƶƵŮƾǧƾų

ȹ
ǜȮž ǠȮſƾƯſȽ ȆȔƾƄȮƪŽȚ ǚȮƫź ǠȮź ǀȮǧƾųȶ
ȆȳƾȮƯŽȚ ȤȚǋȮž ǟȮƴŸ
Ƚ
ȿ ȆȲǎȮǇƶŽȚ ƾȮƀȥǍŮȖȶ ǀƁǞƄȮƪŽȚ ȩȚǍȮžǈȚ
ǘȮƴƇŽȚ ȬƾȮűȶȖ ȆȲƾƯȮƉŽȚ
ȝǽǎƶŮǀȮƸžƾƯŽƾŮǀȮźȶǍƯƵŽȚȩȚǍȮžǈȚȵǌȮƀǀȮƯƱůǍƵŽȚȜȤȚǍȮƇŽȚȶ
ǙŽƾȮƉžǛűƾƷůǠȮƄŽȚȝƾȮŴȶǍƸƱŽȚƾƷƃƃȮŴȆȚǎȮſǞƴƱſȁȚȶȖȢǍȮƃŽȚ
ȿ
ǠȮźȚȹȤƾȮƪƄſȘǍȮƅżǈȚǀȮƁǋƯƵŽȚȩȚǍȮžǈȚǟȮŽȘȸȢȿ ƻȮůȶǏȮƱƶƄŽȚ
ǠȮŮǍưŽȚǛȮŽƾƯŽȚ

ǋƸƯƄȮƉſȶȆȝƾȮŴȶǍƸƱŽȚǟƴŸƾƶƁǋŽǀŸƾƶƵŽȚȥƾȮƷűƿƴȿ ưƄƁȴƾȮƸŲǈȚƿƴŹȖǠȮź
ȴȖǜȮžǛȮŹǍŽƾŮǀȮƁȶȢǈȚȲȶƾȮƶůȴȶǋȮŮǟȮƄŲȜȢȶǋȮƯžȳƾȮƁȖȲǾȮųƾȮƶƄƸźƾŸ
ȿ
ȜȤȚǍȮƇŽȚǁȮſƾżȴȘȆǠȮǣƾƆƱŽȚƾȮƀȤǞƷŷȴȖǽȘȆȜǍȮƸƭųǁȮƉƸŽȩȚǍȮžǈȚȵǌȮƀ
ȔȚȢȖȧǞȿ ȮƪůȶǟȮǤǍƵƴŽȜƾȮſƾƯžƿƃȿ ȮƉůȆǀƸȮƉƱƶƄŽȚȩȚǍȮŸǈȚȶȖǀȮƯƱůǍƵŽȚ
ȫǞȮƇƴžǚƳȮƪŮǝȮƱǣƾŷǞŽǛȮƉƆŽȚ
ȿ
ƾƀȤǋƫžȶȬȚǞȮſȖȜǋȿ ŸǛȮƬůǀƃżǍƵŽȚǀȮƴƸƫƱŽȚǜȮžǀƄƃſǠƀȆ(ƾȮƉƶŵȘ)ȮȮŽȚ
ȆǜƸƶȮƉŽȚȤȶǍžǕžȆǀȮƄƃƶŽȚȵǌƀǁȮƸƮŲǋȮŻȶǀȮƁǎżǍƵŽȚȶǀƸŽƾƵȮƪŽȚƾƳȮƁǍžȖ
ƾȮƷǧȚǞųǚȮƬƱŮǛȮŽƾƯŽȚȔƾȮƇſȖǠȮźȲȶǋȮŽȚǜȮžǋȮƁǋƯŽȚǠȮźǀƸƃƯȮƪŮ
ǠȮźǀƸȿ ȮŴƾŴǈȚȝƾȮſǞƳƵŽȚǋȮŲȖȳǞȮƸŽȚǍȮƃƄƯůǠȮƀȶȆǀȮƸǣƾŻǞŽȚȶǀȮƸűǾƯŽȚ
ǜȮž ǋȮƁǋƯŽȚ ǁȮƃƄżȽ ǀȮƸȿ ƯƸƃƭŽȚ ȝȚǍƬƇƄȮƉƵŽȚȶ ǀȮƸǣȚǌưŽȚ ȝǾȮƵƳƵŽȚ
ȿ
ȝȚǞƶȮŴȤȚǋžǟƴŸȜǋȮƁǋŸȞƾƇŮȖǁȮƁǍűȽȖȶ(ƾȮƉƶŵȘ)ȮŽȚǀȮƄƃſǜȮŸȝǽƾȮƲƵŽȚ
ȶȖǀƁƾŻǞŽȚǟȮƴŸƾƷůȤǋŻȶǀȮƄƃƶŽȚȵǌȮƀǀƸȿ ŽƾƯźǟȮŽȘǍƸȮƪȽ
ůƾȮƷƯƸƵűȶȆǀȮƴƁǞŶ
ȿ
ǀƸȿ ȮŴȶǍƸƱŽȚȷȶǋȮƯŽȚǀȮƆŽƾƯž
ȿ
 ǃȮƶůȚǍŽȚ ǖȮƵƫŽȚ ǜȮž ƾȮɡƸƯƸƃŶ ƾȮƆƁǎž
ȸǌȮŽȚ (ǏȮƸŽǞŮȶǍƃŽȚ)
ȹ ǚƳȮƪƁ
Ȇ3Ȇ4Ȇ5Ȇ7ȝƾȮƶƸžƾƄƸƱŽƾŮǠȮƶŹǞȮƀȶȆǚȮƇƶŽȚǚȮƉŸǜȮžǑƴƈƄȮƉƵȽ ŽȚ
ȿ
ȳǞƸȮƉƸƶưƵŽȚȆǋƁǋƇŽȚȆȦƾȮƇƶŽȚȆǋƁǞſǞźǾƱŽȚȝƾȮƃżǍžȆǀȮ
Ƹȿ ƶƸžǈȚȩƾȮƵŲǈȚ
ǖƵƫŽȚȲ
ȿ Ǟȿ ȮƇƄƁǂƸŲȆȤƾƆȮŵǈȚǜȮžǖƵƫŽȚǕȮƸƵƆƄŮǚȮƇƶŽȚȳǞȮƲƁǙȮſǎŽȚȶ
ȿ
ǝȮƄƱƸŷȶȶȆǚȮƇƶŽȚȳƾȮƉűȖǠȮźȜȢǞȮűǞƵŽȚȝƾȮƵƁǎſȁȚǘȮƁǍŶǜȮŸȠƾȮƲŽǟȮŽȘ
ȰǞƲȮƪŽȚǀƂƃƯůȶǀƲƸŻǋŽȚǀȮƸȿ ƇŽȚȝƾȮƶǣƾƳŽȚǜȮžǀƸȿ ƴƈŽȚǟȮƴŸȫƾȮƱƇŽȚǠȮƀ
ǗȮƱȿ ƈƁƾȮƁǍƸƄƳƃŽȚǀȮŮȤƾƇžǝȮƄƱƸŷȶǍȮƃƄƯůǠƃƯȮƪŽȚƿȮƭŽƾŮȶȆǀȮƸƴƈŽƾŮ
ǞƀȶȲƾƯȮƉŽȚǜžǗƱȿ ƈƁȶǛȮȿƲƯȽƁȆǘƴƇŽȚȶǛȮƱŽȚȝƾȮŮƾƷƄŽȚǜȮžǏȮƸŽǞŮȶǍƃŽȚ
ǍƸȮƪȽůȶǙſǎŽȚȶ5ǜȮƸžƾƄƸźǕȮžȤȥƹƄŮǚȮƵƯƁȶȜǋȮƉżǈȚȝȚȢƾȮƬžǜȮžǍȮƃƄƯƁ
ǘƴȿ ƯƄƁƾȮƵŮǠŮƾƆƁȁȚȵǍȮƸŰƺůȶǏȮƸŽǞŮȶǍƃŽȚǀȮƸȿ ŽƾƯźǟȮŽȘȞƾȮƇŮǈȚǜȮžǋȮƁǋƯŽȚ
ǍƃƄƯȽƁȶǀƵƯŶǈȚǜȮžǋƁǋƯŽȚǠź5ǜȮƸžƾƄƸźǋűȚǞƄƁǀƁǞƄȮƪŽȚȩȚǍȮžǈȚǠȮź
ȢǍƃŽȚȝǽǎȮſǕȮƶžǟȮƴŸǜȮƸůȢƾƵŽȚǜȮƸůƾƀǍȮƸŰƺůǀȮŴȚȤȢǛȮůǛȮƉƆƴŽƾȮɡƁȤȶǍǤ
ȚȹȤȶȢƾȮƵƷŽȴȖǀȮƱƴƄƈƵŽȚȞƾȮƇŮǈȚǜȮƸȿ ƃůȶȆȔƾƄȮƪŽȚǠȮźƾȮƷƶžǠȮſƾƯſǠȮƄŽȚ
ȲƾƆƵŽȚȚǌȮƀǠȮźǽƾȮƯźȶƾȮ
ȿ Ƹȹ ŮƾƆƁȘ

ǀȮżȤƾž ǠȮƀ ȆǋƁǞȮƉŽȚ ǠȮź ǁȮƉŴƺů ǠȮƄŽȚ ȆǀȮƸƵŽƾƯŽȚ IKEA
ǀŸȥǞžǛŽƾƯŽƾŮƾȮŸȹ ǍźƾƸƳƁȘǙƴƄƵůȲǎȮƶƵŽȚǂƸŰƺůȶǛȮƸƵƫƄŽ
ǜžǀƱƴƄƈƵŽȚȲǎȮƶƵŽȚȯǍȮưŽȲǞƴƇŽȚȳǋȿ ȮƲůƾƸƳƁȘǀȮŽȶȢ55ǟȮƴŸ
ȿ
ǚżǂȮƸŰƺůǜȮžǛȮƳƶƳƵůȶǀȮ
Ƹȿ ƴƵƯŽȚȶǀȮƯǣȚǍŽȚƾȮƷƵƸžƾƫůȲǾȮų
ǋŲȚȶǗƲȮŴǁȮƇůȲǎȮƶƵŽȚ
Ȼ
ȆȢǾȮƃŽȚǠȮźƾȮƸƳƁȘǘƁǞȮƉƄŽȳƾȮƯŽȚǍȮƁǋƵŽȚǀȮƃǣƾſȆȤǞȮƉůȝȚǍȮźȘ
ȤƾƳȮźȖǍȮƸźǞůǞȮƀȶƾȮźȹ ǋƀƾȮƷƶƸŸȖƿȮƫſǁȮƯǤȶƾȮƸƳƁȘ)ǁȮŽƾŻ
ǀƴƸƳȮƪů ǚȮƬźȖ ǀȮƸžǞƁ ȜȻ ƾȮƸƇŽȶ ȲǎȮƶƵŽȚ ǛȮƸƵƫƄŽ ǀȮƵƷƴž
ȿ
ƿȮŴƾƶƵŽȚțǞƴȮŴǈȚȤƾȮƸƄųȚǜȮžǑƈȮŵǚżǜȮƳƵůȝƾȮƆƄƶƵŽȚ
ƾſȤǍȮŴǋƲŽǕȮƸƵƆƴŽǀƃȮŴƾƶžȶǀȮƇƁǍž
ȤƾƯȮŴƺŮǝȮ
ƴȿ żȚǌȮƀȶǝȮŽ
Ƚ
Ȼ
ǓȮŴǞŽȚǜȮžǜȮƸƸŸƾƵƄűȁȚǜȮƁǍŰƻƵŽȚȶǜȮƸƸźƾƇƫŽȚǀźƾƬƄȮŴƾŮ
ȆȜȢǞűǞƵŽȚȤƾƳȮźǈȚȶǛƸžƾƫƄŽȚǀƴƸƳȮƪůǟƴŸǛƷŸǾŶȘȶǠȮŮǍƯŽȚ
ǁƸƃŽȚǛȮƸƵƫůȶȖǋȮƸƯŽȚǀŽȶƾŶǛȮƸƵƫůȲǾȮųǜȮžǙȮŽȣȴƾżȴȘ
(ǋȮŲȚȶǗƲȮŴǁȮƇůǙȮŽȣǚżȶȆǝȮƴƵżƺŮ
Ȼ

ȜǍǧƾƶŽȚǠźƾƷŸǍźǉƄƄƱůDESIGUALǀȿƸſƾƃŴȁȚȔƾƁȥǈȚǀżȤƾž

ȴǞƸƶżǋȮƁǋűȜǍȮǧƾƶŽȚBIG FASHIONȴǞȮƸƶżǠȮźǀȮżȤƾƵŽȚȬȶǍȮźȽ ǋȮűȚǞƄůȶ
TLVȴǞȮƸƶżȆȴƾȮǩȝƾȮžȤȴǞȮŽƾƁȖȴǞȮƸƶżȆƾȮſƾƶŸȤǛȮƸƶſȤȴǞȮƸƶżȆƾȮƱƸŲǋȮſȚǍű
ƾƸƴȮƉůǍƀȴǞȮƸƶżȶȴǞƸȮƉƄŽȴǞȮƪƁȤǛƸſǞȮƪƁȤȴǞȮƸƶżȆƿȮƸŮȖǚȮůFASHION
 ǓƲźǒȮǣƾƱŽȚ ǁȮƴůȶȖ

ǘƴƭȽůȦȶȚǍƄŵǀżǍŵǜžǁƸƴŸ
ǀƴȿŽǋžȝƾźƾǤƼŮȧȤƾƲſCulstersǋƁǋƶƸƴǮŴ
ȿ
ȿ Ȣȿ ǞůǜɹŴȤǞźǠƄƶƁǞů
ȜǎȿƸƵžǀƴƸƳƪůǕžǀƶƉŽȚȬ
ȜǍųƾƱŽȚǋƁǋƶƸƴǮŴǀŶǽǞżǞƪŮȜƾƭưžȶ
Ⱦ
ȿ ȽƵŽȚȸǋſǞƴŮ(ȴƾžȥǙƉƸǨ)ȆȜǍžȲȶǈȶ
ǠƴƉ
ȸǋſǞƴŮǀŶǽǞżǞŵǕžțǞƃƇƵŽȚǠƃƯƪŽȚ

ȝƾƸƴȿ ƉžȽ ǛŽƾŸ Ǡź ǀƂź ǠſƾŰ ǙŽǌŮ ǉƃƫƄŽ Țǋȹ ƁȚǎƄž ȚǞȹ Ƶſ ȧȤƾƲƶŽȚ ǀƂź ǋƷƪů
ǀƃƉſ ȜȢƾƁȥ Ǖž ǛŽƾƯŽƾŮ ǀŶǽǞżǞƪŽȚ ȝƾżȤƾž ȱǾƷƄŴȚ ǋƁȚǎƄƁȶ ǀŶǽǞżǞƪŽȚ
ǀżǍŵǜžȜǋǣȚǍŽȚǋƁǋƶƸƴǮŴǀżȤƾžǛƬƶůȝƾƸƴȿ ƉƵȽ ƴŽǀƸƯƸƃƭŽȚȝƾźƾǤȁȚȶȶƾżƾƳŽȚ
ȿ
ȜƾƭưžȝƾźƾǤƼŮ
ǚƉ
Ȼ žȽ ǞƀȶȆ5ZcabS`aǋƁǋƶƸƴǮŴǃƄƶžǕžǠƵŽƾƯŽȚ(ǋſȾǍů(ȮƴŽǁƸƴŸ
ǋƶƷŽȚȥǞűǕžȰǋƶƃŽȚȆǉƴƵŽȚȶǚƸžȚǍƳŽȚǕžȰǋƶƃŽȚȜǍųƾƱŽȚǋƁǋƶƸƴǮŴǀŶǽǞżǞƪŮ
ǀƃƉƶŮȆȜǎƸȿ ƵžȽ ǀƸƉŲǀŮǍƆƄŽǀƸŽƾŸȜȢǞƆŮȧȤƾƲſȸ
Ǎȿ ƃŽȚȝǞƄŽȚǕžȰǋƶƃŽȚȶǑƵƇƵŽȚ
ȿ
ȿ
ȿ
ǛƁǋƲƄƴŽǉƴƫůȶǀƸƴǣƾŸȳȥǍŽȚȝȚǍƉƳƵŽȚȶǝżȚǞƱŽȚǜžǓƸƴƈŮȶȜǎ
żǍžȶǀƸŽƾŸȶƾżƾż
ȿ
ȤǍȿ ƳƄƵŽȚȲƾƵƯƄŴǽȚǀƸſƾƳžȘǕž
ȜȢǋȿ ƆƄž ǀƯźǋȽ Ů ǠůƺƁ Ȇ(ȴƾžȥ ǙƉƸǨ) ȆȢǾƃŽȚ Ǡź ǚƬƱƵŽȚ
Ǡƴȿ ƉƵȽ ŽȚ ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ
ȿ
ȸǋſǞƴŮ (ȴƾžȥ ǙƉƸǨ(ȶ ƿƸƴƇŽȚ ƾƵƁǍƳŮ (ȴƾžȥ ǙƉƸǨ) ǀƴŽǋȿ žȶ ȜǋƁǋű ȝƾƵƯƭŮȶ
Ȇ(ǀƴžɀǍżȼ )ǀƸƴƵƯŽǁƯƬųǀŶǽǞżǞŵǠƀȸǋſǞƴŮǀŶǽǞżǞŵǋƶƷŽȚȥǞűƾƵƁǍƳŮ
(ȴƾžȥǙƉƸǨ(ȶȸǋſǞƴŮǀŶǽǞżǞŵǜƸŮǃžǋŽȚǀƸƶŹǚƸžȚǍżǀƇǣȚȤȶǛƯŶǀźƾǤȘȸȖ
ǚƸǣȚǍŴȘǠźȝƾƸƴȿ ƉƵȽ ŽȚǀƂźǠźǎƸƵžȶǚŽȿ ǋžǛƯƭŮƾƸȹ ǣƾƶƅƄŴȚƾƸȹ ƴȿ ƉžȽ ǝƴƯƆƁ

ǠźȳƾȮƯŽȚȸȖǍȮŽȚǟȮƴŸȴǞȮƸŸƾƵƄűȚȴȶǍȮŰƻžȶȴǞȮƸźƾƇǧȱȤƾȮŵ
ǘźȚǞƵŽȚǏȮƸƵƈŽȚǛȮƸŻȽȖȸǌŽȚȆǚȮƱƇŽȚǠȮźǠȮŮǍƯŽȚǕȮƵƄƆƵŽȚ
ǀƃȮŴƾƶƵŮǙȮŽȣȶƾȮůȕȝƾȮƁǍżƾȮƸƳƁȘȝǞȮſƾŲǠȮźȆ20.12.2018
ǛƷůȢƾƯȮŴ ǜȮŸ ȴȶǞȮŸǋƵŽȚ ǍȮȿƃŸ ǋȮŻȶ ȜǋƸƯȮƉŽȚ ȢƾȮƸŸǈȚ
ȿ
ȔȚǞȮűȖǝȮƄƴƴƈůȸǌȮŽȚȆǎȮƸƵƵŽȚȳǞȮƸŽȚȚǌȮƀǠȮźǛƷƄżȤƾȮƪƵŽ
ǀȮƸŽƾƱƄŲȚȶ ǀȮƂźȚȢ
ǜžǛƷŽȝƾȮƱƸƸƬƄŽȚǛȮƁǋƲůȶȯǞȮƸƬŽȚȲƾƃƲƄȮŴƼŮǚȮƱƇŽȚȖǋȮŮ
ȝǞȮſƾƇŽȚȳƾȮƉŻȖǠȮźǀȮŽǞƆŮȚǞȮžƾŻǙȮŽȣǋȮƯŮȶȆǀżǍȮƪŽȚǚȮƃŻȾ
ȝƾȮƆƄƶƵŽȚȶǀȮƯǣȚǍŽȚȝƾȮƵƸƵƫƄŽȚǜȮžȚȶǍȮƷƃſȚǋȮŻȶȆǀȮƱƴƄƈƵŽȚ
ǛƸƵƫƄŮǜȮƁǞŸǋƵŽȚǜžǋȮŲȚȶǚżȳƾŻȆǛȮŰȜȢǞȮűǞƵŽȚǀȮƁǍƫƯŽȚ
ǆ
ƾƷƸŽȘǀƸƫƈȮƪŽȚǝƄȮƉƵŽǀȮźƾǤƼŮǝȮŮǀȮǧƾƈŽȚǋȮƸƯŽȚǀȮŽȶƾŶ
ȝƾȮźƾƲŰȶǜȮżƾžȖǜȮžȚǞȮůȖǜȮƁǌŽȚǜȮƁǞŸǋƵŽȚȝǋȮŲȶǀȮ
ȿ Ƹȿ ŽƾƯƱŽȚ
ȿ
ǟȮƉƶůǽǀȮŮǍƆůƾȮƷſǞżǟȮƴŸǛȮƷƯƸƵűǋȮżȖǋȮŻȶȆǀȮƱƴƄƈž
ǛƷȮƉƱſȖǜȮŸǍȮƸƃƯƄƴŽǀȮƸŸȚǋŮȘǀƴƸȮŴȶȶ

ǀƳƃȮŵǁƇƄƄźȘȆǀȮƸŮƾƆƁȁȚȝƾȮŻƾƭŽƾŮǀȮƂƸƴžȶȜǋƸƯȮŴȆǀȮƸŽƾƱƄŲȘȔȚǞȮűƺŮ
Ȼ
ǃƸƃŽȚǠźǋƁǋƆŽȚƾȮƷŸǍźȆ 19.12.2018 ȔƾȮƯŮȤǈȚȳǞȮƁǀƸſƾƃȮŴȁȚDESIGUAL
ȜǍǧƾƶŽȚǠȮźǜȮŵƾź
ǋȮƯŮȆǕȮŮǍžǍȮƄžǀŲƾȮƉžǟȮƴŸȚȤȚȥȬǍȮźȤȚǞȮƆŮȝǞȮſƾƇŽȚȠƾȮƄƄźȘǛȮȼůȶ
ȜȤȚȢȘȔƾȮƬŸȖǚȮƱƇŽȚǠźȱȤƾȮŵǋŻȶǚŻƾȮŵǗȮƫſȶȴǞȮƸƴžǀȮƵƸƲŮȤƾƵƅƄȮŴȚ
ǃȮƸŮȝƾȮſǞƸƶżȜȤȚȢȘȶǝȮƃǣƾſȶǀżǍȮƪƴŽȳƾȮƯŽȚǍȮƁǋƵŽȚȢǾȮƃŽȚǠȮźǀȮżȤƾƵŽȚ
ƾƷȮƉƸŴƺůǌȮƶžȶȆǀƶȮŴȚǎȮƸƃƁȘǠȮźǀƸſƾƃȮŴȁȚȔƾȮƁȥǈȚǀȮżȤƾžǁȮƉŴƺů
ǛƷůǍƳźǋȮƉƆƄůȶȆǕȮƸƵƆƴŽǀƃȮŴƾƶžȶȜǎƸƵžȔƾȮƁȥȖǍȮƸźǞƄŽǀƳƃȮƪŽȚǉȮƵƭů
ȿ
ǀżǍȮƪŽȚǠŲǞƄȮƉůǀżȤƾƵƴŽȜǎȮƸƵƵŽȚȶǀȮƁǍƫƇŽȚǛƸžƾƫƄŽȚȲǾȮųǜȮžȵǌȮƀ
ǒȮƸŮǈȚǍȮƇƃŽȚȜȤƾȮƬŲȶȜȢƾƯȮƉŽȚǀƱȮƉƴźǜȮžƾȮƷƴƵŸșȢƾȮƃžȶƾȮƷƵƸžƾƫů
La vida es chula(ǀȮƯǣȚȤȜƾȮƸƇŽȚ)ǀȮżȤƾƵŽȚȤƾƯȮŵȔȼ ƾűƾƶƀǜȮžȶȆǓȮŴǞƄƵŽȚ
ǀŽȶȢ72ǠȮźȴȚǞŽǈȚȶȜȤƾȮŰȁȚȶȆȜƾȮƸƇŽƾŮǀȮƵƯƱƵŽȚǀȮżȤƾƵŽȚȵǌȮƀǘƁǞȮƉůǛȮƄƁȶ
ȆȔƾȮƉƶƴŽȝȚȤȚǞȮƉƉżȁȚȶǏŮǾƵŽȚǋȮƆſƾƷƵƸžƾƫůǜȮƵǤǜžȶȆǛȮŽƾƯŽȚȲȼ ǞȮŲ
ȢǽȶǈȚȶ ȲƾűǍŽȚ
ȲǞȮǧǞŮȴȶȤȶǍȮƉžȶȔȚǋƯȮŴǜȮƇſ)ȲƾȮŻȆǀżǍȮƪŽȚȳƾȮŸǍȮƁǋžȆǍƸƵȮŵǜȮƸſȶȤ
ǜȮŵƾźǃƸŮȬǍƱŽƾƶŲƾƄƄźȘȲǾȮųǜȮžǠȮŮǍƯŽȚǓȮŴǞŽȚǟȮŽȘDESIGUALǀȮƴǣƾŸ
ǜȮžǀȮƸŮƾƆƁȁȚȝƾȮŻƾƭŽȚȶȆȜƾȮƸƇƴŽƾȮƶƄƃȿ ƇžȶȆƾȮƶƵƸŻǍȮƪƶŽǉȮƵƭſȶȆȜǍȮǧƾƶŽȚ
(DESIGUALǀȮżȤƾƵŽǀȮƁȿ ǍƫƯŽȚȶȜǎȮƸƵƵŽȚǛȮƸžƾƫƄŽȚȲǾȮų

ǠƴƸǣȚȤǎŸȝƾſǞƸƶż

Chain Collection

ǀǧƾųǀƴƵƇŮǀƶƉŽȚǛƄƄƈů

ǀƃŴƾƶƵŮȜǋƁǋűǀƴƸƳƪůǘƴƭůǀŮǞƃƇƵŽȚȶǀƁǍƫƯŽȚȝƾŮȿ ƾƪŽȚȔƾƁȥȖǀƳƃŵ
ǀƃŴƾƶžȶ
ǀƂźȚȢ ǀƴƸƳƪƄŽȚ ȴȚǞŽȖ ǀƶƉŽȚ ȦȖȤ ȝǽƾƱƄŲȚȶ ǀƶƉŽȚ ǀƁƾƷſ
Ⱦ
ǚŴǾŴ ȝƾƵŴǍŮ ȴƾƫƵŻ ȆǋƸƯŽȚ ǠŽƾƸŽ Ǡź ȜǍųƺƄƵŽȚ ǀƸƴƸƴȿ ŽȚ ȝȚǍƷƉƴŽ
ȹ
ȴƾƫƵŻǾƸƵűƾ
Ƹȹ ŽƾƱƄŲȚȚȹǍƷƮžǙƇƶƵůǀƯǣȚȤȶǀƱƴƄƈžȝƾ
ƫƲŮǍƸſƾƶůȶ
ȿ
Ⱦ
ȴǞƴƭƶŮȶǚŴǾŴȝƾƵŴǍŮȸǋſȶȶǁƸżƾűǕžǠŽƾƱƄŲȚȶǠƵŴȤǍƷƮƵŽȤȚȤȥƺŮ
ȟȧǟƄŲȤƾƯŴǈȚǙŽǌżǚŴǾŴȸǋƁȢ
ǜɹŴȤǞźǠƄƶƁǞůǜžǀżȤƾƃžȶȜǋƸƯŴǀƁȢǾƸžǀƶŴǋƸƯƴŽȜǎƀƾű
ǁſȖ
Ⱦ
Ⱦ

ǀƶȮŴǕȮƁȢǞůǀƃȮŴƾƶƵŮǀżȤƾȮƪƵƴŽǛȮżǞŸǋůȴȖǠȮƴƸǣȚȤǎŸȝƾȮſǞƸƶżǍȿ ȮƉƁ
ǕȮƸƵűǟȮƴŸȝƾȮƬƸƱƈƄŽȚǛȮƈǤȖǕȮžǋȮƁǋƆŽȚȳƾȮƯŽȚȲƾƃƲƄȮŴȚȶ
ȆǀƯƄƵžȶȜǎȮƸƵžȔȚǍȮŵǀŮǍƆƄŽǀƱƴƄƈƵŽȚƾȮƶŸȶǍźȽ ȚȶȤȶȥȜǋȮǣȚǍŽȚȝƾżȤƾȮƵŽȚ
ȝƾſǞƸƶżȆǟȮȿƄŲǍƵƄȮƉůȶǜȮžȝƾȮƬƸƱƈƄŽȚȖǋȮƃů
ƾżȤƾƃžȶȚǋƸƯȮŴƾȮžƾŸǛȮƳƄƴǣƾƯŽȶǛȮƳŽǟȮƶƵƄůǠȮƴƸǣȚȤǎŸ
ǍƸƈŮǛƄſȖȶȳƾŸǚżȶ

ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
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ع��زي��زي ب��رج ال��ث��ور ،ي��ب��دو يف ال��وق��ت احل��ايل
�أنك تواجه ع��د ًدا متزاي ًدا من التعقيدات غري
ال �ث��ور املتوقعة .ال يقع اللوم على من هم حولك –
يف بع�ض الأحيان تكون �أن��ت املخطئ .حاول
�أن تظل ً
هادئا و�أن ت��رى العقبات املوجودة
يف طريقك كو�سيلة الكت�شاف مداخل جديدة.

عزيزي برج العقرب ،حالتك البدنية والذهنية يف
�أح�سن حال ،لذا لديك ت�أثري �إيجابي كبري على الآخرين
العقرب الذين يالحظون مدى �إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة.
�سوف تنفـُذ احلما�سة التي تغمرك وتتخلل كل من
تتعامل معه وت�ؤثر فيه ،فتجدهم خري عون وم�ساعد لك
يف تنفيذ وحتقيق �أهدافك التي ظننت �أنها لن تتحقق.

ع��زي��زي ب���رج اجل�����وزاء� ،أن���ت ت��ب��دو مل��ن حولك
عزيزي برج القو�س ،مبا �أنك تتوا�صل حاليًا ب�صورة
ك ُمب ِّ�شر متع�صب؛ اكبح نف�سك قلي َال واقبل �آراء
جيدة م��ع م��ن ح��ول��ك ،وت�ستطيع عر�ض خططك
ً
اجلوزاء و���س��ل��وك الآخ���ري���ن .ك��ذل��ك ،ال تغ�ضب ب�سهولة القو�س يف جو من الإث���ارة� ،سوف ميكنك �أي�ضا اجتذاب
تابعني متحم�سني ب�سرعة .ال ترتاب فيهم بعد الآن
�إذا ق��ام الآخ����رون ب��أخ��ط��اء ،ف��الإث��ارة ال��زائ��دة
وتقبل �أي��ة م�ساعدة يعر�ضونها عليك ،وح��اول
الآن �ضارة ب�صحتك يف جميع الأح���وال ،و�أن��ت
� ً
أي�ضا �أن تكون منفتحً ا جتاه �أفكار الآخرين ورمبا
ذات���ك �أي��� ً��ض��ا بحاجة �إىل ال��ع��واط��ف والتقدير.
ت�ستطيع دم��ج ه��ذه الأف��ك��ار يف خططك اخلا�صة.
عزيزي برج ال�سرطان� ،سوف تقابلك التحديات
ع���زي���زي ب����رج اجل����دي،مب����ا �أن�����ك �شخ�ص
ب�صورة متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة
اجتماعي بحق ،ومب��ا �أن��ك رمب��ا ق��د تكون قد
��دي
�
اجل
ال�سرطان لك الكثري من ال�ضغوط .رمب��ا يجب �أن تبتعد
�أهملت واح��د �أو �أح��د م��ن معارفك م ��ؤخ �رًا،
ع��ن الطريق �أح��ي� ً�ان��ا ً
ب��دال م��ن حتمل م�سئولية
يجب عليك الآن �إ���ص�لاح ه��ذه العالقات مرة
ك���ل ����ش���يء��� .س��وف ي�����س��اع��ك ه���ذا ع��ل��ى توفري
�أخ���رى وم��ع��اودة ال��ت��وا���ص��ل .ترتفع فر�ص
طاقتك للأ�شياء الهامة بحق ،خا�صة يف العمل.
حل ن��زاع ما بني الأ�سرة �أو الأ�صدقاء للأبد.

عزيزي برج العذراء� ،إن العراقيل التي تنب�أت
بقدومها منذ فرتة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول
ً
م�ستحيال .واجه تلك
العذراء �إىل واق��ع ،وبات تفاديها
التحديات يف �أ�سرع وقت ،حتى و�إن كانت املهمة
�صعبة .كلما ت�أخرت يف ذلك ،تراكمت العراقيل
ووج��ب عليك م�ضاعفة املجهود لتجاوزها.

عزيزي برج احل��وت ،ال �شيء ي�سري ح�سب رغبتك
يف الوقت احل��ايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري مدخلك،
احل��وت ق������د ت���ن���ج���ز �أه�������داف�������ك ب�������ش���ك���ل �أ�������س������رع،
ك����م����ا ق������د ت���������س����اع����د �آراء الآخ�������ري�������ن.
����س���وف ت���واج���ه يف ح��ي��ات��ك اخل���ا����ص���ة جميع
�أن����واع امل�����ش��ك�لات ،ول��ك��ن ي��ج��ب �أن ت��ك��ون وجهة
ن������ظ������رك وا������ض�����ح�����ة يف ه���������ذا امل������وق������ف.

س����دوك����و

ع��زي��زي ب���رج اال����س���د ،تعي�ش ف�ت�رة ت���وازن
ب���دين وذه��ن��ي متناغم وال ظ��ه��ور لأي عائق
اال�سد خ��ارج��ي يف الأف���ق �أي��� ً��ض��ا ،ب��ل على النقي�ض،
غالبية حميطك ودي معك وخ���دوم وحياتك
ت�سري ب�أف�ضل ح��ال .لكونك تتمتع باحليوية
�أك�ث�ر ،فب�إمكانك القيام بكل م��ا ترغب فعله.

ع��زي��زي ب���رج ال���دل���و��� ،س��وف حت�����ص��ل ال��ي��وم
ع���ل���ى ال���ك���ث�ي�ر م����ن االه���ت���م���ام يف ال��ع��م��ل،
ال����دل����و ك����م����ا �أن روح ال����ف����ري����ق م���ل���ح���وظ���ة.
اع���م���ل يف ف���ري���ق ك��ل��م��ا �أم����ك����ن ذل������ك ،لأن
ه����ذا ي��ج��ع��ل��ك ت�����ش��ع��ر ب���راح���ت���ك .ق���م بعمل
���ش��يء غ�ي�ر ع����ادي ال���ي���وم م���ع �أ���ص��دق��ائ��ك.

م�������ت�������اه�������ة

عزيزي برج احلمل� ،أن��ت الآن مفعم باحليوية،
و�سوف تتمكن من التعامل مع املو�ضوعات الهامة.
مو�ضوع
احلمل ي�ساعدك التفكري الوا�ضح على االنتهاء من
ٍ
م��ا بنجاح .وحتى يف حياتك اخلا�صة ،تت�ضح
ال�شكوك التي كانت لديك ،و�أن��ت الآن ق��ادر على
اجتياز ال�صعوبات التي كنت تتحا�شاها فيما �سبق.

ي��وم رائ��ع لال�ستمتاع بوقتك والقيام ب�أ�شياء
جتعلك ت�شعر بالر�ضا مع جلب التوازان لعملك
امليزانوم�س�ؤولياتك الأخ���رى .توقع بع�ض الأخبار
اجليدة �إذا كنت تقدم طلبًا للرتقية �أو وظيفة
جديدة او �أخبار لها عالقة ب��الأم��وال امل�شرتكة
او بذكريات من املا�ضي وم�شاعرك احلميمية

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

ل���������ون

