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ق��ري��ة  ت������زال  ال  ال���ت���ي  م��دي��ن��ت��ي 
عمشة ع��م��ر  ال��ك��ري�����م  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ب��ق��ل��م 

 تهنئه قلبية  
أرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

نقدمها إلى إبننا الغالي 

وذلك في تمام الساعه السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 22/06/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك يا رب 
قداس وجناز االربعين 

ارملي حليم  انور 

ـــهـــا  ـــت ـــن ارمـــــلـــــة الـــفـــقـــيـــد وإب
فـــرح  وآل  ــــي  ارمــــل آل  وعــــمــــوم 
شفاعمرو  فــي  وأنسباؤهم  أقــربــاؤهــم 
قداس  لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج 
ــــــة  ــــــاز االربـــــعـــــيـــــن راح ــــــن وج
ــم طـــيـــب الـــذكـــر ــده ــي ــق ــس ف ــف ــن ل

وذلك في تمام الساعة السادسة مساًء من يوم السبت الموافق 23/06/2018 
في كنيسة قسطنطين وهيالنة للروم االورثوذكس في شفاعمرو 

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

قداس وجناز االربعين 

زايد ابراهيم  فوزي 
 (أبو مفيد )

ـــه   ـــوات ـــه وأخ ـــوت ـــاء الــفــقــيــد, إخ ـــن أب
في  وأنسباؤهم  أقرباؤهم  زايد  آل  وعموم 
ــــــرو,  والـــــــخـــــــارج  ــــــم ــــــاع ــــــف ش
ـــم  ـــه ـــت ـــارك ـــش ـــم يــــدعــــونــــكــــم ل
لنفس  ـــة  راح ــن  ــي ــع االرب ــاز  ــن وج ـــداس  ق
ــــذكــــر الــغــالــي فــقــيــدهــم طـــيـــب ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 28/06/2018 
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 

وداد اديب الياس نصراهللا
(ام رياض)

وأخواتها  إخوتها  أبناؤها,  الفقيدة,  زوج 
ــراهللا ــص ن وآل  ـــاس  ـــي ال آل  عـــمـــوم 

ــــم  ــــاؤه ــــب ــــس أقــــــربــــــاؤهــــــم وأن
ــــــخــــــارج  ــــرو وال ــــم ــــاع ــــف فــــــي ش
ـــهـــم  ـــمـــشـــاركـــت ــــم ل ــــك ــــون ــــدع ي
ــاز االربــعــيــن راحـــة لنفس  قـــداس وجــن
ــة ــوم ــرح ــم ــم الــغــالــيــة ال ــه ــدت ــي ــق ف

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

على  تعمل  ش��ف��اع��م��رو  ب��ل��دي��ة 
الغربية االح��راش  وإص��اح  جاهزة تطوير  املستقبل  قائمة 

ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات 
لعضوية بلدية شفاعمرو

بإدارة: جبور جبور 
6

شفاعمرو  

Plaza Tours  بإالشرتاك مع Neto Tours تعلن شركة
 باإلنتقال اُّـ اِّـكتب الجديد , عمارة سمري صربا (بجانب ستائر روك) 

Neto Tours

إنتقـلنا... 

التفاصيل صفحة 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعاناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������ام

ف��������������������اك��������������������س04-9862725
ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك: اي����م����ان ح��اي��كت������������ل������������ف������������ون076-5400464

تفقدية  ميدانية  جولة  املا�ضي  اال�ضبوع  يف  اقيمت 
يف اجلهة الغربية الأحرا�ش مدينة �ضفاعمرو، وذلك 
مب�ضاركة الطاقم املهني يف �ضلطة ت�ضريف وجداول 
�ضفاعمرو  بلدية  ورئي�ش  )املقطع(  الكي�ضون  نهر 
يف  واملهنيني  املخت�ضني  من  وطاقم  عنبتاوي  امني 
البلدية. واتى اللقاء بهدف متابعة اخر التطورات 
يف م�ضروع تطوير واإ�ضلح اجلهة الغربية للأحرا�ش 
للبيئة. ومراعية  لل�ضتعمال  �ضاحلة  ت�ضبح  حتى 

عدة  منذ  امل�����ض��روع  ه��ذا  يف  ال��ب��دء  مت  ق��د  وك���ان 
التحتية  البنى  اعمال  ب��دء  مع  بالتزامن  اأ�ضهر 
الغربية  اجلهة  يف  اجل��دي��د  احل��ي  البناء  جتهيز 
تنظيف  اعمال  امل�ضروع  ويت�ضمن  املدينة.  من 
واقامة  واالو�ضاخ  ال�ضوائب  من  االحرا�ش  ملنطقة 
الهوائية  وللدراجات  للم�ضاة  وامل�ضارات  امل�ضالك 
ي�ضتوجب  م��ا  وك���ل  ال��ع��ام��ة  امل��ق��اع��د  وت��رك��ي��ب 
ال�ضفاعمري  اجلمهور  متكني  اج��ل  م��ن  جتهيزه 
جهة  م��ن  اخل��لب��ة  ال��ب��ل��د  بطبيعة  ال��ت��م��ت��ع  م��ن 

اأخ��رى. جهة  م��ن  البيئة  ج��ودة  على  واحل��ف��اظ 
بني  م�ضرتك  لعمل  نتاج  هو  امل�ضروع  ان  ويذكر 
الكي�ضون  بلدية �ضفاعمرو و�ضلطة ت�ضريف جداول 

على  احل��ف��اظ  �ضندوق  م��ن  وبتمويل  )املقطع( 
املناطق املفتوحة. وقد افاد القيمون على امل�ضروع 
ان  املتوقع  من  وانه  جار  اإجن��ازه  على  العمل  ان 

بعدها  لت�ضبح  القريبة  االأ�ضهر  يف  فيه  العمل  انهاء 
لل�ضتعماالت  متوفرة  الغربية  االحرا�ش  منطقة 
و�ضاحلة.  حممية  بيئة  وجود  وب�ضمان  املختلفة 
ت�ضريف  �ضلطة  ع��ام  مدير  ق��ال  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 
"مدينة  الكي�ضون )املقطع(، حاييم حيمي:  جداول 
باهتمام  وحتظى  مركزية  مدينة  تعترب  �ضفاعمرو 
كبري من ال�ضلطة وبراجمها وم�ضاريعها ولذا راأينا 
منطقة  وتطوير  حت�ضني  يف  اال�ضتثمار  �ضرورة 
جهة  من  للجمهور  م�ضلحة  ذلك  يف  ملا  االحرا�ش 
واملحافظة على البيئة وجودتها من جهة اأخرى". 
عن  فتحدث  عنبتاوي  ام��ني  البلدية،  رئي�ش  ام��ا 
وقال:"  املوجود  التعاون  واهمية  امل�ضروع  اأهمية 
�ضفاعمرو حتظى باأكرث املناطق الطبيعية جماال مع 
ان  اال  اجلمهور،  قبل  من  ا�ضتعمالها  تعدد  اإمكانية 
هذا املو�ضوع مل يلق اهتمام امل�ضوؤولني يف ال�ضابق 
التي  ال�ضراكة  هذه  تطوير  ب�ضرورة  راأيت  وعليه 
�ضتعود بالفائدة على طبيعة البلد وعلى اجلمهور"  

بلدية شفاعمرو تعمل على تطوير وإصاح االحراش الغربية

االنتخابات  خل��و���ش  ج��اه��زة  ب��اأن��ه��ا  ال�ضفاعمرية  امل�ضتقبل  ق��ائ��م��ة  تعلن   
قد  امل�ضتقبل  قائمة  وكانت  ال��ق��ادم،  اول  ت�ضرين  يف  �ضفاعمرو  بلدية  لع�ضوية 
وداعميها  حمبيها  وم��ع  القائمة  داخ��ل  وم���داوالت  مب�ضاورات  ذل��ك  قبل  قامت 
هذه  اىل  واالن��ت��م��اء  العطاء  روح  امل�����ض��وؤول��ي��ة،  وب���روح  نهجها  م��ن  وامل��ق��رب��ني 
اإح��داث  على  ق���ادرون  اأّن��ن��ا  ب��اب  م��ن  ه��ذا  ق��رارن��ا  ج��اء  بحيث  احلبيبة  املدينة 
�ضفاعمرو. اأجيال  مل�ضتقبل  االأف�ضل  خلق  اأج��ل  من  والوحدة  املن�ضود  التغيري 

وكانت قائمة امل�ضتقبل قد انتخبت يف اجتماع �ضابق لها االأخ �ضلمان �ضوفانية وكيل 
للقائمة واالخ �ضفيق خنيف�ش �ضكرتريا عاما لها، كما فتحت باب الرت�ضيح ملن�ضب 
رئي�ش القائمة حتى موعد اأق�ضاه ال�ضاد�ش ع�ضر من حزيران حيث اجمع كافة اأع�ضاء 
ادارة القائمة وكادرها على دعم مر�ضحهم لرئا�ضة القائمة املربي حامت ح�ضون لهذه 
اجلولة، وبهذا تكون قائمة امل�ضتقبل جاهزة خلو�ش االنتخابات بعزمية واإ�ضرار. 
ومن  املا�ضية  �ضنني  اخلم�ش  خلل  طرحت  امل�ضتقبل  قائمة  ان  احد  على  يخفى  ال 
بانها  ال�ضريح  موقفها  حممد،  اأبو  عبيد،  اأبو  �ضليمان  االأخ  القائمة  رئي�ش  خلل 
تعمل من اأجل وحدة الطائفة الدرزية يف االنتخابات حتى تتظافر اجلهود وت�ضب 
ملحوظة  ب�ضورة  البلدي  املجل�ش  يف  مركزها  تراجع  التي  الطائفة  م�ضلحة  يف 
امل�ضتقبل ورغم عدم  قائمة  كانت  الواقع، حيث  اأر�ش  على  تذكر  اإجنازات  نر  ومل 
ال�ضاهرة على م�ضالح �ضفا عمرو عامة والطائفة  العني  البلدي  متثيلها يف املجل�ش 
اىل  فيه  دعت  فرتة  منذ  بناء  ح��وارا  اأدارت  انها  كما  خا�ضة،  ب�ضورة  الدرزية 
وباقي  املعروفية   الطائفة  اأبناء  بني  والوحدة  والتعاون  احل��وار  لغة  تغليب 
لي�ضت  البلدية  انتخابات  ان  امل�ضتقبل  وتوؤكد  واأبنائنا  لبلدنا  خدمة  الفاعلة  االأطر 
الدور  وهذا   ، النا�ش  خدمة  على  تناف�ش  هو  ما  بقدر  وغنائم  مكا�ضب  على  تناف�ضا 
انتخابات. وبغري  بانتخابات  اليومية  اجندتها  يف  امل�ضتقبل  قائمة  به  تقوم  الذي 
قائمة  من  ر�ضالة  و�ضلتنا  قد  انه  االهل  نعلم  فاإننا  تامة  ب�ضفافية  نعمل  اننا  ومن 
ال�ضباب "ه ن" تدعونا فيه اىل االن�ضمام معها كوحدة جزئية، وهي بحد ذاتها خطوة 
والداين. القا�ضي  عليها  يطلع  لكي  هنا  ونن�ضرها  كاملة  غري  انها  اال  اإيجابية  اأوىل 
 ك���ذل���ك ن��ن�����ض��ر ردن�����ا ع��ل��ي��ه��ا م���ع االم�����ل ان ت���ت���ج���اوب م��ع��ن��ا ال��ق��ائ��م��ت��ني 
وم��ت��ك��ام��ل��ة. ���ض��ام��ل��ة  وح������دة  اجن������از  اىل  ي���ه���دف  ح������وار  يف  وت����دخ����لن 
ال���وح���دة،  ال��ت��و���ض��ل اىل  ب���ان���ه يف ح����ال ع����دم  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ق��ائ��م��ة  وت���ن���وه 
م��ط��ل��ب ال���������ض����ارع، ف���اإن���ه���ا ���ض��ت��خ��و���ش االن���ت���خ���اب���ات ل���وح���ده���ا ب����دون 
م�����ض��ريت��ه��ا. ل���ن���ج���اح  ق�����وة  االه�������ل  اإرادة  م����ن  م���ت���خ���ذة  ت�������ردد  اأي 

لخوض  ج��اه��زة  املستقبل  ق��ائ��م��ة 
شفاعمرو بلدية  لعضوية  االنتخابات 

تبادل رسائل تدعو إىل الوحدة بني قائمة 
الشباب للتغيري والتوحيد وقائمة املستقبل

14/6/2018
حل�ضرة: الخ �ضفيق خنيف�ش املحرتم 

�ضكرتري قائمة امل�ضتقبل 
حتية وبعد 

املو�ضوع: دعوة للوحدة
بداية بودي ان اتقدم اىل ح�ضرتكم باحر التهاين مبنا�ضبة انتخابك 
با�ضمى  خللكم  من  ابعث  ان  بودي  كما  امل�ضتقبل  لقائمة  �ضكرتريا 
وكيًل  من�ضب  لتبووؤه  �ضوفانية  �ضلمان  االخ  اىل  التهنئة  اي��ات 
للقائمة وتهنئة حارة مكللة باملحبة واالخوة جلميع افراد القائمة.
ام�������������������������������������������������������������������������������ا ب��������������������ع��������������������د 
احل���م���داهلل ال�����ذي اأك���رم���ن���ا مب���ا ن��ح��ن ب���ه واع���زن���ا ب���ه ق��وة 
وامي����ان����اً واأل������ف ب���ني ق��ل��وب��ن��ا ف��ج��ع��ل��ن��ا اح���ب���ة واخ����وان����اً.
ي��ف��رط  ان  الح����د  ي��ح��ل  ال  اع��ن��اق��ن��ا  يف  ام���ان���ة  وح��دت��ن��ا  ان 
وع���ب���ي���ده. اهلل  ام������ام  ع��ن��ه��ا  م�������ض���وؤول���ني  ون���ح���ن  ف��ي��ه��ا 
ال  ال���ذي  االمي����ان  لنعي�ش  واخ���ل����ش  ب��ج��د  نعمل  ان  فعلينا 
وال�ضورى  ال��ت��ف��رق  ت��ع��رف  ال  ال��ت��ي  وال��وح��دة  ال���رتدد  ي��ع��رف 
تلم�ضه  ال  ال���ذي  وال��ت�����ض��ام��ن  اال���ض��ت��ب��داد  يخالطها  ال  ال��ت��ي 
. �ضفوفنا  واخ���رتاق  تفرقنا  اراد  من  على  ي��دًا  ولنكن   . االأث���ره 
بانتظار  وه��ي  تناديكم  واح���دة  واالم  منكم  ونحن  منا  فاأنتم 
اوالده�����ا ف���ل���ذات اك��ب��اده��ا ل��ل��رج��وع اىل احل�����ض��ن احل��ن��ون. 
ال���ن���زاع واخل�����ض��ام؟؟ ال��ت�����ض��رذم واالن��ق�����ض��ام؟؟ ومَل  ف��ع��لم 
ولتكن امالنا م�ضرتكة واالمنا مقت�ضمة ولتجمعنا م�ضلحة جمتمعنا.
ف��ل��ن��ك��ن ع��ل��ى ق����در امل�����ض��وؤول��ي��ة ول��ن��ح��ف��ظ اأن��ف�����ض��ن��ا ع��م��ا ال 
اال�ضاعات  ام���ام  منيعاً  ���ض��ن��دًا  ولنقف  ب��ه  لنا  علم  وال  يليق 
وطائفتنا  واخواننا  انف�ضنا  حرمة  على  ولنحافظ  واالراج��ي��ف 
وزي��ف. اف���رتاء  ك��ل  اىل  وقلوبنا  باأ�ضماعنا  نلق  وال  وجمتمعنا 

ان  ع��ل��م  ب���ه  ل���ك  ل��ي�����ش  م���ا  ت��ث��ق  وال  يقول"  ت��ع��اىل  اهلل  ف����ان 
م�ضوؤوال". ع��ن��ه  ك���ان  اأول��ئ��ك  ك��ل  وال���ف���وؤاد  وال��ب�����ض��ر  ال�ضمع 

فها نحن نناديكم وننا�ضدكم لوحدة العز ونبذ الفرقة ولنرتفع عن 
بالفرقة  ال  الن�ضر  يتحقق  واالحت��اد  فبالوحدة  ال�ضيقة  امل�ضالح 
ال�ضيقة. امل�ضالح  كل  من  واأرف���ع  اأرق��ى  فمجتمعنا  والت�ضرذم 

باحرتام مهنا اأبو �ضاح نائب رئي�ش البلدية

15/6/2018
ح�ضرة: االأخ عاطف اأبو �ضاح املحرتم

�ضكرتري قائمة ال�ضباب
�ضفاعمرو.

 حتية معروفية وبعد،
املو�ضوع: ر�ضالتكم للوحدة بتاريخ 14/6/2018

النتخابنا  �ضوفانية  �ضلمان  ول��لأخ  يل  تهنئتكم  على  1(�ضكرا 
باأجمل  نتقدم  وب��دورن��ا  امل�ضتقبل،  لقائمة  ووك��ي��ل  �ضكرتري 
انتخابكم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ل��ك��م  ال��ت��ربي��ك��ات  واأط���ي���ب  ال��ت��ه��اين 
والنجاح. التقدم  دوام  لكم  متمنني  ال�ضباب  لقائمة  �ضكرتريا 
الوحدة  اأجل  املبارك من  ال�ضكر على توجهكم  2(ن�ضكركم جزيل 
لتحقيق  جميعا  يوفقنا  ان  تعاىل  �ضائلينه  الدرزية  الطائفة  يف 
ال�ضرب. بفارغ  ال���درزي  ال�ضارع  ينتظرها  التي  االأمنية  ه��ذه 

3(كلنا امل ان تكونوا قد توجهتم بر�ضالة مماثلة لقائمة "االخوة" 
و�ضاملة. متكاملة  كاملة،  وحدتنا  لتكون  والروح  التوجه  بنف�ش 
ان  على  الوحدة  اجل  من  لدعوتكم  ت�ضتجيب  امل�ضتقبل  4(قائمة 
قريب  لتحديد موعد  الثلث  القوائم  �ضكريتاريا  الت�ضاور بني  يتم 
املن�ضودة. الوحدة  اإقامة  حيثيات  يف  التباحث  بهدف  للجتماع 

باأطيب  اليكم  نتقدم  ال�ضعيد  الفطر  عيد  5(ومبنا�ضبة 
خري. ب��األ��ف  واأن��ت��م  ع��ام  وك��ل  التربيكات  واأخ��ل�����ش  التمنيات 
باحرتام �ضفيق خنيف�ش

�ضكرتري قائمة امل�ضتقبل"ح ق" 
ن�ضخة:•ال�ضيد مهنا اأبو �ضاح املحرتم

رئي�ش قائمة ال�ضباب ونائب رئي�ش البلدية
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�ضفاعمرو  بلدية  يف  والفنون  الثقافة  ق�ضم  ينظم 
مع  "مرمر"  بعنوان  اأم�ضية  اجلماهريي  واملركز 
يف  وذل��ك  تلحمي  رمي  االأ���ض��ل  �ضفاعمرية  الفنانة 
.29.6.18 اجلمعة  يوم  اجلماهريي  املركز  قاعة 

مديرة ق�ضم الثقافة والفنون يف البلدية عزيزة دياب 
اأ�ضارت "اأن عر�ش الفنانة رمي تلحمي حتت عنوان 
" مرمر"، ياأتي بعد �ضنوات عديدة مل تعر�ش فيها 
�ضفاعمرو". االأم  بلدها  يف  غنائية  عرو�ش  اأي  رمي 
يت�ضمن العر�ش اأغاٍن جديدة للفنانة واأغاٍن قدمية 
الرتاث  من  واأغ���اٍن  امل�ضرح  على  كثرًيا  تغنى  مل 
" مرمر زماين"  اأغنية  تقودها   ، الزاخر  الفل�ضطيني 
اأغ��اين  وبع�ش  الفل�ضطيني  العر�ش  م��ن  ومن���اذج 
امل�ضرحيات التي عملت فيها رمي مثل " خيل تايهه" 
و" ن�ش كي�ش ر�ضا�ش" و"عر�ش الدم" و"جدارية".
رئي�ضة  ارملي  جناة  البلدية  ع�ضو  مع  حديث  ويف 
االأم�ضية  هذه  تاأتي  قالت:  والفنون  الثقافة  ق�ضم 
يف  الثقافة  ق�ضم  ينظمها  ن�ضاطات  �ضل�ضلة  �ضمن 
مع  مميزة  باأم�ضية  و�ضنتوجها  االأخ��رية  االآون��ة 
وبقيادة  تلحمي  رمي  القديرة  الفنانة  ال�ضفاعمرية 
حنا. �ضحادة  حبيب  امللحن  العود  وعازف  الفنان 

الفنانة  مع  موعدنا   29.6 القادم  الجمعة  يوم 
امللتزمة ريم تلحمي يف املركز الجماهريي شفاعمرو

بالتعاون مع جتّمع املقاطعة ال�)BDS( يف تركيا، 
حّل املمثل واملخرج الفل�ضطيني حممد بكري �ضيفا 
للأفلم  ع�ضر  احل��ادي  ا�ضطنبول  مهرجان  على 
  14 حتى   9 من  دوكيومينتري�ضت،   – الوثائقية 
َ بكري �ضيف  2018، وقد اعُتربرِ حزيران اجلاري 
ال�ضرف ملهرجان هذا العام، وخا�ضة بعد ان�ضحابه 
يف ني�ضان املا�ضي من مهرجان ا�ضطنبول ال�ضينمائي 
بعد علمه باأن ال�ضركة اال�ضرائيلية )اآرت ي�ضرائيل( 
اال�ضرائيلية  اخلارجية  ل��وزارة  ر�ضميا  التابعة 
عليه  وبناء  للمهرجان...  ماليا  وراعية  �ضريكة 
ان�ضحب الفنان بكري من املهرجان ب�ضكل تظاهري مع 

فريق فيلمه "واجب" للمخرجة "اآن ماري جا�ضر".
املا�ضي،  اال�ضبوع  ا�ضطنبول  مهرجان  هام�ش  على 
املهرجان  خ�ض�ضها  ن��دوات  ع��ّدة  يف  بكري  �ضارك 
احلقيقة   – "فل�ضطني  �ضعار  حت��ت  لفل�ضطني 
واملقاومة". وقد القى االهتمام االعلمي الوا�ضع، 
ال�ضينما  مكانة  عن  كثرية  ا�ضئلة  له  هت  ُوجِّ حيث 
فتحّدث  الفل�ضطينية،  امل��راأة  ودور  الفل�ضطينية، 
"جنني  االأخ���رى  اأف��لم��ه  وع��ن  "زهرة"  فيلم  عن 
"من يوم ما رحت"، وا�ضفا فظاعة  جنني"، وفيلم 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  و�ضمود  وجرائمه  االحتلل 
االحتلل. وعربدة  غطر�ضة  وجه  يف  اال�ضطوري 
على  اأن  ب��ك��ري،  ق��ال  املقاطعة  �ضيا�ضة  وح��ول 
االتفاقيات  ووق��ف  تقاطع  اأن  الرتكية  احلكومة 
االكتفاء  وع��دم  الطاولة،  وحت��ت  ف��وق  اجل��اري��ة 
مبقاطعة ال�ضعب الرتكي فقط، بل على ال�ضعيدين 
طرد  يعني  م��اذا  واإال،  واملوؤ�ض�ضاتي،  ال�ضعبي 
ُت��ربم  ال��وق��ت  نف�ش  ويف  اال���ض��رائ��ي��ل��ي،  ال�ضفري 
االتفاقيات االقت�ضادية والع�ضكرية مع ا�ضرائيل!!.

ال��ف��ن��ان م��ح��م��د ب���ك���ري ي���ح���ّل ض��ي��ف��ا على 
م��ه��رج��ان اس��ط��ن��ب��ول ل���أف���ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة 

تركيا يف   )BDS(����������ال امل��ق��اط��ع��ة  ت��ج��مّ��ع  م���ن  ب���دع���وة 

حتقق مباريات نهائيات الن�ضخة ال� 21 من بطولة 
يف  حاليا  املقامة   ،2018 القدم  لكرة  العامل  كاأ�ش 
رو�ضيا، اأرقاما قيا�ضية من حيث ال�ضعبية حول العامل.

حتى   ،2018 م��ون��دي��ال  م��ب��اري��ات  �ضاهد  فقد 
اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  م�����ض��اه��د،  م��ل��ي��ون   7.7 االآن، 
امل��ج��م��وع��ات. م��رح��ل��ة  يف  ت����زال  ال  ال��ب��ط��ول��ة 

جمع  مت  فقد  "اإندبندنت" الربيطاين،  ملوقع  ووفقا 
البيانات من قبل "Conviva" �ضركة التحليلت 
التي تعمل مع العديد من نا�ضري البث املبا�ضر يف 
 Fox Telemundo كاأ�ش العامل، مبا يف ذلك 

وNBC وHulu وSky، والتي اأ�ضارت اإىل اأنه 
هناك  كان   "2010 اإفريقيا  "جنوب  مونديال  يف 
�ضاهد  ثم  العامل،  لكاأ�ش  عاملي  م�ضاهد  مليون   1.5
مليون،   3.2 نحو   "2014 "الربازيل  مونديال 
7.7 مليون م�ضاهد،  اإىل  االأرقام  العام قفزت  وهذا 
 Super" وهو اأعلى من االأرقام التي حققتها بطولة
م�ضاهد. مليون   5.5 بواقع  العام  هذا   "Bowl
 )BBC( الربيطانية  االإذاع����ة  هيئة  وك��ان��ت 
اإجنلرتا  ف��وز  اإن  املا�ضي،  الثلثاء  ي��وم  ق��ال��ت، 
م��لي��ني   3 ت��اب��ع��ه   ،)2-1( ت��ون�����ش  ع��ل��ى 
فقط.  "iPlayer" من�ضة  خ��لل  م��ن  م�ضاهد 

البطولة  ملباريات  املبا�ضر  البث  من  الرغم  وعلى 
اأنحاء  جميع  يف  املختلفة  ال�ضبكات  تقدمها  التي 
القدم  ك��رة  حمبي  م��ن  ال��ع��دي��د  يختار  ال��ع��امل، 
التلفزيون. م��ن  ب��دال  االإن��رتن��ت  ع��رب  امل�ضاهدة 

كبرية قياسية  أرق��امً��ا  يحقق  روس��ي��ا  م��ون��دي��ال 

القد�ش  منطقة  نيابة  وجهت 
زوج��ة  نتنياهو  ���ض��اره  اىل 
اال�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�ش 
حتقيق  بعد  االمانة” وذلك  وخيانة  “االحتيال  تهمة 
طويل اجرته ال�ضرطة يف مزاعم بتزوير نفقات اال�ضرة.
ب�ضبب  نتنياهو  �ضارة  بحق  االتهام  الئحة  وج��اءت 
“باالحتيال  وذل��ك  �ضخ�ضية  منافع  على  ح�ضولها 
وا�ضاءة االئتمان يف ق�ضية طلب مئات وجبات طعام 
ثمينة ملاآدب خا�ضة اأنفقت عليها من ميزانية مكتب رئي�ش 
احلكومة بلغت نحو 359 األف �ضاقل اي نحو )97( 
األف دوالر يف مقري اإقامة الزوجني الر�ضمي واخلا�ش”.

�ضايدروف  ع���زرا  ب��ح��ق  ات��ه��ام  الئ��ح��ة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
نف�ضها. الق�ضية  يف  نتنياهو  مكتب  ع��ام  مدير  نائب 
اليها. املن�ضوبة  التهم  تنكر  نتنياهو  �ضارة  وكانت 
نتانياهو  ����ض���ارة  مب��ح��اك��م��ة  االدع������اء  وي��ط��ال��ب 
منطقة  يف  ال��ق��د���ش  م��دي��ن��ة  يف  ال�ضلح  حمكمة  يف 

ق�ضاة  ث��لث��ة  م��ن  م��ك��ون��ة  هيئة  ام���ام  امل�ضكوبية 
للق�ضية. اجلمهور”  “ح�ضا�ضية  ب�����ض��ب��ب 
وجاء يف الئحة االتهام انه عندما انتخب رئي�ش الوزراء 
يف 31 اآذار/مار�ش 2009 “وانتقل لل�ضكن مع املتهمة 
ادعت  احلكومة،  لرئي�ش  الر�ضمي  املنزل  اىل  وولدين 
2013 عدم  2009 حتى  املتهمة كذبا ما بني اعوام 
وجود طهاة يف املنزل وامرت باإح�ضار مئات الوجبات 
الدولة”. نفقة  على  وذل���ك  املختلفة  املطاعم  م��ن 

بني  ما  قامت  املتهمة  “ان  االتهام  الئحة  وا�ضافت 
وجبات  بطلب  واآذار/مار�ش   2019 ايلول/�ضبتمرب 
و�ضيوفها  وا�ضدقائها  عائلتها  والأف��راد  لها  جاهزة 
م�ضاوي  مطاعم  مثل  املطاعم  م��ن  احتيايل  ب�ضكل 
معروفة  �ضو�ضي  ومطاعم  ايطالية  ومطاعم  �ضرقية 
طباخ  فيه  يوجد  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف   ، املدينة  يف 
قيمته  ما  كلفت  الدولة  نفقة  على  ذلك  وكل  باملنزل 
دوالر”. ال��ف  نحو)97(  اي  �ضاقل   359،000

اتهام ساره نتنياهو باالحتيال وخيانة األمانة
الدولة  الوجبات على نفقة  أمرت بإحضار مئات 
بمبلغ قيمته 359,000 شاقل اي نحو)97( الف دوالر”

اإ���ض��رائ��ي��ل م��ع ���ض��رك��ة خا�ضة  ت��ع��اق��دت ���ض��رط��ة 
بهدف  للج�ضم  ال�ضقة  ك��ام��ريا   8000 ل�����ض��راء 
التي  ال��ك��ام��ريات  ب��ه��ذه  ال�ضرطة  رج���ال  ت��زوي��د 
ال�����ض��رط��ة بهدف ت��ع��ّل��ق ع��ل��ى م��لب�����ش رج����ال 

ه��ذه  "�ضت�ضاعد  ب��ح��ي��ث  االح�������داث  ت��وث��ي��ق 
اخل����ط����وة ع���ل���ى زي�������ادة ���ض��ف��اف��ي��ة اأن�����ض��ط��ة 
ال�ضرطة".  يف  اجلمهور  ثقة  وتعزيز  ال�ضرطي 
ال��ق��رار  ه���ذا  "جاء  ال�����ض��رط��ة:  ب��ي��ان  وب��ح�����ض��ب 
بن�ضبة  انخفا�ضا  التقنية  ه��ذه  اثبتت  ان  بعد 
ال�ضرطة  رج��ال  �ضد  اجلمهور  ب�ضكاوى   35%
الكامريات  ه��ذه  بها  ا�ضتعملت  التي  املناطق  يف 
وقد  للمناق�ضة  تقدمت  ق��د  �ضركات   5 وك��ان��ت   ،

 ." ي�ضرائيل‘   ‘بينات  �ضركة  باملناق�ضة  ف��ازت 
واأ�ضاف البيان :" "بالنظر اإىل مدى تعقيد امل�ضروع 
ال�ضرطة  اأنظمة  جميع  �ضاركت  فقد   ، واأهميته 
ملتطلبات  وامتثاله  امل�ضروع  دفع  يف  االإ�ضرائيلية 
واحتياجات ال�ضرطة االإ�ضرائيلية. حيث يعترب هذا 
باأنظمة  الوثائق  ربط  يف  اخرتاق  مبثابة  امل�ضروع 
"طريق  نظام  ذل��ك  يف  مبا   ، بال�ضرطة  الكمبيوتر 
على  م�ضروع  وهو   ، املتنقلة(  )احلو�ضبة  امللك" 
يجب  عر�ش  مقدم  كل  اأن  قررنا  لقد  عاملي.  نطاق 
الذي  للنموذج  اإ�ضرائيل  يكون ممثًل ح�ضرًيا يف  اأن 
اقرتحته ال�ضركة امل�ضنعة للكامريا ويلبي متطلبات 
" بامل�ضروع.  يتعلق  فيما  ال�ضرطة  واحتياجات 

تزويد 8000 شرطي بكامريات الصقة لتوثيق االحداث

و�ضل اإىل االئتلف ملناه�ضة العن�ضرية معلومات وفقها 
اأنه وخلل اأيام عيد الفطر منع طاقم م�ضبح "مبوعيم"، 
جنوبّي البلد، دخول املربي عادل احلمامدة  وعائلته، 
من قرية �ضقيب ال�ضلم، وعائلت اأخرى من مدينة رهط، 
اىل امل�ضبح بادعاء اّن الدخول هو الأ�ضحاب اال�ضرتاك 
بتخ�ضي�ش  يقوم  امل�ضبح  اّن  بعدها  ليت�ضح  فقط، 
�ضاعات ا�ضتقبال حمددة للعرب واأخرى لليهود ومينع 
العرب من الدخول يف ال�ضاعات غري املخ�ض�ضة لهم!.

ويف تعقيٍب له على حادث الف�ضل العن�ضرّي، قال مدير 
عثمان  ن�ضال  املحامي  العن�ضرية،  ملناه�ضة  االئتلف 
ن�ش  ويخالف  مرفو�ش  الدخول  ومنع  الف�ضل  هذا  اأّن 
املواطنني  اإىل  اخل��دم��ات  تقدمي  يلزم  ال��ذي  القانون 
ومينع  البلد  يف  الرتفيه  اماكن  كافة  يف  مت�ضاٍو  ب�ضكل 
مع  توا�ضل  على  ونحن  اخل��دم��ات،  بتقدمي  التمييز 
 . املت�ضررة  والعائلت  لدعمه  احلمامده  اال�ضتاذ 
من  اإ�ضرائيل،  يف  املجتمع  عثمان  املحامي  ونا�ضد 
العن�ضرية  م��ظ��اه��ر  رف�����ش  اإىل  وال���ع���رب،  ال��ي��ه��ود 

اياهم  مطالًبا  تف�ضيها  ح��ي��ال  ال�ضمت  وع���دم  ه��ذه 
القّيم  م��ع  لتنافيها  وف�ضحها  ك�ضفها  على  بالعمل 
ثانًيا.  قانونيتها  ولعدم  اأوال  االإن�ضانية  واالأخ���لق 
و�ضدد املحامي عثمان ب�ضرورة التقدم ب�ضكاٍو يف ال�ضياق 
خ�ضي�ًضا  ا�ض�ش  ال��ذي  العن�ضرية  �ضحايا  مركز  اإىل 
ملواجهة هذه الظاهرة املقيتة والذي يقدم اال�ضت�ضارة 
القانوين. التمثيل  وي��وف��ر  العن�ضرية  ملت�ضرري 

�ضحايا  مركز  مدير  م��زوم��ان،  ت�ضاحي  ق��ال  ب���دوره، 
اإىل  ب��ر���ض��ال��ة  ت��وج��ه  امل��رك��ز  اأّن  ع��ل��ى  العن�ضرية 
ع��دم  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  "مبوعيم"  يف  امل�����ض��وؤول��ني 
الفور  ب��وق��ف��ه��ا ع��ل��ى  ال��ف�����ض��ل، وم��ط��ال��ًب��ا  ق��ان��ون��ي��ة 
الن��ت��ه��اك��ه��ا ق���ان���ون ع���دم ال��ت��م��ي��ي��ز يف اخل���دم���ات.

�ضكوى  تقدمي  ينوي  املركز  اّن  على  م��زوم��ان  واأك��د 
تعوي�ضات  وط��ل��ب  امل�����ض��ب��ح  يف  امل�����ض��وؤول��ني  ���ض��د 
التوجه  اجلمهور  منا�ضًدا  العرب،  من  للمت�ضررين 
للعن�ضرية وموؤكًدا على �ضرورة  للمركز حال تعر�ش 
عرقّي. اأ�ضا�ش  على  متييز  اي  على  ال�ضكوت  ع��دم 

االئ�����ت�����اف مل���ن���اه���ض���ة ال��ع��ن��ص��ري��ة: 
ق��ان��ون��يّ امل���س���اب���ح، غ���ري  ال��ف��ص��ل يف 
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القطاع  يف  م��ل��م��و���ًض��ا  جن��اًح��ا  ط��ف��ح��وت  م��زراح��ي  ب��ن��ك  ح��ق��ق  اأن  ب��ع��د 
امل�ضالح  جم��ال  يف  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  موا�ضلة  اىل  ي�ضعى  ف��اإن��ه  اخل��ا���ش، 
يف  للنمو  حم���ّرك  ومبثابة  ا�ضرتاتيجًيا  ه��دًف��ا  ذل��ك  معترًبا  ال��ت��ج��اري��ة، 
وق��ّوة  ازدي����اًدا  االأخ����رية  ال�ضنة  يف  البنك  �ضهد  وق��د  االأع��م��ال.  ق��ط��اع 
والكبرية.  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضالح  جم��ال  يف  مكانته  وت��ع��ززت 
امل�ضالح  اأ���ض��ح��اب  اإىل  طفحوت  م��زراح��ي  بنك  يتوّجه  عليه،  وب��ن��اء   
اخلدمات  اأف�ضل  يقّدم  ال��ذي  البنك  اىل  للنتقال  اإياهم  داعًيا  التجارية، 
ومتمّر�ش.  مهني  طاقم  بوا�ضطة  زبائنه  خلدمة  اجل��ه��ود  اأك��رب  وي��ب��ذل 
اأداء  على  يوؤثر  �ضيء  اأكرث  اأن  البنك  اأجراه  الذي  الفح�ش  وتبنّي من خلل 
حت�ضني  اىل  تدفعهم  التي  هي  فاملناف�ضة  املناف�ضة.  هو  التجارية  امل�ضالح 
تتناف�ش  وكما  اأكرب.  جهد  وبذل  اأف�ضل  خدمة  لتقدمي  الزبائن،  جتاه  اأدائهم 
التجارية  امل�ضالح  اأ�ضحاب  الزبائن  فاإن  الزبائن،  على  التجارية  امل�ضالح 
ميكنهم اال�ضتفادة من بنك مناف�ش بجدارة ليعر�ش عليهم كل ما هو اأف�ضل.  
اإن ما ميّيز بنك مزراحي طفحوت يف اجلهاز امل�ضريف، هو الطاقم املهني الذي 
املجاالت  القائمة يف عدد وا�ضع من  باملناف�ضة  الوقوف  الزبون على  ي�ضاعد 
ذلك،  اإىل  وما  اال�ضتثمارات،  اخلارجية،  التجارة  الكفاالت،  االئتمان،  مثل، 
واأخ��رى.  م�ضلحة  كل  الحتياجات  ال�ضخ�ضية  امللءمة  خ��لل  من  وذل��ك 
يف  من��ًوا  االأك��رث  املجاالت  اأح��د  هو  التجارية  امل�ضالح  جمال  اأن  اىل  ي�ضار 
ولكن  بالتحديات،  مليئة  املجال  ه��ذا  يف  واملناف�ضة  طفحوت،  مزراحي 
بف�ضل اخلدمات املهنية وال�ضخ�ضية التي يقّدمها موظفو البنك يف مزراحي 
طفحوت، فاإن هذه اخلدمات املذكورة واملعاملة االإن�ضانية جتعلهم يتمّيزون 
اأ�ضحاب  االأع��م��ال  رج��ال  الزبائن  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  اآخ��ر،  بنك  اأّي  عن 
للم�ضالح.  طفحوت  مزراحي  اىل  االنتقال  يف�ضلون  التجارية  امل�ضالح 

م����زراح����ي ط��ف��ح��وت 
ل�����ل�����م�����ص�����ال�����ح

 اأن�ضاأت �ضركة انتل للمّرة االأوىل جمموعة "الهايتكيون 
العرب" والتي �ضتعمل على ت�ضخي�ش وحتديد العوائق 
العربي  املجتمع  اأبناء  من  االأكادمييني  اأمام  تقف  التي 
�ضتعمل  كما  ال�ضركة،  �ضفوف  يف  التوظيف  عملّية  يف 
املجموعة على دمج املهند�ضني العرب يف مراكز التطوير 
جانب  اإىل  البلد،  اأنحاء  كل  يف  الإنتل  التابعة  واالنتاج 
العمل على التطوير املهني للعاملني العرب يف ال�ضركة 
وتعزيز الن�ضاطات اجلماهريّية الإنتل يف املجتمع العربي. 
خلل  العرب"  "الهايتكيون  جمموعة  اط��لق  مّت  وقد 
وجبة  ت�ضمنت  احتفالّية،  مبرا�ضم  رم�ضان  �ضهر 
الديانات،  جميع  من  ال�ضركة  موظفي  مب�ضاركة  اإفطار 
اأحد  عبود،  ف��ادي  وق��ال  ال�ضركة.  اإدارة  جانب  اإىل 
من  به  يحتذى  مثال  هي  "اإنتل  املجموعة:  موؤ�ّض�ضي 
بيئة  وتوفري  للجميع  مت�ضاوّية  اإمكانيات  منح  حيث 
العربي  واملجتمع  عامًة  االأقلّيات  الأبناء  مت�ضاوية  عمل 
�ضاأنها  من  انتل  بها  قامت  التي  اخلطوة  هذه  خا�ضًة. 
دمج  وتعزيز  العربي  املجتمع  م��ع  العلقة  توثيق 
اأخرى  مهن  واأ�ضحاب  العرب  واملهند�ضات  املهند�ضني 
خمتلف  مع  التعاون  �ضيتم  كما  ال�ضركة،  �ضفوف  يف 
العربي".   املجتمع  بتطوير  تعنى  التي  املوؤ�ّض�ضات 

الهايتك  �ضركات  اإح��دى  هي  اإنتل  اأّن  على  عبود  واأّك��د 
املهند�ضني  ت�ضغيل  حيث  م��ن  اإ�ضرائيل  يف  ال��رائ��دة 
االأّول  العربي  العامل  توظيف  مّت  قد  كان  اإذ  العرب، 
يف  ال��ع��رب  العاملني  ج��ان��ب  واإىل   .1978 ع��ام  منذ 
قد  كانوا  الذين  العرب  املوّظفني  من  ق�ضم  ف��اإّن  اإنتل، 
منا�ضب  اإىل  و�ضلوا  اإنتل،  يف  املهنّية  م�ضريتهم  ب��داأوا 
وغريها.   كيدن�ش  اأبل،  مثل  رائدة  �ضركات  يف  مرموقة 
وقد بارك ينيف غرتي، مدير عام �ضركة انتل يف اإ�ضرائيل، 
التعّددّية  اأّن  نوؤمن  "نحن  قائل:  املجموعة  اإق��ام��ة 
هي  عامًة  الت�ضغيل  ع��امل  ويف  ال�ضركة  يف  واالح��ت��واء 
بف�ضل  وننمو  نتقّدم  نحن  واالبداع.  االبتكار  حمّركات 
تطّورنا.  اأ�ضا�ش  اأّنها  ونوؤمن  ال�ضركة،  داخل  التعّددية 
اأكرب عدد  التي توّظف  الهايتك  اإحدى �ضركات  اإنتل هي 
من العاملني العرب والكثري من مهند�ضينا العرب هم من 
رّواد �ضناعة التكنولوجيا يف ال�ضركة وي�ضغلون منا�ضب 
لدينا م�ضكلة يف هذا  اأّنه ال يوجد  اإدارّية مرموقة. رغم 
ال�ضياق للوهلة االأوىل، مع ذلك نحن نوؤمن اأّنه باالإمكان 
ميتاز  عمل  كمكان  اإنتل  اأّن  على  معتمدين  املزيد  عمل 
بالتعّددية واالحتواء، وي�ضم عاملني من خلفّيات خمتلفة 
اأر�ش  يعترب  هذا  مت�ضاوين،  ك�ضركاء  يعملون  والذين 

الرائع".   اجلماعي  والعمل  واالبتكار  للإبداع  خ�ضبة 
م�ضروع  يف  هاّمة  �ضريكة  هي  اإ�ضرائيل  اإنتل  اأّن  ويذكر 
"مًعا-تك" والذي ي�ضاعد على دمج االأكادميّيني العرب 
تتعاون  كما  والدولّية.  اال�ضرائيلّية  الهايتك  �ضركات  يف 
االأكادمييني  ترافق  بحيث  ت�ضوفن،  موؤ�ّض�ضة  مع  اإنتل 
الهايتك.   �ضناعة  يف  االندماج  يف  وت�ضاعدهم  العرب 
من  ال��ي��وم  الو�ضع  ���ض��ورة  اأّن  اإىل  االإ���ض��ارة  وجت��در 
هي  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  الهايتك  يف  ال��ع��رب  ان��دم��اج  حيث 
بني  حت�ضني.  اإىل  بحاجة  ت���زال  ال  لكّنها  م�ضّجعة 
طالب   50 نحو  فقط   ،2014 حتى   1985 ال�ضنوات 
ا،  �ضنويًّ الهايتك  جم���االت  در���ض��وا  ع��رب��ي  اأك��ادمي��ي 
الذي  امل�ضح  فبح�ضب  تتغرّي،  ب��داأت  ال�ضورة  اأّن  اال 
يف  الرئي�ضي  االقت�ضادي  اخلبري  ق�ضم  قبل  من  اأج��ري 
عدد  فاق  وحدها   2016 �ضنة  يف  فاّنه  املالية،  وزارة 
ذلك  الهايتك  جماالت  يدر�ضون  الذين  العرب  الطلب 
%9.5 من جممل  باأربعة اأ�ضعاف. وقد بلغت الن�ضبة 
ا.   �ضنويًّ ع��رب��ي  ط��ال��ب   2،222 نحو  اأي  ال��ط��لب، 
وموؤ�ّض�ضة  اإن��ت��ل  يف  مهند�ضة  خ��ل��ف،  ب�ضمة  وق��ال��ت 
تغيري  طراأ  قد  اإّن��ه  اإنتل،  يف  العربّيات  الن�ضاء  منتدى 
العرب  الطلب  "فن�ضب  العربي  املجتمع  يف  اإيجابي 
وما  ب��االزدي��اد،  اآخ��ذ  الهايتك  جم��االت  يدر�ضون  ال��ذي 
العربّيات  الن�ضاء  ن�ضبة  يف  االزدي��اد  هو  امل�ضاعر  يثري 
بداأت  عندما  والتكنولوجيا.  العلوم  يدر�ضن  اللواتي 
 4 هنالك  كانت  �ضنة   12 قبل  اإنتل  �ضركة  يف  العمل 
وحتى  الع�ضرات  هنالك  اليوم  فقط،  اأخ��ري��ات  ن�ضاء 
جمموعة  اإقامة  اأّن  اأرى  اأنا  اأعرفهّن.  ال  منهّن  ق�ضم  اأّن 
كبرية".    ب�ضرى  هي  اإنتل  يف  العرب"  "الهايتكيون 
االأكادمييني  "ن�ضف  غرتي:  ينيف  اأ�ضاف  جانبه  ومن 
الرتبية  جم��ال  يف  يعملون  الهايتك  جم��ال  يف  ال��ع��رب 
علينا  كبرية.  اقت�ضادّية  خ�ضارة  وه��ذه  والتعليم، 
املجموعات  جميع  اندماج  تعزيز  على  العمل  موا�ضلة 
الن�ضاء  على  باالأخ�ش  والرتكيز  الهايتك  يف  ال�ضكانّية 
واحلريدمي واالأ�ضخا�ش ذوي االعاقات وطبًعا العرب". 

شركة انتل تنشئ للمرّة األوىل مجموعة "الهايتكيون العرب"

بإدارة: جبور جبور  شفاعمرو  

Plaza Tours  بإالشرتاك مع Neto Tours تعلن شركة
 باإلنتقال اُّـ اِّـكتب الجديد , عمارة سمري صربا (بجانب ستائر روك) 

Neto Tours

ونعلن عن إبتداء الحمالت لصيف 2018

إنتقـلنا... 

شروط الحملة و الخطأ وارد 
ب 
س
ح

بتاريخ 4/7/2018

* في غرفة زوجية 

رومانيا رحلة منظمة!! 

فقط للشخص

6 ليالي 7 ايام 

$ 839

بتاريخ 25/6/2018
او بتاريخ 28/6/2018

رحلة منظمة!! 
اسطنبول + بورصة 

فقط للشخص

6 ليالي 7 ايام 
$ 669

بتاريخ 4/7/2018
* االماكن محدودة 

براغ-فيينا-بودابست رحلة منظمة!! 

فقط للشخص 549يورو 
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اإلع����������������ام����������������ي أح�����������م�����������د ح�������������ازم

منذ  اأي   ،1910 ع��ام  منذ  مدينة  �ضفاعمرو 
هي  فاأين  الع�ضرين،  القرن  يف  االأول  العقد 
هي  وم��ا  امل��دن��ّي��ة!؟؟  م��ن  �ضفاعمرو  مدينة 
مدينة!! لتكون  بها  تتمّتع  ال��ت��ي  ال�ضمات 

اأختي  ابن  مني  طلب  بعدما  ا�ضتوقفني  �ضوؤال 
االختلف  وجه  وما  املدينة  تعريف  "خليل" 
عن  ال��ب��ح��ث  ف���ب���داأت  ال��ق��ري��ة،  وب���ني  بينها 
خدمات  من  ت�ضتمله  وم��ا  املدينة  خ�ضائ�ش 
اأن مدينتي ال تزال  تقّدمها ملواطنيها، فوجدت 
قرية وال حتمل من مقّومات املدينة اإال ا�ضمها .

�ضفاعمرو  مل���اذا  ملعرفة  الف�ضول  انتابني 
ال حت��م��ل ���ض��م��ات امل��دي��ن��ة ب��ك��ّل امل��ع��اي��ر مع 
لقب  على  ح�ضلت  ال��ت��ي  االأوىل  اأن��ه��ا  العلم 
 ،1910 عام  الدولة  قيام  قبل  "مدينة" حّتى 
اأنظار  حم��ّط  ك��ان��ت  باأنها  ي�ضهد  وتاريخها 
اجلليل  اإدارة  وم��رك��ز  واحل���ك���ام  ال����والة 
واجلغرايف. االإ�ضرتاتيجي  ملوقعها  باأ�ضره 

مدينتي  اأن  الأج���د  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ني  اأب��ح��رت 
االجتماعي  ال�ضلم  درج����ات  اأدن����ى  يف  ت��ق��ع 
احلكومية  الدوائر  من  وتخلو  االقت�ضادي، 
ملدينة  االأ���ض��ا���ض��ّي��ة  اخل���دم���ات  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
الع�ضور،  م��ّر  على  �ضفاعمرو  مبكانة  تليق 
كامل�ضت�ضفيات  الطبية  امل��راف��ق  اإىل  وتفتقر 
واجلامعات  املحاكم  واإىل  ال��ط��وارئ،  وغ��رف 
كامل�ضرح  الثقافية  املرافق  حّتى  واملتاحف، 
وال�ضينما غري متوفرة فيها، وحل�ضور فيلم اأو 
النا�ضرة. اأو  اإىل حيفا  لل�ضفر  ن�ضطر  م�ضرحّية 

وعن اجلانب ال�ضياحي واال�ضتثمار معروف اأن 
�ضفاعمرو غنية باالأماكن ال�ضياحية الفقرية من 
يف  �ضفاعمرو  يجعل  اأن  �ضاأنه  من  الذي  روادها 
م�ضاف املدن االأثرّية التاريخّية الهاّمة ملا فيها 
البيزنطّية  واملغر  كالقلعة  تاريخّية  اآث��ار  من 
معامل  فكّلها  العبادة،  واأماكن  االأولياء  وقبور 
هذه  على  ُت�ضفق  بلدتنا  يف  ولكن  �ضداها،  لها 
املجهول. غمار  يف  ظ��ّل  م�ضتقبلها  الأن  االآث��ار 

ت�ضت�ضدر  التي  باملكاتب  فقرها  ع��ن  ناهيك 
علينا  ال�ضفر  اأردن����ا  ف���اإذا  �ضفر،  ج����وازات 
نالت  ق��ري��ة  م��ن  ال�ضفر  ج���واز  ا���ض��ت�����ض��دار 
قّررنا  واإذا  وجيزة.  فرتة  "منذ  لقب"مدينة 
اال�ضتجمام والتنزه نذهب اىل القرى املجاورة 
فيها. هات  ُمَتَنزَّ و  �ضباحة  ب��رك  توفر  لعدم 

فهو  �ضفاعمرو  يف  العمل  ل�ضوق  بالن�ضبة  اأم��ا 
�ضحيح جدًا وال يوفر اأماكن عمل الأبناء املدينة 
على  حتتوي  �ضناعية  منطقة  وج��ود  لعدم 
البلدة  اأب��ن��اء  لت�ضغيل  وال�ضركات  امل�ضانع 
جند  اأن  الغريب  من  لي�ش  ل��ذا  و�ضواحيها، 
خارجها. يعملون  �ضفاعمرو  مواطني  معظم 
اأدركت اآ�ضًفا يف النهاية اأن �ضفاعمرو مدينة عريقة 
لها تاريخها امل�ضرف الذي مل نحافظ عليه حتى 
باتت يف هبوط م�ضتمر اىل اأن ا�ضتقّرت القاع لكن 
اأمل يحن الوقت بعد للنهو�ش بها!!! اأما يكفينا 
ما �ضاع منا من �ضنوات اأوَدت بنا اإىل املجهول!!!
فاإما اأن ننه�ش بها من هذا ال�ضبات..واإما اأن نرتكها 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرو�ضها ؟

ق��ري��ة  ت������زال  ال  ال���ت���ي  م���دي���ن���ت���ي 
ب���ق���ل���م ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال���ك���ري�������م ع���م���ر ع��م��ش��ة

الرتبية  مو�ضوع  مقاالتي  يف  اأت��ن��اول  اأخ���رى  ف��رتة  ب��ني 
املدار�ش  تلميذ  بني  اجل�ضدي  وحتى  الكلمي  والعنف 
الر�ضمية  النقل  و�ضيلة  يعترب  الذي  البا�ش  يف  وخ�ضو�ضاً 
تعمقنا  مهما  املو�ضوع  وهذا  العربي.  املجتمع  يف  الوحيدة 
اأهميته  ب�ضبب  ملعاجلته  واأك��رث  اأك��رث  بحاجة  نبقى  فيه 
الأوالدن��ا  �ضليمة  تربية  اإىل  كثريًا  نفتقر  واأننا  خ�ضو�ضا 
وهذا يظهر يف �ضلوكيات االأوالد، خ�ضو�ضاً واأن املعلومات 
العرب  التلميذ  ه��وؤالء  من  باملائة   44 اأن  توؤكد  املتوفرة 
الدكتور  راأي  ح�ضب  عنف  اأعمل  مار�ضوا  باأنهم  اعرتفوا 
اأقيم يف العا�ضمة االأملانية  اأبو ع�ضبة.     عندما كنت  خالد 
التنقل  يف  العامة  املوا�ضلت  ا�ضتخدام  اأف�ضل  كنت  برلني، 
بعد عودتي  عادتي حتى  بقيت على  وقد  البا�ش.  �ضيما  وال 
حديثة  العربي  يف   البا�ضات  اأن  �ضحيح  الوطن.  اأر�ش  اإىل 
الذين  النا�ش  بع�ش  �ضلوكيات  لكن  اأوروب��ا،  با�ضات  مثل 
تلميذ  �ضيما  وال  العربي  جمتمعنا  يف  البا�ضات  يف  يتنقلون 
النا�ش  �ضلوكيات  ع��ن  ك��ب��ريًا  اختلفاً  تختلف  امل��دار���ش 
ال�ضلوكني  بني  والفرق  االأوروب���ي،  املجتمع  يف  والتلميذ 
ذل��ك.     م��ن  واأك���رث  حتى  وال��ن��ه��ار  الليل  ب��ني  ال��ف��رق  مثل 
تربوية  م�ضاكل  من  يعاين  العربي   جمتمعنا  ب��اأن  اأع��رف 
اأعمال  ذل��ك  يف  مبا  العنف  �ضيما   وال  ع��ام  ب�ضكل  عديدة 
الفليلة  اال��ف��رتة  يف  نظري  لفت  م��ا  لكن  وال�ضطو.  القتل 
البا�ضات،  يف  التلميذ  �ضلوكيات  االأوىل  ظاهرتان:  االأخرية 
والظاهرة الثانية: العنف الكلمي بني تلميذ املدار�ش اإزاء 
اأن  املفرت�ش  من  الذي  املعلم  اإزاء  وحتى  البع�ش  بع�ضهم 
التلميذ.   قبل  من  اإهانته  ولي�ش  التلميذ  باحرتام  يحظى 
الدكتور  يحلل  ماأزوم"،  جمتمع  يف  للقيم  "الرتبية  كتابه  يف 
خالد اأبو ع�ضبة حالة تف�ضي العنف يف جمتمعنا عما اإذا كانت 
مرتبطة بتدهور املنظومة القيمية لدينا، بقوله: " ال �ضك يف 
اأن هناك اإ�ضقاطات وانعكا�ضات لعدم اخلو�ش يف "مو�ضوع 
ت�ضويه  اإىل  يوؤدي  فيه  اخلو�ش  وعدم  مدار�ضنا،  يف  القيم" 
االقت�ضادية  االأزمات  لذلك  اأ�ضف  متا�ضكه،  وعدم  املجتمع 
�ضك  ب��دون  ي��وؤدي  ما  املجتمع،  يعي�ضها  التي  وال�ضيا�ضية 
جمتمعنا  يف  اخل��ط��رية  وال�ضلوكيات  العنف  تف�ضي  اإىل 
واالغت�ضاب". الكحول  و���ض��رب  امل��خ��درات  كا�ضتخدام 
بالتق�ضري  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  ع�ضبة  اب��و  د.  بيتهم  و 
املدر�ضة  وظيفة  "اإن  يقول:  حيث  التلميذ  تربية  يف  اأي�ضاً 
حتمل  من  تتهرب  واملدر�ضة  فقط،  التعليم  يف  تنح�ضر  ال 
م�ضوؤوليتها اإىل التعليم، وقامت باأ�ضواأ من ذلك حيث اأقنعت 
باالإميان  االأهايل  وبداأ  فقط،  التعليم  هو  دورها  باأن  االأهايل 
اأمر خاطئ، فاملدر�ضة موؤ�ض�ضة تربوية  الدور  وهذا  يف هذا 
ف�ضلها  ميكن  وال  املجتمع  يف  يحدث  ما  م�ضوؤولية  تتحمل 
ما  م�ضوؤولية  نحملها  اأال  يجوز  وال  االجتماعي  احليز  عن 
املجدر�ضة  اأنت  يف  الراأي  اأبو ع�ضبة  د.  اأوافق  اأنا  يحدث". 
يتحملون  االأه��ل  لكن  امل�ضوؤولية،  من  كبريا  ج��زءًا  تتحمل 
ال�ضلوكيات  على  االأوالد  تربية  يف  الكبرية  امل�ضوؤولية 
ال�ضحيحة، كون البيت هو االأ�ضا�ش قبل الذهاب اإىل املدر�ضة.

ذات مرة ذهبت لزيارة �ضديق يل يف اإحدى القرى، واأعتذر 
فهمي  يتم  ال  لكي  القرية  ا�ضم  ذكر  عدم  عن  القاريء  من 
ل�ضببني:  البا�ش  اأ�ضتقل  اأن  مني  تطلب  االأم��ر  هذا  خطاأً. 

اإبني  مع  كانت  ال�ضيارة  اأن  اأولهما  
ا�ضتخدام  اأف�����ض��ل  الأين  وثانيهما 
و�ضادف  ال�ضيارة.  على  البا�ش 
البا�ش  يف  التلميذ  ع��دد  ك��ان  اأن 

اأكرث من عدد الركاب االأخرين.  وقد �ضعد تلميذ اإىل البا�ش 
نظر  ال�ضائق  فلفت  مقعد.  على  جل�ش  ثم  االأجرة  يدفع  ومل 
كبرية   ده�ضتي  كانت  وكم  االأج��رة.  دفع  عليه  اأن  التلميذ 
مل  تقديري  ح�ضب  كان  والذي  لل�ضائق  التلميذ  قال  عندما 
اللي  واعمل  اأدفع  بدي  ما   " ع�ضر:  ال�ضاد�ضة  �ضن  يتجاوز 
مثل  مثلك  تدفع  بدك  ال�ضائق:" ال عمي  له  فقال  اياه".  بدك 
التلميذ وبكل وقاحة:" اإعتربها خاوة" ثم  فاأجابه  غريك". 
اخلا�ضة  طريقته  على  الو�ضع  له   و�ضرح  بوالده  ات�ضل 
التلميذ  نزل  وعندما  الواقعة.  �ضرد  يف  الكذب  طريقة  اأي 
املحطة  يف  ينتظران  له  �ضقيق  مع  وال��ده  كان  البا�ش  من 
لي�ش  ال�ضائق:"  التلميذ  والد  و�ضاأل  البا�ش.  اإىل  �ضعدا  ثم 
بتتعدى على ابني؟" ف�ضرح له ال�ضائق ما جرى بالتف�ضيل. 
واأو�ضع  نزل  الأنه  ال�ضائق  قاله  مبا  اقتنع  االأب  اأن  ويبدو 
ال�ضائق. من  يعتذر  مل  اأن��ه  اإال  النا�ش،  اأم��ام  �ضرباً  اإبنه 

يف  ك��ان  اآخ��ر.  با�ش  يف  عليها  �ضاهدًا  كنت  اأخ��رى  حادثة 
كانت  من  فمنهم  التلميذ.  من  عددًا  ا�ضتقليته  الذي  البا�ش 
منتهى  يف  كانت  معظمهم  �ضلوكيات  لكن  جيدة  �ضلوكياته 
على  يجل�ضون  كانوا   اأي�ضاً.  تلميذات  بينهم  وكان  الوقاحة 
اأرجلهم باأحذيتهم على املقاعد املقابلة،   املقاعد ثم ي�ضعون 
ال�ضندوي�ضة  ب��ورق  ويرمون  �ضندوي�ضات  ياأكل  بع�ضهم 
داخل  الق�ضور  ويرمون  "مك�ضرات"  ياأكلون  اأو  البا�ش  يف 
يتبادلون  اأ�ضمعهم   كنت  فح�ضب:  ه��ذا  لي�ش  ال��ب��ا���ش. 
كلمي  عنف  من  فيها  ملا  اجلبني  لها  يندى  وتعابري  كلمات 
بهواتفهم  منهمكني  كانوا  جميعهم  اأدب.  وقلة  ووقاحة 
وهذا  جوجل،  يف  البحث  اإىل  اأب"  "الوات�ش  من  يتنقلون 
املخزي  وال�ضيء  اأحاديثهم.  خلل  من  وا�ضحاً  بدا  االأم��ر 
االإن��رتن��ت،  على  فيديو  لرييها  تلميذة  ن��ادى  تلميذا  اأن 
له  قالت  الفيديو  على  نظرة  اأول  التلميذة  األ��ق��ت  فلما 
اإىل مكانها.  " قرف يقرفك واحد �ضافل" ثم عادت  م�ضمئزة: 
تلميذ  م��ن  واملخزية  امل��وؤذي��ة  امل�ضاهد  ه��ذه  يل  ت��رق  مل   
البا�ش  ك��ان  امل�ضتقبل.  �ضباب  اأنهم  يفرت�ش  وتلميذات 
من  اأح��د  يقف  ومل  م�ضنة  �ضيدة  �ضعدت  عندما  مليئاً 
اأنا  ففعلت  ال�ضن.  يف  لتقدمها  احرتاماً  ليجل�ضها  التلميذ 
"عيب عليكو لي�ش بتحطو  ذلك واأجل�ضتها مكاين. فقلت لهم: 
تلميذة  فوقفت  البا�ش".  وبتو�ضخو  املقاعد  على  اأرجلكو 
نعمل  لها:" اإحنا تعبانني وبدنا  بوقاحة ال مثيل  واأجابتني 
يف  واأنا  نف�ضي  تذكرت  فينا".  دخلو  حدا  وما  اياه  بدنا  اللي 
كنا  وكيف  �ضناً  منا  اأك��رب  هم  من  نحرتم   كنا  كيف  عمرها 
بني  وقارنت  غيابهم،  ويف  وجودهم  يف  اأ�ضاتذتنا  نحرتم 
�ضلوكيات التلميذ اأيام الزمن اجلميل اأيام احرتام االآخرين 
تلميذ  �ضلوكيات  وب��ني  واملعلمني  امل�ضنني  �ضيما  وال 
وع�ضر  اأب  والوات�ش  والبلفون  واالإنرتنت  العوملة  ع�ضر 
اأي�ضا. الركبتني  وفوق  الركبتني   عند  املفتوح  "اجلينز" 
ن���زل���ت م���ن ال���ب���ا����ش واأن������ا اأق������ول يف ن��ف�����ض��ي: ي��ب��دو 
االأوالد  ق��ب��ل  ل��رتب��ي��ة  اأواًل  ب��ح��اج��ة  االأه����ل  م��ع��ظ��م   اأن  

هل معظم األهل بحاجة حقًا إىل تربية صحيحة قبل األوالد؟

ت�ضتمّر  امل����وت  غ��م��رة  يف   
النفاق  غمرة  ويف  احل��ي��اة، 
واخلداع ت�ضتمّر احلقيقة، ويف 
غمرة الظلم ي�ضتمّر ال�ضوء، 
وهكذا تذوب الوجوه التي ال 
والزحام. الظلم  يف  لها  ا�ضم 
مناطق  تكون  قد  حياتنا  يف 

نحر�ش  اأن  يجب  وزواي����ا 
على اأن تبقى يف ظلم...اآه ثّم 
عليها. ال�ضوء  ي�ضلط  اأن  اآه 

قد يكون االنتقام طبًقا �ضهًيا، 
لكنه يف نهاية املطاف �ضُيوؤكل 
باردا، واالنتقام الذي اأ�ضبح 
ومنت�ضرة  مقلقة  ظ��اه��رة 

اآخر  يكون  اأن  يجب  بيننا، 
اخليارات، اإن كان ال بد منه! 
املواجهة  وع��دم  فالتجاهل 
يف  واال�ضتمرار  واحل��واج��ز 
يكون  ق��د  كاملعتاد  احل��ي��اة 
اأف�ضل و�ضيلة انتقام. كفى اأن 
م�ضاهري  احلمقى  من  جنعل 

ثم نحتفي بحماقاتهم، لكن هيا 
بنا نعرتف باأن هذا هو حالنا، 
فقد رحل بل رجعة م�ضطلح 
الع�ضر،  ه���ذا  يف  ال�����ض��دق 
ع�����ض��ر اخل��ي��ان��ة ون���ك���ران 
عملة  الوفاء  وغدا  اجلميل، 
فروعها. كافة  اأغلقت  نادرة 

حما�ضًرا  اأبقى  اأن  اأمتناه  ما 
م��ن اجل��ه��ات االأرب�����ع، كما 
اأن�����ا ال����ي����وم، ب����االأمي����ان، 
والعدالة،  ال�ضدق  العمل، 
عليَّ  يدمي  اأن  تعاىل  واأ�ضاأله 
طاملا  احل�����ض��ار  ه���ذا  نعمة 
ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة.

ن���ج���وم���ك ت�����ع�����رف  ال����ع����ت����م����ة  يف  خ������اط������رة 
ع������ب������ي������د اب�����������������������و  م������������ع������������ني   – ي����������ص����������وب����������ه����������ا  رم����������������������������اح 
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 ، �ضيا و ر يف  مل  ل��ع��ا ا ���ش  ك��اأ ت  ي��ا ر م��ب��ا ن��ط��ل��ق��ت  ا
ىل  ا ك���ل���ه���ا  مل  ل����ع����ا ا ر  ن����ظ����ا اأ ج���ه  ت���ت���و ح���ي���ث 
ت  ي���ا جم���ر ب��ع��ة  مل��ت��ا ����ض���ي���ة  و ل���ر ا ���ض��م��ة  ل��ع��ا ا
ي�����ض��ج��ع  ف���م���ن   . مل���ي���ة ل���ع���ا ا ل���ة  ل���ب���ط���و ا ه  ه����ذ
؟ ل ي����ا ن����د مل����و ا يف  ب���ي  ل���ع���ر ا مل  ل����ع����ا ا م  جن�����و
ي�������������ل ز ا ل�������������رب ا  : م ك��������������������ر ى  جن����������������و
ج  و خ����ر ب���ع���د  ي�����ل  ز ا ل�����رب ا  : ه����ب����ي و ه���ي���ف���ا 
ل����ة ل����ب����ط����و ا م������ن  يل  ي�������ط�������ا ال ا مل����ن����ت����خ����ب  ا
ن��������ي��������ا ���������ض��������ب��������ا اإ  : ل�����������ي�����������������������ض�����������ا اإ

ج��������ن��������ت��������ني ر الأ ا  : م���������ة ع���������ل غ���������������ب  ا ر
ج�������ن�������ت�������ني ر الأ ا  : غ��������ب��������ي ل��������ز ا ل  ا ن�������������و
ن�������ي�������ا مل�������ا اأ  : �������������ش ر ف������������ا م  ي����������ا م����������ري
ي���������ل ز ا ل���������رب ا  : م ع���������ج���������ر ن�������������ض������ي  ن������ا
ي������������ل ز ا ل������������رب ا  : ي�������������������ن ز م�������ل�������ح�������م 
ي��������ل ز ا ل��������رب ا  : ح������ة �������ض������م������ا ل  و ر ك���������������ا
ن������������ي������������ا مل������������ا اأ  : �������������ض������������م������������ة ب������������ا
ن���������ي���������ا مل���������ا اأ  : م ك��������������������ر �������������ش  ر ف������������ا
ي���������ل ز ا ل���������رب ا  : ي ر خ������������������و ن  ا و م������������������ر

ي�������������������ل ز ا ل�������������������رب ا  : ا ر ي��������������������������������������ا
ي����������ل ز ا ل����������رب ا  : ر ج�����������������ض��������ا ئ����������������ل  ا و
ج���ن���ت���ني ر ال ا و ي�����ل  ز ا ل�����رب ا  : د ا ح�������د ن����ا  ي����ا د
ي�������ل ز ا ل�������رب ا  : ين م�����������ض�����ع�����ل ل  ������ض�����ك�����ا ب�����ا
ن���ي���ا ����ض���ب���ا اإ و ي����ل  ز ا ل����رب ا  : ع���ط���ي���ة ي���ف  ز ج���و
ج�����ن�����ت�����ني ر ال ا  : ين ا ر ح��������������و م�����ي�����ن�����ي�����ك  و د
ن�����ي�����ا مل�����ا اأ  : ن ������ض�����ل�����ي�����ا ر م�����ا ي������ا  د ك������ل������و
ي��������ل ز ا ل��������رب ا  : ���������ض��������ي ا ل��������ر ا ي��������ن  د ن��������ا
ي�����������ل ز ا ل�����������رب ا  : ز خ�����������ب�����������ا ج  ر ج�����������������و

ي����������ل ز ا ل����������رب ا  : ج���������ي  ب���������ر د  ي����������������ا ز
ي�����������ل ز ا ل�����������رب ا  : ي�����������ك ح�����������ا ي����������ن����������ا  د
ي�����������ل ز ا ل�����������رب ا  : ل���������ع���������م���������ر ا ي���������������ن  ز
ي�����������ل ز ا ل�����������رب ا  : م���������ط���������ر ل�����������ني  د م�����������ا
ن�������ي�������ا مل�������ا ا  : ي ل����������ع����������م����������ر ا ين  ه���������������ا
ي����������ل ز ا ل����������رب ا  : ف��������ي��������ق ت��������و ل���������ي���������د  و
ي�������ل ز ا ل�������رب ا  : ين ح�������ب�������ا ل�������ر ا م������ة  �������ض������ا اأ
ن������ي������ا مل������ا اأ  : غ�������������ض������ن ب���������و  غ��������ي  م��������ا
. ي�������ل  ز ا ل�������رب ا  : ر ل������ن������و ا ع����ب����د  ي����ن  �����ض����ري

امل�����ون�����دي�����ال؟ يف  ال�����ن�����ج�����وم  ي����ش����جّ����ع  م������ن 

اعتربت الفنانة نيكول �ضابا اأن البطولة ال تقا�ش بعدد امل�ضاهد حيث 
من املمكن اأن يحدث م�ضهد واحد الفرق يف اأي من االأعمال الدرامية.
"تويرت" كتبت �ضابا: "ما بحياتها بطولة املمثل  ويف تغريدة لها عرب 
م�ش  واحد  م�ضهد  من  تبنّي  بيكفي  وكميتهن..  امل�ضاهد  بعدد  بتنقا�ش 
50%50 و dominant وال بال 60%40!!". بال�ضرورة بال� 

ق��اري��ني  الأن���و  وت��ربي��ر  وت��ن��ظ��ري  اّدع������اءات  "بكّفي  واأ���ض��اف��ت: 
وف���اه���م���ني امل���م���ح���ي وع����ارف����ني ����ض���و ع����م ب�����ض��ري ب��امل��ط��ب��خ! 
هاااااا". ه��ي��ك!  م���ن  اك���رت  ن��ح��ك��ي  م���ا  وب���ل  ���ض��اك��ت��ني  خ��ل��ي��ن��ا 

نادين  املمثلة  تغريدتها  يف  ق�ضدت  �ضابا  اأن  البع�ش  واإع��ت��رب 
بعد  م��ب��ا���ض��رة  غ��ري  ب��ط��ري��ق��ة  عليها  رّدت  ح��ي��ث  جن��ي��م  ن�ضيب 
. MTV م��ق��اب��ل��ت��ه��ا م���ع االإع���لم���ي حم��م��د ق��ي�����ش ع���رب ق��ن��اة 

ك��م��ا ت��ع��ّر���ض��ت ���ض��اب��ا ب��ع��د ه���ذه ال��ت��غ��ري��دة ل��ه��ج��وم ك��ب��ري من 
. ق��ا���ض��ي��ة  ب��ك��ل��م��ات  ع��ل��ي��ه��ا  رّدوا  ال���ذي���ن  ق��ب��ل ج��م��ه��ور جن��ي��م 

ن���ي���ك���ول س����اب����ا: "ب���ك���ّف���ي إدع�������اءات 
وت������ن������ظ������ري".. م������ن ق������ص������دت؟؟؟

بعد �ضراع مع املر�ش وعن عمر يناهز ال�80 عاماً 
توفيت هذا اال�ضبوع املمثلة امل�ضرية اآمال فريد.

�ضبقت  التي  الفرتة  يف  عانت  قد  كانت  الراحلة 
اىل  اأث��ره��ا  على  نقلت  �ضحية  اأزم��ة  من  وفاتها 
املركزة،  بالعناية  اإيداعها  ومت  �ضربا  م�ضت�ضفى 

ب���ع���دم���ا ت����ده����ورت ح��ال��ت��ه��ا 
التي  امل�ضنني  دار  يف  ال�ضحية 
فيه. م���وؤخ���رًا  تعي�ش  ك��ان��ت 
جثمانها  �ضيعت  ف��ري��د  عائلة 
اىل  العائلة  من  م�ضدر  وا���ض��ار 
عزاء  اإق��ام��ة  ع��دم  ق���رروا  انهم 
لو�ضيتها. ت��ن��ف��ي��ذا  ل��ل��راح��ل��ة 
يذكر ان املمثلة امل�ضرية الراحلة 
اآمال فريد �ضاركت باأبرز االأعمال 
جنوم  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اىل 
منهم  م�ضر  يف  والغناء  التمثيل 
والفنان  رم���زي  اأح��م��د  املمثل 
الراحل عبد احلليم حافظ، وكان 
اإ�ضماعيل  ال�ضعادة،  مع  موعد  اأعمالها:  اأبرز  من 
ملك،  حماتي  ام��راأة،  اأجل  من  الطريان،  يف  ي�ش 
اأن  اىل  االأعمال،  من  وغريها  اجلماهري  معبودة 
اعتزلت التمثيل نهائياً بعد زواجها باأعوام ب�ضيطة.

املوت يغيب املمثلة آمال فريد 

عمرو  امل�ضري  الفنان  اأكد 
جمهودًا  بذل  اأن��ه  يو�ضف، 
كبريًا حلفظ وتعلم اللهجة 
يتقنها  حتى  ال�ضعيدية 
مو�ضحاً  “طايع”،  ل��دور  تقدميه  خ��لل  جيد  ب�ضكل 
اأي�ًضا. امل�ضل�ضل  خارج  اللهجة  بتلك  يتحدث  كان  اأنه 

“هنا  بربنامج  مقابلة  يف  امل�ضري  النجم  وك�ضف 
“�ضي بي �ضي” اأنه كان يتحدث  العا�ضمة” على قناة 
الفنانة  زوج��ت��ه  م��ع  امل��ن��زل  يف  ال�ضعيدية  باللهجة 
ال�ضورية  باللهجة  التحدث  من  ومنعها  علو�ش،  كندة 

بال�ضورية  الكلمات  اإح��دى  يقول  بنف�ضه  فوجئ  الأن��ه 
طالبها  اأن���ه  اإىل  م�����ض��رًيا  امل�ضل�ضل،  ت�ضوير  خ��لل 
ذهنه. يت�ضتت  ال  حتى  معه  فقط  بامل�ضرية  بالتحدث 

ولفت عمرو يو�ضف اإىل اأنه تدرب قبل امل�ضل�ضل ملدة 3 اأ�ضهر 
على اللهجة ال�ضعيدية، واأن اأ�ضدقاءه كانوا ي�ضخرون 
بال�ضعيدي. معهم  التحدث  على  اإ�ضراره  ب�ضبب  منه 

يحر�ش  كان  اأن��ه  اإىل  ال�ضهري  امل�ضري  الفنان  واأ�ضار 
اللغة  يتقن  لكي  ال�ضعيد  من  رجال  مع  اجللو�ش  على 
اأي  اأي�ًضا على ت�ضحيح  اأنه كان حري�ضاً  اأكرث، موؤكدًا 
اأمامه. متثيلها  خلل  مبارك  �ضبا  للفنانة  اأي�ًضا  خطاأ 

من  زوجته  يمنع  يوسف  عمرو 
السورية!!! باللهجة  التحدث 

م��اه��ر ع�ضام،  ال�����ض��اب  امل�����ض��ري  ال��ف��ن��ان  ت���ويف 
مدينة  يف  ال����ف����وؤاد  دار  مب�����ض��ت�����ض��ف��ى  االأح������د، 
ع��ام��ا  38 ن���اه���ز  ع���م���ر  ع����ن  اأك����ت����وب����ر،   6
وكان ماهر قد تعر�ش الأزمة �ضحية مفاجئة، ودخل 
على اإثرها يف غيبوبة عقب اإ�ضابته بنزيف يف الدماغ.
واأق�����ي�����م�����ت ������ض�����لة اجل������ن������ازة مب�����ض��ج��د 
ال���������ض����رط����ة ب����ال���������ض����اد�����ش م�����ن اأك����ت����وب����ر
ع�ضام من مواليد عام 1979، وبداأ عمله يف ال�ضينما 
يف �ضن مبكرة. فكانت بدايتة  الفنية مع املخرج الكبري 
يو�ضف �ضاهني بفيلم "اليوم ال�ضاد�ش" عام 1986، 
والذي �ضارك فيه وهو طفل يف �ضن 10 �ضنوات، و�ضارك 
بعدها يف فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من 

النجوم منهم حممود يا�ضني وي�ضرا، وظهر بنف�ش العام 
مع عادل اإمام  واآثار احلكيم يف فيلم "النمر واالأنثى".

ال����ربج����وازي����ة  ف����وزي����ة  اأف�������لم  و������ض�����ارك يف 
والنمر   )1986( م��ت��م��ردة  وام����راأة   )1985(
.)2007( ف��و���ض��ى  وه���ي   )1987( واالأن���ث���ى 

منها:  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  اأع����م����ال  يف  ����ض���ارك  ك��م��ا 
ف����اروق  وامل���ل���ك   )2001( اأم���ن���ي���ة  ل������دواع 
.)2012( هلل  ع��ط��ا  ن��اج��ي  وف��رق��ة   )2007(

اأ���ض��ي��ب املمثل ب��ن��زف يف  اأرب����ع ���ض��ن��وات،  وق��ب��ل 
عن  اأ�ضفر  بيته  حمام  يف  �ضقوطه  اإث��ر  اأي�ضا  امل��خ 
اأبعدته  غيبوبة  يف  يدخل  جعله  �ضريان  انفجار 
م�ضرية. م��واق��ع  نقلت  م��ا  وف���ق  التمثيل،  ع��ن 

وفاة الفنان املصري الشاب ماهر عصام
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ينضــم الطعــم الجديــد لسلســلة طعمــات 
بطعــم  كپســوالت  تحــوي  التــي  عليــت 

ــدق. ــل والبن اني ال

11
3

فــي الليــل يحلــو الــكالم وتنســاب المشــاعر وتتدّفق األحاســيس الجّياشــة، 
وتتحــّول كل خطــوة إلــى رحلــة مــن اإلكتشــافات، وكل رائحــة تخلــق عالقــة 

أوليــة مــع الطبيعــة. 
Nuit D’issey

Nuit D’issey

Nuit D’issey Blue Astral

Nuit D’issey

ــة:  القنين

3

كمــا عّودتكــم تهتــم مجموعــة كنيونــات 
المجتمــع  بمشــاركة  دوًمــا  عزرائيلــي 

ــالق  ــالل إط ــن خ ــك م ــعيدة، وذل ــباته الس ــاده ومناس ــي كل أعي ــي ف العرب
ــة   ــة ومالئم ــات حصري ــج ونشــاطات وفّعالي ــم برام ــة وتنظي ــالت خاص حم

ــي. ــط العرب للوس

ــز  ــاص والممّي ــب الخ ــى المرّك ــوي عل ــا Gold“تحت ــب ”متيرن ــل الحلي بدائ
HM-O مــن نــوع FL‘2، المعــروف بأهميتــه للمناعــة والتقليــل مــن اإللتهابــات 
ــدى  ــي ل ــاز الهضم ــي الجه ــك ف ــا الپروبيوتي ــز البكتيري ــات وتحفي والملّوث
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــة وغي ــة عالمي ــّكل انطالق ــا Gold“، تش ــل. ”متيرن الطف

ــال.  ــة األطف تغذي

ن!  شاركي بأجواء المونديال مع شبكة توينتي فور ِس

المســتقبل فــي مجــال الُمضافــات الغذائيــة - تعّرفــوا علــى 
شــريككم لنمــط حيــاة صّحــي.

ــف  ــع صن ــك SHAPE م ــج پروپيوتي ــان المنت ــركة ألتم ــق ش ــرة، تطل ألول م
ــي  ــذي يشــارك ف ــا ودراســًة، وال ــر بحًث ــر األكث ــذي يُعتب ــا ™B420 ال البكتيري
مراحــل مراقبــة ومتابعــة الدهــون. إضافــة پروپيوتيــك SHAPE لنمــط حيــاة 
صّحــي لفتــرة ال تقــل عــن 4-3 أشــهر تــؤدي إلــى خفــض 300 ســعرة حراريــة 
ــط  ــص محي ــا، تقلي ــا يومًي ــي نتناوله ــة الت ــل الســعرات الحراري ــن مجم م

ــة الدهــون.  ــوزن وكتل ــادة ال ــع زي ــن، من الخاصرتي

 SHAPE

SHAPE

كيف يعمل؟ 

GLP1

ــر  ــار“ لتطوي ــة ”إط ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــي الرمل ــل ف ــك مركنتي ــام بن أق
التربيــة الموســيقية ألوالد المدينــة، إفطــارًا رمضانًيــا احتفالًيــا. وشــارك فــي 
ــس  ــن: رئي ــة كل م ــي المدين ــم ”ســمير“ ف ــي مطع ــم ف ــذي أقي ــار ال اإلفط
ــة  ــو البلدي ــم عض ــن بينه ــة وم ــاء المدين ــدل ووجه ــل في ــة، ميخائي البلدي

ــن. ــن المدعّوي ــف م ــي موســى ســابا ولفي المحام

كپسوالت إسپرسو من كافيه عليت 
بطعم الكراميل – درجة قوة 07
مناسب لماكينات نيسبرسو

إيسي مياكي
Issey Miyake
NUIT D’ISSEY

NOIR ARGENT

ن توينتي فــور ِسـ
تعرض تشكيلة مونديـــال 2018

بنك مركنتيل يقيم إفطارًا رمضانًيا 
بالتعاون مع جمعية ”إطار“

جديد! دوريتوس مع أكياس بهارات 
لتقوية الطعم. أضيفوا أضيفوا

عصر جديد في تغذية األطفال
ألنه ال يوجد أغلى من طفلك: جديد من متيرنا في األسواق

فاطمة شمالي (عكا) 
تفوز بـ 5 آالف شيكل
في مسابقة 

”عزرائيلي لكل العيلة

إطالق منتج عالمي في إسرائيل: 

ألول مرة- پروپيوتيك SHAPE  للتحّكم بالوزن

ــّي  ــص غن ــي، ُحّم ــق، وألول مــرة فــي الوســط العرب شــتراوس تطل
ــة خــام! بطحين

-“المجموعــة  ”أحلــى“  مــن  والُمدللــة  الجديــدة  الُحّمــص  مجموعــة 
الُمختــارة“- تتيــح المجــال لــكل منــا باختيــار الُحّمــص الــذي يُحــب- ُحّمــص 
مــع 20، 30 أو %40 طحينــة خــام. أصحــاب مطاعــم الُحّمــص وكل مــن يقــوم 
ــى  ــاج إل ــب تحت ــص طّي ــر ُحّم ــة تحضي ــون أن عملي ــص يعرف ــداد الُحّم بإع
مكّونيــن أساســّيين: حبــوب ُحّمــص بجــودة عاليــة وطحينــة خــام فاخــرة، 
إذ مــن المعــروف أن الطحينــة هــي التــي تُعطــي الُحّمــص طعمــه الخــاص.

 3

”أحلــى“ تتيــح لــكل واحــد اختيــار الُحّمــص الــذي يُحــب، بكمّيــات متفاوتــة 
مــن الطحينــة الخــام. صّحــة وهنــا!

إطالق ”المجموعة الُمختارة“ 
من ُحّمص ”أحلى“

بهار 
الدوريتوس 
ال يكفيكم؟

بديل الحليب 
“Gold متيرنا”



142 2 . 0 6 . 2 0 1 8

اال�ضد

العذراء

يجب  االأح��ي��ان،  بع�ش  يف  الثور،  ب��رج  عزيزي 
�ضجاًعا  كن  العمل.  يف  الف�ضل  مع  تتعامل  اأن 
فر�ش  اإن��ه��ا  على  االنتكا�ضات  ه��ذه  اإىل  وان��ظ��ر 
ف�ضوف  بذلك،  قمت  اإذا  االأح�ضن.  اإىل  للتغيري 
اأف�ضل.  ح��ال��ة  يف  ال��ي��اأ���ش  اأع��م��اق  م��ن  ت��خ��رج 
اخلا�ضة. حياتك  يف  قريًبا  ق��رارات  تتخذ  �ضوف 

ال�ضرطان

ال��ث��ور

اجلوزاء

احلمل

اأخ��رًيا  متفق  اأن��ت  اليوم  احلمل،  ب��رج  عزيزي 
خلل  م��ن  ل��لآخ��ري��ن  يت�ضح  وه���ذا  ذات���ك،  م��ع 
الزملء  منك  يطلب  �ضوف  العمل،  يف  �ضلوكك. 
اخلا�ضة.  حياتك  يف  احل��ال  وكذلك  الن�ضيحة، 
والعطاء  االأخذ  بني  بالتوازن  االحتفاظ  من  تاأكد 
ال�ضداقات. م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  م��ن  تتمكن  حتى 

قد  االأم�ش  �ضكوك  اأن  يبدو  اجل��وزاء،  برج  عزيزي 
حاول  للأمام؛  بالتقدم  من�ضغل  االآن  واأن��ت  تبخرت 
ا�ضتخدام هذه الطاقة يف البدء يف م�ضروعات جديدة 
واتخاذ قرارات هامة. مبا اأن االأمور ت�ضري يف االجتاه 
للأمور  بالن�ضبة  بالراحة  ت�ضعر  واأن��ت  ال�ضحيح، 
القادم. بالنجاح  اال�ضتمتاع  ميكنك  بها،  تقوم  التي 

�ضبب  دون  االأ�ضياء  توقفت  ال�ضرطان،  برج  عزيزي 
تغيري  يف  ترغب  مل  اأن��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  وا���ض��ح، 
يجب  املو�ضوع،  باجلدول  تلتزم  اأن  واأردت  امل�ضار 
اأن تاأخذ م�ضار حتويلي خمتلف لتجنب العقبات  االآن 
عليها.  التغلب  حماولة  يف  طاقتك  كل  تهدر  ال  وحتى 
اإىل هدفك، ولكنك  قد ت�ضتغرق وقًتا اأطول يف الو�ضول 
ذلك. اأث��ن��اء  القيمة  اخل���ربات  م��ن  امل��زي��د  تك�ضب  ق��د 
بطاقة  اأهدافك  تلحق  اإن��ك  االأ�ضد،  برج  عزيزي 
النجاح.  يف  العارمة  رغبتك  كبح  فحاول  هائلة، 
عن  تغفل  ال  لكن  وباإ�ضرار،  بوعي  اأهدافك  تابع 
االأ�ضياء االأهم. تباطاأ قليًل ومتالك نف�ضك من وقت 
من  يتمكن  حتى  راح��ة  ف��رتة  بدنك  وامنح  الآخ��ر 
القادمة. للمهام  واال�ضتعداد  طاقته  �ضحن  اإعادة 

عزيزي برج العذراء، العديد من االأ�ضياء ال ت�ضري 
اأينما توجهت ويبدو  كما ينبغي، فتواجه عراقيل 
اأن اجلميع يعمل �ضدك. حاول اأن ترتيث اأمام تلك 
الظروف التي يبدو اأنها مناوئة وتعامل معها كونها 
قد  املتوقع،  غري  على  االأمور  جرت  اإذا  حتديات. 
تكون النتائج يف نهاية املطاف اإيجابية كغري املتوقع.

�ش لقو ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل��وت

ال����دل����و

عزيزي برج امليزان، ت�ضعر بقوة بدنية وذهنية 
التخاذ  ال��وق��ت  ح��ان  وق��د  قبل،  ذي  م��ن  اأك��رب 
اتخذ  اأجلتها.  طاملا  التي  ال�ضعبة  ال��ق��رارات 
الوقت اللزم وقم باإعادة النظر مرة اأخرى جلًيا 
يف تفا�ضيل االأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.

وتقييم  بحث  اإع���ادة  �ضيتم  العقرب،  ب��رج  ع��زي��زي 
تكن  مل  اذا  االأ�ضكال.  من  ب�ضكل  اأعمالك  اأو  اأراءك 
االأمور ت�ضري على ما يرام، قد متيل اإىل اإرجاع ال�ضبب 
للظروف  كنتيجة  اأو  االآخ��ري��ن  م��ن  �ضدر  خطاأ  اإىل 
بال�ضرب:  والتحلي  االحتياط  االأف�ضل  من  احلالية. 
االأزمة  هذه  على  باالنت�ضار  ابتهاجك  اإىل  باالإ�ضافة 
بدرو�ش. احل�ضا�ضة بدون عواقب، �ضوف تخرج منها 
معدنك،  اإظهار  ت�ضتطيع  اليوم  القو�ش،  برج  عزيزي 
ونظًرا للجاذبية التي تتمتع بها، فاإنك جمهز للعمل من 
ي�ضتمر  اإىل متى  تعلم  اأنت ال  تنتظر؟  ماذا  فريق.  خلل 
ذلك. من ناحية ال�ضحة، فاإنك ت�ضعر بر�ضا تام وراحة. 
على  اإيجابًيا  وعقلك  ج�ضدك  بني  التناغم  يوؤثر  �ضوف 
مع  امل�ضرتكة  امل�ضروعات  وبالتايل،  حولك،  هم  من 
حلالتك. الطبيب  و�ضفه  ما  هي  اجليدين  االأ�ضدقاء 

عزيزي برج اجلدي، حما�ضك ميكنك من العمل بنجاح 
من خلل فريق، كما ميكنك ترك علمتك بهدوء اإذا قمت 
باإجناز املهام مع االآخرين. لكن تذكر اأن جناح املجموعة 
– ولي�ش االأنا اخلا�ضة بك. �ضوف ينتج عن  هو االأهم 
ال�ضلوك  ي��وؤدي  قد  املنزل.  يف  جيًدا  مناًخا  اأي�ًضا  ذلك 
االأناين اإىل االإ�ضرار بعلقاتك االأ�ضرية على املدى البعيد.

مع  متفق  االآن  اأن��ت  احل��وت،  ب��رج  ع��زي��زي 
التام  بالتناغم  وت�ضعر  كامل،  ب�ضكل  ذات��ك 
يوؤثر  اأي�ًضا.  ال�ضخ�ضية  حياتك  ويف  عملك  يف 
قوية  علقات  من  لك  ملا  االآخ��ري��ن  على  ذل��ك 
م��ع ���ض��ري��ك ح��ي��ات��ك وال��ع��ائ��ل��ة، م��ع وج��ود 
والعطاء. االأخ��ذ  بني  و�ضحي  جيد  ت��وازن 

منا�ضب  االآن  ال��وق��ت  ال���دل���و،  ب���رج  ع��زي��زي 
اط��لق  يف  طاقتك  ا�ضتخدم  ج��دي��دة؛  ل��ب��داي��ة 
اإذا  ال��ب��داي��ة.  تكتلت  خ���ارج  املُ��َع��دة  اخل��ط��ة 
اتخاذ  يف  ي�ضاعدونك  ف�ضوف  حولك  من  ائتمنت 
منك  ت�ضع  التي  االإيجابية  االأوىل.  اخل��ط��وات 
مع  رواب��ط  تاأ�ضي�ش  وميكنك  االآخ��ري��ن،  جت��ذب 
م��ع��ارف ج��دي��دة وال��ت��اأك��د م��ن دع��م االآخ��ري��ن.

ت��������س��������ال��������ي 




