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مجموعة رائعة من فساتين والجاكيتات لــــألعياد بتخفيضات خاصة حتى 

شفاعمرو  04-9501945

تشكيلة كبيرة من افخر واجمل سالت العيد 

معدنيات سيزار 

قنينة فودكا فلنديا 
  BLU وكيس ثلج+ 6 قناني 

وكاسات 

قنينة فودكا سمير نوف 
 + كاسات زجاج 

2بــ 100 ش.ج 90 ش.ج 

أرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

نقدمها إلى إبننا الغالي 

ك����ل ع�����ام وأن����ت����م ب���أل���ف خري
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كركبي  زهيير  البلدية  ع�ضو  �ضلوك  جتيياوز 
جل�ضة  خالل  وذلك  احلمراء  اخلطوط  كافة 
االربييعيياء  يييوم  االخيييرة  الييبييلييدي  املجل�س 
على  بالتهجم  قييام  حيث   ،2017/12/20
ال�ضيدة  �ضفاعمرو،  بلدية  بل�ضان  الناطقة 
تغطيتها  خيييالل  وذليييك  حييياج  حيييداد  حيينييان 
املرة  لي�ضت  هذه  انه  يذكر  البلدية.  جلل�ضة 
مبهاجمة  كركبي  زهر  بها  يقوم  التي  االأوىل 
عدد  ويف  ال�ضابق  يف  قام  حيث  بلدية،  موظفي 
بلدية  موظفي  على  بالتهجم  اجلل�ضات  من 
�ضبيل  على  ومنهم  ومتكرر  ممنهج  ب�ضكل 
حما�ضب  البلدية،  عام  مدير  احل�ضر  ال  املثال 
مكتب  ومدير  القانوين  امل�ضت�ضار  البلدية، 
من  جزء  هي  التهجمات  هذه  البلدية.  رئي�س 
وي�ضل  ومتتابع  م�ضتمر  ونهج  متكرر  م�ضل�ضل 
ال�ضحف  يف  تهجمات  اىل  االأحيان  من  كثر  يف 
يييدل على  الييتييوا�ييضييل وهيييذا  وعييلييى مييواقييع 
ومرفو�س. ممنوع  واأخالقي  اأدبييي  اأ�ضلوب 
لرئي�س  بالتعر�س  كركبي  قام  لذلك  باالإ�ضافة 
عندما  الئقة  غر  بكلمات  له  والتوجه  البلدية 
موا�ضلة  من  ووقفه  اإ�ضكاته  الرئي�س  حاول 
رئي�س  دفييع  مما  البلدية،  ملوظفة  االإ�ييضيياءة 
للتو�ضيح،  اجلل�ضة.  من  الإخراجه  البلدية 
جتاهل  ال�ضابق  يف  البلدية  رئي�س  حيياول 
جل�ضات  معظم  يف  املتكرر  كركبي  اأ�ضلوب 
اجلل�ضة  ان  اال  اخييرى،  ومن�ضات  البلدية 
احلمراء.  اخلطوط  كل  جتيياوزت  االأخيييرة 
دار يف  الذي  ان احلديث  البلدية  رئي�س  واكد 
اجلل�ضة تطرق اإىل �ضخ�س زهر فقط دون اأي 
اخر. �ضخ�س  باأي  مبا�ضر  او غر  مبا�ضر  م�س 

البلدية  عيي�ييضييو  ان  بييالييذكيير  اجليييديييير  مييين 
عييين اجلييبييهيية اليي�ييضيييييد و�يييضيييام حييالحييليية مل 
منها  زهييير  اخييييراج  بييعييد  اجلييليي�ييضيية  يييغييادر 

على  تعقيب  اأي  دون  للنهاية  ح�ضرها  بل 
�ضلوك  ان  يييوؤكييد  وذلييك  اجلل�ضة  يف  دار  مييا 
زميله  عييلييى  حييتييى  مييقييبييوال  يييكيين  مل  زهييير 
حالحلة. و�ضام  ال�ضيد  اجلبهة  كتلة  ع�ضو 

ميييواقيييفييينيييا واجنييييازاتيييينييييا هييييي اليي�ييضييبييب 
احلييييقيييييييييقييييي اليييييييييذي اغيييي�ييييضييييب زهيييير

املالأ  على  توثيق اجلل�ضات وعر�ضها  ان  يذكر 
يحاول  النه  زهر  ازعج  ما  هو  مبا�ضر  وببث 
موقف  كل  وجتاهل  والتعتيم  الت�ضليل  دائماً 
مل�ضلحة  البلدية  رئي�س  يحققه  اجناز  وكل 
البلد ولراحة املواطن منذ بداية عمله. خا�ضة 
موقفه  اجلل�ضة  يف  عر�س  البلدية  رئي�س  واأن 
و�ضفاعمرو  عامة  املياه  الحتادات  املعار�س 
عام  مدير  ا�ضتقالة  عنها  نتج  والتي  خا�ضًة 
اأزعج  والذي  الثاين  املو�ضوع  اما  االحتيياد. 
م�ضوؤولني  وم�ضاركة  ح�ضور  كان  فقد  زهر 
مدير  وت�ضريح  اال�ضكان،  وزارة  من  كبار 
ان  اال�ضكان  وزارة  يف  العربي  املجتمع  ملف 
االتفاقية  على  وقعت  العربية  البلدات  جميع 
عدم  ب�ضبب  �ضفاعمرو،  عدا  ما  الييوزارة  مع 
البلدي  املجل�س  يف  االتفاقية  على  امل�ضادقة 
وبهذا  ورف�ضها،  املعار�ضة  تعنت  نتيجة 
امليزانيات  من  ال�ضواقل  ماليني  تخ�ضر  فهي 
وماليني  جديدة  ومالعب  عامة  ملباٍن  املعدة 
اخييييرى لييلييتييخييطيييييط واأعيييييييداد اخليييرائيييط.

االأخرة  اجلل�ضة  يف  كان  ما  اأن  ونوؤكد  هذا 
والت�ضليل  االإ�ضاءة  من  متكرر  م�ضل�ضل  هو 
البلدية  رئي�س  �ضد  زهر  قبل  من  امل�ضتمر 
احلالية.  البلدية  عمل  بداية  منذ  واإدارتييه 
الييتييمييادي  ت�ضتنكر  الييبييلييدييية  فيييان  وعييليييييه 
املييرفييو�ييس هيييذا واملييتييكييرر وتيييدعيييو زهيير 
ذليييك واالليييتيييزام  عيين  الييتييوقييف  اىل  كييركييبييي 
بيياأ�ييضييول الييتييعييامييل واالحيييييرام املييتييبييادل.
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األخبار
ب����ي����ان ص�������ادر ع����ن ب���ل���دي���ة ش��ف��اع��م��رو

س��ل��وك ع��ض��و ال��ب��ل��دي��ة زه���ري ك��رك��ب��ي ت��ع��دى ك���ل ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء
االوىل امل������رة  ل��ي��س��ت  وه������ذه  ع��م��ل��ه��ا  أداء  خ�����الل  ش���ف���اع���م���رو  ب���ل���دي���ة  م���وظ���ف���ة  ع���ل���ى  •ال���ت���ه���ج���م 
•ت�������ف�������وه�������ات ب����ك����ل����م����ات ن�����اب�����ي�����ة وغ����������ري الئ������ق������ة ب�����ح�����ق رئ������ي������س ال����ب����ل����دي����ة

عيييقيييب عيي�ييضييو اليييبيييليييديييية زهييييير كييركييبييي 
املجل�س  جييليي�ييضيية  يف  الزوبعة"   " عييلييى 
الييبييلييدي االأخيييييرة وقييييال يف بيييييان خييا�ييس: 
عنبتاوي  اأمني  ال�ضيد  البلدية  رئي�س  "دعا  
يف  عييادييية  غيير  جلل�ضة  االأربييعيياء  اأميي�ييس  اأول 
نهاية  واقيييراب  املجيد  امليييييالد  عيد  اأ�ضبوع 
جل�ضات  فاإن  للجميع  معلوم  هو  وكما   . ال�ضنة 
قرارات  واتخاذ  العمل  هدفها  البلدي  املجل�س 
ارتباط   لها  يومية   حياتية  بيياأمييور  تتعلق 
البلدية   رئي�س  افتتح   . النا�س  وق�ضايا  بهموم 
عندها   . خمتلفة  ملوا�ضيع  بحتلنة  اجلل�ضة   
الحظت اأن احلتلنات التي يتكلم عنها ما هي اإال 
دعاية انتخابية وترويج لالنتخابات  القادمة ، 
كانت  والنتيجة  احلقيقة  بهذه  واجهته  عندها 

اأخرج  اأن  وطلب  جتاهي  بال�ضراخ   بييداأ  اأنييه 
تليق  ال  و�ضتائم  األفاًظا  م�ضتعمال  اجلل�ضة  من 
ع�ضو  اأن�ضاره،  اأحد  دفع  مما   . بلدية  برئي�س 
البلدية نزار ب�ضناق اإىل حماولة االعتداء علي، 
حيث األقى �ضوبي  جهازه النّقال باالإ�ضافة اإىل 
والدي  وطالت  طالتني  التي  املهينة  ال�ضتائم 
ال�ضرطة  اإىل  توجهت  الفور  وعلى  اهلل.  رحمه 
اأحد  حيياول  ال�ضرطة  مركز  اإىل  الطريق  ،ويف 
. علي  واالعتداء  ل�ضيارتي  التعر�س  مقربيه 
هيييذا هييو الييواقييع املييييوؤمل اليييذي كيييان ، لذلك 
امل�ضت�ضري  الييعيينييف  عييين  نييتييكييلييم  عيينييدمييا 
البلديات  روؤ�ضاء  فالعنوان  العربي  بالو�ضط 
واملييجيياليي�ييس املييحييلييييية اليييييذي يييتيي�ييضييدرون 
." ال�ضلبية  واألفاظهم  ب�ضلوكياتهم  العنف 

ووقعها  ص��ادم��ة  الحقيقة  "أح��ي��انً��ا 
ع���ل���ى ال���ش���خ���ص م���ؤل���م وق������اٍس"

ع����ض����و ال����ب����ل����دي����ة زه�������ري ك���رك���ب���ي:

�ضفاعمرو  مدينة  يف  اجلبهه  قيييييادة  اعلنت 
و�ضام  مكان  ان  ال�ضالم  مييع  موثق  حديث  يف 
ت�ضرفاته  وان  البلدي  املجل�س  خارج  حالحله 
رئي�س  برفيقه  وا�ضتخفاف  ا�ضتهتار  على  تدل 
الرئي�س  موقف  دعييم  بت�ضرفاته  وانييه  الكتله 
دون  وحيدا  وتركه  برفيقه  وغييدر  واالداره  
االع�ضاء  بع�س  عنجهية  امييام  قييوه  وال  حييول 

والرئي�س بح�ضب بيان قيادة اجلبهه .
حالحله  البلديه  ع�ضو  يييزال  وال  هذا 
البلدي  املجل�س  يف  �ضيًئا  اداًء  يييوؤدي 
طارحا موا�ضيع تافهه حتمل يف طياتها 
امل�ضبوه  والنهج  والكراهيه  احلقد 
اجل  من  البلد  اهييل  م�ضالح  ل�ضرب 
تكري�س م�ضاحله امام بع�س املقربني  
وال يزال "يردح" مبوا�ضيع اكل الدهر 
احلائط  بعر�س  �ضاربا  و�ضرب  عليها 
واحتياجاتهم  النا�س  وم�ضاكل  هموم 
اليييييوميييييه ميين اخلييدمييه يف الييعييمييل الييبييلييدي .
هذا وعلمت ال�ضالم من م�ضادر مقربه  ان رئي�س 
كتلة اجلبهه ال�ضابق ع�ضو البلديه احمد حمدي 
وانه  حالحله  واداء  ت�ضرفات  من  جدا  م�ضتاء 
يطالبه باال�ضتقاله وترك العمل البلدي الع�ضاء 
اخرين يف اجلبهه ميتهنون هذا العمل خلدمة النا�س  

استياء عارم يف الجبهه من تصرفات عضو البلديه 
وسام حالحله اثناء "معركة "رئيس الكتله كركبي
طرح مواضيع تافهة املضمون والجوهر و"غدر" برفيقه حني تركه وحيدا 
يف "املعركه" ولم يتضامن معه وبقي جالسا  "مستمتعا" باالحداث ..
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األخبار

 ���ّ�� ������و - ��� ا����رف

���ــ��� ا��ــ�ب ���ــ�ف األّول وا���ــ���� وا��و�ــ�ت ُ���ــ� 
�ــ� األ�ــ� ا���ّ�ــ� إ�ــ� ��ــ� ا���ــ�رف �ــ� ����ــ� �ــ�� ��ــ�و 

وذ�� �� األ��م ا������:  
اإل���� , ا�����ء, األر���ء, ا�����

�� ا����� ا������ ���ً�� و����� ا������ ��� ا����.
��م ا���� �� ا����� ا������ ���ً�� و����� ا��ا��ة ��ً�ا.

�����ت:
1 - إ���ر ��ّ�� األب واألّم ��� ا������.

2 - د�ــ� ���ــ�  218 �ــ��� �ــ� ��ــ�وق ا�����ــ� ��ــ�� 49 �ــ��� 
ر��م �����، ر��م ���� 119 ���� وا���� ا������� 50 ���� 

(��� �������� �� رو��ت و������ ا������).
��ــ�ه  �ــ�ل  /ا����ــ�  ا���ــ�  ���ــ���  ���ر�ــ�  �ــ�م   -  3
ا���ــ��� ا���ــ�ّرة وا���ــّ�دة ال �����ــ� ��ــ���� /�ــ� �ــ� ا���ر�ــ� 

ا������ �� ���ن ������.
4 -  ���ــ� ��ــ��� ا���ــ� /ا����ــ� �ــ� ا��و�ــ� أو ا���ــ��ن ��ــّ� 

��� �� �� ���ط2018 . 
ا�����ــ� ������ــ�ت  ا��و�ــ�ت وا���ــ����  ا���ــ��� ��ــ�ب   -  5

��ّ� �� ��� ا����رف.
6 - ��ــ� �����ــ� ���ــ� ���ــ�اف وزارة ا���ــ�رف ��ــ�� د�ــ� ��ــ� 
4 �ــ��ات و��ــ� �ــ��ات �ــ� ��ــ�ف ا���ــ���� وذ�ــ� و�ــ� 

ر��� األ�� و��� ����� ������.

��ّ��ت
��� ا����رف- ���ّ�� ������و

ا������ ���و��ت (��� 3 ���ات)
��ا���  2015/12/31 - 2015/1/1

ا������ ���و��ت (��� 4 ���ات) 
��ا��� 2014/12/31 – 2014/1/1

ا������ ����ف ا������
 ��ا���  2013/12/31 – 2013/1/1

ا������ ����ف األّول 
��ا���  2012/12/31 - 2012/1/1

  هاّم ل�هالي 
التسجيل لصفوف 

الروضات والبساتين وا�ّول 
للسنة الدراسية القادمة  

2019/2018

إ���اء �� 2018/1/17 و����� 2018/2/6

ب����ل����دي����ة ش�����ف�����اع�����م�����رو: إن������ج������از وت���ن���ف���ي���ذ 
م���ش���اري���ع ب��ن��ي��ة ت��ح��ت��ي��ة ب����3.6م���ل���ي���ون ش��اق��ل 
عمل  ورش������ة  إىل  ت���ت���ح���وّل  ش���ف���اع���م���رو  م���دي���ن���ة 
األخ������رية  اآلون���������ة  يف  ت���ت���وق���ف  ال  ع����م����ران����يّ����ة 
•تعبيد 17 شارعًا مهمالاً منذ سنوات وشقّ 3 شوارع رئيسية جديدة 
•إنجاز أعمال ومشاريع بنى تحتية بقيمة أكثر من 3 ونصف مليون شيكل

البنية  مرافق  ومتكني  تطوير  �ضفاعمرو  بلدية  توا�ضل 
ت�ضهد  اإذ  �ضفاعمرو  يف  املختلفة  االأحياء  داخل  التحتية 
مدينة �ضفاعمرو يف االآونة االخرة نقلة جارفة يف اأعمال 
ترميم  وفرعّية،  رئي�ضّية  �ضوارع  �ضّق  التحتّية:  البنى 
اإمتام  والفرعّية،  الرئي�ضّية  ال�ضوارع  ع�ضرات  وتعبيد 
العمل يف  ا�ضتمرار  العاّمة،  االأوىل من احلديقة  املرحلة 
م�ضروع امللعب البلدي ال�ضرقّي اجلديد وغرها الع�ضرات 
من اأعمال البنى التحتّية والرميمات. اذ ر�ضدت بلدية 
 3 من  باأكرث  تقّدر  ميزانّية  ال�ضدد  هييذا  يف  �ضفاعمرو 
ماليني ون�ضف مليون �ضيكل لهذه االأعمال التي �ضملت: 
جدران  وبناء  وحملّية  رئي�ّضة  �ضوارع  وتعبيد  تطوير 
طويلة. �ضنوات  منذ  املهملة  املواقع  ع�ضرات  يف  واقية 
�ضّق  وبييدء  "عمال"  �ضارع  يف  �ضريًعا  االأعييمييال  تتقدم 
"العني"،  اأحياء:  �ضربط  الذي  "9" الكبر  رقم  �ضارع 
�ضت�ضاهم  �ضوارع  وهي  "امليدان" و"الفوار" ببع�ضها، 
من  )والييتييي  ال�ضر  الأزمييية  جيييذري  حييّل  يف  م�ضتقباًل 
املتوقع اأن تت�ضاعف يف ال�ضنوات املقبلة نتيجة التطّور 
ال�ضارعني  هذين  �ضّق  اأن  اإال  البلدة(  ل�ضّكان  الطبيعي 
البع�س،  ببع�ضها  البلد  اأحييييياء  اأكيير  يربطا  اللذين 
�ضك  دون  �ضي�ضّكل  الرئي�ضي،  ال�ضارع  لرميم  اإ�ضافة 
م�ضتقباًل. ال�ضر  الأزميية  متوّقع  تفاقم  الأي  جذرّيا  حاًل 

�ضّق  على  العمل  بييداأ  فقد  ال�ضارعني،  هذين  عن  ف�ضاًل 
الرئي�ضي  ال�ضارع  مع  �ضهاب"  "اأبو  حّي  ي�ضل  �ضارع 
ال�ضر  اأزمييية  �ضيخّفف  وهيييذا  عافية"،  "عني  حلييّي 
اكتظاظ  ب�ضبب  �ضهاب"  "اأبو  حييّي  مدخل  يف  القائمة 
ال�ضارع. طييول  على  واملييكيياتييب  التجارية  امل�ضالح 
مّت يف االأ�ضابيع االخرة تعبيد 17 �ضارًعا خمتلًفا يف اأحياء 
خمتلفة من املدينة منها: ظهر الكني�س، العني، �ضارعني 
يف الب�ضلية، عني عافية، حماذاة الكني�ضة االإجنليكية، 
اخلروبية،  حي  يف  �ضوارع   3 امليدان،  ال�ضقيع،  وادي 
علي  م�ضجد  )مبحاذاة  الفوار  الرج،  حّي  يف  �ضارعني 
بن اأبي طالب(، وادي حمام، الو�ضطاين وحّي الك�ّضارة.
تاأهيل  اإعادة  والتجهيز من  الرميم  اأعمال  كما ال تخلو 
مياه  وم�ضارف  اأر�ضفة  بناء  احلفر،  �ضّد  ال�ضوارع، 

كان  خمتلفة،  اأحياء  يف  وذلييك  ا�ضاءة  كذلك  جديدة، 
امل�ضّرحني". "اجلنود  و  الكني�س"  "ظهر  اخييرهييا، 
ف�ضال عن بناء جدران واقية ملنع حدوث انهيارات قد ت�ضّكل 
الدفعة  �ضتنطلق  والتي  املواطنني،  خطورة على حياة 
الب�ضلّية،  الكني�س،  ظهر  من:  كل  يف  قريًبا  منها  الثانية 
والو�ضطاين. البيزنطية  املغارات  ثابت،  اأبو  عجرو�س، 

اأن البلدية طرحت موؤخًرا على املقاولني ع�ضرات  ُيذكر 
�ضت�ضل  والتي  ُذكر  ما  على  ف�ضاًل  االإ�ضافية،  امل�ضاريع 
ميزانيتها اإىل اأكرث من 4 مليون �ضاقل وت�ضمل: بناء موقف 
�ضيارات يف حي املطلة، تخطيط �ضارع رقم 221 يف حي 
الرج، اعداد �ضارع للملعب اجلديد ال�ضرقي يف االحرا�س 
بقيمة 750 األف �ضاقل، �ضق وتطوير �ضارع جديد للمدر�ضة 
الو�ضطاين. حي  يف  جديد  طريق  و�ضق  "ج"  ال�ضاملة 

خاللو�ضع  من  تتم  التحتية  البنى  يف  االعمال  هذه  اإن 
وفييًقييا  الييعييمييل  اأوليييوييييات  الخييتيييييار  مهنية  مييعيياييير 
عدد  التكلفة،  االحليييياح،  كييدرجيية  حميييددة  ملييعيياييير 
وغييرهييا. االعييمييال  ميين  املييواطيينييني  ميين  امل�ضتفيدين 

اأمني عنبتاوي رئي�س بلدية �ضفاعمرو اأ�ضاف: "ا�ضتطعنا 
على  االأمام  اإىل  التطوير  عجلة  دفع  االأخرة  الفرة  يف 
عّدة م�ضتويات وعلى راأ�ضها البنى التحتية، خا�ضة يف 
االإهمال  التي عانت على مدار �ضنوات من  االأماكن  تلك 
�ضارًخا  منوذًجا  اليوم  تقّدم  �ضفاعمرو  بلدّية  امل�ضتمر. 
خا�ضة  التحتّية،  البنى  م�ضتوى  على  املهني  العمل  يف 
بعيد  وتخطيط  مدرو�ضة  مهنية  متابعة  من  يرافقه  مبا 
املدى، ولي�س تخطيط �ضطحي ال يتّماإال باقراب موعد 
االنتخابات وال يخدم اإال امل�ضالح االنتخابية ال�ضيقة."

" البنى التحتية لي�س مّنة من اأحد  واأ�ضاف عنبتاوي: 
على املواطن، وهذا حّقه الطبيعي واالأ�ضا�ضي، ولي�س هذا 
هو �ضقف العمل البلدّي لرناجمنا، حيث ن�ضعى يف هذه 
االأثناء اإىل توفر االأطر الثقافية الآالف ال�ضباب من خالل 
املركز اجلماهري، ونعمل على التقدم اأمام املوؤ�ض�ضات يف 
اإقرار املرحلة النهائية من اخلارطة الهيكلّية، وغرها من 
م�ضتويات العمل التي ت�ضّكل دفًعا قوًيا لعجلة التطوير، 
تثبيطها." البع�س  مهما حاول  تقدمها  تت�ضارع يف  التي 
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تييداأب  التي  الاّلمنهجّية  الفّعالّيات  �ضمن 
يوًما  كييانييت  اإقييامييتييهييا  على  االإعدادّية"ج" 
الفّن  على  طاّلبها  لك�ضف  املدر�ضة  �ضته  خ�ضّ
العربّي االأ�ضيل واالأغاين الراثّية التي تنع�س 
النف�س وتطرب االآذان، وكان ذلك يوم االثنني 
املوافق 18.12.2017 يف قاعة املركز الثقايّف.

والغناء  "عراب�ضك" بالعزف  فرقة  تاألقت  وقد 
ا�ضتمتعواوتفاعلوا  الذين  الطاّلب  مب�ضاركة 
مييييع االأغيييييييياين وامليييو�يييضيييييييقيييى اليييطيييربيييّيييية.
الربّية  مييرّكييزة  بييني  بالتن�ضيق  ذلييك  كييان 
االجتماعّية رينيه �ضلباق واالأ�ضتاذ ح�ضني �ضاعر 
للمدر�ضة. الدائم  الداعم  الثقافّية  ال�ضلة  مرّكز 

األصيل العربيّ  الغناء  لعمالقة  غنائيّة  روائع 
ال�����ش�����ام�����ل�����ة"ج" إع���������داديّ���������ة  يف 

زاليييوا،  ومييا  عييمييومييا،  ال�ضفاعمريون  احتفل 
امليالدية  ال�ضنة  وراأ�ييس  املجيد  امليالد  باأجواء 
اأبناء  باأعياد  قبله  ميين  احتفل  كما  القريب، 
عّودنا  كما  الفرح  نتقا�ضم  االأخييرى،  الديانات 
نت�ضارك  وكما  واالجييداد،  االأباء  اإرث  واأر�ضدنا 
واالأمل  وامل�ضتقبل  امل�ضر  �ضّيما  ال  �ضيء،  كل 
جهتنا،  من  للبلد،  واالنتماء  فامل�ضاركة  القادم. 
ن�ضونه  ان  يجب  مييا  اأثييميين  ميين  واحيييدة  هييي 
برمو�س  نرعاها  احلبيبة،  بلدتنا  يف  ونرعاه 
الييراأ�ييس. على  كييتيياٍج  �ضاأنها  ونعلي  الييعييني، 
بل  فح�ضب،  هذا  يف  �ضفاعمرو  بلدية  توؤمن  ال 
مييوارد  ميين  ا�ضتطاعت،  مييا  وت�ضّخر  �ضّخرت 
االأعياد  برامج  دعم  يف  امل�ضتويات(،  كل  )على 
ورم�ضان  االأ�ضحى  املختلفة:  واالحتفاالت 
املجيد. وامليييييالد  ال�ضعيد  الييفييطيير  امليييبيييارك، 
وقد ت�ضّرفت بلدية �ضفاعمرو ان تكون جزء من 
احلقيقيني  وال�ضركاء  والداعمني  امل�ضاهمني 
"الكري�ضما�س  امليييييالد  احييتييفيياالت  لييرنييامييج 
منطلق  وميين  البلدية  قامت  حيث  نايت�س"، 
عيد  فعاليات  بدعم  التامة  وال�ضراكة  الواجب 
امليالد والتي انطلقت من حدث ا�ضاءة ال�ضجرة 
يف  وا�ضتمرت  االول  كييانييون  �ضهر  بييداييية  مييع 
وقدمت  نايت�س.  الكري�ضما�س  االكيير  احلييدث 
للكني�ضة  �ضاقل  الف   100 بقيمة  دعم  البلدية 
لكي يخرج هذا العمل ال�ضخم وليفرح به اهايل 
يف  كبر  دور  للبلدية  وكييان  كما  �ضفاعمرو. 
م�ضاعدة املنظمني يف التح�ضرات مثل مو�ضوع 
موظفيها  وت�ضخر  النظافة،  واالمييان،  االميين 

املنظمني. طيياقييم  مييع  جنب  اىل  جنباً  للعمل 
ترى البلدية من خالل هذا التعاون م�ضدر للنجاح 
االف  احلييدث  ا�ضتقطب  حيث  البلد،  وتطور 
الزوار. هذا وقد قام رئي�س البلدية ال�ضيد امني 
�ضفاعمري  كمواطن  الرنامج  بزيارة  عنبتاوي 
هو  ي�ضتمتع  لكي  وحفيداته  عائلته  ب�ضحبة 
من  اال�ضدقاء  وللقاء  العيد  باأجواء  وعائلته 
�ضفاعمرو. يف  القدمي  ال�ضوق  يف  التجوال  خالل 
موؤ�ض�ضات البلدية املختلفة حتتفل مع جمهورها

هي  قدمت  فقد  اجلماهرية  املراكز  �ضبكة  اما 
االحتفاالت،  يف  �ضريكة  وكانت  دعييم  االخييرى 
مركزة  خطيب،  �ضند�س  املر�ضدتان  قامت  حيث 
م�ضروع دورة لكل طالب و�ضاهره بركة مركزة 
احتفالية  بييرامييج  بتنظيم  التعليمي  املييركييز 
على  احللوى  توزيع  اىل  اإ�ضافة  بالعيد  خا�ضة 
اجلماهري. املييركييز  يف  املتواجدين  الييطييالب 

واحل�ضانات  الب�ضاتني  جميع  و�ييضييارك  كما 
مبنا�ضبة  متميزة  بفعالية  �ضفاعمرو  بلدية  يف 
�ضمرة  الب�ضاتني  مركزة  نظمتها  والتي  العيد، 
االطفال  مييئييات  بح�ضور  وذليييك  الييفييول،  ابييو 
مع  للعيد  خا�س  برنامج  ا�ضتمتعوا  الذين 
نويل. بابا  �ضو�ضان" وبح�ضور  "حنان  املفعلة 

بكل  عهدت  كما  �ضفاعمرو  بلدية  و�ضتقوم  هذا 
ال�ضبت  يييوم  املوظفني  جميع  مبعايدة  عييام 
العيد. مبنا�ضبة  خييا�ييس  بييرنييامييج  الييقييريييب 

كل التحية وال�ضكر على من �ضهر وعمل الإجناح 
برامج االحتفاالت، على ان تكون رافعة ودفعة 
املتنوعة  االحتفالية  ن�ضاطاتنا  مل�ضاعفة  قوية 
ويف كل املنا�ضبات، لتجمع كل ال�ضفاعمريني حتت 
الواحد. ولل�ضعب  الواحد  للبلد  االنتماء  �ضقف 

باأهلها.  واأبييهييى  اجييمييل  و�ضفاعمرو  عييام  كييل 
ايييام  ابييوابييهييا  �ضتغلق  الييبييلييدييية  ان  ونييذكيير 
لييتييعييود بعد  الييعيييييد االثييينيييني واليييثيييالثييياء 
.27.12.17 االربييييعيييياء  يييييوم  االجيييييييازة 
ميييييييالد جميييييد و�ييضيينيية ميييييييالديييية جميييييدة.

بلدية شفاعمرو ومؤسساتها املختلفة تحتفل بعيد امليالد
املشرتك ال��ف��رح  دون  امُل���ش���رتك،  االن��ت��م��اء  يبنى  ال 

تستنكر  ش��ف��اع��م��رو  ب��ل��دي��ة  يف  امل��وظ��ف��ني  ل��ج��ن��ة 
حاج ح���داد  ح��ن��ان  الزميلة  على  ال��ك��الم��ي  االع��ت��داء 

ا�ضدرت جلنة املوظفني يف بلدية �ضفاعمرو بياًنا 
موظفة  على  الكالمي  االعييتييداء  فيه  ا�ضتنكرت 
البلدية الناطقة با�ضم البلدية الزميلة حنان حداد 
انعقاد  اأثناء  البلدية  اأع�ضاء  احد  قبل  من  حاج 
. االأربييعيياء  ام�س  اأول  البلدي  املجل�س  جل�ضة 
البلدية  يف  اجلمهور  منتخبي  اللجنة  ونا�ضدت 

اأرقى واحرام املوظفني وخلق  العمل مب�ضتوى 
اأجواء مهنية وعملية وخا�ضًة ان البلدية تعتر 
�ضفاعمري. لكل  ومنييوذًجييا  االأوىل  املوؤ�ض�ضة 

املا�ضي  االأ�ضبوع  خالل  قدمت  اللجنة  وكانت 
وبهذه  امل�ضيحية  الطائفة  اأبناء  على  املعايدات 
بخر. واأنتم  عييام  كل  للجميع  نقول  املنا�ضبة 

�ضفاعمرو  هبوعيل  االأوىل  الدرجة  فريق  قهر 
عروين  املمتازة  الدرجة  فريق  ملعبه  خارج 
�ضمن  واحيييد،  هييدف  مقابل  بهدفني  ني�ضر 
م�ضابقة  اطار  يف  ال�ضابعة  اجلولة  مباريات 
ال�ضفاعمريون بهدف  تاأخر  الدولة. وقد  كاأ�س 
احلادية  الدقيقة  يف  روحييانييا  اليييييان  لالعب 
الرمق  يف  جيياء  املنقلب  اأن  اال  والع�ضرين، 
وال�ضبعني  ال�ضابعة  الدقيقة  ففي  االأخيير. 

ويف  الييتييعييادل.  ذييياب  اأحييمييد  املهاجم  اأدرك 
االألعاب  �ضانع  دور  جاء  الت�ضعني  الدقيقة 
الثاين،  بالهدف  الطاولة  لقلب  مرجان  عبد 
لينتقل الفريق ال�ضفاعمري اىل اجلولة املقبلة 
العليا. الدرجة  فرق  مب�ضاركة  ال32  – دور 

املرحلة  اىل  الفريق  يتاأهل  مرة  والأول  بهذا 
تاريخي  اجناز  وهو  الدولة  كاأ�س  من  املقبلة 
!! ال�ضفاعمرية  الكرة  تاريخ  يف  مييرة  الأول 

هبوعيل شفاعمرو يقهر عريوني نيشر

 ، مب�ضد�س  م�ضلح  ملثم  جمييهييول  قيييدم  اأ
اقتحام  على   ، اخلمي�س  ميي�ييس  اأ �ضباح 
النا�ضرة. يافة  بلدة  يف  الريد  بنك  فرع 

ووفييييق بيييييييان �يييضيييادر عيييين  اليي�ييضييرطيية 
املوظفة  هييدد  بييه  امليي�ييضييتييبييه  ان  يت�ضح 
بيياليي�ييضييالح و�ييضييرق مييبييلييًغييا ميين املييييال ، 

يف  النار  اأطلق  املكان  من  هربه  وخييالل 
بالهلع  ة  اميييراأ اأ�ضيبت  حيث   ، الييهييواء 
املييكييان. لييهييا يف  الييعييالج  تييقييدمي  وجيييرى 
فيييييمييا بيييا�يييضيييرت اليي�ييضييرطيية الييتييحييقيييييق 
فر  الييييذي  بيييه  امليي�ييضييتييبييه  عييين  والييبييحييث 
هييياربيييا وهيييو يييركييب دراجييييية نييياريييية .

سطو مسلح وسرقة أموال من بنك الربيد يف يافة الناصرة

ك�ضفت ال�ضرطة يف لواء ال�ضاحل �ضباح  الثالثاء، 
قرية  �ضكان  من  عاما(   41( رجل  اعتقال  عن 
كابول وي�ضكن يف ال�ضنوات االأخرة يف مدينة 
حيفا ، ب�ضبهة قتل املرحوم يو�ضف غطا�س )39 
م�ضرعه  لقي  والييذي  حيفا  مدينة  ابن  عاما(  
�ضاطئ  على  �ضيارته  داخل  بالر�ضا�س  رمًيا 
البحر �ضكمونا يف حيفا يوم 2017-11-15 .
واأفادت ال�ضرطة انها جنحت بفك لغز جرمية 
انها  اىل  م�ضرة  غطا�س  يو�ضف  املرحوم  قتل 
.  2017-11-29 يييوم  به  امل�ضتبه  اعتقلت 

جرمية  ملف  يف  التحقيق  مييادة  من  وي�ضتدل 
مايل  دين  اإىل  تعود  احلييادث  خلفية  اأن  القتل 
وانهما  امل�ضتبه  يعرف  كييان  املييرحييوم  ان   ،
. حيفا  يف  ذاتييهييا  البناية  يف  ي�ضكنان  كييانييا 
انيييه رغيييم عدم  اليي�ييضييرطيية اىل  ا�ييضييارت  وقيييد 
املحققون  جنح   ، التحقيق  يف  امل�ضتبه  تعاون 
الثالثاء   يييوم  ومت  اأدلييية  قيياعييدة  ت�ضكيل  يف 
يف  بييه  امل�ضتبه  بييحييق  اتييهييام  الئييحيية  تييقييدمي 
اعتقال  وطييلييب  حيفا  يف  املييركييزييية  املحكمة 
. بحقه  القانونية  االإجييييراءات  انتهاء  حتى 

ف���ك ل��غ��ز ج��ري��م��ة ق��ت��ل امل���رح���وم ي��وس��ف غ��ط��اس م���ن حيفا 
وت��ق��دي��م الئ��ح��ة ات���ه���ام ض���د رج���ل م���ن ك���اب���ول ب��ت��ه��م��ة قتله 

اآدم  ،ال�ضاب  االأربييعيياء  يييوم  ظهر  بعد  لقي 
واأ�ضيب  م�ضرعه،  عييامييا(   16( مييزاريييب 
تعر�ضهما  اإثييير  بييجييروح  اآخيييييران  �ييضييابييان 
حلييييييادث تييي�يييضيييادم بييييني دراجييييييية نييياريييية 
الييزرازييير  قييرييية  يف  خ�ضو�ضية  و�ييضيييييارة 
اىل مكان  الذي و�ضل  الطبي  الطاقم  ان  وافيد 
ال�ضاب عن طريق  انقاذ حياة  احلادث حاول 
باءت  املييحيياوالت  ان  اال  االنعا�س  عمليات 

بجراحه  متاأثرا  وفاته  اقييرار  ومت  بالف�ضل 
م�ضت�ضفى  اىل  امليي�ييضييابييني  نييقييل  مت  فيييييمييا   ،
هناك  الييعييالج  ال�ضتكمال  حيفا   يف  رمييبييام 
باخلطرة  اأحييدهييمييا  جيييراح  و�ضفت  حيث 
وهو  االآخيير  امل�ضاب  جييراح   و�ضفت  بينما 
طفيفة. ،باأنها  اخل�ضو�ضية  ال�ضيارة  �ضائق 
وبا�ضرت  املييكييان  اإىل  اليي�ييضييرطيية  وو�ييضييلييت 
احليييييييادث. ميييالبييي�يييضيييات  يف  اليييتيييحيييقيييييييق 

عاما(   16( م��زاري��ب  آدم  ال��ش��اب  م��ص��رع 
ال����زرازي����ر ن���اري���ة يف  ب���ح���ادث دراج������ة 



في صناديق مرضى  وفي مكابي 
الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد

تتقدم أسرة مكابي خدمات صّحية 
بأعطر التهاني واطيب ا�ماني 

بمناسبة ا�عياد المباركة 
أعادها ا� عليكم وعلى عائالتكم 

بتمام الصحة والسعادة.
ميالد مجيد ورأس سنه مباركة.

حرًصا على سالمتكم وسالمة أبنائكم نرجو 
منكم توخي الحذر الشديد وإبعاد أطفالكم 
وأوالدكم عن مناطق الشواء والمفرقعات 

وا�لعاب النارية والزجاج المكسور.
نتمنى لكم عطلة أعياد سعيدة وآمنة. 

كل عام وأنتم بألف خير







   

ارشف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد 

يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بحلول عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة  
اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات وكل عام والجميع بألف خير  

 تقنية ثورية تساعد على
منع حوادث الطرق

صاحب السيارة! تركيب نظام السالمة
تحصل على منحه بقيمة 1500ش.ج لرسوم الرتخيص 

تعالوا لرتكيب الجهاز اليوم !  !وسوف تكون بأمان

تحذير قبل االصطدام

تحذير حول عدم الحفاظ على مسافة البعد القانونية 
تحذير من خطر االصطدام باِّـشاة أو راكبي الدراجات

التحكم الذكي من أضواء الطريق العالية 

يكشف اشارات  السرعة والتحذير عند تجاوز الحد األقصى للسرعة

منحه بقيمة
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د.ح��������������������امت ع�������ي�������د خ����������وري

مقاالت

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

�ضاركُت قبل ايام قليلة يف احلفل التكرميي الذي داأبت وتداأب بلدية 
حيفا، على اإقامته �ضنويا يف فندق دان كرمل، اإحتفاًء بحَملة و�ضام 
"عزيز حيفا". كما كنُت قد �ضاركت اي�ضا يف احتفال اإ�ضاءة �ضجرة 
عيد امليالد يف �ضاحة كتدرائية الروم الكاثوليك يف حيفا. بع�ُس ما 
دار يف كل من هذين االحتفالني، اعادين بالذاكرة اىل احداث جرت 
يف �ضنوات خلت، رمبا الن �ضاأين يف هذا املطّل من العمر، هو ك�ضاأن 
م�ضتقبِله. من  م�ضاحة  واو�ضَع  افقا  ابعَد  ما�ضيه  ي�ضبح  من  كل 
دان  فندق  ردهة  يف  تقف  حيفا  بلدية  يف  الت�ضريفات  مديرة  كانت 
كرمل ال�ضتقبال املحتفى بهم، ثم دعتنا  للدخول اىل قاعة االحتفال. 
لع�ضرة  منها  الواحدة  تت�ضع  م�ضتديرة  طيياوالت  حول  جل�ضنا 
كانوا  انتظموا حول طاولتي،  الذين  ان معظم  ا�ضخا�س. الحظُت 
قد ا�ضركوا يف حفل ال�ضنة املا�ضية اي�ضا، مما جعل احَدهم يقول 
ق ان �ضنًة كاملة قد مّرت منذ احتفال ال�ضنة املا�ضية،  انه ال ي�ضدِّ
يف  متململًة  بدت  تنهيدٍة  اإعتقاَل  يحاول  وهو  بانفعاٍل  م�ضيفا 
االنفعالية  املالحظة  هذه  الوقت!".  ا�ضرع  ما  اهلل  "يا  �ضدره: 
كنت  بخاطرٍة  فذّكرتني  املحادثة،  يف  امل�ضاركني  موافقة  نالت 
مطلعهاُ:  يف  قلُت  حيث  ان�ضرها،  ومل  �ضنوات  عدة  قبل  كتبُتها  قد 
والغريب  بنا.  يتقدم  والعمر  تتواىل  وال�ضنوات  متّر  االيام   "
وال�ضنوات  االيام  خمزون  وكاأن  احلياة  مع  نتعامل  كب�ضٍر  اننا 
كذلك؟.  األي�س  الالواقعّية.  اإنها  ينتهي.  ال  العمر  وكاأن  ين�ضب،  ال 
دفيئة  وات�ضورها  نعمة  اعترها  انا  بالذات،  الالواقعية  هذه 
الواحَد  ُيك�ِضب حياَتنا معنى خا�ضا ويعطي  الذي  االمَل  حتت�ضُن 
منا عزميًة وارادًة ل�ضّق �ضبيله ولتمهيد الطريق الأوالِده. غر ان 
واقعا  ومنظورها،  الكهولة  ظل  يف  ت�ضبح  بعينها  الالواقعية  هذه 
بكاآبة  نفو�َضهم  ويغّلف  م�ضاجَعهم  ويق�سُّ  املغّفلني  يزعُج  حقيقيا 
الب�ضر،  كلمح  مّرت  اياٌم   " قائلني:  يولولون  فن�ضمعهم  وتخاذل، 
وعمٌر  خيُطها،  ُقطع  م�ضبحة  كحّبات  من�ضابة  توالت  و�ضنواٌت 
ا�ضت�ضلم ربيُعه خلريفه". اما العقالء فانهم َيقبلون هذا الواقع ال بل 
يداعبونه بر�ضا واكتفاء وي�ضّلمون به دون ان ي�ضت�ضلموا له...". 
احتفال  يف  م�ضاركتي  اثناء  فكان  تذكرته،  الذي  االآخر  االمر  اما 
اإ�ضاءة �ضجرة عيد امليالد. كنت اقف يف �ضاحة الكني�ضة مع جمموعة 
من النا�س امل�ضاركني يف االحتفال، الذين اجمعوا على ان اإ�ضاءة 
كونه  رغم   وم�ضتحّبا   �ضائعا  تقليدا  ا�ضحى  قد  امليالد  �ضجرة 
الغربية  احل�ضارة  بتاثر  ال�ضرقية،  الكنائ�س  يف  م�ضتحدثا  تقليدا 
التي و�ضلت الينا او ُفر�ضت علينا...هذه املعلومة قد اثارت ، كما 
النه  رمبا  ايلَّ،  توّجه  ال�ضغارالذي  ال�ضباب  احِد  ف�ضوَل  يل،  يبدو 
امليالد؟".  عيد  تعيدو  كنتو  كيْف  "اإذن  قائال:  �ضّنا،  اكَرهم   راأين 
هذا ال�ضوؤال الب�ضيط حملني على اجنحة الذاكرة يف جولة ميالدية 
فحيفا.  فالقد�س  بالنا�ضرة  مرورا  لندن  اىل  ف�ضوطة  من  خاطفة 
�ضجرة  ن�ضب  تقليد  يكن  مل  حيث  ف�ضوطة  يف  طفولتي  مرابع  فمن 
امليالد معروفا، او على االقل �ضائعا يف االربعينات واخلم�ضينات، 
تعرفُت  النا�ضرة، حيث  ترا�ضانطه يف  كلية  الداخلي يف  الق�ضم  اىل 
اىل �ضجرة العيد، و�ضاركت ككل زمالئي يف الق�ضم الداخلي، وعلى 
اإدارة  تقيمه  متوا�ضع  احتفاٍل  يف  متتالية،  �ضنوات  اربع  امتداد 
الفا�ضلة  الردهة  يف  ُتن�ضب  كانت  التي  العيد  �ضجرة  امام  الكلية 

واملدير  للكلية  العام  املدير  مكتبي  بني 
ومن   .)administrator( التنفيذي 
اجلامعية  الدرا�ضة  فرة  اىل  النا�ضرة 
ومطلع  اخلم�ضينات  اواخر  يف  القد�س  يف 
ال�ضتينات)اي ما قبل �ضنة 1967(، حيث 

رًة داخل ا�ضوار دير نوتردام الذي كّنا  كانت �ضجرة امليالد حما�ضَ
ومن  وا�ضوارها...  القدمية  البلدة  على  منه  نطّل  كموقٍع  نق�ضُده 
هناك اىل بيتي يف حيفا حيث كنت احر�س على ن�ضب �ضجرة �ضرو 
تعّريف  ان  حيفا.  بلدية  �ضنويا  يل  تهديها  كانت  طبيعية  �ضغرة 
اخلا�س،  احليز  اإطار  يف  بِقَي  معها  وتعاطيَّ  امليالد  �ضجرة  على 
�ضنة  اواخر  يف  للدكتوراة  طالبا  لندن  جامعة  اىل  و�ضلُت  حتى 
ال�ضوارع  يف  الزينة  بييروؤييية  وا�ييضييرتييي،  �ُضدهُت  حيث   ،1981
كميدان  لندن  ميادين  يف  امليالد  ا�ضجار  وعلى  العامة  وامليادين 
 Piccadily( وبيكاديلي )Trafalgar Sqaure(ترافلجار
الكرى... التجارية  املراكز واملجمعات  Circus( وغرها ويف 

اب�ضاَرنا،  فتنت  قد  لندن،  يف  العام  احليز  يف  الزينة  كانت  واذا 
الثالثة  امليالد  اعياد  يف  نحونا  بريطانية  عائالٌت  ابدته  ما  فيياإنَّ 
ان�ضانيَتنا  واثيييَرت  افئدَتنا  مل�ضت  قد  لندن،  يف  ع�ضناها  التي 
البداية  كانت  الريطاين.  اال�ضري  املجتمع  مع  عالقاتنا  ووطدت 
و�ضولنا  بعد  اي   ،1981 الثاين)نوفمر(  ت�ضرين  �ضهر  اواخر  يف 
حي  يف  بيتي  يف  التلفون  رنَّ  ا�ييضييهيير.  اربييعيية  بنحو  ليينييدن  اىل 
�ضيدة  االخر  الطرف  على  كان   .)Wimbledon(وميبلدون
من  تاكدْت  ان  بعد    .Mrs. Millman با�ضم  نف�ضها  قدمت 
ولديهما  جامعي،  حما�ضر  وزوجها  �ضة  مدرِّ انها  قالت  ا�ضمي، 
 " ا�ضافت:  ثم   ،Tonbridge مدينة  يف  وي�ضكنون  ولييدان 
عيد  لق�ضاء  بيتنا،  يف  وا�ضرتك  انت  ن�ضت�ضيفك  ان  جدا  ي�ضرنا 
االوىل  للوهلة  وظننُت  ا�ضمع،  ما  ا�ضدق  ال  كدت  معنا".  امليالد 
لهجِتها  جييّدّيييَة  لكن  الييواقييع.  عن  بعيد  مقلٍب  جمييرد  االميير  بييان 
يل  او�ضحت  ان  بعد  �ضيما  ظنوين،  بييّددت  قد  �ضوتها  ور�ضانَة 
عاتقها  على  اخييذت  بريطانية  عييائييالت  رابييطيية  يف  ع�ضٌو  بانها 
جن�ضيتهم  عن  النظر  ب�ضرف  اجانب،  طالب  ا�ضت�ضافة  م�ضوؤولية 
وانها  بالغربة،  ل�ضعورهم  تخفيفا  امليالد  عيد  فرة  يف  ومذهبهم،  
يف  الطلبة  عميد  مكتب  من  هاتفي  ورقم  ا�ضمي  على  ح�ضلت  قد 
يف  التوايل  على  فكانا  االآَخيييران  امليالد  عيدا  اأمييا  لندن.   جامعة 
 ،Snailbeach قييرييية  يف   Dennis عائلة  �ضيافة 
.Scotland يف   Kingussie قرية  يف   Russell وعائلة 

كان  تقريبا.  مت�ضابها  كان  الثالث  احليياالت  يف  الزيارة  برنامُج 
بيت  من  قطار  حمطة  اقرب  اىل  لندن  من  القادم  بالقطار  و�ضولنا 
االول  كانون  ظهر24  بعد  اي  العيد  يوم  ع�ضية  امل�ضيفة،  العائلة 
لتنقلنا  ا�ضتقبالنا  يف  امل�ضيفة  العائلة  تكون  حيث  )دي�ضمر(، 
ب�ضيارتهم اخلا�ضة اىل البيت. اما املغادرة ففي م�ضاء اليوم التايل 
  Boxing Day با�ضم    لديهم  املعروف  ك1(   26 )اي  للعيد 
على  امل�ضيفة  العائالت  من  كلٌّ  حر�ضت  لقد  الهدايا.  فتح  يوم  اي 
االطعمة  اىل  العيد  وليمة  فمن  لنا،  الراحة  و�ضائل  كافة  توفر 
لالوالد،  والرفيهية  الربوية  وااللعاب  التقليدية  واملقبالت 
وهدايا خا�ضة لكل واحد منا وتنظيم جوالت يف املحيط القريب. 
�ضداقٍة  اوا�ضُر  لُتبنى  بيننا  ُيرفع  التكليف  كان  ما  �ضرعان  وهكذا 
قائمة  زالت  ما  ودّية  عالقات  وتطوير  بيتية  زياراٍت  تبادُل  ويتّم 
ان  اإال  الثالث،  الزيارات  بني  الت�ضابه  هذا  رغم  هذا.  يومنا  حتى 
االوليني،  الزيارتني  عن  ميّيُزها  ما  فيها  كانت  االخرة  الزيارة 
بريطانيا،  �ضمال  اق�ضى  يف  موجودة   Kingussie لكون  لي�س 
بلدان  من  غرها  عن  تتميز  التي  بالذات  ا�ضكتلندا  يف  لكونها  اإمنا 
ومناخيا  جغرافيا   United Kingdom((املتحدة اململكة 
وح�ضاريا و... ، ولعل التنورة اال�ضكتلندية )Kelt( التي ي�ضرُّ 
الرجال(  ارتدائها )هم و�ضيوفهم من  الرجاُل اال�ضكتلنديون على 
ليلة عيد امليالد وخالل  يف املنا�ضبات الوطنية والر�ضمية �ضيما يف 
ذلك. على  مثاٍل  خييُر  هي  الليل،  ن�ضف  وقدا�س  العيد   وليمة 
كانا  الييلييذان  و�ضامي،  اميير  وولييديَّ  انييا  ارتييديييت  عندما  وهكذا 
اال�ضكتلندية  التنانَر  الييتييوايل،  على   6 و   12 �ضن  يف  اآنيييذاك 
بط"  "�ضُ الييذي  دّعا�س  ق�ضة  تذكرت  الين  �ضحكُت   ،)Kelts(
وهو  اخييرى  ومييرة  بيته،  مطبخ  يف  ال�ضحون  يجلي  "وهو  مييرًة 
"ابو تنورة" وا�ضبح  تنّدرا  ال�ضيعة  اهُل  فلّقَبه  ي�ضطف االر�س، 
�ضرعان  تلك،  �ضحكتي  لكن  تنورة".  ابو  "دعا�س  با�ضم  معروفا 
يف  التنورة  �ضكل  وهل   " ات�ضاءل:  وانييا  �ضفتيَّ  على  جتّمدت  ما 
و�ضالبة؟". كماٍل  رمز  اعينهم  ويف  وميوعٍة  نقي�ضٍة  رمز  اعيننا 

ت�����ن�����ورت�����ه�����م وت�����ن�����ورت�����ن�����ا

يف ال�ضف اخللفي من اليمني اىل الي�ضار: را�ِضل )Russel (االبن ورا�ِضل االب
خوري  حامت  وامر  �ضامي   : الي�ضار  اىل  اليمني  من  االمامي  ال�ضف  يف 

أجواء ميالد يف ظل مدينة دامعة
مع  العامل،  اأرجيياء  االحتفاالت  تعّم 
وراأ�يييس  املجيد  امليييييالد  عيد  حييلييول 
وال�ضاحات  ال�ضوارع  لب�ضت  ال�ّضنة، 
االأنييوار،  من  حلة  البيوت  و�ضطوح 
الكنائ�س  اأجرا�س  اأ�ضوات  وتعالت 
واالأوالد  املميز،  بزيه  نويل  وبابا 
الهدايا.  على  للح�ضول  به  يلحقون 
و�يييضيييدى اأغييينييييييية فيييييروز زهيييرة 
فرًحا. ويييزيييده  اجلييو  ميييالأ  املييدائيين 

لييرتيياح فييرة وجيزة  تيياأخييذنييا  املييميييييزة  هييذه االأجييييواء 
م�ضاكل  هموم  عن  وتبعدنا  املرير،  واقعنا  اأو�ضاع  من 
حيث  املُقلقة،  واأو�ضاعها  ال�ضائكة  احلياة  هذه  ومتاعب 
الذي  االأمييير  واال�ييضييتييقييرار،  واالأميييان  االأمييين  ينعدم  كيياد 
�ضمرنا  لُنحا�ضب  مطوال  املحطة  هذه  على  وقوفنا  يتطلب 
يف  متبًعا  كييان  كما  االأعييييياد  وبقية  العيد  بهذا  ونحتفل 
معانيه  نحرم  وهيبته،  حقه  ونعطيه  ُنقدره  املا�ضي، 
كادت  بحيث  االأخييرة،  االآونيية  يف  احلييال  هو  كما  ولي�س 
علينا  وت�ضيطر  ال�ضامية  ومعانيه  العيد  بهجة  تختفي 
اجلوهر. عن  بعيًدا  باملظهر  ونهتم  والفتور،  مباالة  الال 

نغم�س  اأن  ميكن  كيف  االأييييام،  هييذه  يف  اأتيي�ييضيياءل،  واأنييا 
يحدث،  ما  ونتنا�ضى  ونن�ضى  اأ�ضجارنا  ون�ضيء  اأعيننا، 
يتم  حيث  كلبنان،  جميياورة  دولة  يف  املثال  �ضبيل  وعلى 
وموافقة  بدعم  العا�ضرة!   دون  ما  قا�ضر  طفلة  تزويج 
جمرمون  اإنهم  ب�ضرا،  نعترهم   اأن  ميكن  ال  الذين  اأهلها 
ما  الطفالت  مئات  اإىل  باالإ�ضافة  العي�س،  لهم  يحق  وال 
واأكرث،  لولدين  اأمهات  اأ�ضبحن  اللواتي  الثالثة ع�ضر  دون 
العيون  وتدمع  االأبييدان  وتق�ضعر  تهز  م�ضاهد  عن  ناهيك 
بحجة  وربطهم  �ضجنهم،  االأوالد،  بحق  عنف  اأعمال  من 
اأحمر  وخييط  للن�ضر  برنامج  �ضاهد  ميين  فكل  تربيتهم. 
باأم  �ضاهد  اللبناين  التلفزيون  �ضا�ضة  على  العري�س  بالقلم 
على  واعتداءات  وح�ضية  اأعمال  من  ُي�ضّدق  ال  ما  عينيه 
فهل  االأم.  وحنان  الطفولة  من  حرموا  وكيف  القا�ضرين 
واملقلقة. املوؤملة  امل�ضاهد  هذه  من  واأق�ضى  اأ�ضعب  هناك 
احلروب،  الت�ضلح،  �ضباق  عن  نتكلم  دائًما  وباملنا�ضبة، 
هناك  هل  نف�ضه  يطرح  الذي  وال�ضوؤال  والعنف،  االإرهاب 
اأم�س  يف  نحن  ما  اإن  تقدم؟  مما  اأكرث  وقتل  واإرهاب  عنف 
واالآخذة  املقلقة  الظاهرة  هذه  حماربة  هو  اإليه  احلاجة 
على  واملوؤ�ض�ضات  احليير  الييعييامل  مبيييوؤازرة  باالنت�ضار، 
املجتمع  اأفييراد  وكل  واحلكومات  واجلمعيات  اختالفها 
العقوبات  اأق�ضى  واإنييزال  امل�ضاهد  لهذه  حييًدا  ن�ضع  اأن 
اجلرائم.   هييذه  يف  و�ييضييارك  �ضاهم،  �ضاعد،  من  كل  بحق 
جديدة،  بحلة  اجلديد  العام  لنا  ُيب�ضر  اأن  اأمنياتي  مع 
الييدول  بييني  واليي�ييضييراعييات  والييدمييار  العنف  ميين  خالية 
الييقييتييل واليييدميييار، وعيييدم انييتييهيياك حرمة  ووقيييف ميياكيينيية 
احلقوق،  اأب�ضط  ل�ضلبه  والت�ضّدي  وحّريته،  االن�ضان 
والييعييمييل عييلييى حتييقيييييق اليييوفييياق بييني اأفيييييراد االأ�ييضييرة 
التجريح. لييغيية  بينهما  الييلييغيية  غيييدت  الييتييي  اليييواحيييدة 

اليي�ييضييمييائيير احلييّييية  اأ�يييضيييحييياب  كيييل  عييلييى  اهلل  اأعيييييياده 
وحمييبييي احليييريييية واليييعيييدالييية، بييكييل خييير و�يييضيييالم...





بإحترام عضوي البلدية 
زهير كركبي ووسام حالحلة 

جبهة شفاعمرو الديمقراطية 
يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات الى عموم ابناء الطوائف المسيحية 

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

 ونحن ننعم بوافر الصحة والمحبة والعطاء والتضحية  
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اإلع�����������ام�����������ي أح��������م��������د ح����������ازم
وت�ضارعت  املمّيز،  امليييييالد  عيد  مو�ضم  اقييرب 
من  حت�ضراتهم،  لينهوا  اأكييرث،  ال�ضّبان  وتييرة 
بهذا  ة  اخلا�ضّ امليالدّية  الور�ضات  اإقامة  خالل 
امليالدّية،  االحتفاالت  ة  جادَّ يف  الّروحي،  املو�ضم 
ال�ضتقبال اجلموع الغفرة من كاّفة املدن والقرى 
املجاورة، في�ضاركون من اأجل تعزيز املحّبة بني 
اأبناء املجتمع الواحد، لتهُرب الّنا�س من وهج اأتون 
باأخباره احلارقة!!  ا  يل�ضعهم يوميًّ الذي  العنف، 

د  لتعدُّ اال�ضم،  هذا  عليها  اأطلقت  ولكّني  ميالدّية،  ور�ضات  لي�ضت  اأنها  اأعَلم  اأنا 
الفّعالّيات امليالدّية العامرة بالّتزاحم التح�ضري، من اأجل اإطالقها يف موعدها 
كل  امليالد يف  �ضجرة  اإ�ضاءة  ُتفَتَتح  ال�ّضهر،  هذا  معّوقات. يف  اأي  بدون  املحّدد 
الّطائفّية  اأّنظار  تعمي  كي  الهداية،  باأنوار  املزّينة  العربّية  والقرى  املييدن 
حكًرا  تُعد  ومل  جمتمعيًّا،  تقليًدا  ال�ّضجرة  اإ�ضاءة  اأ�ضبحت  لقد  املرعبة... 
الدينّية  الّراتيل  واأ�ضوات  اجلهات،  كل  من  الفرح  حولها  يلتف  الغرب،  على 
واالأغاين امليالدّية تعلو من حناجر اجلمهور، ت�ضدح بالّدعاء من اأجل ال�ّضالم.

اأي�ًضا  وّلييدت  امل�ضيحي...  ال�ّضبان  بني  ال�ضائدة  املتينة  ة  االأخويَّ البنية  هذه 
الّنا�ضطني  تقيمها جمموعة من  راقية،  اأم�ضية روحّية  اأو  ترنيم جميلة،  ور�ضة 
اأهمية  وَترى  لَت�ضمع  املجتمع،  هذا  يف  ظالمية  فئة  دفع  اأجل  من  املتحّم�ضني، 
من  مقاطع  عييّدة  ت  ُعِر�ضَ ولقد  املغارة،  طفل  له  يدعو  الييذي  الوفاق،  ميالد 
اأ�ضا�ضيًّا  دوًرا  اأخذت  التي  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عر  االأم�ضيات  هذه 
�ضراطها  وعبيدها،  بعبادها  تراأف  امل�ضيحّية  الديانة  الأن  للعامل،  َن�ضرها  يف 
االآَخر. عقيدة  احرام  اإىل  تدعو  ال�ّضاللّيني،  والتكفر  ب  الّتع�ضّ تنبذ  التاآخي، 

احلمالت اخلرّية التي يبادر اإليها الك�ّضاف امل�ضيحي يف �ضفاعمرو واملجتمع، ُتَعد 
ا، لدعم العائالت املحتاجة التي  جزًءا اأ�ضا�ضيًّا من ور�ضة امليالد، فهي ُتقام �ضنويًّ
تعي�س يف خمّيمات العوز والفقر، الأنها ال جتد من ُيَفّرحها يف هذا امليالد، �ضوى 
املعونات الغذائّية االأ�ضا�ضّية التي يقّدمها القائمون على هذه احلمالت، بدعٍم من 
املوؤ�ّض�ضات االجتماعّية، واأ�ضحاب الّنخوة الذين مل يبخلوا اأبًدا ب�ضخائهم املادي 
واملعنوي، يف �ضبيل دمج اأبناء هذه الطبقة امل�ضحوقة باأجواء امليالد التي تِعم 
العامل، كي ال ي�ضعروا بُغربة االأحزان... كي ال يعي�ضوا يف معزٍل عن بيئة امل�ضّرات.

من املعروف اأن ور�ضة "الكري�ضما�س ماركت"، تقام يف معظم املدن العربّية، لكن يف 
م جميل، وتخليد لذكرى ال�ّضوق  �ضفاعمرو لها خا�ضّية تعبرّية تاريخّية، وجم�ضَّ
القدمي، بعد اأن باءت حماوالت اإعادة احلياة اإليه بالف�ضل، الأن بلدية �ضفاعمرو تخّلت 
ا،  عن ترميم عراقته. اإن هذه الور�ضة امليالدّية الُكرى، ا�ضتغرقت حت�ضًرا جديًّ
باإمكانّيات جّبارة، اأح�ضر القّيمون عليها قوى حفظ االأمن منًعا لالإخالل بالّنظام. 
ال�ّضعبية  املاأكوالت  لبيع  �ضغرة  ب�ضطات  عن  عبارة  هو  امليالدي  ال�ّضوق 
�ضة  ا غنائّية، خم�ضّ والغربّية، اأو االألعاب وال�ضناعات اليدوّية، كان هناك عرو�ضً
داخل  من  �ضواء  الّنا�س،  جميع  ال�ّضوق  هذا  اأرجاء  زار  لقد  واالأطفال.  للميالد 
�ضفاعمرو وخارجها... جتّولوا �ضًرا على االأقدام... متتَّعوا باأجوائه الّرائعة، 
د.  التي اجتمعت حتت �ضماء الرفيه، ف�ضطعت ليايل ال�ّضوق بنجوم الود والتعا�ضُ
ييوق امليييييالدي، الأنييهييا عيييّرت عن  تييزاحييم اليييوافيييدون الإجنييياح ور�ييضيية اليي�ييضّ
االأُلييفيية،  بو�ضاح  البلد  اأهيييل  ال�ضعادة  غييّطييت  ال�ّضماحة.  مبيييييالد  اإميييانييهييم 
فكان  القدمي...  ال�ّضوق  اأّيييام  اإىل  حنينهم  من  �ضغًرا  جييزًءا  ولو  وا�ضتعادوا 
العي�س  مغارة  يف  ا  �ضنويًّ الّثقة  يجّدد  الأنييه  الييّروعيية،  غاية  يف  امل�ضهد  هييذا 
املبارَكة. االأّيييام  هذه  يف  الور�ضات  هذه  ملثل  احلاجة  باأم�سِّ  فنحن  امل�ضرك، 

هي  امليالدّية،  االحتفاالت  ة  جادَّ يف  ا  �ضنويًّ تقام  التي  امليالدية  الور�ضات  هذه 
�ضاهموا  الذين  امل�ضيحيني،  الّدين  رجال  كل  من  اأي�ًضا  �ضادقة  روحّية  دعوة 
بف�ضل  الّنور  اإىل  خَرج  الذي  امليالدي،  امل�ضروع  هذا  الإجناز  كبرة  م�ضاهمًة 
واحلا�ضن  لالإن�ضانّية،  االأول  الّراعي  هو  امليالد  اأن  ليوؤّكدوا  املعنوي،  دعمهم 
من  االجتماعي  الّت�ضامح  دفء  اجلميع  لي�ضل  القلوب،  بني  للّتقريب  االأ�ضا�ضي 
والوحدة،  االإخال�س  العطاء،  ِجمار  من  امل�ضتعلة  اجلماعّية  االأعمال  موقد 
االآخرين.  اإ�ضعاد  بغية  والتكاتف،  الّتوافق  باأنوار  ة  اجلييادَّ درب  اأنييارت  كما 
مع  ت�ضامًنا  اجلماهرّية،  امليالدّية  االحتفاالت  اأنوار  اإطفاء  حاول  من  هناك 
الُقد�س، لكّنه مل ينجح يف ذلك، ويجب اأن نتذّكر اأن مدينة بيت حلم، رغم كل ما 
مّر عليها من ح�ضار وت�ضييق ع�ضكريني، اإاّل اأنها حافظت على تقاليد االحتفاالت 
الدينّية. ال�ّضعبّية الكبرة التي حتظى بها هذه الور�ضات امليالدّية يف �ضفاعمرو 
الواحدة،  العائلة  ل�ضجرة  الّطوائف  جميع  م�ضاندة  على  تدل  البالد،  وباقي 
احتفاالته،  اإقامة  يف  االآخرين  دور  باحرام  اإاّل  يكتمل  ال  امليالد  رونييق  الأن 
امليالدّية.        االحتفاالت  ة  جييادَّ حييدود  نو�ّضع  حّتى  العقائدي،  مفهومه  ح�ضب 

ج�ادَّة عجق�ة االحتفاالت امليالديّ�ة
عّزام سامي  مارون  بقلم: 

زه�������������ي�������������ر دع��������ي��������م
جلميع  يييكييوُن  عييظيييييٍم  بييفييرٍح  ابيي�ييّضييركييم  انييا  فييهييا   ، تييخييافييوا  ال   "
امل�ضيح  هو  خُمّل�س  داوود  مدينة  يف  اليوم  ُوِلَدلكم  ال�ضعب،اّنه 
مذود" . يف  ُمييقييّمييًطييا  طييفيياًل  جتيييدون   : الييعييالميية  وهييييذه   اليييييرّب، 

ورمّنتها   ، لييالأر�ييس  ال�ضماء  غنتها  جميلة  ق�ضة  ؛  امليييييالد  ق�ضة   
وعلى  االأعييايل  يف  هلل  املجد   "  : ال�ضجّية  با�ضواتها  املالئكة  جوقات 
والطفولة  الييراءة  فن�ضرت   ." امل�ضّرة  النا�س  ويف  ال�ضالم  االأر�ييس 
�ِضعاب  ليماَل  ال�ّضاّر  اخليير  هييذا  وانت�ضر    ، ال�ضرق  يف   واملحّبة 
جديًدا،  ديييًنييا  لين�ضئ  جيياء  مييا  ال�ضماوي  فالطفل   ، كّلها  االر�ييس 
وحاالتها  وُمعتقداتها  األوانها  بكّل  جمعاء  للب�ضرية  جيياء  واإمنييا 
ُمتج�ّضًدا  و�ضفيًعا،جاءها  وفييادًيييا  خُمّل�ًضا  جاءها  ؛  االجتماعية 
الرائع. االإلهي  بالتج�ّضد  اخلال�س  �ضّر   ، االأزيل  ال�ضّر  اإليها  ليحمَل 
املُتمثلة  الييراءة  واروع  احيلى   وما  املغارة،  طفَل  يا  اجملَك  ما   
املليك  واأنيييت  مييتييوا�ييضييًعييا  !!..جييئييت  فيييييَك  ِحيي�ييٍس وعيي�ييضييٍب  كييّل  يف 
وتتلّفع   ، ال�ضّيد  واأنيييت  حييقييرة  مييغييارة  يف  تييولييَد  اأن  ور�ييضيييييت   ،
باحلّق  وتتمنطق   ، احليييييوانييات  بيياأنييفييا�ييس  وتيي�ييضييتييدفييئ  بييالييقيي�ييس 
 ، االآالم  اأور�ييضييليييييم   ، املييجييد  اأور�ييضييليييييم   ، اأور�ييضييليييييم  اىل  نيياظييًرا   ،
 . بالقدا�ضة  اأبيييًدا  املُت�ضربلة  الالُمتناهية  املييحييّبيية  واأور�ييضييليييييم 
عرفه  فكر  واأجمل  اأعظم  اأعماقك  ويف  وترنو  ترنو  اور�ضليم  اىل    
ايل  اأحيي�ييضيينييوا   ، العنيكم  بيياركييوا   ، اعييداءكييم  احييّبييوا   "  : الب�ضر 
." ويطردونكم  اليكم  ُي�ضيئون  الذين  الجل  و�ضّلوا   ، ُمبغ�ضيكم 

تلك  واأمييامييك  تنحني  وانييت   ، �ضّيد  يا  اراَك   
على  فتخرب�س   ، الفعل  بييذات  ام�ِضكت  التي 
األف  املُ�ضتكني  اليهود  �ضيوخ  وُتلقم  الييرّثى 
فلرجمها  خطيئة  بييال  منكم  َميييْن   " حييجيير: 
الييُعييتيياة  املُيي�ييضييتييكييون  وييينيي�ييضييحييب  بحجر"ن 
حنقاّ  يييتييقييّطييعييون  وهيييم   ، واحيييييًدا  واحيييييًدا 
لهذا  ايييَن  ميين   : نفو�ضهم   يف  قائلني  وغيًظا 
االلهية؟. اليييّدرر  وهييذه  احِلييَكييم  هييذه  النّجار 

  امليييطييير واليييزميييهيييريييير والييثييلييج والييعييا�ييضييفيية وكييييّل ميييرادفيييات 
كيييانيييون لييين تييقييوى عييلييى دحييير اليييّنيييور االتييييي مييين بيييييت حليييم .

ُقماطَك يا طفل الب�ضرية يقطُر اليوم دًما يف كّل ُبقعة من بقاع االأر�س ، 
فاأّنى نظرَت �ضرى القتل والّظلم واالحتالل  والُطغيان ، واأّنى التفّت 
�ضت�ضمع اأزيز الر�ضا�س وهدير الطائرات و�ضراخ ال�ضمر املُنتحر .

 ما عاد يف ار�ضنا يا رّب رعاة متبّدون ي�ضهرون على قطعانهم ، وما 
فباعوك  وجتّر  املال  طغى  فلقد   ، عليك  يبكني  القد�س  عذارى  عادت 
بثالثني من الف�ضة ، بل بال�ضاقل واليورو واالأوراق املُهرئة ...ورغم 
!! لَك  ت�ضجُد  زالت  ما  الّرَكب  من  املاليني  ماليني  فهناك  الت�ضاوؤم  كّل 

فييتييعييال ييييا �ييضييّيييد ...تييييعييييال عييلييى �ييضييحيياب اليي�ييضييميياء واملييجييد 
مييين اجلليل  بييقييعيية  فييكييّل  ...تيييعيييال  نييفيي�ييضييه  مييين  اليييعيييامل  واأنيييقيييذ 
واليينييا�ييضييرة وجييبييل الييزيييتييون تيينييتييظييرك كييمييا اليينييفييو�ييس بيي�ييضييوق .

اط�����ف�����اء ش����ج����رة امل�����ي�����الد م���رف���وض

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  احلايل  ال�ضهر  من  ال�ضاد�س  يف 
حتى  الإ�ضرائيل،  عا�ضمًة  بالقد�س  اإدارتيييه  اعييراف  ترامب 
على  كانت  عربية  اأنظمة  )قييييادة؟!(  اأن  �ضراحة  قييال  اأنييه 
رادعة  عملية  خطوة  اأي  يتخذوا  ومل  بالقرار،  م�ضبق  علم 
العربي  النظام  من  املوقف  هذا  قييواًل.   االأقييل  على  ملواجهته 
ينحنون  عام  ب�ضكل  العرب  حكام  اأن  بو�ضوح  يظهر  الر�ضمي 
يل  قاله  ما  �ضحة  يوؤكد  املوقف  هييذا  اأمريكي.  قييرار  اأي  اأمييام 
يل  قال  اإذ  القربي،  بكر  اأبييو  االأ�ضبق  اليمني  اخلارجية  وزييير 
اأي  اأو  عربي  ملك  اأي  ي�ضتطيع  معه:" ال  مقابلة  خالل  حرفياً  
الفعلية".    الناحية  من  االأبي�س  البيت  معار�ضة  عربي  رئي�س 
مل  االأمريكي،  الرئي�س  قييرار  على  العربية  االأنظمة  مواقف 
كانت  االأميير  حقيقة  ويف  عتب،  رفع  من  اأكرث  االآن  لغاية  تكن  
مرت  وكلما  العتب،  رفع  على  ال�ضمت  تف�ضل  االأنظمة  هذه 
اإ�ضرائيل ولي�س ل�ضالح العرب.  ال�ضنوات يكون الوقت ل�ضالح 
احلكومة  رئي�ضة  بقول  يذكرين  العربية  الزعامات  فعل  وردود 
جرمية  ال�ضهاينة  ارتكب  عندما  مائر  جولدا  االإ�ضرائيلية 
اأمن  مل   " قالت:  اإذ   1969 اآب   21 يف  االأق�ضى  امل�ضجد  حرق 
ليلتها، واأنا اأتخيل كيف اأن العرب �ضيدخلون اإ�ضرائيل اأفواجا 
ومل  ال�ضباح  طلع  عندما  لكني  و�ضوب،  حدب  كل  من  ًاأفواجاً 
اأمة  فهذه  ن�ضاء  ما  نفعل  اأن  مبقدورنا  اأن  اأدركت  �ضيء  يحدث 
اأ�ضبحوا  العرب  احلكام  اأن  ذلك،  على  اأ�ضيف  واأنييا  نائمة". 
مبتوري الكرامة واالإح�ضا�س، الأنهم دائماً يف عد تنازيل �ضيا�ضياً.
اإعالن ترامب عن القد�س عا�ضمة الإ�ضرائيل جاء بالفعل لتعرية 
احلكام العرب واإ�ضقاط ورقة التوت التي كانوا يت�ضرون بها. 
وال�ضيء الوا�ضح للعيان اأن القادة العرب الذين مل تعد فل�ضطني 
تعنيهم اإ�ضتنادًا اإىل ممار�ضاتهم، ومل تعد القد�س ق�ضية مركزية 
اأن  اإعالن ترامب، لدرجة  لهم، وظهر ذلك يف ردود فعلهم جتاه 
الإ�ضرائيل.  )العداء(  كلياً  تركوا  عام،  ب�ضكل  يعرب  بني  حكام 
حتى اأن بع�ضاً منهم الذين ال توجد لهم عالقات دبلوما�ضية مع 
اإ�ضرائيل مثل دول اخلليج، اأ�ضبحوا يت�ضابقون يف اإقامة عالقات 
باإقامة  مهتمة  غر  يبدو  ما  وعلى  اإ�ضرائيل  لكن  معها،  �ضرية 
)مك�ضوفة(،  عالقات  وتريد  )امل�ضتورة(  العالقات  هذه  مثل 
اإ�ضالمية  واالأخييرى  القاهرة  يف  عربية  اأحدهما  انعقدنا  قمتان 
مل  القمتني  عيين  �ييضييدرت  الييتييي  واليييقيييرارات  ا�ضطنبول،  يف 

االأفيييعيييال  ردود  �ييضييقييف  تيييتيييجييياوز 
اليييدولييييييية والييي�يييضيييارع الييعييربييي من 

الواليات  فقدان  على  والتاأكيد  االإدانييية،  عييبييارات  ت�ضخيم 
الإ�ضرائيل،  عالنية  التام  انحيازها  وعلى  حلياديتها  املتحدة 
ترامب. اإعييالن  قبل  كذلك  تكن  مل  االأمريكية  االإدارة  وكيياأن 

 نتائج قمة العرب وقمة امل�ضلمني مل تكن مفاجاأة لل�ضارع العربي 
كبر  والفرق  �ضعوب  قمتي  ولي�س  اأنظمة  قمة  هما  القمتني  الأن 
من  تتوقع  كانت  واالإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب  اجلهتني.  بني 
الدول التي تقيم عالقات مع اإ�ضرائيل قطع هذه العالقات اأو على 
االأقل جتميدها، واإغالق املقرات الدبلوما�ضية لها، اأو على االأقل 
اأي�ضاً ا�ضتدعاء �ضفرائها لدى اإ�ضرائيل. ولو كانت الدول العربية 
ال�ضيا�ضية  عالقاتها  قطع  يف  ل�ضارعت  بالقد�س،  اهتمام  لديها 
اإن�ضاء   مت   1975 العام  يف   . املتحدة  الواليات  مع  والتجارية 
االأع�ضاء  البلدان  خارجية  وزراء  من  بتو�ضية  القد�س  جلنة 
واأ�ضندت  القد�س،  حماية  مهمتها  االإ�ضالمي  املوؤمتر  منظمة  يف 
رئا�ضة اللجنة اإىل ملك املغرب احل�ضن الثاين، وبعد وفاته توىل 
اإبنه حممد ال�ضاد�س رئا�ضة اللجنة. ومنذ تاأ�ضي�س هذه اللجنة 
مل ن�ضمع اأي �ضيء عن اأي ن�ضاط اأو اإجناز لها ل�ضالح القد�س.

لدى  قوية  جاذبية  لها  مدنها،  وكافة  بقد�ضها  فل�ضطني  اإن 
التاريخ  من  تعلمنا  كما  وحده  الفل�ضطيني  وال�ضعب  اأبنائها، 
التاريخ  �ضجل  وقد  واالأق�ضى.  القد�س  عن  االأول  امل�ضوؤول  هو 
االأف�ضى،  اإغالق  �ضد  انتفا�ضة  املا�ضي  يوليو/متوز  �ضهر  يف 
على  اإلكرونية  اأبييواب  و�ضع  ب�ضدة  الفل�ضطينيون  ورف�س 
االأبواب  هذه  اإزالة  على  االإ�ضرائيلي  املحتل  واأجروا  مداخله 
اأنظمة  لي�س معقودًا على  االأق�ضى، واالأمل  امل�ضجد  من مداخل 
وال�ضفة  الفل�ضطيني  الداخل  اأبناء  على  بل  قمعية،  عربية 
خا�س.  ب�ضكل  املييدائيين  زهييرة  وابيينيياء  عييام  ب�ضكل  الغربية 
ق�ضيته،  اأجييل  من  ينا�ضل  حر  فل�ضطيني  �ضعب  هناك  وطاملا 
يكون  ولن  لفل�ضطني،  عا�ضمة  اإ�ضالمية  عربية  القد�س  �ضتبقى 
دائما:  ت�ضرخ  التي  القد�س،  بييدون  فل�ضطينية  دوليية  هناك 
العربي  ال�ضرف  وين...  العربي  الدم  وين...  العرب  "احلكام 
جتاربه،  بحكم  املعرفة  متام  يعرف  الفل�ضطيني  لكن  وين"، 
وتاأكد   ، ي�ضمعون  ال  طر�ضان  هم  بهم  القد�س  ت�ضتغيث  من  اأن  
ظفرك".  مثل  جلدك  حك  " ما   : القائل  املثل  اأي�ضاً  للفل�ضطيني 

ال��ق��دس ت��ص��رخ: ال��ح��ك��ام ال��ع��رب وي����ن... 
ال���دم ال��ع��رب��ي وي����ن... ال��ش��رف ال��ع��رب��ي وين







تهنئة 

مع فائق االحترام والمحبة 
ابو بشارة جدعون من الواليات المتحده 

أتقدم  بأسمى التهاني , أخلص العبارات وأصدق التبريكات  
الى عموم أبناء شعبنا وأبناء بلدنا االحباء  

بمناسبة حلول االعياد المجيدة ورأس سنة المباركة  
اعاده اهللا علينا بالسعادة والهناء  

وأن يحظى الجميع بهداة البال والرخاء 
 ويعم السالم الشامل والعادل ربوع وطنا الحبيب 
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2017 ع��������ام  ال����ع����امل����ي����ة  األح�������������داث  أب���������رز 

االأحيييداث  ميين  الييعييديييد   2017 عييام  �ضهد 
الييعييامل. دول  مييين  الييعييديييد  يف  الييهيياميية 
دونالد  تن�ضيب  االأحيييداث  هييذه  بني  وميين 
وهزمية  املتحدة،  للواليات  رئي�ضا  ترامب 
اليييعيييراق و�ييضييورييية،  تيينييظيييييم داعيي�ييس يف 
اأربع دول عربية وقطر. اأزمة بني  وحدوث 
اليييعيييام: اأحيييييييداث  اأبييييييرز  يييلييي  ميييا  ويف 
تيييراميييب رئييييي�ييضييا ليييليييوالييييات املييتييحييدة
اأقيييييييم حييفييل تيينيي�ييضيييييب الييرئييييي�ييس اليييي 45 
الي  يف  تييرامييب  دونييالييد  املتحدة  لييلييواليييات 
املا�ضي،  يناير  الييثيياين/  كييانييون  ميين   20
اأربييع  ملييدة  ر�ضميا  مهامه  يت�ضلم  اأن  قبل 
واحيييدة. مليييرة  للتجديد  قييابييليية  �ييضيينييوات 
االإفييريييقييي االحتيييياد  اإىل  يييعييود  املييغييرب 

 31 الي  يف  ر�ضميا  االأفريقي  االحتيياد  اأعيياد 
املغرب  ع�ضوية  ييينيياييير  الييثيياين/  كييانييون 
ثالثة  من  اأكييرث  بعد  القارية  املنظمة  اإىل 
ب�ضبب  اليييربييياط  انيي�ييضييحيياب  مييين  عييقييود 
الغربية. ال�ضحراء  و�ييضييع  على  خييالف 
قيييي�ييييضييييف قييييييياعيييييييدة اليييي�ييييضييييعييييرات
اأطلقت  اأبريل  ني�ضان/  من  ال�ضابع  فجر 
نوع  من  �ضاروخا   59 املتحدة  الواليات 
تقع  ع�ضكرية  قيياعييدة  بيياجتيياه  تييوميياهييوك 
حم�س  مبحافظة  ال�ضعرات  منطقة  يف 
الكيميائي  الهجوم  على  ردا  ال�ضورية، 
بداية  ال�ضورية  �ضيخون  الذي وقع يف خان 
بتنفيذه. دم�ضق  واتييهييمييت  ذاتيييه  ال�ضهر 
انيييييييييييتيييييييييييخييييييييييياب ميييييييييييياكييييييييييييرون
اإميانويل ماكرون،  الو�ضط  تيار  فاز مر�ضح 
مايو  اأيييييار/  ميين  اليي�ييضييابييع  يف  عييامييا،   39
متفوقا  الفرن�ضية،  الرئا�ضية  باالنتخابات 
على مناف�ضته مر�ضحة اليمني املتطرف مارين 

لوبن، لي�ضبح اأ�ضغر رئي�س يف تاريخ البالد.
تيييييييراميييييييب ييييييييييييزور اليييي�ييييضييييعييييودييييية
و�ييضييل الييرئييييي�ييس دونييياليييد تييرامييب يف الييي 
اأول  ال�ضعودية  اإىل  مايو  اأييييار/  ميين   20
التي  االأوىل  اخلارجية  زيييارتييه  يف  حمطة 
اأيييييام و�ييضييلييمييت �ضت  ثييمييانييييية  ا�ييضييتييمييرت 
والفاتيكان. اإ�ييضييرائيييييل  بينها  حمييطييات 
قييطيير تيييقييياطيييع  عيييربييييييية  دول  اأربييييييييع 
واالإمييييارات  اليي�ييضييعييودييية  ميين  كييل  قطعت 
عالقاتها  م�ضر  اإىل  اإ�ييضييافيية  والييبييحييرييين 
والتجارة  النقل  وروابيييط  الدبلوما�ضية 
اإياها  متهمة  يونيو،  حزيران/  يف  قطر  مع 
الدوحة. تنفيه  ما  وهو  االإرهيياب  بتمويل 
ليييييييييقييييييييياء تييييييييييرامييييييييييب وبيييييييوتيييييييني
ونظره  تييرامييب  دونييالييد  الييرئييييي�ييس  عييقييد 
متوز/  ال�ضابع  يف  بوتني  فالدمير  الرو�ضي 
قمة  هام�س  على  بينهما  لقاء  اأول  يوليو 
جمموعة الي 20 يف مدينة هامبورغ االأملانية.
حتيييييييييييييييريييييييييييييييير املييييييييييو�ييييييييييضييييييييييل
الييعييراقييي حيدر  الييييوزراء  رئييييي�ييس  اأعييليين 
الن�ضر  يوليو  متييوز/   10 الييي  يف  العبادي 
وانتهاء  املو�ضل،  يف  داع�س  تنظيم  على 
الداع�ضي". واالإرهييياب  اخلييرافيية  "دولة 
للعهد وليييييا  �ييضييلييمييان  بييين  حمييمييد  تييعيييييني 

عبد  بن  �ضلمان  ال�ضعودي  العاهل  اأ�ضدر 
يونيو  حييزيييران/   21 الييي  �ضباح  العزيز 
اأمرا ملكيا عني فيه االأمر حممد بن �ضلمان 
نايف. بن  حممد  االأمر  من  بدال  للعهد  وليا 
حيييييييييييييادث دهييييييي�يييييييس بيييير�ييييضييييلييييونيييية
�ضاب  دهيي�ييس  اأغ�ضط�س،  اآب/   17 الييي  يف 
رامبال،  يف  ح�ضدا  �ضغرة  ب�ضاحنة  مغربي 
اأكرث جادة يرتادها ال�ضائحون يف بر�ضلونة، 

جريحا. و120  قتيال   14 اأوقييع  هجوم  يف 
اإعييييييييييييييي�يييييييييييييييضيييييييييييييييار هييييييييييييييييياريف

�ييضييرب االإعيي�ييضييار هييياريف �ييضيياحييل والييية 
ب�ضرعة  /اأغ�ضط�س  اآب   25 الي  ليلة  تك�ضا�س 
209 كيلومرات، مت�ضببا  اإىل  رياح و�ضلت 
الع�ضرات. ومقتل  كارثية  في�ضانات  يف 
راوة قييييي�يييييضييييياء  ا�ييييييضييييييتييييييعييييييادة 

يف  امل�ضركة  العراقية  القوات  ا�ضتعادت 
راوة  ق�ضاء  نوفمر  الثاين/  ت�ضرين   17 الي 
من  �ضاعات  بعد  داع�س،  قب�ضة  بالكامل من 
بدء عملية اقتحام املنطقة. وبتلك الهزمية، 
العراق  مدن  على  داع�س  �ضيطرة  انتهت 
.2014 عام  منت�ضف  عليها  ا�ضتوىل  التي 
ال�ضمالية لكوريا  االأقوى  النووية  التجربة 

من  الييثييالييث  يف  اجلنوبية  كييوريييا  اأعييليينييت 
ال�ضمالية  اجليييارة  اأن  �ضبتمر  اأيييلييول/ 
اخلام�ضة  هي  جديدة  نووية  جتربة  اأجرت 
االآن. حييتييى  و"االأقوى"  نييوعييهييا  مييين 
اإعييييييييييييييي�يييييييييييييييضيييييييييييييييار اإرمييييييييييييييييييييييا

من   10 اليييي  يف  فييلييوريييدا  والييييية  �ييضييرب 
اأييييييليييييول/ �ييضييبييتييميير خمييلييفييا عيي�ييضييرات 
وفي�ضانات. غييزيييرة  واأميييطيييارا  القتلى 
ا�ييييييضييييييتييييييفييييييتيييييياء كييييييرد�ييييييضييييييتييييييان

املجتمع  بييرحيييييب  حتييظ  مل  خييطييوة  يف 
كرد�ضتان  اإقليم  حكومة  نظمت  اليييدويل، 
ا�ضتفتاء  �ضبتمر  اأييييليييول/   25 اليييي  يف 
ليييتيييقيييريييير املييي�يييضييير، و�يييضيييوتيييت فيييييه 
بغداد. عن  اال�ضتقالل  ل�ضالح  الغالبية 
لل�ضيارة اليي�ييضييعييودييية  املييييييراأة  قيييييييادة 
اأيييلييول/   26 الييي  يف  �ضلمان  املييلييك  اأ�ييضييدر 
قيادة  تراخي�س  منح  يجيز  قرارا  �ضبتمر 
اليي�ييضيييييارات لييلييرجييال واليينيي�ييضيياء ميين دون 

التنفيذ  حيز  القرار  هذا  و�ضيدخل  متييز. 
.2018 الييعييام  ميين  حييزيييران/يييونيييييو  يف 
اإطيييييييييييييالق نيييييييييار ال�يييييييييس فيييييييغيييا�يييس
اأطلق رجل النار ب�ضكل ع�ضوائي على ح�ضد 
كان يح�ضر حفال مو�ضيقيا يف االأول من ت�ضرين 
�ضخ�ضا. بييي59  اأودى  ما  اأكتوبر،  االأول/ 
حتييييييييييييييييييرييييييييييييييييييير الييييييييييييييرقيييييييييييييية

الدميوقراطية"  �ضورية  "قوات  اأعلنت 
من   20 اليييي  يف  وا�ييضيينييطيين  ميين  املييدعييوميية 
التي  الرقة  حترير  اأكتوبر  االأول/  ت�ضرين 
�ضورية. يف  لداع�س  االأبييرز  املعقل  كانت 
ا�يييييييضيييييييتيييييييقيييييييالييييييية احلييييييييييريييييييييييري

�ضعد  اللبنانية  احلييكييوميية  رئييييي�ييس  قيييدم 
ت�ضرين  من  الرابع  يف  ا�ضتقالته  احلريري 
لل�ضعودية،  زيارته  اأثناء  الثاين/نوفمر 
لييكيينييه تيييراجيييع عييين اليييقيييراربيييعيييد ذليييك.
هيييييييجيييييييوم ميييي�ييييضييييجييييد اليييييرو�يييييضييييية

ت�ضرين   24 اليييي  ييييوم  مييتيي�ييضييددون  هيياجييم 
اليييثييياين/ نييوفييميير ميي�ييضييجييد الييرو�ييضيية يف 
مييدييينيية الييعييرييي�ييس امليي�ييضييرييية يف اعييتييداء 
�ييضييخيي�ييس.  300 ميييين  اأكييييييرث  اأ�يييضيييقيييط 
�يييضييياليييح اهلل  عييييبييييد  عييييلييييي  مييييقييييتييييل 

كانون  ميين  الييرابييع  يف  احلييوثيييييون  اأعييليين 
علي  ال�ضابق  حليفهم  مقتل  دي�ضمر  االأول/ 
�ضنعاء. يغادر  كان  بينما  �ضالح  اهلل  عبد 
الإ�ضرائيل عا�ضمة  بالقد�س  يعرف  ترامب 
اعيييرف الييرئييييي�ييس االأميييركيييي ر�ييضييميييييا يف 
بالقد�س  دي�ضمر  االأول/  كانون  من  الثامن 
الكونغر�س  وميييرر  الإ�ييضييرائيييييل.  عا�ضمة 
اإنييه  يييقييول   1995 عييام  قانونا  االأمييركييي 
االعراف  املتحدة  الواليات  على  "يجب 
الإ�ضرائيل". جمزاأة  غر  عا�ضمة  بالقد�س 

ت���رام���ب رئ��ي��س��ا ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة

اس������ت������ق������ال������ة ال������ح������ري������ري

ان�������ت�������خ�������اب م��������اك��������رون

ص���ال���ح اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  م���ق���ت���ل 
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إيمانًــا منهــم بــأّن الســعادة فــي العطــاء، زار ممثلــو بنــك 
ــوا  ــة وقام ــي الّرمل ــف ف ــار يوس ــة م ــًرا مدرس ــل مؤخ مركنتي
بتوزيــع هدايــا العيــد علــى طــالب الصــف األول بمناســبة عيــد 
ــة،  ــت المدرس ــة. وقام ــنة المبارك ــد ورأس الس ــالد المجي المي
إدارًة وطالبـًـا، بتقديــم الشــكر واإلمتنــان العميقيــن للبنــك علــى 
هــذه المبــادرة، وأّكــدوا بــأن العطــاء هــو قيمــة عليــا فيهــا كاّفــة 

ــة. األطــراف راضي
ــح   بشــارة مصل

ــرو  ــت ب إيفي
ــج:  ــد البرنام ــال بع ــة، ق ــرع الرمل ــر ف ــر، مدي ــور برج ــيد فيكت الس

 

 12

 100%

ــن  ــت م ــن علي ــرة م ــة البســكوت الفاخ ــد حتســوت“ مارك ”َع
ــتهلكين البســكوت  ــى المس ــرض عل ــتراوس تع ــة ش مجموع
المجــال  تتيــح  شــخصية  بوجبــة  المــرة  وهــذه  المدلــل، 
ــرة“، ومــن جهــة ثانيــة تتيــح  الســتهالك وجبــة مغلفــة ”ومعّي

ــزل. ــارج المن ــا خ ــال لتناوله المج

6
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 325
3%

9.3%

ــم  ــث يت ــم حي ــول العال ــائعًا ح ــر ش ــورت المبهّ ــر اليوج يعتب
أن  المعــروف  ومــن  للوجبــة.  كمكمّــل  أو  بملعقــة  تناولــه 
اليوجــورت اليونانــي بنســيجه الغنــي يزيــد مــن متعــة التــذوّق 
ــز  ــا للطهــي والخبي ــة وأيًض ــألكل بالملعق ـّـالً ل ـّـر حــال مدل ويوف

ــوم. ــالل الي ــة خ ــع كل وجب م

GREEK
5.6%

5.6% GREEK
2010

43%
core 5

لمحالــب  التســويق  مديــرة  شــيبينباور-فايس،  أرئيــال  وتقــول 
شــتراوس: 

ــوالت  ــت كبس ــه علي ــت كافي ــون األول أطلق ــهر  كان ــالل ش خ
ــن  ــوة م ــى قه ــز عل ــي ترتك ــزًا (12) الت ــر تركي اإلسبريســو األكث

مصــدر واحــد ((Single Origin مــن إندونيســيا.

خلطــة القهــوة القويــة هــي 
ــوب قهــوة  ــارة عــن دمــج حب عب
ــن  ــارة م ــتا مخت ــة وروبوس عربي
ـُـزرع  جــزر إندونيســيا. القهــوة ت
فــي عــدة جــزر معروفــة فــي 
ــة  ــص بزراع ــي تخت ــم الت العال
بظــروف  وتختلــف  القهــوة 
الزراعــة والمنــاخ التي تســودها. 

/

 essie منـذ أكثـر من 30 عـاًم وألـوان طـالء األظافر من شـركة
هـي اختيـار الماليين من النسـاء حـول العالـم. باإلضافة إلى 
ذلـك، ماركـة essie معروفة ومشـهورة كونهـا المعيار لطالء 

األظافـر المهني وذي الجـودة العالية . 

  ESSIE

3

 ,ESSIE أطلقـت جيمس ريتشاردسـون ديوتي فري وماركـة طالء األظافـر العالمية
 Russian Roulette, A list, :رزمـة خاصة تشـمل 3 ألـوان أيقونية من األحمـر فهـي

Bordeaux  وطـالء أبيـض غامق  Blanc, فقـط بـ $19.9 (70 ش.ج). 
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2017 يف  ع���امل���ن���ا  ع����ن  رح����ل����وا  ن����ج����وم 

ك������رمي������ة م����خ����ت����ارس����ل����ي����م����ان ب���اش���ا
 ،2017 العام  نف�س  من  يناير  �ضهر  يف 
�ضليمان  الييي�يييضيييوري  الييفيينييان  تييييويف 
عاما.  93 اليييي  نيياهييز  عييميير  عيين  بييا�ييضييا 

الثاين ع�ضر من �ضهر يناير  يف م�ضاء يوم 
امل�ضري  اجلييمييهييور  ييدم  �ييضُ املييا�ييضييي، 
الكبرة  الفنانة  وفيياة  بنباأ  والعربي 
كييرمييية خمييتييار عيين عمر نيياهييز الييي 82.

خمتار  كرمية  جنازة  مرا�ضم  و�ضهدت 
ح�ضور فني و�ضعبي كثيف. وكذلك حر�س 
عدد كبر من النجوم على تقدمي واجب 
العزاء لنجلها االإعالمي معتز الدمردا�س.

ه�������ال�������ة ح���س���ن���ي
امليييميييثيييلييية اليييي�ييييضييييورييييية هيييالييية 
 74 حيي�ييضيينييي تييوفيييييت عييين عييميير 
عيييياميييياً، تييلييتييهييا املييمييثييليية جنيياح 
عيييامييياً.  76 عيييمييير  عيييين  حييفيييييظ 

ف���ي���ف���ي ال���س���ب���اع���ي
ال�ضباعي  فيفي  الكبرة  الفنانة  رحلت 
�ضراع  بعد  يناير   21 يييوم  عاملنا  عن 
بيييداأت  ال�ضباعي  فيفي  امليير�ييس،  مييع 
اجلديدة  االألييفييييية  بييداييية  مييع  التمثيل 
االأم  يف  اأدوارهييييا  معظم  وانح�ضرت 
فيلم  اأ�ضهرها  والتي  االأر�ضتقراطية، 
»حييييرب اأطييياليييييييا«، »الييتييوربييييينييي«، 
»الييي�يييضيييبيييح« و»ظييييييييرف طيييييييارق«.

ح����س����ن ال���س���ب���ك���ي
�ضهر  مييين  والييعيي�ييضييرييين  الييي�يييضييياد�يييس  يييييوم 
الييفيينييان  رحييييل   ،2017 اليييعيييام  مييين  ييينيياييير 
حيي�ييضيين اليي�ييضييبييكييي بييعييد �ييضييراع مييع امليير�ييس.

ح�����س�����ن األل�����ف�����ي
الفنان  تويف  املا�ضي  يناير   29 يوم  يف 
امل�ضري ح�ضن االألفي باأحد م�ضت�ضفيات 
امل�ضل�ضالت  اأ�ضهر  من  وميين  القاهرة، 
ال�ضر�ضة«،  »تروي�س  فيها،  �ضارك  التي 
»نحن  ال�ضارد«،  »ال�ضوء  »زيزينيا«، 
كييلييثييوم«،  »اأم  الييي�يييضيييوك«،  نييييزرع  ال 
اأ�ضهر  ميين  واليي�ييضييراب«،  و»احلييقيييييقيية 
اأفالمه »معايل الوزير«، »و�س اإجرام«، 
»�ييضييرخيية منييليية«، »عييميير و�ييضييلييوى«.

ف���������اروق ال���رش���ي���دي
بعد �ضراع طويل مع املر�س تويّف م�ضاء 
ال�ضبت 11 يناير الفنان فاروق الر�ضيدي 
عن عمر يناهز 75 عاماً، وكان الر�ضيدي 
اأ�ضبوع واحد من وفاته  قد �ضارك قبل 
يف ت�ضييع جثمان �ضديق عمره املخرج 
القليوبي. كامل  حممد  الدكتور  الكبر 

م���ح���م���ود ال���دس���وق���ي
يف  حيييزيييينييية   2017 بييييداييييية  كيييانيييت 
منزل  من  كانت  حيث  الفني،  الو�ضط 
الفنانة  والبهجة  ال�ضعادة  �ضانعة 
الييذي  عييبييده،  فيفي  اال�ضتعرا�ضية 
ييينيياييير.  7 يييييوم  ابيينييتييهييا  زوج  تييييويف 
الد�ضوقي  حممود  الراحل  الفنان  تويف 
زوج الفنانة عزة جماهد ابنة الفنانة فيفي 
عبده، اإثر هبوط عام يف الدورة الدموية.

جن������������اح ح���ف���ي���ظ 
حفيظ  جناح  ال�ضورية  املمثلة  توفيت 
امتدت  فنية  م�ضرة  بعد  مايو   6 يييوم 
خاللها  لعبت  قييرن،  ن�ضف  ميين  الأكييرث 
الكثر من االأدوار، اأبرزها دور "فطوم" 
مع دريد حلام يف م�ضل�ضل "�ضح النوم" 
املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات  يف  بجزاأيه 
الذي فتح اأمامها اأبواب ال�ضهرة ور�ضخ 
قييديييرة. كييوميييييدييية  كممثلة  اأقييدامييهييا 

اأحد  يف   2017 فراير   20 يوم  يف  تويف 
م�ضت�ضفيات فرن�ضا بعد �ضراع طويل مع 
مر�س ال�ضرطان عن عمر يناهز 67 عاما 
وقد مت دفنه يف مقره عائلته يف القاهرة.
�ضخ�ضية  االأُخييرى  اأدواره  اأبييرز  ومن 
الذي  الييدايل  م�ضل�ضل  يف  عزيز«  »رفقى 
ال�ضريف  نور  الفنان  مع  ببطولته  قام 
م�ضيحي  رجييييل  بييييدور  يييقييوم  وفيييييه 
الدايل. ل�ضعد  الويف  وال�ضديق  م�ضاعد 

ص����������اح رش����������وان

ش���������������ادي���������������ة
يييوم  �يييضييياديييية يف  الييفيينييانيية  تييوفيييييت 
عن   2017 عييام  نوفمر   28 الييثييالثيياء 
مع  �ييضييراع  بعد  عيياميياً   86 يناهز  عمر 
الع�ضكري. اجلييالء  مب�ضت�ضفى  املر�س 

ع��������م��������رو س���م���ي���ر

دال�������ي�������ا ال����ت����ون����ي

�ضهر  ميين  اخلام�س  االأربييعيياء  يييوم  يف 
�ضمر  عمرو  الفنان  تويف   2017 يوليو 
غرفته  يف  عيياًمييا،   33 نيياهييز  عمر  عيين 
االإ�ضبانية  العا�ضمة  فنادق  باإحدى 
مدريد، اأثناء ق�ضائه لعطلته ال�ضيفية.

ال�ضرعي  الييطييب  تييقييرييير  رجيييح  وقيييد 
الييوفيياة  �ضبب  يييكييون  اأن  االإ�ييضييبيياين 
الدموية  الييييدورة  يف  حيييياًدا  هييبييوًطييا 
نتيجة بذله جمهوًدا كبًرا يف ممار�ضة 
اأطعمة،  اأي  تيينيياول  دون  الريا�ضة 
ال�ضكر  م�ضتوى  هبوط  يف  ت�ضبب  ما 
قلبية. بيياأزميية  واإ�ضابته  اجل�ضم،  يف 

توفيت داليا التوين يف يوم اجلمعة 5 اأكتوبر 
2017، اإثر حادث �ضيارة اأدى مب�ضرعها 
على طريق م�ضر ال�ضوي�س، اأثناء عودتها 
من العني ال�ضخنة عن عمر يناهز 26 عاماً.

منذ  الفنية  حياتها  التوين،  داليا  بييداأت 
من  بدايتها  كانت  حيث  قليلة،  �ضنوات 
خييالل امليي�ييضيياركيية يف اجليييزء الييثيياين من 
 ،2011 عييام  اأوي«  »الكبر  م�ضل�ضل 
�ضهرتها  يف  �ضببا  كييان  الييذي  الييدور  لكن 
عيييام 2012. االأملييييياين  فيييييلييم  مييين  كيييان 

رف������ي������ق س���ب���ي���ع���ي
يف يوم ال�ضاد�س من �ضهر يناير من العام 
الكبر  ال�ضوري  املمثل  تويف   ،2017
ب�ضخ�ضية  املعروف  �ضبيعي  رفيق 
»اأبو �ضياح«، عن عمر ناهز 86 عاما 
مبنزله يف العا�ضمة ال�ضورية دم�ضق.

املوؤ�ض�س  اجليل  من  �ضبيعي  ويعد 
اإىل  الييي�يييضيييورييييني  اليييفييينيييانيييني  ميييين 
ونهاد  فتحي  اللطيف  عبد  جييانييب 
قييلييعييي ودريييييييد حلييييام واآخييييرييييين.

أح������م������د راس�������م

بعد �ضراع  يوم 21 فراير 2017  تويف يف 
بداأ  �ضنة،   39 يناهز  عمر  عن  املر�س  مع 
يف  و�ييضييارك  امليي�ييضييرح،  يف  الفني  ميي�ييضييواره 
و�ضوقية«. »تامر  اأبرزها  االأعمال  من  عدد 

م��ظ��ه��ر أب�����و ال��ن��ج��ا

االثنني  �ضباح  النجا  اأبو  مظهر  تويف 
امل�ضت�ضفيات  بيياأحييد   2017 مايو   1
اخليييا�يييضييية، عييين عييميير ييينيياهييز 75 
حيث  املر�س  مع  �ضراع  بعد  عاماي 
الكلوي  الف�ضل  ميير�ييس  ميين  عييانييى 
يف الييفييرة االأخيييييرة قييبييل وفيياتييه.

امل���رس���ي أب���و ال��ع��ب��اس

يف يوم الرابع ع�ضر من �ضهر يونيو رحل الفنان 
املر�ضي اأبو العبا�س عن عمر يناهز 77 عاماً، 
�ضارك بالعديد من االأعمال من اأبرزها »ليايل 
و»الريان«،  بالطاعة«  »اإنيييذار  احللمية«، 
فيلم  يف  الييدوليية  اأميين  �ضابط  بييدور  قييام  كما 
زكي. اأحمد  الييراحييل  مع  احلكومة«  »�ضد 

وكان اآخر اأعماله م�ضل�ضل »بني ال�ضرايات«، 
حيث قدم دور احلاج ب�ضيوين وقدم حوايل 88 
عمال فنيا ما بني م�ضل�ضالت واأفالم وم�ضرحيات.

عبدالرضا عبداحلسني 
ويف يوم الثاين ع�ضر من �ضهر اأغ�ضط�س تويف الفنان 
عمر  عن  عبدالر�ضا  عبداحل�ضني  القدير  الكويتي 
ناهز الي 78 عاماً يف اإحدى م�ضت�ضفيات العا�ضمة 
ملتابعة  يخ�ضع  كييان  حيث  ليينييدن،  الريطانية 
الرئة. يف  بجلطة  اإ�ضابته  اإثر  طبية  وفحو�ضات 

أب�������و ب����ك����ر س���ال���م
تويف يوم االأحد 10-12-2017، الفنان ال�ضعودي 
الكبر اأبو بكر �ضامل بعد �ضراع طويل مع املر�س.

مييا  بيييكيييل  جييييديييييد  عييييييام  وا�يييضيييتيييقيييبيييال  و�يييييضيييييدميييييات،  اأحييييييييييزان  مييييين  حيييييل  ميييييا  بيييكيييل   2017 اليييييعيييييام  ووداع   ،2018 اليييييعيييييام  بيييييدايييييية  عييييين  تييفيي�ييضييليينييا  قيييليييييييلييية  اأييييييييييام 
�ييضيييييحييتييويييه ميييين مييييفيييياجيييياآت، فيييقيييد حيييميييل الييييعييييام احليييييييايل اأوجيييييياعييييييا و�ييييضييييدمييييات وقييييعييييت بيييرحيييييييل جنييييييوم تييييركييييوا بيي�ييضييمييتييهييم يف الييييفيييين الييييعييييربييييي، وميييييين اأبيييييرزهيييييم:
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باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي  
في عبلين والموظفين والعاملين  
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