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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�ي�ر ك��رك��ب��ي ت��ع��دى ك���ل ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء

•ال���ت���ه���ج���م ع���ل���ى م���وظ���ف���ة ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو خ��ل��ال أداء ع��م��ل��ه��ا وه������ذه ل��ي��س��ت امل������رة االوىل

•ت�������ف�������وه�������ات ب����ك����ل����م����ات ن�����اب�����ي�����ة وغ�����ي����ر الئ������ق������ة ب�����ح�����ق رئ������ي������س ال����ب����ل����دي����ة

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

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

جت��اوز �سلوك ع�ضو البلدية زه�ير كركبي
كافة اخلطوط احلمراء وذلك خالل جل�سة
املجل�س ال��ب��ل��دي االخ�ي�رة ي��وم االرب��ع��اء
 ،2017/12/20حيث ق��ام بالتهجم على
الناطقة بل�سان بلدية �شفاعمرو ،ال�سيدة
ح��ن��ان ح���داد ح���اج وذل���ك خ�ل�ال تغطيتها
جلل�سة البلدية .يذكر انه هذه لي�ست املرة
الأوىل التي يقوم بها زهري كركبي مبهاجمة
موظفي بلدية ،حيث قام يف ال�سابق ويف عدد
من اجلل�سات بالتهجم على موظفي بلدية
ب�شكل ممنهج ومتكرر ومنهم على �سبيل
املثال ال احل�صر مدير عام البلدية ،حما�سب
البلدية ،امل�ست�شار القانوين ومدير مكتب
رئي�س البلدية .هذه التهجمات هي جزء من
م�سل�سل متكرر ونهج م�ستمر ومتتابع وي�صل
يف كثري من الأحيان اىل تهجمات يف ال�صحف
وع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل وه���ذا ي��دل على
�أ�سلوب �أدب��ي و�أخالقي ممنوع ومرفو�ض.
بالإ�ضافة لذلك قام كركبي بالتعر�ض لرئي�س
البلدية والتوجه له بكلمات غري الئقة عندما
حاول الرئي�س �إ�سكاته ووقفه من موا�صلة
الإ���س��اءة ملوظفة البلدية ،مما دف��ع رئي�س
البلدية لإخراجه من اجلل�سة .للتو�ضيح،
ح��اول رئي�س البلدية يف ال�سابق جتاهل
�أ�سلوب كركبي املتكرر يف معظم جل�سات
البلدية ومن�صات اخ��رى ،اال ان اجلل�سة
الأخ�ي�رة جت��اوزت كل اخلطوط احلمراء.
واكد رئي�س البلدية ان احلديث الذي دار يف
اجلل�سة تطرق �إىل �شخ�ص زهري فقط دون �أي
م�س مبا�شر او غري مبا�شر ب�أي �شخ�ص اخر.
م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان ع�����ض��و البلدية
ع���ن اجل��ب��ه��ة ال�����س��ي��د و����س���ام ح�لاح��ل��ة مل
ي��غ��ادر اجل��ل�����س��ة ب��ع��د اخ����راج زه�ي�ر منها

بل ح�ضرها للنهاية دون �أي تعقيب على
م��ا دار يف اجلل�سة وذل��ك ي���ؤك��د ان �سلوك
زه�ي�ر مل ي��ك��ن م��ق��ب��وال ح��ت��ى ع��ل��ى زميله
ع�ضو كتلة اجلبهة ال�سيد و�سام حالحلة.
م���واق���ف���ن���ا واجن����ازات����ن����ا ه����ي ال�����س��ب��ب
احل����ق����ي����ق����ي ال���������ذي اغ���������ض����ب زه��ي�ر
يذكر ان توثيق اجلل�سات وعر�ضها على امللأ
وببث مبا�شر هو ما ازعج زهري النه يحاول
دائماً الت�ضليل والتعتيم وجتاهل كل موقف
وكل اجناز يحققه رئي�س البلدية مل�صلحة
البلد ولراحة املواطن منذ بداية عمله .خا�صة
و�أن رئي�س البلدية عر�ض يف اجلل�سة موقفه
املعار�ض الحتادات املياه عامة و�شفاعمرو
خا�ص ًة والتي نتج عنها ا�ستقالة مدير عام
االحت��اد .اما املو�ضوع الثاين والذي �أزعج
زهري فقد كان ح�ضور وم�شاركة م�س�ؤولني
كبار من وزارة اال�سكان ،وت�صريح مدير
ملف املجتمع العربي يف وزارة اال�سكان ان
جميع البلدات العربية وقعت على االتفاقية
مع ال��وزارة ما عدا �شفاعمرو ،ب�سبب عدم
امل�صادقة على االتفاقية يف املجل�س البلدي
نتيجة تعنت املعار�ضة ورف�ضها ،وبهذا
فهي تخ�سر ماليني ال�شواقل من امليزانيات
ملبان عامة ومالعب جديدة وماليني
املعدة ٍ
اخ����رى ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط و�أع�������داد اخل���رائ���ط.
هذا ون�ؤكد �أن ما كان يف اجلل�سة الأخرية
هو م�سل�سل متكرر من الإ�ساءة والت�ضليل
امل�ستمر من قبل زهري �ضد رئي�س البلدية
و�إدارت��ه منذ بداية عمل البلدية احلالية.
وع��ل��ي��ه ف���ان ال��ب��ل��دي��ة ت�ستنكر ال��ت��م��ادي
امل��رف��و���ض ه���ذا وامل��ت��ك��رر وت���دع���و زه�ير
ك��رك��ب��ي اىل ال��ت��وق��ف ع��ن ذل���ك واالل���ت���زام
ب���أ���ص��ول ال��ت��ع��ام��ل واالح��ت��رام امل��ت��ب��ادل.

ع���ق���ب ع�����ض��و ال���ب���ل���دي���ة زه��ي��ر ك��رك��ب��ي
ع��ل��ى " الزوبعة" يف ج��ل�����س��ة املجل�س
ال��ب��ل��دي الأخ��ي��رة وق����ال يف ب��ي��ان خ��ا���ص:
"دعا رئي�س البلدية ال�سيد �أمني عنبتاوي
�أول �أم�����س الأرب��ع��اء جلل�سة غ�ير ع��ادي��ة يف
�أ�سبوع عيد امل��ي�لاد املجيد واق�ت�راب نهاية
ال�سنة  .وكما هو معلوم للجميع ف�إن جل�سات
املجل�س البلدي هدفها العمل واتخاذ قرارات
تتعلق ب���أم��ور حياتية يومية لها ارتباط
بهموم وق�ضايا النا�س  .افتتح رئي�س البلدية
اجلل�سة بحتلنة ملوا�ضيع خمتلفة  .عندها
الحظت �أن احلتلنات التي يتكلم عنها ما هي �إال
دعاية انتخابية وترويج لالنتخابات القادمة ,
عندها واجهته بهذه احلقيقة والنتيجة كانت

�أن��ه ب��د�أ بال�صراخ جتاهي وطلب �أن �أخرج
من اجلل�سة م�ستعمال � ً
ألفاظا و�شتائم ال تليق
برئي�س بلدية  .مما دفع �أحد �أن�صاره ,ع�ضو
البلدية نزار ب�شناق �إىل حماولة االعتداء علي,
حيث �ألقى �صوبي جهازه الن ّقال بالإ�ضافة �إىل
ال�شتائم املهينة التي طالتني وطالت والدي
رحمه اهلل .وعلى الفور توجهت �إىل ال�شرطة
,ويف الطريق �إىل مركز ال�شرطة ح��اول �أحد
مقربيه التعر�ض ل�سيارتي واالعتداء علي .
ه���ذا ه��و ال��واق��ع امل�����ؤمل ال���ذي ك���ان  ,لذلك
ع��ن��دم��ا ن��ت��ك��ل��م ع���ن ال��ع��ن��ف امل�ست�شري
بالو�سط العربي فالعنوان ر�ؤ�ساء البلديات
وامل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة ال�����ذي ي��ت�����ص��درون
العنف ب�سلوكياتهم و�ألفاظهم ال�سلبية ".

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 ..

اعلنت ق��ي��ادة اجلبهه يف مدينة �شفاعمرو
يف حديث موثق م��ع ال�سالم ان مكان و�سام
حالحله خارج املجل�س البلدي وان ت�صرفاته
تدل على ا�ستهتار وا�ستخفاف برفيقه رئي�س
الكتله وان��ه بت�صرفاته دع��م موقف الرئي�س
واالداره وغ��در برفيقه وتركه وحيدا دون
ح��ول وال ق��وه ام��ام عنجهية بع�ض االع�ضاء

والرئي�س بح�سب بيان قيادة اجلبهه .
هذا وال ي��زال ع�ضو البلديه حالحله
ي���ؤدي ادا ًء �سي ًئا يف املجل�س البلدي
طارحا موا�ضيع تافهه حتمل يف طياتها
احلقد والكراهيه والنهج امل�شبوه
ل�ضرب م�صالح اه��ل البلد من اجل
تكري�س م�صاحله امام بع�ض املقربني
وال يزال "يردح" مبوا�ضيع اكل الدهر
عليها و�شرب �ضاربا بعر�ض احلائط
هموم وم�شاكل النا�س واحتياجاتهم
ال��ي��وم��ي��ه م��ن اخل��دم��ه يف ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي .
هذا وعلمت ال�سالم من م�صادر مقربه ان رئي�س
كتلة اجلبهه ال�سابق ع�ضو البلديه احمد حمدي
م�ستاء جدا من ت�صرفات واداء حالحله وانه
يطالبه باال�ستقاله وترك العمل البلدي الع�ضاء
اخرينيفاجلبههميتهنونهذاالعملخلدمةالنا�س

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتوني ntohama@gmail.com
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األخبار

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���ـ3.6م���ل���ي���ون ش��اق��ل
م���دي���ن���ة ش���ف���اع���م���رو ت���ت���ح���وّل إىل ورش������ة عمل
ع����م����ران����يّ����ة ال ت���ت���وق���ف يف اآلون���������ة األخ���ي��رة

ّ
����� ������و  ��� -ا����رف

ﻫﺎم ﻟ�ﻫﺎﻟﻲ
ّ

•تعبيد  17شارعًا اً
مهمل منذ سنوات وشقّ  3شوارع رئيسية جديدة
•إنجاز أعمال ومشاريع بنى تحتية بقيمة أكثر من  3ونصف مليون شيكل

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺼﻔﻮف
وا�ول
اﻟﺮوﺿﺎت واﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ّ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
2019/2018

إ���اء ��  2018/1/17و����� 2018/2/6
ا������ ���و��ت )��� ��� 3ات(
��ا��� 2015/1/1 - 2015/12/31

توا�صل بلدية �شفاعمرو تطوير ومتكني مرافق البنية
التحتية داخل الأحياء املختلفة يف �شفاعمرو �إذ ت�شهد
مدينة �شفاعمرو يف الآونة االخرية نقلة جارفة يف �أعمال
البنى التحت ّيةّ :
�شق �شوارع رئي�س ّية وفرع ّية ،ترميم
وتعبيد ع�شرات ال�شوارع الرئي�س ّية والفرع ّية� ،إمتام
املرحلة الأوىل من احلديقة العا ّمة ،ا�ستمرار العمل يف
ال�شرقي اجلديد وغريها الع�شرات
م�شروع امللعب البلدي
ّ
من �أعمال البنى التحت ّية والرتميمات .اذ ر�صدت بلدية
�شفاعمرو يف ه��ذا ال�صدد ميزان ّية تقدّر ب�أكرث من 3
ماليني ون�صف مليون �شيكل لهذه الأعمال التي �شملت:
رئي�سة وحمل ّية وبناء جدران
تطوير وتعبيد �شوارع ّ
واقية يف ع�شرات املواقع املهملة منذ �سنوات طويلة.
تتقدم الأع��م��ال �سريعًا يف �شارع "عمال" وب��دء ّ
�شق
�شارع رقم " "9الكبري الذي �سريبط �أحياء" :العني"،
"امليدان" و"الفوار" ببع�ضها ،وهي �شوارع �ست�ساهم
م�ستقبلاً يف ح�� ّل ج���ذري لأزم���ة ال�سري (وال��ت��ي من
املتوقع �أن تت�ضاعف يف ال�سنوات املقبلة نتيجة التط ّور
الطبيعي ل�س ّكان البلدة) �إال �أن ّ
�شق هذين ال�شارعني
اللذين يربطا �أك�بر �أح��ي��اء البلد ببع�ضها البع�ض،
�إ�ضافة لرتميم ال�شارع الرئي�سي� ،سي�ش ّكل دون �شك
حلاً جذر ّيا لأي تفاقم متو ّقع لأزم��ة ال�سري م�ستقبلاً .
ف�ضلاً عن هذين ال�شارعني ،فقد ب��د�أ العمل على ّ
�شق
حي "�أبو �شهاب" مع ال�شارع الرئي�سي
�شارع ي�صل ّ
ّ
حل��ي "عني عافية" ،وه���ذا �سيخفف �أزم���ة ال�سري
ّ
القائمة يف مدخل ح ّ��ي "�أبو �شهاب" ب�سبب اكتظاظ
امل�صالح التجارية وامل��ك��ات��ب على ط��ول ال�شارع.
ّ
مت يف الأ�سابيع االخرية تعبيد � 17شارعً ا خمتل ًفا يف �أحياء
خمتلفة من املدينة منها :ظهر الكني�س ،العني� ،شارعني
يف الب�صلية ،عني عافية ،حماذاة الكني�سة الإجنليكية،
وادي ال�صقيع ،امليدان� 3 ،شوارع يف حي اخلروبية،
حي الربج ،الفوار (مبحاذاة م�سجد علي
�شارعني يف ّ
الك�سارة.
وحي ّ
بن �أبي طالب) ،وادي حمام ،الو�سطاين ّ
كما ال تخلو �أعمال الرتميم والتجهيز من �إعادة ت�أهيل
ال�شوارع� ،س ّد احلفر ،بناء �أر�صفة وم�صارف مياه

جديدة ،كذلك ا�ضاءة وذل��ك يف �أحياء خمتلفة ،كان
اخ��ره��ا" ،ظهر الكني�س" و "اجلنود امل�س ّرحني".
ف�ضال عن بناء جدران واقية ملنع حدوث انهيارات قد ت�ش ّكل
خطورة على حياة املواطنني ،والتي �ستنطلق الدفعة
الثانية منها قريبًا يف كل من :ظهر الكني�س ،الب�صل ّية،
عجرو�ش� ،أبو ثابت ،املغارات البيزنطية والو�سطاين.
ُيذكر �أن البلدية طرحت م�ؤخ ًرا على املقاولني ع�شرات
امل�شاريع الإ�ضافية ،ف�ضلاً على ما ُذكر والتي �ست�صل
ميزانيتها �إىل �أكرث من  4مليون �شاقل وت�شمل :بناء موقف
�سيارات يف حي املطلة ،تخطيط �شارع رقم  221يف حي
الربج ،اعداد �شارع للملعب اجلديد ال�شرقي يف االحرا�ش
بقيمة � 750ألف �شاقل� ،شق وتطوير �شارع جديد للمدر�سة
ال�شاملة "ج" و�شق طريق جديد يف حي الو�سطاين.
�إن هذه االعمال يف البنى التحتية تتم من خاللو�ضع
م��ع��اي�ير مهنية الخ��ت��ي��ار �أول���وي���ات ال��ع��م��ل وف�� ًق��ا
مل��ع��اي�ير حم���ددة ك��درج��ة االحل����اح ،التكلفة ،عدد
امل�ستفيدين م��ن امل��واط��ن�ين م��ن االع��م��ال وغ�يره��ا.
�أمني عنبتاوي رئي�س بلدية �شفاعمرو �أ�ضاف" :ا�ستطعنا
يف الفرتة الأخرية دفع عجلة التطوير �إىل الأمام على
عدّة م�ستويات وعلى ر�أ�سها البنى التحتية ،خا�صة يف
تلك الأماكن التي عانت على مدار �سنوات من الإهمال
ً
�صارخا
امل�ستمر .بلد ّية �شفاعمرو تقدّم اليوم منوذجً ا
يف العمل املهني على م�ستوى البنى التحت ّية ،خا�صة
مبا يرافقه من متابعة مهنية مدرو�سة وتخطيط بعيد
املدى ،ولي�س تخطيط �سطحي ال يت ّم�إال باقرتاب موعد
االنتخابات وال يخدم �إال امل�صالح االنتخابية ال�ضيقة".
و�أ�ضاف عنبتاوي " :البنى التحتية لي�س م ّنة من �أحد
على املواطن ،وهذا ح ّقه الطبيعي والأ�سا�سي ،ولي�س هذا
هو �سقف العمل البلديّ لربناجمنا ،حيث ن�سعى يف هذه
الأثناء �إىل توفري الأطر الثقافية لآالف ال�شباب من خالل
املركز اجلماهريي ،ونعمل على التقدم �أمام امل�ؤ�س�سات يف
�إقرار املرحلة النهائية من اخلارطة الهيكل ّية ،وغريها من
م�ستويات العمل التي ت�ش ّكل دفعًا قويًا لعجلة التطوير،
التي تت�سارع يف تقدمها مهما حاول البع�ض تثبيطها".
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ا������ �� ���ن ������.
��� - 4ــ� ��ــ��� ا���ــ� /ا����ــ� �ــ� ا��و�ــ� أو ا���ــ��ن ��ــ�ّ
��� �� �� ���ط. 2018
 - 5ا���ــ��� ��ــ�ب ا��و�ــ�ت وا���ــ���� ا�����ــ� ������ــ�ت
ّ
��� �� ��� ا����رف.
�� - 6ــ� �����ــ� ���ــ� ���ــ�اف وزارة ا���ــ�رف ��ــ�� د�ــ� ��ــ�
� 4ــ��ات و��ــ� �ــ��ات �ــ� ��ــ�ف ا���ــ���� وذ�ــ� و�ــ�
ر��� األ�� و��� ����� ������.
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األخبار

بلدية شفاعمرو ومؤسساتها املختلفة تحتفل بعيد امليالد روائع غنائيّة لعمالقة الغناء العربيّ األصيل
ال يبنى االن��ت��م��اء املُ���ش�ت�ركً ،دون ال��ف��رح املشرتك يف إع���������داديّ���������ة ال�����ش�����ام�����ل�����ة"ج"

احتفل ال�شفاعمريون ع��م��وم��ا ،وم��ا زال���وا،
ب�أجواء امليالد املجيد ور�أ���س ال�سنة امليالدية
القريب ،كما احتفل م��ن قبله ب�أعياد �أبناء
الديانات الأخ��رى ،نتقا�سم الفرح كما ع ّودنا
و�أر�شدنا �إرث الأباء واالج��داد ،وكما نت�شارك
كل �شيء ،ال �س ّيما امل�صري وامل�ستقبل والأمل
القادم .فامل�شاركة واالنتماء للبلد ،من جهتنا،
ه��ي واح���دة م��ن �أث��م��ن م��ا يجب ان ن�صونه
ونرعاه يف بلدتنا احلبيبة ،نرعاها برمو�ش
��اج على ال��ر�أ���س.
ال��ع�ين ،ونعلي �ش�أنها ك��ت ٍ
ال ت�ؤمن بلدية �شفاعمرو يف هذا فح�سب ،بل
ّ
ّ
وت�سخر م��ا ا�ستطاعت ،م��ن م��وارد
�سخرت
(على كل امل�ستويات) ،يف دعم برامج الأعياد
واالحتفاالت املختلفة :الأ�ضحى ورم�ضان
امل���ب���ارك ،ال��ف��ط��ر ال�سعيد وامل��ي�لاد املجيد.
وقد ت�ش ّرفت بلدية �شفاعمرو ان تكون جزء من
امل�ساهمني والداعمني وال�شركاء احلقيقيني
ل�برن��ام��ج اح��ت��ف��االت امل��ي�لاد "الكري�سما�س
نايت�س" ،حيث قامت البلدية وم��ن منطلق
الواجب وال�شراكة التامة بدعم فعاليات عيد
امليالد والتي انطلقت من حدث ا�ضاءة ال�شجرة
م��ع ب��داي��ة �شهر ك��ان��ون االول وا�ستمرت يف
احل��دث االك�بر الكري�سما�س نايت�س .وقدمت
البلدية دعم بقيمة  100الف �شاقل للكني�سة
لكي يخرج هذا العمل ال�ضخم وليفرح به اهايل
�شفاعمرو .كما وك��ان للبلدية دور كبري يف
م�ساعدة املنظمني يف التح�ضريات مثل مو�ضوع
االم��ن واالم��ان ،النظافة ،وت�سخري موظفيها

للعمل جنبا اىل جنب م��ع ط��اق��م املنظمني.
ترى البلدية من خالل هذا التعاون م�صدر للنجاح
وتطور البلد ،حيث ا�ستقطب احل��دث االف
الزوار .هذا وقد قام رئي�س البلدية ال�سيد امني
عنبتاوي بزيارة الربنامج كمواطن �شفاعمري
ب�صحبة عائلته وحفيداته لكي ي�ستمتع هو
وعائلته ب�أجواء العيد وللقاء اال�صدقاء من
خالل التجوال يف ال�سوق القدمي يف �شفاعمرو.
م�ؤ�س�سات البلدية املختلفة حتتفل مع جمهورها
اما �شبكة املراكز اجلماهريية فقد قدمت هي
االخ��رى دع��م وكانت �شريكة يف االحتفاالت،
حيث قامت املر�شدتان �سند�س خطيب ،مركزة
م�شروع دورة لكل طالب و�ساهره بركة مركزة
امل��رك��ز التعليمي بتنظيم ب��رام��ج احتفالية
خا�صة بالعيد �إ�ضافة اىل توزيع احللوى على
ال��ط�لاب املتواجدين يف امل��رك��ز اجلماهريي.
كما و���ش��ارك جميع الب�ساتني واحل�ضانات
يف بلدية �شفاعمرو بفعالية متميزة مبنا�سبة
العيد ،والتي نظمتها مركزة الب�ساتني �سمرية
اب��و ال��ف��ول ،وذل���ك بح�ضور م��ئ��ات االطفال
الذين ا�ستمتعوا بربنامج خا�ص للعيد مع
املفعلة "حنان �سو�سان" وبح�ضور بابا نويل.
هذا و�ستقوم بلدية �شفاعمرو كما عهدت بكل
ع��ام مبعايدة جميع املوظفني ي��وم ال�سبت
ال��ق��ري��ب ب�برن��ام��ج خ��ا���ص مبنا�سبة العيد.
كل التحية وال�شكر على من �سهر وعمل لإجناح
برامج االحتفاالت ،على ان تكون رافعة ودفعة
قوية مل�ضاعفة ن�شاطاتنا االحتفالية املتنوعة
ويف كل املنا�سبات ،لتجمع كل ال�شفاعمريني حتت
�سقف االنتماء للبلد الواحد ولل�شعب الواحد.
ك��ل ع��ام و�شفاعمرو اج��م��ل و�أب��ه��ى ب�أهلها.
ون��ذك��ر ان ال��ب��ل��دي��ة �ستغلق اب��واب��ه��ا اي��ام
ال��ع��ي��د االث���ن�ي�ن وال���ث�ل�اث���اء ل��ت��ع��ود بعد
االج�������ازة ي����وم االرب����ع����اء .27.12.17
م���ي�ل�اد جم��ي��د و���س��ن��ة م���ي�ل�ادي���ة جم��ي��دة.

هبوعيل شفاعمرو يقهر عريوني نيشر

�ضمن الفعّال ّيات اللاّ منهج ّية التي ت��د�أب
الإعداد ّية"ج" على �إق��ام��ت��ه��ا ك��ان��ت يومًا
خ�ص�صته املدر�سة لك�شف طلاّ بها على الفنّ
ّ
العربي الأ�صيل والأغاين الرتاث ّية التي تنع�ش
ّ
النف�س وتطرب الآذان ،وكان ذلك يوم االثنني
املوافق  18.12.2017يف قاعة املركز الثقا ّيف.

وقد ت�ألقت فرقة "عراب�سك" بالعزف والغناء
مب�شاركة الطلاّ ب الذين ا�ستمتعواوتفاعلوا
م����ع الأغ��������اين وامل���و����س���ي���ق���ى ال���ط���رب��� ّي���ة.
ك��ان ذل��ك بالتن�سيق ب�ين م��ر ّك��زة الرتب ّية
االجتماع ّية رينيه �سلباق والأ�ستاذ ح�سني �شاعر
مر ّكز ال�سلة الثقاف ّية الداعم الدائم للمدر�سة.

ل��ج��ن��ة امل��وظ��ف�ين يف ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو تستنكر
االع��ت��داء ال��ك�لام��ي على الزميلة ح��ن��ان ح���داد حاج
ا�صدرت جلنة املوظفني يف بلدية �شفاعمرو بيا ًنا
ا�ستنكرت فيه االع��ت��داء الكالمي على موظفة
البلدية الناطقة با�سم البلدية الزميلة حنان حداد
حاج من قبل احد �أع�ضاء البلدية �أثناء انعقاد
جل�سة املجل�س البلدي �أول ام�س الأرب��ع��اء .
ونا�شدت اللجنة منتخبي اجلمهور يف البلدية

العمل مب�ستوى �أرقى واحرتام املوظفني وخلق
�أجواء مهنية وعملية وخا�ص ًة ان البلدية تعترب
امل�ؤ�س�سة الأوىل ومن��وذجً ��ا لكل �شفاعمري.
وكانت اللجنة قدمت خالل الأ�سبوع املا�ضي
املعايدات على �أبناء الطائفة امل�سيحية وبهذه
املنا�سبة نقول للجميع كل ع��ام و�أنتم بخري.

سطو مسلح وسرقة أموال من بنك الربيد يف يافة الناصرة
�أ ق���دم جم��ه��ول ملثم م�سلح مب�سد�س ,
�صباح �أ م�����س اخلمي�س  ,على اقتحام
فرع بنك الربيد يف بلدة يافة النا�صرة.
ووف����ق ب���ي���ان ����ص���ادر ع����ن ا ل�����ش��ر ط��ة
يت�ضح ان ا مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه ه��دد املوظفة
ب��ا ل�����س�لاح و���س��رق م��ب��ل�� ًغ��ا م��ن ا مل����ال ,

وخ�لال هربه من املكان �أطلق النار يف
ا ل��ه��واء  ,حيث �أ�صيبت ا م���ر �أة بالهلع
وج���رى ت��ق��دمي ال��ع�لاج ل��ه��ا يف ا مل��ك��ان.
ف��ي��م��ا ب���ا����ش���رت ال�����ش��رط��ة ا ل��ت��ح��ق��ي��ق
وال��ب��ح��ث ع���ن ا مل�����ش��ت��ب��ه ب���ه ال����ذي فر
ه���ار ب���ا وه���و ي��رك��ب درا ج�����ة ن���ار ي���ة .

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
ك�شفت ال�شرطة يف لواء ال�ساحل �صباح الثالثاء,
عن اعتقال رجل ( 41عاما) من �سكان قرية
كابول وي�سكن يف ال�سنوات الأخرية يف مدينة
حيفا  ,ب�شبهة قتل املرحوم يو�سف غطا�س (39
عاما) ابن مدينة حيفا وال��ذي لقي م�صرعه
رميًا بالر�صا�ص داخل �سيارته على �شاطئ
البحر �شكمونا يف حيفا يوم . 2017-11-15
و�أفادت ال�شرطة انها جنحت بفك لغز جرمية
قتل املرحوم يو�سف غطا�س م�شرية اىل انها
اعتقلت امل�شتبه به ي��وم . 2017-11-29

وي�ستدل من م��ادة التحقيق يف ملف جرمية
القتل �أن خلفية احل��ادث تعود �إىل دين مايل
 ,ان امل��رح��وم ك��ان يعرف امل�شتبه وانهما
ك��ان��ا ي�سكنان يف البناية ذات��ه��ا يف حيفا .
وق���د ا���ش��ارت ال�����ش��رط��ة اىل ان���ه رغ���م عدم
تعاون امل�شتبه يف التحقيق  ,جنح املحققون
يف ت�شكيل ق��اع��دة �أدل���ة ومت ي��وم الثالثاء
ت��ق��دمي الئ��ح��ة ات��ه��ام ب��ح��ق امل�شتبه ب��ه يف
املحكمة امل��رك��زي��ة يف حيفا وط��ل��ب اعتقال
حتى انتهاء الإج����راءات القانونية بحقه .

لقي بعد ظهر ي��وم الأرب��ع��اء ,ال�شاب �آدم
م��زاري��ب ( 16ع��ام��ا) م�صرعه ،و�أ�صيب
���ش��اب��ان �آخ�����ران ب��ج��روح �إث���ر تعر�ضهما
حل������ادث ت�������ص���ادم ب��ي�ن دراج�������ة ن���اري���ة
و���س��ي��ارة خ�صو�صية يف ق��ري��ة ال��زرازي��ر
وافيد ان الطاقم الطبي الذي و�صل اىل مكان
احلادث حاول انقاذ حياة ال�شاب عن طريق
عمليات االنعا�ش اال ان امل��ح��اوالت باءت

بالف�شل ومت اق��رار وفاته مت�أثرا بجراحه
 ,ف��ي��م��ا مت ن��ق��ل امل�����ص��اب�ين اىل م�ست�شفى
رم��ب��ام يف حيفا ال�ستكمال ال��ع�لاج هناك
حيث و�صفت ج���راح �أح��ده��م��ا باخلطرية
بينما و�صفت ج��راح امل�صاب الآخ��ر وهو
�سائق ال�سيارة اخل�صو�صية ,ب�أنها طفيفة.
وو���ص��ل��ت ال�����ش��رط��ة �إىل امل��ك��ان وبا�شرت
ال���ت���ح���ق���ي���ق يف م�ل�اب�������س���ات احل�������ادث.

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

قهر فريق الدرجة الأوىل هبوعيل �شفاعمرو
خارج ملعبه فريق الدرجة املمتازة عريوين
ني�شر بهدفني مقابل ه��دف واح���د� ،ضمن
مباريات اجلولة ال�سابعة يف اطار م�سابقة
ك�أ�س الدولة .وقد ت�أخر ال�شفاعمريون بهدف
لالعب ال��ي��ان روح��ان��ا يف الدقيقة احلادية
والع�شرين ،اال �أن املنقلب ج��اء يف الرمق
الأخ�ير .ففي الدقيقة ال�سابعة وال�سبعني

�أدرك املهاجم �أح��م��د ذي��اب ال��ت��ع��ادل .ويف
الدقيقة الت�سعني جاء دور �صانع الألعاب
عبد مرجان لقلب الطاولة بالهدف الثاين،
لينتقل الفريق ال�شفاعمري اىل اجلولة املقبلة
– دور ال 32مب�شاركة فرق الدرجة العليا.
بهذا ولأول مرة يت�أهل الفريق اىل املرحلة
املقبلة من ك�أ�س الدولة وهو اجناز تاريخي
لأول م��رة يف تاريخ الكرة ال�شفاعمرية !!

ﺻﺤﻴﺔ
ﺗﺘﻘﺪم أﺳﺮة ﻣﻜﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ّ
ﺑﺄﻋﻄﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻃﻴﺐ ا�ﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ا�ﻋﻴﺎد اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
أﻋﺎدﻫﺎ ا� ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ
ﺑﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎدة.
ﻣﻴﻼد ﻣﺠﻴﺪ ورأس ﺳﻨﻪ ﻣﺒﺎرﻛﺔ.
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻜﻢ وﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﻧﺮﺟﻮ
ً
ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ وإﺑﻌﺎد أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ
وأوﻻدﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻮاء واﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت
وا�ﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻜﺴﻮر.
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻋﻄﻠﺔ أﻋﻴﺎد ﺳﻌﻴﺪة وآﻣﻨﺔ.

ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺮﺿﻰ وﻓﻲ ﻣﻜﺎﺑﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ا�ﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد

Sharbel Elias 0507213007
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اﴍف ﻓﺆاد ﺟﺒﻮر

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

ďĘĕĥĔđĤ Đď ďĜđĚďČ ěĤģ

ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ! ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1500ﺵ.ﺝ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺘﺧﻴﺺ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ

ﻳﻜﺸﻒ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﺎﳴﺸﺎﺓ ﺃﻭ ﺭﺍﻛﺒﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻟﺮﺘﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻴﻮﻡ !

!ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻣﺎﻥ
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مقاالت

ت�����ن�����ورت�����ه�����م وت�����ن�����ورت�����ن�����ا
د.ح��������������������امت ع�������ي�������د خ����������وري

ورا�سلاالب
را�سل()Russelاالبن ِ
يفال�صفاخللفيمناليمنياىلالي�سارِ :
يف ال�صف االمامي من اليمني اىل الي�سار � :سامي وامري حامت خوري

�شاركتُ قبل ايام قليلة يف احلفل التكرميي الذي د�أبت وتد�أب بلدية
حيفا ،على �إقامته �سنويا يف فندق دان كرمل� ،إحتفا ًء بح َملة و�سام
"عزيز حيفا" .كما كنتُ قد �شاركت اي�ضا يف احتفال �إ�ضاءة �شجرة
عيد امليالد يف �ساحة كتدرائية الروم الكاثوليك يف حيفاُ .
بع�ض ما
دار يف كل من هذين االحتفالني ،اعادين بالذاكرة اىل احداث جرت
يف �سنوات خلت ،رمبا الن �ش�أين يف هذا املط ّل من العمر ،هو ك�ش�أن
كل من ي�صبح ما�ضيه ابع َد افقا واو�سعَ م�ساحة من م�ستقب ِله.
كانت مديرة الت�شريفات يف بلدية حيفا تقف يف ردهة فندق دان
كرمل ال�ستقبال املحتفى بهم ،ثم دعتنا للدخول اىل قاعة االحتفال.
جل�سنا حول ط��اوالت م�ستديرة تت�سع الواحدة منها لع�شرة
ا�شخا�ص .الحظتُ ان معظم الذين انتظموا حول طاولتي ،كانوا
قد ا�شرتكوا يف حفل ال�سنة املا�ضية اي�ضا ،مما جعل احدَهم يقول
انه ال ي�صدِّق ان �سن ًة كاملة قد م ّرت منذ احتفال ال�سنة املا�ضية،
بانفعال وهو يحاول � َ
تنهيدة بدت متململ ًة يف
إعتقال
م�ضيفا
ٍ
ٍ
�صدره" :يا اهلل ما ا�سرع الوقت!" .هذه املالحظة االنفعالية
بخاطرة كنت
نالت موافقة امل�شاركني يف املحادثة ،فذ ّكرتني
ٍ
قد كتب ُتها قبل عدة �سنوات ومل ان�شرها ،حيث قلتُ يف مطلعها ُ:
" االيام مت ّر وال�سنوات تتواىل والعمر يتقدم بنا .والغريب
اننا كب�ش ٍر نتعامل مع احلياة وك�أن خمزون االيام وال�سنوات
ال ين�ضب ,وك�أن العمر ال ينتهي� .إنها الالواقع ّية� .ألي�س كذلك؟.
هذه الالواقعية بالذات ،انا اعتربها نعمة وات�صورها دفيئة
ك�سب حيا َتنا معنى خا�صا ويعطي الواح َد
حتت�ضنُ االم َل الذي ُي ِ
منا عزمي ًة واراد ًة ّ
ل�شق �سبيله ولتمهيد الطريق لأوال ِده .غري ان
هذه الالواقعية بعينها ت�صبح يف ظل الكهولة ومنظورها ،واقعا
ُّ
نفو�سهم بك�آبة
يزعج املغ ّفلني
حقيقيا
ويق�ض م�ضاجعَ هم ويغ ّلف َ
ُ
وتخاذل ،فن�سمعهم يولولون قائلني " :ايا ٌم م ّرت كلمح الب�صر،
و�سنواتٌ توالت من�سابة كح ّبات م�سبحة ُقطع ُ
خيطها ،وعم ٌر
ا�ست�سلم ربيعُه خلريفه" .اما العقالء فانهم يَقبلون هذا الواقع ال بل
يداعبونه بر�ضا واكتفاء وي�س ّلمون به دون ان ي�ست�سلموا له."...
اما االمر الآخر الذي تذكرته ،فكان اثناء م�شاركتي يف احتفال
�إ�ضاءة �شجرة عيد امليالد .كنت اقف يف �ساحة الكني�سة مع جمموعة
من النا�س امل�شاركني يف االحتفال ،الذين اجمعوا على ان �إ�ضاءة
�شجرة امليالد قد ا�ضحى تقليدا �شائعا وم�ستح ّبا رغم كونه
تقليدا م�ستحدثا يف الكنائ�س ال�شرقية ،بتاثري احل�ضارة الغربية
التي و�صلت الينا او ُفر�ضت علينا...هذه املعلومة قد اثارت  ،كما
َ
توجه ا َّيل ،رمبا النه
يبدو يل،
ف�ضول اح ِد ال�شباب ال�صغارالذي ّ
ْ
ر�أين اكربَهم �س ّنا ،قائال�" :إذن كيف كنتو تعيدو عيد امليالد؟".
هذا ال�س�ؤال الب�سيط حملني على اجنحة الذاكرة يف جولة ميالدية
خاطفة من ف�سوطة اىل لندن مرورا بالنا�صرة فالقد�س فحيفا.
فمن مرابع طفولتي يف ف�سوطة حيث مل يكن تقليد ن�صب �شجرة
امليالد معروفا ،او على االقل �شائعا يف االربعينات واخلم�سينات،
اىل الق�سم الداخلي يف كلية ترا�سانطه يف النا�صرة ،حيث تعرفتُ
اىل �شجرة العيد ،و�شاركت ككل زمالئي يف الق�سم الداخلي ،وعلى
احتفال متوا�ضع تقيمه �إدارة
امتداد اربع �سنوات متتالية ،يف
ٍ
الكلية امام �شجرة العيد التي كانت ُتن�صب يف الردهة الفا�صلة

بني مكتبي املدير العام للكلية واملدير
التنفيذي ( .)administratorومن
النا�صرة اىل فرتة الدرا�سة اجلامعية
يف القد�س يف اواخر اخلم�سينات ومطلع
ال�ستينات(اي ما قبل �سنة  ،)1967حيث
حما�صر ًة داخل ا�سوار دير نوتردام الذي ك ّنا
كانت �شجرة امليالد
َ
كموقع نط ّل منه على البلدة القدمية وا�سوارها ...ومن
نق�صدُه
ٍ
هناك اىل بيتي يف حيفا حيث كنت احر�ص على ن�صب �شجرة �سرو
�صغرية طبيعية كانت تهديها يل �سنويا بلدية حيفا .ان تع ّريف
وتعاطي معها ب ِق َي يف �إطار احليز اخلا�ص،
على �شجرة امليالد
َّ
حتى و�صلتُ اىل جامعة لندن طالبا للدكتوراة يف اواخر �سنة
 ،1981حيث ُ�شدهتُ وا���س��رت��ي ،ب��ر�ؤي��ة الزينة يف ال�شوارع
وامليادين العامة وعلى ا�شجار امليالد يف ميادين لندن كميدان
ترافلجار( )Trafalgar Sqaureوبيكاديلي (Piccadily
 )Circusوغريها ويف املراكز واملجمعات التجارية الكربى...
واذا كانت الزينة يف احليز العام يف لندن ،قد فتنت اب�صا َرنا،
ف���إنَّ ما ابدته عائالتٌ بريطانية نحونا يف اعياد امليالد الثالثة
التي ع�شناها يف لندن ،قد مل�ست افئد َتنا واث��� َرت ان�ساني َتنا
ووطدت عالقاتنا مع املجتمع اال�سري الربيطاين .كانت البداية
يف اواخر �شهر ت�شرين الثاين(نوفمرب)  ،1981اي بعد و�صولنا
اىل ل��ن��دن بنحو ارب��ع��ة ا���ش��ه��ر .رنَّ التلفون يف بيتي يف حي
وميبلدون( .)Wimbledonكان على الطرف االخر �سيدة
قدمت نف�سها با�سم  .Mrs. Millmanبعد ان تاكدتْ من
ا�سمي ،قالت انها مد ِّر�سة وزوجها حما�ضر جامعي ،ولديهما
ول��دان وي�سكنون يف مدينة  ،Tonbridgeثم ا�ضافت" :
ي�سرنا جدا ان ن�ست�ضيفك انت وا�سرتك يف بيتنا ،لق�ضاء عيد
امليالد معنا" .كدت ال ا�صدق ما ا�سمع ،وظننتُ للوهلة االوىل
مقلب بعيد عن ال��واق��ع .لكن ج�� ّد ّي�� َة لهجتِها
ب��ان االم��ر جم��رد ٍ
ور�صان َة �صوتها قد ب��دّدت ظنوين� ،سيما بعد ان او�ضحت يل
بانها ع�ض ٌو يف راب��ط��ة ع��ائ�لات بريطانية اخ��ذت على عاتقها
م�س�ؤولية ا�ست�ضافة طالب اجانب ،ب�صرف النظر عن جن�سيتهم
ومذهبهم ،يف فرتة عيد امليالد تخفيفا ل�شعورهم بالغربة ،وانها
قد ح�صلت على ا�سمي ورقم هاتفي من مكتب عميد الطلبة يف
جامعة لندن� .أم��ا عيدا امليالد ال َآخ���ران فكانا على التوايل يف
 Dennisيف ق��ري��ة ،Snailbeach
�ضيافة عائلة
وعائلة  Russellيف قرية  Kingussieيف .Scotland
برنامج الزيارة يف احل��االت الثالث كان مت�شابها تقريبا .كان
ُ
و�صولنا بالقطار القادم من لندن اىل اقرب حمطة قطار من بيت
العائلة امل�ضيفة ،ع�شية يوم العيد اي بعد ظهر 24كانون االول
(دي�سمرب) ،حيث تكون العائلة امل�ضيفة يف ا�ستقبالنا لتنقلنا
ب�سيارتهم اخلا�صة اىل البيت .اما املغادرة ففي م�ساء اليوم التايل
للعيد (اي  26ك )1املعروف لديهم با�سم Boxing Day
اي يوم فتح الهدايا .لقد حر�صت ٌّ
كل من العائالت امل�ضيفة على
توفري كافة و�سائل الراحة لنا ،فمن وليمة العيد اىل االطعمة
واملقبالت التقليدية وااللعاب الرتبوية والرتفيهية لالوالد،
وهدايا خا�صة لكل واحد منا وتنظيم جوالت يف املحيط القريب.
وهكذا �سرعان ما كان التكليف ُيرفع بيننا ل ُتبنى اوا�ص ُر �صداق ٍة
زيارات بيتية وتطوير عالقات ود ّية ما زالت قائمة
ويت ّم تباد ُل
ٍ
حتى يومنا هذا .رغم هذا الت�شابه بني الزيارات الثالث� ،إال ان
الزيارة االخرية كانت فيها ما مي ّي ُزها عن الزيارتني االوليني،
لي�س لكون  Kingussieموجودة يف اق�صى �شمال بريطانيا،
�إمنا لكونها يف ا�سكتلندا بالذات التي تتميز عن غريها من بلدان
اململكة املتحدة(( United Kingdomجغرافيا ومناخيا
وح�ضاريا و ، ...ولعل التنورة اال�سكتلندية ( )Keltالتي ي�ص ُّر
الرجا ُل اال�سكتلنديون على ارتدائها (هم و�ضيوفهم من الرجال)
يف املنا�سبات الوطنية والر�سمية �سيما يف ليلة عيد امليالد وخالل
مثال على ذلك.
وليمة العيد وقدا�س ن�صف الليل ،هي خ�ي ُ
ر ٍ
وهكذا عندما ارت��دي��ت ان��ا وول��ديَّ ام�ير و�سامي ،ال��ل��ذان كانا
�آن���ذاك يف �سن  12و  6على ال��ت��وايل ،التنان َري اال�سكتلندية
(� ،)Keltsضحكتُ الين تذكرت ق�صة دعّ ا�س ال��ذي ُ
"�ضبط"
م��ر ًة "وهو يجلي ال�صحون يف مطبخ بيته ،وم��رة اخ��رى وهو
ي�شطف االر�ض ،فل ّقبَه اه ُل ال�ضيعة تندّرا "ابو تنورة" وا�صبح
معروفا با�سم "دعا�س ابو تنورة" .لكن �ضحكتي تلك� ،سرعان
�شفتي وان��ا ات�ساءل " :وهل �شكل التنورة يف
ما جت ّمدت على
َّ
كمال و�صالبة؟".
اعيننا رمز نقي�ص ٍة وميوع ٍة ويف اعينهم رمز ٍ

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

أجواءميالديفظلمدينةدامعة
تع ّم االحتفاالت �أرج��اء العامل ،مع
ح��ل��ول عيد امل��ي�لاد املجيد ور�أ����س
ال�سنة ،لب�ست ال�شوارع وال�ساحات
ّ
و�سطوح البيوت حلة من الأن��وار،
وتعالت �أ�صوات �أجرا�س الكنائ�س
وبابا نويل بزيه املميز ،والأوالد
يلحقون به للح�صول على الهدايا.
و����ص���دى �أغ���ن���ي���ة ف��ي��روز زه���رة
امل��دائ��ن مي�ل�أ اجل��و وي��زي��ده فرحً ا.
ه��ذه الأج����واء امل��م��ي��زة ت���أخ��ذن��ا ل�نرت��اح ف�ترة وجيزة
من �أو�ضاع واقعنا املرير ،وتبعدنا عن هموم م�شاكل
ومتاعب هذه احلياة ال�شائكة و�أو�ضاعها املُقلقة ،حيث
ك��اد ينعدم الأم���ن والأم���ان واال���س��ت��ق��رار ،الأم���ر الذي
يتطلب وقوفنا على هذه املحطة مطوال ل ُنحا�سب �ضمرينا
ونحتفل بهذا العيد وبقية الأع��ي��اد كما ك��ان متبعًا يف
املا�ضيُ ،نقدره ونعطيه حقه وهيبته ،نحرتم معانيه
ولي�س كما هو احل��ال يف الآون��ة الأخ�يرة ،بحيث كادت
تختفي بهجة العيد ومعانيه ال�سامية وت�سيطر علينا
الال مباالة والفتور ،ونهتم باملظهر بعيدًا عن اجلوهر.
و�أن��ا �أت�����س��اءل ،يف ه��ذه الأي���ام ،كيف ميكن �أن نغم�ض
�أعيننا ،ون�ضيء �أ�شجارنا ونن�سى ونتنا�سى ما يحدث،
وعلى �سبيل املثال يف دولة جم��اورة كلبنان ،حيث يتم
تزويج طفلة قا�صر ما دون العا�شرة! بدعم وموافقة
�أهلها الذين ال ميكن �أن نعتربهم ب�شرا� ،إنهم جمرمون
وال يحق لهم العي�ش ،بالإ�ضافة �إىل مئات الطفالت ما
دون الثالثة ع�شر اللواتي �أ�صبحن �أمهات لولدين و�أكرث،
ناهيك عن م�شاهد تهز وتق�شعر الأب��دان وتدمع العيون
من �أعمال عنف بحق الأوالد� ،سجنهم ،وربطهم بحجة
تربيتهم .فكل م��ن �شاهد برنامج للن�شر وخ��ط �أحمر
بالقلم العري�ض على �شا�شة التلفزيون اللبناين �شاهد ب�أم
عينيه ما ال ُي�صدّق من �أعمال وح�شية واعتداءات على
القا�صرين وكيف حرموا من الطفولة وحنان الأم .فهل
هناك �أ�صعب و�أق�سى من هذه امل�شاهد امل�ؤملة واملقلقة.
وباملنا�سبة ،دائمًا نتكلم عن �سباق الت�سلح ،احلروب،
الإرهاب والعنف ،وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هل هناك
عنف و�إرهاب وقتل �أكرث مما تقدم؟ �إن ما نحن يف �أم�س
احلاجة �إليه هو حماربة هذه الظاهرة املقلقة والآخذة
باالنت�شار ،مب����ؤازرة ال��ع��امل احل��ر وامل�ؤ�س�سات على
اختالفها واجلمعيات واحلكومات وكل �أف��راد املجتمع
�أن ن�ضع ح��دًا لهذه امل�شاهد و�إن��زال �أق�سى العقوبات
بحق كل من �ساعد� ،ساهم ،و���ش��ارك يف ه��ذه اجلرائم.
مع �أمنياتي �أن ُيب�شر لنا العام اجلديد بحلة جديدة،
خالية م��ن العنف وال��دم��ار وال�����ص��راع��ات ب�ين ال��دول
ووق���ف م��اك��ن��ة ال��ق��ت��ل وال���دم���ار ،وع���دم ان��ت��ه��اك حرمة
االن�سان وح ّريته ،والت�صدّي ل�سلبه �أب�سط احلقوق،
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���وف���اق ب�ين �أف�����راد الأ���س��رة
ال���واح���دة ال��ت��ي غ���دت ال��ل��غ��ة بينهما ل��غ��ة التجريح.
�أع������اده اهلل ع��ل��ى ك���ل �أ����ص���ح���اب ال�����ض��م��ائ��ر احل�� ّي��ة
وحم��ب��ي احل���ري���ة وال���ع���دال���ة ،ب��ك��ل خ�ي�ر و����س�ل�ام...
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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
اإلع�����ل�����ام�����������ي أح��������م��������د ح����������ازم

يف ال�ساد�س من ال�شهر احلايل �أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب اع�تراف �إدارت���ه بالقد�س عا�صم ًة لإ�سرائيل ،حتى
�أن��ه ق��ال �صراحة �أن (ق����ادة؟!) �أنظمة عربية كانت على
علم م�سبق بالقرار ،ومل يتخذوا �أي خطوة عملية رادعة
ملواجهته على الأق��ل ق��و ًال .هذا املوقف من النظام العربي
الر�سمي يظهر بو�ضوح �أن حكام العرب ب�شكل عام ينحنون
�أم��ام �أي ق��رار �أمريكي .ه��ذا املوقف ي�ؤكد �صحة ما قاله يل
وزي��ر اخلارجية اليمني الأ�سبق �أب��و بكر القربي� ،إذ قال يل
حرفياً خالل مقابلة معه ":ال ي�ستطيع �أي ملك عربي �أو �أي
رئي�س عربي معار�ضة البيت الأبي�ض من الناحية الفعلية".
مواقف الأنظمة العربية على ق��رار الرئي�س الأمريكي ،مل
تكن لغاية الآن �أكرث من رفع عتب ،ويف حقيقة الأم��ر كانت
هذه الأنظمة تف�ضل ال�صمت على رفع العتب ،وكلما مرت
ال�سنوات يكون الوقت ل�صالح �إ�سرائيل ولي�س ل�صالح العرب.
وردود فعل الزعامات العربية يذكرين بقول رئي�سة احلكومة
الإ�سرائيلية جولدا مائري عندما ارتكب ال�صهاينة جرمية
حرق امل�سجد الأق�صى يف � 21آب � 1969إذ قالت " :مل �أمن
ليلتها ،و�أنا �أتخيل كيف �أن العرب �سيدخلون �إ�سرائيل �أفواجا
ً�أفواجاً من كل حدب و�صوب ،لكني عندما طلع ال�صباح ومل
يحدث �شيء �أدركت �أن مبقدورنا �أن نفعل ما ن�شاء فهذه �أمة
نائمة" .و�أن��ا �أ�ضيف على ذلك� ،أن احلكام العرب �أ�صبحوا
مبتوري الكرامة والإح�سا�س ،لأنهم دائماً يف عد تنازيل �سيا�سياً.
�إعالن ترامب عن القد�س عا�صمة لإ�سرائيل جاء بالفعل لتعرية
احلكام العرب و�إ�سقاط ورقة التوت التي كانوا يت�سرتون بها.
وال�شيء الوا�ضح للعيان �أن القادة العرب الذين مل تعد فل�سطني
تعنيهم �إ�ستناد ًا �إىل ممار�ساتهم ،ومل تعد القد�س ق�ضية مركزية
لهم ،وظهر ذلك يف ردود فعلهم جتاه �إعالن ترامب ،لدرجة �أن
حكام بني يعرب ب�شكل عام ،تركوا كلياً (العداء) لإ�سرائيل.
حتى �أن بع�ضاً منهم الذين ال توجد لهم عالقات دبلوما�سية مع
�إ�سرائيل مثل دول اخلليج� ،أ�صبحوا يت�سابقون يف �إقامة عالقات
�سرية معها ،لكن �إ�سرائيل وعلى ما يبدو غري مهتمة ب�إقامة
مثل هذه العالقات (امل�ستورة) وتريد عالقات (مك�شوفة)،
قمتان انعقدنا �أحدهما عربية يف القاهرة والأخ��رى �إ�سالمية
يف ا�سطنبول ،وال���ق���رارات ال��ت��ي ���ص��درت ع��ن القمتني مل

ت���ت���ج���اوز ���س��ق��ف ردود الأف���ع���ال
ال���دول���ي���ة وال�������ش���ارع ال��ع��رب��ي من
ت�ضخيم ع��ب��ارات الإدان���ة ،والت�أكيد على فقدان الواليات
املتحدة حلياديتها وعلى انحيازها التام عالنية لإ�سرائيل،
وك���أن الإدارة الأمريكية مل تكن كذلك قبل �إع�لان ترامب.
نتائج قمة العرب وقمة امل�سلمني مل تكن مفاج�أة لل�شارع العربي
لأن القمتني هما قمة �أنظمة ولي�س قمتي �شعوب والفرق كبري
بني اجلهتني .ال�شعوب العربية والإ�سالمية كانت تتوقع من
الدول التي تقيم عالقات مع �إ�سرائيل قطع هذه العالقات �أو على
الأقل جتميدها ،و�إغالق املقرات الدبلوما�سية لها� ،أو على الأقل
�أي�ضاً ا�ستدعاء �سفرائها لدى �إ�سرائيل .ولو كانت الدول العربية
لديها اهتمام بالقد�س ،ل�سارعت يف قطع عالقاتها ال�سيا�سية
والتجارية مع الواليات املتحدة  .يف العام  1975مت �إن�شاء
جلنة القد�س بتو�صية من وزراء خارجية البلدان الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي مهمتها حماية القد�س ،و�أ�سندت
رئا�سة اللجنة �إىل ملك املغرب احل�سن الثاين ،وبعد وفاته توىل
�إبنه حممد ال�ساد�س رئا�سة اللجنة .ومنذ ت�أ�سي�س هذه اللجنة
مل ن�سمع �أي �شيء عن �أي ن�شاط �أو �إجناز لها ل�صالح القد�س.
�إن فل�سطني بقد�سها وكافة مدنها ،لها جاذبية قوية لدى
�أبنائها ،وال�شعب الفل�سطيني وحده كما تعلمنا من التاريخ
هو امل�س�ؤول الأول عن القد�س والأق�صى .وقد �سجل التاريخ
يف �شهر يوليو/متوز املا�ضي انتفا�ضة �ضد �إغالق الأف�صى،
ورف�ض الفل�سطينيون ب�شدة و�ضع �أب��واب �إلكرتونية على
مداخله و�أجربوا املحتل الإ�سرائيلي على �إزالة هذه الأبواب
من مداخل امل�سجد الأق�صى ،والأمل لي�س معقود ًا على �أنظمة
عربية قمعية ،بل على �أبناء الداخل الفل�سطيني وال�ضفة
الغربية ب�شكل ع��ام واب��ن��اء زه��رة امل��دائ��ن ب�شكل خا�ص.
وطاملا هناك �شعب فل�سطيني حر ينا�ضل من �أج��ل ق�ضيته،
�ستبقى القد�س عربية �إ�سالمية عا�صمة لفل�سطني ،ولن يكون
هناك دول��ة فل�سطينية ب��دون القد�س ،التي ت�صرخ دائما:
"احلكام العرب وين ...الدم العربي وين ...ال�شرف العربي
وين" ،لكن الفل�سطيني يعرف متام املعرفة بحكم جتاربه،
�أن من ت�ستغيث القد�س بهم هم طر�شان ال ي�سمعون  ،وت�أكد
للفل�سطيني �أي�ضاً املثل القائل  " :ما حك جلدك مثل ظفرك".

اط�����ف�����اء ش����ج����رة امل�����ي��ل��اد م���رف���وض
زه�������������ي�������������ر دع��������ي��������م

��رح ع��ظ��ي ٍ��م ي��ك��و ُن جلميع
" ال ت��خ��اف��وا  ،ف��ه��ا ان��ا اب ّ�����ش��رك��م ب��ف ٍ
ال�شعب،ا ّنه ُو ِل َدلكم اليوم يف مدينة داوود مخُ ّل�ص هو امل�سيح
ال�����ربّ  ،وه����ذه ال��ع�لام��ة  :جت���دون ط ً
��ف�لا مُ��ق��م ًّ��ط��ا يف مذود" .
ق�صة امل��ي�لاد ؛ ق�صة جميلة غنتها ال�سماء ل�ل�أر���ض  ،ورنمّ تها
جوقات املالئكة با�صواتها ال�شجيّة  " :املجد هلل يف ا ألع��ايل وعلى
الأر���ض ال�سالم ويف النا�س امل�س ّرة " .فن�شرت ال�براءة والطفولة
واملحبّة يف ال�شرق  ،وانت�شر ه��ذا اخل�بر ال�سّ ا ّر ليم َال ِ�شعاب
االر���ض ك ّلها  ،فالطفل ال�سماوي م��ا ج��اء لين�شئ دي ً��ن��ا جدي ًدا،
و�إمن��ا ج��اء للب�شرية جمعاء بك ّل �ألوانها ومُعتقداتها وحاالتها
االجتماعية ؛ جاءها مخُ ّل ً�صا وف��اد ًي��ا و�شفي ًعا،جاءها مُتج�سّ ًدا
ليحم َل �إليها ال�س ّر الأزيل � ،س ّر اخلال�ص بالتج�سّ د الإلهي الرائع.
ما اجمل َك يا طف َل املغارة ،وما احيلى واروع ال�براءة املُتمثلة
��ص��ب ف��ي�� َك !!..ج��ئ��ت م��ت��وا���ض�� ًع��ا و�أن���ت املليك
يف ك�� ّل ِح��� ٍ��س وع��� ٍ
 ،ور���ض��ي��ت �أن ت��ول�� َد يف م��غ��ارة ح��ق�يرة و�أن���ت ال�سيّد  ،وتتلفعّ
ّ
باحلق
ب��ال��ق�����ش وت�����س��ت��دف��ئ ب���أن��ف��ا���س احل��ي��وان��ات  ،وتتمنطق
 ،ن��اظ��رًا اىل �أور���ش��ل��ي��م � ،أور���ش��ل��ي��م امل��ج��د � ،أور���ش��ل��ي��م الآالم ،
و�أور���ش��ل��ي��م امل��ح�� ّب��ة الالمُتناهية املُت�سربلة �أب��� ًدا بالقدا�سة .
اىل اور�شليم ترنو وترنو ويف �أعماقك �أعظم و�أجمل فكر عرفه
الب�شر  " :اح��بّ��وا اع��داءك��م  ،ب��ارك��وا العنيكم � ،أح�����س��ن��وا ايل
مُبغ�ضيكم  ،و�ص ّلوا الجل الذين يُ�سيئون اليكم ويطردونكم ".

َ
اراك يا �سيّد  ،وان��ت تنحني و�أم��ام��ك تلك
ام�سكت ب��ذات الفعل  ،فتخرب�ش على
التي ِ
ُ
ُ
ال�ّث�رّ ى وتلقم �شيوخ اليهود امل�شتكني �ألف
ح��ج��ر " :مَ��� ْن منكم ب�لا خطيئة فلريجمها
بحجر"ن وي��ن�����س��ح��ب املُ�����ش��ت��ك��ون ال��عُ��ت��اة
واح����� ًدا واح����� ًدا  ،وه���م ي��ت��ق�� ّط��ع��ون حنقاّ
ً
وغيظا قائلني يف نفو�سهم  :م��ن اي�� َن لهذا
احل�� َك��م وه��ذه ال���دّرر االلهية؟.
النجّ ار ه��ذه ِ
ّ
امل���ط���ر وال���زم���ه���ري���ر وال��ث��ل��ج وال��ع��ا���ص��ف��ة وك����ل م���رادف���ات
ك���ان���ون ل���ن ت��ق��وى ع��ل��ى دح���ر ال��� ّن���ور االت����ي م���ن ب��ي��ت حل���م .
ُقماط َك يا طفل الب�شرية يقط ُر اليوم دمًا يف ك ّل بُقعة من بقاع الأر�ض ،
نظرت �سرتى القتل ّ
ف�أ ّنى َ
والظلم واالحتالل وال ُطغيان  ،و�أ ّنى ّ
التفت
ُ
�ست�سمع �أزيز الر�صا�ص وهدير الطائرات و�صراخ ال�ضمري املنتحر .
ما عاد يف ار�ضنا يا ربّ رعاة متبدّون ي�سهرون على قطعانهم  ،وما
عادت عذارى القد�س يبكني عليك  ،فلقد طغى املال وجتبرّ فباعوك
بثالثني من الف�ضة  ،بل بال�شاقل واليورو والأوراق املُهرتئة ...ورغم
ك ّل الت�شا�ؤم فهناك ماليني املاليني من ال ّر َكب ما زالت ت�سج ُد ل َك !!
ف��ت��ع��ال ي���ا ���س��يّ��د ...ت����ع����ال ع��ل��ى ���س��ح��اب ال�����س��م��اء وامل��ج��د
و�أن���ق���ذ ال���ع���امل م���ن ن��ف�����س��ه ...ت���ع���ال ف��ك�� ّل ب��ق��ع��ة م���ن اجلليل
وال��ن��ا���ص��رة وج��ب��ل ال��زي��ت��ون ت��ن��ت��ظ��رك ك��م��ا ال��ن��ف��و���س ب�����ش��وق .

جـادَّة عجقـة االحتفاالت امليالديّـة
بقلم :مارون سامي ع ّزام

اق�ترب مو�سم عيد امل��ي�لاد املم ّيز ،وت�سارعت
وت�يرة ال�ش ّبان �أك�ثر ،لينهوا حت�ضرياتهم ،من
اخلا�صة بهذا
خالل �إقامة الور�شات امليالد ّية
ّ
املو�سم ال ّروحي ،يف جادَّة االحتفاالت امليالد ّية،
ال�ستقبال اجلموع الغفرية من كا ّفة املدن والقرى
املجاورة ،في�شاركون من �أجل تعزيز املح ّبة بني
�أبناء املجتمع الواحد ،لته ُرب ال ّنا�س من وهج �أتون
العنف ،الذي يل�سعهم يوميًّا ب�أخباره احلارقة!!
�أنا �أع َلم �أنها لي�ست ور�شات ميالد ّية ،ولك ّني �أطلقت عليها هذا اال�سم ،لتعدُّد
الفعّال ّيات امليالد ّية العامرة بال ّتزاحم التح�ضريي ،من �أجل �إطالقها يف موعدها
املحدّد بدون �أي مع ّوقات .يف هذا ّ
ال�شهرُ ،تف َت َتح �إ�ضاءة �شجرة امليالد يف كل
امل��دن والقرى العرب ّية املز ّينة ب�أنوار الهداية ،كي تعمي �أ ّنظار ّ
الطائف ّية
املرعبة ...لقد �أ�صبحت �إ�ضاءة ّ
ال�شجرة تقليدًا جمتمعيًّا ،ومل تعُد حك ًرا
على الغرب ،يلتف حولها الفرح من كل اجلهات ،و�أ�صوات الترّ اتيل الدين ّية
ال�سالم.
والأغاين امليالد ّية تعلو من حناجر اجلمهور ،ت�صدح بالدّعاء من �أجل ّ
ال�شبان امل�سيحي ...و ّل��دت � ً
هذه البنية الأخو َّية املتينة ال�سائدة بني ّ
أي�ضا
ور�شة ترنيم جميلة� ،أو �أم�سية روح ّية راقية ،تقيمها جمموعة من ال ّنا�شطني
املتح ّم�سني ،من �أجل دفع فئة ظالمية يف هذا املجتمع ،ل َت�سمع و َترى �أهمية
ميالد الوفاق ،ال��ذي يدعو له طفل املغارة ،ولقد عُ ِر َ�ضت ع��دّة مقاطع من
هذه الأم�سيات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،التي �أخذت دو ًرا �أ�سا�سيًّا
يف َن�شرها للعامل ،لأن الديانة امل�سيح ّية تر�أف بعبادها وعبيدها� ،صراطها
ع�صب والتكفري ّ
ال�ضالل ّيني ،تدعو �إىل احرتام عقيدة ال َآخر.
الت�آخي ،تنبذ ال ّت ّ
احلمالت اخلري ّية التي يبادر �إليها ّ
الك�شاف امل�سيحي يف �شفاعمرو واملجتمعُ ،تعَ د
جزءًا �أ�سا�سيًّا من ور�شة امليالد ،فهي ُتقام �سنويًّا ،لدعم العائالت املحتاجة التي
تعي�ش يف خم ّيمات العوز والفقر ،لأنها ال جتد من ُي َف ّرحها يف هذا امليالد� ،سوى
بدعم من
املعونات الغذائ ّية الأ�سا�س ّية التي يقدّمها القائمون على هذه احلمالتٍ ،
امل� ّؤ�س�سات االجتماع ّية ،و�أ�صحاب ال ّنخوة الذين مل يبخلوا �أبدًا ب�سخائهم املادي
تعم
واملعنوي ،يف �سبيل دمج �أبناء هذه الطبقة امل�سحوقة ب�أجواء امليالد التي ِ
معزل عن بيئة امل�س ّرات.
العامل ،كي ال ي�شعروا ب ُغربة الأحزان ...كي ال يعي�شوا يف ٍ
من املعروف �أن ور�شة "الكري�سما�س ماركت" ،تقام يف معظم املدن العرب ّية ،لكن يف
ال�سوق
�شفاعمرو لها خا�ص ّية تعبري ّية تاريخ ّية،
وجم�سم جميل ،وتخليد لذكرى ّ
َّ
القدمي،بعد�أنباءتحماوالت�إعادةاحلياة�إليهبالف�شل،لأنبلدية�شفاعمروتخ ّلت
عن ترميم عراقته� .إن هذه الور�شة امليالد ّية ال ُكربى ،ا�ستغرقت حت�ضريًا جديًّا،
ب�إمكان ّيات ج ّبارة� ،أح�ضر الق ّيمون عليها قوى حفظ الأمن منعًا للإخالل بال ّنظام.
ال�سوق امليالدي هو عبارة عن ب�سطات �صغرية لبيع امل�أكوالت ّ
ال�شعبية
ّ
ً
خم�ص�صة
ة،
ي
غنائ
ا
عرو�ض
هناك
كان
ة،
ي
اليدو
وال�صناعات
ألعاب
ل
ا
أو
�
ة،
ي
والغرب
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوق جميع ال ّنا�س� ،سواء من داخل
للميالد والأطفال .لقد زار �أرجاء هذا ّ
�شفاعمرو وخارجها ...جت ّولوا �سريًا على الأقدام ...مت َّتعوا ب�أجوائه ال ّرائعة،
ُ
والتعا�ضد.
ال�سوق بنجوم الود
التي اجتمعت حتت �سماء الرتفيه ،ف�سطعت ليايل ّ
�����س��وق امل��ي�لادي ،لأن��ه��ا ع�ّب رّ ت عن
ت��زاح��م ال���واف���دون لإجن���اح ور���ش��ة ال ّ
ُ
ال�سماحة .غ ّ��ط��ت ال�سعادة �أه���ل البلد بو�شاح الأل��ف��ة،
�إمي��ان��ه��م مب��ي�لاد ّ
ال�سوق القدمي ...فكان
��ام
ي
�
أ
إىل
�
حنينهم
من
ًا
ري
�صغ
ًا
وا�ستعادوا ولو ج��زء
ّ
ّ
ه��ذا امل�شهد يف غاية ال�� ّروع��ة ،لأن��ه يجدّد ال ّثقة �سنويًّا يف مغارة العي�ش
أم�س احلاجة ملثل هذه الور�شات يف هذه الأ ّي��ام املبار َكة.
امل�شرتك ،فنحن ب� ِّ
هذه الور�شات امليالدية التي تقام �سنويًّا يف جادَّة االحتفاالت امليالد ّية ،هي
دعوة روح ّية �صادقة � ً
أي�ضا من كل رجال الدّين امل�سيحيني ،الذين �ساهموا
م�ساهم ًة كبرية لإجناز هذا امل�شروع امليالدي ،الذي خ َرج �إىل ال ّنور بف�ضل
دعمهم املعنوي ،لي�ؤ ّكدوا �أن امليالد هو ال ّراعي الأول للإن�سان ّية ،واحلا�ضن
الأ�سا�سي لل ّتقريب بني القلوب ،لي�صل اجلميع دفء ال ّت�سامح االجتماعي من
موقد الأعمال اجلماع ّية امل�شتعلة من ِجمار العطاء ،الإخال�ص والوحدة،
كما �أن��ارت درب اجل��ادَّة ب�أنوار ال ّتوافق والتكاتف ،بغية �إ�سعاد الآخرين.
هناك من حاول �إطفاء �أنوار االحتفاالت امليالد ّية اجلماهري ّية ،ت�ضام ًنا مع
ال ُقد�س ،لك ّنه مل ينجح يف ذلك ،ويجب �أن نتذ ّكر �أن مدينة بيت حلم ،رغم كل ما
م ّر عليها من ح�صار وت�ضييق ع�سكريني� ،إ ّال �أنها حافظت على تقاليد االحتفاالت
الدين ّيةّ .
ال�شعب ّية الكبرية التي حتظى بها هذه الور�شات امليالد ّية يف �شفاعمرو
وباقي البالد ،تدل على م�ساندة جميع ّ
الطوائف ل�شجرة العائلة الواحدة،
لأن رون��ق امليالد ال يكتمل �إ ّال باحرتام دور الآخرين يف �إقامة احتفاالته،
نو�سع ح��دود ج��ادَّة االحتفاالت امليالد ّية.
ح�سب مفهومه العقائدي ،ح ّتى ّ
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أب���������رز األح�������������داث ال����ع����امل����ي����ة ع��������ام 2017

ت���رام���ب رئ��ي��س��ا ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة ان�������ت�������خ�������اب م��������اك��������رون

اس������ت������ق������ال������ة ال������ح������ري������ري م���ق���ت���ل ع���ل���ي ع���ب���د اهلل ص���ال���ح
�شهد ع��ام  2017ال��ع��دي��د م��ن الأح���داث
ال��ه��ام��ة يف ال��ع��دي��د م���ن دول ال��ع��امل.
وم��ن بني ه��ذه الأح���داث تن�صيب دونالد
ترامب رئي�سا للواليات املتحدة ،وهزمية
ت��ن��ظ��ي��م داع�����ش يف ال���ع���راق و���س��وري��ة،
وحدوث �أزمة بني �أربع دول عربية وقطر.
ويف م���ا ي��ل��ي �أب������رز �أح�������داث ال���ع���ام:
ت���رام���ب رئ��ي�����س��ا ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة
�أق���ي���م ح��ف��ل ت��ن�����ص��ي��ب ال��رئ��ي�����س ال���ـ 45
ل��ل��والي��ات املتحدة دون��ال��د ت��رام��ب يف الـ
 20م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين /يناير املا�ضي،
قبل �أن يت�سلم مهامه ر�سميا مل��دة �أرب��ع
���س��ن��وات ق��اب��ل��ة للتجديد مل���رة واح���دة.
امل��غ��رب ي��ع��ود �إىل االحت����اد الإف��ري��ق��ي
�أع��اد االحت��اد الأفريقي ر�سميا يف الـ 31
ك��ان��ون ال��ث��اين /ي��ن��اي��ر ع�ضوية املغرب
�إىل املنظمة القارية بعد �أك�ثر من ثالثة
ع��ق��ود م���ن ان�����س��ح��اب ال���رب���اط ب�سبب
خ�لاف على و���ض��ع ال�صحراء الغربية.
ق���������ص����ف ق�������اع�������دة ال���������ش����ع��ي�رات
فجر ال�سابع من ني�سان� /أبريل �أطلقت
الواليات املتحدة � 59صاروخا من نوع
ت��وم��اه��وك ب��اجت��اه ق��اع��دة ع�سكرية تقع
يف منطقة ال�شعريات مبحافظة حم�ص
ال�سورية ،ردا على الهجوم الكيميائي
الذي وقع يف خان �شيخون ال�سورية بداية
ال�شهر ذات���ه وات��ه��م��ت دم�شق بتنفيذه.
ان�����������ت�����������خ�����������اب م������������اك������������رون
فاز مر�شح تيار الو�سط �إميانويل ماكرون،
 39ع��ام��ا ،يف ال�����س��اب��ع م��ن �أي����ار /مايو
باالنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،متفوقا
على مناف�سته مر�شحة اليمني املتطرف مارين

لوبن ،لي�صبح �أ�صغر رئي�س يف تاريخ البالد.
ت�������رام�������ب ي�����������زور ال���������س����ع����ودي����ة
و���ص��ل ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت��رام��ب يف ال��ـ
 20م��ن �أي���ار /مايو �إىل ال�سعودية �أول
حمطة يف زي��ارت��ه اخلارجية الأوىل التي
ا���س��ت��م��رت ث��م��ان��ي��ة �أي����ام و���ش��ل��م��ت �ست
حم��ط��ات بينها �إ���س��رائ��ي��ل والفاتيكان.
�أرب��������ع دول ع���رب���ي���ة ت���ق���اط���ع ق��ط��ر
قطعت ك��ل م��ن ال�����س��ع��ودي��ة والإم����ارات
وال��ب��ح��ري��ن �إ���ض��اف��ة �إىل م�صر عالقاتها
الدبلوما�سية ورواب���ط النقل والتجارة
مع قطر يف حزيران /يونيو ،متهمة �إياها
بتمويل الإره��اب وهو ما تنفيه الدوحة.
ل���������ق���������اء ت����������رام����������ب وب�������وت���ي���ن
ع��ق��د ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب ونظريه
الرو�سي فالدميري بوتني يف ال�سابع متوز/
يوليو �أول لقاء بينهما على هام�ش قمة
جمموعة الـ  20يف مدينة هامبورغ الأملانية.
حت���������������ري���������������ر امل����������و�����������ص����������ل
�أع��ل��ن رئ��ي�����س ال����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر
العبادي يف ال��ـ  10مت��وز /يوليو الن�صر
على تنظيم داع�ش يف املو�صل ،وانتهاء
"دولة اخل��راف��ة والإره���اب الداع�شي".
ت��ع��ي�ين حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ول��ي��ا للعهد
�أ�صدر العاهل ال�سعودي �سلمان بن عبد
العزيز �صباح ال��ـ  21ح��زي��ران /يونيو
�أمرا ملكيا عني فيه الأمري حممد بن �سلمان
وليا للعهد بدال من الأمري حممد بن نايف.
ح�������������ادث ده���������������س ب��ب�ر�����ش����ل����ون����ة
يف ال��ـ � 17آب� /أغ�سط�س ،ده�����س �شاب
مغربي ب�شاحنة �صغرية ح�شدا يف رامبال،
�أكرث جادة يرتادها ال�سائحون يف بر�شلونة،

يف هجوم �أوق��ع  14قتيال و 120جريحا.
�إع�������������������������������ص���������������ار ه�����������������اريف
���ض��رب الإع�����ص��ار ه���اريف ���س��اح��ل والي��ة
تك�سا�س ليلة الـ � 25آب �/أغ�سط�س ب�سرعة
رياح و�صلت �إىل  209كيلومرتات ،مت�سببا
يف في�ضانات كارثية ومقتل الع�شرات.
ا�������س������ت������ع������ادة ق�����������ض�����اء راوة
ا�ستعادت القوات العراقية امل�شرتكة يف
الـ  17ت�شرين الثاين /نوفمرب ق�ضاء راوة
بالكامل من قب�ضة داع�ش ،بعد �ساعات من
بدء عملية اقتحام املنطقة .وبتلك الهزمية،
انتهت �سيطرة داع�ش على مدن العراق
التي ا�ستوىل عليها منت�صف عام .2014
التجربة النووية الأقوى لكوريا ال�شمالية
�أع��ل��ن��ت ك��وري��ا اجلنوبية يف ال��ث��ال��ث من
�أي��ل��ول� /سبتمرب �أن اجل���ارة ال�شمالية
�أجرت جتربة نووية جديدة هي اخلام�سة
م���ن ن��وع��ه��ا و"الأقوى" ح��ت��ى الآن.
�إع�������������������������������ص���������������ار �إرم����������������������ا
���ض��رب والي����ة ف��ل��وري��دا يف ال���ـ  10من
�أي�����ل�����ول��� /س��ب��ت��م�بر خم��ل��ف��ا ع�����ش��رات
القتلى و�أم���ط���ارا غ��زي��رة وفي�ضانات.
ا�������س������ت������ف������ت������اء ك������رد�������س������ت������ان
يف خ��ط��وة مل حت��ظ ب�ترح��ي��ب املجتمع
ال���دويل ،نظمت حكومة �إقليم كرد�ستان
يف ال���ـ � 25أي���ل���ول� /سبتمرب ا�ستفتاء
ل���ت���ق���ري���ر امل�������ص�ي�ر ،و����ص���وت���ت ف��ي��ه
الغالبية ل�صالح اال�ستقالل عن بغداد.
ق���ي���ادة امل������ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة لل�سيارة
�أ���ص��در امل��ل��ك �سلمان يف ال��ـ � 26أي��ل��ول/
�سبتمرب قرارا يجيز منح تراخي�ص قيادة
ال�����س��ي��ارات ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء م��ن دون

متييز .و�سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ
يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و م��ن ال��ع��ام .2018
�إط������ل������اق ن���������ار ال����������س ف���ي���غ���ا����س
�أطلق رجل النار ب�شكل ع�شوائي على ح�شد
كان يح�ضر حفال مو�سيقيا يف الأول من ت�شرين
الأول� /أكتوبر ،ما �أودى ب��ـ� 59شخ�صا.
حت������������������ري������������������ر ال��������������رق��������������ة
�أعلنت "قوات �سورية الدميوقراطية"
امل��دع��وم��ة م��ن وا���ش��ن��ط��ن يف ال���ـ  20من
ت�شرين الأول� /أكتوبر حترير الرقة التي
كانت املعقل الأب��رز لداع�ش يف �سورية.
ا��������س�������ت�������ق�������ال�������ة احل����������ري����������ري
ق���دم رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة اللبنانية �سعد
احلريري ا�ستقالته يف الرابع من ت�شرين
الثاين/نوفمرب �أثناء زيارته لل�سعودية،
ل��ك��ن��ه ت���راج���ع ع���ن ال���ق���رارب���ع���د ذل���ك.
ه�������ج�������وم م���������س����ج����د ال�����رو������ض�����ة
ه��اج��م م��ت�����ش��ددون ي���وم ال���ـ  24ت�شرين
ال���ث���اين /ن��وف��م�بر م�����س��ج��د ال��رو���ض��ة يف
م��دي��ن��ة ال��ع��ري�����ش امل�����ص��ري��ة يف اع��ت��داء
�أ����س���ق���ط �أك���ث��ر م����ن ��� 300ش��خ�����ص.
م����ق����ت����ل ع����ل����ي ع����ب����د اهلل ����ص���ال���ح
�أع��ل��ن احل��وث��ي��ون يف ال��راب��ع م��ن كانون
الأول /دي�سمرب مقتل حليفهم ال�سابق علي
عبد اهلل �صالح بينما كان يغادر �صنعاء.
ترامب يعرتف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل
اع�ت�رف ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ر���س��م��ي��ا يف
الثامن من كانون الأول /دي�سمرب بالقد�س
عا�صمة لإ���س��رائ��ي��ل .وم���رر الكونغر�س
الأم�يرك��ي قانونا ع��ام  1995ي��ق��ول �إن��ه
"يجب على الواليات املتحدة االعرتاف
بالقد�س عا�صمة غري جمز�أة لإ�سرائيل".
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essieǀżǍȮŵǜžǍźƾŷǈȚȔǾȮŶȴȚǞȮŽȖȶȹȳƾȮŸ30ǜžǍȮƅżȖǌȮƶž
ǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǛȮŽƾƯŽȚȲǞȮŲȔƾȮƉƶŽȚǜžǜƸƁǾƵŽȚȤƾȮƸƄųȚǠȮƀ
ȔǾƭŽȤƾƸƯƵŽȚƾȮƷſǞżȜȤǞƷȮƪžȶǀźȶǍƯžessieǀȮżȤƾžȆǙȮŽȣ
ǀƸŽƾƯŽȚȜȢǞȮƆŽȚȸȣȶǠƶƷƵŽȚǍȮźƾŷǈȚ
,ESSIEǀƸƵŽƾƯŽȚǍȮźƾŷǈȚȔǾŶǀȮżȤƾžȶȸǍźǠůǞƁȢȴǞȮŴȢȤƾƪƄƁȤǏƵƸűǁȮƲƴŶȖ
Russian Roulette, A list,ǠȮƷźǍȮƵŲǈȚǜžǀƸſǞƲƁȖȴȚǞȮŽȖ3ǚƵȮƪůǀǧƾųǀȮžȥȤ
 ȟȧ70) ȮŮǓȮƲźBlancǘžƾŹǒȮƸŮȖȔǾȮŶȶBordeaux
ȆȢǾƸƵŽȚǋȮƸŸǀƃȮŴƾƶƵŮƾȮƃȹ ƁǍŻȴǍźƾȮƉƄŴȶǍȮƵŲǈȚȔǾȮƭŽȚȝƾȮƃȿ ƇžǜȮžǜȮƄƶżȚȣƼȮź
ƾȮƷƃƁǍƆůȶǀȮǧǍƱŽȚȥƾȮƷƄſȚǜȮƳƶƳƵƁ
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ǎżǍƵŽȚǠźǀƁƾƶƯŽȚǋƯŮȬǞƃŴȖǜžǍƅżǈǋƵƫůǀƸƶƷƵŽȚǽǞžȤǞƱŽȚ
ƾŻȹ ȚǍȿ ŮȚȹǍƷƮžǍźƾŷǈȚǉƶƵƁ
ǍźƾŷǈȚǟƴŸǔźƾƇƁȶȸǞȿ ƲƁ
ȿ
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ȜǋƸȮȮƉƴŽǘȮȮƸƵƯŽȚƾƀǍƳȮȮŵǁȮȮžǋȿ ŻǉȮȮƴƫžȜȤƾȮȮƪŮǀȮȮŴȤǋƵŽȚǠȮȮźǀȮȮƃƀȚǍŽȚ
ǍȮȮƃƫŽȚȶǀȮ
ȿ ȮƃƸƭŽȚȶǀȮȮżȤƾƃƵŽȚȜȤȢƾȮȮƃƵŽȚǟȮȮƴŸȶǍȮȮŮǁȮȮƸƱƁȘ
ǜȮȮƇſ)ǃȮȮžƾſǍƃŽȚǋȮȮƯŮȲƾȮȮŻȆǀȮȮƴžǍŽȚȬǍȮȮźǍȮȮƁǋžȆǍȮȮűǍŮȤǞȮȮƄƳƸźǋƸȮȮƉŽȚ
țǾȮȮŶȶǗȮȮŴǞƁȤƾȮȮžǀȮȮŴȤǋžǛȮȮŻƾŶǕȮȮžȔƾȮȮƲƴŽȚȚǌȮȮƷŮȚǋȮȮűȴȶȤȶǍȮȮƉž
ȝƾŶƾȮȮƪſȶǃȮȮžȚǍŮȲǾȮȮųǜȮȮžǋȮȮƸƯŽȚǠȮȮźȢǽȶǈȚȠǍȿ ȮȮƱſȴȖƾȮȮƶƵƷƁǀȮȮŴȤǋƵŽȚ
ǀȮȮǧǍźǚƳȮȿ ȮƪƁȲȶȖȴǞȮȮſƾżǍƷȮȮŵǕȮȮƵƄƆƵŽȚǚȮȮűȖǜȮȮžƾȮȮƯȹ žǚȮȮƵƯſǀȮȮŸǞƶƄž
ȝƾȮȮƸŽƾƯƱŮȳǞȮȮƲſǝȮȮƸƴŸȶȆȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀƶȮȮƉŽȚȶȢǾȮȮƸƵŽȚǋȮȮƸƯŮȲƾȮȮƱƄŲǾŽǀȮȮƪƀǋž
ǀȮȮƸŸƾƵƄűȚȝƾȮȮƸƯƵűǜȮȮžȜǞȮȮƴƇŽȚǀȮȮƁǋƷŽȚȔȚǍȮȮƪŮȳǞȮȮƲſȢƾȮȮƸŸǈƾŮǀȮȮƲƴƯƄž
ȝǽǞȮȮƉƃżǁȮȮƸƴŸǝȮȮƸźƾżǁȮȮƲƴŶȖȲȶǈȚȴǞȮȮſƾżǍƷȮȮŵȲǾȮȮų ǠȮȮźǜȮȮƸƱŷǞƵżȆƾȮȮƶŽǀƃȮȮƉƶŽƾŮǀȮȮƸŸƾƵƄűȁȚƾȮȮƶůƾžǋųǕȮȮŴǞſǀȮȮƲƁǍƭŽȚȵǌȮȮƷŮȶ
ǜȮȮžȜǞȮȮƷŻǟȮȮƴŸǎȮȮƳůǍůǠȮȮƄŽȚ 12 ȚȹǎȮȮƸżǍůǍȮȮƅżǈȚǞȮȮƉƁǍƃŴȁȚ ǚȮȮƵƯŽȚǜȮȮƸŮǃȮȮžǋƴŽǋȮȮƸƴƲůǀȮȮŮƾƅƵŮȚǌȮȮƀȴƼȮȮźȆǀȮȮƴžǍŽȚǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮ
ƾƸȮȮƉƸſȶǋſȘǜȮȮžSingle Origin ǋȮȮŲȚȶȤǋȮȮƫž
(ǕȮȮƵƄƆƵŽȚǀȮȮžǋųȶȸȤƾȮȮƆƄŽȚ
ȹ
ǍƵƄȮȮƉƶŴȶȆƾȮȮƪƀǋžȴƾżǀȮ
ȮŴȤǋƵŽȚǛŻƾŶȶƾȮȮƂȹ źȚȢȴƾżȢǽȶǈƾȮȮŮȔƾȮȮƲƴŽȚ)ȯƾȮȮǤȖȶ
ǠȮȮƀǀȮȮƁǞƲŽȚȜǞȮȮƷƲŽȚǀȮȮƭƴų
ȹ ȮƉžǀƷŮƾȮȮƪžȝƾŶƾȮȮƪſȶȝƾƸŽƾƯƱŮȜȤȢƾȮȮƃƵŽȚȶǚȮȮƵƯŽȚǠȮȮź
(ǾƃƲƄȮ

ȜǞȮȮƷŻțǞȮȮƃŲǃȮȮžȢǜȮȮŸȜȤƾȮȮƃŸ
ǜȮȮžȜȤƾȮȮƄƈžƾƄȮȮŴǞŮȶȤȶǀȮȮƸŮǍŸ
ȬȤǎȮȮȽůȜǞȮȮƷƲŽȚƾƸȮȮƉƸſȶǋſȘȤǎȮȮű
ǠȮȮźǀȮȮźȶǍƯžȤǎȮȮűȜǋȮȮŸǠȮȮź
ǛȮȮƄƁǂȮȮƸŲǛȮȮŽƾƯŽȚȲǞȮȮŲƾȹƯǣƾȮȮŵǍȮȮȿ ƷƃƵŽȚȝȤǞȮȮűǞƸŽȚǍȮȮƃƄƯƁ ǀȮȮŸȚȤǎŮǑȮȮƄƈůǠȮȮƄŽȚǛȮȮŽƾƯŽȚ
ȴȖ ȯȶǍȮȮƯƵŽȚ ǜȮȮžȶ ǀȮȮƃűǞƴŽ ǚȮȮȿƵƳƵż ȶȖ ǀȮȮƲƯƴƵŮ ǝȮȮŽȶƾƶů ȯȶǍȮȮƮŮ ǗȮȮƴƄƈůȶ ȜǞȮȮƷƲŽȚ
ȰȿȶǌȮȮƄŽȚǀȮȮƯƄžǜȮȮžǋȮȮƁǎƁǠȮȮƶưŽȚǝƆƸȮȮƉƶŮǠȮȮſƾſǞƸŽȚȝȤǞȮȮűǞƸŽȚ ƾƀȢǞȮȮƉůǠƄŽȚȡƾȮȮƶƵŽȚȶǀȮȮŸȚȤǎŽȚ
ȹ ƁȖȶǀȮȮƲƯƴƵŽƾŮǚżȀȮȮŽȹǾȮȿ ŽǋžɡǾȮ ŲǍȮȮȿźǞƁȶ
ǎȮȮƸƃƈŽȚȶǠȮȮƷƭƴŽƾȮȮƬ
ǟƴŸǞȮȮƵƶůǀȮȮƸŮǍƯŽȚȜǞȮȮƷƲŽȚțǞȮȮƃŲ
ȳǞȮȮƸŽȚȲǾȮȮųǀȮȮƃűȶǚżǕȮȮž ȜǍƭžǞȮȮŴȜǍȮȮƁǎűǠȮȮźȲƾȮȮŸȬƾȮȮƱůȤȚ
ǚƳȮȮƪƸŽǍȮȮƄŸǎŽȚǕȮȮžȝȤǞȮȮűǞƸŽȚǛȮȮŽƾŸǃȮȮžǋůȜǋȮȮƁǋƆŽȚȝƾȮȮźƾǤȁȚ
ȝƾȮȮƃżǍƵŽȚȵǌȮȮƀǜȮȮƸŮƾȮȮƸȹ ƯƸƃŶƾȮȮŻȹ Țǌž
ǂƃȮȮƪŽȚȶȳǞȮȮƅŽȚȶȤƾȮȮƸƈŽȚǕȮȮžȝȤǞȮȮűǞƁǠƳƁȥƾȮȮƉůGREEKǝȮȮſǞſȚȢ
ǛȮȮŴȢ5.6% ǍƸƵȮȮŵ
ǛŴȢ5.6%ǍƄŸȥǕžȝȤǞűǞƁǍƄŸȥGREEKǝſǞſȚȢ
Ȇ2010ȴȚǍȮȮƁǎŲǠȮȮźǠȮȮſƾſǞƁǝȮȮſǞſȚȢȆǟȮȮŽȶǈȚȜǍȿ Ȯ ƵƴŽȆȦȶȚǍƄȮȮŵǁȮȮƲƴŶȖ
ȝȤǞȮȮűǞƸŽȚǀȮȮƂźǠȮȮźȜǋȮȮǣȚǍŽȚȦȶȚǍƄȮȮŵǁȮȮƆƄſȖǜȮȮƸƇŽȚǙȮȮŽȣǌȮȮƶžȶ
ǋȮȮƁǎƁǠƲƁǞȮȮƉůǃȮȮžƾſǍŮǜȮȮžȚȔȹ ǎȮȮűǁȮȮſƾżǠȮȮƄŽȚȶȆȳǞȮȮƸŽȚǟȮȮƄŲǠȮȮſƾſǞƸŽȚ
ȰǞȮȮŴǠȮȮźȜǋȮȮǣȚǍŽȚǝȮȮſǞſȚȢȶǝȮȮſǞſȚǋŽǒȮȮƸŮǈȚȝȤǞȮȮűǞƸŽȚǀȮȮƯƄžǜȮȮž
ȪȶȤǙƸȮȮŵǞžǗƸȮȮƪŽȚȤƾȮȮƸƄųȚƿȮȮſƾűǟȮȮŽȚȝȤǞȮȮűǞƸŽȚ
ǠȮȮźƾȮȮƷƵƆŲǂȮȮƸŲǜȮȮžǀȮȮƸſƾƅŽȚǍȮȮƃƄƯůȝȤǞȮȮűǞƸŽȚǀȮȮƂźȴȖǟȮȮŽȚȤƾȮȮƪƁȶ
ȰǞȮȮƉŽȚǀȮ
ȿ Ȯž43%ǟȮȮƴŸȦȶȚǍƄȮȮŵǍƭƸȮȮƉůǂȮȮƸŲȆƿȮȮƸƴƇŽȚȢȚǍȿ ȮŮ
ȿ ȮƫŲǜȮ
ȲǞƳſȚȢȶǚȮȮƵƸƄżȖȆƾȮȮƸƱƸƄżȖȶȶǍȮȮŮǝȮȮſǞſȚȢȆ core ǝȮȮſǞſȚȢȝƾżȤƾȮȮž5ǕȮȮž
ƿȮȮŽƾƇƵŽ ǘƁǞȮȮƉƄŽȚ ȜǍȮȮƁǋž ȆǏƁƾźȤȶƾƃƶƸƃƸȮȮŵ ǾȮȮƸǣȤȖ ȲǞȮȮƲůȶ
ǕƸȮȮŴǞůƾſǍȮȮƉƁȆǋȮȮƁǋƆƄŽȚȶȝƾȮȮƵƯƭƴŽƾȮȮƶƆžȢǜȮȮžȔǎȮȮƆż)ȦȶȚǍƄȮȮŵ
ǟȮȮŽȶǈȚȜǍȿ Ȯ ƵƴŽǍȮȮƬƇȽſȶǠƴƸǣȚǍȮȮŴȁȚǙƴƷƄȮȮƉƵƴŽƾƷƄƴƸƳȮȮƪůǕȮȮƁǞƶůȶ
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ن����ج����وم رح����ل����وا ع����ن ع���امل���ن���ا يف 2017
�أي���������ام ق���ل���ي���ل���ة ت��ف�����ص��ل��ن��ا ع�����ن ب�����داي�����ة ال�����ع�����ام  ،2018ووداع ال�����ع�����ام  2017ب���ك���ل م�����ا ح�����ل م�����ن �أح����������زان و������ص�����دم�����ات ،وا����س���ت���ق���ب���ال ع������ام ج����دي����د ب���ك���ل م��ا
���س��ي��ح��ت��وي��ه م����ن م����ف����اج�����آت ،ف���ق���د ح���م���ل ال����ع����ام احل�������ايل �أوج������اع������ا و�����ص����دم����ات وق����ع����ت ب���رح���ي���ل جن������وم ت����رك����وا ب�����ص��م��ت��ه��م يف ال����ف����ن ال����ع����رب����ي ،وم������ن �أب�����رزه�����م:

س����ل����ي����م����ان ب���اش���ا ك������رمي������ة م����خ����ت����ار

يف �شهر يناير من نف�س العام  ،2017يف م�ساء يوم الثاين ع�شر من �شهر يناير ش���������������ادي���������������ة
م���ح���م���ود ال���دس���وق���ي
ت����ويف ال��ف��ن��ان ال�������س���وري �سليمان امل��ا���ض��ي���ُ ،ص��دم اجل��م��ه��ور امل�صري ت��وف��ي��ت ال��ف��ن��ان��ة ����ش���ادي���ة يف ي��وم
ك���ان���ت ب����داي����ة  2017ح���زي���ن���ة يف
ب��ا���ش��ا ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز ال���ـ  93عاما .والعربي بنب�أ وف��اة الفنانة الكبرية ال��ث�لاث��اء  28نوفمرب ع��ام  2017عن
الو�سط الفني ،حيث كانت من منزل
ك��رمي��ة خم��ت��ار ع��ن عمر ن��اه��ز ال��ـ  .82عمر يناهز  86ع��ام��اً بعد ���ص��راع مع
�صانعة ال�سعادة والبهجة الفنانة
و�شهدت مرا�سم جنازة كرمية خمتار املر�ض مب�ست�شفى اجل�لاء الع�سكري.
ح�ضور فني و�شعبي كثيف .وكذلك حر�ص
اال�ستعرا�ضية فيفي ع��ب��ده ،ال��ذي
عدد كبري من النجوم على تقدمي واجب
ت����ويف زوج اب��ن��ت��ه��ا ي����وم  7ي��ن��اي��ر.
العزاء لنجلها الإعالمي معتز الدمردا�ش.
تويف الفنان الراحل حممود الد�سوقي
زوج الفنانة عزة جماهد ابنة الفنانة فيفي ه�������ال�������ة ح���س���ن���ي
عبده� ،إثر هبوط عام يف الدورة الدموية .امل���م���ث���ل���ة ال���������س����وري����ة ه���ال���ة

رف������ي������ق س���ب���ي���ع���ي
يف يوم ال�ساد�س من �شهر يناير من العام
 ،2017تويف املمثل ال�سوري الكبري
رفيق �سبيعي املعروف ب�شخ�صية
«�أبو �صياح» ،عن عمر ناهز  86عاما
مبنزله يف العا�صمة ال�سورية دم�شق.
ويعد �سبيعي من اجليل امل�ؤ�س�س
م����ن ال���ف���ن���ان�ي�ن ال�������س���وري�ي�ن �إىل
ج��ان��ب عبد اللطيف فتحي ونهاد
ق��ل��ع��ي ودري������د حل����ام و�آخ����ري����ن.

ح�����س��ن��ي ت��وف��ي��ت ع���ن ع��م��ر 74
ع����ام����اً ،ت��ل��ت��ه��ا امل��م��ث��ل��ة جن��اح
ح��ف��ي��ظ ع����ن ع���م���ر  76ع���ام���اً.

جن������������اح ح���ف���ي���ظ
توفيت املمثلة ال�سورية جناح حفيظ
ي��وم  6مايو بعد م�سرية فنية امتدت
لأك�ثر م��ن ن�صف ق��رن ،لعبت خاللها
الكثري من الأدوار� ،أبرزها دور "فطوم"
مع دريد حلام يف م�سل�سل "�صح النوم"
بجز�أيه يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
الذي فتح �أمامها �أبواب ال�شهرة ور�سخ
�أق��دام��ه��ا كممثلة ك��وم��ي��دي��ة ق��دي��رة.

ع��������م��������رو س���م���ي���ر
ف���ي���ف���ي ال���س���ب���اع���ي يف ي��وم الأرب��ع��اء اخلام�س م��ن �شهر
رحلت الفنانة الكبرية فيفي ال�سباعي يوليو  2017تويف الفنان عمرو �سمري م��ظ��ه��ر أب�����و ال��ن��ج��ا
عن عاملنا ي��وم  21يناير بعد �صراع
م��ع امل��ر���ض ،فيفي ال�سباعي ب���د�أت ع��ن عمر ن��اه��ز  33ع��امً��ا ،يف غرفته تويف مظهر �أبو النجا �صباح االثنني
التمثيل م��ع ب��داي��ة الأل��ف��ي��ة اجلديدة ب�إحدى فنادق العا�صمة الإ�سبانية  1مايو  2017ب���أح��د امل�ست�شفيات
اخل���ا����ص���ة ،ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 75
وانح�صرت معظم �أدواره����ا يف الأم
الأر�ستقراطية ،والتي �أ�شهرها فيلم مدريد� ،أثناء ق�ضائه لعطلته ال�صيفية .عاماـ بعد �صراع مع املر�ض حيث
ح����س����ن ال���س���ب���ك���ي «ح����رب �أط���ال���ي���ا»« ،ال��ت��ورب��ي��ن��ي» ،وق���د رج���ح ت��ق��ري��ر ال��ط��ب ال�شرعي ع��ان��ى م��ن م��ر���ض الف�شل الكلوي
ي����وم ال�������س���اد����س وال��ع�����ش��ري��ن م���ن �شهر «ال�������ش���ب���ح» و«ظ��������رف ط�������ارق» .الإ���س��ب��اين �أن ي��ك��ون �سبب ال��وف��اة يف ال��ف�ترة الأخ��ي��رة ق��ب��ل وف��ات��ه.
ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام  ،2017رح����ل ال��ف��ن��ان
ه��ب ً
��وط��ا ح����ا ًدا يف ال����دورة الدموية
ح�����س��ن ال�����س��ب��ك��ي ب��ع��د ���ص��راع م��ع امل��ر���ض.
نتيجة بذله جمهو ًدا كبريًا يف ممار�سة
الريا�ضة دون ت��ن��اول �أي �أطعمة،
ما ت�سبب يف هبوط م�ستوى ال�سكر
يف اجل�سم ،و�إ�صابته ب���أزم��ة قلبية.

ف���������اروق ال���رش���ي���دي
بعد �صراع طويل مع املر�ض توفيّ م�ساء
ال�سبت  11يناير الفنان فاروق الر�شيدي
عن عمر يناهز  75عاماً ،وكان الر�شيدي
قد �شارك قبل �أ�سبوع واحد من وفاته
يف ت�شييع جثمان �صديق عمره املخرج
الكبري الدكتور حممد كامل القليوبي.

ح�����س�����ن األل�����ف�����ي
يف يوم  29يناير املا�ضي تويف الفنان
امل�صري ح�سن الألفي ب�أحد م�ست�شفيات
القاهرة ،وم��ن من �أ�شهر امل�سل�سالت
التي �شارك فيها« ،تروي�ض ال�شر�سة»،
«زيزينيا»« ،ال�ضوء ال�شارد»« ،نحن
ال ن����زرع ال�������ش���وك»�« ،أم ك��ل��ث��وم» ،دال�������ي�������ا ال����ت����ون����ي
و«احل��ق��ي��ق��ة وال�����س��راب» ،م��ن �أ�شهر
�أفالمه «معايل الوزير»« ،و�ش �إجرام» ،توفيت داليا التوين يف يوم اجلمعة � 5أكتوبر
«���ص��رخ��ة من��ل��ة»« ،ع��م��ر و���س��ل��وى»� ،2017 .إثر حادث �سيارة �أدى مب�صرعها

امل���رس���ي أب���و ال��ع��ب��اس

يف يوم الرابع ع�شر من �شهر يونيو رحل الفنان
املر�سي �أبو العبا�س عن عمر يناهز  77عاماً،
�شارك بالعديد من الأعمال من �أبرزها «ليايل
احللمية»�« ،إن���ذار بالطاعة» و«الريان»،
كما ق��ام ب��دور �ضابط �أم��ن ال��دول��ة يف فيلم
«�ضد احلكومة» مع ال��راح��ل �أحمد زكي.
وكان �آخر �أعماله م�سل�سل «بني ال�سرايات»،
حيث قدم دور احلاج ب�سيوين وقدم حوايل 88
عمالفنيامابنيم�سل�سالتو�أفالموم�سرحيات.

ص�����ل����اح رش����������وان
تويف يف يوم  20فرباير  2017يف �أحد
م�ست�شفيات فرن�سا بعد �صراع طويل مع
على طريق م�صر ال�سوي�س� ،أثناء عودتها
مر�ض ال�سرطان عن عمر يناهز  67عاما
من العني ال�سخنة عن عمر يناهز  26عاماً.
وقد مت دفنه يف مقربه عائلته يف القاهرة.
ب��د�أت داليا التوين ،حياتها الفنية منذ
ومن �أب��رز �أدواره الأُخ��رى �شخ�صية
عبدالرضا
عبداحلسني
�سنوات قليلة ،حيث كانت بدايتها من أح������م������د راس�������م
«رفقى عزيز» يف م�سل�سل ال��دايل الذي
خ�لال امل�����ش��ارك��ة يف اجل���زء ال��ث��اين من
ويف يوم الثاين ع�شر من �شهر �أغ�سط�س تويف الفنان
تويف يف يوم  21فرباير  2017بعد �صراع
قام ببطولته مع الفنان نور ال�شريف الكويتي القدير عبداحل�سني عبدالر�ضا عن عمر
ناهز الـ  78عاماً يف �إحدى م�ست�شفيات العا�صمة أب�������و ب����ك����ر س���ال���م م�سل�سل «الكبري �أوي» ع��ام  ،2011مع املر�ض عن عمر يناهز � 39سنة ،بد�أ
وف��ي��ه ي��ق��وم ب����دور رج����ل م�سيحي
لكن ال��دور ال��ذي ك��ان �سببا يف �شهرتها م�����ش��واره الفني يف امل�����س��رح ،و���ش��ارك يف
الربيطانية ل��ن��دن ،حيث ك��ان يخ�ضع ملتابعة تويف يوم الأحد  ،2017-12-10الفنان ال�سعودي
م�ساعد وال�صديق الويف ل�سعد الدايل .وفحو�صات طبية �إثر �إ�صابته بجلطة يف الرئة .الكبري �أبو بكر �سامل بعد �صراع طويل مع املر�ض .ك���ان م���ن ف��ي��ل��م الأمل�����اين ع���ام  .2012عدد من الأعمال �أبرزها «تامر و�شوقية».
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