483
15/12/17
رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ل���ح���ج���ز اع���ل���ان�������ات�������ك�������م0525363507

فخر لشفاعمرو ول��ل��وس��ط العربي

ت���ع���ي�ي�ن ال�����ج�����راح
الشفاعمري الدكتور
افتتاح وكالة بريد جديدة يف شفاعمرو بحضور وزير رياض فؤاد حداد مديرًا
االتصاالت،رئيس بلدية شفاعمرو،مدير عام شركة لقسم الجراحة"ب" يف
بريدإسرائيلومديرمنطقةالشماليفبريدإسرائيل ،مستشفى الكرمل حيفا
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺑــﻨــﺎﺀ ﻭﺑــﻨــﺎﺕ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪﻩ ,ﺃﺧــﺎﻫــﺎ ﻭﺃﺧــﻮﺍﺗــﻬــﺎ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﻋﺰﺍﻡ ﻭﺁﻝ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺩﺍﻣﻮﻧﻲ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ
ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺍﺣﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺮﺣـــﻮﻣـــﺔ

ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺠﻴﺐ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺩﺍﻣﻮﻧﻲ ﻋﺰﺍﻡ
ﺍﻡ ﺑﻄﺮﺱ )ﺍﺭﻣﻠﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻣﻮﻧﻲ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 21/12/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻧﺴﻴﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺻﻠﻴﺒﺎ

ﺳﻠﻤﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻭﺱ

ﺯﻭﺟــــــﺔ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪ ,ﺃﺑـــــﻨـــــﺎﺀﻩ ﻭﺑــﻨــﺎﺗــﻪ
ﻭﻋـــﻤـــﻮﻡ ﺁﻝ ﺻــﻠــﻴــﺒــﺎ ﻭﺁﻝ ﺍﻟــﻴــﺎﺱ
ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳــــﺪﻋــــﻮﻧــــﻜــــﻢ ﻟـــﻤـــﺸـــﺎﺭﻛـــﺘـــﻬـــﻢ
ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﻫــﻢ ﻃـــﻴـــﺐ ﺍﻟــــﺬﻛــــﺮ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻲ

)ﺍﺑﻮ ﺍﻳﻬﺎﺏ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 20/12/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺃﺑـــﻨـــﺎﺀ ﻭﺑـــﻨـــﺎﺕ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪﻩ ﻭﺃﺧـــﻮﺍﺗـــﻬـــﺎ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﺟﺮﻭﺱ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ
ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ
ﻭﺟـــــﻨـــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــــﻌــــﻴــــﻦ ﺭﺍﺣـــــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ
ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﺗـــﻬـــﻢ ﺍﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺮﺣـــﻮﻣـــﺔ

ﺍﺭﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺮﻭﺱ )ﺍﻡ ﻣﻴﺸﻴﻞ(
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 15/12/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ -ﺣﻲ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺲ 04-8372202
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افتتاح وكالة بريد جديدة يف شفاعمرو بحضور وزير فخر لشفاعمرو وللوسط العربي
شركة
عام
شفاعمرو،مدير
بلدية
االتصاالت،رئيس
تعيني الجراح الشفاعمري الدكتور
بريدإسرائيلومديرمنطقةالشماليفبريدإسرائيل ،ري���اض ف���ؤاد ح���داد م��دي��رًا لقسم
الجراحة"ب" يف مستشفى الكرمل حيفا

مت يف ���ش��ف��اع��م��رو ي���وم ال��ث�لاث��اء ,اف��ت��ت��اح وك��ال��ة
الربيد اجلديدة بح�ضور وزير االت�صاالت ،ع�ضو
الكني�ست �أي����وب ق���را ،رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة �شفاعمرو
�أم�ين عنبتاوي ،مدير ع��ام �شركة بريد �إ�سرائيل
داين ﭼـ��ول��د���ش��ت��اي��ن ،م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال يف
ب��ري��د �إ���س��رائ��ي��ل ع��وف��ر ﭘـيليـﭻ وادارة ال�شركة.
اف ُتتحت وكالة الربيد اجلديدة والتي تقع يف حي عني
عافية ،بهدف تقلي�ص �أوقات االنتظار يف وكالة الربيد
الرئي�سية ومن �أجل حتديث خدمات الربيد يف �شفاعمرو
عامة ويف حي عني عافية خا�صة .يف وكالة الربيد
والتي تديرها لو�سني ج ّبور ،يتم تقدمي خدمات بريد
يف البالد و�إىل خارج البالد ،بيع منتجات (بطاريات،
مغلفات ،بطاقات وغ�يره��ا) ،بنك ال�بري��د(ع��دا عن
بيع و�شراء عمالت �أجنبية نقدًا) وخدمات عمالت
�أجنبية – �إ�صدار بطاقات عمالت �أجنبية ،حتويل
�أموال عرب وي�سرتن يونيون ،يورو جريو وغريها.
كما و�سيتم قريبًا ت�أجري �صناديق بريد يف املكتب.
وهذا بهدف حت�سني اخلدمات املمنوحة يف �شفاعمرو
ومتكني املواطنني وامل�صالح التجارية من ا�ستئجار
�صندوق بريد (�آمن) �سري مع عنوان دائم يف املكان.
وزي���ر االت�����ص��االت ،ع�ضو الكني�ست اي���وب ق��را،
ق���ال خ�ل�ال احل��ف��ل ان���ه ُي�شيد ب��ه��ذه اخل��ط��وة من
�شركة ال�بري��د وال��ت��ي تعبرّ ع��ن �سيا�سة ال�شركة
يف مالءمة خدماتها الحتياجات املواطنني وهذه
خ��ط��وة �إ���ض��اف��ي��ة م��ن ���ض��م��ن خ��ط��وات ال�شركة
ل��ت��ح�����س�ين اخل���دم���ة يف ال�����س��ن��ت�ين الأخ��ي�رت��ي�ن.
رئي�س بلدية �شفاعمرو �أم�ين عنبتاوي ،قال �":إن
يح�سن ب�شكل كبري
تو�سيع خدمات الربيد يف املدينة ّ

جتربة الزبائن يف املدينة كما و�ستمنح رد جدّي
مل�شكلة الربيد يف �شفاعمرو وامل�ستمرة منذ �سنوات
طويلة .التقينا يف الفرتة الأخرية مرا ًرا مع �إدارة
الربيد ومت ال�ضغط من قبلنا من �أجل فتح وكاالت
جديدة للربيد يف املدينة ،وانا �أ�شكر �إدارة الربيد
على التعاون و�آم��ل ج �دًا �أن يكون الفرع اجلديد
نقطة البداية فقط و�أن يتم يف �شفاعمرو افتتاح
املزيد من الوكاالت والفروع خلدمة املواطنني".
مدير ع��ام بريد ا�سرائيل ،داين ﭼـولد�شتاين ،قال
":تن ّفذ ال�شركة يف ال�سنتني الأخريتني �إ�صالحات
وا�سعة النطاق من �أجل حت�سني اخلدمة للمواطنني.
افتتاح وكالة الربيد اجل��دي��دة تعبرّ عن �سيا�سة
ال�شركة ملالءمة خدمات الربيد للمتطلبات ونحن
ن�ؤمن �أن هذه اخلطوة �ستتيح ملواطني �شفاعمرو
احل�صول على العديد من خدمات الربيد املتطورة".
عوفر ﭘـيليـﭻ ،مدير منطقة ال�شمال يف �شركة بريد
ا�سرائيل �أبلغ �أن مدينة �شفاعمرو هي �إحدى املدن
الرئي�سية يف منطقة ال�شمال حيث �أن افتتاح وكالة
�سيح�سن ب�شكل ملحوظ جتربة
بريد جديدة يف املدينة
ّ
اخلدمة ل�سكان �شفاعمرو " .لقد �شاهدنا يف الأ�سابيع
الأخ�ي�رة ومنذ افتتاح الوكالة انخفا�ض كبري يف
فرتات االنتظار يف وحدات الربيد الأخرى يف املدينة".
تعمل يف �شفاعمرو وحدتا بريد �إ�ضافيتان -وكالة
ال�بري��د الرئي�سية ووك��ال��ة ال�بري��د يف ح��ي العني.
�إ�ضافة �إىل هذا ّ
مت م�ؤخ ًرا يف املدينة افتتاح نقطة
ت�سليم رزم �إ���ض��اف��ي��ة ،يف ���ش��ارع داوود تلحمي،
والتي �ست�ساعد يف تقليل فرتات االنتظار يف وحدات
الربيد وتزيد من ال�شعور بالر�ضا لدى املواطنني.

مت ه�����ذا الأ�����س����ب����وع ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ور اجل�������راح ري����ا�����ض ف������ؤاد
ح������داد م����دي���� ًرا ل��ق�����س��م اجل����راح����ة ب يف م�����س��ت�����ش��ف��ى ال���ك���رم���ل.
�أدار الدكتور ريا�ض حداد يف ال�سنوات الأخرية ,وحدة اجلراحة ال�ستئ�صال
الأورام ال�سرطانية من الكبد والبنكريا�س يف م�ست�شفى بيلن�سون يف بيتح
تكفا .ومنذ بداية ال�سنة عاد اىل م�ست�شفى الكرمل لإدارة وحدة جراحة الكبد
والبنكريا�سيفق�سماجلراحة"�أ".وبعدمناق�صةيف�إدارة�صندوقاملر�ضىالعام
يف تل �أبيب ,فاز الدكتور حداد ب�إدارة ق�سم اجلراحة "ب" يف م�ست�شفى الكرمل.
وقد عبرّ الدكتور ريا�ض حداد عن �سعادته قائلاً � ":أنا فرح وم�سرور على
الفوز باملناق�صة ,و�أ�شكر كل من دعمني ومنحني الثقة  ،و�أن��ا �أوم��ن �أنه
بالعمل اجلماعي مع الأطباء وطاقم التمري�ض �سوف ننتقل بق�سم اجلراحة
اىل �إجنازات طبية عالية وخدمة ممتازة جلميع املر�ضى .كذلك ف�إنه وبالعمل
اجلماعي يف الق�سم وبالتعاون مع الأق�سام الأخ��رى يف امل�ست�شفى �سنمنح
املر�ضى العالج الأف�ضل� ,أنا �أ�ؤمن بالدمج وااللتزام بني املهنة والإن�سانية
جتاه املري�ض واهتمام �شعوري و�إ�شراكه يف القرارات ,وزيادة على ذلك
االنفتاح املهني حتى نكون باملقدمة ومنح املري�ض العالج الأف�ضل واملالئم.
الدكتور ريا�ض ف�ؤاد حداد خريج املدر�سة الأ�سقفية الكاثولكية والثانوية
البلدية يف �شفاعمرو وهو خريج كلية الطب مبعهد الهند�سة التطبيقية
التخنيون .وقد تخ�ص�ص يف اجلراحة العامة يف م�ست�شفى ايخلوف يف تل ابيب
وبني الأعوام  2004-2000تواجد يف تورنتو كندا للتخ�ص�ص يف جراحة
ا�ستئ�صال الأورام ال�سرطانية يف اجلهاز اله�ضمي والكبد والبنكريا�س .ويف �سنة
 2006ان�ضم اىل طاقم الأطباء املخت�صني يف م�ست�شفى الكرمل ثم مدير وحدة
جراحة الكبد والبنكريا�س .وزيادة على دوره كمدير وحدة ق�سم اجلراحة يف
م�ست�شفى الكرمل يقوم الدكتور ريا�ض كرئي�س جراحي الكبد والبنكريا�س يف
منظمة اجلراحة يف ا�سرائيل .ق�سم اجلراحة ب الذي ير�أ�سه الدكتور حداد
يقوم بجميع العمليات اجلراحية ويخت�ص بجراحة اجلهاز اله�ضمي الأمعاء
الغليظة ,الكبد البنكريا�س  ,ال�سمنة الزائدة� ,سرطان الثدي والغدد ال�صماء.

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
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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!اﻟﺘﻮﺗﻮ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أﺑﻄﺎل اﻟﻐﺪ

ÆbG« qD ÊuJO «—bI« tO sLJ ÂuO« qO ÊQ sR uu« w s
¨l|—UA d|uD w ÃÆ‘ ÊuOK

500 s d√ WM

q dL s ¨pc

ÆWO{U|— …eN√Ë WO% vM ¨PAM ¨UU ¨Vö ¡UA≈ ¨5—b qOQ

2016 Í—Ëb« qD ≠ f|b|dH« wUJ UO

uu?« WLU?0 XL?O√ WU? w s—b|

6

15.12.2017

األخبار

املدرسة الشاملة " د" يف شفاعمرو تفتتح مكتبة من يتحمل مسؤولية حماية عضوي
املدرسة على اسم املرحوم جمال سعيد بقاعي البلدية زياد الحج وزهري كركبي ???

احتفلت املدر�سة ال�شاملة "د" يف �شفاعمرو
ال�سبت املا�ضي ،بافتتاح مكتبة املدر�سة على
ا�سم املرحوم جمال �سعيد بقاعي ( �أبو حيدر)،
بح�ضور رئي�س البلدية ومديرها العام ومفت�ش
املنطقة و�أبناء عائلة بقاعي وعدد من املدعوين.
حت �دّث يف حفل افتتاح املكتبة كل من رئي�س
بلدية �شفاعمرو ،الأ�ستاذ �أمني عنبتاوي والذي
بارك للمدر�سة على افتتاح املكتبة واكد على
�ضرورة ال��ق��راءة وا�ستثمار ما نقر�أه ملا هو
خري للم�صلحة العامة .كما و�شكر عائلة بقاعي
على عطائهم الكبري والثمني للمدر�سة .وحتدث
�أي�ضاً مفت�ش املعارف ،د .خالد حجازي ومدير
املدر�سة ،الأ�ستاذ وليد خطيب واملربية فيوليت
بقاعي با�سم العائلة حيث �أك��د جميعهم على
�أهمية الكتاب والقراءة ومعنى افتتاح مكتبة يف

ع�صر يتميز باالبتعاد عن الكتاب والقراءة ،كما
�أ�شادوا بخطوة العائلة التي قدمت هذه املكتبة
للمدر�سة وطالبها .وقام مدير املدر�سة بتقدمي
درع �شكر وتقدير لأرملة املرحوم جمال بقاعي،
عرفا ًنا وتقدي ًرا خلطوة العائلة ومبادرتها.
ه��ذا و���ش��ارك � ً
أي�ضا يف الربنامج الطالبة حال
ب�شناق ،ال��ت��ي ق �دّم��ت كلمة جمل�س الطالب
يف املدر�سة والطالبة �آالء دالل التي قدّمت
�أغنية جميلة مبرافقة الأ���س��ت��اذ رام��ي مطر
وقامت بعرافة الربنامج الطالبة هدى عواد.
وبعد الكلمات انتقل اجلميع �إىل غرفة املكتبة
وعند بابها ّ
مت ق�ص ال�شريط ومن ثم الدخول
اىل املكتبة ال��ت��ي ا���س��ت��ح��وذت على �إع��ج��اب
ور�ضا احل�ضور بت�صميمها املميز وترتيبها
و�إمكانية ا�ستيعابها للقاءات طالبية كبرية.

ت��وج��ه م����ؤخ��� ًرا م��ن مكتب ق��ائ��د مديرية
ال�شمال يف ال�شرطة بطلب م�ستعجل �إىل
بلدية �شفاعمرو التخاذ خطوات �سريعة
من �أجل حماية منتخبي اجلمهور ع�ضوي
البلدية زهري كركبي وزي��اد احلج  .حيث
كان من املفرو�ض �أن تتخذ هذه اخلطوات
منذ �أك�ثر م��ن ثالثة �أ�سابيع وحتى الآن
بلدية �شفاعمرو مل تقم بالإجراءات املطلوبة
مع العلم �أن ع�ضوي البلدية زهري كركبي
وزي���اد احل��ج مهددين ب��درج��ة  6درج��ة ,
الدرجة الق�صوى  .وقد اجتمع �أم�س وب�شكل
م�ستعجل ع�ضوا البلدية زه�ير كركبي
وزي���اد احل��ج م��ع ق��ائ��د �شرطة �شفاعمرو

ومندوب وزارة الداخلية يف مكتب �ضابط
�أم��ن البلدية جمال عليان بنا ًء على طلب
ال�شرطة حيث �أعلمتهم بخطورة الو�ضع
وطالبوا البلدية باتخاذ خطوات م�ستعجلة
بهذا اخل�صو�ص .ويذكر �أنه يف زمن الإدارة
ال�سابقة تعر�ض رئي�س البلدية ناه�ض خازم
وع�ضو البلدية جري�س حنا لتهديد وخالل
اي��ام مت اتخاذ خطوات حلمايتهما ولي�س
املماطلة والت�أخري قرابة ال�شهر كما يح�صل
الآن .واخلطوات املفرو�ض اتخاذها و�ضع
كامريات على �أ�سطح بيوت ع�ضوي البلدية
وحرا�سة �شخ�صية عليهما بالإ�ضافة �إىل
حرا�سة على البيت وغريها من اخلطوات.
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قذف حافلة ركاب بالحجارة يف شفاعمرو ش���������ك���������ر وت��������ق��������دي��������ر

تعر�ضت هذا اال�سبوع ،حافلة تابعة ل�شركة "نتيف اك�سرب�س"  ،خالل مرورها بال�شارع الرئي�سي يف
�شفاعمرو ،قادمة من حيفا ،لإلقاء حجر جتاهها ،الأمر الذي �أدى اىل حتطم �إحدى نوافذها اجلانبية،
و�إ�صابة �شابة ( 18عاما) كانت م�سافرة يف احلافلة ،ب�شظايا الزجاج .وو�صفت حالتها بالطفيفة.
وت�����ب�����ح�����ث ال�����������ش�����رط�����ة ال������ت������ي و������ص�����ل�����ت اىل امل�������ك�������ان ع�������ن م�������ش���ت���ب���ه�ي�ن.

اح���راق ت��راك��ت��ور وم��ع��دات زراعية
ملواطن شفاعمري بمنطقة الخروبية

عملت ق���وات �سلطة الإط���ف���اء ع��ل��ى �إخ��م��اد
ن��ي�ران ان��دل��ع��ت ب����أر����ض زراع���ي���ة مبنطقة
اخل��روب��ي��ة ق���رب ���ش��ف��اع��م��رو ع��ق��ب �إح����راق
ت���راك���ت���ور وم����ع����دات زراع����ي����ة يف امل��ك��ان
ووفق بيان �صادر عن ال�شرطة ف�إن جمهولني
قد �أ�ضرموا النار  ،ليلة الإث��ن�ين ،برتاكتور

وم��ع��دات زراع��ي��ة ،مل���زارع م��ن �شفاعمرو،
يبلغ من العمر  60عاما مما �أدى �إىل خ�سائر
مادية ج�سيمة دون وق��وع �أ�صابات ب�شرية.
وا�ضافت ال�شرطة يف بيانها �أن قواتها و�صلت
اىل املكان ،وبا�شرت التحقيق ،بالتعاون مع
حمقق حرائق من �سلطة الإطفاء واالنقاذ.

اع���ل���ن امل��ج��ل�����س ال���ط�ل�اب���ي يف امل���در����س���ة
ال��ث��ان��وي��ة البلدية يف �شفاعمرو اال���ض��راب
�أول ح�����ص��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،ح��ي��ث اع��ت�����ص��م
ال���ط�ل�اب ع��ل��ى م���دخ���ل امل���در����س���ة حاملني
ال�شعارات املنددة بقرار الرئي�س االمريكي
االع��ت��راف ب��ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة ا���س��رائ��ي��ل.

وردد ال���ط�ل�اب ال�����ش��ع��ارات
الوطنية م�ؤكدين �أن القد�س خط
احمر و�أنه ال ي�س ّلم �أي عاقل ب�أن
تكون القد�س عا�صمة ال�سرائيل.
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ط�لاب��ي
ت�����س��ن��ي��م ح�����س��ن�ين قالت" �إن
ال��ق��رار الأمريكي اجلائر هدفه
قلع القد�س قلب الأم��ة من نفو�سنا ،ونحن
اليوم ن�ؤكد دور احلركة الطالبية يف رف�ض
القرارات واملمار�سات القمعية بحق �شعبنا
الفل�سطيني ،ه��ذه الوقفة االحتجاجية ما
ه��ي اال ب��داي��ة خل��ط��وات ن�ضالية اخرى".

�شارك ,ال�سبت املا�ضي  ,ع�شرات املواطنني
م���ن ���ش��ف��اع��م��رو ,ع��ب��ل�ين ,ك���اب���ول  ,طمرة
واملنطقة يف الوقفة االحتجاجية التي دعت
اليها جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية
واللجان ال�شعبية ببع�ض البلدان العربية

حمل املتظاهرون خالل الوقفة العلم الفل�سطني
ك��م��ا ورف���ع���وا ���ش��ع��ارات م��ن��ددة بالرئي�س
ترامب وق��راره  ،و�أخ��رى كتب عليها "القد�س
لنا عا�صمة فل�سطني الأب��دي��ة �شاء م��ن �شاء
و�أب��ى من �أبى"  ،و "امريكا هي الطاعون".

با�سم املدر�سة الإع��داد ّي��ة ج يتقدم مدير
امل��در���س��ة الأ���س��ت��اذ يو�سف �صبح بجزيل
ال�شكر ل��رج��ل��ي ال��دي��ن ال��ف��ا���ض��ل�ين :الأب
والق�س"ف�ؤاد داغر" اللذين
"ايلي كرزم"
ّ
�ساهما م�ساهمة رائعة يف ن�شر الت�سامح
ال��دي��ن� ّ�ي ب�ين ط�ّل�اّ ب مدر�ستنا الإع��داد ّي��ة
"ج" ي��وم ال�سبت امل��واف��ق 9.12.2017

وذل��ك م��ن خ�لال ت�شريفنا بوجودهما
يف امل��در���س��ة و�إل��ق��اء حم��ا���ض��رات على
ط�ّل�اّ ب �صفوف ال�سوابع والثوامن.
ك���ان���ت امل�������ش���ارك���ة ف��� ّع���ال���ة وت��رك��ت
�أ�صداء رائعة بني الطلاّ ب واملعلمني.
كما ون�شكر ال�سادة الأف��ا���ض��ل مراد
حدّاد وع�صام ن�صراهلل وم�ؤذن امل�سجد
حم ّمد �إب��راه��ي��م خ��ازم "�أبو �صهيب"
الذين �شاركونا يف جوالت "درب الأديان"
التي �أقيمت على ثالث جوالت بالتن�سيق مع
مر ّكزة الرتب ّية االجتماع ّية رينيه �سلباق،
فقد �شرحوا عن تاريخ بلدتنا العريقة -
�شفاعمرو وع��ن التعاي�ش ب�ين طوائفها
الثالث الذي كان وما زال ُي ْ�ضرب به املثل.

طالب ثانوية شفاعمرو يف وقفة احتجاجية تقدير املع ّلم يف اإلعداديّة "ج" شفاعمرو
املع ّلمني هد ّية رمز ّية تعبرّ عن
ثنائهم و�شكرهم لهم (الطلاّ ب:
ضد اعالن ترامب القدس عاصمة السرائيل
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ن��ورال��دي��ن

وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب��م��ف�ترق ال��ن��اع��م��ة
يف ش��ف��اع��م��رو ت��ن��دي��دًا ب���ق���رار ت��رام��ب

حتت �شعار "ر�سول العلم� ،شك ًرا" ّ
نظم جمل�س
الطلاّ ب ب��إدارة مر ّكزة الرتب ّية االجتماع ّية
املرب ّية رينيه �سلباق يف الإع��داد ّي��ة "ج"
احتفالاً لتقدير املع ّلم واالع�تراف بعرفانه
يوم الثالثاء املوافق  ،12.12.2017حيث
قام جمل�س الطلاّ ب بتكرمي املع ّلمني من خالل
وجه
فعال ّية ق ّيمة �أقيمت خالل اال�سرتاحة ّ
فيها ك ّل مندوب قولاً عك�س تقديره و�إجالله
لطاقم املع ّلمني ،ومن ث ّم و ّزع الطلاّ ب على

أرب����ع ف���رق س��ب��اح��ة ض��م��ن م��ش��روع
"ب���راع���م ال��ري��اض��ة" يف شفاعمرو

ال���ي���وم ال��ج��م��ع��ة م���ظ���اه���رة قطرية
يف س��خ��ن�ين رف���ضً���ا ل���ق���رار ت��رام��ب
تقام اليوم اجلمعة ,مظاهرة ُقطرية يف مدينة
ً
ورف�ضا للقرار الأمريكي
�سخنني تنديدًا
واع�ت�راف���ه ب��ال��ق��د���س ع��ا���ص��م� ًة ال�سرائيل
تنطلق املظاهرة ال�ساعة الثانية والن�صف من
�شارع ال�شهداء (بعد �صالة الع�صر من �أمام
م�سجد النور) وت�سري نحو الن�صب التذكاري
ل�شهداء يوم الأر���ض ،و ُتختتم مبهرجان يف
�ساحة البلدية.وعقدت اللجنة ال�شعبية يف

�سخنني اجتماعات حت�ضريية مب�شاركة
م��ن��دوب��ي جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة العليا وبلدية
�سخنني ،للعمل على �إجناح املظاهرة و�ضمان
�أو�سع م�شاركة ،لتكون ر�سالة وا�ضحة من
اجلماهري العربية الباقية يف وطنها �ضد
�إع�لان ترامب و�ضد االحتالل الإ�سرائيلي
ومع حقوق ال�شعب الفل�سطيني وعلى ر�أ�سها
حقه يف القد�س عا�صم ًة لدولته العتيدة.

ق��ادري��ة ،زه��رة �شعبان ،حال
���ص��ف��وري ،مو�سى حجريات،
عبيدة اطر�ش� ،أرز جمدوب،
علي خ��ال��دي ،ري��ان ح�صري،
علي كبابو ،براء �سواعد ،حممد
خطيب ،روان �سعدي ،ريتاج
عنبتاوي ،حممد يا�سني ،بكر �أبو بكر ،ت�سنيم
زي��د ،حممد نحفاوي ،ح�سني �صبح ،با�سل
حم�سن) .وختم الفعال ّية املدير يو�سف �صبح
بكلمة �أ�شاد من خاللها بعمل املع ّلم وبلورة
�شخ�صية الطالب وبنائه للم�ستقبل .واختتمت
�إدارة املدر�سة اليوم باحتفال �صغري ّ
مت فيه
ت��وزي��ع ه��داي��ا للمع ّلمني م��ن خ�لال فعال ّية
ترفيه ّية ب��أج��واء احتفال ّية جميلة ّ
نظمتها
مر ّكزة الرتب ّية االجتماع ّية رينيه �سلباق.

ت�شهد تدريبات ال�سباحة التابعة لق�سم الريا�ضة
يف بلدية �شفاعمرو اقبالاً وا�سعًا �ضمن م�شروع
" براعم الريا�ضة" لطالب �صفوف الثاين والثالث
وال��راب��ع وف��ري��ق ال��ك��ب��ار ل�صفوف اخلام�س
وال�����س��اد���س م��ن خمتلف م��دار���س �شفاعمرو.
ت��ق��ام ال��ت��دري��ب��ات يف ب����رك م�لاه��ي ال��ت��وت

الداخلية واملالئمة ملثل هذه التدريبات
وح��ال��ة ال��ط��ق�����س ،م��ن خ�ل�ال ط��اق��م من
املدربني وب�إ�شراف مدير ق�سم الريا�ضة
الأ����س���ت���اذ ك����ارم ���ص��ب��ح ال����ذي ي��راف��ق
ال��ف��رق ويعطيهم التعليمات ال�لازم��ة.
ه���ذا وق����ام الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي مفت�ش
امل�شروع يف البالد ال�سيد نيت�سر �شالوم
بزيارة الفرق وفوجئ من م�ستوى الطالب
وثمن دور مدير ق�سم الريا�ضة واملدربني.
ويف ح��دي��ث م��ع الأ���س��ت��اذ ك���ارم �صبح
ق��ال :اليوم لدينا �أرب��ع فرق من خمتلف
الأج��ي��ال ،وه��ذا امل�شروع للعام ال��راب��ع على
ال��ت��وايل ،حيث يتدرب الطالب ب�شكل م�ستمر
بهدف معرفة جميع ان���واع ال�سباحة ،وقد
مت م�ؤخ ًرا ت�سجيل فريق لل�سباحة بالدوري
ال��ع��ام و�سي�شارك يف امل�سابقات القطرية.
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علي س�لام يلغي احتفاالت الكريسماس ماركت منذ بداية عام ... 2017مصرع
واملهرجانات الغنائية يف الناصرة تضامنًا مع القدس
 113عربيًا بحوادث الطرق

ع��ق��د ع��ل��ي ���س�لام رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��ن��ا���ص��رة � ,صباح
�أم�س اخلمي�س م��ؤمت� ًرا �صحفيًا ط��ار ًئ��ا  ,حيث �أعلن
من خالله عن �إل��غ��اء احتفاالت الكري�سما�س ماركت
(���س��وق امل��ي�لاد) وامل��ه��رج��ان��ات الغنائية والفقرات
ً
ورف�ضا
الغنائية التي ترافقه وذلك ت�ضام ًنا مع القد�س
ل��ق��رار ت��رام��ب �إع�ل�ان ال��ق��د���س عا�صمة لإ���س��رائ��ي��ل .
و�أك�����د ���س�لام ع��ل��ى �إب���ق���اء ح��ف��ل �إ�����ض����اءة �شجرة
امل��ي�لاد يف م��وع��ده وك��ذل��ك م�����س�يرة امل��ي�لاد املجيد.
وجاء يف كلمة �سالم� ":أهلنا االعزاء يف نا�صرتنا الغالية
وو�سطنا العربي عامة  ,طيلة الوقت قلنا �أننا ن�ستقبل
�أعياد امليالد املجيدة هذه املرة وقد تزامنت مع ت�صريحات
الرئي�س الأمريكي ب�ش�أن القد�س وتوحيدها والإعالن عنها
كعا�صمة �أبدية لإ�سرائيل وعن نيته نقل ال�سفارة �إليها.
دخ��ل��ن��ا م��و���س��م الأع���ي���اد ب�ترق��ب ���ش��دي��د ذل���ك ان هذا
ال���ق���رار االم��ري��ك��ي ال��ب��ائ�����س ال��ظ��امل ادخ���ل املنطقة
يف ارت���ب���اك���ات وان���ت���زع ف��رح��ة ال��ع��ي��د وب��ه��ج � ِت � ِه.
وكنت يف بيانات البلدية ال�سابقة قد �أ ّك���دت �أننا مع
�شعبنا يف كل خطوات ِه نفرح لفرح ِه ون��ت��أمل لآالم�� ِه،
وال��ق��د���س ك��ان��ت وم��ا زال���ت و�ستبقى غالية مقد�سة
عزيزة عربية عا�صمة فل�سطني وال��د ّرة التي يف التاج.
من الطبيعي ان تقوم بلدية النا�صرة بكافة التح�ضريات

ال�ستقبال ميالد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم كعادتها يف
ال�سنوات ال�سابقة كان ذلك ب�إ�ضاءة �شجر امليالد او بتزيني
املدينة يف مو�سم الفرح واخلري والربكة وكذلك �إقامة
�سوق امليالد ومن�صت ِه العمالقة التي ك ّنا نقدم من خاللها
برامج فنية .ولكننا هذه املرة ولأ�سباب تتعلق بالو�ضع
م�س كياننا ك�شعب له هويته وانتما َء ُه
الراهن ال��ذي ّ
وعقيدته التي ال ميكن ان ن�ساوم عليها �أو نتهاون فيها
تخ�صنا جميعاً.
واحرتاماً للقد�س وما حتمل من قد�سية ُّ
ر�أيت انه من املنا�سب �إلغاء كافة االحتفاالت التي ّ
تنظمها
بلدية النا�صرة ذلك �أننا جز ٌء ال يتجز�أ من هذا ال�شعب
ال�صامد الذي يطعنه البائ�س ترامب يف قد�س �أقدا�سه.
ويقت�صر ن�شاط البلدية على ت�سويق النا�صرة من
اجلانب التجاري االقت�صادي حر�صاً على امل�صالح
ال��ت��ج��اري��ة للمدينة ال��ت��ي اع��ت��دن��ا ان ي ��ؤُم��ه��ا مئات
االف الزائرين يف ه��ذا امل��و���س��م.و ُي�ترك تقدير اج��راء
املرا�سيم الر�سمية للم�ؤ�س�سات الدينية واالجتماعية
ب�شكل ح��ر يتنا�سب م��ع ر�ؤي��ت��ه��م للو�ضع القائم.
و�أخريًا�أقولل�شعبناالعظيم�إنر�سالتناللعاملكلهمنمدينة
ظرف...
الب�شارة نحبك يا قد�س ولن نتنازل عنك حتت �أي ٍ
متمنياً ل��ل��ع��امل ب ��أ���س��ره يف م��و���س��م الأع���ي���اد اخل�ير
وال�ب�رك���ة ال�����س��ع��ادة مم��ج��دي��ن اهلل دائ��� ًم���ا و�أب�����دًا.

حكمت املحكمة املركزية
يف النا�صرة ،يوم الثالثاء،
ع��ل��ى امل���ت���ط���رف ي��ان��ون
ري���ؤوف��ي��ن��ي ( 20ع��ا مً��ا)
م���ن �أوف���اك���ي���م بال�سجن
ال��ف��ع��ل��ي �أرب����ع ���س��ن��وات ،
� ،إ���ض��اف��ة �إىل ع��ام�ين مع
وق�����ف ال���ت���ن���ف���ي���ذ ،ودف����ع
ت��ع��وي�����ض��ات ب��ق��ي��م��ة � 50أل���ف ���ش��ي��ك��ل ،ب��ع��د �إدان��ت��ه

ب��ج��رمي��ة �إح���راق كني�سة اخل��ب��ز وال�����س��م��ك "كني�سة
الطابغة" غ��رب ب��ح�يرة ط�بري��ا ,يف ح��زي��ران 2015
وكان املتهم قد �أقدم على �إ�ضرام النريان يف الكني�سة،
مب�ساعدة �آخرين ،حيث �سكبوا مواد قابلة لال�شتعال
على عدة �أبواب ،و �أ�ضرموا النريان ،ا لأمر الذي ت�سبب
ب�أ�ضرار �شديدة للغرف يف املبنى املحيط بالكني�سة .
ي�شار �إىل �أن �شابا اخرا "� ،صاحب املركبة التي �أقلت
املتهم االول  ،قد متت تربئته يف حزيران املا�ضي من تهمة
التخطيط الرتكاب اجلرمية وتقدمي امل�ساعدة ملرتكبيها.

الحكم بالسجن أرب��ع سنوات ملتطرف يهودي
بتهمة إح����راق "كنيسة ال��ط��اب��غ��ة" يف طربيا

لقي  113مواط ًنا عربيًا م�صرعهم يف حوادث ال�سري القاتلة منذ بداية عام ،2017
ذلك وفقا للبيانات ال�صادرة عن جمعية �أور يروك .مقارنة بالفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ,الذي �أ�سفر عن مقتل � 116شخ�صا من املجتمع العربي ,وهو ما ميثل
انخفا�ضابن�سبة٪3يفعددالوفياتالناجمةعنحوادثاملروريفاملجتمعالعربي.
ومنذ بداية العام وحتى  10دي�سمرب  /كانون الأول  ،2017قتل � 352شخ�صا يف
�شخ�صا من راكبي الدراجات النارية
حوادث الطرق .ومنذ بداية العام ,قتل 22
ً
من املجتمع العربي� ،أي  15راكبا �أكرث مما كان عليه يف الفرتة نف�سها من عام .2016
وفيما يلي البيانات الرئي�سية للإ�صابات يف املجتمع العربي منذ بداية العام:
•م�صرع  19ط���ف�ل�ا (م�����ن ال���ف���ئ���ة ال���ع���م���ري���ة  )14 – 0م��ن
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����س�ير ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام.
•م�صرع ��� 50ش��ا ًب��ا م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ( )15-24م��ن املجتمع
ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����س�ير ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام .وق����د قتل
ث�ل�اث���ة ���ش��ب��ان م���ن امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي يف الأ����س���ب���وع�ي�ن امل��ا���ض��ي�ين.
•م�صرع  13من كبار ال�سن ( )+65منذ بداية العام يف حوادث الطرق.
•م�صرع  26م��ن امل�����ش��اة منذ ب��داي��ة ال��ع��ام يف ح���وادث ال��ط��رق .وقد
ق��ت��ل ث�لاث��ة م�����ش��اة م��ن املجتمع ال��ع��رب��ي خ�ل�ال الأ���س��ب��وع�ين املا�ضيني.
•هناك  54م���ن ال�����س��ائ��ق�ين ال���ع���رب ال�����ش��ب��اب (ح���ت���ى ���س��ن )24
م����ت����ورط����ون يف ح��������وادث ال�������س�ي�ر ال���ق���ات���ل���ة .م���ق���ت���ل  13م��ن��ه��م.
•م�صرع ��� 22س��ائ��ق دراج������ة ن���اري���ة ودراج�������ة ب���خ���اري���ة من
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي يف ح�����وادث ال�����س�ير ال��ق��ات��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام
  15من ال��د ّراج�ين �أك�ثر مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�ضي•���� 29س���ائ���ق���ا و  29راك����ب����ا ل���ق���وا م�����ص��رع��ه��م م����ن امل��ج��ت��م��ع
ال�����ع�����رب�����ي م����ن����ذ ب������داي������ة ال������ع������ام يف ح������������وادث ال�����ط�����رق.
�إيريز كيتا ،مدير عام جمعية �أور ي��اروك ق��ال" :كل �أ�سبوع هناك املزيد
من الوفيات الناجمة عن ح��وادث الطرق من املجتمع العربي .ومنذ مطلع
العام ،قتل � 113شخ�صا� ,أي �أكرث من مائة عائلة دخلت دائرة الفجيعة يف
العام املا�ضي .يجب على الدولة وال��وزارات امل�س�ؤولة عن �سالمة الركاب
وامل�سافرين على الطرق� ,ضمان زيادة �إنفاذ وتطبيق القانون على الطرق,
ن�شر املزيد من دوريات ال�شرطة على الطرقات التي قد ت�ساهم يف احلد من
احلوادث والعديد من امل�صابني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب االهتمام والرتكيز
على التعليم ون�شر التوعية وحت�سني البنى التحتية يف املجتمع العربي "

وزارة امل����ال����ي����ة وب����ن����ك اس����رائ����ي����ل ي���ك���ش���ف���ان خ��ط��ة تخفيض سعر
اس���ت���ك���م���ال زي���������ادة امل���ن���اف���س���ة يف ال�����س�����وق امل���ص���ريف السفر يف أنفاق
ال���ك���رم���ل مع
بداية العام 2018

ع��ر���ض وزي���ر امل��ال��ي��ة ،مو�شيه ك��ح��ل��ون ،وحم��اف��ظ��ة بنك ا���س��رائ��ي��ل ،د.
كرنيت ف��ل��وغ ،خ� ّ�ط��ة اال���ص�لاح ال��ت��ي تتيح االن��ت��ق��ال م��ن بنك �إىل بنك
�آخ��ر بكب�سة زر وذل��ك بهدف زي��ادة املناف�سة والت�سهيل على الزبائن
�وج��ه لبنك جديد
امل�صرف ّيني .ومت� ّك��ن خ� ّ�ط��ة اال���ص�لاح ال��زب��ون م��ن ال��ت� ّ
وب��ن��ف�����س ال��ل��ح��ظ��ة تنتقل ك��ل ت��ع��ام�لات��ه امل��ال��ي��ة ل��ل��ح�����س��اب اجل��دي��د.
وزير املالية ،مو�شيه كحلون" :الب�شرى الكبرية التي ّ
نب�شر بها اجلمهور �أنه
�سيكون باالمكان االنتقال من بنك �إىل بنك �آخر خالل �أ�سبوع بدون بريوقراطية
و�صعوبات .هذا العائق الأكرب �أمام الأ�شخا�ص املعن ّيني باالنتقال �إىل بنك
�آخر .الزبائن ال ي�ستبدلون اليوم البنك ال ّنهم ي�ضط ّرون �إىل مالحقة كل �أوامر
الدفع والفواتريً � .
أي�ضا يف جمال الهواتف اخلليو ّية حني قمنا ب�سن قانون
ين�ص على �أن تكون ال�شركات ملزمة بنقل الزبون مع رقمه ،ر�أينا تدفق
كبري للزبائن واالنتقال من �شركة ل�شركة .اجلمهور انتظر هذه اخلطوات
على مدار � 40سنة� .أنا �سعيد بالتعاون امل�شرتك مع املراقبة على البنوك
يف بنك ا�سرائيل واملحافظة .و�سنوا�صل العمل �سويًّا لتعزيز املناف�سة".
حمافظة بنك ا�سرائيل ،د .كرنيت فلوغ" :انا �سعيدة �أنّ بنك ا�سرائيل
ووزارة املالية يتعاونان معًا لتنفيذ هذه اخلطوات .اال�صالحات الهيكل ّية
يف امل��ج��ال امل���ايل ال��ت��ي ن��ق��وم بها ب�شكل م�شرتك وب��االت��ف��اق م��ا ب�ين بنك
ا�سرائيل ووزارة املالية احتماالت جناحها �أك�بر ،لذا انا �أب��ارك ذلك".

ويذكر �أنّ اخلطة اال�صالح ّية لزيادة املناف�سة يف اجلهاز املايل ت�ضم ثالث خطوات:
• االنتقال ب�ين البنوك "بكب�سة زر" ،بحيث �ستقام منظومة مت ّكن
الزبائن م��ن االنتقال م��ن بنك �إىل بنك �آخ��ر ب�شكل ب�سيط و�سهل .هذه
�ستب�سط االج��راءات البريوقراطية وت�ساهم يف زيادة املناف�سة
اخلطوة
ّ
بني البنوك .ويذكر �أن الزبائن اليوم املعن ّيني باالنتقال من بنك لبنك �آخر
يرتتب عليهم القيام بالعديد من اخلطوات مقابل البنك اجلديد والبنك
ال�سابق وجهات �أخرى يح ّول لها الزبون دفعات عرب �أوامر الدفع الثابتة
ك�شركة الكهرباء و�شركة الهواتف اخلليو ّية وغريها� ،إىل جانب اجلهات
التي يح�صل منها على دفعات .وعند تطبيق اخلطة اال�صالحية �سيتم ب�شكل
تلقائي حتويل كافة التعامالت من احل�ساب القدمي �إىل احل�ساب اجلديد.
• امل�ستهلك ي�ستطيع مقارنة تكاليف اخلدمات املالية التي يحتاجها
واخلا�صة به ب�سهولة ،وذل��ك بوا�سطة هيئة مهن ّية .و�ستلزم البنوك
ب��ت��ح��وي��ل امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��خ�����ص ال���زب���ون مب��واف��ق��ت��ه وب�����ش��ك��ل �آم��ن
جلهات تخ�ضع للمراقبة والتي تقدّم للزبون العرو�ضات الأوف���ر له.
• ت�سهيالت للبنوك اجلديدة من خالل امل�ساعدة يف اقامة دائرة مركزية
للخدمات امل�صرف ّية املحو�سبة ،م��ن �أج��ل زي���ادة املناف�سة يف ال�سوق
امل�صريف والت�سهيل على البنوك اجلديدة التي تواجه اليوم عوائق �أمام
و�ستخ�ص�ص وزارة املالية لهذه اخلطوة  200مليون �شيكل.
دخولها ال�سوق.
ّ

�أعلنت وزارة املالية ليلة االربعاء عرب موقعها
الر�سمي على االنرتنت  ,عن تخفي�ض �سعر ال�سفر
يف �أنفاق الكرمل يف حيفا مع بداية العام القدم .
واع��ل��ن ان �سعر ال�����س��ف��ر يف �أن���ف���اق الكرمل
�سيخف�ض بن�سبة  %30ت��ق��ري��ب��ا لي�صبح
ال�سعر � 6.95شيكل يف االجت����اه ال��واح��د .
وي�شار اىل ان �سعر ال�سفر يف االنفاق ك��ان قد
بلغ � 8.6شيكل  ,وكان من املتوقع ان يتم رفعه
لي�صل اىل � 9.8شيكل اال �أن املفاو�ضات وتدخل
وزارة املالية �أ�سفرت عن قرار بتخفي�ض �سعر
ال�سفر يف االجت���اه ال��واح��د اىل � 6.95شيكل .
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مقاالت

15.12.2017

ال�����ق�����دس رم�������ز ق�����داس�����ة وع����روب����ة
وس����ت����ب����ق����ى ع����اص����م����ة ف��ل��س��ط�ين ال�����ق�����دس س���ت���ب���ق���ى م���دي���ن���ة
رم���������اح ي����ص����وّب����ه����ا-م����ع��ي�ن أب�������و ع��ب��ي��د

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

بعد وق��ت ق�صري م��ن �إع�ل�ان الرئي�س الأم��ري��ك��ي ت��رام��ب عن
(القد�س عا�صمة موحدة لإ�سرائيل) دعت اجلامعة العربية
لعقد اجتماع عاجل ل��وزراء خارجية الأنظمة العربية لبحث
هذا املو�ضوع .وبحكم جتربتي ال�شخ�صية والإعالمية من هكذا
�إجتماعات لأين �شاركت يف بع�ضها ،كنت �أعرف م�سبقا نتائج
ً
عاجال ،حيث �صدر البيان اخلتامي
الإجتماع ال��ذي �أ�سموه
الذي مل يكن يف �شكله وم�ضمونه �أف�ضل و�أح�سن من البيانات
ال�سابقة رغم الفارق الكبري يف احلدث .والبيان يذكرين بقول:
" متخ�ض اجلبل فولد ف� ًأرا" .قالوا لنا يف البيان �أن قمة عربية
على م�ستوى امللوك والر�ؤ�ساء �ستنعقد بعد �شهر وك�أن احلدث
ال��ذي اجتمعوا من �أجله هو ح��دث ع��ادي .وب� ً
�دال من دعوة
طارئة وعاجلة له�ؤالء بني يعرب الذين يحملون لقب (قادة)
ملناق�شة حدث يتعلق ب�أهم مدينة للم�سلمني وامل�سيحيني من
�أج��ل �إنقاذ القد�س من االع��ت��داء عليها وبالتايل حمايتها من
ال�صهينة ،يعطي ه ��ؤالء ( العربان) لنف�سهم م��دة �شهر وال
�أحد يدري ملاذا هذا ال�شهر؟ وملاذا ال يعلنون عن اجتماعات
دائ��م��ة مفتوحة م��ن �أج���ل ال��ق��د���س ،ق��د���س ال��ع��رب م�سلمني
وم�سيحيني ،وك��أن ه��ؤالء ال ينتمون للإ�سالم �أو للم�سيحية.
وحده وزير اخلارجية اللبناين جربان با�سيل ،الذي لفت �أنظار
العامل �إىل كلمته ،خالل اجتماع لوزراء اخلارجية العرب يف مقر
اجلامعة العربية يف القاهرة خم�ص�ص لبحث ق�ضية القد�س،
والتي كانت بالفعل تنم عن �إح�سا�س فل�سطيني �أك�ثر ما هو
لبناين ولكن ال حياة ملن تنادي .فقد خاطب با�سيل املجتمعني
بالقول� ،إن " "�شرف القد�س من �شرفنا والتاريخ لن يرحمنا
و�أوالدن���ا ل��ن ي�شعروا بالفخر مم��ا فعلنا  ..فالويل لنا �إذا
خرجنا بتخاذل"� .أعذرين معايل الوزير با�سيل على قويل :لو
كان لدى وزراء اخلارجية العرب الذين خاطبتهم �أدنى ن�سبة
من ال�شرف ملا خرجوا مبثل هذا البيان ،ولذك كن على ثقة من
�أن التاريخ لن يرحم قادة �سكتوا على قيام �إ�سرائيل ب�إحراق
قبة ال�صخرة يف العام  .1969ومنذ ذلك التاريخ ف�إن الأجيال
العربية الالحقة ولغاية اليوم ت�شعر بخزي وعار ملا جرى من
تخاذل بلغ ذروته يف ردود الفعل الر�سمية على �إعالن ترامب.
ومبا �أن با�سيل يعرف ً
جيدا �أن كل بيانات اجلامعة العربية
هي جمرد كالم لرفع العتب فقط ،فقد �أفهم امل�ؤمترين بو�ضوح

" نحن مل ن� ِأت لرفع اليدين لبيان رفع العتب ،بل ال�ستعادة
ال��ذات وا�ستعادة الق�ضية الفل�سطينية" .ولكن هل من يفهم
م��ا قاله با�سيل؟ �أ���ش��ك يف ذل��ك .فكيف ميكن لأنظمة عربية
قمعية دكتاتورية فا�شلة �أن تعمل على �إيجاد �سيا�سة عربية
موحدة لإتخاذ �إج��راءات ردعية ً
ردا على القرار الأمريكي؟
وما دام ال�شيء بال�شيء يذكر ،فال بد من املرور على املتاجرين
بالقد�س الذين تنفتح �أفواههم على و�سعها (م��زاودة طبعاً)
عند �أي حدث يتعلق بالقد�س .فال�شيعي ح�سن ن�صر اهلل الذي ال
يرتك فر�صة �إال ويزاود فيها على فل�سطني عامة والقد�س خا�صة
لأه��داف �سيا�سية بحتة ولي�ست وطنية كما يعتقد البع�ض،
�سمعناه ي�صرخ يف خطاب له قبل �أي��ام " :عالقد�س رايحني
�شهداء باملاليني" .فت�صوروا هذا النفاق الكبري " .طيب يا ن�صر
اهلل روح مني مانعك" .كفى مزايدات وكفى جت��ارة بالقد�س.
الأم��ر املخجل بل امل��خ��زي� ،أن املوقف الفل�سطيني الر�سمي
ال ي��زال يتحدث ع��ن (مفاو�ضات) ولكن ب��دون الأمريكيني.
ك��ي��ف مي��ك��ن لفل�سطيني م�����س ��ؤول احل��دي��ث ع��ن مفاو�ضات
يف وق���ت ت�����س��رق ف��ي��ه ال��ق��د���س ع�لان��ي��ة يف و���ض��ح ال��ن��ه��ار؟؟
ع��ن �أي م��ف��او���ض��ات ت��ت��ح��دث ي��ا �أب����و م����ازن؟ وه���ل تعتقد
ب����أن الأم��ري��ك��ي�ين مهتمني ك��ث� ً
يرا �إذا ق��اط��ع��ات��ه��م ر�سمياً؟
القد�س يا �أبو مازن لي�ست مدينة �صفد التي تخليت عنها عندما
تخليت عن حق العودة ح�سب ت�صريحاتك� ،صحيح �أن �صفد
لأهلها با�ستثناء من يتخلى عنها ،لكن القد�س لي�ست لأهلها فقط،
بل لكافة امل�سلمني وامل�سيحيني .وبالإذن من فريوز والرحابنة،
فلو �أنك يا �سيادة الرئي�س "م�شيت بال�شوارع �...شوارع القد�س
القدمية" وفهمت ما تغنيه فريوز " :عم �ص ّرخ بال�شوارع ...
�شوارع القد�س العتيقة"" خلاجلك �شعور �آخر كلياً ،وتتابع
الكبرية فريوز يف �أغنية �أخرى عن القد�س ”:الغ�ضب ال�ساطع
�آت....م��ن كل طريق �آت� ...سيهزم وجه القوة ...البيت لنا
والقد�س لنا ” .فهل يفهم حكام العرب هذه الكلمات؟ �أ�ستبعد ذلك.
هناك ع�شرات الأط��ن��ان م��ن الأوراق التي حملت كالما عن
فل�سطني وعن القد�س ،ولكني �أن��ا �شخ�صياً مع الذين يرون،
�أن ال��دن��ي��ا لي�ست ب��خ�ير ط��امل��ا �أن فل�سطني لي�ست بخري،
والعامل كله لن يكون بخري ،طاملا القد�س تغت�صب ،واملطلوب
�إنقاذها من الإغت�صاب واملغت�صبني .فهل من �آذان �صاغية؟

اإلن������س������ان������ي������ة وال������س���ل��ام
مع حلول عيد امليالد وال�سنة اجلديدة
ب�أجوائها املميزة ،و�أج��را���س الكنائ�س
تقرع وال�صالة تنطلق من م�آذن امل�ساجد
لتعانق بع�ضها البع�ض وتب�شر منطقتنا
العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا،
ويف ظ��ل ال��ت��وت��ر والأو����ض���اع ال�صعبة
التي ت�شهدها احللبة ال�سيا�سية املحلية
والعاملية التي مت��ر ب ��أزم��ات وحتديات
عديدة ،وكي يربهن الرئي�س الأمريكي
املزاجي ترامب �أن��ه نفذ وع��ده للناخب
الأمريكي ،وهو الأمر الذي مل ي�ستطع غريه
من الر�ؤ�ساء فعله� ،أعلن هذا الأ�سبوع
وب�صورة متوقعة وبكلمة مبا�شرة �إىل
ال��ع��امل ،كلمة مليئة بالتناق�ضات ،عن
اعرتاف بالده مبدينة القد�س التاريخية
رمز ال�سالم واملحبة والإن�سانية جمعاء،
عا�صمة لدولة �إ�سرائيل ورغبته يف نقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س.
هذا القرار غري احلكيم يف ظل هذه الظروف
الراهنة املرتدية واملقلقة ،و�صف ب�أنه
ق���رار ال ي��خ��دم الق�ضية الفل�سطينية
واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط ،و�أنه ال
يلزم الفل�سطينيني ،له �أبعاد �سلبية �أكرث
منها �إيجابية ،وله انعكا�ساته و�أبعاده
على خمتلف امل��راف��ق وميادين احلياة
املختلفة ،معناه عمليًّا �إجها�ض عملية
ال�سالم ،وقد يدفع ويجر املنطقة �إىل حرب
دينية وانتفا�ضة فكرية ثقافية اجتماعية
�أدبية �إعالمية ومن �ش�أنه �أن يو�صلنا �إىل
طريق حمدود امام �إمكانية حتريك وتقدم
العملية ال�سلمية ،و�إثارة م�شاعر الي�أ�س
يف �صفوف ال�شعب الفل�سطيني ،االمر
ال��ذي يعقد الق�ضية وي��زي��د م��ن �أعمال
العنف والإره���اب وانت�شار الفو�ضى.
املحللون ال�سيا�سيون والعديد من قادة
الدول يعتقدون �أن هذا القرار يتعار�ض

مع القانون ال��دويل وق��رار الأمم املتحدة
وقد �أثار هذا الت�صريح موجة عارمة من
ردود الفعل الدولية واملحلية التي احت ّلت
�صدارة و�سائل الإعالم املرئية املكتوبة
وامل�سموعة وم��واق��ع التوا�صل الذين
اجمعوا على عدم قبولهم ودعمهم لهذا
املوقف م�ؤكدين �أن و�ضع القد�س خا�ص
وح�سا�س وال ميكن التفاو�ض ب�ش�أنه �إال
يف �إط��ار وجود حل ج��ذري ،وهو دولتان
لل�شعبني الفل�سطيني والإ�سرائيل ّي،
ملمحني �أن��ه��م مل ول��ن يقفوا متفرجني
و�سيعملون كل ما بجهدهم وبكافة الو�سائل
املتاحة ملنع تنفيذ هذا القرار والت�صدّي
له؛ خوفا من عواقبه ،على نقي�ض عدد
من الدول العربية وقادتها التي مل تتخذ
موقفا وا�ضحا �صريحا� ،أمّا همها و�شغلها
ال�شاغل فبقي املحافظة على الكر�سي!!
يف ظ���ل ه����ذا ال��و���ض��ع وامل���وق���ف على
الفل�سطينيني املحافظة على الوحدة
وبناء �إ�سرتاتيجية وخطة عمل مدرو�سة
وجتنيد كافة ف�صائلها واللجوء �إىل احلوار
ومواجهة الو�ضع اجلديد بالطرق ال�سلمية
واحل�ضارية ،من خالل الت�شاور والتعاون
مع حمبي ال�سالم ،فالتاريخ �أثبت �أنه لن
مت��وت ق�ضية �أو ح��ق وراءه مطالب.
زاوي��ة رم��اح تت�ضرع وت�صلي وتتمنى
�أن تزول هذه ال�سحابة ال�سوداء املتلبدة
يف رب��وع حميطنا وع��دم االجن��رار وراء
العواطف ،وتتط ّلع لإلهام القادة حتكيم
ال�ضمري والتعمق وال�ت�روي ومعاجلة
هذه الق�ضية والو�ضع الراهن بعقالنيّة
وم�س�ؤولية ،فنحن يف غنى ع��ن املزيد
م���ن م�����ش��اه��د ال��ع��ن��ف و�إراق������ة ال��دم��اء
و�أعمال ال�شغب والإره��اب لعل وع�سى
�أن ي��ب��زغ فجر ج��دي��د يب�شر بغد مل�ؤه
الأم���ل واال���س��ت��ق��رار وحتقيق العدالة.

���ت���راض��������يّ��������ـ��������ـ��������ة
ع��������ص��������ر ال�������ل�������ع�������ن�������ـ�������ات االف�
ب���ق���ل���م :م��������ارون س���ام���ي ع����� ّزام
احتفل العامل هذا العام ،مبنا�سبة مرور ع�شر �سنوات على
�إطالق �أوّل جهاز خليوي مل�سي ذكي ،وهو الآيفون ،التابع
ل�شركة �أ ِبل الأمريكيّة ،والذي ُ�ص ِّنف حتت فئة "ال�سمارت
فون" ،ومنذ ذلك احلني بد�أ الع�صر االفرتا�ضي يُحكِم �سيطرته
على البَ�شرية ،ح ّتى بات يتح ّكم بكل جماالت احلياة اخلا�صة
�أو العامة ،من خالل التطبيقات املتن ّوعة امل�ضامني ،رغم كل
ال ّت�سهيالت التي قدّمتها� ،أنا �س ّميتها اخلانات ال�شخ�صيّة،
لأ ّننا جعلناها ّ
تتدخل ب�أدَق خ�صو�صياتنا ،نخاف على هذا
احلاوي ال ّذكي الذي ح ّملناه هذه احلمولة ال�شخ�صية ،التي
ال�سرقة بغم�ضة عني.
حتتوي على
�صور وفيديوهات من ّ
ٍ
بفرح وراء التط ّورات اخلليويّة الرتفيهيّة املتن ّقلة،
نرك�ض ٍ
ننتظر ب�����ش��وق خ���روج ه��ات��ف ذك���ي ج��دي��د م��ن رحِ ���م �أ ٍّم
تكنولوجيّة ،ه ّمها الوحيد رعاية مدخولها امل��ادي املهول.
نعمل امل�ستحيل من �أج��ل احل�صول على تغطية خليوية
بحياة رقميّة �أف�ضل ،متنحنا �إيّاها
�أف�ضل ،من �أجل �أن نتم ّتع
ٍ
تقنيّة اجليل ال ّرابع ،التي َتعَ ّلق بها الكبار وال�صغار ،لئ ّال
يفوتهم �أي خرب عاجل من �أي تطبيق �إخباري �أو ترا�سلي.
ع�صر التو ّتر اال�ست�شعاري ميُر عرب قنوات الهواتف الذكية،
ال�ساعة ،ب�أي خرب هام �أو غري هام،
التي تزوّدنا على مدار ّ

ولو �أ ّرقتنا طوال النهار� ،أو �شدّت �أع�صابنا� ،أو �أخافتنا من
خالل �إ�شعاراتها الإخبارية ،املهم �أن نتظاهر �أ ّننا م�شغولون
افرتا�ضيًّا "بقراءة الأخبار العاجلة"! �أي �أ�صبحنا كال�شعب
الإ�سرائيلي ،لدينا �شراهة ال تو�صف ال�ستهالك �أي وجبة
�إعالمية �إخباريّة �سيا�سية �أو اجتماعيّة ،املهم �أن تكون
ال�ساخنة ...والتي يقدّمها
موجودة على الئحة الأخبار ّ
لنا ال ّنادل اخلليوي اللعني!! الذي يخدِم روّاده يف مقهاه
ال ّذكي وال ّراقي ،وهذا جزء �أ�سا�سي من اللعنات الع�صرية!!
تعترب �إ�سرائيل الدّولة الأك�ثر ا�ستخدامًا للهواتف الذكية
عامليًا ،التي �أدخلتنا لي�س فقط يف ع�صر اجللو�س ،واملعاناة
آالم يف ال ّرقبة ،لكرثة ال ّنظر فيها ،بل ن�شعُر بربودة
من � ٍ
خليويّة جليدية ،جعلتنا نفقد ال��ق��درة على الإح�سا�س
بال�شخ�ص الآخر الذي معنا داخل املنزل� ،أو الذي يزورنا،
كما �ش ّلت ح ّركتنا ال�ضروريّة داخ��ل البيوت .كذلك الأمر
اجليل ال�صاعد �أُ�صيب بخمول �شديد ،يتج ّنب جلب حاجاته
بنف�سه ،ح ّتى ارتطمت عقلية الأهايل مع �أبنائهم املتم ّردين،
الذين ال يكرتثون لن�صائحهم ،كل هذه التط ّورات التقنيّة
�س ّببت تو ّت ًرا �أ�سريًّا ،وح ّلت علينا لعنة عامليّة ال خال�ص منها.
اللعنة االفرتا�ضيّة الأكرب ،والتي ال ميكن الق�ضاء عليها ،وال

�شكل من الأ�شكال ،جلبتها علينا الهواتف ال ّذكيّة ،هي
ب�أي ٍ
املواقع الإباحيّة املتنقلة ،فمعظم �أبناء جيل اليوم يحملون مثل
هذه الهواتف( ،الفتيات حتديدًا يحملنه بجيوبهن اخللفية!!)
في�ستطيعون ا�ستخدام تطبيق البحث املد ّمج داخل هواتفهم،
ال�صور �أو
للو�صول �إىل هذه املواقع امل�شبوهة ،ي�شاهدون ّ
مقاطع الفيديو الإباحية .هناك �أ�شخا�ص مر�ضى نف�سيًّا
ي�ستغ ّلون �سذاجة بع�ض الفتيات ،من خالل �إر�سال ر�سائل
فيها �إيحاءات جن�سية عرب تطبيقات الرتا�سل ،لإغوائهنّ !!...
مم��ا ي��ع � ّزز لعنة �أك�ب�ر ،وه��ي �آف���ة ال��ت��ح� ّر���ش اجلن�سي.
ّ
اللعنة الأ�شد وقعًا على نف�سية ال ّنا�س ،وتتك ّرر كثريًا ،هو
اخلوف من ن�سيان الهاتف يف مكان ما ،وما يُ�س ّمى علميًّا،
� ،NomophobiaأيNo mobile phone
 phobiaاخلوف من فقدان الهاتف ،هنا ترتفع حالة الت�أهّ ب
لدرجة غري م�سبوقة ،في�شعر ال�شخ�ص �أنه يف حالة طوارئ
�شخ�صيّة �أينما و ُِج��د ،يتو ّتر رغمًا عنه .لقد �صار الهاتف
ال ّذكي عب ًئا نف�سيًّا على ال ّنا�س ،يعي�شون يف حالة تر ّقب دائمة،
فيتح�س�سون هاتفهم
تت�صاعد �أكرث ك ّلما ق�صدوا مكا ًنا ما،
ّ
امللعون ،ليطمئ ّنوا �أنه يف دائرة حر�صهم ،هكذا �أ�صبح هذا
ب�صارة
الع�صر االفرتا�ضي لعنة م�ستدمية ...ال ت�ستطيع �أي ّ

رقابية� ،أن تعمل حجابًا ،للخال�ص منها� ،ش ّو�شت طريقة
تفكريناّ ...
حطمت �أ�سوار ذاكرتنا ،لأنها لعنة ذكية و�أزليّة.
بع�ض الأ�شخا�ص الذين � ّأج��روا �أ�سطح بيوتهم ،ل�شركات
ال��ه��وات��ف ،ك��ي ين�صبوا عليها ال��ه��وائ � ّي��ات اخلليوية،
مقابل �أج � ٍر ُمغ ٍر ...يجهلون �أنهم قد �أطلقوا على حياتهم
وحياة �أف��راد عائالتهم ر�صا�ص امل��وت ،من خالل م�سد�س
لل�صوت ،ال �أح��د ي�سمعه �أو ي�شعُر به �إ ّال
�سرطاين ك��امت ّ
القدر املحتوم� ،أ�س ّميه ،انتحار بطيء ،ك�أن �أ�صحاب هذه
البيوت ،عُ مالء لتلك ّ
ال�شركات ،ح ّتى باتت هذه الهوائيّات
ال�سرطانيّة.
ُت�ش ّكل لعن ًة �أث�ير ّي � ًة وم�����ص��د ًرا ل�ل�أم��را���ض ّ
متفجرات اجتماعي كبري قابل
نحن نعي�ش حياتنا على برميل ّ
لالنفجار يف �أي حلظة� ،سي�شتعل فتيله ب�سرعة ،نتيجة الأحداث
اليوميّة امل�ؤملة املنت�شرة حولنا ،التي تنقلها لنا الهواتف
وخا�صة يف رحالت اال�ستجمام
ال ّذكيّة يف كل زمان ومكان،
ّ
العائلية ...وال يرتاح بال الأهايل� ،إ ّال �إذا كانوا على توا�صل
دائم مع �أخبار بلدهم و�أبنائهم ،لأن هذه الهواتف بلورت
حياتهم ،اندجمت تلقائيًّا يف �سلوكهم االجتماعي ،ليظ ّلوا حتت
ت�أثري هذه اللعنات ...وي�صعب عليهم �أن يتو ّقعوا عواقبها،
ف�إىل �أين �ستو�صلهم �أكرث من ذلك هذه اللعنات االفرتا�ضيّة؟!!
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AdikaǀżǍȮȮŵǁȮȮžƾŻȆƿȮȮƸŮȖǚȮȮůǠȮȮźǍƄƶȮȮŴȯǞȮȮưſǎƁȢǠȮȮźǋȮȮűȚǞƄƵŽȚǠȮȮƉƸǣǍŽȚȬǍȮȮƱƴŽȆǍȮȮƀƾƃŽȚȠƾȮȮƆƶŽȚǋȮȮƯŮ
ǁȮȮſǍƄſȁȚǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸǕȮȮƸƃŽȚȴƾżȢǟȮȮŽȚǀȮȮźƾǤȁƾŮȲƾƵȮȮƪŽȚǀȮȮƲƭƶžǠȮȮźǠȮȮſƾƅŽȚƾȮȮƷŸǍźȠƾȮȮƄƄźƾŮ

ȩȚǍȮȮŹȖȶǚƸƄȮȮƉƳůȆǏȮȮŮǾžǀȮȮƱƴƄƈƵŽȚȝƾȮȮŸǞƵƆƵŽȚǜȮȮžǀƯȮȮŴȚȶǀȮȮƸƵżȩǍƯƄȮȮŴ2ȳ250ǀŲƾȮȮƉžǟȮȮƴŸǋȮȮƄƵůǠȮȮƄŽȚȜǋȮȮƁǋƆŽȚȴƾżǋȮȮŽȚ
ǝȮȮűǞŽȚȭǍȮȮŮȢȶȤȳƾȮȮŹȖǀȮȮƴƅƵƵŽȚȶȔƾȮȮƁȥǈȚǀȮȮǤȤƾŸȆȭǍƸƃȮȮƉůȤƾƱŵȸȢȢǋƸȮȮƉŽȚȆǀżǍȮȮƪŽȚȳƾȮȮŸǍȮȮƁǋžȠƾȮȮƄƄźȁȚǍȮȮƬŲȶLivingǀȮȮŸǞƵƆžǜȮȮžǁȮȮƸƃƴŽ
ǜȮȮƸƯŮƾƄƵŽȚȯǽȕǜȮȮƷƁǋŽǠȮȮůȚǞƴŽȚȝƾȮȮƲŽƺƄƵŽȚȝƾȮȮƸŮǍƯŽȚȝǞȮȮƁǍŹǞƴƃƴŽǀȮȮźƾǤȁƾŮȆȴǍȮȮƸżȸƾȮȮŹǋƸȮȮƉŽȚȴǞȮȮƁǍƳŽȚȳƾȮȮŸǍȮȮƁǋžȆǀżǍȮȮƪƴŽǠȮȮžǾŸȁȚ
ȔƾȮȮƁȥǈȚǀƴƸƳȮȮƪůǀȮȮƁȗǍŽȰǞȮȮƪƄƵŽȚȤǞȮȮƷƵƆŽȚȳƾȮȮžȖțȚǞȮȮŮǈȚǉȮȮƄźȶǓƁǍȮȮƪŽȚǑȮ
ȿ ȮŻǛȮȮůȆǜȮȮƁǞŸǋƵŽȚȶǜȮȮƸƸźƾƇƫƴŽȝƾȮȮƱƸƸƬƄŽȚǛȮȮƁǋƲůǋȮȮƯŮ
ǁȮȮſǍƄſȁȚǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸȴȃȚǟȮȮƄŲƾƀȗȚǍȮȮŵǛȮȮƀȤȶǋƲƵŮȴƾżǠȮȮƄŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚȔȚǍȮȮƪŽǜȮȮǣƾŮǎŽȚȝƾȮȮƂƵŽȲƾȮȮƆƵŽȚǉȮȮƸůȖǂȮȮƸŲȆȜȤǞƷȮȮƪƵŽȚ
ȜȶǍŵǚżǟƴŸȸȤƾƆŽȚȲȶǈȚȴǞſƾżǍƷŵǀƁƾƷſǟƄŲ10%ǀƃƉƶŮȹƾƬƸƱƈůǉƶƵƄŴȠƾƄƄźȁȚǀƃŴƾƶƵŮǝſȖǀżǍƪŽȚǁƶƴŸȖȶȚǌƀ
ȆǀȮȮƯƵƆŽȚȆǏȮȮƸƵƈŽȚǋȮȮŲǈȚǜȮȮžǚȮȮƵƯŽȚȝƾŸƾȮȮŴǙȮȮƸŽƾƸŮȝƾȮȮƁǍżȆȴǞȮȮƁǍƳŽȚȸȤƾȮȮƆƄŽȚǕȮȮƵƆƵŽȚȝǞȮȮſƾƇŽȚȴȚǞȮȮƶŸ
ǀŸƾȮȮƉŽȚǟȮȮƄŲȶǁƃȮȮƉŽȚȟȶǍȮȮųǋȮȮƯŮǀŸƾȮȮŴǗȮȮƫſǁƃȮȮƉŽȚȟȶǍȮȮų
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ȿ
ǛȮȮŴƾŻǍƱżǀȮȮƶƁǋžǠȮȮźǁȮȮƵƸŻȖ(ȒǙȮȮžǾŲȖǘȮȮƲƇůǗȮ
ȮƸż)ȴȚǞȮȮƶŸǁȮȮƇů
ǠȮȮźǠȮȮŸƾƵƄűȁȚȵƾȮȮźǍŽȚǛȮȮƉŻȶǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮǜȮȮƸŮȴȶƾȮȮƯƄŽƾŮǚȮȮƵŸǀȮȮŵȤȶ
ǜȮȮžǜȿ Ȯ ƀǍƸŹȶȝƾȮȮƸȿ ŸƾƵƄűȘȝƾƭȮȮŵƾſȆȝƾŮƾȮȮŵȆȝƾȮȮƷžȿ ȖǀżȤƾȮȮƪƵŮȆǀȮȮƶƁǋƵŽȚ
ǋƸȮȮƉŽȚǛȮȮŴƾŻǍƱżǀȮȮȿƁǋƴŮǏȮȮƸǣȤǃȮȮžƾſǍƃŽȚǠȮȮźȱȤƾȮȮŵȶǀȮȮƲƭƶƵŽȚȶǀȮȮƶƁǋƵŽȚ
ǀȮȮƶƁǋƵŽȚǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮǚȮȮƵŸǜȮȮƵȿ ŰȶȤǞȮȮƬƇŽȚƺȮȮƶȿ ƀȸǌȮȮŽȚȆǍȮȮƁǋŮȲȢƾȮȮŸ
ǀȮȮžȿ ƾƷŽȚǝȮȮůȤȢƾƃžǟȮȮƴŸǟȮȮƶŰȖȶ

ǀȮȮƸƵƀȖǟȮȮŽȘƾȮȮƷƃżǋȮȮƵŲȖǋƸȮȮƉŽȚȆǛȮȮŴƾŻǍƱżǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮȬǍȮȮźǍȮȮƁǋžȰǍȿ Ȯ ƭůȶ
ȲǎȮȮƶƵŽȚǀȮȮƸȿ ſȚǎƸžȜȤȚȢȘǟȮȮƴŸȨǍȮȮƇŽȚǕȮȮžǀȮȮƇƸƇǧǀȮȮƁȢƾƫƄŻȚȶǀȮȮƸŽƾžȜȤȚȢƼȮȮŮȳƾȮȮƸƲŽȚ
ȿ
ȷǍȮȮƁǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮ)ȲƾȮȮŻȶǋȮȮƸƯƃŽȚȶƿȮȮƁǍƲŽȚȷǋȮȮƵŽȚǟȮȮƴŸǉȮȮƸƇƫŽȚǚƳȮȮƪŽƾŮƾƷƵƸȮ
ȮƉƲůȶ
ȜȤȚȢȘȶǀȮȮƁȿ ȢƾƫƄŻȁȚǀȮȮƸŮǍƄŽȚǕȮȮƵƄƆƵŽȚȤǞȿ ȮƭůȶȟǞȮȮƬſǠȮȮźǛƀƾȮȮƉƁǛȮȮƸƴƯƄŽȚȶǀȮȮƸŮǍƄŽȚǛȮȮŸȢȴȖ
ƾȮȮƶȿ žǚȿ ƳȮȮŽǀȮȮƁȿ ȢƾƫƄŻȁȚǀȮȮźƾƲƅŽȚǜȮȮžȚȔȹ ǎȮȮűǚƳȮȿ ȮƪůǛƸƴȮȮŴǚƳȮȮƪŮȶǀƸȿ ŽȶƻȮȮƉƵŮȝƾȮȮƸȿ ſȚǎƸƵŽȚ
ȝȚǋƸȮȮƉƴŽȵǌȮȮƀǚȮȮƵƯŽȚǀȮȮŵȤȶǀȮȮžƾŻȘǟȮȮŽȘǛȮȮŴƾŻǍƱżǀȮȮƁǋȿ ƴŮǕȮȮžȴȶƾȮȮƯƄŽƾŮƾȮȮſȤȢƾŮȆǝȮȮƸƴŸȶ
ȝȚȤȢƾȮȮƃƵŮǍƵƄȮȮƉƶŴǀȮȮƲƁǍŶǚȮȮƬźƺŮǙȮȮŽǌŮȳƾȮȮƸƲƴŽǜȿ ƷȮȮƉƱſƺŮǜȮȮƷŻȥȤǜƃȮȮƉƳƁǠȮȮůȚǞƴŽȚ
(ǕȮȮƵƄƆƵƴŽǀȮȮžǋųǝȮȮƸźƾȮȮƵŽǚƃƲƄȮȮƉƵŽȚǠȮȮźȬǞȮȮƶŽȚȚǌȮȮƀǜȮȮž
ȜǍȮȮǤƾƇžǛȮȮƁǋƲƄŮȆǝȮȮŶǀȮȮƶžȕȜǋƸȮȮ ȿƉŽȚȆǛȮȮŴƾŻǍƱżǠȮȮźǚȮȮƸƄƶżǍžǙȮȮƶŮȬǍȮȮźǀȮȮƴƅƵžǁȮȮžƾŻȶ
ǛƸƴȮȮƉŽȚǓȮ
ȿ ȮƸƭƈƄŽȚƾȮȮƷƶžȶȆǁȮȮƸƃŽȚǀȮȮƸȿ ſȚǎƸžȜȤȚȢȁǀȮȮƵȿ ƷžǕȮȮƸǤȚǞžȜǋȿ ȮŸǜȮȮŸƾȮȮƷƸźǁȮȮŰǋȿ Ƈů
ȝƾȮȮƇƴƭƫžȆȝƾȮȮźȶǍƫƵƴŽǀƵƸƴȮȮŴȜȤȚȢȁȝȚȶȢȖȆǀȮȮƸȿ ŽǎƶƵŽȚȝƾȮȮźȶǍƫƵŽȚȶȝǽǞȮȮųǋƵƴŽ
ǙȮȮŽȣǟȮȮŽȘƾȮȮžȶǀȮȮƴǣƾƯƴŽǀȮȮƇƸƇǧǀȮȮƸȿ ƳƶŮȜȤȚȢȘǜȮȮŸȝƾŲȶǍȮȮŵȆǀƸȿ ȮȮŴƾŴȖǀȮȮƸȿ ƳƶŮ

ǀȮȮŽǾŶƼŮǋȮȮƸƆƵŽȚȢǾȮȮƸƵŽȚȶǋȮȮƁǋƆŽȚȳƾȮȮƯŽȚȲƾƃƲƄȮȮŴǽȚȶǋȿ ƯƄȮȮŴȚ
ǀȮȮƸŽƾ ȿűǍŽȚȶǀƸǣƾȮȮƉƶŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚǜȮȮžǀƴƸƳȮȮƪůǕȮȮžǀȮȮƵƈźȶǀȮȮƸŽƾƅž
ǍƷȮȮŵǈȚǀȮȮƸƵŽƾƯŽȚȝƾżȤƾȮȮƵŽȚǜȮȮž
ƿȮȮƁǍƆƄŮǙȮȮƇƫƶſȆǀƸŻǍȮȮƪŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚȝƾȮȮƃ ȿƇžǜȮȮžǁȮȮƶżȚȣȘ
MarcǍƸƷȮȮƪŽȚǠȮȮƳƁǍžǈȚȔƾȮȮƁȥǈȚǁȮȮƸŮǜȮȮžǋȮȮƁǋƆŽȚǍȮȮƭƯŽȚ
Jacobs perfume Decadence Rouge Noir Edition Marc Jacobs

ȴȖǂȮȮƸƇŮȆƿȮȮƀǌŽȚǜȮȮžȝƾȮȮƉƵŽȶȢǞȮȮŴǈȚȴǞȮȮƴŽȚȳȚǋƈƄȮȮŴȚǕȮȮžǠȮȿ ȮŻǍŽȚȶǀȮȮŻƾſǈȚǟȮȮƴŸ
ǀƭƸȮȮƉŮǀȮȮƲƁǍƭŮǀȮȮűƾűǎŽȚǍȮȮƷŷǟȮȮƴŸȤǞȮȮƱƇžǛȮȮŴȁȚ
ǍȮȮƭŸȱƾȮȮƶƀȆǛȮȮƸƵƫƄŽȚȶǀȮȮƇǣȚǍŽȚǠȮȮźǀȮȮžƾƈƱŽȚǜȮȮŸǂȮȮƇƃƁȸǌȮȮŽȚǠŻǍȮȮƪŽȚǚȮȮűǍƴŽȶ
ǍȮȮƭƯŽȚȚǌȮȮƀǎȮȮƸƵƁƾȮȮžDolce&GabbanaǁȮȮƸŮǜȮȮžThe One Royal Night The One
ǚȮȮűǍŽȚǀƸƫƈȮȮŵǜȮȮŸǍȮȮƃƯȽƁǞȮȮƀȶȜǍȮȮƪƃŽȚǕȮȮžȲȶǈȚǝȮȮŽƾƫůȘȷǋȮȮŽǝȮȮƄƮŲǾžǜȮȮƳƵƁǝȮȮſȖ
ǘȮȮƸſǈȚȶǒȮȮžƾưŽȚ

ƿȮȮƴŻȴǞȮȮƳƄƁǜȮȮŴǞƉŽȚȶȴȚǍȮȮƱŸǎŽȚȶȰǞȮȮŻǍƃŽȚǜȮȮžǍȮȮƭƯŽȚǀȮȮƸŲƾƄƄźȚȴǞȿ Ȯ ƳƄů
ǋȮȮƶƷŽȚǚȮȮƸƆſȶǍȮȮƃƶƯŽȚǀȮȮƇǣȚǍŮǍȮȮƭƯŽȚǛȮȮƄƄƈƁǜȮȮŴǞƉŽȚȶǚȮȮƱŽȚȶȢȤǞȮȮŽȚǜȮȮžǍȮȮƭƯŽȚ
Perfumer’sǀżǍȮȮŵǏȮȮŴƻžǁȮȮƸŮǜȮȮžǀȮȮƸƳƁǍžȖȤǞȮȮƭŸǀȮȮżȤƾžǠȮȮƀAMOUROUD
ȝƾƃƇžǜȮȮžǁȮȮƶżȚȣƼȮȮź1970ǌȮȮƶžȤǞȮȮƭƯŽȚǕȮȮƸƶƫƄŮȝȖǋȮȮŮǠȮȮƄŽȚǀƁȤǞƭȮȮŴǈȚWorkshop
ȨƾƈȮȮŵȀŽǑȮȮƫƈžAmouroud
Safran RareǍȮȮƭŸȆǀȮȮƴƸƲƅŽȚȶǀȮȮƵƈƱŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚ
ȿ
ȆƾȮȮ ȹƬƁȖȲƾȮȮűǍŽȚȶȔƾȮȮƉƶŽȚƿȮȮŴƾƶƁǞȮȮƀȶȆǉȮȮǣȚȶǍŽƾŮȳƾȮȮƵƄƀȁȚȶǘȮȮƵƯŽȚǜȮȮŸȴǞȮȮƅƇƃƁǜȮȮƁǌŽȚ
Ȣǋȿ ȮƪƁȶǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮűȝȚȣȢȚǞȮȮžǜȮȮžƾƷǧǾƈƄȮȮŴȚǛȮȮůǀȮȮǧƾųǉȮȮǣȚȶȤȜǋȮȮŸǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇƁȶ

2017/20189`z` 0`VDM˯

g]z=)9`,z5!rS+rXjͧ/sj/le
ȝƾȮȮžȿǞƲžǜȮȮžȹƾȮȮƬƯŮǝȮȮſȶǋůǍůȸǌȮȮŽȚǗȮȮƭƯƵŽȚǏȮȮƳƯƁ
ǂƁǋƇƄŽǁȮȮŻǞŽȚȴƾȮȮŲǋȮȮƲźǙȮȮŽǌŽȆǛȮȮƳŽǞƸžȶǛƳƄƸƫƈȮȮŵ
ȿ
ȤȚǞȮȮſȤǜȮȮžǗȮȮƭƯžǕȮȮžǀȮȮǤǞƵŽȚȝƾȮȮƇƸǧǍȮȮųƹŮǛȮȮƳƄƴŶ
ȔƾƄȮȮƪŽȚǚȮȮƫźǀȮȮƴƸŶǛȮȮƳƲźȚǍƸŽ
ȰǍȿ Ȯ ƭůȆ(ȒƾȮȮƶžǾŲȖǘȮȮƲȿ ƇſǗȮȮƸż)ƾȮȮƷŸǞǤǞžȜǍȮȮǤƾƇžȳƾȮȮŶǍŻȯǍȮȮŵȖțȿȤǋȮȮƵŽȚȳǋȿ Ȯ ŻǛȮȿ ȮŰ
ǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇŽȚȆǋȮȮƸƯƃŽȚȶƿȮȮƁǍƲŽȚȷǋȮȮƵƴŽǀȮȮǧƾƈŽȚȯȚǋȮ
ȮƀǈȚǀȮȮźǍƯžǀȮȮƸȿ ƵƀȖǟȮȮŽȘƾȮȮƷƸź
ȿ
ȰǞȮȮŴǟȮȮŽȘȟȶǍȮȮƈƴŽȆǀȮȮƸȿ ƶƷƵŽȚȶȖǀȮȮƸȿ ƵƁȢƾżǈȚǀȮȮźƾƲƅŽȚȶǛȮȮƴȿ ƯƄŽȚǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸǀȮȮƸȿ ƳƸžƾƶƁȢȝȚȶȢȖ
ȆǠȮȮŮǍƯŽȚǓȮȮŴǞŽȚǠȮȮźȔƾȮȮƉƶŽȚȷǋȮȮŽǀȮȮƶžƾƳŽȚȝƾȮȮƸȿ ſƾƳžȁȚȶȝȚȤǋȮȮƲŽȚȲǾưƄȮȮŴȚȶǚȮȮƵƯŽȚ
ȳǞȮȮƸŽȚǟȮȮƄȿ ŲƾȮȮƷŽȚȹǍȮ ƸƃƯůǋȮȮƆůǠȮȮƄŽȚȶ
ǝƸűǞƄŮȝƾżȤƾȮȮƪƵƴŽǀȮȮƸȿ ŸƾƵűǚȮȮƵŸȝƾȮȮŵȤȶǁȮȮƵƸŻȖȆȳǞȮȮƸŽȚȚǌȮȮƀȤƾȮȮŶȘǠȮȮźȶȆǝȮȮſȿ ȖǟȮȮŽȘȤƾȮȮƪƁ
ǛȮȮƉƲŽȚǛŻƾŶȶȤǞȮȮǧǍǧǀȮȮǤȶȤȢȆǀȮȮƁǋƴƃŽȚǠȮȮźǠȮȮŸƾƵƄűȁȚȵƾȮȮźǍŽȚǛȮȮƉŻȜǍȮȮƁǋžǜȮȮž

ͧly0!j_)ze%˯
Ͱ9`Lsf!e{kzeͱ
Kr0U`ʓ
ǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸžȔƾȮȮƁȥǈȚǀȮȮƵȿƵƫžǁȮȮƲƴŶȖ
ȜǋȮȮƸƆƵŽȚȢƾȮȮƸŸǈȚǀƃȮȮŴƾƶƵŮȜǋȮȮƁǋűǀƴƸƳȮȮƪů
(ȔƾƄȮȮƪŽȚȔƾȮȮƁȥȖǀȮȮŸǞƵƆžǠȮȮƶƸž)ȴȚǞȮȮƶŸǁȮȮƇů
ȜǍȮȮƸƫŻȶ ǀȮȮƴƁǞŶ ǜƸůƾȮȮƉź ǚƵȮȮƪů ǠȮȮƄŽȚȶ
ǛȮȮƸžƾƫůƾȮȮƷŮǎȮȮƸȿ ƵƄůǠȮȮƄŽȚȴȚǞȮȮŽǈȚȝȚȣǍȮȮƸſƾƶůȶ
ȰȚȶȣǈȚǕȮȮƸƵűƿȮȮŴƾƶůǠȮȮƄŽȚȶǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸž
ȆǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸžǛȮȮƸžƾƫůȝƾȮȮƃȿ ƇžǜȮȮžǁȮ
Ⱦ ȮƶżȚȣƼȮȮźȤƾȮȮƵŸǈȚȶ

ȲƾȮȮƈƸžȬȶǍȮȮźǜȮȮƸŮǜȮȮžǙȮȮƄƸŮǟȮȮŽȘțǍȮȮŻǈȚȬǍȮȮƱŽȚȜȤƾȮȮƁǎŽȱǞȮȮŸǋſ
ȆȜǍȮȮƸƭŽȚȆǛȮȮƇƱŽȚȳȚȆȜǍȮȮǧƾƶŽȚǠȮȮŮǍƯŽȚǓȮȮŴǞŽȚǠȮȮźǜȮȮƁǍƆſ
ǚȮȮƸƂƸžǍżȆƾżǍȮȮƁ
ȝƾȮȮƬƸƱƈůǀȮȮƴƵŲǜȮȮŸǁȮȮƶƴŸȖǀƳƃȮȮƪŽȚȴȖǍȮȮżǌŽƾŮȤǋȮȮƆƁȶ
ǍƷȮȮŵǀȮȮƴƸŶȝȚȤȚǞȮȮƉƉżȁȚȶǏȮȮŮǾƵŽȚǟȮȮƴŸ25%ǀƃȮȮƉƶŮ
ȲȶǈȚȴǞȮȮſƾż

ǚȮȮƲƶƁȸǌȮȮŽȚǗȮȮƭƯƵŽȚȤƾȮȮƸƄųǽǀȮȮűƾƇŽȚǠȮȮůƺůȆȔƾƄȮȮƪŽȚȳȶǋȮȮŻǕȮȮžȶ
ƿȮȮƉƇźƾȮȮƁƾƃƫƴŽǏȮȮƸŽǏȮȮŮǾƵŽȚȤƾȮȮƸƄųȚǠȮȮźƾȮȮƶŻȶȣǜȮȮŸȶƾȮȮƶȿ ŸǀŽƾȮȮŴȤ
ȹƾȮ ƬƁȖțƾƃȮȮƪƴŽǚȮȮŮ
ȔƾƄȮȮƪŽȚȚǌȮȮƀǠȮȮźȤȚǞȮȮſȤȔƾȮȮƁȥǈȚǀƳƃȮȮŵƾȮȮƶƸƴŸǚȿ Ȯ ƭůȳƾȮȮƁǈȚȵǌȮȮƀǠȮȮźȶ
ȢȚǞȮȮžȶȴȚǞȮȮŽƺŮȥƾȮȮƄƵůȆȲƾȮȮűǍŽȚǗȮȮŶƾƯƵŽǀȮȮƱƴƄƈžȝǾȮȮƁȢǞžǀȮȮƉƵƈŮ
ǜȮȮžǝƄƸƫƈȮȮŵȶǝȮȮŻȶȣǛȮȮǣǾƁƾȮȮžțƾȮȮƪŽȚȤƾȮȮƄƈƁǠȮȮżȆǀȮȮƱƴƄƈžȳƾȮȮų
(ǚƁƾƄȮȮƉŽȚ)ǟȮȮŽȚǀȮȮźƾǤȁƾŮȔȯǋȮȮŽȚǠȮȮƭƯůǠȮȮƄŽȚǗȮȮŶƾƯƵŽȚǀȮȮŸǞƵƆž

ͧzjs%`ʓiʚ
Flormar\/eleCity of starsLsf!e
ȟƾȮȮƸƳƵŽȚ ǀȮȮżȤƾž ǁȮȮƲƴŶȖ
ǀȮȮŸǞƵƆžFlormarǀȮȮƸƵŽƾƯŽȚ
ǠȮȮƄŽȚȜǋƸȮȮƉƴŽCity of stars
ǠȮȮźȹƾȮȮžȶȢȴǞȮȮƳůȴȖǠȮȮźƿȮȮŹǍů
ǎȮȮżǍƵŽȚ

ƾȮȮƷſǞƳŮȥƾȮȮƄƵůǠȮȮƄŽȚǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚ
ǛȮȮů ȆȹƾȮȮſƾƯƵŽȶ ȹƾŻȚǍȮȮŵȘ ǍȮȮƅżǈȚ
ǀƃȮȮŴƾƶƵŮ ȹƾȮȮƫƸƫų ƾȮȮƷŻǾŶȘ
ǋȮȮƉƆůȶȆȜǋƁǋƆŽȚǀƶȮȮƉŽȚȶȢƾȮȮƸŸǈȚ
ǎȮȮƸȿ ƵůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƆƷƃŽȚȶȠǍȮȮƱŽȚȔȚǞȮȮűȖ
ǀƶȮȮƉŽȚǜȮȮžȜǍȮȮƄƱŽȚȵǌȮȮƀ
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§¬²®³´

ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎ
ﺣﻤﻼﺕ

ﻣﺤﻤﻮ
ﺩﻭﺍﺭﺷﺎﺭﻉ
ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ--ﺩﻭﺍﺭ
ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤ

ﺎﺀ ﺍﳴﻠﺘﻬﺒﺔ ﳲ

049565050
ﻮﺩ
ﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ 049565050
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ص���ور م��ن ح��ف�لات زف����اف امل��ش��اه�ير يف ع���ام ..2017
ل��������ي��������ون��������ي��������ل م�����ي�����������س�����ي عقد ق��ران وف��اء الكيالين وتيم ح�سن وي�������زو جن���م���ة م�������س���رح م�����ص��ر ع���م���رو ي���و����س���ف وك����ن����دة ع��ل��و���ش حم��������������م��������������د �أن����������������������������ور

ك���ارم���ن ���س��ل��ي��م��ان وم�����ص��ط��ف��ى ج��اد م������راد ي����ل����درمي و�إمي��������ان ال���ب���اين حمدي املريغني و�إ�سراء عبد الفتاح و����س���ام ب���ري���دي ورمي ال�سعيدي م���������������ص�������ط�������ف�������ى خ�������اط�������ر حفل زفاف �سمية اخل�شاب و�أحمد �سعد

�شهد عام  2017حفالت زفاف الكثري من امل�شاهري يناير ،حيث �أقاما حفلي زفاف لذلك يعترب الأ�ضخم .املختلفة ،منها حفل زفاف النجم الرتكي مراد يلدرمي امل�شاهري ،حيث �صدم خرب زواج �سمية اخل�شاب من
الذين قرروا � ً
أخريا دخول القف�ص الذهبي ،فكانت البداية لتتوىل بعدهما حفالت الكثري م��ن امل�شاهري والتي واملغربية �إميان الباين الذي كان خرب الزواج مفاج�أة النجم �أحمد �سعد الكثري من النا�س ،ال �سيما �أن الأخري
مع النجم عمرو يو�سف والنجمة كندة علو�ش يف �شهر �أحثت �ضجة كبرية على مواقع التوا�صل االجتماعي للجميع .وحملت  2017مفاج�آت كثرية يف عامل ك��ان جتمعه عالقة �سابقة بالنجمة رمي ال��ب��ارودي

نجم ستار أك��ادي��م��ي “أح��م��د الشريف” سمية ال��خ��ش��اب تنفي خ�بر انفصالها
ي��ع��ود ل��ل��غ��ن��اء ب��ع��د غ��ي��اب  5س��ن��وات ع��ن أح��م��د س��ع��د بطريقتها الخاصة
بعد غيابه ع��ن ال�ساحة الفنية مل��دّة 5
�سنوات ،ك�شف الفنان التون�سي �أحمد
ال�شريف �أن��ه عائد اىل الغناء يف مقابلة
لربنامج “عرب وود” ب�أغنية من كلماته
و�أحلانه ا�سمها “مني ا�سمعي” و�ص ّور
كليب الأغنية ال�شريف مع طاقم حمرتف
حتت �إدارة املخرج حممد علي الق�صديل.
وعن �سبب غيابه� ،أو�ضح �أحمد ال�شريف �أنه
تز ّوج ورغب يف �أن يكون �إىل جانب �أوالده
يف �أ ّول �سنني عمرهم ليكون اىل جانبهم يف
كل حلظة والغناء ّ
يتطلب ال�سفر وغريه.
نذكر �أن �أحمد ال�شريف تخ ّرج من برنامج
“�ستار �أكادميي” ومن �أ�شهر �أغنياته بعد
انطالقه �أغنية “�سهران معاك الليلة”.

عمرو يوسف لحسن الرداد " :بحبك يا صاحبي"
ن�شر املمثل امل�صري عمرو يو�سف عرب
ح�سابه اخلا�ص على �أحد مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي��� ،ص��ورة ج��دي��دة جتمعه
بزميله املمثل امل�صري ح�سن ال���رداد،
وعلق عليها وكتب“ :بحبك يا �صاحبي”.
�أم��ا ال���رداد فقد رد عليه ق��ائ�ل ًا�“ :أخويا
و�صاحبي رب��ن��ا ي��دمي الأخ���وة بيننا”.
وان��ه��ال��ت ع��ل��ى ال�����ص��ورة االع��ج��اب��ات
والتعليقات من قبل املتابعني واملعجبني
باالخريين .وو�صلت اىل الآالف .ومتنوا
لهما ان ت�ستمر ه��ذه ال�صداقة املميزة.
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو �أنّ ال�����ص��داق��ة املتينة
ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين ال����رداد وي��و���س��ف ،قد
ينعك�س �إيجابا على �أي م�شروع متثيلي
م��ن املمكن �أن يجمعهما يف امل�ستقبل.

ر د ت ا ل��ف��ن��ا ن��ة ���س��م��ي��ة ا خل�����ش��ا ب
ع���ل���ى ا لأ خ����ب����ا ر ا ل���ت���ي ا ن��ت�����ش��ر ت
م��������ؤ خ�������ر ًا ح�������و ل خ��ل�ا ف����ه����ا م���ع
ز و ج���ه���ا �أ ح���م���د ���س��ع��د و ط�لا ق��ه��م��ا
ب�����ط�����ر ي�����ق�����ت�����ه�����ا ا خل������ا �������ص������ة .
و ن�����ش��ر ت ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق " �سنا ب
�شا ت " �����ص����و ر ة ج����د ي����د ة ل���ه���ا ،
ظ������ه������ر ت ف����ي����ه����ا و ه��������ي ت���غ���م���ر
ز و ج����ه����ا  ،و ي���ظ���ه���ر ي���د ي���ه���ا و ه���ي
حت����ا و ل ا ل��ت��ع��ب�ير ع���ن ا ل�����ش��م��ا ت��ة
و م����ك����ا ي����د ة ا ل����ن����ا �����س  ،و ك���ت���ب���ت
ع��ل��ي��ه��ا ع��ب��ا ر ة " ع��ل��ى ع��ن��ا د ك��م " .
و ا مل���ل���ف���ت �أ ن ا خل�������ش���ا ب ا ك��ت��ف��ت
ب��و ���ض��ع ر ���س��م ل��ق��ل��ب ك��ب�ير م��ك��ا ن
و ج��ه��ه��ا و و ج���ه ز و ج��ه��ا ا ل���ذ ي مل

ي��ظ��ه��ر منه �إ ال ظهر ه  ،ا ال مر ا لذ ي
ع��ر ���ض��ه��ا ل��ل��ك��ث�ير م���ن ا ل�����س��خ��ر ي��ة
و ا ال ن��ت��ق��ا د م��ن ق��ب��ل ا مل�����ش��ا ه��د ي��ن ،
ا ل���ذ ي���ن ت����د ا و ل����و ا ا ل�������ص���و ر ع�بر
م��و ا ق��ع ا ل��ت��و ا ���ص��ل ا ال ج��ت��م��ا ع��ي ،
و �����ش����ن����و ا ه����ج����و م����اً ق����و ي����اً ع��ل��ى
ح��ر ك��ا ت��ه��ا ا ل��ت��ي ال ت��ل��ي��ق ب��ع��م��ر ه��ا
و مكا نتها يف عا مل ا لفن  ،و ا �صفني
ا يا ها با لـ " طنط " و " ا ملر ا هقة " .
و ي����أ ت���ي ه���ذ ا ا ل��ت�����ص��ر ف ا ل��غ��ر ي��ب
م���ن ا خل�������ش���ا ب ����ض���م���ن ���س��ل�����س��ل��ة
ا ل������ر د و د ا ل���ت���ي ت���ق���و م ب���ه���ا ع�بر
���ص��ف��ح��ا ت��ه��ا � ،إ م����ا لإ ث�����ا ر ة غ�ي�ر ة
ا ل��ف��ن��ا ن��ة ر مي ا لبا ر و د ي � ،أ و للر ّد
على �أ خبا ر ا نف�صا لها عن �سعد .
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ت������������س������������ال������������ي
اب���������������������راج

مهنياً� :إرب����اك وف��و���ض��ى م��ع بع�ض الزمالء
يف ال��ع��م��ل� .إ���ش��ك��االت م��ع م�ؤ�س�سات �إداري���ة
عاطفياً� :أطرد �أ�صحاب النيات ال�سيئة قبل �أن
ال�ث��ور ي�ستغلوالوقتلإثارةامل�شكالتبينكوبنياحلبيب
�صحياًُ :خ ِذ اخلطوات الإيجابية جتاه �صحتك،
مبا �أنك من هواة ال�صيد فال ترتدد يف القيام بذلك
مهنياً :مالياً حت�سن يف العمل قد يجلب لك ارباحاً
ج��ي��دة و لكن الكثري م��ن املناف�سني .فكن ح� ً
�ذرا
ع��اط��ف��ي��اً :ك��ن منفتحاً ع��ل��ى احل��ي��اة ب��ع��ي� ً
�دا عن
ال�����ش��ك او ال��ت��ه��ور .ح����ّ�س��ن ع�لاق��ات��ك بال�شريك
جوزاء ك����ي ت��ت��م��ك��ن م����ن جت������اوز اوق�������ات ال�����ض��غ��ط
���ص��ح��ي��اً :م���ن امل�ستح�سن ت��ن��ظ��ي��م ال��واج��ب��ات
تفادياً لأي تق�صري �أو ت��راج��ع معنوي و�صحي

امليزان

العقرب

القو�س

ً
م�شهورا ،ت�ضط ّر
مهنياً :حني تكون حتت ال�ضوء
�إىل خو�ض مواجهات مهمّة تعزز موقعك يف العمل
ع��اط��ف��ي��اً :ت���ق���رّب ال�����ش��ري��ك م��ن��ك ع��ل��ى نحو
م��ف��اج��ئ ي��ث�ير ري���ب���ت���ك ،وق����د ت���ك���ون ال��غ�يرة
ه����ي �أح�������د الأ�����س����ب����اب ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ذل��ك
���ص��ح��ي��اً :ال ت��ت��وق��ف ع��م��ا ب����د�أت ب��ه لتخففيف
وزن���ك ،والنتائج يف القريب العاجل ،ف�لا تقلق

م��ه��ن��ي��اً :ق���د ت��ع��ي�����ش �أج�����واء م��ت��وت��رة ف��ل��ي العمل
ع��ل��ي��ك �أن ت���ع���رف ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا .ت�شعر
�أن�����ك ب������د�أت ت��ف��ق��د ث��ق��ت��ك ب��ب��ع�����ض زم��ل��اء العمل
ع��اط��ف��ي��اً :ال ت��دع خ�لاف��ك ي��ط��ول م��ع احلبيب وب��ادر
اىل امل�����ص��احل��ة .ت��ب��دو ال���ي���وم ن�����ش��ي��ط��اً وم��ن��دف��ع��اً
�صحياً :ت�شعر ب�أنك متعب و�أن املناخ �ضاغط ً
قليال ويت�سبب
بت�أخري وت�سويف وعراقيل تزعجك وتبعرث طاقاتك

م��ه��ن��ي��اً� :أح���ده���م ي��ح��اول �أن يحيك ل��ك م ��ؤام��رة
م����ا ،ف��ك��ن ح� ً
�����ذرا وت���ع���ام���ل م��ع��ه ب���ح���ذر كبري
ع���اط���ف���ي���اً :ال ت���ك���ن ف�������ض���ول���ي���اً وت���ت���دخ���ل يف
ال�سرطان ������ش������ؤون الآخ�������ري�������ن .اه����ت����م ب���ع���م���ل���ك ف��ق��ط
���ص��ح��ي��اً :ت��ك�ثر ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي حت����ول دون
مم��ار���س��ت��ك ال��ري��ا���ض��ة .ح����اول ال��ت��خ��ل�����ص منها
م��ه��ن��ي��اً :ت�����س�ير الأم�����ور يف ال��ع��م��ل ك��م��ا ت��رغ��ب،
وت����ك����ون ال���ن���ت���ائ���ج رائ����ع����ة ج� ً
�����دا ومم���ي���زة.
ً
ً
ع��اط��ف��ي��اً :ي�����ؤدي �أح���د امل��ق��رب�ين دورا م��ه��م��ا يف
ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب��ي��ن��ك وب�ي�ن ال�شريك
اال� �س��د بعد اف�تراق��ك��م��ا لأ���س��ب��اب مل تكن ت�ستحق ذلك
���ص��ح��ي��اً� :إن��ط��ل��ق ب��ن��زه��ة يف الطبيعة واج��م��ع
ب��ع�����ض الأع�������ش���اب ال�ب�رّ ي���ة امل��ف��ي��دة لل�صحة

م��ه��ن��ي��اً� :إم���ك���ان���ات���ك يف الإب��������داع ت�����س��اع��دك
يف ال���ك���ث�ي�ر م����ن امل�����واق�����ف احل�����رج�����ة .ل����ذا،
ع��ل��ي��ك ال�����س�ير ب���ه���ذا ال��ط��ري��ق ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة
اجل���دي ع���اط���ف���ي���اً :ف���ر����ص ال���ت���ق���رّب م����ن ال�����ش��ري��ك
ت������زداد ي���وم���اً ب��ع��د ي�����وم ،ف���ح���اول �أن ت��ب��ذل
ج���ه� ً
��ودا م�����ض��اع��ف��ة ل���ي���زداد ال��ت��وا���ص��ل بينكما
�صحياً :مت�ضية �ساعات طويلة يف النقا�شات
غ�ير املجدية ت��ره��ق �أع�صابك وتتعب نف�سيتك
م���ه���ن���ي���اً :ح������اول � ّأال ت���وظ���ف �أم�����وال�����ك يف
ا���س��ت��ث��م��ارات م���ن دون و���ض��ع خ��ط��ط ثابتة
ل��ه��ا ،وت��ري��ث ح��ت��ى جت��د ال��ع��ر���ض املنا�سب
الدلو ع��اط��ف��ي��اً :ال�����ش��ري��ك ي��ط��ال��ب��ك ب��ج��واب حا�سم
ح���ول ط��ب��ي��ع��ة ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن��ك��م��ا ،اىل جانب
ع�����دد م����ن الأم���������ور ال���ت���ي ت���ه���م ال��ط��رف�ين
�صحياً� :سعيك املتوا�صل للح�صول على الر�شاقة
ل��ن يخيب �إذا ن��ف��ذت التعليمات ال�ضرورية
م �ه �ن �ي��اً :ال ت���ض� ّي��ع ال��وق��ت ب��ال���ش�ع��ور بالندم
ل �ت �ع��زي��ز و� �ض �ع��ك امل� ��ايل �� �س ��واء ك���ان ذل���ك من
خ �ل�ال م� �ك ��اف� ��أة �أورب � � ��ح �أوج � ��ائ � ��زة معنية
ع��اط��ف��ي��اً :ت �ن �ت��اب��ك � �ش �ك��وك جت� ��اه احل �ب �ي��ب
وت�����ش��ع��ر �أن� � ��ه غ ��ام� �� ��ض .ه� ��و م �� �ش �ت��ت وال
احل��وت ي��ع��رف م �� �ص�يره م��ع��ك .ك ��ن �أك �ث��ر و� �ض��وح��اً
�صحياً :ال تتململ م��ن الن�صائح والإر���ش��ادات
املفيدة لل�صحة ،نتائجها �ستكون �إيجابية بعد حني

اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
� 1صحيفة لبنانية – مدينة فل�سطينية على املتو�سط – 2قطع البالد – عندليب – � 3-ساللة كرديّة الأ�صل حكمتم�صر و�سورية واليمن –  4-جواب – من اخل�ضار – 5-
ثرى – بذر الأر�ض – للت�أوه –  6-م�ستح�ضر طبّي للتطهري
– قبل اليوم – رخو بالأجنبية –  7-جمموعة �أعمال امل�سيح
و�أقواله – وحدة قيا�س لل�سوائل –  8-خا�صتك بالأجنبية
– �شاعر �سوري قدمي من �أهل حم�ص ومن ال�شعراء املجيدين
رثى احل�سني وعُرف مبجونه –  9-ميتنع – من احليوانات
– حفر البئر – � 10-أوّل جريدة عربية �أن�شئت يف �أمريكا

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1بحر يتفرّع من املتو�سط بني ايطاليا وكرواتيا و�ألبانيا– � 2-إم��ارة �أوروب��ي��ة م�ستقلة على املتو�سط –  3-من
امل��ه��ن – �أرخ���ى ال�سرت – ح � ّل –  4-مو�سيقي من�ساوي
وا�ضع قوانني ال�سمفونيّة الكال�سيكية – من �أع�ضاء اجل�سم
– � 5-إله اخل�صب عند ال�سومريني – عا�صمة مالطة – 6-
�أغلظ �أوتار العود – ماركة �سجائر – � 7-أمرباطور �أثيوبيا
ال�سابق – � 8-سحب تر�شيحه يف الإنتخابات – ي�صرخ وي�صيح
بالأجنبية –  9-مدينة يف نيجرييا – حملك ودكانك التجاري –
 10-مقيا�س �أر�ضي – مدينة ايطالية �شهرية عا�صمة تو�سكانا

مهنياً :ال تنهر عند �أول اختبار ،يف احلياة الكثري من
املعوقاتواملطبّات،والبقاءفيهال�صاحبالإرادةالأقوى
ع��اط �ف �ي��اً :ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �� �ش��ري��ك با�ستخفاف
العذراء ي��رخ��ي ب �ظ�لال��ه ع �ل��ى ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن�ك�م��ا ،ف �ح��اول
ت�� ��دارك ال��و� �ض��ع ب �� �س��رع��ة ق �ب��ل ت �ف��اق��م الأم� ��ور
� �ص �ح �ي��اً :ن �ظ��م ح �ي��ات��ك ،خ���ص����ص ل�ل�ع�م��ل وق �ت��اً،
وللريا�ضة وق �ت��اً ،و�أن ��ت ال��راب��ح يف نهاية املطاف

س����دوك����و

م��ه��ن��ي��اً :ال ت���ل���زم ن��ف�����س��ك ب�����أم����ور ال ميكنك
حتقيقها ،اال اذا كنت ج��اه� ً
�زا للتحديات املقبلة
ع��اط��ف��ي��اً��� :ص��ارح ال�شريك بحقيقة اح�سا�سك،
احلمل ف��ه��و ادرى مب��ا ي��ج��ول يف داخ��ل��ك م��ن م�شاعر
���ص��ح��ي��اً :ال ت��ك��ل��ف ن��ف�����س��ك �أك��ث�ر م���ن و�سعها،
وام��ن��ح ال��ري��ا���ض��ة �أك�ب�ر ق���در مم��ك��ن م��ن الوقت

م��ه��ن��ي��اً :ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س ع��ام��ل �أ���س��ا���س��ي لتطوير
ق����درات����ك يف ال���ع���م���ل ،وك����ل م���ا ع����دا ذل����ك ت��ك��ون
ل���ه ارت��������دادات ���س��ل��ب��ي��ة غ�ي�ر حم�����س��وب��ة ال��ن��ت��ائ��ج
ع���اط���ف���ي���اً :ال�����ش��ري��ك ي��ث�ير اه��ت��م��ام��ك ب��ق��درات��ه
ال��ذه��ن��ي��ة ،ل��ك��ن ال ت���دع ذل���ك ي�ضعف م��وق��ف��ك جتاهه
���ص��ح��ي��اً :ك���ل خ��ط��وة ت��ق��دم ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى ال�صعيد
ال�صحي مهمة ج� ً
�دا ،وا�ست�شر ا�صحاب االخت�صا�ص

م������ش������اه���ي��ر
ممثلةم�صريةمواليد�24آذار�.1938إ�شتهرتيفالعديدمنالأدوارال�سينمائيةولق ّبتبنجمة
اجلماهري � = 3+4+5+1+2إلهة ال�صيد عند الرومان ■ = 6+7+8+9+10+11الع�سكري

)1خمسة و خمستني و كثرهم مريتني كم يكون
)2ث����ل���اث��������ة م�������ع ث���ل��اث������ة وك���������ل م���ا
ع����دي����ت س���ب���ع���ة ص������ار ال���س���ب���ع���ة ث�ل�اث���ة

كلمات متقاطعة

ال����������غ����������از

)3شقيقتان تجري إحداهما وراء األخرى دون اللحاق بها؟
)4أذا

أب������ي������ض������ت

إت�����س�����خ�����ت؟

)5خ������������������������ال أب����������������ن ع������م������ت������ك؟
)6بيت ل���ي���س ل����ه ج�������دران وال ح���ج���رات؟
)7ستة أع���داد متتابعة مجموعها  75ماهي؟
 )8ماهو الشيء الذي يخرج من املاء ويموت يف املاء ؟

