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ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺭﻣــﻠــﺔ ﺍﻟــﻤــﺮﺣــﻮﻡ,ﺃﻭﻻﺩﻩ,ﺍﺧــﻮﺗــﻪ ,ﺃﺧــﻮﺍﺗــﻪ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟـ ﺷﻬﺎﺏ ﻭﻧﺼﺮ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ
ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺍﺣﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ
ﺍﻟـــــــﻐـــــــﺎﻟـــــــﻲ ﻃــــــﻴــــــﺐ ﺍﻟــــــﺬﻛــــــﺮ

ﻃﻮﻧﻲ ﺣﻨﺎ ﺷﻬﺎﺏ
)ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺩﻱ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 11-2-2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺺ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ

نسرين عبود
مديرة صندوق
املرضى كالليت
يف شفاعمرو
بجدارة وكفاءة
خل ًفا ملتى عزام

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟـــ ﺗﻠﺤﻤﻲ
ﺃﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ
ِ
ﻭﻋﻮﻛﻞ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺍﺣﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ
ﺍﻟـــــــﻐـــــــﺎﻟـــــــﻲ ﻃــــــﻴــــــﺐ ﺍﻟــــــﺬﻛــــــﺮ

ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻠﺤﻤﻲ
)ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻢ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 10-2-2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺺ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺍﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ,ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺘﻪ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻝ ﺳﻠﻔﻴﺘﻲ
ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺭﺍﺣــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــﻘــﻴــﺪﻫــﻢ ﻃــﻴــﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ

ﻣﻨﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﻔﻴﺘﻲ
)ﺍﺑﻮ ﺍﻣﻄﺎﻧﺲ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 04/02/2017

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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بلدية شفاعمرو :مسرية العطاء مستمرة لسنة الثالثة
على التوالي ،واملصادقة على ميزانيات عدد من املشاريع

ا���س��ت��م��رارًا مل�سرية ال��ت��ط�وّر وال��ع��ط��اء الدارة
بلدية �شفاعمرو لل�سنة الثالثة على التوايل،
عُقد م�ساء ي��وم الأرب��ع��اء الأخ�ير ،يف املجل�س
البلدي يف �شفاعمرو ،جل�سة مثمرة مت خاللها
امل�صادقة على عد ٍد من امل�شاريع وامليزانيات
وم��ن��ه��ا؛ امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة وزارة
املوا�صالت لبناء ج�سر ي�صل بني �شقي مدر�سة
املربي �صالح �سمور وذلك بهدف حماية طالب
امل��دار���س يف تلك املنطقه من ح��وادث ال�سري،
كما ومت امل�صادقة على تفعيل برنامج حتديات
"אתגרים" ل��ل�برام��ج الالمنهجية مببلغ
� 515000شيكل ،امل�صادقة على ميزانية
بناء ح�ضانات متطورة وحديثة االول يف حي
امل��ي��دان وال��ث��اين يف ب��ق��رب ع��ي��ادة الأ���س��ن��ان يف
حي مر�شان/الربج مببلغ ق��درة  6.5مليون
�شيكل ،امل�صادقة على ميزانية وزارة املعارف

لتطوير الفرع التكنولوجي يف ال�شاملة ج على
ا�سم �إبراهيم منر ح�سني وميزانية زوايا "افق
جديد" يف املدر�سة الإعدادية حي ابو �شهاب.
كما وتوفقنا بامل�صادقة على تطوير منطقة
اح���را����ش ب���ج���وار ح���ي اجل���ن���ود امل�����س��رح�ين
ومفرق �سوميخ كمتنزه وم�سار للم�شي مببلغ
� 2،710،000شيكل ،كما وميزانيات �أخرى
كثرية �سيتم الك�شف عنها يف اال�شهر القريبة.
حديث مع رئي�س البلدية ام�ين عنبتاوي
ويف
ٍ
ق��ال :ي�سرين ان افتتح ه��ذه ال�سنة بنجاحات
كبرية من خالل امل�صادقه على ميزانيات تدعم
التعليم وكذلك برنامج املتنزه يف مفرق �سوميخ
والذي يوجد الفر�صة للكثري من اهايل �شفاعمرو
بالبدء بنظام حياة �صحي من خالل م�سارات
خا�صة ملمار�سة ه��واي��ة امل�����ش��ي .نحن نكمل
م�سريتنا من اجل م�صلحة املواطن ال�شفاعمري.

بعد متابعة للجنة املوظفني يف بلدية شفاعمرو االتفاق
مع إدارة البلدية على إبقاء  6مساعدات يف عملهن
بعد متابعة وجهود جلنة املوظفني وادارة
ب��ل��دي��ة �شفاعمرو مت االت��ف��اق ع��ل��ى �إب��ق��اء 6
موظفات يف عملهن بعد م�شاكل عالقة مبو�ضوع
قانونية توظيفهن ،وج��اء االتفاق بعد جهود
رئي�س البلدية ال�سيد ام�ين عنبتاوي ومدير
عام البلدية د .كمال �شوفانية وبالتعاون مع
نائب مديرة ق�سم املعارف ال�سيد منري ن�صراهلل

ومدير ق�سم القوى العاملة ال�سيد ماهر م�شعور
وم��ن جهة اخ��رى ب�ين رئي�س جلنة املوظفني
ال�سيد ع��زي��ز ���س��واع��د وع���دد م��ن الأع�����ض��اء.
و�أكد عزيز �سواعد ان جهود رئي�س البلدية ومدير
عام البلدية �أثمرت عن التو�صل حلل �إ�شكال
املوظفات و�سيتم حترير املعا�شات لهن عن
الأ�شهر املا�ضية ومت الإقرار على بقائهن يف عملهن

نسرين عبود مديرة صندوق املرضى كالليت
يف شفاعمرو بجدارة وكفاءة خل ًفا ملتى عزام
مت �أم�����س اخلمي�س االع�ل�ان ع��ن الفائز
مبناق�صة �إدارة ���ص��ن��دوق املر�ضى
ك�لال��ي��ت يف ���ش��ف��اع��م��رو ,وق����د ف���ازت
باملناق�صة ال�سيدة ن�سرين عبود زوجة
ال�سيد غ�����س��ان ع��ب��ود ,ح��ي��ث �ست�شغل
من�صب مديرة ال�صندوق ً
خلفا لل�سيد
متى ع��زام ال��ذي �شغل الوظيفه �سنني
طويلة ب�إخال�ص وامانة وادارة �سليمة .
ه���ذا وع��م��ل��ت ن�����س��ري��ن ع�����ش��ري��ن ع��ا ًم��ا
م��وظ��ف��ة يف ال�����ص��ن��دوق ,وق���د ح�صلت
م ��ؤخ �رًا على وظيفة اداري����ة وم��ن ثم
تر�شحت للمناق�صة وفازت بها بقدراتها
وكفاءتها التي �أهلتها لهذا اللقب بجدارة

حسم قضية الجسر الرابط بني شقي مدرسة املكتب على اسم
املرحومصالحسمورمنقبلوزيراملواصالتحسبمطلبالبلدية
وك �ي��ل رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ه ف ��رج خ�ن�ي�ف��س ل �ل �س�لام  :ن �ح��ن ن�ع�م��ل م �ن��ذ م��دة
ط��وي �ل��ة ل�ت�ج�ه�ي��ز ت��رخ �ي��ص ل�ل�ج�س��ر وق ��د ح�ق�ق�ن�ا ذل ��ك ب� �اص� �ر ٍار وت �ح �دٍ

قامت ادارة بلدية �شفاعمرو قبل �أكرث من �شهر بحث
مو�ضوع اجل�سر ال��راب��ط ب�ين �شقي مدر�سة املكتب
على ا�سم املرحوم �صالح �سمور مع وزير املوا�صالت
ي�سرائيل كات�س ,مع ت�شديد على هذا املطلب حيث تر�صد
ميزانية خا�صة .ح�ضر االجتماع الرئي�س �أمني عنبتاوي
وم�س�ؤول ق�سم التطوير فرج خنيف�س وم�ست�شار الوزير
للو�سط العربي �سمري قائد بيه وفايز نكد مدير ق�سم ال�سري
عر�ض ال��وف��د على ال��وزي��ر خ��ط��ورة و�ضع املدر�سة
ب�شقيها حيث ي�شكل ال�شارع الذي يف�صل بني البنايتني

خطرًا كبريًا على الطالب ,االمر الذي �سبب عدد كبري
من حوادث الده�س لطالب املدر�سة ,اخرها كان قبل
ا�سبوع  ،حيث اقتنع الوزير بهذا املطلب العادل وقد
ار�سل تعهد مايل �أول ام�س بقيمة  755الف �شيكل,
على ان تقوم البلدية ب�إر�ساء مناق�صة وبناء اجل�سر .
ال�سيد فرج خنيف�س عرب عن فرحته و�شكره للوزير الذي
تفهم مطلب البلدية مل�صلحة االهل والطالب واملدير
واملعلمني ,و�أكد �أن الأمر حتقق بف�ضل ا�صرار وجهود
جبارة وظفها بنف�سه جتاه الوزير لإقناعه بهذا الأمر

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 الربيدااللكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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ﻟﺤﻤﺔ ﺧﺮﻭﻑ  1ﻛﻐﻢ 100
ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ
ﺵ.ﺝ

ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺩﺟﺎﺝ ﻃﺎﺯﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻧﻘﺎﻧﻖ  ,ﻫﻤﺒﻮﺭﻏﺮ,ﺳﺮﺳﻴﺴﻮ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 27.01.17
ﺗﺮﻗﺒﻮﺍ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
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منطقة شفاعمرو الحزبية تستنهض الهمم استعدادًا النتخابات نقابة املعلمني يف 2017/5/16
* م��وف��ق خ�لاي�ل��ة رئ �ي��س ق�ائ�م��ة ال�ج�ب�ه��ة الن �ت �خ �اب �ات ال�ن�ق�اب��ة  :ق�ائ�م��ة ال�ج�ب�ه��ة ك �ان��ت وم� �ا زال� ��ت امل�م�ث��ل ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ح�ق��وق ج�م�ي��ع املعلمني

* ص�ب�ري ح �م��دي س�ك��رت�ير امل�ن�ط�ق�ة:س�ن�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة بتنظيم ط �واق��م ال�ع�م��ل ووض ��ع خ�ط��ة للحملة االن�ت�خ�اب�ي��ة ل�ن�ق�اب��ة املعلمني

عقد م�ساء االرب��ع��اء املا�ضي اجتماع حت�ضريي
النتخابات نقابة املعلمني يف مقر احلزب واجلبهة
يف �شفاعمرو مب�شاركة اع�ضاء كتلة اجلبهة يف نقابة
املعلمني الرفاق موفق خاليلة رئي�س كتلة اجلبهة
يف نقابة املعلمني ومر�شحها لالنتخابات القادمة
وال��رف��اق �سعيد يا�سني ونبيل نخلة .وبح�ضور
ن�شطاء من منطقة �شفاعمرو احلزبية اع�ضاء من
�سكرتارية املنطقة ومعلمني جبهويني من املنطقة.
وتر�أ�س االجتماع الرفيق عبد منارنة مركز احلملة
االنتخابية لنقابة املعلمني يف منطقة �شفاعمرو
الذي اكد انه بناء على قرارات �سكرتارية منطقة
�شفاعمرو بتوكيلي والرفيق جهاد �سعد مبلف
احلملة االنتخابية بنقابة املعلمني مت الدعوة لهذا
االجتماع التح�ضريي مع قيادة الكتلة من اجل
دفع العمل باجتاه ا�ستنها�ض الهمم والتح�ضري
كما يجب ،من اجل اجناح قائمة اجلبهة يف حملتها
االنتخابية يف نقابة املعلمني.وقدم الرفيق موفق

خاليلة بيانا م�ستفي�ضا حول اجواء التح�ضريات
للحملة االنتخابية وج��و االحت�ضان والت�أييد
املتزايد لكتلة اجلبهة يف نقابة املعلمني ،حيث �إنها
القائمة العربية اليهودية الوحيدة التي �صمدت

القرّا وندّاف يبحثان يف شفاعمرو "أزمة"
حي القديس مار يوحنا ويعدان بحل قريب

ب��ح��ث ظ��ه��ر �أم�����س اخل��م��ي�����س ال��وزي��ر اجلديد
�أي����وب ق���را ي��راف��ق��ه الأب ج�برائ��ي��ل ن����دّاف يف
���ش��ف��اع��م��رو ق�����ض��ي��ة ت��ق��اع�����س ال�����س��ل��ط��ات من
امل�صادقة نهائيًا على ت�سويق قطع االر���ض
يف ال��و���س��ط��اين يف ح��ي م���ار ي��وح��ن��ا اجل��دي��د .
هذا وا�ستقبل عدد كبري من ال�شباب وخا�صة
املجندون امل�سيحيون  ,بغياب ال�سيا�سيني ,الأب

ن �دّاف وال��وزي��ر ق� ّرا يف بيت ال�سيد ك��رمي �أيوب
حيث عر�ضوا �أمامهما خارطة احلي وتفا�صيل
تقاع�س ال�سلطات عن و�ضع اللم�سات االخريه
وامل�صادقة على م�شروع الت�سويق  ,حيث �أ�صغى
االثنان اىل وجع ال�شباب ووعدا بالتدخل الفوري
من اجل ح�سم املو�ضوع امام اللجنة اللوائية
وال�سلطات املخت�صة مل�صلحة �شباب البلد

وا�ستمرت مبثابرة يف ن�ضالها م��ن اج��ل حقوق
املعلمني العرب واليهود ،وهي الوجه الدميقراطي
احلقيقي للمعلمني يف حت�صيل حقوقهم والتعبري
عن طموحاتهم .ولأنها الوحيدة من مركبات القائمة

امل�شرتكة التي تخو�ض االنتخابات النقابية فهي
متثل اي�ضا القائمة امل�شرتكة ومركباتها يف هذه
احلملة .و�أك��د على اهمية البدء يف التح�ضريات
وال��ف��ع��ال��ي��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة وامل�����س��اع��دة وتنظيم
الزيارات للمعلمني يف مدار�سهم مبدننا وقرانا يف
منطقة �شفاعمرو والعمل على ا�شراك اكرب عدد
من املعلمني يف الن�شاط االنتخابي بالتعاون اي�ضا
مع جلان االولياء حلمل الهم العام من اجل حقوق
املعلمني يف املنطقة ويف البالد.وبعد مناق�شة ما جاء
يف البيانات املقدمة خل�ص الرفيق �صربي حمدي
�سكرتري منطقة �شفاعمرو للحزب ال�شيوعي قائال:
ان املنطقة �ستقوم ب�إقامة طواقم انتخابية يف كل بلد
يف املنطقة وحت�ضري خطة عمل انتخابية يف جوهرها
تكثيف الزيارات البيتية للمعلمني وزيارات قيادة
الكتلة للمدار�س يف املنطقة .ومت اقرار العمل على
اقامة طواقم انتخابية ون�شطاء لقائمة اجلبهة يف
كل مدر�سة يف املنطقة حتى تاريخ .15/2/2017
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ال �ن�يران تلتهم م �ن �زلاً بشفاعمرو واض � �رار جسيمة دون اص�اب�ات  14ق��ت� اَ
�ي�َل� ع��رب��ي��ا يف ح����وادث
التحقيقات األولية تشري أن سبب الحريق هو
اشتعال ال��ط��رق م��ن��ذ ب �داي��ة ع���ام 2017
"ت��اب��ل��ت" وُض���ع على الكنبة أث��ن��اء شحنه بالكهرباء
واالن��ق��اذ القطرية ان ثالثة طواقم اطفاء وان��ق��اذ من
حمطة �شفاعمرو عملت على اخ��م��اد احل��ري��ق  ،كما
ات�ضح �أن احلريق �شب يف الطابق الثاين من املنزل.
وت�سبب احلريق ب�أ�ضرار يف املنزل دون وقوع ا�صابات
وي��ج��ري حتقيق مل��ع��رف��ة ا���س��ب��اب ان����دالع ال��ن�يران.
وا�ضاف كايد ظاهر  ":التحقيق االويل ل�سلطة االطفاء
واالن��ق��اذ ا�شار اىل ان �سبب ن�شوب احلريق ا�شتعال
حا�سوب نقال (تابلت) بعد ان و�ضع على الكنبة خالل
�������ش������ب �������ص������ب������اح �أم�������������������س اخل�����م�����ي�����������س� ,شحنه بالكهرباء ,الأمر الذي �أدى اىل ا�شتعال الكنبة  .كما
ح�����ري�����ق يف م����ن����زل يف م���دي���ن���ة ����ش���ف���اع���م���رو  .ات�ضح ان �صاحب املنزل قام باخراج اوالده عن طريق
وي��ف��ي��د ك��اي��د ظ��اه��ر ال��ن��اط��ق بل�سان �سلطة االط��ف��اء ال�شرفه بعد ان قام احد اجلريان بو�ضع �سلم على ال�شرفة.

معهد الطب الشرعي يفنّد رواية الشرطة حول إصابة النائب عودة

•املعهد الشرعي :اإلصابة تالئم عوارض إصابات الرصاص االسفنجي

�أك��د التقرير الطبي ملعهد الطب ال�شرعي (اب��و كبري) �أن
�إ���ص��اب��ة النائب ع��ودة ال ميكن �أن تكون ناجتة ع��ن حجر،
والإ�صابة تالئم ع��وار���ض �إ�صابات الر�صا�ص اال�سفنجي.
خالل فعاليات �إحتجاجية �ضد هدم البيوت يف �أم احلريان ،يوم
الإربعاء  18.1.17اعتدت قوات ال�شرطة على النائب �أمين
عودة رئي�س القائمة امل�شرتكة ،و�أطلقت الر�صا�ص اال�سفنجي
على ر�أ�سه وظهره ،وذل��ك بعد ر�� ّ�ش غاز الفلفل على عينيه.
بعد مرور يوم على �إ�صابته� ،أجرت د .مايا فورمان للنائب عودة
فحو�صات يف معهد الطب ال�شرعي ابو كبري وذلك بنا ًء على طلبه.
وق��د تلقى النائب ع��ودة النتائج الر�سمية للفح�ص التي
ت�ؤكد �أن الإ�صابات تالئم �إ�صابات الر�صا�ص اال�سفنجي.
وخا�صة الإ���ص��اب��ة يف ر�أ���س��ه حيث ّ
يو�ضح التقرير ب�شكل

ق��اط��ع �أن �إ���ص��اب��ة ك��ه��ذه ال مي��ك��ن �أن حت���دث م��ن حجر،
وه���ذا يدح�ض ادع����اءات ال�شرطة ،بعد احل���دث مبا�شرة.
هذا وقد حتوّلت نتائج الفح�ص ال�شرعي اىل ق�سم "التحقيق مع �أفراد
ال�شرطة" ،و�سيتم فح�صهم �ضمن ال�شكوى التي تقدم بها النائب
�أمين عودة عرب مركز عدالة واللجنة ال�شعبية ملناه�ضة التعذيب.
رئي�س القائمة امل�شرتكة ،النائب �أمين عودة عقب على نتائج
الفح�ص بقوله" :اليوم ك�شفنا و�أثبتنا ب�شكل ر�سمي وقاطع
كذبة ا�ضافية من �أكاذيب ال�شرطة والوزير �أردان حول �أحداث
�أم احلريان والتهجري العنيف الذي قاموا به .ال�شرطة تعرف
نْ
�شخ�صي ،ولذا كان همها
�أن ت�صرفها الإجرامي �أدى اىل مقتل
فقط بث الأكاذيب واملعلومات املغلوطة لتحاول التغطية على
جرميتها وف�شلها الكبري� .سن�ستمر بف�ضح �أكاذيب �إ�ضافية،
ولذا فبكل ثقة نحن الذين نطالب ب�إقامة جلنة حتقيق ر�سمية".
و�أ�ضاف�" :أطالب و�أ�شدد على مطلب �إقامة جلنة حتقيق ر�سمية
وم�ستقلة للتحقيق ب�أحداث �أم احلريان ،من حلظة اتخاذ القرار
و�إر�سال الأوامر ب�إر�سال قوات �شرطة م�سلحة بر�صا�ص حي
لإخالء القرية ،وفح�ص عملية التهجري ال�شر�سة نف�سها و�صولاً
اىل التحقيق ببث الأكاذيب من قبل ال�شرطة والوزارة ،والأمر
الذي ال نتنازل عنه هو بحث مقتل يعقوب �أبو القيعان وكل
الأكاذيب الر�سمية حول ذلك .وكل هذا �سيثبت من جديد ب�أن
ال�شرطة تتعامل مع املواطنني العرب ك�أعداء ولي�س كمواطنني".

لقي ً 14
�شخ�صا عربيا م�صرعهم بحوادث
الطرق منذ بداية عام  ، 2017هذا ما
يت�ضح من معطيات جمعية "�أور يروك"
(�ضوء االخ�ضر) املبنية على �أ�سا�س
معطيات ال�سلطة الوطنية للأمان على
الطرق .ومقارنه بالفرتة امل��وازي��ة من
ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ،التي قتل خاللها �ستة
�أ�شخا�ص من �أبناء املجتمع العربي ،طر�أ
�أرتفاع حاد ومقلق بن�سبة  %133يف عدد
القتلى بحوادث الطرق يف املجتمع العربي.
وقد كان اال�سبوع االخري �أ�سبو ًعا قاتلاً
ب��الأخ�����ص يف ���ش��وارع �أ���س��رائ��ي��ل :قتل
ً
�شخ�صا يف ح��وادث ط��رق ،ثمانية
13
�أ�شخا�ص من �أيناء املجتمع العربي .ال
يوجد تغيري يف ع��دد القتلى يف حوادث

طرق يف املجتمع اليهودي� 16 .شخ�ص
من املجتمع اليهودي قتلوا منذ بداية
ع���ام � ،2017أي نف�س ع���دد القتلى
مقارنة بالفرتة املوازية من عام .2016
منذ بداية عام  2017حتى 29.1.17
قتل ً 33
�شخ�صا يف حوادث طرق ،ثمانية
قتلى �أك�ث�ر م��ق��ارن��ة ب��ال��ف�ترة امل��وازي��ة
من العام الفائت� ،أي �أرتفا ًعا بن�سبة
� .%32سبعة قتلى من جميع القتلى يف
املجتمع العربي هم �سائقني ،ثالثة منهم
�سائقني �شباب وه��م حت��ت جيل .24
منذ بداية عام  2017وقع  28حادث
طرق قاتلاً (ح��ادث مع قتيل واحد على
االق���ل)� ،أي �ستة ح���وادث قاتلة �أكرث
مقارنة بالفرتة املوازية من العام الفائت.

الكشف عن معادن خطرية يف مياه الشرب بالبالد

الشرطة تصادر  5.5طن من اللحوم يف طمرة

يف بيان �صادر عن ال�شرطة يوم �أم�س اخلمي�س ،جاء":يف
�سياق موا�صلة ال�شرطة بن�شاطاتها ً
حر�صا على ال�سالمة
وال�صحة العامة وتعزيز م�ستوى احلياة املعي�شية الالئقة،
جملة الن�شاطات امل�شرتكة مع وزارة الزراعة ق�سم الرقابة

على الرثوات احليوانية والنباتية ،وا�ستنا ًدا على �أوامر
تفتي�ش قانونية ،مت م�ؤخرا يف ال�شمال ،مبدينة طمرة،
مداهمة حم��ل جت��اري وا���س��ع لت�سويق اللحوم �ضبطت
خالله القوات نحو  5.5طن من اللحوم املذبوحة بعي ًدا
عن الرقابة البيطرية ال�ضرورية ،حيث مت حتويل اللحوم
لالبادة مع توقيف م�شتبه بالثالثينات من عمره ،من ال�سكان
هناك ،بال�ضلوع يف احلا�صل وحتويله للتحقيقات اجلارية.
ا���ض��ف  ,يف م��و���ش��اڤ ع��م�لاه ودل��ت��ون مت خ�ل�ال عملية
مداهمة وتفتي�ش م�شابهة �ضبط جممل نحو  0.5طن
م��ن ال��ل��ح��وم امل��ذب��وح��ة بعيدا ع��ن ال��رق��اب��ة ال�ضرورية
ومت حتويلها لالبادة مع توقيف  3م�شتبهني بال�ضلوع
يف احل��ا���ص��ل وحت��وي��ل��ه��م ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجلارية"..

ك�شفت فحو�صات �أج��ري��ت م �� ّؤخ��را على
�أجهزة القهوة من �أجل فح�ص كميّة املعادن
املتواجدة بها عن وج��ود معادن خطرية
يف مياه حنفيّات ال�شرب يف بع�ض الأماكن
ويف م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة يف ال����ب��ل�اد .
ه���ذا وح�����س��ب امل��وا���ص��ف��ات ف���ان تركيز
امل���ع���ادن يف م��ي��اه ال�����ش��رب ي��ج��ب �أن ال
يرتفع عن  10ميكروغرام لليرت الواحد،

ولكن ق�سما م��ن الفحو�صات ك�شفت عن
وج��ود معادن بكميات م�ضاعفة من ذلك .
وج����اء م��ن وزارة ال�����ص��ح��ة "�أ ّن ك�ثرة
املعادن يف مياه ال�شرب ت�سبّب ت�أثريًا على
ال�صحة ،وق��د ت����ؤدّي اىل �أم��را���ض عديدة
منها �أم��را���ض قلب وارت��ف��اع ب�ضغط الدم
ّ
والر�ضع
وم�شاكل يف تطوّر ومن� ّو الأج ّنة
والأط����ف����ال وغ�ي�ره���ا م���ن الأمرا�ض" .

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﻜﺎ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ :ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺸﻴﻌﻞ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ
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ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﻴﻜﺎ ﻏﺮﺍﻧﻴﺖ ﺑﻮﺭﺳﻼﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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رم����������������������اح ي��������ص��������وب��������ه��������ا  -م���������ع����ي����ن أب������������������و ع�����ب�����ي�����د

م��س��ت��وط��ن��ة ع���م���ون���ا وغ������از األم���ون���ي���ا

ق����د ي���ت�������س���اءل وي�������س���ت���غ���رب ال�����ق�����ارئ فهم
ال��ع�لاق��ة ب�ين ط���ريف ال��ع��ن��وان ،ورمب����ا ي��ق��ول:
"و�شو ج����اب ع��م��ون��ا ل���غ���از الأمونيا" .
مل �أخ�تر ه��ذه العنوان ،لأن��ه م���وزون ،ومل ي�� ِأت
االختيار عفويًّا؛ و�إمنا لأُطلع الر�أي العا ّم والقلة
من �أ�صحاب ال�ضمري وال�شرفاء على حقيقة وواقع
ما منر به من معاناة ،خطورة� ،أب��ع��اد ،نتائج،
وانعكا�سات بناء امل�ستوطنات ،وغ��از االمونيا.
�أو ّد الت�أكيد على �أن املواطن العربي متم�سك بكل

�شرب من �أر�ضه التي ورثها عن �أج��داده و�آبائه،
ورعاها خري الرعاية بكل �إخال�ص وحمبة ،ومهما
كانت العقوبات �شديدة وم�ؤملة مل ولن ت�ستطيع
�أي قوة يف العامل �أن تردع وت�سكت �صرخة مالك
الأر�ض �ضد �سيا�سة �سلب الأر�ض وامل�سكن ،والتي
تعني �سلب �أب�سط احلقوق الأ�سا�سية امل�شروعة،
وهي بناء بيت للعي�ش ب�أمن وكرامة ،وهذه �سيا�سة
رخي�صة غري �إن�سانية و�أخالقية من الدرجة الأوىل،
�أنها ملواجهة خطرية تثري القلق والتوتر ال�شديدين

شبح هدم البيوت املخيّم على املجتمع العربي جزء
من سياسة تمييز عنصري للحكومة اإلسرائيلية
اإلع����ل���ام��������ي أح������م������د ح�������ازم

الفل�سطينيون داخل مناطق الـ � ،48أ�ص ّرت �إ�سرائيل
منذ ت�أ�سي�سها ع��ام  1948على �أن تطلق عليهم
�صفة "عرب �إ�سرائيل" لهدف �سيا�سي وه��و التنكر
ال�سم (فل�سطني) و�إبعاده عن الذاكرة الفل�سطينية.
ه ��ؤالء الفل�سطينيون وعلى الرغم من �أنهم ميثلون
ح���وايل  21%م��ن جممل ت��ع��داد �سكان �إ�سرائيل،
لكنهم يعانون م��ن ا�ضطهاد ومتييز عن�صري من
جانب احلكومة الإ�سرائيلية على كل امل�ستويات.
حتى �أن �شخ�صيات معروفة على ال�صعيد العاملي مثل
الأ�سقف د�سموند توتو ،وغريه من الزعماء اجلنوب
�أفريقيني املعادين للعن�صرية ،وجيمي كارتر الرئي�س
ال�سابق للواليات املتحدة الأمريكية ،وم�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي زبكنو برزيزين�سكي ،انتقدوا ب�شدة هذا
النهج العن�صري الذي تتبعه �إ�سرائيل جتاه مواطنني
فيها ،وق��ام��وا ب��إج��راء مقارنات ما بني ال�سيا�سات
الإ�سرائيليةوالنظامالعن�صريال�سابقيفجنوب�أفريقيا.
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ت��ق��ول ان��ه رغ��م ارت��ف��اع عدد
املواطنني الفل�سطينيني م��ن �سنة  1948بن�سبة
� ،800%إال �أن ملكيتهم لأر�ضهم تقل�صت مبقدار 16
ً
�ضعفاً .ويف حني ي�ش ّكل العرب اليوم حوايل  21%من
�سكان �إ�سرائيل ف�إن م�سطح نفوذهم ميتد على 2.5%
فقط من جممل الأرا���ض��ي .وعلى �سبيل املثال تبلغ
ن�سبة العرب يف اجلليل  51%من جمموع ال�سكان،
لكنهم ال ميلكون �سوى  7%م��ن �أرا���ض��ي اجلليل.
�سيا�سة هدم بيوت عربية بحجة عدم وجود ترخي�ص
بناء لي�ست جديدة على املجتمع العربي .التقارير
الر�سمية احلكومية وغري احلكومية ت�ؤكد �أن ظاهرة
البناء غري املرخ�ص لي�ست حكرًا على العرب فقط.
جلنة غازيت التي �شكلها وزي��ر الداخليه ،يف حينه
�شريان�سكي ،عام  9919لدرا�سة ظاهرة البناء غري
القانوين ،ما ع��دا ل��واء اجل��ن��وب ،حتدثت عن وجود
ن�سبة ما بني  43% - 33%من الأبنية غري املرخ�صة
يف الو�سط اليهودي .وباملقابل ف�إن ال�سلطات الر�سمية
تتعامل مع هذه الظاهرة يف الو�سط اليهودي ب�أكف
من حرير ،وت�سعى ل�شرعنتها يف غالب الأحيان ،بينما
قوانني التنظيم والبناء م�سلطة على رق��اب العرب.
بيوت عربية ق��ي اجلليل واملثلث تعر�ضت ال�شهر
املا�ضي للهدم .مما يعني �أن نتنياهو جاوز املدى وبد�أ
يتخبط ب�سيا�سته �إزاء العرب ،ويت�صرف بهيجان �أ�شبه
بهيجان ث��ور عندما ي��رى قطعة حمراء .فاجلرافات

الإ�سرائيلية بد�أت
بكفر كنا بهدم بيت،
و���ش��ردت العائلة
دون الأخ���ذ بعني
الإع��ت��ب��ار م�صري
ه�����ذه ال���ع���ائ���ل���ة.
بعد ذل��ك انفتحت
�شهية ال��ه��دم لدى
ً
ال�شرطة الإ�سرائيلية وطبعا ب�أوامر حكومية ،و�أمرت
بهدم  11بيتا يف قلن�سوة يف املثلث الفل�سطينيً .
وردا
على عملية ال��ه��دم لبى ح��وايل ع�شرة �آالف مواطن
ع��رب��ي ن��داء جلنة املتابعة العليا وت��ظ��اه��روا �ضد
�شبح هدم املنازل يف املجتمع العربي ،بعد �إ�ضراب
�شامل �شهدته املدن والبلدات والقرى العربية ،حيث
كانت املظاهرة ر�سالة وا�ضحة مفادها �أن املجتمع
العربي يرف�ض ال�سيا�سات الإ�سرائيلية �ضد العرب.
ومل مي�ض وقت ق�صري حتى ع��ادت بلدوزرات الهدم
�إىل �إم احل�يران لتهدم  15بيتاً .ق��وات كبرية من
ال�شرطة الإ�سرائيلية ،وح�سب �شهود عيان ،قامت
باقتحام القرية ف��ج� ً
�را ،لتنفيذ ق��رار الرتحيل وهدم
البيوت ،وا�ستخدمت قنابل �صوتية لتخويف ال�سكان
وارغامهم على ترك البيوت والبدء بعملية الهدم .
ال�س�ؤال املطروح الآن :ماذا �ستفعل القيادات العربية
وبالتحديد �أع�ضاء الكني�ست العرب �إزاء هدم بيوت
عربية ،ثالثة �أع�ضاء كني�ست من الطائفة الدرزية
جنحوا يف جتميد هدم البيوت يف بلدة املغار اجلليلية
بطرقهم اخلا�صة ،و�أجربوا وزير املالية كحلون على
التعهد بالعمل على �إ�صدار رخ�ص بناء للبيوت غري
املرخ�صة وحتى التخطيط لبناء م�ستقبلي .ثالثة �أع�ضاء
كني�ست فعلوا ذلك .فلماذا ال ي�ستطيع  13نائباً عربياً يف
الكني�ست جتمعهم قائمة م�شرتكة واحدة القيام بنف�س
اخلطوة ،و�إجبار كحلون على اتباع نف�س النهج الذي
اتبعه يف املغار؟ فالقانون يطبق على بلدة املغار وغريها.
�أع�ضاء القائمة امل�شرتكة عليهم الآن ترجمة فعلية
حقيقية لوجودهم يف الكني�ست �إىل عمل م�ؤثر على
القرار ال�سيا�سي لوقف عمليات هدم البيوت ،و�إيجاد
حلول للبيوت العربية غري املرخ�صة .وال��ك��رة � ًإذا
يف ملعب �أع�ضاء القائمة امل�شرتكة ،وليتعلموا من
الأع�����ض��اء ال���دروز الثالثة كيفية امل��واج��ه��ة ،ولي�س
عيباً التعلم من الغري لإنقاذ بيوت من �شبح الهدم.

يف �صفوف املجتمع العربي بكامله؛ ف�سيا�سة
الت�صنيف والهدم �أو م�صادرة الأرا�ضي ،وعدم
امل�ساواة وتقلي�ص نفوذ املجال�س املحلية والبلدية
وانعدام اخلرائط الهيكلية ،هي �سيا�سة خطرية
ومرفو�ضة ،ناهيك عن عدم اعرتاف الدولة بعدد
لي�س بقليل من القرى واملجمعات ال�سكنية العربية
وخا�صة يف اجلنوب رغم خطورة هذه ال�سيا�سة،
�إلاّ �أ ّنها م�ستمرة ،ي�صاحبها اال�ستياء والتذمر
واحلوادث امل�ؤملة التي خلفتها من �إراقة دماء وترمل
وبناء بذور ال�شقاق ،وهدم ج�سور من العداوة
والتطرف والكراهية بني الدولة واملواطن العربي.
مل َ
حتظ هذه الق�ضية بعناية وتغطية �صحفية من
قبل و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل ،عم ًدا ،بهدف
قتل الق�ضية ،بينما ق�ضية عمونا اال�ستيطانية� ،شرق
رام اهلل ،التي حرمت �أ�صحابها من �أكرث من 10
�سنوات للو�صول �إليها� ،إذ ّمت بناء امل�ستوطنة على
�أرا�ضيهم البالغة م�ساحتها  600دمن ،ويتم هذه
الأيام �إخال�ؤها بالقوة ،فهذه الق�ضيّة �أوقعت �صدى
وهزت البالد من �شرقها �إىل غربها ،ومن �شمالها ح ّتى
جنوبها ،واحتلت �صدارة الن�شرات الإخبارية خالل
ك ّل تلك ال�سنوات ،وعلى مدار ال�ساعة ،ف�شغلت

االئ�������ت���ل���اف
احل����ك����وم����ي
و�أ����ص���ب���ح���ت
ال��ق�����ض��ي��ة ك � ّل
همّهم ،نا�سني
ومتنا�سني غاز
الأمونيا يف خليج حيفا ،وخطورة وجود � 12ألف ط ٍّن
منه وما قد ينتج عنه من تفجري يف �أي حلظة ،فتهديده
ملمو�س ،وقد يكون فوريا؛ نتيجة عمل ع�سكري،
�أو هزة �أر�ضية� ،أو �أي خلل �صناعي ال قدر اهلل!
زاوية رماح الهادفة �إىل التوعية والإ�صالح تدعو
الو�سط العربي بقياداته وب�إمكانياته �إىل وحدة
ال�صف ،والعمل معًا بنوايا �سليمة ،وم��ن دافع
ال�شعور بامل�س�ؤولية وب�شفافية بعيدا عن امل�آرب
ال�شخ�صية لتهيئة الأج��واء اخل�صبة واملريحة
واال�ستمرار مبوجة احتجاجات ،بكل الو�سائل
امل��ت��اح��ة و�إي�����ص��ال ر���س��ال��ة مبا�شرة �إىل حمبي
امل�ساواة وال�سالم� ،أن ه��ذه ال�سيا�سة الرعناء
م��ن �ش�أنها �أن ت��ه�دّد ح��ي��اة امل��واط��ن�ين جميعًا،
وتعكر الأج��واء وتزيد الأمور تعقي ًدا ،وال تخدم
م�س�ألة التعاي�ش واال�ستقرار يف ه��ذه ال�دّول��ة.

ال ّلنب الشّرقيّة والحِسّ االنسانيّ
زه������������ي������������ر دع��������ي��������م

" هم �أوّل من ا�ستدعوا االنقاذ والنجدة  ،وقد وجدناهم
بالبيجامات وامل�صابيح اليدويّة وحتت ّ
زخات املطر
ويف ال��وح��ل ،ي�سحبون اجل��رح��ى وامل�����ص��اب�ين من
البا�ص املتدهور  ،ي�سقطون ويقومون  ،وي�سقطون
ويقومون...انهم الفل�سطينيون �س ّكان املنطقة ".
ت�صريح جميل وم ��ؤ ّث��ر ه � ّزين ج �دًّا وه � ّز الكثريين
م��ن املتابعني ال��ع��رب وال��ي��ه��ود يف ال��ب�لاد للمواقع
االلكرتونيّة التي نقلت اخلرب امل�ؤمل....خرب لل�ضابطة
ّ
الطبيّة الإ�سرائيلية �سيفان رفيف عن البا�ص الذي
ه��وى فجر ام�س اجلمعة من ارت��ف��اع ح��وايل 300
م ًرتا قرب م�ستوطنة معاليه لبونة  -بنيامني قرب
قرية ال ّلنب ّ
ال�شرقيّة يف ق�ضاء نابل�س (يعتقد �أن كلمة
اللنب ج��اءت من كلمة (لبانوتا) باللغة ال�سريانية
وتعني �صنع اللنب )  ،وال��ذي راح �ضحيته اثنان
وا���ص��ي��ب ال��ع��دي��د م��ن ال��ر ّك��اب ب��ج��روح متفاوتة.
ق��ال��وا ق��د ًمي��ا وم���ا زال����وا ي��ق��ول��ون ��� " :ص��ورة
ت��غ��ن��ي ع���ن ال����ف م���ق���ال  ،وح�����دث م����ؤ ّث���ر وح� ّ��ي
ق���د ي��غ��ن��ي ع���ن ال���ف ع��ظ��ة وخ��ط��ب��ة وت�����ص��ري��ح..
حقيقة م�شهد جميل !!! رغم الأمل ورغ��م الوجع ،
فالعمل الذي قام به الفل�سطينيون اظهر النبل االن�ساين
ّ
االن�ساين الرائع الذي
احل ّ�س
ّ ب�أحلى �صوّره  ،و�أظهر ِ
ّ
جت ّلى وقد يتج ّلى يف النفو�س ؛ كل النفو�س الب�شريّة .
م�شهد �أظهر �أ ّن اهلل املُحبّ يقطن يف النفو�س ً
اي�ضا ،
ّ
ويتبخر يف اوقات ال�ضيق،
و�أ ّن غبار الأيام قد يطري
فتظهر االن�سانيّة اجلميلة متج ّردة من ك ّل ال�شوائب
 ،ب��ل وت��ظ��ه��ر ك��م��ا زه���رة م��ن حت��ت ال��رم��اد حتمل
�شذاها اىل ك ّل اجلهات دون ان ت�س�أل من ي�ستن�شقها.
�صورة جميلة جعلت هذه الطبيبة اليهوديّة تعرتف
و ُتق ّر بالواقع اجلميل ال��ذي يحمل يف طيّاته الأمل
والرجاء ؛ هذا الأمل الذي كثريًا ما يطم�سه ال�سّ ا�سة

وال�������س���ي���ا����س���ي���ون
و ُي����ن����جّ ���������س����ون����ه
ب���ت�������ص���ري���ح���ات���ه���م
و�أق���������وال���������ه���������م
وت���������ص���� ّرف����ات����ه����م
املُ��ب��يّ��ت��ة امل��ق��ي��ت��ة.
ال �أب�����ال�����غ �إن
ق��ل��ت ا ّن��ن��ي د ُ
ُه�شت
ج�����دًّا ح�ي�ن ت��اب��ع��ت
تغريدات اليهود على املواقع �إ ّي��اه��ا  ،فلم يبخلوا
بال�شكر والعرفان وامل��دي��ح لهذا الت�ص ّرف النبيل
ّ
واالن�ساين اجلميل للفل�سطينيني  ،بل ذهبوا �أبعد
كثريًا  ،فالموا ال�سا�سة بحرفهم قائلني  " :املوت
ه��و م��وت ه��ن��ا وهناك" "واالن�سان �أ ًّي���ا ك��ان هو
خم��ل��وق على ���ص��ورة اهلل وم��ث��ال��ه " " ه� ّي��ا نلتقي
يف و�سط ّ
الطريق " " هيّا نتوا�صل  ،هيّا نتفاهم "
�سبحان اهلل  ،حادثة ب�سيطة !!! فرغم وقعها االليم
غيرّ ت النفو�س ولوّنتها بالأمل ّ
واحلق والرجاء  ،وزرعت
املحبّة يف القلوب التي طاملا امتلأت باحلقد من ّ
رفي.
الط نْ ِ
ح � ًّق��ا ..ال�����ش��ع��وب ه���ي م���ن ت�����ص��ن��ع ال���� ّ�س�لام .
ال����ّ�ش��ع��وب ه��ي م��ن تفر�ض على ال��ق��ادة ال��واق��ع .
ال�����ش��ع��وب ه���ي م���ن حت���� ّ�س ب��ال��غ�ير وم���ع ال��غ�ير.
وال �����ش���� ّك �أ ّن امل����ح���� ّب����ة وال����ت����ف����اه����م ه��م��ا
ال���ب���ل�������س���م ال����وح����ي����د لأو�������ص������اب الأن���������س����ان.
دع�������ون�������ا ن����ل����ت����ق����ي يف ظ���������رف �أج�������م�������ل .
دع���ون���ا ن��ت�����ص��ال��ح م���ع ب��ع�����ض��ن��ا ال��ب��ع�����ض وم��ع
ان��ف�����س��ن��ا  ،ف��ت��ف��رح ال�����س��م��اء و ُت������رنمّ الأر������ض.
دع��ون��ا ن���زرع ال��ن��ف��و���س �أم � اًًل�ا ورج����اء ال ينقطع
و.....خ��ب � ًزا  ،عندها �سينمو القمح يف ك� ّل احلقول
 ،وي��غ��ي��ب ال�����ز�ؤان ال���ذي ب���ات يُقلقنا جميعًا !!

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﻪ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﺟﻤﻞ ﻭﺍﻓﺨﻢ
ﻣﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

04-6960990

ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺸﻮﺗﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﺸﻮﺗﻲ
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بعد شائعة وفاته  . .صباح فخري" :أنا بألف خري وصحتي جيدة"

يف �أول ت�صريح له بعد ال�شائعات التي حتدثت
عن وفاته �أك��د الفنان ال�سوري �صباح فخري يف
ت�صريح لربنامج املختار م��ع با�سل حم��رز �أنه
بخري ويخ�ضع لرعاية وعناية �أ�سرته وحمبيه.
واعترب فخري �أن هذه ال�شائعات ت�صدر عن نا�س
جاهلة وكالمها �سفيه الي�ستحق الرد �أو التعليق.
وقال فخري موجهاً حديثه لل�سوريني والعرب ولكل
الإعالميني�" :صباح فخري ب�ألف خري و�صحته جيدة

ووراءه امر�أة عظيمة ،و�أ�سرة ترعاه با�ستمرار".
كما توجه فخري بال�شكر لكل من �س�أل واطم�أن
عليه ،وختم حديثه بالقول �إن��ه رغ��م التكرميات
الكبرية ومفاتيح امل��دن التي ح�صدها والأو�سمة
التي تقلدها �إال �أن��ه يعتز بو�سام اال�ستحقاق
ال�����س��وري م���ن ال���درج���ة امل��م��ت��ازة ال����ذي قلده
ً
م�شريا اىل �أن دمه
�إي���اه الرئي�س ب�شار الأ���س��د،
و�أوالده يرخ�ص ل�سورية التي ال ت��زال �صامدة.

ماهيشروطحضورحفل"الهضبة"يفالقاهرة؟

يحيي امل��ط��رب ع��م��رو دي���اب ح��ف��ل ع��ي��د احلب
امل��واف��ق  14م��ن �شهر ف�براي��ر���/ش��ب��اط احل��ايل
ب�أحد فنادق حي التجمع اخلام�س يف القاهرة،
وي�ستمر احل��ف��ل �ساعتني م��ن احل��ادي��ة ع�شرة
م�����س��ا ًء �إىل ال���واح���دة م��ن ف��ج��ر ال��ي��وم ال��ت��ايل.
وقال م�صدر يف الفندق �إن احلفل لن يدخله املراهقون
ممن هم دون عمر الـ  ،21كما لن ي�سمح على الإطالق
ب��دخ��ول ك��ام�يرات الفيديو ،وال يوجد �أي قناة

تلفزيونية �ستقوم بنقل احلفل مبا�شرة مثلما تردد
� ً
أخريا يف عدد من املواقع الإلكرتونية وال�صحف.
وت���ب���ل���غ �أ�����س����ع����ار ت����ذاك����ر احل���ف���ل 2000
و 3500و 4000ج��ن��ي��ه ،وق���د ن��ف��دت حتى
الآن ت���ذاك���ر ال��ف��ئ��ة الأوىل  2000جنيه.
وقد �أ�شار امل�صدر �إىل �أن عمرو دياب وم�ست�شارته
الإع�لام��ي��ة ه��دى الناظر على توا�صل دائ��م مع
منظمي احل��ف��ل و�إدارة ال��ف��ن��دق ل��ل��وق��وف على
كافة التفا�صيل وت�أمينات الفندق ً
جيدا ،وك�شف
وجود �أي خلل يف القاعة التي �سيقام بها احلفل.
هذا ويعود ّ
تدخل عمرو بنف�سه يف تفا�صيل هذا احلفل
بعد الأزمة الكبرية التي حدثت يف �إحدى حفالته
بر�أ�س ال�سنة با�شرتاط منظمي احلفل عدم دخول
الفتيات املحجبات ،وهو ما �أدى �إىل تدخل املطرب
امللقب باله�ضبة �شخ�صياً يف الأمر ودفع م�ست�شارته
الإع�لام��ي��ة لإج����راء م��داخ�لات يف ع��دد كبري من
الربامج لإعالن �إلغاء هذا ال�شرط من دخول احلفل.
ويف �سياق خمتلف ،ط��رح عمرو م��ؤخ� ً
�را برومو
فيديو كليب �أغنيته "معاك قلبي" م��ن �إنتاج
�شركته ن��اي ،وم��ن املقرر ط��رح الأغنية قريباً.

رغم نفيه مرارًا  ..وسام بريدي يعرتف بحبه لريم السعيدي!
اع��ت��رف �أخ���ي��را الإع��ل�ام����ي ال��ل��ب��ن��اين و���س��ام
ال�بري��دي بعالقته العاطفية بعار�ضة الأزي���اء
التون�سية رمي ال�سعيدي ،رغ��م �إن��ك��اره املتكرر.
وقالبريديلربنامجETبالعربيعنكوالي�سعالقته
م�شريا �إىل �أنه يحبها ً
ً
كثريا
العاطفية مع ال�سعيدي،
ً
نظرا لوجود الكثري من ال�صفات التي يتمناها �أي رجل
يف �شريكة حياته ،وهذه ال�صفات جعلته قريباً منها".
و ب���رر ان���ك���اره لق�صة حبهما ،ه��و ع���دم رغبة
ال�سعيدي لك�شف الأم����ر ،ن��ظ� ً
�را مل�شاركتها يف
برنامج "رق�ص النجوم" ال��ذي يقوم بتقدميه.

شريين عبد الوهاب توجه رسالة ملنة شلبي

ن�شرت املمثلة امل�صرية �شريين عبد الوهاب
���ص��ورة جتمعها بالفنانة منة �شلبي ،وذل��ك يف
كوالي�س �إحدى حلقات برنامج "�شريي �أ�ستديو".
وظ��ه��رت ���ش�يري��ن حتت�ضن م��ن��ة يف ال�����ص��ورة،
وكتبت":فرحانة �إنك داميا معايا وبت�شاركيني كل
حاجة حتى فى �أول جتربة ليا مذيعة معايا ،ربنا
يخليكى ليا �أخت و�صديقة و داميا مايحرمني�ش منك"
يذكر �أن �صداقة �شريين عبدالوهاب ومنة �شلبي
عمرها �سنوات طويلة ،فذكرت �شريين من قبل �أنها
عندما ارتبطت بامللحن حممد م�صطفى جرت على

م��ن��ة
و�أخ��ب�رت����ه����ا وط��ل��ب��ت
م��ن��ه��ا ال��ن�����ص��ي��ح��ة ،و�أن���ه���ا وه���ي ت��ل��د ابنتها
دع���ت مل��ن��ة �شلبي ب�����أن جت��د ���ش��ري��ك حياتها.

اليسا تبهر الجمهور وتثري التساؤالت!!!

ت ��أل��ق��ت ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة �إل��ي�����س��ا يف احللقة
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج «رق�������ص ال��ن��ج��وم»،
وال���ت���ي ���ش��ه��دت ف���وز امل��م��ث��ل ب��دي��ع �أب��و���ش��ق��را
ب�أف�صل راق�����ص يف مو�سمه ال��راب��ع لهذا العام.
�إلي�سا �سحرت امل�شاهدين بثالث �إط�لاالت مثرية،

�أب��دع��ت بها على امل�����س��رح غنا ًء
ورق�������ص���اً ،ف��ك��ان��ت م�����س��ك ختام
الربنامج ،والق��ت �إطالالتها ثناء
اجل��م��ي��ع ،ح��ي��ث ت��ن��وع��ت م��ا بني
ف�ستان �أ�سود طويل براق مك�شوف
ال�����ص��در ،و�آخ����ر �أزرق طويل،
وف�ستان �أ�سود مك�شوف البطن.
ال�لاف��ت ك��ان اخل���امت ذو املا�سة
الكبرية ال��ت��ي ارت��دت��ه �إلي�سا يف
يدها اليمنى ،حيث توقع البع�ض
�أن يكون اخلامت �إعالن من الفنانة
اللبنانية ع��ن ارتباطها ر�سميًا
بحبيبها ال��ذي ترف�ض حتى الآن
الك�شف عن هويته ،يف الوقت الذي
اعترب فيه البع�ض الآخر اخلامت جمرد �إك�س�سوار.
من ناحية �أخرى ،ت�ستعد �إلي�سا لإحياء حفل غنائي
مبنا�سبة عيد احلب مب�شاركة النجم اللبناين عا�صي
احل�ل�اين ،وذل��ك يف فندق فور�سيزونز ببريوت.

ج�����ورج وس������وف" :رئ���ي���س ب��ل��دن��ا س��وري��ا
الحبيبة ال��دك��ت��ور ب��ش��ار األس���د ب��أل��ف خري"
نفى الفنان ال�سوري جورج و�سوف كل االنباء
اىل حت��دث��ت ع��ن م��ر���ض ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري
ب�����ش��ار اال���س��د م ��ؤك��دا ان��ه��ا جم��رد �شائعات.
ون�شر و���س��وف ع�بر ح�سابه على ان�ستغرام
�صورة جتمعه بالرئي�س اال�سد وعلق عليها
بالقول“ :رئي�س بلدنا �سوريا احلبيبة الدكتور
ب�شار الأ�سد ب�ألف خري وب�صحة جيدة وكل ما
يقال عنه ما هو اال �شائعات مغر�ضة ،وب�إذن

اهلل �ستبقى ���س��وري��ا و�سيبقى ال��غ��ايل ب�شار
الأ���س��د ق��ائ� ً
�دا لها يحميها ويحمي �شعبها”.
ي��ذك��ر �أن ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ائ��ع��ات ك��ان��ت قد
ان��ت�����ش��رت اخ��ي�را ع�ب�ر م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي ح��ول احل��ال��ة ال�صحية لب�شار
اال����س���د وك����ان اخ���ره���ا ت��غ��ري��دة ل�لاع�لام��ي
في�صل القا�سم وال��ذي �أك��د �أن اال�سد طريح
الفرا�ش وان ن�سبة خطورة مر�ضه .70%

ﺣﻤﻼﺕ 2017ﺑـ17

ﺵ.ﺝ

ﺷﺎﻱ ﻟﻴﺒﺘﻮﻥ

ﺷﺎﻣﺒﻮﺍ
ﺑﻴﻨﻮﻙ

2

17

2

ﺑـ

17

ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻫﺎﺟﻴﺲ

ﺷﻮﻛﻮ  ٢ﻟﺘﺮ
ﻳﻮﻃﻔﺎﺗﺔ

ﺑـ
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ﺩﻳﻮﺩﻭﺭﺍﻧﺖ
ﺍﻛﺲ
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ﺑـ

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻲ
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17
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2
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17

ﺳﻼﻣﺔ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ /ﻃﻴﺮﺕ
ﺗﺴﻔﻲ  ٥٠٠ﻏﺮﺍﻡ

17

ﻗﻬﻮﺓ ﻧﺨﻠﺔ
 ١ﻛﻴﻠﻮﺍ

3

17

17

ﺷﺎﻣﺒﻮ
ﻓﺎﻣﻴﻼ

2

ﺑـ

ﻣﻄﺮﻱ ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﺪﻳﻦ
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2

ﻟﺒﻦ ﻃﺎﺭﺓ

2

ﺑـ
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ﺟﺮﻭﺱ ﻃﺤﻴﻦ ﻣﺎﻥ
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ﺑﻮﺭﻳﻜﺲ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ

ﺑـ

2

17

ﺣﻠﻴﺐ ﻃﺎﺭﺓ
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ﺑـ

ﻣﺴﺤﻮﻕ
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ﺷﻮﻛﻮﻻﻃﺔ ﻧﻮﺗﻴﻨﻼ  ٣٥٠ﻏﺮﺍﻡ
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ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﺯﻳﺖ
ﺍﻧﻄﻮﺍﻥ ﺷﻘﺤﺔ

7990

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻛﻴﺘﺸﻮﺏ ﺍﻭﺳﻢ

2

17

2

17

17

ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﻣﺸﺮﺏ ﺷﻌﻴﺮ

2

ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻴﻠﻜﻲ  ٨ﻭﺣﺪﺍﺕ

ﺑـ

ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﻣﺎ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ
 ٤٠٠ﻏﺮﺍﻡ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﺑﻴﻒ

17
ﻣﻌﻜﺮﻭﻧﺔ ٢٥٠
ﻏﺮﺍﻡ ﺍﻭﺳﻢ

ﺑـ

2290

ﺩﻭﺍﺀ ﻏﺴﻴﻞ
ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺴﻴﻤﺎ
 ٥ﻟﺘﺮ

3490
ﺭﺯﻣﺔ ﻋﻠﺐ ﻣﻮ

190
ﺭﺯﻣﺔ
ﺷﻮﺭﺑﺔ
ﻛﻴﻨﻮﺭ

2190
ﺑﻴﺘﻴﺒﺮ ﺍﻭﺳﻢ

2

17

ﺑـ

ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ ﻋﺼﻴﺮ ﺑﺮﻳﻤﻮﺭ

2890
ﺭﺯ ﺳﺎﻥ ﻭﺍﻳﺖ

2990

17
ﻟﺒﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺎ  ١ﻛﻴﻠﻮﺍ

1290

14

ت��س��ال��ي وت���ق���اري���ر خ��اص��ة

03.02.2017
ال تغامر يف م�شروع تعد ل��ه منذ م��دة طويلة ،وال
تت�سرع يف طرحه ،فعنا�صر جناحه مل تكتمل بعد.
يف العجلة الندامة ويف الت�أين ال�سالمة .كفاك � ً
إهماال
احلمل لل�شريك ون�ف� ً�اق��ا م��ع امل�ح�ي��ط .ت��وق��ف ع��ن امل��راوغ��ة
و�إطالق الوعود الكاذبة .قد تبدو م�ضطرباًوقلقاًجراء �آالم
خفيفة تنتابك يف �صدرك ،لكن الأمر جمرد �ضغط ع�صبي.
يدعمك القدر وي�أتيك االنفراج يف الوقت املنا�سب ،فيحمل
�إليك هذا اليوم �صديقاً مل تره منذ مدة طويلة ً
جدا،
حامال �إليك ب�شرى �سارّة� .إذا كنت تبحث عن انف�صال
ال�ث��ور فقد يتم الآن� ،أو �إذا كنت تريد ً
حال فقد يطرح اي�ضاً.
ك � ��ن غ � � �ي� � � ً
�ورا ع� �ل���ى �� �ص� �ح� �ت ��ك ك� �م���ا �أن � ��ت
غ�� � �ي� � ��ور ع� � �ل � ��ى ع�� �م�� �ل� ��ك وع� � ��واط � � �ف� � ��ك.
ً
فر�ص مم ّيزة وانطالقة مل�شروع ,ت�ضحك وتت�سلى
وت�ستقبل اال�صدقاء وي�سود ج ّو من الفكاهة واملزاح.
�إذا كنت متزوّجاً ت�شعر ب ��أن ال�شريك يتقرّب منك
جوزاء �أك�ثر ويتف ّهمك وي �ح��اورك بطريقة �أك�ثر �إيجابية.
ال ت��ك��ن م� ��ن �أ�� �ص� �ح���اب الأح� � �ك � ��ام امل �� �س �ب �ق��ة
ب� �ح ��ق ال���ري���ا�� �ض���ة واحل � �م � �ي� ��ة ال�����ص��ح��ي��ة.
ت � ّ�وق ��ع جت � ��ارب م ��ال ��ي��ة م ��� ��ش�� ّوق ��ة .ف ��ر� ��ص ��ة م��ال ��ي��ة،
ورمب� ��ا ع��ل ��ي��ك �أن ت ��ت � ّ�وق ��ع رب ��ح ��اً .ت ��ت��اح ل ��ك رومن�سية
�أو م ��غ ��ازل ��ة يف امل ��� ��س��ت��ق��ب��ل مل ت ��ك ��ن ت ��ت ��وق ��ع��ه��ا،
ال�سرطان ت �ت��رت � ��ب ع ��ل ��ي ��ه ��ا ع �ل��اق � ��ة ج � ��دي � ��دة ت � ��ق � ��ودك �إىل
�أم� � � ��ور خ ��ي ��ال ��ي ��ة .ي���ق���ال م ��ف ��ت ��اح ال ��ب ��ط ��ن ل��ق ��م��ة.
لكن عليك �أن تختار ً
جيدا هذه اللقمة وال �سيما ال�صحي منها.

يحملاليك� ً
آماالجديدة ً
وعالجامل�شكلة،كمايجعلكت�سرتجعالثقة
ّ
بنف�سك وب��امل�ح�ي��ط� .أ ّم���ا اجل�م�ي��ع فيحققون ح�ل� ًم��ا رمب��ا،
وي �ن��ال��ون م �ك��اف ��أة او ت �ق��دي �رًا او ج��ائ��زة وم ��ا ��ش��اب��ه.
امليزان ق���د ت �ت �ح � ّم ����س لأح�� ��د الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ،ل��ك� ّ�ن��ك ال جت���ر�ؤ
ع �ل��ى ال �ت �ع �ب�ير ع ��ن ذل � ��ك� ،أو حت��اف��ظ ع �ل��ى م���ش��اع��رك
متك ّتمة ،بعي ًدا من عيون الآخرين� .إب�لال �أحد �أف��راد العائلة
من مر�ض الزمه فرتة ،ي�شعرك براحة كبرية ويفرحك ً
جدا.
ل���دي���ك ط���م���وح ك��ب�ير ل��ت��ط��وي��ر وم�����ش��اري��ع��ك ،وه���ذا
ح���ق م�������ش���روع ل����ك� ،إال �أن ت��ط��ب��ي��ق��ه ي��ح��ت��اج �إىل
وق����ت �أط������ول مم���ا ت��ت�����ص��ور .ت���وق���ع والدة ع�لاق��ة
عاطفية اذا كنت خ��ال��ي��اً او ت��ط� ً
�ورا لبع�ض االو���ض��اع
العقرب وال���ظ���روف ال�����ش��خ�����ص��ي��ة .ك��ذل��ك ت��ت��ي��ح ل���ك ال��ظ��روف
ال���ت���ودّد وال��ت��ق��رب م��ن �شخ�ص حت��ل��م ب��ه او م�صاحلة
م��ع احلبيب ق��د ت��ت��م� .إذا �أردت احل�صول على ج�سم
ر�شيق ،انتبه �إىل طعامك وم��ار���س الريا�ضة بانتظام.

القو�س

اجل���دي

ي� �ح� �م���ل ال� � �ي � ��ك ف � ��ر� � ً ��ص � ��ا ل� �ل� ��� �س� �ف ��ر او
ل� �ل� �ق ��اء الأح � � � ّب� � ��ة او ل� �ل� �ب ��دء ب ��درا�� �س ��ة
او م���ش��وار .م�شكالت ب�سيطة وغ�ير م ��ؤث��رة يف
العالقة بال�شريك ،لكنها �ستدفعك اىل التفكري
ب ��اي� �ج ��اب� �ي ��ة �أك� �ب ��ر يف امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل� .إذا
ب� � � � ��د�أت ت� ��� �ش� �ع ��ر ب � � � ��أن ال�� �ب� ��دان� ��ة ت �ظ �ه��ر
�أك�ثر ف ��أك�ثر�� ،س��ارع �إىل ات�ب��اع حمية مدرو�سة.
ي� �ح� �م� �ي ��ك م�� ��ن �أج� � � � � ��واء ع � ��دائ� � �ي � ��ة� ،أو
ي��خ� ّ�ف��ف م���ن ن� ��زاع� ��ات م �ت �ف��اق �م��ة �أ ّدت اىل
مواجهات و�أع�م��ال عنف لبع�ضهم .ت�سيطر على
نف�سك �أك�ثر �أم��ام انفعاالت ال�شريك ،وتتو�صل
اىل ت���س��وي��ة ب�ع��د ن� ��زاع� .إذا اردت املحافظة
ع� �ل ��ى ر�� �ش���اق� �ت���ك ،ج � � ّه� ��ز ن��ف�����س��ك ل �ل �م �ه��م

ت�س ّوي يف هذه الأثناء م�سائل مالية ومهنية وتتوقف
عند بع�ض التفا�صيل الدقيقة املتعلقة مب�شروع
م ���ه ���م ت ���ع ���ل���ق ع ���ل ���ي���ه �آم ����������ا ًال ك ������ب ������ار ًا .ازدي �������اد
م �����ن �إ� �����ش �����راق �����ك وي���ج ���ع ���ل ���ك �آ� ������س ������ر ًا ل ��ل��ق ��ل ��وب
 .ق ��د ت ��ول ��د ق�ضية روم ��ن ��� ��س ��ي ��ة �أو ت ��ت ��ط � ّور� ،إ ّال �أنّ
ي��ح � ّذر م ��ن �سلبية تظهرها يف ه ���ذه الأث ���ن ���اء وميل
اىل ال��ت��راخ �����ي والإه������م������ال .خ���ف���ف ع����ن ك ��اه ��ل ��ك
�أح �������م �������ال الآخ ��������ري ��������ن ،وان �����ت �����ب �����ه ل ��� ��ص��ح ��ت ��ك
ل ���ت ���ب ���ق ���ى ق �����������ادر ًا ع ����ل ����ى ال ����ق ����ي ����ام مب���ه ���م ���ات ���ك.

يتحدثعنفر�صماليةولهاعالقةب�شراكةما�.إنتبهمنالتبذير
وامل �� �ص��اري��ف ال ��زائ ��دة ،وادر� � ��س او� �ض��اع��ك ب � ّدق��ة.
لكن ح��ذار اع�ترا��ض��اً على بع�ض امل���ش��اري��ع .جوامع
الدلو م���ش�ترك��ة ك �ث�يرة ب�ي�ن��ك وب�ي�ن احل �ب �ي��ب ،ف �ه��ل �أن��ت
م �� �س �ت �ع��د ل �ط��ي � �ص �ف �ح��ة امل ��ا�� �ض ��ي؟ ه ��و ع �ل��ى �أمت
اال�ستعداد .من ينتبه ل�صحته يك�سبها ،ومن يهملها يعر�ض

ي ��ح ��م ��ل ال � ��ي� ��ك ع � ��ر� � ً��ض � ��ا م� ��ه � � ًّم� ��ا او ف ��ر� ��ص ��ة او
ح� ً�ظ��ا يف ب ��ع��� ��ض امل ��ج ��االت .ي��خ� ّ�ف ال��� ��ض��غ��ط وتنق�شع
ال ��� ��س ��م��اء ،فت�شعر ب ��ال��ق ��وة ومت ��ار� ��س ال��ن��ف ��وذ .ت��زده ��ر
العذراء االع ��م ��ال ف��ت ��� ��س ��ت ��ع��ي��د ال ��ت ��ف ��ا�ؤل وال��ث��ق��ة ب ��ال��ن��ف ��� ��س .ال
تخاطر بعالقة ع��اب ��رة ،فمن تعرفه �أف�ضل بكثري ممن
جتهله ،وجت��ارب ��ك ال�سابقة خ�ير دل ��ي��ل على ذل ��ك .تهتم
مب��و� ��ض��وع �صحي �أو ب ��أم ��ر مفاجئ ي��ط �ر�أ .ك��ن واقعياً.

يتحدث عن فر�ص مهنية �آتية �إليك .قم بجهودك مل�ساعدة
الآخ ��ري ��ن و�إث� �ب ��ات ق ��درات ��ك .ق��د يحمل ه ��ذا ال�ي��وم
م �ك��اف ��أة �أو ت �ق � ّدم��اً يف ع �م �ل��ك .ع�ل�ي��ك �أن تعتمد
م���ع ال�����ش��ري��ك م� �ب���د�أ امل��ع��ام��ل��ة ب ��امل� �ث ��ل ،وه���ذا
احل��وت ���س��ي��ك��ون �أف� ��� �ض ��ل ل� �ل� �ط ��رف�ي�ن .خ� �ف ��ف ت �ن �ق�لات��ك
يف ال� ��� �س� �ي ��ارة وا�� �س� �ت� �ع� �م ��ال امل� ��� �ص� �ع ��د ،وق ��م
ب� �ب� �ع� �� ��ض احل� � ��رك� � ��ات امل�� �ف�� �ي� ��دة ل��ل�����ص��ح��ة.

اف��������������������������������������������������������ق��������������������������������������������������������ي :
 1بلدة م�صرية �إنت�صر فيها مونتغمري على رومل خاللاحلرب العاملية الثانية – ا�سم مو�صول  2-والية �أمريكية
 3زرع ال�شجر – دول��ة �أفريقية ب�ين �أوغ��ن��دا وزائ�يروبوروندي وتنزانيا ِ 4-مثل ونظري – يلمع الربق – للتمني
 5ما ي ُّلف عليه الغزل �أو اخليوط – �أط��ول �أنهر فرن�سا
 6بطل �شرائط م�صو ّرة له مغامرات متعددة مع كلبه ميلو– جميل  7-للتف�سري – خاب ومل ينجح � 8-ضرب بال�سوط –
يحمله كل �إن�سان – �إ�سم بوذا يف ال�صني � 9-إ�سم حمله العديد
من ملوك ا�سرائيل – عا�صمة غانا � 10-صحايف لبناين راحل

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1الت�سمية الرو�سية لراجمة ال�صواريخ  2-مدينةفرن�سية �شهرية مب���زار ال��ع��ذراء – مدينة تركية انت�صر
فيها الأ���س��ك��ن��در امل��ق��دوين على داري��و���س ال��ث��ال��ث  3-من
احلبوب – ح��رف جر – عائلة رئي�س جمل�س نيابي لبناين
 4ل��ل��ن��ف��ي – ي�����دّون – وال����د  5-م�����ص��ي��ف ل��ب��ن��اين يفك�����س��روان – �أداة ���ش��رط وت��وك��ي��د  6-ي��ع��ات��ب – روح
 7ن�������ك�������اف�������ح – ب������ط������ي������خ �أ�������ص������ف������ر 8وعاء اخلمر –طني رقيق –ع ّد واح�صى  9-غنج –بيت النار 10-دول�������������������������������ة ام�����ي�����رك�����������ي�����������ة
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بنك مركنتيل يدعوكم لفتح برامج توفري لكل ولد
م��ؤخ�رًا ،ويف �إط��ار ت�شجيع
ال��ت��وف�ير ل���ل���أوالد ،ق��� ّررت
خم�ص�صات
ال��دول��ة زي���ادة ّ
الأوالد بـ � 50شيكل �إ�ضافية
ي��ت��م �إي���داع���ه���ا يف برنامج
توفري يتم فتحه لكل ولد.
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،ت�شجّ ع
الدولة الأه��ايل على التوفري
لأوالده�������م ،ب��ح��ي��ث يكون
ب���ح���وزة ك���ل ول����د ،عندما
ي�����ص��ل مل���رح���ل���ة ال��ب��ل��وغ
م��ب��ل��غ ج��ي��د م���ن امل�����ال مت
ت���������وف����ي����ره ط���������������وال ��������س�������ن�������وات ط�����ف�����ول�����ت�����ه.
خم�ص�صات
ب��الإ���ض��اف��ة ،ي�ستطيع الأه����ايل �أن ي�ضيفوا م��ن ّ
الأوالد ال��ع��ادي��ة ،مبلغ � 50شيكل للتوفري طويل الأم���د .يف
خم�ص�صات الأوالد العادية
ح��ال ق��ام الأه���ل ب��ذل��ك� ،ستق ّل
ّ
ب��ـ � 50شيكل  ،لكن التوفري طويل الأم���د �سيت�ضاعف (50
�شيكل من الدولة التي �سيتم توفريها �شهريًا و – � 50شيكل

املخ�ص�صات ال��ع��ادي��ة) .
يف ح��ال ق��رر الأه���ل �إ�ضافتها م��ن
ّ
دودي م��ي��م��ون ،ن��ائ��ب للمدير ال��ع��ام وم��دي��ر ق�سم ال�صريفة
اخل�صو�صية يف بنك مركنتيل قال" :يجب ر�ؤية مزايا الربنامج
مبا يف ذلك العامل الرتبوي :التوفري ال�شهري هو مببلغ معقول،
وا�ستمرار الإي��داع��ات يجعله مبل ًغا كبريًا  .كل طفل يولد يف
ه��ذه ال��ف�ترة ،وعندما ي�صل �إىل عمر � ،18سيكون بحوزته
�آالف ال�شواقل التي �ست�ساعده يف بداية حياته ،املبلغ الذي
مت ت��وف�يره يمُ كن ا�ستخدامه لتمويل تعليمه الأك��ادمي��ي " .
و�أ�ضاف ميمون حول "برنامج توفري لكل ولد" يف بنك مركنتيل:
" نحن نعر�ض جميع �إمكانيات التوفري – كما ق ّررت وزارة
املالية (ف��ائ��دة ثابتة مرتبطة ،ثابتة غ�ير مرتبطة �أو فائدة
متغيرّ ة وم�سارات �إ�ضافية) .هذا دورنا وزمننا ك�أهل� ،أن نتحمل
امل�س�ؤولية ونبد�أ بالتوفري من �أج��ل م�ستقبل �أوالدن��ا وبهدف
الت�سهيل وم�ساعدة الزبائن وجميع من يهتم بفتح برنامج
توفري لأوالده ،و�ضعنا يف فروع البنك حمطات للت�سجيل الذاتي
بدون دور ،و�إىل جانب املحطة و�ضعنا حتت ت�صرفكم موظفني
لي�ساعدوكم خ�لال الت�سجيل .ندعو زبائن البنك واجلمهور
التوجه لفروع مركنتيل يف �أنحاء البالد لفتح برامج التوفري " .

سانو سوشيإكسرتا أكياسقمامةقويّةجدًا!
والآن جديد – �أكيا�س بحجم  XLمالئمة ل�سالل القمامة الكبرية ج �دًا!
�أكيا�س قمامة قويّة ج�دًا يتم �إنتاجها بتكنولوجي ة dOxo Biodegra
وال�صمود طويال.
 ableاملتطوّرة ب�إ�ضافة مواد خا�صة ،والتي متنحها املتانة ّ
ُت�سحب الواحدة تلو الأخرى بدون قطع ،ربّاط قويّ � ،سهل ال ّربط ومريح للحمل.
متو ّفرة بعبوتني وحجمني 40 :كي�سً ا � 54x65سم ،مالئمة ملعظم ال�سّ الل العاديّة.
 30كي�سً ا كبريًا جدًا بحجم � 65x75سم ،مالئمة لل�سالل ال�ضخمة جدًا.

البدء بتسويق ماركة  MeDusaإلنتاج الحقائب والجزادين املصنوعة
من البالستيك املُعاد تدويره يف مجمّع األزياء يف JR/fashion

كلمات متقاطعة

جيم�سرت�شارد�سون
دي��وت��ي ف��ري ال��ذي
ي�سوّقماركاتعاملية
رائدة فقط� ،أعلن يف
ال�صيف الأخ�ير عن
خطوة ا�سرتاتيجية
ويف �إط��اره��ا يقدّم،
من�صة
لأول م��� ّرةّ ،
يف جم � ّم��ع الأزي����اء
 JR/FAS IONمل���ارك���ات
وم�����������������������ص�����������م�����������م�����ي�����ن حم�����������ل�����������ي�����ي�����ن .
على �ضوء جناح امل�شروع ،ابتدا ًء من �شهر كانون الثاين 2017
دخ��ل��ت م��ارك��ة اجل��زادي��ن  MeDusaللم�صممتني چيلي
روزي�� ن – طمام وع��دي چ��ال ملجمّع الأزي���اء HJR/FAS
 IONيف دي��وت��ي ف��ري لت�ستبدل م��ارك��ة .SKETCH
منبنياجلزادينواحلقائب،امل�صنوعةكلهامنموادمُعادتدويرها،
التي ت�سوّق يف  JR/FASHIONديوتي فري :حقائب ريو
وباري�س ،حمافظ نقود �صغرية كالت�ش وجزادين كالت�ش ،حقائب

�صويف وماري راقية ،جزادين پرمييوم التي حظيت باملكان الأول
يف م�سابق ة DTHE INDEPENDEENT HAN
 BAGDESIGNERAWARDSيف نيو يورك وغريها.
ت�شكيلة جزادين وحقائب  MeDusaاملعرو�ضة يف جممع
الأزي��اء ُتنا�سب جمهور امل�سافرين �إىل اخل��ارج ،ومنها جزادين
ُتنا�سب ال��رح�لات اليومية وج���زادي���ن ���س��ه��رات �صغرية .
الت�شكيلة ت��ع��ر���ض �أل����وا ًن����ا ق��وي��ة وت��ن��ب�����ض باحليوية،
ذات ج����ودة ع��ال��ي��ة وب��ت�����ص��م��ي��م��ات �أ���ص��ل��ي��ة وع�����ص��ري��ة،
م���ع ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى م�����واد خ�����ض��راء ���ص��دي��ق��ة للبيئة.
جميع احلقائب يف املاركة يتم ت�صميمها يدويًا يف تل �أبيب .املادة
البال�ستيكية التي ُت�صنع منها اجلزادين هي �أوراق الڤينيل –
PVCامل�صنوعة من  90%م��ادة مُعاد تدويرها و 10%
لون �صبغة .البال�ستيك م�صنوع يف البالد بتكنولوجيا �أ�صلية
و�صديقة للبيئة .اجل��زادي��ن  100%ڤيچان �صديق البيئة
( )VEGANوال يحتوي على ان��ه م��واد حيوانية  .جميع
املواد م�صنوعة يف البالد من البداية حتى النهاية  ،بدمج �صناعة
يدوية خللق منتجات مميزة مع مظهر . one of a kind
ت�شكيلة ح��ق��ائ��ب ُ MeDusaت���ب���اع ب ��أ���س��ع��ار دي��وت��ي
ف����ري وه����ي �أق�����ل ب���ـ  17%م���ن الأ����س���ع���ار يف ال���ب�ل�اد.

CARELINE Pro Shimmer & Glow
طقم ملكياج برّاق بامتياز إلضاءة مالمح الوجه بتقنيّة مهنيّة

ي�����س � ّر ���ش��رك��ة ك�ي�رالي���ن �أن ت��ع��ر���ض ط��ق��م ال�شيمر
امل���ه���ن� ّ��ي الأول ال������ذي ي�����ش��م��ل � 4أل��������وان ب��� ّراق���ة
ُت�����ض��ف��ي ع��ل��ى امل�ل�ام���ح واجل�����س��م مل�����س��ة م���ن ال�����ض��وء.
 Shimmer & Glowتدمج �أربعة �ألوان �أحمر خدود
متاليّة ،قويّة ومُ�شرقة متنح الب�شرة �إ�ضاءة� ،إح�سا�سً ا بـ
"قبلة ال�شم�س" و�إ�شراقة تالئم كل نوع مكياج وكل نوع ب�شرة.
�أل��وان ال�شيمر الربّاقة تعيد احليويّة للوجه ،حت�سّ ن كل
ن��وع مكياج ومتنح الب�شرة مظهرًا �صحّ يًّا ،كما وك� ِأنك
ل��و ك��ن��ت يف عطلة ق� ّب��ل��ت فيها ال�شم�س وج��ه� ِ�ك بخ ّفة.
يف الطقم � 4ألوان مالئمة ملناطق خمتلفة يف الوجه .ميكن دجمها
معًا �أو �إ�ستعمال كل منها على حدة ح�سب �ساعات النهار �أو
الليل ونوع املكياج .جميع الألوان مالئمة لإ�ضاءة الوجه بدون
مكياج كامل � ً
أي�ضا ،ولإبراز املناطق املك�شوفة والذراعني.

