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وذلك  يوم الجمعة الموافق 07/07/2017 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر
في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

رحمة ابو  جبران  شفيقة 

وأنسباؤهم  أقرباؤهم  رحمة  ابو  آل  عموم 
لمشاركتهم يدعونكم  والخارج  شفاعمرو  في 
ـــــــــــداس وجـــــــنـــــــاز األربـــــعـــــيـــــن ق
ـــم ـــه ـــدت ـــي ـــق ــــس ف ــــف ــــن راحــــــــــــة ل
ـــــذكـــــر ــــة ال ــــب ــــي ـــــة  ط ـــــي ـــــال ـــــغ ال

وذلك في تمام الساعة الخامسة مساًءا من  يوم السبت الموافق 08/07/2017 
في كنيسة الروم االورثوذكس في شفاعمرو 

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

يعقوب فريد  اسعاف 

زوجة الفقيد, أبنائه, إبنته  وعموم آل يعقوب
أقــــــربــــــاؤهــــــم وأنــــســــبــــاؤهــــم 
ــرو والــــخــــارج يــدعــونــكــم  ــم ــاع ــف فـــي ش
االربــعــيــن  ــاز  ــن وج ـــداس  ق لمشاركتهم 
ــــس فـــقـــيـــدهـــم  ــــف ــــن ــــــــــــة ل راح
ــــــــر الـــــغـــــالـــــي ــــــــذك طـــــيـــــب ال

(ابو ادهم)
وذلك في تمام الساعة السادسة مساًءا من  يوم الجمعة الموافق 07/07/2017 

في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 
ال اراكم اهللا مكروها بعزيز

 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

أرملي سليم  ميشيل 

ــي  أرمــل آل  وعـــمـــوم  الــمــرحــوم  أبـــنـــاء 
أقــــــربــــــاؤهــــــم وأنــــســــبــــاؤهــــم 
ــرو والــــخــــارج يــدعــونــكــم  ــم ــاع ــف فـــي ش
االربــعــيــن  ــاز  ــن وج ـــداس  ق لمشاركتهم 
ــــس فـــقـــيـــدهـــم  ــــف ــــن ــــــــــــة ل راح
ــــــــر الـــــغـــــالـــــي ــــــــذك طـــــيـــــب ال

يوسف) (ابو 
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الفطر بعيد  للمعايدة  يلتقون  الثالث يف شفاعمرو  الطوائف  أبناء  أم������ن ع���ن���ب���ت���اوي رئ����ي����س ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو:
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اخلمي�س،  اأم�����س  عنبتاوي  ام��ن  ال�سيد  �سفاعمرو  بلدية  رئي�س  اأ���س��در   
ق�����راًرا ب��وق��ف اج������راءات اجل��ب��اي��ة اب���ت���داًء م���ن ال���ي���وم اجل��م��ع��ة حتى 
والقيا�سات. واحل��ج��وزات  العمل  اآل��ي��ة  لبحث  ال��ق��ادم   الأ���س��ب��وع  نهاية 

وقف الجراءات ملدة ا�سبوع الهدف منه هو درا�سة كافة ال�سكاوى والتوجهات، 
�سواء كان اخلطا او التق�سري من قبل موظفي �سركة اجلباية او موظفي البلدية 
املو�سوع  لبحث  والبلدية  ال�سركة  من  امل�سوؤولن  كافة  با�ستدعاء  قمت  وعليه 
مبا يف ذلك ق�سية قيا�سات املباين ويف هذا ال�سياق موقفي كان وقد اكدته بعدم 
املدينة  كل  يف  القيا�سات  من  النتهاء  بعد  ال  الفرقيات  بدفع  املواطنن  الزام 
وفح�سها  العرتا�سات  بتقدمي  للمواطنن  الفر�سة  وتوفري  لدرا�ستها  وذلك 
دفع  مواطن  كل  واجب  دائما،  به  طالبنا  ما  ونكرر  نوؤكد  املنا�سبة  هذه  ويف 
وحت�سينها  اخل��دم��ات  تقدمي  من  لنتمكن   وم�ستحقات  دي��ون  من  عليه  ما 
اجلباية  بن�سبة  م�سروطة  بانها  علما  الوزارة  من  امليزانيات  على  واحل�سول 

شفاعمرو: بلدية  رئيس  عنبتاوي  أم��ن 

ي���ص���در ق��������رارًا ب���وق���ف اج���������راءات ال��ج��ب��اي��ة 
ب��ش��ك��ل م���ؤق���ت ، ل��ب��ح��ث ق��ض��اي��ا ال��ح��ج��وزات 
البلدية وم��وظ��ف��ي  ال��ش��رك��ة  وأداء  وال��ق��ي��اس��ات 

ال�سعيد  الفطر  عيد  اأيام  ثاين  �سفاعمرو  مدينة  تزينت 
الطوائف  اأعياد  يف  ترتديها  التي  التقليدي،  اللقاء  يف 
رجال  املا�سي،  قبل  ما  الثنن  يوم  التقى  اإذ  الثالث، 
الثالث  الطوائف  اأب��ن��اء  من  املدينة  ووج��ه��اء  الدين 
الإ�سالمي  الوقف  قاعة  يف  ال�سنوي  املعايدة  لقاء  يف 
واملحبة. التاآخي  روح  �سادتها  احتفالية  اأج��واء  يف 
امل�سيحية  الطائفتن  اأب��ن��اء  م��ن  وف��دي��ن  ح���َلّ  ح��ي��ُث 
جمهور  ومنَتخبو  الدين  رجال  يتقدمهم  واملعروفية  
بزيارة املعايدة للطائفة الإ�سالمية، وكان يف ا�ستقبالهم 
املجل�س  من  واأع�ساء  عنبتاوي  اأم��ن  البلدية  رئي�س 
بن  علي  "م�سجد  اإمام  �سباح  خالد  وامل�سايخ  البلدي 
النور،  اإمام م�سجد  اأبي طالب" وال�سيخ �سياء خالدي 
الطائفة. اأب��ن��اء  ووج��ه��اء  عنبتاوي  جمال  وال�سيخ 
 افتتح اللقاء ال�سحايف ح�سن ال�ساعر مرحًبا باحل�سور  
مييز  الذي  التقليدي  الأخ��وي  اللقاء  هذا  "اأن  وا�سار 
معاين  وير�سخ  طويلة  �سنوات  منذ  �سفاعمرو  مدينة 
�سريحة  م�ساركة  اإمكانية  على  واأكد  واملحبة  التاآخي 
ال�سباب يف الأعياد القادمة للحفاظ على هذا املوروث".

وكانت الكلمة الأوىل للطائفة امل�سيفة األقاها نيابًة عنها 
ال�سيخ خالد �سباح فهناأ اأ�سحاب العيد وال�سيوف جميًعا.
 وقال: " يتجلى هذا اليوم ال�سعيد واجلميل بهذه الألوان 
الرباقة من كل اأطياف هذه املدينة التي تلتقي يف كل عيد 
عندما  الت�سامح  وقيمة  والأخوة  الألفة  معنى  لنج�سد 
ق�سرية  ق�سة  روى  كما  بع�ًسا"،  بع�سنا  لنهنئ  نلتقي 
حول احللوى بالعيد، م�سرًيا ليكون ل�ساننا رطًبا بالكالم 
احللو كما معامالتنا  مبا يت�سم مع تعاليم ال�سهر الف�سيل.

مقدًما  الكهنة  عن  نيابًة  بحوث  ان��دراو���س  الأب  تاله 

تهنئة الطائفة امل�سيحية بالعيد املبارك، وقال: علينا كل 
يف موقعه اأن يكون منوذًجا يحتذى به، نحن نعتز اإننا 
من العائلة ال�سفاعمرية الكبرية واأ�ساف اأن نكون مًعا 
يف بلد واحد، هذه نعمة كبرية يجب اأن نحافظ عليها.

ثم األقى ال�سيخ يو�سف اأبو عبيد تهنئة الطائفة املعروفية 
وقال: "اأوًل ن�سيُد  بهذا اللقاء ال�سنوي وموا�سلة م�سرية 
التوا�سل بن اأبناء املدينة الواحدة، وا�ساف "فالعيد 
هو باملحبة والت�سامح ونبذ احلقد واحرتام راأي الآخر 
لأنها هذه ر�سالة العيد" واأ�ساف اأن هذا العيد ال�سعيد 
والغفران،  ال�سوم  �سهر  املبارك،  رم�سان  �سهر  يتوج 
الإن�����س��ان عن  ه��و ���س��وم  الأع��م��ق  وال�����س��وم مبعناه 
املعا�سي واملوبقات وتهذيب النف�س لك�سب الف�سائل".
اأمن عنبتاوي  البلدية  لرئي�س  الكلمة اخلتامية  وكانت 
للعائلة  اأ�سم  هي  �سفاعمرو  "اإن   وق��ال:  بالعيد،  فهناأ 
اأطيافها  بجميع  ال��واح��دة،  الكبرية  ال�سفاعمرية 
الأ�سرة  تكون  اأن  لها  وكرئي�س  كبلدية  اأمنياتنا  واأن  
الواحدة. امل�سلحة  على  الواحد  والرجل  الواحدة، 

وعلى  امل��وروث  هذا  على  نحافظ  اأن  علينا  واأ�ساف: 
اأنعم  مميز،  بلد  يف  نحن  باأهله،  العري�س  البلد  ه��ذا 
هذا  يبقى  اأن  اأمل  كلي  وعليه  فيه،  العي�س  علينا  اهلل 
يف  كل  لذلك  ع��ام،  كل  للتوا�سل  اأم��ل  بداية  التوا�سل، 
ينتبه  اأن  واملوؤ�س�سات  والبيوت  املعابد  يف  موقعه 
واحًدا  عنواًنا  لنا  ليكون  ت�سريحاته  يف  منا  واحد  كل 
يجب  النهاية  ويف  �سفاعمرو،  لكل  اآم��ن  م�ستقبل  وهو 
ل�سفاعمرو"،  �سيء  كل  وقبل  اأوًل  انتماوؤنا  يطغى  ان 
الأع��ي��اد  وجميع  ال�سعيد  الفطر  ي��ع��ود  اأن  متمنًيا 
خري. وب��األ��ف  ب��ال  وه���داة  ب�سحة  �سفاعمرو  واأه���ل 

ال���ث���الث يف ش��ف��اع��م��رو  ال���ط���وائ���ف  أب���ن���اء 
ي���ل���ت���ق���ون ل���ل���م���ع���اي���دة ب���ع���ي���د ال��ف��ط��ر
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�ساركت فرقة براعم جفرا للدبكة والفنون ال�سعبية - 
عبلن يف املهرجان الدويل للفلكلور والرق�س ال�سعبي 
يف مدينة كاليا بجانب بر�سلونة يف ا�سبانيا، ومكثت 
 ) 2017  .  2.7 –  24.6  ( الفرتة املمتدة بن  يف 
نالت  للدبكة  عرو�س  اربعة  املهرجان  يف  وعر�ست 
اعجاب اجلمهور الذي احت�سد حل�سور املهرجان يف 
مركز مدينة كاليا والذي �ساركت به فرق من الدول 
التالية: رو�سيا ومقدونيا و�سربيا وكندا وهنغاريا 
وبلغاريا  وكرواتيا  و�سلوفاكيا  واأوكرانيا  وليتوانيا 
الحد  يوم  الفرقة  �ساركت  وقد   . وتركيا  ورومانيا 
الفتتاحية  امل�سرية  يف  املهرجان  ايام  اول   25.6
مدينة  الرئي�سية يف  ال�سوارع  التي جابت  للمهرجان 
الفتتاحي  الربنامج  جرى  وبعدها  الأ�سبانية  كاليا 

ال������ذي ات�������س���م ب��امل�����س��ارك��ة 
حيث  الوا�سعة،  اجلماهريية 
مبرافقها  كاليا  مدينة  مت��ت��از 
ال�سياحية امل�سهورة من الفنادق 
وال�سواطئ املتو�سطية اجلميلة 
ويغلب عليها الفرح وال�ستجمام 
واملهرجانات ال�سيفية املتنوعة، 
�سياحية  م��ي��زة  اك�سبها  مم��ا 
وترفيهية خا�سة وقد مت تنظيم 
لوفد  بر�سلونة  مدينة  اىل  رحلة 
ا�ستاد  زي����ارة  فيه  مت  عبلن 
فريق  )ا���س��ت��اد  ن���و  ال��ك��ام��ب 
بر�سلونة( ومنتزه غاودي والنافورة بجانب الق�سر 
الفرق  مع  الفرقة  ادارة  توا�سلت  وقد   . اجلمهوري 
امل�ساركة ومت تبادل الهدايا التذكارية ودعوة فرقة 
براعم جفرا للم�ساركة يف املهرجان الدويل للفلكلور يف 
مدينة �سمارة يف رو�سيا ال�سنة القادمة.ويرافق فرقة 
الدارة  واأع�ساء  الراق�سن  اهايل  العديد من  براعم 
مدرب  خطيب  وحممود  الفرقة  مدير  حيدر  يو�سف 
الفرقة وع�سوي الدارة ن�سيم مرداوي وعامر خطيب، 
ال�سعبية  والفنون  للدبكة  جفرا  جمعية  و�ستنظم 
والرتاث  للفلكلور  العا�سر  ال��دويل  املهرجان  عبلن 
ال�سعبي يف عبلن يف �سهر ت�سرين الول اكتوبر حيث 
�سي�ست�سيف املهرجان فرق من دول اوكرانيا ولتفيا.

بمشاركتها  تتألق  عبلن  جفرا  براعم  فرقة 
اسبانيا ل��ل��ف��ل��ك��ل��ور  ك��ال��ي��ا  م��ه��رج��ان  يف 

الرامية  بن�ساطاتها  ال�سرطة  موا�سلة  �سياق  يف   
على  ت��رك��ي��زا  ال���ط���رق  ح�����وادث  م���ن  احل���د  اىل 
ال�سبوع  ف��رتة  خ��الل  مت  واجل�سيمة،  ال��دام��ي��ة 
جممل  حت��ري��ر  ال�����س��م��ال  م��ن��ط��ق��ة  يف  اجل�����اري 
وم���رور، �سري  خمالفة   1،400 نحو  م��ن  اك��ر 

املخالفات  ف��اإن  ال�سرطة  عن  �سادر  بيان  ووف��ق 
حيازة  دون  قادوا  �سائقا   34 ت�سمنت  املرورية  
كما  م�سحوبة،  قيادة  برخ�س  اأو  قيادة  رخ�سة 
الطرقات  على  ال�سري  عن  �سيارة   41 ابعاد  ومت 

 20 و����س���ح���ب رخ�������س 
���س��ائ��ق��ا ع���ن جت�����اوزات 
. " بالغة خمتلفة  مرورية 
ا�سف   ": البيان  وا�ساف 
وخ����الل  ال�����زرازي�����ر  يف 
ح��م��ل��ة ���س��ب��ط م��روري��ة 
اىل  ال����رام����ي����ة  م��ك��ث��ف��ة 
املتهورة  القيادة  مكافحة 
بال�سالمة  امل�����س��ت��ه��رتة 
على  التحرز  مت  العامة، 
ثقيلة  نارية  دراج��ات   6
وت���راك���ت���ورون وغ��ريه��ا 
لئحة  يف  ل��ل��ت��ق��دم  ج��ن��ب��ا 
قيادة  عن  هناك  ال�سكان  من  قا�سرين  �سد  اتهام 
البتة. ق��ي��ادة  رخ�سة  ح��ي��ازة  ودون  م��ت��ه��ورة 
عليها  ادخ��ل��ت  ���س��ي��ارة   25 �سبط  مت  ا���س��ف، 
خمالفات  حت��ري��ر  ومت  قانونية  غ��ري  ت��ع��دي��الت 
ابعاد  وحتى  ال�سالعن  بحق  بالغة  وغ��رام��ات 
الطرقات  على  احل��رك��ة  ع��ن  �سمنها  م��ن  بع�س 
ال�سلة  ذات  والج����راءات  بالغة  فنية  لعطاب 
املرورية متوا�سلة وب�ستى النحاء" . واحلمالت 

مخالفة   1400 م���ن  أك��ث��ر  ت��ح��ري��ر 
أس���ب���وع خ�����الل  ال����ب����الد  يف  س����ر 
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شفاعمرو
حي امليدان 

053-7772147

₪ 110

طني

كبري

₪ 90

رمل

كبري

₪ 90

سمسم

كبري

₪ 40

دبق 

كراميكا

₪ 35

لوح 

جبصني

₪ 230

دهان 

سوبر كلري

امكانية

رشاء حديد 

العامر يف 12 

قسط بالشيكات 

وبدون فائدة

كام

وتجدون لدينا

كل أدوات السباكة 

(مواسري) بأسعار

مدهشة

B . S

مواد بناء بهاء طارق منر ويارس نزال
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اخبار وتقارير خاصة

ال�سهر يف  �سيكل   129 م��ن  ب���دءا  ميغا   100 حتى  واإن��رتن��ت  )م�����زدوج(،  داب���ل  تلفاز  ب��ارت��ر   
ال�سهر. يف  �سيكل   129 من  بدءا  منزيل  وهاتف  ميجا،   40 حتى  )مثّلث(اإنرتنت  تريبل  تلفاز  بارتر 
خليوي خط  يف  وا�سرتاك  منزيل  هاتف  خط  اإنرتنت،  تلفاز،  )رب��اع��ي(:  ك��واد  ’بارتر  قريب:  وعّما 
TV؟ ب�����������ارت�����������ر  خ�����������دم�����������ات  اإذا  ت�������������س������م������ل������ه  ال�������������������ذي  م�����������ا 
م�����س��اه��دة ع�������س���رات ال���ق���ن���وات احل����ّي����ة، وم����ن ���س��م��ن��ه��ا ق���ن���وات ال���ري���ا����س���ة، الأط����ف����ال، 
بتقنية  والأف������الم  امل�����س��ل�����س��الت  ج��ان��ب  اإىل  ���س��ت��اي��ل،  ال���الي���ف  وق���ن���وات  الأخ����ب����ار،  ال��رتف��ي��ه، 
)ال��ت��اب��ل��ت( ال��ل��وح��ي  احل���ا����س���وب  وم����ن  ال���ذك���ي،  ال��ه��ات��ف  م���ن  ال��ت��ل��ف��از،  م���ن   ،  VOD

الأك����ر    Catch Up خ���دم���ة   ج��ان��ب  اإىل  ج���ه���از،  اأي  م���ن  ال���ربام���ج  ت�����س��ج��ي��ل  ام��ك��ان��ي��ة   
ق���ن���اة، خ��الل  اأي�����ة  ع��ل��ى  ب��ث��ه  ب���رن���ام���ج مت  اأي  م�����س��اه��دة  اأج�����ل  م���ن  ال����ب����الد:  ت���ق���ّدم���ا يف 
م�سبقا ال���ربن���ام���ج  ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  ح���اج���ة  دون  م���ن  ال���ربن���ام���ج،  ب���ث  م���وع���د  م���ن  اأ���س��ب��وع��ن 

اإ���س��اف��ة  اأج�����ل  م���ن  ال���ب���الد،  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي  م��ف��ت��وح��ة  واج���ه���ة  م���ع   4K حم�����ّول 
وق���درة   ،Google Play ال����  م���ن  م��ب��ا���س��رة  وم��و���س��ي��ق��ى  األ���ع���اب،  م�����س��ام��ن،  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
التلفاز ���س��ا���س��ة  اإىل  ال���ذك���ي  ال��ه��ات��ف  ���س��ا���س��ة  م���ن  ل��ل��م�����س��ام��ن   )casting("اإط��������������الق"
مبا  ال����ع����امل،  يف  الأك������رب  ال��ف��ي��دي��و  خم�����زون  ال���ي���وت���ي���وب،  م�����س��ام��ن  اإىل  م��ب��ا���س��ر  و����س���ول   
امل��ح��ا���س��رات،  الأخ����ب����ار،  امل��و���س��ي��ق��ى،  ب���الأط���ف���ال،  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ام��ن  م���ن  ت�سكيلة  ف��ي��ه 
بعد ع��ن  ال��ت��ح��ك��م  ج��ه��از  يف  خم�س�سة  واح����دة  زر  ب�سغطة  وغ���ريه���ا،  الأف�����الم  امل�����س��ل�����س��الت، 

 :Netflix ال����ك����ربى  ال����دول����ي����ة  امل�������س���ام���ن  ���س��ب��ك��ة  م����ع  ب����ارت����ر  ����س���راك���ة  اإط�������ار  يف 
من  التحكم  جهاز  يف  خم�س�سة  زر  كب�سة   ،TV بارتر  حم��ول  داخ��ل  يف  مبني   Netflix تطبيق 
من   TV بارتر  زبائن  �سيتمكن  قريب:  وعّما   ،Netflix م�سامن  اإىل  ال�سريع  الو�سول  اأج��ل 
HD بتقنية   Netflix م�سامن  جميع  ت�سمل  وتريبل(،  )تلفاز  خا�س  ب�سكل  موّفرة  برزم  التمتع 

ك�سفت �سركة بارتر اليوم )الثالثاء( النقاب عن خدمة التلفاز Partner TV، وذلك يف اإطار موؤمتر 
�سحايف بح�سور رئي�س املجموعة ورئي�س �سفن كابيتال غروب، اآدم ت�سزنوف، مدير عام بارتر اإيت�سيك 
دان. لريان  بارتر،  يف  القت�سادي  والتطوير  ال�سرتاتيجية  لل�سوؤون  العام  املدير  ونائب  بنيف�ستي، 
بالن�سبة  تاريخي  ليوم  اإنه  بارتر:"  اإدارة  هيئة  ورئي�س  غروب  كابيتال  �سفن  رئي�س  ت�سزنوف،  اآدم 
رئي�سا  باعتباري  �ساملة.  ات�سالت  جمموعة  اإىل  حتولنا  منذ  الأهم  اخلطوة  فيه  نخطو  يوم  لبارتر، 
بارتر:  موظفي  جميع  هم  عمليا،  وه��وؤلء،  املعقدة،  الور�سة  هذه  يف  عملوا  من  اأهنئ  اأن  اأريد  لبارتر 
كيف  روؤية  هو  لالهتمام  املثري  اإجناحه،  يف  باأ�سرها  ال�سركة  �ساهمت  قد  م�سروع  هو  امل�سروع  هذا  اإن 
حتولت الروؤيا اإىل واقع نفاخر اليوم بك�سف النقاب عنه. لقد رافقت خالل ال�سهور املا�سية التح�سريات 
عليه  تندرج  اأمر  هو  قليل  عما  �سرتونه  وما  املوؤثرة،  اللحظة  هذه  اإىل  التو�سل  لنا  اأتاحت  التي  املكثفة 
ال�سيد  و�ساحبها،  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  يف  زمالئي  املكان  هذا  يف  اأمثل  اإنني  الدولية.  املعايري  جميع 
اأنه قادر على التمييز وب�سرعة بالأمور  اأعلم  اإنني بعد معرفة ت�ستمر منذ �سنوات معه،  حاييم �سابان. 
ناجح’" منتج  ’لدينا  فورا  قال   .TV بارتر  فيها  راأى  التي  الأوىل  املرة  ويف  النجاح.  على  القادرة 
2016، قمنا بالإعالن  " خالل العام املا�سي، يف �سباط  اإيت�سيك بنفي�ستي، مدير عام جمموعة بارتر: 
�سركة  اإىل  اهتمامها على اخلدمات اخلليوية  �سركة ت�سب  انطالقنا يف طريق جديدة، وحتولنا من  عن 
منذ  ال�سابقة  املرحلة  خالل   .TV بارتر  اإطالق  مع  اليوم،  هدفنا  اإىل  و�سلنا  وقد  �ساملة،  ات�سالت 
ال�سركة  ن�ساطات  جميع  توحيد  ت�سمل  كربى  حتولت  باإجراء  بارتر  اإدارة  قامت  املذكور،  اإعالننا 
�سوق  يف  هام  جانب  اإىل  وحتويلها  التجارية  الهيئة  ن�ساط  وتو�سيع  التجارية،  "بارتر"  عالمة  حتت 
ال�سوق  يف  ببارتر  اخلا�سة  امل�ستقلة  ال�سوئية  الألياف  �سبكة  وتو�سيع  البالد،  يف  املتكاملة  اخلدمات 
اخلا�س مبا ي�سمل بداية ن�سر ال�سبكة وربك الزبائن يف مدن خمتلفة يف البالد، وبالطبع، اإطالق خدمات 
الأف�سل  باخلدمة  زبائنها  بتزويد  بارتر  تقوم  عاما،   20 قبل  اإقامتها  منذ  ببارتر.  اخلا�سة  التلفاز 
تقدم  �سركة  بقيادة  فخور  اإنني  املجموعة.  عمل  جم��الت  من  جمال  كل  يف  تقدما،  الأك��ر  والتقنيات 
تزداد  والتي  البالد،  يف  الأف�سل  الإنرتنت  وخدمة  البالد،  يف  و�سرعة  تقدما  الأكر  اخلليوية  ال�سبكة 
تو�سعا مع ن�سر �سبكة الألياف ال�سوئية بوا�سطة التقنيات الأكر تقدما، وها نحن اليوم نقدم لكم اأي�سا 
TV. التي تفر�س م�ستوى جديد من ناحية امل�سامن املتوفرة، وال�سعر، والواجهة." خدمات بارتر 

ال�سهر  ال�سركة، و�ستفتتح يف  للت�سجيل املبكر يف موقع  التلفاز اخلا�سة ببارتر مفتوحة الآن  اإن خدمة 
�ساعات  اآلف  مبا�سر،  بث  قناة   TV 40 بارتر  ي�سمل  الأولين.  امل�سجلن   5،000 ال�  ل  للبيع  القاد 
 Catch Up اإىل اخللف بف�سل تقنية  اأ�سبوعن  VOD، م�ساهدة م�سامن جميع القنوات حتى  ال� 
-Net 4K ، و�سول مبا�سر من جهاز التحكم اإىل م�سامن   من التلفاز ومن الهاتف اخلليوي، حمّول

وغريها،  الواجهة  من  بنيوي  كجزء   Google Play من  م�سامن  تنزيل   ،  Youtube و   lix
)مزود  الإنرتنت   + التلفاز  خلدمات  ال�سهر  يف  �سيكل   129 التلفاز،  خلدمات  لل�سهر  �سيكل   69 ب�سعر 
تلفاز،  ي�سمل  ثالثية(  )حزمة  لرتيبل  ال�سهر  يف  �سيكل   129 ميغا(،   100 حتى  حتتية  بنية  انرتنت+ 
انرتنت )مزود + بنية حتتية حتى 40 ميجا( وخط هاتف منزيل، وعّما قريب: حزمة كواد )الرباعية( 
خليوي. وح�ساب  منزيل  هاتف  خط  ميجا(،   40 حتى  حتتية  بنية   + )م��زود  انرتنت،  تلفاز،  ت�سمل 
لريان دان، نائب املدير العام ملجالت ال�سرتاتيجية والت�سويق+ التجاري يف بارتر: " اإن خدمات بارتر 
TV قد متت مالءمتها لعادات ا�ستهالك امل�سامن املختلفة، كما مت تخطيطها ب�سكل دقيق على اأ�سا�س 

املالحظة العميقة لعادات ا�ستهالك امل�سامن يف اإ�سرائيل والعامل، وهي تفتح اأمام كل م�ساهد اإمكانيات 
م�ساهدة امل�سامن بال حدود. اإن خدمات بارتر TV جتلب اإىل البالد النقالب ال�ستهالكي الذي �سيغري 
�سوق التلفزيون متعدد القنوات يف العامل. هنالك خم�سة م�ستويات اأ�سا�سية ت�سود اليوم عامل ا�ستهالك 
امل�سامن: م�ساهدة الربامج احلية التي تظل لها اأهميتها ووزنها، الرتفاع يف منا�سيب م�ساهدة امل�سامن 
امل�سّجلة، م�ساهدة الفيديو التي باتت تت�ساعد من الأجهزة النقالة، م�ساهدة خدمات Streaming على 
غرار خدمات نتفليك�س، وح�سا�سية امل�ستهلكن ملو�سوع ال�سعر املدفوع ل�سركات التلفاز متعددة القنوات. 
لقد قمنا بال�ستجابة اإىل كل من هذه امل�ستويات اخلم�س يف بارتر "TV. وقد اأ�سار دان، اإىل جانب ذلك، باأنه 
"ل�سرف عظيم اأن نتمكن من ال�سماح لزبائن التلفاز اخلا�س ببارتر ال�ستمتاع بتجربة نتفليك�س املتكاملة".
Netflix بخ�سو�س التعاون بن ال�سركتن،  وقد تلى الإعالن امل�سرتك ال�سادر عن كل من بارتر و 
حيث �ستكون بارتر هي ال�سركة الأوىل يف البالد التي �ستطرح خدمات Netflix بحيث تكون موجودة 
 Netflix ب�سكل مبني واأ�سلي داخل املحّول، وهذا ما �سيتيح جتربة امل�ستخدم الأف�سل للم�سجلن لدى
بارتر  ك�سفت  وقد  التحكم،  جهاز  من  زر  ب�سغطة   Netflix م�سامن  اإىل  املبا�سر  الو�سول  ب�سهولة 
اليوم تفا�سيل اإ�سافية حول التعاون: فحزمة بارتر TV التي ت�سمل اإىل جانب عامل م�سامن بارتر، 
89 �سيكل يف ال�سهر.  HD، وهي ما �سيتم طرحه عما قريب بتكلفة  Netflix بتقنية  جميع م�سامن 
�سيكل   149 �ستبلغ   ،Partner TV + Netflix ت�سمل  التي  بارتر  يف  الثالثية  احلزمة  ثمن  اإن 
منزيل. هاتف  وخ��ط  ميجا(،   40 حتى  حتتية  بنية  م��زود+   ( اإن��رتن��ت  التلفاز،  خلدمات  ال�سهر  يف 

الأ�سلية وخمزون  اإىل ت�سكيلة وا�سعة من امل�سامن  املبا�سر  الو�سول  بارتر من  تلفاز  �سيتمكن زبائن 
بث  بجودة  وثائقية،  واأف��الم  اأف��الم  تلفزيونية،  م�سل�سالت  ي�سمل  مبا   ،Netflix م�سامن  من  دويل 
Net - اإنتاج  من  اجلديدة  الأفالم  �سمن  ومن  اإعالنات.  بال  ودائما   ،  4K و   HD، Ultra HD
 Bright وفيلم  دان��و،  وب��ول  �سوينتون،  جيلينهال،تيلدا  جايك  بطولة  من   ،Okja فيلم   :lix
ومن   Netflix ل�  التابعة  الأ�سلية  وامل�سل�سالت   . اإدج��رت��ون.  وجويل  �سميث،  وي��ل  بطولة  من 
.The Crownو  ،  House of Cards ، Stranger Things، Narcos �سمنها 

 Catch و   VOD الت�سجيالت،  القنوات،  جميع  وم�ساهدة   4K حمّول   TV بارتر  خدمة  ت�سمل 
اإن  لوحي(.  وحا�سوب  ذكي،  هاتف  )تلفاز،  واحد  ا�سرتاك  اإط��ار  يف  �سا�سات  خم�سة  �سمن   ،Up
الن�سمام اإىل اخلدمة ت�سمل تركيب املنظومة على يد خمت�س يف منزل الزبون، من دون تكلفة اإ�سافية.
ع�������������������س���������رات ق������������ن������������وات ال����������ب����������ث احل�������������������ي، وم���������������ن ������س�����م�����ن�����ه�����ا:
عيدان بلو�س: 2، 10، كان )11(، كان بالعربية ، قناة 20، التلفزيون الرتبوي 23، قناة 24، قناة الكني�ست
ال���ري���ا����س���ة: ق����ن����وات ال���ري���ا����س���ة اخل���م�������س الأك�������ر م�������س���اه���دة يف ال����ب����الد، م����ن ان���ت���اج 
.5sport HD و   sport، 5plus، 5live ،5gold  : ال���ري���ا����س���ة  ق���ن���اة 
-Ga )ق�����ن�����اة   GINX ج����ون����ي����ور، ل�����وغ�����ي،  الأط�������ف�������ال،  ق����ن����اة   الأط�������ف�������ال: 
Zoom وال���رو����س���ي���ة(،  والإجن���ل���ي���زي���ة،  )ب��ال��ع��ربي��ة،  ب��ي��ب��ي  ال���ن���ج���وم،  ق��ن��اة   ،)  ers
-CNN، Fox News، Fox Bus ال��������ع��������امل: م�������ن   اأخ��������ب��������ار 
TV5  ، وال����ع����رب����ي����ة(  ال���ف���رن�������س���ي���ة،  )الإجن����ل����ي����زي����ة،   ness، France24
 Wild، AMC،  ، جيوغرافيك+  نا�سيونال   ،VICELAND �ستايل:  ليف  طبيعة،  ت�سلية، 
Food Network، ياميز، Travel Channel، فيفا، فيفا بال�س، قناة املو�سة FTV، بيت+
هفاكوت. تيدي  م��ع  ب��ال���س��رتاك  الإ�سرائيلية،  والت�سلية  ال�سحك  قناة  الأ�سلية:  الإن��ت��اج��ات 

مكتبة VOD بال دفعات اإ�سافية: م�سامن لالأطفال وم�سل�سالت واأفالم من البالد ومن ال�ستديوهات الرائدة 
يف العامل، ومن �سمنها ا�ستديوهات ديزين، فرينر، نيكولودياون، يونيفري�سال، ABC، �سوين، وغريها.
العر�س. �سا�سات  من  نزولها  لدى  فورا  اجلديدة،  الأف��الم  و�سراء  ل�ستئجار  خدمات  ذلك،  جانب  اإىل 
ال���ع���امل، وال����ذي  الأك�����رب يف  ال��ف��ي��دي��و  ي���وت���ي���وب، خم�����زون  اإىل م�����س��ام��ن  م��ب��ا���س��ر  و����س���ول 
امل��ح��ا���س��رات،  الأخ���ب���ار،  امل��و���س��ي��ق��ى،  ب���الأط���ف���ال،  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ام��ن  م��ن  ت�سكيلة  ي�سمل 
التحكم. ج��ه��از  يف  خم�س�سة  واح�����دة  زر  ���س��غ��ط��ة  ع���رب  وغ���ريه���ا،  الأف������الم،  امل�����س��ل�����س��الت، 

التحكم،  ج��ه��از  يف  خم�س�سة  واح���دة  زر  ب�سغطة   ،Netflix م�سامن  اإىل  مبا�سر  و���س��ول 
.  HD بتقنية   Netflix م�سامن  جميع  ت�سمل  ال��ت��ي   TV ب��ارت��ر  ح��زم��ة  ق��ري��ب،  وع��م��ا 
ال��������������ت��������������ك��������������ن��������������ول��������������وج��������������ي��������������ا وال���������������������واج���������������������ه���������������������ة:

مفتوحة  ت�سغيل  واج���ه���ة  ج��ان��ب  اإىل   Android TV ت�سغيل  ن��ظ��ام  ذي   4K حم����ّول 
Google Play ال����  م��ن  امل��ب��ا���س��رة  وامل��و���س��ي��ق��ى  امل�����س��ام��ن،  تطبيقات  م��ن  امل��زي��د  لإ���س��اف��ة 
التلفاز �سا�سة  اإىل  ال��ذك��ي  ه��ات��ف��ك  �سا�سة  م��ن  للم�سامن   )casting( "اإطالق"  اإم��ك��ان��ي��ة   
 اإم���ك���ان���ي���ة ال��ت�����س��ج��ي��ل م���ن امل����ح����ول، وم����ن ال���ه���ات���ف ال���ذك���ي واحل���ا����س���وب ال���ل���وح���ي، اإىل 
بثه  مت  ب��رن��ام��ج  اأي  مل�����س��اه��دة  ال���ب���الد:  يف  ت��ق��ّدم��ا  الأك�����ر   Catch Up خ���دم���ة   ج��ان��ب 
م�سبقا. ت�سجيله  اإىل  ح��اج��ة  دون  م���ن  اأ���س��ب��وع��ن،  ف����رتة  م��ن��ذ  ب��ث��ه  مت  ق���ن���اة،  اأي����ة  ع��ل��ى 

بارتر  واجهة  عرب  البحث  يتيح  ما  وهو  تطبيق(:  عرب  اأو  خم�س�س  حتكم  جهاز  عرب   ( �سوتي  بحث 
Google Play و   Youtube وعرب   ،VOD ومكتبة  احلية،  القنوات  وعرب   ، باأ�سرها   TV

ال����������������������������������������������������������������س���������������������������������������������������������������ع���������������������������������������������������������������ار: 
م����������������������������������������������زدوج )داب���������������������������������������ل( تلفاز   
ت���������������ري���������������ب���������������ل )م���������������ث���������������ّل���������������ث( )تلفاز+ انرتنت حتى 100 ميغا( 

م��������ي��������ج��������ا+   40 ح������������ت������������ى  ان�����������������رتن�����������������ت  )ت���������������ل���������������ف���������������از+ 
ك������������������������������������������������������������واد )رب������������������������������������اع������������������������������������ي( خط هاتف منزيل( 

)ت����������������ل����������������ف����������������از+ اإن������������������رتن������������������ت+ه������������������ات������������������ف م������������ن������������زيل+ 
ا�����������������������������������������������س����������������������������������������������رتاك خ��������������������������ل��������������������������ي��������������������������وي((
القريب يف  129 �سيكل   129 �سيكل   69 �سيكل    TV بارتر
-TV + Net  ب��������������������������������ارت��������������������������������ر

القريب  يف  149 �سيكل   149 �سيكل   89 �سيكل    lix

م���ج���م���وع���ة ب����ارت����ن����ر ت�����ع�����رض خ�����دم�����ة ال����ت����ل����ف����از امل����ت����ق����دّم:

تشمل بارتنر TV على عشرات القنوات املباشرة، VOD مع آالف ساعات 
املضمون وتجربة املشاهدة املبتكرة بتكلفة 69 شيكل جديد يف الشهر
 NETFLIX و  بارتنر  ت��ع��اون  إط��ار  يف  ال��ق��ادم��ة،  القريبة  األسابيع  خ��الل 
 NETFLIX شبكة  مضامن  جميع  أيضا  تشمل  التي   TV بارتنر  حزمة 
الشهر يف  ش��ي��ك��ل   89 ب��ت��ك��ل��ف��ة   ،HD ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ال��م،  يف  األك����رب 

تنظيم  يتم �سمنه  مزراحي طفحوت" الذي  "نلتقي يف  املجتمعي  امل�سروع  اإطار  يف   
يف  املختلفة  الفروع  يف  املجتمع  خلدمة  اإثراء  وحما�سرات  لالأطفال  ممتعة  ن�ساطات 
اأنحاء البالد، �سنلتقي يف فرع اأم الفحم، يوم الثنن املوافق 17/07/17، مع دنيا 
خملوف اأبو حامد، م�ست�سارة تنظيمية، وذلك يف حما�سرة ملهمة من عامل املبادرات، 
على  القدرة  لدينا  كانت  ما  واإذا  ومبادرات،  كمبادرين  قدراتنا  خاللها  من  نكت�سف 

التالية:  اإدارة واإطالق م�ساريع جتارية خا�سة بنا. جتيب املحا�سرة عن ال�سئلة 
نحّول  كيف  التجارية؟  م�سلحتنا  ويف  عملنا  مكان  يف  ال�سندوق  خارج  نفكر  كيف 
ولأنف�سنا؟ وبيئتنا  ملجتمعنا  ومهمة  ناجحة  حقيقية  م�ساريع  اىل  الالمعة  اأفكارنا 

جتدر الإ�سارة اىل اأن فعالية "نلتقي يف مزراحي طفحوت" �ستقام هذه ال�سنة يف 25 
فرًعا يف اأنحاء البالد، من بينها 3 فروع يف الو�سط العربي: اأم الفحم، كفر قا�سم وعكا، 
اأن  حيث تتحّول هذه الفروع اىل مكان للقاءات �سّيقة وممتعة، ي�ستطيع كل �سخ�س 
يجد فيها حما�سرة اأو ن�ساًطا يثري اهتمامه، علًما اأن الفعاليات واملحا�سرات من�سورة 
يف موقع الإنرتنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، 
للفعاليات  الت�سجيل  �سوى  وامل�ساركة  احل�سور  يف  الراغبن  على  وما  مقابل.  دون 
واملحا�سرات يف املكان املخ�س�س لذلك يف موقع الإنرتنت اخلا�س بالبنك اأو عرب الهاتف. 
وعليه، ندعوكم للت�سجيل للمحا�سرة مع دنيا خملوف اأبو حامد يف فرع اأم الفحم، يوم 
الثنن املوافق 17/07/17، ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساًء 19:30 يف موقع البنك:
-www.mizrahi-tefahot.co.il/ni  
.077-6004060 رق���������م:  ه�����ات�����ف  ع������رب  اأو   gashim

ن��ل��ت��ق��ي يف م���ح���اض���رة م����ع دن���ي���ا م���خ���ل���وف أب�����و ح���ام���د:

الفحم أم  طفحوت  مزراحي  ف��رع  يف  حقيقي"  ه��دف  اىل  الفكرة  "تحويل 
م��ق��اب��ل ودون  ال���ب���ن���وك  ج��م��ي��ع  ل���زب���ائ���ن  م��خ��ص��ص��ة  امل���ح���اض���رة 

ال�ساب  على  النا�سرة  يف  املركزية  املحكمة  حكمت 
 ، املوؤبد  بال�سجن  اريحا  مدينة  من  عطيان  قتيبة 
وذلك بعد اقدامه على قتل �سائحة من بولندا وتدعى 
"داريا ماجدالينا" واخفاء جثتها يف جبل القفزة يف 
النا�سرة. وكانت قد ُقدمت اىل املحكمة املركزية يف 
النا�سرة قبل عامن لئحة اتهام �سد كتيبة عطيان 

خنقا. ال�سائحة  قتل  تهمة  تت�سمن  اريحا  �سكان 
16.4.2015  حيث  ليوم  الق�سية  اأحداث  وتعود 
لزمالئها يف اجلولة  الن�سمام  املرحومة عدم  قررت 
والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  قرابة  وعند  ال�سياحية، 
القريبة  ال�سوارع  يف  لتم�سي  الفندق  تركت  ع�سًرا 
ال�ساعة اخلام�سة وعندما  القفزة. وقرابة  من جبل 
كانت بجوار مدر�سة "عمال" هناك والتي جترى فيها 
املتهم وحاول احلديث  ، و�سل  بناء وترميم  اعمال 
ولذت  رف�ست  ال�سحية  اأن  ال  وتقبيلها،  معها 
بالتبليغ  تقوم  اأن  املتهم  فخاف  املكان،  من  بالفرار 
على  كان  الذي  ب�سالها  وخنقها  طاردها  لذلك  عنه 
املتهم بجر  قام  ثم  اىل مقتلها. ومن  ادى  رقبتها مما 
اعرتف  املتهم  ان  وافيد  هناك.  واخفائها  ال�سحية 
ال�سرطة. يف  التحقيق  اثناء  اليه  املن�سوبة  بالتهمة 

بعد  اريحا  من  عطيان  لقتيبة  املؤبد  السجن 
الناصرة يف  بولندية  سائحة  بقتل  ادان��ت��ه 

املركزية  املحكمة  يف  اخلمي�س،  اأم�س  يوم  قدمت، 
من  �سعدي  مراد  بحق  اتهام  لئحة  النا�سرة  يف 
ال�ساب  بقتل  ،تتهمه  عاًما(  النا�سرة)35  مدينة 
املدينة. �سكان  عاًما(من   24( الدين  عالء  عمار 
النيابة  قدمتها   ال��ت��ي  الت��ه��ام  لئ��ح��ة  وت��ع��ود 

ال�سهر  ح��وايل  قبل  وقع  ال��ذي  لل�سجار  العامة، 
بقتل  املتهم  خاللها  ق��ام  �سبان،  جمموعة  ب��ن 
بوا�سطة  ال��دي��ن  ع���الء  ع��م��ار  امل��رح��وم  ج���اره 
�سرب  على  املتهم  اق��دم  فقد   ، عمد  بغري  �سيف 
ادى  مم��ا  ي���ده  يف  وا���س��اب��ت��ه  ب�سيف  امل��رح��وم 
. بجراحه  م��ت��اأث��ًرا  وف��ات��ه  ع��ن  ا�سفر  نزيف  اىل 

ويت�سح اي�سا انه قبل احلادث ب�سهرين وقع �سجار 
بن العائلتي على خلفية رف�س عائلة �سعدي بدفع 
حادث  خلفية  على  الدين  عالء  لعائلة  تعوي�س 
الدين  عالء  عائلة  افراد  باحد  ح�سان  ا�سطدام 
. ميتطيه  �سعدي  عائلة  اف��راد  احد  كان  عندما 

ت��ق��دي��م الئ���ح���ة ات���ه���ام ب��ح��ق م�����راد س���ع���دي من 
الدين ع���الء  ع��م��ار  ال��ش��اب  بقتل  ال��ن��اص��رة  م��دي��ن��ة 

هرعت قوات من ال�سرطة �سباح ا الربعاء، بعد تلقيها بالغا عن �سابة )20 
عاما( تقف على حافة ج�سر على مفرق يو�سل بن �سارعي 20 و 2 على �سارع 6 
)عابر ا�سرائيل( وتهدد بالقفز على اعلى اجل�سر بارتفاع 10 امتار والنتحار.
جانب  على  بحقيبة  فوجئوا  املكان  اىل  و�سلوا  الذين  ال�سرطة  عنا�سر 
بالقفز والنتحار . ، و�سابة تقف على حافة اجل�سر تهدد  الطريق وكلبن 
���س��رط��ي ق��ف��ز ب���اجت���اه ال��ف��ت��اة ع��ل��ى ح���اف���ة اجل�����س��ر وام�����س��ك بها 
ال�سرطة  ع��ن��ا���س��ر  ���س��اع��ده  ح��ي��ث   ، نف�سها  ال���ق���اء  م���ن  وم��ن��ع��ه��ا   ،
ال���ب���اق���ن ع��ل��ى ت��خ��ل��ي�����س ال���ف���ت���اة وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال���ق���اء ن��ف�����س��ه��ا .

وحت���وي���ل���ه���ا  ال�������س���اب���ة   " "توقيف  ب���ع���د  لح����ق����ا  وات���������س����ح 
ل��ل��ف��ح�����س وال��ت��ح��ق��ي��ق ، ان���ه���ا م����ن ����س���ك���ان م��ن��ط��ق��ة اجل����ن����وب . 

6 شارع  على  عن جسر  والقفز  باالنتحار  هددت  فتاة  انقاذ 

املتهمن  اأحد  النا�سرة  يف  املركزية  املحكمة  اأدانت 
باإحراق كني�سة الطابغة يف طربيا بدوافع عن�سرية.

عاًما(   22( روؤوفيني  ينون  املتهم  املحكمة  واأدانت 
باإ�سرام النريان بكني�سة "اخلبز وال�سمك" الواقعة 
 ،2015 ح��زي��ران  يف  طربيا  بحرية  �سفاف  على 
 21( اأ���س��راف  ي��ه��ودا  زميله  �سبيل  اأخ��ل��ت  بينما 
الكني�سة. لإح��راق  العون  يد  تقدمي  تهم  من  عاًما( 
وبح�سب لئحة التهام التي كانت قد ُوّجهت للمتهمن، 
حمطة  من  بالوقود  بالتزّود  روؤوفيني  اتهم  قد  كان 
بالكفوف  الثنان  وتزّود  اللطرون،  منطقة  يف  وقود 
والكربيت وغريها. ورغم علمه باأن كامريات املراقبة 

روؤوفيني  املتهم  قام  يجري،  ما  كل  وتوثق  ت�سّجل 
ليال  وربع   3 ال�ساعة  قرابة  الكني�سة  اإىل  بالدخول 
ور�سق باب الدير املحاذي للكني�سة بالوقود وكذلك يف 
الباحة املحاذية، قبل اأن ي�سرم النريان بها، ويكتب 
ببخاخ على جدار الكني�سة جملة من �سالة يهودية.
روؤوفيني  �سلوع  اإث��ب��ات  م��ن  ال�سرطة  ومتكنت 
احلم�س  ا�ستخراج  بوا�سطة  امل�سهود  اجلرم  بهذا 
من  مبقربة  عليها  عر  التي  الكفوف  من  ال��ن��ووي 
املكان، اإ�سافة اإىل اأنه مت توثيق �سيارته وهي تغادر 
املكان. وروؤوفيني م�ستوطن كان يقطن مب�ستوطنة 
ال�سرطة. ل��دى  م��ع��روف  وه��و  حل��م،  بيت  �سمال 

ادانة شاب يهودي باضرام النار عمدًا يف كنيسة الطابغة يف طربيا
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ري���������اض���������ة

جتديد  ر�سميا  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  ن��ادي  اأع��ل��ن 
.2021 حتى  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  عقد 
�سعيد  “النادي  بيان:  يف  بر�سلونة  ن��ادي  وذك��ر 
مي�سي،  وا���س��ت��م��رار  ال��ع��ق��د  ب��ت��ج��دي��د  ل��ل��غ��اي��ة 
كل  ق�سى  وال����ذي  ال��ت��اري��خ،  يف  لع���ب  اأف�����س��ل 
بر�سلونة  يف  الآن  حتى  الح��رتاف��ي��ة  م�سريته 
ال�ستثنائي،  النجاح  من  حقبة  اإىل  الفريق  وقاد 
العاملية”. ال��ق��دم  ك���رة  يف  ق��ب��ل  م��ن  حت���دث  مل 
اأن  اإىل  ال��ث��الث��اء،   ، اأ����س���ارت  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
الأرجنتيني  ال��ربغ��وث  �سُيبقي  اجل��دي��د  العقد 
مع  م��ق��ب��ل��ة  ����س���ن���وات   4 مل�����دة  ال����ن����ادي  يف 
اإ���س��ايف. مل��و���س��م  ب��ال��ت��م��دي��د  ي�سمح  ب��ن��د  وج���ود 

ويلعب مي�سي، الفائز بالكرة الذهبية لأف�سل لعب 

حوايل  منذ  بر�سلونة  يف  م��رات،  خم�س  العامل  يف 
النا�سئن  �سفوف  يف  ب��داأ  اإذ  الزمان  من  عقدين 
العامل. يف  ال��ك��رة  لعبي  اأه��م  م��ن  اأ�سبح  حتى 

الأرجنتيني  ال��الع��ب  ي��وق��ع  اأن  املنتظر  وم���ن 
يعود  عندما  العقد  على  عاما   30 عمره  البالغ 
توقعات  و���س��ط  اجل��دي��د  للمو�سم  ا���س��ت��ع��دادا 
 300 ب����اأن ي��رت��ف��ع ال�����س��رط اجل���زائ���ي ل��ي��ب��ل��غ 
دولر(. م��ل��ي��ون   340.65( ي����ورو  م��ل��ي��ون 
يف  ال��ري��ا���س��ي��ن  اأه���م  ق��ائ��م��ة  مي�سي،  وي��ت�����س��در 
وب��الده  ناديه  ه��دايف  قائمة  يت�سدر  اإذ  ال��ع��امل؛ 
منذ  بر�سلونة  م��ع  الأل��ق��اب  م��ن  بالعديد  وف���از 
الدوري  منها   2003 يف  الأول  الفريق  ظهوره مع 
مرات. اأرب��ع  اأوروب��ا  اأبطال  ودوري  م��رات  ثماين 

رس����م����يً����ا.. ب���رش���ل���ون���ة ي��ع��ل��ن 
2021 م��ي��س��ي ح��ت��ى  ع��ق��د  ت��ج��دي��د 

جديدة"  "قنبلة  رون��ال��دو  كري�ستيانو  فجر 
ت��ت��ع��ل��ق مب�����س��ريه امل��و���س��م امل��ق��ب��ل، ���س��واء 
وفق  م��دري��د،  ري���ال  ع��ن  ال��رح��ي��ل  اأو  بالبقاء 
م���ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه و���س��ائ��ل اإع�����الم اإ���س��ب��ان��ي��ة.

اأي��ام  قبل  هائلة  �سجة  اأث���ار  رون��ال��دو  وك��ان 
نهائي"  ب�"قرار  و�سفه  ما  اتخاذه  اأعلن  حن 
كثريون  اعتربه  امللكي،  الفريق  عن  بالرحيل 
اإ�سبانية  ات��ه��ام��ات  ع��ل��ى  ع�سبيا  ف��ع��ل  رد 
تنطلق  اأن  قبل  ال�سريبي،  بالتهرب  ل��الع��ب 
بوجهة  ال��رت���س��ي��ح��ات  ب��ور���س��ة  ال��ف��ور  ع��ل��ى 

اإىل  امل��ح��ت��م��ل��ة  امل��ق��ب��ل��ة وع���ودت���ه  رون���ال���دو 
يونايتد. مان�س�سرت  ال�سابق  فريقه  �سفوف 
بدعوات  امتزجت  ما  �سرعان  الرحيل  اأنباء  لكن 
تليفونية  ات�سالت  عن  اأنباء  راجت  اإذ  البقاء، 
بن الالعب وبن مدربه زين الدين زيدان، وقائد 
جميعها  واآخ��ري��ن،  رامو�س  �سريخيو  الفريق 
برنابيو. �سانتياغو  اأ�سوار  داخل  بالبقاء  تطالبه 
الرتكيز  مف�سال  �سامتا  رون��ال��دو  بقي  وبينما 
عجز  ال��ت��ي  ال��ق��ارات،  ب��ك��اأ���س  امل�ساركة  على 
تتوقف  مل  ال��ربت��غ��ال،  م��ع  لقبها  اإح����راز  ع��ن 
"موندو  �سحيفة  تخرج  اأن  قبل  ال�سائعات، 
اأق����وى  اع���ت���ب���اره  مي��ك��ن  مب���ا  ديبورتيفو" 
"امللكي". مع  رون��ال��دو  ا�ستمرار  على  موؤ�سر 
قد  اأن��ه  رون��ال��دو  نفى  فقد  لل�سحيفة  ووف��ق��ا 
امللكي. ال��ف��ري��ق  ع��ن  ال��رح��ي��ل  يف  اأب���دا  رغ���ب 
يلتقي  اأن  املقرر  من  اأن��ه  ال�سحيفة  واأ�سافت 
قريبا  برييز  فلورنتينو  النادي  رئي�س  رونالدو 
حل�سم موقفه النهائي قبل بداية املو�سم اجلديد.
ينوي  اأنه  رونالدو  اأعلن  فقد  ذلك  يحدث  وحتى 
اللذين  التواأمن  طفليه  مع  اأيام  ب�سعة  ق�ساء 
ولدا يف الوليات املتحدة الأمريكية من اأم بديلة.

ه���ل س��ي��ب��ق��ى ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 
؟؟؟ م���دري���د  ري�����ال  ع���ن  س���رح���ل  أم 
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وليس  واالستجمام  للراحة  املنتجعات 
يخزيهن" اهلل  "خ���زون���ا   ل��ل��ش��ج��ار... 

االع��������ام��������ي أح������م������د ح�������ازم
اأم�سيت حوايل ثالثن عاماً من حياتي يف اأوروبا وبالتحديد يف 
اأملانيا، التي كانت عا�سمتها برلن مقرًا يل. فمنها كنت اأنطلق 
اإىل العامل، حيث زرت بحكم مهنتي الإعالمية الكثري جدًا من 
دول الكرة الأر�سية، وتعرفت على عادات وتقاليد جمتمعات 
يف  اأ�سا�سية  نقطة  كانت  اأوروب��ا  لكن  الكون.  هذا  يف  كثرية  
الأملانية  العا�سمة  �سيما  ول  والإجتماعية  املهنية  حياتي 
برلن التي ع�ست فيها كمقيماً ومن ثم كمواطناً. وطيلة هذه 
الفرتة مل اأ�سمع عن اأي حادث خالف او اأي حالة �سجار بن 
عائالت اأملانية اأو بن �سباب اأملان، حتى اأين مل اأقراأ يف ال�سحف 
الأعمال.  هذه  مثل  عن  اأخ��رى  اإع��الم  و�سائل  يف  اأ�سمع  ومل 
اأ�سبوع  مي�سي  فال  متاماً.  العك�س  هو  عندنا  يحدث  وما 
عائالت،  بن  �سجار  عن  ون�سمع  اإّل  ذلك،  من  اأقل  واأحياناً 
واإذا بحثنا عن ال�سبب جنده تافهاً. وامل�سكلة اأن هذا ال�سجار 
م�ست�سفى  اإىل  ونقلهم  جرحى  وق��وع  اإىل  ي��وؤدي  ما  كثريًا 
املت�ساجرين. الطرفن  اأح��د  من  �سخ�س  موت  اإىل  وحتى 
يف منت�سف �سهر اأبريل/ني�سان املا�سي، وكما ذكرت م�سادر 
اأ�سفر  �سخنن  مدينة  يف  عائلتن  بن  �سجار  ح�سل  ر�سمية، 
عن ا�سابة ثمانية اأ�سخا�س بجراح طفيفة. وتبن فيما بعد 
اأن �سبب ال�سجار يعود  اإىل خالف حول مكان ركن �سيارة. 
ت�سوروا نحن يف القرن احلادي والع�سرين ويحدث خالف 
التخلف. بنا  و�سل  احل��د  ه��ذا  اإىل  �سيارة".  "�سف  ح��ول 

نتيجة  لإ�سابات  تعر�سوا  خمتلفة  باأعمار  اأ�سخا�س  ثالتة 
خالفات  وقعت بن عائلتن يف بلدة املكر، كما اأفادت تقارير 
ال�سريع  العالج  بتقدمي  اإ�سعاف  طواقم  وقامت  ال�سرطة، 
لهم، ومن ثم مت نقل امل�سابن اىل م�ست�سفى نهاريا ل�ستكمال 
هذه  دائمة  حركة  يف  الإ�سعاف  طواقم  اأن  ويبدو  العالج. 
الأيام يف الو�سط العربي، الذي اأ�سبح بال �سك جمتمع عنف 
ب�سبب ما يحدث فيه من ممار�سات قتل وحالت �سجار كثرية.

قبل  اأ�سيب  ال��ت��ق��اري��ر،  ت��ق��ول  كما  الأ���س��د،  دي��ر  ب��ل��دة  يف 
ب��ج��راح و�سفت  ال��ث��الث��ي��ن��ات م��ن ع��م��ره  ���س��اب يف  اأي����ام 
طاقم  وق��دم  البلدة.  يف  �سجار  وق��وع  اإث��ر  خطرية  باأنها 
من  يعاين  ك��ان  حيث  للم�ساب  الأول��ي��ة  الإ�سعافات  طبي 
نقل  وج��رى  ج�سده.  من  متفرقة  اأنحاء  يف  خطرية  ج��راح 
امل�ست�سفى. اإىل   املكثف  العالج  ق�سم  اإىل  ف��ورًا  امل�ساب 

املنتجعات ال�سياحية يف الدول واملجتمعات احل�سارية هي 
يختلف.  عندنا  الأمر  لكن  وا�ستجمام،  راحة  فرتة  لق�ساء 
اأي�سا.  للم�ساكل  واإمنا  للراحة  لي�ست فقط  املنتجعات  فهذه 
"كفار  ال�سياحي  املنتجع  اأن  ال�سرطة  تقارير  يف  جاء  وقد 

ال���ق���وارب  م��ن��ط��ق��ة  يف  بلوم" 
امل��ائ��ي��ة، ���س��ه��د ���س��ج��ارًا بن 
اأ�سفر  عرب  �سبان  من  جمموعة 
لثالثة  ال�سرطة   اع��ت��ق��ال  ع��ن 
الزرقاء  ج�سر  من  عرب  �سبان 
ال�سجار،  يف  ال�سلوع  ب�سبهة 
متو�سطة  ب��ج��راح  والت�سبب 
والذي  بقعاتا،  قرية  من  لفتى 

ان  واملعيب  املخزي  الأمر  ال�سجار.  خالل  للطعن  تعر�س 
بلطجية. لأعمال  تعود  ال�سجار  خلفية  اأن  ذكرت  ال�سرطة 
الوطن.  ح��دود  جت��اوزت  عرب  ل�سباب  اخل��زي  ممار�سات 
يف  مرمري�س  منتجع  فنادق  اأحد  باأن  املعلومات  اأفادت  فقد 
تركيا، �سهد �سجارًا عنيفاً بن جمموعة �سبان من النا�سرة 
عيان  �سهود  ويقول  عارة.  وادي  منطقة  من  اآخرين  و�سبا 
ال�سجار،   �سهد  الذي  الفندق  يف  تواجدوا  جلدتنا  اأبناء  من 
بالكرا�سي  بع�سهم  رم��وا  "الأبطال!؟"   املت�ساجرين  ان 
"فريد  بطله  لفيلم  م�سهد  ت�سوير  يف  وكاأننا  ال�سجار  خالل 
فا�ستخدام  وع�سابته".  املليجي  وحممود  ورجاله  �سوقي 
عنيف  ب�سكل  البع�س  بع�سهم  �سد  والكرا�سي  الأي���دي 
رجال  تدخل  ع��ن   اأ�سفر  الأخ��ر  بع�سهم  على  وال�ستائم 
بال�سرطة  بدورهم  ا�ستعانوا  والذين  الفندق،  يف  الأم��ن 
النزاع،  لف�س  الفندق  اىل  فورًا  ح�سورها  وطلبوا  الرتكية 
�سبان.  لأرب��ع��ة  طفيفة  اإ���س��اب��ات  نتيجته  ك��ان��ت  ال���ذي 
باأخبار  ك��ث��ريًا  يهتم  م�سن  ج��ار  �ساألني  احل���ادث  ي��وم  يف 
جرى  عما  العمر  م��ن  الثمانن  جت��اوز  ال��وط��ن،  وه��م��وم 
اهلل   " وح�سرة:  ب��اأمل  ق��ال  اأخربته  وعندما  مرمري�س.  يف 
احلق. كل  عنده  امل�سن  ه��ذا  نعم   ." خزونا   ... يخزيهن 
مناطق  اإىل  مدر�سية  برحالت  نقوم  كنا  عندما  املا�سي  يف 
منها  عديدة  و�سايا  لنا  يقدمون  اأمورنا  اأولياء  كان  اأخرى، 
ان تكون �سلوكياتنا مثالية، وعدم الت�سبب بحدوث م�ساكل. 
وقد بقينا على هذه احلال حنى كربنا. و�سرنا ن�سمع نف�س 
"انتبهوا  بال م�ساكل" و  بالكو  "ديروا  الأهل:  الن�سائح من 
حلالكو خليكو موؤدبن" وغري ذلك من هذه الن�سائح  املثالية. 
لكن على ما يبدو فاإن جيل اليوم جيل " الإنرتنت و الآيفون 
وما  بالتقنيات.  بل  باملثاليات  له  عالقة  ل  وال�سام�سونغ"  
يف  تخرج  الي�سرى  اأذنه  يف  ن�سائح  من  اجليل  هذا  ي�سمعه 
واملواعظ  الن�سائح  لأن  اليمنى،  الأذن  من  الوقت  نف�س 
اأب". الوات�س   " بوجود  لها  قيمة  ل  اجليل(  هذا  نظر  )يف 

قا�سر"  ع�سو   " قامو�سنا  يف  زل���ِت  وم��ا  ظلمناِك 
والنائبة  وامل�سيبة  فجهنم  غ��رو  ...ول  ...اأن��ث��ى 
لِك. م��رادف��ات  الن�سوة  ون��ون  والواقعة  والكارثة 

م���وؤن���ث  ج���م���ع  اآوى  اب�����ن  وج��م��ع��ن��ا  ظ��ل��م��ن��اك 
وت����ك����رمًي����ا!! ب������ِك  ت���ي���ّم���ًن���ا  اآوى  ب����ن����ات   :
الّدنيا  اىل  امليمون  جميئك  عند  نقول  زلنا  وما  ظلمناِك 
على  هلل  احلمد  ...املهّم  يعّو�س  اهلل  "بنت!!"..يّلال   :
الزغاريد  فتعلو  ذكًرا  املولود  كان  اذا  .اأّما  ال�ّسالمة 
العهد. ويّل  الدنيا  اىل  جاء  ...فقد  احللوى  وُت��وّزع   ،

واأنت  ال�ّسرق  يف  ...ظلمناك  ت�سمتن  واأن��ِت  ظلمناِك 
 ، ة  بغ�سّ اآخ��ر  ،وحيًنا  حيًنا  �س  م�سَ على  تقبلن 
�سويحبات  الرجل-هو  اأن��ا   – يوؤملني  ال��ذي  ولكّن 
ويقف  ي��داف��ع��ن  جن�سِك  ب��ن��ات  م��ن  و���س��دي��ق��ات  ل��ك 
الو�سع  وي��ع��ت��ربن   ، وال��ظ��امل��ن  ال��ظ��ل��م  ج��ان��ب  اىل 
والل���ه   !!! ال��ه��ًي��ا  والأده������ى  ط��ب��ي��ع��ًي��ا  املُ��ت��ح��ّي��ز 
من  ال��رج��ل  خلقهما...ولي�س  واأن��ث��ى  ذك���ًرا  ي��ق��ول 
ال��رج��ل. دون  م��ن  امل����راأة  ولي�ست   ، امل����راأة  دون 

ح���الوت���ه  واأن����������ِت   ، ����رق  ال���������سّ يف  ظ���ل���م���ن���اك 
و�����س����ه����ده املُ���������س����ّف����ى وح����ن����ان����ه ال������ّدّف������اق.

ظلمناك يف ال�ّسرق فغ�سنا يف الظلمات والأوحال ف�سبَقنا 
الغرب وال�سمال باأ�سواط وما عدنا نرى حتى قفاه!!...

ُنقّيدك بالأغالل ، وُنثقل عنقك  وكيف ل ي�سبقنا ونحن 
عر عورة  ...وال�سَّ كبة عْورة  الرُّ  : ، ونقول  بالعبودية 
 ، ال�سيطان  من  عينك  يف  واحل��َور   ، ح��رام  وتعليمك 
والب�سمة على ثغرك جرمية ، وانت اخت له......؟!!!

�سرقنا  يف  وال�سم�س   !!! ال�ّسم�س  ُت�سرق  ان  ننتظر 
ال��ظ��ّل. ال��ط��ح��ال��ب واأع�������س���اب  ح���ارق���ة ؛ حت���رق 

احلنايا  ف��ت�����س��يء  ال�����س��م�����س،  ُت�����س��رق  ان  ن��ن��ت��ظ��ر 
والعفونة  الرطوبة  وجُتّفف   ، والأودي��ة  واملرتفعات 

من  الأزه�����ار  ف��ُت��ط��ّل   ،
�ساخمة. احلجارة  بن 

بالعامّية  اأق���ول  ك��ّل��م��ا 
نف�سي  اجد   " قّربْت   "
بّعدْت"   " انها  ل  اأق��ول 
ف�������ال�������ظ�������روف غ���ري 
ت�سري  ب���ل   ، م���وؤات���ي���ة 

احلرمي  عهد  عند  زلنا  م��ا  او  عدنا  فقد   ، القهقرى 
ولدت   ، وُت��رّب��ي  لتلد  ُول��دت  عهد   ، الو�ساية  عهد   ،
بها  ت�سّر  فال�سم�س  الأرب��ع��ة،  اجل��دران  بن  لتعي�س 
!!! قد�سيتها  ت�سرق  واحل�سارة  يوؤذيها،  والّنور   ،

؟  واح��دة  بيٍد  لُن�سفِّق  ال�ّسرق  يف  علينا  ُحكَم  اأترانا 
ي�����س��اوي  ل  م��ّن��ا  ال��ن�����س��ف  اأّن  اق��ت��ن��ع��ن��ا  اأت���ران���ا 
؟  ال���ك���ّل  يف  ال���ك���ّل  ه���ي  ال���ذك���ورّي���ة  واأّن   ، ���س��ي��ًئ��ا 
كنت اتخّبط يف حياتي املالّية ، اىل ان ُفتح املجال اأمام 
مرادفة  كلمة  قامو�سي  يف  والعمل   – للعمل  زوجتي 
واأزه��رت  اقت�سادنا  وانتع�س  لل�سرف-فانتع�سُت 
م�سيئة   ، مزهرة  العاملة  فالنف�س   ، واآمالنا  نفو�سنا 
يف  فالندماج   ، الياأ�س  ول  اخلمول  تعرف  ل  مثمرة   ،
! حياة  واأّية   ، حياة  املراأة  كما  للرجل  العمل  ميدان 
 ، عبوديتكم  من  بربكم  اأطلقوها   ، تعمل  اأن  اأعطوها 
فالبنطال لي�س جرمية ، و�سياقة ال�سّيارة متعة وهدف 
وغاية �سامية ، والعمل ال�سيا�سي لها حتدٍّ ، فهي متتلك 
العقل و�سداد الراأي واحلنان ما قد ل جتده عند الرجال. 
ويتفّهم  يفهم  بداأ  من  فهناك   ، برمته  ال�سرق  اأظلم  قد 
 ، احِل�����ّس  امل��ره��ف  العن�سر  ه���ذا  بقيمة  وي�����س��ع��ر 
بالت�سجيع  ه  فمدَّ  ، حياتنا  يف  ال�سرورّي  العن�سر 
البلدان  من  كثري  يف  نحبو  زلنا  ما  ولكننا   ، و�سانده 
القماط. يف  زال  م��ا  ه��ن��اك  ب��ل  وال�سرقية  العربية 

تصمتن  وأن������تِ  ظ��ل��م��ن��اكِ 
زه��������������ي��������������ر دع���������ي���������م

حْلظة  يف  ك��ِل��م��ات��ي  ��ط��ر  اأُ���سَ اأك���ُت���ب،  اأن  اأُح�����اول 
مْل  اأُْخ���رى  بُلغة  وانفجار  ث��ْورة  حْلِظة  م�سريية، 
امَلَطر،  ُلغة  ال�سْمت،  ُلغة  تكون  ُرمَب��ا  َبعد  ُتك�َسف 
الَينابيع،  ِمياه  َخرير  ال�َسَجر،  اأْوراِق  َحفيف  اأْو 
... َرْجَعة  ِبال  الِهْجرة  ق��َررت  اْلتي  يور  الطُّ َتْغريُد 
��ي��ب ال���غ���دار، َزَم����ِن امَل��ظ��اِه��ر  ه���ذا ال���ّزَم���ن ال��َع�����سِ
�سي  ومَيْ يحلُّ  اَع��ة  واخل��دَّ اَب��ة  ال��َك��ذَّ واملُ��َج��اَم��الِت 
احلاِئِط  عَلى  ُعلَِّقت  قدميًة  �َساَعته  ُجنونية،  ِب�ُسرَعة 
َلْيلٍة  يف  َتُدُق  باِليًة  �ِسبْه  �سوداَء  خ�سبيًة  طاِولًة  َفوَق 
َك�ُسْلحفاٍة  تْزَحُف  امْلَْك�سوَرة  وعقاِربِه  ُمْقِمرًة  غرْي 
امَلا�سي. اأْح��داِث  على  �َساِهدًة  كاَنْت  م�سلوَلة  �ِسبه 

َعداء ويْبَت�ِسُم لَنا الَكون  ِعْنَدما َنكوُن �ُسَعداْء، َنتَنْف�س ال�سُ
ومْكنوِنه، َنْر�ِسُم ُكلَّ َما َيْجري َوَيدوُر َحوَلنا ِمْن اأْحداث 
امَلاليْن  ُقلوِب  اأْبراج �ساِحَرة  اإىل  َنْلجاأ  َلْوَحة،  واأَْرَوع 
ا ونْنَتِظر توُقعاِتها نا�سَن  ماجي فَرح، لُتب�سر لَنا خرْيً
 !" دقوا  �سَ ولو  موَن  املَُنجِّ امَلقولة:" كَذَب  وُمَتنا�سن 
حُهم ِبالَعْودة اإىل بْرناِمج: "هيدا كالم هيدا َحكي". واأْن�سَ
على  َتناُم  وال�ْسباح،  اجلواِرح  بن  الْحزان  تت�َسّلل 

ال���َر����س���ي���ف،اجِل���راح 
َطويل  والّلْيل  ت��ْن��ِزف 
وال�ّسْمعة الثكلى ت�سلِّط 
وءها الَباِهْت الَهزيل  �سُ
ْدر الفْجر  تْبكي على �سَ
ارْع  َتت�سَ املُ��ْرَت��َق��ب، 

وَتْنقِلب  بالَكاآَبة  َن�ْسُعر  والُنجوم،  الّليايل  وتت�َساَبق 
اَبنا، ل َنرى �ِسَوى  اأْيامنا َجحيماً. ولَيالينا َتَوِتر اأْع�سَ
راب واأ�ْسَباح الّليل وَن�ْسَمع َخفري املقاِبر، َتُخوَننا  ال�سَّ
اأْوِرَدُتنا، ُنعاين ِمن  اأْفَكارنا وتْن�سد  ذاِكَرُتنا فتَت�سو�س 
الأَمان. برِّ  اىل  ِللو�سول  الأْم��ل  وَنْفِقد  ا�ْسِتقرار  َعدم 

ك اأخ�����اَك ت��اأُك��َل��ه ال���ِذّئ���اب،  واْع���َل���م ِع��ْن��َدم��ا ت����رْتُ
ِلتاأُكله. ��واَك  ���سِ جِت��د  ول��ْن  يوًما  ال��ِذّئ��اب  َف�َسَتجوع 

النا�ُس  ناَف�َستَك  واإذا  املُناَف�سة،  َت�ْستِحق  ل  فالُدّنيا 
ال��ن��ا���َس على  ل��ُه��م ون��اِف�����س  ف��اأت��ُرْك��ه��ا  ال��ُدّن��ي��ا  على 
امَلقولة:  ول��َت��ْدَع��م  املُ��ق��ِدم��ة  اأن��ت يف  َف��ُك��ْن  الآِخ����رة، 
ال��ت��اِري��خ،  ��ن��ع  ���سَ ��ْخ�����س  ���سَ اأيَّ  ��َت��ط��ي��ُع  َي�����سْ  "
َيْكُتَبه!" َم�����ْن  ه����َو  ال��َع��ظ��ي��م  ال����ّرُج����ل  ول���ّك���ن 

خ������اط������رة ب����ق����ل����م -م�����ع�����ن أب��������و ع��ب��ي��د
زم�����ن! ي�����ا  آه  ث�����م  آه 

يكون  ان  ال�سرف  كل  لنا 
م����ن اب����ن����اء جُم��ت��م��ع��ن��ا 
نال  رائع  �سخ�ٌس  العربي 
ح��ب وت��ق��دي��ر واح���رتام 
جميعا  ال��ن��ا���س  وث���ق���ة 
الدباء  طبقة  وخ�سو�سا 
يا  لك  فهنيئا  واملثقفون  
واملعرفة.. العلم  �ساحب 
ن��ع��م اأن�����ا احت������ّدث عن 
الربوفي�سور خالد �سنداوي ابن قرّية اجل�س واملُخت�س رقم 
)1( يف العامل العربي عن الّدر�سات ال�سالمّية ب�سكل خا�س 
هذا. ع�سرنا  حتى  الع�سور  اأقدم  منُذ  ال�سيعي  املنظار  يف 

لديِه اأطروحة دكتورة عن مقتل احل�سن بن علي واثر مقتل 
احُل�سن يف الدب ال�سيعي كما ولديه اأكر من مئة مقال يف 
ي�سم  ال�سيعة  م�سطلحات  ومعجم  كتب  وخم�س  املو�سوع 
الع�سور. بكل  ال�سيعة  مادة تغطي جوانب   700 من  اأكر 

ن�سطر للكتابة امام روعتك اخالقك وح�سن ت�سرفك يف مواجهتك 
بعه والتي واجهتها بكل قوه  لق�سوة احلياة وحمطاتها ال�سّ
البيا�س. نا�سعة  م�سرية  لك  �سجل  حتى  وثبات  و�سالبة 
نحن على ثقة بانه ما زال امياننا كبري بانك �سكتون �ساحب 
ا�سم كبري يف جمال الدب العربي على م�ستوى العامل العربي. 
عرفته قبل اربعة اأعوام من خالل تعليمي الكادميي .. مع 
اليام تعرفت عليه اكر وعن قرب واكت�سفت فيه كثري من 
لحدود  التي  طيبته   ، الكبري  توا�سعه  مقدمتها  يف  المور 
مل�ساعدة  وحبه  الدائم  تفائله   ، البيا�س  النا�سع  قلبه   ، لها 
خالد  الربوفي�سور  ال�ستاذ  ان��ه   .. مقابل  ودون  اجلميع 
 .. اجلميله  البت�سامه  �ساحب  الطيب  الن�سان   ، �سينداوي 

لقاء  اول  من  القلب  يدخل  ان�سان 
الكبري  قبل  لل�سغري  �سديق  فهو 
م�سوؤول  ي��ك��ون  ان  ي�ستحق   ..
بف�سل  ورئي�سا  وق��ائ��دا  وم��دي��را 
الوا�سعه  الكبريه وحكمته  خربته 
دون  ب�سمت  يعمل  ان�����س��ان   ..
ال�سهره  او  الع���الم  اىل  حاجته 

 ...  ) املن�سور  هذا  بكتابة  لنف�سي  �سمحت  وقد   ( او  او  او 
لنيل  اختيارك  يتم  �سوف  ان��ه  الكثريين  مثل  متاأكد  وان��ا   
�سائب  اخ��ت��ي��ار  ي��ك��ون  و���س��وف  الدب  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 
"ان  كلماتك  اأت��ذك��ر  م��رة  ك��ل  ..ويف  ج��دا  و�سحيح  متاما 
او  واح��د  ي��وم  يف  لي��ك��ون  ثمارها  وقطف  �سجره  زراع���ة 
وعمل  واه��ت��م��ام  رع��اي��ه  اىل  ال�سجره  حت��ت��اج   .. ي��وم��ن 
. ثمارها"  ون���رى  ت��ك��رب  ح��ت��ى  و���س��رب  وت��ف��اين  م�ستمر 

و قال الإمام ال�سافعي "�ستة ينال بها الإن�سان العلم : اأخي 
لن تنال العلم اإل ب�ستة ... �ساأنبيك عن تف�سيلها ببيان ذكاء و 
حر�س و اجتهاد و بلغة ... و �سحبة اأ�ستاذ و طول زمان".

بروفي�سور خالد �سنداوي لك التحية والتقدير وكل الإحرتام  
ونحن فخورين جدا اننا اأ�سبحنا من الأجيال االتي تتلمذت 
م�سريتنا  �سفحات  ....�ستقف  وفقهك  ومعرفتك  يدك  على 
التعليمية �ساخمة دوما فقط لت�سطري ذكرياتك على طياتها، 
على  به  عزفت  لطاملا  ال��ذي  الدعاآء  �سواآء  لك  لمنلك  نحن 
بقدرتك  ن�ساألك  اإنا  ....اللهم  دوما  طريقك  اهلل  فلينري  اآذاننا 
اأن جتعله من عبادك ال�ساحلن ومتنحه  التي لتفوق �سئ 
التعليمية. ر�سالته  طريق  يف  بناء  من  مابداأه  ليكمل  القوة 

وم����ازل����ن����ا ع���اج���زي���ن ع����ن ����س���ك���رك...ن���ح���ن ن��رف��ع 
ل����ك ق���ب���ع���ة الإح�����������رتام اأي����ه����ا ال����رج����ل ال���ق���ام���ة.

ان���س���ان ي��س��ت��ح��ق ك���ل ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر
اع���������������داد م�����ح�����م�����د ج�������م�������ال ص���ب���ح
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حوادث املوت املجاين يف لبنان تتواىل، فقد �سهدت الأيام 
الأخرية �سقوط عدد من ال�سحايا يف حوادث اإطالق نار 
ع�سوائي لأ�سباب "تافهة"، تارة بدافع الفرح والأعرا�س، 
الر�سمية. الم��ت��ح��ان��ات  يف  ال��ن��ج��اح  ب��داف��ع  وط����ورًا 
تختلف املنا�سبات، اإل اأن النتيجة واحدة �سقوط اأبرياء 
بر�سا�س طائ�س و�سالح متفلت، وبع�س العقول "املغيبة" 
التي ل تفكر بتداعيات ما ميكن اأن يفعله اإطالق نار يف الهواء!

زفاف  �سهرة  من  جديد  فيديو  ت��داول  مت  ال�سبت  ويوم 
لبنان،  بجبل  امل��ن  ق�ساء  يف  بتغرين  بلدة  يف  اأقيمت 
"ابتهاجاً". الهواء  يف  النار  يطلق  احل�سور  اأحد  يظهر 
اأخ��رى  طريقة  يجد  مل  ال��ذي  ال��ن��ار  مطلق  اأن  وي��ب��دو 
على  ال�سيطرة  م��ن  يتمكن  مل  ف��رح��ه،  ع��ن  للتعبري 
اأن  اإل  ���س��الح��ه ال���ذي ���س��ه��ره ع��ال��ي��اً، ف��م��ا ك���ان م��ن��ه 
جماع�س. رمي���ون  وي��دع��ى  ال��زف��اف  م�سور  اأ���س��اب 

اإىل  النار  منا�سرو مطلق  عمد  بل  هنا،  الق�سة  تنته  ومل 
امل�سور  اإليه  نقل  الذي  امل�ست�سفى  طاقم  على  التعدي 
اجلريح ليل اجلمعة ال�سبت، دون معرفة تفا�سيل العتداء.

الأم��ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت  م��ن جهتها، 
�سليبا  جوزيف  املدعو  توقيف  مت  اأنه  اللبناين  الداخلي 
)مطلق النار( من قبل �سعبة املعلومات يف قوى الأمن.

و�سخطاً  ل��ب��ن��ان،  يف  �سجة  اأث���ار  الفيديو  اأن  ي��ذك��ر 
مظهرًا  اعترب  واأن���ه  �سيما  ل  التوا�سل  م��واق��ع  على 
م���ن م��ظ��اه��ر ال��ت��خ��ل��ف ودع�����وة جم��ان��ي��ة ل��ل��م��وت!

اللبنانية  األف����راح  أح���د  يف  ن���ار  اط���الق  ف��ي��دي��و 
التواصل م��واق��ع  ع��ل��ى  وس��خ��ًط��ا  ض��ج��ة  ي��ث��ر 

الأمريكي  املغني  اأن  جايكوب�سيجن  مايكل  ال�سهري  الأعمال  رجل  ك�سف 
حدوثها. قبل  وفاته  طريقة  عن  حتدث  كان  جاك�سون  مايكل  الراحل 
كان  غريبة  ر���س��ائ��ل   3 »ف��اي�����س��ب��وك«  على  ح�سابه  ع��رب  ن�سر  فقد 
موته. كيفية  عن  فيها  وحت��دث  وفاته  قبل  جاك�سون  اإليه  اأر�سلها 
كان  ال��ن��ج��م  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  ال��ر���س��ائ��ل  ه���ذه  اإح����دى  وت�سمنت 
»اأحدهم  فيها:  وج��اء  للقتل.  التعر�س  من  م�ستمرًا  خوفاً  يعي�س 
ي��ح��اول ق��ت��ل��ي« و»اأن����ا خ��ائ��ف، ���س��وف اأت�����س��ل ب��وال��دي غ���ًدا« 
اأو�ساط  يف  كبريًا  ج��دًل  اأث���ارت  وق��د  قتلي«.  يحاول  و»النظام 
مدبرة. تكون  قد  جاك�سون  وف��اة  اأن  بع�سهم  وراأى  املتابعن 

ُقتل  وال��ده��ا  اأن  ���س��اب��ق  وق���ت  ���س��رح��ت يف  امل��غ��ن��ي،  اب��ن��ة  ج��اك�����س��ون،  ب��اري�����س  اأن  ُي��ذك��ر 
اإليه  ل��ل��و���س��ول  ي�سعون  اأ���س��خ��ا���س  ع��ن  تلميحات  ق���ّدم  اإن���ه  وق��ال��ت  م��ت��ع��م��دة.  بطريقة 
ي��وم��اً«. �سيقتلونني  اإن��ه��م  ي��ق��ول  مب��ن  اأ���س��ب��ه  ك���ان  م��ا  حل��ظ��ة  »يف  واأ���س��اف��ت:  واإي���ذائ���ه 

رسائل تنشر للمرة األوىل تكشف أسرارًا عن وفاة مايكل جاكسون

اأخريًا قال جنم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل مي�سي، 
"نعم" الذهبية حلبيبة الطفولة  يوم اجلمعة  املا�سي 
اأنتونيال روكوزو، اأم ولديه، والتي مل تفارقه منذ اأكر 
الطفولة. منذ  �سديقان  اأنهما  علماً  �سنوات،   10 من 
وع���ن���د ب����اب اأح�����د اأف���خ���م ال���ف���ن���ادق يف م��دي��ن��ة 
ليو،  راأ������س  م�����س��ق��ط  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة،  روزاري�������و 

جت��م��ه��ر امل����ئ����ات م����ن ال�����س��ح��اف��ي��ن لل��ت��ق��اط 
ال��ف��ات��ن��ة. ع���رو����س���ه  م���ع  الأوىل  ال��ن��ج��م  ����س���ور 
ب��ف�����س��ت��ان اأب���ي�������س رائ������ع ت���األ���ق���ت ال���ع���رو����س، 
قبلة  اأه���داه���ا  ال���ذي  عري�سها  ج��ان��ب  اإىل  وم�����س��ت 
واملحبن. ال�سحافين  م��ن  ج��م��ع  اأم����ام  خ��اط��ف��ة 

الأرجنتن  يف  و�سف  ال��ذي  الزفاف  حفل  ح�سر  وقد 
ال��ك��رة وغريهم  م��ن جن��وم  ب��الأ���س��ط��وري ع��دد كبري 
لوي�س  الأوروغ���واي  لعب  بينهم  من  امل�ساهري،  من 
���س��واري�����س، وال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار، ك��م��ا وامل��ط��رب��ة 
الالعب  وزوجها  �ساكريا،  لبناين  اأ�سل  من  الكولومبية 
الإ�سباين  الالعب  اإىل  اإ�سافة  بيكيه،  جريار  الإ�سباين 
فابريغا�س وزوجته اللبنانية الأ�سل واأم ابنيه دانييال 
مي�سي. لزوجة  �سديقة  باأوثق  املو�سوفة  �سمعان، 
املدعوين  م��ن  م�سبقاً  ال��ع��رو���س��ان  طلب  وق��د  ه��ذا 
اخلريية"،  "مي�سي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ربع��ات  ت��ق��دمي 
ال���ت���ي ت�����س��اه��م يف ت���اأم���ن ال��ت��ع��ل��ي��م وال���رع���اي���ة 
امل��ادي��ة! ال��ه��داي��ا  ع��ن  ع��و���س��اً  ل��الأط��ف��ال،  ال�سحية 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ي��دخ��ل ال��ق��ف��ص ال��ذه��ب��ي

ي�ستخدمون  �سخ�س  ملياري  اإن  في�سبوك  �سركة  قالت 
م�سروع  م��ن  النمو  موا�سلة  بانتظام  ال�سهري  موقعها 
اأك��رب  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���س��اب ط��م��وح يف  اأ���س�����س��ه 
ال��ع��امل. م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��وا���س��ل  �سبكة 
زوك��رب��ريغ  م���ارك  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وك�سف 
من�سور  يف  في�سبوك  على  �سفحته  ملتابعي  ال��ع��دد  ع��ن 
معكم". ال��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  اأك����ون  اأن  "ي�سرفني  وق����ال 

ويفوق عدد قاعدة امل�ستخدمن عدد �سكان اأي دولة منفردة 
اأكر  ميثل  كما  ال�سبع.  ال��ق��ارات  من  �ست  �سكان  ويتجاوز 
ن�سمة. مليار   7.5 ع��دده��م  البالغ  ال��ع��امل  �سكان  رب��ع  م��ن 
ويتجاوز عدد م�ستخدمي في�سبوك عدد رواد مواقع التوا�سل 
الجتماعي الأخرى. وقالت �سركة تويرت يف ني�سان/اأبريل اإن 

عدد م�ستخدمي موقعها 328 مليوناً بينما بلغ عدد م�ستخدمي 
الأول. الربع  نهاية  يف  مليوناً،   166 يومياً  �سات  �سناب 

 31 حتى  �سهرياً  في�سبوك  خدمات  م�ستخدمي  ع��دد  وبلغ 
يف   17 بن�سبة  زي��ادة  يف  �سخ�س  مليار   1.94 اآذار/م��ار���س 
و�سل  قد  امل�ستخدمن  عدد  وك��ان  ال�سابق.  العام  عن  املئة 
وت�ستغل   .2012 عام  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  مليار  اإىل 
غرفته  من   2004 ع��ام  زوك��رب��ريغ  اأ�س�سها  التي  ال�سركة، 
ل�ستقطاب  الهائل  امل�ستخدمن  حجم  اجل��ام��ع��ة،  ب�سكن 
لعمالئهم  موجهة  ت�سويقية  اإمكانات  لهم  وتوفر  املعلنن 
امل�ستهدفن بدقة ا�ستناداً اإىل البيانات املتاحة عن رواد املوقع.
جت�����اوز  امل���ع���ل���ن���ن  ع������دد  اإن  ال�������س���رك���ة  وق�����ال�����ت 
ن�����ي�����������س�����ان/اأب�����ري�����ل. يف  م������الي������ن  خ����م���������س����ة 

"ق�������ارة ف���ي���س���ب���وك" ت���ض���م رب�����ع س���ك���ان ال��ع��ال��م
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ال�سيف  ف�سل  اأي���ام  ينتظرون  اجلميع  ب��اأن  �سك،  ل 
ولكن،  ال�سرب..  بفارغ  الطويلة  وامل�سم�سة  الدافئة 
الأي���ام،  ه��ذه  ي��رتق��ب��ون  ال��ذي��ن  وح��ده��م  الب�سر  لي�س 
الت�سمم  ت�سبب  التي  وامليكروبات  البكترييا  اأن  اإذ 
ال��غ��ذائ��ي، والإ���س��ه��ال، والأم���را����س، ت��زده��ر يف ف�سل 
املثايل. الأمرا�س  مو�سم  يجعله  قد  ما  اأي�ساً،  ال�سيف 
ماج�ستري  برنامج  م��دي��رة  ويلكنز،  ميليندا  وت��ق��ول 
ال��ع��ل��وم ع��ل��ى الإن���رتن���ت يف جم���ال ���س��الم��ة الأغ��ذي��ة 
م�سببات  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة،  مي�سيغان  ولي��ة  بجامعة 
للطعام  تناولهم  عرب  الب�سر  اإىل  تنتقل  التي  الأمرا�س 
يف  م�ستوياتها  اأع��ل��ى  اإىل  ت�سل  �سنوية،  دورة  تتبع 
وجبات  وتناول  النزهات،  كرة  ب�سبب  وذلك  ال�سيف، 
الجتماعية. املنا�سبات  وخ��الل  املطاعم،  يف  الطعام 
اجل�سم،  يف  الوحيد  اجل���زء  لي�ست  الأم��ع��اء  اأن  كما 
اأن  اإذ  ال�سيف،  ف�سل  خالل  بالبكترييا  يتاأثر  قد  ال��ذي 
خالل  الهوائية  املكيفات  داخل  تعي�س  التي  احل�سرات 
لالأ�سخا�س  جدية  م�ساكل  يف  تت�سبب  ال�سيف  ف�سل 
الذين يعانون من م�ساكل يف التنف�س، كما اأن اجللد الذي 
يحميك من اللتهابات قد ُي�سبح بقعة"خ�سبة" ومثالية 
الأ�سخا�س  جلو�س  ل��دى  وخ�سو�ساً  البكترييا  لهذه 

كبرية. ب��ح��روق  يت�سبب  م��ا  ال�سم�س،  اأ�سعة  حت��ت 
ت�ساهم  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ب��ع�����س  اإىل  اأك����ر  ت��ع��ّرف��وا 
يف ان��ت�����س��ار ال��ب��ك��ت��ريي��ا خ����الل ف�����س��ل ال�����س��ي��ف:
•ال���������������������������������������س�������������������ب�������������������اح�������������������ة

ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سباحة  برك  عن  البتعاد  حاولوا 
فيها  ترتكز  ل  التي  الطبيعية،  البحر  مبياه  وا�ستبدالها 
اأنواع البكترييا التي غالباً ما تتواجد يف برك ال�سباحة. 
ال���������ب���������اردة ال�����������س�����ل�����ط�����ة  •اأط������������ب������������اق 

عر�سة  اأك��ر  الباردة  ال�سلطة  اأطباق  تكون  ما  غالباً، 
للتلوث ب�سبب احتوائها على بكترييا موؤذية، ل �سيما التي 
والبطاطا. املايونيز،  و�سل�سة  البي�س،  فيها  ُي�ستخدم 
ال�������������ب�������������وظ�������������ة •اآلت 

حرارة  درج��ات  يف  العي�س  اللي�سترييا  بكترييا  تف�سل 
الغذائية  التعبئة  اآلت  يف  تتواجد  ما  وغالباً  ب��اردة، 
ال�سيف. ف�سل  يف  تنت�سر  ال��ت��ي  ال��ب��وظ��ة  اآلت  مثل 
ال�����������������س��������م�����������������س •ح���������������������������������������روق 

ت��ت�����س��ب��ب ح����روق  الأح������ي������ان،  م����ن  ال���ك���ث���ري  يف 
يتطلب  ج���ل���دي���ة،  وب���ث���ور  ب��ت��ق��رح��ات،  ال�����س��م�����س 
ع��الج��ه��ا اأدوي������ة خم�����س�����س��ة ل��ل��ح��روق اجل��ل��دي��ة.
ال����ب����ح����ر ق������ن������ادي������ل  ل�����������س�����ع�����ات      •

باخلل  البحر  قناديل  ل�سعات  بغ�سل  اخل��رباء  ين�سح 
الل�سعة. اآث��ار  من  للحد  حدوثها  ف��ور  املالح  امل��اء  اأو 
ال�������������������س���������ب���������اح���������ن •ط�����������������ف�����������������ح 

ال�سباحن  بطفح  ي��ع��رف  م��ا  اأو  البحر  قمل  ينت�سر 
من  احل��ال��ة  ه���ذه  ال�����س��ي��ف. ومي��ك��ن جت��ن��ب  ف�سل  يف 
وغ�����س��ل اجل�سم  اجل�����س��م  ب��ن��ظ��اف��ة  ال��ع��ن��اي��ة  خ���الل 
ال�����س��ب��اح��ة. وح���م���ام���ات  ال��ب��ح��ر  اإىل  ال���ن���زول  ق��ب��ل 

كيف تتصدى ألمراض فصل الصيف الشائعة؟

الدهون  من  وخاٍل  والأمالح،  بالفيتامينات  •غني 
امل��ئ��ة. يف  ت�سعن  بن�سبة  امل����اء  م��ن  وي��ت��ك��ون 
ال�������ق�������ل�������ب. ��������س�������ح�������ة  •ي�����������ع�����������زز 
م��ادة  على  يحتوي  لأن���ه  ال�����س��رط��ان،  •يكافح 
ال��ت��ي  ل��الأك�����س��دة  امل�������س���ادة  "الاليكوبن" 
ت��ق��ي م���ن ���س��رط��ان ال��ربو���س��ت��ات وت��ك��اف��ح��ه.
ل��ل��رج��ال،  ج��ن�����س��ي  ك��م��ن�����س��ط  ي��ع��م��ل      •
اإراح�����ة  ع��ل��ى  ت���ق���وم  "�سيرتولين"  ف���م���ادة 
��ن ع��م��ل ال������دورة ال��دم��وي��ة. اجل�����س��د وحت�����سّ

خم�ساً  ي��ح��وي  امل��ق��ط��ع  ال��ب��ط��ي��خ  م��ن  •كوب 
م��ا يجعله  ف��ق��ط،  ���س��ع��رة ح���راري���ة  واأرب���ع���ن 
يتبعون  ال��ذي��ن  ل��الأ���س��خ��ا���س  م��ن��ا���س��ب��اً  غ����ذاًء 
احل���راري���ة. ال�����س��ع��رات  قليلة  غ��ذائ��ي��ة  ح��م��ي��ة 
على  ي�ساعد  البطيخ  فاإن  للريا�سين..  •بالن�سبة 
اأن  وتبّن  الأذى.  ُي�سيبها  التي  الع�سالت  تلطيف 
بالتمارين  القيام  البطيخ قبل  تناول �سراب ع�سري 
نب�سات  ع��دد  خف�س  على  ي�ساعد  الريا�سية 
ع�سالتهم. اأذية  من  ويقلل  الريا�سين  عند  القلب 

مدهشة  ف���وائ���د  ال���ب���ط���ي���خ.... 

مع حرارة ال�سيف، لي�س هناك �سيء اأ�سواأ من العرق 
املفرط، ولتجنب التعر�س للمواقف املحرجة، والروائح 
الكريهة والبقع على الأقم�سة، نقدم اإليك هذه العالجات 
العادات. اأب�سط  من  تعترب  التي  الثمانية  الطبيعية 
ال�����س����ت����ح����م����ام ع�����ل�����ى  -1امل�����������داوم�����������ة 
على  للق�ساء  �سرورياً  اأم��رًا  يومياً  ال�ستحمام  يعد 
التعرق،  بعد  اجللد  على  العالقة  املتبقية  البكترييا 
بالفعل اأنت ل تريد اأن تبقيها على عرق اليوم اجلديد؟
ال�سطناعية املواد  ذات  املالب�س  ارتداء  جتنب   2-
ه���ل ا���س��رتي��ت ق��م��ي�����س��اً ج��م��ي��اًل م�����س��ن��وع��اً من 
ك��ّي��ه؟ م���ن  ح��ت��ى  مت��ك��ن��ك  ل  طبيعية  غ���ري  م����واد 
ال�سيف. ف�سل  يف  الأق��ل  على  ارتدائه،  ب  جتنُّ عليك 

امت�سا�س  الأقم�سة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي�ستطيع  ل 
مالب�س  ارتداء  ويف�سل  رائحته،  من  يزيد  كما  العرق 
اأخرى. طبيعية  اأقم�سة  من  اأو  القطن  من  م�سنوعة 
ال��ك��ح��ول��ي��ات وجت����ن����ب  امل��������اء،  �����س����رب   3-
يعد ال�سرب من اأهم العوامل التي تقلل درجة احلرارة 
التعرق. تقليل  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  للج�سم؛  الداخلية 
ن���ح���ن ه���ن���ا ن���ت���ح���دث ع����ن �����س����رب امل��������اء، ل 
اإىل ع��ك�����س ذل���ك مت��ام��اً. ي�����وؤدي  ال��ك��ح��ول؛ لأن����ه 
الإب��ط��ن! حت��ت  ال��ت��ل��ك  ب����ودرة  ا���س��ت��خ��دام   4-
التلك  ب��ودرة  متتلك  اجل��دات،  تفعل  مثلما  بال�سبط 

على  ي�ساعد  م��ا  المت�سا�س؛  على  هائلة  ق���درة 
الكريهة،  الرائحة  متت�س  كما  جافة  املالب�س  اإبقاء 
ع����الوة ع��ل��ى ذل���ك حت��ت��وي ع��ل��ى رائ��ح��ة ج��ي��دة!
دائ��������م��������اً الإب�����������ط�����������ن  ح�������ل�������ق   5-
ما  ال���ع���رق؛  جت��م��ع  اإىل  الإب���ط���ن  ���س��ع��ر  ي�����وؤدي 
ي��ج��ع��ل رائ��ح��ت��ه ن���ف���اذة، وه��ن��ا ت�����س��اع��د اإزال����ة 
ب�سهولة  اجل�����س��م  تنف�س  ع��ل��ى  ال�سحية  ال�سعر 
اأك����ر، واحل����د م��ن ظ��ه��ور ال��ب��ق��ع ع��ل��ى امل��الب�����س.
ال����ده����ن����ي����ة الأط������ع������م������ة  ������ب  جت������نُّ  6-

الغنية  والأط��ع��م��ة  وال�سكريات  املقليات  ت���وؤدي 
ال��ع��رق وت��واب��ع��ه. ت��اأث��ري  زي����ادة  اإىل  ب��ال��ت��واب��ل 

يف�سل تناول �َسلطة �سحية اأو فاكهة، خا�سة يف ف�سل 
ن�سكرك! ف�سوف  ذلك  على  ا�ستمررت  واإن  ال�سيف. 
ل��ك��ن اح�����ذر ا����س���ت���خ���دام م���زي���ل ال���ع���رق ب��ك��رة

اإذ اأظهرت درا�سة جديدة قام بها جمموعة من الباحثن 
�سحيفة  ون�سرتها  النم�ساوية،  اإن�سربوك  مدينة  يف 
العرق  املكثف ملزيل  ال�ستعمال  اأن  الأملانية،   Welt
يف �سن مبكرة يزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي.

احلالة  لهذه  املبا�سر  ال�سبب  اأن  من  الرغم  وعلى 
ب��ع��د، ف���اإن احل���ذر ب���ات ���س��روري��اً. لي�س م��ف��ه��وم��اً 
حقيقة  ح��ول  ج���دال  ي���دور  ط��وي��ل��ة،  ���س��ن��وات  منذ 
اأن��واع  اأغلب  يف  املوجودة  الأملنيوم  اأم��الح  اأ�سرار 
�سحية. م�ساكل  يف  ت�سببها  وم��دى  ال��ع��رق،  مزيل 

لحظوا  ق��د  الباحثون  ك��ان   ،2001 ع��ام  وخ���الل 
منطقة  ق���رب  غ��ال��ب��اً  ي��ظ��ه��ر  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  اأن 
 ،2007 عام  خالل  اأم��ا  الإن�سان،  ج�سم  يف  الإبطن 
ف��اك��ت�����س��ف��وا وج����ود ن�����س��ب��ة ت��رك��ي��ز ع��ال��ي��ة مل���ادة 
ال�سرطانية. الأورام  ه��ذه  ن�سيج  داخ��ل  الأملنيوم 

الأم��ه��ات  ب���اأن  حديثة  بريطانية  درا���س��ة  اأف����ادت 
اأقل  طبيعية  ر�ساعة  اأطفالهن  ير�سعن  اللواتي 
عر�سة لالإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سكتة الدماغية.
واأج���������رى ال����درا�����س����ة ب���اح���ث���ون ب��ج��ام��ع��ة 
اأك���������س����ف����ورد ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ون���������س����رت يف 
دوري����������ة ج���م���ع���ي���ة ال����ق����ل����ب الأم�����ريك�����ي�����ة.
الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  ب���ن  ال��ع��الق��ة  ول��ك�����س��ف 
حلل  الأم،  لدى  الدموية  والأوعية  القلب  و�سحة 
ال�سيدات  من  و573  األًفا   289 بيانات  الباحثون 
�سنوات. ثمان  من  لأك��ر  وتابعوهن  ال�سينيات، 
اأر�سعن  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  اأن  ال��ف��ري��ق  ووج���د 

لديهن  ان��خ��ف�����س  طبيعية  ر���س��اع��ة  اأط��ف��ال��ه��ن 
القلب  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  امل��ت��و���س��ط  يف 
.8% بن�سبة  الدماغية  وال�سكتة   ،9% بن�سبة 
اأطفالهن  اأر�سعن  اللواتي  الن�ساء  اأن  تبن  كما 
ر����س���اع���ة ط��ب��ي��ع��ي��ة مل�����دة ���س��ن��ت��ن ان��خ��ف�����س 
بن�سبة  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  خطر  لديهن 
.17% بن�سبة  ال��دم��اغ��ي��ة  وال�����س��ك��ت��ة   18%
الآليات  اإنهم مل يتمكنوا من حتديد  الباحثون  وقال 
اإليها،  تو�سلوا  التي  النتائج  تلك  وراء  الدقيقة 
القلب  اأمرا�س  خطر  انخفا�س  اأن  يرجحون  ولكنهم 
اإعادة  اإىل  يرجع  املر�سعات  بن  الدماغية  وال�سكتة 
احلمل. بعد  لديهن  الغذائي  التمثيل  عملية  �سبط 
التمثيل  ع��م��ل��ي��ة  ي��غ��ري  احل��م��ل  اأن  واأ����س���اف���وا 
الدهون  تخزن  لأنها  كبري،  ب�سكل  للمراأة  الغذائي 
ومبجرد  طفلها،  لنمو  ال��الزم��ة  ال��ط��اق��ة  لتوفري 
اأن  الطبيعية  ل��ل��ر���س��اع��ة  مي��ك��ن  ال��ط��ف��ل  ولدة 
اأ���س��رع. ب�سكل  امل��خ��زن��ة  ال��ده��ون  ع��ل��ى  تق�سي 

طبيعية  ع����الج  ط����رق  ل���ل���ح���رج..  ت��ج��ن��ب��ًا 
ال��ص��ي��ف يف  ال����ع����رق  ك����ث����رة  ل���ت���ج���نُّ���ب 

الرضاعة الطبيعية تقي األم من األمراض
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تويف املذيع واملمثل ال�ساب عمرو �سمري 
 33 يناهز  عمر  ع��ن  الأرب���ع���اء،  ي��وم 
بحياته. اأودت  قلبية  �سكتة  اإث��ر  عاما، 
يف  وه��و  كممثل  حياته  ال�����س��اب  وب���داأ 
فيلم  يف  و���س��ارك  ع��م��ره،  م��ن  العا�سرة 
ومن  اأمن،  مريفت  اللذيذ" اأمام  "القتل 
مع  الندلة"  "عودة  فيلم  يف  �سارك  ثم 
كما  جنلها،  دور  يف  كامل  عبلة  النجمة 
�سارك يف عدة م�سل�سالت تلفزيوينة منها 
ممدوح  الراحل  مع  اإ�سكندرية"  "�سط 
�سقر،  اأح��م��د  للمخرج  العليم،  عبد 
الكبرية  الفنانة  مع  القلب"  و"جدار 
"ق�سية  م�سل�سل  ث��م  اأح��م��د،  �سمرية 
و"مزاج  ي�����س��را،  للنجمة  عام"  راأي 
�سعبان. م�سطفى  الفنان  مع  اخلري" 

وبعد  الإع���الم  بكلية  ال�ساب  ودر����س 
املذيعن  م�سابقة  اإىل  ت��ق��دم  تخرجه 
قناة  اإىل  اجت���ه  ث��م  م��ي��ل��ودي،  ب��ق��ن��اة 
ت��ق��دمي  يف  و�����س����ارك  ل����ف����رتة،  درمي 
"�سبابيك". الناجح  ال�سبابي  الربنامج 

وفاة املمثل عمرو سمر عن عمر يناهز 33 عاما

يف  اأ�سالة  ال�سورية  الفنانة  توقيف  خرب  �سّكل 
اخلرب  املخدرات،  على  حليازتها  بريوت  مطار 
املا�سي. الأ�سبوع  الفنية  ال�ساحة  على  الأبرز 

�ساعدتها  التي  الأغنية  عن  اأ�سالة  وك�سفت 
�سورتها،  ون�سرت  املحنة،  هذه  تخطي  على 
تطبيق  ع���ل���ى  ال���ر����س���م���ي  ح�����س��اب��ه��ا  ع���رب 
هي  ومّت  "اإب�سر  وك��ت��ب��ت:  "ان�ستغرام"، 
الأّي���ام  ه��ذه  يف  روح���ي  �سفت  ال��ت��ي  الأغ��ن��ي��ة 
املو�سيقى  ول��ن...  عليها  اأعتاد  مل  ق�سوة  من 
�سديقتي  ه��ي  ه��ذه  واأغنيتي  ال���روح،  �سفاء 

ر�سمه  طريقاً  بي  مت�سي  كلماتها  احلبيبة... 
اأغاين  ذكرياتنا  اأجمل...  الطريق  جعل  حلن 
اأ�سحى  يوم  كّل  حتّليها...  والأغ��اين  توّثقها 
اأغّنيها...". واأن���ا  اأن���ام  ليلة  وك��لٌّ  اأدن��دن��ه��ا 
كما  اإ�سمعوها  اأنا  فيها  ومّت  "اإب�سر  واأردف��ت: 
اأ�سكر  فيها،  روحي  من  بع�ساً  لأنَّ  اأ�سمعها،  اأنا 
الذي  و�سديقي  حممد  بن  بدر  الأم��ري  كاتبها 
ال�سوت  �ساحب  املعّني  العزيز  عبد  حّلنها 
املالئكي وامل�سرف على اأدائي، واملوهوب الذي 
وّزعها خالد عّز... واأ�سكر كّل من اأحّبها مثلي".

امل��خ��درات  ب��أزم��ة  تستعن  أص��ال��ة 
إلط������الق أغ��ن��ي��ت��ه��ا ال���ج���دي���دة

بعد اجلدل الكبري حول حقيقة م�ساركة املمثلة نادين 
الثاين،  جزئه  يف  "الهيبة"  م�سل�سل  يف  جنيم  ن�سيب 
اأّنها  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  نادين  اأعلنت 
�ست�سارك يف عمل جديد من بطولتها يف رم�سان 2018، 
جديد..دور  2018..م�سل�سل  "رم�سان  قالت:  حيث 
جديد.. حتدي جديد ... و متيز جديد .. اذا اهلل راد".
ن���ادي���ن اأك������دت اأّن����ه����ا ل���ن ُت�������س���ارك يف اجل���زء 
حقق  ال�����ذي  "الهيبة"  م�����س��ل�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين 
جن���اح���اً ك���ب���ريًا يف خم��ت��ل��ف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة.
اإعالن  التوا�سل الإجتماعي فور  وقد ا�ستعلت مواقع 
نادين هذا اخلرب، وراح البع�س يعرّب عن حزنه لعدم 
عربوا  الأخ��ر  والبع�س  الهيبة،  يف  نادين  م�ساركة 
فيه. �ست�سارك  ال��ذي  اجلديد  بالعمل  فرحتهم  عن 

ن�����ادي�����ن ن���س���ي���ب ن���ج���ي���م ب���ع���ي���دة ع��ن 
م��س��ل��س��ل "ال���ه���ي���ب���ة" ب���ج���زئ���ه ال��ث��ان��ي

ع�ساق حمبوب العرب حممد ع�ساف على موعد طال 
انتظاره مع اإطالق األبومه الثاين "ما وح�سناك" الذي 
يقدمه جلمهوره بعد انقطاع دام اأكر من عامن. وي�سم 
الألبوم الذي اأنتجته �سركة "بالتينوم ريكوردز لالإنتاج 
 )Platinum Records( الغنائي"  والتوزيع 
ع�سر اأغنيات بلهجات متعددة من اخلليجية وامل�سرية 
الفل�سطينية. وبالطبع  واجل��زائ��ري��ة  واللبنانية 

نخبة  مع  الأل��ب��وم  ه��ذا  يف  ع�ساف  حممد  ويتعاون 
مثل  العربية،  الأغنية  �سماء  يف  الأ�سماء  اأمل��ع  من 
اأمري  امل�سرى  وال�ساعر  فران�سي�س،  ن��زار  ال�ساعر 
�سرارة،  هادي  املو�سيقي  واملوزع  واملوؤلف  طعيمة، 
اخلليجى  وال�ساعر  فا�سل،  مي�سال  واملو�سيقار 
واآخ���ري���ن. رع���د،  رواد  وامل��ل��ح��ن  اخل�����وار،  ع��ل��ي 
-Ma  ودولياً، يتعاون ع�ساف مع"ماغنو�س ميديا" )

nus Media( والنجم العاملي مارك اأنتوين وفرقة 
على   )Gente de Zona( زونا"  دي  "خينتي 
تقدمي اأغنية "بدك عناية"، ومن املقرر اأن يتم ت�سويرها 
العام. هذا  من  لحق  وقت  يف  كليب  الفيديو  بطريقة 

الأر�س" من  هذه  "على  اأغنية  اأي�ساً  الألبوم  وي�سم 
دروي�س.  حممود  الكبري  الفل�سطيني  ال�ساعر  كلمات 
ويف تعاون هو الأول مع جنم الراي اجلزائري ال�ساب 
األبوم  من  "راين"  اأغنية  دويتو  ت�سوير  مت  فو�سيل، 
باملغرب   مراك�س  يف  وح�سناك"  "ما  اجلديد  ع�ساف 

ال���ن���ج���م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ح���م���د ع���سّ���اف 
ي��ط��ل��ق أل���ب���وم���ه ال���ج���دي���د"م���ا وح���ش���ن���اك"

ردت ماريتا احلالين ابنة الفنان اللبناين عا�سي احلالين، 
ف�ستانها خالل  ب�سبب  اإليها  التي وجهت  النتقادات  على 
م�ساركتها برفقة والدها يف مهرجان �سيف جونية 2017.
ع��رب �سفحتها  م��ن احل��ف��ل  ���س��ورة  ن�����س��رت  م��اري��ت��ا، 
فيها  ظ��ه��رت  »اإن�����س��ت��ج��رام«،  مب��وق��ع  ال�سخ�سية 
قائلة:  عليها  وع��ل��ق��ت  وال���ده���ا  ب��رف��ق��ة  تغني  وه���ي 
ن���رت���دي م��الب�����س مم��ل��ة«. اأن  اأق�����س��ر م���ن  »احل���ي���اة 

ب�سبب  �سديدة  لنتقادات  تعر�ست  قد  كانت  ماريتا، 
وعلق  لها،  منا�سب  غري  الكثريون  اعتربه  الذي  ف�ستانها 
بع�سهم عليه قائاًل: »»اإنتي كتري حلوة ب�س لي�س لب�سة 
و»حركاتك  بيقرف«  لب�سك  يكون  م��رة  و»اأول  هيك«، 
وف�ستانك م�س حلو طالعة بايخة« و»لب�سة قمي�س نوم«.
ع�سقها  وال��ده��ا  ع��ن  ورث��ت  احل���الين،  ماريتا  اأن  يذكر 
يف  وال��ده��ا  ت�سرك  كما  الغ���اين  م��ن  ع��دد  وق��دم��ت  للفن 
امل�سرح. على  الغناء  وت�ساركه  الفنية  حفالته  بع�س 

ماريتا الحالني : "الحياة أقصر من أن نرتدي مالبس مملة"
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مهنياً: ي�سطع جنمك وتنال التنويه الذي ت�ستحقه 
عاطفياً:  وتفانيك.  باإخال�سك  اجلميع  وتبهر 
احلبيب  م��ع  وحميمة  جميلة  اأوق��ات��اً  تعي�س 
وت�سعر باأنك ل ت�ستطيع البتعاد عنه. اجتماعياً: 
باأحد  �سداقتك  تفاهم  �سوء  يدّمر  اأن  من  اإح��ذر 
الأ�سخا�س، امل�ساحمة من �سيمك. رقم احلظ: 5

لها توؤثر  ت  التي تعر�سّ مهنياً: ل تدع اخل�سارة 
ع����اط���في������اً:  باإمكاناتك.  ثق  معنوياتك،  يف 
عالقتك  على  واملحبة  ال�سعادة  اأج��واء  تطغى 
اجتماعياً:  للم�ستقبل.  معاً  وتخططان  بال�سريك 
الأ�سدقاء  اأحد  لك  قّدمه  الذي  تن�َس املعروف  ل 
15 احل��ظ:  رق��م  حمنته.  يف  جانبه  اإىل  وق��ف 

جناحات  ال��ف��رتة  ه��ذه  اإل��ي��ك  حتمل  مهنياً: 
من  مل��زي��د  ا�ستثمرها  اإي��ج��اب��ي��ة  وخ��ط��وات 
مع  �سعبة  ب��اأوق��ات  مت��ّر  عاطفياً:  ال��ت��ق��دم. 
وهادئة. فعالة  بطريقة  معه  توا�سل  ال�سريك، 

خالل  من  �سديق  على  حتكم  ل  اجتماعياً:   
الإ�ساعات واعطه فر�سة للتربير. رقم احلظ: 12

وحت�سر  واجتماعاتك  ات�سالتك  تكر  مهنياً: 
ل  عاطفياً:  مل�ستقبلك.  مهمة  تكون  م��وؤمت��رات 
اإمكاناته،  قدر  ال�سريك  من  واطلب  متطلباً  تكن 
تلتقي  اجتماعياً:  ر�ساك.  لنيل  جهده  يبذل  فهو 
ي�سبح  وقد  اأفكاره  مع  اأفكارك  تتفق  �سخ�ساً 
11 احل��ظ:  رق��م  الطويل.  امل��دى  على  �سديقاً 

�سوءًا،  عملك  مكان  يف  الو�سع  ي��زداد  مهنياً: 
عاطفياً:  وا���س��رب.  راأ���س��ك  حتمي  كيف  اإع��رف 
لأنه  احل��بيب  م�����ع  ب�سفافي���ة  ت�س����ّرف 
م�ساعره.  جت��رح  قد  كلمة  واأي  ج��دًا  ح�سا�س 
وهادئاً  واعياً  وكن  اأع�سابك  متالك  اجتماعياً: 
لتتمكن من تخطي ال�سعوبات. رقم احلظ: 10

م��ه��ن��ي��اً: راج�����ع ح�����س��اب��ات��ك ج���ي���دًا ك���ي ل 
امل�ستقبل.  يف  �سمعتك  يكلفك  خ��ط��اأ  يف  ت��ق��ع 
ال�سريك  اأم����ام  ال���دائ���م  ت��ذم��رك  عاطفي�����اً: 
عالقتكما.  وي��ه��دد  عنك  ويبعده  ك��ث��ريًا  يزعجه 
ي�ستغلك  العائلة  اأفراد  اأحد  باأن  ت�سعر  اجتماعياً: 
14 احلظ:  رقم  عاتقك.  على  م�سوؤولياته  ويلقي 

ي�سمرون  م��ن  مواجهة  يف  جريئاً  ك��ن  مهنياً: 
عاطفياً:  مهامك.  تنفيذ  ويعرقلون  ال�سوء  لك 
الطرف  اإىل  التعرف  نحو  ثابتة  بخطوات  تقّدم 
اجتماعياً:  ذاتها.  امل�ساعر  يبادلك  لأن���ه  الآخ��ر 
وجد  وال��ق��امت��ة  املت�سائمة  الأف��ك��ار  ع��ن  ابتعد 
18 احل���ظ:  رق���م  ل��ل��رتف��ي��ه.  و���س��ي��ل��ة  لنف�سك 

واإل  اأعمالك  لإجن��از  الغري  على  تّتكل  ل  مهنياً: 
عاطفياً:  اأهدافك.  لبلوغ  واجتهد  ثابر  اأخفقت، 
له  برهن  ومتاعبك،  بهمومك  ال�سريك  تتعب  ل 
اجتماعياً:  م�ساكلك.  حّل  على  وق��ادر  قوي  اأنك 
الطبيعة  يف  الوقت  بع�س  مت�سية  اإىل  حتتاج 
9 التوتر الذي ينتابك. رقم احلظ:  للخروج من 

اإيجابياً  يكون  عملك  يف  تغيريًا  حتدث  مهنياً: 
عاطفياً:  ب��ك.  املحيطن  م��ن  جت��اوب��اً  وتلقى 
ياندفاعك بقوة نحو احلبيب ي�سعره باخلوف، ل 
تت�سرع يف تقرير م�ستقبل عالقتكما. اجتماعي������اً: 
ال�سيئة،  اأحد الأ�سخا�س ب�ساأن عاداتك  ينتقدك 
ا�ستمع اإىل اأقواله لأنها مل�سلحتك. رقم احلظ: 8

توؤثر  بها  متّر  التي  املالية  الأزمة  تدع  ل  مهنياً: 
عاطفياً:  الأم����ور.  تنفرج  قريباً  طموحك،  يف 
ي�ستحّقها  فهو  الثقة  من  املزيد  احلبيب  اإمنح 
اجتماعي��اً:  �سواك.  العامل  يف  يرى  ل  باأنه  وثق 
ب�ستى  وت�سعدهم  ب��الأ���س��دق��اء  نف�سك  حتيط 
7 احلظ:  رقم  برفقتهم.  كثريًا  وتتمتع  الو�سائل 
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الفرتة  ه���ذه  اأداءك  ال��ب��طء  ي�����س��ود  م��ه��ن��ي��اً: 
ممل.  اأعمالك  اإجن��از  يف  تتبعه  الذي  والروتن 
تغيريًا  واأح��دث  ال�سريك  مطالب  لبِّ  عاطفياً: 
اجتماعياً:  خ�سرته.  واإل  بينكما  العالقة  يف 
تفكريك  اإىل  ت��دخ��ل  ال�����س��ود  الأف���ك���ار  ت���دع  ل 
9 احل���ظ:  رق���م  بامل�ستقبل.  م��ت��ف��ائ��اًل  واب����َق 

�ستجد  عملك  يف  جدياً  وك��ن  تتخاذل  ل  مهنياً: 
عاطفياً:  ي����رام.  م��ا  ع��ل��ى  جت���ري  الأم����ور  اأن 
عالقتك  لإجن���اح  الوحيد  ال�سيء  لي�س  احل��ب 
م�ساعره.  واح����رتم  م��ع��ه  ت��ف��اه��م  ب��ال�����س��ري��ك، 
اجتماعي�����اً: ل تكن عدائياً يف ت�سرفاتك وا�ستمع 
6 ال��غ��ري. رق��م احل��ظ:  ل��ك  اإىل م��ا يقوله  ج��ي��دًا 




