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ش��رك��ة ال �ج �ب��اي��ة بشكل
مؤقت ويدعو لجلسة طارئة
لبحث قضايا الحجوزات
والقياسات وأداء الشركة

ﺍﺳﻌﺎﻑ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ
)ﺍﺑﻮ ﺍﺩﻫﻢ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 08/07/2017

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺍﻻﻭﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﻣﻨﺎﺭ ﺷﺤﺎﺩﺓ

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﺍﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ
ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
ﻗـــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟـــــــﻨـــــــﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣــــــــــــﺔ ﻟــــﻨــــﻔــــﺲ ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﺗـــﻬـــﻢ
ﺍﻟـــــﻐـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻃــــﻴــــﺒــــﺔ ﺍﻟـــــﺬﻛـــــﺮ

ﺷﻔﻴﻘﺔ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  07/07/2017ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺺ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺃﺑـــﻨـــﺎﺀ ﺍﻟــﻤــﺮﺣــﻮﻡ ﻭﻋـــﻤـــﻮﻡ ﺁﻝ ﺃﺭﻣــﻠــﻲ
ﺃﻗــــــﺮﺑــــــﺎﺅﻫــــــﻢ ﻭﺃﻧــــﺴــــﺒــــﺎﺅﻫــــﻢ
ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣــــــــــــﺔ ﻟــــﻨــــﻔــــﺲ ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﻫـــﻢ
ﻃـــــﻴـــــﺐ ﺍﻟــــــــﺬﻛــــــــﺮ ﺍﻟـــــﻐـــــﺎﻟـــــﻲ

ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﺭﻣﻠﻲ
)ﺍﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 07/07/2017

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ -ﺣﻲ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺲ R & M Kids Fashion

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ,ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ,ﺇﺑﻨﺘﻪ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﺃﻗــــــﺮﺑــــــﺎﺅﻫــــــﻢ ﻭﺃﻧــــﺴــــﺒــــﺎﺅﻫــــﻢ
ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣــــــــــــﺔ ﻟــــﻨــــﻔــــﺲ ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﻫـــﻢ
ﻃـــــﻴـــــﺐ ﺍﻟــــــــﺬﻛــــــــﺮ ﺍﻟـــــﻐـــــﺎﻟـــــﻲ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

04-8336108 050-9903692

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

2

األخبار

07.07.2017

أم�ين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو :أب���ن���اء ال���ط���وائ���ف ال���ث�ل�اث يف ش��ف��اع��م��رو
ي� �ص ��در ق� � � �رارًا ب ��وق ��ف اج � � � �راءات ال �ج �ب �اي��ة ي���ل���ت���ق���ون ل���ل���م���ع���اي���دة ب���ع���ي���د ال��ف��ط��ر

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

�أ��ص��در رئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد ام�ين عنبتاوي �أم����س اخلمي�س،
ق � ��رارًا ب��وق��ف اج�� ��راءات اجل �ب��اي��ة اب� �ت ��دا ًء م��ن ال �ي��وم اجل �م �ع��ة حتى
نهاية الأ��س�ب��وع ال �ق��ادم لبحث �آل�ي��ة العمل واحل �ج��وزات والقيا�سات.
وقف االجراءات ملدة ا�سبوع الهدف منه هو درا�سة كافة ال�شكاوى والتوجهات،
�سواء كان اخلطا او التق�صري من قبل موظفي �شركة اجلباية او موظفي البلدية
وعليه قمت با�ستدعاء كافة امل�س�ؤولني من ال�شركة والبلدية لبحث املو�ضوع
مبا يف ذلك ق�ضية قيا�سات املباين ويف هذا ال�سياق موقفي كان وقد اكدته بعدم
الزام املواطنني بدفع الفرقيات اال بعد االنتهاء من القيا�سات يف كل املدينة
وذلك لدرا�ستها وتوفري الفر�صة للمواطنني بتقدمي االعرتا�ضات وفح�صها
ويف هذه املنا�سبة ن�ؤكد ونكرر ما طالبنا به دائما ،واجب كل مواطن دفع
ما عليه من دي��ون وم�ستحقات لنتمكن من تقدمي اخل��دم��ات وحت�سينها
واحل�صول على امليزانيات من الوزارة علما بانها م�شروطة بن�سبة اجلباية

تزينت مدينة �شفاعمرو ثاين �أيام عيد الفطر ال�سعيد
يف اللقاء التقليدي ،التي ترتديها يف �أعياد الطوائف
الثالث� ،إذ التقى يوم االثنني ما قبل املا�ضي ,رجال
الدين ووج��ه��اء املدينة من �أب��ن��اء الطوائف الثالث
يف لقاء املعايدة ال�سنوي يف قاعة الوقف الإ�سالمي
يف �أج��واء احتفالية �سادتها روح الت�آخي واملحبة.
ح��ي� ُ�ث ح��� َّل وف��دي��ن م��ن �أب��ن��اء الطائفتني امل�سيحية
واملعروفية يتقدمهم رجال الدين ومن َتخبو جمهور
بزيارة املعايدة للطائفة الإ�سالمية ،وكان يف ا�ستقبالهم
رئي�س البلدية �أم�ين عنبتاوي و�أع�ضاء من املجل�س
البلدي وامل�شايخ خالد �صباح �إمام "م�سجد علي بن
�أبي طالب" وال�شيخ �ضياء خالدي �إمام م�سجد النور،
وال�شيخ جمال عنبتاوي ووج��ه��اء �أب��ن��اء الطائفة.
افتتح اللقاء ال�صحايف ح�سني ال�شاعر مرحبًا باحل�ضور
وا�شار "�أن هذا اللقاء الأخ��وي التقليدي الذي مييز
مدينة �شفاعمرو منذ �سنوات طويلة وير�سخ معاين
الت�آخي واملحبة و�أكد على �إمكانية م�شاركة �شريحة
ال�شباب يف الأعياد القادمة للحفاظ على هذا املوروث".
وكانت الكلمة الأوىل للطائفة امل�ضيفة �ألقاها نياب ًة عنها
ال�شيخخالد�صباحفهن�أ�أ�صحابالعيدوال�ضيوفجميعًا.
وقال " :يتجلى هذا اليوم ال�سعيد واجلميل بهذه الألوان
الرباقة من كل �أطياف هذه املدينة التي تلتقي يف كل عيد
لنج�سد معنى الألفة والأخوة وقيمة الت�سامح عندما
نلتقي لنهنئ بع�ضنا ً
بع�ضا" ،كما روى ق�صة ق�صرية
حول احللوى بالعيد ،م�شريًا ليكون ل�ساننا رطبًا بالكالم
احللو كما معامالتنا مبا يت�سم مع تعاليم ال�شهر الف�ضيل.
تاله الأب ان��دراو���س بحوث نياب ًة عن الكهنة مقدمًا

تهنئة الطائفة امل�سيحية بالعيد املبارك ،وقال :علينا كل
يف موقعه �أن يكون منوذجً ا يحتذى به ،نحن نعتز �إننا
من العائلة ال�شفاعمرية الكبرية و�أ�ضاف �أن نكون معًا
يف بلد واحد ،هذه نعمة كبرية يجب �أن نحافظ عليها.
ثم �ألقى ال�شيخ يو�سف �أبو عبيد تهنئة الطائفة املعروفية
وقال �" :اً
أول ن�شي ُد بهذا اللقاء ال�سنوي وموا�صلة م�سرية
التوا�صل بني �أبناء املدينة الواحدة ،وا�ضاف "فالعيد
هو باملحبة والت�سامح ونبذ احلقد واحرتام ر�أي الآخر
لأنها هذه ر�سالة العيد" و�أ�ضاف �أن هذا العيد ال�سعيد
يتوج �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر ال�صوم والغفران،
وال�����ص��وم مبعناه الأع��م��ق ه��و ���ص��وم الإن�����س��ان عن
املعا�صي واملوبقات وتهذيب النف�س لك�سب الف�ضائل".
وكانت الكلمة اخلتامية لرئي�س البلدية �أمني عنبتاوي
فهن�أ بالعيد ،وق��ال�" :إن �شفاعمرو هي �أ�سم للعائلة
ال�شفاعمرية الكبرية ال��واح��دة ،بجميع �أطيافها
و�أن �أمنياتنا كبلدية وكرئي�س لها �أن تكون الأ�سرة
الواحدة ،والرجل الواحد على امل�صلحة الواحدة.
و�أ�ضاف :علينا �أن نحافظ على هذا امل��وروث وعلى
ه��ذا البلد العري�ض ب�أهله ،نحن يف بلد مميز� ،أنعم
اهلل علينا العي�ش فيه ،وعليه كلي �أمل �أن يبقى هذا
التوا�صل ،بداية �أم��ل للتوا�صل كل ع��ام ،لذلك كل يف
موقعه يف املعابد والبيوت وامل�ؤ�س�سات �أن ينتبه
كل واحد منا يف ت�صريحاته ليكون لنا عنوا ًنا واح ًدا
وهو م�ستقبل �آم��ن لكل �شفاعمرو ،ويف النهاية يجب
ان يطغى انتما�ؤنا � ً
أوال وقبل كل �شيء ل�شفاعمرو"،
متمنيًا �أن ي��ع��ود الفطر ال�سعيد وجميع الأع��ي��اد
و�أه���ل �شفاعمرو ب�صحة وه���داة ب��ال وب ��أل��ف خري.

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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فرقة براعم جفرا عبلني تتألق بمشاركتها
يف م��ه��رج��ان ك��ال��ي��ا ل��ل��ف��ل��ك��ل��ور اسبانيا

�شاركت فرقة براعم جفرا للدبكة والفنون ال�شعبية -
عبلني يف املهرجان الدويل للفلكلور والرق�ص ال�شعبي
يف مدينة كاليا بجانب بر�شلونة يف ا�سبانيا ،ومكثت
يف الفرتة املمتدة بني ( ) 2017 . 2.7 – 24.6
وعر�ضت يف املهرجان اربعة عرو�ض للدبكة نالت
اعجاب اجلمهور الذي احت�شد حل�ضور املهرجان يف
مركز مدينة كاليا والذي �شاركت به فرق من الدول
التالية :رو�سيا ومقدونيا و�صربيا وكندا وهنغاريا
وليتوانيا و�أوكرانيا و�سلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا
ورومانيا وتركيا  .وقد �شاركت الفرقة يوم االحد
 25.6اول ايام املهرجان يف امل�سرية االفتتاحية
للمهرجان التي جابت ال�شوارع الرئي�سية يف مدينة
كاليا الأ�سبانية وبعدها جرى الربنامج االفتتاحي

ال������ذي ات�������س���م ب��امل�����ش��ارك��ة
اجلماهريية الوا�سعة ،حيث
مت��ت��از مدينة كاليا مبرافقها
ال�سياحية امل�شهورة من الفنادق
وال�شواطئ املتو�سطية اجلميلة
ويغلب عليها الفرح واال�ستجمام
واملهرجاناتال�صيفيةاملتنوعة،
مم��ا اك�سبها م��ي��زة �سياحية
وترفيهية خا�صة وقد مت تنظيم
رحلة اىل مدينة بر�شلونة لوفد
عبلني مت فيه زي����ارة ا�ستاد
ال��ك��ام��ب ن���و (ا���س��ت��اد فريق
بر�شلونة) ومنتزه غاودي والنافورة بجانب الق�صر
اجلمهوري  .وقد توا�صلت ادارة الفرقة مع الفرق
امل�شاركة ومت تبادل الهدايا التذكارية ودعوة فرقة
براعم جفرا للم�شاركة يف املهرجان الدويل للفلكلور يف
مدينة �سمارة يف رو�سيا ال�سنة القادمة.ويرافق فرقة
براعم العديد من اهايل الراق�صني و�أع�ضاء االدارة
يو�سف حيدر مدير الفرقة وحممود خطيب مدرب
الفرقةوع�ضوياالدارةن�سيممرداويوعامرخطيب،
و�ستنظم جمعية جفرا للدبكة والفنون ال�شعبية
عبلني املهرجان ال��دويل العا�شر للفلكلور والرتاث
ال�شعبي يف عبلني يف �شهر ت�شرين االول اكتوبر حيث
�سي�ست�ضيف املهرجان فرق من دول اوكرانيا والتفيا.

ت��ح��ري��ر أك��ث��ر م���ن  1400مخالفة
س��ي�ر يف ال����ب��ل�اد خ��ل��ال أس���ب���وع

يف �سياق موا�صلة ال�شرطة بن�شاطاتها الرامية
اىل احل���د م���ن ح�����وادث ال���ط���رق ت��رك��ي��زا على
ال��دام��ي��ة واجل�سيمة ،مت خ�لال ف�ترة اال�سبوع
اجل�����اري يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال حت��ري��ر جممل
اك�ثر م��ن نحو  1,400خمالفة �سري وم���رور،
ووف��ق بيان �صادر عن ال�شرطة ف ��إن املخالفات
املرورية ت�ضمنت � 34سائقا قادوا دون حيازة
رخ�صة قيادة �أو برخ�ص قيادة م�سحوبة ،كما
ومت ابعاد � 41سيارة عن ال�سري على الطرقات

و����س���ح���ب رخ�������ص 20
���س��ائ��ق��ا ع���ن جت�����اوزات
مرورية بالغة خمتلفة " .
وا�ضاف البيان  ":ا�ضف
يف ال�����زرازي�����ر وخ��ل�ال
ح��م��ل��ة ���ض��ب��ط م��روري��ة
م��ك��ث��ف��ة ال����رام����ي����ة اىل
مكافحة القيادة املتهورة
امل�����س��ت��ه�ترة بال�سالمة
العامة ،مت التحرز على
 6دراج��ات نارية ثقيلة
وت���راك���ت���ورون وغ�يره��ا
ج��ن��ب��ا ل��ل��ت��ق��دم يف الئحة
اتهام �ضد قا�صرين من ال�سكان هناك عن قيادة
م��ت��ه��ورة ودون ح��ي��ازة رخ�صة ق��ي��ادة البتة.
ا���ض��ف ،مت �ضبط ��� 25س��ي��ارة ادخ��ل��ت عليها
ت��ع��دي�لات غ�ير قانونية ومت حت��ري��ر خمالفات
وغ��رام��ات بالغة بحق ال�ضالعني وحتى ابعاد
بع�ض م��ن �ضمنها ع��ن احل��رك��ة على الطرقات
العطاب فنية بالغة واالج����راءات ذات ال�صلة
واحلمالت املرورية متوا�صلة وب�شتى االنحاء" .

1-10/8/2017
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اخبار وتقارير خاصة

07.07.2017

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

السجن املؤبد لقتيبة عطيان من اريحا بعد
تشمل بارتنر  TVعلى عشرات القنوات املباشرة VOD ،مع آالف ساعات
ادان��ت��ه بقتل سائحة بولندية يف الناصرة

حكمت املحكمة املركزية يف النا�صرة على ال�شاب
قتيبة عطيان من مدينة اريحا بال�سجن امل�ؤبد ،
وذلك بعد اقدامه على قتل �سائحة من بولندا وتدعى
"داريا ماجدالينا" واخفاء جثتها يف جبل القفزة يف
النا�صرة .وكانت قد ُقدمت اىل املحكمة املركزية يف
النا�صرة قبل عامني الئحة اتهام �ضد كتيبة عطيان

�سكان اريحا تت�ضمن تهمة قتل ال�سائحة خنقا.
وتعود �أحداث الق�ضية ليوم  16.4.2015حيث
قررت املرحومة عدم االن�ضمام لزمالئها يف اجلولة
ال�سياحية ،وعند قرابة ال�ساعة الرابعة والن�صف
ع�صرًا تركت الفندق لتم�شي يف ال�شوارع القريبة
من جبل القفزة .وقرابة ال�ساعة اخلام�سة وعندما
كانت بجوار مدر�سة "عمال" هناك والتي جترى فيها
اعمال بناء وترميم  ،و�صل املتهم وحاول احلديث
معها وتقبيلها ،اال �أن ال�ضحية رف�ضت والذت
بالفرار من املكان ،فخاف املتهم �أن تقوم بالتبليغ
عنه لذلك طاردها وخنقها ب�شالها الذي كان على
رقبتها مما ادى اىل مقتلها .ومن ثم قام املتهم بجر
ال�ضحية واخفائها هناك .وافيد ان املتهم اعرتف
بالتهمة املن�سوبة اليه اثناء التحقيق يف ال�شرطة.

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

قدمت ،يوم �أم�س اخلمي�س ،يف املحكمة املركزية
يف النا�صرة الئحة اتهام بحق مراد �سعدي من
مدينة النا�صرة( 35عامًا) ،تتهمه بقتل ال�شاب
عمار عالء الدين ( 24عامًا)من �سكان املدينة.
وت��ع��ود الئ��ح��ة االت��ه��ام ال��ت��ي قدمتها النيابة

العامة ،لل�شجار ال��ذي وقع قبل ح��وايل ال�شهر
ب�ين جمموعة �شبان ،ق��ام خاللها املتهم بقتل
ج���اره امل��رح��وم ع��م��ار ع�ل�اء ال��دي��ن بوا�سطة
�سيف بغري عمد  ,فقد اق��دم املتهم على �ضرب
امل��رح��وم ب�سيف وا���ص��اب��ت��ه يف ي���ده مم��ا ادى
اىل نزيف ا�سفر ع��ن وف��ات��ه م��ت��أث�رًا بجراحه .
ويت�ضح اي�ضا انه قبل احلادث ب�شهرين وقع �شجار
بني العائلتي على خلفية رف�ض عائلة �سعدي بدفع
تعوي�ض لعائلة عالء الدين على خلفية حادث
ا�صطدام ح�صان باحد افراد عائلة عالء الدين
عندما كان احد اف��راد عائلة �سعدي ميتطيه .

انقاذ فتاة هددت باالنتحار والقفز عن جسر على شارع 6
هرعت قوات من ال�شرطة �صباح ا االربعاء ,بعد تلقيها بالغا عن �شابة (20
عاما) تقف على حافة ج�سر على مفرق يو�صل بني �شارعي  20و  2على �شارع 6
(عابر ا�سرائيل) وتهدد بالقفز على اعلى اجل�سر بارتفاع  10امتار واالنتحار.
عنا�صر ال�شرطة الذين و�صلوا اىل املكان فوجئوا بحقيبة على جانب
الطريق وكلبني  ,و�شابة تقف على حافة اجل�سر تهدد بالقفز واالنتحار .
���ش��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
 ,وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال���ق���اء نف�سها  ,ح��ي��ث ���س��اع��ده ع��ن��ا���ص��ر ال�شرطة
ال���ب���اق�ي�ن ع��ل��ى ت��خ��ل��ي�����ص ال���ف���ت���اة وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال���ق���اء ن��ف�����س��ه��ا .
وات���������ض����ح الح����ق����ا ب���ع���د "توقيف " ال�������ش���اب���ة وحت���وي���ل���ه���ا
ل��ل��ف��ح�����ص وال��ت��ح��ق��ي��ق  ,ان���ه���ا م����ن ����س���ك���ان م��ن��ط��ق��ة اجل����ن����وب .

ادانة شاب يهودي باضرام النار عمدًا يف كنيسة الطابغة يف طربيا
�أدانت املحكمة املركزية يف النا�صرة �أحد املتهمني
ب�إحراق كني�سة الطابغة يف طربيا بدوافع عن�صرية.
و�أدانت املحكمة املتهم ينون ر�ؤوفيني ( 22عامًا)
ب�إ�ضرام النريان بكني�سة "اخلبز وال�سمك" الواقعة
على �ضفاف بحرية طربيا يف ح��زي��ران ،2015
بينما �أخ��ل��ت �سبيل زميله ي��ه��ودا �أ���س��راف (21
عامًا) من تهم تقدمي يد العون لإح��راق الكني�سة.
وبح�سب الئحة االتهام التي كانت قد وُجّ هت للمتهمني،
كان قد اتهم ر�ؤوفيني بالتزوّد بالوقود من حمطة
وقود يف منطقة اللطرون ،وتزوّد االثنان بالكفوف
والكربيت وغريها .ورغم علمه ب�أن كامريات املراقبة

ت�سجّ ل وتوثق كل ما يجري ،قام املتهم ر�ؤوفيني
بالدخول �إىل الكني�سة قرابة ال�ساعة  3وربع ليال
ور�شق باب الدير املحاذي للكني�سة بالوقود وكذلك يف
الباحة املحاذية ،قبل �أن ي�ضرم النريان بها ،ويكتب
ببخاخ على جدار الكني�سة جملة من �صالة يهودية.
ومتكنت ال�شرطة م��ن �إث��ب��ات �ضلوع ر�ؤوفيني
بهذا اجلرم امل�شهود بوا�سطة ا�ستخراج احلم�ض
ال��ن��ووي من الكفوف التي عرث عليها مبقربة من
املكان� ،إ�ضافة �إىل �أنه مت توثيق �سيارته وهي تغادر
املكان .ور�ؤوفيني م�ستوطن كان يقطن مب�ستوطنة
�شمال بيت حل��م ،وه��و م��ع��روف ل��دى ال�شرطة.

املضمون وتجربة املشاهدة املبتكرة بتكلفة  69شيكل جديد يف الشهر

خ�لال األسابيع القريبة ال��ق��ادم��ة ،يف إط��ار ت��ع��اون بارتنر و NETFLIX
حزمة بارتنر  TVالتي تشمل أيضا جميع مضامني شبكة NETFLIX
األك��ب�ر يف ال��ع��ال��م ،ب��ت��ق��ن��ي��ة  ،HDب��ت��ك��ل��ف��ة  89ش��ي��ك��ل يف الشهر

ب��ارت�نر تلفاز داب���ل (م�����زدوج) ،و�إن�ترن��ت حتى  100ميغا ب���دءا م��ن � 129شيكل يف ال�شهر
بارترن تلفاز تريبل (مث ّلث)�إنرتنت حتى  40ميجا ،وهاتف منزيل بدءا من � 129شيكل يف ال�شهر.
وعمّا قريب’ :بارترن ك��واد (رب��اع��ي) :تلفاز� ،إنرتنت ،خط هاتف منزيل وا�شرتاك يف خط خليوي
م�����������ا ال�������������������ذي ت�������������ش������م������ل������ه �إذا خ�����������دم�����������ات ب�����������ارت�����ن�����ر TV؟
م�����ش��اه��دة ع�������ش���رات ال���ق���ن���وات احل���� ّي����ة ،وم����ن ���ض��م��ن��ه��ا ق���ن���وات ال���ري���ا����ض���ة ،الأط����ف����ال،
ال�ترف��ي��ه ،الأخ����ب����ار ،وق���ن���وات ال�ل�اي���ف ���س��ت��اي��ل� ،إىل ج��ان��ب امل�����س��ل�����س�لات والأف���ل��ام بتقنية
 ، VODم���ن ال��ت��ل��ف��از ،م���ن ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي ،وم����ن احل���ا����س���وب ال��ل��وح��ي (ال��ت��اب��ل��ت)
ام��ك��ان��ي��ة ت�����س��ج��ي��ل ال�ب�رام���ج م���ن �أي ج���ه���از� ،إىل ج��ان��ب خ���دم���ة  Catch Upالأك��ث�ر
ت���ق���دّم���ا يف ال����ب��ل�اد :م���ن �أج�����ل م�����ش��اه��دة �أي ب���رن���ام���ج مت ب��ث��ه ع��ل��ى �أي�����ة ق���ن���اة ،خ�لال
�أ���س��ب��وع�ين م���ن م���وع���د ب���ث ال�ب�رن���ام���ج ،م���ن دون ح���اج���ة �إىل ت�����س��ج��ي��ل ال�ب�رن���ام���ج م�سبقا
حم�����وّل  4Kم���ع واج���ه���ة م��ف��ت��وح��ة ه���ي الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا يف ال���ب�ل�اد ،م���ن �أج�����ل �إ���ض��اف��ة
ت��ط��ب��ي��ق��ات م�����ض��ام�ين� ،أل���ع���اب ،وم��و���س��ي��ق��ى م��ب��ا���ش��رة م���ن ال���ـ  ،Google Playوق���درة
"�إط�������ل������اق"( )castingل��ل��م�����ض��ام�ين م���ن ���ش��ا���ش��ة ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي �إىل ���ش��ا���ش��ة التلفاز
و����ص���ول م��ب��ا���ش��ر �إىل م�����ض��ام�ين ال���ي���وت���ي���وب ،خم�����زون ال��ف��ي��دي��و الأك���ب��ر يف ال����ع����امل ،مبا
ف��ي��ه ت�شكيلة م���ن امل�����ض��ام�ين اخل��ا���ص��ة ب���الأط���ف���ال ،امل��و���س��ي��ق��ى ،الأخ����ب����ار ،امل��ح��ا���ض��رات،
امل�����س��ل�����س�لات ،الأف��ل��ام وغ�ي�ره���ا ،ب�ضغطة زر واح����دة خم�ص�صة يف ج��ه��از ال��ت��ح��ك��م ع��ن بعد
يف �إط�������ار ����ش���راك���ة ب����ارت��ن�ر م����ع ���ش��ب��ك��ة امل�������ض���ام�ي�ن ال����دول����ي����ة ال����ك��ب�رى :Netflix
تطبيق  Netflixمبني يف داخ��ل حم��ول بارترن  ،TVكب�سة زر خم�ص�صة يف جهاز التحكم من
�أج��ل الو�صول ال�سريع �إىل م�ضامني  ،Netflixوعمّا قريب� :سيتمكن زبائن بارترن  TVمن
التمتع برزم مو ّفرة ب�شكل خا�ص (تلفاز وتريبل) ،ت�شمل جميع م�ضامني  Netflixبتقنية HD
ك�شفت �شركة بارترن اليوم (الثالثاء) النقاب عن خدمة التلفاز  ،Partner TVوذلك يف �إطار م�ؤمتر
�صحايف بح�ضور رئي�س املجموعة ورئي�س �سفن كابيتال غروب� ،آدم ت�شزنوف ،مدير عام بارترن �إيت�سيك
بنيف�ستي ،ونائب املدير العام لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية والتطوير االقت�صادي يف بارترن ،لريان دان.
�آدم ت�شزنوف ،رئي�س �سفن كابيتال غروب ورئي�س هيئة �إدارة بارترن� ":إنه ليوم تاريخي بالن�سبة
لبارترن ،يوم نخطو فيه اخلطوة الأهم منذ حتولنا �إىل جمموعة ات�صاالت �شاملة .باعتباري رئي�سا
لبارترن �أريد �أن �أهنئ من عملوا يف هذه الور�شة املعقدة ،وه��ؤالء ،عمليا ،هم جميع موظفي بارترن:
�إن هذا امل�شروع هو م�شروع قد �ساهمت ال�شركة ب�أ�سرها يف �إجناحه ،املثري لالهتمام هو ر�ؤية كيف
حتولت الر�ؤيا �إىل واقع نفاخر اليوم بك�شف النقاب عنه .لقد رافقت خالل ال�شهور املا�ضية التح�ضريات
املكثفة التي �أتاحت لنا التو�صل �إىل هذه اللحظة امل�ؤثرة ،وما �سرتونه عما قليل هو �أمر تندرج عليه
جميع املعايري الدولية� .إنني �أمثل يف هذا املكان زمالئي يف جمل�س �إدارة ال�شركة ،و�صاحبها ،ال�سيد
حاييم �سابان� .إنني بعد معرفة ت�ستمر منذ �سنوات معه� ،أعلم �أنه قادر على التمييز وب�سرعة بالأمور
القادرة على النجاح .ويف املرة الأوىل التي ر�أى فيها بارترن  .TVقال فورا ’لدينا منتج ناجح’"
�إيت�سيك بنفي�ستي ،مدير عام جمموعة بارترن " :خالل العام املا�ضي ،يف �شباط  ،2016قمنا بالإعالن
عن انطالقنا يف طريق جديدة ،وحتولنا من �شركة ت�صب اهتمامها على اخلدمات اخلليوية �إىل �شركة
ات�صاالت �شاملة ،وقد و�صلنا �إىل هدفنا اليوم ،مع �إطالق بارترن  .TVخالل املرحلة ال�سابقة منذ
�إعالننا املذكور ،قامت �إدارة بارترن ب�إجراء حتوالت كربى ت�شمل توحيد جميع ن�شاطات ال�شركة
حتت عالمة "بارترن" التجارية ،وتو�سيع ن�شاط الهيئة التجارية وحتويلها �إىل جانب هام يف �سوق
اخلدمات املتكاملة يف البالد ،وتو�سيع �شبكة الألياف ال�ضوئية امل�ستقلة اخلا�صة ببارترن يف ال�سوق
اخلا�ص مبا ي�شمل بداية ن�شر ال�شبكة وربك الزبائن يف مدن خمتلفة يف البالد ،وبالطبع� ،إطالق خدمات
التلفاز اخلا�صة ببارترن .منذ �إقامتها قبل  20عاما ،تقوم بارترن بتزويد زبائنها باخلدمة الأف�ضل
والتقنيات الأك�ثر تقدما ،يف كل جمال من جم��االت عمل املجموعة� .إنني فخور بقيادة �شركة تقدم
ال�شبكة اخلليوية الأكرث تقدما و�سرعة يف البالد ،وخدمة الإنرتنت الأف�ضل يف البالد ،والتي تزداد
تو�سعا مع ن�شر �شبكة الألياف ال�ضوئية بوا�سطة التقنيات الأكرث تقدما ،وها نحن اليوم نقدم لكم �أي�ضا
خدمات بارترن  .TVالتي تفر�ض م�ستوى جديد من ناحية امل�ضامني املتوفرة ،وال�سعر ،والواجهة".
�إن خدمة التلفاز اخلا�صة ببارترن مفتوحة الآن للت�سجيل املبكر يف موقع ال�شركة ،و�ستفتتح يف ال�شهر
القاد للبيع ل الـ  5،000امل�سجلني الأوليني .ي�شمل بارترن  TV 40قناة بث مبا�شر� ،آالف �ساعات
الـ  ،VODم�شاهدة م�ضامني جميع القنوات حتى �أ�سبوعني �إىل اخللف بف�ضل تقنية Catch Up
من التلفاز ومن الهاتف اخلليوي ،حموّ ل  ، 4Kو�صول مبا�شر من جهاز التحكم �إىل م�ضامني fNet
 lixو  ، Youtubeتنزيل م�ضامني من  Google Playكجزء بنيوي من الواجهة وغريها،
ب�سعر � 69شيكل لل�شهر خلدمات التلفاز� 129 ،شيكل يف ال�شهر خلدمات التلفاز  +الإنرتنت (مزود
انرتنت +بنية حتتية حتى  100ميغا)� 129 ،شيكل يف ال�شهر لرتيبل (حزمة ثالثية) ي�شمل تلفاز،
انرتنت (مزود  +بنية حتتية حتى  40ميجا) وخط هاتف منزيل ،وعمّا قريب :حزمة كواد (الرباعية)
ت�شمل تلفاز ،انرتنت( ،م��زود  +بنية حتتية حتى  40ميجا) ،خط هاتف منزيل وح�ساب خليوي.
لريان دان ،نائب املدير العام ملجاالت اال�سرتاتيجية والت�سويق +التجاري يف بارترن� " :إن خدمات بارترن
 TVقد متت مالءمتها لعادات ا�ستهالك امل�ضامني املختلفة ،كما مت تخطيطها ب�شكل دقيق على �أ�سا�س

املالحظة العميقة لعادات ا�ستهالك امل�ضامني يف �إ�سرائيل والعامل ،وهي تفتح �أمام كل م�شاهد �إمكانيات
م�شاهدة امل�ضامني بال حدود� .إن خدمات بارترن  TVجتلب �إىل البالد االنقالب اال�ستهالكي الذي �سيغري
�سوق التلفزيون متعدد القنوات يف العامل .هنالك خم�سة م�ستويات �أ�سا�سية ت�سود اليوم عامل ا�ستهالك
امل�ضامني :م�شاهدة الربامج احلية التي تظل لها �أهميتها ووزنها ،االرتفاع يف منا�سيب م�شاهدة امل�ضامني
امل�سجّ لة ،م�شاهدة الفيديو التي باتت تت�صاعد من الأجهزة النقالة ،م�شاهدة خدمات  Streamingعلى
غرار خدمات نتفليك�س ،وح�سا�سية امل�ستهلكني ملو�ضوع ال�سعر املدفوع ل�شركات التلفاز متعددة القنوات.
لقد قمنا باال�ستجابة �إىل كل من هذه امل�ستويات اخلم�س يف بارترن " .TVوقد �أ�شار دان� ،إىل جانب ذلك ،ب�أنه
"ل�شرف عظيم �أن نتمكن من ال�سماح لزبائن التلفاز اخلا�ص ببارترن اال�ستمتاع بتجربة نتفليك�س املتكاملة".
وقد تلى الإعالن امل�شرتك ال�صادر عن كل من بارترن و  Netflixبخ�صو�ص التعاون بني ال�شركتني،
حيث �ستكون بارترن هي ال�شركة الأوىل يف البالد التي �ستطرح خدمات  Netflixبحيث تكون موجودة
ب�شكل مبني و�أ�صلي داخل املحوّل ،وهذا ما �سيتيح جتربة امل�ستخدم الأف�ضل للم�سجلني لدى Netflix
ب�سهولة الو�صول املبا�شر �إىل م�ضامني  Netflixب�ضغطة زر من جهاز التحكم ،وقد ك�شفت بارترن
اليوم تفا�صيل �إ�ضافية حول التعاون :فحزمة بارترن  TVالتي ت�شمل �إىل جانب عامل م�ضامني بارترن،
جميع م�ضامني  Netflixبتقنية  ،HDوهي ما �سيتم طرحه عما قريب بتكلفة � 89شيكل يف ال�شهر.
�إن ثمن احلزمة الثالثية يف بارترن التي ت�شمل � ،Partner TV + Netflixستبلغ � 149شيكل
يف ال�شهر خلدمات التلفاز� ،إن�ترن��ت ( م��زود +بنية حتتية حتى  40ميجا) ،وخ��ط هاتف منزيل.
�سيتمكن زبائن تلفاز بارترن من الو�صول املبا�شر �إىل ت�شكيلة وا�سعة من امل�ضامني الأ�صلية وخمزون
دويل من م�ضامني  ،Netflixمبا ي�شمل م�سل�سالت تلفزيونية� ،أف�لام و�أف�لام وثائقية ،بجودة بث
 HD، Ultra HDDو  ، 4Kودائما بال �إعالنات .ومن �ضمن الأفالم اجلديدة من �إنتاج Net f
 :lixفيلم  ،Okjaمن بطولة جايك جيلينهال،تيلدا �سوينتون ،وب��ول دان��و ،وفيلم Bright
من بطولة وي��ل �سميث ،وجويل �إدج��رت��ون . .وامل�سل�سالت الأ�صلية التابعة لـ  Netflixومن
�ضمنها  ، House of Cards ، Stranger Things، Narcosو.The Crown
ت�شمل خدمة بارترن  TVحموّل  4Kوم�شاهدة جميع القنوات ،الت�سجيالت VOD ،و Catch
� ،Upضمن خم�سة �شا�شات يف �إط��ار ا�شرتاك واحد (تلفاز ،هاتف ذكي ،وحا�سوب لوحي)� .إن
االن�ضمام �إىل اخلدمة ت�شمل تركيب املنظومة على يد خمت�ص يف منزل الزبون ،من دون تكلفة �إ�ضافية.
ع�������������������ش���������رات ق������������ن������������وات ال����������ب����������ث احل�������������������ي ،وم���������������ن ������ض�����م�����ن�����ه�����ا:
عيدان بلو�س ،10،2:كان ( ،)11كان بالعربية  ،قناة ،20التلفزيون الرتبوي ،23قناة ،24قناة الكني�ست
ال���ري���ا����ض���ة :ق����ن����وات ال���ري���ا����ض���ة اخل���م�������س الأك���ث���ر م�������ش���اه���دة يف ال����ب��ل�اد ،م����ن ان���ت���اج
ق���ن���اة ال���ري���ا����ض���ة  sport، 5plus، 5live ،5gold :و .5sport HD
الأط�������ف�������ال :ق����ن����اة الأط�������ف�������ال ،ل�����وغ�����ي ،ج����ون����ي����ور ( GINX ،ق�����ن�����اة mGa
 ،) ersق��ن��اة ال���ن���ج���وم ،ب��ي��ب��ي (ب��ال��ع�بري��ة ،والإجن���ل���ي���زي���ة ،وال���رو����س���ي���ة)Zoom ،
�أخ��������ب��������ار م�������ن ال��������ع��������امل iCNN، Fox News، Fox Bus :
( ness، France24الإجن����ل����ي����زي����ة ،ال���ف���رن�������س���ي���ة ،وال����ع����رب����ي����ة) TV5 ،
ت�سلية ،طبيعة ،اليف �ستايل ،VICELAND :نا�شيونال جيوغرافيكWild، AMC، ، +
 ،Food Networkياميز ،Travel Channel ،فيفا ،فيفا بال�س ،قناة املو�ضة  ،FTVبيت+
الإن��ت��اج��ات الأ�صلية :قناة ال�ضحك والت�سلية الإ�سرائيلية ،ب��اال���ش�تراك م��ع تيدي هفاكوت.
مكتبةVODبالدفعات�إ�ضافية:م�ضامنيللأطفالوم�سل�سالتو�أفالممنالبالدومناال�ستديوهاتالرائدة
يف العامل ،ومن �ضمنها ا�ستديوهات ديزين ،فرينر ،نيكولودياون ،يونيفري�سال� ،ABC ،سوين ،وغريها.
�إىل جانب ذلك ،خدمات ال�ستئجار و�شراء الأف�لام اجلديدة ،فورا لدى نزولها من �شا�شات العر�ض.
و����ص���ول م��ب��ا���ش��ر �إىل م�����ض��ام�ين ي���وت���ي���وب ،خم�����زون ال��ف��ي��دي��و الأك��ب��ر يف ال���ع���امل ،وال����ذي
ي�شمل ت�شكيلة م��ن امل�����ض��ام�ين اخل��ا���ص��ة ب���الأط���ف���ال ،امل��و���س��ي��ق��ى ،الأخ���ب���ار ،امل��ح��ا���ض��رات،
امل�����س��ل�����س�لات ،الأف���ل��ام ،وغ�ي�ره���ا ،ع�ب�ر ���ض��غ��ط��ة زر واح�����دة خم�ص�صة يف ج��ه��از التحكم.
و���ص��ول مبا�شر �إىل م�ضامني  ،Netflixب�ضغطة زر واح���دة خم�ص�صة يف ج��ه��از التحكم،
وع��م��ا ق��ري��ب ،ح��زم��ة ب��ارت�نر  TVال��ت��ي ت�شمل جميع م�ضامني  Netflixبتقنية . HD
ال��������������ت��������������ك��������������ن��������������ول��������������وج��������������ي��������������ا وال���������������������واج���������������������ه���������������������ة:
حم����وّل  4Kذي ن��ظ��ام ت�شغيل � Android TVإىل ج��ان��ب واج���ه���ة ت�شغيل مفتوحة
لإ���ض��اف��ة امل��زي��د م��ن تطبيقات امل�����ض��ام�ين ،وامل��و���س��ي��ق��ى امل��ب��ا���ش��رة م��ن ال���ـ Google Play
�إم��ك��ان��ي��ة "�إطالق" ( )castingللم�ضامني م��ن �شا�شة ه��ات��ف��ك ال��ذك��ي �إىل �شا�شة التلفاز
�إم���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� ،إىل
ج��ان��ب خ���دم���ة  Catch Upالأك��ث��ر ت��ق �دّم��ا يف ال���ب�ل�اد :مل�����ش��اه��دة �أي ب��رن��ام��ج مت بثه
ع��ل��ى �أي����ة ق���ن���اة ،مت ب��ث��ه م��ن��ذ ف��ت�رة �أ���س��ب��وع�ين ،م���ن دون ح��اج��ة �إىل ت�سجيله م�سبقا.
بحث �صوتي ( عرب جهاز حتكم خم�ص�ص �أو عرب تطبيق) :وهو ما يتيح البحث عرب واجهة بارترن
 TVب�أ�سرها  ،وعرب القنوات احلية ،ومكتبة  ،VODوعرب  Youtubeو Google Play
اال����������������������������������������������������������������س���������������������������������������������������������������ع���������������������������������������������������������������ار:
م����������������������������������������������زدوج (داب���������������������������������������ل)
تلفاز
ت���������������ري���������������ب���������������ل (م���������������ث��������������� ّل���������������ث)
(تلفاز +انرتنت حتى  100ميغا)
(ت���������������ل���������������ف���������������از +ان��������ت��������رن�����������������ت ح������������ت������������ى  40م��������ي��������ج��������ا+
خط هاتف منزيل) ك������������������������������������������������������������واد (رب������������������������������������اع������������������������������������ي)
(ت����������������ل����������������ف����������������از� +إن���������ت��������رن������������������ت+ه������������������ات������������������ف م������������ن������������زيل+
ا�����������������������������������������������ش�����������������������ت����������������������راك خ��������������������������ل��������������������������ي��������������������������وي))
يف القريب
� 129شيكل
� 129شيكل
� 69شيكل
بارترن TV
fTV
+
Net
ب��������������������������������ارت����������������ن��������������� ر
يف القريب
� 149شيكل
� 149شيكل
� 89شيكل
lix

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

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

يف �إطار امل�شروع املجتمعي "نلتقي يف مزراحي طفحوت" الذي يتم �ضمنه تنظيم
ن�شاطات ممتعة للأطفال وحما�ضرات �إثراء خلدمة املجتمع يف الفروع املختلفة يف
�أنحاء البالد� ،سنلتقي يف فرع �أم الفحم ،يوم االثنني املوافق  ،17/07/17مع دنيا
خملوف �أبو حامد ،م�ست�شارة تنظيمية ،وذلك يف حما�ضرة ملهمة من عامل املبادرات،
نكت�شف من خاللها قدراتنا كمبادرين ومبادرات ،و�إذا ما كانت لدينا القدرة على

�إدارة و�إطالق م�شاريع جتارية خا�صة بنا .جتيب املحا�ضرة عن اال�سئلة التالية:
كيف نفكر خارج ال�صندوق يف مكان عملنا ويف م�صلحتنا التجارية؟ كيف نحوّل
�أفكارنا الالمعة اىل م�شاريع حقيقية ناجحة ومهمة ملجتمعنا وبيئتنا ولأنف�سنا؟
جتدر الإ�شارة اىل �أن فعالية "نلتقي يف مزراحي طفحوت" �ستقام هذه ال�سنة يف 25
فرعًا يف �أنحاء البالد ،من بينها  3فروع يف الو�سط العربي� :أم الفحم ،كفر قا�سم وعكا،
حيث تتحوّل هذه الفروع اىل مكان للقاءات �شيّقة وممتعة ،ي�ستطيع كل �شخ�ص �أن
يجد فيها حما�ضرة �أو ً
ن�شاطا يثري اهتمامه ،علمًا �أن الفعاليات واملحا�ضرات من�شورة
يف موقع الإنرتنت التابع لبنك مزراحي طفحوت ،وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك،
دون مقابل .وما على الراغبني يف احل�ضور وامل�شاركة �سوى الت�سجيل للفعاليات
واملحا�ضرات يف املكان املخ�ص�ص لذلك يف موقع الإنرتنت اخلا�ص بالبنك �أو عرب الهاتف.
وعليه ،ندعوكم للت�سجيل للمحا�ضرة مع دنيا خملوف �أبو حامد يف فرع �أم الفحم ،يوم
االثننياملوافق،17/07/17ال�ساعةال�سابعةوالن�صفم�سا ًء19:30يفموقعالبنك:
fwww.mizrahi-tefahot.co.il/ni
� gashimأو ع���ب��ر ه�����ات�����ف رق���������م.077-6004060 :

תשילו שפרעם רחוב 306

cello fashion

ري���������اض���������ة

رس����م����يً����ا ..ب���رش���ل���ون���ة ي��ع��ل��ن
ت��ج��دي��د ع��ق��د م��ي��س��ي ح��ت��ى  2021ه���ل س��ي��ب��ق��ى ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو

أم س�ي�رح���ل ع���ن ري�����ال م���دري���د ؟؟؟

�أع��ل��ن ن��ادي بر�شلونة الإ���س��ب��اين ر�سميا جتديد
عقد الأرجنتيني ليونيل مي�سي حتى .2021
وذك��ر ن��ادي بر�شلونة يف بيان“ :النادي �سعيد
ل��ل��غ��اي��ة ب��ت��ج��دي��د ال��ع��ق��د وا���س��ت��م��رار مي�سي،
�أف�����ض��ل الع���ب يف ال��ت��اري��خ ،وال����ذي ق�ضى كل
م�سريته االح�تراف��ي��ة حتى الآن يف بر�شلونة
وقاد الفريق �إىل حقبة من النجاح اال�ستثنائي،
مل حت���دث م��ن ق��ب��ل يف ك���رة ال��ق��دم العاملية”.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر �أ����ش���ارت  ,ال��ث�لاث��اء� ,إىل �أن
العقد اجل��دي��د �سيُبقي ال�برغ��وث الأرجنتيني
يف ال����ن����ادي مل�����دة ���� 4س���ن���وات م��ق��ب��ل��ة مع
وج���ود ب��ن��د ي�سمح ب��ال��ت��م��دي��د مل��و���س��م �إ���ض��ايف.
ويلعب مي�سي ،الفائز بالكرة الذهبية لأف�ضل العب

يف العامل خم�س م��رات ،يف بر�شلونة منذ حوايل
عقدين من الزمان �إذ ب��د�أ يف �صفوف النا�شئني
حتى �أ�صبح م��ن �أه��م العبي ال��ك��رة يف العامل.
وم���ن املنتظر �أن ي��وق��ع ال�لاع��ب الأرجنتيني
البالغ عمره  30عاما على العقد عندما يعود
ا���س��ت��ع��دادا للمو�سم اجل��دي��د و���س��ط توقعات
ب�����أن ي��رت��ف��ع ال�����ش��رط اجل���زائ���ي ل��ي��ب��ل��غ 300
م��ل��ي��ون ي����ورو ( 340.65م��ل��ي��ون دوالر).
وي��ت�����ص��در مي�سي ،ق��ائ��م��ة �أه���م ال��ري��ا���ض��ي�ين يف
ال��ع��امل؛ �إذ يت�صدر قائمة ه��دايف ناديه وب�لاده
وف���از بالعديد م��ن الأل��ق��اب م��ع بر�شلونة منذ
ظهوره مع الفريق الأول يف  2003منها الدوري
ثماين م��رات ودوري �أبطال �أوروب��ا �أرب��ع مرات.

فجر كري�ستيانو رون��ال��دو "قنبلة جديدة"
ت��ت��ع��ل��ق مب�����ص�يره امل��و���س��م امل��ق��ب��ل��� ،س��واء
بالبقاء �أو ال��رح��ي��ل ع��ن ري���ال م��دري��د ،وفق
م���ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه و���س��ائ��ل �إع��ل��ام �إ���س��ب��ان��ي��ة.
وك��ان رون��ال��دو �أث���ار �ضجة هائلة قبل �أي��ام
حني �أعلن اتخاذه ما و�صفه بـ"قرار نهائي"
بالرحيل عن الفريق امللكي ،اعتربه كثريون
رد ف��ع��ل ع�صبيا ع��ل��ى ات��ه��ام��ات �إ�سبانية
ل�لاع��ب بالتهرب ال�ضريبي ،قبل �أن تنطلق
ع��ل��ى ال��ف��ور ب��ور���ص��ة ال�تر���ش��ي��ح��ات بوجهة

رون���ال���دو امل��ق��ب��ل��ة وع���ودت���ه امل��ح��ت��م��ل��ة �إىل
�صفوف فريقه ال�سابق مان�ش�سرت يونايتد.
لكن �أنباء الرحيل �سرعان ما امتزجت بدعوات
البقاء� ،إذ راجت �أنباء عن ات�صاالت تليفونية
بني الالعب وبني مدربه زين الدين زيدان ،وقائد
الفريق �سريخيو رامو�س و�آخ��ري��ن ،جميعها
تطالبه بالبقاء داخل �أ�سوار �سانتياغو برنابيو.
وبينما بقي رون��ال��دو �صامتا مف�ضال الرتكيز
على امل�شاركة ب��ك��أ���س ال��ق��ارات ،ال��ت��ي عجز
ع��ن �إح����راز لقبها م��ع ال�برت��غ��ال ،مل تتوقف
ال�شائعات ،قبل �أن تخرج �صحيفة "موندو
ديبورتيفو" مب���ا مي��ك��ن اع���ت���ب���اره �أق����وى
م�ؤ�شر على ا�ستمرار رون��ال��دو مع "امللكي".
ووف��ق��ا لل�صحيفة فقد نفى رون��ال��دو �أن��ه قد
رغ���ب �أب���دا يف ال��رح��ي��ل ع��ن ال��ف��ري��ق امللكي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن��ه من املقرر �أن يلتقي
رونالدو رئي�س النادي فلورنتينو برييز قريبا
حل�سم موقفه النهائي قبل بداية املو�سم اجلديد.
وحتى يحدث ذلك فقد �أعلن رونالدو �أنه ينوي
ق�ضاء ب�ضعة �أيام مع طفليه التو�أمني اللذين
ولدا يف الواليات املتحدة الأمريكية من �أم بديلة.
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مقاالت
07.07.2017
املنتجعات للراحة واالستجمام وليس
ل��ل��ش��ج��ار" ...خ���زون���ا اهلل يخزيهن" ظ��ل��م��ن��اكِ وأن������تِ تصمتني
االع����ل���ام��������ي أح������م������د ح�������ازم
�أم�ضيت حوايل ثالثني عاماً من حياتي يف �أوروبا وبالتحديد يف
�أملانيا ،التي كانت عا�صمتها برلني ً
مقرا يل .فمنها كنت �أنطلق
ً
�إىل العامل ،حيث زرت بحكم مهنتي الإعالمية الكثري جدا من
دول الكرة الأر�ضية ،وتعرفت على عادات وتقاليد جمتمعات
كثرية يف هذا الكون .لكن �أوروب��ا كانت نقطة �أ�سا�سية يف
حياتي املهنية والإجتماعية وال �سيما العا�صمة الأملانية
برلني التي ع�شت فيها كمقيماً ومن ثم كمواطناً .وطيلة هذه
الفرتة مل �أ�سمع عن �أي حادث خالف او �أي حالة �شجار بني
عائالت �أملانية �أو بني �شباب �أملان ،حتى �أين مل �أقر�أ يف ال�صحف
ومل �أ�سمع يف و�سائل �إع�لام �أخ��رى عن مثل هذه الأعمال.
وما يحدث عندنا هو العك�س متاماً .فال مي�ضي �أ�سبوع
و�أحياناً �أقل من ذلك� ،إ ّال ون�سمع عن �شجار بني عائالت،
و�إذا بحثنا عن ال�سبب جنده تافهاً .وامل�شكلة �أن هذا ال�شجار
ً
كثريا ما ي ��ؤدي �إىل وق��وع جرحى ونقلهم �إىل م�ست�شفى
وحتى �إىل موت �شخ�ص من �أح��د الطرفني املت�شاجرين.
يف منت�صف �شهر �أبريل/ني�سان املا�ضي ،وكما ذكرت م�صادر
ر�سمية ،ح�صل �شجار بني عائلتني يف مدينة �سخنني �أ�سفر
عن ا�صابة ثمانية �أ�شخا�ص بجراح طفيفة .وتبني فيما بعد
�أن �سبب ال�شجار يعود �إىل خالف حول مكان ركن �سيارة.
ت�صوروا نحن يف القرن احلادي والع�شرين ويحدث خالف
ح��ول "�صف �سيارة"� .إىل ه��ذا احل��د و�صل بنا التخلف.
ثالتة �أ�شخا�ص ب�أعمار خمتلفة تعر�ضوا لإ�صابات نتيجة
خالفات وقعت بني عائلتني يف بلدة املكر ،كما �أفادت تقارير
ال�شرطة ،وقامت طواقم �إ�سعاف بتقدمي العالج ال�سريع
لهم ،ومن ثم مت نقل امل�صابني اىل م�ست�شفى نهاريا ال�ستكمال
العالج .ويبدو �أن طواقم الإ�سعاف يف حركة دائمة هذه
الأيام يف الو�سط العربي ،الذي �أ�صبح بال �شك جمتمع عنف
ب�سبب ما يحدث فيه من ممار�سات قتل وحاالت �شجار كثرية.
يف ب��ل��دة دي��ر الأ���س��د ،كما ت��ق��ول ال��ت��ق��اري��ر� ،أ�صيب قبل
�أي����ام ���ش��اب يف ال��ث�لاث��ي��ن��ات م��ن ع��م��ره ب��ج��راح و�صفت
ب�أنها خطرية �إث��ر وق��وع �شجار يف البلدة .وق��دم طاقم
طبي الإ�سعافات الأول��ي��ة للم�صاب حيث ك��ان يعاين من
ج��راح خطرية يف �أنحاء متفرقة من ج�سده .وج��رى نقل
امل�صاب ف� ً
�ورا �إىل ق�سم العالج املكثف �إىل امل�ست�شفى.
املنتجعات ال�سياحية يف الدول واملجتمعات احل�ضارية هي
لق�ضاء فرتة راحة وا�ستجمام ،لكن الأمر عندنا يختلف.
فهذه املنتجعات لي�ست فقط للراحة و�إمنا للم�شاكل �أي�ضا.
وقد جاء يف تقارير ال�شرطة �أن املنتجع ال�سياحي "كفار

بلوم" يف م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وارب
امل��ائ��ي��ة��� ،ش��ه��د ���ش��ج� ً
�ارا بني
جمموعة من �شبان عرب �أ�سفر
ع��ن اع��ت��ق��ال ال�شرطة لثالثة
�شبان عرب من ج�سر الزرقاء
ب�شبهة ال�ضلوع يف ال�شجار،
والت�سبب ب��ج��راح متو�سطة
لفتى من قرية بقعاتا ،والذي
تعر�ض للطعن خالل ال�شجار .الأمر املخزي واملعيب ان
ال�شرطة ذكرت �أن خلفية ال�شجار تعود لأعمال بلطجية.
ممار�سات اخل��زي ل�شباب عرب جت��اوزت ح��دود الوطن.
فقد �أفادت املعلومات ب�أن �أحد فنادق منتجع مرمري�س يف
ً
�شجارا عنيفاً بني جمموعة �شبان من النا�صرة
تركيا� ،شهد
و�شبا �آخرين من منطقة وادي عارة .ويقول �شهود عيان
من �أبناء جلدتنا تواجدوا يف الفندق الذي �شهد ال�شجار،
ان املت�شاجرين "الأبطال!؟" رم��وا بع�ضهم بالكرا�سي
خالل ال�شجار وك�أننا يف ت�صوير م�شهد لفيلم بطله "فريد
�شوقي ورجاله وحممود املليجي وع�صابته" .فا�ستخدام
الأي���دي والكرا�سي �ضد بع�ضهم البع�ض ب�شكل عنيف
وال�شتائم على بع�ضهم الأخ��ر �أ�سفر ع��ن تدخل رجال
الأم��ن يف الفندق ،والذين ا�ستعانوا بدورهم بال�شرطة
الرتكية وطلبوا ح�ضورها ً
فورا اىل الفندق لف�ض النزاع،
ال���ذي ك��ان��ت نتيجته �إ���ص��اب��ات طفيفة لأرب��ع��ة �شبان.
يف ي��وم احل���ادث �س�ألني ج��ار م�سن يهتم ك� ً
�ث�يرا ب�أخبار
وه��م��وم ال��وط��ن ،جت��اوز الثمانني م��ن العمر عما جرى
يف مرمري�س .وعندما �أخربته ق��ال ب ��أمل وح�سرة " :اهلل
يخزيهن  ...خزونا " .نعم ه��ذا امل�سن عنده كل احلق.
يف املا�ضي عندما كنا نقوم برحالت مدر�سية �إىل مناطق
�أخرى ،كان �أولياء �أمورنا يقدمون لنا و�صايا عديدة منها
ان تكون �سلوكياتنا مثالية ،وعدم الت�سبب بحدوث م�شاكل.
وقد بقينا على هذه احلال حنى كربنا .و�صرنا ن�سمع نف�س
الن�صائح من الأهل" :ديروا بالكو بال م�شاكل" و "انتبهوا
حلالكو خليكو م�ؤدبني" وغري ذلك من هذه الن�صائح املثالية.
لكن على ما يبدو ف�إن جيل اليوم جيل " الإنرتنت و الآيفون
وال�سام�سونغ" ال عالقة له باملثاليات بل بالتقنيات .وما
ي�سمعه هذا اجليل من ن�صائح يف �أذنه الي�سرى تخرج يف
نف�س الوقت من الأذن اليمنى ،لأن الن�صائح واملواعظ
(يف نظر هذا اجليل) ال قيمة لها بوجود " الوات�س �أب".

خ������اط������رة ب����ق����ل����م -م�����ع��ي��ن أب��������و ع��ب��ي��د

آه ث�����م آه ي�����ا زم�����ن!
�أُح�����اول �أن �أك��� ُت���ب� ،أُ�� َ�س��ط��ر ك� ِل��م��ات��ي يف ْ
حلظة
م�صرييةْ ،
حل ِظة ث �وْرة وانفجار ب ُلغة �أُ ْخ���رى ْمل
ُت َ
َ
َ
ُ
ُ
ك�شف بَعد ُربمَ ��ا تكون لغة ال�صمْت ،لغة املطر،
ْراق َ
ال�شجَ رَ ،خرير ِمياه اليَنابيع،
�أ ْو حَ فيف �أو ِ
َت ْغري ُد ُّ
الطيور ا ْلتي ق � َررت ال ِهجْ رة ِبال رَجْ عَة ...
���ن ا َمل��ظ� ِ�اه��ر
ه���ذا ال��� ّز َم���ن ال� َع���ِ��ص��ي��ب ال���غ���دارَ ،ز َم� ِ
ُّ
َ�لات ال � َك � َّذا َب��ة واخل �دَّاعَ ��ة يحل ويمَ ْ�ضي
واملُ��جَ ��ام ِ
ِب�سُ رعَ ة جُ نونية� ،سَ اعَ ته قدمي ًة ُع ِّل َقت ع َلى احلا ِئ ِط
َف َ
طاول ًة خ�شبي ًة �سودا َء ِ�شب ْه با ِلي ًة َتد ُُق يف َليْل ٍة
وق ِ
ُ
حفاة
غيرْ ُم ْق ِمر ًة وعقا ِرب ِه المْ َ ْك�سو َرة ت ْزحَ ف َك�سُ ْل ٍ
�داث ا َملا�ضي.
ِ�شبه م�شلو َلة كا َن ْت َ�ش ِاهد ًة على �أحْ � ِ
ال�صعَداءوي ْب َت ِ�س ُمل َناال َكون
ِع ْندَما َنكو ُن�سُ عَداءَْ ،نت َن ْف�س ُ
َ
ْ
وم ْكنو ِنهَ ،ن ْر ِ�س ُم ُك َّل مَا يَجْ ري َويَدو ُر حَ ولنا ِمن �أحْ داث
لوب ا َملالي ْني
و�أَ ْروَع َلوْحَ ةَ ،ن ْلج�أ �إىل �أبْراج ِ
�ساح َرة ُق ِ
ماجي ف َرح ،ل ُتب�شر ل َنا خيرْ ًا ون ْن َت ِظر تو ُقعا ِتها نا�س َني
و ُم َتنا�سني ا َملقولة ":ك َذبَ املُ َنجِّ َ
مون ولو َ�صدقوا "!
نامج" :هيدا كالم هيدا حَ كي".
و�أ ْن َ�صحهُم ِبال َعوْدة �إىل ب ْر ِ
تت�سَ ّلل االحْ زان بني اجلوا ِرح ْ
واال�شباحَ ،تنا ُم على

��ف،اجل���راح
ال��� َر����ص���ي� ِ
ت� ْن� ِزف وال ّليْل َطويل
ّ
وال�شمْعة الثكلى ت�س ِّلط
ُ�ضوءها الب َِاه ْت الهَزيل
تبْكي على َ�صدْر الفجْ ر
ت�صارعْ
املُ � ْر َت � َق��بَ ،ت َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
وتت�سَ ابَق ال ّليايل والنجوم ،ن�شعُر بالك�آبَة وتنق ِلب
�أيْامنا جَ حيماً .وليَالينا َت َو ِتر �أع َْ�صابَنا ،ال َنرى ِ�سوَى
ال�سَّ راب و� ْأ�شبَاح ال ّليل و َن�سْ مَع َخفري املقا ِبرَ ،ت ُخو َننا
ذاك َر ُتنا فت َت�شو�ش �أ ْف َكارنا وت ْن�سد �أ ْو ِر َد ُتناُ ،نعاين ِمن
ِ
ْ
َ
عَ دم ا�سْ ِتقرار ونف ِقد الأ ْم��ل ِللو�صول اىل ب ِّر الأمَان.
وا ْع��� َل���م ِع � ْن �دَم��ا ت �ْت�رْ ُ ك �أخ� َ
����اك ت ��أ ُك � َل��ه ال��� ِذ ّئ���اب،
َ
ُ
جت��د � ِ��س��واك ِلت�أكله.
َف�سَ َتجوع ال� ِذ ّئ��اب يومًا ول � ْن ِ
َ
فال ُد ّنيا ال َت�سْ ِتحق املُ َ
النا�س
ناف�سة ،و�إذا ناف�سَ ت َك ُ
على ال � ُد ّن��ي��ا ف��أت� ُر ْك��ه��ا ل� ُه��م ون��ا ِف�����س ال��ن��ا�� َ�س على
ال ِآخ����رةَ ،ف� ُك� ْن �أن��ت يف املُ��ق� ِدم��ة ول� َت�دْعَ ��م ا َملقولة:
" َي����ْ�س � َت��ط��ي � ُع �أيَّ ��َ�ش� ْ�خ�����ص � َ��ص��ن��ع ال��ت��ا ِري��خ،
ول��� ّك���ن ال����رّجُ ����ل ال � َع��ظ��ي��م ه���� َو َم����� ْن َي ْك ُتبَه!"

زه��������������ي��������������ر دع���������ي���������م

ظلمناك وم��ا زل� ِ��ت يف قامو�سنا " ع�ضو قا�صر"
ِ
�...أن��ث��ى ...وال غ��رو فجهنم وامل�صيبة والنائبة
والكارثة والواقعة ون��ون الن�سوة م��رادف��ات ِلك.
ظ��ل��م��ن��اك وج��م��ع��ن��ا اب�����ن �آوى ج���م���ع م����ؤن���ث
�����ك وت����ك����ر ًمي����ا!!
 :ب����ن����ات �آوى ت���ي��� ّم� ً��ن���ا ب� ِ
ظلمناك وما زلنا نقول عند جميئك امليمون اىل الدّنيا
ِ
" :بنت!!"..ي ّلال اهلل يعوّ�ض ...امله ّم احلمد هلل على
ال�سّ المة �.أمّا اذا كان املولود ذكرًا فتعلو الزغاريد
 ،و ُت��و ّزع احللوى ...فقد جاء اىل الدنيا و ّيل العهد.
ظلمناك و�أن� ِ�ت ت�صمتني ...ظلمناك يف ّ
ال�شرق و�أنت
ِ
ً
م�ض�ض ً
تقبلني على َ
بغ�صة ،
حينا
،وحينا �آخ��ر ّ
ولك ّن ال��ذي ي�ؤملني – �أن��ا الرجل-هو �صويحبات
جن�سك ي��داف��ع��ن ويقف
ل��ك و���ص��دي��ق��ات م��ن ب��ن��ات
ِ
اىل ج��ان��ب ال��ظ��ل��م وال��ظ��امل�ين  ،وي��ع��ت�برن الو�ضع
املُ��ت��ح � ّي��ز ط��ب��ي��ع� ًي��ا والأده������ى ال��ه � ًي��ا !!! واالل���ه
ي��ق��ول ذك���رًا و�أن��ث��ى خلقهما...ولي�س ال��رج��ل من
دون امل����ر�أة  ،ولي�ست امل����ر�أة م��ن دون ال��رج��ل.
���������ت ح�ل�اوت���ه
ظ���ل���م���ن���اك يف ال������ ّ���ش����رق  ،و�أن� ِ
و�����ش����ه����ده املُ���������ص���� ّف����ى وح����ن����ان����ه ال������ ّد ّف������اق.
ظلمناك يف ّ
ال�شرق فغ�صنا يف الظلمات والأوحال ف�سب َقنا
الغرب وال�شمال ب�أ�شواط وما عدنا نرى حتى قفاه!!...
وكيف ال ي�سبقنا ونحن ُنقيّدك بالأغالل  ،و ُنثقل عنقك
َّ
...وال�شعر عورة
بالعبودية  ،ونقول  :ال ُّركبة عوْرة
وتعليمك ح��رام  ،واحل �وَر يف عينك من ال�شيطان ،
والب�سمة على ثغرك جرمية  ،وانت اخت له......؟!!!
ننتظر ان ُت�شرق ّ
ال�شم�س !!! وال�شم�س يف �شرقنا
ح���ارق���ة ؛ حت���رق ال��ط��ح��ال��ب و�أع�������ش���اب ال��ظ � ّل.
ن��ن��ت��ظ��ر ان ُت�����ش��رق ال�����ش��م�����س ،ف��ت�����ض��يء احلنايا
واملرتفعات والأودي��ة  ،وتجُ ّفف الرطوبة والعفونة

 ،ف � ُت��ط � ّل الأزه�����ار من
بني احلجارة �شاخمة.
ك� ّل��م��ا �أق���ول بالعاميّة
" ق ّر ْ
بت " اجد نف�سي
�أق��ول ال انها " بع ْ
ّدت"
ف�������ال�������ظ�������روف غ�ي�ر
م����ؤات���ي���ة  ،ب���ل ت�سري
القهقرى  ،فقد عدنا او م��ا زلنا عند عهد احلرمي
 ،عهد الو�صاية  ،عهد وُل��دت لتلد و ُت��ر ّب��ي  ،ولدت
لتعي�ش بني اجل��دران الأرب��ع��ة ،فال�شم�س ت�ض ّر بها
 ،وال ّنور ي�ؤذيها ،واحل�ضارة ت�سرق قد�سيتها !!!
ال�شرق ل ُن ِّ
�أترانا حُ ك َم علينا يف ّ
�صفق بي ٍد واح��دة ؟
�أت���ران���ا اق��ت��ن��ع��ن��ا �أ ّن ال��ن�����ص��ف م � ّن��ا ال ي�����س��اوي
���ش��ي� ً�ئ��ا  ،و�أ ّن ال���ذك���ور ّي���ة ه���ي ال���ك��� ّل يف ال���ك��� ّل ؟
كنت اتخبّط يف حياتي املاليّة  ،اىل ان ُفتح املجال �أمام
زوجتي للعمل – والعمل يف قامو�سي كلمة مرادفة
ُ
لل�شرف-فانتع�شت وانتع�ش اقت�صادنا و�أزه��رت
نفو�سنا و�آمالنا  ،فالنف�س العاملة مزهرة  ،م�ضيئة
 ،مثمرة ال تعرف اخلمول وال الي�أ�س  ،فاالندماج يف
ميدان العمل للرجل كما املر�أة حياة  ،و�أيّة حياة !
�أعطوها �أن تعمل � ،أطلقوها بربكم من عبوديتكم ،
فالبنطال لي�س جرمية  ،و�سياقة ال�سيّارة متعة وهدف
وغاية �سامية  ،والعمل ال�سيا�سي لها حت ٍّد  ،فهي متتلك
العقل و�سداد الر�أي واحلنان ما قد ال جتده عند الرجال.
قد �أظلم ال�شرق برمته  ،فهناك من بد�أ يفهم ويتفهّم
احل���� ّ�س ،
وي�����ش��ع��ر بقيمة ه���ذا العن�صر امل��ره��ف ِ
العن�صر ال�ضروريّ يف حياتنا  ،فمدَّه بالت�شجيع
و�سانده  ،ولكننا ما زلنا نحبو يف كثري من البلدان
العربية وال�شرقية ب��ل ه��ن��اك م��ا زال يف القماط.

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

لنا كل ال�شرف ان يكون
م����ن اب����ن����اء مجُ ��ت��م��ع��ن��ا
�شخ�ص رائع نال
العربي
ٌ
ح��ب وت��ق��دي��ر واح�ت�رام
وث���ق���ة ال��ن��ا���س جميعا
وخ�صو�صا طبقة االدباء
واملثقفون فهنيئا لك يا
�صاحب العلم واملعرفة..
ن��ع��م �أن�����ا احت������دّث عن
الربوفي�سور خالد �سنداوي ابن قريّة اجل�ش واملُخت�ص رقم
( )1يف العامل العربي عن الدّر�سات اال�سالميّة ب�شكل خا�ص
يف املنظار ال�شيعي من ُذ �أقدم الع�صور حتى ع�صرنا هذا.
لدي ِه �أطروحة دكتورة عن مقتل احل�سني بن علي واثر مقتل
ا ُ
حل�سني يف االدب ال�شيعي كما ولديه �أكرث من مئة مقال يف
املو�ضوع وخم�س كتب ومعجم م�صطلحات ال�شيعة ي�ضم
�أكرث من  700مادة تغطي جوانب ال�شيعة بكل الع�صور.
ن�ضطرللكتابةامامروعتكاخالقكوح�سنت�صرفكيفمواجهتك
ال�صبعه والتي واجهتها بكل قوه
لق�سوة احلياة وحمطاتها ّ
و�صالبة وثبات حتى �سجل لك م�سرية نا�صعة البيا�ض.
نحن على ثقة بانه ما زال امياننا كبري بانك �سكتون �صاحب
ا�سم كبري يف جمال االدب العربي على م�ستوى العامل العربي.
عرفته قبل اربعة �أعوام من خالل تعليمي االكادميي  ..مع
االيام تعرفت عليه اكرث وعن قرب واكت�شفت فيه كثري من
االمور يف مقدمتها توا�ضعه الكبري  ،طيبته التي الحدود
لها  ،قلبه النا�صع البيا�ض  ،تفائله الدائم وحبه مل�ساعدة
اجلميع ودون مقابل  ..ان��ه اال�ستاذ الربوفي�سور خالد
�سينداوي  ،االن�سان الطيب �صاحب االبت�سامه اجلميله ..

ان�سان يدخل القلب من اول لقاء
فهو �صديق لل�صغري قبل الكبري
 ..ي�ستحق ان ي��ك��ون م�س�ؤوال
وم��دي��را وق��ائ��دا ورئي�سا بف�ضل
خربته الكبريه وحكمته الوا�سعه
 ..ان�����س��ان يعمل ب�صمت دون
حاجته اىل االع�ل�ام او ال�شهره
او او او ( وقد �سمحت لنف�سي بكتابة هذا املن�شور ) ...
وان��ا مت�أكد مثل الكثريين ان��ه �سوف يتم اختيارك لنيل
ج��ائ��زة ن��وب��ل يف االدب و���س��وف ي��ك��ون اخ��ت��ي��ار �صائب
متاما و�صحيح ج��دا ..ويف ك��ل م��رة �أت��ذك��ر كلماتك "ان
زراع���ة �شجره وقطف ثمارها الي��ك��ون يف ي��وم واح��د او
ي��وم�ين  ..حت��ت��اج ال�شجره اىل رع��اي��ه واه��ت��م��ام وعمل
م�ستمر وت��ف��اين و���ص�بر ح��ت��ى ت��ك�بر ون���رى ثمارها" .
و قال الإمام ال�شافعي "�ستة ينال بها الإن�سان العلم � :أخي
لن تنال العلم �إال ب�ستة � ...س�أنبيك عن تف�صيلها ببيان ذكاء و
حر�ص و اجتهاد و بلغة  ...و �صحبة �أ�ستاذ و طول زمان".
بروفي�سور خالد �سنداوي لك التحية والتقدير وكل الإحرتام
ونحن فخورين جدا اننا �أ�صبحنا من الأجيال االتي تتلمذت
على يدك ومعرفتك وفقهك �....ستقف �صفحات م�سريتنا
التعليمية �شاخمة دوما فقط لت�سطري ذكرياتك على طياتها،
نحن المنلك لك �سو�آء الدع�آء ال��ذي لطاملا عزفت به على
�آذاننا فلينري اهلل طريقك دوما ....اللهم �إنا ن�س�ألك بقدرتك
التي التفوق �شئ �أن جتعله من عبادك ال�صاحلني ومتنحه
القوة ليكمل مابد�أه من بناء يف طريق ر�سالته التعليمية.
وم����ازل����ن����ا ع���اج���زي���ن ع����ن ����ش���ك���رك...ن���ح���ن ن��رف��ع
ل����ك ق���ب���ع���ة الإح�����ت�����رام �أي����ه����ا ال����رج����ل ال���ق���ام���ة.

من هنا وهناك
ف��ي��دي��و اط�ل�اق ن���ار يف أح���د األف����راح اللبنانية ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ي��دخ��ل ال��ق��ف��ص ال��ذه��ب��ي
ي��ث�ير ض��ج��ة وس��خ� ً�ط��ا ع��ل��ى م��واق��ع التواصل
جت��م��ه��ر امل����ئ����ات م����ن ال�����ص��ح��اف��ي�ين الل��ت��ق��اط

حوادث املوت املجاين يف لبنان تتواىل ،فقد �شهدت الأيام
الأخرية �سقوط عدد من ال�ضحايا يف حوادث �إطالق نار
ع�شوائي لأ�سباب "تافهة" ،تارة بدافع الفرح والأعرا�س،
وط� ً
���ورا ب��داف��ع ال��ن��ج��اح يف االم��ت��ح��ان��ات الر�سمية.
تختلف املنا�سبات� ،إال �أن النتيجة واحدة �سقوط �أبرياء
بر�صا�ص طائ�ش و�سالح متفلت ،وبع�ض العقول "املغيبة"
التيالتفكربتداعياتماميكن�أنيفعله�إطالقناريفالهواء!

ويوم ال�سبت مت ت��داول فيديو جديد من �سهرة زفاف
�أقيمت يف بلدة بتغرين يف ق�ضاء امل�تن بجبل لبنان،
يظهر �أحد احل�ضور يطلق النار يف الهواء "ابتهاجاً".
وي��ب��دو �أن مطلق ال��ن��ار ال��ذي مل يجد طريقة �أخ��رى
للتعبري ع��ن ف��رح��ه ،مل يتمكن م��ن ال�سيطرة على
���س�لاح��ه ال���ذي ���ش��ه��ره ع��ال��ي �اً ،ف��م��ا ك���ان م��ن��ه �إال �أن
�أ���ص��اب م�صور ال��زف��اف وي��دع��ى رمي���ون جماع�ص.
ومل تنته الق�صة هنا ،بل عمد منا�صرو مطلق النار �إىل
التعدي على طاقم امل�ست�شفى الذي نقل �إليه امل�صور
اجلريحليلاجلمعةال�سبت،دونمعرفةتفا�صيلاالعتداء.
م��ن جهتها� ،أع��ل��ن��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى الأم��ن
الداخلي اللبناين �أنه مت توقيف املدعو جوزيف �صليبا
(مطلق النار) من قبل �شعبة املعلومات يف قوى الأمن.
ي��ذك��ر �أن الفيديو �أث���ار �ضجة يف ل��ب��ن��ان ،و�سخطاً
ً
مظهرا
على م��واق��ع التوا�صل ال �سيما و�أن���ه اعترب
م���ن م��ظ��اه��ر ال��ت��خ��ل��ف ودع�����وة جم��ان��ي��ة ل��ل��م��وت!

رسائل تنشر للمرة األوىل تكشف أسرارًا عن وفاة مايكل جاكسون

ك�شف رجل الأعمال ال�شهري مايكل جايكوب�شيجن �أن املغني الأمريكي
الراحل مايكل جاك�سون كان حتدث عن طريقة وفاته قبل حدوثها.
فقد ن�شر ع�بر ح�سابه على «ف��اي���س�ب��وك»  3ر��س��ائ��ل غريبة كان
�أر�سلها �إليه جاك�سون قبل وفاته وحت��دث فيها عن كيفية موته.
وت�ضمنت �إح ��دى ه��ذه ال��ر��س��ائ��ل م��ا ي�شري �إىل �أن ال�ن�ج��م كان
ً
يعي�ش خوفاً
م�ستمرا من التعر�ض للقتل .وج��اء فيها�« :أحدهم
ي �ح��اول ق�ت�ل��ي» و«�أن� ��ا خ��ائ��ف� � ،س��وف �أت���ص��ل ب��وال��دي غ�� ًدا»
و«النظام يحاول قتلي» .وق��د �أث��ارت ج� ً
�دال ً
كبريا يف �أو�ساط
املتابعني ور�أى بع�ضهم �أن وف��اة جاك�سون قد تكون مدبرة.
ُي��ذك��ر �أن ب��اري����س ج��اك���س��ون ،اب �ن��ة امل�غ�ن��ي�� ،ص��رح��ت يف وق��ت ��س��اب��ق �أن وال��ده��ا ُقتل
بطريقة م�ت�ع�م��دة .وق��ال��ت �إن ��ه ق� � ّدم تلميحات ع��ن �أ��ش�خ��ا���ص ي�سعون ل�ل��و��ص��ول �إليه
و�إي ��ذائ ��ه و�أ� �ض��اف��ت« :يف حل�ظ��ة م��ا ك��ان �أ��ش�ب��ه مب��ن ي �ق��ول �إن �ه��م �سيقتلونني ي��وم��اً».

� ً
أخريا قال جنم كرة القدم الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي،
يوم اجلمعة املا�ضي "نعم" الذهبية حلبيبة الطفولة
�أنتونيال روكوزو� ،أم ولديه ،والتي مل تفارقه منذ �أكرث
من � 10سنوات ،علماً �أنهما �صديقان منذ الطفولة.
وع���ن���د ب����اب �أح�����د �أف���خ���م ال���ف���ن���ادق يف م��دي��ن��ة
روزاري�������و الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ،م�����س��ق��ط ر�أ������س ليو،

����ص���ور ال��ن��ج��م الأوىل م���ع ع���رو����س���ه ال��ف��ات��ن��ة.
ب��ف�����س��ت��ان �أب���ي�������ض رائ������ع ت����أل���ق���ت ال���ع���رو����س،
وم�����ش��ت �إىل ج��ان��ب عري�سها ال���ذي �أه���داه���ا قبلة
خ��اط��ف��ة �أم����ام ج��م��ع م��ن ال�صحافيني واملحبني.
وقد ح�ضر حفل الزفاف ال��ذي و�صف يف الأرجنتني
ب��الأ���س��ط��وري ع��دد كبري م��ن جن��وم ال��ك��رة وغريهم
من امل�شاهري ،من بينهم العب الأوروغ���واي لوي�س
���س��واري�����س ،وال�ب�رازي���ل���ي ن��ي��م��ار ،ك��م��ا وامل��ط��رب��ة
الكولومبية من �أ�صل لبناين �شاكريا ،وزوجها الالعب
الإ�سباين جريار بيكيه� ،إ�ضافة �إىل الالعب الإ�سباين
فابريغا�س وزوجته اللبنانية الأ�صل و�أم ابنيه دانييال
�سمعان ،املو�صوفة ب�أوثق �صديقة لزوجة مي�سي.
ه��ذا وق��د طلب ال��ع��رو���س��ان م�سبقاً م��ن املدعوين
ت��ق��دمي ال��ت�برع��ات مل��ؤ���س�����س��ة "مي�سي اخلريية"،
ال���ت���ي ت�����س��اه��م يف ت����أم�ي�ن ال��ت��ع��ل��ي��م وال���رع���اي���ة
ال�صحية ل�ل�أط��ف��ال ،ع��و���ض�اً ع��ن ال��ه��داي��ا امل��ادي��ة!

"ق�������ارة ف���ي���س���ب���وك" ت���ض���م رب�����ع س���ك���ان ال��ع��ال��م

قالت �شركة في�سبوك �إن ملياري �شخ�ص ي�ستخدمون
موقعها ال�شهري بانتظام موا�صلة النمو م��ن م�شروع
�أ���س�����س��ه ���ش��اب ط��م��وح يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �إىل �أك�بر
�شبكة ل��ل��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل.
وك�شف الرئي�س التنفيذي لل�شركة م���ارك زوك��رب�يرغ
ع��ن ال��ع��دد ملتابعي �صفحته على في�سبوك يف من�شور
وق����ال "ي�شرفني �أن �أك����ون يف ه���ذه ال��رح��ل��ة معكم".
ويفوق عدد قاعدة امل�ستخدمني عدد �سكان �أي دولة منفردة
ويتجاوز �سكان �ست من ال��ق��ارات ال�سبع .كما ميثل �أكرث
م��ن رب��ع �سكان ال��ع��امل البالغ ع��دده��م  7.5مليار ن�سمة.
ويتجاوز عدد م�ستخدمي في�سبوك عدد رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي الأخرى .وقالت �شركة تويرت يف ني�سان�/أبريل �إن

عدد م�ستخدمي موقعها  328مليوناً بينما بلغ عدد م�ستخدمي
�سناب �شات يومياً  166مليوناً ،يف نهاية الربع الأول.
وبلغ ع��دد م�ستخدمي خدمات في�سبوك �شهرياً حتى 31
�آذار/م��ار���س  1.94مليار �شخ�ص يف زي��ادة بن�سبة  17يف
املئة عن العام ال�سابق .وك��ان عدد امل�ستخدمني قد و�صل
�إىل مليار يف ت�شرين الأول�/أكتوبر عام  .2012وت�ستغل
ال�شركة ،التي �أ�س�سها زوك��رب�يرغ ع��ام  2004من غرفته
ب�سكن اجل��ام��ع��ة ،حجم امل�ستخدمني الهائل ال�ستقطاب
املعلنني وتوفر لهم �إمكانات ت�سويقية موجهة لعمالئهم
ً
ا�ستنادا �إىل البيانات املتاحة عن رواد املوقع.
امل�ستهدفني بدقة
وق�����ال�����ت ال�������ش���رك���ة �إن ع������دد امل���ع���ل���ن�ي�ن جت�����اوز
خ����م���������س����ة م���ل��اي���ي��ن يف ن�����ي�����������س�����ان�/أب�����ري�����ل.
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الصحة

كيف تتصدى ألمراض فصل الصيف الشائعة؟

ال �شك ،ب ��أن اجلميع ينتظرون �أي���ام ف�صل ال�صيف
الدافئة وامل�شم�سة الطويلة بفارغ ال�صرب ..ولكن،
لي�س الب�شر وح��ده��م ال��ذي��ن ي�ترق��ب��ون ه��ذه الأي���ام،
�إذ �أن البكترييا وامليكروبات التي ت�سبب الت�سمم
ال��غ��ذائ��ي ،والإ���س��ه��ال ،والأم���را����ض ،ت��زده��ر يف ف�صل
ال�صيف �أي�ضاً ،ما قد يجعله مو�سم الأمرا�ض املثايل.
وت��ق��ول ميليندا ويلكنز ،م��دي��رة برنامج ماج�ستري
ال��ع��ل��وم ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت يف جم���ال ���س�لام��ة الأغ��ذي��ة
بجامعة والي��ة مي�شيغان الأم��ري��ك��ي��ة� ،إن م�سببات
الأمرا�ض التي تنتقل �إىل الب�شر عرب تناولهم للطعام
تتبع دورة �سنوية ،ت�صل �إىل �أع��ل��ى م�ستوياتها يف
ال�صيف ،وذلك ب�سبب كرثة النزهات ،وتناول وجبات
الطعام يف املطاعم ،وخ�لال املنا�سبات االجتماعية.
كما �أن الأم��ع��اء لي�ست اجل���زء الوحيد يف اجل�سم،
ال��ذي قد يت�أثر بالبكترييا خالل ف�صل ال�صيف� ،إذ �أن
احل�شرات التي تعي�ش داخل املكيفات الهوائية خالل
ف�صل ال�صيف تت�سبب يف م�شاكل جدية للأ�شخا�ص
الذين يعانون من م�شاكل يف التنف�س ،كما �أن اجللد الذي
يحميك من االلتهابات قد يُ�صبح بقعة"خ�صبة" ومثالية
لهذه البكترييا وخ�صو�صاً ل��دى جلو�س الأ�شخا�ص

حت��ت �أ�شعة ال�شم�س ،م��ا يت�سبب ب��ح��روق كبرية.
ت��ع � ّرف��وا �أك��ث�ر �إىل ب��ع�����ض ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�ساهم
يف ان��ت�����ش��ار ال��ب��ك��ت�يري��ا خ��ل�ال ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف:
•ال���������������������������������������س�������������������ب�������������������اح�������������������ة
حاولوا االبتعاد عن برك ال�سباحة يف ف�صل ال�صيف
وا�ستبدالها مبياه البحر الطبيعية ،التي ال ترتكز فيها
�أنواع البكترييا التي غالباً ما تتواجد يف برك ال�سباحة.
•�أط������������ب������������اق ال�����������س�����ل�����ط�����ة ال���������ب���������اردة
غالباً ،ما تكون �أطباق ال�سلطة الباردة �أك�ثر عر�ضة
للتلوث ب�سبب احتوائها على بكترييا م�ؤذية ،ال �سيما التي
يُ�ستخدم فيها البي�ض ،و�صل�صة املايونيز ،والبطاطا.
ال�������������ب�������������وظ�������������ة
•�آالت
تف�ضل بكترييا اللي�سترييا العي�ش يف درج��ات حرارة
ب��اردة ،وغالباً ما تتواجد يف �آالت التعبئة الغذائية
مثل �آالت ال��ب��وظ��ة ال��ت��ي تنت�شر يف ف�صل ال�صيف.
•ح���������������������������������������روق ال�����������������ش��������م�����������������س
يف ال���ك���ث�ي�ر م����ن الأح������ي������ان ،ت��ت�����س��ب��ب ح����روق
ال�����ش��م�����س ب��ت��ق��رح��ات ،وب���ث���ور ج���ل���دي���ة ،يتطلب
ع�لاج��ه��ا �أدوي������ة خم�����ص�����ص��ة ل��ل��ح��روق اجل��ل��دي��ة.
ل�����������س�����ع�����ات ق������ن������ادي������ل ال����ب����ح����ر
•
ين�صح اخل�براء بغ�سل ل�سعات قناديل البحر باخلل
�أو امل��اء املالح ف��ور حدوثها للحد من �آث��ار الل�سعة.
•ط�����������������ف�����������������ح ال�������������������س���������ب���������اح����ي����ن
ينت�شر قمل البحر �أو م��ا ي��ع��رف بطفح ال�سباحني
يف ف�صل ال�����ص��ي��ف .ومي��ك��ن جت��ن��ب ه���ذه احل��ال��ة من
خ�ل�ال ال��ع��ن��اي��ة ب��ن��ظ��اف��ة اجل�����س��م وغ�����س��ل اجل�سم
ق��ب��ل ال���ن���زول �إىل ال��ب��ح��ر وح���م���ام���ات ال�����س��ب��اح��ة.

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

مع حرارة ال�صيف ،لي�س هناك �شيء �أ�سو�أ من العرق
املفرط،ولتجنبالتعر�ضللمواقفاملحرجة،والروائح
الكريهة والبقع على الأقم�شة ،نقدم �إليك هذه العالجات
الطبيعية الثمانية التي تعترب من �أب�سط العادات.
1امل�����������داوم�����������ة ع�����ل�����ى اال�����س����ت����ح����م����اميعد اال�ستحمام يومياً �أم� ً
�را �ضرورياً للق�ضاء على
البكترييا املتبقية العالقة على اجللد بعد التعرق،
بالفعل �أنت ال تريد �أن تبقيها على عرق اليوم اجلديد؟
 2جتنب ارتداء املالب�س ذات املواد اال�صطناعيةه���ل ا���ش�تري��ت ق��م��ي�����ص��اً ج��م��ي� ًلا م�����ص��ن��وع��اً من
م����واد غ�ي�ر طبيعية ال مت��ك��ن��ك ح��ت��ى م���ن ك � ّي��ه؟
عليك جت ُّنب ارتدائه ،على الأق��ل يف ف�صل ال�صيف.
ال ي�ستطيع ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأقم�شة امت�صا�ص
العرق كما يزيد من رائحته ،ويف�ضل ارتداء مالب�س
م�صنوعة من القطن �أو من �أقم�شة طبيعية �أخرى.
����� 3ش����رب امل��������اء ،وجت����ن����ب ال��ك��ح��ول��ي��اتيعد ال�شرب من �أهم العوامل التي تقلل درجة احلرارة
الداخلية للج�سم؛ م��ا ي����ؤدي �إىل تقليل التعرق.
ن���ح���ن ه���ن���ا ن���ت���ح���دث ع����ن �����ش����رب امل��������اء ،ال
ال��ك��ح��ول؛ لأن����ه ي������ؤدي �إىل ع��ك�����س ذل���ك مت��ام��اً.
 4ا���س��ت��خ��دام ب����ودرة ال��ت��ل��ك حت��ت الإب��ط�ين!بال�ضبط مثلما تفعل اجل��دات ،متتلك ب��ودرة التلك

ق���درة هائلة على االمت�صا�ص؛ م��ا ي�ساعد على
�إبقاء املالب�س جافة كما متت�ص الرائحة الكريهة،
ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل���ك حت��ت��وي ع��ل��ى رائ��ح��ة ج��ي��دة!
 5ح�������ل�������ق الإب�����������ط�����ي�����ن دائ��������م��������اًي������ؤدي ���ش��ع��ر الإب���ط�ي�ن �إىل جت��م��ع ال���ع���رق؛ ما
ي��ج��ع��ل رائ��ح��ت��ه ن���ف���اذة ،وه��ن��ا ت�����س��اع��د �إزال����ة
ال�شعر ال�صحية ع��ل��ى تنف�س اجل�����س��م ب�سهولة
�أك��ث�ر ،واحل����د م��ن ظ��ه��ور ال��ب��ق��ع ع��ل��ى امل�لاب�����س.
 6جت������ ُّن������ب الأط������ع������م������ة ال����ده����ن����ي����ةت����ؤدي املقليات وال�سكريات والأط��ع��م��ة الغنية
ب��ال��ت��واب��ل �إىل زي����ادة ت ��أث�ير ال��ع��رق وت��واب��ع��ه.
يف�ضل تناول �سَ لطة �صحية �أو فاكهة ،خا�صة يف ف�صل
ال�صيف .و�إن ا�ستمررت على ذلك ف�سوف ن�شكرك!
ل��ك��ن اح�����ذر ا����س���ت���خ���دام م���زي���ل ال���ع���رق ب��ك�ثرة
�إذ �أظهرت درا�سة جديدة قام بها جمموعة من الباحثني
يف مدينة �إن�سربوك النم�ساوية ،ون�شرتها �صحيفة
 Weltالأملانية� ،أن اال�ستعمال املكثف ملزيل العرق
يف �سن مبكرة يزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
وعلى الرغم من �أن ال�سبب املبا�شر لهذه احلالة
لي�س م��ف��ه��وم��اً ب��ع��د ،ف����إن احل���ذر ب���ات ���ض��روري��اً.
منذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،ي���دور ج���دال ح��ول حقيقة
�أ�ضرار �أم�لاح الأملنيوم املوجودة يف �أغلب �أن��واع
مزيل ال��ع��رق ،وم��دى ت�سببها يف م�شاكل �صحية.
وخ�ل�ال ع��ام  ،2001ك��ان الباحثون ق��د الحظوا
�أن ���س��رط��ان ال��ث��دي ي��ظ��ه��ر غ��ال��ب��اً ق���رب منطقة
الإبطني يف ج�سم الإن�سان� ،أم��ا خالل عام ،2007
ف��اك��ت�����ش��ف��وا وج����ود ن�����س��ب��ة ت��رك��ي��ز ع��ال��ي��ة مل���ادة
الأملنيوم داخ��ل ن�سيج ه��ذه الأورام ال�سرطانية.

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

وخال من الدهون
•غني بالفيتامينات والأمالحٍ ،
وي��ت��ك��ون م��ن امل����اء بن�سبة ت�سعني يف امل��ئ��ة.
•ي�����������ع�����������زز ��������ص�������ح�������ة ال�������ق�������ل�������ب.
•يكافح ال�����س��رط��ان ،لأن���ه يحتوي على م��ادة
"الاليكوبني" امل�������ض���ادة ل�ل�أك�����س��دة ال��ت��ي
ت��ق��ي م���ن ���س��رط��ان ال�برو���س��ت��ات وت��ك��اف��ح��ه.
• ي��ع��م��ل ك��م��ن�����ش��ط ج��ن�����س��ي ل��ل��رج��ال،
ف���م���ادة "�سيرتوالين" ت���ق���وم ع��ل��ى �إراح�����ة
اجل�����س��د وحت���� ّ�س��ن ع��م��ل ال������دورة ال��دم��وي��ة.

•كوب م��ن ال��ب��ط��ي��خ امل��ق��ط��ع ي��ح��وي خم�ساً
و�أرب���ع�ي�ن ���س��ع��رة ح���راري���ة ف��ق��ط ،م��ا يجعله
غ����ذا ًء م��ن��ا���س��ب��اً ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يتبعون
ح��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة قليلة ال�����س��ع��رات احل���راري���ة.
•بالن�سبة للريا�ضيني ..ف�إن البطيخ ي�ساعد على
تلطيف الع�ضالت التي يُ�صيبها الأذى .وتبينّ �أن
تناول �شراب ع�صري البطيخ قبل القيام بالتمارين
الريا�ضية ي�ساعد على خف�ض ع��دد نب�ضات
القلب عند الريا�ضيني ويقلل من �أذية ع�ضالتهم.

الرضاعة الطبيعية تقي األم من األمراض

�أف����ادت درا���س��ة بريطانية حديثة ب����أن الأم��ه��ات
اللواتي ير�ضعن �أطفالهن ر�ضاعة طبيعية �أقل
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
و�أج���������رى ال����درا�����س����ة ب���اح���ث���ون ب��ج��ام��ع��ة
�أك���������س����ف����ورد ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ،ون���������ش����رت يف
دوري����������ة ج���م���ع���ي���ة ال����ق����ل����ب الأم��ي��رك�����ي�����ة.
ول��ك�����ش��ف ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ر���ض��اع��ة الطبيعية
و�صحة القلب والأوعية الدموية لدى الأم ،حلل
الباحثون بيانات ً � 289ألفا و 573من ال�سيدات
ال�صينيات ،وتابعوهن لأك�ثر من ثمان �سنوات.
ووج���د ال��ف��ري��ق �أن ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي �أر�ضعن

�أط��ف��ال��ه��ن ر���ض��اع��ة طبيعية ان��خ��ف�����ض لديهن
يف امل��ت��و���س��ط خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
بن�سبة  ،9%وال�سكتة الدماغية بن�سبة .8%
كما تبني �أن الن�ساء اللواتي �أر�ضعن �أطفالهن
ر����ض���اع���ة ط��ب��ي��ع��ي��ة مل�����دة ���س��ن��ت�ين ان��خ��ف�����ض
لديهن خطر الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب بن�سبة
 18%وال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة بن�سبة .17%
وقال الباحثون �إنهم مل يتمكنوا من حتديد الآليات
الدقيقة وراء تلك النتائج التي تو�صلوا �إليها،
ولكنهم يرجحون �أن انخفا�ض خطر �أمرا�ض القلب
وال�سكتة الدماغية بني املر�ضعات يرجع �إىل �إعادة
�ضبط عملية التمثيل الغذائي لديهن بعد احلمل.
و�أ����ض���اف���وا �أن احل��م��ل ي��غ�ير ع��م��ل��ي��ة التمثيل
الغذائي للمر�أة ب�شكل كبري ،لأنها تخزن الدهون
لتوفري ال��ط��اق��ة ال�لازم��ة لنمو طفلها ،ومبجرد
والدة ال��ط��ف��ل مي��ك��ن ل��ل��ر���ض��اع��ة الطبيعية �أن
تق�ضي ع��ل��ى ال��ده��ون امل��خ��زن��ة ب�شكل �أ���س��رع.
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وفاة املمثل عمرو سمري عن عمر يناهز  33عاما
تويف املذيع واملمثل ال�شاب عمرو �سمري
ي��وم الأرب���ع���اء ،ع��ن عمر يناهز 33
عاما� ،إث��ر �سكتة قلبية �أودت بحياته.
وب���د�أ ال�����ش��اب حياته كممثل وه��و يف
العا�شرة م��ن ع��م��ره ،و���ش��ارك يف فيلم
"القتل اللذيذ" �أمام مريفت �أمني ،ومن
ثم �شارك يف فيلم "عودة الندلة" مع
النجمة عبلة كامل يف دور جنلها ،كما
�شارك يف عدة م�سل�سالت تلفزيوينة منها
"�شط �إ�سكندرية" مع الراحل ممدوح
عبد العليم ،للمخرج �أح��م��د �صقر،
و"جدار القلب" مع الفنانة الكبرية
�سمرية �أح��م��د ،ث��م م�سل�سل "ق�ضية
ر�أي عام" للنجمة ي�����س��را ،و"مزاج
اخلري" مع الفنان م�صطفى �شعبان.
ودر����س ال�شاب بكلية الإع�ل�ام وبعد
تخرجه ت��ق��دم �إىل م�سابقة املذيعني
ب��ق��ن��اة م��ي��ل��ودي ،ث��م اجت���ه �إىل قناة
درمي ل����ف��ت�رة ،و�����ش����ارك يف ت��ق��دمي
الربنامج ال�شبابي الناجح "�شبابيك".

أص��ال��ة تستعني ب��أزم��ة امل��خ��درات
إلط���ل��اق أغ��ن��ي��ت��ه��ا ال���ج���دي���دة

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
بعد اجلدل الكبري حول حقيقة م�شاركة املمثلة نادين
ن�سيب جنيم يف م�سل�سل "الهيبة" يف جزئه الثاين،
�أعلنت نادين عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي �أ ّنها
�ست�شارك يف عمل جديد من بطولتها يف رم�ضان ،2018
حيث قالت" :رم�ضان ..2018م�سل�سل جديد..دور
جديد ..حتدي جديد  ...و متيز جديد  ..اذا اهلل راد".
ن���ادي���ن �أك������دت �أ ّن����ه����ا ل���ن ُت�������ش���ارك يف اجل���زء
ال���ث���اين م���ن م�����س��ل�����س��ل "الهيبة" ال�����ذي حقق
جن���اح���اً ك���ب� ً
ي�را يف خم��ت��ل��ف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة.
وقد ا�شتعلت مواقع التوا�صل الإجتماعي فور �إعالن
نادين هذا اخلرب ،وراح البع�ض يعبرّ عن حزنه لعدم
م�شاركة نادين يف الهيبة ،والبع�ض الأخ��ر عربوا
عن فرحتهم بالعمل اجلديد ال��ذي �ست�شارك فيه.

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"

ع�شاق حمبوب العرب حممد ع�ساف على موعد طال
انتظاره مع �إطالق �ألبومه الثاين "ما وح�شناك" الذي
يقدمه جلمهوره بعد انقطاع دام �أكرث من عامني .وي�ضم
الألبوم الذي �أنتجته �شركة "بالتينوم ريكوردز للإنتاج
والتوزيع الغنائي" ()Platinum Records
ع�شر �أغنيات بلهجات متعددة من اخلليجية وامل�صرية
واللبنانية واجل��زائ��ري��ة وبالطبع الفل�سطينية.

ويتعاون حممد ع�ساف يف ه��ذا الأل��ب��وم مع نخبة
من �أمل��ع الأ�سماء يف �سماء الأغنية العربية ،مثل
ال�شاعر ن��زار فران�سي�س ،وال�شاعر امل�صرى �أمري
طعيمة ،وامل�ؤلف واملوزع املو�سيقي هادي �شرارة،
واملو�سيقار مي�شال فا�ضل ،وال�شاعر اخلليجى
ع��ل��ي اخل�����وار ،وامل��ل��ح��ن رواد رع���د ،و�آخ���ري���ن.
ودولياً ،يتعاون ع�ساف م ع"ماغنو�س ميديا"( gMa
 )nus Mediaوالنجم العاملي مارك �أنتوين وفرقة
"خينتي دي زونا" ( )Gente de Zonaعلى
تقدمي �أغنية "بدك عناية" ،ومن املقرر �أن يتم ت�صويرها
بطريقة الفيديو كليب يف وقت الحق من هذا العام.
وي�ضم الألبوم �أي�ضاً �أغنية "على هذه الأر�ض" من
كلمات ال�شاعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش.
ويف تعاون هو الأول مع جنم الراي اجلزائري ال�شاب
فو�ضيل ،مت ت�صوير دويتو �أغنية "راين" من �ألبوم
ع�ساف اجلديد "ما وح�شناك" يف مراك�ش باملغرب

�ش ّكل خرب توقيف الفنانة ال�سورية �أ�صالة يف
مطار بريوت حليازتها على املخدرات ،اخلرب
الأبرز على ال�ساحة الفنية الأ�سبوع املا�ضي.
وك�شفت �أ�صالة عن الأغنية التي �ساعدتها
على تخطي هذه املحنة ،ون�شرت �صورتها،
ع�ب�ر ح�����س��اب��ه��ا ال���ر����س���م���ي ع���ل���ى تطبيق
"ان�ستغرام" ،وك��ت��ب��ت�" :إب�شر و ّمت هي
الأغ��ن��ي��ة ال��ت��ي �شفت روح���ي يف ه��ذه الأ ّي���ام
من ق�سوة مل �أعتاد عليها ول��ن ...املو�سيقى
�شفاء ال���روح ،و�أغنيتي ه��ذه ه��ي �صديقتي

احلبيبة ...كلماتها مت�شي بي طريقاً ر�سمه
حلن جعل الطريق �أجمل ...ذكرياتنا �أغاين
تو ّثقها والأغ��اين حت ّليها ...ك ّل يوم �أ�صحى
�أدن��دن��ه��ا وك� ٌّ�ل ليلة �أن���ام و�أن���ا �أغ ّنيها."...
و�أردف��ت�" :إب�شر و ّمت فيها �أنا �إ�سمعوها كما
�أنا �أ�سمعها ،لأ َّن بع�ضاً من روحي فيها� ،أ�شكر
كاتبها الأم�ير بدر بن حممد و�صديقي الذي
ّ
حلنها عبد العزيز املع ّني �صاحب ال�صوت
املالئكي وامل�شرف على �أدائي ،واملوهوب الذي
و ّزعها خالد ع ّز ...و�أ�شكر ك ّل من �أحبّها مثلي".

ماريتا الحالني " :الحياة أقصر من أن نرتدي مالبس مملة"
ردت ماريتا احلالين ابنة الفنان اللبناين عا�صي احلالين،
على االنتقادات التي وجهت �إليها ب�سبب ف�ستانها خالل
م�شاركتها برفقة والدها يف مهرجان �صيف جونية .2017
م��اري��ت��ا ،ن�����ش��رت ���ص��ورة م��ن احل��ف��ل ع�بر �صفحتها
ال�شخ�صية مب��وق��ع «�إن�����س��ت��ج��رام» ،ظ��ه��رت فيها
وه���ي تغني ب��رف��ق��ة وال���ده���ا وع��ل��ق��ت عليها قائلة:
«احل���ي���اة �أق�����ص��ر م���ن �أن ن���رت���دي م�لاب�����س مم��ل��ة».
ماريتا ،كانت قد تعر�ضت النتقادات �شديدة ب�سبب
ف�ستانها الذي اعتربه الكثريون غري منا�سب لها ،وعلق
بع�ضهم عليه قائلاً �«« :إنتي كتري حلوة ب�س لي�ش الب�سة
هيك» ،و«�أول م��رة يكون لب�سك بيقرف» و«حركاتك
وف�ستانك م�ش حلو طالعة بايخة» و«الب�سة قمي�ص نوم».
يذكر �أن ماريتا احل�ل�اين ،ورث��ت ع��ن وال��ده��ا ع�شقها
للفن وق��دم��ت ع��دد م��ن االغ���اين كما ت�شرك وال��ده��ا يف
بع�ض حفالته الفنية وت�شاركه الغناء على امل�سرح.
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ت����������س����������ال����������ي
اب���������������������راج

مهنياً :ال تدع الأزمة املالية التي مت ّر بها ت�ؤثر
يف طموحك ،قريباً تنفرج الأم����ور .عاطفياً:
�إمنح احلبيب املزيد من الثقة فهو ي�ستح ّقها
العذراء وثق ب�أنه ال يرى يف العامل �سواك .اجتماعيــاً:
حتيط نف�سك ب��الأ���ص��دق��اء وت�سعدهم ب�شتى
الو�سائل وتتمتع ً
كثريا برفقتهم .رقم احلظ7 :

مهنياً :تكرث ات�صاالتك واجتماعاتك وحت�ضر
م��ؤمت��رات تكون مهمة مل�ستقبلك .عاطفياً :ال
تكن متطلباً واطلب من ال�شريك قدر �إمكاناته،
احل��وت فهو يبذل جهده لنيل ر�ضاك .اجتماعياً :تلتقي
�شخ�صاً تتفق �أفكارك مع �أفكاره وقد ي�صبح
�صديقاً على امل��دى الطويل .رق��م احل��ظ11 :

ك��ل��م��ة ال��س��ر

مهنياً :ك��ن جريئاً يف مواجهة م��ن ي�ضمرون
لك ال�سوء ويعرقلون تنفيذ مهامك .عاطفياً:
تق ّدم بخطوات ثابتة نحو التعرف �إىل الطرف
اال� �س��د الآخ��ر لأنـــه يبادلك امل�شاعر ذاتها .اجتماعياً:
ابتعد ع��ن الأف��ك��ار املت�شائمة وال��ق��امت��ة وجد
لنف�سك و���س��ي��ل��ة ل��ل�ترف��ي��ه .رق���م احل���ظ18 :

مهنياً :حتمل �إل��ي��ك ه��ذه ال��ف�ترة جناحات
وخ��ط��وات �إي��ج��اب��ي��ة ا�ستثمرها مل��زي��د من
الدلو ال��ت��ق��دم .عاطفياً :مت � ّر ب ��أوق��ات �صعبة مع
ال�شريك ،توا�صل معه بطريقة فعالة وهادئة.
اجتماعياً :ال حتكم على �صديق من خالل
الإ�شاعاتواعطهفر�صةللتربير.رقماحلظ12:

س����دوك����و

م��ه��ن��ي��اً :ي�����س��ود ال��ب��طء �أداءك ه���ذه الفرتة
والروتني الذي تتبعه يف �إجن��از �أعمالك ممل.
ً
تغيريا
عاطفياً :لبِّ مطالب ال�شريك و�أح��دث
احلمل يف العالقة بينكما و�إال خ�سرته .اجتماعياً:
ال ت���دع الأف���ك���ار ال�����س��ود ت��دخ��ل �إىل تفكريك
���ق م��ت��ف� ً
واب� َ
�ائ�لا بامل�ستقبل .رق���م احل���ظ9 :
مهنياً :ال تتخاذل وك��ن جدياً يف عملك �ستجد
�أن الأم����ور جت���ري ع��ل��ى م��ا ي����رام .عاطفياً:
احل��ب لي�س ال�شيء الوحيد لإجن���اح عالقتك
ال�ث��ور ب��ال�����ش��ري��ك ،ت��ف��اه��م م��ع��ه واح��ت�رم م�شاعره.
اجتماعيـــــاً :ال تكن عدائياً يف ت�صرفاتك وا�ستمع
ج��ي� ً�دا �إىل م��ا يقوله ل��ك ال��غ�ير .رق��م احل��ظ6 :
مهنياً :ي��زداد الو�ضع يف مكان عملك ً
�سوءا،
�إع��رف كيف حتمي ر�أ���س��ك وا���ص�بر .عاطفياً:
ت�صــــرّف ب�شفافيـــة مـــــع احلــبيب لأنه
جوزاء ح�سا�س ج� ً�دا و�أي كلمة قد جت��رح م�شاعره.
اجتماعياً :متالك �أع�صابك وكن واعياً وهادئاً
لتتمكن من تخطي ال�صعوبات .رقم احلظ10 :
م��ه��ن��ي��اً :راج�����ع ح�����س��اب��ات��ك ج���ي� ً
��دا ك���ي ال
ت��ق��ع يف خ��ط ��أ يكلفك �سمعتك يف امل�ستقبل.
عاطفيـــــاً :ت��ذم��رك ال���دائ���م �أم����ام ال�شريك
ال�سرطان يزعجه ك� ً
�ث�يرا ويبعده عنك وي��ه��دد عالقتكما.
اجتماعياً :ت�شعر ب�أن �أحد �أفراد العائلة ي�ستغلك
ويلقي م�س�ؤولياته على عاتقك .رقم احلظ14 :

مهنياً :ال ت ّتكل على الغري لإجن��از �أعمالك و�إال
�أخفقت ،ثابر واجتهد لبلوغ �أهدافك .عاطفياً:
امليزان ال تتعب ال�شريك بهمومك ومتاعبك ،برهن له
�أنك قوي وق��ادر على ح ّل م�شاكلك .اجتماعياً:
حتتاج �إىل مت�ضية بع�ض الوقت يف الطبيعة
للخروج من التوتر الذي ينتابك .رقم احلظ9 :
ً
تغيريا يف عملك يكون �إيجابياً
مهنياً :حتدث
وتلقى جت��اوب��اً م��ن املحيطني ب��ك .عاطفياً:
ياندفاعك بقوة نحو احلبيب ي�شعره باخلوف ،ال
العقرب تت�سرع يف تقرير م�ستقبل عالقتكما .اجتماعيــــــاً:
ينتقدك �أحد الأ�شخا�ص ب�ش�أن عاداتك ال�سيئة،
ا�ستمع �إىل �أقواله لأنها مل�صلحتك .رقم احلظ8 :
مهنياً :ي�سطع جنمك وتنال التنويه الذي ت�ستحقه
وتبهر اجلميع ب�إخال�صك وتفانيك .عاطفياً:
تعي�ش �أوق��ات��اً جميلة وحميمة م��ع احلبيب
القو�س وت�شعر ب�أنك ال ت�ستطيع االبتعاد عنه .اجتماعياً:
�إح��ذر من �أن يدمّر �سوء تفاهم �صداقتك ب�أحد
الأ�شخا�ص ،امل�ساحمة من �شيمك .رقم احلظ5 :
مهنياً :ال تدع اخل�سارة التي ّ
تعر�ضت لها ت�ؤثر
يف معنوياتك ،ثق ب�إمكاناتك .عــــاطـــفيــــــاً:
اجل���دي تطغى �أج��واء ال�سعادة واملحبة على عالقتك
بال�شريك وتخططان معاً للم�ستقبل .اجتماعياً:
تن�س املعروف الذي ق ّدمه لك �أحد الأ�صدقاء
ال َ
وق��ف �إىل جانبه يف حمنته .رق��م احل��ظ15 :

كلمات متقاطعة

