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األخبار
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غدًا السبت موعدكم مع املهرجان اإلنتخابي هذه رؤيتنا وهذا مشروعنا وسنعمل
األض���خ���م يف ق��ائ��م��ة وح����دة شفاعمرو جاهدين على تحقيقه حتمًا مع
املهرجان ينقل ببث حي ومباشر بكامريات مهنية عرب موقع
السالم رئ��ي��س بلدية شفاعمرو القادم
وساحر الجماهري تهامة نجار على صفحات مواقع التواصل االجتماعي

دعت قائمة وحدة �شفاعمرو جمهور م�ؤيديها اىل اجتماع
انتخابي حافل ,ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م��ن م�ساء
يوم غد ال�سبت يف مقر القائمة يف حي الو�سطاين ,حيث من
املتوقع ان يرقى هذا االجتماع اىل م�ستوى �أعظم املهرجانات
يف االنتخابات املحلية ,حيث يعترب ه��ذا املهرجان �أكرب
و�أ�ضخم تظاهره انتخابيه بجدارة حيث يح�ضره الرئي�س

عر�سان يا�سني وجمهور م�ؤيديه وكذلك يح�ضره جمهور
بقية القوائم االنتخابية يف حتالف الرئي�س عر�سان يا�سني .
انتم مدعوون حل�ضور هذا املهرجان الإحتفايل الهائل وتقدمي
الدعم الكبري للقائمة ولل�سيد جري�س حنا ,الرجل املعطاء الذي
قدم وال يزال يقدم خدمات جمّة ل�صالح اهله وجمتمعه من
�أجل منحه الثقة لتبوء من�صب القائم بالأعمال وبجداره ...

تعيني املربية مريفت عزام مديرة مدرسة جبور
جبور اإلبتدائية خل ًفا للمربي الفاضل يوسف عبود
ت�سلمت املربية مريفت عزام قرار تعيينها ر�سميًا
مدير ًة ملدر�سة جبور جبور االبتدائية يوم1-
ً 10-2018
,خلفا للمربي الفا�ضل يو�سف عبود
الذي توىل �إدارة املدر�سة على مدار �سنوات طويلة
و�ستتوىل املربية مريفت عزام مهام �إدارة املدر�سة
خالل العام الدرا�سي احلايل على�أن يتم ن�شر مناق�صة
ر�سمية جديدة قبيل العام الدرا�سي املقبل .جدير
بالذكر �أن عزام عملت يف املدر�سة ملدة �سبعة ع�شر
عامًا كمعلمة و�شغلت من�صب نائب مدير ثانية ....
ال�������س�ل�ام ت��ت��م��ن��ى ل��ل��م��رب��ي��ة م�ي�رف���ت ع����زام
ال��ن��ج��اح واالزده��������ار مب�����س�يرت��ه��ا ال�ترب��وي��ة
ودوام ال���ت���ق���دم ع���ل���ى ك���اف���ة الأ����ص���ع���دة

تطرح ال�سالم مبادرتها الإبداعية لعر�ض الأزمات وامل�شاكل التي ترافق مدينة
�شفاعمرو ع�شرات ال�سنني يف حني جميع قوائم الع�ضوية حتارب وتراهن على
فوز رئي�س فالن ورئي�س عالن من �أجل التمتع بال�سلطة و"تق�سيم الكعكة" .
عال ج ًدا من الرئي�س القادم  ,يتعدى حدود الزمن
ولكن �سقف طموحاتنا ٍ
واالبداع الفكري ومن تبنى هذا امل�شروع العظيم ا�ستحق الرئا�سة بجدارة
وه��ا نحن نعر�ض عليكم البنود الأ�سا�سية مل�شروعنا الرئا�سي مطالبني
رئي�س البلدية ال��ق��ادم و���ض��ع ه��ذه ال��ب��ن��ود حت��ت عنايته املكثفة ليحقق
للبلد الإجن����از الأع��ظ��م ال���ذي ي�صبو ال��ي��ه ال�����س��ك��ان وامل���واط���ن���ون منذ
ع�����ش��رات ال�سنني وم��ا ع���دا ذل��ك ف��ان م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة كفيلون "برقابة
االدارة اجلديدة" على تنفيذ بقية امل�شاريع واخل��دم��ات الأ�سا�سية :
وال��������ي��������ك��������م ب��������ن��������ود م�������������ش������روع������ن������ا الأ���������س��������ا���������س��������ي :
�.1إجناز حي مار يوحنا يف الو�سطاين حلل �أزمة الأزواج ال�شابة امل�سيحية فورًا
�.2إجناز حي جديد يف امليدان حل ّل �ضائقة �أزمة ال�سكن للأزواج ال�شابة الإ�سالمية
.3زي���������������������ادة وح����������������دات �����س����ك����ن����ي����ة يف ح��������ي اجل������ن������ود
امل���������س����رح��ي�ن ل���������ض����م����ان م�������س���ت���ق���ب���ل ال�������ش���ب���ي���ب���ة امل����ع����روف����ي����ة
� .4إجن������از اخل����رائ����ط ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ف������ورًا  ,وت���وف�ي�ر ف���ر����ص ب��ن��اء
م�����ش��رف��ة يف وع����رة ج���رو����س وح���ي دار اجل���م���ال و�أرا�����ض����ي ال��ع��وادي��ة
وامل�������ض���اب���ع ,لأن�����ه ال���ن���ا����س ه���ن���اك ت��ع��ي�����ش ب���رع���ب امل���ح���اك���م وال���ه���دم
.5انتزاع االرا����ض���ي امل���ح���اذي���ة ل�ل��أرا����ض���ي ال�����ش��ف��اع��م��ري��ة يف نف�س
امل��ن��ط��ق��ة وط���ري���ق ع�����ادي  -ال��ك��ع��ب��ي��ة م���ن ���س��ل��ط��ة ع��ي��م��ق ي��زراع��ي��ل
و���ض��م��ه��ا ل�����س��ل��ط��ة ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ل�����ض��م��ان م�����س��ت��ق��ب��ل �أه�����ايل امل��دي��ن��ة
 .6انهاء ترميم ال�سوق القدمي ف��ورًا وافتتاحه للجمهور العام مب�شاركة
الكني�سة �صاحبة املحالت هناك ,وحتويله اىل معلم جت��اري �أث��ري عظيم
.7ترميم �ساحة الدير ور�صفها بالبالط و�إغالق جميع ال�شوارع امل�ؤدية اليها
خال من ال�سيارات ,يتجان�س مع ال�سوق القدمي
يف م�شروع متنزه عام للنا�س ٍ
�.8إخ����������راج امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ف�������ورًا م����ن م��ك��ان��ه��ا امل���ح���اذي
ل���ل���ب���ي���وت ون���ق���ل���ه���ا اىل م��ن��ط��ق��ة ال���ك�������س���ارات وحت����ري����ر الأرا�����ض����ي
وحت��وي��ل��ه��ا اىل �أرا����ض���ي ���س��ك��ن��ي��ة ل��ت��و���س��ي��ع م�����س��ط��ح ال��ب��ن��اء لل�شباب
.9العمل يف ت���رم���ي���م ع������ام ل��ل��أح����ي����اء ال����ب����دوي����ة وحت���وي���ل���ه���ا
اىل �أح������ي������اء راق������ي������ة ع���������ص����ري����ة وع���������دم �إه����م����ال����ه����ا جم�������د ًدا
.10اخراج ج��م��ي��ع احل��ظ��ائ��ر ف����ورًا (وع����دم ال��ت��ل��ك ��ؤ جم������د ًدا) من
امل���دي���ن���ة �إىل م��ن��ط��ق��ه خ��ا���ص��ه ب���احل���ظ���ائ���ر ل��ت��ح�����س�ين ج�����ودة ال��ب��ي��ئ��ة
�.11إطالق مبادرة مبادلة الطالب يف املدار�س يوم يف الأ�سبوع لزيادة
التعارف واللحمة بني �أبناء البلد الواحد ما دمنا نتقوقع يف مدار�س طائفية
.12ترميم ج���م���ي���ع ال����ب���������س����ات��ي�ن يف امل����دي����ن����ة وحت���وي���ل���ه���ا
اىل م���ل���ت���ق���ى ري�����ا������ض�����ي ث�����ق�����ايف وا�������س������ع لأب�������ن�������اء الأح������ي������اء
.13ر�سم خم��ط��ط ك���ام���ل م��ه��ن��ي ل��ل��ري��ا���ض��ة يف ���ش��ف��اع��م��رو ي��ق��ود
ن��ح��و حت��وي��ل امل��دي��ن��ة اىل ���ص��رح ري��ا���ض��ي ق��ط��ري و�إع������ادة مكانتها
"امل�سلوبة " يف ال��ب�لاد وا���س��ت��ث��م��ار م�لاي�ين ال�����ش��واق��ل ل��ه��ذا امل�شروع
.14عالج ف����وري ل��ت��ق�����ص�ير ال�����ش��رط��ة يف ف��ر���ض الأم�����ن والأم������ان يف
امل���دي���ن���ة ,وال���ت���وج���ه ب��ر���س��ائ��ل ع��اج��ل��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة وال���وزي���ر
�.15إر�ساء ح ّل فوري لأزمة حي ابو �شهاب و�إعفاء النا�س من املحاكم الإجرامية
�.16إر�ساء ح ّل لأزمة حي الفوار والتفاو�ض مع امل�شتكية اليهودية والتي تدعي
امتالكها لأرا�ضي احلي  ,ونقل امللكية فورًا لأ�صحاب الأرا�ضي و�إ�صدار رخ�ص بناء
هذا غي�ض من في�ض ....لأن البلد لي�ست للبيع باملزاد العلني من �أجل وظيفه لفالن
وعالن وم�شاركه يف القرعة على وظائف القائم بالأعمال والنيابة وغريها ...
ال���������������ت���������������وف���������������ي���������������ق
ويل
واهلل

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتوني ntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز

اعالناتكم0525363507

ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ُﻣﺜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر وﻟﻠﺼﻐﺎر

ﻣﻊ إﻟﻬﺎم دوﻳﺮي ﺗﺎﺑﺮي
ﻣﺆﻟﻔﺔ وأﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان:

دور اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

* اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ .اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮدود.

اﻟﻤ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺤﺎﺿﺮة
اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺔ أﻣﺎم
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪون
!

ﻓﺮع ﻣﺰراﺣﻲ – ﻃﻔﺤﻮت ,ﺷﺎرع ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ اﻷﻃﺮش ,ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو

ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  | 22.10.18اﻟﺴﺎﻋﺔ 19:30
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ً
ﻣﺴﺒﻘـﺎ ,ﻋﺪد اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪود

ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ أدﺧﻠﻮا إﻟﻰ:
أو اﺗﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ  ,077-600-4060أﻳﺎم اﻷﺣﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ 08:00-24:00
وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 08:00-13:00

ً
ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﻘﺎ

ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

* إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ" ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ "ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺰراﺣﻲ – ﻃﻔﺤﻮت وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
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األخبار

ن���ج���اح ه���ائ���ل ل��ل��ف��ن��ان ع��ف��ي��ف شليوط
يف ب����رن����ام����ج م���ق���ه���ى ش���ف���اع���م���رو  33حالة غرق انتهت بالوفاة وارتفاع ملحوظ لحاالت
م���ع ان��ت��ه��اء م���وس���م ال��س��ب��اح��ة ل���ه���ذا ال��ع��ام

"ق�صة بلد" الذي �أقيم يوم ال�سبت
يف �إط��ار مهرجان ّ
 6/10/2018يف ح��ي �سوق �شفاعمرو القدمي،
الذي نظمته �شبكة املراكز اجلماهريية يف �شفاعمرو
وق�سم الثقافة يف بلدية �شفاعمرو ،مت تقدمي برنامج
"مقهى �شفاعمرو" يف منزل �أبو لبيب عموري يف حي
ال�سوق القدمي ،حيث ّطل علينا الفنان عفيف �شليوط
ب�شخ�صية �صاحب مقهى ك��ان يرحّ ب بزبائنه روّاد
املقهى ويقدّم لهم ال�شاي والقهوة ،م�ستح�ضرًا بالتايل
تاريخ املدينة وع��ائ� ًدا بنا اىل تلك الأ ّي���ام اجلميلة.
مت خالل الربنامج تقدمي فقرة غنائية للفنانة دورين
منيرّ ،وق��ام عدد من �سكان �شفاعمرو ب�سرد ق�ص�ص
وح��ك��اي��ات ع��ن �شخ�صيات �شفاعمرية مل تخل من
الطرافة ،برز منهم :اليا�س جبور ،يو�سف مباريكي،
�أم��ال حمادة ،هالة عموري ،مو�سى �صغري ،الكاتبة
ع��اي��دة خ��ط��ي��ب��� ،ض��اه��ر ن�����ص��ر اهلل ،ح��ن��ا �صليبا.
كما ف��اج��أ احل�ضور داوود ج� ّم��ال �صاحب حانوت
لت�صليح الأحذية ،عندما ح�ضر للمقهى وحت�دّث عن

حانوته ،احلانوت الوحيد الذي ال يزال قائمًا يف حي
ال�سوق القدمي ،كما حيّا احل�ضور الق�س ف��ؤاد داغر.
�أثار هذا احلدث الثقايف الفني اهتمام الكتاب واالعالميني
 ،فكتب االعالمي معني �أبو عبيد مقالاً عن هذا احلدث
ُن�شر يف عدة مواقع جاء فيه  ":هذا الأ�سبوع ،عندما بد�أت
ّ
ال�شم�س جتر �أذيالها نحو املغيب ،وبد�أ الليل و�سكونه،
ق�صة بلد ت�سبح ً
عميقا يف الذكريات لنعيد ذكريات
بد�أت ّ
�أ ّي��ام زم��ان� ،أ ّي��ام حياة الب�ساطة ،القناعة واملواقف
الإن�سانيّة لتاريخ بلد حافل كان منوذجً ا ومثاال ،تك ّلم
بلغة املحبة والت�سامح واجلرية احل�سنة� ،سيدة املوقف
بني �أهلها الذين وقفوا جنبًا �إىل جنب يف كل املنا�سبات
على اختالفها والأ ّي����ام الع�صيبة التي �شهدتها".
"هذا امل�شهد ،ا ّل��ذي �أُ�سدلت ال�ستارة عليه ،يُعيده
لنا لنلم�سه ونعي�شه جم��ددا على �أر����ض ه��ذا البلد
الطيّب الف ّنان الكبري اب��ن �شفاعمرو ال��ب��ار ال ّزميل
عفيف �شليوط يف �إنتاج عمل ف ّني ،ح�ضاري ،تربوي
مميّز ونادر ،ي�ستحق كل التقدير والثناء .ليُن�سينا ما
يجري داخل �أ�سوار مدينتي وبني �أروقتها ،حاراتها
وعلى �سطوحها و�ساحاتها ،و�أجواء الأعياد احلزينة
وامل��ظ��ل��م��ة ،وحت���دي���دا يف ه���ذا ال�����ش��ه��ر م��ع اق�ت�راب
االنتخابات البعيدة كل البعد عن الدميقراطيّة والتي
ت�سيطر عليها العقلية الرجعيّة والطائفية لت�س ُلب
�ضحكة �أهاليها ال��ع��ف��و ّي��ة ،وتعكر �صفو �أجوائها
و�سمائها املكفه ّرة وقمرها ال�سّ اطع وجنومها امل�شعّة".
هذا و�شارك عدد كبري من الأهايل يف هذا الربنامج املثري،
وطالبوا ب�أن ي�ستمر هذا املقهى يف ن�شاطه ،لإلقائه ال�ضوء
على �صفحات هامة من تاريخ مدينة �شفاعمرو العريق.

االع��ل�ان ع��ن ي���وم ان��ت��خ��اب��ات السلطات
املحلية  -عطلة رسمية مدفوعة األجر

لأول م��رة يف ال��ب�لاد� ،أ���ص��درت الكني�ست
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ق���رارًا
ب��الإع�لان ع��ن ي��وم ان��ت��خ��اب��ات ال�سلطات
امل��ح��ل��ي��ة  ،ي�����وم ال���ث�ل�اث���اء امل���واف���ق

 ،30.10.2018ع��ط��ل��ة ر���س��م��ي��ة
مدفوعة الأج��ر ،وذل��ك بهدف رف��ع ن�سبة
الت�صويت يف االنتخابات وف�سح املجال
�أم���ام اجلميع للم�شاركة يف الت�صويت.

�ستجري االنتخابات لرئا�سة وع�ضوية ال�سلطات
املحلية يف  54جمل�سً ا �إقليميًا و� 197سلطة
حملية يف البالد ،غالبية ال�سلطات املحلية العربية
يف اجلليل واملثلث والنقب وال�ساحل ما عدا باقة
الغربية ،جت ،الطيبة يف تاريخ .30.10.2018
ويبلغ ع��دد �أ�صحاب حق االق�ت�راع ح�سب �سجل
الناخبنيال�صادرعنوزارةالداخلية.6،650،354
�أم�������ا ع������دد �أ�����ص����ح����اب ح�����ق االق�����ت����راع يف
ال��ب��ل��دات ال��ع��رب��ي��ة ف��ه��و ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل:
النا�صرة� ،59031 -شفاعمرو� ،29286 -أبو
غو�ش� ،5388 -أبو �سنان� ،9480 -أم الفحم-
� ،35880إك�سال ،9626 -عبلني،9137 -
البعينة جنيدات ،6517 -بئر املك�سور،6422 -
بيت ج��ن ،8748 -ب�سمة ط��ب��ع��ون،5372 -
ال��ب��ع��ن��ة ،5650 -ج��دي��دة امل��ك��ر،14532 -
ج��ول�����س ،4711 -جلجولية ،6685 -ج�سر
ال���زرق���اء ،9020 -دال��ي��ة الكرمل،-12711
دبورية ،7066 -دير الأ�سد ،8263 -دير حنا-
 ،7346الزرازير ،5374 -حرفي�ش،4595 -
ط��رع��ان ،9548 -ط��م��رة ،22864 -يانوح

جت ،4562 -يافة النا�صرة ،13211 -يركا-
 ،10734كابول ،8056 -كوكب �أبو الهيجاء-
 ،2604ك�سيفة ،8383 -ك�����س��رى �سميع-
 ،5676كعبية طبا�ش ح��ج��اج��رة،3644 -
كفر ب��را ،2374 -كفر يا�سيف ،7990 -كفر
كنا ،14697 -كفر مندا ،12586 -كفر قا�سم-
 ،15290كفر قرع ،12971 -اللقية،7550 -
جم��د ال���ك���روم ،10378 -امل��غ��ار،16099 -
امل���زرع���ة ،2919 -معليا ،-2561معلوت
تر�شيحا ،18521 -امل�شهد ،5604 -نحف-
� ،8467ساجور� ،3008 -سخنني،21504 -
عيلبون ،4196 -عيلوط ،5212 -عني ماهل-
 ،9012ع��ك��ا ،42760 -ع�سفيا،9217 -
ع��راب��ة ،16707 -ع���ارة ع��رع��رة،13363 -
ع��رع��رة النقب ،8578 -الفريدي�س8739 -
ف�سوطة ،2653 -البقيعة ،4432 -قلن�سوة-
 ،14618ال��رام��ة ،6475 -ره��ط،33865 -
الرينة ،-11601الرملة ،57593 -ال�شبلي �أم
الغنم� ،4197 -شقيب ال�سالم� ،5245 -شعب-
 ،4863تل ال�سبع ،9775 -اجل�ش.2496 -

 6مليون صاحب حق اق�تراع يدلون بأصواتهم
ب��ان��ت��خ��اب��ات ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف البالد

الغرق يف برك السباحة الخاصة وبيوت الضيافة

"ب��ط�يرم" تحذر من إمكانية ح��دوث ح��االت غ��رق إضافية بعد انتهاء أشهر الصيفداخ���ل امل��ن��زل ل��دى فئة األط��ف��ال امل��ع��رض��ون لخطر ال��غ��رق بعمق 10س���م م��ن املياه
رصد  6حاالت وفاة يف املجتمع العربي نصفها وقع يف الحيز العام والنصف اآلخر داخل املنزلح��م��ل��ة اع�لان��ي��ة ش��ه��دت��ه��ا أش��ه��ر ال��ص��ي��ف ض��م��ن ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ألم���اناألوالد ل��ل��ت��ح��ذي��ر م���ن ح����االت ال���غ���رق يف ال��ب�رك ال��خ��اص��ة وب���ي���وت الضيافة
مع انتهاء املوعد الر�سمي ملو�سم ال�سباحة لهذا العام  -وا�سعة كجزء من اخلطة الوطنية لأمان االوالد التي
يوم االثنني � - 8.10.18أ�صدرت م�ؤ�س�سة "بطريم" �أقرتها احلكومة قبل عامني مببادرة من م�ؤ�س�سة
لأم���ان الأوالد تقريرها التلخي�صي ل��ع��دد ح��االت "بطريم" لأمان الأوالد .وتنا�شد "بطريم" وحتذر من
الغرق حيث يت�ضح انه ومنذ بداية مو�سم ال�سباحة امكانية حدوث حاالت غرق عديدة ا�ضافية حتى بعد
احل��ايل بتاريخ  16.04.2018وحتى كتابة هذه انتهاء �أ�شهر ال�صيف داخل املنزل خا�صة اذا ما كنا
ال�سطور مت ت�سجيل  33حالة غرق انتهت بالوفاة .نتحدث عن فئة االطفال حيث قد حتدث هذه احلاالت
وبينت املعطيات اي�ضا ان من بني ه��ذه احل��االت ،ب�سرعة وبهدوء ويف مياه بعمق �10سم ،يف حو�ض
�ستة منها كانت من ن�صيب االطفال واالوالد العرب اال�ستحمام ،و�أي�ضا يف ط�شت او دلو ماء .لذا يمُ نع
م��ن جيل �صفر حتى  18ع��ام ،حيث ان  3حاالت منعا باتا تركهم دون مراقبة فعالة من قبل �شخ�ص
غ��رق وق��ع��ت يف جممعات مائية وب���رك واح��وا���ض بالغ .كما يتوجب �أي�ضا �إفراغ �أي دلو او حو�ض ماء
�سباحة داخ��ل املنزل �أو �ساحة املنزل و  3حاالت بعد ا�ستعماله داخل املنزل .ويف حال وجود م�سبح او
وق��ع��ت يف ب��رك وجممعات مائية يف احل��ي��ز العام .بركة خا�صة ال ميكن افراغها من املاء ،يجب العمل
وك��ان��ت وزارة ال�صحة ق��د عملت خ�لال العطلة على اقامة جدار مينع دخول االوالد اليها واالمتناع
ال�صيفية م��ن �أج��ل رف��ع ال��وع��ي حل��االت ال��غ��رق يف من ترك طفل دون جيل � 5سنوات لوحده يف حو�ض
الربك اخلا�صة وبيوت ال�ضيافة �ضمن حملة اعالمية اال�ستحمام �أو �أي م�صدر للمياه ولو لثانية واحدة".

مصرع  60مواطنًا عربيًا بحوادث الطرق منذ بداية 2018
لقي � 60شخ�صا عربيًا م�صرعهم يف حوادث الطرق
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام  10 ,منهم قتلوا يف الأ�سابيع
اخلم�سة املا�ضية  .منذ بداية عام  , 2018قتل
� 217شخ�صا يف حوادث الطرق  ,مبعدل  24حالة
وف��اة يف ال�شهر  .كما ت�شري البيانات �أن ت�سعة
�أطفال من الفئة العمرية ( )0-14من املجتمع
العربي قتلوا يف حوادث الطرق منذ بداية العام ,
ثالثة منهم قتلوا يف الأ�سابيع اخلم�سة املا�ضية .
ب���ي���ان���ات ح�����ول الإ�����ص����اب����ات ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف
امل���ج���ت���م���ع ال����ع����رب����ي م���ن���ذ ب�����داي�����ة ال����ع����ام:
*مقتل ت�سعة �أطفال من املجتمع العربي من الفئة
العمرية ( )0-14يف حوادث مرورية منذ بداية العام
 .وقد ُقتل ثالثة منهم يف الأ�سابيع اخلم�سة املا�ضية .
*مقتل � 16شابًا من الفئة العمرية ( )15-24من
املجتمع العربي يف حوادث مرورية منذ بداية العام .
*مقتل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻤﻟ�ﺴﻨﻦﻴ من الفئة العمرية ()65+
ﻣﻦ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻲﻓ ﺣﻮادث ال�سري ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم .
*م��ق��ت��ل  15م��ن امل�����ش��اة م��ن امل��ج��ت��م��ع العربي
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام يف ح����وادث ال�����س�ير  .ثالثة
م��ن��ه��م ق��ت��ل��وا يف الأ���س��اب��ي��ع اخل��م�����س��ة امل��ا���ض��ي��ة .
*م��ق��ت��ل  27م��ن ال�سائقني م��ن املجتمع العربي

م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام يف ح����وادث ال�����س�ير  .ثمانية
منهم م��ن ال�سائقني ال�شباب (ح��ت��ى �سن . )24
*ه���ن���اك ��� 118س��ائ��ق م���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي
م��ت��ورط�ين يف ح����وادث ���س�ير ق��ات��ل��ة  37 ,منهم
ك��ان��وا م��ن ال�سائقني ال�شباب (حتى �سن . )24
*م��ق��ت��ل ت�سعة م��ن راك��ب��ي ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة
م���ن امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام .
*م����ق����ت����ل �أح���������د راك������ب������ي ال��������دراج��������ات يف
امل���ج���ت���م���ع ال����ع����رب����ي م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام .
�إي��ري��ز كيتا  ,م��دي��ر ع���ام جمعية �أور ي���اروك ,
ي��ق��ول" :حوادث ال��ط��رق لي�ست ق���درًا ح��ت��م� ًي��ا ,
هناك ط��رق ملنعها ولتقليل ع��دد الإ���ص��اب��ات التي
ال ت���زال ع��ال��ي��ة ومقلقة  .ي��ج��ب ع��ل��ى ال��دول��ة �أن
ت�ضع الق�ضية على ر�أ����س ج��دول الأع��م��ال وبذل
اجلهود ملنع ال�ضحية التالية على الطريق  .يجب
علينا �أن ن�ستثمر يف حت�سني البنى التحتية ,
وخا�صة على الطرق احلمراء واخلطرة  ,وزيادة
�إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وت��واج��د ال�شرطة على الطرقات
 ,وال��ع��م��ل على ن�شر ال��وع��ي وال��ت��وع��ي��ة املكثفة
والنوعية  ,الأمر الذي �سي�ؤدي بدوره اىل حمايتنا
جميعا على الطريق وتقلي�ص ع��دد ال�ضحايا ".

ارت��ف��اع نسبة امل��ص��اب�ين بالحصبة
يف ال���ب�ل�اد ب��م��ع��دل  10أض��ع��اف
توا�صلت وزارة ال�صحة مع �أهايل �أكرث من 100
طفل وطفلة ال��ذي��ن ت��واج��دوا يف ق�سم الطوارئ
للأطفال يوم اجلمعة املا�ضي ودعتهم مع �أطفالهم
لتلقي العالج ملنع الإ�صابة باحل�صبة .وذلك ب�سبب
التخوف من انتقال العدوى للأطفال ،بعد �أن ا ّت�ضح
�أن طفلة (� 11شهرًا) م��ن القد�س كانت تتلقى
العالج يف م�ست�شفى ايخيلوف م�صابة باحل�صبة.
هذا وي�شار �إىل �أ ّنه منذ بداية العام احلايل �أ�صيب

 515مواطنا باحل�صبة ،وهو العدد الأك�بر يف
البالد منذ � 10سنوات� -أك�ثر من � 10أ�ضعاف
م��ن م�صابي ال��ع��دوى يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي! حيث
�أ�صيب يف العام املا�ضي  42فقط! هذا ويبدو �أ ّن
�سبب ّ
تف�شي املر�ض يف ا�سرائيل هو رف�ض عدد
ال ب�أ�س به من الأه���ايل من تطعيم اطفالهم �ضد
هذا املر�ض ما يع ّر�ضهم للخطر ويع ّر�ض �أطفاال
غ�يره��م خلطر ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى والإ���ص��اب��ة به.
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م����س����ت����ش����ف����ى رم��������ب��������ام ي�����ح�����ذر:

ف���ت���اة ( 16ع����امً����ا) دخّ����ن����ت ال��ن��رج��ي��ل��ة فتسممت تحرير  4800مخالفة سري يف
واح�������ت�������اج�������ت ع���ل���اجً�������ا ب�����خ��ل��اي�����ا ال����ض����غ����ط شوارع البالد خالل األسبوع األخري
و���ص��ل��ت ي���وم الإث���ن�ي�ن � ,إىل غ��رف��ة ال���ط���وارئ يف
امل�ست�شفى رمبام فتاة تبلغ من العمر �ستة ع�شر
ع��ا ًم��ا بعد �أن قامت بتدخني الرنجيلة ،فت�سممت
الأم��ر ال��ذي جعلها حتتاج لعالج بخاليا ال�ضغط.
وب�����أع����ق����اب احل�����ادث�����ة �أ������ص�����در م�����س��ت�����ش��ف��ى
رم������ب������ام ب�����ي�����ا ًن�����ا خ�����ا�� ً����ص�����ا ج��������اء ف���ي���ه:
"يق�ضي ال��ع��دي��د م��ن امل��راه��ق�ين �أوق��ات��ه��م مع
�أ�صدقائهم يف تدخني الرنجيلة� ،إلاّ �أن هذا الفعل
ال��ذي ال يُنظر �إل��ي��ه على �أ ّن���ه ���ض��ار ع���اد ًة ،يحمل
ال�صحية� ،أك�ث�ر م��ن تدخني
الكثري م��ن امل��خ��اط��ر ّ
ال�سجائر ال��ع��ادي��ة .يف الأ���س��ب��وع املا�ضي و�صلت
لطوارئ “رامبام” فتاة تبلغ من العمر �ستة ع�شر
عاما وال��ت��ي عانت م��ن ازدي���اد كبري يف م�ستويات
مادّة �سامّة ت�سمى كربوك�سي -هيموجلوبني (وهو
مركب من �أول �أك�سيد الكربون والهيموجلوبني-
الذي ينقل الأوك�سجني يف خاليا الدم احلمراء)”.
وت��اب��ع البيان””:دخنت ال��ف��ت��اة ال�نرج��ي��ل��ة مع
�صديقاتها ومن ث ّم فقدت وعيها يف بيتها” ،كما قال
الربوفي�سور رام فاي�س ،مدير ق�سم الأطفال �أ و ب
يف م�ست�شفى “روث” للأطفال يف رمبام ،و�أ�ضاف:
” ّمت نقلها �إىل رمبام ب�سيارة الإ�سعاف ،وبعد
و�صولها تلقت عالجا بخاليا ال�ضغط .بعد يوم
واحد حت�سنت حالتها و ّمت �إخراجها من امل�شفى”.
تقول الربوفي�سور ليا بنتور ،م��دي��رة معهد رئة
الأط��ف��ال يف م�ست�شفى روث للأطفال يف “رمبام”:

“تبدو الرنجيلة ع��ادي��ة ولك ّنها ���ض��ارة للغاية،
يف درا���س��ات �سابقة �أج��ري��ن��اه��ا يف رم��ب��ام �أثبتنا
خطورة تدخني الرنجيلة وماهية الأ���ض��رار التي
قد ت�سببها للمدخنني .من املمكن ت�شخي�ص �ضرر
بوظيفة ال��رئ��ة ب�شكل ملحوظ بعد ن�صف �ساعة
م��ن ت��دخ�ين ال�نرج��ي��ل��ة ف��ق��ط ،زي���ادة �ضغط ال��دم
وال��ن��ب�����ض ،ونق�ص يف ت�أك�سج ال���دم .ب��ال��رغ��م من
�أن��ه من ال�صعب الوقوف على ذل��ك� ،إال �أن وجبة
واح��دة من الرنجيلة حتتوي على كمية نيكوتني
امل�ساوية لتلك املوجودة يف ع�شر �سجائر ،وكمية
�سموم امل�ساوية لتلك املوجودة يف مائة �سيجارة”.
كما و�أن����ه ،وف��ق��ا لأق����وال ال�بروف��ي�����س��ورة بنتور،
ف ��إن اال�ستخدام املتزايد للرنجيلة بني املراهقني
ي�شكل خ��ط �رًا ح��ق��ي��ق� ّي��ا ” :ن��ح��ن ن��واج��ه العديد
م��ن ه��ذه احل���االت ك��ل ع��ام وال��ت��ي تتطلب عالجا
بوا�سطة خ�لاي��ا ال�ضغط .قبل �شهر واح���د فقط
قمنا بعالج مثل هذه احلالة ،وكانت هناك حاالت
�أك�ثر خ��ط��ورة ,ك��ذل��ك يجب على الآب���اء النظر يف
ه��ذه امل�س�ألة وفهم خطورتها” ،بح�سب البيان.
و�أ�ضاف البيان�” :أكرث من تدخني ال�سجائر� ،إن تدخني
الرنجيلة ،ي�سبب يف زي��ادة م�ستويات كربوك�سي-
هيموجلوبني عندما يتحد �أول �أك�سيد الكربون مع
الهيموجلوبني املوجود بخاليا الدم احلمراء وبالتايل
ي�ض ّر بنقل الأك�سجني بالدم“ .عند ازدياد م�ستويات
ه��ذه امل��ادة ميكن �أن ي�سبب العديد م��ن الظواهر

املختلفة واخلطرية” ،كما �شرح البوفي�سور يديديا
بنتور ،مدير ق�سم ال�صيدلة وعلم ال�سموم ال�سريري
واملركز الوطني حلاالت الت�سمم يف رمبام“ ،فقدان
الوعي ،نوبات ،تلف الأع�صاب ،وتلف ع�ضلة القلب
وغريها .كلما ا�ستم ّر زمن التدخني كلما اعترب املزيد
من النا�س من فئة املدخنني ،كلما كان مكان التدخني
�أ�صغر ،وكلما �أ�صبح اال�ستن�شاق والنف�س �أعمق،
كلما ازداد �أول �أك�سيد الكربون يف الدم ،ومعه خطر
ح�صول �ضرر ,يجب �أن نتذكر �أن كمية النيكوتني
�أكرث يف تدخني الرنجيلة ،وهو �أمر الذي يزيد اخلطر.
هذه الظاهرة االجتماعية التي يجل�س فيها جمموعة
�أ�شخا�ص يف مكان �ضيق ل�ساعات ،يقومون بالتدخني،
وامت�صا�ص املواد ال�سامة يف الدخان ،هي �أمر خطري
بالت�أكيد .يف الأ�شهر القليلة املا�ضية قمنا بعالج
بخاليا ال�ضغط لثالثة م�صابني ال��ذي��ن ع��ان��وا من
فقدان الوعي �أو النوبات بعد تدخني الرنجيلة”.
وفقا للخرباء� ،إن عالج خاليا ال�ضغط ي�شمل ا�ستن�شاق
الأك�سجني النظيف برتكيز امل�ساوي لذلك عند الغو�ص
�إىل عمق  18مرت .ي�سمح الرتكيز العايل للأك�سجني
يف ال��دم بهذه الطريقة ب�إزالة �أول �أك�سيد الكربون
ب�شكل �سريع من اجل�سم ،وبالتايل معاجلة ال�ضرر
الذي وقع يف احلال ومنع �أ�ضرار م�ستقبلية“ .الفتاة
التي تلقت عالجها يف رمبام �ستكون بخري بعد العالج
الذي تلقته” ،اختتم الربوفي�سور بنتور“ ،ب�شرط
�ألاّ ّ
تدخن الرنجيلة مرة �أخرى”� ،إىل هنا البيان.

وف���ق تقرير خ��ا���ص لل�شرطة ,يت�ضح ان��ه مت ت�سجيل
 4800خمالفة �سري يف ���ش��وارع ال��ب�لاد خ�لال الأ�سبوع
الأخ��ي�ر ،معظمها ك��ان��ت خم��ال��ف��ات خ��ط�يرة ,وم���ن بينها
 900خمالفة ج��راء ا�ستخدام الهاتف اث��ن��اء القيادة.
مت �سحب رخ�ص القيادة من � 19سائقا ملدة  30يوما ،ب�سبب
ارتكابهم خمالفات خطرية ،كما ومتت م�صادرة  18مركبة ملدة
 30يوما .عدد املخالفات املحررة ل�سائقي ال�شاحنات و�صل اىل
 ،500لأمور تتعلق ب�سالمة املركبة وغريها .و�ساهمت الو�سائل
التكنولوجية والكامريات املتطورة بت�سجيل  350خمالفة.
وح��ررت ال�شرطة خمالفات لـ � 130سائق دراج��ة نارية.
وتلقى � 670سائقا خمالفات ب�سبب ال�سرعة غري القانونية.
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رم�������اح ي���ص���وب���ه���ا  -م���ع�ي�ن أب������و ع��ب��ي��د

مقاالت

صدى صوتك وسريتك الحسنة ال تغيب

ت��ذوب الوجوه جميلة اخللق
وامل�سلك يف ت��راب ه��ذه الدنيا
الفانية ،ولكن الأعمال والذكرى العطرة �ستبقى
تر�سم وج ًها �أروع يف الآخرة ،فغياب �شم�سك يا �أبا
و�سام عن �سماء بلدك وحمبيك ً
عالقا يف الذاكرة،
و�سيظل �صدى �صوتك و�سريتك احل�سنة �أبد الدهر.
بقلوب م�ؤمنة تذخر �إمي��ا ًن��ا وت�سليمًا لإرادة
الباري ع ّز وجل وعيون دامعة ،ودّع��ت الأ�سرة
ال�شفا عمرية هذا الأ�سبوع رجل الأعمال �إدوار
م�شيعل �إىل م��ث��واه الأخ��ي�ر ،ال���ذي ُت���ويف بعد
���ص��راع م��ع امل��ر���ض ع��ن عمر يناهز  74عامًا.
ربطتني مع الراحل الكرمي و�أوالده عالقة �شخ�صيّة
منذ ع�شرات ال�سنني ،كانت مبنية على االحرتام
املتبادل ،وعليه ويف هذا املقام �أ�ؤك��د ولي�س من
باب املجاملة �أن املرحوم حت ّلى مبزايا و�صفات
�إن�سانية كثرية ،فكان خلو ًقا  ،ع�صاميًاً ،
خمل�صا،
كرميًا� ،أح��بّ �أه��ل بلده و�شاركهم منا�سباتهم.
زاوي��ة رم��اح ،تبعث بتعازيها القلبية واحل��ا ّرة
لذويه وللأ�سرة ال�شفا عمرية ،ن�س�أله تعاىل �أن ي�سكنه
ال�صرب وح�سن العزاء.
ف�سيح جناته ويُلهمهم جميل ّ

ع��ش��رة أش��خ��اص ع���رب ف��ق��ط حصلوا
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل بينهم ام��رأت��ان
اإلع�������ل�������ام���������������ي أح�����������م�����������د ح�������������ازم

يف ك��ل ع���ام  ،حت��ت��ل ج��ائ��زة ن��وب��ل الأخ��ب��ار
الرئي�سية يف العامل ملا لها من �أهمية .وجائزة
نوبل ،كما تقول املعلومات هي جمموعة من
�ست جوائز دولية متنحها �سنوياً م�ؤ�س�سات
���س��وي��دي��ة ون��روي��ج��ي��ة ت��ق��دي� ً
�را للأكادمييني
واملثقفني �أو للتقدم العلمي .ال�سويدي �ألفرد
نوبل خمرتع الديناميت ،هو �صاحب اجلائزة،
التي وثقها يف و�صيته يف (النادي ال�سويدي -
الرنويجي) يف  27نوفمرب .1895وتعترب
ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ن �أه���م اجل��وائ��ز امل��ت��اح��ة يف
جم��االت الأدب والطب والفيزياء والكيمياء
واالق��ت�����ص��اد وال��ن�����ش��اط م��ن �أج���ل ال�سالم.
وال �شك �أن هذه اجلائزة هي طريق للإن�سان
ملعرفة كبار العلماء والباحثني يف جماالت
علومهم واخت�صا�صاتهم .وتعترب جائزة نوبل،
كما يقول �أح��د الباحثني" ،جماال لت�شجيع
الأدب��اء والعلماء واملفكرين واالقت�صاديني
والفيزيائيني نحو مزيد من العطاء العلمي".
هذه اجلائزة التي متنح منذ العام ،1901
مل يح�صل عليها �سوى ع�شرة �أ�شخا�ص عرب
بينهم �إم��ر�أت��ان فقط .واملالحظ يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة� ،أن القائمني على ه��ذه اجلائزة،
ان��ح��ازوا �إىل حد ما عن املو�ضوعية يف منح
اجل��ائ��زة فيما يتعلق باجلانب ال�سيا�سي.
يقول حملل �سيا�سي خليجي� ":أن اجلائزة
ا�صبحت تقدم لأ�شخا�ص يطغى على عملهم
ال�سيا�سي اجل��ان��ب احل��زب��ي نكاية ب�أطراف
�سيا�سية �أخرى م�ضادة" .هذا املحلل على حق
يف كالمه .فعلى �سبيل املثال ،مت منح اجلائزة
لل�سيا�سية �أون��غ �سان �سوت�شي ،التي كانت
زعيمة املعار�ضة يف دولة ميامنار ،لأنها كانت
فقط �ضد نظام احلكم الع�سكري يف ذلك البلد.

ه��ذه ال�سيا�سية �أ�صبحت
رئي�سة ل��ل��ح��ك��وم��ة ،لكنها
وبرغم معاناتها من نظام
ع�سكري ،مل تفعل �أي �شيء
�إزاء البط�ش بامل�سلمني
هناك وتهجريهم وقتلهم.
نقطة �أخرى ال بد من الإ�شارة �إليها عربياً ،وهي
�أن الأحداث التي مر بها العامل العربي يف العام
 ،2011والتي �أطلق عليها "ثورات الربيع
العربي"� ،أف��رزت �أي�ضاً �إ�سماً �أنثويا ح�صل
على هذه اجلائزة ،لعبت املناكفات ال�سيا�سية
فيها ً
دورا ملمو�ساً .فقد مت منح جائزة نوبل
لل�سالم للفتاة اليمنية (توكل كرمان) لي�س
لأنها فعلت �شيئاً �سيا�سيا ت�ستحق عليه هذه
اجلائزة� ،إمنا ال�سبب كان فقط لأنها ،وح�سب
ر�أي �أح��د املحللني" ،كانت �ضد احلكومة
ال�شرعية امل��ع�ترف ب��ه��ا دول��ي��ا يف اليمن".
وتقول املعلومات �أن اخللفية احلقيقية �أي�ضا
ملنحها هذه اجلائزة ،هي �سيا�سية تعود �إىل
م�ساهمة دولة قطر فيها  ،لدعم توكل كرمان
موا�صلة العمل �ضد اململكة العربية ال�سعودية
يف قيادتها لتحالف دعم ال�شرعية ،و�ضد دولة
الإم��ارات العربية املتحدة و�ضد البحرين،
و�ضد م�صر ..فقط لأنها دول مقاطعة لقطر.
ي��ب��دو �أن جلنة ج��ائ��زة ن��وب��ل انتبهت لهذا
الأم���ر يف ال��ع��ام احل���ايل ،و�أرادت ت�صحيح
اخلط�أ ،حيث ابتعدت عن ت�سي�س اجلائزة.،
ف��ق��د مت م��ن��ح اجل��ائ��زة منا�صفة للعراقية
ن��ادي��ا م��راد الناجية الإي��زي��دي��ة م��ن �إج��رام
داع�������ش ،ول��ل��ط��ب��ي��ب ال��ك��ون��غ��ويل (ديني�س
موكويغي) ال��ذي يعالج املغت�صبات� .إثنان
ي�ستحقان فع ًال اجلائزة لدورهما الإن�ساين.

استعراضات املسارح االنتخابيّة الهزليّة
ب���ق���ل���م :م���������ارون س����ام����ي ع������ ّزام
هناك تعبري معروف"َ ،ف�صل الدّين عن الدّولة،
يُ�ستخدم يف �أروق��ة الدّولة الت�شريعيّة ،ولكن يف
جمتمعنا العربي عامّة� ،أحب �أن �أ�ستخدم تعب ًري
ج��دي� ًدا ،ويجب العمل به وه��و َ"ف�صل ال�سيا�سة
املحليّة عن العالقة ال�شخ�صيّة" ،لكن يبدو هذا الأمر
م�ستحي ًال ،ال ي�ستطيع ّ
املر�شحون االلتزام به ،ح ّتى
خالل عرو�ض م�سرحيّاتهم على م�سارح االنتخابات
املحليّة ،التي ُت�ش ّغلها يف اخللفيّة� ،أجهزة ردود الفعل
املفربكة ،التي حتتاج ل��رادارات ال ّتع ّقل ،ملنع �أي
ِ�صدَام حاد ،بني امل�ؤيّدين واملعار�ضني املندفعني !!
امل�سرحيّات االنتخابيةُ ،تعر�ض حت��ت رعاية
"العُر�س الدميوقراطي" ،الذي يدعو الحرتام ر�أي
ّ
املر�شحني ،وتقبُّل ال ّر�أي املعار�ض وامل�ؤيّد ...لأن
هبوب �أي زوبعة انتخابية� ،ستحمل معها الترّ �سّ بات
ال�شخ�صية بني ّ
املر�شحني� ،إىل مطارح العتاب
وال�سّ باب ،هنا تتحطم خ�شبة امل�سرح ،لتتحوّل،
ا�ستعرا�ض كالمي فو�ضوي� ،أجواءه التناف�سيّة
�إىل
ٍ
مكفه ّرة بامل�شاحنات وال��ت��ج��ري��ح ال�شخ�صي.
معافتتاحمو�سمامل�سرحياتاالنتخابيّة،ن�شاهديوميًّا
م�سرح َّي ًة� ،أحداثها م�شوّقة ،البطولة املطلقة ّ
ملر�شحي
ال ّرئا�سة ،الأبطال امل�شاركنيُ ،هم ّ
مر�شحو القوائم،
املجاميع ُهم اجلمهور ،تروي امل�سرحيّة ،عن انفجار
برميل �ضغط املناف�سة بني ّ
املر�شحني ،املليء مبادة
مفاج�آت متفجّ رة ،يفجّ رها "خرباء �إعالميّني"� ،أمّا
ال�ضحايا ،فهُم اجلال�سون �أمام �شا�شة "الفي�سبوك"،
التي باتت ه��ذا املو�سم ،تلعبُ دورًا مركزيًّا!!
ع�صر االنفتاح الإعالمي احلر! الفي�سبوك!! الذي
"�أجنب" �صحافة جديدة� ،أ�سمّيها "الإعالم املرئي
ال ّذكي!!" ،جعل من الهاتف ال ّذكي ،ميدا ًنا مُ� ّصورًا،
ينقل للبيوت وقائع االجتماعات االنتخابية من
املقار� ،أو من احللقات املنزلية ال�شخ�صية .من خالل
هذا البث املبا�شر ،تنت�شر عرو�ض امل�سرحيّات من
عدّة مقار ،وي�صبح كل فر ٍد "حتدّث بعفويّة" ،جنم
الفي�سبوك الأول ،و�شخ�صيّة معروفة بني ال ّنا�س
يف اليوم ال ّتايل ...هذه الو�سيلة اجلديدة واملتاحة
للمواطن هي جزء من لعبة االنتخابات ،متنحه
رخ�صة �إطالق ر�صا�ص همومه ،من بارودة �أمله!!
بال�صحفيّني "اجلديني"!!
الإعالم امل�صوَّر املتم ّثل ّ
يقومونب�إخراجم�شه ٍدمتثيليعلىم�سرحالفي�سبوك،
بهدف حت�سني الأداء اليومي لبع�ض ّ
املر�شحني،
"لل�صحفيني"،
ح ّتى يتالءم مع امليول ال�سيا�سيّة ّ
ّ
ال��ذي��ن ي�سعون لتجميل ���ص��ورة املر�شحني،
في�ستعر�ضون �أع��م��ال م�سرحيّاتهم اخلدماتيّة
اخلالدة!! ،ليفر�ش لهم نا�شطو الفي�سبوك� ،سجّ اد
ال��والء ،امللوّن ب�أبهى �أل��وان التعليقات والهتافات
والتحيّات امل�شجّ عة ،لتمجيد ّ
مر�شحهم "املنا�ضل"!!
على امل�سارح االنتخابية ن�صادف ديكورًا �أزليًّا،
وهو ا�ستخدام الغ�سّ االت الدعائيّة الأتوماتيكية،
لتغ�سِّ ل �أدمغة املواطنني ب�صابون برامج القوائم
التي ترغو بالأكاذيب ،تعمل دون تو ّقف� ،إىل �أن
يخرج عقل هذا املواطن من هذه الغ�سّ الةً ،
نظيفا
م��ن ق����اذورات الآراء امل�سبقة ...يعني ت�صبح
عقليّته مربجمة ح�سب املعايري التي ي�سري ح�سبها
ُن�شطاء القوائم ،املنت�شرون يف كل الأماكن العامّة!
هناك ديكور م�شرتك جلميع امل�سارح� ،أُ َ
�ضيف منذ
انطالق احلمالت الدّعايّة ،وه��و ديكور ّ
ال�شارع

يف ب��ل��دات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة،
لكي مت��� َّر ف��وق��ه مواكب
عمليات احل�سم ،والذي
�أ�صبح �أط���ول م��ن �سور
ال�صني ،لكرثة املقاطع
االنتخابية التي �أ�ضافها
وكالء ّ
املر�شحون لكل موكب ،كي ي�سريوا بهدوء...
بدون عراقيل خارجية متنعهم من العبور ...بدون
مطبّات حتري�ضيّة ،قد تزعزع �سريها!! لذا جند
"اخلرباء االنتخابيني" ،يدر�سون توجّ هات هذه
ال�شارع ّ
املواكب على هذا ّ
ال�شهري ،بعيون رقابيّة
ح��ادّة ،وحتليل منطقي ،فيعرفون تقريبًا ،دبيب
حت ّركات املوكب الأوفر ًّ
حظا ،وب�أي اجتاه ي�سري.
على ه��ذه امل�سارح االنتخابية ،هناك دور فعّال
وه��ام ج �دًّا ،يقوم به كا ّفة ّ
مر�شحي ال ّرئا�سة �أو
الع�ضويّة� ،إذ يفتتحون املزادات الدّعائيّة الهزليّة،
بطرح �شعارات ت�سويقيّة م�ستهلكة ،مثل "م�صلحة
ّ
"ال�شراكة احلقيقيّة"،
املواطن"" ،اخلدمة"،
"الإ�صالح الوظيفي" وما �شابه ،فريفعون �سعرها
�أمام املواطن ال�سا َذج ،ظ ًّنا من ّ
املر�شحني �أن �ضمريه
قد ا�شرتاها ،لريبحوا غنيمة غالبية الأ�صوات!
رغم �أن املواطن مل تعُد تغريه هذه ال�سخافات.
للأ�سف ّ
ال�شديد ،هذه امل�سارح االنتخابية التي تعجُّ
مبم ّثلني عن كل ّ
املر�شحني ،ال يوجد دور متثيلي
ّ
�صغري للمعاقني ،فهُم بالن�سبة لهُم ،فئة غري م�ؤثرة،
تثري ّ
ال�شفقة على و�ضعهم ...ي�ستح ّقون التعاطف
معهم ومع متط ّلباتهم الب�سيطة ،ولك ّنهم ال يخدمون
الربنامج االنتخابي ّ
للمر�شحني ،القائم على بنود
تلبّي فقط احتياجات املواطن العادي ،غري املعاق.
التجاهل ال�سّ افر جلمهور املعاقني ،يف هذه امل�سرحيّات
ب�شعَة،
االنتخابيّة الهزليّة ،فيه تفرقة اجتماعية ِ
جتعلهم درجة ثانية ،ب�سبب �إهمال ّ
املر�شحني لهم،
واليوم ...يُغلقون على املعاقني ،دائرة احتوائهم
عادل ،وهو
�أو �سماع �صوتهم ،الذي يطالب مبطلب ٍ
تفعيل حق الإتاحة لهُم يف امل�ؤ�سّ �سات ال ّر�سميّة،
وامل��ح� ّلات ال����ّ�ش��رائ� ّي��ة� .إذا ان�شغل ّ
املر�شحون
�سيحد من ق �وّة ت�أثريهم على ال�سّ ري
باملعاقنيِ ،
ال��درام��ي للم�سرحيّة! ،ل��ذل��ك ...ا�ستثنوهم من
ح�ساباتهم االنتخابية ،لكونهم يُ�ش ّكلون ً
"عبئا بلديًّا
كبريًا" ،على منتخبي اجلمهور ،عندما ي�صلون
�إىل دار البلدية ،لأ ّنهم لي�سوا �أه ًال خلدمة املعاق.
�إن هذه امل�سارح االنتخابية املليئة ب�أدوار متثيليّة
خمتلفة� ،سينتهي مو�سمها ...بعد �أن و ّزع عمّالها
على اجل��م��ه��ور ال��وج��ب��ات وامل��ق �بّ�لات ،لإ�سكات
جوعه االنتخابي ال ِفطري ،و�ستتف ّكك �آليّاتها قريبًا،
و�سيُ�سدَل �ستار النتائج عليها ،وتبد�أ يف اخللفيّة
ال�صناديق ،وهنا
عملية َفرز الأ�صوات ،عند ف ْتح ّ
ّ
للمر�شحني ،روي � ًدا
تبد�أ ت��زول القوّة الت�أثرييّة
ّ
روي� ًدا ،فتبد�أ مالحمهم تتغيرّ� ،إمّا فرحً ا "بالن�صر
ال�سّ احق"� ،أو ي�صابون باخليبة ،نتيجة ف�شلهم
م�سرح انتخابي متني ،لأن بنيته
الذريع يف بناء
ٍ
اجلماهرييّة مل ت ُكن واقعيّة وف� ّع��ال��ة ،مل تدعم
"خدمات ّ
املر�شحني اخلطابيّة" ،لأنها كانت جم ّرد
م�سارح دُمى انتخابيّة!! ،ح ّركها ّ
مر�شحو القوائم،
ال�صايف ،ال��ذي ي�أبى �أن
ح�سب مزاجهم ال ّرئا�سي ّ
ُتع ّكره �شوائب االعرتا�ض عليها �أو تغيريها!!...
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ا لصحة

كيف نعزز مناعة الجسم يف فصل الخريف ؟

ت��ن��ت�����ش��ر يف ف�����ص��ل اخل���ري���ف �أم����را�����ض ال�ب�رد
والإن����ف����ل����ون����زا ،م����ا ي�����س��ت��دع��ي امل����زي����د من
االه��ت��م��ام بال�صحة مل��واج��ه��ة ه���ذه الأم���را����ض.
و�إل���ي���ك���م ب��ع�����ض امل���ع���ل���وم���ات وال���و����س���ائ���ل
ال���ت���ي ت�����س��اع��د يف ال���وق���اي���ة م���ن الأم����را�����ض
ال���ت���ي ت��ن��ت�����ش��ر يف ه����ذه ال���ف�ت�رة م���ن ال���ع���ام:
 ملاذا تنخف�ض مناعة اجل�سم يف ف�صل اخلرف؟ال يوجد ج��واب حمدد على هذا ال�س�ؤال .ولكن،
ت�ؤثر يف ج�سم الإن�سان يف ه��ذا الوقت جمموعة
عوامل ،ومنه الطق�س وتغرياته .ومعظم البكترييا
والفريو�سات تن�شط يف ظ��روف غياب ال�شم�س،
لأنها حتب الرطوبة ودرجات احلرارة املنخف�ضة.
 ك�����ي�����ف ن������ع������زز م�����ن�����اع�����ة اجل���������س����م؟يجب االهتمام بالتغذية .ولكي ن�شعر بحالة �صحية
جيدة ،يجب �أن نحافظ على ت��وازن الربوتينات
وال��ده��ون والكربوهيدرات ،و�أن نتناول �أغذية
غنية بفيتامينات ،A ،B5 ،C ،D ،F ،PP

التي تعترب مهمة جلهاز املناعة.
وه���ذه الفيتامينات م��وج��ودة
يف اجل�����زر ،ال��ف��ل��ف��ل الأح���م���ر،
الطماطم والليمون واحلم�ضيات
الأخ���رى واملك�سرات والبقول
والتفاح واخل�ضروات وال�سمك.
كما يجب �أال نن�سى التمارين
ال��ب��دن��ي��ة ،لأن احل��رك��ة تن�شط
العمليات داخل اجل�سم وحتفز
جهاز املناعة .حتى �أن عملية
تنظيف امل��ن��زل اليومية تعترب
من التمارين البدنية وت�ساعد
يف حت��ف��ي��ز م��ن��اع��ة اجل�����س��م.
يجب االهتمام بالنوم ،لأن قلته وا�ضطراباته ت�ضر
بال�صحة .بالطبع كل �شخ�ص يحتاج �إىل فرتة زمنية
خمتلفة للنوم ،فالبع�ض تكفيهم � 7ساعات والبع�ض
الآخ��ر � 9ساعات.كما يجب �أال نتجاهل التلقيح،
لأن��ه و�سيلة فعالة ج��دا للوقاية م��ن الأم��را���ض
املعدية مبا فيها الفريو�سية التي ت�سبب الإنفلونزا.
وه��ن��ا جت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن ب��ع�����ض النا�س
ي���ح���اول���ون ت��ق��وي��ة م��ن��اع��ة ج�����س��م��ه��م ب��ت��ن��اول
م�����س��ت��ح�����ض��رات ط��ب��ي��ة م�����ض��ادة ل��ل��ف�يرو���س��ات.
وف���ع�ل�ا ،ق���د ت�����س��اع��د ه���ذه امل�����س��ت��ح�����ض��رات يف
تقوية مناعة اجل�سم ،ولكن يجب تناولها بعد
ا�ست�شارة الطبيب فقط ،لتجنب الآثار اجلانبية.
وتفيد هذه الن�صائح يف تعزيز جهاز املناعة عند
وجود �ضعف ب�سيط ،ولكنها لن تفيد امل�صابني مبر�ض
نق�ص املناعة "الإيدز" مثال ،لأن على ه�ؤالء مراجعة
الطبيب املعالج لكي ي�صف لهم الأدوية املنا�سبة

تجنب الجمع بني هذه املواد الغذائية عند األكل!

ح���ذر خ�ب�راء ال��ت��غ��ذي��ة م��ن �أن ت��ن��اول بع�ض
امل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة م����ع ب��ع�����ض��ه��ا ي��ف��ق��ده��ا
قيمتها ال��غ��ذائ��ي��ة وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ال�صحية.
ويقول اخل�براء ،على �سبيل املثال� ،إن تناول
اجل�بن واللحم معا يخلق م�شكالت يف عملية
اله�ضم ،حيث �أن ه�ضم وامت�صا�ص كل منهما
يحتاج �إىل �إن��زمي��ات خ��ا���ص��ة ،وه���ذه بدورها
حت��ول دون ه�ضم امل��ادة الثانية .كما ال يحبذ
اجل��م��ع ب�ين ال�سمك والبي�ض لنف�س ال�سبب.

ال���س���ك���ري م����ن ال����ن����وع ال���ث���ان���ي ي��زي��د
خ���ط���ر اإلص����اب����ة ب���م���رض ب��ارك��ن��س��ون

ال��ب��اذن��ج��ان م���ق���اوم ل��ل��س��رط��ان!!

ال��ب��اذجن��ان غ���ذاء مم��ي��ز ،ح��ي��ث تتميز هذه
الثمرة �شبه اال�ستوائية ب�سعراتها احلرارية
املنخف�ضة ،وكمية الدهون القليلة ،وين�صح
اخل��ب��راء ب��ت��ن��اول��ه م�����ش��وي �اً �أو م�سلوقاً.
الكثري م��ن اخل�صائ�ص جتعل ه��ذه الثمرة
�شبه اال�ستوائية جديرة باحل�صول على هذا
اللقب� ،إذ يتميز الباذجنان ب�سعراته احلرارية
املنخف�ضة ،وكمية الدهون القليلة ،مما يجعله
من الوجبات املنا�سبة خل�سارة ال��وزن ،وهنا
يتوقف الأم��ر على طريقة �إع��داده؛ �إذ ين�صح
اخلرباء بتناوله م�شوياً �أو م�سلوقاً وعدم قليّه
لتجنب حتميله بكم هائل من ال�سعرات احلرارية.
ك��م��ا �أن ال��ب��اذجن��ان ي��ح��ت��وي ع��ل��ى العديد
م��ن الفيتامينات وامل��ع��ادن املهمة ل�صحتنا،
�إ����ض���اف���ة �إىل امل���رك���ب���ات ال��ف��ي��ن��ول��ي��ة ال��ت��ي
ت��ع��م��ل م�������ض���ادات �أك�������س���دة ،مم���ا ق���د يقلل
ب����دوره م��ن خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة بال�سرطان.

واكت�شف الباحثون �أن م�ضاد الأك�سدة الرئي�سي
املوجود فيه هو حام�ض الكلوروجينيك ،الذي
يعد من �أق��وى املركبات النباتية يف حماربة
اجل��ذور احل��رة وتقليل الأك�����س��دة .وتكت�سب
الثمرة �شبه اال�ستوائية طعمها املر من ارتفاع
ن�سبة امل��رك��ب��ات الفينولية ،مم��ا ق��د يجعلها
غ�ير م��رغ��وب��ة ل��دى ال��ك��ث�ير م��ن الأ�شخا�ص.
فائدة �أخرى للباذجنان تتمثل يف خف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول ال�����س��يء يف ال���دم� ،أم���ا ق�شرة
الباذجنان فتحتوي على مركب الأنثو�سيانني،
ويعد من �أهم م�ضادات الأك�سدة التي حتارب
ال�����س��رط��ان ع��ن ط��ري��ق تقليل من��و الأوع��ي��ة
الدموية اجلديدة التي تغذي الورم ال�سرطاين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه الثمرة حتتوي على
الكثري من الألياف الغذائية التي تلعب ً
دورا يف
الوقاية من مر�ض ال�سكري من النوع الثاين ،وتعمل
على تعزيز �صحة اجلهاز اله�ضمي و�سالمته
وتقي من �أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
وتخف�ض م�ستوى الكولي�سرتول و�ضغط الدم.
و�صل الباذجنان �إىل �أوروبا من �آ�سيا عرب �إيران،
يف املطبخ الياباين ،حيث يحل �ضيفاً دائماً على
املائدة منذ نحو  12قرناً ،ويعترب الباذجنان
�أي�ضاً من الرموز ال�سماوية ،ويعتقد اليابانيون
ب�أنك �إذا حلمت به ،ف�إن ذلك ف�أل ح�سن ،وحتى
ت�سميته باليابانية (" )nasuنا�سو" قريبة
يف املعنى من كلمتي "و�صول" �أو "الوفاء".

وي�ضيف اخل�براء �أن تناول ال�شاي
وامل��ع��ج��ن��ات م��ع��ا ت�����ص��رف خاطئ،
لأن ال�����ش��اي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���واد
دباغية متنع ه�ضم املعجنات ،لذلك
يف�ضل تناول املعجنات مع القهوة.
ك��م��ا ال ي��ن�����ص��ح خ��ب�راء ال��ت��غ��ذي��ة
ال�صحية ب��ت��ن��اول ف��اك��ه��ة الكيوي
م���ع ال����زب����ادي .ول��ل��وه��ل��ة الأوىل،
ي��ب��دو اجل��م��ع ب�ين امل���ادت�ي�ن مفيدا
و�صحيا ،ولكنه يف الواقع قد ي�ضر
بال�صحة ،لأن الكيوي حتتوي على
�إن��زمي ي�ساعد يف حتلل بروتني احلليب ،وهذا
ق��د ي�سبب ا���ض��ط��راب��ات يف اجل��ه��از اله�ضمي.
وهناك من يحب اجلمع بني امل�شروبات الكحولية
واحللويات .ولكن يجب �أن يعلم ه�ؤالء �أن تناول
النبيذ مع ال�شوكوالتة �أو الكعك ،له ت�أثري �ضار
بالبنكريا�س وبعملية اله�ضم .ويعود ال�سبب يف
هذا �إىل �أن الكحول واحللويات ت�سببان ارتفاع
م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ف��ورا وب�صورة حادة.

ك�شفت درا����س���ة ح��دي��ث��ة �أن الإ���ص��اب��ة مبر�ض
ال�����س��ك��ري م���ن ال���ن���وع ال���ث���اين ت��زي��د م���ن خطر
الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض ال�����ش��ل��ل ال��رع��ا���ش امل��ع��روف
با�سم مر�ض باركن�سون ،بن�سبة الثلث تقريبا.
واعتمد باحثون يف جامعة كوليدج لندن على نتائج
تو�صلوا �إليها خالل  12عاما من �إح�صائيات قواعد
البيانات يف امل�ست�شفيات بجميع �أنحاء �إجنلرتا.
ونظر الباحثون يف البيانات التي تك�شف �أن هناك
�أكرث من مليوين �شخ�ص مت �إدخالهم �إىل امل�ست�شفى
ب�سبب �إ�صابتهم مب��ر���ض ال�سكري م��ن النوع
الثاين لأول م��رة ،ومت��ت مقارنتها ببيانات �ستة
ماليني �شخ�ص غري م�صابني بال�سكري� ،إال �أنهم
�أجروا جمموعة من العمليات الطبية واجلراحية
الب�سيطة م��ث��ل ع����روق ال�����دوايل وا�ستئ�صال
ال���زائ���دة ال���دودي���ة وا���س��ت��ب��دال مف�صل الفخذ.
وم��ن ب�ين �أك�ثر م��ن مليوين �شخ�ص م�صاب بداء
ال�سكري ،ك��ان هناك  14252ت�شخي�صا ملر�ض
باركن�سون يف وقت الحق من دخولهم امل�ست�شفى،
مقارنة مع  20878من بني �أك�ثر من  6ماليني
�شخ�ص دون مر�ض ال�سكري ،مت ت�شخي�صهم يف وقت
الحق من دخولهم امل�ست�شفى ،مع مر�ض باركن�سون.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن املعاناة من مر�ض ال�سكري
من النوع الثاين ت�ؤدي �إىل زيادة خماطر الإ�صابة

مب��ر���ض باركن�سون بن�سبة  ،32%م��ع الأخ��ذ
يف االعتبار عوامل �أخ��رى مثل العمر واجلن�س.
ووج���دت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ق��دم��ت �إىل الأكادميية
الأم��ري��ك��ي��ة ل��ط��ب الأع�������ص���اب� ،أن اخل��ط��ر قد
ي��ك��ون �أع��ل��ى ل���دى الأ���ش��خ��ا���ص الأ���ص��غ��ر �سنا
والذين يعانون من م�ضاعفات مر�ض ال�سكري.
وق��ال م��ؤل��ف ال��درا���س��ة الدكتور توما�س وارن��ر،
من جامعة كوليدج لندن� ،إن��ه على الرغم من �أن
املر�ضني يبدوان متعار�ضني �إال �أن نتائج الدرا�سة
التي تو�صل �إليها فريقه توحي بوجود �صلة بني
ال�سكري من النوع الثاين ومر�ض ال�شلل الرعا�ش،
حيث يعتقد الباحثون ب ��أن االرت��ب��اط يرجع �إىل
ا�ستعداد وراث��ي م�شرتك للحالتني ،خا�صة و�أن
درا�سة �سابقة ك�شفت عن وجود �أكرث من  400جني
مرتبط بكل من مر�ض ال�سكري ومر�ض باركن�سون.
وف�ضال ع��ن ال���دور ال���ذي ق��د تلعبه اجلينات يف
الربط بني املر�ضني ،يعتقد الباحثون ب�أن ال�سبب
يف تطور مر�ض باركن�سون ه��و ت��أث�ير ال�سكري
على �إ�شارات الإن�سولني يف الدماغ ،حيث يقاوم
اجل�سم الإن�سولني ال�ضروري لتحويل الغلوكوز
�أو ال�سكر �إىل طاقة ،ومبا �أن خاليا الدماغ تعتمد
ب�شكل خ��ا���ص على ال�سكر يف ال��ط��اق��ة ،ف����إن هذا
ال�سبب ميكن �أن يربط بني املر�ضني ب�شكل وا�ضح.
وتابع وارن��ر قائال" :ميكننا الآن �أن نقول ب�شكل
�أك�ثر ت�أكيدا �أن هناك �صلة بني مر�ض ال�سكري
وداء باركن�سون ،لكننا بحاجة �إىل �إج��راء املزيد
من الأبحاث لفهم العالقة� ،سواء كان ذلك ب�سبب
ال��وراث��ة �أو ت��أث�ير مر�ض ال�سكري على الدماغ
�أو كليهما ،وق��د ي��ك��ون فهم ال��راب��ط ب�ين هذين
املر�ضني هو املفتاح لتطوير عالجات تبطئ م�سار
باركن�سون ،وهو ما تعجز عنه العالجات احلالية".
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وف���اة ال��ف��ن��ان��ة ال��س��وري��ة دي��ن��ا ه���ارون

فا ر قت
ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��وري��ة
ال�شابة دينا هارون احلياة يوم الإثنني الأخري عن
عمر يناهز  44عامًا ب�سبب وعكة �صحية �أملّت بها
م�ؤخرًا و�آالم يف معدتها قبل �أن يكت�شف الأطباء
�إ�صابتها ب�سرطان املعدة يف مرحلة متقدمة كان
معها العالج م�ستحي ًال ،ف�أم�ضت الأي��ام الأخرية
تتلقى الرعاية الطبية حتى وافتها املنية ،وعلى
�إثر ذلك �أعلنت مدينة دم�شق احلداد على وفاتها.
وق�����د ف���وج���ئ اجل���م���ه���ور ب���خ�ب�ر وف������اة دي��ن��ا
ه����ارون ل��ي��ب��د�أ اجل��م��ي��ع يف ال��ت�����س��ا�ؤل ع��ن �سبب
رح��ي��ل��ه��ا امل��ف��اج��ئ ،ح��ي��ث ظ���ن ال��ب��ع�����ض �أن��ه��ا
ف��ق��دت حياتها �إث���ر تعر�ضها حل���ادث م���روري.
وعلى الفور ،امتلأت مواقع التوا�صل االجتماعي
بر�سائل حزينة تدعو للفنانة الراحلة ،حيث كتبت
جيني �إ�سرب عرب ح�سابها على ان�ستغرام" :يادينا
الطيبة يادينا املحبة يا دينا احللوة بكل�شي رحتي
بكري دندونة كان عندك ل�سا كتري �أحالم ...يادندون
ان�شاهلل رحتي ملكان �أح�سن ِمن هون ملكان كلو حب

...رفيقتي
ال��غ��ال��ي��ة رح ا�شتقلك
ماعم �صدق اين عّم اكتبلك هالكالم ...اهلل يرحمك".
كما كتبت ليليا الأطر�ش كلمات حزينة تعرب عن
�صدمتها باخلرب املفاجئ ،حيث قالت" :يالطيف
هاخلرب �شو ب�شع� ..إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ..رحتي
بكري كتري دينا ماعم �صدق ياربي ..اهلل يرحمك وي�صرب
عيلتك وحمبينك  ..قدّر اهلل وما�شاء فعل ..البقاء هلل".
فيما كتبت الفنانة دمية اجلندي" :ك�سرتي قلبنا يا
دينا  ،كتري بكرتي يا روحي  ...اهلل يرحمك و ي�صبرّ
عيلتك و اهلك و �أحبابك  ..لروحك ال�سالم  ...وداعاً
دينا هارون يف ذمة اهلل� ..إنا هلل و �إنا �إليه راجعون".
اجلدير بالذكر �أن دينا هارون تركت وراءها طفلها
كرم الذي يبلغ من العمر �أربع �سنوات والذي �ستتوىل
�شقيقتها الفنانة توالي هارون رعايته مع العلم �أنها
منف�صلة عن زوجها خلدون وليد منذ �سنتني تقريبًا،
ومن �أ�شهر �أعمالها م�سل�سل "مرايا" و�أ�شواك ناعمة"
و"�أ�سياد املال"و"�أحالمنا امل�ؤجلة" ،وكان �آخر ظهور
فني لها عام  2014من خالل م�سل�سل "احلب كله".

نانسي عجرم تكشف األس��رار مع وفاء
الكيالني  ..وهذه وصيّتها ألطفال العالم!

�أ���ش��ع��ل� ْ�ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ن��ان�����س��ي ع��ج��رم،
�أج����واء احللقة ال�ساد�سة م��ن ب��رن��ام��ج تخاريف،
ال����ذي ت��ق �دّم��ه الإع�ل�ام���ي���ة ،وف����اء ال���ك���ي�ل�اين� ،إ ْذ
ق �دّم� ْ�ت ع��ج��رم ،حلقة مم � ّي��زة ومليئة ب��الأ���س��رار.
وحتد ْ
ّثت نان�سي ،عن حياتها ال�شخ�صية ،والفنية،
ب�شكل �صريح ووا�ضح ،ومتيّزت �أجوبتها بالعفوية.
ْ
وك�شفت النجمة اللبنانية ،خالل احللقة� ،أ ّنها تعلم
"با�سورد" (كلمة ال�سر) موبايل زوج��ه��ا ،طبيب
الأ�سنان ،فادي الها�شم� ،إال �أ ّنها من غري املمكن �أ ْن
ت�ضع جا�سو�سً ا عليه ،لرتاقب ت�ص ّرفاته ،وقالت،
�إ ّن��ه��ا تثق ب��ه ،و�إ ّن ���ض��م�يره ،ه��و ال��رق��ي��ب عليه.
كما وقالت املطربة اللبنانية �إن ال�سعادة بالن�سبة
لها تعني القناعة ولي�س امتالك املال فقط ،واعتربت
�أن��ه��ا �سعيدة بن�سبة  ،80%و�أق���� ّرت ب�أنها حتب
التفاهة ،و�أنها متثل جزء من �شخ�صيتها ،م�شرية �إىل

�أنها تتعمّد يف بع�ض الأحيان
�أن ت����ك����ون غ��ي�ر م��ب��ال��ي��ة
وخالية من التفكري والعقل.
ْ
رق�صت عجرم
وخالل احللقة،
على �أنغام �أغنية هيفاء وهبي
"رجب" ،وع ّل ْ
قت ب�أ ّنها حتبّ
ت��ل��ك الأغ��ن��ي��ة ،ف��ي��م��ا ق��ام� ْ�ت
بغناء "حبيبي كده" للفنان
ال�����س��وريّ  ،ج���ورج و�سوف.
وعن زميلتها ال�سّ ابقة ،يف جلنة
حتكيم برنامج �أراب �آيدول ،الفنانة الإماراتية �أحالم،
قالت عجرم� ،إ ّنها تع�شق الغناء ب�شكل كبري ،وال تفوّت
فر�صة دون �أ ْن تغني� ،إ ْذ كانت خالل الربنامج ،تغ ّني
طوال الوقت ،ويف الكوالي�س ،وخالل اال�سرتاحات.
ويف نهاية احللقة ،غ ّن ْت عجرم "يا �سالم" لتخربها
الإعالمية ،وفاء الكيالين ،ب�أ ّن زوجها الفنان ال�سوريّ ،
تيم ح�سن يحبّ ه��ذه الأغ��ن��ي��ة ،و�أ ّن��ه��ا تهديها له.
ه���ذا ،و�أو����ص� ْ
��ت ع��ج��رم ابنتيها ،وجميع الأب��ن��اء
يف ال��ع��امل� ،أن ي��ه��ت� ّم��وا ب��أه��ال��ي��ه��م ،وال يهملوهم
حت���ت �أيّ ظ����رف ،م�����ؤ ّك����دة� ،أ ّن الأه�����ل يف �س ّن
ُم��ع�ّي�نّ ي�صبحون بحاجة لأب��ن��ائ��ه��م ب�شكل كبري.
ُي�����ش��ار� ،إىل �أ ّن الفنانة اللبنانية ،نان�سي عجرم،
ك�����ش��ف� ْ�ت يف ب��داي��ة احل��ل��ق��ة� ،أ ّن���ه���ا ك��ان��ت بال�شهر
ال��ث��ال��ث م���ن ح��م��ل��ه��ا ،وق���ت ت�����ص��وي��ر ال�برن��ام��ج.

ه��ل ستخصص إل��ي��س��ا ب��ط��اق��ات مجانية
مل���رض���ى ال���س���رط���ان ل��ح��ض��ور ح��ف�لات��ه��ا؟

مناملقرر�أنحتييالفنانةاللبنانية�إلي�ساحف ًالغنائياً�ضخماً
قريباً يف �إحدى اجلامعات يف الريف امل�صري وللم ّرة الأوىل
بعد ك�شفها عن �إ�صابتها مبر�ض ال�سرطان و�شفائها منه.
وك��ان الف��ت�اً ت���داول رواد ومتابعي م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي �أخ���ب� ً
��ارا تتحدث ع��ن تخ�صي�ص �إلي�سا
لبطاقات جمانية لكل امر�أة �أو فتاة م�صابة بال�سرطان
من �أجل ح�ضور حفلها هذا ،مع �إ�شارة البع�ض الآخر
�إىل �أنها �ستقوم بهذه اخلطوة يف حفالتها القادمة �أي�ضاً.
وم���ن امل���ع���روف �أن �إل��ي�����س��ا ب�����د�أت م����ؤخ� ً
��را حملة
للتوعية ���ض� ّد �سرطان ال��ث��دي بالتعاون م��ع وزارة
ال�����ص��ح��ة اللبنانية وم���ن ه��ن��ا ت��ك��ون ه���ذه اخلطوة
واح������دة م���ن ط��رق��ه��ا ل���دع���م امل�����ص��اب�ين ب��امل��ر���ض.

إطالق اسم دريد لحام على صالة سينما يف اإلسكندرية

ت����ام����ر ح���س���ن���ي ي����دخ����ل امل���س���ت���ش���ف���ى..
وي���س���ت���ع���د إلج����������راء ع���م���ل���ي���ة ج���راح���ي���ة
بالتوازي مع فعاليات مهرجان الإ�سكندرية
ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط ،قامت جمموعة
فندق "وي�سرتن" بتكرمي كل من الفنانني دريد
حلام وفاروق الفي�شاوي ،و�أطلقت ا�سم الفنان
دريد حلام على �إحدى �صاالت ال�سينما يف الفندق
 ،كما �أطلقت ا�سم الفنان الفي�شاوي على الثانية.
وافتتحت ال�صالة عرو�ضها بفيلم "دم�شق-
حلب" ،م���ن ب��ط��ول��ة امل��م��ث��ل دري�����د حل���ام،
�سلمى امل�����ص��ري��� ،ص��ب��اح ج���زائ���ري ،وكندة
ح���ن���ا ،وه����و م���ن �إخ������راج ب��ا���س��ل اخل��ط��ي��ب.

وكان الفيلم عر�ض يف مهرجان الإ�سكندرية ل�سينما
دول البحر الأبي�ض املتو�سط ،الذي افتتح يف 3
من ت�شرين الأول ،وا�ستمر حتى الثامن من ال�شهر
نف�سه.ومت تكرمي جمموعة من املمثلني ال�سوريني
يف املهرجان بالإ�ضافة �إىل �أبطال فيلم "دم�شق-
حلب" ،مثل عبا�س ال��ن��وري ،ون��ادي��ن خوري.
وت��ع��ت�بر ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ال�سينمائية الأوىل
ل��دري��د حل���ام ب��ع��د غ��ي��اب دام ت�سع �سنوات
منذ ع��ام  ،2009عندما ق��دم فيلم "�سيلينا"
م���ع ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م�ي�ري���ام ف���ار����س.

تعر�ض الفنان امل�صري تامر ح�سني لوعكة �صحية
طارئة حيث مت نقله اىل �أحد امل�ست�شفيات امل�صرية
ح�سني ك�شف عن خرب الوعكة ال�صحية عرب ح�سابه
اخلا�ص على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي قائلاً :
"مت ن��ق��ل ال��ف��ن��ان ت��ام��ر ح�����س��ن��ي م��ن��ذ قليل
ايل �إح�����دى م�ست�شفيات م��ن��ط��ق��ة � ٦أك��ت��وب��ر

ف���ور �إ���ص��اب��ت��ه ب��وع��ك��ه �صحية ���ش��دي��دة ج� ً
�دا
بعد انتهائه من ت�صوير برنامج "�صاحبة ال�سعادة"
و احتماالت �إج��راء عمليه يف �أحباله ال�صوتية".
وان��ه��ال��ت التعليقات م��ن قبل متابعي ح�سني
على م��ا كتب حيث مت��ن��وا ل��ه ال��ت��ع��ايف �سريعًا
ال�ستكمال م�شاريعه الفنية التي ينتظرها حمبوه.
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ǀȮȮůȶƾƱƄžǎȮȮƸżǍů

12.10.2018

MID SEADON SALE
ȲƾűǍŽȚȶȔƾƉƶƴŽȤȚǞſȤǠź

ȬȶǍźǠźǀƸŽƾƱƄŲȘƾžȹ ƾƁȖǘƴƭůǜƁǍǰſȲƾƈƸž

ƾƱƸŲȴǞƸƶżǋſȚǍǩȶƾŮƾŴȤƾƱż(ǛƁǍŸȼ )ȆǍƄƶŴȯǞǰſǎƁȢȆȜǍƸƭŽȚ

ȴƾżǋŽȚǚżǟƴŸǒƸƱƈů30%

ƾŮƾŴȤƾƱż (ǛƁǍŸȼ ) ȆǍƄƶŴ ȯǞƆſǎƁȢ ȆȜǍƸƭŽȚ Ǡź ǜƁǍƆſ ȲƾƈƸž ȬȶǍź Ǎȿ ƉƁ
ȳƾƵƬſȁȚ ȢǋƆŽȚ ȝƾƵƬƶƵŽȚȶ ȸȢƾƶŽȚ ȝȚǞƬŸ ȜǞŸȢ ƾƱƸŲ ȴǞƸƶż ǋſȚǍǩȶ
ȶ 17/10/18 ǏƸƵƈŽȚ  ȔƾƯŮȤǈȚ ǠžǞƁ ǙŽȣȶ ȆǜƸƸŽƾƱƄŲȘ ǜƸžǞƸŽ  ǠſƾƆž
ǏƸƵƈŽȚ  ȔƾƯŮȤǈȚ ǠžǞƁȶ ǍƄƶŴ ȯǞǰƶƁǎƁȢȶ ȜǍƸƭŽȚ ȬǍź Ǡź 18/10/18
ƾŮƾŴȤƾƱż(ǛƁǍŸȼ )ȶƾƱƸŲȴǞƸƶżǋſȚǍǩǠź25/10/18ȶ24/10/18
ǀƴƵƇŽƾŮǀżȤƾƪƵŽȚƾƷŸȶǍźȜȤƾƁǎŽǜżǞŸǋůȴȖǜƁǍƆſȲƾƈƸžǀƳƃŵǋƯƉƁ
ȿ
ǕȿƄƵƄƁ ǂƸŲ ƾƷǤǍƯů ǠƄŽȿ Ț ȝȚȥƾƸƄžȁȚȶ ȝƾƬƸƱƈƄŽȚ ǜž ȜȢƾƱƄŴȁȚȶ
ǚƸƄƉƳůǚƵƪƁǽ ȝǞſƾƇŽȚǚżǟƴŸ30%ǀƃƉƶŮǒƸƱƈůǜžǜǣƾŮȿǎŽȚ
 ȳȥǍȿ ŽȚȶǀƸŽǎƶƵŽȚȝȚȶȢǈȚȆǁƸƃŽȚ
ȸȢƾȿƶŽȚȔƾƬŸǈ ȵǾŸȖȜȤǞżǌƵŽȚǊƁȤȚǞƄŽȚǠźǓƲźȲǞƯƱƵŽȚȸȤƾŴȚǞƷƃƄſȘ
ȝȚȶȢǈȚȶǁƸƃŽȚǚƸƄƉƳůǚƵƪƁǽ  ǠſƾƆžȳƾƵƬſȁȚ
ȢǋƆŽȚǜƸƵƬƶƵŽȚȶ
ȿ
ȿ
ȜȢȤȚȶƺƭƈŽȚǀƸȿ ſƾƳžȘ ȝǾƵƇŽƾŮǀƸűȚȶȢȥȘǋűǞůǽ ȔȚǍƪŽȚȳȥȤȶǀƸŽǎƶƵŽȚ

ǟƴŸȚǞźǍȿ Ưů
VEET MEN
ǀŽȚȥȁǍƬƇƄƉžȽ
ǛƉƆŽȚǍƯŵ

ǛȮȮżǞŸǋůȤȚǞȮȮſȤȜǋȮȮǣȚȿǍŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚǀȮȮżȤƾž
MID SEASON ǀȮȮƴƵƇŮ ȬƾƄƵƄȮȮŴȂŽ
.24.10.18ǟȮȮƄŲǍƵƄȮȮƉůǠȮȮƄŽȚSALE
ȤȚǞȮȮſȤȩǍȮȮƯůǀȮȮƴƵƇŽȚȤƾȮȮŶȘǠȮȮźȶ
ǠȮȮƄŽȚǀȮȮƁǍƫƯŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚǟȮȮŻȤȖǛȮȮƳƸƴŸ
ǜȮȮžǀƯȮȮŴȚȶǀƴƸƳȮȮƪƄŮȶƾƷſǞƃƇƄȮȮŴ
ǟȮȮƄŲǚȮȮƫůȝǾȮȮƁǎƶůǕȮȮžǕȮȮƭƲŽȚ
ƾȮȮƷƶž ȜȤƾȮȮƄƈž ǕȮȮƭŻ ǟȮȮƴŸ %50
ȆǜƸůƾȮȮƉźȆǎȮȮƁǾŮȆȝƾƄȮȮƉƸɸȆȝƾȮȮƄƸżƾű
ǀȮȮźƾǤȁƾŮǚȮȮƸŶƾƶŮȶǗȮȮŶƾƯžȆǍȮȮƸſƾƶů
ǀƴƸƳȮȮƪůȶȟȧȮȮȮŮǎȮȮƁǾŮǟȮȮŽȘ
ȟȧȮȮȮŮȝƾȮȮƉƶƸű

ǗƁǍƈŽȥȤǞŽǞżǀƴƸƳƪůǘƴƭůȤȚǞſȤ
2018/2019
ǀȮȮźƾǤȁǁȮȮŻǞŽȚȴƾȮȮŲǍȮȮƵŲǈȚȶȖǍȮȮƬųǈȚȆȰȤȥǈȚȆǍȮȮƱǧǈȚ

ǏȮȮŮǾƵŽȚǀȮȮſȚǎƈŽȴȚǞȮȮŽǈȚ

FRESHǝȮȮƴż(ȱǞȮȮŽ)ǙȮȮƸƭƯůǠȮȮƄŽȚǏȮȮŮǾƵŽȚǕȮȮƭŻǟȮȮƴŸǠȮȮź
Ǎȿ Ưů
Ⱦ
ǀƯȮȮŴȚǞŽȚƾƷƄƴƸƳȮȮƪƄŮȬƾƄƵƄȮȮŴȂŽȱǞȮ
Ⱦ ȮŸǋůȤȚǞȮȮſȤȜǋȮȮǣȚǍȿ ŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚǀȮȮżȤƾž
ȆǜƸůƾȮȮƉƱŽȚȆǚȮȮƸŶƾƶƃŽȚȆǎȮȮƁǾƃŽȚȆȝƾȮȮƄƸżƾƆŽȚȆǍȮȮƸſƾƶƄŽȚȆȸȥȚǍȮȮƆŽȚǜȮȮž
ǀȮȮƁȿ ǞƸƇŽȚȶȜƾȮȮƸƇŽƾŮǀȮȮƵƯƱžȴȚǞȮȮŽƺŮȶȆǀȮȮƁǌŲǈȚȶȲȢƾȮȮƶƫŽȚȆȝǽǞȮȮƀǍźǈȚ

ȟȧ179.90ȮȮȮŮǁȮȮƸżƾűYELLOWǀƴƸƳȮȮƪƄŽȚǜȮȮƵǤȴȶǋȮȮƆů

ȵǋŽȚȶƾƷƸźȷȖȤǠƄŽȚǟŽȶǈȚȜȿǍƵŽȚǠƀǚűȤǚżȷǋŽȝƾƁǍżǌŽȚȷǞŻȖȷǋŲȘ ȮȮȮŮǍȮȮƳƁƾŮǁȮȮƸżƾűBLUEȟȧ179.90ȮȮȮŮǁȮȮƸżƾűGREEN ȟȧ149.90ȮȮȮŮǜȮȮƸƄƁȚȥǍűREDȟȧ199.90
ȝǞǧȶ ȆȔƾƬƸƃŽȚ ȜǞŹǍŽȚ ȳƾƵƇƄŴȁȚ ǀźǍŹ Ǡź ǀŻǾƇŽƾŮ ȳǞƲƁ Ǟƀȶ
ǠƄŽȚǀźƾƮƶŽȚǀƇǣȚȤȶȜǍƪƃŽȚǀŻǾƇŽȚȦǞžǏžǾƁƾžǋƶŸȱƾƳƄŲȁȚ
ȚȹǍƇŴǍƅżǈȚǀŽǞűǍŽȚȦǞƲŶȷǋŲȘǠƀȳƾƵƇƄŴȁȚǀźǍŹȝȀž
ǀƸƴƵŸȲȶȖȆǕŻȚǞŽȚǠźƾſȢȚǋűȖǽȶƾƶǣƾŮȕȜǍƄźǌƶžȖǋƃůǛŽǀŻǾƇŽȚȴȖǽȘ
ȢǾƸƵŽȚ ǚƃŻ 4 ȮŽȚ ȴǍƲŽȚ Ǡź ǠſȶǋƲƵŽȚ ȤǋƶƳŴȁȚ ȳƾƁȖ ǌƶž ȝȖǋŮ ǀŻǾŲ
ǀŽȚȥȁǚƵƯƄƉůǜƸƳƉŽȚȳȚǋƈƄŴȘǀƲƁǍŶȲȚǎůǽȶǜƸƶƉŽȚȯǽȕȝǍȿ žǋŻȶ
ǜƸƁǍƫƯŽȚȲƾűǍŽȚǋƶŸǟƄŲǍƯƪŽȚ
ǝƶǣƾŮǎŮ ǠƴƸǣȚȤǎŸ ȴǞƸƶż ǛƄƷƁ
ȿ
ǛǣǾƁǝűǞŽȚǛǣǾƁƾžǚżǏƸƴźȒȤǞȿ ƭƄƶŽǁŻǞŽȚȝƺƁǛŽȖȆȲƾűǍŽȚƾƷƁȖȆǜƳŽȶ
Ⱦ
ƾƵȹ ǣȚȢǂƇƃƁȶ ǛƷƸŽƾƀȖȶ ȤƾưƫŽȚ
ǀŽȚȥȁ ȝȚǍƬƇƄƉž ǀŸǞƵƆž VEET MEN ǟƴŸ ȚǞźǍȿ Ưů ȹƾƬƁȖ ǛƉƆŽȚ
ǜž ǀƲƸȿ ŵȶ ǀƯƄƵž ǃžȚǍŮ ǜŸ
ȲƾűǍŽȚǋƶŸǛƉƆŽȚǍƯŵ
ǛżǞŸǋƁ ȴȖ ȵǍȿ ƉƁ ȚǌŽ ȆǛƷƴűȖ
ǛƁǍżǞƀȶVEET MENƾƶŽȳǋȿ ƲůȆǍƯƪŽȚǀŽȚȥȘǠźȜǋǣȚǍŽȚǀżȤƾƵŽȚȆVEET
ȝƾƸŽƾƯƱŽƾŮǚźƾƇŽȚǃžƾſǍƃŽȚǟŽȘ
ǘŶƾƶƵƴŽǀǧƾųƿŴƾƶžȆǀŽƾƯźȶǀƴƷŴǀƲƁǍƭŮǋǣȚǎŽȚǛƉƆŽȚǍƯŵǀŽȚȥȁ
ȿ
ƾƷƴȿ żȶ ǍƷƪŽȚ ȚǌƷŽ ǀƸƷƸźǍƄŽȚ
ǚƵƯƁǛƁǍƳŽȚǓƲźǘǣƾŻȢȲǾųǀƆƸƄſǠƭƯƁȶȆǛƉƆŽȚǠźǀƯŴȚǞŽȚ
ȔȚǎŸǈȚǛƳŽƾƱŶǈǀƫƫƈž
ȿ
ǀƇǣȚȤƾƷƲźȚǍůȶǀŸƾŴ24ǟƄŲȳȶǋůǀŮǞŶȤǍźȿ ǞůǠƄŽȚSilk & FreshǀƸȿ ƶƲƄŮ
ǜƸƶŰȁȚȳƾƁȖBaby Morning
ǚƴž150ȶǚƴž200ǀžȥǍŮǍźȿ ǞƄžǛƉƆŽȚǍƯŵǀŽȚȥȁǁƸɸǛƁǍżȜǍƭŸ
29/10 | 22/10 | 15/10
ȳƾƵƇŽȚǠźȲƾƵƯƄŴȂŽ
ȬƾƄƵƄŴǽȚǛƷůƾȮȮȮƷžȖȶȤƾȮȮȮȮưƫŽȚǕƸƭƄƉƁǍƷƪŽȚǜžǜƸƶŰȘȳǞƁǚż
ȿ
ǀƯƄƵžȶǀżǍƄƪžȝƾƸŽƾƯźǛƀȤ
Ǟȿ ƭůǟƴŸǛƀǋŸƾƉůǀżǍƄƪžȝƾƸŽƾƯƱŮ
ȿ
ȿ
17:30ȔƾŰǾŰȳǞƁǚżǀƵƮƄƶžȝƾŶƾƪſǠŽƾƀǈȚȶȲƾƱŶȀŽ
ȝƾƃűǞŽȚǗƴƄƈžǍƸƬƇƄŽǀƯƄƵžǀŵȤȶ&(ǗƸźǞƯƸƵƀǗƸƪƀ)16/10
ǠƶƷžǗƸŵȶȴƾƶźǕžȜǌƁǌƴŽȚ
ǀƯƄƵžȶǀſǞȿ ƴžǀƸŸȚǋŮȘǀŵȤȶǋƁǋűǜžȢǞƯƁ(ǛƁǾƉŽȚ)ȴǞƶű23/10
ǛżȤƾƮƄſȚǠźǜƇſȜǋƁǋŸȴȚǞŽȖȶȲƾƳŵƺŮ(ǛƁǾƉŽȚ)ǍƸƬƇƄŽ

ȴǞƸƶżǠźǠŽƾƇŽȚǍƷƪŽȚȲǾųȝƾƸŽƾƯȿ ƱŽȚ
ȿ
ȿ
ȲƾƱŶȀŽƾƷƴżǀƫ
ƫƈžǀƴžǍŽȚǠƴƸǣȚȤǎŸ

SchollȝƾſƾƃǤǠƴƵƯƄŴȚ
ǠƪƵŽȲƾƵƯƄŴȁȚȜȤǍȿ ƳƄž
ǠŽƾƯŽȚƿƯƳŽȚǕžǉƁǍž

ƿƲƶŽȚǠƴƸǣȚȤǎŸǠźǜƇſǏƸƵųǚż

ǀȮƇǧȲƾȮƆžǠȮźȜǋȮǣȚǍŽȚǀȮżȤƾƵŽȚȆScholl
ȿ
ȝƾſƾƃǤǙȮŽȳ
Ⱦ ǋȿ ȮƲůȆƾȮƵƷŮǀȮƁƾƶƯŽȚȶǜȮƸžǋƲŽȚ
ȆǚƆŽȚǜȮžǀȮŸǞƶƫƵŽȚȶȲƾƵƯƄȮŴȁȚȜȤǍȿ ȮƳƄž
ȬƾȮűȶǈȚ ǀȮŷǞƇƴž ȜȤǞȮƫŮ ǗȮƱƈů ǠȮƄŽȚȶ
ƿȮƯƳŽȚ ȲƾȮƯƄſȘ ǋȮƶŸ ǠȮƪƵƴŽ ǀȮƲźȚǍƵŽȚ
ȲǞȮŵȝƾȮſƾƃǤȜǋȮƁǋƆŽȚǀȮƁǌŲǈȚȶȖǠȮŽƾƯŽȚ
ǍƸŹȶǘȮƸŻȤȆȴǞȮƴŽȚȯƾƱȮŵǚűǜȮžǀȮŸǞƶƫž
Ⱦ
ȆȜȤǞȿ ƭƄžƾȮƸűǞŽǞƶƳƄŮǝűƾƄſȘǛȮůȸǌŽȚȶȆǠȮǣǍž
ǜžȶȆȚǋȮƸȿ űȔȚǌȮƇŽƾŮȝƾſƾƃƬŽȚǘȮƫƄƴůǂȮƸŲ
ǚȮǧȚǞƁ ƿȮƲƶŽȚ ǠȮƴƸǣȚȤǎŸ ȴǞȮƸƶż
ƾƷŽƾƵƯƄȮŴȘȜȢƾȮŸȘǜȮƳƵƵŽȚ
ǛȮƳŽȳǋȿ ȮƲƁȶȲƾȮƱŶǈȚǕȮžǝůƾżȤƾȮƪž
ȲƾƵƯƄȮŴȁȚȜȤǍȿ ƳƄžǚűȝƾſƾƃǤǜȮŸǂƁǋƇŽȚ
ȜǎȮƸƵƵŽȚ ȝƾȮƸŽƾƯƱŽȚ ǜȮž ǀȮŸǞƵƆž
Ⱦ
ǗȮƸƱƈƄƴŽ ǠȮƀȶ ȆȳǋȮƲŽȚ ǗȮż (ǓȮƪž(ȮŽ
ǍƷȮƪŽȚ ȚǌȮƷŽ
ǜȮŸ ǀȮƆůƾƶŽȚ ȬƾȮűȶǈȚ ǘȮŶƾƶž ǠȮź ȸȤǞȮƱŽȚ
ǟȮƄŲȶ  ǀŸƾȮƉŽȚ ǜȮž 
ǚȮűȾ ȝƾȮſƾƃǤ ȆȔȚǌȮƇŽȚ ȱƾƳȮƄŲȘȶ ǓȮưǤ
&(ǁȮƸůǞů)ǕȮžƿȮƯƴſǀŸƾȮƉŽȚ
ǀȮƵŽƻƵŽȚȝƾżƾƳȮƄŲȁȚǜȮžȳǋȮƲŽȚƿȮƯżǀȮƁƾƵƇŽȲƾƵƯƄȮŴȁȚȜȤǍȮƳƄž
ȲƾȮƱƄŲȚ ǚȮƵűȖ ǠȮź ǀƸƫƈȮŵ ǟȮƴŲȖ
ǠȮƄŽȚȲƾƵƯƄȮŴȁȚȜȤǍȿ ȮƳƄžǚȮűȪǞȮƭųǟȮŽȘǀȮźƾǤȁƾŮȆƾȮƷŻǽǎſȚǕȮƶžȶ
ȤƾȮƃƳŽȚȶ ȤƾȮưƫƴŽ ǠƲƸȮŴǞž
Ⱦ
ǟŽȘȸȢƻȽůǠȮƄŽȚȶȲǋƶƫŽȚȶȖȔȚǌȮƇŽȚȝƾȮŶƾŮȿ ȤǜžǠȮƴųȚǋŽȚȔǎȮƆŽƾŮǘȮƫƄƴů ȴǞƲƄƴƄźǍƷȮƪŽȚȚǌȮƷŽǀŸƾȮƉŽȚǍȮƸųǈȚǏȮƸƵƈŽȚȳǞȮƁǠȮź
ǠȮƪƵŽȒǜƁǍƮƄƶůȚȣƾžȆȴȣȘȝƾżƾƳȮƄŲȁȚǕƶƵůȶȬƾȮűȶȀŽȸȤǞźǗȮƸƱƈů ǍŲƾȮŴȩǍŸǠź(ȳƾȮŮȳƾŮǠȮƴƸŮ)ǠȮƃƸŮȜƾƶŻǜȮžțǞȮƃƇƵŽȚǠȮǣƾƶƅŽȚǕȮž
.SchollȝƾȮſƾƃǤǠƴƵƯƄȮŴȘǠȮŽƾƯŽȚƿȮƯƳŽȚǕȮžǉȮƁǍž
ǀƴǣƾƯŽȚȢȚǍȮźȖǚƳȮŽǕȮǣȚȤȶ

احلمل

ال �ث��ور

يوم جيد يف انتظارك ،رمبا تلتقني ب�شخ�ص كنت تتمنني ر�ؤيته
بال�صدفة� ،أو ي�أتيك خرب �سعيد تنتظرينه منذ فرتة ،ا�ستعدي
لفرحة مقبلة تنري �أيامك وتريح بالك� ،أنت يف �أعلى منحنيات حظك
هذا الأ�سبوع .ال حتاويل التربير لأحد ت�سبب مب�شكلة كبرية يف
املكتب اليوم ،هو ميلك ل�ساناً ف�صيحاً ً
قادرا على الدفاع عن نف�سه.
ال تفكري ط��وال ال��وق��ت يف عالقة انتهت �أو عالقة مقبلة،
عي�شي اللحظة احل��ال��ي��ة وات��رك��ي امل�ستقبل للم�ستقبل.

ت�صرفاتك
عليك �أو على
ِ
ال يوجد �شيء يف الكون ميكن �أن ي�سيطر ِ
ويحجّ مها� ،أنتِ ل�ستِ �إن�ساناً ميكن لأي �شخ�ص �أن يحجمه �أو يتح ّكم
بت�صرفاته ،ابقي هكذا م�ستقلة ومتميزة دائماً � ً
أبدا ،ال يوجد ما ميكن
أحالمك،
قيمتك من �أجل الو�صول �إىل �أحد � ِ
�أن يغيرّ هذا .ال تقللي من ِ
إمكانياتك فقط.احلياة
�أنتِ قادرة على الو�صول �إىل القمر �إن �أردتِ ب�
ِ
ً
م�صدرا للإ�ضاءة ،قد يكون م�ؤملاً ً
لعينيك لكنه مهم
يجب �أن حتمل
قليال ِ
ميكنك العي�ش بدونها حتى �إن ّ
ف�ضلتِ الظل �أكرث ،عدم
كال�شم�س ،ال ِ
وجودها يعني الفناء ،هكذا بال�ضبط الت�ضحية يف العالقة ال�سليمة.

وم�شاعرك ت�سيطر اليوم على كل �شيء ،قليل من التوتر
�ارك
ِ
�أف��ك� ِ
ب�سبب ه��ذا التغري لكنه �سيمر ،ال ال��وق��ت ،لأن ال��وق��ت �سيمر
بنف�سك �أكرث وب�سرعة تزداد مع مرور الأيام.
و�ستقدرين على التحكم ِ
اجلوزاء ال�شم�س تغيب وت�شرق ،بعد �أح��ل��ك حلظات الليل ي��أت��ي النور،
ال تظني �أب� ً
��دا �أن الأم���ل ق��د انتهى ،لأن يف ك��ل حلظة �أم��ل جديد.
عليها،
نف�سه
يفر�ض
أن
�
يحاول
حياتك
إىل
�
عاد
�شخ�ص ما
لكنك �أخذتِ
ِ
ِ
حياتك.
ِ
قرارك ب�ش�أنه منذ زمن ،ال ت�سمحي له بالتدخل من جديد يف ِ
منا�سبة جيدة للت�س ّكع مع الأ�صدقاء القدامى الذين مل ترينهم منذ
فرتة لي�ست بب�سيطة ،احلياة � ً
أعطتك فر�صة جديدة لر�ؤية كل
أخريا � ِ
ال�سرطان منكم الآخر ،خا�صة بعد فرتة طويلة� ،أنتِ �سعيدة بهذا كله ،ا�ستمتعي
ولقائك معهم لأن ه��ذه فر�صة ال يعلم �أح��د متى �ستتكرر.
بيومك
ِ
ِ
تفكريك الآن ،واحلق يُقال هذا �أمر
وحده امل�شروع احلايل ما ي�شغل
ِ
فكرك م�صبوب على فكرة واح��دة �ستنتهي ب�سال�سة
جيد لأن كل ِ
�إن �شعرتِ �أن �شيئاً م��ا ينق�ص العالقة ف�لا ت��ت��واين ع��ن احلديث
مع �شريكك عن الأم��ر ،بالت�أكيد هو �أي�ضاً يريد م�صلحة العالقة.

ف � ّك��ري يف ح��ي��ات� ِ�ك ال�شخ�صية ق��ب��ل التفكري يف ح��ي��اة من
حولك ،فهم �أي�ضاً يفكرون يف حياتهم � ً
أوال قبل �أي �شخ�ص
ِ
�آخ���ر� ،أن���تِ على دراي���ة ت��ام��ة �أن���ه ال ي��وج��د �أح���د يف الكون
ب��ك قبل نف�سه لأن ه��ذا ي��ن��ايف املنطق الب�شري.
اال�سد �سيهتم ِ
أخ�برك اجلميع
يناديك لال�ستمرار يف
�صوت ما
طريقك الذي � ِ
ِ
ِ
وبعملك.
بنف�سك
لكنك م�ؤمنة
ِ
ِ
�أنه طريق فا�شل وال �أمل منهِ ،
اليجب�أنت�سافراكليوم�إىلمكانجديدفقطل ِأنكتريدين�أن ّ
تنفذي
ن�شاطاً ً
متميزا ،يكفي فقط �أن ي�ستمتع كل منكما ب�صحبة الآخر.
ميكنك زيارة كل الأماكن التي تريدين الذهاب �إليها �إن ا ّدخرتِ
الكم ال��ك��ايف م��ن الأم����وال ب����أيّ طريقة ،رمب��ا �ست�ضطرين �إىل
التق�شف لكن هذا لي�س �سيئاً �إن ا�ستطعتِ توظيفه بطريقة �سليمة
العذراء ال ت�أمني للأ�صدقاء يف العمل ،الأم��ر ال ي�سري هكذا �أب� ً
��دا ،يف
املكتب هناك �أ�شخا�ص موثوق بهم و�أ�شخا�ص ال �أم��ان لهم ،ال
إمكانك �إخبار �شخ�ص من فريق �آخر عن خطة فريقكم
تظني �أن ب� ِ
تع ّلمتِ ال�سهر يف الليل والتفكري يف �أح��ده��م ،رغ��م �أن��ك ل�ستِ
فيك بنف�س احلما�سة ،لكن خمّني ماذا؟
مت�أكدة �إن كان يفكر ِ
من يفكر فيه حالياً هو �أنتِ َ ،مل ال ت�أخذين �أنتِ اخلطوة الأوىل؟
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ت��������س��������ال��������ي
�إن �ضل ِبك الطريق فهذا لي�س �سيئاً� ،أنتِ تعرفني ً
جيدا �أن هذا
�سيجعلك ترين طرقات جديدة كبرية وخمتلفة ،وتكت�سبني
ِ
بنف�سك وح��اويل ال��ع��ودة �إىل الطريق
خ�برات �أك�ثر ،فقط ثقي
ِ
حلمك.
امليزان القومي ال��ذي تعرفني �أن��ه
أملك ويحقق ِ
�سيو�صلك �إىل � ِ
ِ
الإن�سان يتعلم ما دام حيّاً ،ال تتكربي على تع ّل ِمك �أي �شيء
يف ال��ك��ون� ،أن���تِ تعرفني ج��ي� ً
�دا �أن ن�صائح رئي�سك عبقرية.
تقلقك ،ال تقلقي،
�شريكك
فعل
لديك فكرة عظيمة لكن ردة
ِ
ِ
عقلك و�ستعجبه الفكرة بالت�أكيد.
بل �أخربيه بكل ما ي��راود ِ

ا�شرتكي يف �إح��دى اجلمعيات اخلريية التي تتط ّلب التعامل مع
الأطفال� ،أنتِ حتبني هذا النوع من الأعمال الإن�سانية ،و�أنتِ ب�أم�س
العقرب احلاجة �إىل مثل تلك الأم��ور خا�صة حني يتعلق الأمر بالتعامل مع
الأطفال� ،ألطف الكائنات على وجه الأر�ض.ت�صوّري لو قرر نيوتن
�أال يركز على التفاحة الب�سيطة التي �سقطت على ر�أ�سه ،ملا اكت�شف
اجلاذبية � ً
أبدا ،الأمر نف�سه يكمن يف التعامل مع �صغائر الأمور يف العمل.
و�شريكك
خطئك �أنتِ ،
ِ
يف الكثري من الأوقات يكون �سبب امل�شكلة نابع من ِ
يحاول �أن يتنا�سى املوقف لكي ال تزيد امل�شاكل بينكما ،افعلي مثلما يفعل.

جتعلك متحم�سة لأكرث
التغريات الكبرية التي طر�أت على العمل ِ
أمامك على
لديك فر�ص كبرية وعامل كامل انفتح � ِ
من �سبب� ،أهمها �أن ِ
م�صراعيه.القلقموجودبالت�أكيد،لكناحلما�سة�أكرببكثريمنكلهذا.
ع��ل��ي��ك ال��ت�����ص��رف ب��ن��ح��و غ��ي�ر م��ق��ب��ول
القو�س �أح����ي����ان����اً ي���ك���ون
ِ
ل�����دى ال��ب��ع�����ض م����ن �أج������ل ال���و����ص���ول �إىل ف���ك���رة ذك��ي��ة
و�أك��ث��ر م��ن��ط��ق��ي��ة ،امل���وق���ف ل���ن ي��ك��ون ب�����س��ي��ط��اً ل��ك��ن��ه جيد.
امل��ع��رف��ة الكافية ب�صغائر الأم����ور مهمة يف ال��ع�لاق��ة ،يجب
�أن ت��ك��وين ع��ل��ى دراي����ة ع��ل��ى الأق����ل مب��ا يف ح��ي��اة �شريكك.
��ارك ك��ب�يرة وج��ي��دة ج� ً
���دا ،ق����ادرة ع��ل��ى �إث��ب��ات
ال��ي��وم �أف���ك� ِ
ذات���ه���ا يف ���ش��ت��ى امل��ن��اح��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة��� ،س��ي��ك��ون ع��ل��ي� ِ�ك ب��ذل
م�صلحتك
لكنك تعرفني �أن���ه �سي�صب يف
ِ
الكثري م��ن اجل��ه��د ِ
اجل���دي ب�شتى ال��ن��واح��ي ،ف��ق��ط �إن ك���ان الأم����ر �سليماً ومنطقياً.
ع��ل��ي� ِ�ك ال��ت�����ص��رف مب��ه��ن��ي��ة ،ال ت��ت��ذاك��ي ع��ل��ى �أح���ده���م لأن� ِ��ك
تظنني �أن ب��إم��ك��ان� ِ�ك فعل ���ش��يء ال مي��ت �إىل املنطق ب�صلة.
منزلك ف ��إن ه��ذا يعني م�شكلة لي�ست
حني حت��دث م�شاكل يف ِ
ب�سيطة ي��ج��ب �أن ت�سيطري ع��ل��ي��ه��ا ،ال ت�ترك��ي��ه��ا ت����ؤذي� ِ��ك.
���ك يف ط��ري��ق خمتلف،
���ك يف ط��ري��ق �صحيح مل��ج��رد �أن� ِ
ال تظني �أن� ِ
ال ي��ج��ب �أن ت��ف��ع��ل��ي ه����ذا ،يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان ي��ك��ون ال��ط��ري��ق
ال�صحيح ه��و ال���ذي ي�ضم بع�ض ال�صحبة والأن�����س ،م��ن ق��ال �إن
ال����دل����و الأن�����س م�س�ألة �سيئة �أو مم��ل��ة؟ �سيكون الأم���ر ج��ي� ً
�دا بالت�أكيد.
���ض��ب��ط ال��ع��م��ل م��ه��م ج� ً
���دا ،ق��د ي��ك��ون �أه����م م��ن امل�����ش��روع نف�سه،
ي��ج��ب �أن تعملي ع��ل��ى ج��ع��ل �أ���س��ل��وب� ِ�ك دق��ي��ق��اً وح��دي��ث� ِ�ك ك��ذل��ك.
ال ت�����ؤذي ن��ف�����س� ِ�ك يف �سبيل الت�ضحية م��ن �أج����ل ���ش��ري��ك��ك ،ه��ذا
لي�س ج��ي� ً
�دا وال ُي��ع��د ت�ضحية ،ب��ل يف ال��ن��ه��اي��ة ���س��ي��ؤذي��ك �أن���تِ .

رمبا ت�ضطرين اليوم �إىل ترجمة بع�ض الأفكار ب�صورة فورية لأحد
أ�صدقائك ،لأنه ال يدرك ما حوله ،لذا �أنتِ بحاجة �إىل �أن تو�ضحي
�
ِ
نظريتك بنحو مف�صل ينا�سب تفكريه ،ف�أنت بحاجة �إىل ذلك.
احل��وتله
ِ
�شخ�ص م��ا يعتقد �أن لديه ر�ؤي���ة كاملة لكل �أف��ع��ال� ِ�ك حالياً،
لكنك تعرفني �أن��ه ال يرى �سوى ما تريدين �أن��ت �أن تريه �إياه.
ِ
���ك ت��ري��دي��ن �أن تختربيه،
ال تن�صبي ل�شريكك ال��ف��خ��اخ لأن� ِ
�ف�لا ،ال حت���اويل اخ��ت��ب��اره لأن ه���ذا م��ه�ين ج� ً
ه��و لي�س ط� ً
��دا.

مقاالت

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

ق����صّ����ة ب���ل���د الب������ن ال��ب��ل��د
ه��ذا الأ���س��ب��وع ،عندما
ب����د�أت ال����ّ�ش��م�����س جتر
�أذي��ال��ه��ا نحو املغيب،
وب��د�أ الليل و�سكونه،
ق�صة بلد ت�سبح
بد�أت ّ
ع��م��ي� ً�ق��ا يف ال��ذك��ري��ات
لنعيد ذك��ري��ات �أ ّي���ام
زم������ان� ،أ ّي������ام ح��ي��اة
ال��ب�����س��اط��ة ،القناعة
وامل��واق��ف الإن�سانيّة
ل���ت���اري���خ ب���ل���د ح��اف��ل
ك��ان من��وذجً ��ا ومثاال،
ت��ك � ّل��م ب��ل��غ��ة امل��ح��ب��ة
وال��ت�����س��ام��ح واجل�ي�رة احل�����س��ن��ة��� ،س��ي��دة امل��وق��ف بني
�أهلها الذين وقفوا جنبًا �إىل جنب يف كل املنا�سبات
ع��ل��ى اخ��ت�لاف��ه��ا والأ ّي�����ام الع�صيبة ال��ت��ي �شهدتها.
هذا امل�شهد ،ا ّل��ذي �أُ�سدلت ال�ستارة عليه ،يُعيده لنا
لنلم�سه ونعي�شه جمددا على �أر���ض هذا البلد الطيّب
ال��ف� ّن��ان ال��ك��ب�ير اب��ن �شفاعمرو ال��ب��ار ال� ّزم��ي��ل عفيف
�شليوط يف �إن��ت��اج عمل ف ّني ،ح�ضاري ،تربوي مميّز
ون���ادر ،ي�ستحق ك��ل التقدير وال��ث��ن��اء .ليُن�سينا ما
يجري داخ��ل �أ�سوار مدينتي وبني �أروقتها ،حاراتها
وعلى �سطوحها و�ساحاتها ،و�أجواء الأعياد احلزينة
وامل��ظ��ل��م��ة ،وحت���دي���دا يف ه���ذا ال�����ش��ه��ر م���ع اق�ت�راب
االنتخابات البعيدة كل البعد عن الدميقراطيّة والتي
ت�سيطر عليها العقلية الرجعيّة والطائفية لت�س ُلب

�ضحكة �أه��ال��ي��ه��ا ال��ع��ف��و ّي��ة ،وت��ع��ك��ر �صفو �أج��وائ��ه��ا
و�سمائها املكفه ّرة وقمرها ال�سّ اطع وجنومها امل�شعّة.
ق�صة بلد ،حيث افتتح مقهى يف �إحدى
وحتت عنوان ّ
امل��ن��ازل ال��ع��ري��ق��ة يف ال����ّ�س��وق ال��ق��دمي ،ذات الأهمية
التاريخية ال��ك��ب�يرة ،ال��ذي ول�ل�أ���س��ف مت �إغ�لاق��ه منذ
�أكرث من ع�شر �سنوات ،ومل تهتم �أيّ م�ؤ�س�سة ب�إعادة
افتتاحه �إلاّ عندما تغني ف�يروز "زورونا ك��ل �سنة
م ّرة" � ،إال �أن هذه املعادلة تغريت هذه الأي��ام �إىل كل
خم�س �سنوات م � ّرة ،وذل��ك يف �إط��ار مهرجان نظمته
�شبكة املراكز اجلماهريّة يف البلدة ،يلعب من خالله
الف ّنان عفيف �شليوط �شخ�صيّة �صاحب مقهى لريجعنا
نعي�ش �أيّام زمان� ،أيّام العفويّة وال�صراحة بح�ضور
ح�شد كبري م��ن امل��دع��وي��ن ،وا�ست�ضافة �شخ�صيّات
وفنانني ،وعلى �أط�لال وذك��ري��ات و�أن��غ��ام املو�سيقى
الأ�صيلة ،ارت�شف احل�ضور القهوة العربيّة الأ�صيلة،
ح��ي��ث ك���ان احل�����ض��ور يف ق��ل��ب احل���دث وج����زءًا منه.
رم��������اح ،ال����ت����ي ت����ق����در م���ث���ل ه������ذه الإجن���������ازات
ت��ب��ع��ث ب����أل���ف ه��م�����س��ة ت��ق��دي��ر وع���رف���ان وت���ق���ول :
���ش��ل��ي��وط ��� ،س�لام��ة  ،ع��ن��ت�ير وغ�يره��م م��ن الف ّنانني
�سيظلون يعزفون على الغيتار وه��ي مك�سورة ،لأن
عزفهم مم��ي��ز ،وكلماتهم ع��ذب��ة جتعلنا نحلق عاليًا
رغ��م الإه���م���ال ،وق � ّل��ة ال��دع��م ،ال��ت��ق��دي��ر والت�شجيع،
و�سنظل معا �أب��ن��اء البلد ال��واح��د ن��ردد :ويكفي �أنها
بلدي لأه��واه��ا ،التي نريدها �أب � ّي��ة� ،شاخمة� ،أ�سرة
واحدة ،تعمل معا على تهيئة الأجواء املريحة بعيدا
ع��ن مظاهر العنف وال��ت��ج��ري��ح واخل��ط��اب الطائفي.

س���يّ���ارة ال��ج��ي��ب األح��م��ر

ب�����ق�����ل�����ـ�����م زه�������ي�������ر دع����ي����م

الحظ الزوج �أ ّن زوجته منذ يومني بد�أت " تزوم وتعوم"
"وتقلب خلقتها على الفا�ضي" ..ومل يعرف امل�سكني لها �سببًا
م�س �شعورها املُر َهف ب�سوء .
 ،فما يذكر �أ ّنه �أزعلها ب�شيء �أو ّ
فه�ش ّ
ّ
احلقيقي  ،فال ب َّد من �سبب ،
وب�ش وحاول �أن يعرف ال�سبب
ّ
لتح�صل ً
�شيئا.
فلي�ست فيه امل ّرة االوىل التي تفعلها �ست البيت ِّ
وبعد ا�ستدراج قليل فتحت " امل�ستورة" فاها قائلة :
" �أبوها لي�س ب�أف�ضل من �أب��ي  ،بل بالعك�س فقد كان
�أب���ي ع��ن��وا ًن��ا ورم���� ًزا  ،ولي�ست ه��ي ب�أف�ضل م� ّن��ي �أو
�أج��م��ل  ،ح ّتى ي�شرتي لها زوج��ه��ا جيبًا �أح��م��ر جدي ًدا
م��ن ال��وك��ال��ة  ،يف ح�ين �أ���س��وق �أن���ا ���س � ّي��ارة �أك��ل
ال���ده���ر ع��ل��ي��ه��ا و����ش���رب م��ن��ذ خ��م�����س �سنوات"
�أنظر اليها منفو�ش ًة كما ديك ا َ
حلبَ�ش  ،مت�شي على
ر�ؤو����س �أ�صابعها وك����أن الأر����ض ال حتملها !!!
وي��روح امل�سكني ي�شرح لها ويُف�سّ ر ويُ�برّر � :أ ّنها
لي�ست �أف�ضل منك وال �أجمل ،ولك ّن االمر مُتع ّلق
بامليزانيّات وامل��دخ��والت والو�ضع االقت�صاديّ ^ÊÊ=46cÊÊ;»CÊÊ CCÊÊ<»`ÊÊÒR:C6ÊÊ EÊÊP9`ÊÊ94Ù
 ،ف����زوج امل��ح��رو���س��ة راح���ي���ل ي��ق��ب�����ض رات��بً��ا  ¤EÊÊ=CÊÊ ±´C6j±bê±Dʺʴʥʮ ʯʥʣʲʥʮ«±RÊÊ ±Ô¹CÊÊ
ك��ب�يرًا يفوق رات��ب��ي ورات��ب��ك بكثري  ،ناهيك عن
`ê±F=ÒEP9±X=ýc;ê±ZbÐb8Ð1
ّ
املدخوالت الأخ��رى من ت�أجري املحال التجاريّةZÛ RR120140`^7c;ê±EC2 .
و ُت�برط��م ال��زوج��ة وال ت��ري��د �أن تفهم!..تريد ´±»C=9ûb3
جيبًا �أح��م��ر �أو ليلكيًّا ال ي��ق� ّل ���س��ع�رًا ع��ن جيب EC ZÊÊdh»\C 4
راح��ي��ل  ،ب��ل يَفقه ���س��ع�رًا وج��م��الاً وق���وّة خيل.ʱʥʬʫʩʠʱʴʥʨ4ʱʴʥʨc;ê±³¼bÊÊ5 .
وت��ن� َ�ف����ُّ�ض امل���ح���اوالت واملُ��ح��ادث��ات بالقطيعة
 DÊÊbðÒ]ÊÊ9ê±DÊÊCj²CÊÊcÊÊ9Ðb8ÊÊ cÊÊ;ê±EÊÊ:g
 ،ف���ت�ت�رك "املحرو�سة" ال���ب���ي���ت اىل بيت .ʺʥʹʩʢʰʤʷʥʧ´C:=94]ºýCðÒEP9±C¹P$´C6j±b
اه����ل����ه����ا .......................وم��ا زال���ت هناك´CÊÊ0C;´CÊÊP9±EÊÊ:3±aÊÊ=9ÔRÊÊÐ Ê ±±QÊÊ .
ق��د حدثت ه��ذه ّ
الق�صة على �أر����ض ال��واق��ع وقد ;.1987E
حتدُث ،فالت�شبّه بالغري �أ�ضحى ً
مر�ضا  ،وحماوالتنا EP9±½P;<ZÎC0±E=Ch±´Cb94ê
�ألاّ نكون نحن �أنف�سنا بل نكون الغري واالف�ضل .0526009770¤Î±bÊÊ04-9059120¤Ðb69
دون ال ّنزول اىل �أر���ض الواقع  ،ي�ضعنا يف م�أزق ÀRÔÎb7ES9R=EP9±
ÑRÊÊ=?DÊÊRÒÑ ÊÊÁÒRÊÊ/9D=ÊÊcÊÊ;aÊÊP`ÊÊ
dÊÊ2 ²CÊÊ8aÊÊbÐcÊ
وي�ضعنا يف و�ضع ن�ستدين به ونتو ّرط .فال�سعادة ÊRÙ«±RÊÊ±Ô¹CÊÊ^ÊÊ=46EÊÊP99
Û
احلقيقيّة ما كانت م ّرة بال�سيّارة واجليب والفيال ¯EC±27/10/2018O»CcEÛ P9±ÏCRPD8c
بقدر ما كانت بالقناعة واملحبّة وخمافة ال��ربّ ±R< ³R/E=C±
وقبول وتقبّل الواقع والتعايُ�ش مع املوجود  ،وال
EP9±T=g»ÔÒC;õ
ب�أ�س �أحيا ًنا من �أن نحلم  ،على ان يكون احللم "
على ق � ّد فرا�شنا"  ،ومبقدورنا
اجل ّد والن�شاط ان ُنح ّققه.
ببع�ض ِ
قدميًا قالت جدّتي  " :من يت�سلقّ
اىل �أعلى قد ي�سقط ويك�سر عنقه"
دع��ون��ا ن�صعد ب��ق��در طاقتنا ..
دع�������ون�������ا ن����ح����ل����م ب������ق������در ام����ك����ان����ي����ات����ن����ا ..
دعونا ان ال نت�شبّه �إلاّ مبن هو قريب م ّنا ومن �أو�ضاعنا
وظ��روف��ن��ا  ،و�إال فقد نفرط عقد العائلة  ،ون�ضيع يف
متاهات ال�دّي��ون والقرو�ض ال����ّ�س��وداء والعي�ش النكد.

¯Ð ÊÊÊÊÊ

