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وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 12/10/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو.

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

قداس وجناز االربعين 

(ام جاد)ماري سليم جروس 

وأنسباؤهم  أقرباؤهم  جــروس  آل  عموم 
ـــارج يــدعــونــكــم  ـــخ فـــي شــفــاعــمــرو وال
ــــــــهــــــــم  ــــــــت ــــــــشــــــــارك ــــــــم ل
لنفس  ـــة  راح االربــعــيــن  ــاز  ــن ـــداس وج ق
ــــر  ــــذك فـــقـــيـــدتـــهـــم طــــيــــبــــة ال
ـــــمـــــرحـــــومـــــة الـــــغـــــالـــــيـــــة ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

قداس وجناز االربعين 

(ابو فادي) ادوار ميخائيل حداد 

ــه ــوت ــه وأخ ــت ــه, اخ ــات ــن ــفــقــيــد,  ب ـــن ال إب
وأنسباؤهم  أقرباؤهم  ــداد  ح آل  وعموم 
ــرو والــــخــــارج يــدعــونــكــم  ــم ــاع ــف فـــي ش
االربــعــيــن  ــاز  ــن وج ـــداس  ق لمشاركتهم 
الغالي الذكر  طيب  فقيدهم  لنفس  راحــة 

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الرابعة مساًء من يوم السبت الموافق 13/10/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

قداس وجناز االربعين 

(ابو بطرس) زاهي عطاهللا جمال 

وأخواته اخوته  بناته,  أبنائه,  الفقيد,  أرملة 
وأنسباؤهم  أقرباؤهم  جمال  آل  وعموم 
ــرو والــــخــــارج يــدعــونــكــم  ــم ــاع ــف فـــي ش
االربــعــيــن  ــاز  ــن وج ـــداس  ق لمشاركتهم 
الغالي الذكر  طيب  فقيدهم  لنفس  راحــة 

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة السادسة مساًء من يوم السبت الموافق 13/10/2018 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

و تخرجهم سوًيا وحصولهم على شهادة 
الطب المرموقة من جامعة بوخارست 

 تهنئة حارة  

فهنيًئا لألخوة الثالثة  
الذين حققوا انجاًزا غير مسبوق  

بإنطالقهم سوًيا لتحقيق المجد    

غدًا السبت موعدكم مع املهرجان اإلنتخابي 
شفاعمرو  وح����دة  ق��ائ��م��ة  يف  األض���خ���م 

حي  ببث  ينقل  امل��ه��رج��ان 
مهنية  بكامريات  ومباشر 
وساحر  السالم  موقع  عرب 
نجار  ت��ه��ام��ة  ال��ج��م��اه��ري 
ع��ل��ى ص��ف��ح��ات م��واق��ع 

ت��ع��ي��ن امل��رب��ي��ة 
مريفت عزام مديرة 
جبور  جبور  مدرسة 
خلًفا  اإلب��ت��دائ��ي��ة 
الفاضل  للمربي 
ي����وس����ف ع���ب���ود

مشروعنا   وهذا  رؤيتنا  هذه 
على  ج��اه��دي��ن  وسنعمل 
رئيس  مع  حتمًا  تحقيقه  
القادم  شفاعمرو  بلدية 
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ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك: اي����م����ان ح��اي��كت������������ل������������ف������������ون076-5400464

املهرجان ينقل ببث حي ومباشر بكامريات مهنية عرب موقع السالم 
وساحر الجماهري تهامة نجار على صفحات مواقع التواصل االجتماعي 

اإلنتخابي  املهرجان  السبت موعدكم مع  غدًا 
شفاعمرو  وح����دة  ق��ائ��م��ة  يف  األض���خ���م 

اجتماع  اىل  م�ؤيديها  جمه�ر  �شفاعمرو  وحدة  قائمة  دعت 
م�شاء  م��ن   والن�شف  ال�شابعة  ,ال�شاعة  حافل  انتخابي 
من  حيث  ال��شطاين,  حي  يف  القائمة  مقر  يف  ال�شبت  غد  ي�م 
املت�قع ان يرقى هذا االجتماع اىل م�شت�ى اأعظم املهرجانات 
اأكرب  املهرجان  ه��ذا  يعترب  حيث   املحلية,  االنتخابات  يف 
الرئي�س  يح�شره  حيث  بجدارة  انتخابيه  تظاهره  واأ�شخم 

جمه�ر  يح�شره  وكذلك  م�ؤيديه  وجمه�ر  يا�شني  عر�شان 
بقية الق�ائم االنتخابية يف حتالف الرئي�س عر�شان يا�شني .

انتم مدع�ون حل�ش�ر هذا املهرجان االإحتفايل الهائل وتقدمي 
الدعم الكبري للقائمة ولل�شيد جري�س حنا, الرجل املعطاء الذي 
قدم وال يزال يقدم خدمات جّمة ل�شالح اهله وجمتمعه من 
اأجل منحه الثقة لتب�ء من�شب القائم باالأعمال وبجداره ...

هذه رؤيتنا وهذا مشروعنا وسنعمل 
مع  حتمًا  تحقيقه   على  جاهدين 
القادم  شفاعمرو  بلدية  رئ��ي��س 
التي ترافق مدينة  ال�شالم مبادرتها االإبداعية لعر�س االأزمات وامل�شاكل  تطرح 
الع�ش�ية حتارب وتراهن على  ال�شنني يف حني جميع ق�ائم  �شفاعمرو ع�شرات 
. الكعكة"  و"تق�شيم  بال�شلطة  التمتع  اأجل  من  عالن  ورئي�س  فالن  رئي�س  ف�ز 

الزمن  حدود  يتعدى   , القادم  الرئي�س  من  جًدا   عاٍل  طم�حاتنا   �شقف  ولكن 
بجدارة   الرئا�شة  ا�شتحق  العظيم   امل�شروع  هذا  تبنى  ومن  الفكري  واالبداع 
مطالبني  الرئا�شي  مل�شروعنا  االأ�شا�شية  البن�د  عليكم  نعر�س  نحن  وه��ا 
ليحقق  املكثفة  عنايته  حت��ت  ال��ب��ن���د  ه��ذه  و���ش��ع  ال��ق��ادم  البلدية  رئي�س 
منذ  وامل����اط���ن����ن   ال�����ش��ك��ان  ال��ي��ه  ي�شب�  ال���ذي  االأع��ظ��م  االإجن����از  للبلد 
"برقابة  كفيل�ن  ال��ب��ل��دي��ة  م���ظ��ف��ي  ف��ان  ذل��ك  ع���دا   وم��ا  ال�شنني  ع�����ش��رات 
: االأ�شا�شية   واخل��دم��ات  امل�شاريع  بقية  تنفيذ  على  اجلديدة"  االدارة 
وال��������ي��������ك��������م ب��������ن���������د م�������������ش������روع������ن������ا االأ���������ش��������ا���������ش��������ي :

1.اإجناز حي مار ي�حنا يف ال��شطاين حلل اأزمة  االأزواج ال�شابة امل�شيحية ف�ًرا 
2.اإجناز  حي جديد يف امليدان حلّل �شائقة اأزمة ال�شكن لالأزواج ال�شابة االإ�شالمية 
اجل������ن�������د  ح��������ي  يف  �����ش����ك����ن����ي����ة  وح����������������دات  3.زي���������������������ادة 
امل���������ش����رح����ني ل���������ش����م����ان م�������ش���ت���ق���ب���ل ال�������ش���ب���ي���ب���ة امل����ع����روف����ي����ة 
ب��ن��اء  ف���ر����س  وت����ف���ري   , ف�������ًرا  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  اخل����رائ����ط  اإجن������از   .4
ال��ع���ادي��ة  واأرا�����ش����ي  اجل���م���ال  دار  وح���ي  ج���رو����س  وع����رة  يف  م�����ش��رف��ة 
وامل�������ش���اب���ع, الأن�����ه ال���ن���ا����س ه���ن���اك ت��ع��ي�����س ب���رع���ب امل���ح���اك���م وال���ه���دم 
نف�س  يف  ال�����ش��ف��اع��م��ري��ة  ل���الأرا����ش���ي  امل���ح���اذي���ة  االرا����ش���ي  5.انتزاع 
امل��ن��ط��ق��ة وط���ري���ق ع�����ادي - ال��ك��ع��ب��ي��ة م���ن ���ش��ل��ط��ة ع��ي��م��ق ي��زراع��ي��ل 
و���ش��م��ه��ا ل�����ش��ل��ط��ة ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ل�����ش��م��ان م�����ش��ت��ق��ب��ل اأه�����ايل امل��دي��ن��ة 
مب�شاركة  العام  للجمه�ر  وافتتاحه  ف���ًرا  القدمي  ال�ش�ق  ترميم  انهاء   .6
عظيم  اأث��ري  جت��اري  معلم  اىل  وحت�يله  هناك,  املحالت  �شاحبة  الكني�شة 
اليها  امل�ؤدية  ال�ش�ارع  جميع  واإغالق  بالبالط  ور�شفها  الدير  �شاحة  7.ترميم 
القدمي  ال�ش�ق  مع  يتجان�س  ال�شيارات,  من  خاٍل  للنا�س  عام  متنزه  م�شروع  يف 
امل���ح���اذي  م��ك��ان��ه��ا  م����ن  ف��������ًرا  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  8.اإخ����������راج 
االأرا�����ش����ي  وحت����ري����ر  ال���ك�������ش���ارات  م��ن��ط��ق��ة  اىل  ون���ق���ل���ه���ا  ل���ل���ب���ي����ت 
لل�شباب  ال��ب��ن��اء  م�����ش��ط��ح  ل��ت������ش��ي��ع  ���ش��ك��ن��ي��ة  اأرا����ش���ي  اىل  وحت���ي��ل��ه��ا 
وحت����ي���ل���ه���ا  ال����ب����دوي����ة  ل����الأح����ي����اء  ع������ام  ت���رم���ي���م  يف  9.العمل 
جم�������دًدا اإه����م����ال����ه����ا  وع���������دم  ع���������ش����ري����ة  راق������ي������ة  اأح������ي������اء  اىل 
من  جم������دًدا(   ال��ت��ل��ك���ؤ  )وع����دم  ف�����ًرا  احل��ظ��ائ��ر  ج��م��ي��ع  10.اخراج  
ال��ب��ي��ئ��ة  ج������دة  ل��ت��ح�����ش��ني  ب���احل���ظ���ائ���ر   م��ن��ط��ق��ه خ��ا���ش��ه  اإىل  امل���دي���ن���ة 
لزيادة  االأ�شب�ع  يف  ي�م  املدار�س  يف  الطالب  مبادلة  مبادرة  11.اإطالق 
طائفية مدار�س  يف  نتق�قع  دمنا  ما  ال�احد  البلد  اأبناء  بني  واللحمة  التعارف 

وحت����ي���ل���ه���ا  امل����دي����ن����ة  يف  ال����ب���������ش����ات����ني  ج���م���ي���ع  12.ترميم 
االأح������ي������اء الأب�������ن�������اء  وا�������ش������ع  ث�����ق�����ايف  ري�����ا������ش�����ي  م���ل���ت���ق���ى  اىل 

ي��ق���د  ���ش��ف��اع��م��رو  يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ه��ن��ي  ك���ام���ل  خم��ط��ط  13.ر�شم 
مكانتها  واإع������ادة  ق��ط��ري  ري��ا���ش��ي  ���ش��رح  اىل  امل��دي��ن��ة  حت���ي��ل  ن��ح��� 
امل�شروع  ل��ه��ذا  ال�����ش���اق��ل  م��الي��ني  وا���ش��ت��ث��م��ار  ال��ب��الد   يف   " "امل�شل�بة 
يف  واالأم������ان  االأم�����ن  ف��ر���س  يف  ال�����ش��رط��ة  ل��ت��ق�����ش��ري  ف�����ري  14.عالج 
امل���دي���ن���ة,  وال���ت����ج���ه ب��ر���ش��ائ��ل ع��اج��ل��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة وال����زي���ر 
15.اإر�شاء حّل ف�ري الأزمة حي اب� �شهاب واإعفاء النا�س من املحاكم االإجرامية 
16.اإر�شاء حّل الأزمة حي الف�ار  والتفاو�س مع امل�شتكية اليه�دية والتي تدعي 
امتالكها الأرا�شي احلي , ونقل امللكية ف�ًرا الأ�شحاب االأرا�شي واإ�شدار رخ�س بناء 
هذا غي�س من في�س ....الأن البلد لي�شت للبيع باملزاد العلني من اأجل وظيفه لفالن 
... وغريها  والنيابة  باالأعمال  القائم  وظائف  على  القرعة  يف  وم�شاركه  وعالن  
ال���������������ت����������������ف���������������ي���������������ق ويل  واهلل 

املربية مريفت عزام قرار تعيينها ر�شمًيا  ت�شلمت 
ي�م-1 االبتدائية  جب�ر  جب�ر  ملدر�شة  مديرًة 
ي��شف عب�د  الفا�شل  للمربي  ,خلًفا   10-2018
الذي ت�ىل اإدارة املدر�شة على مدار �شن�ات ط�يلة
و�شتت�ىل املربية مريفت عزام مهام اإدارة املدر�شة 
خالل العام الدرا�شي احلايل على اأن يتم ن�شر مناق�شة 
ر�شمية جديدة قبيل العام الدرا�شي املقبل. جدير 
بالذكر اأن عزام عملت يف املدر�شة ملدة �شبعة ع�شر 
عاًما كمعلمة و�شغلت من�شب نائب مدير ثانية ....
ال�������ش���الم ت��ت��م��ن��ى ل��ل��م��رب��ي��ة م���ريف���ت ع����زام 
ال��ن��ج��اح واالزده��������ار مب�����ش��ريت��ه��ا ال��رب���ي��ة 
االأ����ش���ع���دة ك���اف���ة  ع���ل���ى  ال���ت���ق���دم  ودوام 

جبور  مدرسة  مديرة  عزام  مريفت  املربية  تعين 
جبور اإلبتدائية خلًفا للمربي الفاضل يوسف عبود



* إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة، نرجو منك التوجه إلينا من خالل "اتصل بنا" في موقع "نلتقي في مزراحي – طفحوت وذلك حتى أسبوعين قبل موعد الفعالية، وسنسعى للمساعدة حسب اإلمكانيات المتاحة.
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محاضرات وفعاليات ُمثرية للكبار وللصغار

ا, عدد األماكن محدود ـًً التسجيل مسبق
للتسجيل أدخلوا إلى: 

أو اتصلوا على 4060-600-077, أيام األحد حتى الخميس 08:00-24:00
ويوم الجمعة  08:00-13:00

المحاضرة 

مفتوحة أمام 

الجميع وبدون 

مقابل!

مع  إلهام دويري تابري
مؤلفة وأخصائية تربوية

في محاضرة بعنوان:

دور القصة بالتربية اإليجابية
فرع مزراحي – طفحوت, شارع سلطان باشا األطرش, شفاعمرو

يوم االثنين 22.10.18 | الساعة 19:30
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ال�شبت  ي�م  اأقيم  الذي  بلد"  ة  "ق�شّ مهرجان  اإط��ار  يف 
القدمي,  �شفاعمرو  �ش�ق  ح��ي  يف   6/10/2018
�شفاعمرو  يف  اجلماهريية  املراكز  �شبكة  نظمته  الذي 
برنامج  تقدمي  مت  �شفاعمرو,   بلدية  يف  الثقافة  وق�شم 
حي  يف  عم�ري  لبيب  اأب�  منزل  يف  �شفاعمرو"  "مقهى 
�شلي�ط  عفيف  الفنان  علينا  ّطل  حيث  القدمي,  ال�ش�ق 
رّواد  بزبائنه  يرّحب  ك��ان  مقهى  �شاحب  ب�شخ�شية 
بالتايل  م�شتح�شًرا  والقه�ة,  ال�شاي  لهم  ويقّدم  املقهى 
اجلميلة. االأّي���ام  تلك  اىل  بنا  وع��ائ��ًدا  املدينة  تاريخ 
دورين  للفنانة  غنائية  فقرة  تقدمي  الربنامج  خالل  مت 
ق�ش�س  ب�شرد  �شفاعمرو  �شكان  من  عدد  وق��ام  منرّي, 
من  تخل  مل  �شفاعمرية  �شخ�شيات  ع��ن  وح��ك��اي��ات 
مباريكي,  ي��شف  جب�ر,  اليا�س  منهم:  برز  الطرافة, 
الكاتبة  �شغري,  م��شى  عم�ري,  هالة  حمادة,  اأم��ال 
�شليبا.  ح��ن��ا  اهلل,  ن�����ش��ر  ���ش��اه��ر  خ��ط��ي��ب,  ع��اي��دة 
حان�ت  �شاحب  ج��ّم��ال  داوود  احل�ش�ر  ف��اج��اأ  كما 
عن  وحت��ّدث  للمقهى  ح�شر  عندما  االأحذية,  لت�شليح 

حي  يف  قائًما  يزال  ال  الذي  ال�حيد  احلان�ت  حان�ته, 
داغر.  ف���ؤاد  الق�س  احل�ش�ر  حّيا  كما  القدمي,  ال�ش�ق 
اأثار هذا احلدث الثقايف الفني اهتمام الكتاب واالعالميني 
اأب� عبيد مقااًل عن هذا احلدث  , فكتب االعالمي معني 
ُن�شر يف عدة م�اقع جاء فيه :" هذا االأ�شب�ع, عندما بداأت 
ال�ّشم�س جتر اأذيالها نح� املغيب, وبداأ الليل و�شك�نه, 
ة بلد ت�شبح عميًقا يف الذكريات لنعيد ذكريات  بداأت ق�شّ
وامل�اقف  القناعة  الب�شاطة,  حياة  اأّي��ام  زم��ان,  اأّي��ام 
تكّلم  ومثاال,  من�ذًجا  كان  حافل  بلد  لتاريخ  االإن�شانّية 
بلغة املحبة والت�شامح واجلرية احل�شنة, �شيدة امل�قف 
اإىل جنب يف كل املنا�شبات  اأهلها الذين وقف�ا جنًبا  بني 
�شهدتها". التي  الع�شيبة  واالأّي����ام  اختالفها  على 

ُيعيده  عليه,  ال�شتارة  اأُ�شدلت  اّل��ذي  امل�شهد,  "هذا 
البلد  ه��ذا  اأر����س  على  جم��ددا  ونعي�شه  لنلم�شه  لنا 
الّزميل  ال��ب��ار  �شفاعمرو  اب��ن  الكبري  الفّنان  الطّيب 
ترب�ي  ح�شاري,  فّني,  عمل  اإنتاج  يف  �شلي�ط  عفيف 
ما  لُين�شينا  والثناء.  التقدير  كل  ي�شتحق  ونادر,  ممّيز 
حاراتها  اأروقتها,  وبني  مدينتي  اأ�ش�ار  داخل  يجري 
احلزينة  االأعياد  واأج�اء  و�شاحاتها,  �شط�حها  وعلى 
وامل��ظ��ل��م��ة, وحت���دي���دا يف ه���ذا ال�����ش��ه��ر م��ع اق���راب 
والتي  الدميقراطّية  عن  البعد  كل  البعيدة  االنتخابات 
لت�شُلب  والطائفية  الرجعّية  العقلية  عليها  ت�شيطر 
اأج�ائها  �شف�  وتعكر  ال��ع��ف���ّي��ة,  اأهاليها  �شحكة 
و�شمائها املكفهّرة وقمرها ال�ّشاطع وجن�مها امل�شّعة."
هذا و�شارك عدد كبري من االأهايل يف هذا الربنامج املثري, 
وطالب�ا باأن ي�شتمر هذا املقهى يف ن�شاطه, الإلقائه ال�ش�ء 
على �شفحات هامة من تاريخ مدينة �شفاعمرو العريق.    

شليوط  ع��ف��ي��ف  ل��ل��ف��ن��ان  ه���ائ���ل  ن���ج���اح 
ش���ف���اع���م���رو   م���ق���ه���ى  ب����رن����ام����ج  يف 

مع انتهاء امل�عد الر�شمي مل��شم ال�شباحة لهذا العام - 
ي�م االثنني 8.10.18 - اأ�شدرت م�ؤ�ش�شة "بطريم" 
ح��االت  ل��ع��دد  التلخي�شي  تقريرها  االأوالد  الأم���ان 
ال�شباحة  م��شم  بداية  ومنذ  انه  يت�شح  حيث  الغرق 
هذه  كتابة  وحتى   16.04.2018 بتاريخ  احل��ايل 
بال�فاة. انتهت  غرق  حالة    33 ت�شجيل  مت  ال�شط�ر 
احل��االت,  ه��ذه  بني  من  ان  اي�شا  املعطيات  وبينت 
العرب  واالوالد  االطفال  ن�شيب  من  كانت  منها  �شتة 
حاالت   3 ان  حيث  ع��ام,   18 حتى  �شفر  جيل  م��ن 
واح���ا���س  وب���رك  مائية  جممعات  يف  وق��ع��ت  غ��رق 
حاالت   3 و  املنزل  �شاحة  اأو  املنزل   داخ��ل  �شباحة 
العام.   احل��ي��ز  يف  مائية  وجممعات  ب��رك  يف  وق��ع��ت 
العطلة  خ��الل  عملت  ق��د  ال�شحة  وزارة  وك��ان��ت 
ال��غ��رق يف  ال���ع��ي حل��االت  رف��ع  اأج��ل  م��ن  ال�شيفية 
اعالمية  ال�شيافة �شمن حملة  الربك اخلا�شة وبي�ت 

وا�شعة كجزء من اخلطة ال�طنية الأمان االوالد التي 
م�ؤ�ش�شة  من  مببادرة  عامني  قبل  احلك�مة   اأقرتها 
"بطريم" الأمان االأوالد.  وتنا�شد "بطريم" وحتذر من 
امكانية حدوث حاالت غرق عديدة ا�شافية حتى بعد 
كنا  ما  اذا  خا�شة  املنزل  داخل  ال�شيف  اأ�شهر  انتهاء 
نتحدث عن فئة االطفال حيث قد حتدث هذه احلاالت 
ح��س  يف  10�شم,  بعمق  مياه  ويف  وبهدوء  ب�شرعة 
مُينع  لذا  ماء.  دل�  او  ط�شت  يف  واأي�شا  اال�شتحمام, 
�شخ�س  قبل  من  فعالة  مراقبة  دون  تركهم  باتا  منعا 
بالغ. كما يت�جب اأي�شا  اإفراغ اأي دل� او ح��س ماء 
بعد ا�شتعماله داخل املنزل. ويف حال وج�د م�شبح او 
العمل  يجب  املاء,  من  افراغها  ميكن  ال  خا�شة  بركة 
اليها واالمتناع  اقامة جدار مينع دخ�ل االوالد  على 
ح��س  يف  ل�حده  �شن�ات   5 جيل  دون  طفل  ترك  من 
لثانية واحدة". ول�  للمياه  اأي م�شدر  اأو  اال�شتحمام 

 100 من  اأكرث  اأهايل  مع  ال�شحة  وزارة  ت�ا�شلت 
الط�ارئ  ق�شم  يف  ت���اج��دوا  ال��ذي��ن  وطفلة  طفل 
اأطفالهم  مع  ودعتهم  املا�شي  اجلمعة  ي�م  لالأطفال 
لتلقي العالج ملنع االإ�شابة باحل�شبة. وذلك ب�شبب 
التخ�ف من انتقال العدوى لالأطفال, بعد اأن اّت�شح 
تتلقى  كانت  القد�س  م��ن  �شهًرا(   11( طفلة  اأن 
باحل�شبة. م�شابة  ايخيل�ف  م�شت�شفى  يف  العالج 

اأ�شيب  احلايل  العام  بداية  منذ  اأّنه  اإىل  وي�شار  هذا 

يف  االأك��رب  العدد  وه�  باحل�شبة,  م�اطنا   515
اأ�شعاف   10 من  اأك��رث  �شن�ات-   10 منذ  البالد 
حيث  امل��ا���ش��ي!  ال��ع��ام  يف  ال��ع��دوى  م�شابي  م��ن 
اأّن  ويبدو  هذا  فقط!   42 املا�شي  العام  يف  اأ�شيب 
عدد  رف�س  ه�  ا�شرائيل  يف  املر�س  تف�ّشي  �شبب 
�شد  اطفالهم  تطعيم  من  االأه���ايل  من  به  باأ�س  ال 
اأطفاال  ويعّر�س  للخطر  يعّر�شهم  ما  املر�س  هذا 
به. واالإ���ش��اب��ة  ال��ع��دوى  ان��ت��ق��ال  غ��ريه��م خلطر 

الطرق  ح�ادث  يف  م�شرعهم   عربًيا  �شخ�شا   60 لقي 
االأ�شابيع  يف  قتل�ا  منهم   10  , ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
قتل   ,  2018 عام  بداية  منذ   . املا�شية  اخلم�شة 
حالة   24 مبعدل   , الطرق  ح�ادث  يف  �شخ�شا   217
ت�شعة  اأن  البيانات  ت�شري  كما   . ال�شهر  يف  وف��اة 
املجتمع  من   )0-14( العمرية  الفئة  من  اأطفال  
 , العام  بداية  منذ  الطرق  ح�ادث  يف  قتل�ا  العربي 
. املا�شية  اخلم�شة  االأ�شابيع  يف  قتل�ا  منهم  ثالثة 

ب���ي���ان���ات ح������ل االإ�����ش����اب����ات ال���رئ���ي�������ش���ي���ة يف 
امل���ج���ت���م���ع ال����ع����رب����ي م���ن���ذ ب�����داي�����ة ال����ع����ام:

الفئة  من  العربي  املجتمع  من  اأطفال  ت�شعة  *مقتل 
العمرية )14-0( يف ح�ادث مرورية منذ بداية العام 
. وقد ُقتل ثالثة منهم يف االأ�شابيع اخلم�شة املا�شية .

من   )15-24( العمرية  الفئة  من  �شاًبا   16 *مقتل 
املجتمع العربي يف ح�ادث مرورية منذ بداية العام .
العمرية )+65(  الفئة  امل�شنني من  *مقتل ثالثة من 
من املجتمع العربي يف ح�ادث ال�شري منذ بداية العام .

العربي  امل��ج��ت��م��ع  م��ن  امل�����ش��اة  م��ن   15 *م��ق��ت��ل 
ثالثة   . ال�����ش��ري  ح�����ادث  يف  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
م��ن��ه��م ق��ت��ل���ا يف االأ���ش��اب��ي��ع اخل��م�����ش��ة امل��ا���ش��ي��ة .
العربي  املجتمع  م��ن  ال�شائقني  م��ن   27 *م��ق��ت��ل 

ثمانية   . ال�����ش��ري  ح�����ادث  يف  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
.  )24 �شن  )ح��ت��ى  ال�شباب  ال�شائقني  م��ن  منهم 

ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع  م���ن  ���ش��ائ��ق   118 *ه���ن���اك 
منهم   37  , ق��ات��ل��ة  ���ش��ري  ح�����ادث  يف  م��ت���رط��ني 
.  )24 �شن  )حتى  ال�شباب  ال�شائقني  م��ن  ك��ان���ا 

ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات  راك��ب��ي  م��ن  ت�شعة  *م��ق��ت��ل 
م���ن امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام .

*م����ق����ت����ل اأح���������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 . 
 , ي���اروك  اأور  جمعية  ع���ام  م��دي��ر   , كيتا  اإي��ري��ز 
 , ح��ت��م��ًي��ا  ق���دًرا  لي�شت  ال��ط��رق  "ح�ادث  ي��ق���ل: 
التي  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  ولتقليل  ملنعها  ط��رق  هناك 
اأن  ال��دول��ة  ع��ل��ى  ي��ج��ب   . ومقلقة  ع��ال��ي��ة  ت���زال  ال 
وبذل  االأع��م��ال  ج��دول  راأ����س  على  الق�شية  ت�شع 
يجب   . الطريق  على  التالية  ال�شحية  ملنع  اجله�د 
 , التحتية  البنى  حت�شني  يف  ن�شتثمر  اأن  علينا 
وزيادة   , واخلطرة  احلمراء  الطرق  على  وخا�شة 
الطرقات  على  ال�شرطة  وت���اج��د  ال��ق��ان���ن  اإن��ف��اذ 
املكثفة  وال��ت���ع��ي��ة  ال���ع��ي  ن�شر  على  وال��ع��م��ل    ,
حمايتنا  اىل  بدوره  �شي�ؤدي  الذي  االأمر   , والن�عية 
." ال�شحايا  ع��دد  وتقلي�س  الطريق  على  جميعا 

م���ع ان��ت��ه��اء م���وس���م ال��س��ب��اح��ة ل���ه���ذا ال��ع��ام
33 حالة غرق انتهت بالوفاة وارتفاع ملحوظ لحاالت 
الضيافة وبيوت  الخاصة  السباحة  برك  يف  الغرق 

الصيف  أشهر  انتهاء  بعد  إضافية  غ��رق  ح��االت  ح��دوث  إمكانية  من  تحذر  -"ب��ط��ريم" 
املياه م��ن  10س���م  بعمق  ال��غ��رق  لخطر  امل��ع��رض��ون  األط��ف��ال  فئة  ل��دى  امل��ن��زل   داخ���ل 
-رصد 6 حاالت وفاة يف املجتمع العربي نصفها وقع يف الحيز العام والنصف اآلخر داخل املنزل

-ح��م��ل��ة اع��الن��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���ان 
الضيافة   وب���ي���وت  ال��خ��اص��ة  ال����ربك  يف  ال���غ���رق  ح����االت  م���ن  ل��ل��ت��ح��ذي��ر  األوالد 

مصرع 60 مواطنًا عربيًا بحوادث الطرق منذ بداية 2018

بالحصبة  امل��ص��اب��ن  نسبة  ارت��ف��اع 
أض��ع��اف  10 ب��م��ع��دل  ال���ب���الد  يف 

ال�شلطات  وع�ش�ية  لرئا�شة  االنتخابات  �شتجري 
�شلطة  و197  اإقليمًيا  جمل�ًشا   54 يف  املحلية 
العربية  املحلية  ال�شلطات  غالبية  البالد,  يف  حملية 
باقة  عدا  ما  وال�شاحل  والنقب  واملثلث  اجلليل  يف 
.30.10.2018 تاريخ  يف  الطيبة  ,جت,  الغربية 

�شجل  ح�شب  االق���راع  حق  اأ�شحاب  ع��دد  ويبلغ 
الناخبني ال�شادر عن وزارة الداخلية 6,650,354.

اأم�������ا ع������دد اأ�����ش����ح����اب ح�����ق االق����������راع يف 
ال��ب��ل��دات ال��ع��رب��ي��ة ف��ه��� ع��ل��ى ال��ن��ح��� ال��ت��ايل:
اأب�   ,29286 �شفاعمرو-   ,59031 النا�شرة- 
الفحم-  اأم   ,9480 �شنان-  اأب�   ,5388 غ��س- 
 ,9137 عبلني-   ,9626 اإك�شال-   ,35880
البعينة جنيدات- 6517, بئر املك�ش�ر- 6422, 
 ,5372 ط��ب��ع���ن-  ب�شمة   ,8748 ج��ن-  بيت 
 ,14532 امل��ك��ر-  ج��دي��دة   ,5650 ال��ب��ع��ن��ة- 
ج�شر   ,6685 جلج�لية-   ,4711 ج���ل�����س- 
الكرمل12711-,  دال��ي��ة   ,9020 ال���زرق���اء- 
حنا-  دير   ,8263 االأ�شد-  دير   ,7066 دب�رية- 
 ,4595 حرفي�س-   ,5374 الزرازير-   ,7346
يان�ح   ,22864 ط��م��رة-   ,9548 ط��رع��ان- 

يركا-   ,13211 النا�شرة-  يافة   ,4562 جت- 
الهيجاء-  اأب�  ك�كب   ,8056 كاب�ل-   ,10734
�شميع-  ك�����ش��رى   ,8383 ك�شيفة-   ,2604
 ,3644 ح��ج��اج��رة-  طبا�س  كعبية   ,5676
كفر   ,7990 يا�شيف-  كفر   ,2374 ب��را-  كفر 
قا�شم-  كفر   ,12586 مندا-  كفر   ,14697 كنا- 
 ,7550 اللقية-   ,12971 قرع-  كفر   ,15290
 ,16099 امل��غ��ار-   ,10378 ال���ك���روم-  جم��د 
معل�ت  معليا2561-,   ,2919 امل���زرع���ة- 
نحف-   ,5604 امل�شهد-   ,18521 تر�شيحا- 
 ,21504 �شخنني-   ,3008 �شاج�ر-   ,8467
ماهل-  عني   ,5212 عيل�ط-   ,4196 عيلب�ن- 
 ,9217 ع�شفيا-   ,42760 ع��ك��ا-   ,9012
 ,13363 ع��رع��رة-  ع���ارة   ,16707 ع��راب��ة- 
 8739 الفريدي�س-   ,8578 النقب-  ع��رع��رة 
قلن�ش�ة-   ,4432 البقيعة-   ,2653 ف�ش�طة- 
 ,33865 ره��ط-   ,6475 ال��رام��ة-   ,14618
اأم  ال�شبلي   ,57593 الرملة-  الرينة11601-, 
�شعب-   ,5245 ال�شالم-  �شقيب   ,4197 الغنم- 
.2496 اجل�س-   ,9775 ال�شبع-  تل   ,4863

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

الكني�شت  اأ���ش��درت  ال��ب��الد,  يف  م��رة  الأول 
ق���راًرا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شلطات  ان��ت��خ��اب��ات  ي���م  ع��ن  ب��االإع��الن 
امل����اف���ق  ال���ث���الث���اء  ي������م   , امل��ح��ل��ي��ة 

ر���ش��م��ي��ة  ع��ط��ل��ة   ,30.10.2018
ن�شبة  رف��ع  بهدف  وذل��ك  االأج��ر,  مدف�عة 
املجال  وف�شح  االنتخابات  يف  الت�ش�يت 
الت�ش�يت. يف  للم�شاركة  اجلميع  اأم���ام 

السلطات  ان��ت��خ��اب��ات  ي���وم  ع��ن  االع����الن 
األجر مدفوعة  رسمية  عطلة   - املحلية 
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أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعــــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي شبگة نعمـــــان

ت�شجيل  مت  ان��ه  يت�شح  لل�شرطة,   خ��ا���س  تقرير  وف���ق  
االأ�شب�ع  خ��الل  ال��ب��الد  ���ش���ارع  يف  �شري  خمالفة   4800
بينها  وم���ن  خ��ط��رية,  خم��ال��ف��ات  ك��ان��ت  معظمها  االأخ����ري, 
القيادة. اث��ن��اء  الهاتف  ا�شتخدام  ج��راء  خمالفة   900
مت �شحب رخ�س القيادة من 19 �شائقا ملدة 30 ي�ما, ب�شبب 
ارتكابهم خمالفات خطرية, كما ومتت م�شادرة 18 مركبة ملدة 
30 ي�ما. عدد املخالفات املحررة ل�شائقي ال�شاحنات و�شل اىل 
500, الأم�ر تتعلق ب�شالمة املركبة وغريها. و�شاهمت ال��شائل 
خمالفة.    350 بت�شجيل  املتط�رة  والكامريات  التكن�ل�جية 
نارية.  دراج��ة  �شائق   130 ل�  خمالفات  ال�شرطة  وح��ررت 
القان�نية. غري  ال�شرعة  ب�شبب  خمالفات  �شائقا   670 وتلقى 

يف  سري  مخالفة   4800 تحرير 
شوارع البالد خالل األسبوع األخري

يف  ال���ط����ارئ  غ��رف��ة  اإىل   , االإث���ن���ني  ي����م  و���ش��ل��ت 
ع�شر  �شتة  العمر  من  تبلغ  فتاة  رمبام  امل�شت�شفى 
فت�شممت  الرنجيلة,  بتدخني  قامت  اأن  بعد  ع��اًم��ا 
ال�شغط. بخاليا  لعالج  حتتاج  جعلها  ال��ذي  االأم��ر 
وب����اأع����ق����اب احل�����ادث�����ة اأ������ش�����در م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�����ا ج��������اء ف���ي���ه: رم������ب������ام ب�����ي�����اًن�����ا خ�����ا������شً
مع  اأوق��ات��ه��م  امل��راه��ق��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  "يق�شي 
الفعل  هذا  اأن  اإاّل  الرنجيلة,  تدخني  يف  اأ�شدقائهم 
يحمل  ع���ادًة,  ���ش��ار  اأّن���ه  على  اإل��ي��ه  ُينظر  ال  ال��ذي 
تدخني  م��ن  اأك���رث  حية,  ال�شّ امل��خ��اط��ر  م��ن  الكثري 
و�شلت  املا�شي  االأ���ش��ب���ع  يف  ال��ع��ادي��ة.  ال�شجائر 
ع�شر  �شتة  العمر  من  تبلغ  فتاة  “رامبام”  لط�ارئ 
م�شت�يات  يف  كبري  ازدي���اد  م��ن  عانت  وال��ت��ي  عاما 
)وه�  هيم�جل�بني  كرب�ك�شي-  ت�شمى  �شاّمة  ماّدة 
والهيم�جل�بني-  الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  من  مركب 
احلمراء(”. الدم  خاليا  يف  االأوك�شجني  ينقل  الذي 

مع  ال��رنج��ي��ل��ة  ال��ف��ت��اة  البيان:””دخنت  وت��اب��ع 
قال  كما  بيتها”,  يف  وعيها  فقدت  ثّم  ومن  �شديقاتها 
ب  و  اأ  االأطفال  ق�شم  مدير  فاي�س,  رام  الربوفي�ش�ر 
واأ�شاف:  رمبام,  يف  لالأطفال  “روث”  م�شت�شفى  يف 
وبعد  االإ�شعاف,  ب�شيارة  رمبام  اإىل  نقلها  مّت   ”
ي�م  بعد  ال�شغط.  بخاليا  عالجا  تلقت  و�ش�لها 
امل�شفى”. من  اإخراجها  ومّت  حالتها  حت�شنت  واحد 
رئة  معهد  م��دي��رة  بنت�ر,  ليا  الربوفي�ش�ر  تق�ل 
“رمبام”:  يف  لالأطفال  روث  م�شت�شفى  يف  االأط��ف��ال 

للغاية,  ���ش��ارة  ولكّنها  ع��ادي��ة  الرنجيلة  “تبدو 
اأثبتنا  رم��ب��ام  يف  اأج��ري��ن��اه��ا  �شابقة  درا���ش��ات  يف 
التي  االأ���ش��رار  وماهية  الرنجيلة  تدخني  خط�رة 
�شرر  ت�شخي�س  املمكن  من  للمدخنني.  ت�شببها  قد 
�شاعة  ن�شف  بعد  ملح�ظ  ب�شكل  ال��رئ��ة  ب�ظيفة 
ال��دم  �شغط  زي���ادة  ف��ق��ط,  ال��رنج��ي��ل��ة  ت��دخ��ني  م��ن 
من  ب��ال��رغ��م  ال���دم.  تاأك�شج  يف  ونق�س  وال��ن��ب�����س, 
وجبة  اأن  اإال  ذل��ك,  على  ال�ق�ف  ال�شعب  من  اأن��ه 
نيك�تني  كمية  على  حتت�ي  الرنجيلة  من  واح��دة 
وكمية  �شجائر,  ع�شر  يف  امل�ج�دة  لتلك  امل�شاوية 
�شيجارة”. مائة  يف  امل�ج�دة  لتلك  امل�شاوية  �شم�م 
بنت�ر,  ال��ربوف��ي�����ش���رة  الأق�����ال  وف��ق��ا  واأن����ه,  كما 
املراهقني  بني  للرنجيلة  املتزايد  اال�شتخدام  ف��اإن 
العديد  ن���اج��ه  ن��ح��ن   ” ح��ق��ي��ق��ّي��ا:  خ��ط��ًرا  ي�شكل 
عالجا  تتطلب  وال��ت��ي  ع��ام  ك��ل  احل���االت  ه��ذه  م��ن 
فقط  واح���د  �شهر  قبل  ال�شغط.  خ��الي��ا  ب�ا�شطة 
حاالت  هناك  وكانت  احلالة,  هذه  مثل  بعالج  قمنا 
يف  النظر  االآب���اء  على  يجب  ك��ذل��ك  خ��ط���رة,  اأك��رث 
البيان. بح�شب  خط�رتها”,  وفهم  امل�شاألة  ه��ذه 
واأ�شاف البيان: ”اأكرث من تدخني ال�شجائر, اإن تدخني 
كرب�ك�شي-  م�شت�يات  زي��ادة  يف  ي�شبب  الرنجيلة, 
مع  الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  يتحد  عندما  هيم�جل�بني 
وبالتايل  الدم احلمراء  امل�ج�د بخاليا  الهيم�جل�بني 
م�شت�يات  ازدياد  “عند  بالدم.  االأك�شجني  بنقل  ي�شّر 
الظ�اهر  م��ن  العديد  ي�شبب  اأن  ميكن  امل��ادة  ه��ذه 

يديديا  الب�في�ش�ر  �شرح  كما  واخلطرية”,  املختلفة 
ال�شريري  ال�شم�م  وعلم  ال�شيدلة  ق�شم  مدير  بنت�ر, 
“فقدان  رمبام,  يف  الت�شمم  حلاالت  ال�طني  واملركز 
القلب  ع�شلة  وتلف  االأع�شاب,  تلف  ن�بات,  ال�عي, 
املزيد  اعترب  كلما  التدخني  زمن  ا�شتمّر  كلما  وغريها. 
التدخني  كان مكان  كلما  املدخنني,  فئة  النا�س من  من 
اأعمق,  والنف�س  اال�شتن�شاق  اأ�شبح  وكلما  اأ�شغر, 
خطر  ومعه  الدم,  يف  الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  ازداد  كلما 
النيك�تني  كمية  اأن  نتذكر  اأن  يجب  �شرر,  ح�ش�ل 
اأكرث يف تدخني الرنجيلة, وه� اأمر الذي يزيد اخلطر.
جمم�عة  فيها  يجل�س  التي  االجتماعية  الظاهرة  هذه 
اأ�شخا�س يف مكان �شيق ل�شاعات, يق�م�ن بالتدخني, 
اأمر خطري  الدخان, هي  ال�شامة يف  امل�اد  وامت�شا�س 
بعالج  قمنا  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  يف  بالتاأكيد. 
من  ع��ان���ا  ال��ذي��ن  م�شابني  لثالثة  ال�شغط  بخاليا 
الرنجيلة”. تدخني  بعد  الن�بات  اأو  ال�عي  فقدان 

وفقا للخرباء, اإن عالج خاليا ال�شغط ي�شمل ا�شتن�شاق 
االأك�شجني النظيف بركيز امل�شاوي لذلك عند الغ��س 
لالأك�شجني  العايل  الركيز  ي�شمح  مر.   18 عمق  اإىل 
الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  باإزالة  الطريقة  بهذه  ال��دم  يف 
ال�شرر  معاجلة  وبالتايل  اجل�شم,  من  �شريع  ب�شكل 
“الفتاة  اأ�شرار م�شتقبلية.  الذي وقع يف احلال ومنع 
التي تلقت عالجها يف رمبام �شتك�ن بخري بعد العالج 
“ب�شرط  بنت�ر,  الربوفي�ش�ر  اختتم  تلقته”,  الذي 
البيان. هنا  اإىل  اأخرى”,  مرة  الرنجيلة  تدّخن  اأاّل 

م����س����ت����ش����ف����ى رم��������ب��������ام ي�����ح�����ذر:
فتسممت  ال��ن��رج��ي��ل��ة  دخّ����ن����ت  ع����امً����ا(   16( ف���ت���اة 
واح�������ت�������اج�������ت ع�������الجً�������ا ب�����خ�����الي�����ا ال����ض����غ����ط
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ب���ق���ل���م: م���������ارون س����ام����ي ع������ّزام

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

اإلع���������������ام���������������ي أح�����������م�����������د ح�������������ازم
ن���ب��ل االأخ��ب��ار  يف ك��ل ع���ام , حت��ت��ل ج��ائ��زة 
وجائزة  اأهمية.  من  لها  ملا  العامل  يف  الرئي�شية 
من  جمم�عة  هي  املعل�مات  تق�ل  كما  ن�بل, 
م�ؤ�ش�شات  �شن�ياً   متنحها  دولية  ج�ائز  �شت 
لالأكادمييني  ت��ق��دي��رًا  ون��روي��ج��ي��ة  ���ش���ي��دي��ة 
األفرد  ال�ش�يدي  العلمي.  للتقدم  اأو  واملثقفني 
ن�بل خمرع الديناميت, ه� �شاحب اجلائزة, 
 - ال�ش�يدي  )النادي  يف  و�شيته  يف  وثقها  التي 
1895.وتعترب  ن�فمرب   27 يف  الرنويجي( 
ج��ائ��زة ن���ب��ل م��ن اأه���م اجل���ائ��ز امل��ت��اح��ة يف 
والكيمياء  والفيزياء  والطب  االأدب  جم��االت 
ال�شالم. اأج���ل  م��ن  وال��ن�����ش��اط  واالق��ت�����ش��اد 

لالإن�شان  طريق  هي  اجلائزة  هذه  اأن  �شك  وال 
جماالت  يف  والباحثني  العلماء  كبار  ملعرفة 
عل�مهم واخت�شا�شاتهم. وتعترب جائزة ن�بل, 
لت�شجيع  "جماال  الباحثني,  اأح��د  يق�ل  كما 
واالقت�شاديني  واملفكرين  والعلماء  االأدب��اء 
العلمي". العطاء  من  مزيد  نح�  والفيزيائيني 
 ,1901 العام  منذ  متنح  التي  اجلائزة  هذه 
عرب  اأ�شخا�س  ع�شرة  �ش�ى  عليها  يح�شل  مل 
ال�شن�ات  يف  واملالحظ  فقط.  اإم��راأت��ان  بينهم 
اجلائزة,   ه��ذه  على  القائمني  اأن  االأخ���رية, 
منح  يف  امل��ش�عية  عن  ما  حد  اإىل  ان��ح��ازوا 
ال�شيا�شي.  باجلانب  يتعلق  فيما  اجل��ائ��زة 
اجلائزة   اأن  خليجي:"  �شيا�شي  حملل  يق�ل 
عملهم  على  يطغى  الأ�شخا�س  تقدم  ا�شبحت 
باأطراف  نكاية  احل��زب��ي  اجل��ان��ب  ال�شيا�شي 
�شيا�شية اأخرى م�شادة". هذا املحلل على حق 
اجلائزة  منح  مت  املثال,  �شبيل  فعلى  كالمه.  يف 
كانت  التي  �ش�ت�شي,  �شان  اأون��غ  لل�شيا�شية 
زعيمة املعار�شة يف دولة ميامنار,  الأنها كانت  
البلد.  الع�شكري يف ذلك  فقط �شد  نظام احلكم 

اأ�شبحت   ال�شيا�شية  ه��ذه 
لكنها  ل��ل��ح��ك���م��ة,  رئي�شة 
نظام  من  معاناتها  وبرغم 
�شيء   اأي  تفعل  مل  ع�شكري, 
بامل�شلمني  البط�س   اإزاء 
وقتلهم.  وتهجريهم   هناك 

نقطة اأخرى ال بد من االإ�شارة اإليها عربياً, وهي 
اأن االأحداث التي مر بها العامل العربي يف العام 
الربيع  "ث�رات  عليها  اأطلق  والتي   ,2011
ح�شل  اأنث�يا  اإ�شماً  اأي�شاً  اأف��رزت  العربي", 
ال�شيا�شية  املناكفات  لعبت  اجلائزة,  هذه  على 
ن�بل  جائزة  منح  مت  فقد  ملم��شاً.  دورًا  فيها 
لي�س  كرمان(  )ت�كل  اليمنية  للفتاة  لل�شالم 
هذه  عليه  ت�شتحق  �شيا�شيا  �شيئاً  فعلت  الأنها 
اجلائزة, اإمنا  ال�شبب كان فقط الأنها, وح�شب 
احلك�مة  �شد  "كانت  املحللني,  اأح��د  راأي 
اليمن".  يف  دول��ي��ا  ب��ه��ا  امل��ع��رف  ال�شرعية 
اأي�شا   احلقيقية  اخللفية  اأن  املعل�مات  وتق�ل 
اإىل  تع�د  �شيا�شية  هي  اجلائزة,  هذه  ملنحها 
كرمان   ت�كل  لدعم   , فيها  قطر  دولة  م�شاهمة 
ال�شع�دية  م�ا�شلة العمل �شد اململكة العربية 
دولة  و�شد  ال�شرعية,  دعم  لتحالف  قيادتها  يف 
البحرين,  و�شد  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
لقطر. مقاطعة  دول  الأنها  فقط  م�شر..  و�شد 

لهذا  انتبهت  ن���ب��ل  ج��ائ��زة  جلنة  اأن  ي��ب��دو 
ت�شحيح  واأرادت  احل���ايل,  ال��ع��ام  يف  االأم���ر 
اجلائزة,.  ت�شي�س  عن  ابتعدت  حيث  اخلطاأ, 
للعراقية  منا�شفة  اجل��ائ��زة  م��ن��ح  مت  ف��ق��د 
اإج��رام  م��ن  االإي��زي��دي��ة  الناجية  م��راد  ن��ادي��ا 
)ديني�س  ال��ك���ن��غ���يل  ول��ل��ط��ب��ي��ب  داع�������س, 
اإثنان  املغت�شبات.  يعالج  ال��ذي  م�ك�يغي( 
االإن�شاين.   لدورهما  اجلائزة  فعاًل   ي�شتحقان 

ف��ق��ط حصلوا  ع���رب  أش��خ��اص  ع��ش��رة 
ام��رأت��ان بينهم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 

الّدولة,  عن  الّدين  "َف�شل  معروف,  تعبري  هناك 
يف  ولكن  الت�شريعّية,  الّدولة  اأروق��ة  يف  ُي�شتخدم 
تعبرًي  اأ�شتخدم  اأن  اأحب  عاّمة,  العربي  جمتمعنا 
ال�شيا�شة  "َف�شل  وه���  به  العمل  ويجب  ج��دي��ًدا, 
املحلّية عن العالقة ال�شخ�شّية", لكن يبدو هذا االأمر 
م�شتحيالً, ال ي�شتطيع املر�ّشح�ن االلتزام به, حّتى 
خالل عرو�س م�شرحّياتهم على م�شارح االنتخابات 
املحلّية, التي ُت�شّغلها يف اخللفّية, اأجهزة ردود الفعل 
اأي  ملنع  الّتعّقل,  ل��رادارات  حتتاج  التي  املفربكة, 
َدام حاد, بني امل�ؤّيدين واملعار�شني املندفعني !!  �شِ
رعاية  حت��ت  ُتعر�س  االنتخابية,  امل�شرحّيات 
"الُعر�س الدمي�قراطي", الذي يدع� الحرام راأي 
الأن  وامل�ؤّيد...  املعار�س  الّراأي  ل  وتقبُّ املر�ّشحني, 
هب�ب اأي زوبعة انتخابية, �شتحمل معها الّر�ّشبات 
العتاب  مطارح  اإىل  املر�ّشحني,  بني  ال�شخ�شية 
لتتحّ�ل,  امل�شرح,  خ�شبة  تتحطم  هنا  وال�ّشباب, 
اإىل ا�شتعرا�ٍس كالمي ف��ش�ي, اأج�اءه التناف�شّية 
ال�شخ�شي.  وال��ت��ج��ري��ح  بامل�شاحنات  مكفهّرة 
مع افتتاح م��شم امل�شرحيات االنتخابّية, ن�شاهد ي�ميًّا 
ًة, اأحداثها م�شّ�قة, البط�لة املطلقة ملر�ّشحي  م�شرحيَّ
الّرئا�شة, االأبطال امل�شاركني, ُهم مر�ّشح� الق�ائم, 
املجاميع ُهم اجلمه�ر, تروي امل�شرحّية, عن انفجار 
برميل �شغط املناف�شة بني املر�ّشحني, املليء مبادة 
اأّما  اإعالمّيني",  "خرباء  يفّجرها  متفّجرة,  مفاجاآت 
ال�شحايا, فُهم اجلال�ش�ن اأمام �شا�شة "الفي�شب�ك", 
ا!!   مركزيًّ دوًرا  تلعُب  امل��شم,  ه��ذا  باتت  التي 
الذي  الفي�شب�ك!!  احلر!  االإعالمي  االنفتاح  ع�شر 
املرئي  "االإعالم  اأ�شّميها  "اأجنب" �شحافة جديدة, 
الّذكي!!", جعل من الهاتف الّذكي, ميداًنا ُم�شّ�ًرا, 
من  االنتخابية  االجتماعات  وقائع  للبي�ت  ينقل 
املقار, اأو من احللقات املنزلية ال�شخ�شية. من خالل 
امل�شرحّيات من  تنت�شر عرو�س  املبا�شر,  البث  هذا 
عّدة مقار, وي�شبح كل فرٍد "حتّدث بعف�ّية", جنم 
الّنا�س  بني  معروفة  و�شخ�شّية  االأول,  الفي�شب�ك 
واملتاحة  اجلديدة  ال��شيلة  هذه  الّتايل...  الي�م  يف 
متنحه  االنتخابات,  لعبة  من  جزء  هي  للم�اطن 
اأمله!! اإطالق ر�شا�س هم�مه, من بارودة  رخ�شة 
"اجلديني"!!  حفّيني  بال�شّ املتمّثل  ر  امل�ش�َّ االإعالم 
يق�م�ن باإخراج م�شهٍد متثيلي على م�شرح الفي�شب�ك, 
املر�ّشحني,  لبع�س  الي�مي  االأداء  حت�شني  بهدف 
حفيني",  "لل�شّ ال�شيا�شّية  املي�ل  مع  يتالءم  حّتى 
املر�ّشحني,  ���ش���رة  لتجميل  ي�شع�ن  ال��ذي��ن 
اخلدماتّية  م�شرحّياتهم  اأع��م��ال  في�شتعر�ش�ن 
�شّجاد  الفي�شب�ك,  نا�شط�  لهم  ليفر�س  اخلالدة!!, 
والهتافات  التعليقات  األ���ان  باأبهى  امللّ�ن  ال���الء, 
والتحّيات امل�شّجعة, لتمجيد مر�ّشحهم "املنا�شل"!!
اأزليًّا,  ديك�ًرا  ن�شادف  االنتخابية  امل�شارح  على 
االأت�ماتيكية,  الدعائّية  الغ�ّشاالت  ا�شتخدام  وه� 
الق�ائم  برامج  ب�شاب�ن  امل�اطنني  اأدمغة  ل  لتغ�شِّ
اأن  اإىل  ت�ّقف,  دون  تعمل  باالأكاذيب,  ترغ�  التي 
نظيًفا  الغ�ّشالة,  هذه  من  امل�اطن  هذا  عقل  يخرج 
ت�شبح  يعني  امل�شبقة...  االآراء  ق����اذورات  م��ن 
عقلّيته مربجمة ح�شب املعايري التي ي�شري ح�شبها 
ُن�شطاء الق�ائم, املنت�شرون يف كل االأماكن العاّمة! 
منذ  اأُ�شيَف  امل�شارح,  جلميع  م�شرك  ديك�ر  هناك 
ال�ّشارع  ديك�ر  وه���  الّدعاّية,  احلمالت  انطالق 

ال��ع��رب��ي��ة,  ب��ل��دات��ن��ا  يف 
م�اكب  ف���ق��ه  مت���رَّ  لكي 
والذي  احل�شم,  عمليات 
�ش�ر  م��ن  اأط����ل  اأ�شبح 
املقاطع  لكرثة  ال�شني, 
اأ�شافها  التي  االنتخابية 

وكالء املر�ّشح�ن لكل م�كب, كي ي�شريوا بهدوء... 
بدون عراقيل خارجية متنعهم من العب�ر... بدون 
جند  لذا  �شريها!!  تزعزع  قد  حتري�شّية,  مطّبات 
هذه  ت�ّجهات  يدر�ش�ن  االنتخابيني",  "اخلرباء 
رقابّية  بعي�ن  ال�ّشهري,  ال�ّشارع  هذا  على  امل�اكب 
دبيب  تقريًبا,  فيعرف�ن  منطقي,  وحتليل  ح��اّدة, 
ي�شري.  اجتاه  وباأي  ا,  حظًّ االأوفر  امل�كب  حتّركات 
فّعال  دور  هناك  االنتخابية,  امل�شارح  ه��ذه  على 
اأو  الّرئا�شة  مر�ّشحي  كاّفة  به  يق�م  ا,  ج��دًّ وه��ام 
الع�ش�ّية, اإذ يفتتح�ن املزادات الّدعائّية الهزلّية, 
بطرح �شعارات ت�ش�يقّية م�شتهلكة, مثل "م�شلحة 
احلقيقّية",  "ال�ّشراكة  "اخلدمة",  امل�اطن", 
�شعرها  فريفع�ن  �شابه,  ال�ظيفي" وما  "االإ�شالح 
ا من املر�ّشحني اأن �شمريه  اأمام امل�اطن ال�شاَذج, ظنًّ
االأ�ش�ات!  غالبية  غنيمة  لريبح�ا  ا�شراها,  قد 
ال�شخافات.  هذه  تغريه  تُعد  مل  امل�اطن  اأن  رغم 
لالأ�شف ال�ّشديد, هذه امل�شارح االنتخابية التي تعجُّ 
متثيلي  دور  ي�جد  ال  املر�ّشحني,  كل  عن  مبمّثلني 
�شغري للمعاقني, فُهم بالن�شبة لُهم, فئة غري م�ؤّثرة, 
التعاطف  ي�شتحّق�ن  ال�ّشفقة على و�شعهم...  تثري 
معهم ومع متطّلباتهم الب�شيطة, ولكّنهم ال يخدم�ن 
بن�د  على  القائم  للمر�ّشحني,  االنتخابي  الربنامج 
تلّبي فقط احتياجات امل�اطن العادي, غري املعاق. 
التجاهل ال�ّشافر جلمه�ر املعاقني, يف هذه امل�شرحّيات 
ب�ِشَعة,  اجتماعية  تفرقة  فيه  الهزلّية,  االنتخابّية 
جتعلهم درجة ثانية, ب�شبب اإهمال املر�ّشحني لهم, 
احت�ائهم  دائرة  املعاقني,  على  ُيغلق�ن  والي�م... 
اأو �شماع �ش�تهم, الذي يطالب مبطلب عادٍل, وه� 
الّر�شمّية,  امل�ؤ�ّش�شات  يف  لُهم  االإتاحة  حق  تفعيل 
املر�ّشح�ن  ان�شغل  اإذا  ال�����ّش��رائ��ّي��ة.  وامل��ح��الّت 
ال�ّشري  على  تاأثريهم  ق��ّ�ة  من  �شيِحد  باملعاقني, 
من  ا�شتثن�هم  ل��ذل��ك...  للم�شرحّية!,  ال��درام��ي 
ا  ح�شاباتهم االنتخابية, لك�نهم ُي�شّكل�ن "عبًئا بلديًّ
ي�شل�ن  عندما  اجلمه�ر,  منتخبي  على  كبرًيا", 
املعاق. خلدمة  اأهالً  لي�ش�ا  الأّنهم  البلدية,  دار  اإىل 

اإن هذه امل�شارح االنتخابية املليئة باأدوار متثيلّية 
عّمالها  وّزع  اأن  بعد  م��شمها...  �شينتهي  خمتلفة, 
الإ�شكات  وامل��ق��ّب��الت,  ال���ج��ب��ات  اجل��م��ه���ر  على 
ج�عه االنتخابي الِفطري, و�شتتفّكك اآلّياتها قريًبا, 
اخللفّية  يف  وتبداأ  عليها,  النتائج  �شتار  و�شُي�شَدل 
وهنا  ناديق,  ال�شّ فْتح  عند  االأ�ش�ات,  َفرز  عملية 
روي��ًدا  للمر�ّشحني,  التاأثريّية  القّ�ة  ت��زول  تبداأ 
"بالّن�شر  فرًحا  اإّما  تتغرّي,  مالحمهم  فتبداأ  روي��ًدا, 
ف�شلهم  نتيجة  باخليبة,  ي�شاب�ن  اأو  ال�ّشاحق", 
بنيته  الأن  متني,  انتخابي  م�شرٍح  بناء  يف  الذريع 
تدعم  مل  وف��ّع��ال��ة,  واقعّية  تُكن  مل  اجلماهريّية 
جمّرد  كانت  الأنها  اخلطابّية",  املر�ّشحني  "خدمات 
الق�ائم,  انتخابّية!!, حّركها مر�ّشح�  ُدمى  م�شارح 
اأن  ياأبى  ال��ذي  ايف,  ال�شّ الّرئا�شي  مزاجهم  ح�شب 
تغيريها!!...  اأو  عليها  االعرا�س  �ش�ائب  ُتعّكره 

استعراضات  املسارح االنتخابيّة الهزليّة
اخللق  جميلة  ال�ج�ه  ت��ذوب 
الدنيا  ه��ذه  ت��راب  يف  وامل�شلك 

�شتبقى  العطرة  والذكرى  االأعمال  ولكن  الفانية, 
تر�شم وجًها اأروع يف االآخرة, فغياب �شم�شك يا اأبا 
الذاكرة,  يف  عالًقا  وحمبيك  بلدك  �شماء  عن  و�شام 
و�شيظل �شدى �ش�تك و�شريتك احل�شنة اأبد الدهر.
الإرادة  وت�شليًما  اإمي��اًن��ا  تذخر  م�ؤمنة  بقل�ب 
االأ�شرة  وّدع��ت  دامعة,  وعي�ن  وجل  عّز  الباري 
اإدوار  االأعمال  رجل  االأ�شب�ع  هذا  عمرية  ال�شفا 
بعد  ُت����يف  ال���ذي  االأخ����ري,  م��ث���اه  اإىل  م�شيعل 
عاًما.  74 يناهز  عمر  ع��ن  امل��ر���س  م��ع  ���ش��راع 
ربطتني مع الراحل الكرمي واأوالده عالقة �شخ�شّية 
االحرام  على  مبنية  كانت  ال�شنني,  ع�شرات  منذ 
من  ولي�س  اأوؤك��د  املقام  هذا  ويف  وعليه  املتبادل, 
و�شفات  مبزايا  حتّلى  املرح�م  اأن  املجاملة   باب 
خمل�ًشا,  ع�شامًيا,   , خل�ًقا  فكان  كثرية,  اإن�شانية 
منا�شباتهم. و�شاركهم  بلده  اأه��ل  اأح��ّب  كرمًيا, 

واحل��اّرة  القلبية  بتعازيها  تبعث  رم��اح,  زاوي��ة 
لذويه ولالأ�شرة ال�شفا عمرية, ن�شاأله تعاىل اأن ي�شكنه 
رب وح�شن العزاء.  ف�شيح جناته وُيلهمهم جميل ال�شّ

صدى صوتك وسريتك الحسنة ال تغيب
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هذه  تتميز  ح��ي��ث  مم��ي��ز,  غ���ذاء  ال��ب��اذجن��ان 
احلرارية  ب�شعراتها  اال�شت�ائية  �شبه  الثمرة 
وين�شح  القليلة,  الده�ن  وكمية  املنخف�شة, 
م�شل�قاً. اأو  م�����ش���ي��اً  ب��ت��ن��اول��ه  اخل�����رباء 

الثمرة  ه��ذه  جتعل  اخل�شائ�س  م��ن  الكثري 
هذا  على  باحل�ش�ل  جديرة  اال�شت�ائية  �شبه 
الباذجنان ب�شعراته احلرارية  يتميز  اإذ  اللقب, 
يجعله  مما  القليلة,  الده�ن  وكمية  املنخف�شة, 
وهنا  ال���زن,  خل�شارة  املنا�شبة  ال�جبات  من 
ين�شح  اإذ  اإع��داده؛  طريقة  على  االأم��ر  يت�قف 
قلّيه  وعدم  م�شل�قاً  اأو  م�ش�ياً  بتناوله  اخلرباء 
لتجنب حتميله بكم هائل من ال�شعرات احلرارية.

العديد  ع��ل��ى  ي��ح��ت���ي  ال��ب��اذجن��ان  اأن  ك��م��ا 
ل�شحتنا,  املهمة  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  م��ن 
ال��ت��ي  ال��ف��ي��ن���ل��ي��ة  امل���رك���ب���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
يقلل  ق���د  مم���ا  اأك�������ش���دة,  م�������ش���ادات  ت��ع��م��ل 
بال�شرطان. االإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  م��ن  ب����دوره 

واكت�شف الباحث�ن اأن م�شاد االأك�شدة الرئي�شي 
الذي  الكل�روجينيك,  حام�س  ه�  فيه  امل�ج�د 
حماربة  يف  النباتية  املركبات  اأق���ى  من  يعد 
وتكت�شب  االأك�����ش��دة.  وتقليل  احل��رة  اجل��ذور 
ارتفاع  من  املر  طعمها  اال�شت�ائية  �شبه  الثمرة 
يجعلها  ق��د  مم��ا  الفين�لية,  امل��رك��ب��ات  ن�شبة 
االأ�شخا�س. م��ن  ال��ك��ث��ري  ل��دى  م��رغ���ب��ة  غ��ري 

فائدة اأخرى للباذجنان تتمثل يف خف�س م�شت�ى 
ق�شرة  اأم���ا  ال���دم,  يف  ال�����ش��يء  الك�لي�شرول 
االأنث��شيانني,  مركب  على  فتحت�ي  الباذجنان 
حتارب  التي  االأك�شدة  م�شادات  اأهم  من  ويعد 
االأوع��ي��ة  من���  تقليل  ط��ري��ق  ع��ن  ال�����ش��رط��ان 
ال�شرطاين. ال�رم  تغذي  التي  اجلديدة  الدم�ية 
على  حتت�ي  الثمرة  هذه  فاإن  ذلك,  اإىل  اإ�شافة 
الكثري من االألياف الغذائية التي تلعب دورًا يف 
ال�قاية من مر�س ال�شكري من الن�ع الثاين, وتعمل 
و�شالمته  اله�شمي  اجلهاز  �شحة  تعزيز  على 
الدم�ية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  من  وتقي 
الدم. و�شغط  الك�لي�شرول  م�شت�ى  وتخف�س 
و�شل الباذجنان اإىل اأوروبا من اآ�شيا عرب اإيران, 
على  دائماً  �شيفاً  يحل  حيث  الياباين,  املطبخ  يف 
الباذجنان  ويعترب  قرناً,   12 نح�  منذ  املائدة 
الياباني�ن  ال�شماوية, ويعتقد  اأي�شاً من الرم�ز 
فاأل ح�شن, وحتى  ذلك  فاإن  به,  اإذا حلمت  باأنك 
قريبة  "نا�ش�"   )nasu( باليابانية  ت�شميته 
"ال�فاء". اأو  "و�ش�ل"  كلمتي  من  املعنى  يف 

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

اأم����را�����س ال���ربد  ت��ن��ت�����ش��ر يف ف�����ش��ل اخل���ري���ف 
واالإن����ف����ل�����ن����زا, م����ا ي�����ش��ت��دع��ي امل����زي����د من 
االأم���را����س. ه���ذه  مل���اج��ه��ة  بال�شحة  االه��ت��م��ام 
واإل���ي���ك���م ب��ع�����س امل���ع���ل����م���ات وال��������ش���ائ���ل 
ال����ق���اي���ة م���ن االأم����را�����س  ت�����ش��اع��د يف  ال���ت���ي 
ال���ت���ي ت��ن��ت�����ش��ر يف ه����ذه ال���ف���رة م���ن ال���ع���ام:
اخلرف؟ ف�شل  يف  اجل�شم  مناعة  تنخف�س  ملاذا   -

ولكن,  ال�ش�ؤال.  هذا  على  حمدد  ج���اب  ي�جد  ال 
جمم�عة  ال�قت  ه��ذا  يف  االإن�شان  ج�شم  يف  ت�ؤثر 
ع�امل, ومنه الطق�س وتغرياته. ومعظم البكترييا 
ال�شم�س,  غياب  ظ��روف  يف  تن�شط  والفريو�شات 
الأنها حتب الرط�بة ودرجات احلرارة املنخف�شة.
اجل���������ش����م؟ م�����ن�����اع�����ة  ن������ع������زز  ك�����ي�����ف   -

 يجب االهتمام بالتغذية. ولكي ن�شعر بحالة �شحية 
الربوتينات  ت���ازن  على  نحافظ  اأن  يجب  جيدة, 
اأغذية  نتناول  واأن  والكرب�هيدرات,  وال��ده���ن 
 ,A ,B5 ,C ,D ,F ,PP بفيتامينات  غنية 

املناعة.  جلهاز  مهمة  تعترب  التي 
م���ج���دة  الفيتامينات  وه���ذه 
االأح���م���ر,  ال��ف��ل��ف��ل  اجل�����زر,  يف 
واحلم�شيات  والليم�ن  الطماطم 
والبق�ل  واملك�شرات  االأخ���رى 
وال�شمك. واخل�شروات  والتفاح 

التمارين  نن�شى  اأال  يجب  كما 
تن�شط  احل��رك��ة  الأن  ال��ب��دن��ي��ة, 
وحتفز  اجل�شم  داخل  العمليات 
عملية  اأن  حتى  املناعة.  جهاز 
تعترب  الي�مية  امل��ن��زل  تنظيف 
وت�شاعد  البدنية  التمارين  من 
اجل�����ش��م. م��ن��اع��ة  حت��ف��ي��ز  يف 
يجب االهتمام بالن�م, الأن قلته وا�شطراباته ت�شر 
بال�شحة. بالطبع كل �شخ�س يحتاج اإىل فرة زمنية 
خمتلفة للن�م, فالبع�س تكفيهم 7 �شاعات والبع�س 
التلقيح,  نتجاهل  اأال  يجب  �شاعات.كما   9 االآخ��ر 
االأم��را���س  م��ن  لل�قاية  ج��دا  فعالة  و�شيلة  الأن��ه 
املعدية مبا فيها الفريو�شية التي ت�شبب االإنفل�نزا.

النا�س  ب��ع�����س  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  جت���در  وه��ن��ا 
ي���ح���اول����ن ت��ق���ي��ة م��ن��اع��ة ج�����ش��م��ه��م ب��ت��ن��اول 
م�����ش��ت��ح�����ش��رات ط��ب��ي��ة م�����ش��ادة ل��ل��ف��ريو���ش��ات. 
وف���ع���ال, ق���د ت�����ش��اع��د ه���ذه امل�����ش��ت��ح�����ش��رات يف 
بعد  تناولها  يجب  ولكن  اجل�شم,  مناعة  تق�ية 
اجلانبية. االآثار  لتجنب  فقط,  الطبيب  ا�شت�شارة 

عند  املناعة  جهاز  تعزيز  يف  الن�شائح  هذه  وتفيد 
وج�د �شعف ب�شيط, ولكنها لن تفيد امل�شابني مبر�س 
نق�س املناعة "االإيدز" مثال, الأن على ه�ؤالء مراجعة 
املنا�شبة االأدوية  لهم  ي�شف  لكي  املعالج  الطبيب 

كيف نعزز مناعة الجسم يف فصل الخريف ؟

بع�س  ت��ن��اول  اأن  م��ن  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء  ح���ذر 
امل��������اد ال���غ���ذائ���ي���ة م����ع ب��ع�����ش��ه��ا ي��ف��ق��ده��ا 
ال�شحية. وخ�����ش��ائ�����ش��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمتها 

تناول  اإن  املثال,  �شبيل  على  اخل��رباء,  ويق�ل 
عملية  يف  م�شكالت  يخلق  معا  واللحم  اجل��ن 
منهما  كل  وامت�شا�س  ه�شم  اأن  حيث  اله�شم, 
بدورها  وه���ذه  خ��ا���ش��ة,  اإن��زمي��ات  اإىل  يحتاج 
يحبذ  ال  كما  الثانية.  امل��ادة  ه�شم  دون  حت���ل 
ال�شبب. لنف�س  والبي�س  ال�شمك  ب��ني  اجل��م��ع 

ال�شاي  تناول  اأن  اخل��رباء  وي�شيف 
خاطئ,  ت�����ش��رف  م��ع��ا  وامل��ع��ج��ن��ات 
م����اد  ع��ل��ى  ي��ح��ت���ي  ال�����ش��اي  الأن 
لذلك  املعجنات,  ه�شم  متنع  دباغية 
القه�ة. مع  املعجنات  تناول  يف�شل 
ال��ت��غ��ذي��ة  ي��ن�����ش��ح خ����رباء  ك��م��ا ال 
الكي�ي  ف��اك��ه��ة  ب��ت��ن��اول  ال�شحية 
االأوىل,  ول��ل���ه��ل��ة  ال����زب����ادي.  م���ع 
مفيدا  امل���ادت���ني  ب��ني  اجل��م��ع  ي��ب��دو 
ي�شر  قد  ال�اقع  يف  ولكنه  و�شحيا, 
على  حتت�ي  الكي�ي  الأن  بال�شحة, 
وهذا  احلليب,  بروتني  حتلل  يف  ي�شاعد  اإن��زمي 
اله�شمي. اجل��ه��از  يف  ا���ش��ط��راب��ات  ي�شبب  ق��د 
وهناك من يحب اجلمع بني امل�شروبات الكح�لية 
واحلل�يات. ولكن يجب اأن يعلم ه�ؤالء اأن تناول 
�شار  تاأثري  له  الكعك,  اأو  ال�ش�ك�التة  مع  النبيذ 
يف  ال�شبب  ويع�د  اله�شم.  وبعملية  بالبنكريا�س 
ارتفاع  ت�شببان  واحلل�يات  الكح�ل  اأن  اإىل  هذا 
حادة. وب�ش�رة  ف���را  ال��دم  يف  ال�شكر  م�شت�ى 

تجنب الجمع بن هذه املواد الغذائية عند األكل!

مبر�س  االإ���ش��اب��ة  اأن  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة  ك�شفت 
ال�����ش��ك��ري م���ن ال���ن����ع ال���ث���اين ت��زي��د م���ن خطر 
االإ���ش��اب��ة مب��ر���س ال�����ش��ل��ل ال��رع��ا���س امل��ع��روف 
تقريبا. الثلث  بن�شبة  باركن�ش�ن,  مر�س  با�شم 

واعتمد باحث�ن يف جامعة ك�ليدج لندن على نتائج 
ت��شل�ا اإليها خالل 12 عاما من اإح�شائيات ق�اعد 
اإجنلرا. اأنحاء  بجميع  امل�شت�شفيات  يف  البيانات 

هناك  اأن  تك�شف  التي  البيانات  يف  الباحث�ن  ونظر 
امل�شت�شفى  اإىل  اإدخالهم  مت  �شخ�س  ملي�ين  من  اأكرث 
الن�ع  م��ن  ال�شكري  مب��ر���س  اإ�شابتهم  ب�شبب 
�شتة  ببيانات  مقارنتها  ومت��ت  م��رة,  الأول  الثاين 
اأنهم  اإال  بال�شكري,  م�شابني  غري  �شخ�س  ماليني 
واجلراحية  الطبية  العمليات  من  جمم�عة  اأجروا 
وا�شتئ�شال  ال�����دوايل  ع����روق  م��ث��ل  الب�شيطة 
الفخذ. مف�شل  وا���ش��ت��ب��دال  ال���دودي���ة  ال���زائ���دة 

بداء  م�شاب  �شخ�س  ملي�ين  م��ن  اأك��رث  ب��ني  وم��ن 
ملر�س  ت�شخي�شا   14252 هناك  ك��ان  ال�شكري, 
امل�شت�شفى,  دخ�لهم  من  الحق  وقت  يف  باركن�ش�ن 
ماليني   6 من  اأك��رث  بني  من   20878 مع  مقارنة 
�شخ�س دون مر�س ال�شكري, مت ت�شخي�شهم يف وقت 
الحق من دخ�لهم امل�شت�شفى, مع مر�س باركن�ش�ن.

وخل�س الباحث�ن اإىل اأن املعاناة من مر�س ال�شكري 
االإ�شابة  خماطر  زيادة  اإىل  ت�ؤدي  الثاين  الن�ع  من 

االأخ��ذ  م��ع   ,32% بن�شبة  باركن�ش�ن  مب��ر���س 
واجلن�س. العمر  مثل  اأخ��رى  ع�امل  االعتبار  يف 

االأكادميية  اإىل  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
قد  اخل��ط��ر  اأن  االأع�������ش���اب,  ل��ط��ب  االأم��ري��ك��ي��ة 
ي��ك���ن اأع��ل��ى ل���دى االأ���ش��خ��ا���س االأ���ش��غ��ر �شنا 
ال�شكري. مر�س  م�شاعفات  من  يعان�ن  والذين 
وارن��ر,  ت�ما�س  الدكت�ر  ال��درا���ش��ة  م���ؤل��ف  وق��ال 
اأن  من  الرغم  على  اإن��ه  لندن,  ك�ليدج  جامعة  من 
الدرا�شة  نتائج  اأن  اإال  املر�شني يبدوان متعار�شني 
بني  �شلة  ب�ج�د  ت�حي  فريقه  اإليها  ت��شل  التي 
الرعا�س,  ال�شلل  ومر�س  الثاين  الن�ع  من  ال�شكري 
اإىل  يرجع  االرت��ب��اط  ب��اأن  الباحث�ن  يعتقد  حيث 
واأن  خا�شة  للحالتني,  م�شرك  وراث��ي  ا�شتعداد 
درا�شة �شابقة ك�شفت عن وج�د اأكرث من 400 جني 
مرتبط بكل من مر�س ال�شكري ومر�س باركن�ش�ن.
يف  اجلينات  تلعبه  ق��د  ال���ذي  ال���دور  ع��ن  وف�شال 
ال�شبب  باأن  الباحث�ن  يعتقد  املر�شني,  بني  الربط 
ال�شكري  ت��اأث��ري  ه���  باركن�ش�ن  مر�س  تط�ر  يف 
يقاوم  حيث  الدماغ,  يف  االإن�ش�لني  اإ�شارات  على 
الغل�ك�ز  لتح�يل  ال�شروري  االإن�ش�لني  اجل�شم 
تعتمد  الدماغ  خاليا  اأن  ومبا  طاقة,  اإىل  ال�شكر  اأو 
هذا  ف���اإن  ال��ط��اق��ة,  يف  ال�شكر  على  خ��ا���س  ب�شكل 
ال�شبب ميكن اأن يربط بني املر�شني ب�شكل وا�شح.
ب�شكل  نق�ل  اأن  االآن  "ميكننا  قائال:  وارن��ر  وتابع 
ال�شكري  مر�س  بني  �شلة  هناك  اأن  تاأكيدا  اأك��رث 
املزيد  اإج��راء  اإىل  بحاجة  لكننا  باركن�ش�ن,  وداء 
ب�شبب  ذلك  كان  �ش�اء  العالقة,  لفهم  االأبحاث  من 
الدماغ  على  ال�شكري  مر�س  ت��اأث��ري  اأو  ال���راث��ة 
هذين  ب��ني  ال��راب��ط  فهم  ي��ك���ن  وق��د  كليهما,  اأو 
م�شار  تبطئ  عالجات  لتط�ير  املفتاح  ه�  املر�شني 
باركن�ش�ن, وه� ما تعجز عنه العالجات احلالية".

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
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قت  ر فا
ال��ف��ن��ان��ة ال�����ش���ري��ة 

ال�شابة دينا هارون احلياة ي�م االإثنني االأخري عن 
بها  اأملّت  ب�شبب وعكة �شحية  عاًما   44 يناهز  عمر 
االأطباء  يكت�شف  اأن  قبل  معدتها  يف  واآالم  م�ؤخًرا 
كان  متقدمة  مرحلة  يف  املعدة  ب�شرطان  اإ�شابتها 
االأخرية  االأي��ام  فاأم�شت  م�شتحياًل,  العالج  معها 
وعلى  املنية,  وافتها  حتى  الطبية  الرعاية  تتلقى 
وفاتها. على  احلداد  دم�شق  مدينة  اأعلنت  ذلك  اإثر 
وق�����د ف����ج���ئ اجل���م���ه����ر ب���خ���رب وف������اة دي��ن��ا 
ال��ت�����ش��اوؤل ع��ن �شبب  ل��ي��ب��داأ اجل��م��ي��ع يف  ه����ارون 
رح��ي��ل��ه��ا امل��ف��اج��ئ, ح��ي��ث ظ���ن ال��ب��ع�����س اأن��ه��ا 
م���روري. حل���ادث  تعر�شها  اإث���ر  حياتها  ف��ق��دت 

االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  امتالأت  الف�ر,  وعلى 
كتبت  حيث  الراحلة,  للفنانة  تدع�  حزينة  بر�شائل 
"يادينا  ان�شتغرام:  على  ح�شابها  عرب  اإ�شرب  جيني 
الطيبة يادينا املحبة يا دينا احلل�ة بكل�شي رحتي 
بكري دندونة كان عندك ل�شا كتري اأحالم ...يادندون 
اأح�شن ِمن ه�ن ملكان كل� حب  ان�شاهلل رحتي ملكان 

...رفيقتي 
ا�شتقلك  رح  ال��غ��ال��ي��ة 
ماعم �شدق اين ّعم اكتبلك هالكالم ...اهلل يرحمك".

عن  تعرب  حزينة  كلمات  االأطر�س  ليليا  كتبت  كما 
"يالطيف  قالت:  حيث  املفاجئ,  باخلرب  �شدمتها 
هاخلرب �ش� ب�شع.. اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.. رحتي 
بكري كتري دينا ماعم �شدق ياربي.. اهلل يرحمك وي�شرب 
عيلتك وحمبينك .. قّدر اهلل وما�شاء فعل.. البقاء هلل".

فيما كتبت الفنانة دمية اجلندي: "ك�شرتي قلبنا يا 
دينا , كتري بكرتي يا روحي ... اهلل يرحمك و ي�شرّب 
عيلتك و اهلك و اأحبابك .. لروحك ال�شالم ... وداعاً 
دينا هارون يف ذمة اهلل.. اإنا هلل و اإنا اإليه راجع�ن".
اأن دينا هارون تركت وراءها طفلها  اجلدير بالذكر 
كرم الذي يبلغ من العمر اأربع �شن�ات والذي �شتت�ىل 
�شقيقتها الفنانة ت�الي هارون رعايته مع العلم اأنها 
منف�شلة عن زوجها خلدون وليد منذ �شنتني تقريًبا, 
ومن اأ�شهر اأعمالها م�شل�شل "مرايا" واأ�ش�اك ناعمة" 
و"اأ�شياد املال" و"اأحالمنا امل�ؤجلة", وكان اآخر ظه�ر 
فني لها عام 2014 من خالل م�شل�شل "احلب كله".

وف���اة ال��ف��ن��ان��ة ال��س��وري��ة دي��ن��ا ه���ارون

من املقرر اأن حتيي الفنانة اللبنانية اإلي�شا حفاًل غنائياً �شخماً 
قريباً يف اإحدى اجلامعات يف الريف امل�شري وللمّرة االأوىل 
اإ�شابتها مبر�س ال�شرطان و�شفائها منه. بعد ك�شفها عن 
الت�ا�شل  م���اق��ع  ومتابعي  رواد  ت���داول  الف��ت��اً  وك��ان 
اإلي�شا  تخ�شي�س  ع��ن  تتحدث  اأخ���ب���ارًا  االج��ت��م��اع��ي 
بال�شرطان  م�شابة  فتاة  اأو  امراأة  لكل  جمانية  لبطاقات 
االآخر  البع�س  اإ�شارة  مع  هذا,  حفلها  ح�ش�ر  اأجل  من 
اأي�شاً. القادمة  بهذه اخلط�ة يف حفالتها  �شتق�م  اأنها  اإىل 

حملة  م����ؤخ���رًا  ب�����داأت  اإل��ي�����ش��ا  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
وزارة  م��ع  بالتعاون  ال��ث��دي  �شرطان  ���ش��ّد  للت�عية 
اخلط�ة  ه���ذه  ت��ك���ن  ه��ن��ا  وم���ن  اللبنانية  ال�����ش��ح��ة 
واح������دة م���ن ط��رق��ه��ا ل���دع���م امل�����ش��اب��ني ب��امل��ر���س.

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

اأ���ش��ع��ل��ْت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة, ن��ان�����ش��ي ع��ج��رم, 
تخاريف,  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال�شاد�شة  احللقة  اأج�����اء 
اإْذ  ال���ك���ي���الين,  ت��ق��ّدم��ه االإع���الم���ي���ة, وف����اء  ال����ذي 
ب��االأ���ش��رار. ومليئة  مم��ّي��زة  حلقة  ع��ج��رم,  ق��ّدم��ْت 
والفنية,  ال�شخ�شية,  حياتها  عن  نان�شي,  وحتّدثْت 
بالعف�ية. اأج�بتها  ومتّيزت  ووا�شح,  �شريح  ب�شكل 

تعلم  اأّنها  احللقة,  خالل  اللبنانية,  النجمة  وك�شفْت 
طبيب  زوج��ه��ا,  م�بايل  ال�شر(  )كلمة  "با�ش�رد" 
اأْن  املمكن  غري  من  اأّنها  اإال  الها�شم,  فادي  االأ�شنان, 
وقالت,  ت�شّرفاته,  لراقب  عليه,  جا�ش��ًشا  ت�شع 
عليه. ال��رق��ي��ب  ه���  ���ش��م��ريه,  واإّن  ب��ه,  تثق  اإّن��ه��ا 

بالن�شبة  ال�شعادة  اإن  اللبنانية  املطربة  وقالت  كما 
واعتربت  فقط,  املال  امتالك  ولي�س  القناعة  تعني  لها 
حتب  باأنها  واأق����ّرت   ,80% بن�شبة  �شعيدة  اأن��ه��ا 
اإىل  م�شرية  �شخ�شيتها,  من  جزء  متثل  واأنها  التفاهة, 

االأحيان  بع�س  يف  تتعّمد  اأنها 
م��ب��ال��ي��ة  غ����ري  ت����ك�����ن  اأن 
والعقل. التفكري  من  وخالية 

وخالل احللقة, رق�شْت عجرم 
على اأنغام اأغنية هيفاء وهبي 
حتّب  باأّنها  وعّلقْت  "رجب", 
ت��ل��ك االأغ��ن��ي��ة, ف��ي��م��ا ق��ام��ْت 
للفنان  كده"  "حبيبي  بغناء 
و�ش�ف. ج����رج  ال�����ش���رّي, 

وعن زميلتها ال�ّشابقة, يف جلنة 
حتكيم برنامج اأراب اآيدول, الفنانة االإماراتية اأحالم, 
قالت عجرم, اإّنها تع�شق الغناء ب�شكل كبري, وال تفّ�ت 
اإْذ كانت خالل الربنامج, تغّني  اأْن تغني,  فر�شة دون 
اال�شراحات. وخالل  الك�الي�س,  ويف  ال�قت,  ط�ال 

لتخربها  �شالم"  "يا  عجرم  غّنْت  احللقة,  نهاية  ويف 
االإعالمية, وفاء الكيالين, باأّن زوجها الفنان ال�ش�رّي, 
له. تهديها  واأّن��ه��ا  االأغ��ن��ي��ة,  ه��ذه  يحّب  ح�شن  تيم 

االأب��ن��اء  وجميع  ابنتيها,  ع��ج��رم  واأو����ش���ْت  ه���ذا, 
يهمل�هم  وال  ب��اأه��ال��ي��ه��م,  ي��ه��ت��ّم���ا  اأن  ال��ع��امل,  يف 
�شّن  يف  االأه�����ل  اأّن  م�����ؤّك����دة,  ظ����رف,  اأّي  حت���ت 
كبري. ب�شكل  الأب��ن��ائ��ه��م  بحاجة  ي�شبح�ن  ُم��ع��نّي 

عجرم,  نان�شي  اللبنانية,  الفنانة  اأّن  اإىل  ُي�����ش��ار, 
بال�شهر  ك��ان��ت  اأّن���ه���ا  احل��ل��ق��ة,  ب��داي��ة  يف  ك�����ش��ف��ْت 
ال��ث��ال��ث م���ن ح��م��ل��ه��ا, وق���ت ت�����ش���ي��ر ال��ربن��ام��ج.

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

تعر�س الفنان امل�شري تامر ح�شني ل�عكة �شحية 
طارئة حيث مت نقله اىل اأحد امل�شت�شفيات امل�شرية

ح�شني ك�شف عن خرب ال�عكة ال�شحية عرب ح�شابه 
اخلا�س على اأحد م�اقع الت�ا�شل االجتماعي قائاًل:

قليل  م��ن��ذ  ح�����ش��ن��ي  ت��ام��ر  ال��ف��ن��ان  ن��ق��ل  "مت 
اأك��ت���ب��ر   ٦ م��ن��ط��ق��ة  م�شت�شفيات  اإح�����دى  ايل 

ج��دًا ���ش��دي��دة  �شحية  ب���ع��ك��ه  اإ���ش��اب��ت��ه  ف����ر 
بعد انتهائه من ت�ش�ير برنامج "�شاحبة ال�شعادة" 
ال�ش�تية". اأحباله  يف  عمليه  اإج��راء  احتماالت  و 
ح�شني  متابعي  قبل  م��ن  التعليقات  وان��ه��ال��ت 
�شريًعا  ال��ت��ع��ايف  ل��ه  مت��ن���ا  حيث  كتب  م��ا  على 
حمب�ه. ينتظرها  التي  الفنية  م�شاريعه  ال�شتكمال 

االإ�شكندرية  مهرجان  فعاليات  مع  بالت�ازي 
ال�شينمائي لدول البحر املت��شط, قامت جمم�عة 
دريد  الفنانني  من  كل  بتكرمي  "وي�شرن"  فندق 
الفنان  ا�شم  واأطلقت  الفي�شاوي,  وفاروق  حلام 
دريد حلام على اإحدى �شاالت ال�شينما يف الفندق 
, كما اأطلقت ا�شم الفنان الفي�شاوي على الثانية.

"دم�شق-  بفيلم  عرو�شها  ال�شالة  وافتتحت 
حل���ام,  دري�����د  امل��م��ث��ل  ب��ط���ل��ة  م���ن  حلب", 
وكندة  ج���زائ���ري,  ���ش��ب��اح  امل�����ش��ري,  �شلمى 
ح���ن���ا, وه����� م���ن اإخ������راج ب��ا���ش��ل اخل��ط��ي��ب.

وكان الفيلم عر�س يف مهرجان االإ�شكندرية ل�شينما 
 3 يف  افتتح  الذي  املت��شط,  االأبي�س  البحر  دول 
من ت�شرين االأول, وا�شتمر حتى الثامن من ال�شهر 
نف�شه.ومت تكرمي جمم�عة من املمثلني ال�ش�ريني 
"دم�شق-  فيلم  اأبطال  اإىل  باالإ�شافة  املهرجان  يف 
خ�ري. ون��ادي��ن  ال��ن���ري,  عبا�س  مثل  حلب", 
االأوىل  ال�شينمائية  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
�شن�ات  ت�شع  دام  غ��ي��اب  ب��ع��د  حل���ام  ل��دري��د 
"�شيلينا"  فيلم  ق��دم  عندما   ,2009 ع��ام  منذ 
م���ع ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ريي���ام ف���ار����س.

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

إطالق اسم دريد لحام على صالة سينما يف اإلسكندرية
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ــى  ــي تحظـ ــة التـ ــة الُمبدعـ ــاوم، والُممّثلـ ــي ال تُقـ ــة التـ ــتمّر الُملهمـ وتسـ
عالميـــــة:  بشهــــــرة 
”أنجيلينــــــا جولـــــي“، 
للعطـــر.  الترويـــج  فـــي 

Guerlain

Guerlain

ـــر الجديـــد -  العط
Guerlain

Mon Guerlain
Mon Guerlain EDT - التصميـــم
1908

ماركــة األزيــاء الّرائــدة رنــوار تدعوكــم 
 MID SEASON بحملــة  لإلســتمتاع 
ــى 24.10.18. ــتمر حت ــي تس SALE الت

%50

ــة  ــت إلضاف ــان الوق ــر- ح ــر أو األحم ــر، األزرق، األخض األصف
ــس!  ــة المالب ــوان لخزان األل

FRESH

تجــدون ضمــن التشــكيلة: YELLOW- جاكيــت بـــ 179.90 ش.ج. 
- GREEN- جاكيــت بـــ 179.90 ش.ج. - BLUE- جاكيــت بايكــر بـــ 

199.90 ش.ج. - RED- جرزايتيــن بـــ 149.90 ش.ج.

ماركة Guerlain الفاخرة تستمّر في قصة نجاحها االستثنائية 
وتُطلق عطًرا مكّمًال لسلسلة إبداعاتها المشهورة

Mon GUERLAIN- EAU DE TOILETTE

Baby Morning- أيام اإلثنين
29/10   |  22/10  |  15/10

نشاطات منتظمة كل يوم ثالثاء 17:30 
16/10 ”هشيف هميعوفيف“

23/10 جنون ”الساليم“

Single Origin

الفّعاليات خالل الشهر الحالي في كنيون 
عزرائيلي الرملة مخّصصة كّلها لألطفال!

عطر تيفــاني أنـد كـو إنتنس
رمز األنوثة
والّرقّي
واألنـــاقة

نيويورك  ورومانسّية مدينة  إنتنس سحر  أند كو  تيفاني  يجّسد عطر 
من خالل شذاه الممّيز الجديد وهو ذو لمسات عصرية.

Tiffany Tiffany

MID SEADON SALE
في رنوار للنساء والرجال

رنوار تطلق تشكيلة كولورز لخريف 
2018/2019

كپسوالت اسپرسو عيليت:
تشكيلة واسعة، جودة فائقة ونكهة ممّيزة

17/10/18
18/10/18

25/10/18 24/10/18

30%

 

ميخال نچرين تطلق أياًما إحتفالية في فروع:
الطيرة، ديزنچوف سنتر، ”َعريم“ كفارسابا  وچراند كنيون حيفا

 %30 تخفيض على كل الدكان 

كل خميس نحن في عزرائيلي النقب!

تعّرفوا على
VEET MEN
ُمستحضر إلزالة 
شعر الجسم

إحدى أقوى الذكريات لدى كل رجل هي المّرة األولى التي رأى فيها والده 
وصوت  البيضاء،  الرغوة  اإلستحمام.  غرفة  في  بالحالقة  يقوم  وهو 
التي  النظافة  ورائحة  البشرة  الحالقة  اإلحتكاك عندما يالمس موس 

مألت غرفة اإلستحمام هي إحدى طقوس الرجولة األكثر سحًرا.

4

VEET MEN

VEET MEN VEET

24 Silk & Fresh
150 200

Scholl

إذن، ماذا تنتظرين؟ لمشـي 
 .Scholl العالـي- إسـتعملي ضبانـات  مريـح مـع الكعـب 

 Scholl استعملي ضبانات
متكّررة اإلستعمال- لمشي 
مريح مع الكعب العالي 

يواصـل  النقـب  عزرائيلـي  كنيـون 
مشـاركاته مـع األطفـال ويقـّدم لكـم 
المميـزة  الفعاليـات  مـن  مجموعـة 

الشـهر: لهـذا 

 ”توتيـت“

 ”بيلـي بام بـام“ 
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ال�شرطان

ت�شرفاتِك  على  اأو  عليِك  ي�شيطر  اأن  ميكن  الك�ن  يف  �شيء  ي�جد  ال 
يتحّكم  اأو  يحجمه  اأن  �شخ�س  الأي  ميكن  اإن�شاناً  ل�شِت  اأنِت  ويحّجمها, 
اأبدًا, ال ي�جد ما ميكن  دائماً  ابقي هكذا م�شتقلة ومتميزة  بت�شرفاته, 
اأحالمِك,  اأحد  اإىل  ال��ش�ل  اأجل  من  قيمتِك  من  تقللي  ال  هذا.  يغرّي  اأن 
فقط.احلياة  باإمكانياتِك  اأردِت  اإن  القمر  اإىل  ال��ش�ل  على  قادرة  اأنِت 
يجب اأن حتمل م�شدرًا لالإ�شاءة, قد يك�ن م�ؤملاً قلياًل لعينيِك لكنه مهم 
عدم  اأكرث,  الظل  ف�ّشلِت  اإن  حتى  بدونها  العي�س  ميكنِك  ال  كال�شم�س, 
ال�شليمة. العالقة  يف  الت�شحية  بال�شبط  هكذا  الفناء,  يعني  وج�دها 

الت�تر  من  قليل  �شيء,  كل  على  الي�م  ت�شيطر  وم�شاعرِك  اأف��ك��ارِك 
�شيمر  ال���ق��ت  الأن  ال���ق��ت,  ال  �شيمر,  لكنه  التغري  ه��ذا  ب�شبب 
و�شتقدرين على التحكم بنف�شِك اأكرث وب�شرعة تزداد مع مرور االأيام.
الن�ر,  ي��اأت��ي  الليل  حلظات  اأح��ل��ك  بعد  وت�شرق,  تغيب  ال�شم�س 
جديد. اأم��ل  حلظة  ك��ل  يف  الأن  انتهى,  ق��د  االأم���ل  اأن  اأب���دًا  تظني  ال 
�شخ�س ما عاد اإىل حياتِك يحاول اأن يفر�س نف�شه عليها, لكنِك اأخذِت 
بالتدخل من جديد يف حياتِك. له  ت�شمحي  منذ زمن, ال  ب�شاأنه  قرارِك 

اال�شد

العذراء

ال��ث���ر

اجل�زاء

احلمل

هذا  اأن  جيدًا  تعرفني  اأنِت  �شيئاً,  لي�س  فهذا  الطريق  بِك  �شل  اإن 
وتكت�شبني  وخمتلفة,  كبرية  جديدة  طرقات  ترين  �شيجعلِك 
الطريق  اإىل  ال��ع���دة  وح��اويل  بنف�شِك  ثقي  فقط  اأك��رث,  خ��ربات 
حلمِك. ويحقق  اأملِك  اإىل  �شي��شلِك  اأن��ه  تعرفني  ال��ذي  الق�مي 

�شيء  اأي  تعّلمِك  على  تتكربي  ال  حّياً,  دام  ما  يتعلم  االإن�شان 
عبقرية. رئي�شك  ن�شائح  اأن  ج��ي��دًا  تعرفني  اأن���ِت  ال��ك���ن,  يف 

تقلقي,  ال  تقلقِك,  �شريكك  فعل  ردة  لكن  عظيمة  فكرة  لديِك 
بالتاأكيد. الفكرة  و�شتعجبه  عقلِك  ي��راود  ما  بكل  اأخربيه  بل 

ي�م جيد يف انتظارك, رمبا تلتقني ب�شخ�س كنت تتمنني روؤيته 
بال�شدفة, اأو ياأتيك خرب �شعيد تنتظرينه منذ فرة, ا�شتعدي 
لفرحة مقبلة تنري اأيامك وتريح بالك, اأنت يف اأعلى منحنيات حظك 
هذا االأ�شب�ع. ال حتاويل التربير الأحد ت�شبب مب�شكلة كبرية يف 
املكتب الي�م, ه� ميلك ل�شاناً ف�شيحاً قادرًا على الدفاع عن نف�شه.
مقبلة,  عالقة  اأو  انتهت  عالقة  يف  ال���ق��ت  ط���ال  تفكري  ال 
للم�شتقبل. امل�شتقبل  وات��رك��ي  احل��ال��ي��ة  اللحظة  عي�شي 

منذ  ترينهم  مل  الذين  القدامى  االأ�شدقاء  مع  للت�شّكع  جيدة  منا�شبة 
كل  لروؤية  جديدة  فر�شة  اأعطتِك  اأخريًا  احلياة  بب�شيطة,  لي�شت  فرة 
منكم االآخر, خا�شة بعد فرة ط�يلة, اأنِت �شعيدة بهذا كله, ا�شتمتعي 
�شتتكرر. متى  اأح��د  يعلم  ال  فر�شة  ه��ذه  الأن  معهم  ولقائِك  بي�مِك 

اأمر  هذا  ُيقال  واحلق  االآن,  تفكريِك  ي�شغل  ما  احلايل  امل�شروع  وحده 
ب�شال�شة �شتنتهي  واح��دة  فكرة  على  م�شب�ب  فكرِك  كل  الأن  جيد 

احلديث  ع��ن  ت��ت���اين  ف��ال  العالقة  ينق�س  م��ا  �شيئاً  اأن  �شعرِت  اإن 
العالقة. م�شلحة  يريد  اأي�شاً  ه�  بالتاأكيد  االأم��ر,  عن  �شريكك  مع 

من  ح��ي��اة  يف  التفكري  ق��ب��ل  ال�شخ�شية  ح��ي��ات��ِك  يف  ف��ّك��ري 
�شخ�س  اأي  قبل  اأواًل  حياتهم  يف  يفكرون  اأي�شاً  فهم  ح�لِك, 
الك�ن  اأح���د يف  ي���ج��د  اأن���ه ال  ت��ام��ة  اأن���ِت على دراي���ة  اآخ���ر, 
الب�شري. املنطق  ي��ن��ايف  ه��ذا  الأن  نف�شه  قبل  ب��ِك  �شيهتم 

اجلميع  اأخ��ربِك  الذي  طريقِك  يف  لال�شتمرار  يناديِك  ما  �ش�ت 
وبعملِك. بنف�شِك  م�ؤمنة  لكنِك  منه,  اأمل  وال  فا�شل  طريق  اأنه 

ال يجب اأن ت�شافرا كل ي�م اإىل مكان جديد فقط الأنِك تريدين اأن تنّفذي 
ن�شاطاً متميزًا, يكفي فقط اأن ي�شتمتع كل منكما ب�شحبة االآخر.

اّدخرِت  اإن  اإليها  الذهاب  تريدين  التي  االأماكن  كل  زيارة  ميكنك 
اإىل  �شت�شطرين  رمب��ا  طريقة,  ب���اأّي  االأم�����ال  م��ن  ال��ك��ايف  الكم 
اإن ا�شتطعِت ت�ظيفه بطريقة �شليمة التق�شف لكن هذا لي�س �شيئاً 

يف  اأب���دًا,  هكذا  ي�شري  ال  االأم��ر  العمل,  يف  لالأ�شدقاء  تاأمني  ال 
ال  لهم,  اأم��ان  ال  واأ�شخا�س  بهم  م�ث�ق  اأ�شخا�س  هناك  املكتب 
اآخر عن خطة فريقكم اإخبار �شخ�س من فريق  اأن باإمكانِك  تظني 

ل�شِت  اأن��ك  رغ��م  اأح��ده��م,  يف  والتفكري  الليل  يف  ال�شهر  تعّلمِت 
ماذا؟  خّمني  لكن  احلما�شة,  بنف�س  فيِك  يفكر  كان  اإن  متاأكدة 
االأوىل؟ اخلط�ة  اأنِت  تاأخذين  ال  مَل  اأنِت,  ه�  حالياً  فيه  يفكر  من 

�س لق� ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل���ت

ال����دل�����

مع  التعامل  تتطّلب  التي  اخلريية  اجلمعيات  اإح��دى  يف  ا�شركي 
باأم�س  االإن�شانية, واأنِت  االأعمال  الن�ع من  اأنِت حتبني هذا  االأطفال, 
مع  بالتعامل  االأمر  يتعلق  حني  خا�شة  االأم���ر  تلك  مثل  اإىل  احلاجة 
ني�تن  قرر  ل�  االأر�س.ت�شّ�ري  وجه  على  الكائنات  األطف  االأطفال, 
اكت�شف  ملا  راأ�شه,  �شقطت على  التي  الب�شيطة  التفاحة  يركز على  اأال 
اجلاذبية اأبدًا, االأمر نف�شه يكمن يف التعامل مع �شغائر االأم�ر يف العمل.
يف الكثري من االأوقات يك�ن �شبب امل�شكلة نابع من خطئِك اأنِت, و�شريكِك 
يحاول اأن يتنا�شى امل�قف لكي ال تزيد امل�شاكل بينكما, افعلي مثلما يفعل.
التغريات الكبرية التي طراأت على العمل جتعلِك متحم�شة الأكرث 
من �شبب, اأهمها اأن لديِك فر�س كبرية وعامل كامل انفتح اأمامِك على 
م�شراعيه. القلق م�ج�د بالتاأكيد, لكن احلما�شة اأكرب بكثري من كل هذا.

اأح����ي����ان����اً ي���ك����ن ع��ل��ي��ِك ال��ت�����ش��رف ب��ن��ح��� غ����ري م��ق��ب���ل 
ذك��ي��ة  ف���ك���رة  اإىل  ال��������ش����ل  اأج������ل  م����ن  ال��ب��ع�����س  ل�����دى 
واأك�����رث م��ن��ط��ق��ي��ة, امل����ق���ف ل���ن ي��ك���ن ب�����ش��ي��ط��اً ل��ك��ن��ه جيد.
يجب  ال��ع��الق��ة,  يف  مهمة  االأم�����ر  ب�شغائر  الكافية  امل��ع��رف��ة 
�شريكك. ح��ي��اة  يف  مب��ا  االأق����ل  ع��ل��ى  دراي����ة  ع��ل��ى  ت��ك���ين  اأن 

ال��ي���م اأف���ك���ارِك ك��ب��رية وج��ي��دة ج����دًا, ق����ادرة ع��ل��ى اإث��ب��ات 
ذات���ه���ا يف ���ش��ت��ى امل��ن��اح��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة, ���ش��ي��ك���ن ع��ل��ي��ِك ب��ذل 
م�شلحتِك  يف  �شي�شب  اأن���ه  تعرفني  لكنِك  اجل��ه��د  م��ن  الكثري 
ومنطقياً. �شليماً  االأم����ر  ك���ان  اإن  ف��ق��ط  ال��ن���اح��ي,  ب�شتى 

ع��ل��ي��ِك ال��ت�����ش��رف مب��ه��ن��ي��ة, ال ت��ت��ذاك��ي ع��ل��ى اأح���ده���م الأن���ِك 
ب�شلة. املنطق  اإىل  مي��ت  ال  ���ش��يء  فعل  ب��اإم��ك��ان��ِك  اأن  تظنني 
لي�شت  م�شكلة  يعني  ه��ذا  ف��اإن  منزلِك  يف  م�شاكل  حت��دث  حني 
ت����ؤذي���ِك. ت��رك��ي��ه��ا  ال  ع��ل��ي��ه��ا,  ت�شيطري  اأن  ي��ج��ب  ب�شيطة 

رمبا ت�شطرين الي�م اإىل ترجمة بع�س االأفكار ب�ش�رة ف�رية الأحد 
اأ�شدقائِك, الأنه ال يدرك ما ح�له, لذا اأنِت بحاجة اإىل اأن ت��شحي 
ذلك. اإىل  بحاجة  فاأنت  تفكريه,  ينا�شب  مف�شل  بنح�  نظريتِك  له 
حالياً,  اأف��ع��ال��ِك  لكل  كاملة  روؤي���ة  لديه  اأن  يعتقد  م��ا  �شخ�س 
اإياه. تريه  اأن  اأن��ت  تريدين  ما  �ش�ى  يرى  ال  اأن��ه  تعرفني  لكنِك 

تختربيه,  اأن  ت��ري��دي��ن  الأن����ِك  ال��ف��خ��اخ  ل�شريكك  تن�شبي  ال 
ج���دًا. م��ه��ني  ه���ذا  الأن  اخ��ت��ب��اره  حت���اويل  ال  ط��ف��اًل,  لي�س  ه��� 

خمتلف,  ط��ري��ق  يف  اأن����ِك  مل��ج��رد  �شحيح  ط��ري��ق  يف  اأن����ِك  تظني  ال 
ال��ط��ري��ق  ي��ك���ن  االأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف  ه����ذا,  ت��ف��ع��ل��ي  اأن  ي��ج��ب  ال 
اإن  ق��ال  م��ن  واالأن�����س,  ال�شحبة  بع�س  ي�شم  ال���ذي  ه���  ال�شحيح 
بالتاأكيد. ج��ي��دًا  االأم���ر  �شيك�ن  مم��ل��ة؟  اأو  �شيئة  م�شاألة  االأن�����س 
���ش��ب��ط ال��ع��م��ل م��ه��م ج����دًا, ق��د ي��ك���ن اأه����م م��ن امل�����ش��روع نف�شه, 
ك��ذل��ك. وح��دي��ث��ِك  دق��ي��ق��اً  اأ���ش��ل���ب��ِك  ج��ع��ل  ع��ل��ى  تعملي  اأن  ي��ج��ب 
ه��ذا  ���ش��ري��ك��ك,  اأج����ل  م��ن  الت�شحية  �شبيل  يف  ن��ف�����ش��ِك  ت�����ؤذي  ال 
اأن���ِت. ���ش��ي���ؤذي��ك  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ب��ل  ت�شحية,  ُي��ع��د  وال  ج��ي��دًا  لي�س 

ت��������س��������ال��������ي 
ك�����ل�����م�����ات م���ت���ق���اط���ع���ة

مقاالت

" تزوم وتع�م"   اأّن زوجته منذ ي�مني بداأت  الحظ الزوج 
"وتقلب خلقتها على الفا�شي" ..ومل يعرف امل�شكني لها �شبًبا 
, فما يذكر اأّنه اأزعلها ب�شيء اأو م�ّس �شع�رها املُرَهف ب�ش�ء .

فه�ّس وب�ّس وحاول اأن يعرف ال�شبب احلقيقّي , فال بدَّ من �شبب , 
ل �شيًئا. فلي�شت فيه املّرة االوىل التي تفعلها �شت البيت لتح�شِّ
: قائلة  فاها  امل�شت�رة"   " فتحت  قليل  ا�شتدراج  وبعد   

كان  فقد  بالعك�س  بل   , اأب��ي  من  باأف�شل  لي�س  اأب�ها   "
اأو  م��ّن��ي  باأف�شل  ه��ي  ولي�شت   , ورم����ًزا   ع��ن���اًن��ا  اأب���ي 
جديًدا  اأح��م��ر  جيًبا  زوج��ه��ا  لها  ي�شري  حّتى   , اأج��م��ل 

م��ن ال���ك��ال��ة , يف ح��ني اأ���ش���ق اأن���ا ���ش��ّي��ارة  اأك��ل 
�شن�ات" خ��م�����س  م��ن��ذ  و����ش���رب  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ده���ر 

على  مت�شي   , احَلَب�س  ديك  كما  منف��شًة  اليها  اأنظر 
!!! حتملها  ال  االأر����س  وك���اأن  اأ�شابعها  روؤو����س 
اأّنها   : وُي��رّبر  وُيف�ّشر  لها  ي�شرح  امل�شكني  وي��روح 
ُمتعّلق  االمر  ولكّن  اأجمل,   وال  منك  اأف�شل  لي�شت 
االقت�شادّي  وال��شع  وامل��دخ���الت  بامليزانّيات 
, ف����زوج امل��ح��رو���ش��ة راح���ي���ل ي��ق��ب�����س رات��ًب��ا 
عن  ناهيك   , بكثري  ورات��ب��ك  رات��ب��ي  يف�ق  ك��ب��رًيا 
التجارّية. املحاّل  تاأجري  من  االأخ��رى  املدخ�الت 

تفهم!..تريد  اأن  ت��ري��د  وال  ال��زوج��ة  وُت��ربط��م    
جيب  ع��ن  ���ش��ع��ًرا  ي��ق��ّل  ال  ليلكيًّا  اأو  اأح��م��ر  جيًبا 
خيل. وق���ّ�ة  وج��م��ااًل  ���ش��ع��ًرا  َيفقه  ب��ل   , راح��ي��ل 

بالقطيعة  واملُ��ح��ادث��ات  امل���ح���اوالت  وت��ن��َف�����سُّ   
بيت  اىل  ال���ب���ي���ت  "املحرو�شة"   ف���ت���رك   ,
هناك. زال���ت  وم��ا  اه����ل����ه����ا....................... 

وقد  ال���اق��ع  اأر����س  على  ة  الق�شّ ه��ذه  حدثت  ق��د 
ا , وحماوالتنا  حتُدث, فالت�شّبه بالغري اأ�شحى مر�شً
واالف�شل  الغري  نك�ن  بل  اأنف�شنا  نحن  نك�ن  اأاّل 
ماأزق  يف  ي�شعنا   , ال�اقع  اأر���س  اىل  الّنزول  دون 
فال�شعادة  ونت�ّرط.  به  ن�شتدين  و�شع  يف  وي�شعنا 
والفيال  واجليب  بال�شّيارة  مّرة  كانت  ما  احلقيقّية 
ال��رّب  وخمافة  واملحّبة  بالقناعة  كانت  ما  بقدر 
, وال  امل�ج�د  مع  والتعاُي�س  ال�اقع  وتقّبل  وقب�ل 
 " احللم  يك�ن  ان  على   , نحلم  اأن  من  اأحياًنا  باأ�س 

ومبقدورنا   , فرا�شنا"  ق��ّد  على 
ببع�س اجِلّد والن�شاط ان ُنحّققه.

" من يت�شّلق   : قدمًيا قالت جّدتي 
اأعلى قد ي�شقط ويك�شر عنقه"  اىل 
.. طاقتنا  ب��ق��در  ن�شعد  دع���ن��ا 

.. ام����ك����ان����ي����ات����ن����ا  ب������ق������در  ن����ح����ل����م  دع��������ن�������ا 
اأو�شاعنا  ومن  مّنا  قريب  ه�  مبن  اإاّل  نت�شّبه  ال  ان  دع�نا 
يف  ون�شيع   , العائلة  عقد  نفرط  فقد  واإال   , وظ��روف��ن��ا 
النكد. والعي�س  ال�����ّش���داء  والقرو�س  ال��ّدي���ن  متاهات 

ب�����ق�����ل�����������م  زه�������ي�������ر دع����ي����م
س���يّ���ارة ال��ج��ي��ب األح��م��ر

عندما  االأ���ش��ب���ع,  ه��ذا 
جتر  ��م�����س  ال�����شّ ب����داأت 
املغيب,  نح�  اأذي��ال��ه��ا 
و�شك�نه,  الليل  وب��داأ 
ت�شبح  بلد  ة  ق�شّ بداأت 
ال��ذك��ري��ات  يف  ع��م��ي��ًق��ا 
ّي���ام  اأ ذك��ري��ات  لنعيد 
ّي������ام ح��ي��اة  زم������ان, اأ
القناعة  ال��ب�����ش��اط��ة, 
االإن�شانّية  وامل���اق��ف 
ل���ت���اري���خ ب���ل���د ح��اف��ل 
ومثاال,  من���ذًج��ا  ك��ان 
ت��ك��ّل��م ب��ل��غ��ة امل��ح��ب��ة 
وال��ت�����ش��ام��ح واجل���رية احل�����ش��ن��ة, ���ش��ي��دة امل���ق��ف بني 
املنا�شبات  كل  يف  جنب  اإىل  جنًبا  وقف�ا  الذين  اأهلها 
�شهدتها. ال��ت��ي  الع�شيبة  ّي�����ام  واالأ اخ��ت��الف��ه��ا  ع��ل��ى 

لنا  ُيعيده  عليه,  ال�شتارة  اأُ�شدلت  اّل��ذي  امل�شهد,  هذا 
الطّيب  البلد  هذا  اأر���س  على  جمددا  ونعي�شه  لنلم�شه 
عفيف  ال��ّزم��ي��ل  ال��ب��ار  �شفاعمرو  اب��ن  ال��ك��ب��ري  ال��ف��ّن��ان 
ممّيز  ترب�ي  ح�شاري,  فّني,  عمل  اإن��ت��اج  يف  �شلي�ط 
ما  لُين�شينا  وال��ث��ن��اء.  التقدير  ك��ل  ي�شتحق  ون���ادر, 
حاراتها  اأروقتها,  وبني  مدينتي  اأ�ش�ار  داخ��ل  يجري 
احلزينة  االأعياد  واأج�اء  و�شاحاتها,  �شط�حها  وعلى 
ال�����ش��ه��ر م���ع اق���راب  وامل��ظ��ل��م��ة, وحت���دي���دا يف ه���ذا 
والتي  الدميقراطّية  عن  البعد  كل  البعيدة  االنتخابات 
لت�شُلب  والطائفية  الرجعّية  العقلية  عليها  ت�شيطر 

اأج���ائ��ه��ا  �شف�  وت��ع��ك��ر  ال��ع��ف���ّي��ة,  اأه��ال��ي��ه��ا  �شحكة 
امل�شّعة. وجن�مها  ال�ّشاطع  وقمرها  املكفهّرة  و�شمائها 
اإحدى  يف  مقهى  افتتح  حيث  بلد,  ة  ق�شّ عن�ان  وحتت 
االأهمية  ذات  ال��ق��دمي,  ���ق  ال�����شّ يف  ال��ع��ري��ق��ة  امل��ن��ازل 
منذ  اإغ��الق��ه  مت  ول��الأ���ش��ف  ال��ذي  ال��ك��ب��رية,  التاريخية 
باإعادة  م�ؤ�ش�شة  اأّي  تهتم  ومل  �شن�ات,  ع�شر  من  اأكرث 
�شنة  ك��ل  "زورونا  ف��ريوز  تغني  عندما  اإاّل  افتتاحه 
كل  اإىل  االأي��ام  هذه  تغريت  املعادلة  هذه  اأن  اإال   , مّرة" 
نظمته  مهرجان  اإط��ار  يف  وذل��ك  م��ّرة,  �شن�ات  خم�س 
خالله  من  يلعب  البلدة,  يف  اجلماهرّية  املراكز  �شبكة 
لريجعنا  مقهى  �شاحب  �شخ�شّية  �شلي�ط  عفيف  الفّنان 
بح�ش�ر  وال�شراحة  العف�ّية  ّيام  اأ زمان,  ّيام  اأ نعي�س 
�شخ�شّيات  وا�شت�شافة  امل��دع���ي��ن,  م��ن  كبري  ح�شد 
امل��شيقى  واأن��غ��ام  وذك��ري��ات  اأط��الل  وعلى  وفنانني, 
االأ�شيلة,  العربّية  القه�ة  احل�ش�ر  ارت�شف  االأ�شيلة, 
منه. وج����زًءا  احل���دث  ق��ل��ب  يف  احل�����ش���ر  ك���ان  ح��ي��ث 
رم��������اح, ال����ت����ي ت����ق����در م���ث���ل ه������ذه االإجن���������ازات 
ل���ف ه��م�����ش��ة ت��ق��دي��ر وع���رف���ان وت���ق����ل : ت��ب��ع��ث ب���اأ
الفّنانني  م��ن  وغ��ريه��م  ع��ن��ت��ري   , ���ش��الم��ة   , ���ش��ل��ي���ط 
الأن  مك�ش�رة,  وه��ي  الغيتار  على  يعزف�ن  �شيظل�ن 
عالًيا  نحلق  جتعلنا  ع��ذب��ة  وكلماتهم  مم��ي��ز,  عزفهم 
والت�شجيع,  ال��ت��ق��دي��ر  ال��دع��م,  وق��ّل��ة  االإه���م���ال,  رغ��م 
اأنها  ويكفي  ن��ردد:  ال���اح��د  البلد  اأب��ن��اء  معا  و�شنظل 
اأ�شرة  �شاخمة,  اأب��ّي��ة,  نريدها  التي  الأه���اه��ا,  بلدي 
بعيدا  املريحة  االأج�اء  تهيئة  على  معا  تعمل  واحدة, 
الطائفي.  واخل��ط��اب  وال��ت��ج��ري��ح  العنف  مظاهر  ع��ن 

ُتعلــن بلديــة شــفاعمرو عــن رغبتهــا باســتئجار مبنــى لتفعيــل 
)، بحسب املواصفات التـــاليــة: نـــادي اثـــراء ( 

1- أن يكون موقع املبنى يف محيط البلدية وبيت املسن
2- مساحة املبنى ال تقل عن 140-120 متر مرّبع.

3-  موقف للسيارات
4- طابق أرضي مــع ساحة

. 5- بـحـوزة املبنى  4 +  

- مالئمــة املبنــى ســتكون علــى حســاب صاحــب امللــك ومبوجــب 
. مواصفات حتددها البلدية ومبا يف ذلك تعليمات  
ــات مناقصــات  ــة البلدي ــه انظم - هــذا اإلعــالن ال تســري علي

لسنة 1987.
- ملعلومات اضافية االتصال مع مهندس البلدية
تلفون: 9059120-04 جــوال: 0526009770.

- البلدية غير ملزمة بقبول أي عرض.
مــن لديــه مبنــى يســتجيب للشــروط أعــاله ويرغــب بتأجيــره 
للبلديــة لتفعيــل نــادي اثــراء، يُرجــى أن يتوّجــه بكتــاب خطــي 
إلى مكتب مدير عام البلدّية حتى تاريخ 27/10/2018 الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.

أمني عنبتاوي - رئيس البلدية

ق����صّ����ة ب���ل���د الب������ن ال��ب��ل��د
ع��ب��ي��د أب��������و  م����ع����ن   - ي����ص����وب����ه����ا  رم����������اح 




