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ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ

تعيني عمر امللك
م���دي���رًا ع��امً��ا
لبلديةشفاعمرو

االحتفال بإضاءة
ش��ج��رة امل��ي�لاد
يف ش��ف��اع��م��رو

النجم العاملي زاهي
ارملي سف ًريا ملكابي
حيفا ....ب��ان��ت��ظ��ار
الرئيس عرسان ياسني
لتعيينه مديرًا عامًا
للرياضة يف شفاعمرو

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ,ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ,ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻤﻮﻡ
ﺁﻝ ﺍﻟـــــﺒـــــﺸـــــﺖ ﻭﺁﻝ ﺗـــﻠـــﺤـــﻤـــﻲ
ﺃﻗـــــــﺮﺑـــــــﺎﺅﻫـــــــﻢ ﻭﺃﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓـــــــﻲ ﺷـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻤـــــﺮﻭ ﻭﺍﻟـــــــﺨـــــــﺎﺭﺝ
ﻳـــــﺪﻋـــــﻮﻧـــــﻜـــــﻢ ﻟـــﻤـــﺸـــﺎﺭﻛـــﺘـــﻬـــﻢ
ﻗــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣــــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺮﺣـــﻮﻣـــﺔ

ﺍﻭﺩﻳﺖ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺗﻠﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﺸﺖ
)ﺍﻡ ﻧﻌﻴﻢ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 19/12/2018
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺭﻣــــــﻠــــــﺔ ﺍﻟــــﻔــــﻘــــﻴــــﺪ ﻭﺃﺑـــــﻨـــــﺎﺅﻫـــــﺎ
ﺃﻳــﻬــﺎﺏ ,ﺩﺍﻟــﻴــﺎ ,ﺩﻭﺭﻳــــﺲ ,ﺭﻧـــﺪﺓ ﻭﻧﺴﺮﻳﻦ
ﻭﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺷــــﺤــــﺎﺩﺓ ﻭﺁﻝ ﻗــﺴــﻴــﺲ
ﺃﻗـــــــﺮﺑـــــــﺎﺅﻫـــــــﻢ ﻭﺃﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ
ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ ﻗــــﺪﺍﺱ ﻭﺟـــﻨـــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

ﺃﺳﻌﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﺷﺤﺎﺩﺓ )ﺃﺑﻮ ﺇﻳﻬﺎﺏ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 07/12/2018
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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االحتفال بإضاءة شجرة امليالد يف شفاعمرو

بتنظيم وا���ش��راف كنائ�س �شفاعمرو احتفلت مدينة
�شفاعمرو م�ساء ال�سبت  ,ب�إ�ضاءة �شجرة امليالد يف �ساحة
باب الدير مبركز املدينة ب�أجواء رائعة ومفعمة بالبهجة
وق��د ب��د�أت االحتفاالت قبيل �إ���ض��اءة ال�شجرة بفقرة
وب��رن��ام��ج ترفيهي ل�ل�أط��ف��ال وب��ع��د كلمات الرتحيب
وامل��ع��اي��دة وع��ل��ى وق���ع الأن���غ���ام امل��و���س��ي��ق��ي��ة وم��ع

ا���ص��ط��ف��اف امل��ئ��ات م��ن احل�����ض��ور � ,أ���ض��ي��ئ��ت �شجرة
امليالد و�أ�ضيئت �سماء �شفاعمرو بعر�ض مميز للألعاب
النارية مم��ا زاد احل��دث روع��ة وبهجة ,وا�ستمرت
االحتفاالت مع الق�س ف�ؤاد داغر الذي رافق احل�ضور
الكبري بو�صلة مميزة من الرتانيم امليالدية مبرافقة
ال��ف��رق��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة و���س��ط ت��ف��اع��ل ج��م��اه�يري كبري

النجم العاملي زاهي ارملي سف ًريا
ملكابي حيفا ....بانتظار الرئيس
عرسان ياسني لتعيينه مديرًا
عامًا للرياضة يف شفاعمرو
اخ��ت��ارت ادارة مكابي
حيفا هذا اال�سبوع النجم
العاملي زاهي �أرملي �سفريًا
للفريق ميثلها يف املباريات
امل���ح���ل���ي���ة وال���ق���ط���ري���ة
وي���������ش����رف ع���ل���ى ف���رق
ال�شبيبة وال�شباب حيث
ي�شكل الأرم��ل��ي منوذجً ا
ً
خا�صا للأخالق احلميدة
وامل��ه��ن��ي��ة ال��ك��روي��ة ...
هذا ويعترب النجم زاهي
ارم��ل��ي م��ل��ك ال��ه��داف�ين يف
ال��ف��ري��ق احل��ي��ف��اوي بكل
االزم������ان وان ان��ت��ق��ال��ه
م��ن �شفاعمرو اىل مكابي
ح��ي��ف��ا ���ش��ك��ل ال��ع�لام��ة
ال��ف��ارق��ة للفريق و�أه��ل��ه
لأول م����ره يف ت��اري��خ��ه
ل��ل��ف��وز ببطولة ال���دوري
ً
هنيئا للأرملي وبانتظار
ال����رئ����ي���������س اجل����دي����د

تعيني عمر امللك مديرًا عامًا لبلدية شفاعمرو م����ا ش�����اء اهلل ...م��������ا ش�����اء اهلل
...أن������ت������م ع���زت���ن���ا وك���رام���ت���ن���ا

ع��ق��دت م�����س��اء ال��ث�لاث��اء �أوىل اج��ت��م��اع��ات جلنة
املناق�صات الختيار املوظفني الكبار يف بلدية
�شفاعمرو وامل�ؤلفة من رئي�س البلدية عر�سان يا�سني
ونائبه فرج خنيف�س وع�ضو البلدية زهري كركبي
وامل�ست�شار الق�ضائي للبلدية ال�سيد �سمري جرو�س
و�أي�ضا مدير ع��ام بلدية الطيبة مندوبًا ل��وزراة
الداخلية ال�سيد �سامي ت�لاوي .وناق�شت اللجنة

اختيار مدير عام للبلدية حيث مت اختيار ال�سيد
عمر امللك لهذا املن�صب لل�سنوات اخلم�س القريبة.
و�أع����رب رئي�س البلدية و�أع�����ض��اء اللجنة عن
ارتياحهم لهذا االختيار و�أ ّك��د امللك على انه ي�أمل
ان يحقق ما ترجوه االدارة من هذا االختيار الذي
جاء بعد غياب امللك عن هذا املن�صب ملدة � 4سنوات
وكان قبل هذا قد �شغله لفرتة تزيد عن � 26سنة.

ن����خ����ب����ة ج�������دي�������دة م�������ن ����ش���ب���اب���ن���ا
ال�������ش���ف���اع���م���ري�ي�ن اج�����ت�����ازت ام���ت���ح���ان
ال����دول����ة يف ال���ط���ب ال���ع���ام ....روع�������ة
اج��ت��ازت ه��ذا اال�سبوع نخبة جديدة من
�شبابنا ال�شفاعمريني امتحان الدولة يف الطب
العام حيث جاءت الفرحة م�ضاعفة لأهلهم
و�أحبائهم ،فرحة ا���ض��اءة �شجرة امليالد
وحلول �شهر الأعياد املباركة وال�سعيدة
وفرحة و�صول النتائج االيجابية  ،وقد
ج���اءت الئ��ح��ة الأط��ب��اء اجل���دد ك��ال��ت��ايل :
و������������س�����������ام زاه�����������������ر �����ص����ل����ي����ب����ا
دا�ؤود ا������س�����ع�����د اب���������و رح����م����ه
ف�����ي�����ل�����ي�����ب ������س�����ه�����ي�����ل ن�����������ص�����راهلل
���������س��������ن��������د اح��������������م��������������د م�����ل�����ك
ع��������������������زام ي��������و���������س��������ف ع������������زام
ه���������ن��������ري ج�����������������������ورج ع��������������زام

م�������ي�������م�������ون اح���������م���������د ������ص�����دي�����ق
ح��������������داد
ادوار
ام���������ي��������ر
ب�����������������س��������ام ع����������اط����������ف ع������ب������ود
حم�����������������م�����������������د خ�����������������ال�����������������دي
ف��������������ار���������������س دي������������������ب ح��������������داد
مل�������������ي���������������������������س ع����������ا�����������ص����������ي
ه���������������������������ش�������������ام ح�������������������ص���������ري
م��������������ؤن���������������������������س ����������س���������واع���������د
ن���������������س�������ي�������م م�����������ن�����������ذر ع�������������زام
ي�������و��������س�������ف ع���������������ص�������ام ق�����������دري
ه������������������������������������������اين زي��������������������������������ود
ي�������و��������س�������ف ع���������������ص�������ام ق�����������دري
حم����������م����������ود ول����������ي����������د ي������ا�������س���ي��ن
ي�������و��������س�������ف ب�������ول���������������س ب�����ح�����وث
و�����������س����������ام غ���������������س�������ان ح�������م�������ادي
ن���������س����ال اهلل ان ي���وف���ق���ك���م ج��م��ي��ع��اً

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

اعالناتكم0525363507
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اف��ت��ت��اح م��ه��ي��ب ل��ب��وت��ي��ك ال��ن��خ��ل��ة – أب��ن��اء رف��ي��ق نخلة احتفال مهيب لقائمة دروز
شفاعمرو بحصول رئيسها
فرج خنيفس على لقب
نائب رئيس بعد  20عام
افتتحت ه��ذا اال���س��ب��وع ���ش��رك��ة النخلة �أب��ن��اء رفيق
نخلة بوتيك خا�ص لل�شركة يف حمالتها على ال�شارع
الرئي�سي مدخل �شفاعمرو اجلنوبي ,ي�شمل بالأ�سا�س
منتوجات امل�صانع اخلا�صة بال�شركة من قهوة على
�أن��واع��ه��ا ح��ب وم��ط��ح��ون �أم����ام ال���زب���ون وكب�سوالت
وكذلك زاوي��ة ال��ب��ذورات اجلديدة من انتاج امل�صنع
اجلديد للبذورات يف املنطقة ال�صناعية �شفاعمرو .

ك��م��ا وي��ح��وي ال��ب��وت��ي��ك ال��ه��داي��ا م��ن ال�����ش��وك��والط��ات
ال���ف���اخ���رة وامل�������ش���روب���ات ال���روح���ي���ة ع��ل��ى �أن��واع��ه��ا
وال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��وج��ات ال��ف��اخ��رة ل��راح��ة ال��زب��ائ��ن .
ه��ذا وي��دي��ر البوتيك نخبه م��ن �شباب العائلة الذين
يرتقون بال�شركة واملحل اىل م�صاف ال�شركات الكربى
يف ال��ب�لاد م��ن خ�لال النهج الع�صري وال��ف��ك��ر املتنور
ه��ن��ي� ً�ئ��ا ل�����ش��رك��ة ال��ن��خ��ل��ة وه���ن���ي� ً��ئ���ا لأم ال��ن��م��ر

ال��ن��ائ��ب ع����ودة يلتقي ق��داس��ة البابا

ال��ت��ق��ى ال��ن��ائ��ب �أمي���ن ع���ودة رئ��ي�����س القائمة
امل�����ش�ترك��ة ب��ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س ،حيث
ان�ضم ع��ودة �إىل الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ل�سل�سلة لقاءات يف الفاتيكان وايطاليا.
وقال النائب عودة :حملت معي حجر يْن من قريت ْي
�إق��رث وكفر برعم املهجرتني ،ور�سالة مف�صلة
ح��ول الكثري من الق�ضايا التي تهمنا ك�شعب.
وتابع النائب ع��ودة" :البابا فرن�سي�س يتميّز
بح�س �شعبي حقيقي ،ونلم�س دو ًم��ا اهتمامه
ّ
ال�صادق بامل�ست�ضعفني وبع ّد ة ق�ضايا اجتماعية.
ً
عنوانا �أخالق ًيّا داعمًا لق�ضايانا".
�أرى بقدا�سته

جبهة عبلني تنظم وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل النساء
نظمت جبهة عبلني الدميقراطية م�ساء الثالثاء وقفة احتجاجية على الدوار
الرئي�سي يف مدخل قرية عبلني� ،ضد العنف وقتل الن�ساء وت�أييد الن�ضال ب�إقامة
جلنة حتقيق برملانية لفح�ص ا�سباب تزايد القتل والعنف �ضد الن�ساء يف البالد
ول���ق���د رف�����ع امل���ت���ظ���اه���رون ����ش���ع���ارات حت���م���ل �أ����س���م���اء ���ض��ح��اي��ا
ال��ق��ت��ل وال���ع���ن���ف داع���ي���ة ال�����ش��رط��ة ب����أخ���ذ دوره������ا يف جل���م ه��ذه
ال���ظ���اه���رة وا���س��ت��ن��ك��ار ح������وادث وظ����واه����ر ال��ع��ن��ف يف جمتمعنا
و����ش���ارك يف ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ع�����ض��و جم��ل�����س ع��ب��ل�ين املحلي
ال�سيدة ف��وز عثمان عبيد وع�ضو املجل�س خ��ال��د غ���زاوي و�سكرتري
املنطقة احلزبية الرفيق �صربي حمدي وق��ي��ادة احل��زب وال�شبيبة
يف عبلني واط���ر �شعبية ب��اال���ض��اف��ة اىل ال��ع�����ش��رات م��ن اه���ايل القرية
ومن اجلدير بالذكر ان جمل�س عبلني املحلي مل ي�صدر بيان ت�أييد ا�ضراب الن�ساء
�ضد العنف ،ومل يعط sال�سماح للموظفات والعامالت بامل�شاركة يف اال�ضراب
بعد �أن مت التوجه اليه بر�سالة ر�سمية من قبل ع�ضو اجلبهة يف املجل�س املحلي

دعت قائمة دروز �شفاعمرو عموم �أهايل املدينة
اىل احتفال ع�شاء فاخر يف قاعة ال�شعب يف حي
الفوار يف املدينه احتفا لاً بح�صول ال�سيد فرج
خنيف�س على من�صب نائب رئي�س البلدية .وقد
ح�ضر االحتفال رئي�س و �أع�ضاء بلدية �شفاعمرو
ولفيف م��ن ال�ضيوف م��ن �شفاعمرو واخل��ارج .
وب���ع���د االح���ت���ف���ال وال���ك���ل���م���ات دع�����ا رئ��ي�����س
ال���ق���ائ���م���ه ال�������ض���ي���وف اىل ع�������ش���اء ف���اخ���ر
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األخبار

البلدية يف حرية من أمرها بشأن
سيارة الرئيس بسبب "قوامه
الفاتن"  ،ت��م حسم االمر
بالنهاية بشراء بولدوزر .....
النه "البلدوزر" بحاجه لبلدوزر

خ��������ل��������اف ارس��ل�ان وج��ن��ب�لاط ي��ث�ير ال����رأي العام
ال��درزي يف شفاعمرو وخنيفس يقرتح ارس��ال مهنا ابو شاح
للبنان لفض ال��خ�لاف ......ال��ظ��اه��ر ان��ه حابب يتخلص
منه نهائيا حتى يتسنى له اع��ادة امجاد العائلة ب��دون "
تنغيص وتلويص " بموضوع اراض��ي الجنود املسرحني ...

بعد ما قلعت
ك���ل ثيابها
وما بقي اشي
تقلعه  ،نشرت
هيفاء صورها
ع���ال���ف���ي���س
لتقلع عيون
ال����ن����س����وان
وت��ع��ل��م��ه��ن
درس عالجامد
ب��ع��ن��وان  :يا
ه��ي��ك تكون
ال��ن��س��وان ويا
عمرها ما تكون

الجبههقررتانهالحلالوحيد
لتتخلص من علي سالم هو انه تبعته
عالكنيست عن طريق القائمه املشرتكه
 ......هيك علمنا لينني امريكا راس الحيه
بعد ان اثبت جريس
العرسان خربته يف
ف��ت��ح ق��ن��وات املياه
واملجاري بأيديه "بعد
ال��ش��ت��وة االخ��ي�رة"
دون ال��ح��اج��ه اىل
ماكينات او جرافات
 ،الرئيس امل��ص��ري يستدعيه لتوقيع
اتفاقيه لحل أزم��ة املجاري يف الصعيد
وع���رس���ان ي��اس�ين ي��ل��ط��م ع��ل��ى رأس��ه
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أخ أبو نبيل..
وداع�����������ا

زي��������اد ش��ل��ي��وط

كنت ول���دا �صغريا �أو �شبال بلغة
الك�شاف ،حني انت�سبت ل�سرية ك�شافة
"ازدهار النه�ضة" يف �شفاعمرو،
وحني دخلت املقر املتوا�ضع مع �أحد
اخوتي ،ا�ستقبلني الأخ �أب��و نبيل،
�سهيل �أرم��ل��ي معلم ال�سرية .ومنذ
ذل��ك ال��ي��وم وع��ل��ى م��دى ن�صف قرن
من الزمان ربطتني عالقة مميزة مع
"الأخ �أب��و نبيل" ،ال��ذي �أ�صر على
مناداتي كلما التقينا " �أخ زياد" وهو
النداء الك�شفي املحبب اىل قلبه ،الذي
من خالله يطبق �أحد مبادئ الك�شاف
الأ�سا�سية "الك�شاف �أخ لكل ك�شاف".
�أبو نبيل هو �أحد الأ�شخا�ص الذين ما
ن�سيتهم ومل يكن بالإمكان �أن �أن�ساه.
ف�شخ�صيته انطبعت يف ذاكرتي منذ �أن
ا�ستقبلني يف الك�شاف ،بكل رفق و�أخوة
وحمبة ،ومع �أنه �سلمني لرئي�س رهط
الأ�شبال اال �أنه ا�ستمر يهتم بي ودائما
يلقاين بكل م���ودة ورع��اي��ة �أب��وي��ة.
وق�ضيت �سنوات معه رغم �أنها قليلة،
اال �أنها كانت عري�ضة وغنية مبا حملته
من عمل اجتماعي وروح �إن�سانية .كان
�أبو نبيل على ر�أ�س العاملني الك�شفيني
يف تنظيف الأر�ض وازالة القبور ونقل
رف��ات املوتى �إىل املقربة اجلديدة،
حيث مت منح الك�شاف �أر�ض املقربة
القدمية (حيث يوجد مقر الك�شاف
اليوم) بالقرب من باب الدير .وبعد
تنظيف املقربة واعداد �أر�ضها بو�شر
ب�صب ال��ب��اط��ون وجتهيز مبنى من
اخل�شب حتول اىل مقر لل�سرية .لقد
بذل �أبو نبيل ومعه فريق من العاملني
الك�شفيني املخل�صني واملثابرين� ،أياما
وليال و�شهورا ،كي يوفر مقرا وبيتا
للفتيان وال�شباب ليجدوا م�أوى لهم يف
وقت مل تتوفر يف النوادي والقاعات.
ا�ستمر العمل والن�شاط وامل�شاركة
يف املخيمات ال�صيفية واالحتفاالت
يف املنا�سبات املختلفة وممار�سة

الهوايات وخا�صة الريا�ضية منها يف
مقر الك�شاف ،اىل �أن مت توحيد ال�سرايا
الك�شفية و�أن��ه��ى �أب���و نبيل دورة
رئا�سته لي�سلمها ل��غ�يره ،وب��دوري
�أنهيت ع�ضويتي يف الك�شاف ،لكن
بقيت عالقتي ب�أبي نبيل قائمة على
املحبة واالحرتام ،كيف ال وقد ا�ستمر
يناديني " �أخ زياد" كلما التقاين �أو
حتدثت اليه هاتفيا ،منتهى التعامل
الإن�����س��اين ال��راق��ي ال��ذي ال يو�صف.
وكلما كربنا ك�برت �صداقتنا ،وكرب
اح�ترام��ي وتقديري ل��ه ،وظلت تلك
ال�صداقة على حالها �إىل �أن توقفت
م��ع ت��وق��ف النب�ض ع��ن��د " �أخ �أب��و
نبيل" ف�شعرت ب��أين فقدت ج��زءا من
ك��ي��اين ،و�أين �أودع مرحلة تاريخية
وم�شهدا �إن�سانيا ن��ادرا من حياتي.
�سنوات من العالقة املتينة مل ي�شبها
�أي �شائبة ،رغم ابتعاد �أبو نبيل عن
العمل اجلماهريي �إال �أنه بقي م�سكونا
فيه ،ظل يرتدد على بيت الك�شاف مع
�أترابه من الكبار واملتقاعدين ،ظل
م�سكونا بهاج�س جمتمعه وم�ستقبله،
وال �أن�سى يف �أيام املحن والقلق حني
كان يهاتفني طالبا مني احل�ضور اليه،
ومل �أت�أخر �أو �أتردد يف تلبية دعوته �أو
طلبه ،وج ّل ما كان يريده هو اال�ستقرار
والوحدة والنظام ،فكان يبث خماوفه
�أمامي ويعرب عن قلقه ،ونتبادل الر�أي
وامل�شورة ،وكم كانت تزعجه بع�ض
املظاهر التي يراها يف �سلوكيات طالب
املدر�سة الثانوية امل��ج��اورة لبيته،
حيث كان يتفهم �أن اجليل اجلديد له
عامله ور�ؤاه ،لكنه وب�صفته ان�سانا
ك�شفيا ،ن�ش�أ على م��ب��ادئ الك�شاف
ونظامه ال�صارم ،ك��ان من ال�صعب
عليه �أن يتقبل ك��ل ج��دي��د وحت��رر
وان��ط�لاق ،حيث �ساورته املخاوف
على م�ستقبل الأج���ي���ال ،وم��ن هذا
املنطلق كانت له مواقف وانتقادات.
برحيل "�أخ �أب��و نبيل" ،فقدت �أخا
م��ر���ش��دا ومعلما ���ص��ادق��ا وان�سانا
م�ستقيما� ،ستبقى ذكراه ذخرا يل ،فال
عجب �أن �أردد مع �شاعرنا الفل�سطيني
حنا �إبراهيم (�أط���ال اهلل يف عمره):
و�ستبقى ذك����راك ذخ����ري وك��ن��زي
ودل���ي���ل���ي �إذا �أ����ض���ع���ت دل��ي��ل��ي
و�أخ�ي�را �أدع���و و�أ���ص��ل��ي (ل�ل��أخ �أب��و
نبيل) ب����أن ت��ك��ون ال��راح��ة الأب��دي��ة
من ن�صيبه والنور الدائم فلي�ضىء
ل���ه ،ول��ي��دم ذك���ر �أخ مل ت��ل��ده �أم��ي
و�أب مل ت��ل��ده ج��دت��ي� ،إىل الأب����د.

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

ع������نّ������ا يف ش����ف����اع����م����رو

إض����اءة ش��ج��رة امل��ي�لاد املميزة

�أج���واء احتفالية جميلة وعلى �أن��غ��ام و�إي��ق��اع �أغنية
ف�يروز " ليلة عيد الليلة عيد" ،وذل��ك برعاية كنائ�س
املدينة وجمعية بال حدود و�شبكة املراكز اجلماهريية
وب��ل��دي��ة �شفا ع��م��روّ ،مت االح��ت��ف��ال ب ��إ���ض��اءة �شجرة
امل��ي�لاد امل��م��ي��زة ومب�����ش��ارك��ة الأ����س���رة ال�شفاعمرية.
رم��اح تت�أمل �أن تبقى ه��ذه الأج���واء ك��ل �أي��ام ال�سّ نة،
و�أن تب�شر لنا هذه املنا�سبة املجيدة بوالدة فجر جديد
يحمل يف طياته الأمل وو�ضع حد لإراقة الدماء وظواهر
العنف ويف مقدمتها املر�أة والتي تعترب احللقة الأ�ضعف
والعمل معا للت�صدي للعن�صرية واخلطاب الطائفي.
�سماء ب��ل��دة �شفا ع��م��رو ،و���س��اح��ة ب��اب ال��دي��ر حتدي ًدا �أع��������اده اهلل ع���ل���ى �أ����ص���ح���اب ال�����ض��م��ائ��ر وحم��ب��ي
حتولت �إىل باري�س  2لي�صري فيها الليل ن��ه��ارًا و�سط ال�����س�لام وال���ع���دال���ة ب��ك��ل خ��ي�ر ،حم��ب��ة وا���س��ت��ق��رار.

إدارة ج������دي������دة يف ش���ف���اع���م���رو

ّمت انعقاد جل�سة املجل�س البلدي الأوىل وامل�صادقة ب�أغلبية
�ساحقة على انتخاب نواب الرئي�س والقائم ب�أعمال الرئي�س،
وذلك يف �أجواء احتفالية ودميوقراطية وا�ستنكر املجل�س
خالل اجلل�سة موجة �أعمال العنف والقتل الأخ�يرة .
رئ��ي�����س كتلة اجل��ب��ه��ة ال�سيد زه�ي�ر ك��رك��ب��ي املمتنع
ال��وح��ي��د ع��ن ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى ك��اف��ة االق�ت�راح���ات .
�أك��د يف كلمته �أن االنتخابات �أثبتت عن ارتفاع يف قوة
القوائم الطائفية والعائلية و�إ�ضعاف الأحزاب ال�سيا�سية .
�أثبت �أننا يف جمتمع م ��أزوم فوجود  12قائمة ممثلة
باملجل�س البلدي �شهادة �ضعف للمجتمع ال�شفاعمري .
كما ودع���ا �إىل ال��وح��دة ملجابهة وم��ع��اجل��ة امل�شاكل
حم�������ذرا اال����س���ت���غ�ل�ال وامل����ت����اج����رة ب���ال���ط���وائ���ف
وال����ع����ائ��ل�ات ،وال����دي����ان����ات لأه�������داف ���س��ي��ا���س��ي��ة.

وح���دات سكن للجنود ب�ين حانة ومانة
ا�ستنادا على م��واق��ع التوا�صل وال�صحف� ،سيت ّم توزيع
 186وح��دة �سكن وحتى نهاية ه��ذه ال�سنة على اجلنود
امل�سرحني يف �شفا عمرو بعد �أن كان امل�شروع عالقا و�ضحية
لل�سيا�سة وم�س ب�صورة كبرية مبئات ال�شباب و�أهاليهم
الذين �أعربوا عن ا�ستيائهم و تذمرهم من املماطلة والت�أخري.
هذا ما �أعلنه وزير املالية مع ع�ضو الكني�ست �أكرم ح�سون ،ومن
جهة ثانية �صرح نائب رئي�س البلدية فرج خنيف�س ،يف تعقيب
له� ،أن هذا الت�صريح جمرد خدعة وال �أ�سا�س له من ال�صحة،
�إذ ال توجد ق�سائم جاهزة للبناء لكي ت��وزع يف ه��ذه الفرتة
 .كذلك وجه ع�ضو الكني�ست ابن �شفا عمرو حمد عمار يوم
الثالثاء من على منرب الكني�ست انتقا ًدا �شديد اللهجة وو�صف
ت�صريح كحلون ب�أنه عار عن ال�صحة وهدفه مغالطة املواطنني.
زاوي��������������ه رم�����������اح ال������ه������ادف������ة �إىل ال����ت����وع����ي����ة
والإ��������ص���ل���اح ،ت���ن���ا����ش���د ك����اف����ة الأط������������راف ال��ع��م��ل
م�����ع�����ا ب�����ن�����واي�����ا ����س���ل���ي���م���ه مل�������ا ف�����ي�����ه م�������ص���ل���ح���ة
وم�����س��ت��ق��ب��ل ����ش���ب���اب���ن���ا و�إ�������س������دال ال�������س���ت���ارة ع��ل��ى
ه����������������ذه امل�����������������س��������رح��������ي��������ة ال�������ه�������زل�������ي�������ة.

ا��������������������������س�������������������������ال�������������������������وا ل��������������وي��������������ن
برعاية بنك العمال فرع �شفا عمرو ،ومب�شاركة املئات من
الأزواج ال�شابة يف امل�ؤمتر االقت�صادي واالجتماعي الأول
من نوعه الذي تعقده جمعية بال حدود �شفا عمروً ،
هادفا �إىل
رفع الوعي لدى الأزواج ال�شابة يف الناحيتني االقت�صادية
واالجتماعية ،وتطرق املحا�ضرون خالل امل�ؤمتر �إىل العديد من
الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية التي يواجهها املجتمع العربي.
ب�����ن�����ك م��������زراح��������ي وا������س��ت��رات�����ي�����ج�����ي�����ة ج�����دي�����دة
فيما ت ّتبع البنوك املناف�سة �سيا�سة �إغالق فروع لها يف البالد.
�إدارة بنك م��زراح��ي ،تعمل على تعميق وتوثيق عالقاتها
وتو�سع ن�شاطاتها يف الو�سط العربي ،وي��ؤك��د عزمه على
تقدمي خدمات �شخ�صية �إن�سانية مميزة لزبائنه يف الو�سط
ال��ع��رب��ي و ّمت الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي اف��ت��ت��اح ال��ف��رع ال�سابع يف
مدينة �شفاعمرو لي�صبح عدد فروع البنوك يف �شفا عمرو 6
فروع ،وذلك ب�أجواء احتفالية مميزة ،بح�ضور رئي�س بلدية
�شفا عمرو� ،إدارة البنك وع��دد من رج��ال الأعمال والزبائن
وي�شرف على �إدارة ف��رع �شفاعمرو ال�سيّد روين �صافية.

ﺑﺒﻼش!!
ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻟــــﻦ ﺗــﺘــﻜــﺮر

ﻧﻌﺮض ﻋﲆ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ أﺷﻬﻰ اﻟﻮﺟﺒﺎت وأﻃﻴﺐ اﳌﺄﻛﻮﻻت
واﻷﻃﺒﺎق اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻼش
أﻣﺎ َ

ﺷـــﻮ ﺑــﺘــﺴــﺘــﻨــﻮا...
ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو  -اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﻲﺑ 0 4 8 3 3 0 3 9 5
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ا لصحة

مضادات حيوية بالبيت..ال تحتاج وصفة الطبيب ثمانية أطعمة تقوي جهاز املناعة

�أ�صبح �سوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ال�صيدالنية
م�شكلة يف ع��امل الطب ه��ذه الأي���ام ،على الرغم من
�أن بيوتنا تزخر بالعديد من الأطعمة التي ميكن
�أن جتنبنا م�شكالت امل�ضادات احليوية امل�صنعة.
ون�ستعر�ض هنا � 10أطعمة م��وج��ودة يف كل بيت
تقريبا ،لها مفعول امل�ضادات احليوية ،وال حتتاج
�إىل و�صفة م��ن الطبيب ،وف��ق م��ا ذك��ر موقع "فيت
�آن نيوتري�شن" امل��خ��ت�����ص بال�صحة الغذائية.
ال��������������������������������������������������ث��������������������������������������������������وم
ل��ع��دة ق����رون ،ا���س��ت��خ��دم ال��ث��وم ل��ل��ع�لاج وال��وق��اي��ة
م��ن امل��ر���ض ،وي��ك��م��ن ���س��ر ال��ث��وم يف م��رك��ب يعرف
ب��ا���س��م "الألي�سني" ال����ذي ي��ع��وق من��و البكرتيا
داخ��ل الأغ�شية احليوية .كما �أظهر الألي�سني قوة
فعالة يف ع�لاج العديد من �سالالت البكترييا التي
�أثبتت مقاومتها للم�ضادات احليوية ال�صيدالنية.
ال�����������������������زجن�����������������������ب�����������������������ي�����������������������ل
ا�ستخدم ممار�سو الطب التقليدي الزجنبيل لعالج
م�شكالت اله�ضم على مدار قرون .وقد وجدت الدرا�سات
�أن الزجنبيل يعيق منو عدة �أنواع من البكترييا ويقتل
�أنواعا �أخرى ،ال �سيما تلك التي ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض اللثة.
ال������������ف������������ل������������ف������������ل الأح������������������م������������������ر
ي�ساعد الفلل الأح��م��ر ،ال���ذي يحتوي على م��ادة
"كاب�ساي�سني" ،على منع البكترييا م��ن النمو،
م���ن خ�ل�ال خ��ف�����ض ت�����وازن درج����ة احل��م��و���ض��ة يف
امل���ع���دة .ك��م��ا �أن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��ات �أخ���رى
مثل "كري�سيتني" وه��ي فعالة يف قتل البكترييا.
ال��������������������������������ك��������������������������������رك��������������������������������م

�أثبت العلماء �أن الكركم له فعالية كبرية يف عالج
قرحة املعدة التي ت�سببها بع�ض �أن���واع البكرتيا
ال�ضارة .وميكن �أن ي�ؤدي ا�ستخدام الكركم �إىل منع
تلف املعدة الناجم عن العدوى ،ويخفف االلتهاب.
م���������س����ت����خ����ل���������ص �أوراق ال������زي������ت������ون
�أظهرت درا�سة على م�سببات الأمرا�ض املنقولة بالغذاء
�أن م�ستخل�ص �أوراق الزيتون مينع انت�شار وتطور عدة
�أنواع من البكترييا .ومن املعروف �أي�ضا �أن م�ستخل�ص
�أوراق الزيتون يقلل من االلتهاب ويعزز جهاز املناعة.
ال���������������������������������ق���������������������������������رف���������������������������������ة
ال��ق��رف��ة ع�شبة ذات ق����درات م�����ض��ادة للأك�سدة
والبكترييا ،وهي عالج موثوق على نطاق وا�سع.
وين�صح مبزيج من زيت القرفة وزيت القرنفل ملنع
منو العديد من �أنواع البكرتيا ال�ضارة داخل اجل�سم.
ال������������������������������������������������زع������������������������ت�����������������������ر
�أثبت الزعرت لقرون فعاليته الطبية يف عالج الكثري
م��ن الأم���را����ض البكتريية .ومي��ن��ع ت��ن��اول الزعرت
تطور ع��دة �أن���واع م��ن البكترييا مثل ك���والي ،كما
�أن���ه ف��ع��ال �ضد ال�ساملونيال وال��ب��ك�تري��ا املعوية.
خ����������������������������������ل ال�������������������ت�������������������ف�������������������اح
يعود ا�ستخدامه يف الطب �إىل عهد اليونانيني القدماء،
فهو يحتوي على �أحما�ض ماليك ،وهي م�ضادات حيوية
طبيعية .ويعرف خل التفاح بقدرته الكبرية على تقليل
االلتهاب وامل�ساعدة على تخفيف م�شكالت اله�ضم.
ب�������������������������������������ذور ال���������������ك���������������رف���������������وت
ثبت �أن م�ستخل�ص بذور غريب فروت (الكرفوت) له
فعالية ملحوظة �ضد جمموعة متنوعة من البكترييا.
وين�صح مبزج امل�ستخل�ص مع الغلي�سريين للح�صول
ع��ل��ى ع�لاج ف��ع��ال للتقرحات اجل��ل��دي��ة امل��ت��ع��ددة.
ع�������������������������������س���������������ل م���������������ان���������������وك���������������ا
الع�سل امل�ستخرج من رحيق �أزه��ار �شجرة مانوكا،
م�ضاد للجراثيم ب�شكل خ��ا���ص ،مقارنة م��ع غريه
م��ن �أن���واع الع�سل الأخ���رى .و�أظ��ه��رت درا���س��ة �أن
ع�سل مانوكا فعال يف ع�لاج تقرحات اجللد التي
ت�سببها �سالالت بكتريية مقاومة للأدوية التقليدية.

عمل جهاز املناعة على التخل�ص من الإ�صابة �أو
العدوى ،والتي ت�سببها البكترييا والفريو�سات.
ويف بع�ض الأحيان ،ي�سيء جهاز املناعة حتديد
اخلاليا ال�سليمة ،ما يت�سبب بالعديد من االلتهابات.
وفيما ي��ل��ي ،بع�ض الن�صائح ح��ول الأطعمة
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا مل��ح��ارب��ة االل��ت��ه��اب��ات،
بح�سب م��وق��ع "هيلث غرايد" الإل���ك�ت�روين:
•الفراولة و�أن�����������������واع ال������ت������وت:
هي غنية بالأنثو�سيانني الذي يعد مادة ع�ضوية
لونية تظهر ب�ألوان تتدرج بني الأحمر والربتقايل.
فالأنثو�سيانني يتميز بخ�صائ�صه امل�ضادة
لاللتهابات .و�أظهرت الدرا�سات �أن التوت يحد
من االلتهابات املرتبطة مبخاطر �أمرا�ض القلب.
•القرنبيط وال����ل����ف����ت وامل����ل����ف����وف:
دورا ك� ً
ت����ؤدي ه��ذه اخل�����ض��ار ال��ورق��ي��ة ً
�ب�يرا يف
الوقاية من �أمرا�ض ال�سرطان .وت�أتي هذه امليزة
يف ظ��ل اح��ت��وائ��ه��ا على م��رك��ب ال�سولفورافان
ال���ذي ي��ع��د م�����ض� ً
�ادا ل��ل�����س��رط��ان واالل��ت��ه��اب��ات.
•ب������������������������������������ذور ال�������������������ش���������ي���������ا:
حتتوي ه��ذه ال��ب��ذور على املركبات الفينولية
و�أوميغا  .٣وتتميز بنكهة خفيفة كنكهة اجلوز،
كما �أن���ه ميكن ر�شها على ال��ل�بن �أو ال�سلطة.

•ال����������������������ك����������������������اك����������������������او:
وه��و املكون الرئي�سي لل�شوكوالتة� ،إذ
يحتوي على ن�سبة عالية من الفالفونويد
الذي يعزز من �صحة الإن�سان .و�أو�ضحت
الدرا�سات �أن الكاكاو يعمل على خف�ض
م�ستويات بع�ض املركبات االلتهابية التي
ت�ضر بجدران الأوعية الدموية .كما �أنه
ي�ساعد على احلماية من ت�صلب ال�شرايني
و�أم��را���ض ال��ق��ل��ب .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
ال�شوكوالته ال�صحية ،تتميز باللون الداكن.
•الأ���������������������������س��������������������������م��������������������������اك:
حتتوي الأ�سماك الدهنية على �أوميغا  ،٣مثل
ال�����س��ل��م��ون ،وامل��اك��ري��ل ،وال��ت��راوت ،والتونة
�ألباكور ،والرجنة .كما �أن دهونها ال�صحية متنع
الإ�صابة بااللتهابات التي ت�سبب �أمرا�ض القلب.
•ال�������������������������ش������������اي الأخ���������������������ض����������ر:
ي�ساعد ال�����ش��اي ع���اد ًة يف احل��ف��اظ على �صحة
الأ�سنان واللثة .وتعمل مركبات ال�شاي الأخ�ضر
على احل��د م��ن من��و البكترييا ال�����ض��ارة بالفم
وتخفيف التهاب اللثة ،واحل��د م��ن �أمرا�ضها.
•زي�����������������������������ت ال��������������زي��������������ت��������������ون:
يحتوي على م�ضادات الأك�سدة مثل الأوليوكانثال،
وغريه من املركبات الفينولية .كما �أنه يقلل من
ن�سبة الربوتينات امل�سببة لاللتهاب ،وخ�صو�صاً
تلك التي تزيد من احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
•احل����������������ب����������������وب ال��������ك��������ام��������ل��������ة:
ت��ع��د ه���ذه احل��ب��وب غ��ن��ي��ة ب��الأل��ي��اف وامل����واد
الكيميائية النباتية .و�أ���ش��ارت البحوث �إىل �أن
ه��ذه احلبوب ت�ساعد على الوقاية من �أمرا�ض
ال�����س��رط��ان وال��ق��ل��ب .وذل���ك ب�سبب احتوائها
على املركبات الفينولية وم�ضادات الأك�سدة.

 6طرق تساعد على التخلص من الشخري م���ا ف���ائ���دة ح���م���ام ال���س���اون���ا؟

يف�سد ال�شخري راح���ة ال�شخ�ص واملحيطني به
�أي�����ض��ا ،وت��ف��ي��د الإح�����ص��ائ��ي��ات ب�����أن  45%من
الب�شر ي��ع��ان��ون م��ن م�شكلة ال�شخري يف العامل.
ويظهر ال�شخري عندما ال يتمكن الهواء من املرور
ب�سهولة ع�بر جم��رى التنف�س يف الأن���ف ،م��ا ميكن
�أن ي�شري �إىل م�شكلة �صحية .ويرتبط ال�شخري
ع��ادة بانقطاع عملية التنف�س خ�لال ال��ن��وم ،حيث
تتقل�ص امل�سالك ال��ه��وائ��ي��ة �أو تنغلق مت��ام��ا ما
ي ��ؤدي �إىل انخفا�ض ن�سبة الأوك�سيجني يف ال��دم.
وي����ؤدي انقطاع التنف�س خ�لال ال��ن��وم �إىل ارتفاع
�ضغط ال���دم والإ���ص��اب��ة بال�سكري واالك��ت��ئ��اب.
 1ا�ستخدام مو�سعات الأن��ف :لتو�سيع املمراتالأن��ف��ي��ة لت�سهيل عملية التنف�س خ�ل�ال ال��ن��وم.

 2ا�ستخدام مب�سم م�ضادلل�شخري :ي�ضبط مو�ضع الفك
والل�سان وهو بهذا يعمل مثل
املو�سع الأن��ف��ي ،م��ا ي�ضمن
م��رور ال��ه��واء ب�سهولة دون
عائق �إىل اجلهاز التنف�سي.
 3تغيري و�ضعية اجل�سم:ال ي���ح���ب���ذ ال�����ن�����وم ع��ل��ى
الظهر لأن ال�شخري يظهر
ع���ادة يف ه���ذه الو�ضعية.
ول��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن ال�شخري
�أو التقليل منه يحبذ النوم على �أح��د اجلانبني.
 4جتنب تناول امل�شروبات الكحولية قبل النوم.تتميز هذه امل�شروبات بخا�صية تقوية ال�شخري ،كما
تفعلامل�ستح�ضراتاملهدئة.فالكحولواملهدئاتتن�سب
�إىل مثبطات التنف�س لذلك ال يحبذ ا�ستخدامها يف الليل.
 5ا�ستخدام قطرات الأن��ف وال���رذاذ :قد يظهرال�����ش��خ�ير ب�����س��ب��ب ان�����س��داد الأن�����ف ،م���ا ي�صعب
�سحب الهواء �إىل ال�شعب الهوائية ،وه��ذا ي�سبب
ال�����ش��خ�ير .ل��ذل��ك ،ف�����إن ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ط��رات �أو
ال��رذاذ اخلا�ص مينع ان�سداد الأن��ف خالل النوم .
 6العملية اجلراحية :العملية هي اخليار الأخريللتخل�ص من ال�شخري عند ف�شل الطرق ال�سابقة يف ذلك.

اكت�شفت جمموعة علماء دول��ي��ة �أن ا�ستحمام
الأ����ش���خ���ا����ص ال���ذي���ن جت�������اوزوا اخل��م�����س�ين
م��ن ال��ع��م��ر يف ال�����س��اون��ا (احل���م���ام ال��ب��خ��اري)
ب�����ص��ورة دوري�����ة م��ن��ت��ظ��م��ة ،ي��ق��ل��ل م���ن خطر
موتهم ب ��أم��را���ض القلب والأوع���ي���ة الدموية.
ويفيد موقع  BMC Medicineب�أن الباحثني
در���س��وا وحللوا العالقة بني تكرار اال�ستحمام
يف ال�ساونا وبني تطور �أمرا�ض القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة ،اعتمادا على معلومات تخ�ص �أكرث
من � 1500شخ�ص متو�سط �أعمارهم � 63سنة.
و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص الذين
ارت��ادوا ال�ساونا بني  4و 7م��رات يف الأ�سبوع،

كانت الوفيات بينهم �أقل من  3لكل �ألف �شخ�ص يف
ال�سنة� .أما الذين دخلوها مرة واحدة يف الأ�سبوع،
فكان عدد الوفيات  10لكل �ألف �شخ�ص يف ال�سنة.
وا�ستنتج العلماء من هذا �أن تكرار اال�ستحمام
يف ال�ساونا يخف�ض م��ن خطر ال��وف��اة ب�أمرا�ض
القلب والأوع��ي��ة الدموية بني الرجال متو�سطي
العمر وب�ين الن�ساء وال��رج��ال م��ن كبار ال�سن.
ووف��ق��ا ل���ر�أي الربوفي�سور ي��اري ل��وك��ان�ين ،من
جامعة �شرق فنلندا ،ف�إن هذا يرجع �إىل �أن حمبي
ال�����س��اون��ا لديهم �ضغط دم منخف�ض وارت��ف��اع
معدل �ضربات القلب ،وه��ذا يعادل ما نالحظه
عند �إج���راء مت��اري��ن بدنية خفيفة ومتو�سطة.
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الفن

م���ش���اه�ي�ر دخ����ل����وا ال���ق���ف���ص ال���ذه���ب���ي ع�����ام 2018
احتفل ع��دد م��ن امل�شاهري يف عام
 2018بزواجه ،بع�ضهم �أ�صروا على
�إقامة حفل زفاف فخم �شهده اجلميع،
بينما ف�ضل �أخرون الزواج يف �سرية
و�إع�لان اخلرب فيما بعد للجمهور.
*من امل�شاهري الذين �أعلنوا زواجهم
يف عام  ،2018وجاء خرب ارتباطهم
�صادما للجمهور ،خا�صة و�أنهم نفوا
الأم���ر يف بدايته ع��دة م���رات ،كان
زواج الفنانة �شريين عبد الوهاب
م��ن ال��ف��ن��ان ح�����س��ام ح��ب��ي��ب ،فبعد
�سل�سلة من النفي �أعلنا زواجهما
يف ح��ف��ل ع��ائ��ل��ي يف ���ش��ه��ر �إب��ري��ل.

*ال ميكن �أن نتجاهل الفنان �أحمد
فلوك�س والفنانة هنا �شيحة ،حيث
�أنهما نفيا خرب ارتباطهما عاطفياً
ف��ت�رة م���ن ال���وق���ت ،ح��ت��ى �أع��ل��ن��ا
ب�شكل م��ف��اج��ئ ع��ن ع��ق��د قرانهما
يف ح��ف��ل ���ض��م الأ����س���رت�ي�ن ف��ق��ط.

*�أما الفنان ال�شاب حممد عادل �إمام
فقد ت��زوج فتاة من خ��ارج الو�سط
الفني وه��ي ن��وران طلعت ،و�أقيم
حفل ال��زف��اف بال�ساحل ال�شمايل،
بح�ضور عدد كبري من جنوم الفن،
ال��ذي��ن ظ��ه��روا مب�لاب�����س �صيفية

*زواج الفنانة ���ش�يري ع���ادل من
ال��داع��ي��ة اال���س�لام��ي معز م�سعود
كان قد �سبب �صدمة كبرية خا�صة
ً
مفاجئا حيث تكتم الثنائي
�أنه كان
على خ�بر زفافهما ل��ف�ترة طويلة

*�أما "الفرحة اللي ما متت " فكانت
زواج الفنان تامر عا�شور من �سمر
�أب���و �شقة اال �أن���ه مت انف�صالهما
ب��ع��د ���ش��ه��ر الخ���ت�ل�اف طباعهما.

مالئمة لأج���واء ال�ساحل ال�شمايل.
*وم��ن النجمات التي �أعلنت عن
ارتباطها ب�شريك احلياة يف ،2018
ك��ان��ت الفنانة �شيماء �سيف التي
ت��زوج��ت م��ن املنتج حممد كارتر.
*وق���د ت��زوج��ت ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ي هال
م��ن �صديقها الأج��ن��ب��ي توما�س،
ال��ت�����ش��ي��ك��ي اجل��ن�����س��ي��ة وال�����ذي
�أ���ش��ه��ر ا���س�لام��ه ل��ي��ت��م زواج��ه��م��ا

* كذلك احتفلت الفنانة امل�صرية
عبري �صربي ،بزفافها ب�شكل مفاجئ
لكل جمهورها على املحامي �أمين
ال��ب��ي��اع� ،أ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال���دويل،
يف ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة امل�����ص��ري��ة ب��دب��ي.

*�أم����ا زواج �أ���س��م��ا ���ش��ري��ف منري
وحممود حجازي فكان مفاج�أة حيث
�أعلنا عن انف�صالهما وبعد خم�سة
�شهور �أعلنا عن ارتباطهما جمد ًدا
*وعقب انف�صالها عن الفنان �أحمد ون�شرا �صور جل�سة ت�صوير زفافهما
فهمي تزوجت منة ابنة ح�سني فهمي على �صفحات التوا�صل االجتماعي
ومريفت �أمني من املحامي طارق جميل

�أما جنمة املو�سم الثامن من برنامج
"�ستار �أكادميي" املطربة ن�سمة
حم��ج��وب ف��ق��د �أع��ل��ن��ت ارتباطها
باخلبري االقت�صادي �شادي احللواين

*كما �شهد اخلليج زواج العديد من
جنومه ،مثل الفنانة غدير ال�سبتي
ال��ت��ي ت��زوج��ت م��ن امل��خ��رج �أحمد
الفردان ،و�أعلنت الفا�شيني�ستا بيبي
عبد املح�سن عن زواجها من �صديقها
املقرب ،واحتفلت خبرية التجميل
�سارة ال��ودع��اين �أي�ضاً بزواجها يف
جزر املالديف ،وتزوجت الفنانة داليا
مبارك من �شاب� --أمريكي اجلن�سية.
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ȿ
ǜƁǍǰſȲƾƈƸžǠźǀƶƉŽȚǀƁƾƷſǀƴƵŲ
ȝǞſƾƇŽȚǚżǟƴŸ
ȰǞźƾžȶǜƸƄƯƭŻȔȚǍŵǋƶŸ

ǒƸƱƈů25%

ǏƵƸűǠźǀƶƉŽȚǀƁƾƷſȝǾƵŲ

ȸǍźǠůǞƁȢȴǞŴȢȤƾƪƄƁȤ

ǁƸŮǜžȵƾƱƪŽȚǍƵŲȖǜžȜǋƁǋűǀƴƸƳƪů
(ǜƁǽǍƸǩ)ǍųƾƱŽȚǠƉſǍƱŽȚǀƁƾƶƯŽȚ

ȵƾƱŵǍƵŲȖȲȶȿ ȖǜƁǽǍƸǩȝǍƳƄŮȚȴȖǌƶž
ǎƁǎƯůǠźǁƇƆſ2009ǀƶŴǠźƾƷŽ
ȝƾżȤƾƵŽȚ ǛƀȖ ǜž ȜǋŲȚǞż ƾƷƄſƾƳž
ǀƂź Ǡźȶ ǀȹ žƾŸ ȟƾƸƳƵŽȚ ǀŸƾƶǧ Ǡź
ǙŽȣȶ ǑųǈƾŮ ȜǍųƾƱŽȚ ȝƾƆƄƶƵŽȚ
ǃƄƶƵŽȚȜȢǞűǜƸŮǉűƾƶŽȚǃžǋŽȚǚƬƱŮ
ǏſȚȤǞŽ(ǜƸŮ ȴȶƾƯƄŽȚ ǝƵƸƵƫů ǀŸȶȤȶ
ǍƸƷƪŽȚȝȚǍƀǞƆƵŽȚǛƵȿ ƫžȆ(ǍƸƸžȶƾŮ
ǠƶƱŽȚ ǍƁǋƵŽȚ Ȇ(ȶǎƸžȢǞƪƁȘ ƾƸƱƸŽȶȖ(ȶ
ǍƵŲȖ ȟƾƄſƼŮ ǉƆſ ǜƁǽǍƸǩ ǀżǍƪŽ
ȚȹǎžȤ ǁŻǞŽȚ Ǖž ǉƃǧȖ ȸǌŽȚ ȵƾƱƪŽȚ
ȜǍųƾƱŽȚ ȟƾƸƳƵŽȚ ȝƾżȤƾž ȝƾƃȿ ƇƵŽ
ȴǽǍƸǩȶȢǠűȟȶȤ)ǀƶƉƇžȶȜǋƁǋűǀƴƸƳƪůǜƁǽǍƸǩǘƴƭůȳǞƸŽȚȶǝƶŸǜŽȥƾƶƄƁǽǠůȚǞƴŽȚ
ȿ
ǙŽǉƸƄůȆȚ
ǙƄƃƴŸȶǚƬƱƵŽȚǙſǞŽȸȤƾƄųȚ
ȹȢǋƆžǙŮ
ȿ
Ⱦ
Ⱦ ȨƾƈŽȚȵƾƱƪŽȚǍƵŲȖǟƴŸȲǞƫƇƴŽ
Ⱦ
ȹǽǞǧȶǙŮǞƴŴȖǑƸƫƈůǀǧǍźǜƁǽǍƸǩ
ǀŸǞƵƆžǜƵǤǜžȤƾƸƄųǽȚǕžȆǙƀƾƱŵǟŽȘ
Ⱦ
Ⱦ
ǙůƾƃŹȤ
ǀźƾż ǀƸƃƴƄŽ ȆȹƾźȚǍŴȘ ǍƅżǈȚ ǟŽȘ ǀƸȿ źƾƱŵ ǍƅżǈȚ ǜž ȆȴȚǞŽǈȚ ȝƾűȤȢ ǜž ǀƯŴȚȶ
Ⱦ
ǀźǍƄžǀƁƾƶŸȶǗƸƅżȴǞŽǜƸƵƬƄŮǜƁǽǍƸǩǁžƾŻȆȚǌƀǠǣƾƶƅƄŴǽȚȵƾƱƪŽȚǍƵŲȖǚűȖǜž
ȜǞŻȝȚȣǀƸȿ ƬźȝǽƾƄƉƁǍżȶǀƸȿ ůƾƃſǀƁȿ ǍƸƵƸŽǞŮȢȚǞƵŮǀƸȿ ƶŹȜǍųƾźǀƃƸżǍůǜƵǤȵƾƱƪŽƾŮ
ǗƸƅżȴǞƴŮƾƷƱƴȿ ưůȶȵƾƱƪŽȚǚƸƵƆƄŮǀƸǣƾƶƅƄŴǽȚǀƃƸżǍƄŽȚȵǌƀȳǞƲůȆȔǞƬƴŽǀƉżƾŸ
ƾƷſƾƇƶƵƸźȆȵƾƱƪŽȚǀƁǌưůǟƴŸƾưſƾƵŽȚȜǋŮȥȶƾŮǞűǞƆŽȚǁƁȥǋŸƾƉƁȶȝƾƃƅŽȚǚƁǞŶȰǍƪžȶ
ƾƷǣǾƄžȚǎƁǎƯůȶȵƾƱƪŽȚǛƸƯƶůǟƴŸǙƸſȶȤǞŽƾƸƷŽȚǒƵŲǋŸƾƉƁƾƵżǀƵǣȚȢȶǀƁȿ ȤǞźǀȹ ŲȚȤ

ǠźǟƄŲ
ȢȤƾȮȮȮƃŽȚȔƾƄƪŽȚ
ǛƷƵŽȚǜž

ȤȚǞȮȮȮſȤȝǾȮȮƵŲ
ȢƾƸŸǈȚǀƃŴƾƶƵŮ

ȴȶǋŮ ȜǋƁǋű ǀƶŴ ǚƃƲƄƉſ ǽ
ǎƸƵžȶǠŽƾƅž(ȱǞŽ)ȮŮȢǋȿ ƆƄŽȚ
ȜǋǣȚǍŽȚ ȔƾƁȥǈȚ ǀżȤƾžȤȚǞſȤ
ȝǾƵŲ ǘƴƭȽů ȔƾƉƶŽȚȶ ȲƾűǍƴŽ
ǀƶƉŽȚ ǀƁƾƷſ ȝƾƬƸƱƈů
ǁƸſȚǞƇŽȚ Ǡź ȆȢƾƸŸǈȚ ǀƃŴƾƶƵŮ
D7@G3D5A;>ǕŻǞƵŽȚȶ
ǜƸůȥǞƴŮ Ȇȟȧ  ǜž Ȕȹ ȚǋƄŮȚ ȝƾƄƸżƾű ȴȶǋƆů ȲƾűǍŽȚ ǛƉŻ Ǡź
ȝƾƄƸżƾű ȴȶǋƆů ȔƾƉƶŽȚ ǛƉŻ Ǡź ȟȧ  ȮŮ  ǏůǍƸƪƄƁǞŴ
ȆȟȧȮŮǍůǞź2ȆȟȧȮŮǜƸůȥǞƴŮȆȟȧǜžȔȹ ȚǋƄŮȚ
ȟȧȮŮȷǍųȖǕƭŻȶ
ȜǋƁǋűǀƁȚǋƃŽǋƁǋű(ȱǞŽ)ȸǍƄƪſȴȶǍƮƄƶůȚȣƾžȆȚȣȘȹ
ǍƸƈŮǛƄſȖȶȳƾŸǚż
ȆǀƯǣȚǍŽȚ ȴȚǞŽǈȚ ȝȚȣ ȜǋƁǋƆŽȚ ǀƴƸƳƪƄŽȚ ǛƸžƾƫů ǚƵűƺŮ ȬƾƄƵƄŴǽƾŮ ȴȶǍƵƄƉž
ȹ
ȰȶǌŽȚȝȚȣȜȖǍƵŽȚǁſȖȆǙƴűȖǜžƾ
ƫƸƫųǜƁǍǰſȲƾƈƸžƾƷƵƸƵƫƄŮǁžƾŻǠƄŽȚ
Ⱦ
ȳǞƁǚżǚƸƵűȶǁźǽǍƷƮžǠźȳǞƁǚżȤǞƷƮŽȚƿƇůǠƄŽȚǕƸźǍŽȚ
ȆǜƁǍǰſ ȲƾƈƸž ǀźȶǍƯƵŽȚ ǀƵƵƫ
ȿ ƵȽ ŽȚ ǁƸſȚǞŲ ǀƳƃŵ Ǡź ȲȶǈȚ ȴǞſƾż ǍƷŵ ǀƴƵŲ
ȝȚǍƀǞƆƵŽȚǜžǀƯŴȚȶǀƴƸƳƪůǛƬƶůǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǀƁƾưŽȜǍƵƄƉž
ȿ
ǝůǍƄųȚȸǌŽȚȱǞƴŽȚƿŴƾƶȽƁȸǌŽȚǕǣȚǍŽȚǍƷƮƵŽȚƿŴƾƶȽƄŽǀƴƵƇƴŽȝȚȤȚǞƉƉżȁȚȶ
ƾžȶǜƸƄƯƭŻȔȚǍŵǋƶŸȆȝǞſƾƇŽȚǚżǟƴŸ25%ǒƸƱƈůǙƸƴŸȩǍƯůǜƁǍǰſȲƾƈƸž
Ⱦ
ȜǋŲȚȶǀƯƭŻȔȚǍŵǋƶŸȆ ǠſƾƆžȳƾƵƬſǽȚ ȢǋƆŽȚǜƸƵƬƶƵŽȚȶȸȢƾƶŽȚȔƾƬŸǈȆȰǞź
ȿ
ǒƸƱƈů20%ǟƴŸǜƸƴƫƇů
ǚƵƪƁǽȪƾƲſȲǾưƄŴȚǋűǞƁǽȳȥǍŽȚȶǀƸŽǎƶƵŽȚȝȚȶȢǈȚȆǁƸƃŽȚǚƸƄƉƳůǚƵƪƁǽ
ȆǟŽȶǈȚǀƯƭƲŽȚǟƴŸǒƸƱƈů15%ȜǍȿ ƵƄƉžȸǍźǠůǞƁǋŽȚǀƴƵŲ ȸǍźǠůǞƁǋŽȚȝǞſƾŲ
 ǀƅŽƾƅŽȚǟƴŸ ȶȆǀƸſƾƅŽȚǟƴŸǒƸƱƈů25%
ǕŻǞƵŽȚǠźǀƷŮƾƪžǀƴƵƇŽȚȝǾƵƇŽȚǠźǀƸűȚȶȢȥȘǽ

(ǜƁǽǍƸǩȶȢǠűȟȶȤ)ȰǾŶȘ
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ǀƴƸƳƪƄŮȬƾƄƵƄŴǽȚǟŽȘǛżǞŸǋƁȴȖȸǍźǠůǞƁȢȴǞŴȢȤƾƪƄƁȤǏƵƸűȿǍƉƁ
ǟƄŲȝǾƵƇŽȚȿǍƵƄƉůȝǞſƾƇŽȚǠźȜǍųƾƱŽȚȳƾƉŻǈȚǛƮƯžǟƴŸǀƴǣƾƀȝǾƵŲ
ǒƸƱƈů50%ȶ25%ǟŽȘǀƱƶȿ ƫžǠƀȶǀƶƉŽȚǍųȕ

ǒƸƱƈů25%ȤǞƭŸ

Gucci Oud Intense Edp 90ml
Narciso Rodriguez For Her Fleur Musc Edp 100m
Cartier Carat Edp 100ml
Jean Paul Gaultier Classique Intense Edp 100ml
Thierry Mugler Angel Rubber Flask Edt 100ml

ǒƸƱƈů25%ǀŶǽǞżǞŵ

Quality Street Chocolate Box 438 Gr
Ritter Sport Tower Variety 1000 Gr
Toblerone Fruit & Nut Bar 360 Gr

ǒƸƱƈů50%ȤǞƭŸ

Dolce & Gabbana Light Blue Homme Edt 125 Ml
Sisley Eau De Sisley D Sis3 Edp Spray 100 Ml
Givenchy Dahlia Divin Cristallin Edt 75 Ml
Paco Rabanne Olympea Edp 80 Ml

ȜǍƅƳŮȵƾƸƵŽȚțǍŵ
ǚǣƾŴȶ ȚȹǍƸƅż ȰȿǍƯƄſ ȔƾƄƪŽȚ Ǡź ǟƄȿ Ų ƾƶſȖ ǽȘȿ ȆƾȹƃƁǍŹ ǙŽȣ ȶǋƃƁ ǋŻ
ȿ
ǍƯƪſȶ ȰȿǍƯƄſ ƾƶƴƯƆů ȆȔȚǞƷŽȚ ǗȿƸƳž ǀǧƾųȶ
ȆǀƱƴƄƈƵŽȚ ǀƂźǋƄŽȚ
ƾžȚǞƶȿƵųǙŽȣƿƃŴȢǋȿ ƇſǛŽȴȚȶǟƄŲȆǚƲŰȶƿƯůȶȦȖȿǍŽȚǠźȳǽƹŮ
ǠźǙŽȣǕƶƵƁǋŻȵƾƸƵŽȚțǍŵțȚǞƆŽȚȒƾƶƀȜǋŸƾƉƵŽȚǝƶƳƵƁȸǌŽȚ
ȆǗƸƫŽȚǜžǍƅżȖȔƾƄƪŽȚǠźǚżǈƾŮǀƃŹȿǍŽƾŮǍƯƪſǜƇſȴƾƸŲǈȚƿƴŹȖ
ǠǣȚǌưŽȚǚƸƅƵƄŽȚȶǛƬƷƴŽȔƾƵŽȚǜžǍƃżȖǀƸƵƳŽǛƉƆŽȚȟƾƄƇƁǙŽǌŽ
ȴȿ ȘȆǀƂźǋƄŽȚǙŽȣțƾƃŴȖǜžȶȆȯƾƱƆƴŽȔƾƄƪŽȚǠźǋƴƆŽȚǚƸƵƁ ǒƁǈȚ
ȴȖƿƆƁǽǙŽǌŽȶȆǋƴƆŽȚƾƁǾųȜȶȚǍŶȶǀſȶǍȽž ǠźǛƀƾƉȽƁ ȵƾƸƵŽȚțǍŵ
ȝƾƵƁǍƳŽƾŮǠƱƄƳſ

ǠƄŽȚȆǀƁǞƸƇŽȚȝȚȢƾƬƵŽȚǙŽȣǠźƾƵŮȶȆǀƁȶȢǈȚȲȶƾƶůȶȩȚǍžǈȚȢȚȢǎůȔƾƄƪŽȚǠź
ȫƾƱƇŽƾŮƾƵżǋŸƾƉůǜƸƄƇƸƫſǛƳƸŽȘȜǍƅƳŮȵƾƸƵŽȚțǍŵƾƷŽȶƾƶůƿƴȿ ƭƄƁ
ȹ
ȿƇǧȵƾƸžțǍŵǜƸůȶȤǟƴŸ
ƾƬƁȖȔƾƄƪŽȚǠźǠ
ǠźǍƭƵůƾžǋƶŸȜȢȤƾŮȵƾƸžȦƺƳŮǍƸƳƱƄŽȚǛƳƸƴŸƿƯƫƁǀƇǣȚȤȶǛƯŶǀźƾǤȘ
ǀƷżƾźȬǞſƾƷƸŽȘȚǞƱƸǤȖȶǀƶųƾŴȵƾƸžȦƺż4ǠžƾůȵƾƸƵŽȚȤƾŮǜžȚǞƃȿ ǧȒȟȤƾƈŽȚ
Ƚ
ǛżȤȶǋƲƵŮǝȿſȖǟȿƄŲȩǍưŽƾŮǠƱůǋŻȴǞƵŴǍźǈȚȶȖȲƾƲůǍƃŽȚȆȠƾƱƄŽȚǀŮǞƃƇž
ǀƁǍưƵŽȚǉǣȚȶǍŽȚȶǀƷżƾƱŽȚǀƵƯŶȲȶǎůǜŽȶȷǍųȖȶȷǍųȖȜǍȿ žȦƺƳŽȚȔǚž
ȿ ǜƸƯŽȚȶ ǋƸŽȚȲȶƾƶƄƵŮȵƾƸƵŽȚȢǞűȶǛƳƶƸŸȖǚŮƾƲžȵƾƸƵŽȚȚǞƯǤ
ǟƴŸƾſǎƱƇƁ
ȿ
țǍŵǀŽǞƷƉŮǛżǍżǌƁȲǎƶƵŽȚǠź4ǠžƾůȵƾƸƵŽȚȤƾŮȢǞű
ȶȽ ǍƅżȖȵƾƸƵŽȚțǍŵ
2017ǍƃƵƄƃŴǠźȸǍűȖȸǌŽȚTNSȬǾƭƄŴȘƿƉƇŮȜǌƁǌƴŽȚȶǀƸźƾƫŽȚȵƾƸƵŽȚ
ǁƸƃŽȚǟŽȘ4ǠžƾůȵƾƸƵŽȚȤƾŮȤƾƬŲȘǌƶžǝſȖǋżƻůȝǾǣƾƯŽȚǜž ȴȖǋűȶȽ
ǟƱǧȖȶƿƸŶȖȆǀƸŽƾŸȜȢǞƆŮƾƀƾƸžƾƷȿſȚǛƀǽȚȶǍƅżȖȔƾžțǍƪůǀƴǣƾƯŽȚǚżȴȿ Ƽź
MAZEǛŽƾƯŽȚǠźȚȤǞƭůǍƅżǈȚȵƾƸƵŽȚǍƷƭžǚƬƱŮ
ǛƷƵŽȚǜƵźȆȔƾƄƪŽȚƿƃƉŮǀǧƾųȶǚŮȆȔƾƄƪŽȚǠźƾƶſȖǜžǛŹǍȿ ŽƾŮȆǑƸƈƴƄƴŽ
ƾȹƂźȚȢȔȹ ƾƄŵǛƳŽǟȿƶƵƄſȵƾƸƵŽȚțǍŵ

ȸǌŽȚǃƄƶƵŽȚ
ǚȿƵƳƸŴ
ǠźȱǍƷƮž
Ⱦ
ȢƾƸŸǈȚȜǍƄź
ǙűȶǍų ǚƃŻ ȆǜƳŽȶ ȆȝȚǍƷƉŽȚȶ ȝƾƃŴƾƶƵŽȚ ǍƅƳů ȢƾƸŸǈȚ ǛŴǞž ȠƾƄƄźȚ Ǖž
ȹ
ǠŽƾƄŽȚǃƄƶƵŽȚǜŸǠǣǍŻȚȶǾƸƴŻǠƴ
Ʒȿ Ƶů

Smarties Giant Tube Utzmbal 130g
Perugina Set Dark 70% 3x100gr
DSSaS+aBSO\cb4cbbS`5c^a?W\WObc`Sa]h9`
ǀƶƉŽȚǀƁƾƷſǀƃŴƾƶƵŮƾƫƸƫųȆȷǍųǈȚȳƾƉŻǈȚǠźȝƾƬƸƱƈƄŽȚǜžǍƸƅƳŽȚȶ
ȹ
ǀƴŲȤǕŻǞƵŽȚǠźȶȖȝǞſƾƇƴŽǝűǞƄŽȚǟűǍƁǀƸźƾǤȘǚƸǧƾƱƄŽȩǞȿ ƯȽůǽǀǧǍź
ȸǍźǠůǞƁȢǜžǀƶžȕǀƴƭŸȶǀƯƄƵž

ȆƿƉŲȶƿŴƾƶƵŽȚȴƾƄƉƱŽȚȤƾƸƄųƾŮǠƵƄƷůȴȖǙƸƴŸǏƸŽǠŽƾƅƵŽȚǍƷƮƵŽȚǟƴŸȲǞƫƇƴŽ
Ⱦ
ǠƄŽȚǀƃŴƾƶƵŽȚțȤȚǞƆŽȚȶǠŽƾƯŽȚƿƯƳŽȚȶȝȚȤȚǞƉƉżȁƾżȜǍƸưƫŽȚǚƸǧƾƱƄŽȚȱƾƶƀƾƵſȚȶ
ǙŵǾŮƾƯȹ ǣȚȤqȱǞŽyǙƸƭƯƄŴ
Ⱦ
qLight LegsqȮŽȚǙƸƴŸȩǍƯůȆƾƷŮǀƁƾƶƯŽȚȶȳǋƲŽȚǀƇǧȲƾƆžǠźȜǋǣȚǍŽȚȆSchollǀżȤƾž
Ⱦ
ǛŸƾƶŽȚƾƷƉƵƴƵŽǀźƾǤȁƾŮǙƸžǋŻǠźȷǞƫƲŽȚǀŲȚǍŽƾŮȤǞƯƪƴŽǀƸŽƾƅƵŽȚțȤȚǞƆŽȚ
Ⱦ
ǀƸƶƲůǚƬƱŮǀƁƾưƴŽƾȹƲŴƾƶƄžȚȹǍƷƮžǜƸžǋƲŽȚǉƶƵůȆǍƸſȢ60ǀźƾƅƳŮǀźƾƱŵǍƸŹțȤȚǞƆŽȚ
ȳǋƲŽȚǠǧƾƫƄųȚȸǋƁȖǟƴŸǀƸƵŽƾƯŽȚSchollǚžƾƯžǠźƾƀǍƁǞƭůǛůǠƄŽȚȯƾƸŽǈȚǓưǤ
ȹ
ȿ
ǚżȲǞŶǟƴŸȶƿƯƳŽȚǜžȔȹ ȚǋƄŮȚƾűȹ Ȥȿ ǋƄžƾƭưǤǚ
ƳƪůǀƸƶƲƄŽȚȵǌƀȆȲǞŵǀżǍŵǠź
ǜƸžǋƲŽȚǠźǚƲƅŽȚȶƿƯƄŽƾŮȤǞƯƪŽȚǕƶƵůȚǌƷŮȶȳǋƲŽȚ
EȆ?Ȇ>ȆȝƾŴƾƲž4ȮŮǍźȿ ǞƄůȶǀƴƉŹ100ǋƯŮǟƄŲƾƷſǞŽȶƾƷƴƳŵǟƴŸțȤȚǞƆŽȚǔźƾƇů
ȚȹǎƸȿ Ƶžȶƾǧƾųƾȹ
ɡ ƲſȶȤǙƸžǋŻǟƴŸǠƱƬůSchollțȤȚǞűXL

ȜǎƸȿ ƵžǀŸǞƃƭžȝƾžǞŴȽȤ ǕžȝȚȥǞƴŮǀƴƸƳƪƄŽƾŮȨƾųǎƸżǍůǘƸſǈȚȢǞŴǈȚǍƃƇŽȚȶǛƇƱŽȚ
ǀƸȿ ƱƁǍƈŽȚǀƸǣƾƶƄƉƳŽȚȴȚǞŽǈȚȶȶȢȤǞƃŽȚƾƷƶžȆǀƸȿ ƳƸŴǾƳŽȚȴȚǞŽǈȚǜžǀŸǞƵƆžǃžǋŮȆȸȥȚǍƆŽȚ
ȜȤǞƇƉƵŽȚǀŮƾưŽȚǜžȜƾŲǞƄƉƵŽȚǀƸŽƾƸƈŽȚǑƫƲŽȚǛŽƾŸǜžȤƾƳźƺŮǁƵƵȿ ǧȢǽȶǈȚǏŮǾž
Ƚ
ȝƾƶƃŽȚǀƴƸƳƪƄŮǀƸŴƾŴǈȚǕƭƲŽȚǀŻȚǍȿ ƃŽȚǀƸȿ ſǋƯƵŽȚȯȤƾųǎŽȚȶǀƸȿ ŽƾƸƈŽȚȝƾƶǣƾƳŽƾŮǀƂƸƴƵŽȚȶ
ǕžȸȥȚǍƆŽȚȶȆȝƾƶƃŽȚǋƶŸƾƵȹ ǣƾŻƾƀǍƇŴǟƲƃƁǠƄŽȚȶȲǞƄŽȚǜžǀŸǞƶƫƵŽȚȝȚǍƸžǈȚǍƸſƾƶůǠƀ
ȿ
ǀźƾǤǽƾŮǠƳƸŴǾƳŽȚȤƾżƾƆŽȚȶȝƾƯŮȿ ǍƵŽȚȆǀƭƭƈžȝƾžǞŴȤȆǜƸƶƃƴŽǀŸǞƃƭƵŽȚȝƾžǞŴǍŽȚ
ǍŲƾƉŽȚǛŴǞƵŽȚȚǌƷŽǀƄźǽƾƷƴƯƆůȶǀƴƸƳƪƄŽȚǜ
Ɓȿ ǎůǠƄŽȚǀƆƷƃƵŽȚȝƾžǞŴǍƴŽ
ȿ
ǀƸŻȚȤȝȚǍƷƉƴŽH&MǀƴƸƳƪů)H&MǠźǛƸƵƫƄŽȚǛƉŻȜǍƁǋžȆȝǍƱŽȶȶǾƸſǍźȲǞƲů
ǀƇƁǍƵŽȚǀƯǣȚǍŽȚǕƭƲŽȚǜžǀƯŴȚȶǀŸǞƵƆžǟƴŸǀƸǣƾƉƶŽȚǀƴƸƳƪƄŽȚȸǞƄƇůǀƲƸſȖȶ
ȲƾƸƈŽƾŮǀƂƸƴžȢǽȶǈȚǀƴƸƳƪůȶǘƸſȖǍƷƮƵŮǀƵȿƵƫƵŽȚǕƭƲŽƾŮǀƂƸƴžȲƾűǍŽȚǀƴƸƳƪů
(ǀȿƸźȚǍƈŽȚȝƾƁƾƳƇŽȚǛŽƾŸǜžǟŲǞƄƉƵŽȚ
ǠŮǞŻǍŸȸǞſǀŴǋƯŮȤǞƫŽȚ
ȟȧ229ǜƸŮȤƾƯŴǈȚȠȶȚǍƄů

ǛƬůǂƸŲȆƿƁǍƲŽȚȝƾƃŴƾƶƵŽȚǛŴǞƵŽǍƷ ȿƉŽȚȔƾƁȥȖǜžȜǋƁǋűǀƴƸƳƪůH&MǘƴƭȽů
ƾƷƸƴŸǠƱƬȽůǠƄŽȚǚƸǧƾƱƄŽƾŮǀƸƶŹȶȤǞƬƇŽƾŮǀƵƯƱžǀƸŽƾƱƄŲȚǛƸžƾƫůǀƴƸƳƪƄŽȚ
ȿ
Ƚ
ȹ žȶƾŻȚȿȹ ǍŮȚȹǍƷƮž
ǋŻȶȆH&MǀƳƃŵȬȶǍźǕƸƵƆŮȜǍ
źǞƄžǕƭƲŽȚȔƾƉƵŽȚȝƾŸƾƉŽƾ
ŻǍƪȽ
ȆȜǍƵŴǞŮȖǜƁǍƃǧǜƷƶžȶǠŮǍƯŽȚǕƵƄƆƵŽȚǜžȳƾƯŽȚȸȖǍŽȚǟƴŸȝȚǍŰƻžǕžH&MǁſȶƾƯů
ȠǾǧǞŮȚƾƶŽȶȸȤȢƾŻǠŽƾŴ
ȝȚǍƷƉƴŽǀƵǣǾƵŽȚ(ǁſƾƆƸŽȚ(ȲȚǕƭŻǜžǀƯŴȚȶǀŸǞƵƆžǟƴŸǀƸǣƾƉƶŽȚǀƴƸƳƪƄŽȚȸǞƄƇů
ǛŽƾŸǜžȜƾŲǞƄƉƵŽȚǍǧƾƶƯŽȚǀŲȚǍȿ ŽȚȶǀŻȚǍŵȁƾŮǠŲǞƁƾȹƄźǽȚȹǍƷƮžǠƱƬůǠƄŽȚȶǀƱƴƄƈƵŽȚ
ǠƄŽȚȥǍƈŽȚȶƻŽƻƴŽȚȝƾƃȿ ŲȶȆǚƵƈƵȽ ŽȚȶȴƾƄƸƉŽȚǜƸůƾƉźǟƴŸȜȤƾŰȁȚǗƸƬȽů ǀƸƴųȚǋȿ ŽȚǏŮǾƵŽȚ
ǀƁȢƾŲȖ ǀƴƸƳƪƄŽȚ ȢǞŴȖ (ǠƶƸƳŴ) ȴǞƴƭƶƃŮ ǚƵƄƳƁ ǂƸŲ ȦƾƱſǈȚ ǏƃƇƁ ȚȹǍƷƮž ȴǞȿ Ƴů
ȝƾƄƸżƾűǀƴƸƳƪƄŽȚǠźǕƭƲŽȚǛƀȖǜžȢȶǋƇƵŽȚǍƸŹǘƸƉƶƄŽȚȶǃžǋƴŽȨǍƱŽȚǉƸƄůȶȴȚǞŽǈȚ
ƾƀǍƸŹȶǀŻȚǍȿ ƃŽȚǜƸůƾƉƱŽȚȆȬȤȣǈȚǜƁȿ ǎůǠƄŽȚƻŽƻƴŽȚȝƾƃȿ ŲȆǀƶƁǎŽȚǕžǀƯŴȚǞŽȚȸȥȚǍƆŽȚȆǁſƾƆƸŽȁȚ
ȴȚǞŽƺŮǎƸȿ ƵƄůȆǀŮȚǌȿ űȶǀƲƸȿ ǤȝƾƫƲŮȝǽǋŮǕžƾ
ȿ
ɡƸƲſȶƾȹƲƸſȖȚȹǍƷƮžǉƶƵƄźȲƾűǍŽȚǏŮǾžƾžȿ Ȗ

ǒƸƱƈů50%ǀŶǽǞżǞŵ

ȜǋƁǋƆŽȚȝȚǍƷƉŽȚǀƴƸƳƪůȰǾŶƾŮǍƈƱůH&M

مهنياً :يخفف عنك الزمالء هذا اليوم فتزول املتاعب والهموم،
لكن ال ت�سمح لنف�سك بالوقوع �ضحية الناقمني واملخادعني
ع���اط���ف���ي���اً���� :ش���يء م����ا ي���خ���رج ع����ن ال����روت��ي�ن وت���ط���ر�أ
احلمل �أح�����داث ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ،ح����اول �أن ت�صغي �إىل ال�شريك
و�أن ت�����س��ت�����ش�يره يف م����ا ي���ع�ت�ر����ض���ك م����ن م�����ش��اك��ل
���ص��ح��ي��اً :ت�����ض��ط��ر �إىل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ب��ع�����ض الغمو�ض
م���ا ي����ؤث���ر يف امل��ع��ن��وي��ات وي��خ��ف��ف امل��ق��اوم��ة اجل�سدية
م���ه���ن���ي���اً :ي��ج��ع��ل��ك ه������ذا ال����ي����وم ت���ط���ل ع���ل���ى ب��ع�����ض
امل�����ش��اري��ع اجل���ي���دة والآف������اق امل��ن��ا���س��ب��ة وت��ن��ف��ت��ح على
ال �ث��ور ب��ع�����ض الآف������اق راف�������ض���اً ال��ت��ق��وق��ع يف حم��ي��ط��ك العملي
عاطفياً :تبت�سم ل��ك الأق���دار وجتعلك متزناً وق� ً
��ادرا على
بلورة الأم���ور والت�أقلم مع الأو���ض��اع العاطفية اجلديدة
����ص���ح���ي���اً :ت����ق����اوم ح���ت���ى �آخ������ر ن��ف�����س ك����ل م����ا ي�سبب
ل���ك ال�����س��م��ن��ة وت��ن��ط��ل��ق يف م�������ش���روع ري���ا����ض���ي ج��دي��د

مهنياً :يبت�سم لك احلظ  ،لكن بع�ض احل��ذر يف التعاطي
م��ع الآخ���ري���ن ي��ح � ّد م��ن اخل�����س��ائ��ر يف ح���ال ح�صولها
امليزانعاطفياً :حافظ على الهدوء املطلوب هذا اليوم ،وقد تنتهي
املواجهات يف م�صلحتك وم�صلحة ال�شريك كما جرت العادة
���ص��ح��ي��اً :مي��ك��ن �أن ت�����ص��اب بتقل�ص ع�����ض��ل��ي نتيجة
الإره���اق ال��ذي تتعر�ض له يف العمل ،لكنه ي��زول �سريعاً
مهنياً :اندفاعك قد يك ّلفك الكثري ،لكن بع�ض احل��ذر يف
التعاطي مع الآخرين يح ّد من اخل�سائر يف حال ح�صولها
العقرب ع��اط��ف��ي��اً :ي�ترك��ز االه��ت��م��ام ع��ل��ى ال�����ش ��أن العاطفي
وت�������س���اع���دك ل��ب��اق��ت��ك يف احل���دي���ث ع��ل��ى ال��و���ص��ول
�إىل �أه�����داف�����ك ب�����س��ه��ول��ة ف���ائ���ق���ة م����ع ال�����ش��ري��ك
���ص��ح��ي��اً� :أك��ث��ر م���ن ت���ن���اول ال��ف��اك��ه��ة امل�����س��اع��دة
ع���ل���ى ال��ت��ه�����ض��ي��م ،وخ�������ص���و����ص���اً ب���ع���د ال��ع�����ش��اء
م��ه��ن��ي��اً� :أن����ت م��دع��و �إىل ال��ت��ن��ظ��ي��م واالب���ت���ع���اد عن
ال��ف��و���ض��ى وال��ت�����ص �رّف ب��واق��ع��ي��ة ،واط��ل��ب �إث��ب��ات��ات
القو�س وب��راه�ين على ك��ل عمل تقوم ب��ه �أو مهمة ُتطلب منك
عاطفياً :تعي�ش عاطفية جيدة وواع���دة ،وت��رت��اح �إىل
ال�شريك �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ومتنحه كامل ثقتك
���ص��ح��ي��اً� :أ ّن����ى ت��وج��ه��ت ه���ذه الأي�����ام ر�أي����ت النا�س
ميار�سون الريا�ضة ،فلم ال تت�شبه بهم وتن�ضم �إليهم؟

م��ه��ن��ي��اً :ي���ط���ر�أ ه���ذا ال���ي���وم �أم����ر م�����س��ت��ج��د يجعلك
ق���ل���ق���اً ع���ل���ى ب���ع�������ض ال�����زم��ل��اء امل����ق����رّب��ي�ن م��ن��ك
عاطفياً :دورة عاطفية مميزة ج� ً
�دا وج��و من الفرح
اجلوزاء ي�سود العالقة بال�شريك ،وي�سيطر االن�سجام جم �د ًّدا
���ص��ح��ي��اً��� :ص��ح��ت��ك ت��ك��ون ق��وي��ة ج� ً
���دا ه����ذا ال��ي��وم
خ�ل�اف���اً ل�ل�اي���ام ال�����س��اب��ق��ة �إمن�����ا ه����ذا ال ي��ع��ن��ي �أن
ت������ب������دد ط�����اق�����ت�����ك يف اجت��������اه��������ات خم���ت���ل���ف���ة
م��ه��ن��ي��اً :ت��ع��م��ل مل�����ش��روع ج��دي��د و���ض��خ��م ،يتطلب
مهنياً :تقوم ب��دور و�ساطة معيّنة يف العمل ،من
ع���م� ًل�ا ج���م���اع���ي���اً ،ورمب������ا ت�����س��ت��ع�ين ب ��أ���ص��ح��اب
�أج��ل �إيجاد الت�سويات والتخفيف من الت�ش ّنجات
ال�سرطان االخ����ت���������ص����ا�����ص امل�����ق�����رّب��ي��ن م����ن����ك لإجن��������ازه
عاطفياً :مرحلة عاطفية مربكة �أو غري وا�ضحة تتميز اجل���دي عاطفياً:الراحةالإلزاميةمهمة،وخ�صو�صاً�إذاترافقت
مع هدنة غري معلنة مع ال�شريك ،لالنطالق جمد ًّدا
بال�ضبابية والغمو�ض ،ورمب��ا بامليل �إىل ح��ب قدمي
���ص��ح��ي��اً :ت��ب��دو يف �أف�����ض��ل ح��االت��ك م��ن اخل���ارج،
�صحياًُ :كن ح� ً
�ذرا وانتبه ل�صحتك و�صحة املحيطني
ل��ك��ن م��ن ال��داخ��ل تعتمل ع��وام��ل ت��ره��ق��ك نف�سياً
ب��ك ،وق��د تقلق ب�سبب ما يتعلق ب�أحد املقرّبني منك
مهنياً :يكون النجاح عنوانك ،ويوم ذهبي من االكت�شافات
م��ه��ن��ي��اً :ت���ب���د�أ م��رح��ل��ة ج��ي��دة م���ن ال��ع��م��ل ،ويلقي
وامل��ف��او���ض��ات وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ارات
ه����ذا ال���ي���وم ال�������ض���وء ع��ل��ى ق�����ض��ي��ة ر����س���وم مهمة
اال�سد عاطفياً :ت�ضطر �إىل تغيري مكان �إق��ام��ت��ك �أو �إىل ترك
او ���س��ل��ف��ة او ���ض��م��ان او ق�����ض��ي��ة ارث حمتملة
���و
�
���دل
�
ال
ً
ً
منزلك موقتاً ومواجهة بع�ض الأمزجة املتعكرة حولك
عاطفيا :ينبغي �أن تكون �أكرث �صربا مع ال�شريك ،و�أن
ً
تتحمّل جت��اوزات��ه وخ�صو�صا �إذا كانت غري متعمدة
���ص��ح��ي��اً :حتميك ال�����س��م��اء م��ن �أخ��ط��ار ت��ط��ال �صحتك
ً
�صحيا :ما كل ما يتمناه الإن�سان على ال�صعيد ال�صحي
�أو ���س�لام��ت��ك ،وع��ل��ي��ك ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ك وال���ت��روّي
يتحقق بني ليلة و�ضحاها� ،أ�صرب ت َر النتائج املرجوة
يف ب��ع�����ض الأح����ي����ان ح��ت��ى ال ت��ع��اك�����س��ك الأق������دار

مهنياً :ت�صيب جناحاً ً
مميزا يف جمال عملك �أو مع
�شخ�ص يعمل يف اخت�صا�صك ،وتنجز م�شروعاً
العذراء مهمّاً كنت بانتظار االنتهاء منه منذ م��دة بعيدة
عاطفياً :يخف من الوهج العاطفي ً
قليال �أو يخلق بع�ض
الذبذبات العاطفية ،فتذهب يف �أحالمك العاطفية بعيداً
�صحياً :عليك �أن تتمالك �أع�صابك جتاه ال�ضغوط،
ً
تعقيدا
فقد تواجه الحقاً ظ��روف��اً �أ�صعب و�أك�ثر
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مهنياً :تظهر بع�ض ال��ت��ط �وّرات ال�لاف��ت��ة ،وربمّ ��ا
ت��ط��ر�أ م�س�ؤوليات ملحّ ة ومهمّة ت�س ّلط الأ���ض��واء
ع��ل��ى م��ه��ارت��ك وق���درت���ك ع��ل��ى حت � ّم��ل امل�صاعب
احل��وت عاطفياً :الت�ساهل مع ال�شريك يف مو�ضوعات �أ�سا�سية ،قد
يرتك � ً
آثارا �إيجابية ،وهذا �سي�ؤدّي حتماً �إىل نهاية �سعيدة
ً
����ص���ح���ي���ا� :إذا ق���م���ت ب��ب��ع�����ض امل����راج����ع����ات،
جت����د ح����ل� ً
���وال ل��ب��ع�����ض مل�������ش���ك�ل�ات ال�����ص��ح��ي��ة،
وجت���ارب���ك يف ه���ذا امل���ج���ال خ�ي�ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل��ك

مقاالت

ب���ن���ي���ام�ي�ن ن��ت��ن��ي��اه��و
وم�������ئ���ي���ر ك����ه����ان����ا
صالح مصلح حماده  -شفاعمرو

كالهما واح����دٌ ،كالهما م��ع اق��ت�لاع فل�سطينيي هناك �آالف الأبنية غري املرخ�صة يف الو�سط اليهودي،
ال��داخ��ل وترحيلهم من �أر���ض الآب���اء والأج���داد .وال تقوم ال�سلطات بهدمها .بينما الهدم م�ستمر يف
ففي انتخابات � ،2015أدى ُ
تقاطر امل�صوتني الو�سط العربي!! فال�سيا�سة ال�صهيونية مربجمة
ال��ع��رب �إىل ���ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع� ،إىل ان��زع��اج ج��ي� ًدا :ال يخ�ص�صون �أرا���ض��ي للبناء يف الو�سط
نتنياهو وحتري�ضه �ضد العرب بقوله�" :أنظروا العربي ،وال يو�سعون م�سطحات البناء ،ويجعلون
�إىل العرب يجرون كمياه اجل��دول �إىل �صناديق من ترخي�ص البناء ،م�س�ألة �صعبة للغاية .في�ضطر
االقرتاع"ً ،
حاثا امل�صوتني اليهود على االقرتاع!! �أهلنا للبناء بدون ترخي�ص .وقبل الهدم يُحاكمون
ويف اجلزء الثاين من وثيقة ا�ستقالل �إ�سرائيل ،نقر�أ ويُحكمون مرات عديدة ويدفعون الغرامات مببالغ
ومن باهظة!! وكم هي وا�سعة �أرا�ضي �صفورية وغريها،
�أ ّن الدولة ،يجب �أن تكون ذات طابع يهوديِ .
�أجل حتقيق ذلكَ " ،كبّونا" ورحلونا بال�سيارات ،املخ�ص�صة لرعاية البقر ،وكم هي �ضيقة الأرا�ضي
�إىل ال��دول املجاورة .وما جم��زرة دير يا�سني وما املخ�ص�صة لإن�شاء �أبنية للب�شر!! وعندما ي�أتون
الق�صف بالطائرة (يف �شفاعمروغريها) �إال من لهدم بيت عربي ،يكونون كل�صو�ص الليل ،ويقتحمون
�أج��ل ترهيب �أهلنا ،وجعلهم يخافون ويرحلون ،البيت يف �ساعات الظالم ،ويكون عدد الع�ساكر كبريًا
في�صبح تعداد ال�سكان اليهود� ،أك�ثر من ال�سكان و�آالت الهدم كثرية ،وذل��ك بهدف الرتهيب ،كما
ال��ع��رب� .أره��ب��ون��ا فخفنا ورح��ل��ن��ا ،فقالوا ب�أننا ح�صل مع املرحوم الدكتور يعقوب �أبو القيعان يف
انتقلنا �إىل دول معادية ،واعتربوا هذا الإنتقال �أم احلريان!! ومن يهدم بي ًتا ويخربه فهو املخ ِّرب،
الق�سري ،خمالفة �أوجبت " َك ّب َنا" ،عندما عُدنا!! ولي�س من يدافع عن �أر�ضه وحقه يف احلياة الكرمية!!
ال����������������������������������������������������������������عُ����������������������������������������������������������������ن����������������������������������������������������������������وان
ن���ات���ن���ي���اه���و ب���������ن���������ي���������ام� ْ
وال����� َي�����ع�����ق�����وبُ �أب�������و ال���ق���ي���ع���ا ْن
���ي����ن
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
وال���غ���اي���ـ���ـ��� ُة ه������� ْد ُم ال��� ُب��� ْن���ي���ا ْن
����������س
ج��������ا �ؤوا �إل����ي���� ِه ب���ل���ي� ٍ��ل دام������������� ْ
������ات وم� َ
�����دف������ ُع ه�������ا ْو نْ
د ّب�������اب� ُ
��������������وت
�إره�����������ابٌ يف ه�������� ْد ِم ُب���������������ي�
ٍ
________
________
���ي يف ا َمل�����ي�����دا ْن
�أ ْر دو ُه ق���ت���ي�ل� ًا واب�������ت������� َد ُع�������ـ�������وا:
َد َه������� َ����س ال���������ش����رط� ْ
َ
ح�����رك� ُ
ك���ـ���ـ���ـ���ان ال���ق���ل���ـ���ـ���بُ ب��ل�ا خ���ف���ـ���ق���ـ���ـ���ا ْن
����ات ال����� ِّر ج�����ل�ْي��نِْ اق����������ت����������ا َد ْت
ُ
ّ
��ت �أي����دي����ك���� ُم ُز ع���ـ���ـ���ـ���ـ���را ن ْ.
وا����س��� ُت�������ش��� ِه��� َد ِم�����ن �أج������� ِل امل�������������أوى ����ش���ـ���ـ���ل� ْ
________
________
�أر�� ُ��������ض ِب����ن����ا ِئ����ن����ا يف ُن���� ْق���������ص����ا ْن
َم�����رع�����ى ِل���� َب����ـ���� َق����ـ���� ٍر وا�� ِ�����س������ ْع ������ش�����ا�� ِ����س����� ْع
ف�������ض���ل���ت���و ُه ع����ل����ى ا لإن���������س����ـ����ا ْن
����ق َي��������ح��������ظ��������ى
ف�����احل�����ي�����وا ُن ِب�����رف� ٍ
__________
________
����ت َي������� ُد ُك������� ْم ب���������ن���������ي���������ام� ُ
ت����� ّب� ْ
َه��������� ِذ ي �أر�������ض������ي ي�����ا ن����ات����ا ْن
���ي����ن
�����س�����أم� ُ
ت�����ه����� ِد ُم ب���ي��� ًت���ا ُي���ب���ن���ى اث����ن����ا ْن
���وت و �أح�����ي�����ا و �أجت������������������������د ْد
___________
___________
ال يُ������هْ������ َد ُم َ ،ي���� ْب����ق����ى ِب������أم�����ا نْ
�إ ْن ك�����ان ال����ب����ي� ُ
���ت ي����������ه����������ود ًي����������ا
وال����ب����ي� ُ
ف����ك��ل�اه���� ُم����ا ال َي������ ْ���س���� َت���� ِو ي����ا ْن
���ي ُي���������������� ْه���������������� َد ْم
���ت ِل����ع����رب� ٍ
___________
___________
ُ
ه�����ذي ج����رمي���� ْه ِب��ل��ا غ����ف����را ْن
���ي ِب����������أر�� ِ��������ض��������� ْه
�أ ْن يَ���بْ���ن���ي ال����ع����رب� ُّ
وا ملُ����ح����ت���� ُل ُي����ك� َ
يف �� َ���ش���� ْر عَ ���� َن���� ِة اال����س���ت���ي���ط���ا نْ
���اف�����أ َد ْو ًم���������������������������ا
___________
___________
ُه�������� َو وك����ه����ان����ا ي���ل���ت���ق���ي���ا ْن
ورئ�����ي������� ُ����س ال�������������وزرا ِء ال���������������ه���������������ا ِد ْم
َ
�أع���������وا ٌم ����س���ب���ع���ـ� َ
��ون َم��������� َ������ض�������ـ� ْ
وال������ ّد ول������ ْه ت�����ران�����ا �� َ���س���� َر ط����ا ْن
������ت
َ
�����������������س������������������ َر ط������������������ا نْ
ْ
وال�������������������������������� ّد ول��������������������������������ه ت�����������������������ران�����������������������ا �� َ

