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"ليضئ نور املسيح العالم" بعد جهود رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني  ...اح��ت��ف��ل��وا ب��ع��ي��د ال��ف��ص��ح املجيد ال���ن���اص���رة
وارتقوا شهداء على رج��اء القيامة ت���س���ت���ع���د
اع�����ت�����داءات إره���اب���ي���ة ت��ط��ال الس��ت��ق��ب��ال
ك��ن��ائ��س وف����ن����ادق س�يري�لان��ك��ا مظاهرة أول
أي���ار الكربى
ي��وم السبت

م��ل��ع��ب الكرك
ي����ك����ت����س����ي
بالعشب االخضر
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اح���ت���ف���ال وم����س��ي�رة أح�����د ال���ش���ع���ان�ي�ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ش��ف��اع��م��رو
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رئيسالبلديةوالقائمبأعمالهجريسحناومديراملشروع
ياسر يوسفني يتجولون بني األطفال يف مخيم الربيع ملعب الكرك يكتسي بالعشب االخضر

بعد جهود رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني ...

تفقد رئي�س بلدية �شفاعمرو �أح��وال الأطفال
يف امل��دار���س يف م�����ش��روع خم��ي��م ال��رب��ي��ع ال��ذي
ي��دي��ره ال�����س��ي��د ي��ا���س��ر ي��و���س��ف�ين ,ح��ي��ث القى
رئي�س البلدية كلمة متنى من خاللها ال�سعادة

ل�ل�أط��ف��ال وامل��ت��ع��ة يف ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ي��م ,كما
وط��ال��ب الأط��ف��ال رئي�س البلدية ب��زي��ادة عدد
اي����ام امل��خ��ي��م وب��ع�����ض��ه��م ع�ب�ر ع���ن ���س��ع��ادت��ه
ام��ام احل�ضور بالفعاليات وج��ه��ود املربيات

ض�����ب�����ط رج�������ل���ي���ن م��������ن ط����م����رة
ب��ح��وزت��ه��م��ا  35ك��غ��م م���ن ال��ه�يروي��ن

اثمرت جهود رئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد عر�سان
يا�سني اخلمي�س املا�ضي عن انطالق العمل مبلعب الكرك
وبداية تغطيته بالع�شب اال�صطناعي ليتحول مللعب
ع�صري  ،عملي يخدم جميع ال�شرائح والفئات  ،ليكون
امللعب االول يف �شفاعمرو  ،وقد �أكد رئي�س البلدية ان
هذا امل�شروع هو البداية فقط وان �شفاعمرو واهلها
�سي�شهدون م�شاريع عديدة من اجل توفري كافة االمور
احلياتية اال�سا�سية واملرافق التي تتيح تق�ضية الوقت
ب�شكل مثمر دون اال�ضطرار لل�سفر خل��ارج املدينة .
وقد بارك رئي�س ق�سم الريا�ضة يف البلدية ال�سيد كارم
�صبح انطالق العمل بامل�شروع م�ؤكدا ان ق�سم الريا�ضة
و�ضع برنامج عمل لتفعيل امللعب ب�شكل مثمر واتاحته
امام املواطنني  ،ا�ضافة اىل اقامة مواجهات دوري رم�ضان
بامللعب  ،االمر الذي �سيزيد االثارة واملتعة لدى اجلميع .

"ل��ي��ض��ئ ن����ور امل��س��ي��ح ال��ع��ال��م"

اع��ت��ق��ل��ت ق���وات م��ن ال�����ش��رط��ة م�����س��اء ال��ث�لاث��اء ,رج��ل�ين من
م��دي��ن��ة ط��م��رة ب�شبهة ح��ي��ازة كمية ك��ب�يرة م��ن الهريوين.
ويف بيان �صادر عن ال�شرطة جاء ":خالل تفتي�ش ليلة الثالثاء
يف طمرة مت العثور على  35كغم من خمدر الهريوين �سعرها
يقدر ب 50الف �شيقل  ,ومت اعتقال �صاحب املنزل ( 51عاماً).
كما واعتقلت ال�شرطة �شخ�ص اخر ( 50عاماً) كان متواج ًدا
يف امل��ك��ان  ,ال�����ش��رط��ة ���س��ت��ق��وم ب��ت��ق��دمي امل�شتبهني ملحكمة
ال�صلح يف عكا لتمديد اعتقالهما حتى ا�ستكمال التحقيق .

ضبط  5طن من اللحوم الفاسدة يف كفرمندا
خ�لال ن�شاط م�شرتك لل�شرطة ووزارة ال��زراع��ة و�سلطة
ال�ضرائب م�ساء ال��ث�لاث��اء ,مت �ضبط  5ط��ن م��ن اللحوم
ال��ف��ا���س��دة وال��غ�ير ���ص��احل��ة ل�ل��أك���ل يف اح����دى امل��ح�لات
التجارية يف كفر مندا  ،وقد مت م�صادرة اللحوم والتحقيق
م��ع ���ص��اح��ب امل��ح��ل ال����ذي ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر  40ع��ام��ا.

بح�ضور راه��ب��ات دي��ر راه��ب��ات ال��ن��ا���ص��رة يف
�شفاعمرو وامل��د ّب��ر ال��ب��ط��ري��رك��ي ق��د���س الأب
ان��دراو���س ب��ح��وث وال��ك�نن ف����ؤاد داغ��ر والأب
اي��ل��ي ك���رزم وامل��ئ��ات م��ن االه���ايل مت��ت م�ساء
ال��ث�لاث��اء ا���ض��اءة دي��ر ال��راه��ب��ات ب�شكل دائ��م
وخ��ا���ص .وب���ادر �إىل امل�����ش��روع �شباب قائمة
"�إ�صالح بلدنا" .واف � ُت��ت��ح احل��ف��ل بعر�ض

العثورعلىجيفةانثىحوتعلىشاطئقربحيفا

إحباط عملية تهريب أسلحة من األردن
خالل ن�شاط لل�شرطة ووحدة التحريات بالتعاون
م��ع اجلي�ش يف منطقة غ��ور االردن مت احباط
تهريب  31م�سد�س م��ن االردن للبالد  ,حيث
الح���ظ رج���ال ال�����ش��رط��ة وج���ود �شخ�ص يقوم
بتهريب حقيبة كبرية ل�ل�أرا���ض��ي اال�سرائيلية
ومت اع��ت��ق��ال �شابني( 30,32ع��ام �اً) م��ن باقة
الغربية قد و�صال قرب احل��دود من �أج��ل تهريب

احلقيبة التي كان بداخلها ع�شرات اال�سلحة".
ب��ع��د اع��ت��ق��ال ال�����ش��اب�ين مت اع��ت��ق��ال �شابني
اخرين(25عاماً) م���ن ب��اق��ة ال��غ��رب��ي��ة كانا
ب��ان��ت��ظ��اره��م��ا ب�������س���ي���ارة اخ������رى م����ن �أج����ل
م�ساعدتهما وت��ه��ري��ب اال���س��ل��ح��ة ب�سيارتني .
ال�����ش��رط��ة ق��ام��ت ب��ت��ق��دمي امل�شتبهني للمحكمة
ومت متديد اعتقالهم حتى ا�ستكمال التحقيق .

ً
م�شكورا ،ثم
ك�شفي جميل للك�شاف امل�سيحي
حتدث كل من الناطق الر�سمي ب�إ�سم القائمة
زاه���ر ب��اب��ا وع�����ض��وي ال��ب��ل��دي��ة ن���زار اليا�س
وع��ام��ر ارم��ل��ي .واختتم بتحية ومعايدة من
الأب ان��دراو���س بحوث ال��ذي �شكر املبادرين
ودعا اىل ان يغمر النور قلوب النا�س .والقت
اخلطوة التقدير لدى احل�ضور وعموم االهايل.

مت ي���وم االث���ن�ي�ن ،ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ان��ث��ى ح���وت نافقة
ب��ط��ول  4.6م�ت�ر ،قذفتها الأم�����واج اىل ���ش��اط��ئ قرب
بلدة دور  ،يف منطقة حيفا .و�أعلنت �سلطة الطبيعة
واحل��دائ��ق� ،أن مفت�ش الوحدة البحرية ،رومت �ساديه
 ،ق���د و���ص��ل �إىل ال�����ش��اط��ئ ووج����د احل����وت ال��ن��اف��ق.
وبح�سب البيان ف�إن " طواقم �سلطة الطبيعة بالتعاون

م��رك��ز الأب��ح��اث وال��ع��ل��وم وم�ساعدة ال��ث��دي��ات ،عملت
يف امل��ك��ان لإخ����راج جيفة ان��ث��ى احل���وت ،ب��ه��دف نقلها
للت�شريح ،ودرا���س��ة الأ�سباب التي �أدت اىل نفوقها".
اىل ذلك ،كانت �سلطة الطبيعة واحلدائق قد �أعلنت يوم
الأربعاء املا�ضي ،انه مت العثور على �سمكة قر�ش نافقة بطول
مرتين ون�صف املرت ،بعد ان علقت يف �شباك �صياد يف �شاطئ
الزيب ،يف اجلليل الغربي ،خارج منطقة املحمية الطبيعية.
وح�����اول ال�����ص��ي��اد اط��ل�اق ���س��راح��ه��ا م���ن ال�����ش��ب��اك،
لكنه مل ينجح يف ذل���ك ،فنقلها اىل ���ش��اط��ئ نهاريا،
وا�ستعان مبفت�ش ال��وح��دة البحرية ل�سلطة الطبيعة
واحل��دائ��ق منور غ��وري ،ال��ذي ح��اول القيام بعمليات
ان��ع��ا���ش ل�����س��م��ك��ة ال��ق��ر���ش ،ل��ك��ن��ه ف�����ش��ل يف ان��ق��اذه��ا.

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
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أرشف فؤاد جبور

مدير عام برنامج رواد التعليم العايل
وطاقم اإلدارة واملركزين
קרן גרוס

קרן הנצחה ע"ש יוסף ש .וקרוליין גרוס
לקידום חיילים משוחררים
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ﺿﺮب اﻟﻤﺪﻓﻊ..
ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﺶ رح ﻳﺪﻓﻊ!
ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ رح ﻳﻀﺮب اﻟﻤﺪﻓﻊ ﺑﻜﻞ ﻓﺮع
واﻟﺸﺎﺷﺎت ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ رح ﺗﺨﺘﺎر رﻗﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻠﻲ

رح ﻳﺮﺑﺢ ّ
ﺳﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﺔ ﻫﺪﻳﺔ!
راﺑﺢ واﺣﺪ • ﻛﻞ ﺳﻴﻌﺔ • ﺑﻜﻞ ﻓﺮع

اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ  25.4ﺣﺘﻰ 6.5

ŹĩƿĩƚřĩƳĩƖŹƿųƪĕįřƋƮğ

ﻳﺮﻛﺎ � ﻧﺘﺴﻴﺮت ﻋﻴﻠﻴﺖ
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@ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﻛﺎزا ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ و/أو إﻧﻬﺎء و/أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻤﻼت ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .اﻟﺨﻄﺄ وارد.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ .ا�ﻋﻼن ﻣﺼﺎغ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻤﺬﻛﺮ وﻟﻜﻨﻪ
ّ
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احتفلوا بعيد الفصح املجيد وارتقوا شهداء على رجاء القيامة الناصرة تستعد الستقبال مظاهرة
أول أي���ار ال��ك�برى ي���وم السبت

اعتداءات إرهابية تطال كنائس وفنادق سرييالنكا

يف ���ص��ب��اح الأح����د امل��ا���ض��ي وع��ن��د اح��ت��ف��ال امل�صليني
بعيد الف�صح املجيد وقعت خم�سة انفجارات يف ثالث
كنائ�س وثالثة فنادق قبل �أن يتعر�ض موقعان �آخ��ران
الن��ف��ج��ارات م�شابهة يف ب��ل��دات خمتلفة يف �سرييالنكا
ويقع الفندقان و�إحدى الكني�ستني بالعا�صمة كولومبو ،يف
حني تقع الكني�سة الأخرى يف نيجومبو �شمايل كولومبو،
بالإ�ضافة �إىل كني�سة ثالثة تقع يف باتيكالوا (�شرق).
وق������د راح ����ض���ح���ي���ة ه������ذا ال���ع���م���ل الإره������اب������ي
�أك�����ث����ر م������ن  300ق����ت����ي����ل و 500ج����ري����ح.
وع��ل��ى �أث���ر �سل�سلة االن��ف��ج��ارات ،ف��ر���ض��ت ال�سلطات
ال�سريالنكية ً
حظرا للتجوال مدة � 12ساعة  ،كما حجبت
مواقع التوا�صل االجتماعي الرئي�سية وخدمات الرتا�سل.
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع يف �سريالنكا� ،أعلن يف وقت
الحق حتديد هوية امل�س�ؤولني عن التفجريات ،وقال �إن

التفجريات "عمل �إرهابي من جماعات متطرفة".
يف ح�ين �أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة يف ���س��ري�لان��ك��ا �أن
معظم ال��ت��ف��ج�يرات ك��ان��ت هجمات انتحارية
ن��ف��ذت��ه��ا ع��ل��ى الأرج�������ح ج��م��اع��ة واح�����دة.
و�أف������ادت و���س��ائ��ل �إع��ل��ام حم��ل��ي��ة بالقب�ض
ع��ل��ى  7م�شتبهني يف ال��ت��ف��ج�يرات ،يف حني
ق��ت��ل  3ع�����س��ك��ري�ين �أث���ن���اء م��داه��م��ة م��ن��زل
مل�����ش��ت��ب��ه ب���ه���م يف ال��ع��ا���ص��م��ة ك��ول��وم��ب��و.
وت�����ض��م ���س��ري�لان��ك��ا ذات الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��وذي��ة
�أقلية كاثوليكية من  1.2مليون �شخ�ص من
�إجمايل عدد ال�سكان البالغ  21مليون ن�سمة.
وي�����ش��ك��ل ال����ب����وذي����ون  70%م����ن ���س��ك��ان
����س���ري�ل�ان���ك���ا� ،إىل ج���ان���ب  12%م����ن ال��ه��ن��دو���س
و 10%م���ن امل�����س��ل��م�ين و 7%م���ن امل�����س��ي��ح��ي�ين.
والح� ً
�����ق������ا �أع�����ل�����ن ت���ن���ظ���ي���م داع�����������ش الإره������اب������ي
م�������س����ؤول���ي���ت���ه ع����ن ال����ت����ف����ج��ي�رات يف ���س��ري�لان��ك��ا
وقال م�صدر "منفذو الهجوم الذى ا�ستهدف رعايا دول
التحالف والن�صارى فى �سريالنكا من مقاتلي تنظيم داع�ش".
وق���ام���ت ال�����س��ل��ط��ات الأم���ن���ي���ة ال�����س��ري�لان��ك��ي��ة ي��وم
ال��ث�لاث��اء ،بتوقيف � 40شخ�ص لال�شتباه بتورطهم
يف ال���ت���ف���ج�ي�رات ومت �إي����داع����ه����م ره�����ن ال��ت��ح��ق��ي��ق.
ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة (ت���امي���ز �أون��ل�اي����ن) ال�سريالنكية
ع��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����ش��رط��ة روان ج��ان��ي��ك��ارا قوله
�إن ��� 26ش��خ�����ص��ا م���ن امل��ت��ه��م�ين ي��خ�����ض��ع��ون حاليا
للتحقيق م���ن ق��ب��ل ادارة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ات اجل��ن��ائ��ي��ة.

تتوا�صل اال�ستعدادات املكثفة يف النا�صرة ومنطقتها ،ال�ستقبال مظاهرة الأول
م��ن �أي���ار ال��ك�برى ،ال��ت��ي �ستجري يف النا�صرة ي��وم ال�سبت القريب  27ني�سان
يف ال��ن��ا���ص��رة ،و�ستنطلق يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا م��ن ���ش��ارع توفيق زي��اد
وحتى �ساحة ال��ع�ين .وق��ام الع�شرات منذ فجر الأرب��ع��اء يف م��ف��ارق �أ�سا�سية يف
النا�صرة والرينة وعيلوط بتوزيع ال���ورود وبطاقات ال��دع��وة للم�سرية ،فيما
�ستقوم ك��وادر ال�شبيبة يف جميع �أنحاء البالج بتوزيع ال��ورود يف الأول من �أي��ار.
ووفق بيان �صادر عن احلزب ال�شيوعي واجلبهة يف النا�صرة جاء ":حتول مقر احلزب
ال�شيوعي واجلبهة يف النا�صرة منذ �أكرث من �أ�سبوعني اىل خلية نحل تعمل على مدار
ال�ساعة ،للتح�ضريات للمظاهرة التقليدية الكربى ،التي عرفتها �شوارع النا�صرة منذ ما
يزيد عن  80عاما .و�أبرزها املظاهرة ال�صدامية التي وقعت يف املدينة يف العام 1958
حينما حاول بولي�س احلكم الع�سكري منع املظاهرة ،فكان الرد يومها كما يجب ،مبواجهات
بطولية .يومها كان الهتاف التاريخي" :النا�صرة يا ركن اجلليل فيكي البولي�س مدحديل"،
ومت الزج ب�أكرث من � 400شيوعي ووطني يف �سجون احلكم الع�سكري لأ�شهر طويلة".
وجاء � ً
أي�ضا ":وجتري اال�ستعدادات يف خمتلف مناطق البالد ،لت�أمني �سفريات منظمة
نحو امل�سرية الكربى ،ويتوجه املنظمون اىل كافة املناطق بالأخذ بعني االعتبار حركة
ال�سري الن�شطة املتوقعة يف يوم ال�سبت ،ال��ذي ي�صادف �آخ��ر �أي��ام الف�صح العربي،
من �أجل �ضمان الو�صول اىل نقطة االلتقاء يف �شارع توفيق زياد يف ال�ساعة املحددة"

»^CF=±±b

^C: ^=;pR¹C:±EC2²Cj
Ðb;¹RØoEi dFCÊW=6`Ðb4:
;¹C:±EC2û/Ï  ±P

073-7802861 ¤^=jC69

*=Ô»C±Zb:±ÒÀ»C4:±WgC6±ÃÒRdÎb46:±Ô»C R

W=6 4%

|
������� ������� � ����
��� ����

����� ����
��� ����

 3ב-

���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

10

����� ��� �����
��� ��

 3ב-

���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

���� ���� ����

90
���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

��� ���� ���� ����

9

90

�����

���� �� ����� � -
��� �� ���� ��� ��� ����

��� ��� ����
� ���

90
���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

11

16

19

20
���� �����
� ���

���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

���� �� ����� � -
��� �� ���� ��� ��� ����

�� ������ ����
� ����

24

10

90

12

�����

4

14

���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

39

�����

��� ������ ������ �������
��� ���

90
���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

6

������ �������� ��� ������ /�� ���/

14

90
���� ������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����

������ �������� ������ �������� �.����� �� ���� ���������� ������ .����� �� ���� �������� �������� ��/� ������� �� /

� ���� ��� �������.���� ����� .������ ����� ���� .��� ������ ����� .

99

90

90

�������� ������� ��������� ���� .��������� ���������� ���������� ������ � �������� ��������� .(�������� �������) ��������� ������ ����� �� 13.5.19 – 21.4.19
� ������ ��������� ������ .

���� ���������
��� �� ���� ��� ��� ����

90

90
���� �� �������� � -
��� �� ���� ��� ��� ����

90

��� �����
»���� �����« � ����

���� ��� ����

������ ������ ���� ����
������ ���-

90
���� ������� ����
��� �� ���� ��� ��� ����

���� �� ����� � -
��� �� ���� ��� ��� ����

��� �� ���� /
����� � ���

���� ���� ����

���� �� ����� � -
��� �� ���� ��� ��� ����

14

14

90

 2ב-

90

�����

����� �����
��� ����

 5ב-

10

���� ������ �� ��� /
��� ���� �����

 8ב-

10

���� ������� �����
��� ���

���� ���� ������/
������� ����� ��� ����

|

+ ������ ����� �����
�� 32

����

7990
��� 6 ���

���� ���� ������
���� 12 ����

���� ������
���� 18

12990

2990

���� �����
��� 6

���� + �����
�� 24

���� 18 ���� ���

4990
����
������
� �� 28 + ��20
�� 26 + ��20

19990

7990

������� ���� 6 ���

100
������
��� 7.2

����� ������

�� ������

2990

100

��� �����

��� �����

�� 50/90 ��� � ��� 100%

�� 70/130 ��� � ��� 100%

����� 4

�� ������

50

12990
���� ����� �����

11990

���� 24 � ������� ����� ������

DARNA

150 �� 2 7990 �� 1

��� 9 ��� �����

100
"����" ����

4990
36 ������ ����
����� ��� � ��
����

100
����� �����
�� 34

100
"����" ����� ����

��� 1.8

50

�� �����

4990

���� ������
���� 18

150 �� 2 7990 �� 1

3990
���� ����� ���
������ ����� ����

5990

����� 5

100
����� ����� ���
������� ����� ����

7990

.��� �� �� ������ ������ ��/� ����� �� /� ������ ���� ������ ����
���� .(������ �����) ������� ���� ��� �� 30.5.19 ��� ����� ������
.���� ����� .������ ����� ���� .��� ������ ����� .������� ��� ���� � .��� �� �� �������� ����

14

25.04.2019

م����������������������وق����������������������ف

مقاالت

املحامي رمزي أبو رحمة املُعا ِرض

(زاي������������������د خ����ن����ي����ف����س)

ُ�شيِّع م �� ّؤخ �رًا �إىل م��ث��واه الأخ�ي�ر امل��رح��وم �أب��و
الأم��ي�ن رم����زي �أب����و رح��م��ة ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز ٧٥
عامًا ،و� يّإن �أت��ذ ّك��ر �أب��و الأم�ين عندما ف َتح مكتب
امل��ح��ام��اة ،يف ح��ي ب��اب احل��وا���ص��ل ب��ال��ق��رب من
"بوظة �أبو زيتون" ،و�أعتقد �أنه كان من �أوائل
ال�شفاعمريني الذين فتحوا مكتبًا يف �شفاعمرو.
لقد متيّز املرحوم بالذكاء واملعرفة يف القانون
وال��ن�����ش��اط ال��ب��ل��دي ،داف����ع دائ��� ًم���ا ع��ن ق�ضايا
املظلومني املختلفة ،و�إن كنا ق��د اختلفنا معه
ً
معار�ضا �شر�سً ا
يف فرتة �سيا�سية حملية ،كونه

لإدارة بلدية املرحوم �أبي
حامت �إبراهيم منر ح�سني .فت�ش وفح�ص وتعمق
خا�صة على العمل
بكل الق�ضايا وامللفات ،ور ّك��ز ّ
البلدي ،ويُعتبرَ �أول من �أ�صدر �صحيفة ف�صليّة
يف �شفاعمرو ،ن�شر فيها موا�ضيع حملية هامة.
اختار �أبو الأمني �أن يَ�سبَح �ضد التيار ،وال ّتحليق
خ���ارج ال�����س��رب .مل ي��ت��ن��ازل �أب���� ًدا ع��ن مواقفه،
ومل َ
يخف م��ن ق��ول م��ا ي��ؤم��ن ب��ه ،رمب��ا ك ّنا على
ح��ق ورمب���ا ال��ع��ك�����س ،ل��ك��ن م��ا جمعنا ه��و حب
�شفاعمرو وامل�صلحة العامة ،كما �أب��ى �أن يلتزم
ال�صمت ،لأن��ه �شطب ه��ذه الكلمة من قامو�سه.
يف احل��ق��ي��ق��ة ،ك����ان ال���� ّراح����ل وراء االن��ق�لاب
الدميوقراطي الأبي�ض الذي حد ََث يف حقبة هامّة
ك�سالح فكريّ ،
من تاريخ �شفاعمرو ،ا�ستخدم قلمه
ٍ
والتج�أ �أحيا ًنا �إىل الق�ضاء� ،إذا اقت�ضى الأمر .حتدّى
اجلميع ب�شدّة حبه وع�شقه ل�شفاعمرو ،من منطلق
حر�صه على �أهمية الإدارة ال�سليمة يف م�ؤ�سّ �ساتها.
كل �إن�سان معر�ض لل�سّ قوط امل�ؤقت ،فالكمال هلل
وح��ده ،لكن ال��رج��ال تعرف متى تنه�ض جم � ّد ًدا
من حتت الرماد� .أكتب عن �أب��ي االم�ين لإن�صاف
ال��راح��ل ،ال��ذي غ��ادرن��ا �إىل االخ���دار ال�سماوية،
حيث الدخول يف ح�ساب مع اجلال�س على عر�شه
املقد�س ،عندما َ
ي�ضع اهلل �أم��ام��ه ميزان عدله..
رحمك اهلل يا �أبا الأمني ،املحامي رمزي �أبو رحمة،
فالعباءة ال�سوداء ال تليق لكل واحد بل للبع�ض ..

ك��ل��م��ة وف�����اء ب��ح��ق امل����رح����وم ص��ال��ح
ك����م����ال خ���ن���ي���ف���س ،أب�������و وج�����دي
ب����ق����ل����م :ش����ف����ي����ق م�����زي�����د خ��ن��ي��ف��س

قال يف حمكم تنزيله":يا ايتها النف�س املطمئنة
ارج��ع��ي �إىل رب��ك را�ضية مر�ضية فادخلي يف
ع��ب��ادي وادخ��ل��ي جنتي"��� ،ص��دق اهلل العظيم
فجعت �شفاعمرو واملنطقة بنب�أ وفاة امل�أ�سوف
على رحيله املرحوم �صالح كمال خنيف�س� ،أبو
وج���دي ،اخلمي�س  ،18.4.19ع��ن عمر ناهز
ال�ستني عاما ،ولقد ر�أيت من واجبي �أن �أقول كلمة

حق ووفاء لإن�سان متيز ب�صفات حميدة
وبخا�صة التوا�ضع وحمبة النا�س
واجلد لك�سب لقمة العي�ش احلالل وكان
دمث اخللق اح�ترم الكبري وال�صغري
فكان حمط احرتام اجلميع .ربى �أ�سرة
كرمية من الأبناء نعتز ونفتخر بهم يف
املجتمع ،وهم خري خلف خلري �سلف.
لي�س هناك �أق�سى من فراق الأحبة عندما
يغيبهم املوت ،فهم يرحلون عنا ج�سدا
اال ان ذكراهم تبقى را�سخة يف اذهاننا
نعاين مرارة فقدانهم ورحيلهم املبكر.
ان رحيل �أب��ا وج���دي ،ت��رك يف العني
دم��ع��ة ويف القلب غ�صة ،والكلمات
م��ه��م��ا ك��ان��ت م��ع�برة اال ان��ه��ا تبقى
عاجزة عن ايفاء املرحوم حقه ،وال
نقول اال م��ا ير�ضي اهلل ف��امل��وت حق
ون��ح��ن را���ض�ين م�سلمني بق�ضاء اهلل وق���دره.
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن افراد عائلتي
اتقدم باحر التعازي اىل الأقارب واالن�ساب �سائلني
اهلل تعاىل �أن يتغمد فقيدنا الغايل بوا�سع رحمته
وان ي�سكنه ف�سيح جنانه وان يلهمنا جميعا جميل
ال�صرب وال�سلوان و�إن��ا هلل و�إن��ا اليه راجعون.

ال��ع��ال��م بكى اح�ت�راق كاتدرائية
نوتردام فمن يبكي تدمري تراثنا
اإلع���ل���ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم

كنت وال �أزال �أحب املطالعة ً
كثريا ومن
املدمنني على قراءة الكتب عربية كانت
�أم �أجنبية .وال �أزال �أهتم بقراءة كل
�شيء يتعلق بالتاريح الفل�سطيني ب�شكل
عام و�أدباء فل�سطني ب�شكل خا�ص .لكني
�أعرتف ب�أين يف �أيام ال�شباب كنت مولعاً
ب��ق��راءة ال��رواي��ات ،وال �سيما رواي��ات
للكاتب الفرن�سي فكتور هوغو  .وقر�أت
�أي�����ض��ا يف ت��اك احلقبة الزمنية بع�ض
الروايات التي كان بطلها جبم�س بوند
ومبا �أين من حمبي قراة رواي��ات فكتور
هوغو حيث ق��ر�أت روايتي (الب�ؤ�ساء)
و(�أح����دب ن��ون��ردام) و���ش��اه��دت �أي�ضاً
الفيلمني ع��ن ال��رواي��ت�ين ،ت��ذك��رت كل
هذا و�أن��ا �أرى كيف كانت النار ت�شتعل
يف كاتدرائية ن��وت��ردام التي تعترب من
�أه��م الأم��اك��ن ات��ي تتميز بها العا�صمة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����س .ت��ذك��رت زي��ارت��ي
لهذه الكاتدرائية التاريخية التي بنيت
يف ال��ق��رن ال��ث��اين ع�شر ،وال��ت��ي يزورها
ماليني ال�سياح �سنوياً ،ومن امل�ستحيل
�أن ال يقوم �أي �سائح لباري�س بزيارة
هذه الكاتدرائية .وتذكرت فيلم (�أحدب
نوتردام) الذي مل يكن يحتوي على م�شهد
للنريان ،لكن ه��ذا امل�شهد وق��ع م� ً
ؤخرا
ب�����ص��ورة حقيقية ولي�ست �سينمائية.
ً
كثريا من اح�تراق
الفرن�سيون ت��أث��روا
ه���ذا امل��ع��ل��م ال��ت��اري��خ��ي .وال��ع��امل كله
غ�����ض��ب الح��ت�راق ال��ك��ات��درائ��ي��ة لأن��ه��ا
ت���راث ع��امل��ي .وخ�ل�ال ي��وم�ين مت جمع
ت�برع��ات ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار ي���ورو لإع���ادة
الكاتدرائية كما كانت .والعامل اليوم
�أم��ام حقيقة �أن كاتدرائية ن��وت��ردام قد
اح�ترق��ت ومل ي��ع��رف ال�سبب بعد عما
�إذا كان هناك �أ�شخا�ص قاموا بفعلتهم
ه��ذه �أم �أن احل��دث ك��ان خ��ط��أ ب�شرياً.
�إذا كان العامل ال يعرف كيف ا�شتعلت
ال��ن�يران يف ك��ات��درائ��ي��ة ن��وت��ردمت ،لكنه
يعرف من يقف وراء حرق قبة ال�صخرة
يف امل�����س��ج��د الأف�������ص���ى ع����ام .1969
وم�����اذا ف��ع��ل ال���ع���امل ع��ن��دم��ا �أق���دم���ت
�إ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ت��دم�ير �أك�ث�ر م��ن 132
معلمًا �أثريًا من بينها م�سجد ومدر�سة
تاريخية ،مت تدمريها ب�شكل ك��ام��ل يف
ح��ي امل��غ��ارب��ة ب��ال��ق��د���س ع���ام .1967
يف ه��ذا ال�صدد ال ب��د م��ن ت��ذك�ير العامل
بوجود "يوم الرتاث العاملي" يف الثامن
ع�شر من �أبريل/ني�سان من كل عام ،وهو
اليوم ال��ذي مت �إق���راره من قبل منظمة

اليون�سكو العاملية من �أجل حماية الرتاث
الإن�ساين يف كافة دول العامل ومت �إقراره
ر�سميا ب��داي��ة ع��ام  1983ب��ن��ا ًء على
اتفاقية وقعتها دول ومن بينها �إ�سرائيل
مع منظمة اليون�سكو ،هذه الإتفاقية تلزم
ال��دول باحلفاظ على امل��واق��ع الرتاثية
والأث��ري��ة ،ف�أين "اليوني�سكو" والعلم
مما فعلته �إ�سرائيل بالآثار الفل�سطينية؟
ال��ع��امل ي��ع��رف �أي�����ض�اً م��ن ال��ذي ت�سبب
بتفجري"مرقد الأربعني" يف ال��ع��راق
وال��ذي كان ي�ضم رف��ات  40جنديا من
جي�ش اخلليفة عمر ب��ن اخل��ط��اب خالل
الفتح الإ�سالمي لبالد ما بني النهرين عام
 .638والعامل يعرف من كان ال�سبب يف
تهب الآث��ار العراقية يف متحف بغداد،
مل���اذا مل ي��ت��ذم��ر ال��ع��امل م��ث��ل ت��ذم��ره ملا
تعر�ضت له الكاتدرائية ،عندما انق�ض
الهمجيون على متحف بغداد وب��د�أوا
بتدمري ما ا�ستطاعوا تدمريه ونهب بع�ض
حمتوياته ،نهب ح�ضارة ي�شهد العامل
�أنها من �أوىل احل�ضارات التي تعتز بها
الب�شرية .لكن ماذا فعل هذا العامل �أمام
ر�ؤي��ت��ه مل�شاهد التدمري وال��ن��ه��ب �أم��ام
الكامريات ،ومل تكن ردات فعله توازي
ردة فعله على ما جرى يف الكاتدرائية.
وم����اذا ع��ن امل��ع��امل الأث���ري���ة ال��ت��ي مت
تدمريها يف �سوريا ،على �سبيل املثال
متحف دير الزور ،الذي مل يعد بالإمكان
معرفة م�صري �آالف القطع الأثرية فيه
التي تعود �إىل الع�صور احلجرية الأوىل،
�إ�ضافة �إىل ممالك الع�صور الربونزية التي
ترتبع على عر�شها مملكة “ماري -تل
احلريري” القريبة من مدينة البوكمال
التي ع رُِث يف ق�صرها امللكي على �أكرث من
� 20ألف لوح طيني خمطوط بالكتابة
امل�سمارية� ،إ�ضافة �إىل ممالك “ترقا-
الع�شارة” و”دور كاتليمو -تل ال�شيخ
ً
مرورا بالع�صور
حمد” و�آثار “بقر�ص”،
الهلن�ستية ال��ي��ون��ان��ي��ة وال��روم��ان��ي��ة.
ي���ق���ول ك���ات���ب ع���رب���ي " :يف منطقتنا
وخ�صو�صا يف ال��ع��راق و���س��وري��ا كانت
بداية التاريخ الإن�����س��اين ،وكلما ذكرت
ح�ضارة ب�لاد ال��راف��دي��ن ،ي�شار �إىل �أن
الإن�����س��ان و���ض��ع ب�صمة وج���وده الأوىل
هناك" .لقد ت�أمل العامل وبكى على م�شهد
ا�شتعال النريان يف كاتدرائية نوتردام
الباري�سية ،ولكن من يحزن ويبكي على
م�شاهد ت��دم�ير ون��ه��ب �آث��ارن��ا ؟ �س�ؤال
م�شروع موجه للعامل وبحاجة �إىل جواب.
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د .ح��������امت ع����ي����د خ������وري

 ....ق��ام اجل��ن��ود بتفتي�ش البيت ث��م ���س��ارع��وا اىل
تكبيل ي��دي عي�سى وخ�ضر و�سوقهما اىل �سيارة
ع�سكرية �إنطلقت ب�سرعة من املكان ،تارك ًة خلفها
اطفاال مذهولني يجه�شون بالبكاء ون�سو ًة ي ُنحْ ن
وي��ن��دب��ن وي��ت�����س��اءل��ن ع��ن م�صري ال��رج��ل�ين" :هل
�سيُعدمان؟"" ،هل �سيُ�سجنان؟"" ،هل �سيُبعدان
اىل لبنان؟" و "ماذا �سيكون م�صري اال�سرتني؟"...
�شهقات البكاء وا ّن��ات النواح و�صيحات اال�ستغاثة
التي �إنطلقت من بيت عي�سى ،بعد ان غادرت ال�سيار ُة
الع�سكرية القري َة ،اث��ار َ
قلق اجل�يران الذين كانوا
ا�صال قد تنبّهوا من نومهم على وق��ع هدير حمرك
ال�سيارة وملعان ا�ضواء م�صابيحها ،لدى قدومها
�سيارة غري ع�سكرية
وايابها ،يف عه ٍد مل يكن فيه دخول ٍ
زمن كانت
اىل القرية امرا �شائعا او حتى م�ألوفا ،ويف ٍ
فيه كلمة كهرباء يف قرى اجلليل ،جمرد تعبري يقبع
ل�سان من �سك َن
بني دفتي كتاب العلوم �أو يدرج على ِ
املدين َة او زارها ...اخذ اجلريا ُن بالتوافد على بيت
عي�سى ،م�ستف�سرين وم�ؤا�سني وداعمني ،فبدا ُ
البيت
كبيت �أج ٍر(بيت ع��زاء) افتق َد لي�س عزيزا واحدا
ِ
فح�سب� ،إمنا عزيزين يف � ٍآن واحد ويف ظروف يكتنفها
ٌ
غمو�ض مطلق يجعل ا�سو َء االحتماالت �أمرًا حمتمَال..
مت ّك َن جريا ُن عي�سى بعد جهد جهيد ،من تهدئة خاطر
زوجتي عي�سى وخ�ضر واوالده��م��ا ،بينما بقيت ام
ّ
برهوم غارقة يف دموعها ،تلطم خديها مولولة " :يا
ويلي ،غ َّل ِطت ابني وو َّر ِطت اخوي ."..لك ْن كما يُخ ِمد
َ
دموع ام برهوم قد �أخمَدت
املا ُء ال�س َن َة اللهب ،ف�إن
النا َر امل�شتعلة يف قلبها ،فا�ستعادت هدوءًا م ّكنها من
طرح �س� ٍؤال يطاردها�" :شو العمل يا نا�س؟!" ...قال
لها احدهم" :ال�صباح رباح" ،فاثار هذا الر ّد غ�ضبها
وغ�ضبَ من حولها ،وك�أنهم يت�ساءلون " :ما جدوى
االنتظار حتى ال�صباح �إن مل نتداول يف بلورة ر�أي
معينَّ ٍ ن�ستق ُّر عليه" ...فاخذت االقرتاحات تتواىل،
فمنهم من ق��ال" :علينا ان نتوجه �صباح الغد اىل
ال�شرطة لن�ستف�سر عن م�صري الرجلني" ،بينما ا ّكد
� َآخ��ر" :ان العنوان ال�صحيح هو احلاكم الع�سكري
ال��ذي ب��ي��ده احل��ل والربط" ،فا�ستق َّر ال����ر�أيُ على
التوجه اىل الطرفني ...ر ُّد كل من الطرفني كان �شبيها
َ
باالخر .كالهما ادعى بان لي�س له معرفة باملو�ضوع
مم��ا زاد االم � َر
وان���ه
ّ
�سيتق�صى احل��ق��ائ��ق..وذل��ك ّ
ً
َ
غمو�ضا وتعقيدا وجعل ا�سْ رتني بل قرية باكملها
تتلظى على نار القلق واالنتظار يوما بعد االخر...
كانت ام برهوم جتل�س �سحابة يومها ،امام البيت،
عال مي ّكنها من ر�ؤية ال�شارع ومن متابعة
على ّ
كر�سي ٍ
ً
ّ
حركة النا�س واملوا�شي ،معللة النف�س بانها �سرتى
ُ
خيبات �أم ِلها املتكررة
و�شيكا اخاها وابنها عائدين.
يوميا ،م�سخت ام َلها ت�شا�ؤمًا ،فباتت تتوقع ر�ؤية
�سيارة ع�سكرية قادم ًة لإبعادها هي واحفادها وك ّنتها
ٍ
عن الوطن ،وما لبث هذا التوقع ان ا�صبح قناع ًة
تر�سَّ خت يف ذه��ن ام ب��ره��وم ...وه��ك��ذا عندما رات
�صبيح َة احد االيام� ،سيار ًة ع�سكرية تتحرك باجتاه
البيت ،انتاب ا َّم برهوم ما ي�شعر به حمكو ٌم عليه
باالعدام يرى اجلالد �آتيًا ليقوده اىل امل�شنقة� .شعرت
بانهيا ٍر ح��ا َل دون مت ّك ِنها من ال�صراخ او التحرك،
ناهيك النزول ،عن الكر�سي ،فبدت متجمد ًة يف مكانها،
تارك ًة لعينيها فر�صة متابعة ال�سيارة .قالت لنف�سها
وكانها يف ّ
بث حي مبا�شر" :ها هي ال�سيارة تقف على
بعد ب�ضع ع�شرات امتار من مدخل البيت ،وها ينزل
منها جنديان"� .سكتت حلظة ثم عادت لتقول لنف�سها
با�ستغراب �شديد ج��دا " :وه��ا هي ال�سيارة تغادر
املكان م�سرعة تاركة اجلنديني وراءها" .لقد بقي نظر

ام برهوم مع ّلقا بال�سيارة حتى
اختفت متاما عن نظرها ،فتحولت
عيناها اىل اجلنديني املتقدمني
نحوها .ول�ش َّد ما كانت مفاج�أتها كبرية عندما تبني لها،
رب ،انهما لي�سا جنديني� ،إمنا هما عي�سى وخ�ضر
عن ُق ٍ
ُ
وقد ارخى كل منهما �شعر حليته ،فتغريت �سحنته قليال.
انهالت ام برهوم عليهما �ضمًّا وعناقا ،وانطلقت
فرح ُتها بعودتهما ،زلغوط ًة تر َّد َد �صداها يف احلارة،
فاعتربها اجل�ي�ران دع���و ًة مل ي�ت�رددوا يف قبولها.
ليغ�ص من جديد ،ب�ضيوف
وهكذاعاد بيت عي�سى
َّ
بينهم العب املجوز كامل ابو همّام و�شكري ال�صايغ
واال�ستاذ ع�صام واخ��رون ،وكلهم متلهفون ل�سماع
اخبار خ�ضر وعي�سى اللذين قاال بانهما كانا رهين َة
معتق ِل نهالل(بني مدينتي حيفا والعفولة) يف غرفتني
منف�صلتني ،حيث خ�ضعا للتحقيق على انفراد ،من
حمقق يتكلم العربية بطالقة ،ا ّتهم خ�ضرا بتهمة
ِقبَل ٍ
"الت�سلل" وخا َله عي�سى بتهمة "�إيواء مت�سللني"...
يبدو ان هذه التعابري مل ترق لكامل ابو همام ،فانطلق
على �سجيته معلقا بكالم م��ف��اده" :واهلل غريب يا
جماعة ،وينتا (متى) �صار العائد اىل وطنه مت�سلال،
ووينتا �صار ا�ستقبال االخ الخته واب ِنها �إي���وا َء
مت�سللني؟!" .فر َّد عليه �شكري ال�صايغ مبثل �شعبي
معروف ي�شري اىل حق القوة ال اىل قوة احلق ،قائال
وهو يتنهد" :الفاخوري وين ما بدو ِبحُ ّط ذان اجلرة
" ..هذا املثل ،كما يبدو ،قد اعجب خ�ضرا ،فتابع
حديثه ليقول لل�سامعني ان" :هذا "الفاخوري" قد
ق ّرر ان تطال ا�سئل ُته جوانبَ عديد ًة من حياتي� ،شملت
َ
واو�ضاع الالجئني ،وتطرقت اي�ضا اىل
املخي َم يف لبنان
ج��ورة الذهب وما املكه هناك ..كما قرر ان يحوِّل
ق�ضي َتنا اىل مكتب احلاكم الع�سكري القائم بجوار
مركز �شرطة تر�شيحا ،باعتباره املرجعية املخوّلة
للبت ب�ش�أن بقائنا يف الوطن او تهجرينا منه ثانية..."..
رغم تو ّق ِع خ�ضر بانه �سيُ�ستدعى اىل مكتب احلاكم
الع�سكري ،بيد انه مل يتوقع ان يحدث هذا بعد يومني
من خروجه من املعتقل ويف �ساعات ال�صباح الباكر ،كما
مل يتوقع ان ي�صله اال�ستدعاء ب�سيارة ع�سكرية حتمل
ثلة من اجلنود ،وان يكون مطالبا باحل�ضور فورا يف
ال�سيارة الع�سكرية ذاتها وبرفقته والدته وا�سرته...
هذه املعطيات اثارت قلق خ�ضر لكنه حاول ان يتمالك
نف�سه ،لئال يثري فزعا يف اال�سرتني .مل يكن امامه من
مفر �إال ان يذعن لالوامر الع�سكرية� ...ساعد امَّه
وزوجته اللتني كانتا تذرفان الدموع ،على ال�صعود اىل
ال�سيارة ،ثم ناولهما االوالد وتبعهم �صاغرا..توقع ان
تتحرك ال�سيارة ب�سرعة ،ولرمبا اراد لها ذلك تخ ّل ً�صا
قلق مربّح� .سمع اجلنو َد يرطنون بني
ممّا يعانيه من ٍ
بع�ضهم ومع ال�سائق .مل يفهم ما يقولون .لكنه عندما
راى ال�سائق يرفع غطاء حمرك ال�سيارة ،فهم ان خلال
قد طر�أ عليها ...احت�ضن را�سه بني يديه وغا�ص يف
ّ
جلة ت�شا�ؤمه .كان واثقا بان هذه ال�سيارة قد اتت
لإبعا ِدهم عن الوطن ،ولي�س لنقلهم اىل مكتب احلاكم
الع�سكري .لقد كان يت�ساءل بينه وبني نف�سه" :يا
ُترى ،لو مل يكن االم ُر مدبّرا لإبعا ِدنا عن الوطن ،فما
احلاجة الح�ضار والدتي وزوجتي واوالدي وزجّ نا
جميعا يف هذه ال�سيارة الع�سكرية ،بحرا�سة ثلة من
اجلنود؟ ت�سا�ؤالت خ�ضر هذه ،و�صوت هدير ال�سيارة
بعد ت�صليحها ،رفع من�سوبَ التوتر لدى خ�ضر اىل
اعلى م�ستواياته ،وبلغت تخوّفا ُته حدَّها االق�صى.
ف��ه��ل حتققت ت��ل��ك ال��ت��خ �وّف��ات و َّمت �إب��ع��اد خ�ضر
وا����س���رت���ه؟ �أم م�����اذا؟ واىل ال��ل��ق��اء يف احللقة
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رم � � � � � �اح ي � �ص� ��وب � �ه � �ا – م� � �ع �ي��ن اب � � � ��و ع��ب��ي��د
ك���ل���م���ة ال ب����د م���ن���ه���ا ع���ش���ي���ة زي������ارة
س��يّ��دن��ا ال��ن��ب��ي ال��ش��ع��ي��ب ع��ل��ي��ه ال��س�لام
اخل��ام�����س وال��ع�����ش��رون م��ن ني�سان ه��و ي��وم مميّز
وخا�ص لدى �أبناء الطائفة املعروفيّة التي حتتفل
ّ
بزيارة مقام النبي �شعيب عليه ال�سالم الواقع يف
حطني وامل�شرف على بحرية طربيا ،حيث التجدد
واحل��ي��اة ال��غ��� ّ��ض��ة يف حميطه وج��ب��ال��ه امل��زه��رة.
وب��ه��ذه املنا�سبة� ،أت��وجّ ��ه �إىل �أب��ن��اء م ّلتي بكافة
�أطيافها فر ًدا فر ًدا لأقدم �أ�صدق التهاين والتربيكات
ب��ه��ذه املنا�سبة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى قلوبنا جميعًا،
فن�شعر ب��اخل�����ش��وع والإمي����ان وال�سكينة بهذه
املنا�سبة التي �أ�صبحت رم � ًزا و�شعارًا حتمل يف
طياتها �أ�سمى امل��ع��اين ،راج � ًي��ا م��ن امل��وىل تعاىل،
�أن تعود علينا باملحبة وبناء ج�سور الألفة وقد
ت��ب �دّدت �أح��وال��ن��ا و�أو���ض��اع��ن��ا امل��زري��ة وظروفنا
احلياتية وال�سيا�سية ،وحت�سّ ن تفكرينا ونهجنا،
لنفكر بعقالنية �أكرث ونعمل معًا على جتنيد كافة
طاقاتنا وق��درات��ن��ا وم��ه��ارات��ن��ا م��ن �أج��ل تطورنا
وحتريرنا من ثقافة املظاهر والتلون والعائلية
والتم�سك بعادات بالية �أكل عليها الدهر و�شرب،
عادات ال تن�سجم مع ركب احل�ضارة ال�سريع وال
تخدم �أو ت�صبّ يف م�صلحة الطائفة بل بالعك�س.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة مل �أج���د يف احل��ق��ي��ق� ًة� ،أف�ضل
مم��ا �أدىل ب��ه اب��ن �شفاعمرو ال��ب��ار ع�ضو
و�أن�سب ّ
الكني�ست حمد عمار بوقفته ال�شجاعة وبكل ثقة
على من�صة الكني�ست وتوجيهه نق ًدا �شديد اللهجة
�ضد ق��ان��ون ال��ق��وم��ي��ة ،ويف ه��ذا امل��ق��ام يح�ضرين
مقال كتبته بعنوان " حلف دم �أم حلف ندم".
" �أبناء الطائفة املعروفية دفعوا ويدفعون ً
ثمنا
ب��اه� ً�ظ��ا ،وت�����ص��ادر �أرا�ضيهم وال يح�صلون على
�أب�سط احلقوق امل�شروعة ،وحتى اجلندي يعاين
�أث��ن��اء خدمته الإج��ب��اري��ة م��ن التمييز والإه��ان��ة،
وك��ل ح��ك��وم��ات �إ���س��رائ��ي��ل ،وم��ن��ذ ق��ي��ام ال��دول��ة،
ت�ستهرت وت�ستخف ب��أب��ن��اء الطائفة املعروفية
وتلعب مب�شاعرها وت��ق��وم بتنفيذ دوره���ا على
�أح�سن وجه بحيث تتظاهر بتقديرها لها على دعمها
و�إخال�صها ورب��ط مب��ا ي�سمى حلف ال��دم وال��ذي

تعتربه الأغلبية حلف ندم،
فاحلقيقة وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س ،ويعرف الداين
والقا�صي حق املعرفة �أن الطائفة املعروفية ال
حت�صل على حقوقها بل بالعك�س و�أكرب دليل على
ذلك قانون �أ�سا�س �إ�سرائيل دولة القومية اليهودية.
" ال ت�أتوا �إلينا� ،إىل الطائفة الدرزية وتطلبوا
منا �أن ندعمكم و�أن ن�صوت ونعطيكم �أ�صواتنا
لأن���ك���م ال ت�����س��ت��ح��ق��ون��ه��ا ول���ن ن��ع��ط��ي��ك��م �إي���اه���ا،
وال���ي���وم �أث��ب��ت��ت��م م���ن �أن���ت���م وك��ي��ف تتعاملون
وت��ف��ك��رون ب ��إخ��وان��ك��م ال�����دروز ال���ذي���ن رب��ط��وا
م�صريهم مب�صري دولة �إ�سرائيل من قبل قيامها"
" ال تاتوا �إلينا يف اجلنائز عند �سقوط �شبابنا
و�أبنائنا دف��ا ًع��ا ع��ن �أم��ن ال��دول��ة وت��دع��ون ب�أننا
�إخ��وة بال�سالح وامل�صري ،واليوم �أنتم �أثبتم ما
هي حقيقة نظرتكم واهتمامكم بالطائفة الدرزية".
نقف اح�ترا ًم��ا للعلم ،ون��ح�ترم ���ش��ع��ارات الدولة
ول��ك��ن م��ع ه��ذا طلبنا ه��و �أن ت��ع��ي��دوا ل��ن��ا حقنا
ل��ن��ك��ون �إ���س��رائ��ي��ل��ي�ين م��ت�����س��اوي احل��ق��وق  ،نحن
ل�سنا مب��رت��زق��ة ب��ل م��واط��ن��ون م��ت�����س��اوون ،ولنا
احل��ق بطلب ه��ذه امل�ساواة و�إعادتها لنا بعد �أن
ج��اء قانون القومية و�سلبها منا ،ونحن نطالب
و�سن�ستمر باملطالبة بتعديل ق��ان��ون القومية"
هذا الواقع �أدّى �إىل انعدام الثقة بني �أبناء الطائفة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وخلقت توترًا و� ً
إحباطا.
رم���اح ت��وجِّ ��ه هم�سة تقدير وع��رف��ان �إىل النائب
ح��م��د ع��م��ار ع��ل��ى م��واق��ف��ه امل�����ش��رف��ة وح��ر���ص��ه
ع���ل���ى ح���ق���وق �أب����ن����اء ال���ط���ائ���ف���ة وك���رام���ت���ه���ا.
نعم ،ويف هذا اليوم جندد مطالبتنا ونقول ب�صوت
عال لكل الأح��زاب والقياديني الذين �س ُّنوا قانون
القومية و�صوّتوا على �إق��راره� ،أنتم غري مرغوب
فيكم ،ال نريدكم يف هذه املنا�سبة لت�سمعونا بع�ض
الت�صريحات اجلوفاء ،وتعانقونا وتطبِّلوا على
ظهورنا وتقولوا لنا �أنتم �أبطال �شجعان ونحبّكم كثريًا.
�أع���������������اده اهلل ع����ل����ي����ن����ا وع������ل������ى حم���� ِّب����ي
احل�����ري�����ة وال���������س��ل�ام ب����ك����ل خ��ي��ر وب����رك����ة.

االرض غضبى والسماء تنتظر

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

( نجوى قصرية بُعيد العمل االرهابي يف ثالث من الكنائس اثناء
صالة عيد الفصح يف مدينة كولومبو العاصمة السريالنكية اليوم
األحد وراح ضحيتة  207من الشهداء واكثر من  500من الجرحى)
على ِر�سلكم...
يا مَن تع�شقون املوت
وتكرهون احلياة
ّ
وتزرعون املو َْت يف النفو�س
حتى يف حمراب ّ
احلق
ويف زمن العبور
فالأر�ض منكم غ�ضبى
ت�صرخ وهي ُتلمل ُم اجلروح
وتدفن ال�شهداء
ت�صرخ يف وجوهكم النحا�سيّة :
ارحموين فقد " ُ
�شبعت " دمًا ...
ُ
�شبعت ُظلمًا .
فرت ُّد ال�سّ ماء بهم�س وبحنان �أبويّ
ما ُ
زلت انتظر

و�أبوابي مُ�ش ّرع ٌة للريح ...
م�ش ّرعة لل ُّنور
انتظ ُر على مفرق الطرقات
ويف البوادي واجلبال
انتظر...
عودة االبن ّ
ال�ضالّ
القادم من �سريالنكا
ومن الهند و�أفريقيا ومن �أقا�صي الكون
انتظر النفو�س التائهة يف متاهات اجلهل
انتظر...
العجل املُ�سمّن
وينتظر معي ِ
و ِبذلة جميلة
َ
وخامت العهد
وبركات ال�سنني والدّهور .

ﺃﺟﻮﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﺄﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ

ﻛﻴﻠﻮ ﻟﺤﻢ ﻋﺠﻞ ﻃﺎﺯﺝ 39.90
ﺭﺑﻊ ﺧﺮﻭﻑ ﻣﺠﺮﻭﻡ  69.90ﺵ.ﺝ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ
ﺵ.ﺝ

 4ﻛﻴﻠﻮ ﻓﺨﺎﺩ ﻣﺴﺤﺐ 89.90

ﺵ.ﺝ

ﻓﺮﻫﻮﺩ ﺳﻨﺘﺮ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺷﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻓﺼﺢ ﻣﺠﻴﺪ

20.90

ﺵ.ﺝ

6.90

ﺵ.ﺝ

9.90

ﺵ.ﺝ

19.90

ﺵ.ﺝ

24.90

ﺵ.ﺝ

6.90

ﺵ.ﺝ
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ن��ان��س��ي ع��ج��رم ":م���ف���اج���آت ع���دّة جورج وسوف يشنّ حربًا على روتانا
ب��ان��ت��ظ��ارك��م ق���ري���بً���ا ..ت��رق��ب��ون��ا"
�أع��ل��ن��ت ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ن��ان�����س��ي ع��ج��رم عن
مفاج�آت ع �دّة ّ
حت�ضرها جلمهورها يف الكوالي�س.
ومل تك�شف نان�سي ع��ن تفا�صيل م��ا يف جعبتها
ف��ك��ت��ب��ت ع�ب�ر ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى م���وق���ع “تويرت”:
“مفاج�آت ع���دّة بانتظاركم ق��ري � ًب��ا ..ترقبونا”.
تغريدة نان�سي ع��ج��رم ك��ان��ت كفيلة بقلب مواقع
التوا�صل االجتماعي و�إ���ش��ع��ال حما�س اجلمهور،
فانهالت عليها التعليقات م��ن حمبّيها يف خمتلف
�أن����ح����اء ال���وط���ن ال���ع���رب���ي وب����ل����دان االغ��ت��راب
و�أع����رب اجل��م��ي��ع ع��ن ت�شو ّقهم ل��ك��ل ج��دي��د منها.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن نان�سي عجرم تن�شغل يف الفرتة
الراهنة بالعمل على �ألبومها اجلديد حيث ت�ستعد خالل
الأيام املقبلة لدخول ا�ستوديو الت�سجيل حيث �ست�ضع
�صوتها على الأغنيات املنتظرة من قبل املاليني من
حمبّيها يف خمتلف �أن��ح��اء الوطن العربي والعامل.

شريين تهنّئ إليسا بكليبها ..واألخرية :أحبّك!

ه����ن�����أت ال���ف��� ّن���ان���ة امل�������ص���ري���ة ����ش�ي�ري���ن عبد
ال���وه���اب ال��ف��ن��ان��ة �إل��ي�����س��ا ب��ع��د �إط�لاق��ه��ا كليب
"كرهني" ح��ي��ث �أ����ش���ادت ب����أدائ���ه���ا امل��م � ّي��ز.
ويف تغريدة لها عرب "تويرت" كتبت �شريين" :مربوك
�إلي�سا على �أغنيتك اجلديدة� ،أدائ��ك و�إح�سا�سك
يف الأغنية بيو�صلوا للقلب ..كالعادة مت�ألقة".

أنت
وب�����دوره�����ا ردّت �إل���ي�������س���ا ق���ائ���ل���ةِ �" :
�را ً
الأج���م���ل ع���زي���زت���ي� ،أح���� ّب����ك��� ،ش��ك� ً
كثريا"
وك���ان���ت �إل��ي�����س��ا ق���د �أط��ل��ق��ت ك��ل��ي��ب "كرهني"
اخلا�صة على "يوتيوب"
ح�صريّا ع�بر قناتها
ّ
م��ن �إخ����راج �إجن���ي ج��م��ال ح��ي��ث ق��ارب��ت ن�سبة
م�شاهدتها الن�صف مليون يف ي��وم واح��د فقط.

ت�أخذ العالقة بني الفنان جورج و�سوف و�شركة روتانا
طابعًا ت�صاعدياً من قبل القائمني على ال�شركة و�أبو وديع
الذي �شن حربًا يف ت�صريحاته مع ال�صحافة قبل م�ؤخرًا
�أثناء ت�صوير كليب �أغنيته اجلديدة "خل�ص الكالم".
ويتهم الو�سوف روتانا ب�أنها ورغم موقفها االن�ساين معه
يف حمنته ال�صحية عام  ،2011مل تلتزم معه معنوياً
وال فنياً وتركته على الرغم من ال�صعوبات ال�صحية التي
تعر�ض لها ً
بعيدا ،ما زاد يف حدة ال�شرخ وخ�صو�صاً و�أن
الو�سوف ميلك الوثائق التي ت�ؤكد �أنه كان ينتمي لل�شركة،
لكن العائدات املالية مل تكن ت�صله كما هو معتاد ،وهذا
ي�ؤكد ان وقت ترك الو�سوف ل�شركة روتانا كانت ال�شركة
يف عز ت�ألقها وجناحها ،لكن ذلك ال مينعه من املطالبة بحقه.
ويف املقابل ،ت�شري املعلومات اىل �أ ّن هناك و�سيطاً بني الو�سوف
وال�شركة من اج��ل وق��ف احل��رب ال��ب��اردة بني الطرفني.

ناصيف زيتون يحصد نجاحًا الفتًا ِب “أزمة ثقة”

للعام ال��ث��ال��ث على ال��ت��وايل ���س�يراف��ق ���ص��وت النجم
نا�صيف زي��ت��ون ،م�شاهدي “الهيبة” ،فبعد النجاح
الكبري ال��ذي حققه ب�شارة العمل يف جزئيه الأوّل
والثاين ،طرح نا�صيف بالتعاون مع �شركة “ال�صباح
اخوان” �أغنية جديدة بعنوان “�أزمة ثقة” خا�صة
ب��اجل��زء ال��ث��ال��ث م��ن امل�سل�سل “الهيبة احل�صاد”
وذل���ك قبل �أي���ام م��ن ح��ل��ول �شهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك.
�أغنية “�أزمة ثقة” م��ن كلمات علي امل���وىل� ،أحل��ان

ف�ضل �سليمان وت��وزي��ع عمر ���ص��ب��اغ ،ومت �إطالقها
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ف��ي��دي��و كليب يحمل م�����ش��اه��د خا�صة
وح�صرية م��ن م�سل�سل “الهيبة احل�صاد” وجتمع
بطل “الهيبة” تيم ح�سن والنجمة �سريين عبد النور.
وك��ان��ت �شركة “ال�صباح اخوان” ق��د ك�شفت عن
ب��و���س�تر خ��ا���ص ب��الأغ��ن��ي��ة �ضمن احل��م��ل��ة الدعائية
للم�سل�سل ع�ب�ر م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي.
ً
ملحوظا من ال�ساعات
وحققت �أغنية “�أزمة ثقة” جناحً ا
الأوىل على �إطالقها ،و�شاهد الفيديو اخلا�ص بها مليون
�شخ�ص تقريبًا يف غ�ضون �ساعات قليلة على �إتاحة عر�ضه
عرب قناة نا�صيف زيتون على موقع “يوتيوب” ال�شهري.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن م�سل�سل “الهيبة احل�صاد”
ي�شارك يف بطولته النجوم تيم ح�سن ،منى وا�صف،
�سريين عبد ال��ن��ور ،روزي��ن��ا الزق���اين ،عبدو �شاهني،
ن�صار،
�أوي�����س خملالتي ،عبا�س جعفر ،جوزيف بو ّ
ختام اللحام خالد ال�سيد وغريهم ،وه��و من ت�أليف،
�سيناريو وحوار با�سم ال�سلكا و�إخراج �سامر الربقاوي.

”رامز يف الشالل“ وليس ”رامز خارج نطاق الخدمة“!!!

نجوى كرم تطلق عطرًا يحمل اسمها

�سارت النجمة اللبنانية جنوى كرم على خطى
العديد من النجمات اللواتي �سبقنها يف اطالق
عطر با�سمهن ،لتحتفل ب�إطالق عطرها اخلا�ص
ال��ذي يحمل ا�سمها يف م�ؤمتر �صحايف �أقامته
و�سط ب�يروت بح�ضور معارفها والإعالميني.
�شم�س الأغنية اللبنانية �أو�ضحت يف امل�ؤمتر
ال�صحايف ،تفا�صيل فكرة اطالق عطرها اخلا�ص

م�شرية اىل �أن الفكرة ك��ان��ت حلما ي��راوده��ا
دومًا  ،فحققه لها كل من �شركة "عود ميالنو"
و"عبد ال�صمد القر�شي" و"�إم ب��ي �سي".
و�أكدت جنوى كرم ب�أن العطر اخلا�ص بها "يعبرّ
عن �شخ�صية ام��ر�أة �أحبّت �أن تكون موجودة
ب�صفاتها و�شخ�صيتها وروح��ان��ي��ت��ه��ا وحب
ا�ستمراريتها وقوتها و�صالبتها و�ضعفها وحبها".

ب��ع��د اجل����دل ال��ك��ب�ير وال��ت��ك��ه��ن ب��ا���س��م برناجمه
اجل���دي���د امل��رت��ق��ب ،ط��رح��ت ال�����ش��رك��ة املنتجة
البو�سرت الدعائي النهائي لربنامج رام��ز جالل
اجل���دي���د ،امل���ق���رر ط��رح��ه خ�ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان
ال��ك��رمي ال���ذي ح��م��ل ا���س��م ”رامز يف ال�شالل“.
وع��ل��ى عك�س م��ا مت ت��داول��ه يف الأي���ام الأخ�ي�رة،
�شارك الكاتب عبداهلل غلو�ش �أول مل�صق دعائي
لربنامج املقالب اجل��دي��د ،ال��ذي �سيقدمه الفنان
رامز جالل يف رم�ضان  ،2019على قناة MBC
م�����ص��ر ،وي��ح��م��ل اال����س���م احل��ق��ي��ق��ي ل��ل�برن��ام��ج.
ويحمل الربنامج ا�سم ”رامز يف ال�شالل“ ولي�س ”رامز
خارج نطاق اخلدمة“ ،كما مت الرتويج له من قبل.
كما طرحت �شركة ”�إم بي �سي“ الدعاية الرتويجية

يف ال�شوارع وامليادين امل�صرية للربنامج اجلديد،
الذي ك�شف عن الوجه الأخري لربنامج رامز جالل.
وت�����داول رواد م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
البو�سرت الدعائي لربنامج رام��ز ج�لال اجلديد،
ال�����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان ”رامز يف ال�شالل“.
ويظهر البو�سرت الدعائي لرامز جالل وهو مي�سك
بفانو�س رم�ضان وبجانبه غوريال وفيل و�شالل،
ومت ت�صوير ال�برن��ام��ج بالكامل يف �إندوني�سيا.
واع��ت��اد ج�لال �أن ي��ق��دم برنامج املقالب ك��ل عام
بطريقة وفكرة خمتلفة ،وي�ستعني بعدد من النجوم
وال�شخ�صيات امل�شهورة ويقوم بعمل مقلب بهم.
يذكر �أن برامج رام��ز ج�لال حتتل املرتبة الأوىل
ب��ن�����س��ب امل�����ش��اه��دة يف ���ش��ه��ر رم�����ض��ان ك��ل ع��ام.

ﺑﺈﺳﻤﻲ ﻭﺑﺈﺳﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻠﺪﻳﺔ
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ﻭﺃﺻﺪﻕ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ
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تسالي وصحة

اج���ت���م���اع���ي���ا :ال���ق���م���ر يف م���ن���زل الأ����ص���دق���اء
ي���ع���دك مب�������ش���ارك���ة الأ�����ص����ح����اب ن�����ش��اط��ات
احلمل مم����ت����ع����ة وت����ك���������س����ب ث�����ق�����ة اجل����م����ي����ع.
ع���اط���ف���ي���ا� :أوق���������ات رائ����ع����ة ق����د تق�ضيها
ال��������ي��������وم م��������ع م��������ن حت��������ب وت����ن����ج����ح
يف �أن ت�����ك�����������س�����ر ال����������روت�����ي����ن.
����ص���ح���ي���ا :ال����ك����واك����ب جم��ت��م��ع��ة يف م��ن��زل
ال�������ص���ح���ة ال�������س���ل���ب���ي وع���ل���ي���ك �أن ت��ع��ط��ي
ال �ث��ور م���زي���دا م���ن االه���ت���م���ام ل�����ص��ح��ت��ك و���س�لام��ت��ك.
مهنيا واجتماعيا :القمر يف منزلك ال��ث��اين ع�شر
م����ا زال ي��ط��ال��ب��ك ب��ال�����س��ري��ة وال���ك���ت���م���ان..
ا������������ص�����ب�����ر وك�����������������ن م�����ت�����ح�����ف�����ظ�����ا.
م���ال���ي���ا :ال��ق��م��ر يف ب���رج���ك ي��دف��ع��ك ل��ل��ت��ط��ور
وي����������ع����������دك ب�����ت�����غ�����ي��ي��ر �إي�������ج�������اب�������ي
اجلوزاء ل������ك������ن ت������دري������ج������ي������ا وب�����ن�����ع�����وم�����ة.
اج��ت��م��اع��ي��ا وع���اط���ف���ي���ا :ال���و����ض���ع ال��ف��ل��ك��ي
داع�����������م وي�������ع�������دك ب�����ال�����ف�����رح وت���ن���ظ���ر
�إىل اجل�����ان�����ب الإي�����ج�����اب�����ي ل��ل��أ�����ش����ي����اء.

م��ه��ن��ي��ا و���ص��ح��ي��ا :ال��ق��م��ر يف م��ن��زل��ك اخل��ام�����س
ي�������س���اع���دك ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م وق����ت����ك و�أف�����ك�����ارك
امليزان ومي����ن����ح����ك ق�������وة وق����������درة ع����ل����ى ال���ت���م���ي���ز.
ع����اط����ف����ي����ا� :إذا ك����ن����ت م����ت����زوج����ا اع���ت���م���د
ال�������ل�������ب�������اق�������ة وال������دب������ل������وم������ا�������س������ي������ة
وك�������ن دق����ي����ق����ا يف �أق�������وال�������ك و�أف�����ع�����ال�����ك.
ع��ائ��ل��ي��ا وع��اط��ف��ي��ا :ي�����س��اع��دك ال��ف��ل��ك �أن ت�ستمع
مل������ن ح�����ول�����ك و�أن ت���ت���ف���ه���م م�������ش���اع���ره���م
العقرب ل������ت������ح�������������س������ن م���������������س�������اع�������دت�������ه�������م.
�����ص����ح����ي����ا :ال�����ق�����م�����ر ي������ق���ت��رن ب���ب���ل���وت���و
يف م��ن��زل ال�����ص��ح��ة مم��ا يجعلك ت��ب��ادر وتنجز،
ومت���ل���ك ال���ي���وم �إ�����ص����رارا واه��ت��م��ام��ا ب��ال��دق��ة.
م���ال���ي���ا :ال��ق��م��ر ي���ق�ت�رن ب��ب��ل��وت��و يف م��واج��ه��ة
ب���رج���ك وي��ط��ال��ب��ك ال��ف��ل��ك مب�����ض��اع��ف��ة ح���ذرك
القو�س وم���������راج���������ع���������ة م�������وق�������ف�������ك امل��������������ايل.
ع����اط����ف����ي����ا� :إذا ك����ن����ت م�����ت�����زوج�����ا جت��د
�أن ب����داخ����ل����ك رغ����ب����ة يف االب�����ت�����ع�����اد ع��ن
ال�����ط�����رف الآخ������������ر ..ال ت�����س��ت�����س��ل��م ل���ذل���ك.

م������ال������ي������ا :ال�����ق�����م�����ر يف م������ن������زل امل��������ال
وي������ج������ع������ل������ك ذل������������ك ت�����ع�����ط�����ي م�����ث�����اال
ال�سرطان ي���ح���ت���ذى ب�����ه يف �إدارة ن���ف���ق���ات���ك ب���ذك���اء
ع����ائ����ل����ي����ا :ن����ب����ت����ون يف م�����رب�����ع ب���رج���ك
وع������ل������ي������ك �أن ت����ن����ت����ب����ه لأق��������وال��������ك
ول������وق������ع ك����ل����م����ات����ك ع����ل����ى الآخ�������ري�������ن.

ع���اط���ف���ي���ا :م����ا زال ال���ق���م���ر يف م���ن���زل احل���ب
وال������وق������ت م���ن���ا����س���ب لإظ������ه������ار م�������ش���اع���رك
اجل���دي وف����ر�����ص الإع�����ج�����اب وال����ت����وا�����ص����ل ك���ب�ي�رة.
اج������ت������م������اع������ي������ا :ت�������ب�������دو م���������س����ت����ع����دا
ل����ل����ت����ع����ب��ي�ر ع�����م�����ا ب������داخ������ل������ك ب���ل���ب���اق���ة
وت�����ت�����ف�����اه�����م ج������ي������دا م�������ع م�������ن ح�����ول�����ك.

ع����ائ����ل����ي����ا :ت���ت���ح���م���ل م�������س���ئ���ول���ي���ات���ك ع��ل��ى
�أك������������م������������ل وج����������������ه وت�����������س�����ت�����ط�����ي�����ع
اال�سد �أن ت����ت���������ص����رف ب����ح����ك����م����ة وم�������رون�������ة.
اج���ت���م���اع���ي���ا :ال���ق���م���ر يف م����ن����زل ال���ع�ل�اق���ات
ي���دف���ع���ك ال����ي����وم ن���ح���و �إظ�����ه�����ار دع����م����ك ل��ك��ل
حم�����ت�����اج وت�����ق��ت��رب م�����ن اجل����م����ي����ع ب���ل���ط���ف.

م�����ال�����ي�����ا :روح�����������ك ال����ع����م����ل����ي����ة جت���ع���ل���ك
ت����������رى الأم����������������ور مب�����ن�����ظ�����ور واق������ع������ي.
ال����دل����و ع���اط���ف���ي���ا واج���ت���م���اع���ي���ا :ف���ي���ن���و����س وال���ق���م���ر
يف م����������ن����������زل احل����������������ظ ي�������ع�������دان�������ك
ب��������������أوق�������������ات رائ����������ع����������ة ت����ق���������ض����ي����ه����ا
م���������ع الأ����������ص���������دق���������اء والأح�����������ب�����������اب.

اج�����ت�����م�����اع�����ي�����ا وع������اط������ف������ي������ا :ال����ق����م����ر
يف و�����ض����ع م���ع���اك�������س وي����ط����ال����ب����ك ال���ف���ل���ك
العذراء ب��������ال��������ت��������م��������ا���������س��������ك واحل����������������������ذر،
وا������������������������ص�����������ب�����������ر ل�����������ل�����������غ�����������د.
ع���ائ���ل���ي���ا :حت���ك���م يف غ�����ض��ب��ك وان���ف���ع���االت���ك
�إذا �أردت �أن جت����م����ع����ك �أوق����������ات
������س�����ع�����ي�����دة ب���������الأه���������ل والأق��������������������ارب.

اج��ت��م��اع��ي��ا :ال��ق��م��ر م���ا زال م��ع��اك�����س��ا ل��ك��ن ال
ت�����س��ت�����س��ل��م ل��ل��ع��زل��ة واالب���ت���ع���اد ع��م��ن ح��ول��ك.
احل��وت ����������ص���������ح���������ي���������ا وع�����������اط�����������ف�����������ي�����������ا:
اق����ت���ران ال���ق���م���ر وب����ل����وت����و يف م����رب����ع ب��رج��ك
ي�����ض��اع��ف ���س��رع��ة ان���ف���ع���ال���ك ..ف���رم���ل ن��ف�����س��ك،
ف�����الإي�����ق�����اع ال�������س���ري���ع ل���ي�������س يف ����ص���احل���ك.
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احل�سا�سية هي تفاعل اجل�سم الب�شري مع �أج�سام
�أو م��واد يعتربها جهاز املناعة م�ضرة باجل�سم
�أو غريبة عنه ،ويمُ كن �أن تظهر احل�سا�سية على
�شكل ردة فعل من اجل�سم �أو بع�ض �أع�ضائه مثل
الأن��ف �أو العني �أو اجللد.ومبا �أن احل�سا�سية
تزداد عادة يف ف�صل الربيع� ،أورد موقع "�إنفيوجن
�إك�سرب�س" ن�صائح للوقاية م��ن احل�سا�سية
والتقليل م��ن �أع��را���ض��ه��ا ،ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل:
 1ال������������������رب������������������و احل������������������اد�إذا كنت ت��ع��اين ال��رب��و احل���اد ،جتنب الأم��اك��ن
ال���ت���ي ي���ك�ث�ر ف��ي��ه��ا غ���ب���ار ال���ط���ل���ع يف ف�صل
ال��رب��ي��ع ،وق��ل��ل م��ن ق�����ض��اء ال��وق��ت يف اخل���ارج.
 2-ج�����������������ه�����������������از ن�������ي�������ت�������ي

ي��ت��وف��ر ه����ذا اجل���ه���از يف م��ع��ظ��م ال�صيدليات
وي���ع���م���ل ع���ل���ى ال��ت��خ��ل�����ص م����ن امل��ه��ي��ج��ات
واحل�����س��ا���س��ي��ة خ�����ارج اجل���ي���وب الأن���ف���ي���ة.
 3ال��������ع����ل���اج��������ات ال����ع���������ش����ب����ي����ةت�ساعد ال��ع�لاج��ات الطبيعية مثل الكري�سيتني
وورق�����ة ن��ب��ات ال���ق���را����ص يف ت��ق��ل��ي��ل �أع���را����ص
احل�����س��ا���س��ي��ة ع�ب�ر ت��ق��ل��ي��ل ق����درة اجل�����س��م على
�إن��ت��اج الهي�ستامني امل�سبب للح�سا�سية ،كما
ي�ساعد الكري�سيتني يف التقليل من االلتهابات.
 4الأط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال�بروب��ي��وت��ي��كحت��ت��وي ال��ع��دي��د م��ن الأط��ع��م��ة وخ��ا���ص��ة لنب
الزبادي على عن�صر الربوبيوتيك ال��ذي ي�ساهم
يف زي��ادة مناعة اجل�سم ومقاومة احل�سا�سية.

احذروا دخان الشواء "خطري"

ك�����ل�����م�����ات م���ت���ق���اط���ع���ة

ك�����ش��ف ف���ري���ق دويل م���ن ع��ل��م��اء ال�����ص�ين
وبريطانيا �أن ا�ستن�شاق دخ��ان النار لي�س
�أقل خطورة من التدخني� ،إذ قد ي�سبب تطور
االلتهاب الرئوي والربو وال�سرطان وال�سل.
ون�شرت جملة"  "ATS Journalsنتائج
درا�سة العلماء ،التي ت�شري �إىل �أن خطورة
هذا الدخان تزداد عند �شوي اللحوم وغريها
على النار ،وقد يكون الدخان �سببا يف تطور
ع��دد م��ن الأم��را���ض اخل��ط�يرة يف �آن واح��د.
وتابعت ال��درا���س��ة احل��ال��ة ال�صحية لأكرث
م��ن � 300أل���ف م��واط��ن ���ص��ي��ن��ي ،م��ن غري
املدخنني �أع��م��اره��م � 30-79سنة ،كانوا
�أ���ص��ح��اء مت��ام��ا عند ب��داي��ة ه��ذه الدرا�سة.
وت����ويف م���ن امل�����ش��ارك�ين خ�ل�ال ال��درا���س��ة
(ا����س���ت���م���رت ت�����س��ع ����س���ن���وات) � 20أل���ف
�شخ�ص ب�سبب ال�سرطان و�أم��را���ض الرئة
امل�ستع�صية �أو نقلوا �إىل امل�ست�شفيات.
وجميع ه��ؤالء �إما كانوا يح�ضرون الطعام

ع��ل��ى ال��ن��ار (ب��إ���ش��ع��ال م���واد ك��اخل�����ش��ب ،ال
ال��ن��ار ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��غ��از يف امل��ن��ازل)� ،أو
ي�����س��ت��خ��دم��ون امل��واق��د امل��ن��زل��ي��ة للتدفئة.
وي�شري الباحثون �إىل �أن الذين يح�ضرون
الطعام على النار ،كانوا �أكرث عر�ضة للموت
ب��أم��را���ض ال��رئ��ة ،مقارنة ب��أق��ران��ه��م الذين
ا�ستخدموا الأف����ران يف حت�ضري الطعام،
بن�سبة  .54%و�أن اخلطورة الأكرب تكون
عند حت�ضري الطعام على نار الأخ�شاب ،حيث
تزداد الإ�صابة ب�أمرا�ض الرئة بن�سبة .37%
وا�ستنادا �إىل نتائج هذه املتابعة ،ا�ستنتج
ال��ب��اح��ث��ون �أن "ا�ستن�شاق دخ���ان ال��ن��ار
ي��زي��د م��ن خطر االل��ت��ه��اب ال��رئ��وي والربو
و�أم��را���ض ال�سرطان بن�سبة ."40-60%
وي�ضيف اخلرباء �أنه حتى ا�ستن�شاق دخان
النار لفرتة ق�صرية ،قد ي�سبب زيادة تركيز
امل�سرطنات يف اجل�سم ،وهذا ي�ؤدي �إىل زيادة
خطر الإ�صابة ب�سرطان الرئة واملثانة واجللد.

