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أثاث عبد اللطيف

شفاعمرو - دوار شارع محمود درويش 049565050 

حمالت الشتاء اِّـلتهبة َّـ   

وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2017 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو.

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

قداس وجناز االربعين 

جروس  سليم  سلمى 
(ام ميشيل)  ارملة جميل جروس 

أبـــنـــاء وبـــنـــات الــفــقــيــده وأخـــواتـــهـــا 
في  وأنسباؤهم  أقرباؤهم  جروس  آل  وعموم 
شفاعمرو والخارج يدعونكم لمشاركتهم قداس 
ــنــفــس  ـــــــة ل ــــن راح ــــي ــــع وجـــــنـــــاز االرب
ـــة الـــمـــرحـــومـــة ـــي ـــال ـــغ فـــقـــيـــدتـــهـــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

شفاعمرو -حي ظهر الكنيس 04-8372202

وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم االربعاء الموافق 20/12/2017 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو.

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

قداس وجناز االربعين 

صليبا سليم  نسيب 
 (ابو ايهاب) 

ــه  ــات ــن ــد ,أبـــــنـــــاءه وب ــي ــق ــف زوجــــــة ال
الــيــاس  وآل  ــا  ــب ــي صــل آل  وعـــمـــوم 
أقرباؤهم وأنسباؤهم في شفاعمرو والخارج 
ـــم  ـــه ـــت ـــارك ـــش ـــم يــــدعــــونــــكــــم ل
لنفس  ـــة  راح ــعــيــن  االرب ــاز  ــن ـــداس وج ق
ــي ــال ــغ فــقــيــدهــم طـــيـــب الــــذكــــر ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

ش���ف���اع���م���رو 
ت���ح���ت���ف���ل 
شجرة  بإضاءة 
بأجواء  امليالد 
رائعة ميالدية 

ترمب يعرتف بالقدس عاصمة إلسرائيل

للصرافة  نمورة  نمورة سهيل  على محل  سطو مسلح 
وسرقة محفظة تحتوي على أموال وشيكات وأوراق مهمة

إصابة نمورة بيده ونقله أىل املستشفى مع هروب امللثمني الخمسة 
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األخبار

و�شط �أجو�ء �حتفالية ر�ئعة، �شارك �الآالف من �أهايل 
مدينة �شفاعمرو وخارجها، م�شاء �ل�شبت �ملا�شي، يف 
حفل �إ�شاءة �شجرة �مليالد يف �شاحة باب �لدير و�إنارة 
�ملجيد. �مليالد  عيد  بقدوم  �ملدينة،�حتفاًء  كنائ�س 
�ملحتفلني  جمهور  دعت  قد  كانت  �شفاعمرو  كنائ�س 
بعيد �مليالد �ملجيد ور�أ�س �ل�شنة �ملباركة للم�شاركة 
حيث  �لدعوة  هذه  �الآالف  ولبى  �لك�شفية  بامل�شرية 
�مل�شرية  �مل�شيحية  �شفاعمرو  ك�شافة  �شرية  تقدمت 
�مليالد  بعيد  �خلا�شة  �ملميزة  �ملعزوفات  وعزفت 
�ملحتفلني  وجمهور  �الأفا�شل  �لدين  رجال  ور�فقها 
�شفاعمرو  بكنائ�س  م��روًر�  �ملدينة  �شو�رع  وجابو� 
فيها  �مليالد  و�أ�شجار  �لكنائ�س  �إ�شاءة  متت  حيث 

من�شة  �عتلى  وق��د  �ل��دي��ر  ب��اب  ل�شاحة  و���ش��واًل 
كلمته  وخالل  بحوث  �أندر�و�س  �الأب  قد�س  �مل�شرح 
قدم �ل�شكر �جلزيل لكل فرد عمل على �إجناح �حلدث 
كلمة  �لبلدية  رئي�س  و�أل��ق��ى  كما  �ملنا�شبة  وه��ذه 
مباركة �أعياًد�  للجميع  متمًنا  �ملنا�شبة  بهذه  جميلة 
عر�س  ث��م  وم��ن  �مل��ي��الد  �شجرة  �إ���ش��اءة  مت��ت  وق��د 
�الأج���و�ء  ز�دت  حيث  �ل��ن��اري��ة  للمفرقعات  ه��ائ��ل 
ب��ه��ج��ة و����ش���روًر� وق���د �أب����دع �ل��ق�����س ف����وؤ�د د�غ��ر 
ب��ت��ق��دمي ف��ق��رة مم��ي��زة م��ن �ل��ر�ت��ي��ل و�ل��ر�ن��ي��م 
�ل��دي��ن��ي��ة و���ش��ارك��ه ب��ال��ع��زف �ل���ع���ازف �مل��ت��األ��ق 
�ل�شفاعمرية  �شو�  فرقة  قدمت  كما  جن��ار  جري�س 
�ل�شعيدة  �ملنا�شبة  بهذه  �حتفاًء  ميالدية  فقرة 

شفاعمرو تحتفل بإضاءة شجرة امليالد بأجواء ميالدية رائعة

�الأربعاء  �أم�س  �أول  م�شاء  �شفاعمرو  مدينة  �شهدت 
م�شهًد� مرعًبا من �أفالم هوليوود ، حيث �أقدم خم�شة 
و�شيارتني  و�لع�شي  بال�شالح  مدججني  ملثمني 
من  خروجه  بعد  من��ورة  من��ورة  لل�شيد  بالرب�س 
حمل �ل�شر�فة �لذي يديره منذ �شنو�ت يف حي �لعني 
، حيث قطعت �إحدى �ل�شيارتني �لطريق على جميع 
�ل�شيار�ت من دو�ر �ل�شهد�ء يف �شارع يتميز بحركة 
�شري مكتظة طو�ل �شاعات �لنهار و�عر�شت �ل�شيارة 
�لثانية �شيارة منورة فوًر� عند خروجه من حمله وهو 
�أربعة  ترجل  حيث  �ليومية  �خلا�شة  حقيبته  يحمل 

منورة  �شيارة  �رتطام  حلظة  �ل�شيارة  من  ملثمني 
و�آخر�ن  �ل�شالح  منهم  �ثنان  حمل  وقد  ب�شيارتهم، 
خرج  �لذي  منورة  �شيارة  مهاجمني  �لع�شي  حمال 
يده  ملو�جهتهم وتعارك معهم م�شاًبا بجرح حاد يف 
، وفاجاأوه بو�بل من �لر�شا�س على زجاج �شيارته 
مقتحمينها ، منت�شلني منها حقيبة �لهدف وفارين من 
معروفة غري  وجهة  �إىل  �لثانية  �ل�شيارة  مع  �ملكان 

�إىل  �ل�شرطة  م��ن  م��ع��ززة  ق���و�ت  ه��رع��ت  وق��د  ه��ذ� 
�ملفارق  جميع  على  �حل��و�ج��ز  ون�شبت  �مل��ك��ان 
�ملجرمني  عن  و�لبحث  بالتحقيق  عملها  وبا�شرت 

للصرافة  نمورة  نمورة سهيل  على محل  سطو مسلح 
وسرقة محفظة تحتوي على أموال وشيكات وأوراق مهمة
إصابة نمورة بيده ونقله أىل املستشفى مع هروب امللثمني الخمسة 
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 مديرة مكـتب / سكرتارية متقدمة
 إدارة وتــســويـق

 إدارة اخلدمات اللوجستية
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 اللغة اإلجنليزية
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  تأهيل مرشدين دراما وسرد قصـة
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  تصوير فوتوغرايف
  توجيه مجموعات
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 حسابات 1+2
 حسابات 3
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كلية التأهيل المهني

كلية الّلغات
 مرشد مؤهل بالفنون التشكيلية 

 استكمال ملرشد مؤهل بالفنون التشكيلية
 تطريز فالحي  (شاالت، مالبس، إكسسوارات)

كلية الفنون

كلية الحسابات
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عنبتاوي  �مني  �ل�شيد  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  �فتتح 
�لكرميبو"  "�جنحة  �ل�شبيبة  ح��رك��ة  وموؤ�ش�شة 
فرًعا  �الأخ��ري  �خلمي�س  يوم  كوبي  كالوديا   �ل�شيدة 
�شفاعمرو  يف  �لكرميبو"  "�جنحة  �ل�شبيبة  حلركة 
�شمن  �الفتتاح  ياأتي  للحركة.  �ل�شتني  �لفرع  وه��و 
خالل  من  �لالمنهجية  �لربية  يف  حتديات  برنامج 
�شابر  ومديرها  �شفاعمرو  بلدية  يف  �ل�شبيبة  وح��دة 
و�ل�شباب  �ملجتمع  �د�ره  م��ن  وبتمويل  يو�شفني 
�جلماهريية. �مل��ر�ك��ز  و�شبكة  �شفاعمرو  وب��ل��دي��ه 
"�أجنحة �لكرميبو" هي حركة تن�شط يف جمال �شريحة 
�ل�شباب مع وبدون �حتياجات خا�شة  ودمج �ل�شبيبة 

مع بع�شهم �لبع�س من خالل لقاء ��شبوعي وفعاليات 
يف  �ل�شبابية  �ملجموعة  توجه  خمتلفة.  ون�شاطات 
يف  وتر�فقهم  �لعرد�ت  �بو  ��شماء  �ملر�شدة  �شفاعمرو 
�الحتياجات  ذوي  ب�شريحة  �ملعنية  �مل�شاريع  تركيز 
جماهريية  مر�شاة  مركزة  علي  حاج  مي�شاء  �خلا�شة 
�ل�شبابية  �حل��رك��ة  يف  ي�شارك  �ل�شبيبة.  وح��دة  يف 
مدر�شة  من  طالب  �شفاعمرو  يف  �لكرميبو"  "�جنحة 
�لنور وطالب ثانويني من مد�ر�س �شفاعمرو �ملختلفة.
�حلركة  يف  لل�شبيبة  م�شركة  باأغنية  �الحتفال  �نطلق 
فيلم  عر�س  مت   حيث  �لقاعة  �ىل  �جلمهور  دخ��ل  ثم 
عر�س  ومت  كرمبو".  "�أجنحة  م�شروع  فعاليات  عن 
و�لتي  �شفاعمرو  يف  �حل��رك��ة   ون�شاطات  فعاليات 
�نطلقت ب�شهر �يلول و�لتي بدورها ر�شمت �لب�شمة على 
�مل�شروع  هذ�  �شاهم يف �جناح  �الأهايل وكل من  وجوه 
�لعربي  �لو�شط  �ملميز. كما ودعا م�شطفى غدير مدير 
لفتح  �ملجتمع  �لكرميبو"  "�أجنحة  �ل�شبيبة  حركة  يف 
يكونو�  باأن  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  لكل  �مل�شاحة 
يفعلون  باأنهم  ي�شعرو�  و�أن  �ملجتمع  من  هاًما  جزًء� 
حولهم. من  وتطوير  �أنف�شهم  تطوير  �أجل  من  �لكثري 

افتتاح فرع  لحركة الشبيبة "أجنحة الكريمبو" يف شفاعمرو

نّظمت بلدية �شفاعمرو من خالل �ل�شلة �لثقافية يوم 
�لثالثاء �الخري عر�س م�شرحية الأكرث من �ألف طفل 
للبلدية  �لتابعة  و�لرو�شات  �لب�شاتني  �شفوف  من 
وذلك  �ل�شغرية"  �ل�شجرة  "�أ�شطورة  م�شرحية   ،
�الأول.   �لف�شل  نهاية  و�ق��ر�ب  �العياد  مبنا�شبة 
ح�شر �لعر�س رئي�س �لبلدية �ل�شيد �مني عنبتاوي 
ومت  �بر�هيم،  فوزية  �ل�شيدة  �لب�شاتني  ومفت�شة 
�لعر�س باإ�شر�ف مركزة وحدة �لب�شاتني يف �لبلدية 
وناديا  �شباح  �شحر  و�ملر�شد�ت  �لفول  �أبو  �شمرية 
ق�شوم وقام بتنظيم �لعر�س مدير �ل�شلة �لثقافية يف 
بلدية �شفاعمرو و�ملركز �جلماهريي ح�شني �ل�شاعر.

و�ملربيات،  �الأط��ف��ال  ��شتح�شان  �لعر�س  والق��ى 
عنبتاوي  �م��ني  �ل�شيد  �لبلدية  رئي�س  وق��ام  ه��ذ� 
مثل  م�شاهدة  على  �أثنى  ثم  �الأط��ف��ال  بني  بجولة 
�لكبرية ذ�ت �ملعنى و�ملغزى وقدم  �لعرو�س  هذه 
�أن  موؤكًد�  �الطفال  جلميع  �الأعياد  مبنا�شبة  �لتهاين 
بدور  و�أ�شاد  عيد  ذ�ته  بحد  �الأطفال  مع  �حل�شور 
وتربوًيا. مهنًيا  �ل��ر�ق��ي  �لعر�س  لهذ�  �ملنظمني 

ك��م��ا حت���ّدث م��دي��ر �ل�����ش��ل��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �الإع��الم��ي 
�نك�شاف  �مل��ه��م  م��ن  �أن  م���وؤك���ًد�  ل�شاعر  ح�شني 
و�ال�شتمتاع  عالية  ج��ودة  ذ�ت  لعرو�س  طالبنا 
الأهمية  م�����ش��رًي�  ك��ث��ب  ع��ن  �مل�����ش��رح��ي��ة  وروؤي�����ة 
�مل�شرحية. م��ن  و�لتعليمية  �لربوية  �لر�شالة 

من  �شالمة  �شعيد  �ل�شفاعمري  �لفنان  و�أب��دع  هذ� 
تتحدث  �لتي  �مل�شرحية  يف  ب��دوره  �مل�شرح  طاقم 
�لف�شول  خ��الل  غابة   يف  �شوك  �شجرة  ق�شة  عن 
كبرية   فائدة  �ل�شوك  ل�شجرة  حتى  و�أنه  �الأربعة، 
وق��در�ت��ه  �أهميته  �ملجتمع  يف  �شخ�س  لكل  كما 
بها. يعي�س  �لتي  �لبيئة  حت�شني  يف  ت�شاهم  �لتي 

ضمن السلة الثقافية يف بلدية شفاعمرو: أكثر من ألف طفل 
شفاعمري يشاهدون مسرحية "أسطورة الشجرة الصغرية"

�قيمت يف عبلني وقفة ��شتنكار و�شالة و��شاءة �شموع 
لروح �شحايا �لعملية �الرهابية �لب�شعة �لتي حدثت يف 
م�شجد �لرو�شة – بالعري�س يف م�شر . وقد ح�شر م�شاء 
�خلمي�س ما قبل �ملا�شي، �ملطر�ن �ليا�س �شقور �ملوقر 
ُم�شر  و�الب  �ملحرم  حيدر  ح�شن  رجا  �بو  �ل�شيخ   ،
و�الب  عبلني  يف  �لكاثوليك  �لروم  رعية  كاهن  �شلمان 
�شابا حاج كاهن رعية �لروم �الرثوذوك�س �ملحرم ، 
ولفيف من �ل�شباب و�ل�شبايا من �لك�شافات �لثالثة :- 
ك�شافة �لقدي�شة مرمي بو�ردي ، و�لروم �الرثوذوك�س 

�ل�شباب  وحركة  �ال�شالمي  و�لك�شاف 
�مل�شيحي و�شباب �شاحة �مليالد وغريها. 
�رو�ح  ووقف �جلميع دقيقة �شمت على 
�لقتلى �ل 305 �لذين قتلو� بدم بارد وهم 
ي�شلون ومتنو� �ل�شفاء �لعاجل للجرحى، 
وتكلم �ملطر�ن و�ل�شيخ و�لكهنة يف �لوقفة 
و��شتنكرو� ب�شدة �الجر�م و�لعمل �جلبان 
ونادو� �ىل �ملحبة و�لت�شامح وخا�شة بني  
�لو�حد. و�ل�شعب  �لو�حد  �لبلد  �بناء 
وتكلم با�شم �ملبادرين �ل�شيد رفيق موفق 
خوري وقال :- " ال لالجر�م/ نعم لل�شالم."

ل������ل������ط������ائ������ف������ي������ة  ال   "
لالإن�شانية." ن����ع����م  و�ل����ع����ن���������ش����ري����ة/ 

وم����ن ���ش��اح��ة ب��ي��ت �ل��ق��دي�����ش��ة م����رمي ب�����و�ردي 
�ب����ن����ة ع���ب���ل���ني ن����ق����ول ب���اأع���ل���ى ����ش���وت���ن���ا :- 
 ، ن���ع���م���ة  و�مل����ح����ب����ة   .. ن���ق���م���ة  �الج������������ر�م 
�الج��������ر�م، ي��ق��ب��ل  ال  �حل���������ش����اري  �مل���ج���ت���م���ع 
ل��������ه. دي����������������ن  ال  و�الره�������������������������������اب   

����ش���ع���ار�ت م���ن���ددة  �ل���وق���ف���ة  وق�����د رف���ع���ت يف 
 . �ل�������ش���الم  و  �مل���ح���ب���ة  �ىل  وت����ن����ادي  ب��ال��ق��ت��ل 

عبلني  يف  والكهنة  الشيوخ  امل��ط��ران، 
بوقفة استنكار ملقتل األبرياء يف العريش 

�مني  �ملربي  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  موؤخرً�  ز�ر   
�ل�شف  وباالأخ�س  ف��ال��دورف  مدر�شة  عنبتاوي 
�فتتاحه  مت  و�ل��ذي  �ملدر�شة  يف  �جلديد  �ل�شابع  
بلدية  قبل  من  كبري  جمهود  بعد  �ملا�شي  �ال�شبوع 
�شفاعمرو وجلنة �ولياء �لطالب �لذين قامو� ببناء 
غرفة �ل�شف ب�شرعة كبرية لكي يتمكن �لطالب من 
�لتمتع بغرفة �شف و��شعة ومالئمة.  هذ� و�شارك 
يف �لزيارة مر�د حد�د ع�شو �لبلدية �ل�شابق وممثلة 
عن جلنة �ولياء �مور �لطالب �ل�شيدة جنمة عبا�س
��شافة �ل�شف �ل�شابع ملدر�شة فالدورف هي مبثابة  
لبنة �أخرى يف م�شرية تطور �ملدر�شة وتدعيم رو��شخ 
ة و�ملجتع �لعربي  تربية فالدورف يف �شفاعمرو خا�شّ
ة  خا�شّ مدر�شة  بناء  يف  �حللم  حتقيق  نحو  عاّمة 
�لثانوّية.  �ملرحلة  حّتى  �ملبّكرة  �لطفولة  جيل  من 
هذ� و�شكر مدير �ملدر�شة �ل�شيد ذياب عكري بلدية 
قدم  �لذي  �شفاعمرو  بلدية  برئي�س  �شفاعمرو ممثلة 
�ل�شابع منذ �للحظة  مباركته ودعمه مل�شروع �شف 

�الأوىل وتابع ق�شية بناء غرفة لل�شف �إىل �أن خرجت 
ما  �لنجاح  هذ�  �إّن    " و�أ�شاف:  �لتنفيذ.  حّيز  �إىل 
ور�ء  يقفون  �لذين  �جلنود  لوال  �لنور  لريى  كان 
وهم  �مل�شرية  طول  على  لنا  و�لّد�عمني  �لكو�لي�س 
�لدعم  منحونا  �لذين  �ل�شابع  �شف  ط��الب  �أه��ايل 
�أولياء  وجلنة  �ل�شعبة  �لظروف  كل  رغم  و�لثقة 
بيد  يًد�  ون�شاط  بجد  عملت  �لتي  �ملدر�شية  �الأمور 
حممود  �الأخ  بال�شكر  و�أخ�س  كما  �لعمل.  الإجناح 
�لكرمي  و�مل��ق��اول  �الأم��ر  ويل  عمري(  )�أب��و  عو�س 
�لغرفة."  الإنهاء  جاهًد�  وعمل  ب�شخاء  ترّبع  �لذي 
عنبتاوي  �م��ني  �مل��رب��ي  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س 
بالعمل  تفانيه  على  �ملدر�شة  مدير  ب��دوره  �شكر 
ك��م��ا و���ش��ك��ر جل��ن��ة �ول���ي���اء �م���ور �ل��ط��الب على 
لبناتنا  "نبارك  و�أ����ش���اف:  �مل��ث��م��ر  �ل��ت��ع��اون 
ونوؤكد  �ل�شابع  �ل�شف  غرفة  �فتتاح  و�بنائنا 
وتقدمها  �ملدر�شة  �شتدعم  �شفاعمرو  بلدية  �ن 
و�ملادية". �ملعنوية  �المكانيات  بكل  وتطورها 

تعاون بني بلدية شفاعمرو ولجنة أولياء امور الطالب يف 
املدرسة: افتتاح غرفة الصف السابع يف مدرسة فالدورف

�الأ�شبوع   هذ�  �أقيم  �لالمنهجية  �لفعاليات  �شمن 
�ل�شامله  مدر�شة   لطالب  �الأدي���ان  درب  فعالية 
حممد  �مل���وؤذن  مب�شاركة  �ب��و���ش��ه��اب   ح��ي  يف  د  
عمرو   �شفا  بلدية  م��ن  �هلل  ن�شر  وع�شام  خ��ازم 
وب��رف��ق��ة ط��اق��م م��ن �مل��ع��ل��م��ني ح��ي��ث ق���ام طالب 

جلميع  �مل��ق��د���ش��ة  �الأم���اك���ن  ب���زي���ارة  �مل��در���ش��ة 
للطالب  ���ش��رح��و�  �ل��ذي��ن  �مل��دي��ن��ة   يف  �ل��ط��و�ئ��ف 
ع��ن ه���ذه �الأم���اك���ن و�ه��م��ي��ت��ه��ا ع��رب �ل��ت��اري��خ .
�الأدي�����ان من  ب��اق��ي  ع��ل��ى  �ل��ط��الب  ل��ي��ت��ع��رف  و 
. و�لدينية  �الجتماعية   �لتاريخية  �لناحية 
�لفعالية  هذه  من  ر�شاهم  عن  �لطالب  عرب  وقد 
. �الأخرى  �الأديان  على  تعرفو�  خاللها  من  و�لتي 
وليد  �مل��رب��ي  �مل��در���ش��ة  م��دي��ر  ���ش��ك��ر  وق���د  ه���ذ� 
وع�شام  خ���ازم   حم��م��د  �مل����وؤذن  م��ن  ك��ل  خطيب 
�لتي  �لفعالية  ه��ذه  على  و�ل��ق��ائ��م��ني  �هلل  ن�شر 
�الخر وتقبل  ل�شامية  �لقيم  �لطالب  لدى  ت��ذوت 

اإلعدادية  شفاعمرو  م��دارس  لطالب  األدي��ان  درب  ملشروع  استمرار 
  بتنسيق مع  املؤذن محمد خازم مؤذن املسجد القديم واألستاذ عصام نصراهلل
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�ع����رف �ل��رئ��ي�����س �الأم���ريك���ي دون���ال���د ت���رم���ب، �الأرب���ع���اء، 
بالتح�شري  و�أم����ر  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  ع��ا���ش��م��ة  ر���ش��م��ي��ا  ب��ال��ق��د���س 
�ل���ق���د����س. �إىل  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  ����ش���ف���ارة  ل���ن���ق���ل 

وقال ترمب: "وفيت بالوعد �لذي قطعته باالعر�ف بالقد�س عا�شمة 
عا�شمتها". حتديد  يف  �حلق  "الإ�شر�ئيل  �أن  موؤكد�  الإ�شر�ئيل"، 
"�لهدوء"  �إىل  ت��رم��ب  دون���ال���د  �الم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ودع����ا 

�ملتحدة  �ل���والي���ات  �ع����ر�ف  �أع��ل��ن  �أن  ب��ع��د  و"�لت�شامح" 
بن�س  مايك  نائبه  �أن  �إىل  م�شري�  الإ�شر�ئيل،  عا�شمة  بالقد�س 
�ملقبلة". �لقليلة  �الأي��ام  "خالل  �الأو�شط  �ل�شرق  �إىل  �شيتوجه 
وق�����ال ت���رم���ب يف ك��ل��م��ة �أل���ق���اه���ا م����ن �ل���ب���ي���ت �الأب���ي�������س 
ول��ك��ي  �الع�����ت�����د�ل،  و�إىل  �ل����ه����دوء  �إىل  ن���دع���و  "�ليوم 
�لكر�هية". �أ�����ش����و�ت  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ام��ح  �أ�����ش����و�ت  ت��ع��ل��و 

إلسرائيل عاصمة  بالقدس  ي��ع��رتف  ت��رم��ب 

تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�س  خطاب  على  �مل�شركة  �لقائمة  رئي�س  ع��ودة  �أمي��ن  �لنائب  عّقب 
�لتي  ه��ي  و�أم��ري��ك��ا  �لفل�شطيني،  لل�شعب  �لر�شمية  �لعا�شمة  �شتكون  �لقد�س  بقوله: 
دولًيا،  معزوال  ر�أيها  بات  �لتي  وهي  �ل�شلمية،  للعملية  �لر�عي  �ل��دور  من  نف�شها  �أخرجت 
"تر�مب  ع��ودة:  وق��ال  الإ�شر�ئيل.  بنيويا  �ملنحازة  �أمريكا  على  �العتماد  خطاأ  كان  ود�ئًما 
�لفل�شطينيني  مب�شتقبل  ال  وبالتاأكيد  �إ�شر�ئيل  يف  �ملو�طنني  مب�شتقبل  �أب���د�  مهتم  غ��ري 
�لهرمة.  �الم��رب�ط��وري��ة  وم�شالح  فقط  م�شاحله  يتبع  تر�مب  �الح��ت��الل.  حتت  �لقابعني 
�لفل�شطيني.  �ل�����ش��ع��ب  م���ن  �إال  ي���اأت���ي  ل���ن  �خل���ال����س  �أن  ه���و  �الأ����ش���ا����س  و�الأم�������ر 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي. ل��ل�����ش��ع��ب  ر���ش��م��ي��ة  ع��ا���ش��م��ة  ب���ال���ق���د����س  �إال  ����ش���الم  ي���ك���ون  ول�����ن 

عودة: القدس باقية بموقعها عاصمة عتيدة للشعب 
نفسها! عزلت  التي  هي  وأمريكا  الفلسطيني، 

 �أّكد �لنائب د. يو�شف جبارين، رئي�س جلنة �لعالقات �لدولية بالقائمة 
و�الأجنبية  �لعربية  �العالم  و�شائل  من  للعديد  تعقيبه  يف  �مل�شركة، 
عا�شمة  �لقد�س  عن  �الع��الن  تر�مب  �المريكي  �لرئي�س  ق��ر�ر  على 
يعرف  ومل  �لقد�س  باحتالل  يوًما  يعرف  مل  "�لعامل  �ن  ال�شر�ئيل، 
ب�شمها �ىل ��شر�ئيل، بل هناك �لعديد من �لقر�ر�ت �لدولية �لتي تدين 
�لقد�س،  يف  �ال�شتيطانية  �لبناء  عمليات  وتدين  �لكولونيايل  �ل�شم  هذ� 
فقط  فلي�س  هنا  �لدويل. من  �الأمن  قر�ر�ت و��شحة ملجل�س  ذلك  مبا يف 
�لفل�شطيني  �لتاريخي  �حل��ق  يناق�س  �المريكية  �الد�رة  ق��ر�ر  �ن 
بالقد�س كالعا�شمة �لفل�شطينية �الأبدية، و�منا يناق�س �ي�ًشا �ل�شرعية 
�لقد�س".  ح��ول  �ل�شنني  ع�شر�ت  ط��و�ل  �ل��دويل  و�لتو�فق  �لدولية 
تر�مب  ق��ر�ر  �ن  �ل���دويل،  بالقانون  �خ�شائي  وه��و  جبارين،  و�أك��د 
"يخالف بو�شوح مبادئ �لقانون �لدويل، وي�شكل �شفعة لهذه �ملعايري 

�شيادة  �ىل  �حتاللها  مت  �ر����سٍ  �شم  مينع  �ل��دويل  فالقانون  �الأممية، 
�لتي  �الأر��شي  �ىل  �لدولة  �شكان  نقل  بو�شوح  ومينع  �الحتالل،  دولة 
يقّر  الهاي  يف  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  و��شح  قر�ر  وهناك  كما  حتتلها. 
�الأر��شي  على  �شيادة  وذ�ت  م�شتقلة  دولة  باإقامة  �لفل�شطينيني  بحق 
�ملفهوم،  بهذ�  �لقد�س.  ذل��ك  يف  مبا   ١٩٦٧ ع��ام  �ملحتلة  �لفل�شطينية 
�خالقي".  وغ��ري  قانوين  غري  كولونيايل،  ق��ر�ر  هو  تر�مب  ق��ر�ر  ف��ان 
�لتقليل  ب��دون  �ن��ه  ق��ال جبارين  �ل��ق��ر�ر،  ه��ذ�  على  �ل��رد  �ُشبل  وح��ول 
و�ل��دويل،  و�القليمي  �لفل�شطيني  �لدبلوما�شي،  �ملجهود  �أهمية  من 
و�حلاجة �ىل �تخاد خطو�ت عملية ولي�س فقط ت�شريحية يف مو�جهة 
�ال�شا�س  هو  و�جلماهريي  �ل�شعبي  �لرد  "يبقى  �خلطري،  �لقر�ر  هذ� 
�حلق  لن�شرة  �ل�شو�رع  �ىل  �لنا�س  من  �ملاليني  بخروج  يتج�ّشد  وهذ� 
�ل�شرعيني". ��شحابها  وحقوق  �لقد�س  مكانة  وحلماية  �لفل�شطيني 

 بعد قر�ر دونالد تر�مب بنقل �ل�شفارة �المريكية �ىل �لقد�س �ل�شريف، و�عتباره و�د�رته  مدينة 
و�ملنايف  و�الجر�مي،  و�مل�شيئ  �مل�شني  �لقر�ر  هذ�  ي�شكله  ومما  �الحتالل،  لدولة  عا�شمة  �لقد�س 
لل�شرعية �لدولية وللعدل و�لقانون، و�لذي جاء ليدعم �الحتالل �الإ�شر�ئيلي وموبقاته وجر�ئمه، 
وهذ�  �لقر�ر  هذ�  جلنتنا  تدين  �الإره��اب،  درج��ات  �أعلى  �ل��دويل  �لُعرف  وح�شب  يعترب  و�ل��ذي 
عليها  ذلك  وبدل  �لغائه،  �ىل  �المريكية  �الإد�رة  وندعو  كما  �إ�شد�ره،  ون�شتنكر  ن�شجبه  �الجر�ء، 
دوليا  �مل�شروعة  حقوقه  على  للح�شول  �لفل�شطيني  �شعبنا  �مام  �لفر�س  كل  توفري  على  �لعمل 
�لت�شدي  �لعامل  �شرفاء  وكل  و�الإ�شالمية  �لعربية  �أمتينا  �أبناء  �للجنة  وتنا�شد  كما  و�خالقيا. 
�لعلني و�لعملي لهذ� �لقر�ر، وعدم �ل�شماح باأن تتحقق �الأهد�ف �ملبيئة �لتييحتويها ويوحي لها.

وموؤ�ش�شاته  �أطيافه  وبكل  و�ل��ن��ازح  �ل���ر�زح  �لفل�شطيني،  �شعبنا  �أن  مطلقة  ثقة  على  نحن 
و�دو�ت��ه��م  �الم��ري��ك��ان  �ملعتدين  على  �شريد  ومنظم،  وو�ع���ي  موحد  ب�شكل  �ل�����ش��و�ء،  على 
وكل  و�الإ�شالمية  �لعربية  �شعوبنا  و�أن  وطبيعي،  وقومي  وطني  كو�جب  �شاعني،  �ل�شاع 
من  �لكثري  ي�شطر  و�ل��ذي  و�لفاعل  �لكبري  �ملقاومة  حمور  ر�أ�شهم  وعلى   ، �ل�شريفة  �لقياد�ت 
كل  عهدناهم  �الي��دي،وك��م��ا  مكتويف  يقفو�  لن  و�لهامة،  �ملباركة  و�النت�شار�ت  �لنجاحات 
�مل�شوؤوم. بلفور  ق��ر�ر  �ملوؤكد  ب�شرره  ي��و�زي  و�خلطري  �جللل  �حل��دث  هذ�  �أن  �لوقت،خا�شة 
كما ونحن على ثقة باأن �لقوى �لتي �أف�شلت �لعدو�ن �المربيايل �ل�شهيوين و�لرجعي على دول �شرقنا 
�لغايل : �ير�ن و�لعر�ق و�شوريا و�ليمن ولبنان وغريهم، و�شوياً  مع �شعبنا وكل �شرفاء �لعامل، 
عندهم �لقدرة على �شل فعالية هذ� �لقر�ر �الجر�مي �لبائ�س، وكل �ل�شبل ل�شله مطلوبة و�شرعية،  
بحيث،وكما هو مطلوب،  ينقلب �ل�شحر على �ل�شاحر وجتعل �لد�ئرة تدور على �لباغني ومن يدور 
بفلكهم، خا�شة و�أن �شعبنا �شاحب حق وق�شيته عادلة و�أن ��شتمر�ر �لعدو�ن عليه و�مل�شوؤولية عن 
نتائج هذ� �لعدو�ن �لكارثية تقع على عاتق �ملعتدين و�لد�عمني لهم و�حلكومة و�ل�شعب �الإ�شر�ئيلي.
�ل���ق���د����س ل���ن���ا، �ل���ق���د����س ل���ن���ا، �ل���ق���د����س ل���ن���ا، ����ش���اء م����ن ����ش���اء و�أب�������ى م����ن �أب�����ى.

قررت �شكرتارية جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية يف جل�شتها 
م�شري�ت  تنظيم  بالنا�شرة،  مقرها  يف  �خلمي�س،  �أم�س  �ل�شهرية، 
وزي��ارة  �لعربية،  �لبلد�ت  يف  �جلمعة  �شالة  بعد  �ليوم  �شعبية 
يوم  �الأمريكية،  �ل�شفارة  �أمام  ومظاهرة  �ملقبل،  �الأحد  يوم  �لقد�س 

م�شاًء و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �ملقبل  �لثالثاء 
كما قررت تنظيم مظاهرة قطرية يف �شخنني يوم �جلمعة 
ع�شًر�. �لثالثة  �ل�شاعة   15.12.2017 �مل��و�ف��ق 
ومنها:  �لق�شايا،  من  �شل�شلة  بحثت  قد  �للجنة  وكانت 
عا�شمة  بالقد�س  باالعر�ف  �خلطري  �الأمريكي  �ملوقف 
الإ�شر�ئيل، و�نتهاك حرمة قبة �ل�شخرة �مل�شرفة من قبل 
�أو�شاط �ليمني، و�قر�ح بيان من جلنة �ملتابعة للحث 
�إىل �شل�شلة  �إ�شافة  �لفل�شطينية،  �إجناز �مل�شاحلة  على 
بينها  ومن  �ملتابعة،  �أعمال  جدول  على  طروحت  �لتي  �لق�شايا  من 
يف  �لعربية  �جلماهري  ق�شايا  لدعم  �لعاملي  �ليوم  الإحياء  �ال�شتعد�د 
�لد�خل، �لذي �شيكون يف نهاية �ل�شهر �الأول من �لعام �ملقبل 2018.

ال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ج��ب��اري��ن: ق���رار ت��رام��ب هو 
الدولي ال��ق��ان��ون  وي��ن��اق��ض  كولونيالي  ق���رار 

احتجاجية  وم���س���ريات  وق���ف���ات  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ق��رر  امل��ت��اب��ع��ة  ل��ج��ن��ة 
ت���رام���ب ق��������رار  ق���ط���ري���ة يف س���خ���ن���ني ض�����د  وم����ظ����اه����رة 

الدرزية تستنكر وتدين وتشجب  العربية  املبادرة  لجنة 
الشريف القدس  بشأن  االمريكية  واإلدارة  ترامب  قرار 
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نحو  ل��الأمم  للنهو�س  �الأمثل  �ل�شبيل  ،هي  �لثقافة 
ملكافحة  �الجن��ح  �لو�شيلة  وه��ي  ر�ق��ي��ة،  ح�شارة 
جمتمعنا،  يف  �مل�����ش��ت�����ش��ري  �ل��ع��ن��ف  وم��ع��اجل��ة 
�ملحبة  ر�شالة  يحمل  �ن  و�شاعر  �دي��ب  كل  وعلى 
ويف  �الأدب��ي��ة  �لكتابة  يف  نهجنا  وه��ذ�  و�لت�شامح 
�لت�شامح  ع��ل��ى  حت��ث  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث  �شحيفة 
�أ�شكالهما  ب��ك��ل  و�لتع�شب  �لعن�شرية  وت��ن��ب��ذ 
و�لعائلية. و�لفئوية  �لقومية  �حلزبية،  �لدينية، 

م���ن ه��ن��ا، �أوج�����ه ن����د�ء جل��م��ي��ع م�����ش��وؤول��ي��ن��ا يف 
�لثقافة  لدعم  و�لبلديات  و�ملجال�س  �ملوؤ�ش�شات 
و�لريا�شية. �لفنية  �الأدب��ي��ة،  فروعها  جميع  على 
�لتي  �لثقافية  �الأم�شية  خالل  �ملقدمة،  هذه  جاءت 
للن�شر و�العالم من قبل رئي�شها  نظمتها د�ر �حليث 
فهيم  و�الإعالمي  �ل�شاعر  �حلديث  جريدة  و�شاحب 
لل�شاعر كمال  باإ�شد�ر ديو�ين �شعر  �أبو ركن �حتفاء 
حممود  �ل�شاعر  وديو�ن  �شوق"،  "جرعات  �إبر�هيم 
ريان " ن�شيد �حلرف "، �لتي �أقيمت هذ� �الأ�شبوع يف 
�ملركز �جلماهريي يف �شفا عمرو بح�شور رئي�س �لبلدية 
ونخبة من �الدباء و�ل�شعر�ء و�شيوف من �ملنطقة.

رئي�س بلدية �شفا عمرو، �ل�شيد �مني عنبتاوي رّحب 
باحل�شور وتطرق �ىل �أهمية مثل هذه �لندو�ت ودعمها 
و�لربوي. �لثقايف  �مل�شتوى  رفع  �شئنها  من  �لتي 
�الديب �لناقد حممد علي، �ّكد يف كلمته �ن �ل�شاعر كمال 
مبدع  �لعربية،  باللغة  ومتمكن  قدير  �شاعر  �إبر�هيم 
وعلى م�شتوى ر�ق وقد ذ�ع �شيته يف �لعامل �لعربي.

يف  تعمقت  �لتي  فار�س،  �أبو  �آمال  �لكبرية  �ل�شاعرة 
حممود  لل�شاعر  �حلرف  ن�شيد  يف  وبحثها  در��شتها 
ريان، �كدت �نه �شاعر متاألق وكلماته غزيرة وعميقة 
فهمها،  ممكن  �ل�شهولة  بتلك  لي�س  حيث  �مل��ع��اين، 
و�أ�شافت �ن هناك بع�س �الخطاء و�لنو�ق�س بحيث 
كان يجب على �ل�شاعر �النتباه قبل ��شد�ر �لكتاب.

مي�شاء  �ل�����ش��اع��رت��ان  �الأم�����ش��ي��ة  يف  ���ش��ارك  ك��ذل��ك 
منهما  ك��ل  �ل��ق��ت  ح��ي��ث  �شليمان،  و�م���ل  �ل�����ش��ح 
�حل�����ش��ور. و�ع���ج���اب  ت�شفيق  ن��ال��ت  ق�����ش��ي��دة 
�ملنا�شبة:  بهذه  �لقيتها  �لتي  كلمتي  يلي  وفيما 
وتلتِقي  ب��االأن��غ��اِم  �حل���روُف  مت��ت��زُج  عندما  نعم، 
خمتلِف  م��ن  �ل��وط��ِن  ت����ر�ِب  بنكهِة  �الإب���د�ع���اُت 
مع  و�ملثقفني  �الأ���ش��دق��اِء  ل��ق��اُء  يحلو  �أن��ح��اِئ��ه، 
�شم�ُس  ت�����ش��رُق  وع��ن��دم��ا  م��ب��دع��ي��ه��ا،  م��ن  ن��خ��ب��ٍة 
�أن  ب��دَّ  ال  ونفو�ِشنا  عقوِلنا  يف  و�ل��ع��ط��اِء  �ملحبِة 
و�إنتاِجنا. �أعماِلنا  يف  �الإن�����ش��اينُّ  �جل��ان��ُب  يظهَر 

م�شاَءكم  �هللُ  �أ���ش��ع��َد 
وزّيَنُه بعطِر �لرياحنِي 
�ليا�شمني. وَع���َب���ِق 

بلديِة  رئي�ِس  ح�شرة 
�شفا عمرو �ل�شيد �أمني 
 ، �مل��ح��رم  عنبتاوي 
�ل�شعر�ِء �ملحتفى بهم، 
�الأع����ّز�ِء،  �ل�شيوِف 
مع  �لكرمي  و�حل�شوِر 
وكلكم  �الألقاب،  حفظ 
مقامات. �أ���ش��ح��اُب 

د�ِر  موؤ�ّش�شِة  عن  و�لنيابِة  نف�شي  عن  باالأ�شالِة 
ر�أ�ِشها  على  يقُف  �لتي  و�لن�شر،  لالأعالِم  �حلديِث 
ركن،  �أبو  فهيم  �لزميل  �لكبري  و�الإعالمّي  �ل�شاعر 
�شادرٍة  بتحّيٍة  بكم  ��َب  �أرحِّ �أن  وي�شّرفني  ي�شعدين 
�خلا�سِّ  �لثقايفِّ  �للقاِء  هذ�  يف  �لقلب،  �شغاِف  من 
�حتفاًء باإ�شد�ِر ديو�يَنْ �شعٍر لل�شاعِر كمال �إبر�هيم، 
�أْن  �شعادًة  يزيُدين  ومّم��ا  رّي��ان،  حممود  و�ل�شاعِر 
�شفا  �لعريقِة  مدينتي  يف  و�للقاُء  �لتكرمُي  هذ�  يتمَّ 
�لظاهِر  قلعِة  مدينِة  �حلافِل،  �لتاريِخ  ذ�ِت  عمرو، 
�أثبَتْت  �لتي  و�ملحّبِة  �لت�شامح  رمِز  �ل�شاخمِة،  عمَر 
و�لتاآخي. �لتعاي�ِس  قلعُة  �أّنها  �لع�شوِر  مرِّ  على 
بدعِمها  معروفٌة  ل��الإع��الِم  �حل��دي��ِث  د�ر  موؤ�ّش�شُة 
ن�شِر  يف  طويلٌة  باٌع  ولها  �لو�عدِة  لالأقالِم  �ل�شخّي 
�لوعي �لثقايّف وغر�ِس روح �لقر�ءِة و�الرتقاِء بالفكِر  
فعالّياِتها  خالل  من  وذلك   ، �ملجتمع  هذ�  فئات  بني 
وتبّنيها �إ�شد�َر كتٍب �أدبيٍة ثقافيٍة لنخبٍة من �ل�شعر�ِء 
ناهيكم  �لبالد،  �أنحاء  �ملبدعني من خمتلِف  و�لكتاِب 
عن دور �شحيفِتها "�حلديث" �لتي تنقُل �الأخباَر بكِل 
من  نخبٍة  وبدعِم  وم�شد�قيٍة،  �شفافيٍة،  مو�شوعيٍة، 
�لو��شعِة  و�لقدر�ِت  �لروؤيِة  ذوي  �لطموحني  كّتاِبها 
عاّمة. �ل�شمال  منطقة  يف  �نت�شاُرها  �ّت�شَع  حّتى 

�شاهَم  َم��ْن  لكِل  م��رف��وٌع  �جل��زي��ُل  �شكري  و�أخ���ري�، 
�لر�قيِة  �الأم�شيِة  هذه  �إجن��اِح  على  وعمَل  و�شعى 
موؤ�ّش�شة  �إد�رَة  �شفاعمرو،  بلديَة  بالذكر  و�أخ�سُّ 
�جلماهريّي.   �مل��رك��ز  و�إد�رة  ل��الإع��الم،  �حل��دي��ث 
�شو�طِئكم  ع��ل��ى  لتنبْت  �أق����ول  ب��ه��م  وللمحتفى 
درَبكم،  فتنرَي  و�لعمِل  �ل�شدِق  و�شم�ُس  �حل��ري��ُة 
معيُنه! ُب  ين�شِ ال  �ل��ذي  �ملتدفِق  �لعطاِء  درَب 

للحركة  و�ع�����ت�����ز�ٍز  ف���خ���ٍر   م�������ش���دَر   دم����ُت����م  
�ل���ث���ق���اف���ّي���ِة حت����دي����ًد� ول��ل��م��ج��ت��م��ِع ع����اّم����ًة...

مقاالتمقاالت

رم����������اح ي����ص����وّب����ه����ا-م����ع����ني أب��������و ع��ب��ي��د
اإلع������ام������ي أح�����م�����د ح�����ازم

الإ�شر�ئيل  "موحدة"  عا�شمة  �لقد�س  �ع��الن  مو�شوع 
و�لعاملي.  �لعربي  �ل�شعيدين  على  �ل�شاعة  حديث  هو 
بالنار  يلعب  �الأه��وج  �الأمريكي  �لرئي�س  �أن  يعني  وه��ذ� 
عن  �شتنجم  �لتي  �لنتائج  كل  �حلائط  بعر�س  �شارباً 
�ملتخلف  تر�مب  �الأمريكي  وه��ذ�  �الأرع���ن.  �الإع��الن  ه��ذ� 
�إىل  ��شتنادً�  �ملعايري،  بكافة  �أخالقياً  و�ل�شاقط  �شيا�شياً 
�إعالم  و�شائل  عنها  حتدثت  �لتي  �الجتماعية  �شلوكياته 
�الأمريكية  �ل�شفارة  نقل  يريد  �أنه  �أي�شا  �أعلن  �أمريكية، 
�إعد�د خطة  يف  بالبدء  و�أمر وز�رة �خلارجية  �لقد�س،  �إىل 
�شنو�ت. �أربع  �أو  ثالث  خالل  �أبيب  تل  من  �ل�شفارة  لنقل 
الإ�شر�ئيل،  �أبدية  عا�شمة  �لقد�س  �أن  عن  باإعالنه  تر�مب 
ينّفذ ما وعد به خالل حملته النتخابات �لرئا�شة �الأمريكية، 
�ملجتمع  يعرف  ال  و�لتي  �لدويل،  �الإجماع  بذلك  ويخالف 
ت�شم  �لتي  �لقد�س،  كل  علي  �إ�شر�ئيل  ب�شيادة  �ل��دويل 
وح�شب  مقد�شة.  وم�شيحية  ويهودية  �إ�شالمية  مو�قع 
من  للتخفيف  وكمحاولة  �الأمريكي،  �لرئي�س  من  مقربني 
منظمة  يعترب  ال  تر�مب  �أن  ي��رون  فاإنهم  ق���ر�ره،  ح��دة 
لي�س  كالم   وهذ�  �إرهابية،  منظمة  �لفل�شطينية  �لتحرير 
عام  ب�شكل  �ل��ع��امل  نقمة  المت�شا�س  حم��اول��ة  ���ش��وى 
جمرد  وهو  ق��ر�ره،  على  خا�شة  ب�شورة  و�لفل�شطينيني 
�ملناور�ت.  كل  عن  بعيدة  تبقى  �أن  يجب  و�لقد�س  هر�ء 
�لعربي  �ل�شياع  فر�شة  ��شتغل  ت��ر�م��ب  ���ش��ك،  ب���دون 
ليبيا  يف  �لعربية  و�ل��ن��ز�ع��ات  �حل��روب  فر�شة  و�نتهز 
و�ل��ي��م��ن و�ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا وغ��ريه��ا م��ن �مل��ن��اط��ق، 
و�أع���ل���ن م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س ع��ا���ش��م��ة الإ���ش��ر�ئ��ي��ل، وه��ذ� 
و�مل�شلمني. �لعرب  عل  مفتوحة  حرباً  يعترب  �الإع���الن 

1994 بني  �أو�شلو �لذي مت �لتوقيع عليه يف �لعام  �تفاق 
ب�شكل  يت�شمن  �أمريكية  برعاية  و�إ�شر�ئيل  �لفل�شطينيني 
و��شح عدم �مل�شا�س بو�شع �لقد�س، و�لذي يجب �أن يحدد 
�أن  يريدون  �لذين  �لفل�شطينيني،  �ملفاو�شات مع  من خالل 
تكون �لقد�س �ل�شرقية عا�شمة للدولة �لفل�شطينية �مل�شتقبلية 
عاملياً. ترحيبا  الق��ى  و�ل��ذي  �لدولتني"  "حل  خ��الل  من 
يف �لثالثني من �شهر متوز/يوليو عام١٩٨٠، �أقرت �لكني�شت 
�أ�شا�س:  قانون   " ��شم  عليه  �أطلق  قانوناً  �الإ�شر�ئيلي 
�لعام،  ذل��ك  ويف  �إ�شر�ئيل”،  عا�شمة  �لقد�س  �أور�شليم 
 1995 �لقد�س. ويف عام  �إىل  �شفار�تها  �لدول  نقلت بع�س 
:”وجوب  على  ين�س  قانوناً  �الأمريكي   �لكوجنر�س  �أقر 
�العر�ف بالقد�س عا�شمة لدولة �إ�شر�ئيل”، ويف �لثالثني 
�الأمريكي  �لرئي�س  وقع   ،٢٠٠٢ عام  �أيلول/�شبتمر  من  
جورج بو�س، على وثيقة تت�شمن ن�شو�شاً خا�شة بالقد�س، 
الإ�شر�ئيل”. مق�شمة  وغري  �أبدية  "عا�شمة  باأنها  تعرف 

بني  م�شرك  عن�شري   �إح��ت��اليل  �شيا�شي  قا�شم  ه��ن��اك 
بفل�شطني  يتعلق  فيما  و�الأمريكية  �لربيطانية  �ل�شيا�شتني 

و�حل��ا���ش��ر.  �مل��ا���ش��ي  يف 
عندما  بلفور  ف��ال��ربي��ط��اين 
بلده  خلارجية  وزي��رً�  كان 
مائة  ق��ب��ل  �ل��ي��ه��ود  وع����د 
فل�شطني،  باإعطائهم  ع��ام 
ميلك  ال  مم���ن  وع����د  وه����و 
و�لتاريخ  ي�شتحق.  ال  ملن 
فها  �ل���ي���وم.  نف�شه  ي��ع��ي��د 

�لربيطانية:  �خلطوة  بنف�س  يقوم  تر�مب  �الأمريكي  هو 
الإ�شر�ئيل  �أب��دي��ة  عا�شمة  �لقد�س  جعل  ع��ن  �أع��ل��ن  فقد 
ي�شتحق. ال  مل���ن  مي��ل��ك  ال  مم���ن  ج���دي���د  وع����د  �أي 

تغت�شب  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة  كانت  بريطانيا 
برئا�شة  �ملتحدة  و�لواليات  ملحتل،  لتمنحه  باأكمله  وطناً 
تر�مب هي �الأوىل �أي�شاً يف �لعامل و�لتي تنتزع حق �شعب 
حمتل.  لكيان  �لعا�شمة  تلك  لتمنح  �لتاريخية  عا�شمته  يف 
خجل  وب��دون  بوقاحة  تعاملت  �لعربي  �لعامل  يف  دول 
وكانت  �شيا�شي،  ح��دث  جم��رد  وكاأنه  تر�مب  �إع��الن  مع 
�أو  قلق  عن  مثل:""�إعر�ب  �حلياء  منتهى  يف  فعلها  ردود 
�أكرث  ي�شتاأهل  ال  للقد�س  جرى  ما  وتنديد" وكاأن  ��شتنكار 
�ل�شديق  قاله  ما  �إىل  �ل��ذ�ك��رة  بي  تعود  وهنا  ذل��ك.  من 
خماطبا  له  ق�شيدة  يف  �لنو�ب  مظفر  �لعر�قي  �ل�شاعر 
�لروؤ�شاء �لعرب: "�أوالد )�ل�( ما �أوقحكم... �لقد�س عرو�س 
عروبتكم... فلماذ� �أدخلتم كل زناة �لليل �إىل حجرتها ؟؟".

يكن  مل  �لفل�شطيني  �لرئي�س  موقف  �أن  �مل��خ��زي  �الأم���ر 
هو  �كتفى  فقد  �لعربية.  �لدول  تلك  مو�قف  من  قوة  �أكرث 
�إجر�ء�ت ال ت�شمن وال تغني من جوع. وحا�شيته باتخاذ 

ي�شتقيل  �أن  به  �ملفرو�س  وك��ان  تر�مب.  لها  يكرث  وال 
لكن  �الأمريكي.  �لقر�ر  مو�جهة  يف  بالفعل  ج��ادً�  كان  لو 
�لقد�س.  من  �أه��م  �لرئا�شة  كر�شي  ف��اإن  يبدو  ما  وعلى 
من �لناحية �لقانونية ال يحق للواليات �ملتحدة �الأمريكية 
عا�شمة  �أنها  على  �ل�شرقية  �لقد�س  و�شع  مع  تتعامل  �أن 
�أر�شا  يعترب  �ملقد�شة  �ملدينة  من  �جلزء  فهذ�  الإ�شر�ئيل. 
حمتلة وجميع دول �لعامل متفقة على هذه �لنقطة، وال يجوز 
�لدولية،  �ل�شرعية  قر�ر�ت  ح�شاب  على  ذلك  تفعل  �أن  لها 
و�شتمائة  مليار  يتحدى  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
عربي  مليون  �أربعمائة  وح��و�يل  �لعامل،  يف  م�شلم  مليون 
نف�شه  يطرح  �لذي  و�ل�شوؤ�ل  وم�شلمون.  م�شيحيون  بينهم 
�الآن: ماذ� بعد لو كانت ردود فعل �مل�شلمني و�لعرب على 
مثل  الإ�شر�ئيل،  عا�شمة  �لقد�س  بجعل  �الأمريكي  �الإعالن 
ردود فعلهم يف �لعام 1969 عندما مت حرق قبة �ل�شخرة، 
نفعت  �إن  ""فذكر  ت���ع���اىل  ق���ول���ه  �إىل  و�����ش���ت���ن���ادً� 
ب��اأن  �ل��ع��رب  )�ل��ل��ق��ادة؟!(  �أذّك����ر  �أن  �أري���د  �لذكرى"،  
�ل��ق��د���س ع��رو���س ع��روب��ت��ك��م، ف��م��اذ� �أن��ت��م ف��اع��ل��ون؟

القدس عروس عروبتكم يا عرب... فماذا أنتم فاعلون؟؟
ج���رع���ات ش���وق ون��ش��ي��د ال��ح��رف

ال�����ب�����ي�����ض�����اء  األي��������������������ادي  ذات  ال������ج������م������ع������يّ������ات 
جميالن  ف���االأم���ر�ن   ، ح����رْيى  ح����رْيٍة  يف  �أم�����س  ك��ن��ُت 
���ف�������س ب����ال����و�ن �ل����ف����رح و�ل��غ��ب��ط��ة. ُي����ل����ّون����ان �ل���نَّ
�شادي   " جمعّية  تقيمها  حفلة  حل�شور  دع��وة  �الأّول 
و�ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  �خل���ريّي���ة  �جل��م��ع��ّي��ة  ه���ذه  ؛  و�أنا" 
و�ليتامى  و�مل��ع��وزي��ن  �مل��ح��روم��ني  ب��االأط��ف��ال  ُت��ع��ن��ى 
ج��روح��ه��م  ف��ت��ب��ل�����ش��م   ، وع��ر���ش��ه��ا  �ل���ب���الد  ط����ول  يف 
�لو�شيئة. بالب�شمات  �الم��ك��ان  ق��در  حياتهم  وت�شربل 
و�أخرى  بيت �لّثقافة �مل�شيحّي – عبّلني و�لذي يقف على 
نذرو�  �لذين   ، �ل�ّشباب  خرية  من  جميلة  كوكبة  ر�أ�شه 
نّظمو�   فقد   ، �لعبّليني  �ملجتمع   خدمة   �شبيل  يف  �نف�شهم 
�ل�شباب  من  �الوىل  �ملجموعة   تخريج  حفل  �م�س  م�شاء 
 ، و�ال�شالمّية  �مل�شيحّية  �لطائفتني  من  �لقادة  و�ل�ّشابات 
 ، �الأ�شماك  بدل   �ل�شنانري  �أياديهم  يف  ت�شع  �أن  وحاولت 

و�أن تفتح �مامهم �الآفاق لي�شبحو� يف دنيا �لتفاوؤل و�لعطاء 
و�الآمال  �لطموحات  �الآن  منذ  حاملني   ، �ل�ّشخ�شّية  وقّوة 
�أ�ش�س  على  �ملبني  �جلذرّي  �لتغيري  على  �لعزم  عاقدين   ،
�لّزعامة  مفهوم  بعيًد� عن  �الحر�م و�خلدمة �حلقيقّية،  
�لتقليدي و�ملخرة �لتي �أثخنت حياتنا باجلروح و�لقروح.
 جميل فعاًل �أن نعطي من قلوبنا و�أالجمل �أن نعطي ِبال ِمّنة 
�ليوم  وعبّلني   ، يعطي  من  هناك  نعم  َلّذة...  �لعطاء  ففي 
ومتوج  متور   ، �لبالد  يف  �لعربّية  بلد�تنا  من  �لكثري  كما 
وديدنها  دينها  بات  �لتي  �الجتماعّية  و�الأطر  باجلمعّيات 
وزرع  و�لتالقي  و�لتاآخي  و�ملحّبة  و�لفّن  و�الأدب  �لعطاء 
بذور �الن�شانّية �جلميلة يف �لنفو�س ؛ كّل �لنفو�س، يف حني 
ج  �ملُتفرِّ موقف  بلد�تنا  معظم  يف  �ملحلّية  �ل�شلطات  تقف 
�لبع�س  ، كما  ها وال يهّمها  و�لالمبايل وكاأّن �الأمر ال يخ�شُّ
مّنا نحن �ملو�طنني ، فالبع�س يوؤمن باملقولة �لت�شاوؤمّية : 
" �شو بيطلع باإيدينا " �أو " ِفّكك ... خّلينا على ما �إْحنا" . 

ويبقى �ملجتمع عندها خاماًل ، باهًتا ، تاأكله �لرتابة وُيع�ّش�س 
موكبه  تقود   ، و�مللل  و�جلهل  و�لفقر  �لك�شل  حناياه  بني 
جماعة ال يهّمها �شوى " �شوفوين يا نا�س"  �أنا رّبكم �الأعلى".
�الجتماعية  ف��االأط��ر   ، بها  نحظى  م��ب��ارك��ة  ه��ّب��ة  نعم 
�لكثري  يف  حياتنا  م�شرح   على  تعمل  �لتي  و�جلمعّيات 
�أن  و�أخ�شى   ، و�لقلوب  دور  �ل�شّ ُتثلج   ، �لّنو�حي  من 
�الأمر  يف  و�جلميل   ، لكرثتها  �إحد�ها  �أن�شى  لئاّل  �أعّدها 
�ليوم  فتجد   ، بطو�ئفها  �لبلدة  �شمل  وتُلمُّ  تتعاون  �أّنها 
فعالية  �أي���ام  وبعد   ، �لكني�شة  قاعة  يف  �أدب��ي��ة  فعالية 
�أيام  �ىل  يتوقون  و�حل�شور   ، �مل�شجد  قاعة  يف  �أخ��رى  
�حلقيقّية. و�الخ��ّوة  و�لعفوّية  �لب�شاطة  �أي��ام  ؛  زم��ان 

فال   ، �ليوم  عليه  هو  ما  على  �الأم��ر  يبقى  �أن  �أمتّنى  كم 
�الآتي  من  �ل�شيء  بع�س  �أخ�شى  �إيّن  قلُت  �إن   � �ِشرًّ �أخفيكم 
�لفرقة  تزرع  ما  وكثرًي�   ، قريبة  �لبلدّية   فاالنتخابات   ،
�لر�أي  بحرّية  متاًما   نوؤمن  ال  زلنا  ما  الأّننا  �لنا�س،  بني 

نوؤمن  وال   ، �لتعبري  وحرّية 
�ن   "  : �ل�شهرية  باملقولة 
�ختالف �لر�أي ال ُيف�شد للودِّ 
ُيف�شد و�أكرث  �إّنه  ق�شّية" ... 
، ولذلك �أهيب مبجتمعنا  �أن 
جنعل  و�أن  ون��رق��ى  ي��رق��ى 
�النتخابّية   " �مل��ع��رك��ة   "
للديقر�طّية  ا  حقيقيًّ ُعر�ًشا 
علًما   ، �لر�أي  حلرّية  وفرًحا 
 " كلمة  �ىل  �أم��ي��ل  ال  �أّن��ن��ي 

معركة" �نتخابّية وكنت �أمتّنى �أن ُت�شتبدَل بكلمة  ُعر�س.
و�إط���ار  جمعّية  ل��ك��ّل  ع��ط��رة  �أزّف���ه���ا  م��ن��ت��ور  ����ش��م��ام��ة 
َب  ُن�شْ و���ش��ع   ، �مل��ح��ل��ّي  �ل��ع��رب��ّي  جمتمعنا  يف  �شعبّي 
و�أن   ، للغري  �لعون  يد  ومي��ّد  �ملو�طن  يخدم  �أن  عينيه 
ن��ور.  ���ش��اّلل  كتفه  ع��ل��ى  و�ل��ع��ل��م  �ل��ع��ط��اء  ل���و�ء  يحمل 

زه���������ي���������ر دع�����ي�����م

و�مل�شرية  �ملظاهرة  يف  �مل�شاركة  �شرف  يل  ك��ان 
�الرثوذك�شي  �مل��ل��ّي  �مل��ج��ل�����ُس  �ل��ي��ه��ا  دع���ا  �ل��ت��ي 
�شفقات  �شد  �الرثوذك�شي،  و�ملوؤمتُر  �حليفاوي 
قام  �لقد�س،  مدينة  يف  وعقار�ت  �ر��شي  ت�شريب 
جهات  ل�شالح  ثيوفيلو�س  �لبطريرك  بها  ويقوم 
��شتيطانية.  �شهيونية  ج��ه��ات  ومنها  خمتلفة 
ورّددْت��ه��ا  �الي��دي  رفعتها  �لتي  �ل�شعار�ت  وم��ن 
�لبطرك".  عزل  مطلب  "�ول  �شعار  كان  �حلناجُر 
رغم عد�لة هذ� �ملطلب و�حقّيته، فاإن �شديقي �مني 
�لذي كان حماذيا يل يف �مل�شرية �لتي �نطلقت من دو�ر 
�ليون�شكو يف حيفا، نحو كني�شة �لروم �الرثوذك�س، 
كان يت�شاءل على م�شمعي باأمٍل وبح�شرة: "هّب �ن 
�شيكون  �جلديد  �لبطرك  فهل  فعال،  �شيحدث  ذلك 
�ف�شل  هو  �حلايل  �لبطرك  وهل  �حلايل؟  من  �ف�شل 
�ل�شّدة  على  �لبطاركة  تعاقب  وه��ل  �شلِفه؟  من 
�لبطريرُك  �ختطفها  �ن  منذ  �لقد�س  يف  �لبطريركية 
قد   ،1534 �شنة   ، جرمانو�س،  �ملقنَّع  �ليوناين 
هذه  �و���ش��اع  حت�شني  يف  �من��ل��ة  قيد  ول��و  �شاهم 
�لطائفة �الرثوذك�شية �لعربية ؟ وهل هذه �ملظاهرة 
�شتحقق ما مل حتققه �شل�شلٌة طويلٌة من �ملظاهر�ت 
�خلم�شة  �لقرون  خالل  و�ملوؤمتر�ت  و�العت�شامات 
�الرثوذك�س  �لعرُب  يوما  �شيتحرر  وهل  �الخرية؟ 
�لتابعني للبطريركية �ملقد�شية، من �لت�شّلط �ليوناين 
�عناقهم؟".   على  و�لقاعد  �شدورهم  على  �جلاثم 
هذه �لت�شاوؤالت �لتي �طلقها �مني و�لتي تطغى "ال 
منقب�شا  يبدو  جعلته  قد   ، �جوبتها  على  �لنافيُة" 
ع�شبيَّ �ملز�ج، مما جعلني �قلُق على �شحته �لتي 
�ملّت  قد  كانت  قلبية  نوبٍة  �عقاب  يف  ه�شًة  باتت 
روحه  عن  �خّفف  �ن  فقررُت  قليلة،  ��شهر  قبل  به 
بنادرٍة  م�شتمدة   من وحيِّ �ملوقف �لذي كّنا فيه. 
قلُت المني �ن تعبرَي " قاِعد على �عناقهم" �لذي ورد 
قعدة  قاعد   " بتعبري  يذكرين  قليل،  قبل  حديثه  يف 
ُيطلق  و�ل��ذي  �جلليل،  قرى  يف  �ملتد�ول  خوري" 
ذلك  �أك��ان  موقعه  من  زحزحُته  ميكن  ال  من  على 
من�شبا دينيا �و مدنيا ..�لخ، باعتبار �ن �خلوري يف 
جمتمعنا �شيما يف �ملجتمع �لقروي �جلليلي، له من 
�الحر�م و�العتبار، ما مينحه مركَز �ل�شد�رة غري 
ُمه بح�شانٍة ع�شّيٍة على كِل  �ملناَزع يف �لديو�ن ويدعِّ
َمْن ي�شتعِجُله �و ي�شتحّثه، في�شبح طوُل �ل�شهرة يف 
�لديو�ن منوطا بطول قعدة )قعود( �خلوري. غري 
�ن هذ� �لتعبري، �ي " قاعد قعدة خوري"، قد �كت�شب 
�لنا�س  فا�شبح  ف�شوطه،  قريتي  يف  مغايرة  �شورًة 
خوري"،  ركبة  "ر�كب  ذ�ت��ه:  �ل�شياق  يف  يقولون 
عكرمة  �ب��و  قاله  ملا  و��شتلطافا  ��شتظر�فا   رمب��ا 
�لتالية: �لرو�ية  ح�شب  حلام  با�شيليو�س  للخوري 

�شنة  �لعرب،  مبطر�ن  �مللّقب  حجار  �ملطر�ن  قام 
بتعيني  طرق،  حادث  يف  وفاته  قبيل  �ي   1940
خلدمة  جديد�  كاهنا   حلام  با�شيليو�س  �خل��وري 
كان  �ال�شقفية.  ملدر�شتها  ومدير�  ف�شوطة  رعية 
�خلوري با�شيليو�س �آنذ�ك �شابا يف مقتبل �لعمر وقد 
�نهى للتّو در��شَته �الكلرييكية يف مدر�شة �ل�شالحية 
يف �لقد�س.   عمل هذ� �خلوري بجدٍّ ون�شاط ولطف 
فا�شتحوذ على �حر�م �لنا�س وتقديرهم، مّما جعل 

عليه  يلقي  �مل��ط��ر�ن 
خدمة  مهمَة  �ي�شا 
�لعدد  قليلِة  رع��ي��ٍة 
حرفي�س  ق���ري���ة  يف 
لف�شوطة،  �ملجاورة 
و�لتي تبعد عنها  نحو 
�شبعة كيلومر�ت يف 
�ر�س جبلية �شعبة. 

ففي  مهامه.  مبمار�شة  با�شيليو�س  �خل��وري  �بتد�أ 
يف  �لقد��س  خدمة  �نهى  �ن  وبعد  �أحد  يوم  �شباح 
خلدمة  حرفي�س  �ىل  ف��ور�  �لتوجه  �ر�د  ف�شوطه، 
متوفرة  �ل�شيار�ت  تكن  مل  هناك.  �لثانية  رعيته 
يتم  كان  و�لتنقل  ف�شوطه وحرفي�س،  بني  ما  �آنذ�ك 
�و  �خليل  على  ركوبا  �و  �الق��د�م  على  م�شيا  غالبا 
�ن ي�شتعني  �ر�د �خل��وري  �ل��دو�ب �الخ��رى.  على 
�ىل  ذهابه  يف  لري�فقه  ف�شوطه  �شباب  من  بو�حد 
حرفي�س و�يابه منها. لّبى �بو عكرمة �لند�ء، وكان 
لبق  �لبديهة،  �شريع  �لهمة،  عايل  �شابا  �هلل  رحمه 
�حلديث، حا�شر �لنكتة وظريف �ملع�شر ف�شال عن 
كونه مغرما بالزجل �للبناين كمعظم �هايل ف�شوطة.
�بو  جّند  ملهمته،  وت�شهيال  للخوري  �إح��ر�م��ا   
هو  ليكون  �حل����ّر�ث  �لكدي�س  ح�شاَنه  عكرمة 
حرفي�س  �ىل  طريقه  يف  �خل��وري  خدمة  يف  �ي�شا 
�ب��و عكرمه �حل�����ش��ان من  ن��ّظ��ف  ذه��اب��ا و�ي��اب��ا. 
ظهره  على  وو�شع  عليه،  �ملر�كم  غبار�لفالحة 
"�ل�شاغر". ب��ا���ش��م  �مل��ع��روف  �ل��ق��روي  �ل�����ش��رج 

لّبى �خلوري دعوة �بي عكرمه، فاعتلى ظهر �حل�شان 
متكئا على كتف �لرجل، و��شتقّر فوق �ل�شاغر، تاركا 
�لر�شن بيد �بي عكرمه ليجّر �حل�شان ، من ف�شوطه 
ما  ��شر�حة.  بدون  حرفي�س،  كني�شة  مدخل  حتى 
�ن  �نتهى �لطق�س �لديني، حتى خرَج �خلوري من 
�لكني�شة م�شتعجال هذه �ملرة �ي�شا، ومعتذر� البناء 
رعية حرفي�س، و�ي�شا للم�شايخ �لدروز �لذين كانو� 
بانتطاره يف �شاحة �لكني�شة للت�شليم عليه ودعوته 
لزيارتهم ، ودومنا مقدمات كثرية عاد ليعتلي ظهر 
�حل�شان تاركا �لر�شن بيد �بي عكرمه، على طريق 
��شر�حة.  �و  توقٍف  ب��دون  ف�شوطه  �ىل  �لعودة 
�با  �نهك  قد  �لتعب  كان  ف�شوطه،  �ىل  و�شال  عندما 
عكرمه. �ر�د �خلوري �ن يرّجل، ف�شارع �بو عكرمة 
�دعك ترّجل  "لن   له:  قائال   ، �ىل �عر��س طريقة 
�خلوري  قال  عليك".  يغ�شب  �هلل  يل:  قلَت  �إذ�  �إال 
)با�شتغر�ب  �شديد(: "ملاذ� يا �بو عكرمة؟! وكيف 
ميكنني �ن �قول لك هذ�؟! وهل هذ� معقول؟!". لكن 
�با عكرمة بقي م�شر� على ر�أيه وهو يقول للخوري: 
"�إما �أن تقول يل: �هلل يغ�شب عليك، و�إما �أن �تركك 
مرة  �خل��وري  حاول  �حل�شان".  ظهر  على  معلًقا 
�خرى �ن يتخل�س من هذ� �لطلب �ل�شعب، فا�شطدم 
�بو  �تخذه  �لذي  ذ�ته  �حل��ازم  باملوقف  جديد  من 
عكرمة قائال : "هذ� هو قر�ري �الخري". مل يبق �مام 
"�ملطّب"  هذ�  من  �لتخل�س  يحاول  �ن  �ال  �خلوري 
يغ�شب  �هلل  عكرمة،  �بو  يا  �هلل  ملجد  "طّيب  فقال: 
قائال:  عري�شة  �بت�شامة  عكرمة  �بو  �إبت�شم  عليك". 
خوري". ْب  َبَركِّ َبِعْد  �ذ�  علّي  يغ�شب  �هلل  " فعال، 

ق�������اع�������د ق�������ع�������دة خ��������وري
خ�������وري ع�����ي�����د  ح���������امت  د. 

 بعد �أن قمت بجولة يف �شو�رع �ملدينة برفقة وفد من 
خارج �لبالد الأعر�س لهم �أجمل معامل مدينتي �الثرية 
بد�أت  حيث  فيها،  �مل��وج��ودة  �ل�شياحية  و�الأم��اك��ن 
�حلديث عن تاريخ مدينتي و�شبب ت�شميتها و�أهميتها 
�أنظار  حمط  من  عليه  كانت  ملّ��ا  �جلو�نب  كافة  من 
و�جلغر�يف،  �ال�شر�تيجي  ملوقعها  و�حلكام  �لوالة 
�لديني  و�لتنّوع  �ملميز  �لن�شيج  عن  حديثي  وتابعت 
�لبلد  �أبناء  �ل�شلمي و�ملحبة و�ل�شالم بني  و�لتعاي�س 
يف  بِنَي  �لذي  �لقدمي  �جلامع  دخلنا  ثّم  ومن  �لو�حد، 
�لزيد�يّن..  �لعمر  ظاهر  زمن  يف  ع�شر  �ل�شابع  �لقرن 
يعود  �لتي  �لعريقة  �لكني�شة  جارته  �أي�شاً  وزرن��ا 
بني  خلوة  ودخلنا  خلت.  عديدة  �أزمنة  تاريخها 
ز�ل  ال  �لذي  �لعتيق  �لكني�س  ثّم  �لقدمية،  معروف 
�لزهّو  ومتّلكني  كبريَ�.  �شمعد�ناَ  ر�أ�شه  فوق  يحمل 
مبدينتي وجوهرها �لثمني حني ��شتاأنفنا �مل�شري نحو 
�حلجر �ملوجود يف قلعتنا، و�لنق�س �ملحفور يف �شخر 
مركز  يف  عر�س  على  �ملربع  بالدير  م��رورً�  مغارتنا، 
�لبلدة �لقدمية، و�لذي �أقيم على �أنقا�س كني�شة يعود 
�ل�شوق  �أن�شى  �أن  يل  وكيف  �لر�بع...  للقرن  تاريخها 

�لذي  و�لربج  �ملهجورة،  باحلو�نيت  �ملزدحم  �لقدمي 
ت�شاقطت حجارته ومل يبَق منه �شوى َ�ثار ال تدل على 
ال  دمعاَ  تذرف  �لتي  و�لعني  موقعه،  على  �إمنا  �شكله 
�شر�با.. فبعد �أن كنت فخورَ� �نتابني �خلجل مّما ر�أت 
عيني.. لعدم حفاظنا على ما منلك من كنوز ال متتلكها 
�ل�شّيارة  و��شتقللنا  �ملجاورة.  و�لقرى  �ملدن  باقي 
على  �أنظارنا  لتقع  و�أزقتها،  �ملدينة  �شو�رع  لنجوب 
�أكو�م �لقمامة هنا وهناك، فغمرين خجل فوق خجلي، 
باحلديث  �الأم��ر  فتدبرت  �أت�شرف.  كيف  �أع��رف  ومل 
وروعة  تاللها  ب�شبع  وجمالها  �ل�شغ�رى  روم�ا  عن 
�أزمة �شري يف �ل�شو�رع �لرئي�شية  تاريخها.. فالزمتنا 
ف�شاألني  حفرة..  من  تخلو  تكاد  ال  �لتي  و�لفرعية 
�أحدهم �أين �أرى �شيار�ت قد ركنت على جو�نب �لطريق 
�لفو�شى؟!  هذه  عن  �مل�شوؤول  ومن  �أ�شحابها؟  �أين 
ومنذ متى �أ�شبحت �شو�رعكم معر�س �شيار�ت للبيع 
�النتماء  �أي��ن  �ملعطلة؟!  لل�شيار�ت  موقف  و�أخ��رى 
على  �ل�شفاعمرية  �مل�شلحة  وتف�شيل  �لعطاء  وحب 
�مل�شلحة �ل�شخ�شية؟ قد ح�شبت �أن جل �أيامكم �أعياد 
يف  ود�ر  �لكلمات  هذه  عند  فتوقفت  �ل�شري!  لزحمة 
خاطري عدة ت�شاوؤالت.. فا�شطررت للجلو�س �شاعات 
و�شاعات �أفكر بتلك �لكلمات �لتي مل تفارق م�شامعي.. 
�أهمية عن  �أين �النتماء وحب و�لعطاء ملدينة ال تقل 
كربى �ملدن و�أعرقها.. مدينة حتت�شن جمال �ل�شرق 
ثمينة  َ�ث��ار  على  ت�شتمل  مدينة  �ل��ت��اري��خ..  وعبق 
و�أخرى فريدة ال تقدر بثمن.. مَل �الإهمال و�لهجر�ن؟! 
عليكم؟؟؟ ف�شل  لها  �ألي�شت  مدينتكم..  هذه  �ألي�شت 

روم�������������ا ال���ص���غ�������رى
عمشة  ع��م��ر  ال��ك��ري�����م  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ل�����م 

قد مّر �شهر على فر�قك وكّل يوم يزد�د �حلنني! ��شتقُت 
تنعمني؟! �أن��ت  �لثانية  �لدنيا  �أيف  �الأم��ني،  �أم  �إليك 

هنا  تكّلمنا،  هنا  م��ًع��ا،  ذكرياتنا  وت��رك��ِت  رح��ل��ِت 
همومنا،  ت�����ش��اط��رن��ا  ه��ن��ا  ب��ك��ي��ن��ا،  ه��ن��ا  ج��ل�����ش��ن��ا، 
مل���ن �أ���ش��ك��و ب��ع��دك ي���ا �أّم������ي  ومب���ن �أ���ش��ت��ع��ني؟!

ي��خ��ط��ف  ح������ني  �مل����������وت  �أف������ظ������ع  م������ا  �آه 
�أح���ب���اءن���ا وي���رك���ن���ا ن���ع���اين ون�����ش��ك��و �الأن�����ني.
وجارتي  �أّم��ي  فاأنِت  �ليوم  �أ�شتاقك   كم  �أّم��ي  يا  �آه 

وم�����������ش�����ت�����ودع 
�أ������������ش�����������ر�ري 
و�����ش����دي����ق����ت����ي 

�ل������������������ت������������������ي ت���������ن�������������������ش���������ح���������ني.
هل  وحممد،  نبيل  و�أ�شقائي  �أّمي  يا  �أبي  ��شتقبلك  هل 
طماأنتهم عن فلّذ�ت �أكبادهم، عن تخرجهم وجناحاتهم 
لتفرحيهم وتوؤن�شني وحدتهم، لن �أن�شاكم �أهلي، و�شاأظّل 
�أتذكركم يف كل حني. يرحمكم �هلل ويجعل مثو�كم �جلنة.                                     

اهلل  رح��م��ه��ا  األم���ني  أم  إىل 
الشيخ ح���م���ادة  ح��ك��م��ات 
ش��ف��اع��م��رو ن�����زار  أم  ال��ش��ي��خ  آم�����ال 

عايدة حمادة- خطيب  شفاعمرو

على فر�قك �أم �الأمني
ي�شربنا �هلل ويعني

ُخذي �شالمنا لالأحّبة 
��شتقنا ومالأَنا �حلنني
�أبناوؤك ��شتاقو� �إليِك

�ليوم باأح�شانهم �شتنامني
�أخربيهم عن �الأحّبة

�أخربيهم وال تتعرثي
�شافرِت �ليوم الأحبائك

��شتاقو� �إليك لو تعلمني
لقاء �الأحّبة �شيثلج �شدرك

�شتنعمني هذ� يقني
فقدنا عقلك �لر�جح

وبات ي�شكننا �الأنني
جميلة كنت دوًما

لو�ء �ملحّبة حتملني
يرحمك رّبي  ويرعاِك
وي�شكنك �جلّنة �آمني

وداعً�����������������ا األم�����������������ني  أم 
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نحو  ل��الأمم  للنهو�س  �الأمثل  �ل�شبيل  ،هي  �لثقافة 
ملكافحة  �الجن��ح  �لو�شيلة  وه��ي  ر�ق��ي��ة،  ح�شارة 
جمتمعنا،  يف  �مل�����ش��ت�����ش��ري  �ل��ع��ن��ف  وم��ع��اجل��ة 
�ملحبة  ر�شالة  يحمل  �ن  و�شاعر  �دي��ب  كل  وعلى 
ويف  �الأدب��ي��ة  �لكتابة  يف  نهجنا  وه��ذ�  و�لت�شامح 
�لت�شامح  ع��ل��ى  حت��ث  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث  �شحيفة 
�أ�شكالهما  ب��ك��ل  و�لتع�شب  �لعن�شرية  وت��ن��ب��ذ 
و�لعائلية. و�لفئوية  �لقومية  �حلزبية،  �لدينية، 

م���ن ه��ن��ا، �أوج�����ه ن����د�ء جل��م��ي��ع م�����ش��وؤول��ي��ن��ا يف 
�لثقافة  لدعم  و�لبلديات  و�ملجال�س  �ملوؤ�ش�شات 
و�لريا�شية. �لفنية  �الأدب��ي��ة،  فروعها  جميع  على 
�لتي  �لثقافية  �الأم�شية  خالل  �ملقدمة،  هذه  جاءت 
للن�شر و�العالم من قبل رئي�شها  نظمتها د�ر �حليث 
فهيم  و�الإعالمي  �ل�شاعر  �حلديث  جريدة  و�شاحب 
لل�شاعر كمال  باإ�شد�ر ديو�ين �شعر  �أبو ركن �حتفاء 
حممود  �ل�شاعر  وديو�ن  �شوق"،  "جرعات  �إبر�هيم 
ريان " ن�شيد �حلرف "، �لتي �أقيمت هذ� �الأ�شبوع يف 
�ملركز �جلماهريي يف �شفا عمرو بح�شور رئي�س �لبلدية 
ونخبة من �الدباء و�ل�شعر�ء و�شيوف من �ملنطقة.
رئي�س بلدية �شفا عمرو، �ل�شيد �مني عنبتاوي رّحب 
باحل�شور وتطرق �ىل �أهمية مثل هذه �لندو�ت ودعمها 
و�لربوي. �لثقايف  �مل�شتوى  رفع  �شئنها  من  �لتي 
�الديب �لناقد حممد علي، �ّكد يف كلمته �ن �ل�شاعر كمال 
مبدع  �لعربية،  باللغة  ومتمكن  قدير  �شاعر  �إبر�هيم 
وعلى م�شتوى ر�ق وقد ذ�ع �شيته يف �لعامل �لعربي.

يف  تعمقت  �لتي  فار�س،  �أبو  �آمال  �لكبرية  �ل�شاعرة 
حممود  لل�شاعر  �حلرف  ن�شيد  يف  وبحثها  در��شتها 
ريان، �كدت �نه �شاعر متاألق وكلماته غزيرة وعميقة 
فهمها،  ممكن  �ل�شهولة  بتلك  لي�س  حيث  �مل��ع��اين، 
و�أ�شافت �ن هناك بع�س �الخطاء و�لنو�ق�س بحيث 
كان يجب على �ل�شاعر �النتباه قبل ��شد�ر �لكتاب.

مي�شاء  �ل�����ش��اع��رت��ان  �الأم�����ش��ي��ة  يف  ���ش��ارك  ك��ذل��ك 
منهما  ك��ل  �ل��ق��ت  ح��ي��ث  �شليمان،  و�م���ل  �ل�����ش��ح 
�حل�����ش��ور. و�ع���ج���اب  ت�شفيق  ن��ال��ت  ق�����ش��ي��دة 

�ملنا�شبة:  بهذه  �لقيتها  �لتي  كلمتي  يلي  وفيما 
وتلتِقي  ب��االأن��غ��اِم  �حل���روُف  مت��ت��زُج  عندما  نعم، 
خمتلِف  م��ن  �ل��وط��ِن  ت����ر�ِب  بنكهِة  �الإب���د�ع���اُت 
مع  و�ملثقفني  �الأ���ش��دق��اِء  ل��ق��اُء  يحلو  �أن��ح��اِئ��ه، 
�شم�ُس  ت�����ش��رُق  وع��ن��دم��ا  م��ب��دع��ي��ه��ا،  م��ن  ن��خ��ب��ٍة 
�أن  ب��دَّ  ال  ونفو�ِشنا  عقوِلنا  يف  و�ل��ع��ط��اِء  �ملحبِة 
و�إنتاِجنا. �أعماِلنا  يف  �الإن�����ش��اينُّ  �جل��ان��ُب  يظهَر 

م�شاَءكم  �هللُ  �أ���ش��ع��َد 
وزّيَنُه بعطِر �لرياحنِي 
�ليا�شمني. وَع���َب���ِق 

بلديِة  رئي�ِس  ح�شرة 
�شفا عمرو �ل�شيد �أمني 
 ، �مل��ح��رم  عنبتاوي 
�ل�شعر�ِء �ملحتفى بهم، 
�الأع����ّز�ِء،  �ل�شيوِف 
مع  �لكرمي  و�حل�شوِر 
وكلكم  �الألقاب،  حفظ 
مقامات. �أ���ش��ح��اُب 

د�ِر  موؤ�ّش�شِة  عن  و�لنيابِة  نف�شي  عن  باالأ�شالِة 
ر�أ�ِشها  على  يقُف  �لتي  و�لن�شر،  لالأعالِم  �حلديِث 
ركن،  �أبو  فهيم  �لزميل  �لكبري  و�الإعالمّي  �ل�شاعر 
�شادرٍة  بتحّيٍة  بكم  ��َب  �أرحِّ �أن  وي�شّرفني  ي�شعدين 
�خلا�سِّ  �لثقايفِّ  �للقاِء  هذ�  يف  �لقلب،  �شغاِف  من 
�حتفاًء باإ�شد�ِر ديو�يَنْ �شعٍر لل�شاعِر كمال �إبر�هيم، 
�أْن  �شعادًة  يزيُدين  ومّم��ا  رّي��ان،  حممود  و�ل�شاعِر 
�شفا  �لعريقِة  مدينتي  يف  و�للقاُء  �لتكرمُي  هذ�  يتمَّ 
�لظاهِر  قلعِة  مدينِة  �حلافِل،  �لتاريِخ  ذ�ِت  عمرو، 
�أثبَتْت  �لتي  و�ملحّبِة  �لت�شامح  رمِز  �ل�شاخمِة،  عمَر 
و�لتاآخي. �لتعاي�ِس  قلعُة  �أّنها  �لع�شوِر  مرِّ  على 
بدعِمها  معروفٌة  ل��الإع��الِم  �حل��دي��ِث  د�ر  موؤ�ّش�شُة 
ن�شِر  يف  طويلٌة  باٌع  ولها  �لو�عدِة  لالأقالِم  �ل�شخّي 
�لوعي �لثقايّف وغر�ِس روح �لقر�ءِة و�الرتقاِء بالفكِر  
فعالّياِتها  خالل  من  وذلك   ، �ملجتمع  هذ�  فئات  بني 
وتبّنيها �إ�شد�َر كتٍب �أدبيٍة ثقافيٍة لنخبٍة من �ل�شعر�ِء 
ناهيكم  �لبالد،  �أنحاء  �ملبدعني من خمتلِف  و�لكتاِب 
عن دور �شحيفِتها "�حلديث" �لتي تنقُل �الأخباَر بكِل 
من  نخبٍة  وبدعِم  وم�شد�قيٍة،  �شفافيٍة،  مو�شوعيٍة، 
�لو��شعِة  و�لقدر�ِت  �لروؤيِة  ذوي  �لطموحني  كّتاِبها 
عاّمة. �ل�شمال  منطقة  يف  �نت�شاُرها  �ّت�شَع  حّتى 

�شاهَم  َم��ْن  لكِل  م��رف��وٌع  �جل��زي��ُل  �شكري  و�أخ���ري�، 
�لر�قيِة  �الأم�شيِة  هذه  �إجن��اِح  على  وعمَل  و�شعى 
موؤ�ّش�شة  �إد�رَة  �شفاعمرو،  بلديَة  بالذكر  و�أخ�سُّ 
�جلماهريّي.   �مل��رك��ز  و�إد�رة  ل��الإع��الم،  �حل��دي��ث 
�شو�طِئكم  ع��ل��ى  لتنبْت  �أق����ول  ب��ه��م  وللمحتفى 
درَبكم،  فتنرَي  و�لعمِل  �ل�شدِق  و�شم�ُس  �حل��ري��ُة 
معيُنه! ُب  ين�شِ ال  �ل��ذي  �ملتدفِق  �لعطاِء  درَب 

للحركة  و�ع�����ت�����ز�ٍز  ف���خ���ٍر   م�������ش���دَر   دم����ُت����م  
�ل���ث���ق���اف���ّي���ِة حت����دي����ًد� ول��ل��م��ج��ت��م��ِع ع����اّم����ًة...

مقاالتمقاالت

رم����������اح ي����ص����وّب����ه����ا-م����ع����ني أب��������و ع��ب��ي��د
اإلع������ام������ي أح�����م�����د ح�����ازم

الإ�شر�ئيل  "موحدة"  عا�شمة  �لقد�س  �ع��الن  مو�شوع 
و�لعاملي.  �لعربي  �ل�شعيدين  على  �ل�شاعة  حديث  هو 
بالنار  يلعب  �الأه��وج  �الأمريكي  �لرئي�س  �أن  يعني  وه��ذ� 
عن  �شتنجم  �لتي  �لنتائج  كل  �حلائط  بعر�س  �شارباً 
�ملتخلف  تر�مب  �الأمريكي  وه��ذ�  �الأرع���ن.  �الإع��الن  ه��ذ� 
�إىل  ��شتنادً�  �ملعايري،  بكافة  �أخالقياً  و�ل�شاقط  �شيا�شياً 
�إعالم  و�شائل  عنها  حتدثت  �لتي  �الجتماعية  �شلوكياته 
�الأمريكية  �ل�شفارة  نقل  يريد  �أنه  �أي�شا  �أعلن  �أمريكية، 
�إعد�د خطة  يف  بالبدء  و�أمر وز�رة �خلارجية  �لقد�س،  �إىل 
�شنو�ت. �أربع  �أو  ثالث  خالل  �أبيب  تل  من  �ل�شفارة  لنقل 
الإ�شر�ئيل،  �أبدية  عا�شمة  �لقد�س  �أن  عن  باإعالنه  تر�مب 
ينّفذ ما وعد به خالل حملته النتخابات �لرئا�شة �الأمريكية، 
�ملجتمع  يعرف  ال  و�لتي  �لدويل،  �الإجماع  بذلك  ويخالف 
ت�شم  �لتي  �لقد�س،  كل  علي  �إ�شر�ئيل  ب�شيادة  �ل��دويل 
وح�شب  مقد�شة.  وم�شيحية  ويهودية  �إ�شالمية  مو�قع 
من  للتخفيف  وكمحاولة  �الأمريكي،  �لرئي�س  من  مقربني 
منظمة  يعترب  ال  تر�مب  �أن  ي��رون  فاإنهم  ق���ر�ره،  ح��دة 
لي�س  كالم   وهذ�  �إرهابية،  منظمة  �لفل�شطينية  �لتحرير 
عام  ب�شكل  �ل��ع��امل  نقمة  المت�شا�س  حم��اول��ة  ���ش��وى 
جمرد  وهو  ق��ر�ره،  على  خا�شة  ب�شورة  و�لفل�شطينيني 
�ملناور�ت.  كل  عن  بعيدة  تبقى  �أن  يجب  و�لقد�س  هر�ء 
�لعربي  �ل�شياع  فر�شة  ��شتغل  ت��ر�م��ب  ���ش��ك،  ب���دون 
ليبيا  يف  �لعربية  و�ل��ن��ز�ع��ات  �حل��روب  فر�شة  و�نتهز 
و�ل��ي��م��ن و�ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا وغ��ريه��ا م��ن �مل��ن��اط��ق، 
و�أع���ل���ن م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س ع��ا���ش��م��ة الإ���ش��ر�ئ��ي��ل، وه��ذ� 
و�مل�شلمني. �لعرب  عل  مفتوحة  حرباً  يعترب  �الإع���الن 
1994 بني  �أو�شلو �لذي مت �لتوقيع عليه يف �لعام  �تفاق 
ب�شكل  يت�شمن  �أمريكية  برعاية  و�إ�شر�ئيل  �لفل�شطينيني 
و��شح عدم �مل�شا�س بو�شع �لقد�س، و�لذي يجب �أن يحدد 
�أن  يريدون  �لذين  �لفل�شطينيني،  �ملفاو�شات مع  من خالل 
تكون �لقد�س �ل�شرقية عا�شمة للدولة �لفل�شطينية �مل�شتقبلية 
عاملياً. ترحيبا  الق��ى  و�ل��ذي  �لدولتني"  "حل  خ��الل  من 
يف �لثالثني من �شهر متوز/يوليو عام١٩٨٠، �أقرت �لكني�شت 
�أ�شا�س:  قانون   " ��شم  عليه  �أطلق  قانوناً  �الإ�شر�ئيلي 
�لعام،  ذل��ك  ويف  �إ�شر�ئيل”،  عا�شمة  �لقد�س  �أور�شليم 
 1995 �لقد�س. ويف عام  �إىل  �شفار�تها  �لدول  نقلت بع�س 
:”وجوب  على  ين�س  قانوناً  �الأمريكي   �لكوجنر�س  �أقر 
�العر�ف بالقد�س عا�شمة لدولة �إ�شر�ئيل”، ويف �لثالثني 
�الأمريكي  �لرئي�س  وقع   ،٢٠٠٢ عام  �أيلول/�شبتمر  من  
جورج بو�س، على وثيقة تت�شمن ن�شو�شاً خا�شة بالقد�س، 
الإ�شر�ئيل”. مق�شمة  وغري  �أبدية  "عا�شمة  باأنها  تعرف 
بني  م�شرك  عن�شري   �إح��ت��اليل  �شيا�شي  قا�شم  ه��ن��اك 
بفل�شطني  يتعلق  فيما  و�الأمريكية  �لربيطانية  �ل�شيا�شتني 

و�حل��ا���ش��ر.  �مل��ا���ش��ي  يف 
عندما  بلفور  ف��ال��ربي��ط��اين 
بلده  خلارجية  وزي��رً�  كان 
مائة  ق��ب��ل  �ل��ي��ه��ود  وع����د 
فل�شطني،  باإعطائهم  ع��ام 
ميلك  ال  مم���ن  وع����د  وه����و 
و�لتاريخ  ي�شتحق.  ال  ملن 
فها  �ل���ي���وم.  نف�شه  ي��ع��ي��د 

�لربيطانية:  �خلطوة  بنف�س  يقوم  تر�مب  �الأمريكي  هو 
الإ�شر�ئيل  �أب��دي��ة  عا�شمة  �لقد�س  جعل  ع��ن  �أع��ل��ن  فقد 
ي�شتحق. ال  مل���ن  مي��ل��ك  ال  مم���ن  ج���دي���د  وع����د  �أي 
تغت�شب  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة  كانت  بريطانيا 
برئا�شة  �ملتحدة  و�لواليات  ملحتل،  لتمنحه  باأكمله  وطناً 
تر�مب هي �الأوىل �أي�شاً يف �لعامل و�لتي تنتزع حق �شعب 
حمتل.  لكيان  �لعا�شمة  تلك  لتمنح  �لتاريخية  عا�شمته  يف 
خجل  وب��دون  بوقاحة  تعاملت  �لعربي  �لعامل  يف  دول 
وكانت  �شيا�شي،  ح��دث  جم��رد  وكاأنه  تر�مب  �إع��الن  مع 
�أو  قلق  عن  مثل:""�إعر�ب  �حلياء  منتهى  يف  فعلها  ردود 
�أكرث  ي�شتاأهل  ال  للقد�س  جرى  ما  وتنديد" وكاأن  ��شتنكار 
�ل�شديق  قاله  ما  �إىل  �ل��ذ�ك��رة  بي  تعود  وهنا  ذل��ك.  من 
خماطبا  له  ق�شيدة  يف  �لنو�ب  مظفر  �لعر�قي  �ل�شاعر 
�لروؤ�شاء �لعرب: "�أوالد )�ل�( ما �أوقحكم... �لقد�س عرو�س 
عروبتكم... فلماذ� �أدخلتم كل زناة �لليل �إىل حجرتها ؟؟".
يكن  مل  �لفل�شطيني  �لرئي�س  موقف  �أن  �مل��خ��زي  �الأم���ر 
هو  �كتفى  فقد  �لعربية.  �لدول  تلك  مو�قف  من  قوة  �أكرث 
�إجر�ء�ت ال ت�شمن وال تغني من جوع. وحا�شيته باتخاذ 
ي�شتقيل  �أن  به  �ملفرو�س  وك��ان  تر�مب.  لها  يكرث  وال 
لكن  �الأمريكي.  �لقر�ر  مو�جهة  يف  بالفعل  ج��ادً�  كان  لو 
�لقد�س.  من  �أه��م  �لرئا�شة  كر�شي  ف��اإن  يبدو  ما  وعلى 
من �لناحية �لقانونية ال يحق للواليات �ملتحدة �الأمريكية 
عا�شمة  �أنها  على  �ل�شرقية  �لقد�س  و�شع  مع  تتعامل  �أن 
�أر�شا  يعترب  �ملقد�شة  �ملدينة  من  �جلزء  فهذ�  الإ�شر�ئيل. 
حمتلة وجميع دول �لعامل متفقة على هذه �لنقطة، وال يجوز 
�لدولية،  �ل�شرعية  قر�ر�ت  ح�شاب  على  ذلك  تفعل  �أن  لها 
و�شتمائة  مليار  يتحدى  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
عربي  مليون  �أربعمائة  وح��و�يل  �لعامل،  يف  م�شلم  مليون 
نف�شه  يطرح  �لذي  و�ل�شوؤ�ل  وم�شلمون.  م�شيحيون  بينهم 
�الآن: ماذ� بعد لو كانت ردود فعل �مل�شلمني و�لعرب على 
مثل  الإ�شر�ئيل،  عا�شمة  �لقد�س  بجعل  �الأمريكي  �الإعالن 
ردود فعلهم يف �لعام 1969 عندما مت حرق قبة �ل�شخرة، 
نفعت  �إن  ""فذكر  ت���ع���اىل  ق���ول���ه  �إىل  و�����ش���ت���ن���ادً� 
ب��اأن  �ل��ع��رب  )�ل��ل��ق��ادة؟!(  �أذّك����ر  �أن  �أري���د  �لذكرى"،  
�ل��ق��د���س ع��رو���س ع��روب��ت��ك��م، ف��م��اذ� �أن��ت��م ف��اع��ل��ون؟

القدس عروس عروبتكم يا عرب... فماذا أنتم فاعلون؟؟
ج���رع���ات ش���وق ون��ش��ي��د ال��ح��رف

ال�����ب�����ي�����ض�����اء  األي��������������������ادي  ذات  ال������ج������م������ع������يّ������ات 
جميالن  ف���االأم���ر�ن   ، ح����رْيى  ح����رْيٍة  يف  �أم�����س  ك��ن��ُت 
���ف�������س ب����ال����و�ن �ل����ف����رح و�ل��غ��ب��ط��ة. ُي����ل����ّون����ان �ل���نَّ

�شادي   " جمعّية  تقيمها  حفلة  حل�شور  دع��وة  �الأّول 
و�ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  �خل���ريّي���ة  �جل��م��ع��ّي��ة  ه���ذه  ؛  و�أنا" 
و�ليتامى  و�مل��ع��وزي��ن  �مل��ح��روم��ني  ب��االأط��ف��ال  ُت��ع��ن��ى 
ج��روح��ه��م  ف��ت��ب��ل�����ش��م   ، وع��ر���ش��ه��ا  �ل���ب���الد  ط����ول  يف 
�لو�شيئة. بالب�شمات  �الم��ك��ان  ق��در  حياتهم  وت�شربل 
و�أخرى  بيت �لّثقافة �مل�شيحّي – عبّلني و�لذي يقف على 
نذرو�  �لذين   ، �ل�ّشباب  خرية  من  جميلة  كوكبة  ر�أ�شه 
نّظمو�   فقد   ، �لعبّليني  �ملجتمع   خدمة   �شبيل  يف  �نف�شهم 
�ل�شباب  من  �الوىل  �ملجموعة   تخريج  حفل  �م�س  م�شاء 
 ، و�ال�شالمّية  �مل�شيحّية  �لطائفتني  من  �لقادة  و�ل�ّشابات 
 ، �الأ�شماك  بدل   �ل�شنانري  �أياديهم  يف  ت�شع  �أن  وحاولت 

و�أن تفتح �مامهم �الآفاق لي�شبحو� يف دنيا �لتفاوؤل و�لعطاء 
و�الآمال  �لطموحات  �الآن  منذ  حاملني   ، �ل�ّشخ�شّية  وقّوة 
�أ�ش�س  على  �ملبني  �جلذرّي  �لتغيري  على  �لعزم  عاقدين   ،
�لّزعامة  مفهوم  بعيًد� عن  �الحر�م و�خلدمة �حلقيقّية،  
�لتقليدي و�ملخرة �لتي �أثخنت حياتنا باجلروح و�لقروح.
 جميل فعاًل �أن نعطي من قلوبنا و�أالجمل �أن نعطي ِبال ِمّنة 
�ليوم  وعبّلني   ، يعطي  من  هناك  نعم  َلّذة...  �لعطاء  ففي 
ومتوج  متور   ، �لبالد  يف  �لعربّية  بلد�تنا  من  �لكثري  كما 
وديدنها  دينها  بات  �لتي  �الجتماعّية  و�الأطر  باجلمعّيات 
وزرع  و�لتالقي  و�لتاآخي  و�ملحّبة  و�لفّن  و�الأدب  �لعطاء 
بذور �الن�شانّية �جلميلة يف �لنفو�س ؛ كّل �لنفو�س، يف حني 
ج  �ملُتفرِّ موقف  بلد�تنا  معظم  يف  �ملحلّية  �ل�شلطات  تقف 
�لبع�س  ، كما  ها وال يهّمها  و�لالمبايل وكاأّن �الأمر ال يخ�شُّ
مّنا نحن �ملو�طنني ، فالبع�س يوؤمن باملقولة �لت�شاوؤمّية : 
" �شو بيطلع باإيدينا " �أو " ِفّكك ... خّلينا على ما �إْحنا" . 

ويبقى �ملجتمع عندها خاماًل ، باهًتا ، تاأكله �لرتابة وُيع�ّش�س 
موكبه  تقود   ، و�مللل  و�جلهل  و�لفقر  �لك�شل  حناياه  بني 
جماعة ال يهّمها �شوى " �شوفوين يا نا�س"  �أنا رّبكم �الأعلى".
�الجتماعية  ف��االأط��ر   ، بها  نحظى  م��ب��ارك��ة  ه��ّب��ة  نعم 
�لكثري  يف  حياتنا  م�شرح   على  تعمل  �لتي  و�جلمعّيات 
�أن  و�أخ�شى   ، و�لقلوب  دور  �ل�شّ ُتثلج   ، �لّنو�حي  من 
�الأمر  يف  و�جلميل   ، لكرثتها  �إحد�ها  �أن�شى  لئاّل  �أعّدها 
�ليوم  فتجد   ، بطو�ئفها  �لبلدة  �شمل  وتُلمُّ  تتعاون  �أّنها 
فعالية  �أي���ام  وبعد   ، �لكني�شة  قاعة  يف  �أدب��ي��ة  فعالية 
�أيام  �ىل  يتوقون  و�حل�شور   ، �مل�شجد  قاعة  يف  �أخ��رى  
�حلقيقّية. و�الخ��ّوة  و�لعفوّية  �لب�شاطة  �أي��ام  ؛  زم��ان 

فال   ، �ليوم  عليه  هو  ما  على  �الأم��ر  يبقى  �أن  �أمتّنى  كم 
�الآتي  من  �ل�شيء  بع�س  �أخ�شى  �إيّن  قلُت  �إن   � �ِشرًّ �أخفيكم 
�لفرقة  تزرع  ما  وكثرًي�   ، قريبة  �لبلدّية   فاالنتخابات   ،
�لر�أي  بحرّية  متاًما   نوؤمن  ال  زلنا  ما  الأّننا  �لنا�س،  بني 

نوؤمن  وال   ، �لتعبري  وحرّية 
�ن   "  : �ل�شهرية  باملقولة 
�ختالف �لر�أي ال ُيف�شد للودِّ 
ُيف�شد و�أكرث  �إّنه  ق�شّية" ... 
، ولذلك �أهيب مبجتمعنا  �أن 
جنعل  و�أن  ون��رق��ى  ي��رق��ى 
�النتخابّية   " �مل��ع��رك��ة   "
للديقر�طّية  ا  حقيقيًّ ُعر�ًشا 
علًما   ، �لر�أي  حلرّية  وفرًحا 
 " كلمة  �ىل  �أم��ي��ل  ال  �أّن��ن��ي 

معركة" �نتخابّية وكنت �أمتّنى �أن ُت�شتبدَل بكلمة  ُعر�س.
و�إط���ار  جمعّية  ل��ك��ّل  ع��ط��رة  �أزّف���ه���ا  م��ن��ت��ور  ����ش��م��ام��ة 
َب  ُن�شْ و���ش��ع   ، �مل��ح��ل��ّي  �ل��ع��رب��ّي  جمتمعنا  يف  �شعبّي 
و�أن   ، للغري  �لعون  يد  ومي��ّد  �ملو�طن  يخدم  �أن  عينيه 
ن��ور.  ���ش��اّلل  كتفه  ع��ل��ى  و�ل��ع��ل��م  �ل��ع��ط��اء  ل���و�ء  يحمل 

زه���������ي���������ر دع�����ي�����م

و�مل�شرية  �ملظاهرة  يف  �مل�شاركة  �شرف  يل  ك��ان 
�الرثوذك�شي  �مل��ل��ّي  �مل��ج��ل�����ُس  �ل��ي��ه��ا  دع���ا  �ل��ت��ي 
�شفقات  �شد  �الرثوذك�شي،  و�ملوؤمتُر  �حليفاوي 
قام  �لقد�س،  مدينة  يف  وعقار�ت  �ر��شي  ت�شريب 
جهات  ل�شالح  ثيوفيلو�س  �لبطريرك  بها  ويقوم 
��شتيطانية.  �شهيونية  ج��ه��ات  ومنها  خمتلفة 
ورّددْت��ه��ا  �الي��دي  رفعتها  �لتي  �ل�شعار�ت  وم��ن 
�لبطرك".  عزل  مطلب  "�ول  �شعار  كان  �حلناجُر 
رغم عد�لة هذ� �ملطلب و�حقّيته، فاإن �شديقي �مني 
�لذي كان حماذيا يل يف �مل�شرية �لتي �نطلقت من دو�ر 
�ليون�شكو يف حيفا، نحو كني�شة �لروم �الرثوذك�س، 
كان يت�شاءل على م�شمعي باأمٍل وبح�شرة: "هّب �ن 
�شيكون  �جلديد  �لبطرك  فهل  فعال،  �شيحدث  ذلك 
�ف�شل  هو  �حلايل  �لبطرك  وهل  �حلايل؟  من  �ف�شل 
�ل�شّدة  على  �لبطاركة  تعاقب  وه��ل  �شلِفه؟  من 
�لبطريرُك  �ختطفها  �ن  منذ  �لقد�س  يف  �لبطريركية 
قد   ،1534 �شنة   ، جرمانو�س،  �ملقنَّع  �ليوناين 
هذه  �و���ش��اع  حت�شني  يف  �من��ل��ة  قيد  ول��و  �شاهم 
�لطائفة �الرثوذك�شية �لعربية ؟ وهل هذه �ملظاهرة 
�شتحقق ما مل حتققه �شل�شلٌة طويلٌة من �ملظاهر�ت 
�خلم�شة  �لقرون  خالل  و�ملوؤمتر�ت  و�العت�شامات 
�الرثوذك�س  �لعرُب  يوما  �شيتحرر  وهل  �الخرية؟ 
�لتابعني للبطريركية �ملقد�شية، من �لت�شّلط �ليوناين 
�عناقهم؟".   على  و�لقاعد  �شدورهم  على  �جلاثم 
هذه �لت�شاوؤالت �لتي �طلقها �مني و�لتي تطغى "ال 
منقب�شا  يبدو  جعلته  قد   ، �جوبتها  على  �لنافيُة" 
ع�شبيَّ �ملز�ج، مما جعلني �قلُق على �شحته �لتي 
�ملّت  قد  كانت  قلبية  نوبٍة  �عقاب  يف  ه�شًة  باتت 
روحه  عن  �خّفف  �ن  فقررُت  قليلة،  ��شهر  قبل  به 
بنادرٍة  م�شتمدة   من وحيِّ �ملوقف �لذي كّنا فيه. 
قلُت المني �ن تعبرَي " قاِعد على �عناقهم" �لذي ورد 
قعدة  قاعد   " بتعبري  يذكرين  قليل،  قبل  حديثه  يف 
ُيطلق  و�ل��ذي  �جلليل،  قرى  يف  �ملتد�ول  خوري" 
ذلك  �أك��ان  موقعه  من  زحزحُته  ميكن  ال  من  على 
من�شبا دينيا �و مدنيا ..�لخ، باعتبار �ن �خلوري يف 
جمتمعنا �شيما يف �ملجتمع �لقروي �جلليلي، له من 
�الحر�م و�العتبار، ما مينحه مركَز �ل�شد�رة غري 
ُمه بح�شانٍة ع�شّيٍة على كِل  �ملناَزع يف �لديو�ن ويدعِّ
َمْن ي�شتعِجُله �و ي�شتحّثه، في�شبح طوُل �ل�شهرة يف 
�لديو�ن منوطا بطول قعدة )قعود( �خلوري. غري 
�ن هذ� �لتعبري، �ي " قاعد قعدة خوري"، قد �كت�شب 
�لنا�س  فا�شبح  ف�شوطه،  قريتي  يف  مغايرة  �شورًة 
خوري"،  ركبة  "ر�كب  ذ�ت��ه:  �ل�شياق  يف  يقولون 
عكرمة  �ب��و  قاله  ملا  و��شتلطافا  ��شتظر�فا   رمب��ا 
�لتالية: �لرو�ية  ح�شب  حلام  با�شيليو�س  للخوري 
�شنة  �لعرب،  مبطر�ن  �مللّقب  حجار  �ملطر�ن  قام 
بتعيني  طرق،  حادث  يف  وفاته  قبيل  �ي   1940
خلدمة  جديد�  كاهنا   حلام  با�شيليو�س  �خل��وري 
كان  �ال�شقفية.  ملدر�شتها  ومدير�  ف�شوطة  رعية 
�خلوري با�شيليو�س �آنذ�ك �شابا يف مقتبل �لعمر وقد 
�نهى للتّو در��شَته �الكلرييكية يف مدر�شة �ل�شالحية 
يف �لقد�س.   عمل هذ� �خلوري بجدٍّ ون�شاط ولطف 
فا�شتحوذ على �حر�م �لنا�س وتقديرهم، مّما جعل 

عليه  يلقي  �مل��ط��ر�ن 
خدمة  مهمَة  �ي�شا 
�لعدد  قليلِة  رع��ي��ٍة 
حرفي�س  ق���ري���ة  يف 
لف�شوطة،  �ملجاورة 
و�لتي تبعد عنها  نحو 
�شبعة كيلومر�ت يف 
�ر�س جبلية �شعبة. 

ففي  مهامه.  مبمار�شة  با�شيليو�س  �خل��وري  �بتد�أ 
يف  �لقد��س  خدمة  �نهى  �ن  وبعد  �أحد  يوم  �شباح 
خلدمة  حرفي�س  �ىل  ف��ور�  �لتوجه  �ر�د  ف�شوطه، 
متوفرة  �ل�شيار�ت  تكن  مل  هناك.  �لثانية  رعيته 
يتم  كان  و�لتنقل  ف�شوطه وحرفي�س،  بني  ما  �آنذ�ك 
�و  �خليل  على  ركوبا  �و  �الق��د�م  على  م�شيا  غالبا 
�ن ي�شتعني  �ر�د �خل��وري  �ل��دو�ب �الخ��رى.  على 
�ىل  ذهابه  يف  لري�فقه  ف�شوطه  �شباب  من  بو�حد 
حرفي�س و�يابه منها. لّبى �بو عكرمة �لند�ء، وكان 
لبق  �لبديهة،  �شريع  �لهمة،  عايل  �شابا  �هلل  رحمه 
�حلديث، حا�شر �لنكتة وظريف �ملع�شر ف�شال عن 
كونه مغرما بالزجل �للبناين كمعظم �هايل ف�شوطة.
�بو  جّند  ملهمته،  وت�شهيال  للخوري  �إح��ر�م��ا   
هو  ليكون  �حل����ّر�ث  �لكدي�س  ح�شاَنه  عكرمة 
حرفي�س  �ىل  طريقه  يف  �خل��وري  خدمة  يف  �ي�شا 
�ب��و عكرمه �حل�����ش��ان من  ن��ّظ��ف  ذه��اب��ا و�ي��اب��ا. 
ظهره  على  وو�شع  عليه،  �ملر�كم  غبار�لفالحة 
"�ل�شاغر". ب��ا���ش��م  �مل��ع��روف  �ل��ق��روي  �ل�����ش��رج 

لّبى �خلوري دعوة �بي عكرمه، فاعتلى ظهر �حل�شان 
متكئا على كتف �لرجل، و��شتقّر فوق �ل�شاغر، تاركا 
�لر�شن بيد �بي عكرمه ليجّر �حل�شان ، من ف�شوطه 
ما  ��شر�حة.  بدون  حرفي�س،  كني�شة  مدخل  حتى 
�ن  �نتهى �لطق�س �لديني، حتى خرَج �خلوري من 
�لكني�شة م�شتعجال هذه �ملرة �ي�شا، ومعتذر� البناء 
رعية حرفي�س، و�ي�شا للم�شايخ �لدروز �لذين كانو� 
بانتطاره يف �شاحة �لكني�شة للت�شليم عليه ودعوته 
لزيارتهم ، ودومنا مقدمات كثرية عاد ليعتلي ظهر 
�حل�شان تاركا �لر�شن بيد �بي عكرمه، على طريق 
��شر�حة.  �و  توقٍف  ب��دون  ف�شوطه  �ىل  �لعودة 
�با  �نهك  قد  �لتعب  كان  ف�شوطه،  �ىل  و�شال  عندما 
عكرمه. �ر�د �خلوري �ن يرّجل، ف�شارع �بو عكرمة 
�دعك ترّجل  "لن   له:  قائال   ، �ىل �عر��س طريقة 
�خلوري  قال  عليك".  يغ�شب  �هلل  يل:  قلَت  �إذ�  �إال 
)با�شتغر�ب  �شديد(: "ملاذ� يا �بو عكرمة؟! وكيف 
ميكنني �ن �قول لك هذ�؟! وهل هذ� معقول؟!". لكن 
�با عكرمة بقي م�شر� على ر�أيه وهو يقول للخوري: 
"�إما �أن تقول يل: �هلل يغ�شب عليك، و�إما �أن �تركك 
مرة  �خل��وري  حاول  �حل�شان".  ظهر  على  معلًقا 
�خرى �ن يتخل�س من هذ� �لطلب �ل�شعب، فا�شطدم 
�بو  �تخذه  �لذي  ذ�ته  �حل��ازم  باملوقف  جديد  من 
عكرمة قائال : "هذ� هو قر�ري �الخري". مل يبق �مام 
"�ملطّب"  هذ�  من  �لتخل�س  يحاول  �ن  �ال  �خلوري 
يغ�شب  �هلل  عكرمة،  �بو  يا  �هلل  ملجد  "طّيب  فقال: 
قائال:  عري�شة  �بت�شامة  عكرمة  �بو  �إبت�شم  عليك". 
خوري". ْب  َبَركِّ َبِعْد  �ذ�  علّي  يغ�شب  �هلل  " فعال، 

ق�������اع�������د ق�������ع�������دة خ��������وري
خ�������وري ع�����ي�����د  ح���������امت  د. 

 بعد �أن قمت بجولة يف �شو�رع �ملدينة برفقة وفد من 
خارج �لبالد الأعر�س لهم �أجمل معامل مدينتي �الثرية 
بد�أت  حيث  فيها،  �مل��وج��ودة  �ل�شياحية  و�الأم��اك��ن 
�حلديث عن تاريخ مدينتي و�شبب ت�شميتها و�أهميتها 
�أنظار  حمط  من  عليه  كانت  ملّ��ا  �جلو�نب  كافة  من 
و�جلغر�يف،  �ال�شر�تيجي  ملوقعها  و�حلكام  �لوالة 
�لديني  و�لتنّوع  �ملميز  �لن�شيج  عن  حديثي  وتابعت 
�لبلد  �أبناء  �ل�شلمي و�ملحبة و�ل�شالم بني  و�لتعاي�س 
يف  بِنَي  �لذي  �لقدمي  �جلامع  دخلنا  ثّم  ومن  �لو�حد، 
�لزيد�يّن..  �لعمر  ظاهر  زمن  يف  ع�شر  �ل�شابع  �لقرن 
يعود  �لتي  �لعريقة  �لكني�شة  جارته  �أي�شاً  وزرن��ا 
بني  خلوة  ودخلنا  خلت.  عديدة  �أزمنة  تاريخها 
ز�ل  ال  �لذي  �لعتيق  �لكني�س  ثّم  �لقدمية،  معروف 
�لزهّو  ومتّلكني  كبريَ�.  �شمعد�ناَ  ر�أ�شه  فوق  يحمل 
مبدينتي وجوهرها �لثمني حني ��شتاأنفنا �مل�شري نحو 
�حلجر �ملوجود يف قلعتنا، و�لنق�س �ملحفور يف �شخر 
مركز  يف  عر�س  على  �ملربع  بالدير  م��رورً�  مغارتنا، 
�لبلدة �لقدمية، و�لذي �أقيم على �أنقا�س كني�شة يعود 
�ل�شوق  �أن�شى  �أن  يل  وكيف  �لر�بع...  للقرن  تاريخها 

�لذي  و�لربج  �ملهجورة،  باحلو�نيت  �ملزدحم  �لقدمي 
ت�شاقطت حجارته ومل يبَق منه �شوى َ�ثار ال تدل على 
ال  دمعاَ  تذرف  �لتي  و�لعني  موقعه،  على  �إمنا  �شكله 
�شر�با.. فبعد �أن كنت فخورَ� �نتابني �خلجل مّما ر�أت 
عيني.. لعدم حفاظنا على ما منلك من كنوز ال متتلكها 
�ل�شّيارة  و��شتقللنا  �ملجاورة.  و�لقرى  �ملدن  باقي 
على  �أنظارنا  لتقع  و�أزقتها،  �ملدينة  �شو�رع  لنجوب 
�أكو�م �لقمامة هنا وهناك، فغمرين خجل فوق خجلي، 
باحلديث  �الأم��ر  فتدبرت  �أت�شرف.  كيف  �أع��رف  ومل 
وروعة  تاللها  ب�شبع  وجمالها  �ل�شغ�رى  روم�ا  عن 
�أزمة �شري يف �ل�شو�رع �لرئي�شية  تاريخها.. فالزمتنا 
ف�شاألني  حفرة..  من  تخلو  تكاد  ال  �لتي  و�لفرعية 
�أحدهم �أين �أرى �شيار�ت قد ركنت على جو�نب �لطريق 
�لفو�شى؟!  هذه  عن  �مل�شوؤول  ومن  �أ�شحابها؟  �أين 
ومنذ متى �أ�شبحت �شو�رعكم معر�س �شيار�ت للبيع 
�النتماء  �أي��ن  �ملعطلة؟!  لل�شيار�ت  موقف  و�أخ��رى 
على  �ل�شفاعمرية  �مل�شلحة  وتف�شيل  �لعطاء  وحب 
�مل�شلحة �ل�شخ�شية؟ قد ح�شبت �أن جل �أيامكم �أعياد 
يف  ود�ر  �لكلمات  هذه  عند  فتوقفت  �ل�شري!  لزحمة 
خاطري عدة ت�شاوؤالت.. فا�شطررت للجلو�س �شاعات 
و�شاعات �أفكر بتلك �لكلمات �لتي مل تفارق م�شامعي.. 
�أهمية عن  �أين �النتماء وحب و�لعطاء ملدينة ال تقل 
كربى �ملدن و�أعرقها.. مدينة حتت�شن جمال �ل�شرق 
ثمينة  َ�ث��ار  على  ت�شتمل  مدينة  �ل��ت��اري��خ..  وعبق 
و�أخرى فريدة ال تقدر بثمن.. مَل �الإهمال و�لهجر�ن؟! 
عليكم؟؟؟ ف�شل  لها  �ألي�شت  مدينتكم..  هذه  �ألي�شت 

روم�������������ا ال���ص���غ�������رى
عمشة  ع��م��ر  ال��ك��ري�����م  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ل�����م 

قد مّر �شهر على فر�قك وكّل يوم يزد�د �حلنني! ��شتقُت 
تنعمني؟! �أن��ت  �لثانية  �لدنيا  �أيف  �الأم��ني،  �أم  �إليك 

هنا  تكّلمنا،  هنا  م��ًع��ا،  ذكرياتنا  وت��رك��ِت  رح��ل��ِت 
همومنا،  ت�����ش��اط��رن��ا  ه��ن��ا  ب��ك��ي��ن��ا،  ه��ن��ا  ج��ل�����ش��ن��ا، 
مل���ن �أ���ش��ك��و ب��ع��دك ي���ا �أّم������ي  ومب���ن �أ���ش��ت��ع��ني؟!

ي��خ��ط��ف  ح������ني  �مل����������وت  �أف������ظ������ع  م������ا  �آه 
�أح���ب���اءن���ا وي���رك���ن���ا ن���ع���اين ون�����ش��ك��و �الأن�����ني.

وجارتي  �أّم��ي  فاأنِت  �ليوم  �أ�شتاقك   كم  �أّم��ي  يا  �آه 

وم�����������ش�����ت�����ودع 
�أ������������ش�����������ر�ري 
و�����ش����دي����ق����ت����ي 

�ل������������������ت������������������ي ت���������ن�������������������ش���������ح���������ني.
هل  وحممد،  نبيل  و�أ�شقائي  �أّمي  يا  �أبي  ��شتقبلك  هل 
طماأنتهم عن فلّذ�ت �أكبادهم، عن تخرجهم وجناحاتهم 
لتفرحيهم وتوؤن�شني وحدتهم، لن �أن�شاكم �أهلي، و�شاأظّل 
�أتذكركم يف كل حني. يرحمكم �هلل ويجعل مثو�كم �جلنة.                                     

اهلل  رح��م��ه��ا  األم���ني  أم  إىل 
الشيخ ح���م���ادة  ح��ك��م��ات 
ش��ف��اع��م��رو ن�����زار  أم  ال��ش��ي��خ  آم�����ال 

عايدة حمادة- خطيب  شفاعمرو

على فر�قك �أم �الأمني
ي�شربنا �هلل ويعني

ُخذي �شالمنا لالأحّبة 
��شتقنا ومالأَنا �حلنني
�أبناوؤك ��شتاقو� �إليِك

�ليوم باأح�شانهم �شتنامني
�أخربيهم عن �الأحّبة

�أخربيهم وال تتعرثي
�شافرِت �ليوم الأحبائك

��شتاقو� �إليك لو تعلمني
لقاء �الأحّبة �شيثلج �شدرك

�شتنعمني هذ� يقني
فقدنا عقلك �لر�جح

وبات ي�شكننا �الأنني
جميلة كنت دوًما

لو�ء �ملحّبة حتملني
يرحمك رّبي  ويرعاِك
وي�شكنك �جلّنة �آمني

وداعً�����������������ا األم�����������������ني  أم 
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ك�شفت در��شة حديثة عن بع�س �أعر��س �الإجهاد و�لتوتر 
و�لفيتامينات. �ملعادن  نق�س  ب�شبب  تظهر  قد  �لتي 

يف  حا�شماً  دورً�  تلعب  �لتغذية  �أن  �مل��ع��روف  فمن 

فر�ت  �أن  كما  لالإجهاد،  �جل�شم  ��شتجابة  كيفية 
و�ملعادن. �لفيتامينات  نق�س  �إىل  ت��وؤدي  �الإجهاد 

ب�شبب  �ل�����ش��ف��اه  ت�����ش��ق��ق  �ل��ق��ل��ق  ي�����ش��ب��ب  ك��م��ا 
بقعاً  �أي�����ش��اً  وي�شبب   ،"B6" فيتامني  نق�س 
�ل��زن��ك. نق�س  ب�شبب  �الأظ���اف���ر  ع��ل��ى  بي�شاء 
باالإم�شاك  �ل�شخ�س  �إ�شابة  يف  �لتوتر  ويت�شبب 
�ملاغن�شيوم. يف  ن��ق�����س  ب�شبب  و�الإ����ش���ه���ال، 

�أم���������ا �ل������ف������م، ف����ل����م ي����ن����ج �أي�����������ش�����اً م��ن 
�مل�������ش���اك���ل �مل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ت���وت���ر و�ل���ق���ل���ق.

�ل��ل��ث��ة ب�����ش��ب��ب نق�س  ف��ال��ق��ل��ق ي�����ش��ب��ب ن��زي��ف 
�لتهابات  ي�شبب  �ل��ت��وت��ر  �أن  كما   ،"  "Cفيتامني
."A" ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����س  ب�شبب  و�ل�����ش��در  �حل��ل��ق 

األع�������راض  ه������ذه  ع���ل���ي���ك  ظ����ه����رت  إذا 
ف���أن���ت ت��ع��ان��ي م���ن اإلج����ه����اد وال��ت��وت��ر

ح��ل��ول  �إىل  �خل�����رب�ء  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��و���ش��ل��ت 
�لعاد�ت  بع�س  مبمار�شة  تتمثل  �ل��وزن،  الإنقا�س 

من  �لتخل�س  يف  �شت�شاعدك  �ل��ت��ي  �ل�شباحية 
ومنها: �جل�����ش��م،  يف  �ل���ز�ئ���دة  �ل��ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات 

ي�����ش��اع��د  ب�������ارد  مب�����اء  �ال����ش���ت���ح���م���ام   -  1
�ل���ده���ن���ي���ة �خل�����الي�����ا  م�����ن  �ل���ت���خ���ل�������س  يف 
�ال�شتيقاظ وقت  �ملاء  من  لر  ن�شف  �شرب   -  2
�ل�شباح يف  �الأخ�شر  بال�شاي  �لقهوة  ��شتبد�ل   -  3
�الإف���ط���ار وج��ب��ة  ت���ن���اول  ع��ل��ى  �حل���ر����س   -  4
و�لفول كالبي�س  �ل�شباح  يف  �لربوتني  تناول   -  5
6 - ممار�شة �لريا�شة �شباحاً ت�شاعد يف �إنقا�س �لوزن
�ل�������ش���م�������س  الأ������ش�����ع�����ة  �ل����ت����ع����ر�����س   -  7
���ش��ب��اح��اً ي��ن�����ش��ط ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��م��ث��ي��ل �ل��غ��ذ�ئ��ي

الزائدة بجسمك الكيلوغرامات  7 عادات صباحية تخلصك من 
بانتظام  يتناولون  من  �أن  �أمريكية  در��شة  �أف��ادت 
و�ل��ل��وز  �جل����وز  ي�شمل  �مل��ك�����ش��ر�ت  م��ن  م��زي��ج��ا 
و�ل��ب��ن��دق و�ل���ف���ول �ل�����ش��ود�ين وغ��ريه��ا ق��د تقل 
�لقلب. ب��اأم��ر����س  �الإ���ش��اب��ة  �ح��ت��م��االت  ل��دي��ه��م 
�حلياة  ومنط  �ملر�شي  �لتاريخ  �لباحثون  وفح�س 
و�لعاد�ت �لغذ�ئية الأكرث من 210 �آالف من �لعاملني 
��شتمرت  �لرعاية �ل�شحية. وخالل متابعة  يف جمال 
�أكرث من 20 عاما �أ�شيب 14136 �شخ�شا باأمر��س 
�أ�شيبو�   8390 بينهم  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  يف 
بجلطات. و5910  �لتاجي  �ل�شريان  يف  مب�شاكل 

من  غر�ما   28 تناولو�  من  �أن  �لدر��شة  ووج��دت 
�ملك�شر�ت خم�س مر�ت على �الأقل يف �الأ�شبوع تر�جع 
�حتمال �إ�شابتهم ب� �أمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية 
�إ�شابتهم  �حتمال  وت��ر�ج��ع  �ملئة  يف   14 بن�شبة 
�ملئة. يف   20 بن�شبة  �لتاجي  �ل�شريان  يف  مب�شاكل 

�لتغذية  علم  يف  �لباحثة  بوباتري�جو  �شيلبا  وقالت 
بو�شطن  يف  �لعامة  لل�شحة  ت�شان  تي.�إت�س  بكلية 
متنوعة  جمموعة  "تناول  هارفارد  جلامعة  �لتابعة 
من �ملك�شر�ت ولو لب�شع مر�ت �أ�شبوعيا مفيد يف تقليل 
�لدموية". و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر 
ل��ك��ن��ه��ا ن�����ش��ح��ت ب���ع���دم �الإف��������ر�ط يف ت��ن��اول 

�مل���ك�������ش���ر�ت وجت���ن���ب �الأن����������و�ع �مل��م��ل��ح��ة.
�مل��ك�����ش��ر�ت  "حتتوي  ب���وب���ات���ري�ج���و  وق���ال���ت 
تناولها  ي��ج��ب  ع��ال��ي��ة.  ح���ر�ري���ة  ���ش��ع��ر�ت  ع��ل��ى 
�أخ��رى  باأطعمة  و��شتبد�لها  �شغرية  بكميات 
�لغذ�ئي". للنظام  �إ�شافتها  ولي�س  بروتينية 
�ملك�شر�ت  تناول  بني  �لباحثون  ربط  و�أن  و�شبق 
وتر�جع خطر �الإ�شابة باأمر��س �لقلب ود�ء �ل�شكري 
و�رتفاع �شغط �لدم لكن معظم �الأبحاث �لتي �أجريت 
بوجه  �ملك�شر�ت  تناول  على  ركزت  �ل�شدد  هذ�  يف 
�أكرب. فو�ئد  ذ�ت  بعينها  �أن��و�ع  حتديد  دون  ع��ام 
�الإنرنت  على  ن�شرت  و�لتي  �جلديدة  �لدر��شة  �أما 
فركزت  �لقلب  ل�شحة  �الأمريكية  �لكلية  ب��دوري��ة 
�أن من  �أنو�ع �ملك�شر�ت كل على حدة ووجدت  على 
يتناولون �جلوز مرة يف �الأ�شبوع على �الأقل �نخف�س 
و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر  لديهم 
عندهم  تر�جع  بينما  �ملئة،  يف   19 بن�شبة  �لدموية 
بن�شبة  �لتاجي  �ل�شريان  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر 
21 يف �ملئة مقارنة مبن ال يتناولون �جلوز مطلقا.

على  ح�شتني  ت��ن��اول  �أن  �ل��در����ش��ة  وج���دت  كما 
بر�جع  ي��رت��ب��ط  #�لفول_�ل�شود�ين  م��ن  �الأق����ل 
خ��ط��ر �الإ����ش���اب���ة ب���اأم���ر�����س �ل��ق��ل��ب و�الأوع���ي���ة 
�الإ�شابة  وخ��ط��ر  �مل��ئ��ة  يف   13 بن�شبة  �ل��دم��وي��ة 
�ملئة. يف   15 بن�شبة  �لتاجي  �ل�شريان  يف  مب�شاكل 

كما تو�شلت �لدر��شة �إىل �أن تناول ح�شتني �أو �أكرث 
من �ملك�شر�ت كاللوز و #�لكاجو و #�لف�شتق مرتبط 
�الإ�شابة  خطر  يف  �ملئة  يف   15 ن�شبته  بانخفا�س 
يف   23 وبن�شبة  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س 
�لتاجي. �ل�شريان  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر  يف  �ملئة 

تناول  بني  يربط  دليل  �إىل  �لباحثون  يتو�شل  ومل 
�ملك�شر�ت وخطر �الإ�شابة باجللطات ولكنهم ر�شدو� 
�أن �حتمال �الإ�شابة باجللطة يكون �أقل عند من تناولو� 
كميات �أكرب من غريهم من �لفول �ل�شود�ين و�جلوز.

هذا ما سيفعله بجسمك تناول مزيج من املكسرات!

�أي  عن  خطورته  تقل  ال  د�ًء  �لطاقة_�ل�شلبية  تعد 
�الإن�شان. بج�شم  يفتك  �أن  ميكن  ع�شوي  مر�س 
�لنا�س  بع�س  من  �ل�شلبية  �لطاقة  ه��ذه  وتتمكن 
�الإيجابية  غ��ري  �الأف���ك���ار  يف  �نغما�شهم  نتيجة 
بكل  حم���اول���ني  �ل��ت�����ش��اوؤم��ي��ة،  �أو  و�مل��ح��ب��ط��ة 
�ملنحى  ه��ذ�  الت��خ��اذه��م  �الأع����ذ�ر  �إي��ج��اد  جهدهم 
و�شغوطها. �حلياتية  �مل�شاكل  بدعوى  �ل�شلبي 

و�خلطري يف �الأمر �أن هوؤالء �الأ�شخا�س ال يحتفظون 
لكنهم  فح�شب،  الأنف�شهم  �ل�شلبية  �لطاقة  بهذه 
يفر�شونها ب�شكل مبا�شر على �ملحيطني بهم، ما يجعلهم 
�ملزعجة. �ل�شلبية  �مل�شاعر  هذه  من  �أي�شاً  يعانون 

�ل�شلبية  �لطاقة  جتنب  يف  يرغبون  ممن  كنت  فاإذ� 
ب�شيطة،  طرق   5 �إليك  بك،  �ملحيطني  من  لالآخرين 
بو�شت": هيلث  "ديلي  م��وق��ع  يف  ج���اءت  ك��م��ا 
فيك �الآخ����ري����ن  ب������ر�أي  �ل���ت���اأث���ر  ع����دم   -  1

م�شتحياًل،  �أم���رً�  ب��ك  �ملحيطني  ك��ل  �إر���ش��اء  يعد 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة عنك  �آر�ئ���ه���م  ب��ك��ل  ت��ه��ت��م  ول���ذل���ك ال 
نف�شك  ع��ن  ر����ش��ي��اً  ت��ك��ون  �أن  ج��اه��دً�  وح����اول 
�الآخ��ري��ن. �إر���ش��اء  و�أف��ع��ال��ك دون �الج��ت��ه��اد يف 
2 - عدم �لتاأثر �لعاطفي �ل�شديد مب�شاكل �الآخرين

لكن  �الآخ��ري��ن،  م�شاكل  مع  �لتعاطف  من  باأ�س  ال 
هذه  يف  �ل�شديد  �لعاطفي  فاالنغما�س  ب��ح��ذر، 
�مل�شاكل يجعلك تعاين من �لطاقة �ل�شلبية �ملزعجة 
و�إذ�  �الأ�شا�س،  من  يعنيك  ال  �ملو�شوع  �أن  رغ��م 
و�النغما�س  �لتعاطف  بني  �لتفريق  من  تتمكن  مل 
ه��وؤالء  ع��ن  �البتعاد  فعليك  �الآخ��ري��ن  م�شاكل  يف 
�مل��زع��ج��ة. �ل�شلبية  �ل��ط��اق��ة  ي�����ش��درون  مم��ن 
�حل��������������������دود و�������������ش������������ع   -  3

�الأ�شخا�س  م��ع  ح��دود  و�شع  على  حري�شاً  ك��ن 
وكلما  معهم  ح��ي��ات��ك  ت��ت��ح��ول  ال  ك��ي  �ل�شلبيني 
ح��دود  ال  �ل�شلبية  م��ن  دو�م���ة  �إىل  بهم  �لتقيت 
�الإ�شغاء  على  جمرب  غري  �أن��ك  جيدً�  و�علم  لها، 
�الأ�شياء. ك��ل  م��ن  و�شجرهم  لت�شاوؤمهم  دوم���اً 
ب�����وق�����ت�����ك �ال��������ش�������ت�������م�������ت�������اع   -  4
لنف�شك  �ل��وق��ت  بع�س  تخ�شي�س  ج��دً�  �ملهم  م��ن 
�ال�شرخاء  من  تتمكن  حتى  �جلميع  عن  بعيدً� 
باأ�س  ف��ال  �خلا�شة،  �أم���ورك  يف  ب��ه��دوء  و�لتفكري 
�أو  �ملنزل،  �شرفة  يف  لديك  مف�شل  كتاب  قر�ءة  من 
�ال�شرخاء  مع  �ملف�شلة  قهوتك  من  كوب  �حت�شاء 
�الأم����ور  ف��ه��ذه  �ل���وق���ت،  لبع�س  �الأري���ك���ة  ع��ل��ى 
ر�ئعة. �إيجابية  طاقة  ومتنحك  �لن�شاط  جت��دد 
�مل�������ش���اع���ر ع����ل����ى  �ل���������ش����ي����ط����رة   -  5

�ل�شخ�س �مل�شتقر نف�شياً هو �لذي ي�شتطيع �أن ي�شيطر 
على م�شاعره وال ي�شمح لها بال�شيطرة عليه، و�لطاقة 
�ل�شلبية �ملنبعثة من �ل�شخ�س نف�شه �أو من �ملحيطني 
به تعد �أحد تلك �الأ�شياء �لتي يجب �أن ت�شيطر عليها.

5 طرق بسيطة جدًا تجنّبك الطاقة السلبية لآلخرين

هل هذه �لطقطقة خطرة �أم ال، وهل طقطقة �الأ�شابع 
طبيعية؟ هذه �مل�شائل هي مو�شع نقا�س بني �خلرب�ء.

ي�شاألني  دي��ف��وت��وف،  ف��الدمي��ري  �الأخ�����ش��ائ��ي  ي��ق��ول 
تبقى  مكافحتها.  وكيفية  �مل�شاألة،  هذه  عن  �لكثريون 
حاد  وج��دل  نقا�س  مو�شع  �لطقطقة  ه��ذه  �أ�شباب 
�لر�شبات  �شببها  ب��اأن  يوؤكد  �لبع�س  �خل��رب�ء.  بني 
على  دليل  �أنها  من  متاأكد  �الآخ��ر  و�لبع�س  �مللحية. 
�ل�شائل  باأن  يقول  من  وهناك  �ملفا�شل.  �لتهاب  بد�ية 
�لزاليل �لذي ميالأ جتويف �ملفا�شل تتكون فيه فقاعات 
ينخف�س  �ملف�شل  كب�شولة  تتمدد  وعندما  غ��ازي��ة، 
فقط. فر�شية  هذ�  �أن  بيد  �لطقطقة.  ون�شمع  �ل�شغط 

هذ�  �أن  مع  �أي�شا،  �الأط��ف��ال  عند  تطقطق  �ملفا�شل 
�لر�شع  وع��ن��د  ���ش��ن��ه��م.  ل�شغر  ي��ح��دث  �أال  ي��ج��ب 
�ل�شغط يف ع�شالتهم، وهذ�  �لطقطقة مرتبطة بنق�س 

�ملفا�شل،  يف  خلل  �أي  يوجد  ال  الأن��ه  مر�شا،  لي�س 
�شعيفة. باملف�شل  �مل��ح��ي��ط��ة  �ل��ع�����ش��الت  �إن  ب��ل 
�أما �الأطفال �الأكرب �شنا و�ملر�هقون، فقد يكون هذ� دليل 
�أو  �لفقري(  �لعمود  )�نحر�ف  �إ�شابتهم باجلنف  على 
�إ�شابة مكت�شبة يف �حلو�س �أو �أ�شفل �لر�أ�س "�لق�شاء". 
مر�س �جلنف ي�شيب كامل �جل�شم من قمة �لر�أ�س �إىل 
�لكعبني، لذلك تكون �ملفا�شل يف غري و�شعها �لطبيعي.
�أما كبار �ل�شن فاإ�شافة �إىل ما ذكر �آنفا فت�شاف �لتغري�ت 
�أكرث  ت�شبح  �لتي  و�لرو�بط  �لغ�شاريف  �حلا�شلة يف 
يف  �خللل  �أن  كما  �الأم���الح.  فيها  تر�كم  وق��د  كثافة 
�لزاليل. �ل�شائل  �إفر�ز  نق�س  �إىل  يوؤدي  قد  �لكبد  عمل 
ب�شورة  �الأح��م��ال  زي��ادة  ب�شبب  �لطقطقة  تظهر  قد 
�لغ�شروف  ت��اآك��ل  ي�شبب  م��ا  �ملفا�شل  على  مزمنة 
�لطارئة. �الإ���ش��اب��ات  ه��ذ�  �إىل  ي�شاف  و�ل��رو�ب��ط. 
�إن ظهور طقطقة يف �ملفا�شل يوؤكد على �شرورة مر�جعة 
عالجها. وكيفية  �شببها  لت�شخي�س  �أخ�شائي  طبيب 
ملنع  ب��دين  ن�شاط  مبمار�شة  �الأخ�����ش��ائ��ي  وين�شح 
 10 �مل�شي  �شرورة  �إىل  وي�شري  �لطقطقة،  هذه  ظهور 
�ل�شباحة.  وممار�شة  �أدنى،  كحد  يوميا  خطوة  �آالف 
على  �ملحتوية  �لغذ�ئية  �ملو�د  بتناول  ين�شح  وكذلك 
جيالتني طبيعي ي�شاهم يف تكوين ن�شيج �لغ�شاريف.

طقطقة املفاصل هل هي طبيعية أم ال؟
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مرحلتيـن  يشـمل  (تقشـير)  بيلينـج  منتـج  الرائـدة  النكـوم  ماركـة  أطلقـت 
متقّدمتيـن للعنايـة بالبشـرة فـي منتـج واحـد ولمـّدة 28 يوًمـا، لتحصلـي علـى 
نتائـج ظاهـرة للعيـان، تتمّثـل ببشـرة وجه متجانسـة، أكثـر إشـراًقا والتجاعيد 

قـد تراجعـت.
14 المرحلـة 1: 

14

14 المرحلـة 2:

28

الفـرع الجديـد، Adika north كمـا الفرع الرئيسـي في ديزنغوف سـنتر، يدور حول 
فكـرة متغّيـرة، فـي إطارهـا يتـم تغييـر ديكـور الحانـوت مـرة كل عـّدة أسـابيع، 
حيـث يمنـح للزبائـن تجربـة شـراء متغيـرة وممتعـة. وسـتفتتح Adika  فرعهـا 
المناسـبة  وبهـذه  الخامسـة مسـاًء،  السـاعة   2017/12/10 األحـد  يـوم  الثانـي 

سـيحصل أول 50 زبـون علـى بطاقـة هديـة.
Adika

Adika

Adika :Adika يقـول ددي شورتسـبرغ مديـر عـام

الزبائـن الــ50 األوائـل الذي سـيدخلون للفرع سـيحصلون على بطاقة هديـة، وفي خالل 
الشـهر األول لالفتتاح سـتمنح %10 تخفيض على كل شـروة.

القـروض التـي يُعطيهـا بنـك مركنتيـل ألصحـاب المصالـح التجاريـة الصغيـرة 
هـي بمبلـغ أقصـى يصل إلـى %8 من مجمل الـدورة الماليـة السـنوية للمصلحة 
القائمـة، وحتـى 500 ألـف شـيكل للمصلحة قيد اإلنشـاء. بنـك مركنتيل يعمل 
علـى مـدار أكثـر مـن عقـد فـي مجـال القـروض للمصالـح التجاريّـة الصغيـرة 

والمتوّسـطة وحصـد شـهرة ونجاحات.
يقـول: الخصوصّيـة  الصيرفـة  وحـدة  ومديـر  العـام  المديـر  نائـب  دودي ميمـون 

100
 27%

12

90%

8%
5

6
2 500

8 25
100 25

 150
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فـي  ويسـاعد  الفوائـد  متعـّدد  للعينيـن  كريـم 
العينيـن حـول  البشـرة  مظهـر  تحسـين 

األولـى  الوصـل  حلقـة  تشـّكل  العيـن  أّن  شـكّ  ال 
األولّيـة  واإلشـارات  األشـخاص،  بيـن  اللقـاء  عنـد 
لمشـاعرنا تجاههـم. العيـن تـدّل على نظـام حياتنا 
بسـبب  للتغّيـرات  األولـى  العالمـات  عـن  وتكشـف 
الجيـل. وحتـى ال تُظهـري عمـرك، النكـوم تعرض لك 
المنتـج الجديد من فئـة فيزيونير للعناية بالبشـرة: 
لمنـح   VISIONNAIRE YEUX Eye on correction

النسـاء جمـاًال يعـّزز ثقتهـّن بأنفسـهّن.

ماذا يحصل بعد 4 أسابيع؟

سلسـلة فيزيونيـر مـن النكـوم للعنايـة بالبشـرة التـي تـم إنتاجهـا عـام 2011، 
ال تـزال تشـهد تطـورًا، وتقـّدم حلـوًال عصريّـة وجديـدة للّنسـاء اللواتـي يعملـن 
النسـاء بحركـة أكبـر  أيامنـا هـذه، تقـوم  المياديـن. فـي  ويتواجـدن فـي كافـة 
وبنشـاطات عديـدة كل يـوم، ويطمحـن للتقـدم والتطـّور فـي مختلـف مجـاالت 
الحياة مع الحفاظ على بشـرة مشـرقة ومتجانسـة ومنتعشـة، وهو ما يشـكل 

لهـن نجاًحـا للتـوزان فـي الحياة.

 
SPF20

4

 essie منـذ أكثـر من 30 عـاًم وألـوان طـالء األظافر من شـركة
هـي اختيـار الماليين من النسـاء حـول العالـم. باإلضافة إلى 
ذلـك، ماركـة essie معروفة ومشـهورة كونهـا المعيار لطالء 

األظافـر المهني وذي الجـودة العالية . 
essie

 ,ESSIE أطلقـت جيمس ريتشاردسـون ديوتي فري وماركـة طالء األظافـر العالمية
 Russian Roulette, A list, :رزمـة خاصة تشـمل 3 ألـوان أيقونية من األحمـر فهـي

Bordeaux  وطـالء أبيـض غامق  Blanc, فقـط بـ $19.9 (70 ش.ج). 

Adika

250 2.5

VISIONNAIRE

ESSIE

3



04-6464412 
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�الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  عرب  �شائعات  �نت�شرت 
تفيد ب��وف��اة �ل��ف��ن��ان �ل�����ش��وري �أمي���ن زي���د�ن �ل��ذي 
مع  تر�فقت  �ل�شائعات  ه��ذه  ع��ام��اً.   60 �ل���  يناهز 
كالنار  �نت�شرت  ما  �شرعان  زي���د�ن،  لنعي  ���ش��ورٍة 
و�ل��ع��رب. �ل�����ش��وري��ني  �مل��ت��اب��ع��ني  ب��ني  �له�شيم  يف 

يتمُّ  ما  زيد�ن  من  �ملقربني  من  عدٌد  نفى  �الأثر،  وعلى 
هذه  من  ��شتياءه  زي��د�ن  �أمي��ن  �أب��دى  وق��د  تناقله. 

وبخري،  جيدة  "ب�شحة  ���ه  �أنَّ م��وؤك��دً�  �ل�شخافات، 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  تد�ولها  يتم  �لتي  و�ملعلومات 
وتف�شياًل". جملة  �ل�شحة  عن  عارية  �الجتماعي 

�أ�شهر،  وما ز�لت �شائعات �ملوت تالحق زيد�ن. فقبل 
بال�شرطان،  �إ�شابته  �إثر  وفاته  حول  �شائعة  بث  متَّ 
�لفي�شبوك  على  �شفحته  عرب  �لت�شريح  �إىل  دفعه  ما 
بالقول: "�أق�شم باهلل مل �أمت ... للمرة �الألف �نا بخري".

ش��ائ��ع��ات امل����وت ت��الح��ق أي��م��ن زي���دان

�شتبد�أ �ملمثلة �مل�شرية مي عز �لدين خالل �لفرة �ملقبلة 
 ، “ر�شايل”  م�شل�شل  من  �الوىل  م�شاهدها  ت�شوير   ،
و�لذي �شيعر�س يف رم�شان �ملقبل، مع �ملخرج �إبر�هيم 
فخر. “ر�شايل” هو من تاأليف حممد �شليمان، و�إنتاج 
�ملتو�شطة  �لطبقة  حول  �أحد�ثه  وتدور  مر�شي.  تامر 
�لفقر. خ��ط  حت��ت  تعي�س  �لتي  �لفقرية  و�لطبقة 

وموؤخًر� �شاركت مي ، متابعيها عرب ح�شابها �خلا�س 
على �أحد مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، �شور لها من �آخر 
جل�شة ت�شوير. وكانت مي �لتقطت �شور� لها يف دبي، يف 
�طار تعاونها مع م�شممة �الأزياء �ل�شهرية مرمر حليم.
و�لتعليقات،  �العجابات  ن�شرتها، حتى القت  �أن  وما 
“برن�شي�شة”. ب��ال���  نعتوها  �لبع�س  �ن  ح��ت��ى 

مي عز الدين تخوض السباق الرمضاني القادم 

�الأ�شبوع  ه��ذ�  �ل��ن��ور  عبد  �شريين  �لفنانة  �أع���ادت 
ب�شبب خلل  �أوقفته  ياين" �لذي  بدك  "�ذ�  كليب  طرح 

�شليالتي.  �إميل  �ملخرج  مع  بالتن�شيق  تقني، 
خارج  ق�شرية  �إج��ازة  تق�شي  �لتي  �لنور  عبد 
رقماً  حتقق  �أن  ��شتطاعت  �الأي��ام  ه��ذه  لبنان 
من  �جلديد  للكليب  �ملتابعة  �شعيد  على  جيدً� 
"يوتيوب" وما  �الأول الإعادة ن�شره على  �ليوم 
و�مل�شجعة  �ملهنئة  �لفعل  ردود  تتو�ىل  ز�ل��ت 
جدً�. ب�شيطاً  بد�  �لذي  �جلديد  عملها  على  لها 

يف �ل�شياق، �شتكون عبد �لنور يف �لفرة �ملقبلة 
يب�شر  �ل��ذي  �جلديد  ملولودها  متاماً  متفرغة 
�لنور يف �شباط �ملقبل، وُعلم �أن عددً� من �لفنانني 
�جلديدة. باالأغنية  �لتهاين  وقدمو�  بها  �ت�شلو� 

فريد  وزوج��ه��ا  �ل��ن��ور  عبد  �أن  �أي�����ش��اً  وُع��ل��م 
تف�شيل  �أي  �إع����ط����اء  ي��رف�����ش��ان  رح���م���ة، 
خا�شة. الأ���ش��ب��اب  �مل��ن��ت��ظ��ر  �مل���ول���ود  ج��ن�����س  ع��ن 

سريين عبد النور متفرغة الستقبال مولودها الجديد 

ب��ع��د �ل�����ش��ج��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي �أح��دث��ت��ه��ا �أ���ش��و�ت 
لربنامج  �لثاين  �ملو�شم  من  �الأوىل  �حللقة  يف  �الطفال 
�لتحكيم  جلنة  تفاعلت   "The Voice Kids"
�الجتماعي. �لتو��شل  مو�قع  عرب  مميزة  بطريقة 
مع  ���ش��ور  جم��م��وع��ة  ح�شني  ت��ام��ر  �ل��ن��ج��م  ون�����ش��ر 
�ل��ن��ج��م��ة ن��ان�����ش��ي ع��ج��رم م��ن ك��و�ل��ي�����س �ل��ربن��ام��ج 
وظهر�  "�إن�شتغر�م"،  تطبيق  على  ح�شابه  ع��رب 
م��ع��اً وه��م��ا ي��رق�����ش��ان ب��ط��ري��ق��ة ط��ف��ول��ي��ة، وعلق 
�إيه". وال  دي  نان�شي  "�أحلى  ق��ائ��اًل:  ت��ام��ر  عليها 

مع  ب�شورتها  كبرية  �شجة  �أث���ارت  نان�شي  وكانت 
بكل  ير�ق�شها  وه��و  �ل�شاهر  كاظم  �لعر�قي  �لنجم 
�للو�تي  متابعاتها  غرية  �أث��ار  ما  ورومن�شية،  رق��ّي 
"�لقي�شر" وهو ير�ق�شها. عربن عن �شعادتهن بروؤية 

�أع��ل��ن��ت �ل��ف��ن��ان��ة �الإم���ار�ت���ي���ة �أح������الم، عرب 
�إط��الق  ���ش��دد  يف  �أن��ه��ا  "توير"،  على  ح�شابها 
�إىل  دع���وة  وج��ه��ت  �ملقابل  ويف  م��ن��ف��ردة.  �أغنية 

�أغنية.   �أي  �إ����ش���د�ر  ل��ع��دم  زم��الئ��ه��ا  �ل��ف��ن��ان��ني 
حبيت  ب�س  �شنغل  ننزل  ر�ح  حنا  "رجاًء  وكتبت: 
ال  نزل  ما  و�للي  �أغنيته  مي�شح  نزل  �للي  �أبلغكم 
ملكي.  ح�شري  �شنغل  بتنزل  فاهد  �أم  ينزل.  �أحد 
��شركو�  قناتي،  ر�ب��ط  وه��ذ�  قلت  ما  تقولون  ال 
وح�شرياً". ب��ج��دي��دي  و��شتمتعو�  �ل��ق��ن��اه  يف 

ك���م���ا ن�������ش���رت �ل���ف���ن���ان���ة �الأغ�����ن�����ي�����ة، ع��رب 
يف  و�أ����ش���اف���ت  "�إن�شتقر�م"،  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا 
مقاطعها. �أح����د  م���ن  ك��ل��م��ات  ع��ل��ي��ه��ا  تعليقها 

وعاد�ت.  فيها  مغرو�س  �لقيم  "�أ�شما  فيه:  وجاء 
و�خذت من عزت بالدي �شفاتي. هلل درك يف جميع 
يا  ���ش��الت.  يف  طلبتي  ي�شونك  و�هلل  �مل��ج��االت. 
تهاب  وال  �لرجال  نعم  �ملهمات.  تتم  ن  لرجال  �أم 
46 �أحبكم". "�ليوم �لوطني  �ملماتي". و�أ�شافت: 
�ل�شاعر  ك��ل��م��ات  م��ن  ه��ي  �الأغ��ن��ي��ة  �أن  وذك����رت 
�الإم����ار�ت����ي ع��ل��ي ب��ن ع��م��ري �ل�����ش��ام�����ش��ي حممد 
�مل��ا���ش��ي وت���وزي���ع���ه وم��ك�����س ج��ا���ش��م حم��م��د.

...The Voice Kids كواليس  يف 
القيصر يراقص نانسي وتامر يغازلها

أحالم تطلق أغنية جديدة وتحّذر الفنانني!!!
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�ف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
مبباريات  ��شتهر  �جلاهلية  يف  �ل��ع��رب  �أ���ش��و�ق  م��ن   1-
عربية  دول�����ة   2- �ل����ع����ود   �أوت�������ار  �أغ���ل���ظ   – �ل�����ش��ع��ر 
ث��رى   – �أوروب����ي����ة  دول�����ة   3-  – �ل��ع��ط��ر  �ن��ت�����ش��ر   –
وي�������ج�������ري ي�������رك���������������س   – ع�������������ش������ل   4-  
و�أحد  �لر�شل  �أعمال  – �حلو�جز -6 كاتب  �شهر هجري   5-  
�الأناجيل – خليج  -7 بلدة يف �لبقاع �لغربي – وكالة �أنباء عربية 
ق����������ْوم  – ل�����ي�����ب�����ي�����ا  يف  م�������دي�������ن�������ة   8-  

�مل���الب�������س  ه���ي���ئ���ة   – �وروب��������ي��������ة  دول���������ة   9-   
 -10 من �الأمر��س – �الأ�شم �الأ�شلي للفاحت �ملغويل جنكيزخان 

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
�لبناء   �أ�شل   – رحباين  لالأخوين  �ل�شينمائية  �الأفالم  من   1-
يف  �ل�شامي  فرن�شا  م��ن��دوب   – �ل�شايف  ل��ودي��ع  �أغنية   2-
يتعهد  يوناين  طبيب   3- ولبنان)1925-1926(   �شوريا 
�لعطر  بائع   4- �الأخالقي   بنهجه  بالتقيد  ق�شمهم  يف  �الأطباء 
وقتي   6- ثانوي   – نقي�س  �أفريقية  دولة   5- �ردين   – مرفاأ 
– �لّح عليه – نبات �لزعر باالأجنبية  -7 معركة �نت�شر فيها 
�الأ�شكندر على د�ريو�س �لثالث – حرف عطف  -8 جد �لقبائل 
– حزب  معتزلة  فرن�شية  ممثلة  عائلة   9- �ل�شمالية   �لعربية 
م�شري  ممثل   10- هتلر   �أ�ش�شه  �ملانيا  يف  ��شر�كي  قومي 

اب���������������������راج

م������ش������اه������ر

عة
اط

متق
ت 

لما
ك

ت������������س������������ال������������ي

جوز�ء

�ال���ش��د

�ل��ث��ور

�ل�شرطان

�لعذر�ء

�حلمل

�لقو�س

ن � مليز �

�لعقرب

�جل���دي

�حل��وت

�لدلو

�هتماماتك  قائمة  تت�شدر  �لعملية  �الأم��ور  تز�ل  ما 
وتتاأخر يف �لعمل لوقت متاأخر، �حذر من م�شكلة قد 
حتدث تعطياًل لك، �الكتئاب و�مللل �شوف ي�شيطر�ن 
عليك يف فرة �مل�شاء لعدم وجود ما تفعله، �حذر من 
بينكما  ت�شري  لن  �الأم��ور  الأن  �أي�شاً  حتب  من  روؤية 
ب�شكل جيد بل �ملناق�شات �شوف ت�شيطر على �الأجو�ء.

عليك بال�شرب يا عزيزي، فاإن هذ� �ليوم هو يوم 
�آخر من �الأيام �ملتعبة بالن�شبة �ليك، لكن عليك 
باملحافظة على �شحتك فهي �أهم �شيء وخا�شة 
عنه  ت�شاأل  ال  �لعمل  تلبكاً،  ت�شهد  �لتي  �ملعدة 
فال�شغوطات و�مل�شاكل �شوف تكونان يف �أوجهما 
يف فرة �لظهرية، �مل�شاء قد يبدو ممال وهادئا، 
مو�ليد 2 �ىل 10 كانون �لثاين هم �الأكرث توترً�.

فالفلك  �شحيح،  وه��ذ�  يتبعك  �أح��دً�  ب��اأن  ت�شعر 
وقت،  باأ�شرع  و�أمورك  �أعمالك  �إجناز  على  يحثك 
�لنهار  فرة  يف  وخا�شة  وتدعمك  جيدة  فاالأمور 
م�شجع  غري  �مل�شاء  كبريً�،  جناحاً  حتقق  حيث 
تنافرً�  ت�شهد  �لتي  �لعاطفية  لالأمور  بالن�شبة 
ترجع  قدمي  حب  ذكريات  حتب،  من  وبني  بينك 
�ل�شيء. بع�س  كئيباً  يجعلك  مما  خميلتك  �ىل 

�حل��وت،  مولود  يا  جانبك  �ىل  �حل��ظ  ي��ز�ل  ما 
تتاح  �أن  ميكن  �لتي  �لفر�س  ت�شتغل  �أن  فعليك 
بالع�شبية  �شعور  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  ظهرية  يف  ل��ك 
و�ح��ذر  �لظهر  بعد  م��ا  ف��رة  يف  ي����ر�ودك  ق��د 
جيد  �مل�شاء  وع�شبية،  ب�شرعة  �لقيادة  م��ن 
عليك  لكن  حت��ب  م��ن  م��ع  ه���ادئ  وق��ت  لق�شاء 
ذل��ك. يعجبه  ال  ف��ق��د  ب��ك��رثة  �ن��ت��ق��اده  ب��ع��دم 

ال  �أن��ه  م��ع  �الك��ت��ئ��اب  �الآخ����رون  عليك  يالحظ 
�الأمور  با�شتثناء  كذلك  يجعلك  �شيء  �أي  يوجد 
�لتي ت�شري عك�س ما ترغب ولي�س كما  �لعاطفية 
تريد، فاملناق�شات حادة بينكما وخا�شة يف فرة 
�أما يف �مل�شاء ف�شوف يخرج من جيبك  �ل�شباح، 
مبلغ مايل كبري، فانتبه �ىل �أو�شاعك �ملالية جيدً�.

توؤثر  تز�ل  ما  و�لتي  �ل�شعبة  باالأيام  متر  تز�ل  ما 
ما  �لعملية و�مل�شاكل  �ل�شغوطات  �أم�س،  منذ  عليك 
�ل�شباح  ومنذ  �لعملي  و�شعك  على  ت�شيطر  تز�ل 
�لباكر، �شوف تكون هنالك مناو�شات بينك وبني زميل 
لك يف �لعمل. �مل�شاء �شوف ي�شهد توتر� من �لناحية 
حياتك. �شريك  عن  تبتعد  �أن  فاالأف�شل  �لعاطفية 

فاأنت �شيد  �ل�شرطان،  �لقر�ر بيدك يا عزيزي  ما يز�ل 
كما  ت�شري  �الأعمال  �ليوم،  م�شموعة  وكلمتك  �ملوقف 
�لعناد  �حذر  لكن  تتوقعها،  تكن  مل  وب�شهولة  ترغب 
�أمام  �لنقاط  بع�س  يخ�شرك  فقد  �لظهرية  ف��رة  يف 
رئي�شك، �مل�شاء جيد وخا�شة �أن عالقتك مع من حتب 
جيدة و�أف�شل من قبل، وخا�شة مو�ليد 1 �ىل 9 متوز.

فاليوم  �مليز�ن،  برج  من  يحب  من  لكل  �الأمل  خيبة  يوم 
���ش��وف ت��ت��ع��ر���س خل��ي��ان��ة م��ن ق��ب��ل م��ن حت��ب جتعل 
�ل�شباح،  ف��رة  يف  وخا�شة  توقعت  م��ا  عك�س  يومك 
وعدم  �ل��ه��دوء  فعليك  �لعملي  لو�شعك  بالن�شبة  �أم��ا 
يكون  ل��ن  �ل��ي��وم  يفيدك،  ل��ن  الأن��ه  ق��ر�ر�ت��ك  يف  �لتهور 
وباالأخ�س  �حل��ذر  �ت��خ��اذ  فعليك  ل��ك،  بالن�شبة  �شهال 
�الأول. ت�����ش��ري��ن   12 �ىل   4 م��و�ل��ي��د  م��ن  ك��ن��ت  �ذ� 

من  وخال  �لعقرب  عزيزي  يا  عليك  مير  هادئ  يوم 
ت�شهد  �لتي  �ل�شباح  ف��رة  يف  وخا�شة  �الأح���د�ث 
�الأعمال  باإجناز  عليك  فرة،  منذ  به  ت�شعر  مل  ملاًل 
ت�شر  لن  كالماً  ت�شمع  �شوف  الأن��ك  لديك  �ملتوقعة 
بحركة  يعدك  �مل�شاء  �لعمل،  يف  رئي�شك  قبل  من  به 
�أكرب ورفقة ت�شعد بها يف جل�شة مع �أ�شدقائك، لكن 
عليك بعدم �الهتمام ملا �شت�شمع كي ال تعكر مز�جك.

�الأو�شاع �لعائلية لها �لن�شيب �الأكرب يف �الأحد�ث 
�لتي �شتجري خالل هذ� �ليوم، فهنالك م�شكلة عائلية 
ت�شغل وقتك  �لظهر  بعد  ما  تريد حاًل منك يف فرة 
كاماًل، حاول �أن تبقى على هدوئك ودبلوما�شيتك، 
خا�شة يف فرة �مل�شاء �لتي ت�شهد تطور�ت ومفاجاآت 
غري حمببة لك، وبخا�شة مو�ليد 3 �ىل 10 �أيلول.

ما  و�ملفاجاآت  تريد  ما  عك�س  ت�شري  �الأم��ور  تز�ل  ما 
تز�ل تغري حياتك، عليك بالهدوء و�إحكام عقلك وعدم 
�أي�شاً  �شحتك  �لقر�ر�ت،  و�تخاذ  كالمك  يف  �لتهور 
على  فاحذر  �لظهر،  بعد  ما  فرة  يف  ت�شاوؤل  مو�شع 
�الأمعاء فهي �الأكرث تاأثرً�. �مل�شاء قد يكون �أف�شل مع 
�لعائلة، مو�ليد 2 �ىل 10 ني�شان هم �الأكرث مز�جية.

وت�شحو  �ل��ث��ور  �شديقي  ي��ا  لديك  ن�شط  ي��وم 
و�الأعمال،  �ملو�عيد  من  �لكثري  لديك  الأن  باكر� 
زخماً  ت�شهد  �لتي  �لظهرية  ف��رة  يف  وخا�شة 
�مل�شاء،  فرة  يف  �لبيت  �لتز�م  يف  تفكر  كبريً�، 
من  تخرجك  مفاجئة  دع��وة  تلقى  �شوف  لكن 
�ملنزل. مو�ليد 2 �ىل 12 �أيار هم �الأكرث جناحاً.
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�أديب م�شري ) 1898 – 1987 ( من كبار كتاب �لعرب. ق�ش�شي وم�شرحي وناقد �دبي وفني 
4+3+2 = خمل�س ■ 7+6+1+5 = عر�ك ■ 11+9+8+10 = يتوىل �د�رة �شوؤون �لبالد

�از
���

���
غ���

���
���

����
ال

1(ما هو الحيوان الذي يوجد عظمه بالخارج ولحمه بالداخل 
ال��ع��دد  ع��ل��ى  ت��ح��ص��ل  ان  ت��س��ت��ط��ي��ع  2(هل 
م���رات  ث��م��ان��ي��ة   8 ال���رق���م  ب���اس���ت���خ���دام   1000
السينما  إىل  ص��دي��ق  ت��دع��و  أن  أوف����ر  3(أيهما 
واح����دة م����رة  ص��دي��ق��ني  ت���دع���و  أن  أو  م���رت���ني 

ج���ن���دي���ا   24 ت����رت����ي����ب  ي���م���ك���ن  4(كيف 
ج���ن���ود   5 ب�����ه  ص�����ف  ك�����ل  ص����ف����وف   6 يف 
6 سنتمرتات  السيارة بمعدل  5(حشرة تتسلق هوائي 
سم   12 ك��ل  واح���دة  دقيقة  تسرتيح  و  الدقيقة  يف 
اىل  لتصل  92سنتمرت  امامها  بقي  ان��ه  عرفت  ف��إذا 
الوقت؟   م��ن  ذل��ك  يستغرق  فكم  ال��ه��وائ��ي  اع��ل��ى 
و  ثمن  و  تسع  و  عشر  ل��ه  ال���ذي  ال��ع��دد  6(ماهو 
نصف  و  ث��ل��ث  و  رب���ع  و  خ��م��س  و  س���دس  و  س��ب��ع 
7(امك و مرات ابوك و اخت خالك و ام اخوك كم اذن لهم 




