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هوشعنا في األعالي مبارك اآلتي باسم الرب

وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 22/04/2016 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

المر ابراهيم  يوسف 

ــه   ــوت ــه, اخ ــت ــن ــد, ابـــنـــاءه, إب ــي ــق ــف ــــة ال زوج
عـــطـــاهللا وآل  الــــمــــر  آل  ـــــوم  ـــــم وع
اقـــربـــاؤهـــم وانــســبــاؤهــم فـــي شــفــاعــمــرو 
ــم ــه ــت ــارك ــش ــم ـــــارج يـــدعـــونـــكـــم ل ـــــخ وال
فقيدهم لنفس  راحــة  االربعين  وجناز  قــداس 
طــــــيــــــب الـــــــــذكـــــــــر الـــــغـــــالـــــي

برهوم) (ابو 
وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق 23/04/2016 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

نصير رشيد  سمير 

نصير آل  عموم  بناته,  ابــنــاءه,  الفقيد  زوجــة 
شفاعمرو  في  وانسباؤهم  اقرباؤهم  نجار  وآل 
ــم ــه ــت ــارك ــش ــم ـــــارج يـــدعـــونـــكـــم ل ـــــخ وال
فقيدهم لنفس  راحــة  االربعين  وجناز  قــداس 
ـــــــــر الـــــغـــــالـــــي ـــــــــذك طــــــيــــــب ال

الياس) (ابو 
وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 23/04/2016 

في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو
ال اراكم اهللا مكروها بعزيز

 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

(بحوث) مشيعل  قيصر  منى 
بحوث) ناصيف  حنا  امير)(ارملة  (ام 

أقــربــاؤهــم  بــحــوث  وآل  مشيعل  آل  ــوم  ــم ُع
يدعونكم  والخارج،  شفاعمرو  في  وأنسباؤهم، 
لمشاركتهم احياء مراسيم قّداس وجّناز األربعين 
ــم الــغــالــيــة،  ــه ــدت ــي ــق ــس ف ــف ــن ـــــــًة ل راح
ــــــــــــر ك ــــــــــــذِّ ـــــــــــبـــــــــــة ال َطـــــــــــيِّ

 تهنئه قلبية  
أرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

نقدمها إلى ابننا الغالي 

هذا الشبل من ذاك االسد 
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Ramot Shfaram רמות שפרעם
ك
س بو

حتنا في الفي
صف

تابعونا على 
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اب���و ال��ن��م��ر م��أم��ون ش��ي��خ اح��م��د رئ��ي��س مجلس 
: للسام  ش��ام��ل  فيديو  ل��ق��اء  يف  املحلي  عبلني 

وسائل اعام شفاعمريه بايعاز من اعضاء مجلس 
حاولت تشويه النشر  والتحريض يف موضوع 
جهاز تنقية مياه الصرف الصحي ملزارع الخنازير 
طائفي        ب��ع��د   اىل  النقاش  م��س��ار  وتحويل 
والواقع الحقيقه  عن  البعد  كل  بعيد  بغيض 
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عنبتاوي  اميين  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  ان  يبدو 
حّل  خطوة  ان  املييواطيين  اقيينيياع  على  الييعييزم  عييزم 

بالفائدة  وتعود  حكيمة  كانت  البلدي  االئييتيياف 
البلدية  رئي�س  يقوم  حيث  املييواطيين  على  اجلمه 
املركزية  اليي�ييشييوارع  يف  حقيقية  ثيييورة  بيياإحييداث 
ثقة  وك�شب  جديد  ميين  ترميمها  واعيييادة  بالبلد 
امليييواطييين بييعييد االزمييييية االئييتييافييييية الييكييبييرة .
االيييام  هييذه  يف  �شفاعمرو  �ييشييوارع  وتلب�س  هييذا 
م�شرق  بييوجييه  تييييزدان  اذ  ق�شيبة  حييليية  جميييددا 
من  بالنهار  الليل  املقاولون  يو�شل  حيث  جديد 
ال�شائقن  لراحة  وتهيئتها  ال�شوارع  جتهيز  اجل 
من  االييييام  هييذه  يف  ي�شتمتعون  الييذييين  وال�شكان 
. املدينة  مركز  يف  البارز  والرتميم  التجديد  هذا 
ومن اجلدير ذكره ان هناك ات�شاالت حثيثة جتري 
املجل�س  قوائم  وبع�س  الرئي�س  بن  االيام  هذه  يف 
البلدي من اجل بناء ائتاف جديد ي�شمن انتخاب 
كما  البلدية  رئي�س  يرغب  كما  نائًبا  خنيف�س  فرج 
القرار  توحيد  اأجل  من  املعار�شة  قوائم  وجتتمع 
اأم�س  اأول  اقيم  البلدية حيث  التعامل مع رئي�س  يف 
الفجر واجلبهة  االأربعاء اجتماع غابت عنه كتلتي 
من  مت  اع�شاء  �شتة  ح�شره  بينما  خا�شة  الأ�شباب 
املجموعة  لهذه  امل�شتقبلية  االهداف  حتديد  خاله 
. البلدي  العمل  يف  اتخاذها  املزمع  واخلييطييوات 
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األخبار

 – عليهم  لنتعرف  او..  لنتذكرهم 
العاملون يف شفاعمرو  ايام  فلسطني 
تغريد ابو رحمة جهشان – محامية – يافا 

ابناء جيلي او من يكربين او ي�شغرين بقليل , مواليد 
يذكرون  وال�شتن  واخلم�شن  االربييعيين  �شنوات 
منهم  بع�س  او  �شفاعمرو  يف  املختلفة  املهن  ا�شحاب 
رمبا  النهم كانوا قد ق�شدوا خدماتهم او لعاقة قرابة 
ملجرد  او  بهم  تربطهم  �شداقة  او  بعيدة  او  قريبة 
معرفة عابرة . انهم جزء من تاريخ البلد الذين قدموا 
لها اخلدمات املختلفة كل واحد يف جمال مهنته .بع�س 
من هذه املهن اندثر كما ح�شل يف اماكن اخرى بالعامل  
وبع�س املهن الزالت قائمة وياحظ ان بع�س االبناء 
او االحفاد وا�شلوا العمل يف نف�س املهنة .املعلومات 
 225/105 الواردة  يف هذا املقال واملدونة يف ملف 
يف ار�شيف الهاغانه يف تل ابيب  تعود ح�شب تقديري 
ذكر  يرد  مل  حيث    , �شخ�شية  حتريات  على  وبناء 
   . املا�شي   القرن  من  الثاثن  �شنوات  اىل   , ال�شنة 
يف  احلكومية  املدر�شة  يف   , التعليم  �شلك  يف  عمل 
 42 وعمره  النا�شرة  من  احليياج  جري�س   : البلدة 
�شنة   25 وعمره  �شفاعمرو   من  عبود  جبور   , �شنه 
من  املر  ابراهيم  �شنة    28 وعمره  عبود  ن�شري   ,
عبلن وعمره 22 �شنة , نايف احلماتي من النا�شرة 
له  رمبا  عنبتاوي  احمد  وال�شيخ  �شنة   40 وعمره 
دعي  عنبتا  ميين  لكونه  ولكن  خمتلف   عائلة  ا�شم 
وخطيب  امييام  اي�شا  وكييان  �شنة   26 وعمره  كذلك 
 : وهما  معلمان  كان  الكاثوليك  مدر�شة  يف   . امل�شجد 
وبول�س  �شنة   40 وعمره  النا�شرة  من  اللحام  عزيز 
لهوؤالء  ا�شافة   . �شنة   65 وعييمييره  بول�س  حبيب 
االجنيلية  املدر�شة  يف  تعمل  معلمات  هناك  كانت 
بريطانيات  ن�شاء  جمموعة  ا�ش�شتها   التي  للبنات, 
والتي   رحمة   ابو  امينة  عمتي  منهن  ,اذكر  مب�شرات 
ليا  ا�شافيات  ومعلمات  املدر�شة  مديرة  فرتة  كانت  
طعمة من عبلن , اولغا حداد, ا�شمى حبيبي اجن�س 
املعلمات كتاب  ا�شماء  – م�شدر  فرح  ع�شفور وليلى 
اال�شقفية  الكني�شة  تاريخ   " فرح  امن  رفيق  املوؤلف 
عمل  طبعا   .   "1841-1991 القد�س  مطرانية  يف 
على   الكبر  االثيير  له  كييان  املبارك  املعلمن   هييوؤالء 
العلمي  البلدة  وم�شتوى  البلدة  من  العلم  طيياب 
 . املنطقة  بييلييدات  بيياقييي  مييع  مقارنة  خييا�ييس  ب�شكل 
اليدوية املختلفة  باملهن  البلدة  �شكان  الكثر من  عمل 
 58 وعمره  اخلييوري  �شليمان   – حييدادون   : ومنهم 
 , �شنة   40 وعمره  ن�شراهلل  ميخائيل  ونعيم  �شنة 
وح�شن  �شنة   40 وعمره  خولو  ابراهيم   – �شمكريه 
 , �شنة   40 وعمره  حيفا  من  العائلة(  ا�شم  يذكر  )مل 
�شالح  واخيه   65 وعمره  البابا  – عي�شى  حجارون 
وعمره  البابا  ونا�شر   27 يو�شف  وابنه   55 وعمره 
40 , ميكانيكيون – امن فرح كان ميكانيكيا م�شوؤوال 
عن االت:  �شخ املياه يف عن البلد , طاحونة,مع�شرة 
عن   م�شوؤوال  الدركان  نقوال  ابراهيم  فريد  ومنجرة. 
طاحونة يف و�شط البلد ,مع�شرة ومنجرة . �شائقون 
�شليبا  من�شور  ,اليا�س   56 وعمره  �شليبا  –جري�س 
كامل   ,  35 وعمره  اخلييوري  جييربان   ,  36 وعمره 
وعمره  نا�شر  خليل  بول�س   ,  26 وعييمييره  قي�شر 
وعمره  عبود  �شامل   ,  26 وعمره  عبود  اني�س   ,  48

   . وغرهم  عواديه  جبور  وحنا  وطالب  طيب   28
فوؤاد  ا�شقر,  نايف   , عوكل  كرمي   : دكاكن  ا�شحاب 
ع�شفور,  يو�شف   , ال�شعيد  يو�شف  علي   , نخله  نعيم 
 , �ييشييمييور  �ييشييالييح   , التلحمي  نييا�ييشيير   , حيييداد  حيينييا 
. رحمة  ابو  ونا�شر  عليان  ,�شلمان  الق�شي�س  بطر�س 

ا�ييشييحيياب دكييياكييين اقييميي�ييشيية  : نييعيييييم الييبيي�ييشييت , 
 . عييزام  نظر  وجري�س  بحوث  �شابا   , فييرح  �شليم 
راجي  – كييرمي  �شرطة   : الييدوليية   جهاز   يف  عاملون 
–جميل  نظافة  عاملو   . االرمييلييي  ,يعقوب  احلييداد 
.موظف  الق�شق�س   ابراهيم  و�شالح  البابا  �شالح 
 . �شنة   62 وعمره  داوود  ابراهيم  فريد   – بلدية 
توقفوا  �شرطيون   . مباريكي  يو�شف   – بريد  موظف 
ب�شبب  العمل  عن  توقف  �شليبا  حنا   – العمل  عن 
وبطر�س  تقاعد  معا�س  على  ويح�شل  بالنظر  م�شاكل 
حيينييا عييواديييه . جميينييد – حيينييا بييطيير�ييس نيي�ييشييراهلل . 
الييكييثيير مييين اهييل  اليييذكييير ان  امليييهيييم  كيييذليييك مييين 
الييبييلييد عييمييلييوا يف اليييزراعييية وتييربييييية املييوا�ييشييي .

كما  حميييددة  زمنية  حقبة  اىل  املييقييال  هييذا  يتطرق 
البلد  ابناء  من  الكثرين  ذكر  يرد  مل  لذا  اعاه  ورد 
خدموا  الذين  او   , العامل  اىل  �شهرتهم  و�شلت  الذين 
اجراء  عند  البلد  يف  يتواجدوا  مل  والذين  البلد  يف 
على  ومنهم  املقال  هييذا  اليه  يتطرق  الييذي  البحث 
ابو  من�شور  حليم  الطبيب   : احل�شر  ال  املثال  �شبيل 
اللبناين  ذياب  موفق  والطبيب  �شفاعمرو  من  رحمة 
1946 وا�شتقر  اىل �شفاعمرو �شنة  الذي قدم  اال�شل 
من�شور  والطبيب   , تييفيياين  بكل  اهلها  وخيييدم  بها 
فوؤاد  املحا�شب  ع�شفور,  حنا  املحامي   , االرمييلييي 
 , التلحمي  يو�شف  ايييوب  املهند�س  �شابا,  �شالح 
وغرهم  الدر  ابراهيم  ونقوال  حبيبي  جميل  القا�شي 
. املدينة عاليا  ا�شم  الذين رفعوا ويرفعون  الكثرين 
البلد  يف  مهم  دور  لها  كييان  ال�شكان  من  اخييرى  فئة 
نوع  " من  "عمال  باآخر  او  مبعنى  اعتبارهم   وميكن 
الذين عملوا على  مقاومة  خا�س وهم املقاومون اي 
االحتال الربيطاين منهم من كان ذلك �شغلهم ال�شاغل 
اندمج  او  وطنية  وهيئات  جلان  يف  �شارك  من  ومنهم 
من  كانوا  جميعهم  ولكن  كييان  اي  وطني  ن�شال  يف 
يف  االنييتييداب  حكومة  طيياردتييهييم  الييذييين  امل�شبوهن 
يف  للمقاومة  املنظم  القائد  كييان     . خمتلفة  فييرتات 
لنب  ابو  �شعيد  وبعده  ال�شفوري  حمدي  علي  البلد 
قبل  ميين  مطلوبا  البلد  رجييال  ميين  الكثر  كييان  وقييد 
ح�شن   : ومنهم  هييذا   لن�شاطهم  االنييتييداب  حكومة 
منعم   , خنيف�س  �شالح   , عوكل  نعيم   , منر  وح�شن 
فرح  واكيم   ) البلدية  )رئي�س  احلاق  جبور   , عبود 
لذا   ... وغرهم  ال�شيتي  اليا�س   , جديد  ابو  ,ابراهيم 
�شفاعمرو   ابناء  ا�شتب�شل  حن  غريبا  االميير  يكن  مل 
   .  1948 ني�شان  يف  والك�شاير  هو�شه  معركة  يف 
وظيفة  اهم  املقال  هذا  نهاية  يف  اخلتام   م�شك  ولعل 
البلدية  رئييا�ييشيية  وهيييي  اال  الييبييلييد  يف  "عامل"   او 
التلحمي  داوود  اوال   املن�شب   هييذا  تييوىل  حيث 
 1933 �شنة  من  ابييتييداءا  جبور  يو�شف  جبور  ثييم  
          .  1969 العام  حتى  هييذا  من�شبه  يف  البلد  وخييدم 

عزام  ونواف  يا�شن  عمر  املحاميان  ا�شت�شدر 
عكا يجرب مبوجبه  ال�شلح يف  امًرا من حمكمة 
الكهربائي   التيار  اعادة  على  الكهرباء  �شركة 
لبيوت مواطنن ح�شلوا ح�شب ادعاء ال�شركة 
. زوًرا  لبيوتهم   4 وا�شتماره  ترخي�س  على 
ل�شماع  جل�شه  تعين  املحكمه  وقييررت  هييذا 
املداولة  تتم  ان  على   5.5.16 يوم  االطراف 
يف اعطاء امر دائم يف هذه الق�شية اذا اقتنعت 
. املت�شررة  االطيييراف  بييادعيياءات  املحكمه 

اال�شابيع  يف  الق�شية  هييذه  اثييرت  وقييد  هييذا 
حيث  والييبيينيياء  التنظيم  جلنة  يف  املا�شية 
البيوت  ع�شرات  ان  الكهرباء  �شركة  ادعييت 
الييتييي مت اييي�ييشييالييهييا بييالييتيييييار الييكييهييربييائييي يف 
عن  ذليييك  عييلييى  ح�شلت  �ييشييفيياعييمييرو  منطقة 
لذا   4 وا�ييشييتييمييارات  رخيي�ييس  تزييف  طييريييق 
يييتييوجييب قييطييع الييتيييييار الييكييهييربييائييي عيينييهييا .

هذا وتتفاعل هذه الق�شيه كما علمت ال�شام يف 
اروقة ال�شرطة اي�شا حيث قدم بع�س املوظفن 
يف جلنة التنظيم والبناء �شكوى لل�شرطة حول 
امل�شتندات    هذه  على  توقيعهم  تزييف  امكانية 

مكتب املحاميني عمر ياسني واملحامي نواف عزام  يستصدران 
التيار  قطع  تم  ملواطنني  الكهرباء  ب��إع��ادة  مؤقتًا  ام��رًا 
الكهربائي عن بيوتهم بحجة تزييف  الرتخيص  واستمارة 4 

امل��ح��ام��ي ن�����واف ع���زام

رئيس البلديه يحقق انجازات يف تعبيد الشوارع 
املركزيه يف املدينه فورا بعد فك االئتاف البلدي 
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ابو النمر مأمون شيخ احمد رئيس مجلس عبلني املحلي يف لقاء فيديو شامل للسام :

الخنازير  مل��زارع  الصحي  الصرف  مياه  تنقية  جهاز  موضوع  يف  والتحريض  النشر   تشويه  حاولت  مجلس  اعضاء  من  بايعاز  شفاعمريه  اعام  وسائل 
وت����ح����وي����ل م����س����ار ال����ن����ق����اش اىل ب����ع����د  ط�������ائ�������ف�������ي       ب���غ���ي���ض ب���ع���ي���د ك�����ل ال����ب����ع����د ع�����ن ال���ح���ق���ي���ق���ه وال�����واق�����ع

اع���ض���اء  م��ن ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ص���وت���وا  يف ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ب��������������ن��اء ض��د م��ش��روع اح��ض��ار ج��ه��از ال��ت��ن��ق��ي��ه ال��ص��ح��ي  ال����ذي سيحل 
محاسبتهم  امل��واط��ن  وع��ل��ى  املنطقه  س��ك��ان  لجميع  وامل��ع��ي��ش��ي��ه  البيئ�������يه  ال��ظ��روف  وي��ح��س��ن  امل�����زارع   م��ن  ال��ك��ري��ه��ه   ال���روائ���ح  ازم���ة 
اؤكد للجميع اننا سائرون على الطريق لحل ازمه بيئيه حاده للمنطقه باسرها وان االمر سوف يتحقق  حتما ....نقطه وسطر جديد 

اود ان او�شح  اوال ان ما يجري يف جلنة التنظيم والبناء 
يف الفرتة االخرة مقلق جدا  حيث �شاء الو�شع يف ال�شتة 
ا�شهر االخرة واخرها كان مو�شوع بحث اقامة وبناء جهاز 
لتنقية مياه جماري مزارع اخلنازير حلل م�شكلة الروائح 
الكريهة التي يعاين منها اهايل �شفاعمرو وعبلن على مدار 
اجماع  على  اح�شل  ان  توقعي  وكان  ال�شنوات  ع�شرات 
اجلل�شة,    بهذه  وفوجئت  املطلب  هذا  على  احل�شور  من 
با�شتنتاجي انه كان هناك حتري�س طائفي يف هذا املو�شوع 
فاأوال املو�شوع يخ�س اهايل عبلن ويف نفوذ جمل�س عبلن 
والقرار يعود ملجل�س عبلن  وان اهل مكة ادرى ب�شعابها 
وان حتويل املو�شوع ملنحنى طائفي مرفو�س رف�ًشا باًتا 
حيث ان عبلن ن�شف �شكانها من امل�شلمن والن�شف االخر 
الخواننا  فان  يعينه  اهلل  دينه  على  واحد  وكل  م�شيحين 
امل�شيحين عقائد معينه واميان معن وهكذا اال�شام اي�شا 
وكل واحد حر بحاله , واالهم ان املو�شوع الذي طرح يف 
اجلل�شة وموجود وموثق هو اقامة جهاز لتنقية مياه جماري 
منطقة  يف  ال�شنن  ع�شرات  من  املوجود  اخلنازير  مزارع 
نفوذ عبلن وان الت�شويت �شد هذا املو�شوع غريب جدا .

جاء  �شفاعمرو  يف  االعييام  و�شائل  بع�س  يف  ن�شر  ما  ان 
نرف�س  نحن  معن  موقف  خلدمة  او  معن  �شيا�شي  لهدف 
اقامة هذا اجلهاز  باتا فان امل�شروع هو   هذا االمر رف�شا 
جاء ليخدم اهايل عبلن و�شفاعمرو ويزيل روائح جماري 
من  املنطقة  يف  البيئية  االجواء  وتنقية  جذريا  اخلنازير 
حيث  البلدتن  �شكان  جلميع  وكرمية  �شحية  حياة  اجل 
يعاين �شكان املنطقه منذ ع�شرات ال�شنن من هذه الروائح 
حل  اليجاد  منا�شبه  كل  يف  مطالًبا  كنت  �شخ�شيا  ,وانييا 
�شعيد  على  جبارة  جهوًدا  فبذلت  االزمييه  لهذه  جييذري 
الدولة  والوزارات املختلفة حتى تو�شلت اىل حل جذري 
وطرحته على اع�شاء جلنة التنظيم والبناء و�شرحت لهم 
لا�شف  ولكن  وامل�شتندات  بالوثائق  عديده  مرات  االمر 
غريًبا  مفاجًئا  جاء  االع�شاء  بع�س  ت�شويت  فان  ال�شديد 
الأ�شباب غريبه الن ت�شويتهم هو م�شاهمه بعدم احلل الن 
جميعا  ونحن  القانون   ح�شب  باقيه  قائمه  عبلن  مزارع 

نقع حتت طائلة هذا القانون وال ي�شتطيع احد منا ازالتها 
ان�شان على  الدينية ومن ثم كل  او عقائده  ح�شب اهوائه 
من  املن�شب  هذا  يف  هنا  نتواجد  ونحن  يعينه  اهلل  دينه 
طائفة  او  جمموعة  او  فرد  كل  حريات  على  احلفاظ  اجل 
خطر  اميير  والعقائدية  الدينية  احلييريييات  حتديد  الن 
االخر  تدخلنا يف حريات  اذا  الطا�شة  ت�شيع  جدا وعندها 
الدينية والعقائدية فعلينا جميعا احرتام عقائد وم�شاعر 
االخر  وعلى جلنة التنظيم والبناء ان تتخذ قرارتها حتت 
الغطاء  القانوين  التنظيمي ولي�س العتبارات طائفيه وهذا 
ما نعاين منه يف الفرتة االخرة وان كل من �شوت �شد هذا 
املو�شوع �شرب م�شالح ال�شكان واملواطنن وان املواطن 
كفيل مبعاقبته و�شيطالبه حتما بتف�شرات حول ت�شرفاته .

�شوف  احلييل  بهذا  اوؤميين  النني  امل�شوؤوليه  موقع  وميين 
اهايل  مل�شلحة  العظيم  االجنييياز  هييذا  واحييقييق  ا�شتمر  
يرف�س  املييييياه  احتييياد  حييتييى  النيييه  و�ييشييفيياعييمييرو  عبلن 
. تييكييرييير  دون  الت�شريف  جلييهيياز  املييييياه  هيييذه  ادخييييال 

ان هذا اجلهاز يعترب احد االجنازات الكربى  يف عامل تنقية 
مياه املجاري , مت اخرتاعه يف كوريا اجلنوبية ويتم ا�شتعماله  
خ�شائ�شه  ومن  العامل   يف  موقع   83 من  اكرث  يف  اليوم 
اخلنازير  مييزارع  مياه  تنقية  يتم  �شاعه   27 خال  انييه  
حيث ميكن ا�شتعمالها لري الزراعه  اجلافه مثل الزيتون 
وغرها وهكذا نتخل�س من الروائح ون�شتفيد من املياه .

جميع  مع  جييدا  م�شٍن  عمل  بعد  اجنييازه  مت  اجلهاز  هييذا 
بتوظيف  املجل�س  واع�شاء  انييا  قمت  حيث  املوؤ�ش�شات 
جهود جباره لتحقيق هذا االجناز الكبر فقمنا با�شتثمار 
12 مليون  ودفع االموال الطائلة حيث يكلف هذا اجلهاز 
اجلهاز  لهذا   كهرباء  خطوط  مد  تكلفة  وان  كما  �شيكل 
كل  الكهرباء  ل�شركة  �شيكل  مليون  ن�شف  من  اكرث  يكلف 
و�شائل  بع�س  يف  الن�شر  وان  الروائح  م�شكلة  حلل  هذا 
العناوين  ان  حيث  جدا  كبرة  كذبة  هو  املحلية  االعام 
كتب  حيث  للقارئ  واخلييداع  الغ�س  عمليات  �شمن  تقع 
البع�س ان "اع�شاء اللجنه ت�شدوا لتو�شيع م�شطح مزارع 
اخلنازير"  , فنحن مل نتحدث عن تو�شيع م�شطح مزارع 

رئ����ي����س م���ج���ل���س ع���ب���ل���ني امل���ح���ل���ي ال���س�����������ي���د م�����أم�����ون ال���ش���ي���خ اح���م���د 
ون����ائ����ب رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ظ���ي���م "ه�����������ض���اب ال����ب����ل����وط" ش���ف���اع���م���رو:

كيبوتس  ب��ج��ان��ب  ال��خ��ن��ازي��ر  م����زارع  م���ج���اري    لتنقية  امل��ن��ش��آت  م���ش���روع   *اق���ام���ة 
وسيتم سيقام  الكريهة  ال���روائ���ح   م��ن   وع��ب��ل��ني     شفاعمرو  اه��ال��ي  وتخليص  اف��ي��ك 

مجلس  رئيس  نائب  ح��ج��رات  ودي���اب  ح��ج��رات  وخ��ال��د  كركبي   زه��ر  التنظيم  ولجنة  شفاعمرو  بلدية  اع��ض��اء  م��ن  املتحدثون 
املنطقة يف  الحياة  ورف��اه��ي��ة  امل��واط��ن��ني  ص��ح��ة     اج��ل  م��ن   امل��ش��روع  اهمية  على  اجمعوا  التنظيم  لجنة  وع��ض��و  املكسور  بئر 

النقا�س  كييرث   - خييا�ييس  مييرا�ييشييل 
مو�شوع  حول  االخرة  املدة  يف 
الييتييخييليي�ييس ميين جمييياري ميييزارع 
غر  اليينيي�ييشيير  بييعييد  اخلييينيييازيييير 
املحلية  ال�شحف  يف  ال�شحيح 
)الييفييجيير  �ييشييفيياعييمييرو  ميينييطييقيية  يف 
مزرعة  لتو�شيع  جمددا  تت�شدى 
املو�شوع  و�ييشييور  اخلنازير"( 
على  جيييرى  الييتيي�ييشييويييت  وكييييان 
تييو�ييشيييييع مييييزارع اخليينييازييير يف 
جل�شة  يف  رفيي�ييس  الييذي  املنطقة 
جل�شة  يف  بحثه  جرى  وما  �شابقة. 
 " كييان  االخيييرة  التنظيم  جلنة 
معاجلة  وجييهيياز  من�شاآت  اقيياميية 
اخلنازير  مييزارع  جميياري  مييييياه 
الكريهة  الروائح  من  والتخل�س 
منها  يعاين  والتي  منها  املنبعثة 
قامته  واإ و�شفاعمرو  عبلن  اهايل 
غيييربيييي الييي�يييشيييارع الييرئييييي�ييشييي 
 76 رقم  �شارع  يغور  )احيهود 
كيلومرت  حوايل  ببعد  الرئي�شي( 
بييجييانييب كيييييبييوتيي�ييس افيييييك.حييول 
وحتدثنا  التقينا  املو�شوع  هذا 
جلنة  اع�شاء  ميين  العديد  ا  مييع 
 – الييبييلييوط  "ه�شاب  الييتيينييظيييييم 
نييائييب  ولييييهييييم  واأ �شفاعمرو". 
ورئي�س  التنظيم    جلنة  رئي�س 
ال�شيد  املييحييلييي  عييبييليين  جمييليي�ييس 

: قال  الذي  احمد  ال�شيخ  ماأمون 
املن�شور  اخلرب   يف  جاء  ما  ان   "
�شحيح  غيير  املييو�ييشييوع  حيييول 
للحقائق  وتييزوييير  جتيييٍن  وفيييييه 
على  طييرحييت  الييتييي  واليينييقييطيية 
متحورت  اللجنة  ابحاث  جدول 
تنقية  وجهاز  من�شاآت  اقامة  حول 
اخلنازير  ملييزارع  املجاري  مياه 
الكريهة  الروائح  من  والتخل�س 
منها  يعاين  والتي  منها  املنبعثة 
�شنوات  وعبلن  �شفاعمرو  اهايل 
طييويييليية وعييييديييييدة. و�ييشييتييقييام 
بيوت  عيين  بعيدا  املن�شاآت  هييذه 
الرئي�شي  ال�شارع  غربي  البلدين 
ويبعد  يغور(  )احيهود   76 رقم 
اىل  ال�شارع  عن  مرت  كيلو  حوايل 
افيك. كيبوت�س  بجانب  الغرب 
من  عليه  م�شادق  امل�شروع  وهذا 
وخطط  وال�شحة  البيئة  وزارة 
مهنية  وتخطيطات  ابحاث  بعد 
احلياة  وجودة  رفاهية  اجل  من 
وعبلن.  �ييشييفيياعييمييرو  منطقة  يف 
وامليييوافيييقييية عييليييييه �ييشييرورييية 
ملحة  ترخي�شه  يف  والتعجيل 
عن  اليي�ييشييحييييية  امليييكييياره  بيييعييياد  الإ
اي�شا  واملييحييافييظيية  جييمييهييورنييا. 
الن�شر  ان  املواطنن.  �شحة  على 
يف  املقروءة  بال�شحف  جاء  الذي 
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الخنازير  مل��زارع  الصحي  الصرف  مياه  تنقية  جهاز  موضوع  يف  والتحريض  النشر   تشويه  حاولت  مجلس  اعضاء  من  بايعاز  شفاعمريه  اعام  وسائل 
وت����ح����وي����ل م����س����ار ال����ن����ق����اش اىل ب����ع����د  ط�������ائ�������ف�������ي       ب���غ���ي���ض ب���ع���ي���د ك�����ل ال����ب����ع����د ع�����ن ال���ح���ق���ي���ق���ه وال�����واق�����ع

اع���ض���اء  م��ن ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ص���وت���وا  يف ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ب��������������ن��اء ض��د م��ش��روع اح��ض��ار ج��ه��از ال��ت��ن��ق��ي��ه ال��ص��ح��ي  ال����ذي سيحل 
محاسبتهم  امل��واط��ن  وع��ل��ى  املنطقه  س��ك��ان  لجميع  وامل��ع��ي��ش��ي��ه  البيئ�������يه  ال��ظ��روف  وي��ح��س��ن  امل�����زارع   م��ن  ال��ك��ري��ه��ه   ال���روائ���ح  ازم���ة 
اؤكد للجميع اننا سائرون على الطريق لحل ازمه بيئيه حاده للمنطقه باسرها وان االمر سوف يتحقق  حتما ....نقطه وسطر جديد 

...)facebook وصفحتنا على ال  www.tohama.net  تابعوا اللقاء بالفيديو على موقع السام (

رئ����ي����س م���ج���ل���س ع���ب���ل���ني امل���ح���ل���ي ال���س�����������ي���د م�����أم�����ون ال���ش���ي���خ اح���م���د 
ون����ائ����ب رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ظ���ي���م "ه�����������ض���اب ال����ب����ل����وط" ش���ف���اع���م���رو:

كيبوتس  ب��ج��ان��ب  ال��خ��ن��ازي��ر  م����زارع  م���ج���اري    لتنقية  امل��ن��ش��آت  م���ش���روع   *اق���ام���ة 
وسيتم سيقام  الكريهة  ال���روائ���ح   م��ن   وع��ب��ل��ني     شفاعمرو  اه��ال��ي  وتخليص  اف��ي��ك 

مجلس  رئيس  نائب  ح��ج��رات  ودي���اب  ح��ج��رات  وخ��ال��د  كركبي   زه��ر  التنظيم  ولجنة  شفاعمرو  بلدية  اع��ض��اء  م��ن  املتحدثون 
املنطقة يف  الحياة  ورف��اه��ي��ة  امل��واط��ن��ني  ص��ح��ة     اج��ل  م��ن   امل��ش��روع  اهمية  على  اجمعوا  التنظيم  لجنة  وع��ض��و  املكسور  بئر 

وغيير  دقيييييق  غييير  منطقتنا 
منه  الهدف  كان  واذا  �شحيح 
االفتخار والتلميع مبوقف مبني 
على ا�شا�س طائفي وديني فهذا 
احلديث  الن  مرفو�س  عندي 
للمحافظة  م�شروع  عن  يجري 
على �شحة املواطنن ورفاهية 
تو�شيع  على  ولي�س  العي�س 
مزارع اخلنازير. اقامة م�شروع  
امليينيي�ييشيياآت لييتيينييقييييية جمييياري 
بجانب  اخلييينيييازيييير  ميييييزارع 
اهايل  افيك وتخلي�س  كيبوت�س 
الروائح   من  وعبلن  �شفاعمرو 
و�شيتم." �ييشيييييقييام  الييكييريييهيية 
زهر  بال�شيد  ات�شلنا  وقيييد 
�شفاعمرو  بلدية  ع�شو  كركبي 
اليييذي قيييال حيييول املييو�ييشييوع:

"ما ن�شر لي�س �شحيحا واملقال 
ولي�س  ا�ييشيياءة  هييو  املن�شور 
احلقيقة  عن  وبعيد  تو�شيًحا 
حول  وييييدور  يجري  احلديث 
وجهاز  من�شاة  اقامة  ترخي�س 
مليييعييياجلييية جميييييياري ميييييزارع 
اخلنازير يف منطقتنا ومعاجلة 
الناجتة عنها.  الروائح  واإبعاد 
ونقلها عن مكانها احلايل والذي 
لاأحياء  بيئية  مكاره  ي�شبب 
القريبة منه يف �شفاعمرو عبلن 
وحتديد موقعها اجلديد بجانب 

�شودق  وقييد  افيييييك.  كيبوت�س 
وزارة  قبل  من  امل�شروع  على 
البيئة وال�شحة. وطلب تو�شيع 
مزارع اخلنازير رف�س باغلبية 
اع�شاء جلنة التنظيم واملحا�شر 
لذا  ذلييك.  توثق  والت�شجيات 
فاخلرب الذي ن�شر غر �شحيح 
وعك�س حقيقة ما جرى بحثه."
بئر  جمل�س  رئي�س  نائب  امييا 
املك�شور وع�شو جلنة التنظيم 
فقال: حجرات  خالد  ال�شيد 
طلب  مرة  من  اكرث  مت  انه   "
تو�شيع مزارع اخلنازير للجنة 
اع�شاء  قييبييل  مييين  ورفيي�ييشييت 
كان  قييدم  طلب  واآخييير  اللجنة 
وجهاز  من�شاآت  اقيياميية  حييول 
تنقية جماري مزارع اخلنازير 
غربي  اقييامييتييه  �شيتم  والييييذي 
كيبوت�س  بجانب   )76( �شارع 
كيلومرت  حييوايل  ويبعد  افيك 
املكاره  الإبعاد  ال�شارع.  غربي 
ال�شحية والروائح املنبعثة من 
جماري مزارع اخلنازير والتي 
�شفاعمرو  اهيييايل  منها  يييعيياين 
فييامليي�ييشييروع حيوي  وعييبييليين  
و�شحة  ميي�ييشييلييحيية  وييييخيييدم 
قبلت  املنطقة.لذا  املواطنن يف 
الت�شويت على هذا االقرتاح."
عليه من وزارة البيئة وال�شحة"
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البار  �شفاعمرو  ابن  وفاة  بخرب  اأم�س  �شباح  ُفِجعنا 
الواليات  يف  ُدر  اإبراهيم  الكبر  والربوف�شور  اخلال 
والثمانن,  ال�شاد�شة  يناهز  ُعييمييٍر  عيين  املييّتييحييدة, 
وخال  ي�ًشا,  خ�شّ واأهلها  �شفاعمرو  اأحييب  الييذي 
ورفييياق  اأهييلييه  جمال�شة  يييحييب  كيييان  لييهييا,  زيييياراتيييه 
دهاليز  يف  معهم  تتم�ّشى  ذاكييرتييه  وكانت  طفولته, 
اجلميلة,  الذكريات  واجهة  بجانب  مُتر  التاريخ... 
الّطريفة. واحلييكييايييات  الق�ش�س  باأجمل  املييزّييينيية 

اإبراهيم فريد ُدر يف بلدة �شفاعمرو,  ُوِلَد الربوفي�شور 
يف  االبتدائي  تعليمه  اأمَتَّ   ,8/10/1930 بتاريخ 
املدر�شة االبتدائّية احلكومية وُعِرَفت حينها مبدر�شة 
االأ�شتاذ  "مدر�شة  با�شم  ُتعَرف  ا  وحاليًّ "املكتب"... 
مدر�شة  يف  للّدرا�شة  بعد  فيما  ملتحًقا  �شّمور",  �شالح 
ف الّرابع ثانوي عام  ترا�شنطة يف الُقد�س, فاأنهى ال�شّ
راجًعا  قَفل  فل�شطن,  نكبة  حَدَثت  عندما   ...1948
هو والعديد من زمائه ال�شفاعمرين اإىل بلداتهم مّمن 
در�شوا معه يف الُقد�س وحيفا وعّكا وغرها من املُدن. 
ملّدة  الكاثوليكّية  االأ�شقفّية  املدر�شة  يف  درا�شته  بداأ 
اإىل  ال�شّبان  من  لة  الثُّ هذه  بادرت  ذلك  بعد  عاَمن... 
تعليم  على  وداأبوا  الكاثوليكّية  املدر�شة  اأبواب  فتح 
ًعا.   طّاب �شفاعمرو, من كاّفة اأحيائها وطوائفها, تطوُّ
لبنان,  اإىل  رحاله  اإبراهيم  ال�ّشاب  �َشّد   1950 عام 
ُدر,  كر املرحوم, نقوال فريد  الذِّ ه طيب  اإىل عمِّ لين�شّم 
االأمريكّية  اجلامعة  يف  اجلامعيَّة  درا�شته  هناك  فبداأ 
ولكن  الهند�شة  مو�شوع  بدرا�شة  بداأها  بييروت,  يف 
ًجا  متخرِّ ال�شيدلة,  ِعلم  درا�شة  اإىل  ل  حتوَّ ما  �شرعان 
الّطالب  حيياز  نف�شه  الييعييام  يف   ...1954 عييام  يف 
َفر  لل�شَّ َلته  اأهَّ درا�شية,  منحٍة  على  اإبراهيم  يديل  ال�شّ
 Case جامعة  اإىل  وحتديًدا  املّتحدة  الواليات  اإىل 
Western Reserve, يف مدينة كليفاند الّتابعة 
 .Ph.D الدكتوراه  درا�شة  اأمتَّ  اإذ  اأوهايو,  لوالية 
.Biochemistry احلياتّية  الكيميا  علم  يف 

بروت,  اإىل  اإبراهيم  الدكتور  عاد   ,1961 عام  يف   
حيث  االأمريكّية,  للجمعة  التعليمي  بال�ّشلك  ملتحًقا 
وبقي  كيميا  البيو  ق�شم  اإقامة  َمهّمة  اإليه  اأُ�شِنَدت 
عام  يف  تقاعده  حّتى  الق�شم,  هييذا  َعييمييادة  مرتاأ�ًشا 
زوجته  اإىل  لين�شم  اأمريكا,  اإىل  ف�شافر   ,2000
ُدر   / �شِعد  يو�شف  لولو  ال�ّشيدة  �شفاعمرو,  ابنة 
ُدر,  اإبراهيم  ليلى  ود.  در  اإبراهيم  نلي  د.  وابنتيه 
املّتحدة  الييواليييات  يف  لا�شتقرار  �شبقنه  اللواتي 
وكانتا. وهيلي  اإييييدن  اأحييفيياده  جييانييب  اإىل  ليكون 

للدكتوراه  اإبراهيم  الربوف�شور  درا�شة  فرتة  خال 
كان ي�شتذكر طفولته قائًا اأّنه دائًما كان يراقب والدته 
وف�شول  ب�شغف  در,   / عّزام  اندراو�س  نلي  املرحوم 
كبرين, كيف كانت تغّطي العجن, حّتى يدفاأ ويخمر, 
هذا التفاعل املثر, كان اأحد املحّفزات لدرا�شته البيو 
         .Enzymology ر يف علم االإنزميات كيمياء والتَّبحُّ
ُدر,  اإبراهيم  الربوف�شور  اأبحاث  اأن  ِذكره  من اجلدير 

تركت ب�شمًة كبرة يف هذا املجال, بدًءا من اأطروحة 
التي  االإنزميات,  منظومة  وك�شف  فهم  يف  الدكتوراه 
اأبحاثه  �شاهمت  الكول�شرتول.  واإنتاج  بناء  يف  ت�شاهم 
-Sta  كثًرا يف اإنتاج جمموعة من االأدوية التي ُتعرَّف

ins التي يتعاطاها ع�شرات ماين املر�شى يف اأنحاء 
العامل, لتخفي�س ن�شبة الكول�شرتول العالية يف ج�شم 
�شراين  ان�شدادات  فتح  على  �شاعَدت  كما  االإن�شان, 
ت�شلُّب  واأعييرا�ييس  ال�شدرّية  بحة  الذَّ وعيياج  القلب 
الربوف�شور  ا�شتحوذ  الذي  االآخر  املجال  ال�ّشراين. 
بناء  الإعيييادة  اخلييايييا,  بيين  التخاطب  لغة  هييو  ُدر, 
كبًرا. جزًءا  منه  اقُت�سَّ  الذي  الكبد  ن�شيج  وجتديد 
لقد داأب الربوف�شور اإبراهيم ُدر على تدري�س مو�شوع 
ج على  40 عاًما ونيِّف, فتخرَّ البيو كيمياء على مدى 
ذاته  الوقت  يف  الطب,  علوم  يف  الييطييّاب  اآالف  يييده 
بل  االأمييريييكييّييية,  اجلامعة  يف  خمتربه  عيين  يتخلَّ  مل 
والبيو  االإنزميات  جمال  يف  العلمّية  اأبحاثه  يف  ا�شتمّر 
الوحيد  البيو كيمياء  ق�شم  اأن  اأنّوه  اأن  بوّدي  كيمياء, 
الطّبّية  العلوم  يف  الييدكييتييوراه  �شهادة  ُيجيز  الييذي 
اإبراهيم. الربوف�شور  بف�شل  وذلييك  والبيولوجّية 

ِقَبل  ميين  ُدر  الربوف�شور  ُدِعيييَي  الييفييرتة  هييذه  خييال 
وا�شت�شافته  املّتحدة,  الواليات  جامعات  من  العديد 
اأوروبية  ُدَول  ا�شت�شافته  كذلك  حُما�شرات,  لُيلقى 
دولة  مثل  اأي�ًشا,  عربّية  ودول  اأملانيا  مثل  هاّمة, 
واململكة  ُعمان  �شلطنة  املّتحدة,  العربية  االإمييارات 
دولة  يف  الّطب  كلّية  باإقامة  اأي�ًشا  و�شاهم  العربية, 
اإبراهيم  الربوف�شور  ن�شر  لقد  اأ�شلفت,  كما  اليمن. 
علمّية  جمييّات  يف  العلمّية  االأبحاث  من  العديد  ُدر, 
املجال,  هييذا  يف  الُكُنب  من  العديد  واأ�ييشييدر  عاملية 
كتاًبا  العربّية,  باللغة   ,1985 عام  يف  اأ�شدر  كذلك 
"�شفاعمرو  بعنوان  �شفاعمرو,  بلدته  عن  �شهًرا 
باللغة  كتاًبا  اأ�شدر  وموؤّخًرا  الّدين"  �شاح  ف�شطاط 
طفولته,  منذ  الّذاتّية  �شرته  يييروي  االإجنليزّية, 
كعامِل عربي, ومدى تاأثر الّنزاع العربي االإ�شرائيلي 
كاملة. اأجيييييال  عييلييى  بييل  عييليييييه,  فل�شطن  ونييكييبيية 
ُدر: اإبييييراهيييييييييم  اليييربوفييي�يييشيييور  مييييوؤّلييييفييييات  ميييين 
1973 اليييييييليييييييغييييييية,  دليييييييييييييييييل   )1

الييييبيييييييييولييييوجييييّييييية  االأ�يييييييشييييييي�يييييييس   )2
1983 االإنيييييييييي�ييييييييييشييييييييييان,  ليييييي�ييييييشييييييلييييييوك 

امليي�ييشييّور  – الييدليييييل  دمييياغيييك  اعييييرف   )3
1983 اليييبييي�يييشيييري,  الييعيي�ييشييبييي  اجلييييهيييياز  اإىل 
فيييي�ييييشييييطيييياط  �ييييييشييييييفيييييياعييييييمييييييرو:   )4
1988 االأّيييييييييييوبييييييييييي,  اليييييييّديييييييين  �يييييشييييياح 
اجل�شم ال�ّشليم من الوزن ال�ّشليم, 1999  )5
2000 ييحيييييحيية,  اليي�ييشّ الييكييتييابيية  دليييييل   )6
مييينيييافيييعيييهيييا   – االأحيييييييييييييام  ِعيييييليييييم   )7
2000 ونيييييظيييييرّيييييياتيييييهيييييا,  وحمييييييتييييييواهييييييا 

 I Prevailed, 2010  )8
م�شاهمة  حييول  املييقيياالت,  من  جمموعة  كَتَب  كذلك 
ومنها  والييّطييب  العلوم  بتطّور  وامل�شلمن,  العرب 
خمييتييارات   – الييّتيياريييخ  يف  علمي  حيييوار  "اأعظم 
�شينا" وابييين  الييبييروين  بيين  يية  ِعييلييميييَّ مييرا�ييشييليية  ميين 

وبييكييل  اأنييييييّوه  اأن  بييييّد  ال  ميياحييظيية:  	•
الربوف�شور  اأبييحيياث  م�شرة  اأن  ييع,  وتييوا�ييشُ اأمييانيية 
جلائزة  الييرّت�ييّشييح  م�شار  يف  ييَعييت  ُو�ييشِ ُدر,  اإبييراهيييييم 
الذي  الييّزخييم  بنف�س  ا�شتمّرت  لييو  جمييالييه,  يف  نوبل 
الّت�شحية  ُدر  الربوف�شور  اآثيير  ولكّنه  عليه  كانت 
لي�شاهم  اأّمييتييه,  اأح�شان  اإىل  العودة  �شبيل  يف  بها, 
الواليات  يف  البقاء  ِعييَو�ييسَ  العلمّية,  نه�شتها  يف 
الِعلمي. بييالييّتييطييّور  خ�شبة  اأّنييهييا  حيث  املييتييحييدة, 

السِّرة الّذاتيَّة للربوفيسور إبراهيم فريد دُر
إع�����داد: اب���ن أخ��ت��ه ال��ب��روف��ي��س��ور زاه����ر ش��ف��ي��ق َع����ّزام

�شرح ع�شو بلدية �شفاعمرو  وع�شو جلنة التنظيم 
جتراأ  من  كل  ان  لل�شام   حجرات  دياب  والبناء 
جهاز  اح�شار  �شد  املا�شي  اال�شبوع  بالت�شويت 
اخلنازير   ملييزارع  ال�شحي  ال�شرف  مياه  تنقية 
�شد  �شوت  بذلك  النه  ال�شمر  عدمي  ان�شان  هو 
�شفاعمرو  �شكان  يعاين  حيث  بلده  �شكان  م�شالح 
وعبلن من ع�شرات ال�شنن من مكاره روائح مياه 
اجلهاز  وهذا  اخلنازير  ملزارع  ال�شحي  ال�شرف 
. املع�شية  لهذه  ال�شحيحة  احللول  �شيقدم  كان 

ال�شحف  احدى  يف  ورد  ما  ان  حجرات  وا�شاف 
مزارع  تو�شيع  طلبات  الن  ودقيق  �شحيح  غر 
جرى  والييبييحييث  رفيي�ييشييت.  بال�شابق  اخليينييازييير 
اخلنازير  جمييياري  تنقيه  جييهيياز  تييركيييييب  حييول 
عن  واإبييعييادهييا  منها  املنبعثة  الييروائييح  وميينييع 
واحد  كيلومرت  مب�شافة  وعبلن  �شفاعمرو  اهايل 
)احيهود   )76( رقييم  الرئي�شي  ال�شارع  غربي 
وامل�شروع  افيق  كيبوت�س  ار�ييس  ويف  ييياجييور( 
وال�شحة"   البيئة  وزارة  ميين  عليه  ميي�ييشييادق 

ع��ض��و ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ل��ل��س��ام :
مياه  تنقية  جهاز  احضار  ضد  ص��وت  من  كل 
الصرف الصحي ملزارع الخنازير هو عديم الضمر 
سأقدم دعوى بحق كل من حاول التحريض ضدي وحاول تشويه الحقائق 

�شفاعمرو  اليينييا�ييشييرة-  راهييبييات  مدر�شة  قييامييت 
بتح�شر يوم فعاليات عن الغذاء ال�شحي واحلذر 
رامي  املدر�شة  مدير  بن  بالتن�شيق  الطرق  على 
�شرور ومركزة الرتبيه االأجتماعيه املعلمه نردين 
بحوث بالتعاون مع املعلمه جانيت �شحادة, حيث 
�شارك الطاب مبحطات �شفية حول هذا املو�شوع 
وحمطات خمتلفة يف ال�شاحه  كالدراجات الهوائيه 
, رمي الكرة اىل الهدف , العاب منفوخة وغرها .

مت ترتيب هذا اليوم لتتويج م�شروع الغذاء ال�شحي  
بعد �شل�شلة ار�شادات حول الغذاء ال�شحي واأهميته 
. املدر�شة  وممر�شة  تغذيه  اخ�شائي  قبل  ميين 
وترتيب  بتح�شر  نفاع  ريييدان  ال�شيد  فريق  قام 
. واالإر�شاد  املحطات  حيث  من  باأكملها  الفعاليات 
نيي�ييشييكيير كيييل مييين �ييشيياهييم بييياأجنييياح هييييذا اليييييوم 
اهييايل   , ومعلمات  ,معلمن  عييمييال  ميين  الييرائييع  
. نفاع    ريييدان  باأ�شراف  العمل  وفريق  متطوعن 

يف  الطرق  على  والحذر  الصحه  يوم 
شفاعمرو الناصرة-  راهبات  مدرسة 



اشتري هدايا العيد فقط في عيدن 2000

نتعود على شراء االلعاب بأسعار رخيصة
شبكة عيدن 2000 وصلت الى نيشر  

30.04.16

راء العاب 
توفير ضخم لش

لمدرسية  
واالدوات ا

 

وكل حاجيات 

االوالد واالطفال 

בימבה ג‘וק 

משחקי  
חשיבה ופאזליים 

 
טרקטורון לילדים 
 ממונע חשמל  

משחקי מיגא בלוקס 

כדור רגל ברצלונה  מגלישה ספיידרמן/פרוזן  משאית קטרפילה    מגוון צבעים 
הרכבה עצמאית 

מחיר מבצע! מחיר מבצע! 
מחיר מבצע! 

מחיר מבצע! 

 49.90 99.90
 99.90 9.90

שני  
ה

בחצי מחיר 

מחיר מבצע! 699 
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שפרעם איזור תעשיה טל 046817144 חפשו אותנו
פרהוד סנטר

חגיגת מחירים ב

שיבאס
700 מ,,ל

קרטון 
היינקן

 250 מ,,ל
 24

בקבוקים

קרטון 

סן מיגל 
330 מ,,ל

 24
בקבוקים

קרטון 
גולד סטאר 

330 מ,,ל
 24

בקבוקים

קרטון 

בירה בקס 
275 מ,,ל

 24
בקבוקים

קרטון 
קאלסבירג 

אורובי 
330 מ,,ל

 24
בקבוקים

קרטון 
גריי גוס 
750 מ,,ל

 24
בקבוקים

100
ש,,ח

ערק גזלין 
700 מ,,ל

ערק 
גבלנא 
700 מ,,ל

ערק סאבאת
700 מ,,ל

ערק 
רמאללה
7004990 מ,,ל

ש,,ח

בלאק לייבל אירופי 1 לטר

ש,,ח130

רד לייבל 1 ליטר

8490
ש,,ח

רויאל דאטש 
פחית 330 מ,,ל

ש,,ח65 14990
ש,,ח

הייניקן פחית
 0.5 ליטר 24 פחיות

קרלסברג פחית 
330 מ,,ל

 24 פחיות

ש,,ח90 11990
ש,,ח

הייניקן פחית
 330 מ,,ל
 24 פחיות

דאבל בלאק 
700 מ,,ל

ש,,ח129 ש,,ח90

ערק אשקלון 
330 מ,,ל

3990
ש,,ח

ערק בניאס
 750 מ,,ל

3990
ש,,ח

גולד לייבל 
ריסירב

 700 זהב

5990

ש,,ח

רד לייבל 
700 מ,,ל

מחיר מיוחד

המבצעים בתוקף עד 31-4-2016 או עד גמל המלאי  התמונות להמחשה בלבד   חל איסור על מכירת 
משקאות אלכוהולייס/משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה ט.ל.ח  המחירה לא בסיטונאות מבחר יינות במחירים מדהימים
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يف جل�شتها التي ُعقدت م�شاء يوم الثاثاء الفائت, قررت �شكرتارية 
جبهة �شفاعمرو وباإجماع كامل و�شامل, عدم الدخول وامل�شاركة 
مع  التعامل  ورف�س  عنبتاوي,  اأمن  البلدية  رئي�س  ائتاف  يف 
اأع�شاء البلدية املنتمن  امل�شالح ال�شيقة وال�شخ�شية لبع�س 
للقوائم الطائفية خا�شة ان ف�س االئتاف القائم جاء على خلفية 
التزام �شخ�شي م�شلحي الأحد اأطراف االئتاف, والذي رف�شه 
املوقف  �شاحبة  واجلبهة  ومعار�شة.  ائتافا  البلدي  املجل�س 
امللتزم املبدئي ترباأ بنف�شها عن الدخول يف مثل هذه املناورات 
االئتاف. عليها  املبني  ال�شيقة  ال�شخ�شية  للم�شالح  خدمة 

نكون  ولييين  الييطييائييفييي  التقليدي  االئييتيياف  هيييذا  يف  نييكيين  مل 
جيييييزًءا مييين اليييتيييجييياوزات اليي�ييشييخيي�ييشييييية ليييهيييذا االئيييتييياف 
كمعار�شة  عملنا  �ييشيينييوا�ييشييل  بييل  امليي�ييشييتييقييبييل,  ويف  االآن 
يييييا كييانييت. بيييّنييياءة مييواجييهيية لييلييفيي�ييشيياد واليييتيييجييياوزات اأيًّ

م�شتفي�س  بييحييث  وبييعييد  اجلييبييهيية  �ييشييكييرتييارييية  اأقييييرت  كييمييا 
خييو�ييس مييعييركيية الييرئييا�ييشيية والييعيي�ييشييوييية يف االنييتييخييابييات 
وفكري  دميييقييراطييي  تقدمي  كبديل  نف�شها  وطييرح  الييقييادميية 
بييعيييييًدا عيين الييو�ييشييع الييطييائييفييي الييقييائييم. وتيير�ييشيييييخ مييبييداأ 
ال�شفاعمرين. لكل  ورئا�شة  ع�شوية  وبلديتها  �شفاعمرو 

ب������ي������ان ج����ب����ه����ة ش����ف����اع����م����رو
جبهة شفاعمرو: إجماع على عدم املشاركة يف 
ائتاف رئيس البلدية السيد أمني عنبتاوي
*الجبهة ستخوض االنتخابات القادمة للرئاسة والعضوية *

اهلل  عبد  د.  النائب  بعث 
)اجلبهة  مييعييروف  اأبيييو 
امل�شرتكة(  القائمة   –
لوزير  م�شتعجلة  بر�شالة 
ال�شحة يعقوب ليت�شمان, 
لرئي�س  عنها  ون�شخة 
جليينيية الييعييمييل والييرفيياه 
واليي�ييشييحيية الييربملييانييييية 
اليينييائييب ايييلييي االألييييوف 
ال�شلة  جليينيية  وعيي�ييشييو 
اجلبهوي  النائب  الطبية 
العّقار  �شمل  على  العمل  ببدء  يطالبهم  اإغبارية,  عفو  د.  ال�شابق 
ال�شنع  االأمريكي   )VENETOCLAX( امل�شّمى  اجلديد 
ملر�شى �شرطان الدم )LEUKEMIA( يف �شّلة االأدوية الطبية.

وقال د. اأبو معروف, اإن هيئة الغذاء واالأدوية احلكومية يف اأمريكا 
)FDA( قد �شادقت على ا�شتعمال دواء جديد لعاج مر�س �شرطان 
بي )دواء  اال�شتعمال مت و�شفه  املزمن )CLL( كدواء معّجل  الدم 
ي�شق الطريق( بعد اأن ثبتت جناعته من خال جتريبه على جمموعة 
من مر�شى �شرطان الدم احلاد والعنيف بح�شب تقرير الي)FDA( له, 
الذي يوؤّكد باأن %80 من املر�شى الذين تناولوا الدواء طراأ على حالتهم 
ال�شحية التقدم الكامل اأو اجلزئي خال االأ�شابيع االأوىل من ا�شتعماله.
مر�س  اأن  اإىل  ا�شار  قد  التقرير  اإن  ر�شالته,  يف  معروف  اأبو  د.  وقال 
انت�شارا  االأكييرث  االأربعة  الييدم  �شرطان  اأمرا�س  اأحييد  هو   )CLL(
وت�شيب باالأ�شا�س االأ�شخا�س فوق جيل الي )40( ب�شب تلف خايا 
ملفاوية بي�شاء, مع الوقت تق�شي اخلايا اخلبيثة عليها وحتّل مكانها.

مو�شوع  بحث  يف  باالإ�شراع  معروف  اأبييو  د.  طالب  ر�شالته,  ويف 
الدم  �شرطان  مر�شى  واأليييوف  مئات  اإنقاذ  اأجييل  من  اليييدواء,  هييذا 
نفو�شهم.   يف  جديد  من  باحلياة  التفاوؤل  روح  واإعيييادة  الباد,  يف 

ليتسمان الصحة  لوزير  معروف  أبو  اهلل  عبد  د.  النائب 
من   %80 ي��س��جّ��ل  ال�����دمّ  ل��س��رط��ان  ج���دي���د  ع����اج 
الطبية ل��ل��س��ل��ة  ب��ض��مّ��ه  االس������راع  ي��ج��ب  ال��ن��ج��اح 

ن�شرت دائرة االمان وال�شامة يف العمل يف وزارة االقت�شاد وال�شناعة, تقريرها الف�شلّي 
حول حوادث العمل التي وقعت يف الربع االأّول من العام 2016. وبناًء على تقارير �شرطة 
ا�شرائيل التي و�شلت للدائرة, قتل 13 عامًا خال العمل يف الفرتة املمتدة من �شهر كانون ثاين 
لغاية اآذار, مقابل 10 يف نف�س الفرتة من العام املا�شي, و19 يف الربع االأول من العام 2014.
العام  من  الفرتة  هذه  يف  العدد  )نف�س  بناء  مواقع  يف  قتلوا  العمال  من   6 اأّن  ويذكر 
املا�شي, و9 عام 2014(, 4 عمال يف جمال ال�شناعة )1 يف العام املا�شي, و5 يف عام 
وعامل   )2014 عام   4 املا�شي,  العام  يف   0( الزراعة  جمال  يف  قتا  عامان   ,)2014
.)2014 عام  و4  املا�شي  العام   3 )مقابل  والتجارة  اخلدمات  جمال  يف  قتل  واحييد 

مكان  يف  موت  حادثة  ح�شول  حال  يف  فاّنه  العمل,  يف  وال�شامة  االمييان  دائييرة  ووفييق 
حول  املكان  يف  حتقيًقا  جتري  والتي  اإ�شرائيل,  �شرطة  اإىل  امل�شوؤولية  تنتقل  العمل, 
مطلوب  هو  ما  كل  تعمل  اأن  ا�شرائيل  �شرطة  على  يتوجب  االطييار,  هذا  ويف  احلييادث. 
وفح�س  احلييادثيية,  يف  التحقيق  احلييادثيية,  موقع  اغيياق  ذلييك  يف  مبا  التحقيق,  الإمتييام 
اأو  اإن كان احلديث يدور حول حادث جنائي,  اأو  امكانية اعتبار احلادثة كحادث عمل 
انتحار اأو اأي نوع اآخر من احلوادث. ويف حال تو�شلت �شرطة ا�شرائيل اإىل ان احلديث 
وال�شامة  االمييان  لدائرة  احلييادث  حييول  تقريًرا  تر�شل  فانها  عمل,  حييادث  عن  يييدور 
للحادثة.  اأدت  التي  االأ�شباب  حول  الدائرة  حمققي  من  مهنًيا  راأًيييا  وتطلب  العمل  يف 
ويفح�شون  احلييادث,  موقع  اإىل  العمل  يف  وال�شامة  االمان  دائرة  حمققو  ي�شل  بحيث 
حتى  العمل  بايقاف  اأميير  ا�شدار  يطلبون  احلاجة  وعند  املوقع,  يف  االمييان  ظييروف 
التحقيق. ال�شرطة المتام  اإىل  نتائج حتقيقهم  تنقل  ثم  املوقع.  العمال يف  �شامة  �شمان 

رئي�شة دائرة االمان وال�شامة يف العمل, ال�شيدة فاردا ادواردز, اأ�شارت اإىل اأن امل�شوؤولية 
عن �شامة العمال يف امل�شنع اأو يف اأي موقع عمل اآخر, تقع على عاتق �شاحب العمل, 
ملزمون  البناء, وهم  مواقع  البناء يف حالة  منفذ  املقاول  اأو على  العمل,  مكان  مالك  اأو 
العمل,  مديري  على  ويجب  العّمال.  و�شحة  �شامة  ل�شمان  االجييراءات  جميع  باتخاذ 
واملقاولن وجميع االأطراف امل�شوؤولة يف مكان العمل, ان يدركوا ان عدم توفر معدات 
لفر�س عقوبات �شارمة,  يقود  اأن  ال�شامة, ميكن  باإجراءات  االلتزام  او عدم  ال�شامة, 
ا�شحاب  "على  ادواردز  واأ�شافت  مالية.  غرامات  وفر�س  العمل  اإيقاف  حتى  ت�شل 
واجب  هي  و�شحتهم,  و�شامتهم  العمال,  حياة  على  املحافظة  اأن  يدركوا  ان  العمل 
حوادث  ملنع  بحزم  نعمل  نحن  اختيارياً.  اأمييرًا  لي�س  وهو  جدية  بكل  به  االلتزام  يجب 
ال�شعبة". بتحقيقاتها يف احلوادث  لتقوم  لل�شرطة   امل�شاعدة  تقدمي  و�شنوا�شل  العمل 

 3067 العمل  يف  وال�شامة  االمييان  دائييرة  طاقم  اجييرى  العام  بداية  منذ  اأّنييه  ويذكر 
اأمر حت�شن لتطبيق تعليمات االمان و653  اأمر   304 زيارة ميدانّية, فر�شوا خالها 

13 عامًا قتلوا خال عملهم  يف الربع األوّل من 
العام 2016، مقابل 10 قتلى يف نفس الفرتة من 
العام املاضي و 19 يف الربع األول من عام 2014

مر�شان  اإبتدائية,  مدار�س  ثاث  طاب  �شاهد 
لفرقة  �شيقة  ييا  عييرو�ييشً واليييفيييوار,  والييعيين 
مت  حيث  املو�شيقى,  بيت  ميين  )مو�شيقانا( 
تاريخ  ميين  مو�شيقية  �شفحات  ا�شتعرا�س 
باأ�شلوب راق  املو�شيقى الكا�شيكية وال�شعبية 
وممتع كما وتعرفوا على االآالت املو�شيقية من 
الفعالية �شمن  خال �شرح مميز. وجاءت هذه 
�شفاعمرو". بلدية  يف  الثقافية  ال�شلة  ن�شاطات 

لها  عييدة  دول  اىل  الطاب  مع  الفرقة  وت�شافر 
ب�شمتها على املو�شيقى ال�شرقية العريقة )م�شر, 
بكل  الطاب  ويلتقي  وفل�شطن(  لبنان  تركيا, 
عليها  يتعرفون  هامة  مو�شيقية  ب�شخ�شية  بلد 

وي�شتمعون الإحدى موؤلفاتها املو�شيقية.  وُقدمت 
خال العر�س عدة مقطوعات من اأعمال كا�شيكية 
الطاب  ا�شتح�شان  الفعالية  ونالت  �شهرة 
وطاقم الهيئة التدري�شية من املدار�س امل�شاركة.

يف  الثقافية  ال�شلة  مركز  العرو�س  افتتح  وكان 
دار الثقافة والفنون  يف بلدية �شفاعمرو ال�شحايف 
ح�شن ال�شاعر الذي رحب مبركز ال�شلة الثقافية 
يف الو�شط العربي االأ�شتاذ خ�شر �شاما وحتدث 
على  الطاب  انك�شاف  و�ييشييرورة  اأهمية  عن 
و�شكر  العاملي.  امل�شتوى  بهذا  املو�شيقى  عامل 
على  التدري�شية  والهيئات  املييدار�ييس  ادارة 
العرو�س. اإجنييياح  يف  وجييهييودهييم  تعاونهم 

ي��ش��اه��دون ع��روض  600 ط��ال��ب  أك��ث��ر م��ن 
شفاعمرو يف  الثقافية  السلة  ضمن  موسيقانا 
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قررت املحكمة املركزية يف  القد�س يوم الثاثاء اأهلية املتهم الرئي�شي 
يف خطف وقتل الطفل الفل�شطيني حممد اأبو خ�شر قبل �شنتن, 
ورف�شت املحكمة ادعاء املحامي باأنه يعاين من م�شاكل نف�شية 
عاما   30 دود  بن  حاييم  يو�شف  الرئي�شي  املتهم  اأن  وافيد   
مب�شاركة  خ�شر  اأبييو  الفل�شطيني  الطفل  وقتل  بخطف  قييام 
بكامل  العملية  هذه  على  اأقييدم  حيث  امل�شتوطنن,  من  اأثنن 
قواه العقلية وهو م�شوؤول ب�شكل مبا�شر عن اخلطف والقتل.

قرارها  �شهور   3 قبل  ا�شدرت  املركزية  املحكمة  اأن  اىل  ي�شار 
بعملية  امل�شتوطنن  من  واأثنن  حاييم,  بن  يو�شف  بادانة 
قرارها  ت�شدر  مل  ولكنها  خ�شر,  اأبييو  الطفل  وقتل  اخلطف 
باحلكم على بد دود بعد ادعاء املحامي باأنه يعاين من م�شاكل 
ا�شدرت  الييذي  الييوقييت  يف  للمحاكمة,  مييوؤهييل  وغيير  نف�شية 
بال�شجن  و  امل�شتوطنن  اأحييد  على  املييوؤبييد  بال�شجن  حكًما 
. اجلرمية  يف  �شارك  اأخيير  م�شتوطن  على  عاما   21 الفعلي 

ادان���������ة ي����وس����ف ب�����ن داف�����ي�����د ب��خ��ط��ف 
وق����ت����ل ال���ف���ت���ى م���ح���م���د اب������و خ��ض��ر

�شيارات  اطييييارات  لت�شليح  كيييراج  يف  هييائييل  حييريييق  اخلمي�س  اأميي�ييس  فجر  �شب 
قيييرب احييييدى حمييطييات اليييوقيييود يف قييرييية عييبييليين , حيييييث ا�ييشييتييعييلييت اليينييران 
ا�ييشييفيير احلييريييق عيين ا�ييشييرار ج�شيمة  املييكييان .وقيييد  اليييف اطيييار يف   15 بييحييوايل 
. فييادحيية  خيي�ييشييائييَر  وراءهييييا  خملفة  املييحييل  ممتلكات  عييلييى  اليينييران  اتيييت  حيييييث 

وقييييد هييرعييت قييييوات مييين اليي�ييشييرطيية ملييكييان احليييرييييق وبيييا�يييشيييرت الييتييحييقيييييق يف 
مييابيي�ييشييات احليييييادث كييمييا وعييمييلييت قييييوات االطيييفييياء يف عييلييى اخيييمييياد احلييريييق 
ب�شريه ا�يييشيييابيييات  تيي�ييشييجيييييل  دون  اطيييييار  الييييف   15 نييحييو  يف  تييو�ييشييع  اليييييذي 

محل  يف  ال��ن��ران  ان����دالع 
مخلًفا  بعبلني  اط�����ارات 
كبرة م���ادي���ة  أض�������رارًا 

ال�شياقة  ممتحني  ا�ييشييراب  ا�شتمرار  �شّل  يف 
 , الييتييوايل  على  اخلام�س  ا�شبوعه  دخييل  الييذي 
, تكاثف  �شياقة  امتحان  الف   40 والغاء قرابة 
من  ال�شياقة  معلمي  من  الع�شرات  وت�شامن 
االربعاء  يييوم  ع�شر  بعد   , واليهود  الييعييرب 
مدينة  يف  املييوا�ييشييات  وزارة  مكاتب  اأميييام 
خالها  رفييعييوا  احتجاجية   بوقفة   , القد�س 
اليي�ييشييعييارات امليينييددة بييا�ييشييتييمييرار اال�ييشييراب 
منوهن اأن ا�شتمراريته ال تعود بالفائدة عليهم 
الكبر بال�شرر  وامنييا  ال�شياقة  طيياب  وعلى 
رفعت  الييتييي  الييييبييييارزة  اليي�ييشييعييارات  وميييين 
بييدي  يييئيي�ييشييت  " اأنيييييا   : امليييظييياهيييرة  خييييال 
. اليييي�ييييشييييعييييارات  ميييين  وغييييرهييييا  ت�شت" 

ام��ام  ي��ت��ظ��اه��رون  س��ي��اق��ة  معلمو 
بالقدس امل��واص��ات  وزارة  مكاتب 

يف بيان �شادر عن ال�شرطة اأفيد انه يف �شاعات م�شاء يوم ال�شبت املا�شي ,مت العثور على 
�شاب ) 21 عاما ( من �شكان مدينة �شفاعمرو مع عامات عنف ظاهرة على ج�شده, ومتت 
احالتة ال�شاب للعاج مب�شت�شفى رمبام يف مدينة حيفا , بحيث و�شفت جراحه باملتو�شطة 
العاقة. ذات  واملاب�شات  التفا�شيل  بكافة  التحقيق  ال�شرطه  با�شرت  جهتها  من 

بشفاعمرو  ش����اب  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
وع����ام����ات ع���ن���ف ع���ل���ى ج��س��ده

حكمت املحكمة املركزية يف حيفا اأم�س اخلمي�س 
من  عاما(   23( �شنوبر   اميين  ال�شاب  على 
بعد   , �شهرا   60 بال�شجن  كفريا�شيف  �شكان  
ادانته بال�شفر ب�شكل غر قانوين من الباد اىل 
. الن�شرة  جبهة  لتنظيم  واالن�شمام  �شوريا 

وكانت النيابة العامة قدمت للمحكمة املركزية 
وجاء   , ادانييه  قييرار  ثم  اتهام  الئحة  حيفا  يف 
فيها  ان املتهم وخال فرتة تواجده يف �شوريا 
يف  و�شارك   , الن�شرة  جبهة  تنظيم  اىل  ان�شم 
تدريبات هناك , علما ان تنظيم جبهة الن�شرة 
اال�شرائيلية. للمعاير  وفًقا  حمظور  تنظيم 

�شهر  خييال  انييه  االتييهييام  الئحة  من  وي�شتدل 
امن  ال�شاب  �شافر   2014 العام  من  متييوز 

�شوريا  اىل  الو�شول  بغية  تركيا  اىل  �شنوبر 
جنح  مهربن  ومب�شاعدة  بييايييام  وبعدها   ,
�شنوبر بالت�شلل اىل �شوريا ب�شكل غر قانوين.

و�شل   , ال�شورية  االرا�ييشييي  دخييولييه  وبعد 
�شنوبر ملع�شكر تدريبات ع�شكرية ووحدة من 
مقاتلي املعار�شة ال�شورية امل�شلحن واملدعو 
ب " ان�شار ال�شام" وبقي هناك ملدة ا�شبوعن 
جبهة  اىل  طريقها  عن  االن�شمام  بغية  وذلييك 
الن�شرة والقتال �شد النظام ال�شوري وقواته.

مع بداية �شهر اأب 2014 ومب�شاعدة ن�شطاء 
اأن�شار ال�شام , التحق ال�شاب �شنوبر مبنظمة 
يف  �شفوفها  �شمن  وبييقييي  الن�شرة  جبهة 
. للمنظمة  التابع  والتدريبي  امليداين  املع�شكر 

ال�شاب �شنوبر ع�شوا  الفرتة عمل  تلك  خال 
املراقبة  جمال  يف  وعمل   , الن�شرة  جبهة  يف 
ومعه  م�شلح  وهييو  التدريبي  املع�شكر  على 
املتهم  خ�شع  كما   , ال�شلكي  توا�شل  جهاز 
يف  و�شارك   , الع�شكري  الزي  واخذ  لتدريبات 
انه  حتى   , للمنظمة   خدمات  وقييدم  عمليات 
لاأوامر  ان�شياعه  عييدم  خلفية  على  حوكم 
البقاء  لعقاب  خ�شع  حيث   , املنظمة  داخييل 
مغارة. داخل  العينن  مغم�س  اأيييام  خلم�شة 
و�يييشيييوليييه  لييييييدى   2/1/15 ويييييييييوم    
. املييييطييييار  يف  اعيييتيييقييياليييه  مت  الييييبيييياد  اىل 

أم��ني  ع��ل��ى  ش���ه���را   60 ال��س��ج��ن 
بتهمة  ك��ف��ري��اس��ي��ف  م��ن  ص��ن��وب��ر 
بجبهة  وااللتحاق  لسوريا  التسلل 
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التي  واجلماهرية  الرتبوية  والفعاليات  الن�شاطات  �شمن 
يف  �شفاعمرو  منطقة  ال�شحي  وال�شرف  املياه  اإحتيياد  يقدمها 
والبيئة   املياه  يوم  يف  االإحتيياد  طاقم  �شارك  االإحتيياد,  بلدات 
وذلك يف مدر�شة مار اليا�س الثانوية يف عبلن, حيث قدم طاقم 
االإحتاد من �شمنهم : املهند�شة اأحام �شليبا للطاب حما�شرة 
قّيمة حول جودة املياه, وقدم املهند�س طارق حاج حما�شرة 
حول اأجهزة املياه, فيما قدم خمت�س اأمن املياه والطوارىء يف 
االإحتاد املهند�س وائل زيدان حما�شرة حول املياه يف حاالت 
الطوارىء, كما �شارك ال�شيد مو�شى ح�شن ذياب يف بناء حمطة 
لتوزيع املياه يف حاالت الطوارىء والتي قام الطاب بالتدرب 
دعم  متَّ  وقد  الطوارىء.  حاالت  يف  املياه  توزيع  كيفية  على 
رف  وال�شّ املياه  احّتاد  مدير  قبل  من  اليوم  هذا  يف  الفعالّيات 
ومدير  حجازي  مطلق  اأحمد  الّدكتور  عمرو  �شفا  يف  حّي  ال�شّ
بالتعاون  وذلك  ذياب,  �شاهر  الّدكتور  طمرة  يف  البيئة  وحدة 
والتن�شيق مع الّطاقم االإداري ملدر�شة مار اليا�س وطاقم معّلمي 
املدر�شة وطّابها وهم: ُمرّكز العلوم البيئّية يف املدر�شة: اإرميا 
معّلمو  خييوري,  غلوريا  االجتماعّية  الرتبية  ُمرّكزة  عييّواد, 
وحدة  مر�شدو  عيييّواد,  وعييا  خييوري  �شحر  البيئة  مو�شوع 
البيئية  القيادة  طّاب  ناطور,  ر  ومنوَّ حجازي  حمّمد  البيئة: 
وقد  هذا  اأحمد.  �شيخ  خالد  �شالح  الّطالب:  قبل  من  بتمثيلهم 
والتي  اإ�شافية  ونظرّية  عملّية  حمّطات  الربنامج  ت�شّمن 
املحيطة  البيئة  باأهمّية  وتعريفهم  الطّاب  توعية  اإىل  تهدف 
ومنها: عر�س اأفام حول اأهمّية املحافظة على الكرة االأر�شّية 
واأهمّيته  اال�شتحداث  مو�شوع  على  الرتكيز  )بيتنا(.  بعنوان 
واإعادة  املدر�شة  �شاحة  يف  ا�شتحداث  زاوية  اإقامة  خال  من 
تدوير الورق املُ�شتعَمل واإنتاج منتجات جديدة )م�شتحدثة(. 
حول  للطّاب  �شحيحة  معلومات  واإعطاء  خطورتها  االأ�شّعة 
من  االأ�شّعة  مو�شوع  تو�شيع  االإ�شعاعي.   التلّوث  م�شادر 
البا�شتيكّية:  النفايات  واالأنرتنت.  احلا�شوب  ا�شتعمال  خال 
وت�شببها  البيئي  التوازن  اختال  الكبر يف  خطورتها ودورها 

والبحرّية. الييربّييية  احليييييوانييات  ميين  الكثر  انييقييرا�ييس  يف 
الدكتور  �شفاعمرو  منطقة  املياه  الإحتيياد  العام  املدير  وقييال 
اأحمد مطلق حجازي باأن:" اإحتاد املياه يقوم على مدار ال�شنة 
بتنظيم ن�شاطات تربوية يف املوؤ�ش�شات الرتبوية واجلماهرية 
بهدف تر�شيد الطاب واملواطنن يف كيفية ا�شتهاك املياه, لرفع 
ن�شبة التوعية لقيمة عدم االإ�شراف يف املاء, كذلك يقدم االإحتاد 
عملية  وهي  للبيوت,  املياه  اي�شال  عملية  حول  مف�شا  �شرحا 
الن�شاطات  هذه  خال  من  نحاول  كما  هامة,  هند�شية  علمية 
كيفية  يف  املييواطيين  وعييي  ن�شبة  رفييع  الرتبوية  اجلماهرية 
الت�شرف يف حاالت الطوارىء مبو�شوع املياه, ذلك اأن احتاد 
املياه م�شوؤول عن تزويد املواطنن باملياه يف حاالت الطوارىء".
مدر�شة  مدير  نائب  من�شور  جوين  الدكتور  اأ�شار  جانبه  ومن 
الدرا�شية  ال�شنة  خال  يتعلمون  الطاب  اأن:"  اىل  اليا�س  مار 
يتم  فيما  البيئة,  مبو�شوع  نظرية  تعليمية  ومييواد  ا�ش�س 
تو�شح  التي  البيئية  املحطات  خال  من  املييواد  هذه  حتويل 
تلوث  ق�شية  وخا�شة  البيئة,  تهدد  التي  املخاطر  للطالب 
اجلليل  منطقة  يف  وخا�شة  م�شاجعنا  تق�س  التي  البيئة 
االن�شان  يقوم  كذلك  امل�شانع,  عييدد  ازداد  حيث  الغربي, 
ملكبات  خمططات  توفر  لعدم  وذلييك  بالتلويث,  بالت�شبب 
الطاب  يتعرف  الرتبوية  الن�شاطات  خييال  فمن  للنفايات, 
الق�شايا". على العوامل واال�شباب وكيف ميكن معاجلة هذه 
غنيمة  ابو  اليا�س  اال�شتاذ  اليا�س  مار  مدر�شة  مدير  و�شكر 
يوم  خييال  تربوية  ن�شاطات  من  قدمه  ما  على  املياه  احتيياد 
اأن:" مثل هذه الفعالّيات والربامج  املياه والبيئة موؤكدا على 
و�شّحة  البيئة  خدمة  بهدف  البيئّية  التوعّية  اإىل  تهدف 
التوازن  واإعيييادة  االأمييرا�ييس  خطورة  من  والتقليل  الطاب 
الكرة  �شطح  على  احلياة  ال�شتمرارّية  ال�شرورّي  البيئّي 
نفو�س  يف  التغير  بذور  زرع  خال  من  االإمكان  قدر  االأر�شّية 
الطبيعّية,  امليييوارد  على  للمحافظة  التوفر  بهدف  طّابنا 
التلّوث". ومنع  النظافة  على  املحافظة  اأخييرى  ناحية  ومن 

األخبار

اجلديدة"  االولييييياء  "جلنة  ا�ييشييم  حتييت 
االبتدائية  للمدر�شة  ال�شعبية"  "واللجنة 
بالدعوة  اعييان  توزيع  مت  ب  الر�شمية  
ال�شبت  ييييوم  املييدر�ييشيية  يف  الإ�يييشيييراب 
نقول: وللتو�شيح   .23-4-2016

وقانونية  منتخبة  اولياء  جلنة  -1هنالك 
الأولياء  واملمثلة  واملفو�شة  املخولة  هي 
اللجنة  املدر�شة.وهذه  يف  الطاب  امييور 
غييير خمييوليية بيييياالإعييييان عييين ا�ييشييراب 
كاملعتاد. ال�شبت  ييييوم  التعليم  وليييذا 

احلييجييج  بييييياأن  نييو�ييشييح  ان  -2نود 
اجلييييغييييرايف  بييياليييبيييعيييد  وردت  الييييتييييي 
منطقية. وغيييير  واهييييييية  حييجييج  هيييي 

-3هنالك احياء عديدة يف القرية ع�شرات 
وي�شافرون  مدار�س  فيها  توجد  ال  ال�شنن 
مئات االمتار لتلقي العلم يف مدار�س القرية.

اجلديدة  املييدر�ييشيية  بيينيياء  قيييرار  -4ان 
بناء  جيياء  املدر�شة  ونقل  والنموذجية 

وزارة  ومب�شادقة  معمقة  درا�ييشيية  عيين 
وقرار  االولياء  جلنة  وموافقة  املعارف 
.  2013 �شنة  ميينييذ  املييحييلييي  املجل�س 

ملائمة  مييا�ييشيية  حييياجييية  -5وهنالك 
لتائم  اجلييديييدة   للموا�شفات  البناية 
املييي�يييشيييامييين الييييرتبييييوييييية احليييدييييثييية.
هي  املحلي  املجل�س  اعييتييبييارات  -6ان 
اجل  من  ومهنية  مو�شوعية  اعتبارات 
تييطييوييير خييارطيية الييتييعييليييييم يف الييقييرييية.
ا�شماء  على  "تعرفونا"  لييو  -7حبذا 
واختباء. ت�شرت  دون  االولييييياء  جلنة 
نتوجه  اعيياه  ذكيير  ومييا  املنطلق  هييذا  من 
التعاون  اليييكيييرام  االهييييايل  ميين  ونييطييلييب 
اجنيياح  اجيييل  ميين  املييحييلييي  املجل�س  مييع 
اجلديد  بنائها  اىل  املدر�شة  بنقل  امل�شروع 
والتجاوب  االلتفات  وعييدم  والع�شري 
اية دعوة ومطلب يعمل على تخريب  مع 
عبلن. يف  التعليم  ميي�ييشييرة  وتييعييطيييييل 

املحلي: عبلني  مجلس  ورد  ب��ي��ان 

االربعاء  يوم  ال�شادر  االعييان  على  رًدا 
اأطلقوا  اّلييذييين  عيين    20/4/2016
واللجنة  االأولييييياء  "جلنة  اأنف�شهم   على 
لنف�ِشها  �شت  َخ�شَ )والييتييي   " ال�شعبية 
بناًء على   ... باملطلق(   ا�شًما غَر �شرعي 
الدعوُة  متت  مبوجبِه  والييذي  املن�شور 
املوافق  ال�شبت  يييوم  اال�ييشييراِب  الإعيياِن 
ُن�ِشر  ما  على  وعطًفا   ,  23/4/2016
فاإننا نحُن – جلنة اأولياء االأمور ال�شرعية 
االأولييييياء-  جمل�س  قبل  ميين  واملنتخبة 
و�ييشييدر,  اأُعيييليييَن  مييا  ونيي�ييشييجييُب  ن�شتنكر 
 , اليه  اإعان االإ�شراِب والدعوِة  ونرف�ُس 
ابنائنا  م�شلحة  على  الغيوريَن  فبمنظور 
اأي  باملجمِل  يييخييدُم  ال  االأمييير  هييذا  فييياإّن 
م�شلحٍة, ويعني يف نهايِة املطاف خ�شارًة  
اأن  �شيما  ال  التعليمية   للمواد  اإ�شافيًة 
االأيام التعليمية يف هذا الف�شل قليلٌة جًدا.

الييلييجيينيية غر  ان  بييالييذكيير  ميين اجلييدييير 
خمييوليية قييانييونيييييا الإعييييان اال�يييشيييراب .

قراٌر   , اجلنوبي  احلي  من  املدر�شِة   َنْقُل 
املحلي,  املجل�س  جهة  من  برمته  اتخذ 
ووزارة املعارف, ومن اجلدير ذكره اأننا  
نحن جلنة اأولياء االأمور , نرى اأَن املبنى 
متطلبات  كل  ويلبي   , حديٌث   , ع�شرٌي 
املدار�س يف ظل التطورات التقنية احلديثة 
  : , ويجيب على مطالب وجوانب حيوية 

نبالَغ  ولن  رفاِهيًة  وتعليمًيا..  اجتماعًيا, 
املبنى   هذا  اأن   : �شرحنا  اإذا  احلديث  يف 
الباد  ّمم  من مدار�ٍس يف  اأحدث ما �شُ من 
وهو موقع فخٍر ومتٍن للعديد من البلدان.

العظيَم  الييدوَر  نتجاهل  وال  ننكر  ال  نحن 
"ب"   االبتدائية  املدر�شة  قدمته  الييذي 
عبدو �شليم ,طيلة ال�شنن املا�شية , ولكن 
�شدَر  املدر�شة  نقل  يف  اتخَذ  الذي  املوقف 
حم�س. ومهنية  مو�شوعيٍة  اأ�شباٍب  عن   
االإدارة  باأَن  تامٍة  ثقٍة  على  االأولياء  نحن 
والهيئَة التدري�شيَة حري�شون متاًما  على 
وفق   , ال�شاعدة  االأجيال  على  املحافظة 
. عهدناهم  وكما  العظيمة   م�شوؤوليتهم 
نحن ندرُك اأن االنتقاَل للمبنى اجلديد لن 
املحافظة  يف  واهتماِمهم  عطاِئهم  من  يقلَل 
على امل�شتوى الراقي التي حتلت به املدر�شة 
حمفًزا �شي�شكل  بل   , اجلييوانييب  كل  ويف 
والتاألق. التمّيز   , التطور  ميين  للمزيد 
اأن  بالذات  االأوقييات  هذه  يف  االأف�شل  من 
ويلبي  التاميذ,  م�شلحة  يخدم  مبا  نهتّم 
املقام  هييذا  ,ومييين  الييعييديييدة  حوائجهم  
ندعوكم للمحافظة على الن�شيج االجتماعي 
 , الطيب  ولبلدنا  املدر�شِة  لطاب  املميز 
عادي تعليم  يوم  ال�شبت-  يوم  اللقاء  اىل 

بيييياحييييرتام:جليييينيييية اأولييييييييييييياء اأمييييييور 
الييييطيييياب الييي�يييشيييرعييييييية امليينييتييخييبيية.

وت�������وض�������ي�������ح: رد 

-4-23 السبت  ي��وم  التعليم   "
االبتدائية  امل���درس���ة  يف   2016
ك���امل���ع���ت���اد" ب  ال���رس���م���ي���ة 

برنامج حافا بالنشاطات البيئية لطاب 
بشراكة  الثانوية يف عبلني  الياس  مار 
شفاعمرو   منطقة  امل��ي��اه  إت��ح��اد  م��ع 
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ب�����ق�����َل�����م: م�������������ارون س������ام������ي ع���������ّزام

اإلع���������ام���������ي أح������م������د ح��������ازم
�شاهدت تقاليد اجتماعية كثرة يف هذا العامل, وع�شت عادات بع�س 
اأر يف حياتي �شلوكيات يف االأفراح,  القارات, ومل  ال�شعوب يف كافة 
ت�شبه ما نعي�شه نحن يف و�شطنا العربي, والتي يحلو للبع�س ت�شنيفها 
حتت م�شمى عادات, لكنها يف حقيقة االأمر لي�س كذلك, الأن العادات 
منفردة. حليياالت  ممار�شات  هي  وال�شلوكيات  للكل,  ممار�شة  هي 

يعتربه  الييذي  االأعييرا�ييس,  مو�شم  معه  وبيييداأ  ال�شيف,  ف�شل  بييداأ 
العبء,  هييذا  حتمل  ميين  مفر  ال  ولييكيين  عليهم,  عبئاً  الييكييثييرون 
فم�شاركة  االجتماعية.  الواجبات  اإطييار  يف  اأي�شا  ينخرط  الأنييه 
اأ�شول وقوانن  لكن هناك  �شيء جميل جييداً,  االأفييراح  االآخرين يف 
االأعييرا�ييس. �شهرات  ويف  االأعيييرا�يييس  يف  اأييي�ييشيياً  حتييرتم  اأن  يجب 
كنت عائداً اإىل بيتي ذات م�شاء, فاإذا بال�شارع الرئي�س مغلق, وال�شبب 
�شهرة عر�س. نعم "من�شان �شهرة عر�س ب�شكروا ال�شارع, وممنوع 
منت�شرة  لاأفراح  قاعات  وجييود  ورغييم  يحكي".  اأو  يعار�س  حدا 
بع�س  اأن  اإالً  اأحييداً,  يزعج  ال  فيها  ال�شهرات  واإقامة  مكان,  كل  يف 
لهم  واأرخ�س  اأ�شهل  ال�شوارع,  اإغاق  يف  يرون  االأعرا�س  اأ�شحاب 
من القاعات, لكنهم ال يفكرون اأبداً يف اإزعاج النا�س وال يهمهم ذلك.

من الناحية القانونية واالأخاقية اأي�شا, فاإن ذلك ممنوع بتاتاً. لكننا 
نحن �شعب نكره املمنوعات, ومفهمونا لها يختلف كلياً عن مفهوم 
ال�شعوب التي تتحدث باملنطق. ومبا اأن غالبية �شعبنا ال عاقةلها 
باملنطق نهائياً, فاإننا نفعل ما ن�شاء ومتى ن�شاء, دون االأخذ بعن 
املجتمع. اأو  املحيط  اأو  اجلييار  على  نفعله  ما  انعكا�س  االعتبار 

لي�س هذا فح�شب, فخال �شهرات ما ي�شمى بيييي "التعليلة", التي ت�شبق 
املو�شيقى  ي�شمعون  بالعر�س  املحتفلون  يبقى  الرئي�شية,  ال�شهرة 

ب�شوت عال جداً, ال يطاق ومزعج يف نف�س 
الوقت خ�شو�شا للجران, ومن ينتقد اأو 
يعرت�س فهو "�شد اأهل الفرح" وممنوع 

اأن يعلو �شوته فوق �شوت املو�شيقى ال�شاخبة, التي تبقى بدون 
انقطاع حتى �شاعة متاأخرة من الليل ولي�س اأقل من الثانية �شباحاً. 
يكون  االأعييرا�ييس,  بع�س  يف  املو�شيقى  �شوت  اأن  ذلييك  من  والأنكى 
املعارك  يف  لي�س  النار  فاإطاق  احلي.  الر�شا�س  ب�شوت  م�شحوباً 
لتخويف  ولي�س  والع�شابات,  املافيات  على  متوقفاً  ولي�س  فقط, 
احلرامية وما اأكرثهم يف بلدنا, اإمنا ن�شمع اإطاق ر�شا�س يف اأعرا�شنا 
املباركة, وكاأن العر�س عند البع�س ال يكتمل اإال  بييي "الطخ", ومن 
يريد اأن "يجرب" اأي قطعة �شاح , فاالأعرا�س اأح�شن منا�شبة لذلك. 
النار  اإطيياق  �شد  ولكني  االأفيييراح,  يف  امل�شاركة  مع  اأين  �شحيح 
جنم  هييذا,  النار  اإطيياق  واأن  �شيما  ال  ال�شعيدة,  املنا�شبة  هذه  يف 
واالأمثلة  اأبرياء,  �شحيته  وذهييب  القرى,  بع�س  يف  اإ�شابات  عنه 
�شبب  عن  العقاء  من  غري  مثل  اأت�شاءل  واأنييا  ذلييك.  على  عديدة 
العربي,  االأميير يف جمتمعنا  يهمهم  واأدعييو من  )الطخ(,  لهذا  مقنع 
اخلطرة. االجتماعية  الييظيياهييرة  لهذه  حييد  و�شع  على  للعمل 
وال  يوجد احد ي�شتوعب اأو  يفهم ما عاقة االأفييراح بيي "الطخ" يف 
االعرا�س,  ال�شيما اأن اإطاق النار كثرا ما حول االأفراح  اإىل م�شائب 
ب�شبب تعر�س اأحد املدعوين الإ�شابة خطرة ت�شببت يف اإعاقة دائمة. 
وهناك اأمثلة لي�شت قليلة على ان "الطخ " اأدى اىل مقتل العري�س.

اأعرا�شهم,  للجميع  ومييربوك  اأ�ييشييول,  احلياة  هييذه  يف  �شيء  لكل 
)طخ(.  بييدون  اأمكن  اإذا  لكن  عامرة,  دياركم  يف  االأفيييراح  ودامييت 

االع��راس...  يف  "الطخ"  عنا  أبعدوا 
عامرة دياركم  يف  األف��راح  ودام��ت 

نبّينا �شعيب, عليه ال�شام, الذي متتع ويتمتع مبكانة 
وعظمة  دقيية  كانت  مهما  تو�شف,  ال  االأهمية  بالغة 
باللون  يتمّيز  ومعربة,  موؤثرة  والعبارات  الكلمات 
االأخ�شر الذي يدّب يف النف�س احلياة, االأمل, العطاء, 
والتجّدد. كّل ما يحيط به من جبال ومرتفعات و�شهول 
يبهر  اجلييمييال,  غاية  يف  مييزهييرة  خ�شراء  ومييداخييل 
الب�شر؛ ال يقوى الزائر على التقاط اأنفا�شه, فتنحب�س 
وقد�شّية  اخلييابيية,  املناظر  هييذه  روعيية  ميين  داخييلييه 
واخل�شوع. واالأمييان  باالأمن  الزائر  تلّف  اّلتي  املكان 

العطرة  املنا�شبة  بهذه  كلماتي  اأن�شج  ال�شنة  هييذه 
اأتطّرق, كما هو متبع, ل�شرد ق�شة  اأن  والعزيزة دون 
النبي �شعيب, عليه ال�شام. منذ االأزل, تناول الكتاب 
ته, م�شرين اإىل مكانته عرب  والرّحالة واملوؤرخون ق�شّ
التاريخ, ونّوهوا ب�شعور الزوار ومدى ازدحام املقام, 
وكيف تتّم مرا�شيم االحتفال. واإمنا اأحتّدث عن حقيقة 
االأ�شا�شية,  ومعانيها  املنا�شبة,  جوهر  عن  ابتعادنا 
�شلة  اأي  لها  لي�س  بطريقة  واالحتفال  املظاهر  واّتباع 
واالآخذة  املقلقة,  املزرية,  اأو�شاعنا  وعن  وعاقة... 
اختافها,  على  ومرافقها  احلياة  جماالت  يف  بالرتّدي 
اإطار  ويف مقّدمتها ال�شراعات الداخلّية, وعدم وجود 
متفق عليه ي�شمل جميع قطاعات اأبناء الطائفة, يكون 
على  تعمل  �شليمة  ونوايا  مدرو�شة  اأ�ش�س  على  مبنيًّا 
حللها. تعّد  وال  حت�شى  ال  التي  م�شاكلنا  درا�ييشيية 

بداأت االحتفاالت بهذه املنا�شبة يف عدد من القرى قبل 
بنك  اإدارة  اأقامته  الذي  االحتفال  منها  وبرز  اأ�شبوع, 
بح�شور  ال�شام  عليه  اخل�شر  �شيدنا  مقام  يف  العّمال 
�شخ�شيات ر�شمية ورجال دين من خمتلف الطوائف, 
اإدارة  واأ�شحاب امل�شالح ومدير عام ورئي�س جمل�س 
قال  الت�شجيع  القت  التي  القّيمة  كلمته  ويف  البنك, 
الرئي�س الروحّي للطائفة الدرزية ف�شيلة ال�شيخ موفق 
�شعيب,  النبي  ا�شت�شاف  االأيام  هذه  مثل  يف  طريف: 
له  وقّدم  ال�شام,  عليه  مو�شى,  النبي  ال�شام,  عليه 
ليحكموا  الق�شاة  لتعين  والن�شائح  اال�شت�شارة 
ويحققوا العدل والعدالة. وهذه ال�شنة �شادف حلول 
عيد النبي �شعيب مع عيد احلرية والربيع عند اليهود, 

اإخواننا  لدى  والف�شح 
اأروع  فما  امل�شيحين, 
مًعا  االأعييييياد  تلتقي  اأن 
الييتيياآخييي  مييين  جييييوٍّ  يف 

والربكة  اخلر  املحتفلن  جلميع  متمّنًيا  والت�شامح, 
اأجمع  والعامل  خا�شًة,  العزيز  �شرقنا  يعم  وال�شام 
�شاكًرا اإدارة البنك على هذه اللفتة الكرمية, وتقدميهم 
اجلنود. وخا�شًة  الطائفة,  الأبيينيياء  وامليينييح  الييدعييم 
يييييخ عيييائيييد قييويييقيي�ييس قيي�ييشيييييدة   ثييييّم األيييقيييى اليي�ييشّ
فيييييهييا: املييينيييا�يييشيييبييية, ومّمييييييا جييييياء  زجيييليييّيييية يف 

ني�شان فيك التقوا االإجنيل والييقييراآن            وتوراة 
مو�شى بجنب لفات درزية االأعياد فيك التقوا تيفهموا 
االإن�شان           وجوده ع �شطح االأر�س نعمة �شماوية
ييييييييا رييييييييييت كيييييييل الييييي�يييييشيييييهيييييور بييييييي�يييشيييبيييهيييوا 
احلقيقية واملييحييبيية  الييتيياآخييي,  �شهر  نييييي�ييشييان       

مييا يف ديييانيية بعثها خييالييق االأكييييييييوان          بتدعي 
لييييييقييييييتييييييل اخلييييييليييييييييييييقيييييية والييييييكييييييراهييييييييييييية

وفييي�يييشيييح الييينييي�يييشيييارى انييييعييييرف ميييين �ييشييالييف   
امل�شيحية الإخيييوتييينيييا  الييقييييياميية  رمييييز  االأزميييييييان 
قييييييييييييياميييييية اليييييييييفيييييييييادي ابييييييييييين ميييييييييييرمي مييين 
هدية اأعيييظيييم  اعييتييربهييا  اهلل  للب�شر  االأكيييييفيييييان     
وبيييهيييامليييقيييام اليييعيييظيييييييم اجيييتيييميييعيييت االإخييييييييوان    
تيييييييييعيييييييييدونييييا مبيييحيييبييية وعييييييين �يييييشيييييدق نييييية

انيي�ييشيياهلل املييقييام يييظييل مييوحييد االأديييييييييان      درزي 
ومييي�يييشيييييييحيييي ويييييييهييييييودي ومييي�يييشيييليييم �يييشيييويييية

اإىل  ال�شميم  ميين  �شرخة  اأوّجييييه  املنا�شبة,  بييهييذه 
امل�شالح  عيين  تتعاىل  اأن  املعروفّية  طائفتي  اأبيينيياء 
الهام�شية,  واملييوا�ييشيييييع  اليي�ييشيييييقيية,  ال�شخ�شية 
الطاقات  كّل  وجتنيد  والتوحيد  االألفة  على  والعمل 
لبناء  والثقافية  وال�شيا�شية  والدينية  العلمية 
م�شلحة  يف  ي�شّب  فيما  والرتكيز  احليييوار  ج�شور 
اإخواننا  اأو�ييشيياع  كثب,  عن  نتابع,  واأن  الطائفة, 
لهم. الييدعييم  تييقييدمي  يف  ونيي�ييشييتييمييّر  �ييشييوريييا,  دروز 
 كّلي اأمل اأن ي�شود االحتفال اأجواء من �شفاء القلوب 
وحمبة.   خر  بكل  اجلميع  على  اهلل  اأعيياده  والعقول, 

النبي شعيب عليه السام مكانة وتاريخ

عمي�شت�شهدوا  اللي  من  اأكييرث  عالطرقات  عمينقتلوا  "اللي 
تذكرتها  بذهني,  عالقة  زالييت  ما  حملها,  يف  جملة  باحلرب" 
االآن, قالها الفنان دريد حلام يف م�شرحيته ال�ّشهرة, "كا�شك يا 
وطن", ما زالت تنطبق على ما يجري اليوم يف �شوارع املدن من 
حوادث �شر وُطُرق رهيبة. حًقا لقد غدت ظاهرة حوادث الطُرق 
كابو�ًشا مقلًقا يراودنا, لي�س يف منامنا فقط, بل يف �شحونا اأي�ًشا. 
ت�شادم  نتيجة  االأحيييييان,  بع�س  يف  الطرق  حيييوادث  حتييُدث 
فتتوّتر  ال�ّشائق,  راأ�ييس  يف  اليومية  ال�شغوطات  من  �شل�شلة 
اأع�شابه, اإذ جتعله ي�شابق لي�س فقط الزمن, بل ي�شابق اأي�شا 
ِفق  اأَ "ُا�شُح,  له:  قائلة  بقب�شتها  اأم�شكته  التي  احلياة  طُرق 
واتزان  بعقانّية  االأمور  وواجه  هذا,  ياأ�شك  بحر  من  واخرج 
حلظات  يف  حتّولوا  قد  ال�ّشائقن  بع�س  اأن  نرى  لكننا  فكري". 
اإىل جناة ال�ّشوارع عن غر عمد, ويت�شّرفون عليها بوح�شية, 
دون اأن ينتبهوا ملا يدور حولهم, ال ُيذعنون اإىل �شارات املرور, 
ُيداهمهم جمال الروؤية املحدود يف غفلة منهم, فُتباغتهم �شّيارة 
اإزاءها,  التَّ�شرف  ُيح�شنون  فا  املعاك�س,  االجتاه  من  قادمة 
هكذا  قتلى,  اأو  جرحى  اإّمييا  �شياراتهم,  عرو�س  عن  فينزلون 
حتولت ال�شّيارات من و�شيلة نقل مريحة, اإىل اآالت دمار فّتاكة.

االإذاعيييات  عييرب  تاحقنا  الييطييُرق  حيييوادث  اأخييبييار  باتت  لقد 
كذلك  املحلّية,  االإلكرتونية  واملواقع  االأ�شبوعية  وال�شحف 
"في�شبوك" العاملّية,  �شركة  متلكها  جديدة,  اأنباء  وكالة  هناك 
هواتفهم  خال  من  اجلدد",  امليدانيون  "ُمرا�شلوها  يقوم  اإذ 
متو�ّشطة  بجروح  مل�شابن  ب�ِشَعة  �شور  بت�شوير  الّذكّية, 
الفورية!!  االإخبارية  �شفحاتهم  على  فين�شرونها  بالغة,  اأو 
قتلى  عيين  خيييرًبا  حلظة  كييل  االإلييكييرتونييّييية  ال�شحافة  تن�شر 
اأن  وبيييدل  عيينيياء,  بيييدون  ثييييواٍن  خيييال  اليي�ييشييوارع  م�شحتهم 
مبا�شرًة  و�شلوا  ومبتغاهم,  مق�شدهم  اإىل  �شاملن  لوا  ي�شِ
َجرحى  املتهّورين  ال�ّشائقن  اأعترب  اإيّن  االآخيييرة!!  دنيا  اإىل 
يجعلهم  مّميييا  ييا,  وطييييي�ييشً جييهيياً  ييينييزفييون  وعييقييلييًيييا,  نف�شًيا 
االآخرين.  وحياة  حياتهم  على  اخلطر  وي�شّكلون  يتهّورون 
يومّية  �شباحّية  زاوية  هناَك  باحّية,  ال�شّ االأخبار  َن�شرات  يف 
تر�شد عدد احلوادث والقتلى واجلرحى, كاأّن املرا�ِشل "ُيب�ّشرنا" 
ا عن وقوع حوادث �شر او ده�س, اأي اأ�شبحت  بخرٍب عاٍد جدًّ
اأع�شابنا  لُتثر  املرير,  الواقع  علينا  فر�شها  اإخبارّية  زاوية 
اأزواد  بتوزيع  االأهايل  يبداأ  وهنا  الّنهار,  طوال  خوفنا  وَتزيد 
, ويغّطونهم  �شّياراتهم برتوٍّ ليقودوا  اأوالدهم,  ن�شائحهم على 
ر اخلفي االأعَظم.  ب�شتائر من الّدعوات الرّبانّية لتحميهم من ال�شَّ
اآخذة  واالأعييمييار  بالطول,  اآخييذة  الرهيبة  املييوت  "�شوارع 
احلياة,  ف�شيف�شاء  الع�شر,  معادلة  هييي  هييذه  ر",  بالِق�شَ
�شحايا  عن  حتكي  رهيبة  �شوًرا  الُعمر,  جدران  على  ر�شفت 
ال�شن,  كبار  اأو  ال�شبان  اأو  االأطييفييال  من  �شواء  احليييوادث, 
احلياة  مدى  رمّبييا  اأو  اليوم  هذا  اإىل  يعانون  زالييوا  ما  الذين 
"كفى  ي�شرخون:  وُهم  احلييوادث,  نتيجة  ج�شدّية,  اإعاقة  من 
ال�شوارع".  على  الا-اأخاقي  بط�شكم  اأوقفوا  اجلناة,  اأيها 
ًة  انت�شار ظاهرة �ُشرب امل�شروبات الروحية بن ال�شّبان, وخا�شّ

ُتفقدُهم  واالأعييرا�ييس,  احلفات  يف 
من  وجتعل  بالواقع,  االإح�شا�س 
فرتاهم  مرتنًحا,  م�شرًحا  عقلهم 
وغ�شاوة  اليي�ييشييّيييارات,  يركبون 
معامل  عيينييهييم  حتييجييب  اخليييميييرة 

�شيفرة  الطريق, واخلطر يرتّب�س بهم, وُهم يهتفون "תן גז", 
ر ال�شائقن, وتدهّور اأرواح هوؤالء ال�ّشبان نحو جحيم املوت,  َتهوُّ
مقابل متعة التحّرر النف�شي من بقايا توجيهات ُمعّلم ال�شياقة 
جّماًنا!  باأرواحهم  ُم�شّحن  بها,  ُيطيحون  التي  واإر�شاداته, 
�شّلموهم  مبّكر,  جيل  يف  ال�ّشياقة  اأبناءهم  االأهايل  َعّلم  اأن  بعد 
بتو�شيات  اأخاقًيا,  الُعراة  هوؤالء  فَنّكلوا  �شّياراتهم,  مفاتيح 
املبالغ  تكّلفوا  قد  اأهاليهم  اأّن  جتاهلوا  الييرتبييوّييية,  ذويهم 
عبة  ال�شّ املادّية  الّظروف  رغم  ال�ّشياقة,  لتعليمهم  الطائلة 
חדש",  "נהג  بيافطة  باملباهاة  فقط  واهتّموا  لبع�شهم, 
بوك!  الفي�س  مواقع  على  وي�شعونها  ي�شّورونها  فتجدهم 
لروؤية  املت�شوقن  املراهقن,  غار  ال�شّ ال�شّبان  بع�س  لهفة  اإن 
مفاتيح  فقط  لي�س  ينالون  جعلتهم  اأيديهم,  بن  الرخ�شة 
حّرر  الذي  االأجوف",  "االأنا  مفتاح  نالوا  بل  والدهم,  �شيارة 
اأاّل  يجب  اأمتار!  لب�شعة  لو  ال�شر,  ريا�شة  متعة  من  اأقدامهم 
الّنظرّية  ال�شياقة  درا�شة  على  الطاب  بع�س  حرقة  نن�شى 
اأتاَحت  قد  املوا�شات,  وزارة  الأن  وذلك  جًدا,  ُمبّكرٍة  �شن  يف 
لطّاب املدار�س درا�شتها. كم اأمتنى لو يقود هوؤالء ال�شغوفون 
فكرهم نحو دروب الثقافة, ويتوّقفون حلظًة عند �شارة اقراأ!!

لاأ�شف االإح�شاءات االأخرة ُت�شر اإىل اأن ُثلث حوادث الُطُرق 
اأن  تعني  الّر�شمية",  "ال�شرعّية  وهذه  املراهق,  اجليل  �شببها 
وزارة املوا�شات هي اجلانية الكربى, ولي�س فقط البنى التحتية 
املّتهم  العربي  الو�شط  عاّمة ويف  اإ�شرائيل  لل�شوارع يف  ال�شيئة 
ب ال�ّشبق يف حوادث الطرق ب�شكٍل خا�س!!  دائًما باأّنه �شاحب ق�شَ
بع�س �شائقي ال�شيارات العمومّية ال�ّشخمة و�شّيارات االأجرة, 
اأعتربهم  واأنييا  مَبركباتهم,  واملباهاة  املناف�شة  حب  ينخرهم 
�ُشركاء ِفعلين, بارتكاب جرائم حوادث الطرق, اإذ اأن وح�شّيتهم 
يف ال�شياقة تزاحم ال�شيارات اخل�شو�شّية وتدفعهم اإىل الهاوية. 
الّت�شّبب  يف  اخلييليييييوييية  الييهييواتييف  دور  نن�شى  اأاّل  يييجييب 
مكاملة,  ال�شائق  َي�شتقبل  عندما  وذلييك  الييطييُرق,  بييحييوادث 
وزارة  اأن  مييوؤّخييًرا  قيييراأُت  وقييد  واحيييدة.  بيٍد  املقود  فُيم�ِشك 
امليييوا�يييشيييات, �ييشييوف تييفيير�ييس عييلييى وكييييياالت اليي�ييشيييييارات 
جتعل  التي  البلوتوث,  بتقنية  جُمّهزة  ال�شّيارات,  ا�شتراد 
ا. جدًّ �شهلة  بطريقة  اخلليوية  هواتفهم  لون  َي�شِ ال�شائقن 

اأق�شى الغرامات  باإنزال  ال�شرطة,  التي تّتبعها  طرق املكافحة 
والتحذير,  احلذر  و�شائل  ال�شائقن,  هييوؤالء  تردع  مل  املالية, 
جمدية  تُعد  مل  اجلديدة,  ال�شّيارات  بع�س  بها  ُجّهَزت  التي 
يف  التوعية  بث  عن  توّقفت  املوا�شات  وزارة  كيياف.  ب�شكل 
اأي  والهيئات  املوؤ�ش�شات  لن�شاطات  يُعد  مل  االإعييام!!  و�شائل 
جديدة,  فاجعة  يوٍم  كل  نرى  زلنا  وما  ال�شائقن,  على  تاأثر 
اأ�شاء اجلثث.  ون�شمع �شفر �شيارات االإ�شعاف, تهرُع جلمع 

جُ�����نَ�����������������اُة ال����ش��������������وارع

الييعييميير  �يييشيييو�يييشييينيييات  يف  الييييعيييييييييون  ومتييييييييوت 
ُج  وُيييعييرِّ االأبييييي�ييس  الييّظيياَم  اورفييلييييي�ييس  حيين ميتطي 
عييييييلييييييى غيييييييييييييمييييييٍة لييييييْيييييييلييييييكييييييّيييييييٍة ُحييييبييييلييييى
تييييييييقييييييييطييييييييُر نيييييييييبيييييييييييييييييييًذا وِعييييييي�يييييييشيييييييًقيييييييا
ق�شيدة  ميين  جيييزًءا  ,ولي�شت  ق�شيدة  لي�شت  هييذه 
تفكٍر  ودون  بييرِفييٍق  ربطتها  �شاعرية  كلمات  واإمنييا 
هذه  يف  مييياأ  اليييذي  عر  ال�شِّ اأّن  على  الأدّلييييَل  عميٍق 
و�شحفنا  االلييكييرتونييييية  مييواقييعيينييا  مييعييظييم  االأييييييام 
اأقييّل  يكن  مل  اإن  القبيل  وهييذا  القما�س  هييذا  ميين  هييو 
ال�شعرّية.  ور  ال�شّ و�شفافّية  جييودة  يف  منه  بكثر 
فييالييكييلُّ يييكييتييب ...الييعييا�ييشييق والييعييا�ييشييقيية وخييائييب 
�شاعًرا  اأ�ييشييحييى  الييكييّل  ؛  للمظاهر  واملُييحييّب  احليييظِّ 
واأديييييًبييييا ُيييييييدّون َخيييَليييجييياِت ُحيييّبيييه عييلييى الييييورق.

ال باأ�س اأن نكتب واأن ُندّون ونر�شم بالكلمات الأنف�شنا, 
االلكرتونّية  واملواقع  حف  لل�شُّ ال  اخلا�ّس,  لُدرجنا 
بعد. عر  ال�شِّ رّبة  تزرها  مل  فّجة  بعد  واأّنها  ة  وخا�شّ
واليي�ييشييحييف  امليييواقيييع  لييبييعيي�ييس  االأوان  اآَن  لييقييد 
لكّل  تعطي  فييا  اجلييرح  هييذا  ُتيييداوي  اأن  وحمييّرريييهييا 
. عربها  ييور  اليينُّ تييرى  اأن  وخرب�شة  و�شرخة  هم�شة 
وال يتاأّتى ذلك ااّل اإذا وقَف على راأ�س حترير املوقع او 

ال�شحيفة اأديب يفقه باالأمور 
حميط  اأعماق  يف  ويغو�س   ,
"وميوت"  واللغة  عر  ال�شِّ
َوَلًها بالكلمة االأجمل واملعنى 

االأروع! ورة  وال�شّ املرهف  واحل�ّس  �شمولّية   اأالأكرث 
ْعر مهنة  لقد اختلط احلابُل بالّنابِل واأ�شحت مهنة ال�شِّ
ال  �شاعًرا"   " �شاحبي  يا  ُت�شّدق  فا  له.  مهنة  ال  من 
ور  ال�شّ ر�شم  يجيد   وال   , حيح  ال�شّ االإميياء  يعرف 
ال�شاعرية ور�شمها باحلروف وزرك�شتها بالوم�شات .

دواوييييين  مييئييات  ييييقيييراأ  مل  �ييشيياعييًرا  تيي�ييشييّدق  وال   
. وغييرًبييا  �شرًقا  الع�شور  مييرِّ  على  ال�شعراء  فحول 
راأ�ييس  على  يقف  �شحيفة  او  مييوقييًعييا  ييدق  تيي�ييشّ وال   
لييياأدب  مييييّت  ال  َمييين  االأدبييييّييييية  �شفحتها  حتييرييير 
بيي�ييشييليية , فييقييد قييالييت امليييرحيييومييية  جييدتييي يييوًمييا: 
ن�شفه" اأكيييييل  ولييييو  خليييّبيييازه  اخليييبيييَز  اأعييييييِط   "

اأن  املطبوعة  وال�شحف  االلكرتونّية  باملواقع  فحرّي 
تختاَر اأديًبا ل�شفحتها االأدبية , يف�شل بن القمح والزوؤان 
واملبتَذل  والييرّتهييات,  وال�ّشعر  واجِليييداء  واحِلييمييان 
عر وانتحر يف االأحداق واالأرحام  واملُميَّز, واإاّل مات ال�شِّ
اليوم. مطربينا   " معظم  غناء  كما  �شقًطا  واأ�شحى 

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

شِ��ع��ر ال��ي��وم ي���وازي ال����واوا بَ��ح !
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عن  مرة  من  اكرث  حدثْتني  قد  زوجتي  كانت 
مع  هاجرت  التي  طفولتها,  �شديقة  جانيت 
الييواليييات  اىل  حيفا  ميين  واخييوتييهييا,  والييديييهييا 
املتحدة, يف مطلع ال�شتينات من القرن املا�شي. 
ان  تقريبا,  �شهر  قبل  �شمعنا  عندما  وهكذا 
جانيت قد اأتت مع زوجها جميل لزيارة اقاربها 
لقاء زوجتي  لدعوتهما. كان  �شارْعنا   يف حيفا, 
تغو�شان  �شمعُتهما  للغاية.  موؤثرا  ب�شديقتها 
امل�شرتكة.  احليفاوية  الذكريات  من  بحر  يف 
تركُتهما تعي�شان متعة اللقاء بعد غياب طويل. 
حمدثا  يل  فبدا  جميل,  مع  للتحدث  اإن�شرفُت 
منه  فهمُت  ملجال�شته.  املرء  يرتاح  وندميا  لبقا 
وانه  القد�س,  يف  الطلبية  حي  مواليد  من  انه 
االول  العقد  يف  وهو  اهله,  مع  منها  ُهّجر  قد 
معركة  حتى  عمان  يف  لي�شتقروا  عمره,  من 
لبنان  اىل  ثييم   ,1970 �شنة  اال�ييشييود  ايييلييول 
�شنة1975,  اللبنانية  احلرب  اإنفجار  حتى 
حيث  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  واخرا 
جميل  وا�ييشيياف  �شيكاغو.  مدينة  يف  ا�شتقرَّ 
اىل  الدلفة  حتت  من  اإنتقلنا  "يعني  �شاحكا: 
رئي�س  ان  اىل  منه  اإ�ييشييارًة  املزراب",  حتييت 
روؤو�س  من  مدعوم  يهودي  هو  �شيكاغو  بلدية 
االنتخابات  ُتوَظُف يف مر�شحي  يهودية,  اموال 
والييوالييية  املييدييينيية  م�شتوى  على  امييريييكييا  يف 
ممازحا:  له  فقلت  اي�شا.  الفدرالية  وال�شلطة 
فانك  املييييياه,  وجييه  على  خبزك  "اإرِم  يعني 
اجلامعة11:1(  كثرة")�شفر  ايام  بعد  جتده 
"هل  باعتذار:  قائا  ا�شفُت  ثم  كذلك؟  األي�س 
القول؟". بييهييذا  اعنيه  مييا  جميل,  يييا  فهمت 

اعتقد  با�شتهزاء مقنَّع, النه  �شحك جميل رمبا 
العربية  باللغة  معرفِته  عمَق  االحييظ  مل  اين 
ا�شتعمالها  على  ويييحيير�ييسُ  بها   يعتّز  التي 
عقود  الربعة  امريكا  يف  وجييوده  رغييم  نقية, 
املجال  يف  "اأتعني   : بّنٍ باأدٍب  يل  فقال  متتالية. 
"اتركنا  الييفييور:  على  اأجبته  ال�شيا�شي؟". 
"اإذن  قييال:  اإجازة".  يف  فانتما  ال�شيا�شة  من 
فهمُت  انني  لك  توؤكُد  لك ق�شة واقعية  �شاروي 
ما ُقلَتُه يل". تنحنح جميل ثم تابع حديثه قائا:

"كنُت اأعمُل مديرا لق�شم االطفال يف متجر كبر 
االيام,  احد  �شباح  فوجئُت  �شيكاغو.  يف  جدا 
حلل  عجل,  على  ت�شتدعيني  العامات  باحدى 
حليب  م�شحوق  علبة  اأخييَذ  زبييوٍن  مع  م�شكلة 
انه  مّدعيا  ثمنها,  يدفع  ان  يريد  وال  لاطفال, 
راأيُت  الفور.  على  ح�شرت ُ  نقودا....  ميلك  ال 
امامي اإن�شانا يف الثاثينات من عمره, يقف على 
احلليب  علبة  على  يقب�س  كان  االنهيار.  حافة 
ُتنتزع  ان  يخ�شى  كييان  وكيياأنييه  يييديييه,  بكلتا 
منه". توقف جميل عن الكام حلظة, رمبا كي 
ي�شرتجع امل�شهد املوؤثر, ثم تابع حديثه قائا: 
"مل ُيِتح يل هذا ال�شاُب املجاَل الأ�شاأله, اإذ قال يل 
بلغٍة انكليزيٍة ركيكة, اأّنه عاطٌل عن العمل منذ 
�شتة ا�شهر, ولديه طفل عمره �شنة واحدة, وان 
�شراء حليب  نفذت فوقَف عاجزا عن  قد  نقوده 

توقف  ثييم  لييطييفييلييه, 
فجاأة  ال�شاب,  هييذا 

تخنقه.  كادت  لدموع  م�شت�شلما  احلديث,  عن 
الرجَل  اأ�شال  مل  بي.  متيُد  االر�س  ان  �شعرُت 
الخ....اإ�شتدعيُت  دينه  اأ�شِله,  ا�شمه,  عن 
ت�شتعيد  ال  ان  منها  وطلبُت  جانبا,  املوظفة 
اي�شا  تعطيه  ان  اإمنييا  فح�شب,  منه  العلبة 
حليب,  م�شحوق  علبة   12 فيه  كاما  �شندوقا 
ال�شخ�شي". ح�شابي  على  املبلغ  ت�شّجل  وان 

�شعرُت مبوجة التاأثر التي اعرتت حمدثي جميل 
ق�شته  ان  له  قلت  الق�شة.  هذه  يل  ي�شرد  وهو 
التاريخ  تذكرين بق�شة �شديٍق يل يف كندا وكاأّن 
ال�شهرة:  باملقولة  تذكرين  كما  نف�شه,  يكرر 
اليكم". النا�ِس  حاجُة  عليكم  اهلِل  ِنَعم  "من 
قائا:  حديثه  تابع  ثم  انفا�َشه  جميل  ا�شتعاد 
اىل  خرجُت  عيين.  كرم�شة  ال�شنواُت  "مّرت 
واإذ  مّرت,  قليلة  �شنوات  اإال  هي  وما  التقاعد, 
بانهم  بقرارهم  يفاجئونني  واحفادي  باوالدي 
املا�شّي.  ميادي  بعيد  االحتفال  على  عازمون 
يف  م�شهور  �شرقي  مطعم  يف  جميعا  اإلتقينا 
�شيكاغو, متلُكه عائلة ٌ عربية فل�شطينية اال�شل. 
�شابا  املدير  كان  مهنئا.  املطعم  مديُر  بنا  ب  رحَّ
و�شيما لطيفا دمثا يبدو يف اوا�شط الع�شرينات 
من عمره. تبادْلنا معه حديثا مقت�شبا, وعندما 
علم ان جذورنا تعود اىل القد�س وحيفا, اإزداد 
وهو  والييده  دعييوة  اىل  �شارع  كما  بنا  ترحيبا 
حتدثُت  علينا.  يتعرف  كي  املطعم,  �شاحب 
يف  لبقا  املطعم  �شاحب  كان  بالعربية.  واّييياه 
الذي  املو�شوع  اىل  وا�شتدراجي  ا�شئلته  طرح 
وال�شبعن,  اخلام�شة  ابن  ميَل  م�شتغا  يريده, 
عن  معلوماٍت  فا�شتدّر  ما�شيه,  عن  للتحدث 
اىل  بالذهاب  ا�شتاأذن  ثم  التقاعد,  قبل  عملي 
ومع  عائلتي  مع  اّياي  تاركا  املطعم,  يف  عمله 
لديه". اال�شتطاع  ُحييبِّ  �شّر   عن  ت�شاوؤالتي 
الهواء  يف  معلقة  بقيت  هذه,  جميل  ت�شاوؤالُت 
اىل  الييفيياتييورة  وتييقييدمي  انييتييهيياء احلييفييل  حتى 
تنظيم  اىل  بادر  الذي  جميل,  ابن  اىل  اأي  ابنه, 
ابَنه  جميل  راى  عليه.  واال�شراف  االحتفال 
الفاتورة, ثم يفغر فاه متعجبا  مُيعن النظر يف 
بغ�شب:  مغم�شٍة  عتاب  بنظرة  نحوه  ومتطلعا 
الفاتورة؟!".  هذه  انت  دفعت  بابا  يا  "لي�س 
اجاب جميل با�شتغراب �شديد وب�شوت مرتفع: 
بانفعال:  ابُنه  قال  الفاتورة".  ادفع  مل  "انا 
دفعتها!". انك  الفاتورة  يف  كتبوا  لكنهم   "

ردوَد  بعيد  من  يراقب  املطعم  �شاحب  كييان 
قائا  املدير,  وابنه  هو  نحوهم  فتقدم  فْعِلهم, 
دفعَت  انت  �شيدي,  يا  "نعم  با�شرار:  جلميل 
جميل  كيياد  ن�شيت؟".  هييل  الييفيياتييورة.  هييذه 
"اأت�شتخفُّ  املطعم:  ب�شاحب  ف�شاح   , يجنُّ
املطعم  �شاحُب  اإبت�شم  دفعُتها؟".  متى  بي؟ 
"نعم  قائا:  ُتخِف دمعة يف عينه,  ابت�شامة ً مل 
وهل  هذا.  ابني  اىل  �شنة   23 قبل  دفعَتها  لقد 
ن�شيَت ايها اجلميل, ُعلَب م�شحوق احلليب؟".

عندما يصبح الحليبُ خبزا !!
خ�������������وري ع���������ي���������د  ح������������������امت  د. 

بيييييييعيييييييد 
من  �شنتن 
 , ير لتطو ا
ر  �شتثما ا و
33 مليون 
�ييشيييييكييل يف 

باإنتاج  يوطيڤياتا  حملبة  بداأت  جديدة,  تكنولوجية 
االأمر  الكراتن,  من  بييداًل  قناين  يف  الغني  احلليب 
للم�شتهلك,  بالّن�شبة  كبًرا  اإمتياًزا  يعترب  الييذي 
الغنّي  احلليب  اإ�ييشييتييهيياك  ميين  �شيتمّكن  بحيث 
كمّية  مييراقييبيية  ميين  مُتييّكيينييه  اأكيييرث  مريحة  بعبوة 

�شفافّيتها. بف�شل  القنينة  يف  املتبقّية  احلليب 
يوطيڤياتا  ملحلبة  الييعييام  املييدييير  �ييشيياروچو,  رام 
فرتة  ُتطيل  تكنولوجيا  بتطوير  "قمنا  يييقييول: 
بجودة  حليب  تقدمي  من  ومُتّكننا  احلليب  طزاجة 
من  م�شنوعة  اجّلييديييدة  القناين  لزبائننا.  عالية 
عملّية  تدويرها.  الإعييادة  قابلة  وهي  اليپيا�شتيك 
وّدية  ُتعترب  اجلييديييدة,  املاكنة  يف  القناين  تعبئة 
البيئة". على  املحلبة  تاأثر  وتقّل�س  للبيئة  اأكرث 

وڤييتامن  الكال�شيوم  على  يحتوي  الغني  احلليب 
قابلّية  ذو  الكال�شيوم  بيياأن  االأبحاث  وُتبّن   .D
اإمت�شا�س ممتازة يف اجل�شم وم�شدره من احلليب 
الغني, الأنه ُيتيح اإ�شتهاًكا اأكرث وبكمّية قليلة ن�شبًيا. 
باالإ�شافة, احلليب الغني من يوطيڤياتا يحتوي على 
6.4 چرام پروتن حليب بجودة عالية يف كل كوب.

التاريخ يُعيد نفسه: يوط�ف�اتا تُعيد الحليب للقناني
الييتييدوييير الإعيييييييادة  قييابييليية  قييينييياين  يف  الغني"  "احلليب  ُتييطييلييق  •يوطيڤياتا 
للم�شتهلك النهائي  ال�ّشعر  ينخف�س  اأن  املتوّقع  من  االإنييتيياج,  تكاليف  اإنخفا�س  •بعد 

خ���������������������ط���������������������وط ج�����������������دي�����������������دة
أقام عيون جديدة أقام تحديد العيون من كرالين – بيضاء، برّاقة 
ومع هذا ملوّنة وجريئة – تمّكنك من التحكم بأي خطٍ ولون
�شاحر متايل  رمييادي   115- جديدين:  عيون  قلمي  تطلق  كرالين   
ثيييييييليييييييج اأبييييييييييييييييييييييييييييييييي�ييييييييييييييييس   116-  

يكون  حيث  القلم,  وطييرف  ج�شم  لييون  بيين  يييفييّرق  اجلييديييد  املظهر 
اإ�ييشيياءة. ظييرف  اأي  يف  لييك  املنا�شب  اخلييط  لييون  اختيار  باإمكانك 
الكبرة  التحديد  اأقييام  ت�شكيلة   – اجلييذاب  اخلارجي  ال�شكل  عدا 
الذي  مك  بال�شُّ ع�شرّية,  باألوان  العيون  وحتديد  ر�شم  من  متّكنك 
اأواًنييا  اجلييديييدة  الرتكيبة  ت�شم  طويلة.  ل�شاعات  وتييدوم  تريدين 
لوقت طويل.  التهّيج وتدوم  ت�شّبب  عالية ال  ذات جودة  قوية, مواد 
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ما عاقة مرض السرطان بالزواج!

اليييييزواج  اأنَّ  اإىل  جيييدييييدة  درا�ييييشييييٌة  ييير  ُتييي�يييشِ
اليي�ييشييرطييان. �يييشيييدَّ  ييييااًل  فييييعَّ دواًء  ييييكيييون  قيييد 

جن يبدو اأنَّهم  وجد الباحثون اأنَّ االأ�شخا�َس املتزوِّ
يتمتَّعون مبيزة على م�شتوى احلياة: فلدى الرجاِل 
ُل الوفاة اأعلى  العازبن امل�شابن بال�شرطان كان معدَّ
جن,  ا هو عنَد الذكور املتزوِّ بن�شبة 27 يف املائة ممَّ
بن�شبة  اأعلى  العازبات  املري�شات  عنَد  كان  حن  يف 
جات. املتزوِّ نظراتهم  عنَد  هو  ا  ممَّ املائة  يف   19

وهي  غومز,  لن  �شكارليت  الدرا�شة  ُة  معدَّ قالت 
كاليفورنيا  ال�شرطان يف  من  الوقاية  معهد  باحثٌة يف 
متاماً,  وا�شحًة  وجدناها  التي  التاأثراُت  "كانت 
ة  ال�شريريَّ العوامل  بع�س  مع  مقارنتها  عنَد  وذلك 
ال�شرطان,  ميياآل  مع  ترافَقها  ناحظ  ما  غالباً  التي 
املعاجلة". اأنيييواع  بع�س  اأو  املر�س  مرحلة  مثل 
على  اإالَّ  تييعييتييمييد  ال  امليييييييزَة  هييييذه  اأنَّ  وييييبيييدو 
ولي�س  لييلييزواج,  والنف�شيَّة  العاطفيَّة  الييروابييط 
امليييزاييييا املييالييييية الييتييي يييطييرحييهييا هيييذا اليييييزواج.

امليييوارد  بييزيييادة  كييثييراً  اليينييميياذُج  هييذه  ر  ُتف�شَّ مل 
�شنا  نا تفحَّ جن. ورغم اأنَّ االقت�شادية للمر�شى املتزوِّ
االقت�شادية  واحليياليية  ي  ال�شحِّ التاأمن  مو�شوَع 
هذه  لييكيينَّ  ال�شكن,  ملييكييان  الرفيعة  االجتماعية 
الزيادَة  ر  تف�شِّ ومل  ب�شيطاً,  دورًا  مار�شت  االأ�شياَء 

جن. الوا�شحة يف البقاء على قيد احلياة لدى املتزوِّ
 10-15 مييدى  على  �شابقة  درا�ييشيياٌت  اأظهرت  لقد 
بالن�شبة ملر�شى  للزواج  �شابقة منفعًة مماثلة  �شنة 
دائم  ب�شكٍل  ارتبطت  الفائدَة  هذه  لكنَّ  ال�شرطان؛ 
اهما ال�شخ�ُس من قرينه. بالدعم واملوّدة اللذين يتلقَّ
لنحو  ال�شحية  ال�شجات  �س  بتفحُّ الباحثون  قام 
غاٍز  �شرطان  لديهم  كاليفورنيا  يف  بالغ  األف   800
و   2000 عييامييي  بيين   invasive cancer
.2012 حتَّى  متابعُتهم  وا�شتمرَّت   ,2009

كانت  املييالييييية  امليييييوارَد  اأنَّ  الييدرا�ييشييُة  ُتييظييِهيير  مل 
على  امليييريييي�يييس  قيييييدرة  يف  كييبيير  تيييياأثييييٍر  ذات 
مييكييافييحيية الييي�يييشيييرطيييان, مييثييلييمييا قييياليييت غييوميييييز.
ولكن, يبدو اأنَّ مر�شى ال�شرطان ا�شتفادوا من امل�شاندة 
مواعيد  اإىل  به  الذهاب  مثل  ال�شريك,  يقدِّمها  التي 
د من تناول  الطبيب وتقدمي الوجبات املغذِّية والتاأكُّ
الدواء, ف�شاً عن الدعم النف�شي الذي يحّد من ال�شدَّة, 
ويوؤدِّي اإىل حت�شن حظوظ املري�س بالبقاء. وهذا ما 
ر للعازبن والعازبات على الوجه املنا�شب. قد ال يتوفَّ
حياة  يف  مييديييدة  عيياقيية  وجييييوَد  اأنَّ   َ تييبيينَّ لييقييد 
ونوعية  ة  ال�شحَّ حت�شن  على  يعمل  ال�شخ�س 
ال�شرطان  مكافحة  على  ينطبق  ال  وهييذا  احلييييياة. 
اأخيييرى. ية  �شحِّ جييوانييب  اإىل  ميييتييدُّ  ييييا  واإمنَّ فييقييط, 

اخلا�س  نت"  براك�شي�س  "هايل  موقع  اأ�ييشييار 
احلييديييد  نييقيي�ييس  اأن  اإىل  اليي�ييشييحييييية  بييالييتييوعييييية 
منها: خيييطيييرة,  �ييشييحييييية  اآثيييييار  اإىل  ييييييوؤدي 
بيييييياالإعييييييييييييياء,  اليييييييدائيييييييم  •ال�شعور 
وعييييييييييييدم الييييييييقييييييييدرة عيييييليييييى الييييعييييمييييل.
اليييرتكيييييييز. وقييييليييية  بيييييييييدوار,  •ال�شعور 
الييييييييييييييوجييييييييييييييه. •�يييييييييييييشيييييييييييييحيييييييييييييوب 
اليييييييفيييييييم. زوايييييييييييييييييييييا  •ت�شّقق 
�شقوطه. اأو  ال�شعر  وتق�شف  االأظافر  •تك�شر 
الييييييربودة. جتيييياه  احليي�ييشييا�ييشييييية  •زيادة 
اكييييتييييئيييياب. بييييينيييييوبيييييات  •االإ�شابة 
احلييييديييييد: لييينيييقييي�يييس  عييير�يييشييية  •االأكييييييييييرث 
اأ�يييشيييار الييطييبيييييب االأمليييييياين بيييييرت نيييييليي�ييشيين من 
اإىل  اجلامعي  اإبيينييدورف  هييامييبييورج  م�شت�شفى 
وهي: احلييديييد,  لنق�س  عر�شة  االأكييرث  الفئات 
الييطييمييث. بيييفيييرتات  مييييرن  اليييائيييي  •الن�شاء 

اأعيييميييارهيييم  تيييييييرتاوح  الييييذييييين  •االأطفال 

بييييين عييييييام ونييي�يييشيييف وثييييياثييييية اأعيييييييييوام.
عيييامييياً  و14   12 بييييين  •املراهقون 
نيييتيييييييجييية مييييييرورهييييييم مبيييييراحيييييل الييينيييميييو.
•			االأ�شخا�س الذين يعانون من ال�شمنة املفرطة.
التحمل. قييوة  ريييا�ييشييات  ميييار�ييشييون  •الذين 
•الييييييييييييييينيييييييييييييييبييييييييييييييياتيييييييييييييييييييييييييييييييون.
احلييييييييييييديييييييييييييد: •مييييييييييييي�يييييييييييييشيييييييييييييادر 

وح�شب املوقع االأملاين املذكور, ميكن عاج م�شكلة 
تعديل  خييال  من  طبيعي  ب�شكل  احلديد  نق�س 
االأطعمة  تناول  من  واالإكييثييار  الغذائي  النظام 
منزوع  االأحمر  كاللحم  احلديد:  على  املحتوية 
الد�شم واخل�شار والفاكهة املجففة واخل�شروات 
الورقية الغامقة وكبد احليوانات ب�شفة خا�شة.
اإمييداد  اأو  بيياإفييراط  اللحوم  تناول  عييدم  ويجب 
اجل�شم بكميات كبرة من احلديد, الأن ذلك يوؤدي 
التمثيل الغذائي  اإحداث ا�شطرابات يف عملية  اإىل 
لل�شكر بالدم وكذلك اإىل االإ�شابة مبتاعب يف املفا�شل.

ن��ق��ص ال��ح��دي��د ب��ال��ج��س��م ي���ؤدي 
ج��م��ة ص���ح���ي���ة  م����خ����اط����ر  إىل 

اإن  االأمريكية  هارفارد  جامعة  يف  العلماء  قال 
من  يقلل  يوميا  للقهوة  واحييد  فنجان  تيينيياول 
.8% بن�شبة  ال�شكري  مبر�س  االإ�شابة  خطر 
اأميييا �ييشييرب فيينييجييانيين ميين الييقييهييوة وميييا يزيد 
عيييين ذليييييك ييييوميييييييا فيييييخييفيي�ييس ميييين احييتييمييال 

تيييطيييور مييير�يييس حيي�ييشييى الييكييلييى.
 " جملة  ن�شرته  مقال  يف  ذلييك  جيياء 
العلمية   "Men's Health
نتائج  العلماء  قدم  حيث  االأمريكية 
18 عاما. درا�شتهم التي ا�شتغرقت 

اأمييرا�ييس  مييركييز  يف  العلماء  وقيييال 
هيييياواي  جييامييعيية  يف  اليي�ييشييرطييان 
عن  يقل  ال  ما  تعاطي  اإن  االأمريكية 
يقلل  يوميا  القهوة  ميين  فنجانن 
.38% بن�شبة  الكبد  مبر�س  االإ�شابة  خطر  من 

اأن  الييفيينييليينييديييون فيياكييتيي�ييشييفييوا  اأمييييا الييعييلييميياء 
يوميا  الييينب  مييين  ميييييليييييغييرام   800 تييعيياطييي 
باالكتئاب. الرجال  اإ�شابة  خطر  من  يخف�س 

ال���ع���ل���م���اء: ع���ل���ى ال�����رج�����ال ش���رب 
ي��وم��ي��ا ال���ق���ه���وة  م����ن  ف���ن���اج���ني   3

قييالييت الييرابييطيية االأملييانييييية الأطييبيياء االأنيييف واالأذن 
واحدة  فتحة  من  الطفل  اأنف  نزيف  اإن  واحلنجرة 
قد يدل على وجود ج�شم غريب بها, مثل حبة بازالء 
اأو خرز اأو مك�شرات. واإذا توغل اجل�شم الغريب اإىل 

عمق جوف االأنف, فقد يكون النزيف م�شحوًبا بر�شح 
قيحي اأو باإعاقة التنف�س من ذلك اجلانب.ويف مثل هذه 
احلالة ينبغي الذهاب اإىل الطبيب فورا, حيث ميكنه 
مو�شعي. تخدير  بعد  الغريب  اجل�شم  اإزاليية  غالبا 

عامَ يدل نزيف أنف الطفل من فتحة واحدة؟
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מחלקת 
ריהוט

דשא סינטטי 4.2 גובה
 48 ש“ח למ“ר

פרחים
עונתיים

מזרקות 
מים

גדר במבוק ערבה
20 ש“ח למ“ר

מבחר של בובות 
גינה וכדים מצויירים

כדים ואדניות ללובי 
כניסה ולבתים פנים וחוץ

גדר במבוק מלא
17 ש“ח למ“ר

אבני מדרך 80/40
35 ש“ח ליח‘

אחריות
8 שנים

מהיבואן הכל לגינה ולבית:                      ריהוט גן * עצים פרחים, זרעים, חומרי דישון, הדברה ועוד...
לצרכן ללא 
פערי תיווך!

משתלת

מבחר 
מזרקות 

מים

דשא סינטטי
 10גובה 8-10 מ“מ

ש“ח למ“ר
1ש“ח

שולחן זכוכית קוטר 60 ס"מ
רק 299ש"ח + 2 כסאות

כדים ואדניות ללובי 
כניסה ולבתים פנים וחוץ
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الفنانة  خلع  دعييوى  تاأجيل  ن�شر  مبدينة  االأ�ييشييرة  حمكمة  قييررت 
مايو. �شهر  ميين  لي29  عييز  اأحييمييد  الييفيينييان  �ييشييد  زييينيية  امليي�ييشييرييية 
وقال:  املحكمة  قييرار  على  علقت  دروي�س  �شارة  عز  اأحمد  حمامية 
»اجتوزي االأول وبعدين اخلعي, ل�شة امل�شرع معمل�س خلع يف الزنا 

معل�س«, وهاجمها جمهور عز بقولهم اإن كامها معناه اأن هناك عاقة 
متت بينهما ولكن اأحمد عز ينفي حتى حدوث العاقة.تاأجيل الدعوى 
جاء ال�شتكمال �شكل الدعوى, حيث ينبغي اأن تكون زينة متلك عقد زواج 
ك�شرط لرفع دعوى خلع, ولذلك مت التاأجيل حلن ا�شتكمال االأوراق.

ت���أج���ي���ل دع��������وى خ���ل���ع زي����ن����ة.. 
الزنا يف  خلع  مفيش  ع��ز:  ومحامية 

“املتاهة”,  برنامج  على  �شيفه  اإلي�شا,  اللبنانية  الفنانة  حّلت 
خال  وحتدثت  االأخيييرة,  بحلقته  الكياين  وفيياء  االإعامية  مع 
الداخلية. املدر�شة  بها يف  التي مرت  ال�شعبة  املرحلة  احللقة عن 

حملتني  املييرحييليية  هيييذه  “اإن  قييالييت:  اإلييييي�ييشييا, 
و  باال�شتقالية,,  واأ�شعرتني  مبكًرا  امل�شئولية 
وتعي�س  بحياتها  ت�شتقل  باأن  قرارها  اتخذت  اأنها 
والديها”. ميينييزل  يف  ولييييي�ييس  اخلييا�ييس  بيتها  يف 

بكل  واأقيييوم  راحييتييي,  على  “اأعي�س  واأ�ييشييافييت: 
كما  ذلك”,  اأتخطى  وال  جمتمعي  به  ي�شمح  �شيء 
يكن  مل  باأنه  فتوؤكد  اليييزواج,  م�شاألة  اإىل  تتطرق 
تعرتف  لكنها  املا�شي,  يف  لها  بالن�شبة  هاج�شاً 
راجييل  �شل  قائلة:  يدق”,  اليييييوم  “القلب  بييياأن 
ال  اأحييميير,  خييط  االإنيي�ييشييان  وهييذا  حيطة,  �شل  وال 
االأ�شكال”. ميين  �شكل  بييياأي  بييه,  امل�شا�س  اأقييبييل 

اإليها  وجه  الييذي  النقد  اإن  اإلي�شا  الفنانة  وقالت 
"موطني"  اأغنية  "الطاء" يف  حلرف  نطقها  ب�شبب 
نطق  الأن  حمله,  يف  لي�س  اأميير  خمتلفة  بطريقة 
وفقاً  ل�شخ�س  �شخ�س  ميين  يختلف  احلييييروف 
لو  اأنييهييا  واأكيييدت  ينتمي؟  بلد  اأي  وميين  لثقافته 
"الطاء"  حييرف  لنطقت  االأغنية  ت�شجيل  اأعييادت 
ما  عييادة  اللبناين  ال�شخ�س  الأن  الطريقة,  بييذات 
لهذا  والفرن�شية  االإجنليزية  اللغة  معها  مدمج  بلغته  يتحدث 
ال�شيء. بع�س  خمتلفة  احلييروف  نطق  يف  طريقته  يكون  رمبييا 

اليسا تعيش حالة حب وتقول:" ضل راجل وال ضل حيطة"

خريطة  بييييداأت  رميي�ييشييان  �شهر  اقييييرتاب  مييع 
تتاألق  وكالعادة  تت�شح,  الدرامية  االأعييمييال 
الفن. جنوم  واأ�شهر  اأملع  من  نخبة  مب�شاركة 
الييييييييييييييغييييييييييييييول" "راأ�ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 

النجاح  من  بالرغم  عبدالعزيز  حممود  يعيد 
يف  "اأبوهيبة  اأعماله  اآخيير  حققه  الييذي  الكبر 
الفنان  اأن  اإال   ,2014 عييام  احلال"  جبل 
املا�شي,  الييعييام  غييياب  عييبييدالييعييزيييز  حمييمييود 
ا�شتعان  اإذ  جدد,  ُكتاب  مع  املو�شم  هذا  ليعود 
و�شريف  حييمييدي  وائيييل  ال�شابن  بيياملييوؤلييفيين 
ويلعب  امل�شل�شل.  حلقات  لكتابة  الدين,  بدر 
حمرتف,  اب  ن�شّ دور  امل�شل�شل  يف  عبدالعزيز 
اأهدافه بطرق م�شروعة  اإىل  ي�شعى يف الو�شول 
كوميدي.  اإطييييار  يف  ولييكيين  ميي�ييشييروعيية  وغييير 
 , اخلمي�شي  لقاء  امل�شل�شل  بطولة  يف  وي�شارك 
واآخرون الفي�شاوي  وفيياروق  اأميين,  ومرفت 
" اليييييييييييبييييييييييينيييييييييييات  اأبيييييييييييييييييييييييو   "

مييين بييطييوليية ميي�ييشييطييفييى �ييشييعييبييان و�ييشيياح 
وه�شام  زهيييرة  اأبيييو  وعييبييدالييرحييميين  عييبييداهلل 
تاأليف  وميين  واإدوارد,  غييامن  وعييا  اإ�شماعيل 
مر�شي. تيياميير  واإنييتيياج  الييفييتيياح,  عبد  اأحييمييد 
" ييييييييييييييييييييييييييييوم  نيييييييييييييي�ييييييييييييييس   "

ن�شيب  ونادين  احل�شن  تيم  النجمان  يوا�شل 
)ن�س  م�شل�شل  يف  دوريييهييمييا  ت�شوير  جنيم 
ال�شاب  ميار  يتناول يف ق�شته  يوم( وامل�شل�شل 
ليبيع  والده  وفاة  بعد  الغربة  من  يعود  الذي 
زيتون  اقطاعية  عن  عبارة  هي  التي  اماكه 
ولكنه  اخيييري  مييرة  لل�شفر  وليييييعييود  كييبييرة 
ا�شمها  فييقييرة  بنت  مييع  حييب  بق�شة  يرتبط 
تفرق  التي  االحيييداث  من  العديد  وتقع  يييارا 
لها  �شبق  انها  يكت�شف  بعدما  خا�شة  بينهما 
. واحتيال  ن�شب  عمليات  يف  امل�شاركة  القيام 
" االأ�ييييييييييييييييييشييييييييييييييييييطييييييييييييييييييورة   "

اإطييييار اجييتييميياعييي, ويييظييهيير حممد  يييييدور يف 
تاجر  االأوىل  ب�شخ�شيتن:  خييالييه  رم�شان 
�شاح, واالأخرى طالب يف كلية احلقوق يحلم 
هذا  بطولة  يف  وي�شارك  بالنيابة.  بااللتحاق 
وهادي  وروجينا  عبداحلميد  فردو�س  العمل 
اجليار ومي عمر ون�شرين اأمن وعايدة ريا�س 
املعطي. وتاأليف حممد عبد  ويا�شمن �شربي, 
مييييييييييييييييييييييياد" "�ييييييييييييييشييييييييييييييهييييييييييييييادة 

م�شتعيناً  الدراما  يف  لطفي  طارق  بطوالت  ثاين 
الثانية  للمرة  عاطف  �شمر  عمرو  باملوؤلف 
البداية",  "بعد  يف   2015 عام  جناحهما  بعد 
�شابط  دور  مياد"  "�شهادة  يف  لطفي  ويج�ّشد 
اأن  اليي�ييشيينييوات  ميييرور  بعد  يكت�شف  �ييشييرطيية, 
والديه  لي�شا  برتبيته  قييامييا  اللذين  والييديييه 
تاجر  هييو  احلقيقي  واليييده  واأن  احلقيقين, 
ال�شاح, الذي قب�س عليه قبل ك�شفه للحقيقة.

االإثيييارة  ميين  جييو  يف  امل�شل�شل  اأحيييداث  تييدور 
�شريع  ب�شكل  االأحداث  تتطور  واالأك�شن, حيث 
ابن  لي�س  لطفي  طارق  اأن  النهاية  يف  ليت�شح, 
تاجر ال�شاح, واأن ما حدث كان تدبرًا لاإيقاع 
برجال تاجر ال�شاح. وامل�شل�شل من اإنتاج تامر 
حمزة,  دارييين  البطولة,  يف  وي�شارك  مر�شي, 
اإجني املقدم, زكي فطن, واإخراج اأحمد مدحت.
"الييييييييييييييييييييييييييكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف"

تدور ق�شة العمل حول ال�شراع القوي بن العلم 
فيه  البطولة  دور  ويلعب  "املزاج",  و�شهوة 
النجمان اأحمد رزق, وبا�شم �شمرة, وي�شاركهما 
واأحييمييد خييليييييل, وعفاف  لييو�ييشييي,  الييبييطييوليية 
واإنتاج  اأبوزيد,  اأحمد  "الكيف" يكتبه  �شعيب. 
النقلي. حممد  واإخيييراج  اأبوالفتوح,  عبداهلل 
احلييييييييييييييييييييييييييييييييارة" "بيييييييييييييييييييييييييييييييياب 

امل�شاهد  على  العام  هييذا  يطل  جديدة  وجييوه 
مو�شمه  "يف  احلييارة  "باب  م�شل�شل  العربي 
توثيق  حيييول  ق�شته  تيييدور  اليييذي  الييثيياميين, 
احلييييياة االجييتييميياعييييية يف دميي�ييشييق وميييا طييراأ 
الفرن�شي. االحيييتيييال  فيييرتة  خيييال  عييليييييهييا 

بوجود  العام,  لهذا  دميياءه  امل�شل�شل  ويجدد 
واأ�شعد  ح�شون,  و�شذى  فواخرجي,  �شاف 

فيي�ييشيية, وييي�ييشيياركييهييم مييين جنيييوم املييوا�ييشييم 
عبا�س  اجلييييزائييييري,  �ييشييبيياح  اليي�ييشييابييقيية, 
الييينيييوري, مييييياد يييو�ييشييف, �ييشييكييران مرجتى 
وميي�ييشييطييفييى اخليييياين, حمييمييد خيير اجلييييراح, 
جرب. مرح  اأبواأ�شعد,  مي�شون  زيييدان,  �شادي 
الييييييييييييي�يييييييييييييشيييييييييييييام". "عييييييييييييييطيييييييييييييير 
يف  امل�شل�شل  اجلوري  والورد  اليا�شمن  رائحة 
جزئن, يحكي من خالها املوؤلف مروان قاووق 
االحتال  نتيجة  ال�شامية  لل�شخ�شية  حدث  ما 
الأهل  وا�شحة  �شورة  نقل  حميياواًل  الفرن�شي, 
كانوا  �شواء  الوقت  ذلييك  يف  ال�شامية  البيئة 
متجاوزًا  جراأة  فيه  ب�شكل  اأ�شرارًا,  اأم  اأخيارًا 
اخلييطييوط احليييميييراء يف االأعيييميييال االأخييييرى, 
االأحييييداث  مييع  �شخ�س  كييل  تعاملت  وكيييييف 
ال�شام"  "عطر  قناعتها.  ح�شب  على  الدائرة 
وا�شف,  ومنى  امل�شري,  �شلمى  بطولة  من 
وح�شام  خيييوري,  ونييادييين  ع�شاف,  ور�شيد 
رم�شان,  ووائل  رم�شان,  وزهر  بك,  حت�شن 
رجب. زهر  حممد  واإخييراج  االأطر�س  وليليا 
"خييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييون".
ق�شة حب تدور ق�شة العمل اأثناء فرتة االحتال 
مناف�شاً  يعد  العمل  هذا  اأن  يعني  ما  الفرن�شي, 
البيئة  يف  تييدور  التي  االأخيييرى  لاأعمال  قوياً 
ال�شامية, خا�شة اأنه يحكي ق�شة حب حملمية.
الذي  درييية  �شخ�شية  اأ�ييشييرب  جيني  وتلعب 
املزرعة  �شاحب  من  بالزواج  والدها  يجربها 
الُعمر.  يف  منها  اأكييرب  اأنييه  رغم  بها  يعمل  التي 
ويييي�يييشييياركيييهيييا اليييبيييطيييولييية �يييشيييليييوم حيييييداد, 
�شافة  يييياخيييور,  بييا�ييشييم  اخلييييال,  ويييو�ييشييف 
�ييشييكييران مرجتى,  بيي�ييشييار,  كييارييي�ييس  مييعييمييار, 
اخلييييال. ورد  حييينيييا,  كييينيييدة  ر�يييشيييا,  اأميييييين 
اليييييييييبييييييييياميييييييييبيييييييييو". "�يييييييييييييشييييييييييييياق 
�شعود  الكويتي  البامبو" للكاتب  "�شاق  رواية 
ال�شنعو�شي, مل تتح الفر�شة للجميع لقراءتها, 
اأمام امل�شاهد العربي فر�شة جيدة  لذلك يوجد 
�شهر  يف  درامي  قالب  يف  ولكن  الرواية  ملتابعة 
بطولة  ميين  امل�شل�شل  الييعييام.  لييهييذا  رميي�ييشييان 
�شجون  البطولة  وي�شاركها  العبداهلل,  �شعاد 
الهاجري, وهند البلو�شي, وعبداملح�شن النمر. 
ُولد يف عائلة  الق�شة حول طفل  اأحداث  وتدور 
مع  عائدًا  يرحل  ثم  فلبينية,  اأم  من  كويتية 
للعودة  ي�شعى  يكرب  وعندما  موطنها,  اإىل  اأمه 
معه. للعي�س  واليييده  عيين  بحثاً  الكويت  اإىل 

واحلييوار  ال�شيناريو  كتب  البامبو"  "�شاق 
لييه حمييفييوظ عييبييدالييرحييميين, واإخيييييراج حممد 
بيكت�شرز". "ال�شباح  اإنتاج  وميين  القفا�س, 
الييييييييينيييييييييخيييييييييي" "بييييييييييييييييييييييييييياعييييييييييييية 
الفنانة  بطولة  من  والتقاليد  العادات  موروث 
العادات  عن  امل�شل�شل  ويحكي  الفهد,  حياة 
وكيف  قدمياً,  الكويت  ت�شود  التي  والتقاليد 
االآن,  حتى  املجتمع  يف  الييعييادات  تلك  تييوؤثيير 
ال�شيدات الرثيات  اإحدى  وذلك من خال ق�شة 
الييتييي تييفييقييد ثييروتييهييا وتيي�ييشييطييرهييا الييظييروف 
)احلييميي�ييس(. "النخي"  بيييييع  اىل  اليي�ييشيييييئيية 

�شاح  البلو�شي,  هند  البطولة  وي�شاركها 
امليييا, واأمييييل عييبييا�ييس, وحمييمييد جييابيير, مرمي 
الفهد,  حياة  تاأليف  من  وامل�شل�شل  ال�شالح. 
واإخييييييراج �ييشييعييان الييدبييا�ييس, ومييين اإنييتيياج 
عييبييداالأميير. لبا�شم  الفنية"  "املجموعة 
"ريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج".
يوماً   30 مييدار  على  احلاملة  العربية  الفتاة 
دور  ح�شن  هيفاء  البحرينية  الفنانة  �شتج�شد 
ريتاج الفتاة الرومان�شية التي تعي�س يف عامل من 
ن�شج خيالها, وحتاول قدر اال�شتطاعة اأن تبتعد 
فيها,  تعي�س  التى  ال�شعبة  الظروف  عن  قليًا 
وي�شاركها  امل�شكات.  من  للكثر  يعر�شها  مما 
البطولة جا�شم النبهان, لطيفة املجرن, فاطمة 
عبدالعز,  عبداهلل  اإييييراج,  اأحمد  احلو�شني, 
�شركة  اإنييتيياج  ميين  اأحمد.وامل�شل�شل  بييدرييية 
املقلة,  اأحمد يعقوب  "�شبوت اليت", واإخراج 
عبداهلل. واإ�شماعيل  احلييمييادي,  حمد  وكتبه 

اليكم ابرز مسلسات شهر رمضان

احتفلت الفنانة املغربية املعتزلة ب�شمة بو�شيل بعيد زواجها الرابع 
من الفنان امل�شري تامر ح�شني, ب�شورة رومان�شية جمعتهما �شويا.
بهذه  بالتهاين  عليها  انهالوا  املعتزلة  املغربية  الفنانة  جمهور 
واحلب. ال�شعادة  من  باملزيد  لها  اهلل  ودعييوا  ال�شعيدة,  املنا�شبة 
ب�شمة �شكرت جمهورها على تهنئتهم, بقولها: »لكل اأ�شحابي و اهلي 
�شكرا ليكم علي مباركتم لعيد زواجنا, انا و تامر �شفنا كل فيديوهاتكم 
و ر�شائلكم و فرحنا بزااااف , �شكرا �شكرا �شكرا و اهلل يخليكم لينا«.

بسمة بوسيل تحتفل بعيد زواجها 
بصورة رومانسية مع تامر حسني
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متقاطعة
كلمات 

افييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :
-1 من كبار �شعراء لبنان املعا�شرين – من احلبوب  -2 من الطيور 
– مدفن االأن�شان  -4 خدمة باالأجنبية  – دولة اأوروبية -3 يفتقر 
– �شكوى عند القا�شي  -5 خاف داخل – ي�شعف ويرق -6 ماركة 
 – – بيت ومنزل  -7 عدم االأنحياز اىل اأي من املتخا�شمن  غاالت 
كثر من كل �شيىء -8 مكان معد لذبح املوا�شي – من مواد التدري�س  
-9 جرذ باالأجنبية – دويبة من ف�شيلة ال�شقايات -10 نائب لبناين 

عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييودي :
– جذل وفرح  -2 من االأ�شجار  اأوروبي  -1 ن�شبة ملواطن من بلد 
– اأفزع   بق�شاء زغرتا  لبنانية  بلدة  لبناين -4  نائب  – �شعور  -3 
– كان رقيق وناعم اجللد -6 م�ّس بيده  – دائم وطويل  -5 �شاح 
لبنانية  الكورة  -8 بلدة  لبنانية بق�شاء  – بلدة  اأ�شد  – �شنة  -7 
يحمل  �شهًا  يروي  ايطايل  نهر   9- فرن�شية  – مدينة  بعلبك  بق�شاء 
نف�س االأ�شم – ورك – مدينة لبنانية  -10 مطربة لبنانية – اأ�شكت 

ت�����س�����ال�����ي

جوزاء

اال�ييشييد

الييثييور

ال�شرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجليييدي

احلييوت

الدلو

�شوف يتعر�س عملك لاختبار اليوم, ولكن ال داعي للتوتر اإذا 
كنت قادًرا على اإظهار املعرفة ال�شليمة. �شُتخترب اأي�ًشا يف حياتك 
اخلا�شة, ويف هذه احلالة, يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 
اتخاذ  الهدف احلقيقي, حتى مع وجوب  تفقد تركيزك على  ال 
قرارات �شعبة. ميكنك التغلب على اأي م�شكلة �شحية بالراحة, 
فاحلياة لي�شت مناف�شة – ال يجب اأن حتارب جاهًدا لكي تفوز.

اأنييييييييييييت مييييتييييفييييق ميييييييع ذاتييييييييييييييك, فييييييياأنيييييييت واثيييييييق 
بييينيييفييي�يييشيييك وتيييظيييهييير �ييييشيييياًمييييا داخييييلييييًيييييا وا�ييييشييييًحييييا, 
كييييمييييا اأنيييييييييك مييييفييييعييييًمييييا بيييياحليييييييييوييييية واحليييييميييييا�يييييس, 
ونييييتيييييييييجيييية لييييييهييييييدوئييييييك اخلييييييييييارجييييييييييي, يييي�يييشيييعييير 
وجييييييييييودك.  يف  بييييييالييييييراحيييييية  حيييييوليييييك  ميييييين  جييييميييييييييع 
زميييائيييك  اأن  تيييعييينيييي  بيييياحلييييييييياة  و�يييشيييعيييادتيييك  ثيييقيييتيييك 
واأ�يييشيييدقيييائيييك يييثييقييون بيييك ويييطييلييبييون ميينييك اليينيي�ييشييح.

العمل االآن يف غاية ال�شهولة بالن�شبة لك, ولذلك, ميكنك تخ�شي�س 
على  الرتكيز  فقدان  عدم  من  تاأكد  ولكن  اأهمية,  اأكييرث  ملهام  وقتك 
ويرجع   – احلييايل  الوقت  يف  متناغمة  االأ�شرية  العاقات  الهدف. 
من  وبيين  بينك  القدمية  اخلييافييات  ييا!  اأييي�ييشً اإليييييك  هييذا  يف  الف�شل 
ب�شهولة,  حلها  ميين  تتمكن  و�ييشييوف  االآن  مناق�شتها  يجب  حتييب 
االإجييييراءات  اتييخييذ  لييكيين,  بنف�شك.  �شعيًدا  تييكييون  �ييشييوف  ولييذلييك 
االحتياطية من الناحية ال�شحية لا�شتعداد الأوقات �شعبة قادمة.

ال  اأن  ويبدو  احلييايل,  الوقت  يف  �شد  حائط  اإىل  و�شلت  لقد 
مثل  اعترب  اال�شت�شام.  و�شك  على  واأنييت  تقدًما  يحرز  �شيء 
قريًبا  لك  يت�شح  و�شوف  اإرادتك,  لقوة  اختباًرا  االأوقات  هذه 
الطاقة  جتد  �شوف  عندئذ,  خططك.  يف  قدًما  امل�شي  اأهمية 
اأن  يجب  العقبات.  عن  النظر  ب�شرف  لا�شتمرار  الييازميية 
تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبداأ مرة اأخرى مبنظور خمتلف.

وت�شعر  كييياميييل,  بيي�ييشييكييل  ذاتيييييك  ميييع  مييتييفييق  االآن  اأنيييييت 
اأي�ًشا.  ال�شخ�شية  حياتك  ويف  عملك  يف  الييتييام  بالتناغم 
�شريك  مع  قوية  عاقات  من  لك  ملا  االآخييرييين  على  ذلييك  يوؤثر 
حييييياتييك والييعييائييليية, مييع وجيييود تييييوازن جيييييد و�ييشييحييي بن 
الداخلي  االأخييييذ والييعييطيياء. حييياول احلييفيياظ عييلييى هييدوئييك 
قادمة. اإيجابية  اأقل  الأوقات  االإعداد  يف  الوقت  هذا  وا�شتخدم 

طريقة  هييي  الريا�شية  واالأن�شطة  باحليوية,  مفعم  اإنييك 
الئق  اأنييك  حيث  احلييييياة.  يف  الرغبة  هييذه  الإر�ييشيياء  ممتازة 
ومكثفة  م�شتمرة  تدريبات  يف  اال�شرتاك  اأي�ًشا  ميكنك  بدنًيا, 
اأحام قدمية خا�شة  الطاقة يف حتقيق  ا�شتخدم هذه  للقوة. 
بعملك. �شوف جتذب ثقتك يف ذاتك االآخرين, ولذلك, ال داعي 
م�شمون. فالنجاح  حتتاجه,  الذي  الدعم  بخ�شو�س  للقلق 

تتمتع  التي  للجاذبية  ونظًرا  معدنك,  اإظهار  ت�شتطيع  اليوم 
ال  اأنت  تنتظر؟  ماذا  فريق.  خال  من  للعمل  جمهز  فاإنك  بها, 
ت�شعر  فاإنك  ال�شحة,  ناحية  من  ذلك.  ي�شتمر  متى  اإىل  تعلم 
وعقلك  ج�شدك  بن  التناغم  يوؤثر  �شوف  وراحيية.  تام  بر�شا 
امل�شرتكة  امل�شروعات  وبالتايل,  حولك,  هم  من  على  اإيجابًيا 
حلالتك. الطبيب  و�شفه  مييا  هييي  اجليدين  االأ�ييشييدقيياء  مييع 

الأن  يياليية  فييعَّ الييتييعيياون  اأ�ييشييكييال  جميع  اأن  حييالييًيييا  يتبن 
اأهيييدافيييك تييتييوافييق وتييتييزاميين مييع اأهييييداف ميين حولك. 
اغتنم فر�شة كونك مفعم بال�شحة واحليوية وخلو ذهنك, 
بالفريق. اخلا�شة  االأعمال  باإجناز  االأوىل  املرتبة  يف  وقم 
املييييي�يييييشييييياركيييييات  جتييييييييييري  يييييييا  اأيييييييي�يييييييشً االآن 
اخليييييا�يييييشييييية بييييطييييريييييقيييية ميييتييينييياغيييمييية وثيييييميييييرة.
على  وحتفيزك  متوقعة  غر  م�شاكل  وقييوع  باقرتاب  ييُتنباأ 
بدائل. على  واأعيييرث  تياأ�س  فييا  املعتاد,  ميين  اأ�شعب  حلها 

�يييشيييتييياأثييير  درجييييييييية  اأي  اإىل  يييييا  اأيييييي�يييييشً تيييي�ييييشيييياءل 
تييييلييييك امليييي�ييييشيييياكييييل �يييشيييليييبيييًييييا عيييليييييييك �يييشيييخييي�يييشيييًييييا. 
ميييين االأفيييي�ييييشييييل االنييييتييييظييييار والييي�يييشيييمييياح بييييييياأن جتييد 
مبييييفييييردهييييا. احلييييييييل  اإىل  طييييريييييقييييهييييا  امليييي�ييييشيييياكييييل 

اإ�ييييييشييييييرارك اليييييييييوم وا�ييييشييييح جييييييييًدا, وليييكييينيييه لن 
بيييرعيييونييية.  تييي�يييشيييرفيييت  اإذا  لييييك  مييييفيييييييييًدا  يييييكييييون 
قيييد يييتييخييلييى عيينييك احلييلييفيياء الييقيييييمييون الأنيييييك ت�شب 
غيي�ييشييبييك مييين نييفيي�ييشييك عييلييى االآخييييرييييين مييين حييولييك.
ال تتهور, وخذ خطوة اإىل الوراء وحاول ا�شتعادة هدوءك.
املتو�شط. ميين  اأقيييل  االآن  هييي  الييتييي  ل�شحتك  احييرت�ييس   

ولذلك  ميي�ييشييارك,  تيي�ييشييادفييهييا يف  الييتييي  امليي�ييشيياكييل  تييتييزايييد 
والنف�شية. البدنية  مييييواردك  نييفيياذ  عييدم  على  احيير�ييس 

م�شارك  يف  اإعاقة  حًقا  متثل  التي  امل�شاكل  حتديد  يف  تيياأَن   
مواجهتها. يف  طاقتك  وتكري�س  فيها  التفكر  وت�شتحق 

االأ�يييشييييييياء  تيييقيييديييير  اإ�يييييشييييياءة  اإن  اليييي�ييييشيييياأن,  هيييييذا  يف 
�ييشييحييييية. ميي�ييشيياكييل  اإىل  �ييشييهييوليية  بيييكيييل  ييييييييوؤدي  قييييد 

كل ما اأنت جزء منه ينتهي على اأكمل وجه وال اأهمية للم�شكات التي 
تواجهها. احر�س يف هذه الفرتة على عدم ا�شتئناف االأمور منذ 
البداية. بالعك�س, تخل�س مما ي�شغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 
زمن.  منذ  حياتك  عكرت  التي  اأي�ًشا  امل�شايقات  من  حتييرر 
جميع  ميين  وتخل�س  املُييعييلييقيية  االأعيييميييال  جميع  بيياإنييهيياء  قييم 
اف�شح  بيييك.  متعلقة  تييعييد  مل  الييتييي  الييقييدمييية  االليييتيييزاميييات 
�شا�شة. اأقييل  االأمييور  بها  �شتكون  لفرتات  ا�شتعداًدا  املجال 
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