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)ﺃﺑﻮ ﻫﺎﻧﻲ(
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ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
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ﺍﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻙ

يف شفاعمرو:
عجلة التطوير
م��س��ت��م��رة لكل
ال��ب��ل��د وبمعزل
عن التقسيمات
ال���ط���ائ���ف���ي���ة
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ﺑـــﺤـــﻮﺙ
ﻭﻋـــــﻤـــــﻮﻡ ﺁﻝ ﻋــــــــﺰّﺍﻡ ﻭﺁﻝ
ُ
ّ
ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ،ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨّﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ
ّ
ً
ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲَ ،ﻃ ِّﻴﺐ ِّ
ﺍﻟﺬﻛﺮ

ﻧﺴﻴﻢ ﺟﺮﻳﺲ ﻋ ّﺰﺍﻡ
)ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺬﺭ(

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ُّ
ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ّ ،7/10/2017
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ َّ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠ ّﺮﻭﻡ ﺍﻟﻤ ْﻠ ِﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ّ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
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شفاعمرو مستهدفة .....فاحذروا

ت����ه����ام����ة جن����ار

� ّ
أق�ض حادث �إط�لاق النار الكثيف ,م�ساء �أول �أم�س
الأربعاء ,على �أحد بيوت حي ظهر الكني�س م�ضاجع �أهل
املدينة من هذا الأ�سلوب الإجرامي يف التعامل بني النا�س
هذا ومل يكن هذا احلادث الأول من نوعه يف هذا احلي
�إذ �أن تاريخ احلي ي�شهد على عدد كبري ج ًدا من حوادث
�إطالق الر�صا�ص الليلي الآثم ,بهدف التخويف وتهديد
ال�سكان من �أجل حت�صيل مكا�سب �أو �أهداف �إجرامية .
مم��ا ال �شك فيه �أن مدينة �شفاعمرو تثري ف�ضول
ع�صابات االجرام واملجرمني ب�سبب الهدوء وا�ستقرار
الأمن ورخاء احلياة فيها ,باختالف الو�ضع يف جميع
القرى واملدن العربية اذ �أن �شفاعمرو تتميز ب�صالبة
�أهلها ورباطة ج�أ�شهم و�صلب ارادتهم يف الت�صدي
جلميع العابثني املتطاولني على م�صلحة املدينة و�أمان
�أهلها  ,من ناحية اخرى فان العنف كال�سرطان يتف�شى
يف املجتمعات العربية ويهدد �أم��ان و�سالمة ال�سكان
الذين يرجتفون ً
خوفا من انعدام ال�سيطرة وقوة الردع
ال�شرطوية التي تظهر ً
�ضعفا وف�شال يف حتدي هذه
الظواهر ,فبتنا على اجرام منظم ينخر يوم ًيا وي�ست�أ�صل
�أج��زا ًء هامة من �أج�سام جمتمعاتنا فال احتقان للدم
,بينما جتري انهاره ت�صبغ ايامنا بلونه االحمر الداكن .
�شفاعمرو مل تنفذ من ح�سابات ع�صابات الإج��رام
واملجرمني فهي عر�ضة لأهداف مبيتة ,فال�سوق ال�سوداء
حتتل حي ًزا كبريًا من اقت�صاد املجتمع ال�شفاعمري,
حيث ان املئات باتوا رهينة لهذه الآفة نتيجة �أو�ضاع
كئيبة تعي�شها بع�ض املحالت التجارية والأفراد  ,كما
وان املدينة تفتقر لأدنى م�ستوى املن�ش�آت واملرافق
احليوية والنوادي وال�ساحات العامة واملتنزهات
,مما ي�شكل نو ًعا من ال�ضغط النف�سي على �أف��راده,
فيفقد رب الأ�سرة ال�سيطرة على تربية �أوالده تربية

رئيس لجنة األول��ي��اء تهامه نجار  :مسؤولية رئيس
البلدية تنفيذ رؤيته وبرنامجه بتصحيح الغنب التاريخي
بمساواة ميزانيات امل��دارس االهلية باملدارس الحكومية
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ه ام�ي�ن ع��ن��ب��ت��اوي  :ع��ن��د ال���غ���اء ق��ان��ون
ن��ه��اري اص����درت ق��ان��ون ال��ع��ن��ب��ت��اوي ل��ي��ح� ّ
�ل م��ك��ان��ه وال
أن��ك��ر ح��ق امل����دارس االه��ل��ي��ة ب��امل��س��اواة وال��دع��م الكامل

مدير املدرسة رامي سرور  :ال يعقل ان تخفي البلديه عن املدرسة استحقاقها
مليزانية نهاري باعقاب شكوى الكاثوليك وحصولها على حصتها القانونية

�سليمة ترقى مل�ستوى العي�ش الآمن ,فنبات ون�صحا
على جيل عابث جمرم فاقد لعادات وتقاليد املجتمع
الآمن  ,ينحدر �أفراده �إىل م�ستوى ا�ستعمال املخدرات
اخلفيفة �أوال من اجل تهدئة روعه و�أع�صابه ,ومن
ثم تفر�ش طريق االج��رام بالورود يف جمتمع تنت�شر
داخله الأ�سلحة غري القانونية التي باتت بحوزة
�شباب عابث عاطل عن العمل يبحث عن �أرزاق��ه من
خالل ترهيب النا�س و�إخافتهم وتخطري حياة �أ�سرهم .
�شفاعمرو م�ستهدفه �أحبائي ,وعلينا جميعا م�س�ؤولية
الت�صدي ودعم امل�ستهدفني وم�آزرتهم وتكوين جبهة
واق بوحدة �صف وت��آخ��ي وع��دم الت�سرت
وح�صن ٍ
على معلومات قد تفيد حتقيق العدالة ومنع احلادث
القادم الن املخفي �أعظم بكثري ....ه��ا اين قد بلغت

يف شفاعمرو :عجلة التطوير مستمرة لكل
البلد وبمعزل عن التقسيمات الطائفية
�صادق املجل�س البلدي ،ي��وم الأرب��ع��اء املا�ضي ،على
ع��دة ق���رارات ت�ساهم يف ح��ل ق�ضايا عالقة يف املدينة،
حيث ق��رر رئي�س البلدية ام�ين عنبتاوي ا�ستئجار
م��ق��اول نظافة اىل ج��ان��ب ع��م��ال النظافة يف البلدية،
وذل��ك لتنظيف احل��ارات املختلقة يف �شفاعمرو وتقدمي
اخلدمات ب�صورة ا�شمل واف�ضل .بالإ�ضافة ،مت تخويل
مهند�س البلدية بو�ضع خطة عمل وا���ض��ح��ة تعالج
امل�شاكل الهند�سية يف املدينة �أهمها امل�شاكل يف البنية
التحتية والتي تنعك�س �سلبًا على حياة �سكان املدينة.
اي�ضا ،مت امل�صادقة خ�لال اجلل�سة على بنود �أخ��رى،
مثل تفعيل ن���ادي ت�شغيل ل���ذوي االع��اق��ات النف�سية،
ر���ص��د م��ي��زان��ي��ة ل��ده��ن وت��خ��ط��ي��ط ال�����ش��وارع خا�صة
بجانب امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات ال��ع��ام��ة ،وذل��ك ً
حفاظا
ع��ل��ى ح��ي��اة امل��واط��ن�ين خ�����ص��و���ص��اً ط�ل�اب امل���دار����س.
يف جم��ال التعليم ،ق��رر املجل�س ال��ب��ل��دي بتوجيه من
رئي�س البلدية ب�إعفاء  10%م��ن ط�لاب امل��دار���س من

لقاء مثمر إلدارة ولجنة أولياء أمور
الراهبات مع رئيس ومدير عام البلدية

دف��ع ر���س��وم اال���ش�تراك يف ب��رن��ام��ج ب��راع��م (نت�سانيم)
ب�سبب الأو����ض���اع االق��ت�����ص��ادي��ة ال�����ص��ع��ب��ة ،ه���ذا اىل
جانب حتويل رو�ضيتني خا�صتني اىل ملكية البلدية.
واع���ت�ب�ر رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة الأ���س��ت��اذ ام�ي�ن عنبتاوي
ال��ق��رارات بالهامة ،وب��إن��ه��ا راف��ع��ة للخدمات اليومية
ل��ل�����ش��ف��اع��م��ري�ين .و�أردف ع��ن��ب��ت��اوي ان ال���ق���رارات
الأخ���ي���رة ل��ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ���س��ت��ك��ون ملمو�سة
للمواطن ،بالذات يف جم��ايل النظافة والبنية التحتية.
و�أ�ضاف عنبتاوي ان عجلة التطوير والتنمية تنظر اىل
م�ستقبل املدينة و�سكانها ،بخالف بع�ض �أع�ضاء املعار�ضة
يف البلدية الذين يتجاهلون كل عمليات التطوير التي
تقدمها البلدية ،ليلتفتوا اىل التطوير من زاوي��ة طائفية
�ضيقة .وختم عنبتاوي ان �شفاعمرو عائلة واح��دة
وكبرية ،والوحدة واالخ��وة التي جتمعها �أك�بر من �أي
حديث طائفي بغي�ض ،وان التطوير �سيطرق ب��اب كل
بيت يف �شفاعمرو مبعزل عن الهويات الطائفية املختلفة.

فوجئت جلنة اولياء امور الطالب من ت�صرف املطرانية
والقييمني على مدر�سة الكاثوليك م��ن الت�صرف
الفردي الذي قامت به ً
خل�سة من اجل احل�صول على
م�ستحقات قانون نهاري من قبل البلدية دون اعالم
مدر�سة الراهبات ,فقدموا دعوى منفردة ف��ازوا من
خاللها ب�إجبار البلدية على تنفيذ القانون وت�سليم
املبلغ امل�ستحق والذي يرتاوح قرابة اكرث من 300
الف �شيكل حيث فازت الكاثوليك بهذا املبلغ ومل جتد
الوقت وال�سبب لإخبار مدر�سة الراهبات لكي حت�صل
على ن�صيبها واخفت االمر عنها ب�شكل يثري العجب
هذا املو�ضوع املقلق بالإ�ضافة اىل ر�ؤية رئي�س البلدية
مب�ساواة ميزانيات امل��دار���س االهلية مع املدار�س
الر�سمية احلكومية دفع جلنة �أولياء �أم��ور الطالب
و�إدارة املدر�سة �إىل عقد لقاء هام وتاريخي مع رئي�س
البلدية من اجل و�ضع النقاط على احلروف والوقوف
على تنفيذ ر�ؤي���ة الرئي�س يف امل�����س��اواة ال��ع��ادل��ة .
افتتح اللقاء رئي�س جلنة الأولياء بح�ضور �أع�ضاء
اللجنة املوقرين املحامي �شادي بحوث امل�ست�شار
ال��ق��ان��وين الحت���اد امل��ي��اه وال�����ص��رف ال�صحي حميط
�شفاعمرو  ,ال�صيديل ع�صام خورية ,ال�سيد عامر �أرملي
ومدير املدر�سه ال�سيد رامي �سرور حيث ا�شاد بنوايا
رئي�س البلدية ور�ؤيته الثاقبه باحلفاظ على الرتبية
والتعليم ورفع امل�ستوى التعليمي يف املدينة من خالل
توفري الدعم العادل جلميع امل�ؤ�س�سات دون تفرقه .
هذا وطالب رئي�س اللجنة البلدية � اًأول بدفع م�ستحقات
قانون نهاري ال�سابقة منذ عام  2013قبل �إلغاء القانون

كمادفعواللمدر�سةالكاثوليكوومنثمتنفيذوعدالرئي�س
بدفع مبالغ مماثلة كل عام �إ�ضايف منذ توليه ال�سلطة
ب�أعقاب وعوداته بت�صحيح الغنب عن املدار�س االهلية
وغري حاجته بقانون من �أجل فعل ذلك امنا القانون
اليوم هو قانون العنبتاوي امل��وازي لقانون نهاري
كما وطالب رئي�س اللجنة البلدية مب�ساواة التعامل
مع املدار�س الر�سمية من تظليل املدر�سة وت�شغيل
ح��ار���س بالإ�ضافه للرتميم والنظافة وغ�يره��ا من
تزويد ادوات وم�ستلزمات كما امل��دار���س الر�سمية
مدير املدر�سة ال�سيد رام��ي ���س��رور تطرق اىل عدد
من املوا�ضيع امل�ؤملة التي تتعر�ض اليها املدر�سة
نتيجة ت�صرف غري مهني لبع�ض املوظفني مطالبًا
الرئي�س التدخل م��ن اج��ل تنظيم االم���ور والعمل
ال�صحيح واملنا�سب مبا يخدم م�صلحة الطرفني .
رئي�س البلدية ال�سيد �أمني عنبتاوي ا�ستمع با�صغاء
ملندوبي املدر�سة متفهمًا عاق ًدا العزم على ت�صحيح اي
غنب تاريخي يف التعامل بني البلدية واملدار�س االهلية
م�ؤك ًدا ان البلدية على ا�ستعداد لفح�ص املطالب بال�شكل
االيجابي وال�سريع وتنفيذ جميع م�ستحقات املدر�سة
داع� ًي��ا اىل العمل امل�شرتك والتعاون بني االط��راف
بال�شكل االيجابي مطالبًا التوجه اليه �شخ�ص ًيا يف
كل م�شكلة تواجه املدر�سة مع اي من املوظفني او
امل�س�ؤولني يف البلدية من اجل �إر�ساء احللول ال�سريعة
هذا وطالب الرئي�س مدير عام البلدية مبتابعة الأمر
وحل جميع الإ�شكاالت بني البلدية واملدر�سة ودفع
جميع امل�ستحقات الالزمة بعد الفح�ص والتدقيق .

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

انطالق العمل يف مشروع شارع " "9الضخم :لربط فرج خنيفس بأعقاب النشر الكاذب يف إحدى الصحف
أحياء العني ،الفوّار وامليدان يف شفاعمرو ببعضها املحلية حول صاحب الفضل ببناء جسر مدرسة سمور :
ا�ستمرارًا للم�شاريع العمرانية والتطويريّة يف خمتلف م��ن العمل يف املرحلة االوىل يف �شهر اي��ل��ول .2018
انحاء �شفاعمرو  ،بد�أت بلدية �شفاعمرو ،م�ؤخرا ،بالعمل وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان مدينة �شفاعمرو
م�سرية ت�شهدالتطويريف أطالب الصحافة املحلية بعدم نشر أخبار هابطة
على املرحلة االوىل من م�شروع �شق وان�شاء �شارع رقم ال�سنة الأخ�ي�رة اجن���ازات كبرية يف
" "9يف حي العني ،بتكلفة ت�صل اىل  7مليون �شاقل والذي للبنى التحتيّة وال�����ش��وارع ،اذ
االكرب ي��منأت��يم�شروعالعمل يفال�شارعهذا كاذبة هدفها تشويه الحقائق أمام الرأي العام
�سريبط حي "العني" من اجلهة ال�شمالية (الإطفائية) بحي امل�شروع بعد اجناز الق�سم

"امليدان" ،عن طريق حي "الفوّار" .وذلك بغية التخفيف
من �أزم��ة ال�سري يف ال�شارع الرئي�سي "كمال جنبالط"،
ّمتت امل�صادقة على امل�شروع بعد جل�سات عمل متوا�صلة
عقدها رئي�س البلدية ،ال�سيّد �أمني عنبتاوي ،يف وزارة
املوا�صالت ،حيث �أثمرت عن ت�سريع �إج��راءات �إقرار
املخططوتعديلاخلرائطل�ضمان�شارعع�صريي�ساهم ً
فعال
يف تخفيف حركة ال�سري ،وي�ساهم يف عدم تفاقمها م�ستقبال
�سيبد�أ العمل يف املرحلة االوىل لل�شارع رق��م " "9من
دوار "االطفائية" وحتى دوار "العبا�سي" يف مدخل
حي الفوّار .وي�صل طول املقطع االول من ال�شارع اىل
 300مرت وعر�ضه اىل  15مرت .ومن املتوقع االنتهاء

االلتفايف يف حي العني بتكلفة  6مليون �شيكل ،وتعبيد
العديد م��ن ال�����ش��وارع يف املدينة التي كانت اهملت.
ك��ان م��ن بينها تعبيد ال�����ش��ارع امل����ؤدي اىل ح��ي "ابو
ها�شم" و "عثمان" بعد معاناة دامت �سنوات طويلة.
هذا وتفقد رئي�س البلدية �سري العمل بامل�شروع وقال
مع ّقبًا" :اجنازاتنا م�ستمرة ب��دون انقطاع يف جميع
الأ���ص��ع��دة .يف اال�سبوع املا�ضي قمنا برتكيب ج�سر
مدر�سة املكتب وه��ا نحن اليوم ن�شهد انطالق العمل
على املرحلة الأوىل من �شارع  9والذي �سريبط ولأول
م���رة ح��ي "امليدان" م��ع ح��� ّي "العني" م����رورا بح ّي
"الفوار" ،من خالل �شارع رئي�سي ،ع�صري و�ضخم.

رئ��ي��س ب��ل��ديّ��ة شفاعمرو ي��ق��رر تخفيض رس��وم
برنامج ب�راع��م اىل  %50تقريبًا لجميع الطالب
قرر رئي�س بلديّة �شفاعمرو� ،أمني عنبتاوي ،تخفي�ض
ر�سوم برنامج "براعم"( ،نت�سانيم" -ت�سيال" �سابقا)،
ب � ٢٠٠شيكل �أقل من الر�سوم التي كان من املقرر ان
جُتبى ،لي�شمل التخفي�ض جميع الطالب امل�شاركني يف
الربنامج من جيل � -8 3سنوات .وذلك ب�صفته رئي�سا
لإدارة �شبكة املراكز اجلماهرييّة التي بد�أت بتفعيل
امل�شروع هذه ال�سنة بدل املقاول اخلارجي الذي كان
يقوم بتفعيله حتى االن .ومبوجب التخفي�ض املُعلن
�سيدفع الطالب � ٢٥٠شيكل ب��دال من � ٤٥٠سنو ًيا.
ويع ّد برنامج االث��راء "براعم" اط��ارا تربويّا بعد
�ساعات الدوام املدر�س ّي ،يتلقى فيه الطالب فعاليات
وور���ش��ات اث��راء ،بالإ�ضافة للوجبة ال�ساخنة لك ّل

ط��ال��ب .يفعل ال�برن��ام��ج م��ن خ�لال �شبكة امل��راك��ز
اجلماهريية �شفاعمرو ،با�شراف بلدية �شفاعمرو
وبرعاية وزارة الرتبية والتعليم ومركز احلكم املحلي.
ويف تعقيب ل��ه ع��ل��ى اخل��ط��وة ق���ال ال�����س� ّي��د ام�ين
عنبتاوي " :ال �شك ان الأه���ايل والأط���ر الرتبويّة
�ستتلقى هذا اخلرب ب�سرور وارتياح كبريين ،فهي
خطوة هامة عملنا على �إجن��ازه��ا ،بالتعاون مع
�شبكة املراكز اجلماهرييّة ،وذلك من منطلق احلر�ص
على م�صلحة الطالب والتخفيف على الأهايل ،بهدف
اتاحة املجال لأكرب عدد ممكن من الطالب لالن�ضمام
واال�ستفادة من امل�شروع ،حيث من املتو ّقع �أن يخدم
امل�����ش��روع �أك�ثر م��ن  1000طالب يف �شفاعمرو".

افتتاح املهرجان الدولي العاشر للفلكلور والرقص الشعبي يف عبلني
ب �ح �ض��ور ش�ع�ب��ي وع � ��روض رائ� �ع ��ة م ��ن رق� �ص� �ات ال�ش�ع��وب

مت ع�صر يوم الثالثاء  3-10-2017افتتاح املهرجان
الدويل العا�شر للفلكلور والرتاث ال�شعبي – عبلني حتت
�شعارات نرق�ص لل�سالم وال�شعوب �أ�صدقاء مب�سرية
انطلقت من �ساحة امليالد يف مركز قرية عبلني تقدمتها
�سرية الك�شاف الإ�سالمي و�سرية ك�شافة ومر�شدات
ال��روم الأرث��وذك�����س عبلني  ,ومب�شاركة ف��رق الرق�ص
ال�شعبي من دول��ة �أوكرانيا ,فرقة الرق�ص "ف�سيليكا"
من مدينة كو�ستوبل  ,ومن دولة التفيا من مدينة يلغفا
فرقة الرق�ص"ترا�سي�س" وفرقة براعم جفرا للدبكة
والفنون ال�شعبية عبلني وفرقة النور للدبكة ال�شعبية
ك��اب��ول وف��رق��ة امل��ج��د للدبكة ال�شعبية جم��د الكروم

وفرقة الدبكة ال�شعبية التابعة للمدر�سة االبتدائية
د  .وق��د راف��ق امل�سرية جمهور كبري من �أه��ايل عبلني
با�صطفافهم جوانب م�سار و���ش��وارع امل�سرية .وعند
و�صول الفرق اىل �ساحة ملعب متعدد الأهداف يف املركز
اجلماهريي عبلني (املتنا�س) مت الرتحيب بامل�سرية
وامل�شرتكني بها و�شكرهم للو�صول بنظام و�سالم اىل
ار���ض االحتفال بافتتاح املهرجان وق��د تولت عرافة
الربنامج االحتفايل االفتتاحي ال�سيدة هديل حلمي حيدر
وقد قدمت فرقة النور للرق�ص ال�شعبي كابول عر�ضها
ليتبعه عر�ض فرقة املجد للدبكة ال�شعبية من جمد الكروم
كما ومت تكرمي ال�سرايا الك�شفية التي �شاركت يف امل�سرية
ب�شهادات �شكر وتقدير ولفرق الدبكة من كابول وجمد الكروم
هذا وقد قامت الفرق الأجنبية ال�ضيفة على املهرجان
منذ �ساعات ال�صباح بجولة يف قرية عبلني  ,زاروا خاللها
عقد عائلة �أبناء عزات داود وقدم لهم املهند�س املعماري
ا�سعد داود �شرحا وافيا عن املكان التاريخي  ,كما وزاروا
بيت ومزار القدي�سة مرمي بواري وزارة كني�سة الروم
الأرثوذك�س وبناية املجل�س املحلي واجلامع القدمي
وتناولوا طعام الغذاء يف مطعم ملتقى اجلليل عبلني.

ن�شرت �إحدى ال�صحف املحلية خربًا حول بناء ج�سر
مدر�سة �سمور الأ�سبوع املا�ضي ,و�أن الف�ضل يف بنائه
يعود لأحد �أع�ضاء البلدية الغري فعّال والذي يغيب
عن �أداء وظائفه منذ �أك�ثر من ع��ام بهدف ت�شويه
احلقائق ون�سب االجناز لأ�شخا�ص ال عالقة لهم به .
وق��د اث��ار ن�شر اخل�بر الكاذب حفيظة رئي�س ق�سم
التطوير وكيل رئي�س البلدية فرج حنيف�س  ,الذي

�أكد يف ات�صال مع ال�سالم �أن �أي م�شروع يف املدينة
م�ضن م��ن �أج��ل توفري امليزانية
بحاجه اىل عمل ٍ
له من اج��ل تنفيذه ,وان ر�سائل �أع�ضاء البلدية
للرئي�س بهذا اخل�صو�ص ال تعطيهم الأف�ضلية يف
العمل والبناءو او يف تنفيذ اية م�شروع امنا ت�أتي
ر�سائلهم يف اطار جماملة ناخبيهم وجتميل وجههم
�أم��ام ال��ر�أي العام بينما احلقائق تكون خمتلفة .
هذا فقد ر�أت البلدية احلاجة الكبرية لبناء ج�سر
يجمع �أ�شالء او �شق ّي مدر�سة �صالح �سمور االبتدائية
منذ �سنوات طويلة ج��دا ,بينما التنفيذ مت يف عهد
االدارة والرئي�س احل��ايل ام�ين عنبتاوي حيث مت
ترتيب لقاء بوا�سطة �ضابط �أمن البلدية وم�ست�شار
وزير املوا�صالت ال�سيد �سمري قائد بيه مع الوزير
بح�ضور رئي�س البلديه امني عنبتاوي وال�سيد فرج
خنيف�س وكيل رئي�س البلديه ومدير عام البلديه كمال
�شوفانيه وهناك مت حتقيق امليزانية الالزمة لتنفيذ
امل�شروع وقد ا�ست�صدر رئي�س البلديه ( رئي�س اللجنة
ً
ترخي�صا مالئما ,حيث مت تنفيذ
اللوائية للبناء)
البناء وحل م�شكلة مزمنة ا�ستمرت �سنوات طويلة

"املهرجون املقنّعون" ظاهرة مقلقة تجتاح البالد!!!

ظاهرة جديدة جتتاح البالد يف الآونة الأخرية  ,ثري القلق والذعر
والبلبلة ,اذ يظهر فج�أة " مهرج مقنع" مبكان ما ويثري اخلوف
والذعر بني �صفوف م�شاهديه من النا�س  .وقد عممت ال�شرطة،
ً
بيانا يوم االربعاء ،ر�صدت من خالله عدة حوادث من هذا القبيل
مو�ضحة نتائج هذه ت�صرفات ال�صبيانية الطائ�شة  ,وقد جاء يف
البيان ":خالل�ساعاتالليلةاملا�ضيةيفمنطقةتلابيبوحتديدايف
هرت�سليا القت ال�شرطة القب�ض على فتى مقنع من ال�سكان هناك مل
يتجاوز من العمر بعد نحو  13عاما مثريا الرعب واخلوف
بنفو�س ال��رائ��ح�ين وال��غ��ادي��ن مبتنزة ع��ام هناك ال��ذي��ن ما
لبثوا ان قاموا باالت�صال بال�شرطة التي �سارعت اىل املكان
متمكنة من التو�صل واالم�ساك به وقناع املهرج على وجهه
و�سكني بجيبه مدعيا انه ق�صد حماكاة ما �شاهده يف التلفاز
ومواقع التوا�صل من تقارير ومن�شورات حول ذلك ،من باب
ال��دع��اب��ة والتحقيقات �ضده ج��اري��ة و�سط اط�لاق �سراحه
الحقا ب�شروط مقيدة �شملت احلب�س املنـزيل ع��دة ايام".
�أ�ضاف البيان ":وي�شار اىل انه مت م�ؤخرا يف وقائع منف�صلة
طالت مناطق خمتلفة بالبالد �ضبط ع��دة فتية وحتى من
هم حتت �سن امل�ساءلة القانونية مقنعني وه��م يتحركون
ويتجولون يف انحاء بلداتهم مثريين الذعر واخل��وف بنفو�س
ال�سكان جنبا اىل جنب مع موا�صلة ال�شرطة باجراءاتها حتى
التو�صل اىل ال�ضالعني وتقدميهم ام��ام �سيادة العدالة  ,كل
حالة وفقا لالجراءات القانونية والن�صو�ص ذات ال�صلة ومبا
ي�شمل االخذ بامالءات قانون االحداث وبنوده  ,وفقا للمقت�ضى.
ون�ؤكد على دور االهايل يف �ضبط اوالدهم وتوعيتهم وم�ستوى

ادراكهم حول كافة املخاطر التي قد تنطوي عليها مثل هذه االفعال
وال�سلوكيات والت�صرفات ,وبالذات يف مثل واقعنا واو�ضاعنا
احل�سا�سةواملت�شعبةال�ساريةيفبالدناوالتيقدت�صلتداعياتهااىل
ا�صابات ج�سيمة وحتى ازهاق ارواح ال�ضالعني واخرى بريئة ".
ظاهرة جديدة جتتاح البالد يف الآونة الأخرية  ,ثري القلق والذعر
والبلبلة ,اذ يظهر فج�أة " مهرج مقنع" مبكان ما ويثري اخلوف
والذعر بني �صفوف م�شاهديه من النا�س  .وقد عممت ال�شرطة،
ً
بيانا يوم االربعاء ،ر�صدت من خالله عدة حوادث من هذا القبيل
مو�ضحة نتائج هذه ت�صرفات ال�صبيانية الطائ�شة  ,وقد جاء يف
البيان ":خالل�ساعاتالليلةاملا�ضيةيفمنطقةتلابيبوحتديدايف
هرت�سليا القت ال�شرطة القب�ض على فتى مقنع من ال�سكان هناك مل
يتجاوز من العمر بعد نحو  13عاما مثريا الرعب واخلوف
بنفو�س ال��رائ��ح�ين وال��غ��ادي��ن مبتنزة ع��ام هناك ال��ذي��ن ما
لبثوا ان قاموا باالت�صال بال�شرطة التي �سارعت اىل املكان
متمكنة من التو�صل واالم�ساك به وقناع املهرج على وجهه
و�سكني بجيبه مدعيا انه ق�صد حماكاة ما �شاهده يف التلفاز
ومواقع التوا�صل من تقارير ومن�شورات حول ذلك ،من باب
ال��دع��اب��ة والتحقيقات �ضده ج��اري��ة و�سط اط�لاق �سراحه
الحقا ب�شروط مقيدة �شملت احلب�س املنـزيل ع��دة ايام".
�أ�ضاف البيان ":وي�شار اىل انه مت م�ؤخرا يف وقائع منف�صلة
طالت مناطق خمتلفة بالبالد �ضبط ع��دة فتية وحتى من
هم حتت �سن امل�ساءلة القانونية مقنعني وه��م يتحركون
ويتجولون يف انحاء بلداتهم مثريين الذعر واخل��وف بنفو�س
ال�سكان جنبا اىل جنب مع موا�صلة ال�شرطة باجراءاتها حتى
التو�صل اىل ال�ضالعني وتقدميهم ام��ام �سيادة العدالة  ,كل
حالة وفقا لالجراءات القانونية والن�صو�ص ذات ال�صلة ومبا
ي�شمل االخذ بامالءات قانون االحداث وبنوده  ,وفقا للمقت�ضى.
ون�ؤكد على دور االهايل يف �ضبط اوالدهم وتوعيتهم وم�ستوى
ادراكهم حول كافة املخاطر التي قد تنطوي عليها مثل هذه االفعال
وال�سلوكيات والت�صرفات ,وبالذات يف مثل واقعنا واو�ضاعنا
احل�سا�سةواملت�شعبةال�ساريةيفبالدناوالتيقدت�صلتداعياتهااىل
ا�صابات ج�سيمة وحتى ازهاق ارواح ال�ضالعني واخرى بريئة ".

ϲϓ +30 ϝΎϴΟϷ ϲΑήόϟ ϊϤΘΠϤϠϟ ιΎΧ ϱήϴπΤΗ ΞϣΎϧήΑ
ΔγΎϴγϭ ϊϤΘΠϣ ϝϭ ΐϘϟ ϢϠόΘΑ ϦϴϴϨόϤϠϟ ΎϓΎϳ - ΐϴΑ ϞΗ ΔϴϤϳΩΎϛϷ ΔϴϠϜϟ
: ϙΪϠΒΑ ϲϟΎόϟ ϢϴϠόΘϟ Γ/ΰϛήϣ ϊϣ ϞλϮΘϟ ϭ *8086 :ϞϴλΎϔΘϠϟ
046708729 www.rowad.org.il
https://www.mta.ac.il/he-il/eventssite/pages/o1vib.aspx
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األخبار

منتخب مدرسة الحسيني للكراتيه يرفع اسم شفاعمرو يف املحافل العامليه
احل���ر  ,وو���ص��ل��ت اىل  3م��راح��ل ت��ق��ري� ًب��ا ,ول��ك�ثرة
الأع����داد امل�شاركة مل ي�ستطع املنتخب الو�صول
للنهائيات ومنهم م��ن �أن��ه��ى يف امل��رك��ز اخلام�س,
فبالن�سبه مل�ستوى البطولة هذا يعد اجن��ا ًزا كبريًا
ف�����ق�����د ج�������������اءت ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ك�����ال�����ت�����ايل:
ا���ص��ي��ل ح�����س��ن م��رك��ز ث��ال��ث م��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة
ح��ل��ي��م زع�����روره و���س��ن��ان ���ش��ري��ف��ي م��رك��ز خام�س
�أم���ا ن��وره��ان واوي وع���دن �سعدي وا�سيل حجاج
وق�صي �شعبان فقد ا�ستطاعوا ان يح�صلوا على
نقاط وذلك ب�أول م�شاركة لهم ,وهذا اجناز بحد ذاته

�شارك منتخب من مدر�سة احل�سيني للكراتيه ال�شفاعرية
يف بطولة كا�س البحر الأ�سود يف اودي�سا الأكرانية  ,كما
و�شارك يف مع�سكر تدريب دويل مع �أندية من دول خمتلفة
وق��د م� ّث��ل ت�سعة الع��ب�ين م��ن �شفاعمرو و�سخنني
راب��ط��ة الكراتيه مب�شاركة مميزه يف بطولة كا�س
البحر اال���س��ود ب��رع��اي��ة احت���اد ال��ك��رات��ي��ه الأك���راين
 wkfوبتنظيم رابطة تايجرونك املعروفه عامل ًيا
وق��د �شارك يف البطولة واملع�سكر اك�ثر من 1200
ط��ال��ب م��ن ع���دة دول خمتلفه ع��ل��ى م���دار يومني
كاملني وقد متيزت البطولة بامل�ستوى املتقدم جدا
ملعظم الالعبني وبتنظيم �إداري ب�أعلى امل�ستويات
وق��د ك��ان��ت م�����ش��ارك��ة ط�لاب وط��ال��ب��ات �شفاعمرو
و�سخنني جيدة ج ًدا ,حيث ا�ستطاعت جمموعه منهم
اح���راز النقاط وتخطي امل��راح��ل يف الكاتا والقتال

''ال للعنف ..نعم للحياة ''مبادرة
اجتماعية لإلعالمية وفاء يوسف

رافق املنتخب املدرب واحلكم الدويل علي طربيه من
�سخنني كمدير حلبه وكم�شرف على مع�سكر التدريب
وع��ن��د ان��ت��ه��اء امل��ب��اري��ات وخ�ل�ال جل�سة التقييم
مت الإ�����ش����ادة مب�����ش��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب امل��م��ي��زة ومت
الت�أكيد على ع��دة نقاط مهمة للم�شاركات املقبلة
,وااله������م ان امل��ن��ت��خ��ب ع����اد �إىل ال���ب�ل�اد ب�سالم
"انظارنا متجه بكل ق��وة وع��زمي��ة نحو بطولة
اوروب�����ا يف ت�شيكيا يف منت�صف ال�����ش��ه��ر املقبل
ف����إىل ه��ن��اك وم��ع اجن����ازات م�شرفه ب��ع��ون اهلل"...
ال���ف م�ب�روك للجميع واحل��م��د هلل ع��ل��ى ال�سالمة

���� �ــ���ــ� �ـ�ــ����و �ـ��ـ��ـ�ون ��
���درات ���وق ا��ا��� و����� ا��� ا����

îŌøÿîăņī

ôĬŔŀģĩōĎĘŃóĐĻĎńĿ
ĪńøĀńĿíľÿãņŃĩŎ Ĥ÷ôňē
2017-2018ôŔēíčĊĿíôňĔŀĿ


������ت ا������:

حتت عنوان " ال للعنف نعم للحياة" بادرت الإعالمية
وفاء يو�سف مببادرة اجتماعية من �إنتاج م�ؤ�س�سة الوفا
برودك�شن ،مت �إطالقها م�ؤخرا ملكافحة جرائم القتل
والعنف امل�ست�شرية وامل�ستفحلة يف املجتمع العربي
..وت��أت��ي هذه املبادرة على �ضوء االح��داث اجلارية
وجرائم القتل والعنف امل�ستفحلة يف املجتمع العربي
..فمنذ بداية العام وقع ما ال يقل عن اربعة وخم�سني
قتيال راحوا �ضحايا جلرائم القتل امل�ست�شرية يف املجتمع
العربي لذا ت�أتي هذه املبادرة لتكون مبثابة �صرخة يف
وجه العنف والقتل والدمار وت�أتي لتقول كفانا قتال
وا�ستهتارا بحياة النا�س ووجوب ايقاظ ال�ضمائر النائمة
وا�ستجماع بقايا االن�سانية ''ال للعنف ..نعم للحياة ''.

• ��� ����� \ ��دة �ــ���� �� ����� ا�������ت
• ���ة �� إدارة و����� ���ر��
• ���ة �� ���ل �ـــــ���� ا�������ت
• ���ة �� ���ل ا���� �� أ���ل  – 18-22أ�����
• ���ة �� ا���� �� ��ا�� ����� – أ�����
• ���� ا������ �ـــ���� 50%

���� ا����ة ا��ا��� وا������ت �� أ�� ا������ "���� ���وع ����������� -و"
���  ������ 20.10.2017اال����و��ola@abrahamfund.org.il :
���ر اال��رة أن ا����� ا����� ������� ����/ة ا����وع �ــ��ـ�ــ� أ�ــ�ــ�

إىل أ��يل �����و ا���ام،

����� ����� �����و���� ،ا��� ا���ام ��ورة ا����ل ���� ا�������ت ��
ا����ن ا����� �� األر���� ا�� أ���� وزارة ا��ا���� وذ�� ��� إ���ء ّ
��ة ا�����
وا�� ����� ��� ���� �� ���� ا���ين.

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ا�رﻧــــﻮﻧــــــــﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ

50%
ا����� ���� ا����ن ا����ا���
�ـــــ�� ا���ا�ـ�ـــ�ـ� �ـ�ــــــــ�
��ر�� 31/12/2014

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30.11.2017
���ه ا�� ��� إ���ء ���� ا�������ت� ،ـــ��� اال�ـ�ـــــ�ء وا������ ���ـــ�
ّ
ّ
��ا��ـــ� األر���� ا������ وا��� ال ��ـــ�� ��ال��ـــ�ءات أو ا�������ت إال ��
ّ
ا������ أو ا���ر�ـــ������ ،ا��� ا����دة �������ن و��� إ�ـ�ــــ�ر
�ـــ�� األر����
ّ
ا������ات ا��ز�� ����.
��� ��ـــ� ا����� إ�� ��ـــ� ا�������/ـــ��� ا�����ـــ������ ������� ،
ّ
ّ
و����
ا��������
���ـــ��� د���� ������� ،و���� ��� ���ـــ� ا������ت
ّ
إ����� أ��� �� ��� ���.
���ر��
�� �ـ��ــ� اال���ام
أ��� �����وي  -ر��� ا������

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻮﻛﻞ
ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮﺽ ﺿﺨﻤﺔ! ﻣﺠﻤﻊ

ﻣﻔﺮﻕ ﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﺗﺎ

ﺍ
ﺳ
ﻌﺎﺭ

ﺧ
ﺎ
ﺻﺔ

ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ
ﻭﻟﻤﺼﻤﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﻣ
ﺪﻋ
ﻮﻭ
ﻳﻦ
ﻟﻼ
ﺳﺘ
ﻤﺘﺎ
ﻉ
ﻣﻦ
ﻣﺠ
ﻤﻮ
ﻋﺔ
ﻛ
ﺒﻴ
ﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ!!
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9:00ﺣﺘﻰ 21:00
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9:00ﺣﺘﻰ  14:00ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11:00ﺣﺘﻰ 22:00
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مقاالت

ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ك��ذب رم���ز ال��رج��ول��ة لذكرى رحيل العم نسيم جريس عزّام (أبو منذر)

يف امل���ج���ت���م���ع ي���ت���ف���ش���ى ال��ع��ن��ف

اإلع��ل�ام����ي أح���م���د ح���ازم

يف ال�سنوات القليلة الأخ�ي�رة ك�ثرت ح��االت الإج���رام
والعنف ب�شكل كبري يف املجتمع ال��ع��رب��ي .وك� ً
�ث�يرا ما
ن�سمع عن ه��ذا املو�ضوع من م�س�ؤولني وق��ادة يف هذا
املجتمع من �سا�سة ووجهاء ونا�شطني وحتى من منظمات
�إن�سانية واحت��ادات وجمعيات ،لكن كل ذلك مل يفد ب�أي
�شيء وال ي��زال ه��ذا املو�ضوع حديث ال�شارع العربي
و�أعتقد �أنه �سيبقى موروثا للأجيال العربية املتعافبة.
املخرج امل�صري الوطني املعروف علي بدر خان ،الزوج
الثالث للفنانة الراحلة �سعاد ح�سني ،قال يل خالل لقاء
جمعني به يف منزله يف �شارع الهرم يف القاهرة ،وكان احلديث
يدور عن الف�ساد والعنف يف املجتمع امل�صري ":لو �س�ألنا كل
عائلة يف م�صر عن �سلوكيات �أفرادها ،ف�سيقولون بدون �شك
انها ً
مثاال يحتذى به ،ولكن ما دام الأمر كذلك فمن �أين ي�أتي
الإنحدار الإجتماعي والعنف والف�ساد يف هذا املجتمع؟"
ونحن �أي�ضاً لو قمنا بطرح نف�س ال�س�ؤال يف جمتمعنا
ال��ع��رب��ي ،ل��وج��دن��ا �أي�����ض��اً نف�س اجل����واب .وه��ن��ا تكمن
امل�شكلة .وامل�شكلة ه��ي يف الرتبية م��ن الأ���س��ا���س �أي
الرتبية البيتية .فالطفل الذي يكرب مع العنف يت�صرف
ب��ن��ا ًء على ه��ذا الأ���س��ا���س �إن ك��ان ذل��ك يف امل��در���س��ة �أو
يف اجلامعة وحتى يف املمار�سات احلياتية العملية.
لقد تعرفت على عادات وتقاليد �شعوباً كثرية يف هذا العامل
بحكم عملي ال�صحفي ،حتى و�صلت �إىل �أدغال �أفريقيا وع�شت
�أياماً مع قبائل فيها  ،ومل �أر هناك ما ر�أيته يف جمتمعنا
العربي� .صحيح �أن املدتية والعلمانية مل ت�أخذ طريقها �إىل
هناك بعد ،لكن الطيبة وامل�صداقية ال زالت موجودة يف
هذه املجتمعات� .أنا مل �أر ومل �أ�سمع عن �أي جمتمع يرفع
�شعار الكذب عند الرجال ،مبعنى �أن الكذب رجولة �سوى يف
املجتمع العربي .فهناك مثل �شعبي م�شهور ومعروف عند
العرب يقول " :الكذب ملح الرجال وعيب عاللي ب�صدق".
نعم لقد ا�صبح الكذب يف جمتمعنا رمزا للرجل العربي.
ذات يوم دعاين �صديق لتناول طعام الغداء يف بيته للحديث
حول مو�ضوع �إجتماعي معني .وبينما نحن يف النقا�ش
دخل �إبنه ً
عائدا من املدر�سة ،وعلى وجهه عالمات توحي
بحدوث م�شكلة معه .ف�س�أله الأب عن ذلك ف�أجه�ش الإبن
يف البكاء ً
قائال�" :ضربني الأ�ستاذ علي" .وبدون �أي �س�ؤال

عن ال�سبب �سارع الأب �إىل القول بع�صبية كبرية " :ما
تزعل يا حبيبي �أنا بعرف كيف �أربيه وكيف ميد �إيدو
عليك هالكلب" .مل ا�صدق ما �سمعته خ�صو�صاً و�أن الأب
نف�سه نا�شط يف جمعية �إن�سانية .فن�صحت الأب يالرتيث
و�أن يعرف � ً
أوال ال�سبب مت يت�صرف ،رغم علمي التام ب�أن
املعلم غري خمول بل وممنوع عليه �ضرب التلميذ مهما
كانت الظروف .وقد تبني يل فيما بعد �أن الإبن ا�ستخدم
العنف مع زميل له يف ال�صف و�أن الأب نف�سه ي�ستخدم
العنف مع �أفراد عائلته .ف�إذا كان الأب كذلك ،ف�إن الإبن
�سي�سري على نف�س النهج .ولذلك ف�إن ال�سلوكيات يف البيت
تلعب ً
دورا هاماً يف املجتمع .ف�إذا كانت العائلة متار�س
حياة طبيعية خالية من العنف والف�ساد ويت�صرف
�أفرادها ب�صدق ،فال �شك يف �أن م�ستقبل العائلة �سيكون
�سليما و�إذا كان املمار�سة غري ذلك فتلك م�صيبة اجتماعية.
وما دام ال�شيء بال�شيء يذكر فال بد يل من �سرد حكاية ع�شتها
يف مدر�سة �إبتدائية .فقد دعاين مدير املدر�سة �إىل "�شرب
فنجان قهوة" �صباحاً يف مكتبه .وعندما قرع اجلر�س ر�أيت
ت�صرفاً من املدير ويا لهول ما ر�أي��ت .حمل املدير ع�صاً
بطول مرت تقريباً كان يطلق عليها هو نف�سه وباعتزاز"ع�صا
الرتبية" مت بد�أ يالحق التالميذ هنا وهناك للإ�صطفاف
بنظام ويقول لهم ب�صوت عال  ":ياهلل يا اوالد الكلب ياهلل
ب�سرعة" .وعندما انتهى من مهمته الرتبوية وجل�سنا ن�شرب
القهوة قلت له مبزاح ":هل هذه تربية يا �أ�ستاذ" ف�أجابني:
"�أوالد كلب ما بيجو وما بفهمو �إال هيك بال�ضرب" .ف�أي
مربي هذا خمول وم�ؤمن على م�ستقبل �أطفال؟ و�أي تربية
هذه يعي�شها الطفل يف مدر�سة ي�ستخدم مديرها العنف
عالنية �صباح كل يوم مدر�سي؟ ف�إذا كان التلميذ منذ مطلع
ً
م�ستقبال.
حياته يعي�ش يف جو عنف ،فكيف �سيت�صرف
نحن يف جمتمعنا العربي ب�شكل عام و�أنا ال �أعمم هنا ،ال
منار�س �أ�ساليب تربية بل �أ�ساليب تخويف وترهيب،
ثم ن�س�أل فيما بعد ملاذا يتف�شى العنف يف جمتمعنا .فما
دام العنف متجذر يف البيئة التي نعي�ش فيها ،ال ميكن
لهذا العنف �أن ي��زول وبالعك�س من ذلك �سينت�شر �أكرث
ف�أكرث .وامل�شكلة �أن امل�س�ؤولني يتحدثون دائماً عن تف�شي
العنف لكنهم ال يطرحون ً
حلوال ملعاجلة هذا التف�شي،
رغ��م �أين غري متفائل �أب��دا يف �إمكانية �إيجاد حل للعنف
يف جمتمعنا العربي ال��ذي يعترب الكذب رمز الرجولة.

رم� � � � � � � � � �اح ي� � � �ص� � � �وّب� � � �ه� � � �ا  -م� � � �ع� �ي ��ن أب � � � � � ��و ع� �ب� �ي ��د
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ت�ستمر امل�ؤ�سّ �سة الكربى يف مدينة �شفا عمرو ،ورمزها قلعة
ظاهر عمرو ذات التاريخ احلافل ب�إقامة امل�شاريع العمرانية
العمالقةمن�شمالهااىلجنوبهاو�شرقهااىلغربها،بحيثيجري
العمل ب�صورة منتظمة مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ املدينة منذ
فرتة االنتداب ،ومل يقت�صر البناء على جمال مُعني وي�شمل
حم ًدا هلل كافة مرافق ،جماالت وميادين احلياة ،واملواطن
ال�شفا عمري يتنف�س ال�صعداء وي�شعر بحجم امل�س�ؤولية
وبفخر واعتزاز بامل�ؤ�س�سة الكربى وادارتها احلكيمة ال�ساهرة
على م�صلحة البلد والبلدة والنه�ضة التي ت�شهدها املدينة
يكاد ال ي�صدق ما تراه عيناه ،ويت�س�آل ان كان يف حلم ام علم!
فت�شهد املدينة حركة بناء املراكز الرتبوية وامل�ؤ�س�سات
الثقافية مدينة العاب ،جممعات �سكنية ل�ل�أزواج ال�شابة،
�سوق ع�صري بالإ�ضافة اىل تو�سيع وتعبيد ّ
كافة ال�شوارع
الداخلية والرئي�سية و�إزال��ة ال�سيارات الراكدة والرّاكنة
م��ن االر�صفة وال�ساحات وامل��واق��ف العامة ،بالإ�ضافة
اىل ر���ش امل��ب��ي��دات وحملة نظافة ت��ب��د�أ م��ن ب��زوغ الفجر

حتى منت�صف ال��ل��ي��ل .وحظيت اي�ضا رم��ز �شفا عمرو
وقلعتها اىل حتويلها اىل متحف �أث��رى كبري بعد ترميمها.
وما يثلج القلب ،تنفيذ �آخر م�شروع �ضخم وعمالق ،االول
من نوعه يف البالد وهو بناء ج�سر الب�سفور رقم  ،2والذي
يربط �ضفتي املدر�سة االع��دادي��ة على ا�سم �صالح �سمور
�سابقا ً
و�سط املدينة القدمية بناية احلاكم الع�سكري ً
هادفا
اىل حل ازمة الط ّالب واملعلمني لتمكنهم من العبور من اجلهة
ال�شمالية اىل اجلنوبية بكل امن وامان ،وذلك بعد تذمر ،ا�ستياء
ومعاناة دامت ما يقارب ال � 20سنة ،ب�ضغط وجهود االهايل
وجلان اولياء على امل�ؤ�س�سة الكربى وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
نحن بدورنا ،نبارك على هذا االجناز التاريخي القيّم الذي
جاء مت�أخرا فقط بعد حوايل  7,300يوم �آملني ان تبقى
ج�سور الب�شرية مفتوحة بني اهايل املدينة مبنية على االحرتام
املتبادل ومتينة كج�سر الب�سفور ال�شفا عمري ال تهزه الزوابع،
ال وال راق�صي االفاعي وامللونني واملحرتفني باال�صطياد
باملياه العكرة ،ولتبقى �شفا عمرو وم�صلحتها فوق اجلميع.

ش����اه����دٌ ع���ل���ى ن��ه��ض��ة ش��ف��اع��م��رو

بقلم :مارون سامي ع ّزام
م�����ائ�����دة احل���ي���اة
ط���وي���ل���ة ،ع���ام���رة
ب���الأح���داث احللوة
وامل���� ّرة ،لكن القدر
ُي���ق��� ّرر ل��ك��ل �إن�����س��ان
امل�����س��اف��ة العمريّة
التي يجب �أن يقطعها
منذ �صغره ...لي�صل
احلد الأق�صى الذي
حدّده له ،فنقل الق َدر
ال��ع��م ن�سيم ع��� ّزام،
ً
طويال ،يف دروب العطاء والعمل،
الذي قط َع م�شوارًا
واالجتهاد يف كافة الأ�صعدة ،طوال ن�صف قرن و�أكرث� ،إىل
�ساحته اخللفية اخلفيَّة ح ّتى غمره بعتمة املوت الدّام�سة.
�إ ّنه ابن احلارة الغربية الأ�صيل ،التي تخبّئ بيوتها،
خا�صة ،تروي عراقة تاريخ
حكايات ح�صرية ،و�أ�سرارًا ّ
�شفاعمرو .العم ن�سيم ك��ان يُعترب مرج ًعا � ً
أمينا لأهم
�أح��داث �شفاعمرو ،التي عاي�شها حلظة بلحظة ،ظ ّلت
ُ
جل�ست معه
مخُ ّزنة يف ذهنه ،ا�سرتجَ عَها ب ِفطنته...
ذات م� ّرة ،وب��د�أت ذكرياته ت�دُور يف طاحونة املا�ضي،
���س��ار ًدا يل بع�ض الأح���داث بالتف�صيل ،ك�أنها ح�صلت
بالأم�س القريب ،لقد ا�ستمتعت ب�سماعها منه ،واملمتع
�أك�ثر �أ ّن��ه رواه��ا بلهفة �شديدة ،ف�أدخلني ال �شعوريًّا
يف نفق الأج���واء التاريخيّة ملدينة �شفاعمرو حينها.
�أنا �أعترب الراحل لي�س فقط من �أوائل التجّ ار يف �شفاعمرو
فحَ �سب ،بل �أعتربه � ً
إن�سانا خم�ضرمًا� ،إذ عا�صر فرتة
َ
االن��ت��داب ال�بري��ط��اين ،كما ���ش� ِه� َد على اح��ت�لال اليهود
ل�شفاعمرو ،ورغ��م ذل��ك ا�ستم ّر يف جتارته التي طالت
بريوت يف �سنوات الأربعني ...مع بداية خم�سينيّات القرن
املا�ضي ،ف َتحَ د ّكانه ال�صغري ّ
كنموذج
وال�شهري يف حارته،
ٍ
م�ص ّغ ٍر ملجم ٍّع �شرائي ب�سيط ،لنظافته وترتيبه .كانت

غر�ض فيه مُ�س َّع ٍر بخط يده الأنيق.
رفوفه خ�شبيّة ،كل ٍ
خدم هذا الدّكان �أهل حارته ،و�أهايل احلارات الأخرى،
ال��ذي��ن ا���ش�تروا منه حاجيّاتهم ال��ي��وم��ي��ة ،اعتربته
كالفانو�س ال�سحري ،ال���ذي ل� ّب��ى متط ّلباتهم ،ح ّتى
اح��ت��وى � ً
أي�ضا على بع�ض �أل��ع��اب الأط���ف���ال ...كانت
�سماحة وجهه ماركة مُ�سجّ لة يف دف�تر ِ�سعة �صدره،
امل��ل��يء ب�صفحات اع��ت��داده بنف�سه ،املكتوبة ب��دواة
الفخر .ابت�سامته الدّائمة كانت ِق�ل�اد َة �صفائه التي
ع ّلقها ال ّراحل على ِجي ِد حياته ،وقد ا�ستلطفها اجلميع.
اخلا�صة ،نظامًا ًّ
خا�صا به ،مل ِيحد عنه،
و�ضع ل�سري حياته ّ
فكان من َّظمًا �إىل �أبعد احلدود� ،سواء يف تناول وجباته� ،أو
ح ّتى يف �ساعات دوامه وا�سرتاحاته .زوجته الفا�ضلة �أم
منذر ،عاونته يف الد ّكان يف �أوقات فراغها املنزيل ،وكانت
�ساعده الأمين� ،إ�شراقة وجهها �أ�ضافت نكهة اجتماعية
ِ
خا�صة �إىل حياته الأ�سرية ،من خالل عنايتها ب�أوالدها،
ّ
الذين �ساندوا والدهم يف عمله ،ووقفوا �إىل جانبه يف
�أواخر حياته ،كما دعمهم بكل �إمكانياته ،ح ّتى ح�صلوا
على �أف�ضل املراتب العلميّة ،فت�أ ّلقوا بتح�صيلهم ،وتفوّقوا
جناحً ا بوظائفهم ،وت�ساموا �أد ًب��ا و� ً
أخالقا يف تعاملهم.
رغم �أن العم ن�سيم مل َينل ّ
ح�صته من التعليم املدر�سي،
نتيجة ّ
الظروف القا�سية التي �سادت تلك الفرتة ،لكن
احلياة ع ّلمته �أن يكون ع�صاميًّا ،م ّت ً
كال على نف�سه� ،صامداً
�أمام ثورات ال ّزمن ،التي حاولت الإطاحة بعر�ش �آماله،
لكنه جمع ثروات َ
الغ َلبة ،واالحتمال وال ُّن�ضج الفكري،
ف�أ ْثر َْت وعيه يف �س ٍّن مب ّكرة ،لي�صبح تاجرًا محُ ّن ًكا ،و�شاه ًدا
على نه�ضة �شفاعمرو ال�سّ يا�سيَّة والتجاريّة والعمرانيّة.
كانت لديه هواية محُ بّبة �إليه ،وهي �إج��راء ح�سابات
خا�صة به ،با�ستخدامه طريقة مُعيّنة ،يَع ِرف من خاللها
ّ
�إذا كان املو�سم ّ
ال�شتوي القادم ،ماطرًا �أم ال ،ومع اقرتاب
املو�سمُ ،
كنت �أزوره يف د ّكانه ،ليُطلعني على تكهّناته ،التي
كانت �صائبة يف كثري من الأحيان� ...سكن تاريخ �شفاعمرو
يف ذاكرة العَم ن�سيم ع ّزام ،و َ
جتمّع يف حم ّطات �شهاداته
احليَّة ،ولك ّنها �سافرت معه على مركبة الوداع الأخرية.

م�������������ح�������������ظ�������������وظ أن�������������ا
زه������������ي������������ر دع�������ي�������م

قد يكون الهاتف الن ّقال نعمة فعلاّ بتقنياته وكامرياته
وم�ضامينه و�أعماق �أعماقه ،فهو يربطنا بالعامل ،ويحمل
لنا اخلبرَ َ ال�سّ اخن وال ّطا َزج يف عني اللحظة التي يولد بها.
ن��ع��م ا ّن�����ه ن��ع��م��ة و�أك���ث���ر� ،إن ن��ح��ن ع��زف��ن��ا على
وت������ر امل����ح���� ّب����ة واالن���������س����ان���� ّي����ة واالي����ج����اب���� ّي����ة.
ولكنه يُ�ضحي نقمة ولعنة وجتريحً ا �إن نحن عزفنا على وتر
خا�صة يف �أر�ضية الرتبية
الت�صيُّد واال�صطياد يف املاء العكرّ ،
والتعليم وحدائق املدار�س وردهاتها وغرفها؛ فاملع ّلم
\ة �أ�ضحى ممُ ِّثلاً يزن ك ّل حرف وك ّل حركة وك ّل امياءة
ـ و� اّإل فكامريات اجلوّاالت ( البلفونات) تالحقه �إن �ضحك
�أو جاء بنكته ترفي ًها �أو ح�ضر اىل ّ
ال�ص ّف بقمي�ص الأم�س .
ل��ق��د ان��ع��دم��ت ال��ع��ف��و ّي��ة وط����ارت االب�����وّة اجل��م��ي��ل��ة ،
وه��رب��ت االن�سيابيّة ال��رائ��ع��ة اىل غ�ير رج��ع��ة  ،فك ّل
���ش��يء ُم����را َق����ب ،وال���ك���ام�ي�رات يف ال��� ّ��ص��ف يتجاوز
ع��دده��ا ال��ث�لاث�ين وه��ي على �أه��ب��ة اال���س��ت��ع��داد للن�شر
ب��ال��ب� ّ�ث املُ��ب��ا�� َ�ش��ر وم���ن داخ����ل ق��اع��ة اجل��ل�����س��ات!!!
ل��ف��ت ن��ظ��ري خ�ب�ر ي��ح��ك��ي ع���ن مُ����ربّ ق�����ض��ى يف مهنة
التدري�س والتعليم اك�ثرم��ن ارب��ع�ين �سنة ،و�سُ معته
ك��م��ا امل�����س��ك  -ك��م��ا ي��ح��ك��ي ع��ن��ه ال���ع���ارف���ون -وق��د
����ص���وّره �أح�����د ال��� ّط�ل�اب وه����و ي��غ � ّن��ي يف ّ
ال�����ص��ف .
ف������ق������ام������ت ال�������� ُّدن��������ي��������ا وملّ��������������ا ت�����ق�����ع�����د !
�أت�����������������������������������������������������راه �أج��������������������������������������رم؟
ماهو اجلرم الكبري الذي ارتكبه هذا املُربّي يا ُترى �إن
هو �أطلق فرحته بنجاح ُط�ّل�اّ ب��ه ببيت من العتابا ؟!!

ه��������ل �أ�������ص������ب������ح ال������غ������ن������اء ُم�������ن�������ك�������رًا ؟!
ً
ان�سانا يُغ ّني ويفرح
ه��ل يحرم املع ّلم م��ن �أن يكون
بالطرفة والفكاهة � ً
ويغ�ضب وي�أتي ُّ
أحيانا للرتفيه؟
�أرت���������������ري���������������دون���������������ه روب�������������������������ورت؟
وب��������� ّرر امل����ع���� ّل����م �إ ّي�����������اه غ�����ن�����اءه ب�������أ ّن������ه ج���اء
ت����ع����ب��ي�رًا ع�����ن ف����رح����ت����ه ب����ن����ج����اح ط ��ّل��اّ ب������ه .
ف�������������أي������������ن املُ���������������ش�������ك�������ل�������ه � ًإذا ؟
من ح ّقه �أن يفرح ،فال يعرف قيمة جناح الطلاّ ب � اّإل املعلمونة
والأهل ،ا�سالوين �أنا – الذي ق�ضى 37عامًا يف التدري�س
 ف�إين �أرفع ر�أ�سي �شممًا حينما �أ�صادف �أحد طلاّ بي وقد�أ�صبح طبيبًا �أو مهند�سً ا �أو عالمِ ًا يُ�شار اليه بالبنان.
ف��ن��ج��اح ال���ط�ّل�اّ ب ه���و " �شبع" ل��ل��م��ع� ّل��م�ين و ّل����� ّذة.
الق�ضيّة لي�ست ه��ذا املع ّلم ال��ذي غ ّنى  ،ب��ل �أ�ضحت
الق�ضيّة عملية التدري�س والتعليم ك ّلها ،فقد كبّلنا
�أي��ادي املع ّلمني بهذه الكامريات " الوقحة" ف�أ�ضحى
" املِ�سكني" ُف ً
رجة للجميع ويا ويله �إن اخط�أ يف امر ما
ً
�أو ت�ص ّرف ت�ص ّرفا قد يراه البع�ض خارجً ا عن اللياقة
التي يفهمها..نا�سني او متنا�سني ان املع ّلم ب�شر ال مالك.
املدر�سة يف ورطة  ،والعمليّة التعليميّة والرتبوية يف ورطة
� ً
أي�ضا  ،فالل ت�ستغرب �أن ت�سمع وتقر�أ �أ ّن طالبًا ما ا�ستعمل غاز
ّ
ّ
ّ
الفلفل يف ّ
ال�صف �أو اعتدى على معلمته او معلمه �أو مديره.
االم���ور اختلطت بالفعل  ،و�أ���ض��ح��ى امل��ع� ّل��م وال��ذي
م��ن امل��ف��رو���ض �أن ي��ك��ون ال��ق��ائ��د ؛ �أ���ض��ح��ى م��ق��و ًدا
ينظر اىل االر�����ض ب���دل �أن ُي��ك��حّ ��ل عينيه بال�سماء.
ِم�����س��ك�ين �أن����ت ي���ا م��ع � ّل��م ال���ي���وم !!!ِ ...م�������س���ك�ي�ن...
وحم���ظ���وظ �أن����ا الذي" ف�����ررت " ق��ب��ل �أن �أق���ع
يف م�����ص��ي��دة ال��ب��ل��ف��ون��ات و�أخ���ل���اق ال��ب��ل��ف��ون��ات.
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ه��ي��ف��اء وه��ب��ي "م��م��ن��وع��ة يف مصر"
�أ�صدرت غرفة �صناعة ال�سينما امل�صرية ،الأربعاء،
قرارا مبنع الفنانة اللبنانية ،هيفاء وهبي ،من امل�شاركة
يف �أي �أعمال داخل م�صر ،جراء خالفها مع �شركة �إنتاج.
وج����اء ق����رار غ��رف��ة ال�سينما امل�����ص��ري��ة ردا على
"عدم امتثال هيفاء وهبي" بقرار �سابق ،يلزمها
ب ��إع��ادة � 40أل���ف دوالر ل�شركة �إن��ت��اج ،مقابل ما
تقا�ضته ع��ن امل�����ش��ارك��ة يف فيلم "ثانية واحدة".
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ن�ص القرار على دفع هيفاء مبلغ
 1.7مليون جنيه (نحو � 100ألف دوالر) ،لتغطية
م�صاريف يومني من ت�صوير فيلم "ثانية واحدة".
وات���خ���ذت غ���رف���ة ال�����س��ي��ن��م��ا ق���راره���ا م���ع ك���ل من
نقابة امل��ه��ن التمثيلية ونقابة امل��ه��ن ال�سينمائية.
ومبوجب القرار ،لن يكون بو�سع هيفاء �أن متار�س �أي
ن�شاط فني يف م�صر� ،إال بعد التزامها بقرار اللجنة.
ون�شب اخل�ل�اف ب�ين هيفاء و���ش��رك��ة الإن���ت���اج ،بعد
م�شاركتها ك�ضيفة ���ش��رف يف فيلم "خري وبركة"
ال��ذي عر�ض يف عيد الأ�ضحى ،ما �أدى وف��ق املنتج
حممد ال�سبكي �إىل ت�أجيل فيلمه "ثانية واحدة".

ح�����رب "ذا ف����وي����س" ت��ش��ت��ع��ل
ب�ي�ن ع��اص��ي ال��ح�لان��ي وأح���ل��ام!!!

بعد �أن �أعلن الفنان اللبناين عا�صي احل�لاين عن
نهاية ت�صوير مرحلة جت��ارب الأداء يف برنامج
"ذا فوي�س" عبرّ عن حما�سه على ح�سابه على
�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي للمراحل املقبلة
واع����دا ك��ل م��ن زم�لائ��ه احل��ك��ام�:إل��ي�����س��ا�،أح�لام
وحم��م��د حماقي ان فريقه �سيكون ه��و االق��وى

خامتا تغريدته بعبارته ال�شهرية "مني امللك".
ف���ردّت الفنانة االم��ارات��ي��ة اح�لام عليه ممازحة
بتعليق ع�ب�ر ح�����س��اب��ه��ا  ":م���و غ��ل��ط االن�����س��ان
يحلم" ف��أث��ن��ى اجل��م��ه��ور على ط��راف��ة احلكمني
�آم��ل�ين ان ي��ك��ون امل��و���س��م امل��ق��ب��ل م��ن الربنامج
ب��ه��ذه االج�����واء امل��رح��ة امل��ح��ب��ب��ة اىل ال��ق��ل��وب.

زي����ن����ة ت��ح��ت��ف��ل ب���ع���ي���د م��ي�لاد
ت��وأم��ه��ا وت���وج���ه رس���ال���ة م��ؤث��رة محمد إمام انفصل عن خطيبته نهائياً!

نفى الفنان امل�صري حممد �إمام ،ما تردد عن زواجه
خ�لال الفرتة املا�ضية ،بعد انت�شار �أخبار كثرية
يف ال�صحف وامل��واق��ع امل�صرية ح��ول ه��ذا اخلرب.
ق�����ال اب�����ن ال���ن���ج���م ال���ك���ب�ي�ر ع������ادل �إم��������ام يف
ت�����ص��ري��ح��ات خ��ا���ص��ة" :مل �أت�����زوج ك��م��ا �أ���ش��اع
ال��ب��ع�����ض ،و�أن����ا غ�ير م��ت��زوج وال م��رت��ب��ط الآن"
ت�����ص��ري��ح��ات حم��م��د ع�����ادل �إم�����ام ت��ن��ف��ي مت��ا ًم��ا
وج���ود �أي ع�لاق��ة بينه وب�ين خطيبته ال�سابقة
(ن���وره���ان) ،وذل���ك رغ���م �أن��ه��م��ا ك��ان��ا ي�ستعدان
ل��ل��زواج وك���ان م��ن امل��ق��رر �أن يحتفال بزفافهما
العام املا�ضي بح�ضور نخبة كبرية من النجوم.

يارب احفظهم واكرمني بيهم وفيهم يا رب ،لو ف�ضلت
طول عمري ا�شكر ربنا و�أ�شكر الفانز بتوعي حبايب
قلبي وفانز الربن�سي�سة مي عز الدين علي كل اللي
عملوه عل�شانا م�ش كفاية ،ربنا مايحرمني منكم وال
من جدعنتكم ودعواتكم ،زين وعز بيقولوا لكم ً
�شكرا).

ال���ح���ك���م ع���ل���ى ف���ض���ل ش���اك���ر ب��ال��س��ج��ن
 15ع�����ام�����اً م�����ع األش�����غ�����ال ال���ش���اق���ة

ما هي آخر التطورات بقضية سعد ملجرد؟؟؟

ت�سليم نف�سه ملخابرات اجلي�ش اللبناين ،بعدما ترددت
�أخ��ب��ار ع��ن ا�ستعداده لت�سليم نف�سه �أك�ثر م��ن مرة.
وكان ف�ضل �شاكر ينتظر حكماً برباءته ،بح�سب حماميته،
وال �شك �أن احلكم الذي �صدر بحقه نزل عليه كال�صاعقة،
بعد �أن كان ينتظر �صدور "حكم براءة" للحاق بعائلته
ال��ت��ي غ���ادرت الأرا����ض���ي اللبنانية يف وق��ت �سابق.
ي�شار �إىل �أن ف�ضل �شاكر ك��ان قد �أط��ل على �شا�شات
تلفزة �أك�ثر م��ن م��رة متحدثاً ،ع��ن "فطي�ستني" كان
يق�صد بهما �شهيدين م��ن اجلي�ش اللبناين ولكنه ما
لبث ان نفى �أن��ه ك��ان يق�صد اجلي�ش اللبناين بكالمه.
وع ّلق ف�ضل �شاكر عقب �صدور احلكم بتغريدتني عرب
ح�سابه يف “تويرت” بقوله “الذي تعامل مع االحتالل
الإ�سرائيلي مت حكمه �سنتني فقط ،وال��ذي قتل رفيق
احلريري مل يجر�ؤ �أحد على حكمه �أو �إلقاء القب�ض عليه”.
وت����اب����ع يف ت���غ���ري���دة �أخ�������رى “لكن م����ن وق���ف
ب��وج��ه ب�����ش��ار وق����ال ك��ف��ى ،ي��ت��م ح��ك��م��ه ظ��ل � ًم��ا 15
ع���ا ًم���ا ،م��ع الأع���م���ال ال�����ش��اق��ة��� ،ش��ك �رًا لعدالتكم”.

ن�شرت زينة �صورة لها وهي ترتدي ()T – Shirt
مكتوب عليه ا�سمي طفليها ،وعلقت قائلة( :زي
النهاردة من � ٤سنني �أحمدك ي��ارب و�صلوا احلي
حاجه يف عمري كله وبقيت ا�سعد واحده يف الدنيا).
تابعت وقالت( :احلمد هلل زين وعز ردوا فيا الروح

ك�شف مطلعون على ملف ق�ضية �سعد ملجرد� ،أن كل ما مت تداوله
م� ً
ؤخرا بخ�صو�ص خرب الرباءة غري �صحيح ،م�شريين �إىل �أن
الق�ضية مل يتم البت فيها بعد ،و�أن موعد املحاكمة غري حمدد.
وق��ال ج��ان م��ارك فيديدا �أح��د حمامي "املعلم" لو�سائل
�إعالمية فرن�سية" :كل ما قيل �أو كتب عن الق�ضية خاطئ".
و�أ����ض���اف" :كيف ت��ت��وق��ع��ون �أن ي��ت��م �إع��ل�ان ال��ع��دال��ة
ع���ن ان���ت���ه���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق�����ض��ائ��ي ،ف��ي��م��ا ق��ا���ض��ي
التحقيق مل ي��أم��ر بعد ب��إح��ال��ة الق�ضية �إىل حمكمة؟".
وك��ان ملجرد �أف��رج عنه باطالق �سراح م�شروط يف ني�سان
(ابريل) املا�ضي ،وغادر �سجن فليوري مع �سوار �إلكرتوين يف
انتظار املحاكمة ،علماً ب�أن فريق دفاعه ي�ضم ثالثة حمامني هم:
�إيريك دوبوند موريتي ،و�إبراهيم ر�شيدي وجان مارك فيديدا.

�أ�صدرت املحكمة الع�سكرية يف لبنان ،اال�سبوع املا�ضي،
حكمًا غيابيًا ب�سجن ف�ضل �شاكر � 15سنة مع الأ�شغال
ال�شاقة ،وجتريده من حقوقه املدنية وتغرميه 800
�أل��ف ل�يرة ،كما �أل��زم��ت��ه بت�سليم بندقيته احلربية.
ك��م��ا ���ص��در ح��ك��م ب����الإع����دام ب��ح��ق �أح���م���د الأ���س�ير
ال�����ذي ك����ان ف�����ض��ل ���ش��اك��ر ي��ع��م��ل حت���ت �إم���رت���ه.
ف�����ض��ل ���ش��اك��ر م��ت��وار ع��ن الأن���ظ���ار يف خم��ي��م "عني
احللوة" ،وه��و مطلوب للعدالة بتهمة امل�شاركة يف
القتال �ضد اجلي�ش اللبناين يف "معركة عربا" �شرق
مدينة �صيدا يف جنوب لبنان ،الأم��ر ،كما ان��ه رف�ض
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ت������������س������������ال������������ي
اب���������������������راج

�أ���س��رع بتنفيذ ما تريد يا �صديقي وال جتل�س مكتوف
االي��دي بل با�شر يف ت�سيري ام��ورك التي �سوف تالقي
جناحاً يف فرتة ال�صباح .النه يف فرتة الظهرية تتبدل
االو�ضاع ب�شكل كبري جدا وت�صبح ح�سا�ساً الي كلمة
ال�ث��ور توجه اليك كما قد ي�صيبك التعب يف انحاء ج�سمك و
امل�شاكل تكرث من حولك و بدون �سبب  .اما يف امل�ساء فانك
ترف�ض اخلروج من البيت النك ل�ست مبزاج ي�سمح بذلك
ا�ستنفذ ما تقدر من احلظ املوجود اىل جانبك والذي
�سريافقك يف �ساعات ال�صباح االوىل فقط النه بعد ذلك
�سوف تتغري االمور لكنها لن تكون �سيئة بل جيدة اىل
حد ما و خا�صة على نطاق العمل الذي �سيبقى ناجحا.
جوزاء جاذبيتك �سوف تزداد هذا امل�ساء للجن�س االخر وتبدو
يف احلى طلة لديك لكن عليك ع��دم افتعال امل�شاكل
م��ع م��ن حت��ب فانت ت�ستفزه بحركاتك و مراوغتك.

تبد�أ االم��ور باال�ستقرار بعد ان هبت العا�صفة يف
اليومني املا�ضيني لذلك ال ت�ستعجل ح��ل االم��ور
وات��رك كل �شيء ي�سري على �سجيته يف ال�صباح و
الظهرية النها اخر فرتات امل�شاكل .يف امل�ساء تبد�أ
ال�سرطان امورك بالتح�سن امللحوظ وابت�سامتك امل�شرقة تلوح
على وجهك النك مرتاح و قد ت�صلك بع�ض االخبار
اجليدة و باالخ�ص مواليد  23اىل  29حزيران.

القو�س

اجل���دي

ك���ل���م���ة ال���س���ر

عليك بال�صرب خالل فرتة ال�صباح فقط الن االمور
واالح����داث م��ا ت���زال تعاك�سك وخا�صة اذا كنت
م��ن مواليد  12اىل  19ني�سان  .ف��اح��ذر ان تقع
احلمل يف اخل��ط��أ وخا�صة يف جم��ال العمل ،ت��ب��د�أ االم��ور
بالتح�سن تدريجيا خ�لال ال��ي��وم م��ع بقاء �ضغط
العمل متواجدا ،ت�ضع برامج للم�ساء لكي ترفه عن
نف�سك لكنها قد تف�شل النك قد ال ت�ستطيع تلبيتها.

تبدا بعزمية قوية يف ال�صباح النهاء جميع اعمالك
و امل�شي قدما يف م��ب��ادرات��ك  .لكن عند الظهرية
ح��اول ان تركز على عملك و ال تفكر مب�شاكلك
امليزان العائلية و العاطفية كي ال تلقى االنتقادات من
رئي�سك بالعمل او ان تقع باخطاء تندم عليها  .يف
امل�ساء ا�ستغل قربك من احلبيب النك عاطفي جدا
و الق�صى درج��ة و باالخ�ص مواليد �شهر �أيلول
ي���وم ج��دي��د ل��ك ي��ا م��ول��ود ال��ع��ق��رب ل��ك��ن ب��ع��د ان
مير ال�صباح و ما به من تعطيالت و اح��داث لن
تعجبك  ،فعند الظهرية ت�شعر بالن�شاط والقوة
العقرب وحتكم قب�ضتك على ك��ل االم���ور حولك وخا�صة
�م�لا مرتاكماً
بالعمل ال��ذي ت��واج��ه ب��ه �ضغطاً وع� ً
من االي��ام املا�ضية ،يف امل�ساء قد ت�سوي اخلالف
بينك وبني من حتب و يتح�سن مزاجك ب�شكل كبري
يبدا يومك بداية هادئة جدا و قد تفرح ل�سري االمور هكذا
 .لكن ال تتعجل يا �صديقي الن عند الظهرية �سوف يبد�أ
امل�سل�سل الدرامي  ،فحاول ان تكون هادئاً وال جتعل
الع�صبية واملزاجية تتحكم بك  ،قد ت�شهد مناو�شات
وتواجه العديد من امل�شاكل يف العمل يف فرتة ما بعد الظهر.
يف امل�ساء تبد�أ مزاجيتك بالت�أثري على من حولك وخا�صة
من حتب فاحذر من اي ق��رار قد ت�أخذه بهذا ال�ش�أن.

االعمال ت�ضغط عليك منذ ال�صباح الباكر لكنك
تكون يف و�ضع قوي ً
جدا وكلمتك تنفذ ب�سرعة،
انتبه من �صراحتك املبالغ بها يف فرتة الظهرية
اما يف فرتة ما بعد الظهر وخا�صة بعد ال�ساعة
الرابعة والن�صف يبد�أ الهدوء بال�سيطرة على من
حولك مما ي�شعرك ببع�ض امللل يف فرتة امل�ساء.

االعمال �سوف تكون مركز اهتمامك ف�سوف تلقى
على عاتقك العديد من امل�س�ؤوليات لتنجزها بوقت
ق�صري� ،سوف تنجح يف كل ما تفعل وخا�صة ان
العذراء لديك عزمية قوية ج� ً�دا� ،سوف ت�سمع كالماً لن
يعجبك يف امل�ساء من بع�ض املقربني منك لكن لن
تعطيهم االهتمام النك مبزاج مرح و ال تريد تغريه .

اعادة احل�سابات �أتى موعدها  ،ف�سوف تتغري
اف��ك��ارك وق���رارات���ك ال��ت��ي اتخذتها م��ن وقت
قريب ج� ً�دا وتبد�أ التفكري مبنطقية اث��ر حدث
فاج�أك ً
كثريا واظهر لك ان ما فعلته كله خط�أ
احل��وت  .يف امل�ساء تبدو اك�ثر ثقة بنف�سك وافعالك
وم�صاحلة من حتب �شيء عادي فال تتكرب عليه
وكن اكرث �سهولة معه لتتمتع معه بهذه الليلة.

اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 1رئي�س جمهورية عربي راح���ل  2-مدينة فرن�سية– دول�����ة ام�ي�رك���ي���ة � 3-أح�������س���ان – م���ن ال��ك��واك��ب
 4جملة مالية اقت�صادية لبنانية – حت��رك م� ًت�رددا
 5ملكنا – لعق الع�سل – حرف جر  6-منا�ص – مناخل�����ض��ار – م��ا يُطبق على ف��م الأن�����س��ان وي�سرت �أ�سنانه
 7ابن نوح – بلدة بق�ضاء �صور  8-مدينة فل�سطينية – ا�سمبوذا يف ال�صني  9-ن�سبة ملواطن من بلد عربي – ولد الفر�س
 10-مت�شابهة – من م�ؤلفات الأديب الراحل ميخائيل نعيمه

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1حرب جرت بني تغلب وبكر يف اجلاهلية  2-دولة �أوروبية– تهي�أ للحملة يف احلرب  3-ابداع – منخف�ض بالأجنبية –
بلدة يف اليمن  4-للتف�سري – �سقي  5-بلدة بق�ضاء مرجعيون
 6عائلة م�ست�شرق بلجيكي ا�شتهر ب�أبحاثه عن عرب اجلاهليةوالعهد الأموي – من الألوان  7-وحدة لقيا�س الطول تعرف
بالبو�صة – بلدة م�صرية  8-حاجز ترابي – نوتة مو�سيقية
– ا�سم مو�صول � 9-أهلكهما – من احليوانات  10-قائد
امريكي خالل احلرب العاملية الثانية ومن ثم رئي�س جمهورية

كلمات متقاطعة

االج��واء تبقى جيدة يف فرتة ال�صباح و الظهرية
فا�ستغل الو�ضع لفعل ما تريد و باالخ�ص يف العمل او
ال�سفر  ،لكن عند الظهرية �سوف تتغري به مواعيدك
اال� �س��د ولن مي�شي اي �شيء كما خططت له ،و ت�صل مزاجيتك
اىل اعلى م�ستوى لها .احلبيب لن يكون متفهماً لو�ضعك
يف امل�ساء فحاول ان ال تراه فهذا اف�ضل لكما االثنني.

عليك با�ستغالل ف�ترة ال�صباح و حتى الظهر ملا
تعطيك م��ن دع��م و خا�صة على جم��ال العمل و
العائلة فاحلظ معك و �سوف يجعلك تك�سب العديد
الدلو من النقاط و خا�صة اذا كنت من مواليد  12اىل
� 19شباط  .اما ابتداءا من فرتة ما بعد الظهر
يبد�أ مزاجك بالتغري و ت��زداد امل�شاكل من حولك
و ق��د تبقى يف البيت الن مواعيدك �سوف تتغري

ال�����ك�����ل�����م�����ات امل��������������راد ش���ط���ب���ه���ا

�����س����ي����ون  -ري����������ال م����ور�����س����ي����ا  -ي����وف����ن����ت����و�����س  -م�����ون�����اك�����و  -ف�����ول�����ه�����ام -
ا�����س����ب����ان����ي����ول  -ب���������ارى  -ل�����ي�����ون -ج������ن������وى ري�������ن  -ق����ط����ر  -ل����ي����ف����رب����ول -
�����س����و�����ش����و  -الت���������س����ي����و  -زي�������������ورخ  -ب�������ورت�������و  -ب�������������وردو  -م����ل����ق����ا -
ت�����ش��ي��ل�����س��ى  -روم��������ا  -ب����امل��ي�را�����س -ب������ارم������ا  -ن���ي�������س ���� -س���ي���ن���ا  -ب���ول���ون���ي���ا
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