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ترمب يعرتف بالقدس عاصمة إلسرائيل

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

إصابة نمورة بيده ونقله أىل املستشفى مع هروب امللثمني الخمسة
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ
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ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻧﺴﻴﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺻﻠﻴﺒﺎ

ﺳﻠﻤﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻭﺱ

ﺯﻭﺟــــــﺔ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪ ,ﺃﺑـــــﻨـــــﺎﺀﻩ ﻭﺑــﻨــﺎﺗــﻪ
ﻭﻋـــﻤـــﻮﻡ ﺁﻝ ﺻــﻠــﻴــﺒــﺎ ﻭﺁﻝ ﺍﻟــﻴــﺎﺱ
ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳــــﺪﻋــــﻮﻧــــﻜــــﻢ ﻟـــﻤـــﺸـــﺎﺭﻛـــﺘـــﻬـــﻢ
ﻗـــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓــﻘــﻴــﺪﻫــﻢ ﻃـــﻴـــﺐ ﺍﻟــــﺬﻛــــﺮ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻲ

)ﺍﺑﻮ ﺍﻳﻬﺎﺏ(

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ  -ﺩﻭﺍﺭ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ 049565050

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 20/12/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺃﺑـــﻨـــﺎﺀ ﻭﺑـــﻨـــﺎﺕ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪﻩ ﻭﺃﺧـــﻮﺍﺗـــﻬـــﺎ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﺟﺮﻭﺱ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ
ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ
ﻭﺟـــــﻨـــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــــﻌــــﻴــــﻦ ﺭﺍﺣـــــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ
ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﺗـــﻬـــﻢ ﺍﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺮﺣـــﻮﻣـــﺔ

ﺍﺭﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺮﻭﺱ )ﺍﻡ ﻣﻴﺸﻴﻞ(
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 15/12/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ.
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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شفاعمرو تحتفل بإضاءة شجرة امليالد بأجواء ميالدية رائعة

سطو مسلح على محل نمورة سهيل نمورة للصرافة
وسرقة محفظة تحتوي على أموال وشيكات وأوراق مهمة
إصابة نمورة بيده ونقله أىل املستشفى مع هروب امللثمني الخمسة

و�سط �أجواء احتفالية رائعة� ،شارك الآالف من �أهايل
مدينة �شفاعمرو وخارجها ،م�ساء ال�سبت املا�ضي ،يف
حفل �إ�ضاءة �شجرة امليالد يف �ساحة باب الدير و�إنارة
كنائ�س املدينة،احتفا ًء بقدوم عيد امليالد املجيد.
كنائ�س �شفاعمرو كانت قد دعت جمهور املحتفلني
بعيد امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة املباركة للم�شاركة
بامل�سرية الك�شفية ولبى الآالف هذه الدعوة حيث
تقدمت �سرية ك�شافة �شفاعمرو امل�سيحية امل�سرية
وعزفت املعزوفات املميزة اخلا�صة بعيد امليالد
ورافقها رجال الدين الأفا�ضل وجمهور املحتفلني
وجابوا �شوارع املدينة م��رورًا بكنائ�س �شفاعمرو
حيث متت �إ�ضاءة الكنائ�س و�أ�شجار امليالد فيها

و���ص� ً
�وال ل�ساحة ب��اب ال��دي��ر وق��د اعتلى من�صة
امل�سرح قد�س الأب �أندراو�س بحوث وخالل كلمته
قدم ال�شكر اجلزيل لكل فرد عمل على �إجناح احلدث
وه��ذه املنا�سبة كما و�أل��ق��ى رئي�س البلدية كلمة
جميلة بهذه املنا�سبة ً
متمنا للجميع �أعيا ًدا مباركة
وق��د مت��ت �إ���ض��اءة �شجرة امل��ي�لاد وم��ن ث��م عر�ض
ه��ائ��ل للمفرقعات ال��ن��اري��ة حيث زادت الأج���واء
ب��ه��ج��ة و����س���رورًا وق���د �أب����دع ال��ق�����س ف�����ؤاد داغ��ر
ب��ت��ق��دمي ف��ق��رة مم��ي��زة م��ن ال�ترات��ي��ل وال�تران��ي��م
ال��دي��ن��ي��ة و���ش��ارك��ه ب��ال��ع��زف ال���ع���ازف امل��ت ��أل��ق
جري�س جن��ار كما قدمت فرقة �سوا ال�شفاعمرية
فقرة ميالدية احتفا ًء بهذه املنا�سبة ال�سعيدة

�شهدت مدينة �شفاعمرو م�ساء �أول �أم�س الأربعاء
م�شه ًدا مرعبًا من �أفالم هوليوود  ,حيث �أقدم خم�سة
ملثمني مدججني بال�سالح والع�صي و�سيارتني
بالرتب�ص لل�سيد من��ورة من��ورة بعد خروجه من
حمل ال�صرافة الذي يديره منذ �سنوات يف حي العني
 ,حيث قطعت �إحدى ال�سيارتني الطريق على جميع
ال�سيارات من دوار ال�شهداء يف �شارع يتميز بحركة
�سري مكتظة طوال �ساعات النهار واعرت�ضت ال�سيارة
الثانية �سيارة منورة فورًا عند خروجه من حمله وهو
يحمل حقيبته اخلا�صة اليومية حيث ترجل �أربعة

ملثمني من ال�سيارة حلظة ارتطام �سيارة منورة
ب�سيارتهم ,وقد حمل اثنان منهم ال�سالح و�آخران
حمال الع�صي مهاجمني �سيارة منورة الذي خرج
ملواجهتهم وتعارك معهم م�صابًا بجرح حاد يف يده
 ,وفاج�أوه بوابل من الر�صا�ص على زجاج �سيارته
مقتحمينها  ,منت�شلني منها حقيبة الهدف وفارين من
املكان مع ال�سيارة الثانية �إىل وجهة غري معروفة
ه��ذا وق��د ه��رع��ت ق���وات م��ع��ززة م��ن ال�شرطة �إىل
امل��ك��ان ون�صبت احل��واج��ز على جميع املفارق
وبا�شرت عملها بالتحقيق والبحث عن املجرمني

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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افتتاح فرع لحركة الشبيبة "أجنحة الكريمبو" يف
شفاعمرو تعاون بني بلدية شفاعمرو ولجنة أولياء امور الطالب يف
مع بع�ضهم البع�ض من خالل لقاء ا�سبوعي وفعاليات
ون�شاطات خمتلفة .توجه املجموعة ال�شبابية
وترافقهم يفيف املدرسة :افتتاح غرفة الصف السابع يف مدرسة فالدورف
�شفاعمرو املر�شدة ا�سماء ابو العردات
افتتح رئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد امني عنبتاوي
وم�ؤ�س�سة ح��رك��ة ال�شبيبة "اجنحة الكرميبو"
ال�سيدة كالوديا كوبي يوم اخلمي�س الأخ�ير فر ًعا
حلركة ال�شبيبة "اجنحة الكرميبو" يف �شفاعمرو
وه��و الفرع ال�ستني للحركة .ي�أتي االفتتاح �ضمن
برنامج حتديات يف الرتبية الالمنهجية من خالل
وح��دة ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو ومديرها �صابر
يو�سفني وبتمويل م��ن اداره املجتمع وال�شباب
وب��ل��دي��ه �شفاعمرو و�شبكة امل��راك��ز اجلماهريية.
"�أجنحة الكرميبو" هي حركة تن�شط يف جمال �شريحة
ال�شباب مع وبدون احتياجات خا�صة ودمج ال�شبيبة

تركيز امل�شاريع املعنية ب�شريحة ذوي االحتياجات
اخلا�صة مي�ساء حاج علي مركزة مر�ساة جماهريية
يف وح��دة ال�شبيبة .ي�شارك يف احل��رك��ة ال�شبابية
"اجنحة الكرميبو" يف �شفاعمرو طالب من مدر�سة
النور وطالب ثانويني من مدار�س �شفاعمرو املختلفة.
انطلق االحتفال ب�أغنية م�شرتكة لل�شبيبة يف احلركة
ثم دخ��ل اجلمهور اىل القاعة حيث مت عر�ض فيلم
عن فعاليات م�شروع "�أجنحة كرمبو" .ومت عر�ض
فعاليات ون�شاطات احل��رك��ة يف �شفاعمرو والتي
انطلقت ب�شهر ايلول والتي بدورها ر�سمت الب�سمة على
وجوه الأهايل وكل من �ساهم يف اجناح هذا امل�شروع
املميز .كما ودعا م�صطفى غدير مدير الو�سط العربي
يف حركة ال�شبيبة "�أجنحة الكرميبو" املجتمع لفتح
امل�ساحة لكل ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�أن يكونوا
جزءًا هامًا من املجتمع و�أن ي�شعروا ب�أنهم يفعلون
الكثري من �أجل تطوير �أنف�سهم وتطوير من حولهم.

استمرار ملشروع درب األدي��ان لطالب م��دارس شفاعمرو اإلعدادية
بتنسيق مع املؤذن محمد خازم مؤذن املسجد القديم واألستاذ عصام نصراهلل

�ضمن الفعاليات الالمنهجية �أقيم هذا الأ�سبوع
فعالية درب الأدي���ان لطالب مدر�سة ال�شامله
د يف ح��ي اب��و���ش��ه��اب مب�شاركة امل����ؤذن حممد
خ��ازم وع�صام ن�صر اهلل م��ن بلدية �شفا عمرو
وب��رف��ق��ة ط��اق��م م��ن امل��ع��ل��م�ين ح��ي��ث ق���ام طالب

امل��در���س��ة ب���زي���ارة الأم���اك���ن امل��ق��د���س��ة جلميع
ال��ط��وائ��ف يف امل��دي��ن��ة ال��ذي��ن ���ش��رح��وا للطالب
ع��ن ه���ذه الأم���اك���ن واه��م��ي��ت��ه��ا ع�بر ال��ت��اري��خ .
و ل��ي��ت��ع��رف ال��ط�لاب ع��ل��ى ب��اق��ي الأدي�����ان من
الناحية التاريخية االجتماعية والدينية .
وقد عرب الطالب عن ر�ضاهم من هذه الفعالية
والتي من خاللها تعرفوا على الأديان الأخرى .
ه���ذا وق���د ���ش��ك��ر م��دي��ر امل��در���س��ة امل��رب��ي وليد
خطيب ك��ل م��ن امل�����ؤذن حم��م��د خ���ازم وع�صام
ن�صر اهلل وال��ق��ائ��م�ين على ه��ذه الفعالية التي
ت��ذوت لدى الطالب القيم ل�سامية وتقبل االخر

ّنظمت بلدية �شفاعمرو من خالل ال�سلة الثقافية يوم
الثالثاء االخري عر�ض م�سرحية لأكرث من �ألف طفل
من �صفوف الب�ساتني والرو�ضات التابعة للبلدية
 ،م�سرحية "�أ�سطورة ال�شجرة ال�صغرية" وذلك
مبنا�سبة االعياد واق�تراب نهاية الف�صل الأول.
ح�ضر العر�ض رئي�س البلدية ال�سيد امني عنبتاوي
ومفت�شة الب�ساتني ال�سيدة فوزية ابراهيم ،ومت
العر�ض ب�إ�شراف مركزة وحدة الب�ساتني يف البلدية
�سمرية �أبو الفول واملر�شدات �سحر �صباح وناديا
ق�سوم وقام بتنظيم العر�ض مدير ال�سلة الثقافية يف
بلدية �شفاعمرو واملركز اجلماهريي ح�سني ال�شاعر.

والق��ى العر�ض ا�ستح�سان الأط��ف��ال واملربيات،
ه��ذا وق��ام رئي�س البلدية ال�سيد ام�ين عنبتاوي
بجولة بني الأط��ف��ال ثم �أثنى على م�شاهدة مثل
هذه العرو�ض الكبرية ذات املعنى واملغزى وقدم
التهاين مبنا�سبة الأعياد جلميع االطفال م�ؤك ًدا �أن
احل�ضور مع الأطفال بحد ذاته عيد و�أ�شاد بدور
املنظمني لهذا العر�ض ال��راق��ي مهن ًيا وتربو ًيا.
ك��م��ا حت���دّث م��دي��ر ال�����س��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة الإع�لام��ي
ح�سني ل�شاعر م����ؤك��� ًدا �أن م��ن امل��ه��م انك�شاف
طالبنا لعرو�ض ذات ج��ودة عالية واال�ستمتاع
ور�ؤي�����ة امل�����س��رح��ي��ة ع��ن ك��ث��ب م�����ش�يرًا لأهمية
الر�سالة الرتبوية والتعليمية م��ن امل�سرحية.
هذا و�أب��دع الفنان ال�شفاعمري �سعيد �سالمة من
طاقم امل�سرح ب��دوره يف امل�سرحية التي تتحدث
عن ق�صة �شجرة �شوك يف غابة خ�لال الف�صول
الأربعة ،و�أنه حتى ل�شجرة ال�شوك فائدة كبرية
كما لكل �شخ�ص يف املجتمع �أهميته وق��درات��ه
التي ت�ساهم يف حت�سني البيئة التي يعي�ش بها.

زار م� ً
ؤخرا رئي�س بلدية �شفاعمرو املربي امني
عنبتاوي مدر�سة ف��ال��دورف وبالأخ�ص ال�صف
ال�سابع اجلديد يف املدر�سة وال��ذي مت افتتاحه
اال�سبوع املا�ضي بعد جمهود كبري من قبل بلدية
�شفاعمرو وجلنة اولياء الطالب الذين قاموا ببناء
غرفة ال�صف ب�سرعة كبرية لكي يتمكن الطالب من
التمتع بغرفة �صف وا�سعة ومالئمة .هذا و�شارك
يف الزيارة مراد حداد ع�ضو البلدية ال�سابق وممثلة
عن جلنة اولياء امور الطالب ال�سيدة جنمة عبا�س
ا�ضافة ال�صف ال�سابع ملدر�سة فالدورف هي مبثابة
لبنة �أخرى يف م�سرية تطور املدر�سة وتدعيم روا�سخ
خا�صة واملجتع العربي
تربية فالدورف يف �شفاعمرو ّ
خا�صة
عامّة نحو حتقيق احللم يف بناء مدر�سة ّ
من جيل الطفولة املب ّكرة ح ّتى املرحلة الثانويّة.
هذا و�شكر مدير املدر�سة ال�سيد ذياب عكري بلدية
�شفاعمرو ممثلة برئي�س بلدية �شفاعمرو الذي قدم
مباركته ودعمه مل�شروع �صف ال�سابع منذ اللحظة

الأوىل وتابع ق�ضية بناء غرفة لل�صف �إىل �أن خرجت
�إىل حيّز التنفيذ .و�أ�ضاف� " :إ ّن هذا النجاح ما
كان لريى النور لوال اجلنود الذين يقفون وراء
الكوالي�س والدّاعمني لنا على طول امل�سرية وهم
�أه��ايل ط�لاب �صف ال�سابع الذين منحونا الدعم
والثقة رغم كل الظروف ال�صعبة وجلنة �أولياء
الأمور املدر�سية التي عملت بجد ون�شاط ي ًدا بيد
لإجناح العمل .كما و�أخ�ص بال�شكر الأخ حممود
عو�ض (�أب��و عمري) ويل الأم��ر وامل��ق��اول الكرمي
الذي تربّع ب�سخاء وعمل جاه ًدا لإنهاء الغرفة".
رئي�س بلدية �شفاعمرو امل��رب��ي ام�ين عنبتاوي
�شكر ب��دوره مدير املدر�سة على تفانيه بالعمل
ك��م��ا و���ش��ك��ر جل��ن��ة اول���ي���اء ام���ور ال��ط�لاب على
ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر و�أ����ض���اف" :نبارك لبناتنا
وابنائنا افتتاح غرفة ال�صف ال�سابع ون�ؤكد
ان بلدية �شفاعمرو �ستدعم املدر�سة وتقدمها
وتطورها بكل االمكانيات املعنوية واملادية".

امل��ط��ران ،الشيوخ والكهنة يف عبلني
ضمن السلة الثقافية يف بلدية شفاعمرو :أكثر من ألف طفل
شفاعمري يشاهدون مسرحية "أسطورة الشجرة الصغرية" بوقفة استنكار ملقتل األبرياء يف العريش
والك�شاف اال�سالمي وحركة ال�شباب

اقيمت يف عبلني وقفة ا�ستنكار و�صالة وا�ضاءة �شموع
لروح �ضحايا العملية االرهابية الب�شعة التي حدثت يف
م�سجد الرو�ضة – بالعري�ش يف م�صر  .وقد ح�ضر م�ساء
اخلمي�س ما قبل املا�ضي ,املطران اليا�س �شقور املوقر
 ،ال�شيخ ابو رجا ح�سن حيدر املحرتم واالب مُ�ضر
�سلمان كاهن رعية الروم الكاثوليك يف عبلني واالب
�سابا حاج كاهن رعية الروم االرثوذوك�س املحرتم ،
ولفيف من ال�شباب وال�صبايا من الك�شافات الثالثة -:
ك�شافة القدي�سة مرمي بواردي  ،والروم االرثوذوك�س

امل�سيحي و�شباب �ساحة امليالد وغريها.
ووقف اجلميع دقيقة �صمت على ارواح
القتلى ال  305الذين قتلوا بدم بارد وهم
ي�صلون ومتنوا ال�شفاء العاجل للجرحى,
وتكلم املطران وال�شيخ والكهنة يف الوقفة
وا�ستنكروا ب�شدة االجرام والعمل اجلبان
ونادوا اىل املحبة والت�سامح وخا�صة بني
ابناء البلد الواحد وال�شعب الواحد.
وتكلم با�سم املبادرين ال�سيد رفيق موفق
خوري وقال " -:ال لالجرام /نعم لل�سالم".
" ال ل������ل������ط������ائ������ف������ي������ة
وال����ع����ن���������ص����ري����ة /ن����ع����م للإن�سانية".
وم����ن ���س��اح��ة ب��ي��ت ال��ق��دي�����س��ة م����رمي ب�����واردي
اب����ن����ة ع���ب���ل�ي�ن ن����ق����ول ب����أع���ل���ى ����ص���وت���ن���ا -:
االج������������رام ن���ق���م���ة  ..وامل����ح����ب����ة ن���ع���م���ة ،
امل���ج���ت���م���ع احل���������ض����اري ال ي��ق��ب��ل االج��������رام،
واالره�������������������������������اب ال دي����������������ن ل��������ه.
وق�����د رف���ع���ت يف ال���وق���ف���ة ����ش���ع���ارات م���ن���ددة
ب��ال��ق��ت��ل وت����ن����ادي اىل امل���ح���ب���ة و ال�������س�ل�ام .
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األخبار

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

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

ع ّقب النائب �أمي��ن ع��ودة رئي�س القائمة امل�شرتكة على خطاب الرئي�س الأمريكي ترامب
بقوله :القد�س �ستكون العا�صمة الر�سمية لل�شعب الفل�سطيني ،و�أم��ري��ك��ا ه��ي التي
�أخرجت نف�سها من ال��دور الراعي للعملية ال�سلمية ،وهي التي بات ر�أيها معزوال دوليًا،
ودائمًا كان خط�أ االعتماد على �أمريكا املنحازة بنيويا لإ�سرائيل .وق��ال ع��ودة" :ترامب
غ�ير مهتم �أب���دا مب�ستقبل املواطنني يف �إ�سرائيل وبالت�أكيد ال مب�ستقبل الفل�سطينيني
القابعني حتت االح��ت�لال .ترامب يتبع م�صاحله فقط وم�صالح االم�براط��وري��ة الهرمة.
والأم�������ر الأ����س���ا����س ه���و �أن اخل�ل�ا����ص ل���ن ي����أت���ي �إال م���ن ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني.
ول�����ن ي���ك���ون ����س�ل�ام �إال ب���ال���ق���د����س ع��ا���ص��م��ة ر���س��م��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.

اع��ت�رف ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي دون���ال���د ت���رم���ب ،الأرب���ع���اء،
ب��ال��ق��د���س ر���س��م��ي��ا ع��ا���ص��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل ،و�أم����ر بالتح�ضري
ل���ن���ق���ل ����س���ف���ارة ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة �إىل ال���ق���د����س.
وقال ترمب" :وفيت بالوعد الذي قطعته باالعرتاف بالقد�س عا�صمة
لإ�سرائيل" ،م�ؤكدا �أن "لإ�سرائيل احلق يف حتديد عا�صمتها".
ودع����ا ال��رئ��ي�����س االم�ي�رك���ي دون���ال���د ت��رم��ب �إىل "الهدوء"

و"الت�سامح" ب��ع��د �أن �أع��ل��ن اع��ت�راف ال���والي���ات املتحدة
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،م�شريا �إىل �أن نائبه مايك بن�س
�سيتوجه �إىل ال�شرق الأو�سط "خالل الأي��ام القليلة املقبلة".
وق�����ال ت���رم���ب يف ك��ل��م��ة �أل���ق���اه���ا م����ن ال���ب���ي���ت الأب���ي�������ض
"اليوم ن���دع���و �إىل ال����ه����دوء و�إىل االع�����ت�����دال ،ول��ك��ي
ت��ع��ل��و �أ�����ص����وات ال��ت�����س��ام��ح ع��ل��ى �أ�����ص����وات الكراهية".

�أ ّكد النائب د .يو�سف جبارين ،رئي�س جلنة العالقات الدولية بالقائمة
امل�شرتكة ،يف تعقيبه للعديد من و�سائل االعالم العربية والأجنبية
على ق��رار الرئي�س االمريكي ترامب االع�لان عن القد�س عا�صمة
ال�سرائيل ،ان "العامل مل يعرتف يومًا باحتالل القد�س ومل يعرتف
ب�ضمها اىل ا�سرائيل ،بل هناك العديد من القرارات الدولية التي تدين
هذا ال�ضم الكولونيايل وتدين عمليات البناء اال�ستيطانية يف القد�س،
مبا يف ذلك قرارات وا�ضحة ملجل�س الأمن الدويل .من هنا فلي�س فقط
ان ق��رار االدارة االمريكية يناق�ض احل��ق التاريخي الفل�سطيني
بالقد�س كالعا�صمة الفل�سطينية الأبدية ،وامنا يناق�ض ً
اي�ضا ال�شرعية
الدولية والتوافق ال��دويل ط��وال ع�شرات ال�سنني ح��ول القد�س".
و�أك��د جبارين ،وه��و اخ�صائي بالقانون ال���دويل ،ان ق��رار ترامب
"يخالف بو�ضوح مبادئ القانون الدويل ،وي�شكل �صفعة لهذه املعايري

الأممية ،فالقانون ال��دويل مينع �ضم ارا��ٍ�ض مت احتاللها اىل �سيادة
دولة االحتالل ،ومينع بو�ضوح نقل �سكان الدولة اىل الأرا�ضي التي
حتتلها .كما وهناك قرار وا�ضح ملحكمة العدل الدولية يف الهاي يق ّر
بحق الفل�سطينيني ب�إقامة دولة م�ستقلة وذات �سيادة على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ع��ام  ١٩٦٧مبا يف ذل��ك القد�س .بهذا املفهوم،
ف��ان ق��رار ترامب هو ق��رار كولونيايل ،غري قانوين وغ�ير اخالقي".
وح��ول �سُ بل ال��رد على ه��ذا ال��ق��رار ،ق��ال جبارين ان��ه ب��دون التقليل
من �أهمية املجهود الدبلوما�سي ،الفل�سطيني واالقليمي وال��دويل،
واحلاجة اىل اتخاد خطوات عملية ولي�س فقط ت�صريحية يف مواجهة
هذا القرار اخلطري" ،يبقى الرد ال�شعبي واجلماهريي هو اال�سا�س
بعد قرار دونالد ترامب بنقل ال�سفارة االمريكية اىل القد�س ال�شريف ,واعتباره وادارته مدينة
وهذا يتج�سّ د بخروج املاليني من النا�س اىل ال�شوارع لن�صرة احلق
القد�س عا�صمة لدولة االحتالل ,ومما ي�شكله هذا القرار امل�شني وامل�سيئ واالجرامي ,واملنايف
الفل�سطيني وحلماية مكانة القد�س وحقوق ا�صحابها ال�شرعيني".
لل�شرعية الدولية وللعدل والقانون ,والذي جاء ليدعم االحتالل الإ�سرائيلي وموبقاته وجرائمه,
وال��ذي يعترب وح�سب العُرف ال��دويل �أعلى درج��ات الإره��اب ,تدين جلنتنا هذا القرار وهذا
االجراء ,ن�شجبه ون�ستنكر �إ�صداره ,كما وندعو الإدارة االمريكية اىل الغائه ,وبدل ذلك عليها
العمل على توفري كل الفر�ص امام �شعبنا الفل�سطيني للح�صول على حقوقه امل�شروعة دوليا
واخالقيا .كما وتنا�شد اللجنة �أبناء �أمتينا العربية والإ�سالمية وكل �شرفاء العامل الت�صدي
العلني والعملي لهذا القرار ,وعدم ال�سماح ب�أن تتحقق الأهداف املبيئة التييحتويها ويوحي لها.
نحن على ثقة مطلقة �أن �شعبنا الفل�سطيني ,ال���رازح وال��ن��ازح وبكل �أطيافه وم�ؤ�س�ساته
الثالثاء املقبل ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء على ال�����س��واء ,ب�شكل موحد وواع���ي ومنظم� ,سريد على املعتدين االم��ري��ك��ان وادوات��ه��م
كما قررت تنظيم مظاهرة قطرية يف �سخنني يوم اجلمعة ال�صاع �صاعني ,كواجب وطني وقومي وطبيعي ,و�أن �شعوبنا العربية والإ�سالمية وكل
امل��واف��ق  15.12.2017ال�ساعة الثالثة ع�صرًا .القيادات ال�شريفة  ,وعلى ر�أ�سهم حمور املقاومة الكبري والفاعل وال��ذي ي�سطر الكثري من
وكانت اللجنة قد بحثت �سل�سلة من الق�ضايا ،ومنها :النجاحات واالنت�صارات املباركة والهامة ,لن يقفوا مكتويف االي��دي,وك��م��ا عهدناهم كل
املوقف الأمريكي اخلطري باالعرتاف بالقد�س عا�صمة الوقت,خا�صة �أن هذا احل��دث اجللل واخلطري ي��وازي ب�ضرره امل�ؤكد ق��رار بلفور امل�ش�ؤوم.
لإ�سرائيل ،وانتهاك حرمة قبة ال�صخرة امل�شرفة من قبل كما ونحن على ثقة ب�أن القوى التي �أف�شلت العدوان االمربيايل ال�صهيوين والرجعي على دول �شرقنا
�أو�ساط اليمني ،واقرتاح بيان من جلنة املتابعة للحث الغايل  :ايران والعراق و�سوريا واليمن ولبنان وغريهم ,و�سوياً مع �شعبنا وكل �شرفاء العامل,
على �إجناز امل�صاحلة الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة عندهم القدرة على �شل فعالية هذا القرار االجرامي البائ�س ,وكل ال�سبل ل�شله مطلوبة و�شرعية,
من الق�ضايا التي طروحت على جدول �أعمال املتابعة ،ومن بينها بحيث,وكما هو مطلوب ,ينقلب ال�سحر على ال�ساحر وجتعل الدائرة تدور على الباغني ومن يدور
اال�ستعداد لإحياء اليوم العاملي لدعم ق�ضايا اجلماهري العربية يف بفلكهم ,خا�صة و�أن �شعبنا �صاحب حق وق�ضيته عادلة و�أن ا�ستمرار العدوان عليه وامل�س�ؤولية عن
الداخل ،الذي �سيكون يف نهاية ال�شهر الأول من العام املقبل  .2018نتائج هذا العدوان الكارثية تقع على عاتق املعتدين والداعمني لهم واحلكومة وال�شعب الإ�سرائيلي.
ال���ق���د����س ل���ن���ا ,ال���ق���د����س ل���ن���ا ,ال���ق���د����س ل���ن���ا���� ,ش���اء م����ن ����ش���اء و�أب�������ى م����ن �أب�����ى.

لجنة املبادرة العربية الدرزية تستنكر وتدين وتشجب
ال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ج��ب��اري��ن :ق���رار ت��رام��ب هو
ق���رار كولونيالي وي��ن��اق��ض ال��ق��ان��ون الدولي قرار ترامب واإلدارة االمريكية بشأن القدس الشريف

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

قررت �سكرتارية جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف جل�ستها
ال�شهرية� ،أم�س اخلمي�س ،يف مقرها بالنا�صرة ،تنظيم م�سريات
�شعبية اليوم بعد �صالة اجلمعة يف البلدات العربية ،وزي��ارة
القد�س يوم الأحد املقبل ،ومظاهرة �أمام ال�سفارة الأمريكية ،يوم
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مقاالت

08.12.2017

القدسعروسعروبتكمياعرب...فماذاأنتمفاعلون؟؟
اإلع���ل��ام������ي أح�����م�����د ح�����ازم

مو�ضوع اع�لان القد�س عا�صمة "موحدة" لإ�سرائيل
هو حديث ال�ساعة على ال�صعيدين العربي والعاملي.
وه��ذا يعني �أن الرئي�س الأمريكي الأه��وج يلعب بالنار
�ضارباً بعر�ض احلائط كل النتائج التي �ستنجم عن
ه��ذا الإع�لان الأرع���ن .وه��ذا الأمريكي ترامب املتخلف
ً
ا�ستنادا �إىل
�سيا�سياً وال�ساقط �أخالقياً بكافة املعايري،
�سلوكياته االجتماعية التي حتدثت عنها و�سائل �إعالم
�أمريكية� ،أعلن �أي�ضا �أنه يريد نقل ال�سفارة الأمريكية
�إىل القد�س ،و�أمر وزارة اخلارجية بالبدء يف �إعداد خطة
لنقل ال�سفارة من تل �أبيب خالل ثالث �أو �أربع �سنوات.
ترامب ب�إعالنه عن �أن القد�س عا�صمة �أبدية لإ�سرائيل،
ّ
ينفذ ما وعد به خالل حملته النتخابات الرئا�سة الأمريكية،
ويخالف بذلك الإجماع الدويل ،والتي ال يعرتف املجتمع
ال��دويل ب�سيادة �إ�سرائيل علي كل القد�س ،التي ت�ضم
مواقع �إ�سالمية ويهودية وم�سيحية مقد�سة .وح�سب
مقربني من الرئي�س الأمريكي ،وكمحاولة للتخفيف من
ح��دة ق���راره ،ف�إنهم ي��رون �أن ترامب ال يعترب منظمة
التحرير الفل�سطينية منظمة �إرهابية ،وهذا كالم لي�س
���س��وى حم��اول��ة المت�صا�ص نقمة ال��ع��امل ب�شكل عام
والفل�سطينيني ب�صورة خا�صة على ق��راره ،وهو جمرد
هراء والقد�س يجب �أن تبقى بعيدة عن كل املناورات.
ب���دون ���ش��ك ،ت��رام��ب ا�ستغل فر�صة ال�ضياع العربي
وانتهز فر�صة احل��روب وال��ن��زاع��ات العربية يف ليبيا
وال��ي��م��ن وال���ع���راق و���س��وري��ا وغ�يره��ا م��ن امل��ن��اط��ق،
و�أع���ل���ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل ،وه��ذا
الإع�ل�ان يعترب حرباً مفتوحة عل العرب وامل�سلمني.
اتفاق �أو�سلو الذي مت التوقيع عليه يف العام  1994بني
الفل�سطينيني و�إ�سرائيل برعاية �أمريكية يت�ضمن ب�شكل
وا�ضح عدم امل�سا�س بو�ضع القد�س ،والذي يجب �أن يحدد
من خالل املفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،الذين يريدون �أن
تكونالقد�سال�شرقيةعا�صمةللدولةالفل�سطينيةامل�ستقبلية
من خ�لال "حل الدولتني" وال��ذي الق��ى ترحيبا عاملياً.
يف الثالثني من �شهر متوز/يوليو عام� ،١٩٨٠أقرت الكني�ست
الإ�سرائيلي قانوناً �أطلق عليه ا�سم " قانون �أ�سا�س:
�أور�شليم القد�س عا�صمة �إ�سرائيل” ،ويف ذل��ك العام،
نقلت بع�ض الدول �سفاراتها �إىل القد�س .ويف عام 1995
�أقر الكوجنر�س الأمريكي قانوناً ين�ص على ”:وجوب
االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة �إ�سرائيل” ،ويف الثالثني
من �أيلول�/سبتمر عام  ،٢٠٠٢وقع الرئي�س الأمريكي
جورج بو�ش ،على وثيقة تت�ضمن ن�صو�صاً خا�صة بالقد�س،
تعرتف ب�أنها "عا�صمة �أبدية وغري مق�سمة لإ�سرائيل”.
ه��ن��اك قا�سم �سيا�سي �إح��ت�لايل عن�صري م�شرتك بني
ال�سيا�ستني الربيطانية والأمريكية فيما يتعلق بفل�سطني

يف امل��ا���ض��ي واحل��ا���ض��ر.
ف��ال�بري��ط��اين بلفور عندما
كان وزي� ً
�را خلارجية بلده
وع����د ال��ي��ه��ود ق��ب��ل مائة
ع��ام ب�إعطائهم فل�سطني،
وه����و وع����د مم���ن ال ميلك
ملن ال ي�ستحق .والتاريخ
ي��ع��ي��د نف�سه ال���ي���وم .فها
هو الأمريكي ترامب يقوم بنف�س اخلطوة الربيطانية:
فقد �أع��ل��ن ع��ن جعل القد�س عا�صمة �أب��دي��ة لإ�سرائيل
�أي وع����د ج���دي���د مم���ن ال مي��ل��ك مل���ن ال ي�ستحق.
بريطانيا كانت الدولة الوحيدة يف العامل التي تغت�صب
وطناً ب�أكمله لتمنحه ملحتل ،والواليات املتحدة برئا�سة
ترامب هي الأوىل �أي�ضاً يف العامل والتي تنتزع حق �شعب
يف عا�صمته التاريخية لتمنح تلك العا�صمة لكيان حمتل.
دول يف العامل العربي تعاملت بوقاحة وب��دون خجل
مع �إع�لان ترامب وك�أنه جم��رد ح��دث �سيا�سي ،وكانت
ردود فعلها يف منتهى احلياء مثل�"":إعراب عن قلق �أو
ا�ستنكار وتنديد" وك�أن ما جرى للقد�س ال ي�ست�أهل �أكرث
من ذل��ك .وهنا تعود بي ال��ذاك��رة �إىل ما قاله ال�صديق
ال�شاعر العراقي مظفر النواب يف ق�صيدة له خماطبا
الر�ؤ�ساء العرب�" :أوالد (الـ) ما �أوقحكم ...القد�س عرو�س
عروبتكم ...فلماذا �أدخلتم كل زناة الليل �إىل حجرتها ؟؟".
الأم���ر امل��خ��زي �أن موقف الرئي�س الفل�سطيني مل يكن
�أكرث قوة من مواقف تلك الدول العربية .فقد اكتفى هو
وحا�شيته باتخاذ �إجراءات ال ت�سمن وال تغني من جوع.
وال يكرتث لها ترامب .وك��ان املفرو�ض به �أن ي�ستقيل
لو كان ج� ً
�ادا بالفعل يف مواجهة القرار الأمريكي .لكن
وعلى ما يبدو ف ��إن كر�سي الرئا�سة �أه��م من القد�س.
من الناحية القانونية ال يحق للواليات املتحدة الأمريكية
�أن تتعامل مع و�ضع القد�س ال�شرقية على �أنها عا�صمة
لإ�سرائيل .فهذا اجلزء من املدينة املقد�سة يعترب �أر�ضا
حمتلة وجميع دول العامل متفقة على هذه النقطة ،وال يجوز
لها �أن تفعل ذلك على ح�ساب قرارات ال�شرعية الدولية،
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يتحدى مليار و�ستمائة
مليون م�سلم يف العامل ،وح��وايل �أربعمائة مليون عربي
بينهم م�سيحيون وم�سلمون .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه
الآن :ماذا بعد لو كانت ردود فعل امل�سلمني والعرب على
الإعالن الأمريكي بجعل القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،مثل
ردود فعلهم يف العام  1969عندما مت حرق قبة ال�صخرة،
وا����س���ت���ن� ً
��ادا �إىل ق���ول���ه ت���ع���اىل ""فذكر �إن نفعت
الذكرى"� ،أري���د �أن �أذ ّك����ر (ال��ل��ق��ادة؟!) ال��ع��رب ب ��أن
ال��ق��د���س ع��رو���س ع��روب��ت��ك��م ،ف��م��اذا �أن��ت��م ف��اع��ل��ون؟

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

ج���رع���ات ش���وق ون��ش��ي��د ال��ح��رف
الثقافة ،هي ال�سبيل الأمثل للنهو�ض ل�ل�أمم نحو
ح�ضارة راق��ي��ة ،وه��ي الو�سيلة االجن��ح ملكافحة
وم��ع��اجل��ة ال��ع��ن��ف امل�����س��ت�����ش��ري يف جمتمعنا،
وعلى كل ادي��ب و�شاعر ان يحمل ر�سالة املحبة
والت�سامح وه��ذا نهجنا يف الكتابة الأدب��ي��ة ويف
�صحيفة احل��دي��ث ال��ت��ي حت��ث ع��ل��ى الت�سامح
وت��ن��ب��ذ العن�صرية والتع�صب ب��ك��ل �أ�شكالهما
الدينية ،احلزبية ،القومية والفئوية والعائلية.
م���ن ه��ن��ا� ،أوج�����ه ن����داء جل��م��ي��ع م�����س��ؤول��ي��ن��ا يف
امل�ؤ�س�سات واملجال�س والبلديات لدعم الثقافة
على جميع فروعها الأدب��ي��ة ،الفنية والريا�ضية.
جاءت هذه املقدمة ،خالل الأم�سية الثقافية التي
نظمتها دار احليث للن�شر واالعالم من قبل رئي�سها
و�صاحب جريدة احلديث ال�شاعر والإعالمي فهيم
�أبو ركن احتفاء ب�إ�صدار ديواين �شعر لل�شاعر كمال
�إبراهيم "جرعات �شوق" ،وديوان ال�شاعر حممود
ريان " ن�شيد احلرف " ،التي �أقيمت هذا الأ�سبوع يف
املركز اجلماهريي يف �شفا عمرو بح�ضور رئي�س البلدية
ونخبة من االدباء وال�شعراء و�ضيوف من املنطقة.
رئي�س بلدية �شفا عمرو ،ال�سيد امني عنبتاوي رحّ ب
باحل�ضور وتطرق اىل �أهمية مثل هذه الندوات ودعمها
التي من �شئنها رفع امل�ستوى الثقايف والرتبوي.
االديب الناقد حممد علي ،ا ّكد يف كلمته ان ال�شاعر كمال
�إبراهيم �شاعر قدير ومتمكن باللغة العربية ،مبدع
وعلى م�ستوى راق وقد ذاع �صيته يف العامل العربي.
ال�شاعرة الكبرية �آمال �أبو فار�س ،التي تعمقت يف
درا�ستها وبحثها يف ن�شيد احلرف لل�شاعر حممود
ريان ،اكدت انه �شاعر مت�ألق وكلماته غزيرة وعميقة
امل��ع��اين ،حيث لي�س بتلك ال�سهولة ممكن فهمها،
و�أ�ضافت ان هناك بع�ض االخطاء والنواق�ص بحيث
كان يجب على ال�شاعر االنتباه قبل ا�صدار الكتاب.
ك��ذل��ك ���ش��ارك يف الأم�����س��ي��ة ال�����ش��اع��رت��ان مي�ساء
ال�����ص��ح وام���ل �سليمان ،ح��ي��ث ال��ق��ت ك��ل منهما
ق�����ص��ي��دة ن��ال��ت ت�صفيق واع���ج���اب احل�����ض��ور.
وفيما يلي كلمتي التي القيتها بهذه املنا�سبة:
نعم ،عندما مت��ت��زجُ احل� ُ
��روف ب��الأن��غ� ِ�ام وتلت ِقي
ُ
خمتلف
���راب ال��وط� ِ�ن م��ن
ال
ِ
إب���داع���ات بنكه ِة ت� ِ
�أن��ح��ا ِئ��ه ،يحلو ل��ق��ا ُء الأ���ص��دق��ا ِء واملثقفني مع
ن��خ��ب� ٍة م��ن م��ب��دع��ي��ه��ا ،وع��ن��دم��ا ت�����ش� ُ
�شم�س
�رق ُ
ونفو�سنا ال ب � َّد �أن
املحب ِة وال��ع��ط��ا ِء يف عقو ِلنا
ِ
يظه َر اجل��ان��بُ الإن�����س� ُّ
إنتاجنا.
�
و
نا
ل
أعما
�
يف
�اين
ِ
ِ

�أ���س��ع� َد اهللُ م�ساءَكم
وز ّي َن ُه بعط ِر الرياح ِني
و َع��� َب� ِ��ق اليا�سمني.
رئي�س بلدي ِة
ح�ضرة ِ
�شفا عمرو ال�سيد �أمني
عنبتاوي امل��ح�ترم ،
ال�شعرا ِء املحتفى بهم،
ال�ضيوف الأع���� ّزا ِء،
ِ
واحل�ضو ِر الكرمي مع
حفظ الألقاب ،وكلكم
�أ���ص��ح��ابُ مقامات.
بالأ�صال ِة عن نف�سي والنياب ِة عن م�ؤ�سّ �س ِة دا ِر
أعالم والن�شر ،التي ُ
يقف على ر� ِأ�سها
ِ
احلديث لل ِ
ال�شاعر والإعالم ّي الكبري الزميل فهيم �أبو ركن،
�صادرة
ي�سعدين وي�ش ّرفني �أن �أرحِّ ��بَ بكم بتح ّي ٍة
ٍ
ِّ
اخلا�ص
�شغاف القلب ،يف هذا اللقا ِء الثقا ِّيف
من ِ
احتفا ًء ب�إ�صدا ِر ديوانيَ ْ �شع ٍر لل�شاع ِر كمال �إبراهيم،
ً
�سعادة �أ ْن
وال�شاع ِر حممود ر ّي��ان ،و ّمم��ا يزيدُين
يت َّم هذا التكر ُمي واللقا ُء يف مدينتي العريق ِة �شفا
التاريخ احلاف ِل ،مدين ِة قلع ِة الظاه ِر
ذات
عمروِ ،
ِ
عم َر ال�شاخم ِة ،رم ِز الت�سامح واملح ّب ِة التي �أثب َت ْت
التعاي�ش والت�آخي.
على م ِّر الع�صو ِر �أ ّنها قلع ُة
ِ
ٌ
إع�لام معروفة بدع ِمها
م�ؤ�سّ �س ُة دار احل��دي� ِ�ث ل�ل� ِ
الواعدة ولها با ٌع طويل ٌة يف ن�ش ِر
أقالم
ِ
ال�سخ ّي لل ِ
القراءة واالرتقا ِء بالفك ِر
وغر�س روح
ِ
الوعي الثقا ّيف ِ
بني فئات هذا املجتمع  ،وذلك من خالل فعاليّا ِتها
كتب �أدبي ٍة ثقافي ٍة لنخب ٍة من ال�شعرا ِء
وتب ّنيها �إ�صدا َر ٍ
خمتلف �أنحاء البالد ،ناهيكم
والكتاب املبدعني من
ِ
ِ
ُ
عن دور �صحيف ِتها "احلديث" التي تنقل الأخبا َر بك ِل
وبدعم نخب ٍة من
مو�ضوعي ٍة� ،شفافي ٍة ،وم�صداقي ٍةِ ،
والقدرات الوا�سع ِة
ك ّتا ِبها الطموحني ذوي الر�ؤي ِة
ِ
ح ّتى ا ّت�س َع انت�شا ُرها يف منطقة ال�شمال عامّة.
و�أخ�ي�را� ،شكري اجل��زي� ُل م��رف��و ٌع لك ِل َم � ْن �ساه َم
و�سعى وعم َل على �إجن� ِ�اح هذه الأم�سي ِة الراقي ِة
و� ُّ
أخ�ص بالذكر بلدي َة �شفاعمرو� ،إدار َة م�ؤ�سّ �سة
احل��دي��ث ل�ل�إع�لام ،و�إدارة امل��رك��ز اجلماهرييّ .
ْ
لتنبت ع��ل��ى �شواط ِئكم
وللمحتفى ب��ه��م �أق����ول
ال�صدق والعم ِل فتن َري دربَكم،
و�شم�س
احل��ري� ُة
ُ
ِ
ين�ضبُ معي ُنه!
دربَ العطا ِء
املتدفق ال��ذي ال ِ
ِ
دم���� ُت����م م�������ص���د َر ف���خ��� ٍر واع�����ت�����زا ٍز للحركة
ال���ث���ق���اف��� ّي��� ِة حت����دي���� ًدا ول��ل��م��ج��ت��م� ِ�ع ع����ا ّم� ً
���ة...

����ي�����ض�����اء
�
����ب
�
ال
األي��������������������ادي
ذات
ال������ج������م������ع������يّ������ات
لاً
ّ
ً
و�أن تفتح امامهم الآفاق لي�سبحوا يف دنيا التفا�ؤل والعطاء ويبقى املجتمع عندها خام  ،باهتا  ،ت�أكله الرتابة ويُع�ش�ش وحريّة التعبري  ،وال ن�ؤمن

زه���������ي���������ر دع�����ي�����م
ك��ن� ُ�ت �أم�����س يف ح �ْيةرْ ٍة ح�ْيىرْ ى  ،ف���الأم���ران جميالن
ُي����ل����وّن����ان ال��� َّن���ف�������س ب����ال����وان ال����ف����رح وال��غ��ب��ط��ة.
الأوّل دع��وة حل�ضور حفلة تقيمها جمعيّة " �شادي
و�أنا" ؛ ه���ذه اجل��م��ع� ّي��ة اخل�ي�ر ّي���ة ال���رائ���دة وال��ت��ي
ُت��ع��ن��ى ب��الأط��ف��ال امل��ح��روم�ين وامل��ع��وزي��ن واليتامى
يف ط����ول ال���ب�ل�اد وع��ر���ض��ه��ا  ،ف��ت��ب��ل�����س��م ج��روح��ه��م
وت�سربل حياتهم ق��در االم��ك��ان بالب�سمات الو�ضيئة.
و�أخرى بيت ال ّثقافة امل�سيح ّي – عب ّلني والذي يقف على
ر�أ�سه كوكبة جميلة من خرية ّ
ال�شباب  ،الذين نذروا
ّ
ّ
انف�سهم يف �سبيل خدمة املجتمع العبليني  ،فقد نظموا
م�ساء ام�س حفل تخريج املجموعة االوىل من ال�شباب
ّ
وال�شابات القادة من الطائفتني امل�سيحيّة واال�سالميّة ،
وحاولت �أن ت�ضع يف �أياديهم ال�صنانري بدل الأ�سماك ،

وقوّة ّ
ال�شخ�صيّة  ،حاملني منذ الآن الطموحات والآمال
 ،عاقدين العزم على التغيري اجلذريّ املبني على �أ�س�س
االحرتام واخلدمة احلقيقيّة ،بعي ًدا عن مفهوم ال ّزعامة
التقليدي واملخرتة التي �أثخنت حياتنا باجلروح والقروح.
جميل فعلاً �أن نعطي من قلوبنا و�أالجمل �أن نعطي ِبال ِم ّنة
ففي العطاء َل ّذة ...نعم هناك من يعطي  ،وعب ّلني اليوم
كما الكثري من بلداتنا العربيّة يف البالد  ،متور ومتوج
باجلمعيّات والأطر االجتماعيّة التي بات دينها وديدنها
العطاء والأدب والف ّن واملحبّة والت�آخي والتالقي وزرع
بذور االن�سانيّة اجلميلة يف النفو�س ؛ ك ّل النفو�س ،يف حني
تقف ال�سلطات املحليّة يف معظم بلداتنا موقف املُتفرِّج
والالمبايل وك�أ ّن الأمر ال ُّ
يخ�صها وال يهمّها  ،كما البع�ض
م ّنا نحن املواطنني  ،فالبع�ض ي�ؤمن باملقولة الت�شا�ؤميّة :
" �شو بيطلع ب�إيدينا " �أو " ِف ّكك  ...خ ّلينا على ما �إحْ نا" .

بني حناياه الك�سل والفقر واجلهل وامللل  ،تقود موكبه
جماعة ال يهمّها �سوى " �شوفوين يا نا�س" �أنا ربّكم الأعلى".
نعم ه� ّب��ة م��ب��ارك��ة نحظى بها  ،ف��الأط��ر االجتماعية
واجلمعيّات التي تعمل على م�سرح حياتنا يف الكثري
من ال ّنواحي ُ ،تثلج ّ
ال�صدور والقلوب  ،و�أخ�شى �أن
�أعدّها لئلاّ �أن�سى �إحداها لكرثتها  ،واجلميل يف الأمر
�أ ّنها تتعاون وت ُل ُّم �شمل البلدة بطوائفها  ،فتجد اليوم
فعالية �أدب��ي��ة يف قاعة الكني�سة  ،وبعد �أي���ام فعالية
�أخ��رى يف قاعة امل�سجد  ،واحل�ضور يتوقون اىل �أيام
زم��ان ؛ �أي��ام الب�ساطة والعفويّة واالخ �وّة احلقيقيّة.
كم �أمت ّنى �أن يبقى الأم��ر على ما هو عليه اليوم  ،فال
�أخفيكم ِ�سرًّا �إن ُ
قلت �إنيّ �أخ�شى بع�ض ال�شيء من الآتي
 ،فاالنتخابات البلديّة قريبة  ،وكثريًا ما تزرع الفرقة
بني النا�س ،لأ ّننا ما زلنا ال ن�ؤمن متامًا بحريّة الر�أي

باملقولة ال�شهرية  " :ان
اختالف الر�أي ال يُف�سد للو ِّد
ق�ضيّة" � ...إ ّنه يُف�سد و�أكرث
 ،ولذلك �أهيب مبجتمعنا �أن
ي��رق��ى ون��رق��ى و�أن جنعل
" امل��ع��رك��ة " االنتخابيّة
عُر�سً ا حقيقيًّا للديقراطيّة
وفرحً ا حلريّة الر�أي  ،علمًا
�أ ّن��ن��ي ال �أم��ي��ل اىل كلمة "
معركة" انتخابيّة وكنت �أمت ّنى �أن ُت�ستبد َل بكلمة عُر�س.
ا���ض��م��ام��ة م��ن��ت��ور � ّأزف���ه���ا ع��ط��رة ل��ك � ّل جمعيّة و�إط���ار
�شعب ّي يف جمتمعنا ال��ع��رب� ّي امل��ح��ل� ّي  ،و���ض��ع ُن ْ�صبَ
عينيه �أن يخدم املواطن ومي� ّد يد العون للغري  ،و�أن
يحمل ل���واء ال��ع��ط��اء وال��ع��ل��م ع��ل��ى كتفه ���ش�ّل�اّ ل ن��ور.
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روم������ـ������ا ال���ص���غ���ـ���رى
د .ح���������امت ع�����ي�����د خ�������وري
ك��ان يل �شرف امل�شاركة يف املظاهرة وامل�سرية
ال��ت��ي دع���ا ال��ي��ه��ا امل��ج��ل���� ُ�س امل��ل � ّي االرثوذك�سي
احليفاوي وامل�ؤمت ُر االرثوذك�سي� ،ضد �صفقات
ت�سريب ارا�ضي وعقارات يف مدينة القد�س ،قام
ويقوم بها البطريرك ثيوفيلو�س ل�صالح جهات
خمتلفة ومنها ج��ه��ات �صهيونية ا�ستيطانية.
وم��ن ال�شعارات التي رفعتها االي��دي ور ّدد ْت��ه��ا
احلناج ُر كان �شعار "اول مطلب عزل البطرك".
رغم عدالة هذا املطلب واحقيّته ،ف�إن �صديقي امني
الذي كان حماذيا يل يف امل�سرية التي انطلقت من دوار
اليون�سكو يف حيفا ،نحو كني�سة الروم االرثوذك�س،
كان يت�ساءل على م�سمعي ب� ٍأمل وبح�سرة" :هبّ ان
ذلك �سيحدث فعال ،فهل البطرك اجلديد �سيكون
اف�ضل من احلايل؟ وهل البطرك احلايل هو اف�ضل
من �سل ِفه؟ وه��ل تعاقب البطاركة على ال�س ّدة
ُ
البطريرك
البطريركية يف القد�س منذ ان اختطفها
اليوناين املق َّنع جرمانو�س� ، ،سنة  ،1534قد
�ساهم ول��و قيد امن��ل��ة يف حت�سني او���ض��اع هذه
الطائفة االرثوذك�سية العربية ؟ وهل هذه املظاهرة
�ستحقق ما مل حتققه �سل�سل ٌة طويل ٌة من املظاهرات
واالعت�صامات وامل�ؤمترات خالل القرون اخلم�سة
االخرية؟ وهل �سيتحرر يوما العربُ االرثوذك�س
التابعني للبطريركية املقد�سية ،من الت�س ّلط اليوناين
اجلاثم على �صدورهم والقاعد على اعناقهم؟".
هذه الت�سا�ؤالت التي اطلقها امني والتي تطغى "ال
النافي ُة" على اجوبتها  ،قد جعلته يبدو منقب�ضا
ع�صب َّي املزاج ،مما جعلني ُ
اقلق على �صحته التي
باتت ً
ه�شة يف اعقاب نوب ٍة قلبية كانت قد املّت
فقررت ان ّ
ُ
اخفف عن روحه
به قبل ا�شهر قليلة،
ّ
بنادرة م�ستمدة من وح ِّي املوقف الذي كنا فيه.
ٍ
ُ
قاعد على اعناقهم" الذي ورد
قلت المني ان تعب َري " ِ
يف حديثه قبل قليل ،يذكرين بتعبري " قاعد قعدة
خوري" املتداول يف قرى اجلليل ،وال��ذي يُطلق
على من ال ميكن زحزح ُته من موقعه �أك��ان ذلك
من�صبا دينيا او مدنيا ..الخ ،باعتبار ان اخلوري يف
جمتمعنا �سيما يف املجتمع القروي اجلليلي ،له من
االحرتام واالعتبار ،ما مينحه مرك َز ال�صدارة غري
املنا َزع يف الديوان ويد ِّعمُه بح�صان ٍة ع�ص ّي ٍة على ك ِل
ي�ستعج ُله او ي�ستح ّثه ،في�صبح طو ُل ال�سهرة يف
َم ْن
ِ
الديوان منوطا بطول قعدة (قعود) اخلوري .غري
ان هذا التعبري ،اي " قاعد قعدة خوري" ،قد اكت�سب
ً
�صورة مغايرة يف قريتي ف�سوطه ،فا�صبح النا�س
يقولون يف ال�سياق ذات��ه" :راكب ركبة خوري"،
رمب��ا ا�ستظرافا وا�ستلطافا ملا قاله اب��و عكرمة
للخوري با�سيليو�س حلام ح�سب الرواية التالية:
قام املطران حجار املل ّقب مبطران العرب� ،سنة
 1940اي قبيل وفاته يف حادث طرق ،بتعيني
اخل��وري با�سيليو�س حلام كاهنا جديدا خلدمة
رعية ف�سوطة ومديرا ملدر�ستها اال�سقفية .كان
اخلوري با�سيليو�س �آنذاك �شابا يف مقتبل العمر وقد
انهى للت ّو درا�س َته االكلرييكية يف مدر�سة ال�صالحية
يف القد�س .عمل هذا اخلوري بج ٍّد ون�شاط ولطف
فا�ستحوذ على احرتام النا�س وتقديرهم ،ممّا جعل

امل��ط��ران يلقي عليه
اي�ضا مهم َة خدمة
رع��ي � ٍة قليل ِة العدد
يف ق���ري���ة حرفي�ش
املجاورة لف�سوطة،
والتي تبعد عنها نحو
�سبعة كيلومرتات يف
ار�ض جبلية �صعبة.
ابتد�أ اخل��وري با�سيليو�س مبمار�سة مهامه .ففي
�صباح يوم �أحد وبعد ان انهى خدمة القدا�س يف
ف�سوطه ،اراد التوجه ف��ورا اىل حرفي�ش خلدمة
رعيته الثانية هناك .مل تكن ال�سيارات متوفرة
�آنذاك ما بني ف�سوطه وحرفي�ش ،والتنقل كان يتم
غالبا م�شيا على االق��دام او ركوبا على اخليل او
على ال��دواب االخ��رى .اراد اخل��وري ان ي�ستعني
بواحد من �شباب ف�سوطه لريافقه يف ذهابه اىل
حرفي�ش وايابه منها .لبّى ابو عكرمة النداء ،وكان
رحمه اهلل �شابا عايل الهمة� ،سريع البديهة ،لبق
احلديث ،حا�ضر النكتة وظريف املع�شر ف�ضال عن
كونه مغرما بالزجل اللبناين كمعظم اهايل ف�سوطة.
�إح�ترام��ا للخوري وت�سهيال ملهمته ،ج ّند ابو
عكرمة ح�صا َنه الكدي�ش احل���� ّراث ليكون هو
اي�ضا يف خدمة اخل��وري يف طريقه اىل حرفي�ش
ذه��اب��ا واي��اب��ا .ن� ّ�ظ��ف اب��و عكرمه احل�����ص��ان من
غبارالفالحة املرتاكم عليه ،وو�ضع على ظهره
ال�����س��رج ال��ق��روي امل��ع��روف ب��ا���س��م "ال�شاغر".
لبّى اخلوري دعوة ابي عكرمه ،فاعتلى ظهر احل�صان
متكئا على كتف الرجل ،وا�ستق ّر فوق ال�شاغر ،تاركا
الر�سن بيد ابي عكرمه ليج ّر احل�صان  ،من ف�سوطه
حتى مدخل كني�سة حرفي�ش ،بدون ا�سرتاحة .ما
ان انتهى الطق�س الديني ،حتى خرجَ اخلوري من
الكني�سة م�ستعجال هذه املرة اي�ضا ،ومعتذرا البناء
رعية حرفي�ش ،واي�ضا للم�شايخ الدروز الذين كانوا
بانتطاره يف �ساحة الكني�سة للت�سليم عليه ودعوته
لزيارتهم  ،ودومنا مقدمات كثرية عاد ليعتلي ظهر
احل�صان تاركا الر�سن بيد ابي عكرمه ،على طريق
توقف او ا�سرتاحة.
العودة اىل ف�سوطه ب��دون ٍ
عندما و�صال اىل ف�سوطه ،كان التعب قد انهك ابا
عكرمه .اراد اخلوري ان يرتجّ ل ،ف�سارع ابو عكرمة
اىل اعرتا�ض طريقة  ،قائال له" :لن ادعك ترتجّ ل
�إال �إذا َ
قلت يل :اهلل يغ�ضب عليك" .قال اخلوري
(با�ستغراب �شديد)" :ملاذا يا ابو عكرمة؟! وكيف
ميكنني ان اقول لك هذا؟! وهل هذا معقول؟!" .لكن
ابا عكرمة بقي م�صرا على ر�أيه وهو يقول للخوري:
"�إما �أن تقول يل :اهلل يغ�ضب عليك ،و�إما �أن اتركك
ً
معلقا على ظهر احل�صان" .حاول اخل��وري مرة
اخرى ان يتخل�ص من هذا الطلب ال�صعب ،فا�صطدم
من جديد باملوقف احل��ازم ذاته الذي اتخذه ابو
عكرمة قائال " :هذا هو قراري االخري" .مل يبق امام
اخلوري اال ان يحاول التخل�ص من هذا "املطبّ "
فقال" :طيّب ملجد اهلل يا ابو عكرمة ،اهلل يغ�ضب
عليك"� .إبت�سم ابو عكرمة ابت�سامة عري�ضة قائال:
" فعال ،اهلل يغ�ضب عل ّي اذا ب َِع ْد َب َر ِّكبْ خوري".

ب��ق��ل��ـ��م ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ك��ري��ـ��م ع��م��ر عمشة

بعد �أن قمت بجولة يف �شوارع املدينة برفقة وفد من
خارج البالد لأعر�ض لهم �أجمل معامل مدينتي االثرية
والأم��اك��ن ال�سياحية امل��وج��ودة فيها ،حيث بد�أت
احلديث عن تاريخ مدينتي و�سبب ت�سميتها و�أهميتها
من كافة اجلوانب ملّ��ا كانت عليه من حمط �أنظار
الوالة واحلكام ملوقعها اال�سرتاتيجي واجلغرايف،
وتابعت حديثي عن الن�سيج املميز والتنوّع الديني
والتعاي�ش ال�سلمي واملحبة وال�سالم بني �أبناء البلد
الواحد ،ومن ث ّم دخلنا اجلامع القدمي الذي ب ِن َي يف
ّ
الزيداين..
القرن ال�سابع ع�شر يف زمن ظاهر العمر
وزرن��ا �أي�ضاً جارته الكني�سة العريقة التي يعود
تاريخها �أزمنة عديدة خلت .ودخلنا خلوة بني
معروف القدمية ،ث ّم الكني�س العتيق الذي ال زال
يحمل فوق ر�أ�سه �شمعداناَ َ
كبريا .ومت ّلكني الزه ّو
مبدينتي وجوهرها الثمني حني ا�ست�أنفنا امل�سري نحو
احلجر املوجود يف قلعتنا ،والنق�ش املحفور يف �صخر
مغارتنا ،م� ً
�رورا بالدير املرتبع على عر�ش يف مركز
البلدة القدمية ،والذي �أقيم على �أنقا�ض كني�سة يعود
تاريخها للقرن الرابع ...وكيف يل �أن �أن�سى ال�سوق

القدمي املزدحم باحلوانيت املهجورة ،والربج الذي
ت�ساقطت حجارته ومل َ
يبق منه �سوى َاثار ال تدل على
�شكله �إمنا على موقعه ،والعني التي تذرف دمعاَ ال
�شرابا ..فبعد �أن كنت َ
فخورا انتابني اخلجل ممّا ر�أت
عيني ..لعدم حفاظنا على ما منلك من كنوز ال متتلكها
باقي املدن والقرى املجاورة .وا�ستقللنا ال�سيّارة
لنجوب �شوارع املدينة و�أزقتها ،لتقع �أنظارنا على
�أكوام القمامة هنا وهناك ،فغمرين خجل فوق خجلي،
ومل �أع��رف كيف �أت�صرف .فتدبرت الأم��ر باحلديث
عن رومـا ال�صغـرى وجمالها ب�سبع تاللها وروعة
تاريخها ..فالزمتنا �أزمة �سري يف ال�شوارع الرئي�سية
والفرعية التي ال تكاد تخلو من حفرة ..ف�س�ألني
�أحدهم �أين �أرى �سيارات قد ركنت على جوانب الطريق
�أين �أ�صحابها؟ ومن امل�س�ؤول عن هذه الفو�ضى؟!
ومنذ متى �أ�صبحت �شوارعكم معر�ض �سيارات للبيع
و�أخ��رى موقف لل�سيارات املعطلة؟! �أي��ن االنتماء
وحب العطاء وتف�ضيل امل�صلحة ال�شفاعمرية على
امل�صلحة ال�شخ�صية؟ قد ح�سبت �أن جل �أيامكم �أعياد
لزحمة ال�سري! فتوقفت عند هذه الكلمات ودار يف
خاطري عدة ت�سا�ؤالت ..فا�ضطررت للجلو�س �ساعات
و�ساعات �أفكر بتلك الكلمات التي مل تفارق م�سامعي..
�أين االنتماء وحب والعطاء ملدينة ال تقل �أهمية عن
كربى املدن و�أعرقها ..مدينة حتت�ضن جمال ال�شرق
وعبق ال��ت��اري��خ ..مدينة ت�شتمل على َاث��ار ثمينة
و�أخرى فريدة ال تقدر بثمنَ ..مل الإهمال والهجران؟!
�ألي�ست هذه مدينتكم� ..ألي�ست لها ف�ضل عليكم؟؟؟

إىل أم األم�ي�ن رح��م��ه��ا اهلل
ح��ك��م��ات ح���م���ادة الشيخ

آم�����ال ال��ش��ي��خ أم ن�����زار ش��ف��اع��م��رو
قد م ّر �شهر على فراقك وك ّل يوم يزداد احلنني! ُ
ا�شتقت
�إليك �أم الأم�ين� ،أيف الدنيا الثانية �أن��ت تنعمني؟!
رح��ل� ِ�ت وت��رك� ِ�ت ذكرياتنا م� ًع��ا ،هنا تك ّلمنا ،هنا
ج��ل�����س��ن��ا ،ه��ن��ا ب��ك��ي��ن��ا ،ه��ن��ا ت�����ش��اط��رن��ا همومنا،
مل���ن �أ���ش��ك��و ب��ع��دك ي���ا �أ ّم������ي ومب���ن �أ���س��ت��ع�ين؟!
�آه م������ا �أف������ظ������ع امل����������وت ح���ي��ن ي��خ��ط��ف
�أح���ب���اءن���ا وي�ت�رك���ن���ا ن���ع���اين ون�����ش��ك��و الأن��ي��ن.
�آه يا �أ ّم��ي كم �أ�شتاقك اليوم ف� ِأنت �أ ّم��ي وجارتي

أم

وم�����������س�����ت�����ودع
�أ������������س�����������راري
و�����ص����دي����ق����ت����ي
ال������������������ت������������������ي ت���������ن�������������������ص���������ح����ي����ن.
هل ا�ستقبلك �أبي يا �أمّي و�أ�شقائي نبيل وحممد ،هل
طم�أنتهم عن فل ّذات �أكبادهم ،عن تخرجهم وجناحاتهم
لتفرحيهم وت�ؤن�سني وحدتهم ،لن �أن�ساكم �أهلي ،و�س�أظ ّل
�أتذكركم يف كل حني .يرحمكم اهلل ويجعل مثواكم اجلنة.

األم��������ي��������ن

عايدة حمادة -خطيب شفاعمرو
على فراقك �أم الأمني
ي�صربنا اهلل ويعني
ُخذي �سالمنا للأحبّة
ا�شتقنا وملأَنا احلنني
إليك
�أبنا�ؤك ا�شتاقوا � ِ
اليوم ب�أح�ضانهم �ستنامني
�أخربيهم عن الأحبّة
�أخربيهم وال تتعرثي
�سافرت اليوم لأحبائك
ِ

وداعً�����������������ا

ا�شتاقوا �إليك لو تعلمني
لقاء الأحبّة �سيثلج �صدرك
�ستنعمني هذا يقني
فقدنا عقلك الراجح
وبات ي�سكننا الأنني
جميلة كنت دومًا
لواء املحبّة حتملني
ويرعاك
يرحمك ربّي
ِ
ّ
وي�سكنك اجلنة �آمني
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الصحة

إذا ظ����ه����رت ع���ل���ي���ك ه������ذه األع�������راض
ف���أن���ت ت��ع��ان��ي م���ن اإلج����ه����اد وال��ت��وت��ر
كيفية ا�ستجابة اجل�سم للإجهاد ،كما �أن فرتات
الإجهاد ت��ؤدي �إىل نق�ص الفيتامينات واملعادن.
ك��م��ا ي�����س��ب��ب ال��ق��ل��ق ت�����ش��ق��ق ال�����ش��ف��اه ب�سبب
نق�ص فيتامني " ،"B6وي�سبب �أي�����ض��اً بقعاً
بي�ضاء ع��ل��ى الأظ���اف���ر ب�سبب نق�ص ال��زن��ك.
ويت�سبب التوتر يف �إ�صابة ال�شخ�ص بالإم�ساك
والإ����س���ه���ال ،ب�سبب ن��ق�����ص يف املاغن�سيوم.
�أم���������ا ال������ف������م ،ف����ل����م ي����ن����ج �أي�����������ض�����اً م��ن
امل�������ش���اك���ل امل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ت���وت���ر وال���ق���ل���ق.
ف��ال��ق��ل��ق ي�����س��ب��ب ن��زي��ف ال��ل��ث��ة ب�����س��ب��ب نق�ص
ك�شفت درا�سة حديثة عن بع�ض �أعرا�ض الإجهاد والتوتر
التي قد تظهر ب�سبب نق�ص املعادن والفيتامينات .فيتامني ،" "Cكما �أن ال��ت��وت��ر ي�سبب التهابات
فمن امل��ع��روف �أن التغذية تلعب ً
دورا حا�سماً يف احل��ل��ق وال�����ص��در ب�سبب ن��ق�����ص ف��ي��ت��ام�ين "."A

 7عادات صباحية تخلصك من الكيلوغرامات الزائدة بجسمك

ال�صباحية ال��ت��ي �ست�ساعدك يف التخل�ص من
ال��ك��ي��ل��وغ��رام��ات ال���زائ���دة يف اجل�����س��م ،ومنها:
 - 1اال����س���ت���ح���م���ام مب�����اء ب�������ارد ي�����س��اع��د
يف ال���ت���خ���ل�������ص م�����ن اخل��ل��اي�����ا ال���ده���ن���ي���ة
� - 2شرب ن�صف لرت من املاء وقت اال�ستيقاظ
 - 3ا�ستبدال القهوة بال�شاي الأخ�ضر يف ال�صباح
 - 4احل���ر����ص ع��ل��ى ت���ن���اول وج��ب��ة الإف���ط���ار
 - 5تناول الربوتني يف ال�صباح كالبي�ض والفول
 - 6ممار�سة الريا�ضة �صباحاً ت�ساعد يف �إنقا�ص الوزن
ت��و���ص��ل��ت جم��م��وع��ة م���ن اخل��ب��راء �إىل ح��ل��ول  - 7ال����ت����ع����ر�����ض لأ������ش�����ع�����ة ال�������ش���م�������س
لإنقا�ص ال��وزن ،تتمثل مبمار�سة بع�ض العادات ���ص��ب��اح��اً ي��ن�����ش��ط ع��م��ل��ي��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي

 5طرق بسيطة جداً تجنّبك الطاقة السلبية لآلخرين

تعد الطاقة_ال�سلبية دا ًء ال تقل خطورته عن �أي
مر�ض ع�ضوي ميكن �أن يفتك بج�سم الإن�سان.
وتتمكن ه��ذه الطاقة ال�سلبية من بع�ض النا�س
نتيجة انغما�سهم يف الأف���ك���ار غ�ير الإيجابية
وامل��ح��ب��ط��ة �أو ال��ت�����ش��ا�ؤم��ي��ة ،حم���اول�ي�ن بكل
جهدهم �إي��ج��اد الأع����ذار الت��خ��اذه��م ه��ذا املنحى
ال�سلبي بدعوى امل�شاكل احلياتية و�ضغوطها.
واخلطري يف الأمر �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال يحتفظون
بهذه الطاقة ال�سلبية لأنف�سهم فح�سب ،لكنهم
يفر�ضونهاب�شكلمبا�شرعلىاملحيطنيبهم،مايجعلهم
يعانون �أي�ضاً من هذه امل�شاعر ال�سلبية املزعجة.
ف�إذا كنت ممن يرغبون يف جتنب الطاقة ال�سلبية
للآخرين من املحيطني بك� ،إليك  5طرق ب�سيطة،
ك��م��ا ج���اءت يف م��وق��ع "ديلي هيلث بو�ست":
 - 1ع����دم ال���ت����أث���ر ب������ر�أي الآخ����ري����ن فيك
يعد �إر���ض��اء ك��ل املحيطني ب��ك �أم� ً
ً
م�ستحيال،
��را
ول���ذل���ك ال ت��ه��ت��م ب��ك��ل �آرائ���ه���م ال�����س��ل��ب��ي��ة عنك
وح����اول ج��اه� ً
�دا �أن ت��ك��ون را���ض��ي��اً ع��ن نف�سك
و�أف��ع��ال��ك دون االج��ت��ه��اد يف �إر���ض��اء الآخ��ري��ن.
 - 2عدم الت�أثر العاطفي ال�شديد مب�شاكل الآخرين

ال ب�أ�س من التعاطف مع م�شاكل الآخ��ري��ن ،لكن
ب��ح��ذر ،فاالنغما�س العاطفي ال�شديد يف هذه
امل�شاكل يجعلك تعاين من الطاقة ال�سلبية املزعجة
رغ��م �أن املو�ضوع ال يعنيك من الأ�سا�س ،و�إذا
مل تتمكن من التفريق بني التعاطف واالنغما�س
يف م�شاكل الآخ��ري��ن فعليك االبتعاد ع��ن ه ��ؤالء
مم��ن ي�����ص��درون ال��ط��اق��ة ال�سلبية امل��زع��ج��ة.
 - 3و�������������ض������������ع احل��������������������دود
ك��ن حري�صاً على و�ضع ح��دود م��ع الأ�شخا�ص
ال�سلبيني ك��ي ال ت��ت��ح��ول ح��ي��ات��ك معهم وكلما
التقيت بهم �إىل دوام���ة م��ن ال�سلبية ال ح��دود
لها ،واعلم ً
جيدا �أن��ك غري جمرب على الإ�صغاء
دوم���اً لت�شا�ؤمهم و�ضجرهم م��ن ك��ل الأ�شياء.
 - 4اال��������س�������ت�������م�������ت�������اع ب�����وق�����ت�����ك
م��ن املهم ج� ً
�دا تخ�صي�ص بع�ض ال��وق��ت لنف�سك
ً
بعيدا عن اجلميع حتى تتمكن من اال�سرتخاء
والتفكري ب��ه��دوء يف �أم���ورك اخلا�صة ،ف�لا ب�أ�س
من قراءة كتاب مف�ضل لديك يف �شرفة املنزل� ،أو
احت�ساء كوب من قهوتك املف�ضلة مع اال�سرتخاء
ع��ل��ى الأري���ك���ة لبع�ض ال���وق���ت ،ف��ه��ذه الأم����ور
جت��دد الن�شاط ومتنحك طاقة �إيجابية رائعة.
 - 5ال���������س����ي����ط����رة ع����ل����ى امل�������ش���اع���ر
ال�شخ�ص امل�ستقر نف�سياً هو الذي ي�ستطيع �أن ي�سيطر
على م�شاعره وال ي�سمح لها بال�سيطرة عليه ،والطاقة
ال�سلبية املنبعثة من ال�شخ�ص نف�سه �أو من املحيطني
به تعد �أحد تلك الأ�شياء التي يجب �أن ت�سيطر عليها.

هذا ما سيفعله بجسمك تناول مزيج من املكسرات!

�أف��ادت درا�سة �أمريكية �أن من يتناولون بانتظام
م��زي��ج��ا م��ن امل��ك�����س��رات ي�شمل اجل����وز وال��ل��وز
وال��ب��ن��دق وال���ف���ول ال�����س��وداين وغ�يره��ا ق��د تقل
ل��دي��ه��م اح��ت��م��االت الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب.
وفح�ص الباحثون التاريخ املر�ضي ومنط احلياة
والعادات الغذائية لأكرث من � 210آالف من العاملني
يف جمال الرعاية ال�صحية .وخالل متابعة ا�ستمرت
�أكرث من  20عاما �أ�صيب � 14136شخ�صا ب�أمرا�ض
يف القلب والأوعية الدموية بينهم � 8390أ�صيبوا
مب�شاكل يف ال�شريان التاجي و 5910بجلطات.
ووج��دت الدرا�سة �أن من تناولوا  28غراما من
املك�سرات خم�س مرات على الأقل يف الأ�سبوع تراجع
احتمال �إ�صابتهم بـ �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
بن�سبة  14يف املئة وت��راج��ع احتمال �إ�صابتهم
مب�شاكل يف ال�شريان التاجي بن�سبة  20يف املئة.
وقالت �شيلبا بوباترياجو الباحثة يف علم التغذية
بكلية تي�.إت�ش ت�شان لل�صحة العامة يف بو�سطن
التابعة جلامعة هارفارد "تناول جمموعة متنوعة
من املك�سرات ولو لب�ضع مرات �أ�سبوعيا مفيد يف تقليل
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية".
ل��ك��ن��ه��ا ن�����ص��ح��ت ب���ع���دم الإف��������راط يف ت��ن��اول

امل���ك�������س���رات وجت���ن���ب الأن����������واع امل��م��ل��ح��ة.
وق���ال���ت ب���وب���ات�ي�راج���و "حتتوي امل��ك�����س��رات
ع��ل��ى ���س��ع��رات ح���راري���ة ع��ال��ي��ة .ي��ج��ب تناولها
بكميات �صغرية وا�ستبدالها ب�أطعمة �أخ��رى
بروتينية ولي�س �إ�ضافتها للنظام الغذائي".
و�سبق و�أن ربط الباحثون بني تناول املك�سرات
وتراجع خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وداء ال�سكري
وارتفاع �ضغط الدم لكن معظم الأبحاث التي �أجريت
يف هذا ال�صدد ركزت على تناول املك�سرات بوجه
ع��ام دون حتديد �أن��واع بعينها ذات فوائد �أكرب.
�أما الدرا�سة اجلديدة والتي ن�شرت على الإنرتنت
ب��دوري��ة الكلية الأمريكية ل�صحة القلب فركزت
على �أنواع املك�سرات كل على حدة ووجدت �أن من
يتناولون اجلوز مرة يف الأ�سبوع على الأقل انخف�ض
لديهم خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية بن�سبة  19يف املئة ،بينما تراجع عندهم
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�شريان التاجي بن�سبة
 21يف املئة مقارنة مبن ال يتناولون اجلوز مطلقا.
كما وج���دت ال��درا���س��ة �أن ت��ن��اول ح�صتني على
الأق����ل م��ن #الفول_ال�سوداين ي��رت��ب��ط برتاجع
خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة ب����أم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة
ال��دم��وي��ة بن�سبة  13يف امل��ئ��ة وخ��ط��ر الإ�صابة
مب�شاكل يف ال�شريان التاجي بن�سبة  15يف املئة.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تناول ح�صتني �أو �أكرث
من املك�سرات كاللوز و #الكاجو و #الف�ستق مرتبط
بانخفا�ض ن�سبته  15يف املئة يف خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وبن�سبة  23يف
املئة يف خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�شريان التاجي.
ومل يتو�صل الباحثون �إىل دليل يربط بني تناول
املك�سرات وخطر الإ�صابة باجللطات ولكنهم ر�صدوا
�أن احتمال الإ�صابة باجللطة يكون �أقل عند من تناولوا
كميات �أكرب من غريهم من الفول ال�سوداين واجلوز.

طقطقة املفاصل هل هي طبيعية أم ال؟

هل هذه الطقطقة خطرة �أم ال ،وهل طقطقة الأ�صابع
طبيعية؟ هذه امل�سائل هي مو�ضع نقا�ش بني اخلرباء.
ي��ق��ول الأخ�����ص��ائ��ي ف�لادمي�ير دي��ف��وت��وف ،ي�س�ألني
الكثريون عن هذه امل�س�ألة ،وكيفية مكافحتها .تبقى
�أ�سباب ه��ذه الطقطقة مو�ضع نقا�ش وج��دل حاد
بني اخل�براء .البع�ض ي�ؤكد ب��أن �سببها الرت�سبات
امللحية .والبع�ض الآخ��ر مت�أكد من �أنها دليل على
بداية التهاب املفا�صل .وهناك من يقول ب�أن ال�سائل
الزاليل الذي ميلأ جتويف املفا�صل تتكون فيه فقاعات
غ��ازي��ة ،وعندما تتمدد كب�سولة املف�صل ينخف�ض
ال�ضغط ون�سمع الطقطقة .بيد �أن هذا فر�ضية فقط.
املفا�صل تطقطق عند الأط��ف��ال �أي�ضا ،مع �أن هذا
ي��ج��ب �أال ي��ح��دث ل�صغر ���س��ن��ه��م .وع��ن��د الر�ضع
الطقطقة مرتبطة بنق�ص ال�ضغط يف ع�ضالتهم ،وهذا

لي�س مر�ضا ،لأن��ه ال يوجد �أي خلل يف املفا�صل،
ب��ل �إن ال��ع�����ض�لات امل��ح��ي��ط��ة باملف�صل �ضعيفة.
�أما الأطفال الأكرب �سنا واملراهقون ،فقد يكون هذا دليل
على �إ�صابتهم باجلنف (انحراف العمود الفقري) �أو
�إ�صابة مكت�سبة يف احلو�ض �أو �أ�سفل الر�أ�س "الق�شاء".
مر�ض اجلنف ي�صيب كامل اجل�سم من قمة الر�أ�س �إىل
الكعبني ،لذلك تكون املفا�صل يف غري و�ضعها الطبيعي.
�أما كبار ال�سن ف�إ�ضافة �إىل ما ذكر �آنفا فت�ضاف التغريات
احلا�صلة يف الغ�ضاريف والروابط التي ت�صبح �أكرث
كثافة وق��د ترتاكم فيها الأم�ل�اح .كما �أن اخللل يف
عمل الكبد قد ي�ؤدي �إىل نق�ص �إفراز ال�سائل الزاليل.
قد تظهر الطقطقة ب�سبب زي��ادة الأح��م��ال ب�صورة
مزمنة على املفا�صل م��ا ي�سبب ت��آك��ل الغ�ضروف
وال��رواب��ط .ي�ضاف �إىل ه��ذا الإ���ص��اب��ات الطارئة.
�إن ظهور طقطقة يف املفا�صل ي�ؤكد على �ضرورة مراجعة
طبيب �أخ�صائي لت�شخي�ص �سببها وكيفية عالجها.
وين�صح الأخ�����ص��ائ��ي مبمار�سة ن�شاط ب��دين ملنع
ظهور هذه الطقطقة ،وي�شري �إىل �ضرورة امل�شي 10
�آالف خطوة يوميا كحد �أدنى ،وممار�سة ال�سباحة.
وكذلك ين�صح بتناول املواد الغذائية املحتوية على
جيالتني طبيعي ي�ساهم يف تكوين ن�سيج الغ�ضاريف.
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ȲǞŲȤȶǋƁȆǍƄƶȮŴȯǞưſǎƁȢǠźǠȮƉƸǣǍŽȚȬǍƱŽȚƾȮƵżAdika northȆǋȮƁǋƆŽȚȬǍȮƱŽȚ
ȆǕƸŮƾȮŴȖȜǋȿ ȮŸǚżȜǍȮžȝǞȮſƾƇŽȚȤǞȮƳƁȢǍȮƸƸưůǛȮƄƁƾȮƀȤƾŶȘǠȮźȆȜǍȮȿƸưƄžȜǍȮƳź
ƾȮƷŸǍźAdikaǉƄƄƱƄȮŴȶǀȮƯƄƵžȶȜǍȮƸưƄžȔȚǍȮŵǀȮŮǍƆůǜȮǣƾŮǎƴŽǉȮƶƵƁǂȮƸŲ
ǀƃȮŴƾƶƵŽȚȵǌȮƷŮȶȆȹȔƾȮƉžǀȮƉžƾƈŽȚǀŸƾȮƉŽȚ2017/12/10ǋȮŲǈȚȳǞȮƁǠȮſƾƅŽȚ
ǀȮƁǋƀǀȮŻƾƭŮǟȮƴŸȴǞȮŮȥ50ȲȶȖǚƫƇƸȮŴ

ȜǍȮƸưƫŽȚǀȮƁȤƾƆƄŽȚǉȮŽƾƫƵŽȚțƾȮƇǧǈǚȮƸƄƶżǍžǙȮƶŮƾȮƷƸƭƯȽƁǠȮƄŽȚȩȶǍȮƲŽȚ
ǀƇƴƫƵƴŽǀƁǞƶȮƉŽȚǀȮƸŽƾƵŽȚȜȤȶǋȮŽȚǚƵƆžǜž8%ǟȮŽȘǚƫƁǟȮƫŻȖǖȮƴƃƵŮǠȮƀ
ǚƵƯƁǚƸƄƶżǍžǙȮƶŮȔƾȮƪſȁȚǋƸŻǀƇƴƫƵƴŽǚƳƸȮŵǗȮŽȖ500ǟȮƄŲȶȆǀȮƵǣƾƲŽȚ
ȜǍȮƸưƫŽȚǀȮȿƁȤƾƆƄŽȚǉȮŽƾƫƵƴŽȩȶǍȮƲŽȚȲƾȮƆžǠȮźǋȮƲŸǜȮžǍȮƅżȖȤȚǋȮžǟȮƴŸ
ȝƾŲƾƆſȶȜǍƷȮŵǋȮƫŲȶǀƭȮ ȿŴǞƄƵŽȚȶ

Ȇ SQ][[S`QS ȢǾȮƃŽȚǠźǁſǍƄſȁȚǘȮƁǍŶǜŸȝƾƯƸƃƵŽȚǕȮžǚȮžƾƯůǜȮžȲȶȖǁȮſƾżAdika
ȠƾƆſǋƯŮȶǀȮƸſȶǍƄƳŽǽȚȜȤƾƆƄŽȚȲƾȮƆžǠźȜǋǣȚǍŽȚȝƾżǍȮƪŽȚȷǋŲƼżƾƷȮƉƱſȝȥǎŸȴȖǋȮƯŮ
ǠźǀȮƇƸǧǍȮųȕȴƾȮŰȬǍȮźǉȮƄźȶǀȮƸźƾǤȘȜǞȮƭƈŮȳƾȮƸƲŽȚAdikaȝȤǍȮŻȆǀȮƄŮƾƅŽȚȝǞȮſƾƇŽȚ
ǕȮŴǞƄŽȚȆQZWQYb]P`WQYȮŮǟƵȮƉƁƾžǞƀ SQ][[S`QS ǁȮſǍƄſǽȚǘƁǍŶǜȮŸȔȚǍȮƪŽȚǛȮŽƾŸ
ǀƁǋƸƴƲůǁȮƸſȚǞŲȠƾȮƄƄźȚǘƁǍŶǜȮŸȦǞƵƴƵŽȚǕȮŻȚǞŽȚǟŽȚǁȮſǍƄſȁȚǍƃŸȜȤƾȮƆƄŽȚǛȮŽƾŸǜȮž
]TZW\Sȶ]\ZW\SȲȚǜȮƸŮǚȮžƾƳƄžǓŮȤȶǚǧȚǞůǁȮſǍƄſȁȚǘƁǍŶǜȮŸȝǞȮſƾƇƴŽǀȮƁȥȚǞž
ȴǋƵŽȚǎȮżȚǍžǟȮŽȚAdikaȲǞȮǧȶȹȚǍȮƸƅżƾȮƶƵƷƁ):AdikaȳƾȮŸǍȮƁǋžȭǍƃȮƉůȤǞŵȸȢȢȲǞȮƲƁ
ǟƄŲȝƺȮƪſǀŻǾƯŽȚȵǌȮƀƿƁǍŻǜŸƾȮƶƶǣƾŮǎŮȔƾƲƄŽǽȚȶȆƿȮƸŮȖǚȮůǠźǓȮƲźǏȮƸŽȶȜǍȮƸƃƳŽȚ
ȔƾƲƴŽǍƸƃżȰǞȮƪŮǕƴƭƄſǎȮżǍƵŽȚǠźǀƸȮƉƸǣǍŽȚȝǞſƾƇŽȚǠȮźȶțȖțǞȮƃŽȚǁȮƸſȚǞŲǠȮźȴȃȚ
(ǝűǞŽȹƾȮƷűȶȲƾƵȮƪŽȚǜžƾȮƶƶǣƾŮȥ
ȲǾųǠźȶȆǀȮƁǋƀǀŻƾƭŮǟƴŸȴǞƴƫƇƸȮŴȬǍƱƴŽȴǞƴųǋƸȮŴȸǌŽȚǚȮǣȚȶǈȚ50ȮȮŽȚǜȮǣƾŮǎŽȚ
ȜȶǍȮŵǚżǟƴŸǒƸƱƈů10%ǉƶƵƄȮŴȠƾƄƄźǾŽȲȶǈȚǍƷȮƪŽȚ

ǙȮƶŮ)ȲǞȮƲƁǀȮȿƸǧǞƫƈŽȚǀȮźǍƸƫŽȚȜǋȮŲȶǍȮƁǋžȶȳƾȮƯŽȚǍȮƁǋƵŽȚƿȮǣƾſȴǞȮƵƸžȸȢȶȢ
ǠȮźǋȮƲŸǜȮžǍȮƅżȖǌȮƶžȱȤƾȮƪƁȶȆǝȮƉƸŴƺůǟȮƴŸȳƾȮŸ100ȤȶǍȮƵŮǚƱƄƇƸȮŴǚȮƸƄƶżǍž
ȿ
27%ǞƇſǝȮƄƫŲǚ
ŴǞƄƵŽȚȶȜǍƸư
ƫŽȚǀȮ
ȿ ƳȮƪůȶȆǀƭȮ
ȿ Ɓȿ ȤƾƆƄŽȚǉȮŽƾƫƵƴŽȩȶǍȮŻȜǋȿ ȮŸǉȮƶž
ȿ
ȢȤƾƸƴžǞȮƇſƾȮƷƄƵƸŻǁȮưƴŮƾ ȹǤȶǍŻǙȮƶƃŽȚǟȮƭŸȖȝȚǞƶȮŴȤȚǋžǟȮƴŸȰǞȮƉŽȚȚǌȮƀǜȮž
ȩȶǍȮŻȲƾȮƆžǠȮźǀȮƴžƾƯŽȚȱǞȮƶƃŽȚǚżƾȮƷƄžǋȿ ŻǚƳƸȮŵȢȤƾȮƸƴž12ǚȮǧȖǜȮžȆǚƳƸȮŵ
(ǀȮŽȶǋȿ ŽȚǀȮŽƾƱƳŮ ȔƾȮƁȥǈȚǜȮžȆǀȮƱƴƄƈƵŽȚǕȮƭƲŽȚǜȮžǀƯȮŴȚȶǀƴƸƳȮƪůȜǋȮƁǋƆŽȚȝǞȮſƾƇŽȚǠȮźȩǍƯƄȮŴ
ǜƳƵƵŽȚǜžȴǞƳƸȮŴǙŽȣǟŽȚǀźƾǤȁƾŮZWdW\UǀȮŸǞƵƆžǜȮžǁƸƃŽȚǛȮƸƵƫůȶǚƸƄȮƉƳƄŽȚ
ǀƲźȚǍžǠȮźǀưŽƾŮǀȮƸȿ ƵƀȖȆǚȮƸƄƶżǍžǠȮźǜȮƇſȆȷǍȮſȆǠȮƯƵƄƆžǙȮƶƃż)ȴǞȮƵƸžǗȮƸƬƁȶ
ȿ
ȿ
ȜǋƁǋƆŽȚȴƾżǋȮŽȚǠȮźǕŻǞƵŽȚǜȮžƾƀȗȚǍȮŵǛȮůǠȮƄŽȚǕȮƭƲŽȚȜȢƾȮŸȘ
Ǡźƾžɡ ƾƀȚȔȹ ǎȮűǚƳȮƪƁǃȮžƾſǍŮǜȮŸǂȮƁǋƇŽȚǀƭȮŴǞƄƵŽȚȶȜǍȮƸưƫŽȚǀȮƁȤƾƆƄŽȚǉȮŽƾƫƵŽȚ
ǠȮƀǚƸǣȚǍȮŴȘǠȮźǉȮŽƾƫƵŽȚǜȮž90%ǜȮžǍȮƅżȖȝƾȮžǋƈŽȚǛȮƁǋƲůȶȜȤƾȮƆƄŽȚȆǀȮŸƾƶƫŽȚ ǀƯƵƆŽȚǏȮƸƵƈŽȚǟȮŽȚǋȮŲǈȚǜžǚƵƯŽȚȝƾŸƾȮŴȆȴǞȮƁǍƳŽȚǠȮźǛȮżǍƮƄƶſ
ȿ
ǁƃȮƉŽȚȟȶǍų
ȲǞȮƲŽƾŮǁȮƱŽȶ(ȸȤƾȮƆƄŽȚǃȮůƾƶŽȚǗȮƫſǜȮžǍȮƅżȖǚƳȮƪůȶǀƭȮ
ŴǞƄžȶȜǍȮƸưǧǉȮŽƾƫž
ȿ
ǀȮƸŽƾƵŽȚȜȤȶǋȮŽȚǜȮž8%ǟȮȿƄŲƾȮ ȹǤȶǍŻȆȜǍȮƸưƫŽȚǉȮŽƾƫƵŽȚǟȮƴŸȩǍȮƯƁǚȮƸƄƶżǍžǙȮƶŮ)
ȩǍƲŽȚȢȚǋȮƉŮȔǋȮƃŽȚǚȮƸűƺůǀȮƸſƾƳžȘǕȮžȝȚǞƶȮŴ5ǀȮƁƾưŽǀȮƇƴƫƵƴŽȜǍȮƸųǈȚǀƁǞƶȮƉŽȚ
ǟȿƄŲȔƾȮƪſȁȚǋƸŻǀȮƇƴƫƵŽȩǍȮŻȩȶǍȮŻȜǋȿ ŸȤƾȮƵƬƵŽȚȚǌȮƀǠȮźȳǋȿ ȮƲſǍƷȮŵȖ6Ȝǋȿ ȮƵŽ
ǀƁȿ ǞƶȮŴǀƸȿ ŽƾžǀƁȿ ȤȶȢǕžȜǍȮƸưǧǀƇƴƫƵŽǚƳƸȮŵȴǞƸƴž2ǟȿƄŲȩǍȮŻȶȆǚƳƸȮŵǗȮŽȖ500
ǀƁȤȶȢǕȮžǀƭȮŴǞƄƵŽȚǉŽƾƫƵƴŽǚƳƸȮŵǜƸƁǾž8ǀȮƵƸƲŮȩǍŻȶȆǚƳƸȮŵȴǞȮƸƴž25ǟȮƄŲ
ȿ
(ǚƳƸȮŵȴǞƸƴž100ǀȮƁƾưŽȶȆǚƳƸȮŵȴǞȮƸƴž25ǜȮžǀƁȿ ǞƶȮŴǀȮƸȿ Žƾž
ȶȖȢǋƆŽȚǜȮƸžȢƾƲŽȚǜžǜƁȤȢƾƃƵŽǀȮŽȶǋȿ ŽȚǀŽƾƱƳŮƾȮŻȹ ȶǋƶǧǙƶƃŽȚǚưȿ ȮƪƁȆǙŽȣǟȮŽȘǀȮźƾǤȁƾŮ
150ǟƄŲȩǍȮŻǟƴŸȲǞƫƇŽȚǜȮƳƵƁȰȶǋȮƶƫŽȚȚǌƀȤƾȮŶȘǠźȶȆȢǾƃŽȚǟȮŽȘȚȶȢƾȮŸǜȮƸƶŶȚǞž
ȲǞƲƁȶǍƷȮŵȖ6Ȝǋȿ ȮƵŽȢȚǋȮƉŽƾŮȔǋƃŽȚǚȮƸűƺƄŽǀƸȿ ſƾƳžȘǕȮžȝȚǞƶȮŴ6ȜǍȮƄƱŽǚƳƸȮŵǗȮŽȖ
ȬǞȮǤǞžǕȮŮƾƄƁȨƾȮųǠȮƶƷžǛȮƉŻǚȮƸƄƶżǍžǙȮƶŮǠȮź)ȰƾƸȮƉŽȚȚǌȮƀǠȮźȴǞȮƵƸžȸȢȶȢ
ȿ
ǕžȳƾůȴȶƾȮƯƄŮǚƵƯƁȸǌȮŽȚȶȆǀŽȶǋŽȚǀȮŽƾƱƳŮȩȶǍŻȤƾȮŶȘǠźǀȮ
Ɓȿ ȤƾƆȿƄŽȚǉȮŽƾƫƵƴŽȩȶǍȮƲŽȚ
Ȼ
ǀƲźȚǍƵŮȬƾƄƵƄȮŴȂŽƾƶƸŽȘǝűǞƄŽƾŮǉȮŽƾƫƵŽȚțƾƇǧȖǋȮŵƾſǈǀǧǍƱŽȚǎƷƄſȖȶǙȮƶƃŽȚȬȶǍȮź
ȿ
ǠȮź ǋŸƾȮƉƁȶ ǋȮǣȚǞƱŽȚ Ȣǋȿ ȮƯƄž ǜȮƸƶƸƯƴŽ ǛȮƁǍż ǜȮƸƄƴŲǍž ǚƵȮƪƁ  ǍƸȮƪƲů ǃȮƶƸƴƸŮ ǃȮƄƶž ȜǋȮǣȚǍŽȚ ȳǞȮƳſǽ ǀȮżȤƾž ǁȮƲƴŶȖ
(ƾƶƶǣƾŮǎŽǝȮƇƶƵſǠȮƴǣƾŸ
Ǟȿ űȶǀȮƯǣȚȤǀžǋųȶǀȮƸƶƷž
ȿ
ǜȮƸƶƸƯŽȚ ȲǞȮŲ ȜǍȮƪƃŽȚ ǍȮƷƮž ǜƸȮƉƇů ǟȮƴŸǠȮƴƫƇƄŽȆƾȮȹžǞƁ28Ȝǋȿ ȮƵŽȶǋȮŲȚȶǃȮƄƶžǠȮźȜǍȮƪƃŽƾŮǀȮƁƾƶƯƴŽǜȮƸƄžǋȿ ƲƄž
ǟŽȘȸȢȿ ƻȮƁǋŻȩǍȮƲŽȚȢȚǋȮƉŮȳȚǎƄŽȁȚȳǋȮŸ)ȴȿ ƺȮŮȭǾŮȁȚǙȮƶƃŽȚǟȮƴŸƿȮűǞƄƁȴǞȮſƾƲƴŽƾȮȹ
Ʋźȶ
ȿ
ȿ
ȿ ǽ
ǟȮŽȶǈȚ ǚȮǧǞŽȚ ǀȮƲƴŲ ǚƳȮƪů
ǜȮƸƯŽȚ ȴȿ Ȗ ǙȮŵ
ȿ
ȹ
(ȩǍƲŽȚǚȮƸƫƇƄŽȝȚȔȚǍȮűȘȣƾȮƈůȚȶǍƸųƺůȜǋȮǣƾźȩǍȮź
ǋƸŸƾƆƄŽȚȶƾŻȚǍȮŵȘǍȮƅżȖȆǀȮƉſƾƆƄžǝűȶȜǍȮƪƃŮǚȮ
ƅƵƄůȆȴƾȮƸƯƴŽȜǍȮƀƾŷǃȮǣƾƄſ
ǀȮȿƸŽȶǈȚ ȝȚȤƾȮŵȁȚȶ ȆȨƾƈȮŵǈȚ ǜȮƸŮ ȔƾȮƲƴŽȚ ǋȮƶŸ
ǁȮƯűȚǍůǋȮŻ
ȿ
ƾƶůƾƸŲȳƾȮƮſǟƴŸȲǋȮůǜȮƸƯŽȚǛȮƷƀƾƆůƾſǍŸƾȮƪƵŽ
ǜžǙŽȣȶȆǟȮŽȶǈȚǀƴƸŽ14ȮŽȚȲǾȮųȳǋƈƄȮƉů :1ǀȮƴŲǍƵŽȚ
ƿƃȮƉŮȝȚǍȮȿƸưƄƴŽǟȮŽȶǈȚȝƾȮžǾƯŽȚǜȮŸǗȮƪƳůȶ
ǀƴŲǍƵŽȚȵǌȮƀǠźǃȮƶƸƴƸƃŽȚǚȮƵƯƁȜǍȮƪƃŽȚǀƂƸƷůǚȮűȖ
ǙŽȩǍƯůȳǞȮƳſǽȆȱǍȮƵŸȸǍȮƷƮȽůǽǟȮƄŲȶǚȮƸƆŽȚ
ƾƷůǋŸƾȮƉžȶǀƄƸȿ ƵŽȚƾƁǾƈƴŽƾȮƸƴƯŽȚȝƾȮƲƃƭŽȚǀŽȚȥȘǟȮƴŸ
ȜǍȮƪƃŽƾŮǀƁƾƶƯƴŽǍƸſǞƁǎƸźǀȮƂźǜžǋƁǋƆŽȚǃȮƄƶƵŽȚ
ǃƶƸƴƸƃŽȚȳȚǋƈƄȮŴȚǜžƾȮžȹ ǞƁ14ȤȶǍȮžǋƯŮȢǋȿ ȮƆƄŽȚǟȮƴŸ
ǉȮƶƵŽ VISIONNAIRE YEUX Eye on correction
ȹ
ȶǋȮƃůȝƾžƾȮƉƵŽȚȴȖǜƁǍƯȮƪƄŴǟȮŽȶǈȚǀȮƴŲǍƵŽȚǠȮź
ȿǜƷȮƉƱſƺŮǜȿ ȮƷƄƲŰȥǎȿ ȮƯƁǽƾȮƵűȔƾȮƉƶŽȚ
ƾŻȹ ȚǍȮŵȘǍƅżȖȶǚȮƵűȖȜǍȮƪƃŽȚȶǚȮƬźȖ
ȝƾžǾƯŽǚȮǧȚǞƄžȠǾǧȁǀȮžǋȿ ƲƄžǀƸƶƲƄŮǃȮƄƶƵŽȚǚȮƵƯƁ
ǚƵƯƁȜǍȮƸųǈȚǀƴƸŽ14ȮȮŽȚȲǾȮųȳǋƈƄȮƉů:2ǀȮƴŲǍƵŽȚ
ǜƸƵȮŴƾƸŽȚǒžƾƇŮǠƶŹȔƾȮƉȿ
ƶŽȚƾƷƃȿ ƇůƾȮƵżȷǋƵŽȚǀƴƁǞŶǀȮƁƾƵŲȳǋȿ ȮƲƁȶȆǟȮŽȶǈȚǍȮƸȿ ưƄŽȚ
ȿ
ȝƾȮƲƃƭŽƾŮ ȜǍȮƪƃŽȚ ǜƸȮƉƇůȶ ǋȮƁǋƆů ǟȮƴŸ ǃȮƶƸƴƸƃŽȚ
ǘƸŻȤǞȮƀǜƸƶƸƯŽȚǀȮƲƭƶžǠȮźǋƴƆŽȚȴȿ ȖǟȮŽȘȤƾȮƪƁǋȮưŽȚǚȮűǈȶȳǞȮƸŽȚȚȹȤǞȮźȵǍȮƸŰƺůȖǋȮƃƁȶ
ǀƁǍƭůǟȮƴŸȶǏȮſƾƆƄžȜǍȮƪŮȴǞȮŽǟȮƴŸȶƾȮȹƲƵŸǍȮƅżǈȚ
ȝƾŸƾȮƉŽȦǞƴƆŽȚȶȖȳǞȮƶŽȚǀƴȿ ŻǍŰȘǋȮƸŸƾƆƄƴŽǀǤǍŸǍȮƅżǈȚǀȮƲƭƶƵŽȚƾȮƷſƼźǙȮŽǌŽȶȆȚǋɡ Ȯű
ȫƾƱƇƴŽƾƁǾƈŽȚǜȮƸŮȝƾźƾȮƉƵŽȚǀƂƃƯůȶȆȜǍȮƪƃŽȚǏƵƴž
ǝƃȮŵȖȴǞȮƴŽȚǀȮƲžƾŹȝƾȮƲƴŲǍȮƷƮůȆǍȮžǈȚǀȮƁȚǋŮǠȮźțǞȮŴƾƇŽȚǀȮŵƾŵȳƾȮžȖǀȮƴƁǞŶ
ǍƅżȖǀȮƸȿ ƇǧƾȮƷƴƯűȶȜǍȮƪƃŽȚǀȮŮǞŶȤȶǀȮžǞƯſǟȮƴŸ
ƾƵƷſƾƯƵŽȶƾƵƷƄŻȚǍȮŵȘǜȮƸƶƸƯŽȚǋȮƲƱƁƾȮžȆǋƸŸƾƆƄŽȚǍȮƷƮůǛȮŰǜžȶȜǍȮƸưǧȦƾȮƸżƺŮ
ȆȟƾȮƸżƾƵŽȚǗȮƭƴŮǠȮƴƁȥȖ
Ȕȹ ƾȮƉžȳȚǋƈƄȮŴȁȚǀȮƲƁǍŶ
ȆǋȮƸŸƾƆƄŽȚǜȮƸƶƸƯŽȚǍȮƷƮƵŮǀȮƲƴƯƄƵŽȚǚżƾȮƪƵŽȚǀȮƆŽƾƯƵŽȤǞȿ ȮƭƄžǜȮƸƶƸƯŽȚǍȮƸſǞƁǎƸź
ǙƯŮƾǧȖȯȚǍȮŶƺŮǀȮƉſƾƆƄžǀƲƃƭŮǝűǞŽȚǟƴŸǠȮƶƀȢȚȶ
ǀȮƸȿ ƶƲůǚȮƬƱŮǋȮƸƯƃŽȚȷǋȮƵƴŽǀȮŽƾƯȿ źȟǾȮŸȜȤǋȮŻǕȮžȆȦƾȮƸżǈȚȶǀȮƲžƾưŽȚȝƾȮƲƴƇŽȚ
ȿ
ȵƾƱȮƪŽȚȶǜƸƶƸƯŽȚǀȮƲƭƶžǜȮŸȸǋȮƯƄŮȘ
ȿ
ȜǋȮǣƾƱŽǜƸƵȮŴƾƸŽȚǒȮžƾŲǚȮƬƱŮȶȸǎȮżǍƵŽȚȶȲƾȮƯȿ ƱŽȚƿȮżǍƵŽȚǕȮžǃȮž
ǋȿ ŽƾŮ:gR`O4Zc`
ǀŴƾƉƇŽȚȜǍƪƃƴŽ
ǋȿ ƯžǍƸŹǃƶƸƴƸƃŽȚw
ǛƀƾȮƉƁȸǌŽȚȶȆȸȤǞȮƱŽȚǋƁǍƃƄŽȚǉȮƶƵůǀȮƸƶƲƄŽȚȵǌȮƀǀƁǍƁǍŲǘƸŲƾȮƉžǕȮžȆǀȮƸȿ ŽƾƯźǍȮƅżȖ
ȿ
ȚȹȤǞȮźǜƸƶƸƯŽȚȲǞȮŲǋȮƴƆŽȚǍȮƷƮžǜƸȮƉƇƄŮ
ȟǾȮƯŽȬǞȮƬƈŽȚȶȖǀȮŻǾƇŽȚȜǍȮƄƱŮǝžȚǋƈƄȮŴȚǕȮƶƵȽƁw
ȩƾȮƵŲǈȚǟȮƴŸǋȮƵƄƯƁǠȮƶƷž
ȒǕƸŮƾŴȖ4ǋƯŮǚƫƇƁȚȣƾž
ȿ
Ȝǋȿ ȮƵŽǃȮƶƸƴƸƃŽȚȲƾƵƯƄȮŴȚȜǍȮƄźȲǾȮųǕƱȿ ȮƉƄŽȚǕȮƶƵƁw
ǃŽƾƯůǠƄŽȚȆǜƸƵȮŴƾƸŽȚǀȮǧǾųǚƬƱŮȆǕȮűȚǍƄůǋƸŸƾƆƄŽȚȶȔȹ ƾȮƱǧǍƅżȖȶǋȮƃƁǜȮƸƯŽȚǚƳȮŵ
ǀȮƴƸŽ28
ǒžƾŲǚƯȿ ƱůƾȮƀȤȶǋŮǠȮƄŽȚȶȴƾŮȶǌƴŽǀȮƴŮƾŻȢȚǞȮžȟƾƄſȘǎȮƱȿ ƇůǜƸƵȮŴƾƸŽȚȩƾȮƵŲȖȜǍȮƪƃŽȚ
ǝƄźƾƅżǟȮƴŸȶǋƴƆŽƾŮǀȮŮǞŶǍȿ ŽȚǟƴŸǀƮźƾƇƵŽȚǠȮźȚȹȤȶȢƿȮƯƴƁȸǌȮŽȚǙȮƸſȶȤǞŽƾƸƷŽȚ
ǠȮźȶȳǞȮƳſǽǕȮƸŮȪƾȮƲſǠȮźǝȮƸƴŸȲǞȮƫƇŽȚǜȮƳƵƁ
ȆȳȤƾȮźǞȮƸſȆȴƾųǍȮƉƄŽǍƸƃȮƪƵƀȆȳȤƾȮźǍŮǞȮŴȝƾƳƃȮŵ
ǍƸƃȮƪƵƀȆȳȤƾȮźǍŮǞȮŴȝƾƳƃȮŵǠȮźȶȳǞȮƳſǽǕȮƸŮȪƾȮƲſǠȮźǝȮƸƴŸȲǞȮƫƇŽȚǜȮƳƵƁ
ǀȮƸȿ ǧǞƫƈŽȚ ȤǞȮƭƯŽȚ ǕȮƸŮ ȪƾȮƲſȶ ȆǚȮƁǍŮȖ
ǀȮƸȿ ǧǞƫƈŽȚȤǞȮƭƯŽȚǕȮƸŮȪƾȮƲſȶȆǚȮƁǍŮȖȆȳȤƾȮźǞȮƸſȆȴƾųǍȮƉƄŽ

ͧZaE, 0`z]˯\/ecs]jʘ
ɇ

ΟΒΜΒΘΗΗΊΒΛΎΎΞΡ
ΎϟϋϕϔωϕϘϘϋωϚϏϕϔ

r,kz9y0\˼jsy2zT

ΟΒΜΒΘΗΗΊΒΛΎΌΛΎΜΌΎΗΘ
ΙϘϕύϘϋϙϙϏϜϋΗϏύώϚΙϋϋϒ

x0Tɴsy+is4+/9y/6fz
ESSIEz˯M`0THʜʙD\/er
is`3bf9<(e1/isYaEyɅ
zjsYyʜ0f$ʜle

essieǀżǍȮŵǜžǍźƾŷǈȚȔǾȮŶȴȚǞȮŽȖȶȹȳƾȮŸ30ǜžǍȮƅżȖǌȮƶž
ǟŽȘǀźƾǤȁƾŮǛȮŽƾƯŽȚȲǞȮŲȔƾȮƉƶŽȚǜžǜƸƁǾƵŽȚȤƾȮƸƄųȚǠȮƀ
ȔǾƭŽȤƾƸƯƵŽȚƾȮƷſǞżȜȤǞƷȮƪžȶǀźȶǍƯžessieǀȮżȤƾžȆǙȮŽȣ
ǀƸŽƾƯŽȚȜȢǞȮƆŽȚȸȣȶǠƶƷƵŽȚǍȮźƾŷǈȚ

Ȇ2011ȳƾȮŸƾȮƷűƾƄſȘǛȮůǠȮƄŽȚȜǍȮƪƃŽƾŮǀȮƁƾƶƯƴŽȳǞȮƳſǽǜȮžǍȮƸſǞƁǎƸźǀƴȮƉƴŴ
ȹ
ǜȮƴƵƯƁǠȮůȚǞƴŽȚȔƾȮƉƶȿ ƴŽȜǋȮƁǋűȶǀȮȿƁǍƫŸǽǞȮƴŲȳ
ǋȿ ȮƲůȶȆȚȹȤǞȮƭůǋƷȮƪůȲȚǎȮůǽ
ǍȮƃżȖǀȮżǍƇŮȔƾȮƉƶŽȚȳǞȮƲůȆȵǌȮƀƾȮƶžƾƁȖǠȮźǜȮƁȢƾƸƵŽȚǀȮźƾżǠȮźȴǋȮűȚǞƄƁȶ
ȝǽƾȮƆžǗȮƴƄƈžǠȮźȤȿǞȮƭƄŽȚȶȳǋȮƲƄƴŽǜȮƇƵƭƁȶȆȳǞȮƁǚżȜǋȮƁǋŸȝƾŶƾȮƪƶŮȶ
ǚƳȮƪƁƾžǞƀȶȆǀȮƪƯƄƶžȶǀȮƉſƾƆƄžȶǀŻǍȮƪžȜǍȮƪŮǟƴŸȫƾƱƇŽȚǕžȜƾƸƇŽȚ
ǕȮžȆȜǋȮƇƄƵŽȚȝƾȮƁǽǞŽȚǜȮžǀȮƸƴǧǈȚǽǞȮžȤǞƱŽȚȶȣǀȮƸƶƷƵŽȚessieǍȮźƾŷǈȚȔǾȮŶ
ȜƾƸƇŽȚǠȮźȴȚȥǞȮƄƴŽƾȮ ȹŲƾƆſǜȮƷŽ
ǀȮƸƶƷƵŽȚǀȮƁƾƶƯƴŽȜȤǞȮƭƄžǀȮƸƶƲů ǜȮƸƯƴŽȝƾžƾȮƉƵŽȚǍȮƷƮůȶȆƾƷƄŻȚǍȮŵȘǝȮűǞŽȚȜǍȮƪŮǋȮƲƱůȆȝȚǞƶȮƉŽȚȤȶǍȮžǕȮžǜȮƳŽȶ
ǎżǍƵŽȚǠźǀƁƾƶƯŽȚǋƯŮȬǞƃŴȖǜžǍƅżǈǋƵƫůǀƸƶƷƵŽȚǽǞžȤǞƱŽȚ ǠȮƄŽȚȶȳǞȮƳſǽǀȮżȤƾƵŽȷǋȮƵŽȚǀȮƴƁǞŶǀȮƸŮƾƆƁȁȚǀƱȮƉƴƱŽȚǋȮƸŸƾƆƄŽȚȢȚȢǎȮůȶȆȜȢǍȿ ȮƆƵŽȚ
ƾŻȹ ȚǍȿ ŮȚȹǍƷƮžǍźƾŷǈȚǉƶƵƁ ǠźǜƷůǋŸƾȮƉžȶǜžǎŽȚǠȮƬžǕȮžǛƴŻƺƄŽȚǟȮƴŸȔƾȮƉƶŽȚȜǋŸƾȮƉžǠƀǍȮƸſǞƁǎƸźǁȮƲƴŶȖ
H;E;A@@3;D73RdO\QSR?cZbW5]``SQbW\UȳǞȮƳſǽǘƴƭůȆȳǞƸŽȚȶǜȿ ƷŽƾƵűǟƴŸȫƾȮƱƇŽȚ
ǍźƾŷǈȚǟƴŸǔźƾƇƁȶȸǞȿ ƲƁ ǜȮžǛȮƁǍƳŽȚȚǌȮƀSPF20ǕȮžȜȢ
ǋȿ ȮƯƄƵŽȚȵǋȮǣȚǞƱŮȳǋȿ ȮƲƄƵŽȚǛȮƁǍƳŽȚǞȮƀȶ5`SO[EB8
ȿ
ǀƃůǍžȶǀƲƸŻȢǀƲƁǍƭŮȔǾƭŽȚǜƀȢǜžǜƳƵůȜǋƸƆŽȚȶǀƸƶƷƵŽȚȜƾŵǍƱŽȚ
ǚƸƴƲƄŽȚȶȆȜǍȮƪƃŽȚǍȮƷƮžǜƸȮƉƇůǠȮźǛƀƾȮƉůǗȮǣƾŷȶȜǋȿ ȮƯŮȳǞȮƲƁǍȮƸſǞƁǎƸźǀȮŸǞƵƆž
(ǏƱƶƄů)ǍƱŷǈȚȱǍƄƁȔǾƭŽȚȴǞŽ ƿƃȮƉŮƾƵƸȮŴǽȶƿŲƾȮƪŽȚƾȮƀǍƷƮžȶȜǍȮƪƃŽȚǀſǞȮƪƈŮǀȮƁƾƶƯŽȚȶǋȮƸŸƾƆƄŽȚȤǞȮƷŷǜȮž
ȿ
ȿ
ȿ
,ESSIEǀƸƵŽƾƯŽȚǍȮźƾŷǈȚȔǾŶǀȮżȤƾžȶȸǍźǠůǞƁȢȴǞȮŴȢȤƾƪƄƁȤǏƵƸűǁȮƲƴŶȖ GH3GH4ǏƵȮƪŽȚǀƯȮŵȖȝƾȮ
Ƹȿ ƱƫžǟȮƴŸǛȮƁǍƳŽȚȸǞȮƄƇƁǏƵȮƪŽȚǀƯȮŵǈȩ
Ǎȿ ȮƯƄŽȚ
Russian Roulette, A list,ǠȮƷźǍȮƵŲǈȚǜžǀƸſǞƲƁȖȴȚǞȮŽȖ3ǚƵȮƪůǀǧƾųǀȮžȥȤ ƾȮƷƸƶưȽƁȶȧƾȮƯƄſȁȚǙůǍȮƪŮǉȮƶžǠȮźǋŸƾȮƉƁǛȮƁǍƳŽȚȴȿ ȖȚȹȤǞȮźǜƁǍƯȮƪƄŴǀȮƆƸƄƶŽȚ
ȿ
GH3GH4ǏƵȮƪŽȚǀƯȮŵȖǜȮžǀȮƁƾŻǞŽȚǠȮźƾƀǋŸƾȮƉƁȶǀȮŮǞŶ
Ǎȿ ŽƾŮ
 ȟȧ70 19.9$ȮŮǓȮƲźBlancǘžƾŹǒȮƸŮȖȔǾȮŶȶBordeaux
ƾȹŮƾƃŵǍƅżȖȶǀŮǞŶǍȿ ŽƾŮǠƶŹȆǏƵƴƵŽȚǛŸƾſǋƴƆŽȚȴȿ ȖǜƁǍƯƪƄŴȬǞƃŴȖǋƯŮ
ȆȢǾƸƵŽȚǋȮƸŸǀƃȮŴƾƶƵŮƾȮƃȹ ƁǍŻȴǍźƾȮƉƄŴȶǍȮƵŲǈȚȔǾȮƭŽȚȝƾȮƃȿ ƇžǜȮžǜȮƄƶżȚȣƼȮź
ƾȮƷƃƁǍƆůȶǀȮǧǍƱŽȚȥƾȮƷƄſȚǜȮƳƶƳƵƁ
ǁƯűȚǍůǋƸŸƾƆƄŽȚȶǀſǍžȶǀƵŸƾſǙůǍƪŮǕƸŮƾŴȖ4ǋƯŮ

VISIONNAIRE

ΊϊϜχϔωϋϊΖϛϒϚϏΌϕϘϘϋωϚϏϔύΌϘϋχϓΜΙΏлй

˱Lxs%yr/sEeͅ,
sU`+,Megy0\
ɇ
ɇ
ΜΙΏлй6f9`leyXs`beL

18

?0Lg)Trbf 
+ʙz˯y,orky1/!8ʜ

04-6464412 ¥êÌ¡âÁÛh¥ÖÇâŀh·ßÌ¡Ó½

§¬²®³´

20

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

مي عز الدين تخوض السباق الرمضاني القادم

انت�شرت �شائعات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
تفيد ب��وف��اة ال��ف��ن��ان ال�����س��وري �أمي���ن زي���دان ال��ذي
يناهز ال��ـ  60ع��ام��اً .ه��ذه ال�شائعات ترافقت مع
�ورة لنعي زي���دان� ،سرعان ما انت�شرت كالنار
���ص� ٍ
يف اله�شيم ب�ين امل��ت��اب��ع�ين ال�����س��وري�ين وال��ع��رب.
وعلى الأثر ،نفى عد ٌد من املقربني من زيدان ما يت ُّم
تناقله .وق��د �أب��دى �أمي��ن زي��دان ا�ستياءه من هذه

ال�سخافات ،م ��ؤك� ً
�دا �أ َّن���ه "ب�صحة جيدة وبخري،
واملعلومات التي يتم تداولها عرب مواقع التوا�صل
ً
وتف�صيال".
االجتماعي عارية عن ال�صحة جملة
وما زالت �شائعات املوت تالحق زيدان .فقبل �أ�شهر،
َّمت بث �شائعة حول وفاته �إثر �إ�صابته بال�سرطان،
ما دفعه �إىل الت�صريح عرب �صفحته على الفي�سبوك
بالقول�" :أق�سم باهلل مل �أمت  ...للمرة الألف انا بخري".

سريين عبد النور متفرغة الستقبال مولودها الجديد

تقني ،بالتن�سيق مع املخرج �إميل �سليالتي.
عبد النور التي تق�ضي �إج��ازة ق�صرية خارج
لبنان ه��ذه الأي��ام ا�ستطاعت �أن حتقق رقماً
ً
جيدا على �صعيد املتابعة للكليب اجلديد من
اليوم الأول لإعادة ن�شره على "يوتيوب" وما
زال��ت تتواىل ردود الفعل املهنئة وامل�شجعة
لها على عملها اجلديد الذي بدا ب�سيطاً ً
جدا.
يف ال�سياق� ،ستكون عبد النور يف الفرتة املقبلة
متفرغة متاماً ملولودها اجلديد ال��ذي يب�صر
النور يف �شباط املقبل ،وعُلم �أن ً
عددا من الفنانني
ات�صلوا بها وقدموا التهاين بالأغنية اجلديدة.
و ُع��ل��م �أي�����ض��اً �أن عبد ال��ن��ور وزوج��ه��ا فريد
�أع���ادت الفنانة �سريين عبد ال��ن��ور ه��ذا الأ�سبوع
رح���م���ة ،ي��رف�����ض��ان �إع����ط����اء �أي تف�صيل
طرح كليب "اذا بدك ياين" الذي �أوقفته ب�سبب خلل ع��ن ج��ن�����س امل���ول���ود امل��ن��ت��ظ��ر لأ���س��ب��اب خا�صة.

�ستبد�أ املمثلة امل�صرية مي عز الدين خالل الفرتة املقبلة
 ,ت�صوير م�شاهدها االوىل من م�سل�سل “ر�سايل” ،
والذي �سيعر�ض يف رم�ضان املقبل ،مع املخرج �إبراهيم
فخر“ .ر�سايل” هو من ت�أليف حممد �سليمان ،و�إنتاج
تامر مر�سي .وتدور �أحداثه حول الطبقة املتو�سطة
والطبقة الفقرية التي تعي�ش حت��ت خ��ط الفقر.

وم�ؤخرًا �شاركت مي  ،متابعيها عرب ح�سابها اخلا�ص
على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صور لها من �آخر
جل�سة ت�صوير .وكانت مي التقطت �صورا لها يف دبي ،يف
اطار تعاونها مع م�صممة الأزياء ال�شهرية مرمر حليم.
وما �أن ن�شرتها ،حتى القت االعجابات والتعليقات،
ح��ت��ى ان البع�ض نعتوها ب��ال��ـ “برن�سي�سة”.

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

أحالم تطلق أغنية جديدة وتح ّذر الفنانني!!!
ال��ف��ن��ان�ين زم�لائ��ه��ا ل��ع��دم �إ����ص���دار �أي �أغنية.
وكتبت" :رجا ًء حنا راح ننزل �سنغل ب�س حبيت
�أبلغكم اللي نزل مي�سح �أغنيته واللي ما نزل ال
�أحد ينزل� .أم فاهد بتنزل �سنغل ح�صري ملكي.
ال تقولون ما قلت وه��ذا راب��ط قناتي ،ا�شرتكوا
يف ال��ق��ن��اه وا�ستمتعوا ب��ج��دي��دي وح�صرياً".
ك���م���ا ن�������ش���رت ال���ف���ن���ان���ة الأغ�����ن�����ي�����ة ،ع�بر
ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى "�إن�ستقرام" ،و�أ����ض���اف���ت يف
تعليقها ع��ل��ي��ه��ا ك��ل��م��ات م���ن �أح����د مقاطعها.
وجاء فيه�" :أ�سما القيم مغرو�س فيها وعادات.
واخذت من عزت بالدي �صفاتي .هلل درك يف جميع
امل��ج��االت .واهلل ي�صونك طلبتي يف ���ص�لات .يا
�أم لرجال ن تتم املهمات .نعم الرجال وال تهاب
املماتي" .و�أ�ضافت" :اليوم الوطني � 46أحبكم".
�أع��ل��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة الإم���ارات���ي���ة �أح���ل��ام ،عرب وذك����رت �أن الأغ��ن��ي��ة ه��ي م��ن ك��ل��م��ات ال�شاعر
ح�سابها على "تويرت"� ،أن��ه��ا يف ���ص��دد �إط�لاق الإم����ارات����ي ع��ل��ي ب��ن ع��م�ير ال�����ش��ام�����س��ي حممد
�أغنية م��ن��ف��ردة .ويف املقابل وج��ه��ت دع���وة �إىل امل��ا���س��ي وت���وزي���ع���ه وم��ك�����س ج��ا���س��م حم��م��د.

ب��ع��د ال�����ض��ج��ة ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي �أح��دث��ت��ه��ا �أ���ص��وات
االطفال يف احللقة الأوىل من املو�سم الثاين لربنامج
" "The Voice Kidsتفاعلت جلنة التحكيم
بطريقة مميزة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
ون�����ش��ر ال��ن��ج��م ت��ام��ر ح�سني جم��م��وع��ة ���ص��ور مع
ال��ن��ج��م��ة ن��ان�����س��ي ع��ج��رم م��ن ك��وال��ي�����س ال�برن��ام��ج
ع�بر ح�سابه على تطبيق "�إن�ستغرام" ،وظهرا
م��ع��اً وه��م��ا ي��رق�����ص��ان ب��ط��ري��ق��ة ط��ف��ول��ي��ة ،وعلق
عليها ت��ام��ر ق� ً
�ائ�لا�" :أحلى نان�سي دي وال �إيه".
وكانت نان�سي �أث���ارت �ضجة كبرية ب�صورتها مع
النجم العراقي كاظم ال�ساهر وه��و يراق�صها بكل
رق� ّي ورومن�سية ،ما �أث��ار غرية متابعاتها اللواتي
عربن عن �سعادتهن بر�ؤية "القي�صر" وهو يراق�صها.
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ت������������س������������ال������������ي
اب���������������������راج
امليزان

ي��وم ن�شط لديك ي��ا �صديقي ال��ث��ور وت�صحو
باكرا لأن لديك الكثري من املواعيد والأعمال،
وخا�صة يف ف�ترة الظهرية التي ت�شهد زخماً
ً
كبريا ،تفكر يف التزام البيت يف فرتة امل�ساء،
ال�ث��ور
لكن �سوف تلقى دع��وة مفاجئة تخرجك من
املنزل .مواليد  2اىل � 12أيار هم الأكرث جناحاً.

يوم هادئ مير عليك يا عزيزي العقرب وخال من
الأح���داث وخا�صة يف ف�ترة ال�صباح التي ت�شهد
ً
ملال مل ت�شعر به منذ فرتة ،عليك ب�إجناز الأعمال
ً
العقرب املتوقعة لديك لأن��ك �سوف ت�سمع كالما لن ت�سر
به من قبل رئي�سك يف العمل ،امل�ساء يعدك بحركة
�أكرب ورفقة ت�سعد بها يف جل�سة مع �أ�صدقائك ،لكن
عليك بعدم االهتمام ملا �ست�سمع كي ال تعكر مزاجك.
ما تزال الأم��ور العملية تت�صدر قائمة اهتماماتك
وتت�أخر يف العمل لوقت مت�أخر ،احذر من م�شكلة قد
ً
تعطيال لك ،االكتئاب وامللل �سوف ي�سيطران
حتدث
القو�س عليك يف فرتة امل�ساء لعدم وجود ما تفعله ،احذر من
ر�ؤية من حتب �أي�ضاً لأن الأم��ور لن ت�سري بينكما
ب�شكل جيد بل املناق�شات �سوف ت�سيطر على الأجواء.

ما يزال القرار بيدك يا عزيزي ال�سرطان ،ف�أنت �سيد
املوقف وكلمتك م�سموعة اليوم ،الأعمال ت�سري كما
ترغب وب�سهولة مل تكن تتوقعها ،لكن احذر العناد
ال�سرطان يف ف�ترة الظهرية فقد يخ�سرك بع�ض النقاط �أمام
رئي�سك ،امل�ساء جيد وخا�صة �أن عالقتك مع من حتب
جيدة و�أف�ضل من قبل ،وخا�صة مواليد  1اىل  9متوز.

عليك بال�صرب يا عزيزي ،ف�إن هذا اليوم هو يوم
�آخر من الأيام املتعبة بالن�سبة اليك ،لكن عليك
باملحافظة على �صحتك فهي �أهم �شيء وخا�صة
املعدة التي ت�شهد تلبكاً ،العمل ال ت�س�أل عنه
فال�ضغوطات وامل�شاكل �سوف تكونان يف �أوجهما
يف فرتة الظهرية ،امل�ساء قد يبدو ممال وهادئا،
مواليد  2اىل  10كانون الثاين هم الأكرث ً
توترا.

يالحظ عليك الآخ����رون االك��ت��ئ��اب م��ع �أن��ه ال
يوجد �أي �شيء يجعلك كذلك با�ستثناء الأمور
العاطفية التي ت�سري عك�س ما ترغب ولي�س كما
جوزاء تريد ،فاملناق�شات حادة بينكما وخا�صة يف فرتة
ال�صباح� ،أما يف امل�ساء ف�سوف يخرج من جيبك
مبلغ مايل كبري ،فانتبه اىل �أو�ضاعك املالية ً
جيدا.

اجل���دي

الأو�ضاع العائلية لها الن�صيب الأكرب يف الأحداث
التي �ستجري خالل هذا اليوم ،فهنالك م�شكلة عائلية
تريد ً
حال منك يف فرتة ما بعد الظهر ت�شغل وقتك
العذراء ً
كامال ،حاول �أن تبقى على هدوئك ودبلوما�سيتك،
خا�صة يف فرتة امل�ساء التي ت�شهد تطورات ومفاج�آت
غري حمببة لك ،وبخا�صة مواليد  3اىل � 10أيلول.

ما ي��زال احل��ظ اىل جانبك يا مولود احل��وت،
فعليك �أن ت�ستغل الفر�ص التي ميكن �أن تتاح
ل��ك يف ظهرية ه��ذا ال��ي��وم� ،شعور بالع�صبية
ق��د ي����راودك يف ف�ترة م��ا بعد الظهر واح��ذر
احل��وت م��ن القيادة ب�سرعة وع�صبية ،امل�ساء جيد
لق�ضاء وق��ت ه���ادئ م��ع م��ن حت��ب لكن عليك
ب��ع��دم ان��ت��ق��اده ب��ك�ثرة ف��ق��د ال يعجبه ذل��ك.

اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 1م��ن �أ���س��واق ال��ع��رب يف اجلاهلية ا�شتهر مببارياتال�����ش��ع��ر – �أغ���ل���ظ �أوت�������ار ال����ع����ود  2-دول�����ة عربية
– ان��ت�����ش��ر ال��ع��ط��ر –  3-دول�����ة �أوروب����ي����ة – ث��رى
 4ع�������������س������ل – ي�������رك���������������ض وي�������ج�������ري� 5شهر هجري – احلواجز  6-كاتب �أعمال الر�سل و�أحدالأناجيل – خليج  7-بلدة يف البقاع الغربي – وكالة �أنباء عربية
 8م�������دي�������ن�������ة يف ل�����ي�����ب�����ي�����ا – ق����������وْم 9دول���������ة اوروب��������ي��������ة – ه���ي���ئ���ة امل�ل�اب�������س 10-من الأمرا�ض – الأ�سم الأ�صلي للفاحت املغويل جنكيزخان

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1من الأفالم ال�سينمائية للأخوين رحباين – �أ�صل البناء� 2أغنية ل��ودي��ع ال�صايف – م��ن��دوب فرن�سا ال�سامي يف�سوريا ولبنان( 3- )1925-1926طبيب يوناين يتعهد
الأطباء يف ق�سمهم بالتقيد بنهجه الأخالقي  4-بائع العطر
– مرف�أ اردين  5-دولة �أفريقية – نقي�ض ثانوي  6-وقتي
– الحّ عليه – نبات الزعرت بالأجنبية  7-معركة انت�صر فيها
الأ�سكندر على داريو�س الثالث – حرف عطف  8-جد القبائل
العربية ال�شمالية  9-عائلة ممثلة فرن�سية معتزلة – حزب
قومي ا�شرتاكي يف املانيا �أ�س�سه هتلر  10-ممثل م�صري

م������ش������اه���ي��ر
�أديب م�صري (  ) 1987– 1898من كبار كتاب العرب .ق�ص�صي وم�سرحي وناقد ادبي وفني
 = 2+3+4خمل�ص ■  = 5+1+6+7عراك ■  = 10+8+9+11يتوىل ادارة �ش�ؤون البالد

ال����������غ����������از

كلمات متقاطعة

ما تزال متر بالأيام ال�صعبة والتي ما تزال ت�ؤثر
عليك منذ �أم�س ،ال�ضغوطات العملية وامل�شاكل ما
تزال ت�سيطر على و�ضعك العملي ومنذ ال�صباح
اال� �س��د الباكر� ،سوف تكون هنالك مناو�شات بينك وبني زميل
لك يف العمل .امل�ساء �سوف ي�شهد توترا من الناحية
العاطفية فالأف�ضل �أن تبتعد عن �شريك حياتك.

ت�شعر ب��أن �أح� ً
�دا يتبعك وه��ذا �صحيح ،فالفلك
يحثك على �إجناز �أعمالك و�أمورك ب�أ�سرع وقت،
فالأمور جيدة وتدعمك وخا�صة يف فرتة النهار
الدلو حيث حتقق جناحاً ً
كبريا ،امل�ساء غري م�شجع
بالن�سبة للأمور العاطفية التي ت�شهد تنافراً
بينك وبني من حتب ،ذكريات حب قدمي ترجع
اىل خميلتك مما يجعلك كئيباً بع�ض ال�شيء.

س����دوك����و

ما تزال الأم��ور ت�سري عك�س ما تريد واملفاج�آت ما
تزال تغري حياتك ،عليك بالهدوء و�إحكام عقلك وعدم
التهور يف كالمك واتخاذ القرارات� ،صحتك �أي�ضاً
احلمل مو�ضع ت�سا�ؤل يف فرتة ما بعد الظهر ،فاحذر على
الأمعاء فهي الأكرث ت� ً
أثرا .امل�ساء قد يكون �أف�ضل مع
العائلة ،مواليد  2اىل  10ني�سان هم الأكرث مزاجية.

يوم خيبة الأمل لكل من يحب من برج امليزان ،فاليوم
���س��وف ت��ت��ع��ر���ض خل��ي��ان��ة م��ن ق��ب��ل م��ن حت��ب جتعل
يومك عك�س م��ا توقعت وخا�صة يف ف�ترة ال�صباح،
�أم��ا بالن�سبة لو�ضعك العملي فعليك ال��ه��دوء وعدم
التهور يف ق��رارات��ك لأن��ه ل��ن يفيدك ،ال��ي��وم ل��ن يكون
�سهال بالن�سبة ل��ك ،فعليك ات��خ��اذ احل��ذر وبالأخ�ص
اذا ك��ن��ت م��ن م��وال��ي��د  4اىل  12ت�����ش��ري��ن الأول.

)1ما هو الحيوان الذي يوجد عظمه بالخارج ولحمه بالداخل
)2هل ت��س��ت��ط��ي��ع ان ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ع��دد
 1000ب���اس���ت���خ���دام ال���رق���م  8ث��م��ان��ي��ة م���رات
)3أيهما أوف����ر أن ت��دع��و ص��دي��ق إىل السينما
م���رت�ي�ن أو أن ت���دع���و ص��دي��ق�ين م����رة واح����دة
)4كيف ي���م���ك���ن ت����رت����ي����ب  24ج���ن���دي���ا
يف  6ص����ف����وف ك�����ل ص�����ف ب�����ه  5ج���ن���ود
)5حشرة تتسلق هوائي السيارة بمعدل  6سنتمرتات
يف الدقيقة و تسرتيح دقيقة واح���دة ك��ل  12سم
ف��إذا عرفت ان��ه بقي امامها 92سنتمرت لتصل اىل
اع��ل��ى ال��ه��وائ��ي فكم يستغرق ذل��ك م��ن الوقت؟
)6ماهو ال��ع��دد ال���ذي ل��ه عشر و تسع و ثمن و
س��ب��ع و س���دس و خ��م��س و رب���ع و ث��ل��ث و نصف
)7امك و مرات ابوك و اخت خالك و ام اخوك كم اذن لهم

