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األسقفية الثانوية يف شفاعمرو تحتفل بتخرج الفوج الـ 22ل�����������ذك�����������راك

احتفلت املدر�سة الأ�سقفية الثانوية يف �شفاعمرو يوم اجلمعة
املا�ضي بتخرج الفوج الثاين والع�شرين .كما ك ّرمت مدير املدر�سة
ال�سابق املربي �شكري عبود .ومت احلفل حتت رعاية مطران �أبر�شية
عكا وحيفا والنا�صرة و�سائر اجلليل جورج بقعوين وبح�ضور
القيّم العام يف الأبر�شية كاهن رعية �شفاعمرو الأب �أندراو�س
بحوث والنائب الأ�سقفي العام ل�ش�ؤون املدار�س الأكونومو�س
الدكتور اليا�س �ضو ،ورئي�س البلدية �أم�ين عنبتاوي ورئي�س
"اله�ستدروت" يف اجلليل الغربي ح�سيب عبود و�أع�ضاء يف البلدية
ومديرو مدار�س و�شخ�صيات اعتبارية كثرية ونحو �ألف �شخ�ص.
افتتح احلفل ب�صالة رفعها الأب �ضو ،ثم ت�سلم نائب مدير املدر�سة
ً
م�شريا �إىل �أن املدر�سة حتتفل باليوبيل
اليا�س طوبا�سي عرافة احلفل
الف�ضي على �إن�شائها بعد �أن كانت لقرن كامل مدر�سة ابتدائية فقط.

و�ألقى كلمة املدر�سة مديرها املربي فاروق فرهود مهنئاً
اخلريجني وذوي��ه��م م�ستعر�ضاً �إجن���ازات كثرية حققتها
املدر�سة وعدد من طالبها على ال�صعيد القطري .وطالب
البلدية بدعم �أف�ضل واملطرانية بالعمل على �إقامة مبنى جديد.
ب��دوره هن�أ رئي�س البلدية اخلريجني وحثهم على نهل
املزيد من العلم النافع وعلى �أن يكون مقروناً بالعمل
ً
متعهدا با�سم البلدية دعم املدر�سة
املعطاء واخللق الكرمي
لتبقى م��ن��ار ًة �شاخمة م��ع �شقيقاتها ال��ث�لاث يف املدينة.
وت����أل���ق���ت ال���ط���ال���ب���ات را����ش���ي���ل م���ب���اري���ك���ي وك���اري���ن
دي�����ك وي��������ارا ب����اب����ا يف �إل�����ق�����اء ك���ل���م���ة اخل���ري���ج�ي�ن.
و�أل��ق��ى رئ��ي�����س جل��ن��ة اول��ي��اء الأم����ور يف امل��در���س��ة ال�صحايف
�أ���س��ع��د تلحمي كلمة الأه����ايل وه��ن���أ اخل��ري��ج�ين و�أه��ال��ي��ه��م،
ون��ا���ش��د راع���ي الأب��ر���ش��ي��ة بت�سريع التخطيط لت�شييد مبنى
جديد للمدر�سة يليق بطالبها ومبعلميها وبعراقة املدر�سة.
و�ألقى املطران بقعوين كلمة تناول فيها معاين العامل والأخالق وحمبة
الآخر وقبوله .و�أعلن تكرمياً خا�صاً للمدير الأ�سبق �شكري عبود
على عطائه ومبادرته لبناء املدر�سة الثانوية .ورد عبود بال�شكر
والتقدير على التكرمي و�سط انفعال غري خفي فيما احلا�ضرون
يقفون م�صفقني على عطائه للمدر�سة لأكرث من ع�شر �سنوات.
و�س ّلم فرهود ل�سلفه عبود باقة ورد ودرعاً تقديرية كتب عليها
"من ثمارك عرفناك" .وت�ضمن احلفل فقرات فنية متنوعة جميلة،

أس��ق��ف��ي��ة ش��ف��اع��م��رو ال���ث���ان���وي���ة ت���ك���رّم مؤسسها
وم�����دي�����ره�����ا األول امل������رب������ي ش�����ك�����ري ع���ب���ود

يف التفاتة طيبة م��ن مدير املدر�سة الأ�سقفية الثانوية يف
�شفاعمرو املربي ف��اروق ف��ره��ود ،مت ي��وم اجلمعة املا�ضي
تكرمي املدير الأول للمدر�سة املربي املتقاعد �شكري عبود على
عطائه يف ت�شييد املبنى الإ�ضايف للمدر�سة الأ�سقفية وحتويلها
بتفان وحب لأكرث من عقد من الزمن.
�إىل ثانوية ،و�إدارته لها ٍ
ومت االحتفاء باملربي عبود خالل حفل تخريج الفوج الثاين
والع�شرين حني دعا �سيادة املطران جورج بقعوين املربي عبود
�إىل من�صة التكرمي قائ ًال" :يف اليوبيل الف�ضي املبارك لإقامة
املدر�سة الثانوية� ،أود �أن نكرم من �أ�س�س هذه املدر�سة ومديرها
الأول املربي �شكري عبود (�أبو �أيوب) ،حني با�شر عام 1989
بتو�سيع املدر�سة لت�صبح فوق ابتدائية حمققاً بذلك حلمه وحلم
�أهايل البلد بتحويل املدر�سة �إىل �إعدادية ثم ثانوية مواجهاً
التحديات بكن وبف�ضل ت�ضافر اجلهود من الأهايل والقيّمني على

الوقف امل�سيحي وجلنة �أولياء �أمور الطالب مت جتهيز مدر�سة
مبا يلزم و�أ�ضاف �أنه من �أجل كل هذا االجناز "نريد �أن نك ّرمك
با�سمي وبا�سم الأبر�شية و�إدارة املدر�سة وخريجيها والأهايل
وكل من نه�ضوا بهذه املدر�سة و�أو�صلوها �إىل هذا امل�ستوى".
وو���س��ط الت�صفيق احل���ار ووق���وف احل��ا���ض��ري��ن اح�ترام��اً،
اعتلى املربي عبود املن�صة بانفعال وحيّى احل�ضور قبل
�أن ي�ستلم من املطران بقعوين ومدير املدر�سة فاروق فرهود
درع��اً تقديرية كتب عليه�" :شهادة وف��اء وعرفان باجلميل
للمربي ���ش��ك��ري ع��ب��ود..م��ن ث��م��ارك ع��رف��ن��اك..رج��ل تربية
معطاء لأبنائك وجمتمعك وبلدك..نقدّر ما �صنعته ي��داك..
بهمتك و�سهرك زادت مدر�ستنا �شموخاً" .كما مت ت�سليمه
جم�سم "برج ت�س ّلق العلم" �سالمله من الكتب ،وباقة ورد.
ورد املربي �أي��وب ،منفع ًال على التكرمي بكلمة �شكر ملك ّرميه
والهيئة التدري�سية على خطوتهم ج��اء فيها" :كلماتكم
الطيبة يا �سيادة املطران كانت ب��ردا و�سالماً على قلبي".
ً
زاهرا وقال لهم" :تذ َّكروا
ومتنى للخريجني اجلدد م�ستقب ًال
دائ��م��ا ف�ضل وال��دي��ك��م عليكم واع��م��ل��وا بالو�صية الذهبية
�أك��رم �أب��اك و�أمك" .و�أ���ض��اف" :يجب ان نتذكر ان املدر�سة
هي �صورتنا ،هي نحن ،هي من وكيف نريد ان نكون هي
اجلماعة ال الأفراد ،هي التكاتف والتعاون والعي�ش امل�شرتك،
وه��ي التالقي وال��ت���آخ��ي �إىل الف�ضيلة .ويف مقدمة ه��ذا كله
الأخالق..هذه جذورنا وتعاليم فادينا فلنتم�سك بها ون�سعى
لتحقيقها لن�ستحق ان نكون حملة راي��ة املحبة وال�سالم".

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت����ه����ام����ة ن���ج���ار

ق�����س�����م االع������ل�����ان������������ات :ن�����ب�����ي�����ل ن����ج����ار
ت��ص��م��ي��م ال��ج �راف��ي��ك واالع��ل�ان����ات :اي���م���ان حايك

(يف ذكرى األربعني لوفاة
الخال رجل املجتمع أنيس
مشيعل  -أبو الجميل )

ت��������������ه��������������ام��������������ة جن��������������ار

من ق���ري���ر ال���ع�ي�ن ي����ا خ�����ال ،وا������س��ت��رح م����ن ع���ن���اء ال���دن���ي���ا ،فقد
ن��ل��ت ه����داة ال���ب���ال  ،ف�ل�ا ال��ن��ا���س ت��ب��دل��ت ومل ت��ت��غ�ير الأح������وال .
بربك ما احلال عندكم ,ما احلال؟؟ وماذا يعني الرحيل وماذا يعني الغياب
؟؟؟ و�أنا احلم �أنك عدت ولكن هيهات ...م�ستحيل ...اليوم فقط ا�ستوعبت
انك ذاهب ولن تعود وانا جال�س اراجع ذكرياتك  ،كم كنت غاليًا علينا ,ويف
وم�ضة عني اختفيت وكنت ملء الدنيا ولكنك كال�شمعة ذبت ,وب�سرعة انطف�أ
بريقك ...ارحت ايها اخلال ...ارحت....يف نومك الطويل �...شو يعني الرحيل ؟
بربك اخربنا كيف ك��ان لقاء الأح��ب��ة بعد ط��ول غياب ,وه��ل ت�سامرت
مع اخيك اال�سطورة ب���دران ,وه��ل ك�شف ام��ام��ك �سر رحيله املجهول
م��ن��ذ ن�صف ق���رن ,وه���ل اخ�برت��ه ان���ك طلبت ون��ل��ت اح��ي��اء ذك����راه يف
نف�س ال�����ش��ارع ال���ذي حمله منذ نعومة اظ��ف��اره وه��ل ارت��اح��ت نف�سه
االن بعدما علم اننا مل نن�سه وان ذك��راه باقيه يف قلوب ابناء بلده .
وبالوالدين اح�سانا  ...فحتما عانقت والديك بحرارة امك احلنون اوال
ومن ثم تن�شقت بانفا�سك عبق القهوة العربية الأ�صيلة تفح من عرق
والدك جميل م�شيعل الذي ابدع يف انتاجها حيث طبق �صيتها االفاق ،تلك
ال�شخ�صية الفريد ب�صالبتها وقوتها وعنفوانها وهل تن�شقت كذلك رائحة
دخان ال�سيجارة العربية التي كانت تنطلق من بني �شفتيه كداخون القطار .
وه���ل ال��ت��ق��ي��ت ب��ال��ع��م ادي���ب وال��ع��م ر���ش��ي��د وع��م��ت��ك امل��ح��ب��وب��ة عليا
وك��ل��ث��وم و�أن��ي�����س��ه ورف���ي���ا ،وه����ل ال��ت��ق��ي��ت ب���وال���دي زاه����ي ..اب���ن
ع��م��ت��ك وم���ا ه���ي اح���وال���ه وك��ي��ف وال���دت���ي والأه�����ل ي���ا خ���ال .....
وها هنا ...نحن اليوم نحيي ذكرى رحيلك املفاجئ والعجيب ونعدد
اجنازاتك واعمالك فهي كثرية يا خال وحتتاج منا اىل االف ال�صفحات
,وجنتهد يف هذا اليوم ان نعدد بع�ضها ونتذكر كيف انك خل�صت البلد من
�آفة البا�صات ال�ضخمة حني كانت ت�سد الطرق وال�ساحات واوجدت االر�ض
واملوقف اخلا�ص بها واجنزته بابداع .وكيف انك جاهدت وادخلت حارة
الربكة حينها يف دورة الكهرباء قبل حارات البلد با�سرها وكيف حولت مئات
الدومنات من االرا�ضي الزراعية اىل ارا�ضي بناء واحتت ملئات العائالت
فر�صة البناء والراحة ,وكيف عبدت مئات �شوارع املدينة التي حتولت
بعهد عملك الد�ؤوب يف البلدية اىل مدينة ع�صرية وكيف اجنزت وزمال�ؤك
بناء القاعة الرعوية بعد ان قمت مبجهود فردي فريد بجمع مبالغ طائلة من
التربعات وتابعت يف خدمة الرعية من خالل ادارة القاعة ل�سنوات طوال.
ال ن��ن�����س��ى ع��ظ��م��ة ك��رم��ك ي���ا خ���ال ف��ك��ف��ك ك��ان��ت وا���س��ع��ة ومم����دودة
ل��ل��دع��م وال��ع��ط��اء ...ف��ل�ا ان�����س��ى ك��ي��ف ك��ن��ت ت�����س��اه��م ب��اج��زاء كبرية
م���ن م��ع��ا���ش��ك ال��ب��ل��دي ل��ل��ع��ط��اء وال���ت�ب�رع���ات واغ���اث���ة امل��ح��ت��اج�ين .
واق��ت��ب�����س م��ن االب ب��ح��وث اق���وال���ه يف ال��ذك��ران��ي��ه ال��ث��ال��ث��ه " :ان
ك���ل م���ا ن���ذك���ره ال���ي���وم يف ذك�����راه م���ا ه���و اال ن��ق��ط��ة يف ب��ح��ره " .
و����س����أذك���ر ل���ك اب���د ال���ده���ر ك��ي��ف ان���ك وق��ف��ت اىل ج��ان��ب��ن��ا ب��ال�����س��راء
وال�����ض��راء وك��ن��ت دائ��م��ا ع��ل��ى اه��ب��ة اال���س��ت��ع��داد للم�ساهمة ب���أي��ة
منا�سبة نطلبك اليها ,ومل تكن ت�ت�ردد ب��ل كنت كالك�شاف م�ستعد
للت�ضحية بالغايل والرخي�ص م��ن اج��ل اهلك وذوي���ك وا�صدقائك ...
لن اطيل فمهما جاهدت فانني لن اوفيك حقك يا خال ...فنم قرير العني
مرتاح ال�ضمري والبال ...ولتبقى ذكراك الطيبة العطرة اىل االبد ....امني
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ف��������اك��������س 04-9862725م�����وق�����ع ال����س��ل�ام
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األخبار

ف �ع �ال �ي �ات رم� �ض� �ان  2016ب��رع �اي��ة بلدية "م��ن ي��اف��ا اىل ش�ف��اع�م��رو -ت��اري��خ وقضية "
ش�ف�اع�م��رو تستقطب آالف الشفاعمريني "اليافوية الشفاعمرية" فكتوريا حمصي(إسبري)
مساء السبت يف دار الثقافة :جوقة سراج تقدم باقة وال�� � � � � � ��دة اب� � � � ��و خ�� �ل�� �ي� ��ل إس � �ب �ي�ر
من االبتهاالت الرمضانية واألغاني الكالسيكية الطربية

ف��ع��ال��ي��ات رم��ض��ان تستقطب اه��ت��م��ام آالف الشفاعمريني

تتوا�صل يف �أح��ي��اء مدينة �شفاعمرو الفعاليات
املتنوعة ال��ت��ي ت��رع��اه��ا بلدية �شفاعمرو يف �شهر
رم�����ض��ان امل���ب���ارك .وت�ستقطب ال��ف��ع��ال��ي��ات �آالف
ال�شفاعمريني من خمتلف الأحياء والفئات العمرية.
**دوري�����������������ات ك��������رة ال������ق������دم امل�������ص���غ���رة
وت�شهد �أحياء "الكرك" و"وادي ال�صقيع" و"اخلروبية"
كل ليلة مباريات مثرية بكرة القدم امل�صغرة بح�ضور
املئات من املتفرجني يف �أج��واء من احلما�س والروح
الريا�ضية تتالءم والأجواء الرم�ضانية .وي�شرف على
الدوريات مدير ق�سم الريا�ضة يف البلدية كارم �صبح.
**�أن��������������������ت ال��������رب��������ح��������ان ب�����رم�����������ض�����ان
وانطلقت ه��ذا الأ���س��ب��وع م�سابقة "�أنت الربحان
برم�ضان" وهو برنامج تثقيفي مب�شاركة جماهريية �إذ
جتوب �سيارة البلدية الأحياء املختلفة ويتم توجيه
�أ�سئلة معلومات بروح ال�شهر الف�ضيل ومعلومات عامة
يح�صل فيها �أ�صحاب الأجوبة ال�صحيحة على ق�سائم
�شراء تربع بها �أ�صحاب حمال جتارية .ومت هذا الأ�سبوع
تنفيذ الربنامج يف ثمانية �أحياء خمتلفة على �أن يتوا�صل
لي�صل جميع الأحياء .وي�شرف على امل�سابقة ال�صحايف
ح�سني �شاعر ،ويقدمه ال�شاب املوهوب عدي حجاج.
**ن���������������������������ادي ج��������ي��������ل ال������ط������ف������ول������ة
�ضمن فعاليات م��رك��ز جيل الطفولة (ال��ت��ي تقام
يف دار ال��ث��ق��اف��ة) ،ي�ستقبل امل��رك��ز بعد ظهر �أي��ام
االثنني واخلمي�س مئات الأط��ف��ال (� 3-6سنوات)
يف فعاليات متنوعة وور���ش��ات فنية و�أل��ع��اب تلقى
�إعجاب الأط��ف��ال و�أهاليهم .وي�شرف على الفعالية
م�����س���ؤول م��رك��ز ج��ي��ل ال��ط��ف��ول��ة و���س��ي��م احل���اج.
**احل����������������������������ك����������������������������وات����������������������������ي
ا�ستمتع مئات الأوالد وط�لاب املدار�س االبتدائية
بحكايات "حكواتي رم�ضان" .ومت حتى اليوم تنفيذ
الربنامج يف ت�سعة مواقع خمتلفة على �أن يتم الحقاً
موا�صلته يف باقي املواقع يف املدينة و�أحيائها .وي�شارك
يف اداء احلكواتي جمموعة من الفنانني املعروفني.

**ل������������������������ق������������������������اءات ال�������ق�������ل�������ع�������ة
ويف قلعة ال��ظ��اه��ر ع��م��ر ،يلتقي يف ���س��اع��ات بعد
الظهر م��ن ك��ل ي��وم (ع���دا �أي���ام اجلمعة والأح���د)
مئات �ألأط��ف��ال والفتية يف فعاليات تراثية و�ألعاب
ح��ا���س��وب و�أل���ع���اب ط���اول���ة وف��ع��ال��ي��ات متنوعة
ك��ث�يرة ب���إ���ش��راف وح����دة ال�شبيبة يف البلدية.
وكانت الوحدة ،من خالل نا�شطيها والقادة ال�شباب
وجمل�س الطالب العام وزع��ت يف مفرتقات ط��رق يف
املدينة الأ�سبوع املا�ضي قناين مياه طبعت عليها
تهنئة البلدية بحلول ال�شهر الف�ضيل ،والتمر
امل��ج��ف��ف ع��ل��ى �أه����ايل امل��دي��ن��ة م��ع روزن���ام���ة ت�شمل
فعاليات رم�ضان التي تنظمها البلدية ه��ذا العام.
**ال�سبت� :أم�سية فنية خا�صة بال�شهر الف�ضيل
وت�شهد دار الثقافة يف التا�سعة من م�ساء ال�سبت (18
اجلاري) �أم�سية فنية خا�صة عنوانها "الر�ضا والنور"
التي �أعدتها خ�صي�صاً ل�شفاعمرو جوقة �سراج بقيادة
املاي�سرتو �سامر ب�شارة وتت�ضمن باقة من االبتهاالت
الدينية وجمموعة من الأغ��اين الكال�سيكية الطربية.
ودع�����ت م���دي���رة دار ال��ث��ق��اف��ة ع���زي���زة دي���اب
ادري�����س اجل��م��ه��ور ال�����ش��ف��اع��م��ري ع��ام��ة ومتذوقي
االب��ت��ه��االت ال��رم�����ض��ان��ي��ة وال���ط���رب الأ���ص��ل��ي �إىل
ع����دم ت��ف��وي��ت ف��ر���ص��ة ح�����ض��ور ه����ذه الأم�����س��ي��ة.
**�أك�����������������ش��������اك يف ال�����������س�����ه�����رة ال�����ك��ب��رى
وت��ت��وا���ص��ل اال����س���ت���ع���دادات ل��ل�����س��ه��رة ال��ك�برى
"�سهران برم�ضان" التي �ستكون بعد الإفطار
يف ال��ث�لاث�ين م��ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري يف ح��ي امل��ي��دان
وت�����ش��م��ل ع��رو���ض��اً ف��ن��ي��ة وب��ه��ل��وان��ي��ات ومهرجني
وراق�����ص التنورة وف��ق��رات فنية للأطفال وغريها.
و�ستتاح �أمام املواطنني �إقامة �أك�شاك لبيع منتجات
خمتلفة �أو م�شروبات خفيفة (ال ت�شمل الطعام).
وعلى الراغبني يف �إقامة ك�شك تن�سيق الأم��ر م�سبقاً
م��ع م��دي��ر وح���دة ال�شبيبة �أو م��ن خ�ل�ال �صفحة
وح��دة ال�شبيبة �شفاعمرو على �شبكة الفاي�سبوك.

بقلم املحامية
تغريد جهشان
ال���ت���ف���اص���ي���ل
ال���ك���ام���ل���ة يف
ال��ع��دد ال��ق��ادم
ت����ت����وي����ج����ا ل����ع����م����ل واب�������������داع ال������ط���ل��اب :

الراهبات تقيم معرضًا رائعًا للفنون

ن��ظ��م��ت م��در���س��ة ال��راه��ب��ات �أم�����س اخلمي�س
ً
معر�ضا ً
خا�صا للفنون من ابداع طالب �صفوف
االوائ���ل ا�شرفت عليه املعلمتان ملياء وندميه
ق��رم��ان وه��و تتويج مل��ا تعلمه ال��ط�لاب خالل
ال�سنة ,وفيه اهميه لبناء �شخ�صيه الطالب

وتنميه مواهبه وق��درات��ه حيث عمل الطالب
ع��ل��ى ان��ت��اج امل��ع��رو���ض��ات ف�ت�رة ع���دة ا�شهر.
ومما يجدر ذكره �أن مدر�سة الراهبات تهتم باقامة
معار�ض �سنوية لطالبها ولكن هذه هي املرة االوىل
التي يقام فيها معر�ض للفنون لل�صفوف االوىل.
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افتتاح احتفالي مللعب "وادي الصقيع"
يف شفاعمرو وتدشينه ب��دوري األخالق

حتت رعاية رئي�س بلدية �شفاعمرو �أمني عنبتاوي
وبح�ضور �أع�ضاء يف املجل�س البلدي وجمهور
غ��ف�ير ،اح�� ُت��ف��ل ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي بافتتاح
ملعب حي وادي ال�صقيع ومت تد�شينه بافتتاح
مباريات دوري "الأخالق" الرابع ال��ذي ترعاه
البلدية �ضمن فعاليات �شهر رم�ضان الف�ضيل.
وق���ام رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة بق�ص ال�����ش��ري��ط ليبد�أ
ر�سمياً حفل االفتتاح الذي توىل عرافته الأ�ستاذ
م��ع�ين حم��م��د ���س��واع��د ���ش��اك ً
��را رئ��ي�����س البلدية
على رعايته ومدير ق�سم الريا�ضة ك��ارم �صبح
ع��ل��ى �إ���ش��راف��ه ع��ل��ى جت��ه��ي��ز امل��ل��ع��ب بالكامل.
وبعد قراءة عطرة من القر�آن الكرمي من املقرئ
م�ؤمن خالدي� ،ألقى رئي�س البلدية كلمة هن�أ فيها
بحلول ال�شهر الف�ضيل م� ً
ؤكدا اهتمامه ب�ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة ووجوب افتتاح مالعب تخدمهم

يف ���ش��ت��ى �أح���ي���اء
امل���دي���ن���ة .و�أ����ش���اد
بلقاء الأه��ايل من كل
الأحياء يف فعاليات
رم���������ض����ان ال���ت���ي
تنظمها البلدية هذا
ال��ع��ام ويف خمتلف
املنا�سبات .و�شكر
جن��وم الكرة فرا�س
مغربي وحممد غدير
وعلي خطيب وحممد
�أب������و را�������س ع��ل��ى
ح�ضورهم ومتنى لهم ً
مزيدا من الت�ألق يف املالعب
ليكونوا قدوة للنا�شئني .ثم قدم املن�شد املبدع �أنور
�سواعد �أن�شودة "�أحمد يا حبيبي� ،سالم عليك".
بدوره �شكر مدير ق�سم الريا�ضة يف البلدية كارم
�صبح القائمني على الدوري متمنياً النجاح للجميع.
وك����ان����ت ك��ل��م��ة اخل����ت����ام مل�����س��ت�����ش��ار رئ��ي�����س
البلدية عمر ���س��واع��د ف�شكر با�سم ح��ي وادي
ال�صقيع البلدية ورئي�سها .و�شاهد احل�ضور
ع��ر���ض��اً ك�شفياً م��ن م��در���س��ة ال�ب�رج االبتدائية
ب��ق��ي��ادة الأ����س���ت���اذ حم��م��د ك��ع��ب��ي��ة اب����و غ���امن.
وان��ت��ه��ت امل��ب��اراة االف��ت��ت��اح��ي��ة بثالثية نظيفة
لفريق "روتانا" على فريق "حممد علي كالي".
وحكم املباراة النجم ال�سابق �أحمد ابو الفول.
وتخلل احلفل توزيع هدايا وج��وائ��ز للأطفال.

ŸĸŭŔĘŝŀĞſĴũĚ

ĞĕƀěŨėĞěŠėĸŬŸĞĭŅŨėŮĽŠ

ĊĘűěŨėğĘſĘŝŰĜŤ
ǅ
ŲŌėŹŭŨėĞƀŨŸĐĽŬǩŔ

ĹŹŭĠĸŶƼƼƼŀŖũōŬŲŬĊƿ ėĴġĚėŷŰčŸĸŭŔĘŝƼƼƼŀĞſĴũĚŲũŕĠ
)ĊĘűěŨėğĘſĘŝŰĜŤĞƀŨŸĐƼƼƼĽŬůŹťġƼƼƼļȟŪěšŭŨėפסולת
ǅ
בניין(ŷƀũŔŸȟĘŶŕŭĩſžĶƼƼƼŨėŲŌėŹŭŨėĞƀŨŸĐƼƼƼĽŬǩŔ
ùĞŬĘŔŲŤĘŬčǝŸčĞŝńķǢėǩŔĘŶŕňŸƿĘŔŹűŭŬůŹťƀļ
ǝŃĘıŨėĜťŭŨėǝğĘſĘŝűŨėųĶŵĜŤŲŌėŹŬŪŤǩŔŸ
ùŃĘıŨėŷĚĘĽĬǩŔŸȟĞƀŔĘűŅŨėĞšōűŭŨė

ǞƁŤğĘŭƀũŕġŨėųĶŶĚĴƀšġŨėŲƀűŌėŹŭŨėŲŬŹĨĸŰ
ǩŔĞƀŨĘŬğĘƼƼƼŬėĸŘŇĸƼƼƼŜǨđĞſĴũěŨėĸƼƼƼōŉĠ
ùŲƀŝŨĘıŭŨė

04-9059121ĞĭŅŨėŮĽŠøķĘĽŝġļǟŨ
04-9059106ĴƀŤŹŭŨėŸč

ش��ف��اع��م��رو  -اخ��ت��ت��ام دورات لتمكني
ال���ن���س���اء وال���ن���ه���وض ب��م��ك��ان��ة امل����رأة

اختتمت بلدية �شفاعمرو م��ن خ�لال وحدة
النهو�ض مبكانة امل���ر�أة ع��دة دورات متكني
لن�ساء �شفاعمرو منها دورة الت�أهيل والتعزيز
التي ا�ستمرت  10لقاءات مع املدربة �أ�سيمة
حم��اج��ن��ة .وع��ب�رت امل�����ش�ترك��ات ع���ن م��دى
ا�ستفادتهن من ال��دورة وطالنب امل�ست�شارة
لرفع مكانة امل��ر�أة يف البلدية بديعة خنيف�س
مب��زي��د م��ن م��ث��ل ه���ذه ال�����دورات ال��ت��ي تعود
عليهن بالفائدة يف جميع جم��االت حياتهن
خ��ا���ص��ة مب��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�ترب��ي��ت��ه��ن �أب��ن��اءه��ن.
كما اختتمت دورة بعنوان "معا نحو القمة"
وذل��ك يف املدر�سة االبتدائية "د" التي قامت
ب��ت��م��ري��ره��ا م��درب��ة التنمية ال��ب�����ش��ري��ة دالل
أ�ي��وب التي عربت بدورها عن مدى �سرورها

بلقاء الن�ساء ومل�ست احل��اج��ة املا�سة ملثل
ه���ذا ال��ت��وا���ص��ل .وحت��دث��ت امل�����ش��ارك��ات عن
�أهمية ه��ذه ال��ن��دوة ال��ت��ي ت��دف��ع الن�ساء اىل
ت��ع��زي��ز ن��ظ��رت��ه��ن ل�شخ�صهن واىل �أه��م��ي��ة
ال��دور ال��ذي يقمن به يف املجتمع عامة وعلى
�صعيد العائلة وعلى �شخ�صيتهن وتعزيز
ثقتهن بنف�سهن وامي��ان��ه��ن ب��ق��درات��ه��ن من
اج��ل التغيري االيجابي يف جميع املجاالت.
ك���م اخ��ت��ت��م��ت دورة ت��خ�����ص م��وظ��ف��ات دار
ال��ب��ل��دي��ة يف م��و���ض��وع "منط ح��ي��اة �صحي"
حيث انك�شفن من خاللها على عدة موا�ضيع
جتعل حياتهن �صحية اك�ثر وق��د غابت عن
�أعينهن نتيجة لل�ضغوطات التي يواجهنها يف
احلياة اليومية للتن�سيق بني العمل والبيت.
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األخبار

مصرع الطفل بالل حتحوت من
طمرة بعد تعرضه لحادث دهس
تعر�ض الطفل ب�لال حتحوت ويبلغ
���س��ن��ت�ين م���ن ال��ع��م��ر ,حل����ادث ده�س
بالقرب من منزله مبدينة طمرة  ،هذا
ومت نقله اىل مركز ال��زه��راوي الطبي
باملدينة حيث ق��دم له الطاقم الطبي
اال�سعافات االول��ي��ة وم��ن ثم مت نقله
اىل م�ست�شفى رمبام ال�ستكمال العالج
ال�شرطة ح�ضرت وبا�شرت التحقيق
اال �أن���ه ت��ويف الح��ق��ا متاثرا بجراحه

س��ل��ط��ة االط���ف���اء :اه��م��ال امل��واط��ن�ين
ت��س��ب��ب ب���اح�ت�راق االف ال��دون��م��ات
�أك����د ك��اي��د ظ��اه��ر امل��ت��ح��دث وامل���رك���ز ل�لاع�لام ال��ع��رب��ي "ان
ال�سلطة تطالب امل��واط��ن�ين ب��ع��دم ا���ش��ع��ال ال��ن�يران خا�صة
يف االم��اك��ن املفتوحة وامل��ت��ن��زه��ات ،وذل���ك يف ظ��ل ا�ستمرار
االج���واء اخلما�سينية امل�صحوبة ب��ري��اح ،االم��ر ال��ذي ي���ؤدي
اىل ا�شتعال ال��ن�يران ب�سرعة كما ح��دث يف مناطق عديدة" .
و�أ����ض���اف ظ��اه��ر "تطالب ال�سلطة امل��واط��ن�ين ات��ب��اع طرق
ال�سالمة وع��دم القيام ب�أمور خمالفة لهذه التعليمات كتقليم
اال���ش��ج��ار وح��رق��ه��ا او ح��رق ال��ن��ف��اي��ات ب�شكل ع�شوائي او
ت��رك �سجائر او ج��م��رات م�شتعلة ،حيث ات�ضح ان االهمال
م��ن قبل م��واط��ن�ين ك��ان ال�سبب الرئي�سي حل���دوث حرائق
كبرية ات��ت على االف ال��دومن��ات من االح��را���ش الطبيعية" .

ال��ش��رط��ه تضبط كميات
ك����ب��ي�رة م����ن االس���ل���ح���ة
واملخدرات يف الوسط العربي

يف بيان �صادر عن ال�شرطة جاء  ":يف اطار موا�صلة ال�شرطه
بتنفيذ ن�شاطاتها وبذل جل اهتماماتها وجهودها واجراءاتها
وامكانياتها ومع توظيفها جل مواردها املتاحه امامها �سعيا
وراء مكافحة العنف على �شتى ا�شكاله و�صوره وم�سمياته ومبا
ي�شمل ظاهرة ال�سالح والت�سلح غري القانوين الذي يتم ا�ستخدامه
فيما يتم حلل اخل�صومات وغريها وب��ال��ذات داخ��ل و�سطنا
العربي وب�شتى انحاء البالد  ،مت خالل فرتة نحو اال�سبوعني
االخريين وعلى �سبيل املثال ال احل�صر  ،يف املنطقة ال�شماليه
وبا�شراف من قبل قائد املنطقة  ،اللواء"الون ا�سور " القيام
بتنفيذ العديد من الن�شاطات املكثفه متكنت خاللها ال�شرطه من
�ضبط ا�سلحة وو�سائل قتالية عديدة متعددة وخمتلفة والتي
�شملت مدينة النا�صره حيث مت �ضبط بندقيه وكذلك م�سد�س
ا�ضافة اىل ام�شاط ذخرية وكمية من الذخرية وذلك يف منا�سبتني
منف�صلتني مع �ضبط كمية من خمدر الكري�ستال يف احداها .
ام���ا يف منطقة امل���ج���اوره ل��ط�بري��ا  ،داخ���ل خم��ب���أ مبنطقة
م��ف��ت��وح��ه ف��ق��د مت ���ض��ب��ط ع��ب��وت�ين ن��ا���س��ف��ت�ين  ،وك��ذل��ك
يف ب��ل��دة ط��وب��ا ال��زن��غ��ري��ه مت ���ض��ب��ط  8ع��ب��وات نا�سفه.
ا���ض��ف ل��ذل��ك  ،يف ب��ل��دة ع���راب���ه وخ��ل�ال تفتي�ش مركبة
م���واط���ن  ،مت ���ض��ب��ط ب��ن��دق��ي��ة ي���دوي���ة ور����ش���ا����ش واىل
ج���ان���ب م��ن��ه��ا ع����دة ام�������ش���اط وك��م��ي��ه م���ن ال����ذخ��ي�رة .
اما يف بلدة عيلبون فقد مت �ضبط م�سد�س وبندقيه ومنظار
 ج��ه��از ر�ؤي���ه ( تل�سكوب )وكميه ك��ب�يره م��ن ال��ذخ�يره .بينما يف منطقة ال�����ش��اغ��ور ب��ب��ل��دت��ي دي���ر اال���س��د وجم��د
ال���ك���روم ف��ق��د مت ���ض��ب��ط ك��م��ي��ات ك��ب�يره م���ن امل��ف��رق��ع��ات
امل���ح���ظ���ورة واالل�����ع�����اب ال���ن���اري���ة غ��ي�ر ال��ق��ان��ون��ي��ة.
للعلم  ،يف البع�ض من �ضمن هذه الن�شاطات مت القاء القب�ض
على م�شتبهني  ،جميعهم من الو�سط العربي �سكان بلدات
خمتلفة يف ال�شمال  ،وذلك بال�ضلوع يف حيازة ال�سالح وبالتايل
فان كافة االجراءات القانونية املتاحة بحقهم ما زالت جاريه
بينما يف البع�ض االخ��ر توا�صل ال�شرطه بعملها وحترياتها
وحتقيقاتها احلثيثة للتو�صل اىل كافة ال�ضالعني فيها ا وتقدمي
جميعهم ام��ام �سيادة العدالة وم��ن دون اي ا�ستثناءات.
هذا ولي�س من النافل الت�أكيد على موا�صلة عموم ال�شرطه يف
ن�ضالها مع بذلها كافة اجلهود بغية احلفاظ على ال�سالمة العامة
تركي ًزا على الو�سط العربي والنهو�ض فيه قدما معتمدين خاللها
برنامج عمل مالئم للتنميه و للواقع العربي املحلي وكذلك �سعيا
منها وراء تعزيز م�ستوى جودة حياة ابنائه املعي�شية املجتمعية
الكرمية وتطوير وحت�سني اخلدمات ال�شرطية املقدمة وال �شك
يف انه ال يزال امامنا الكثري من العمل الد�ؤوب وحتى حتقيقنا
اف�ضل امل�ستويات وب�شتى املجاالت واجلوانب ذات ال�صلة .
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غريزمان يقود فرنسا لدور  16يف يورو 2016

حجز منتخب فرن�سا بطاقة العبور الأوىل �إىل دور
الـ  16لنهائيات بطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية لكرة
القدم ،بفوزه ب�شق الأنف�س على نظريه الألباين،
الأربعاء  15يونيو/حزيران ،يف اجلولة الثانية.
ويدين منتخب الديوك الفرن�سية بالف�ضل يف انت�صاره
ملهاجمه �أنطوان غريزمان ،هداف �أتلتيكو مدريد،
الذي �أحرز هدف الفوز اليتيم له يف الوقت القاتل يف
الدقيقة الأخرية من الوقت الأ�صلي للمباراة التي
جرت على ملع ب "فيلودروم oStade Vel -

 "dromeيف مدينة
م��ر���س��ي��ل��ي��ا الفرن�سية.
ولزميله دم��ي�تري بايت
ال�������ذي ����س���ج���ل ه���دف
الأم��ان الثاين يف الدقيقة
اخل��ام�����س��ة املحت�سبة
ب�����دال ع����ن ال�������ض���ائ���ع.
وح�����ق�����ق امل���ن���ت���خ���ب
الفرن�سي ف���وزه الثاين
ع��ل��ى ال���ت���وايل ،و�ضمن
ت���أه��ل��ه �إىل دور ال�ستة
ع�شر للبطولة ،بينما مني منتخب �ألبانيا بالهزمية
الثانية على التوايل ،وبقي يف املركز الرابع الأخري.
وحت���ت���ل ���س��وي�����س��را امل���رك���ز ال���ث���اين بر�صيد
�أرب������ع ن���ق���اط ،ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��ا ( )1-1مع
روم���ان���ي���ا ،ال��ث��ال��ث ب��ر���ص��ي��د ن��ق��ط��ة وح��ي��دة.
و�ستواجه فرن�سا يف اجل��ول��ة الثالثة الأخ�يرة
�سوي�سرا ي��وم الأح���د  19م��ن ال�شهر اجل��اري،
وتلعب �أل��ب��ان��ي��ا �ضد روم��ان��ي��ا يف ال��ي��وم ذات��ه.

السويد تضم إبراهيموفيتش إىل قائمة األوملبياد
واخ����ت��ي�ر �إب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������ش ����ض���م���ن 35
الع���ب���ا �أع��ل��ن��ه��م امل�����درب ه���اك���ان �إري��ك�����س��ون
يف م������ؤمت�����ر ����ص���ح���ف���ي ي������وم الأرب������ع������اء.
وتقام الأوملبياد يف �أغ�سط�س املقبل وتتكون معظم
ت�شكيلة منتخب ك��رة ال��ق��دم م��ن الع��ب�ين حتت
 23العبا لكن ي�سمح بثالثة العبني فوق ال�سن.
وي��ح��م��ل �إب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ش ( 34ع��ام��ا) �شارة
قيادة ال�سويد يف بطولة �أوروب��ا اجلارية بفرن�سا
وم��ن املنتظر �أن يعلن قريبا عن فريقه اجلديد
بعدما ق��رر الرحيل ع��ن باري�س �سان جريمان.
ان�����ض��م زالت�����ان �إب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ش للت�شكيلة وذك���رت تقارير �أن �إبراهيموفيت�ش ب��ات قريبا
امل��ب��دئ��ي��ة مل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وي��د ل���ك���رة ال��ق��دم م��ن االن��ت��ق��ال �إىل مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د والعمل
امل�������ش���ارك يف �أومل���ب���ي���اد ري����و دي ج���ان�ي�رو .جم���ددا حت��ت ق��ي��ادة امل���درب ج��وزي��ه مورينيو

فيفا يستنجد بمارادونا لحل أزمة األرجنتني

اوكل االحتاد الدويل لكرة القدم ب�شخ�ص رئي�سه جاين
انفانتينو اىل اال�سطورة االرجنتينية دييغو مارادونا
حل االزم��ة التي تع�صف ب��االحت��اد االرجنتيني.
وت�شهد رئ��ا���س��ة االحت����اد االرج��ن��ت��ي��ن��ي �صراعا
ح��ام��ي��ا م��ن��ذ وف����اة ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق خوليو
غ��رون��دون��ا حيث يعمل االحت���اد ال���دويل واحت��اد
امريكا اجلنوبية على ايجاد حل لهذه امل�شكلة.
وق���ال االحت���اد ال���دويل "من امل��ه��م ج��دا ان يهتم
ا�ساطري حقيقيون يف ك��رة ال��ق��دم مثل م��ارادون��ا

ب���ال�ت�روي���ج وت���ط���وي���ر ه�����ذه اللعبة".
وك����ان ان��ف��ان��ت��ي��ن��و ال��ت��ق��ى م���ارادون���ا ي��وم
اجلمعة املا�ضي على هام�ش نهائيات ك�أ�س
اوروب����ا امل��ق��ام��ة حاليا يف فرن�سا يف اط��ار
رغ��ب��ة االول يف اع���ادة الو�صل ب�ين الفيفا
والالعبني الذين كتبوا تاريخ ك��رة القدم.
ويف هذا االطار ،كان انفانتينو وجه الدعوة
اىل جنوم �سابقني حل�ضور كونغر�س الفيفا
ال���ذي اق��ي��م يف املك�سيك ال�����ش��ه��ر املا�ضي
امثال الربازيلي رونالدينيو والفرن�سي مار�سيل
دو�سايي واال���س��ب��اين كارلي�س ب��وي��ول .كما اعلن
الفيفا اواخ���ر مايو املا�ضي اي�ضا تعيني بوبان
العب و�سط منتخب كرواتيا وفريق ميالن االيطايل
�سابقا يف من�صب االم�ين العام امل�ساعد يف الفيفا.
واق�ترح مارادونا تقدمي "م�ساندته" ملحاولة حل
امل�شكلة التي تع�صف بكرة القدم االرجنتينية منذ
حوايل ال�سنتني بعد وفاة الرجل القوي غروندونا.

ن����ي����م����ار ي����ع����ت����ذر ل���ل���ج���م���اه�ي�ر
ال�برازي��ل��ي��ة ع��ن "إه��ان��ة إنستغرام"

ق����دم جن���م امل��ن��ت��خ��ب ال�ب�رازي���ل���ي ،ن��ي��م��ار،
اع��ت��ذاره عن تعليق ن�شره يف موقع التوا�صل
االجتماعي "�أن�ستغرام" ،ق��ائ�لا �إن���ه تراجع
ع��ن��ه ب��ع��دم��ا ج���رى ف��ه��م��ه ب�����ص��ورة �سلبية.
وك��ان نيمار قد انتقد من ر�آه��م متحاملني على

منتخب الربازيل
عقب خروجه من
الدور الأول لكوبا
�أمريكا ،كاتبا "بعد
خيبة الأم���ل هذه
�سيظهر الكثري من
....ليتحدثوا" ،
وه����������و م��������ا مت
ت���أوي��ل��ه باعتباره
ر�سالة "بذيئة".
وق������������ال الع�����ب
ب��ر���ش��ل��ون��ة "لقد
�أدرك��������ت �أن ما
ن�������ش���رت���ه ع��ل��ى
�أن�����س��ت��غ��رام ك��ان ل��ه ت���أث�ير �سلبي ،وتو�صلت
ب��ع��دم��ا ف��ك��رت يف الأم����ر �إىل �أن��ن��ي بالغت".
و�أ�ضاف"�أقدماعتذاريلكلمن�أح�سوا�أنمن�شوري
قد هاجمهم ،وذاك �أقل �شيء ميكنني �أن �أقوله

 9العبني يسعى برشلونة خلفهم هذا الصيف
ي�سعى ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين لتعزيز �صفوف
الفريق خالل مو�سم االنتقاالت ال�صيفية احلايل
وذل��ك عن طريق التعاقد مع بع�ض الالعبني يف
خمتلف ال�صفوف خا�صة بعد رحيل بع�ض الأ�سماء
ع��ن الفريق �أب��رزه��ا داين �ألفي�ش الظهري الأمي��ن
الربازيلي وقلب الدفاع الإ�سباين م��ارك بارترا.
وكما ن�شرت ال�صحف الإ�سبانية م�ؤخرًا ف�إن املدرب
الإ�سباين لوي�س �إنريكي ي�سعى خلف العديد من
الأ���س��م��اء بالفرتة احلالية ولكنه مل يح�سم �أي
من تلك ال�صفقات بعد ،و�سنعر�ض لكم �أب��رز تلك
الأ�سماء التي يحاول العمالق الكتالوين �ضمها.
�������� 1ص�������ام�������وي�������ل �أوت��������ي��������ت��������ي:مدافع نادي ليون الفرن�سي الذي يبلغ من العمر
 22ع��امً��ا ول��دي��ه ال��ق��درة على اللعب يف قلب
ال��دف��اع �أو يف م��رك��ز الظهري الأي�����س��ر �أي ً
�����ض��ا مما
يجعله بديل جيد جل���وردي �أل��ب��ا ،وم��ن املتوقع
�أن يكلف الفريق ما ال يقل عن  30مليون يورو.
م�����������ارك�����������ي�����������ن�����������و������������س
2يعد قلب الدفاع الربازيلي هو �أحد �أبرز الأهداف
التي يرغب العمالق الكتالوين يف �ضمها على امل�ستوى
الدفاعي وذلك من �أجل تعزيز اخلط اخللفي الذي
يعاين منذ عدة موا�سم ،و�أ�صبح الأمر �ضروريًا الآن
بعد رحيل بارترا و�إحتمالية رحيل ما�سكريانو.
 3م������اوري�������������س������ي������و ل�����ي�����م�����و������س:قلب دف��اع ال���س باملا�س ال�شاب ال��ذي يبلغ من
العمر  19عامًا فقط ولكنه ق��دم م�ستوى رائع
م��ع ف��ري��ق��ه الإ���س��ب��اين وم���ن امل��ت��وق��ع �أن يكلف
العمالق الكتالوين ما يقارب ال 30مليون يورو.
 4ج�������������������واو ك������ان�������������س������ي������ل������و:يرغب املدرب لوي�س �إنريكي يف �ضم الظهري الأمين

من �أجل تعزيز ذلك املركز الذي رحل عنه داين �ألفي�ش
ويتواجد به الآن �أليك�س فيدال فقط مما جعله يرغب
يف �ضم الإ�سباين بلريين العب �آر�سنال � ً
أي�ضا ،ومن
املتوقع �أن يكلف الالعب الفريق  25مليون يورو.
 5دي�������ن�������ي���������������س ����������س���������واري���������ز:ترغب �إدارة العمالق الكتالوين يف ا�ستعادة العبهم
ال�سابق ديني�س �سواريز الذي رحل عن الفريق على
�سبيل الإعارة ثم ان�ضم لنادي فياريال ولكن يوجد
بند يف العقد يحق لإدارة البلوغرانا �أن ت�ستعيده
وذل��ك ما طلبه ن��ادي بر�شلونة ر�سميًا م�ؤخرًا.
ن�������������ول�������������ي�������������ت�������������و:
6يعد املهاجم الإ�سباين نوليتو �أبرز الأ�سماء الهجومية
التي يرغب �إنريكي يف �ضمها هذا ال�صيف حيث �أنه
قد �أكد اهتمامه ب�ضمه منذ املو�سم املا�ضي ولكن
املفاو�ضات مل ت�سري ب�شكل جيد مع ن��ادي �سيلتا
فيغو ال��ذي يطلب  18مليون من �أج��ل الالعب.
� 7أن������ط������ون������ي������و ������س�����ان�����اب�����ري�����ا:يهتم ال��ع��م�لاق ال��ك��ت��ال��وين � ً
أي�����ض بالتعاقد مع
الع���ب ن���ادي روم���ا الإي���ط���ايل وال����ذي ق��د يكلف
ال���ف���ري���ق  15م��ل��ي��ون ي�����ورو ه����ذا ال�����ص��ي��ف.
 8ح������������������امت ب�������������ن ع���������رف���������ة:يعد النجم الفرن�سي �أحد احللول الهجومية التي قد
يلج�أ لها �إنريكي هذا ال�صيف خا�صة بعد امل�ستوى
الرائع الذي قدمه بن عرفة يف ال��دوري الفرن�سي
ه��ذا املو�سم وبعد ت�سجيله  28ه��دف ،ويرغب
�إنريكي يف جعله بديل للخط الهجومي يف كامب نو.
 9غ���������اب���������ري���������ال ج�����ي�����������س�����و������س:ت��ه��ت��م �إدارة ال��ب��ل��وغ��ران��ا ب�����ض��م ال�برازي��ل��ي
���ص��اح��ب ال 19ع��امً��ا �أي ً
�����ض��ا وال����ذي ق��د يكلف
ال����ن����ادي م���ا ي���ق���ارب ال 20م��ل��ي��ون ي����ورو.
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من هنا وهناك

ح��ام��ل ن��ش��رت ص����ورة لبطنها على
فيسبوك ...لكن ما حصل بعدها غيّر حياتها

يف العام � ،2014شاركت ال�شابة "ميغ �إيرلند"
����ص���ورة خ��ا���ص��ة ُت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ب��ط��ن��ه��ا املنتفخ
�����س��اب خ��ا���ص ب��الأم��ه��ات
ن��ت��ي��ج��ة ح��م��ل��ه��ا ع�بر ح ٍ
ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��اع��ي ...ل��ك�� ّن هذه
ال��ت��ج��رب��ة ات��خ��ذت م��ن��ع��ط��ف��اً ���س��ي��ئ��اً ب��ع��دم��ا ّمت��ت

موقع للأفالم الإباحيّة
مُ�شاركة �صور حملها عرب ٍ
خ��ا���ص ب��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يُ��ح��بّ��ون احل��وام��ل.
واليوم بعد �سنتني ،ن�شرت ال�شابة الأ�سرتاليّة
ع�بر �صفحتها اخل��ا���ص��ة ""Shut Up Meg
جت��رب��ت��ه��ا امل����ؤمل���ة ب��ه��دف ن�����ش��ر ال��ت��وع��يّ��ة ح��ول
ب�شكل ع�شوائي
خم��اط��ر ن�شر ال�صور اخلا�صة
ٍ
ع�بر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي واالن�ترن��ت.
وقالت "ميغ" عرب �صفحتها "�سرق موقع �إباحي
�أكرث من � 15صورة يل �أثناء حملي كنت قد ن�شرتها
�سابقاً عرب في�سبوك وال��ي��وم ال زل��ت �أرى الكثري
من الأمهات ين�شرن مثل هذه ال�صور و�آم��ل فقط
ً
خطرا عليه ّن".
�أن تفهمن �أ ّن ن�شر ال�صور يُ�ش ّكل
و�أ�ضافت ميغ �أ ّنها �شعرت باال�شمئزاز حني ر�أت
�صورها على املوقع الإباحي الذي را�سلته �إلكرتونياً
حلذفها بعدما هدّدت القيّمني عليه بدعاوى ق�ضائيّة.

خ��ن��ج��ر ال���ق���ذايف ال��ث��م�ين ي���ص���ادر يف تركيا
ق��ب��ل ب��ي��ع��ه ل��س��ع��ودي ب��ـ  10م�لاي�ين دوالر

بعد � 5سنوات من اختفاء خنجر القذايف امل�صنوع
م��ن ع��اج ال��ف��ي��ل ،ا�ستطاعت ق���وات الأم���ن الرتكية
�ضبطه يف �إ�سطنبول �أث��ن��اء حم��اول��ة �أح���د رج��ال
الأع���م���ال الأت�����راك بيعه ل��رج��ل �أع��م��ال �سعودي.
�صحيفة خ�بر ت���ورك ذك���رت �أن اخل��ن��ج��ر ك���ان قد
ا���ش�تراه رج���ل �أع��م��ال ت��رك��ي م��ن م��دي��ن��ة م��اردي��ن

مل ُت��ف�����ص��ح ع���ن ا���س��م��ه -مب��ب��ل��غ  4.6مالينيدوالر م���ن �أح����د ع��ن��ا���ص��ر امل��ع��ار���ض��ة الليبية.
لكن رج��ل الأع��م��ال ه��ذا مل ي�ستطع بيع اخلنجر،
وذلك بعد �أن قامت قوات الأمن الرتكية املتخ�ص�صة
مبكافحة التهريب بعملية من�سقة �أل��ق��ت القب�ض
فيها على رجل الأعمال الرتكي �أثناء توجهه لأحد
الفنادق الفاخرة مبنطقة البكريكوي ب�إ�سطنبول.
ويف ال�سياق ذات��ه �أر�سل الأم��ن الرتكي اخلنجر �إىل
غرفة ال�صاغة الأتراك التي �أكدت �أن اخلنجر �أ�صلي
وهو م�صنوع من عاج الفيل ومُزين بالذهب وال ُزمرد
وال��ي��اق��وت ،وتبلغ قيمته باحلد الأدن���ى  2مليون
دوالر.وكان رجل الأعمال الرتكي و�صل �إىل مبلغ 10
ماليني دوالر �أمريكي يف عملية البيع مع رجل الأعمال
ال�سعودي ال��ذي مل يُذكر ا�سمه كذلك ل��دواع �أمنية.

شقيقتانتوأمتتزوجانمنرجلواحدويفليلةواحدة

�أث����ارت �شقيقتان ت����و�أم م��ن ج��ن��وب �أفريقيا،
ح��ال��ة م��ن ال��ده�����ش��ة ب�سبب زواج��ه��م��ا يف ليلة
واح���دة م��ن رج��ل واح��د يبلغ عمره  50عاما.
ويبلغ عمر ال�شقيقتان "اوامي واولو�سو مازيزي
" 25عاما ،ودر�ستا التمثيل معا ،و�أكدتا �أنهما
تزوجتا من زوجهما يف يوم واح��د ،بعد �أن دفع
مهريهما ،وهما يعي�شان حاليا مع معه يف منزل واحد،
ولكل منهما حجرة منف�صلة ،وكالهما �أجنبت طفلة
يف الثالثة من عمرها من هذا الرجل ،تعي�شان معا يف
غرفه واحدة وك�أنهما تو�أم ،وكال الطفلتني تنادي
على "اوامي واولو�سو" بـ "ماما" دون تفرقة.
و�أك���دت ال��ت��و�أم �أنهما ال ت�شعران بالغرية من

بع�ضهما البع�ض ،و�أن
زوجهما يعدل بينهما
ويعرف كيف يحافظ
على عالقتهما املتزنة
مع بع�ضهما البع�ض،
ح���ت���ى �إن�������ه ي��ع��دل
بينهما يف امل��ك��امل��ات
الهاتفية والر�سائل
ا لن�صية " S M S
" ،و�إذا ات�����ص��ل
ب��واح��دة �أو �أر���س��ل لها ر���س��ال��ة ق�صرية فالبد
�أن ي��ق��وم ب��ف��ع��ل ن��ف�����س ال�����ش��يء م��ع الأخ����ري.
و�أ���ش��ارت ال�شقيقتان �إىل �أنهما ق��ررت��ا ال��زواج
م��ن رج��ل واح���د ،حتى ال ينف�صال ع��ن بع�ضهما
ال��ب��ع�����ض ،واخ���ت���ارت���ا رج�ل�ا ك��ب�يرا يف ال�سن
ميتلك اخل�برة الكافية ،التي متكنه من �إدارة
ح��ي��اة منزلية ن��اج��ح��ة ت�ضم زوج��ت�ين ت���وءم.
وقالت "اوامي واولو�سو" �أن جميع �أفراد عائلتهما
�أ�صيبوا بال�صدمة ،عندما ح�ضر الرجل �إىل املنزل
وطلب دفع مهريهما معا ،فيما عدا جدتهما التي كانت
تعلم من البداية ،برغبتهما يف الزواج من رجل واحد.

أق����ص����ر ث���ن���ائ���ي يف ال���ع���ال���م

اكتشاف مسرح أثري يزيد عمره عن  2000عام يف البرتاء

�أعلنت دائرة الآثار العامة يف االردن االثنني اكت�شاف
م�سرح �أثري �ضخم "فريد من نوعه" يف مدينة البرتاء
جنوب االردن ،يعتقد ان عمره يزيد عن  2150عاما.
وق��ال��ت وزي����رة ال�����س��ي��اح��ة واالث�����ار ل��ي��ن��ا عناب
"انه اكت�شاف هائل وفريد من نوعه يف مدينة
ال��ب�تراء االث��ري��ة ،اح��دى عجائب الدنيا ال�سبع"،
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى  225ك��ي��ل��وم�ترا ج��ن��وب عمان.
وبد�أ هذا االكت�شاف "قبل �سنتني تقريبا وا�ستخدمت
ف��ي��ه ���ص��ور الأق���م���ار اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة وال��ط��ائ��رات
ب��دون طيار وامل�سوحات االر�ضية وامليدانية".
ويعود هذا امل�سرح اىل منت�صف القرن الثاين قبل امليالد،
وهو "بناء فريد ال مثيل له يف البرتاء" ،بح�سب الوزيرة.
وبح�سب �صور الأقمار اال�صطناعية فان م�ساحة

امل�سرح الذي يرجح انه ا�ستخدم لالحتفاالت،
تبلغ اكرث من  2700مرت مربع ،وفقا للخرباء.
وهو يقع على تل يبعد قرابة  800مرت اىل
اجلنوب من مبنى اخلزنة يف املدينة الأثرية.
وي�ضم امل�����س��رح اىل جانبه ب��ن��اء �صغريا
وجمموعة من الأعمدة حول �أحد املدرجات.
وت��وق��ع رئ��ي�����س م��ف��و���ض��ي��ة �سلطة اقليم
ال���ب�ت�راء حم��م��د ال��ن��واف��ل��ة ال��ع��ث��ور على
اك��ت�����ش��اف��ات اخ����رى م��ه��م��ة ،الن "ن�سبة
املكت�شف يف البرتاء حتى الآن ال يتجاوز ."% 18
وتقع مدينة ال��ب�تراء الأث��ري��ة التي اخ��ت�يرت عام
 2007كاحدى عجائب الدنيا ال�سبع اجلديدة،
وامل�شهورة بعماراتها املنحوتة يف ال�صخر ،على
بعد  225كليومرتا جنوب ع��م��ان .وه��ي �شيدت
ع��ام  312قبل امل��ي�لاد كعا�صمة ململكة االنباط
القدمية التي �سقطت بيد الرومان عام  106للميالد.
وتعد ال��ب�تراء من املقا�صد ال�سياحية اال�سا�سية
يف االردن ،وب��ح�����س��ب ارق����ام وزارة ال�سياحة
والآث������ار زاره����ا ع���ام  2014ن��ح��و  596ال��ف
�شخ�ص ،فيما ت��راج��ع ع��دد زواره���ا ع��ام 2015
ب��ن�����س��ب��ة  27,9%ل��ي�����ص��ل اىل  430ال��ف��ا.

ثنائي يف العامل،
ب��ح��ي��ث �أن طوله
ي��ب��ل��غ 88.392
����س���ن���ت���م ً
�ت�را �أ م����ا
ه���ي 89.408
ً
�����س����ن����ت����م��ت�را .
و ي��ق��ول الثنائي
الذي ي�أمل دخول
كتاب "غيني�س"
للأرقام القيا�سية
ا ل������ع������ا مل������ي������ة،
�إ ن����ه����م����ا ت��ع��رف��ا
�إىل ب��ع�����ض��ه��م��ا
Paulo Gabriel da Silva Barros
البالغ من العمر  30عاماً  ،و  Katyuciaم���ن خ�ل�ال م��وق��ع ا ل��ت��وا���ص��ل اال ج��ت��م��ا ع��ي
 Hoshinoالبالغة  26عاماً  ،هما �أق�صر "  "MSNق����ب����ل ع�������ش���ر �����س����ن����وات.
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"يوم اللغة العربية" باملدرسة الثانوية البلدية "ب" يف شفاعمرو
مدرسة عاطف خطيب االع �دادي��ة شفاعمرو

ب�����أج����واء م��ف��ع��م��ة ب��ال��ف��رح وب��ح��ف��ل ف��ري��د من
ن��وع��ه ارت��ق��ى اىل اع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات احتفلت
مدر�سة عاطف خطيب االع��دادي��ة يف �شفاعمرو
بتخريج ال��ف��وز ال  25م��ن اب��واب��ه��ا وذل���ك يف
ق��اع��ة م��رك��ز العلوم وال��ف��ن��ون ا�شكول باي�س .
وتعددت فقرات احلفل املميز ال��ذي بدء بتالوة
م��ن ال��ذك��ر احلكيم ت�لاه��ا كلمة م��دي��ر املدر�سة
املربي معمر �صغري الذي بارك بدوره للخريجني
واخلريجات و�أكد خالل كلمته على اهمية التعليم
يف ع�صرنا هذا لأنه ال�سالح الوحيد لنا كاقلية يف
هذه البالد  .واثنى مدير املدر�سة على اخلريجني
واخلريجان من الفوج ال  25املت�ألقني واملت�ألقات
بتح�صيلهم العلمي ومتنى لهم التحليق عاليا يف

�سماء املجد بالأخالق احلميدة والتح�صيل العلمي .
كلمة الطالب قدمتها الطالبة فاطمة حمادي التي
�شكرت ادارة املدر�سة واملعلمني على االج��واء
الرائعة ومتنت ان تكمل تعليمها يف نف�س املدر�سة
,م��رك��زة الطبقة امل��رب��ي��ة وف���اء خ��واج��ا متنت
للخريجني دوام التقدم والنجاح و�أك��دت ان لكل
بداية فر�صة جديدة للنجاح لذا ا�ستغلوا فر�صة
االنتقال للمرحلة الثانوية لتكون بداية جناح لكم .
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات
بدايتها ك��ان بت�سليم �شعلة وراي���ة العلم من
ق��ب��ل ط�ل�اب ال��ت��وا���س��ع ممثلة بالطالبة فاطمة
حمادي لطالب الثوامن..وفقرات غنائية ملواهب
الغناء املميزين م��ن ط�لاب وط��ال��ب��ات املدر�سة
 ..ومب�شاهد مقطع من عار�ضة ت�شمل فعاليات
ال��ط��ب��ق��ة خ�ل�ال ال��ث�لاث ���س��ن��وات يف امل��در���س��ة .
كذلك مت تكرمي ال�سيد ح�سني ال�شاعر م�س�ؤول
م��ل��ف ال�سلة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال��ب��ل��دي��ه ع��ل��ى دعمه
للمدر�سة بربامج وم�شاريع ثقافية وتربوية .
ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل مت ت��وزي��ع ال��ب��وم ال�صور
وال�شهادات للطالب وخ��رج كل �صف مع مربيه
ل��ي��ط��ل��ق��وا ال��ب��ال��ون��ات م��ع ام��ن��ي��ت��ه��م يف احل��ي��اة
ع���ري���ف االح���ت���ف���ال اال����س���ت���اذ ب���ه���اء ط���ه اب���دع
احل�����ض��ور بكلماته امل��ع�برة و�أدائ�����ه اجلميل

�شهدت امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة "ب" يف �شفاعمرو
الأ���س��ب��وع املا�ضي ي��وم اللغة العربية بتنظيم
م��ع��ل��م��ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وم���رب���ي ال�صفوف
التدري�سية ومركزة املو�ضوع املربية هنية علي.
�شمل اليوم ،فعاليات لإبراز اللغة العربية كلغة �أم،
ب�أنهااللبنةالأ�سا�سيةيفاحلفاظعلىالهويةالعربية.
كما قام كل �صف باختيار �شخ�صية ادبية ب�شكل
ح��ر ،ومت البحث بامل�صادر االدب��ي��ة ال�ستخراج
املعلومات القيمة ودرا�سة ال�شخ�صية بعمق ،بعدها
�أبدعوا الطالب بعر�ض املعلومات من القاء �شعر،
من كتابة �أق��وال م�شهورة ومميزة لل�شخ�صية و

االنتاجات االدبية لل�شخ�صية.
ومت ع��ر���ض م�سرح ملواهب
وق��درات طالب من املدر�سة،
وا���س��ت��غ��ل ال���ط�ل�اب م��واه��ب
الر�سم يف ر�سم ال�شخ�صيات
ومواهب القاء ال�شعر ومواهب
فنية يف عر�ض النتاج االدبي
وم��واه��ب ال��ت��زي�ين ومواهب
حت�ضري العار�ضات املحو�سبة
ب�شكل ابداعي وخيال وا�سع.
اكت�سب ال��ط�لاب معلومات
ق��ي��م��ة و���ش��ام��ل��ة ،ح��ي��ث ق��ام
كل �صف ومدير املدر�سة الأ�ستاذ "علي مقبل"،
بجولة على باقي ال�صفوف بهدف التعرف على
كل االبداعات لكل ال�شخ�صيات املختارة ("جربان
خليل جربان"" ،حممود دروي�ش" ،نزار قباين",
"غ�سان كنفاين"" ،املتنبي"" ،بدر �شاكر ال�سياب"،
ف��دوى طوقان" و"توفيق زياد") ،حيث خيمت
على املدر�سة �أج��واء رائعة وراقية بهذا اليوم.
ادارة امل��در���س��ة مب��دي��ره��ا الأ���س��ت��اذ علي مقبل
تقدم �شكرها لكافة ال��ط�لاب ومعلمي املدر�سة
على تفانيهم وعملهم م��ن �أج��ل اجن��اح اليوم.

م��درس��ة شفاعمرو "ج" االب��ت��دائ��ي��ة تحصد
م���درس���ة ال��ب��ص��ل��يّ��ة ش��ف��اع��م��رو ت��خ��رج
كوكبة املرتبة األوىل بمسابقة إبداعات باللغة العربية
أخ������رى م����ن ط��ل��اب ال���صّ���ف���وف ال���سّ���ادس���ة

�����س��ب��ت يف ���س��اح��ة م��در���س��ة
�أُق���ي���م ي����وم ال ّ
ال��ب�����ص��ل�� ّي��ة ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ل��ف��وج ج��دي��د من
ال�����س��اد���س��ة ،بح�ضور
ُط��ل�اب ال ّ
�����ص��ف��وف ّ
الهيئة التدري�سية� ،أول��ي��اء ام��ور الطالب،
جلنة �أول��ي��اء االم���ور ولفيف م��ن ّ
ال�ضيوف.
تولىّ عرافة احلفل املربية بثينة �سعدة التي
�أحت��ف��ت احل�ضور بتقدميها ال�� ّرائ��ع .افتتح
االحتفال بتالوة �آيات من الذكر احلكيم تلتها
ّ
الطالبة بروج ّ
ال�صف ال�سّ اد�س .
عطارية من
ع��ل��ى �أن���غ���ام امل��و���س��ي��ق��ى ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ط�لاب
ب��ح��ف��اوة ،وب��ع��د دخ��ول��ه��م ���س��اح��ة االحتفال
ق�� ّدم��وا راي���ة امل��در���س��ة ل��ط�ّلااّ ب اخل��وام�����س.
بعدها �ألقت مديرة املدر�سة ال�سيّدة يا�سمني
خ�ضر كلمة رحّ بت من خاللها باحل�ضور وه ّن�أت

اخل��ري��ج�ين ومت�� ّن��ت
لهم م�ستقبال زاهرا
ونوهت اىل التعاون
امل�����ش�ترك وامل��ث��م��ر
بني املدر�سة وجلنة
�أول��ي��اء الأم���ور .كما
وت��وجّ ��ه��ت بكلمات
����ش���ك���ر وام���ت���ن���ان
ملربيات ال�سّ واد�س
النائب عايدة �أيوب
واملربية بثينة �سعدة
ب��الإ���ض��اف��ة للمعلمة
راوية �صفوري على
التفاين واجلهود الكبرية يف �سبيل اجناح هذا
اليوم ،كما وذكرت الإجنازات واملراتب امل�ش ّرفة
التي ح�صل عليها الطالب وحققتها املدر�سة
خ�لال ال��ع��ام ال��درا���س��ي يف جميع امل��ج��االت.
تخلل احلفل ع��دة فقرات قدّمها اخلريجون
�أنف�سهم �إمي��ان��اً بنهج املدر�سة ب�صقل وبناء
ط ّ�لاب خطباء للم�ستقبل ،حيث برع الطالب
يف ت��ق��دمي ف��ق��رات احل��ف��ل ،منها و�صلة زجل
�أدّاه��ا الطالبان م��رام طاهر وفار�س قادريّة،
كلمة اخلريجني �ألقاها الطالب حممد يا�سني،
وكلمة �أولياء الأم��ور قدّمتها �أم عز يا�سني.
اختتم االحتفال بتكرمي املتميّزين يف جميع
امل�سابقات وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني.

حققت امل��در���س��ة االب��ت��دائ��ي��ة "ج" ال��ف��وار من
���ش��ف��اع��م��رو� ،إجن����ا ًزا م�����ش ً
��رف��ا مب�شاركتها يف
االحتفال الذي �أقيم يف قاعة "يهلوم" يف رمات
ج��ان تقديرا للطالب الذين ف��ازوا يف م�سابقة
الإب��داع��ات الكتابية باللغة ال��ع�بري��ة والتي
تنظمها الكاتبة ري��ك��ا بريكوفيت�ش ك��ل ع��ام.
وب���ع���د ع����رو�����ض و�إل�����ق�����اء ال����ط��ل�اب  ،ف���از
ال��ط��ال��ب " م���ؤم��ن حممد �سعدة " م��ن ال�صف
ال�����س��اد���س "ب" م��ن م��در���س��ة ال���ف���وار "ج "
ب��امل��رت��ب��ة الأوىل ،ح��ي��ث ك��ت��ب ن ًّ
�����ص��ا بعنوان

"מה מתרחש בתוך הקלמר" .
م��ن اجل��دي��ر ذك���ره �أن ه��ذا ال��ف��وز ه��و الرابع
للمدر�سة ،حيث ف��ازت امل��در���س��ة بال�سنوات
ال�����س��اب��ق��ة ع��ن ن�����ص��و���ص كتبها ال��ط�لاب ع��ام
 2015نان�سي قادرية  2014 ،حال جعفري
ون���غ���م ح���م���اد 2013 ،ف���رن���ا����س خ��ط��ي��ب.
مديرة املدر�سة املربية جناح خازم �أك��دت ان
هذه الإجنازات تعود جلهود املربيات واملركزين
ون��ب��ارك جلميع الفائزين و�سنوا�صل التقدم
ومتثيل املدر�سة و�شفاعمرو على اكمل وجه.
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جمعية التكرير "إال" تهنئ جميع الصائمني بحلول شهر رمضان الكريم
وت����ط����ل����ق ح���م���ل���ة اع��ل�ان����ي����ة خ�����اص�����ة ت����ح����ت ش����ع����ار:

"ع� � � �ش� � � �ان أوالدي ب� � �س �ت��رج � ��ع ال�� �ق�� �ن�� �ان� ��ي"

ت��وا���ص��ل ج��م��ع��ي��ة "اال" م�����س��اع��ي��ه��ا احل��ث��ي��ث��ة م���ن اج���ل غر�س
ال���وع���ي لأه��م��ي��ة ا����س�ت�رج���اع ق���ن���اين ل�ت�ر ون�����ص��ف خ��ل�ال �شهر
رم�������ض���ان امل����ب����ارك ,اذ ق�����ررت امل���ب���ا����ش���رة ب��ح��م��ل��ة اع�لان��ي��ة
ت��وع��وي��ة حت��ت ع��ن��وان " ع�����ش��ان �أوالدي ب�����س�ترج��ع القناين".
فاحلملة االعالنية اتت لتعك�س احلقيقة بان عملية اال�سرتجاع يتوجب
ان تكون جزءا ال يتجز�أ من االهتمامات اليومية اال�سا�سية خ�صي�صا
خالل �شهر رم�ضان املبارك من اجل م�ستقبل بيئي اف�ضل للأوالد.
وياتي قرار جمعية "اال" بت�سليط اال�ضواء على االوالد و�أولياء
ام��وره��م الن االوالد ب�إمكانهم ان يكونوا خ�ير �سفراء يف البيت
وامل��ح��رك للعائالت ك��ي تقوم بعملية اال���س�ترج��اع  .وت�شرتك يف

احلملة عدة عائالت معروفة من الو�سط العربي من عائلة زعبي من
النا�صرة وعائلة حبيب اهلل من عني ماهل ,وعائلة �أبو مخ من باقة
الغربية ,وعائلة �أبو رومي من طمرة وعائلة حماجنة من �أم الفحم.
رئي�سة جمعية "اال" نحاما رونني ا�شارت اىل ان البالد حققت هذا
العام تقدما كبريا يف جمال اال�سرتجاع ومبئات الن�سب اذ تفوقت
على الواليات املتحدة و�أوروب��ا يف تكرير قناين البال�ستيك ولي�س
فقط يف ال��والي��ات املتحدة اذ ت�ساوت مع قمة ال��دول ال��رائ��دة يف
جم��ال ا�سرتجاع القناين .ان ه��ذا التفوق ن��اجت عن اال�ستثمار يف
االوالد وهم يف احل�ضانة ما يجعل االوالد عامال مهما يف تر�سيخ
عملية ا�سرتجاع القناين منذ ال�صغر وا�ستبدال الوظائف العائلية.

���ش��رك��ة ي��ف��ئ��ورا ت����اﭭوري ت��ه�� ّن��ئ م�ستهلكيها يف الو�سط
ال��ع��رب��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ض��ي��ل وتتمنى
ل���ه���م رم�������ض���ان ك�����رمي و����ص���ومً���ا م���ق���ب اً
���ول وم���ب���ار ًك���ا.
ل��ك��ل ���ش��يء يف احل��ي��اة ي��وج��د ����س��� ّر ..ح��ت��ى ���ش��وي��ـﭙ���س –

امل�����ش��روب العاملي ال��رائ��د يف جم��ال امل�شروبات الغازيّة!
ومبنا�سبة �شهر رم�ضان� ،أطلقت يفئورا حملة ت�سويقيّة
خ��ا���ص��ة ووا���س��ع��ة يف ال��و���س��ط ال��ع��رب��ي ،ت��دع��و فيها كا ّفة
م�ستهلكيها الكت�شاف ���س�� ّر ���ش��وي��ـﭙ���س :م�����ش��روب غ��ازي،
مُنع�ش وح��ي��وي ،يحتوي على ف��واك��ه حقيقيّة ويعر�ض
ت�����ش��ك��ي��ل��ة ط��ع��م��ات مُ��ن��ع�����ش��ة ���س��ت��ح��وّل وج��ب��ة الإف���ط���ار
�إىل وج��ب��ة �إح��ت��ف��ال�� ّي��ة و ُتنع�شكم ب��ع��د ي���وم ع��م ٍ��ل طويل.
يف املجموعة  7طعمات :ليموناده ورديّ��ة ،تفاح� ،إ�شكوليت
حمراء ،ليمونيد ،ﭽﭭـارنا ،عنب ،والطعم اجلديد :توت المي.
�����ي
رم�����������������ض��������ان ك�������������رمي و�إف�������������ط�������������ار ������ش�����ه ّ

دُرَّة عِلميَّــة استثنائيّــة

لذكرى رحيل الربوفيسور والخال إبراهيم فريد الدُّر
ب���ق���ل���م :م���������ارون س����ام����ي ع������ ّزام

ش��رك��ة ي��ف��ئ��ورا ت��دع��وك��م الك��ت��ش��اف س��رّ شويـبس

مجموعة تحاليات شمّينت سهلة التحضري بالطعمات
التي تعشقونها:فنكوتا ,كريم بروليه وفالن كراميل

ط����������������������ري����������������������ق����������������������ة ال����������������ت����������������ح���������������������������������ض��������ي�������ر:
 ي��ج��ب خ ّ�����ض ع��ب��وة ال�شمينت (ف��ن��ك��وت��ا ،ك���رمي ب��رول��ي��ه او ف�ل�ان ك��رام��ي��ل)
وم���ن ث���م �سكبها يف وع����اء ل��ل��ت�����س��خ�ين (�أو وع����اء للت�سخني ب��امل��ي��ك��رووي��ڤ).
ّ
�������س���خ���ن ال�����ش��م��ي��ن��ت م����ع ال���ت���ح���ري���ك امل�������س���ت���م��� ّر ع���ل���ى ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ار ه��ـ��ادئ��ة
نح����ت����ى ت����و�����ش����ك ع����ل����ى ال����غ����ل����ي����ان وم�������ن ث�����م ن���ن���زل���ه���ا ع�����ن ال���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ار.
 ن�����س��ك��ب ال�����ش��مّ��ي��ن��ت ال�����س��اخ��ن��ة يف ك�����ؤو�����س م���ق���اوم���ة ل���ل���ح���رارة ،ن�ب�رّ ده���ايف ال���ث�ل�اج���ة ح�����وايل ���س��اع��ت�ين وم����ن ث���م ن���زيّ���ن ال��ت��ح�لاي��ة ون��ق��دم��ه��ا ب�����اردة.
ل����������������������������������������ل����������������������������������������ت����������������������������������������زي��������������������ي�������������������ن:
حت�لاي��ـ��ة الفنكوتـــا :ال��ت��وت امل��ق ّ��ط��ع ،ف��واك��ه ال��غ��اب��ة��� ،س�يروپ �شوكوالطة
�أو م��ي��پ��ل ،ب���ر����ش اجل�����وز �أو �أي �إ����ض���اف���ة ت���رون���ه���ا م��ن��ا���س��ب��ة ل��ذوق��ك��م.
حتالية الكرمي بروليه :بالإمكان ّ
ر�ش �سكر بني على ال�شمينت يف الك�ؤو�س قبل التربيد
حتاليـــة الفـــــالن� :سريوپ ط��ويف كراميل يتم �إع���دادة كالتايلّ :
ن�سخن �شمينت
يوطفاتا  32%د�سم م��ع ن�صف ك���أ���س �سكر بني على ن��ار منخف�ضة حتى يذوب
ال�سكر ،ومن ثم نرفع احل��رارة اىل �أن يغلي اخلليط ثم نخف�ضها �إىل الو�سط ونطبخ
مع التحريك امل�ستمر  5-7دقائق حتى ي�صبح اخلليط لزجً ا ،ي�برّد قبل التزيني.

ماركة شوكوالطة البقرة من مجموعة شرتاوس تقدّم :صيف بارد ومُنعش

شوكالطة مُنعشة للصيف:سلسلة أل���واح ش��وك��والط��ة البقرة
ب��ط��ع��م��ات م��ي��ل��ك ش��ي��ك يُ��ن��ص��ح ب��أك��ل��ه��ا م��ب��اش��رة م��ن ال��ب� ّراد

م��ارك��ة ���ش��وك��والط��ة ال��ب��ق��رة م��ن جم��م��وع��ة ���ش�تراو���س ت�ستم ّر
ب��ال��ت��ج��دي��د وت���ق���دمي امل���ف���اج����آت احل���ل���وة �أي ً
�������ض���ا يف �أ���ش��ه��ر
ال�����ص��ي��ف ،و ًت��ط��ل��ق �سل�سلة ج��دي��دة م��ن ���ش��وك��والط��ة البقرة
بح�شوة طبقتني م��ن ال��ك��رمي بطعمات ميلك �شيك املحبوبة .
ال�������������س������ل�������������س������ل������ة ت�������������ش������م������ل  3ط������ع������م������ات:
�شوكوالطة حليب بح�شوة ك��رمي بطعم ميلك �شيك ت��وت ڤانيل
�شوكوالطة حليب بح�شوة ك��رمي بطعم ميلك �شيك �شوكو موز
و�شوكوالطة حليب بح�شوة كرمي بطعم ميلك �شيك �شوكو ڤانيل.
م�����ا مي����يّ����ز ه������ذه ال�������س���ل�������س���ة ه�����و �أن�����ه�����ا ُت���ع���ط���ي م��ت��ع��ة
ُل����ق����م����ة خم���ت���ل���ف���ة م������ن ال���������ش����وك����والط����ة امل����ع����روف����ة:
طبقتا ك���رمي ب�أن�سجة خمتلفة ،مغ ّلفتني بطبقة �شوكوالطة
رق��ي��ق��ة ،ت���و ّف���ر م��ت��ع��ة م��ن��ع�����ش��ة يف �أي�����ام ال�����ص��ي��ف احل�����ا ّرة.

يف ال�سنوات الأخرية جنحت �شوكوالطة البقرة بتغيري الفكرة ال�سائدة،
والتي تقول �إن ال�شوكوالطة ت�ؤكل فقط يف ال�شتاء ،وذلك بوا�سطة
تطوير منتجات تدمج تكنولوجيا ،و�صفات مميّزة ومفاهيم ت�سويق
مبتكرة ،وقد ّمتت مالءمة ال�شوكالطة بحيث ميكن حفظها يف الربّاد.
�إي��ال درور ،مدير ع��ام ق�سم احللوى يف �شرتاو�س ،يقول" :فئة
ال�شوكوالطة هي مو�سمية ،وهناك هبوط يف ا�ستهالك ال�شوكوالطة
يف ف�ترة ال�صيف احل���ا ّر� .أح��د حم�� ّرك��ات النم ّو الأ�سا�سية يف فئة
ال�شوكوالطة هو التجديد ،ومب��ا �أن امل�ستهلك يف البالد يحبّ �أن
ً
جهودا كبرية يف ابتكار منتجات جديدة
يج ّرب ،فنحن ن�ستثمر
ومبتكرة .الدمج بني الإنفتاح والتجديد وبني املوا�سم جعلتنا نبحث
عن حلول لفرتة ال�صيف ومن هنا جاءت فكرة �سل�سلة �شوكوالطة
البقرة بطعمات ميلك �شيك .املنتجات منا�سبة لف�صل ال�صيف
احلا ّر ،وكل �سنة من جديد نحن ُنطلق طعمات مفاجئة ومثرية" .
ط������ع������م������ات امل������ي������ل������ك ������ش�����ي�����ك ال�������ت�������ي اخ������ت���ي��رت
ل�������ش���وك���والط���ة ال�������ص���ي���ف م����ن جم���م���وع���ة ال����ب����ق����رة ه���ي:
•�شوكوالطة حليب بح�شوة كرمي بطعم ميلك �شيك توت ڤانيل
•�شوكوالطة حليب بح�شوة كرمي بطعم ميلك �شيك �شوكو موز
•�شوكوالطة حليب بح�شوة كرمي بطعم ميلك �شيك �شوكو ڤانيل.
منتجات ال�سل�سلة �س ُتباع يف ال�شبكات واحلوانيت املختارة يف
عبوة كرتون �أنيقة وف��اخ��رة ،وه��ي ب��وزن  95غ��رام لكل وحدة.

قدرة الإن�سان على العي�ش حياة هانئة تبقى رهينة
الظروف العائليّة ّ
ّ
وال�شخ�صية ،وق��درة ذاكرته على
ا�سرتجاع ذكريات ال�سنني املا�ضية ،تبقى �سجينة
خلف ق�ضبان احل�سرة ،وتكيُّف الإن�سان مع الغربة
�أم��ر م�ستحيل ،لأن��ه يبقى مُعتق ًال يف �أ�سر احلنان،
بعد �أن فقد التوا�صل الفعلي مع وطنه ،ل��ذا يبقى
راب��ط االت�صال الهاتفي الدّائم مع عائلته ،هو الذي
َ
يخ ّفف عن الإن�سان وحدته ،ه��ذا ما ق��ام به ال ّراحل
الربوفي�سور �إبراهيم ال��در ،يف �أواخ��ر حياته� ،إىل �أن
رح��ل لي�س ع ّنا فقط ،بل عن ع��امل الكتابة والإب���داع
العلمي وال ِفكري ،الذي كان ميلأ �أوقات فراغه يف غربته.
ِ
مل ت�سَ عه فرحته بزياراته �إىل �شفاعمرو عا ّم ًة و�أهله
خا�صة� ،إذ ك��ان يعتربها ف�ترة تاريخيّة ن���ادرة لن
ّ
تك ّرر ،بقيت حيّة يف وجدانه .راودته رغبة �شديدة ب�أن
يرجع لي�ستقر يف بلده ...خالل �سفريّاته �إىل منطقتنا،
كان احلنني يوجّ هه لزيارة �أهله ،مل َ
يتوان يف ذلك.
كانت ذاكرته ّ
تتم�شى معه يف �أحياء �شفاعمرو ...يف
�أز ّقة طفولته و�شبابه ،فم ّرت بجانب واجهة الذكريات
اجلميلة ،املزيّنة ب�أجمل الق�ص�ص واحلكايات التاريخيّة.
كان تع ّلقه ب�إخوته و�أخواته �شدي ًدا ،كم فر�شوا له �سجّ اد
الرتحاب واال�شتياق احلقيقيّني على �أر�ض اللقاء احلار
يف كل زياراته لهم ،كم فتحوا له بيوتهم ،فكان ً
�ضيفا
ال�صحي واالجتماعي.
ممُ ّي ًزا ب�إطاللته ،كان مر�شدهم ّ
ال�صغار ،فاعتربها �أ�سعد حلظاته،
�أحبَّ مداعبة الأطفال ّ
ين�س جريانه،
ّت�أقلم مع كل من حوله ب�سهولة ،مل َ
التقى مع �أبناء جيله فكان ف ِرحً ا بلقائهم ومرحً ا معهم،
زار �أقاربهَ ،ن ّ�شط ذاكرته معهم ،فرك�ضت ذكرياتهم
يف �ساحة املا�ضي .الربو ِف�سور �إبراهيم ،رغم املكانة
املرموقة التي و�صل �إليها ،لك ّنه �آثر الب�ساطة والتوا�ضع.
حافظ على عاداته وتقاليده ّ
ال�شرقيّة ،التي مل يتخ َّل
عنها ،فنقلها �إىل ابنتيه نلي وليلى ،رغم وجوده ّن يف
الواليات املتحدة� ،إ ّال �أ ّنهما حافظتا على اللغة العربيّة،
وزوجته لولو كانت ل�ؤل�ؤة تتو ّهج َتف ُّهمًا ووعيًا ،مُدبّرة
حكيمة لأم��ور املنزل .بقي ً
حافظا لتاريخ �شفاعمرو
بحث علمي ،من خالل �إ�صدار كتابه
ب�شكل ٍ
العظيم ،فو َّثقه ٍ
ّ
ال�شهري "�شفاعمرو ،ف�سطاط �صالح الدّين الأيّوبي".
لن �أن�سى جتمّعنا العائلي حوله ،لن�سمع منه حكاياته
العلميّة �أو ّ
ال�شعبيّة امل�س ّلية ،فاعتربته احلكواتي
املث ّقف ،الذي �س َرد لنا ب�أ�سلوبه اجلميل وال�شيّق �أجمل
احلكايات ،فيها جانب معر ّيف �أو تثقيفي ،فكان يروي
لنا ً
ق�ص�صا طريفة ح�صلت معه ،خالل جوالته العلميّة
يف دول العامل ،التي كانت تدعوه ليُلقي املحا�ضرات يف
جامعاتها ،انت�شر ا�سمه عامليًّا من خالل �أبحاثه وجتاربه

واكت�شافاته ،التي اع ُت ِمدت
كمُر ّك ٍب �أ�سا�سي يف تركيب
بع�ض الأدوي��ة ،و�أ�شهرها
ال��ت��ي ي�ستعملها ماليني
الب�شر يوميًّا ،لتخفي�ض
ِن�سبةالكولي�سرتوليفالدَّم.
كان يحب املو�سيقى العربية ،ف�أحبّ نوعيّة خا�صة جدًّا
من �أغاين الفنان اللبناين وامللتزم مار�سيل خليفة ،ف�أو َك َل
�إ ّيل مهمّة البحث عنها ،لكن مل � ِأجدها يف مكتبتي املو�سيقيّة،
وال ح ّتى يف موقع يوتيوب� ،إ ّال ال ّنادر منها ،وهذه الأغاين
حتكي واقع الإن�سان العربي ...ح ّثني على �سماع �أغاين
بوت�ش ّلي .يف �إحدى امل ّرات زارين
املطرب الإيطايل �أندريا ِ
و�أعطاين �أ�شرطة كا�سيت قدمية ،حتتوي على ت�سجيالت
ب�صوته من الأدب العربي ،طلب م ّني �أن �أحوّلها �إىل
مل ّفات مو�سيقيّة رقميّةً ،
خوفا عليها من االهرتاء ،فن ّفذت
طلبه ،هذا دليل على �أنه حاوية ثقافية �ضخمة و�شاملة.
ع�شقه الأكرب
�إىل جانب ان�شغاالته العلميَّة ،لكن بقي ِ
للغة العربية ،ف�أتقنها ً
�صرفا ون��ح��وًا و�أدبً���ا ،فكان
ّ
ُل��غ�� ِو ًّي��ا ب��ار ًع��اُ ،
فكنت �أ�ستمتع ك��ث�يرًا بجل�ساته مع
الفا�ضل �شفيق ع�� ّزام ،عندما
عمّي امل��رح��وم ،املربّي ِ
ّ
ً
تناق�شا يف الأدب العربي ،وتبادال �أبياتا من ال�شعر
العربي ال��ق��دمي ،حت�� ّدث��ا بعمُّق يف ك��اف��ة املوا�ضيع
الثقافيّة والعلميّة ،فكان الكتاب جلي�سهما و�أني�سهما.
كتابه "دليل اللغة" امل�ؤ ّلف من جز�أين ،بد�أ يف كتابته
عمّه املرحوم نقوال ال��دُّر ،وهو �أحد م�ؤ�سّ �سي منظمة
التحرير الفل�سطينيّة ،لكن وافته املنيّة قبل �أن يُكمله،
ف���أ ّمت الربوفي�سور �إبراهيم ت�أليفه ...وه��ذا الكتاب
يُعترب �شهادة تقدي ٍر منه للغة العربية ،التي خاف
ال�صاعدة
عليها من الإه��م��ال ،وخ��اف على الأج��ي��ال ّ
من اال�ستهتار بقيمتها العالية َ
وعظمَتها الإبداعيّة.
ُبحر يف حميط كلمات ومعاين
ظ َّل الربوفي�سور �إبراهيم ي ِ
اللغة العربية ،ح ّتى �أ�صدر ً
الحقا كتابه "�أ�صول الكتابة
ال�صحيحة" ،والذي يعتمد على معرفة معنى الكلمة
ّ
و�أ�صولها ال ّنحويّة ،دون الإ�سراف بال ّتعمُّق �أو التعليل،
ً
متجاو ًزا اال�ستعماالت ال�� ّن��ادرةُ .
حمظوظا �أ ّنه
كنت
ن�ص
�أعطاين بع�ض الإر�شادات املفيدة ،يف كيفيّة كتابة ٍ
ق��ويٍّ دون اللجوء �إىل التعقيد ال ّن ّ�صي ،وع ِم ُلت بها
واكت�شفت �أنها �ساعدتني يف ن�صو�صي املتنوّعة .عندما
كان ُ
ينظر �إىل بع�ض كتاباتي ،كانت نظرته مجِ هريّة،
تكت�شف بواطن ّ
ال�ضعف يف ال ّن�ص ،مبج ّرد �أن ينظر
�إل��ي��ه ،وك��ان يُعجَ ب با�ستعماالتي الفنيّة للكلمات.
الدُّرر العلميّة الرائعة ،التي �سطعَت يف �أرجاء العا َملني
الغربي والعربي ،مل ُت رِن انتباه م�ؤ�سّ �ساتنا الثقافيّة بنور
الوفاء لهذا الإن�سان ال�شفاعمري العبقري ،ومل ُتف ّكر
يومًا للأ�سف �أن ُتك ّرم �إبراهيم الدُّر� ،أو ُتقدّر �إجنازاته.
يف �أي مكان حول العامل ،كان دائمًا يفتخر �أنه ابن مدينة
�شفاعمرو التاريخيّة� ،إ ّال �إدارات البلديات املتعاقبة مل
تفتخر به كما يليق ب�شخ�صيّة عظيمة مثله ،فقط بع�ض
و�سائل الإع�لام املحليّة �س ّلطت ال�ضوء عليه ،فهو مل
يبحث يومًا عن ُّ
ال�شهرة �أو ُّ
الظهور الإعالمي ،بل كانت
ُّ
ال�شهرة تالحقه يف كل مكان ،يكفي �أنه حظي ب�شهرة
العلمية على
اجتماعية من �أهل بلده ،واعرتافهم ب�أف�ضاله ِ
الب�شريّة كافة ،بالن�سبة له هذا �أعظم تكرمي ناله يف حياته.
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مقاالت

17.06.2016

الكلب يف نظر امل���رأة األمل��ان��ي��ة أك��ث��ر إخالصاً الجزء ال ّثامن والحبل على الجرّار

م����ن ال����رج����ل ألن�����ه ال ي���ك���ذب وال ي��خ��ون
اإلع�ل�ام���ي أح��م��د ح����ازم ـ��ـ��ـ��ـ ب��رل�ين

يف ال��ع��دي��د م��ن املجتمعات ال��ع��رب��ي��ة ،ي�صفون
حياة االن�سان املنبوذ يف جمتمعه ب�أنه يعي�ش
مثل ال��ك�لاب� ،أي ال قيمة وال اح�ت�رام ل��ه .لكن
الأ�صح �أن يقول ه���ؤالء :مثل الكالب يف العامل
الثالث ،ال��ذي تنتمي �إليه املجتمعات العربية،
لأن ال��ك�لاب يف �أوروب����ا تعي�ش عند �أ�صحابها
ح��ي��اة رف��اه��ي��ة ،يتمنى امل�لاي�ين م��ن الب�شر يف
ال��ع��امل الثالث �أن يعي�شوا مثل ه��ذه احلياة.
واحلديث عن الكالب يف �أوروب���ا ،وبالتحديد يف
�أملانيا على �سبيل املثال ،هو حديث �شيق ويدعو
اىل الإ�ستغراب يف نف�س الوقت ،ملا يتمتع به الكلب
الأملاين من رفاهية ودالل ،خ�صو�صا فيما يتعلق
بالرعاية وال��ط��ع��ام وال��ع�لاج .وحتى الألعاب
املخ�ص�صة للكالب لها ميزاتها .فهناك بع�ض
االطعمة للكالب ال تختلف من ناحية النوعية عن
طعام االن�سان ،لدرجة ان الكالب املري�ضة او التي
هرمت عند �أ�صحابها لها �أطعمة خا�صة ،ي�صل
�سعر الكيلو غرام الواحد منها اىل ثالثني يورو.
وق��د لفت نظري خ�بر يف موقع �إخ��ب��اري �أمل��اين،
م��ف��اده �أن ث��ريّ��ا ت��رك ج���زء�أً م��ن ث��روت��ه لكلبه.
مبعنى �أن الرثيّ خ�ص�ص مبلغاً من املال جلمعية
خا�صة بالكالب مقابل االهتمام املميز بكلبه.
و�أو���ص��ى يف و�صيته �أن يقوم حماميه ب� ّإطالع
متوا�صل على كيفية تعامل اجلمعية مع الكلب.
املعلومات املتوفرة تقول �إن غالبية البيوت
االملانية يوجد فيها كلب او قطة ،وان الكلب
له مكانة عند امل��ر�أة الأملانية ب�شكل ع��ام� ،أهم
م��ن م��ك��ان��ة ال��رج��ل ،لأن��ه��ا ت���رى ف��ي��ه الأ���ص��دق
والأك�ثر �إخال�صا .فالكلب ال يكذب وال يخون،
وال ي�س�أل �صاحبته �أي��ن كانت؟ وم��اذا فعلت؟!
وااله��ت��م��ام بالكلب ي�ستمر ح��ت��ى ب��ع��د موته.
و�إذا كانت الدولة الأملانية جم�برة على توفري
م�ساحات للمقابر الب�شرية ،ف�إنها جمربة �أي�ضا

ع��ل��ى ت��وف�ير م�ساحات
ل��دف��ن ال��ك�لاب امل��وت��ى.
ف��ف��ي م��دي��ن��ة كولونيا
خ�����ص�����ص��ت ال�سلطات
الأملانية مقربة للكالب،
ي�صعب على االن�سان
ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه��ا وب�ين
املقابر الب�شرية فيما يتعلق باالهتمام بالقبور،
با�ستثناء �شكل القرب والكتابات املوجودة عليه.
معلومات االحتاد الأملاين لدفن احليوانات ،تفيد
ب�أن دخل مكاتب الدفن املخ�ص�صة للكالب والقطط
يبلغ ع�شرة ماليني يورو �سنوياً ،وان تكلفة دفن
الكلب قد ت�صل �إىل  800ي��ورو .ورغ��م كل هذا
الإهتمام بالكلب� ،إال �أن دوائر ال�ضريبة يف �أملانيا ال
تعفي �صاحب الكلب من دفع ال�ضريبة� ،إذ يتوجب
عليه دفعها ع��ن كلبه .وي��ق��در جممل �ضرائب
ال��ك�لاب ب��ح��وايل  250مليون ي��ورو �سنويا!..
اجلهات اخلا�صة باحليوانات املنزلية يف �أملانيا،
تقول �إن الدولة الأملانية يوجد فيها �سبعة ماليني
من الكالب خمتلفة االنواع� ،إ�ضافة �إىل  13مليون
قطة ،ت�صل تكلفتها ال�سنوية �إىل �أربعة مليارات
يورو .ويقوم باالعتناء بها � 25ألف طبيب بيطري،
جاهزين دائما ليل نهار لرعايتهم .وهذا يعني �أن
هناك اكرث من طبيب لكل �ألف من هذه احليوانات
املنزلية ،يف وقت يوجد فيه اقل من طبيب واحد
لكل الف �إن�سان يف الدولة العربية ال�صومال .ويف
افريقيا ب�شكل ع��ام يوجد طبيان فقط لكل الف
�شخ�ص .لكن امل�أ�ساة الكبرية يف زامبيا ،حيث تقول
منظمة "اوك�سفام" اخلريية ومقرها بريطانيا،
�إن هناك طبيباً واح ً
��دا لكل � 14أل��ف �شخ�ص!..
ب��ق��ي ع��ل ّ��ي ال���ق���ول �إن ع���دد ج��م��ع��ي��ات ال��رف��ق
ب���احل���ي���وان ب�����ش��ك��ل ع����ام يف �أوروب��������ا� ،أك�ث�ر
م���ن ع����دد ج��م��ع��ي��ات ح���ق���وق االن���������س����ان!!..

خ����������اط����������رة -م������ع���ي��ن أب������������و ع���ب���ي���د

م������دي������ن������ت������ي
يف ليلة مقمرة ،و�أن��ا �أب��ك��ي ب�صمت و�أت���أمّ��ل
جن����وم����ك ،و�أع���ي�������ش ال����وح����دة م��ك��ت��وف
الذكريات�،أحدّق بك لأين �أعلم �أ ّن النظر �إليك
�سفر ال ينتهي! وعندما تظهر يف الأفق البعيد
خيوط بنف�سجيّة ،وتت�سابق خيوط الفجر قبل
عيني و�أبقى يقظا.
�إ�شراقها ،تن�سدل �أه��داب ّ
�أع���ود �إىل مقعدي ّ
املف�ضل لأ���س��ط��ر كلماتي
ه����ذه ،و�أت�������س���اءل �أم����ا زل���ت ف���وق �أم����واج
احل��ي��اة ال�����ص��اخ��ب��ة ت��ب��ح��ث�ين ع��ن مر�سى؟
وه�����ل ����س���اف���رت �أح��ل��ام�����ك ب��ل�ا رج���ع���ة؟
يا ت��رى م��اذا �سيكون م�صريي ،و�أن��ا �أع��زف
خ��ارج الإي��ق��اع ،وقلبي يبتعد عن م�ساحتك،
ماذا ح ّلبك؟ تغريت وتغريت �أحوالك،هواك
� ،أفراحك� ،أحزانك،ابت�سامتك،حواكريك،بيا

درك،ح��ارات��ك�،أج��وا
�ؤك ،ج��دول �أعمالك،
ح��ت��ى وج���وه امل���ارة
و�أع������ز الأ����ص���دق���اء
 ...ق������������������اء ق���������������اءق���������������اء .
ُ
اغت�سلت يف مياه املحيطات والأن��ه��ار
مهما
واجل��داول والينابيع و�شربت منها� ،ستظ ّل
مياهك ،مدينتي ،جتري يف عروقي� .أُق�سم لك
و�أعدك �أن ال �شيء يهدّئ من روعي ،و�أين لن �أتغيرّ
مهما كانت الظروف والأح��وال� ،سيظ ّل قلبي
يخفق بحبّك ،وقلمي يكتب عنك بالقلم العري�ض
م��دار ال�ساعة� .أع��ب��دك ح ّتى اجلنون�،صار
حبك م�ش ِّر ً�شا يف ذاكرتي،يتف ّرع يف واح��ات
�صدري،ولو �أطف�أوا �أنوار قلعتك ال�شاخمة!!

ب��������ق��������ل��������م :زه����������ي����������ر دع������ي������م
ب�������اب احل����������ارة اجل��������زء ال����ث����ام����ن واحل����ب����ل
ع����ل����ى اجل�������������� ّرار ك����م����ا ت�����ق�����ول ج������دّت������ي .
و�أب���و ال�� ّن��ار – كما ق��ال��ت يف ت��غ��ري��دة جميلة لها
�����س��يّ��دات اجل��م��ي�لات -و�أب����و ال�� ّن��ار منذ
اح���دى ال ّ
م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ق��د م��ن ال��زم��ن وه���و ي��ع��ال��ج عني
البدائي.
القطع احل��دي��ديّ��ة يف ذات ال��ف��رن ال��ق��دمي
ّ
دعوين اتكهن �أ ّن باب احلارة �سي�صل اىل منزلتني على
الأق ّل ،و�سيطارده الكثري من امل�سل�سالت العربيّة التي
تعجّ بها ف�ضائياتنا ؛ تعجّ بغزارة فما ان ينتهي م�سل�سل
حتى يبد�أ � َآخر  ،والوجوه هي الوجوه  ،واحلكايات
هي احلكايات  ،واحلارة هي احلارة بتغيري ب�سيط.
ُ
تابعت مع زوجتي �أحد
قبل ع��دّة �أي��ام وبال�صدفة
امل�سل�سالت �إيّ��اه��ا و�إذا �صبيّة �سوريّة جميلة كما
العادة تنحني اىل االر���ض لتلتقط فيما �أذك��ر عق ًدا
�سقط منها  ،فتك�شف النقاب عن وجهها ...فيا للعار
وال�شنار ويا للهول ويا للم�صيبة العظمى !!! فقد
�شاهدها �شاب كان هناك وتبادل معها النظرات  ..ومل
ينته االمر عند هذا احل ّد ويا ليته انتهى ،فالطامة
الكربى �أ ّن احدى ال�سيّدات ر�أت هذا امل�شهد "احلرام"
فحملته اىل احل��ارة بن�سائها ورجالها و�أطفالها ،
فملأ اال�ستياء والقيل وال��ق��ال كل نف�س وانتف�ضت
احل����ارة وث����ارت ك��م��ا ف���ارت ال��دم��اء يف ال��ع��روق .
وق�ضيت ثالثة �أرب��اع ال�ساعة من العمر يف ق�ضية
ال��وج��ه املك�شوف والعينني املكحولتني وال�شاب ّ
خمتل�س ال�� ّن َ��ظ��ر ..ه��ذا الوجه وه��ذه العينان التي
التقت �صدفة او عن غري ق�صد بعينني خ�شنتني كانت
مدار االحداث يف ذاك امل�سل�سل الذي ن�سيت ا�سمه !
حقيقة ..بحر م��ن امل�سل�سالت يجعل الغوّا�ص
امل��اه��ر وامل��ت��م�� ّر���س ان ي��غ��رق  ،م�سل�سالت ك ّلها
ت�صبّ يف ذات الفكرة  :امل��ر�أة  ،ال��زواج  ،الإ�شاعة
 ،ال��ط�لاق  ،ال����زواج م��ن ثانية وث��ال��ث��ة وال��ع��ادات
اجل��م��ي��ل��ة ! ال��ت��ي �أك����ل ع��ل��ي��ه��ا ال��� ّده���ر و���ش��رب.

وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه ه��و  :م��اذا تفيدنا
ه��ذه امل�سل�سالت يف هذا
ال���زم���ن ال���راك�������ض نحو
االخرتاعات يف ك ّل �ساعة
 ،ون��ح��ن خ��ام��ل��ون نلوك
املا�ضي وجن ّرته ونبكي الفقر والفقراء  ،يف حني ن�صرف
ماليني الدوالرات عليها هبا ًء منثورًا  ،وكان مبقدورنا
�أن نو ّزعها على فقراءنا الذين ملأوا الأر�ض البحار.
لقد بات الأم��ر ع��اد ًة وادم��ا ًن��ا وخم�� ِّدرًا  ،و�أ�ضحت
القنوات الف�ضائية املزروعة يف �شرقنا بكثافة مهولة ،
�أ�ضحت �إمّا للم�أكوالت والطبخ و�إمّا للم�سل�سالت البائتة
التي تعدو بنا اىل الوراء للحكم الفرن�سي والعثماين.
���ش�� ّر ال��ب��ل�� ّي��ة م��ا يُ�����ض��ح��ك ! ف��ن��ح��ن ن�ضحك على
نفو�سنا وعلى �شعوبنا  ،فنلوك املا�ضي وال نتج ّر�أ
�أن ن��ق��اب��ل احل��ا���ض��ر والآت�����ي ل��ئ�لا ن��ظ��ه��ر يف عني
ال�شم�س واحلقيقة  ،ولئال ُن�صدَم  ،فحالنا بائ�س
و�أك�ث�ر  ،وح��ال��ت��ن��ا ت�����س��ت��د ّر ال��ع��ط��ف وال��� ّ��ش��ف��ق��ة ...
حم ًدا للربّ دومً��ا ..وح��م�� ًدا جزيلاً له لأ ّن��ن��ا يف هذا
ال�شهر ب��ال�� ّذات نعي�ش يف معمان م��ب��اري��ات كوبا
امريكا وك�أ�س اليورو  ،فعلى الأق�� ّل هناك مُتن ّف�س
وبارقة �أم��ل  ،وهناك خمرج  ،فمباريات كرة القدم
فيها م��ن الزرك�شة �شيء جميل  ،ب��ل ت���أخ��ذك على
جناحيها بعي ًدا بعي ًدا اىل العطاء والبذل واملناف�سة
ال�شريفة واجلهاد ا َ
حل�سَ ن  ،رغم �أ ّن هناك ما يُع ّكر
ب�شغب غري مُ�ستحبّ ومُ��دان.
ه��ذه ال�� ّروح اجلميلة
ٍ
و�أخ�يرًا �أق��ول – و�أن��ا �أعلم �أ ّن هناك من �سيخالفني
ال���ر�أي – �أ ّن ه��ذه امل�سل�سالت او معظمها بزخمها
وفي�ضانها ت�سرق �أحالمنا م ّنا وتدفن �آمالنا وطموحاتنا
وتعود بنا اىل اقدام وب�ساطري الفرن�سيني واالتراك،
او يف �أف�ضل احلاالت جتعلنا نروح نتغ ّزل ِب " عقيد
الكهربائي !!!
احلا ّرة" وك���أن��ه مُكت�شف امل�صباح
ّ

ورْد

( مب���ن���ا����س���ب���ة والدة ح����ف����ي����دي ال����ث����ال����ث ورد ����س���اه���ر
دع����ي����م يف م���������س����اء ال����ع����ا�����ش����ر م�����ن حَ �������زي�������ران ) 2016

ورد...
ق�صيد ُة ِع ْ�ش ٍق و�سَ ر ْد
تمُ طرنا حُ بًّا ..
وعطرًا و�شهد
ال�صيْف
جاءَنا يف ّ
م َع الأثما ِر والأقمار
والهم�سات ...
ِ
ً
حتقيقا لوعد
ّ
ُ
خطه الإله لنا
�ضلوعنا
يف ِ
يف دفا ِترنا ..
يف خاليانا
�أملاً وعَ هد
وغ ّناه �شعرًا جميلاً
على ِ�شفا ِه ال َّزهر
َغ َز اًل و�ص ّد
ما � َ
أحيالك �صغريي
القلوب
ف�أنت يف ِ
حُ بٌّ ووَجد

غ ّردْنا بكا ًء
احت ْفنا ح�ضورًا
ْ
واف�ض علينا من ِع ّز َك
� ًألقا وجمد
فل�ساهر انت كونٌ
وملي�سا �سع ٌد ورغد
غ ّردْنا زقزقة  ،وو�شو�شة
ف�أنا يا " �سيدو"
املالك-
يا �صن ّو ِ
�أ�سع ُد جَ ّد
�أحبّك لو تعلم
�أحبُّ قدومَك
�أحبُّ عط َر َك...
أحب يومَك ولي َلك والغد
� ُّ
فناغني يا �صغريي
اجبني ...
الرباءة منكْ
ف�صرخ ُة
ِ
�أجم ُل ر ّد
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الصحة

نوع طعام السحور يؤثر على الشعور بالعطش والجوع

ي�أتي �شهر رم�ضان الف�ضيل هذه ال�سنة يف ف�صل
ال�صيف حيث يكون ع��دد �ساعات النهار الأط��ول
خالل العام مما يزيد من �صعوبة ال�صيام ،ولذلك
يجب على ال�صائم االنتباه لنوع الطعام وال�سوائل
ال��ت��ي يتناولها وخ��ا���ص��ة على وج��ب��ة ال�سحور.
تعد هذه الوجبة �أ�سا�سية خالل �شهر رم�ضان من
الناحيةال�صحية،لأنهامتدال�صائمبالطاقةوال�سوائل
الالزمة له طوال النهار ،ولنوعية الطعام ت�أثري على
ال�شعور بالعط�ش واجل��وع ،ولي�س كميته فقط.
ون����ق����دم ل���ك���م ب��ع�����ض ال��ن�����ص��ائ��ح امل���ف���ي���دة:
•ت�أخري وجبة ال�سحور ق��در الإم��ك��ان للتخفيف
م���ن ال�����ش��ع��ور ب���اجل���وع خ�ل�ال وق���ت ال�����ص��ي��ام.
•تناول كمية كافية م��ن الطعام وخا�صة �إذا
ك��ان العمل خ�لال ال��ن��ه��ار يتطلب ج��ه ً
��دا بدنياً.

•تناول الأط��ع��م��ة
ال������ت������ي ت���ه�������ض���م
ب���ب���طء ك��ال��ل��ح��وم
وال��ب�روت����ي����ن����ات
الأخرى� ،أو احلاوية
ع��ل��ى الأل���ي���اف مثل
احل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة
والبقول واخل�ضار
وال���ف���واك���ه ،لأن��ه��ا
ت��ب��ق��ى مل���دة طويلة
ب������امل������ع������دة وال
ت�����س��ب��ب ارت����ف����اع����اً ����س���ري���ع���اً ب�����س��ك��ر ال�����دم.
•عدم ت��ن��اول الأط��ع��م��ة امل��احل��ة على ال�سحور
ك���ال���ل���ح���وم امل��م��ل��ح��ة والأ�����س����م����اك امل��م��ل��ح��ة
وامل��ك�����س��رات وال�����ش��ي��ب�����س وك��ذل��ك ال��ت��ق��ل��ي��ل من
ال��ب��ه��ارات لأن��ه��ا ت��زي��د م��ن ال�����ش��ع��ور بالعط�ش.
•يف�ضل ع��دم تناول امل�شروبات احل��اوي��ة على
الكافيني يف ال�سحور ب�سبب ت�أثريها امل��در للماء.
•للفواكه ت�أثري جيد يف التخفيف من العط�ش ملا حتتويه
من البوتا�سيوم الذي يخفف من ال�شعور بالعط�ش.
•تناول امل���اء ط���وال ال��ف�ترة م��ن الإف��ط��ار �إىل
ال�سحور بكميات معتدلة وذل���ك للحفاظ على
كمية م��اء ثابتة يف اجل�سم ،فتناول كمية كبرية
دفعة واح��دة ت���ؤدي �إىل التخل�ص منها ب�سرعة.

هكذا تضمن صياماً صحياً دون مشاكل!

العديد من ال�صائمني يعانون من م�شاكل يف اله�ضم بعد
تناول وجبة الإفطار ،وال�شعور باالمتالء امل�صحوب
بحرقة املعدة� ،إ�ضافة �إىل ال�شعور امل�ستمر بالعط�ش.
وعادة ما متتلئ املوائد على وجبة الإفطار بكل ما
لذ وطاب من الأطعمة ال�شهية والد�سمة ،م�صحوبة
بالع�صائر املليئة بال�سكريات ،لنتبعها باحللويات
اللذيذة .وبعد االنتهاء من وجبة الإفطار ال�شهية،
ت��ب��د�أ املعاناة يف اله�ضم ،وال��ت��ي غالباً م��ا ت�ستمر
�إىل وجبة ال�سحور .ويف كثري م��ن الأوق���ات نلج�أ
ل�ل��أدوي���ة امل��ه�����ض��م��ة وامل�����ض��ادة حل��رق��ة امل��ع��دة.
ودائماً ين�صح خرباء التغذية ب�أن تتوفر يف وجبات
الطعام التي نتناولها خالل ال�شهر الكرمي كميات كافية
من ال�سعرات احلرارية والعنا�صر املغذيّة من جميع
املجموعات الغذائية الرئي�سية كاحلبوب والفواكه
واخل�ضروات والربوتني ومنتجات الألبان� ،إىل جانب
ال�سوائل لرتطيب اجل�سم وجتنب التعر�ض للجفاف

ب�سبب ارت��ف��اع درج��ات احل��رارة.
ون�����ش��ر م���وق���ع "بولد �سكاي"
امل��ع��ن��ي ب��ال�����ص��ح��ة  3ن�����ص��ائ��ح
غذائية لل�صائمني ميكن �أن تقلل
م��ن امل�����ش��اك��ل امل��رت��ب��ط��ة باله�ضم
وت�����ض��م��ن ���ص��ي��ام��اً ���ص��ح��ي��اً ب��دون
م�شاكل خالل ال�شهر الكرمي ،وهي:
 1الأط���ب���اق اخل��ف��ي��ف��ة �أث��ن��اءوج��ب��ة الإف���ط���ار ..ف��م��ن الأف�ضل
االب��ت��ع��اد ع��ن الأط��ع��م��ة الد�سمة
املليئة بالدهون والغنية بالتوابل احلارة ،لن�ضمن
�سهولة اله�ضم واالب��ت��ع��اد ع��ن امل�شاكل املعوية.
 2الإكثار من اخل�ضروات والفواكه ..فمن املهم�أن تت�ضمن الوجبتان اللتان نتناولهما خالل �شهر
ال�صيام على الفواكه واخل�ضروات الكافية ل�ضمان
ح�صول اجل�سم على العنا�صر الغذائية الالزمة،
وكذلك ل�ضمان عملية ه�ضم �سل�سة .كذلك يجب الرتكيز
على اخل�ضروات والفواكه الغنية باملياه لإم��داد
اجل�سم بحاجته من املياه خالل �أيام ال�صيام الطويلة.
 3الأطعمة الغنية بالربوتينات والن�شويات�أث���ن���اء وج��ب��ة ال�����س��ح��ور ..ف��الأط��ع��م��ة الغنية
بالربوتينات والن�شويات امل��رك��ب��ة حت��اف��ظ على
ال�����ش��ع��ور ب��ال�����ش��ب��ع واالم���ت�ل�اء مل���دة �أط�����ول ،ل��ذا
فمن امل��ه��م �أن تت�ضمن وج��ب��ة ال�سحور منتجات
الأل��ب��ان وال��ل��وز وال�����ش��وف��ان وال��ب��ق��ول��ي��ات ..ال��خ.

شهر رمضان ..فرصة ذهبية للتخلص من التدخني كيف تتخلص من انتفاخ البطن وعسر الهضم يف رمضان؟

جاء يف تقرير الكلية امللكية للأطباء بلندن �أن تدخني
ال�سجائر يف الع�صر احلديث ي�سبب من الوفيات ما
كانت ت�سببه �أ�شد الأوبئة ً
خطرا يف الع�صور ال�سابقة.
�أ��������������ض�������������رار ب�����اجل�����م�����ل�����ة:
•
التدخني �إف�ساد ل�صحة الإن�سان و�سبب لإ�صابته
بالعديد من الأم��را���ض وامل�ضاعفات ال�صحية� ،إذ
يحتوي دخان ال�سيجارة على �أكرث من  4000نوع
من املواد الكيميائية ال�ضارة ،منها بالطبع م�سببات
ال�سرطان ،بالإ�ضافة �إىل مواد �سامة �أخرى مثل �أول
�أك�سيد الكربون ،والفحم ،والزرنيخ ،والر�صا�ص.
ويقول �أح��د �أه��م �أط��ب��اء ال�سرطان" :م�ضى على
عالجي لل�سرطان �أكرث من  25عاماً ،وجميع من زارين
من امل�صابني ب�سرطان احلنجرة كانوا مدخنني".
فالتدخني عدو لدود جلهاز التنف�س� ،أحد �أهم �أجهزة
اجل�سم على الإطالق ،كونه اجلهاز الوحيد املت�صل
ً
ات�صاال دائماً ،من خالل عمليتي
باملحيط اخلارجي
ال�شهيق والزفري ،وهو امل�صدر الوحيد لإم��داد كل
�أع�ضاء وخاليا اجل�سم بالأك�سجني الالزم حليويتها.
كذلك للتدخني �آثار �سيئة كثرية مثل :م�شاكل جن�سية
يف االنت�صاب ،تلف �شبكية العني (امل�سبب للعمى)،
كرثة ال�سعال ،توقف منو اجل�سم ،هبوط م�ستوى

الذكاء ،وع�صبية املزاج� .إ�ضافة �إىل دوره يف
حدوث ال�سكتة الدماغية والنوبة القلبية.
وق��د �أث��ب��ت كثري م��ن البحوث العلمية،
�أن ت���دخ�ي�ن ����س���ي���ج���ارة واح������دة �أو
ك���اف لأن يخف�ض درج��ة
���س��ي��ج��ارت�ين ٍ
ح����رارة اجل��ل��د يف �أط����راف الأ���ص��اب��ع.
اع�������ت�������ق�������اد خ������اط������ئ:
•
وبالرغم من كل ما �سبق ي��رى كثري من
امل��دخ��ن�ين �أن الإق��ل�اع عنه م��ن الأم���ور
ال�صعبة ،وه��ذا االعتقاد خاطئ مت��ام��اً ،فلو كان
ه��ذا �صحيحاً لعانى املدخنون يف نهار رم�ضان،
ولعجزوا عن ممار�سة حياتهم اليومية املعتادة
خالل فرتة ال�صيام التي تتجاوز � 10ساعات يومياً.
وم��ا بقاء املدخنني �ساعات طويلة ب��دون تدخني
�إال دل��ي��ل وا���ض��ح ع��ل��ى �أن الإن�����س��ان ميتلك من
ال��ق��درة وق���وة الإرادة ،م��ا يمُ�� ّك��ن��ه م��ن التغلب
ع��ل��ى �إدم�����ان ه���ذه ال���ع���ادة امل���دم���رة ل�صحته.
يكت�سب املدخن خالل �شهر رم�ضان فوائد عظيمة
ب�سبب امتناعه عن ال�سجائر لفرتات طويلة� ،أهمها
تروي�ض النف�س لالمتناع نهائياً عن التدخني� ،إ�ضافة
�إىل تنظيف اجلهاز التنف�سي والتخل�ص من �أول �أك�سيد
الكربون العالق به ،كذلك ف�إن معدل �ضربات القلب
و�ضغط الدم يعودان �إىل حالتهما الطبيعية ،وخالل
�أيام قليلة تتح�سن لدى املدخن حا�ستا ال�شم والتذوق.
وبعد الإق�ل�اع ال��ت��ام ع��ن التدخني ،ت���زداد فر�صة
امل��دخ��ن يف ال��ت��م��ت��ع ب��ح��ي��اة �أط�����ول ،وب��ع��د 10
���س��ن��وات م��ن الإق�ل�اع تقل فر�صة ال��وف��اة ب�سبب
�سرطان ال��رئ��ة بن�سبة  ،30-50%كذلك يقهر
اجل�سم �أمرا�ض القلب واجلهاز التنف�سي املزمنة.

يعد انتفاخ البطن م��ن �أك�بر امل�شاكل التي تواجه
ال�صائم يف �شهر رم�ضان جراء اختالف �أوق��ات تناول
الطعام واتباع عادات غذائية ت�ؤدي �إىل ع�سر اله�ضم.
واالن��ت��ف��اخ ه��و وج���ود كمية زائ���دة م��ن ال��ه��واء� ،أو
الغازات يف املعدة والقناة اله�ضمية ،مما ي���ؤدي �إىل
تو�سع وانتفاخ البطن .ومن اجل جتنب هذا االنتفاخ
يجب اتباع عادات غذائية �صحية للتخل�ص من ع�سر
اله�ضم ومعاجلته من خالل جمموعة من الن�صائح.
 تعوي�ض امل���اء ال���ذي ف��ق��ده ال�صائم ط���وال نهارال��ي��وم ب�شرب م��ا ب�ين � 8إىل � 10أك���واب م��ن امل��اء يف
الفرتة ما بني الإفطار وال�سحور لأن نق�ص ال�سوائل
يعد ال�سبب الرئي�سي للإم�ساك يف �شهر رم�ضان.
 تناول احلبوب الكاملة بدال من اخلبز والأرز الأبي�ضوهي متوفرة يف املعكرونة امل�صنوعة من طحني القمح
ذي احلبة الكاملة والربغل والفريكة وال�شعري والأرز
البني والك�سك�سي امل�صنوع م��ن طحني قمح كامل
وال�شوفان .و�إن اتباع هذا النظام الغذائي يحد كثريا
من �أعرا�ض االنتفاخ ،نظرا لأن مكوناته حتتوي على

ف��ي��ت��ام�ين "ب" ال����ذي ي��ح��ارب
ان��ت��ف��اخ ال��ب��ط��ن ب�شكل كبري.
 تناول الطعام ببطء وم�ضغهجيدا،النهذاي�سهلعمليةاله�ضم.
 ت��ن��اول ال��ل�بن ال��رائ��ب ال��ذيي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��راث��ي��م مفيدة
حية �أو تناول �أقرا�ص اجلراثيم
امل��ف��ي��دة (،)probiotics
لأن النق�ص يف ه��ذه اجلراثيم
املفيدة ي���ؤدي �إىل ه�ضم الطعام
ب�شكل ج��زئ��ي غ�ير ك��ام��ل و�إىل
ت��ك��ون االن��ت��ف��اخ��ات وال��غ��ازات.
 ق����ل����ل م������ن ا����س���ت���ه�ل�اكاخل�����ض��ار النيئة وا�ستبدالها
ب��اخل�����ض��ار امل��ط��ب��وخ��ة �أو ����ش���ورب���ات اخل�����ض��ار.
 ح������اول ب���ق���در الإم�����ك�����ان ت��خ��ف��ي��ف امل���ل���ح يفال��ط��ع��ام ،لأن امل��ل��ح يت�سبب يف اح��ت��ب��ا���س امل���اء
يف اجل�������س���م ،وال�������ذي ي��ن��ت��ج ع���ن���ه االن���ت���ف���اخ.
 جتنب اال�ستلقاء بعد ت��ن��اول الوجبة مبا�شرة،ل���ت�ل�ايف ارجت������اع ال���ط���ع���ام �إىل امل������ريء و�أك���ِث��ررِ ْ
م���ن امل��ج��ه��ود احل���رك���ي خ��ا���ص��ة ب��ع��د الإف���ط���ار.
 جتنب تناول احللويات والأغ��ذي��ة الد�سمة ،مثلامل��ق��ايل وال��وج��ب��ات ال�سريعة لأن ال��ده��ون تبقى يف
اجلهاز اله�ضمي لفرتة طويلة وت�سبب �سوء اله�ضم.
�������س���م ال����وج����ب����ات �إىل وج����ب����ات ���ص��غ�يرة
 ق ِّم����ت����ع����ددة وجت����ن����ب ال�����وج�����ب�����ات ال����ك����ب��ي�رة.
 جتنب امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني مثلالقهوةوال�شايوامل�شروباتالغازيةوم�شروباتالطاقة.
 ت���ن���اول م��غ��ل��ي الأع�������ش���اب م��ث��ل ال��ب��ق��دون�����سوال���ب���اب���وجن وال���زجن���ب���ي���ل لأن���ه���ا ت�����س��اع��د على
ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ع�����س��ر ال��ه�����ض��م واالن���ت���ف���اخ���ات.
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الفن

ب���ع���د ش���ائ���ع���ة وف����ات����ه����ا ..ن��ان��س��ي  6مسلسالت رمضانية لـل "الكبار فقط"
ع����ج����رم ت������رد ب���ط���ري���ق���ة م��خ��ت��ل��ف��ة
ب��ع��د ا���ش��ائ��ع��ات ال��ت��ي الح��ق��ت النجمة
اللبنانية نان�سي ع��ج��رم ح��ول تعر�ضها
حل���ادث �سري كبري م��ع عائلتها ،انتقدت
الإع�لام��ي��ة رمي��ا جنيم ع�بر �إذاع���ة �صوت
ال��غ��د م���ر ّوج���ي ���ش��ائ��ع��ة وف����اة نان�سي.
وقالت "اتركوا نان�سي عجرم يف حالها .جنمة
حتبّ الهدوء ،وال تفتعل امل�شاكل مع احد.
َمل كل تلك الإ�شاعات املخيفة والعناوين
املُ�سيئة؟" .وتابعت "رحم اهلل ايام ال�صحافة
التي تدعم وتقيّم وتكون ال�سند للفنان ال للجالد
وامل��روّج ل�شائعات موت .يا عيب ال�شوم".
بدورها ،غ ّردت نان�سي على "تويرت" �شاكر ًة
ً
"�شكرا رميا على كالمك
رميا جنيم فكتبت
ال�صادق واهتمامك الكبري عرب �أثري �إذاعة
�صوت الغد ومواقع التوا�صل االجتماعي
بوجه كل الإ�شاعات املغر�ضة" ،و�أ�ضافت:
"�إنت رمز نادر من رموز ال�صحافة املحرتمة
وامل��ح�ترف��ة ب��ه��الإي��ام ي��ا ع��ي��ب ال�شوم".

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من كاظم الساهر
ك�شفت الفنانة لطيفة ،حقيقة ارتباطها
وزواج���ه���ا م���ن ال��ف��ن��ان ال��ع��راق��ي كاظم
ال�ساهر ،قائلة ”:احلب �أ�سا�س ال��زواج ..
وما تردد حول زواجي من كاظم �شائعة”.
وتابعت لطيفة -خالل حوارها مع برنامج
“�أبي�ض و�أ�سود” املذاع على راديو “جنوم
�إف�إم”يومالأحد�-أنهاتتعر�ضلعددكبريمن
ال�شائعات ،و�أ�صبحت تتعامل معها بب�ساطة.
و�أ���ش��ارت لطيفة �إىل �أن��ه ال يوجد خالف
ب��ي��ن��ه��ا وب��ي�ن امل��و���س��ي��ق��ار ح��ل��م��ي ب��ك��ر،
قائلة�”:أنا معرف�ش حلمي بكر كوي�س..
ب�س هو قال عني كالم اهلل ي�ساحمه عليه”.

ن�������ادي�������ن ن����س����ي����ب ن����ج����ي����م ت���ع���ت���ذر
ل��ج��م��ه��وره��ا ب��س��ب��ب م��س��ل��س��ل ن���ص ي��وم

اعتذرت الفنانة اللبنانية نادين ن�سيب جنيم ملحبيها
ومتابعيها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ب�سبب بع�ض
االنتقادات التي طالت �أداء ال�شخ�صية ال�شريرة التي
جت�سدها يف م�سل�سلها الرم�ضاين اجلديد «ن�ص يوم».

ن���ادي���ن ك��ت��ب��ت« :ب��ع��ت��ذر اذا
ع��ي��وين وح��رك��ات��ي بامل�سل�سل
خوفتكن انا جمرد ممثلة ع�شقت
دوره��ا و�أ�ستمتعت تلعب وجه
و�شخ�صية م��ا بت�شبهني � ً
أب��دا
ب�س ك��م��ان مب�سوطة �إن���و هيك
ك��ان الأث���ر عليكن يعني قدرت
�إتغري من لو و ت�شيللو و �سمرا
لن�ص ي��وم وت�شوفوا فيني كل
مرة �شي جديد بعيوين و�آدائ��ي
بحبكم كتري انا ندين مني �شريرة
ب�س يارا عندا ح�سابات خا�صة».يُذكر �أن نادين ت�شارك يف
بطولة «ن�ص يوم» �أمام املمثل ال�سوري تيم ح�سن ،والعمل
من ت�أليف با�سم توفيق ال�سلكا ،و�إخراج �سامر الربقاوي.

�أيا ٌم قليلة فقط مرت على املاراثون الرم�ضاين
هذا العام ،بني عديد من امل�سل�سالت امل�صرية
املختلفة ،تنوعت ب�ين ال��درام��ا والأك�شن
والكوميديا ،وم��ا زال ي��ح��اول ك��ل م�سل�سل
منها االن��ف��راد ب��ال�����ص��دارة ب��ط��رق خمتلفة،
التي �شهدت طفرات ا�ستثنائية ه��ذا العام.
وو���س��ط التناف�س ال��ق��وي ب�ين امل�سل�سالت،
تعر�ض البع�ض منها لهجوم وانتقاد كبري
م��ن قبل اجلمهور ب�سبب امل�شاهد اجلريئة
�أو املحتوى العنيف ،وهو ما �سعى فرق عمل
هذه الأعمال �إىل جتنبه ،من خالل الت�صنيفات
العمرية وحت��دي��د فئات معينة للم�شاهدة،
والتي رمبا حتدث للمرة الأوىل هذا العام بهذا
العدد .وهناك عديد من امل�سل�سالت التي حددت
الفئة العمرية مل�شاهديها ،لتجنب �أية انتقادات
�أو هجوم من قبل اجلمهور �أو النقاد كغريها،
ون�ستعر�ض جميعها خ�لال التقرير التايل.
ال����������ق����������ي���������������������ص����������ر
1منذ بداية �أوىل حلقات م�سل�سل «القي�صر»
للفنان يو�سف ال�شريف ،وت�سبق بدايته العديد
من اجلمل ،كان �أهمها «جميع �أحداث امل�سل�سل
من وحي خيال امل�ؤلف ،وال متت للواقع ب�صلة»،
وذل��ك لتجنب �أي��ة م�ساءالت قانونية ب�ش�أن
املحتوى ،الذي يناق�ش ق�ضايا �أمنية ح�سا�سة.
وك���ان الأه���م عقب ه��ذه اجلملة ه��و حتديد
ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ،ح��ي��ث ك��ت��ب ت��ن��وي�� ًه��ا قبل
بداية احللقات ،ج��اء ً
ن�صا« :ه��ذا املحتوى
ال ين�صح مب�شاهدته ما دون الـ 16عامًا».
وج����اء ذل����ك ب�����س��ب��ب م���ا حت��ت��وي��ه م�شاهد
امل�سل�سل من عنف ودم���اء ،وم��ع��ارك عديدة
ت�ستخدم فيها �أ���س��ل��ح��ة ن��اري��ة وبي�ضاء.
الأ�����������������س����������������ط����������������ورة
2يف احللقات الأوىل م��ن م�سل�سل الأ�سطورة
للفنان حممد رم�ضان ،مل ي�ستخدم فريق العمل
�أية عبارات تنوّه عن الفئات العمرية� ،إال �أنه
بعد احللقة الرابعة تغري الأمر ب�شكل مفاجئ.
حيث كتب منذ بداية احللقة الرابعة وجميع
احللقات التي تليها ،عبارة تنويه حتذر من
م�شاهدة امل�سل�سل لأق��ل من  16عامًا � ً
أي�ضا.
و�أرجع البع�ض ال�سبب يف ذلك� ،إىل م�شهد جمع

بني رم�ضان وروجينا ،يف عالقة حميمة� ،إال �أن
التنويه ا�ستمر بعد ذلك � ً
أي�ضا ،ومن املرجح
�أنه ب�سبب � ً
أي�ضا امل�شاهد العنيفة يف امل�سل�سل،
م��ن �أج���ل ت��ف��ادي ه��ج��وم النقاد واجلمهور.
امل����������������������ي����������������������زان
3اكتفى فريق عمل م�سل�سل «امليزان» ،الذي تقوم
ببطولته النجمة غادة عادل ،وي�شاركها الفنان
�إياد ن�صار ،بتحديد فئة الـ 12عامًا مل�شاهدة
امل�سل�سل .و�سبقت بداية حلقات امل�سل�سل هذا
التنويه ،ب�سبب بع�ض امل�شاهد اجلريئة �أو
ال�صادمة التي ت�ضمنتها بع�ض احللقات .ويف
ظل هذه املحاوالت من تلك امل�سل�سالت وغريها،
تعر�ضت بع�ض الأعمال الأخ��رى لهجوم من
قبل اجلمهور ب�سبب امل�شاهد التي حتتويها،
�إال �أنهم مل ي�ستخدموا الت�صنيفات العمرية،
وهو ما عر�ضهم للأمر ،و�سن�ستعر�ضهم � ً
أي�ضا.
 4م�����������س�����ل�����������س�����ل ون��������و���������ستعر�ض م�سل�سل «ونو�س» للنجم يحيى الفخراين،
لعديد من االنتقادات ،ب�سبب م�شاهد املغالطات
الدينية «املق�صودة» يف امل�سل�سل ً
طبقا للبناء
الدرامي ،وخا�صة بع�ض الفتاوى اخلاطئة.
وطالب عدد من اجلمهور ،فريق عمل امل�سل�سل
بتحديد الفئات العمرية اخلا�صة به كباقي
الأعمال ،حتى ال يختلط الأمر على امل�شاهدين.
 5م�������س���ل�������س���ل �أف��������������راح ال���ق���ب���ةمل ي�ستخدم م�سل�سل �أف��راح القبة هو الآخر
الت�صنيفات العمرية ،وهو ما عر�ضه ملوجة من
االنتقادات ،خا�صة بعد امل�شاهد اجلريئة ،التي
ظهرت يف بع�ض احللقات ،والتي كان �أبطالها
منى زك��ي ورانيا يو�سف .ومل يلتفت فريق
عمل امل�سل�سل لهذه االنتقادات ،ومل يلج�أ � ً
أي�ضا
�إىل حتديد الفئات العمرية ،معتربين �أن هذه
امل�شاهد طبيعية ،يف ظل ال�سياق الدرامي للعمل.
 6م�����������س�����ل�����������س�����ل اخل������ان������ك������ةنف�س احلال� ،شهدت احللقات الأوىل من م�سل�سل
«اخلانكة» للنجمة غادة عبد الرازق ،انتقادات
الذع���ة ،ب�سبب م�شاهد التحر�ش والأل��ف��اظ
اجلريئة ،خا�صة �أن العمل مل يت�ضمن �أية
ت�صنيفات عمرية �أو حت��دي��د ف��ئ��ات معينة
للم�شاهدة ،وهو ما مل يحمه من هجوم اجلمهور.

تامر حسني بألبوم جديد يف عيد الفطر
حت�ضريات مطوّلة ا�ستغرقت عامني كاملني ،لينتهي بعدها تامر ح�سني
من و�ضع اللم�سات الأخرية على �ألبومه اجلديد ،ويطرحه يف مو�سم
عيد الفطر املقبل ،الذي ي�شهد انتعا�شة يف �سوق الغناء وال�سينما �أي�ضا.
وقد �أعلن تامر ح�سني عن ا�ستالمه للما�سرت اخلا�ص ب�ألبومه اجلديد،
الذي يحمل ا�سم "عمري ابتدا" ،متهيدا لطرحه بالأ�سواق يف عيد الفطر.
ح�سني ،ال��ذي ك��ان �آخ��ر �ألبوماته الغنائية هو " 180درجة"
ال���ذي ط��رح يف ال��ع��ام قبل امل��ا���ض��ي� ،أع��ل��ن �أن الأل��ب��وم �سيحمل
�إه�����دا ًء خ��ا���ص��ا جل��م��اه�يره ،ح��ي��ث ك��ت��ب جملة مل يف�صح عنها
�سيفاجئ اجلمهور بها وق��ت ط��رح الأل��ب��وم ،معلقاً عليها قائال:
"واهلل اجلملة دي من قلبي ميعادنا �إن �شاء اهلل يف العيد".
�أل��ب��وم تامر ح�سني اجلديد �سيحتوي على � 14أغنية يتعاون
فيهم م��ع ع��دد كبري م��ن ال�شعراء وامللحنني ،م��ن بينهم �أم�ير
طعيمة و�سالمة علي وطارق مدكور وتامر عا�شور ،كما عاد تامر
ح�سني للتعاون مرة �أخ��رى مع امل��وزع متيم يف الألبوم اجلديد.
ول��ن يكتفي ت��ام��ر ح�سني ب��ط��رح الأل��ب��وم ،ب��ل انتهى �أي�ضا من
ت�صوير �أغنية "عمري ابتدا" مع املخرج يا�سر �سامي ،من �أجل
طرحها كفيديو كليب بالتزامن مع طرح الألبوم بالأ�سواق .كما
يقدم تامر ح�سني يف الألبوم �أغنية "بطلة العامل يف النكد" التي
كتب كلماتها بنف�سه ،بينما ت��وىل تلحينها عبد الرحمن �شوقي.

ق��د ت��ت��ورط بق�صة خ��ا���ص��ة او ب����أح���داث مم��ي��زة.
تتعامل مع معلومات مربكة وتتلقى بع�ض االعرتافات.
جت ّ��ن��ب ح�����س��م االم�����ور امل�����ص�يري��ة وال���ن���زاع���ات.
احلمل االج����������واء ���ض��ع��ي��ف��ة ال ت����ق����دم ع���ل���ى ق������رار.
ق�����د ت��������دور ن���ق���ا����ش���ات ح��������ادة ح������ول ع���ق���ود
واوراق ر����س���م���ي���ة ،ورمب��������ا ح������ول زواج.

ت��ع��ي�����ش ف��ت�رة م��ث��ق��ل��ة ب���الأع���ب���اء ال��ع��ائ��ل��ي��ة،
وق�����د ت��خ��ت��ل��ط ع��ل��ي��ك االم�������ور ف��ت��ف��ق��د ق���درت���ك
ع���ل���ى ال��ت�رك����ي����ز ل�ت�رت���ك���ب خ����ط�����أ وا����ض���ح���اً
ال��ث��ور ي���ج��� ّر ع��ل��ي��ك ���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل����واق����ف امل��رب��ك��ة.
ق����د ت�����ش��ع��ل ال����ن����ار م����ن ح���ول���ك وحت������رق خ ّ���ط
ال���ع���ودة ف��ت��ت���أزم االو����ض���اع وي���ح���رج و�ضعك.
ت���������ش��ي�ر ه����������ذه ال��������ف����ت���رة اىل اح����������داث
غ�ير م��ت��وق��ع��ة ت��ث�ير االن���ف���ع���االت ،واىل ���ض��رورة
اج��������راء ت���ع���دي�ل�ات ع���ل���ى ����ش���راك���ة م��ع��ي��ن��ة.
جوزاء ك�����ذل�����ك ق�����د ت�����ك�����ون االج������������واء ال���ع���ائ���ل���ي���ة
م���ت���ط���ل���ب���ة م�����ن م�����ا ي���ت���وج���ب ع���ل���ي���ك ت��ف��ه��م��ا
واب���ت���ع���ادا ع���ن ع���دائ���ي���ة ال���ن���ا����س واالج�������واء.
ت���ك���ل���ل ج������ه������ودك ب����ال����ن����ج����اح وت���ت���ع���اط���ى
م������ع الأم��������������ور احل����ي����ات����ي����ة ب����ان����ف����ت����اح.
تكون املواعيد االجتماعية واملهنية جيدة تهتم
ال�سرطان ل��ت��وظ��ي��ف ام���وال���ك وال���س��ت��ق��رار و���ض��ع��ك امل���ايل.
جت����ن����ب ت����ب����ذي����ر الأم����������������وال ق������د حت��م��ل
�إل�����ي�����ك ه�������ذه ال�����ف��ت��رة رب����ح����ا او ت���ق���دم���ا.

امليزان

العقرب

القو�س

اجل���دي

حتمل �إليك ه��ذه الفرتة ال��وع��ود الكثرية ،ولكنها تدعوك
�إىل الت�صرف بهدوء ومنطق ّ
وتعقل� .أحط نف�سك باملحبني
وال تذهب حيث الأخ��ط��ار .ال �شك يف �أن ه��ذا اليوم يهبك
احليوية والديناميكية ويزيد من جاذبيتك و�سحرك .ترتك
�أث ً
���را �أينما حللت ويطلب الآخ���رون ح�ضورك يف �أو�ساط
ع��دي��دة م��ا يجعل حياتك االجتماعية �صاخبة ومغنية،
�إال �أن احل���ذر يبقى ���ض��روري��اً ع��ن��دم��ا ت�شعر باخلطر.

م��������ت��������اه��������ة

ت��ع��اك�����س��ك ب��ع�����ض ال���ري���اح ال�����س��ل��ب��ي��ة لتمتحن
ق��درت��ك ع��ل��ى م��واج��ه��ة امل�����ش��ك�لات وال�����ض��غ��وط.
ق���د ت��ظ��ه��ر يف ه���ذا ال���ف�ت�رة خ�ل�اف���ات �شخ�صية.
قد تقلق ب�ش�أن عاطفي ومتاعب تعطل لغة احلوار
بينك وب�ين احلبيب وت�ضع اولوياتك جتاهه على
املحك ،كما قد يتقرر م�صري مرحلة مهمة يف حياتك.
عي�ش حالة م��ن ال��ف��وران والغليان،وت�ستفيد م��ن بع�ض
االو�ضاع لتناق�ش �ش�أنا �شخ�صيا بحما�سة ق�صوى ،وت�صطدم
ببع�ض العراقيل .لكن املواقف االيجابية وامل�ساملة ت�سهم
يف تخفيف املتاعب .قد تعي�ش بع�ض ال�شكوك �أو املخاوف،
ما يولد ردات فعل دفاعية .ان�صح لك االبتعاد عن العدائية
والعنف .حاول �أال تعرّ�ض ا�ستقرارك العائلي �أو العاطفي
للأخطار ،و ال تتخذ ق��رارا حا�سما حتت وط���أة الغ�ضب.

ت�شعر بالطم�أنينة وال�����س�لام ال��داخ��ل��ي .الوقت
منا�سب للقيام بخطوة جريئة .ال ترتدد يف الدفاع
ع��ن حقك .با�ستطاعتك �أن تكون حم��ط الأن��ظ��ار.
ت��ل��ت��ق��ي اال����ص���دق���اء وت���ف���رح ل��ت���أي��ي��د م���ا ميهد
مل�������ش���روع م��ه��ن��ي ج���ي���د ,ك��م��ا ان الأو�����ض����اع
ال��ع��اط��ف��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة ع��ل��ى اف�����ض��ل م��ا ي���رام.

مت��ي��ل �إىل روح امل�����ص��احل��ة وال��ت��ق��ارب ،ك��م��ا ان
ب�لاغ��ت��ك وق��درت��ك ع��ل��ى التعبري مم��ي��زة والفتة
لالهتمام ،وبالتايل �ستحقق جناحا على ال�صعيد
العذراء االج��ت��م��اع��ي واالع�ل�ام���ي وال��ف��ن��ي وال�سيا�سي.
ك���م���امي���ك���ن���ك �أن ت����ت����ق����دم ب���ط���ل���ب���ق���ر����ض
م�����ايل �إذ م����ن امل���ح���ت���م���ل ج ً
������دا �أن ت��ن��ال��ه.

ا����س�ت�رح ب��ع�����ض ال�������ش���يء ،ان����ت ب��ح��اج��ة �إىل
االب��ت��ع��اد ع��ن ال�����ص��خ��ب وال�����ض��غ��وط اليومية.
ال تتعهد �شيئا.اعمل خلف ال�ستار ،نظم امورك ورتب
احل��وت او�ضاعكواوراقكبهدوء.كنواعياًدبلوما�سياًملواجهة
ا�صحاب النفوذ والكلمة الفا�صلة .وظف كل مواهبك
لكن ال َّ
تتخط احلدود وال تتكلم يف مو�ضوعات ال تخ�صك

س����دوك����و

ح�������اذر امل�������ش���ك�ل�ات ال���ع���ائ���ل���ي���ة ،ان������ت ت�����ش��ع��ر
ب�����ض��غ��وط ،ل��ك��ن��ك ق���د ال ت��ن��ج��ح يف حت��دي��د �سببها.
ح�������اف�������ظ ع�����ل�����ى م�����������ش�����اع�����رك ل���ن���ف�������س���ك.
اال���س��د اعمل خلف ال�ستار ،وال تعرّ�ض نف�سك حلكم الآخرين عليك.
ح������اول ان ت����در�����س ام�������ورك ب�����ص��م��ت وه������دوء.
تبدو فعاليتك عالية وقدرتك على التوا�صل ممتازة .

حت�������ت�������اج اىل ال���������وح���������دة مل�����راج�����ع�����ة
او�����ض����اع����ك ،وت�����ش��ه��د ع�ل�اق���ة ����ش���راك���ة ل���ك.
رمب�������ا ي����ت����ق����رر زواج او ت���ك���ت�������ش���ف م��ا
الدلو ي���ج���ب ح�������س���م���ه ق���ب���ل ات�����خ�����اذ اي ق������رار،
وق�������������������������د ت����������������وق����������������ع ع����������ق����������دا
ب�������ش����أن ع��م��ل م�����ش�ترك م���ع ب��ع�����ض ال��ف��ئ��ات.

ل�������������ون

كلمات متقاطعة
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