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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺒﻞ ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﺳﺪ

ﺗﻬﻨﺌﻪ ﻗﻠﺒﻴﺔ

ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺑﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻠﺔ ﺑﻌﻄﺮ ﺍﻟﻔﻞ ﻭﺍﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

22/04/16
رئ������ي������س ال�����ت�����ح�����ري�����ر ت�����ه�����ام�����ة ن����ج����ار
0525363507/4
اع��ل�ان����ات����ك����م
ل���ح���ج���ز

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

وسائل اعالم شفاعمريه بايعاز من اعضاء مجلس
حاولت تشويه النشر والتحريض يف موضوع
جهاز تنقية مياه الصرف الصحي ملزارع الخنازير
وتحويل م�س�ار النقاش اىل ب�ع��د طائفي
بغيض بعيد كل البعد عن الحقيقه والواقع
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ُﻋــﻤــﻮﻡ ﺁﻝ ﻣﺸﻴﻌﻞ ﻭﺁﻝ ﺑــﺤــﻮﺙ ﺃﻗــﺮﺑــﺎﺅﻫــﻢ
ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ،ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨّﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ّ
ً
ﺭﺍﺣـــــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻴــﺔ،
ِّ
ﺍﻟــــــــــــﺬﻛــــــــــــﺮ
ــــــــــﻴـــــــــــﺒـــــــــــﺔ
َﻃـ
ِّ

ﻣﻨﻰ ﻗﻴﺼﺮ ﻣﺸﻴﻌﻞ )ﺑﺤﻮﺙ(

)ﺍﺭﻣﻠﺔ ﺣﻨﺎ ﻧﺎﺻﻴﻒ ﺑﺤﻮﺙ( )ﺍﻡ ﺍﻣﻴﺮ(

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﺑــﻨــﺎﺀﻩ ,ﺑﻨﺎﺗﻪ ,ﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﻧﺼﻴﺮ
ﻭﺁﻝ ﻧﺠﺎﺭ ﺍﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺍﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻭﺍﻟـــــﺨـــــﺎﺭﺝ ﻳـــﺪﻋـــﻮﻧـــﻜـــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗــﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ
ﻃــــــﻴــــــﺐ ﺍﻟـــــــــﺬﻛـــــــــﺮ ﺍﻟـــــﻐـــــﺎﻟـــــﻲ

ﺳﻤﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺟــــﺔ ﺍﻟــﻔــﻘــﻴــﺪ ,ﺍﺑـــﻨـــﺎﺀﻩ ,ﺇﺑــﻨــﺘــﻪ ,ﺍﺧــﻮﺗــﻪ
ﻭﻋـــــﻤـــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺍﻟــــﻤــــﺮ ﻭﺁﻝ ﻋـــﻄـــﺎﷲ
ﺍﻗـــﺮﺑـــﺎﺅﻫـــﻢ ﻭﺍﻧــﺴــﺒــﺎﺅﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ
ﻭﺍﻟـــــﺨـــــﺎﺭﺝ ﻳـــﺪﻋـــﻮﻧـــﻜـــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗــﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ
ﻃــــــﻴــــــﺐ ﺍﻟـــــــــﺬﻛـــــــــﺮ ﺍﻟـــــﻐـــــﺎﻟـــــﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮ

)ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻴﺎﺱ(

)ﺍﺑﻮ ﺑﺮﻫﻮﻡ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23/04/2016

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23/04/2016

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 22/04/2016

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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األخبار

22.04.2016

رئيس البلديه يحقق انجازات يف تعبيد الشوارع
املركزيه يف املدينه فورا بعد فك االئتالف البلدي

االئ��ت�لاف البلدي كانت حكيمة وتعود بالفائدة
اجلمه على امل��واط��ن حيث يقوم رئي�س البلدية
ب���إح��داث ث���ورة حقيقية يف ال�����ش��وارع املركزية
بالبلد واع���ادة ترميمها م��ن جديد وك�سب ثقة
امل���واط���ن ب��ع��د االزم�����ة االئ��ت�لاف��ي��ة ال��ك��ب�يرة .
ه��ذا وتلب�س ���ش��وارع �شفاعمرو يف ه��ذه االي��ام
جم���ددا ح��ل��ة ق�شيبة اذ ت����زدان ب��وج��ه م�شرق
جديد حيث يو�صل املقاولون الليل بالنهار من
اجل جتهيز ال�شوارع وتهيئتها لراحة ال�سائقني
وال�سكان ال��ذي��ن ي�ستمتعون يف ه��ذه االي���ام من
هذا التجديد والرتميم البارز يف مركز املدينة .
ومن اجلدير ذكره ان هناك ات�صاالت حثيثة جتري
يف هذه االيام بني الرئي�س وبع�ض قوائم املجل�س
البلدي من اجل بناء ائتالف جديد ي�ضمن انتخاب
فرج خنيف�س نائبًا كما يرغب رئي�س البلدية كما
وجتتمع قوائم املعار�ضة من �أجل توحيد القرار
يف التعامل مع رئي�س البلدية حيث اقيم �أول �أم�س
الأربعاء اجتماع غابت عنه كتلتي الفجر واجلبهة
لأ�سباب خا�صة بينما ح�ضره �ستة اع�ضاء مت من
يبدو ان رئي�س بلدية �شفاعمرو ام�ين عنبتاوي خالله حتديد االهداف امل�ستقبلية لهذه املجموعة
ع��زم ال��ع��زم على اق��ن��اع امل��واط��ن ان خطوة ح ّل واخل��ط��وات املزمع اتخاذها يف العمل البلدي .

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

امل��ح��ام��ي ن�����واف ع���زام

ا�ست�صدر املحاميان عمر يا�سني ونواف عزام
امرًا من حمكمة ال�صلح يف عكا يجرب مبوجبه
�شركة الكهرباء على اعادة التيار الكهربائي
لبيوت مواطنني ح�صلوا ح�سب ادعاء ال�شركة
على ترخي�ص وا�ستماره  4لبيوتهم زورًا .
ه��ذا وق��ررت املحكمه تعيني جل�سه ل�سماع
االطراف يوم  5.5.16على ان تتم املداولة
يف اعطاء امر دائم يف هذه الق�ضية اذا اقتنعت
املحكمه ب��ادع��اءات االط���راف املت�ضررة .
ه��ذا وق��د اث�يرت ه��ذه الق�ضية يف اال�سابيع
املا�ضية يف جلنة التنظيم وال��ب��ن��اء حيث
ادع��ت �شركة الكهرباء ان ع�شرات البيوت
ال��ت��ي مت اي�����ص��ال��ه��ا ب��ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف
منطقة ���ش��ف��اع��م��رو ح�صلت ع��ل��ى ذل���ك عن
ط��ري��ق تزييف رخ�����ص وا���س��ت��م��ارات  4لذا
ي��ت��وج��ب ق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ن��ه��ا .
هذا وتتفاعل هذه الق�ضيه كما علمت ال�سالم يف
اروقة ال�شرطة اي�ضا حيث قدم بع�ض املوظفني
يف جلنة التنظيم والبناء �شكوى لل�شرطة حول
امكانية تزييف توقيعهم على هذه امل�ستندات

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

لنتذكرهم او ..لنتعرف عليهم –
العاملون يف شفاعمرو ايام فلسطني
تغريد ابو رحمة جهشان – محامية – يافا
ابناء جيلي او من يكربين او ي�صغرين بقليل  ,مواليد
�سنوات االرب��ع�ين واخلم�سني وال�ستني يذكرون
ا�صحاب املهن املختلفة يف �شفاعمرو او بع�ض منهم
رمبا النهم كانوا قد ق�صدوا خدماتهم او لعالقة قرابة
قريبة او بعيدة او �صداقة تربطهم بهم او ملجرد
معرفة عابرة  .انهم جزء من تاريخ البلد الذين قدموا
لها اخلدمات املختلفة كل واحد يف جمال مهنته .بع�ض
من هذه املهن اندثر كما ح�صل يف اماكن اخرى بالعامل
وبع�ض املهن الزالت قائمة ويالحظ ان بع�ض االبناء
او االحفاد وا�صلوا العمل يف نف�س املهنة .املعلومات
الواردة يف هذا املقال واملدونة يف ملف 225/105
يف ار�شيف الهاغانه يف تل ابيب تعود ح�سب تقديري
وبناء على حتريات �شخ�صية  ,حيث مل يرد ذكر
ال�سنة  ,اىل �سنوات الثالثني من القرن املا�ضي .
عمل يف �سلك التعليم  ,يف املدر�سة احلكومية يف
البلدة  :جري�س احل��اج من النا�صرة وعمره 42
�سنه  ,جبور عبود من �شفاعمرو وعمره � 25سنة
 ,ن�صري عبود وعمره � 28سنة ابراهيم املر من
عبلني وعمره � 22سنة  ,نايف احلماتي من النا�صرة
وعمره � 40سنة وال�شيخ احمد عنبتاوي رمبا له
ا�سم عائلة خمتلف ولكن لكونه م��ن عنبتا دعي
كذلك وعمره � 26سنة وك��ان اي�ضا ام��ام وخطيب
امل�سجد  .يف مدر�سة الكاثوليك كان معلمان وهما :
عزيز اللحام من النا�صرة وعمره � 40سنة وبول�ص
حبيب بول�ص وع��م��ره � 65سنة  .ا�ضافة له�ؤالء
كانت هناك معلمات تعمل يف املدر�سة االجنيلية
للبنات ,التي ا�س�ستها جمموعة ن�ساء بريطانيات
مب�شرات ,اذكر منهن عمتي امينة ابو رحمة والتي
كانت فرتة مديرة املدر�سة ومعلمات ا�ضافيات ليا
طعمة من عبلني  ,اولغا حداد ,ا�سمى حبيبي اجن�س
ع�صفور وليلى فرح – م�صدر ا�سماء املعلمات كتاب
امل�ؤلف رفيق امني فرح " تاريخ الكني�سة اال�سقفية
يف مطرانية القد�س  . "1841-1991طبعا عمل
ه���ؤالء املعلمني املبارك ك��ان له االث��ر الكبري على
ط�لاب العلم من البلدة وم�ستوى البلدة العلمي
ب�شكل خ��ا���ص مقارنة م��ع ب��اق��ي ب��ل��دات املنطقة .
عمل الكثري من �سكان البلدة باملهن اليدوية املختلفة
ومنهم  :ح��دادون – �سليمان اخل��وري وعمره 58
�سنة ونعيم ميخائيل ن�صراهلل وعمره � 40سنة ,
�سمكريه – ابراهيم خولو وعمره � 40سنة وح�سن
(مل يذكر ا�سم العائلة) من حيفا وعمره � 40سنة ,
حجارون – عي�سى البابا وعمره  65واخيه �صالح
وعمره  55وابنه يو�سف  27ونا�صر البابا وعمره
 , 40ميكانيكيون – امني فرح كان ميكانيكيا م�س�ؤوال
عن االت� :ضخ املياه يف عني البلد  ,طاحونة,مع�صرة
ومنجرة .فريد ابراهيم نقوال الدركان م�س�ؤوال عن
طاحونة يف و�سط البلد ,مع�صرة ومنجرة � .سائقون
–جري�س �صليبا وعمره , 56اليا�س من�صور �صليبا
وعمره  , 36ج�بران اخل��وري وعمره  , 35كامل
قي�صر وع��م��ره  , 26بول�ص خليل نا�صر وعمره
 , 48اني�س عبود وعمره � , 26سامل عبود وعمره
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تابعونا على موقعنا

 28طيب وطالب وحنا جبور عواديه وغريهم .
ا�صحاب دكاكني  :كرمي عوكل  ,نايف ا�شقر ,ف�ؤاد
نعيم نخله  ,علي يو�سف ال�سعيد  ,يو�سف ع�صفور,
ح��ن��ا ح���داد  ,ن��ا���ص��ر التلحمي ��� ,ص��ال��ح ���س��م��ور ,
بطر�س الق�سي�س �,سلمان عليان ونا�صر ابو رحمة .
ا���ص��ح��اب دك���اك�ي�ن اق��م�����ش��ة  :ن��ع��ي��م ال��ب�����ش��ت ,
�سليم ف��رح � ,سابا بحوث وجري�س نظري ع��زام .
عاملون يف جهاز ال��دول��ة � :شرطة – ك��رمي راجي
احل��داد ,يعقوب االرم��ل��ي  .عاملو نظافة –جميل
�صالح البابا و�صالح ابراهيم الق�شق�ش .موظف
بلدية – فريد ابراهيم داوود وعمره � 62سنة .
موظف بريد – يو�سف مباريكي � .شرطيون توقفوا
عن العمل – حنا �صليبا توقف عن العمل ب�سبب
م�شاكل بالنظر ويح�صل على معا�ش تقاعد وبطر�س
ح��ن��ا ع��وادي��ه  .جم��ن��د – ح��ن��ا ب��ط��ر���س ن�����ص��راهلل .
ك���ذل���ك م���ن امل���ه���م ال���ذك���ر ان ال��ك��ث�ير م���ن اه��ل
ال��ب��ل��د ع��م��ل��وا يف ال���زراع���ة وت��رب��ي��ة امل��وا���ش��ي .
يتطرق ه��ذا امل��ق��ال اىل حقبة زمنية حم���ددة كما
ورد اعاله لذا مل يرد ذكر الكثريين من ابناء البلد
الذين و�صلت �شهرتهم اىل العامل  ,او الذين خدموا
يف البلد والذين مل يتواجدوا يف البلد عند اجراء
البحث ال��ذي يتطرق اليه ه��ذا املقال ومنهم على
�سبيل املثال ال احل�صر  :الطبيب حليم من�صور ابو
رحمة من �شفاعمرو والطبيب موفق ذياب اللبناين
اال�صل الذي قدم اىل �شفاعمرو �سنة  1946وا�ستقر
بها وخ���دم اهلها بكل ت��ف��اين  ,والطبيب من�صور
االرم��ل��ي  ,املحامي حنا ع�صفور ,املحا�سب ف�ؤاد
�صالح �سابا ,املهند�س اي��وب يو�سف التلحمي ,
القا�ضي جميل حبيبي ونقوال ابراهيم الدر وغريهم
الكثريين الذين رفعوا ويرفعون ا�سم املدينة عاليا .
فئة اخ��رى من ال�سكان ك��ان لها دور مهم يف البلد
وميكن اعتبارهم مبعنى او ب�آخر "عمال " من نوع
خا�ص وهم املقاومون اي الذين عملوا على مقاومة
االحتالل الربيطاين منهم من كان ذلك �شغلهم ال�شاغل
ومنهم من �شارك يف جلان وهيئات وطنية او اندمج
يف ن�ضال وطني اي ك��ان ولكن جميعهم كانوا من
امل�شبوهني ال��ذي��ن ط��اردت��ه��م حكومة االن��ت��داب يف
ف�ترات خمتلفة  .ك��ان القائد املنظم للمقاومة يف
البلد علي حمدي ال�صفوري وبعده �سعيد ابو لنب
وق��د ك��ان الكثري م��ن رج��ال البلد مطلوبا م��ن قبل
حكومة االن��ت��داب لن�شاطهم ه��ذا ومنهم  :ح�سن
وح�سني منر  ,نعيم عوكل � ,صالح خنيف�س  ,منعم
عبود  ,جبور احلالق (رئي�س البلدية ) واكيم فرح
,ابراهيم ابو جديد  ,اليا�س ال�شيتي وغريهم  ...لذا
مل يكن االم��ر غريبا حني ا�ستب�سل ابناء �شفاعمرو
يف معركة هو�شه والك�ساير يف ني�سان . 1948
ولعل م�سك اخلتام يف نهاية هذا املقال اهم وظيفة
او "عامل" يف ال��ب��ل��د اال وه���ي رئ��ا���س��ة البلدية
حيث ت��وىل ه��ذا املن�صب اوال داوود التلحمي
ث��م جبور يو�سف جبور اب��ت��داءا من �سنة 1933
وخ��دم البلد يف من�صبه ه��ذا حتى العام . 1969
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األخبار
ابو النمر مأمون شيخ احمد رئيس مجلس عبلني املحلي يف لقاء فيديو شامل للسالم :

وسائل اعالم شفاعمريه بايعاز من اعضاء مجلس حاولت تشويه النشر
وت � �ح� ��وي� ��ل م � �س � �ار ال � �ن � �ق � �اش اىل ب � �ع� ��د ط�� � �ائ�� � �ف� � ��ي

اع���ض���اء م��ن ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ص���وت���وا يف ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ب��ـ��ـ
ازم���ة ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ه م��ن امل�����زارع وي��ح��س��ن ال��ظ��روف البيئـــــــ
اؤكد للجميع اننا سائرون على الطريق لحل ازمه بيئيه حاده للمنط
اود ان او�ضح اوال ان ما يجري يف جلنة التنظيم والبناء
يف الفرتة االخرية مقلق جدا حيث �ساء الو�ضع يف ال�ستة
ا�شهر االخرية واخرها كان مو�ضوع بحث اقامة وبناء جهاز
لتنقية مياه جماري مزارع اخلنازير حلل م�شكلة الروائح
الكريهة التي يعاين منها اهايل �شفاعمرو وعبلني على مدار
ع�شرات ال�سنوات وكان توقعي ان اح�صل على اجماع
من احل�ضور على هذا املطلب وفوجئت بهذه اجلل�سة،
با�ستنتاجي انه كان هناك حتري�ض طائفي يف هذا املو�ضوع
ف�أوال املو�ضوع يخ�ص اهايل عبلني ويف نفوذ جمل�س عبلني
والقرار يعود ملجل�س عبلني وان اهل مكة ادرى ب�شعابها
وان حتويل املو�ضوع ملنحنى طائفي مرفو�ض ً
رف�ضا با ًتا
حيث ان عبلني ن�صف �سكانها من امل�سلمني والن�صف االخر
م�سيحيني وكل واحد على دينه اهلل يعينه فان الخواننا
امل�سيحيني عقائد معينه واميان معني وهكذا اال�سالم اي�ضا
وكل واحد حر بحاله  ،واالهم ان املو�ضوع الذي طرح يف
اجلل�سة وموجود وموثق هو اقامة جهاز لتنقية مياه جماري
مزارع اخلنازير املوجود من ع�شرات ال�سنني يف منطقة
نفوذ عبلني وان الت�صويت �ضد هذا املو�ضوع غريب جدا .
ان ما ن�شر يف بع�ض و�سائل االع�لام يف �شفاعمرو جاء
لهدف �سيا�سي معني او خلدمة موقف معني نحن نرف�ض
هذا االمر رف�ضا باتا فان امل�شروع هو اقامة هذا اجلهاز
جاء ليخدم اهايل عبلني و�شفاعمرو ويزيل روائح جماري
اخلنازير جذريا وتنقية االجواء البيئية يف املنطقة من
اجل حياة �صحية وكرمية جلميع �سكان البلدتني حيث
يعاين �سكان املنطقه منذ ع�شرات ال�سنني من هذه الروائح
,وان��ا �شخ�صيا كنت مطالبًا يف كل منا�سبه اليجاد حل
ج��ذري لهذه االزم��ه فبذلت جهو ًدا جبارة على �صعيد
الدولة والوزارات املختلفة حتى تو�صلت اىل حل جذري
وطرحته على اع�ضاء جلنة التنظيم والبناء و�شرحت لهم
االمر مرات عديده بالوثائق وامل�ستندات ولكن لال�سف
ً
مفاجئا غريبًا
ال�شديد فان ت�صويت بع�ض االع�ضاء جاء
لأ�سباب غريبه الن ت�صويتهم هو م�ساهمه بعدم احلل الن
مزارع عبلني قائمه باقيه ح�سب القانون ونحن جميعا

نقع حتت طائلة هذا القانون وال ي�ستطيع احد منا ازالتها
ح�سب اهوائه او عقائده الدينية ومن ثم كل ان�سان على رئ����ي����س م���ج���ل���س ع���ب���ل�ي�ن امل���ح���ل���ي ال���س
دينه اهلل يعينه ونحن نتواجد هنا يف هذا املن�صب من ون����ائ����ب رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ظ���ي���م "ه �
اجل احلفاظ على حريات كل فرد او جمموعة او طائفة
الن حتديد احل��ري��ات الدينية والعقائدية ام��ر خطري
جدا وعندها ت�ضيع الطا�سة اذا تدخلنا يف حريات االخر
الدينية والعقائدية فعلينا جميعا احرتام عقائد وم�شاعر
االخر وعلى جلنة التنظيم والبناء ان تتخذ قرارتها حتت
املتحدثون م��ن اع��ض��اء بلدية شفاعمرو ولجنة التنظيم زه�ير كركبي
الغطاء القانوين التنظيمي ولي�س العتبارات طائفيه وهذا
بئر املكسور وع��ض��و لجنة التنظيم اجمعوا على اهمية امل��ش��روع م��ن
ما نعاين منه يف الفرتة االخرية وان كل من �صوت �ضد هذا
املو�ضوع �ضرب م�صالح ال�سكان واملواطنني وان املواطن م��را ���س��ل خ��ا���ص  -ك�ثر النقا�ش م�أمون ال�شيخ احمد الذي قال :
يف املدة االخرية حول مو�ضوع " ان ما جاء يف اخلرب املن�شور
كفيل مبعاقبته و�سيطالبه حتما بتف�سريات حول ت�صرفاته  .ا ل��ت��خ��ل�����ص م��ن جم���اري م���زارع ح���ول ا مل��و���ض��وع غ�ير �صحيح
وم��ن موقع امل�س�ؤوليه النني ا�ؤم��ن بهذا احل��ل �سوف ا خل���ن���از ي���ر ب��ع��د ا ل��ن�����ش��ر غري و ف��ي��ه جت ٍ���ن و ت��زو ي��ر للحقائق
ا�ستمر واح��ق��ق ه��ذا االجن���از العظيم مل�صلحة اهايل ال�صحيح يف ال�صحف املحلية وا ل��ن��ق��ط��ة ال��ت��ي ط��رح��ت على
عبلني و���ش��ف��اع��م��رو الن���ه ح��ت��ى احت���اد امل��ي��اه يرف�ض يف م��ن��ط��ق��ة ���ش��ف��ا ع��م��رو (ا ل��ف��ج��ر جدول ابحاث اللجنة متحورت
تت�صدى جمددا لتو�سيع مزرعة حول اقامة من�ش�آت وجهاز تنقية
ادخ����ال ه���ذه امل��ي��اه جل��ه��از الت�صريف دون ت��ك��ري��ر  .اخلنازير") و ���ص��ور املو�ضوع مياه املجاري مل��زارع اخلنازير
ان هذا اجلهاز يعترب احد االجنازات الكربى يف عامل تنقية و ك����ان ا ل��ت�����ص��و ي��ت ج���رى على والتخل�ص من الروائح الكريهة
مياهاملجاري ،متاخرتاعهيفكوريااجلنوبيةويتما�ستعماله ت��و ���س��ي��ع م����زارع ا خل��ن��از ي��ر يف املنبعثة منها والتي يعاين منها
اليوم يف اكرث من  83موقع يف العامل ومن خ�صائ�صه املنطقة ا ل��ذي ر ف�����ض يف جل�سة اهايل �شفاعمرو وعبلني �سنوات
ان��ه خالل � 27ساعه يتم تنقية مياه م��زارع اخلنازير �سابقة .وما جرى بحثه يف جل�سة ط��وي��ل��ة و ع����د ي����دة .و���س��ت��ق��ام
جلنة التنظيم االخ�ي�رة ك��ان " ه��ذه املن�ش�آت بعيدا ع��ن بيوت
حيث ميكن ا�ستعمالها لري الزراعه اجلافه مثل الزيتون ا ق��ا م��ة من�ش�آت و ج��ه��از معاجلة البلدين غربي ال�شارع الرئي�سي
وغريها وهكذا نتخل�ص من الروائح ون�ستفيد من املياه  .م��ي��اه جم��اري م��زارع اخلنازير رقم ( 76احيهود يغور) ويبعد
م�ضن ج��دا مع جميع والتخل�ص من الروائح الكريهة حوايل كيلو مرت عن ال�شارع اىل
ه��ذا اجلهاز مت اجن��ازه بعد عمل ٍ
امل�ؤ�س�سات حيث قمت ان��ا واع�ضاء املجل�س بتوظيف املنبعثة منها والتي يعاين منها الغرب بجانب كيبوت�س افيك.
اهايل عبلني و�شفاعمرو و �إقامته وهذا امل�شروع م�صادق عليه من
جهود جباره لتحقيق هذا االجناز الكبري فقمنا با�ستثمار غ���ر ب���ي ال�������ش���ارع ا ل��ر ئ��ي�����س��ي وزارة البيئة وال�صحة وخطط
ودفع االموال الطائلة حيث يكلف هذا اجلهاز  12مليون (احيهود يغور �شارع رقم  76بعد ابحاث وتخطيطات مهنية
�شيكل كما وان تكلفة مد خطوط كهرباء لهذا اجلهاز الرئي�سي) ببعد حوايل كيلومرت من اجل رفاهية وجودة احلياة
يكلف اكرث من ن�صف مليون �شيكل ل�شركة الكهرباء كل ب��ج��ا ن��ب ك��ي��ب��و ت�����س ا ف��ي��ك .ح��ول يف منطقة ���ش��ف��ا ع��م��رو وعبلني.
هذا املو�ضوع التقينا وحتدثنا وا مل���وا ف���ق���ة ع��ل��ي��ه ���ض��روري��ة
هذا حلل م�شكلة الروائح وان الن�شر يف بع�ض و�سائل م��ع ا العديد م��ن اع�ضاء جلنة والتعجيل يف ترخي�صه ملحة
االعالم املحلية هو كذبة كبرية جدا حيث ان العناوين ا ل��ت��ن��ظ��ي��م "ه�ضاب ا ل��ب��ل��وط – لإ ب���ع���اد ا مل���ك���اره ا ل�����ص��ح��ي��ة عن
تقع �ضمن عمليات الغ�ش واخل��داع للقارئ حيث كتب �شفاعمرو" .و �أو ل����ه����م ن��ا ئ��ب ج��م��ه��ور ن��ا .وا مل��ح��ا ف��ظ��ة اي�ضا
البع�ض ان "اع�ضاء اللجنه ت�صدوا لتو�سيع م�سطح مزارع رئي�س جلنة التنظيم ورئي�س على �صحة املواطنني .ان الن�شر
اخلنازير"  ،فنحن مل نتحدث عن تو�سيع م�سطح مزارع جم��ل�����س ع��ب��ل�ين ا مل��ح��ل��ي ال�سيد الذي جاء بال�صحف املقروءة يف

*اق��ام��ة م��ش��روع امل �ن �ش �آت لتنقية م� �ج� �اري
اف�ي��ك وتخليص اه �ال��ي شفاعمرو وع �ب �ل�ين

22.04.2016

األخبار

( تابعوا اللقاء بالفيديو على موقع السالم  www.tohama.netوصفحتنا على ال ...)facebook

والتحريض يف موضوع جهاز تنقية مياه الصرف الصحي مل�زارع الخنازير
ب� �غ� �ي ��ض ب� �ع� �ي ��د ك � ��ل ال� �ب� �ع ��د ع � ��ن ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ه وال� � �واق � ��ع

ـ��ـ��ـ��ن��اء ض��د م��ش��روع اح��ض��ار ج��ه��از ال��ت��ن��ق��ي��ه ال��ص��ح��ي ال����ذي سيحل
ـــــــيه وامل��ع��ي��ش��ي��ه لجميع س��ك��ان املنطقه وع��ل��ى امل��واط��ن محاسبتهم
طقه باسرها وان االمر سوف يتحقق حتما ....نقطه وسطر جديد

س���ـ���ـ���ي���د م�����أم�����ون ال���ش���ي���خ اح���م���د
��ـ���ـ���ض���اب ال����ب����ل����وط" ش���ف���اع���م���رو:

م � �زارع ال �خ �ن �ازي��ر ب�ج�ان��ب كيبوتس
م��ن ال��روائ��ح الكريهة سيقام وسيتم

وخ��ال��د ح��ج�يرات ودي���اب ح��ج�يرات نائب رئيس مجلس
امل��واط��ن�ين ورف��اه��ي��ة الحياة يف املنطقة
اج��ل ص��ح��ة

منطقتنا غ�ي�ر دق��ي��ق وغ�ير
�صحيح واذا كان الهدف منه
االفتخار والتلميع مبوقف مبني
على ا�سا�س طائفي وديني فهذا
عندي مرفو�ض الن احلديث
يجري عن م�شروع للمحافظة
على �صحة املواطنني ورفاهية
العي�ش ولي�س على تو�سيع
مزارع اخلنازير .اقامة م�شروع
امل��ن�����ش���آت ل��ت��ن��ق��ي��ة جم���اري
م�����زارع اخل���ن���ازي���ر بجانب
كيبوت�س افيك وتخلي�ص اهايل
�شفاعمرو وعبلني من الروائح
ال��ك��ري��ه��ة ���س��ي��ق��ام و�سيتم".
وق���د ات�صلنا بال�سيد زهري
كركبي ع�ضو بلدية �شفاعمرو
ال���ذي ق���ال ح���ول امل��و���ض��وع:
"ما ن�شر لي�س �صحيحا واملقال
املن�شور ه��و ا���س��اءة ولي�س
تو�ضيحً ا وبعيد عن احلقيقة
احلديث يجري وي���دور حول
ترخي�ص اقامة من�شاة وجهاز
مل���ع���اجل���ة جم������اري م�����زارع
اخلنازير يف منطقتنا ومعاجلة
و�إبعاد الروائح الناجتة عنها.
ونقلها عن مكانها احلايل والذي
ي�سبب مكاره بيئية للأحياء
القريبة منه يف �شفاعمرو عبلني
وحتديد موقعها اجلديد بجانب

كيبوت�س اف��ي��ك .وق��د �صودق
على امل�شروع من قبل وزارة
البيئة وال�صحة .وطلب تو�سيع
مزارع اخلنازير رف�ض باغلبية
اع�ضاءجلنةالتنظيمواملحا�ضر
والت�سجيالت توثق ذل��ك .لذا
فاخلرب الذي ن�شر غري �صحيح
وعك�س حقيقة ما جرى بحثه".
ام��ا نائب رئي�س جمل�س بئر
املك�سور وع�ضو جلنة التنظيم
ال�سيد خالد حجريات فقال:
" انه مت اكرث من مرة طلب
تو�سيع مزارع اخلنازير للجنة
ورف�����ض��ت م���ن ق��ب��ل اع�ضاء
اللجنة و�آخ���ر طلب ق��دم كان
ح��ول اق��ام��ة من�ش�آت وجهاز
تنقية جماري مزارع اخلنازير
وال����ذي �سيتم اق��ام��ت��ه غربي
�شارع ( )76بجانب كيبوت�س
افيك ويبعد ح��وايل كيلومرت
غربي ال�شارع .لإبعاد املكاره
ال�صحية والروائح املنبعثة من
جماري مزارع اخلنازير والتي
ي��ع��اين منها اه���ايل �شفاعمرو
وع��ب��ل�ين ف��امل�����ش��روع حيوي
وي���خ���دم م�����ص��ل��ح��ة و�صحة
املواطنني يف املنطقة.لذا قبلت
الت�صويت على هذا االقرتاح".
عليهمنوزارةالبيئةوال�صحة"
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األخبار

ع��ض��و ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ل��ل��س�لام :

كل من ص��وت ضد احضار جهاز تنقية مياه
الصرف الصحي ملزارع الخنازير هو عديم الضمري

السِّرية ال ّذاتيَّة للربوفيسور إبراهيم فريد دُر

إع�����داد :اب���ن أخ��ت��ه ال��ب��روف��ي��س��ور زاه����ر ش��ف��ي��ق َع���� ّزام

سأقدم دعوى بحق كل من حاول التحريض ضدي وحاول تشويه الحقائق

�صرح ع�ضو بلدية �شفاعمرو وع�ضو جلنة التنظيم
والبناء دياب حجريات لل�سالم ان كل من جتر�أ
بالت�صويت اال�سبوع املا�ضي �ضد اح�ضار جهاز
تنقية مياه ال�صرف ال�صحي مل��زارع اخلنازير
هو ان�سان عدمي ال�ضمري النه بذلك �صوت �ضد
م�صالح �سكان بلده حيث يعاين �سكان �شفاعمرو
وعبلني من ع�شرات ال�سنني من مكاره روائح مياه
ال�صرف ال�صحي ملزارع اخلنازير وهذا اجلهاز
كان �سيقدم احللول ال�صحيحة لهذه املع�صية .

وا�ضاف حجريات ان ما ورد يف احدى ال�صحف
غري �صحيح ودقيق الن طلبات تو�سيع مزارع
اخل��ن��ازي��ر بال�سابق رف�����ض��ت .وال��ب��ح��ث جرى
ح��ول ت��رك��ي��ب ج��ه��از تنقيه جم���اري اخلنازير
وم��ن��ع ال��روائ��ح املنبعثة منها و�إب��ع��اده��ا عن
اهايل �شفاعمرو وعبلني مب�سافة كيلومرت واحد
غربي ال�شارع الرئي�سي رق��م (( )76احيهود
ي��اج��ور) ويف ار���ض كيبوت�س افيق وامل�شروع
م�����ص��ادق عليه م��ن وزارة البيئة وال�صحة"

يوم الصحه والحذر على الطرق يف
مدرسة راهبات الناصرة -شفاعمرو

ق��ام��ت مدر�سة راه��ب��ات ال��ن��ا���ص��رة� -شفاعمرو
بتح�ضري يوم فعاليات عن الغذاء ال�صحي واحلذر
على الطرق بالتن�سيق بني مدير املدر�سة رامي
�سرور ومركزة الرتبيه الأجتماعيه املعلمه نردين
بحوث بالتعاون مع املعلمه جانيت �شحادة ,حيث
�شارك الطالب مبحطات �صفية حول هذا املو�ضوع
وحمطات خمتلفة يف ال�ساحه كالدراجات الهوائيه
 ،رمي الكرة اىل الهدف  ،العاب منفوخة وغريها .

مت ترتيب هذا اليوم لتتويج م�شروع الغذاء ال�صحي
بعد �سل�سلة ار�شادات حول الغذاء ال�صحي و�أهميته
م��ن قبل اخ�صائي تغذيه وممر�ضة املدر�سة .
قام فريق ال�سيد ري��دان نفاع بتح�ضري وترتيب
الفعاليات ب�أكملها من حيث املحطات والإر�شاد .
ن�����ش��ك��ر ك���ل م���ن ���س��اه��م ب����أجن���اح ه����ذا ال��ي��وم
ال��رائ��ع م��ن ع��م��ال ،معلمني ومعلمات  ،اه��ايل
متطوعني وفريق العمل ب�أ�شراف ري��دان نفاع .

ُف ِجعنا �صباح �أم�س بخرب وفاة ابن �شفاعمرو البار
اخلال والربوف�سور الكبري �إبراهيم دُر يف الواليات
امل�� ّت��ح��دة ،ع��ن عُ��م�� ٍر يناهز ال�ساد�سة والثمانني،
خ�ص ً
ي�صا ،وخالل
ال��ذي �أح��ب �شفاعمرو و�أهلها ّ
زي���ارات���ه ل��ه��ا ،ك���ان ي��ح��ب جمال�سة �أه��ل��ه ورف���اق
طفولته ،وكانت ذاك��رت��ه ّ
تتم�شى معهم يف دهاليز
التاريخُ ...متر بجانب واجهة الذكريات اجلميلة،
امل��زيّ��ن��ة ب�أجمل الق�ص�ص واحل��ك��اي��ات ّ
الطريفة.
ُو ِل َد الربوفي�سور �إبراهيم فريد دُر يف بلدة �شفاعمرو،
بتاريخ � ،8/10/1930أتمَ َّ تعليمه االبتدائي يف
املدر�سة االبتدائيّة احلكومية و ُع ِر َفت حينها مبدر�سة
"املكتب" ...وحاليًّا ُتع َرف با�سم "مدر�سة الأ�ستاذ
ً
ملتحقا فيما بعد للدّرا�سة يف مدر�سة
�صالح �سمّور"،
ال�صف ال ّرابع ثانوي عام
تريا�سنطة يف ال ُقد�س ،ف�أنهى ّ
 ...1948عندما ح َد َثت نكبة فل�سطنيَ ،قفل راجعًا
هو والعديد من زمالئه ال�شفاعمريني �إىل بلداتهم ممّن
در�سوا معه يف ال ُقد�س وحيفا وع ّكا وغريها من املدُن.
بد�أ درا�سته يف املدر�سة الأ�سقفيّة الكاثوليكيّة ملدّة
عامَني ...بعد ذلك بادرت هذه ال ُّثلة من ال�شبّان �إىل
فتح �أبواب املدر�سة الكاثوليكيّة ود�أبوا على تعليم
ط ّالب �شفاعمرو ،من كا ّفة �أحيائها وطوائفها ،تط ُّو ًعا.
عام �َ 1950ش ّد ّ
ال�شاب �إبراهيم رحاله �إىل لبنان،
ِّ
لين�ض ّم �إىل عمِّه طيب الذكر املرحوم ،نقوال فريد دُر،
فبد�أ هناك درا�سته اجلامعيَّة يف اجلامعة الأمريكيّة
يف ب�يروت ،بد�أها بدرا�سة مو�ضوع الهند�سة ولكن
�سرعان ما حتوَّل �إىل درا�سة ِعلم ال�صيدلة ،متخ ِّرجً ا
يف ع��ام  ...1954يف ال��ع��ام نف�سه ح��از ّ
الطالب
ال�صيديل �إبراهيم على منح ٍة درا�سية� ،أ َّه َلته لل�سَّ فرَ
ّ
ّ
�إىل الواليات املتحدة وحتدي ًدا �إىل جامعة Case
 ،Western Reserveيف مدينة كليفالند ال ّتابعة
لوالية �أوهايو� ،إذ �أ َّمت درا�سة الدكتوراه .Ph.D
يف علم الكيميا احلياتيّة .Biochemistry
يف عام  ،1961عاد الدكتور �إبراهيم �إىل بريوت،
ً
ملتحقا بال�سّ لك التعليمي للجمعة الأمريكيّة ،حيث
�أُ�س ِندَت �إليه مَهمّة �إقامة ق�سم البيو كيميا وبقي
مرت�أ�سً ا عَ ��م��ادة ه��ذا الق�سم ،ح ّتى تقاعده يف عام
 ،2000ف�سافر �إىل �أمريكا ،لين�ضم �إىل زوجته
�سعد  /دُر
ابنة �شفاعمرو ،ال�سّ يدة لولو يو�سف ِ
وابنتيه د .نلي �إبراهيم در ود .ليلى �إبراهيم دُر،
اللواتي �سبقنه لال�ستقرار يف ال��والي��ات امل ّتحدة
ليكون �إىل ج��ان��ب �أح��ف��اده �إي���دن وهيلي وكانتا.
خالل فرتة درا�سة الربوف�سور �إبراهيم للدكتوراه
كان ي�ستذكر طفولته قائلاً �أ ّنه دائمًا كان يراقب والدته
املرحوم نلي اندراو�س ع ّزام  /در ،ب�شغف وف�ضول
كبريين ،كيف كانت ّ
تغطي العجني ،ح ّتى يدف�أ ويخمر،
هذا التفاعل املثري ،كان �أحد املح ّفزات لدرا�سته البيو
كيمياء وال َّتبحُّ ر يف علم الإنزميات .Enzymology
من اجلدير ِذكره �أن �أبحاث الربوف�سور �إبراهيم دُر،

تركت ب�صم ًة كبرية يف هذا املجال ،بدءًا من �أطروحة
الدكتوراه يف فهم وك�شف منظومة الإنزميات ،التي
ت�ساهم يف بناء و�إنتاج الكول�سرتول� .ساهمت �أبحاثه
كثريًا يف �إنتاج جمموعة من الأدوية التي ُتع َّر ف tSta
 insالتي يتعاطاها ع�شرات ماليني املر�ضى يف �أنحاء
العامل ،لتخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول العالية يف ج�سم
الإن�سان ،كما �ساعدَت على فتح ان�سدادات �شرايني
القلب وع�لاج ال َّذبحة ال�صدريّة و�أع��را���ض ت�ص ُّلب
ّ
ال�شرايني .املجال الآخر الذي ا�ستحوذ الربوف�سور
دُر ،ه��و لغة التخاطب ب�ين اخل�لاي��ا ،لإع���ادة بناء
وجتديد ن�سيج الكبد الذي اق ُت َّ�ص منه جزءًا كبريًا.
لقد د�أب الربوف�سور �إبراهيم دُر على تدري�س مو�ضوع
البيو كيمياء على مدى  40عامًا ونيِّف ،فتخ َّرج على
ي��ده �آالف ال��ط�ل ّاب يف علوم الطب ،يف الوقت ذاته
مل يتخ َّل ع��ن خمتربه يف اجلامعة الأم��ري��ك�� ّي��ة ،بل
ا�ستم ّر يف �أبحاثه العلميّة يف جمال الإنزميات والبيو
كيمياء ،بودّي �أن �أنوّه �أن ق�سم البيو كيمياء الوحيد
ال��ذي يُجيز �شهادة ال��دك��ت��وراه يف العلوم الط ّبيّة
والبيولوجيّة وذل��ك بف�ضل الربوف�سور �إبراهيم.
���ي الربوف�سور دُر م��ن ِقبَل
خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة د ُِع َ
ّ
العديد من جامعات الواليات املتحدة ،وا�ست�ضافته
ليُلقى محُ ا�ضرات ،كذلك ا�ست�ضافته ُدوَل �أوروبية
هامّة ،مثل �أملانيا ودول عربيّة � ً
أي�ضا ،مثل دولة
الإم��ارات العربية امل ّتحدة� ،سلطنة عُمان واململكة
العربية ،و�ساهم � ً
أي�ضا ب�إقامة كليّة ّ
الطب يف دولة
اليمن .كما �أ�سلفت ،لقد ن�شر الربوف�سور �إبراهيم
دُر ،العديد من الأبحاث العلميّة يف جم�ل ّات علميّة
عاملية و�أ���ص��در العديد من ال ُك ُنب يف ه��ذا املجال،
كذلك �أ�صدر يف عام  ،1985باللغة العربيّة ،كتابًا
�شهريًا عن بلدته �شفاعمرو ،بعنوان "�شفاعمرو
ف�سطاط �صالح الدّين" وم� ّؤخرًا �أ�صدر كتابًا باللغة
الإجنليزيّة ،ي��روي �سريته ال ّذاتيّة منذ طفولته،
كعالمِ عربي ،ومدى ت�أثري ال ّنزاع العربي الإ�سرائيلي
ون��ك��ب��ة فل�سطني ع��ل��ي��ه ،ب��ل ع��ل��ى �أج��ي��ال كاملة.
م����ن م�����ؤ ّل����ف����ات ال�ب�روف�������س���ور �إب����راه����ي����م دُر:
دل��������ي��������ل ال�������ل�������غ�������ة1973 ،
)1
الأ��������س���������������س ال����ب����ي����ول����وج����يّ����ة
)2
ل�������������س������ل������وك الإن���������������������س����������ان1983 ،
اع����رف دم���اغ���ك – ال��دل��ي��ل امل�����ص��وّر
)3
�إىل اجل����ه����از ال��ع�����ص��ب��ي ال���ب�������ش���ري1983 ،
�������ش������ف������اع������م������رو :ف���������س����ط����اط
)4
������ص��ل��اح ال�������دّي�������ن الأيّ����������وب����������ي1988 ،
اجل�سم ال�سّ ليم من الوزن ال�سّ ليم1999 ،
)5
�����ص��ح��ي��ح��ة2000 ،
)6
دل��ي��ل ال��ك��ت��اب��ة ال ّ
ِع�����ل�����م الأح������ل������ام – م���ن���اف���ع���ه���ا
)7
وحم������ت������واه������ا ون�����ظ�����ريّ�����ات�����ه�����ا2000 ،
I
Prevailed، 2010
)8
كذلك ك َتبَ جمموعة من امل��ق��االت ،ح��ول م�ساهمة
العرب وامل�سلمني ،بتطوّر العلوم وال ّ��ط��ب ومنها
"�أعظم ح���وار علمي يف ال�� ّت��اري��خ – خم��ت��ارات
م��ن م��را���س��ل��ة ِع��ل��م�� َّي��ة ب�ين ال��ب�يروين واب���ن �سينا"
م�لاح��ظ��ة :ال ب���� ّد �أن �أن������وّه وب��ك��ل
•
ُ
�أم��ان��ة وت��وا���ض��ع� ،أن م�سرية �أب��ح��اث الربوف�سور
ُ���ض��عَ��ت يف م�سار ال�ّتّرّ � ّ��ش��ح جلائزة
�إب��راه��ي��م دُر ،و ِ
ّ
نوبل يف جم��ال��ه ،ل��و ا�ستم ّرت بنف�س ال��زخ��م الذي
كانت عليه ولك ّنه �آث��ر الربوف�سور دُر ال ّت�ضحية
بها ،يف �سبيل العودة �إىل �أح�ضان �أمّ��ت��ه ،لي�ساهم
يف نه�ضتها العلميّةِ ،ع��و َ
َ���ض البقاء يف الواليات
ّ
العلمي.
امل��ت��ح��دة ،حيث �أ ّن��ه��ا خ�صبة ب��ال��ت��ط��وّر ِ

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

ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻥ 2000
בימבה

ג‘וק מגוון צבעים

מחי
ר מבצע!

49.90

משחקי
חשיבה ופאזליים

משאית קטרפילה
הרכבה עצמאית

מחי
ר מבצע!

99.90

מחי
ר מבצע!

99.90

מחי
ר מבצע!

9.90

משחקי מיגא בלוקס

ﺗ
ﻮ
ﻓ
ﻴ
ﺮ
ﺿ
ﺨ
ﻢ
ﻟ
ﺸ
ﺮ
ﺍ
ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ ﺀ ﺍﻟﻌﺎﺏ
ﻭﻛﻞ ﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﺍﻻﻭ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ
ﻻﺩ
ﻭ
ﺍ
ﻻ
ﻃ
ﻔﺎﻝ

בחצהשני

י

מגלישה ספיידרמן/פרוזן

כדור רגל ברצלונה

מחיר

טרקטורון לילדים
ממונע חשמל

מח
י
ר
מ
בצע!

699

30.04.16

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
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חגיגת מחירים ב
רד לייבל

59

90

 700מ,,ל

ש,,ח

מחיר מיוחד
קרטון
סן מיגל
 330מ,,ל

קרטון
היינקן
,,
 250מ ל

24
בקבוקים

24
בקבוקים

קרטון
בירה בקס
 275מ,,ל

שיבאס
 700מ,,ל

24
בקבוקים

קרטון
גריי גוס
 750מ,,ל

24
בקבוקים

קרטון
גולד סטאר
 330מ,,ל

24
בקבוקים

בלאק לייבל אירופי  1לטר

130

ש,,ח

גולד לייבל
ריסירב
 700זהב

קרטון
קאלסבירג
אורובי
 330מ,,ל

24
בקבוקים

100
ש,,ח

149

90

ש,,ח

הייניקן פחית
 0.5ליטר  24פחיות

119

90

ש,,ח

הייניקן פחית
 330מ,,ל
 24פחיות

ערק
גבלנא
 700מ,,ל

ערק גזלין
 700מ,,ל

ערק
רמאללה
 700מ,,ל

ערק סאבאת
 700מ,,ל

49

90

ש,,ח

ערק אשקלון
 330מ,,ל

רד לייבל  1ליטר

84

90

ש,,ח

רויאל דאטש
פחית  330מ,,ל

65

ש,,ח

קרלסברג פחית
 330מ,,ל
 24פחיות

90

ש,,ח

דאבל בלאק
 700מ,,ל

129

ש,,ח

ערק בניאס
 750מ,,ל

90

ש,,ח

מבחר יינות במחירים מדהימים
חפשו אותנו
פרהוד סנטר

39

90

ש,,ח

39

90

ש,,ח

המבצעים בתוקף עד  31-4-2016או עד גמל המלאי התמונות להמחשה בלבד חל איסור על מכירת
משקאות אלכוהולייס/משכרים למי שטרם מלאו לו  18שנה ט.ל.ח המחירה לא בסיטונאות

שפרעם איזור תעשיה טל 046817144

ﻣﺎﺗﻴﺮﻧﺎ ﺍﻛﺴﺘﺮﺍ ﻛﻴﺮ
ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻟﺸﻘﺤﺔ ﺍﻻﺻﻠﻲ  ٢ﻟﺘﺮ

90

24

2

ﺟﻠﻴﺪﻭﻧﻴﺖ ﺷﻄﺮﺍﻭﺱ

90

34

ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﻴﻞ ﻛﻮﻟﻮﻥ  ٥ﻛﻴﻠﻮ

24

90

ﻟﺒﻦ ﺍﻟﺮﻭﺣﺔ  ١٫٥ﻟﺘﺮ

9

90

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻴﻠﻴﺖ

90

17

ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﺓ
ﻓﻮﻕ ﺍﻝ  ١٠٠ﺵ.ﺝ

ﺟﺮﻭﺱ ﺳﻜﺮ  ١٠ﻛﻴﻠﻮﺍ

24

90

ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﺓ
ﻓﻮﻕ ﺍﻝ  ١٠٠ﺵ.ﺝ

ﺣﻤﺺ ﺍﺣﻼ

פרהוד סנטר

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺗﻒ046817144 :

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼﺕ

3

ﻛﻠﻴﻚ

פרהוד סנטר

ﻃﻮﻧﺎ ﺑﻮﺳﻴﺪﺭ  ١١٠ﻏﺮﺍﻡ

3
90

ﺩﻭﺍﺀ ﺍﺳﻨﺎﻥ ﺍﻛﻮﺍ ﻓﺮﻳﺶ

3
90

ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺭﻃﺒﺔ ﻫﺎﺟﻴﺲ

3
90

 ١٠٠ﺟﺮﺍﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ

90

3

ﺳﻮﺩ ﻣﻨﻈﻒ ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ

3

90

ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺴﺢ  ٢ﻟﺘﺮ

3

90

ﺫﺭﺓ ﻳﺎﺧﻴﻦ /ﺑﻨﺪﻭﺭﺓ ﺑﺮﻱ ﺯﻱ

3

90

ﺩﻭﺍﺀ ﺍﺳﻨﺎﻥ ﺟﻮﻟﺠﻴﺖ

90

3

ﺷﻔﺮﺍﺕ ﺟﻴﻠﻴﺖ ﺑﻠﻮﺗﻮ  ٥ﻭﺣﺪﺍﺕ

90

3

ﺑﺮﻏﻞ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ  ١ﻛﻴﻠﻮﺍ ﻧﺎﻋﻢ/ﺧﺸﻦ

3

90

ﺟﺒﻨﺔ ﻋﻴﻤﻴﻚ  ١٠٠ﻏﺮﺍﻡ

ﺷﻤﻴﻨﺖ ﺗﻨﻮﻓﺎ

490

3

3

90

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺗﻒ046817144 :

ﻣﻠﻤﻊ ﺯﺟﺎﺝ

3
390

90

ﻛﻌﻚ ﻋﻴﻠﻴﺖ  ٣٠٠ﻏﺮﺍﻡ

3

390

ﻣﻠﻤﻊ ﺯﺟﺎﺝ

3

390

ﺣﻠﻴﺐ ﺗﻨﻮﻓﺎ

90

3

ﻋﻠﺒﺔ ﺯﺗﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺐ

3
90

ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻠﻮ

3
90

2

ﻣﻌﻜﺮﻭﻧﺔ ﺍﻭﺳﻢ  ٢٥٠ﻏﺮﺍﻡ

90

3

2

2

11

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ

ﺷﺎﻣﺒﻮ ﺑﻴﻨﻮﻙ

7

90

ﻃﺤﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ  ١ﻛﻴﻠﻮﺍ

90

12

ﺟﺮﻭﺱ ﻃﺤﻴﻦ ﻣﺎﻥ  ١٠ﻛﻴﻠﻮﺍ

18
90

ﻋﺼﻴﺮ ﺑﺮﻳﺠﺎﺕ  ١٫٥ﻟﺘﺮ

Ä]Ë¡ˆ\;Ïeà]ﬁ±;ÎÊq¬’\Â;ÑÊ⁄i’\;ﬂŸ;ÎÖ|]…;ƒ\Ê›\;]ﬁÁÅ’;ÅpÊÁ

ﻓﻴﺮﻱ  ١٫٢٤٠ﻟﺘﺮ

90

12
90

49

ﻭﺭﻕ ﺗﻮﺍﻟﻴﺖ  ٣٢ﻟﻔﺔ

90

15

ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﺭﻳﺎﻝ  ٨ﻛﻴﻠﻮ

58

90

ﻛﻴﻨﺪﻳﺮ ﺑﻮﻳﻨﻮﺍ

ﺣﻔﺎﺿﺎﺕ ﻫﺎﺟﻴﺲ

34

6

13

ﻋﺼﻴﺮ ﺳﺒﺮﻳﻨﺞ  ١ﻟﺘﺮ

ﻣﻄﺮﻱ ﻏﺴﻴﻞ  ١ﻟﺘﺮ

ﺷﻌﺮﻳﺔ  ٤٠٠ﻏﺮﺍﻡ

ﻣﻴﻠﻜﻲ ﺷﻄﺮﺍﻭﺱ

0544864987;JJ;ÈëŒëÕ;√ËdÑ;€Ë⁄ëh

ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﺑﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ  ١٫٥ﻟﺘﺮ

90

18

ﻣﻄﺮﻱ ﻏﺴﻴﻞ ﺳﻮﺩ  ١ﻟﺘﺮ

90

14

2

ﺳﻴﻤﻴﻼﻙ ﺍﺩﻓﻴﻨﺲ  ٩٠٠ﻏﺮﺍﻡ

90

74
10

4
90

90

90

ﻛﻠﻮﺭ ﺑﺮﺑﺎﺭ

90

3

90

3

90

3

90

3

3

90

2

2
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األخبار

ب������ي������ان ج����ب����ه����ة ش����ف����اع����م����رو

جبهة شفاعمرو :إجماع على عدم املشاركة يف
ائتالف رئيس البلدية السيد أمني عنبتاوي

*الجبهة ستخوض االنتخابات القادمة للرئاسة والعضوية *

يف جل�ستها التي عُقدت م�ساء يوم الثالثاء الفائت ،قررت �سكرتارية
جبهة �شفاعمرو وب�إجماع كامل و�شامل ،عدم الدخول وامل�شاركة
يف ائتالف رئي�س البلدية �أمني عنبتاوي ،ورف�ض التعامل مع
امل�صالح ال�ضيقة وال�شخ�صية لبع�ض �أع�ضاء البلدية املنتمني
للقوائم الطائفية خا�صة ان ف�ض االئتالف القائم جاء على خلفية
التزام �شخ�صي م�صلحي لأحد �أطراف االئتالف ،والذي رف�ضه
املجل�س البلدي ائتالفا ومعار�ضة .واجلبهة �صاحبة املوقف
امللتزم املبدئي ترب�أ بنف�سها عن الدخول يف مثل هذه املناورات
خدمة للم�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة املبني عليها االئتالف.

مل ن��ك��ن يف ه���ذا االئ��ت�لاف التقليدي ال��ط��ائ��ف��ي ول���ن نكون
ج�����زءًا م���ن ال���ت���ج���اوزات ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ل���ه���ذا االئ���ت�ل�اف
الآن ويف امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ب��ل ���س��ن��وا���ص��ل عملنا كمعار�ضة
ب��� ّن���اءة م��واج��ه��ة ل��ل��ف�����س��اد وال���ت���ج���اوزات �أيًّ�����ا ك��ان��ت.
ك��م��ا �أق����رت ���س��ك��رت��اري��ة اجل��ب��ه��ة وب��ع��د ب��ح��ث م�ستفي�ض
خ��و���ض م��ع��رك��ة ال��رئ��ا���س��ة وال��ع�����ض��وي��ة يف االن��ت��خ��اب��ات
ال��ق��ادم��ة وط��رح نف�سها كبديل تقدمي دمي��ق��راط��ي وفكري
ب��ع��ي�� ًدا ع��ن ال��و���ض��ع ال��ط��ائ��ف��ي ال��ق��ائ��م .وت��ر���س��ي��خ م��ب��د�أ
�شفاعمرو وبلديتها ع�ضوية ورئا�سة لكل ال�شفاعمريني.

 13عام ًال قتلوا خالل عملهم يف الربع األوّل من
العام  ،2016مقابل  10قتلى يف نفس الفرتة من
العام املاضي و  19يف الربع األول من عام 2014
الف�صلي
ن�شرت دائرة االمان وال�سالمة يف العمل يف وزارة االقت�صاد وال�صناعة ،تقريرها
ّ
حول حوادث العمل التي وقعت يف الربع الأوّل من العام  .2016وبنا ًء على تقارير �شرطة
ا�سرائيل التي و�صلت للدائرة ،قتل  13عام ًال خالل العمل يف الفرتة املمتدة من �شهر كانون ثاين
لغاية�آذار،مقابل10يفنف�سالفرتةمنالعاماملا�ضي،و19يفالربعالأولمنالعام.2014
ويذكر �أ ّن  6من العمال قتلوا يف مواقع بناء (نف�س العدد يف هذه الفرتة من العام
املا�ضي ،و 9عام  4 ،)2014عمال يف جمال ال�صناعة ( 1يف العام املا�ضي ،و 5يف عام
 ،)2014عامالن قتال يف جمال الزراعة ( 0يف العام املا�ضي 4 ،عام  )2014وعامل
واح��د قتل يف جمال اخلدمات والتجارة (مقابل  3العام املا�ضي و 4عام .)2014
ووف��ق دائ��رة االم��ان وال�سالمة يف العمل ،فا ّنه يف حال ح�صول حادثة موت يف مكان
ً
حتقيقا يف املكان حول
العمل ،تنتقل امل�س�ؤولية �إىل �شرطة �إ�سرائيل ،والتي جتري
احل��ادث .ويف هذا االط��ار ،يتوجب على �شرطة ا�سرائيل �أن تعمل كل ما هو مطلوب
لإمت��ام التحقيق ،مبا يف ذل��ك اغ�لاق موقع احل��ادث��ة ،التحقيق يف احل��ادث��ة ،وفح�ص
امكانية اعتبار احلادثة كحادث عمل �أو �إن كان احلديث يدور حول حادث جنائي� ،أو
انتحار �أو �أي نوع �آخر من احلوادث .ويف حال تو�صلت �شرطة ا�سرائيل �إىل ان احلديث
ي��دور عن ح��ادث عمل ،فانها تر�سل تقريرًا ح��ول احل��ادث لدائرة االم��ان وال�سالمة
يف العمل وتطلب ر�أيً��ا مهنيًا من حمققي الدائرة حول الأ�سباب التي �أدت للحادثة.
بحيث ي�صل حمققو دائرة االمان وال�سالمة يف العمل �إىل موقع احل��ادث ،ويفح�صون
ظ��روف االم��ان يف املوقع ،وعند احلاجة يطلبون ا�صدار �أم��ر بايقاف العمل حتى
�ضمان �سالمة العمال يف املوقع .ثم تنقل نتائج حتقيقهم �إىل ال�شرطة المتام التحقيق.
رئي�سة دائرة االمان وال�سالمة يف العمل ،ال�سيدة فاردا ادواردز� ،أ�شارت �إىل �أن امل�س�ؤولية
عن �سالمة العمال يف امل�صنع �أو يف �أي موقع عمل �آخر ،تقع على عاتق �صاحب العمل،
�أو مالك مكان العمل� ،أو على املقاول منفذ البناء يف حالة مواقع البناء ،وهم ملزمون
باتخاذ جميع االج��راءات ل�ضمان �سالمة و�صحة العمّال .ويجب على مديري العمل،
واملقاولني وجميع الأطراف امل�س�ؤولة يف مكان العمل ،ان يدركوا ان عدم توفري معدات
ال�سالمة ،او عدم االلتزام ب�إجراءات ال�سالمة ،ميكن �أن يقود لفر�ض عقوبات �صارمة،
ت�صل حتى �إيقاف العمل وفر�ض غرامات مالية .و�أ�ضافت ادواردز "على ا�صحاب
العمل ان يدركوا �أن املحافظة على حياة العمال ،و�سالمتهم و�صحتهم ،هي واجب
يجب االلتزام به بكل جدية وهو لي�س �أم ً
��را اختيارياً .نحن نعمل بحزم ملنع حوادث
العمل و�سنوا�صل تقدمي امل�ساعدة لل�شرطة لتقوم بتحقيقاتها يف احلوادث ال�صعبة".
ويذكر �أ ّن��ه منذ بداية العام اج��رى طاقم دائ��رة االم��ان وال�سالمة يف العمل 3067
زيارة ميدانيّة ،فر�ضوا خاللها � 304أمر لتطبيق تعليمات االمان و� 653أمر حت�سني

أك��ث��ر م��ن  600ط��ال��ب ي��ش��اه��دون ع��روض
النائب د .عبد اهلل أبو معروف لوزير الصحة ليتسمان موسيقانا ضمن السلة الثقافية يف شفاعمرو

ع��ل�اج ج���دي���د ل��س��رط��ان ال�����دمّ ي��س��جّ��ل  %80من
ال��ن��ج��اح ي��ج��ب االس������راع ب��ض��مّ��ه ل��ل��س��ل��ة الطبية

بعث النائب د .عبد اهلل
�أب���و م��ع��روف (اجلبهة
– القائمة امل�شرتكة)
بر�سالة م�ستعجلة لوزير
ال�صحة يعقوب ليت�سمان،
ون�سخة عنها لرئي�س
جل��ن��ة ال��ع��م��ل وال��رف��اه
وال�����ص��ح��ة ال�برمل��ان��ي��ة
ال��ن��ائ��ب اي��ل��ي الأل����وف
وع�����ض��و جل��ن��ة ال�سلة
الطبية النائب اجلبهوي
ال�سابق د .عفو �إغبارية ،يطالبهم ببدء العمل على �شمل الع ّقار
اجلديد امل�سمّى ( )VENETOCLAXالأمريكي ال�صنع
ملر�ضى �سرطان الدم ( )LEUKEMIAيف �س ّلة الأدوية الطبية.

وقال د� .أبو معروف� ،إن هيئة الغذاء والأدوية احلكومية يف �أمريكا
( )FDAقد �صادقت على ا�ستعمال دواء جديد لعالج مر�ض �سرطان
الدم املزمن ( )CLLكدواء معجّ ل اال�ستعمال مت و�صفه بـ (دواء
ي�شق الطريق) بعد �أن ثبتت جناعته من خالل جتريبه على جمموعة
من مر�ضى �سرطان الدم احلاد والعنيف بح�سب تقرير الـ( )FDAله،
الذيي�ؤ ّكدب�أن 80%مناملر�ضىالذينتناولواالدواءطر�أعلىحالتهم
ال�صحية التقدم الكامل �أو اجلزئي خالل الأ�سابيع الأوىل من ا�ستعماله.
وقال د� .أبو معروف يف ر�سالته� ،إن التقرير قد ا�شار �إىل �أن مر�ض
( )CLLهو �أح��د �أمرا�ض �سرطان ال��دم الأربعة الأك�ثر انت�شارا
وت�صيب بالأ�سا�س الأ�شخا�ص فوق جيل الـ ( )40ب�سب تلف خاليا
ملفاوية بي�ضاء ،مع الوقت تق�ضي اخلاليا اخلبيثة عليها وحت ّل مكانها.
ويف ر�سالته ،طالب د .أ�ب��و معروف بالإ�سراع يف بحث مو�ضوع
ه��ذا ال���دواء ،من �أج��ل �إنقاذ مئات و�أل���وف مر�ضى �سرطان الدم
يف البالد ،و�إع���ادة روح التفا�ؤل باحلياة من جديد يف نفو�سهم.

�شاهد طالب ثالث مدار�س �إبتدائية ،مر�شان
وال��ع�ين وال���ف���وار ،ع ً
��رو���ض��ا �شيقة لفرقة
(مو�سيقانا) م��ن بيت املو�سيقى ،حيث مت
ا�ستعرا�ض �صفحات مو�سيقية م��ن تاريخ
املو�سيقى الكال�سيكية وال�شعبية ب�أ�سلوب راق
وممتع كما وتعرفوا على الآالت املو�سيقية من
خالل �شرح مميز .وجاءت هذه الفعالية �ضمن
ن�شاطات ال�سلة الثقافية يف بلدية �شفاعمرو".
وت�سافر الفرقة مع الطالب اىل دول ع��دة لها
ب�صمتها على املو�سيقى ال�شرقية العريقة (م�صر،
تركيا ،لبنان وفل�سطني) ويلتقي الطالب بكل
بلد ب�شخ�صية مو�سيقية هامة يتعرفون عليها

وي�ستمعون لإحدى م�ؤلفاتها املو�سيقية .و ُقدمت
خاللالعر�ضعدةمقطوعاتمن�أعمالكال�سيكية
�شهرية ونالت الفعالية ا�ستح�سان الطالب
وطاقم الهيئة التدري�سية من املدار�س امل�شاركة.
وكان افتتح العرو�ض مركز ال�سلة الثقافية يف
دار الثقافة والفنون يف بلدية �شفاعمرو ال�صحايف
ح�سني ال�شاعر الذي رحب مبركز ال�سلة الثقافية
يف الو�سط العربي الأ�ستاذ خ�ضر �شاما وحتدث
عن �أهمية و���ض��رورة انك�شاف الطالب على
عامل املو�سيقى بهذا امل�ستوى العاملي .و�شكر
ادارة امل��دار���س والهيئات التدري�سية على
تعاونهم وج��ه��وده��م يف �إجن���اح العرو�ض.

ﻤﺑﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل أﺣﺪ اﻟﺸﻌﺎﻧﻦﻴ ﺗﺘﻘﺪم
إدارة ﻣﻄﻌﻢ وﻗﺎﻋﺔ ﺳﻤﺮﻴاﻣﻴﺲ ﺑﺄﻃﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﻜﺎت وأﻋﺬب اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
و ُﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ اﻟﺘﺎم ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻜﻢ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﳌﻄﻌﻢ واﻟﻘﺎﻋﺔ

أﺷﻬﻰ أﻃﺒﺎق اﻷﻛﻞ اﻟﴩﻗﻲ
واﳌﺸﺎوي َع اﻟﻔﺤﻢ
ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﺳﺎﻤك وﻓﻮاﻛﻪ اﻟﺒﺤﺮ
ُﻣﺤﻠﻴﺎت ﺳﻤﺮﻴاﻣﻴﺲ
ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ اﻷرﻗﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

اﳌﻄﻌﻢ  | 049500377اﻟﻘﺎﻋﺔ 0509868700 | 049501712
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وق����ت����ل ال���ف���ت���ى م���ح���م���د اب������و خ��ض�ير اط�����ارات بعبلني مخل ًفا
أض�������رارًا م���ادي���ة كبرية

قررتاملحكمةاملركزيةيفالقد�سيومالثالثاء�أهليةاملتهمالرئي�سي
يف خطف وقتل الطفل الفل�سطيني حممد �أبو خ�ضري قبل �سنتني،
ورف�ضت املحكمة ادعاء املحامي ب�أنه يعاين من م�شاكل نف�سية
وافيد �أن املتهم الرئي�سي يو�سف حاييم بن دود  30عاما
ق��ام بخطف وقتل الطفل الفل�سطيني �أب��و خ�ضري مب�شاركة
�أثنني من امل�ستوطنني ،حيث �أق��دم على هذه العملية بكامل
قواه العقلية وهو م�س�ؤول ب�شكل مبا�شر عن اخلطف والقتل.

ي�شار اىل �أن املحكمة املركزية ا�صدرت قبل � 3شهور قرارها
بادانة يو�سف بن حاييم ،و�أثنني من امل�ستوطنني بعملية
اخلطف وقتل الطفل �أب��و خ�ضري ،ولكنها مل ت�صدر قرارها
باحلكم على بد دود بعد ادعاء املحامي ب�أنه يعاين من م�شاكل
نف�سية وغ�ير م���ؤه��ل للمحاكمة ،يف ال��وق��ت ال��ذي ا�صدرت
حكمًا بال�سجن امل���ؤب��د على �أح��د امل�ستوطنني و بال�سجن
الفعلي  21عاما على م�ستوطن �أخ��ر �شارك يف اجلرمية .

معلمو س��ي��اق��ة ي��ت��ظ��اه��رون ام��ام
مكاتب وزارة امل��واص�لات بالقدس
يف �ض ّل ا�ستمرار ا���ض��راب ممتحني ال�سياقة
ال��ذي دخ��ل ا�سبوعه اخلام�س على ال��ت��وايل ,
والغاء قرابة  40الف امتحان �سياقة  ,تكاثف
وت�ضامن الع�شرات من معلمي ال�سياقة من
ال��ع��رب واليهود  ,بعد ع�صر ي��وم االربعاء
�أم���ام مكاتب وزارة امل��وا���ص�لات يف مدينة
القد�س  ,بوقفة احتجاجية رف��ع��وا خاللها
ال�����ش��ع��ارات امل��ن��ددة ب��ا���س��ت��م��رار اال���ض��راب
منوهني �أن ا�ستمراريته ال تعود بالفائدة عليهم
وعلى ط�لاب ال�سياقة وامن��ا بال�ضرر الكبري
وم����ن ال�����ش��ع��ارات ال����ب����ارزة ال��ت��ي رفعت
خ��ل�ال امل���ظ���اه���رة � " :أن�����ا ي��ئ�����س��ت ب��دي
ت�ست" وغ��ي�ره����ا م����ن ال���������ش����ع����ارات .

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ش����اب بشفاعمرو
وع��ل�ام����ات ع���ن���ف ع���ل���ى ج��س��ده
يف بيان �صادر عن ال�شرطة �أفيد انه يف �ساعات م�ساء يوم ال�سبت املا�ضي ،مت العثور على
�شاب( 21عاما)من�سكانمدينة�شفاعمرومععالماتعنفظاهرةعلىج�سده،ومتت
احالتةال�شابللعالجمب�ست�شفىرمباميفمدينةحيفا،بحيثو�صفتجراحهباملتو�سطة
من جهتها با�شرت ال�شرطه التحقيق بكافة التفا�صيل واملالب�سات ذات العالقة.

�شب فجر �أم�����س اخلمي�س ح��ري��ق ه��ائ��ل يف ك���راج لت�صليح اط����ارات �سيارات
ق���رب اح����دى حم��ط��ات ال���وق���ود يف ق��ري��ة ع��ب��ل�ين  ,ح��ي��ث ا���ش��ت��ع��ل��ت ال��ن�يران
ب��ح��وايل  15ال���ف اط���ار يف امل��ك��ان .وق���د ا���س��ف��ر احل��ري��ق ع��ن ا���ض��رار ج�سيمة
ح��ي��ث ات���ت ال��ن�يران ع��ل��ى ممتلكات امل��ح��ل خملفة وراءه����ا خ�����س��ائ�� َر ف��ادح��ة .
وق����د ه��رع��ت ق����وات م���ن ال�����ش��رط��ة مل��ك��ان احل���ري���ق وب���ا����ش���رت ال��ت��ح��ق��ي��ق يف
م�لاب�����س��ات احل�����ادث ك��م��ا وع��م��ل��ت ق����وات االط���ف���اء يف ع��ل��ى اخ���م���اد احل��ري��ق
ال�����ذي ت��و���س��ع يف ن��ح��و  15ال����ف اط�����ار دون ت�����س��ج��ي��ل ا����ص���اب���ات ب�شريه

ال��س��ج��ن  60ش���ه���را ع��ل��ى أم�ين
ص��ن��وب��ر م��ن ك��ف��ري��اس��ي��ف بتهمة
التسلل لسوريا وااللتحاق بجبهة

حكمت املحكمة املركزية يف حيفا �أم�س اخلمي�س
على ال�شاب ام�ين �صنوبر ( 23عاما) من
�سكان كفريا�سيف بال�سجن � 60شهرا  ,بعد
ادانته بال�سفر ب�شكل غري قانوين من البالد اىل
�سوريا واالن�ضمام لتنظيم جبهة الن�صرة .
وكانت النيابة العامة قدمت للمحكمة املركزية
يف حيفا الئحة اتهام ثم ق��رار ادان��ه  ,وجاء
فيها ان املتهم وخالل فرتة تواجده يف �سوريا
ان�ضم اىل تنظيم جبهة الن�صرة  ,و�شارك يف
تدريبات هناك  ,علما ان تنظيم جبهة الن�صرة
تنظيم حمظور ً
وفقا للمعايري اال�سرائيلية.
وي�ستدل من الئحة االت��ه��ام ان��ه خ�لال �شهر
مت��وز من العام � 2014سافر ال�شاب امني

�صنوبر اىل تركيا بغية الو�صول اىل �سوريا
 ,وبعدها ب��اي��ام ومب�ساعدة مهربني جنح
�صنوبر بالت�سلل اىل �سوريا ب�شكل غري قانوين.
وبعد دخ��ول��ه االرا���ض��ي ال�سورية  ,و�صل
�صنوبر ملع�سكر تدريبات ع�سكرية ووحدة من
مقاتلي املعار�ضة ال�سورية امل�سلحني واملدعو
ب " ان�صار ال�شام" وبقي هناك ملدة ا�سبوعني
وذل��ك بغية االن�ضمام عن طريقها اىل جبهة
الن�صرة والقتال �ضد النظام ال�سوري وقواته.
مع بداية �شهر �أب  2014ومب�ساعدة ن�شطاء
�أن�صار ال�شام  ,التحق ال�شاب �صنوبر مبنظمة
جبهة الن�صرة وب��ق��ي �ضمن �صفوفها يف
املع�سكر امليداين والتدريبي التابع للمنظمة .
خالل تلك الفرتة عمل ال�شاب �صنوبر ع�ضوا
يف جبهة الن�صرة  ,وعمل يف جمال املراقبة
على املع�سكر التدريبي وه��و م�سلح ومعه
جهاز توا�صل ال�سلكي  ,كما خ�ضع املتهم
لتدريبات واخذ الزي الع�سكري  ,و�شارك يف
عمليات وق��دم خدمات للمنظمة  ,حتى انه
حوكم على خلفية ع��دم ان�صياعه للأوامر
داخ��ل املنظمة  ,حيث خ�ضع لعقاب البقاء
خلم�سة �أي��ام مغم�ض العينني داخل مغارة.
وي��������وم  2/1/15ل������دى و����ص���ول���ه
اىل ال����ب��ل�اد مت اع���ت���ق���ال���ه يف امل����ط����ار .
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األخبار

برنامج حافال بالنشاطات البيئية لطالب " التعليم ي��وم السبت -4-23
مار الياس الثانوية يف عبلني بشراكة  2016يف امل���درس���ة االبتدائية
م��ع إت��ح��اد امل��ي��اه منطقة شفاعمرو ال���رس���م���ي���ة ب ك���امل���ع���ت���اد"
رد

�ضمن الن�شاطات والفعاليات الرتبوية واجلماهريية التي
يقدمها �إحت��اد املياه وال�صرف ال�صحي منطقة �شفاعمرو يف
بلدات الإحت��اد� ،شارك طاقم الإحت��اد يف يوم املياه والبيئة
وذلك يف مدر�سة مار اليا�س الثانوية يف عبلني ،حيث قدم طاقم
الإحتاد من �ضمنهم  :املهند�سة �أحالم �صليبا للطالب حما�ضرة
قيّمة حول جودة املياه ،وقدم املهند�س طارق حاج حما�ضرة
حول �أجهزة املياه ،فيما قدم خمت�ص �أمن املياه والطوارىء يف
الإحتاد املهند�س وائل زيدان حما�ضرة حول املياه يف حاالت
الطوارىء ،كما �شارك ال�سيد مو�سى ح�سن ذياب يف بناء حمطة
لتوزيع املياه يف حاالت الطوارىء والتي قام الطالب بالتدرب
على كيفية توزيع املياه يف حاالت الطوارىء .وقد َّمت دعم
وال�صرف
الفعاليّات يف هذا اليوم من قبل مدير اتحّ اد املياه ّ
حي يف �شفا عمرو الدّكتور �أحمد مطلق حجازي ومدير
ّ
ال�ص ّ
وحدة البيئة يف طمرة الدّكتور �شاهر ذياب ،وذلك بالتعاون
والتن�سيق مع ّ
الطاقم الإداري ملدر�سة مار اليا�س وطاقم مع ّلمي
املدر�سة وطلاّ بها وهم :مُر ّكز العلوم البيئيّة يف املدر�سة� :إرميا
ع��وّاد ،مُر ّكزة الرتبية االجتماعيّة غلوريا خ��وري ،مع ّلمو
مو�ضوع البيئة �سحر خ��وري وع�لا ع���وّاد ،مر�شدو وحدة
البيئة :حممّد حجازي ومنوَّر ناطور ،طلاّ ب القيادة البيئية
بتمثيلهم من قبل ّ
الطالب� :صالح خالد �شيخ �أحمد .هذا وقد
ّ
ت�ضمّن الربنامج حمطات عمليّة ونظريّة �إ�ضافية والتي
تهدف �إىل توعية الطلاّ ب وتعريفهم ب�أهميّة البيئة املحيطة
ومنها :عر�ض �أفالم حول �أهميّة املحافظة على الكرة الأر�ضيّة
بعنوان (بيتنا) .الرتكيز على مو�ضوع اال�ستحداث و�أهميّته
من خالل �إقامة زاوية ا�ستحداث يف �ساحة املدر�سة و�إعادة
تدوير الورق املُ�ستعمَل و�إنتاج منتجات جديدة (م�ستحدثة).
الأ�شعّة خطورتها و�إعطاء معلومات �صحيحة للطلاّ ب حول
م�صادر التلوّث الإ�شعاعي .تو�سيع مو�ضوع الأ�شعّة من
خالل ا�ستعمال احلا�سوب والأنرتنت .النفايات البال�ستيكيّة:
خطورتها ودورها الكبري يف اختالل التوازن البيئي وت�سببها

يف ان��ق��را���ض الكثري م��ن احل��ي��وان��ات ال�بريّ��ة والبحريّة.
وق��ال املدير العام لإحت��اد املياه منطقة �شفاعمرو الدكتور
�أحمد مطلق حجازي ب�أن� ":إحتاد املياه يقوم على مدار ال�سنة
بتنظيم ن�شاطات تربوية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية واجلماهريية
بهدف تر�شيد الطالب واملواطنني يف كيفية ا�ستهالك املياه ،لرفع
ن�سبة التوعية لقيمة عدم الإ�سراف يف املاء ،كذلك يقدم الإحتاد
�شرحا مف�صال حول عملية اي�صال املياه للبيوت ،وهي عملية
علمية هند�سية هامة ،كما نحاول من خالل هذه الن�شاطات
اجلماهريية الرتبوية رف��ع ن�سبة وع��ي امل��واط��ن يف كيفية
الت�صرف يف حاالت الطوارىء مبو�ضوع املياه ،ذلك �أن احتاد
املياه م�س�ؤول عن تزويد املواطنني باملياه يف حاالت الطوارىء".
ومن جانبه �أ�شار الدكتور جوين من�صور نائب مدير مدر�سة
مار اليا�س اىل �أن ":الطالب يتعلمون خالل ال�سنة الدرا�سية
ا�س�س وم��واد تعليمية نظرية مبو�ضوع البيئة ،فيما يتم
حتويل هذه امل��واد من خالل املحطات البيئية التي تو�ضح
للطالب املخاطر التي تهدد البيئة ،وخا�صة ق�ضية تلوث
البيئة التي تق�ض م�ضاجعنا وخا�صة يف منطقة اجلليل
الغربي ،حيث ازداد ع��دد امل�صانع ،كذلك يقوم االن�سان
بالت�سبب بالتلويث ،وذل��ك لعدم توفر خمططات ملكبات
للنفايات ،فمن خ�لال الن�شاطات الرتبوية يتعرف الطالب
على العوامل واال�سباب وكيف ميكن معاجلة هذه الق�ضايا".
و�شكر مدير مدر�سة مار اليا�س اال�ستاذ اليا�س ابو غنيمة
احت��اد املياه على ما قدمه من ن�شاطات تربوية خ�لال يوم
املياه والبيئة م�ؤكدا على �أن ":مثل هذه الفعاليّات والربامج
تهدف �إىل التوعيّة البيئيّة بهدف خدمة البيئة و�صحّ ة
الطالب والتقليل من خطورة الأم��را���ض و�إع���ادة التوازن
البيئي ال�ضروريّ ال�ستمراريّة احلياة على �سطح الكرة
ّ
الأر�ضيّة قدر الإمكان من خالل زرع بذور التغيري يف نفو�س
طلاّ بنا بهدف التوفري للمحافظة على امل���وارد الطبيعيّة،
ومن ناحية �أخ��رى املحافظة على النظافة ومنع التلوّث".

وت�������وض�������ي�������ح:

ر ًدا على االع�لان ال�صادر يوم االربعاء
 20/4/2016ع��ن ا ّل��ذي��ن �أطلقوا
على �أنف�سهم "جلنة الأول��ي��اء واللجنة
لنف�سها
ال�شعبية " (وال��ت��ي َخ َ�ص�صت ِ
ا�سمًا غ َري �شرعي باملطلق)  ...بنا ًء على
املن�شور وال��ذي مبوجب ِه متت الدعو ُة
��ض��راب ي��وم ال�سبت املوافق
ل ِ
إع�لان اال� ِ
ً
ُ
 ، 23/4/2016وعطفا على ما ن ِ�شر
ف�إننا نح ُن – جلنة �أولياء الأمور ال�شرعية
واملنتخبة م��ن قبل جمل�س الأول��ي��اء-
ن�ستنكر ون�����ش��ج��بُ م��ا �أُع���ل��� َن و���ص��در،
ُ
والدعوة اليه ،
إ�ضراب
ِ
ونرف�ض �إعالن ال ِ
فبمنظور الغيوري َن على م�صلحة ابنائنا
ف����إ ّن ه��ذا الأم���ر ال ي��خ��د ُم باملجم ِل �أي
م�صلح ٍة ،ويعني يف نهاي ِة املطاف خ�سار ًة
�إ�ضافي ًة للمواد التعليمية ال �سيما �أن
الأيام التعليمية يف هذا الف�صل قليل ٌة ج ًدا.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال��ل��ج��ن��ة غري
خم��ول��ة ق��ان��ون��ي��ا لإع��ل�ان اال����ض���راب .
َن ْق ُل املدر�س ِة من احلي اجلنوبي  ،قرا ٌر
اتخذ برمته من جهة املجل�س املحلي،
ووزارة املعارف ،ومن اجلدير ذكره �أننا
نحن جلنة �أولياء الأمور  ،نرى � َأن املبنى
ٌ
حديث  ،ويلبي كل متطلبات
ع�صريٌ ،
املدار�س يف ظل التطورات التقنية احلديثة
 ،ويجيب على مطالب وجوانب حيوية :

رفاهي ًة وتعليميًا ..ولن نبال َغ
اجتماعيًاِ ،
يف احلديث �إذا �صرحنا � :أن هذا املبنى
مدار�س يف البالد
من �أحدث ما ُ�صمّم من
ٍ
ومتن للعديد من البلدان.
وهو موقع فخ ٍر ٍ
نحن ال ننكر وال نتجاهل ال��دو َر العظي َم
ال��ذي قدمته املدر�سة االبتدائية "ب"
عبدو �سليم ،طيلة ال�سنني املا�ضية  ،ولكن
املوقف الذي اتخ َذ يف نقل املدر�سة �صد َر
أ�سباب مو�ضوعي ٍة ومهنية حم�ض.
عن � ٍ
نحن الأولياء على ثق ٍة تام ٍة ب� َأن الإدارة
والهيئ َة التدري�سي َة حري�صون متامًا على
املحافظة على الأجيال ال�صاعدة  ،وفق
م�س�ؤوليتهم العظيمة وكما عهدناهم .
نحن ُ
ندرك �أن االنتقا َل للمبنى اجلديد لن
واهتمامهم يف املحافظة
يقل َل من عطا ِئهم
ِ
علىامل�ستوىالراقيالتيحتلتبهاملدر�سة
ويف كل اجل��وان��ب  ،بل �سي�شكل حمف ًزا
للمزيد م��ن التطور  ،التميّز والت�ألق.
من الأف�ضل يف هذه الأوق��ات بالذات �أن
نهت ّم مبا يخدم م�صلحة التالميذ ،ويلبي
حوائجهم ال��ع��دي��دة ،وم���ن ه��ذا املقام
ندعوكم للمحافظة على الن�سيج االجتماعي
املميز لطالب املدر�س ِة ولبلدنا الطيب ،
اىل اللقاء يوم ال�سبت -يوم تعليم عادي
ب����اح��ت�رام:جل����ن����ة �أول������ي������اء �أم������ور
ال����ط��ل�اب ال�������ش���رع���ي���ة امل��ن��ت��خ��ب��ة.

ب��ي��ان ورد مجلس عبلني املحلي:
حت��ت ا���س��م "جلنة االول��ي��اء اجلديدة"
"واللجنة ال�شعبية" للمدر�سة االبتدائية
الر�سمية ب مت توزيع اع�لان بالدعوة
لإ����ض���راب يف امل��در���س��ة ي���وم ال�سبت
 .23-4-2016وللتو�ضيح نقول:
1هنالك جلنة اولياء منتخبة وقانونيةهي املخولة واملفو�ضة واملمثلة لأولياء
ام��ور الطالب يف املدر�سة.وهذه اللجنة
غ�ي�ر خم��ول��ة ب����الإع��ل�ان ع���ن ا���ض��راب
ول���ذا التعليم ي���وم ال�سبت كاملعتاد.
2نود ان ن��و���ض��ح ب������أن احل��ج��جال����ت����ي وردت ب���ال���ب���ع���د اجل����غ����رايف
ه���ي ح��ج��ج واه���ي���ة وغ��ي�ر منطقية.
3هنالك احياء عديدة يف القرية ع�شراتال�سنني ال توجد فيها مدار�س وي�سافرون
مئات االمتار لتلقي العلم يف مدار�س القرية.
4ان ق���رار ب��ن��اء امل��در���س��ة اجلديدةوالنموذجية ونقل املدر�سة ج��اء بناء

ع��ن درا���س��ة معمقة ومب�صادقة وزارة
املعارف وموافقة جلنة االولياء وقرار
املجل�س امل��ح��ل��ي م��ن��ذ �سنة . 2013
5وهنالك ح���اج���ة م��ا���س��ة ملالئمةالبناية للموا�صفات اجل��دي��دة لتالئم
امل�������ض���ام�ي�ن ال��ت�رب����وي����ة احل���دي���ث���ة.
6ان اع��ت��ب��ارات املجل�س املحلي هياعتبارات مو�ضوعية ومهنية من اجل
ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ق��ري��ة.
7حبذا ل��و "تعرفونا" على ا�سماءجلنة االول��ي��اء دون ت�سرت واختباء.
من ه��ذا املنطلق وم��ا ذك��ر اع�لاه نتوجه
ون��ط��ل��ب م��ن االه����ايل ال���ك���رام التعاون
م��ع املجل�س امل��ح��ل��ي م��ن اج���ل اجن��اح
امل�شروع بنقل املدر�سة اىل بنائها اجلديد
والع�صري وع��دم االلتفات والتجاوب
مع اية دعوة ومطلب يعمل على تخريب
وت��ع��ط��ي��ل م�����س�يرة التعليم يف عبلني.
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أبعدوا عنا "الطخ" يف االع��راس...
ودام��ت األف��راح يف دياركم عامرة

مقاالت

اإلع����ل����ام���������ي أح������م������د ح��������ازم
�شاهدت تقاليد اجتماعية كثرية يف هذا العامل ،وع�شت عادات بع�ض
ال�شعوب يف كافة القارات ،ومل �أر يف حياتي �سلوكيات يف الأفراح،
ت�شبهمانعي�شهنحنيفو�سطناالعربي،والتييحلوللبع�ضت�صنيفها
حتت م�سمى عادات ،لكنها يف حقيقة الأمر لي�س كذلك ،لأن العادات
هي ممار�سة للكل ،وال�سلوكيات هي ممار�سات حل��االت منفردة.
ب��د�أ ف�صل ال�صيف ،وب���د�أ معه مو�سم الأع��را���س ،ال��ذي يعتربه
ال��ك��ث�يرون عبئاً عليهم ،ول��ك��ن ال مفر م��ن حتمل ه��ذا العبء،
لأن��ه ينخرط �أي�ضا يف �إط��ار الواجبات االجتماعية .فم�شاركة
الآخرين يف الأف��راح �شيء جميل ج ً
��دا ،لكن هناك �أ�صول وقوانني
يجب �أن حت�ترم �أي�����ض��اً يف الأع���را����س ويف �سهرات الأع��را���س.
كنت ً
عائدا �إىل بيتي ذات م�ساء ،ف�إذا بال�شارع الرئي�س مغلق ،وال�سبب
�سهرة عر�س .نعم "من�شان �سهرة عر�س ب�سكروا ال�شارع ،وممنوع
حدا يعار�ض �أو يحكي" .ورغ��م وج��ود قاعات للأفراح منت�شرة
يف كل مكان ،و�إقامة ال�سهرات فيها ال يزعج �أح ً
��داً � ،إال �أن بع�ض
�أ�صحاب الأعرا�س يرون يف �إغالق ال�شوارع� ،أ�سهل و�أرخ�ص لهم
من القاعات ،لكنهم ال يفكرون � ً
أبدا يف �إزعاج النا�س وال يهمهم ذلك.
من الناحية القانونية والأخالقية �أي�ضا ،ف�إن ذلك ممنوع بتاتاً .لكننا
نحن �شعب نكره املمنوعات ،ومفهمونا لها يختلف كلياً عن مفهوم
ال�شعوب التي تتحدث باملنطق .ومبا �أن غالبية �شعبنا ال عالقةلها
باملنطق نهائياً ،ف�إننا نفعل ما ن�شاء ومتى ن�شاء ،دون الأخذ بعني
االعتبار انعكا�س ما نفعله على اجل��ار �أو املحيط �أو املجتمع.
لي�س هذا فح�سب ،فخالل �سهرات ما ي�سمى بــــ "التعليلة" ،التي ت�سبق
ال�سهرة الرئي�سية ،يبقى املحتفلون بالعر�س ي�سمعون املو�سيقى

ب�صوت عال ً
جدا ،ال يطاق ومزعج يف نف�س
الوقت خ�صو�صا للجريان ،ومن ينتقد �أو
يعرت�ض فهو "�ضد �أهل الفرح" وممنوع
�أن يعلو �صوته فوق �صوت املو�سيقى ال�صاخبة ،التي تبقى بدون
انقطاع حتى �ساعة مت�أخرة من الليل ولي�س �أقل من الثانية �صباحاً.
ولأنكى من ذل��ك �أن �صوت املو�سيقى يف بع�ض الأع��را���س ،يكون
م�صحوباً ب�صوت الر�صا�ص احلي .ف�إطالق النار لي�س يف املعارك
فقط ،ولي�س متوقفاً على املافيات والع�صابات ،ولي�س لتخويف
احلرامية وما �أكرثهم يف بلدنا� ،إمنا ن�سمع �إطالق ر�صا�ص يف �أعرا�سنا
املباركة ،وك�أن العر�س عند البع�ض ال يكتمل �إال بـــ "الطخ" ،ومن
يريد �أن "يجرب" �أي قطعة �سالح  ،فالأعرا�س �أح�سن منا�سبة لذلك.
�صحيح �أين مع امل�شاركة يف الأف���راح ،ولكني �ضد �إط�لاق النار
يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة ،ال �سيما و�أن �إط�لاق النار ه��ذا ،جنم
عنه �إ�صابات يف بع�ض القرى ،وذه��ب �ضحيته �أبرياء ،والأمثلة
عديدة على ذل��ك .و�أن��ا �أت�ساءل مثل غريي من العقالء عن �سبب
مقنع لهذا (الطخ) ،و�أدع��و من يهمهم الأم��ر يف جمتمعنا العربي،
للعمل على و�ضع ح��د لهذه ال��ظ��اه��رة االجتماعية اخلطرية.
وال يوجد احد ي�ستوعب �أو يفهم ما عالقة الأف��راح بــ "الطخ" يف
االعرا�س ،ال�سيما �أن �إطالق النار كثريا ما حول الأفراح �إىل م�صائب
ب�سبب تعر�ض �أحد املدعوين لإ�صابة خطرية ت�سببت يف �إعاقة دائمة.
وهناك �أمثلة لي�ست قليلة على ان "الطخ " �أدى اىل مقتل العري�س.
لكل �شيء يف ه��ذه احلياة �أ���ص��ول ،وم�بروك للجميع �أعرا�سهم،
ودام��ت الأف���راح يف دياركم عامرة ،لكن �إذا �أمكن ب��دون (طخ).

جُ�����نَ�����ـ�����ـ�����ا ُة ال����ش����ـ����ـ����وارع

َ
ب�����ق�����ل�����م :م�������������ارون س������ام������ي ع��������� ّزام
"اللي عمينقتلوا عالطرقات �أك�ثر من اللي عمي�ست�شهدوا
باحلرب" جملة يف حملها ،ما زال��ت عالقة بذهني ،تذكرتها
الآن ،قالها الفنان دريد حلام يف م�سرحيته ّ
ال�شهرية" ،كا�سك يا
وطن" ،ما زالت تنطبق على ما يجري اليوم يف �شوارع املدن من
وط ُرق رهيبةً .
حوادث �سري ُ
حقا لقد غدت ظاهرة حوادث الط ُرق
كابو�سً ا ً
ً
مقلقا يراودنا ،لي�س يف منامنا فقط ،بل يف �صحونا �أي�ضا.
حت��دُث ح���وادث الطرق يف بع�ض الأح��ي��ان ،نتيجة ت�صادم
�سل�سلة من ال�ضغوطات اليومية يف ر�أ���س ال�سّ ائق ،فتتو ّتر
�أع�صابه� ،إذ جتعله ي�سابق لي�س فقط الزمن ،بل ي�سابق �أي�ضا
ط ُرق احلياة التي �أم�سكته بقب�ضتها قائلة لهُ " :ا�صحُ �َ ،أ ِفق
واخرج من بحر ي�أ�سك هذا ،وواجه الأمور بعقالنيّة واتزان
فكري" .لكننا نرى �أن بع�ض ال�سّ ائقني قد حتوّلوا يف حلظات
�إىل جناة ّ
ال�شوارع عن غري عمد ،ويت�ص ّرفون عليها بوح�شية،
دون �أن ينتبهوا ملا يدور حولهم ،ال يُذعنون �إىل �شارات املرور،
يُداهمهم جمال الر�ؤية املحدود يف غفلة منهم ،ف ُتباغتهم �سيّارة
قادمة من االجتاه املعاك�س ،فال يُح�سنون ال َّت�صرف �إزاءها،
فينزلون عن عرو�ش �سياراتهم� ،إمّ��ا جرحى �أو قتلى ،هكذا
حتولت ال�سيّارات من و�سيلة نقل مريحة� ،إىل �آالت دمار ف ّتاكة.
لقد باتت �أخ��ب��ار ح���وادث ال��ط�� ُرق تالحقنا ع�بر الإذاع���ات
وال�صحف الأ�سبوعية واملواقع الإلكرتونية املحليّة ،كذلك
هناك وكالة �أنباء جديدة ،متلكها �شركة "في�سبوك" العامليّة،
�إذ يقوم "مُرا�سلوها امليدانيون اجلدد" ،من خالل هواتفهم
ب�شعَة مل�صابني بجروح متو�سّ طة
ال ّذكيّة ،بت�صوير �صور ِ
�أو بالغة ،فين�شرونها على �صفحاتهم الإخبارية الفورية!!
تن�شر ال�صحافة الإل��ك�ترون�� ّي��ة ك��ل حلظة خ�ب�رً ا ع��ن قتلى
����وان ب���دون ع��ن��اء ،وب���دل �أن
م�سحتهم ال�����ش��وارع خ�ل�ال ث ٍ
ي�صلوا �ساملني �إىل مق�صدهم ومبتغاهم ،و�صلوا مبا�شر ًة
ِ
�إىل دنيا الآخ���رة!! �إنيّ �أعترب ال�سّ ائقني املتهوّرين جَ رحى
نف�سيًا وع��ق��ل�� ًي��ا ،ي��ن��زف��ون ج��ه�ل ًا وط��ي��� ً��ش��ا ،ممّ���ا يجعلهم
يتهوّرون وي�ش ّكلون اخلطر على حياتهم وحياة الآخرين.
ال�صباحيّةَ ،
هناك زاوية �صباحيّة يوميّة
يف َن�شرات الأخبار ّ
املرا�سل "ي ّ
ُب�شرنا"
تر�صد عدد احلوادث والقتلى واجلرحى ،ك�أ ّن ِ
بخ ٍرب عا ٍد جدًّا عن وقوع حوادث �سري او ده�س� ،أي �أ�صبحت
زاوية �إخباريّة فر�ضها علينا الواقع املرير ،ل ُتثري �أع�صابنا
و َتزيد خوفنا طوال ال ّنهار ،وهنا يبد�أ الأهايل بتوزيع �أزواد
ن�صائحهم على �أوالدهم ،ليقودوا �سيّاراتهم برتوٍّّ ،
ويغطونهم
ال�شر اخلفي ال َ
ب�ستائر من الدّعوات الربّانيّة لتحميهم من َّ
أعظم.
"�شوارع امل��وت الرهيبة �آخ��ذة بالطول ،والأع��م��ار �آخذة
بال ِق َ�صر" ،ه��ذه ه��ي معادلة الع�صر ،ف�سيف�ساء احلياة،
ر�صفت على جدران العُمر� ،صورًا رهيبة حتكي عن �ضحايا
احل���وادث� ،سواء من الأط��ف��ال �أو ال�شبان �أو كبار ال�سن،
الذين ما زال��وا يعانون �إىل هذا اليوم �أو ربمّ��ا مدى احلياة
من �إعاقة ج�سديّة ،نتيجة احل��وادث ،و ُهم ي�صرخون" :كفى
�أيها اجلناة� ،أوقفوا بط�شكم الال�-أخالقي على ال�شوارع".
وخا�ص ًة
انت�شار ظاهرة ُ�شرب امل�شروبات الروحية بني ال�شبّانّ ،

يف احلفالت والأع��را���سُ ،تفقد ُهم
الإح�سا�س بالواقع ،وجتعل من
عقلهم م�سرحً ا مرتنحً ا ،فرتاهم
يركبون ال�����س�� ّي��ارات ،وغ�شاوة
اخل���م���رة حت��ج��ب ع��ن��ه��م معامل
الطريق ،واخلطر يرتبّ�ص بهم ،و ُهم يهتفون "תן גז"� ،شيفرة
َتهوُّر ال�سائقني ،وتدهوّر �أرواح ه�ؤالء ّ
ال�شبان نحو جحيم املوت،
مقابل متعة التح ّرر النف�سي من بقايا توجيهات مُع ّلم ال�سياقة
و�إر�شاداته ،التي يُطيحون بها ،مُ�ضحّ ني ب�أرواحهم جمّا ًنا!
بعد �أن عَ ّلم الأهايل �أبناءهم ال�سّ ياقة يف جيل مب ّكر� ،س ّلموهم
مفاتيح �سيّاراتهم ،ف َن ّكلوا ه�ؤالء العُراة �أخالقيًا ،بتو�صيات
ذويهم ال�ترب��ويّ��ة ،جتاهلوا �أ ّن �أهاليهم قد تك ّلفوا املبالغ
الطائلة لتعليمهم ال�سّ ياقة ،رغم ّ
ال�صعبة
الظروف املاديّة ّ
لبع�ضهم ،واهتمّوا فقط باملباهاة بيافطة "נהג חדש"،
فتجدهم ي�صوّرونها وي�ضعونها على مواقع الفي�س بوك!
ال�صغار املراهقني ،املت�شوقني لر�ؤية
�إن لهفة بع�ض ال�شبّان ّ
الرخ�صة بني �أيديهم ،جعلتهم ينالون لي�س فقط مفاتيح
�سيارة والدهم ،بل نالوا مفتاح "الأنا الأجوف" ،الذي ح ّرر
�أقدامهم من متعة ريا�ضة ال�سري ،لو لب�ضعة �أمتار! يجب �أ ّال
نن�سى حرقة بع�ض الطالب على درا�سة ال�سياقة ال ّنظريّة
يف �سن مُب ّك ٍرة ج ًدا ،وذلك لأن وزارة املوا�صالت ،قد �أتاحَ ت
لط ّالب املدار�س درا�ستها .كم �أمتنى لو يقود ه�ؤالء ال�شغوفون
فكرهم نحو دروب الثقافة ،ويتو ّقفون حلظ ًة عند �شارة اقر�أ!!
للأ�سف الإح�صاءات الأخرية ُت�شري �إىل �أن ُثلث حوادث ُ
الط ُرق
�سببها اجليل املراهق ،وهذه "ال�شرعيّة ال ّر�سمية" ،تعني �أن
وزارة املوا�صالت هي اجلانية الكربى ،ولي�س فقط البنى التحتية
ال�سيئة لل�شوارع يف �إ�سرائيل عامّة ويف الو�سط العربي امل ّتهم
ب�شكل خا�ص!!
دائمًا ب�أ ّنه �صاحب َ
ق�صب ال�سّ بق يف حوادث الطرق ٍ
بع�ض �سائقي ال�سيارات العموميّة ّ
ال�ضخمة و�سيّارات الأجرة،
ينخرهم حب املناف�سة واملباهاة مبَركباتهم ،و�أن��ا �أعتربهم
ُ�شركاء ِفعليني ،بارتكاب جرائم حوادث الطرق� ،إذ �أن وح�شيّتهم
يف ال�سياقة تزاحم ال�سيارات اخل�صو�صيّة وتدفعهم �إىل الهاوية.
ي��ج��ب �أ ّال نن�سى دور ال��ه��وات��ف اخل��ل��ي��وي��ة يف ال ّت�سبّب
ب��ح��وادث ال��ط�� ُرق ،وذل��ك عندما يَ�ستقبل ال�سائق مكاملة،
ُم�سك املقود بي ٍد واح���دة .وق��د ق���ر� ُأت م��� ّؤخ��رًا �أن وزارة
في ِ
امل���وا����ص�ل�ات��� ،س��وف ت��ف��ر���ض ع��ل��ى وك�����االت ال�����س��ي��ارات
ا�سترياد ال�سيّارات ،مجُ هّزة بتقنية البلوتوث ،التي جتعل
ال�سائقني ي َِ�صلون هواتفهم اخلليوية بطريقة �سهلة جدًّا.
طرق املكافحة التي ت ّتبعها ال�شرطة ،ب�إنزال �أق�صى الغرامات
املالية ،مل تردع ه���ؤالء ال�سائقني ،و�سائل احلذر والتحذير،
التي جُ ّه َزت بها بع�ض ال�سيّارات اجلديدة ،مل تعُد جمدية
ب�شكل ك��اف .وزارة املوا�صالت تو ّقفت عن بث التوعية يف
و�سائل الإع�لام!! مل يعُد لن�شاطات امل�ؤ�س�سات والهيئات �أي
يوم فاجعة جديدة،
ت�أثري على ال�سائقني ،وما زلنا نرى كل ٍ
ون�سمع �صفري �سيارات الإ�سعاف ،تهر ُع جلمع �أ�شالء اجلثث.

رم����اح ي��ص��وّب��ه��ا -م��ع�ين أب���و عبيد

النبي شعيب عليه السالم مكانة وتاريخ
نبيّنا �شعيب ،عليه ال�سالم ،الذي متتع ويتمتع مبكانة
بالغة الأهمية ال تو�صف ،مهما كانت دق��ة وعظمة
الكلمات والعبارات م�ؤثرة ومعربة ،يتميّز باللون
الأخ�ضر الذي يدبّ يف النف�س احلياة ،الأمل ،العطاء،
والتجدّد .ك ّل ما يحيط به من جبال ومرتفعات و�سهول
وم��داخ��ل خ�ضراء م��زه��رة يف غاية اجل��م��ال ،يبهر
الب�صر؛ ال يقوى الزائر على التقاط �أنفا�سه ،فتنحب�س
داخ��ل��ه م��ن روع��ة ه��ذه املناظر اخل�لاب��ة ،وقد�سيّة
املكان ا ّلتي ّ
تلف الزائر بالأمن والأم��ان واخل�شوع.
ه��ذه ال�سنة �أن�سج كلماتي بهذه املنا�سبة العطرة
والعزيزة دون �أن �أتط ّرق ،كما هو متبع ،ل�سرد ق�صة
النبي �شعيب ،عليه ال�سالم .منذ الأزل ،تناول الكتاب
ق�صته ،م�شريين �إىل مكانته عرب
والرحّ الة وامل�ؤرخون ّ
التاريخ ،ونوّهوا ب�شعور الزوار ومدى ازدحام املقام،
وكيف تت ّم مرا�سيم االحتفال .و�إمنا �أحتدّث عن حقيقة
ابتعادنا عن جوهر املنا�سبة ،ومعانيها الأ�سا�سية،
وا ّتباع املظاهر واالحتفال بطريقة لي�س لها �أي �صلة
وعالقة ...وعن �أو�ضاعنا املزرية ،املقلقة ،والآخذة
بالرتدّي يف جماالت احلياة ومرافقها على اختالفها،
ويف مقدّمتها ال�صراعات الداخليّة ،وعدم وجود �إطار
متفق عليه ي�شمل جميع قطاعات �أبناء الطائفة ،يكون
مبنيًّا على �أ�س�س مدرو�سة ونوايا �سليمة تعمل على
درا���س��ة م�شاكلنا التي ال حت�صى وال تع ّد حللها.
بد�أت االحتفاالت بهذه املنا�سبة يف عدد من القرى قبل
�أ�سبوع ،وبرز منها االحتفال الذي �أقامته �إدارة بنك
العمّال يف مقام �سيدنا اخل�ضر عليه ال�سالم بح�ضور
�شخ�صيات ر�سمية ورجال دين من خمتلف الطوائف،
و�أ�صحاب امل�صالح ومدير عام ورئي�س جمل�س �إدارة
البنك ،ويف كلمته القيّمة التي القت الت�شجيع قال
الروحي للطائفة الدرزية ف�ضيلة ال�شيخ موفق
الرئي�س
ّ
طريف :يف مثل هذه الأيام ا�ست�ضاف النبي �شعيب،
عليه ال�سالم ،النبي مو�سى ،عليه ال�سالم ،وقدّم له
اال�ست�شارة والن�صائح لتعيني الق�ضاة ليحكموا
ويحققوا العدل والعدالة .وهذه ال�سنة �صادف حلول
عيد النبي �شعيب مع عيد احلرية والربيع عند اليهود،

والف�صح لدى �إخواننا
امل�سيحيني ،فما �أروع
�أن تلتقي الأع��ي��اد معًا
يف ج���� ٍّو م���ن ال��ت���آخ��ي
والت�سامح ،متم ّنيًا جلميع املحتفلني اخلري والربكة
وال�سالم يعم �شرقنا العزيز خا�ص ًة ،والعامل �أجمع
�شاكرًا �إدارة البنك على هذه اللفتة الكرمية ،وتقدميهم
ال��دع��م وامل��ن��ح لأب��ن��اء الطائفة ،وخا�ص ًة اجلنود.
ث���� ّم �أل���ق���ى ّ
ال�����ش��ي��خ ع���ائ���د ق��وي��ق�����س ق�����ص��ي��دة
زج���ل���يّ���ة يف امل���ن���ا����س���ب���ة ،وممّ������ا ج�����اء ف��ي��ه��ا:
وتوراة
ني�سان فيك التقوا الإجنيل وال��ق��ر�آن
مو�سى بجنب لفات درزية الأعياد فيك التقوا تيفهموا
وجوده ع �سطح الأر�ض نعمة �سماوية
الإن�سان
ي�������ا ري���������ت ك�������ل ال�����������ش�����ه�����ور ب���ي�������ش���ب���ه���وا
ن��ي�����س��ان �شهر ال��ت���آخ��ي ،وامل��ح��ب��ة احلقيقية
بتدعي
م��ا يف دي��ان��ة بعثها خ��ال��ق الأك��������وان
ل������ق������ت������ل اخل������ل������ي������ق������ة وال������ك������راه������ي������ة
وف�������ص���ح ال���ن�������ص���ارى ان����ع����رف م����ن ���س��ال��ف
الأزم�������ان رم����ز ال��ق��ي��ام��ة لإخ���وت���ن���ا امل�سيحية
ق������ي������ام������ة ال���������ف���������ادي اب�����������ن م�����������رمي م���ن
الأك�����ف�����ان للب�شر اهلل اع��ت�بره��ا �أع���ظ���م هدية
وب���ه���امل���ق���ام ال���ع���ظ���ي���م اج���ت���م���ع���ت الإخ��������وان
ت����ي����ع����ي����دون����ا مب���ح���ب���ة وع�������ن ������ص�����دق ن��ي��ة
ان�����ش��اهلل امل��ق��ام ي��ظ��ل م��وح��د الأدي��������ان درزي
وم�������س���ي���ح���ي وي������ه������ودي وم�������س���ل���م ����س���وي���ة
ب��ه��ذه املنا�سبة� ،أوجّ ����ه �صرخة م��ن ال�صميم �إىل
�أب��ن��اء طائفتي املعروفيّة �أن تتعاىل ع��ن امل�صالح
ال�شخ�صية ال�����ض��ي��ق��ة ،وامل��وا���ض��ي��ع الهام�شية،
والعمل على الألفة والتوحيد وجتنيد ك ّل الطاقات
العلمية والدينية وال�سيا�سية والثقافية لبناء
ج�سور احل���وار والرتكيز فيما ي�صبّ يف م�صلحة
الطائفة ،و�أن نتابع ،عن كثب� ،أو���ض��اع �إخواننا
دروز ���س��وري��ا ،ون�����س��ت��م�� ّر يف ت��ق��دمي ال��دع��م لهم.
ك ّلي �أمل �أن ي�سود االحتفال �أجواء من �صفاء القلوب
والعقول� ،أع��اده اهلل على اجلميع بكل خري وحمبة.

شِ��ع��ر ال��ي��وم ي���وازي ال����واوا بَ��ح !
زه���������������������ي���������������������ر دع�������������ي�������������م
ومت��������وت ال����ع����ي����ون يف ����س���و����س���ن���ات ال��ع��م��ر
ح�ين ميتطي اورف��ل��ي�����س ال ّ��ظ�لا َم الأب��ي�����ض ويُ��ع�� ِّرجُ
ع������ل������ى غ������ي������م������ ٍة ل������يْ������ل������ك������يّ������ ٍة حُ ����ب����ل����ى
وع���������������ش ً
ً
�������ق�������ا
ت��������ق��������ط�������� ُر
ن���������ب���������ي���������ذا ِ
ه��ذه لي�ست ق�صيدة ،ولي�ست ج���زءًا م��ن ق�صيدة
و�إمن��ا كلمات �شاعرية ربطتها ب��ر ِف ٍ��ق ودون تفك ٍري
عميق لأد ّل���� َل على �أ ّن ِّ
ال�شعر ال���ذي مي�ل�أ يف هذه
ٍ
الأي�����ام م��ع��ظ��م م��واق��ع��ن��ا االل��ك�ترون��ي��ة و�صحفنا
ه��و م��ن ه��ذا القما�ش وه��ذا القبيل �إن مل يكن �أق�� ّل
ال�صور ال�شعريّة.
بكثري منه يف ج��ودة و�شفافيّة ّ
ف��ال��ك�� ُّل ي��ك��ت��ب ...ال��ع��ا���ش��ق وال��ع��ا���ش��ق��ة وخ��ائ��ب
احل ِّ
���ظ واملُ��ح��بّ للمظاهر ؛ ال��ك�� ّل �أ���ض��ح��ى �شاعرًا
َ
َ
���ات حُ ���بّ���ه ع��ل��ى ال����ورق.
و�أدي����بً����ا يُ������دوّن خ���ل���ج ِ
ال ب�أ�س �أن نكتب و�أن ُندوّن ونر�سم بالكلمات لأنف�سنا،
لل�صحف واملواقع االلكرتونيّة
لدُرجنا
اخلا�ص ،ال ُّ
ّ
وخا�صة و�أ ّنها بعد فجّ ة مل تزرها ربّة ِّ
ال�شعر بعد.
ّ
ل��ق��د � َآن الأوان ل��ب��ع�����ض امل���واق���ع وال�����ص��ح��ف
وحم�� ّرري��ه��ا �أن ُت���داوي ه��ذا اجل��رح ف�لا تعطي لك ّل
هم�سة و�صرخة وخرب�شة �أن ت��رى ال�� ُّن��ور عربها .
وال يت�أ ّتى ذلك الاّ �إذا َ
وقف على ر�أ�س حترير املوقع او

ال�صحيفة �أديب يفقه بالأمور
 ،ويغو�ص يف �أعماق حميط
ِّ
ال�شعر واللغة "وميوت"
َو َل ًها بالكلمة الأجمل واملعنى
وال�صورة الأروع!
�ألأكرث �شموليّة
واحل�س املرهف ّ
ّ
لقد اختلط احلاب ُل بال ّناب ِل و�أ�ضحت مهنة ِّ
ال�شعْر مهنة
من ال مهنة له .فال ُت�صدّق يا �صاحبي " �شاعرًا" ال
ال�صور
ال�صحيح  ،وال يجيد ر�سم ّ
يعرف الإم�لاء ّ
ال�شاعرية ور�سمها باحلروف وزرك�شتها بالوم�ضات .
وال ت�����ص��دّق ���ش��اع��رًا مل ي���ق���ر�أ م��ئ��ات دواوي����ن
فحول ال�شعراء على م�� ِّر الع�صور �شر ًقا وغ��ر ًب��ا .
�����ص��دق م��وق��عً��ا او �صحيفة يقف على ر�أ���س
وال ت ّ
حت��ري��ر �صفحتها الأدب����يّ����ة مَ���ن ال ّ
مي���ت ل�ل��أدب
ب�����ص��ل��ة  ،ف��ق��د ق��ال��ت امل���رح���وم���ة ج��دت��ي ي��ومً��ا:
������ط اخل���ب��� َز خل���بّ���ازه ول����و �أك�����ل ن�صفه"
" �أع ِ
فحريّ باملواقع االلكرتونيّة وال�صحف املطبوعة �أن
تختا َر �أديبًا ل�صفحتها الأدبية  ،يف�صل بني القمح والز�ؤان
واجل���داء ّ
وال�شعر وال ّ
�تره��ات ،واملبت َذل
ِ
واحل��م�لان ِ
ِّ
واملُميَّز ،و�إلاّ مات ال�شعر وانتحر يف الأحداق والأرحام
و�أ�ضحى ً
�سقطا كما غناء معظم " مطربينا اليوم.
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عندما يصبح الحليبُ خبزا !!

د .ح������������������امت ع���������ي���������د خ�������������وري
كانت زوجتي قد حدث ْتني اكرث من مرة عن
جانيت �صديقة طفولتها ،التي هاجرت مع
وال��دي��ه��ا واخ��وت��ه��ا ،م��ن حيفا اىل ال��والي��ات
املتحدة ،يف مطلع ال�ستينات من القرن املا�ضي.
وهكذا عندما �سمعنا قبل �شهر تقريبا ،ان
جانيت قد �أتت مع زوجها جميل لزيارة اقاربها
يف حيفا� ،سارعْنا لدعوتهما .كان لقاء زوجتي
ب�صديقتها م�ؤثرا للغاية� .سمع ُتهما تغو�صان
يف بحر من الذكريات احليفاوية امل�شرتكة.
ترك ُتهما تعي�شان متعة اللقاء بعد غياب طويل.
ُ
إن�صرفت للتحدث مع جميل ،فبدا يل حمدثا
�
لبقا وندميا يرتاح املرء ملجال�ستهُ .
فهمت منه
انه من مواليد حي الطلبية يف القد�س ،وانه
قد ُهجّ ر منها مع اهله ،وهو يف العقد االول
من عمره ،لي�ستقروا يف عمان حتى معركة
اي��ل��ول اال���س��ود �سنة  ،1970ث��م اىل لبنان
حتى �إنفجار احلرب اللبنانية �سنة،1975
واخريا اىل الواليات املتحدة االمريكية حيث
ا�ستق َّر يف مدينة �شيكاغو .وا���ض��اف جميل
�ضاحكا" :يعني �إنتقلنا من حتت الدلفة اىل
حت��ت املزراب"� ،إ���ش��ار ًة منه اىل ان رئي�س
بلدية �شيكاغو هو يهودي مدعوم من ر�ؤو�س
اموال يهوديةُ ،ت َ
وظ ُف يف مر�شحي االنتخابات
يف ام��ري��ك��ا على م�ستوى امل��دي��ن��ة وال��والي��ة
وال�سلطة الفدرالية اي�ضا .فقلت له ممازحا:
يعني "� ِإرم خبزك على وج��ه امل��ي��اه ،فانك
جتده بعد ايام كثرية"(�سفر اجلامعة)11:1
ُ
ا�ضفت قائال باعتذار" :هل
�ألي�س كذلك؟ ثم
فهمت ي��ا جميل ،م��ا اعنيه ب��ه��ذا القول؟".
�ضحك جميل رمبا با�ستهزاء مق َّنع ،النه اعتقد
اين مل االح��ظ َ
عمق معرف ِته باللغة العربية
��ر���ص على ا�ستعمالها
التي يعت ّز بها وي��ح ُ
نقية ،رغ��م وج��وده يف امريكا الربعة عقود
أدب بينّ ٍ �" :أتعني يف املجال
متتالية .فقال يل ب� ٍ
ال�سيا�سي؟"� .أجبته على ال��ف��ور" :اتركنا
من ال�سيا�سة فانتما يف �إجازة" .ق��ال�" :إذن
�ساروي لك ق�صة واقعية ت�ؤك ُد لك انني ُ
فهمت
ما ُقل َت ُه يل" .تنحنح جميل ثم تابع حديثه قائال:
ُ
"كنت �أعم ُل مديرا لق�سم االطفال يف متجر كبري
ُ
فوجئت �صباح احد االيام،
جدا يف �شيكاغو.
باحدى العامالت ت�ستدعيني على عجل ،حلل
��ون �أخ�� َذ علبة م�سحوق حليب
م�شكلة مع زب ٍ
لالطفال ،وال يريد ان يدفع ثمنها ،مدّعيا انه
ال ميلك نقودا ....ح�ضرت ُ على الفور .ر� ُ
أيت
امامي �إن�سانا يف الثالثينات من عمره ،يقف على
حافة االنهيار .كان يقب�ض على علبة احلليب
بكلتا ي��دي��ه ،وك���أن��ه ك��ان يخ�شى ان ُتنتزع
منه" .توقف جميل عن الكالم حلظة ،رمبا كي
ي�سرتجع امل�شهد امل�ؤثر ،ثم تابع حديثه قائال:
"مل ُي ِتح يل هذا ال�شابُ املجا َل لأ�س�أله� ،إذ قال يل
بلغ ٍة انكليزي ٍة ركيكة� ،أ ّنه عاط ٌل عن العمل منذ
�ستة ا�شهر ،ولديه طفل عمره �سنة واحدة ،وان
نقوده قد نفذت َ
فوقف عاجزا عن �شراء حليب

ل��ط��ف��ل��ه ،ث��م توقف
ه��ذا ال�شاب ،فج�أة
عن احلديث ،م�ست�سلما لدموع كادت تخنقه.
ُ
�شعرت ان االر�ض متي ُد بي .مل �أ�سال الرج َل
عن ا�سمه� ،أ�ص ِله ،دينه الخ�....إ�ستدعيتُ
ُ
وطلبت منها ان ال ت�ستعيد
املوظفة جانبا،
العلبة منه فح�سب� ،إمن��ا ان تعطيه اي�ضا
�صندوقا كامال فيه  12علبة م�سحوق حليب،
وان ت�سجّ ل املبلغ على ح�سابي ال�شخ�صي".
ُ
�شعرت مبوجة الت�أثر التي اعرتت حمدثي جميل
وهو ي�سرد يل هذه الق�صة .قلت له ان ق�صته
�صديق يل يف كندا وك�أ ّن التاريخ
تذكرين بق�صة
ٍ
يكرر نف�سه ،كما تذكرين باملقولة ال�شهرية:
النا�س اليكم".
"من ِنعَم ا ِهلل عليكم حاج ُة ِ
ا�ستعاد جميل انفا�سَ ه ثم تابع حديثه قائال:
ُ
ُ
خرجت اىل
ال�سنوات كرم�شة ع�ين.
"م ّرت
التقاعد ،وما هي �إال �سنوات قليلة م ّرت ،و�إذ
باوالدي واحفادي يفاجئونني بقرارهم بانهم
عازمون على االحتفال بعيد ميالدي املا�س ّي.
�إلتقينا جميعا يف مطعم �شرقي م�شهور يف
�شيكاغو ،متل ُكه عائلة ٌ عربية فل�سطينية اال�صل.
رحَّ ب بنا مدي ُر املطعم مهنئا .كان املدير �شابا
و�سيما لطيفا دمثا يبدو يف اوا�سط الع�شرينات
من عمره .تباد ْلنا معه حديثا مقت�ضبا ،وعندما
علم ان جذورنا تعود اىل القد�س وحيفا� ،إزداد
ترحيبا بنا كما �سارع اىل دع��وة وال��ده وهو
ُ
حتدثت
�صاحب املطعم ،كي يتعرف علينا.
وايّ��اه بالعربية .كان �صاحب املطعم لبقا يف
طرح ا�سئلته وا�ستدراجي اىل املو�ضوع الذي
يريده ،م�ستغال مي َل ابن اخلام�سة وال�سبعني،
معلومات عن
للتحدث عن ما�ضيه ،فا�ستد ّر
ٍ
عملي قبل التقاعد ،ثم ا�ست�أذن بالذهاب اىل
عمله يف املطعم ،تاركا ايّاي مع عائلتي ومع
ت�سا�ؤالتي عن �س ّر حُ ��بِّ اال�ستطالع لديه".
ت�سا� ُ
ؤالت جميل هذه ،بقيت معلقة يف الهواء
حتى ان��ت��ه��اء احل��ف��ل وت��ق��دمي ال��ف��ات��ورة اىل
ابنه� ،أي اىل ابن جميل ،الذي بادر اىل تنظيم
االحتفال واال�شراف عليه .راى جميل اب َنه
يمُ عن النظر يف الفاتورة ،ثم يفغر فاه متعجبا
ومتطلعا نحوه بنظرة عتاب مغم�س ٍة بغ�ضب:
"لي�ش يا بابا دفعت انت هذه الفاتورة؟!".
اجاب جميل با�ستغراب �شديد وب�صوت مرتفع:
"انا مل ادفع الفاتورة" .قال اب ُنه بانفعال:
" لكنهم كتبوا يف الفاتورة انك دفعتها!".
ك��ان �صاحب املطعم يراقب من بعيد ردو َد
ف ْع ِلهم ،فتقدم نحوهم هو وابنه املدير ،قائال
جلميل با�صرار" :نعم يا �سيدي ،انت َ
دفعت
ه��ذه ال��ف��ات��ورة .ه��ل ن�سيت؟" .ك��اد جميل
ُّ
ُّ
أت�ستخف
يجن ،ف�صاح ب�صاحب املطعم�" :
بي؟ متى دفع ُتها؟"� .إبت�سم �صاحبُ املطعم
خف دمعة يف عينه ،قائال" :نعم
ابت�سامة ً مل ُت ِ
لقد دفع َتها قبل � 23سنة اىل ابني هذا .وهل
َ
ن�سيت ايها اجلميل ،عُلبَ م�سحوق احلليب؟".

خ���������������������ط���������������������وط ج�����������������دي�����������������دة

أقالم عيون جديدة أقالم تحديد العيون من كريالين – بيضاء ،برّاقة
ومع هذا ملوّنة وجريئة – تم ّكنك من التحكم بأي خطٍ ولون

كريالين تطلق قلمي عيون جديدين 115- :رم��ادي متايل �ساحر
� 116أب����������������ي���������������������������������ض ث�������ل�������جاملظهر اجل��دي��د ي��ف��رّق ب�ين ل��ون ج�سم وط��رف القلم ،حيث يكون
ب�إمكانك اختيار ل��ون اخل��ط املنا�سب ل��ك يف �أي ظ��رف �إ���ض��اءة.
عدا ال�شكل اخلارجي اجل��ذاب – ت�شكيلة �أق�لام التحديد الكبرية
ّ
متكنك من ر�سم وحتديد العيون ب�ألوان ع�صر ّيةُّ ،
بال�سمك الذي
تريدين وت��دوم ل�ساعات طويلة .ت�ضم الرتكيبة اجل��دي��دة � ً
أوان��ا
قوية ,مواد ذات جودة عالية ال ت�س ّبب الته ّيج وتدوم لوقت طويل.

التاريخ يُعيد نفسه :يوطـفـاتا تُعيد الحليب للقناني

•يوطـﭬـاتا ُت��ط��ل��ق "احلليب الغني" يف ق���ن���اين ق��اب��ل��ة لإع�������ادة ال��ت��دوي��ر
•بعد �إنخفا�ض تكاليف الإن��ت��اج ،من املتو ّقع �أن ينخف�ض ال�سّ عر النهائي للم�ستهلك
ب�������ع�������د
�سنتني من
ا لتطو ير ،
وا�ستثمار
 33مليون
���ش��ي��ك��ل يف

تكنولوجية جديدة ،بد�أت حملبة يوطـﭬـاتا ب�إنتاج
احلليب الغني يف قناين ب��دلاً من الكراتني ،الأمر
ال��ذي يعترب �إمتيا ًزا كبريًا بال ّن�سبة للم�ستهلك،
الغني
بحيث �سيتم ّكن م��ن �إ���س��ت��ه�لاك احلليب
ّ
بعبوة مريحة �أك�ث�ر تمُ�� ّك��ن��ه م��ن م��راق��ب��ة كميّة

احلليب املتبقيّة يف القنينة بف�ضل �شفافيّتها.
رام ���س��اروﭼو ،امل��دي��ر ال��ع��ام ملحلبة يوطـﭬـاتا
ي��ق��ول" :قمنا بتطوير تكنولوجيا ُتطيل فرتة
طزاجة احلليب وتمُ ّكننا من تقدمي حليب بجودة
عالية لزبائننا .القناين ا ّ
جل��دي��دة م�صنوعة من
الـﭙـال�ستيك وهي قابلة لإع��ادة تدويرها .عمليّة
تعبئة القناين يف املاكنة اجل��دي��دةُ ،تعترب ودّية
�أكرث للبيئة وتق ّل�ص ت�أثري املحلبة على البيئة".
احلليب الغني يحتوي على الكال�سيوم وﭬـيتامني
 .Dو ُتبينّ الأبحاث ب���أن الكال�سيوم ذو قابليّة
�إمت�صا�ص ممتازة يف اجل�سم وم�صدره من احلليب
الغني ،لأنه يُتيح �إ�ستهال ًكا �أكرث وبكميّة قليلة ن�سبيًا.
بالإ�ضافة ،احلليب الغني من يوطـﭬـاتا يحتوي على
 6.4ﭼرام ﭙروتني حليب بجودة عالية يف كل كوب.

ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺮﺍﻧﺴﻲ
)ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﺪﻳﻢ(

ﺛﺮﻳﺎﺕ  ,ﺳﺒﻮﺗﻴﻢ  ,ﺑﺮﻭﺟﻴﻜﺘﻮﺭﻳﻢ  ,ﻟﻴﺪﻳﻢ  ,ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ

ﺗﻨﺰﻳﻼﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺎﺕ
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الصحة

ما عالقة مرض السرطان بالزواج!

ُت���� ِ���ش�ي�ر درا�����س���� ٌة ج���دي���دة �إىل �أ َّن ال�����زواج
ق���د ي���ك���ون دوا ًء ف����ع ً
َّ����اال ����ض��� َّد ال�����س��رط��ان.
أ�شخا�ص املتزوِّجني يبدو �أ َّنهم
وجد الباحثون �أ َّن ال َ
الرجال
يتم َّتعون مبيزة على م�ستوى احلياة :فلدى
ِ
العازبني امل�صابني بال�سرطان كان مع َّد ُل الوفاة �أعلى
بن�سبة  27يف املائة ممَّا هو عن َد الذكور املتزوِّجني،
يف حني كان عن َد املري�ضات العازبات �أعلى بن�سبة
 19يف املائة ممَّا هو عن َد نظرياتهم املتزوِّجات.
قالت مع َّد ُة الدرا�سة �سكارليت لني غومز ،وهي
باحث ٌة يف معهد الوقاية من ال�سرطان يف كاليفورنيا
"كانت الت� ُ
أثريات التي وجدناها وا�ضح ًة متاماً،
وذلك عن َد مقارنتها مع بع�ض العوامل ال�سريريَّة
التي غالباً ما نالحظ تراف َقها مع م���آل ال�سرطان،
مثل مرحلة املر�ض �أو بع�ض �أن���واع املعاجلة".
وي���ب���دو �أ َّن ه����ذه امل���ي���ز َة ال ت��ع��ت��م��د �إ َّال على
ال��رواب��ط العاطفيَّة والنف�سيَّة ل��ل��زواج ،ولي�س
امل���زاي���ا امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ه���ذا ال�����زواج.
مل ُتف�سَّ ر ه��ذه ال��ن��م��اذجُ ك��ث� ً
يرا ب��زي��ادة امل���وارد
االقت�صادية للمر�ضى املتزوِّجني .ورغم �أ َّننا تفحَّ �صنا
َ
مو�ضوع الت�أمني ال�صحِّ ي واحل��ال��ة االقت�صادية
االجتماعية الرفيعة مل��ك��ان ال�سكن ،ل��ك�� َّن هذه
الأ�شيا َء مار�ست ً
دورا ب�سيطاً ،ومل تف�سِّ ر الزياد َة

الوا�ضحة يف البقاء على قيد احلياة لدى املتزوِّجني.
لقد �أظهرت درا� ٌ
��س��ات �سابقة على م��دى 10-15
�سنة �سابقة منفع ًة مماثلة للزواج بالن�سبة ملر�ضى
ب�شكل دائم
ال�سرطان؛ لك َّن هذه الفائد َة ارتبطت ٍ
ال�شخ�ص من قرينه.
بالدعم واملودّة اللذين يتل َّقاهما
ُ
قام الباحثون بتفحُّ �ص ال�سجالت ال�صحية لنحو
� 800ألف بالغ يف كاليفورنيا لديهم �سرطان غا ٍز
 invasive cancerب�ين ع��ام��ي  2000و
 ،2009وا�ستم َّرت متابع ُتهم ح َّتى .2012
مل ُت��ظ�� ِه��ر ال��درا���س�� ُة �أ َّن امل�����وار َد امل��ال��ي��ة كانت
ذات ت�����أث��ي� ٍر ك��ب�ير يف ق�����درة امل���ري�������ض على
م��ك��اف��ح��ة ال�������س���رط���ان ،م��ث��ل��م��ا ق���ال���ت غ��وم��ي��ز.
ولكن،يبدو�أ َّنمر�ضىال�سرطانا�ستفادوامنامل�ساندة
التي يقدِّمها ال�شريك ،مثل الذهاب به �إىل مواعيد
الطبيب وتقدمي الوجبات املغ ِّذية والت�أ ُّكد من تناول
الدواء ،ف� ً
ضال عن الدعم النف�سي الذي يح ّد من ال�شدَّة،
وي�ؤدِّي �إىل حت�سني حظوظ املري�ض بالبقاء .وهذا ما
قد ال يتو َّفر للعازبني والعازبات على الوجه املنا�سب.
ل��ق��د ت��ب�َّي�نَّ َ �أ َّن وج����و َد ع�لاق��ة م��دي��دة يف حياة
ال�شخ�ص يعمل على حت�سني ال�صحَّ ة ونوعية
احل��ي��اة .وه��ذا ال ينطبق على مكافحة ال�سرطان
ف��ق��ط ،و�إنمَّ����ا مي��ت�� ُّد �إىل ج��وان��ب �صحِّ ية �أخ���رى.

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

�أ���ش��ار موقع "هايل براك�سي�س نت" اخلا�ص
ب��ال��ت��وع��ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة �إىل �أن ن��ق�����ص احل��دي��د
ي������ؤدي �إىل �آث�����ار ���ص��ح��ي��ة خ���ط�ي�رة ،منها:
•ال�شعور ال�������دائ�������م ب������الإع������ي������اء،
وع������������دم ال��������ق��������درة ع�����ل�����ى ال����ع����م����ل.
•ال�شعور ب���������دوار ،وق����ل����ة ال�ت�رك���ي���ز.
•��������������ش�������������ح�������������وب ال��������������وج��������������ه.
ال�������ف�������م.
زواي��������������������ا
•ت�ش ّقق
•تك�سر الأظافر وتق�صف ال�شعر �أو �سقوطه.
•زيادة احل�����س��ا���س��ي��ة جت����اه ال���ب��رودة.
•الإ�صابة ب�����ن�����وب�����ات اك����ت����ئ����اب.
•الأك�����ث����ر ع���ر����ض���ة ل���ن���ق�������ص احل����دي����د:
�أ����ش���ار ال��ط��ب��ي��ب الأمل������اين ب��ي�تر ن��ي��ل�����س��ن من
م�ست�شفى ه��ام��ب��ورج �إب��ن��دورف اجلامعي �إىل
الفئات الأك�ثر عر�ضة لنق�ص احل��دي��د ،وهي:
•الن�ساء ال�ل�ائ���ي مي���رن ب���ف�ت�رات ال��ط��م��ث.
•الأطفال ال����ذي����ن ت���ت���راوح �أع���م���اره���م

ب��ي��ن ع������ام ون�������ص���ف وث��ل��اث�����ة �أع���������وام.
•املراهقون ب��ي��ن  12و 14ع���ام���اً
ن���ت���ي���ج���ة م������روره������م مب�����راح�����ل ال���ن���م���و.
•   الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة.
•الذين مي��ار���س��ون ري��ا���ض��ات ق��وة التحمل.
•ال���������������ن���������������ب���������������ات���������������ي���������������ون.
•م���������������������������ص�������������ادر احل������������دي������������د:
وح�سب املوقع الأملاين املذكور ،ميكن عالج م�شكلة
نق�ص احلديد ب�شكل طبيعي من خ�لال تعديل
النظام الغذائي والإك��ث��ار من تناول الأطعمة
املحتوية على احلديد :كاللحم الأحمر منزوع
الد�سم واخل�ضار والفاكهة املجففة واخل�ضروات
الورقية الغامقة وكبد احليوانات ب�صفة خا�صة.
ويجب ع��دم تناول اللحوم ب���إف��راط �أو �إم��داد
اجل�سم بكميات كبرية من احلديد ،لأن ذلك ي�ؤدي
�إىل �إحداث ا�ضطرابات يف عملية التمثيل الغذائي
لل�سكر بالدم وكذلك �إىل الإ�صابة مبتاعب يف املفا�صل.

عالمَ يدل نزيف أنف الطفل من فتحة واحدة؟

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

قال العلماء يف جامعة هارفارد الأمريكية �إن
ت��ن��اول فنجان واح��د للقهوة يوميا يقلل من
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري بن�سبة .8%
�أم���ا ���ش��رب ف��ن��ج��ان�ين م��ن ال��ق��ه��وة وم���ا يزيد
ع����ن ذل�����ك ي���وم���ي���ا ف��ي��خ��ف�����ض م����ن اح��ت��م��ال

ت���ط���ور م���ر����ض ح�����ص��ى ال��ك��ل��ى.
ج��اء ذل��ك يف مقال ن�شرته جملة "
 "Men's Healthالعلمية
الأمريكية حيث قدم العلماء نتائج
درا�ستهم التي ا�ستغرقت  18عاما.
وق���ال العلماء يف م��رك��ز �أم��را���ض
ال�����س��رط��ان يف ج��ام��ع��ة ه����اواي
الأمريكية �إن تعاطي ما ال يقل عن
فنجانني م��ن القهوة يوميا يقلل
من خطر الإ�صابة مبر�ض الكبد بن�سبة .38%
�أم����ا ال��ع��ل��م��اء ال��ف��ن��ل��ن��دي��ون ف��اك��ت�����ش��ف��وا �أن
ت��ع��اط��ي  800م��ي��ل��ي��غ��رام م���ن ال�ب�ن يوميا
يخف�ض من خطر �إ�صابة الرجال باالكتئاب.

ق��ال��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء الأن���ف والأذن
واحلنجرة �إن نزيف �أنف الطفل من فتحة واحدة
قد يدل على وجود ج�سم غريب بها ،مثل حبة بازالء
�أو خرز �أو مك�سرات .و�إذا توغل اجل�سم الغريب �إىل

عمق جوف الأنف ،فقد يكون النزيف م�صحوبًا بر�شح
قيحي �أو ب�إعاقة التنف�س من ذلك اجلانب.ويف مثل هذه
احلالة ينبغي الذهاب �إىل الطبيب فورا ،حيث ميكنه
غالبا �إزال��ة اجل�سم الغريب بعد تخدير مو�ضعي.
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ت���أج���ي���ل دع��������وى خ���ل���ع زي����ن����ة ..اليكم ابرز مسلسالت شهر رمضان
ومحامية ع��ز :مفيش خلع يف الزنا

ق��ررت حمكمة الأ���س��رة مبدينة ن�صر ت�أجيل دع��وى خلع الفنانة
امل�����ص��ري��ة زي��ن��ة ���ض��د ال��ف��ن��ان �أح��م��د ع��ز لـ 29م��ن �شهر مايو.
حمامية �أحمد عز �سارة دروي�س علقت على ق��رار املحكمة وقال:
«اجتوزي الأول وبعدين اخلعي ،ل�سة امل�شرع معمل�ش خلع يف الزنا

معل�ش» ،وهاجمها جمهور عز بقولهم �إن كالمها معناه �أن هناك عالقة
متت بينهما ولكن �أحمد عز ينفي حتى حدوث العالقة.ت�أجيل الدعوى
جاء ال�ستكمال �شكل الدعوى ،حيث ينبغي �أن تكون زينة متلك عقد زواج
ك�شرط لرفع دعوى خلع ،ولذلك مت الت�أجيل حلني ا�ستكمال الأوراق.

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

�إل��ي�����س��ا ،ق��ال��ت�“ :إن ه���ذه امل��رح��ل��ة حملتني
امل�سئولية مبكرًا و�أ�شعرتني باال�ستقاللية ،،و
�أنها اتخذت قرارها ب�أن ت�ستقل بحياتها وتعي�ش
يف بيتها اخل��ا���ص ول��ي�����س يف م��ن��زل والديها”.
و�أ���ض��اف��ت�“ :أعي�ش على راح��ت��ي ،و�أق���وم بكل
�شيء ي�سمح به جمتمعي وال �أتخطى ذلك” ،كما
تتطرق �إىل م�س�ألة ال���زواج ،فت�ؤكد ب�أنه مل يكن
هاج�ساً بالن�سبة لها يف املا�ضي ،لكنها تعرتف
ب����أن “القلب ال��ي��وم يدق” ،قائلة� :ضل راج��ل
وال �ضل حيطة ،وه��ذا الإن�����س��ان خ��ط �أح��م��ر ،ال
�أق��ب��ل امل�سا�س ب��ه ،ب����أي �شكل م��ن الأ�شكال”.
وقالت الفنانة �إلي�سا �إن النقد ال��ذي وجه �إليها
ب�سبب نطقها حلرف "الطاء" يف �أغنية "موطني"
بطريقة خمتلفة �أم��ر لي�س يف حمله ،لأن نطق
احل����روف يختلف م��ن �شخ�ص ل�شخ�ص وفقاً
لثقافته وم��ن �أي بلد ينتمي؟ و�أك���دت �أن��ه��ا لو
�أع��ادت ت�سجيل الأغنية لنطقت ح��رف "الطاء"
ب��ذات الطريقة ،لأن ال�شخ�ص اللبناين ع��ادة ما
ح ّلت الفنانة اللبنانية �إلي�سا� ،ضيفه على برنامج “املتاهة”،
مع الإعالمية وف��اء الكيالين بحلقته الأخ�ي�رة ،وحتدثت خالل يتحدث بلغته مدمج معها اللغة الإجنليزية والفرن�سية لهذا
احللقة عن املرحلة ال�صعبة التي مرت بها يف املدر�سة الداخلية .رمب��ا يكون طريقته يف نطق احل��روف خمتلفة بع�ض ال�شيء.

بسمة بوسيل تحتفل بعيد زواجها
بصورة رومانسية مع تامر حسني
احتفلت الفنانة املغربية املعتزلة ب�سمة بو�سيل بعيد زواجها الرابع
من الفنان امل�صري تامر ح�سني ،ب�صورة رومان�سية جمعتهما �سويا.
جمهور الفنانة املغربية املعتزلة انهالوا عليها بالتهاين بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة ،ودع��وا اهلل لها باملزيد من ال�سعادة واحلب.
ب�سمة �شكرت جمهورها على تهنئتهم ،بقولها« :لكل �أ�صحابي و اهلي
�شكرا ليكم علي مباركتم لعيد زواجنا ،انا و تامر �شفنا كل فيديوهاتكم
و ر�سائلكم و فرحنا بزااااف � ،شكرا �شكرا �شكرا و اهلل يخليكم لينا».

م��ع اق��ت�راب �شهر رم�����ض��ان ب����د�أت خريطة
الأع��م��ال الدرامية تت�ضح ،وكالعادة تت�ألق
مب�شاركة نخبة من �أملع و�أ�شهر جنوم الفن.
"ر�أ���������������������������������������س ال��������������غ��������������ول"
يعيد حممود عبدالعزيز بالرغم من النجاح
الكبري ال��ذي حققه �آخ��ر �أعماله "�أبوهيبة يف
جبل احلالل" ع��ام � ،2014إال �أن الفنان
حم��م��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز غ���اب ال��ع��ام املا�ضي،
ليعود هذا املو�سم مع ُكتاب جدد� ،إذ ا�ستعان
ب��امل���ؤل��ف�ين ال�شابني وائ���ل ح��م��دي و�شريف
بدر الدين ،لكتابة حلقات امل�سل�سل .ويلعب
ن�صاب حمرتف،
عبدالعزيز يف امل�سل�سل دور ّ
ي�سعى يف الو�صول �إىل �أهدافه بطرق م�شروعة
وغ�ي�ر م�����ش��روع��ة ول��ك��ن يف �إط����ار كوميدي.
وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل لقاء اخلمي�سي ،
ومريفت �أم�ين ،وف��اروق الفي�شاوي و�آخرون
" �أب�����������������������و ال�����������ب�����������ن�����������ات "
م���ن ب��ط��ول��ة م�����ص��ط��ف��ى ���ش��ع��ب��ان و���ص�لاح
ع��ب��داهلل وع��ب��دال��رح��م��ن �أب���و زه���رة وه�شام
�إ�سماعيل وع�لا غ��امن و�إدوارد ،وم��ن ت�أليف
�أح��م��د عبد ال��ف��ت��اح ،و�إن��ت��اج ت��ام��ر مر�سي.
" ن�����������������������������ص ي���������������������������وم "
يوا�صل النجمان تيم احل�سن ونادين ن�سيب
جنيم ت�صوير دوري��ه��م��ا يف م�سل�سل (ن�ص
يوم) وامل�سل�سل يتناول يف ق�صته ميار ال�شاب
الذي يعود من الغربة بعد وفاة والده ليبيع
امالكه التي هي عبارة عن اقطاعية زيتون
ك��ب�يرة ول��ي��ع��ود لل�سفر م��رة اخ���ري ولكنه
يرتبط بق�صة ح��ب م��ع بنت ف��ق�يرة ا�سمها
ي��ارا وتقع العديد من االح���داث التي تفرق
بينهما خا�صة بعدما يكت�شف انها �سبق لها
القيام امل�شاركة يف عمليات ن�صب واحتيال .
" الأ�������������������س������������������ط������������������ورة "
ي����دور يف �إط����ار اج��ت��م��اع��ي ،وي��ظ��ه��ر حممد
رم�ضان خ�لال��ه ب�شخ�صيتني :الأوىل تاجر
�سالح ،والأخرى طالب يف كلية احلقوق يحلم
بااللتحاق بالنيابة .وي�شارك يف بطولة هذا
العمل فردو�س عبداحلميد وروجينا وهادي
اجليار ومي عمر ون�سرين �أمني وعايدة ريا�ض
ويا�سمني �صربي ،وت�أليف حممد عبد املعطي.
"���������������ش��������������ه��������������ادة م�����������ي�����ل�����اد"
ثاين بطوالت طارق لطفي يف الدراما م�ستعيناً
بامل�ؤلف عمرو �سمري عاطف للمرة الثانية
بعد جناحهما عام  2015يف "بعد البداية"،
ويج�سّ د لطفي يف "�شهادة ميالد" دور �ضابط
���ش��رط��ة ،يكت�شف بعد م���رور ال�����س��ن��وات �أن
وال��دي��ه اللذين ق��ام��ا برتبيته لي�سا والديه
احلقيقيني ،و�أن وال���ده احلقيقي ه��و تاجر
ال�سالح ،الذي قب�ض عليه قبل ك�شفه للحقيقة.
ت��دور �أح���داث امل�سل�سل يف ج��و م��ن الإث���ارة
والأك�شن ،حيث تتطور الأحداث ب�شكل �سريع
ليت�ضح ،يف النهاية �أن طارق لطفي لي�س ابن
ً
تدبريا للإيقاع
تاجر ال�سالح ،و�أن ما حدث كان
برجال تاجر ال�سالح .وامل�سل�سل من �إنتاج تامر
مر�سي ،وي�شارك يف البطولة ،داري��ن حمزة،
�إجني املقدم ،زكي فطني ،و�إخراج �أحمد مدحت.
"ال��������������������������ك��������������������������ي��������������������������ف"
تدور ق�صة العمل حول ال�صراع القوي بني العلم
و�شهوة "املزاج" ،ويلعب دور البطولة فيه
النجمان �أحمد رزق ،وبا�سم �سمرة ،وي�شاركهما
ال��ب��ط��ول��ة ل��و���س��ي ،و�أح��م��د خ��ل��ي��ل ،وعفاف
�شعيب" .الكيف" يكتبه �أحمد �أبوزيد ،و�إنتاج
عبداهلل �أبوالفتوح ،و�إخ���راج حممد النقلي.
"ب��������������������������������اب احل��������������������������������ارة"
وج��وه جديدة يطل ه��ذا العام على امل�شاهد
العربي م�سل�سل "باب احل��ارة "يف مو�سمه
ال��ث��ام��ن ،ال���ذي ت���دور ق�صته ح���ول توثيق
احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة يف دم�����ش��ق وم���ا ط��ر�أ
ع��ل��ي��ه��ا خ�ل�ال ف�ت�رة االح���ت�ل�ال الفرن�سي.
ويجدد امل�سل�سل دم��اءه لهذا العام ،بوجود
�سالف فواخرجي ،و�شذى ح�سون ،و�أ�سعد

ف�����ض��ة ،وي�����ش��ارك��ه��م م���ن جن���وم امل��وا���س��م
ال�����س��اب��ق��ة��� ،ص��ب��اح اجل����زائ����ري ،عبا�س
ال���ن���وري ،م��ي�لاد ي��و���س��ف��� ،ش��ك��ران مرجتى
وم�����ص��ط��ف��ى اخل����اين ،حم��م��د خ�ير اجل����راح،
�شادي زي��دان ،مي�سون �أبو�أ�سعد ،مرح جرب.
"ع��������������ط��������������ر ال���������������������������ش�������������ام".
رائحة اليا�سمني والورد اجلوري امل�سل�سل يف
جزئني ،يحكي من خاللها امل�ؤلف مروان قاووق
ما حدث لل�شخ�صية ال�شامية نتيجة االحتالل
الفرن�سي ،حم ً
��اوال نقل �صورة وا�ضحة لأهل
البيئة ال�شامية يف ذل��ك الوقت �سواء كانوا
ً
أخيارا �أم � ً
� ً
متجاوزا
أ�شرارا ،ب�شكل فيه جر�أة
اخل��ط��وط احل���م���راء يف الأع���م���ال الأخ����رى،
وك��ي��ف تعاملت ك��ل �شخ�ص م��ع الأح����داث
الدائرة على ح�سب قناعتها" .عطر ال�شام"
من بطولة �سلمى امل�صري ،ومنى وا�صف،
ور�شيد ع�ساف ،ون��ادي��ن خ���وري ،وح�سام
حت�سني بك ،وزهري رم�ضان ،ووائل رم�ضان،
وليليا الأطر�ش و�إخ��راج حممد زهري رجب.
"خ�������������������������������������ات�������������������������������������ون".
ق�صة حب تدور ق�صة العمل �أثناء فرتة االحتالل
الفرن�سي ،ما يعني �أن هذا العمل يعد مناف�ساً
قوياً للأعمال الأخ���رى التي ت��دور يف البيئة
ال�شامية ،خا�صة �أنه يحكي ق�صة حب حملمية.
وتلعب جيني �أ���س�بر �شخ�صية دري��ة الذي
يجربها والدها بالزواج من �صاحب املزرعة
التي يعمل بها رغم �أن��ه �أك�بر منها يف العُمر.
وي�������ش���ارك���ه���ا ال���ب���ط���ول���ة ����س���ل���وم ح�����داد،
وي��و���س��ف اخل����ال ،ب��ا���س��م ي���اخ���ور� ،سالفة
م��ع��م��ار ،ك��اري�����س ب�����ش��ار��� ،ش��ك��ران مرجتى،
�أمي�����ن ر����ض���ا ،ك���ن���دة ح���ن���ا ،ورد اخل����ال.
"��������������س�������������اق ال���������ب���������ام���������ب���������و".
رواية "�ساق البامبو" للكاتب الكويتي �سعود
ال�سنعو�سي ،مل تتح الفر�صة للجميع لقراءتها،
لذلك يوجد �أمام امل�شاهد العربي فر�صة جيدة
ملتابعة الرواية ولكن يف قالب درامي يف �شهر
رم�����ض��ان ل��ه��ذا ال��ع��ام .امل�سل�سل م��ن بطولة
�سعاد العبداهلل ،وي�شاركها البطولة �شجون
الهاجري ،وهند البلو�شي ،وعبداملح�سن النمر.
وتدور �أحداث الق�صة حول طفل وُلد يف عائلة
كويتية من �أم فلبينية ،ثم يرحل ً
عائدا مع
�أمه �إىل موطنها ،وعندما يكرب ي�سعى للعودة
�إىل الكويت بحثاً ع��ن وال���ده للعي�ش معه.
"�ساق البامبو" كتب ال�سيناريو واحل��وار
ل��ه حم��ف��وظ ع��ب��دال��رح��م��ن ،و�إخ�����راج حممد
القفا�ص ،وم��ن �إنتاج "ال�صباح بيكت�شرز".
"ب�������������ي�������������اع�������������ة ال���������ن���������خ���������ي"
موروث العادات والتقاليد من بطولة الفنانة
حياة الفهد ،ويحكي امل�سل�سل عن العادات
والتقاليد التي ت�سود الكويت قدمياً ،وكيف
ت���ؤث��ر تلك ال��ع��ادات يف املجتمع حتى الآن،
وذلك من خالل ق�صة �إحدى ال�سيدات الرثيات
ال��ت��ي ت��ف��ق��د ث��روت��ه��ا وت�����ض��ط��ره��ا ال��ظ��روف
ال�����س��ي��ئ��ة اىل ب��ي��ع "النخي" (احل��م�����ص).
وي�شاركها البطولة هند البلو�شي� ،صالح
امل�ل�ا ،و�أم����ل ع��ب��ا���س ،وحم��م��د ج��اب��ر ،مرمي
ال�صالح .وامل�سل�سل من ت�أليف حياة الفهد،
و�إخ������راج ���ش��ع�لان ال��دب��ا���س ،وم���ن �إن��ت��اج
"املجموعة الفنية" لبا�سم ع��ب��دالأم�ير.
"ري��������������������������������������ت��������������������������������������اج".
الفتاة العربية احلاملة على م��دار  30يوماً
�ستج�سد الفنانة البحرينية هيفاء ح�سني دور
ريتاج الفتاة الرومان�سية التي تعي�ش يف عامل من
ن�سج خيالها ،وحتاول قدر اال�ستطاعة �أن تبتعد
قلي ًال عن الظروف ال�صعبة التى تعي�ش فيها،
مما يعر�ضها للكثري من امل�شكالت .وي�شاركها
البطولة جا�سم النبهان ،لطيفة املجرن ،فاطمة
احلو�سني� ،أحمد �إي���راج ،عبداهلل عبدالعز،
ب��دري��ة �أحمد.وامل�سل�سل م��ن �إن��ت��اج �شركة
"�سبوت اليت" ،و�إخراج �أحمد يعقوب املقلة،
وكتبه حمد احل��م��ادي ،و�إ�سماعيل عبداهلل.
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لقد و�صلت �إىل حائط �سد يف الوقت احل��ايل ،ويبدو �أن ال
�شيء يحرز تقد ًما و�أن��ت على و�شك اال�ست�سالم .اعترب مثل
هذه الأوقات اختبارًا لقوة �إرادتك ،و�سوف يت�ضح لك قري ًبا
احلمل
�أهمية امل�ضي قد ًما يف خططك .عندئذ� ،سوف جتد الطاقة
ال�لازم��ة لال�ستمرار ب�صرف النظر عن العقبات .يجب �أن
تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبد�أ مرة �أخرى مبنظور خمتلف.

ال��ث��ور

العمل الآن يف غاية ال�سهولة بالن�سبة لك ،ولذلك ،ميكنك تخ�صي�ص
وقتك ملهام �أك�ثر �أهمية ،ولكن ت�أكد من عدم فقدان الرتكيز على
الهدف .العالقات الأ�سرية متناغمة يف الوقت احل��ايل – ويرجع
الف�ضل يف ه��ذا �إل��ي��ك �أي��� ً��ض��ا! اخل�لاف��ات القدمية بينك وب�ين من
حت��ب يجب مناق�شتها الآن و���س��وف تتمكن م��ن حلها ب�سهولة،
ول��ذل��ك ���س��وف ت��ك��ون �سعي ًدا بنف�سك .ل��ك��ن ،ات��خ��ذ الإج����راءات
االحتياطية من الناحية ال�صحية لال�ستعداد لأوقات �صعبة قادمة.

�سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم ،ولكن ال داعي للتوتر �إذا
�ستخترب � ً
كنت قادرًا على �إظهار املعرفة ال�سليمةُ .
أي�ضا يف حياتك
اخلا�صة ،ويف هذه احلالة ،يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.
جوزاء ال تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي ،حتى مع وجوب اتخاذ
قرارات �صعبة .ميكنك التغلب على �أي م�شكلة �صحية بالراحة،
فاحلياة لي�ست مناف�سة – ال يجب �أن حتارب جاه ًدا لكي تفوز.

العقرب

القو�س

اجل���دي

يتبني ح��ال�� ًي��ا �أن جميع �أ���ش��ك��ال ال��ت��ع��اون ف�� َّع��ال��ة لأن
�أه���داف���ك ت��ت��واف��ق وت��ت��زام��ن م��ع �أه����داف م��ن حولك.
اغتنم فر�صة كونك مفعم بال�صحة واحليوية وخلو ذهنك،
وقم يف املرتبة الأوىل ب�إجناز الأعمال اخلا�صة بالفريق.
الآن �أي�������� ً�������ض�������ا جت����������ري امل�����������ش�����ارك�����ات
اخل�����ا������ص�����ة ب����ط����ري����ق����ة م���ت���ن���اغ���م���ة وث�����م�����رة.
يـُتنب�أ باقرتاب وق��وع م�شاكل غري متوقعة وحتفيزك على
حلها �أ�صعب م��ن املعتاد ،ف�لا تي�أ�س و�أع�ث�ر على بدائل.
ت���������س����اءل �أي������ ً�����ض�����ا �إىل �أي درج���������ة ����س���ت����أث���ر
ت����ل����ك امل���������ش����اك����ل ����س���ل���ب��� ًي���ا ع���ل���ي���ك ����ش���خ�������ص��� ًي���ا.
م����ن الأف���������ض����ل االن����ت����ظ����ار وال�������س���م���اح ب��������أن جت��د
امل���������ش����اك����ل ط����ري����ق����ه����ا �إىل احل��������ل مب����ف����رده����ا.
كلما�أنتجزءمنهينتهيعلى�أكملوجهوال�أهميةللم�شكالتالتي
تواجهها .احر�ص يف هذه الفرتة على عدم ا�ستئناف الأمور منذ
البداية .بالعك�س ،تخل�ص مما ي�شغلك يوم ًيا وال يريحك منذ زمن.
حت��رر من امل�ضايقات � ً
أي�ضا التي عكرت حياتك منذ زمن.
ُ
ق��م ب���إن��ه��اء جميع الأع���م���ال امل��ع��ل��ق��ة وتخل�ص م��ن جميع
االل���ت���زام���ات ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي مل ت��ع��د متعلقة ب���ك .اف�سح
املجال ا�ستعدا ًدا لفرتات �ستكون بها الأم��ور �أق��ل �سال�سة.

�إن��ك مفعم باحليوية ،والأن�شطة الريا�ضية ه��ي طريقة
ممتازة لإر���ض��اء ه��ذه الرغبة يف احل��ي��اة .حيث �أن��ك الئق
بدن ًيا ،ميكنك � ً
أي�ضا اال�شرتاك يف تدريبات م�ستمرة ومكثفة
العذراء للقوة .ا�ستخدم هذه الطاقة يف حتقيق �أحالم قدمية خا�صة
بعملك� .سوف جتذب ثقتك يف ذاتك الآخرين ،ولذلك ،ال داعي
للقلق بخ�صو�ص الدعم الذي حتتاجه ،فالنجاح م�ضمون.

�إ�������ص������رارك ال����ي����وم وا�����ض����ح ج�������� ًدا ،ول���ك���ن���ه لن
ي����ك����ون م����ف����ي���� ًدا ل����ك �إذا ت�������ص���رف���ت ب���رع���ون���ة.
ق���د ي��ت��خ��ل��ى ع��ن��ك احل��ل��ف��اء ال��ق��ي��م��ون لأن�����ك ت�صب
احل��وت غ�����ض��ب��ك م���ن ن��ف�����س��ك ع��ل��ى الآخ����ري����ن م���ن ح��ول��ك.
ال تتهور ،وخذ خطوة �إىل الوراء وحاول ا�ستعادة هدوءك.
اح�تر���س ل�صحتك ال��ت��ي ه��ي الآن �أق���ل م��ن املتو�سط.

اف��������������������������������������������������������������ق��������������������������������������������������������������ي :
 1من كبار �شعراء لبنان املعا�صرين – من احلبوب  2-من الطيور– دولة �أوروبية  3-يفتقر – مدفن الأن�سان  4-خدمة بالأجنبية
– �شكوى عند القا�ضي  5-خالف داخل – ي�ضعف ويرق  6-ماركة
غاالت – بيت ومنزل  7-عدم الأنحياز اىل �أي من املتخا�صمني –
كثري من كل �شيىء  8-مكان معد لذبح املوا�شي – من مواد التدري�س
 9-جرذ بالأجنبية – دويبة من ف�صيلة ال�سقايات  10-نائب لبناين

ع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ودي :
 1ن�سبة ملواطن من بلد �أوروبي – جذل وفرح  2-من الأ�شجار– �شعور  3-نائب لبناين  4-بلدة لبنانية بق�ضاء زغرتا – �أفزع
م�س بيده
� 5صاح – دائم وطويل – كان رقيق وناعم اجللد ّ 6-– �سنة � 7-أ�سد – بلدة لبنانية بق�ضاء الكورة  8-بلدة لبنانية
بق�ضاء بعلبك – مدينة فرن�سية  9-نهر ايطايل يروي ً
�سهال يحمل
نف�س الأ�سم – ورك – مدينة لبنانية  10-مطربة لبنانية – �أ�سكت

ل�������������ون

�أن������������ت م����ت����ف����ق م�������ع ذات��������������ك ،ف��������أن�������ت واث�������ق
ب���ن���ف�������س���ك وت���ظ���ه���ر �����س��ل�ا ًم����ا داخ����ل���� ًي����ا وا� ً
����ض����ح����ا،
ك����م����ا �أن���������ك م����ف����ع���� ًم����ا ب����احل����ي����وي����ة واحل�����م�����ا������س،
اال���س��د ون����ت����ي����ج����ة ل������ه������دوئ������ك اخل����������ارج����������ي ،ي�������ش���ع���ر
ج����م����ي����ع م������ن ح�����ول�����ك ب������ال������راح������ة يف وج����������ودك.
ث���ق���ت���ك و����س���ع���ادت���ك ب����احل����ي����اة ت���ع���ن���ي �أن زم�ل�ائ���ك
و�أ����ص���دق���ائ���ك ي��ث��ق��ون ب���ك وي��ط��ل��ب��ون م��ن��ك ال��ن�����ص��ح.

ت��ت��زاي��د امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي ت�����ص��ادف��ه��ا يف م�����س��ارك ،ولذلك
اح��ر���ص على ع��دم ن��ف��اذ م����واردك البدنية والنف�سية.
ت���أ َن يف حتديد امل�شاكل التي متثل ً
حقا �إعاقة يف م�سارك
الدلو وت�ستحق التفكري فيها وتكري�س طاقتك يف مواجهتها.
يف ه�����ذا ال���������ش�����أن� ،إن �إ������س�����اءة ت���ق���دي���ر الأ����ش���ي���اء
ق����د ي��������ؤدي ب���ك���ل ���س��ه��ول��ة �إىل م�����ش��اك��ل ���ص��ح��ي��ة.

س����دوك����و

�أن�����ت الآن م��ت��ف��ق م���ع ذات�����ك ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ،وت�شعر
بالتناغم ال��ت��ام يف عملك ويف حياتك ال�شخ�صية � ً
أي�ضا.
ي�ؤثر ذل��ك على الآخ��ري��ن ملا لك من عالقات قوية مع �شريك
ال�سرطان ح��ي��ات��ك وال��ع��ائ��ل��ة ،م��ع وج���ود ت����وازن ج��ي��د و���ص��ح��ي بني
الأخ����ذ وال��ع��ط��اء .ح���اول احل��ف��اظ ع��ل��ى ه��دوئ��ك الداخلي
وا�ستخدم هذا الوقت يف الإعداد لأوقات �أقل �إيجابية قادمة.

امليزان

م��������ت��������اه��������ة

اليوم ت�ستطيع �إظهار معدنك ،ونظرًا للجاذبية التي تتمتع
بها ،ف�إنك جمهز للعمل من خالل فريق .ماذا تنتظر؟ �أنت ال
تعلم �إىل متى ي�ستمر ذلك .من ناحية ال�صحة ،ف�إنك ت�شعر
بر�ضا تام وراح��ة� .سوف ي�ؤثر التناغم بني ج�سدك وعقلك
�إيجاب ًيا على من هم حولك ،وبالتايل ،امل�شروعات امل�شرتكة
م��ع الأ���ص��دق��اء اجليدين ه��ي م��ا و�صفه الطبيب حلالتك.

كلمات متقاطعة
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