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بلدية شفاعمرو واملركز الجماهريي يفتتحان
أك�بر مخيم صيفي مجاني ألطفال شفاعمرو

مع بداية الفر�صة ال�صيفية ،افتتحت بلدية �شفاعمرو
م��ن خ�لال �شبكة امل��راك��ز اجلماهرية �أك�بر خميم �صيفي
يف ���ش��ف��اع��م��رو مب�����ش��ارك��ة اك�ث�ر م���ن  1800ط��ف��ل من
���ص��ف��وف االول وال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن جميع امل��دار���س
االبتدائية يف املدينة والتي ي�صل عددها اىل  13مدر�سة.
قامت ادارة البلدية ممثلة برئي�سها امني عنبتاوي برفقة
مدير املركز اجلماهريي ال�سيد ا�شر فحني�ش مدير املخيم
ال�صيفي يا�سر يو�سفني واملفت�ش خالد حجازي واملفت�شة
امل �شلويف ومديري املدار�س بتفقد املخيم والإط�لاع عن
كثب على �سري االم��ور يف ث�لاث ابتدائيات وه��ي مدر�سة
�صالح �سمور ،مدر�سة الب�صلية ومدر�سة عني عافية.

اجل��دي��ر ذك����ره ان ه���ذا امل��خ��ي��م ه��و خم��ي��م جم���اين لكل
امل�����ش��ارك�ين ب��دع��م وزارة امل���ع���ارف ،ح��ي��ث يحت�ضن
ط�لاب امل��دار���س مل��دة  15ي��ومً��ا ويح�صل ك��ل ط��ال��ب يف
ك��ل ي���وم ع��ل��ى وج��ب��ة ���س��ان��دوي�����ش وخ�����ض��روات وم���اء .
ي��ق��ام املخيم لل�سنة ال��راب��ع��ة على ال��ت��وايل وي���أت��ي هذه
ال�سنة حول مو�ضوع القد�س ويتخلل فعاليات تربوية،
فعاليات المنهجية ،ور�شات عمل اث��راء وعلوم ،رحالت
�سباحة وب��رام��ج متنوعة منها �سريك م��راي��ا ،ال�ساحر
رائ��ف ،ميكي وفقاعات ال�صابون ورج��ل البالونات .كما
و�شارك يف الربنامج املميز م�شروع كريف ومتتع االطفال
ب��ي��وم قمة ل���رواد معرفة ال��ب�لاد م��ن ب��رن��ام��ج "�شيلح".

رئيس بلدية شفاعمرو يقرر اعادة
قسم الجباية اىل مبنى البلدية

قرر رئي�س بلدية �شفاعمرو امني عنبتاوي يف جل�سة املجل�س البلدي االخ�يرة اعادة
ق�سم اجلباية اىل مبنى البلدية .وي�أتي هذا القرار بعد ان قام رئي�س البلدية اال�سبوع
املا�ضي ,بوقف �إج���راءات اجلباية بعد تلقيه �شكاوى من املواطنني ح��ول �أخطاء
يف احل��ج��وزات وذل��ك مل��دة ا�سبوع بهدف بحث الية العمل ومنع ت��ك��رار االخطاء.
ي���أت��ي ق����رار رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ل��راح��ة امل��واط��ن�ين ولتمكينهم م��ن ت��ل��ق��ي اخل��دم��ة
يف م��ك��ان واح����د وه���ي دار ال��ب��ل��دي��ة.وي�ترت��ب ع��ل��ى ه���ذا ال���ق���رار ت��رم��ي��م ق�سم
اجل��ب��اي��ة امل��ت��واج��د يف مبنى ال��ب��ل��دي��ة ل��ك��ي ي�لائ��م متطلبات الق�سم وامل��واط��ن�ين.
كما ومت ي��وم اخلمي�س بحث ودرا���س��ة مو�ضوع ال�شكاوى والتوجهات م��ع كافة
امل�س�ؤولني من �شركة اجلباية والبلدية ،وقد �أكد رئي�س البلدية يف اجلل�سة� ":إعادة
ق�سم اجلباية اىل مبنى بلدية �شفاعمرو ه��ي خطوة مهمة ج�� ًدا لأن��ن��ا نهتم براحة
املواطن ونهتم بتقدمي اخلدمات على اف�ضل وجه وي�أتي هذا القرار بعد التجربة التي
خ�ضناها وبعد ال�شكاوى والتذمر من قبل ال�سكان للت�سهيل على املواطنني يف امتام
اجراءاتهم بكل ما يتعلق باجلباية ،الن هذا امر م ّلح و�ضروري وهام للمواطنني".
ويف هذه املنا�سبة ن�ؤكد ونكرر ما طالبنا به دائما ،واج��ب كل مواطن دفع ما عليه
من دي��ون وم�ستحقات لنتمكن من تقدمي اخلدمات وحت�سينها و�ضمان عدم خ�سارة
امليزانيات من الوزارة علما بان احل�صول على هذه امليزانيات م�شروطة بن�سبة اجلباية.

فعاليات بلدية شفاعمرو وشبكة املراكز الجماهريية ووحدة الشبيبة تنطلق تحت عنوان "صيفت ع كبري"

حتولت فعاليات بلدية �شفاعمرو م��ن خ�لال �شبكة
امل��راك��ز اجلماهريية ووح���دة ال�شبيبة وب��دع��م من
وزارة امل��ع��ارف ق�سم ادارة املجتمع وال�شباب،
خ�لال ال�شهر احل��ايل �إىل خلية نحل يف خمتلف �أحياء
امل��دي��ن��ة وذل���ك �ضمن ب��رن��ام��ج حت��دي��ات يف الرتبية
الالمنهجية ،ال��ذي ينطلق لأول م��رة يف �شفاعمرو .
يهدف الربنامج �إىل نقلة نوعية يف جم��ال الن�شاطات
والفعاليات الالمنهجية بهدف تعزيز مثل هذه الربامج
ب�ين الأط��ف��ال وال�شبيبة ،بالإ�ضافة لإدخ���ال برامج

ودورات ح��دي��ث��ة وع�����ص��ري��ة لكافة
الأج���ي���ال ،ال��ت��ي ت�سعى �إىل تطوير
الإبداع الذاتي والقدرة على التعبري
وامل�����ش��اع��ر ،ب��ه��دف �صقل امل��واه��ب
الفنية والقدرات الفردية ،بالإ�ضافة
لك�سر احل���واج���ز واك��ت�����ش��اف ع��دد
م��ن امل���واه���ب ال��ك��ام��ن��ة يف طالبنا.
ال�برن��ام��ج ي��خ��دم ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
���ش��ف��اع��م��رو وم������وزع يف ع����دد من
الأماكن بهدف الو�صول �إىل كل طفل يف �شفاعمرو مثل
القلعة و املدار�س اجلماهريية واملركز اجلماهريي.
م���ع ب���داي���ة ال�����ش��ه��ر احل����ايل وم���ع اف��ت��ت��اح برنامج
التحديات مت االن��ط�لاق ب��ال��دورات التالية ،دورات
ل�ل�أه��ايل وال��ط�لاب جل�سر ال��ه��وة وملئ ال��ف��راغ ب�شكل
فعال ،دورة ال�شطرجن  ،برنامج ميخائيل يف �أرب��ع
مواقع ،دورة الكابويرا ،دورة التطريز واحلياكة،
دورة فن اخلطابة� ،أ�سعاف �أويل ،اك�سرتا دكتورز،

الفنون القتالية ،ت�صوير اف�لام وغريها من الربامج.
وينتظر الطالب افتتاح املخيم ال�صيفي الكبري لكل
طالب �شفاعمرو ،وال��ذي �سيتم تفعيله يف املدار�س:
العني "�أ"  ،الكاثوليك واالبتدائية "د" من تاريخ 23
من ال�شهر احل��ايل حتى ال��راب��ع من �شهر �آب القادم.
املخيم معد لطالب ال�صفوف الثالث حتى ال�ساد�س
االبتدائي ،املخيم يت�ضمن �سل�سلة من الن�شاطات العلمية
والتعليمية حيث تعرف الطالب من خالل الفعاليات على
تقنيات حديثة يف ظل العوملة و�إدراك طالبنا يف �سلم التقدم .
يقوم على تنفيذ الفعاليات مر�شدين مهنيني وخمت�صني
وم��ن جمموعات ال��ق��ادة ال�شباب يف وح��دة ال�شبيبة.
اال�ستاذ �صابر يو�سفني مدير وح��دة ال�شبيبة �شكر
ب��دوره ادارة البلدية على دعمها امل��ادي واملتوا�صل
و�شبكة امل��راك��ز اجلماهريي على تعاونها يف تفعيل
و�إجناح الفعاليات ،و�أكد على �أهمية اهداف الفعاليات
واملخيمات التي تتبلور حول و�ضع الطالب يف مركز
احل��دث وم��رك��ز الن�شاطات .و�أ�ستطرد يو�سفني �أن

العطلة ال�صيفية طويلة ونحن ن�سعى يف وحدة ال�شبيبة
�أن نكون العنوان من خ�لال �إيجاد الأط��ر الرتبوية،
كي حت��وي �أبناءنا وبناتنا يف العطلة وملئ الفراغ
و�إعطاء فر�صة لطالبنا اخل��روج للرتفيه والتعليم يف
�آن واح��د .ندعو كافة االه��ايل والطالب االن�ضمام ملثل
هذه الن�شاطات وا�ستثمار وقت الفراغ ب�شكل ايجابي.
رئي�س البلدية ال�سيد امني عنبتاوي قدم التهاين للطالب
مبنا�سبة العطلة ال�صيفية و�أك��د على ر�ؤي��ة البلدية
فيها بو�ضع برنامج مثمر مليء بالتحديات للطالب
وال���ذي تتبناه بلدية �شفاعمرو للمرة الأوىل حيث
ي�صبو الربنامج �إىل توفري �أطر تربوية لكافة طالب
املدينة على اختالف �أعمارهم  .ان هذا الكم الهائل من
ال���دورات وال�برام��ج متعددة االه���داف ،يهدف خللق
�أجندة تربوية ،كي ن�ساهم يف بلورة �شخ�صية كل طالب.
ك��م��ا وط���ال���ب رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة االل���ت���ف���اف ح��ول
ه����ذه ال�ب�رام���ج ال��غ��ن��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار امل��ي��زان��ي��ات
ال��ت��ي تكر�سها ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ل��ه��ذا ال�برن��ام��ج.
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اختتام حافل باإلنجازات بالتميز والتفوق
لطالب املدرسة الثانوية "ب" يف شفاعمرو اح�������ذروا م���ن ح���ل���وي���ات الجلد

ت��وج��ت امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة "ب" ���ش��ف��اع��م��رو ،ب�����إدارة
امل��رب��ي ع��ل��ي مقبل ال�سنة ال��درا���س��ي��ة بتتويج ع���دد من
ط�لاب��ه��ا ب�����ش��ه��ادات مت��ي��ز وت��ف��وق ب��ع��دة جم����االت منها.
حيث �شاركت املدر�سة وه��ي العربية ال��وح��ي��دة يف لواء
ال�شمال مب�شروع "רמזור" من بني  20مدر�سة فقط.
املدير علي مقبل بدعم وت�شجيع امل�شروع وتبنيه منذ 3
�سنوات ,وح�صل على �شهادة تقدير من املعهد االكادميي
"التخنيون" على جهوده املبذولة يف توجيه ومرافقة
وت�شجيع املربيتني كنار ايوب ومنار �شحاده من�صور ،حيث
ا�ستلمتا اي�ضا �شهادة من التخنيون وذل��ك لتعلمهم ثالث
�سنوات باملعهد ،التي بدورها ت�ؤهلهما لتدري�س  5وحدات
ريا�ضيات ومتكنهما من مرافقة متدربني بنف�س امل�ستوى.
ك��م��ا ا���ش�ترك��ت  11ط��ال��ب��ة م��ت��ف��وق��ة ب" פרוייקט

מצטיינות  "500من قبل "كلية �سخنني" (الطالبات
افنان حليحل ،رزان ح��وراين ،رنني حمادي ،ر�شا عمرية،
ا�سراء حم�سن ،غفران زع���رورة ،نيكول ح��اج ،زه��راء ابو
العال ،رونق ج��رادات ،اني�سة ابو العال وغزالة ج��رادات).
ح��ي��ث ي��ق��دم ه���ذا امل�����ش��روع ال��دع��م ع��ل��ى ث�لاث��ة م��راح��ل:
دورة ب�سيخومرتي جم��ان��ي��ة ل��ل��ط��اب��ات وت��دع��م��ه��ن عند
التحاقهن بامل�ؤ�س�سات االكادميية خ�لال كل ف�ترة التعلم
كلها ،ويف النهاية ي�ؤهلونهن ل��ل��خ��روج ل�سوق العمل.
وم����ن ���ض��م��ن اجن�������ازات امل���در����س���ة ،مت ا���س��ت��ي��ع��اب 5
ط�ل�اب م��ت��ف��وق�ين ,مل�����ش��روع "מצטייני פריפריה
באוניברסיטת תל-אביב"( .الطالب ن�ضال ايوب،
ريهام كتاين ،حممد �صفي،علي ب��دارن��ه وم��روة �سواعد).
بالإ�ضافة لطالبني متفوقني قد ح�صال على �شهادة تفوق
وتقدير م��ن مدير ع��ام وزارة امل��ع��ارف ال�سيد �شموئيل
�أب��و ّاب وهما ( الطالب ن�ضال ايوب والطالبة هديل كتاين).
�أما يف مو�ضوع الريا�ضيات ،ح�صل  5طالب على �شهادة تقدير من
"נחשון" بالريا�ضيات ,حيث تعترب مدر�ستنا ومدر�سة اخرى
ب�شفاعمرو ,املدر�ستان الوحيدتان امل�شاركة منذ � 4سنوات.
(الطالب نادين خطيب ،دعاء نفاع� ،أ�سماء داهود و�سلوى بهيج.
وع��ل��ي��ه ت��وج��ه م��دي��ر امل���در����س���ة الأ����س���ت���اذ ع��ل��ي مقبل
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ل��ط�لاب امل��ت��ف��وق�ين ���ش��ك��ر ك���ل م���ن ���س��اه��م
ب���ه���ذا ال���ن���ج���اح م����ن ط���اق���م امل��ع��ل��م�ين وامل���ع���ل���م���ات.

�أ����ص���ب���ح ب���الإم���ك���ان
الذهاب اىل ال�شواطئ
دون خ�������وف م��ن
ل�������س���ع���ات ق���ن���ادي���ل
البحر ،ف���إ ّن �أ�سراب
ق��ن��ادي��ل البحر التي
اج��ت��اح��ت ���ش��واط��ئ
البالد قبل ما يقارب
ال�شهر تركتها �سابحة
ب����اجت����اه ل���ب���ن���ان و�����س����وري����ا وت���رك���ي���ا وق��ب�ر�����ص .
ه���ذا وق����د و���ص��ل��ت اىل ال��ب�لاد ق��ب��ل م��ا ي��ق��ارب ال�شهر

�أ���س��راب م��ن ق��ن��ادي��ل البحر ق��ادم��ة م��ن ���ش��واط��ئ البحر
��و���س��ط اجل��ن��وب�� ّي��ة ح��ي��ث �سخنت امل��ي��اه م��ع دخ��ول
امل��ت ّ
ف�صل ال�صيف ف�سبحت ق��ن��ادي��ل ال��ب��ح��ر ع�بر �شواطئ
ال��ب�لاد م ّتجهه نحو لبنان و���س��وري��ا وت��رك�� ّي��ا وق�بر���ص .
وقد �شوهد يومها �سرب كبري من قناديل البحر مبحاذاة
�شاطئ �أ�شدود و�أمتد على طول مائة مرت على بعد حوايل
كيلومرت م��ن ال�شاطئ  ,وك��ان الكم الأك�ب�ر م��ن قناديل
البحر �شوهد يف �شواطئ البالد اجلنوبية واخلالية من
كوا�سر الأم��واج مثل �أ�شدود و�أ�شكلون ونيت�سنيم  ,كما
وا�شتكى عدد كبري ممن �آثروا ال�سباحة رغم التحذيرات،
م��ن ل�سعات القناديل يف ال�شواطئ املختلفة م��ن البالد

ق��ن��ادي��ل ال��ب��ح��ر ت���غ���ادر ش���واط���ئ ال���ب�ل�اد!!

آالف السائقني يف البالد يقودون دون رخص قيادة
يف اط��ار موا�صلة �شرطة امل���رور يف ن�شاطاتها الهادفة اىل
تعزيز م�ستوى ال�سالمة العامة على طرقات البالد من خالل
موا�صلة حمالتها املكثفة وبالذات �ضد التجاوزات واملخالفات
املرورية بالغة اخلطورة ومبا ي�شتمل م�س�ألة القيادة من قبل
م�سحوبي الرخ�صة او من مل يح�صلوا على رخ�صة ا�صال
 ,والتي تخللها القاء القب�ض على � 2100سائق م�سحوب
الرخ�صة خ�ل�ال الن�صف ع��ام االول اجل����اري ،مت م�ؤخرا
وخ�لال ن�شاط متوا�صل لل�شرطة �ضبط ع��دد كبري �آخ��ر من
ال�سائقني دون حيازة رخ�صة قيادة �سارية املفعول وعلى
�سبيل امل��ث��ال ال للح�صر ووف��ق بيان ���ص��ادر ع��ن ال�شرطة :
*القاء القب�ض على �سائق �شاحنة  57عاما من يافا تل ابيب
وذل��ك على حم��ور الطرقات ايالون مبنطقة تل ابيب وحيث
تبني انه م�سحوب الرخ�صة منذ نحو  4اعوام وانه مت �سحب
رخ�صة قيادته  13مرة باملا�ضي متوجها اىل ال�شرطية طالبًا
الر�أفة يف حاله وحالته وعدم جره اىل متاعب و�صعوبات اخرى
*ويف �شمال البالد مت �ضبط �سائق �سيارة على �شارع رقم 70

باملقطع ما بني الياكيم ومفرتق يوكنعام � ,سائق من �سكان تل ابيب
يافا باخلم�سينات من عمره وهو يقود ب�سرعة فاقت نحو  117كلم
عن القدر امل�سموح فيه هناك  ,والأدهى من ذلك تبني ان رخ�صة
قيادته غري �سارية املفعول منذ  16عاما واىل كل ذلك مت اعتقاله
والتحرز على �سيارته وحتويله للتحقيقات اجلارية مع العزم
على التقدم �ضده يف الئحة اتهام الحقة ب�إجراءات م�ستعجلة.
كذلك  ,على �شارع رقم  6قرب حمول الطرقات وادي عارة
 عريون باملثلث ال�شمايل مت القاء القب�ض على �سائق �سيارة( 38عاما) من ام الفحم ال��ذي تبني انه كان قد متت ادانته
العام الفائت عن قيادته وه��و م�سحوب الرخ�صة متجاوزا
جمتازا بطريقه �سيارات يف ال�شارع هناك وم��ع ان رخ�صة
قيادته م�سحوبة واف���راج م�شروط �ساري املفعول ب�سجن
ن�صف عام �ضده عن قيادته وهو م�سحوب الرخ�صة  ,معتذرا
امام افراد ال�شرطة معرتفا باخلط�أ طالبًا مراعاته وظروفه.
ومت ال��ت��ح��رز على ���س��ي��ارة ال�سائق ومت اعتقاله م��ع طلب
متديد ف�ترة اعتقاله الحقا على ذم��ة التحقيقات اجلارية".

"ح����ي����اي����ا"

(ع����اي����ن����وا ال�����ص�����وره)

ت��ح��ت��وي يف داخ��ل��ه��ا ب��ق��اي��ا ك���از وفحم
وري����ش وب��ق��اي��ا م���ن س��رط��ان��ات البحر
م��ن اي م��واد تصنع مغريات اطفالكم اغلى
م���ا ت��م��ل��ك��ون ؟؟؟؟!!!! م���ن االن وص���اع���دا ال
تقولوا ل��م نكن نعرف  ..لكي تعرفوا جميعًا

ن�شرت اخ�صائية التغذية ياعيل هينمان برمان مقاال مبنا�سبة االحتفال مبرور 36
عاما على ت�سويق احللوى املطاطية  ،التي يطلق عليها يف بع�ض البلدات العربية
ا�سم " حوايج "  ،او " حال "  ،او " حيايا " او " حلويات اجللد"  ،وح��ذرت
الكاتبة يف مقالها من خماطر وا�ضرار هذه احللويات  ،وجاء يف املقال الذي ن�شرته
اجل َلد يف بع�ض
" �أ ّن احللوى ،امللوّنة ذات الأ�شكال املنوّعة ،واملعروفة با�سم ِ
املناطق يف بالدنا ،والتي يرغبها الأطفال وحتمل �شكل " الأفاعي" او غريها" ،ت�ض ّر
بال�صحة وحتتوي يف داخلها بقايا كاز وفحم وري�ش بقايا من �سرطانات البحر" .
وا�ضافت اخ�صائية التغذية  ":ان هذه احللوى التي حتمل �ألوانا زاهية امللوّنة ب�أ�صباغ
الطعام جتذب �أنظار الأطفال ،هذه ال�شريحة احل�سا�سة بطبيعة احلال ل�صبغات الطعام
�أكرث من الكبار .وامل�شكلة �أ ّن هذه الأ�صباغ م�صدرها خارجي ولي�ست من مكوّنات الطعام
ويف حاالت عديدة هي غري �صحيّة ومن املمكن �أن ت�ضر بال�صحّ ة �أو ح ّتى �أن ت�سبّب ال�سرطان

*خ���ل��ال م���س�ي�رة م��ن��اه��ض��ة االح���ت�ل�ال

ع������ودة :م���ح���اوالت ال��ي��م�ين ل��ع��زل��ن��ا عن
ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل����ن ت��ن��ج��ح*

اقيمت يوم اجلمعة املا�ضي ,وللمرة العا�شرة
على التوايل ،م�سرية احلرية الفل�سطينية-
اال�سرائيلية بجانب حاجز النفق ،بالقرب من
بيت جاال يف ال�ضفة الغربية مب�شاركة ع�شرات
اليهود والفل�سطينيني يف م�سرية �ضد االحتالل.
وق���ال ال��ن��ائ��ب �أمي���ن ع���ودة رئي�س القائمة
امل�شرتكة يف خطابه يف ختام امل�سرية ":نحن
اب��ن��اء ال�شعب الفل�سطيني ال��ذي بقي رغم
النكبة و�سيا�سات التهجري ،يحاولون ال�ضغط
علينا لكي ال نتحدث ع��ن ق�ضايا االحتالل
ول��ك��ي ن�ترك ق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني،
نحن نعدكم ان ن�ضع كل وزننا يف املعركة

م���ن اج���ل ان���ه���اء ه���ذا االح���ت�ل�ال امل��ج��رم.
نْ
بعاملي �أ�سا�سيني :اوال
ينتهي االح��ت�لال
ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني حتت االحتالل
والعامل الثاين ال��ر�أي العام يف الدولة التي
مت��ار���س االح��ت�لال يف ه��ذا امل��ج��ال ن��ب��د�أ من
 20%ه��م امل��واط��ن��ون ال��ع��رب بعد ذلك
علينا ان جنند  35%من املجتمع اليهودي
اال�سرائيلي لنكون االغلبية ،لن نعزل انف�سنا
م��ن ه��ذه الق�ضية ه��ذه ق�ضيتنا و�سن�ضع
ك��ل وزن��ن��ا لننهي ه��ذا االح��ت�لال املجرم".
وا����ض���اف ال��ن��ائ��ب عودة ":ك��ل اخل��ط��اب
ال�سيا�سي الذي يطالب باالنف�صال للمحافظة
على "�أغلبية يهودية" هو خطاب عن�صري.
نحن مع اقامة الدولة الفل�سطينية باال�سا�س
الن لل�شعب الفل�سطيني احل��ق يف تقرير
م�صريه .يف اليمني يحاولون عزلنا عن الق�ضية
الفل�سطينية اال ان هذه املحاوالت لن تنجح".
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األخبار

شفاعمرو تتبارك بأفخر اللحوم ومنتجاتها من خالل
"دك��ان املصنع" حي ظهر الكنيس بجانب الي��ت ماركت
ت��ب��ارك��ت �شفاعمرو ق��ب��ل �أ���ش��ه��ر قليلة
مبركز جديد لبيع اللحوم وم�شتقاتها
"دكان امل�صنع" حمل عماد عنبتاوي
���س��اب ً��ق��ا ب��ج��ان��ب الي���ت م��ارك��ت ب���إدارت��ه
اجل����دي����دة وع���م���ال���ه ال�����ش��ف��اع��م��ري�ين
املحرتفني املعروفني للقا�صي وال��داين .
هذا ويتميز هذا الدكان بالعر�ض املمتع
للحوم الطازجة يوميًا ,تبهر الأنظار وتفتح
ال�شهية ,حيث ت�صل هذه اللحوم مبا�شرة
من مزارع العائلة يف جبال طوبا الزجنرية

اىل امل�سلخ البلدي ومن ثم اىل امل�ستهلك .
هذا وقد حاز املحل خالل فرتة وجيزة على
اعجاب ور�ضا املئات من �سكان املدينة
ملا يعر�ضه من حلوم العجل واخل��روف
الطازجة وحل��وم الدجاج الزكيةو حيث
تعاقدت معه كبار مطاعم البلد من املطعم
الأه��ل��ي وال�����س��راي��ا ومنتزه �شفاعمرو.
انتم مدعوون لزيارة الدكان واال�ستمتاع
ب���أط��ي��ب و�أل���� ّذ �أن����واع ال��ل��ح��وم الطرية,
الطازجة ,ال�صحية ب�إنتاج وتربية حملية
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األخبار

ن �ادي حيفا الثقايف يحتفي بالدكتور حاتم عيد
خ��وري يف أمسية إشهار وتوقيع كتابه "ماسيّات"

يف �أم�سية ثقافية ع ّز نظريها وو�سط ح�ضور غفري ومميز
من حيفا وف�سوطة واملثلث واجلليل وال�شمال ،مبا فيه
رجاالت دين وقامات �أدبية ،ازدحمت به قاعة يوحنا
املعمدان يف حيفا يوم اخلمي�س � ،29.06.2017أقام
نادي حيفا الثقايف برعاية املجل�س امللي الأرثوذك�سي
الوطني يف حيفا� ،أم�سية �إ�شهار كتاب "ما�سيات" للأ�ستاذ
الدكتور حامت عيد خوري ابن قرية ف�سوطة املقيم يف حيفا.
املن�صة بداية املحامي ح�سن عبادي فافتتح
اعتلى ّ
الأم�����س��ي��ة مرحبا باجلمهور وم��ق��دم��ا تهنئته بعيد
الفطر امل��ب��ارك ث��م ب�� ّل��غ بعدها حتية املحامي ف���ؤاد
مفيد ن��ق��ارة ،رئي�س ال��ن��ادي ،ال��ذي تعذر ح�ضوره.
تطرق بعدها لظاهرة "نقل ون�سخ" �أم�سية معل َنة
وبرناجمها بالكامل لأماكن �أخ��رى ما ا�ضط ّر النادي
يف الفرتة الأخ�يرة �إبطال �أم�سيتني كان معلنا عنهما.
�أ����ض���اف ب�����أن ال���ن���ادي �أ���ص��ب��ح�� ُق��دو ًة يُ��ح��ت��ذى بها
يف ح��ي��ف��ا وخ���ارج���ه���ا رغ����م امل��ح��اوالت��ال��ب��ائ�����س��ة
ل��ع��رق��ل��ت��ه وم��ق��اط��ع��ت��ه م����ن ح��ي��ف��ا وخ���ارج���ه���ا.
ك��م��ا ذك���ر ردا ع��ل��ى بع�ض الإ���ش��اع��ات� ،أن ال��ن��ادي
مل ول���ن يطلب م��ن اي م�����ش��ارك ومل ول���ن ي�شرتط
م�����ش��ارك��ة اي م��ب��دع ب��دف��ع م��ب��ل��غ م����ادي �أي����ا ك��ان
للنادي .وختم بعر�ض برنامج الأم�سيات املقبلة.
�أما ِعرافة الأم�سية فتوالها ب�أنيق حرفه وجزالة لغته
ولباقة �أ�سلوبه الأ�ستاذ الكاتب �سهيل عطاهلل فا�ستهل
كلمته عن ما�سيات د .حامت بقوله " :من منجمه الذهبي
وم��ن زرق��ة بحر م��داده ي�أتينا ما�س الوطن �أو وطن
املا�س ويف بيوت الوطن يجمعنا حامت عائلة واحدة
متما�سكة م�ؤمنة �أن الدين وق��ف من �أوق��اف اخلالق
جل جالله" وعلينا �أن ن�صلح �أنف�سنا لي�صلح العامل.
يف باب املداخالت كانت م�شاركة للمربي الأ�ستاذ علي
ع��دوي ،ف�أ�شار بداية للوحة الغالف ودالالتها حيث
ال�شبابيك الثالثة ترمز �إىل الديانات ال�سماوية الثالث
والت�آخي بينها� .أما يف امل�ضمون فقد كتب د .حامت لكل
�شرائح جمتمعنا بل وتابع يف ر�سم التغريبة الفل�سطينية
ومعاناة ال�شعب الفل�سطيني .وقد تناول موا�ضيع عدة
تهم املجتمع منها التعليم ،املدار�س الأهلية ومو�ضوع
املخرتة� .أم��ا امل�ساحة الكبرية فخ�ص�صها ملو�ضوع
العطاء واحلث على عمل اخلري فقد ر�صد د .حامت ريع
الكتاب مل�ؤ�س�سة بيت النعمة وهو خري مثال على العطاء.
وت����اب����ع� ،أن امل�����ؤل����ف ق���د �أم�������س���ك ب���زم���ام ملكة
ال���ل���غ���ة ف���ج���اءت���ه ال���ع���رب���ي���ة م���ن���ق���ادة ط��يّ��ع��ة.
وقد �صنف الأ�ستاذ عدوي الكتاب كجزء من ال�سرية
الذاتية مل�ؤلفه وظف فيه الزمان واملكان ب�شكل رائع.
ويف مداخلة ثانية قيمة للمحامي فكتور مطر جاء
�أن د .ح��امت يختزن بعقله �أروع و�أج��م��ل املواقف
الإن�����س��ان��ي��ة ،ف�سحنة االن�����س��ان روح���ه ود .ح��امت
�صاحب ال���روح امل��رح��ة احل��ازم��ة ال��ع��ارف��ة املتزنة.
عمل على تذليل ال�صعاب من �أجل رفع راية العلم ور�صد

مواقف وجتارب �إن�سانية يف �أزمنة خمتلفة يف
م�سرية حياته ملجتمعنا الفل�سطيني يف الداخل.
وق���د ع���� ّرى امل��ج��ت��م��ع م���ن ورق����ة ال��ت��وت
حم��اوال �إخ��راج الفرد من الأن��ا ال�صغرى.
وعن الأ�سلوب� ،أ�ضاف املحامي مطر� ،أن
امل�ؤلف ا�ستعمل �أ�سلوب الرتابط املتدحرج
ف�أخذنا عربها �إىل م�ساحات فكرية عديدة.
وم��ن كتاباته ن�ست�شف اح�ترام��ه الكبري
للقراء ،يدعو لنتكاتف من �أج��ل االرتقاء
مبجتمعنا ومقاالته �ستكون حتما مرجعا
تاريخيا اجتماعيا يف القادم من ال�سنني.
�أم���ا امل��داخ��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ك��ان��ت للأ�ستاذ
امل��رب��ي فتحي ف����وراين ف��وج��ه ب��داي��ة حت��ي��ة للفنان
امل���ب���دع ح��ب��ي��ب ن��ب��ي��ه خ����وري ع��ل��ى ري�����ش��ت��ه التي
�أب��دع��ت الفاترينا املا�سية يف ال��غ�لاف .تابع بعدها
مداخلته التي قدمها على �شكل برقيات نذكر منها
�أن العبارة احلامتية تت�صف ب�سال�ستها وان�سيابها
ال��ن��اع��م ب��ع��ي��دا ع���ن ال���زخ���ارف ال��ت��ي ق���د ت�صرف
ال��ق��ارئ ع��ن املعنى النبيل ال���ذي يق�صده الكاتب.
وه���و ي��ل��ت��زم ال��دق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف ان��ت��ق��اء الأل���ف���اظ.
ال���ط���رائ���ف وال�����ن�����وادر ك���ان���ت مب���ث���اب���ة م��ق��ب�لات
وم�����ش��ه��ي��ات �أك�������س���ب���ت ال���ن�������ص م����ذاق����ه امل��م��ي��ز.
املفارقات يف �أح�شاء الن�صو�ص �أ�ضافت له جاذبية.
روح الفكاهة والدعابة وخفة الظل ف�ضال عن امل�ضامني
الهادفة�أعطتمتعة�أدبيةفزادتال�شغفملوا�صلةالقراءة.
وع������ن ال������وف������اء واالن�����ت�����م�����اء ف���������إن ال���ك���ات���ب
و ّيف مل�������س���ق���ط ر�أ�������س������ه ق����ري����ة ف�������س���وط���ة .
وق��ام��ت��ان م��ن ب�لاد الأرز لهما ح�ضور يف احلديقة
احلامتية ف�نراه يقف حتت خيمة واح��دة مع علمني
�أدب��ي�ين ب��ارزي��ن وهما م��ارون عبود و�سالم الرا�سي.
كتبت ف���أب��دع َ��ت ف� َ
وخ��ت��م ق��ائ�لا للكاتب لقد َ
أمتعت.
ت���ل��اه ال�������ش���اع���ر �����ش����ح����ادة خ�������وري ال����زج����ال
ب���ف���ق���رة زج���ل���ي���ة �أث���������ارت ح���م���ا����س اجل���م���ه���ور.
وعن م�ؤ�س�سة بيت النعمة التي ر�صد د .حامت ريع الكتاب
لها كانت الكلمة ملديرها العام ال�سيد جمال �شحادة
فتحدث عن امل�ؤ�س�سة وطبيعة خدمتها ل�شرائح املجتمع.
و�أردف �أن ال��وط��ن��ي��ة ه��ي �أن ن�����س��اع��د ال�ضعيف
ون���أخ��ذ بيده ليقوى ولي�ست الوطنية بال�شعارات
واخل��ط��اب��ات ال�سيا�سية ف��ع�بر ع��ن ���ش��ك��ره اجلزيل
ل��د .ح��امت على عطائه وم��ب��ادئ��ه ال��ت��ي ه��ي م�شرتكة
لر�سالة بيت النعمة وق���دم ل��ه درع �شكر وتقدير.
�أما الكلمة اخلتامية فكانت ل�صاحب الأم�سية املحتفى به
الذي �شكر بدوره احل�ضور ،وال�صحافة واملواقع التي
قامتبن�شرمقاالتهالق�ص�صيةالتيجاءتيفالكتابوخ�ص
بالذكر ال�صحف":االحتاد" و "املدينة" احليفاوية،
"كل العرب" و"الأخبار"الن�صراوية،و�صحيفة
" ا ل�سال م " ا ل�شفا عمر ية .
وتط ّرق للدور الريادي لنادي حيفا الثقايف وخ�ص بالذكر
رئي�سه املحامي ف���ؤاد نقارة ،املحامي ح�سن عبادي
والنا�شطة الثقافية خلود فوراين �سرية التي تقوم بتوثيق
ن�شاط النادي وتعميمه على و�سائل الإعالم من �صحافة
ومواقع  ،كما و�شكر كل من�ساعد يف �إ�صدار الكتاب بحلته
اجلميلة ،وتطرق لت�سمية الكتاب "ما�سيّات" لأنها ُك ِتبت
يف �سنة يوبيله املا�سي ،وحتدث عن �سريورة الكتابة وما
دفعه �إليها وقر�أ ً
بع�ضا من ن�صو�صه التي �أمتعت احل�ضور.
وختم يف تعبري جميل ع��ن تقديره للح�ضور :لوال
امل�شاهدين مل��ا ك��ان م�����س��رح ،ول���وال ال��ق�� ّراء مل��ا كان
�أدب ول���وال احل�����ض��ور -ل��والك��م -مل��ا ك��ان��ت �أم�سية.

تمديد اعتقال والد املرحومة هنرييت
ق����را م���ن ال��رم��ل��ة ب��ش��ب��ه��ة قتلها
ا�ستمرارًا لتحقيقات ال�شرطة يف ملف �شبهات جرمية قتل الفتاة
املرحومة ” هرنييت ق�� ّرا “البالغة من العمر بوفاتها نحو  18عاما
وال��ت��ي ك��ان ق��د ع�ثر على جثتها ن��ه��ار ال��ث�لاث��اء  02.06يف منزلها
بالرملة ,وقد فارقت احلياة وعالمات عنف ظاهرة على ج�سدها  ،مع
ترجيح �شبهات جرمية القتل  ,مت ي��وم االرب��ع��اء التقدم يف ت�صريح
ادع��اء عام جنبًا اىل متديد فرتة اعتقال والدها امل�شتبة املدعو �سامي
ق��را  59عاما �سكان الرملة بجرمية قتلها وذل��ك عرب حمكمة ال�صلح
بري�شون لت�سيون ومل��دة  5اي��ام متهي ًدا للتقدم بالئحة اتهام �ضده.
ووف����ق ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن ال�����ش��رط��ة يت�ضح �أن ب��اق��ي امل�شتبهني
ال���ذي���ن ك���ان ق���د مت اع��ت��ق��ال��ه��م ع��ل��ى ذم���ة ال�����ض��ل��وع يف م��ل��ف ه��ذه
اجل��رمي��ة مت الح ً��ق��ا �إط�ل�اق �سراحهم والتحقيقات م��ا زال��ت جارية

ح������وادث ال���ت���ح���رش ال��ج��ن��س��ي تتفشى
ب��م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي وال���ش���رط���ة تحذر

ب�أعقاب حوادث عدة للتحر�ش اجلن�سي �أ�صدرت ال�شرطة
بيا ًنا ً
خا�صا جاء فيه ":ت�ستمر ال�شرطة مبكافحة جرائم
االعتداءات اجلن�سية واال�ستغالل العاطفي والتحر�شات
اجلن�سية ،مبختلف امل�سميات واال�شكال واال�ساليب
وال��ط��رق والنتيجة واح���دة ،وب��ال��ذات بحق االطفال
والقا�صرين (حتى جيل  18عامًا) ،مبا ي�شمل القيام
بات�صال جن�سي ما بني االطفال والقا�صرين ،ذكور
وان��اث ،و�شخ�ص بالغ ،وقد يتخللها تقدم االخ�ير يف
مفاحتات جن�سية مهينة منحطة ،وغريها خمتلفة من
اجل �إر�ضاء رغباته اجلن�سية وا�ستغالل �ضحاياه يف
االباحية ،اال وهي جرمية "البيدوفيليا" التي تعترب
من اخطر اجلرائم وا�شدها وقعا ،وقد تف�شت و�سط
املجتمعات لت�صل حتى جمتمعنا العربي ،الظاهرة
التي يقوم خاللها املتحر�ش (البيدوفيل امل�شتهي
للأطفال) بك�شف �أع�ضائه التنا�سلية وعورته و�إزالة
مالب�سه وثيابه ويف مالم�سة ومالطفة ج�سدية خا�صة

قد ت�شتمل التل�ص�ص والتلفظ ب�ألفاظ فا�ضحة بذيئة
وحتى ممار�سة العملية اجلن�سية كاملة واالغت�صاب ".
وي�ضيف البيان":هذا ،وقد ت�شمل هذه اجلرائم تبادل
�صور وافالم او م�شاهد ذات طبيعة اباحية او م�ضمون
جن�سي مع ال�ضحايا ومن ثم تداولها وحتى االجتار
فيها من قبل افراد وحتى جمموعات جمرمني منحرفني،
ال رادع اخالقي يقف �أمامهم ،والذين ال ي�ألون جهدا
او جمهودا يف االيقاع بال�ضحايا وب��ال��ذات بالأطفال
ال�صغار وال�شبان ال�ساذجني غري النا�ضحني ،ذكورا
وان��اث��ا ،وال ال��واع�ين لطبيعة العالقة اخلا�صة جدا
وماهيتها ومبا ي�شمل عرب االنرتنت والهواتف النقالة
وتطبيقاته املختلفة ،وميثل االخري رمبا ال�شكل االكرث
انت�شارًا ورواجً ��ا يف و�سطنا العربي لتنفيذ االعتداء
واال�ستغالل اجلن�سي عربه ،ل�سهولة طريقها و�ض�آلة
الوعي حولها وغريها ،االعتداء الذي قد ي�صدر من قبل
بالغ حتى عجوز ،ومن قبل �شخ�ص قريب او بعيد".

اع����ت����ق����ال ط���ب���ي���ب ع����رب����ي س���ك���ان
ال��ش��م��ال مشتبه ب���اع���ت���داءات جنسيه
اعتقلت ال�شرطة م�ساء االربعاء  ,طبيبًا عربيًا من على احدى املوظفات عنده بالعيادة هناك وقد كان من
�سكان ال�شمال بالأربعينات من عمره و�صاحب عيادة املقرر طلب متديد فرتة اعتقاله يوم �أم�س اخلمي�س ,عرب
طبية يف منطقة الكريوت  ,امل�شتبه باعتداءات جن�سية حمكمة ال�صلح بالكريوت على ذمة التحقيقات اجلارية.

ال��ع�لاق��ات ال��غ��رام��ي��ة وال���ص���ور الحميمة
...ال���ش���رط���ة ت��ح��ذر ال��ص��ب��اي��ا وال��ن��س��اء
على ���ض��وء تف�شي ظ��اه��رة االب��ت��زاز حت��ت التهديد
بالف�ضيحة وان كانت موجهة �ضد فتيات �شابات �أو
�صبايا عازبات وحتى ن�ساء متزوجات بن�شر �صورهن
احلميمية وعالقاتهن الغرامية وا�شرطة فيديو حمرمة
لهن  ,باالنرتنت  ,ه��ذه الظاهرة الآخ��ذة باالنت�شار
يف �شتى املجتمعات ومب��ا ي�شتمل جمتمعنا العربي
وبغ�ض النظر عن م�سمياتها وا�شكالها وا�سبابها وعما
قد حتمله يف طياتها من ا�ستغالل او ت��ردي �أخالقي
جمتمعي وغريها �أ���ص��درت املتحدثة با�سم ال�شرطة
بيا ًنا عامًا جاء فيه� ":أو�ضح على ان ن�شر مثل هذه
اال�شرطة و�صور وم��واد "الزندقة والفح�شاء " عرب

االنرتنت هو بحد ذاته �أمر خطري وجرمية يعاقب عليها
القانون ب�شدة ناهيك عما قد يلحقها من عمليات ابتزاز
مادية وجن�سية بحق ال�ضحايا واىل ذلك ندعو اي من
ال�ضحايا يف عدم الر�ضوخ لأي من مثل هذة املحاوالت
التي قد ت�صدر من النفو�س الدنيئة والتوجه فورًا �إىل
ال�شرطة حيث �أن الدفع واالبتزاز لن يتوقف بل ي�شجع
على رفع الثمن والإيقاع يف �ضحايا بريئات �أخريات
�أ�ضف  ,الفت االنتباه �إىل �أن �إر�سال مثل هذه املواد
اخلا�صةعرباالنرتنتوالهواتفالنقالةعر�ضةللت�سريب
دون �سيطرة عليها ومف�ضل عدم حفظ اي من مثلها
بالهواتف النقالة �أو �أي جهاز �آخر مرتبط باالنرتنت .
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ع��ل��اج ال�����ح�����وّل يف م����رك����ز زف����ول����ون

النجمة الذهبية التحاد املياه وال��ص��رف الصحي،
الحوّل
تصحيح
عمليات
اج���راء
ب��دء
�د:
�
�دي
�
ج
منطقة شفاعمرو وحصوله على ج��ائ��زة التميز
يف امل��رك��ز ال��ط��ب��ي زف���ول���ون ال��ت��اب��ع لكالليت والتفوق يف القطاع العام على اسم اسحاق رابني

�سيحظى قريبًا ال�صغار م��ن �سن � 3سنوات فما ف��وق (و�أحياناً
الكبار �أي�ضاً) ،الذين يحتاجون لعمليات ت�صحيح احلوّل ،ب�إمكانية
�إج��راء العملية يف املركز الطبي اجلماهريي زفولون ،ويف جو �أكرث
هدوءا و�أقل ً
ً
توترا .جترى هذه اجلراحة عاد ًة يف امل�ست�شفى والبدء
بتنفيذها يف املركز الطبي اجلماهريي هو �إجناز مهم �سي�ؤدي لتقلي�ص
فرتة االنتظار والتقليل من امل�شاكل املتعلقة باملكوث يف امل�ست�شفى.
فرتة االنتظار لهذه العمليات عاد ًة طويلة ،حيث �أن هذه العمليات ال
تعترب طارئة ً
جدا من ناحية طبية ولذلك يتم ت�أجيلها يف امل�ست�شفيات
ل�صالح عمليات �أكرث احلاحاً لإنقاذ الب�صر .ومع هذا ت�شدد اجل ّراحتان يف
زفولون الدكتورة ايالنة ملمود والدكتورة علفيت وولف ،املتخ�ص�صات
يف عيون الأطفال وذوات خربة يف م�ست�شفى الكرمل وعيادات كالليت،
على �أن اجراء ت�صحيح احلول يف املوعد ال�صحيح مهم ً
جدا .و�أهمية
الأمر لي�ست من منطلق جتميلي فح�سب كما يعتقد البع�ض ،الأمر ذو
ت�أثريات على تقبل الذات والقبول االجتماعي لدى الطفل .كما و�أن
امل�شكلة وظيفية يف الأ�سا�س ولها ت�أثريات على التطور احلركي ،القدرة
على القراءة والقدرة على ر�ؤية لوح الكتابة يف املدر�سة ور�ؤية املعلم.
ومن هنا ف�إن عدم ت�صحيح امل�شكلة يف الوقت املنا�سب ميكن �أن يت�سبب
ب�صعوبات تعليمية دون عالقة بقدرة التعلم املو�ضوعية لدى الطفل.

ح ّ
�����ض��رت ك�لال��ي��ت منظومة ج��دي��دة م��ن �أج���ل ت��ق��دمي ح��ل مل�شكلة
ت���أخ�ير الأدوار ،بحيث يتم �إج���راء العمليات يف غ��رف العمليات
يف زف���ول���ون ،م���ع ط��اق��م ت��خ��دي��ر م��ت��م��ر���س ي��ط��ب��ق ط���رق تخدير
حديثة وم�لائ��م��ة ل�ل�أط��ف��ال ،ب�����إدارة ال��دك��ت��ورة ليليان كاوفمان.
تو�ضح ال��دك��ت��ورة �إي�لان��ه ملمود �أن احل���وّل ه��ي ظ��اه��رة منت�شرة
ج ً
���دا وت��ظ��ه��ر ل���دى  2-4%م��ن �أف����راد املجتمع وت��ظ��ه��ر �أح��ي��ان��اً
ً
ً
ل���دى ال��ك��ب��ار وه��ن��اك �أي�����ض��ا ح���وّل خ��ف��ي ،لي�س ظ��اه��را للعيان.
احلوّل هو حالة من عدم التوازن بني العينني بحيث ال يح�صل الدماغ
على �صورة ثنائية اجلوانب �أو ثالثية الأبعاد .وتتطور احلالة �إىل
عني ك�سولة – وهي حالة ال تقوم فيها العني امل�صابة بوظيفتها .مير
ال�صغري قبل العملية ب�سل�سلة من العالجات على يد مقوّم للب�صر
لتقوية ع�ضالت العني .ومبا �أن احلالة وراثية ،ين�صح يف حال كان
�أح��د �أف��راد العائلة م�صاب ب��احل��وّل� ،أن يتم فح�ص �أف��راد العائلة
الآخرين� .إذ من املهم ت�شخي�ص احلالة قبل بلوغ ال�صغري �سن العام.
جترى العمليات يف زفولون ابتدا ًء من �سن � 3سنوات فقط على يد
ج ّراحات متخ�ص�صات .من �أجل التخفيف من جتربة اجلراحة ُتعقد يف
غرف العمليات يف زفولون جمموعات حت�ضريية للعمليات ،يف �إطارها
تتم دعوة االطفال و�أهلهم جلولة م�سبقة يف غرفة العمليات ،يتعرفون
من خاللها على طاقم التخدير ،وي��رت��دون مالب�س غ��رف العمليات.
كما ت�ش ّغل كالليت برنامج حت�ضري �شخ�صي لعمليات ال�صغار من
خالل لقاءات �شخ�صية مع عاملني اجتماعيني متخ�ص�صني يف املجال.
بعد العملية ينتقل الطفل �إىل ق�سم النقاهة املحاذي لغرف العمليات
حيث ي��وج��د ط��اق��م متمر�س يف ع�لاج امل�ضاعفات اجلانبية التي
حت�صل نتيجة التخدير يف مثل ه��ذه العمليات ،ومنها الغثيان
والتقي�ؤ .بعد عدة �ساعات يعود ال�صغري �إىل منزله ،كما وي�ستمر
طاقم زف��ول��ون مبتابعة و�ضع ال�صغري واال�ستف�سار ح��ول �صحتة
وت��ق��دمي الن�صائح واالر����ش���ادات .ب��ع��د ي��وم�ين ي��ع��ود ك��ل مري�ض
�إىل ق�سم العيون يف زف��ول��ون للمراجعة م��ن قبل طاقم اجلراحة.

دوري����ك����س ...ت��م��تّ��ع م���ن ع�لاق��ة ح��م��ي��م��ة آمنة

تتمتع دوري��ك�����س ب��خ�برة ت��ت��ج��اوز  80ع��امً��ا يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة ال���واق���ي ال���ذك���ري .ل����ذا ،ميكنك
�أن ت��ق��ول �إ ّن ك���ل م��ن��ت��ج م���ن م��ن��ت��ج��ات دوري��ك�����س ي��خ�����ض��ع ل��ل��ت��ج��رب��ة والإخ���ت���ب���ار .ح��ي��ث �أ ّن��ن��ا
ال ن�����س��ت��خ��دم يف ���ص��ن��اع��ة ال���واق���ي ال���ذك���ري ���س��وى �أف�����ض��ل امل�����واد اخل����ام م���ن ح��ي��ث اجل����ودة.
واقيات دوريك�س يتم اختبارها �إلكرتونيًا ،و ُت�ؤخذ عيّنات من كل جمموعة ،ويتم تعري�ضها لتيارات
هوائيّة �شديدة الختبار قوّتها .كما يتم ملء عيّنات من الواقي الذكري باملاء للت�أكد من عدم الت�سريب.
(ل�ضمان �سالمتك دائ��مً��ا ،جن��ري م��ا يقرب م��ن مليوين اختبار فيما يتعلق بت�سرّب امل��ي��اه ك��ل �شهر).
كما مت اختبار جميع �أنواع الواقي الذكري من حيث قدرتها على الوقاية من عدوى �أمرا�ض جلديّة .ويف الواقع،
�إذا مل تنجح �أيّ من تلك العيّنات يف جتاوز �أيّ من اختباراتنا ،ال يُ�سمح للمجموعة كلها مبغادرة امل�صنع.
رمبا يكون هذا هو ال�سبب وراء نيل دوريك�س ثقة املاليني من املحبّني يف جميع �أنحاء العامل كل يوم.

تشكيلة العطور الفاخرة الجديدة من بيت برادا
 Les Infusions de Pradaتصل إىل إسرائيلوتسوّق حصريًا يف جيمس ريتشاردسون ديوتي فري
ع��ط��ر امل����رأة ال��رائ��د يف التشكيلة  ، ROSEيجسّد
ش���ذى ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��غ��ن��ي��ة ب����ورود أي����ام ال��ص��ي��ف األوىل

ت�شكيلة العطور الفاخرة من بيت پراداLes Infusions ،
 de Pradaتعتمد على التناق�ضات ال�شعرية يف پرادا.
بوا�سطة الرائحة الناعمة وال�شفافة ،تخلق ازدواجية حيوية:
ت��راث حديث ،غريزة فكرية ،قوة ناعمة� ،إث��ارة عقالنية.
عملية تركيب العطر بحد ذات��ه��ا ه��ي مبثابة تناق�ض
ي��دم��ج ب�ين ال��واق��ع واخل��ي��ال .ال��روائ��ح تعرب ع��ن واق��ع
م��ل��م��و���س ،ن�سخة ج��دي��دة وذات��ي��ة م��ن ذاك����رة وهمية.
تركيب العطر عبارة عن لقاء غري متوقع :ديجاڤو (Déjà
 )vuح�سّ ي .كل عطر �أ�صلي يبد�أ من نف�س الأ�سا�س ،لكن يتغيرّ
ال�شكل بح�سب املركب الأ�سا�سي .ما يُ�شبه تقنية الطباعة،
املركب ب�سيط بطريقة مخُ ادعة ،ويخفي مركبات التي متنح
جتربة فريدة من نوعها التي ت�شبه كل �شخ�ص تقريبًا.
ت�شكيلة عطور  Les Infusions de Pradaمناق�ضة
لأفكار م�سبقة عن الرجال والن�ساء ووجت��از التوجهات
الأخ�يرة يف عامل العطور ،مما يدل على اح�ترام املا�ضي،
تفهم مكاننا يف احلا�ضر ،وتتطلع �إىل م�ستقبل .Prada

مدير عام االتحاد د .أحمد مطلق حجازي ":أثبتنا يف اتحاد املياه
قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق االن��ج��ازات ،وباعرتاف
املؤسسات يف البالد ،واليوم تم تتويج انجازاتنا بالنجمة الذهبية"
م��ي��خ��ال ع��م��ي��ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال����ح����ك����ام":د .ح��ج��ازي
ن���م���وذج ق���ي���ادي ي��ح��ت��ذى ب���ه ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق االن����ج����ازات"

ت�سلم الدكتور احمد مطلق حجازي ،املدير العام الحتاد املياه وال�صرف
ال�صحي ،منطقة �شفاعمرو  -با�سم االحتاد – جائزة التفوق والتميز يف
القطاع العام ،للمرة الثانية على التوايل فقد مت تتويج االحتاد يف العام
 2014بثالثة جنوم ف�ضية والعام  2016تتويجه بنجمة ذهبية .هذا
وكان قد توجه وفد من االحتاد برفقة املدير العام ال�ستالم اجلائزة خالل
االحتفال املميز الذي مت تنظيمه يف القد�س والذي �ضم عدد من امل�ؤ�س�سات
املخ�ضرمة وذات التجربة واحلا�صلة على جوائز التميز املختلفة.
احت���������اد امل������ي������اه م���ن���ط���ق���ة �����ش����ف����اع����م����رو امل����ؤ����س�������س���ة
ال���ع���رب���ي���ة ال����وح����ي����دة احل���ا����ص���ل���ة ع���ل���ى ج����ائ����زة ال��ت��م��يّ��ز
هذا ويعترب احتاد املياه منطقة �شفاعمرو امل�ؤ�س�سة العربية الوحيدة
التي ح�صلت على جائزة التميز والتفوق يف القطاع العام ،ذلك �أن
االحتاد و�ضع لنف�سه ر�ؤيا الطموح للتفوق والتميّز ،من اجلدير ذكره
ان هذه ال�سنة تعترب ال�سنة الـ  20التي يتم فيها توزيع اجلائزة ،ويتم
ذلك عرب قيام امل�ؤ�س�سة املعنية بالرت�شح وو�ضع نف�سها قيد االختبار
واالنتقاد ،فيتم تعبئة ا�ستمارة بح�سب معايري ومن بعدها يتم اجراء
جوالت ميدانية ومقابالت مع م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات املر�شحة من قبل
مندوبي جلنة احلكم ،ومن ثم يتم تلخي�ص العالمات التي منحت
قا�ض.
لكل منها ويتم رفع التو�صيات اىل جلنة احلكم التي يرت�أ�سها ٍ
و�أ�شارت رئي�سة جلنة احلكام للجائزة �إىل �أن ادارة االحتاد تركت
انطباعا مميزا عند طاقم احلكام خ�لال زيارتهم ملكاتب االحت��اد،
ومت تقييم عمل ادارة االحتاد وفق مقايي�س ومعايري امتياز دولية،
احت��اد املياه ب��رز يف جميع املجاالت وخا�صة اجلاهزية يف حاالت
الطوارئ ،ان االجن��ازات التي يحققها االحت��اد على طول الطريق
تدل على االدارة ال�سليمة ،ذلك ان و�صولهم للمرة الثانية على هذه

اجلائزة ت��دل على م�ستوى ج��ودة العمل" .واختتمت ":ان مدير
عام احتاد املياه د � .أحمد مطلق حجازي و�ضع املواطن يف املركز،
وهو منوذج يحتذى به ويتحلى با�ستقامة داخلية وطموح للتميز".
وذكر مركز اجلائزة اال�ستاذ توفيق عا�صلة ب�أنه للمرة الثانية على
التوايل يرافق احتاد املياه وال�صرف ال�صحي منطقة �شفاعمرو وقد
برز يف املرتني التي تقدم بها االحت��اد لهذه اجلائزة ا�صرار املدير
العام لالحتاد د� .أحمد مطلق حجازي للتقدم والو�صول للقمة،
وه��ذا الأم��ر لي�س بال�سهل ،فقد ا�ستخدم احلكام �أدوات متطورة
ومت�شعبة ج��دا لفح�ص عمل احت��اد امل��ي��اه يف جميع املجاالت".
وذكر مدير عام االحت��اد د� .أحمد مطلق حجازي ب�أن االحت��اد يعتز
ويفتخر بهذه اجلائزة وهو امل�ؤ�س�سة العربية الرئدة الوحيدة يف
البالد التي ح�صلت على ه��ذه اجل��ائ��زة ،ه��ذا ي��وم تاريخي نفتخر
ب��ه ،ون�شر بال�سرور لتقدمنا من  3جن��وم ف�ضية لنجمة ذهبية،
ه��ذا ي��دل على ق��وة ال��ع��ط��اء عند ط��اق��م احت���اد امل��ي��اه ،فهو يعمل
دائما لرفع م�ستوى ج��ودة اخلدمات لبلدان االحت��اد ،نحن ن�ؤمن
ب���أن ال�سماء هي احل��د االعلى ل�ل�إجن��ازات لكل طموح ،اجنازاتنا
كبرية ولكن نطمح دائ��م��ا بتقدمي اخل��دم��ة الأف�ضل للمواطنني".
و�أ�ضاف  ":نتوجه للم�ؤ�س�سات العربية ان حتذو حذونا وو�ضع
م��ب��د�أ خ��دم��ة امل��واط��ن يف امل��رك��ز ،والعمل بح�سب م��ب��ادئ ج��ودة
اخل��دم��ة ،ف�أهلنا يف املجتمع العربي ي�ستحقون احل�صول على
اخل��دم��ة الأف�����ض��ل ،لقد �أثبتنا يف احت��اد امل��ي��اه منطقة �شفاعمرو
ب���أن��ن��ا ق����ادرون على م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وحتقيق االجن����ازات،
وه���ذا ب��اع�تراف امل�ؤ�س�سات يف ال��ب�لاد م��ن وزارات وم�ؤ�س�سات
ر�سمية �أخ��رى ،واليوم مت تتويج اجنازاتنا باجلائزة الذهبية".

سْكينجارد حارسك الشخصي من أشعة الشّمس يفتتح فصل الصيف يف جيبكم
العطلة ال�صيفيّة ب��د�أت ،وعائالت كثرية تبحث �أين �ستق�ضي العطلة يف �أيّ��ام م�شم�سة بنزهة برفقة العائلة،
داخ��ل �أو خ��ارج البالد .الق�ضيّة �أ ّن هناك الكثري من الأغ��را���ض التي علينا �أن ن�أخذها معنا عندما نخرج يف
نزهة عائليّة .ومو�ضوع الإهتمام بالوقاية من �أ�شعة ّ
ال�شم�س احلارقة ال يق ّل �أهميّة .كيف ميكننا �إ�ضافة
منتجات الوقاية م��ن ّ
ال�شم�س �إىل ك��ا ّف��ة الأغ��را���ض التي ن�أخذها معنا� ،شرط �ألاّ حتتل م�ساحة كبرية؟
ت���ت���م��� ّت���ع م����ارك����ة ����سْ���ك���ي���ن���ج���ارد مب���ج���م���وع���ة وا����س���ع���ة م����ن م���ن���ت���ج���ات ال����وق����اي����ة م����ن �أ����ش���ع���ة
ال��� ّ��ش��م�����س وال���ت���ي ت���و ّف���ر ح���ل���ولاً ج���دي���دة وم���ف���ي���دة خ��ل�ال ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��� ّ��ش��م�����س.
ج��دي��د م��ن �سْ كينجارد�" :ستيك" ���ش�� ّف��اف للوجه � SPF50سيجعل ال�صيف �أ���س��ه��ل و�أك�ث�ر راح���ة لنا.
احل��دي��ث ع��ن "�ستيك" �صغري ،خفيف ال���وزن للغاية ومي��ك��ن و�ضعه يف جيب البنطال �أو القمي�ص بكل
�سهولة ،وعليه ي�ستطيع ك�� ّل م ّنا حمل منتج الوقاية من ّ
ال�شم�س اخلا�ص ب��ه ،دون �أن "يحتل" م�ساحة.
ّ
"ال�ستيك" من �سْ كينجارد مريح للإ�ستخدام وميكن دهنه ب�سهولة على الوجه .ي�أتي بن�سيج �شفاف ال يرتك
بقعًا بي�ضاء .ي�صمد يف حالة التع ّرق ومقاوم للماء ومنا�سب لكل �أن��واع اجللد ،وال ي�سبّب احل�سا�سية .ال
يحتوي على الكحول �أو العطر ،وب��دون مواد حافظة .م�صايف �أ�شعة ّ
ال�شم�س بدرجة  .SPF 50والأه��م �أ ّنه
ي�ستويف املعيار الأوروب��ي  UVA BALANCEالذي يو ّفر حماية ق�صوى من �أ�شعة .UVA/UVB
�إع�����ت�����م�����دوا "ال�ستيك" ال����� ّ����ش����ف����اف ل���ل���وج���ه م�����ن ����سْ���ك���ي���ن���ج���ارد ل�ل��إ����س���ت���ع���م���ال ال���ي���وم���ي.
�������سْ������ك������ي������ن������ج������ارد -ح�������ار��������س�������ك ال�����������ش�����خ�����������ص�����ي م���������ن �أ��������ش�������ع�������ة ال������ ّ�����ش�����م�����������س.
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ري���������اض���������ة

م��ح��ك��م��ة ف��رن��س��ي��ة ت��ب��رئ الع���ب
ري������ال م����دري����د "ك����ري����م ب��ن��زي��م��ا"

نيمار يفصح عن اسم "ناديه األخري"

�أك���د ال��ن��ج��م ال�برازي��ل��ي ن��ي��م��ار� ،أن���ه ال ي���ود �أن ينهي
م�����س�يرت��ه ال���ك���روي���ة م���ع ن���ادي���ه احل����ايل ب��ر���ش��ل��ون��ة،
ك��م��ا �أك����د �أن����ه ل���ن ي��ع��ود جم����ددا ل���ن���ادي ال��ط��ف��ول��ة،
�سانتو�س ،بعد امل�شاكل الكثرية التي تبعت انتقاله.
وق���ال نيمار خ�لال مقابلة م��ع حمطة ب��رازي��ل��ي��ة� ،إن��ه
ي��ح��ل��م ب��ال��ع��ودة ل���ب�ل�اده وال��ل��ع��ب ل���ن���ادي فالمنغو،
و�إن���ه���اء م�����س�يرت��ه يف م��ل��ع��ب "ماراكانا" ال�شهري.
و�أك�����د ن��ي��م��ار �أن����ه ال ي����زال مي��ت��ل��ك ذك���ري���ات جميلة
م��ع ن��ادي��ه ال�����س��اب��ق ���س��ان��ت��و���س ،ل��ك��ن ق�ضايا املحاكم
ب�ين ال���ن���ادي وال�ل�اع���ب ت��رك��ت ان��ط��ب��اع��ا �سيئا ل��دي��ه.
يذكر �أن �صفقة انتقال نيمار من �سانتو�س �إىل بر�شلونة
�أثارت الكثري من اجلدل ،ب�سبب �إخفاء قيمتها احلقيقية.

ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه ل��ب��اي��رن م��ي��ون��خ"..خ��ام��ي��س
رودري���ج���ي���ز" ع��ل��ى أع���ت���اب أزم����ة ج��دي��دة

ب���ر�أت ال��ع��دال��ة الفرن�سية ي��وم ال��ث�لاث��اء النجم
ال��ف��رن�����س��ي ك����رمي ب��ن��زمي��ا يف ق�����ض��ي��ة ات��ه��ام��ه
باالبتزاز اجلن�سي ملواطنه فالبوينا العب ليون
الفرن�سي ،وفقا ملحاميه باتري�س �سبينو�سي.
و�ألغت حمكمة النق�ض قرار حمكمة فر�ساي الذي
اتخذته يف دي�سمرب املا�ضي ،باعتباره غري عادل،

ودعت حمكمة باري�س �إىل �إعادة التحقيق يف الق�ضية.
حمكمة باري�س �ستعيد التحقيق وعلى نتائجه
�ستحدد ق���رارا ب�ش�أن موا�صلة متابعة بنزميا
بتهمة ال�شروع يف االبتزاز اجلن�سي� ،أو تربئته.
ووفقا ملحامي بنزميا ،قرار اليوم يجب �أن ي�ؤدي
�إىل �إ�سقاط جميع التهم عن مهاجم ري��ال مدريد.

ي���ق���ف ال�������دويل ال���ك���ول���وم���ب���ي خ��ام��ي�����س رودري����ج����ي����ز ،الع�����ب خط
و���س��ط ري����ال م���دري���د ،وامل��ن��ت��ق��ل ح��دي ً��ث��ا ل�����ص��ف��وف ب���اي���رن ميونيخ
الأمل��������اين ،ع��ل��ى �أع����ت����اب الأزم�������ة الأوىل م���ع ف��ري��ق��ه ال���ب���اف���اري.
وان�ضم خامي�س رودريجيز ل�صفوف بطل البوند�سليجا مل��دة مو�سمني
على �سبيل الإع��ارة ،مع �أحقية ال�شراء النهائي بعد نهاية فرتة الإعارة.
وبح�سب �صحيفة "تي زد" ،ف����إن �أزم���ة خامي�س رودري��ج��ي��ز �ستكون
م��ع رق��م القمي�ص ال���ذي �سريتديه م��ع ال��ب��اف��اري ،ن��ظ��رًا لكونه مرتبط
ب��ات��ف��اق م��ع ���ش��رك��ة ري��ا���ض��ي��ة ،ي��ج�بره ع��ل��ى ارت����داء رق���م  10م��ع �أي
فريق يلعب ل�صفوفه ،لأن���ه �أ�صبح عالمة جت��اري��ة خا�صة بالالعب.
و�سي�صطدم خامي�س رودريجيز مع �إدارة بايرن ميونيخ ،نظرًا لكون
القمي�ص رق��م  10يرتديه الهولندي روب���ن ،جن��م الفريق البافاري.
وق������رر خ���ام���ي�������س رودري����ج����ي����ز ،ال���رح���ي���ل ع����ن ����ص���ف���وف ري����ال
م���دري���د الإ����س���ب���اين ،ب��ع��دم��ا ف�����ش��ل يف ال��ل��ع��ب �أ���س��ا���س��يً��ا حت���ت ق��ي��ادة
امل�����درب ال��ف��رن�����س��ي زي����ن ال���دي���ن زي������دان ،خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة.
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إدراج الخليل ف��ى الئ��ح��ة ال�ت�راث ال��ع��امل��ي ض��رب��ة موجعة أخ���رى إلسرائيل
االع������������ل�����������ام������������������������ي أح�����������������م�����������������د ح���������������������ازم

مدبنة كراكوف البولندبة التي زرتها مرات عديدة
يف حياتي املهنية ،خ�صو�صاً �أن��ه��ا حتت�ضن منذ
ع�شرات ال�سنوات مهرجاناً عاملياً للأفالم الوثائقية
والت�سجيلية .ه��ذه املدينة كانت عا�صمة الثقافة
الأوروب��ي��ة عام  ،2000وهي م�شهورة بكنائ�سها
و�أديرتها التاريخية التي تعود ملئات ال�سنني .مدينة
ك��راك��وف دخلت التاريخ جم ً
���ددا و�سيظل �أ�سمها
ي�تردد على كل ل�سان عربي ب�شكل عام وفل�سطيني
ب�شكل خا�ص ،لأنها �سجلت حدثاً ثقافياً (�سيا�سياً)
تاريخياً �سيظل �أ�سمها مرتبط ب��ه ك��ل احلياة.
يف مدبنة كراكوف عقدت جلنة الرتاث العاملي التابعة
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
"يون�سكو" دورتها احلادي والأربعني ،من الثاين حتى
الثاين ع�شر من ال�شهر اجلاري .لكن ال�سابع من هذا
ال�شهر كان يوماً ً
مميزا يف �أيام امل�ؤمتر .ففي هذا اليوم
اتخذت منظمة �ألـ "يوني�سكو" ً
قرارا جريئاً من�صفاً،
حيث �أدرجت مدينة اخلليل يف ال�ضفة الغربية ،على
الئحة ال�تراث العاملي املهدّد ،و�أعلنت املنظمة يف
نف�س الوقت �أن البلدة القدمية يف اخلليل منطقة
حممية ب�صفتها موقعاً يتمتع بقيمة عاملية ا�ستثنائية،

وبذلك �أ�صبح احلرم الإبراهيمي والبلدة القدمية يف
مدينة اخلليل موقعان تراثيان وتاريخيان عامليان.
م�س�ألة �إدراج اخلليل فى الئحة ال�تراث العاملى
كان يف حقيقة الأم��ر مو�ضوع حتد كبري ومواجهة
عنيفة بني �إ�سرائيل و�أعوانها يف املحافل الدولية من
جهة ،وبني ال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤيدي احلفاظ
على ال�تراث التاريخي الفل�سطيني من جهة ثانية.
قرار الـ "يوني�سكو" �أفقد �صواب بنيامني نتنياهو،
ف�سارع �إىل الإدالء بت�صريحات �أق��ل ما يقال فيها
�أنها جنونية ال ت�صدر عن �سيا�سي متزن ،بل عن
�سيا�سي متهور .فقد �صرح على �سبيل املثال ،ب�أن
ق��رار �أل "يوني�سكو" هو (خطوة جنونية) على
حد تعبريه .مبعنى �أن �إق��دام الأمم املتحدة على
احل��ف��اظ على ال�ت�راث الفل�سطيني وحمايته من
اخلطر الذي يتعر�ض له �إ�سرائيلياً� ،أ�صبح يف نظر
"بيبي" � ً
أمرا جنونياً .ومل يتوقف الت�صرف الأرعن
لنتنياهو عند ه��ذا احل��د فقط .فقد �أم��ر بتقلي�ص
ً
دوالرا.
التمويل الإ�سرائيلي لليون�سكو مليون
رئي�س ال����وزراء اال�سرائيلي نتنياهو ،املعروف
بنهجه اليميني ونكرانه للحق الفل�سطيني ،يتلقى

�ضربات �سيا�سية واح��دة تلو الأخ��رى على �صعيد
الهيئات الدولية ،مما يدل ب�صورة قاطعة ،على �أن
ال�سيا�سة التي ينتهجها نتنياهو �إزاء الفل�سطينيني
ه��ي �سيا�سة مرفو�ضة م��ن املنظومة الدولية.
قبل ذلك ،فجرت �ألـ "يوني�سكو" قنبلة �سيا�سية يف وجه
ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة نتنياهو وللدبلوما�سية
الإ�سرائيلية ب�شكل عام .فقد �صادق املجل�س التنفيذي
ملنظمة "يوني�سكو"على قرار ينفي �صلة احلرم القد�سي
جمل�س
ال�شريف باليهود يف القد�س ،وذلك بعد تبني ُ
املدراء التابع لـ"يون�سكو"ً ،
قرارا ينفي �أي عالقة �أو
ثقايف لليهود واليهودية يف
رابط تاريخي �أو ديني �أو ٍ
مدين ِة القد�س املحتلة وامل�سجد الأق�صى املبارك.
ويوم احل��ادي والثالثني من �شهر �أكتوبر/ت�شرين
�أول ع��ام � ،2014شهد �أول م�شاركة لفل�سطني يف
امل���ؤمت��ر ال�سابع والثالثني للم�ؤمتر العام ملنظمة
ال��ـ "يون�سكو" ،كدولة كاملة الع�ضوية فيها ،ويف
ال��ث��اين ع�شر م��ن �شهر نوفمرب /ت�شرين ال��ث��اين من
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يف "يون�سكو" ،وه��ي �أول وكالة يف منظومة الأمم
املتحدة توافق على ان�ضمام فل�سطني كدولة ع�ضو.

نقطة �أخ��رى ال
بد من الإ�شارة
�إل���ي���ه���ا ،وه��ي
�أن منظمة
" يو ن�سكو " ،
�أ���������ص��������درت
جم�����م�����وع�����ة
ق��رارات منذ عام  ،1982مل تطبق �إ�سرائيل منها
�أي قرار ،بل على العك�س طردت بعثة الـ "يون�سكو"
من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وحتى من داخل
�إ�سرائيل .كما �أن املعلومات املتوفرة ،ت�ؤكد �أن
�إ�سرائيل مل ت�سمح لبعثة الــ"يون�سكو" ،بدخول
الأرا�ضي املحتلة بعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية عام
 ،1994وترف�ض ا�ستقبال �أي بعثة منها حتى الآن.
على �أي ح��ال ،ف���إن ق��رار الــ "يون�سكو" ،ه��و يف
احلقيقة �صدمة كبرية حلكومة نتنياهو ،الذي
�سيبقى لفرتة يف حالة تخبط وع��دم وع��ي ،كما �أن
هذه املنظمة الدولية �أظهرت ال�ضمري احلي الذي
تتمتع به كونها هيئة ثقافية م�ستقلة معتدلة ،تدافع
عن ثقافات ال�شعوب وحتمي تراثها التاريخي.

إ ْك�����������������رامِ�����������������يّ�����������������ة ف���ص���ل ال����ت��ي�ن وال���ت���ع���ي���ي���ن���ات
وف��������������اء زب�������ي�������دات

مل َ
ْ
متاهات
�صرت �ألج يف جمر ِد
يبق لدي ما �أكتبْ ,
ٍ
ً
ُ �,
املهمالت
�سطورا فارغ ًة  ,وك�أين �أكتبُ ل�سل ِة
أعانق
ِ
احلا�سوب الإلكرتونيه!
الكلمات يف �سلة
� ،أرم��ي
ِ
ِ
�أ�شاط ُرها �أملي وجنوين املُزمنني وانحرافاتي امل�ؤقت َة .
�أج��ل��� ُ��س يف �أح���دى امل��ق��اه��ي لعلي �أ���ص��ط��اد ق�ص ًه
تقا�سيم وج���وه رواد ُه � ,أو رمبا
ترت�س ُم على
ِ
موقف
�سبيل م َّر
باملكان ! �أو رمبا ٍ
على وج ِه عاب ِر ٍ
ِ
ي��وح��ي �إ َّيل بتبا�ش ِري ق�ص ٍة  ،ول��ك��ن مل يحالفني
احل ُ��ظ اليو َم  ،عبثاً كان انتظاري  ,فكل الوجوه
مت�شابهة ورم��ادي��ة  ،وخميلتي � ٌ
أر���ض ج��ار ٌز عاقر
ً
ً
ال تلد اخليا َل وال متطرين الأث��ارة ودق��ا نبيذيا ..
كل الق�ص�ص مت�شابهة ُ ,تعزف على الإيقاع ذاته  ,ال
�شيء جديد  ,ت�ضايقني �سيمفونية الك�ؤو�س و�أحلان
املقاعدال�صاخبة!�أت�ساء َل,هلن�ضبنب ُعبئر�إبداعي؟!
َ
التفت
وعندما ن��ادي ُ��ت ال��ن��اد َل طالب ًة احل�����س��اب
ل�صوتي �أح��د اجلال�س َني يف املقعد امل��ج��اور  ،كان
كما يبدو ينتظر �شخ�صاً ما َ .
لفت انتباهي مظهره
اخل��ارج��ي  ,ف���أ���ش��رت ل��ل��ن��ادل �أن ي�تري َ��ث قليال.
ما الذي جعلني �أظن �أنه قد يكون وحياً لق�صتي! رمقته
بعيني متفح�صة �أدق تفا�صيله ! كيف يرت�شف قهوته
ُ
تفح�صت بتظراتي يدي ِه
؟ مالحمه الفتية ؟ وحتى �أين
 ,ف�أنا ال �أن �أكتب عمن ال يحافظ على نظافة �أ�صابعه ..
ُ
اعتقدت
ها هو يعيد النظر �إ َّيل � ,إن ُه لي�س �ساذجا كما
 ,وك�أنه يغازلني ببوح عينيه  ,يا له من طائ�ش كيف
ً
عجوزا تغاز ُل �شقاوته ال�ساذجه !!؟ ..
يظن �أن
ال�شخ�ص
ي��ا ت��رى م��ا الق�صة ال��ت��ي يخبئها ه��ذا
ُ
يف �أح��داق��ه وب�ين تقا�سيمه الغام�ضة ! وك���أن
ه��ذا املقهى يجم ُع ق�ص�ص رواده  ,فلكل منهم
��اة ..
��اب احل��ي ِ
ي��وج��د ق�صته ال�شخ�صية يف ���ش��ع ِ
ً
�أبدو م�صممة على �أن �أجعل من نف�سي عجوزا بلها َء
طيات
كي �أحاو َل التقربَ من ُه لعلني �أ�سرق من بني ِ

حد يثنا
ق�صتي
الآتية ! .
�أن������ادي
ال���ن���ادل
م����������رة
�أخ�����رى
و �أهم�س
ل��������������ه
ب���أن يذهب �إىل ال�شاب ويطلب الأذن ب���أن �أن�ضم
اليه �أو ان ين�ضم �إيل� .أع���رف ح���دودي واخ�شى
�أن ي��رف�����ض��ن��ي .اب��ت�����س��م ه���و ب�����دوره ح�ي�ن �سمع
ال���ن���ادل ووق����ف وج����اء �إيل م��ع ف��ن��ج��ان قهوته.
 م�ساء اخلري يا �سيدتي ،ي�شرفني اجللو�س معك،ل�ست بحاجة �أن تر�سلي ال��ن��ادل فقد كنت
ف���أن ِ��ت ِ
بطريقي �إليك� ،أتظنني �أنني مل �أنتبه ملغازلتك يل ؟ .
أجل�س منذ ال�صباح و�أبحث ل�صحيفتي عن
 �أنا كاتبة � ُق�ص ٍة بني ثرثرات املقهى ! ظننت �أنني قد �أجد عندك ما
�أبحث عنه  ،هل تكون �صديقي لع�شر دقائق وتخربين
بق�صتك! �س�أكون ممتنة لك و�س�أدفع ثمن قهوتك وكعكة .
 �إنتف�ض من مكانه وك�أين �صعقته بطلبي�...أتظنني �أنكتغويني بفنجان قهوة وكعكة كي تكون ق�صة حياتي
يف كتاباتك ! هل تظنني �أن رجولتي ت�سمح باحلديث
عن ق�صتي لكاتبة تافهة مثلك� .أنا رجل عندي الكثري
من الإناث  ،ول�ست ممن يبحثون عن العجائز! ثم عاد
�إىل طاولته م�سرعاً وهو يردد كلمات غام�ضة غا�ضبة..
وقف النادل جانباً
ُ
ي�سرتق ال�سمع  ،ال �أعرف �إن كان
ي�شفق علي �أم �أن ُه ي�ستعجل احل�ساب � ,إقرتب مني
و�س�ألني  :هل تبحثني عن ق�صة جميلة يا �سيدتي
؟ ابت�سم بخبث و�أ�ضاف� :أنا �س�أكون ق�صتك هذه
الليلة ! ولكن ب�شرط �أن ت��زي��دي يل الإكرامية..

زه��������������ي��������������ر دع���������ي���������م
ف�صل ال�صيف ،ف�صل اخلريات وال�سنابل ،ف�صل التني
والعنب البلدي وال�صبّار ،وه��ذه كلها احبها ،فهي
م��ن رائ��ح��ة ب�لادي وم��ن ع�صارته وت��راب��ه ،قدّ�ستها
احلياة وم�شت على دروب كرومها اق��دام اجل��دود...
وال�صيف اي�ضا ف�صل الأفراح والليايل املالح ،وف�صل
املناق�صات والتعيينات،وخا�صة فيما يتع ّلق ب�أدارة
املدار�س ،وهذا املو�ضوع ي�ست�أهل �أن يبحث فيه،وان
يُن ّقب فيه م��ن ك��ل جوانبه وان يبدي امل�س�ؤولون
ورجال الرتبية واملجتمع ر�أيًا فيه  ،خا�صة وانه يتع ّلق
مب�ستقبل �أبنائنا وهم �أغلى ما منلك فال ميكن بل من
الوقاحة مبكان ان ندع ال�شاباك يق ّرر ويكون العن�صر
احلا�سم يف التعيينات  ،ويمُ لي �إرادته علينا من خالل
رجاله و�أن�صاف رجاله " ،فتقع القرعة" هكذا من ال�سماء
خواف يف العملية التعليمية
على �أنا�س ال قوادم لهم وال ٍ
والإدارية  ،في�أتي �سعيد احلظ فجّ ا يف اكرث احلاالت ،
مهزوزا ،ظال لنف�سه ،همّه الأول والأخري ان يرتبّع على
كر�سي الإدارة ؛هذا الكر�سي التاريخي املثقل بالروتني
وغبار الأي���ام  ،فتبقى مدار�سنا على حالها بطيئة
احلركة  ،مُثقلة ب " مكانك ُع ْد " بعيدة عن التجديد بُعد
الثرَّ ى عن الثرُّ يا .ومن �أراد منا ال�ض ّد فعليه ان يزور
مديرا �شيخاً او �شابًا يف الو�سط اليهودي لريى ب�أم عينيه
الفرق ال�شا�سع يف العمل والر�ؤيا واملمار�سة والواقع.
قد اظلم البع�ض ولكن ال�سواد الأعظم من مديرينا ....
وقد تقول انها التفرقة والظلم وال�سلطة  ،واقول �صدقت
ولكنها اي�ضا الكفاءة واالنتماء وحب التطور ،فمديرونا
يف �سوادهم الأعظم -وا�ستميح الن�شيطني منهم �ألف
عُ��ذر -اب��اط��رة ،ي�ضعون الربنامج يف بداية ال�سنة
التدري�سية ويرون ان كل �شيء ح�سن ،فريتاحون اىل
نهايتها يت�أففون ويتغ ّنون ب�ضمري م�سترت ويدعون اىل
احلي احلقيقي
االمتثال ل�سلطانه ،يف حني ان ال�ضمري ّ
ب��ريء منهم واال فما بالهم يته ّربون من الدخول �إىل
ال�صفوف لإ�شغال ح�ص�صهم القليلة بحجّ ة وبغري حجّ ة.
ان مدار�سنا يف ورط��ة ح ّقا  ،فالعنف يرفع ر�أ�سه ،
وال��روت�ين "ي�أكل "معظم مدار�سنا  ,واملح�سوبيات

وعن�صر القربى "يخ ّرب
"ما ت���ب��� ّق���ى ،وت����أت���ي
ال�صورية
التعيينات
ُّ
واملقابالت التي ت�سبقها
نكتة ب���اردة مثلوجة .
ف������ت������رى امل�����ع�����ل�����م
احل���������ق وامل�����ث�����اب�����ر
واملنتمي ي��ذه��ب اىل مثل ه��ذه املقابلة ال�شخ�صية
رف�����ع ع���ت���ب ف���ق���ط وه�����و ي������دري وي�������دري غ�ي�ره
ان الطبخة مطبوخة �سلفا وق��د يت�س ّرع �صاحب
ك��رت الوا�سطة وامل�سنود في�ص ّرح لو�سائل الإع�لام
املرئية وامل�سموعة ب���أن الأم���ر ق��د حُ �سم ل�صاحله
وان����ه م���ن الأف�����ض��ل �أال ي��ذه��ب اح���د للمقابلة!,
فالق�ضية �شكلية والأم���ر ب��ات او �سيبيت واقعا!.
ومن الظريف جدا ان جتد �أ ّن هذا املعلم او ذاك من
�أمثاله يف عر�ض جمتمعنا العربي وطوله قد تغ ّنى
بالقومية والأجم��اد ولكنه اليوم ومن اجل اجللو�س
على �سدّة املدر�سة!! م�ستعد ان "يلح�س " وان يخنع
وان يبيع قوميته ب�أكلة عد�س ،فالقومية يا �صاحبي ال
تقف امام الطموحات مهما كانت جوفاء، ،وامله ّم ان
ي�ضحي مديرا  ،خا�صة وان �أهلنا يف البلدات العربية
ي�سمون املدار�س ب�أ�سماء املديرين،يف حني ان املعلمني
هم هم النحالت العامالت !! ولذالك فمن الغنب ان يكون
راتب املدير �أ�ضعاف راتب املعلم واحلبل على اجل ّرار.
لقد حان الوقت ان ن�ضع الرجل املالئم يف املكان املالئم وان
نرف�ض الو�صاية علينا يف حني ان اخوتنا اليهود حذفوها
من قامو�سهم منذ امد.وحريّ بنا ان جنعل مدار�سنا
قلعة للمعرفة واال�ستقامة وخلية نحل دائمة الن�شاط
واحلركة والعمل  ،تبني دون كلل بهمة ون�شاط  ،وبهمّة
مدير وا�سع الآفاق  ،بعيد الر�ؤيا  ،يكون �أمنوذجا يُحتذى
يف العمل وال�سرية وال�ضمري والبحث وراء كل جديد.
وحان الوقت ان نقول للأحزاب احلاكمة وغري احلاكمة
ارفعوا �أياديكم عن مدار�سنا  ،ودعوا امل�سرية التعليمية
ت�سري �سريًا طبيعيًا نحو امل�صب بعيدًا عن التلوّث.

مقاالت
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م�������������� ِّررْه��������������ا

()1

د .ح���������������امت ع��������ي��������د خ�����������وري
دعانا (زوجتي وانا) اح ُد اال�صدقاء ،يف اواخر �سنة
 ،1974مل�شاركته فرحته بوالدة ابنه االول ،اي
ويل عهده كما ك ّنا نداعبه ،يف حفل عائلي يُقام يف
عكا يف م�ساء احد ايام اجلمعة .كان �صديقنا يدرك
اننا قد ال نتمكن من ت��رك طفلينا ال�صغريين(5
و��� 3س��ن��وات) يف بيتنا يف حيفا واحل�����ض��ور اىل
عكا ،فا�ص ّر ان نح�ضرهما معنا باعتبار املنا�سبة
"منا�سب ًة �أهلية" على حد تعبريه .وهكذا عندما
ا ّكدنا له ح�ضورنا قبل املنا�سبة بايام قليلة ،مل
نكن نتوقع اننا �سنكون م�ضطرين لل�سفر ظهر
يوم اجلمعة �إي��اه ،اىل ف�سوطه(قريتي) ،لظروف
طارئة ت�ستوجب ح�ضوري هناك لب�ضع �ساعات.
ُ
قلت" :ال ب�أ�س� ،سن�سافر اىل ف�سوطه ومن هناك اىل
عكا للم�شاركة يف حفل �صديقنا"...وهكذا كان...
غادرنا ف�سوطه يف �ساعات امل�ساء املبكر ميممني
�شطر عكا .كانت طريقنا �سالكة رغم ظروف الطق�س
ال�شتوية .م��ررن��ا كعادتنا يف مفرتق تر�شيحا.
ُ
الحظت ان م�ؤ�شر البنزين يف �سيارتي ،مييل نحو
اق�صى الي�سار ،وك�أنه يغمزين داعيا ايّاي اىل موعد
ُ
جتاهلت "الغمزة" لئال
مع اق��رب حمطة وق��ود.
ّ
ب�شوق
ات�أخر اكرث عن احلفل يف عكا .كنت اتطلع ٍ
مل�شاركة �صديقي فرح َته ،ولإلتقاء رهط اال�صدقاء
الذين توقعت ح�ضورهم .لكن ما ان ا�صبحنا على
بعد ب�ضعة كيلومرتات من م�شارف �شمال عكا ،
و�إذ بي ا�شعر بخلل يف ال�سيارة ،ما ُ
لبثت ان عرفت
ُ
انتحيت
�سببَه ،عندما ترجلت من ال�سيارة بعد ان
بها اىل اق�صى مي�ين ال�����ش��ارع و�ش ّغ ُلت ا�ضواء
ال��ط��واريء ذات الوم�ضات املتعاقبة .لقد رايت
العجَ ل اخللفي االي�سر قد ا�ضحى ّ
م�سطحا متاما.
قلت لزوجتي حماوال طم�أنتها" :انه البن�شر اللعني،
وال بد من ا�ستبدال العجَ ل" .ولكن كيف؟! .فالر�ؤية
ا�ضحت غري متي�سرة بعد ان ارخى الليل �سدوله،
مطلقا العنان لظلم ٍة دام�س ٍة غري �آبه ٍة بامل�صباح
الكهربائي الذي كان بحوزتي �إذ بدا خجوال امامها،
وغري مبالي ٍة اي�ضا با�ضواء ال�سيارات العابرة،
ف��ب��دت تلك اال���ض��واء ب��دوره��ا ،جم��رد وم�ضات
متتالية ال ت�سعف الناظر ولكنها تخطف نظره.
ومما زاد الطني ب ّلة ،هو قلقي من ال َب َلل الذي �سينتاب
حتما بدلتي اجلديدة التي كنت ارتديها ا�ستعدادا
ُ
ا�ست�سخفت ذلك القلق �إزاء
للحفل .لكن �سرعان ما
َّ
الورطة احلقيقية التي نحن فيها� :سيارة معطلة
وظلمة دام�سة وري��اح معربدة وب���رودة ال�سعة
وزوج��ة قلقة واطفال نيام...وكل هذا يف منطقة
مل تكن م�أهولة �آن��ذاك ويف عهد ما قبل الهواتف
املحمولةُ .
قررت جمابهة املوقف وعد َم االن�صياع
لأم��ر "الإقامة اجلربية" داخ��ل ال�سيارة ،الذي
علي ّ
ُ
ا�صوات
زخ ُات املطر املتعاقبة ،وامْل ْته
فر�ضته َّ
ُ
انتظرت
وقع �سقوطها على زجاج ال�سيارة و�سقفها.
حلظات ريثما خ ّفت ّ
زخ ُة املطر .ترجلت من ال�سيارة
ٍ
دون ان اطفيء املحرك ،حفاظا على ا�ستمرار تدفئة
ال�سيارة وعلى ا�ضوائها امل�شتعلة .تناولت من
االدوات ال�لازم�� َة ال�ستبدال
م�ستودع ال�سيارة
ِ
ّ
العجَ ل .جنحت يف فك الربغي االول ،لكن الثاين بدا
ع�صيّا على الفك ،متمردا على امل َّفك الب�سيط الذي
كان بحوزتي ،ورمبا م�ستخ َّفا مب�ؤهالتي امليكانيكية
اي�ضا ،وك���أن��ه يقول يل" :خيّط بغري هامل�س ّلة".
مل يبق امامي �سوى و�سيلة اال�ستنجاد باحدى
ُ
فتقدمت نحو حافة ال�شارع
ال�سيارات العابرة.
بحذر �شديد  ،لئال اتعر�ض للده�س .كنت احمل بيدي

ال��ي��م��ن��ى م�صباحا
ك��ه��رب��ائ��ي��ا .اخ���ذت
الوّح بيد واحدة ثم
باليدين ،لكن احدا
مل ي��ق��ف رمب����ا ال َّن
��ات ا�ستغاثتي
ح��رك ِ
�����س�ترع انتباه
مل ت
ِ
ال�سائقني او رمبا لأنهم مل يلحظوا وجودي يف الظالم
�سيما وان ب�شرتي �سمراء وبدلتي �سوداء وم�صباحي
الكهربائي متهالك وقد ا�س ُتنزفت جمّاعته(بطاري ُته)
فبدا �ضوءه باهتا ك�ضوء ذب��ال�� ٍة �شحَّ زي ُتها او
َعان "يراعة ���س��راج الليل" يف ليلة مقمرة.
ك َلم ِ
ُ
اعرتتني خيبة امل �شديدة ،ول�سعتني ريحٌ جنوبية
ُ
قطرات
غربية ب���اردة ،وب ّللت ثيابي او ك���ادت،
ُ
فهرولت عائدا اىل
ما ٍء م�ؤذن ًة بزخة مط ٍر و�شيكة،
ال�سيارة .جل�ست خلف مقود ال�سيارة .حانت مني
التفات ٌة اىل لوحة اجهزة القيا�س()Dashboard
التي امامي .اذهلني ال�ضوء االحمر املُ ِط ّل من �ساعة
البنزين �إيذانا بن�ضوب الوقود وما �سيرتتب على ذلك
وتفريغ للبطارية و�إطفا ٍء للأ�ضواء
�شلل للمحرك
من ٍ
ٍ
باحباط كاد يجعلني
وانعدام للتدفئة� .شعرت
ٍ
ٍ
ا�صرخ" :يا اهلل ما العمل؟!" .لكني متالكت نف�سي
رمبا الين مل ارد ان ا�سيء اىل زوجتي فازيد همّها
غمًّا ،او رمبا الين تذكرت البيتني التاليني من ال�شعر:
"ول����������ربّ ن����ازل����ة ي�����ض��ي��ق ب���ه���ا ال���ف���ت���ى/
ذرع����������ا وع�����ن�����د اهلل م����ن����ه����ا املخرجُ "
����ض���اق���ت ف���ل���م���ا ا����س���ت���ح���ك���م���ت ح��ل��ق��ات��ه��ا/
ُ
وك�����ن�����ت اظ����ن����ه����ا ال ُتفرجُ ".
ُف�����رج�����ت
لقد د� ُ
أب��ت على ترديد هذين البيتني يف كل ازمة
تعرت�ض طريقي ،فا�ستم ُّد منهما امال يعينني على
جتاوز املحنة .هذا االمل املرجو �سرعان ما حتقق
هذه املرة اي�ضا ،عندما ُ
ملحت يف املر�آة التي امامي
ا�ضواء �سيارة تتقدم باجتاهنا لتقف خلف �سيارتي،
ولينزل منها �سائ ُقها تاركا حمركها �شغاال وا�ضواءَها
م�شتعلة ...ر� ُ
أيت امامي �شابا ا�سود الب�شرة مرتديا
مالب�س ريا�ضة( )trainingويبدو يف اواخر
الع�شرينات من عمره .خاطبني بلغة عربية مك�سّ رة
ذات لكنة امريكية وا�ضحة ،م�ستف�سرا عمّا �إذا ُ
كنت
بحاجة اىل م�ساعدة .اجب ُته باالنكليزية متلهفا:
"طبعا ،بكل ت�أكيد "...وم�شريا ب�سبابتي نحو العجَ ل
ّ
امل�سطح قائال له" :اكون �شاكرا لك �إن �ساعدتني."...
ُ
�شعرت مبثلها ،وانا ارى
لقد �شعرت براحة ق ّلما
الرجل ي�شمّر عن �ساعديه ليبا�شر العمل دومنا
ت���ردّد .راق��ب ُ��ت عمله وك����أين اعي�ش حلماُ .
كنت
م�شدوها ومت�سائال يف �آن واحد " :ما الدافع الذي
جعله يقدّم يل هذه امل�ساعدة؟ �أهو جمرد �صاحب
نخوة؟ ام هو ممّن ي�أكلون خبزهم بعرق جبينهم؟
ام لع ّله واح��د من اولئك النا�س الذين يتحيّنون
فر�صة �ضائقة الآخرين لتك�سّ ٍب �إ�ستغاليل؟."...
ظنون ُ
بع�ضها
هذه الت�سا�ؤالت التي ال تخلو من ٍ
�إثم ،ح�سَ مَها ر ُّد فع ِل الرجل وهو يعتذر عن قبول
بلطف ا�صراري
اي مبلغ مقابل اتعابه ويجابه ٍ
على د� ّ��س مبلغ من النقود يف ي��ده او يف جيبه.
كما رف�ض ان يع ّرفني بنف�سه وهو ين�س ُّل من بني
يديّ باجتاه باب �سيارته ،قائال يل قبل ان ينطلق
ب�سرعة ،جمل ًة ق�صري ًة اثارت ا�ستغرابي واتعبت
بايل على امتداد اكرث من عقدين من الزمن .فماذا
قال يل؟ وملاذا قال هذا؟ ومن هو هذا الرجل �أ�صال؟
عن كل ذلك واكرث �ساحتدث يف احللقة القادمة...
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ال �أدري ماذا جرى لفتيات هذا الع�صر؟! ،ما بال بع�ضهن
يتم ّرد على ن�صيبهن ب�لا �أي م�����ص��داق�� ّي��ة؟!! ...م��ع �أن
بع�ضهن يعتربن بع�ض ّ
خا�صة
ال�شبان ،ك�أنهم لعنة ّ
ح ّلت عليهن ،يُ�� ِردن ال ّتخل�ص منها ب�سرعة ،لذلك عندما
يتقدّم ال�شبان �إليهن طالبني التقرب من عرو�شهن!!،
تتلع ّثم ردودهن املت�أرجحة على حبال احلرية ،خلوفهن
واملتعب مع ال�شاب.
من دخ��ول نفق املماطلة الطويل
ِ
يُح َرجن من ذلك ّ
ال�شاب "امل�سكني ،لأنهن ال يعرف َن حُ �سن
التخ ّل�ص الأمثل من "جر�أته"!! ،لذا ّ
يف�ضلن م�سايرته،
والدّوران حول دائرة �إعجابه ملدة ما ،وبعد �أن ي�صاب ّ
ال�شاب
بدوار من ال ّت�سا�ؤالت التي �أوقعته على �أر�ض احلرية ،تتوقف
بع�ض الفتيات عن لعبة ال�شطرجن الع�شقية معه" ،ويدّعني"
�أنهن تغ ّلنب عليه ،فيعتذرن له بلباقة �أنثويّة "مفرطة"،
راف�ضات طلبه ،هذا جزء من �شقاوة احلب الع�صريّة.
بع�ضه ّن ح��وّل احل��ب من حالة ع�شقيّة مميّزة �إىل حالة
عَ َر�ضيّة ،دخيلة على مفاهيمهن ،رغم �أن بع�ض الفتيات
ن�سني �أن احلبُ ال يكرب و�سيبقى مدى العمر طف ًال �شقيًا،
ال ي�ستطعن ال�سّ يطرة عليه� ،سيبقى طفيليًا بطبعه...
متط ّف ًال بطباعه على �آرائهن غري املنطقيّة ...يتح ّر�ش بهن
كيفما حت ّركن ...يغزو ُغرف نومهن ...ينكث �أغرا�ضهن
ال�شخ�صيّة ...يتغلغل يف و�سائد �أحالمهن الوردية ،كي
تب�صر م�صريهن الغام�ض ،لكن ال ج��دوى.
ي�ستطيع ُّ
ّ
مهما حاولنا �إبعاد امل�ؤثرات اجلانبيّة للحب عن م�شاعرنا،
مهما حاولنا نفيه عنا لب�ضع حلظات ،مهما حاولنا حمو
اعرتافنا بوجوده عن جدران كربيائنا ّ
ال�شاهقة� ،إ ّال �أ ّنه
يف الأخ�ير ،يبقى يحوم حول قلوبنا و�أحالمنا كالنحلة،
ليل�سعنا بلظى �شهده ،فهو يظل يراقب نظراتنا ،التي تالحق
كاملخربين ك َّل فتاة متر ،يتج�سّ �س على �أحاديثنا ّ
ال�شبابيّة
ال�سّ ريّة ،لأ ّنه يدخل خفي ًة من جُ حر غف َل ِتنا ليتم ّلك حا�ضرنا...
مُق َت ِحمًا ثكنات �ضمائرنا ،حتا�صرها الأن���ا ،كي ي�سبح
بحُ ريّة يف حميط خيالنا الرحب ،في�ضيء لنا فنار الآمال.
ن�ش�أ احلب ّ
ال�شقي يف بيئة متح ّررة من قيود حت ّكم الفتيات
اللواتي يحاولن حتطيم قوة احتماله لفظاظة قراراتهن
غري املربّرة �أحيا ًنا ،ح ّتى يومنا هذا يكره تقييد حتركاته
امل�ساملة� ،أو عرقلة م�ساعيه الرومان�سية احلثيثة للتوفيق
بني القلوب� ...شقاوة احلب ت�ؤمن �أن التطوّر ال�شعوري
ينمو يف البداية ببطء لدى اجلن�سَ ني ،عندها تبد�أ ت�سمع
نب�ضات الغبطة ،تت�سارع وتريتها يف رح��م �أحا�سي�س

ال ّ��ط��رف�ين� ،إىل �أن يبد�أ
ال�صدق بالتكوّن،
جنني ّ
ع��ن��ده��ا ت���ب���د�أ �أط����راف
ال��ت��ودّد تتكامل روي��� ًدا
روي�� ًدا بني ّ
ال�شخ�صني.
ذات ي���وم ق���� ّرر احل��ب
ّ
ال�����ش��ق��ي ال���غ���و����ص يف
�أع��م��اق وجداننا ،فوجد يف داخلنا كتلة من العواطف
ال ّرقيقة ،نائمة منذ �سنني على �سرير خميلتنا ال�سّ ري،
بعد �أن تعبنا م��ن البحث ال�� ّدق��ي��ق ع��ن فتاة يف ِذه ِنها
م��ر�آة تعك�س لها الأم��ر الواقع بدون زيف .احلب ّ
ال�شقي
يحاول ب�ش ّتى �أالعيبه و�أحابيله� ،إيقاظ عزمية بع�ضنا
املتخاذلة واخلاملة ،للبدء برحلة ا�ستك�شافيّة جديدة،
مبناخ
الك��ت�����ش��اف ق���ارة الأن��ث��ى ج��دي��دة ال��ت��ي تتم ّتع ٍ
جمايل ،فيه دفء الب�ساطة ،جوّها الفكري معتدل ،ال
ترتفع فيه ح��رارة متطلباتها �أك�ثر من املعدّل املطلوب.
نحن نريد اكت�شاف قارات غري تلك القارات الأنثويّة الباردة
التي اكت�شفناها يف ع�صر طي�شنا ،لأن �أنهُر الوفاق والتفا ُهم
كانت جليديّة ،مل ت�سطع فيها �شم�س الوعي ...مل تعك�س
ظل ما�ضيها على حا�ضرها ،قمر جمالها حمتجبٌ خلف
غمام التجمّل!! ،فخو�ض جتربة جديدة يف احلب ،يتط ّلب
متهيديات �أوّلية ل�ضبط عقليّة �أي فتاة ،وتنبيهها �إىل �أنها
تخطت خط الالمباالة الأعوجّ ...
قد ّ
تخطت حدود املراهقة
املتهوّرة ،بعد �أن قطعت با ًعا عمريًّا ،تعدّى الثالثينيّات.
الآن عليها ترتيب �أولويّات تفكريها من جديد وبجديّة ،لذا...
جند احلب ّ
ال�شقي ي�ضجر من انعدام الر�ؤيا امل�ستقبلية
ل��دى الفتاة ،في�صرف النظر عنها ،لأن طبيعة احلب
ال�شقيّة ،تكره الوحدة والتوحّ د ،دائمًا يبحث عن الواقعية.
هيّا �أيها ّ
ال�شقي ال�صغري ،الذي ال يهد�أ �أب�� ًدا ،ال َت��دَع �أية
فتاة خ��ارج نطاق �سيطرتك ،ال ت�ترك �أي �شاب بعي ًدا
عن �سقف تو ّقعاتك ل ُه بال ّنجاح يف احل��ب ...ال َتدَع �أح ًدا
يفر�ض عليك عزل ًة ق�صريّة يف منزل االكتئاب ،هاجم طي�ش
الفتيات املعزول عن يوميّاتهنّ ...
حطم �أ�صنام مبادئهن
التي يعبدونهاُ ،ق��م واقتحم �أ���س��وا َر مبادئهن الوهميّة
مبعظمها!ُ ،قم و�صوّب نظرات ّ
ال�شبان ال ّتائهة واخلائفة
نحو لوحة ال ّن�صيب املن�سيّة ،الم�س رغ��ب��ات الفتيات
الدّفينة ،ح ّتى يتلم�سّ ن �أنوثتهن ،كي يعرتفن بوجودك
يومًا ما .و�أحتدّى �أي �شخ�ص ي�ستطيع كت َم دويِّ �صو ِت َك!

"ت �غ �ي��ب دور االم� � �ان يف ح �ض��رة ال ��رص� �اص ال �ط �ائ��ش"

م�������ح�������م�������د ج����������م����������ال ص����ب����ح
ً
منذ �سنوات ال ب�أ�س بها ..مل يعد � ً
أحدا يهدي
ورودا ..اجل���رمي���ة وي��ه�� ّذب��ه��ا.
�أو لنقل الأك�ثري��ة� ..أعتقد �أن هذا العامل ب��د�أ ّ
يجف ف��ت��ب��دو ال��ر���ص��ا���ص��ة
وي�شيخ� ،صعُبت علينا �أنف�سنا و تفحمت �صورة الواقع ه��ن��ا م��ف�� ّك��رة وتتع ّقل
يف دواخلنا و ها هو دُخان الي�أ�س يت�صاعد من �أدمغتنا هدفها فتعدل عن قتل
�إىل ال�سماء ،يا اهلل ان النا�س ان�شغلوا بالفعل يف ال�صراع النا�س �أو ُت��ق��دم على
املُدبر للبحث عن �أدنى حقوقهم و كفروا ً
كفرا ممُ عناً قتلهم ،وك�أن الر�صا�ص
بالغد الو�شيك ،لقد اعتادت �آذاننا يف الآونة الأخرية ،ي���ح���دد �أه����داف����ه من
تناول �أخبار عن �سقوط �ضحايا الر�صا�ص الطائ�ش تلقاء نف�سه .كما �أن
وغريهم من ال�ضحايا التي تتوارد �أخبار موتهم يومياً .الطي�ش املق�صود هنا يحيل �إىل الر�صا�صة ويخفي
يكاد يتوزع الر�صا�ص بالت�ساوي على مناطق خمتلفة ال��ق��ات��ل ،فتح�سبُ الر�صا�صة ف��اع�ل ًا م�ستق ًال ،يف
يف ارجاء البالد ،وبالتايل يتوزع املوت يف امل�شهد العام حني يتوارى الفاعل خلف خطاب �سلطته املحليّة،
حتى ال يكاد يو ّفر � ً
أحدا من النا�س على اختالفهم ،مع الر�سميّة ،ويختبئ خلف "الر�صا�صة الطائ�شة".
تغيّب دور الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني الذين ال يظهرون ���س��ي��ادة ال��ر�ؤ���س��اء االف��ا���ض��ل وا���ص��ح��اب الكرو�ش
اال بعد وقوع امل�صيبة لينددو بالواقعة ويتزاعمون واملوائد ال ي�صح �أن نطلق و�صف على الر�صا�صة
حماربة اجلرمية ويعي�ش امل��واط��ن حتت ظل �أمن بانها طائ�شة بل الطي�ش هو من �سماتكم بعد تطلقوا
ممنوح كهدية لنا با ُ
جلملة ،ونحن منوت باملف ّرق ،.خطاب االمن املتما�سك والذي هو باال�سا�س معدوم.
عند ارتفاع عدد ال�ضحايا يطفو على ال�سطح خطاب واليوم�س�أ�ضعوردةواحدةفقطيفر�صا�صةطائ�شةمرت
"الر�صا�صة الطائ�شة" .هذا اخلطاب ال��ذي يغ ّلف من نافذتي ذات يوم ..و�أمنح نف�سي تهدئة ..لأيام قادمة.
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ط�������ع�������م ال������ح������ي������اة
ب��ق��ل��م د.ج����ب����ران جن��ار

ن�شرت يف ال�صحف العاملية واملحلية م�ؤخرًا,
درا�سات و�أبحاث �ضخمة تثبت بالقرار القاطع بان:
������ )1ش�����رب ال����ق����ه����وة ي����وم����ي����اً ي���زي���د
 7%-18%م�����ن ع����م����ر االن�����������س�����ان .
)2مي����������ن����������ع ام������������را�������������ض ال�����ق�����ل�����ب
,ال�����س��ك��ري,ال�����س��رط��ان,اجل��ل��ط��ة ال��دم��اغ��ي��ة ,
ام���را����ض ال���رئ���ة وال��ك��ل��ى والأزم�������ا وغ�يره��ا
)3بحث انكليزي كبري عن �أمرا�ض ال�سرطان �أُجري
على  520الف �شخ�ص (ن�صف مليون �شخ�ص) يف
ع�شر دول ملدة � 16سنة ,رجال ون�ساء� ,شربوا
ال��ق��ه��وة ي��وم�� ًي��ا (ف��ن��ج��ان واح���د) متتعوا مبنع
االمرا�ض وزيادة ن�سبة العمر حتى  12%ومن
�شرب (ثالث فناجني) يومياً حتى ن�سبة % 18
)4القهوة حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م��ن امل���واد

امل�����ض��ادة ل�ل�أك�����س��دة و���ض��د االل��ت��ه��اب��ات التي
ل��ه��ا دور ك��ب�ير م���ن م��ن��ع م���ر����ض ال�����س��رط��ان
هذه املواد املفيدة يف القهوة تدعم وت�ؤكد لنا �صدق
التجارب ال�سابقة من الفائدة الكبرية ل�شرب
القهوة لوجود مادة �ضد الت�أك�سد القوية بالقهوة
والتي حتمي اجل�سم من امرا�ض عديدة وحتارب
الأيونات احلرة (יונים חופשיים) امل�ضرة
ً
جدا باجل�سم التي تدخل اجل�سم يومياً بعدة طرق.
�سن�شرح لكم م�ستقبال عن العديد من الأطعمة التي
حتتوي بكرثة على م��ادة �ضد االك�سدة املفيدة
ج ً
��دا مثل الليكوبن وهو اللون االحمر املوجود
بالبندورة ,عنب احمر,رمان احمر ,بطيخ وغريها
م��������ن ال������ف������اك������ه������ة واخل�����������������ض��������روات
احل�����م�����راء وم������دى ف���ائ���دت���ه���ا ل�ل��إن�������س���ان.

 7وج������ب������ات خ���ف���ي���ف���ة وص���ح���ي���ة
ي��م��ك��ن مل���رض���ى ال���س���ك���ري ت��ن��اول��ه��ا

ت�ؤدي وجبات الطعام اخلفيفة (بني وجبات الطعام
الرئي�سية وقبل ممار�سة التمارين الريا�ضية) ً
دورا
مهماً يف املحافظة على ثبات ن�سبة ال�سكر يف الدم، ،
وت�ساعد يف معاجلة انخفا�ض معدل ال�سكر يف الدم.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ،ب��ع�����ض ال��ن�����ص��ائ��ح ح���ول �أن����واع
وج��ب��ات الطعام اخلفيفة ال��ت��ي ميكن تناولها،
بح�سب م��وق��ع "هيلث غرايد" الإل���ك�ت�روين:
•ع���������������������ص�����ي����ر ال���������ف���������اك���������ه���������ة:
ميكنك حت�ضري ع�صري ال��ف��اك��ه��ة اخل��ا���ص بك
ع���ن ط��ري��ق م���زج ال���ف���راول���ة� ،أو اخل�����وخ� ،أو
امل�����وز ،م��ع ح����وايل ن�صف ك���وب م��ن احلليب.
•اخل�������������������������ض������������ار امل�������ق�������ط�������ع�������ة:
ب�إمكانك تقطيع كل من الكو�سا ،واخليار على �شكل
�أ�صابع ،وم��ن ثم تناولها مع �صل�صة احلم�ص،
للح�صول على الكمية الكافية م��ن ال�بروت�ين.
•ال�����������������������������������������ف�����������������������������������������ول:
ال��ل��ح��وم لي�ست وح���ده���ا ال��غ��ن��ي��ة ب��ال�بروت�ين،

و�إمن���ا ال��ف��ول �أي�����ض��اً ،ولكنه يحتوي على ن�سبة
�أق����ل م���ن ال����ده����ون .وي���وف���ر ن�����ص��ف ك����وب من
ال��ف��ول ،ثلث االحتياجات اليومية م��ن الأل��ي��اف.
• زب������دة ال����ف����ول ال���������س����وداين وامل�����وز
امل���ح���م�������ص وخ�����ب�����ز ال����ق����م����ح ال����ك����ام����ل:
جت��م��ع ه���ذه ال��وج��ب��ة ب�ي�ن احل���ب���وب الكاملة،
والفاكهة ،وزبدة الفول ال�سوداين ،حيث �إنها غنية
بالربوتني وال��ده��ون ال�صحية .وب�إمكانك دهن
قطعة من خبز القمح الكامل بالفول ال�سوداين،
وم��ن ث��م و���ض��ع �شرائح امل���وز املحم�ص عليها.
•امل�������������������ك���������������������������������������س�������������������رات:
تعد املك�سرات عن�صر غ��ذائ��ي مهم ،حيث توفر
الأح��م��ا���ض الدهنية غ�ير امل�شبعة ،وت�ساعد يف
احلفاظ على ثبات ن�سبة ال�سكر يف ال��دم .وميكن
جمع نوعني �أو ثالثة �أنواع من املك�سرات مع التوت
ال�بري املجفف� ،أو العنب ال�ب�ري� ،أو الزبيب.
•ال��������������������ف��������������������اك��������������������ه��������������������ة:
يعدكلمناملوز،والكرز،والدراقمنالوجباتالطبيعية
املثالية.فكلفاكهةلهافائدةومميزةخا�صةبهامنحيث
توفري الألياف ال�ضرورية واملواد امل�ضادة للأك�سدة.
•ال�������������������زب�������������������ادي امل�������ث�������ل�������ج�������ة:
تعد ال��زب��ادي املثلجة مبثابة بديل �صحي للآي�س
كرمي .وب�إمكانك �أن تتناول ن�صف كوب من الزبادي
املثلجة م��ع الفاكهة ال��ط��ازج��ة وبع�ض اللوز.

امل�����وز ل��ت��ح��س�ين ال��ه��ض��م وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��وت��ر
وال ت���زي���ل���وا خ���ي���وط امل������وز الن���ه���ا م��ف��ي��دة

املوز فاكهة مغذية ومفيدة ،توفر ح ًال طبيعياً
للعديد من الأمرا�ض .فهو م�صدر ممتاز للطاقة،
وغ��ن��ي ج ً
���دا ب��امل��ع��ادن والفيتامينات .يزخر
املوز بالبوتا�سيوم ،مما يجعله مثالياً للحفاظ
على انتظام خفقان القلب ،حم��ارب��ة التوتر،
تخفيف ال��ق��ل��ق ،وال��ت���أث�ير �إي��ج��اب��اً يف امل���زاج.
كما ي�ستخدم املوز مل�ساعدة الأ�شخا�ص على الإقالع
عن التدخني ،لأن فيتاميني  B12و B6املوجودين
فيه يقلالن من ت�أثري النيكوتني املوجود يف ال�سجائر.
وللموز فوائد جمالية �أي�ضاً ،لأنه مطهر ممتاز
للب�شرة ،لذلك يُ�ستعمل قناع امل��وز للحفاظ
على ليونة الب�شرة ون�ضارتها وترطيبها.
ال �شك �أن العديد من النا�س يحبون امل��وز ،تلك
الفاكهة اللذيذة التي حتتوي على كميات عالية من
البوتا�سيوم ف� ً
ضال عن العديد من الفوائد الغذائية

الأخرى� ،إال �أن م�شكلة واحدة تعرت�ضنا� ،أال وهي
تلك اخلطوط التي تعرقل ا�ستمتاعنا بتك الفاكهة.
لكن لتلك اخلطوط على ما يبدو �أهمية ق�صوى،
بح�سب ما �أكد الطبيب الأمريكي والربوفي�سور
نيكوال�س غيليت ،مدير معهد دول للتغذية.
فهذه اخليوط التي ت�سمى "فلوم" ،phloem
تعترب �إحدى الو�سائل املهمة التي تنقل العنا�صر
الغذائية وتوزعها يف العديد من النباتات والفواكه.
وت�����س��اع��د ه���ذه الأن�����س��ج��ة �أو اخل��ي��وط على
ن�����ش��ر ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة يف ف��اك��ه��ة امل���وز
لكي ي�ستفيد ب��ال��ت��ايل منها ك��ل م��ن يتناولها.
كما لفت الطبيب غيليت ،بح�سب م��ا �أوردت
�صحيفة "الديلي ميل" �إىل �أن ه��ذه اخلطوط
غنية بالألياف لرمبا �أك�ثر من امل��وزة الكاملة.
و�أ�ضاف �أنه من املمكن تناولها ب�شكل طبيعي.

مل��واج��ه��ة ال���ح���ر ..ه���ذا م��ا يحتاجه
ال��ج��س��م م���ن امل�����اء و"ال��ت��ك��ي��ي��ف"

عندما ت�صل درج���ات احل����رارة لأك�ث�ر م��ن 40
درج���ة م��ئ��وي��ة ،ين�صح الأط��ب��اء ب��ت��ن��اول م��ا ال
يقل ع��ن  12ك��وب��اً م��ن امل��ي��اه يومياً ،لتعوي�ض
النق�ص احل���اد يف ال�����س��وائ��ل ب��اجل�����س��م ،والتي
ق��د ي��ف��ق��ده��ا ال�شخ�ص نتيجة ال��ع��رق الغزير
والتعر�ض للحرارة العالية والرطوبة ال�شديدة.
الدكتور جمدي ب��دران ،ع�ضو اجلمعية امل�صرية
للح�سا�سية واملناعة� ،أو�ضح لـ"العربية.نت" �أنه
من الأف�ضل ملواجهة درج��ة احل��رارة املرتفعة
الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول امل��ي��اه ،ومب��ع��دل ك��وب لكل
�ساعة ،فلو افرت�ضنا �أن ع��دد �ساعات النوم يف
اليوم � 8ساعات ،فيتبقى � 16ساعة ،يجب على
الإن�سان خاللها تناول  16كوباً من املياه� ،أو

على الأق��ل  12كوباً من دون �أن ي�شعر بالظم�أ،
وذلك حتى ميكنه مواجهة احلر ال�شديد ،م� ً
ؤكدا
�أن امل���اء يحافظ ك��ذل��ك على حيوية الأن�سجة
ويزيد من كفاءة اجلهازين ال��دوري واملناعي.
وقال �إن درجة احلرارة املثلى لأجهزة التكييف
يف ال�����ص��ي��ف واحل����ر ال�����ش��دي��د ه���ي  24درج���ة
م��ئ��وي��ة ،ف��ل��و ق��ل��ت ع��ن ذل���ك وو���ص��ل��ت �إىل 20
درج���ة م��ث�ل ًا ت��ك��ون م�سببة لبع�ض الأم��را���ض.
و�أ�ضاف �أنه عندما يدخل الإن�سان �إىل املنزل �أو
مقر العمل ،قادماً من درجة حرارة مرتفعة ي�صاب
على الفور بانتكا�سات ربوية و�ضيق يف التنف�س،
ورمب��ا يتعر�ض حل�سا�سية يف ال�صدر والتهاب
الع�ضالت واملفا�صل ،مو�ضحاً �أن اخل��روج من
�أماكن ب��اردة لأماكن حارة �ضار �أي�ضاً باجلهاز
التنف�سي ويجعله ي�����ص��اب ب���أم��را���ض ح���ادة.
وين�صح بدران بالإكثار من تناول اخل�ضراوات
خالل ال�صيف خا�صة اخل�س لقدرته على ترطيب
اجل�سم ،حيث يحتوي على العنا�صر الغذائية
الالزمة ،مثل الفيتامينات والنحا�س واملنجنيز،
وب���ه م���واد ت�ساعد ع��ل��ى تنظيم �ضغط ال���دم،
بالإ�ضافة �إىل وجود  3م�ضادات للأك�سدة تقي من
الإ�صابة بالأورام وتزيد من كفاءة اجلهاز املناعي.
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الفن

ما هو مصري لجنة تحكيم  ???The Voiceم��ح��م��ود ال��ج��ن��دي ي��ع��ل��ن اع��ت��زال��ه :ال��وس��ط
الفني أصبح غ��اب��ة ..وم��ح��ال أن أك��ون حيوانًا

ق��ررت جمموعة  mbcب����إدارة علي جابر عمل
جت��دي��دات داخ��ل ب��رام��ج امل��واه��ب" ،عرب جوت
تالنت" و  The Voice Kidsو"�آراب �أيدول"،
و The Voiceالذي بات مو�سمه الرابع مرتقبًا.
وعلى ر�أ�س القرارات التي اتخذتها �إدارة القناة
على برامج املواهب ال�سابق ذكرها ،هو �إحالل
جت��دي��دات على جل��ان حتكيم ال�برام��ج ،لتجديد
الدماء فيها حتى ال ي�شعر امل�شاهد بامللل ،خا�صة
�أن البع�ض يف جلان التحكيم طالب بزيادة �أجره.
وب���د�أت عملية التجديد يف جل��ان حتكيم برامج
امل���واه���ب ،م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج The Voice
�أوال ،والتي ق��ررت �إدارة القناة تغيري �أع�ضاء
جل��ن��ة حتكيمه الأرب���ع���ة ،وه���و م��ا يت�ضح من
خ�لال ع��دم تفاو�ض القناة م��ع �أي منهم ب�ش�أن

ال��ت��ج��دي��د ،يف ظ��ل حت�ضريها للمو�سم ال��راب��ع.
وبات من �شبه امل�ؤكد ،خروج عا�صي احلالين من
جلنة حتكيم الربنامج بعد خ��روج �أث��ن�ين منهم
ب�شكل ر�سمي وهما "�شريين وكاظم ال�ساهر" ،يف
ظل خ��روج �صابر الرباعي من الربنامج ب�شكل
كبري ،وع��دم تفاو�ض القناة مع عا�صي احلالين.
وتفر�ض القناة حالة من ال�سرية التامة على �أ�سماء
�أع�ضاء جلنة التحكيم اجلديدة لربنامج The
 Voiceلي�ساهم ذلك يف عامل جذب اجلمهور �أكرث
للمو�سم الرابع ،مع العلم �أن هناك �أ�سماء كثرية باتت
مر�شحة مثل �إلي�سا ،وجنم عربي �آخر ت�سعى �إدارة
القناة لأن يكون مفاج�أة املو�سم اجلديد للربنامج.كما
وتردد ا�سم حممد ع�ساف لي�شارك يف حتكيم برنامج
 The Voice Kidsليحل مكان كاظم ال�ساهر!!

قال الفنان امل�صري حممود اجلندي� ،إن املناخ
داخ��ل الو�سط الفني �أ�صبح ً
�سيئا ج�� ًدا ،و�إن
احرتام وتقدير الفنان الكبري غاب متامًا عنه،
والأ�شياء ال�سلبية �أ�صبحت �سائدة ب�شكل كبري.
و�أ�ضاف يف ت�صريحات خا�صة “قررت االن�سحاب
احرتامًا لنف�سي وجلمهوري فقد تعلمت على
�أيادي �أ�ساتذة كبار القيم والأ�شياء الإيجابية،
والآن كل �شيء تغري والو�سط الفني حتول �إىل
غابة وقررت �أن �أحتفظ ب�إن�سانيتي ولن �أنقلب
�إىل حيوان حتى �أعي�ش داخ��ل ه��ذا الو�سط”.

وب�ش�أن ما تردد عن �أن �سوء التعامل من ال�شركة
املنتجة مل�سل�سل “رم�ضان كرمي” هو �سبب قرار
االعتزال ،قال “ب�صراحة �شديدة هذا امل�سل�سل
يعد مبثابة الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري ،ولكن
هناك بداخلي تراكمات كثرية �أجربتني على
االبتعاد احرتاما لتاريخي وم�شواري الفني”.
وح���ول اح��ت��م��ال ال�تراج��ع ع��ن ال��ق��رار تابع
“رمبا �أع�����ود �إذا ���ش��ع��رت �أن الأح�����وال
ت���غ�ي�رت ل�ل��أف�������ض���ل ،وال ت��ن�����س �أن ال��ف��ن
مهنتي وموهبتي ال��ت��ي �أح��ب��ه��ا و�أع�شقها”.
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ك�شف النجم عمرو دي��اب من تامر حسني لزوجته :ألف ألف مربوك!
 11ثانية فقط م��ن �أغنيته
اجلديدة "معدي النا�س" كنوع
من ت�شويق اجلهور لها وللألبوم
اجل��دي��د ال���ذي م��ن املفرت�ض
ط��رح��ه خ��ل�ال �أي�����ام قليلة.
وك���ان ع��م��رو ق��د اث���ار �إعجاب
جمهوره ب�إطاللته ال�شبابية
يف ال����دع����اي����ة ل��ل��أل����ب����وم.

ديما بياعة ترد على زواج تيم حسن

�أُطلقت العديد من ال�شائعات منذ زواج النجم
ال�����س��وري تيم م��ن االع�لام��ي��ة امل�صرية وف��اء
ال��ك��ي�لاين ،وك��ان��ت ال��ع��دي��د م��ن ال�شائعات عن
زوجته ال�سابقة املمثلة ال�سورية دميا بياعة.

و�أفادت ال�شائعات ب�أنها تعي�ش
غرية بعد زواج تيم� ،إال �أن دميا
و�ضعت ً
حدا لكل تلك ال�شائعات
و�أج��رت مقابلة مع "العربية"
م�ؤكدة �أنها �شعرت بفرح كبري
بعد �أن علمت ب��زواج تيم من
وفاء ومت ّنت لهما حياة �سعيدة،
�إال �أن البع�ض ال ي��زال يطلق
�شائعات �ضد دميا حتى الآن.
ول��ت���ؤك��د �أن ك��ل م��ا ين�شر ما
ه��و �إال �إ���ش��اع��ات ق��ام��ت دميا
بن�شر ���ص��ورة زوج��ه��ا احلايل
وال��ذي وقف معها يف �أ�صعب الظروف ومن ثم
طلب يدها ل��ل��زواج ،وكتبت تعليقاً ج��اء فيه:
"�صديقي ،زوجي و�أجمل �شريك حياة ..بحبك".

ه���ن����أ ال��ن��ج��م امل�����ص��ري ت���ام���ر ح�����س��ن��ي ،زوج��ت��ه
م�����ص��م��م��ة الأزي�������اء امل��غ��رب��ي��ة ب�����س��م��ة ب��و���س��ي��ل،
ب��ع��د �أن �أط��ل��ق��ت م���ارك���ة م�����س��ت��ح�����ض��رات جتميل
خ��ا���ص��ة ب���ه���ا ،وحت���م���ل ا���س��م��ه��ا ل��ل��م��رة الأوىل.
كتب تامر عرب �صفحته على الإن�ترن��ت“ :النهارده
بباركلك م�ش ع�شان م��رات��ي ..لأ بباركلك ع�شان
ت�ستحقي مبجهودك وبطموحك وبا�صرارك على انك
تعملي منتج مهم با�سمك ..وبقالك ف�تره بت�شتغلي
على ده ق��دام عيني وتعب و�سهر بجد� ..أل��ف �ألف
م�ب�روك ب�سمة بو�سيل �إم�����ض��اء زوج���ك احلبيب”.

هل سيتم إنقاذ غادة عبد الرازق من السجن؟؟؟
ي�����س��ع��ى حم���ام���ي ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة غ�����ادة ع��ب��د ال������رازق لإي���ج���اد
�أي م��ن��ف��ذ ق���ان���وين لإع���ف���اء م��وك��ل��ت��ه م���ن امل�����س��اءل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة التي
م���ن امل���ق���رر �أن ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ارت���ك���اب���ه���ا ل��ف��ع��ل ف��ا���ض��ح.
ويعمل املحامي اخلا�ص بالنجمة املعروفة على جمع تقارير طبية من الأطباء
النف�سيني الذين تتعامل معهم موكلته لإثبات �أنها تتناول �أدويًة ً
مهدئة منذ فرتة
طويلة ما يجعلها لي�ست يف كامل وعيها الحتواء تلك العقاقري على ن�سبة خمدر.
ولكن يبقى ال�س�ؤال حائرًا عن رد فعل جمهور غادة يف حالة ح�صولها على
براءة فهل �سيقتنع ويقبل اعتذارها ً
خا�صة �أنها ظهرت يف الفيديو بو�ضع م�شني.
و�سبق �أن �أعتذرت عبد الرازق جلمهورها من خالل خا�صية البث املبا�شر
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع “�إن�ستغرام” عن الفيديو الفا�ضح،
مو�ضحً ة �أنها مل تكن مدركة ملا حدث نتيجة وقوعها حتت ت�أثري عقار مهدئ
ف� ً
ضال عن نظرها ال�ضعيف اذ مل ت�ستطع ق��راءة التعليقات التي و�صلتها
النها مل تكن ت�ضع نظاراتها ومل تنتبه لظهور �أجزاء ح�سا�سة من ج�سدها.
وكانت غ��ادة قد تغيبت عن ح�ضور �أوىل جل�سات حماكمتها ومت ت�أجيلها
ليوم � 7سبتمرب�/أيلول املقبل لتقدمي امل�ستندات ،وذل��ك بعدما �أق��ام
املحامي �سمري �صربي دعوى �ضدها يتهمها فيها بالفعل الفا�ضح العلني.
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ت������������س������������ال������������ي
اب���������������������راج

ت��ه��ت�� ّم ب��ال��� ّ��ش���ؤون امل��ال��يّ��ة وق���د ت��ق��دم على
عمليّة �شرائيّة هامّة ه��ذا اليوم .وق��د تلتقي
ب���أح��د الغائبني م��ن عائلتك .ت��راج��ع عطارد
احلمل يف ب��رج الأ���س��د ي�شري �إىل ف�ترة م��ط�� ّول��ة من
امل��رح الفكري وال�� ّذك��اء يف ه��ذا امل��ج��ال ،لكن
باملقابل ي�شري �إىل تكا�سل وخمول يف العمل.

عليك �أن تقوم من جديد �أيّها ال ّثور وتبادر
�إىل �إثبات ذاتك ون�سيان املا�ضي ،فالقمر يف
برجك يجعلك الأف�ضل بني الأب��راج ،كما �أ ّن
ال��ث��ور �شم�س ال�سّ رطان تق ّدم لك ن�شاطاً وحيويّة
وق�����وّة .ت��راج��ع ع��ط��ارد يف الأ����س���د ي�شري
�إىل بع�ض ال ّتوتر على ّ
ال�صعيد العائلي.

ال ب�� ّد �أ ّن���ك مت�شائم �أو قلق على و���ض��ع ما،
ربمّ ا �أنت خائف حيال �أحد الأط��راف املقرّبة.
عليك �أن ت�سعى لكي تعيد لنف�سك الأم���ل.
جوزاء تراجع عطارد يف برج الأ�سد ي�ؤمّن لك لقاءات
فكريّة ون�شاطات ثقافيّة مل�� ّدة �أط���ول .لكن
ق��د ي�شري �إىل بع�ض ال ّتناق�ضات يف حميطك.

امليزان

العقرب

جد الفروق السبعة بني الصورتني

ال ب�أ�س ببع�ض ال ّتنازالت �إن كنت ً
جمربا عزيزي
امليزان .اليوم �أف�ضل من البارحة حيث تعيد
ال ّنظر يف �أم���ورك – ّ
خا�صة املاليّة – وتبدو
ح�ّل�اّ ًال للم�شاكل .تراجع عطارد يف برج الأ�سد
ي�شري �إىل فرتة من الت�أ ّلق االجتماعي وا�ستقطاب
ّ
ال�صداقات ،لك ّنه ي�شري �أي�ضاً �إىل �آراء خمتلفة.
�أنت متعب ومت�ضايق وال ت�شعر ب�أ ّن الأحداث
ت�سري وفقما ترغب .عليك �أن تزيل العراقيل ب�أن
ت�صالح ومت ّد ج�سور التعاون وامل�شاركة .ال
تنزعج �إذا خالفك �أحدهم يف الر�أي فلك ٍّل حريته
يف التعبري .تراجع عطارد يعني لك متاعب
على �صعيد العمل وربمّ��ا انتقاد من م�س�ؤول.

�أم����ورك ج�� ّي��دة ج��� ّد ًا وتخطو خ��ط��وات هامّة
يف حياتك وم�صرييّة ربمّ���ا .حتلو اللقاءات
واملناق�شات وجتد ً
حلوال مل�شاكلك .وه��ذا يوم
العذراء للإبداع وملئ روحك بالتفا�ؤل واحليويّة .ميكنك
�أن تتع ّلم يف ه��ذا الوقت ب�شكل جيّد .تراجع
ع��ط��ارد يعني ل��ك متاعب اجتماعيّة ومنيمة.

يوم منا�سب لالجتماعات واللقاءات والتوا�صل.
يوم للمحبة وال��زي��ارات وال�� ّرح�لات الق�صرية
وال ّتخطيط ل�سفر �أو �أوراق .الأم��ور املهنيّة
احل��وت جيّدة وق��د حت ّقق �أرب��اح��اً وتلقى مغازلة ما.
تراجع عطارد يف برج الأ�سد ي�شري �إىل اهتمام
ّ
بال�صحة من قبلك لأمور طارئة قد ُتفاجئ بها.

اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 1فنان وملحن لبناين – � 2-أمراء من ال�شيعة حكموا بالدبعلبك يف لبنان يف العهد العثماين وحالفوا الأمري فخر الدين
الثاين –  3-ن�سبة ملواطن من بلد �أوروب��ي – اوتوماتيكي –
� 4أمرية �أوروبية راحلة – حا�ضر مُه ّي�أ – � 5-أتى – عيب –خزانة يف احلائط من الزمن الغابر –  6-ملكك – من رفع �صوته
بغناء –  7-مراقب خفي يعمل ل�صالح الغري – ا�سم مو�صول
–  8-فتاة ح�سنة الدّل ر�شيقة احلركات – ظلم – � 9-أموال
م�ستحقة – دولة �أفريقية – � 10-إعالمي و�صحايف عربي �شهري

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1ممثل لبناين قدير – � 2-أغنية لفريد الأطر�ش – من احلبوب– � 3-أوالد – بلدة لبنانية بق�ضاء �صور –  4-الكثري امل ّن
والإح�سان – مركبّ من الزيت يُغ�سل به –  5-مليونري يوناين
راحل – �صاح التي�س عند الهياج –  6-عظم احلنك الذي عليه
الأ�سنان – تكتب على مفكرة –  7-مقيا�س ار�ضي – �أ�سا�س
البناء – رمى ال�شراب من فمه – � 8-أالت ت�ستعمل للأبواب
املو�صدة – حرف �أبجدي –  9-ا�سم �شهر متوز يف بع�ض البلدان
العربية – رفيق تان تان –  10-رئي�س حكومة لبناين راحل

كلمات متقاطعة

تتعب – عزيزي ال ّدلو – وت�شعر بالتخاذل من
قبل الأط��راف التي حتيطك .ال تي�أ�س وحاول
الدلو جم ّد ًدا وال ترت ّدد يف ما تريد �أن تفعله .الأمور
ت��زداد ً
�سوءا يف نظرك ،لكن عاجلها بعقالنيّة
وح��ك��م��ة .ت��راج��ع ع��ط��ارد يعني خ�لاف��ات يف
وجهات ال ّنظر وال���ر�أي بينك وب�ين �شريكك.

ال�����غ�����از ح��س��اب��ي��ة

يلعب الأ���ص��دق��اء ً
دورا ه��امّ��اً يف حياتك،
وتبدو مرتاحاً ّ
خا�صة �إذا ك��ان عيد ميالدك
اليوم �أو م ّر �سابقاً .هذا �شهر الإجن��از و�شهر
ال�سرطان التحقيق للأمنيات فا�ستغ ّل ذل��ك .تراجع
عطارد يف برج الأ�سد ي�شري �إىل بع�ض املتاعب
امل��ال�� ّي��ة �أو ّ
ال�صعوبات ب��ه��ذا اخل�صو�ص.
�أن�������ت خ����ائ����ف وت�������ش���ع���ر ب���االك���ت���ئ���اب
وال ّت�شا�ؤم والقلق لأم��ر مهني �أو �شخ�صي.
ق��د يقوم �أح��ده��م بالت�آمر عليك ف��اح��ذر وال
اال���س��د ت�شوّ�ش نف�سك و�سمعتك .قريباً ج ّد ًا �ستكون
ال��� ّ��ش��م�����س يف ب��رج��ك .ل��ك��ن ت��راج��ع عطارد
ي�شري �إىل ���ص��داع �أو تعب دم��اغ��ي فكري.

س����دوك����و

عليك �أن تعمل بجد وال تتكا�سل ،هناك بع�ض
اخلمول وفقدان ال ّن�شاط وت�شعر ب�إرهاق .ربمّ ا
كانت امل�س�ؤوليّات الكثرية ه��ي التي ت�سبّب
القو�س ذل��ك والوظائف املرتاكمة� .أو �أ ّن الآخ��ري��ن ال
يتجاوبون مع متط ّلباتك فت�شر بالرّتابة والرّوتني.
ع��ط��ارد يف الأ���س��د ي��زي��د م��ن �سعة ّاطالعاتك.
يوم للإبداع والإجناز واالبتكار .يوم للمناق�شة
واحل���وار وتخفيف ّ
ال�ضغط ّ
وال�صعوبات ال
اجل���دي �سيّما الآت��ي��ة من م�شاكل زوج�� ّي��ة وقانونيّة.
عليك �أن ترتاح من متاعب العمل و�أن تلهو
�إىل جانب الرّفاق ً
قليال .تراجع عطارد يعني
ت� ّأخر بع�ض اال�ستحقاقات والدفوعات الالزمة.
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