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ع����ي����د ف����ط����ر م����ب����ارك

ك������ل ع��������ام وأن������ت������م ب�����أل�����ف خ�ير
ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ  ,ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻝ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺍﻝ ﺑﻴﺮﺍﺥ
ﺍﻗــــــــﺮﺑــــــــﺎﺅﻫــــــــﻢ ﻭﺍﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓــــــــﻲ ﺷـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻤـــــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــــــﺨــــــــﺎﺭﺝ
ﻳــــــﺪﻋــــــﻮﻧــــــﻜــــــﻢ ﻟــــﻤــــﺸــــﺎﺭﻛــــﺘــــﻬــــﻢ
ﻗـــــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــــــــﻨــــــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻧﻴﺴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺤﻮﺙ)ﺑﻴﺮﺍﺥ(
)ﺍﻡ ﻓﺮﻳﺪ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 29/06/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ,ﺃﺑــﻨــﺎﺋــﻪ ,ﺑﻨﺎﺗﻪ ,ﺃﺧﺘﻪ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻝ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺍﻝ ﻋﻮﺽ ﺍﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺍﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ
ﻓــــــــﻲ ﺷـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻤـــــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــــــﺨــــــــﺎﺭﺝ
ﻳــــــﺪﻋــــــﻮﻧــــــﻜــــــﻢ ﻟــــﻤــــﺸــــﺎﺭﻛــــﺘــــﻬــــﻢ
ﻗـــــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــــــــﻨــــــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺭﻓﻮﻝ ﺑﺤﻮﺙ
)ﺍﺑﻮ ﺑﺤﻮﺙ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 29/06/2017
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ,ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ,ﺇﺑﻨﺘﻪ ,ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ
ﻭﻋـــــﻤـــــﻮﻡ ﺍﻝ ﺣــــﺎﻳــــﻚ ﻭﺍﻝ ﺳــﻠــﺒــﺎﻕ
ﺍﻗـــــــﺮﺑـــــــﺎﺅﻫـــــــﻢ ﻭﺍﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺎﺅﻫـــــﻢ
ﻓــــــــﻲ ﺷـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻤـــــﺮﻭ ﻭﺍﻟــــــــﺨــــــــﺎﺭﺝ
ﻳـــــﺪﻋـــــﻮﻧـــــﻜـــــﻢ ﻟــــﻤــــﺸــــﺎﺭﻛــــﺘــــﻬــــﻢ
ﻗــــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟـــــــﻨـــــــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

ﺇﺑﻨﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻝ ﻛﺮﻛﺒﻲ ﻭﻟﺤﺎﻡ
ﺃﻗـــﺮﺑـــﺎﺅﻫـــﻢ ﻭﺃﻧــﺴــﺒــﺎﺅﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ
ﻭﺍﻟـــــﺨـــــﺎﺭﺝ ﻳـــﺪﻋـــﻮﻧـــﻜـــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗـــــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــــــــﻨــــــــﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣـــــــــــــﺔ ﻟـــــﻨـــــﻔـــــﺲ ﻓــــﻘــــﻴــــﺪﺗــــﻬــــﻢ
ﺍﻟــــــﻐــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ ﻃـــــﻴـــــﺒـــــﺔ ﺍﻟـــــﺬﻛـــــﺮ

ﻋﺎﻳﺪﺓ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﺤﺎﻡ ﻛﺮﻛﺒﻲ

ﺷﻔﻴﻖ ﺣﺒﻴﺐ ﺣﺎﻳﻚ

)ﺍﻡ ﻧﺒﻴﻞ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  24/06/2017ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀﺍ
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺺ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

)ﺍﺑﻮ ﻓﺮﻳﺪ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 24/06/2017

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو وال���س���ف���ارة ال�بري��ط��ان��ي��ة بطريركيّة الرّوم امللكيّني الكاثوليك تعلن رسميًا
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انتخاب يوسف العبسي بطرير ًكا جديدًا لل ّطائفة

البطريركي لبطريركيّة
�أ�صدر املدبّر
ّ
ال ّروم امللكيّني الكاثوليك املطران يوحناّ
جنربت بيا ًنا �أعلن خالله ر�سميًّا ا�سم
البطريرك اجل��دي��د .وج��اء يف البيان:
"ي�س ُّر ب��ط��ري��رك� ّي��ة ال���� ّروم امللكيّني
الكاثوليك �إع�لان نب�أ انتخاب بطريرك
جديد ّ
للطائفة وه��و �صاحب الغبطة
ال�سّ يّد البطريرك يو�سف العب�سي الك ّل ّي
ّ
الطوبى والوقار .و�إ ّن �آباء ال�سّ ينود�س
املقدّ�س �إذ ي�شكرون غبطة البطريرك
غريغوريو�س ال ّثالث ّ
حلام على خدماته
الكن�سيّة ط���وال �سبعة ع�شر �سن ًة،
يه ّنئون بطريركهم اجلديد م ّتحدين معه
وعاملني على ازدهار الكني�سة داعني له
بال ّتوفيق وال� ّن��ج��اح وط��ول العمر".

اقيم م�ساء الثالثاء يف قلعة الظاهر عمر � ,إف��ط��ار رم�ضاين
م�شرتك لبلدية �شفاعمرو وال�سفارة الربيطانية بح�ضور
ال�سفري الربيطاين يف البالد ،رئي�س وادارة البلدية ،اع�ضاء
كني�ست ،اع�ضاء بلدية ،رئي�س جلنة املتابعة و�شخ�صيات
اجتماعية و�سيا�سية ودينية من �شفاعمرو واملجتمع العربي.
رحبت عريفة احلفل ال�سيدة عزيزة ذياب باحل�ضور الكرمي
حيث كانت الكلمة املركزية لرئي�س البلدية امني عنبتاوي
والتي �أك��د فيها" :انا يف �شفاعمرو م�سلمًا كنت او م�سيحيًا
او درز ًي��ا فانا �شفاعمريٌ ً
اوال ،عربيًا او يهوديًا فانا ان�سان،
اجنليزيًا او ا�سرائيليًا او فل�سطينيًا ادم � ٌي ان��ا ،لكل منا،
قبل ان يكون ما هو وقبل ان يكون �أي �شيء هو ان�سان كلنا
نعبد ر ًب��ا واح � ًدا .ي�سعدين ان ت�ستمر فعاليات التوا�صل يف
رم�ضان وه��ذا االف��ط��ار هو فاحتة خري لتعاون بيننا وبني
ال�سفارة الربيطانية مل�صلحة بلدنا واه��ل بلدنا و�شعبنا
كله" ه��ذا واختتم كلمته متمنيًا للجميع عيد فطر �سعيد.
كما ورح��ب ال�سفري ديفيد ك��وري باحل�ضور وا�ضاف" :انه
ملن دواعي �سروري ان نحتفل يف �أيام رم�ضان املقد�سة ،هنا
يف �شفاعمرو .كما قالت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية ترييزا

ماي يف ر�سالتها الرم�ضانية ،يجب علينا جميعا ان نحتفل
برم�ضان كمهرجان لل�سالم وكانعكا�س للدين واالخال�ص
ليق ّرب النا�س من بع�ضها البع�ض .من هنا ،انه من املهم يل
ب�شكل �شخ�صي ان نت�شارك املنا�سبة مع ا�صدقائنا و�شركائنا
يف املجتمع العربي يف ا�سرائيل� .أنا فخور يف عالقة ال�سفارة
الربيطانية مع املجتمع العربي و�آمل ان ارى ارتباط اقوى
حتى ب�ين بريطانيا واملجتمع العربي هنا يف امل�ستقبل".
وبهذه املنا�سبة كرمت بلدية �شفاعمرو القا�ضية هناء خطيب
والتي تولت من�صب اول قا�ضية �شرعية يف املحاكم ال�شرعية
الن تن�صيبها يعترب اجناز للمر�أة العربية وللمجتمع العربي
كافة .و�شكرت القا�ضية رئي�س البلدية ال�سيد امني عنبتاوي
على التكرمي وا�ضافت" :انه لإجن��از كبري وه��ام ان يجتمع
اجلميع على مائدة االفطار والتي من خاللها تنك�سر جميع
احل��واج��ز ويتحقق الت�سامح وامل�����ص��احل��ة ب�ين اجلميع"
حتدث يف االحتفال كل من ال�شيخ �ضياء خالدي وال�شيخ يو�سف
ابو عبيد والق�س الكانن ف�ؤاد داغر الذين اكدوا على اهمية هذا
احلدث الذي يجمع اجلميع على مائدة واحدة مباركة .اختتم
احلفل مبقطوعة عزف على العود من الفنان و�سيم عبود.

والبطريرك اجل��دي��د ه��و م��ن مواليد
دم�����ش��ق يف  20/6/1946تابع
درا�ساته يف جمعية مر�سلي القدي�س
بول�س (الآب����اء البول�سيني) حيث
�سيم كاهنا يف  6/5/1973بو�ضع
يد البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س.
ب��ع��د ت��ول��ي��ه ع���دة وظ��ائ��ف رع��وي��ة
والتعليم (ال �سيما يف جمال املو�سيقى
ال��ل��ي��ت��ورج��ي��ة) ان��ت��خ��ب رئ��ي�����س عام
للجمعية يف  .13/7/1999انتخب
�أ���س��ق��ف يف ال���دائ���رة البطريركية
كنائب بطريركي ورئي�س �أ�ساقفة
طر�سو�س ً
�شرفا من ِقبل ال�سينود�س
يف  22/6/2001ن���ال ال�سيامة
الأ�سقفية من البطريرك غريغوريو�س
ال��ث��ال��ث مب��ع��اون��ة امل���ط���ران يوحنا
من�صور واملرتوبوليت جوزيف ك ّال�س
يف كني�سة القدي�س بول�س يف حري�صا
يف  .2/9/2001عينّ نائبًا بطريركيًا
يف دم�����ش��ق يف .13/10/2006
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��ط��ري��رك ال���روم
الكاثوليك هو الرئي�س الروحي لنحو
مليون م�ؤمن حول العامل ،ال�سيما يف
غرب ال�شرق االو�سط و�شمال �أمريكا.
كما ان بطريركية ال���روم الكاثوليك
تعد من الكنائ�س ال�شرقية الكاثوليكية
اخل��ا���ض��ع��ة ل�سلطة ال��ب��اب��ا يف روم���ا.

الطالب ايهم نعمان شوفانيه (13عاما)
يحصد امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة يف سباق
الدراجات الهوائية العاملي يف النمسا

ف��از متناف�س ال��درج��ات الهوائيه نعمان �شوفانية يف املرتبة الثالثة يف �سباق
الدراجات الهوائية يف النم�سا وذلك يف ال�سباق الدويل الذي جرى هناك قبل ايام .
ه���ذا ومي���ار����س ن��ع��م��ان اح��ت��راف ���س��ب��اق ال����دراج����ات م��ن��ذ ن��ع��وم��ة اظ��ف��اره
وان ه����ذا االجن������از ي��ع��ت�بر االول يف ح��ي��ات��ه وه����و ي��ط��م��ح الجن�����ازات
ك��ب�يرة م�ستقبال ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل�����س��اب��ق��ات ال��ر���س��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ..ه��ن��ي� ً�ئ��ا

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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رئيس منتدى مدراء اتحاد املياه ومدير عام اتحاد املياه منطقة شفاعمرو د .أحمد حجازي نبارك قرار تخفيض اسعار املياه
ي��ب��ذل م��ن��ت��دى م���دراء احت���ادات امل��ي��اه يف البالد
جهودا كبرية لل�ضغط على امل�س�ؤولني يف الكني�ست
خلف�ض ا���س��ع��ار امل��ي��اه ال��زراع��ي��ة ب��ع��د �أن تقرر
خف�ض �أ�سعار املياه البيتية وذكر رئي�س منتدى
مدراء احتادات املياه يف البالد ومدير عام احتاد
املياه منطقة �شفاعمرو د� .أحمد مطلق حجازي
حول ب�أن تخفي�ض ا�سعار املياه مبثابة الب�شرى
ال�سارة التي نزفها اىل �أهلنا وقال " :بداية نهنئ
�أهلنا مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،كل عام و�أنتم
بخري ،ون�س�أل اهلل �أن يتقبل �صيامكم ،وي�سرنا يف

بعد مصادقة الداخلية على ميزانية البلدية،وكيل
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ف���رج خنيفس ي��ؤك��د ل��ل��س�لام :
"حانت ساعة التنفيذ لرتميم
حديقة حي الجنود املسرحني
بميزانية  100الف شيكل"

اكد وكيل رئي�س البلدية ال�سيد فرج خنيف�س يف حديث
مع "ال�سالم" ان قائمة دروز �شفاعمرو برئا�سته د�أبت
خالل عقود من الزمن ان تكون قائمة افعال ولي�س قائمة
اقوال وت�صريحات فقط ,حيث وعدت هذه القائمة قبل
اكرث من �شهرين برتميم حديقة الفوار للمرة الرابعة
على ال��ت��وايل مبيزانية  100ال��ف �شيكل وق��د ت�أخر
تنفيذ العمل لتلك�أ وزارة الداخليه يف امل�صادقه على
ميزانية البلدية حيث انه �صودق على هذه امليزانية
ق��ب��ل اق���ل م��ن ا���س��ب��وع�ين وم���ن ه��ن��ا انطلقت مرحلة
التنفيذ بعد ان برجمنا مرحلة التخطيط وامل�صادقة .
وكان رئي�س ق�سم اجلنائن والب�ساتني ال�سيد جمال حالج
قد اكد لل�سالم ان هذه احلديقة رممت يف املا�ضي ثالث
مرات وها هي املرة الرابعة التي يتم التخطيط لرتميمها .
هذا وطالب ال�سيد فرج خنيف�س من ال�سكان احلفاظ
ع��ل��ى ه���ذه احل��دي��ق��ة م���ن اي�����ادي ال��ع��اب��ث�ين ال��ذي��ن
دمروها اكرث من ثالث مرات واالن امل�س�ؤولية ملقاة
على ال�سكان ل���ردع ك��ل متطاول وع��اب��ث مبمتلكات
ال��ن��ا���س واحل��ف��اظ على ه��ذا الب�ستان �آم� ً�ن��ا ً
نظيفا

احت��اد املياه ان نزف اىل اهلنا يف الداخل ب�شرى
خف�ض ا���س��ع��ار امل��ي��اه يف ال��ب�لاد ،وال��ت��ي �أعلنت
عنها �سلطة املياه يف �إ�سرائيل بحيث تقرر خف�ض
�أ�سعار املياه يف البالد بن�سبة  14.5%للم�ستهلك
الإ�سرائيلي ال��ع��ادي -و�سيكون ال�سعر اجلديد
� 6.54شيكل لكوب مياه (معدل الكمية املعرتف
بها وهي  3.5كوب للفرد)  ،منذ من  1حزيران/
يونيو .وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة �إ�ستمرا ًرا للتعديل
على قانون املياه وال��ذي ّ
متت امل�صادقة عليه يف
الكني�ست خالل �شهر كانون ثاين /يناير املا�ضي".

وتابع مدير عام االحتاد د� .أحمد حجازي  ":بالرغم
من ان الكني�ست واحلكومة ممثلة ب�سلطة املياه هي
امل�س�ؤولة عن �أ�سعار املياه اال �أننا يف منتدى مدراء
احت��ادات املياه قمنا بجهود جبارة لل�ضغط على
الكني�ست واحلكومة من خالل جل�سات مع وزراء
واع�ضاء كني�ست وم�س�ؤولني لأجل تخفي�ض ا�سعار
املياه ،ون�أمل �أن توافق الكني�ست على تخفي�ض
ا�سعار املياه الزراعية التابعة ل�شركة موكوروت
بـ ،20%على �أن يتم خالل العامني املقبلني خف�ض
الأ�سعار بـ� 10%أخرى ،ليكون املجموع "30%

����م ���� ا����ين وأ��� األ��ين إىل ����
ا������ �ـ� ��ـ���و و�ــ�ر�ــ�ـــ� ����ل

ŵƿƗſƪĕŹƏƟƪĕŵƿƖ
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ل��ج��ن��ة م��وظ��ف��ي ب��ل��دي��ة شفاعمرو نجاح كبري لبازار جمعية ملبيش بدعم من البلدية
تقيم اف��ط��ارًا رم��ض��ان��يً��ا للموظفني

�أقامت جلنة املوظفني يف بلدية �شفاعمرو ملوظفيها
افطارا رم�ضانيا الأ�سبوع املا�ضي يف قاعة منتـزه
�شفاعمرو يف املدينة بح�ضور �أكرث من  200موظف،
بح�ضور رئي�س البلدية ام�ين عنبتاوي ،د.كمال
�شوفانية مدير عام البلدية ،ولفيف من �أع�ضاء البلدية.
وبعد االف��ط��ار ،القيت كلمات ترحيبية ا�ستهلها
ع�ضو جلنة املوظفني ال�صحايف ح�سني ال�شاعر
ال��ذي ت��وىل عرافة االحتفال ،بكلمة ترحيبية عن
�أهمية اللقاء التقليدي الذي �أ�صبح �شعاره "بلدية
�شفاعمرو جتمعنا" من خالل جلنة املوظفني فيها.
افتتح الكلمات رئي�س البلدية امني عنبتاوي الذي
�أكد اعتزازه بهذا امل�شهد الذي يثلج ال�صدر ،و�أ�شاد
"بعمل جلنة املوظفني الد�ؤوب" ،م�ؤك ًدا "�أن �أي عيد
يف �شفاعمرو هو مبثابة عيد للجميع" ،و�أ�ضاف "�أن

املوظفني هم عمدة العمل البلدي يف تقدمي اخلدمات
للأهايل"،ومتنىاخلريواملحبةوعي ًدا�سعي ًداللجميع.
تلته كلمة مدير ع��ام البلدية د .كمال �شوفانية
قدم فيها التهاين للموظفني ،م�ؤك ًدا على الأج��واء
ال��رم�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي تتحلى ب��امل��ح��ب��ة وال��ت ��آخ��ي
وال��ع��ط��اء يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،ث��م ق���دم ن��واف
العامل التهاين للموظفني بهذه املنا�سبة املباركة.
ثم رحب رئي�س اللجنة عزيز �سواعد باحل�ضور
و�شكر كل من تربع لهذه الأم�سية وعلى ر�أ�سهم
البلدية واله�ستدروت وت�أمينات "العامل" كفر مندا،
وهن�أ احل�ضور مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد و�شكر
املوظفني على دعمهم بانتخابه ع�ضوًا يف اله�ستدروت
القطرية .واختتم احلفل ب�سحب يان�صيب على
ع�شرات اجلوائز تربع بها �أ�صحاب حمال جتارية.

م��ص��رع ال��ش��اب ج��م��ال ع��رس��ان إدري��س
م��ن عبلني ب��ح��ادث ط��رق يف ايطاليا
لقي ال�شاب جمال عر�سان �إدري�س ( 39عاما)
 ،من عبلني ،م�صرعه يف حادث طرق مروع يف
ايطاليا.وفجعت قرية عبلني بنب�أ م�صرع جمال،
الذي كان يقيم ويعمل هناك يف جمال ال�سياحة.
وقد تقرر دفن املرحوم يف ايطاليا ،حيث كان قد
ُو ِل َد هناك اي�ضا ،وله زوجة ايطالية وله ابن.
وق��د خ��رج وف��د م��ن اعبلني مكون م��ن عدة
ا��ش�خ��ا���ص للم�شاركة يف ج �ن��ازت��ه هناك.

اعتقال رج��ل ووال��دت��ه بتهمة ضرب
الزوجة الحامل والتسبب بمقتل جنينها
اع��ت��ق��ل��ت ال�����ش��رط��ة ،ه���ذا الأ����س���ب���وع� ،شابا
( 24عاما )ووال��دت��ه (  45عاما ) من قرية
عبلني ،ب�شبهة �ضلوعهما يف االع��ت��داء على
زوج���ة االب���ن البالغة  21ع��ام��ا وه��ي حامل
بال�شهر ال�سابع والت�سبب مب��وت جنينها.
ه���ذا وت��وا���ص��ل ال�����ش��رط��ة التحقيق يف ملف
اع��ت��ق��ال امل�شتبه ووال���دت���ه ب��االع��ت��داء على
ال��زوج��ة احل��ام��ل يف �شهرها ال�سابع ووالدة
جنينها ميتا يف م�ست�شفى ب��ن��ي ت�سيون يف
حيفا  ،بعد ثالثة اي��ام ق�ضتها رهينة العالج.

هذا ووفقا لل�شبهات والتقارير الطبية يرجح
والدة االم جنينها م��ي��ت��ا ج����راء تعر�ضها
وع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ل��ل�����ض��رب خ��ل�ال ح��م��ل��ه��ا .
ووف���ق ب��ي��ان ال�����ش��رط��ة ت��ب�ين ":ان ال�شرطة
���س��م��ح��ت ل��ل��م�����ش��ت��ب��ه ووال����دت����ه ب��ح�����ض��ور
ج���ن���ازة دف���ن اجل��ن�ين م���ع �أف�����راد اال����س���رة،
ق��ب��ل اع��ت��ق��ال��ه��م��ا وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات جارية" .
الحقا مت عرب حمكمة ال�صلح بعكا متديد فرتة
اعتقال امل�شتبه ووالدته امل�شتبهة ،وذلك حتى
نهار اليوم اجلمعة على ذمة التحقيقات اجلارية".

اق��ي��م ي��وم الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي يف �ساحة بلدية
�شفاعمرو ,ب��ازار خ�يري لبيع املالب�س ب�أ�سعار
رمزية مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي واقرتاب
عيد الفطر .وجاء هذا البازارمببادرة جمموعة من
الن�ساء املتطوعات يف جمعية ملبي�ش املنبثقة من
ق�سم اخلدمات االجتماعية يف البلدية ومتطوعات
م��ن جمموعة �شفاعمريات م��ن اج��ل التوا�صل
واالنتماء ومتطوعات من جمموعة حياكة �ستي,
وبدعم من ق�سم النهو�ض مبكانة املر�أة يف البلدية.
�ضم ال��ب��ازار املئات من قطع املالب�س اجلديدة
وم��ن اح���دث امل��ودي�لات ال��ت��ي ت�برع وج���اد بها
ا�صحاب املحالت الكرام يف �شفاعمرو املعروفة
ب�أهلها املعطاءين .وقد اهتمت املنظمات للبازار
على ان ال تتجاوز ا�سعار املالب�س اكرث من 20

�شاقلاً ،اذ ك��ان هنالك العديد م��ن القطع التي
ت��راوح ثمنها ما بني �شاقل اىل خم�سة �شواقل.
ويف ذلك اليوم بدت �ساحة البلدية كخلية نحل تعج
بالع�شرات من املتطوعات وقد زار البزار املئات
من �سكان �شفاعمرو واملنطقة الذين قاموا بالت�سوق
و�شراء املالب�س املعرو�ضة ب�أ�سعار رمزية فقط من
اجل ادخال الفرحة وال�سعادة بهذا ال�شهر الكرمي.
وك����ان ع��ل��ى ر�أ������س ال���زائ���ري���ن ال�����س��ي��د ام�ين
ع��ن��ب��ت��اوي رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة وعقيلته وبع�ض
امل�����س ��ؤول�ين م��ن ك��ب��ار م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة وع��دد
م���ن اع�����ض��اء ال��ب��ل��دي��ة مم���ن ي��ه��م��ه��م الأم�����ر.
وق��د الق��ى ه��ذا ال��ب��ازار جن��اح�اً منقطع النظري
وحظيت املتطوعات بالثناء وال�شكر والتقدير على
جهدهن وتكاثفهن من اجل وحدة �شفاعمرو واهلها.

سلطة اإلطفاء توصي بتعليمات وسبل
السالمة واألمان خالل احتفاالت عيد الفطر

عمم ك��اي��د ظ��اه��ر امل��رك��ز الإع�لام��ي واملتحدث
بل�سان �سلطة الإطفاء بيانا على و�سائل الإعالم
جاء فيه � ":أيام تف�صلنا عن عيد الفطر املبارك،
كل عام وانتم بخري ،وتقبل اهلل طاعاتكم ،تهيب
�سلطة الإطفاء باملواطنني �إتباع �سبل ال�سالمة
والأم��ان ،يف �إجازة العيد متمنني لكم عطلة �آمنة
و�سعيدة ،وتوخي احل��ذر عند �إ�شعال املواقد
و�إتباع كافة تعليمات ال�سالمة و�أهمها �إخماد
ال��ن�يران ب�شكل ك��ام��ل قبل م��غ��ادرة �أي مكان
�أوق���دت فيه ن��ارا �أث��ن��اء ال��ت��ج��وال يف احلدائق
العامة واملتنزهات الطبيعة �أو يف �أي مكان �آخر .
ن��ن��وه ل�����ض��رورة �إت��ب��اع تعليمات الأم����ان ،قبل
اخلروج للإجازة و�إغالق البيت لتحقيق الإجازة
�أمل�أمونة والتنبه للأطفال يف ال�سيارات ومعايري
ال�سالمة لأم��ن��ك��م ،و�أم��ن��ه��م يف ال�سفر و�أث��ن��اء
التنزه يف احلدائق العامة واملتنزهات القومية
الطبيعية ،يف اجازة العيد وف�صل ال�صيف عموما،
ل�سالمتكم نرفق ادناه تعليمات وتو�صيات �سلطة
االطفاء ،متمنني لكم اج��ازة عيد و�صيف َامن:
• عند قيامكم ب�إ�شعال موقد نار  ،يجب الت�أكد
من عدم وجود �أع�شاب �أو نباتات جافة يف منطقة
امل��وق��د م��ع �أف�ضلية �إي��ق��اده يف م�ساحة رملية.
• مم��ن��وع �إ���ش��ع��ال م��وق��د ب��ج��ان��ب �أو حتت
����ش���ج���رة وي����ج����ب امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ب��ع��د

 100م��ت�ر ع��ل��ى الأق������ل م���ن ال��ن��ب��ات��ات.
• ممنوع ر���ش ال��وق��ود على امل��وق��د وممنوع
رم����ي �أل����ع����اب ن���اري���ة �أو ب���خ���اخ���ات غ���از.
• ي��ج��ب ال���ت����أك���د م���ن وج����ود م����اء لإط��ف��اء
ال���ن���ار ويف ح��ال��ة ع���دم اط���ف���اء امل���وق���د يجب
ت��غ��ط��ي��ت��ه ب��ط��ب��ق��ة ك��ث��ي��ف��ة م����ن ال���ت���راب.
• �إ���ش��ع��ال ال��ن��ار يتم فقط م��ن قبل �شخ�ص
ب��ال��غ � ،أو �شخ�ص بعمر 16عاماً على الأق��ل
 ،ي��ك��ون م�����س��� ً
ؤوال ع��ن �إر�����ش����ادات ال�سالمة
والأم���ان وم�����س�� ً
ؤوال عن �إط��ف��اء ت��ام ملوقد النار
 •.مم�����ن�����وع ال����ق����ف����ز ف��������وق ال������ن������ار .
• �إذا ا�شتعلت النار مبالب�سكم ،ممنوع الرك�ض
( احلركة ال�سريعة تزيد من ا�شتعال النار)،
عليكم التدحرج على االر�ض حتى اطفاء النار.
• ممنوع ترك نار �أو جمر متقد بدون مراقبة!
• يجب الت�أكد م��ن �إط��ف��اء ت��ام للنار وتربيد
امل�ساحة بوا�سطة املياه او الرتاب ملنع ا�شتعال
اجل��م��رات امل��ت��وق��دة حت��ت ال��رم��اد م��ن جديد.
• ي�����ج�����ب ت����غ����ط����ي����ة اجل������م������ر ج����ي����دا
• بعد �إطفاء النار ،يجب االنتظار  10دقائق على
الأقل من �أجل الت�أكد �أن النار لن ت�شتعل من جديد.
• يف حالة ن�شوب حريق يجب �إخالء املنطقة فورا
و االت�صال بخدمات االنقاذ واالطفائية بهاتف
رقم  102و�إبالغهم عن املكان الدقيق للحريق.

054-4690887

HADI.ad.v
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من هنا وهناك

عميل بريطاني يكشف سرّ موت األمرية ديانا… قتلتها بأمر ملكي

فاج�أ عميل �سري متقاعد يُدعى جون هوبكنز حمبي
الأمريةالراحلةدياناب�سل�سلةاعرتافاتتتعلقمبوتها.
وق ّرر القيام بذلك بعد خروجه من امل�ست�شفى حيث
�أبلغه الأطباء ب�أنه قد ال يعي�ش لأكرث من �أ�سابيع قليلة.
وقال هوبكنز 80 ،عاماً� ،إ ّنه كان قات ًال ا�ستخباراتياً
ً
اغتياال كلفته بها وكالة اال�ستخبارات
وتورط يف 23
ال�بري��ط��ان��ي��ة ب�ي�ن ال��ع��ام�ين  1973و.1999
وذكر �أن مقتل الأم�يرة ديانا هو �أحد هذه املهمات.
ونقل عنه موقع «يورنيوزواير» �أنه عمل ل�صالح جهاز
املخابرات ملدة  38عاماً و�أنه كلف بقتل �أ�شخا�ص
ي�شكلون ً
خطرا على الأمن الداخلي للمملكة املتحدة.
وقال هوبكنز بح�سب املوقع �إن الأمرية الراحلة ديانا
كانت من بني �ضحاياه .و�أ�شار �إىل �أنها كانت �ضحية
فريدة لأنها املر�أة الوحيدة التي قتلها ولأنها الوحيدة
التي تنتمي �إىل �أ�سرة ملكية .و�أفاد ب�أنها �أي�ضاً ال�ضحية

الوحيدة التي كلفته هذه
الأ���س��رة بالتخل�ص منها.
وادع��ى الرجل الثمانيني
�أي�ضاً �أ ّن م�شاعر متناق�ضة
تنتابه ب�ش�أن اغتيال ديانا.
فهو يرى من جهة �أنها امر�أة
جميلة وطيبة وال ت�ستحق
امل���وت .لك ّنه يعترب �أنها
�شكلت يف الوقت نف�سه ً
خطرا
على ال��ع��ر���ش الربيطاين.
وقال« :كانت تعرف الكثري
من الأ�سرار امللكية .وكانت تكره العائلة وت�ستطيع
�إظهار ذلك يف �أي وقت ب�شكل علني .قال يل رئي�سي �إن
عليها �أن متوت و�إنه تلقى الأمر مبا�شرة من الأمري
فيليب .و�أبلغني �أن على الأمر �أن يبدو وك�أنه حادث.
مل �أكن قد قتلت ام��ر�أة من قبل وال �أم�يرة� .إال �أنني
�أطعت الأوام��ر .فعلت ذلك من �أجل امللكة والبلد».
وك�����ش��ف �أي�����ض �اً �أن ال��ق�����ص��ر امل��ل��ك��ي �أوع�����ز �إىل
و���س��ائ��ل الإع��ل��ام ب�����أن حت��ب��ك ق�ص�صها ب�شكل
ج��ي��د و�أن ت���روي الأح�����داث ب��ال��ط��ري��ق��ة نف�سها.
و�أ�ضاف هوبكنز �أنه ينتظر �أن يتم اعتقاله ب�سبب
اعرتافاته لكنه �أ�شار �إىل �أن هذا ال ي�شغل تفكريه
ً
كثريا .و�أو�ضح �أن التحقيق قد ي�ستمر لوقت طويل
و�أن���ه معقد ب�سبب ن��درة الت�سجيالت التي توثق
عمل جهاز اال�ستخبارات و�أن معظم زمالئه توفوا.

ام�����رأة ت��خ��ض��ع ل��ع��م��ل��ي��ات تجميل
مل���دة  11ع��ام��ا ل��ت��ت��ح��ول ل��ـ«ب��ارب��ي»
�أن��ف��ق��ت ام����ر�أة بريطانية �أم�����والاً ،على عمليات
التجميل لت�صبح �شبيهة ب��ال��دم��ي��ة "باربي".
خ�ضعت را���ش��ي��ل �إي��ف��ان��ز " 46عامًا" ،لعمليات
ال��ت��ج��م��ي��ل مل����دة  11ع���ام���ا ،ح��ي��ث ت�ضمنت
ت��غ��ي�ير ���ش��ك��ل اخل����دي����ن وال����وج����ه وال�����ش��ف��اه
وال��ف��ك وزي����ادة ح��ج��م ال�����ص��در وجت��م��ي��ل الأن���ف.
وق���ال���ت را����ش���ي���ل�" :أع�شق ال��دم��ي��ة "باربي"
و�أح�������س دائ���م���ا �أن���ه���ا �أق������رب ����ش���يء يل و�أن���ن���ا
�شخ�ص واح���د ،و�أ���س� ّم��ي نف�سي الدمية احلية".
وت���ب���ح���ث را�����ش����ي����ل �إي����ف����ان����ز ع�����ن ���ش��ري��ك
ح����ي����ات����ه����ا ����ش���ب���ي���ه ب����ال����دم����ي����ة "كني".

ميالنيا ترامب "تحتشم" يف البيت األبيض
الح��ظ خ�براء املو�ضة �أن��ه وبعد انتقال زوجة
الرئي�س الأمريكي ،ميالنيا ترامب ،من نيويورك
�إىل البيت الأبي�ض� ،أ�صبح لبا�سها �أقل �إث��ارة مما
كان عليه قبل انتقالها ،حيث �أنها الآن ال تف�ضل
الف�ساتني الفاتنة ،ومت��ي��ل �إىل ال���زي الر�سمي.
وظهرت ميالنيا يف �أول ي��وم لها بعد انتقالها �إىل
البيت الأبي�ض للعلن ،حيث كانت ترتدي بنطاال بنيا
ب�سيطا وبلوزة بي�ضاء� ،أما يف عيد ميالد زوجها،
اختارت بلوزة ف�ضفا�ضة وبنطاال بلون الكاكي.
وي�����ش��ار �إىل �أن ميالنيا ت��رام��ب ول��ف�ترة طويلة
مل تكن تريد االنتقال �إىل البيت الأبي�ض ،ولكن
بعد ذل��ك وافقت على العي�ش هناك مع زوجها.

س���ع���د ال����ح����ري����ري ي���ف���اج���ئ ف��ت��اة
ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��رض ل���ل���زواج م���ن ش��اب

تو�سط رئي�س جمل�س ال���وزراء اللبناين �سعد
احل��ري��ري لتزكية طلب زواج تقدم ب��ه �أحد
�أن�صاره �إىل فتاة هي الأخ��رى من منا�صريه
خ�لال حفل الإف��ط��ار ال��رم�����ض��اين ال���ذي �أقامه
ق��ط��اع امل��ه��ن احل���رة يف “تيار امل�ستقبل”.
وعقب كلمة احلريري ،طلب من ال�شابة دينا

دروي���������ش ال�����ص��ع��ود �إىل
امل�سرح ومن بعدها �صعد
ع�ضو مكتب ال�شباب بتيار
امل�ستقبل بالل املري ليطلب
منه الرئي�س احلريري �أن
يعرب عما ي��ري��ده للفتاة،
و�سط �صدمة ال�شابة التي
ح��اول الرئي�س احلريري
ت��ه��دئ��ت��ه��ا وم�����س��اع��دت��ه��ا
ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب الأم����ر.
وع�ب�ر ال�����ش��اب ع���ن ح��ب��ه ل��ل��ف��ت��اة م���ن خ�لال
�أب��ي��ات �شعرية �أل��ق��اه��ا عليها وع��ر���ض عليها
ال����زواج ب��ت��زك��ي��ة ال��رئ��ي�����س احل���ري���ري ال��ذي
�أنهى احتفاله بالعرو�سني ب�س�ؤال املدعوين
�أن ك��ان ه��ن��اك �أي �أح���د �آخ���ر ي��ري��د ال���زواج.

تجربة أب يف اإلقالع عن التدخني تُلهم الكثريين!
حقق �أب �إندوني�سي �شهرة وا�سعة عرب
م��وق��ع في�س ب���وك ب��ع��د م�����ش��ارك��ة �صور
لكمية م��ن الأوراق النقدية تثبت �أن
الإق�لاع عن التدخني يوفر �أم��واال طائلة.
كتب دي��ت��ا ���س��اري �أن���ه ق��رر الإق��ل�اع عن
التدخني يف نوفمرب  2015وادخار �أموال
 4علب �سجائر كان يقوم ب�شرائها يوميا
يف �صندوق كبري ،حيث وجد الأمر طريفا
يف البداية ،لكنه فوجئ ب�أن ال�صندوق مل
ي�ستغرق وقتا طويال ليمتلئ ب���الأوراق
النقدية ،بالإ�ضافة �إىل �أن املبلغ يكفي
ل�شراء دراج���ة ن��اري��ة مل�ساعدة عائلته.
ن��ال��ت جت��رب��ة الأب �إع���ج���اب �أك��ث�ر من
� 80أل���ف �شخ�ص ،و���ش��ارك املن�شور
�أك���ث���ر م�����ن � 75أل�������ف م�����س��ت��خ��دم.

فتاة سورية تجرب شابني على تقبيل قدميها يف تركيا!
ق��ام��ت ف��ت��اة ���س��وري��ة ب ��أخ��ذ ث ��أره��ا
م��ن ���ش��اب�ين ق��ام��ا ب�����س��رق��ة هاتفها
اجل����وال ب��ط��ري��ق��ة تعترب ���ش��ئ من
ال���ذل والإه���ان���ة ل���ه����ؤالء ال�شابني
بعدما �أرغمتهم على تقبيل قدمها
�أم��ام النا�س ويف �شارع عام برتكيا.
فقد ق��ام �شابان ب�سرقة هاتف فتاة
�سورية يف تركيا وهددوها بعد ذلك
بن�شر �صورها ،وج��اء �شرط الفتاة
له�ؤالء ال�شباب �أن يقوموا بتقبيل
قدمها �أمام النا�س يف �شارع عام ،مقابل
التنازل عن ال�شكوى التي رفعتها
لل�شرطة الرتكية ،و�سط انتقادات
كثيفة لفعل ال��ف��ت��اة ال��غ�ير قانوين
وكان عليها ترك املو�ضوع لل�شرطة
الرتكية ،ومنهم من �أيد فعل الفتاة.
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مقاالت

23.06.2017
يف م��داخ��ل��ت��ه ام����ام ن��س��اء ف��ي��ت��س��و يف دال���ي���ة ال��ك��رم��ل ح���ول ال��ه��وي��ة يف ال�ترب��ي��ة والتعليم:

العيد دمعة وابتسامة

حاتم حسون ":يجب إعادة النظر يف املنهاج التعليمي املعمول به يف مدارسنا"

ه��ن��ال��ك ح��ك��م��ة ���ص��ي��ن��ي��ة تقول� ":إذا �أردت �أن ت�����زرع ل�سنة
ف�����ازرع ق��م��ح��ا ،و�إذا �أردت �أن ت����زرع ل��ع�����ش��ر ���س��ن��وات ف����ازرع
���ش��ج��رة� ،أم����ا �إذا �أردت �أن ت����زرع مل��ئ��ة ���س��ن��ة ف����ازرع �إن�سانا".
من هنا نرى �أن عملية الرتبية والتعليم هي عملية مركبة وحتتاج اىل
�سنوات عديدة حتى نح�صل على ثمار اال�ستثمار يف االن�سان ،فعائد التعليم
هو على املدى البعيد ولي�س الآين ،امل�شكلة� ،أنك ل�ست الوحيد الذي يربي،
فهناك �شركاء لك يف العملية الرتبوية يدخلون بيتك دون �إذنك ،ي�ؤثرون
ب�شكل كبري على ابنائك وبناتك ،فالتلفزيون ،االيفون ،احلا�سوب ،ال�شارع،
الأ�صدقاء وغريهم ت�شاركك يف الرتبية �شئت ذلك ام ابيت ،وام��ام هذا
الكم الهائل من "املربني" تريد ان تربي ابنك او ابنتك وفق مبادئ وقيم
تربيت وترعرعت عليها منذ نعومة اظفارك ،فهل من املمكن حتقيق ذلك؟
�أحد �أهداف الرتبية هو بلورة هوية اجتماعية قومية ودينية ،وعلى املربي
ان يقود الطالب اىل هذه الهوية ،م�ستغال كافة امل�ضامني و�أ�ساليب التدري�س
املتوفرة لديه ،عندها� ،أي بعد بلوغ الهدف ي�ستطيع الطالب تبني هذه
الهوية وت�سري عليها الأجيال النا�شئة .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :أي
هوية نريدها نحن لطالبنا و�أي هوية يخطط لنا جهاز الرتبية والتعليم؟!
معاجلة هذا املو�ضوع يحتاج اىل مراجعة حول جهاز الرتبية والتعليم
املطبق يف امل��دار���س ال��درزي��ة خا�صة ،لن�ستك�شف م��ن خالله عوامل
اخللل التي حلقت بهذا اجلهاز واملنهاج املطبق من خالله� .إ�ضافة اىل
حماولة ال�سلطة وتدخلها املبا�شر ل�سلخ الطائفة الدرزية عن حميطها
العربي ،ل��ذا فقد د�أب���ت على ابعادها عن تاريخها وتراثها ولغتها،
باختالق تراث خا�ص وهوية م�شوهة� ،أدت اىل اخللل الذي ن�شري اليه
يف هذا املجال ليخرج الطالب ال��درزي بهوية م�شوهة ،ال هي �إ�سرائيلية
كاملة وال هي عربية كاملة ،بل �ضياع نف�سي ومعنوي يجعله غريبا
عن ذات��ه وثقافته وقوميته ب��دون ه��دف اجتماعي او انتماء را�سخ.
هذا ال�تراث اجلديد واملختلق ال��ذي �أوجدته امل�ؤ�س�سة احلاكمة ومن
خالل وزارة املعارف ،مثل ت�سمية :ال�تراث ال��درزي ،العربية للدروز،
العربية للدروز وما �شابه ذلك� ،أدى اىل ت�شويه تاريخ وتراث الدروز الذي
ن�ش�أوا عليه مئات ال�سنني يف بالد ال�شام حيث �سكنوا وعا�شوا ،يف حميط
عربي وكانوا وما زالوا ُيعتربون عرب �أقحاح ،هذا الت�شويه �أي�ضا �أدخل
�شبابنا و�أجياال متعاقبة يف متاهات ،حيث وجد الطالب نف�سه منقطعا
عن �شعبه وقوميته ولغته ،وباتت هويته م�شوهة ،م�شتتة ،وانتما�ؤه
مت�ضع�ضعا ومهزوزا .وهذا �أدى بالتايل لي�س اىل �سلخ �شبابنا الدروز
داخ��ل �إ�سرائيل عن قوميتهم ،بل اىل �سلخهم عن �أقربائهم واخوانهم
الدروز الذين يعي�شون يف الدول العربية املجاورة وخلق فجوة كبرية
بينهم يف املفاهيم واملعتقدات واالنتماءات ،فلم يعد ي�شعر الطالب يف
مدار�سنا بانتماء وا�ضح حمدد ،وبات عليه من ال�صعب �أن يعي�ش �ضمن
حميط عربي ن�ش�أ عليه �آبا�ؤه و�أج��داده من ناحية ،ومل يتمكن �أو مل ي�ش�أ

�أ�صحاب ال�سلطة من دمج ال�شاب ال��درزي باملجتمع الإ�سرائيلي ب�شكل
طبيعي ومقبول ،رغم احلديث عن حلف الدم ورغم اخلدمة الع�سكرية
التي ي�ؤديها �شبابنا �أ���س��وة باليهود دفاعا عن دولتهم كما يفرت�ض.
من هنا علينا �أال نتوقف عند م�س�ألة التح�صيل العلمي ونتائج البجروت
وغريها �أو االهتمام فقط بتح�صيل العالمات ،رغم �أهمية تلك النواحي وعدم
التقليل منها ،لكن الأ�سا�س يبقى يف توفري دفيئة تربوية �سليمة و�صحيحة
ت�شكل بو�صلة للطالب �أيا كان وخا�صة الدرزي يف حمورنا اليوم .ومن هنا
�أريد �أن �أ�شري اىل النموذج امل�سيحي يف بالدنا ،والذي يتقاطع يف كثري من
النواحي بو�ضعنا ووجودنا معهم يف حالة م�شرتكة وخا�صة ،لكي نرثي
�أفكارنا ون�ستفيد من جتارب الآخر بهدف �شق طريقنا نحو ما نريده من خري
وم�ستقبل واعد لأجيالنا ،وعندما نتحدث عن املدار�س الأهلية يجب �أن ن�ؤكد
�أن هذه املدار�س مل تن�سلخ عن جمتمعها ومل تتنكر ل�شعبها ،رغم ت�سميتها
مبدر�سة �أهلية �أو تتبع لطائفة معينة ،وحافظت على العامود الفقري
للطالب يف داخلها من حيث انتمائه اىل �شعبه وانخراطه يف كني�سته وخدمته
ملجتمعه ،و�أوج��دت تلك امل�صاحلة يف هوية الطالب مع وجود مركباتها
املختلفة واملتناق�ضة �أحيانا ،وهذا ما افتقرت اليه مدار�سنا الدرزية للأ�سف
و�أدخلت طالبنا يف �ضياع ومتاهات �أثرت بالتايل على حت�صيلهم العلمي.
م��ن ه��ن��ا ن���رى �أه��م��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��و���ض��وع ال��ه��وي��ة ب�شكل جدي
وعلمي وم��درو���س ،وع��دم اال�ستهانة به لأن��ه يقف يف �صلب العملية
الرتبوية وتقومي م�سريتها نحو االرت��ق��اء مبدار�سنا وطالبنا ،وهذا
ي�ستدعي �إع��ادة النظر يف املنهاج التعليمي املعمول به يف مدار�سنا.
ذكرنا يف بداية حديثنا عن تثقيف الطالب وبناء هويته ليخرج �صلبا ثابتا
ال تزعزعه الرياح ال�شرقية �أو الغربية .وبر�أيي �أن انتماءنا اىل البلد الذي
نعي�ش فيه �أمر ال جدال فيه ،فالدرزي يف �إ�سرائيل ينتمي اىل دولة �إ�سرائيل
كما ينتمي ال��درزي ال�سوري اىل �سوريا واللبناين اىل لبنان واالردين اىل
الأردن ،لكن يبقى الفارق بيننا وبني اخوتنا يف الدول املجاورة يف االنتماء
القومي ،ففي حني ال جند ت�أت�أة وحرية يف االنتماء القومي لدى �إخواننا يف
الدول املجاورة ،جند ذلك وا�ضحا لدى �أبناء طائفتنا يف �إ�سرائيل ،الذين
يعي�شون �صراعا بني انتمائهم العربي الذي جرى ت�شويهه ب�شتى الطرق
والعمل على زرع الكراهية حتى بني الدرزي وعروبته ،مما �أوجد حالة من
التنكر لالنتماء القومي دون �أن يتم اال�ستعا�ضة عنه بانتماء �آخر ،حيث ف�شل
يف �إيجاد انتماء �إ�سرائيلي ،لأن الدرزي اعترب �إ�سرائيليا يف التجنيد بينما بقي
عربيا عند احل�صول على رخ�صة بناء �أو م�صادرة �أر�ض �أو هدم بيت كما
حدث يف عدة مواقع يف القرى الدرزية ،هذا الت�شوه يف االنتماء �أوجد �أي�ضا
حالة من التباعد بني الدروز و�أبناء قوميتهم من امل�سلمني وامل�سيحيني يف
�إ�سرائيل ،واىل حالة من اجلفاء يف كثري من الوقائع حتى �أنه انت�شرت الآراء
امل�سبقة لدى كل الأطراف ،وتعر�ض الدروز اىل تنكر من قبل اخوتهم وقابل
الدروز ذلك مبزيد من التقوقع واالنغالق على �أنف�سهم يف مراحل �سابقة.

كوننا طائفة دينية رك��زت امل�ؤ�س�سة
على اب���راز العن�صر ال��دي��ن��ي وك�أنه
قومية (�أنظر اىل بند القومية يف بطاقة الهوية) ،وا�ستخدمته كذريعة
�أخ��رى لإبعاد ال��دروز يف هذا املجال وخلق خ�صو�صية خا�صة بهم ،يف
حني �أن هذا الأمر يف الدول املجاورة مل ي�أخذ هذا البعد اخلا�ص بالن�سبة
لأخوتنا الدروز وكانت هناك حالة من امل�صاحلة يف هذه الرتكيبة اي�ضاً.
و�إذا انتقلنا اىل املركب املدين يف الهوية ،ف�إننا جند �أنه يف املدار�س امل�سيحية
�أوجدت حالة من التوافق بني االنتماء للدولة ،باعتبار امل�سيحي مواطنا
يف دولته وعليه احرتام قوانينها ووجودها ،ويف نف�س الوقت املحافظة
على االنتماء القومي لل�شعب العربي ولغته وتراثه ،كما يتجلى من
خالل الفعاليات الالمنهجية يف تلك املدار�س ومنهاج اللغة العربية قبل
�أن تتحول اىل تابعة ل��وزارة املعارف الذي مل ي�ؤثر كثريا على نهجها.
باملقابل عا�شت مدار�سنا الدرزية ان�سالخا وا�ضحا عن لغتها وتراثها
العربيني ،و�أ�صابها ما �أ���ص��اب ال��غ��راب ال��ذي ن�سي م�شيته الأ�صلية
ومل يتمكن من تعلم م�شية احلجل ،فال بقي الطالب ال��درزي عربيا ومل
يتحول اىل �إ�سرائيلي ،مما زاد يف حريته وبلبلته ومل تتمكن مدار�سنا
من حل هذه املع�ضلة ،وك��ان لذلك ت�أثري لي�س على الناحية الرتبوية
فح�سب بل التعليمية �أي�ضا وعلى التح�صيل العلمي وعلى حياته.
ب��ن��اء ع��ل��ى ك���ل م���ا ت��ق��دم و�إزاء ال��و���ض��ع ال����ذي و���ص��ل��ن��ا ال��ي��ه،
ال ب���د ل��ن��ا و�أن ن��ت��ح��رك ن��ح��و ت��غ��ي�ير ال��و���ض��ع امل�������ؤمل وو���ض��ع
اق��ت�راح����ات ع��م��ل��ي��ة ،ي��ت��وج��ب ال��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا دون ت����أخ�ي�ر.
.1التوجه وزارة املعارف ب�إقامة جلنة م�ستقلة تعمل على درا�سة
امل��ن��ه��اج املتبع يف امل���دار����س ال���درزي���ة و�إع�����ادة النظر فيه وتقدمي
تو�صياتها ،على �أن تت�شكل م��ن خ�براء خمت�صني يف جم��ال الرتبية
والتعليم ميثلون ك��اف��ة ال��ت��وج��ه��ات م��ن �أب��ن��اء الطائفة وخارجها.
.2املبادرة اىل عقد حلقات فكرية ي�شارك فيها مثقفون وممثلو م�ؤ�س�سات
وهيئات ثقافية وتربوية ،للتباحث وتبادل وجهات النظر يف م�س�ألة الهوية
ومركباتها لدى الدروز يف البالد ،واخلروج بت�صور م�شرتك ور�ؤية متفق
عليها حول م�س�ألة الهوية يتم اعتمادها على ر�أ�س املنهاج الرتبوي اجلديد.
.3ال�سعي لتحويل مدار�سنا ال��درزي��ة الر�سمية اىل م��دار���س تعمل
بالن�سق املتبع يف امل��دار���س الأه��ل��ي��ة ،ت�شرف عليها جل��ان تربوية
م��ن خمت�صني وخ��ب�راء( .م��ن��ه��اج ،د���س��ت��ور ،فعاليات ال منهجية)
.4لنا تاريخ وتراث حافالن فال يعقل �أن ندر�س عن �أ�سماء يهودية بارزة
مثل عغنون وبيالك ،بينما يتم جتاهل �شخ�صيات كبرية لدينا �أمثال �شكيب
�أر�سالن وكمال جنبالط و�سميح القا�سم و�سلمان ناطور ونزيه خري وحممد
نفاع والقائمة تطول ،وهذا يجب �أن يتم من خالل منهاج تعليم معتمد.
.5حماورة ال�سلطات ب�صورة واق��ع��ي��ة ،عقالنية وع�صرية لئال
ي�ستمر امل�س�ؤولون با�ستغاللنا وا�ست�صغارنا واال�ستهانة بوعينا.

بقلم :معني أبو عبيد

�أيام معدودة تف�صلنا عن منا�سبة عيد
الفطر ،هذه املنا�سبة املرتقبة والعزيزة
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ،ف��ك��ل م��ن��ا ع��ل��ى و�شك
االنتهاء من و�ضع اللم�سات والهم�سات
الأخرية لر�سم لوحته وانتقاء �ألوانها.
لن �أقول �أن العيد غدا ،بكافة طقو�سه ،يف عداد املفقودين!
�إال �أين �أ�سمح لنف�سي �أن �أ�ؤكد �أنه خالل ال�سنوات الأخرية
بد�أ العيد يفقد من بهجته ومكانته ،وكادت البهجة تنهدم
حتى عند الأطفال ال�صغار الذين طاملا انتظروا اقرتابه
و�أجواءه الرائعة ،لكنّ الأو�ضاع امل�أ�ساوية والأزمات التي
ت�شهدها معظم بقاع العامل �أخذت معها الذكريات والأجواء
غ�صات �أليمة يف النفو�س ،فما عاد �شيء
املمتعة وتركت ّ
يفرح وي�سر القلب كيف ال وقد تعودنا على م�شاهد مقززة
م�ؤملة تدمع العيون ،تهز امل�شاعر ،وتق�شعر الأب��دان؟!
فهناك عائالت �أبيدت ،وبيوت هدمت و�أ�صبحت كومة ركام،
و�ش ِّرد الأطفال العزل ،كما �سلبت كرامة الن�ساء ،و�سيطر
القوي على ال�ضعيف ،فغاب �أمن و�أمان املواطن ،وانعدمت
امل�صداقية ،وكرثت وتفاقمت اخلالفات بني �أفراد الأ�سرة.
ال نعي معاين العيد و�أب��ع��اده الروحانية ،االجتماعية،
واالخالقية ،وال ن�سعى ون�ستغل هذه الفر�صة لإ�صالح
ذات البني وفتح �صفحة جديدة والرتفع عن ال�صغائر
لن�ستم َّر ونتوا�صل ،فالعيد وقفة خا�صة للإن�سان �أمام
نف�سه و�ضمريه ملحا�صرة الذات والتمعن بعمق لت�صحيح
الأخطاء والت�سامح!! فعلينا جميعً ا ،كما على املجتمع
ال���دويل وال���ق���ادة ،العمل على حم��ارب��ة جميع مظاهر
العنف والإره���اب وو�ضع ح � ّد لهذه امل�شاهد و�إ�سدال
ال�ستارة على ه��ذه امل�سرحية ،وبناء ج�سور التقارب
لدعم وبناء جمتمع ح�ضاري لننعم بفجر جديد يحمل
يف طياته الأم���ل و�إع���ادة الب�سمة �إىل وج��وه الأط��ف��ال.
�أع���اده اهلل على كل �إن�سان م�ؤمن باحلرية والتعاي�ش
ال�����س��ل��م��ي واح���ت��رام �أخ���ي���ه الإن�������س���ان وح���ق���وق���ه...
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منع األطفال من استخدام مفرقعات يف رمضان والعيد
مسؤولية األهل د .تيسري ال��ي��اس  :وس��ام��ك ف��خ��ر لنا
اإلع������������ل������������ام�������������������������ي أح������������������م������������������د ح���������������������ازم
كثرية ه��ي الأم���ور التي نعترب منغ�صات حلياة
الإن�سان� ،أوتندرج �ضمن �إطار املزعجات له �إن كان
ذلك يف احلياة اليومية ب�شكل عام� ،أو يف منا�سبات
معينة .وهناك على �سبيل املثال ظاهرة ا�ستخدام
املفرقعات النارية يف �شهر رم�ضان املبارك ،حيث
�أ�صبحت هذه الظاهرة تالزمنا خالل ال�شهر الف�ضيل
و�أي�ضاً خ�لال �أي��ام العيد ،متاماً مثل امل�سل�سالت
النتفزيونية .ثالثون يوما يعي�ش ال�صائمون م�سل�سل
املفرقعات بعد الإفطار دون الأخ��ذ بعني االعتبار
مدى الإزع��اج الذي تلحقه هذه املفرقعات للنا�س
ب�شكل ع��ام وللم�صلني واملر�ضى ب�شكل خا�ص .
الأمر الذي لفت انتباهي هو وجود �أطفال ي�ستخدمون
املفرقعات بالقرب من امل�ساجد عند �صالة الرتاويح
مما يعكر بو�ضوح �صفو احلياة الرم�ضانية .حتى
�أن بع�ض الأطفال يرمون املفرقعات ب�شكل مق�صود
�أمام املارة وال�سيارات ،الأمر الذي يحدث �إرباكاً
لل�سائقني قد تفقد ال�سائق ال�سيطرة عل �سيارته.
قبل �أي��ام قليلة قمت بعد �صالة املغرب بزيارة
رم�ضانية لعائلة �صديقة وجل�سنا يف �ساحة
ال��ب��ي��ت ،لأن اجل��ل��و���س يف ال��ه��واء الطلق منع�ش
للإن�سان ،خ�صو�صاً �إذا كانت هناك ن�سمات تخفف
من ح��رارة اجل��و .لكن املنغ�صات ال ت�ترك جما ًال
للتمتع بالن�سيم الطبيعي .فلم مي�ض على جلو�سنا
دق��ائ��ق حتى ب���د�أت �شظايا املفرقعات تطري هنا
وهناك .فتية من احل��ارة ي�ستخدمون مفرقعات
ن��اري��ة حت��دث �أ���ص��وات �اً م��دوي��ة �شديدة الإزع���اج
عابثني بالهدوء الرم�ضاين الذي يريده كل �صائم.
امل�شكلة �أن ه ��ؤالء الفتية لي�سوا غرباء� ،إمن��ا من
الأهل والأقرباء .قلت ل�صديقي امل�ضيف �أن يتدخل
يف الأم��ر ويتحدث مع الفتية لأن احلالة بالفعل ال
تطاق .ف�أجابني امل�ضيف ب�أمل وح�سرة� " ،أن �أهل
الفتية املزعجني هم من العائلة ،و�إذا ما حتدثت
�إليهم يزيدون من �إزعاجهم وال ي�أبهون مبا �أقول".

فا�ستغربت من جوابه مت�سائ ًال  :وماذا عن �أهلهم؟
فقال يل بح�سرة �أكرب من الأوىل " :خليها على اهلل يا
جارنا" .مبعنى �أن الأهل هم الذين ي�شجعون �أوالدهم.
�إن ا�ستخدام املفرقعات والألعاب النارية يف �شهر
رم�ضان والأع���ي���اد ،ظ��اه��رة ت���زداد انت�شارها يف
جمتمعنا ،وحتى يف كل تواجد ال�صائمني يف العامل
العربي .الأمر الذي يعترب ال مباالة و�إهما ًال متعمد ًا
بحق �أطفالنا .وتعترب ه��ذه الظاهرة املنت�شرة
يف جمتمعنا بال رقيب او ح�سيب ع��ادة �سيئة غري
�صحية ،تقلق ال�سكان وتعكر حياتهم وهدوئهم
��اج كب ٍري خا�صة بعد الإفطار،
ملا ت�سببه من �إزع� ٍ
إ�صابات بني الأطفالِ  ،الذين يقومون
وينجم عنها �
ٍ
بتفجري املفرقعات بعد �أذان االفطار حتى يف الليل.
ال �شك �أن من حق الأطفال االحتفال برم�ضان وب�أيامه،
ومن حقهم البحث عن �آليات ت�سلية تدخل الفرح
وال�سرور �إىل قلوبهم ،لكن لي�س با�ستخدام مفرقعات
و�ألعاب نارية ،تلحق �أ���ض��رار ًا ب�أج�سامهم ت�صل
�أحياناً �إىل (الطر�ش) �أو �إىل فقدان بع�ض �أ�صابع اليد.
ويرى بع�ض املخت�صني يف هذا الأمر "�أن ال�شرر �أو
ال�ضوء واحلرارة الناجمة عن ا�ستخدام املفرقعات،
كل ذلك يعد �سبباً رئي�ساً للإ�ضرار باجل�سم ،خا�صة
منطقة العني احل�سا�سة ،والرماد الناجت عن عملية
الإح�تراق ي�ضر باجللد والعني� ،إذا ما تعر�ض له
الطفل ب�شكل مبا�شر ،حيث ت�صاب العني بحروق
يف اجلفن �أو بدخول �أج�سام غريبة يف العني �أو
بانف�صال يف ال�شبكية ،وقد ي�ؤدي الأمر �إىل فقدان كلي
للعني وميكن �أن يت�سبب يف فقدان بع�ض الأ�صابع،
لأن اكرث مناطق اجل�سم تعر�ضا للحروق الأ�صابع
والذراعني والعني والوجه ،كما �أن املفرقعات ينجم
عنها �أخطار احلرائق والتلوث ال�صوتي الذي ي�سببه
انفجارها لأن دويها ي�ؤثر �سلباً على اجل�سم ،كما
ميكن للألعاب النارية �أن تلحق �أ�ضرار ًا بالأذن"
علماء م�سلمون تنبهوا خلطورة هذه املفرقعات وما

ينجم عنها م��ن م�ضار.
ول��ذل��ك �أ����ص���در املجل�س
الإ����س�ل�ام���ي ل�ل��إف���ت���اء يف
الداخل الفل�سطيني فتوى
حت � ّرم بيع املفرقعات ملا
فيها من الإزعاج وااليذاء
وال�تروي��ع ال��ذي يتنافى
مع �أخالقيات وذوقيات الإ�سالم .الدكتور م�شهور
فواز حماجنة ،رئي�س املجل�س الإ�سالمي للإفتاء،
�أو�ضح يف بيان له �أنه “يف الآونة الأخرية انت�شرت
ظاهرة الأل��ع��اب النارية واملفرقعات وه��ي عادة
�سيئة فيها �إيذاء للنف�س وال ّنا�س ،ف�ض ًال ع ّما يف ذلك
�شرعي وبغري
من �إ�ضاعة وتبذير للمال بغري وجه
ّ
منفعة وفائدة” ،وجاء يف الفتوى� :إنّ املفرقعات
تلحق الأذى ب�أج�ساد النا�س وممتلكاتهم ،فكم
من طفل قطعت �أ�صابعه واح�ترق ج�سمه؟! وكم
من بيت اح�ترق؟! وكم من �سيارة احرتقت جراء
ا�ستعمال هذه املفرقعات؟! �إ�ضافة ملا يف ذلك من
الإزع��اج والرتويع للنا�س الذي يعترب من الظلم،
وه��و ح���رام بكل ح��ال ب��ل وك��ب�يرة م��ن الكبائر.
ومب��ا �أن �أوالدن���ا ه��م ف��ل��ذات �أك��ب��ادن��ا ،ف ��إن الأه��ل
يتحملون امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الأم��ر ،فهم
الذين يعطون النقود لأوالده��م ل�شراء املفرقعات
اخلطرية وال يحذروهم من خماطرة ا�ستعمالها،
ناهيك عن ج�شع بع�ض البائعني الذين ي�ضربون
بعر�ض احلائط عواقب بيعهم املفرقعات للأطفال.
وامل��ف��رو���ض �أي�ضاً باملعلمني يف امل��دار���س حتذير
الطالب من خطورة ا�ستخدام املفرقعات ،وتقدمي
���ش��رح م�سهب لهم ع��ن ه��ذا الأم���ر ،للم�ساهمة يف
الو�صول �إىل نتائج �إيجابية .كما �أن �أئمة وخطباء
امل�����س��اج��د م��ط��ال��ب��ون �أي�����ض��ا بلفت ن��ظ��ر امل�صلني
�إىل كيفية �إر���ش��اد �أطفالهم ملنعهم م��ن ا�ستخدام
املفرقعات .عيد فطر �سعيد وكل عام و�أنتم بخري.
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ال�����وت�����ر ال����ه����ائ����م ي���رق�������ص ب��ي��ن �أن����ام����ل����ه ج��������ذ ًال .
ال�شجي ي�تر ّن� ُ�ح ف��رحً ��ا وه��و ُي��ع��ان� ُ�ق ف�ضاءاته..
وال � َّن� َ�غ��م
ُّ
وع�����ل�����م امل����و�����س����ي����ق����ى ي����ن���������ص����اعُ ل������ه ط�����ائ����� ًع�����ا ،
ف�����ت������أت�����ي ال������ ّث������م������ا ُر ي�����ان�����ع����� ًة ح������ل� َ
�����وة امل���������ذاق،
يو�شو�ش الوتر في�صدح  ،و ُيغازل النغمات فت�سمو  ،فرتتاح نف�سك
�سح ًرا مبنامتها البه ّية.
وك�أنيّ بك امام الطبيعة البكر تتج ّلى َ
َ
ُ
��اح اىل ه���ذا وذاك ان�����س��ان��ي��ت��ه اجل��م��ي��ل �ة امل���ل��� ّون���ة ب��امل��ح � ّب��ة ،
�أ����ض���ف ي���ا ����ص� ِ
العابقة ب�شذى ال��ع��ط��اء ،املُ��ت � ّوج��ة ب��االن��ف��ت��اح واال���س��ل��وب اجل��م��ي��ل ،وم��ن َث � َّم
لوحة جميلة
ام��زج هذا اخلليط اجلميل يف بوتقة واح��دة � ،ستح�صل حتمًا على
ٍ
�أط��ل� ْ�ق عليها  :الربفي�سور تي�سرياليا�س اب��ن �شفاعمرو ال��ب��ا ّر ،وال���ذي ح�صل
م� ّؤخ ًرا على جائزة �أف�ضل حما�ضر يف جامعة حيفا لعام  .... 2017و�سام �شرف
لي�س على �صدره فقط ،بل على �صدورنا جميعًا يف اجلليل؛ بل يف ك � ّل زاوي��ة
ومفرق وناحية يف هذه البقعة املقدّ�سة .و�سام نتباهى به ونرفع ر�ؤو�سنا �ش َممًا.
االرثوذك�سي
�أذكر فيما اذكر �أ ّننا ا�ست�ضفناه قبل حوايل خم�س �سنوات يف النادي
ّ
يف عب ّلني يف ليلة وهّ اب ّية  ،وكان يل َّ
ال�ش َرف الكبري ان اقدّمه ،فاحتفنا �أيمّ ا احتاف
بفنّ املو�سيقار الكبريعبد ال��وه��اب ومن��ط حياته وعبقريته وهم�سات عوده
وو�شو�شات وتره  ،حتى متنيت وقتها لو كان عبد الوهاب حيًّا وحا�ض ًرا لي�ص ّفق
عطري  ،هام�س احيا ًنا وعا�صف
معنا .كيف ال وحديثه ذو �شجون  ،ممو�سق ،
ّ
اخ��رى  ،ي�أخذك على جناح ال َّنغم اجلميل اىل دنيا الواقع واخليال يف � ٍآن واح��د .
ٌّ
العربي ؛ هذه
ومنتدح هذه ال ّث ّلة اجلميلة يف جمتمعنا
نفرح ون�شمخ
َ
حق وواجب علينا �أن َ
ّ
العربي يف البالد يزخر مبثل هذه الوجوه
فمجتمعنا
،
ًا
ي
عال
ؤو�سنا
�
ر
ترفع
التي
الكوكبة
ّ
النيرّ ة وهذه ال�شخ�ص ّيات املرموقة من ج ّراحني و�أط ّباء وحمامني وعلماء ومو�سيقيني
ور�سامني و�شعراء و�أدباء  ،الذين يربطون نهارهم بليلهم يف �سبيل
ومبدعني وف ّنانني ّ
ا�سعاد الآخرين  ،وادخال البهجة وامل�س ّرة اىل القلوب ؛ ك ّل القلوب .وما الربفي�سور
اليا�س �سوى واحد متم ِّي ٌز من اولئك  ،ان مل يكن يف طليعتهم ،لذا مل ُنفاج�أ حني �سارع
رئي�س جامعة حيفا جو�ستافو ما�ش لي�سبغ عليه املديح و ُيق ّلده و�سام التف ّوق واالبداع ..
هني ًئا لنا ب��ه وب�أمثاله  ،وهني ًئا لنا ب�أنا�س عمالقة متوا�ضعني كما ال�سنابل
امل�ل��أى ب��احل��ب��وب جت��ول وت�����ص��ول يف جمتمعنا ت���زرع حقولنا قمحً ا وخ�ي�رً ا..
د .اليا�س لن ابالغ ان قلت �أ ّنك عنوان �شموخنا ومو�ضع فخر لنا جميعًا ...و�أ ّنك ل ّونت
حياتنا الرتيبة يف كثري من الأحيان بنقرات عودك اجلميل ونغمات احلانك ال�شج ّية
وهم�سات روحك الأحلى ...ح ّل ْق ا ّيها املاي�سرتو الرائع فالن�سور ال تعرف الاّ القمم..
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تقارير خاصة

اوبتينايس تستمرّ يف التوسّع ،االنتقال اىل
املكاتب الجديدة وافتتاح فرع جديد واملزيد  ..طاقم عيادة كالليت يف عبلني ينقذ

ت�ستم ّر �شبكة اوبتيناي�س يف ح�صد الإجنازات والتو�سّ ع واملزيد من
العطاءللمجتمعبالإ�ضافة�إىلاحلمالتامل�ستم ّرةوالتي ّمتتخ�صي�صها
بح�سب الفئات املتنوعة التي تتالءم مع جميع �شرائح املجتمع.
وقد كان �شهر رم�ضان املبارك �شهر خري وبركة و�شهر �إجنازات،
َو َب � ْع � َد ُ
ال�شكر واحل��م��د هلل وف�ضلهّ ،مت االن��ت��ق��ال �إىل املكاتب
اجلديدة فوق بنك ليئومي يف جممّع �أبو عبيد يف باقة الغربية،
ومن هناك يت ّم �إدارة فروع ال�شبكة واملبيعات وكافة اخلدمات
امليدانية واالجتماعية واحل��م�لات الت�سويقية واملختربات.

و ّمت �أي�����ض �اً اف��ت��ت��اح ف��رع ج��دي��د يف مدينة الطيبة ليُ�صبح
ع��دد ال��ف��روع حتى ه��ذه اللحظة  16ف��رع �اً وق��ري��ب �اً �سيتم
اف��ت��ت��اح ال��ف��رع ال���ـ  17ع�شر يف ق��ري��ة ي��رك��ا ���ش��م��ا ّيل ال��ب�لاد.
ويجدر بالذكر �أن هذه الإجن��ازات اجلديدة ل�شبكة اوبتيناي�س
مل متنع من اال�ستمرار يف تقدمي احلمالت لزبائن ال�شبكة ،بل
ّمت تكثيف احلمالت التي القت الإقبال يف جميع فروع ال�شبكة.
وذلك بالإ�ضافة �إىل �إط�لاق حملة ح�صرية ل�شبكة اوبتيناي�س
ل�شريحة امل�سنني من ابناء اجليل الذهبي فوق الـ  67عاماً
ومنحهم فحو�صات نظر �شاملة ومالئمة نظارات لهم بح�سب
احلاجة واملقا�سات ،وكان ذلك جماناً وعطا ًء بال مقابل مقدماً
من �إدارة ال�شبكة �إىل فئة اجليل الذهبي ،وجاءت هذه اخلطوة
للت�سهيل عليهم احل�����ص��ول على ال��ن��ظ��ارات وت��وف�ير معاناة
االنتظار الطويل �أم��ام �صناديق املر�ضى وامل�ؤ�س�سات املانحة
التي حتتاج �إىل جمهود وعناء كبريين ،وا�ستطاع ح��وا ّيل �ألف
م�سن احل�صول على املنحة املقدّمة ،وق��د الق��ت ه��ذه اخلطوة
ا�ستح�سان امل�سنني ،مما دفع الكثريين �إىل �إب��راق ر�سائل ال�شكر
والعرفان لإدارة �شبكة اوبتيناي�س على ما تقدمه يف �سبيل اخلري.

حياة طفل إختنق بقطعة من اللحم

و�صل هذا الأ�سبوع اىل عيادة كالليت يف عبلني ،طفل يف
الثامنة من عمره تغري لونه اىل الأزرق بعدما �إت�ضح انه
�إختنق �أثناء تناوله الطعام بقطعة من اللحم التي �سببت
ب�إن�سداد جمرى التنف�س ب�شكل جزئي .حل�سن احلظ و�صل

الطفل اىل العيادة وهو ما زال يتنف�س لكن ب�صعوبة �شديدة.
امل��م��ر���ض��ة جن��م��ة ع��ب��ا���س ،م��دي��رة ق�سم التمري�ض يف
ال��ع��ي��ادة ،با�شرت يف ع�لاج الطفل ،بعدما �أدرك طاقم
ال��ع��ي��ادة خ��ط��ورة و���ض��ع الطفل ال�صحي بحيث كان
يتنف�س ب�صعوبة و ُي��خ��رج م��ن فمه اللعاب واملخاط.
كما و�أ�ستدعت �سيارة الإ�سعاف لنقله اىل امل�ست�شفى
فقد �أ�شارت املمر�ضة �إىل �أن م�ستوى الأك�سجني يف دم الطفل
كان منخف�ض ،مما �إحتاج لو�صله بالأك�سجني ومتابعة حالتة
عن كثب .كما وقام طاقم املمر�ضات بالعناية وتهدئة والدة
الطفل التي �إ�صطحبته اىل العيادة للعالج .ي�شار اىل �أنه مت
�إنقاذ حياة الطفل ونقله اىل امل�ست�شفى لإ�ستمرار تلقي للعالج.
بعد �إمت���ام م��راح��ل ال��ع�لاج ب ��أي��ام ع��اد الطفل لعيادة
ك�لال��ي��ت يف ع��ب��ل�ين ب��رف��ق��ة �أه���ل���ه ل��ت��ق��دمي ال�����ش��ك��ر
ل��ط��اق��م ال��ع��ي��اده ع��ل��ى ع��م��ل��ه��م و�إن���ق���اذه���م حل��ي��ات��ه.
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صحتك يف العيد الفطر السعيد

بعد ص��ي��ام شهر رم��ض��ان ..جسمك  3مشروبات طبيعية تخلصك من عسر الهضم يف العيد
ي��م��ت��ل��ك أوع���ي���ة دم���وي���ة ج��دي��دة

ب��ع��د ���ص��ي��ام ���ش��ه��ر رم�����ض��ان �أ���ص��ب��ح ج�سمك
مي��ت��ل��ك �أوع����ي����ة دم���وي���ة ج����دي����دة ،بح�سب
م���ا ي����ؤك���ده ال��دك��ت��ور جم���دي ب�����دران ،ع�ضو
اجل��م��ع��ي��ة امل�����ص��ري��ة للح�سا�سية وامل��ن��اع��ة.
*ال�������ش���راي�ي�ن :وه�����ي الأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة
ال������ت������ي ت������غ������ذي �أع�������������ض������اء اجل���������س����م.
*الأوردة :وه����ي ال���ت���ي حت���م���ل ال�����س��م��وم
وال����ن����ف����اي����ات م�����ن �أع�����������ض�����اء اجل�������س���م.
*ال�شعريات الدموية :وهي متثل  80%من الأوعية
الدموية ،وهي �أ�صغر الأوعية الدموية يف اجل�سم.
*احل���اج���ز ال���دم���وي :وه���و م��ت��واج��د يف امل��خ
وي�سمح لبع�ض امل���واد الأ�سا�سية ،مثل امل��اء
والأك�سجني والغلوكوز باملرور �إىل املخ ،ولكنه
مينع دخ��ول البكترييا وامل���واد اخلطرة للمخ.
وي�ؤكد بدران �أن ال�صيام يزيد من تركيز هرمون
الغريلني ،ال��ذي ي�سبب ال�شعور ب��اجل��وع ،ما
ي�سمح للج�سم بالتخل�ص م��ن ال�سموم وحرق
الدهون ،م�ضيفاً �أن الغريلني من�شط قوى لإفراز
هرمون النمو من الغدة النخامية ،وله دور يف
تنظيم عملية التمثيل الغذائي ،كما �أن هناك عالقة
قوية بني الغريلني والقلب والأوعية الدموية.
وي�شرح ت��أث�ير الغريلني على القلب وتكوين
وتنظيف الأوعية الدموية ،فيقول �إنه يعمل على
تنظيم تركيز الكال�سيوم داخل اخلاليا ،والوقاية من

موت خاليا القلب ،وحماية خاليا
القلب من ت�أثري ال�شوارد احلرة،
وال��ت��ح��ك��م يف ح��ج��م ال�����س��وائ��ل
وحمتوياتها من الأيونات داخل
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وخ��ارج��ه��ا.
وت���ث���ب���ي���ط �إج�����ه�����اد ال�����ش��ب��ك��ة
الإن��دوب�لازم��ي��ة يف خاليا القلب،
وه���ي �شبكة م��ن الأن��اب��ي��ب يتم
من خاللها نقل املواد بني �أجزاء
اخل��ل��ي��ة ،وت��ق��وم ب��دع��م العديد
م��ن العمليات احل��ي��وي��ة ،مثل:
ت��خ��ل��ي��ق ال��ب�روت��ي�ن ،وخ��ف�����ض
�ضغط ال��دم املرتفع ،وتعزيز وظائف الأوعية
ال��دم��وي��ة وح��م��اي��ة احل��اج��ز ال��دم��وي يف امل��خ.
ت��أت��ي للغريلني ودور ال�صيام يف حتفيزه مما
يعزز تكوين الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،وي��ق��ول خبري
املناعة �إن الأب��ح��اث �أث��ب��ت وج��ود عالقة قوية
ب�ين الغريلني وتكوين الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،فهو
له وظائف وقائية للقلب والأوعية الدموية عن
طريق حتفيز من��و الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،وتوفري
�شبكة �أوع��ي��ة دم��وي��ة ج��ان��ب��ي��ة ج��دي��دة توفر
�إمدادات الدم للأن�سجة املحرومة منه� ،أو املهددة
ب��امل��وت ،كما ي��ق��وم بتعزيز وظ��ائ��ف ال�شرايني
ال��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ذى ال��ق��ل��ب نف�سه ،ويوقف
ت��ط��ور ت�صلب ال�شرايني التاجية وال�شرايني
ب�شكل ع��ام ومينع التهاب الأوع��ي��ة الدموية.
ويك�شف �أن للغريلني ً
دورا �آخر يف اخلاليا املبطنة
للأوعية الدموية ،وهي طبقة ن�شطة من اخلاليا
تغطي جتويف الأوع��ي��ة الدموية م��ن الداخل،
وتف�صل جدار الأوعية الدموية عن الدم املار يف
جتويفها ،وامل�ساحة الإجمالية التي تغطيها هذه
اخلاليا يف البالغني هي  1000مرت مربع تقريباً.
ويقول �إن الغريلني يقوم بدعم وتن�شيط هذا احلاجز
االنتقائي للغاية ،مما يلعب ً
دورا حا�سماً يف احلفاظ
على توازن الأوعية الدموية واتزان ال�سوائل فيها.

احذري إغراء حلويات العيد اللذيذة!

ل��دى تناول كميّات �إ�ضافية من �صنوف احللوى
وال�شوكوالتة ،يقوم اجل�سم مبوازنة تلك الزيادة
ب��إن��ت��اج كميّات ك��ب�يرة م��ن "الأن�سولني" ،وه��ذا
الأخ�ير هرمون يفرزه "البنكريا�س" للتخ ّل�ص من
"الغلوكوز" الزائد وتقليل ن�سبة ال�سكر يف الدم ،ما
ي�سبّب انخفا�ضاً ً
حادا يف امل�ستوى الطبيعي ل�سكر
الدم الذي قد ينتج عنه زيادة الرغبة بتناول املزيد
من الطعام وال�شعور امل�ستمر باجلوع ،ف�ض ًال عن
الإ�صابة بالتعب والإره��اق .كما ي�ؤدّي الإ�ستهالك
الزائد من "الغلوكوز" �إىل زي��ادة تخزين الدهون
باجل�سم و�صعوبة التخ ّل�ص منها .ويف هذا الإطار،
تفيد بحوث �أن �إفراز كميّات كبرية من "الأن�سولني"

لفرتات زمنية طويلة ،قد يجعل خاليا اجل�سم ال
ت�ستجيب للـ "�أن�سولني" ب�صورة طبيعية ،ما ي�ؤ ّثر يف
امت�صا�ص "اجللوكوز" والدهون بطريقة �صحيحة
وي�صيب اجل�سم بحال تدعى "مقاومة الأن�سولني"
والتي قد ت�ؤدّي �إىل زيادة الوزن ب�شكل تراكمي ،وقد
ترفع احتمالية الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري.
ويق�سّ م الباحثون "الكربوهيدرات" �إىل فئات ثالث،
هي :عالية ومتو�سطة ومنخف�ضة ،وذلك طبقاً ملدى
�سرعة حتوّلها �إىل �سكر الدم يف اجل�سم ،مبعنى �أنه
ك ّلما ارتفعت القيمة ال�سكرية للطعام� ،إزدادت �سرعة
ا�ستجابة اجل�سم لإفراز "الأن�سولني" ،ما يزيد الرغبة
يف تناول املزيد من تلك الأطعمة كاحللويات ال�شرقية
واملعمول ب�أنواعه والب�سكويت وال�شوكوالتة.
ويف امل��ق��اب��ل ،ي��ع � ّد ان��خ��ف��ا���ض القيمة ال�سكرية
للأطعمة دلي ًال على �ضعف ا�ستجابة اجل�سم لإفراز
"الأن�سولني" يف الدم نتيجة البطء يف حتوّل الطعام
�إىل �سكر الدم ،ما يحافظ على ن�سبة ال�سكر بالدم عند
حدّها الطبيعي كتناول الألياف واحلبوب الكاملة.

م���ع اق��ت��راب ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ،ال
ي�ستطيع البع�ض اال�ستمتاع بلذة الطعام نتيجة
م�شاكل ع�سر اله�ضم ،نتيجة وج��ود ا�ضطرابات
يف ال��ع�����ص��ارة اله�ضمية �أو �إن���زمي���ات املعدة
ال��ت��ي ينتج عنها غ���از ون��ف��خ��ة وح��رق��ة وتقي�ؤ
�أو �شعور بثقل امل��ع��دة ،الأم���ر ال���ذي ق��د ي�ؤثر
على احل��ال��ة املزاجية والنف�سية لل�شخ�ص قد
تنعك�س على �سعادته وفرحته با�ستقبال العيد.
�إىل �أن هناك بع�ض امل�شروبات الطبيعية التي ت�ساعد
بفاعلية يف التخل�ص من ع�سر اله�ضم يف العيد ،يبقى
من ال�ضرورى احلر�ص على تناوله عند ال�شعور
مب�شاكل يف امل��ع��دة وم�شاكل ه�ضمية ..وهى:
م���������������ش�������روب ال������ن������ع������ن������اع ال�������داف�������ئ
النعناع يعد واحدا من �أهم امل�شروبات ال�ساخنة
التي حتتوى على العديد من العنا�صر ال�صحية
ك��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم وامل��اغ��ن�����س��ي��وم وال��ف��و���س��ف��ور
وفيتامني" ،"A، Cكما �أن النعناع يعد غنيا

باحتوائه على م�ضادات الأك�سدة التي
ت�ساعد يف التخل�ص من كثري من املتاعب
اله�ضمية وال�صحية ،ي�ساهم النعناع
بفاعلية النعناع يف ع�لاج ا�ضطرابات
املعدة وع�سر اله�ضم ،مبا يحتويه من
زي���وت ط��ي��ارة تق�ضي على ال��غ��ازات
وتخفف من انتفاخ البطن وخ�صو�صا
الأمعاء ،ميكنك �إ�ضافة الأوراق الطازجة
من النعناع �أو الأوراق املجففة لكوب
ال�شاى ،للتخل�ص من م�شاكل ع�سر اله�ضم يف العيد.
م�����������������������������ش��������������روب ال����������ق����������رف����������ة
تعد القرفة من الأع�شاب الطبيعية الفعّالة التي
تلعب دورا مهما وف��ع��اال يف حت�سني وت�سهيل
عملية اله�ضم ،حيث �إنها ت�ساعد على عالج �أغلب
�أع��را���ض ع�سر اله�ضم كاالنتفاخات وت�شنجات
املعدة ،ميكنك �إ�ضافة ملعقة �صغرية من م�سحوق
القرفة لكوب من امل��اء املغلي وتناوليه دافئا.
م�������������������������ش������������روب ال����������ب����������اب����������وجن
يعترب م�شروب البابوجن واحدا من �أهم امل�شروبات
والأع�شاب الطبيعية التي تتميز بخوا�ص مذهلة
ت�ساهم على تهدئة املعدة وترطيبها ،ل��ذا ف�إن
م�شربو ال��ب��اب��وجن يعد ع�لاج��ا ف��ع��اال للتخل�ص
م��ن م�شاكل ع�سر اله�ضم ،ميكنك ت��ن��اول كوب
م��ن ���ش��اي ال��ب��اب��وجن ع���دة م���رات خ�ل�ال اليوم
لي�ساعد على تهدئة املعدة وعالج ع�سر اله�ضم.

ع������ادات س��ل��ب��ي��ة ت��ج��ن��ب��ي��ه��ا يف أي�����ام ال��ع��ي��د

هناك الكثري من العادات ال�سلبية التي نتبعها يف
العيد ،حيث تكرث العزائم والوالئم ولقاءات الأهل
والأحبة ،مما يجعل االلتزام بالأنظمة الغذائية
وقواعد وقوانني احلمية �أمر يف غاية ال�صعوبة.
وعلى الرغم من �أن �أيام العيد قليلة �إال �أنها قد حتدث
تغريا ً
ً
كبريايفوزنكو�صحتكولذلكيجبااللتزامقدر
الإمكان بالقواعد ال�صحية وجتنب العادات ال�سلبية
التي من �ش�أنها �أن تلحق ال�ضرر ب�صحة اجل�سم.
ويف ه��ذا امل��ق��ال �سنخربكم ع��ن بع�ض ال��ع��ادات
ال�سيئة ال��ت��ي يتبعها ال��ك��ث�يرون منا يف العيد
والتي تعود بالكثري من ال�ضرر على �أج�سامنا
ك���ي ت��ت��م��ك��ن��وا م���ن جت��ن��ب��ه��ا واالب���ت���ع���اد عنها.
ت�������ن�������اول ال�����ك�����ث��ي��ر م�������ن الأط������ع������م������ة:
يف العيد يتناول ال�شخ�ص الكثري من الأطعمة
واحللويات دون حدود وقيود ،ولكن على الرغم
من �أننا قد نظن �أن هذا �أم��ر طبيعي وم�ؤقت �إال
�أنه كثري اخلطورة على �صحة اجل�سم حيث يزيد
ال���وزن ،ويلبك الأم��ع��اء ،ول��ذل��ك يجب االنتباه
�إىل ن��وع��ي��ة وك��م��ي��ة ال��ط��ع��ام امل��ت��ن��اول يف العيد
وع��دم الإ���س��راف يف تناول الطعام واحللويات.
ع������������دم مم�������ار��������س�������ة ال������ري������ا�������ض������ة:

ق��د ال ت�سمح ال��ظ��روف يف
العيد ملمار�سة التمارين
ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وخ�صو�صاً
م��ع قلة ال��وق��ت وا�ستقبال
ال�������ض���ي���وف وزي���������ارات
املعايدات ،مما يتيح الفر�صة
للدهون كي تتكد�س ولذلك
م��ن ال�����ض��روري تخ�صي�ص
ً
ق�صريا
وق���ت م��ه��م��ا ك���ان
مل��م��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ض��ي��ة يف ال��ع��ي��د.
ال�����������س�����ه�����ر ل�������������س������اع������ات ط�����وي�����ل�����ة:
يعترب العيد فر�صة لل�سهر لفرتات طويلة ،خ�صو�صاً
و�أن ال�سهر وقلة النوم �ستجعل ت��وازن اجل�سم
خمت ًال و�ستزيد من التوتر والقلق ،كما �أن ال�سهر
�سي�ستنفذ طاقاتك وي�ضر ب�صحتك .ولذلك احر�صي
على النوم ً
باكرا لتحافظي على �صحتك وجمالك.
ع��������������������دم ت���������������ن���������������اول امل��������������������اء:
يحتاج اجل�سم للكثري من املاء يومياً للحفاظ على
رطوبته ،خ�صو�صاً و�أن اجل�سم �سيحتاج �إىل كميات
كبرية من املاء ليعو�ض ما فقده من ال�سوائل خالل
�شهر رم�ضان .حيث يعترب املاء من �أهم العنا�صر
ال�ضرورية للج�سم حتى يتخل�ص من �سمومه.
ولذلك احر�صي على تناول ليرتين من املاء يومياً.
ت�������ن�������اول ال�����ك�����ث��ي��ر م�������ن احل�����ل�����وي�����ات:
يف العيد و�أثناء تبادل الزيارات والذهاب للمعايدة
يتم تقدمي الكثري م��ن حلويات العيد ك�ضيافة
ي�صعب رف�ضها ،ولكن بالطبع ف�إن تناول احللويات
بكرثة �سيزيد من وزن��ك .لذلك من ال�ضروري �أن
تتجنبي تناول احللوى يف كل منزل تزورينه.
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الفن

ريا..السيدة فريوز تهدي محبيها
أخ ً
"ملني" ،ن��ان��س��ي ع���ج���رم ت��ح��ت��ف��ل ب��زوج��ه��ا
دائماً! نحن �أ�صدقاء و�أثق به ً
كثريا

�أك�ثر من � 7سنوات انتظر حمبو ف�يروز لرتويهم
بجديدها�أوحتىبطلةمنها�.أكرثمن�7سنواتعلى�آخر
عمل لها (�ألبوم �إيه يف �أمل) وع�شاق ال�سيدة ينتظرون.
�إىل �أن �أت��ت املفاج�أة بجرعات �صغرية ،ت�شربها
حم��ب��وه��ا ،م�����س��اء ال���ث�ل�اث���اء ،ب ��أغ��ن��ي��ة "ملني".
الأغنية التي ج��اءت �ضمن �ألبوم جديد �سي�صدر
يف � 22سبتمرب املقبل حت��ت ع��ن��وان " ببايل"،
�أت��ى �إه���داء لزوجها امللحن وامل ��ؤل��ف املو�سيقي
ال��ل��ب��ن��اين ع��ا���ص��ي ال��رح��ب��اين يف ذك����رى رحيله.
فعلى �صفحة " فريوز" الر�سمية على تويرت التي
تديرها ابنتها رمي���ا ،كتب ف��وق ���ص��ورة قدمية
لعا�صي � ":أُ�ص ّلي على طريقتي اخلا�صة� .أتذ ّكره

والأُغنية الأخرية �أو الن�شيد الأخري
من كل م�سرحيّة �أو رواية ،هديّة ل ُه".
ويف حني� ،أتت ردات الفعل �إيجابية
ال بل مهللة من قبل جمهور متعط�ش
ل�سماع �أي �شيء من "جارة القمر"،
خرقت بع�ض الأ�صوات القليلة اجلو
العام م�شرية �إىل �أن الأغنية مل ت�أت
على قدر ما يتوقعه "الفريوزيون"
����س���واء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال��ل��ح��ن �أو
الكلمات ،من عمالقة بحجم فريوز.
�إال �أن فريوز ،ا�ستبقت على ما يبدو
�أي رد فعل � ،إذ علقت على �صفحتها على تويرت يف
 19يونيو ،مغردة بكالم قدمي لعا�صي" :ال يمُ كن
لأحد �أن يُ�سمّي نف�سه ً
جديدا �أو قدمياً �أو ثور ّياً .الذي
�سَ يُ�سمّيه ويقيّمه يف النهايةُ ،هم النا�س والزمان".
ويف الأغ���ن���ي���ة اجل���دي���دة ت�����س ��أل ف��ي��روز "ملن
ت�سهر ال��ن��ج��م��ات ومل����اذا ال تختفي العتمة"..
يذكر �أن "ملني" م�ستوحاة م��ن العمل الأ�صلي
"ملن ت�سهر النجمة" ال��ذي كتبه بيري ديالنوي
وحل��ن��ه ل��وي�����س �أم����ادي وج��ي��ل�برت ب��ي��ك��ود ،وقد
مت ���ض��ب��ط��ه��ا م���ن ق��ب��ل ���س��ت��ي��ف ����س���ي���دوي� ،أم���ا
تكييف ال��ك��ل��م��ات ف ��أت��ى ع��ل��ى ي��د رمي���ا رح��ب��اين.

نادين نجيم تهاجم سريين عبد النور!!!

انتهت عالقة ال�صداقة التي كانت جتمع النجمتني
اللبنانيتني نادين ن�سيب جنيم و�سريين عبد النور،
هذه العالقة التي بد�أت تت�أزم بعد جناح نادين
ال�ساحق يف م�سل�سل (ن�ص يوم) ،العام املا�ضي،
وغ�يرة �سريين العمياء من �صديقتها وحثها
جلمهورها على مهاجمة نادين ن�سيب جنيم التي
كتبت تغريدة جاءت كردة فعل وت�ضمنت التايل:
(فيكن تروحوا تن�ضبوا عند معلمتكن .قرفتونا كل
ال�سهرة نك�ش ودبان وبرغ�ش! كفانا زبالة) وكل
ذلك ق�صدت به �سريين ولكنها مل تعرتف �أنذاك..
من هنا بد�أت العداوة بني �سريين ونادين تكرب
ي��وم�اً بعد ي��وم ،وت��أجّ ��ج��ت ب�سبب ال��ـ Fans
وتدخالتهم ،حتى ج ّنت نادين جنيم من ت�ص ّرفات
�سريين ومعجبيها الذين ال يرتكونها �إال ويع ّلقون
بال�سلبي �ضدها متهمني �إياها ب�أنها فا�شلة ،وكل ذلك
ح�صل من دون تدخل �سريين لإنهاء هذه املهزلة
مبا �أ ّنها كانت تعترب نادين �صديقتها املق ّربة.
هجوم فانز �سريين عبد النور وتغريدة نادين
كانت بداية للحرب ال��ب��اردة بني ال�صديقتني،
لكن عالقتها ب��دت مت�أزمة �أث��ن��اء حفل الإفطار

ال��ذي �أقامه املنتج اللبناين
���ص��ادق ال�����ص � ّب��اح (ال��ع��ام
امل��ا���ض��ي) ح��ي��ث ت��واج��دت
كل من النجمتني ،لك ّنهما مل
يتك ّلما مع بع�ضهما وال حتى
�ألقتا ال�سالم على بع�ضهما
البع�ض ،وكان التجاهل �سيّد
املوقف بينهما ،ورف�ضتا �أن
تلتقطا ال�صور التذكارية مع
بع�ضهما كما جرت العادة.
�إال �أن الأو�ضاع عادت لتكون
عادية بني نادين جنيم و�سريين عبد النور حتى
ح ّلت نادين �ضيفة على برنامج (جمموعة ان�سان)
مع الإعالمي على العلياين حيث �أ ّكدت بطريقة غري
مبا�شرة �أن �سريين غارت من جناحها ال�ساحق يف
(ن�ص يوم) ،وقالت( :جناح “ن�ص يوم” العام
املا�ضي ،مل يتحمّله الكثريون .تعر�ضت ملواقف
ك��ث�يرة وو�صلتني ت��غ��ري��دات ك��ث�يرة ،ولك ّني
الحظت �أن “فانز” �إحدى الفنانات بد�أوا يتكلمون
“طالع نازل” مع �أنه مل تكن توجد م�شكلة مع
فنانتهم� .أن��ا �أع��رف ً
جيدا �أن “الفانز” ال ميكن
�أن يفعلوا �أي �شيء من دون توجيهات الفنان
ومن �شدة �إنزعاجي كتبت التغريدة التالية):
(فيكن تروحوا تن�ضبوا عند معلمتكن .قرفتونا
كل ال�سهرة نك�ش ودبان وبرغ�ش! كفانا زبالة)
وتابعت نادين موجهة كالمها �إىل �سريين �أي�ضاً دون
�أن تذكرها( :يف تلك الفرتة كنا �صديقتني ً
جدا وال
�أعرف ما �إذا كان “الفانز” الذين غردوا لهم عالقة
بها �أو بفنانة �أخرى للإيقاع بيننا .وطاملا �أن الآخر
مل يقم بو�ضع ح ّد ف�أنا و�ضعته ون�شرت التغريدة).

زوج��ه��ا طبيب الأ���س��ن��ان اللبناين دك��ت��ور ف��ادي الها�شم،
نان�سي ع�
ه��ن��أت
�����زوج�ج�ق��رم��،ري��� ًب���ا
اللبنانية�����س�������أت�
النجمة��������رم�� :
جن�������وى ك�
مبنا�سبة ع��ي��د الأب ،م ��ؤك��دة �أن دوره م��ع ابنتيها (م��ي�لا) و(�إي��ل��ا) ،ال يمُ ��ك��ن الإغ���ف���ال عنه
ن�شرت نان�سي �صورة لفادي برفقة ميال و�إيال وعلقت قائلة“ :كل عام وكل الآب��اء الرائعني بخري”.
وك�������ان�������ت ن����ان���������س����ي ق�������د ط������رح������ت ف�����ي�����دي�����و ك����ل����ي����ب (ح�����ا������س�����ة ب�������ي�������ك) ،م���ن
�أل����ب����وم����ه����ا الأخ�����ي����ر (ن����ان���������س����ي  ،)9وح�����ق�����ق ال���ك���ل���ي���ب م���������ش����اه����دات ع���ال���ي���ة.

ن���ج���وى ك������رم :س����أت����زوج ق��ري��بً��ا

ك�����ش��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة جن���وى ك���رم ع���ن م�����ش��روع
زواج���ه���ا ال�����ذي ���س��ت��ع��ل��ن��ه ق���ري��� ًب���ا ،وق��ال��ت
�إن��ه��ا تعي�ش ق�صة ح���ب ،و���س��ت��ت��زوج قريبًا
وخالل حلولها �ضيفة مع الإعالمي علي العلياين
يف برنامج جمموعة �إن�سان عرب قناة ،mbc
حتدّثت ك��رم لأول م��رة عن معلومات خا�صة
ً
مرتبطا قبل
عن حبيبها اجلديد ،فقالت �إنه كان
ذلك ،و�أن ال عالقة لها ب�إنف�صاله ،كما �أكدت �أنه
من نف�س ديانتها وال يوجد عرثات �أمام عالقتهما.
ون��ف��ت ك��رم �أن ت��ك��ون ه��ي �سبب يف �إنف�صاله
وق��ال��ت" :لو كنت �سببًا يف ذل��ك لإنتحرت"،
و�أ���ش��ارت اىل �أن��ه��ا ل��ن تخفي زواج��ه��ا �إذا مت
بالفعل ،لأن �أي �سيدة تتمنى �أن ي��ك��ون لها
�شريك حياة ،وه��ي متلهفة لتجربة الأمومة.

ياسمني عبد العزيز تستفز الجمهور والنجوم
رغم �أن النجم
حممد رم�ضان
ت�����ع�����ر������ض
الن���ت���ق���ادات
ال���������ع���������ام
امل��ا���ض��ي بعد
ت�صر يحا ته
ب�أنه رقم واحد
ب����ال����درام����ا،
و�أن م�سل�سله
" الأ�سطورة"
حظي ب�أعلى ن�سبة م�شاهدة ،لكن يا�سمني عبد
العزيز وقعت يف نف�س الفخ هذا العام ،حيث �أكدت
م� ً
ؤخرا �أن م�سل�سلها "هربانة منها" حظي ب�أعلى
ن�سبة م�شاهدة ،و�صرحت قائلة�" :أنا رقم واحد"،

لتتعر�ض ملوجة كبرية من ال�سخرية على فاي�سبوك.
وحاول البع�ض عقد مقارنة بينها وبني رم�ضان،
م�ؤكدين �أن الأخ�ير حقق جناحاً ً
كبريا بالفعل
من خالل م�سل�سله ،لكن م�سل�سل يا�سمني مل يحظ
بن�سبة م�شاهدة جيدة ،وهو ما ت�ؤكده الأرق��ام
والإح�صائيات الر�سمية ،والتي ح�صرت �أعلى ن�سب
م�شاهدة هذا العام بني الزعيم عادل �إمام مب�سل�سله
"عفاريت عديل عالم" ونيللي كرمي مب�سل�سل "لأعلى
�سعر" ،و�أمري كرارة مب�سل�سل "كلب�ش" ،بينما غاب
ا�سم يا�سمني من هذه الإح�صائيات التي اعتمدت
على ن�سب امل�شاهدة على يوتيوب ومعايري �أخرى.
وات��ه��م البع�ض يا�سمني ب��ال��غ��رور والبع�ض
الآخ����ر �أك���د �أن��ه��ا ت��ع��رف ج��ي� ً
�دا �أن��ه��ا ال تقول
احل��ق��ي��ق��ة ول��ك��ن��ه��ا ق���ررت �أن ت�ستخدم جملة
رم�ضان للبحث عن �إث��ارة اجلدل ولفت الأنظار.

ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﻓﻲ ﻋﺒﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺄﻋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﻭﺃﺻﺪﻕ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ

ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ

ﻣﺘﻀﺮﻋ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﻳﻨﻌﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ

ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺒﻠﻴﻦ
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الحالة الفلكية فى عيد الفطر وتوقعات االبراج ايام العيد
�أنت توّاق للعمل وال �سيّما العمل ال�سريع ،ومتيل
اىل اتخاذ قرارات جريئة ومت�سرّعة �أحياناً .قد يكرث
العمل عليك وترتاكم امل�س�ؤوليات .قد تتعرّف �إىل
احلمل هواية جديدة �أو تقيم �صداقات مميّزة مع �أنا�س
جُ دد �أو تلتقي �أ�صدقاءك القدماء ،فت�ستعيد معهم
ذك��ري��ات امل��ا���ض��ي .جتنب ك��ل م��ا ي�سبب ارتفاع
�ضغط ال��دم ،وح��اول �أخذ الأم��ور بروية وهدوء.

ال�ث��ور

عليك التزود بالثقة بالنف�س ،والإقدام من دون خوف .ال
تخ�ش و�ضع ال�شروط وتو�سيع الآفاق ،بالآمال الكبرية
حتقق بع�ض الأح�ل�ام� ،شرط �أن تعمل بوعي وحكمة،
و�أن تبتعد عن الأوه���ام واالرجت���ال .حل�سن احل��ظ �أن
الأمور تهد�أ ،فت�شعر باالنفراج� ،أو جتد احللول .ي�سود
جو من التفاهم حميطك العائلي واملهني ،وقد حتررت
من بع�ض القيود �أو الأث��ق��ال ،فرتتاح نف�سياً و�صحياً.

يتيح �أم��ام��ك ه���ذا ال��ي��وم ف��ر���ص��ة تنفيذ بع�ض
امل�����ش��اري��ع� ،أو التقدم ببع�ض ال��ع��رو���ض ولقاء
بع�ض املعنيني بها .قد تعرف مغازلة جديدة او
جوزاء ت�ستقطب � ً
أ�شخا�صا خ ّالقني او تبد�أ رومن�سية
مم��ي��زة ،ق��م ببع�ض ال��ن�����ش��اط غ�ير االع��ت��ي��ادي،
واخرت لعبة ريا�ضية خفيفة مار�سها مع العائلة.

امليزان

العقرب

القو�س

قد جتد نف�سك ً
حائرا �أم��ام اجتاهني �أو خيارين .تهد�أ
الأح��وال نوعاً ما ،فتطالب بحقوق� ،أو ت�سعى لإيجاد
حلول لبع�ض الأزمات� ،أو ما يثري ال�شكوك والف�ضائح
ويعقد الأو���ض��اع� ،أو ي�ضعك �أم��ام ���ض��رورة الدفاع
عن نف�سك �إذا ارتكبت �أخ��ط��اء يف املا�ضي .قد يعني
لقاء على ال�صعيد العاطفي ك�شفاً لبع�ض احلقائق
املربكة� ،أو اعرتافات مذهلة� ،أو مواجهات عا�صفة.

قد يحاول بع�ض ال��زم�لاء يف العمل حتذيرك
من �أي خطوة ناق�صة ،لكنك مل تكرتث ،وقد
تدفع الثمن .ال ت�ترك جم� ً
�اال للم�صطادين يف
امل��اء العكر ،يف التدخل بينك وب�ين ال�شريك،
بل عالج الأمور بهدوء� .سارع �إىل اخلروج من
حالة الغ�ضب التي تعي�شها ،وجتنب التدخني.
ق��د تعي�ش ح��ال��ة م��ن ال��غ�يرة والتملكية واالنفعاالت
ال�شديدة .وق��د تفر�ض عليك ظ��روف العمل اخل�ضوع
لدورات ت�أهيلية خا�صة ،وهذا لي�س معيباً ،بل هو جر�أة
منك لتح�سني و�ضعك .ال حت��اول فر�ض ال��ر�أي �أو قمع
�شخ�صية �أح��د .قد ي�صعب فهمك �أو تبدو ت�صرفاتك
للحبيب �أنانية وف ّظة .تبدو �أمام ناظري الآخرين �صاحب
قامة مم�شوقة ور�شيقة ،و�صحة جيدة يح�سدونك عليهما.

ك� ْن حم��اي� ًدا وحافظ على ب��رودة �أع�صابك وعالج
امل�ستجدّات بحكمة ورو ّي���ة� .إ ّن الأو���ض��اع متق ّلبة
وت��دع��و اىل احل��ذر يف التعامل معها .ح��ذار مغبّة
اال� �س��د اخل�ل�اف���ات وال��ع��دائ��ي��ة وال���ك�ل�ام اجل�����ارح ،فهي
تهدّد العالقة املت�أرجحة �أو اجل��دي��دة بالرتاجع.
الأج�����واء امل��ري��ح��ة م��ت��واف��رة وم�����س��اع��دة للقيام
ب�����أي ن�����ش��اط ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً ع��ل��ى �صحتك.

يبدو الو�ضع العام متقلباً وقد ينذر ببع�ض امل�شكالت
املهنية �أو رمبا بقلق على �أحد الوالدين �أو �أفراد
الأ�سرة .ميتحن هذا اليوم ا�ستعدادك للوقوف اىل
اجل���دي جانب احلبيب ،وحتمّله يف الأيام ال�صعبة .لن تعاين
العالقة املتينة امل�صاعب ،لكنك مدعو �إىل �صونها
من التحديات واال�ستفزازات .تكون حمط �أنظار
اجلميع ،وتلفت بر�شاقتك وبن�شاطك امليحطني بك.
�إذا كنت م� ّ
�وظ� ً�ف��ا �أو �صاحب عمل ح���رّ ،جت ّنب
توقيع العقود �أو اتخاذ ق��رارات حا�سمة لأ ّنه يوم
هادئ و�ضعيف غري واعد بت�سويات �أو انفراجات
الدلو ع��ل��ى الإط��ل��اق! مت��ي��ل اىل الأج�����واء الب�سيطة
والبعيدة عن ال�صخب وتفرح بتعاطف احلبيب
مع تط ّلعاتك وميولك .ت�شارك يف �سباق يقام يف
ً
املنطقة التي تقيم فيها ،ومت�ضي يوماً
ممتازا.

قد يعرت�ض �أحدهم على م�شاريعك وتوجيهاتك ويعرقل
خطواتك ،ما ي�ؤثر �سلباً يف ثقته بالنف�س فتعيد احل�سابات.
املهم �أن تنت�صر على نف�سك و�أن حتلل الأو�ضاع مبو�ضوعية
العذراء حمافظاً على اعتزازك بالنف�س .قد تراوح الأمور مكانها ثم
تتبدل ،ما يجعلك تنطلق مبغامرة جديدة من دون �أن
ترتك لك وقتاً لفراغ .ال تبذل ً
جهدا م�ضاعفاً يف �أعمال ل�ست
�أنت م�س�ؤول عنها� .أترك الأم��ور لأربابها و�أرح نف�سك.

�إن��ه يوم ناجح ج� ً�دا ،وهو يبعد املخاوف التي �أقلقت
أق�ضت م�ضجعك .ها �أنت مرفوع الر�أ�س مبت�سماً
راحتك و� ّ
لأ ّن احلظ يرافقك وي�سهّل �أعمالك .تتمتع بلقاءات عذبة،
وبالفعل ال تعر هفوات احلبيب اهتماماً ،الأم��ر الذي
احل��وت �سيقرّب امل�سافة بينكما ويجدّد العواطف وينع�شها.
�إذا �أح�س�ست �أن و�ضعك ال�صحي يتح�سن ،فهذا جراء
تطبيق �إر�شادات �أ�صحاب االخت�صا�ص يف جمال التغذية.
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 1ب�ي�ن ي��دي��ك – وع����اء اخل��م��ر  2-دل��ي��ل ك�����ش��ف��ي –ط��ائ��رة حربية  3-م��ن ف��ق��دت زوج��ه��ا – م��ارك��ة �سيارات
 4خا�صم – نهر افريقي  5-زفت – حركة و�صوت خفي– واظ��ب على ال�س�ؤال  6-حَ �سَ بَ – �شاحنة بالأجنبية
 7وا ٍد يف امل�������غ�������رب – �����ض����ع����ف ّورق
 8م���ارك���ة م��ن��ظ��ف��ات – م��ق��ي��ا���س �أر�����ض����ي – عائلةت��اري��خ��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة  9-ن���ائ���ب يف ال��ب�رمل����ان ال��ل��ب��ن��اين
 10-ن�����ف�����اق ال����ب���������ض����اع����ة – ه����ي����ئ����ة ول������ون

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1احدى االم��ارات العربية املتحدة  2-مدينة ا�سبانيةقدمية – عائلة نائب لبناين راح��ل  3-جبل مرتفع �شامخ
– ي�سبق املطر – انت بالأجنبية  4-يف الوجه – حمافظة
عراقية  5-حرث الأر�ض – ليمون تعرفه العامة بالبو�صفري
 6عائلة ادي��ب روم��اين راح��ل من اعظم �شعراء القوميةالرومانية  7-ماركة غذاء للأطفال – قليل احلظ  8-عا�صمة
كارولينا ال�شمالية – من الفاكهة  9-حمل وم�سكن – مرف�أ
فرن�سي  10-مقدم برامج راح��ل ك��ان يعرف بظريف لبنان

�إذا كنت ت�شعر ب�أنك ل�ست بحال طبيعية ،تر ّقب خروج
روح��ك املغامرة لتعوي�ض ما فاتك من الوقت ،وال
�سيما �أن يف داخلك قوة ال ميكن �إيقافها � ً
أبدا .احلوار
ال�سرطان الهادئ هو ال�سبيل الأف�ضل لتنعم مع ال�شريك بحياة
هادئة ،فتجد �أن الأمور �أكرث �سهولة مما كنت تتوقع.
و�ضعك ال�صحي اكرث من جيّد ،و�سريافقك هذا الأمر
م��دة ال ب�أ�س بها� ،شرط توافر ال��ظ��روف املنا�سبة.
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