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عيييييييييد فييييطيييير مييييبييييارك

وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من  يوم السبت الموافق 24/06/2017 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

حايك حبيب  شفيق 

وأخواته إخوته  إبنته,  أبنائه,  الفقيد,  زوجــة 
ــاق  ــب ــل س وال  ــــك  ــــاي ح ال  وعـــــمـــــوم 
ـــــم  ـــــاؤه ـــــب ـــــس اقـــــــربـــــــاؤهـــــــم وان
ـــــرو والــــــــخــــــــارج  ـــــم ـــــاع ـــــف فــــــــي ش
ـــــم لــــمــــشــــاركــــتــــهــــم  ـــــك ـــــون ـــــدع ي
ـــــن  ـــــي ـــــع ــــــــــــداس وجـــــــنـــــــاز االرب ق
الغالي الــذكــر  طيب  فقيدهم  لنفس  راحـــة 

فريد) (ابو 
وذلك  يوم السبت الموافق 24/06/2017 في تمام الساعة السادسة مساًءا

في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو
ال اراكم اهللا مكروها بعزيز

 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

كركبي لحام  عزيز  عايدة 

ولحام   كركبي  ال  وعموم  الفقيدة  وأبناء  إبنة 
أقـــربـــاؤهـــم وأنــســبــاؤهــم فـــي شــفــاعــمــرو
ــم ــه ــت ــارك ــش ــم ـــكـــم ل ـــدعـــون ـــــارج ي ـــــخ وال
ـــــن ـــــي ـــــع قـــــــــــــداس وجــــــــنــــــــاز األرب
ـــــنـــــفـــــس فــــقــــيــــدتــــهــــم راحـــــــــــــة ل
ــــــة  طـــــيـــــبـــــة الـــــذكـــــر ــــــي ــــــال ــــــغ ال

 (ام نبيل)

cello fashion

תשילו שפרעם רחוב 306

وذلك في تمام الساعة السابعة من  مساء يوم الخميس الموافق 29/06/2017 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

ادوار رفول بحوث

وإخوته  أخته  بناته,  أبــنــائــه,  الفقيد,  زوجــة 
وعموم ال بحوث وال عوض اقرباؤهم وانسباؤهم 
ــــــــخــــــــارج  ــــــــي شـــــفـــــاعـــــمـــــرو وال ف
ــــهــــم  ــــمــــشــــاركــــت يــــــدعــــــونــــــكــــــم ل
ـــــن  ـــــي ـــــع قـــــــــــــداس وجــــــــنــــــــاز االرب
الغالي ــر  ــذك ال طيب  فقيدهم  لنفس  راحـــة 

بحوث) (ابو 
وذلك في تمام الساعة السابعة من  مساء يوم الخميس الموافق 29/06/2017 

في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 
ال اراكم اهللا مكروها بعزيز

 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

بحوث(بيراخ) سليم  أنيسة 

أبناء الفقيدة , بناتها وعموم ال بحوث وال بيراخ 
ــــــــاؤهــــــــم وانـــــســـــبـــــاؤهـــــم  ــــــــرب اق
ــــــــخــــــــارج  ــــــــي شـــــفـــــاعـــــمـــــرو وال ف
ــــهــــم  ــــمــــشــــاركــــت يــــــدعــــــونــــــكــــــم ل
ـــــن  ـــــي ـــــع قـــــــــــــداس وجــــــــنــــــــاز االرب
الغالية الــذكــر  طيبة  فقيدتهم  لنفس  راحــة 

(ام فريد)
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رم�ضاين  �إف��ط��ار   , عمر  �لظاهر  قلعة  يف  �لثالثاء  م�ضاء  �قيم 
بح�ضور  �لربيطانية  و�ل�ضفارة  �ضفاعمرو  لبلدية  م�ضرتك 
�ع�ضاء  �لبلدية,  و�د�رة  رئي�س  �لبالد,  يف  �لربيطاين  �ل�ضفري 
و�ضخ�ضيات  �ملتابعة  جلنة  رئي�س  بلدية,  �ع�ضاء  كني�ضت, 
�لعربي. و�ملجتمع  �ضفاعمرو  من  ودينية  و�ضيا�ضية  �جتماعية 

�لكرمي  باحل�ضور  ذياب  عزيزة  �ل�ضيدة  �حلفل  عريفة  رحبت 
عنبتاوي  �مني  �لبلدية  لرئي�س  �ملركزية  �لكلمة  كانت  حيث 
م�ضيحًيا  �و  كنت  م�ضلًما  �ضفاعمرو  يف  "�نا  فيها:  �أك��د  و�لتي 
�ن�ضان,  فانا  يهودًيا  �و  عربًيا  �واًل,  �ضفاعمرٌي  فانا  درزًي��ا  �و 
منا,  لكل  �ن��ا,  �دم��ٌي  فل�ضطينًيا  �و  ��ضر�ئيلًيا  �و  �جنليزًيا 
كلنا  �ن�ضان  هو  �ضيء  �أي  يكون  �ن  وقبل  هو  ما  يكون  �ن  قبل 
يف  �لتو��ضل  فعاليات  ت�ضتمر  �ن  ي�ضعدين  و�ح��ًد�.  رًب��ا  نعبد 
وبني  بيننا  لتعاون  خري  فاحتة  هو  �الف��ط��ار  وه��ذ�  رم�ضان 
و�ضعبنا  بلدنا  و�ه��ل  بلدنا  مل�ضلحة  �لربيطانية  �ل�ضفارة 
�ضعيد. فطر  عيد  للجميع  متمنًيا  كلمته  و�ختتم  ه��ذ�  كله" 

"�نه  و��ضاف:  باحل�ضور  ك��وري  ديفيد  �ل�ضفري  ورح��ب  كما 
هنا  �ملقد�ضة,  رم�ضان  �أيام  يف  نحتفل  �ن  �ضروري  دو�عي  ملن 
ترييز�  �لربيطانية  �ل��وزر�ء  رئي�ضة  قالت  كما  �ضفاعمرو.  يف 

نحتفل  �ن  جميعا  علينا  يجب  �لرم�ضانية,  ر�ضالتها  يف  ماي 
و�الخال�س  للدين  وكانعكا�س  لل�ضالم  كمهرجان  برم�ضان 
يل  �ملهم  من  �نه  هنا,  من  �لبع�س.  بع�ضها  من  �لنا�س  ليقّرب 
و�ضركائنا  ��ضدقائنا  مع  �ملنا�ضبة  نت�ضارك  �ن  �ضخ�ضي  ب�ضكل 
�ل�ضفارة  عالقة  يف  فخور  �أنا  ��ضر�ئيل.  يف  �لعربي  �ملجتمع  يف 
�قوى  �رتباط  �رى  �ن  و�آمل  �لعربي  �ملجتمع  مع  �لربيطانية 
�مل�ضتقبل." يف  هنا  �لعربي  و�ملجتمع  بريطانيا  ب��ني  حتى 
خطيب  هناء  �لقا�ضية  �ضفاعمرو  بلدية  كرمت  �ملنا�ضبة  وبهذه 
�ل�ضرعية  �ملحاكم  يف  �ضرعية  قا�ضية  �ول  من�ضب  تولت  و�لتي 
�لعربي  وللمجتمع  �لعربية  للمر�أة  �جناز  يعترب  تن�ضيبها  الن 
عنبتاوي  �مني  �ل�ضيد  �لبلدية  رئي�س  �لقا�ضية  و�ضكرت  كافة. 
يجتمع  �ن  وه��ام  كبري  الإجن��از  "�نه  و��ضافت:  �لتكرمي  على 
جميع  تنك�ضر  خاللها  من  و�لتي  �الفطار  مائدة  على  �جلميع 
�جلميع" ب��ني  و�مل�����ض��احل��ة  �لت�ضامح  ويتحقق  �حل��و�ج��ز 

حتدث يف �الحتفال كل من �ل�ضيخ �ضياء خالدي و�ل�ضيخ يو�ضف 
�بو عبيد و�لق�س �لكانن فوؤ�د د�غر �لذين �كدو� على �همية هذ� 
�حلدث �لذي يجمع �جلميع على مائدة و�حدة مباركة. �ختتم 
عبود. و�ضيم  �لفنان  من  �لعود  على  عزف  مبقطوعة  �حلفل 

بييلييدييية شييفيياعييمييرو واليييسيييفيييارة الييربيييطييانييييية 
الييظيياهيير عمر إفييطييار يف قييلييعيية  تييقيييييمييان حييفييل 

�ضباق  يف  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �ضوفانية  نعمان  �لهو�ئيه  �ل��درج��ات  متناف�س  ف��از 
�لدر�جات �لهو�ئية  يف �لنم�ضا وذلك يف �ل�ضباق �لدويل �لذي جرى هناك قبل �يام .
ه���ذ� ومي���ار����س ن��ع��م��ان �ح�����رت�ف ���ض��ب��اق �ل����در�ج����ات م��ن��ذ ن��ع��وم��ة �ظ��ف��اره 
الجن�����از�ت  ي��ط��م��ح  وه����و  ح��ي��ات��ه  يف  �الول  ي��ع��ت��رب  �الجن������از  ه����ذ�  و�ن 
..ه��ن��ي��ًئ��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ر���ض��م��ي��ة  �مل�����ض��اب��ق��ات  ���ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  م�ضتقبال  ك��ب��رية 

الطالب ايهم نعمان شوفانيه  )13عاما( 
سباق  يف  الييثييالييثيية  املييرتييبيية  يحصد 
النمسا   يف  العاملي  الهوائية  الدراجات 

لبطريركّية  �لبطريركّي  �ملدّبر  �أ�ضدر 
�لّروم �مللكّيني �لكاثوليك �ملطر�ن يوحّنا 
��ضم  ا  ر�ضميًّ خالله  �أعلن  بياًنا  جنربت 
�لبيان:  يف  وج��اء  �جل��دي��د.  �لبطريرك 
�مللكّيني  �ل����ّروم  ب��ط��ري��رك��ّي��ة  "ي�ضرُّ 
بطريرك  �نتخاب  نباأ  �إع��الن  �لكاثوليك 
�لغبطة  �ضاحب  وه��و  للّطائفة  جديد 
�لكّلّي  �لعب�ضي  يو�ضف  �لبطريرك  �ل�ّضّيد 
�ل�ّضينود�س  �آباء  و�إّن  و�لوقار.  �لّطوبى 
�لبطريرك  غبطة  ي�ضكرون  �إذ  �ملقّد�س 
غريغوريو�س �لّثالث حّلام على خدماته 
�ضنًة,  ع�ضر  �ضبعة  ط���و�ل  �لكن�ضّية 
يهّنئون بطريركهم �جلديد مّتحدين معه 
وعاملني على �زدهار �لكني�ضة د�عني له 
�لعمر."   وط��ول  و�ل��ّن��ج��اح  بالّتوفيق 

مو�ليد  م��ن  ه��و  �جل��دي��د  و�لبطريرك 
تابع   20/6/1946 يف  دم�����ض��ق 
�لقدي�س  مر�ضلي  جمعية  يف  در��ضاته 
حيث  �لبول�ضيني(  )�الآب����اء  بول�س 
بو�ضع   6/5/1973 يف  كاهنا  �ضيم 
�خلام�س.  مك�ضيمو�س  �لبطريرك  يد 
ب��ع��د ت��ول��ي��ه ع���دة وظ��ائ��ف رع��وي��ة 
و�لتعليم )ال �ضيما يف جمال �ملو�ضيقى 
�ل��ل��ي��ت��ورج��ي��ة( �ن��ت��خ��ب رئ��ي�����س عام 
�نتخب   .13/7/1999 يف  للجمعية 
�لبطريركية  �ل���د�ئ���رة  يف  �أ���ض��ق��ف 
�أ�ضاقفة  ورئي�س  بطريركي  كنائب 
�ل�ضينود�س  ِقبل  من  �ضرًفا  طر�ضو�س 
�ل�ضيامة  ن���ال   22/6/2001 يف 
غريغوريو�س  �لبطريرك  من  �الأ�ضقفية 
يوحنا  �مل���ط���ر�ن  مب��ع��اون��ة  �ل��ث��ال��ث 
كاّل�س  جوزيف  و�ملرتوبوليت  من�ضور 
حري�ضا  يف  بول�س  �لقدي�س  كني�ضة  يف 
بطريركًيا  نائًبا  عنّي   .2/9/2001 يف 
  .13/10/2006 يف  دم�����ض��ق  يف 
�ل���روم  ب��ط��ري��رك  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
لنحو  �لروحي  �لرئي�س  هو  �لكاثوليك 
يف  ال�ضيما  �لعامل,  حول  موؤمن  مليون 
�أمريكا.   و�ضمال  �الو�ضط  �ل�ضرق  غرب 
�لكاثوليك  �ل���روم  بطريركية  �ن  كما 
�لكاثوليكية  �ل�ضرقية  �لكنائ�س  من  تعد 
روم���ا. يف  �ل��ب��اب��ا  ل�ضلطة  �خل��ا���ض��ع��ة 

بطريركيّة الرّوم امللكيّني الكاثوليك تعلن رسميًا 
انتخاب يوسف العبسي بطريرًكا جديدًا للّطائفة





بروفيسور فادية نارص ابو الهيجاء
رئيسة اللجنه التوجيهية 

مجلس التعليم العايل 

ارشف فؤاد جبور 
مدير برنامج رواد 

يف املجتمع العر� والدرزي والرشكيس

وطاقم االدارة واملركزين 

احمد موايس 
مدير القسم العر� 

صندوق روتشيلد قيساريا

   

     

      



 نتقدم بأحر التهاني الى عموم المحتفلين بعيد الفطر السعيد 
 اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات  
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�ل�ضيد فرج خنيف�س يف حديث  �لبلدية  رئي�س  �كد وكيل 
"�ل�ضالم"  �ن قائمة دروز �ضفاعمرو برئا�ضته د�أبت  مع 
خالل عقود من �لزمن �ن تكون قائمة �فعال ولي�س قائمة 
�قو�ل وت�ضريحات فقط ,حيث وعدت هذه �لقائمة قبل 
�لر�بعة  للمرة  �لفو�ر  حديقة  برتميم  �ضهرين  من  �كرث 
تاأخر  وق��د  �ضيكل  �ل��ف   100 مبيز�نية  �ل��ت��و�يل  على 
على  �مل�ضادقه  يف  �لد�خليه  وز�رة  لتلكاأ  �لعمل  تنفيذ 
�مليز�نية  هذه  على  �ضودق  �نه  حيث  �لبلدية  ميز�نية 
مرحلة  �نطلقت  ه��ن��ا  وم���ن  ����ض��ب��وع��ني  م��ن  �ق���ل  ق��ب��ل 
. و�مل�ضادقة  �لتخطيط  مرحلة  برجمنا  �ن  بعد  �لتنفيذ 

وكان رئي�س ق�ضم �جلنائن و�لب�ضاتني �ل�ضيد جمال حالج 
لل�ضالم �ن هذه �حلديقة رممت يف �ملا�ضي ثالث  �كد  قد 
مر�ت وها هي �ملرة �لر�بعة �لتي يتم �لتخطيط لرتميمها .
�حلفاظ  �ل�ضكان  من  خنيف�س  فرج  �ل�ضيد  وطالب  هذ� 
ع��ل��ى ه���ذه �حل��دي��ق��ة م���ن �ي�����ادي �ل��ع��اب��ث��ني �ل��ذي��ن 
ملقاة  �مل�ضوؤولية  و�الن  مر�ت  ثالث  من  �كرث  دمروها 
مبمتلكات  وع��اب��ث  متطاول  ك��ل  ل���ردع  �ل�ضكان  على 
نظيًفا �آم��ًن��ا  �لب�ضتان  ه��ذ�  على  و�حل��ف��اظ  �ل��ن��ا���س 

البلدية،وكيل  ميزانية  على  الداخلية  مصادقة  بعد 
 : لييلييسييالم  يييؤكييد  خنيفس  فيييرج  الييبييلييدييية  رئيييييس 
"حانت ساعة التنفيذ لرتميم 
حديقة حي الجنود املسرحني 
شيكل" الف   100 بميزانية 

�لبالد  يف  �مل��ي��اه  �حت���اد�ت  م���در�ء  م��ن��ت��دى  ي��ب��ذل 
�لكني�ضت  يف  �مل�ضوؤولني  على  لل�ضغط  كبرية  جهود� 
تقرر  �أن  ب��ع��د  �ل��زر�ع��ي��ة  �مل��ي��اه  ����ض��ع��ار  خلف�س 
منتدى  رئي�س  وذكر  �لبيتية  �ملياه  �أ�ضعار  خف�س 
�حتاد  عام  ومدير  �لبالد  يف  �ملياه  �حتاد�ت  مدر�ء 
حجازي  مطلق  �أحمد  د.  �ضفاعمرو  منطقة  �ملياه 
�لب�ضرى  مبثابة  �ملياه  ��ضعار  تخفي�س  باأن  حول 
نهنئ  بد�ية   " وقال:  �أهلنا  �ىل  نزفها  �لتي  �ل�ضارة 
و�أنتم  عام  كل  �ل�ضعيد,  �لفطر  عيد  مبنا�ضبة  �أهلنا 
يف  وي�ضرنا  �ضيامكم,  يتقبل  �أن  �هلل  ون�ضاأل  بخري, 

ب�ضرى  �لد�خل  يف  �هلنا  �ىل  نزف  �ن  �ملياه  �حت��اد 
�أعلنت  و�ل��ت��ي  �ل��ب��الد,  يف  �مل��ي��اه  ����ض��ع��ار  خف�س 
خف�س  تقرر  بحيث  �إ�ضر�ئيل  يف  �ملياه  �ضلطة  عنها 
للم�ضتهلك   14.5% بن�ضبة  �لبالد  يف  �ملياه  �أ�ضعار 
�جلديد  �ل�ضعر  و�ضيكون  �ل��ع��ادي-  �الإ�ضر�ئيلي 
�ملعرتف  �لكمية  )معدل  مياه  لكوب  �ضيكل   6.54
حزير�ن/  1 من  منذ   , للفرد(  كوب   3.5 وهي  بها 
للتعديل  �إ�ضتمر�ًر�  �خلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  يونيو. 
يف  عليه  �مل�ضادقة  مّتت  و�ل��ذي  �ملياه  قانون  على 
�ملا�ضي". يناير  ثاين/  كانون  �ضهر  خالل  �لكني�ضت 

وتابع مدير عام �الحتاد د. �أحمد حجازي :" بالرغم 
هي  �ملياه  ب�ضلطة  ممثلة  و�حلكومة  �لكني�ضت  �ن  من 
مدر�ء  منتدى  �أننا يف  �ال  �ملياه  �أ�ضعار  �مل�ضوؤولة عن 
على  لل�ضغط  جبارة  بجهود  قمنا  �ملياه  �حت��اد�ت 
وزر�ء  مع  جل�ضات  خالل  من  و�حلكومة  �لكني�ضت 
��ضعار  تخفي�س  الأجل  وم�ضوؤولني  كني�ضت  و�ع�ضاء 
تخفي�س  على  �لكني�ضت  تو�فق  �أن  وناأمل  �ملياه, 
موكوروت  ل�ضركة  �لتابعة  �لزر�عية  �ملياه  ��ضعار 
خف�س  �ملقبلني  �لعامني  خالل  يتم  �أن  على   ,20% ب�
"30% �ملجموع  ليكون   �أخرى,   10% ب� �الأ�ضعار 

رئيس منتدى مدراء اتحاد املياه ومدير عام اتحاد املياه منطقة شفاعمرو د. أحمد حجازي نبارك قرار تخفيض اسعار املياه
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لقي �ل�ضاب جمال عر�ضان �إدري�س )39 عاما( 
, من عبلني, م�ضرعه يف حادث طرق مروع يف 
�يطاليا.وفجعت قرية عبلني بنباأ م�ضرع جمال, 
�لذي كان يقيم ويعمل هناك يف جمال �ل�ضياحة. 
وقد تقرر دفن �ملرحوم يف �يطاليا, حيث كان قد 
ُوِلَد هناك �ي�ضا, وله زوجة �يطالية وله �بن.

عدة  م��ن  مكون  �عبلني  م��ن  وف��د  خ��رج  وق��د   
هناك.  ج��ن��ازت��ه  يف  للم�ضاركة  ����ض��خ��ا���س 

مييصييرع الييشيياب جييمييال عييرسييان إدريييس 
ايطاليا يف  طييرق  بييحييادث  عبلني  ميين 

و�ملتحدث  �الإع��الم��ي  �مل��رك��ز  ظ��اه��ر  ك��اي��د  عمم 
�الإعالم  و�ضائل  على  بيانا  �الإطفاء  �ضلطة  بل�ضان 
جاء فيه :"  �أيام تف�ضلنا عن عيد �لفطر �ملبارك, 
تهيب  طاعاتكم,  �هلل  وتقبل  بخري,  و�نتم  عام  كل 
�ل�ضالمة  �ضبل  �إتباع  باملو�طنني  �الإطفاء  �ضلطة 
�آمنة  لكم عطلة  �لعيد متمنني  �إجازة  و�الأم��ان, يف 
�ملو�قد  �إ�ضعال  عند  �حل��ذر  وتوخي  و�ضعيدة, 
�إخماد  و�أهمها  �ل�ضالمة  تعليمات  كافة  و�إتباع 
مكان  �أي  م��غ��ادرة  قبل  ك��ام��ل  ب�ضكل  �ل��ن��ري�ن 
�حلد�ئق  يف  �ل��ت��ج��و�ل  �أث��ن��اء  ن��ار�  فيه  �أوق���دت 
�لعامة و�ملتنزهات �لطبيعة �أو يف �أي مكان �آخر .

قبل  �الأم����ان,  تعليمات  �إت��ب��اع  ل�����ض��رورة  ن��ن��وه 
�خلروج لالإجازة و�إغالق �لبيت لتحقيق �الإجازة 
ومعايري  �ل�ضيار�ت  يف  لالأطفال  و�لتنبه  �أملاأمونة 
و�أث��ن��اء  �ل�ضفر  يف  و�أم��ن��ه��م  الأم��ن��ك��م,  �ل�ضالمة 
�لقومية  و�ملتنزهات  �لعامة  �حلد�ئق  يف  �لتنزه 
�لطبيعية, يف �جازة �لعيد وف�ضل �ل�ضيف عموما, 
�ضلطة  وتو�ضيات  تعليمات  �دناه  نرفق  ل�ضالمتكم 
َ�من: و�ضيف  عيد  �ج��ازة  لكم  متمنني  �الطفاء, 

�لتاأكد  يجب   , نار  موقد  باإ�ضعال  قيامكم  عند   •
من عدم وجود �أع�ضاب �أو نباتات جافة يف منطقة 
رملية. م�ضاحة  يف  �إي��ق��اده  �أف�ضلية  م��ع  �مل��وق��د 

حتت  �أو  ب��ج��ان��ب  م��وق��د  �إ���ض��ع��ال  مم��ن��وع   •
����ض���ج���رة وي����ج����ب �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ب��ع��د 

�ل��ن��ب��ات��ات. م���ن  �الأق������ل  ع��ل��ى  م����رت    100
وممنوع  �مل��وق��د  على  �ل��وق��ود  ر���س  ممنوع   •
غ���از. ب���خ���اخ���ات  �أو  ن���اري���ة  �أل����ع����اب  رم����ي 
الإط��ف��اء  م����اء  وج����ود  م���ن  �ل���ت���اأك���د  • ي��ج��ب 
يجب  �مل���وق���د  �ط���ف���اء  ع���دم  ح��ال��ة  ويف  �ل���ن���ار 
ت��غ��ط��ي��ت��ه ب��ط��ب��ق��ة ك��ث��ي��ف��ة م����ن �ل�������رت�ب.
�ضخ�س  قبل  م��ن  فقط  يتم  �ل��ن��ار  �إ���ض��ع��ال   •
�الأق��ل  على  16عاماً  بعمر  �ضخ�س  �أو   , ب��ال��غ 
�ل�ضالمة  �إر�����ض����اد�ت  ع��ن  م�����ض��وؤواًل  ي��ك��ون   ,
�لنار ملوقد  ت��ام  �إط��ف��اء  عن  وم�����ض��وؤواًل  و�الأم���ان 
. �ل������ن������ار  ف��������وق  �ل����ق����ف����ز  مم�����ن�����وع   •.
�لرك�س  ممنوع  مبالب�ضكم,  �لنار  ��ضتعلت  �إذ�   •
�لنار(,  ��ضتعال  من  تزيد  �ل�ضريعة  �حلركة   (
�لنار. �طفاء  حتى  �الر�س  على  �لتدحرج  عليكم 
مر�قبة! بدون  متقد  جمر  �أو  نار  ترك  ممنوع   •

وتربيد  للنار  ت��ام  �إط��ف��اء  م��ن  �لتاأكد  يجب   •
��ضتعال  ملنع  �لرت�ب  �و  �ملياه  بو��ضطة  �مل�ضاحة 
�جل��م��ر�ت �مل��ت��وق��دة حت��ت �ل��رم��اد م��ن جديد.
ج����ي����د� �جل������م������ر  ت����غ����ط����ي����ة  ي�����ج�����ب   •

• بعد �إطفاء �لنار, يجب �النتظار 10 دقائق على 
�الأقل من �أجل �لتاأكد �أن �لنار لن ت�ضتعل من جديد.

• يف حالة ن�ضوب حريق يجب �إخالء �ملنطقة فور� 
بهاتف  و�الطفائية  �النقاذ  بخدمات  �الت�ضال  و 
للحريق. �لدقيق  �ملكان  عن  و�إبالغهم   102 رقم 

ملوظفيها  �ضفاعمرو  بلدية  يف  �ملوظفني  جلنة  �أقامت 
منت�زه  قاعة  يف  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع  رم�ضانيا  �فطار� 
�ضفاعمرو يف �ملدينة بح�ضور �أكرث من 200 موظف, 
د.كمال  عنبتاوي,  �م��ني  �لبلدية  رئي�س  بح�ضور 
�ضوفانية مدير عام �لبلدية, ولفيف من �أع�ضاء �لبلدية.

��ضتهلها  ترحيبية  كلمات  �لقيت  �الف��ط��ار,  وبعد 
�ل�ضاعر  ح�ضني  �ل�ضحايف  �ملوظفني  جلنة  ع�ضو 
عن  ترحيبية  بكلمة  �الحتفال,  عر�فة  ت��وىل  �ل��ذي 
"بلدية  �ضعاره  �أ�ضبح  �لذي  �لتقليدي  �للقاء  �أهمية 
فيها. �ملوظفني  جلنة  خالل  جتمعنا" من  �ضفاعمرو 

�لذي  عنبتاوي  �مني  �لبلدية  رئي�س  �لكلمات  �فتتح 
�أكد �عتز�زه بهذ� �مل�ضهد �لذي يثلج �ل�ضدر, و�أ�ضاد 
"بعمل جلنة �ملوظفني �لدوؤوب", موؤكًد� "�أن �أي عيد 
يف �ضفاعمرو هو مبثابة عيد للجميع", و�أ�ضاف "�أن 

�ملوظفني هم عمدة �لعمل �لبلدي يف تقدمي �خلدمات 
لالأهايل", ومتنى �خلري و�ملحبة وعيًد� �ضعيًد� للجميع.

�ضوفانية  كمال  د.  �لبلدية  ع��ام  مدير  كلمة  تلته 
�الأج��و�ء  على  موؤكًد�  للموظفني,  �لتهاين  فيها  قدم 
و�ل��ت��اآخ��ي  ب��امل��ح��ب��ة  تتحلى  �ل��ت��ي  �ل��رم�����ض��ان��ي��ة 
و�ل��ع��ط��اء يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع, ث��م ق���دم ن��و�ف 
�ملباركة. �ملنا�ضبة  بهذه  للموظفني  �لتهاين  �لعامل 
باحل�ضور  �ضو�عد  عزيز  �للجنة  رئي�س  رحب  ثم 
ر�أ�ضهم  وعلى  �الأم�ضية  لهذه  تربع  من  كل  و�ضكر 
�لبلدية و�له�ضتدروت وتاأمينات "�لعامل" كفر مند�, 
و�ضكر  �ل�ضعيد  �لفطر  عيد  مبنا�ضبة  �حل�ضور  وهناأ 
�ملوظفني على دعمهم بانتخابه ع�ضًو� يف �له�ضتدروت 
على  يان�ضيب  ب�ضحب  �حلفل  و�ختتم  �لقطرية. 
�أ�ضحاب حمال جتارية. ع�ضر�ت �جلو�ئز تربع بها 

شفاعمرو  بييلييدييية  مييوظييفييي  لييجيينيية 
للموظفني رمييضييانيييًييا  افييطييارًا  تقيم 

�ضابا  �الأ����ض���ب���وع,  ه���ذ�  �ل�����ض��رط��ة,  �ع��ت��ق��ل��ت 
قرية  من   ) عاما   45  ( (وو�ل��دت��ه  عاما   24(
على  �الع��ت��د�ء  يف  �ضلوعهما  ب�ضبهة  عبلني, 
حامل  وه��ي  ع��ام��ا   21 �لبالغة  �الب���ن  زوج���ة 
جنينها. مب��وت  و�لت�ضبب  �ل�ضابع  بال�ضهر 

ملف  يف  �لتحقيق  �ل�����ض��رط��ة  وت��و����ض��ل  ه���ذ� 
على  ب��االع��ت��د�ء  وو�ل���دت���ه  �مل�ضتبه  �ع��ت��ق��ال 
ووالدة  �ل�ضابع  �ضهرها  يف  �حل��ام��ل  �ل��زوج��ة 
يف  ت�ضيون  ب��ن��ي  م�ضت�ضفى  يف  ميتا  جنينها 
�لعالج. رهينة  ق�ضتها  �ي��ام  ثالثة  بعد   , حيفا 

يرجح  �لطبية  و�لتقارير  لل�ضبهات  ووفقا  هذ� 
تعر�ضها  ج����ر�ء  م��ي��ت��ا  جنينها  �الم  والدة 
وع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ل��ل�����ض��رب خ����الل ح��م��ل��ه��ا .
�ل�ضرطة  :"�ن  ت��ب��ني  �ل�����ض��رط��ة  ب��ي��ان  ووف���ق 
���ض��م��ح��ت ل��ل��م�����ض��ت��ب��ه وو�ل����دت����ه ب��ح�����ض��ور 
ج���ن���ازة دف���ن �جل��ن��ني م���ع �أف�����ر�د �ال����ض���رة, 
. جارية"  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  �ع��ت��ق��ال��ه��م��ا  ق��ب��ل 

فرتة  متديد  بعكا  �ل�ضلح  حمكمة  عرب  مت  الحقا 
حتى  وذلك  �مل�ضتبهة,  وو�لدته  �مل�ضتبه  �عتقال 
نهار �ليوم �جلمعة على ذمة �لتحقيقات �جلارية" .

ضرب  بتهمة  ووالييدتييه  رجييل  اعتقال 
الزوجة الحامل والتسبب بمقتل جنينها

بلدية  �ضاحة  يف  �مل��ا���ض��ي  �الأرب���ع���اء  ي��وم  �ق��ي��م 
باأ�ضعار  �ملالب�س  لبيع  خ��ريي  ب��از�ر  �ضفاعمرو, 
و�قرت�ب  �لكرمي  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  رمزية 
عيد �لفطر. وجاء هذ� �لباز�رمببادرة جمموعة من 
من  �ملنبثقة  ملبي�س  جمعية  يف  �ملتطوعات  �لن�ضاء 
ومتطوعات  �لبلدية  يف  �الجتماعية  �خلدمات  ق�ضم 
�لتو��ضل  �ج��ل  م��ن  �ضفاعمريات  جمموعة  م��ن 
�ضتي,  حياكة  جمموعة  من  ومتطوعات  و�النتماء 
وبدعم من ق�ضم �لنهو�س مبكانة �ملر�أة يف �لبلدية.
�جلديدة  �ملالب�س  قطع  من  �ملئات  �ل��ب��از�ر  �ضم 
وم��ن �ح���دث �مل��ودي��الت �ل��ت��ي ت��ربع وج���اد بها 
�ملعروفة  �ضفاعمرو  يف  �لكر�م  �ملحالت  ��ضحاب 
للباز�ر  �ملنظمات  �هتمت  وقد  �ملعطاءين.  باأهلها 
 20 من  �كرث  �ملالب�س  ��ضعار  تتجاوز  ال  �ن  على 

�لتي  �لقطع  م��ن  �لعديد  هنالك  ك��ان  �ذ  �ضاقاًل, 
�ضو�قل.    خم�ضة  �ىل  �ضاقل  بني  ما  ثمنها  ت��ر�وح 
ويف ذلك �ليوم بدت �ضاحة �لبلدية كخلية نحل تعج 
�ملئات  �لبز�ر  ز�ر  وقد  �ملتطوعات  من  بالع�ضر�ت 
من �ضكان �ضفاعمرو و�ملنطقة �لذين قامو� بالت�ضوق 
و�ضر�ء �ملالب�س �ملعرو�ضة باأ�ضعار رمزية فقط من 
�جل �دخال �لفرحة و�ل�ضعادة بهذ� �ل�ضهر �لكرمي.
وك����ان ع��ل��ى ر�أ������س �ل���ز�ئ���ري���ن �ل�����ض��ي��د �م��ني 
وبع�س  وعقيلته  �ل��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ع��ن��ب��ت��اوي 
�مل�����ض��وؤول��ني م��ن ك��ب��ار م��وظ��ف��ي �ل��ب��ل��دي��ة وع��دد 
م���ن �ع�����ض��اء �ل��ب��ل��دي��ة مم���ن ي��ه��م��ه��م �الأم�����ر.
�لنظري  منقطع  جن��اح��اً  �ل��ب��از�ر  ه��ذ�  الق��ى  وق��د 
وحظيت �ملتطوعات بالثناء و�ل�ضكر و�لتقدير على 
جهدهن وتكاثفهن من �جل وحدة �ضفاعمرو و�هلها.

نجاح كبر لبازار جمعية ملبيش بدعم من البلدية

وسبل  بتعليمات  توصي  اإلطفاء  سلطة 
السالمة واألمان خالل احتفاالت عيد الفطر 
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���ـ��ـ� �ـ���� �ـ�ــ���و
و��رشاف وزارة ا����� وا�����ـ�

�ــ��� ا���ـ�: األ�ـ�ـ�ذ ���ـ� �ـ��ـ��ـ�
���� ا������: �ــ��ــ� �ـ� �ـ��ــ�ي و�ـ�ـ��� ا�ــ�ارس

ر�ـــــ�ـــــ� �ــــ�ــ��ــ�        ور�ــــ�ت �ـ�ـ� ����ـ�ـ�  

�ــــــــــ�ات إ�ـ�ــــ��ـ�ــــ� (درا�� ال��)

���� و������ت أ���ل      زو��� ود�� �������

���م و������ت إ��اء        ر�� األ������م و���� ا����

ر�ـ� �� ا�ـ��ـ�ه و�ـ�� و�����ت ا�����ن       و�����ت ����ة..

  �ــ�ــ���� �ــــ� ا���ـ�:
-  �� 20.7-2 يف ا��ارس ا������� ��l �� 21.7-3  يف ا��ارس األ���� l �� ا����� 8:00-13:00

-  �ـ�ــــ�� و�ـ�ــــ� �ـــ���و��ـ�ت �ـ��ـ�ــ�
- ا���ـ��ـــ�ت �ـ� واىل ا��ـ�ــ� �� ��ــ�و�ـ�ــــ� األ�ــــ�

-  ����ـ��� واال���ـ��ر �ـ� ا��ارس اال�ـ�ــ�ا�ـ�ـــ� �� ��م ا����� 22.6.2017
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فاجاأ عميل �ضري متقاعد ُيدعى جون هوبكنز حمبي 
�الأمرية �لر�حلة ديانا ب�ضل�ضلة �عرت�فات تتعلق مبوتها.

حيث  �مل�ضت�ضفى  من  خروجه  بعد  بذلك  �لقيام  وقّرر 
�أبلغه �الأطباء باأنه قد ال يعي�س الأكرث من �أ�ضابيع قليلة.

��ضتخبار�تياً  �إّنه كان قاتالً  وقال هوبكنز, 80 عاماً, 
وتورط يف 23 �غتيااًل كلفته بها وكالة �ال�ضتخبار�ت 
و1999.  1973 �ل��ع��ام��ني  ب���ني  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

�ملهمات.  هذه  �أحد  هو  ديانا  �الأم��رية  مقتل  �أن  وذكر 
ونقل عنه موقع »يورنيوزو�ير« �أنه عمل ل�ضالح جهاز 
�أ�ضخا�س  بقتل  كلف  و�أنه  عاماً   38 ملدة  �ملخابر�ت 
ي�ضكلون خطرً� على �الأمن �لد�خلي للمملكة �ملتحدة.
وقال هوبكنز بح�ضب �ملوقع �إن �الأمرية �لر�حلة ديانا 
كانت من بني �ضحاياه. و�أ�ضار �إىل �أنها كانت �ضحية 
فريدة الأنها �ملر�أة �لوحيدة �لتي قتلها والأنها �لوحيدة 
�لتي تنتمي �إىل �أ�ضرة ملكية. و�أفاد باأنها �أي�ضاً �ل�ضحية 

هذه  كلفته  �لتي  �لوحيدة 
منها. بالتخل�س  �الأ���ض��رة 
�لثمانيني  �لرجل  و�دع��ى 
�أّن م�ضاعر متناق�ضة  �أي�ضاً 
ديانا.  �غتيال  ب�ضاأن  تنتابه 
فهو يرى من جهة �أنها �مر�أة 
جميلة وطيبة وال ت�ضتحق 
�أنها  يعترب  لكّنه  �مل���وت. 
�ضكلت يف �لوقت نف�ضه خطرً� 
�لربيطاين. �ل��ع��ر���س  على 
وقال: »كانت تعرف �لكثري 
�لعائلة وت�ضتطيع  تكره  �مللكية. وكانت  �الأ�ضر�ر  من 
�إظهار ذلك يف �أي وقت ب�ضكل علني. قال يل رئي�ضي �إن 
�الأمري  �الأمر مبا�ضرة من  �أن متوت و�إنه تلقى  عليها 
فيليب. و�أبلغني �أن على �الأمر �أن يبدو وكاأنه حادث. 
�أنني  �إال  �أم��رية.  �أكن قد قتلت �م��ر�أة من قبل وال  مل 
و�لبلد«. �مللكة  �أجل  من  ذلك  فعلت  �الأو�م��ر.  �أطعت 
�إىل  �أوع�����ز  �مل��ل��ك��ي  �ل��ق�����ض��ر  �أن  �أي�����ض��اً  وك�����ض��ف 
ب�ضكل  ق�ض�ضها  حت��ب��ك  ب����اأن  �الإع�����الم  و���ض��ائ��ل 
نف�ضها. ب��ال��ط��ري��ق��ة  �الأح�����د�ث  ت���روي  و�أن  ج��ي��د 
ب�ضبب  �عتقاله  يتم  �أن  ينتظر  �أنه  هوبكنز  و�أ�ضاف 
تفكريه  ي�ضغل  ال  هذ�  �أن  �إىل  �أ�ضار  لكنه  �عرت�فاته 
لوقت طويل  ي�ضتمر  قد  �لتحقيق  �أن  و�أو�ضح  كثري�ً. 
توثق  �لتي  �لت�ضجيالت  ن��درة  ب�ضبب  معقد  و�أن���ه 
توفو�. زمالئه  معظم  و�أن  �ال�ضتخبار�ت  جهاز  عمل 

عميل بريطاني يكشف سرّ موت األمرة ديانا… قتلتها بأمر ملكي

�ضعد  �للبناين  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  تو�ضط 
�أحد  ب��ه  تقدم  زو�ج  طلب  لتزكية  �حل��ري��ري 
منا�ضريه  من  �الأخ��رى  هي  فتاة  �إىل  �أن�ضاره 
�أقامه  �ل���ذي  �ل��رم�����ض��اين  �الإف��ط��ار  حفل  خ��الل 
�مل�ضتقبل”. “تيار  يف  �حل���رة  �مل��ه��ن  ق��ط��اع 

دينا  �ل�ضابة  من  طلب  �حلريري,  كلمة  وعقب 

�إىل  �ل�����ض��ع��ود  دروي���������س 
�ضعد  بعدها  ومن  �مل�ضرح 
بتيار  �ل�ضباب  مكتب  ع�ضو 
ليطلب  �ملري  بالل  �مل�ضتقبل 
�أن  �حلريري  �لرئي�س  منه 
للفتاة,  ي��ري��ده  عما  يعرب 
�لتي  �ل�ضابة  �ضدمة  و�ضط 
�حلريري  �لرئي�س  ح��اول 
ت��ه��دئ��ت��ه��ا وم�����ض��اع��دت��ه��ا 
ع��ل��ى ����ض��ت��ي��ع��اب �الأم����ر.

وع���رب �ل�����ض��اب ع���ن ح��ب��ه ل��ل��ف��ت��اة م���ن خ��الل 
عليها  وع��ر���س  عليها  �أل��ق��اه��ا  �ضعرية  �أب��ي��ات 
�ل����زو�ج ب��ت��زك��ي��ة �ل��رئ��ي�����س �حل���ري���ري �ل��ذي 
�ملدعوين  ب�ضوؤ�ل  بالعرو�ضني  �حتفاله  �أنهى 
�ل���زو�ج. ي��ري��د  �آخ���ر  �أح���د  �أي  ه��ن��اك  ك��ان  �أن 

سيييعيييد الييييحييييريييييري ييييفييياجيييئ فييتيياة 
لييبيينييانييييية بييعييرض ليييليييزواج مييين شيياب 

زوجة  �نتقال  وبعد  �أن��ه  �ملو�ضة  خ��رب�ء  الح��ظ 
نيويورك  من  تر�مب,  ميالنيا  �الأمريكي,  �لرئي�س 
مما  �إث��ارة  �أقل  لبا�ضها  �أ�ضبح  �الأبي�س,  �لبيت  �إىل 
تف�ضل  ال  �الآن  �أنها  حيث  �نتقالها,  قبل  عليه  كان 
�لر�ضمي.  �ل���زي  �إىل  ومت��ي��ل  �لفاتنة,  �لف�ضاتني 
�إىل  �نتقالها  بعد  لها  ي��وم  �أول  يف  ميالنيا  وظهرت 
�لبيت �الأبي�س للعلن, حيث كانت ترتدي بنطاال بنيا 
زوجها,  ميالد  عيد  يف  �أما  بي�ضاء,  وبلوزة  ب�ضيطا 
�لكاكي.  بلون  وبنطاال  ف�ضفا�ضة  بلوزة  �ختارت 
طويلة  ول��ف��رتة  ت��ر�م��ب  ميالنيا  �أن  �إىل  وي�����ض��ار 
ولكن  �الأبي�س,  �لبيت  �إىل  �النتقال  تريد  تكن  مل 
زوجها.  مع  هناك  �لعي�س  على  و�فقت  ذل��ك  بعد 

ميالنيا  ترامب "تحتشم" يف البيت األبيض

عمليات  على  �أم�����و�اًل,  بريطانية  �م����ر�أة  �أن��ف��ق��ت 
"باربي". ب��ال��دم��ي��ة  �ضبيهة  لت�ضبح  �لتجميل 
لعمليات  عاًما",   46" �إي��ف��ان��ز  ر����ض��ي��ل  خ�ضعت 
ت�ضمنت  ح��ي��ث  ع���ام���ا,   11 مل����دة  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
ت��غ��ي��ري ���ض��ك��ل �خل����دي����ن و�ل����وج����ه و�ل�����ض��ف��اه 
و�ل��ف��ك وزي����ادة ح��ج��م �ل�����ض��در وجت��م��ي��ل �الأن���ف.

"باربي"  �ل��دم��ي��ة  "�أع�ضق  ر�����ض���ي���ل:  وق���ال���ت 
و�أح�������س د�ئ���م���ا �أن���ه���ا �أق������رب ����ض���يء يل و�أن���ن���ا 
�حلية". �لدمية  نف�ضي  و�أ���ض��ّم��ي  و�ح���د,  �ضخ�س 
وت���ب���ح���ث ر������ض����ي����ل �إي����ف����ان����ز ع�����ن ���ض��ري��ك 
"كني". ب����ال����دم����ي����ة  ����ض���ب���ي���ه  ح����ي����ات����ه����ا 

تجميل  لييعييمييليييييات  تييخييضييع  اميييييرأة 
لييي»بيياربييي« لييتييتييحييول  11 عييامييا  مليييدة 

عرب  و��ضعة  �ضهرة  �إندوني�ضي  �أب  حقق 
�ضور  م�����ض��ارك��ة  ب��ع��د  ب���وك  في�س  م��وق��ع 
�أن  تثبت  �لنقدية  �الأور�ق  م��ن  لكمية 
طائلة. �أم��و�ال  يوفر  �لتدخني  عن  �الإق��الع 
�أن���ه ق��رر �الإق����الع عن  كتب دي��ت��ا ���ض��اري 
�أمو�ل  2015 و�دخار  نوفمرب  �لتدخني يف 
يوميا  ب�ضر�ئها  يقوم  كان  �ضجائر  علب   4
طريفا  �الأمر  وجد  حيث  كبري,  �ضندوق  يف 
مل  �ل�ضندوق  باأن  فوجئ  لكنه  �لبد�ية,  يف 
ب���االأور�ق  ليمتلئ  طويال  وقتا  ي�ضتغرق 
يكفي  �ملبلغ  �أن  �إىل  باالإ�ضافة  �لنقدية, 
عائلته. مل�ضاعدة  ن��اري��ة  در�ج���ة  ل�ضر�ء 
من  �أك����رث  �إع���ج���اب  �الأب  جت��رب��ة  ن��ال��ت 
�ملن�ضور  و���ض��ارك  �ضخ�س,  �أل���ف   80
م�����ض��ت��خ��دم. �أل�������ف   75 م�����ن  �أك�������رث 

تجربة أب يف اإلقالع عن التدخني تُلهم الكثرين!

ق��ام��ت ف��ت��اة ���ض��وري��ة ب��اأخ��ذ ث��اأره��ا 
هاتفها  ب�����ض��رق��ة  ق��ام��ا  ���ض��اب��ني  م��ن 
من  ���ض��ئ  تعترب  ب��ط��ري��ق��ة  �جل����و�ل 
�ل�ضابني  ل���ه���وؤالء  و�الإه���ان���ة  �ل���ذل 
قدمها  تقبيل  على  �أرغمتهم  بعدما 
برتكيا. عام  �ضارع  ويف  �لنا�س  �أم��ام 
فتاة  هاتف  ب�ضرقة  �ضابان  ق��ام  فقد 
ذلك  بعد  وهددوها  تركيا  يف  �ضورية 
�لفتاة  �ضرط  وج��اء  �ضورها,  بن�ضر 
بتقبيل  يقومو�  �أن  �ل�ضباب  لهوؤالء 
قدمها �أمام �لنا�س يف �ضارع عام, مقابل 
رفعتها  �لتي  �ل�ضكوى  عن  �لتنازل 
�نتقاد�ت  و�ضط  �لرتكية,  لل�ضرطة 
قانوين  �ل��غ��ري  �ل��ف��ت��اة  لفعل  كثيفة 
لل�ضرطة  �ملو�ضوع  ترك  عليها  وكان 
�لفتاة. فعل  �أيد  من  ومنهم  �لرتكية, 

فتاة سورية تجرب شابني على تقبيل قدميها يف تركيا!
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�أيام معدودة تف�ضلنا عن منا�ضبة عيد 
�لفطر, هذه �ملنا�ضبة �ملرتقبة و�لعزيزة 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا, ف��ك��ل م��ن��ا ع��ل��ى و�ضك 
�النتهاء من و�ضع �للم�ضات و�لهم�ضات 
�الأخرية لر�ضم لوحته و�نتقاء �ألو�نها.

لن �أقول �أن �لعيد غد�, بكافة طقو�ضه, يف عد�د �ملفقودين! 
�أنه خالل �ل�ضنو�ت �الأخرية  �أوؤكد  �أن  �أ�ضمح لنف�ضي  �أين  �إال 
تنهدم  �لبهجة  وكادت  ومكانته,  بهجته  من  يفقد  �لعيد  بد�أ 
�قرت�به  �نتظرو�  طاملا  �لذين  �ل�ضغار  �الأطفال  عند  حتى 
و�أجو�ءه �لر�ئعة, لكّن �الأو�ضاع �ملاأ�ضاوية و�الأزمات �لتي 
ت�ضهدها معظم بقاع �لعامل �أخذت معها �لذكريات و�الأجو�ء 
�ضيء  عاد  فما  �لنفو�س,  يف  �أليمة  ات  غ�ضّ وتركت  �ملمتعة 
يفرح وي�ضر �لقلب كيف ال وقد تعودنا على م�ضاهد مقززة 
�الأب��د�ن؟!  وتق�ضعر  �مل�ضاعر,  تهز  �لعيون,  تدمع  موؤملة 
فهناك عائالت �أبيدت, وبيوت هدمت و�أ�ضبحت كومة ركام, 
و�ضيطر  �لن�ضاء,  كر�مة  �ضلبت  كما  �لعزل,  �الأطفال  د  و�ضرِّ
�لقوي على �ل�ضعيف, فغاب �أمن و�أمان �ملو�طن, و�نعدمت 
�مل�ضد�قية, وكرثت وتفاقمت �خلالفات بني �أفر�د �الأ�ضرة. 
�الجتماعية,  �لروحانية,  و�أب��ع��اده  �لعيد  معاين  نعي  ال 
الإ�ضالح  �لفر�ضة  هذه  ون�ضتغل  ن�ضعى  وال  و�الخالقية, 
�ل�ضغائر  عن  و�لرتفع  جديدة  �ضفحة  وفتح  �لبني  ذ�ت 
�أمام  لالإن�ضان  خا�ضة  وقفة  فالعيد  ونتو��ضل,  لن�ضتمرَّ 
لت�ضحيح  بعمق  و�لتمعن  �لذ�ت  ملحا�ضرة  و�ضمريه  نف�ضه 
�ملجتمع  على  كما  جميًعا,  فعلينا  و�لت�ضامح!!  �الأخطاء 
مظاهر  جميع  حم��ارب��ة  على  �لعمل  و�ل���ق���ادة,  �ل���دويل 
و�إ�ضد�ل  �مل�ضاهد  لهذه  ح��ّد  وو�ضع  و�الإره���اب  �لعنف 
�لتقارب  ج�ضور  وبناء  �مل�ضرحية,  ه��ذه  على  �ل�ضتارة 
يحمل  جديد  بفجر  لننعم  ح�ضاري  جمتمع  وبناء  لدعم 
�الأط��ف��ال. وج��وه  �إىل  �لب�ضمة  و�إع���ادة  �الأم���ل  طياته  يف 

و�لتعاي�س  باحلرية  موؤمن  �إن�ضان  كل  على  �هلل  �أع���اده 
�ل�����ض��ل��م��ي و�ح������رت�م �أخ���ي���ه �الإن�������ض���ان وح���ق���وق���ه...

اإلع�������������������������ام�������������������������ي أح������������������م������������������د ح���������������������ازم عبيد أبو  معني  زه���������ي���������ر دع������ي������مبقلم: 
�ل�����وت�����ر �ل����ه����ائ����م ي���رق�������س ب�����ني �أن����ام����ل����ه ج��������ذاًل .
ف�ضاء�ته.. ُي��ع��ان��ُق  وه��و  ف��رًح��ا  ي��رتّن��ُح  �ل�ضجيُّ  ��َغ��م  و�ل��نَّ
وع�����ل�����م �مل����و�����ض����ي����ق����ى ي����ن���������ض����اُع ل������ه ط�����ائ�����ًع�����ا , 
ف�����ت�����اأت�����ي �ل������ّث������م������اُر ي�����ان�����ع�����ًة ح������ل������وَة �مل���������ذ�ق,
يو�ضو�س �لوتر في�ضدح , وُيغازل �لنغمات فت�ضمو  , فرتتاح نف�ضك 
�لبهّية. مبنامتها  �ضَحًر�  تتجّلى  �لبكر  �لطبيعة  �مام  بك  وكاأيّن  

 , ب��امل��ح��ّب��ة  �ملُ���ل���ّون���ة  �جل��م��ي��ل��َة  �ن�����ض��ان��ي��ت��ه  ه���ذ� وذ�ك  �ىل  ����ض���اِح   ي���ا  �أ����ض���ف 
َث��مَّ  وم��ن  �جل��م��ي��ل,  و�ال���ض��ل��وب  ب��االن��ف��ت��اح  �ملُ��ت��ّوج��ة  �ل��ع��ط��اء,   ب�ضذى  �لعابقة 
جميلة  لوحٍة  على  حتًما  �ضتح�ضل   , و�ح��دة  بوتقة  يف  �جلميل  �خلليط  هذ�  �م��زج 
ح�ضل  و�ل���ذي  �ل��ب��اّر,  �ضفاعمرو  �ب��ن  تي�ضري�ليا�س  �لربفي�ضور   : عليها  �أط��ل��ْق 
�ضرف  و�ضام   ....  2017 لعام  حيفا  جامعة  يف  حما�ضر  �أف�ضل  جائزة  على  موؤّخًر� 
ز�وي��ة  ك��ّل  يف  بل  �جلليل؛  يف  جميًعا  �ضدورنا  على  بل  فقط,   �ضدره  على  لي�س 
�ضَمًما. روؤو�ضنا  ونرفع  به  نتباهى  .و�ضام  �ملقّد�ضة  �لبقعة  هذه  يف  وناحية  ومفرق 
�الرثوذك�ضّي   �لنادي  يف  �ضنو�ت  خم�س  حو�يل  قبل   ��ضت�ضفناه   �أّننا  �ذكر  فيما  �أذكر 
�حتاف  �أمّيا  فاحتفنا  �قّدمه,    �ن  �لكبري  َرف  �ل�ضَّ يل  وكان   , وّهابّية  ليلة  يف  عبّلني  يف 
عوده  وهم�ضات  وعبقريته  حياته  ومن��ط  �ل��وه��اب   �لكبريعبد  �ملو�ضيقار  بفّن 
لي�ضّفق  وحا�ضًر�  ا   حيًّ �لوهاب  عبد  كان  لو  وقتها   متنيت   حتى   , وتره  وو�ضو�ضات 
وعا�ضف  �حياًنا  هام�س   , عطرّي   , ممو�ضق   , �ضجون  ذو  وحديثه  ال  كيف  معنا. 
. و�ح��د  �آٍن  يف  و�خليال  �لو�قع  دنيا  �ىل  �جلميل  �لنَّغم  جناح  على  ياأخذك   , �خ��رى 
حقٌّ وو�جب علينا �أن نفرَح ون�ضمخ ومنتدَح هذه �لّثّلة �جلميلة يف جمتمعنا �لعربّي  ؛ هذه 
�لكوكبة �لتي ترفع روؤو�ضنا عالًيا , فمجتمعنا �لعربّي يف �لبالد يزخر مبثل هذه �لوجوه 
�لنرّية وهذه �ل�ضخ�ضّيات �ملرموقة  من جّر�حني و�أطّباء وحمامني وعلماء ومو�ضيقيني 
ومبدعني وفّنانني ور�ّضامني و�ضعر�ء و�أدباء , �لذين يربطون نهارهم بليلهم يف �ضبيل 
��ضعاد �الآخرين , و�دخال �لبهجة و�مل�ضّرة �ىل �لقلوب ؛ كّل �لقلوب. وما �لربفي�ضور 
ٌز من �ولئك , �ن مل يكن يف  طليعتهم, لذ� مل ُنفاجاأ حني �ضارع  �ليا�س �ضوى و�حد متميِّ
رئي�س جامعة حيفا جو�ضتافو ما�س لي�ضبغ عليه �ملديح وُيقّلده و�ضام �لتفّوق و�البد�ع ..

�ل�ضنابل  كما  متو��ضعني  عمالقة  باأنا�س  لنا  وهنيًئا   , وباأمثاله  ب��ه  لنا  هنيًئا 
وخ���رًي�.. قمًحا  حقولنا  ت���زرع  جمتمعنا  يف  وت�����ض��ول  جت��ول  ب��احل��ب��وب  �مل���الأى 

د. �ليا�س لن �بالغ �ن قلت �أّنك  عنو�ن �ضموخنا  ومو�ضع فخر لنا جميًعا... و�أّنك لّونت 
�ل�ضجّية  �حلانك  ونغمات  �جلميل  عودك  بنقر�ت  �الأحيان  من  كثري  يف  �لرتيبة  حياتنا 
وهم�ضات روحك �الأحلى... حّلْق �ّيها �ملاي�ضرتو �لر�ئع فالن�ضور ال تعرف �اّل �لقمم..

لنا فييخيير  وسييامييك     : الييييياس  تيسر  د.  العيد دمعة وابتسامة
ل�ضنة  ت�����زرع  �أن  �أردت  �إذ�  تقول:"  ���ض��ي��ن��ي��ة  ح��ك��م��ة  ه��ن��ال��ك 
ف����ازرع  ���ض��ن��و�ت  ل��ع�����ض��ر  ت����زرع  �أن  �أردت  و�إذ�  ق��م��ح��ا,  ف�����ازرع 
�إن�ضانا".  ف����ازرع  ���ض��ن��ة  مل��ئ��ة  ت����زرع  �أن  �أردت  �إذ�  �أم����ا  ���ض��ج��رة, 
�ىل  وحتتاج  مركبة  عملية  هي  و�لتعليم  �لرتبية  عملية  �أن  نرى  هنا  من 
�ضنو�ت عديدة حتى نح�ضل على ثمار �ال�ضتثمار يف �الن�ضان, فعائد �لتعليم 
هو على �ملدى �لبعيد ولي�س �الآين, �مل�ضكلة, �أنك ل�ضت �لوحيد �لذي يربي, 
يوؤثرون  �إذنك,  بيتك دون  �لرتبوية يدخلون  �لعملية  لك يف  �ضركاء  فهناك 
ب�ضكل كبري على �بنائك وبناتك, فالتلفزيون, �اليفون, �حلا�ضوب, �ل�ضارع, 
هذ�  و�م��ام  �بيت,  �م  ذلك  �ضئت  �لرتبية  يف  ت�ضاركك  وغريهم  �الأ�ضدقاء 
"�ملربني" تريد �ن تربي �بنك �و �بنتك وفق مبادئ وقيم  �لكم �لهائل من 
تربيت وترعرعت عليها منذ نعومة �ظفارك, فهل من �ملمكن حتقيق ذلك؟
�أحد �أهد�ف �لرتبية هو بلورة هوية �جتماعية قومية ودينية, وعلى �ملربي 
�ن يقود �لطالب �ىل هذه �لهوية, م�ضتغال كافة �مل�ضامني و�أ�ضاليب �لتدري�س 
هذه  تبني  �لطالب  ي�ضتطيع  �لهدف  بلوغ  بعد  �أي  عندها,  لديه,  �ملتوفرة 
�أي  نف�ضه:  �لذي يطرح  و�ل�ضوؤ�ل  �لنا�ضئة.  �الأجيال  �لهوية وت�ضري عليها 
هوية نريدها نحن لطالبنا و�أي هوية يخطط لنا جهاز �لرتبية و�لتعليم؟!  
و�لتعليم  �لرتبية  جهاز  حول  مر�جعة  �ىل  يحتاج  �ملو�ضوع  هذ�  معاجلة 
عو�مل  خالله  م��ن  لن�ضتك�ضف  خا�ضة,  �ل��درزي��ة  �مل��د�ر���س  يف  �ملطبق 
�ىل  �إ�ضافة  خالله.  من  �ملطبق  و�ملنهاج  �جلهاز  بهذ�  حلقت  �لتي  �خللل 
حميطها  عن  �لدرزية  �لطائفة  ل�ضلخ  �ملبا�ضر  وتدخلها  �ل�ضلطة  حماولة 
ولغتها,  وتر�ثها  تاريخها  عن  �بعادها  على  د�أب���ت  فقد  ل��ذ�  �لعربي, 
�ليه  ن�ضري  �لذي  �خللل  �ىل  �أدت  م�ضوهة,  وهوية  خا�س  تر�ث  باختالق 
�إ�ضر�ئيلية  هي  ال  م�ضوهة,  بهوية  �ل��درزي  �لطالب  ليخرج  �ملجال  هذ�  يف 
غريبا  يجعله  ومعنوي  نف�ضي  �ضياع  بل  كاملة,  عربية  هي  وال  كاملة 
ر��ضخ.  �نتماء  �و  �جتماعي  ه��دف  ب��دون  وقوميته  وثقافته  ذ�ت��ه  عن 
ومن  �حلاكمة  �ملوؤ�ض�ضة  �أوجدته  �ل��ذي  و�ملختلق  �جلديد  �ل��رت�ث  هذ� 
للدروز,  �لعربية  �ل��درزي,  �ل��رت�ث  ت�ضمية:  مثل  �ملعارف,  وز�رة  خالل 
�لعربية للدروز وما �ضابه ذلك, �أدى �ىل ت�ضويه تاريخ وتر�ث �لدروز �لذي 
ن�ضاأو� عليه مئات �ل�ضنني يف بالد �ل�ضام حيث �ضكنو� وعا�ضو�, يف حميط 
عربي وكانو� وما ز�لو� ُيعتربون عرب �أقحاح, هذ� �لت�ضويه �أي�ضا �أدخل 
منقطعا  نف�ضه  �لطالب  وجد  حيث  متاهات,  يف  متعاقبة  و�أجياال  �ضبابنا 
و�نتماوؤه  م�ضتتة,  م�ضوهة,  هويته  وباتت  ولغته,  وقوميته  �ضعبه  عن 
�لدروز  �ضبابنا  �ضلخ  �ىل  لي�س  بالتايل  �أدى  وهذ�  ومهزوز�.  مت�ضع�ضعا 
و�خو�نهم  �أقربائهم  عن  �ضلخهم  �ىل  بل  قوميتهم,  عن  �إ�ضر�ئيل  د�خ��ل 
كبرية  فجوة  وخلق  �ملجاورة  �لعربية  �لدول  يف  يعي�ضون  �لذين  �لدروز 
يف  �لطالب  ي�ضعر  يعد  فلم  و�النتماء�ت,  و�ملعتقد�ت  �ملفاهيم  يف  بينهم 
مد�ر�ضنا بانتماء و��ضح حمدد, وبات عليه من �ل�ضعب �أن يعي�س �ضمن 
حميط عربي ن�ضاأ عليه �آباوؤه و�أج��د�ده من ناحية, ومل يتمكن �أو مل ي�ضاأ 

ب�ضكل  �الإ�ضر�ئيلي  باملجتمع  �ل��درزي  �ل�ضاب  دمج  من  �ل�ضلطة  �أ�ضحاب 
�لع�ضكرية  �خلدمة  ورغم  �لدم  حلف  عن  �حلديث  رغم  ومقبول,  طبيعي 
يفرت�س.  كما  دولتهم  عن  دفاعا  باليهود  �أ���ض��وة  �ضبابنا  يوؤديها  �لتي 
�أال نتوقف عند م�ضاألة �لتح�ضيل �لعلمي ونتائج �لبجروت  من هنا علينا 
وغريها �أو �الهتمام فقط بتح�ضيل �لعالمات, رغم �أهمية تلك �لنو�حي وعدم 
�لتقليل منها, لكن �الأ�ضا�س يبقى يف توفري دفيئة تربوية �ضليمة و�ضحيحة 
ت�ضكل بو�ضلة للطالب �أيا كان وخا�ضة �لدرزي يف حمورنا �ليوم. ومن هنا 
�أريد �أن �أ�ضري �ىل �لنموذج �مل�ضيحي يف بالدنا, و�لذي يتقاطع يف كثري من 
�لنو�حي بو�ضعنا ووجودنا معهم يف حالة م�ضرتكة وخا�ضة, لكي نرثي 
�أفكارنا ون�ضتفيد من جتارب �الآخر بهدف �ضق طريقنا نحو ما نريده من خري 
وم�ضتقبل و�عد الأجيالنا, وعندما نتحدث عن �ملد�ر�س �الأهلية يجب �أن نوؤكد 
�أن هذه �ملد�ر�س مل تن�ضلخ عن جمتمعها ومل تتنكر ل�ضعبها, رغم ت�ضميتها 
�لفقري  �لعامود  على  وحافظت  معينة,  لطائفة  تتبع  �أو  �أهلية  مبدر�ضة 
للطالب يف د�خلها من حيث �نتمائه �ىل �ضعبه و�نخر�طه يف كني�ضته وخدمته 
�لطالب مع وجود مركباتها  �مل�ضاحلة يف هوية  تلك  و�أوج��دت  ملجتمعه, 
�ملختلفة و�ملتناق�ضة �أحيانا, وهذ� ما �فتقرت �ليه مد�ر�ضنا �لدرزية لالأ�ضف 
و�أدخلت طالبنا يف �ضياع ومتاهات �أثرت بالتايل على حت�ضيلهم �لعلمي.
�أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��و���ض��وع �ل��ه��وي��ة ب�ضكل جدي  م��ن ه��ن��ا ن���رى 
�لعملية  �ضلب  يف  يقف  الأن��ه  به  �ال�ضتهانة  وع��دم  وم��درو���س,  وعلمي 
وهذ�  وطالبنا,  مبد�ر�ضنا  �الرت��ق��اء  نحو  م�ضريتها  وتقومي  �لرتبوية 
مد�ر�ضنا. يف  به  �ملعمول  �لتعليمي  �ملنهاج  يف  �لنظر  �إع��ادة  ي�ضتدعي 
ذكرنا يف بد�ية حديثنا عن تثقيف �لطالب وبناء هويته ليخرج �ضلبا ثابتا 
ال تزعزعه �لرياح �ل�ضرقية �أو �لغربية. وبر�أيي �أن �نتماءنا �ىل �لبلد �لذي 
نعي�س فيه �أمر ال جد�ل فيه, فالدرزي يف �إ�ضر�ئيل ينتمي �ىل دولة �إ�ضر�ئيل 
�ىل  و�الردين  لبنان  �ىل  و�للبناين  �ضوريا  �ىل  �ل�ضوري  �ل��درزي  ينتمي  كما 
�الأردن, لكن يبقى �لفارق بيننا وبني �خوتنا يف �لدول �ملجاورة يف �النتماء 
�لقومي, ففي حني ال جند تاأتاأة وحرية يف �النتماء �لقومي لدى �إخو�ننا يف 
�لدول �ملجاورة, جند ذلك و��ضحا لدى �أبناء طائفتنا يف �إ�ضر�ئيل, �لذين 
يعي�ضون �ضر�عا بني �نتمائهم �لعربي �لذي جرى ت�ضويهه ب�ضتى �لطرق 
و�لعمل على زرع �لكر�هية حتى بني �لدرزي وعروبته, مما �أوجد حالة من 
�لتنكر لالنتماء �لقومي دون �أن يتم �ال�ضتعا�ضة عنه بانتماء �آخر, حيث ف�ضل 
يف �إيجاد �نتماء �إ�ضر�ئيلي, الأن �لدرزي �عترب �إ�ضر�ئيليا يف �لتجنيد بينما بقي 
عربيا عند �حل�ضول على رخ�ضة بناء �أو م�ضادرة �أر�س �أو هدم بيت كما 
حدث يف عدة مو�قع يف �لقرى �لدرزية, هذ� �لت�ضوه يف �النتماء �أوجد �أي�ضا 
حالة من �لتباعد بني �لدروز و�أبناء قوميتهم من �مل�ضلمني و�مل�ضيحيني يف 
�إ�ضر�ئيل, و�ىل حالة من �جلفاء يف كثري من �لوقائع حتى �أنه �نت�ضرت �الآر�ء 
�مل�ضبقة لدى كل �الأطر�ف, وتعر�س �لدروز �ىل تنكر من قبل �خوتهم وقابل 
�لدروز ذلك مبزيد من �لتقوقع و�النغالق على �أنف�ضهم يف مر�حل �ضابقة. 

�ملوؤ�ض�ضة  رك��زت  دينية  طائفة  كوننا 
وكاأنه  �ل��دي��ن��ي  �لعن�ضر  �ب���ر�ز  على 

كذريعة  و��ضتخدمته  �لهوية(,  بطاقة  يف  �لقومية  بند  �ىل  )�أنظر  قومية 
يف  بهم,  خا�ضة  خ�ضو�ضية  وخلق  �ملجال  هذ�  يف  �ل��دروز  الإبعاد  �أخ��رى 
حني �أن هذ� �الأمر يف �لدول �ملجاورة مل ياأخذ هذ� �لبعد �خلا�س بالن�ضبة 
الأخوتنا �لدروز وكانت هناك حالة من �مل�ضاحلة يف هذه �لرتكيبة �ي�ضاً.
و�إذ� �نتقلنا �ىل �ملركب �ملدين يف �لهوية, فاإننا جند �أنه يف �ملد�ر�س �مل�ضيحية 
�أوجدت حالة من �لتو�فق بني �النتماء للدولة, باعتبار �مل�ضيحي مو�طنا 
�ملحافظة  �لوقت  نف�س  ويف  ووجودها,  قو�نينها  �حرت�م  وعليه  دولته  يف 
من  يتجلى  كما  وتر�ثه,  ولغته  �لعربي  لل�ضعب  �لقومي  �النتماء  على 
قبل  �لعربية  �للغة  ومنهاج  �ملد�ر�س  تلك  يف  �لالمنهجية  �لفعاليات  خالل 
نهجها.  على  كثري�  يوؤثر  مل  �لذي  �ملعارف  ل��وز�رة  تابعة  �ىل  تتحول  �أن 
وتر�ثها  لغتها  عن  و��ضحا  �ن�ضالخا  �لدرزية  مد�ر�ضنا  عا�ضت  باملقابل 
�الأ�ضلية  م�ضيته  ن�ضي  �ل��ذي  �ل��غ��ر�ب  �أ���ض��اب  ما  و�أ�ضابها  �لعربيني, 
ومل  عربيا  �ل��درزي  �لطالب  بقي  فال  �حلجل,  م�ضية  تعلم  من  يتمكن  ومل 
مد�ر�ضنا  تتمكن  ومل  وبلبلته  حريته  يف  ز�د  مما  �إ�ضر�ئيلي,  �ىل  يتحول 
�لرتبوية  �لناحية  على  لي�س  تاأثري  لذلك  وك��ان  �ملع�ضلة,  هذه  حل  من 
حياته.  وعلى  �لعلمي  �لتح�ضيل  وعلى  �أي�ضا  �لتعليمية  بل  فح�ضب 
�ل��ي��ه,  �ل����ذي و���ض��ل��ن��ا  �ل��و���ض��ع  و�إز�ء  ت��ق��دم  م���ا  ك���ل  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
وو���ض��ع  �مل������وؤمل  �ل��و���ض��ع  ت��غ��ي��ري  ن��ح��و  ن��ت��ح��رك  و�أن  ل��ن��ا  ب���د  ال 
ت���اأخ���ري. �ل��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا دون  ي��ت��وج��ب  ع��م��ل��ي��ة,  �ق����رت�ح����ات 
در��ضة  على  تعمل  م�ضتقلة  جلنة  باإقامة  �ملعارف  وز�رة  1.�لتوجه 
وتقدمي  فيه  �لنظر  و�إع�����ادة  �ل���درزي���ة  �مل���د�ر����س  يف  �ملتبع  �مل��ن��ه��اج 
�لرتبية  جم��ال  يف  خمت�ضني  خ��رب�ء  م��ن  تت�ضكل  �أن  على  تو�ضياتها, 
وخارجها. �لطائفة  �أب��ن��اء  م��ن  �ل��ت��وج��ه��ات  ك��اف��ة  ميثلون  و�لتعليم 
2.�ملبادرة �ىل عقد حلقات فكرية ي�ضارك فيها مثقفون وممثلو موؤ�ض�ضات 
وهيئات ثقافية وتربوية, للتباحث وتبادل وجهات �لنظر يف م�ضاألة �لهوية 
ومركباتها لدى �لدروز يف �لبالد, و�خلروج بت�ضور م�ضرتك وروؤية متفق 
عليها حول م�ضاألة �لهوية يتم �عتمادها على ر�أ�س �ملنهاج �لرتبوي �جلديد.

تعمل  م��د�ر���س  �ىل  �لر�ضمية  �ل��درزي��ة  مد�ر�ضنا  لتحويل  3.�ل�ضعي 
تربوية  جل��ان  عليها  ت�ضرف  �الأه��ل��ي��ة,  �مل��د�ر���س  يف  �ملتبع  بالن�ضق 
منهجية(  ال  فعاليات  د���ض��ت��ور,  )م��ن��ه��اج,  وخ����رب�ء.  خمت�ضني  م��ن 
4.لنا تاريخ وتر�ث حافالن فال يعقل �أن ندر�س عن �أ�ضماء يهودية بارزة 
مثل عغنون وبيالك, بينما يتم جتاهل �ضخ�ضيات كبرية لدينا �أمثال �ضكيب 
�أر�ضالن وكمال جنبالط و�ضميح �لقا�ضم و�ضلمان ناطور ونزيه خري وحممد 
تعليم معتمد. منهاج  يتم من خالل  �أن  و�لقائمة تطول, وهذ� يجب  نفاع 

لئال  وع�ضرية  عقالنية  و�ق��ع��ي��ة,  ب�ضورة  �ل�ضلطات  5.حماورة 
بوعينا. و�ال�ضتهانة  و��ضت�ضغارنا  با�ضتغاللنا  �مل�ضوؤولون  ي�ضتمر 

والتعليم: الييرتبييييية  يف  الييهييوييية  حيييول  الييكييرمييل  دالييييييية  يف  فيييييتييسييو  نييسيياء  امييييام  مييداخييلييتييه  يف 
حاتم حسون:" يجب إعادة النظر يف املنهاج التعليمي املعمول به يف مدارسنا"

حلياة  منغ�ضات  نعترب  �لتي  �الأم���ور  ه��ي  كثرية 
�الإن�ضان, �أوتندرج �ضمن �إطار �ملزعجات له �إن كان 
منا�ضبات  يف  �أو  عام,  ب�ضكل  �ليومية  �حلياة  يف  ذلك 
��ضتخد�م  ظاهرة  �ملثال  �ضبيل  على  وهناك  معينة. 
حيث  �ملبارك,  رم�ضان  �ضهر  يف  �لنارية  �ملفرقعات 
�أ�ضبحت هذه �لظاهرة تالزمنا  خالل �ل�ضهر �لف�ضيل 
�مل�ضل�ضالت  مثل  متاماً  �لعيد,  �أي��ام  خ��الل  و�أي�ضاً 
�لنتفزيونية. ثالثون يوما يعي�س �ل�ضائمون م�ضل�ضل 
�العتبار  بعني  �الأخ��ذ  دون  �الإفطار  بعد  �ملفرقعات 
للنا�س  �ملفرقعات  هذه  تلحقه  �لذي  �الإزع��اج  مدى 
 . خا�س  ب�ضكل  و�ملر�ضى  وللم�ضلني  ع��ام  ب�ضكل 
�الأمر �لذي لفت �نتباهي هو وجود �أطفال ي�ضتخدمون 
�ملفرقعات بالقرب من �مل�ضاجد عند �ضالة �لرت�ويح 
حتى  �لرم�ضانية.  �حلياة  �ضفو  بو�ضوح  يعكر  مما 
مق�ضود  ب�ضكل  �ملفرقعات  يرمون  �الأطفال  بع�س  �أن 
�إرباكاً  يحدث  �لذي  �الأمر  و�ل�ضيار�ت,  �ملارة   �أمام 
�ضيارته. عل  �ل�ضيطرة  �ل�ضائق  تفقد  قد  لل�ضائقني 
بزيارة  �ملغرب  �ضالة  بعد  قمت  قليلة  �أي��ام  قبل 
�ضاحة  يف  وجل�ضنا  �ضديقة  لعائلة  رم�ضانية 
منع�س  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  �جل��ل��و���س  الأن  �ل��ب��ي��ت, 
تخفف  ن�ضمات  هناك  كانت  �إذ�  خ�ضو�ضاً  لالإن�ضان, 
جمااًل  ت��رتك  ال  �ملنغ�ضات  لكن  �جل��و.  ح��ر�رة  من 
جلو�ضنا  على  مي�س  فلم  �لطبيعي.  بالن�ضيم  للتمتع 
هنا  تطري  �ملفرقعات   �ضظايا  ب���د�أت  حتى  دق��ائ��ق 
مفرقعات  ي�ضتخدمون  �حل��ارة  من  فتية   وهناك. 
�الإزع���اج  �ضديدة  م��دوي��ة  �أ���ض��و�ت��اً  ن��اري��ة حت��دث 
�ضائم. كل  يريده  �لذي  �لرم�ضاين  بالهدوء  عابثني 

من  �إمن��ا  غرباء,  لي�ضو�  �لفتية  ه��وؤالء  �أن  �مل�ضكلة 
يتدخل  �أن  �مل�ضيف  ل�ضديقي  قلت  و�الأقرباء.  �الأهل 
ال  بالفعل  �حلالة  الأن  �لفتية  مع  ويتحدث  �الأم��ر  يف 
�أهل  �أن   " وح�ضرة,  باأمل  �مل�ضيف  فاأجابني  تطاق. 
حتدثت  ما  و�إذ�  �لعائلة,  من  هم  �ملزعجني  �لفتية 
�أقول".   مبا  ياأبهون  وال  �إزعاجهم  من  يزيدون  �إليهم 

�أهلهم؟  عن  وماذ�   : مت�ضائاًل  جو�به  من  فا�ضتغربت 
فقال يل بح�ضرة �أكرب من �الأوىل: " خليها على �هلل يا 
جارنا". مبعنى �أن �الأهل هم �لذين ي�ضجعون �أوالدهم. 
�ضهر  يف  �لنارية  و�الألعاب  �ملفرقعات  ��ضتخد�م  �إن 
يف  �نت�ضارها  ت���زد�د  ظ��اه��رة  و�الأع���ي���اد,  رم�ضان 
�لعامل  يف  �ل�ضائمني  تو�جد  كل  يف  وحتى  جمتمعنا, 
�لعربي. �الأمر �لذي يعترب ال مباالة و�إهمااًل متعمدً� 
�ملنت�ضرة  �لظاهرة   ه��ذه  وتعترب  �أطفالنا.   بحق 
غري  �ضيئة  ع��ادة  ح�ضيب  �و  رقيب  بال  جمتمعنا  يف 
وهدوئهم  حياتهم  وتعكر  �ل�ضكان  تقلق  �ضحية, 
�الإفطار,  بعد  خا�ضة  كبرٍي  �إزع���اٍج  من  ت�ضببه  ملا 
يقومون  �لذين  �الأطفاِل,  بني  �إ�ضاباٍت  عنها  وينجم 
�لليل.  �الفطار حتى يف  �أذ�ن  بعد  �ملفرقعات  بتفجري 
ال �ضك �أن من حق �الأطفال �الحتفال برم�ضان وباأيامه, 
�لفرح  تدخل  ت�ضلية  �آليات  عن  �لبحث  حقهم  ومن 
و�ل�ضرور �إىل قلوبهم, لكن لي�س با�ضتخد�م مفرقعات 
ت�ضل  باأج�ضامهم  �أ���ض��ر�رً�  تلحق  نارية,  و�ألعاب 
�أحياناً �إىل )�لطر�س( �أو �إىل فقد�ن بع�س �أ�ضابع �ليد. 
ويرى بع�س �ملخت�ضني يف هذ� �الأمر  "�أن �ل�ضرر �أو 
�ل�ضوء و�حلر�رة �لناجمة عن ��ضتخد�م �ملفرقعات, 
لالإ�ضر�ر باجل�ضم, خا�ضة  رئي�ضاً  كل ذلك يعد �ضبباً 
عملية  عن  �لناجت  و�لرماد  �حل�ضا�ضة,  �لعني  منطقة 
له  تعر�س  ما  �إذ�  و�لعني,  باجللد  ي�ضر  �الإح��رت�ق 
بحروق  �لعني  ت�ضاب  حيث  مبا�ضر,  ب�ضكل  �لطفل 
�أو  �لعني  يف  غريبة  �أج�ضام  بدخول  �أو  �جلفن  يف 
بانف�ضال يف �ل�ضبكية, وقد يوؤدي �الأمر �إىل فقد�ن كلي 
�الأ�ضابع,  بع�س  فقد�ن  يت�ضبب يف  �أن  للعني وميكن 
�الأ�ضابع  للحروق  تعر�ضا  �جل�ضم  مناطق  �كرث  الأن 
و�لذر�عني و�لعني و�لوجه, كما �أن �ملفرقعات ينجم 
عنها �أخطار �حلر�ئق و�لتلوث �ل�ضوتي �لذي ي�ضببه 
على �جل�ضم,  كما  �ضلباً  يوؤثر  الأن دويها   �نفجارها  
باالأذن"  �أ�ضر�رً�  تلحق  �أن  �لنارية  لالألعاب  ميكن 
علماء م�ضلمون تنبهو� خلطورة هذه �ملفرقعات وما 

م�ضار.  م��ن  عنها  ينجم 
�ملجل�س  �أ����ض���در  ول��ذل��ك 
�الإ����ض���الم���ي ل���الإف���ت���اء يف 
فتوى  �لفل�ضطيني  �لد�خل 
ملا  �ملفرقعات  بيع  حت��ّرم 
و�اليذ�ء  �الإزعاج  من  فيها 
يتنافى  �ل��ذي  و�ل��رتوي��ع 

م�ضهور  �لدكتور  �الإ�ضالم.  وذوقيات  �أخالقيات  مع 
لالإفتاء,   �الإ�ضالمي  �ملجل�س  رئي�س  حماجنة,  فو�ز 
�نت�ضرت  �الأخرية  �الآونة  “يف  �أنه  له  بيان  �أو�ضح يف 
عادة  وه��ي  و�ملفرقعات  �لنارية  �الأل��ع��اب  ظاهرة 
للنف�س و�لّنا�س, ف�ضاًل عّما يف ذلك  �إيذ�ء  فيها  �ضيئة 
وبغري  �ضرعّي  وجه  بغري  للمال  وتبذير  �إ�ضاعة  من 
�ملفرقعات  �إّن  �لفتوى:  يف  وجاء  وفائدة”,  منفعة 
فكم  وممتلكاتهم,  �لنا�س  باأج�ضاد  �الأذى  تلحق 
وكم  ج�ضمه؟!  و�ح��رتق  �أ�ضابعه  قطعت  طفل  من 
جر�ء  �حرتقت  �ضيارة  من  وكم  �ح��رتق؟!  بيت  من 
من  ذلك  يف  ملا  �إ�ضافة  �ملفرقعات؟!  هذه  ��ضتعمال 
�لظلم,  من  يعترب  �لذي  للنا�س  و�لرتويع  �الإزع��اج 
�لكبائر. م��ن  وك��ب��رية  ب��ل  ح��ال  بكل  ح���ر�م  وه��و 
ومب��ا �أن �أوالدن���ا ه��م ف��ل��ذ�ت �أك��ب��ادن��ا, ف��اإن �الأه��ل 
فهم  �الأم��ر,  هذ�  عن  �لكاملة  �مل�ضوؤولية  يتحملون 
�ملفرقعات  ل�ضر�ء   الأوالده��م  �لنقود  يعطون  �لذين 
��ضتعمالها,  خماطرة  من  يحذروهم  وال  �خلطرية 
ي�ضربون  �لذين  �لبائعني  بع�س  ج�ضع  عن  ناهيك 
لالأطفال.  �ملفرقعات  بيعهم  عو�قب  �حلائط  بعر�س 
حتذير  �مل��د�ر���س  يف  باملعلمني  �أي�ضاً  و�مل��ف��رو���س 
وتقدمي  �ملفرقعات,  ��ضتخد�م  خطورة  من  �لطالب 
يف  للم�ضاهمة  �الأم���ر,  ه��ذ�  ع��ن  لهم  م�ضهب  ���ض��رح 
وخطباء  �أئمة  �أن  كما  �إيجابية.  نتائج  �إىل  �لو�ضول 
�مل�ضلني  ن��ظ��ر  بلفت  �أي�����ض��ا  م��ط��ال��ب��ون  �مل�����ض��اج��د 
��ضتخد�م  م��ن  ملنعهم  �أطفالهم  �إر���ض��اد  كيفية  �إىل 
بخري. و�أنتم  عام  وكل  �ضعيد  فطر  عيد  �ملفرقعات. 

منع األطفال من استخدام مفرقعات يف رمضان والعيد مسؤولية األهل
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�أيام معدودة تف�ضلنا عن منا�ضبة عيد 
�لفطر, هذه �ملنا�ضبة �ملرتقبة و�لعزيزة 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا, ف��ك��ل م��ن��ا ع��ل��ى و�ضك 
�النتهاء من و�ضع �للم�ضات و�لهم�ضات 
�الأخرية لر�ضم لوحته و�نتقاء �ألو�نها.

لن �أقول �أن �لعيد غد�, بكافة طقو�ضه, يف عد�د �ملفقودين! 
�أنه خالل �ل�ضنو�ت �الأخرية  �أوؤكد  �أن  �أ�ضمح لنف�ضي  �أين  �إال 
تنهدم  �لبهجة  وكادت  ومكانته,  بهجته  من  يفقد  �لعيد  بد�أ 
�قرت�به  �نتظرو�  طاملا  �لذين  �ل�ضغار  �الأطفال  عند  حتى 
و�أجو�ءه �لر�ئعة, لكّن �الأو�ضاع �ملاأ�ضاوية و�الأزمات �لتي 
ت�ضهدها معظم بقاع �لعامل �أخذت معها �لذكريات و�الأجو�ء 
�ضيء  عاد  فما  �لنفو�س,  يف  �أليمة  ات  غ�ضّ وتركت  �ملمتعة 
يفرح وي�ضر �لقلب كيف ال وقد تعودنا على م�ضاهد مقززة 
�الأب��د�ن؟!  وتق�ضعر  �مل�ضاعر,  تهز  �لعيون,  تدمع  موؤملة 
فهناك عائالت �أبيدت, وبيوت هدمت و�أ�ضبحت كومة ركام, 
و�ضيطر  �لن�ضاء,  كر�مة  �ضلبت  كما  �لعزل,  �الأطفال  د  و�ضرِّ
�لقوي على �ل�ضعيف, فغاب �أمن و�أمان �ملو�طن, و�نعدمت 
�مل�ضد�قية, وكرثت وتفاقمت �خلالفات بني �أفر�د �الأ�ضرة. 
�الجتماعية,  �لروحانية,  و�أب��ع��اده  �لعيد  معاين  نعي  ال 
الإ�ضالح  �لفر�ضة  هذه  ون�ضتغل  ن�ضعى  وال  و�الخالقية, 
�ل�ضغائر  عن  و�لرتفع  جديدة  �ضفحة  وفتح  �لبني  ذ�ت 
�أمام  لالإن�ضان  خا�ضة  وقفة  فالعيد  ونتو��ضل,  لن�ضتمرَّ 
لت�ضحيح  بعمق  و�لتمعن  �لذ�ت  ملحا�ضرة  و�ضمريه  نف�ضه 
�ملجتمع  على  كما  جميًعا,  فعلينا  و�لت�ضامح!!  �الأخطاء 
مظاهر  جميع  حم��ارب��ة  على  �لعمل  و�ل���ق���ادة,  �ل���دويل 
و�إ�ضد�ل  �مل�ضاهد  لهذه  ح��ّد  وو�ضع  و�الإره���اب  �لعنف 
�لتقارب  ج�ضور  وبناء  �مل�ضرحية,  ه��ذه  على  �ل�ضتارة 
يحمل  جديد  بفجر  لننعم  ح�ضاري  جمتمع  وبناء  لدعم 
�الأط��ف��ال. وج��وه  �إىل  �لب�ضمة  و�إع���ادة  �الأم���ل  طياته  يف 
و�لتعاي�س  باحلرية  موؤمن  �إن�ضان  كل  على  �هلل  �أع���اده 
�ل�����ض��ل��م��ي و�ح������رت�م �أخ���ي���ه �الإن�������ض���ان وح���ق���وق���ه...

اإلع�������������������������ام�������������������������ي أح������������������م������������������د ح���������������������ازم عبيد أبو  معني  زه���������ي���������ر دع������ي������مبقلم: 
�ل�����وت�����ر �ل����ه����ائ����م ي���رق�������س ب�����ني �أن����ام����ل����ه ج��������ذاًل .
ف�ضاء�ته.. ُي��ع��ان��ُق  وه��و  ف��رًح��ا  ي��رتّن��ُح  �ل�ضجيُّ  ��َغ��م  و�ل��نَّ
وع�����ل�����م �مل����و�����ض����ي����ق����ى ي����ن���������ض����اُع ل������ه ط�����ائ�����ًع�����ا , 
ف�����ت�����اأت�����ي �ل������ّث������م������اُر ي�����ان�����ع�����ًة ح������ل������وَة �مل���������ذ�ق,
يو�ضو�س �لوتر في�ضدح , وُيغازل �لنغمات فت�ضمو  , فرتتاح نف�ضك 
�لبهّية. مبنامتها  �ضَحًر�  تتجّلى  �لبكر  �لطبيعة  �مام  بك  وكاأيّن  

 , ب��امل��ح��ّب��ة  �ملُ���ل���ّون���ة  �جل��م��ي��ل��َة  �ن�����ض��ان��ي��ت��ه  ه���ذ� وذ�ك  �ىل  ����ض���اِح   ي���ا  �أ����ض���ف 
َث��مَّ  وم��ن  �جل��م��ي��ل,  و�ال���ض��ل��وب  ب��االن��ف��ت��اح  �ملُ��ت��ّوج��ة  �ل��ع��ط��اء,   ب�ضذى  �لعابقة 
جميلة  لوحٍة  على  حتًما  �ضتح�ضل   , و�ح��دة  بوتقة  يف  �جلميل  �خلليط  هذ�  �م��زج 
ح�ضل  و�ل���ذي  �ل��ب��اّر,  �ضفاعمرو  �ب��ن  تي�ضري�ليا�س  �لربفي�ضور   : عليها  �أط��ل��ْق 
�ضرف  و�ضام   ....  2017 لعام  حيفا  جامعة  يف  حما�ضر  �أف�ضل  جائزة  على  موؤّخًر� 
ز�وي��ة  ك��ّل  يف  بل  �جلليل؛  يف  جميًعا  �ضدورنا  على  بل  فقط,   �ضدره  على  لي�س 
�ضَمًما. روؤو�ضنا  ونرفع  به  نتباهى  .و�ضام  �ملقّد�ضة  �لبقعة  هذه  يف  وناحية  ومفرق 
�الرثوذك�ضّي   �لنادي  يف  �ضنو�ت  خم�س  حو�يل  قبل   ��ضت�ضفناه   �أّننا  �ذكر  فيما  �أذكر 
�حتاف  �أمّيا  فاحتفنا  �قّدمه,    �ن  �لكبري  َرف  �ل�ضَّ يل  وكان   , وّهابّية  ليلة  يف  عبّلني  يف 
عوده  وهم�ضات  وعبقريته  حياته  ومن��ط  �ل��وه��اب   �لكبريعبد  �ملو�ضيقار  بفّن 
لي�ضّفق  وحا�ضًر�  ا   حيًّ �لوهاب  عبد  كان  لو  وقتها   متنيت   حتى   , وتره  وو�ضو�ضات 
وعا�ضف  �حياًنا  هام�س   , عطرّي   , ممو�ضق   , �ضجون  ذو  وحديثه  ال  كيف  معنا. 
. و�ح��د  �آٍن  يف  و�خليال  �لو�قع  دنيا  �ىل  �جلميل  �لنَّغم  جناح  على  ياأخذك   , �خ��رى 
حقٌّ وو�جب علينا �أن نفرَح ون�ضمخ ومنتدَح هذه �لّثّلة �جلميلة يف جمتمعنا �لعربّي  ؛ هذه 
�لكوكبة �لتي ترفع روؤو�ضنا عالًيا , فمجتمعنا �لعربّي يف �لبالد يزخر مبثل هذه �لوجوه 
�لنرّية وهذه �ل�ضخ�ضّيات �ملرموقة  من جّر�حني و�أطّباء وحمامني وعلماء ومو�ضيقيني 
ومبدعني وفّنانني ور�ّضامني و�ضعر�ء و�أدباء , �لذين يربطون نهارهم بليلهم يف �ضبيل 
��ضعاد �الآخرين , و�دخال �لبهجة و�مل�ضّرة �ىل �لقلوب ؛ كّل �لقلوب. وما �لربفي�ضور 
ٌز من �ولئك , �ن مل يكن يف  طليعتهم, لذ� مل ُنفاجاأ حني �ضارع  �ليا�س �ضوى و�حد متميِّ
رئي�س جامعة حيفا جو�ضتافو ما�س لي�ضبغ عليه �ملديح وُيقّلده و�ضام �لتفّوق و�البد�ع ..

�ل�ضنابل  كما  متو��ضعني  عمالقة  باأنا�س  لنا  وهنيًئا   , وباأمثاله  ب��ه  لنا  هنيًئا 
وخ���رًي�.. قمًحا  حقولنا  ت���زرع  جمتمعنا  يف  وت�����ض��ول  جت��ول  ب��احل��ب��وب  �مل���الأى 
د. �ليا�س لن �بالغ �ن قلت �أّنك  عنو�ن �ضموخنا  ومو�ضع فخر لنا جميًعا... و�أّنك لّونت 
�ل�ضجّية  �حلانك  ونغمات  �جلميل  عودك  بنقر�ت  �الأحيان  من  كثري  يف  �لرتيبة  حياتنا 
وهم�ضات روحك �الأحلى... حّلْق �ّيها �ملاي�ضرتو �لر�ئع فالن�ضور ال تعرف �اّل �لقمم..

لنا فييخيير  وسييامييك     : الييييياس  تيسر  د.  العيد دمعة وابتسامة
ل�ضنة  ت�����زرع  �أن  �أردت  �إذ�  تقول:"  ���ض��ي��ن��ي��ة  ح��ك��م��ة  ه��ن��ال��ك 
ف����ازرع  ���ض��ن��و�ت  ل��ع�����ض��ر  ت����زرع  �أن  �أردت  و�إذ�  ق��م��ح��ا,  ف�����ازرع 
�إن�ضانا".  ف����ازرع  ���ض��ن��ة  مل��ئ��ة  ت����زرع  �أن  �أردت  �إذ�  �أم����ا  ���ض��ج��رة, 
�ىل  وحتتاج  مركبة  عملية  هي  و�لتعليم  �لرتبية  عملية  �أن  نرى  هنا  من 
�ضنو�ت عديدة حتى نح�ضل على ثمار �ال�ضتثمار يف �الن�ضان, فعائد �لتعليم 
هو على �ملدى �لبعيد ولي�س �الآين, �مل�ضكلة, �أنك ل�ضت �لوحيد �لذي يربي, 
يوؤثرون  �إذنك,  بيتك دون  �لرتبوية يدخلون  �لعملية  لك يف  �ضركاء  فهناك 
ب�ضكل كبري على �بنائك وبناتك, فالتلفزيون, �اليفون, �حلا�ضوب, �ل�ضارع, 
هذ�  و�م��ام  �بيت,  �م  ذلك  �ضئت  �لرتبية  يف  ت�ضاركك  وغريهم  �الأ�ضدقاء 
"�ملربني" تريد �ن تربي �بنك �و �بنتك وفق مبادئ وقيم  �لكم �لهائل من 
تربيت وترعرعت عليها منذ نعومة �ظفارك, فهل من �ملمكن حتقيق ذلك؟

�أحد �أهد�ف �لرتبية هو بلورة هوية �جتماعية قومية ودينية, وعلى �ملربي 
�ن يقود �لطالب �ىل هذه �لهوية, م�ضتغال كافة �مل�ضامني و�أ�ضاليب �لتدري�س 
هذه  تبني  �لطالب  ي�ضتطيع  �لهدف  بلوغ  بعد  �أي  عندها,  لديه,  �ملتوفرة 
�أي  نف�ضه:  �لذي يطرح  و�ل�ضوؤ�ل  �لنا�ضئة.  �الأجيال  �لهوية وت�ضري عليها 
هوية نريدها نحن لطالبنا و�أي هوية يخطط لنا جهاز �لرتبية و�لتعليم؟!  
و�لتعليم  �لرتبية  جهاز  حول  مر�جعة  �ىل  يحتاج  �ملو�ضوع  هذ�  معاجلة 
عو�مل  خالله  م��ن  لن�ضتك�ضف  خا�ضة,  �ل��درزي��ة  �مل��د�ر���س  يف  �ملطبق 
�ىل  �إ�ضافة  خالله.  من  �ملطبق  و�ملنهاج  �جلهاز  بهذ�  حلقت  �لتي  �خللل 
حميطها  عن  �لدرزية  �لطائفة  ل�ضلخ  �ملبا�ضر  وتدخلها  �ل�ضلطة  حماولة 
ولغتها,  وتر�ثها  تاريخها  عن  �بعادها  على  د�أب���ت  فقد  ل��ذ�  �لعربي, 
�ليه  ن�ضري  �لذي  �خللل  �ىل  �أدت  م�ضوهة,  وهوية  خا�س  تر�ث  باختالق 
�إ�ضر�ئيلية  هي  ال  م�ضوهة,  بهوية  �ل��درزي  �لطالب  ليخرج  �ملجال  هذ�  يف 
غريبا  يجعله  ومعنوي  نف�ضي  �ضياع  بل  كاملة,  عربية  هي  وال  كاملة 
ر��ضخ.  �نتماء  �و  �جتماعي  ه��دف  ب��دون  وقوميته  وثقافته  ذ�ت��ه  عن 
ومن  �حلاكمة  �ملوؤ�ض�ضة  �أوجدته  �ل��ذي  و�ملختلق  �جلديد  �ل��رت�ث  هذ� 
للدروز,  �لعربية  �ل��درزي,  �ل��رت�ث  ت�ضمية:  مثل  �ملعارف,  وز�رة  خالل 
�لعربية للدروز وما �ضابه ذلك, �أدى �ىل ت�ضويه تاريخ وتر�ث �لدروز �لذي 
ن�ضاأو� عليه مئات �ل�ضنني يف بالد �ل�ضام حيث �ضكنو� وعا�ضو�, يف حميط 
عربي وكانو� وما ز�لو� ُيعتربون عرب �أقحاح, هذ� �لت�ضويه �أي�ضا �أدخل 
منقطعا  نف�ضه  �لطالب  وجد  حيث  متاهات,  يف  متعاقبة  و�أجياال  �ضبابنا 
و�نتماوؤه  م�ضتتة,  م�ضوهة,  هويته  وباتت  ولغته,  وقوميته  �ضعبه  عن 
�لدروز  �ضبابنا  �ضلخ  �ىل  لي�س  بالتايل  �أدى  وهذ�  ومهزوز�.  مت�ضع�ضعا 
و�خو�نهم  �أقربائهم  عن  �ضلخهم  �ىل  بل  قوميتهم,  عن  �إ�ضر�ئيل  د�خ��ل 
كبرية  فجوة  وخلق  �ملجاورة  �لعربية  �لدول  يف  يعي�ضون  �لذين  �لدروز 
يف  �لطالب  ي�ضعر  يعد  فلم  و�النتماء�ت,  و�ملعتقد�ت  �ملفاهيم  يف  بينهم 
مد�ر�ضنا بانتماء و��ضح حمدد, وبات عليه من �ل�ضعب �أن يعي�س �ضمن 
حميط عربي ن�ضاأ عليه �آباوؤه و�أج��د�ده من ناحية, ومل يتمكن �أو مل ي�ضاأ 

ب�ضكل  �الإ�ضر�ئيلي  باملجتمع  �ل��درزي  �ل�ضاب  دمج  من  �ل�ضلطة  �أ�ضحاب 
�لع�ضكرية  �خلدمة  ورغم  �لدم  حلف  عن  �حلديث  رغم  ومقبول,  طبيعي 
يفرت�س.  كما  دولتهم  عن  دفاعا  باليهود  �أ���ض��وة  �ضبابنا  يوؤديها  �لتي 
�أال نتوقف عند م�ضاألة �لتح�ضيل �لعلمي ونتائج �لبجروت  من هنا علينا 
وغريها �أو �الهتمام فقط بتح�ضيل �لعالمات, رغم �أهمية تلك �لنو�حي وعدم 
�لتقليل منها, لكن �الأ�ضا�س يبقى يف توفري دفيئة تربوية �ضليمة و�ضحيحة 
ت�ضكل بو�ضلة للطالب �أيا كان وخا�ضة �لدرزي يف حمورنا �ليوم. ومن هنا 
�أريد �أن �أ�ضري �ىل �لنموذج �مل�ضيحي يف بالدنا, و�لذي يتقاطع يف كثري من 
�لنو�حي بو�ضعنا ووجودنا معهم يف حالة م�ضرتكة وخا�ضة, لكي نرثي 
�أفكارنا ون�ضتفيد من جتارب �الآخر بهدف �ضق طريقنا نحو ما نريده من خري 
وم�ضتقبل و�عد الأجيالنا, وعندما نتحدث عن �ملد�ر�س �الأهلية يجب �أن نوؤكد 
�أن هذه �ملد�ر�س مل تن�ضلخ عن جمتمعها ومل تتنكر ل�ضعبها, رغم ت�ضميتها 
�لفقري  �لعامود  على  وحافظت  معينة,  لطائفة  تتبع  �أو  �أهلية  مبدر�ضة 
للطالب يف د�خلها من حيث �نتمائه �ىل �ضعبه و�نخر�طه يف كني�ضته وخدمته 
�لطالب مع وجود مركباتها  �مل�ضاحلة يف هوية  تلك  و�أوج��دت  ملجتمعه, 
�ملختلفة و�ملتناق�ضة �أحيانا, وهذ� ما �فتقرت �ليه مد�ر�ضنا �لدرزية لالأ�ضف 
و�أدخلت طالبنا يف �ضياع ومتاهات �أثرت بالتايل على حت�ضيلهم �لعلمي.

�أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��و���ض��وع �ل��ه��وي��ة ب�ضكل جدي  م��ن ه��ن��ا ن���رى 
�لعملية  �ضلب  يف  يقف  الأن��ه  به  �ال�ضتهانة  وع��دم  وم��درو���س,  وعلمي 
وهذ�  وطالبنا,  مبد�ر�ضنا  �الرت��ق��اء  نحو  م�ضريتها  وتقومي  �لرتبوية 
مد�ر�ضنا. يف  به  �ملعمول  �لتعليمي  �ملنهاج  يف  �لنظر  �إع��ادة  ي�ضتدعي 
ذكرنا يف بد�ية حديثنا عن تثقيف �لطالب وبناء هويته ليخرج �ضلبا ثابتا 
ال تزعزعه �لرياح �ل�ضرقية �أو �لغربية. وبر�أيي �أن �نتماءنا �ىل �لبلد �لذي 
نعي�س فيه �أمر ال جد�ل فيه, فالدرزي يف �إ�ضر�ئيل ينتمي �ىل دولة �إ�ضر�ئيل 
�ىل  و�الردين  لبنان  �ىل  و�للبناين  �ضوريا  �ىل  �ل�ضوري  �ل��درزي  ينتمي  كما 
�الأردن, لكن يبقى �لفارق بيننا وبني �خوتنا يف �لدول �ملجاورة يف �النتماء 
�لقومي, ففي حني ال جند تاأتاأة وحرية يف �النتماء �لقومي لدى �إخو�ننا يف 
�لدول �ملجاورة, جند ذلك و��ضحا لدى �أبناء طائفتنا يف �إ�ضر�ئيل, �لذين 
يعي�ضون �ضر�عا بني �نتمائهم �لعربي �لذي جرى ت�ضويهه ب�ضتى �لطرق 
و�لعمل على زرع �لكر�هية حتى بني �لدرزي وعروبته, مما �أوجد حالة من 
�لتنكر لالنتماء �لقومي دون �أن يتم �ال�ضتعا�ضة عنه بانتماء �آخر, حيث ف�ضل 
يف �إيجاد �نتماء �إ�ضر�ئيلي, الأن �لدرزي �عترب �إ�ضر�ئيليا يف �لتجنيد بينما بقي 
عربيا عند �حل�ضول على رخ�ضة بناء �أو م�ضادرة �أر�س �أو هدم بيت كما 
حدث يف عدة مو�قع يف �لقرى �لدرزية, هذ� �لت�ضوه يف �النتماء �أوجد �أي�ضا 
حالة من �لتباعد بني �لدروز و�أبناء قوميتهم من �مل�ضلمني و�مل�ضيحيني يف 
�إ�ضر�ئيل, و�ىل حالة من �جلفاء يف كثري من �لوقائع حتى �أنه �نت�ضرت �الآر�ء 
�مل�ضبقة لدى كل �الأطر�ف, وتعر�س �لدروز �ىل تنكر من قبل �خوتهم وقابل 
�لدروز ذلك مبزيد من �لتقوقع و�النغالق على �أنف�ضهم يف مر�حل �ضابقة. 

�ملوؤ�ض�ضة  رك��زت  دينية  طائفة  كوننا 
وكاأنه  �ل��دي��ن��ي  �لعن�ضر  �ب���ر�ز  على 

كذريعة  و��ضتخدمته  �لهوية(,  بطاقة  يف  �لقومية  بند  �ىل  )�أنظر  قومية 
يف  بهم,  خا�ضة  خ�ضو�ضية  وخلق  �ملجال  هذ�  يف  �ل��دروز  الإبعاد  �أخ��رى 
حني �أن هذ� �الأمر يف �لدول �ملجاورة مل ياأخذ هذ� �لبعد �خلا�س بالن�ضبة 
الأخوتنا �لدروز وكانت هناك حالة من �مل�ضاحلة يف هذه �لرتكيبة �ي�ضاً.
و�إذ� �نتقلنا �ىل �ملركب �ملدين يف �لهوية, فاإننا جند �أنه يف �ملد�ر�س �مل�ضيحية 
�أوجدت حالة من �لتو�فق بني �النتماء للدولة, باعتبار �مل�ضيحي مو�طنا 
�ملحافظة  �لوقت  نف�س  ويف  ووجودها,  قو�نينها  �حرت�م  وعليه  دولته  يف 
من  يتجلى  كما  وتر�ثه,  ولغته  �لعربي  لل�ضعب  �لقومي  �النتماء  على 
قبل  �لعربية  �للغة  ومنهاج  �ملد�ر�س  تلك  يف  �لالمنهجية  �لفعاليات  خالل 
نهجها.  على  كثري�  يوؤثر  مل  �لذي  �ملعارف  ل��وز�رة  تابعة  �ىل  تتحول  �أن 
وتر�ثها  لغتها  عن  و��ضحا  �ن�ضالخا  �لدرزية  مد�ر�ضنا  عا�ضت  باملقابل 
�الأ�ضلية  م�ضيته  ن�ضي  �ل��ذي  �ل��غ��ر�ب  �أ���ض��اب  ما  و�أ�ضابها  �لعربيني, 
ومل  عربيا  �ل��درزي  �لطالب  بقي  فال  �حلجل,  م�ضية  تعلم  من  يتمكن  ومل 
مد�ر�ضنا  تتمكن  ومل  وبلبلته  حريته  يف  ز�د  مما  �إ�ضر�ئيلي,  �ىل  يتحول 
�لرتبوية  �لناحية  على  لي�س  تاأثري  لذلك  وك��ان  �ملع�ضلة,  هذه  حل  من 
حياته.  وعلى  �لعلمي  �لتح�ضيل  وعلى  �أي�ضا  �لتعليمية  بل  فح�ضب 
�ل��ي��ه,  �ل����ذي و���ض��ل��ن��ا  �ل��و���ض��ع  و�إز�ء  ت��ق��دم  م���ا  ك���ل  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
وو���ض��ع  �مل������وؤمل  �ل��و���ض��ع  ت��غ��ي��ري  ن��ح��و  ن��ت��ح��رك  و�أن  ل��ن��ا  ب���د  ال 
ت���اأخ���ري. �ل��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا دون  ي��ت��وج��ب  ع��م��ل��ي��ة,  �ق����رت�ح����ات 
در��ضة  على  تعمل  م�ضتقلة  جلنة  باإقامة  �ملعارف  وز�رة  1.�لتوجه 
وتقدمي  فيه  �لنظر  و�إع�����ادة  �ل���درزي���ة  �مل���د�ر����س  يف  �ملتبع  �مل��ن��ه��اج 
�لرتبية  جم��ال  يف  خمت�ضني  خ��رب�ء  م��ن  تت�ضكل  �أن  على  تو�ضياتها, 
وخارجها. �لطائفة  �أب��ن��اء  م��ن  �ل��ت��وج��ه��ات  ك��اف��ة  ميثلون  و�لتعليم 
2.�ملبادرة �ىل عقد حلقات فكرية ي�ضارك فيها مثقفون وممثلو موؤ�ض�ضات 
وهيئات ثقافية وتربوية, للتباحث وتبادل وجهات �لنظر يف م�ضاألة �لهوية 
ومركباتها لدى �لدروز يف �لبالد, و�خلروج بت�ضور م�ضرتك وروؤية متفق 
عليها حول م�ضاألة �لهوية يتم �عتمادها على ر�أ�س �ملنهاج �لرتبوي �جلديد.

تعمل  م��د�ر���س  �ىل  �لر�ضمية  �ل��درزي��ة  مد�ر�ضنا  لتحويل  3.�ل�ضعي 
تربوية  جل��ان  عليها  ت�ضرف  �الأه��ل��ي��ة,  �مل��د�ر���س  يف  �ملتبع  بالن�ضق 
منهجية(  ال  فعاليات  د���ض��ت��ور,  )م��ن��ه��اج,  وخ����رب�ء.  خمت�ضني  م��ن 
4.لنا تاريخ وتر�ث حافالن فال يعقل �أن ندر�س عن �أ�ضماء يهودية بارزة 
مثل عغنون وبيالك, بينما يتم جتاهل �ضخ�ضيات كبرية لدينا �أمثال �ضكيب 
�أر�ضالن وكمال جنبالط و�ضميح �لقا�ضم و�ضلمان ناطور ونزيه خري وحممد 
تعليم معتمد. منهاج  يتم من خالل  �أن  و�لقائمة تطول, وهذ� يجب  نفاع 

لئال  وع�ضرية  عقالنية  و�ق��ع��ي��ة,  ب�ضورة  �ل�ضلطات  5.حماورة 
بوعينا. و�ال�ضتهانة  و��ضت�ضغارنا  با�ضتغاللنا  �مل�ضوؤولون  ي�ضتمر 

والتعليم: الييرتبييييية  يف  الييهييوييية  حيييول  الييكييرمييل  دالييييييية  يف  فيييييتييسييو  نييسيياء  امييييام  مييداخييلييتييه  يف 
حاتم حسون:" يجب إعادة النظر يف املنهاج التعليمي املعمول به يف مدارسنا"

حلياة  منغ�ضات  نعترب  �لتي  �الأم���ور  ه��ي  كثرية 
�الإن�ضان, �أوتندرج �ضمن �إطار �ملزعجات له �إن كان 
منا�ضبات  يف  �أو  عام,  ب�ضكل  �ليومية  �حلياة  يف  ذلك 
��ضتخد�م  ظاهرة  �ملثال  �ضبيل  على  وهناك  معينة. 
حيث  �ملبارك,  رم�ضان  �ضهر  يف  �لنارية  �ملفرقعات 
�أ�ضبحت هذه �لظاهرة تالزمنا  خالل �ل�ضهر �لف�ضيل 
�مل�ضل�ضالت  مثل  متاماً  �لعيد,  �أي��ام  خ��الل  و�أي�ضاً 
�لنتفزيونية. ثالثون يوما يعي�س �ل�ضائمون م�ضل�ضل 
�العتبار  بعني  �الأخ��ذ  دون  �الإفطار  بعد  �ملفرقعات 
للنا�س  �ملفرقعات  هذه  تلحقه  �لذي  �الإزع��اج  مدى 
 . خا�س  ب�ضكل  و�ملر�ضى  وللم�ضلني  ع��ام  ب�ضكل 
�الأمر �لذي لفت �نتباهي هو وجود �أطفال ي�ضتخدمون 
�ملفرقعات بالقرب من �مل�ضاجد عند �ضالة �لرت�ويح 
حتى  �لرم�ضانية.  �حلياة  �ضفو  بو�ضوح  يعكر  مما 
مق�ضود  ب�ضكل  �ملفرقعات  يرمون  �الأطفال  بع�س  �أن 
�إرباكاً  يحدث  �لذي  �الأمر  و�ل�ضيار�ت,  �ملارة   �أمام 
�ضيارته. عل  �ل�ضيطرة  �ل�ضائق  تفقد  قد  لل�ضائقني 
بزيارة  �ملغرب  �ضالة  بعد  قمت  قليلة  �أي��ام  قبل 
�ضاحة  يف  وجل�ضنا  �ضديقة  لعائلة  رم�ضانية 
منع�س  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  �جل��ل��و���س  الأن  �ل��ب��ي��ت, 
تخفف  ن�ضمات  هناك  كانت  �إذ�  خ�ضو�ضاً  لالإن�ضان, 
جمااًل  ت��رتك  ال  �ملنغ�ضات  لكن  �جل��و.  ح��ر�رة  من 
جلو�ضنا  على  مي�س  فلم  �لطبيعي.  بالن�ضيم  للتمتع 
هنا  تطري  �ملفرقعات   �ضظايا  ب���د�أت  حتى  دق��ائ��ق 
مفرقعات  ي�ضتخدمون  �حل��ارة  من  فتية   وهناك. 
�الإزع���اج  �ضديدة  م��دوي��ة  �أ���ض��و�ت��اً  ن��اري��ة حت��دث 
�ضائم. كل  يريده  �لذي  �لرم�ضاين  بالهدوء  عابثني 
من  �إمن��ا  غرباء,  لي�ضو�  �لفتية  ه��وؤالء  �أن  �مل�ضكلة 
يتدخل  �أن  �مل�ضيف  ل�ضديقي  قلت  و�الأقرباء.  �الأهل 
ال  بالفعل  �حلالة  الأن  �لفتية  مع  ويتحدث  �الأم��ر  يف 
�أهل  �أن   " وح�ضرة,  باأمل  �مل�ضيف  فاأجابني  تطاق. 
حتدثت  ما  و�إذ�  �لعائلة,  من  هم  �ملزعجني  �لفتية 
�أقول".   مبا  ياأبهون  وال  �إزعاجهم  من  يزيدون  �إليهم 

�أهلهم؟  عن  وماذ�   : مت�ضائاًل  جو�به  من  فا�ضتغربت 
فقال يل بح�ضرة �أكرب من �الأوىل: " خليها على �هلل يا 
جارنا". مبعنى �أن �الأهل هم �لذين ي�ضجعون �أوالدهم. 
�ضهر  يف  �لنارية  و�الألعاب  �ملفرقعات  ��ضتخد�م  �إن 
يف  �نت�ضارها  ت���زد�د  ظ��اه��رة  و�الأع���ي���اد,  رم�ضان 
�لعامل  يف  �ل�ضائمني  تو�جد  كل  يف  وحتى  جمتمعنا, 
�لعربي. �الأمر �لذي يعترب ال مباالة و�إهمااًل متعمدً� 
�ملنت�ضرة  �لظاهرة   ه��ذه  وتعترب  �أطفالنا.   بحق 
غري  �ضيئة  ع��ادة  ح�ضيب  �و  رقيب  بال  جمتمعنا  يف 
وهدوئهم  حياتهم  وتعكر  �ل�ضكان  تقلق  �ضحية, 
�الإفطار,  بعد  خا�ضة  كبرٍي  �إزع���اٍج  من  ت�ضببه  ملا 
يقومون  �لذين  �الأطفاِل,  بني  �إ�ضاباٍت  عنها  وينجم 
�لليل.  �الفطار حتى يف  �أذ�ن  بعد  �ملفرقعات  بتفجري 
ال �ضك �أن من حق �الأطفال �الحتفال برم�ضان وباأيامه, 
�لفرح  تدخل  ت�ضلية  �آليات  عن  �لبحث  حقهم  ومن 
و�ل�ضرور �إىل قلوبهم, لكن لي�س با�ضتخد�م مفرقعات 
ت�ضل  باأج�ضامهم  �أ���ض��ر�رً�  تلحق  نارية,  و�ألعاب 
�أحياناً �إىل )�لطر�س( �أو �إىل فقد�ن بع�س �أ�ضابع �ليد. 
ويرى بع�س �ملخت�ضني يف هذ� �الأمر  "�أن �ل�ضرر �أو 
�ل�ضوء و�حلر�رة �لناجمة عن ��ضتخد�م �ملفرقعات, 
لالإ�ضر�ر باجل�ضم, خا�ضة  رئي�ضاً  كل ذلك يعد �ضبباً 
عملية  عن  �لناجت  و�لرماد  �حل�ضا�ضة,  �لعني  منطقة 
له  تعر�س  ما  �إذ�  و�لعني,  باجللد  ي�ضر  �الإح��رت�ق 
بحروق  �لعني  ت�ضاب  حيث  مبا�ضر,  ب�ضكل  �لطفل 
�أو  �لعني  يف  غريبة  �أج�ضام  بدخول  �أو  �جلفن  يف 
بانف�ضال يف �ل�ضبكية, وقد يوؤدي �الأمر �إىل فقد�ن كلي 
�الأ�ضابع,  بع�س  فقد�ن  يت�ضبب يف  �أن  للعني وميكن 
�الأ�ضابع  للحروق  تعر�ضا  �جل�ضم  مناطق  �كرث  الأن 
و�لذر�عني و�لعني و�لوجه, كما �أن �ملفرقعات ينجم 
عنها �أخطار �حلر�ئق و�لتلوث �ل�ضوتي �لذي ي�ضببه 
على �جل�ضم,  كما  �ضلباً  يوؤثر  الأن دويها   �نفجارها  
باالأذن"  �أ�ضر�رً�  تلحق  �أن  �لنارية  لالألعاب  ميكن 
علماء م�ضلمون تنبهو� خلطورة هذه �ملفرقعات وما 

م�ضار.  م��ن  عنها  ينجم 
�ملجل�س  �أ����ض���در  ول��ذل��ك 
�الإ����ض���الم���ي ل���الإف���ت���اء يف 
فتوى  �لفل�ضطيني  �لد�خل 
ملا  �ملفرقعات  بيع  حت��ّرم 
و�اليذ�ء  �الإزعاج  من  فيها 
يتنافى  �ل��ذي  و�ل��رتوي��ع 

م�ضهور  �لدكتور  �الإ�ضالم.  وذوقيات  �أخالقيات  مع 
لالإفتاء,   �الإ�ضالمي  �ملجل�س  رئي�س  حماجنة,  فو�ز 
�نت�ضرت  �الأخرية  �الآونة  “يف  �أنه  له  بيان  �أو�ضح يف 
عادة  وه��ي  و�ملفرقعات  �لنارية  �الأل��ع��اب  ظاهرة 
للنف�س و�لّنا�س, ف�ضاًل عّما يف ذلك  �إيذ�ء  فيها  �ضيئة 
وبغري  �ضرعّي  وجه  بغري  للمال  وتبذير  �إ�ضاعة  من 
�ملفرقعات  �إّن  �لفتوى:  يف  وجاء  وفائدة”,  منفعة 
فكم  وممتلكاتهم,  �لنا�س  باأج�ضاد  �الأذى  تلحق 
وكم  ج�ضمه؟!  و�ح��رتق  �أ�ضابعه  قطعت  طفل  من 
جر�ء  �حرتقت  �ضيارة  من  وكم  �ح��رتق؟!  بيت  من 
من  ذلك  يف  ملا  �إ�ضافة  �ملفرقعات؟!  هذه  ��ضتعمال 
�لظلم,  من  يعترب  �لذي  للنا�س  و�لرتويع  �الإزع��اج 
�لكبائر. م��ن  وك��ب��رية  ب��ل  ح��ال  بكل  ح���ر�م  وه��و 
ومب��ا �أن �أوالدن���ا ه��م ف��ل��ذ�ت �أك��ب��ادن��ا, ف��اإن �الأه��ل 
فهم  �الأم��ر,  هذ�  عن  �لكاملة  �مل�ضوؤولية  يتحملون 
�ملفرقعات  ل�ضر�ء   الأوالده��م  �لنقود  يعطون  �لذين 
��ضتعمالها,  خماطرة  من  يحذروهم  وال  �خلطرية 
ي�ضربون  �لذين  �لبائعني  بع�س  ج�ضع  عن  ناهيك 
لالأطفال.  �ملفرقعات  بيعهم  عو�قب  �حلائط  بعر�س 
حتذير  �مل��د�ر���س  يف  باملعلمني  �أي�ضاً  و�مل��ف��رو���س 
وتقدمي  �ملفرقعات,  ��ضتخد�م  خطورة  من  �لطالب 
يف  للم�ضاهمة  �الأم���ر,  ه��ذ�  ع��ن  لهم  م�ضهب  ���ض��رح 
وخطباء  �أئمة  �أن  كما  �إيجابية.  نتائج  �إىل  �لو�ضول 
�مل�ضلني  ن��ظ��ر  بلفت  �أي�����ض��ا  م��ط��ال��ب��ون  �مل�����ض��اج��د 
��ضتخد�م  م��ن  ملنعهم  �أطفالهم  �إر���ض��اد  كيفية  �إىل 
بخري. و�أنتم  عام  وكل  �ضعيد  فطر  عيد  �ملفرقعات. 

منع األطفال من استخدام مفرقعات يف رمضان والعيد مسؤولية األهل
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يف  طفل  عبلني,  يف  كالليت  عيادة  �ىل  �الأ�ضبوع  هذ�  و�ضل 
�نه  �إت�ضح  بعدما  �الأزرق  �ىل  لونه  تغري  عمره  من  �لثامنة 
�لتي �ضببت  �للحم  �لطعام بقطعة من  �أثناء تناوله  �إختنق 
باإن�ضد�د جمرى �لتنف�س ب�ضكل جزئي. حل�ضن �حلظ و�ضل 

�لطفل �ىل �لعيادة وهو ما ز�ل يتنف�س لكن ب�ضعوبة �ضديدة. 
يف  �لتمري�س  ق�ضم  م��دي��رة  ع��ب��ا���س,  جن��م��ة  �مل��م��ر���ض��ة 
طاقم  �أدرك  بعدما  �لطفل,  ع��الج  يف  با�ضرت  �ل��ع��ي��ادة, 
كان  بحيث  �ل�ضحي  �لطفل  و���ض��ع  خ��ط��ورة  �ل��ع��ي��ادة 
و�ملخاط.  �للعاب  فمه  م��ن  وُي��خ��رج  ب�ضعوبة  يتنف�س 
�مل�ضت�ضفى �ىل  لنقله  �الإ�ضعاف  �ضيارة  و�أ�ضتدعت  كما 

فقد �أ�ضارت �ملمر�ضة �إىل �أن م�ضتوى �الأك�ضجني يف دم �لطفل 
كان منخف�س, مما �إحتاج لو�ضله باالأك�ضجني ومتابعة حالتة 
عن كثب. كما وقام طاقم �ملمر�ضات بالعناية وتهدئة و�لدة 
�لطفل �لتي �إ�ضطحبته �ىل �لعيادة للعالج. ي�ضار �ىل �أنه مت 
�إنقاذ حياة �لطفل ونقله �ىل �مل�ضت�ضفى الإ�ضتمر�ر تلقي للعالج.

لعيادة  �لطفل  ع��اد  ب��اأي��ام  �ل��ع��الج  م��ر�ح��ل  �إمت���ام  بعد 
ك��الل��ي��ت يف ع��ب��ل��ني ب��رف��ق��ة �أه���ل���ه ل��ت��ق��دمي �ل�����ض��ك��ر 
ل��ط��اق��م �ل��ع��ي��اده ع��ل��ى ع��م��ل��ه��م و�إن���ق���اذه���م حل��ي��ات��ه.

طاقم عيادة كالليت يف عبلني ينقذ 
حياة طفل إختنق بقطعة من اللحم

ت�ضتمّر �ضبكة �وبتيناي�س يف ح�ضد �الإجناز�ت و�لتو�ّضع و�ملزيد من 
�لعطاء للمجتمع باالإ�ضافة �إىل �حلمالت �مل�ضتمّرة و�لتي مّت تخ�ضي�ضها 
�لتي تتالءم مع  جميع �ضر�ئح �ملجتمع. �لفئات �ملتنوعة  بح�ضب 

�إجناز�ت,  وقد كان �ضهر رم�ضان �ملبارك �ضهر خري وبركة و�ضهر 
�ملكاتب  �إىل  �الن��ت��ق��ال  مّت  وف�ضله,  هلل  و�حل��م��د  �ل�ُضكر  َوَب��ْع��َد 
�لغربية,  باقة  يف  عبيد  �أبو  جمّمع  يف  ليئومي  بنك  فوق  �جلديدة 
�خلدمات  وكافة  و�ملبيعات  �ل�ضبكة  فروع  �إد�رة  يتّم  هناك  ومن 
و�ملخترب�ت. �لت�ضويقية  و�حل��م��الت  و�الجتماعية  �مليد�نية 

لُي�ضبح  �لطيبة  مدينة  يف  ج��دي��د  ف��رع  �ف��ت��ت��اح  �أي�����ض��اً  ومّت 
�ضيتم  وق��ري��ب��اً  ف��رع��اً   16 �للحظة  ه��ذه  حتى  �ل��ف��روع  ع��دد 
�ل��ب��الد. ���ض��م��ايّل  ي��رك��ا  ق��ري��ة  17 ع�ضر يف  �ل����  �ل��ف��رع  �ف��ت��ت��اح 
�وبتيناي�س  ل�ضبكة  �جلديدة  �الإجن��از�ت  هذه  �أن  بالذكر  ويجدر 
بل  �ل�ضبكة,  لزبائن  �حلمالت  تقدمي  يف  �ال�ضتمر�ر  من  متنع  مل 
�ل�ضبكة.  فروع  جميع  يف  �الإقبال  القت  �لتي  �حلمالت  تكثيف  مّت 
�وبتيناي�س  ل�ضبكة  ح�ضرية  حملة  �إط��الق  �إىل  باالإ�ضافة  وذلك 
عاماً   67 �ل�  فوق  �لذهبي  �جليل  �بناء  من  �مل�ضنني  ل�ضريحة 
بح�ضب  لهم  نظار�ت  ومالئمة  �ضاملة  نظر  فحو�ضات  ومنحهم 
مقدماً  مقابل  بال  وعطاًء  جماناً  ذلك  وكان  و�ملقا�ضات,  �حلاجة 
�خلطوة  هذه  وجاءت  �لذهبي,  �جليل  فئة  �إىل  �ل�ضبكة  �إد�رة  من 
معاناة  وت��وف��ري  �ل��ن��ظ��ار�ت  على  �حل�����ض��ول  عليهم  للت�ضهيل 
�ملانحة  و�ملوؤ�ض�ضات  �ملر�ضى  �ضناديق  �أم��ام  �لطويل  �النتظار 
�ألف  ح��و�يّل  و��ضتطاع  كبريين,  وعناء  جمهود  �إىل  حتتاج  �لتي 
�خلطوة  ه��ذه  الق��ت  وق��د  �ملقّدمة,  �ملنحة  على  �حل�ضول  م�ضن 
�ل�ضكر  ر�ضائل  �إب��ر�ق  �إىل  �لكثريين  دفع  مما  �مل�ضنني,  ��ضتح�ضان 
و�لعرفان الإد�رة �ضبكة �وبتيناي�س على ما تقدمه يف �ضبيل �خلري.

اوبتينايس تستمرّ يف التوسّع، االنتقال اىل 
املكاتب الجديدة وافتتاح فرع جديد واملزيد ..
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ج�ضمك  �أ���ض��ب��ح  رم�����ض��ان  ���ض��ه��ر  ���ض��ي��ام  ب��ع��د 
بح�ضب  ج����دي����دة,  دم���وي���ة  �أوع����ي����ة  مي��ت��ل��ك 
ع�ضو  ب�����در�ن,  جم���دي  �ل��دك��ت��ور  ي���وؤك���ده  م���ا 
و�مل��ن��اع��ة. للح�ضا�ضية  �مل�����ض��ري��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
*�ل�������ض���ر�ي���ني: وه�����ي �الأوع�����ي�����ة �ل���دم���وي���ة 
�ل������ت������ي ت������غ������ذي �أع�������������ض������اء �جل���������ض����م. 
�ل�����ض��م��وم  حت���م���ل  �ل���ت���ي  وه����ي  *�الأوردة: 
و�ل����ن����ف����اي����ات م�����ن �أع�����������ض�����اء �جل�������ض���م.

*�ل�ضعري�ت �لدموية: وهي متثل %80 من �الأوعية 
�لدموية, وهي �أ�ضغر �الأوعية �لدموية يف �جل�ضم.
*�حل���اج���ز �ل���دم���وي: وه���و م��ت��و�ج��د يف �مل��خ 
�مل��اء  مثل  �الأ�ضا�ضية,  �مل���و�د  لبع�س  وي�ضمح 
ولكنه  �ملخ,  �إىل  باملرور  و�لغلوكوز  و�الأك�ضجني 
للمخ. �خلطرة  و�مل���و�د  �لبكترييا  دخ��ول  مينع 
هرمون  تركيز  من  يزيد  �ل�ضيام  �أن  بدر�ن  ويوؤكد 
ما  ب��اجل��وع,  �ل�ضعور  ي�ضبب  �ل��ذي  �لغريلني, 
وحرق  �ل�ضموم  م��ن  بالتخل�س  للج�ضم  ي�ضمح 
الإفر�ز  قوى  من�ضط  �لغريلني  �أن  م�ضيفاً  �لدهون, 
يف  دور  وله  �لنخامية,  �لغدة  من  �لنمو  هرمون 
تنظيم عملية �لتمثيل �لغذ�ئي, كما �أن هناك عالقة 
�لدموية. و�الأوعية  و�لقلب  �لغريلني  بني  قوية 
وتكوين  �لقلب  على  �لغريلني  ت��اأث��ري  وي�ضرح 
على  يعمل  �إنه  فيقول  �لدموية,  �الأوعية  وتنظيف 
تنظيم تركيز �لكال�ضيوم د�خل �خلاليا, و�لوقاية من 

خاليا  وحماية  �لقلب,  خاليا  موت 
�حلرة,  �ل�ضو�رد  تاأثري  من  �لقلب 
�ل�����ض��و�ئ��ل  ح��ج��م  يف  و�ل��ت��ح��ك��م 
د�خل  �الأيونات  من  وحمتوياتها 
�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة وخ��ارج��ه��ا.

وت���ث���ب���ي���ط �إج�����ه�����اد �ل�����ض��ب��ك��ة 
�لقلب,  خاليا  يف  �الإن��دوب��الزم��ي��ة 
يتم  �الأن��اب��ي��ب  م��ن  �ضبكة  وه���ي 
�أجز�ء  بني  �ملو�د  نقل  خاللها  من 
�لعديد  ب��دع��م  وت��ق��وم  �خل��ل��ي��ة, 
مثل:  �حل��ي��وي��ة,  �لعمليات  م��ن 
ت��خ��ل��ي��ق �ل����ربوت����ني, وخ��ف�����س 
�الأوعية  وظائف  وتعزيز  �ملرتفع,  �ل��دم  �ضغط 
�ل��دم��وي��ة وح��م��اي��ة �حل��اج��ز �ل��دم��وي يف �مل��خ.
مما  حتفيزه  يف  �ل�ضيام  ودور  للغريلني  ت��اأت��ي 
خبري  وي��ق��ول  �ل��دم��وي��ة,  �الأوع��ي��ة  تكوين  يعزز 
قوية  عالقة  وج��ود  �أث��ب��ت  �الأب��ح��اث  �إن  �ملناعة 
فهو  �ل��دم��وي��ة,  �الأوع��ي��ة  وتكوين  �لغريلني  ب��ني 
عن  �لدموية  و�الأوعية  للقلب  وقائية  وظائف  له 
وتوفري  �ل��دم��وي��ة,  �الأوع��ي��ة  من��و  حتفيز  طريق 
توفر  ج��دي��دة  ج��ان��ب��ي��ة  دم��وي��ة  �أوع��ي��ة  �ضبكة 
�إمد�د�ت �لدم لالأن�ضجة �ملحرومة منه, �أو �ملهددة 
�ل�ضر�يني  وظ��ائ��ف  بتعزيز  ي��ق��وم  كما  ب��امل��وت, 
ويوقف  نف�ضه,  �ل��ق��ل��ب  ت��غ��ذى  �ل��ت��ي  �ل��ت��اج��ي��ة 
و�ل�ضر�يني  �لتاجية  �ل�ضر�يني  ت�ضلب  ت��ط��ور 
�لدموية. �الأوع��ي��ة  �لتهاب  ومينع  ع��ام  ب�ضكل 
�أن للغريلني دورً� �آخر يف �خلاليا �ملبطنة  ويك�ضف 
�خلاليا  من  ن�ضطة  طبقة  وهي  �لدموية,  لالأوعية 
�لد�خل,  م��ن  �لدموية  �الأوع��ي��ة  جتويف  تغطي 
يف  �ملار  �لدم  عن  �لدموية  �الأوعية  جد�ر  وتف�ضل 
هذه  تغطيها  �لتي  �الإجمالية  و�مل�ضاحة  جتويفها, 
تقريباً. 1000 مرت مربع  �لبالغني هي  �خلاليا يف 
ويقول �إن �لغريلني يقوم بدعم وتن�ضيط هذ� �حلاجز 
�النتقائي للغاية, مما يلعب دورً� حا�ضماً يف �حلفاظ 
على تو�زن �الأوعية �لدموية و�تز�ن �ل�ضو�ئل فيها.

جسمك  رمييضييان..  شهر  صيييييام  بعد 
يييمييتييلييك أوعييييييية دميييويييية جييديييدة

يف  نتبعها  �لتي  �ل�ضلبية  �لعاد�ت  من  �لكثري  هناك 
�لعيد, حيث تكرث �لعز�ئم و�لوالئم ولقاء�ت �الأهل 
�لغذ�ئية  باالأنظمة  �اللتز�م  يجعل  مما  و�الأحبة, 
�ل�ضعوبة. غاية  يف  �أمر  �حلمية  وقو�نني  وقو�عد 
وعلى �لرغم من �أن �أيام �لعيد قليلة �إال �أنها قد حتدث 
تغريً� كبريً� يف وزنك و�ضحتك ولذلك يجب �اللتز�م قدر 
�الإمكان بالقو�عد �ل�ضحية وجتنب �لعاد�ت �ل�ضلبية 
�جل�ضم. ب�ضحة  �ل�ضرر  تلحق  �أن  �ضاأنها  من  �لتي 
�ل��ع��اد�ت  بع�س  ع��ن  �ضنخربكم  �مل��ق��ال  ه��ذ�  ويف 
�لعيد  يف  منا  �ل��ك��ث��ريون  يتبعها  �ل��ت��ي  �ل�ضيئة 
�أج�ضامنا  على  �ل�ضرر  من  بالكثري  تعود  و�لتي 
و�الب���ت���ع���اد عنها. م���ن جت��ن��ب��ه��ا  ت��ت��م��ك��ن��و�  ك���ي 
ت�������ن�������اول �ل�����ك�����ث�����ري م�������ن �الأط������ع������م������ة:

�الأطعمة  من  �لكثري  �ل�ضخ�س  يتناول  �لعيد  يف 
�لرغم  على  ولكن  وقيود,  حدود  دون  و�حللويات 
�إال  وموؤقت  طبيعي  �أم��ر  هذ�  �أن  نظن  قد  �أننا  من 
يزيد  حيث  �جل�ضم  �ضحة  على  �خلطورة  كثري  �أنه 
�النتباه  يجب  ول��ذل��ك  �الأم��ع��اء,  ويلبك  �ل���وزن, 
�لعيد  يف  �مل��ت��ن��اول  �ل��ط��ع��ام  وك��م��ي��ة  ن��وع��ي��ة  �إىل 
و�حللويات.  �لطعام  تناول  يف  �الإ���ض��ر�ف  وع��دم 
ع������������دم مم�������ار��������ض�������ة �ل������ري������ا�������ض������ة:

يف  �ل��ظ��روف  ت�ضمح  ال  ق��د 
�لتمارين  ملمار�ضة  �لعيد 
وخ�ضو�ضاً  �ل��ري��ا���ض��ي��ة, 
و��ضتقبال  �ل��وق��ت  قلة  م��ع 
�ل�������ض���ي���وف وزي���������ار�ت 
�ملعايد�ت, مما يتيح �لفر�ضة 
ولذلك  تتكد�س  كي  للدهون 
تخ�ضي�س  �ل�����ض��روري  م��ن 
ق�ضريً�  ك���ان  م��ه��م��ا  وق���ت 
مل��م��ار���ض��ة �ل��ت��م��اري��ن �ل��ري��ا���ض��ي��ة يف �ل��ع��ي��د. 
�ل�����������ض�����ه�����ر ل�������������ض������اع������ات ط�����وي�����ل�����ة:
يعترب �لعيد فر�ضة لل�ضهر لفرت�ت طويلة, خ�ضو�ضاً 
�جل�ضم  ت��و�زن  �ضتجعل  �لنوم  وقلة  �ل�ضهر  و�أن 
�ل�ضهر  �أن  كما  و�لقلق,  �لتوتر  من  و�ضتزيد  خمتاًل 
�ضي�ضتنفذ طاقاتك وي�ضر ب�ضحتك. ولذلك �حر�ضي 
وجمالك. �ضحتك  على  لتحافظي  باكرً�  �لنوم  على 
ع��������������������دم ت���������������ن���������������اول �مل��������������������اء:
على  للحفاظ  يومياً  �ملاء  من  للكثري  �جل�ضم  يحتاج 
رطوبته, خ�ضو�ضاً و�أن �جل�ضم �ضيحتاج �إىل كميات 
كبرية من �ملاء ليعو�س ما فقده من �ل�ضو�ئل خالل 
�لعنا�ضر  �أهم  من  �ملاء  يعترب  حيث  رم�ضان.  �ضهر 
�ضمومه.  من  يتخل�س  حتى  للج�ضم  �ل�ضرورية 
ولذلك �حر�ضي على تناول ليرتين من �ملاء يومياً.
ت�������ن�������اول �ل�����ك�����ث�����ري م�������ن �حل�����ل�����وي�����ات:
يف �لعيد و�أثناء تبادل �لزيار�ت و�لذهاب للمعايدة 
ك�ضيافة  �لعيد  حلويات  م��ن  �لكثري  تقدمي  يتم 
ي�ضعب رف�ضها, ولكن بالطبع فاإن تناول �حللويات 
�أن  �ل�ضروري  من  لذلك  وزن��ك.  من  �ضيزيد  بكرثة 
تزورينه. منزل  كل  يف  �حللوى  تناول  تتجنبي 

الييعيييييد أييييييام  عييييييادات سييلييبييييية تييجيينييبيييييهييا يف 

�حللوى  �ضنوف  من  �إ�ضافية  كمّيات  تناول  ل��دى 
�لزيادة  تلك  مبو�زنة  �جل�ضم  يقوم  و�ل�ضوكوالتة, 
وه��ذ�  "�الأن�ضولني",  م��ن  ك��ب��رية  كمّيات  ب��اإن��ت��اج 
من  للتخّل�س  "�لبنكريا�س"  يفرزه  هرمون  �الأخ��ري 
ما  �لدم,  �ل�ضكر يف  ن�ضبة  وتقليل  "�لغلوكوز" �لز�ئد 
ل�ضكر  �لطبيعي  �مل�ضتوى  يف  حادً�  �نخفا�ضاً  ي�ضّبب 
�لدم �لذي قد ينتج عنه زيادة �لرغبة بتناول �ملزيد 
عن  ف�ضاًل  باجلوع,  �مل�ضتمر  و�ل�ضعور  �لطعام  من 
�الإ�ضتهالك  يوؤّدي  كما  و�الإره��اق.  بالتعب  �الإ�ضابة 
�لدهون  تخزين  زي��ادة  �إىل  "�لغلوكوز"  من  �لز�ئد 
�الإطار,  هذ�  ويف  منها.  �لتخّل�س  و�ضعوبة  باجل�ضم 
تفيد بحوث �أن �إفر�ز كمّيات كبرية من "�الأن�ضولني" 

ال  �جل�ضم  خاليا  يجعل  قد  طويلة,  زمنية  لفرت�ت 
ت�ضتجيب لل� "�أن�ضولني" ب�ضورة طبيعية, ما يوؤّثر يف 
�ضحيحة  بطريقة  و�لدهون  "�جللوكوز"  �مت�ضا�س 
�الأن�ضولني"  "مقاومة  تدعى  بحال  �جل�ضم  وي�ضيب 
و�لتي قد توؤّدي �إىل زيادة �لوزن ب�ضكل تر�كمي, وقد 
�ل�ضكري. من  �لثاين  بالنوع  �الإ�ضابة  �حتمالية  ترفع 
ثالث,  فئات  "�لكربوهيدر�ت" �إىل  �لباحثون  ويق�ّضم 
عالية ومتو�ضطة ومنخف�ضة, وذلك طبقاً ملدى  هي: 
�أنه  مبعنى  �جل�ضم,  يف  �لدم  �ضكر  �إىل  حتّولها  �ضرعة 
كّلما �رتفعت �لقيمة �ل�ضكرية للطعام, �إزد�دت �ضرعة 
��ضتجابة �جل�ضم الإفر�ز "�الأن�ضولني", ما يزيد �لرغبة 
يف تناول �ملزيد من تلك �الأطعمة كاحللويات �ل�ضرقية 
و�ل�ضوكوالتة. و�لب�ضكويت  باأنو�عه  و�ملعمول 

�ل�ضكرية  �لقيمة  �ن��خ��ف��ا���س  ي��ع��ّد  �مل��ق��اب��ل,  ويف 
الإفر�ز  �جل�ضم  ��ضتجابة  �ضعف  على  دلياًل  لالأطعمة 
"�الأن�ضولني" يف �لدم نتيجة �لبطء يف حتّول �لطعام 
�إىل �ضكر �لدم, ما يحافظ على ن�ضبة �ل�ضكر بالدم عند 
�لكاملة. و�حلبوب  �الألياف  كتناول  �لطبيعي  حّدها 

اللذيذة! العيد  حلويات  إغراء  احذري 

3 مشروبات طبيعية تخلصك من عسر الهضم يف العيد

م���ع �ق�����رت�ب ح��ل��ول ع��ي��د �ل��ف��ط��ر �مل���ب���ارك, ال 
نتيجة  �لطعام  بلذة  �ال�ضتمتاع  �لبع�س  ي�ضتطيع 
��ضطر�بات  وج��ود  نتيجة  �له�ضم,  ع�ضر  م�ضاكل 
�ملعدة  �إن���زمي���ات  �أو  �له�ضمية  �ل��ع�����ض��ارة  يف 
وتقيوؤ  وح��رق��ة  ون��ف��خ��ة  غ���از  عنها  ينتج  �ل��ت��ي 
يوؤثر  ق��د  �ل���ذي  �الأم���ر  �مل��ع��دة,  بثقل  �ضعور  �أو 
قد  لل�ضخ�س  و�لنف�ضية  �ملز�جية  �حل��ال��ة  على 
�لعيد. با�ضتقبال  وفرحته  �ضعادته  على  تنعك�س 

 �إىل �أن هناك بع�س �مل�ضروبات �لطبيعية �لتي ت�ضاعد 
بفاعلية يف �لتخل�س من ع�ضر �له�ضم يف �لعيد, يبقى 
�ل�ضعور  عند  تناوله  على  �حلر�س  �ل�ضرورى  من 
وهى: ه�ضمية..  وم�ضاكل  �مل��ع��دة  يف  مب�ضاكل 
م���������������ض�������روب �ل������ن������ع������ن������اع �ل�������د�ف�������ئ

�ل�ضاخنة  �مل�ضروبات  �أهم  من  و�حد�  يعد  �لنعناع 
�ل�ضحية  �لعنا�ضر  من  �لعديد  على  حتتوى  �لتي 
ك��ال��ب��وت��ا���ض��ي��وم و�مل��اغ��ن�����ض��ي��وم و�ل��ف��و���ض��ف��ور 
غنيا  يعد  �لنعناع  �أن  كما   ,"A, C"وفيتامني

�لتي  �الأك�ضدة  م�ضاد�ت  على  باحتو�ئه 
ت�ضاعد يف �لتخل�س من كثري من �ملتاعب 
�لنعناع  ي�ضاهم  و�ل�ضحية,  �له�ضمية 
��ضطر�بات  ع��الج  يف  �لنعناع  بفاعلية 
من  يحتويه  مبا  �له�ضم,  وع�ضر  �ملعدة 
�ل��غ��از�ت  على  تق�ضي  ط��ي��ارة  زي���وت 
وخ�ضو�ضا  �لبطن  �نتفاخ  من  وتخفف 
�الأمعاء, ميكنك �إ�ضافة �الأور�ق �لطازجة 
لكوب  �ملجففة  �الأور�ق  �أو  �لنعناع  من 
�ل�ضاى, للتخل�س من م�ضاكل ع�ضر �له�ضم يف �لعيد.
م�����������������������������ض��������������روب �ل����������ق����������رف����������ة
�لتي  �لفّعالة  �لطبيعية  �الأع�ضاب  من  �لقرفة  تعد 
وت�ضهيل  حت�ضني  يف  وف��ع��اال  مهما  دور�  تلعب 
�أغلب  ت�ضاعد على عالج  �إنها  �له�ضم, حيث  عملية 
وت�ضنجات  كاالنتفاخات  �له�ضم  ع�ضر  �أع��ر����س 
�ملعدة, ميكنك �إ�ضافة ملعقة �ضغرية من م�ضحوق 
د�فئا. وتناوليه  �ملغلي  �مل��اء  من  لكوب  �لقرفة 
م�������������������������ض������������روب �ل����������ب����������اب����������وجن
يعترب م�ضروب �لبابوجن و�حد� من �أهم �مل�ضروبات 
مذهلة  بخو��س  تتميز  �لتي  �لطبيعية  و�الأع�ضاب 
فاإن  ل��ذ�  وترطيبها,  �ملعدة  تهدئة  على  ت�ضاهم 
للتخل�س  ف��ع��اال  ع��الج��ا  يعد  �ل��ب��اب��وجن  م�ضربو 
كوب  ت��ن��اول  ميكنك  �له�ضم,  ع�ضر  م�ضاكل  م��ن 
م��ن ���ض��اي �ل��ب��اب��وجن ع���دة م���ر�ت خ���الل �ليوم 
�له�ضم. ع�ضر  وعالج  �ملعدة  تهدئة  على  لي�ضاعد 
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لرتويهم  ف��ريوز  حمبو  �نتظر  �ضنو�ت   7 من  �أك��رث 
بجديدها �أو حتى بطلة منها. �أكرث من 7 �ضنو�ت على �آخر 
عمل لها )�ألبوم �إيه يف �أمل( وع�ضاق �ل�ضيدة ينتظرون.
ت�ضربها  �ضغرية,  بجرعات  �ملفاجاأة  �أت��ت  �أن  �إىل 
"ملني". ب��اأغ��ن��ي��ة  �ل���ث���الث���اء,  م�����ض��اء  حم��ب��وه��ا, 

�ضي�ضدر  جديد  �ألبوم  �ضمن  ج��اءت  �لتي  �الأغنية 
ببايل",   " ع��ن��و�ن  حت��ت  �ملقبل  �ضبتمرب   22 يف 
�ملو�ضيقي  و�مل��وؤل��ف  �مللحن  لزوجها  �إه���د�ء  �أت��ى 
رحيله. ذك����رى  يف  �ل��رح��ب��اين  ع��ا���ض��ي  �ل��ل��ب��ن��اين 

�لتي  تويرت  على  " فريوز" �لر�ضمية  �ضفحة  فعلى 
قدمية  ���ض��ورة  ف��وق  كتب  رمي���ا,  �بنتها  تديرها 
�أتذّكره  �خلا�ضة.  طريقتي  على  �أُ�ضّلي   ": لعا�ضي 

كثريً�,  به  و�أثق  �أ�ضدقاء  نحن  د�ئماً! 
�الأخري  �لن�ضيد  �أو  �الأخرية  و�الأُغنية 
من كل م�ضرحّية �أو رو�ية, هدّية لُه."

�إيجابية  �لفعل  رد�ت  �أتت  حني,  ويف 
متعط�س  جمهور  قبل  من  مهللة  بل  ال 
�لقمر",  "جارة  من  �ضيء  �أي  ل�ضماع 
�جلو  �لقليلة  �الأ�ضو�ت  بع�س  خرقت 
تاأت  مل  �الأغنية  �أن  �إىل  م�ضرية  �لعام 
"�لفريوزيون"  يتوقعه  ما  قدر  على 
�أو  �ل��ل��ح��ن  ����ض���و�ء ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د 
فريوز. بحجم  عمالقة  من  �لكلمات, 
يبدو  ما  على  ��ضتبقت  فريوز,  �أن  �إال 
�إذ علقت على �ضفحتها على تويرت يف   , �أي رد فعل 
مُيكن  "ال  لعا�ضي:  قدمي  بكالم  مغردة  يونيو,   19
الأحد �أن ُي�ضّمي نف�ضه جديدً� �أو قدمياً �أو ثورّياً. �لذي 
و�لزمان." �لنا�س  ُهم  �لنهاية,  يف  ويقّيمه  �َضُي�ضّميه 

"ملن  ف�����ريوز  ت�����ض��األ  �جل���دي���دة  �الأغ���ن���ي���ة  ويف 
�لعتمة.." تختفي  ال  ومل����اذ�  �ل��ن��ج��م��ات  ت�ضهر 

�الأ�ضلي  �لعمل  م��ن  م�ضتوحاة  "ملني"  �أن  يذكر 
ديالنوي  بيري  كتبه  �ل��ذي  �لنجمة"  ت�ضهر  "ملن 
وحل��ن��ه ل��وي�����س �أم����ادي وج��ي��ل��ربت ب��ي��ك��ود, وقد 
مت ���ض��ب��ط��ه��ا م���ن ق��ب��ل ���ض��ت��ي��ف ����ض���ي���دوي, �أم���ا 
ي��د رمي���ا رح��ب��اين. ع��ل��ى  ف��اأت��ى  �ل��ك��ل��م��ات  تكييف 

أخًرا..السيدة  فروز تهدي محبيها "ملني" 

�لها�ضم,  ف��ادي  دك��ت��ور  �للبناين  �الأ���ض��ن��ان  طبيب  زوج��ه��ا  ع��ج��رم,  نان�ضي  �للبنانية  �لنجمة  ه��ن��اأت 
عنه �الإغ���ف���ال  مُي��ك��ن  ال  و)�إي�����ال(,  )م��ي��ال(  �بنتيها  م��ع  دوره  �أن  م��وؤك��دة  �الأب,  ع��ي��د  مبنا�ضبة 
بخري”. �لر�ئعني  �الآب��اء  وكل  عام  “كل  قائلة:  وعلقت  و�إيال  ميال  برفقة  لفادي  �ضورة  نان�ضي  ن�ضرت 

وك�������ان�������ت ن����ان���������ض����ي ق�������د ط������رح������ت ف�����ي�����دي�����و ك����ل����ي����ب )ح�����ا������ض�����ة ب�������ي�������ك(, م���ن 
ع���ال���ي���ة. م���������ض����اه����د�ت  �ل���ك���ل���ي���ب  وح�����ق�����ق   ,)9 )ن����ان���������ض����ي  �الأخ����������ري  �أل����ب����وم����ه����ا 

نييانييسييي عيييجيييرم تييحييتييفييل بييزوجييهييا

�نتهت عالقة �ل�ضد�قة �لتي كانت جتمع �لنجمتني 
�للبنانيتني نادين ن�ضيب جنيم و�ضريين عبد �لنور, 
نادين  جناح  بعد  تتاأزم  بد�أت  �لتي  �لعالقة  هذه 
�ملا�ضي,  �لعام  �ل�ضاحق يف م�ضل�ضل )ن�س يوم(, 
وحثها  �ضديقتها  من  �لعمياء  �ضريين  وغ��رية 
جلمهورها على مهاجمة نادين ن�ضيب جنيم �لتي 
كتبت تغريدة جاءت كردة فعل وت�ضمنت �لتايل: 
)فيكن تروحو� تن�ضبو� عند معلمتكن. قرفتونا كل 
زبالة( وكل  كفانا  نك�س ودبان وبرغ�س!  �ل�ضهرة 
ذلك ق�ضدت به �ضريين ولكنها مل تعرتف �أنذ�ك..

تكرب  ونادين  �ضريين  بني  �لعد�وة  بد�أت  هنا  من 
 Fans �ل���  ب�ضبب  وت��اأّج��ج��ت  ي��وم,  بعد  ي��وم��اً 
وتدخالتهم, حتى جّنت نادين جنيم من ت�ضّرفات 
�ضريين ومعجبيها �لذين ال يرتكونها �إال ويعّلقون 
بال�ضلبي �ضدها متهمني �إياها باأنها فا�ضلة, وكل ذلك 
ح�ضل من دون تدخل �ضريين الإنهاء هذه �ملهزلة 
�ملقّربة. �ضديقتها  نادين  تعترب  كانت  �أّنها  مبا 

نادين  وتغريدة  �لنور  عبد  �ضريين  فانز  هجوم 
�ل�ضديقتني,  بني  �ل��ب��اردة  للحرب  بد�ية  كانت 
�الإفطار  حفل  �أث��ن��اء  متاأزمة  ب��دت  عالقتها  لكن 

�للبناين  �ملنتج  �أقامه  �ل��ذي 
���ض��ادق �ل�����ض��ّب��اح )�ل��ع��ام 
�مل��ا���ض��ي( ح��ي��ث ت��و�ج��دت 
مل  لكّنهما  �لنجمتني,  من  كل 
يتكّلما مع بع�ضهما وال حتى 
بع�ضهما  على  �ل�ضالم  �ألقتا 
�لبع�س, وكان �لتجاهل �ضّيد 
�أن  ورف�ضتا  بينهما,  �ملوقف 
تلتقطا �ل�ضور �لتذكارية مع 
�لعادة. جرت  كما  بع�ضهما 
�إال �أن �الأو�ضاع عادت لتكون 
عادية بني نادين جنيم و�ضريين عبد �لنور حتى 
حّلت نادين �ضيفة على برنامج )جمموعة �ن�ضان( 
مع �الإعالمي على �لعلياين حيث �أّكدت بطريقة غري 
مبا�ضرة �أن �ضريين غارت من جناحها �ل�ضاحق يف 
يوم” �لعام  “ن�س  )جناح  وقالت:  يوم(,  )ن�س 
ملو�قف  تعر�ضت  �لكثريون.  يتحّمله  مل  �ملا�ضي, 
ولكّني  ك��ث��رية,  ت��غ��ري��د�ت  وو�ضلتني  ك��ث��رية 
الحظت �أن “فانز” �إحدى �لفنانات بد�أو� يتكلمون 
مع  م�ضكلة  توجد  تكن  مل  �أنه  نازل” مع  “طالع 
ميكن  ال  “�لفانز”  �أن  جيدً�  �أع��رف  �أن��ا  فنانتهم. 
�لفنان  توجيهات  دون  من  �ضيء  �أي  يفعلو�  �أن 
�لتالية(:  �لتغريدة  كتبت  �إنزعاجي  �ضدة  ومن 
قرفتونا  معلمتكن.  عند  تن�ضبو�  تروحو�  )فيكن 
زبالة( كفانا  وبرغ�س!  ودبان  نك�س  �ل�ضهرة  كل 
وتابعت نادين موجهة كالمها �إىل �ضريين �أي�ضاً دون 
�أن تذكرها: )يف تلك �لفرتة كنا �ضديقتني جدً� وال 
�أعرف ما �إذ� كان “�لفانز” �لذين غردو� لهم عالقة 
بها �أو بفنانة �أخرى لالإيقاع بيننا. وطاملا �أن �الآخر 
مل يقم بو�ضع حّد فاأنا و�ضعته ون�ضرت �لتغريدة(.

ك�����ض��ف��ت �ل��ف��ن��ان��ة جن���وى ك���رم ع���ن م�����ض��روع نادين نجيم تهاجم سرين عبد النور!!!
زو�ج���ه���ا �ل�����ذي ���ض��ت��ع��ل��ن��ه ق���ري���ًب���ا, وق��ال��ت 
قريًبا و���ض��ت��ت��زوج  ح���ب,  ق�ضة  تعي�س  �إن��ه��ا 
�لعلياين  علي  �الإعالمي  مع  �ضيفة  حلولها  وخالل 
 ,mbc قناة   عرب  �إن�ضان  جمموعة  برنامج  يف 
خا�ضة  معلومات  عن  م��رة  الأول  ك��رم  حتّدثت 
قبل  مرتبًطا  كان  �إنه  فقالت  �جلديد,  حبيبها  عن 
�أنه  �أكدت  كما  باإنف�ضاله,  لها  عالقة  ال  و�أن  ذلك, 
من نف�س ديانتها وال يوجد عرث�ت �أمام عالقتهما.
�إنف�ضاله  يف  �ضبب  ه��ي  ت��ك��ون  �أن  ك��رم  ون��ف��ت 
الإنتحرت",  ذل��ك  يف  �ضبًبا  كنت  "لو  وق��ال��ت: 
مت   �إذ�  زو�ج��ه��ا  تخفي  ل��ن  �أن��ه��ا  �ىل  و�أ���ض��ارت 
لها  ي��ك��ون  �أن  تتمنى  �ضيدة  �أي  الأن  بالفعل, 
�الأمومة. لتجربة  متلهفة  وه��ي  حياة,  �ضريك 

جن�������وى ك���������رم: �������ض������اأت������زوج ق���ري���ًب���ا

نيييجيييوى كييييييرم: سييييأتييييزوج قييريييبًييا

رغم �أن �لنجم 
حممد رم�ضان 
ت�����ع�����ر������س 
الن���ت���ق���اد�ت 
�ل���������ع���������ام 
بعد  �مل��ا���ض��ي 
ته  يحا ت�ضر
باأنه رقم و�حد 
ب����ال����در�م����ا, 
م�ضل�ضله  و�أن 
"�الأ�ضطورة" 
عبد  يا�ضمني  لكن  م�ضاهدة,  ن�ضبة  باأعلى  حظي 
�لعزيز وقعت يف نف�س �لفخ هذ� �لعام, حيث �أكدت 
باأعلى  حظي  منها"  "هربانة  م�ضل�ضلها  �أن  موؤخرً� 
ن�ضبة م�ضاهدة, و�ضرحت قائلة: "�أنا رقم و�حد", 

لتتعر�س ملوجة كبرية من �ل�ضخرية على فاي�ضبوك.
رم�ضان,  وبني  بينها  مقارنة  عقد  �لبع�س  وحاول 
بالفعل  كبريً�  جناحاً  حقق  �الأخ��ري  �أن  موؤكدين 
يا�ضمني مل يحظ  لكن م�ضل�ضل  م�ضل�ضله,  من خالل 
�الأرق��ام  توؤكده  ما  وهو  جيدة,  م�ضاهدة  بن�ضبة 
و�الإح�ضائيات �لر�ضمية, و�لتي ح�ضرت �أعلى ن�ضب 
م�ضاهدة هذ� �لعام بني �لزعيم عادل �إمام مب�ضل�ضله 
"عفاريت عديل عالم" ونيللي كرمي مب�ضل�ضل "الأعلى 
�ضعر", و�أمري كر�رة مب�ضل�ضل "كلب�س", بينما غاب 
�عتمدت  �لتي  �الإح�ضائيات  هذه  من  يا�ضمني  ��ضم 
على ن�ضب �مل�ضاهدة على يوتيوب ومعايري �أخرى.
و�لبع�س  ب��ال��غ��رور  يا�ضمني  �لبع�س  و�ت��ه��م 
�أن��ه��ا ال تقول  �أن��ه��ا ت��ع��رف ج��ي��دً�  �أك���د  �الآخ����ر 
جملة  ت�ضتخدم  �أن  ق���ررت  ول��ك��ن��ه��ا  �حل��ق��ي��ق��ة 
�الأنظار. ولفت  �جلدل  �إث��ارة  عن  للبحث  رم�ضان 

ياسمني عبد العزيز تستفز الجمهور والنجوم



باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي  
في عبلين والموظفين والعاملين  

أتقدم بأعطر التهاني  
وأصدق األماني إلى عموم المحتفلين  

متضرعًا للمولى عز وجل أن تعود  
جميع المناسبات المباركة  

وبلدنا وشعبنا والعالم بأسره  
ينعمون بالسالم والخير 

بعيد الفطر السعيد 

 مأمون الشيخ احمد 
 رئيس بلدية عبلين 
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�ف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
 – ك�����ض��ف��ي  دل��ي��ل   2- �خل��م��ر  وع����اء   – ي��دي��ك  ب���ني   1-
�ضيار�ت م��ارك��ة   – زوج��ه��ا  ف��ق��دت  م��ن   3- حربية  ط��ائ��رة 

خفي  و�ضوت  حركة   – زفت   5- �فريقي  نهر   – خا�ضم   4-  
باالأجنبية �ضاحنة   – َح�َضَب   6- �ل�ضوؤ�ل  على  و�ظ��ب   –
ورّق �����ض����ع����ف   – �مل�������غ�������رب  يف  و�ٍد   7-  

عائلة   – �أر�����ض����ي  م��ق��ي��ا���س   – م��ن��ظ��ف��ات  م���ارك���ة   8-  
�ل��ل��ب��ن��اين �ل����ربمل����ان  يف  ن���ائ���ب   9- ل��ب��ن��ان��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
ول������ون ه����ي����ئ����ة   – �ل����ب���������ض����اع����ة  ن�����ف�����اق   10-  

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
��ضبانية  مدينة   2- �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  �حدى   1-
�ضامخ  مرتفع  جبل   3- ر�ح��ل  لبناين  نائب  عائلة   – قدمية 
حمافظة   – �لوجه  يف   4- باالأجنبية  �نت   – �ملطر  ي�ضبق   –
بالبو�ضفري  �لعامة  تعرفه  – ليمون  �الأر�س  حرث   5- عر�قية 
�لقومية  �ضعر�ء  �عظم  من  ر�ح��ل  روم��اين  �دي��ب  عائلة   6-
– قليل �حلظ -8 عا�ضمة  �لرومانية -7 ماركة غذ�ء لالأطفال 
مرفاأ   – وم�ضكن  حمل   9- �لفاكهة  من   – �ل�ضمالية  كارولينا 
لبنان بظريف  يعرف  ك��ان  ر�ح��ل  بر�مج  مقدم   10- فرن�ضي 
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جوز�ء

�ال���ض��د

�ل��ث��ور

�ل�ضرطان

�لعذر�ء

�حلمل

�لقو�س

ن � مليز �

�لعقرب

�جل���دي

�حل��وت

�لدلو

و�النفعاالت  و�لتملكية  �ل��غ��رية  م��ن  ح��ال��ة  تعي�س  ق��د 
�خل�ضوع  �لعمل  ظ��روف  عليك  تفر�س  وق��د  �ل�ضديدة. 
بل هو جر�أة  لي�س معيباً,  تاأهيلية خا�ضة, وهذ�  لدور�ت 
قمع  �أو  �ل��ر�أي  فر�س  حت��اول  ال  و�ضعك.  لتح�ضني  منك 
ت�ضرفاتك  تبدو  �أو  فهمك  ي�ضعب  قد  �أح��د.  �ضخ�ضية 
للحبيب �أنانية وفّظة. تبدو �أمام ناظري �الآخرين �ضاحب 
قامة مم�ضوقة ور�ضيقة, و�ضحة جيدة يح�ضدونك عليهما.

يبدو �لو�ضع �لعام متقلباً وقد ينذر ببع�س �مل�ضكالت 
�أفر�د  �أو  �لو�لدين  �أحد  على  بقلق  رمبا  �أو  �ملهنية 
�ىل  للوقوف  ��ضتعد�دك  �ليوم  هذ�  ميتحن  �الأ�ضرة. 
جانب �حلبيب, وحتّمله يف �الأيام �ل�ضعبة. لن تعاين 
�ضونها  �إىل  مدعو  لكنك  �مل�ضاعب,  �ملتينة  �لعالقة 
�أنظار  حمط  تكون  و�ال�ضتفز�ز�ت.  �لتحديات  من 
بك. �مليحطني  وبن�ضاطك  بر�ضاقتك  وتلفت  �جلميع, 

جتّنب  ح���ّر,  عمل  �ضاحب  �أو  م��وّظ��ًف��ا  كنت  �إذ� 
يوم  الأّنه  حا�ضمة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �أو  �لعقود  توقيع 
�نفر�جات  �أو  بت�ضويات  و�عد  غري  و�ضعيف  هادئ 
�لب�ضيطة  �الأج�����و�ء  �ىل  مت��ي��ل  �الإط�����الق!  ع��ل��ى 
�حلبيب  بتعاطف  وتفرح  �ل�ضخب  عن  و�لبعيدة 
يف  يقام  �ضباق  يف  ت�ضارك  وميولك.  تطّلعاتك  مع 
ممتازً�. يوماً  ومت�ضي  فيها,  تقيم  �لتي  �ملنطقة 
�أقلقت  �لتي  �ملخاوف  يبعد  وهو  ج��دً�,  ناجح  يوم  �إن��ه 
ر�حتك و�أق�ّضت م�ضجعك. ها �أنت مرفوع �لر�أ�س مبت�ضماً 
الأّن �حلظ ير�فقك وي�ضّهل �أعمالك. تتمتع بلقاء�ت عذبة, 
�لذي  �الأم��ر  �هتماماً,  �حلبيب  هفو�ت  تعر  ال  وبالفعل 
وينع�ضها.  �لعو�طف  ويجّدد  بينكما  �مل�ضافة  �ضيقّرب 
جر�ء  فهذ�  يتح�ضن,  �ل�ضحي  و�ضعك  �أن  �أح�ض�ضت  �إذ� 
تطبيق �إر�ضاد�ت �أ�ضحاب �الخت�ضا�س يف جمال �لتغذية.

ومتيل  �ل�ضريع,  �لعمل  �ضّيما  وال  للعمل  تّو�ق  �أنت 
�ىل �تخاذ قر�ر�ت جريئة ومت�ضّرعة �أحياناً. قد يكرث 
�إىل  تتعّرف  قد  �مل�ضوؤوليات.  وترت�كم  عليك  �لعمل 
�أنا�س  مع  ممّيزة  �ضد�قات  تقيم  �أو  جديدة  هو�ية 
معهم  فت�ضتعيد  �لقدماء,  �أ�ضدقاءك  تلتقي  �أو  ُجدد 
�رتفاع  ي�ضبب  م��ا  ك��ل  جتنب  �مل��ا���ض��ي.  ذك��ري��ات 
وهدوء. بروية  �الأم��ور  �أخذ  وح��اول  �ل��دم,  �ضغط 

و�الإقد�م من دون خوف. ال  بالنف�س,  بالثقة  �لتزود  عليك 
�لكبرية  باالآمال  �الآفاق,  وتو�ضيع  �ل�ضروط  و�ضع  تخ�س 
وحكمة,  بوعي  تعمل  �أن  �ضرط  �الأح���الم,  بع�س  حتقق 
�أن  �حل��ظ  حل�ضن  و�الرجت���ال.  �الأوه���ام  عن  تبتعد  و�أن 
ي�ضود  �حللول.  جتد  �أو  باالنفر�ج,  فت�ضعر  تهد�أ,  �الأمور 
حتررت  وقد  و�ملهني,  �لعائلي  حميطك  �لتفاهم  من  جو 
و�ضحياً. نف�ضياً  فرتتاح  �الأث��ق��ال,  �أو  �لقيود  بع�س  من 

بع�س  تنفيذ  ف��ر���ض��ة  �ل��ي��وم  ه���ذ�  �أم��ام��ك  يتيح 
ولقاء  �ل��ع��رو���س  ببع�س  �لتقدم  �أو  �مل�����ض��اري��ع, 
�و  جديدة  مغازلة  تعرف  قد  بها.  �ملعنيني  بع�س 
رومن�ضية  تبد�أ  �و  خاّلقني  ا  �أ�ضخا�ضً ت�ضتقطب 
�الع��ت��ي��ادي,  غ��ري  �ل��ن�����ض��اط  ببع�س  ق��م  مم��ي��زة, 
�لعائلة. مع  مار�ضها  خفيفة  ريا�ضية  لعبة  و�خرت 

�إذ� كنت ت�ضعر باأنك ل�ضت بحال طبيعية, ترّقب خروج 
وال  �لوقت,  من  فاتك  ما  لتعوي�س  �ملغامرة  روح��ك 
�أبدً�. �حلو�ر  �إيقافها  د�خلك قوة ال ميكن  �أن يف  �ضيما 
بحياة  �ل�ضريك  مع  لتنعم  �الأف�ضل  �ل�ضبيل  هو  �لهادئ 
�أكرث �ضهولة مما كنت تتوقع.  �أن �الأمور  هادئة, فتجد 
�الأمر  هذ�  و�ضري�فقك  جّيد,  من  �كرث  �ل�ضحي  و�ضعك 
�ملنا�ضبة. �ل��ظ��روف  تو�فر  �ضرط  بها,  باأ�س  ال  م��دة 

وعالج  �أع�ضابك  ب��رودة  على  وحافظ  حم��اي��ًد�  ك��ْن 
متقّلبة  �الأو���ض��اع  �إّن  وروّي���ة.  بحكمة  �مل�ضتجّد�ت 
مغّبة  ح��ذ�ر  معها.  �لتعامل  يف  �حل��ذر  �ىل  وت��دع��و 
�خل���الف���ات و�ل��ع��د�ئ��ي��ة و�ل���ك���الم �جل�����ارح, فهي 
بالرت�جع.  �جل��دي��دة  �أو  �ملتاأرجحة  �لعالقة  تهّدد 
للقيام  وم�����ض��اع��دة  م��ت��و�ف��رة  �مل��ري��ح��ة  �الأج�����و�ء 
�ضحتك. ع��ل��ى  �إي���ج���اب���اً  ي��ن��ع��ك�����س  ن�����ض��اط  ب����اأي 

تهد�أ  خيارين.  �أو  �جتاهني  �أم��ام  حائرً�  نف�ضك  جتد  قد 
الإيجاد  ت�ضعى  �أو  بحقوق,  فتطالب  ما,  نوعاً  �الأح��و�ل 
و�لف�ضائح  �ل�ضكوك  يثري  ما  �أو  �الأزمات,  لبع�س  حلول 
�لدفاع  ���ض��رورة  �أم��ام  ي�ضعك  �أو  �الأو���ض��اع,  ويعقد 
يعني  قد  �ملا�ضي.  يف  �أخ��ط��اء  �رتكبت  �إذ�  نف�ضك  عن 
�حلقائق  لبع�س  ك�ضفاً  �لعاطفي  �ل�ضعيد  على  لقاء 
عا�ضفة.  مو�جهات  �أو  مذهلة,  �عرت�فات  �أو  �ملربكة, 

حتذيرك  �لعمل  يف  �ل��زم��الء  بع�س  يحاول  قد 
وقد  تكرتث,  مل  لكنك  ناق�ضة,  خطوة  �أي  من 
يف  للم�ضطادين  جم��ااًل  ت��رتك  ال  �لثمن.  تدفع 
�ل�ضريك,  وب��ني  بينك  �لتدخل  يف  �لعكر,  �مل��اء 
�إىل �خلروج من  �ضارع  بهدوء.  �الأمور  بل عالج 
�لتدخني. �لتي تعي�ضها, وجتنب  �لغ�ضب  حالة 

ويعرقل  وتوجيهاتك  م�ضاريعك  على  �أحدهم  يعرت�س  قد 
خطو�تك, ما يوؤثر �ضلباً يف ثقته بالنف�س فتعيد �حل�ضابات. 
�ملهم �أن تنت�ضر على نف�ضك و�أن حتلل �الأو�ضاع مبو�ضوعية 
حمافظاً على �عتز�زك بالنف�س. قد تر�وح �الأمور مكانها ثم 
�أن  دون  من  جديدة  مبغامرة  تنطلق  يجعلك  ما  تتبدل, 
ترتك لك وقتاً لفر�غ. ال تبذل جهدً� م�ضاعفاً يف �أعمال ل�ضت 
نف�ضك. و�أرح  الأربابها  �الأم��ور  �أترك  عنها.  م�ضوؤول  �أنت 

الحالة الفلكية فى عيد الفطر وتوقعات االبراج ايام العيد
العيد ت��س��ال��ي 



ادارة إتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو، العاملين والعامالت، 
 يتقدمون بأحر التهاني وأصدق األمنيات، بمناسبة حلول  

آملين أن تعود هذه المناسبة وقد عم السالم والوئام ربوع بالدنا والعالم أجمع  
تقبل اهللا صيامكم وقيامكم  

وكل عام وأنتم بخير  
كما نتقدم بأسمى آيات التبريكات لطالبنا ومربيينا  

بتهنئة ملؤها المحبة بمناسبة تخرجكم، وانتهاء السنة الدراسية 2017-2016
راجين لكم عطلة سعيدة وآمنة 

عيد الفطر اِّـبارك  

بإحرتام د. أحمد مطلق حجازي  
اِّـدير العام إلتحاد اِّـياه  

والصرف الصحي منطقة شفاعمرو  


