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رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ل���ح���ج���ز اع���ل���ان�������ات�������ك�������م0525363507

الخالفاتالسياسيهبنيرئيسالبلديهوفصيلاملعارضه(تسعة
اعضاء) يؤخر مشاريع حيويه للمدينه ويعطل مسرية التطور

شقيقة سعاد حسني تكشف وثيقة زواج
السندريلال من العندليب عبد الحليم حافظ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻨﻴﻔﺲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )ﺃ(
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻨﻴﻔﺲ

• املتضررون  :االزواج الشابه ...الفرق الرياضيه ...املدير العام

ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻗﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺈﺩﺭﺍﻩ ﺷﻜﻴﺐ ﺯﻫﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻌﻢ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻭﺳﻄﻲ
ﻭﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺳﺎﺣﺮﺓ ﺭﺍﻗﻴﺔ

ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺷﻬﻰ ﻭﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﻭﺑﺄﻃﻴﺐ ﺍﻟﻜﻌﻚ
ﻭﺑﺄﻟﺬ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﻛﻮﻛﺘﻴﻞ ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ

15%

ﻋﺒﻠﻴﻦ  -ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺎﺕ 04-9865962/054-5802220 :

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ
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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� �ج� �راف� �ي ��ك :اي � �م � �ان ح �اي��ك الربيدااللكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز

اعالناتكم0525363507

ﺟﺪﻳﺪ ...ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﻣﺤﻄﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ...ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺳﻤﺎﺭﺓ
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﺍﻷﺭﺧﺺ
ﳲ ﺍﻟﺒﻼﺩ

דור אלון

ﻟﺮﺘ 5.69 95
ﻟﺮﺘ ﺳﻮﻟﺮ 5.49
ﻓﺮﻉ
ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ
ﻭﻧﻮﻓﺮ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ!

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﺭﻳﺎﻥ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ ﻡ.ﺽ
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الخالفات السياسيه بني رئيس البلديه وفصيل املعارضه ( تسعة تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس
اعضاء) يؤخر مشاريع حيويه للمدينه ويعطل مسرية التطور مجلسمحليجولسحتى2016-9-13
• املتضررون  :االزواج الشابه ...الفرق الرياضيه ...املدير العام بشبهةقتلمنرينبوانيرميابالرصاص

م��ددت حمكمة ال�صلح يف ري�شون لت�سيون ي��وم الثالثاء ف�ترة اعتقال
�سلمان عامر رئي�س املجل�س املحلي يف قرية جول�س  ,بعد اعتقاله
ي��وم االث��ن�ين ب�شبهة ال�ضلوع يف ج��رمي��ة قتل امل��واط��ن منري نبواين
( 50عاما) من جول�س  ,يف �ساحة املجل�س املحلي رميا بالر�صا�ص.
و�أم����������رت امل���ح���ك���م���ة ب���ت���م���دي���د اع����ت����ق����ال امل�������ش���ت���ب���ه ب����ه ح��ت��ى
ي������وم  13-9-2016ال����س���ت���ك���م���ال ال���ت���ح���ق���ي���ق م���ع���ه .

و�صف رئي�س بلدية �شفاعمرو �أم�ين عنبتاوي موقف "تكتل
�أع�����ض��اء املعار�ضة الت�سعة" يف اج��ت��م��اع املجل�س البلدي
(الأرب��ع��اء) بـ"امل�ستهجَ ن" مت�سائ ًال :كيف �سيف�سر ه���ؤالء
الأع�ضاء لناخبيهم ومر�سليهم �إىل البلدية معار�ضتهم "االتفاق
ال�شمويل" مع وزارة الإ�سكان الذي يوفر �آالف ال�شقق ال�سكنية
لأبناء املدينة وترميم البنى التحتية مبئات ماليني ال�شواقل؟
وكيف �سي�شرحون تعطيلهم ق ً
��رارا مبنح فريقي ك��رة القدم
يف املدينة ال��ذي يجمع حوله �آالف امل�شجعني دعماً بن�صف
مليون �شيكل يعينهما يف افتتاح املو�سم ال��ك��روي اجلديد؟
ومل�����اذا ع��ار���ض��وا م��ن��ح امل���دي���ر ال���ع���ام اجل���دي���د ال��دك��ت��ور
ك����م����ال ����ش���وف���ن���ي���ة رات������ب "موظف كبري" م����ن دون
�أن ي��ن��ب�����س �أي م��ن��ه��م ب��ب��ن��ت ���ش��ف��ة وي�����ديل ب����ر�أي����ه؟.
هذا وردت املعار�ضة على بيان الرئي�س ببيان وقعه  11ع�ضو
جمل�س بلدي وه��م :زهري كركبي ,مهنا ابو �شاح ,م�صطفى
خطيب ,زي���اد احل��ج ,اب��راه��ي��م �صبح ,جري�س حنا ,جميل
�سواعد ,دي��اب حجريات ,رائف �صديق ,كميل عزام وو�سام
حالحله جاء فيه ما يلي  :يف اجتماع للمجل�س البلدي والذي
عقد يف قاعة بلدية �شفاعمرو مت بحث موا�ضيع خمتلفة ومنها
مو�ضوع امل�صادقة على التوقيع على االتفاقية ال�شاملة مع
وزارة اال�سكان بخ�صو�ص الوحدات ال�سكنية .وللتو�ضيح,
ا�ستلم �أع�ضاء املجل�س البلدي موا�ضيع البحث قبل � 48ساعة
من انعقاد جل�سة املجل�س البلدي .ولأهمية مو�ضوع الوحدات

ال�سكنية ول�ضمان توزيع وحدات ال�سكن فقط ل�سكان �شفاعمرو
ولي�س للعمالء ,طالب �أغلبية �أع�ضاء املجل�س رئي�س البلدية
ت�أجيل املو�ضوع لكي نتمكن من درا�سته ب�شكل �صحيح .لكن
وللأ�سف رئي�س البلدية رف�ض طلبنا .والنتيجة �أن غالبية
�أع�ضاء .املجل�س البلدي ق��رروا ت�أجيل البحث يف املو�ضوع
للأ�سباب امل��ذك��ورة ومت رف�ض امل�صادقة على رات��ب خا�ص
للمدير العام اجلديد كمال �شوفانية بتكلفة �شهرية تقارب
 40الف �شيكل من قبل غالبية �أع�ضاء املجل�س البلدي ب�سبب
تفرد رئي�س البلدية بالعمل البلدي وعدم ا�ست�شارته لأع�ضاء
املجل�س .واملو�ضوع الأخ�ير الريا�ضة ,فقد �صادق �أع�ضاء
املجل�س على تو�صيات جلنة املعونات املكونة من مدير عام
البلدية واملحا�سب وامل�ست�شار الق�ضائي ب�إعطاء فرق كرة القدم
�سلفة بن�سبة  . %25ومت ت�أجيل تو�صيات جلنة الريا�ضة
ب�سبب االجحاف وعدم �إعطاء فرق كرة القدم مبالغ �إ�ضافية
 .و�صوت مع �إق�تراح��ات املعار�ضة كل من �أع�ضاء البلدية
زهري كركبي ,زياد احلج ,مهنا ابو �شاح ,م�صطفى خطيب,
ابراهيم �صبح ,جري�س حنا ,رائ��ف �صديق ,دياب حجريات
وو�سام حالحله .و�صوت مع �إقرتاحات رئي�س البلديه كل من
فرج خنيف�س ,ن�سيم جرو�س ونزار ب�شناق  .وتغيب ال�سباب
�شخ�صية كل من كميل ع��زام ,جميل �سواعد ,وم��راد حداد.
واخريا نقول لرئي�س البلدية �إن �أع�ضاء املجل�س مل ينتخبوا
لتلبية رغباتك ,وامنا للعمل لل�صالح العام ومل نبدل تبديال.

هذا ويظهر يف فيديو كامريات املراقبة يف املجل�س ان املجني عليه طارد
رئي�س املجل�س حتى و�صوله ب�سيارته اىل بناية املجل�س وق��ام بقطع
الطريق عليه من اخللف بوا�سطة �سيارته التي �أوقفها خلف �سيارة
الرئي�س ومن ثم قام بفتح الباب اخللفي ملخزن ال�سيارة وا�ستل من هناك
اداة وهجم بها على رئي�س املجل�س الذي هم باخلروج من �سيارته وقام
بتوجيه �ضربات اىل باب ال�سيارة والزجاج االمامي مع مفاجئة رئي�س
املجل�س الذي حاول تفادي ال�ضربات مبحاولة �إغالق الباب �إال �أن اجلاين
فتح الباب ً
مهددا الرئي�س بالآداه التي بحوزته فما كان من الرئي�س اال ان
ا�ستل �سالحه واطلق ر�صا�صة من داخل �سيارته نحو ج�سم املجني عليه
ومن ثم خرج من �سيارته وتابع ب�إطالق الر�صا�ص عليه حتى �أرداه قتي ًال.
هذا وت�سود �أج��واء من التوتر قرية جول�س حيث قرر امل�شايخ ورجال
ال��دي��ن ترحيل عائلة اجل��اين ع��ن البلد حتى ت��ه��د�أ االج���واء بينما قام
جمهولون ب�إحراق مبنى تابع لرئي�س املجل�س يدير من خالله جمعية .
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ﺿﺤ
ﻰ ﻣﺒﺎرك

 7ﻃﺒﻘﺎت داﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺸﻮي ﻣﺘﻮازن وﺻﺤﻲ

ﻛﻞ ﻣﻘﻼة ﻟﺘﻴﻔﺎل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ 7 -ﻃﺒﻘﺎت
داﺧﻠﻴﺔ ،ﺗﻤﻨﺢ ﺗﻮزﻳﻌ� ﺣﺮارﻳ� ﻣﺘﺴﺎوﻳ�
وﻣﺜﺎﻟﻴ� ،ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺷﻮي وﻗﻠﻲ ﻣﺘﻘﻨﺎن.

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﻄﻬﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة

 Thermo-Spotإﺑﺘﻜﺎر ﺣﺼﺮي ﻟﺘﻴﻔﺎل
وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﻘﻼة
ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ وﺗﻀﻤﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎ ً
ﻻ دﻗﻴﻘ� وﻣﻬﻨﻴ� ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
وﺟﺒﺎت ﺗﻀﺎﻫﻲ أﻣﻬﺮ اﻟﻄﻬﺎة.

ﺑﺪون
أﺳﻴﺪ
ﺑﻴﻔﻠﻮرو
أوﻛﺘﺎﻧﻴﻚ
ﻃﻼء آﻣﻦ وﻏﻴﺮ ﻻﺻﻖ

ﺑﺪون
ﺑﺪون
رﺻﺎص ﻛﺎدﻣﻴﻮم

ﺻـﺤـﺔ وﺑـﻴـﺌـﺔ
َ

ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ

إﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء

ﻣﻼﺋﻢ
ﻟﻤﻮﻗﺪ ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﻃﻼء
ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﭘﺮو

ﺷﺮﻳﻜﻚ ﻟﻠﻄﺒﺦ اﻟﺼﺤﻲ
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الشاملة "ج" يف شفاعمرو تحتفل باألعياد السعيدة بمسرية كشفيّة حملت اسم "عيد األعياد والتسامح"

احتفلت ال�شاملة "ج" �أم�����س اخلمي�س  8.9.2016ب��الأع��ي��اد ال�سعيدة :زي��ارة مقام النبي
�سبالن ،عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك ،وعيد رف��ع ال�صليب وذل��ك مب�سرية ك�شفيّة رائ��ع��ة انطلقت
من بناية املدر�سة وح ّتى �ساحة البلديّة ،قد حمل الطلاّ ب البالونات امل ّلونة مع يافطات تهاين
ب��الأع��ي��اد ،متم ّنني م��ن اهلل �أن يعيد علينا وعلى الأمّ���ة العربيّة الأع��ي��اد بامل�س ّرة وال�سالم.
وق������د و�����ص����ل ال����ك����� ّ����ش����اف مب����راف����ق����ة ال�����ط��ّل�باّ ب وامل����ع���� ّل����م��ي�ن �إىل ����س���اح���ة ال���ب���ل���ديّ���ة
ّ
وم�����وظ�����ف�����وه�����ا ورج�����������ال ال�����دي�����ن.
ح����ي����ث ا����س���ت���ق���ب���ل���ه���م رئ����ي���������س ال�����ب�����ل�����ديّ�����ة
ق������د اف�����ت�����ت�����ح االح������ت������ف������ال م������دي������ر امل������در�������س������ة الأ�������س������ت������اذ ي�����و������س�����ف ����ص���ب���ح
ال����������ذي ه�����ن������أ اجل�����م�����ي�����ع ب�����ف�����رح�����ة ال�����ع�����ي�����د ورحّ ������������ب ب�����احل�����������ض�����ور ال�����ك�����رمي.
ا�ستمع احل�ضور لكلمة رئي�س البلديّة ال�سيّد �أم�ين عنبتاوي ال��ذي �أ���ش��اد بجهود املدر�سة
ود�أبها على الفعاليّات التي من �ش�أنها بعث ال�سرور وروح املحبة لبلدنا احلبيبة �شفاعمرو.
ك��م��ا احت��ف��ن��ا رج���ال ال��دي��ن بكلماتهم ال��ت��ي دع��ت �إىل ال��ت���أخ��ي وامل��ح��بّ��ة ب�ين ال��ط��وائ��ف الثالث
وعليه ن�شكر ال�شيخ �ضياء خالدي ،الق�س ف���ؤاد داغ��ر والأب �إيلي ك��رزوم بكلماتهم الطيبة.
وت�����ش��ك��ر �إدارة امل���در����س���ة ك���� ّل م����ن ����س���اه���م يف �إجن������اح امل�������س�ي�رة وخ���ا����ص���ة م���ر ّك���زة
ال�ت�رب���ي���ة االج��ت��م��اع��يّ��ة ري��ن��ي��ه ���س��ل��ب��اق وك�������ش���اف امل���در����س���ة ب��������إدارة الأ����س���ت���اذ اي��ه��اب
ن���ف���اع والأ�����س����ت����اذ �أح���م���د ���ص��ب��ح ال�����ذي ت�����ولىّ ع���راف���ة االح���ت���ف���ال وامل���ع��� ّل���م�ي�ن ج��م��ي��عً��ا.

لجنةموظفيبلديةشفاعمروتعايداملوظفنيبمناسبةاألضحىاملبارك مدرسة البصليّة شفاعمرو تفتتح العام الدّراسي 2016-2017
وكادر املعلمني ،الطالب بالبهجة والرتحيب.
قامت جلنة موظفي بلدية �شفاعمرو
ك��ع��ادت��ه��ا يف ك���ل م��ن��ا���س��ب��ة بتقدمي
امل��ع��اي��دات للموظفني مبنا�سبة عيد
الأ�ضحى املبارك ،كما قدمت اللجنة
التهاين مبنا�سبة عيد النبي �سبالن
عليه ال�سالم وعيد ال�صليب ومتنى
رئي�س اللجنة ال�سيد عزيز �سواعد
�أع��ي��ادن��ا �سعيدة ومباركة للجميع.

ويف كلمتها مت ّنت م��دي��رة املدر�سة للطالب
واملع ّلمني عودة ميمونة �إىل مقاعد الدرا�سة
م��ن �أج���ل نهل امل��ع��رف��ة ،وجت��دي��د الن�شاط
يف العطلة الطويلة ،ودعتهم للحفاظ على
ال��ن��ظ��ام واالل���ت���زامب���الأخ�ل�اق احل��م��ي��دة.
وخ��ت��ام��ا مت�� ّن��ت امل���دي���رة ل��ل��ج��م��ي��ع �سنة
درا���س�� ّي��ة ناجحة وم��ث��م��رة و�أن ي��ك��ون هذا
ال���ع���ام ك��غ�يره م���ن الأع������وام ال��درا���س��يّ��ة
املا�ضية ح��اف�لا ب��اجل��د وامل��ث��اب��رة ومثمرا
يف �أجواء مفعمة بالفرح وال�سعادة افتتحت مدر�سة
الوّل ،وقد ب��ال�� ّن��ج��اح وااله��ت��م��ام بالرتبية على االنتماء،
الب�صليّة يف �شفاعمرو يومها الدرا�سي أ
ا�ستقبل كل من مديرة املدر�سةال�سيّدة يا�سمني خ�ضر وعلى القيم الإن�سانية واالجتماعية ال�سّ امية.
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التضحية مطلوبة
م� �ن� �ا ج �م �ي �عً �ا

األخبار

السجن لخمسة شبان م��ن سخنني وديرحنا بتهمة
تأييدهم لداعش والتخطيط لعمليات ارهابية يف البالد

بقلم :مارون سامي ع ّزام

ب��داي�� ًة ،كل ع��ام ومدينتنا �شفاعمرو ،تبقى رم ًزا
للت�ضحية يف �سبيل بقائها �صرحً ا للت�آخي ،وعنوا ًنا
للتعاون والطم�أنينة ،يجمع طوائفها حتت مظلة
الوحدة واملحبة ،فمن هنا �أتوجّ ه لبع�ض كبارنا
العاقلني �أن يقدّموا للجيل اجلديد �أ�ضحية تربويّة،
كي يفهم معنى العمل اخلريي ،يف مثل هذه الأيام...
كي تخرج �إن�سانيّته من وكر ال مباالته ...يجب �أن
بنخوة �أخالقيّة ،و�أن ي�ضحّ ي
يتم ّتع اجليل اخلليويٍ ،
من وقته ،يف �سبيل م�ساعدة الآخرين ب�أيّة و�سيلة
مُتاحة هذه هي �ساعة امتحانه احلقيقي مع الآخرين.
الواجب التقليدي يجعلنا نحتفل بعيد الأ�ضحى.
لي�س فقط عن طريق ذبح خروف ،لن�أكله حامدين
�شاكرين اهلل تعاىل على ِن َع ِم ِه العظيمة� ،إمنا يجب �أن
نذبح اجل�شع وتن ّكرنا لعمل الإح�سان ،لكي ن�ستطيع
�أن ن�ضحّ ي بذاتنا ،عندها �سن�شعر براحة نف�سيّة
عظيمة� ،أننا ا�ستطعنا �أن نو ّفر للآخرين جوًا معنويًّا
حقيقيًا ،لي�شعروا �أن هناك من ي�ضحي من �أجلهم.
هناك فئة من الأم��ه��ات ال ّنا�شطات اجتماعيًّا ،ال
يُك ّر�سن من وقتهن "ال ّثمني" يف �سبيل تربية �أبنائهن
تربي ًة �صاحلة ،وذل���ك الن�شغاالتهن ب�أمورهن
اخلليوية ال�شخ�صيّة واملهنيّة ،على ح�ساب االنتباه
ي�ستطعن حتمّل م�سئولية
لت�ص ّرفات �أوالدهن ،كما ال ِ
العناية بالأطفال ،عناية الئقة .الأم رمز من رموز
ال ّت�ضحية على مر ال ّتاريخ ،لذلك مطلوب من بع�ض
الأمّهات "املنهمكات" بطقو�سهن الع�صريّة اليوميّة،
�أن يُ�ضحني الكثري م��ن ال��وق��ت ،يتوجّ ب عليهن
�أن يبذلن جه ًدا تربويًّا �إر�شاديًّا يف �سبيل رعاية
�أطفالهن ،رغم �صعوبة الأمر ،ورغم �ضيق الوقت.
لذلك عيد الأ�ضحى امل��ب��ارك ،هو عيد ال ّت�ضحيّة
ال�� ّذات��يّ��ة م��ن �أج���ل الآخ����ر ،يح ّثنا على مراعاة
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��ائ�لات امل��ح��ت��اج��ة ،ال��ت��ي تعي�ش
حت��ت خ��ط الفقر ،م��ن �أج���ل ي�شعروا ب����أن هناك
م��ن ي�سعى لأج��ل��ه��م ،ك��ي يحيوا ً
عي�شا كرميًا،
�آم ً��ن��ا اجتماعيًّا ،في�شعرون بالقيمة احلقيقيّة
للت�ضحية التي قام بها �أهل اخلريً � .إذا الت�ضحية
ببع�ض امل��ال� ،سيُ�ساهم يف تعميم فرحة العيد.
يف عيد الأ�ضحى املبارك ،مطلوب �أن ُنبيد �آفة ال ّتفرقة
التي تنخر يف عقول املتخ ّلفني فكريًّا ،لتكون الت�ضحية
من �أجل العي�ش امل�شرتك يف جمتمع ي�صبو للكمال
العقلي ،هكذا تتكوّن معامل الأخ��وّة واملحبّة بني
ال ّنا�س ،ورمبا يتبلور الوفاق ال�سّ يا�سي بني الفرقاء
ال�سيا�سيني� ،إذا �أدركوا ج ّي ًدا �أنه من �أجل احلفاظ
على وحدة البلد ،يجب يُ�ضحّ وا بعرو�ش مواقفهم...
وك�� ّل ع��ام والت�ضحيات يف �سبيل وفاقنا بخري.

حكمت املحكمة املركزية يف حيفا �أم�س اخلمي�س
,على خم�سة �شبان عرب من �سخنني وديرحنا ,
بتهمة ت�أييد تنظيم داع�ش االرهابي وت�شكيل خلية
داع�ش والتخطيط لتنفيذ عمليات يف ا�سرائيل .
وك��ان��ت النيابة العامة وجهت لل�شبان تهمة
االن��خ��راط والع�ضوية يف تنظيم غ�ير قانوين،
دعم تنظيم “�إرهابي” وحماولة االت�صال بعميل
�أجنبي من �أجل االن�ضمام �إىل تنظيم “داع�ش”.

ووفق الئحة االتهام يتبني� ,أن ال�شبان اعتادوا
عقد االج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات وال��ت��دري��ب��ات يف
عزبة تابعة للمحامي عالء الدين وتدربوا على
كيفية حت�ضري زجاجات حارقة وكيفية جتاوز
احل��دود �إىل �سوريا للقتال �إىل جانب “داع�ش”.
وق��د حكمت املحكمة على املتهمني بال�سجن:
 .ك�������رمي خ�����ال�����د اب�������و �����ص����ال����ح ( 22
ع����ام����ا) م����ن ���س��خ��ن�ين – ����� 6س����ن����وات .

�أم�����ا ���ش��ق��ي��ق��ه ���ش��ري��ف خ���ال���د اب����و ���ص��ال��ح (
 30ع��ام��ا ) م��ن �سخنني – ��� 3س��ن��وات .
ف���������ادي حم����م����د ب�������ش�ي�ر (  30ع����ام����ا)
م�������ن �����س����خ����ن��ي�ن – ������� 3س������ن������وات .
ح�������س���ام ع���زي���ز م���ري�������س���ات (  31ع���ام���ا)
م����ن دي�����ر ح���ن���ا – ���� 4س���ن���وات ون�������ص���ف .
حم��م��د اب���راه���ي���م اب����و ���ص��ال��ح ( 27ع��ام��ا
) م�����ن ����س���خ���ن�ي�ن���� -س���ن���ت�ي�ن ون�������ص���ف.
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لقاءتوجيهيلكهنةشفاعمرووالقرى
املجاورة مع سلطة اإلطفاء واإلنقاذ

عقد ,يف كني�سة الالتني �شفاعمرو ,اجتماع بني
رج��ال دي��ن م�سيحيني يف ال��ب�لاد وعلى ر�آ�سهم
�سياده املطران بول�ص ماركوت�سو نائب البطريرك
الالتيني يف ال��ب�لاد وب�ين م�س�ؤولني م��ن �سلطة
االطفاء واالنقاذ قائد اللواء ال�شمايل الربيغادير
جرنال امري ليفي والكولونيل بوعاز ركييع قائد
ق�سم التدريبات وكايد ظاهرك املتحدث واملركز
للآعالم العربي وبهجت غامن م�س�ؤول امليزانيات
وامل��ح��ام عمان�ؤيل ه��ال��ون امل�ست�شار الق�ضائي
يف ال��ل��واء ال�����ش��م��ايل وامل��ر���ش��د و���س��ام غريفات.
ا�����ش����رف ع���ل���ى ت���رت���ي���ب ال����ل����ق����اء ����س���ي���زار
م��رج��ي��ه م�������س����ؤول ال���ط���وائ���ف امل�����س��ي��ح��ي��ة يف
ق�����س��م ال��ط��وائ��ف ال��ت��اب��ع ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة.
وي���أت��ي ال��ل��ق��اء �ضمن ال�برن��ام��ج امل�����ش�ترك بنب

ق�����س��م ال���ط���وائ���ف و���س��ل��ط��ة الإط����ف����اء ل���زي���ادة
ال��وع��ي والإر�����ش����اد ل�����ش��رائ��ح امل��واط��ن�ين علما
لأه���م���ي���ة ودور رج�����ال ال���دي���ن يف امل��ج��ت��م��ع.
�سيادة امل��ط��ران �أك��د على ���ض��رورة التعاون بني
الطرفني يف امل�ستقبل للحفاظ على البيت امل�شرتك
واملقد�س مبا فيه ذاك��رًا ما ج��اء يف وثيقة كتبها
احل�بر الأع��ظ��م ق��دا���س��ه ال��ب��اب��ا وال��ت��ي دع��ا فيها
الكهنة الإه��ت��م��ام بتطبيق م��ب��ادئ ه��ذا الكتاب.
اما قائد اللواء ال�شمايل ف�أكد خالل اللقاء على اهمية
دور رجال الدين يف زيادة االر�شاد والتوعية يف ظل
ا�ستمرار احل��وادث وارتفاعها خا�صه يف الو�سط
العربي م�شريًا اىل ان �سلطة الإط��ف��اء والإنقاذ
تويل �أهمية خا�صة للو�سط العربي بكل ما يتعلق
ب�سبل التعاون بهدف احلفاظ على �سالمة اجلميع.

منح البابا
فر ن�سي�س
ب���������اب���������ا
ال��ف��ات��ي��ك��ان
الأم تريزا
لقب قدي�سة,
ي��وم الأح,د
ب��ع��د م���رور
 19ع��ام��اً
على وفاتها.

يف الدماغ �سنة ( .2008ي�شرتط �إعالن القدا�سة على
�أي �شخ�ص �أن يثبت عليه حتقيق �أعجوبتني على
الأقل ،الأعجوبة الأوىل للتطويب والثانية للقدا�سة)
ي��ذك��ر �أن البابا بنيدكتو�س ال�ساد�س ع�شر �أجّ ��ل
ل�����س��ن��وات �إع��ل�ان ق��دا���س��ة ت�ي�ري���زا ،ول��ك�� ّن احل�بر
الأع���ظ���م احل����ا ّيل ���س�� ّرع ح��ف��ل ال��ت��ت��وي��ج لأن���ه يرى
ب����الأم ت�يري��زا "كني�سة ف��ق�يرة لأج���ل الفقراء".
وكانت حياة الأم ترييزا حافلة بالإجنازات والأعمال
اخلريية .ولدت يف العام  ،1910دخلت الدير يف �سن
الثامنة ع�شر ،وبد�أت ب�أعمالها اخلريية �إىل �أن �أ�س�سّ ت يف
العام  1950جمعية "مر�سالت املحبة"التي ت�ض ّم حالياً
خم�سة �آالف راهبة متق�شفة ،يكر�سن حياته ّن للفقراء.
وبعد  20ع��ام��اً افتتحت �أوىل مدار�سها يف �أحياء
ك��ول��ك��ات��ا ال��ف��ق�يرة .وه��ن��اك �أ���س�����س��ت �إر�سالياتها
اخل�يري��ة ال��ت��ي ت��دي��ر م��ن��ازل ل�����ض��ح��اي��ا الإه��م��ال
وال��ف��ق��ر وامل���ر����ض م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء ال��ع��امل.
وا���س��ت��ف��اد م��ن �أع��م��ال الأم ت��ري��زا اخل�يري��ة �سكان
الأح���ي���اء ال��ف��ق�يرة و���ض��ح��اي��ا امل��ج��اع��ات ومر�ضى
الإي���دز وف��ازت بجائزة نوبل لل�سالم ع��ام .1979
وت���وف���ي���ت ع�����ام  1997ع����ن  87ع����ام����اً.
وبالرغم من تع ّر�ضها للكثري من االنتقادات التي تتهمها
بعدم ا�ستخدام نفوذها لل�ضغط على �صانعي القرار
ملحاربة الفقر ،حتظى الأم "ترييزا" بجماهريية
و�صنعت عدد من الأف�لام عن
وا�سعة حول العاملُ ،
حياتها و�صدرت عدد من الكتب التي تلخ�ص م�سريتها.

ت���ط���وي���ب األم ت��ي�ري����زا ق��دي��س��ة
ب��اح��ت��ف��ال م��ه��ي��ب يف ال��ف��ات��ي��ك��ان

وب���ذل���ك ان�����ض��م��ت �إىل �أك��ث��ر م���ن ع�����ش��رة �آالف
ق��دي�����س وق��دي�����س��ة يف كني�سة ال����روم الكاثوليك.
وك��ان��ت ق��د ب���د�أت �أع��م��اال خ�يري��ة قبل  50ع��ام��ا يف
مدينة كولكاتا �أف��ق��ر م��دن الهند و�أك�ثره��ا �سكاناً.
وح�ضر �آالف الأ�شخا�ص حفل تطويب الأم تريزا
يف الفاتيكان و�أ���ش��ادوا بها ل��دى �إع�لان��ه��ا قدي�سة.
و�شارك �أكرث من  100الف �شخ�ص يف حفل تتويج البابا
فرن�سي�س للأم ترييزا "�أم الفقراء" قدي�س ًة ،بعد  19عاماً
على وفاتها يف �ساحة القدي�س بطر�س يف "الفاتيكان".
وكان البابا يوحنا بول�س الثاين طوّب الأم ترييزا يف
العام � ،2003أمّ��ا �إع�لان قدا�ستها في�أتي اليوم بعد
اثبات املعجزتني التي قامت بهما ،بحيث كانت ال�سبب
يف �شفاء هندية تعاين من مر�ض ال�سرطان يف العام
 ،1998وجناة رجل برازيلي من �أورام �سرطانية

ال �ت �وازن ال�ط�ائ�ف��ي س�ي��د امل��وق��ف يف شفاعمرو
م���������������ه���������������دي س������ع������د
ان�شغل الر�أي العام ال�شفاعمري خالل الأ�سابيع ت�������ش���دق���ت يف
الأخ�يرة مب�س�ألة تعيني مدير عام جديد للبلدية املا�ضي القريب
وما تبعه من تعيني ملديرين جدد لبع�ض املدار�س ،ب����أن ال�شاملة
ولقد دار �سجال بني �أطراف خمتلفة حول االنتماء "�أ" م��در���س��ة
الطائفي للأ�شخا�ص الذين تولوا هذه املنا�صب ،درزي��������ة ول���ن
ً
خ�صو�صا مدير عام البلدية الذي يعده البع�ض ت��ق��ب��ل بتعيني
ً
من�صبًا خم�ص�صا للطائفة الإ�سالمية ،وكذلك ���ش��خ�����ص م��ن
الأمر بالن�سبة ملدير املرحلة الإعدادية يف املدر�سة خ��ارج الطائفة
ال�شاملة "�أ"التي يعتربها البع�ض "مدر�سة درزية" .م���دي���رًا فيها.
الق�ضية بد�أت بقرار رئي�س البلدية �أمني عنبتاوي ي��رج��ح بع�ض امل��راق��ب�ين ب����أن تعيني �شوفانية
تعيني الدكتور كمال �شوفانية مديرًا عامًا للبلدية ،و�سعدى لن ي�ستمر �أكرث من عام واحد ،ويعتقد
وه��ي وظيفة ثقة يوكلها الرئي�س لل�شخ�ص ه�ؤالء �أنه لي�س من م�صلحة رئي�س البلدية الذهاب
الذي يختاره ويعتربه منا�سبًا لتوليها ،وجوبه �إىل االنتخابات مع بقاء �شوفانية يف من�صبه ،لذلك
ه��ذا القرار مبعار�ضة وا�سعة من قبل القوائم �سي�ضطر �إىل تبديله مبدير ع��ام �آخ��ر بعد مرور
الإ�سالمية التي رف�ضت هذا التعيني من منطلقات �سنة على تعيينه ،ويف املقابل �سيتم تعيني مدير
طائفية بحتة ،و�أ���ص��در الأع�ضاء ال�ستة الذين جديد يف املدر�سة ال�شاملة "�أ" ً
خلفا ل�سعدى،
ميثلون هذه القوائم بيا ًنا عربوا فيه عن ر�أيهم وبذلك �ستعود الأم��ور �إىل �سابق عهدها من حيث
املناه�ض لتعيني �شوفانية مديرًا عامًا للبلدية .التق�سيم الطائفي للمنا�صب الهامة يف �شفاعمرو.
لقد ظن البع�ض �أن قرار عنبتاوي تعيني �شوفانية ويف ذات الإط��ار ،ي�شري عدد من املتابعني لل�ش�أن
يف هذا املن�صب الرفيع �سي�ضرب التوازن الطائفي ال�شفاعمري �إىل �أن ال��دك��ت��ور ك��م��ال �شوفانية
القائم يف �شفاعمرو� ،إال �أن ه�ؤالء خاب ظنهم بعد قرار �سيخو�ض غمار املعرتك ال�سيا�سي ال�شفاعمري
تعيني املربي ف�ؤاد �سعدى مديرًا للمرحلة الإعدادية بعد تركه ملن�صبه احل��ايل يف البلدية ،وي�ؤكد
يف املدر�سة ال�شاملة "�أ" ،و�أعتقد �أن هذا التعيني ه�ؤالء على �أن �شوفانية �سيرت�أ�س �إحدى القوائم
جاء من �أجل املحافظة على التوازن الطائفي املتفق الفاعلة يف ال�شارع الدرزي يف االنتخابات القادمة،
عليه يف املدينة ،من هنا ن�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن وال �شك �أن ه��ذه اخلطوة �سيكون لها تداعيات
التعيينني يرتبطان ببع�ضهما البع�ض �ضمن �صفقة كبرية على ال�ساحة ال�سيا�سية ال�شفاعمرية.
�شاملة عقدها رئي�س البلدية مع الأطراف املعنية� .أميل �إىل االعتقاد ب�أن كل التطورات التي ح�صلت
ويف هذا ال�سياق ،و�صل �إىل م�سامعنا ب�أن �إحدى يف الآونة الأخرية ت�ؤكد حقيقة واحدة ،وهي �أن
القوائم ال��درزي��ة قامت بتحركات من �أج��ل منع التوازن الطائفي �سيد املوقف يف �شفاعمرو ،و�أن ما
تعيني �سعدى مديرًا ،لكن حماوالتها باءت بالف�شل كان قائمًا يف املا�ضي �سيظل قائمًا يف امل�ستقبل ،وذلك
ومل تنجح يف حتقيق هدفها ،وه��ذا يدل على �أن لأن غالبية القيادات ال�شفاعمرية متفقة �ضمنيًا على
ق�سمًا من القيادات الدرزية وافق على هذا التعيني� ،ضرورة الإبقاء على الو�ضع القائم وعدم امل�سا�س به
وذلك لقناعتهم بعدم جدوى معار�ضته يف ظل تعيني قيد �أمنلة ،وعليه لن نرى واقعًا جدي ًدا حتت ال�شم�س
�شوفانية مديرًا عامًا ،مع العلم �أن هذه القيادات ال�شفاعمرية على امل��دى القريب ورمب��ا البعيد.
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د.أحمدحجازيمديرعاماالتحاد":نرحببالتعاوناملشرتك امل� �ي� �اه وال � �ص� ��رف ال �ص �ح��ي م �ن �ط �ق��ة ش �ف �اع �م��رو
بني أعضاء الكنيست جميعا ملا يصب يف مصلحة املواطن"

قام النائب م�سعود غنامي (رئي�س الكتلة امل�شرتكة،
احلركة الإ�سالمية) ب��زي��ارة عمل ملكاتب احتاد
املياه وال�صرف ال�صحي -منطقة �شفاعمرو .حيث
اجتمع باملدير العام الدكتور �أحمد مطلق حجازي
وطاقم املوظفني ,وقد ا�ستعر�ض الدكتور احمد
الأه��داف والأعمال الكثرية التي يقوم بها احتاد
املياه واخلدمة التي يوفرها ل� 11 -سلطة حملية
وبلدية ي�شملها االحت��اد ,وخ�لال اجلل�سة تطرق
مدير االحتاد واملوظفني لأهمية التعاون والتن�سيق
مع ر�ؤ�ساء املجال�س والبلديات و�أع�ضاء الكني�ست
من �أجل حت�سني وتطوير خدمة املواطنني .و�أكد
كذلك على الدور الكبري الذي يقوم به احتاد املياه
يف �صيانة وتطوير �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي
والتقليل من التخ�سي�س وكذلك اخلدمة ال�سريعة
واجليدة للمواطن بكل ما يتعلق مبجال املياه.
ُ
وط��رح��ت خ�لال اجلل�سة ق�ضية ���ض��رورة خف�ض
�أ�سعار املياه وخف�ض �أ�سعار �أ�سهم املياه وال�صرف
ال�صحي والتي ارتفعت .و�أكد مدير عام االحتاد د.
�أحمد مطلق حجازي ب�أنه ي�ؤيد تخفي�ض �أ�سعار املياه
و�أ�سهم مياه ال�صرف ال�صحي ،ويرحب بالتعاون
امل�شرتك بني �أع�ضاء الكني�ست جميعا وبني مدراء

احتادات املياه ملا ي�صب مل�صلحة املواطنني" .وقال
النائب م�سعود غنامي �إن هدفنا بالتايل هو م�صلحة
املواطن الب�سيط ولذلك يجب �أن نعمل بتعاون
من �أجل تخفيف العبء عنه .واتفق النائب غنامي
ومدير عام االحتاد على عقد جل�سة ت�ضم املدراء
العامني الحتادات املياه العرب ور�ؤ�ساء ال�سلطات
املحلية و�أع�ضاء الكني�ست العرب من �أجل توحيد
ال���ر�أي واجل��ه��د خلف�ض �أ�سهم امل��ي��اه وال�صرف
ال�صحي وخف�ض �أ�سعار املياه والتوجّ ه ل�سلطة
املياه واحلكومة لتخفيف العبء عن املواطنني.
وع��ن زي��ارت��ه ل�لاحت��اد عقب النائب غنامي ":يف
زي��ارت��ي ملكاتب احت��اد امل��ي��اه منطقة �شفاعمرو
ويف اجلل�سة العملية مع الطاقم مل�ست من خالل
اال�ستعرا�ض الراقي وال�شيق للمدير العام لالحتاد
الدكتور احمد مطلق حجازي مقدار املهنية والر�ؤية
ال�شمولية احل�ضارية الراقية لأه��داف ولأجندة
االحت��اد ،والتي ت�صب بالتايل يف خدمة املواطن،
االحت��اد يقوم مبهمة حيوية وهامة يف حياة كل
مواطن يف القرى وامل��دن يف احت��اد املياه� ،آم��ل ان
ت�ستمد هذه الر�ؤية و�أن يزداد التعاون والتن�سيق
ب�ين اجلميع خ��دم��ة لأه��ل��ن��ا و�أب��ن��اء جمتمعنا".

متفان خالل عامني
بالورود وكلمات الثناء على عمل ٍ
متتاليني ،ودعت بلدية �شفاعمرو ال�سبت املا�ضي
مفت�ش مدار�سها الأ�ستاذ توفيق زعرورة وا�ستقبلت
خلفه الدكتور خالد حجازي ،وذلك بح�ضور رئي�س
البلدية �أمني عنبتاوي وع�ضو البلدية نزار ب�شناق
ومدير عام البلدية د .كمال �شوفانية ومديرة ق�سم
املعارف رنا �صبح ومديري مدار�س �شفاعمرو.
افتتح اللقاء رئي�س البلدية مهنئاً املديرين اجلدد
ً
ً
م�شريا �إىل
�شاكرا زعرورة على ما قدمه للمدار�س
ايالئه �شخ�صياً �أهمية ق�صوى ملو�ضوع التعليم.
وتطرق يف كلمته �إىل ن�سبة النجاح يف البجروت
"غري املر�ضية �إطالقاً" يف مدار�س �شفاعمرو
( 49يف املئة) ،وقال" :هذا املو�ضوع ال يحتمل

الت�أجيل..ال ميكن ان نقبل �أن نبقى على هذا
الو�ضع ،وعلينا �أن نبذل كل م�ستطاع للتح�سني
ً
بدءا بالعمل على تقلي�ص ظاهرة التحاق �أبنائنا
مبدار�س خارج املدينة" .وا�ضاف" :يف املا�ضي
كانت �شفاعمرو ت�ستقبل طالب املنطقة وت�صدّر
املربني واخلريجني املت�ألقني ،وعلينا �أن نعود
�إىل �سابق عهدنا .علينا �أن ننتف�ض..ممنوع �أن
تكون الن�سبة  49يف املئة" .و�أك��د �أن العيون
والتطلعات يجب �أن تبقى من�صوبة �إىل القمة،
"ونحن قادرون على حت�صيل ن�سبة جناح �أف�ضل
بكثري يف وج��ود اخل��ام��ات م��ن ط�لاب ومربني..
وميكن �أن نحقق ذلك �إذا عززنا انتماء الطالب
واملدير واملربي �إىل مدر�سته ثم �إىل بيئته وبلده".

بلدية شفاعمرو تشكر مفتش املدارس توفيق
زع��رورة وتستقبل خلفه د .خالد حجازي

كما عودناكم يف احتاد املياه وال�صرف ال�صحي ف�إنه
يكمل م�شواره يف تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية
جلمهور املواطنني وذل��ك بح�سب ا�ستطالعات ر�أي
املواطنني ،وباعرتاف م�س�ؤويل �إدارة �سلطة املياه يف
البالد ،وقد ح�صلنا يف االحتاد على اجلائزة القطرية
للتميز والتفوق يف القطاع العام ،وعلى �ستة �شهادات
"ايزو" والتي تت�ضمن جمموعة من املعايري �ضمن نظام
�إدارة اجلودة.كما قمنا ب�إعداد وثيقة خدمة للجمهور.
يرتبع مو�ضوع التجهيزات حلدوث �أي طارئ على
ر�أ�س �سلم اولوياتنا فياالحتاد ،حيث �أن االحتاد يتجهز
ويتدرب ويقوم ب�سل�سلة تدريبات ببلدان االحتاد
والتي ي�شارك بها املواطنون وطالب املدار�س ،اعتبارا
�أن ق�ضية املياه وال�صرف ال�صحي تعترب م�س�ؤولية
كبرية ،و�أنا على ثقة ب�أن طواقم العمل باالحتاد تعمل
ب�شكل مهني وتعطي اجوبة لكل حالة طارئة ملنح
اخلدمة املنا�سبة لكل مواطن تابع لبلدان االحتاد.
ح����وايل  300م��ل��ي��ون �شيكيل ح��ج��م الإ�ستثمار
يف م�شاريع ب��ل��دان الإحت����اد على م���دار � 6أع���وام
ندرك جيدا ما كانت متر به بلدان الو�سط العربي من
�أو�ضاع �صعبة يف جمال البنى التحتية  ،فاالحتاد ي�ؤكد
�أن م�سرية تطوير البنى التحتية يف بلدان االحتاد
قائمة ومتوا�صلة �ضمن م�شاريع االحتاد والهدف هو
حت�سني خدمة املواطن وحل امل�شاكل العالقة على
م��دار ع�شرات ال�سنوات ،و�سد الفجوة الكبرية يف
اطار البنية التحتية يف حقل املياه وال�صرف ال�صحي،

ب�إمكاننا متابعة تلك االجن��ازات على ار�ض الواقع،
وذلك من حل م�شاكل على نطاق بلدان يف حقل املياه.
وقد مت ت�سجيل اجن��ازات كثرية بهذا ال�صدد ،مثال
على ذلك امل�شاريع ال�ضخمة يف قرية بري املك�سور التي
ا�ستلمناها ب�أواخر عام  2010وهي تعاين من عدم
توفر �شبكة �صرف �صحي ،فقد �أنهينا م�ؤخرا م�شروع
بتكلفة  11مليون �شيكيل لبناء م�ضخة لل�صرف
ال�صحي بالقرية والتي �ست�ستوعب مياه ال�صرف
ال�صحي بها .ومت م�ؤخرا الإعالن عن مناق�صتني بتكلفة
 10مليون �شيكيل مل�ضختي �صرف �صحي كذلك يف بري
املك�سور.وا�شري اىل ان معظم بلدات االحت��اد عانت
من هذه الق�ضية ليتمكن الإحت��اد ب�إنقاذ تلك القرى
واملدن واي�صالها ب�شبكات ال�صرف �صحي  ،ن�شري اىل
ان هنالك م�شاريع تقام مبنطقة �شفاعمرو بهذه الفرتة
ت�صل تكلفتها اىل �أكرث من مائة مليون �شيكل وقد مت
اال�ستثمار مب�شاريع ت�صل تكلفتها حوايل  300مليون
�شيكل يف جميع بلدان الإحتاد ،وقريبا �سنبد�أ بتنفيذ
م�شروع ال�صرف ال�صحي لقرية الكعبية احلجاجرة
 ط��ب��ا���ش ،ال��ت��ي مت ا�ستيعابها �ضمن االحت���اد.ع����م����ل د�ؤوب ي����ن����ف����ذه ط�����اق�����م امل���وظ���ف�ي�ن
وال���ع���ام���ل�ي�ن يف االحت��������اد خل����دم����ة امل����واط����ن
ان االن�سان وقيمته العليا هي املر�صد باحتاد املياه
مبنطقة �شفاعمرو ،فاحتاد املياه هو عنوان للمجتمع
ال��ع��رب��ي ون��ح��ن ج���زء م��ن ه���ذا املجتمع ور�ؤي��ت��ن��ا
تت�ضمن التوا�صل مع اجلمهور من خ�لال عملنا يف
الن�شاطات اجلماهريية والرتبوية ،من �ضمنها يوم
الأعمال اخلريية� ،أمناء املياه ،املخيمات ال�صيفية،
برامج للأهايل والطالب حول تر�شيد ا�ستهالك املياه
وع��دم تلويث املياه وح��ل م�شاكل بهذه املجاالت.
ن���ؤك��د �أن �إدارة احت���اد امل��ي��اه تعمل بالتن�سيق
واالن�سجام مع ر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية يف بلدات
االحت��اد .وال بد من �شكر لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية
ول��ط��اق��م امل��وظ��ف�ين وال��ع��ام��ل�ين يف االحت���اد لعملهم
ال��د�ؤوب نحو تقدمي خدمة �أف�ضل لزبائن الإحت��اد.
ومبنا�سبة افتتاح ال�سنة الدرا�سية اجلديدة نهنئ املدراء
واملربني وطالب املدار�س لعودتهم ملقاعد الدرا�سة،
راج�ين من امل��وىل عز وج��ل ان تكون �سنة تعليمية
ناجحة ،و�أن ين�شر اهلل بيننا املحبة وال�سالم والت�سامح
ونبذ كل ا�شكال العنف وكل عام وانتم بالف خري.

ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ت����ص����ادق ع���ل���ى ب��رن��ام��ج
ت�����وف��ي��ر ط�����وي�����ل األم����������د ل����ك����ل ول����د
•يودع التوفري يف �صناديق اد خ��ار او يف ح�ساب
ب��ن��ك��ي ع���ل���ى ا����س���م االب�����ن م���ن���ذ ال�������والدة و ح��ت��ى
ج��ي��ل  18ع��ا م��ا ور ����س���وم االدارة مت��و ل��ه��ا ا ل��دو ل��ة
�صادقت جلنة املالية الثالثاء على برنامج توفري لكل
ولد ابتداء من الوالدة وحتى جيل  18عاما .احلديث
ي��دور عن توفري طويل اال م��د يجرى من خ�لال ايداع
� 50شيكل يف ال�شهر ،يحولها الت�أمني الوطني لربنامج
التوفري لكل و ل��د .احلديث ي��دور عن برنامج توفري
جذاب يتيح امتيازات مثل ت�أجيل دفع ال�ضريبة ،متويل
ر�سوم االدارة من خالل الدولة ،وبامكان االباء ايداع
� 50شيكل ا�ضافية من خم�ص�صات الأوالد التي تدفع
لهم .يتم ايداع املال يف �صناديق ادخار او يف ح�سابات
بنكية ع��ل��ى ا ���س��م االوالد .ي��ت��م ا خ��ت��ي��ار ال�صناديق
والبنوك من خ�لال مناق�صة تديرها وزارة املالية.
وترف�ض وزارة املالية اال�ستجابة لطلب رئي�س جلنة
املالية ع�ضو الكني�ست مو�شيه جفني (يهدوت هتوراه)

بال�سماح لالهل الذين يرغبون با�ضافة � 100شيكل
للتوفري من خالل املخ�ص�صات ولي�س فقط الـ � 50شيكل.
و ق����ال ج��ف��ن��ي" :ال ا ف��ه��م م���ن ي�����ض��ا ي��ق ذ ل����ك؟ مل���اذا
تعار�ض املالية �إ�ضافة الأ ه��ل من مالهم؟ " .و�شدد
ج��ف��ن��ي ع��ل��ى ان م��و���ض��وع ب��ر ن��ا م��ج ا ل��ت��وف�ير طويل
الأ م���د ل��ك��ل و ل���د ،ج��اء نتيجة اال ت��ف��اق اال ئ��ت�لايف مع
ح���زب ي���ه���دوات ه���ت���وراه وذ ل����ك يف ظ���ل م��ع��ار ���ض��ة
ا مل��ا ل��ي��ة ا ل�����ش��د ي��دة ل���ز ي���ادة خم�����ص�����ص��ات الأوالد".
يف نهاية اجلل�سة عاد جفني وكرر مطالبته بال�سماح
ب��ا ���ض��ا ف��ة � 100شيكل م��ن ق��ب��ل اال ه���ل ،و ق���ال" :اذا
ا�ستمروا مبعار�ضة اال�ضافة دون تف�سري ،فان املقولة
بان ن�صب اعني املالية م�صلحة االوالد وم�ستقبلهم
فارغة من امل�ضمون .ان كان االمر كذلك ،فاين ابقى مع
�شكوكي بان كل الق�صد هو التاجيل باالتفاق االئتاليف
االيداعات لـ  ،2017ولن يحتاجوا لدفع املال ب�شكل
فعلي ومن بينها اي�ضا ز ي��ادة خم�ص�صات االوالد".

24

09.09.2016

تقارير خاصة

ح��ص��ريً��ا ل��دي��وت��ي ف����ري ج��ي��م��س ري���ت���ش���اردس���ون:

ب��م��ن��اس��ب��ة ع���ي���د األض����ح����ى امل����ب����ارك:

م���ن���ت���ج���ات ل���ل���ع���ن���اي���ة ب���ال���ب���ش���رة ع����ل����ي����ت م������ن م����ج����م����وع����ة ش����ت���راوس
ول����ح����م����اي����ت����ه����ا يف ال���ص���ي���ف تُ���ط���ل���ق ت��ش��ك��ي��ل��ة رزم ه����داي����ا م��د ّل��ل��ة

ب�شرة الوجه هي اجلزء املك�شوف والأك�ثر ح�سا�سية ونعومة
يف ج�سمنا ،و�أ�شعّة ال�شم�س هي العدو الأول لب�شرتنا .التع ّر�ض
لأ�شعة ال�شم�س ي�ؤذيها وي���ؤدي �إىل تع ّرقها وجفافها مما ي�سبب
الت�صبّغات ،التجاعيد وال�شيخوخة للب�شرة واجل��ل��د� ،إذا
مل نعاجله ونعتني ب��ه ونحافظ عليه خ�لال ف�صل ال�صيف.
يف ه���ذه امل��ق��ال��ة ���س���أن�����ص��ح��ك��ن مب��ن��ت��ج��ات حل��م��اي��ة ب�شرة
ال��وج��ه حت��ت��وي على  ,SPFوه��ي ح�صرية ل��دي��وت��ي ف��ري.
: BLUE
�����س����ل���������س����ل����ة THERAPY
لي�س هناك ما ي�ضمن احلياة الأبدية وما يوقف ال�شيخوخة ،ولكن
بالت�أكيد يمُ كن ت�صليح �أ�ضرار حلقت بالب�شرة خالل � 8سنوات مع
�سل�سلة  BLUE THERAPYالتي حتتوي على  3مر ّكبات
فعالة ج ًدا وناجعة للح�صول على ب�شرة جيدة من ثالثة م�صادر مياه
على الكرة الأر�ضية :البحرية  ،املحيطات وعيون املياه ال�ساخنة.
حي دقيق من مياه بحرية
 – A. FLOS AQUAEكائن ّ
( USA) Klamathاملعروفة باملياه ال�صافية والنقية يف العامل
ويحفز جتدد اخلاليا ،يقوّي اخللية وي�ساعد يف تقليل التجاعيد .
 – L. OCHROLEUCAطحالب �صفراء موجودة

يف امل��ي��اه املنخف�ضة ،ل��دي��ه��ا �آل��ي��ات
دف���اع تقاتل يف ال�ضغوط املختلفة.
 THERMAL PLAN – TONيهدّىء ويحمي الب�شرة .
B I O T H E R M
BLUE
 THER:PY DAY CREAM
يُ�ص ّلح عالمات ال�شيخوخة الظاهرة
للعيان مثل التجاعيد الغامقة  /ال�صالبة.
ه��دف��ه ج��ع��ل ال��ب�����ش��رة �أك��ث�ر �شبابًا
ون�������ض���ارة :ال��ت��ج��اع��ي��د ال��ظ��اه��رة
ت�صبح مل�ساء �أك�ثر ،املالمح ت�صبح
م�شدودة �أك�ث�ر ،تخفيف البقع الغامقة ،م��ع حماية الب�شرة
م��ن ع�لام��ات ال�شيخوخة ب�سبب �أ�شعة . UVA- UVB
Eisenberg Ultra Facial Hydrator Cream
 :ك��رمي ايزينبري ه��و ك��رمي ُثنائي للوجه ،للج�سم ولل�شعر
� ً
أي�ضا .وهو منا�سب ج ًدا لفرتة احلر يف ال�صيف ،لأنه يحتوي
على كمية ترطيب عالية و 5زي��وت طبيعية وڤيتامينات .
:
Miami
Beach
خ��ط منتجات للوقاية م��ن ال�شم�س ح�صريًا لديوتي ف��ري.
الأ�����س����ع����ار ت���ت���راوح ب��ي�ن  8.90$ل .13.90$ -
ك��ل م��ن تخطط لل�سفر ق��ري��بً��ا خ���ارج ال���ب�ل�ادّ ،
تف�ضلن �إىل
ال��دي��وت��ي ف��ري جيم�س ري��ت�����ش��ارد���س��ون ال�ستغالل الفر�صة
لتجريب ه��ذه املنتجات للحفاظ على ب�شرتكن من ال�شم�س،
وال��ت��ي قمت �أن��ا �أي ً
�����ض��ا با�ستخدامها و�أن�����ص��ح بها ب�شدة كي
حتافظن على ب�شرتكن خ�لال �أ�شهر ال�صيف ،وه��ي الأ�شهر
التي تتعر�ض بها ب�شرتنا ملخاطر كثرية وظ���روف �صعبة.
كل هذه املنتجات هي ح�صرية للديوتي فري جيم�س ريت�شارد�سون .

ي�سر بيت الأزياء اليك�ساندر مكوين �إطالق McQueen Eau
 .de Parfumب�إيحاء من عامل �صناعة العطور الفاخرة،
 McQueenيدمج بني م�ستوى الفن العايل للعطور مع
وت�صميم ع�صري مميّز  .الطابع الغام�ض ملكوين ُترتجم ب�شكل
جميل لرائحة العطر  ،حتت �إ�شراف �سارا براتون .مع احلفاظ على
املوا�صفات املميزة واخلا�صة لعطر McQueen Parfum

 McQueen Eau de Parfumه��و ع��ط��ر خفيف
وي��وم��ي �أك�ث�ر ،ال���ذي ي��دم��ج ب�ين خ�لا���ص��ات ن���ادرة وتقنيات
اال�ستخال�ص احلديثة ،مع توقيع عبري الأزه���ار امل�ستوحى
م��ن ال��زه��ور الليلية  ،ا�ستخدام McQueen Eau de
 Parfumيعني القدرة على االنفتاح �إىل اجلمال الدائم يف
خيالنا  .يدور احلديث حول امر�أة م�شرقة خالل اليوم ومغرية
يف الليل ،امل���ر�أة الناجحة ب�سبب �أناقتها ،ذكائها وقوتها .
 McQueen Eau de Parfumي����أخ���ذ روح����اً
ق���دمي���ة وي��ع��ط��ي��ه��ا ه��ن��د���س��ة م��ع��م��اري��ة ح��دي��ث��ة ورائ���ع���ة.
امل��ر ّك��ب��ات امل��رك��زي��ة ه��ي اليا�سمني العربي (�سمبك) ،وهي
امل��رك��ب��ات ال���ب���ارزة يف الع�صر ال��ذه��ب��ي ل�صناعة العطور.
���س��ي��ت��م �إط���ل���اق ع���ط���ر – McQueen Eau de
Parfumقريبًا ،و����س���ي���ك���ون م���ت���وف���ر�أ يف جميع
ان���ح���اء ال���ع���امل ب ً
�����دءا م���ن ���ش��ه��ر �أي���ل���ول امل��ق��ب��ل/ال��و���ش��ي��ك.
�سعر وقائمة املنتجات – �ستعر�ض يف كل �سوق على حدة.

ال��ي��ك��س��ان��در م��ك��وي��ن يُ��ع��ل��ن ع��ن إط�لاق
عطر McQueen Eau de Parfum

العطر األكثر مبيعًا يف اسرائيل يضمّ إىل العائلة ًعطرًا جديدًا قويًا وعمي ًقا:
�سل�سلة ايفوريا من كالڤن كالين ُتعترب واحدة من �أكرب النجاحات
يف عامل العطور بكل الأوق��ات .عام  2016وماركة املو�ضة
الأمريكية يُطلق عطرًا جدي ًدا هو الأقوى من �أي وقت م�ضى.
وقد مت اختيار املمثلة الأ�سرتالية مارچو روبي لقيادة احلملة
ح��م�لات ال��دع��اي��ة ل��ع��ط��ور اي��ف��وري��ا ع��ل��ى م���دار ال�سنوات
ترجمت الفانتازيا �إىل ع��رو���ض مذهلة وغنية ب��الأل��وان.
املمثلة م��ارچ��و روب��ي ���س��ارت على خطى �أ�شهر النجمات

اللواتي فعلن هذا من قبلها ،وبينهن كيت مو�س� ،سكارلت
جون�سون و ناتاليا ڤوديانوفا وه��ي تظهر يف احلملة وهي
تتمدّد على �أريكة باللون الليلكي (القرمزي) و�سط غرفة
يف فندق متوا�ضع بو�ضعية " يف �صباح ال��ي��وم التايل" .
الطبقة العليا :جزيئات الك�سكلون ,فلفل �أبي�ض� ,أوراق املندلينا.
الطبقة الو�سطى :الورد الأ�سود ,جريانيوم (عُطرة)  ,يا�سمني .
الطبقة اجل��اف��ة :ا ِمل�����س��ك,پ��ات�����ش��ويل  ,اخل�����ش��ب املتحجّ ر.

مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك تزدان ال�شوارع وتنت�شر روائح
امل�أكوالت واحللويات يف كل مكان ،حيث ي�صل امل�ستهلكون �إىل

املحالت والدكاكني ل�شراء احتياجات العيد .ال�شوكالطة هي �إحدى
�أبرز مميّزات العيد ،بالإ�ضافة �إىل الزينة واحللوى اخلا�صة ،وقبل
العيد اجلميع يفكرون ماذا �سيقدمون وكيف �سيُفاجئون الأقارب .
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى ،عليت من �شرتاو�س تعر�ض ت�شكيلة
رائعة ومميزة ومتكاملة من رزم الهدايا التي حتتوي على
العديد من املتجات اخلا�صة بالعيد ،مثل البونبونيريات ،قطع
�شوكوالطة مكوّنة من حلوى اللوز امل�صنوعة من �شوكالطة
حليب بح�شوة كرمي جوز ،ورزم حلويات عليت مليئة بكل ماهو
حلو ،مد ّلل وممتع ،بت�صميم خا�ص ،وهي منا�سبة لكل الأعمار.
الرزم اجلديدة حتتوي على ت�شكيلة متنوعة من حلويات عليت .
م����ت����وف����ر يف �����ش����ب����ك����ات ال����ت���������س����وي����ق امل����خ����ت����ارة
خ�����دم�����ة امل���������س����ت����ه����ل����ك1-800-777777 :
وك����������������������ل ع����������������������ام وان�����������������ت�����������������م ب������خ���ي��ر

ك��ي��ف نتعامل م��ع اوالدن����ا يف وج��ب��ة ال��ع��ي��د ؟
م���ق���دم���ة م����ن اب������وت م��ن��ت��ج��ة س��ي��م��ي�لاك
يف اال�سبوع القريب �سيحل
ع��ل��ي��ن��ا ع���ي���د اال���ض��ح��ى
امل��ب��ارك ،وجتتمع العائلة
بكل افرادها لتناول الوجبة
االحتفالية .تو�ضع الكثري
من امل�أكوالت على املائدة
املجهّزة ،وقد بذل اجلميع
اق�����ص��ى ج��ه��ده��م م��ن اجل
اع�����داد اف�����ض��ل االط��ب��اق
ول��ك��ن اب��ن��ك��م او ابنتكم
يرف�ضون اجل��ل��و���س على
امل��ائ��دة وت��ن��اول الطعام.
م������ن اج�������ل ان ن���وف���ر
عليه وعليك ال�شعور باالحباط وال���ذي ق��د يعكر م��ن فرحة
العيد اليكم ع��دة ن�صائح هامة م��ن اع���داد رون��ي��ت دوييف،
امل��دي��رة العلمية يف اب��وت ،منتجة �سيميالك ادفان�س بلو�س:
اخ��ب�روا ال��ط��ف��ل ق��ب��ل ع���دة اي����ام م��ن ال��ع��ي��د ع��ن م���أك��والت
العيد ،التقاليد التي تكمن م��ن وراء ك��ل و�صفة وال��ع��ادات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا -ب��ح��ي��ث ي�شعر اب��ن��ك��م ان���ه اك�ث�ر ت��وا���ص�لا.
•ا�شركوا الولد يف الوجبات التي تنوون اعدادها وافح�صوا
معه �سلفا اي��ة م���أك��والت مف�ضلة لديه يريد ان يقدموها على
ال��ط��اول��ة :اللحمة ال��ت��ي يحبها ،دج���اج م�صنوع بطريقة

معينة ,ن��وع خ�ضار م��ع�ين� .سيفرح اب��ن��ك عندما يجد على
ط��اول��ة العيد م���أك��والت ق��د طلبها  -وااله���م ال��ت��ي يحبها.
•اعر�ضوا على الولد االن�ضمام اىل امل�شرتيات حت�ضريا للوجبة
والإتاحة له باختيار املركبات التي �سيفرح بتناولها .و�أي�ضا
ا�سمحوا ل��ه بامل�ساعدة يف املطبخ يف مرحلة التح�ضريات.
•من املهم ان تتذكروا:اذا كانت هنالك م�أكوالت ال يريد الولد
تناولها خ�لال الوليمة ،ف�لا ترغموه وال "تثريوا ال�ضجة"
قرب باقي ال�ضيوف،لئال ت�شعروه باخلجل .من املف�ضل يف كل
ما يتعلق بالطعام عدم مدح الولد عند انهاء الوجبة ومن جهة
اخ��رى ع��دم توبيخه اذا مل ينهي طعامه -من املهم �أال يربط
الولد مو�ضوع االكل بتعزيزات ايجابية او �سلبية من البيئة.
•ويف النهاية كلمة طيبة للأهل القلقني :حتى ان مل ينجح
االم���ر ه���ذه امل���رة ف��دائ��م��ا ت��وج��د م���رة اخ����رى .احل��دي��ث هنا
ع��ن عملية تتطلب وق��ت��ا ط��وي�لا .م��ن امل��ه��م �أال نهتم كثريا!
حقيقة ان الولد يجل�س على الطاولة ،يتمتع ب��الأج��واء ومن
التواجد مع افراد عائلته ،فهذا يعترب جزءا هاما من العملية.
ت��ذك��روا ،ي��وج��د دوم���ا ع��ي��دا �آخ���ر وم��ع ال��وق��ت ،وم��ع تبني
ن�صائح من ه��ذا ال��ن��وع ،ميكن بالطبع ان نالحظ حت�سّ نا ما.
لأي �س�ؤال فيما يتعلق بتغذية طفلك باللغة العربية مينكم
التوجه ل "طاقم املخت�صني" التابع ل�سيميالك .وال��ذي ي�شمل
اخ�صائيات تغذية على الهاتف التايل .1800-65-65-01
امت����ن����ى ل���ك���م ع����ي����دا ����س���ع���ي���دا وا�����ض����ح����ى م����ب����ارك!

أك��ث��ر م���ن  60ط��ف��ل وذوي���ه���م ي���ش���ارك���ون يف
اح��ت��ف��ال يف ع��ي��ادة د .محمد ط��ه يف الناصرة
ترفيهي وتثقيفي لأطفال النا�صرة وذويهم،
حيث �شارك من خالله �أكرث من  60طفل ،حيث
ت�ضمن احلفل برامج تثقيفية مبوا�ضيع �صحية
مهمة للأطفال والأهل ،بالإ�ضافة اىل حفل ترفيهي
مع حمبوب الأطفال نعمة خ��ازم ال��ذي �شارك
الأط��ف��ال بفعاليات ع��دي��دة وبجو م��رح ج ً
��دا.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن كالليت –املجموعة
ال�صحية الأكرب يف البالد ،تبادر منذ �سنوات اىل
�إقامة برامج ترفيهية وتثقيفية م�شابه يف جميع
مع بداية ال�سنة الدرا�سية ومبنا�سبة عيد الأ�ضحى �أنحاء البالد ،من �أجل رفع الوعي ملوا�ضيع تخ�ص
املبارك �أقامت عيادة د .حممد طه يف النا�صرة حفل �صحة الطفل وتطوره من خالل جو احتفايل وممتع.
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ه���ي�ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون“ :ك����ل م����رة أف��ك��ر
فيها ب�ترام��ب ،تصيبني ح��س��اس��ي��ة”!!! حكم إسباني ينقذ العبا من املوت

كانت املر�شحة الدميقراطية النتخابات الرئا�سة الأمريكية،
هيالري كلينتون ،والتي قللت من �أهمية تقارير �سابقة تناولت
حالتها ال�صحية ،تتحدث �إىل حمت�شدين يف م�ؤمتر انتخابي
ح�ضره عدد من ال�صحافيني بوالية �أوهايو ،حني “ت�شردقت”
من نوبة �سعال فاج�أتها ،واتهمت ب�أنها من �آثار دونالد ترامب
عليها ،وف��ق م��ا قالت م��ازح��ة ع��ن النوبة التي ا�ستغرقت

منها �أك�ثر من دقيقة تقريبا لتعود �إىل حالتها الطبيعية.
بعدها قالت ل�صحافيني على منت طائرة رافقوها فيها� ،إنها
ال تخ�شى “نظريات امل�ؤامرة” ب�ش�أن اعتالل �صحتها ،وعزت
ال�شردقة التي تالها �سعال �إىل “ح�سا�سية مو�سمية” و�أنها
�ست�صبح حلقة من �سل�سلة “�شائعات” �سرت وال تزال ب�ش�أن
�صحتها ،خ�صو�صا حني ن�شر  FBIتقريرا ت�ضمن معلومات
حمرجة وح�سا�سة عن حالتها الذهنية ،وفيه تعر�ضها بدي�سمرب
 2012لنوع من “ارجتاج دماغي” تاله جتلط دموي باملخ،
انعك�س �سلبا على واجباتها حني كانت وزيرة للخارجية.
ذلك التقرير ك�شف �أي�ضا �أن تعليمات �أطباء كلينتون� ،أ�شارت
وقتها �إىل عجزها عن العمل بالوزارة� ،سوى �ساعات قليلة
يوميا� ،إىل درجة �أنها “مل تتمكن من تذكر كل جل�سات الإحاطة
التي كانت حت�ضرها” ورمب��ا ب�سببها ا�ستقالت من عملها.
�أم��ا ع��ن النوبة ال�سعالية االث��ن�ين ،ف��ب��د�أت بعد �صعودها
�إىل املن�صة ،وبدء حديثها حل�شد انتخابي يف امل�ؤمتر الذي
�أق��ي��م يف مدينة كليفالند ،فمنعتها النوبة م��ن اال�ستمرار
ب��احل��دي��ث ل��ب��ع�����ض ال���وق���ت ،وخ�لال��ه��ا ح��مّ��ل��ت م�س�ؤولية
ح��دوث��ه��ا ل��غ��رمي��ه��ا اجل��م��ه��وري ،وق��ال��ت“ :كل م���رة �أفكر
فيها ب�ترام��ب ،ت�صيبني ح�سا�سية” ،ث��م راح���ت ت�سعل
ويف ال��وق��ت نف�سه ت��ت��ح��دث ب�����ص��وت ف��ي��ه ب��ح��ة وا���ض��ح��ة.

�أنقذ احلكم ال�شاب "دانييل جار�سيا" حياة مهاجم فريق "�أورجافونا"
�أث���ن���اء م���ب���اراة ودي���ة ع��ل��ى ملعب "فيا دي���ل ريو" مب��دي��ن��ة قرطبة
بعدما بلع ال�لاع��ب ل�سانه عقب ا���ص��ط��دام م��ع �أح���د الع��ب��ي اخل�صم.
وكانت املباراة التي يقودها "دانييل جار�سيا" بني فريقني من دوري
ال��درج��ة الأوىل الأن��دل�����س��ي على ك���أ���س "ماتيا�س برات�س" ال��ودي��ة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإ�سبانية ف�إن احلكم �أوقف املباراة قبل  10دقائق
من نهايتها ،حيث ق��ال" :ر�أيت الالعب يت�شنج و�أ�سنانه منطبقة على
بع�ضها .حاولت فتح فمه يف حلظة �أ�صيب فيها املوجودون ب�شلل تام"،
م�ضيفا ":ظللت �أ�شاهد الفتى وقلت لنف�سي �سيموت هكذا بني �أيدينا".
وتابع جار�سيا" :قلت لنف�سي ال يجب �أن �أترك هذا يحدث� .أ�صررت وحاولت
بكل ال�سبل فتح فمه و�إخراج ل�سانه .متكنت من �إدخال �أظافري بني �أ�سنانه
وبعدها �أ�صابعي وفتحت فمه وحل�سن احلظ ظهرت بعدها ممر�ضتان".
و�أ�������ش������ار احل����ك����م �إىل �أن امل���م���ر����ض���ت�ي�ن مت���ك���ن���ت���ا ب��ف�����ض��ل
خ�برت��ي��ه��م��ا م����ن ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ال���و����ض���ع وم������رت الأزم�������ة.

ه��ن��غ��اري��ا ..م��ح��اك��م��ة امل��ص��ورة "معركة" بني الزوجة و العشيقة داخل املستشفى

ص��اح��ب��ة "ال��ع��رق��ل��ة ال��ش��ه�يرة"

قدمت النيابة العامة الهنغارية دع��وى ق�ضائية
���ض��د امل�����ص��ورة ال��ت��ي ات��ه��م��ت ب��ع��رق��ل��ة الجئني
���س��وري�ين ك��ان��وا ي��ه��رب��ون م��ن ق���وات الأم���ن قرب
احل���دود اجلنوبية م��ع �صربيا ال��ع��ام املا�ضي.
وك��ان��ت ب��ي�ترا الزل���و ق��د ف�صلت م��ن عملها من
املحطة التلفزيونية "ن 1تي يف" بعد �أن انت�شر
مقطع الفيديو وهي تعرقل فتاة �صغرية ورجال.
وت�����أت����ي م��ق��ا���ض��ات��ه��ا ل�����س��ل��وك��ه��ا غ�ي�ر ال�لائ��ق
يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ت��زاي��د ال��ت��وت��ر ال�سيا�سي
ح���ول �أزم����ة ال��ه��ج��رة �إىل �أوروب�����ا يف املنطقة.
وتقوم هنغاريا با�ستفتاء ملعرفة �إن كانت �سوف
تقبل بح�صتها م��ن املهاجرين ال��ت��ي ح��دده��ا لها
االحت���اد الأوروب�����ي يف ال��ث��اين م��ن �أك��ت��وب��ر ،وهو
اليوم ذات��ه ال��ذي يقف فيه حزب احلرية اليميني
املتطرف يف االنتخابات الرئا�سية يف جارتها النم�سا.

وو�صف الق�ضاة كيف �أن املئات من املهاجرين اندفعوا
عرب حواجز ال�شرطة وخ��ارج منطقة االحتجاز
واجتهوا فورا �إىل مدينة زيغيد القريبة يف �سبتمرب
العام املا�ضي .وكانت الزلو خلف �ضباط ال�شرطة
مبا�شرة والتقطت �صورا للمهاجرين وهم يرك�ضون.
" �أثناء ت�صويرها امل�شهد� ،ضربت �شابا على �ساقه
�ضربة �سريعة بباطن قدمها اليمنى ،و�ضربت
فتاة �صغرية على ركبتها بقدمها اليمنى" �صرح
املدعون العامون .و�أ�ضافوا " لكن لي�س هناك من
دليل على �أي جرمية كراهية ذات داف��ع عرقي".
وكانت الزل��و قد عربت ل�صحيفة ماغيار نيمزيت
اليومية العام املا�ضي عن قرفها من احلادثة":
�أعي�ش حالة من ال�صدمة مما فعلت ،ومم��ا جرى
يل .ل�ست جم���ردة م��ن ال��ع��واط��ف ،كما �أين ل�ست
"عن�صرية" .ف�أنا امر�أة ،و�أم لأطفال �صغار ،فقدت
عملها مذاك احلني واتخذت ق��رارا �سيئا يف ذعر".
وق��ال الق�ضاة ب�أنها مل تركل رج�لا يحمل طفال
�صغريا ،وهذا �أحد االتهامات التي واجهتها خالل
ف�ضيحة العام املا�ضي التي انت�شرت على الإنرتنت.
"الزلو ركلت باجتاه رجل كان يحمل طفال يف يديه،
لكن الركلة مل ت�صله .لكن الرجل الذي كان ال يزال
يحمل الطفل �سقط .وحاول �أحد رجال ال�شرطة �أن
مي�سكه ومينعه من ال�سقوط .لكن الرجل فقد توازنه".

وك����ان����ت ال�����ص��دي��ق��ة زارت ال�����زوج
ال������ذي ك�����ان ن���زي�ل�ا ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ى،
ومل ت��ك��ن ت��ع��ل��م ب���وج���ود ال���زوج���ة.
ه��ذا وق��د تطور ال��ع��راك ب�ين ال�سيدتني
لتحتدم امل�شاجرة على الأر�ض مع �إم�ساك
�إحدى املر�أتني �شعر الأخرى يف قب�ضتها
بينما ي��ح��اول ال���زوج التفريق بينهما.
وق���د ان��ت�����ش��ر ع�ب�ر م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
ا�ضطر رج��ل مل�صارعة زوج��ت��ه و�صديقته يف
االج��ت��م��اع��ي ف��ي��دي��و ���ص��ورت��ه �إح���دى
�صالة �إحدى م�ست�شفيات لندن ،وذلك يف �أعقاب املمر�ضات يبني املعركة بني الزوجة وال�صديقة
اكت�شاف الأوىل للعالقة بني الثانية وزوجها .وحم���اول���ة ال�����زوج ف ّ
�����ض اال���ش��ت��ب��اك بينهما

سبعيني يسرق مصر ًفا ليهرب من زوجته إىل السجن
�أظهرت وثائق ق�ضائية �أن رجال يف والية كان�سا�س
الأمريكية �سرق بنكا ليدخل ال�سجن هربا من زوجته.
وقال لورن�س جون ريبل ( 70عاما) لزوجته عقب
�شجار �إنه "يف�ضل �أن يكون يف ال�سجن بدال من البيت".
وب��ع��دم��ا ك��ت��ب ر���س��ال��ة مقت�ضبة ت��ق��ول �إن معه
ب��ن��دق��ي��ة وي��ري��د ب��ع�����ض امل����ال ت��وج��ه ري��ب��ل �إىل
م�صرف يف كن�سا�س �سيتي و�سلمها �إىل ال�صراف.
و�أع��ط��اه ال�����ص��راف ح���وايل � 3آالف دوالر وب��دال
من �أن ي�سارع �إىل الفرار من فرع بنك "برازرهود
�أن��د ترا�ست" ،جل�س ريبل على مقعد يف رده��ة

ال��ب��ن��ك واع��ت�رف لأح���د احل��را���س ب���أن��ه امل�شتبه
ب��ه امل��ط��ل��وب ،ون��ق��ل ال��رج��ل �إىل م��رك��ز احتجاز.
و�أعيد امل��ال �إىل البنك ،ومل تذكر وثائق املحكمة
تفا�صيل ع��ن ���س��ب��ب ���ش��ج��ار ري��ب��ل م��ع زوج��ت��ه
ومل ت�����س��ج��ل امل��ح��ك��م��ة حم��ام��ي��ا ل��ل��دف��اع عنه.
ووف��ق��ا مل��رك��ز اح��ت��ج��از م��ق��اط��ع��ة واي���ان���دوت يف
كان�سا�س �سيتي ف����إن ري��ب��ل مل ي��ع��د يف امل��رك��ز.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م م��ك��ت��ب رئ��ي�����س �شرطة
واي�����ان�����دوت �إن ال����رج����ل ن���ق���ل �إىل م��ن�����ش���أة
احت���ادي���ة يف م��دي��ن��ة ل��ي��ف��ن��وورث يف كان�سا�س
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شَ������عْ������رٌ م����نْ����ب����وش؟
د .ح���������امت ع�����ي�����د خ�������وري
�إب��ت��د�أت قبل ا�سبوع ال�سن ُة الدرا�سي ُة اجلديدة.
بداي ُة هذه ال�سنة الدرا�سية ،كغريها من بدايات
ال�سنوات الثالث والع�شرين املا�ضية التي م ّرت منذ
ان ُ
انهيت عملي يف وزارة املعارف �سنة ،1993
ُتذكرين مب�شواري الطويل يف خدمة التعليم العربي،
وت�ستح ّثني مرة اخرى للكتابة عن تلك التجربة.
ُ
كنت ا�صرف النظر ،والأ�صح "�أط ّن�ش" ،عن هذا
املو�ضوع� ،سنة بعد اخرى ،رمبا لكرثة ان�شغاالتي
الر�سمية يف �إدارة بلدية حيفا ،على امتداد ع�شر
���س��ن��وات متتالية( )1994-2003ولكرثة
التزاماتي التطوعية االجتماعية فيما بعد ،او رمبا
ُ
خ�شيت ان تبدو كتاباتي بهذا ال�صدد ،جمر َد
الين
ُ
ْ
ُ
�سرية ذاتية افر�ضها على القراء ف�أث ِقل بها عليهم.
ٍ
نعم ُ
كنت "اط ِّن�ش" ،لك ّن �أرك��ان هذا "التطني�ش"
كرام عديدين ،على ما
�أخذت تهت ُّز �إزاء ردود قرا ٍء ٍ
ن�شر ُته حتى االن ،من مقاالت وق�ص�ص ،بوترية
ك��ادت تكون ا�سبوعية� .أم��ا "ال�ضربة القا�ضية"
التي قوّ�ضت تلك االرك��ان ،فكانت قبل ا�سبوعني،
يف ردهة فندق  HAULINGيف مدينة تبلي�سي
ُ
التقيت هناك جمموع ًة �صغرية
عا�صمة جورجيا.
امل�ستجمّني بينهم طارق
من املعلمني املتقاعدين
ِ
ووليد  ،الذين كان يل �شرف تعليمهم يف دار املعلمني
يف حيفا ،يف �سنوات الن�صف الثاين من ال�ستينات،
و�شرف ار�شادهم �إبان عملي مفت�شا يف ال�سبعينات
والثمانينات ومطلع الت�سعينات .متحور احلديث
بطبيعة احلال ،حول ذكرياتنا امل�شرتكة يف الكلية
العربية للرتبية (دار املعلمني �آن���ذاك) ووزارة
املعارف ،كما تطرقوا اىل ما ان�شره م�ؤخرا ،متمنني
علي باحلاح �أن ادمج بني االمرين .هذا التم ّني املُ ِّلحُ
ّ
للتن�صل ،خ�صو�صا بعد ان قال
مل يرتك يل جماال ّ
اال�ستاذ طارق موجِّ ها حديثه ايل على م�سمع من
اجلميع" :لقد جعل َتني اعت ُرب اخلط الوا�ضح قيمة
تربوية" .مل افهم ق�صد طارق ،فطغت على وجهه
ابت�سام ٌة عري�ضة وهو ي�سالني�" :أت ْذ ُك ُر عالم َة ال�صفر
التي َ
كنت قد منحتني ايّاها على دفرتاالمتحان؟".
�أجب ُته على الفور�":أتعني عالمة ال�صفر مع وقف
التنفيذ؟"� .ضحك طارق من اعماقه تاركا يل رواية
الق�صة التالية :كان ذلك على ما اذك��ر يف اواخر
ال�ستيناتُ .
قمت بت�صحيح دفاتر اول امتحان ل�صف
ط��ارق وت�سجيل املالحظات امل�ستوجبة على كل
دفرت ،با�ستثناء دفرت طارق الذي ا�ستع�صت علي
قراءته نظرا لرداءة خطهُ ،
فكتبت يف مطلع الدفرت
كلمة "�صفر" ويف اخرالدفرت ُ
كتبت املالحظة التالية:
"�صفر مع وقف التنفيذ ،ريثما امتك ُن من قراءة ما
كتب َته يا "دكتور" طارق!! �إن ّ
خط َك يذ ّكرين بق�صة
ذلك الطبيب الذي كتب ر�سالة غرامية اىل �صديقته،
ف���أخ��ذت الر�سال َة اىل �صيديل ك��ي ي��ق��ر�أه��ا لها".
�ضحك اجلميع واخ��ذت ن��واد ُر املا�ضي تتاىل وكل
قريب
منها ي�ستقر عميقا يف ذاكرتي ،بانتظار ن�ش ٍر ٍ
علي ان اقوم
مرتقب ،و�إذ باال�ستاذ وليد يقرتح ّ
بن�شر الر�سالة الوداعية التي ُ
كنت قد عمّم ُتها قبل
ثالث وع�شرين �سنة على العاملني يف �إدارة املعارف
العربية وال�سلطات املحلية العربية ،وذلك "نظرا
مل�ضمونها املميز" على حد تعبريه .وعد ُته بتلبية
مداعبا�" :أخ�شى ان
طلبه ولكن لي�س قبل ان اقول له ِ
ا ّتهَم يا وليد باالفال�س ،باعتبار ان املفل�س يعود اىل

دفاتر ابيه العتيقة".
قال يل بثقة العارف:
واترك ا ُ
" ا ْن ُ�ش ْر ْ
حلك َم
للقاريء" .وها انا اب ّر
بوعدي ولو جزئيا،
ف��ان�����ش��ر م��ط��ل��ع تلك
الر�سالة وخامتتها:
غ���داة ب��داي��ة عملي
يف التفتي�ش �سنة  ،1972قال يل اح�� ُد اال�صدقاء
مداعبا�" :شو بدها املا�شطة
مه ِنئا ولرمبا اي�ضا ِ
تعمل م��ع ال��وج��ه ال َع ِفن؟!!" .فاجب ُته �آن���ذاك
بجدّية قد تكون مفتعَلة" :يكفي املا�شطة �شرفا ان
عجز
حتاول التم�شيط جيدا .فال�شعر امل�ص ّفف �إ ْن ِ
عن �إ�سعاف وج��ه عَ ِفن (على حد تعبريك َ
انت)
ي�صبح ه��ذا َ
ال�شع ُر على االق���ل ،و�سيل ًة تف�ضح
من ا�ؤتمُ ِ ��ن على جتميل ذلك الوجه ،فلم يَ�� ْر َق اىل
م�ستوى االم��ان��ة ...فا�صبح َ
"ال�شعر امل�ص َّفف"
بالن�سبة يل ،توجّ ها �إ�سرتاتيجيا التزم ب��ه.....
ال اري��د يف هذه الر�سالة الوداعية تقييم عملي يف
وزارة املعارف .هذا االم��ر اتركه لغريي ،اتركه
جلمهور املعلمات واملعلمني ،اتركه ملن هم – بهذا
ال�صدد بالذات -اكرث مو�ضوعية مني .ومع ذلك،
معذرة ايها الزمالء الكرام� ،إن كا�شفتكم بحوار
ُ
حاولت خم ِل�صا
طاملا دار بيني وبني نف�سي ،بحوا ٍر
ُ
ان اتخذه نربا�سا ُت�ست�ضاء به طريق عملي يف جمال
الرتبية والتعليم ،حيث ُ
كنت دائما اقول لنف�سي:
* �إذا َ
اردت يا حامت ان تكون مرفوع الرا�س ،فاجعل
من بيئتك القريبة دفيئة تنمي منت�صبي القامة.
*�إذا� َ
أردتياحامت�أنتكونحم َرتماوحمبوباومقبوال،
محُرتما للآخرين وحمبّا ومتقبال لهم.
فاجعل من نف�سك ِ
َ
اردت ان ت����رت����ف����ع ،ف���اج���ع���ل م��ن
*اذا
ً
ت���وا����ض���ع���ك اال����ص���ي���ل راف����ع����ة ت�����س��م��و ب���ك.
*�إذا َ
فامتط �صهوة اجتهادك علميا وال
اردت ان تتقدمِ ،
جتعل من نف�سك مطية يعتليها "فر�سا ٌن" م�شبوهون.
*اذا َ
اردت ان ت���غ�ّي�رّ وجت��������دّد ،ف��اج��ع��ل
م����ن ن��ف�����س��ك رائ�������د ت���غ���ي�ي�ر ورم�������ز جت����دد.
*�إذا َ
اردت ل��ط��ال��ب��ات��ك وط�لاب��ك ان يحافظوا
ع��ل��ى ع��روب��ت��ه��م ،ف��اح��ف��ظ ان���ت اوال "عربيتك"
�سليمة ،وح��اف��ظ عليها وال���ت���زم با�ستعمالها
��وا���ص��ل م��ع ط�لاب��كُ ،ن��ط��ق��ا وك��ت��اب��ة،
و���س��ي��ل�� َة ت
ٍ
كم ْع َل ٍم ب���ار ٍز ج��دا م��ن معامل انتمائهم القومي.
َ
اردت ان ت���ك���ون م��ع�� ِّل��م��ا ن��اج��ح��ا،
*اذا
ِّ
ف���اح���ر����ص ع���ل���ى ب���ق���ائ���ك م��ت��ع��ل��م��ا م��ن��ف��ت��ح��ا.
*�إذا َ
اردت ان ال تتوتر  ،ف�لا تعتقل نكتة يف
�سياقها ال�صحيح .اط��ل��ق عنانها ول��و ملثمة،
واجعلها ت���زرع ب�سمة على �شفاه م�ستمعيك،
ب�سمة ت��ب��دّد �ضج َرهم وتخ ّفف توترهم وت�شق
ط��ري��ق امل���ادة التعليمية اىل قلوبهم وعقولهم.
*ب��اخ��ت�����ص��ار�" :ضع احل���� ّد يف م���ار����س���ك(اي يف
ار�ضك)" اوال ،وال جت��ع��ل م��ن مم��ار���س��ات�� َك،
ح������دّا ي��ف�����ص��ل��ك وي���ب���ع���دك ع����ن الآخ�����ري�����ن.
اق���ول ه��ك��ذا ك��ن ُ��ت اخ���اط���بُ نف�سي دائ���م���ا .لقد
ح��اول ُ��ت ج��اه��دا ان اع��م��ل على ه��دي ه��ذه املُ ُثل
وامل���ب���اديءَ .ل�� َك��م �أرج����و وامت��ن��ى ان اك���ون قد
جنحت يف ذل��ك� .أمّ��ا �إن مل اجن��ح وبقي َ
ُ
"ال�ش ْع ُر
منبو�شا" ،فح�سبي اين ق��د ح��اول��ت خمل�صا.

رم��������اح ي���ص���وّب���ه���ا  -م���ع�ي�ن أب������و ع��ب��ي��د

ع� �ي ��د ب �ي�ن ال� �ف ��رح ��ة وغ � �ي� ��اب ال �ب �ه �ج��ة
ال �أنكر �أن الكلمات ت�صارعت يف ذاكرتي ،والعبارات
تزاحمت يف خميلتي ،ترد ُ
ّدت كثريًا وثقل قلمي قبل �أن
�أ�سطر كلمتي ال�سنوية بهذه املنا�سبة العطرة ،التي
ا�ضطرمنخاللها�أناكونمت�شائمًاو�أبرزاجلانبال�سلبي
لكل ما يتعلق ب�أجواء العيد واال�ستعدادات ال�ستقباله.
وال�����س���ؤال ال��ذي يطرح نف�سه ويثري اال�ستغراب
والده�شة ه��و مل��اذا ال نكون �أك�ثر واقعيني ونتكلم
ب�صراحة و�شفافية ،ونعطي ال�صورة احلقيقية
ون�صف �أجواء عيد رائعة وك�أن �شيئا مل يحدث ويعكر
�صفو العيد وحالنا و�أو�ضاعنا وحميطنا عال العال؟
بينما احلقيقة عك�س ذل��ك ومالمح وجوهنا تعرب
غ�صات �أليمة
بكل و�ضوح عما يجول يف قلوبنا من ّ
نتيجة تدهور �أو�ضاعنا وكرثة همومنا� .إذ �سيطرت
علينا ثقافة املظاهر اخلداعة نا�سني م�سل�سالت القتل
والدمار و�إراق��ة الدماء وت�شريد الأطفال والن�ساء
من بيوتهم ،وافتقارهم لأب�سط اخلدمات الإن�سانية،
ميوتون كل دقيقة قهرًا ب�سبب فقدان كرامتهم وما
حلق بهم من �إه��ان��ات وظلم ،بالإ�ضافة �إىل فقدان
العيد معانيه االجتماعية الرتبوية والدينية التي
طاملا تغنينا وافتخرنا بها .تغرينا احلركة املنتع�شة
وزحمة ال�شوارع ويغلب علينا �شعور الالمباالة
والفتور ح ّتى غدت هذه املنا�سبة جمرد عطلة عابرة

للتنزه وال�سفر خلارج
ال��ب�لاد .حتى احل��ارات
ال��ق��دمي��ة وال�����س��اح��ات
�أ�ضحت خالية حزينة
تندب ال��وح��دة وتبكي
على املا�ضي فلم يعد
العيد حمطة فرح و�أمل
حتى ال�صغار ما عادوا
ينتظرونه بلهفة مت�أثرين
بت�صرف الأهل ،وهم ي�شهدون تبادل الأخوة االتهامات،
وما ي�صحبها من لغة التجريح وت�صفية احل�سابات .
�آه ثم �آه! كم نتوق ُّ
ونحن لأيام زمان حني كنا ننتظر
العيد بفارغ ال�صرب  ،ونحمل القناديل ونتجول يف
احل��ارات وال�ساحات والبهجة ال تفارق وجوهنا،
تلتقي الأ�سرة عند كبري العائلة تت�شاطر فرحة العيد
مع بع�ضهم البع�ض ،ومن ثم يع ّرجون على اجلريان
واال�صدقاء ،وجتل�س العائلة على مائدة واحدة
جم�سّ دة بذلك روح الت�آخي واملحبة احلقيقيّة...
�أ���س��ال��ه ت��ع��اىل �أن ين�صر امل��ظ��ل��وم ،و�أن تتحقق
العدالة فعال وق��وال ،و�أن يعم ال�سالم واال�ستقرار
�شرقنا العزيز والعامل �أجمع ،و�أن يعيده اهلل على
جميع املحتفلني بالرفاه وه��د�أة البال ،الله ّم �آمني.

ل��ـ��م��ن ه��ـ��ذه االب��تِ��س��ام��ـ��ة؟!!
ب���ق���ل���م :م�������ارون س���ام���ي ع����� ّزام

كما يغازل الفجر عيون الع�شاق النائمة لت�ستيقظ
م�ستقبل ًة معه دفء ن��ور ال�شم�س ،هكذا داعبت
عيني...
ابت�سامة تلك الفتاة ،الزاهية بجمالها َّ
ُ
الحظت �أن �أم��واج احلرية واال�ستغراب تالطمت
يف بحر عينيها الهائج ذكاءً ،لكني مل �أعرفها .كنت
�أراها يوميٍّا ،كوكبًا من اجلمال امل�ضيء بالأناقة،
يُزوّد �أنوثتها مبوارد احلياء واحلياة واحليويّة،
لكن رغ��م ك��ل ه��ذا ،ك��ان م��روره��ا ج�� ِّديًّ��ا ،كمرور
ا�ستعر�ض ع�سكري ،ال يلتفت لأي جهة.
جنديٍّ يف
ٍ
كانت هذه الفتاة ،بالن�سبة يل جم ّرد عابرة ل�سبيل
نظراتي� ،إىل �أن تعثرّ ت بي ابت�سامتها يف ذلك اليوم،
خالل م�سارها اليومي ملكان عملها ،ربمّ ا عن غري
ق�صد! ...ومنذ �أن ملعت تلك اللحظة بوجهي ،بد�أت
�أطربعلى�أنغامغ ٍد ُ
كنت�أنتظرهطوي ًال،رمبات�صحبه
حب هادئ ٍة� ،آتي ٍة من �صوبها ،رمبا تكون
�إيقاعات ٍ
ربيع حجب عني غمام ال�شتاء.
ابت�سامتها هذه مولد ٍ
ال ِق ّفازان ال�صوفيّان اللذان غطيا يداها ،حتدّيا
ب��رودة اجل��و ،ت�سارعت خطواتها امل��ت��و ّت��ر ًة من
مالحقة ق ّنا�ص الربد لها ،فحاول اقتنا�ص ال ِق ّفازين
ب���أي طريقة ،مت ّنت �أن ت�صل ب���أم��ان �إىل منزلها
الدّافئ ،لتجل�س �أمام موقد احلطب ،الذي �سيل َتهم
بردها ح ً
��اال ،ليُح َر َق م�شهَد ابت�سامتها ال��ذي مل
يعُد م��وج��و ًدا على �شا�شة ذاكرتها الهام�شيّة!!
ليتها �أجابتني ملن هذه االبت�سامة ،ولكنها مل تجُ ِ بني!!
كنجم بعي ٍد يف �أعايل
بل م�ضت بعي ًدا ،حتى غدت ٍ
ال�سماء ،ال تطوله يداي ،فقلت يف خفايا ذاتي�" :إذا
كانت ابت�سامتها القمرية هذه يل �أنا ،فيا ل�سعادتي،
نفحات دافئ ٍة.
لأنها حوَّلت ريح ال�شتاء الباردة �إىل ٍ
ابت�سمت �أنا لها � ً
أي�ضا ،وهم�ست دواتي لري�شتي:

"�أن ان��غ��م�����س��ي بي
واكتبي وا�سكبي فوق
�أوراق�����ه ،دم���وع حب
و����ش���وق ،وان�����س��ج��ي
م��ن احل���روف ،كلمات
تتوق لر�ؤية ابت�سامتها
م���ن ج���دي���د ،وم���ا هي
ث��وان �أو بع�ضها،
�إال ٍ
�إال ووجدت ري�شتي جتتهد ،حماولة ب�شتى طرق
الإب���داع الو�صول �إىل ه��ذه االبت�سامة ،كي جتيد
و�صفها ،وت��زف �إليها ب�شائر ال��ود واملحبة ،التي
ا���س��ت��ح��وذت على عقلي وف��ك��ري وملكت قلبي.
كما ت�صبح احلبيبة ال�شغل ال�شاغل للمحب،
هكذا �أ�صبحت كلماتي امل�ستوحاة م��ن واقعي
احل�����امل ،ال��� ُّ��ش��غ��ل ّ
ال�����ش��اغ��ل لأف����ك����اري ال��ت��ي
ت��راك�����ض��ت ج ً
���ذال يف خ��ي��ايل ،ل��ت��خ�� ِدم خاطرتي،
بلطف ،ف��وق بيا�ض �أوراق����ي ،لئال
لذلك منقتها ٍ
تع�صف بها زواب���ع ال��زم��ن فتبعرثها ه��ب��اءً...
يزعمون �أن الهالل يبت�سم للع�شاق مرة كل �شهر...
�أما ابت�سامتها فقد خ�سفها الزمن ،متنيت لو �أ�ستطيع
اختطاف جنم غ ٍد واح�� ٍد ،يجمعني بها ...مَ��د ُ
َدت
يدي الواهمة ،فل�سَ عَتها النجوم بلظاها ،وغمرت
عيني ،تتوق لر�ؤية طائر هذه االبت�سامة
الدّموع َّ
جم ّد ًدا ،كي �أ�ضعه يف ع�ش لهفتي ،و�س�ألتني عيناي
عن ُكن ِه ه��ذه ال��عَ�َب�رَات التي َ
ذرفتها رغمًا عنها،
قلت لها" :رمبا دموع الفرحة ،رمبا دموع � ٍأمل من
ج��راح �أ���ش��واك احل�سرة ...ول��ن يتوقف نزيفها،
�إال �ساعة �أدرك ملن �أطلقت عنان تلك االبت�سامة،
هل كانت يل؟ �أم كانت ل�سواي؟ ليتني �أدري...

مقاالت
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ظاهرة اإلسالموفيبيا والخوف من أسلمة أملانيا
اإلع�لام��ي أح��م��د ح���ازم يكتب م��ن برلني

ي��رى باحثون �أمل���ان �أن ظ��اه��رة ال��ع��داء للإ�سالم
(الإ�سالموفيبيا) يف الدولة الأملانية تت�صاعد ب�شكل
كبري يف املجتمع الأمل��اين ،الأم��ر ال��ذي دف��ع بخرباء
�أمل��ان يف ال�ش�أن اال�سالمي �إىل التحذير من خطورة
هذه الظاهرة .وقد �أ�شار ا�ستطالع للر�أي العام �أجرته
جامعة اليبزيغ� ،إىل ان �أكرث من  40باملائة من الأملان
ي���ؤي��دون حظر دخ��ول امل�سلمني �إىل �أملانيا .وت�أتي
هذه النتيجة كما جاء يف اال�ستطالع ب�سبب الن�سبة
الكبرية لهجرة الالجئني امل�سلمني �إىل �أملانيا ،علماً
ب���أن ن�سبة املعار�ضني لو�صول الالجئني امل�سلمني
�إىل �أملانيا كانت فقط  20باملائة يف العام .2009
الأمر الذي يدعو �إىل القلق �أن بحثاً �آخر ن�شر يف �شهر
�أيار املا�ضي ،جاء فيه �أن �ستني باملائة من مواطني
�أملانيا وافقوا على مقولة" :ال جم��ال للإ�سالم يف
�أملانيا" ،مع اال�شارة �إىل �أن �أن�صار اليمني املت�شدد
الأمل��اين هم �أكرث ميال لفر�ض حظر كامل على دخول
امل�سلمني لأملانيا ،التي يوجد فيها �أك�ثر من �أربعة
ماليني م�سلم �أي خم�سة باملائة من �إج��م��ايل عدد
�سكان البالد ،التي و�صل �إليها العام املا�ضي �أكرث
من مليون مهاجر ،معظمهم من �سوريا وذل��ك على
خلفية �أزم��ة الالجئني يف �أوروب����ا .االح�صاءات
الأملانية تقول ان عدد �سكان �أملانيا حالياً حوايل 82
مليون �شخ�ص ،منهم  16.5مليون �أي  20.3باملائة
من �أ�صول مهاجرة ،ومن ه���ؤالء ميلك  9.2مليون
اجلن�سية الأملانية َو  7.3مليون �أجانب .ومن جمموع
ذوي الأ�صول املهاجرة  96.6يف املائة يعي�شون يف
واليات كانت يف �أملانيا الغربية �سابقاً ،و 3.4باملائة
فقط يف الواليات التي كانت يف �أملانيا ال�شرقية �سابقاً.
رئي�س املجل�س املركزي للم�سلمني يف �أملانيا �أمين
مزيك انتقد ما �أ�سماه "خطاب ع��دم الثقة" جتاه
امل�سلمني يف �أملانيا ،حبث �أكد يف مقابلة �أجرتها معه
�إذاع���ة "دويت�شالند فونك" �إن امل�ساجد يف املانيا
التي يبلغ عددها �أكرث من �ألفي م�سجد هي جزء من
احل��ل ولي�ست ج��زء من امل�شكلة ،و�أن الإ���س�لام ال
يرف�ض الدميقراطية و�إمنا ي�أخذها بعني االعتبار.
الباحثة الأملانية نايكا فوروتان الباحثة يف العلوم
االجتماعية بجامعة هومبولت يف برلني و�صفت

اخل������وف م����ن �أ���س��ل��م��ة
�أمل���ان���ي���ا ب��غ�ير امل��ب�رَّر،
وقالت يف حما�ضرة لها،
�إن م�شكلة ال�لاج��ئ�ين
ت�أخذ من �إدراك ال�سكان
الأمل���ان م�ساحة �ضخمة
�أك��ث�ر م��ن ال��ل��ازم ،وان
�إق�صاء امل�سلمني يهدد جوهر الدميقراطية الأملانية.
وق��د ج��اء يف "تقرير الإ�سالموفوبيا الأوروبي"
امل��ك��وَّن م��ن �ستمائة �صفحة م��ن ال��وث��ائ��ق ،ن�شره
باحثون خمت�صون لأول مرة عن العن�صرية �ضد
امل�سلمني يف  25دول��ة �أوروب��ي��ة ،بتكليف من معهد
البحث الرتكي  SETAومت تقدميه يف �شهر �أيَّار/
مايو � 2016إىل الربملان الأوروب��ي يف بروك�سل� ،أن
(الإ�سالموفوبيا) خطر يهدد �أ�س�س الدميقراطية يف
�أوروبا .و�أ�شار التقرير �إىل �أن الهجمات �ضد امل�سلمني
وم�ؤ�س�ساتهم �شهدت زيادة ملحوظة يف �أوروب��ا منذ
العام املا�ضي ويجب على ال�سيا�سيني واملجتمع
امل��دين �أن ي���أخ��ذوا ه��ذا التطور على حممل اجلد.
وذكرت معلومات �أملانية �أن الفرتة من �شهر كانون
الثاين/يناير وحتى ت�شرين الأوَّل�/أك��ت��وب��ر عام
� 2015شهدت نحو ثمامنائة وخم�سني اعتدا ًء على
مرافق وم�صالح للم�سلمني جُ ��رح فيها ثالثة ع�شر
�شخ�صاً� .أما يف فرن�سا ،البلد الذي تعي�ش فيه �أكرب
�أقلية �إ�سالمية من حيث العدد يف �أوروبا ،فقد �سجَّ لت
منظمة "التجمُّع �ض ّد الإ�سالموفوبيا يف فرن�سا"
ارتفاعاً يف الهجمات على امل�ساجد وامل�ؤ�سَّ �سات
الإ�سالمية وامل�سلمني بن�سبة بلغت خم�سمائة يف
املائة خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل من العام املا�ضي .
ونتيجة لهذه التطورات املعادية لال�سالم يف �أملانيا
تعتزم ق��رار احلكومة الأملانية اتخاذ ق��رار يق�ضي
بت�صنيفجرائمالإ�سالموفوبيا،وجرائمالكراهيةذات
الدوافع ال�سيا�سية حتت م�سمى واحد .وقد و�صف
رئي�س "معهد �أبحاث العنف والنزاعات" بجامعة
"بيليفيلد" الأملانية ،الربوفي�سور �أندريا�س زيك،
القرار املنتظر ب�أنه نهج �صحيحً ،
م�شريا �إىل �أن الأبحاث
ً
انت�شارا وا�سعاً للإ�سالموفوبيا يف �أملانيا.
تك�شف
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ع���اد ال��ع��ي��د ....ف��أي��ن امل��ع��ي��دون؟!
ب�����ق�����ل�����م :ح���������امت ح����س����ون

العيد ،منا�سبة مميزة نخلد فيها و�أف��راد العائلة
لنت�أمل ونحا�سب �أنف�سنا عن فرتة مرت ب�سرعة
ونحن يف غفلة من الزمن ،يعود العيد لنجتمع
م��ع��اً مبحبة وت���آل��ف ل��ي��زرع يف ال��ق��ل��وب �سنابل
حب وفرح وتوا�صل ،كل �شيء يف العيد ي�صبح
�أج��م��ل و�أرق����ى ،ن�شعر بحاجة ملالم�سة الفرح
واالبتعاد عن الأمل ،يعود العيد حام ًال م�شاعر
احل��ب وال��ط��ي��ب��ة ،ل�ل�أ���س��رة ،ل�ل�أه��ل ،ل�ل�أق��ارب،
ل�ل�أ���ص��دق��اء وامل���ع���ارف ول��ل��ب�����ش��ري��ة جمعاء.
لكن ،يف الآونة الأخرية طر�أ تغري على �سلوكياتنا،
ودخلت �أمناطاً جديدة بعيدة عما تعودنا عليه
وقمنا مبمار�سته على مدى �سنوات ،فقد كانت
ال��ب��ي��وت �أي���ام العيد مليئة ب��الأه��ل واالق���ارب
والأ�صدقاء ،فال يكاد يخرج فوج من املعيدين �إال
ودخل فوج �آخر� ،أما اليوم فالبيوت يف العيد باتت
خالية من �سكانها ،فمنهم من �سافر لق�ضاء �إجازته
خارج البلدة �أو خارج البالد ،ومنهم من خرج اىل
�أح�ضان الطبيعة واحلدائق العامة ،ومنهم من جل�أ
اىل الت�سوق واملتنزهات .كنا نعايد بع�ضنا مبحبة
وف��رح ،ندخل البيت ثم نذهب اىل البيت الآخر
فين�ضم �إلينا �أحد افراد البيت لن�صبح جمموعة
كبرية متحابة ،ن�ستمتع باحللوى املتوا�ضعة
من �صنع ربة البيت "نقلية"� .أما اليوم فلم تعد
الزيارات كما كانت ،ف�أقرب النا�س ال ي�أتي ليعايدك
حتى اجل�ي�ران مل تعد لديهم الأل��ف��ة واحلر�ص
على معايدة بع�ضهم .كذلك الأطفال كانوا �أكرث
فرحً ا بالعيدية التي يجمعونها يف ال�صباح الباكر
من بيوت اجل�يران املفتوحة ط��وال �أي��ام العيد،
�أما اليوم فبالكاد يرى اجلار جاره ،او يدعو له
باخلري ،وقد "تخاطر" ملعايدة جارك فرتاه م�سافرا
لق�ضاء العيد خارج البيت قبل ان يعايد جاره.
كان العيد هادئا هنيئا� ،أما اليوم فتكره العيد من
كرثة املفرقعات و�أزيز الر�صا�ص ،كانت الأبواب
م�شرعة واحللويات معرو�ضة على الطاولة ،وقد
جتد اجلار وقد يكون يف معايدة فتتناول احللوى
وتبارك ل�صاحب البيت� ،أما اليوم فالأبواب مغلقة

و�أ���ص��ح��اب البيوت
ن��ي��ام غ�ير مكرتثني
بالعيد ور�سالته ،فال
جت��ر�ؤ على �إيقاظهم
ملعايدتهم ،فقد ت�سمع
مالحظات ال تروق لك
لأن��ه يرغب باخللود
اىل الراحة فتخت�صر،
وت�����ل����ازم ب���ي���ت���ك.
�شخ�صيا� ،أنا مع تغيريات لبع�ض ال�سلوكيات يف
العيد ،وقد يكون التغيري �أحيانا �ضرورة لتجاوز
و�ضع معني� ،إال �أن ذلك يتطلب �إدخال تغيريات
�أخ���رى يف ثقافة وقيم الأف���راد داخ��ل املجتمع،
حتى يتما�شى مع التغيري اجلديد مثل حماولة
�إر�ساء قيم وع��ادات جديدة ،فعلى �سبيل املثال
ال احل�صر ال �أمانع يف اخلروج من املنزل وق�ضاء
رحلة مع العائلة او الأقارب �أو الأ�صدقاء ،ولكن
ميكن القيام بذلك بعد انق�ضاء يومني على الأقل
من العيد وت�أدية الواجبات االجتماعية ،وبعد
ذلك ميكن التفكري باخلروج وال�سفر ،لأن االبتعاد
ي�ؤدي اىل اجلفاء وقلة التعارف بني النا�س يُبعد
الألفة واملحبة والت�آخي بني بني الب�شر .دعونا
جنتمع يف �أيام العيد الأوىل كي تت�صافح النفو�س
جنباً �إىل جنب مع الأي��ادي ،لأن هذا من املقا�صد
العظيمة التي �شرعت لأجلها الأع��ي��اد يف كافة
الأديان ،دعونا نت�سامح ونر�سخ قيم التالحم بني
�أفراد املجتمع ونوثق الروابط بيننا ،لأننا عندما
نت�سامح مع الآخرين ن�شعر بال�سعادة ونعي�ش
حياة كلها طم�أنينة ،فالت�سامح ميد ج�سور املحبة
والإخ��اء والرحمة ويوطد العالقات الإن�سانية
احلميمة ويك�سبنا حمبة الآخرين ،حيث ي�سلم
ال�صغري على الكبري والغني على الفقري والقوي
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��ف ،وه���ا ه��ي ال��ف��ر���ص��ة املواتية
ك��ي من��ح��و اخل�����ص��وم��ة وال���ع���داوة والبغ�ضاء
واحل���ل���م وال�صفح.
ول��ن�����ض��ع م��ك��ان��ه��ا امل��ح��ب��ة ِ
ك�������ل ع����������ام و�أن���������ت���������م ب��������أل�������ف خ��ي��ر.

ش����������������ع����������������راء آخِ���������������������������ر ال��������������زَّم��������������ن

زه����������ي����������ر دع������ي������م

امتلأت البالد بال�شعراء  ،فكل من عرف االبجدية واجاد
حبك خيوط بع�ض اجلمل  ،راح " يخرب�ش " فوق �صفحات
القرطا�س هم�سات �صبيانية واخ��رى عبثية وثالثة رمزية
غائ�صة يف الرمزية لدرجة لو انت �س�ألت جابل هذه الق�صيدة
وم�ؤلفها ملا ا�ستطاع ان يفيدك ب�شيء  ،فهذه الق�صائد على
ح ّد زعم البع�ض ذات مو�سيقى داخلية وايحاءات كامنة ،
ورموز تاريخية وميثولوجييه !!! فان غامرت يا �صاحبي
وابحرت ا�صطدمت بالكلمات املتناثرة واحلروف ال�سابحة
يف حميط م��ن البيا�ض  ،وب���أك�ثر م��ن م�صطلح ي��ون��اين او
فينيقي او حتى اندل�سي  ،مرت يف خاطر ال�شاعر او �صادفها
يف م�سرية حياته التعليمية فلون بها الق�صيدة الع�صماء
وا�ضفى عليها �شيئا من غمو�ض ِوم�سحة من عبثيّة !!!
فك ّل من عرف احلبّ ا�ضحى �شاعرًا  ،فارمتى على ب�ساط
الع�شق يزرك�شه بالكلمات وال��ن��ج��اوى " ّ
املقطعة " "
واملو�صلة " ويف نظره انها ق�صيدة الق�صائد ي�ست�أهل
ّ
عليها وب��ه��ا ان تعلق م��ع املعلقات ال�سبع ال الع�شر .
لقد ا�ضحت كلمة �شاعر " مبتذلة " هذه االيام متاما كما كلمة

" ف ّنان " او " ف ّنانة "  ،فكل طا�ؤو�س او متطاو�س او متطاو�سة
حباها اهلل ببع�ض جمال ق ّد دون �صوت  ،راحت تتلوى " وتتف ّرع
" ّ
وتزف الينا م�شاهد بينها وبني الذوق والفن واجلمال وعبد
الوهاب وفريوز م�ساحات �شا�سعة فوقها الطائرات النفاثة ،
وكذا االمر يف �شعراء اليوم او قل يف معظمهم  ،فالواحد مل
ي�سمع بالأخطل ال ال�صغري وال الكبري  ،ومل يعانق ق�صيدة
واحدة ل�شوقي او ل�سعيد عقل  ،يروح يدبج لك يف حلظات قليلة
ق�صيدة  ،يرمي بها من فرنه ال�ساخن اىل املواقع االلكرتونية او
ال�صحف فتن�شرها مزدانة ب�صورته البهية وطلعته االخاذة ..
�سقى اهلل االيام اخلوايل  ،ايام كان زهري ابن ابي �سلمى مي ّل�س
وميّ�سد ق�صيدته ويد ّللها �سنة كاملة حتى يتج ّر�أ فين�شرها
 ...ين�شرها والرتقب ي�أكل منه االع�صاب واالح�سا�س ،
امّ��ا اليوم  ،ع�صر احل��داث��ة وال�شيطنة االدب��ي��ة ال�سريعة
وال�شعر الد ّفاق ف�أنت يا �صاحبي امام ظاهرة غريبة عجيبة
 ،يولد فيها ال�شعر هكذا بدون �شيطان او يحزنون  ،وبدون
ان حتمّل نف�سك عناء املطالعة والدرا�سة والتمحي�ص .
�ضحك �صديقي – القارئ املجتهد واملطالع الدائم – �ضحك
مرة من ق�صيدة ن�شرت يف احدى املواقع االلكرتونية فقر�أها

مثنى وثالث خما�س ومل يفهم منها �شيئا  ،وغا�ص يف كلمتي
" افروديت " و " بطليمو�س " اللتني زينتا الق�صيدة وظل
يف مكانه  ،فجاءين طالبًا العون وامل��دد فدفعته برفق قائال
 " :لقد �سبقتك واعلنت عجزي و�ضعفي ام��ام ه��ذا االدب
والذي ال جربانية فيه  ،متاما كما عجزت امام الر�سومات
التجريدية واملر�سومة على حد الفكاهيون بذيل ح�صان " .
ف���إن �أن��ت اخ��ي ال��ق��ارئ مل تفهم الق�صيدة ومل افهمها انا
ومل يفهمها كاتبها  ،فلمن يكتب اذا هذا ال�شاعر العظيم .
حري بنا ان نقف حلظة بل حلظات ونعيد ح�ساباتنا  ،ح�سابات
بيدرنا االدبي  ،فالز�ؤان ملأ البيدر  ،واحلنطة املباركة ا�ضحت
ندرة ال نعرث عليها اال بعد الف جهد ومب�صباح ديوجيني�س .
اين الن ّقاد االحرار ؟! واين الناقد الناقد الذي ال يجامل وال
ي�سمح " مب�سح اجلوخ " وامنا يجري مب�ضعه يف ع�صب االدب
فيربز مواطن اجلمال ومواطن ال�ضعف  ،وي�سدي الن�صيحة
الن�صوحة وال يبغي اال خدمة االدب واالدب��اء احلقيقيني .
رحمك اهلل يا ا�ستاذ الك ّل و�شيخ الن ّقاد مارون عبود  ،رحمك
اهلل وطيّب ثراك فما كنت جتامل اح ًدا وما كنت ترائي اح ًدا
 ،وامنا تر ّنحت طربًا عند كل فكرة هائمة واب��داع ي�ستحق

احلياة  ،وت�أففت عند
ك��ل ادب ح��ب��ا وزح��ف
و�أب��ى االنطالق والقفز
ف������وق ال�������س���ح���اب .
م ّلت نفو�سنا املجاملة
وم��� ّل���ت ا���س��ت��ع��را���ض
ال�������ص���دي���ق ل��ك��ت��اب
���ص��دي��ق��ه  ،ف��م��ث��ل ه��ذه
امل��داه��ن��ة وم��ث��ل ه��ذا
اال�ستعرا�ض العجول واملع�سول احيا ًنا بال�سّ ّم ال يفيد
اح�� ًدا  ،وامن��ا يخدّر �صاحب " العطاء " االدب��ي في�شرئب
وي�سمو �سموًا اجوف ال معنى وال طعم يف كثري من ادبه .
ح��ان الوقت ان ن�ضع الف�أ�س على ا�صل ال�شجرة التي ال
تعطي ثمرًا  ،وحان الوقت ان نقول ِّ
لل�شعر الفاقد امللح ...
طعامك يا �سيدي " مائع " ويف�سد املعدة الفكرية والعقل
واالح�سا�س  ،فارحمنا يا �سيدي وعد اىل ر�شدك ودع االدب
ت�صنع واج�ترار وا�سفاف .
لأ�صحابه وكفانا ما ذقنا من ّ
�أت�����������������������ران�����������������������ا ن�������������������س���������م���������ع ؟!!
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 6نصائح للحفاظ على صحتك يف عيد األضحى

�إن فرتة عيد الأ�ضحى تتميز بق�صرها وتنتهي
�سريعاً ويعود الو�ضع ملا كان عليه لذا ال تخ�سري
ر�شاقتك يف هذه الفرتة لأنك �ستعانني لتعودي
لطبيعتك ،وم��ع��روف يف ف�ت�رة الأع���ي���اد تكرث
الزيارات العائلية وما يرتتب عليها ال�ضيافة
التي يطغى عليها احللويات والع�صائر واملوائد

الغنية وامل�شبعة بالدهون  ،وهذا كفيل بزيادة
وزن��ك ب�شكل كبري ،ولكننا وجدنا لك �سيدتي
بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك على املحافظة
على ر�شاقتتك يف تلك الفرتة ،ومن هذه الن�صائح:
 1جتنبي ع��زي��زت��ي الإ���س��راف يف الطعام. 2ح�����اف�����ظ�����ي ع�����ل�����ى م�����واع�����ي�����دكامل��������ح��������ددة يف ت�������ن�������اول ال�����ط�����ع�����ام.
 3م��ار���س��ي ري��ا���ض��ت��ك امل��ف�����ض��ل��ة لتحرقيم���ا ت���راك���م يف ج�����س��م��ك م���ن ���ش��ح��وم وه����ون.
ً
ب����دال
 4ا����ش���رب���ي ال���ك���ث�ي�ر م����ن امل�������اءم����ن ال���ع���ن���ا����ص���ر ال���غ���ن���ي���ة ب��ال�����س��ك��ري��ات.
 5ال تلبي دعوة للطعام وانت جائعة بل حافظيعلى انتظام مواعيد طعامك وحجمها �أي�ضاً.
 6ت��ذك��ري ج��ي ً��دا �أن ه���ذه ال��ف��رة ق�صرية
ج ً
�����دا و���س��ت��ع��ودي��ن مل���ا ك��ن��ت ع��ل��ي��ه ل����ذا ال
ت���خ�������س���ري ر����ش���اق���ت���ك يف ظ�����رف ي���وم�ي�ن .

الخرباء يكشفون األطعمة املسببة لإلدمان!

قامت جامعة ميت�شغان الأمريكية بدرا�سة الأطعمة
التي ي�صبح تناولها �شكال م��ن �أ�شكال االدم��ان
,التي ترتبط مبا�شرة مبراكز املكاف�أة يف الدماغ.
ويو�صف هذا الإدمان ب�أنه حالة "فقدان ال�سيطرة
على اال�ستهالك ،وعدم القدرة على خف�ض الرغبة
يف القيام بذلك" ،ومتكنت هذه الدرا�سة الأمريكية
من حتديد الأطعمة امل�سببة للإدمان باالعتماد
على ع��دة جت��ارب �شارك فيها � 504أ�شخا�ص.
فقد طلب الباحثون من امل�شاركني يف الدرا�سة
الإجابة عن �أ�سئلة ب�ش�أن امل�شاكل التي يواجهونها
م��ع �أن���واع حم��ددة م��ن الطعام ،كتناول كميات
�أك�ث�ر منها� ،أو ع��دم ال��ق��درة على ال��ت��وق��ف عن
تناولها ،كما طلب منهم تقييم تلك الأطعمة
وف���ق م��ق��ي��ا���س حم���دد م��ا ب�ين  1و 7ع�لام��ات.
وت�ضمنت الدرا�سة  35نوعا من الأطعمة التي حتوي
م�ستويات عالية من الدهون وال�سكريات ،والتي

ترتبط �أكرث من غريها ب�سلوكيات �إدمان تناولها.
وت�����ص��درت ال��ب��ي��ت��زا ق��ائ��م��ة الأط��ع��م��ة امل�سببة
للإدمان ثم �أتت ال�شوكوالتة يف املركز الثاين تلتها
رقائق البطاطا ثم الكوكيز فاملثلجات والبطاطا
املقلية يليها الربغر فاحللوى و�أخ�يرا اجلبنة.
و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن الأط��ع��م��ة الع�شرة
الأوىل ب��ال��ق��ائ��م��ة ت��ت�����ض��م��ن ج��م��ي��ع��ه��ا ن�سبا
ع���ال���ي���ة م����ن ال����ده����ون وال���ك���رب���وه���ي���درات.
وتعد هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها التي ت�صنف
الأط��ع��م��ة وفقا ل��درج��ة الإدم����ان التي ميكن �أن
ت�سببه .وقال القائمون على الدرا�سة �إن حتديد
ه��ذه الأط��ع��م��ة مهم لأن���ه ميكن �أن ي��ك��ون �أوىل
خطوات التخل�ص من ال�سمنة والأمرا�ض الناجتة
عنها .ويف ال��وق��ت نف�سه ر���ص��د العلماء امل��واد
الغذائية الأقل من حيث الإدمان عليها وهي الأرز
البني والتفاح والبقوليات واجل���زر واخليار.

 5نصائح هامّة ملريض السكري أثناء الحج

ي�ص ُّر كثري من مر�ضى ال�سكري على �أداء فري�ضة
احلج رغم �أو�ضاعهم ال�صحية ال�صعبة .ل�ضمان
�سالمة ه�ؤالء املر�ضى ،يقدم لهم "�سيدتي نت"
بع�ض الإر���ش��ادات ال�ضرورية التي من �ش�أنها
امل�ساعدة على متابعة �أداء ال�شعائر ب�سهولة:
 .1املتابعة امل�ستمرة مل�ستوى ال�سكر يف
ال�����دم ،ع��ل��م��اً �أ َّن امل�����س��ت��وى امل��ق��ب��ول ل�سكر
ال�����دم ه���و  70-140م��ل��ج��م /د���س��ل��ي�تر.
 .2احلر�ص على تناول الوجبات الغذائية
ال�صحية املحتوية على جميع العنا�صر الغذائية

الرئي�سية ،وتوزيع ال�سعرات احلرارية اليومية
على ثالث وجبات رئي�سية ووجبتني خفيفتني.
���س��ي��ع��ج��ب��ك ارت�����ف�����اع ح��������رارة اجل�������س���م:
امل�����س��ب��ب��ات وال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة ال�سريعة
 .3مب��ا �أ َّن �أداء املنا�سك يف احل��ج ي�ستلزم
امل�شي مل�سافات طويلة ،الأم��ر الذي يع ُّد مرهقاً
ج ً
���دا مل��ري�����ض ال�����س��ك��ري ،ل���ذا ي��ج��ب االعتناء
بالقدمني ،واحلر�ص على نظافتهما ،ومراقبة
�أي ت��غ�يرات ت��ط��ر�أ عليهما .كما يجب �إرت���داء
جوارب وحذاء جلدي مريح ،ومراجعة الطبيب
يف ح��ال تعر�ضهما لإ���ص��اب��ة �أو ت���ورم ط��ارئ.
� .4شرب املاء و�إن كان هاماً جلميع احلجاج،
غري �أن��ه �أك�ثر �أهمية ملر�ضى ال�سكري للوقاية
م��ن اجل��ف��اف وت��ب��ع��ات��ه ال�صحية اخل��ط�يرة.
 .5الأخذ على حممل اجل ّد �أي �إرتفاع يف درجة
حرارة اجل�سم �أو الإ�سهال مع كرثة التبول ،فهي
�أعرا�ض ت�ؤثر على ن�سبة ال�سكر وت�ؤدي �إىل �إرتفاعه،
لذلك ال بد من مراجعة الطبيب ف��ور حدوثها.

 10أس��ب��اب مقنعة تجعلك
ت����ش����رب م������اء ال��ل��ي��م��ون

ثمرة الليمون �صحية للغاية ،ولها فوائد عديدة ،فهي
تقاومااللتهابوت�ساعدعلىاله�ضموتخفيفالوزن.
وي���ع���رف مل����اء ال��ل��ي��م��ون  10ف���وائ���د منها:
 - 1ي������ع������زز وي����ح���������س����ن ال���ه�������ض���م
تناول ماء الليمون من �أف�ضل و�أ�سهل الو�سائل
لتح�سني اجلهاز اله�ضمي ،حيث ت�ساعد الأحما�ض
فيه امل��ع��دة على ه�ضم ال�بروت�ين وت��ع��زز من
�إنتاج ال�صفراء يف الكبد ،وال��ذي ب��دوره يح�سن
م��ن ه�ضم ال��ده��ون ومي��ن��ع ت�شكل ا�ضطرابات
يف اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي مب��ا يف ذل���ك الإم�����س��اك.
 - 2ي������ق������وي اجل�������ه�������از امل����ن����اع����ي
ع�صري الليمون م�ضاد للجراثيم وم�ضاد لاللتهابات،
وذلك ب�سبب غناه بفيتامني ( )Cامل�ضاد للأك�سدة،
حيث يقوم بتعزيز وتقوية اجل��ه��از املناعي.
وي���ق�������ض���ي ع���ل���ى ال���ب���ك���ت�ي�ري���ا امل���ت���واج���دة
يف امل�������اء امل����ل����وث �أث�����ن�����اء خ���ل���ط���ه م��ع��ه.
 - 3ت�������ن�������ظ�������ي�������ف ال������ك������ل������ى
ي���ح���ت���وي ال���ل���ي���م���ون ع���ل���ى �أك���ب��ر ك��م��ي��ة من
ال�����س��ي�ترات ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ب��اق��ي ال��ف��واك��ه،
وال��ت��ي تقوم ب���إذاب��ة احل�صى يف الكلى ومتنع
يف ن��ف�����س ال���وق���ت م���ن ت�����ش��ك��ل احل�������ص���وات.
 - 4ح��������م��������اي��������ة امل������ف������ا�������ص������ل
ت��ق��وم ال�����س��ي�ترات بتفكيك ح�صى الكلى التي
حت��وي على الكال�سيوم واحل�صى التي تتكون

م���ن ب���ل���ورات ح��م�����ض ال���ي���وري���ك التي
ميكن العثور عليها �أي�ضا يف املفا�صل
ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل الإ���ص��اب��ة بالنقر�س.
 - 5ال������������ه������������درج������������ة
ي��ق��وم ع�صري الليمون ب��ه��درج��ة ج�سم
الإن�سان ،ويعني �إمداده بال�سوائل املهمة له
ويف نف�س الوقت بعنا�صر �أخرى مهمة ً
جدا.
 - 6ي���ق�������ض���ي ع����ل����ى ال�������س���م���وم
ي��ع��م��ل م����اء ال��ل��ي��م��ون ك���م���در ل��ل��ب��ول،
وبالتايل ي�سرع من �إف��راز املياه الزائدة
وامل��ل��وث��ات وال�����س��م��وم م��ن اجل�����س��م عن
طريق البول ،لذلك ين�صح �شربه �أي�ضاً كل يوم.
 - 7ي������ك������اف������ح ال���������ش����ي����خ����وخ����ة
ميكن ا�ستخدام خليط ع�صري الليمون مع املاء يف
العناية بالب�شرة ،لأنه يحارب البكترييا وي�شد
الأن�سجة ال�ضامة ،ويحمي اخلاليا �ضد اجلذور
احلرة ،وبالتايل مبثابة من�شط ملكافحة ال�شيخوخة.
 – 8م���ف���ي���د ل��ل��أغ���������ش����ي����ة امل���خ���اط���ي���ة
مي��ك��ن لع�صري ال��ل��ي��م��ون ع�ل�اج ق��رح��ة امل��ع��دة،
وب��ال��ت��ايل جت��دي��د الغ�شاء املخاطي يف املعدة.
 - 9ي�������خ�������ف���������������ض ال������������������وزن
وبناء على ت�أثريه كمدر للبول ومعزز للجهاز
اله�ضمي وم�ساعد يف �إزال���ة ال�سموم ي�ساعد
ب��ط��ري��ق��ة غ�ي�ر م��ب��ا���ش��رة يف ت��خ��ف��ي��ف ال����وزن.
لال�ستفادة من الليمونة ب�شكل �أك�بر يف تخفيف
ال����وزن ين�صح ب��ت��ن��اول ق�����ش��رة ال��ل��ي��م��ون بعد
غ�سلها ط��ب��ع��اً ل��غ��ن��اه��ا ب��ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول ،ه��ذه
البوليفينوالت تن�شط اجلينات التي بدورها
تعزز حرق الدهون .لذلك يعمل التخ�سي�س ب�شكل
�أف�ضل �إذا مت دم��ج ه��ذه الفاكهة كغذاء يومي.
 - 10ن��������ظ��������ام غ���������ذائ���������ي ه������ام
فهو غني ن�سبيا بالبوتا�سيوم ،واملغني�سيوم،
وي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك���م���ي���ات م��ن��خ��ف�����ض��ة م��ن
الأح��م��ا���ض الأم��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي تنتج الأح��م��ا���ض.

جفاف العني قد يعيق القراءة

�أ���ش��ار تقرير طبي حديث �إىل وج��ود راب��ط بني
بطء القراءة وجفاف عني الإن�سان ،و�أكد �أطباء
العيون �أن اجلفاف ي�ؤثر �سلبا يف ال��ق��درة على
ال��ق��راءة حتى ل��و ك��ان ال�شخ�ص �سليم الب�صر.
و�أو���ض��ح التقرير احلديث العهد �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من جفاف العني يقر�ؤون ب�شكل �أبط�أ
بالرغم من حدة �أب�صارهم .وي�ضيف امل�شرفون على
هذا البحث �إنه رمبا �أ�صبحت �سرعة القراءة و�سيلة

لقيا�س الإعاقة الوظيفية التي ي�سببها جفاف العني.
وق��ال��ت الطبيبة �إي�����س��ن كيه �أك��ب��ي��ك امل��دي��رة يف
م�ست�شفى �أمرا�ض العيون يف معهد ويلمر بوالية
ماريالند الأمريكية" :على ال��رغ��م م��ن �أن حدة
الإب�صار جيدة� ،إال �أن مدة القراءة لدى املر�ضى
امل�صابني بجفاف العني خالل اختبار القراءة بلغت
 30دقيقة ،وهذا يعني �أن القراءة متت �أبط�أ منها
يف املعدل الطبيعي �سواء �أكان هذا جهرا �أو �صمتا".
وقالت كيه لرويرتز هيلث عرب بريدها االلكرتوين :
"يتم اال�ستخفاف بجفاف العني وعدم عالجه مع �أنه
ي�سبب عدم راحة وي�ؤثر على الر�ؤية وحتديدا خالل
قيادة ال�سيارات والعمل �أمام الكمبيوتر والقراءة".
ك��م��ا �أك���د ال��دك��ت��ور ن��ي��ك��وال���س ف��ول��ب م��ن كلية
ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة ن�����ورث و����س���ت يف �شيكاغو
ل��وك��ال��ة روي��ت�رز �أن ج��ف��اف ال��ع�ين ي���ؤث��ر على
نحو ثلث البالغني ف��وق �سن اخلم�سني ع��ادة.

ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺥ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
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شقيقة سعاد حسني تكشف وثيقة زواج إل��ي��س��ا متهمة ب��ال��س��رق��ة !!!

السندريلال من العندليب عبد الحليم حافظ

قبل ما ترد عن زواج ال�سندريلال والعندليب ،لكن
جاجنجاه �شقيقة �سعاد فجرت مفاج�أتني ،الأوىل
عنما عر�ضت وثيقة زواج الفنانة �سعاد ح�سني
من العندليب عبد احلليم حافظ ،والثانية عندما
ك�شفت �أن �سعاد كانت حتمل اجلن�سية ال�سورية.
وق����ال����ت ج����اجن����اه ،يف ح����واره����ا ب�برن��ام��ج
«ال��ع��ا���ش��رة م�����س��اء» ع��ل��ى ق��ن��اة «درمي»� ،إنها
مل تهتم �إط�لاق��اً بتلك الوثيقة ،ولكنها اهتمت
ب��دم��اء �شقيقتها التي قيل عنها �إن��ه��ا انتحرت.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن �شقيقتها �سعاد ح�سني �سورية
اجلن�سية لأن وال��ده��ا ���س��وري ،وه���ذا م��ا ظهر
يف وث��ي��ق��ة زواج���ه���ا م��ن ال��ع��ن��دل��ي��ب ،وال��ت��ي مل
تكن وقتها ح�صلت على اجلن�سية امل�صرية.
رغم �أن كثريين من الذين كانوا مقربني للنجمني وظهر بالعقد ال�شاهد الأول كان الفنان الكبري يو�سف
الراحلني �سعاد ح�سني وعبد احلليم حافظ نفوا من وهبي ،ويو�سف احلكيم ،وعقد قرانهما �شيخ الأزهر.

ب���ع���د جن�����اح اغ��ن��ت��ي��ه��ا اجل�����دي�����دة� ،إت���ه���م
ال�����ش��اع��ر حم��م��ود ���ص�لاح ال��ن��ج��م��ة اللبنانية
�أل��ي�����س��ا ب�����س��رق��ة ف��ك��رة �أغ��ن��ي��ة م���ن �أغ��ان��ي��ه.
كتب ال�شاعر على “فاي�سبوك” تعليقاً قا�سياً قال
فيه“ :الي�سا تتحر�ش بهيفاء وهبي ملكة جمال
الكون وتدعي انها ملكة االح�سا�س” ،يف �إ�شارة منه
اىل الت�شابه الكبري بني اغنية “ملكة االح�سا�س”
اجلديدة مع �أغنية هيفاء “ملكة جمال الكون”.
وتابع بن�شر االغنيتني وموجهاً حديثه اللي�سا
فقال�“ :سرقة عيني عينك ،اللي اخت�شوا ماتوا،
نف�س غنوتي لهيفا وه��ب��ي ملكة ج��م��ال الكون
ون��ف�����س ال�����س��ي��اق و�آل��ي��ة الكتابة” ،و�أ���ض��اف:
“�أنا كنت ع���ارف ان الي�سا كلها ن�شاز وما
بتغني�ش ،وات�ضح كمان انها م��ا بت�سمع�ش”.
تفاعل اجلمهور ب�شكل وا�سع مع هذا االتهام الذي
و�ضع الي�سا يف موقع حمرج ،وانهالت عليه الردود
من ع�شاقها الذين دافعوا عن جنمتهم املف�ضلة.

م���اي���ا دي�����اب ت���دع���م املثليني

خالد سليم وم��ي سليم االكثر أناقة للعام 2016
جن��������ح ال����ن����ج����م
امل�������ص���ري خ��ال��د
�سليم يف احل�صول
على لقب “�أ�شيك”
فنان يف م�صر للعام
 2016وذلك خالل
م��ه��رج��ان عا�صمة
امل��و���ض��ة العربية.
وح�����ض��ر �سليم اىل
امل��ه��رج��ان مت� ًأنقا
ببدلة كحلية مميزة،
و����ش���ارك جمهوره
ع��ل��ى “في�سبوك”
���ص��وره م��ن احلفل
وعلق قائ ًال�“ :شكرا
مل��ه��رج��ان عا�صمة
املو�ضةالعربيةعلى
لقب �أ�شيك مطرب”.
ك���م���ا ومت ت���ك���رمي ال���ف���ن���ان���ة االردن�����ي�����ة م����ي ���س��ل��ي��م �ضمن
ال���ن���ج���م���ات الأك����ث����ر «�����ش����ي����اك����ة» يف ال����و�����س����ط ال���ف���ن���ي.
مي خطفت الأنظار ب�إطاللة �أنيقة ح�ضرت بها حفل تكرميها ،حيث

ت�ألقت بف�ستان كحلي
ذي ت�صميم مميز �أبرز
ر�شاقة قوامها ،و�أ�سدلت
����ش���ع���ره���ا ب��ط��ري��ق��ة
�أ�ضفت عليها مزيد من
اجل��اذب��ي��ة والأن��وث��ة.
�إدارة املهرجان كرمت
�أي�����ض��اً م��ن��ة ف�ضايل،
رج�������اء اجل��������داوي،
داليا البحريي� ،سايل
ع��ب��دال�����س�لام� ،أمينة
�شلباية ،كما مت منح
وزيرة الهجرة و�شئون
امل�����ص��ري�ين ب��اخل��ارح
ن��ب��ي��ل��ة م���ك���رم لقب
الوزيرة الأكرث �شياكة
يف م�صر لعام .2016
ي��ذك��ر �أن امل��ه��رج��ان
يُ�������ق�������ام ب����رع����اي����ة
احت���اد الإع�لام��ي��ات ال��ع��رب وي��ق��دم يف اف��ت��ت��اح��ه �أ���ش��ه��ر عرو�ض
الأزي�������اء مل�����ص��م��م�ين م���ن م�����ص��ر وخم��ت��ل��ف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة.

�أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب ،غ�ضب
جمهورها ب�سبب ا�ستعدادها لغناء يف ملهى
ليلي خا�ص باملثليني جن�سيًا يف بريوت.
م��اي��ا دي�����اب� ،أع��ل��ن��ت ع�ب�ر �صفحتها
ال�شخ�صية مبوقع «في�س بوك» ،ب�صورة
ل�ل�إع�لان عن حفلها و�أث���ار �إع�لان غ�ضب
جمهورها ب�سبب قبولها �إحياء هذا احلفل
رغم علمه ب�أنه مكان يرتدد فيه املثليني.
ي��ذك��ر �أن م��اي��ا دي���اب� ،أوق��ف��ت خا�صية
ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ���ص��وره��ا وذل����ك بعد
التعليقات القا�سية التي تلقتها من بع�ض
متابعيها ،ب�سبب ���ص��وره��ا اجلريئة.

ه���ي���ف���اء وه���ب���ي ت���ش���ع ج���م���ا ًال
وأن��وث��ة بجلسة ت��ص��وي��ر جديدة

ن�شرت النجمة هيفا وهبي �صورا جديدة
م��ن �أح����دث جل�سة ت�صوير ق��ام��ت بها.
وظ��ه��رت هيفا ب��ك��ام��ل ان��اق��ت��ه��ا وجمالها
ك��ال��ع��ادة ب���أل��وان �صيفية ول���وك رائ��ع.

على �صعيد �آخ���ر ت�ستعد هيفا الط�لاق
البومها اجل��دي��د وال���ذي ط��ال انتظاره
ب��ع��د ان اط��ل��ق��ت اغ��ن��ي��ت�ين ناجحتني
م���ا جت���ي ن��رق�����ص واه�������ض���م خ�بري��ة.

ﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﺐ ﻋﺒﻮﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﺴﺘﺪﺭﻭﺕ

م���ه���ن���ي���اً :ت��ب��ه��ر ر�ؤ������س�����اءك ب�����أف����ك����ارك ال���ت���ي ت��ع��ود
ع��ل��ى ال�����ش��رك��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ب�����أرب����اح ط��ائ��ل��ة.
ع���اط���ف���ي���اً :ت�����ؤمل����ك ط���ري���ق���ة ان���ف�������ص���ال ال�����ش��ري��ك
العذراء ع���ن���ك لأن�������ه مل ي���ب��رر ق��������راره ب���ح���ج���ج م��ن��ط��ق��ي��ة.
اج��ت��م��اع��ي��ـ��ـ��اً :ت�����س��ت�����ش�ير ال��ع��ائ��ل��ة يف م�����س���أل��ة كانت
ت�شغل ب��ال��ك وت�ستفيد م��ن الأج���وب���ة ال��ت��ي تتلقاها.
رق������������������������������������م احل���������������������������������������������ظ10 :

م���ه���ن���ي���اً :ت�����س��ت��ف��ي��د م����ن ف�������ش���ل زم����ي����ل ل���ت�ب�ره���ن م���دى
ك�����ف�����اءت�����ك وق��������درات��������ك وم����وه����ب����ت����ك احل���ق���ي���ق���ي���ة .
ع��اط��ف��ي��اً :ال ت�ضـــــــع احلــــبيب �أمـــــــام ال�ضغوطات
ف���ه���و مي������ ّر ب����ف��ت�رة ع�����ص��ي��ب��ة جت���ع���ل���ه ب����ال����غ ال���ت���وت���ر.
احل��وت اج���ت���م���اع���ي���اً :اع����ت����ذر لأح������د الأ�����ص����دق����اء ع����ن ت�����ص��رف��ك
ال�������س���ي���ئ وب����������رّر ل�����ه م����وق����ف����ك ال�������س���ل���ب���ي جت����اه����ه.
رق����������������������������������������م احل��������������������������������������������������ظ12 :

اف��������������������������������������������������������������ق��������������������������������������������������������������ي :
� 1أط���ول و�أع��ل��ى �سل�سلة جبلية يف �أم�يرك��ا ال�شمالية 2-ال���ه ه��ن��دي ه��ن��دو���س��ي – ه����روب  3-ي�شري– م��ن��زيل وبيتي
 4ع����������اج����������ز – والي�������������������ة �أم����ي���رك��������ي��������ة 5ح��ب ال�برد �أو���س��ح��اب ذو مطر – يف ّت�ش �صفحات الكتاب 6ج��رح خفيف – راه��ب��ة  7-م��ن �شهور ال�سنة – مدينةفرن�سية  8-قبائل من املغول – ما ُي ْكن�س من املنازل – فخار
 9ج���ع���ل���ه م���ن���ح���رف���اً وم����ل����ت����وي����اً – دول��������ة ع��رب��ي��ة 10-مم�������ث�������ل�������ة م���������������ص�������ري�������ة راح��������ل��������ة

ع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ودي :
 1ال�صاحبة �أخ��ت �صالح ال��دي��ن الأي��وب��ي  2-م��ن الأل���وان– ال��ه ال��ن��ور عند ال��ف��ر���س  3-م��ن ك��ان ع��م��ره ب�ين الثالثني
واخلم�سني تقريباً – ميوله و�أه���واء نف�سه  4-بحر – �شراب
طعمه بني احللو واحلام�ض – هدم  5-مغنية �أمريكية �شهرية
 6حرف ن�صب – نبات ي�ستعمل للزينة  7-زوجة اخناتونلها متاثيل خلدّت جمالها الرائع – ملكي  8-دواء يدفع ال�سموم
– رجل نزق خفيف� 9-ضمري مت�صل – ندخل البيت – ربط
و�ش ّد � 10-أك�بر مو�سيقيي الأندل�س – كمية قليلة ملء الكفي

م�������ت�������اه�������ة

م���ه���ن���ي���اً :ال ت�����س��ت�����س��ل��م �أم�������ام ال�������ص���ع���اب ب����ل اع��م��ل
ج������اه ً
������دا ل���ت���خ���ط���ي���ه���ا ف������أن�����ت ق��������ادر ع����ل����ى ذل�����ك.
عاطفياً :ي�ســــانــــــدك الـ�شريـــــك يف م�ســــــ�ألــــــــة
ك��ان��ت تزعجــــك وي��دع��م��ك ل��ت��واج��ه��ه��ا ب��ث��ب��ات وق���وة.
الدلو اج����ت����م����اع����ي����اً :ال حت����ك����م ع����ل����ى الآخ�������ري�������ن م��ن
ال���ن���ظ���رة الأوىل ب���ل ان��ت��ظ��ر ل��ت��ت��ع��رّف ع��ل��ي��ه��م �أك��ث�ر.
رق�������������������������������������م احل����������������������������������������������ظ12 :

ل�������������ون

م���ه���ن���ي���اً :احل�����ظ ح��ل��ي��ف��ك ،ف��ت��رة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ق��ي��ام
ب���اال����س���ت���ث���م���ارات و�����ش����راء الأ����س���ه���م وال����ع����ق����ارات.
ع���اط���ف���ي���اً :ي����ح����اول ال�������ش���ري���ك �إق����ن����اع����ك ب��������أن م��ا
احلمل ت��ف��ع��ل��ه غ��ي�ر ���ص��ح��ي��ح ول���ك���ن���ك ال ت���واف���ق���ه ال�������ر�أي.
اج���ت���م���اع���ي���اً��� :ش��خ�����ص��ي��ت��ك امل���م���ي���زة و����ص���راح���ت���ك
ت���دف���ع���ان امل��ح��ي��ط�ين ب���ك �إىل اال���س��ت��م��ت��اع ب��رف��ق��ت��ك.
رق�������������������������������������������م احل�����������������������������������������������������ظ9 :
م���ه���ن���ي���اً :ا����س���ت���ع��� ّد ل��ل��ن��ج��اح ال������ذي ���س��ت��ح��ق��ق��ه بعد
اجل����ه����د ال����ك����ب��ي�ر وال�����ت�����ف�����اين يف �أداء م���ه���ام���ك.
ع���اط���ف���ي���اً :ال ت���خ ِ���ف الأ������س�����رار ع����ن احل���ب���ي���ب ،من
�����ش�����أن ذل�����ك �أن ي���ف���ق���ده ث��ق��ت��ه ب����ك وي���ب���ع���ده ع��ن��ك.
ال��ث��ور اج��ت��م��اع��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اً :ت���ن���اق�������ش م����ع ال���ع���ائ���ل���ة م�����س���أل��ة
�شخ�صية ع��ال��ق��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات وت��ل��ق��ى ال���دع���م منها.
رق�������������������������������������������م احل�����������������������������������������������������ظ8 :
م����ه����ن����ي����اً :ال ت�������دع �أم�������������ورك ال�������ش���خ�������ص���ي���ة ت�������ؤث������ر يف
�أدائ�������������كّ ،رك��������ز ع����ل����ى ال����ن����ج����اح ال��������ذي ت���ط���م���ح �إل����ي����ه.
ع����اط����ف����ي����اً :مت������ ّر ع�ل�اق���ت���ك ب���احل���ب���ي���ب ب����ال����ف����ت����ور� ،إ�����ض����فِ
الإث������������ارة ع���ل���ي���ه���ا خ�������ش���ي���ة �أن ت�������ص���ل �إىل ال���ق���ط���ي���ع���ة.
جوزاء اج����ت����م����اع����ي����اً :ي���������ص����ل َ����ك خ���ب��ر م������ن �����ص����دي����ق م���ق���ي���م يف
اخل����������ارج ي����ف����رح����ك وي����ع����ي����د �إل�����ي�����ك ذك������ري������ات ج��م��ي��ل��ة.
رق����������������������������������������������������م احل�����������������������������������������������������������������ظ7 :
م��ه��ن��ي��اً :ت�ت�ر�أ����س اج��ت��م��اع ع��م��ل ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج��ه �إيجابية
وم���ر����ض���ي���ة وي����زي����د م����ن ���ش��ع��ب��ي��ت��ك ب��ي�ن ال����زم��ل�اء.
ع��اط��ف��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اً :ت���ع���ت���زم ق�������ض���اء وق�����ت م����ع احل��ب��ي��ب
يف م����ك����ان ه��������ادئ ب����ع����ي ً
����دا ع�����ن ����ض���ج���ة امل���دي���ن���ة.
ال�سرطان
اج���ت���م���اع���ي���اً :ال ت���ق ّ���ل���ل م����ن اح���ت���رام ال����غ��ي�ر ،ي��زع��ج
ك����ب���ري��������ا�ؤك امل����ح����ي����ط��ي�ن ب������ك وي����ن����ف����ره����م م���ن���ك.
رق��������������������������������������������م احل�������������������������������������������������������ظ5 :
م����ه����ن����ي����اً :ت�������ش���ع���ر ب����ال����ن���������ش����اط واحل�����ي�����وي�����ة م��ا
ي�������س���اع���دك ع���ل���ى �إن����ه����اء ع��م��ل��ك ب�����س��رع��ة و���س��ه��ول��ة.
ع����اط����ف����ي����اً :ال ت���ت�������س���رع يف ات�����خ�����اذ ق�������رار ب�������ش����أن
اال���س��د ع��ل�اق����ت����ك ب���احل���ب���ي���ب ق������د ت�����ن�����دم ع���ل���ي���ه الح�����ق�����اً.
اج��ت��م��اع��ي��اً :ت��ن��ع��م ب���ال���ه���دوء وال����راح����ة ال��ن��ف�����س��ي��ة بعد
مت�����ض��ي��ة ب��ع�����ض ال����وق����ت مب����ف����ردك يف م���ك���ان ه�����ادئ.
رق����������������������������������������م احل�������������������������������������������������ظ4 :

س����دوك����و

م���ه���ن���ي���اً :ال ت���ي����أ����س ب����ل اج���ت���ه���د يف ع���م���ل���ك ،امل���ث���اب���رة
ال�������س���ب���ي���ل ال����وح����ي����د ل����ل����و�����ص����ول �إىل ال����ن����ج����اح.
ع���اط���ف���ي���اً :ت��ل��ت��ق��ي ���ش��خ�����ص��اً ت����رت����اح �إل����ي����ه وجت���ذب���ك
امليزان اب��ت�����س��ام��ت��ه اجل��م��ي��ل��ة ،ال ت��ت��ردد م���ن ال���ت���ق���رب م��ن��ه.
اج����ت����م����اع����ي����اً :ت�������س���ت���اء م�����ن ت���������ص����رف����ات �أح�����د
الأ����ص���دق���اء وت������ر ّد ع��ل��ي��ه ب���ك�ل�ام ق���ا� ٍ���س وت��ب��ت��ع��د ع��ن��ه.
رق��������������������������������������م احل�����������������������������������������������ظ11 :
م���ه���ن���ي���اً :ك����ن م��ن��ت��ب��ه��اً وم���ت���ي���ق���ظ���اً ،ي����ح����اول �أح����د
الأ����ش���خ���ا����ص �إي���ق���اع���ك يف اخل���ط����أ ل��ل��ح�� ّد م���ن ت��ق��دم��ك.
ع���اط���ف���ي���اً� :أن������ت غ��ي�ر م����ب����ا ٍل مل�����ح�����اوالت ال�����ش��ري��ك
العقرب ل���ف���ت ن�����ظ�����رك ،ام���ن���ح���ه امل�����زي�����د م�����ن االه����ت����م����ام.
اج���ت���م���اع���ي���ـ���اً :اه���ت���م���ام���ك ال����زائ����د ب��ن��ف�����س��ك ين�سيك
واج���ب���ات���ك جت�����اه امل��ح��ي��ط�ين ب����ك وي���ب���ع���ده���م ع��ن��ك.
رق��������������������������������������م احل������������������������������������������������ظ3 :
م��ه��ن��ي��اً :ت��ت��ق��دم �إىل الأم������ام خ��ط��وة خ��ط��وة وتبنـــــي
م�����س��ت��ق��ب��ل��ك ع��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ى �أ����س�������س م��ت��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ة ودائ����م����ة.
ً
داع ل��ل��ق��ل��ق ،احل��ب��ي��ب
ع���اط���ف���ي���ا :ل��ي�����س ه��ن��ال��ك م���ن ٍ
القو�س م���ت��� ّي���م ب�����ك وي�����ك����� ّن ل�����ك ال���ك���ث�ي�ر م�����ن االح����ت����رام.
اج���ت���م���اع���ي���اً :ت����واج����ه �أح������د الأ����ش���خ���ا����ص وحت�����س��م
م�������س����أل���ة ك���ان���ت ت�����ش��غ��ل ب���ال���ك م���ن���ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة.
رق�������������������������������������������م احل������������������������������������������������������ظ9 :
م���ه���ن���ي���اً :ف��ت��رة ع����ادي����ة خ���ال���ي���ة م����ن �أي م�����ش��اك��ل،
ا���س��ت��ف��د م��ن��ه��ا ل��ل��ت��ف��ك�ير يف م�������ش���اري���ع م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة.
عــــاطـــفيــــــاً :ت�����ش��ع��ر ب��امل��ل��ل م���ع احل��ب��ي��ب وتف ّكر
اجل���دي ج��دي��اً ب�إنهـــــاء عالقتــــك املتوتــــــرة بــــه منذ م��دة.
اج���ت���م���اع���ي���اً :جت���ت���م���ع م����ع الأ������ص�����دق�����اء وت��ن��اق�����ش
م���ع���ه���م م���وا����ض���ي���ع م���ت���ن���وع���ة وم�������س���ائ���ل ع���ال���ق���ة.
رق�������������������������������������������م احل������������������������������������������������������ظ6 :
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ،ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ،
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺃﺻﺪﻕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺏ

ﻋﻴﺪ
ﺍﻻﺿﺤﻰ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ

ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻋﻨﺎ
ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ

ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﻬﻨﺊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻭﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻌﻮﺩﺗﻬﻢ ﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﷲ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻭﻧﺒﺬ ﻛﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻒ ﺧﻴﺮ.
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