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األخبار

رئ���ي�������س   , ع���ن���ب���ت���اوي  �أم��������ن  �ل�������س���ي���د  ع���م���م 
ب��ل��دي��ة ���س��ف��اع��م��رو �ل�����س��اب��ق ب��ي��اًن��ا ج����اء ف��ي��ه :
وبعد  �ل��ت��ن��اوب  �أزم���ة  وبعد  �سنو�ت  جتربة  "بعد   
�الخرية  �النتخابات  يف  م�سرتكة  قائمة  تركيب  ف�سل 
�أ���س��ه��ر, و�ل��ف�����س��ل �الأخ����ري ه���ذه �الأي����ام, يجب  ق��ب��ل 
�لعرب.  ون�ستخل�س  �ملا�سي  درو����س  م��ن  نتعلم  �أن 
�لدو�ء  يتحول  �ل�ساحر,  على  �ل�سحر  ينقلب  عندما 
�لقاعدة  ومت�سي  ه��دف��ا  �لو�سيلة  فت�سبح  د�ء  �ىل 
زرعت  �مل�سرتكة  �أن��ه  ثبت  �لتجربة  بعد  ��ستثناء 
وتزرع �الفرت�ق ال �التفاق و�ال�ستباك بدل �ال�سرت�ك, 
�ملنا�سبات  من  كثري  يف  �حل�سر,  ال  �ملثال  �سبيل  وعلى 
و�الجتماعات كان يعتلي �ملنرب ممثلو كل �الحز�ب بدل 
! فعن �ي م�سرتكة تتحدثون ؟ �الكتفاء بو�حد ميثلهم 
خ�سوم  �أ���س��د  �أن  وب��ال��ت��ج��رب��ة  �ل��و����س��ح  م��ن  ب���ات 
غالبيتهم  ي��وج��ه  م��ا  �أن  حيث  مركباتها  �مل�سرتكة 
�الأ�سماء  و�أما  وجماعته.  مقعده  �سمان  بالهم  وي�سغل 
منها  فق�سم  موؤخر�,  عنها  ن�سمع  بد�أنا  �لتي  �جلديدة 
وباركت.  ل�سمتت  �مل�سرتكة  يف  مكانا  لها  وج��دت  لو 
ل���ق���ادة �الح��������ز�ب: م���ن �أه�����م و�ج����ب����ات �ل��ق��ائ��د 
على  ق��ي��ادي��ن  وي��رع��ى  وي��ب��ن��ي  ي��ن��م��ي  �أن  وم��ه��ام��ه 
�الأق�����ل م���ن ك������و�دره وم���وؤي���دي���ه ل��ي��خ��ل��ف��وه ي��وم��ا 
يف هذ� �ل�سياق كلمة حق ال بد منها ل�سالح �لتجمع �لوطني 
�لدميقر�طي �لذي �سطر منوذجا يحتذى به بعدم �عادة 
زعبي.  حنن  و�لنائبة  زحالقة  جمال  �لنائب  تر�سيح 

نطالب  و�سنبقى  زلنا  وما  د�ئما  طالبنا  للأكادميين: 
متثيل  م��ن  ن�ستحقه  م��ا  ع��ل��ى  للح�سول  ون��ن��ا���س��ل 
�حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�����س��رك��ات  يف  ووظ��ائ��ف 
مثمنن   , و�لكليات  �جلامعات  ذلك  يف  مبا  و�لر�سمية 
الأننا   , �سعبنا  �أبناء  من  الأي  و�جن��از  جهد  كل  عاليا 
دور  موقعه  من  وله  بجد�رة  و�سل  من  لكل  بحاجة 
ي�ساهم  ه��ذ�  موقعه  م��ن  حيث   , �ل��ق��ر�ر  �سناعة  يف 
 , ح��ق��وق  م��ن  �ل��ي��ه  ن�سعى  م��ا  حت�سيل  يف  �سك  دون 
تبقو�  �أن  ول��ك��م  لنا  و�الأ���س��ح  �الأف�����س��ل  ف��ان  وعليه 
�لوطنية. قمة  وذل��ك  ه��ن��اك,  م��ن  وت��ق��دم��و�  لتعطو� 
�ن هناك من ال يحملون  �أي�سا  نغفل  �و  نن�سى  �أال  علينا 
�نتماء  وفكر,  ثقافة  ��سحاب  وهم  جامعية  �سهاد�ت 
تكفي  ال  وعليه  �د�ري����ة,  وق���در�ت  م��ب��ادئ  وروؤي����ا, 
و�ل�سمان.  �ملقيا�س  لتكون  �جلامعية  �ل�سهادة  �طلقا 
منقو�سا  �الأم��ر  يبقى  ال  وحتى  �خ��ر�  ولي�س  �أخ��ري� 
لكل  تاأتاأة  �أو  ت��ردد  دون  �سوت  باأعلى  موقفي  �أعلن 
ذلك  يف  مبا  كان  �طار  �و  موقع  �ي  من  �المر  يهمه  من 
�لتجمع  يف  و�الأ�سدقاء  للأخوة  وحتديد�  �الح��ز�ب, 
�الن  و�لوحيد  �الأ�سح  �خليار  �لدميقر�طي:  �لوطني 
ت�سمل  جديدة  وقائمة  حتالف  بناء  هو  غد�  ولي�س  �الن 
يف  ور�سيد  جتربة  لها  �عتبارية  وطنية  �سخ�سيات 
على  لنحافظ  و�جل��م��اه��ريي,  �ل�سعبي  �مل��دين  �لعمل 
تكري�س  بهدف  و�ملو�طنة,  �لهوية  بن  �الأمثل  �لتو�زن 
�حلياتية  �ل��ن��ا���س  وه��م��وم  لق�سايا  �جل��ه��ود  �ق�سى 
 , و�مل�سكن  �الأر�����س  ك��ث��رية:  ج��د�  وه��ي  و�ل��ي��وم��ي��ة 
تطوير   , و�جل��رمي��ة  �ل��ع��ن��ف   , و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
بنى   , �سناعية  مناطق  �قت�ساديا,  وق��ر�ن��ا  مدننا 
لل�سباب  �أط��ر   , حياة  وج��ودة  بيئة  ج��ودة   , حتتية 
جمتمعي  متكن  و�مل�سنن,  للمتقاعدين   , و�الأط��ف��ال 
وبحق.  �لنا�س  ينتظره  مما  �لكثري  ذلك  وغري  ون�سائي, 
و�ل��و�ج��ب  �مل�����س��وؤول��ي��ة  منطلق  م��ن  تتمة  للحديث 
�أنف�سنا  جت��اه  �حل��ا���س��م  �ل��ت��اري��خ��ي  �ملف�سل  ه��ذ�  يف 
ك��اأق��ل��ي��ة ق��وم��ي��ة, ول��ك��ل م���ن ي��ه��م��ه �الأم�����ر �أخ��ت��م 
�ليوم:  م��ن  �ل��ي��ه  �أح���وج  ي��وم��ا  كنا  م��ا  ب��ق��ول,  حاليا 
للباطل" ت�سفق  ف��ل  �حل���ق  ق���ول  ت�ستطع  مل  �ذ� 

رئي�س  طالت  �لتي  �ل��لذع��ة  �الن��ت��ق��اد�ت  باأعقاب 
حملًيا  يا�سن  ع��ر���س��ان  �ل�سيد  �سفاعمرو  بلدية 
�ل��وزي��ر  با�ستقبال  م�ساركته  ع��ق��ب   , وق��ط��رًي��ا 
�الجتماع  يف  ليربمان  �أفيغدور  �لكني�ست  وع�سو 
�لكني�ست  ع�����س��و  �ل��ي��ه  دع���ا  �ل����ذي  �الن��ت��خ��اب��ي 
�ل�سفاعمري حمد عمار, عمم يا�سن بياًنا جاء فيه :
 " م��ن  ع��دد  �الأخ��ريي��ن  �ليومن  يف  علينا  "�طل 
ب�سيل   , �الجتماعية  �لتو��سل  م��و�ق��ع  فهلويي" 
بعد   , �لفارغة  و�مل��ز�ود�ت   , �لهزيلة  �ملهاتر�ت  من 
الحد  ليربمان  �لكني�ست  وع�سو  �ل��وزي��ر  ح�سور 
�ل�سفاعمري حمد  �لكني�ست  , ع�سو  قائمته  مر�سحي 
عمار كجزء من حملتهم �النتخابية للكني�ست �ل� 22 .

حمد  �لكني�ست  ع�سو  يدعو  �أن  ج��دً�  �لطبيعي  من 
�إىل هذ� �للقاء �سخ�سيات �عتبارية من �ملدينة  عمار 
�سمنا  �ملفهوم  ومن  �لبلدية  رئي�س  ر�أ�سهم  وعلى 
حمد  و�أن  خا�سة  �لدعوة  �لبلدية  رئي�س  يلبي  �أن 

من  �لكثري  ويقدم  بلدية  ع�سو  �ل�سابق  يف  كان  عمار 
هذ�   , �لربملان  يف  موقعه  من  للمو�طنن  �خلدمات 
�ل�سابق  يف  كان  حن  �ل�سيف  �لوزير  �ن  عن  ناهيك 

�ل�سابقة  رئا�ستي  ف��رتة  يف  �لتحتية  للبنية  وزي��رَ� 
من  �لكثري  �سفاعمرو  �ىل  ق��دم   1998-2008
�خلدمات كان �برزها �قامة مركز �لرتخي�س �لوحيد 

حتى  �سفاعمرو  يف  �ملتو�جد  �لعربي  �لو�سط  يف 
الإمتام  �سيكل  مليون   25 ل�  تقدمية  ثم  , ومن  �ليوم 
. طويلة  ل�سنو�ت  مهملة  كانت  �لتي  �لتحتية  �لبنية 

�لعون  يد  ول�سفاعمرو  لنا  قدم  ملن  نتنكر  ال  والأننا 
ل�سفاعمرو  ق��دم��ه  م��ا  على  �ل��وزي��ر  �سكرت  فقد   ,
�أن  �أم���ل  ع��ل��ى   , �ل�سابقة  رئ��ا���س��ت��ي  ���س��ن��و�ت  يف 
. �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  ل�سفاعمرو  دعمه  يف  ي�ستمر 
ولفهلويي مو�قع �لتو��سل �الجتماعي نقول : " ماذ� 
قدمتم ل�سفاعم�رو !! غري �ملهاتر�ت و�ملز�ود�ت فارغة 
�مل�سمون �لتي ال ت�سمن وال تغني .. هل �عتقدمت �أنني 
حكومي  م�سوؤول  �أي  زي��ارة  حالة  يف  �ساأ�ست�سريكم 
�ملو�طن  يخدم  قد  ما  بكل  ��ست�سريكم  �أو  للمدينة 
�ل�سفاعمري يف �مل�ستقبل , وبكل ب�ساطة نهم�س لكم , 
�إن هذه �ملهاتر�ت و�ملز�ود�ت لن متكنكم من حت�سيل 
مكا�سب �نتخابية ومقاعد برملانية �نتم يف خلف عليها 
, �أو قد تزيد من حجم " �مل�ساعد�ت " �لقطرية ؟؟ ".

عرسان ياسني : " استمروا يف مزاوداتكم وسنمضي يف عملنا من أجل مستقبل شفاعمرو "

أم�������ني ع����ن����ب����ت����اوي :"امل����ش����رتك����ة 
ل��ي��س��ت ال���خ���ي���ار األف���ض���ل وال���وح���ي���د" �نتخبت هيئة " �لوحدة �ل�سعبية" �جلديدة يوم �ل�سبت 

�ل�سابق  �لرئي�س  �لتاأ�سي�سي  �جتماعها  يف  �ملا�سي,  
لبلدية �سفاعمرو �ل�سيد ناه�س خازم  رئي�ًسا للقائمة .

هذه  موؤ�س�سي  �حد  غامن  ��سعد  �لدكتور  وبارك  هذ� 
للمن�سب  �نتخابه  على  خ��ازم  �لرئي�س  �لقائمه  
�لتفاو�س  �ىل  �لعربية  �لقو�ئم  عموم  ودعا  �لقيادي 
من �أجل طرح برنامج جديد  وتركيبة جديدة لقيادة 
�سعبنا  علها تنجح يف حتقيق طموح و�حلم �لنا�س 
عقيمه  وخ��لف��ات  �سائكه  ع��دي��ده  ق�سايا  وحت�سم 
.. و�لطروحات  و�لقيم  �لق�سايا  من  �لعديد  على 

�سم  �ىل  �الي����ام  ه���ذه  يف  �ل��ق��ائ��م��ة  وت�ستعد  ه���ذ� 
�ك����رب ع����دد م���ن �الأع�������س���اء م���ن ج��م��ي��ع �ل��ق��رى 
خلو�س  و����س��ع  ك���ادر  وت�سكيل  �لعربية  و�مل���دن 
�لكبري �الجن��از  لتحقيق  وعنفو�ن  بقوة  �ملعركة 

"ال��وح��دة  ق��ائ��م��ة  رأس  ع��ل��ى  خ����ازم  ن��اه��ض 
الكنيست  ان��ت��خ��اب��ات  ل��خ��وض  ال��ش��ع��ب��ي��ة" 

منذ مطلع �لعام �حلايل وبحادثة قتل ر�بعة هزت مدينة �سفاعمرو 
و�لو�سط �لعربي , لقي �ل�ساب  �سعيد ماهر حجري�ت ) 23 عاما 
( م�سرعه رمًيا بالر�سا�س ) فجر �جلمعة �ملا�سية( عندما كان 
 . �سفاعمرو  مدينة  يف  وقود  حمطة  من  بالقرب  �سيارته  ي�ستقل 
حيفا  يف  رم��ب��ام  م�ست�سفى  يف  وف��ات��ه  ع��ن  �الإع����لن  مت  وق���د 
بالف�سل  ح��ي��ات��ه  الإن���ق���اذ  �الط���ب���اء  حم����اوالت  ب����اءت  ح��ي��ث 
متهمن  ثلثة  �عتقال  الحًقا  مت  مكثفة  حتقيقات  �سل�سلة  وبعد 
يوم  ومت  كما  �لقتل  بحادثة  بتورطهم  لل�ستباه  �ملدينة  من 
على  عر�سهم  ليتم  �آخرين  م�ستبهن  ثلثة  �عتقال  �الأرب��ع��اء 
ذمة  على  �عتقالهم  بتمديد  للنظر  �لنا�سرة  يف  �ل�سلح  حمكمة 
تفا�سيل �جلرمية. ن�سر  �أمر حظر  تتم يف ظل  و�لتي  �لتحقيقات 

ج���ري���م���ة ق���ت���ل راب����ع����ة ت���ه���ز ش��ف��اع��م��رو
مقتل سعيد ماهر حجريات من شفاعمرو 
واعتقال 6 متهمني بشبهة التورط بقتله
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���س��ان��درو  �ل����و�ع����د  �ل���لع���ب   , ���س��ف��اع��م��رو  �ب����ن م��دي��ن��ة   , �ل�����س��ب��ت  ي����وم غ���د  ي���ع���ود 
���س��اًق��ا  ����س��ب��وًع��ا  ق�����س��ى  �ن  ب��ع��د  �ل���ب���لد  �ىل  �أع��������و�م(,  )ت�����س��ع��ة  ع���و�دي���ة  ����س���ادي 
�ل�����س��ه��ري... �ل��ه��ول��ن��دي  �م�����س��رتد�م  �ي��اك�����س  �ل��ق��دم  ك���رة  ل��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ي  مع�سكر  يف  
ه����ذ� وي��ع��ت��رب ����س���ان���درو �أح�����د �أب������رز �مل����و�ه����ب �مل��ح��ل��ي��ة يف ج��ي��ل��ه ح��ي��ث ي��ت��درب 
... ب���اه���ر  م�����س��ت��ق��ب��ل   وب���ان���ت���ظ���اره  �ل�����س��ف��اع��م��ري��ه  ع���ل���ي���ان  ح�����س��ن  م���در����س���ة  يف 
ه�����ن�����ي�����ًئ�����ا ي���������ا ���������س��������ان��������درو و��������س�������ر ق���������دًم���������ا ن������ح������و �ل����ن����ج����وم����ي����ة

شادي  ساندرو  الواعد  الشفاعمري  الالعب 
عوادية بمعسكر تدريبي لكرة القدم يف هولندا 

مدر�سة  طلب  على  �سيفا  بريطاين  طلبي  وفد  حل 
�خلروبية يف �سفاعمرو بد�ية هذ� �الأ�سبوع. كان يف 
�لرتبوي.  و�لطاقم  �لطلب  عن  ممثلون  ��ستقبالهم 
و�جتماعية  ريا�سية  بفعاليات  �لطرفان  �سارك 
ريا�سي  بزي  �خلروبية  طلب  خللها  تربع  هادفة 
الأت��ر�ب��ه��م م��ن دول���ة يف �ل��ق��ارة �ل�����س��م��ر�ء. هذه 
�لفعاليات جترى �سمن برنامج " �لهدف �مل�ساو�ة" 

�لبلد.   يف  �لربيطانية  �ل�سفارة  م��ن  و�مل��دع��وم��ة 
للطبقات  فر�س  توفري  �ىل  �لفعاليات  هذه  تهدف 
بالتمكن  �ل�سعور  لتعزيز  �ملجتمع  يف  �ل�سعيفة 
�لطالب  توقعات  رفع  طريق  عن  �ل��ذ�ت  وحتقيق 
من ذ�ته, عندها يبد�أ �لطالب بن�سج �أحلمه ويعمل 
�أكد  �ل�سيوف,  �م��ام  كلمته  يف  لتحقيقها.  ج��اد� 
هذه  �أهمية  �سو�عد,  ذياب  �الأ�ستاذ  �ملدر�سة,  مدير 
�حل�سار�ت  بن  و�لتفاهم  �لتو��سل  يف  �للقاء�ت 
بينها)  �لت�سادم  �حتمال  يقلل  مما  ياما(  فوكو   (
هنتينغتون(  ويقلل من ظاهرة �خلوف من �لغريب) 
ك�سينوفوبيا( �لتي توؤدي �ىل �لتقوقع و�لعدو�نية, 
بن  �الجتماعي  �ل�سمان  �للقاء�ت  هذه  وتعزز  كما 
�رتر  �الأ�ستاذ  �ملدر�سة  مدير  �سكر  عامة.  �لب�سر 
عملهم  على  �سلومون  ج��اي  و�الأ�ستاذ  �لنيل  �أب��و 
�مل�سروع. ه��ذ�  الإجن���اح  طويلة  �سنن  �ل���دوؤوب 

لقاء الحضارات يف الخروبية - شفاعمرو

م�ساء  يا�سن  عر�سان  �سفاعمرو  بلدية  رئي�س  ودع 
�جلمعة �ملا�سية , حجاج بيت �هلل �حلر�م بح�سور 
م�سايخ �لطائفة �ال�سلمية و�سيخ �لطائفة �لدرزية , 
حيث متنى لهم حجا مربور� و�سعيا م�سكور� موؤمنا 
متمنيا   , و�سحابته  �هلل  ر�سول  على  بال�سلم  �ياهم 

ف�سيلة  و�أكد  هذ�   , وعودتهم  ب�سفرهم  �ل�سلمة  لهم 
�د�ء منا�سك  بال�سرب يف  �لتزود  �مل�سايخ على �همية 
�حلج و�اللتز�م بالقو�نن و�حلفاظ على �ل�سلمة .

و�خ�����ت�����ت�����م �ل�����ل�����ق�����اء ب����ت����ق����دمي �ل����ه����د�ي����ا 
م�����ن ق����ب����ل رئ����ي���������س �ل����ب����ل����دي����ة ل���ل���ح���ج���اج

رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني يودع حجاج بيت 
اهلل الحرام ويتمنى لهم حجا مربورا وسعيا مشكورا 

ل��ق��ي �ل��ط��ف��ل �ي���ه���م ���س��ال��ح �ح���م���د ب�����س��ك��ار ) ع��ام 
ون�����س��ف( ,�ل�����س��ب��ت �مل��ا���س��ي,  م�����س��رع��ه �ث���ر ح��ادث 
ده�����س ب��ال��ق��رب م���ن م��ن��زل �ل��ع��ائ��ل��ة يف ���س��ف��اع��م��رو.

حتقيق  وف��ق   ": ج��اء  �ل�سرطة  عن  �سادر  بيان  ووف��ق 
عاد  قد   , �سفاعمرو  من  عاما(   31( �ل�سائق  ف��اإن  �أويل 
على  �سغرًي�  طفًل  يلحظ  ومل  ب�سيارته  يبدو  ما  على 
مت  �مل��رح��وم.  �لطفل  �أ���س��ي��ب  ل��ذل��ك  ونتيجة   , �ل��ط��ري��ق 
." �ح��ت��ج��از �ل�����س��ائ��ق يف م��رك��ز �ل�����س��رط��ة ال���س��ت��ج��و�ب��ه 
نقله  ومت  خ���ط���رية  ب���ج���روح  �ل��ط��ف��ل  �أ����س���ي���ب  وق����د 
وف��ات��ه  ع���ن  �الإع�������لن  ومت  رم���ب���ام  م�����س��ت�����س��ف��ى  �إىل 
ب���ع���د ف�������س���ل ك����اف����ة �مل�����ح�����اوالت الإن�����ق�����اذ ح��ي��ات��ه 

احمد  اي��ه��م ص��ال��ح  ال��ط��ف��ل  م��ص��رع 
ش��ف��اع��م��رو  يف  ده����سً����ا  ب���ش���ك���ار 

���س��م��ن ح��م��ل��ة م����رك����زة وخ���ا����س���ة ل��ل�����س��رط��ة 
ومب�����س��ارك��ة وح������د�ت م���ن �ل�����س��رط��ة وح��ر���س 
مد�همة  �خل��م��ي�����س  �أم�����س  ���س��ب��اح  مت   , �حل����دود 
وتفتي�سها  ���س��ف��اع��م��رو  م��دي��ن��ة  يف  م���ن���ازل  ع���دة 
�أثناء   "  : ج��اء  �ل�سرطة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  ووف��ق 
و�سائل  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور  مت  �مل���ن���ازل   يف  �لتفتي�س 
تويف  ن��وع  من  م�سد�س  كالتايل:   , و�أ�سلحة  قتالية 
و  ل��ل���س��ل��ح��ة  م9  , خ��ر�ط��ي�����س  ن��ا���س��ف��ة  ع��ب��وة   ,
 ." �الأ�سلحة  م��ن  �ن���و�ع  لعدة  ر�سا�سات   , م16 
هذ� وقامت �ل�سرطة باعتقال مو�طن من �سفاعمرو ) 
25 عاما ( , ومت �لتحقيق معه , ومت تقدميه ملحكمة 
�عتقاله" .  لتمديد  �ل�سرطة  �ل�سلح يف عكا بطلب من 
مت   ,  2019 ع��ام  ب��د�ي��ة  "منذ  �ل��ب��ي��ان:  يف  وج���اء 
 : كالتايل  �ل�سمال  لو�ء  يف  قتالية  و�سائل  على  �لعثور 
109ب���������������������ن���������������������دق���������������������ي���������������������ة 
221م���������������������������������س����������������د�����������������س����������������ا

90ق����������������������ن����������������������ب����������������������ل����������������������ة 
ن��������ا���������س��������ف��������ة  63ع����������������������ب����������������������وة 
م������ط������اط������ي������ة  549زج��������������������اج��������������������ة 
417م��������������������ت��������������������ف��������������������رق��������������������ات 
.RPG ن������������وع   م�������ن  6متفرقات 

ومت �عتقال منذ بد�ية �لعام 2019  , 940 م�ستبه 
حتقيقات  وبعد   , قتالية  بو�سائل  و�لتجارة  بحيازة 
مهنية مت تقدمي 104 الئحة �تهام �سد �ملخالفن و116  
متهمن مت �عتقالهم حتى �نهاء �الإجر�ء�ت �سدهم" . 
جاهدة  تعمل  ��سر�ئيل  �سرطة   "  : �لبيان  و�ختتم 
�ل�سلح  ��ستعمال  ظ��ه��ر�  حم��ارب��ة  يف  وم�ستمرة 
�لنز�عات  �ث��ر  �لقتالية  و�الأدو�ت  مرخ�س  �لغري 
يف  بالعمل  �ست�ستمر  �ل�سرطة   , �لعربي  �ملجتمع  يف 
 , عليها  و�لق�ساء  وتقليلها  �لظاهرة  هذه  حماربة 
�لو�سط  يف  خا�س  وب�سكل  �ملجتمع  يف  ع��ام  ب�سكل 
. �جلمهور"  و�سلمة  �أم��ن  على  للحفاظ   , �لعربي 

�عتقلت �ل�ّسرطة يوم �أم�س �خلمي�س, �أربعة م�ستبهن 
. �ل�ّسمال  مبنطقة  )ت�سيمر(  ��ستجمامية  �سقة  يف 

حيث د�همت قو�ت من �ل�سرطة �ل�سقة �ال�ستجمامية 
 ( قا�سر  فتاة  برفقة  عاًما(   70( رجل  �سبط  ليتم 
�عتقال  مت  وقد   , منفردة  غرفة  د�خل  عاًما(   12

�لفتاة  و�لدة  �عتقال  مت  فيما  �لفتاة  و�إنقاذ  �لرجل 
ومت  كما  عاما(   40( عاما(وعمتها   38( �لقا�سر 
عاما(  63( �مل��وؤج��رة  �ل�ّسّقة  �ساحب  �عتقال  

حمكمة  ع���ل���ى  �مل�����س��ت��ب��ه��ن  ع���ر����س  مت  وق�����د 
�عتقالهم بتمديد  للنظر  �لنا�سرة  يف  لح  �ل�سّ

اعتقال مسن )70 عاما( بعد ضبطه برفقة فتاة قاصر )12 عاما( 
يف شّقة استجمامية واعتقال والدتها وعمتها وصاحب الشقة 

ضبط أسلحة وذخرية يف شفاعمرو واعتقال مشتبه
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�لنا�سطن  ب��ن  �الجتماعي  �لتو��سل  و���س��ائ��ل  �سجت 
جمع  �ل��ذي  �للقاء  على  و�ل�ستم  �لتعليق  يف  �ملحلين 
�ليميني  بيتينو"  ي�سر�ئيل   " حزب  رئي�س  ليربمان,  بن 
�سفاعمرو  بلدية  رئي�س  يا�سن,  عر�سان  وبن  �لعن�سري 
�الأ�سبوع  نهاية  �سفاعمرو  يف  عقد  �نتخابي  �جتماع  يف 
و�أهلها  �سفاعمرو  و�سم  حد  �ىل  �لتجني  وو�سل  �ملا�سي, 
وللتذكري  ن�سابها,  يف  �الأم��ور  ن�سع  وك��ي  �للقاء.  بعار 
�ملقالة. ه��ذه  غمار  �أخ��و���س  �أج��دين  و�أهلها  ب�سفاعمرو 
�ل�����������س�����م�����������س** حت���������ت  ج��������دي��������د  ال   **

�أفهم  �أنه ال جديد حتت �ل�سم�س, وال  �أوال  �أذهب �ىل �لقول 
جر�ء  �سفاعمرو  بلدية  رئي�س  على  �لهوجاء  �حلملة  تلك 
�لتي  �لده�سة  موجة  حقا  و��ستغربت  �ل�سيا�سية.  مو�قفه 
عر�سان  مو�قف  جيد�  يعرفون  وه��م  �لبع�س,  �أ�سابت 
حزب  يف  بع�سويته  و�فتخاره  يخفيها,  ال  �لتي  �ل�سيا�سية 
�ل�سورة  تلك  نذكر  زلنا  ال  بل  تلك,  �ليميني  "�لليكود" 
فما  �ل��دول��ة,  بعلم  ج�سده  يلف  وه��و  لعر�سان  �ل�سهرية 
�سوف  �لغ�سب  موجة  �أن  �أظن  وكنت  �الأم��ر؟  يف  �جلديد 
نتنياهو,  ورئي�سه  �لليكود  ح��زب  �أو���س��اط  ع��ن  ت�سدر 
غ�سبا على عر�سان �لذي ي�ستقبل ويقف �ىل جانب ويلتقط 
�ل�سور مع ليربمان, خ�سم نتنياهو �للدود و�لذي يخو�س 
ليربمان  ��سقاط  ور�ئها  من  يهدف  �سر�سة  معركة  معه 
�أزمة �سيا�سية لدى نتنياهو ومنع  �أدى �ىل  وحزبه, بعد ما 
�الأخرية. �النتخابات  بعيد  �حلكومة  ت�سكيل  وبن  بينه 
**و�ج��������ب �ج���ت���م���اع���ي �أك������ر م���ن���ه ���س��ي��ا���س��ي**

�لتي  �الجتماعية  �ل��ع��لق��ات  طبيعة  حقا  ن��ع��رف  كلنا 
�النتماء�ت  تتجاوز  و�لتي  جمتمعنا,  �أبناء  بن  تربط 
�ل�سيا�سي  �لتعدد  يعد  فلم  �أ�سحابها,  لدى  �ل�سيا�سية 
�نتقل  بل  ذ�تها  �حلارة  �أو  �لو�حد  �لبلد  �أبناء  بن  ينت�سر 
فان  هنا  من  �ل�سغري,  �لبيت  و�ىل  �لو�حدة  �لعائلة  �ىل 
حبا  ياأت  مل  �النتخابي,  ليربمان  �جتماع  ح�سر  من  كل 
تلبية  ج��اءو�  �من��ا  ل��ه,  بالت�سويت  �علنا  �أو  بليربمان 
عمار,  حمد  �سديقهم  �أو  طائفتهم  �أو  حارتهم  �بن  لدعوة 
"ي�سر�ئيل  ح��زب  �سفوف  يف  �ل�سابق  �لكني�ست  ع�سو 
�أهايل  يعرف  ومن  �سفاعمرو.  �سكان  من  وهو  بيتينو", 
حق  ذل��ك  يعلم  �حل��ا���س��رة  �ل��وج��وه  ور�أى  �سفاعمرو 
�أي  فيه  ير�فقه  فلم  �لبلدية  رئي�س  ح�سور  �أم��ا  �لعلم. 
باأ�سالتها  �ملعروفة  �لعائلة  تلك  عائلته,  من  �سخ�س 
حيث  �لوطني  وبتاريخها  �ل�سفاعمري,  �ل�سعيد  على 
كبري  وعدد  يا�سن,  �سبحي  �ملنا�سل  �سفوفها  من  خرج 
عر�سان  ور�ء  ي�سريون  ال  وهم  �لوطنين,  �الأ�سخا�س  من 
قريبه  ن�سره  ما  ذلك  على  ومثال  �لقطرية,  �ل�سيا�سة  يف 
رده  معر�س  يف  يا�سن  زي��اد  �ل�سديق  مكتبه,  وم��دي��ر 
ل�ست  �نني  يعرف  �جلميع  طبعا   " قائل  �لتهجمات  على 
كانت  �ذ�  �ال  �للهم  �سهيوين,  ح��زب  �ي  م�سوتي  م��ن 
بيته".  يفح�س  و�حد  وكل  كذلك.  ومركباتها  �مل�سرتكة 
بال�سيا�سي.  �الجتماعي  وخلط  �الأور�ق  خللط  حاجة  فل 
**رئ���ي�������س ل��ل��ب��ل��دي��ة ول��ي�����س ل�����س��ي��ا���س��ة �ل��ب��ل��د**

عر�سان  يح�سل  كيف  بتف�سري  وطالب  ��ستغرب  من  هناك 
�نتخابات  يف  �مل��و�ط��ن��ن  �أ���س��و�ت  غالبية  على  يا�سن 
يف  �الأوىل  �جل��ول��ة  م��ن  مناف�سيه  على  وي��ف��وز  �لبلدية, 
�أخرى  ومرة  �ملا�سي.  �لعام  �ملحلية  �ملجال�س  �نتخابات 
وو��سحة.  ب�سيطة  فاملعادلة  �ال�ستغر�ب,  ذلك  �أفهم  ال 
لها  علقة  وال  حملية  �عتبار�تها  كل  �لبلدية  فانتخابات 
��سرت�ك  ظل  يف  حتى  �لناخب,  ل��دى  �لعامة  بال�سيا�سة 
�نتخب  وم��ن  �ل�سيا�سية,  ل��لأح��ز�ب  �ملحلية  �ل��ف��روع 
العتبار�ت  ذلك  فعل  �منا  �لبلدية  لرئا�سة  يا�سن  عر�سان 
للناخب  عر�سان  قدمها  وعود  على  وبناء  �سرف,  حملية 
ح�سل  لذ�  خمتلفة,  �سيا�سية  �نتماء�ت  من  �ل�سفاعمري 
وطنية.  قو�ئم  من  حتى  خمتلفة  قو�ئم  من  �أ�سو�ت  على 
�ملو�طن  ميثل  وهو  فقط,  للبلدية  رئي�س  يا�سن  فعر�سان 
�مل��و�ط��ن  مي��ث��ل  ال  لكنه  وحم��ل��ي��ا,  ب��ل��دي��ا  �ل�����س��ف��اع��م��ري 
وك��ث��ريون  ذل���ك,  يعلن  ال  وه��و  �سيا�سيا  �ل�سفاعمري 
�ملحلين.  حلفائه  من  حتى  جهار�  �سيا�سيا  معه  يختلفون 
بلدية  رئي�س  �نتخب  فد�ئما  جديد�,  لي�س  �الأم��ر  وه��ذ� 
يتمثل  حديث  مثال  ولدينا  حملي,  �أ�سا�س  على  �سفاعمرو 

�لذي  خ��ازم,  ناه�س  �الأ�سبق  �سفاعمرو  بلدية  رئي�س  يف 
�النتخابات  يف  �لبلدية  رئا�سة  على  �لتناف�س  يف  ثانيا  جاء 
�سوت,   4000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ع��ل��ى  وح�����س��ل  �الأخ����رية 
�ل�سعبية"  �لوحدة   " حزب  يف  نف�سه  تر�سيح  على  و�أقدم 
�سفاعمرو,  يف  �ملا�سي  �الأ�سبوع  قيامه  عن  �أعلن  �ل��ذي 
�سفاعمرو! من  �أ�سخا�س  ع�سرة  من  �أك��ر  يح�سره  ومل 
**ر�����س����ي����د ����س���ف���اع���م���رو �ل����وط����ن����ي ح����اف����ل**

�حلافل  �سفاعمرو  تاريخ  �أ�ستعر�س  الأن  بحاجة  ل�ست 
�أكتفي  لكن  �مل�سهودة,  و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  باملو�قف 

�سفاعمرو  خرجت  �ل�سرعة.  وجه  على  �ملو�قف  ببع�س 
�لقرى  ك�سائر   ,1970 �أيلول  نهاية  يف  �أبيها  بكرة  عن 
�لنا�سر,  عبد  جمال  �خلالد  �لقائد  وتودع  تبكي  و�ملو�قع 
على  يتلى  �مل�سجد  و�آذ�ن  تقرع  �لكنائ�س  �أجر��س  بينما 
يف  �خلالد  �الأر���س  ليوم  �الأوىل  �ل�سر�رة  �نطلقت  �مل��لأ. 
�ال�سر�ب,  قر�ر  جانب  �ىل  �جلماهري  وقوف  يف  �سفاعمرو, 
وبالتايل  حينه,  يف  �ل�سرطة  مع  قوية  مو�جهات  وح�سلت 
�جلماهريي  �لت�سدي  �مل��دي��ن��ة.  يف  �الأر����س  ي��وم  جن��اح 
�ملدينة,  �ىل  �مل�سبوهة  �لعن�سري  كهانا  لزيارة  �لو��سع 

عنيفة  م��و�ج��ه��ات  ووق���وع 
�مل�ساركة  �ل�����س��رط��ة.  م��ع 
�جلماهريية يف هبة " �لقد�س 
 2000 ع���ام  و�الأق�سى" 

يوم  �مل�سهودة  �ل�سفاعمرية  �لوقفة  �أيام.  عدة  مد�ر  على 
 2005 عام  �آب  من  �لثامن  يف  �حلافلة  جم��زرة  �رتكاب 
عن�سري  قبل  من  �أي��ام(,  بعد  ذكر�ها  �سنحيي  )و�لتي 
�سفاعمرو. �أبناء  من  �سحايا  �أربعة  فيها  و�سقط  موتور 
�سفاعمرو,  الأه��ايل  وطنية  ملو�قف  من��اذج  �لوقائع  تلك 
غالبا,  لبلديتها  رئي�سا  وق��ف  م��ن  بر�سا  ت��اأت  مل  وه��ي 
ج��ان��ب  �ىل  د�ئ���م���ا  ك��ان��ت  �ل�����س��ف��اع��م��ري��ة  ف��اجل��م��اه��ري 
�سعيد  وع��ل��ى  روؤ���س��ائ��ه��ا.  م��وق��ف  �نتظار  دون  �سعبها 
�مل�سرتكة  �لقائمة  �أن  ف��اأذك��ر  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات 
�سوتا   10971 على   2015 عام  �سفاعمرو  يف  ح�سلت 
�ملا�سي,  ني�سان  يف  �الأخ��رية  �النتخابات  ويف   ,)73%(
�أحز�ب  من  )�ملكونة  معا  �لعربيتن  �لقائمتن  ح�سلت 
�أدعو  لذ�   .)61,5%( �سوتا   8166 على  �مل�سرتكة( 
حلظة  يف  �لبو�سلة  �إ�ساعة  عدم  �لغا�سبن,  �الأخوة  كل 
للحقيقة. �مل�سيئة  �لتعميم  لغة  عن  و�البتعاد  غ�سب, 

يف ل��ق��اء ل��ي��ربم��ان وع����رس����ان.. امل���واط���ن خ����ارج امل��ي��دان
زي��������اد ش��ل��ي��وط
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ع��ب��ي��د أب�������و  م����ع����ني   - ي����ص����وّب����ه����ا  رم�����������اح  
اإلع�������������������ام�������������������ي أح��������������م��������������د ح�����������������ازم

مقاالت

�لطرقات  �سحايا  فيها  مب��ا  متنوعة  بو�سائل  �لقتل  ح��االت 
و�إطلق �لنار و�لعنف �الأ�سري, مل تعد �حلاالت �لوحيدة �لتي 
وللأ�سف  يتميز بها جمتمعنا �لعربي ب�سكل عام, و�الإح�سائيات 
خري دليل على ذلك . حتى يف �سهر رم�سان �ملبارك �ملا�سي, مل 
يخجل �لقتلة من �نف�سهم حيث �سهد �ل�سهر �لف�سيل �ست حاالت 
بلديات  وروؤ���س��اء  وجمعيات  جلان  �جتمعت  ما  وكثريً�  قتل. 
�لقاتلة  �لظو�هر  لهذه  حد  و�سع  �أج��ل  من  حملية  وجمال�س 
�حلاالت  ه��ذه  تتفاقم  ذل��ك  من  وبالعك�س  ج��دوى.  ب��دون  لكن 
�ملع�سلت. لهذه  حل  �إيجاد  عن  عاجز  و�لكل  ع��ام   بعد  عاماً 

�لعربي  جمتمعنا  تنخر  �لقتل  من  ق�ساوة  �أكر  حالة  هناك  لكن 
�حلالة  هذه  �ملجتمع.  هذ�  مكونات  على  كبريً�  خطرً�  وت�سكل 
حتت  �أخلقي  �نحد�ر  مبعنى  �الجتماعي"  "�ال�إنفلت  ��سمها 
متنوعة  حاالت  وهناك  �ل�سخ�سية".  "�حلرية  ي�سمى  ما  �ستار 
للفت  و�إن��اث  ذكور  من  �أ�سحابها  بها  "يتفنن؟!"  �الإنفلت  لهذ� 
نظر �الآخرين �إليهم دون �لتفكري بنتائج ما يقومون به. كل ذلك 
يتم من خلل و�سائل �لتو��سل �الجتماعي �أو "و�ت�س �أب" �لذي 
�أ�سبح ��ستخد�مه ي�سب �أكر يف خانة �ل�سلبيات ومنها �سلبيات 
عام. ب�سكل  �لعربي  �ملجتمع  يف  حياتنا  منط  على  جدً�  خطرية 
�ساهدت فيديو قبل �أيام مع �أحد �الأ�سخا�س حلفلة قالت �ساحبنه 
وهي من جمتمعنا �لعربي, �نه ت�سجيل حلفلة "ود�ع �لعزوبية"  
�أقامتها مع �سديقات لها, مبعنى �أنه حت�سري حلفلة زفافها. �أنا  
ل�ست �سد حفلت ما قبل �الأعر��س, ولكن �سد �الإنحطاط يف مثل 
هذه �حلفلت �خلا�سة و�إظهار هذ� �النحطاط للجمهور على �أنه 
حري تعبري. كيف ميكن الإن�سانة تتمتع بن�سوج عقلي و�أخلقي 
ملب�س  يف  وه��ي  بت�سويرها  نف�سها  على  تر�سى  �أن  وتربوي 
د�خلية )قطعتان فقط( تتلوى مينة وي�سرة يف �سالون �لبيت مع 
�ساحباتها على �أنغام �ملو�سيقى؟ وكيف ير�سى �أهلها وخطيبها 
على هذه �مل�ساهد �ملوؤذية؟ قد يقول قائل:" هي حرة وتفعل ما 
ت�ساء". نعم هي حرة يف ت�سرفاتها د�خل بيتها, ولكن من �لعيب  
جتاوز كل حدود �الأخلق و�الأدب. �إن ود�ع �لعزوبية ال يتم عن 
طريق ت�سوير معيب مبلب�س د�خلية ون�سره, بل له �أ�سول معينة. 
�لنا�سط معاذ كمال خطيب يقول يف نعليق له على هذه �حلادثة 
�للي بفكرو� �نو الزم يت�سلحو�  �أو �ل�ساب  " �لبنت   : �لف�سيحة 
)توديع  ع�سان  �أ�سحابهن  �أو  �ساحباتهن  ك��ام��ري�ت  ق��د�م 
�لعزوبية( و�كتمال فرحة زو�جهن, م�س الزم يتجوزو� وينتجو� 
رو�سة  �سف  يعيدو�  يرجعو�  الزم  ه��ذول  �مل�ستقبل,  �أطفال 

مع  و�خل��ط��اأ  �ل�سح  م��ب��اديء  وبعلموهن 
ر�سوم تو�سيحية كمان". �سدقت يا معاذ.

�جلبن.  لها  يندى  �ساهدتها  �أخ��رى  حالة 
يقوم  �أن  �لعربي  جمتمعنا  يف  �مل��ع��روف 

�سور  بالتقاط  �لعر�س  م�سور  بتكليف  عرو�سه  مع  �لعري�س 
�لعملية يف جمتمعنا  يطلق على هذه  مكان معن  حيث  لهما يف 
خطبة".  "نوف  �أي�����س��اً  وه��ن��اك  �لعر�سان".  "نوف  �لعربي 
و�لثانية  "نوف"  عربية  �إحد�هما  �لكلمتن  �أن  للنظر  و�مللفت 
نعم  عربية؟  كلمة  توجد  �أال  "نوف"؟  مل��اذ�  ولكن  عربية. 
تتوقف  ال  و�مل�ساألة  مو�طن,  يا  �هلل  على  خليها  ولكن  توجد. 
ذلك. من  و�أخطر  �أه��م  �أم��ور  فهناك  "ب�سيدر"  �أو  "نوف"  على 

�أي�ساً يف جمتمعنا �لعربي, ومل يعد  �أل��" نوف" تطور)!!(  هذ� 
"�حلمل".  �إىل  و�سل  فقد  فقط.  و�لعر�س  �خلطوبة  على  متوقفاً 
�أخربين  فقد  "نوف".  �أي�ساً  لها  �أ�سبح  "�حلامل"  �أن  مبعنى 
على  خطر  فقد  حقاً.  خمزي  فيديو  �ساهد  �أن��ه  �الأ�سدقاء  �أح��د 
بت�سويرها  ويقوم  �حلامل  زوجته  "يكرم"  �أن  �أح��ده��م  ب��ال 
وك��ان  حمل".   "نوف  م�سمى  حت��ت  بطنها  بت�سوير  يعني 
�ملنفوخ وهو عاٍر ومن جو�نب  للبطن  �لت�سوير يف هذه �حلالة 
وما  بطنها  باإظهار  �حلامل  �لزوجة  تكرمي  يتم  �أهكذ�  متعددة. 
للزوجة؟  و�إه��ان��ة  للأخلق  فقد�ناً  ه��ذ�  �ألي�س  للنا�س؟  حوله 
بهذ�  زوجته  "حمل"  ت�سوير  من  �ل��زوج  ي�ستهدفه  �ل��ذي  فما 
للآخرين؟ توجيهها  يريد  �لتي  �لر�سالة  هي  ما  مبعنى  �ل�سكل, 
�أنا على يقن باأن ما يعي�سه جمتمعنا �لعربي من �نفلت �جتماعي 
يندرج حتت م�سمى "�الأمية �الأخلقية". و�الأمية مل تعد تعني 
وهي  بيننا   منت�سرة  �أمية  فهناك  و�لكتابة,  �لقر�ءة  عدم  فقط  
�الأمية �الأخلقية.  يقول �لدكتور �سمري �سربي ح�سنية  يف مقال 
"جمرد �قرت�ح حمو �الأمية �الأخلقية" ن�سر يف  له حتت عنو�ن 
�لتدهور �الخلقي  "�إن   2014 عام  يوليو  �ل�ساد�س من متوز/ 
وحده  و�هلل  �لعروق  يف  �لدم  جمرى  جمتمعاتنا  يف  يجرى  بات 
يعلم �ىل �أين �سريمي بها" ويقول  بهجت �سليمان يف مقال له ن�سر 
يف �لتا�سع من �سهر كانون �لثاين/يناير عام 2017: " �إن �الأّمّية 
�الإطلق". على  و�الأخطر  �الأّمّية  �أْن��َو�ِع  �أ�ْسَو�أ  هي  �الأخلقّية 

ليلي,  ول��ي��ام  ي��ق��ول   �الأخلق"  علم  يف  "مقدمة  كتابه  ويف 
فالبيئة  و�مل��ج��ت��م��ع,  �ل��ب��ي��ئ��ة  م���ن  ن��اب��ع��ة  �الأخ������لق  �ن 
�خ���لق���ا طيبة,  ي��ن��ت��ج��ان  �ل��ر���س��ي��د  �ل�����س��احل��ة و�مل��ج��ت��م��ع 
ح�سارتها".  وث���م���ر�ت  �الأمم  ت��ق��دم  م��ق��ي��ا���س  و�الأخ������لق 

األمية األخالقية تتفشى يف مجتمعنا العربي

متوت  �حلياة,  به  ت�سيء  ما  �ملوت  يطفئ 
�ل�سطور,  تدمع  �حلروف,  تنتحر  �لكلمات, 
�ساعة  �سماع  �أحد ميكنه  �لذ�كرة وال  تتمّرد 
�ل�سنن,  وتنطوي  �الأي���ام  مت��ّر  �ل��رح��ي��ل. 
و�لفانية  �ل�سائكة  �حلياة  معرتك  ندخل 
�سغرنا. يف  و�ثقة  غري  بخطوة  نبد�أها  �لتي 

ما �أق�سى �لقدر وما �أ�سخى و�أ�سخن �لدموع 
وما  �نقطاع,  بل  �لوجنتن  تنهمر على  �لتي 
ة عندما  �أ�سعب لوعة وحرقة �لفر�ق وخا�سّ
بد�أ  �لقريب  باالأم�س  بريء,  طفل  عن  نتكّلم 
�ملبعرة  باألعابه  يلحق  �الأوىل  خطو�ته 
ويجمعها باأنامله �لوردّية لي�سعها يف ز�ويته 
ة, ينتقي بع�سها ليلعب بها قليًل ثّم  �خلا�سّ

ي�ستبدلها باأخرى وي�سعر وكاأنه ملك �لعامل.
�ملاأ�ساوية  �حلادثة  على  قليلة  �أيام  متّر  مل 
�ملوؤ�سفة  �حل���و�دث  �سل�سلة  من  �الأخ���رية 
و�لتي  �سفاعمرو  مدينتي  �جتاحت  �لتي 
و�أقلقتهم,  �أه��ل��ه��ا  و�أم����ان  �أم���ن  زع��زع��ت 
�سعيد  �ل�����س��اب  ���س��ح��ّي��ت��ه��ا  ر�ح  و�ل��ت��ي 
ح���ج���ري�ت �ل�����ذي ق��ت��ل ن��ت��ي��ج��ة �إط����لق 
قلبه  خفقات  �أ�سكتت  حّية  نارّية  عيار�ت 
و�لدته  وجعلت  و�أحلمه  �آماله  وحّطمت 
مقطوعة,  باأنفا�س  تتكّلم  وت�سرخ  تبكي 
قلبي  حرقو�  قتلوك,  "قتلوك,  كلمة  تكّرر 
لهم". �لويل  �لويل,  معنوّياتي  وحّطمو� 
نعود ونتفاجاأ مب�سرع �لطفل �أيهم ب�سكار �بن 
ًر� بجر�حه,  �ل�سنة و�لن�سف �لذي تويف متاأثِّ
م�ست�سفى  يف  �لطبّية  �لطو�قم  تنجح  مل  �إذ 
تر�جيدّية  حادثة  نتيجة  �إنقاذه  يف  رمبام 
عندما مّت ده�سه من قبل �سائق �أثناء رجوع 
�سّيارته �إىل �خللف دون �أن ينتبه لوجوده �أو 
�مللئكّي. و�سوته  �لربيئة  �سحكته  ي�سمع 
�الأ�سرة  �بن  �أيهم,  يا  وجهك  بر�ءة  �سورة 
�ل�سفاعمرّية, لن تغيب عن بال و�لدتك و�أهل 
يرتقبون  ذ�كرتهم,  يف  عالقة  و�ستظّل  بلدتك 
ك,  الأمِّ ومناد�تك  �ملبهمة  وكلماتك  خطو�تك 
و�ستظل ز�وية �ألعابك حمفوظة �أبد �لدهر يف 
وملب�سك. وفر��سك  بيتك  �أرجاء  ويف  �لقلب 

س��������اع��������ة رح�����ي�����ل

دع����������ي����������م زه����������������ي����������������ر   : ب�����������ق�����������ل�����������م 
��ح��ن �ملُغّطى  �ل��ّط��ف��ل و�ل�����سّ ��ة  ق�����سّ ب��خ��اط��ري  ك��ث��رًي� م��ا مت���ّر 
؛ ه����ذ� �ل��ّط��ف��ل �ل�����ربيء , �ل����ذي ي��خ��رج م���ن ب��ي��ت ج��ّدت��ه 
: ق��ائ��ًل  �جل����ري�ن  �أح����د  فيعرت�سه  ُم��غ��ّط��ى  ���س��ح��ًن��ا  ح��ام��ًل 
؟ ������س�����غ�����ريي  ي�������ا  �����ح�����ن  �ل�����������سّ يف  ي������وج������د  م�����������اذ� 
كانت  لو   "  : قائًل  و�ل��ذك��اء  �ملعهودة  ب��ال��رب�ءة  �لطفل  فيجيبه 
"! غطته  ملا  حن  �ل�سّ يف  ما  تعرف  �أن  وغريك  �أنت  تريدك  جّدتي 
�س  يتل�سّ �أن  ج����اه����ًد�  ي���ح���اول  م���ن  ف��ه��ن��اك  ذل����ك  ورغ�����م 
�ل��ت��ع��ب��ري. �����س����حَّ  �إْن  ُي�سْم�ِسم"  و"  �ل����غ����ري  ع���ل���ى 

ه��وؤالء  مبثل  يزخر  دوًم���ا-  هلل  و�ل�سكر   – �لعربّي  وجمتمعنا   
حن  �ل�سّ يف  ما  يعرفو�  حّتى  ب��ال  لهم  يهد�أ  ال  �لذين  فيلين  �لطُّ
�ل��ّن��وم. ��ال��ون و�جل���ّو و�ل���رّب وغ���رف   �لطنجرة و�ل�����سّ وم��ا يف 

غريب �أمرنا نحن �ل�سرقين, وغريب هذ� �حِل�ّس �لفّيا�س �لذي ال 
يهد�أ حّتى يعرف كلَّ ما يجري يف �حلارة و�حلار�ت و�لبلدة بُرّمتها 
, فل ُيطفيء م�سباح بيته �خلارجّي حّتى ينطفيء �لنور يف م�سباح 
�آخر بيت , وبعد �أن يعرف ويتبّن من هذ� �ل�ّساب �لغريب �لذي دخل 
بيت جارنا يف �جلهة �لغربّية , وما هي ُبغيته ؟ �أتر�ه جاء خاطًبا ؟ 
غرى من �لكربى فالو�سطى خمطوبة ؟  وهل ينوي �خلطبة من �ل�سّ
هناك  تركن  رطة  �ل�سُّ �سيارة  �ّن  حيث  عّلن  بيت  يف  هناك  وماذ� 
هو  ُيقلقه  و�ل���ذي  و�الأده���ى  �الم���ّر  ..ول��ك��ّن  �ساعة  ن�سف  منذ 
�ن  ي�ستطيع  بعيد وال  من  ي�سمع �سوتها  فاإّنه   , �ال�سعاف  �سّيارة 
عنها....  وباحًثا  خلفها  جائًل  �سّيارته  يركب  �ن  فُي�سطّر  يتتبعها 

فيلّي  �لطُّ ه��ذ�  �إّن   : �ق��ول  وللحقيقة 
وال  ح��ارة  منهم  تخلو  فل   , ومدننا  بلد�تنا  يف  كثريون  و�أمثاله 
و�الأنفا�س   , �سبعة  على  �سبعة  فالعيون   , �سارع  وال  ز�وي��ة 
ب�سَغف. وت�سنت  وُت�سنَّف  ت�سرتخي  و�الآذ�ن   , تنقطع  ما  كثرًي� 

يقول  كما  بذيئة  ق��ل  ب��ل  قبيحة  ع��ادة  ..ب��ل  ع��ادة  �ّن��ه��ا   ......
�جلارحة  �لكلمات  و��سًفا  �سنو�ت  �ل�ّست  �ب��ن  �الأك��رب  حفيدي 
نتمّنى  �ل��ت��ي  �ل�سّيئة  و�ل��ع��اد�ت  �ل��ب��ذ�ء�ت  م��ن  �ّن��ه��ا  ...ن��ع��م 
وجمتمعاتنا. ح��ار�ت��ن��ا  م��ن  رجعة  غ��ري  �ىل  وتطري  مُتحق  �ن 
وجُت�������رم   , �خل���������س����و�����س����ّي����ات  ت���ق���ت���ل  �آف���������ة  �ّن�����ه�����ا 
.. و�ل�����������س�����م�����ري و�حل��������ق��������وق  ب������ح������ّق �جل�������������ري�ن 

قد  �ّن��ن��ا  م��ع  ن  جيل  بعد  ج��ي��ًل  بها  نتم�ّسك  �أّن��ن��ا  و�ل��غ��ري��ب 
��ا- ع��ن �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��ائ��د�ت  ت��خ��ل��ي��ن��ا- و�ل�����س��ك��ر هلل �ي�����سً
��ا �ل��ك��ث��ري من  �ل��ب��ائ��دة ؛ ن��ح��ن �ل���ذي���ن من��ل��ك ومن��ت��ل��ك �ي�����سً
!! و�الن��ف��ر�ج��ات  �ل�سيقات  وق��ت  ة  خا�سّ �حلميدة,  �ل��ع��اد�ت 
�لف�سوليات  ف��وق  وي�سمو  يرتّفع  من  ,فهناك  �أعّمم  �أن  �ري��د  ال 
حتى  �جل��در�ن  �خ��رت�ق  وحماولة  �س  و�لتل�سّ ْم�َسمة"  �ل�سَّ و" 
�حياًنا  و�لت�سّفي  بل  �لغري  �سوؤون  يف  و�لتدّخل   , �لنوم!  غرف 
ال  كي  تدينو�  ال   "  : �لقائل  �ل�سمائّي  �لقول  متنا�سن  �أو  نا�سن 
يطالبنا  �لذي  �ملعرّب  و�لقول  �جلميل  �لنهج  ونا�سن  ُتد�نو�"., 
باأن ن�سع �نف�سنا يف مكان �الآَخرين قبل �ن نت�سّرف باّي عمل ما..
ب����������رح����������م����������ت����������ه. �هلل  رح�������������م�������������ن�������������ا 

ال�����صّ�����ح�����ن امُل����غ����ّط����ى 
�ل�سبابي,  �ل��زم��ن  ه��ذ�  ويف  �أحيانا  �حلكمة 
بحكمة,  �مل�سهد  ون��ق��ر�أ  �ل�سمت  نلتزم  �أن 
كل  م��ع  مت�ساوية  م�ساحة  ع��ل��ى  و�ل��ب��ق��اء 
عز  هلل  �مل�ساهد  ن��رتك  �أن  و�حلكمة  �لنا�س, 
�لنا�س,  باأ�سر�ر  و�لعامِل  �لرقيب  فهو  وجل 
على  �ملظلوم  ون�سرة  و�مل��ق��ت��در,  و�ل��ق��ادر 
�لظامل, ويف �مل�سهد �ل�سفاعمري وهذه حقيقة. 
فقدنا يف �ل�سنة �الأخرية خم�سة وجوه, وبالن�سبة 
لنا كان هوؤالء �أرو�ح ُوِهبت من �ل�سماء, ولكل 
ته و�سريته, وال ميلك �أحد� حما�سبة  و�حد ق�سّ
�لب�سر على �أعمالهم, وفتح ملفاتهم, الأن �لكمال 
�ل�سيد �مل�سيح:  هلل, وكلنا ناق�سون, وكما قال 
بحجر".  فلريجمها  خطيئة  بل  منكم  "من 
�حلياة  نالو�  �ملدينة  �أبناء  من  ُهم  �لر�حلون 
�أخ��ذت  و�إن  ب�سّرهم,  و�رت��اح��و�  �الأب��دي��ة, 
ول��ه��وؤالء  جم��ر�ه��ا,  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت 
حقهم  من  و�سبايا,  و�سباب  ون�ساء  �أطفال 
حتت  ميكن  وال  �حل��ي��اة,  م�سرية  مو��سلة 
وندفن  م��رت��ن,  ه���وؤالء  ُيقتل  �أن  ظ��رف  �أي 
ب�سوكه. ل��ل��ورد  ذن��ب  وال  م��رت��ن,  �الأح��ي��اء 
ال ميكن الأمة �أن ت�سمو وتعلو وتبدع وتنتج, 
�الأ�سياء �ل�سغرية, وال ميكن  �إذ بقيت يف قاع 
قمامة  �إز�ل���ة  يف  �لتهى  �إذ�  يرتقي  �أن  لبلد 
و�سّوهت  �لرئي�سي  �لطريق  قطعت  وخ��ردة, 

ميكن  وال  بلدة,  جمال 
ويبدع  ي�سمو  �أن  الأم��ة 
�أهلها  �لتهى  �إذ�  �أهلها 
الأن  �الأم��ور,  يف �سغائر 

�ل�سماء. وزرقة  �ل�سم�س  تلم�س  �أن  حقها  من 
�لق�سايا  حل��ل  ع��ن��و�ًن��ا  حت��م��ل  ال  م��دي��ن��ة 
�لعنف,  �مل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  �مل�����س��ريّي��ة, 
لي�س  و�أم���ة  وملحمها,  خارطتها  �ست�سيع 
�الأمان  ل�سو�طئ  بها  تاأخذ  حكيمة,  قيادة  لها 
�سفاعمرو  حمالة.  ال  ز�ئلة  فاإنها  و�ال�ستقر�ر, 
الأنه  ��سمها  حتمل  �لقريب  �ملا�سي  يف  كانت 
وال  ينامون  وال  �سمري�,  يحملون  رجاال  كان 
�أهلها. بن  م�سكلة  ��ل  حُتَ مل  �إذ�  يرتاحون, 
و�جبها  من  �سرطة  نحو  همومنا  يرمي  من 
يتهرب  ف��اإن��ه  �سكانها,  �أم���ن  على  �حل��ف��اظ 
قامت  �إن  ذر�ع  و�ل�سرطة  م�سئولياته,  من 
بو�جبها, و�حلمل �الأول على قيادة �جتماعية 
هنا  ومن  �ل�سفينة,  وجهة  تعرف  و�سيا�سية, 
حملية,  �إ�سلح  جلنة  �نتخاب  باإعادة  �أطالب 
عنو�نا  يكونون  ووجهاء,  وج��وه  من  موؤلفة 
�جل�سور  وبناء  �لبن,  ذ�ت  و�إ�سلح  للخري 
�إقامة  ع��ن  ر�سميا  وُيعلن  �ملتنازعن,  ب��ن 
يحفظ  �لعنو�ن  با�ستعادة  لرمبا  �لهيئة,  هذه 
قرون.                                �أربعة  �إىل  تاريخها  يعود  مدينة  كيان 
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يتعر�س  �لتي  �ل�سحية  �مل�سكلت  من  �لكثري  تعود 
�إذ  �خلاطئة,  �لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  �إىل  �الإن�سان,  لها 
�ملهمة,  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  من  �لعديد  �جل�سم  يفتقد 
معينة  �أطعمة  بتناول  �لتغذية  خ��رب�ء  ين�سح  ل��ذ� 
�لنق�س. ه��ذ�  لتعوي�س  �الأق��ل  على  �أ�سبوعيا  م��رة 

�أ�سبوعيا  مرة  بتناولها  ُين�سح  �لتي  �الأطعمة  ومن 
�ملختلفة: ف��و�ئ��ده��ا  ع��ل��ى  للح�سول  �الأق����ل  ع��ل��ى 
ن�������������������ب�������������������ات �ل������������ه������������ل������������ي������������ون
 B12 ي��ع��د �ل��ه��ل��ي��ون م�����س��در� ج��ي��د� ل��ف��ي��ت��ام��ن 
�لع�سبي  �جلهاز  عمل  ل�سمان  �ل��لزم��ة  و�ل��ف��والت 
�أن  �أظ��ه��رت  در�����س���ات  �أن  علما  �سحيح,  ب�سكل 
 B12 فيتامن  نق�س  من  يعانون  �لذين  �الأ�سخا�س 
للكتئاب. عر�سة  �الأك���ر  ه��م  �لفوليك  وحام�س 
�ل���������������������������������������س�������������������ب�������������������ان�������������������خ

و�أب��رزه��ا  �ل��ورق��ي��ة,  �خل�����س��رو�ت  بتناول  ين�سح 
منخف�سة  الأن���ه���ا  �أ���س��ب��وع��ي��ا,  م���رة  �ل�����س��ب��ان��خ, 
و�ملعادن  بالفيتامينات  وغنية  �حلر�رية  �ل�سعر�ت 
�جل�سم. ل�سحة  �الأ�سا�سية  �لغذ�ئية  و�لعنا�سر 

ويحتوي �ل�سبانخ على �حلديد �ملهم ل�سحة �جل�سم, 
هذ� �إىل جانب فيتامن K �لذي يقي �جل�سم من ه�سا�سة 
�لع�سبي. و�جلهاز  �لع�سلت  �سحة  ويعزز  �لعظام, 
�جل�����������������������������������������������������������������������������������������������وز

�الأ�سبوع  يف  �الأق��ل  على  و�ح��دة  مرة  �جل��وز  تناول 
�الأل��ي��اف  م��ن  �سحية  ج��رع��ة  ل��ك  ي��وف��ر  �أن  مي��ك��ن 

و�الأح���م���ا����س �ل��ده��ن��ي��ة �الأ���س��ا���س��ي��ة و�مل���ع���ادن.
فيما  �له�سم,  عملية  يف  مهما  دور�  �الألياف  وتلعب 
�مل�ساكل  م��ن  �ل��ق��ل��ب  �ل��ده��ن��ي��ة  �الأح��م��ا���س  حت��م��ي 
�لقلبية. �الأزم������ات  م��ث��ل  �مل��ح��ت��م��ل��ة,  �ل�����س��ح��ي��ة 
�الأف��������������������������������������������وك��������������������������������������������ادو

ي��ح��ت��وي �الأف����وك����ادو ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ده��ون 
تناوله  وي�ساعد  �جل�سم,  يحتاجها  �لتي  �ل�سحية 
�ل���دم,  يف  �ل��ك��ول��ي�����س��رتول  م�ستويات  تقليل  ع��ل��ى 
مثل  �ملختلفة  �الأم��ر����س  من  �لقلب  حماية  وبالتايل 
وفق  وغريها,  �لقلبية  و�لنوبة  �لدماغية  �ل�سكتة 
�لد�سم قليل  طب".�لزبادي  "ويب  موقع  ذك��ر  م��ا 

على  �حل��ف��اظ  يف  �ل��د���س��م  قليل  �ل���زب���ادي  ي�ساعد 
يف  �مل��وج��ود  �لربوبيوتيك  �أن  �إذ  �جل�سم,  �سحة 
�لنافعة. و�لبكترييا  �الأمعاء  �سحة  يعزز  �لزبادي 
�ل�������������������س���������وك���������والت���������ة �ل��������د�ك��������ن��������ة
ي�ساعد  �لذي  بالفلفونول,  �لد�كنة غنية  �ل�سوكوالتة 
�أن  كما  �ل�سارة,  �لبنف�سجية  �الأ�سعة  من  �حلماية  يف 
تناولها يح�سن من تدفق �لدم ويقلل من �سغط �لدم.
�الأ��������������������������������س�������������������������������م�������������������������������اك

�أ�سبوعيا  �الأ�سماك  من  وجبتن  �إىل  وجبة  تناول  �إن 
�لقلبية  ب��االأزم��ات  �الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  م��ن  يخف�س 
�أوميغا  �لدهنية  باالأحما�س  لغناها  وذلك  �خلطرية, 
3 و�لتي ت�ساعد يف تقليل �الإ�سابة بالتهابات �جل�سم, 
�لدموية.  �الأوع��ي��ة  تلف  خم��اط��ر  م��ن  ت��زي��د  و�ل��ت��ي 

يجب  أط���ع���م���ة  أف����ض����ل..  ل��ص��ح��ة 
ت��ن��اول��ه��ا م���رة أس��ب��وع��ي��ا ع��ل��ى األق��ل

ت�ساعد بع�س �الأطعمة يف �لتخفيف و�لتخل�س من �آالم 
�لر�أ�س و�ل�سد�ع, الحتو�ئها على �لعديد من �لعنا�سر 
�الآالم. ه��ذه  تخفيف  على  ت�ساعد  �لتي  �لغذ�ئية 

عند  �مل�سكنات  تناول  �إىل  �الأ�سخا�س  �أغلب  ويلجاأ 
�الأ�سرع و�الأكر  �لر�أ�س, كونها �حلل  باآالم  �ل�سعور 
من  للتخل�س  طبيعية  ط��رق  هناك  لكن  فعالية, 
ين�سح  �لتي  �الأغذية  من  بجموعة  وتتمثل  �ل�سد�ع 
طب": "ويب  موقع  ذكر  ما  وفق  بتناولها  �الأطباء 
�ل��������������������������������������������زب��������������������������������������������ادي
مفيد  �ل�����زب�����ادي  �أن  ع��ل��ي��ه  �مل���ت���ع���ارف  م����ن 
ل�����س��ح��ة �الأم����ع����اء, ول��ك��ن ال ي��ع��رف ك��ث��ري من 
لل�سد�ع. ج��ي��د�  ع��لج��ا  يعترب  �أن���ه  �الأ���س��خ��ا���س 

نق�س  �ل�������س���د�ع  ���س��ب��ب  ي���ك���ون  �أن  ومي���ك���ن 
كوب  ت��ن��اول  ف��اإن  وبالتايل  باجل�سم,  �لكال�سيوم 
�ل�����س��د�ع,  تخفيف  يف  ي�����س��اه��م  ���س��وف  زب�����ادي, 
�لكال�سيوم. م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الأن��ه 
�مل����������������������������������������������������������������������������������������������وز
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  �أك��ر  من  �ملغني�سيوم  يعترب 
�ل��ر�أ���س,  �آالم  تخفيف  يف  مهما  دور�  تلعب  �لتي 
وي��ع��د �مل����وز م�����س��در� �أ���س��ا���س��ي��ا ل��ه��ذ� �مل��رك��ب.
�مل���������������������ك�������������������������������������������س���������������������ر�ت
مي��ك��ن ك���ذل���ك �حل�������س���ول ع��ل��ى �مل��غ��ن��ي�����س��ي��وم 
�مل��ك�����س��ر�ت,  �أن�����و�ع  ب��ع�����س  م��ن  ك��ب��رية  بن�سبة 
م��ث��ل �ل���ك���اج���و, �ل����ل����وز, �جل������وز, و�ل���ب���ن���دق.

وتناول حفنة من �ملك�سر�ت قد يكون له تاأثري كبري يف 
تقليل �آالم �لر�أ�س و�حل�سول على فو�ئد �سحية عديدة.
�ل�������������������س���������وك���������والت���������ة �ل��������د�ك��������ن��������ة

يف حالة �الإ�سابة بال�سد�ع �لناجت عن �لتوتر, ين�سح 
�لد�كنة,  �ل�سوكوالتة  م��ن  �سغرية  قطعة  ن��اول 
�لتوتر. ه��ذ�  تخفيف  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  حيث 
�ل�����������������������ب�����������������������ط�����������������������ي�����������������������خ

�سببا  �جل���ف���اف  ي���ك���ون  �الأح����ي����ان,  ب��ع�����س  يف 
ب�سرب  ين�سح  وحينها  ب��ال�����س��د�ع,  ل��لإ���س��اب��ة 
فاكهة  فهي  �لبطيخ,  وت��ن��اول  �مل���اء  م��ن  �لكثري 
�مل��اء. م��ن  عالية  ن�سبة  على  وحت��ت��وي  مرطبة, 
�الأف������������������������������������������وك������������������������������������������ادو

يف  ب��ك��رة  �مل���وج���ودة  �ل�سحية  �ل��ده��ون  تعترب 
�الأمر��س,  من  كثري  لعلج  جد�  مفيدة  �الأف��وك��ادو 
وم��ن��ه��ا ع���دم �ل���ت���و�زن �ل��ه��رم��وين �ل����ذي ميكن 
���س��د�ع. ح���دوث  �إىل  ي����وؤدي  �ل��ت��ه��اب��ا  ي�سبب  �أن 
�ل������������������������������ق������������������������������ه������������������������������وة

�ل�سعور  يف  �ل��ق��ه��وة   م��ن  فنجان  ت��ن��اول  ي�ساعد 
تقليل  يف  وي�����س��اه��م  �ل����ف����ور,  ع��ل��ى  ب��ال��ي��ق��ظ��ة 
�لدماغ. �إىل  �ل��دم  تدفق  حت�سن  نتيجة  �ل�سد�ع 
�خل���������������������������س�������������رو�ت �ل���������ورق���������ي���������ة

ت��ع��د �خل�������س���رو�ت �ل���ورق���ي���ة م�����س��در� مم��ي��ز� 
ل��ل��م��غ��ن��ي�����س��ي��وم, ول����ذل����ك ي��ن�����س��ح ب��ت��ن��اول 
�لر�أ�س. ب��اآالم  �ل�سعور  عند  �لورقية  �خل�سرو�ت 

بال أدوية.. أغذية تخفف الصداع

عدد  ل��ظ��ه��ور  مثالية  بيئة  �الأ���س��ن��ان  ف��ر���س��اة  مت��ث��ل 
�ل��ب��ك��ت��ريي��ا يف ح���ال مل يتم  �الأم���ر�����س وت��ك��اث��ر  م��ن 
حتذير�ت  وف��ق  وذل���ك  �ملنا�سب,  بالوقت  تغيريها 
مكثفة. ودر�������س�����ات  �أب����ح����اث  ون���ت���ائ���ج  ط��ب��ي��ة, 

وح����ذر �أط���ب���اء �ل��ف��م و�الأ����س���ن���ان م�����ر�ر�, م��ن ع��دم 
�أن  خ��ا���س��ة  ب��ا���س��ت��م��ر�ر,  �الأ���س��ن��ان  ف��ر���س��اة  تغيري 
�ل��ف��ر���س��اة ت��ع��د وك��ر�  �أن  �أب��ح��اث��ا ك��ث��رية وج����دت 
خم��ف��ي��ا ل��ل��ك��ث��ري م���ن �جل���ر�ث���ي���م و�ل���ف���ريو����س���ات.

وغري  ملوثة  �الأ�سنان  فر�ساة  ت��رك  �أن  �أطباء  وي��رى 
�أن  موؤكدين  مل�سكلت,  �الإن�سان  �سحة  يعرِّ�س  جافة, 
جتاوزها. ميكن  ال  حمددة,  �سلحية  �الأ�سنان  لفر�ساة 
�لبالية  �الأح��ذي��ة  ��ستبد�ل  يتم  متى  معرفة  وي�سهل 
�حلقيقي  �ل�سوؤ�ل  لكن  �لقدمية,  �لباهتة  �مللب�س  �أو 

ه���و م��ت��ى ي��ج��ب ت��غ��ي��ري ف��ر���س��اة �الأ����س���ن���ان, وك��م 
�ل�سنة؟ خ��لل  ي�ستبدلها  �أن  �ل�سخ�س  على  م��رة 
فر�ساة  ن��وع  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �أن���ه  �الأط��ب��اء  ي��وؤك��د 
يدوية  ك��ان��ت  ���س��و�ء  ت�ستخدمها,  �ل��ت��ي  �أ���س��ن��ان��ك 
�الأ���س��ن��ان  ط���ب  ج��م��ع��ي��ة  ت��و���س��ي  ك��ه��رب��ائ��ي��ة,  �أو 
��ستخدمها. ب��ع��د  م��ب��ا���س��رة  بتنظيفها  �الأم��ريك��ي��ة 

ب�سكل  �الأ�سنان  فر�ساة  و�سع  �مل�ستخدم  على  كذلك 
�لهو�ء. خلل  من  فيها  �ل�سعري�ت  جتف  كي  عامودي, 
�جلوهرية  �خل��ط��و�ت  م��ن  باالأ�سنان  �لعناية  والأن 
للح�سول على �ل�سحة �جليدة, يركز �الأطباء على �أهمية 
�ختيار فر�ساة �أ�سنان ملئمة, وتغيريها من وقت الآخر.
بفر�ساة  �اله��ت��م��ام  ف�سل  �أن  �إىل  ب��اح��ث��ون  وي�����س��ري 
ج��دي��دة,  لبكترييا  عر�سة  �ل��ف��م  يجعل  �الأ���س��ن��ان, 
�أن  م��وؤك��دي��ن  �مل�ستع�سية,  �الأم���ر�����س  ت�سبب  ق��د 
�جلر�ثيم,  من  كبرية  كميات  على   حتتوي  �لفر�ساة 
�حلمام. وه��ي  رط��ب��ة,  بيئة  يف  غالبا  تتو�جد  الأن��ه��ا 

ومع تاأكيد �أهمية تغيري فر�ساة �الأ�سنان و�ختيار �لنوع 
يوميا  ي�ستقبلون  �الأ�سنان  �أطباء  ي��ز�ل  ال  �ملنا�سب, 
�سوء  ب�سبب  �لفم,  �أمر��س  من  يعانون  �لذين  �ملر�سى 
�لبتة ��ستخد�مها  عدم  �أو  �الأ�سنان,  فر�ساة  ��ستخد�م 

متى يجب تبديل فرشاة األسنان؟

حن  �حل����ار  �مل����ذ�ق  ي��زع��ج��ه��م  مم��ن  ك��ن��ت  �إذ� 
�مل�سروبات  بع�س  ف���اإن  �ل��ط��ع��ام,  ي��ت��ن��اول��ون 
من  �إر�ح����ت����ك  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
مفاجئ. ب�سكل  �لفم  يف  يح�سل  �لذي  "�الهتياج" 

حن  عجل,  على  �مل��اء,  �سرب  �إىل  �لبع�س  ويلجاأ 
لي�س  �حل��ل  ه��ذ�  لكن  ج��د�,  ح��ار�  �لطعام  يجدون 
هو  �حلليب  الأن  �خل���رب�ء,  بح�سب  �الأجن���ع  ه��و 
�حلار. �ملذ�ق  ملو�جهة  �سربه,  ميكن  �سائل  �أف�سل 

وبح�سب موقع " futurity", فاإن �أربعة باحثن 
ملعرفة  بحثا  �أجرو�  بن�سلفانيا,  والية  جامعة  من 

�أف�سل �لطرق يف مقاومة �ملذ�ق 
جون  �الأكادميي,  وقال  �حلار, 
�لغذ�ء,  علم  يف  �ملخت�س  هايز, 
ي�ستمتعون  كثريين  �أنا�سا  �إن 
مب��ا ي��ح��دث��ه �حل����ار ل��ك��ن ه��ذ� 
�جلميع. على  ينطبق  ال  �الأم��ر 

و�سملت �لدر��سة, 5 م�سروبات, 
72 م�ساركا ي�سمون  ف�سل عن 
�مر�أة وثلثن رجل, وقام   42
�سائل  ب�سرب  �مل�ستجوبون, 
�لكاب�سي�سن  مادة  يحتوي على 
�الأحمر. �لفلفل  يف  �مل��وج��ودة 
�مل�����س��ارك��ون  �ح��ت�����س��ى  الح���ق���ة,  م��رح��ل��ة  ويف 
و�مل��اء  و"�لكوال"  �مل��اء  مثل  �أخ���رى  م�سروبات 
منزوع  و�حلليب  �لكحولية  غري  و�جلعة  �لفو�ر 
وهو  "�لكواليد"  م�����س��روب  ع��ن  ف�سل  �ل��د���س��م, 
�لكرز. نكهة  مب�سحوق  حت�سريه  يجري  ع�سري 

وبعد مرحلة �ل�سرب, �أجاب �مل�ساركون على �أ�سئلة 
وك�سفت  بها,  �أح�سو�  �لتي  �الهتياج  درجة  ب�ساأن 
�لنتائج �أن كافة �مل�سروبات �أحدثت تاأثري� �إيجابيا, 
�الإط���لق. على  �الأف�����س��ل  ه��و  ك��ان  �حلليب  لكن 

ليس املاء.. أفضل مشروب للتخلص من املذاق الحارّ
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�لفي�ساوي,  ف����اروق  �مل�����س��ري  �ل��ف��ن��ان  ت����ويف, 
ف��ج��ر �أم�����س �خل��م��ي�����س, ب��ع��د ���س��ر�ع م��ع مر�س 
�ل�����س��رط��ان, ب���اأح���د �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �خل��ا���س��ة 
ع���ام���ا.  67 ن����اه����ز  ع���م���ر  ع����ن  ب����ال����ق����اه����رة, 

�لعام  يف  فرب�ير   5 مو�ليد  من  �لفي�ساوي  ف��اروق 
�سر�س  مركز  ق��رى  ب��اإح��دى  ول��د  حيث   1952
الأ�سرة  م�سر,  �سمال  �ملنوفية  مبحافظة  �لليان 
�أ�سغرهم. �أ�سقاء كان فاروق  �أبوين و5  مكونة من 

ولفت  �سم�س,  عن  بجامعة  �الآد�ب  كلية  يف  تخرج 
�الأنظار خلل م�ساركته يف م�سل�سل “�أبنائي �الأعز�ء 
ثم  مدبويل,  �ملنعم  عبد  �لر�حل  �لفنان  مع  �سكر�” 
“�مل�سبوه”  فيلم  يف  ظهوره  بعد  للنجومية  �نطلق 
�لثمانينيات. ب��د�ي��ة  يف  �إم���ام  ع���ادل  �ل��ف��ن��ان  م��ع 

در�ميا  وع��م��ل  فيلما   130 م��ن  �أك���ر  يف  ���س��ارك 
ومطاردة  و�لر�سيف,  و�لطوفان,  �لقاتلة,  منها, 

وال  �الأب��ه��ة,  وحنفي  �ساأنتقم,  وغ��د�  �ملمنوع,  يف 
خلف  ون�ساء  للغاية,  و���س��ري  �أن��ا,  م��ن  ت�ساألني 

�حلديدية,  و�مل��ر�أة  �مل��و�ردي,  وقهوة  �لق�سبان, 
�لرب�بر. وديك  و�لف�سيحة,  �إ�سر�ئيل,  من  وفتاة 

تزوج من �لفنانة �سمية �الألفي, و�أجنب منها �أحمد 
وعمر, ثم تزوج من �لفنانة �سهري رمزي, وكانت �آخر 
زيجاته فتاة من خارج �لو�سط �لفني تدعى نورهان.
بعد  �لفي�ساوي,  �أعلن  �ملا�سي  �لعام  من  �أكتوبر  يف 
�الإ�سكندرية,  مهرجان  من  تكرميه  درع  ت�سلمه 
�سدمت  مفاجاأة  يف  �ل�سرطان,  مبر�س  �إ�سابته  عن 
�ملعالج  بطبيبه  فوجئ  �إن��ه  وق��ال  �حلا�سرين. 
من  ينزعج  مل  �أن��ه  م�سيفا  �ملر�س,  بهذ�  يخطره 
قوة. بكل  �سيو�جهه  �أن��ه  للطبيب  و�أك��د  �خل��رب, 
�الأي���ام  خ���لل  �ل�سحية  ح��ال��ت��ه  ت���ده���ورت  وق���د 
�الأخ��������رية ل���ت���و�ف���ي���ه �مل���ن���ي���ة ف���ج���ر �الأم�������س

ف���������������اروق ال��������ف��������ي��������ش��������اوي.... وداعً������������ا

 19 �جلمعة  م�ساء  كفوري,  و�ئ��ل  �للبناين  �لنجم  �أحيا 
جر�س  مهرجان  ليايل  م��ن  �لثانية  �لليلة  متوز/يوليو, 
�جلنوبي. �مل�سرح  على  �ل�34  دورته  يف  و�لفنون  للثقافة 

وقّدم و�ئل خلل �حلفل باقة من �أجمل �أغاين �أر�سيفه �لفني 
�حلافل بالنجاحات. وبن �الأغنيات �لقدمية و�جلديدة, مل 
يختلف �الأمر, حمبو و�ئل تفاعلو� معه ب�سكل ه�ستريي فرّددو� 
�أغانيه وهتفو� با�سمه دون توقف تعبرًي� عن �سعادتهم بلقائه.
فبدى  �ل�����س��ه��رة,  ط��ي��ل��ة  ي��ه��د�أ  مل  �جل��م��ه��ور  ت�سفيق 
�مل�����س��رح ح��ي��ث مل تفارق  ���س��ع��ي��ًد� ع��ل��ى  و�ئ���ل ك��ف��وري 
و�ح�����دة. ل��ل��ح��ظ��ة  ح��ت��ى  وال  وج���ه���ه  �الب��ت�����س��ام��ة 

م�ساء  ع��ج��رم   نا�سي  �للبنانية  �لنجمة  و�أح��ي��ت  كما 
�ملهرجان. فعاليات  �سمن  �سخًما  غنائًيا  ,حفًل  �ل�سبت 

�حل��ف��ل �م���ت���لأت م��ق��اع��ده ك��ام��ل��ة ب�����االآالف م��ن حمبي 
وع�������س���اق ن��ان�����س��ي �ل����ذي����ن ح����ج����زو� �أم���اك���ن���ه���م يف 
بهتافات  و����س��ت��ق��ب��ل��وه��ا  ب��ج��ر���س  �جل��ن��وب��ي  �مل�����س��رح 
�مل��ك��ان. ب��ه��ا  غ�����سّ  �ل��ت��ي  �لت�سفيق  وم���وج���ات  �حل���ب 
�أغنيات  �أجمل  من  باقة  �حلفل  خلل  عجرم  نان�سي  قدمت 
م�سريتها �لفنية �حلافل بالنجاحات و�سط تفاعل غري م�سبوق 
من �جلمهور, فرّدد �ل�سغار و�لكبار معها �لكلمات عن ظهر 
غيب وحملو� �سورها تعبرًي� عن �سعادتهم بتو�جدها بينهم.

�رت��دت  حيث  ���س��اح��رة  ب��اإط��لل��ة  ع��ج��رم  نان�سي  ت��األ��ق��ت 
بغاية  فبدت  �ل��ف��احت,  �لذهبي  �للون  من  طويل  ف�ستان 
تنر  ك��االأم��رية  �مل�سرح  على  وتنقلت  و�الأن��اق��ة  �جلمال 
�لعريقة. ج��ر���س  قلعة  �أرج����اء  ك��ل  يف  و�ل��ف��رح  �حل���ب 

وائل كفوري  ونانسي عجرم يتألقان يف جرش بحفلني اسطوريني

من  لل�سينما  لتعود  ج��دي��دة  �سينمائية  ف��ك��رة  ع��ن  �ل��دي��ن  ع��ز  م��ي  �لنجمة  تبحث 
3(, م��ع جنم  7 ���س��ن��و�ت م��ن��ذ ع��ر���س ف��ي��ل��م )ع��م��ر و���س��ل��م��ى  ج��دي��د ب��ع��د غ��ي��اب 
ق��ررت  و�أن��ه��ا  خا�سة  �سيناريو,  م��ن  �أك���ر  ب��ن  م��ي  وتفا�سل  ح�سني,  ت��ام��ر  �جل��ي��ل 
بعد  و�ل��روم��ان�����س��ي��ة  ل��ل��رت�ج��ي��دي  �ل��ل��ج��وء  و  �ل��ف��رتة  تلك  �لكوميديا  ع��ن  �الب��ت��ع��اد 
�ملا�سى. رم�سان  مو�سم  فى  عر�س  �ل��ذى  بي�سة(  )�لربن�سي�سة  �الأخ��ري  م�سل�سلها 

على  �الأن  ح��ت��ى  ت�ستقر  مل  �أن��ه��ا  �إال  ���س��ي��ن��اري��و  م��ن  �أك���ر  �ل��دي��ن  ع��ز  م��ي  وت��ل��ق��ت 
جلمهورها  وخم��ت��ل��ف  ج��دي��د  ب�سكل  تظهر  ل��ك��ي  تقدميها  ف��ى  ت��رغ��ب  �ل��ت��ى  �ل��ف��ك��رة 
�ملقبلة. �ل��ف��رتة  خ��لل  تقدمه  �ل��ت��ي  �مل��و���س��وع  ع��ن  ب��ت��اأين  تبحث  ل��ذل��ك  �ل�سينما,  يف 

�أجرت �ملمثلة ماغي بو غ�سن, عملية جر�حية 
وتكّللت  حميد,  ورٍم  ال�ستئ�سال  �لدماغ  يف 
�إحدى  بالنجاح, وال تز�ل ماغي يف  �لعملية 
م�ست�سفيات بريوت, تخ�سع لرعاية مرّكزة.

�سنو�ت  قبل  �كت�سفت  ق��د  ماغي  وك��ان��ت 
�لفحو�سات  �أّن  �إال  �لر�أ�س,  يف  ورم  وجود 
�إىل  يحتاج  يكن  ومل  حميد,  ورم  �أّنه  �أثبتت 
وكانت  حجمه,  �سغر  ب�سبب  ��ستئ�سال 
حجم  لتبيان  للر�أ�س  ل�سور  �سنوياً  تخ�سع 
�ملا�سي  �لعام  �الأطباء  قّرر  �أّن  �إىل  �ل��ورم, 
غرفة  �إىل  ماغي  و�أدخلت  �جلر�حة,  �إجر�ء 
ولدى  ع��ام,  لبنج  وخ�سعت  �لعمليات, 
�إجر�ء �سورة للر�أ�س, تبّن �أن حجم �لورم 
�إلغاء �لعملية,  �إىل  تقّل�س, ما دفع بالطبيب 
عام. بعد  ل�سورة  ماغي  تخ�سع  �أن  على 

رم�سان  يف  "بروفا"  م�سل�سل  �نتهاء  وفور 
ب��اإج��ر�ء �سورة,  م��اغ��ي  ق��ام��ت  �مل��ا���س��ي, 
تقّل�س,  قد  �لورم  يكون  �أن  يف  تاأمل  وكانت 

حتتاج  ال  �أّن��ه��ا  �ل��ّط��ب��ي��ب  ي��خ��ربه��ا  و�أن 
ادمة,  �ل�سّ �مل��ف��اج��اأة  �أّن  �إال  عملّية,  �إىل 
ومل  ت�ساعف,  �ل���ورم  حجم  �أّن  يف  كانت 
�لعملّية. ل��ت��اأج��ي��ل  �إم��ك��ان��ّي��ة  ث��ّم��ة  ي��ك��ن 
بعد  �أم��ريك��ا,  �إىل  �ل�ّسفر  رف�ست  م��اغ��ي 
�الأطباء  كبار  �إىل  �الأ�سعة  �سور  �إر�سالها 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ر�أي���ه���م, وك����ان �ل����ر�أي 
�أق��رب  يف  �لعملّية  �إج����ر�ء  ب���اأّن  �مل��وّح��د 
�إىل  مباغي  دف��ع  م��ا  منه,  ب��ّد  ال  �أم��ر  وق��ت 
وباإجر�ء  لبنان  يف  بالبقاء  �خليار  �ّتخاذ 
م�ست�سفيات  �أه��م  م��ن  و�ح��دة  يف  �لعملية 
�للبناين. �لطّبي  باجل�سم  لثقتها  ب��ريوت 

ماغي,  علج  على  �مل�سرف  �لطّبي  �لفريق 
�خلطر,  مرحلة  �جتازت  �أّنها  عائلتها  �أبلغ 
و�أنها حتتاج �إىل �أ�سبوع لتخرج �إىل منزلها, 
و�أّن فرتة �لنقاهة �ست�ستمر �سهرين, �ستكون 
خللهما ماغي ملزمة على �لبقاء �سمن بيئة 
�سحّية هادئة, و�أال تبذل جهدً� يهّدد �سّحتها.

نتائج  �ل�����س��وري��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
 ,2019 ل��ع��ام  �ل��ت��ق��دي��ري��ة  �ل��دول��ة  ج��ائ��زة 
ح��ي��ث ذه��ب��ت �جل���ائ���زة يف جم���ال �ل��ف��ن��ون 
ل��ل��ف��ن��ان ج�����ورج و�����س����وف, ب��ي��ن��م��ا ذه��ب��ت 
�ل��ن��ق��د و�ل���در�����س���ات و�ل��رتج��م��ة  يف جم���ال 
جمال  ويف  م�سوح  لبانة  �ل��دك��ت��ورة  للباحثة 
فلحوط. ���س��اب��ر  �ل�����س��اع��ر  ل��ل��دك��ت��ور  �الأدب 
ومينح كل فائز من �لفائزين �لثلثة مبلغاً وقدره 
مليون لرية �سورية وميد�لية ذهبية مع بر�ءتها 
�جل��دي��ر ذك���ره �ن �ل��ف��ن��ان ج���ورج و���س��وف 
طريقة  ع��ل��ى  ج���دي���دة  �أغ��ن��ي��ة  ���س��ي�����س��ّور 
جاد  و�ملخرج  �لفنان  بتوقيع  كليب  �لفيديو 
جناحا  معه  حقق  �ن  بعد  وذل���ك  ���س��وي��ري, 
�لروح". جمال  "ملكة  �أغنية  كليب  يف  كبري� 

 .... غ��ي��اب س��ب��ع س��ن��وات  ب��ع��د 
للسينما ت��ع��ود  ال��دي��ن  ع��ز  م��ي 

الدماغ  يف  ورم  إزال��ة  لعملية  تخضع  غصن  بو  ج�����ورج وس�����وف ي���ف���وز ب��ج��ائ��زة ماغي 
2019 ل��ع��ام  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال���دول���ة 
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احتفلت ميخال نيچرين بافتتاح فرع جديد لها في مجّمع B في عرابة برفقة زوجها 
من  وعدد  والنشر  لإلعالم  مزاوي  مكتب  طاقم  إلى  باإلضافة  طاقمها  من  وقسم 
المؤثّرات على الرأي العام من مجال الموضة واألزياء واإلعالميين بمشاركة صاحب 
تشكيلة  مع  الجديدة  الحانوت  افتتحت  يونس.  أبو  محمد  السّيد  اإلمتياز،  حق 
الصيف الجديدة – Floral Dream 2019 والتي تشمل األزياء واإلكسسوارات المكّونة 

من 5 قصص تترابط مًعا في تناغم يخلق التشكيلة الممّيزة: 
باأللوان، غنية  أقمشة   -Holy Frida

والبودرة، الشمينت  مثل  باهتة  وأخرى  بارزة  ألوان   -Primavera

القديم، والزهري  البنفسج  من  وخطوط  التوركيز  ألوان   -Wonderland

واألبيض األسود  اللون  يطغى   -Geo Black &White

الماركة، للغة  استمرارية   -Classic Negrin

30%

S&P
 -AAA

S&P

تسـيون بيكـر، نائـب المديـر العـام ورئيـس القسـم المالـي فـي بنـك مركنتيـل: “
100 100

100

24/7

مجموعة منتجات مكياج أساس غنية بمرّكبات العناية
PhotoReady Candid

PhotoReady Candid

منتجات السلسلة: 
E  :Finish Anti-Pollution Foundation

هـذا النـوع مـن الحليـب غنـّي بالكالسـيوم ڤيتاميـن D، وهـو منتـج غذائـي أساسـي 
ويومـي يمكـن أن يكـون مفيـًدا ألطفالنـا ولنـا: أردنـا أن نفحـص مـا الـذي يحتويـه هذا 
الحليـب المعـّزز ولمـن هـو جيـد ومفيـد، ومـا هـي الكميـة التـي نحتاجهـا منه؟

مـع حبـوب الصبـاح، مـع القهـوة أو مـع أي مشـروب فـي الصبـاح: الحليـب هـو منتج 
يومـي نصادفـه جميًعـا. لُحسـن الحـظ، حظينا بالسـنوات األخيـرة بهدية هـي عبارة 
عـن منتـج متطـّور ومحّسـن، أال وهـو الحليـب المعـّزز. إًذا، ما الـذي يمّيز هـذا الحليب 
عـن الحليـب العـادي ولماذا يُنصـح بدمجه في تغذيـة أطفالنا؟ إليكـم كل األمور التي 

يجـب أن تعرفوها:
بمـاذا هـو معـّزز؟ 

D

لمـاذا يُعتبـر هـذا الحليـب جّيـًدا لألطفـال؟ 

د.روبـرت هوفمـان، أخّصائـي طـب العائلـة في ”مكابـي“ ومئوحيـدت“
20

10 7

D
MPH

D

D

8 لمـن الحليـب المعّزز جيـد ومفيد أيًضـا؟ 

18-9

D

 8-4 ومـا هـي الكمية التـي يجب تناولهـا؟ 
200 1000

 120 400
2 2/1

18-9
 3 1,300

51-19 70-19
1,000

1,200

Grand Opening
في سخنين/عرابة!

 S&P ”شركة التصنيف اإلئتماني ”معالوت
– AAA ترفع تصنيف بنك مركنتيل إلى

Shape پروبيوتيكا
لتحّبي شكلك! 

B-420 SHAPE

3-4 SHAPE
300

بالوزن؟ التحكم  موضوع  يومًيا  يواجه  لم  ِمّنا  َمن 

B-420

ما هو 
الحليب 
المعّزز؟

لون العالمية تطلق مجموعة PhotoReady Candid وتختار ملكة  شركة ري
جمال إسرائيل السابقة، چال چادوت وجًها إعالمًيا للحملة الدعائية

8
 :Antioxidant Concealer

3
 :Anti-Pollution Setting Powder

E
3

SHAPE
B-420

  Bio Protector

SHAPE
10

B-
420

كيف يعمل؟ 
GLP1

وأبًـا  أًمـا  أصبحتـم  كونكـم 
تخّليكـم  بالضـرورة  يعنـي  ال 
لألبـد.  النـوم  سـاعات  عـن 
مشـاكل النـوم لـدى األطفـال 
جـًدا  شـائعة  ظاهـرة  هـي 
ويعانـي منها معظـم األهالي. 
وبمـا أن النـوم ضـروري لتطـّور 
وأن  السـليم، خاّصـًة  الطفـل 
مـن خاللـه تحـدث الكثيـر من 

عمليـات النمـّو والتطـّور لديه، ومـن بينها إفراز هورمـون النمـّو، عملية تخزين 
الطاقـة الضروريـة للنمـو، التعامـل مـع المحّفزات التـي يتعّرض لهـا الطفل 

الذاكـرة. فـي  وترسـيخها  التعّلـم  وعمليـات  اليـوم  خـالل 

5-6
6

كيف نساعد الطفل على تطوير عادات نوم سليمة؟

 extra
care

  

”ليال طوڨ“ونومـًا هنيئـًا
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�ل�سرطان

على  و�مل���ح���اف���ظ���ة  �ل�������رتوي  �ىل  م���دع���و  �أن������ت  م���ه���ن���ي���اً: 
و�لت�سويف  �ل��ت��اأج��ي��ل  ل��ع��م��ل��ي��ات  ت��ت��ع��ر���س  ق���د  �ل���ه���دوء, 
�ل��ق��ل��ق  وت����وق����ع����ك يف  �ل�������س���رب  ت���ف���ق���دك  ول����ع����ر�ق����ي����ل 
�ل��ط��رف �الآخ��ر  ت��رتك  �ل��ري��اح, لكن ال  ت�����س��ارع  ع��اط��ف��ي��اً: ال 
تعتقد, كما  �سلبياً  لي�س  فاجلو  تر�ساه,  ال  ما  عليك  يفر�س 

�الن��������ت��������ب��������اه  ع������ل������ي������ك  ي������ح������ت������م  ل������ك������ن������ه   
متهل  �ل�سغوط,  من  لكثري  �ليوم  ه��ذ�  معر�س  �أن��ت  �سحياً: 
�سلمتك ت��ه��در  ق��د  �ل��ت��ي  �ل�سلبية  �الأج����و�ء  ك��ل  ع��ن  و�ب��ت��ع��د 

�ل�ساخبة,  �الأج�����و�ء  ع��ن  �الب��ت��ع��اد  يف  ت��رغ��ب  م��ه��ن��ي��اً: 
�ل���ت���ق���اط  وح��������اول  �أح�����������دً�,  ت���ت���ح���دَّ  وال  ������س����رتح 
�ال��������س�������ار�ت ب���ح���د����س���ك وجت�����ّن�����ب ب������دء �الأع�����م�����ال 
ع��اط��ف��ي��اً: �إن����ه ي����وم خم��ي��ب ل����لآم����ال, جت��ّن��ب �خل���لف 
ت�سمح  ال  و�الإره�������اق,  ب��ال��ت��وت��ر  ت�����س��ع��ر  ق���د  و�ل���ع���ن���اد, 
�ل�����س��ري��ك وب����ن  ب��ي��ن��ك  مب�����س��اك��ل  ي��ت�����س��ب��ب  �أن  الأح�����د 

���س��ح��ي��اً: ح�����اول ت��ن��ظ��ي��م وق���ت���ك وت���رت���ي���ب �أع��م��ال��ك 
�ل�سغط  ُي��ق��ّل��ل  �أن  ���س��اأن��ه  م��ن  ه���ذ�  �أه��م��ي��ت��ه��ا,  بح�سب 
�إجن��ازه��ا ع��ل��ى  �ل���ق���درة  وع���دم  �الأع���م���ال  ت��ر�ك��م  نتيجة 

�ال�سد

�لعذر�ء

�ل��ث��ور

�جلوز�ء

�حلمل

مبا  ف����خ����ورً�  ف��ت��ب��دو  و�أم�����ام�����ك,  ور�ءك  ت��ن��ظ��ر  م��ه��ن��ي��اً: 
�أجن������زت, ومب����ا ����س��ت��ط��ع��ت حت��ق��ي��ق��ه م���ن م���ق���اوم���ة, و���س��ط 
�سنتن  م����ن  �أك������ر  م���ن���ذ  ب���ه���ا  م������ررت  �ل���ت���ي  �ل���ع���و�����س���ف 
وتطور�ت  مميزة  ولقاء�ت  �حلبيب  مع  جميلة  حلظات  عاطفياً: 
�أنك  �إال  وتعززها,  �لرو�بط  خللها  توؤكد  �لقلب  لق�سايا  �سعيدة 
�ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على  �ملنا�سبة  �الت�ساالت  ببع�س  موعود 
���س��ح��ي��اً: ����س��ت��ف��د م���ن ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة �الأ����س���ب���وع ل��ل��ق��ي��ام 
على  وت�����س��اع��دك  ونف�سياً  �سحياً  تفيدك  ترفيهية  مب�ساريع 
�خل�����روج م���ن �أزم�����ة ���س��ح��ي��ة م��ع��اف��ى وم��رت��ف��ع �مل��ع��ن��وي��ات

�خل��لف��ات,  ون�سوب  �مل�ساكل  ح�سول  تنتظر  ال  مهنياً: 
�لطاقة  �ساحب  �أن��ك  تذكر  �الأ�سا�س,  يف  ح�سولها  �منع  بل 
�نفعاالتك  ت�سبط  �أن  �مل�ستح�سن  ومن  و�ملتوترة  �ل�سلبية 
حب,  ق�سة  �إىل  �جلدي  مو�ليد  باأحد  علقتك  تتحول  عاطفياً: 
فكلكما يتمتع بحب �حلياة �ل�ساخبة و�الأحا�سي�س �ملتاأججة
���س��ح��ي��اً: �إح����ذر ت���وت���رً� وت�����س��ن��ج��اً ي�����س��ود�ن �الأج�����و�ء, 
�إىل ج���دي���د, وق��د  ت��غ��ي��ري و�ن���ت���ق���ال  �أن�����ت ع��ل��ى ط���ري���ق 
متوقعة غ���ري  وب�������س���ورة  ف���ج���اأة  �الأم�����ر  ه����ذ�  ي��ح�����س��ل 

مهنياً: �حلو�ر هو �لطريقة �ملثلى لت�سل �إىل قر�ر�ت �سائبة 
و�ملعنوي �مل��ادي  �ل�سعيدين  على  بالنفع  عليك  تعود 

�الأمور,  �إىل بع�س  �ل�سريك بوجهة نظره  يقنعك  عاطفياً: 
فعليك �أن مت�سي معه وقتاً �أطول لت�سل �إىل �لنتائج �جليدة
�إىل  ي�ستدرجك  بعدما  �الأم��ور  الأ�سخف  تنفعل  �سحياً: 
�ملا�سي؟ درو���س  من  تتعلم  �أمل  تافهون.  �أ�سخا�س  ذلك 

على  حافظ  و�أم��و�ل��ك,  علقاتك  توظيف  يف  تت�سرع  ال  مهنياً: 
م��و�زن��ت��ك, و���س��ّح��ح بع�س �الأو����س���اع, وف��او���س  ����س��ت��ق��ر�ر 
تو�فقي  ح��ل  �إىل  �لتو�سل  با�ستطاعتك  وبليونة,  ب��و���س��وح 
عاطفياً: علقتك بال�سريك ت�سودها �لرومان�سية و�مل�ساعر �لرقيقة 
بتفاوؤل  �ل�سهر  هذ�  �إنهاء  على  �سممت  �أنك  وخ�سو�ساً  �ملتبادلة 
نف�سياً  ت��ري��ح��ك  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  �ل��ر���س��اق��ة  ���س��ح��ي��اً: 
وت�����س��اع��دك ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب��ك��ل م���ا ت��ري��د �إجن������ازه ب��ر�ح��ة

بن�سج ودبلوما�سية,  معها  تتعاطى  كثرية  �أحد�ث  تطر�أ  مهنياً: 
مهماً  تقدماً  وت�سجل  �سريعة,  بنتائج  ي��وح��ي  �ل��ع��ام  �جل��و 
ع���اط���ف���ي���اً: ت��ن�����س��ج��م م����ع ن��ف�����س��ك وم������ع �ل�������س���ري���ك, 
ت���ب���دو ج����ذ�ب����اً وم����غ����ري����اً, وت����ع����رف م���غ���ازل���ة ك��ب��رية 
ق��ل��ب��ك �إىل  �ل�����ف�����رح�����ة  ت�����دخ�����ل  ع�����ذب�����ة  و�أج��������������و�ء 

����س���ح���ي���اً: ي���ن���ت���اب���ك ����س���ع���ور ب���ال���ت���ع���ب و�الإره����������اق 
����س���ب���ب���ه ������س�����اع�����ات �ل����ع����م����ل �الإ������س�����اف�����ي�����ة ب��غ��ي��ة 
�حل�������س���ول ع���ل���ى م����دخ����ول ي����وؤم����ن ل����ك ح���ي���اة ك��رمي��ة

�س لقو �

�مليز�ن

�لعقرب

�جل���دي

�حل��وت

�ل����دل����و

�لتمكن  بغية  �سرورية  �جل��ي��دة  �لعمل  �أج���و�ء  مهنياً: 
م��ن �إجن����از �الأع���م���ال �مل��ط��ل��وب��ة م��ن��ك ب��ج��د�رة وجن��اح
�ملتغري�ت  من  �لكثري  حتمل  قد  ب�سيطة  �أم��ور  عاطفياً: 
�الأ���س��ا���س��ي��ة, ل���ذ� ع��ل��ي��ك ع���دم �ال���س��ت��ه��ت��ار ب����اأي �سيء
يتطلب  و���س��ع  يف  �ل�سحية  �أم���ورك  �أ�سبحت  �سحياً: 
�ملعاجلة يف  تتاأخر  فل  �الأو�ن,  فو�ت  قبل  �ل�سريع  �حلل 

الفت  ب�سكل  �ملفاو�سات  جمرى  ي�سّهل  ما  كل  توقع  مهنياً: 
باهرة جناحاتك  تكون  وت��و�ظ��ب  جتاهد  ما  وبقدر  فعًل, 

�ل�سعيد  على  مهّمة  نتائج  ترتك  �إيجابية  معطيات  عاطفياً: 
�لعاطفي, بانتظارك و�ل�سريك حت�سّن كبري ورمّبا مك�سب طارئ

ذر�عيك,  �أو  عنقك  يف  �الأمل  بع�س  ت��و�ج��ه  ق��د   : �سحياً: 
�سا�سة  �أم�����ام  ط���وي���ًل  �جل��ل��و���س  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ي��ك 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر, و�ل��ق��ي��ام ب��ال��ت��م��اري��ن �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��لزم��ة

م��ه��ن��ي��اً: م�����س��اري��ع ب��اجل��م��ل��ة ل��ك��ّن �ل��ن��ت��ائ��ج غ��ام�����س��ة, متهل 
�الأج���و�ء  ك��ان��ت  ح��ال  ويف  ع�سو�ئية,  ق����ر�ر�ت  تتخذ  �أن  قبل 
م��ري��ح��ة ل��ط��رح �أف��ك��ار م��ت��ط��ورة ف��ح��اول �ال���س��ت��ف��ادة م��ن ذلك 
عاطفياً: �سوء �لتفاهم مع �ل�سريك يولد م�ساعفات خطرية, لذ�, يف�سل 
للقيام بذلك  �لوقت  تاأتي �ملعاجلات هادئة و�أن حت�سن �ختيار  �أن 
���س��ح��ي��اً: ك��ن م��ع��ت��داًل يف �ن��ف��ع��االت��ك و�ب��ت��ع��د ع��ن �مل��و�ق��ف 
�لكافية �ل��ر�ح��ة  لنف�سك  توفر  وال  مهمًل  تكون  فقد  �حل��رج��ة, 

م��ه��ن��ي��اً: ق���وة ك��ب��رية وي���وم ه��و �الأف�����س��ل, ي��ت��ح��دث عن 
و�ساحب  �ل��ن��ج��م  ف��اأن��ت  وج��اذب��ي��ة,  م�����س��ّع��ة  �سخ�سية 
�الف������ك������ار �خل�����لق�����ة و�الب�������ت�������ك�������ار�ت �مل���م���ي���زة 
و�ل�سعادة,  و�لعذوبة  بالرومن�سية  مليئة  �الأجو�ء  عاطفياً: 
�ل�سو�ء  على  و�ملالية  �لعاطفية  �لهد�يا  �ليك  حتمل  فهي 
بالن�سبة  �الأهم  هي  �ل�سحة  �أن  د�ئماً  �لتفكري  عليك  �سحياً: 
�إليك لكي تبقى يف حال جيدة وتقوم بو�جباتك جتاه عائلتك

م��ه��ن��ي��اً: ت���ط���ر�أ م��ف��اج��اآت وت��غ��ي��ري�ت ت��ت��ع��ل��ق ب��اأو���س��اع��ك 
�ل��ث��ورة  �أو  �مل�����س��ت��ج��د�ت  م��ع  �ل��ت��اأق��ل��م  �إىل  وت��دع��وك  �ملهنية 
�لقا�سية  �ل���ظ���روف  ب��ع�����س  م���ن  �ل��ت��ح��رر  وحم���اول���ة  ع��ل��ي��ه��ا 
و�النفعاالت  و�لتملكية  �ل��غ��رية  م��ن  ح��ال��ة  تعي�س  عاطفياً: 
�لفاترة  و�حل��ي��وي��ة  �لطاقة  م��ن  �ل��ف��ارغ  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �ل�سديدة 
ت�سعر  �أو�����س����اع����ك  �����س���ت���ق���ر�ر  ع�����دم  ب�����س��ب��ب  ����س���ح���ي���اً: 
�أن  ح����اول  خم���اوف���ك,  �إىل  د�ع����ي  ال  ول��ك��ن  �ل��ق��ل��ق,  ببع�س 
ي��ك��ون ت��ف��ك��ريك �إي��ج��اب��ي��اً ف��ه��ذ� ����س���روري الإن���ه���اء �الأم����ور
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تقارير خاصة

عيادة  يف  م�����س��وؤول  مم��ّر���س  وه��و  ���س��ام��ر  دع��ي 
ممّر�سة  وهي  �سند�س  وزوجته  ع�سفيا  يف  كلليت 
م�ست�سفى  يف  للأطفال  �ملرّكزة  �لعناية  ق�سم  يف 
�نعا�س  جمال  يف  معتمدة  ومر�سدة  "هعيمق" 
�كيم  جمعّية  �أقامتها  �أم�سية  �إىل  و�لرئتن,  �لقلب 
ة.     �لتي تعنى باالأطفال ذوي �الحتياجات �خلا�سّ
�سمع  ح��ن  ب��امل��دع��ّوي��ن  مكتّظة  �لقاعة  وك��ان��ت 
�لقاعة.  مدخل  يف  جن��دة  وطلب  ���س��ر�خ  ف��ج��اأًة 
�ل�سر�خ  م�سدر  �إىل  �ل��زوج��ان  ت��ّوج��ه  وف���وًر� 
قادر  غري  عاًما,   40 نحو  يبلغ  �سخ�ًسا  ليجد� 
�أّن  �لزوجان  �أدرك  �ساحب.  ووجهه  �لتنف�س  على 
ب�سبب  للختناق  تعّر�س  يبدو  ما  على  �ل�سخ�س 
حاوال  ا  و�سويًّ �لتنف�س,  جمرى  �سّد  �لذي  �لطعام 
ينجح,  مل  �الأمر  �أّن  �ال  هيمليخ  بطريقة  �ل�سغط 
علمات  يبدي  ب��د�أ  �إذ  �ملري�س  حالة  و���س��اءت 
�لزوجان  ق��ام  �لوعي.  وفقد�ن  �لتام  �الختناق 
و��سل  وباملقابل  �إ�سعاف,  �سيارة  با�ستدعاء 
�أر�سّية  على  و�سعه  مّت  بحيث  �الإنعا�س,  عملّية 
على  بالتناوب  وقاما  �لهو�ء  جمرى  وفتح  �لقاعة 

�إح�سار  وطلبا  دقيقتن,  كل  للقلب  تدليك  �إجر�ء 
�لقاعة.     جهاز مزيل �لرجفان �لذي كان متوفًر� يف 
�لتح�ّسن  علمات  تظهر  ب��د�أت  تدريجي  وب�سكل 
تدليك  حم���اوالت  ع���ّدة  وب��ع��د  �ل�سخ�س,  على 
ب��د�أ  دق��ائ��ق,   6-8 ��ستمّرت  و�ل��ت��ي  للنعا�س 
جزئي.  ب�سكل  وع��ي��ه  و����س��رتج��اع  بالتنف�س 
وو�سل يف هذه �الأثناء طاقم جنمة د�وود �حلمر�ء 
�إىل حماوالت �الإنعا�س و�لتي  �إىل �ملكان و�ن�سمو� 
و�لذي  �ملري�س  مر�قبة  بجهاز  �إي�ساله  ت�سّمنت 
�أظهر ��سطر�ًبا يف معّدل �سربات �لقلب, و�إعطائه 
ربع  نحو  وبعد  وري��د.  وفتح  كهربائّية  �سدمة 
�مل�ست�سفى.      �إىل  نقله  ومّت  و�سعه  ��ستقّر  �ساعة 
�سكر  عن  و�حلا�سرون  �لعائلة  �أفر�د  يتوّقف  ومل 
�ل�سخ�س,  حياة  �أنقذ�  �لذين  �لر�ئعن  �لزوجن 
ممّر�س  �الأم�سية  يف  تو�جد  حّظه  حل�سن  �ل��ذي 
�سعر  وبدورهما  �الإنعا�س.  يف  ماهرين  وممّر�سة 
ا, وهما يو�سيان  �لزوجان كم كان ح�سورهما مهمًّ
الأّنه  �الأّويل,  �الإ�سعاف  تعلم  ب�سرورة  �جلميع 
حياة. �ن��ق��اذ  مم��ك��ن  ب�سيطة  ب��خ��ط��و�ت  ح��ت��ى 

الزوجان بشارات، ممرّض وممرّضة يف كالليت، ينقذان 
حياة شخص تعرّض لالختناق خالل أمسيّة لجمعيّة اكيم 

ع��ر���س د. ع��دن��ان زي��ن��ة, م��دي��ر ق�����س��م �ل��غ��دد 
زف��ول��ون,  �لطبي  �مل��رك��ز  يف  و�الأي�����س  �ل�سّماء 
�أب���ح���اًث���ا ه���اّم���ة �أج����ري����ت يف �ل��ق�����س��م وذل���ك 

خ�����لل م���وؤمت���ري���ن دول����ي����ن ك��ب��ريي��ن. 
�لعظام  له�سا�سة  �ل��دويل  �ملوؤمتر  يف  عر�س 
�أو����س���اط  و���س��ف ح��ال��ة وم��ع��ط��ي��ات يف 
ف�سفور  م�ستويات  مع  �لبالغن  �الأ�سخا�س 
�لبول  يف  ف�سفور  وم�����س��ت��وي��ات  متدنية 
حتى  �حل��ال��ة  ن�سر  ومّت  ن�سبيًّا.  مرتفعة 
ح�سدت  �أن  ب��ع��د  �ل��ط��ب��ي��ة,  �الأدب���ي���ات  يف 
خا�سّيتها.   ب�����س��ب��ب  و����س��ًع��ا  �ه��ت��م��اًم��ا 
بن  بالتعاون  �ملعطيات  جمع  مّت  قد  وكان 
طاقم ق�سم �لغدد �ل�سّماء يف زفولون, و�لذي 
مديرة  �ليزبيتا,  �أون  ب��ار  د.  حينها  �سّم 
�لتقاعد,  �إىل  خرجت  و�لتي  حينها,  �لق�سم 
ود. نوجا مئور روجن من م�ست�سفى رمبام. 
عدنان  د.  قبل  من  عر�س  �الإ�سايف,  �لبحث 
زفولون,  يف  �ل�سّماء  �لغدد  ق�سم  من  زينة 
�الأوروبية  للجمعّية  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  يف 
ل��ل��غ��دد �ل�����س��ّم��اء, وت��ن��اول ع��لج �ل�����س��ك��ري من 
�الأط���ر�ف.     �سخامة  مر�سى  �أو���س��اط  يف   2 ن��وع 

قسم الغدد الصمّاء يف كالليت يف املركز الطبي زفولون 
أبحاًثا هامّة يف مؤتمرين دوليني كبريين يعرض 




