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العالم"  املسيح  نور  "ليضئ 
الكرك  م��ل��ع��ب 
ي����ك����ت����س����ي 
بالعشب االخضر 

ال���ن���اص���رة بعد جهود رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني ...
ت���س���ت���ع���د 
الس��ت��ق��ب��ال 
أول  مظاهرة 
الكربى  أي���ار 
السبت ي��وم 

املجيد  ال��ف��ص��ح  ب��ع��ي��د  اح��ت��ف��ل��وا 
القيامة رج��اء  على  شهداء  وارتقوا 

اع�����ت�����داءات إره���اب���ي���ة ت��ط��ال 
ك��ن��ائ��س وف����ن����ادق س��ري��ان��ك��ا 
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ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ش��ف��اع��م��رو ال���ش���ع���ان���ني  اح���ت���ف���ال وم����س����رة أح�����د 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعاناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������ام

ف��������������������اك��������������������س04-9862725
ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك: اي����م����ان ح��اي��كت������������ل������������ف������������ون076-5400464

الأطفال  اأح��وال  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  تفقد 
ال��ذي  ال��رب��ي��ع  م�����ش��روع خم��ي��م  امل��دار���س يف  يف 
القى  ,ح��ي��ث  ي��و���ش��ف��ن  ي��ا���ش��ر  ال�����ش��ي��د  ي��دي��ره 
ال�شعادة  خاللها  من  متنى  كلمة  البلدية  رئي�س 

,كما  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وامل��ت��ع��ة  ل��الأط��ف��ال 
عدد  ب��زي��ادة  البلدية  رئي�س  الأط��ف��ال  وط��ال��ب 
اي����ام امل��خ��ي��م وب��ع�����ش��ه��م ع���ر ع���ن ���ش��ع��ادت��ه 
املربيات  وج��ه��ود  بالفعاليات  احل�شور  ام��ام 

رئيس البلدية والقائم بأعماله جريس حنا ومدير املشروع  
ياسر يوسفني يتجولون بني األطفال يف مخيم الربيع 

عر�شان  ال�شيد  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  جهود  اثمرت   
يا�شن اخلمي�س املا�شي عن انطالق العمل مبلعب الكرك 
مللعب  ليتحول  ال�شطناعي  بالع�شب  تغطيته  وبداية 
ليكون   , والفئات  ال�شرائح  , عملي يخدم جميع  ع�شري 
ان  البلدية  رئي�س  اأكد  وقد   , �شفاعمرو  يف  الول  امللعب 
واهلها  �شفاعمرو  وان  فقط  البداية  هو  امل�شروع  هذا 
المور  كافة  توفري  اجل  من  عديدة  م�شاريع  �شي�شهدون 
الوقت  تق�شية  تتيح  التي  واملرافق  ال�شا�شية  احلياتية 
 . املدينة  خل��ارج  لل�شفر  ال�شطرار  دون  مثمر  ب�شكل 
كارم  ال�شيد  البلدية  يف  الريا�شة  ق�شم  رئي�س  بارك  وقد 
الريا�شة  العمل بامل�شروع موؤكدا ان ق�شم  �شبح انطالق 
واتاحته  مثمر  ب�شكل  امللعب  لتفعيل  عمل  برنامج  و�شع 
امام املواطنن , ا�شافة اىل اقامة مواجهات دوري رم�شان 
بامللعب , المر الذي �شيزيد الثارة واملتعة لدى اجلميع .

بعد جهود رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني ...

ملعب الكرك يكتسي بالعشب االخضر 

اع��ت��ق��ل��ت ق���وات م��ن ال�����ش��رط��ة م�����ش��اء ال��ث��الث��اء ,رج��ل��ن من 
الهريوين. م��ن  ك��ب��رية  كمية  ح��ي��ازة  ب�شبهة  ط��م��رة  م��دي��ن��ة 

الثالثاء  ليلة  تفتي�س  :"خالل  جاء  ال�شرطة  عن  �شادر  بيان  ويف 
�شعرها  الهريوين  خمدر  من  كغم   35 على  العثور  مت  طمرة  يف 
يقدر ب50 الف �شيقل , ومت اعتقال �شاحب املنزل )51 عاماً(.
متواجًدا  كان  عاماً(   50( اخر  �شخ�س  ال�شرطة  واعتقلت  كما 
ملحكمة  امل�شتبهن  ب��ت��ق��دمي  ���ش��ت��ق��وم  ال�����ش��رط��ة   , امل��ك��ان  يف 
. التحقيق  ا�شتكمال  حتى  اعتقالهما  لتمديد  عكا  يف  ال�شلح 

ض�����ب�����ط رج�������ل�������ني م��������ن ط����م����رة 
ال��ه��روي��ن م���ن  ك��غ��م   35 ب��ح��وزت��ه��م��ا 

و�شلطة  ال��زراع��ة  ووزارة  لل�شرطة  م�شرتك  ن�شاط  خ��الل 
اللحوم  م��ن  ط��ن   5 �شبط  مت  ال��ث��الث��اء,  م�شاء  ال�شرائب 
ال��ف��ا���ش��دة وال��غ��ري ���ش��احل��ة ل���الأك���ل  يف اح����دى امل��ح��الت 
والتحقيق  اللحوم  م�شادرة  مت  وقد   , مندا  كفر  يف  التجارية 
م��ع ���ش��اح��ب امل��ح��ل ال����ذي ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 40 ع��ام��ا.

ضبط 5 طن من اللحوم الفاسدة يف كفرمندا  

بالتعاون  التحريات  لل�شرطة ووحدة  ن�شاط  خالل 
احباط  مت  الردن  غ��ور  منطقة  يف  اجلي�س  م��ع 
حيث   , للبالد  الردن  م��ن  م�شد�س   31 تهريب 
يقوم  �شخ�س  وج���ود  ال�����ش��رط��ة  رج���ال  لح���ظ 
ال�شرائيلية  ل��الأرا���ش��ي  كبرية  حقيبة  بتهريب 
باقة  م��ن  ع��ام��اً(  �شابن)30,32  اع��ت��ق��ال  ومت 
تهريب  اأج��ل  من  احل��دود  قرب  و�شال  قد  الغربية 

ال�شلحة". ع�شرات  بداخلها  كان  التي  احلقيبة 
�شابن  اع��ت��ق��ال  مت  ال�����ش��اب��ن  اع��ت��ق��ال  ب��ع��د 
كانا  ال��غ��رب��ي��ة  ب��اق��ة  م���ن  اخرين)25عاماً( 
ب��ان��ت��ظ��اره��م��ا ب�������ش���ي���ارة اخ������رى م����ن اأج����ل 
. ب�شيارتن  ال���ش��ل��ح��ة  وت��ه��ري��ب  م�شاعدتهما 
للمحكمة  امل�شتبهن  ب��ت��ق��دمي  ق��ام��ت  ال�����ش��رط��ة 
. التحقيق  ا�شتكمال  حتى  اعتقالهم   متديد  ومت 

إحباط عملية تهريب أسلحة من  األردن
نافقة  ح���وت  ان��ث��ى  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  الث���ن���ن,  ي���وم  مت 
قرب  ���ش��اط��ئ  اىل  الأم�����واج  قذفتها  م���رت,   4.6 ب��ط��ول 
الطبيعة  �شلطة  واأعلنت  حيفا.  منطقة  يف   , دور  بلدة 
�شاديه  رومت  البحرية,  الوحدة  مفت�س  اأن  واحل��دائ��ق, 
ال��ن��اف��ق. احل����وت  ووج����د  ال�����ش��اط��ئ  اإىل  و���ش��ل  ق���د   ,
بالتعاون  الطبيعة  �شلطة  طواقم   " فاإن  البيان  وبح�شب 

عملت  ال��ث��دي��ات,  وم�شاعدة  وال��ع��ل��وم  الأب��ح��اث  م��رك��ز 
نقلها  ب��ه��دف  احل���وت,  ان��ث��ى  جيفة  لإخ����راج  امل��ك��ان  يف 
نفوقها".  اىل  اأدت  التي  الأ�شباب  ودرا���ش��ة  للت�شريح, 
يوم  اأعلنت  قد  واحلدائق  الطبيعة  �شلطة  كانت  ذلك,  اىل 
الأربعاء املا�شي, انه مت العثور على �شمكة قر�س نافقة بطول 
مرتين ون�شف املرت, بعد ان علقت يف �شباك �شياد يف �شاطئ 
الزيب, يف اجلليل الغربي, خارج منطقة املحمية الطبيعية.
وح�����اول ال�����ش��ي��اد اط����الق ���ش��راح��ه��ا م���ن ال�����ش��ب��اك, 
نهاريا,  ���ش��اط��ئ  اىل  فنقلها  ذل���ك,  يف  ينجح  مل  لكنه 
الطبيعة  ل�شلطة  البحرية  ال��وح��دة  مبفت�س  وا�شتعان 
بعمليات  القيام  ح��اول  ال��ذي  غ��وري,  منور  واحل��دائ��ق 
ان��ع��ا���س ل�����ش��م��ك��ة ال��ق��ر���س, ل��ك��ن��ه ف�����ش��ل يف ان��ق��اذه��ا.

يف  ال��ن��ا���ش��رة  راه��ب��ات  دي��ر  راه��ب��ات  بح�شور 
الأب  ق��د���س  ال��ب��ط��ري��رك��ي  وامل��دّب��ر  �شفاعمرو 
ف���وؤاد داغ��ر والأب  ب��ح��وث وال��ك��ن  ان��دراو���س 
م�شاء  مت��ت  اله���ايل  م��ن  وامل��ئ��ات  ك���رزم  اي��ل��ي 
دائ��م  ب�شكل  ال��راه��ب��ات  دي��ر  ا���ش��اءة  ال��ث��الث��اء 
قائمة  �شباب  امل�����ش��روع  اإىل  وب���ادر  وخ��ا���س. 
بعر�س  احل��ف��ل  واف��ُت��ت��ح  بلدنا".  "اإ�شالح 

ثم  م�شكورًا,  امل�شيحي  للك�شاف  جميل  ك�شفي 
القائمة  باإ�شم  الر�شمي  الناطق  من  كل  حتدث 
اليا�س  ن���زار  ال��ب��ل��دي��ة  وع�����ش��وي  ب��اب��ا  زاه���ر 
من  ومعايدة  بتحية  واختتم  ارم��ل��ي.  وع��ام��ر 
املبادرين  �شكر  ال��ذي  بحوث  ان��دراو���س  الأب 
ولقت  النا�س.  قلوب  النور  يغمر  ان  اىل  ودعا 
الهايل. وعموم  احل�شور  لدى  التقدير  اخلطوة 

"ل��ي��ض��ئ ن����ور امل��س��ي��ح ال��ع��ال��م" 

العثور على جيفة انثى حوت على شاطئ قرب حيفا 



وكل عام وأنتم بخير
عيد فصح مجيد



   

קרן גרוס
 קרן הנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס

 לקידום חיילים משוחררים

أ�ف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد التعليم العا�

وطاقم ا�دارة وا�ركزين 

 Happy
Easter

زيارة



ضرب المدفع..
في واحد مش رح يدفع!

كل ساعة رح يضرب المدفع بكل فرع 
والشاشات عند صناديق الدفع رح تختار رقم الصندوق اللي

رح يربح سّلة مشترياتة هدية!
رابح واحد • كل سيعة • بكل فرع

الحملة من 25.4 حتى 6.5

يركا � نتسيرت عيليت

 فرع يركا | م.ص. يركا | هاتف: 9600-906-04 |  فرع نتسيرت عيليت | م.ص. ”ج“ هعاڤودا 1 | هاتف: 9700-906-04 | جدونا في 

وقت.  أي  في  الحمالت  تحديد  و/أو  إنهاء  و/أو  بتغيير  الحق  لنفسها  تحفظ  مركازا  شبكة  الحملة،  لشروط  خاضع   @ 
ال يوجد بيع بالجملة. ا�عالن مصاغ بلغة المذكر ولكنه موّجه للرجال والنساء على حد سواء. الخطأ وارد.
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الأول  مظاهرة  ل�شتقبال  ومنطقتها,  النا�شرة  يف  املكثفة  ال�شتعدادات  تتوا�شل 
ني�شان   27 القريب  ال�شبت  ي��وم  النا�شرة  يف  �شتجري  ال��ت��ي  ال��ك��رى,  اأي���ار  م��ن 
زي��اد  توفيق  ���ش��ارع  م��ن  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  يف  و�شتنطلق  ال��ن��ا���ش��رة,  يف 
يف  اأ�شا�شية  م��ف��ارق  يف  الأرب��ع��اء  فجر  منذ  الع�شرات  وق��ام  ال��ع��ن.  �شاحة  وحتى 
فيما  للم�شرية,  ال��دع��وة  وبطاقات  ال���ورود  بتوزيع  وعيلوط  والرينة  النا�شرة 
اأي��ار. من  الأول  يف  ال��ورود  بتوزيع  البالج  اأنحاء  جميع  يف  ال�شبيبة  ك��وادر  �شتقوم 
ووفق بيان �شادر عن احلزب ال�شيوعي واجلبهة يف النا�شرة جاء:" حتول مقر احلزب 
اأ�شبوعن اىل خلية نحل تعمل على مدار  اأكرث من  النا�شرة منذ  ال�شيوعي واجلبهة يف 
ال�شاعة, للتح�شريات للمظاهرة التقليدية الكرى, التي عرفتها �شوارع النا�شرة منذ ما 
يزيد عن 80 عاما. واأبرزها املظاهرة ال�شدامية التي وقعت يف املدينة يف العام 1958 
حينما حاول بولي�س احلكم الع�شكري منع املظاهرة, فكان الرد يومها كما يجب, مبواجهات 
بطولية. يومها كان الهتاف التاريخي: "النا�شرة يا ركن اجلليل فيكي البولي�س مدحديل", 
ومت الزج باأكرث من 400 �شيوعي ووطني يف �شجون احلكم الع�شكري لأ�شهر طويلة".
اأي�ًشا:" وجتري ال�شتعدادات يف خمتلف مناطق البالد, لتاأمن �شفريات منظمة  وجاء 
نحو امل�شرية الكرى, ويتوجه املنظمون اىل كافة املناطق بالأخذ بعن العتبار حركة 
العري,  الف�شح  اأي��ام  اآخ��ر  ي�شادف  ال��ذي  ال�شبت,  يوم  يف  املتوقعة  الن�شطة  ال�شري 
املحددة" ال�شاعة  يف  زياد  توفيق  �شارع  يف  اللتقاء  نقطة  اىل  الو�شول  �شمان  اأجل  من 

امل�شلين  اح��ت��ف��ال  وع��ن��د  امل��ا���ش��ي  الأح����د  ���ش��ب��اح  يف 
ثالث  يف  انفجارات  خم�شة  وقعت  املجيد  الف�شح  بعيد 
اآخ��ران  موقعان  يتعر�س  اأن  قبل  فنادق  وثالثة  كنائ�س 
�شرييالنكا يف  خمتلفة  ب��ل��دات  يف  م�شابهة  لن��ف��ج��ارات 

يف  كولومبو,  بالعا�شمة  الكني�شتن  واإحدى  الفندقان  ويقع 
كولومبو,  �شمايل  نيجومبو  يف  الأخرى  الكني�شة  تقع  حن 
)�شرق(. باتيكالوا  يف  تقع  ثالثة  كني�شة  اإىل  بالإ�شافة 

الإره������اب������ي  ال���ع���م���ل  ه������ذا  ����ش���ح���ي���ة  راح  وق������د 
ج����ري����ح. و500  ق����ت����ي����ل   300 م������ن  اأك����������رث 
ال�شلطات  ف��ر���ش��ت  الن��ف��ج��ارات,  �شل�شلة  اأث���ر  وع��ل��ى 
حجبت  كما   , �شاعة   12 مدة  للتجوال  حظرًا  ال�شريالنكية 
الرتا�شل. وخدمات  الرئي�شية  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

وقت  يف  اأعلن  �شريالنكا,  يف  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير 
اإن  وقال  التفجريات,  عن  امل�شوؤولن  هوية  حتديد  لحق 

اإرهابي من جماعات متطرفة". "عمل  التفجريات 
اأن  ���ش��ري��الن��ك��ا  يف  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت  ح��ن  يف 
انتحارية  هجمات  ك��ان��ت  ال��ت��ف��ج��ريات  معظم 
ن��ف��ذت��ه��ا ع��ل��ى الأرج�������ح ج��م��اع��ة واح�����دة.
بالقب�س  حم��ل��ي��ة  اإع�����الم  و���ش��ائ��ل  واأف������ادت 
حن  يف  ال��ت��ف��ج��ريات,  يف  م�شتبهن   7 ع��ل��ى 
اأث���ن���اء م��داه��م��ة م��ن��زل  3 ع�����ش��ك��ري��ن  ق��ت��ل 
ك��ول��وم��ب��و. ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ب���ه���م  مل�����ش��ت��ب��ه 
ال��ب��وذي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  ذات  ���ش��ري��الن��ك��ا  وت�����ش��م 
من  �شخ�س  مليون   1.2 من  كاثوليكية  اأقلية 
ن�شمة. مليون   21 البالغ  ال�شكان  عدد  اإجمايل 
���ش��ك��ان  م����ن   70% ال����ب����وذي����ون  وي�����ش��ك��ل 
ال��ه��ن��دو���س  م����ن   12% ج���ان���ب  اإىل  ����ش���ري���الن���ك���ا, 
امل�����ش��ي��ح��ي��ن. م���ن  و7%  امل�����ش��ل��م��ن  م���ن  و10% 
ولح������ًق������ا اأع�����ل�����ن ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س الإره������اب������ي 
���ش��ري��الن��ك��ا يف  ال����ت����ف����ج����ريات  ع����ن  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه 

دول  رعايا  ا�شتهدف  الذى  الهجوم  "منفذو  م�شدر  وقال 
التحالف والن�شارى فى �شريالنكا من مقاتلي تنظيم داع�س".

وق���ام���ت ال�����ش��ل��ط��ات الأم���ن���ي���ة ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة ي��وم 
بتورطهم  لال�شتباه  �شخ�س   40 بتوقيف  ال��ث��الث��اء, 
ال��ت��ح��ق��ي��ق. ره�����ن  اإي����داع����ه����م  ومت  ال���ت���ف���ج���ريات  يف 

ال�شريالنكية  اأون����الي����ن(  )ت���امي���ز  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
قوله  ج��ان��ي��ك��ارا  روان  ال�����ش��رط��ة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ع��ن 
حاليا  ي��خ�����ش��ع��ون  امل��ت��ه��م��ن  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا   26 اإن 
اجل��ن��ائ��ي��ة. ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ات  ادارة  ق��ب��ل  م���ن  للتحقيق 

احتفلوا بعيد الفصح املجيد وارتقوا شهداء على رجاء القيامة
اعتداءات إرهابية تطال كنائس وفنادق سريانكا 

الناصرة تستعد الستقبال مظاهرة 
السبت ي���وم  ال��ك��ربى  أي���ار  أول 
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اأب��و  امل��رح��وم  الأخ���ري  م��ث��واه  اإىل  م��وؤّخ��ًرا  �ُشيِّع 
الأم����ن رم����زي اأب����و رح��م��ة ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز ٧٥ 
مكتب  فَتح  عندما  الأم��ن  اأب��و  اأت��ذّك��ر  واإّن  عاًما, 
امل��ح��ام��اة, يف ح��ي ب��اب احل��وا���ش��ل ب��ال��ق��رب من 
اأوائل  من  كان  اأنه  واأعتقد  زيتون",  اأبو  "بوظة 
�شفاعمرو.  يف  مكتًبا  فتحوا  الذين  ال�شفاعمرين 
القانون  يف  واملعرفة  بالذكاء  املرحوم  متّيز  لقد 
ق�شايا  ع��ن  دائ���ًم���ا  داف����ع  ال��ب��ل��دي,  وال��ن�����ش��اط 
معه  اختلفنا  ق��د  كنا  واإن  املختلفة,  املظلومن 
�شر�ًشا  ا  معار�شً كونه  حملية,  �شيا�شية  فرتة  يف 

اأبي  املرحوم  بلدية  لإدارة 
وتعمق  وفح�س  فت�س  ح�شن.  منر  اإبراهيم  حامت 
العمل  على  ة  خا�شّ ورّك��ز  وامللفات,  الق�شايا  بكل 
ف�شلّية  �شحيفة  اأ�شدر  من  اأول  وُيعتَر  البلدي, 
هامة.  حملية  موا�شيع  فيها  ن�شر  �شفاعمرو,  يف 
والّتحليق  التيار,  �شد  َي�شَبح  اأن  الأمن  اأبو  اختار 
مواقفه,  ع��ن  اأب����ًدا  ي��ت��ن��ازل  مل  ال�����ش��رب.  خ���ارج 
كّنا على  ب��ه, رمب��ا  ي��وؤم��ن  م��ا  ق��ول  م��ن  يَخف  ومل 
ه��و حب  م��ا جمعنا  ل��ك��ن  ال��ع��ك�����س,  ح��ق ورمب���ا 
يلتزم  اأن  اأب��ى  كما  العامة,  وامل�شلحة  �شفاعمرو 
قامو�شه.  من  الكلمة  ه��ذه  �شطب  لأن��ه  ال�شمت, 
الن��ق��الب  وراء  ال����ّراح����ل  ك����ان  احل��ق��ي��ق��ة,  يف 
هاّمة  حقبة  يف  حَدَث  الذي  الأبي�س  الدميوقراطي 
من تاريخ �شفاعمرو, ا�شتخدم قلمه ك�شالٍح فكرّي, 
والتجاأ اأحياًنا اإىل الق�شاء, اإذا اقت�شى الأمر. حتّدى 
اجلميع ب�شّدة حبه وع�شقه ل�شفاعمرو, من منطلق 
حر�شه على اأهمية الإدارة ال�شليمة يف موؤ�ّش�شاتها. 
هلل  فالكمال  املوؤقت,  لل�ّشقوط  معر�س  اإن�شان  كل 
جم��ّدًدا  تنه�س  متى  تعرف  ال��رج��ال  لكن  وح��ده, 
لإن�شاف  الم��ن  اأب��ي  عن  اأكتب  الرماد.  حتت  من 
ال�شماوية,  الخ���دار  اإىل  غ��ادرن��ا  ال��ذي  ال��راح��ل, 
عر�شه  على  اجلال�س  مع  ح�شاب  يف  الدخول  حيث 
عدله..  ميزان  اأم��ام��ه  اهلل  ع  ي�شَ عندما  املقد�س, 
رحمك اهلل يا اأبا الأمن, املحامي رمزي اأبو رحمة, 
فالعباءة ال�شوداء ل تليق لكل واحد بل للبع�س ..

م����������������������وق����������������������ف
امُلعاِرض    رحمة  أبو  رمزي  املحامي 

)زاي������������������د خ����ن����ي����ف����س(

املطمئنة  النف�س  ايتها  تنزيله:"يا  حمكم  يف  قال 
يف  فادخلي  مر�شية  را�شية  رب��ك  اإىل  ارج��ع��ي 
العظيم اهلل  ���ش��دق  جنتي",  وادخ��ل��ي  ع��ب��ادي 

املاأ�شوف  وفاة  بنباأ  واملنطقة  �شفاعمرو  فجعت 
اأبو  خنيف�س,  كمال  �شالح  املرحوم  رحيله  على 
ناهز  عمر  ع��ن   ,18.4.19 اخلمي�س  وج���دي, 
ال�شتن عاما, ولقد راأيت من واجبي اأن اأقول كلمة 

حق ووفاء لإن�شان متيز ب�شفات حميدة 
النا�س  وحمبة  التوا�شع  وبخا�شة 
واجلد لك�شب لقمة العي�س احلالل وكان 
وال�شغري  الكبري  اح��رتم  اخللق  دمث 
فكان حمط احرتام اجلميع. ربى اأ�شرة 
الأبناء نعتز ونفتخر بهم يف  كرمية من 
�شلف. خلري  خلف  خري  وهم  املجتمع, 
 لي�س هناك اأق�شى من فراق الأحبة عندما 
يغيبهم املوت, فهم يرحلون عنا ج�شدا 
ال ان ذكراهم تبقى را�شخة يف اذهاننا 
املبكر.  ورحيلهم  فقدانهم  مرارة  نعان 
العن  يف  ت��رك  وج���دي,  اأب��ا  رحيل  ان 
والكلمات  غ�شة,  القلب  ويف  دم��ع��ة 
تبقى  ان��ه��ا  ال  م��ع��رة  ك��ان��ت  م��ه��م��ا 
ول  حقه,  املرحوم  ايفاء  عن  عاجزة 
حق  ف��امل��وت  اهلل  ير�شي  م��ا  ال  نقول 
وق���دره. اهلل  بق�شاء  م�شلمن  را���ش��ن  ون��ح��ن 
عائلتي  افراد  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  بالأ�شالة 
اتقدم باحر التعازي اىل الأقارب والن�شاب �شائلن 
رحمته  بوا�شع  الغايل  فقيدنا  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل 
وان ي�شكنه ف�شيح جنانه وان يلهمنا جميعا جميل 
راجعون. اليه  واإن��ا  هلل  واإن��ا  وال�شلوان  ال�شر 

ك��ل��م��ة وف�����اء ب��ح��ق امل����رح����وم ص��ال��ح 
ك����م����ال خ���ن���ي���ف���س، أب�������و وج�����دي
ب����ق����ل����م: ش����ف����ي����ق م�����زي�����د خ��ن��ي��ف��س

ومن  كثريًا  املطالعة  اأحب  اأزال  ول  كنت  
كانت  عربية  الكتب  قراءة  على  املدمنن 
كل  بقراءة  اأهتم  اأزال  ول  اأجنبية.  اأم 
ب�شكل  الفل�شطيني   بالتاريح  يتعلق  �شيء 
لكني  خا�س.  ب�شكل  فل�شطن  واأدباء  عام 
مولعاً  كنت  ال�شباب  اأيام  يف  باأن  اأعرتف 
رواي��ات  �شيما  ول  ال��رواي��ات,  ب��ق��راءة 
وقراأت    . هوغو  فكتور  الفرن�شي  للكاتب 
بع�س   الزمنية  احلقبة  ت��اك  يف  اأي�����ش��ا  
بوند  جبم�س  بطلها  كان  التي  الروايات 
فكتور  رواي��ات  قراة  حمبي  من  اأن  ومبا 
)البوؤ�شاء(   روايتي  ق��راأت  حيث  هوغو 
اأي�شاً  و���ش��اه��دت  ن��ون��ردام(  و)اأح����دب 
كل  ت��ذك��رت  ال��رواي��ت��ن,  ع��ن  الفيلمن 
ت�شتعل  النار  كانت  كيف  اأرى  واأن��ا  هذا 
من  تعتر  التي  ن��وت��ردام  كاتدرائية  يف 
العا�شمة  بها  تتميز  ات��ي  الأم��اك��ن  اأه��م 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��اري�����س. ت��ذك��رت زي��ارت��ي 
بنيت  التي  التاريخية  الكاتدرائية  لهذه 
يزورها  وال��ت��ي  ع�شر,  ال��ث��ان  ال��ق��رن  يف 
امل�شتحيل  ومن  �شنوياً,  ال�شياح  مالين 
بزيارة  لباري�س  �شائح  اأي  يقوم  ل  اأن 
)اأحدب  فيلم  وتذكرت  الكاتدرائية.  هذه 
نوتردام( الذي مل يكن يحتوي على م�شهد 
موؤخرًا  وق��ع  امل�شهد  ه��ذا  لكن  للنريان, 
�شينمائية. ولي�شت  حقيقية  ب�����ش��ورة 

اح��رتاق  من  كثريًا  ت��اأث��روا  الفرن�شيون 
كله  وال��ع��امل  ال��ت��اري��خ��ي.  امل��ع��ل��م  ه���ذا 
غ�����ش��ب لح����رتاق ال��ك��ات��درائ��ي��ة لأن��ه��ا 
جمع  مت  ي��وم��ن  وخ���الل  ع��امل��ي.  ت���راث 
ت��رع��ات ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار ي���ورو لإع���ادة 
اليوم  والعامل  كانت.   كما  الكاتدرائية 
قد  ن��وت��ردام  كاتدرائية  اأن  حقيقة  اأم��ام 
عما  بعد  ال�شبب  ي��ع��رف  ومل  اح��رتق��ت 
بفعلتهم  قاموا  اأ�شخا�س   هناك  كان  اإذا 
ب�شرياً. خ��ط��اأ  ك��ان  احل��دث  اأن  اأم  ه��ذه 
ا�شتعلت  كيف  يعرف  ل  العامل  كان  اإذا 
لكنه  ن��وت��ردمت,  ك��ات��درائ��ي��ة  يف  ال��ن��ريان 
ال�شخرة  قبة  حرق  وراء  يقف  من  يعرف 
 .1969 ع����ام  الأف�������ش���ى  امل�����ش��ج��د  يف 
وم�����اذا ف��ع��ل ال���ع���امل ع��ن��دم��ا اأق���دم���ت 
 132 اأك���رث م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى ت��دم��ري 
ومدر�شة  م�شجد  بينها  من  اأثرًيا  معلًما 
يف  ك��ام��ل  ب�شكل  تدمريها  مت  تاريخية, 
 .1967 ع���ام  ب��ال��ق��د���س  امل��غ��ارب��ة  ح��ي 
العامل  ت��ذك��ري  م��ن  ب��د  ل  ال�شدد  ه��ذا  يف 
الثامن  يف  العاملي"  الرتاث  "يوم  بوجود 
ع�شر من اأبريل/ني�شان  من  كل عام, وهو 
منظمة  قبل  من  اإق���راره  مت  ال��ذي  اليوم 

اأجل حماية الرتاث  العاملية من  اليون�شكو 
اإقراره  ومت  العامل  دول  كافة  يف  الإن�شان 
على  ب��ن��اًء   1983 ع��ام  ب��داي��ة  ر�شميا 
اإ�شرائيل  بينها  ومن  دول  وقعتها  اتفاقية 
تلزم  الإتفاقية  هذه  اليون�شكو,  منظمة  مع 
الرتاثية  امل��واق��ع  على  باحلفاظ  ال��دول 
والعلم   "اليوني�شكو"  فاأين  والأث��ري��ة, 
الفل�شطينية؟ بالآثار  اإ�شرائيل  فعلته  مما 

ت�شبب  ال��ذي  م��ن  اأي�����ش��اً  ي��ع��رف  ال��ع��امل 
ال��ع��راق  يف  الأربعن"  بتفجري"مرقد 
من  جنديا   40 رف��ات  ي�شم  كان  وال��ذي  
خالل  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  اخلليفة  جي�س 
عام  النهرين  بن  ما  لبالد  الإ�شالمي  الفتح 
ال�شبب يف  638. والعامل يعرف من  كان 
بغداد,  متحف  يف   العراقية  الآث��ار  تهب 
ت��ذم��ره ملا  م��ث��ل  ال��ع��امل  ي��ت��ذم��ر  مل���اذا مل 
انق�س   عندما  الكاتدرائية,  له  تعر�شت 
وب��داأوا  بغداد   متحف  على  الهمجيون  
ا�شتطاعوا تدمريه ونهب بع�س  ما  بتدمري 
العامل  ي�شهد  ح�شارة  نهب  حمتوياته, 
بها  تعتز  التي  احل�شارات  اأوىل  من  اأنها 
اأمام  العامل  هذا  فعل  ماذا  لكن  الب�شرية. 
اأم��ام  وال��ن��ه��ب   التدمري  مل�شاهد  روؤي��ت��ه 
توازي  فعله   ردات  تكن  ومل  الكامريات, 
الكاتدرائية. يف  جرى  ما  على  فعله  ردة 

وم����اذا ع��ن امل��ع��امل الأث���ري���ة ال��ت��ي مت 
املثال  �شبيل  على  �شوريا,  يف  تدمريها 
بالإمكان  يعد  مل  الذي  الزور,  دير  متحف 
فيه  الأثرية   القطع  اآلف  م�شري  معرفة 
الأوىل,  احلجرية  الع�شور  اإىل  تعود  التي 
اإ�شافة اإىل ممالك الع�شور الرونزية التي 
تل  “ماري-  مملكة  عر�شها  على  ترتبع 
البوكمال  مدينة  من  القريبة  احلريري” 
من  اأكرث  على  امللكي  ق�شرها  يف  ُعرثرِ  التي 
بالكتابة  خمطوط  طيني  لوح  األف   20
“ترقا-  ممالك  اإىل  اإ�شافة  امل�شمارية, 
ال�شيخ  تل  كاتليمو-  و”دور  الع�شارة” 
بالع�شور  مرورًا  “بقر�س”,  حمد” واآثار 
وال��روم��ان��ي��ة.  ال��ي��ون��ان��ي��ة  الهلن�شتية 
منطقتنا  يف   " ع���رب���ي:  ك���ات���ب  ي���ق���ول 
كانت  و���ش��وري��ا  ال��ع��راق  يف  وخ�شو�شا 
ذكرت  وكلما  الإن�����ش��ان,  التاريخ  بداية 
اأن  اإىل  ي�شار  ال��راف��دي��ن,  ب��الد  ح�شارة 
الأوىل  وج���وده  ب�شمة  و���ش��ع  الإن�����ش��ان 
م�شهد  على  وبكى  العامل  تاأمل  لقد  هناك". 
نوتردام  كاتدرائية  يف  النريان  ا�شتعال 
على  ويبكي  يحزن  من  ولكن  الباري�شية, 
�شوؤال  ؟  اآث��ارن��ا  ون��ه��ب  ت��دم��ري  م�شاهد 
م�شروع موجه للعامل وبحاجة اإىل جواب.

كاتدرائية  اح���رتاق  بكى  ال��ع��ال��م  
تراثنا  تدمر  يبكي  فمن  نوتردام 
اإلع�������ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم
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خ������وري ع����ي����د  ح��������امت  د. 

الذهب)4( جورة  يف  هناك 
اىل  ���ش��ارع��وا  ث��م  البيت  بتفتي�س  اجل��ن��ود  ق��ام   ....
�شيارة  اىل  و�شوقهما  وخ�شر  عي�شى  ي��دي  تكبيل 
خلفها  تاركًة  املكان,  من  ب�شرعة  اإنطلقت  ع�شكرية 
يُنْحن  ون�شوًة  بالبكاء  يجه�شون  مذهولن  اطفال 
"هل  ال��رج��ل��ن:  م�شري  ع��ن  وي��ت�����ش��اءل��ن  وي��ن��دب��ن 
�شُيبعدان  "هل  �شُي�شجنان؟",  "هل  �شُيعدمان؟", 
ال�شرتن؟"... م�شري  �شيكون  "ماذا  و  لبنان؟"  اىل 

ال�شتغاثة  و�شيحات  النواح  واّن��ات  البكاء  �شهقات 
التي اإنطلقت من بيت عي�شى, بعد ان غادرت ال�شيارُة 
كانوا  الذين  اجل��ريان  قلَق  اث��ار  القريَة,  الع�شكرية 
حمرك  هدير  وق��ع  على  نومهم  من  تنّبهوا  قد  ا�شال 
قدومها  لدى  م�شابيحها,  ا�شواء  وملعان  ال�شيارة  
وايابها, يف عهٍد مل يكن فيه دخول �شيارٍة غري ع�شكرية 
اىل القرية امرا �شائعا او حتى ماألوفا, ويف زمٍن كانت 
يقبع  تعبري  جمرد  اجلليل,  قرى  يف  كهرباء  كلمة  فيه 
�شكَن  من  ل�شانرِ  على  يدرج  اأو  العلوم  كتاب  دفتي  بن 
بيت  على  بالتوافد  اجلرياُن  اخذ  زارها...  او  املدينَة 
البيُت  فبدا  وداعمن,  وموؤا�شن  م�شتف�شرين  عي�شى, 
واحدا  عزيزا  لي�س  افتقَد   ع��زاء(  اأجٍر)بيت  كبيترِ 
اآٍن واحد ويف ظروف يكتنفها  فح�شب, اإمنا عزيزين يف 
غمو�ٌس مطلق يجعل ا�شوَء الحتمالت اأمًرا حمتَمال..

متّكَن جرياُن عي�شى بعد جهد جهيد, من تهدئة خاطر 
ام  بقيت  بينما  واولده��م��ا,  وخ�شر  عي�شى  زوجتّي 
يا   " مولولة:  خديها  تلطم  دموعها,  يف  غارقة  برهوم 
د  ُيخمرِ لكْن كما  ت اخوي..".  طرِ ابني وورَّ ت  غَلّطرِ ويلي, 
اأخَمدت  قد  برهوم  ام  دموَع  فاإن   اللهب,  ال�شَنَة  املاُء 
من  مّكنها  هدوًءا  فا�شتعادت  قلبها,  يف  امل�شتعلة  الناَر 
قال  نا�س؟!"...  يا  العمل  "�شو  يطاردها:  �شوؤاٍل  طرح 
غ�شبها  الرّد  هذا  فاثار  رباح",  "ال�شباح  احدهم:  لها 
جدوى  ما   " يت�شاءلون:  وكاأنهم  حولها,  من  وغ�شَب 
راأي  بلورة  يف  نتداول  مل  اإن  ال�شباح  حتى  النتظار 
تتواىل,  القرتاحات  فاخذت  عليه"...  ن�شتقرُّ   ٍ معنَّ
اىل  الغد   �شباح  نتوجه  ان  "علينا  ق��ال:  من  فمنهم 
اّكد  بينما  الرجلن",  م�شري  عن  لن�شتف�شر  ال�شرطة 
الع�شكري  احلاكم  هو  ال�شحيح  العنوان  "ان  اآَخ��ر: 
على  ال����راأُي  فا�شتقرَّ  والربط",  احل��ل  ب��ي��ده  ال��ذي 
�شبيها  كان  الطرفن  ردُّ كل من  الطرفن...  اىل  التوجه 
باملو�شوع  معرفة  له  لي�س  بان  ادعى  كالهما  بالَخر. 
الم��َر  زاد  مّم��ا  احل��ق��ائ��ق..وذل��ك  ى  �شيتق�شّ وان���ه 
باكملها  قرية  بل  ا�ْشرتن  وجعَل  وتعقيدا  ا  غمو�شً
الخر... بعد  يوما  والنتظار  القلق  نار  على  تتلظى 
البيت,  امام  يومها,  �شحابة  جتل�س  برهوم  ام  كانت 
على كر�شّي عاٍل ميّكنها من روؤية ال�شارع ومن متابعة 
�شرتى  بانها  النف�س  معّللًة  واملوا�شي,  النا�س  حركة 
املتكررة  ها   اأملرِ خيباُت  عائدين.  وابنها  اخاها  و�شيكا 
روؤية  تتوقع  فباتت  ت�شاوؤًما,  امَلها  م�شخت  يوميا, 
�شيارٍة ع�شكرية قادمًة لإبعادها هي واحفادها وكّنتها 
قناعًة  ا�شبح  ان  التوقع  هذا  لبث  وما  الوطن,  عن 
رات  عندما  وه��ك��ذا  ب��ره��وم...  ام  ذه��ن  يف  خت  تر�شَّ
باجتاه  تتحرك  ع�شكرية  �شيارًة  اليام,  احد  �شبيحَة 
عليه  حمكوٌم  به  ي�شعر  ما  برهوم  امَّ  انتاب  البيت, 
اآتًيا ليقوده اىل امل�شنقة. �شعرت   بالعدام يرى اجلالد 
التحرك,  او  ال�شراخ  من  ها  متّكنرِ دون  ح��اَل  بانهياٍر 
ناهيك النزول, عن الكر�شي, فبدت متجمدًة يف مكانها, 
لنف�شها  قالت  ال�شيارة.  متابعة  فر�شة  لعينيها  تاركًة 
"ها هي ال�شيارة تقف على  وكانها يف بّث حي مبا�شر: 
ينزل  وها  البيت,  مدخل  من  امتار  ع�شرات  ب�شع  بعد 
لنف�شها  لتقول  عادت  ثم  حلظة  �شكتت  جنديان".  منها 
تغادر  ال�شيارة  هي  وه��ا   " ج��دا:  �شديد  با�شتغراب 
املكان م�شرعة تاركة اجلندين وراءها".  لقد بقي نظر 

حتى  بال�شيارة  معّلقا  برهوم  ام 
اختفت متاما عن نظرها, فتحولت 
املتقدمن  اجلندين  اىل  عيناها 

نحوها. ول�شدَّ ما كانت مفاجاأتها كبرية عندما تبن لها, 
عن ُقرٍب,  انهما لي�شا جندين, اإمنا هما عي�شى وخ�شر 
وقد ارخى كل منهما �شعر حليته, فتغريت �شحنُته قليال.

وانطلقت  وعناقا,  ا  �شمًّ عليهما  برهوم  ام  انهالت 
احلارة,  يف  �شداها  َد  تردَّ زلغوطًة  بعودتهما,  فرحُتها 
قبولها.  يف  ي���رتددوا   مل  دع���وًة  اجل���ريان  فاعترها 
ب�شيوف  جديد,  من  ليغ�سَّ  عي�شى  بيت  وهكذاعاد 
ال�شايغ  و�شكري  هّمام  ابو  كامل  املجوز  لعب  بينهم 
ل�شماع  متلهفون   وكلهم  واخ��رون,   ع�شام  وال�شتاذ 
رهينَة  كانا   بانهما  قال  اللذين  وعي�شى  خ�شر  اخبار 
غرفتن  يف  والعفولة(  حيفا  مدينتي  نهالل)بن  معتقلرِ 
من  انفراد,  على  للتحقيق  خ�شعا  حيث  منف�شلتن, 
بتهمة  خ�شرا  اّتهم  بطالقة,  العربية  يتكلم  حمقٍق  َبل  قرِ
مت�شللن"...  "اإيواء  بتهمة  عي�شى  وخاَله  "الت�شلل" 
يبدو ان هذه التعابري مل ترق لكامل ابو همام, فانطلق 
يا  غريب   "واهلل  م��ف��اده:  بكالم  معلقا  �شجيته  على 
مت�شلال,  وطنه  اىل  العائد  �شار  )متى(  وينتا  جماعة, 
اإي���واَء  ها  وابنرِ لخته  الخ  ا�شتقبال  �شار  ووينتا 
�شعبي  مبثل  ال�شايغ  �شكري  عليه  فردَّ  مت�شللن؟!". 
قائال  احلق,  قوة  اىل  ل  القوة  حق  اىل  ي�شري  معروف 
ُحّط ذان اجلرة  "الفاخوري وين ما بدو برِ وهو يتنهد: 
فتابع  خ�شرا,  اعجب  قد  يبدو,  كما  املثل,  هذا   .."
قد  "الفاخوري"   "هذا   ان:  لل�شامعن  ليقول  حديثه 
قّرر ان تطال ا�شئلُته جوانَب عديدًة من حياتي, �شملت 
املخيَم يف لبنان واو�شاَع الالجئن, وتطرقت اي�شا اىل 
ل  يحوِّ ان  قرر  كما  هناك..  املكه  وما  الذهب  ج��ورة 
بجوار  القائم  الع�شكري  احلاكم  مكتب  اىل  ق�شيَتنا 
املخّولة  املرجعية  باعتباره  تر�شيحا,  �شرطة  مركز 
للبت ب�شاأن بقائنا يف الوطن او تهجرينا منه ثانية.."...

احلاكم  مكتب  اىل  �شُي�شتدعى  بانه  خ�شر  توّقعرِ  رغم 
الع�شكري, بيد انه مل يتوقع ان يحدث هذا بعد يومن 
من خروجه من املعتقل ويف �شاعات ال�شباح الباكر, كما 
مل يتوقع ان ي�شله  ال�شتدعاء ب�شيارة ع�شكرية حتمل 
فورا يف  باحل�شور  يكون مطالبا  وان  ثلة من اجلنود, 
وا�شرته...  والدته  وبرفقته  ذاتها  الع�شكرية  ال�شيارة 
هذه املعطيات اثارت قلق خ�شر لكنه حاول ان يتمالك 
من   امامه  يكن  مل  ال�شرتن.  يف  فزعا  يثري  لئال  نف�شه, 
ه  امَّ �شاعد  الع�شكرية...  لالوامر  يذعن  ان  اإل  مفر 
وزوجته اللتن كانتا تذرفان الدموع ,على ال�شعود اىل 
ال�شيارة, ثم ناولهما الولد وتبعهم �شاغرا..توقع ان 
لها ذلك تخّل�ًشا  اراد  ال�شيارة ب�شرعة, ولرمبا  تتحرك 
قلٍق مّرح. �شمع اجلنوَد يرطنون بن  مّما يعانيه من 
بع�شهم ومع ال�شائق. مل يفهم ما يقولون. لكنه عندما 
راى ال�شائق يرفع غطاء حمرك ال�شيارة, فهم ان خلال 
يف  وغا�س  يديه  بن  را�شه  احت�شن  عليها...  طراأ  قد 
اتت  قد  ال�شيارة  هذه  بان  واثقا  كان  ت�شاوؤمه.  جّلة 
احلاكم  مكتب  اىل  لنقلهم  ولي�س  الوطن,  عن  هم  لإبعادرِ
"يا  نف�شه:  وبن  بينه  يت�شاءل  كان  لقد  الع�شكري. 
نا عن الوطن, فما  ُترى, لو مل يكن المُر مدّبرا لإبعادرِ
وزّجنا  واولدي  وزوجتي  والدتي  لح�شار  احلاجة 
من  ثلة  بحرا�شة  الع�شكرية,  ال�شيارة  هذه  يف  جميعا 
اجلنود؟ ت�شاوؤلت خ�شر هذه, و�شوت هدير ال�شيارة 
اىل  خ�شر  لدى  التوتر  من�شوَب  رفع  ت�شليحها,  بعد 
الق�شى.  ها  حدَّ تخّوفاُته  وبلغت  م�شتواياته,  اعلى 
خ�شر  اإب��ع��اد  ومتَّ  ال��ت��خ��ّوف��ات  ت��ل��ك  حتققت  ف��ه��ل 
احللقة  يف  ال��ل��ق��اء  واىل  م�����اذا؟  اأم  وا����ش���رت���ه؟ 
الذهب)5(". ج��ورة  يف  "هناك  بعنوان:  اخلام�شة 

ممّيز  ي��وم  ه��و  ني�شان  م��ن  وال��ع�����ش��رون  اخل��ام�����س 
حتتفل  التي  املعروفّية  الطائفة  اأبناء  لدى  وخا�ّس 
يف  الواقع  ال�شالم  عليه  �شعيب  النبي  مقام  بزيارة 
التجدد  حيث  طريا,  بحرية  على  وامل�شرف  حطن 
امل��زه��رة. وج��ب��ال��ه  حميطه  يف  ��ة  ال��غ�����شّ واحل��ي��اة 
بكافة  مّلتي  اأب��ن��اء  اإىل  اأت��وّج��ه  املنا�شبة,  وب��ه��ذه 
والتريكات  التهان  اأ�شدق  لأقدم  فرًدا  فرًدا  اأطيافها 
جميًعا,  قلوبنا  ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
بهذه  وال�شكينة  والإمي����ان  ب��اخل�����ش��وع  فن�شعر 
يف  حتمل  و�شعاًرا  رم��ًزا  اأ�شبحت  التي  املنا�شبة 
تعاىل,  امل��وىل  م��ن  راج��ًي��ا  امل��ع��ان,  اأ�شمى  طياتها 
وقد  الألفة  ج�شور  وبناء  باملحبة  علينا  تعود  اأن 
وظروفنا  امل��زري��ة  واأو���ش��اع��ن��ا  اأح��وال��ن��ا  ت��ب��ّددت 
ونهجنا,  تفكرينا  وحت�ّشن  وال�شيا�شية,  احلياتية 
كافة  جتنيد  على  مًعا  ونعمل  اأكرث  بعقالنية  لنفكر 
تطورنا  اأج��ل  م��ن  وم��ه��ارات��ن��ا  وق��درات��ن��ا  طاقاتنا 
والعائلية  والتلون  املظاهر  ثقافة  من  وحتريرنا 
و�شرب,  الدهر  عليها  اأكل  بالية  بعادات  والتم�شك 
ول  ال�شريع  احل�شارة  ركب  مع  تن�شجم  ل  عادات 
بالعك�س. بل  الطائفة  م�شلحة  يف  ت�شّب  اأو  تخدم 
اأف�شل  احل��ق��ي��ق��ًة,  يف  اأج���د  مل  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه 
ع�شو  ال��ب��ار  �شفاعمرو  اب��ن  ب��ه  اأدىل  مّم��ا  واأن�شب 
ثقة  وبكل  ال�شجاعة  بوقفته  عمار  حمد  الكني�شت 
اللهجة  �شديد  نقًدا  وتوجيهه  الكني�شت  من�شة  على 
يح�شرن  امل��ق��ام  ه��ذا  ويف  ال��ق��وم��ي��ة,  ق��ان��ون  �شد 
ندم".  حلف  اأم  دم  حلف   " بعنوان  كتبته  مقال 
ثمًنا  ويدفعون  دفعوا  املعروفية  الطائفة  اأبناء   "
على  يح�شلون  ول  اأرا�شيهم  وت�����ش��ادر  ب��اه��ًظ��ا, 
يعان  اجلندي  وحتى  امل�شروعة,  احلقوق  اأب�شط 
والإه��ان��ة,  التمييز  م��ن  الإج��ب��اري��ة  خدمته  اأث��ن��اء 
وك��ل ح��ك��وم��ات اإ���ش��رائ��ي��ل, وم��ن��ذ ق��ي��ام ال��دول��ة, 
املعروفية  الطائفة  ب��اأب��ن��اء  وت�شتخف  ت�شتهرت 
على  دوره���ا  بتنفيذ  وت��ق��وم  مب�شاعرها  وتلعب 
دعمها  على  لها  بتقديرها  تتظاهر  بحيث  وجه  اأح�شن 
وال��ذي  ال��دم  حلف  ي�شمى  مب��ا  ورب��ط  واإخال�شها 

ندم,  حلف  الأغلبية  تعتره 
الدان  ويعرف  ال�شم�س,  و�شوح  وا�شحة  فاحلقيقة 
ل  املعروفية  الطائفة  اأن  املعرفة  حق  والقا�شي 
على  دليل  واأكر  بالعك�س  بل  حقوقها  على  حت�شل 
اليهودية. القومية  اإ�شرائيل دولة  اأ�شا�س  قانون  ذلك 

وتطلبوا  الدرزية  الطائفة  اإىل  اإلينا,  تاأتوا  ل   "
اأ�شواتنا  ونعطيكم  ن�شوت  واأن  ندعمكم  اأن  منا 
اإي���اه���ا,  ن��ع��ط��ي��ك��م  ت�����ش��ت��ح��ق��ون��ه��ا ول���ن  لأن���ك���م ل 
تتعاملون  وك��ي��ف  اأن���ت���م  م���ن  اأث��ب��ت��ت��م  وال���ي���وم 
وت��ف��ك��رون ب��اإخ��وان��ك��م ال�����دروز ال���ذي���ن رب��ط��وا 
قيامها" قبل  من  اإ�شرائيل  دولة  مب�شري  م�شريهم 

�شبابنا  �شقوط  عند  اجلنائز  يف  اإلينا  تاتوا  ل   "
باأننا  وت��دع��ون  ال��دول��ة  اأم��ن  ع��ن  دف��اًع��ا  واأبنائنا 
ما  اأثبتم  اأنتم  واليوم  وامل�شري,  بال�شالح  اإخ��وة 
الدرزية". بالطائفة  واهتمامكم  نظرتكم  حقيقة  هي 
الدولة  ���ش��ع��ارات  ون��ح��رتم  للعلم,  اح��رتاًم��ا  نقف 
حقنا  ل��ن��ا  ت��ع��ي��دوا  اأن  ه��و  طلبنا  ه��ذا  م��ع  ول��ك��ن 
نحن   , احل��ق��وق  م��ت�����ش��اوي  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن  ل��ن��ك��ون 
ولنا  م��ت�����ش��اوون,  م��واط��ن��ون  ب��ل  مب��رت��زق��ة  ل�شنا 
اأن  بعد  لنا  واإعادتها  امل�شاواة  ه��ذه  بطلب  احل��ق 
نطالب  ونحن  منا,  و�شلبها  القومية  قانون  ج��اء 
القومية" ق��ان��ون  بتعديل  باملطالبة  و�شن�شتمر 

الطائفة  اأبناء  بن  الثقة  انعدام  اإىل  اأّدى  الواقع  هذا 
واإحباًطا. توتًرا  وخلقت  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

النائب  اإىل  وع��رف��ان  تقدير  هم�شة  ��ه  ت��وجِّ رم���اح 
ح��م��د ع��م��ار ع��ل��ى م��واق��ف��ه امل�����ش��رف��ة وح��ر���ش��ه 
ع���ل���ى ح���ق���وق اأب����ن����اء ال���ط���ائ���ف���ة وك���رام���ت���ه���ا.

ب�شوت  ونقول  مطالبتنا  جندد  اليوم  هذا  ويف  نعم, 
قانون  وا  �شنُّ الذين  والقيادين  الأح��زاب  لكل  عال 
مرغوب  غري  اأنتم  اإق��راره,  على  و�شّوتوا  القومية 
بع�س  لت�شمعونا  املنا�شبة  هذه  يف  نريدكم  ل  فيكم, 
على  لوا  وتطبِّ وتعانقونا  اجلوفاء,  الت�شريحات 
ظهورنا وتقولوا لنا اأنتم اأبطال �شجعان ونحّبكم كثرًيا.

����ي  حم����بِّ وع������ل������ى  ع����ل����ي����ن����ا  اهلل  اأع���������������اده 
احل�����ري�����ة وال���������ش����الم ب����ك����ل خ�����ري وب����رك����ة.

زي������ارة  ع���ش���ي���ة  م���ن���ه���ا  ب����د  ال  ك���ل���م���ة 
س��يّ��دن��ا ال��ن��ب��ي ال��ش��ع��ي��ب ع��ل��ي��ه ال��س��ام

ع���ب���ي���د اب����������و  م�����ع�����ني   – ي����ص����وب����ه����ا  رم������������اح 

�شلكم... على ررِ
يا َمن تع�شقون املوت 

وتكرهون احلياة
وتزرعون املْوَت يف الّنفو�س 

حتى يف حمراب احلّق 
ويف زمن العبور 

فالأر�س منكم غ�شبى
ت�شرخ وهي ُتلملُم اجلروح 

وتدفن ال�شهداء 
ت�شرخ يف وجوهكم النحا�شّية  : 
ارحمون فقد " �شبعُت " دًما  ...

�شبعُت ُظلًما .
فرتدُّ ال�ّشماء بهم�س وبحنان اأبوّي 

ما زلُت انتظر 

واأبوابي ُم�شّرعٌة للريح ...
ور م�شّرعة للنُّ

انتظُر على مفرق الطرقات 
ويف البوادي واجلبال 

انتظر...
عودة البن ال�ّشاّل 
القادم من �شريالنكا

 ومن الهند واأفريقيا ومن اأقا�شي الكون 
انتظر النفو�س التائهة يف متاهات اجلهل 

انتظر... 
جل املُ�شّمن  وينتظر معي العرِ

ذلة جميلة   وبرِ
 وَخامت العهد

وبركات ال�شنن والّدهور .

تنتظر والسماء  غضبى  االرض 
زه��������������ي��������������ر دع���������ي���������م

اثناء   الكنائس  من  االرهابي يف ثاث  العمل  بُعيد  نجوى قصرة   (
صاة عيد الفصح يف مدينة  كولومبو العاصمة السريانكية  اليوم 
الجرحى( من    500 من  واكثر  الشهداء  من   207 ضحيتة  وراح  األحد 



فقط في

4  كيلو فخاد  مسحب 89.90 ش.ج 
ربع خروف مجروم  69.90 ش.ج للكيلو
كيلو لحم عجل طازج  39.90 ش.ج 

أجود أنواع اللحوم بأرخص االسعار  



فرهود سنتر تتمنى لزبائنها أحد شعانين مبارك وفصح مجيد 

 20.90ش.ج 

6.90ش.ج 6.90ش.ج  24.90ش.ج 19.90ش.ج 9.90ش.ج 

فرهود سنتر تتمنى لزبائنها أحد شعانين مبارك وفصح مجيد 



فرهود سنتر تتمنى لزبائنها أحد شعانين مبارك وفصح مجيد 

 20.90ش.ج 

6.90ش.ج 6.90ش.ج  24.90ش.ج 19.90ش.ج 9.90ش.ج 

فرهود سنتر تتمنى لزبائنها أحد شعانين مبارك وفصح مجيد 
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اأع��ل��ن��ت ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ن��ان�����ش��ي ع��ج��رم عن 
الكوالي�س. يف  جلمهورها  حت�ّشرها  ع��ّدة  مفاجاآت 

جعبتها  يف  م��ا  تفا�شيل  ع��ن  نان�شي  تك�شف  ومل 
“تويرت”:  م���وق���ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا  ع���ر  ف��ك��ت��ب��ت 
ترقبونا”. ق��ري��ًب��ا..  بانتظاركم  ع���ّدة  “مفاجاآت 

مواقع  بقلب  كفيلة  ك��ان��ت  ع��ج��رم  نان�شي  تغريدة 
اجلمهور,  حما�س  واإ���ش��ع��ال  الجتماعي  التوا�شل 
خمتلف  يف  حمّبيها  م��ن  التعليقات  عليها  فانهالت 
اأن����ح����اء ال���وط���ن ال���ع���رب���ي وب����ل����دان الغ�����رتاب 
منها. ج��دي��د  ل��ك��ل  ت�شوّقهم  ع��ن  اجل��م��ي��ع  واأع����رب 
الفرتة  تن�شغل يف  نان�شي عجرم  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
الراهنة بالعمل على األبومها اجلديد حيث ت�شتعد خالل 
الأيام املقبلة لدخول ا�شتوديو الت�شجيل حيث �شت�شع 
من  املالين  قبل  من  املنتظرة  الأغنيات  على  �شوتها 
والعامل. العربي  الوطن  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  حمّبيها 

ن��ان��س��ي ع��ج��رم :"م���ف���اج���آت ع���دّة 
روتانا ب��ان��ت��ظ��ارك��م ق���ري���بً���ا.. ت��رق��ب��ون��ا" و�شركة  و�شوف  جورج  الفنان  بن  العالقة  تاأخذ 

طابًعا ت�شاعدياً من قبل القائمن على ال�شركة واأبو وديع 
موؤخًرا  قبل  ال�شحافة  مع  ت�شريحاته  يف  حرًبا  �شن  الذي 
الكالم". "خل�س  اجلديدة  اأغنيته  كليب  ت�شوير  اأثناء 
معه  الن�شان  موقفها  ورغم  باأنها  روتانا  الو�شوف  ويتهم 
معنوياً  معه  تلتزم  مل   ,2011 عام  ال�شحية  حمنته  يف 
ول فنياً وتركته على الرغم من ال�شعوبات ال�شحية التي 
واأن  ال�شرخ وخ�شو�شاً  لها بعيدًا, ما زاد يف حدة  تعر�س 
الو�شوف ميلك الوثائق التي توؤكد اأنه كان ينتمي لل�شركة, 
وهذا  معتاد,  هو  كما  ت�شله  تكن  مل  املالية  العائدات  لكن 
ال�شركة  كانت  روتانا  ل�شركة  الو�شوف  ترك  ان وقت  يوؤكد 
يف عز تاألقها وجناحها, لكن ذلك ل مينعه من املطالبة بحقه.

ويف املقابل, ت�شري املعلومات اىل اأّن هناك و�شيطاً بن الو�شوف 
الطرفن. بن  ال��ب��اردة  احل��رب  وق��ف  اج��ل  من  وال�شركة 

جورج وسوف يشنّ حربًا على روتانا

النجم  ���ش��وت  ���ش��رياف��ق  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  للعام 
النجاح  فبعد  “الهيبة”,  م�شاهدي  زي��ت��ون,  نا�شيف 
الأّول  جزئيه  يف  العمل  ب�شارة  حققه  ال��ذي  الكبري 
“ال�شباح  �شركة  مع  بالتعاون  نا�شيف  طرح  والثان, 
خا�شة  ثقة”  “اأزمة  بعنوان  جديدة  اأغنية  اخوان” 
احل�شاد”  “الهيبة  امل�شل�شل  م��ن  ال��ث��ال��ث  ب��اجل��زء 
امل��ب��ارك. رم�����ش��ان  �شهر  ح��ل��ول  م��ن  اأي���ام  قبل  وذل���ك 

اأحل��ان  امل���وىل,  علي  كلمات  م��ن  ثقة”  “اأزمة  اأغنية 

اإطالقها  ومت  ���ش��ب��اغ,  عمر  وت��وزي��ع  �شليمان  ف�شل 
خا�شة  م�����ش��اه��د  يحمل  كليب  ف��ي��دي��و  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
وجتمع  احل�شاد”  “الهيبة  م�شل�شل  م��ن  وح�شرية 
النور. عبد  �شريين  والنجمة  ح�شن  تيم  “الهيبة”  بطل 
عن  ك�شفت  ق��د  اخوان”  “ال�شباح  �شركة  وك��ان��ت 
الدعائية  احل��م��ل��ة  �شمن  ب��الأغ��ن��ي��ة  خ��ا���س  ب��و���ش��رت 
الج��ت��م��اع��ي. ال��ت��وا���ش��ل  م���واق���ع  ع���ر  للم�شل�شل 

وحققت اأغنية “اأزمة ثقة” جناًحا ملحوًظا من ال�شاعات 
الفيديو اخلا�س بها مليون  اإطالقها, و�شاهد  الأوىل على 
�شخ�س تقريًبا يف غ�شون �شاعات قليلة على اإتاحة عر�شه 
عر قناة نا�شيف زيتون على موقع “يوتيوب” ال�شهري.

احل�شاد”  “الهيبة  م�شل�شل  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
وا�شف,  منى  ح�شن,  تيم  النجوم  بطولته  يف  ي�شارك 
�شاهن,  عبدو  لزق���ان,  روزي��ن��ا  ال��ن��ور,  عبد  �شريين 
ار,  ن�شّ بو  جوزيف  جعفر,  عبا�س  خملالتي,  اأوي�����س 
تاأليف,  من  وه��و  وغريهم,  ال�شيد  خالد  اللحام  ختام 
�شيناريو وحوار با�شم ال�شلكا واإخراج �شامر الرقاوي.

ناصيف زيتون يحصد نجاحًا الفتًا ِب “أزمة ثقة” 

برناجمه  ب��ا���ش��م  وال��ت��ك��ه��ن  ال��ك��ب��ري  اجل����دل  ب��ع��د 
املنتجة  ال�����ش��رك��ة  ط��رح��ت  امل��رت��ق��ب,  اجل���دي���د 
جالل  رام��ز  لرنامج  النهائي  الدعائي  البو�شرت 
اجل���دي���د, امل���ق���رر ط��رح��ه خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
ال�شالل“. يف  ”رامز  ا���ش��م  ح��م��ل  ال���ذي  ال��ك��رمي 

الأخ���رية,  الأي���ام  يف  ت��داول��ه  مت  م��ا  عك�س  وع��ل��ى 
دعائي  مل�شق  اأول  غلو�س  عبداهلل  الكاتب  �شارك 
الفنان  �شيقدمه  ال��ذي  اجل��دي��د,  املقالب  لرنامج 
 MBC قناة  على   ,2019 رم�شان  يف  جالل  رامز 
م�����ش��ر, وي��ح��م��ل ال����ش���م احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��رن��ام��ج.
ويحمل الرنامج ا�شم ”رامز يف ال�شالل“ ولي�س ”رامز 
قبل. من  له  الرتويج  مت  كما  اخلدمة“,  نطاق  خارج 

”اإم بي �شي“ الدعاية الرتويجية  كما طرحت �شركة 

اجلديد,  للرنامج  امل�شرية  وامليادين  ال�شوارع  يف 
جالل. رامز  لرنامج  الأخري  الوجه  عن  ك�شف  الذي 

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  رواد  وت�����داول 
اجلديد,  ج��الل  رام��ز  لرنامج  الدعائي  البو�شرت 
ال�شالل“. يف  ”رامز  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ال�����ذي 
مي�شك  وهو  جالل  لرامز  الدعائي  البو�شرت  ويظهر 
و�شالل,  وفيل  غوريال  وبجانبه  رم�شان  بفانو�س 
اإندوني�شيا. يف  بالكامل  ال��رن��ام��ج  ت�شوير  ومت 
عام  ك��ل  املقالب  برنامج  ي��ق��دم  اأن  ج��الل  واع��ت��اد 
النجوم  من  بعدد  وي�شتعن  خمتلفة,  وفكرة  بطريقة 
بهم. مقلب  بعمل  ويقوم  امل�شهورة  وال�شخ�شيات 

الأوىل  املرتبة  حتتل  ج��الل  رام��ز  برامج  اأن  يذكر 
ب��ن�����ش��ب امل�����ش��اه��دة يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ك��ل ع��ام.

����ش���ريي���ن عبد  امل�������ش���ري���ة  ال���ف���ّن���ان���ة  ه����ن����اأت 
ال���وه���اب ال��ف��ن��ان��ة اإل��ي�����ش��ا ب��ع��د اإط��الق��ه��ا كليب 
امل��م��ّي��ز. ب���اأدائ���ه���ا  اأ����ش���ادت  ح��ي��ث  "كرهني" 
ويف تغريدة لها عر "تويرت" كتبت �شريين: "مروك 
واإح�شا�شك  اأدائ��ك  اجلديدة,  اأغنيتك  على  اإلي�شا 
متاألقة". كالعادة  للقلب..  بيو�شلوا  الأغنية  يف 

"اأنترِ  ق���ائ���ل���ة:  اإل���ي�������ش���ا  رّدت  وب�����دوره�����ا 
كثريًا" ���ش��ك��رًا  اأح����ّب����ك,  ع���زي���زت���ي,  الأج���م���ل 

"كرهني"  ك��ل��ي��ب  اأط��ل��ق��ت  ق���د  اإل��ي�����ش��ا  وك���ان���ت 
"يوتيوب"  على  ة  اخلا�شّ قناتها  ع��ر  ح�شرّيا 
م��ن اإخ����راج اإجن���ي ج��م��ال ح��ي��ث ق��ارب��ت ن�شبة 
فقط. واح��د  ي��وم  يف  مليون  الن�شف  م�شاهدتها 

كرم على خطى  اللبنانية جنوى  النجمة  �شارت 
اطالق  يف  �شبقنها  اللواتي  النجمات  من  العديد 
اخلا�س  عطرها  باإطالق  لتحتفل  با�شمهن,  عطر 
اأقامته  �شحايف  موؤمتر  يف  ا�شمها  يحمل  ال��ذي 
والإعالمين. معارفها  بح�شور  ب��ريوت  و�شط 

املوؤمتر  يف  اأو�شحت  اللبنانية  الأغنية  �شم�س 
ال�شحايف, تفا�شيل فكرة اطالق عطرها اخلا�س 

ي��راوده��ا  حلما  ك��ان��ت  الفكرة  اأن  اىل  م�شرية 
ميالنو"  "عود  �شركة  من  كل  لها  فحققه   , دوًما 
�شي". ب��ي  و"اإم  القر�شي"  ال�شمد  و"عبد 
واأكدت جنوى كرم باأن العطر اخلا�س بها "يعّر 
موجودة  تكون  اأن  اأحّبت  ام��راأة  �شخ�شية  عن 
وحب  وروح��ان��ي��ت��ه��ا  و�شخ�شيتها  ب�شفاتها 
ا�شتمراريتها وقوتها و�شالبتها و�شعفها وحبها".

”رامز يف الشال“ وليس ”رامز خارج نطاق الخدمة“!!!

شرين تهنّئ إليسا بكليبها.. واألخرة: أحبّك!

نجوى كرم تطلق عطرًا يحمل اسمها







بإسمي وبإسم أعضاء بلدية 
شفاعمرو والموظفين والعاملين  

أتقدم بأعطر التهاني  
وأصدق األماني إلى عموم المحتفلين  

بعيد الفصح المجيد 

عرسان ياسين 
 رئيس بلدية شفاعمرو 



بإحترام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 



بإحترام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 
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ال�شرطان

الأ����ش���دق���اء  م���ن���زل  ال���ق���م���ر يف  اج���ت���م���اع���ي���ا: 
ي���ع���دك مب�������ش���ارك���ة الأ�����ش����ح����اب ن�����ش��اط��ات 
مم����ت����ع����ة وت����ك���������ش����ب ث�����ق�����ة اجل����م����ي����ع.

تق�شيها  ق����د  رائ����ع����ة  اأوق���������ات  ع���اط���ف���ي���ا: 
ال��������ي��������وم م��������ع م��������ن حت��������ب وت����ن����ج����ح 
ال����������روت����������ن. ت�����ك�����������ش�����ر  اأن  يف 

امل��������ال  م������ن������زل  يف  ال�����ق�����م�����ر  م������ال������ي������ا: 
وي������ج������ع������ل������ك ذل������������ك ت�����ع�����ط�����ي م�����ث�����ال 
ب���ذك���اء ن���ف���ق���ات���ك  اإدارة  يف  ب�����ه  ي���ح���ت���ذى 
ب���رج���ك  م�����رب�����ع  يف  ن����ب����ت����ون  ع����ائ����ل����ي����ا: 
لأق��������وال��������ك  ت����ن����ت����ب����ه  اأن  وع������ل������ي������ك 
ول������وق������ع ك����ل����م����ات����ك ع����ل����ى الآخ�������ري�������ن.

ال�شد

العذراء

ال��ث��ور

اجلوزاء

احلمل

م��ه��ن��ي��ا و���ش��ح��ي��ا: ال��ق��م��ر يف م��ن��زل��ك اخل��ام�����س 
ي�������ش���اع���دك ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م وق����ت����ك واأف�����ك�����ارك 
ومي����ن����ح����ك ق�������وة وق����������درة ع����ل����ى ال���ت���م���ي���ز.
اع���ت���م���د  م����ت����زوج����ا  ك����ن����ت  اإذا  ع����اط����ف����ي����ا: 
ال�������ل�������ب�������اق�������ة وال������دب������ل������وم������ا�������ش������ي������ة 
واأف�����ع�����ال�����ك. اأق�������وال�������ك  يف  دق����ي����ق����ا  وك�������ن 

م���ال���ي���ا: ال��ق��م��ر يف ب���رج���ك ي��دف��ع��ك ل��ل��ت��ط��ور 
وي����������ع����������دك ب�����ت�����غ�����ي�����ري اإي�������ج�������اب�������ي 
ل������ك������ن ت������دري������ج������ي������ا وب�����ن�����ع�����وم�����ة.

اج��ت��م��اع��ي��ا وع���اط���ف���ي���ا: ال���و����ش���ع ال��ف��ل��ك��ي 
داع�����������م وي�������ع�������دك ب�����ال�����ف�����رح وت���ن���ظ���ر 
ل����الأ�����ش����ي����اء. الإي�����ج�����اب�����ي  اجل�����ان�����ب  اإىل 

م��ن��زل  يف  جم��ت��م��ع��ة  ال����ك����واك����ب  ����ش���ح���ي���ا: 
ت��ع��ط��ي  اأن  وع���ل���ي���ك  ال�������ش���ل���ب���ي  ال�������ش���ح���ة 
م���زي���دا م���ن اله���ت���م���ام ل�����ش��ح��ت��ك و���ش��الم��ت��ك.
ع�شر  ال��ث��ان  منزلك  يف  القمر  واجتماعيا:  مهنيا 
وال���ك���ت���م���ان.. ب��ال�����ش��ري��ة  ي��ط��ال��ب��ك  زال  م����ا 
ا������������ش�����������ر وك�����������������ن م�����ت�����ح�����ف�����ظ�����ا.

ع����ائ����ل����ي����ا: ت���ت���ح���م���ل م�������ش���ئ���ول���ي���ات���ك ع��ل��ى 
اأك������������م������������ل وج����������������ه وت�����������ش�����ت�����ط�����ي�����ع 
وم�������رون�������ة. ب����ح����ك����م����ة  ت����ت���������ش����رف  اأن 

ال���ع���الق���ات  م����ن����زل  يف  ال���ق���م���ر  اج���ت���م���اع���ي���ا: 
ي���دف���ع���ك ال����ي����وم ن���ح���و اإظ�����ه�����ار دع����م����ك ل��ك��ل 
حم�����ت�����اج وت�����ق�����رتب م�����ن اجل����م����ي����ع ب���ل���ط���ف.

اج�����ت�����م�����اع�����ي�����ا وع������اط������ف������ي������ا: ال����ق����م����ر
ال���ف���ل���ك وي����ط����ال����ب����ك  م���ع���اك�������س  و�����ش����ع  يف 

ب��������ال��������ت��������م��������ا���������ش��������ك واحل����������������������ذر, 
وا������������������������ش�����������������������ر ل�����������ل�����������غ�����������د.

وان���ف���ع���الت���ك  غ�����ش��ب��ك  ع���ائ���ل���ي���ا: حت���ك���م يف 
اأوق����������ات  جت����م����ع����ك  اأن  اأردت  اإذا 
������ش�����ع�����ي�����دة ب���������الأه���������ل والأق��������������������ارب.

�س لقو ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل��وت

ال����دل����و

ت�شتمع  اأن  ال��ف��ل��ك  ي�����ش��اع��دك  وع��اط��ف��ي��ا:  ع��ائ��ل��ي��ا 
م�������ش���اع���ره���م ت���ت���ف���ه���م  واأن  ح�����ول�����ك  مل������ن 
ل������ت������ح�������������ش������ن م���������������ش�������اع�������دت�������ه�������م.
�����ش����ح����ي����ا: ال�����ق�����م�����ر ي������ق������رتن ب���ب���ل���وت���و 
وتنجز,  ت��ب��ادر  يجعلك  مم��ا  ال�����ش��ح��ة  م��ن��زل  يف 
ومت���ل���ك ال���ي���وم اإ�����ش����رارا واه��ت��م��ام��ا ب��ال��دق��ة.
م���ال���ي���ا: ال��ق��م��ر ي���ق���رتن ب��ب��ل��وت��و يف م��واج��ه��ة 
ب���رج���ك وي��ط��ال��ب��ك ال��ف��ل��ك مب�����ش��اع��ف��ة ح���ذرك 
وم���������راج���������ع���������ة م�������وق�������ف�������ك امل��������������ايل.
جت��د  م�����ت�����زوج�����ا  ك����ن����ت  اإذا  ع����اط����ف����ي����ا: 
ع��ن  الب�����ت�����ع�����اد  يف  رغ����ب����ة  ب����داخ����ل����ك  اأن 
ل���ذل���ك. ت�����ش��ت�����ش��ل��م  ل  الآخ������������ر..  ال�����ط�����رف 

احل���ب  م���ن���زل  يف  ال���ق���م���ر  زال  م����ا  ع���اط���ف���ي���ا: 
وال������وق������ت م���ن���ا����ش���ب لإظ������ه������ار م�������ش���اع���رك 
وف����ر�����س الإع�����ج�����اب وال����ت����وا�����ش����ل ك���ب���رية.
اج������ت������م������اع������ي������ا: ت�������ب�������دو م���������ش����ت����ع����دا 
ل����ل����ت����ع����ب����ري ع�����م�����ا ب������داخ������ل������ك ب���ل���ب���اق���ة 
وت�����ت�����ف�����اه�����م ج������ي������دا م�������ع م�������ن ح�����ول�����ك.

ل  ل��ك��ن  م��ع��اك�����ش��ا  زال  م���ا  ال��ق��م��ر  اج��ت��م��اع��ي��ا: 
ت�����ش��ت�����ش��ل��م ل��ل��ع��زل��ة والب���ت���ع���اد ع��م��ن ح��ول��ك.
����������ش���������ح���������ي���������ا وع�����������اط�����������ف�����������ي�����������ا: 
ب��رج��ك  م����رب����ع  ال���ق���م���ر وب����ل����وت����و يف  اق��������رتان 
ي�����ش��اع��ف ���ش��رع��ة ان���ف���ع���ال���ك.. ف���رم���ل ن��ف�����ش��ك, 
����ش���احل���ك. يف  ل���ي�������س  ال�������ش���ري���ع  ف�����الإي�����ق�����اع 

م�����ال�����ي�����ا: روح�����������ك ال����ع����م����ل����ي����ة جت���ع���ل���ك 
ت����������رى الأم����������������ور مب�����ن�����ظ�����ور واق������ع������ي.
ع���اط���ف���ي���ا واج���ت���م���اع���ي���ا: ف���ي���ن���و����س وال���ق���م���ر 
ي�������ع�������دان�������ك  احل����������������ظ  م����������ن����������زل  يف 
ب�������������اأوق�������������ات رائ����������ع����������ة ت����ق���������ش����ي����ه����ا 
م���������ع الأ����������ش���������دق���������اء والأح�����������ب�����������اب.

اأج�شام  مع  الب�شري  تفاعل اجل�شم  احل�شا�شية هي 
باجل�شم  م�شرة  املناعة  جهاز  يعترها  م��واد  اأو 
على  احل�شا�شية  تظهر  اأن  ومُيكن  عنه,  غريبة  اأو 
مثل  اأع�شائه  بع�س  اأو  اجل�شم  من  فعل  ردة  �شكل 
احل�شا�شية  اأن  اجللد.ومبا  اأو  العن  اأو  الأن��ف 
تزداد عادة يف ف�شل الربيع, اأورد موقع "اإنفيوجن 
احل�شا�شية  م��ن  للوقاية  ن�شائح  اإك�شر�س" 
ال��ت��ايل: ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  اأع��را���ش��ه��ا,  م��ن  والتقليل 
احل������������������اد ال������������������رب������������������و   1-

الأم��اك��ن  جتنب  احل���اد,  ال��رب��و  ت��ع��ان  كنت  اإذا 
ف�شل  يف  ال���ط���ل���ع  غ���ب���ار  ف��ي��ه��ا  ي���ك���رث  ال���ت���ي 
ال��رب��ي��ع, وق��ل��ل م��ن ق�����ش��اء ال��وق��ت يف اخل���ارج. 
ن�������ي�������ت�������ي ج�����������������ه�����������������از   2-

ال�شيدليات  م��ع��ظ��م  يف  اجل���ه���از  ه����ذا  ي��ت��وف��ر 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى ال��ت��خ��ل�����س م����ن امل��ه��ي��ج��ات 
واحل�����ش��ا���ش��ي��ة خ�����ارج اجل���ي���وب الأن���ف���ي���ة.
ال����ع���������ش����ب����ي����ة ال��������ع��������الج��������ات   3-
الكري�شيتن  مثل  الطبيعية  ال��ع��الج��ات  ت�شاعد 
وورق�����ة ن��ب��ات ال���ق���را����س يف ت��ق��ل��ي��ل اأع���را����س 
احل�����ش��ا���ش��ي��ة ع���ر ت��ق��ل��ي��ل ق����درة اجل�����ش��م على 
كما  للح�شا�شية,  امل�شبب  الهي�شتامن  اإن��ت��اج 
اللتهابات. من  التقليل  يف  الكري�شيتن  ي�شاعد 
ب��ال��روب��ي��وت��ي��ك ال��غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة   4-

حت��ت��وي ال��ع��دي��د م��ن الأط��ع��م��ة وخ��ا���ش��ة لنب 
ي�شاهم  ال��ذي  الروبيوتيك  عن�شر  على  الزبادي 
احل�شا�شية. ومقاومة  اجل�شم  مناعة  زي��ادة  يف 
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ال�����ش��ن  ع��ل��م��اء  م���ن  دويل  ف���ري���ق  ك�����ش��ف 
لي�س  النار  دخ��ان  ا�شتن�شاق  اأن  وبريطانيا 
تطور  ي�شبب  قد  اإذ  التدخن,  من  خطورة  اأقل 
وال�شل. وال�شرطان  والربو  الرئوي  اللتهاب 

جملة" ATS Journals" نتائج  ون�شرت 
خطورة  اأن  اإىل  ت�شري  التي  العلماء,  درا�شة 
اللحوم وغريها  �شوي  تزداد عند  الدخان  هذا 
تطور  يف  �شببا  الدخان  يكون  وقد  النار,  على 
اآن واح��د. الأم��را���س اخل��ط��رية يف  م��ن  ع��دد 

لأكرث  ال�شحية  احل��ال��ة  ال��درا���ش��ة  وتابعت 
غري  م��ن  ���ش��ي��ن��ي,  م��واط��ن  ل���ف  اأ  300 م��ن 
كانوا  �شنة,   30-79 اأع��م��اره��م  املدخنن 
الدرا�شة. ه��ذه  ب��داي��ة  عند  مت��ام��ا  اأ���ش��ح��اء 

وت����ويف م���ن امل�����ش��ارك��ن خ���الل ال��درا���ش��ة 
ل���ف  اأ  20 ����ش���ن���وات(  ت�����ش��ع  )ا����ش���ت���م���رت 
الرئة  واأم��را���س  ال�شرطان  ب�شبب  �شخ�س 
امل�شت�شفيات.  اإىل  نقلوا  اأو  امل�شتع�شية 
الطعام  يح�شرون  كانوا  اإما  ه��وؤلء  وجميع 

ع��ل��ى ال��ن��ار )ب��اإ���ش��ع��ال م���واد ك��اخل�����ش��ب, ل 
اأو  امل��ن��ازل(,  ال��غ��از يف  ال��ن��اجت��ة ع��ن  ال��ن��ار 
للتدفئة. امل��ن��زل��ي��ة  امل��واق��د  ي�����ش��ت��خ��دم��ون 
يح�شرون  الذين  اأن  اإىل  الباحثون  وي�شري 
للموت  عر�شة  اأكرث  كانوا  النار,  على  الطعام 
الذين  ب��اأق��ران��ه��م  مقارنة  ال��رئ��ة,  ب��اأم��را���س 
الطعام,  حت�شري  يف  الأف����ران  ا�شتخدموا 
تكون  الأكر  اخلطورة  واأن   .54% بن�شبة 
عند حت�شري الطعام على نار الأخ�شاب, حيث 
.37% تزداد الإ�شابة باأمرا�س الرئة بن�شبة 
ا�شتنتج  املتابعة,  هذه  نتائج  اإىل  وا�شتنادا 
ال��ن��ار  دخ���ان  "ا�شتن�شاق  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
والربو  ال��رئ��وي  الل��ت��ه��اب  خطر  م��ن  ي��زي��د 
."40-60% بن�شبة  ال�شرطان  واأم��را���س 
دخان  ا�شتن�شاق  حتى  اأنه  اخلراء  وي�شيف 
تركيز  زيادة  ي�شبب  قد  ق�شرية,  لفرتة  النار 
اإىل زيادة  امل�شرطنات يف اجل�شم, وهذا يوؤدي 
خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة واملثانة واجللد.

احذروا دخان الشواء "خطر"




