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رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
0525363507/4 اع���ان���ات���ك���م  ل��ح��ج��ز 

20/05/16

اليوم وغدًا  
فقط من ايام المبيعات 

سارعوا اسعار جنونية وكميات محدودة 
049501514 شفاعمرو بجانب بنك مركنـتيل

 تهنئه قلبية  
أسمى وأرقى التهاني والتبريكات 
 المكللة بباقات الفل والرياحين  

والمعطرة بأريج النرجس والياسمين 
نقطفها من اجمل بساتين 

ونقدمها الى  الغالي 

رئيس  يحاور  نجار  تهامة  السام  محرر 
البلديه باسئله موضوعيه ثاقبه  يف موضوع 
شفاعمرو مدينة  قي  البناء  مسطح  توسيع 

ش��ف��اع��م��رو ت�����ذرف دم�����وع ال���ح���زن واالس����ى 
فجائيا  م��رض��ا  اع��ي��اه  م���غ���وارًا  ف��ارس��ا  ب��ف��ق��دان 
مهيبه  ب��ج��ن��ازة  وت��ودع��ه  ملعانته  ح���دا  واض��ع��ا 
انيس جميل مشيعل "ابو الجميل" قائم باعمال رئيس البلديه 
السابق ومن اعيان البلد   يضع حدا لحياته برصاصة يف رأسه 
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ق�����س�����م االع������������ان������������ات: ن�����ب�����ي�����ل ن����ج����ار
حايك اي���م���ان  واالع����ان����ات:  ال��ج��راف��ي��ك  ت��ص��م��ي��م 

0525363507/4 اعاناتكم  لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني
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األخبار

الهيكلية  الخارطة  التنظيم  لجنة  إقرار  عنبتاوي:  أمني 
الجديدة "لحظة تاريخية وبشرى خري ألهالي شفاعمرو"
**"الخارطة تضيف 6 آالف دونم بناء تتيح استيعاب شفاعمرو ل� 96 ألف 
نسمة، وحيًا سكنيًا جديدة مع 1600 وحدة سكنية ومنطقة صناعية لوائية"**

م���ح���رر ال����س����ام ت���ه���ام���ة ن���ج���ار ي����واج����ه رئ��ي��س 
ال��ب��ل��دي��ه ب��اس��ئ��ل��ه م��وض��وع��ي��ه ث��اق��ب��ه  يف م��وض��وع 
شفاعمرو م��دي��ن��ة  ق���ي  ال��ب��ن��اء  م��س��ط��ح  ت��وس��ي��ع 
مهندس البلديه يؤكد يف املؤتمر الصحفي ان هذا االنجاز لرئيس 
البلدية يعترب اهم انجاز يف تاريخ بلدية شفاعمرو على مرّ العصور 
ثاقبة  مستقبلية  ونظرة  جياشة  مشاعر   : البلديه  رئيس 
االجيال  لها  تشهد  تاريخية  هيكلية  خارطة  عن  أثمرتا 

بعيون تغمرها الدموع وم�ضاعر جيا�ضه فا�ضت يف مراحل عديدة 
من املفاو�ضات امل�ضنية مع املوؤ�ض�ضات املختلفة ونظرة ثاقبة 
مل�ضتقبل البلد "حتى ال يواجه حفيدي م�ضتقبال مواطنني غا�ضبني 
مهني  طاقم  مع  اجنزنا  ...هكذا  املرحوم"  جلده  �ضامتني  او 
�ضلب عنيد مراحل حتقيق اجناز اخلارطة الهيكلية وتو�ضيع 
م�ضطح املدينة يف حلظة تاريخيه ت�ضهد لها االجيال حيث مت 
ا�ضافة اكرث من 6000 دومن للبناء م�ضتقبال اي ما يعادل ثلثي 
م�ضاحة البناء اليوم مما ي�ضمن م�ضتقبال باهًرا للمدينة و�ضبابها. 
يف  اأم�س,  �ضفاعمرو  بلدية  رئي�س  عرب  واملعاين  الكلمات  بهذه 
الهيكلية  اخلارطة  م�ضروع  حتقيق  عن  ال�ضحفي  املوؤمتر 
اجلديدة وتو�ضيع م�ضطح البناء من خالل اجناز  دراماتيكي .

ال���������ض����الم واج�����ه�����ت رئ���ي�������س ال���ب���ل���دي���ة ب��ب��ع�����س 
اال�����ض����ئ����ل����ة ال����ث����اق����ب����ة وت����ل����ق����ت ال��������رد ال�����ت�����ايل :

ال�ضكان  الهيكلية اجلديدة حاجة  : هل تفي اخلارطة  ال�ضالم 
الذين يعانون منذ �ضنوات طويله من اجراءات �ضديدة جراء 
وغريها. جرو�س  وع��رة  يف  الرتخي�س  على  مقدرتهم  ع��دم 

عنبتاوي: هناك م�ضكلة جدية يف هذه االحياء ونحن نحاول 
الطريق  ار�ضاء احللول فيها وان اخلارطة اجلديدة هي اول 
لهذه  م�ضتقبليه  حلول  ال  وبدونها  هناك  ال�ضكان  ازمة  النهاء 
. ال��زم��ن  م��ن  عقود  منذ  غرينا  ع��ن  ورثناها  التي  االزم���ات 

ال�ضالم : حتدثت عن �ضرورة الهجرة الداخلية مبعنى عودة 
املهاجرين من الدول االوروبية بعد اقرار اخلارطة اجلديدة 
اخلارجية  الهجرة  مع  م��اذا  ولكن  البناء  م�ضطح  وتو�ضيع 
وكيف �ضتواجهونها مل�ضلحة �ضباب �ضفاعمرو  والتي �ضتنتج 
لعرب  واملدنية  القومية  الهوية  حتديد  ازم��ة  ب�ضبب  حتما 

الداخل  مبا يخ�س اخلدمة املدنية حيث مينح القانون اولئك 
من  املحليني  ال�ضكان  غالبية  عن  اف�ضلية  للجي�س  املنت�ضبني 
المتالك  ه���وؤالء  فيندفع  يخدمون  ال  وم�ضلمني  م�ضيحيني 
ا�ضرائيل  ارا���ض��ي  دائ���رة  من  للغائبني   �ضفاعمرو  ارا���ض��ي 
. م��اأوى  وال  م�ضكن  دون  ويبات  هويته  ال�ضفاعمري  ويفقد 
عنبتاوي : كم هو �ضوؤال حكيم وواقعي ولكني مل اغفل يوًما 
عن جوهره, فالق�ضية معقدة والقانون وا�ضح وجازم بالن�ضبة 
ال�ضحاب اخلدمة الع�ضكرية ومينحهم االف�ضلية عن غريهم 
اخلدمة  ا�ضحاب  من  فقط  �ضفاعمرو  ابناء  �ضنف�ضل  ولكننا 
ال�ضبب املجحف  لهذا  الهجرة اخلارجية  باًتا  ونرف�س رف�ًضا 
ل�ضبابنا  املتبقية  االرا�ضي  منح  على  و�ضنعمل  �ضبابنا  بحق 
والزوجية  امل�ضتقبل  ع�س  لبناء  اخلدمة  عدميي  الطموحني 
ولن يهداأ لنا بال حتى نحقق هذا االمر بالن�ضال مب�ضوؤوليه . 
اخ��رًيا  وال��ب��ن��اء  التنظيم  جلنة  نقل  �ضيتم  :م��ت��ى  ال�ضالم 
؟ احلاليه  اللجنه  ع��ن  واالن��ف�����ض��ال  �ضفاعمرو  بلدية  اىل 
عنبتاوي :قريًبا جًدا ...خالل ا�ضهر ان �ضاء اهلل , ونحن يف �ضدد 
حت�ضري مبنى خا�س ويبدو اننا �ضن�ضتعمل مبنى البلدية لهذا 
اجلديدة  للوظائف  املناق�ضات  �ضنن�ضر  واننا  كما   , الغر�س 
املحلية  اللجنة  من  املوظفني  بع�س  و�ضن�ضم  كما  املختلفة, 
واحلوا�ضيب  واملعدات  االث��اث  �ضراء  ب�ضدد  واننا  احلالية, 
ممكن  وق��ت  با�ضرع  االم��ر  ننهي  ان  وام��ل  لذلك  ال�ضرورية 
. ا�ضتقاللية �ضفاعمرو  ليتم االنف�ضال والطالق اخريا ونعلن 
ان  كلمته  خ��الل  من  اأك��د  البلديه  ملهند�س  مداخله  ويف  ه��ذا 
اجناز  اه��م  هو  اجلديدة  اخلارطة  على  امل�ضادقة  م�ضروع 
يف تاريخ بلدية �ضفاعمرو ين�ضب لرئي�ضها على مر الع�ضور . 

رئي�س  عقب  الكلمات  بهذه  والأهلنا",  لبلدنا  حقيقية  ب�ضرى  اإنها  تاريخية.  حلظة  "هذه 
والبناء  التنظيم  للجنة  العامة  الهيئة  ق��رار  على  عنبتاوي  اأم��ني  �ضفاعمرو  بلدية 
�ضفاعمرو  ملدينة  اجلديدة  الهيكلية  اخلارطة  على  باالإجماع  امل�ضادقة  األونيم(  )ه�ضاب 
عليها. النهائية  للم�ضادقة  والبناء  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  يف  باإيداعها  والتو�ضية 
من  واملهند�ضني  الداخلية  وزارة  يف  التخطيط  واإدارة  اللجنة  اأع�ضاء  عنبتاوي  و�ضكر   
هذا  يف  �ضاهم  من  وكل  البلدية  يف  واملهند�ضني  وامل�ضت�ضارين  الهند�ضي  التخطيط  مكاتب 
امل�ضروع. كما اأ�ضاد بتجاوب اجلمهور يف اللقاءات التي متت معه لغر�س اإ�ضراكه يف بلورة 
مكاتب  ومهند�ضو  الداخلية  وزارة  ممثلو  اأ�ضاد  جهتهم  من  اجلديدة.  الهيكلية  اخلريطة 
التخطيط مبهنية العمل يف بلدية �ضفاعمرو واملتابعة ال�ضخ�ضية الدوؤوبة من رئي�س البلدية.
"بالن�ضبة  البلدية:  رئي�س  ق��ال  )اخلمي�س(,  البلدية  اإليه  دع��ت  �ضحايف  موؤمتر  ويف   
طيبة  ثمرة  وه��و  ب��ه  نعتز  اجن���ازًا  واأمت��م��ن��ا  ت��اري��خ��ي,  ق��رار  اُت��خ��ذ  اأم�����س  ي��وم  لنا, 
جل��ه��ود ك��ب��رية وع��م��ل م�����ض��ٍن..الأن��ه ال اأث��م��ن م��ن االأر�����س وامل�����ض��ك��ن..م��ربوك لنا 
زمن". منذ  ي�ضتحقونه  ال���ذي  االجن���از  ه��ذا  واأه��ل��ه��ا  ل�ضفاعمرو  م���ربوك  جميعاً, 
خرائط  حت�ضري  للبلدية  �ضيتيح  للخارطة  اللوائية  اللجنة  اإق���رار  اأن  واأ���ض��اف   
لها.  ن�ضبو  التي  االأح��الم  كل  وحتقق  والرتخي�س  البناء  م�ضاكل  كال  حتل  تف�ضيلية 
خرائط  اإع��داد  لنا  ممكناً  �ضيكون  عليها  وامل�ضادقة  اخلارطة  ايداع  بعد  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
االأنظمة  التزم  حال  يف  الرتخي�س  مواطن  كل  ي�ضتطيع  مبوجبها  منطقة  لكل  تف�ضيلية 
التف�ضيلية". اإمن��ا  الرتخي�س  تعطي  التي  هي  لي�ضت  الهيكلية  اخلارطة  والقوانني.. 

اأي  ن�ضمة,  األف   96 باحتياجات  تفي  هيكلية  خارطة  عن  نتحدث  "نحن  يقول:  وتابع   
ا�ضتيعاب  قدرة  عن  ف�ضاًل  هذا  واأكرث,  عاماً  لثالثني  ن�ضمة  األف   56 من  �ضكانية  اإ�ضافة 
اأي�ضاً  ونتحدث  يومياً.  املدينة  اإىل  م�ضالح  واأ�ضحاب  العمال  اأو  الزائرين  اآالف  ع�ضرات 
 10( احلالية  امل�ضاحة  اإىل  زراعية(  اأ}ا���سٍ  )غالبيتها  بناء  دومن  اآالف   6 اإ�ضافة  عن 
اآالف دومن( وعن حي �ضكني جديد يف املدخل ال�ضرقي للمدينة على 650 دومناً غالبيتها 
لوائية  �ضناعية  منطقة  اإىل  باالإ�ضافة  �ضكن  وحدة   1600 عليها  دولة" تقام  "اأرا�ضي 
وم�ضروع احلديقة العامة على 180 دومن. هذه امل�ضاريع الثالثة قد ينتهي التخطيط لها, 
يف اإطار م�ضار التخطيط ال�ضريع يف الوزارة واجلهات املخت�ضة حتى نهاية العام احلايل. 
 واعترب رئي�س البلدية امل�ضادقة "خطوة على طريق ما ت�ضتحقه �ضفاعمرو لت�ضبح مدينة 
مركزية يف مركز اجلليل اإذ متلك جممل املقومات ونقاط القوة غري املوجودة يف �ضواها, 
�ضواء بتاريخها اأو موقعها اجلغرايف اال�ضرتاتيجي وتركيبتها ال�ضكانية االجتماعية املتميزة 
قريباً.   ,79 �ضارع  يف  اخلفيف  والقطار  اإليها   6 �ضارع  و�ضول  ومع  الكلمات,  معنى  بكل 
اإقناع  يف  "وجنحنا   اجلديدة,  اخلارطة  حت�ضري  يف  التاأين  اتبعت  البلدية  اأن  واأك��د   
الأن  احلالية  البناء  منطقة  خارج  اجلديد  للبناء  التخطيط  يكون  باأن  التخطيط  مديرة 
اإعداد  هو  هدفنا  اأن  اأو�ضحنا  املدينة.  وم�ضتقبل  �ضفاعمرو  الأجيال  م�ضريي  املو�ضوع 
من  االأخ�ضر  ال�ضوء  تلقينا  كذلك  امل�ضتقبل..  يف  فيها  تف�ضيل  اأي  على  نندم  ال  خارطة 
كاملة  �ضالحيات  لنا  وكانت  احتياجاتنا,  نحن  نقرر  اأن  لطلبي  بناًء  التخطيط  مديرة 
الختياراتنا والتخطيط يف كل منطقة النفوذ )23 األف دومن(. كما اأو�ضحنا اأننا بحاجة 
تاريخياً. اجن��ازًا  اخلارطة  اإق��رار  اعترب  لذا  الدولة.  اأرا���س  من  الدومنات  اآالف  اإىل 
اإع���داد اخل��ارط��ة م��ن خ��الل م�ضاركتهم يف  ال��ذي��ن ���ض��ارك��وا يف  واأ���ض��اد ب��دور االأه���ايل 
وجمموعات  اأعمال  ورج��ال  اأرا���سٍ  واأ�ضحاب  مهند�ضون  "فح�ضر  املفتوحة  اللقاءات 
الإب��داء  ودعوناهم  النا�س  كل  على  العام..عممنا  واجلمهور  ن�ضائية  واأخ��رى  �ضبيبة 
ا�ضتثناء". ب��ال  �ضاهم  م��ن  وجلميع  لهم  ال�ضكر  وج��زي��ل  وامل�ضاهمة,  مالحظاتهم 

واأ�ضار رئي�س البلدية اإىل اأنه مت االتفاق اأي�ضاً على اأن اأي تخطيط مل�ضاريع عامة يف امل�ضتقبل 
على اأرا�س خا�ضة )مبان عامة, مدار�س, حدائق وغريها( لن ي�ضادر اأكرث من 35 يف املئة 
منها, بينما اإذا كانت اأرا�ضي عامة فيحق لنا م�ضادرة 60 يف املئة منها وهذا اأي�ضاً اإجناز.
حمدان  هناء  د.  التخطيط  ل�ضوؤون  الرئي�س  م�ضت�ضارة  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  وحت��دث 
تلحمي. اأ�ضعد  االإعالمي  الناطق  واأداره  حمودة.  ومها  اأيوب  اأيوب  واملهند�ضان  �ضليبا 
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حالوة الناصرة ١ كيلواحالوة الهالل ٧٠٠ غرامكرتونة زيت الشقحة ٢ لترجروس طحين مانجروس سكر سوجات/ مان

جبنة عيمك ٣٠٠ غرامشمينت تنوفاجلن لبن تنوفا ٣ لترزيت كانوال الشقحة  ١٫٨ لترطحينة الناصرة ١ كيلوا

24903590
27590990 بـ 1290

9909901690990990

7 بـ

قنينة زيت انطوان الشقحة ٢٫٥ لترسداسية بافارياسودا شويبسسداسية شويبس ٢ لترجلن شراب بريجات ٣ لتر
2690

2 بـ

1290 1790 3590

/ تبوزينا ١٢ قنينةقهوة طربوش  شوربة اوسم ١ كيلوتشكيلة معلباتجبنة الفشكري ١٢ قطعةسبرينجَ

199054909901490
4 بـ 2 بـ

1590

شوربة اوسم خضارلبنة ابو عادل ١ كيلوحمص احال/ تسبارطونا الشقحةقهوة منذر خضر 

2890990990
3 بـ

690

2 بـ

4 بـ

1290

رمضان الخير بفرهور غير

شفاعمرو المنطقة الصناعية هاتف: 046817144 פרהוד סנטר

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

سداسية فانتا  

1490

4790

جديد

شفاعمرو المنطقة الصناعية هاتف: 046817144 פרהוד סנטר

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

بدين اكسترا ١ لترحفاضات بامبيرزحفاضات هاجيس

شامبو بنتين ٦٠٠ مل مسحوق غسيل زوهر دالياديودورانت اكس

اريال
 ٨ كيلو

5490

100990

89014901490

ملمع زجاج اجاكس عبوة مزدوجةسداسية ورق مطبخ نيكولشامبوا بينوك
790

2 بـ

1490

زوج اكياس زوادة

ثمانية ميني ملكي بيتسا زوغلبكسداسية ماء عيدن

790 890

بوريكس تنوفازوج كيتشوب اوسمماكس عيليت
1290 1490

كرتونة بلو بزوكاشامبو هاواي
تشكيلة خضار مجمع سان 

فروست - بري هجليل
24901490

2 بـ

3 بـ

اشتري سداسية ببسي/
ماريند  / سيفن اب

واحصل على
سداسية كول هدية

3 بـ

100

490

1490

890

3 بـ

2990

1490

فيري 
١٫٢٤٠ لتر

1190

ورق
تواليت 

تاتش
٤٨ لفة 48

גלילים

2290

رمضان الخير بفرهور غير
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حالوة الناصرة ١ كيلواحالوة الهالل ٧٠٠ غرامكرتونة زيت الشقحة ٢ لترجروس طحين مانجروس سكر سوجات/ مان

جبنة عيمك ٣٠٠ غرامشمينت تنوفاجلن لبن تنوفا ٣ لترزيت كانوال الشقحة  ١٫٨ لترطحينة الناصرة ١ كيلوا

24903590
27590990 بـ 1290

9909901690990990

7 بـ

قنينة زيت انطوان الشقحة ٢٫٥ لترسداسية بافارياسودا شويبسسداسية شويبس ٢ لترجلن شراب بريجات ٣ لتر
2690

2 بـ

1290 1790 3590

/ تبوزينا ١٢ قنينةقهوة طربوش  شوربة اوسم ١ كيلوتشكيلة معلباتجبنة الفشكري ١٢ قطعةسبرينجَ

199054909901490
4 بـ 2 بـ

1590

شوربة اوسم خضارلبنة ابو عادل ١ كيلوحمص احال/ تسبارطونا الشقحةقهوة منذر خضر 

2890990990
3 بـ

690

2 بـ

4 بـ

1290

رمضان الخير بفرهور غير

شفاعمرو المنطقة الصناعية هاتف: 046817144 פרהוד סנטר

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

سداسية فانتا  

1490

4790

جديد

شفاعمرو المنطقة الصناعية هاتف: 046817144 פרהוד סנטר

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

بدين اكسترا ١ لترحفاضات بامبيرزحفاضات هاجيس

شامبو بنتين ٦٠٠ مل مسحوق غسيل زوهر دالياديودورانت اكس

اريال
 ٨ كيلو

5490

100990

89014901490

ملمع زجاج اجاكس عبوة مزدوجةسداسية ورق مطبخ نيكولشامبوا بينوك
790

2 بـ

1490

زوج اكياس زوادة

ثمانية ميني ملكي بيتسا زوغلبكسداسية ماء عيدن

790 890

بوريكس تنوفازوج كيتشوب اوسمماكس عيليت
1290 1490

كرتونة بلو بزوكاشامبو هاواي
تشكيلة خضار مجمع سان 

فروست - بري هجليل
24901490

2 بـ

3 بـ

اشتري سداسية ببسي/
ماريند  / سيفن اب

واحصل على
سداسية كول هدية

3 بـ

100
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1490
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املا�ضي  االثنني  يوم  ال�ضفاعمرية   اال�ضرة  ودعت 
م�ضلحتها  على  والغيورين  املخل�ضني  اعيانها  اأحد 
,�ضباح  اجلميل  ,اب��و  م�ضيعل  اني�س  اطلق  حيث 
من  ن�ضاء  ثالثة  امام  راأ�ضه   يف  ر�ضا�ضة  اليوم  ذلك 
اقاربه حاولوا ثنيه عن فعلته دون جناح ,وا�ضًعا 
اوجاع  مع  �ضراع  يف  اي��ام  ا�ضتمرت  ملعاناة  ح��ًدا 
يف  االخ���رية  اال�ضابيع  يف  ك�ضفه  مت  ال��ذي  مر�ضه 
. اقل  او  ا�ضهر  خالل  مبوت  واعدًة  متقدمة  مراحل 

االخرية  اال�ضابيع  يف  عانى  قد  املرحوم  وكان  هذا 
بانها جرح يف  االطباء  اوجاع م�ضنية �ضخ�ضها  من 
"ابو  م�ضيعل  كمال  عمه  ابن  ا�ضرار  ولكن  املعدة 

ابنه  لدى  الفحو�ضات  ا�ضتمرار  على  وحثه  حنا" 
اأنذرته  مرعبة  نتائج  عن  ,اثمرت  �ضامر  الدكتور 
قريٌب  املوت  وان  االر���س  على  حياته  نهاية  بقرب 
من اي يوم م�ضى, فتملكه اخلوف والرعب والياأ�س 
وعا�س اياًما �ضوداوية انتهت بهذا امل�ضري امل�ضوؤوم .

جمتمع  يف  بارًزا  قائًدا  كرمًيا  عزيًزا  املرحوم  عا�س 
موؤ�ض�ضاته  يف  املنا�ضب  اأعلى  فتبواأ  املرا�س  �ضعب 
يا�ضني  عر�ضان  البلدية  رئي�س  باأعمال  قائًما  فكان   ,
وع�ضًوا بارًزا منذ والية ابراهيم منر ح�ضني, قدم من 
خالل عمله يف البلدية خدمات جّمه جلميع ال�ضكان .
خ���دم اب���و اجل��م��ي��ل يف ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت امل�����ض��ن يف 

اجلمعيه  لرئي�س  نائًبا  وك��ان  �ضفاعمرو  مدينة 
اب���و اح�����ض��ان ع��ل��ي��ان واأح�����د امل��ع��ت��م��دي��ن على 
يوم  قبل  وق��ع  ,وق��د  وف��ات��ه  ي��وم  حتى  ح�ضاباتها 
املقاولني  مل�ضلحة  ال�ضيكات  مئات  على  وفاته  من 
. العظيمة  اجلمعية  ل��ه��ذه  اخل��دم��ات  وم��ق��دم��ي 

املجل�س  يف  هاًما  من�ضًبا  اجلميل  اب��و  و�ضغل  ه��ذا 
و�ضع  يف  الرائد  وك��ان  الكاثوليك  لطائفة  الرعوي 
حجر اال�ضا�س لقاعة الرعية مع رئي�س املجل�س �ضهيل 
منوره حتى متكن ورفاقه جمع مئات االف ال�ضواقل 
وامتام البناء حتى النهاية متمًما عملية الزخرفة مع 
االب بحوث الذي ا�ضتلم القاعة بعد ا�ضتالمه وظيفته 

. الرعية  ابناء  ال�ضتقبال  اع��داده��ا  وامت  فجهزها 
��ا  ه���ذا وخ����دم اب���و اجل��م��ي��ل يف ال��ق��اع��ة, ح��ار���ضً
ام���ي���ًن���ا ع��ل��ى م��دخ��ول��ه��ا ح��ت��ى ي���وم���ه االخ���ري 
وا���ض��ت��ل��م م��ف��ت��اح��ه��ا واداره������ا ب��ه��م��ة ون�����ض��اط .
له  و�ضهد  متوا�ضًعا  كرمًيا  عزيًزا  املرحوم  عا�س 
يقدم  فكان  وماله  اخالقه  بكرم  وال���داين  القا�ضي 
القائم  البلديه  عندما �ضغل من�ضب  جّل معا�ضه من 
ياأُل  ومل  واملحتاجني,  الفقراء  مل�ضاعدة  باالعمال 
جهًدا على امل�ضاركة يف كل منا�ضبة اجتماعية يدعى 
وجه  اح�ضن  على  الدينية  واجباته  امت  وقد  اليها 
ف�����ض��ي��ح ج��ن��ات��ه  وا���ض��ك��ن��ه  ال��ف��ق��ي��د  اهلل  رح����م 

ش���ف���اع���م���رو ت������ذرف دم������وع ال����ح����زن واألس�������ى ب���ف���ق���دان ف�������ارٍس م�����غ�����واٍر- أع���ي���اه 
م�������رضٌ ف���ج���ائ���ي ف����وض����ع ح�������دًا مل����ع����ان����ات����ه- وت�����ودع�����ه ب����ج����ن����ازة م��ه��ي��ب��ة 

انيس جميل مشيعل "ابو الجميل" قائم بأعمال رئيس البلدية السابق ومن أعيان البلد   يضع حدًا لحياته برصاصة يف رأسه
الرجل ع��ل��ى  ف����رْضٌ  امل����وتَ  إّن  ال��ت��ي تسريت��ب��ارك��تَ!  ال���نّ���ج���وِم  بَ���ع���ضُ  أنّ�����هُ  ول����وْ 

وال���ع���ا  ال����ع����زّ  ك���ال���نّ���س���ِر يف  هَ���وي���ت ب���ِس���ن���انٍ، م���ث���ِل ق���ادم���ةِ ال��نّ��س��ِر وك����ن����ت، 
بعِزٍّ راض��ي��ًا  دُن��ي��اك،  الجميل  اب��و  تركت  ول�����ك�����نْ مُ����س����تَ����ض����ام����ًا ع����ل����ى َق���س���روم��ا 
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يومان من المبيعات  
اليوم وغدًا...سارعوا الكميات محدودة 

مكيف هوائي 

1190ش.ج 1590ش.ج 
مكيف هوائي 

1 כ“ס 
1.25 כ“ס 

מבית  

049501514شفاعمرو بجانب بنك مركنـتيل

شاشة 55شاشة 32

1990ش.ج 599 ش.ج 

ة  
دود

مح
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ميا
الك

مكيف هوائي 

مكيف هوائي 

1 כ“ס 

1.25 כ“ס 

شاشة 43

1499ش.ج 
شاشة 55

2490ش.ج 
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ميكروغالفرن ايطالي غاز 4 رؤوس 

B.Iنيورستا

1390ش.ج 

189 ش.ج 399 ش.ج 1190ش.ج 

1090ش.ج 

 6 جوارير
فريزر  فريزر   250 لتر



39 لترتوستر اوفان 

4990 ش.ج 

غسالة غسالةغسالة

جالي

5 كغم 8 كغم7 كغم

2290 ش.ج 

899 ش.ج  1290 ش.ج 

169 ش.ج 1590ش.ج 

690 ش.ج 149 ش.ج 199 ش.ج 

79 ش.ج 69 ش.ج 299 ش.ج 

هاتف نقال  مروحة   هواي
הוריקן 

ميني بار ماء  شافط غبار 

(נירוסטה) 

ميكسر+بلندر

290 ش.ج 

قالية بطاطا
2490 ش.ج 

 3690 ش.ج 

580 لتر 540 لتر
10 سنوات 
 كفالة

برادبراد
 4  ابواب  
 نيروستا

براد
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الرسم  على  تصادق  والبناء  التنظيم  لجنة 
أب����و شهاب  ل��ح��ي  ال��ج��دي��د  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي 
مهمة  خطوة  هذه  عنبتاوي:  أمني  البلدية  ورئيس  اللجنة  رئيس 
الحي املزمنة يف  الرتخيص  األمام نحو حل شامل ملشكلة  إىل  وكبرية 
**مهندس اللجنة أيمن أسعد: املصادقة تعني أنه سيكون يف وسع كل صاحب بيت 
األرض" لقطعة  ملكيته  ويثبت  الهيكلية  الخريطة  شروط  يلبي  كان  إذا  ترخيصه 

األ��ون��ي��م(  )ه�����ض��اب  وال��ب��ن��اء  التنظيم  جل��ن��ة  اإدارة  ���ض��ادق��ت 
التخطيطي  الر�ضم  على  امل��ا���ض��ي,  االأرب��ع��اء  ي��وم  ب��االإج��م��اع, 
دومناً   285( �ضهاب  اأبو  حي  اأرا�ضي  من  املئة  يف  ل�75  اجلديد 
اأنه  يعني  ما   ,)13 ق�ضيمة   10279 بلوك   330 جمموع  من 
�ضروط  يلبي  كان  اإذا  ترخي�ضه  بيت  �ضاحب  كل  و�ضع  يف  �ضيكون 
االأر�س. قطعة  ملكيته  تثبت  م�ضتندات  ومعه  الهيكلية  اخلريطة 

يف  عنبتاوي  اأمني  �ضفاعمرو  بلدية  رئي�س  اللجنة  رئي�س  واعترب   
احلي  اأهايل  من  عدد  وبح�ضور  اللجنة  اأع�ضاء  اأمام  كلمته  �ضياق 
اجلديد  التخطيط  اإق��رار  ان  االأه��ايل  بع�س  ميثلون  ومهند�ضني 
يف  الرتخي�س  مل�ضكلة  �ضامل  حل  نحو  االأمام  اإىل  مهمة  "خطوة 
ملف  و�ضعنا  عامني  "منذ  واأ�ضاف:  مزمنة.  م�ضكلة  وهي  احلي 
اليوم  به  نقوم  وما  االأه��ايل.  معاناة  حيال  اأعيننا  اأمام  احلي  هذا 
�ضكان  اأ�ضركنا  اننا  وي�ضرنا  الطريق  على  ايجابية  خطوة  هو 
من  وذل��ك  به  نقوم  ما  كثب  عن  ل��ريوا  جل�ضة  من  اأك��رث  يف  احل��ي 
البلدية  يف  يدور  ما  كل  يف  النا�س  اإ�ضراك  بواجب  امياننا  منطلق 
والتنظيم..لكن كما تعلمون الق�ضية معقدة ولي�ضت ب�ضيطة. وهذه 
اخلطوة تعترب تقدماً جدياً وملمو�ضاً لنوا�ضل اخلطوات املقبلة". 

 واأ�ضار رئي�س البلدية اإىل اأن اجلزء االآخر من احلي )25 يف املئة( 
مت حتييده يف هذه املرحلة )25 يف املئة من احلي( نظرًا الإ�ضكاالت 
اأخرى, "ومل نكن نرغب يف اأن يكون هذا االإ�ضكال عائقاً امام التقدم 
نحو حل اأجزاء احلي االأخرى", م�ضيفاً اأنه يقف بكل قوة مع اأهايل 
احلي كي ال يدفع بع�ضهم اأكرث من مرة ثمن االأرا�ضي التي امتلكوها. 
 وقدم مهند�س اللجنة اأمين اأ�ضعد �ضرحاً عن الر�ضم التخطيطي الذي 
مت اإعداده وقال: قمنا بتق�ضيم االأر�س اإىل قطع بناء وبيوت و�ضوارع 
�ضاحب  كل  باإمكان  �ضيكون  التخطيط  اإقرار  عامة..ومع  واأرا�س 
ومعه  الهيكلية  اخلريطة  �ضروط  يلبي  كان  اإذا  الرتخي�س  بيت 
اعرتا�ضات  مع  تعاطت  االعرتا�ضات  جلنة  اأن  اإىل  واأ�ضار  ملكية. 
املزمنة.   للم�ضكلة  احل��ل  توفري  اأج��ل  من  بايجابية  املواطنني 
"اإزاء  اإنه  عوكل  مازن  املحامي  للجنة  الق�ضائي  امل�ضت�ضار  وقال 
ال�ضعوبة يف اأن تقوم اللجنة بو�ضع خريطة لكل احلي ب�ضبب م�ضاكل 
املواطنني  على  كبريًا  مالياً  عبئاً  حلها  يتطلب  منه  جزء  يف  كبرية 
والبلدية اقرتحنا على املحكمة قبل اأقل من ا�ضبوعني اأن تقوم جلنة 
ووافقت  احلي,  لغالبية  تخطيطي  ر�ضم  بو�ضع  والبناء  التنظيم 
املحكمة على طلبنا واقرت اأن الطريقة ال�ضحيحة هي انتظار الر�ضم 
التخطيطي خالل �ضتة ا�ضهر بالن�ضبة للقطعة الكبرية, ثم يتم تعيني 
اللجنة لغر�س و�ضع خريطة �ضاملة  لكل االأر�س".  خبري من قبل 
والبناء  التنظيم  جلنة  و�ضكروا  مالحظاتهم  احلا�ضرون  وعر�س   
وق��ال  امل��رح��ل��ة.  ه��ذه  ب��ل��وغ  اأج���ل  م��ن  م��ن  ال����دوؤوب  على عملها 
مل�ضوا  االأهايل  اإن  االأهايل  بع�س  ميثل  الذي  اأيوب  �ضادي  املهند�س 
احللول  ايجاد  لت�ضريع  اللجنة  لدى  اجلدية  االأخريين  العامني  يف 
واأ�ضاف:  جدًا.  مهمة  خطوة  اجلديد  التخطيطي  الر�ضم  واعترب 
املواطن". ل�ضالح  عملكم  ثمار  نقطف  الأننا  متفائلون  "نحن 

اللقاء  يف  �ضفاعمرو  يف  اخلا�ضة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  الع�ضرات  ���ض��ارك 
قاعة  يف  املا�ضي  ال�ضبت  عقد  ال��ذي  املدينة  يف  نوعه  من  االأول  اجلماهريي 
اخلدمات  ق�ضم  خ��الل  من  �ضفاعمرو  بلدية  نظمته  والفنون"  الثقافة  "دار 
"املنارة".  اأنا" وبالتعاون مع جمعية  "هذا  االجتماعية ومببادرة من جمموعة 
ال�ضوؤون  ق�ضم  يف  اجل��م��اه��ريي��ة  االجتماعية  العاملة  ال��ربن��ام��ج  افتتحت 
على  عنبتاوي  امني  البلدية  لرئي�س  ال�ضكر  بتوجيه  طوبيا  مرمي  االجتماعية 
تتعلق  برامج  يف  وم�ضاركته  اخلا�ضة  االحتياجات  ل��ذوي  له  امل�ضهود  دعمه 
ال�ضريحة.  بهذه  اهتمامه  على  �ضاهني  فريد  ال�ضوؤون  ق�ضم  مدير  �ضكرت  كما  بهم. 
رزق  ق��م��ر  انا"  "هذا  جم��م��وع��ة  يف  ال��ن��ا���ض��ط��ة  ال��ربن��ام��ج  ع��راف��ة  وت��ول��ت 
 ثم األقى رئي�س البلدية اأمني عنبتاوي كلمة افتتحها بتوجيه التحية لذوي االحتياجات 
اخلا�ضة "واحل�ضور الكبري الذي يثري االنفعال". وقال اإنه "يوم خا�س بالن�ضبة 
يل اأن اأ�ضارك فيه اأخوة اأعزاء من ذوي االحتياجات بل التحديات اخلا�ضة.. كل 
اأع�ضاء  لدى  واالإ�ضرار  التحدي  ويعجبني  حتدياته.  له  املجتمع  هذا  يف  اإن�ضان 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة. واأ�ضار اإىل اأن البلدية قطعت �ضوطاً طوياًل يف مو�ضوع 
االإتاحة �ضواء عند اأالأر�ضفة وحمطات احلافالت وتوا�ضل العمل على اأن تتوفر 
االإتاحة يف كل املوؤ�ض�ضات التابعة للبلدية. و�ضكر منظمة الربنامج مرمي طوبيا ومن 
اأنا".   "هذا  خاللها ق�ضم ال�ضوؤون االجتماعية, واملحامي عبا�س عبا�س وجمموعة 
واأ�ضار مدير ق�ضم ال�ضوؤون فريد �ضاهني يف كلمته اإىل ان ق�ضم ال�ضوؤون االجتماعية 
اخلا�ضة.  التحديات  ذوي  حتديدًا  يخ�س  لكنه  ال�ضرائح  جلميع  اخلدمات  يقدم 
ال�ضابة  قدمت  ثم  احل�ضور.  اإعجاب  نالت  فنية  فقرة  خطيب  وليد  الفنان  وقدم 
انفعال  و�ضط  �ضردت,  حيث  ال�ضخ�ضية,  جتربتها  حول  مداخلة  �ضواعد  اآ�ضيا 
خمتلف  يف  واجهتها  ال��ت��ي  اجل��م��ة  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ذات��ي��ة  �ضريتها  احل�����ض��ور, 

ال��ل��ق��اء  ح���اش���د يف  ح���ض���ور 
ل���ذوي  األول  ال��ج��م��اه��ريي 
االحتياجات الخاصة يف شفاعمرو
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رم�������������اح ي������ص������وّب������ه������ا- م������ع������ني أب�����������و ع���ب���ي���د

لقد بداأ مو�ضم ح�ضاد اأرواح الب�ضر, منذ اأن 
جمتمعنا,  اأر�س  يف  ال�ضرطان  مر�س  جتّذر 
ياأبى اأن يرتكهم يعي�ضون حياة مرتاحة البال, 
اأطاح بعر�س �ضّحتهم الذي يتنّعمون عليه, 
هكذا ح�ضد القَدر مبنجل املوت �ضنابل حتب 
احلياة, حتمل حّبات مثمرة بالعطاء, اأمثال 
من�ضب  �ضِغل  الذي  طوقان,  اإبراهيم  املرّبي 
�ضفاعمرو. يف  البلدية  للثانوّية  مدير  اأول 

وكان  املدر�ضة,  هذه  يف  طالًبا  كنت  عهده  يف 
�ضديًدا, مل يتهاون مع الطاّلب, طغى ح�ضوره 
على اجلميع, كانت عباءة هيبته معّلقًة على 
يدنو  اأو  يلم�ضها  اأن  اأحد  ي�ضتطيع  ال  كتفيه, 
�ضباًحا  وقفته  اليوم  هذا  اإىل  اأتذّكر  منها, 
كانت  وقامته  املدر�ضة,  مدخل  درجات  على 
بعينيه  يراقبهم  بالّرهبة,  الطالب  ُتظّلل 
تتفّح�ضان  وج��ّدي��ًة,  فطنًة  ت�ضّعان  اللتني 
ليتاأّكد  ��ب��اح��ّي��ة,  ال�����ضّ مالحمهم  ُب��ع��د  ع��ن 
الدرا�ضي. لليوٍم  النف�ضّية  جهوزّيتهم  من 
ا من الطراز االأول, واملعلمني  كان قائًدا اإداريًّ
اإدارته,  ُمع�ضكر  يف  جنوًدا  كانوا  واملعّلمات 
االإداري,  اأ�ضلوبه  م��ع  ومتا�ضوا  اأح��ّب��وه 
اأّما  التدري�ضّية...  خربته  من  واكت�ضبوا 
رعّيته  اأبناء  فكّنا  والّطالبات,  الطاّلب  نحن 
التعليمي  م�ضتقبلنا  رعى  الذي  املدر�ضّية, 
ح�ضبها,  فعِملنا  ون�ضائحه,  بتوجيهاته 
تعزيز  خالل  من  الك�ضل,  هجمات  من  حمانا 
الِعلم,  بحب  اأفكارنا  و�ضحن  معنوّياتنا, 
و�ضليمة,  اآمنة  تعليمّية  حممّية  يف  فو�ضعنا 
بالفعل  م�ضتقباًل.  املجتمع  بنا  يفخر  كي 
حّققوا  مم��ي��زي��ن  ب��ط��اّلب  ف��رتت��ه  ام��ت��ازت 

اجن�������������ازاٍت 
كبرية,  علمّية 
و�ضلوا  بف�ضله 
اأب����ع����د  اإىل 
الِعلم. ح���دود 

ال���ّراح���ل  اإن 
اإبراهيم طوقان 

اأو فقط حماِفًظا  لطاّلبه,  راعًيا  فقط  يُكن  مل 
على م�ضتوى هيئته التدري�ضّية, بل كان ُيقّدر 
ع, وهذا ما  ويحرتم اجلميع, ابتعد عن الرتفُّ
مّيز توا�ضعه. كما راعى احتياجات االآخر يف 
ذلك الوقت, لي�س فقط باإن�ضانّيته وَح�ضب, بل 
ًدا  اأذُكر جيِّ بتعاطفه معه, وتعامله الّرقيق, 
انتهاء  قبل  باكًرا  البيت  اإىل  كّنا نعود  عندما 
الّدوام الّر�ضمي, اأو الأي �ضبٍب اآخر, مل اأترّدد 
طالًبا  ة,  اخلا�ضّ غرفته  اإىل  بالّدخول  للحظة 
البيت,  اإىل  لتاأخذين  ب��اأم��ي,  االّت�ضال  منه 
تغمر  واالبت�ضامة   , ودٍّ بكل  يل  ي��اأذن  فكان 
معي. �ضنيعه  اأن�ضى  ولن  اأن�َس  مل  وجهه, 

من  جي  تخرُّ على  �ضنوات  ع��ّدة  م��رور  بعد 
بداخلي  منى  الفرتة  ه��ذه  يف  ال��ّث��ان��وّي��ة... 
�ضَغف الكتابة وتطّورت اأكرث واأكرث مع مرور 
حف,  ال�ضُّ يف  مقاالتي  اأن�ضر  وب��داأُت  االأّي��ام, 
�ضفاعمرو,  كثرًيا يف  به  األتقي  كنُت  اأيّن  اأذُكر 
على  و�ضّجعني  بكتاباتي  ا  ج��دًّ فرًحا  فكان 
اال���ض��ت��م��رار... ك���ان م��ِرًح��ا م��ع��ي. نربة 
اأّي��ام  منذ  اأت��ذّك��ره��ا  التي  ال��ق��وّي��ة  �ضوته 
اأعماقي.  يف  جتلجل  هي  كما  ظّلت  الّدرا�ضة, 
�ضورته التي احتفظُت بها له يف ذاكرتي, هي 
ورة التي اأحب اأن تبقى موّثقة يف اأر�ضيف  ال�ضّ
ذكرياتي املدر�ضي واالجتماعي, فهذا املرّبي 
املجتمع  يفتقده  مل  باكًرا,  عّنا  رحل  ال��ذي 
هذا  الأم��ث��ال  نفتقد  اإّن��ن��ا  بل  فقط,  العربي 
املثال  �ضبيل  على  اأذُكر  املربني,  من  الّرعيل 
كركبي  قي�ضر  والكاتب  املربي  الّراحَلني, 
واملرّبي ورجل املجتمع املعطاء �ضفيق عّزام. 
اأواخر هذا  اأبا جّبور طوقان, من  اأعترب  اإيّن 
على  حر�َس  الذي  الّذهبي,  التعليمي  اجليل 
م�ضريته  �ضتبقى  لذلك  التعليم,  مكانة  رفع 
اخللود.        نحو  ذاكرتي  يف  ت�ضري  التعليمّية 

رح���َل مُ���ربٍّ ذِك����رهُ ب��اٍق
إبراهيم طوقان الفاضل  املربّي  لذكرى رحيل 

ب��ق��ل��م: َم������ارون َس���ام���ي ع���ّزام

اأن  يعرفون  الدولة  هذه  يف  وامل�ضوؤولني  القادة  كافة 
هذه  يف  بحقها  جمحف  متييز  من  تعاين  العربية  االأقلية 
اأن  اأي�ضا,  ال�ضيا�ضة  و�ضاءت  القدر  �ضاء  التي  الدولة, 
يف  يحملوا  واأن  فيها,  قليلة  ن�ضبة  الفل�ضطينيون  يكون 
البع�س  اأ�ضمع  ما  وكثريًا  اإ�ضرائيل.  عرب  ا�ضم  وطنهم 
من  اأح�ضن  هالدولة  يف  عاي�ضني  اإح��ن��ا  يقول:"واهلل 
يقول  م�ضناً  رج��اًل  �ضمعت  اأين  حتى  العربية".  ال��دول 
لو  اأح�����ض��ن,  �ضاكتني  نظل  امل�ضن:"خلينا  ل�ضديقه 
يخليلنا  فينا..اهلل  بهتم  حدا  كان  ما  عربي  بلد  يف  كنا 
وقد  النا�س,  من  اأ�ضمعه  ه��ذا  كل  الوطني".  التاأمني 
يقولون,  فيما  حق  على  البع�س  بنظر  ه��وؤالء  يكون 
ي��رددون.  فيما  خمطئون  اآخ��ري��ن  بنظر  يكونوا   وق��د 
الفل�ضطينييون  النظام.  مليدالية  اآخر  وجه  هناك  لكن 
اإ�ضرائيل  دول���ة  ق��ي��ام  بعد  اأر���ض��ه��م  يف  ب��ق��وا  ال��ذي��ن 
تتوفر  وال  الدولة,  �ضكان  من  باملائة  ع�ضرين  ي�ضكلون 
ي�ضكلون  كمواطنني  والكاملة  التامة  احل��ق��وق  لهم 
وح�ضب  اأن��ه��م  اأي  ال��ب��الد,  �ضكان  ع��دد  خم�س  ح��وايل 
الوزارات  يف  ومنا�ضب  بوظائف  يحظون  ال  تعدادهم, 
من  ال��ت��ي  ال��دول��ة,  ه��ذه  يف  الر�ضمية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
املفرت�س قانونياً ان تتعامل مع كافة �ضكانها مب�ضاواة.
وحمظورات  ح��م��راء  خطوط  هناك  ذل��ك,  اإىل  اأ���ض��ف   
للمواطنني الفل�ضطينيني, والتي تعك�س ب�ضورة وا�ضحة 
التمييز العن�ضري والعرقي اإزاءهم, واالأمثلة كثرية جدًا 
يف جميع جماالت احلياة االجتماعية. حتى يف الق�ضاء 
االإ�ضرائيلي هناك متييز يف االأحكام. �ضحيح اأن القانون 
من الناحية النظرية واحد وموحد للجميع, لكن عملياً, 
فاإن االأحكام التي ت�ضدر على عربي اأق�ضى من االأحكام 
جمموعة  باعرتاف  وه��ذا  اليهودي,  على  ت�ضدر  التي 
ال�ضاأن.  هذا  يف  درا�ضة  اأ�ضدروا  يهود  قانون  رجال  من 
العفولة,  يف  عربية  جمموعة  مع  ف��رتة  قبل  ج��رى  ما 
العرب.  الق�ضاء �ضد  بكل و�ضوح مدى عن�ضرية  يظهر 
فقد �ضاركت هذه املجموعة التي كان من بينها املحامي 

مبناق�ضة  عبا�ضي,  �ضائد 
ل�����ض��راء ق��ط��ع��ة اأر����س 
ور���ض��ت  ال��ع��ف��ول��ة,  يف 
املناق�ضة على املجموعة 
املحكمة  لكن  العربية. 
النا�ضرة  يف  امل��رك��زي��ة 
فقد  ذل����ك.  يعجبها  مل 
اأب��رام  القا�ضي  اأ���ض��در 

املناق�ضة  فيه  األغى  العن�ضرية  منتهى  يف  قرارًا  اأبرام 
اأك��د  كما  واحلقيقة  منطقية.  غ��ري  واه��ي��ة  الأ���ض��ب��اب 
املحامي �ضائد عبا�ضي, هي اإبعاد العرب عن املناق�ضة, 
بامتياز. وعن�ضري  متييزي  هو  القرار  اأن  يعني  مما 
لظلم  فقط   يتعر�ضون  ال  اإ�ضرائيل  يف  الفل�ضطينيون 
جمحف بحقهم من قبل ال�ضلطة الر�ضمية. فهم يتعر�ضون 
اأي�ضا لظلم من نوع اآخر اأق�ضى واأ�ضد معنوياً, وهو ظلم 
العامل  يف  جلدنهم  اأبناء  ظلم  اأي  العرب,  القربى  ذوي 
ارتياب  نظرة  عام  ب�ضكل  اإليهم  ينظرون  فهم  العربي. 
اأر�ضهم,  يف  بقوا  الأنهم  بل  مقتع,  ل�ضبب  لي�س  و�ضك, 
اال�ضرائيلية.  اجلن�ضية  يحملوا  اأن  عليهم  اهلل  وكتب 
يف  املواطنني  اإىل  تنظر  عام  ب�ضكل  العربية  فال�ضعوب 
ال�ضفر  ج��واز  خالل  من  وتقّيمهم  الفل�ضطيني  الداخل 
عربية,  قومية  ناحية  م��ن  ولي�س  يحملونه,  ال���ذي 
متييز  م��ن  منه  يعانون  م��ا  يكفيهم  ال  ه���وؤالء  وك���اأن 
توجد  ال��ت��ي  العربية  ال���دول  يف  حتى  اإ���ض��رائ��ي��ل.  يف 
ال��دول  ه��ذه  �ضعوب  ف���اإن  اإ���ض��رائ��ي��ل  م��ع  ع��الق��ات  لها 
وكاأنها   48 األ���  فل�ضطينيي  م��ع  عالقة  اأي  اإىل  تنظر 
بع�ضهم. مع  عرب  عالقة  ولي�س  اإ�ضرائيل  مع  تطبيع 

معه  التعامل  يجوز  ال  وطنه  على  باأر�ضه  املتم�ضك 
يجب  بل  العربي,  اأخيه  من  املجحفة  الطريقة  بهذه 
ال�ضعوب  وعلى  معنوياً,  دعمه  يف  االأقل  على  يكافاأ  اأن 
مع  التعامل  كيفية  يف  ف��ورًا  النظر  تعيد  اأن  العربية 
48  وتربهن على اأنها مت�ضامنة معهم. فل�ضطينيي األ�� 

العنصرية  م��ط��رق��ة  ب��ني   48 أل������  فلسطينيو 
االسرائيلية  وسندان النظرة املجحفة للعالم العربي 

اإلع�������ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم

مقاالت

يف املقربة الع�ضكرية, يف �ضفاعمرو وبني اأح�ضان 
اأبنائنا  خ��رية  يرقد  حيث  اخل�ضراء,  الطبيعة 
وذويهم  بلدتهم  �ضماء  عن  �ضم�ضهم  غابت  الذين 
وحكاياتهم  اأحالمهم  اإ�ضرارهم,  ُدفنت  ومعهم 
حّل  واالأبناء  االأمهات  ترويها  ق�ض�س  وغدت    ,
والعيون  احلائرة  املالمح  وكانت  مطلق  �ضمت 
الدامعة لغة الكالم, و كادت ُت�ضمع دقات القلوب 
والفقدان  ال��ف��راق  لوعة  �ضدى  من  والتنهدات 
وحنت  املحرقة,  متوز  �ضم�س  كلهيب  غدا  اّل��ذي 
واأغم�ضت  قامتها  البا�ضقة  ال�ضنوبر  اأ�ضجار 
اكمام الزهور اجلورية عيونها وحامت يف ال�ضماء 
الطيور  وفر�ضت   , زرقتها  غّطت  �ضوداء  �ضحابة 
اجتمعت  كلها  حزينة  تغريدة  مغردة  اجنحتها 
. واآالمهم  اأحزانهم  وذويهم  العائالت  لت�ضاطر 
اإمام الطائفة الدرزية, ال�ّضيخ يو�ضف اأبو عبيد بدء 
اأرواح ال�ضهداء, ثم  املوقف بتالوة الفاحتة على 
قال يف �ضياق كلمته املعربة واملوؤثرة انه ي�ضاطر 

وي�������ض���ارك 
ال���ع���ائ���الت 
ال����ث����ك����ل����ى 
اأح���زان���ه���م 
ما  وي�����ض��ع��ر 
به  ي�ضعرون 
م���ن ف��ق��دان 
اأح����د اف���راد 
االأ�������ض������رة 
م���ت���م���ن���ًي���ا 
اأن  وراج��ًي��ا 

يعم ال�ضالم ال�ضامل والعادل وربوع �ضرقنا العزيز.
مندوب  عمار  حمد  ال�ّضيد  الكني�ضت,  ع�ضو  اأما 
مهنا  ال�ّضيد  البلدية  رئي�س  ,ن��ائ��ب  احلكومة 
علي  ال�ّضيد  الثكلى  العائالت  وممثل  �ضاح  اأب��و 
اىل  وت��ط��رق��وا  م��وؤث��رة  كلمة  ف��ق��ال��وا  ط��رب��ي��ه, 
ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة وح��ل��ف ال���دم م��ع ال��دول��ة. 

وال��������ذاك��������رة ال�����ق�����ل�����ب  يف 
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ب���������ق���������ل���������م: زه�����������ي�����������ر دع�������ي�������م
من  باأرتال  وحديثه  قدميه  وال�ضرقي  العربي  التاريخ  حفل 
املبدعني والفال�ضفة وال�ضعراء الذين لّونوا احلياة وا�ضفوا 
من  اعطوا  العطاء.  من  وم�ضحات  املجد  من  م�ضحة  عليها 
وان�ضكبوا  الت�ضحية  مذبح  على  وذابوا  وذواتهم,  نفو�ضهم 
كل  ويف  منحنى  كّل  يف  وهاموا  الظماأى,  افمام  على  �ضالفة 
واد, ف�ضّجلوا اأ�ضماءهم يف �ضمائرهم ونق�ضوا باإزميل البذل 
اأ�ضماءهم مباء  ندّون  ان  ي�ضتحّق هوؤالء  اال   . الرتاث  متثال 
وموؤ�ض�ضاتنا؟؟!  وحياتنا  قلوبنا  �ضفحات  على  الذهب 
ومن  جلدتنا  اب��ن��اء  م��ن  امل��ب��دع��ني  كوكبة  ت�ضتحّق  اال 
االزيّل؟! بعطرهم  وجودنا  نعّطر  ان  االن�ضانية  يف  اخوتنا 
نقتفي  ان  وي�ضتحقون  اكرث,  وي�ضتحقون  ي�ضتحقون  بلى   
االعماق,  عمق  اىل  واجل���ذور  املنابت  مع  ون�ضري  اأث��ره��م 
وال�ضفات  النوايا  ُتختزن  النواة  ويف   , نواة  االعماق  ففي 
ادواح  كل  فوق  �ضدا  الذي  املتنّبي  فهذا  احلياة.  وا�ضباب 
الغائ�ضة  مكتباتنا  رف��وف  ف��وق  يتقوقع   , وغ��ّرد  ال�ضرق 
االنفالت واالنطالق  اىل  الرجل  . كم يتوق هذا  االيام  بغبار 
! كم يتوق اىل الرتّبع و�ضاًما على �ضدر مدر�ضة او كلية يف 
وغرّي. بّدل  قد  املثّلث  الن  بالذات  اجلليلية  بلداتنا  احدى 

وكذا االمر مع االخطلني الكبري وال�ضغري و�ضوقي وجربان 
ونعيمة وابي النّوا�س وزيدان وتيمور وجورج جنيب خليل , 
وحتى مع تول�ضتوي ومارتن لوثر والقائمة تطول وال تنتهي. 
"اأ"؟ او  اأال منتع�س حني ن�ضمع ان ابننا يتعّلم يف املدر�ضة 
"ب" وان �ضوارعنا حتمل ارقاًما جوفاء ال معنى لها وال طعم .

اأبناءها  ت��ك��ّرم  الُف�ضلى  للحياة  ال��ت��ّواق��ة  احل��ّي��ة  االمم   
املنبج�س  ال�ضوء  وت�ضّلط   , مماتهم  ويف  حياتهم  يف  الربرة 
ازميلهم نق�ضه  وما  قلمهم  خّطه  ما  اىل  الرفيع  ال��ذوق  من 

 " وخرب�ضته" ري�ضتهم وعزفته ا�ضابعهم على الوتر العا�ضق. 
ا�ضم  نيويورك  يف  عاّمة  حديقة  على  االمريكان  اطلق  لقد 
ان  العمالق هذا  ي�ضتحّق االديب  اال   , جربان خليل جربان 
يزرك�س ا�ضمه احدى حدائق دم�ضق او بريوت او القاهرة ؟ 
اال ي�ضتحق امروؤ القي�س واملنفلوطي وابو ما�ضي ان ُيبعثوا 
و�ضفاعمرو  وحيفا  والنا�ضرة  الفحم  وام  عبلني  يف  احياء 
الدافئة؟ ب�ضم�ضه  وينعمون  ال�ضرق  ه��واء  فيتنف�ضون   ,
العربية  وبلداتنا  مدننا  يف  املحلية  بال�ضلطات  اأهيب  انني   
بالدنا  ان  ين�ضوا  واآال  االم��ر  لهذا  يلتفتوا  ان  بهم  ,اأهيب 
انبتت الكثريين من اهل القلم والفّن واالدب والطّب. فحرّي 
مدار�ضنا  على  ا�ضماءهم  نطلق  ان   , لذكراهم  وتخليدا  بنا 
وان   , �ضوارعنا  وعلى  والرتبوية  العلمية  وموؤ�ض�ضاتنا 
الب�ضرية  تاريخ اجمادنا واجماد  نلّقن �ضغارنا مع احلليب 
, وتاريخ من احّب هذا الرثى ال�ضرقّي فمات وهو يرنو اليه 
ع�ضًقا وهياًما , كما ولن ان�ضى اّن انّبه اىل ان املبدعني االحياء 
تعبهم  ثمار  يروا  ان  – ي�ضتحقون  اعمارهم  اهلل يف  – اطال 
وعطائهم يتالأالأ فوق يافطة مدر�ضة او �ضارع. انه اقّل االميان 
...انها هم�ضة عاتبة اطلقها ع�ضى �ضداها  الواجب  ...واقّل 
؟   نفًعا  يجدي  اال�ضرار  هل  ترى  الوجود.  قمم  فوق  يزّوبع 
مدّوية؟!!  �ضرخة  تكّون  قد  والن�ضمات  الهم�ضات  باقة  وهل 

رج�������اًء.....ك�������رّم�������وا امل��ب��دع��ني

الإبنه  زي��ارة  من  عودته  بعد  ر�ضيد  �ضديقي  التقيُت 
امل�ضرتك  �ضديقنا  ب�ضحبة  كنُت  كندا.  يف  املغرتب 
ب�ضرعة  وامل��ع��روف  االب��دي  باملتفائل  امللقب  فار�س 
املكاين  البعد  ح��دي��ث��ه.  ول��ب��اق��ة  ظله  وخ��ف��ة  خ��اط��ره 
بف�ضل  يتمكنا,  مل  ر�ضيد-   تعبري  ح�ضب   - والزمني 
املحلية  اخبارنا  متابعة  عن  حجبه  من  االن��رتن��ت, 
ر�ضيد  �ضمع  االع��الم.  و�ضائل  يف  ُين�ضر  ما  ق��راءة  وعن 
"جبهات"  على  م��وؤخ��را  دارت  التي  "املعارك"  ع��ن 
و�ضفاعمرو  وكفرمندا  وراهط  والطرية  وطمرا  عبلني 
وغريها,  الفحم  وام  والرامه  طبعون  وب�ضمة  والطيبة 
يف اإطار "حرب" العنف التي ي�ضهدها جمتمعنا العربي 
قد  ا�ضفرت عن �ضحايا  والتي  اإ�ضرائيل,  الفل�ضطيني يف 
ت�ضبح, واال�ضح �ضت�ضبح, دماُء كلٍّ منها وقودا يغذي 
الهاوية. نحو  املجتمع  بهذا  املنطلق  االنفالت  قطار 
يا  واهلل  "واهلل  لنا:  يقول  وهو  يائ�ضا  كئيبا  ر�ضيد  بدا 
لَورا",  وِرِجل  لقدام  ِرِجل  كندا  من  راجع  انا  جماعة, 
ابنه  باإقناع  طمعا  هناك,  اىل  �ضافر  قد  بانه  اأ�ضاف  ثم 
نف�ضه  هو  يقتنع  فكاد  الوطن,  اىل  بالعودة  املغرتب 
الن  اإمن��ا  �ضحرته,  قد  كندا  الن  لي�س  هناك,  بالبقاء 
واىل  القلم  بدل  الع�ضا  اىل  بلجوئه  خذله  قد  جمتمعنا 
يوما  كانت  التي  الطيبة  الكلمة  بدل  القاتلة  الر�ضا�ضة 
املثل  هذا  املثل.  ذمة  " على  وكرها  من  احلية  "ُتخِرج 
بالذات قد جعل, كما يبدو يل, �ضديقنا فار�س يتذكر ق�ضة 
ناجي اللحام, فقّرر بينه وبني نف�ضه, ان يجعل من هذه 
ر�ضيد  خاطر  لتهدئة  وو�ضيلة  حلديثه  مدخال  الق�ضة, 
ر�ضيد  توقف  ان  فما  وهكذا,  اللقاء.  اجواء  ولتلطيف 
عن حديثه هنيهة لريت�ضف فنجان قهوته, حتى تنحنح 
املاألوفة  ُجْملِتِه  ب�ضبِه  كالعادة  حديثه  مفتتحا  فار�س 
الطيبة  الكلمة  �ضرية  "على  فقال:  كذا".   �ضرية  "على 
واملعاملة احل�ضنة  دعوين اروي لكم ق�ضة ناجي اللحام:
يف  حيفا. ٌ  من  اللحام  يعقوب  ناجي  هو  ه��ذا,  ناجي 
ول��دان  ول��ه  م��ت��زوٌج  ع��م��ره,  م��ن  الثالثينات  اوا���ض��ط 
يف  للح�ضابات  م��دي��را  يعمل  ن��اج��ي  ك��ان  ���ض��غ��ريان. 
حيفا,  خليج  منطقة  يف  اللحوم  لتعليب  كبري  م�ضنع 
مع�ضره  بلطف  ومعروفا  عمله,  يف  جدا  خمل�ضا  وكان 
ال�ضرته  �ضيما  لالآخرين  حمبته  وفي�س  تعامله  وح�ضن 
ولزمالئه العديدين العاملني يف امل�ضنع, عماال كانوا اأم 
االيام,  احد  �ضباح  يف  العمل  اىل  ذهابه  قبيل  موظفني. 
"�ضاعود اليوم اىل البيت متاأخرا,  قال لزوجته مودعا: 
الين �ضا�ضافرمبا�ضرة بعد الدوام اىل م�ضت�ضفى الكرمل يف 
حيفا, لزيارة والدتي املري�ضة وملوؤان�ضة وحدتها". قّبل 
مبت�ضما  امل�ضنع  اىل  و�ضل  املنزل.  وغادر  طفليه  ناجي 
اإنتهت �ضاعاُت  كعادته. ق�ضى نهاره را�ضيا عن نف�ضه. 
امل�ضنع.  مغادرة  اىل  العاملني  جمهوُر  ف�ضارع  الدوام, 
قبل  كعادته  طاولته  ورّت��ب  حا�ضوَبه,  ناجي  اأط��ف��اأ 
طويل  ممر  عرب  مي�ضي  واخ��ذ  مكتبه,  غرفة  مغادرة 
باجتاه بوابة امل�ضنع الرئي�ضية. كان خط االنتاج على 
خاليا  ا�ضبح  امل�ضنع  متاما.  توقف  قد  وي�ضاره  ميينه 
من العاملني, والهدوء ا�ضحى �ضيد املوقف. لكن عندما 
ي�ضمونها,  كانوا  الكبري, كما  الرباد  باب غرفة  امام  مّر 
الحظ ناجي انها ما زالت ُم�ضاَءة, كما الحظ ان هناك 
على  ُتركت  قد  بُكاّلب,  م�ضبكة  اللحم  من  كبرية  كتلة 
كما  الرباد  داخل  يف  ولي�س  الغرفة,  و�ضط  يف  الطاولة 
هو مفرو�س, مما �ضي�ضبب ف�ضادها. قّرر ناجي من باب 
االح�ضا�س بامل�ضوؤولية ان يعلقها يف الرباد الكبري. لكنه 
عندما فتح باب الرباد الكبري, وراأى اكتظاظ كتل اللحم 
يف املدخل, ومل يجد بالتايل حيزا مالئما قرب الباب, قّرر 
ال�ضعورية,  بحركٍة  �ضاحبا  ال��رباد,  عمق  اىل  الدخول 

ال��رباد خلفه.  ب��اَب 
باِب  ���ض��وُت ط��رِق 
واإنطفاُء  ال���رباد, 
الداخلي  ال�����ض��وء 
جعاله يدرك غلطته 
ال��ره��ي��ب��ة.  ح��اول 

الو�ضول اىل باب الرباد رغم الظلمة الدام�ضة املحيطة 
به, فارتطم بكتل اللحم املعلقة وادمت الكالليُب كّفيه. 
الرباد, مل  باب  اىل  قد و�ضل  اأنه  باللم�س  �ضعر  وعندما 
ق�ضة  الفور  على  تذكَر  الداخل.  من  فتحه  من  يتمكن 
براٍد  داخ��ل  اىل  ت�ضلال  قد  كانا  طفلني  اإختناق  فاجعة 
داخله. متلَّكه  فاختنقا  الداخل,  ُيفتح من  ال  بيتيٍّ قدمي 
اإح�ضا�ٌس رهيب باخلوف. �ضرخ من اعماق رئتيه ومبلء 
ار�س  على  ورجليه  بيديه  وخمّبطا  م�ضتغيثا  حنجرته 
هيهات  لكن  جدرانه,  من  املتاح  الق�ضم  وعلى  ال��رباد 
مطبَّق  وبابه  �ضميكة  ال��رباد  فجدران  ذلك.  ُي�ضمع  ان 
من  خالًيا  يكون  الوقت  هذا  يف  امل�ضنع  ان  كما  متاما, 
املحاذي  ك�ضكه  يغادر  ال  واحد  بّواب  با�ضتثناء  النا�س 
ال��رّباد. من  االمتار  مئات  بعد  على  امل�ضنع,  لبوابة 

يف  عليه  �ضيعرثون  وانهم  االآِخ���َرة,  انها  ناجي  اأيقن 
اأ�ضبح جثة  وقد  �ضاعات طويلة,  بعد  اأح�ضن احلاالت 
مل  لكنه  يبكي,  ان  اأراد  جمّمدة.  ولرمبا  باردة  هامدة 
جّفت.  ودموعه  جتمدت  �ضهقاته  وكاأن  ذلك  من  يتمكن 
اطراف  من  يزحف  وبتْنميٍل  رئتيه  يف  باختناق  �ضعر 
ا�ضابعه باجتاه كفّي يديه ورجليه. تذكر امه وزوجته 
على  بقدميه  اإنهال  نهائيا.  �ضوابه  يفقد  فكاد  وولديه, 
احتجاج  على  ينطوي  متوا�ضال  خبطا  ال��رباد  ار���س 
وا�ضتغاثة, و�ضرخ من اعماق قلبه �ضرخة بَدت ع�ضية 
واإذ  كلّيا.  خنقها  من  تتمكن  فلم  ال��رباد,  جدران  على   ً
اإندفع  الداخلية.  االإ�ضاءة  ال  ُمفعِّ ُيفتح  ال��رباد  بباب 
راأى  الباب.  نحو  قوة,  من  لديه  تبقى  ما  باآِخِر  ناجي 
بني  بنف�ضه  رمى  منده�ضا.  يقف  امل�ضنع  ب��ّواَب  اأمامه 
توتره  براكني  تاركا  حميمان,  �ضديقان  كاأنهما  يديه 
تتفجر دموعا حتكي ق�ضة ما يعتلج بداخله. بعدما هداأ 
روُعه قليال, ابدى ناجي ده�ضَته من قدوم البواب اليه 
البواب  مهمة  بان  علما  جدا,  احلرجة  اللحظة  تلك  يف 
االدارة  ق�ضمي  اىل  دخوله  تقت�ضي  ال  امل�ضنع,  هذا  يف 
ف�ضاأل  ال��دوام.  بعد  ما  �ضاعات  يف  �ضيما  وال  واالنتاج, 
جابك؟!!".  هلي  "اإي�س  الب�ضاطة:  مبنتهى  ال��ب��واَب 
جواب  عليك".  ادّور  "اإجيت  بعفوية:  البواب  اجابه 
)اي  ان��ه  اإذ  وده�ضته,  ناجي  ح��رية  من  زاد  البواب 
البواب( بُحْكم العمل, غري ُملَزٍم وغري مطاَلٍب بذلك, كما 
ال تربطه به اي عالقة خا�ضة, ومعرفة احدهما باالآَخر 
اإال. لي�س  الوجه  مالمح  على  التعّرف  حدود  تتعدى  ال 
�ضبب  ملعرفة  توَقه  وتفّهَم  ناجي  حرية  البواُب  الحظ 
جميئه اليه يف تلك اللحظة الع�ضيبة. قرر ان يك�ضف له 
ال�ضّر, فقال بلهجِته العربيِة املحكيِة بعفويٍة: "يعمُل يف 
هذا امل�ضنع, ع�ضراُت العاملني. كلهم ميرون عرب البوابة 
امام ك�ضك احلرا�ضة. انت بالذات داأبت على ان حتييني 
�ضباحا لدى و�ضولك اىل امل�ضنع, وم�ضاًء اثناء خروجك 
من امل�ضنع. كانت حتّيُتك جادة ال �ضطحية عابرة.  كنَت 
اأ�ضرْتني.  ترفع يدك اليمنى م�ضلِّما ومبت�ضما....حتيُتَك 
الدوام.  انتهاء  بعد  واترقُبها  �ضباحا  اليها  اتطلُع  بتُّ 
اليوم راأيتك �ضباحا لدى دخولك اىل امل�ضنع, لكني مل 
ان  فقررُت  عليك  قلْقُت  خروَجك.  انتظرُت  تخرُج.  اأَرَك 
ادخل على غري عادتي اىل امل�ضنع البحث عنك, وها انا 
"�ضكرا لك, لقد انقذتني".  اأجُدك". قال ناجي بانفعال: 
اأنقذْتك". التي  هي  "حتيُتك  مبت�ضما:  البواب  اجابه 

مُ���ن���قِ�������ذٌة  ٌ ت���ح���ي�������ة 
خ������������وري ع��������ي��������د  ح����������������امت  د. 

اأهداين م�ضكوًرا ال�ضديق 
احل���م���ي���م,ال���ب���اح���ث 
���ض��ف��وري  حم��م��د  د. 
الثالث  االأدب���ّي  نتاجه 
ب��ع��د  بعنوان"ما 
عن  ادر  احلكي"ال�ضّ
للثقافة  االأفق  موؤ�ض�ضة 
حيفا. يف  وال���ف���ن���ون 

مي��ّي��ز ال��ك��ت��اب اأن��اق��ة 
االإخ������������راج, ح�����ض��ن 
ور�ضانة  االإ����ض���دار, 
لي�س  ال��ف��ح��وى, وه���ذا 
كاتبنا  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب 
مع  تعامله  ونهج  املمّيز,  اأ�ضلوبه  على  دائًما  عّودنا  الذي 
من  �ضفحة   225 الكتاب  ح��وى  وط��الب��ه.وق��د  جمتمعه 
املقاالت  من  جمموعة  دّفتيه  بني  ي�ضّم  املتو�ضط,  احلجم 
واملبدعات  املبدعني  من  لعدد  ا  اأدبيًّ نتاًجا  تتناول  القيمة 
ُكتبت يف فرتات  قد  كانت  بالدنا.  العربية ومن  االأقطار  من 
ت�ضريحه  ح�ضب  والع�ضرين,  احل��ادي  القرن  من  خمتلفة 
. املحلّية  وال�ضحف  املجالت  يف  ن�ضرها  ومّت  املقّدمة,  يف 
فن  حم��اوره��ي:  خم�ضة  على  ال��ك��ت��اب  مباحث  ت��وّزع��ت 
فري�ضد  اأبواب,  �ضتة  اإىل  متفرًعا  الذاتية  وال�ضرية  الرواية 
خمتلفني  ملبدعني  متنوعة  رواي��ات  خم�س  منها  خم�ضة  يف 
الباب  يف  ويتطرق  املحليني,  العربيواملبدعني  العامل  من 
الرواية. تقنيات  مع  املتداخل  ال�ضرية  فن  اإىل  ال�ضاد�س 
الق�ضة  ف��ن  ع��ل��ى  ال��ث��اين  امل��ح��ور  يف  االه��ت��م��ام  ين�ضب 
ق�ض�ضية  جمموعات  اأرب���ع  معاجًلا  املحلية  الق�ضرية 
ل��ث��الث��ة م��ب��دع��ني حم��ل��ي��ني, وم��ع��رًج��ا يف ب��اب��ني اآخ��ري��ن 
ب��ال��ب��ح��ث وال����درا�����ض����ة, ع��ل��ى ق�����ض��ت��ني م��ن��ف��ردت��ني 
املحلية.  ال��ق�����ض��رية  الق�ضة  ك��ت��اب  اأع����الم  م��ن  الث��ن��ني 
اإىل فن ال�ضعر, وتدور  ثم تتحّول العناية يف املحور الثالث 
بلدي  اأنها  "ويكفي  ديوان  يتناول  اأحدهما   بابني  يف  رحاه 
الأهواها"  لل�ضاعر ال�ضفاعمرّي املرحوم اإبراهيم بحوث �س 
194 , والثاين يتق�ضى جمالّيات ال�ضعر يف ديوان "ماتي�ّضر 
من ع�ضق ووطن"لل�ضاعرال�ضفاعمرّي نزيه ح�ضون �س181 . 

ووزع  امل�ضرحّي  الفن  ن�ضيب  من  فكان  الرابع  املحور  اأّما 
على بابني : الباب االأّول ي�ضّور انطباعات الكاتب االأولّية 
بعد م�ضاهدته م�ضرحّية "اعرتافات عاهر �ضيا�ضي" , ويعالج 
تق�ضي  حماواًل  ن�ضرها,  بعد  ذاتها  امل�ضرحية  الثاين  الباب 
مقّوماتها وتقنّياتها الفنية. ثم ياأتي املحور اخلام�س ليختتم 
الكتاب, فيتمركز يف النقد االجتماعّي ال�ضيا�ضّي, ويت�ضكل يف 
�ضندوق" للكاتب  يا  "عجايب  لكتاب  مقاربة  االأّول  بابني؛ 
ال�ضفاعمرّي زياد �ضليوط, ويف الباب الثاين ي�ضتعر�س م�ضامني 
�ضرفة. اأكادميية  باآليات  االأ�ضلوبّية  وجمالّياته  الكتاب 

يف �ضفحة 60  يعالج الكاتب رواية"جنني 2002" الأنور 
االإ�ضرائيلّي  الوطنّي  االإجماع  الرواية  هذه  حامد,ت�ضور 
التخريبية,  العمليات  ب��وؤرة  جنني,  خميم  مهاجمة  حول 
اأدبّية  وقيمة  ق��درة  تعك�س  التي  الرواية  اأح��داث  وت��دور 
وفنّية عالية تتمثل يف جوانب كثرية, باالإ�ضافة اإىل تقنيات 
متيزت  اأنها  وا�ضح,  ب�ضكل  منها,  برز  وخمتلفة,  مت�ضعبة 
اأحداثها  وت��دور  احلقيقة.  ويطابق  واقعي�ضبه  بت�ضوير 
اإ�ضرائيلي  يهودي  ب�ضاب  يتعلق  االأول  حمورين:  ح��ول 
يدعى " ديفيد " واالآخر يرتبط ب�ضابة فل�ضطينية هي " اأريج 
ال�ضايب " حيث توّلت ق�ضايا عديدة وخمتلفة. ما يجمع بني 
– ق�ضية ال�ضراع الفل�ضطيني االإ�ضرائيلي  هذين املحورين 
وممار�ضات ال�ضلطة االإ�ضرائيلية ممثلة باجلي�س �ضد ال�ضعب 
تلك  وحم��اوالت   . جنني  خميم  ب�ضكان  املمثل  الفل�ضطيني 
ال�ضلطة لتغيري احلقيقة التاريخية يف هذه البقعة من االأر�س .
عند  الق�ض�س  جماليات  ع��ن  ن��ق��راأ   115 �ضفحة  ويف 
املقال  ".يعالج  اأي��ام  ثالثة   " جمموعته  يف  دروي�س  زك��ي 
البارز  التاآلف  َيبني  حيث  الكاتب  عند  الق�ض�س  جماليات 
العادية  اللغة  عن  يك�ضف  كما  وامل�ضمون,  ال�ضكل  بني 
تتميز  لغة  اإنها  اللفظية.  الزخرفة  عن  البعيدة  الب�ضيطة 
اللفظ  بني  والتوافق  اأح��داث��ه��ا,  �ضبك  بب�ضاطتها,وقّوة 
املجموعة,  ق�ض�س  ن�ضيج  يف  تنك�ضف  ما  ح�ضب  واملعنى 
االأدبية  ال�ضاحة  على  ال  الرفيعة  الكاتب  مكانة  يوؤّكد  مّما 
العربية عامًة. االأدبية  ال�ضاحة  اإمنا على  املحلية فح�ضب, 
على  حممد  االأخ  الباحث  للكاتب  وعرفان  �ضكر  هم�ضة  األف 
العطاء  م�ضرية  موا�ضلة  له  ومتمنًيا  اآم��اًل  املجهود  ه��ذا 
املثمرة , واأن يكون كتابه هذا فاحتة لنتاجات اأخرى قادمة.

م����������ا ب�������ع�������د ال�����ح�����ك�����ي

مقاالت
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�ضاهد طالب مدر�ضة الكاثوليك يف �ضفاعمرو  م�ضرحية 
�ضمن  وذل��ك  الكرمة  مل�ضرح  الناعم"   "ال�ضوك 
الثقافة  دار  يف  الثقافية  ال�ضلة  ون�ضاطات  فعاليات 
امل�ضرحية  بتمثيل  قام  �ضفاعمرو.  بلدية  يف  والفنون 
�ضيتي,  اي��اد  مطر,  ميالد  الفنانني:  م��ن  جمموعة 
بقاعي ومي�ضاء خمي�س عموري . لبنى  خالد عواد, 

افتتح العر�س مركز ال�ضلة الثقافية يف بلدية �ضفاعمرو 
ودار اثقافة والفنون ال�ضحايف ح�ضني ال�ضاعر الذي 
اأكد على اأهمية عر�س امل�ضرحية كو�ضيلة توعية واأداة 
اأو  املخدرات  اآفة  اىل  االنزالق  ال�ضباب من  حت�ضني 

الكحول. واأ�ضاف :"يك�ضب الطالب عن طريق م�ضاهدة 
امل�ضرحية معلومات عن املخاطر الكامنة يف تعاطي 
واملجتمع. اأ�ضرته  وعلى  عليه  واأبعادها  املخدرات 
وت�����ض��ل��ط امل�����ض��رح��ي��ة ال�����ض��وء ع��ل��ى امل��خ��درات 
ثم  ومن  املتعاطي  الفرد  على  ال�ضلبية  وتاأثرياتها 
الطالب  وي�ضتطيع  واملجتمع.  العائلة  على  تاأثريه 
املعلومات  من  الكثري  تعلم  ال�ضيناريو  خ��الل  من 
ن�ضرها  يتم  ال��ت��ي  املعلومات  عك�س  ال�ضحيحة 
وثمنت  ال��ت��ج��ارة.  بهدف  ال�����ض��ارع  يف  وت�ضويقها 
عليها. وامل�ضرفني  الفعاليات  هذه  املدر�ضة  ادارة 

عرض مسرحية "الشوك الناعم" لطاب األسقفية يف شفاعمرو 
ض�����م�����ن ب�����رن�����ام�����ج ال�����س�����ل�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة

ف���از ف��ري��ق م��در���ض��ة ال���راه���ب���ات ال��ن��ا���ض��رة 
للمدار�س  ال��ي��د  ك���رة  ب��ب��ط��ول��ة  ���ض��ف��اع��م��رو  يف 
القاعة  يف  اأقيمت  التي  املدينة  يف  االبتدائية 
املدار�س  من  عدد  مب�ضاركة  ال�ضرقية  الريا�ضية 
�ضفاعمرو. بلدية  يف  الريا�ضة  ق�ضم  باإ�ضراف 

االأ�ضتاذ داهود  الراهبات مع  وفاز فريق مدر�ضة 
ق�ضي�س يف املباراة النهائية على مدر�ضة الربج مع 
االأ�ضتاذ حممد كعبية, بينما احتل املرتبة الثالثة 

جبور  االب��ت��دائ��ي��ة  ف��ري��ق 
ادوار  االأ�ضتاذين  مع  جبور 
يو�ضفني  وي��ا���ض��ر  ا�ضطفان 
ال��راب��ع   امل���وق���ع  وج����اء يف 
فريق مدر�ضة عني عافيه مع 
حجول.  ابو  حممد  اال�ضتاذ 
البطولة  يف  اأي�ضا  وا�ضرتكت 
اال�ضتاذ  مع  الفوار  مدر�ضة 
ومدر�ضه  اهلل  ن�ضر  نا�ضر 
اخل���روب���ي���ة م���ع اال���ض��ت��اذ 
جم���د ب�����ض��ي�����ض��ي وم��در���ض��ه 
"املكتب"  ���ض��م��ور  ���ض��ال��ح 
م���ع امل��ع��ل��م��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا 
ع�����ب�����دو واال�������ض������ت������اذ حم����م����د ����ض���ب���ح.
واأ�ضار مدير ق�ضم الريا�ضة االأ�ضتاذ كارم �ضبح اإىل 
العالية  الريا�ضية  بالروح  ات�ضمت  املباريات  اأن 
ال��دوؤوب  العمل  على  ي��دل  مما  ع��اٍل  ومب�ضتوى 
وب��ارك  امل��دار���س.  يف  البدنية  الرتبية  ملعلمي 
�ضبح للفرق الفائزة و�ضكر جميع معلمي الرتبية 
اأخ��رى. لبطوالت  بالتح�ضري  ووع��د  البدنية 

ببطولة  ال��ن��اص��رة"  "راه��ب��ات  م��درس��ة  ف��وز 
شفاعمرو يف  اإلبتدائية  للمدارس  اليد  كرة 

االأثنني  يوم  م�ضاء  والفنون  الثقافة  دار  نظمت 
ومعلمي  مديري   لتكرمي  ثقافية  اأم�ضية  املا�ضي 
ومب�ضاركة  �ضفاعمرو  يف  والب�ضاتني  امل��دار���س 
تتويًجا  وذل���ك  ال��ط��الب  ام���ور  اأول���ي���اء  جل���ان 
�ضفاعمرو. يف  الثقافية  ال�ضلة  برنامج  لن�ضاطات 

 ت�ضمنت االأم�ضية كلمات افتتاحية لكل من رئي�س 
ال  اأن��ه  اأك��د  ال��ذي  عنبتاوي  امني  ال�ضيد  البلدية 
من  مركباتها  بكل  والفن  الثقافة  نذوت  اأن  ميكن 
دون م�ضاركة فعالة من مديري ومعلمي املدار�س 
امل�ضروع  ومركزي  الطالب  اأمور  اأولياء  وجلان 
هذا  على  املحافظة  جميًعا  "وعلينا  البلدية  يف 
ق�ضط  اأك��رب  �ضنقدم  كبلدية  ونحن  امل�����ض��روع, 
القّيم  امل�ضروع  لتعزيز هذا  منا  يتطلب  ممكن وما 
الثقافية  ال�ضلة  مركز  بعمل  وثّمن  لطالبنا.  واملهم 
والفنون. الثقافة  دار  وم��دي��رة  �ضفاعمرو  يف 

الذي  ال�ضاعر  ح�ضني  قدمها  كلمات  األقيت  كما   

هذا  قدم  الثقافية  ال�ضلة  م�ضروع  اأن  اإىل  اأ�ضار 
املدار�س  لطالب  ا  عر�ضً  170 من  اأك��رث  العام 
ومديرة  املثمر,  تعاونهم  على  املدار�س  و�ضكر 
دار  وم��دي��رة  �ضبح  رن��ا  املربية  امل��ع��ارف  ق�ضم 
ومرّكز  دي��اب  عزيزة  ال�ضيدة  والفنون  الثقافة 
الفنان  ال��ع��رب��ي  ال��و���ض��ط  يف  الثقافية  ال�ضلة 
الثقافة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  ���ض��ام��ا  خ�ضر 
للحياة. حتمية  و���ض��رورة  للمجتمع  كرافعة 
الب�ضلية  م��در���ض��ة  م��دي��رة  ن��وه��ت  جهتها  م��ن 
امل�ضروع  اأه��م��ي��ة  اإىل  خ�ضر  يا�ضمني  امل��رب��ي��ة 
برامج  على  ال��ط��الب  وان��ك�����ض��اف  امل��دار���س  يف 
دياب  عزيزة  و�ضكرت  متنوعة.  وفنية  ثقافية 
بتكرميه.  وق��ام��ت  ال�����ض��اع��ر  وح�����ض��ني  ادري�����س 
لفرقة  وغ��ن��اء  ع��زف  ف��ق��رة  االأم�ضية  وتخللت 
االأ�ضدي,  �ضعود  ب�ضري  الفنان  بقيادة  مقامات 
وف���ق���رة ادب���ي���ة ل��ل��ك��ات��ب حم��م��د ع��ل��ي ط��ه.

دار الثقافة والفنون تحتفي بنجاح السلة الثقافية 
بحضور مديري ومعلمي املدارس  يف شفاعمرو 

انطلقت االأ�ضبوع املا�ضي ور�ضتان جديدتان يف جمال 
اأدب االأطفال, بتنظيم مركز الكتب واملكتبات وبالتعاون 
مع دار الثقافة والفنون يف �ضفاعمرو. وتتمحور الور�ضة 
االأوىل يف الكتابة لالأطفال وت�ضرف عليها القاهرة عبد 
احلّي, وتتمحور الور�ضة الثانية يف ر�ضم كتب االأطفال 
وت�ضرف عليها الر�ضامة ليئورة جرو�ضمن. وتتاألف كّل 
ور�ضة من 15 لقاًء اأ�ضبوعيًّا, ي�ضارك فيهما 32 �ضخ�ًضا 
مهتمني يف املجال, من النقب واملثلث واجلليل, ومن 
بينهم من جمال الرتبية واالأدب والفنون وغريهما. 
امل�ضاركات  الإك�����ض��اب  الكتابة  ور���ض��ة  وت�ضعى 
وامل�ضاركني االأ�ض�س النظرية والعملية الالزمة لفهم 
عامل الطفل والكتابة له عرب معايري وتوّجهات مهنّية 
واأدبّية. ويف املقابل ترتكز ور�ضة الر�ضم يف العنا�ضر 
لالأطفال,  الر�ضم  عليها  يقوم  التي  والفكرّية  الفنّية 
يف  ا  خ�ضو�ضً االأطفال  كتب  يف  الر�ضومات  واأهمّية 

الكتاب  مع  يتعامل  الطفل  اأّن  اإذ  املبكرة,  الطفولة 
الن�ضو�س. خالل  من  ولي�س  الر�ضومات  خالل  من 
عّدة  �ضتقّدم  الور�ضتني,  يف  املوّجهتني  جانب  واإىل 
الطفل  ع��امل  م��ن  خمتلفة  حم��ا���ض��رات  خمت�ضات 
�ضروجي,  ومنى  م�ضاروة,  اأري��ج  وُه���ّن:  واأدب���ه, 
ليفنات. وحانا  جرانوت  واأورن��ا  جراي�ضي  وحنان 

االأدوات  تعزيز  بغية  اجلديد  امل�ضروع  هذا  وياأتي 
ولدى  لالأطفال  الكتابة  بعامل  املهتمني  لدى  املهنّية 
يف  بع�ضهم  ي�ضارك  والذين  اليوم,  الفاعلني  الُكتاب 
يف  الور�ضات  م�ضروع  وين�ضوي  اأي�ًضا.  الور�ضتنْي 
�ضمن روؤية �ضاملة ملركز الكتب واملكتبات بخ�ضو�س 
ياأتي  اإذ  الداخل,  يف  بالعربية  االأطفال  اأدب  تطوير 
متوازًيا للعمل يف هذه االأيام على موقع جديد الأدب 
اإىل  لالأطفال,  �ضنوّية  كتب   10 واإ���ض��دار  االأط��ف��ال 
القادم. العام  عنها  �ضُيعلن  اأخ��رى  م�ضاريع  جانب 

انطاق ورشتني للكتابة والرسم لتعزيز اإلصدارات 
األدبيّة لألطفال يف دار الثقافة والفنون شفاعمرو
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من بناطيل اخلاكي, اأوڤ�رول ال�ّضغل, جينز فدلفون )�ضارل�ضتون(, 
اأ�ضبحت  التي  ال�چ�البية  وحتى  القروي  الف�ضتان  ال�ضكيني, 
"ترند", ُيثبت التاريخ باأننا ال زلنا خمل�ضني لالأزياء ال�ضعبية, 
اأخ��رى.  جهة  من  املو�ضة  �ضيحات  اآخ��ر  ونواكب  جهة,  من 
ال!  ط��ب��ًع��ا  ���ض��ع��ار؟  جم���رد  ه���ذه  ه��ل  نف�ضه.  يعيد  ال��ت��اري��خ 
 30( عقود  ثالثة  كل  الواجهة  اإىل  تعود  املو�ضة  توّجهات 
االأربعني-  �ضنوات  اأزي��اء  اإىل  عدنا  االأخ��ري  العقد  ويف  عاًما(, 
األوان  ذات  باأزياء  �ضنتمتع  العام  هذا  �ضيف  وخالل  الثمانني 
كذلك  جريئة.  واأل���وان  هند�ضية  واأن�ضجة  وعنا�ضر  ق��وّي��ة 
الغامق,  االأزرق  ال��ل��ون  ذات  للمالب�س  ب��ارز  دور  �ضيكون 
واحلرير.    ال�ضيفون   : مثل  اخلفيفة  االأقم�ضة  م��ن  ات  ق�ضّ
م��الب�����س  ق���ط���ع  جت�������دون  ع���ك���ا  ع���زرائ���ي���ل���ي  يف  االآن 
واأح�����ذي�����ة مم����ي����زة وخ���ا����ض���ة وب����اأ�����ض����ع����ار ج����ذاب����ة: 
�������س.ج  179.90  – زي�����������پ  م������ن  ف���������ض����ت����ان 

����س.ج  199.90 رن�����وار-  م���ن  ق�����ض��ري  ج��ي��ن��ز  اأوڤ��������رول 
������س.ج  99.90 مت�����ن�����ون-  م�����ن  ج���ي���ن���ز  چ�����الب����ي����ة 
���������س.ج  89.90  – زي�������������پ  م��������ن  ب��������ل��������وزة 
169.90 ���ض��ي���ڤ���ن-  ف���ور  ت��وي��ن��ت��ي  م���ن  ج��ي��ن��ز  ق��م��ي�����س 
������س.ج  SCOOP – 68 م�����ن  "بوبة"  ح�������ذاء 
�������س.ج  89.90 مت������ن������ون-  م������ن  اأوڤ�������������������رول 
�������س.ج  ALDO – 499.90 م������ن  ح����������ذاء 
�����س.ج  239.90 ه���ون�������ي����چ����م���ان-  م����ن  ت����ن����ورة 
������س.ج  SPRING- 249.90 م�����ن  ����ض���ن���دل 
�������س.ج  SPRING- 69.90 م������ن  ق����ب����ع����ة 
������س.ج  TO GO- 39.90 م�����ن  ي�����د  ح���ق���ي���ب���ة 
��������س.ج.  TO GO- 129.90 م�����ن  �����ض����ن����دل 
 68% ن����ظ����ارات م���ن اأوپ�����ت��ي��ك��ا ه���ي���ل����پ����ري���ن- خ�����ض��م 
������س.ج.  149.90 ك���ا����ض���رتو-  م����ن  ج��ي��ن��ز  ق��م��ي�����س 

عكا ع��زرائ��ي��ل��ي  ك��ن��ي��ون  يف  األزي������اء  ت���اري���خ 

�ضّلة  من  تفوح  زال��ت  ما  الكريهة  الرائحة 
الّنفايات حتى بعد تنظيفها؟ رائحة ال�ضجائر 
تفوح من الغرفة وتاأبى التال�ضي؟ ي�ضّر �ضركة 
وتنظيف  العناية  جمال  يف  الرائدة  �ضانو, 
اجلديد  منتجها  عليكم  تعر�س  اأن  البيت, 
مر�ّس   –  Refresh �ضانو   واخل��ا���س: 
خا�س الإزالة الروائح الكريهة داخل البيت.

برتكيبته   Refresh ���ض��ان��و  م���ر����ّس 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ة امل���م���ّي���زة ال���ت���ي ت��زي��ل 

 ,Odor Lock ال����  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ك��ري��ه��ة:  ال���روائ���ح 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب����اإزال����ة م�����ض��ب��ب��ات ال����روائ����ح ال��ك��ري��ه��ة مما 
العادية. اجل��و  م��ع��ّط��رات  م��ن  فعالّية  اأك���رث  امل��ِر���ّس  يجعل 

�ضانو ريفر�س مكّون من 8 مرّكبات تق�ضي على اجلراثيم التي ُت�ضّبب 
القمامة,  �ضالل  يف  املتواجدة  اجلراثيم  مثل:  الكريهة,  الروائح 
وغريها. املطبخ  يف  الثقيلة  القلي  روائ��ح  ال�ضجائر,  االأحذية, 

اجل��راث��ي��م  ع��ل��ى  ي��ق�����ض��ي   Refresh ���ض��ان��و  ب��االإ���ض��اف��ة, 
. وي�����رتك خ��ل��ف��ه رائ���ح���ة ن��اع��م��ة وم��ن��ع�����ض��ة ب��ع��د ال���ر����سّ
ال����ت���������ض����وي����ق �����ض����ب����ك����ات  ج����م����ي����ع  يف  م������ت������وّف������ر 

برشّة! الكريهة  الروائح  يزيل   -  Refresh سانو  سانو  من  جديد 

مميزة  "اإطالالت"  خ��ل��ق��ت   H&M
���ض��ي��ارا,   : م��ن  ك��ل  �ضخ�ضًيا  ت��ن��ا���ض��ب 
الكي   , �ضتاينفيلد  هيلي  جنيفرهيد�ضون, 
ڤالتا  واآم���رب  �ضميث  اأم��ري��ك��ا  پيپر  ب��ل��و, 
مبنا�ضبة حفل االأزياء االأفخم خالل العام. 
 H&M ال��ت��وايل,  على  الثانية  لل�ضنة 
ُتلب�س جنوماً م�ضهورين خالل حفل "امليت 
للفن.  املرتوپوليتان  ملتحف  الفاخر  چاال" 
العام:  لهذا  العر�س  مو�ضوع  من  باإيحاء 
قام   ,Manus x Machina  “"
خا�ضة  "لوكات"  بخلق   H&M طاقم 
ا�ضتخدام  م��ع  ال�ضيوف  م��ن  واح��د  لكل 
ومواد  تقنيات  اليدوية,  ال�ضناعة  تقاليد 
ال�ضجادة  على  متايلوا  ال�ضيوف  حديثة. 
اإىل  وان�ضموا  العر�س  �ضاهدوا  احلمراء, 
طاولة H&M يف اأم�ضية "امليت چاال"  . 
 H&M يف  الت�ضميم  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض��ة 
"نحن  ت���ق���ول:  وول���ف���ه���ارت  ف��رن��ي��ال   ,
ت�ضميم  خ����الل  حل��ظ��ة  ب��ك��ل  ن�ضتمتع 
امل��الب�����س ل��ل��ح��ف��ل اخل���ا����س مب��ه��رج��ان 
املرتوپوليتان. املو�ضة هي اأكرث �ضيء حمبوب لدينا يف  H&M, وت�ضميم االأزياء 
 ." اإلهامنا  يوقظ  مّميزة  وقطع  تقنيات  ا�ضتخدام  طريق  عن  املمّيزين  لل�ضيوف 
و�ضعيدة  ط��وي��ل  زم��ن  منذ   H&M ع�����ّض��اق  م��ن  "انا  ت��ق��ول:  ���ض��ي��ارا  املغنية 
خا�س  مّم��ي��ز  ف�ضتان  ت�ضميم  ف��ر���ض��ة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  للحفل  ل��دع��وت��ي  ج���دًا 
ب��ي م��ع امل�����ض��ّم��م��ني ال��رائ��ع��ني, ف��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ب��ح��د ذات��ه��ا ك��ان��ت مّميزة" .
 H&M املطربة واملمّثلة جنيفرهيد�ضون, تقول: " كانت تلك جتربة رائعة للتعاون مع
وت�ضميم ف�ضتان فريد من نوعه. "ذيل" الف�ضتان الطويل جعلني اأ�ضعر باأنني جذابة جداً" .

 H&M ب���ِ  املعجبني  من  "كواحدة  تقول:  �ضتاينفيلد,  هيلي  واملّمثلة  املغّنية 
وم�ضاهمتها يف �ضناعة االأزياء, فاأنا فخورة بالتعاون معهم يف ت�ضميم مالب�س ُتنا�ضب 

ذوقي وُتربز مو�ضوع العر�س لهذا العام حلفل " امليت چاال ". كان تعاوَنا رائعاً" . 
" اأ���ض��ع��ر ب��اأن��ن��ي حم��ظ��وظ��ة ج��دًا  اأم��ري��ك��ا ���ض��م��ي��ث:  وت��ق��ول ال��ع��ار���ض��ة پيپر 
ك��ان  ف�����ض��ت��اين  چاال".  "امليت  ح��ف��ل  يف  االأوىل  ل��ل��ّم��رة   H&M م��ع  ب��ت��ع��اوين 
املمّيزة  القطع  ب��ني  يدمج  فهو  ال��ع��ام,  لهذا  العر�س  ملو�ضوع  رائ��ع��اً  من��وذج��اً 
االأيقونية"  ���ض��ورت��ه  على  ُي��ح��اف��ظ  اأن���ه  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  احل��دي��ث��ة  والتقنيات 
عر�س Manus x Machina " " يدمج ع�ضر التكنولوجيا احلديثة مع ال�ضناعة 
اليدوية. طاقم الت�ضميم يف H&M اإ�ضتوحى الفكرة من مو�ضوع العر�س واأبدع ت�ضاميم 
تعرّب عن �ضخ�ضية كل واحد من ال�ضيوف مع ا�ضتخدام تقنيات مثل الق�ّس عن طريق 
الليزر, تطريز يدوي, تزيينات ت�ضبه الري�ضة, تر�ضيع حجارة كرمية وطّيات "پلي�ضا" . 
�ضائغ.  بوا�ضطة  ي��دوًي��ا  نع  �ضُ �ضيارا  للمطربة  وامل��رّك��ب  اجل���ريء  الف�ضتان 
باملا�س  �ضبيهة  �ضبكة  �ضكل  على  لقت  عُّ �ضواروف�ضكي  م��ن  كري�ضتال  ق��الئ��د 
�ضبورت.  وظ��ه��ر  ط���وق  م��ع  اأوراق,  ���ض��ك��ل   ع��ل��ى  �ضل�ضلة  م��ن  وامل�����ض��ن��وع��ة 
م�ضّده  اأب��ي�����س,  ح��ري��ر  ف�ضتان  اإرت�����دت  جنيفرهيد�ضون  وامل��م��ث��ل��ة  املغنية 
ت��ط��ري��ز وخ��رز  االأب���ع���اد,  ث��الث��ي  ي���دوًي���ا وخ���رز  ب��اأ���ض��ك��ال م�ضنوعة  م��زخ��رف 
الف�ضتان.  ع��ل��ى  ج��م��ااًل  اأ���ض��ف��ى  م���رت    1.20 ب��ط��ول  و"ذيل"   . )ال��پ��اي��ي��ت( 
ب��دون  االأخ�����ض��ر,  باللون  ف�ضتاًنا  اإرت����دت  �ضتاينفيلد  هيلي  واملمثلة  املغّنية 
"الپاييت",  خ��رز  وعليه  احل��ري��ر  م��ن  م�ضنوع  امل�ضّد   . وتعقيدات  زرك�����ض��ات 
ال��ق��دم.  يف  ع��م��ي��ق��ة  ف��ت��ح��ة  م���ع  "ال�ضتان"  ق��م��ا���س  م���ن  ط��وي��ل��ة  ت���ن���ورة  م���ع 
بلون  ايطايل  توك�ضيدو من �ضوف  باليزر  مع  �ضميث ظهر  بلو  االأزي��اء الكي  عار�س 
)اوف وايت( مع اكتاف بارزة وبلوزة من قما�س احلرير االأبي�س, كالهما مع ازرار 
�ضواروف�ضكي, وبنطلون جلد باللون الكحلي امليتايل. عار�ضة االأزياء پيپر اأمريكا �ضميث 
اأطلت بف�ضتان ملّون يدمج بني تقنية ال�ضناعة اليدوية والري�س وال�ضرا�ضيب املق�ضو�ضة 
  . التول احلريري مع م�ضّد مزّين بالباييت  بالليزر والتي خيطت جميعها من قما�س 
العار�ضة اآمرب ڤولتا اأطّلت مبظهر اليچانت مع ف�ضتان م�ضنوع من مواد حمافظة على 
البيئة. الف�ضتان م�ضنوع من حرير "التافتا" بلون اأزرق ومت تزيينه باأكرث من األف ورقة 
ها وخياطتها بطريقة يدوية مع پاييت من البال�ضتيك  من احلرير الع�ضوي التي مت ق�ضّ
ها بالليزر األ�ضقت بتقنية خا�ضة. زوجها تيدي ت�ضارلز  املُعاد تدويره. االأوراق التي مت ق�ضّ
اأرتدى توك�ضيدو من �ضوف اأ�ضود مع طّيات وا�ضعة من ال�ضتان واحلرير عند ال�ضدر.
www.hm.com/press امل��وق��ع:  زي���ارة  ميكن  احلفل  �ضور  مل�ضاهدة 

H&M تُلبس النجوم على السجّادة الحمراء يف حفل"امليت غاال" 
الفخم لعام 2016 خال مهرجان امليرتوبوليتان للفن يف نيويورك

املعارف  ق�ضم  خ��الل  م��ن  �ضفاعمرو  بلدية  ت�ضتعد 
ال�ضتقبال  والفنون  الثقافة  ودار  الطفولة  ووح��دة 
تت�ضمن  متنوعة  ب��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ف��ل  ي���وم 
جلميع  الطنبوري"  "حذاء  مل�ضرحية  ع��رو���ض��اً 
 23( ال��ق��ادم  االث��ن��ني  ي��وم  وذل��ك  �ضفاعمرو  ب�ضاتني 
البلدية. ق��اع��ة  يف  ال���دوام  �ضاعات  خ��الل  اجل���اري( 

بعنوان  لالأطفال  ر���ض��وم  معر�س  افتتاح  �ضيتم  كما 

لطالب  خمتارة  اأعمال  مب�ضاركة  بلدي"  يا  "حلوة 
وباإ�ضراف  امل��ع��ارف  ق�ضم  م��ع  بالتعاون  الب�ضاتني 
تابعتا  اللتني  ق�ضوم  ون��ادي��ا  �ضباح  �ضحر  املربيتني 
)31 اجلاري(  الثالثاء  يوم  ال�ضفوف, وذلك  العمل يف 
والفنون.  الثقافة  دار  قاعة  يف  م�ضاًء  ال�ضاد�س  ال�ضاعة 
وعر�س  املعر�س  وافتتاح  جتوااًل  االأم�ضية  وتت�ضمن 
لالأطفال. ومفاجاآت  فانتازيا  لفرقة  ب�ضرية  خدعة 

الس���ت���ق���ب���ال  أوج�����ه�����ا  يف  االس������ت������ع������دادات 
ش��ف��اع��م��رو يف  ال����ع����امل����ي"  ال���ط���ف���ل  "ي�������وم 

ال��ش��ع��ب��ي��ة ش��ف��ا عمرو  وف���د م���ن ل��ج��ن��ة االغ���اث���ة 
نابلس يف  ال��ي��ت��ي��م��ات  ودار  امل��س��ن  ب��ي��ت  ي����زور 

�ضفا  يف  ال�ضعبية  االغاثة  جلنة  من  وفد  قام 
حيث   . نابل�س  يف  ملوؤ�ض�ضتني  بزيارة  عمرو 
مبرافقة  هيثم"  "ابو  يا�ضني  خالد  ال�ضيد  قام 
هال   , يا�ضني  حنني   , يا�ضني  رقية  االن�ضات 

امل�ضن  بيت  بزيارة   , �ضمرا  ليليان  و  يا�ضني 
التابعه  اليتيمات  دار  و   , االحمر"  "الهالل 
و  ن��اب��ل�����س,  يف  الن�ضائي  االحت���اد  جلمعية 
وق��دم��وا ل��ل��ن��زالء  ال��ه��داي��ا و احل��ل��وي��ات.

األخبار

" �َضِعَدت مديرة  اأحلى  "بكرا  حتت رعاية جمعة 
اجلمعية ال�ضيدة  "فيوليت خوري" باإقامة اأُم�ضية 
مر�س  مكافحة  جمعية  م��ع  بالتعاون  خا�ضة 
ال�ضرطان مع ال�ضيد "فاتن غطا�س" من قرية الرامة. 
كيفية   , اأخطاره  ال�ضرطان   مر�س  حول  تتمحور 
التعامل معه , طرق الوقاية منه وذلك با�ضت�ضافة 
واٍف  ِب�ضرح  قام  " لذي  ن�ضراهلل  " هيثم  الدكتور 
الوقاية   كيفية  وخل�س  املر�س  ح��ول  َوُمف�ضل 
ب�ضبع خطوات  وهي عدم التدخني , احلفاظ على 
وزن مثايل , مُمار�ضة التمارين الريا�ضية,  التقليل 
من تناول اللحوم احلمراء واالإكثار من اخُل�ضار 
امل�ضروبات  تناول   , الكاملة  واحلبوب  والفواكه 
الكحولية  بكميات حمدودة  , حماية انف�ضكم من 
اال�ضابة بااللتهابات املنقولة جن�ضًيا واأخرًيا حماية 
اج�ضادنا من خطر التعر�س الأ�ضعة ال�ضم�س . هذا 
واأكد الدكتور "هيثم ن�ضراهلل" اأن عدد اال�ضابات 
التي �ُضفيت ب�ضكل كامل ترتفع ب�ضكل ملحوظ جًدا .

فوؤاد  واالأب  االطباء   من  ع��ددا  االأُم�ضية  ح�ضر 

عنبتاوي"  "اأمني  ال�ضيد  البلدية  ورئي�س  داغ��ر 
باالإ�ضافة اىل الع�ضرات من اأهايل البلدة واخلارج 
اهمية  عن  مداخله  له  كانت  غطا�س  فاتن  .ال�ضيد 
التدخني   ان  واأ���ض��اف  ال��ت��دخ��ني   م��ن  التقليل 
طان  ال�ضر  مبر�س  االإ�ضابة  يف  اأ�ضا�ضي  عامل 
 . " " زاه��ر ع��زام  ال��راأي الربوفي�ضور  وواف��ق��ه  
جلمعية   ت�ضجيعيه  كلمة  األقى  البلدية  رئي�س 
وق���دام   ال������دوؤوب   وع��م��ل��ه��ا   اأحلى"  "بكرا 
. ن�ضراهلل"  "هيثم  ل��ل��دك��ت��ور  ت��ق��دي��ر  درع  

الق�س فوؤاد داغر والربوفي�ضور زاهر عزام كانت  
ال�ضرطان ال ي�ضاوي موت  ان  اأكدت  لهم مداخلة  
 , اأحلى  بكرا  اأن  يوؤكد  والعالج  الطب  تقدم  واأن 
غطا�س  فاتن  لل�ضيد  تقدير  درع   بتقدمي  وقاموا 
 . ال�ضرطان  مر�س  مكافحة  جمعية  جمهود  على 
احل�ضور  ب��ني  ِح���وار  دار  االأم�����ض��ي��ة   نهاية  يف 
"فاتن  وال�ضيد   " ن�����ض��راهلل  "هيثم  وال��دك��ت��ور 
�ضكرهم  م���ع  امل���ح���ا����ض���رة   ح����ول  غطا�س" 
ع���ل���ى امل���ح���ا����ض���رة ال��ق��ي��م��ة وال���ن���اج���ع���ة .

ب����������ك����������را أح������ل������ى
رزق  خ����������وري  :خ������ل������ود  م������ن 
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م��ع اق���رتاب �ضهر رم�����ض��ان, ب���داأت خ��ارط��ة ال��درام��ا 
الرم�ضانية تت�ضح تدريجيا, يف م�ضر و�ضوريا, واخلليج 
.فيما تبقى بع�س امل�ضل�ضالت املحلية يف املغرب العربي 
اأب��رز  يلي  وفيما  بعد.  املعامل  وا�ضحة  غري  ولبنان, 
املقبل: رم�ضان  يف  عر�ضها  عن  اأعلن  التي  امل�ضل�ضالت 
امل�������������ض������ل�������������ض������الت امل�������������ض������ري������ة
خليفة  خالد  تاأليف  من  م�ضل�ضل  احل���زام:  حتت   1-
عبداملغني,  حممود  بطولة  و  علي,  ح��امت  واخ���راج 
ورانيا  عي�ضى,  ونبيل  رات��ب,  واأحمد  فهمي,  واأحمد 
ظبي". "اأبو  ق��ن��اة  على  وي��ع��ر���س  ي��ا���ض��ني,  حم��م��ود 
-2 اخلانكة: تاأليف  حممود د�ضوقي واإخراج حممد جمعة, 
من بطولة غادة عبد الرازق, ويعر�س على "قناة النهار".

واإخ���راج  احل��ن��اوي  حممد  تاأليف  دافن�ضي:  ع��م   3-
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ح�����ض��اد, م��ن ب��ط��ول��ة خ��ال��د ال�����ض��اوي 
"النهار". ق��ن��اة  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ع���ل���وي,  ول��ي��ل��ى 
تاليف  من  احللمية":  "ليايل  من  ال�ضاد�س  اجلزء   4-
واإخ���راج  يا�ضني  حم��م��ود  وع��م��رو  قمر  بهجت  اأمي���ن 
جم���دي اأب���و ع��م��رية, وب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
وه�ضام  �ضاهني  واإلهام  العمرى  �ضفية  منهم  النجوم, 
وحممد  درة  والتون�ضية  احلميد  عبد  وفردو�س  �ضليم 
"احلياة". قناة  على  ويعر�س  �ضوقي,  وحنان  ريا�س 

ن��ع��وم  م�����رمي  ت���األ���ي���ف  م����ن  ح�����ر:  ����ض���ق���وط   5-
واإخ����������راج ����ض���وق���ي امل�����اج�����ري, وم�����ن ب��ط��ول��ة 
�ضي". ب���ي  "�ضي  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ك�����رمي,  ن��ي��ل��ل��ي 
ال�ضبهات: تاأليف عبد اهلل ح�ضن واأمني  -6 فوق م�ضتوى 
جمال واإخراج هاين خليفة, ومن بطولة ي�ضرا وعمرو يو�ضف 
وزكي فطني عبدالوهاب, ويعر�س على "�ضي بي �ضي".
حممد  واإخ���راج  ال�ضفتي  حممد  تاأليف  اخل��روج:   7-
�ضالمة,  و���ض��ري��ف  درة,  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ع��دل,  ج��م��ال 

�ضي". ب��ي  "�ضي  على  وي��ع��ر���س  ال��ع��اب��دي��ن.  وظ��اف��ر 
وبطولة  االمام  رامي  اأخراج  من  و�ضركاه:  ماأمون   8-
رمي  �ضليم,  خالد  هجر�س,  تامر  لبلبة,  اإم���ام,  ع��ادل 
."MBC"م�ضطفى, م�ضطفى فهمي.ويعر�س على قناة

وبطولة  ف��رج  �ضمري  اخ���راج  م��ن  ال��غ��ول:  -9راأ�س 
ال��ف��ي�����ض��اوي, مريفت  حم��م��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز, ف����اروق 
"النهار". قناة  على  يعر�س  اخلمي�ضي,  ولقاء  اأم��ني 
وبطولة  ���ض��ربي  ���ض��رف  اخ����راج  م��ن  -10املغني: 
حم��م��د م��ن��ري, م��ريي��ه��ان ح�����ض��ني, ���ض��ان��دي, ران��ي��ا 
"احلياة". ق��ن��اة  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ���ض��وق��ي.  ف��ري��د 

-11ونو�س: من اأخراج �ضادي الفخراين وبطولة يحيى 
�ضاهني  حممد  مطاوع,  حنان  �ضدقي,  هالة  الفخراين, 
�ضي". بي  "�ضي  قناة  على  ويعر�س  كيالين.  وحممد 

وبطولة  �ضامي  حممد  اأخ���راج  من  -12االأ�ضطورة: 
ورمي  عبداحلميد  وفردو�س  وروچينا  رم�ضان  حممد 
م�ضر".  MBC"قناة ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  م�ضطفى. 

ن�����ض��ب: م���ن اخ������راج ���ض��ع��ي��د ح��ام��د  -13اأزم���������ة 
�ضماحة  ورن����ا  ال����ب����ارودي  ورمي  زي��ن��ة  وب��ط��ول��ة 
�ضماحة.  ورن��ا  اأم��ني  ون�ضرين  عبداملغني  وحم��م��ود 
و"احلياة". "النهار"  ق��ن��ات��ي  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س 
يا�ضني  حم��م��د  اخ�����راج  م���ن  ال��ق��ب��ة:  اأف�����راح   14-
ن�ضار,  اإي���اد  �ضليمان,  ج��م��ال  زك���ي,  منى  وب��ط��ول��ة 
"النهار". ق��ن��اة  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ف�����واز.  ���ض��ربي 

-15 وعد: من اخراج ابراهيم فخر وبطولة مي عزالدين 
ر�ضا. وهند  �ضمري  وح���ازم  ال�ضعدين  �ضالح  واأح��م��د 

�ضفيق  اأح��م��د  اخ���راج  م��ن  ف�ضة:  ول��د  يون�س   16-
حجاج  ري��ه��ام  ب���در,  �ضو�ضن  �ضعد,  ع��م��رو  وب��ط��ول��ة 
."MBC"قناة ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  جم�����دي.  وه���ب���ة 

عبدالعزيز  روؤوف  اخ���راج  م��ن  البنات:  اأب��و   17-

ولقاء  ح�ضني  وح�����ض��ن  �ضعبان  م�ضطفى  وب��ط��ول��ة 
."MBC"قناة على  يعر�س  غ��امن,  وع��ال  اخلمي�ضي 
وبطولة  مدحت  اأحمد  اإخ��راج  ميالد:  �ضهادة   –  18
"احلياة". ق��ن��اة  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ل��ط��ف��ي,  ط����ارق 
اأمري  بطولة  اأمني  خالد  اأحمد  اإخ��راج  الطبال:   –  19
"النهار". ق��ن��اة  على  وي��ع��ر���س  وروج��ي��ن��ا,  ك���رارة 

ودرة  ال��ع��اب��دي��ن,  ظ��اف��ر  بطولة  اخل����روج:   –  20
�ضي. ب��ي  �ضي  قناة  على  ويعر�س  �ضالمة,  و�ضريف 

رف��ع��ت  ط�����ارق  اإخ�������راج  اأرواح:  ���ض��ب��ع   21-
وب���ط���ول���ة خ���ال���د ال���ن���ب���وي, اإي������اد ن�������ض���ار, ران��ي��ا 
ي����و�����ض����ف, وي����ع����ر�����س ع���ل���ى ق����ن����اة ال���ن���ه���ار.

بطولة  ج��الل  ن���ادر  اأح��م��د  اخ���راج  القي�ضر:   –  22
"احلياة" ق��ن��اة  ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  ال�����ض��ري��ف,  ي��و���ض��ف 

ع�����ادل  غ���������ادة  ب����ط����ول����ة  امل�������ي�������زان:   –  21
وب���ا����ض���ل خ���ي���اط, ي��ع��ر���س ع��ل��ى ق���ن���اة ال��ن��ه��ار.
– كلمة �ضر: اإخراج �ضعد هنداوي وبطولة لطيفة.  22

ال��ن��ق��ل��ي  حم���م���د  اإخ���������راج  م����ن  ال���ك���ي���ف:   23-
وع��ف��اف  ���ض��م��رة,  وب��ا���ض��م  رزق,  اأح���م���د  وب��ط��ول��ة 
م�ضر"  MBC"قناة ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  ���ض��ع��ي��ب, 

-24لغز ميكي: اأخراج اأحمد اجلندي وبطولة دنيا �ضمري 
غامن واإميي �ضمري غامن. ويعر�س على قناة "احلياة".

اأخ������راج  م���ف���رو����ض���ة:  زوج������ة  ي���وم���ي���ات   25-
اأح���م���د ن����ور وب���ط���ول���ة دال���ي���ا ال���ب���ح���ريي, خ��ال��د 
����ض���رح���ان, ي��ع��ر���س ع��ل��ى ال��ف�����ض��ائ��ي��ة امل�����ض��ري��ة.

علي  وبطولة  فتحي  ه�ضام  اخراج  من  رد:  �ضد   –25
الرحمن. عبد  حممد  اأن��ور,  حممد  اأو���س,  اأو���س  ربيع, 

م����ان:  ب��ط��ول��ة ���ض��ريي ع���ادل,  ���ض��وب��ر  ب��ن��ات   26-
م�����ض��ر.  MBC ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  ح���ج���اج,  ري���ه���ام 

عزيزية  حممد  اخ��راج  من  وال�ضاه:  ال�ضلطان   27-

طرب. مادلني  امل�ضري,  �ضامر  ريا�س,  حممد  وبطولة 
االطر�س,  عبدالقادر  اخراج  من  عظماء:  ق�ضاة   28-
وبطولة اأحمد عبد العزيز واأ�ضرف عبد الغفور واأحمد ماهر.
و�ضريين  ي�ضرا,  النجمة  بطولة  حرير":  "خيط   29-
جمال,  واأم����ني  ح�ضن  اهلل  ع��ب��د  ت��األ��ي��ف  وم���ن  ر���ض��ا, 
خليفة هانى  اإخ��راج  ومن  احلدينى,  جنالء  �ضيناريو 
امل�����������ض�����ل�����������ض�����الت ال�������������ض������وري������ة
طه  مازن  تاأليف  من  كوميدي  م�ضل�ضل  الطواريد:   1-
واإخراج مازن ال�ضعدي, وبطولة ن�ضرين طاف�س وحممد 
"اأبو ظبي". قناة  االأحمد ويعر�س على  واأحمد  حداقي 
."MBC"احلارة": على "باب  من  الثامن  اجلزء   2-
دومينو: تاأليف واإخراج فادي �ضليم وغ�ضان عقلة.  3-
جنيب. ال�ضيخ  �ضيف  اإخ����راج  ���ض��وء:  بقعة   4-

-5 خاتون: بطولة با�ضم ياخور و�ضالفة معمار و�ضكران 
يف".   ت��ي  "اأم  على  وي��ع��ر���س  ر���ض��ا  وامي���ن  مرت�ضى 
ت��األ��ي��ف ب��ا���ض��م ���ض��ل��ك��ا واخ����راج  ي����وم:  ن�����س   6-
ت��ي��م ح�ضن ون��ادي��ن  ب��ط��ول��ة  ب���رق���اوي, وم���ن  ���ض��ام��ر 
"اجلديد". ت��ل��ف��زي��ون  ع��ل��ى  وي��ع��ر���س  جن��ي��م  ن�ضيب 

واإخراج  وجيه  وعلي  احلجلي  يامن  تاأليف  اأحمر:   7-
و�ضالف  ال��ن��وري,  عبا�س  بطولة  م��ن  �ضعيد,  ج��ود 
عمايري. املنعم  وعبد  اأحمد,  علي  ورفيق  فواخرجي, 
-8 ندم: تاأليف ح�ضن �ضامي يو�ضف واإخراج الليث حجو.

اأهم  من  نخبة  بطولته  يف  ي�ضارك  �ضغف:  جرمية   9-
ومنهم  وامل�ضرية  واللبنانية  ال�ضورية  الدراما  جنوم 
م�ضر  وم��ن  عرفة,  اأم��ل  الرا�ضي,  نادين  خ��ويل,  ق�ضي 
ناظلي  ع��ب��دو,  جي�ضي  ع��و���س,  جميلة  ب���در,  جن��الء 
امل�ضري  م�ضمو�ضي,  جمدي  مع�ّضم,  م��ازن  ال��روا���س, 
حممد �ضليمان, نهلة داوود, كارال بطر�س, نيكوال مزهر 
وغريهم, ومن تاأليف نور �ضي�ضكلي واإخراج وليد نا�ضيف.

  2016 ل���ع���ام  ال���رم���ض���ان���ي���ة  امل���س���ل���س���ات  ق���ائ���م���ة 
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جوزاء

اال���ض��د

ال��ث��ور

ال�ضرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجل���دي

احل��وت

الدلو

�ضيء  ال�ضحة,  متوعك  باأنك  اليوم  �ضعرت  اذا  تنده�س  ال 
واالعتناء  اخل��ط��ب  م��ا  ت��رى  اأن  يف�ضل  وم�ضو�س.  امل���زاج 
ال  واالرت��خ��اء.  احليوية  متلوؤها  ف��رتات  �ضتعي�س  ببدنك. 
يف  خا�ضة  االآخ��ري��ن  اأم���ام  ر���ض��اك  ع��دم  بانعكا�س  ت�ضمح 
الفرتة  هذه  الأن  روؤ�ضائك,  اأمام  اأو  العامة  بامل�ضالح  العاملني 
ون��زاع��ات. جم���ادالت  يف  للدخول  املنا�ضب  بالوقت  لي�ضت 

فتواجه  ي��ن��ب��غ��ي,  ك��م��ا  ت�����ض��ري  ال  االأ����ض���ي���اء  م���ن  ال��ع��دي��د 
�ضدك.  يعمل  اجلميع  اأن  وي��ب��دو  توجهت  اأينما  عراقيل 
ي��ب��دو  ال���ت���ي  ال���ظ���روف  ت��ل��ك  اأم������ام  ت���رتي���ث  اأن  ح�����اول 
اأن����ه����ا م���ن���اوئ���ة وت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ك���ون���ه���ا حت���دي���ات. 
النتائج  ت��ك��ون  ق��د  امل��ت��وق��ع,  غ��ري  على  االأم����ور  ج��رت  اإذا 
اإي��ج��اب��ي��ة ك��غ��ري امل��ت��وق��ع. ك��ل جتربة  ن��ه��اي��ة امل��ط��اف  يف 
مت���ر ب��ه��ا جت��ع��ل م���ن م�����ض��ار ح��ي��ات��ك مم��ت��ع وم��ف��ي��د.

اأنت حتمل حماًل ثقياًل من امل�ضكالت؛ ابداأ بتخفيف االأثقال عن 
كاهلك, واإال ف�ضوف ت�ضتمر امل�ضاعب يف الزيادة. يجب اأن ت�ضل 
واخلا�ضة  املهنية  التحديات  مع  التعامل  يف  ا�ضرتاتيجية  اإىل 
بدون اإ�ضاعة الكثري من الطاقة يف نف�س الوقت. لكن ال ت�ضيع 
التفكري. فكل يوم مير هو يوم مفقود من  الوقت يف  الكثري من 
تاأجيل. مبا�ضرًة دون  االأمور  الوقت ملواجهة  لقد حان  العمر. 

���ض��وف ي��ك��ون ل��دي��ك ���ض��ب��ًب��ا ج���ي���ًدا ل��ك��ي ت���ف���رح, وت��ك��ون 
منا�ضب  م����زاج  ويف  ح��ول��ك  م���ن  ال���ع���امل  م���ع  م�����ض��رتي��ًح��ا 
مع  ���ض��واء  امل��ق��اب��الت,  جميع  االإح�����ض��ا���س.  ب��ه��ذا  لالحتفال 
للغاية.  جم��دي��ة  ت��ك��ون  ���ض��وف  ال��ع��ائ��ل��ة,  اأو  العمل  زم���الء 
هدية  اأن��ه  على  اليوم  ه��ذا  يف  وفكر  ذل��ك,  يف  تتمادى  ال  لكن 
حولك. هم  ملن  اللطيفة  املعاملة  خ��الل  من  امتنانك  واظهر 

على  وحتفيزك  متوقعة  غري  م�ضاكل  وق��وع  باقرتاب  ي�ُتنباأ 
بدائل. على  واأع���رث  تياأ�س  ف��ال  امل��ع��ت��اد,  م��ن  اأ�ضعب  حلها 

درج���������ة  اأي  اإىل  ��������ا  اأي�����������������ضً ت���������������ض�������اءل 
����ض���ت���اأث���ر ت���ل���ك امل�������ض���اك���ل ���ض��ل��ب��ًي��ا ع��ل��ي��ك ���ض��خ�����ض��ًي��ا. 
م�����ن االأف���������ض����ل االن����ت����ظ����ار وال���������ض����م����اح ب�������اأن جت��د 
مب����ف����رده����ا. احل��������ل  اإىل  ط����ري����ق����ه����ا  امل���������ض����اك����ل 

ت��ت��زاي��د امل�����ض��اك��ل ال��ت��ي ت�����ض��ادف��ه��ا يف م�����ض��ارك, ول��ذل��ك 
والنف�ضية. ال��ب��دن��ي��ة  م����واردك  ن��ف��اذ  ع���دم  ع��ل��ى  اح��ر���س 

م�ضارك  يف  اإعاقة  حًقا  متثل  التي  امل�ضاكل  حتديد  يف  ت��اأَن   
مواجهتها. يف  طاقتك  وتكري�س  فيها  التفكري  وت�ضتحق 

االأ����ض���ي���اء  ت���ق���دي���ر  اإ������ض�����اءة  اإن  ال���������ض����اأن,  ه�����ذا  يف   
���ض��ح��ي��ة. م�������ض���اك���ل  اإىل  ����ض���ه���ول���ة  ب���ك���ل  ي�������وؤدي  ق����د 

�ضواء  ال�ضخ�ضية,  العالقات  جلميع  ج��ًدا  منا�ضب  الوقت 
التوا�ضل  عمليات  جت��د  �ضوف  ق��دمي��ة.  اأو  ج��دي��دة  كانت 
لكن  اخل��ا���ض��ة.  الأف���ك���ارك  وغ��ن��ي��ة  ملهمة  ح��ول��ك  م��ن  م��ع 
ه��وؤالء  ل��ك  يجلبها  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  يف  فقط  تفكر  اأال  يجب 
العاطفي,  امل�ضتوى  على  اأي�ًضا  التفاعل  وح��اول  املعارف, 
ق�ضرية. والتناغم  اال���ض��ت��ف��ادة  م��دة  ت��ك��ون  ف�ضوف  واإال 

ال  اأن  ويبدو  احل��ايل,  الوقت  يف  �ضد  حائط  اإىل  و�ضلت  لقد 
مثل  اعترب  اال�ضت�ضالم.  و�ضك  على  واأن��ت  تقدًما  يحرز  �ضيء 
قريًبا  لك  يت�ضح  و�ضوف  اإرادتك,  لقوة  اختباًرا  االأوقات  هذه 
الطاقة  جتد  �ضوف  عندئذ,  خططك.  يف  قدًما  امل�ضي  اأهمية 
اأن  يجب  العقبات.  عن  النظر  ب�ضرف  لال�ضتمرار  ال��الزم��ة 
تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبداأ مرة اأخرى مبنظور خمتلف.

االأ�ضاليب  م��ن  بالتحول  قمت  اإذا  ال��ت��ق��ُدم  اإح���راز  ميكنك 
ذلك  ي�ضاعدك  و�ضوف  جديدة,  اأخرى  اإىل  املعروفة  القدمية 
متوقع  غري  دعًما  جتد  قد  املهني.  م�ضتقبلك  يف  النجاح  على 
كنت  اإذا  جديد.  اأ�ضلوب  يخ�س  فيما  املتفتحني  الزمالء  من 
حياتك  يف  العالقات  يف  متاًما  جديدة  فر�س  تقابلك  قد  عفوًيا, 
ما  على  اأي�ًضا  هذا  ينطبق  واالآخرين!  ذاتك  فاجئ  اخلا�ضة. 
تقليدية. وغري  جديدة  ريا�ضة  بتجربة  قم  �ضحتك.  يخ�س 

يف  اليومية  واال�ضطرابات  امل�ضكالت  جبال  اأن  يبدو  ال 
راأيك  ا�ضتعادة  وحاول  حازًما  كن  التال�ضي.  اإىل  طريقها 
وازن  دائمة.  انتكا�ضات  من  تعاين  قد  واإال  مهم,  هو  فيما 
تريد حتقيقها عن  التي  االأهداف  وفكر يف  بعناية,  االأمور 
تنفيذ  ا�ضتطعت  اإذا  عنها.  التغا�ضي  التي يجب  وتلك  جد 
اأ�ضهل. اأ�ضبحت  احللول  اأن  اأي�ًضا  جتد  ف�ضوف  ذل��ك, 

لالآخرين من  يت�ضح  ذاتك, وهذا  اأخرًيا مع  اأنت متفق  اليوم 
خالل �ضلوكك. يف العمل, �ضوف يطلب منك الزمالء الن�ضيحة, 
االحتفاظ  م��ن  ت��اأك��د  اخل��ا���ض��ة.  حياتك  يف  احل���ال  وك��ذل��ك 
بالتوازن بني االأخذ والعطاء حتى تتمكن من اال�ضتفادة من 
ال�ضداقات. يجب اأن تكون مهتًما بذاتك بع�س ال�ضيء للحفاظ 
ال�ضحيح. املدخل  هو  التاأمل  يكون  قد  التوازن.  هذا  على 

بالتناغم  وت�ضعر  كامل,  ب�ضكل  ذاتك  مع  متفق  االآن  اأنت 
ذلك  يوؤثر  اأي�ًضا.  ال�ضخ�ضية  حياتك  ويف  عملك  يف  التام 
�ضريك حياتك  لك من عالقات قوية مع  ملا  االآخرين  على 
االأخذ  بني  و�ضحي  جيد  ت��وازن  وج��ود  مع  والعائلة, 
والعطاء. حاول احلفاظ على هدوئك الداخلي وا�ضتخدم 
قادمة. اإيجابية  اأق��ل  الأوق���ات  االإع���داد  يف  الوقت  ه��ذا 
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