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وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

عبود صليبا  شكري  عايدة 
(ام يزيد)

ُعموم آل صليبا وآل عبود أقرباؤهم وأنسباؤهم، 
لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج،  شفاعمرو  في 
ــــّداس وجـــّنـــاز األربــعــيــن  ــم ق ــاء مــراســي ــي اح
ــم الــغــالــيــة،  ــه ــدت ــي ــق ــس ف ــف ــن ـــــــًة ل راح
ــــــــــــر ك ــــــــــــذِّ ـــــــــــبـــــــــــة ال َطـــــــــــيِّ

وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18/06/2016 
في كنيسة مار يوسف للالتين في حيفا -شارع همجينيم 80

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 

قداس وجناز االربعين 

(عمار) عوض نجالء عزيز 
تيسير) (ام  مباريكي  والدة هيام  (ام فرحات)

ــات الــفــقــيــدة, إخــوتــهــا وأخــتــهــا,  ــن ــاء وب ــن أب
ُعموم آل عوض وآل عمار, أقرباؤهم وأنسباؤهم 
لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج،  شفاعمرو  في 
ــــّداس وجــّنــاز األربــعــيــن  ــاء مــراســيــم ق ــي اح
كر الذِّ َطيِّبة  الغالية،  فقيدتهم  لنفس  راحــًة 

لـــــــــــــــذكـــــــــــــــراك
(َّـ ذكرى االربعني لوفاة 
الخال رجل اِّـجتمع  انيس 
( الجميل  ابو  مشيعل 


شفاعمرو  أسقفية 
تكرم  الــثــانــويــة 
مؤسسها ومديرها 
ـــي  ـــرب اِّـ األول 
شــــكــــري عــبــود

بلدية  برعاية   2016 رمضان  فعاليات 
شفاعمرو تستقطب آالف الشفاعمريني

وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 18/06/2016 
في قاعة السيدة العذراء الرعوية في شفاعمرو ومباشرة تليه مراسم التأبين 

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

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

مشيعل جميل  أنيس 

شفاعمرو  في  وانسباؤهم  اقرباؤهم  مشيعل  آل  وعموم  واخواته  الفقيد   ابناء 
فقيدهم لنفس  راحــة  االربعين  وجناز  قــداس  لمشاركتهم  يدعونكم  والــخــارج 
ـــــــــــي ـــــــــــال ـــــــــــغ ــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــر ال طـــــــــــــيـــــــــــــب ال

جميل) (أبو 

نجار تــهــامــة  ــل  ــي ــائ راف



21 7 . 0 6 . 2 0 1 6

WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
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

م�����وق�����ع ال����س����ام ف��������اك��������س04-9862725
0 7 6 -5 4 0 0 4 6 4 ن تلفو

األخبار

اجلمعة  يوم  �شفاعمرو  يف  الثانوية  الأ�شقفية  املدر�شة  احتفلت 
املا�شي بتخرج الفوج الثاين والع�شرين. كما كّرمت مدير املدر�شة 
ال�شابق املربي �شكري عبود. ومت احلفل حتت رعاية مطران اأبر�شية 
وبح�شور  بقعوين  جورج  اجلليل  و�شائر  والنا�شرة  وحيفا  عكا 
اأندراو�س  الأب  �شفاعمرو  رعية  كاهن  الأبر�شية  يف  العام  القّيم 
الأكونومو�س  املدار�س  ل�شوؤون  العام  الأ�شقفي  والنائب  بحوث 
ورئي�س  عنبتاوي  اأميين  البلدية  ورئي�س  �شو،  اليا�س  الدكتور 
"اله�شتدروت" يف اجلليل الغربي ح�شيب عبود واأع�شاء يف البلدية 
األف �شخ�س. ومديرو مدار�س و�شخ�شيات اعتبارية كثرية ونحو 

افتتح احلفل ب�شالة رفعها الأب �شو، ثم ت�شلم نائب مدير املدر�شة 
اليا�س طوبا�شي عرافة احلفل م�شريًا اإىل اأن املدر�شة حتتفل باليوبيل 
الف�شي على اإن�شائها بعد اأن كانت لقرن كامل مدر�شة ابتدائية فقط.

مهنئاً  فرهود  فاروق  املربي  مديرها  املدر�شة  كلمة  واألقى   
حققتها  كثرية  اإجنيييازات  م�شتعر�شاً  وذويييهييم  اخلريجن 
وطالب  القطري.  ال�شعيد  على  طالبها  من  وعدد  املدر�شة 
البلدية بدعم اأف�شل واملطرانية بالعمل على اإقامة مبنى جديد.
نهل  على  وحثهم  اخلريجن  البلدية  رئي�س  هناأ  بييدوره   
بالعمل  مقروناً  يكون  اأن  وعلى  النافع  العلم  من  املزيد 
املدر�شة  دعم  البلدية  با�شم  متعهدًا  الكرمي  واخللق  املعطاء 
املدينة. يف  الييثييالث  �شقيقاتها  مييع  �شاخمة  ميينييارًة  لتبقى 
وتييياأليييقيييت اليييطييياليييبيييات را�يييشيييييييل ميييبيييارييييكيييي وكييياريييين 
كيييليييمييية اخليييرييييجييين.  اإليييييقييييياء  بييييابييييا يف  دييييييك ويييييييييارا 
ال�شحايف  املييدر�ييشيية  يف  الأمييييور  اولييييياء  جليينيية  رئييييي�ييس  واألييقييى 
واأهيياليييييهييم،  اخلييريييجيين  وهيينيياأ  الأهييييايل  كلمة  تلحمي  اأ�ييشييعييد 
مبنى  لت�شييد  التخطيط  بت�شريع  الأبيير�ييشييييية  راعيييي  ونييا�ييشييد 
املدر�شة. وبعراقة  ومبعلميها  بطالبها  يليق  للمدر�شة  جديد 
واألقى املطران بقعوين كلمة تناول فيها معاين العامل والأخالق وحمبة 
�شكري عبود  الأ�شبق  للمدير  خا�شاً  تكرمياً  واأعلن  الآخر وقبوله. 
بال�شكر  عبود  ورد  الثانوية.  املدر�شة  لبناء  ومبادرته  عطائه  على 
احلا�شرون  فيما  خفي  غري  انفعال  و�شط  التكرمي  على  والتقدير 
�شنوات.  ع�شر  من  لأكرث  للمدر�شة  عطائه  على  م�شفقن  يقفون 
عليها  كتب  تقديرية  ودرعاً  ورد  باقة  عبود  ل�شلفه  فرهود  و�شّلم 
"من ثمارك عرفناك". وت�شمن احلفل فقرات فنية متنوعة جميلة، 

األسقفية الثانوية يف شفاعمرو تحتفل بتخرج الفوج ال�22

يف  الثانوية  الأ�شقفية  املدر�شة  مدير  ميين  طيبة  التفاتة  يف 
املا�شي  اجلمعة  يييوم  مت  فييرهييود،  فيياروق  املربي  �شفاعمرو 
على  عبود  �شكري  املتقاعد  املربي  للمدر�شة  الأول  املدير  تكرمي 
وحتويلها  الأ�شقفية  للمدر�شة  الإ�شايف  املبنى  ت�شييد  يف  عطائه 
الزمن. من  عقد  من  لأكرث  وحب  بتفاٍن  لها  واإدارته  ثانوية،  اإىل 

الثاين  الفوج  تخريج  حفل  خالل  عبود  باملربي  الحتفاء  ومت   
والع�شرين حن دعا �شيادة املطران جورج بقعوين املربي عبود 
لإقامة  املبارك  الف�شي  اليوبيل  "يف  قائاًل:  التكرمي  من�شة  اإىل 
املدر�شة الثانوية، اأود اأن نكرم من اأ�ش�س هذه املدر�شة ومديرها 
 1989 الأول املربي �شكري عبود )اأبو اأيوب(، حن با�شر عام 
بتو�شيع املدر�شة لت�شبح فوق ابتدائية حمققاً بذلك حلمه وحلم 
مواجهاً  ثانوية  ثم  اإعدادية  اإىل  املدر�شة  بتحويل  البلد  اأهايل 
التحديات بكن وبف�شل ت�شافر اجلهود من الأهايل والقّيمن على 

الطالب مت جتهيز مدر�شة  اأمور  اأولياء  الوقف امل�شيحي وجلنة 
مبا يلزم واأ�شاف اأنه من اأجل كل هذا الجناز "نريد اأن نكّرمك 
والأهايل  وخريجيها  املدر�شة  واإدارة  الأبر�شية  وبا�شم  با�شمي 
امل�شتوى".  هذا  اإىل  واأو�شلوها  املدر�شة  بهذه  نه�شوا  من  وكل 
احييراميياً،  احلييا�ييشييرييين  ووقيييوف  احليييار  الت�شفيق  وو�ييشييط 
قبل  احل�شور  وحّيى  بانفعال  املن�شة  عبود  املربي  اعتلى 
فرهود  فاروق  املدر�شة  ومدير  بقعوين  املطران  من  ي�شتلم  اأن 
باجلميل  وعرفان  وفيياء  "�شهادة  عليه:  كتب  تقديرية  درعيياً 
تربية  عييرفيينيياك..رجييل  ثييمييارك  عييبييود..ميين  �ييشييكييري  للمربي 
يييداك.. �شنعته  ما  وبلدك..نقّدر  وجمتمعك  لأبنائك  معطاء 

ت�شليمه  مت  كما   ." �شموخاً مدر�شتنا  زادت  و�شهرك  بهمتك 
ورد.  وباقة  الكتب،  من  �شالمله  العلم"  ت�شّلق  "برج  جم�شم 
ملكّرميه  �شكر  بكلمة  التكرمي  على  منفعاًل  اأيييوب،  املربي  ورد 
"كلماتكم  فيها:  جيياء  خطوتهم  على  التدري�شية  والهيئة 
قلبي".  على  و�شالماً  بييردا  كانت  املطران  �شيادة  يا  الطيبة 
روا  "تذكَّ لهم:  وقال  زاهرًا  م�شتقباًل  اجلدد  للخريجن  ومتنى 
الذهبية  بالو�شية  واعييمييلييوا  عليكم  والييديييكييم  ف�شل  دائييمييا 
املدر�شة  ان  نتذكر  ان  "يجب  واأ�ييشيياف:  واأمك".  اأبيياك  اأكييرم 
هي  نكون  ان  نريد  وكيف  من  هي  نحن،  هي  �شورتنا،  هي 
امل�شرك،  والعي�س  والتعاون  التكاتف  هي  الأفراد،  ل  اجلماعة 
كله  هييذا  مقدمة  ويف  الف�شيلة.  اإىل  والييتيياآخييي  التالقي  وهييي 
ون�شعى  بها  فلنتم�شك  فادينا  وتعاليم  جذورنا  الأخالق..هذه 
وال�شالم".  املحبة  راييية  حملة  نكون  ان  لن�شتحق  لتحقيقها 

مؤسسها  ت���ك���رّم  ال���ث���ان���وي���ة  ش��ف��اع��م��رو  أس��ق��ف��ي��ة 
ع���ب���ود ش�����ك�����ري  امل������رب������ي  األول  وم�����دي�����ره�����ا 

ل�����������ذك�����������راك
لوفاة  األربعني  ذكرى  )يف 
الخال رجل املجتمع  أنيس 
مشيعل - أبو الجميل  (

اليييدنيييييييا، فقد  يييييا خيييييال ،وا�يييييشيييييرح ميييين عييينييياء  اليييعييين  قيييريييير  من 
نييلييت  هييييداة اليييبيييال ، فيييال اليينييا�ييس تييبييدلييت ومل تييتييغييري الأحييييييوال .
بربك ما احلال عندكم ،ما احلال؟؟ وماذا يعني الرحيل وماذا يعني الغياب 
؟؟؟ واأنا احلم اأنك عدت ولكن هيهات ...م�شتحيل ...اليوم فقط ا�شتوعبت 
انك ذاهب ولن تعود وانا جال�س اراجع ذكرياتك ، كم كنت غالًيا علينا ،ويف 
وم�شة عن اختفيت وكنت ملء الدنيا ولكنك كال�شمعة ذبت، وب�شرعة انطفاأ 
بريقك  ...ارحت ايها اخلال ...ارحت....يف نومك الطويل ...�شو يعني الرحيل ؟
ت�شامرت  ،وهييل  غياب  طييول  بعد  الأحييبيية  لقاء  كييان  كيف  اخربنا  بربك 
املجهول  رحيله  �شر  امييامييك   ك�شف  وهييل  بيييدران،  ال�شطورة  اخيك  مع 
ذكييييراه يف  احييييياء  انيييك طلبت ونييلييت  اخييربتييه  قيييرن ،وهيييل  ميينييذ ن�شف 
نف�شه  ارتيياحييت  وهييل  اظييفيياره  نعومة  منذ  حمله  اليييذي  اليي�ييشييارع  نف�س 
. بلده  ابناء  قلوب  يف  باقيه  ذكييراه  وان  نن�شه  مل  اننا  علم  بعدما  الن  
اول  احلنون  امك  بحرارة  والديك  عانقت  فحتما   ... اح�شانا  وبالوالدين 
عرق  من  تفح  الأ�شيلة  العربية  القهوة  عبق  بانفا�شك  تن�شقت  ثم   ومن 
والدك جميل م�شيعل الذي ابدع يف انتاجها حيث طبق �شيتها الفاق ،تلك 
رائحة  كذلك  تن�شقت  وهل  وعنفوانها  وقوتها  ب�شالبتها  الفريد  ال�شخ�شية 
دخان ال�شيجارة العربية التي كانت تنطلق من بن �شفتيه كداخون القطار .
وهيييل الييتييقيييييت بييالييعييم ادييييب والييعييم ر�ييشيييييد  وعييمييتييك املييحييبييوبيية عليا 
وكييلييثييوم واأنييييي�ييشييه ورفيييييييا ،وهييييل الييتييقيييييت بيييواليييدي زاهييييي ..ابييين 
عييمييتييك وميييا هيييي احيييواليييه وكيييييف واليييدتيييي  والأهيييييل ييييا خيييال .....
ونعدد  والعجيب  املفاجئ  رحيلك  ذكرى  نحيي  اليوم   ...نحن   هنا  وها 
ال�شفحات  الف  اىل  منا  وحتتاج  خال  يا  كثرية  فهي  واعمالك  اجنازاتك 
،وجنتهد يف هذا اليوم ان نعدد بع�شها ونتذكر كيف انك خل�شت البلد من 
اآفة البا�شات ال�شخمة حن كانت ت�شد الطرق وال�شاحات واوجدت الر�س 
واملوقف اخلا�س بها واجنزته بابداع .وكيف انك جاهدت وادخلت حارة 
الربكة حينها يف دورة الكهرباء قبل حارات البلد با�شرها وكيف حولت مئات 
الدومنات من الرا�شي الزراعية اىل ارا�شي بناء واحتت ملئات العائالت 
حتولت  التي  املدينة  �شوارع  مئات  عبدت  ،وكيف  والراحة  البناء  فر�شة 
بعهد عملك الدوؤوب يف البلدية اىل مدينة ع�شرية وكيف اجنزت وزمالوؤك 
بناء القاعة الرعوية  بعد ان قمت مبجهود فردي فريد بجمع مبالغ طائلة من 
التربعات وتابعت يف خدمة الرعية من خالل ادارة القاعة ل�شنوات طوال.
ل نيينيي�ييشييى عييظييميية كييرمييك ييييا خيييال فييكييفييك كييانييت وا�ييشييعيية وممييييدودة 
لييلييدعييم والييعييطيياء ...فييييال انيي�ييشييى كيييييف كيينييت تيي�ييشيياهييم  بيياجييزاء كبرية 
مييين مييعييا�ييشييك الييبييلييدي لييلييعييطيياء واليييتيييربعيييات واغييياثييية املييحييتيياجيين .
"ان   : الييثييالييثييه  الييذكييرانيييييه  يف  اقيييواليييه  بييحييوث  الب  ميين  واقييتييبيي�ييس 
. " بييحييره  نييقييطيية يف  ال   هيييو  ميييا  ذكيييييراه  اليييييييوم يف  نيييذكيييره  ميييا  كيييل 
و�يييشييياأذكييير ليييك ابيييد اليييدهييير كيييييف انيييك وقييفييت اىل جييانييبيينييا بيياليي�ييشييراء 
بيياأييية  للم�شاهمة  ال�ييشييتييعييداد  اهييبيية  عييلييى  دائييمييا  وكيينييت  واليي�ييشييراء 
م�شتعد  كالك�شاف  كنت  بييل  تيييردد   تكن  ،ومل  اليها  نطلبك  منا�شبة 
  ... وا�شدقائك  وذوييييك  اهلك  اجييل  ميين  والرخي�س  بالغايل  للت�شحية 
العن  قرير  ...فنم  خال   يا  حقك  اوفيك  لن  فانني  جاهدت  فمهما  اطيل  لن 
مرتاح ال�شمري والبال ...ولتبقى ذكراك الطيبة العطرة اىل البد ....امن 

ت��������������ه��������������ام��������������ة جن��������������ار
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بلدية  ب��رع��اي��ة   2016 رم���ض���ان  ف��ع��ال��ي��ات 
الشفاعمريني آالف  تستقطب  ش��ف��اع��م��رو 

باقة  تقدم  سراج  جوقة  الثقافة:  دار  يف  السبت  مساء 
من االبتهاالت الرمضانية واألغاني الكاسيكية الطربية
الشفاعمريني آالف  اه��ت��م��ام  تستقطب  رم��ض��ان  ف��ع��ال��ي��ات 

الفعاليات  �شفاعمرو  مدينة  اأحييييياء  يف  تتوا�شل 
�شهر  يف  �شفاعمرو  بلدية  تييرعيياهييا  الييتييي  املتنوعة 
اآلف  الييفييعيياليييييات  وت�شتقطب  امليييبيييارك.  رميي�ييشييان 
العمرية. والفئات  الأحياء  خمتلف  من  ال�شفاعمرين 
**دورييييييييييييييييييات كييييييييرة الييييييقييييييدم املييي�يييشيييغيييرة

 وت�شهد اأحياء "الكرك" و"وادي ال�شقيع" و"اخلروبية" 
كل ليلة مباريات مثرية بكرة القدم امل�شغرة بح�شور 
والروح  احلما�س  من  اأجييواء  يف  املتفرجن  من  املئات 
الريا�شية تتالءم والأجواء الرم�شانية. وي�شرف على 
كارم �شبح. البلدية  الريا�شة يف  ق�شم  الدوريات مدير 
**اأنييييييييييييييييييييت الييييييييربييييييييحييييييييان بيييييرمييييي�يييييشيييييان

الربحان  "اأنت  م�شابقة  الأ�ييشييبييوع  هييذا  وانطلقت   
برم�شان" وهو برنامج تثقيفي مب�شاركة جماهريية اإذ 
توجيه  ويتم  املختلفة  الأحياء  البلدية  �شيارة  جتوب 
اأ�شئلة معلومات بروح ال�شهر الف�شيل ومعلومات عامة 
ال�شحيحة على ق�شائم  اأ�شحاب الأجوبة  يح�شل فيها 
�شراء تربع بها اأ�شحاب حمال جتارية. ومت هذا الأ�شبوع 
تنفيذ الربنامج يف ثمانية اأحياء خمتلفة على اأن يتوا�شل 
لي�شل جميع الأحياء. وي�شرف على امل�شابقة ال�شحايف 
حجاج. عدي  املوهوب  ال�شاب  ويقدمه  �شاعر،  ح�شن 
**نيييييييييييييييييييييييييييادي جيييييييييييييييييل الييييييطييييييفييييييوليييييية

تقام  )الييتييي  الطفولة  جيل  مييركييز  فعاليات  �شمن   
اأيييام  ظهر  بعد  املييركييز  ي�شتقبل  الييثييقييافيية(،  دار  يف 
�شنوات(   3-6( الأطييفييال  مئات  واخلمي�س  الثنن 
تلقى  واألييعيياب  فنية  وور�ييشييات  متنوعة  فعاليات  يف 
الفعالية  على  وي�شرف  واأهاليهم.  الأطييفييال  اإعجاب 
ميي�ييشييوؤول مييركييز جيييييل الييطييفييوليية و�ييشيييييم احلييياج.
**احلييييييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييييييواتييييييييييييييييييييييييييييي

البتدائية  املدار�س  وطييالب  الأولد  مئات  ا�شتمتع   
تنفيذ  اليوم  حتى  ومت  رم�شان".  "حكواتي  بحكايات 
لحقاً  يتم  اأن  على  خمتلفة  مواقع  ت�شعة  يف  الربنامج 
موا�شلته يف باقي املواقع يف املدينة واأحيائها. وي�شارك 
املعروفن.  الفنانن  من  جمموعة  احلكواتي  اداء  يف 

**لييييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييييياءات اليييييييقيييييييليييييييعييييييية
بعد  �ييشيياعييات  يف  يلتقي  عييميير،  الييظيياهيير  قلعة  ويف   
والأحيييد(  اجلمعة  اأييييام  )عيييدا  يييوم  كييل  ميين  الظهر 
واألعاب  تراثية  فعاليات  يف  والفتية  األأطييفييال  مئات 
متنوعة  وفييعيياليييييات  طييياولييية  واأليييعييياب  حييا�ييشييوب 
البلدية. يف  ال�شبيبة  وحييييدة  بيياإ�ييشييراف  كييثييرية 
ال�شباب  والقادة  نا�شطيها  خالل  من  الوحدة،  وكانت   
يف  طييرق  مفرقات  يف  وزعييت  العام  الطالب  وجمل�س 
عليها  طبعت  مياه  قناين  املا�شي  الأ�شبوع  املدينة 
والتمر  الف�شيل،  ال�شهر  بحلول  البلدية  تهنئة 
املييجييفييف عييلييى اأهييييايل املييدييينيية مييع روزنيييامييية ت�شمل 
العام. هييذا  البلدية  تنظمها  التي  رم�شان  فعاليات 
الف�شيل بال�شهر  خا�شة  فنية  اأم�شية  **ال�شبت: 
 وت�شهد دار الثقافة يف التا�شعة من م�شاء ال�شبت )18 
اجلاري( اأم�شية فنية خا�شة عنوانها "الر�شا والنور" 
بقيادة  �شراج  جوقة  ل�شفاعمرو  خ�شي�شاً  اأعدتها  التي 
البتهالت  من  باقة  وتت�شمن  ب�شارة  �شامر  املاي�شرو 
الطربية. الكال�شيكية  الأغيياين  من  وجمموعة  الدينية 
ديييياب  عيييزييييزة  الييثييقييافيية  دار  ميييدييييرة  ودعيييييت   
ومتذوقي  عيياميية  اليي�ييشييفيياعييمييري  اجلييمييهييور  ادرييي�ييس 
البييتييهييالت الييرميي�ييشييانييييية واليييطيييرب الأ�ييشييلييي اإىل 
عييييدم تييفييويييت فيير�ييشيية حيي�ييشييور هييييذه الأميي�ييشييييية.
اليييييكيييييربى الييييي�يييييشيييييهيييييرة  يف  **اأكيييييييي�ييييييييشيييييييياك 
وتييتييوا�ييشييل ال�يييشيييتيييعيييدادات لييليي�ييشييهييرة الييكييربى 
الإفطار  بعد  �شتكون  التي  برم�شان"   "�شهران 
يف الييثييالثيين ميين اليي�ييشييهيير اجليييياري يف حييي امليييييدان 
ومهرجن  وبييهييلييوانيييييات  فيينييييية  عييرو�ييشيياً  وتيي�ييشييمييل 
وغريها.  لالأطفال  فنية  وفييقييرات  التنورة  وراقيي�ييس 
منتجات  لبيع  اأك�شاك  اإقامة  املواطنن  اأمام  و�شتتاح   
الطعام(.  ت�شمل  )ل  خفيفة  م�شروبات  اأو  خمتلفة 
م�شبقاً  الأميير  تن�شيق  ك�شك  اإقامة  يف  الراغبن  وعلى 
�شفحة  خيييالل  ميين  اأو  ال�شبيبة  وحيييدة  مييدييير  مييع 
الفاي�شبوك. �شبكة  على  �شفاعمرو  ال�شبيبة  وحييدة 

" وقضية  ت��اري��خ  ش��ف��اع��م��رو-  اىل  ي��اف��ا  "م��ن 
حمصي)إسبري( فكتوريا  الشفاعمرية"  "اليافوية 
وال����������������دة اب�����������و خ�����ل�����ي�����ل إس����ب����ري

املحامية  بقلم 
جهشان  تغريد 
ال���ت���ف���اص���ي���ل 
ال���ك���ام���ل���ة يف 
ال��ع��دد ال��ق��ادم

ت����ت����وي����ج����ا ل����ع����م����ل واب�������������داع ال������ط������اب :

الراهبات تقيم معرضًا رائعًا للفنون 

اخلمي�س  اأميي�ييس  الييراهييبييات  مييدر�ييشيية  نييظييمييت 
�شفوف  طالب  ابداع  من  للفنون  ا  خا�شً ا  معر�شً
وندميه  ملياء  املعلمتان  عليه  ا�شرفت  الوائيييل 
خالل  الييطييالب  تعلمه  ملييا  تتويج  وهييو  قييرمييان 
الطالب  �شخ�شيه  لبناء  اهميه  وفيه  ال�شنة، 

الطالب  عمل  حيث  وقييدراتييه  مواهبه  وتنميه 
ا�شهر. عيييدة  فيييرة  املييعييرو�ييشييات  انييتيياج  عييلييى 
ومما يجدر ذكره اأن مدر�شة الراهبات تهتم باقامة 
معار�س �شنوية لطالبها ولكن هذه هي املرة  الوىل 
الوىل.  لل�شفوف  للفنون  معر�س  فيها   يقام  التي 
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 حتت رعاية رئي�س بلدية �شفاعمرو اأمن عنبتاوي 
وجمهور  البلدي  املجل�س  يف  اأع�شاء  وبح�شور 
بافتتاح  املييا�ييشييي  اجلييمييعيية  ييييوم  احييُتييفييل  غييفييري، 
بافتتاح  تد�شينه  ومت  ال�شقيع  وادي  حي  ملعب 
ترعاه  الييذي  الرابع  "الأخالق"  دوري  مباريات 
الف�شيل. رم�شان  �شهر  فعاليات  �شمن  البلدية 

ليبداأ  اليي�ييشييريييط  بق�س  الييبييلييدييية  رئييييي�ييس  وقيييام   
الأ�شتاذ  عرافته  توىل  الذي  الفتتاح  حفل  ر�شمياً 
البلدية  رئييييي�ييس  �ييشيياكييرًا  �ييشييواعييد  حمييمييد  مييعيين 
�شبح  كييارم  الريا�شة  ق�شم  ومدير  رعايته  على 
بالكامل. املييلييعييب  جتييهيييييز  عييلييى  اإ�ييشييرافييه  عييلييى 

املقرئ  من  الكرمي  القراآن  من  عطرة  قراءة  وبعد   
فيها  هناأ  كلمة  البلدية  رئي�س  األقى  خالدي،  موؤمن 
ب�شوؤون  اهتمامه  موؤكدًا  الف�شيل  ال�شهر  بحلول 
ال�شباب والريا�شة ووجوب افتتاح مالعب تخدمهم 

اأحييييييياء  �ييشييتييى  يف 
امليييديييينييية. واأ�يييشييياد 
كل  من  الأهييايل  بلقاء 
فعاليات  يف  الأحياء 
رميييي�ييييشييييان اليييتيييي 
هذا  البلدية  تنظمها 
خمتلف  ويف  الييعييام 
و�شكر  املنا�شبات. 
فرا�س  الكرة  جنييوم 
غدير  وحممد  مغربي 
وعلي خطيب وحممد 
اأبييييييو را�ييييييس عييلييى 
املالعب  التاألق يف  من  مزيدًا  لهم  ح�شورهم ومتنى 
ليكونوا قدوة للنا�شئن. ثم قدم املن�شد املبدع اأنور 
عليك".  �شالم  حبيبي،  يا  "اأحمد  اأن�شودة  �شواعد 
كارم  البلدية  يف  الريا�شة  ق�شم  مدير  �شكر  بدوره 
�شبح القائمن على الدوري متمنياً النجاح للجميع. 
وكييييانييييت كييلييميية اخلييييتييييام مليي�ييشييتيي�ييشييار رئييييي�ييس 
وادي  حييي  با�شم  ف�شكر  �ييشييواعييد  عمر  البلدية 
احل�شور  و�شاهد  ورئي�شها.  البلدية  ال�شقيع 
البتدائية  اليييربج  مييدر�ييشيية  ميين  ك�شفياً  عيير�ييشيياً 
بييقيييييادة الأ�يييشيييتييياذ حمييمييد كييعييبييييية ابييييو غيييامن. 
نظيفة  بثالثية  الفييتييتيياحييييية  املييبيياراة  وانييتييهييت 
كالي".  علي  "حممد  فريق  على  "روتانا"  لفريق 
الفول.  ابو  اأحمد  ال�شابق  النجم  املباراة  وحكم 
لالأطفال. وجييوائييز  هدايا  توزيع  احلفل  وتخلل 

الصقيع"  "وادي  مللعب  احتفالي  افتتاح 
األخاق ب��دوري  وتدشينه  شفاعمرو  يف 

وحدة  خييالل  ميين  �شفاعمرو   بلدية  اختتمت 
متكن  دورات  عييدة  امليييراأة  مبكانة  النهو�س 
والتعزيز  التاأهيل  دورة  منها  �شفاعمرو  لن�شاء 
اأ�شيمة  املدربة  مع  لقاءات   10 ا�شتمرت  التي 
حميياجيينيية. وعييييربت امليي�ييشييركييات عييين مييدى 
امل�شت�شارة  وطالنب  الييدورة  من  ا�شتفادتهن 
خنيف�س  بديعة  البلدية  يف  املييراأة  مكانة  لرفع 
الييتييي تعود  اليييييدورات  مبييزيييد ميين مييثييل هيييذه 
حياتهن  جمييالت  جميع  يف  بالفائدة  عليهن 
خييا�ييشيية مبييا يييتييعييلييق بييربيييييتييهيين اأبيينيياءهيين.

القمة"  نحو  "معا  بعنوان  دورة  اختتمت  كما   
قامت  التي  "د"  البتدائية  املدر�شة  يف  وذلييك 
دلل  الييبيي�ييشييرييية  التنمية  مييدربيية  بييتييمييريييرهييا 
�شرورها  مدى  عن  بدورها  عربت  التي  اأيييوب 

ملثل  املا�شة  احليياجيية  ومل�شت  الن�شاء  بلقاء 
هيييذا الييتييوا�ييشييل. وحتييدثييت امليي�ييشيياركييات عن 
اىل  الن�شاء  تييدفييع  الييتييي  اليينييدوة  هييذه  اأهمية 
اأهييمييييية  واىل  ل�شخ�شهن  نييظييرتييهيين  تييعييزيييز 
وعلى  عامة  املجتمع  يف  به  يقمن  الييذي  الييدور 
وتعزيز  �شخ�شيتهن  وعلى  العائلة  �شعيد 
من  بييقييدراتييهيين  واميييانييهيين  بنف�شهن  ثقتهن 
املجالت.  جميع  يف  اليجابي  التغيري  اجييل 
دار  مييوظييفييات  تييخيي�ييس  دورة  اخييتييتييمييت  كيييم 
�شحي"  حييييياة  "منط  مييو�ييشييوع  يف  الييبييلييدييية 
موا�شيع  عدة  على  خاللها  من  انك�شفن  حيث 
عن  غابت  وقييد  اكييرث  �شحية  حياتهن  جتعل 
يف  يواجهنها  التي  لل�شغوطات  نتيجة  اأعينهن 
والبيت.  العمل  بن  للتن�شيق  اليومية  احلياة 

لتمكني  دورات  اخ��ت��ت��ام   - ش��ف��اع��م��رو 
ال���ن���س���اء وال���ن���ه���وض ب��م��ك��ان��ة امل����رأة
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ال�شرطه  اطار موا�شلة  :" يف  ال�شرطة جاء  بيان �شادر عن  يف 
واجراءاتها  وجهودها  اهتماماتها  جل  وبذل  ن�شاطاتها  بتنفيذ 
�شعيا  امامها  املتاحه  مواردها  جل  توظيفها  ومع  وامكانياتها 
وراء مكافحة العنف على �شتى ا�شكاله و�شوره وم�شمياته ومبا 
ي�شمل ظاهرة ال�شالح والت�شلح غري القانوين الذي يتم ا�شتخدامه 
و�شطنا  داخييل  وبييالييذات  وغريها  اخل�شومات  حلل  يتم  فيما 
البالد ، مت خالل فرة نحو ال�شبوعن  انحاء  العربي وب�شتى 
ال�شماليه  ، يف املنطقة  املثال ل احل�شر  الخريين وعلى �شبيل 
" القيام  ا�شور  اللواء"الون   ، املنطقة  قائد  قبل  من  وبا�شراف 
بتنفيذ العديد من الن�شاطات املكثفه متكنت خاللها ال�شرطه من 
والتي  وخمتلفة  متعددة  عديدة  قتالية  وو�شائل  ا�شلحة  �شبط 
م�شد�س  وكذلك  بندقيه  �شبط  مت  حيث  النا�شره  مدينة  �شملت 
ا�شافة اىل ام�شاط ذخرية وكمية من الذخرية وذلك يف منا�شبتن 
. احداها   يف  الكري�شتال  خمدر  من  كمية  �شبط  مع  منف�شلتن 
مبنطقة  خمييبيياأ  داخيييل   ، لييطييربيييا  امليييجييياوره  منطقة  يف  اميييا 
مييفييتييوحييه فييقييد مت �ييشييبييط  عييبييوتيين نييا�ييشييفييتيين ، وكييذلييك 
نا�شفه. عييبييوات   8 �ييشييبييط  مت  الييزنييغييريييه  طييوبييا  بييلييدة  يف 
مركبة  تفتي�س  وخييييالل  عيييرابيييه  بييلييدة  يف   ، لييذلييك  ا�ييشييف 
واىل  ور�يييشيييا�يييس  ييييدويييية  بيينييدقييييية  �ييشييبييط  مت    ، ميييواطييين 
جيييانيييب ميينييهييا عييييدة امييي�يييشييياط وكييميييييه مييين الييييذخييييرية  .
ومنظار  وبندقيه  م�شد�س  �شبط  مت  فقد  عيلبون  بلدة  يف  اما 
. الييذخييريه  ميين  كييبييريه  (وكميه  تل�شكوب   ( روؤييييه  جييهيياز   -

وجمييد  ال�ييشييد  ديييير  بييبييلييدتييي  اليي�ييشيياغييور  منطقة  يف  بينما 
اليييكيييروم فييقييد مت �ييشييبييط كييميييييات كييبييريه مييين املييفييرقييعييات 
امليييحيييظيييورة والليييييعييييياب الييينييياريييية غييييري الييقييانييونييييية.
القب�س  القاء  مت  الن�شاطات  هذه  �شمن  من  البع�س  يف   ، للعلم 
بلدات  �شكان  العربي  الو�شط  من  جميعهم   ، م�شتبهن  على 
خمتلفة يف ال�شمال ، وذلك بال�شلوع يف حيازة ال�شالح وبالتايل 
زالت جاريه  ما  بحقهم  املتاحة  القانونية  الجراءات  كافة  فان 
وحترياتها  بعملها  ال�شرطه  توا�شل  الخيير  البع�س  يف  بينما 
وحتقيقاتها احلثيثة للتو�شل اىل كافة ال�شالعن فيها ا وتقدمي 
ا�شتثناءات. اي  دون  وميين  العدالة  �شيادة  امييام  جميعهم 
يف  ال�شرطه  عموم  موا�شلة  على  التاأكيد  النافل  من  ولي�س  هذا 
ن�شالها مع بذلها  كافة اجلهود بغية احلفاظ على ال�شالمة العامة 
تركيًزا على الو�شط العربي والنهو�س فيه قدما معتمدين خاللها 
برنامج عمل مالئم للتنميه و للواقع العربي املحلي وكذلك �شعيا 
منها وراء تعزيز م�شتوى جودة حياة ابنائه املعي�شية املجتمعية 
الكرمية وتطوير وحت�شن اخلدمات ال�شرطية املقدمة ول �شك 
يف انه ل يزال  امامنا الكثري من العمل الدوؤوب وحتى حتقيقنا 
اف�شل امل�شتويات وب�شتى املجالت واجلوانب ذات ال�شلة    .

كميات  تضبط  ال��ش��رط��ه 
ك����ب����رية م����ن االس���ل���ح���ة 
واملخدرات يف الوسط العربي ويبلغ  حتحوت  بييالل  الطفل  تعر�س 

الييعييميير، حلييييادث ده�س  مييين  �ييشيينييتيين 
هذا   ، طمرة  مبدينة  منزله  من  بالقرب 
الطبي  الييزهييراوي  مركز  اىل  نقله  ومت 
الطبي  الطاقم  له  قييدم  حيث  باملدينة 
نقله  مت  ثم  وميين  الولييييية  ال�شعافات 
العالج  ل�شتكمال  رمبام  م�شت�شفى  اىل 
التحقيق  وبا�شرت  ح�شرت  ال�شرطة 
بجراحه متاثرا  لحييقييا  تييويف  اأنيييه  ال 

من  حتحوت  بال  الطفل  مصرع 
دهس لحادث  تعرضه  بعد  طمرة 

اأكييييد كييايييد ظيياهيير املييتييحييدث وامليييركيييز لييالعييالم الييعييربييي "ان 
خا�شة  اليينييريان  ا�ييشييعييال  بييعييدم  املييواطيينيين  تطالب  ال�شلطة 
ا�شتمرار  ظييل  يف  وذليييك  واملييتيينييزهييات،  املفتوحة  الميياكيين  يف 
يييوؤدي  الييذي  الميير  بييرييياح،  امل�شحوبة  اخلما�شينية  الجيييواء 
. عديدة"  مناطق  يف  حييدث  كما  ب�شرعة  اليينييريان  ا�شتعال  اىل 
طرق  اتييبيياع  املييواطيينيين  ال�شلطة  "تطالب  ظيياهيير  واأ�يييشييياف 
كتقليم  التعليمات  لهذه  خمالفة  باأمور  القيام  وعييدم  ال�شالمة 
او  ع�شوائي  ب�شكل  اليينييفييايييات  حييرق  او  وحييرقييهييا  ال�ييشييجييار 
الهمال  ان  ات�شح  حيث  م�شتعلة،  جييمييرات  او  �شجائر  تييرك 
حرائق  حليييدوث  الرئي�شي  ال�شبب  كييان  مييواطيينيين  قبل  ميين 
. الطبيعية"  الحييرا�ييس  من  الييدومنييات  الف  على  اتييت  كبرية 

س��ل��ط��ة االط���ف���اء: اه��م��ال امل��واط��ن��ني 
ال��دون��م��ات االف  ب���اح���رتاق  ت��س��ب��ب 
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دور  اإىل  الأوىل  العبور  بطاقة  فرن�شا  منتخب  حجز 
الي 16 لنهائيات بطولة كاأ�س الأمم الأوروبية لكرة 
الألباين،  نظريه  على  الأنف�س  ب�شق  بفوزه  القدم، 
الثانية. اجلولة  يف  يونيو/حزيران،   15 الأربعاء 

ويدين منتخب الديوك الفرن�شية بالف�شل يف انت�شاره 
مدريد،  اأتلتيكو  هداف  غريزمان،  اأنطوان  ملهاجمه 
الذي اأحرز هدف الفوز اليتيم له يف الوقت القاتل يف 
التي  للمباراة  الأ�شلي  الوقت  الأخرية من  الدقيقة 
-Stade Vel "فيلودروم -   جرت على ملعب

مدينة  يف   "drome
الفرن�شية.  ميير�ييشيييييليييييا 
بايت  دميييييري  ولزميله 
اليييييييذي �يييشيييجيييل هيييدف 
الدقيقة  يف  الثاين  الأمييان 
املحت�شبة  اخليياميي�ييشيية 
بيييييدل عيييين الييي�يييشيييائيييع.
وحيييييقيييييق املييينيييتيييخيييب 
الثاين  فيييوزه  الفرن�شي 
و�شمن  اليييتيييوايل،  عييلييى 
ال�شتة  دور  اإىل  تيياأهييلييه 
بالهزمية  األبانيا  منتخب  مني  بينما  للبطولة،  ع�شر 
الثانية على التوايل، وبقي يف املركز الرابع الأخري.
بر�شيد  اليييثييياين  امليييركيييز  �ييشييوييي�ييشييرا  وحتيييتيييل 
مع   )1-1( تييعييادلييهييا  بييعييد  نيييقييياط،  اأربييييييع 
روميييانيييييييا، الييثييالييث بيير�ييشيييييد نييقييطيية وحيييييدة.
الأخييرية  الثالثة  اجلييوليية  يف  فرن�شا  و�شتواجه 
اجليياري،  ال�شهر  ميين   19 الأحيييد  يييوم  �شوي�شرا 
ذاتييه. اليييييوم  يف  رومييانيييييا  �شد  األييبييانيييييا  وتلعب 

غريزمان يقود فرنسا لدور 16 يف يورو 2016

قييييدم جنيييم امليينييتييخييب اليييربازييييليييي، نيييييمييار، 
التوا�شل  موقع  يف  ن�شره  تعليق  عن  اعييتييذاره 
تراجع  اإنيييه  قييائييال  "اأن�شتغرام"،  الجتماعي 
�شلبية. بيي�ييشييورة  فييهييمييه  جيييرى  بييعييدمييا  عيينييه 

على  متحاملن  راآهييم  من  انتقد  قد  نيمار  وكييان 

الربازيل  منتخب 
من  خروجه  عقب 
لكوبا  الأول  الدور 
اأمريكا، كاتبا "بعد 
هذه  الأميييل  خيبة 
من  الكثري  �شيظهر 
 ، " ا ثو ليتحد . . . .
وهييييييييييو مييييييييا مت 
باعتباره  تيياأويييلييه 
"بذيئة". ر�شالة 
وقييييييييييييال لعيييييب 
"لقد  بيير�ييشييلييونيية 
ما  اأن  اأدركييييييييت 
نييي�يييشيييرتيييه عييلييى 
وتو�شلت  �شلبي،  تيياأثييري  لييه  كييان  اأنيي�ييشييتييغييرام 
بالغت". اأنيينييي  اإىل  الأميييير  يف  فييكييرت  بييعييدمييا 
واأ�شاف "اأقدم اعتذاري لكل من اأح�شوا اأن من�شوري 
اأقوله اأن  ميكنني  �شيء  اأقل  وذاك  هاجمهم،  قد 

ن����ي����م����ار ي����ع����ت����ذر ل���ل���ج���م���اه���ري 
إنستغرام" "إه��ان��ة  ع��ن  ال��ربازي��ل��ي��ة 

للت�شكيلة  اإبييراهيييييمييوفيييييتيي�ييس  زلتيييييان  انيي�ييشييم 
املييبييدئييييية مليينييتييخييب اليي�ييشييويييد ليييكيييرة الييقييدم 
جيييانيييريو. دي  ريييييو  اأومليييبييييييياد  يف  املييي�يييشيييارك 

 35 اإبيييراهيييييييميييوفيييييييتييي�يييس �يييشيييمييين  واخييييتييييري 
لعيييبيييا اأعييليينييهييم امليييييدرب هييياكيييان اإريييكيي�ييشييون 
الأربييييييعيييييياء. يييييييوم  �يييشيييحيييفيييي  ميييييوؤمتييييير  يف 
وتقام الأوملبياد يف اأغ�شط�س املقبل وتتكون معظم 
حتت  لعييبيين  ميين  الييقييدم  كييرة  منتخب  ت�شكيلة 
ال�شن. فوق  لعبن  بثالثة  ي�شمح  لكن  لعبا   23

�شارة  عييامييا(   34( اإبييراهيييييمييوفيييييتيي�ييس  ويييحييمييل 
بفرن�شا  اجلارية  اأوروبييا  بطولة  يف  ال�شويد  قيادة 
اجلديد  فريقه  عن  قريبا  يعلن  اأن  املنتظر  وميين 
جريمان. �شان  باري�س  عيين  الرحيل  قييرر  بعدما 
قريبا  بييات  اإبراهيموفيت�س  اأن  تقارير  وذكيييرت 
والعمل  يييونييايييتييد  مان�ش�شر  اإىل  النييتييقييال  ميين 
امليييدرب جييوزيييه مورينيو قيييييادة  جميييددا حتييت 

السويد تضم إبراهيموفيتش إىل قائمة األوملبياد

�شفوف  لتعزيز  الإ�شباين  بر�شلونة  نييادي  ي�شعى 
احلايل  ال�شيفية  النتقالت  مو�شم  خالل  الفريق 
يف  الالعبن  بع�س  مع  التعاقد  طريق  عن  وذلييك 
خمتلف ال�شفوف خا�شة بعد رحيل بع�س الأ�شماء 
الأمييين  الظهري  األفي�س  داين  اأبييرزهييا  الفريق  عيين 
بارترا. مييارك  الإ�شباين  الدفاع  وقلب  الربازيلي 

وكما ن�شرت ال�شحف الإ�شبانية موؤخًرا فاإن املدرب 
من  العديد  خلف  ي�شعى  اإنريكي  لوي�س  الإ�شباين 
اأي  يح�شم  مل  ولكنه  احلالية  بالفرة  الأ�ييشييميياء 
تلك  اأبييرز  لكم  و�شنعر�س  بعد،  ال�شفقات  تلك  من 
�شمها. الكتالوين  العمالق  يحاول  التي  الأ�شماء 
اأوتيييييييييييييييييتييييييييي: �يييييييشييييييياميييييييوييييييييل   1-
العمر  من  يبلغ  الذي  الفرن�شي  ليون  نادي  مدافع 
قلب  يف  اللعب  على  الييقييدرة  ولييديييه  عيياًمييا   22
مما  ييا  اأييي�ييشً الأييي�ييشيير  الظهري  مييركييز  يف  اأو  الييدفيياع 
املتوقع  وميين  األييبييا،  جليييوردي  جيد  بديل  يجعله 
يورو. مليون   30 عن  يقل  ل  ما  الفريق  يكلف  اأن 
مييييييييييياركييييييييييييييييييييييينيييييييييييو�يييييييييييس  2-

الأهداف  اأبرز  اأحد  هو  الربازيلي  الدفاع  قلب  يعد 
التي يرغب العمالق الكتالوين يف �شمها على امل�شتوى 
الذي  اأجل تعزيز اخلط اخللفي  الدفاعي وذلك من 
يعاين منذ عدة موا�شم، واأ�شبح الأمر �شرورًيا الآن 
ما�شكريانو. رحيل  واإحتمالية  بارترا  رحيل  بعد 
ليييييييييييميييييو�يييييس: ميييييياورييييييي�ييييييشيييييييييييييو   3-

من  يبلغ  الييذي  ال�شاب  باملا�س  ل�ييس  دفيياع  قلب 
رائع  م�شتوى  قييدم  ولكنه  فقط  عاًما   19 العمر 
يكلف  اأن  املييتييوقييع  ومييين  الإ�ييشييبيياين  فييريييقييه  مييع 
يورو. مليون  ال30  يقارب  ما  الكتالوين  العمالق 
كييييييانيييييي�ييييييشيييييييييييييلييييييو: جيييييييييييييييييييواو   4-

يرغب املدرب لوي�س اإنريكي يف �شم الظهري الأمين 

من اأجل تعزيز ذلك املركز الذي رحل عنه داين األفي�س 
ويتواجد به الآن األيك�س فيدال فقط مما جعله يرغب 
اأي�ًشا، ومن  اآر�شنال  يف �شم الإ�شباين بلريين لعب 
25 مليون يورو. اأن يكلف الالعب الفريق  املتوقع 
�يييييييييشيييييييييوارييييييييييز: ديييييييينييييييييييييييي�يييييييس   5-
اإدارة العمالق الكتالوين يف ا�شتعادة لعبهم  ترغب 
ال�شابق ديني�س �شواريز الذي رحل عن الفريق على 
�شبيل الإعارة ثم ان�شم لنادي فياريال ولكن يوجد 
ت�شتعيده  اأن  البلوغرانا  لإدارة  يحق  العقد  يف  بند 
موؤخًرا. ر�شمًيا  بر�شلونة  نييادي  طلبه  ما  وذلييك 
نيييييييييييييوليييييييييييييييييييييييييييتيييييييييييييو:  6-
يعد املهاجم الإ�شباين نوليتو اأبرز الأ�شماء الهجومية 
التي يرغب اإنريكي يف �شمها هذا ال�شيف حيث اأنه 
ولكن  املا�شي  املو�شم  منذ  ب�شمه  اهتمامه  اأكد  قد 
�شيلتا  نييادي  مع  جيد  ب�شكل  ت�شري  مل  املفاو�شات 
الالعب. اأجييل  من  مليون   18 يطلب  الييذي  فيغو 
�يييييشيييييانيييييابيييييرييييييا: اأنييييييطييييييونيييييييييييييو   7-

مع  بالتعاقد  اأييي�ييسً  الييكييتييالييوين  الييعييمييالق  يهتم 
لعيييب نيييادي روميييا الإييييطيييايل والييييذي قييد يكلف 
اليي�ييشيييييف. هييييذا  ييييييورو  مييليييييون   15 اليييفيييرييييق 
عيييييييييرفييييييييية: بييييييييييييين  حييييييييييييييييييامت   8-
يعد النجم الفرن�شي اأحد احللول الهجومية التي قد 
امل�شتوى  ال�شيف خا�شة بعد  اإنريكي هذا  لها  يلجاأ 
الفرن�شي  الييدوري  يف  عرفة  بن  قدمه  الذي  الرائع 
ويرغب  هييدف،   28 ت�شجيله  وبعد  املو�شم  هييذا 
اإنريكي يف جعله بديل للخط الهجومي يف كامب نو.
جييييييييييي�يييييشيييييو�يييييس: غيييييييييابيييييييييرييييييييييال   9-
الييربازيييلييي  بيي�ييشييم  الييبييلييوغييرانييا  اإدارة  تييهييتييم 
يكلف  قييد  والييييذي  ييا  اأييي�ييشً عيياًمييا  ال19  �ييشيياحييب 
يييييورو. مييليييييون  ال20  ييييقيييارب  ميييا  اليييينييييادي 

9 العبني يسعى برشلونة خلفهم هذا الصيف

اوكل الحتاد الدويل لكرة القدم ب�شخ�س رئي�شه جاين 
انفانتينو اىل ال�شطورة الرجنتينية دييغو مارادونا 
الرجنتيني. بييالحتيياد  تع�شف  التي  الزميية  حل 
�شراعا  الرجيينييتييييينييي  الحتيييياد  رئييا�ييشيية  وت�شهد 
اليي�ييشييابييق خوليو  الييرئييييي�ييس  وفيييياة  ميينييذ  حيياميييييا 
واحتيياد  اليييدويل  الحتييياد  يعمل  حيث  غييرونييدونييا 
امل�شكلة. لهذه  حل  ايجاد  على  اجلنوبية  امريكا 
يهتم  ان  جييدا  املييهييم  "من  اليييدويل  الحتييياد  وقيييال 
مييارادونييا  مثل  الييقييدم  كييرة  يف  حقيقيون  ا�شاطري 

اللعبة". هيييييذه  وتيييطيييويييير  بييياليييروييييج 
وكييييان انييفييانييتييييينييو الييتييقييى ميييارادونيييا يييوم 
كاأ�س  نهائيات  هام�س  على  املا�شي  اجلمعة 
اطييار  يف  فرن�شا  يف  حاليا  املييقيياميية  اوروبييييا 
الفيفا  بيين  الو�شل  اعيييادة  يف  الول  رغييبيية 
القدم. كييرة  تاريخ  كتبوا  الذين  والالعبن 

الدعوة  وجه  انفانتينو  كان  الطار،  هذا  ويف 
الفيفا  كونغر�س  حل�شور  �شابقن  جنوم  اىل 
املا�شي  اليي�ييشييهيير  املك�شيك  يف  اقيييييم  اليييذي 
مار�شيل  والفرن�شي  رونالدينيو  الربازيلي  امثال 
اعلن  كما  بييويييول.  كارلي�س  وال�ييشييبيياين  دو�شايي 
بوبان  تعين  اي�شا  املا�شي  مايو  اواخييير  الفيفا 
لعب و�شط منتخب كرواتيا وفريق ميالن اليطايل 
الفيفا. يف  امل�شاعد  العام  الميين  من�شب  يف  �شابقا 

حل  ملحاولة  "م�شاندته"  تقدمي  مارادونا  واقييرح 
منذ  الرجنتينية  القدم  بكرة  تع�شف  التي  امل�شكلة 
غروندونا. القوي  الرجل  وفاة  بعد  ال�شنتن  حوايل 

فيفا يستنجد بمارادونا لحل أزمة األرجنتني
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اإيرلند"  "ميغ  ال�شابة  �شاركت   ،2014 العام  يف 
املنتفخ  بييطيينييهييا  فيييييهييا  ُتييظييهيير  خييا�ييشيية  �يييشيييورة 
نييتيييييجيية حييمييلييهييا عييرب حيي�ييشيياٍب خييا�ييس بييالأمييهييات 
لييكييّن هذه  الييتييوا�ييشييل الجييتيياعييي...  عييلييى مييواقييع 
الييتييجييربيية اتييخييذت ميينييعييطييفيياً �ييشيييييئيياً بييعييدمييا مّتييت 

الإباحّية  لالأفالم  موقٍع  عرب  حملها  �شور  ُم�شاركة 
خييا�ييس بييالأ�ييشييخييا�ييس الييذييين ُيييحييّبييون احلييوامييل.

الأ�شرالّية  ال�شابة  ن�شرت  �شنتن،  بعد  واليوم 
 "Shut Up Meg" اخلييا�ييشيية  �شفحتها  عييرب 
جتييربييتييهييا امليييوؤملييية بييهييدف نيي�ييشيير الييتييوعييّييية حييول 
ع�شوائي  ب�شكٍل  اخلا�شة  ال�شور  ن�شر  خميياطيير 
عييرب مييواقييع الييتييوا�ييشييل الجييتييميياعييي والنييرنييت.
اإباحي  موقع  "�شرق  �شفحتها  عرب  "ميغ"  وقالت 
ن�شرتها  قد  اأثناء حملي كنت  يل  15 �شورة  اأكرث من 
الكثري  اأرى  زلييت  ل  واليييييوم  في�شبوك  عرب  �شابقاً 
فقط  واآمييل  ال�شور  هذه  مثل  ين�شرن  الأمهات  من 
عليهّن". خطرًا  ُي�شّكل  ال�شور  ن�شر  اأّن  تفهمن  اأن 

راأت  حن  بال�شمئزاز  �شعرت  ّنها  اأ ميغ  واأ�شافت 
�شورها على املوقع الإباحي الذي را�شلته اإلكرونياً 
حلذفها بعدما هّددت القّيمن عليه بدعاوى ق�شائّية.

على  لبطنها  ص����ورة  ن��ش��رت  ح��ام��ل 
فيسبوك... لكن ما حصل بعدها غيّر حياتها

اأفريقيا،  جيينييوب  ميين  تييييواأم  �شقيقتان  اأثييييارت 
ليلة  يف  زواجييهييمييا  ب�شبب  الييدهيي�ييشيية  ميين  حيياليية 
عاما.  50 عمره  يبلغ  واحييد  رجييل  ميين  واحيييدة 

مازيزي  واولو�شو  "اوامي  ال�شقيقتان  عمر  ويبلغ 
اأنهما  واأكدتا  معا،  التمثيل  ودر�شتا  عاما،   25"
دفع  اأن  بعد  واحييد،  يوم  يف  زوجهما  من  تزوجتا 
مهريهما، وهما يعي�شان حاليا مع معه يف منزل واحد، 
ولكل منهما حجرة منف�شلة، وكالهما اأجنبت طفلة 
يف الثالثة من عمرها من هذا الرجل، تعي�شان معا يف 
تنادي  الطفلتن  تواأم، وكال  وكاأنهما  غرفه واحدة 
تفرقة. دون  "ماما"  بي  واولو�شو"  "اوامي  على 

من  بالغرية  ت�شعران  ل  اأنهما  الييتييواأم  واأكيييدت 

بع�شهما البع�س، واأن 
بينهما  يعدل  زوجهما 
يحافظ  كيف  ويعرف 
املتزنة  عالقتهما  على 
البع�س،  بع�شهما  مع 
حيييتيييى اإنيييييييه يييعييدل 
املييكيياملييات  يف  بينهما 
والر�شائل  الهاتفية 
 S M S " لن�شية ا
اتيي�ييشييل  واإذا   ،"
فالبد  ق�شرية  ر�ييشيياليية  لها  اأر�ييشييل  اأو  بييواحييدة 
اأن يييقييوم بييفييعييل نييفيي�ييس اليي�ييشيييء مييع الأخييييري.
الييزواج  قييررتييا  اأنهما  اإىل  ال�شقيقتان  واأ�ييشييارت 
بع�شهما  عيين  ينف�شال  ل  حتى  واحيييد،  رجييل  ميين 
ال�شن  يف  كييبييريا  رجيييال  واخيييتيييارتيييا  الييبييعيي�ييس، 
اإدارة  من  متكنه  التي  الكافية،  اخلييربة  ميتلك 
تيييوءم. زوجييتيين  ت�شم  نيياجييحيية  منزلية  حييييياة 
وقالت "اوامي واولو�شو" اأن جميع اأفراد عائلتهما 
املنزل  اإىل  الرجل  بال�شدمة، عندما ح�شر  اأ�شيبوا 
وطلب دفع مهريهما معا، فيما عدا جدتهما التي كانت 
تعلم من البداية، برغبتهما يف الزواج من رجل واحد.

شقيقتان توأم تتزوجان من رجل واحد ويف ليلة واحدة

امل�شنوع  القذايف  خنجر  اختفاء  من  �شنوات   5 بعد 
الركية  الأمييين  قيييوات  ا�شتطاعت  الييفيييييل،  عيياج  ميين 
رجييال  اأحيييد  حميياوليية  اأثيينيياء  اإ�شطنبول  يف  �شبطه 
�شعودي. اأعييمييال  لييرجييل  بيعه  الأتيييييراك  الأعيييميييال 
قد  كيييان  اخليينييجيير  اأن  ذكيييرت  تيييورك  خييرب  �شحيفة 
ا�ييشييراه رجيييل اأعييمييال تييركييي ميين مييدييينيية ميياردييين 

مالين   4.6 مبييبييلييغ  ا�ييشييمييه-  عييين  ُتييفيي�ييشييح  -مل 
الليبية. املييعييار�ييشيية  عيينييا�ييشيير  اأحييييد  مييين  دولر 

اخلنجر،  بيع  ي�شتطع  مل  هييذا  الأعييمييال  رجييل  لكن 
املتخ�ش�شة  الركية  الأمن  قوات  قامت  اأن  بعد  وذلك 
القب�س  األييقييت  من�شقة  بعملية  التهريب  مبكافحة 
لأحد  توجهه  اأثناء  الركي  الأعمال  رجل  على  فيها 
باإ�شطنبول. البكريكوي  مبنطقة  الفاخرة  الفنادق 

اإىل  اخلنجر  الركي  الأميين  اأر�شل  ذاتييه  ال�شياق  ويف 
اأ�شلي  اخلنجر  اأن  اأكدت  التي  الأتراك  ال�شاغة  غرفة 
والُزمرد  بالذهب  وُمزين  الفيل  عاج  من  م�شنوع  وهو 
مليون   2 الأدنيييى  باحلد  قيمته  وتبلغ  والييييياقييوت، 
 10 اإىل مبلغ  دولر.وكان رجل الأعمال الركي و�شل 
مالين دولر اأمريكي يف عملية البيع مع رجل الأعمال 
اأمنية. لييدواع  كذلك  ا�شمه  ُيذكر  مل  الييذي  ال�شعودي 

تركيا  يف  ي���ص���ادر  ال��ث��م��ني  ال���ق���ذايف  خ��ن��ج��ر 
دوالر م��اي��ني   10 ب���  ل��س��ع��ودي  ب��ي��ع��ه  ق��ب��ل 

اأعلنت دائرة الآثار العامة يف الردن الثنن اكت�شاف 
م�شرح اأثري �شخم "فريد من نوعه" يف مدينة البراء 
جنوب الردن، يعتقد ان عمره يزيد عن 2150 عاما.
وقييالييت وزيييييرة اليي�ييشييييياحيية والثيييييار لييييينييا عناب 
مدينة  يف  نوعه  من  وفريد  هائل  اكت�شاف  "انه 
ال�شبع"،  الدنيا  عجائب  احييدى  الثييرييية،  الييبييراء 
عمان. جيينييوب  كيييييلييومييرا   225 عييلييى  الييواقييعيية 

وبداأ هذا الكت�شاف "قبل �شنتن تقريبا وا�شتخدمت 
فيييييه �ييشييور الأقيييميييار ال�ييشييطيينيياعييييية والييطييائييرات 
وامليدانية". الر�شية  وامل�شوحات  طيار  بييدون 
ويعود هذا امل�شرح اىل منت�شف القرن الثاين قبل امليالد، 
وهو "بناء فريد ل مثيل له يف البراء"، بح�شب الوزيرة.

م�شاحة  فان  ال�شطناعية  الأقمار  �شور  وبح�شب 

امل�شرح الذي يرجح انه ا�شتخدم لالحتفالت، 
تبلغ اكرث من 2700 مر مربع، وفقا للخرباء.

اىل  مر   800 قرابة  يبعد  تل  على  يقع  وهو 
اجلنوب من مبنى اخلزنة يف املدينة الأثرية.

�شغريا  بيينيياء  جانبه  اىل  امليي�ييشييرح  وي�شم 
اأحد املدرجات. الأعمدة حول  وجمموعة من 

اقليم  �شلطة  مييفييو�ييشييييية  رئييييي�ييس  وتييوقييع 
اليييبيييراء حمييمييد اليينييوافييليية الييعييثييور على 
"ن�شبة  لن  مييهييميية،  اخييييرى  اكييتيي�ييشييافييات 
."%  18 يتجاوز  ل  الآن  حتى  البراء  يف  املكت�شف 
عام  اخييتييريت  التي  الأثييرييية  الييبييراء  مدينة  وتقع 
اجلديدة،  ال�شبع  الدنيا  عجائب  كاحدى   2007
على  ال�شخر،  يف  املنحوتة  بعماراتها  وامل�شهورة 
�شيدت  وهييي  عييمييان.  جنوب  كليومرا   225 بعد 
النباط  ململكة  كعا�شمة  امليييييالد  قبل   312 عييام 
القدمية التي �شقطت بيد الرومان عام 106 للميالد.

ال�شا�شية  ال�شياحية  املقا�شد  من  الييبييراء  وتعد 
ال�شياحة  وزارة  ارقييييام  وبييحيي�ييشييب  الردن،  يف 
الييف   596 نييحييو   2014 عيييام  زارهييييا  والآثييييييار 
 2015 عييام  زوارهيييا  عييدد  تييراجييع  فيما  �شخ�س، 
الييفييا.  430 اىل  لييييي�ييشييل   27،9% بيينيي�ييشييبيية 

اكتشاف مسرح أثري يزيد عمره عن 2000 عام يف البرتاء

 Paulo Gabriel da Silva Barros
 Katyucia و  ، عاماً  30 العمر  من  البالغ 
ق�شر  اأ هما   ، عاماً  26 البالغة   Hoshino

العامل،  يف  ثنائي 
طوله  ن  اأ بييحيييييث 
 88.392 يييبييلييغ 
مييييا  اأ �يييشييينيييتيييميييرًا 
 89.408 هيييي 
. �ييييشيييينييييتييييمييييرًا
الثنائي  ويييقييول 
دخول  مل  ياأ الذي 
"غيني�س"  كتاب 
القيا�شية  رقام  لالأ
لييييييعيييييياملييييييييييييية،  ا
تييعييرفييا  نييييهييييمييييا  اإ
بييعيي�ييشييهييمييا  ىل  اإ
الييتييوا�ييشييل الجييتييميياعييي  مييين خيييالل مييوقييع 
�ييييشيييينييييوات. عييي�يييشييير  قييييبييييل   "MSN "

ال���ع���ال���م يف  ث���ن���ائ���ي  أق����ص����ر 
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بيييياأجييييواء مييفييعييميية بييالييفييرح وبييحييفييل فييريييد من 
احتفلت  امليي�ييشييتييويييات  اعييلييى  اىل  ارتييقييى  نييوعييه 
�شفاعمرو   يف  العييدادييية  خطيب  عاطف  مدر�شة 
ابييوابييهييا   وذليييك يف  ميين   25 ال  الييفييوز   بتخريج 
. باي�س   ا�شكول  والييفيينييون  العلوم  مييركييز  قيياعيية 

بتالوة  بدء  الييذي  املميز  احلفل  فقرات   وتعددت 
املدر�شة   مييدييير  كلمة  تييالهييا  احلكيم  الييذكيير  ميين 
للخريجن   بدوره  بارك  الذي  �شغري   معمر  املربي 
واخلريجات واأكد خالل  كلمته  على اهمية التعليم 
يف  كاقلية  لنا  الوحيد  ال�شالح  لأنه  هذا  ع�شرنا  يف 
اخلريجن  على  املدر�شة  مدير  واثنى   . البالد  هذه 
واملتاألقات  املتاألقن   25 ال  الفوج  من  واخلريجان 
يف  عاليا  التحليق  لهم  ومتنى  العلمي  بتح�شيلهم  

�شماء املجد بالأخالق احلميدة والتح�شيل العلمي .
التي  حمادي  فاطمة  الطالبة  قدمتها  الطالب  كلمة 
الجييواء  على  واملعلمن  املدر�شة  ادارة  �شكرت 
املدر�شة  نف�س  تعليمها يف  تكمل  ان  الرائعة ومتنت 
متنت  خييواجييا  وفييياء  املييربييييية  الطبقة  ،مييركييزة 
لكل  ان  واأكييدت  والنجاح  التقدم  دوام  للخريجن 
فر�شة  ا�شتغلوا  لذا  للنجاح  جديدة  فر�شة  بداية 
النتقال للمرحلة الثانوية لتكون بداية جناح لكم  .
وتييخييلييل حييفييل الييتييخييريييج الييعييديييد ميين الييفييقييرات  
من  العلم  ورايييية  �شعلة  بت�شليم  كييان  بدايتها  
فاطمة  بالطالبة  ممثلة  الييتييوا�ييشييع  طيييالب  قييبييل 
ملواهب  غنائية  الثوامن..وفقرات  لطالب  حمادي 
املدر�شة  وطييالييبييات  طييالب  ميين  املميزين  الغناء 
فعاليات  ت�شمل  عار�شة  من  مقطع  ومب�شاهد   ..
الييطييبييقيية خيييالل الييثييالث �ييشيينييوات يف املييدر�ييشيية .
م�شوؤول  ال�شاعر  ح�شن  ال�شيد  تكرمي  مت  كذلك 
دعمه  عييلييى  الييبييلييديييه  يف  الييثييقييافييييية  ال�شلة  مييلييف 
. وتربوية  ثقافية  وم�شاريع  بربامج  للمدر�شة 
ال�شور   الييبييوم  تييوزيييع  مت  احلييفييل  نييهيياييية  ويف 
مربيه   مع  �شف  كل  وخييرج  للطالب  وال�شهادات 
ليييييطييلييقييوا الييبييالييونييات مييع اميينيييييتييهييم يف احلييييياة 
عيييرييييف الحيييتيييفيييال ال�يييشيييتييياذ بيييهييياء طيييه ابيييدع 
اجلميل  واأدائيييييه  املييعييربة  بكلماته  احليي�ييشييور 

ت��خ��ري��ج ال��ف��وج ال��خ��ام��س وال��ع��ش��رون من 
شفاعمرو االع��دادي��ة  خطيب  عاطف  مدرسة 

من  الييفييوار  "ج"  البييتييدائييييية  املييدر�ييشيية  حققت 
يف   مب�شاركتها  ميي�ييشييرًفييا  اإجنيييياًزا  �ييشييفيياعييمييرو، 
رمات  "يهلوم" يف  قاعة   يف  اأقيم  الذي  الحتفال 
م�شابقة  يف  فييازوا  الذين  للطالب  تقديرا  جييان 
والتي  الييعييربييية  باللغة  الكتابية  الإبييداعييات 
عييام. كييل  بريكوفيت�س  ريييكييا  الكاتبة  تنظمها 

فييياز   ، الييييطييييالب  ليييييقييييياء  واإ عييييرو�ييييس  وبيييعيييد 
ال�شف  ميين   " �شعدة  حممد  مييوؤميين   " الييطييالييب 
 " "ج  اليييفيييوار  مييدر�ييشيية  "ب" ميين  اليي�ييشيياد�ييس 
بعنوان  ييا  نيي�ييشًّ كييتييب  حيييييث  الأوىل،  بيياملييرتييبيية 

 . הקלמר"  בתוך  מתרחש  "מה 
الرابع  هييو  الييفييوز  هييذا  اأن  ذكيييره  اجلييدييير  ميين 
بال�شنوات  املييدر�ييشيية  فييازت  حيث  للمدر�شة، 
عييام  الييطييالب  كتبها  نيي�ييشييو�ييس  عيين  اليي�ييشييابييقيية 
جعفري  حال   2014  ، قادرية  نان�شي   2015
خييطيييييب.  فيييرنيييا�يييس   2013 حيييمييياد،  ونيييغيييم 
ان  اأكييدت  خازم  جناح  املربية  املدر�شة  مديرة 
هذه الإجنازات تعود جلهود املربيات واملركزين 
التقدم  و�شنوا�شل  الفائزين  جلميع  ونييبييارك 
وجه. اكمل  على  و�شفاعمرو  املدر�شة  ومتثيل 

تحصد  االب��ت��دائ��ي��ة  "ج"  شفاعمرو  م��درس��ة 
العربية باللغة  إبداعات  األوىل بمسابقة  املرتبة 

�شفاعمرو  يف  "ب"  الييثييانييوييية  املييدر�ييشيية  �شهدت 
بتنظيم  العربية  اللغة  يييوم  املا�شي  الأ�ييشييبييوع 
ال�شفوف  وميييربيييي  الييعييربييييية  الييلييغيية  مييعييلييمييي 
علي. هنية  املربية  املو�شوع  ومركزة  التدري�شية 

�شمل اليوم، فعاليات لإبراز اللغة العربية كلغة اأم، 
باأنها اللبنة الأ�شا�شية يف احلفاظ على الهوية العربية.

ب�شكل  ادبية  �شخ�شية  باختيار  �شف  كل  قام  كما 
ل�شتخراج  الدبييييية  بامل�شادر  البحث  ومت  حيير، 
املعلومات القيمة ودرا�شة ال�شخ�شية بعمق، بعدها 
اأبدعوا الطالب بعر�س املعلومات من القاء �شعر، 
و  لل�شخ�شية  ومميزة  م�شهورة  اأقييوال  كتابة  من 

النتاجات الدبية لل�شخ�شية.
ملواهب  م�شرح   عيير�ييس  ومت 
املدر�شة،  من  طالب  وقييدرات 
وا�ييشييتييغييل اليييطيييالب مييواهييب 
ال�شخ�شيات  ر�شم  يف  الر�شم 
ومواهب القاء ال�شعر ومواهب 
الدبي  النتاج  عر�س  يف  فنية 
ومواهب  الييتييزييين  ومييواهييب 
حت�شري العار�شات املحو�شبة 
وا�شع. وخيال  ابداعي  ب�شكل 
معلومات  الييطييالب  اكت�شب 
قيييييميية و�ييشييامييليية، حيييييث قييام 
مقبل"،  "علي  الأ�شتاذ  املدر�شة  ومدير  �شف  كل 
على  التعرف  بهدف  ال�شفوف  باقي  على  بجولة 
كل البداعات لكل ال�شخ�شيات املختارة )"جربان 
قباين"،  نزار  دروي�س"،  "حممود  جربان"،  خليل 
"بدر �شاكر ال�شياب"،  "املتنبي"،  "غ�شان كنفاين"، 
خيمت  حيث  زياد"(،  و"توفيق  طوقان"  فييدوى 
اليوم. بهذا  وراقية  رائعة  اأجييواء  املدر�شة  على 

مقبل  علي  الأ�ييشييتيياذ  مبييديييرهييا  املييدر�ييشيية  ادارة 
املدر�شة  ومعلمي  الييطييالب  لكافة  �شكرها  تقدم 
اليوم. اجنيياح  اأجييل  ميين  وعملهم  تفانيهم  على 

"يوم اللغة العربية" باملدرسة الثانوية البلدية "ب" يف شفاعمرو

�ييشيياحيية مييدر�ييشيية  ييبييت يف  اليي�ييشّ يييييوم  اأُقيييييييم 
الييبيي�ييشييلييّييية حييفييل تييخييريييج لييفييوج جييديييد من 
بح�شور  يياد�ييشيية،  اليي�ييشّ ييفييوف  اليي�ييشّ ُطييييالب 
الطالب،  امييور  اأولييييياء  التدري�شية،  الهيئة 
ال�ّشيوف. ميين  ولفيف  الميييور  اأولييييياء  جلنة 

التي  �شعدة  بثينة  املربية  احلفل  عرافة  توىّل 
افتتح  الييّرائييع.  بتقدميها  احل�شور  اأحتييفييت 
تلتها  احلكيم  الذكر  من  اآيات  بتالوة  الحتفال 
ال�ّشاد�س.   من  ال�شّف  عّطارية  بروج  الطالبة 
عييلييى اأنيييغيييام املييو�ييشيييييقييى ا�ييشييتييقييبييل الييطييالب 
الحتفال  �ييشيياحيية  دخييولييهييم  وبييعييد  بييحييفيياوة، 
قييّدمييوا رايييية املييدر�ييشيية لييطيياّلب اخلييواميي�ييس.

يا�شمن  ال�شّيدة  املدر�شة  مديرة  األقت  بعدها 
خ�شر كلمة رّحبت من خاللها باحل�شور وهّناأت 

 اخلييريييجيين ومتييّنييت 
زاهرا  م�شتقبال   لهم 
التعاون  اىل  ونوهت 
 امليي�ييشييرك واملييثييميير 
وجلنة  املدر�شة  بن 
كما  الأميييور.  اأولييييياء 
بكلمات  وتييوّجييهييت 
�يييشيييكييير واميييتييينيييان 
ال�ّشواد�س  ملربيات 
اأيوب  عايدة  النائب 
واملربية بثينة �شعدة 
للمعلمة  بييالإ�ييشييافيية 
على  �شفوري  راوية 
هذا  اجناح  �شبيل  يف  الكبرية  واجلهود  التفاين 
اليوم، كما وذكرت الإجنازات واملراتب امل�شّرفة 
وحققتها  املدر�شة  الطالب  عليها  ح�شل  التي 
املييجييالت. جميع  يف  الييدرا�ييشييي  الييعييام  خييالل 
اخلريجون  قّدمها  فقرات  عييدة  احلفل  تخلل 
وبناء  ب�شقل  املدر�شة  بنهج  اإميييانيياً  اأنف�شهم 
برع  الطالب  حيث  للم�شتقبل،  خطباء  طيياّلب 
زجل  و�شلة  منها  احلييفييل،  فييقييرات  تييقييدمي  يف 
قادرّية،  وفار�س  طاهر  مييرام  الطالبان  اأّداهييا 
يا�شن،  حممد  الطالب  األقاها  اخلريجن  كلمة 
يا�شن. عز  اأم  قّدمتها  الأمييور  اأولياء  وكلمة 

جميع  يف  املتمّيزين  بتكرمي  الحتفال  اختتم 
اخلريجن.  على  ال�شهادات  وتوزيع  امل�شابقات 

كوكبة  ت��خ��رج  ش��ف��اع��م��رو  ال��ب��ص��ل��يّ��ة  م���درس���ة 
أخ������رى م����ن ط�����اب ال���صّ���ف���وف ال���سّ���ادس���ة
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الو�شط  يف  م�شتهلكيها  تييهييّنييئ  تيييياڤوري  يييفييئييورا  �ييشييركيية 
وتتمنى  الييفيي�ييشيييييل  اليي�ييشييهيير  حييلييول  مبيينييا�ييشييبيية  الييعييربييي 
ليييهيييم رمييي�يييشيييان كيييييرمي و�يييشيييوًميييا ميييقيييبيييوًل وميييبيييارًكيييا.
لييكييل �ييشيييء يف احلييييياة يييوجييد �يييشيييّر.. حييتييى �ييشييوييييپ�ييس – 

الغازّية!  امل�شروبات  جمييال  يف  الييرائييد  العاملي  امليي�ييشييروب 
ت�شويقّية  حملة  يفئورا  اأطلقت  رم�شان،  �شهر  ومبنا�شبة 
كاّفة  فيها  تييدعييو  الييعييربييي،  الييو�ييشييط  يف  ووا�ييشييعيية  خييا�ييشيية 
غييازي،  ميي�ييشييروب  �ييشييوييييپ�ييس:  �ييشييّر  لكت�شاف  م�شتهلكيها 
ويعر�س  حقيقّية  فييواكييه  على  يحتوي  وحيييييوي،  ُمنع�س 
تيي�ييشييكيييييليية طييعييمييات ُميينييعيي�ييشيية �ييشييتييحييّول وجييبيية الإفيييطيييار 
طويل. عييمييٍل  ييييوم  بييعييد  وُتنع�شكم  اإحييتييفييالييّييية  وجييبيية  اإىل 

اإ�شكوليت  تفاح،  وردّييية،  ليموناده  طعمات:   7 املجموعة  يف 
لمي. توت  اجلديد:  والطعم  عنب،  چڤيارنا،  ليمونيد،  حمراء، 

رميييييييي�ييييييييشييييييييان كيييييييييييييرمي واإفيييييييييييييطيييييييييييييار �يييييشيييييهيييييّي 

ت��دع��وك��م الك��ت��ش��اف س��رّ شوي�بس ي��ف��ئ��ورا  ش��رك��ة 

طييييييييييييييييييييييريييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييية الييييييييييييييييتييييييييييييييييحيييييييييييييييي�ييييييييييييييييشييييييييييييييييري:
كييراميييييل(  فيييالن  او  بييروليييييه  كيييرمي  )فيينييكييوتييا،  ال�شمينت  عييبييوة  خيي�ييسّ  يييجييب   -  
بييامليييييكييروويييڤ(. للت�شخن  وعيييياء  )اأو  لييلييتيي�ييشييخيين   وعيييياء  يف  �شكبها  ثيييم  ومييين 

-نييي�يييشيييّخييين اليي�ييشييمييييينييت مييييع اليييتيييحيييرييييك املييي�يييشيييتيييميييّر عيييليييى نييييييييييييييار هيييييادئيية 
حييييتييييى تييييو�ييييشييييك عييييلييييى الييييغييييليييييييييان ومييييييين ثيييييم نييينيييزليييهيييا عييييين الييينيييييييييييييييييييار.

نيييرّبدهيييا  ليييليييحيييرارة،  اليي�ييشيياخيينيية يف كييييوؤو�ييييس ميييقييياومييية  اليي�ييشييّمييييينييت  نيي�ييشييكييب   -
يف اليييثيييالجييية حيييييوايل �ييشيياعييتيين وميييين ثيييم نيييزّيييين الييتييحييالييية ونييقييدمييهييا بييييياردة.
لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين:

�شوكولطة  �ييشييريوپ  الييغييابيية،  فييواكييه  املييقييّطييع،  الييتييوت  الفنكوتيييا:  حتيياليييييية   
لييذوقييكييم. ميينييا�ييشييبيية  تيييرونيييهيييا  اإ�يييشيييافييية  اأي  اأو  اجليييييوز  بييير�يييس  ميييييپييل،  اأو 
التربيد الكوؤو�س قبل  ال�شمينت يف  بالإمكان ر�ّس �شكر بني على  الكرمي بروليه:   حتالية 

�شمينت  ن�شّخن  كالتايل:  اإعيييدادة  يتم  كراميل  طييويف  �شريوپ  الفيييييالن:  حتاليييية   
يذوب  حتى  منخف�شة  نييار  على  بني  �شكر  كيياأ�ييس  ن�شف  مييع  د�شم   32% يوطفاتا 
ونطبخ  الو�شط  اإىل  نخف�شها  ثم  اخلليط  يغلي  اأن  اىل  احلييرارة  نرفع  ثم  ومن  ال�شكر، 
التزين. قبل  يييرّبد  لزًجا،  اخلليط  ي�شبح  حتى  دقائق   5-7 امل�شتمر  التحريك  مع 

مجموعة تحايات شمّينت سهلة التحضري بالطعمات 
كراميل وفان  بروليه  كريم  تعشقونها:فنكوتا,  التي 

ماركة شوكوالطة البقرة  من مجموعة شرتاوس تقدّم: صيف بارد ومُنعش
البقرة  ش��وك��والط��ة  أل���واح  للصيف:سلسلة  مُنعشة  شوكاطة 
ب��ط��ع��م��ات م��ي��ل��ك ش��ي��ك يُ��ن��ص��ح ب��أك��ل��ه��ا م��ب��اش��رة م��ن ال����رّباد

ت�شتمّر  �ييشييراو�ييس  ميين جمييمييوعيية  الييبييقييرة  �ييشييوكييولطيية  ميياركيية 
يييا يف اأ�ييشييهيير  بييالييتييجييديييد وتيييقيييدمي امليييفييياجييياآت احليييليييوة اأيييي�يييشً
البقرة  �ييشييوكييولطيية  ميين  جييديييدة  �شل�شلة  وًتييطييلييق  اليي�ييشيييييف، 
. املحبوبة  �شيك  ميلك  بطعمات  الييكييرمي  ميين  طبقتن  بح�شوة 
طييييييعييييييمييييييات:  3 تيييييي�ييييييشييييييمييييييل  اليييييي�ييييييشييييييليييييي�ييييييشييييييليييييية 
ڤانيل تييوت  �شيك  ميلك  بطعم  كييرمي  بح�شوة  حليب  �شوكولطة 
موز �شوكو  �شيك  ميلك  بطعم  كييرمي  بح�شوة  حليب  �شوكولطة 

ڤانيل.  �شوكو  �شيك  ميلك  بطعم  كرمي  بح�شوة  حليب  و�شوكولطة 
ميييييا ميييييّيييييز هييييييذه الييي�يييشيييلييي�يييشييية هيييييو اأنيييييهيييييا ُتيييعيييطيييي مييتييعيية 
ُلييييقييييميييية خميييتيييليييفييية ميييييين اليييي�ييييشييييوكييييولطيييية املييييعييييروفيييية: 
�شوكولطة  بطبقة  مغّلفتن  خمتلفة،  باأن�شجة  كيييرمي  طبقتا 
رقيييييقيية، تيييوّفييير مييتييعيية ميينييعيي�ييشيية يف اأييييييام اليي�ييشيييييف احلييييياّرة. 

يف ال�شنوات الأخرية جنحت �شوكولطة البقرة بتغيري الفكرة ال�شائدة، 
بوا�شطة  وذلك  ال�شتاء،  يف  فقط  توؤكل  ال�شوكولطة  اإن  تقول  والتي 
تطوير منتجات تدمج تكنولوجيا، و�شفات ممّيزة  ومفاهيم ت�شويق 
مبتكرة، وقد مّتت مالءمة ال�شوكالطة بحيث ميكن حفظها يف الرّباد.
"فئة  يقول:   �شراو�س،  يف  احللوى  ق�شم  عييام  مدير  درور،  اإيييال 
ال�شوكولطة  ا�شتهالك  يف  هبوط  وهناك  مو�شمية،  هي  ال�شوكولطة 
فئة  يف  الأ�شا�شية  النمّو  حمييّركييات  اأحييد  احلييياّر.  ال�شيف  فييرة  يف 
اأن  يحّب  البالد  يف  امل�شتهلك  اأن  ومبييا  التجديد،  هو  ال�شوكولطة 
جديدة  منتجات  ابتكار  يف  كبرية  جهودًا  ن�شتثمر  فنحن  يجّرب، 
ومبتكرة. الدمج بن الإنفتاح والتجديد وبن املوا�شم جعلتنا نبحث 
�شوكولطة  �شل�شلة  فكرة  جاءت  هنا  ومن  ال�شيف  لفرة  حلول  عن 
ال�شيف  لف�شل  منا�شبة  املنتجات  �شيك.  ميلك  بطعمات  البقرة 
ومثرية" .   مفاجئة  طعمات  ُنطلق  نحن  جديد  من  �شنة  وكل  احلاّر، 
طييييييعييييييمييييييات امليييييييييييييلييييييك �يييييشيييييييييييك اليييييييتيييييييي اخييييييتييييييريت 
لييي�يييشيييوكيييولطييية الييي�يييشيييييييف ميييين جميييميييوعييية الييييبييييقييييرة هيييي:
ڤانيل توت  �شيك  ميلك  بطعم  كرمي  بح�شوة  حليب  •�شوكولطة 
موز �شوكو  �شيك  ميلك  بطعم  كرمي  بح�شوة  حليب  •�شوكولطة 
ڤانيل. �شوكو  �شيك  ميلك  بطعم  كرمي  بح�شوة  حليب  •�شوكولطة 
يف  املختارة  واحلوانيت  ال�شبكات  يف  �شُتباع  ال�شل�شلة  منتجات 
وحدة.  لكل  غييرام   95 بييوزن  وهييي  وفيياخييرة،  اأنيقة  كرتون  عبوة 

مقاالت وتقارير خاصة

رهينة  تبقى  هانئة  حياة  العي�س  على  الإن�شان  قدرة 
على  ذاكرته  وقييدرة  وال�ّشخ�شية،  العائلّية  الّظروف 
�شجينة  تبقى  املا�شية،  ال�شنن  ذكريات  ا�شرجاع 
الغربة  مع  الإن�شان  وتكيُّف  احل�شرة،  ق�شبان  خلف 
احلنان،  اأ�شر  يف  ُمعتقالً  يبقى  لأنييه  م�شتحيل،  اأميير 
يبقى  لييذا  وطنه،  مع  الفعلي  التوا�شل  فقد  اأن  بعد 
الذي  هو  عائلته،  مع  الّدائم  الهاتفي  الت�شال  رابييط 
الّراحل  به  قييام  ما  هييذا  وحدته،  الإن�شان  عن  يَخّفف 
اأن  اإىل  حياته،  اأواخيير  يف  الييدر،  اإبراهيم  الربوفي�شور 
والإبيييداع  الكتابة  عييامل  عن  بل  فقط،  عّنا  لي�س  رحييل 
الِعلمي والِفكري، الذي كان ميالأ اأوقات فراغه يف غربته.

واأهله  عاّمًة  �شفاعمرو  اإىل  بزياراته  فرحته  ت�َشعه  مل 
لن  نيييادرة  تاريخّية  فييرة  يعتربها  كييان  اإذ  ة،  خا�شّ
تكّرر، بقيت حّية يف وجدانه. راودته رغبة �شديدة باأن 
منطقتنا،  اإىل  �شفرّياته  خالل  بلده...  يف  لي�شتقر  يرجع 
ذلك.  يف  يتواَن  مل  اأهله،  لزيارة  يوّجهه  احلنن  كان 
يف  �شفاعمرو...  اأحياء  يف  معه  تتم�ّشى  ذاكرته  كانت 
الذكريات  اأزّقة طفولته و�شبابه، فمّرت بجانب واجهة 
اجلميلة، املزّينة باأجمل الق�ش�س واحلكايات التاريخّية.
كان تعّلقه باإخوته واأخواته �شديًدا، كم فر�شوا له �شّجاد 
الرحاب وال�شتياق احلقيقّين على اأر�س اللقاء احلار 
�شيًفا  فكان  بيوتهم،  له  فتحوا  كم  لهم،  زياراته  كل  يف 
والجتماعي.  حي  ال�شّ مر�شدهم  كان  باإطاللته،  مُمّيًزا 
غار، فاعتربها اأ�شعد حلظاته،  اأحبَّ مداعبة الأطفال ال�شّ
جريانه،  ين�َس  مل  ب�شهولة،  حوله  من  كل  مع  ّتاأقلم 
التقى مع اأبناء جيله فكان فِرًحا بلقائهم ومرًحا معهم، 
ذكرياتهم  فرك�شت  معهم،  ذاكرته  َن�ّشط  اأقاربه،  زار 
املكانة  رغم  اإبراهيم،  الربوِف�شور  املا�شي.  �شاحة  يف 
املرموقة التي و�شل اإليها، لكّنه اآثر الب�شاطة والتوا�شع.

يتخلَّ  مل  التي  ال�ّشرقّية،  وتقاليده  عاداته  على  حافظ 
يف  وجودهّن  رغم  وليلى،  نلي  ابنتيه  اإىل  فنقلها  عنها، 
الوليات املتحدة، اإّل اأّنهما حافظتا على اللغة العربّية، 
ًما ووعًيا، ُمدّبرة  وزوجته لولو كانت لوؤلوؤة تتوّهج تَفهُّ
�شفاعمرو  لتاريخ  حافًظا  بقي  املنزل.  لأمييور  حكيمة 
قه ب�شكٍل بحٍث علمي، من خالل اإ�شدار كتابه  العظيم، فوثَّ
الأّيوبي". الّدين  �شالح  ف�شطاط  "�شفاعمرو،  ال�ّشهري 

اأن�شى جتّمعنا العائلي حوله، لن�شمع منه حكاياته  لن 
احلكواتي  فاعتربته  امل�شّلية،  ال�ّشعبّية  اأو  العلمّية 
املثّقف، الذي �شَرد لنا باأ�شلوبه اجلميل وال�شّيق اأجمل 
يروي  فكان  تثقيفي،  اأو  معريّف  جانب  فيها  احلكايات، 
لنا ق�ش�ًشا طريفة ح�شلت معه، خالل جولته العلمّية 
يف دول العامل، التي كانت تدعوه لُيلقي املحا�شرات يف 
جامعاتها، انت�شر ا�شمه عامليًّا من خالل اأبحاثه وجتاربه 

واكت�شافاته، التي اعُتِمدت 
تركيب  يف  اأ�شا�شي  كُمرّكٍب 
واأ�شهرها  الأدوييية،  بع�س 
مالين  ي�شتعملها  الييتييي 
لتخفي�س  يوميًّا،  الب�شر 
ِن�شبة الكولي�شرول يف الدَّم.

ا  كان يحب املو�شيقى العربية، فاأحّب نوعّية خا�شة جدًّ
من اأغاين الفنان اللبناين وامللتزم مار�شيل خليفة، فاأوَكَل 
اإيّل مهّمة البحث عنها، لكن مل اأِجدها يف مكتبتي املو�شيقّية، 
ول حّتى يف موقع يوتيوب، اإّل الّنادر منها، وهذه الأغاين 
حتكي واقع الإن�شان العربي... حّثني على �شماع اأغاين 
املطرب الإيطايل اأندريا بوت�ِشّلي. يف اإحدى املّرات زارين 
واأعطاين اأ�شرطة كا�شيت قدمية، حتتوي على ت�شجيالت 
اإىل  اأحّولها  اأن  مّني  طلب  العربي،  الأدب  من  ب�شوته 
ملّفات مو�شيقّية رقمّية، خوًفا عليها من الهراء، فنّفذت 
طلبه، هذا دليل على اأنه حاوية ثقافية �شخمة و�شاملة.
الأكرب  ع�ِشقه  بقي  لكن  العلميَّة،  ان�شغالته  جانب  اإىل 
فكان  واأدًبيييا،  ونييحييًوا  �شرًفا  فاأتقنها  العربية،  للغة 
مع  بجل�شاته  كييثييرًيا  اأ�شتمّتع  فكنُت  بييارًعييا،  ييا  ُلييغييِويًّ
عندما  عييّزام،  �شفيق  ل  الفا�شِ املرّبي  املييرحييوم،  عّمي 
ال�ّشعر  من  اأبياًتا  وتبادل  العربي،  الأدب  يف  تناق�شا 
املوا�شيع  كييافيية  يف  ق  بعمُّ حتييّدثييا  الييقييدمي،  العربي 
واأني�شهما.  جلي�شهما  الكتاب  فكان  والعلمّية،  الثقافّية 
كتابته  يف  بداأ  جزاأين،  من  املوؤّلف  اللغة"  "دليل  كتابه 
منظمة  موؤ�ّش�شي  اأحد  وهو  ر،  الييدُّ نقول  املرحوم  عّمه 
ُيكمله،  اأن  قبل  املنّية  لكن وافته  الفل�شطينّية،  التحرير 
الكتاب  وهييذا  تاأليفه...  اإبراهيم  الربوفي�شور  فيياأمّت 
خاف  التي  العربية،  للغة  منه  تقديٍر  �شهادة  ُيعترب 
اعدة  ال�شّ الأجيييييال  على  وخيياف  الإهييمييال،  من  عليها 
الإبداعّية.  وعَظَمتها  العالية  بقيمتها  ال�شتهتار  من 
ظلَّ الربوفي�شور اإبراهيم ُيبِحر يف حميط كلمات ومعاين 
اللغة العربية، حّتى اأ�شدر لحًقا كتابه "اأ�شول الكتابة 
الكلمة  معنى  معرفة  على  يعتمد  والذي  حيحة"،  ال�شّ
ق اأو التعليل،  واأ�شولها الّنحوّية، دون الإ�شراف بالّتعمُّ
اأّنه  حمظوًظا  كنُت  الييّنييادرة.  ال�شتعمالت  متجاوًزا 
اأعطاين بع�س الإر�شادات املفيدة، يف كيفّية كتابة ن�ٍس 
بها  وعِملُت  ي،  الّن�شّ التعقيد  اإىل  اللجوء  دون  قييويٍّ 
واكت�شفت اأنها �شاعدتني يف ن�شو�شي املتنّوعة. عندما 
جِمهرّية،  نظرته  كانت  كتاباتي،  بع�س  اإىل  ينُظر  كان 
ينظر  اأن  مبجّرد  الّن�س،  يف  ال�ّشعف  بواطن  تكت�شف 
للكلمات. الفنّية  با�شتعمالتي  ُيعَجب  وكييان  اإليييييه، 

رر العلمّية الرائعة، التي �شطَعت يف اأرجاء العامَلن  الدُّ
الغربي والعربي، مل ُتِن انتباه موؤ�ّش�شاتنا الثقافّية بنور 
ُتفّكر  ومل  العبقري،  ال�شفاعمري  الإن�شان  لهذا  الوفاء 
ر، اأو ُتقّدر اإجنازاته.  يوًما لالأ�شف اأن ُتكّرم اإبراهيم الدُّ
يف اأي مكان حول العامل، كان دائًما يفتخر اأنه ابن مدينة 
اإّل اإدارات البلديات املتعاقبة مل  �شفاعمرو التاريخّية، 
تفتخر به كما يليق ب�شخ�شّية عظيمة مثله، فقط بع�س 
مل  فهو  عليه،  ال�شوء  �شّلطت  املحلّية  الإعييالم  و�شائل 
هور الإعالمي، بل كانت  هرة اأو الظُّ يبحث يوًما عن ال�شُّ
ب�شهرة  حظي  اأنه  يكفي  مكان،  كل  يف  تالحقه  هرة  ال�شُّ
اجتماعية من اأهل بلده، واعرافهم باأف�شاله الِعلمية على 
الب�شرّية كافة، بالن�شبة له هذا اأعظم تكرمي ناله يف حياته.       

استثنائيّ��ة عِلميَّ��ة  دُرَّة 
الدُّر فريد  إبراهيم  والخال  الربوفيسور  رحيل  لذكرى 

ب���ق���ل���م: م���������ارون س����ام����ي ع������ّزام
غر�س  اجيييل  مييين  احلييثيييييثيية  ميي�ييشيياعيييييهييا  "ال"  جييمييعييييية  تييوا�ييشييل 
�شهر  ونيي�ييشييف خييييالل  لييير  قييينييياين  ا�يييشيييرجييياع  لأهييمييييية  اليييوعيييي 
اعييالنييييية  بييحييمييليية  امليييبيييا�يييشيييرة  قيييييررت  اذ  املييييبييييارك،  رمييي�يييشيييان 
القناين". بيي�ييشييرجييع  اأولدي  عيي�ييشييان   " عيينييوان  حتييت  تييوعييوييية 
فاحلملة العالنية اتت لتعك�س احلقيقة بان عملية ال�شرجاع يتوجب 
ان تكون جزءا ل يتجزاأ من الهتمامات اليومية ال�شا�شية  خ�شي�شا 
لالأولد. اف�شل  بيئي  م�شتقبل  اجل  من  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 

واأولياء  الولد  على  ال�شواء  بت�شليط  "ال"   جمعية  قرار  وياتي 
البيت  يف  �شفراء  خييري  يكونوا  ان  باإمكانهم  الولد  لن  امييورهييم 
يف  وت�شرك   . ال�ييشييرجيياع  بعملية  تقوم  كييي  للعائالت  واملييحييرك 

احلملة عدة عائالت معروفة من الو�شط العربي من عائلة زعبي  من 
باقة  من  مخ  اأبو  وعائلة  ماهل،  عن  من  اهلل  حبيب  وعائلة  النا�شرة  
الفحم. اأم  اأبو رومي من طمرة وعائلة حماجنة من  الغربية، وعائلة 
هذا  حققت  البالد  ان  اىل  ا�شارت  رونن  نحاما  "ال"  جمعية  رئي�شة 
تفوقت  اذ  الن�شب  ومبئات  ال�شرجاع  جمال  يف  كبريا  تقدما  العام 
ولي�س  البال�شتيك  قناين  تكرير  يف  واأوروبييا   املتحدة  الوليات  على 
يف  الييرائييدة  الييدول  قمة  مع  ت�شاوت  اذ  املتحدة  الييوليييات  يف  فقط 
يف  ال�شتثمار  عن  نيياجت  التفوق  هييذا  ان  القناين.  ا�شرجاع  جمييال 
تر�شيخ  يف  مهما  عامال  الولد  يجعل  ما  احل�شانة  يف  وهم  الولد 
العائلية.  الوظائف  وا�شتبدال  ال�شغر  منذ  القناين  ا�شرجاع  عملية 

ال�����ق�����ن�����ان�����ي" ب�����س�����رتج�����ع  أوالدي  "ع��������ش��������ان 

جمعية التكرير "إال" تهنئ جميع الصائمني بحلول شهر رمضان الكريم
وت����ط����ل����ق ح���م���ل���ة اع����ان����ي����ة خ�����اص�����ة ت����ح����ت ش����ع����ار:



اسعار خاصة للشهر الفضيل َّـ

049501514شفاعمرو  بجانب  بنك  مركنتيل
999

499499

49

999 449

1699

1999

1999

1699



201 7 . 0 6 . 2 0 1 6

خ����������اط����������رة- م������ع������ني أب������������و ع���ب���ي���د

مقاالت

ورد...
ق�شيدُة ِع�ْشٍق و�َشرْد

ا .. مُتطرنا ُحبًّ
     وعطًرا  و�شهد
ْيف جاَءنا يف ال�شّ

مَع الأثماِر والأقمار 
والهم�شاِت ...
حتقيًقا لوعد

خّطه الإلُه لنا 
يف �شلوِعنا 

يف دفاِترنا ..
يف خاليانا 
اأماًل وَعهد

وغّناه �شعًرا جمياًل 
هر  على �ِشفاِه الزَّ

َغَزًل و�شّد 
ما اأحيالَك �شغريي 

فاأنت يف القلوِب 
ُحبٌّ وَوجد

غّرْدنا بكاًء 
احتْفنا ح�شوًرا

 واف�ْس علينا من ِعّزَك 
 األًقا وجمد 

فل�شاهر انت كوٌن 
وملي�شا  �شعٌد ورغد

غّرْدنا  زقزقة ، وو�شو�شة
فاأنا يا " �شيدو"

يا �شنّو املالِك-  -
اأ�شعُد َجّد

اأحّبك لو تعلم 
اأحبُّ قدوَمك  

اأحبُّ عطَرَك...
اأحُبّ يوَمك وليَلك والغد

فناغني يا �شغريي 
  اجبني ...

ف�شرخُة الرباءِة مْنك 
اأجمُل رّد 

ورْد
�يييشييياهييير  ورد  الييييثييييالييييث  حييييفيييييييييدي   ولدة   مبييينيييا�يييشيييبييية   (
)  2016 َحيييييييزييييييييران  مييييين  الييييعييييا�ييييشيييير  ميييي�ييييشيييياء  يف  دعيييييييييم 

ب��������ق��������ل��������م: زه����������ي����������ر دع������ي������م

ي�شفون  الييعييربييييية،  املجتمعات  ميين  الييعييديييد  يف 
يعي�س  باأنه  جمتمعه  يف  املنبوذ  الن�شان  حياة 
لكن  لييه.  احيييرام  ول  قيمة  ل  اأي  الييكييالب،  مثل 
العامل  يف  الكالب  مثل  هييوؤلء:  يقول  اأن  الأ�شح 
العربية،  املجتمعات  اإليه  تنتمي  الييذي  الثالث، 
اأ�شحابها  عند  تعي�س  اأوروبييييا  يف  الييكييالب  لأن 
يف  الب�شر  ميين  املييالييين  يتمنى  رفيياهييييية،  حييييياة 
احلياة.  هييذه  مثل  يعي�شوا  اأن  الثالث  الييعييامل 
يف  وبالتحديد  اأوروبيييا،  يف  الكالب  عن  واحلديث 
ويدعو  �شيق  حديث  هو  املثال،  �شبيل  على  اأملانيا 
اىل الإ�شتغراب يف نف�س الوقت، ملا يتمتع به الكلب 
يتعلق  فيما  خ�شو�شا  ودلل،  رفاهية  من  الأملاين 
الألعاب  وحتى  والييعييالج.  والييطييعييام  بالرعاية 
بع�س  فهناك  ميزاتها.  لها  للكالب  املخ�ش�شة 
النوعية عن  ناحية  للكالب ل تختلف من  الطعمة 
طعام الن�شان، لدرجة ان الكالب املري�شة او التي 
ي�شل  خا�شة،  اأطعمة  لها  اأ�شحابها  عند  هرمت 
يورو. ثالثن  اىل  منها  الواحد  غرام  الكيلو  �شعر 
اأمليياين،  اإخييبيياري  موقع  يف  خييرب  نظري  لفت  وقييد 
لكلبه.  ثييروتييه  ميين  جيييزءاأً  تييرك  ثييرّيييا  اأن  مييفيياده 
املال جلمعية  الرثّي خ�ش�س مبلغاً من  اأن  مبعنى 
بكلبه.  املميز  الهتمام  مقابل  بالكالب  خا�شة 
باإّطالع  حماميه  يقوم  اأن  و�شيته  يف  واأو�ييشييى 
الكلب.  مع  اجلمعية  تعامل  كيفية  على  متوا�شل 
البيوت  غالبية  اإن  تقول  املتوفرة  املعلومات 
الكلب  وان  قطة،  او  كلب  فيها  يوجد  الملانية 
اأهم  عييام،  ب�شكل  الأملانية  املييراأة  عند  مكانة  له 
ميين مييكييانيية الييرجييل، لأنييهييا تيييرى فيييييه الأ�ييشييدق 
يخون،  ول  يكذب  ل  فالكلب  اإخال�شا.  والأكييرث 
فعلت؟! وميياذا  كانت؟  اأييين  �شاحبته  ي�شاأل  ول 

موته.  بييعييد  حييتييى  ي�شتمر  بالكلب  والهييتييمييام 
توفري  على  جمييربة  الأملانية  الدولة  كانت  واإذا 
اأي�شا  جمربة  فاإنها  الب�شرية،  للمقابر  م�شاحات 

م�شاحات  تييوفييري  عييلييى 
لييدفيين الييكييالب املييوتييى. 
كولونيا  مييدييينيية  فييفييي 
ال�شلطات  خيي�ييشيي�ييشييت 
للكالب،  مقربة  الأملانية 
الن�شان  على  ي�شعب 
الييتييفييريييق بييييينييهييا وبيين 

بالقبور،  بالهتمام  يتعلق  فيما  الب�شرية  املقابر 
عليه. املوجودة  والكتابات  القرب  �شكل  با�شتثناء 
تفيد  احليوانات،  لدفن  الأملاين  الحتاد  معلومات 
باأن دخل مكاتب الدفن املخ�ش�شة للكالب والقطط 
دفن  تكلفة  وان  �شنوياً،  يورو  مالين  ع�شرة  يبلغ 
هذا  كل  ورغييم  يييورو.   800 اإىل  ت�شل  قد  الكلب 
الإهتمام بالكلب، اإل اأن دوائر ال�شريبة يف اأملانيا ل 
تعفي �شاحب الكلب من دفع ال�شريبة، اإذ يتوجب 
�شرائب  جممل  ويييقييدر  كلبه.  عيين  دفعها  عليه 
�شنويا..! يييورو  مليون   250 بييحييوايل  الييكييالب 
اأملانيا،  يف  املنزلية  باحليوانات  اخلا�شة  اجلهات 
الدولة الأملانية يوجد فيها �شبعة مالين  اإن  تقول 
13 مليون  من الكالب خمتلفة النواع، اإ�شافة اإىل 
مليارات  اأربعة  اإىل  ال�شنوية  تكلفتها  ت�شل  قطة، 
يورو. ويقوم بالعتناء بها 25 األف طبيب بيطري، 
اأن  يعني  وهذا  لرعايتهم.  نهار  ليل  دائما  جاهزين 
هناك اكرث من طبيب لكل األف من هذه احليوانات 
واحد  طبيب  من  اقل  فيه  يوجد  وقت  يف  املنزلية، 
ويف  ال�شومال.  العربية  الدولة  يف  اإن�شان  الف  لكل 
الف  لكل  فقط  طبيان  يوجد  عييام  ب�شكل  افريقيا 
�شخ�س. لكن املاأ�شاة الكبرية يف زامبيا، حيث تقول 
بريطانيا،  ومقرها  اخلريية  "اوك�شفام"  منظمة 
�شخ�س..! األييف   14 لكل  واحييدًا  طبيباً  هناك  اإن 
الييرفييق  عيييدد جييمييعيييييات  اإن  اليييقيييول  عييلييّي  بييقييي 
اأكيييرث  اأوروبييييييييا،  بييياحليييييييوان بيي�ييشييكييل عييييام يف 
مييين عييييدد جييمييعيييييات حيييقيييوق النيييي�ييييشييييان..!!

إخاصًا  أك��ث��ر  األمل��ان��ي��ة  امل���رأة  نظر  يف  الكلب 
ي��خ��ون وال  ي���ك���ذب  ال  ألن�����ه  ال����رج����ل  م����ن 

بييييييياب احلييييييييييارة اجلييييييييزء الييييثيييياميييين واحلييييبييييل اإلع���ام���ي أح��م��د ح����ازم ���������� ب��رل��ن
عييييلييييى اجلييييييييييييييّرار كييييمييييا تيييييقيييييول جييييييّدتييييييي .
لها  جميلة  تييغييريييدة   يف  قييالييت  كما   – الييّنييار  واأبيييو   
ييّيييدات اجلييميييييالت-  واأبييييو الييّنييار منذ  احيييدى اليي�ييشّ
مييا يييقييرب ميين عييقييد ميين الييزميين وهيييو يييعييالييج عن 
البدائّي. الييقييدمي  الييفييرن  ذات  يف  احلييديييدّييية  القطع 

اأّن باب احلارة �شي�شل اىل منزلتن على  دعوين اتكهن 
الأقّل، و�شيطارده الكثري من امل�شل�شالت العربّية التي 
تعّج بها ف�شائياتنا ؛ تعّج بغزارة فما ان ينتهي م�شل�شل 
واحلكايات   ، الوجوه  هي  والوجوه   ، اآَخر  يبداأ  حتى 
ب�شيط. بتغيري  احلارة  هي  واحلارة   ، احلكايات  هي 
اأحد  زوجتي  مع  تابعُت  وبال�شدفة  اأيييام  عييّدة  قبل    
كما  جميلة  �شورّية  �شبّية  واإذا  اإّييياهييا  امل�شل�شالت 
عقًدا  اأذكيير  فيما  لتلتقط  الر�ييس  اىل  تنحني  العادة 
للعار  ...فيا  وجهها  عن  النقاب  فتك�شف   ، منها  �شقط 
فقد    !!! العظمى  للم�شيبة  ويا  للهول  ويا  وال�شنار 
�شاهدها �شاب كان هناك وتبادل معها النظرات ..  ومل 
فالطامة  انتهى،   ليته  ويا  احلّد  هذا  عند  المر  ينته 
الكربى اأّن احدى ال�شّيدات راأت هذا امل�شهد "احلرام"  
 ، واأطفالها  ورجالها  بن�شائها  احلييارة  اىل  فحملته 
وانتف�شت  نف�س  كل  والييقييال  والقيل  ال�شتياء  فمالأ 
احلييييارة وثييييارت كييمييا فيييارت الييدميياء يف الييعييروق .

ق�شية  يف  العمر  من  ال�شاعة  اأربيياع  ثالثة  وق�شيت   
وال�شاب ّ  املكحولتن  والعينن  املك�شوف  الييوجييه 
التي  العينان   وهييذه  الوجه  هييذا  الييّنييَظيير..  خمتل�س 
كانت  بعينن خ�شنتن  ق�شد  او عن غري  التقت �شدفة 
! ا�شمه  ن�شيت  الذي  امل�شل�شل  ذاك  يف  الحداث  مدار 

الغّوا�س  يجعل  امل�شل�شالت  ميين  بحر  حقيقة..    
كّلها  م�شل�شالت   ، يييغييرق  ان  واملييتييمييّر�ييس  امليياهيير 
الإ�شاعة   ، الييزواج   ، املييراأة   : الفكرة  ذات  يف  ت�شّب 
والييعييادات  وثييالييثيية  ثانية  ميين  الييييزواج   ، الييطييالق   ،
اأكييييل عييليييييهييا اليييّدهييير و�ييشييرب. اجلييميييييليية !  الييتييي 

يطرح  الذي  وال�شوؤال       
تفيدنا  ميياذا   : هييو  نف�شه 
هذا  يف  امل�شل�شالت  هييذه 
نحو  اليييراكييي�يييس  اليييزمييين 
�شاعة  كّل  يف  الخراعات 
نلوك  خييامييلييون  ونييحيين   ،

املا�شي وجنّره ونبكي الفقر والفقراء ، يف حن ن�شرف 
مالين الدولرات عليها هباًء منثوًرا ، وكان مبقدورنا 
البحار. الأر�س  مالأوا  الذين  فقراءنا  على  نوّزعها  اأن 
واأ�شحت   ، ًرا  وادميياًنييا وخمييدِّ عييادًة  الأميير  بات  لقد    
 ، الف�شائية املزروعة يف �شرقنا بكثافة مهولة  القنوات 
اأ�شحت اإّما للماأكولت والطبخ واإّما للم�شل�شالت البائتة 
والعثماين. الفرن�شي  للحكم  الوراء  اىل  بنا  تعدو  التي 

على  ن�شحك  فيينييحيين   ! ُييي�ييشييحييك  مييا  الييبييلييّييية  �ييشييّر    
نتجّراأ  ول  املا�شي  فنلوك   ، �شعوبنا  وعلى  نفو�شنا 
عن  يف  نييظييهيير  لييئييال   والآتيييييي  احلييا�ييشيير  نييقييابييل  اأن 
بائ�س  فحالنا   ، ُن�شَدم  ولئال   ، واحلقيقة  ال�شم�س 
واأكيييرث ، وحييالييتيينييا تيي�ييشييتييدّر الييعييطييف واليي�ييّشييفييقيية ...

هذا  يف  لأّنيينييا  له  جزياًل  ..وحييمييًدا  دوًمييا  للرّب  حمًدا 
كوبا  مييبيياريييات  معمان  يف  نعي�س  بييالييّذات   ال�شهر 
ُمتنّف�س  هناك  الأقييّل  فعلى   ، اليورو  وكاأ�س  امريكا 
القدم  كرة  فمباريات   ، خمرج  وهناك   ، اأمييل  وبارقة 
على  تيياأخييذك  بييل   ، جميل  �شيء  الزرك�شة  ميين  فيها 
واملناف�شة  والبذل  العطاء  اىل  بعيًدا  بعيًدا  جناحيها 
ُيعّكر  ما  هناك  اأّن  رغم   ، احَل�َشن  واجلهاد  ال�شريفة 
وُمييدان. ُم�شتحّب  غري  ب�شغٍب  اجلميلة  الييّروح  هييذه 

�شيخالفني  من  هناك  اأّن  اأعلم  – واأنييا  اأقييول  واأخييرًيا   
بزخمها  معظمها  او  امل�شل�شالت  هييذه  اأّن   – اليييراأي 
وفي�شانها ت�شرق اأحالمنا مّنا وتدفن اآمالنا وطموحاتنا  
والتراك،  الفرن�شين  وب�شاطري  اقدام  اىل  بنا  وتعود 
" عقيد  ِب  نتغّزل  نروح  اأف�شل احلالت جتعلنا  يف  او 
!!! الكهربائّي  امل�شباح  ُمكت�شف  وكيياأنييه  احلاّرة" 

الجزء الّثامن والحبل على الجرّار

واأتيياأّمييل  ب�شمت  اأبييكييي  واأنييا  مقمرة،  ليلة  يف 
جنييييومييييك، واأعييييييي�يييس الييييوحييييدة مييكييتييوف 
اإليك  النظر  اأّن  اأعلم  لأين  بك  الذكريات،اأحّدق 
البعيد  الأفق  يف  تظهر  وعندما  ينتهي!  ل  �شفر 
قبل  الفجر  خيوط  وتت�شابق  بنف�شجّية،  خيوط 
يقظا. واأبقى  عينّي  اأهييداب  تن�شدل  اإ�شراقها، 

كلماتي  لأ�ييشييطيير  املف�ّشل  مقعدي  اإىل  اأعيييود 
هييييذه، واأتييي�يييشييياءل اأمييييا زليييت فيييوق اأمييييواج 
مر�شى؟  عيين  تييبييحييثيين  اليي�ييشيياخييبيية  احلييييياة 
وهيييييل �يييشيييافيييرت اأحيييييالميييييك بييييال رجيييعييية؟

اأعييزف  واأنييا  م�شريي،  �شيكون  ميياذا  تييرى  يا 
م�شاحتك،  عن  يبتعد  وقلبي  الإيييقيياع،  خييارج 
اأحوالك،هواك وتغريت  تغريت  حّلبك؟  ماذا 
حزانك،ابت�شامتك،حواكريك،بيا اأ فراحك، اأ ،

درك،حيياراتييك،اأجييوا
اأعمالك،  جييدول  وؤك، 
حييتييى وجيييوه امليييارة 
واأعييييييز الأ�يييشيييدقييياء 

. قييييييييييييييياءقييييييييييييييياء  قيييييييييييييييييياء   ...
والأنييهييار  املحيطات  مياه  يف  اغت�شلُت  مهما 
�شتظّل  منها،  و�شربت  والينابيع  واجلييداول 
لك  اأُق�شم  عروقي.  يف  جتري  مدينتي،  مياهك، 
واأعدك اأن ل �شيء يهّدئ من روعي، واأين لن اأتغرّي 
قلبي  �شيظّل  والأحييوال،  الظروف  كانت  مهما 
يخفق بحّبك، وقلمي يكتب عنك بالقلم العري�س 
اجلنون،�شار  حّتى  اأعييبييدك  ال�شاعة.  مييدار 
واحييات  يف  ذاكرتي،يتفّرع  يف  �ًشا  م�شرِّ حبك 
ال�شاخمة!! قلعتك  اأنوار  اأطفاأوا  �شدري،ولو 
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ف�شل  يف  ال�شنة  هذه  الف�شيل  رم�شان  �شهر  ياأتي 
الأطييول  النهار  �شاعات  عييدد  يكون  حيث  ال�شيف 
ولذلك  ال�شيام،  �شعوبة  من  يزيد  مما  العام  خالل 
يجب على ال�شائم النتباه لنوع الطعام وال�شوائل 
ال�شحور. وجييبيية  على  وخييا�ييشيية  يتناولها  الييتييي 

من  رم�شان  �شهر  خالل  اأ�شا�شية  الوجبة  هذه  تعد 
الناحية ال�شحية، لأنها متد ال�شائم بالطاقة وال�شوائل 
الالزمة له طوال النهار، ولنوعية الطعام تاأثري على 
فقط. كميته  ولي�س  واجلييوع،  بالعط�س  ال�شعور 
 ونييييقييييدم ليييكيييم بييعيي�ييس اليينيي�ييشييائييح امليييفيييييييدة:

للتخفيف  الإمييكييان  قييدر  ال�شحور  وجبة  •تاأخري 
مييين اليي�ييشييعييور بييياجليييوع خيييالل وقيييت اليي�ييشيييييام.

اإذا  وخا�شة  الطعام  ميين  كافية  كمية  •تناول 
بدنياً. جييهييدًا  يتطلب  اليينييهييار  خييالل  العمل  كييان 

الأطييعييميية  •تناول 
الييييييتييييييي تيييهييي�يييشيييم 
بيييبيييطء كييالييلييحييوم 
والييييربوتييييييييينييييات 
الأخرى، اأو احلاوية 
مثل  الألييييييياف  عييلييى 
احليييبيييوب الييكييامييليية 
واخل�شار  والبقول 
واليييفيييواكيييه، لأنييهييا 
طويلة  مليييدة  تييبييقييى 
ول  بيييييياملييييييعييييييدة 
تيي�ييشييبييب ارتييييفيييياعيييياً �يييشيييرييييعييياً بيي�ييشييكيير اليييييدم.
ال�شحور  على  امليياحليية  الأطييعييميية  تيينيياول  •عدم 
كييياليييليييحيييوم املييمييلييحيية والأ�ييييشييييميييياك املييمييلييحيية 
واملييكيي�ييشييرات واليي�ييشيييييبيي�ييس وكييذلييك الييتييقييليييييل من 
بالعط�س. اليي�ييشييعييور  ميين  تييزيييد  لأنييهييا  الييبييهييارات 
على  احليياوييية  امل�شروبات  تناول  عييدم  •يف�شل 
للماء. املييدر  تاأثريها  ب�شبب  ال�شحور  يف  الكافين 
•    للفواكه تاأثري جيد يف التخفيف من العط�س ملا حتتويه 
من البوتا�شيوم الذي يخفف من ال�شعور بالعط�س.
اإىل  الإفييطييار  ميين  الييفييرة  طيييوال  املييياء  •تناول 
على  للحفاظ  وذليييك  معتدلة  بكميات  ال�شحور 
كبرية  كمية  فتناول  اجل�شم،  يف  ثابتة  ميياء  كمية 
ب�شرعة. منها  التخل�س  اإىل  تييوؤدي  واحييدة  دفعة 

نوع طعام السحور يؤثر على الشعور بالعطش والجوع

جاء يف تقرير الكلية امللكية لالأطباء بلندن اأن تدخن 
ما  الوفيات  من  ي�شبب  احلديث  الع�شر  يف  ال�شجائر 
كانت ت�شببه اأ�شد الأوبئة خطرًا يف الع�شور ال�شابقة. 
بييييياجليييييميييييلييييية: اأ�يييييييييييييشيييييييييييييرار      •
لإ�شابته  و�شبب  الإن�شان  ل�شحة  اإف�شاد  التدخن 
اإذ  ال�شحية،  وامل�شاعفات  الأمييرا�ييس  من  بالعديد 
4000 نوع  اأكرث من  ال�شيجارة على  يحتوي دخان 
بالطبع م�شببات  ال�شارة، منها  الكيميائية  من املواد 
اأول  اأخرى مثل  اإىل مواد �شامة  ال�شرطان، بالإ�شافة 
والر�شا�س. والزرنيخ،  والفحم،  الكربون،  اأك�شيد 

على  "م�شى  ال�شرطان:  اأطييبيياء  اأهييم  اأحييد  ويقول 
عالجي لل�شرطان اأكرث من 25 عاماً، وجميع من زارين 
مدخنن". كانوا  احلنجرة  ب�شرطان  امل�شابن  من 
فالتدخن عدو لدود جلهاز التنف�س، اأحد اأهم اأجهزة 
املت�شل  الوحيد  اجلهاز  كونه  الإطالق،  على  اجل�شم 
عمليتي  خالل  من  دائماً،  ات�شاًل  اخلارجي  باملحيط 
كل  لإمييداد  الوحيد  امل�شدر  وهو  والزفري،  ال�شهيق 
اأع�شاء وخاليا اجل�شم بالأك�شجن الالزم حليويتها.
كذلك للتدخن اآثار �شيئة كثرية مثل: م�شاكل جن�شية 
للعمى،( )امل�شبب  العن  �شبكية  تلف  النت�شاب،  يف 

م�شتوى  هبوط  اجل�شم،  منو  توقف  ال�شعال،  كرثة 

الذكاء، وع�شبية املزاج. اإ�شافة اإىل دوره يف 
القلبية. ال�شكتة الدماغية والنوبة  حدوث 

العلمية،  البحوث  ميين  كثري  اأثييبييت  وقييد 
اأو  واحييييييدة  �يييشيييييييجيييارة  تيييدخييين  اأن 
درجيية  يخف�س  لأن  كييياٍف  �ييشيييييجييارتيين 
حييييرارة اجلييلييد يف اأطييييراف الأ�ييشييابييع.
خيييييياطييييييئ: اعيييييييتيييييييقييييييياد      •

من  كثري  يييرى  �شبق  ما  كل  من  وبالرغم 
الأميييور  ميين  عنه  الإقييييالع  اأن  املييدخيينيين 
كان  فلو  متيياميياً،  خاطئ  العتقاد  وهييذا  ال�شعبة، 
رم�شان،  نهار  يف  املدخنون  لعانى  �شحيحاً  هييذا 
املعتادة  اليومية  حياتهم  ممار�شة  عن  ولعجزوا 
10 �شاعات يومياً. خالل فرة ال�شيام التي تتجاوز 
تدخن  بييدون  طويلة  �شاعات  املدخنن  بقاء  ومييا 
من  ميتلك  الإنيي�ييشييان  اأن  عييلييى  وا�ييشييح  دليييييل  اإل 
التغلب  ميين  مُيييّكيينييه  مييا  الإرادة،  وقيييوة  الييقييدرة 
ل�شحته. امليييدميييرة  اليييعيييادة  هيييذه  اإدميييييان  عييلييى 

عظيمة  فوائد  رم�شان  �شهر  خالل  املدخن  يكت�شب 
اأهمها  طويلة،  لفرات  ال�شجائر  عن  امتناعه  ب�شبب 
تروي�س النف�س لالمتناع نهائياً عن التدخن، اإ�شافة 
اإىل تنظيف اجلهاز التنف�شي والتخل�س من اأول اأك�شيد 
القلب  �شربات  معدل  فاإن  كذلك  به،  العالق  الكربون 
وخالل  الطبيعية،  حالتهما  اإىل  يعودان  الدم  و�شغط 
اأيام قليلة تتح�شن لدى املدخن حا�شتا ال�شم والتذوق.

فر�شة  تيييزداد  التدخن،  عيين  الييتييام  الإقيييالع  وبعد 
 10 املييدخيين يف الييتييمييتييع بييحييييياة اأطيييييول، وبييعييد 
ب�شبب  الييوفيياة  فر�شة  تقل  الإقيييالع  ميين  �ييشيينييوات 
يقهر  كذلك   ،30-50% بن�شبة  الييرئيية  �شرطان 
املزمنة. التنف�شي  واجلهاز  القلب  اأمرا�س  اجل�شم 

شهر رمضان.. فرصة ذهبية للتخلص من التدخني

العديد من ال�شائمن يعانون من م�شاكل يف اله�شم بعد 
الإفطار، وال�شعور بالمتالء امل�شحوب  تناول وجبة 
بحرقة املعدة، اإ�شافة اإىل ال�شعور امل�شتمر بالعط�س.

ما  بكل  الإفطار  وجبة  على  املوائد  متتلئ  ما  وعادة 
م�شحوبة  والد�شمة،  ال�شهية  الأطعمة  من  وطاب  لذ 
باحللويات  لنتبعها  بال�شكريات،  املليئة  بالع�شائر 
ال�شهية،  الإفطار  وجبة  من  النتهاء  وبعد  اللذيذة. 
ت�شتمر  مييا  غالباً  والييتييي  اله�شم،  يف  املعاناة  تييبييداأ 
نلجاأ  الأوقيييات  ميين  كثري  ويف  ال�شحور.  وجبة  اإىل 
ليييالأدويييية املييهيي�ييشييميية وامليي�ييشييادة حلييرقيية املييعييدة.

وجبات  يف  تتوفر  باأن  التغذية  خرباء  ين�شح  ودائماً 
الطعام التي نتناولها خالل ال�شهر الكرمي كميات كافية 
من ال�شعرات احلرارية والعنا�شر املغذّية من جميع 
والفواكه  كاحلبوب  الرئي�شية  الغذائية  املجموعات 
واخل�شروات والربوتن ومنتجات الألبان، اإىل جانب 
للجفاف  التعر�س  وجتنب  اجل�شم  لرطيب  ال�شوائل 

احلييرارة. درجييات  ارتييفيياع  ب�شبب 
�شكاي"  "بولد  ميييوقيييع  ونيي�ييشيير 
نيي�ييشييائييح   3 بيياليي�ييشييحيية  املييعيينييي 
تقلل  اأن  ميكن  لل�شائمن  غذائية 
باله�شم  املييرتييبييطيية  امليي�ييشيياكييل  ميين 
وتيي�ييشييميين �ييشييييياميياً �ييشييحييييياً بييدون 
وهي: الكرمي،  ال�شهر  خالل  م�شاكل 

اأثيينيياء  اخلييفيييييفيية  الأطيييبييياق   1-
الأف�شل  فييميين  الإفيييطيييار..  وجييبيية 
الد�شمة  الأطييعييميية  عيين  البييتييعيياد 
لن�شمن  احلارة،  بالتوابل  والغنية  بالدهون  املليئة 
املعوية. امل�شاكل  عيين  والبييتييعيياد  اله�شم  �شهولة 

املهم  فمن  والفواكه..  اخل�شروات  من  الإكثار   2-
�شهر  خالل  نتناولهما  اللتان  الوجبتان  تت�شمن  اأن 
ل�شمان  الكافية  واخل�شروات  الفواكه  على  ال�شيام 
الالزمة،  الغذائية  العنا�شر  على  اجل�شم  ح�شول 
وكذلك ل�شمان عملية ه�شم �شل�شة. كذلك يجب الركيز 
لإمييداد  باملياه  الغنية  والفواكه  اخل�شروات  على 
اجل�شم بحاجته من املياه خالل اأيام ال�شيام الطويلة.

والن�شويات  بالربوتينات  الغنية  الأطعمة   3-
الغنية  فييالأطييعييميية  اليي�ييشييحييور..  وجييبيية  اأثييينييياء 
على  حتييافييظ  املييركييبيية  والن�شويات  بالربوتينات 
اليي�ييشييعييور بيياليي�ييشييبييع والميييتيييالء مليييدة اأطيييييول، لييذا 
منتجات  ال�شحور  وجييبيية  تت�شمن  اأن  املييهييم  فمن 
الألييبييان والييلييوز واليي�ييشييوفييان والييبييقييوليييييات.. الييخ.

هكذا تضمن صيامًا صحيًا دون مشاكل!

تواجه  التي  امل�شاكل  اأكييرب  ميين  البطن  انتفاخ  يعد 
تناول  اأوقييات  اختالف  جراء  رم�شان  �شهر  يف  ال�شائم 
اله�شم. ع�شر  اإىل  توؤدي  غذائية  عادات  واتباع  الطعام 

اأو  والنييتييفيياخ هييو وجيييود كمية زائيييدة ميين الييهييواء، 
اإىل  يييوؤدي  مما  اله�شمية،  والقناة  املعدة  يف  الغازات 
النتفاخ  هذا  جتنب  اجل  ومن  البطن.  وانتفاخ  تو�شع 
ع�شر  من  للتخل�س  �شحية  غذائية  عادات  اتباع  يجب 
الن�شائح. من  جمموعة  خالل  من  ومعاجلته  اله�شم 

نهار  طيييوال  ال�شائم  فييقييده  اليييذي  املييياء  تعوي�س   -
امليياء يف  ميين  اأكيييواب   10 اإىل   8 بيين  مييا  اليييييوم ب�شرب 
ال�شوائل  نق�س  لأن  وال�شحور  الإفطار  بن  ما  الفرة 
رم�شان. �شهر  يف  لالإم�شاك  الرئي�شي  ال�شبب  يعد 

- تناول احلبوب الكاملة بدل من اخلبز والأرز الأبي�س 
وهي متوفرة يف املعكرونة امل�شنوعة من طحن القمح 
ذي احلبة الكاملة والربغل والفريكة وال�شعري والأرز 
كامل  قمح  طحن  ميين  امل�شنوع  والك�شك�شي  البني 
كثريا  يحد  الغذائي  النظام  هذا  اتباع  واإن  وال�شوفان. 
على  حتتوي  مكوناته  لأن  نظرا  النتفاخ،  اأعرا�س  من 

يييحييارب  "ب" الييييذي  فيييييتيياميين 
كبري. ب�شكل  الييبييطيين  انييتييفيياخ 

وم�شغه  ببطء  الطعام  تناول   -
جيدا، لن هذا ي�شهل عملية اله�شم.
- تيينيياول الييليينب الييرائييب الييذي 
مفيدة  جييراثيييييم  عييلييى  يييحييتييوي 
اجلراثيم  اأقرا�س  تناول  اأو  حية 
 ،)probiotics( املييفيييييدة 
اجلراثيم  هييذه  يف  النق�س  لأن 
الطعام  ه�شم  اإىل  يييوؤدي  املفيدة 
واإىل  كييامييل  غييري  جييزئييي  ب�شكل 
تييكييون النييتييفيياخييات والييغييازات.

ا�يييشيييتيييهيييالك  ميييييين  قييييلييييل   -
وا�شتبدالها  النيئة  اخليي�ييشييار 
اخليي�ييشييار. �يييشيييوربيييات  اأو  املييطييبييوخيية  بيياخليي�ييشييار 
- حيييييياول بيييقيييدر الإميييييكيييييان تييخييفيييييف امليييليييح يف 
املييياء  احييتييبييا�ييس  يف  يت�شبب  املييلييح  لأن  الييطييعييام، 
ييينييتييج عييينيييه النيييتيييفييياخ. يف اجلييي�يييشيييم، واليييييييذي 

مبا�شرة،  الوجبة  تيينيياول  بعد  ال�شتلقاء  جتنب   -
واأكييييييرِثْ  املييييييريء  اإىل  اليييطيييعيييام  ارجتيييييياع  ليييتييياليف 
مييين املييجييهييود احليييركيييي خييا�ييشيية بييعييد الإفيييطيييار.

مثل  الد�شمة،  والأغييذييية  احللويات  تناول  جتنب   -
يف  تبقى  الييدهييون  لأن  ال�شريعة  والييوجييبييات  املييقييايل 
اله�شم. �شوء  وت�شبب  طويلة  لفرة  اله�شمي  اجلهاز 

�ييشييغييرية  وجييييبييييات  اإىل  الييييوجييييبييييات  يييم  قييي�يييشِّ  -
مييييتييييعييييددة وجتيييينييييب اليييييوجيييييبيييييات الييييكييييبييييرية.

مثل  الكافين  على  حتتوي  التي  امل�شروبات  جتنب   -
القهوة وال�شاي وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة.

- تييينييياول مييغييلييي الأعييي�يييشييياب مييثييل الييبييقييدونيي�ييس 
تيي�ييشيياعييد على  واليييبيييابيييوجن واليييزجنيييبيييييييل لأنيييهيييا 
الييتييخييليي�ييس مييين عيي�ييشيير الييهيي�ييشييم والنيييتيييفييياخيييات.

كيف تتخلص من انتفاخ البطن وعسر الهضم يف رمضان؟



مستمرون في حمالتنا  

خاصة 
اسعار 

اخوان عوكل 

شفاعمرو  04-9865566



261 7 . 0 6 . 2 0 1 الفن6

الرم�شاين  املاراثون  على  مرت  فقط  قليلة  اأياٌم 
امل�شرية  امل�شل�شالت  من  عديد  بن  العام،  هذا 
والأك�شن  الييدرامييا  بيين  تنوعت  املختلفة، 
م�شل�شل  كييل  يييحيياول  زال  ومييا  والكوميديا، 
خمتلفة،  بييطييرق  بيياليي�ييشييدارة  النييفييراد  منها 
العام. هييذا  ا�شتثنائية  طفرات  �شهدت  التي 

امل�شل�شالت،  بيين  الييقييوي  التناف�س  وو�ييشييط 
كبري  وانتقاد  لهجوم  منها  البع�س  تعر�س 
اجلريئة  امل�شاهد  ب�شبب  اجلمهور  قبل  ميين 
عمل  فرق  �شعى  ما  وهو  العنيف،  املحتوى  اأو 
الت�شنيفات  خالل  من  جتنبه،  اإىل  الأعمال  هذه 
للم�شاهدة،  معينة  فئات  وحتييديييد  العمرية 
والتي رمبا حتدث للمرة الأوىل هذا العام بهذا 
العدد. وهناك عديد من امل�شل�شالت التي حددت 
الفئة العمرية مل�شاهديها، لتجنب اأية انتقادات 
النقاد كغريها،  اأو  قبل اجلمهور  من  اأو هجوم 
التايل. التقرير  خييالل  جميعها  ون�شتعر�س 
الييييييييييقييييييييييييييييييييي�ييييييييييشيييييييييير  1-

»القي�شر«  م�شل�شل  حلقات  اأوىل  بداية  منذ 
للفنان يو�شف ال�شريف، وت�شبق بدايته العديد 
من اجلمل، كان اأهمها »جميع اأحداث امل�شل�شل 
من وحي خيال املوؤلف، ول متت للواقع ب�شلة«، 
ب�شاأن  قانونية  م�شاءلت  اأييية  لتجنب  وذلييك 
اأمنية ح�شا�شة.  املحتوى، الذي يناق�س ق�شايا 
حتديد  هييو  اجلملة  هييذه  عقب  الأهيييم  وكيييان 
الييفييئيية الييعييمييرييية، حيييييث كييتييب تيينييويييًهييا قبل 
املحتوى  »هييذا  ن�ًشا:  جيياء  احللقات،  بداية 
عاًما«. الي16  دون  ما  مب�شاهدته  ين�شح  ل 

م�شاهد  حتييتييويييه  ميييا  بيي�ييشييبييب  ذلييييك  وجيييياء 
عديدة  ومييعييارك  ودمييياء،  عنف  من  امل�شل�شل 
وبي�شاء.  نييارييية  اأ�ييشييلييحيية  فيها  ت�شتخدم 
الأ�ييييييييييييييييشييييييييييييييييطييييييييييييييييورة  2-

الأ�شطورة  م�شل�شل  ميين  الأوىل  احللقات  يف 
للفنان حممد رم�شان، مل ي�شتخدم فريق العمل 
اأنه  اإل  العمرية،  الفئات  عن  تنّوه  عبارات  اأية 
بعد احللقة الرابعة تغري الأمر ب�شكل مفاجئ. 
وجميع  الرابعة  احللقة  بداية  منذ  كتب  حيث 
من  حتذر  تنويه  عبارة  تليها،  التي  احللقات 
اأي�ًشا. عاًما   16 من  لأقييل  امل�شل�شل  م�شاهدة 
واأرجع البع�س ال�شبب يف ذلك، اإىل م�شهد جمع 

بن رم�شان وروجينا، يف عالقة حميمة، اإل اأن 
املرجح  ومن  اأي�ًشا،  ذلك  بعد  ا�شتمر  التنويه 
اأي�ًشا امل�شاهد العنيفة يف امل�شل�شل،  اأنه ب�شبب 
واجلمهور.  النقاد  هييجييوم  تييفييادي  اأجيييل  ميين 
امليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزان  3-

اكتفى فريق عمل م�شل�شل »امليزان«، الذي تقوم 
ببطولته النجمة غادة عادل، وي�شاركها الفنان 
مل�شاهدة  عاًما  الي12  فئة  بتحديد  ن�شار،  اإياد 
هذا  امل�شل�شل  حلقات  بداية  و�شبقت  امل�شل�شل. 
اأو  اجلريئة  امل�شاهد  بع�س  ب�شبب  التنويه، 
ويف  احللقات.  بع�س  ت�شمنتها  التي  ال�شادمة 
ظل هذه املحاولت من تلك امل�شل�شالت وغريها، 
من  لهجوم  الأخييرى  الأعمال  بع�س  تعر�شت 
حتتويها،  التي  امل�شاهد  ب�شبب  اجلمهور  قبل 
العمرية،  الت�شنيفات  ي�شتخدموا  مل  اأنهم  اإل 
اأي�ًشا.   لالأمر، و�شن�شتعر�شهم  وهو ما عر�شهم 
ونييييييييو�ييييييييس مييييي�يييييشيييييلييييي�يييييشيييييل   4-

تعر�س م�شل�شل »ونو�س« للنجم يحيى الفخراين، 
لعديد من النتقادات، ب�شبب م�شاهد املغالطات 
للبناء  طبًقا  امل�شل�شل  يف  »املق�شودة«  الدينية 
اخلاطئة.  الفتاوى  بع�س  وخا�شة  الدرامي، 
وطالب عدد من اجلمهور، فريق عمل امل�شل�شل 
كباقي  به  اخلا�شة  العمرية  الفئات  بتحديد 
الأعمال، حتى ل يختلط الأمر على امل�شاهدين. 
اليييقيييبييية اأفييييييييييييييراح  مييي�يييشيييلييي�يييشيييل   5-
الآخر  هو  القبة  اأفييراح  م�شل�شل  ي�شتخدم  مل 
الت�شنيفات العمرية، وهو ما عر�شه ملوجة من 
النتقادات، خا�شة بعد امل�شاهد اجلريئة، التي 
اأبطالها  كان  والتي  احللقات،  بع�س  يف  ظهرت 
فريق  يلتفت  ومل  يو�شف.   ورانيا  زكييي  منى 
عمل امل�شل�شل لهذه النتقادات، ومل يلجاأ اأي�ًشا 
هذه  اأن  معتربين  العمرية،  الفئات  حتديد  اإىل 
امل�شاهد طبيعية، يف ظل ال�شياق الدرامي للعمل. 
اخلييييييانييييييكيييييية مييييي�يييييشيييييلييييي�يييييشيييييل   6-

نف�س احلال، �شهدت احللقات الأوىل من م�شل�شل 
»اخلانكة« للنجمة غادة عبد الرازق، انتقادات 
والألييفيياظ  التحر�س  م�شاهد  ب�شبب  لذعييية، 
اأية  يت�شمن  مل  العمل  اأن  خا�شة  اجلريئة، 
معينة  فييئييات  حتييديييد  اأو  عمرية  ت�شنيفات 
للم�شاهدة، وهو ما مل يحمه من هجوم اجلمهور.

النجمة  لحييقييت  الييتييي  ا�ييشييائييعييات  بييعييد 
تعر�شها  حييول  عييجييرم  نان�شي  اللبنانية 
انتقدت  عائلتها،  مييع  كبري  �شري  حليييادث 
اإذاعييية �شوت  الإعييالمييييية رميييا جنيم عييرب 
نان�شي. وفيييياة  �ييشييائييعيية  ميييرّوجيييي  الييغييد 
وقالت "اتركوا نان�شي عجرم يف حالها. جنمة 
احد.  مع  امل�شاكل  تفتعل  ول  الهدوء،  حتّب 
والعناوين  املخيفة  الإ�شاعات  تلك  كل  مَل 
املُ�شيئة؟". وتابعت "رحم اهلل ايام ال�شحافة 
التي تدعم وتقّيم وتكون ال�شند للفنان ل للجالد 
ال�شوم".  عيب  يا  موت.  ل�شائعات  واملييرّوج 
بدورها، غّردت نان�شي على "توير" �شاكرًة 
كالمك  على  رميا  "�شكرًا  فكتبت  جنيم  رميا 
اإذاعة  اأثري  عرب  الكبري  واهتمامك  ال�شادق 
الجتماعي  التوا�شل  ومواقع  الغد  �شوت 
واأ�شافت:  املغر�شة"،  الإ�شاعات  كل  بوجه 
"اإنت رمز نادر من رموز ال�شحافة املحرمة 
ال�شوم". عيييييب  يييا  بييهييالإيييام  واملييحييرفيية 

ب���ع���د ش���ائ���ع���ة وف����ات����ه����ا.. ن��ان��س��ي 
ع����ج����رم ت������رد ب���ط���ري���ق���ة م��خ��ت��ل��ف��ة

ارتباطها  حقيقة  لطيفة،  الفنانة  ك�شفت 
الييعييراقييي كاظم  الييفيينييان  مييين  وزواجيييهيييا 
 .. الييزواج  اأ�شا�س  :”احلب  قائلة  ال�شاهر، 
�شائعة”. كاظم  من  زواجي  حول  تردد  وما 
برنامج  مع  حوارها  -خالل  لطيفة  وتابعت 
“اأبي�س واأ�شود” املذاع على راديو “جنوم 
اإف اإم” يوم الأحد- اأنها تتعر�س لعدد كبري من 
ال�شائعات، واأ�شبحت تتعامل معها بب�شاطة.
خالف  يوجد  ل  اأنييه  اإىل  لطيفة  واأ�ييشييارت 
بييييينييهييا وبيييين املييو�ييشيييييقييار حييلييمييي بييكيير، 
كوي�س..  بكر  حلمي  معرف�س  قائلة:”اأنا 
عليه”. ي�شاحمه  اهلل  قال عني كالم  هو  ب�س 

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من كاظم الساهر

ملحبيها  جنيم  ن�شيب  نادين  اللبنانية  الفنانة  اعتذرت 
بع�س  ب�شبب  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  ومتابعيها 
التي  ال�شريرة  ال�شخ�شية  اأداء  طالت  التي  النتقادات 
يوم«. »ن�س  اجلديد  الرم�شاين  م�شل�شلها  يف  جت�شدها 

اذا  كييتييبييت: »بييعييتييذر  نييياديييين 
بامل�شل�شل  وحييركيياتييي  عيييييوين 
انا جمرد ممثلة ع�شقت  خوفتكن 
وجه  تلعب  واأ�شتمتعت  دورهييا 
اأبييدًا  بت�شبهني  مييا  و�شخ�شية 
هيك  اإنيييو  مب�شوطة  كييمييان  ب�س 
قدرت  يعني  عليكن  الأثييير  كييان 
�شمرا  و  ت�شيللو  و  لو  من  اإتغري 
كل  فيني  وت�شوفوا  يييوم  لن�س 
واآدائييي  بعيوين  جديد  �شي  مرة 
بحبكم كتري انا ندين مني �شريرة 
ب�س يارا عندا ح�شابات خا�شة«.ُيذكر اأن نادين ت�شارك يف 
بطولة »ن�س يوم« اأمام املمثل ال�شوري تيم ح�شن، والعمل 
من تاأليف با�شم توفيق ال�شلكا، واإخراج �شامر الربقاوي.

ن�������ادي�������ن ن����س����ي����ب ن����ج����ي����م ت���ع���ت���ذر 
ل��ج��م��ه��وره��ا ب��س��ب��ب م��س��ل��س��ل ن���ص ي��وم

6 مسلسات رمضانية ل�ل "الكبار فقط"

حت�شريات مطّولة ا�شتغرقت عامن كاملن، لينتهي بعدها تامر ح�شني 
من و�شع اللم�شات الأخرية على األبومه اجلديد، ويطرحه يف مو�شم 
عيد الفطر املقبل، الذي ي�شهد انتعا�شة يف �شوق الغناء وال�شينما اأي�شا.
وقد اأعلن تامر ح�شني عن ا�شتالمه للما�شر اخلا�س باألبومه اجلديد، 
الذي يحمل ا�شم "عمري ابتدا"، متهيدا لطرحه بالأ�شواق يف عيد الفطر.

درجة"   180" هو  الغنائية  األبوماته  اآخيير  كييان  الييذي  ح�شني، 
�شيحمل  الألييبييوم  اأن  اأعييليين  املييا�ييشييي،  قبل  الييعييام  يف  طييرح  اليييذي 
عنها  يف�شح  مل  جملة  كييتييب  حيييييث  جلييميياهييريه،  خييا�ييشييا  اإهيييييداًء 
قائال:  عليها  معلقاً  الألييبييوم،  طييرح  وقييت  بها  اجلمهور  �شيفاجئ 
العيد". يف  اهلل  �شاء  اإن  ميعادنا  قلبي  من  دي  اجلملة  "واهلل 
يتعاون  اأغنية   14 على  �شيحتوي  اجلديد  ح�شني  تامر  األييبييوم 
اأمييري  بينهم  ميين  وامللحنن،  ال�شعراء  ميين  كبري  عييدد  مييع  فيهم 
تامر  عاد  كما  عا�شور،  وتامر  مدكور  وطارق  علي  و�شالمة  طعيمة 
اجلديد. الألبوم  يف  متيم  املييوزع  مع  اأخييرى  مرة  للتعاون  ح�شني 
من  اأي�شا  انتهى  بييل  الألييبييوم،  بييطييرح  ح�شني  تيياميير  يكتفي  وليين 
اأجل  من  �شامي،  يا�شر  املخرج  مع  ابتدا"  "عمري  اأغنية  ت�شوير 
كما  بالأ�شواق.  الألبوم  طرح  مع  بالتزامن  كليب  كفيديو  طرحها 
التي  النكد"  يف  العامل  "بطلة  اأغنية  الألبوم  يف  ح�شني  تامر  يقدم 
�شوقي. الرحمن  عبد  تلحينها  تييوىل  بينما  بنف�شه،  كلماتها  كتب 

تامر حسني بألبوم جديد يف عيد الفطر 
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جوزاء

ال�ييشييد

الييثييور

ال�شرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجليييدي

احلييوت

الدلو

احييييييييييداث  اىل  الييييييييفييييييييرة  هييييييييييذه  تيييي�ييييشييييري 
النيييفيييعيييالت، واىل �ييشييرورة  تييثييري  مييتييوقييعيية  غييري 
اجييييييييراء تيييعيييدييييالت عيييليييى �يييشيييراكييية مييعييييينيية. 
كيييييذليييييك قيييييد تيييييكيييييون الجييييييييييييواء اليييعيييائيييلييييييية 
ميييتيييطيييليييبييية مييييين ميييييا ييييتيييوجيييب عيييليييييييك تييفييهييمييا 
وابيييتيييعيييادا عييين عيييدائييييييية الييينيييا�يييس والجيييييييواء.

حييييييياذر املييي�يييشيييكيييالت اليييعيييائيييلييييييية، انييييييت تيي�ييشييعيير 
�شببها.  حتييديييد  يف  تيينييجييح  ل  قيييد  لييكيينييك  بيي�ييشييغييوط، 
حيييييييافيييييييظ عيييييليييييى مييييي�يييييشييييياعيييييرك لييينيييفييي�يييشيييك.
 اعمل خلف ال�شتار، ول تعّر�س نف�شك حلكم الآخرين عليك. 
وهييييييدوء.  بيي�ييشييمييت  اميييييييورك  تييييدر�ييييس  ان  حيييييياول 
. ممتازة  التوا�شل  على  وقدرتك  عالية  فعاليتك  تبدو 

تييعييييي�ييس فييييرة مييثييقييليية بيييالأعيييبييياء الييعييائييلييييية، 
وقيييييد تييخييتييلييط عييليييييك الميييييييور فييتييفييقييد قيييدرتيييك 
عيييليييى الييييركيييييييييز ليييرتيييكيييب خييييطيييياأ وا�يييشيييحييياً 
ييييجيييّر عييليييييك �ييشييليي�ييشييليية مييين املييييواقييييف املييربييكيية. 
قييييد تيي�ييشييعييل اليييينييييار ميييين حيييوليييك وحتييييييرق خيييّط 
و�شعك. وييييحيييرج  الو�يييشييياع  فييتييتيياأزم  اليييعيييودة 

مميييييزة. بييياأحيييداث  او  خييا�ييشيية  بق�شة  تييتييورط  قييد 

 تتعامل مع معلومات مربكة وتتلقى بع�س العرافات.
 جتييّنييب حيي�ييشييم الميييييور امليي�ييشييريييية والييينيييزاعيييات. 
قييييييرار. عيييليييى  تييييقييييدم  ل  �ييشييعيييييفيية  الجييييييييييواء 

 قيييييد تييييييييدور نيييقيييا�يييشيييات حييييييييادة حييييييول عيييقيييود 
زواج. حييييييول  ورمبييييييييا  ر�يييشيييمييييييية،  واوراق 

تيييكيييليييل جييييييهييييييودك بيييياليييينييييجيييياح وتيييتيييعييياطيييى 
مييييييع الأمييييييييييييييور احلييييييييياتييييييييية بييييانييييفييييتيييياح. 
تهتم  جيدة  واملهنية  الجتماعية  املواعيد  تكون 
لييتييوظيييييف اميييواليييك ول�ييشييتييقييرار و�ييشييعييك امليييايل.

 جتيييينييييب تييييبييييذييييير الأمييييييييييييييييوال قييييييد حتييمييل 
تيييقيييدميييا. او  ربييييحييييا  اليييييفيييييرة  هيييييييذه  اإليييييييييييك 

ان  كييمييا  والييتييقييارب،  امليي�ييشيياحليية  روح  اإىل  متيييييل 
ولفتة  مميييييزة  التعبري  عييلييى  وقييدرتييك  بييالغييتييك 
ال�شعيد  على  جناحا  �شتحقق  وبالتايل  لالهتمام، 
وال�شيا�شي. والييفيينييي  والعيييالميييي  الجييتييميياعييي 

بيييطيييليييبيييقييير�يييس  تييييتييييقييييدم  اأن  كيييميييامييييكييينيييك 
تيينييالييه. اأن  جييييييدًا  امليييحيييتيييميييل  ميييين  اإذ  ميييييايل 

تدعوك  ولكنها  الكثرية،  الييوعييود  الفرة  هييذه  اإليك  حتمل 
باملحبن  نف�شك  اأحط  وتعّقل.  ومنطق  بهدوء  الت�شرف  اإىل 
يهبك  اليوم  هييذا  اأن  يف  �شك  ل  الأخييطييار.  حيث  تذهب  ول 
ترك  و�شحرك.  جاذبيتك  من  ويزيد  والديناميكية  احليوية 
اأو�شاط  يف  ح�شورك  الآخيييرون  ويطلب  حللت  اأينما  اأثيييرًا 
ومغنية،  �شاخبة  الجتماعية  حياتك  يجعل  مييا  عييديييدة 
باخلطر. ت�شعر  عيينييدمييا  �ييشييرورييياً  يبقى  احليييذر  اأن  اإل 

لتمتحن  اليي�ييشييلييبييييية  اليييريييياح  بييعيي�ييس  تييعيياكيي�ييشييك 
قييدرتييك عييلييى مييواجييهيية امليي�ييشييكييالت واليي�ييشييغييوط. 
�شخ�شية.  خيييالفيييات  اليييفيييرة  هيييذا  يف  تييظييهيير  قيييد 
احلوار  لغة  تعطل  ومتاعب  عاطفي  ب�شاأن  تقلق  قد 
على  جتاهه  اولوياتك  وت�شع  احلبيب  وبيين  بينك 
حياتك. يف  مهمة  مرحلة  م�شري  يتقرر  قد  كما  املحك، 
بع�س  ميين  والغليان،وت�شتفيد  الييفييوران  ميين  حالة  عي�س 
الو�شاع لتناق�س �شاأنا �شخ�شيا بحما�شة ق�شوى، وت�شطدم 
ت�شهم  وامل�شاملة  اليجابية  املواقف  لكن  العراقيل.  ببع�س 
املخاوف،  اأو  ال�شكوك  بع�س  تعي�س  قد  املتاعب.  تخفيف  يف 
العدائية  عن  البتعاد  لك  ان�شح  دفاعية.  فعل  ردات  يولد  ما 
العاطفي  اأو  العائلي  ا�شتقرارك  تعّر�س  األ  حاول  والعنف. 
الغ�شب. وطيياأة  حتت  حا�شما  قييرارا  تتخذ  ل  و  لالأخطار، 

اإىل  ا�يييشيييرح بييعيي�ييس الييي�يييشييييء، انييييت بييحيياجيية 
اليومية.  واليي�ييشييغييوط  اليي�ييشييخييب  عيين  البييتييعيياد 
ل تتعهد �شيئا.اعمل خلف ال�شتار، نظم امورك ورتب 
او�شاعك واوراقك بهدوء. كن واعياً دبلوما�شياً ملواجهة 
الفا�شلة. وظف كل مواهبك  ا�شحاب النفوذ والكلمة 
لكن ل تتخطَّ احلدود ول تتكلم يف مو�شوعات ل تخ�شك

الوقت  الييداخييلييي.  واليي�ييشييالم  بالطماأنينة  ت�شعر 
الدفاع  يف  تردد  ل  جريئة.  بخطوة  للقيام  منا�شب 
الأنييظييار. حمييط  تكون  اأن  با�شتطاعتك  حقك.  عيين 

 تييلييتييقييي ال�يييشيييدقييياء وتيييفيييرح لييتيياأييييييد ميييا ميهد 
الأو�ييييشيييياع  ان  كييمييا  جيييييييد،  مييهيينييي  ملييي�يييشيييروع 
الييعيياطييفييييية والييعييائييلييييية عييلييى افيي�ييشييل مييا ييييرام.

مليييييراجيييييعييييية  اليييييييييوحيييييييييدة  اىل  حتيييييييتييييييياج 
او�ييييشيييياعييييك، وتيي�ييشييهييد عيييالقييية �يييشيييراكييية ليييك. 
مييا  تيييكيييتييي�يييشيييف  او  زواج  يييييتييييقييييرر  رمبيييييييا 
قييييييرار،  اي  اتيييييخييييياذ  قيييبيييل  حييي�يييشيييميييه  ييييجيييب 
وقيييييييييييييييييييييييييد تييييييييييييييييوقييييييييييييييييع عييييييييييقييييييييييدا 
بييي�يييشييياأن عييمييل ميي�ييشييرك ميييع بييعيي�ييس الييفييئييات.
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