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�شفاعمرو  بلدية  افتتحت  ال�شيفية،  الفر�شة  بداية  مع 
�شيفي  خميم  اأكببر  اجلماهرية  املببراكببز  �شبكة  خببال  مببن 
من  طببفببل   1800 مبببن  اكبببر  مببب�ببشبباركببة  �ببشببفبباعببمببرو  يف 
املببدار�ببس  جميع  مببن  والببثببالببث  والببثبباين  االول  �ببشببفببوف 
مدر�شة.  13 اىل  عددها  ي�شل  والتي  املدينة  يف  االبتدائية 

برفقة  عنبتاوي  امني  برئي�شها  ممثلة  البلدية  ادارة  قامت 
املخيم  مدير  فحني�س  ا�شر  ال�شيد  اجلماهريي  املركز  مدير 
واملفت�شة  حجازي  خالد  واملفت�س  يو�شفني  يا�شر  ال�شيفي 
عن  واالإطبباع  املخيم  بتفقد  املدار�س  ومديري  �شلويف  امل 
مدر�شة  وهببي  ابتدائيات  ثبباث  يف  االمببور  �شري  على  كثب 
عافية. عني  ومدر�شة  الب�شلية  مدر�شة  �شمور،  �شالح 

اجلببديببر ذكببببره ان هبببذا املببخببيببم هببو خمببيببم جمببباين لكل 
يحت�شن  حببيببث  املبببعبببارف،  وزارة  بببدعببم  املبب�ببشبباركببني 
كببل طببالببب يف  يببوًمببا ويح�شل   15 ملببدة  املببدار�ببس  طبباب 
كببل يبببوم عببلببى وجبببببة �ببشببانببدويبب�ببس وخبب�ببشببروات ومببباء .
هذه  ويبباأتببي  الببتببوايل  على  الببرابببعببة  لل�شنة  املخيم  يببقببام 
تربوية،  فعاليات  ويتخلل  القد�س  مو�شوع  حول  ال�شنة 
رحات  وعلوم،  اثببراء  عمل  ور�شات  المنهجية،  فعاليات 
ال�شاحر  مببرايببا،  �شريك  منها  متنوعة  وبببرامببج  �شباحة 
كما  البالونات.  ورجببل  ال�شابون  وفقاعات  ميكي  رائببف، 
االطفال  ومتتع  كريف  م�شروع  املميز  الرنامج  يف  و�شارك 
"�شيلح". بببرنببامببج  مببن  الببببباد  معرفة  لبببرواد  قمة  بببيببوم 

يفتتحان  الجماهريي  واملركز  شفاعمرو  بلدية 
شفاعمرو ألطفال  مجاني  صيفي  مخيم  أك��ر 

اعادة  االخببرية  البلدي  املجل�س  جل�شة  يف  عنبتاوي  امني  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  قرر 
اال�شبوع  البلدية  رئي�س  قام  ان  بعد  القرار  هذا  وياأتي  البلدية.  مبنى  اىل  اجلباية  ق�شم 
اأخطاء  حببول  املواطنني  من  �شكاوى  تلقيه  بعد  اجلباية  اإجبببراءات  بوقف  املا�شي، 
االخطاء. تببكببرار  ومنع  العمل  الية  بحث  بهدف  ا�شبوع  ملببدة  وذلببك  احلببجببوزات  يف 
اخلببدمببة  تببلببقببي  مببن  ولتمكينهم  املببواطببنببني  لببراحببة  البببببلببديببة  رئببيبب�ببس  قببببرار  يبباأتببي 
ق�شم  تببرمببيببم  البببقبببرار  هبببذا  عببلببى  البببببلببديببة.ويببرتببب  دار  وهبببي  واحببببد  مببكببان  يف 
واملببواطببنببني.  الق�شم  متطلبات  يببائببم  لببكببي  البببببلببديببة  مبنى  يف  املببتببواجببد  اجلبببببايببة 
كافة  مببع  والتوجهات  ال�شكاوى  مو�شوع  ودرا�ببشببة  بحث  اخلمي�س  يببوم  ومت  كما 
اإعادة  اجلل�شة:"  يف  البلدية   رئي�س  اأكد  وقد  والبلدية،  اجلباية  �شركة  من  امل�شوؤولني 
براحة  نهتم  الأنببنببا  جببًدا  مهمة  خطوة  هببي  �شفاعمرو  بلدية  مبنى  اىل  اجلباية  ق�شم 
التي  التجربة  بعد  القرار  هذا  وياأتي  وجه  اف�شل  على  اخلدمات  بتقدمي  ونهتم  املواطن 
امتام  يف  املواطنني  على  للت�شهيل  ال�شكان  قبل  من  والتذمر  ال�شكاوى  وبعد  خ�شناها 
للمواطنني". وهام  و�شروري  مّلح  امر  هذا  الن  باجلباية،  يتعلق  ما  بكل  اجراءاتهم 
عليه  ما  دفع  مواطن  كل  واجببب  دائما،  به  طالبنا  ما  ونكرر  نوؤكد  املنا�شبة  هذه  ويف 
خ�شارة  عدم  و�شمان  وحت�شينها  اخلدمات  تقدمي  من  لنتمكن  وم�شتحقات  ديببون  من 
امليزانيات من الوزارة علما بان احل�شول على هذه امليزانيات م�شروطة بن�شبة اجلباية.

رئيس بلدية شفاعمرو يقرر اعادة 
البلدية  مبنى  اىل  الجباية  قسم 

�شبكة  خببال  مببن  �شفاعمرو   بلدية  فعاليات  حتولت 
من  وبببدعببم  ال�شبيبة  ووحبببدة  اجلماهريية  املببراكببز 
وال�شباب،  املجتمع  ادارة  ق�شم  املببعببارف  وزارة 
اأحياء  خمتلف  يف  نحل  خلية  اإىل  احلببايل  ال�شهر  خببال  
الربية  يف  حتببديببات  بببرنببامببج  �شمن  وذلبببك  املببديببنببة 
. �شفاعمرو  يف  مببرة  الأول  ينطلق  الببذي  الامنهجية، 

الن�شاطات  جمببال  يف  نوعية  نقلة  اإىل  الرنامج  يهدف 
الرامج  هذه  مثل  تعزيز  بهدف  الامنهجية  والفعاليات 
برامج  الإدخبببال  باالإ�شافة  وال�شبيبة،  االأطببفببال  بببني 

لكافة  وعبب�ببشببريببة  حببديببثببة  ودورات 
تطوير  اإىل  ت�شعى  الببتببي  االأجبببيبببال، 
التعبري  على  والقدرة  الذاتي  االإبداع 
املببواهببب  �شقل  بببهببدف  واملبب�ببشبباعببر، 
باالإ�شافة  الفردية،  والقدرات  الفنية 
عببدد  واكببتبب�ببشبباف  احلبببواجبببز  لك�شر 
طابنا. يف  الببكببامببنببة  املبببواهبببب  مببن 

الببرنببامببج يببخببدم طببباب وطببالبببببات 
من  عببببدد  يف  ومببببببوزع  �ببشببفبباعببمببرو 
مثل  �شفاعمرو  يف  طفل  كل  اإىل  الو�شول  بهدف  االأماكن  
اجلماهريي. واملركز  اجلماهريية  املدار�س  و  القلعة 

برنامج  افببتببتبباح  ومبببع  احلببببايل  البب�ببشببهببر  ببببدايبببة  مبببع 
دورات  التالية،  بببالببدورات  االنببطبباق  مت  التحديات 
ب�شكل  الببفببراغ  وملئ  الببهببوة  جل�شر  والببطبباب  لبباأهببايل 
اأربببع  يف  ميخائيل  برنامج   ، ال�شطرجن  دورة  فعال، 
واحلياكة،  التطريز  دورة  الكابويرا،  دورة  مواقع، 
دكتورز،  اك�شرا  اأويل،  اأ�شعاف  اخلطابة،  فن  دورة 

الرامج. من  وغريها  افببام  ت�شوير  القتالية،  الفنون 
لكل  الكبري  ال�شيفي  املخيم  افتتاح  الطاب  وينتظر 
املدار�س:   يف  تفعيله   �شيتم  والببذي  �شفاعمرو،  طاب 
 23 تاريخ  من  "د"  واالبتدائية  الكاثوليك   ، "اأ"  العني 
القادم. اآب  �شهر  من  الببرابببع  حتى  احلببايل  ال�شهر  من 
ال�شاد�س  حتى  الثالث  ال�شفوف  لطاب  معد  املخيم 
االبتدائي، املخيم يت�شمن �شل�شلة من الن�شاطات العلمية 
والتعليمية حيث تعرف الطاب من خال الفعاليات على 
تقنيات حديثة يف ظل العوملة واإدراك طابنا يف �شلم التقدم .

الفعاليات مر�شدين مهنيني وخمت�شني  تنفيذ  يقوم على 
ال�شبيبة.  وحببدة  يف  ال�شباب  الببقببادة  جمموعات  ومببن 
�شكر  ال�شبيبة  وحببدة  مدير  يو�شفني  �شابر  اال�شتاذ 
واملتوا�شل  املببادي  دعمها  على  البلدية  ادارة  بببدوره 
تفعيل  يف  تعاونها  على  اجلماهريي  املببراكببز  و�شبكة 
الفعاليات  اهداف  اأهمية  على  واأكد  الفعاليات،  واإجناح 
مركز  يف  الطالب  و�شع  حول  تتبلور  التي  واملخيمات 
اأن  يو�شفني  واأ�شتطرد  الن�شاطات.  ومببركببز  احلببدث 

العطلة ال�شيفية طويلة ونحن ن�شعى يف وحدة ال�شبيبة 
الربوية،  االأطببر  اإيجاد  خببال  من  العنوان  نكون  اأن 
الفراغ  وملئ  العطلة  يف  وبناتنا  اأبناءنا  حتببوي  كي 
يف  والتعليم  للرفيه  اخلببروج  لطابنا  فر�شة  واإعطاء 
ملثل  االن�شمام  والطاب  االهببايل  كافة  ندعو  واحببد.  اآن 
ايجابي. ب�شكل  الفراغ  وقت  وا�شتثمار  الن�شاطات  هذه 

رئي�س البلدية ال�شيد امني عنبتاوي قدم التهاين للطاب 
البلدية  روؤيببة  على  واأكببد  ال�شيفية  العطلة  مبنا�شبة 
للطاب  بالتحديات  مليء  مثمر  برنامج  بو�شع  فيها 
حيث  االأوىل  للمرة  �شفاعمرو  بلدية  تتبناه  والبببذي 
طاب  لكافة  تربوية   اأطر  توفري   اإىل  الرنامج  ي�شبو 
الهائل من  الكم  هذا  ان   . اأعمارهم  اختاف  املدينة على 
خللق  يهدف  االهبببداف،  متعددة  والببرامببج  البببدورات 
اأجندة تربوية، كي ن�شاهم يف بلورة �شخ�شية كل طالب.

كببمببا وطبببالبببب رئببيبب�ببس البببببلببديببة االلبببتبببفببباف حببول 
هببببذه البببرامبببج الببغببنببيببة وا�ببشببتببثببمببار املببيببزانببيببات 
الببرنببامببج. لببهببذا  �ببشببفبباعببمببرو  بببلببديببة  تكر�شها  الببتببي 

فعاليات بلدية شفاعمرو وشبكة املراكز الجماهريية ووحدة الشبيبة تنطلق تحت عنوان "صيفت ع كبري"



شفاعمرو
حي امليدان 

053-7772147

₪ 110

طني

كبري

₪ 90

رمل

كبري

₪ 90

سمسم

كبري

₪ 40

دبق 

كراميكا

₪ 35

لوح 

جبصني

₪ 230

دهان 

سوبر كلري

امكانية

رشاء حديد 

العامر يف 12 

قسط بالشيكات 

وبدون فائدة

كام

وتجدون لدينا

كل أدوات السباكة 

(مواسري) بأسعار

مدهشة

B . S

مواد بناء بهاء طارق منر ويارس نزال
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ببببباإدارة  "ب" �ببشببفبباعببمببرو،  الببثببانببويببة  املببدر�ببشببة  تببوجببت 
من  عبببدد  بتتويج  الببدرا�ببشببيببة  ال�شنة  مقبل  عببلببي  املببربببي 
طببابببهببا ببب�ببشببهببادات متببيببز وتببفببوق بببعببدة جمبببباالت منها.

لواء  يف  الببوحببيببدة   العربية  وهببي  املدر�شة  �شاركت  حيث 
فقط. مدر�شة   20 بني  من  "רמזור"  مب�شروع  ال�شمال 

 3 منذ  وتبنيه  امل�شروع  وت�شجيع  بدعم  مقبل  علي  املدير   
االكادميي  املعهد  من  تقدير  �شهادة  على  وح�شل  �شنوات، 
ومرافقة  توجيه  يف  املبذولة  جهوده  على  "التخنيون" 
ايوب ومنار �شحاده من�شور، حيث  املربيتني كنار  وت�شجيع 
ثاث  لتعلمهم  وذلببك  التخنيون  من  �شهادة  اي�شا  ا�شتلمتا 
وحدات   5 لتدري�س  توؤهلهما  بدورها  التي  باملعهد،  �شنوات 
امل�شتوى. بنف�س  متدربني  مرافقة  من  ومتكنهما  ريا�شيات 

פרוייקט  ب"  مببتببفببوقببة  طببالبببببة   11 ا�ببشببركببت  كببمببا 

)الطالبات  �شخنني"  "كلية  قبل  من   "500 מצטיינות 
عمرية،  ر�شا  حمادي،  رنني  حببوراين،  رزان  حليحل،  افنان 
ابو  زهببراء  حبباج،  نيكول  زعبببرورة،  غفران  حم�شن،  ا�شراء 
جببرادات(. وغزالة  العا  ابو  اني�شة  جببرادات،  رونق  العا، 
حببيببث يببقببدم هبببذا املبب�ببشببروع الببدعببم عببلببى ثبباثببة مببراحببل:  
عند  وتببدعببمببهببن  لببلببطببابببات  جمببانببيببة  ب�شيخومري  دورة  
التعلم  فببرة  كل  خببال  االكادميية  باملوؤ�ش�شات  التحاقهن 
العمل. ل�شوق  لببلببخببروج  يوؤهلونهن  النهاية  ويف  كلها، 
ومببببن �ببشببمببن اجنبببببببازات املبببدر�بببشبببة، مت ا�ببشببتببيببعبباب 5 
פריפריה  "מצטייני  ملبب�ببشببروع  مببتببفببوقببني،  طببباب 
ايوب،  ن�شال  )الطاب  תל-אביב".  באוניברסיטת 
�شواعد(. ومببروة  بببدارنببه   �شفي،علي  حممد  كتاين،  ريهام 
تفوق  �شهادة  على  ح�شا  قد  متفوقني  لطالبني  باالإ�شافة 
�شموئيل  ال�شيد  املببعببارف   وزارة  عببام  مدير  مببن  وتقدير 
كتاين(. هديل  والطالبة  ايوب  ن�شال  الطالب   ( وهما  اأبببوّاب 
اأما يف مو�شوع الريا�شيات، ح�شل 5 طاب على �شهادة تقدير من  
"נחשון" بالريا�شيات، حيث تعتر مدر�شتنا ومدر�شة اخرى 
�شنوات.   4 منذ  امل�شاركة  الوحيدتان  املدر�شتان  ب�شفاعمرو، 
)الطاب نادين خطيب، دعاء نفاع، اأ�شماء داهود و�شلوى بهيج.
وعببلببيببه تببوجببه مببديببر املبببدر�بببشبببة االأ�بببشبببتببباذ عببلببي مقبل 
بببالببتببهببنببئببة لببلببطبباب املببتببفببوقببني �ببشببكببر كبببل مبببن �ببشبباهببم 
ببببهبببذا البببنبببجببباح مببببن طببباقبببم املببعببلببمببني واملبببعبببلبببمبببات.

والتفوق  بالتميز  باإلنجازات  حافل  اختتام 
الثانوية "ب" يف شفاعمرو املدرسة  لطالب 

 36 مبرور  االحتفال  مبنا�شبة  مقاال  برمان  هينمان  ياعيل  التغذية  اخ�شائية  ن�شرت 
العربية  البلدات  بع�س  يف  عليها  يطلق  التي   ، املطاطية  احللوى  ت�شويق  على  عاما 
وحببذرت    ، اجللد"  حلويات   " او   " حيايا   " او   ،  " حا   " او    ،  " حوايج   " ا�شم 
ن�شرته  الذي  املقال  ، وجاء يف  مقالها من خماطر وا�شرار هذه احللويات  الكاتبة  يف 
بع�س  يف  اجِلَلد  با�شم  واملعروفة  املنّوعة،  االأ�شكال  ذات  امللّونة  احللوى،  اأّن   "
"ت�شّر  " االأفاعي" او غريها،  االأطفال وحتمل �شكل  املناطق يف بادنا، والتي يرغبها 
 . البحر"  �شرطانات  من  بقايا  وري�س  وفحم  كاز  بقايا  داخلها  يف  وحتتوي  بال�شحة 
وا�شافت اخ�شائية التغذية :" ان هذه احللوى التي حتمل األوانا زاهية امللّونة باأ�شباغ 
الطعام جتذب اأنظار االأطفال، هذه ال�شريحة احل�شا�شة بطبيعة احلال ل�شبغات الطعام 
اأكر من الكبار. وامل�شكلة اأّن هذه االأ�شباغ م�شدرها خارجي ولي�شت من مكّونات الطعام 
ويف حاالت عديدة هي غري �شحّية ومن املمكن اأن ت�شر بال�شّحة اأو حّتى اأن ت�شّبب ال�شرطان

الجلد  ح���ل���وي���ات  م���ن  اح�������ذروا 
"ح����ي����اي����ا"  )ع����اي����ن����وا ال�����ص�����وره(
وفحم  ك���از  ب��ق��اي��ا  داخ��ل��ه��ا  يف  ت��ح��ت��وي 
البحر س��رط��ان��ات  م���ن  وب��ق��اي��ا  وري����ش 

اغلى  اطفالكم   مغريات  تصنع  م��واد  اي  م��ن 
ال  وص���اع���دا  االن  م���ن  ؟؟؟؟!!!!  ت��م��ل��ك��ون  م���ا 
جميعًا تعرفوا  لكي   .. نعرف  نكن  ل��م  تقولوا 

اأ�بببشبببببببح بببباالإمبببكبببان 
ال�شواطئ  اىل  الذهاب 
مببن  خبببببببوف  دون 
لببب�بببشبببعبببات قبببنببباديبببل 
اأ�شراب  فبباإّن  البحر، 
التي  البحر  قببنبباديببل 
اجببتبباحببت �ببشببواطببئ 
يقارب  ما  قبل  الباد 
�شابحة  تركتها  ال�شهر 
ببببباجتبببباه لبببببببنبببان و�ببببشببببوريببببا وتبببركبببيبببا وقببببر�ببببس . 
ال�شهر  يببقببارب  مببا  قبببببل  الببببباد  اىل  و�ببشببلببت  وقببببد   هبببذا 

البحر  �ببشببواطببئ  مببن  قببادمببة  البحر  قببنبباديببل  مببن  اأ�ببشببراب 
دخببول  مببع  املببيبباه  �شخنت  حببيببث  اجلببنببوبببّيببة  ببط  املببتببو�ببشّ
�شواطئ  عببر  البببببحببر  قببنبباديببل  ف�شبحت  ال�شيف  ف�شل 
. وقببر�ببس  وتببركببّيببا  و�ببشببوريببا  لبنان  نحو  مّتجهه  الببببباد 
مبحاذاة  البحر  قناديل  من  كبري  �شرب  يومها  �شوهد  وقد 
حوايل  بعد  على  مر  مائة  طول  على  واأمتد  اأ�شدود  �شاطئ 
قناديل  مببن  االأكبببر  الكم  وكببان   ، ال�شاطئ   مببن  كيلومر 
من  واخلالية  اجلنوبية  الباد  �شواطئ  يف  �شوهد  البحر 
كما   ، ونيت�شنيم  واأ�شكلون  اأ�شدود  مثل  االأمببواج  كوا�شر 
التحذيرات،  رغم  ال�شباحة  اآثروا  ممن  كبري  عدد  وا�شتكى 
الباد  مببن  املختلفة  ال�شواطئ  يف  القناديل  ل�شعات  مببن 

ق��ن��ادي��ل ال��ب��ح��ر ت���غ���ادر ش���واط���ئ ال���ب���الد!!

اىل  الهادفة  ن�شاطاتها  يف  املبببرور  �شرطة  موا�شلة  اطببار  يف   
خال  من  الباد  طرقات  على  العامة  ال�شامة  م�شتوى  تعزيز 
واملخالفات  التجاوزات  وبالذات �شد  املكثفة  موا�شلة حماتها 
قبل  من  القيادة  م�شاألة  ي�شتمل  ومبا  اخلطورة  بالغة  املرورية 
ا�شا  رخ�شة  على  يح�شلوا  مل   من  او  الرخ�شة  م�شحوبي 
م�شحوب  �شائق   2100 على   القب�س  القاء  تخللها  والتي   ،
موؤخرا  مت  اجلبببباري،  االول  عببام  الن�شف  خبببال   الرخ�شة 
من  اآخببر  كبري  عببدد  �شبط  لل�شرطة  متوا�شل  ن�شاط  وخببال 
وعلى  املفعول  �شارية  قيادة  رخ�شة  حيازة  دون  ال�شائقني 
: ال�شرطة  عببن  �ببشببادر  بيان  ووفببق  للح�شر  ال  املببثببال  �شبيل 
ابيب  تل  يافا  من  عاما   57 �شاحنة  �شائق  على  القب�س  *القاء 
وحيث  ابيب  تل  مبنطقة  ايالون  الطرقات  حمببور  على  وذلببك 
4 اعوام وانه مت �شحب  تبني انه م�شحوب الرخ�شة منذ نحو 
ال�شرطية طالًبا  اىل  باملا�شي  متوجها  13 مرة  قيادته  رخ�شة 
الراأفة يف حاله وحالته وعدم جره اىل متاعب و�شعوبات اخرى 
    *ويف �شمال الباد مت �شبط �شائق  �شيارة على �شارع رقم 70  

باملقطع ما بني الياكيم ومفرق يوكنعام ، �شائق من �شكان تل ابيب 
يافا باخلم�شينات من عمره وهو يقود ب�شرعة فاقت نحو 117 كلم 
عن القدر امل�شموح فيه هناك ، واالأدهى من ذلك  تبني ان رخ�شة 
قيادته غري �شارية املفعول منذ 16 عاما واىل كل ذلك مت اعتقاله 
والتحرز على �شيارته وحتويله للتحقيقات اجلارية مع العزم 
على التقدم �شده يف الئحة اتهام  الحقة باإجراءات م�شتعجلة.

عارة  وادي  الطرقات  حمول  قرب    6 رقم  �شارع  على   ، كذلك 
�شيارة   �شائق  على  القب�س  القاء  مت  ال�شمايل  باملثلث  عريون   -
ادانته   متت  قد  كان  انه  تبني  الببذي  الفحم  ام  من  عاما(   38(
متجاوزا  الرخ�شة  م�شحوب  وهببو  قيادته  عن  الفائت  العام 
رخ�شة  ان  ومببع  هناك  ال�شارع   يف  �شيارات  بطريقه  جمتازا 
ب�شجن  املفعول  �شاري  م�شروط  وافبببراج  م�شحوبة  قيادته 
ن�شف عام �شده عن  قيادته وهو م�شحوب الرخ�شة ، معتذرا 
وظروفه.  مراعاته  طالًبا  باخلطاأ  معرفا  ال�شرطة  افراد  امام 
طلب  مببع  اعتقاله  ومت  ال�شائق  �ببشببيببارة  على  الببتببحببرز  ومت 
اجلارية". التحقيقات  ذمببة  على  الحقا  اعتقاله  فببرة  متديد 

آالف السائقني يف البالد يقودون دون رخص قيادة

اقيمت يوم اجلمعة املا�شي، وللمرة العا�شرة 
الفل�شطينية- احلرية  م�شرية  التوايل،  على 

بالقرب من  النفق،  اال�شرائيلية بجانب حاجز 
بيت جاال يف ال�شفة الغربية مب�شاركة ع�شرات 
اليهود والفل�شطينيني يف م�شرية �شد االحتال.

القائمة  رئي�س  عبببودة  اأميبببن  الببنببائببب  وقبببال 
امل�شرية:" نحن  ختام  يف  خطابه  يف  امل�شركة 
رغم  بقي  الببذي  الفل�شطيني  ال�شعب  ابببنبباء 
النكبة و�شيا�شات التهجري، يحاولون ال�شغط 
االحتال  ق�شايا  عببن  نتحدث  ال  لكي  علينا 
الفل�شطيني،  ال�شعب  ق�شايا  نببرك  ولببكببي 
املعركة  يف  وزننا  كل  ن�شع  ان  نعدكم  نحن 

مبببن اجبببل انبببهببباء هبببذا االحبببتبببال املببجببرم.
اوال  اأ�شا�شيني:  بعاملنينْ  االحببتببال  ينتهي 
االحتال  حتت  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شال 
التي  الدولة  يف  العام  الببراأي  الثاين  والعامل 
متببار�ببس االحببتببال يف هببذا املببجببال نبببببداأ من 
ذلك  بعد  الببعببرب  املببواطببنببون  هببم   20%
اليهودي  املجتمع  من   35% جنند  ان  علينا 
انف�شنا  نعزل  لن  االغلبية،  لنكون  اال�شرائيلي 
و�شن�شع  ق�شيتنا  هببذه  الق�شية  هببذه  مببن 
املجرم." االحببتببال  هببذا  لننهي  وزنببنببا  كببل 

اخلببطبباب  كببل  عودة:"  الببنببائببب  وا�بببشببباف 
للمحافظة  باالنف�شال  يطالب  الذي  ال�شيا�شي 
عن�شري.  خطاب  هو  يهودية"  "اأغلبية  على 
باال�شا�س  الفل�شطينية  الدولة  اقامة  مع  نحن 
تقرير  يف  احلببق  الفل�شطيني  لل�شعب  الن 
م�شريه. يف اليمني يحاولون عزلنا عن الق�شية 
الفل�شطينية اال ان هذه املحاوالت لن تنجح."

*خ������الل م���س���رية م��ن��اه��ض��ة االح���ت���الل
ع������ودة: م���ح���اوالت ال��ي��م��ني ل��ع��زل��ن��ا عن 
ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل����ن ت��ن��ج��ح*
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قليلة  اأ�ببشببهببر  قبببببل  �شفاعمرو  تببببباركببت 
وم�شتقاتها  اللحوم  لبيع  جديد  مبركز 
عنبتاوي  عماد  حمل  امل�شنع"   "دكان 
�ببشببابببًقببا بببجببانببب اليبببت مبباركببت ببباإدارتببه 
اجلببببديببببدة وعبببمبببالبببه البب�ببشببفبباعببمببريببني 
. والببداين  للقا�شي  املعروفني  املحرفني 
املمتع  بالعر�س  الدكان  هذا  ويتميز  هذا 
للحوم الطازجة يومًيا، تبهر االأنظار وتفتح 
اللحوم مبا�شرة  ال�شهية، حيث ت�شل هذه 
من مزارع العائلة يف جبال طوبا الزجنرية 

. امل�شتهلك  اىل  ثم  البلدي ومن  امل�شلخ  اىل 
هذا وقد حاز املحل خال فرة وجيزة  على 
املدينة  �شكان  من  املئات  ور�شا  اعجاب 
واخلببروف  العجل  حلوم  من  يعر�شه  ملا 
حيث  الزكيةو  الدجاج  وحلببوم  الطازجة 
تعاقدت معه كبار مطاعم البلد من املطعم 
�شفاعمرو. ومنتزه  والبب�ببشببرايببا  االأهببلببي 

واال�شتمتاع  الدكان  لزيارة  مدعوون  انتم 
الطرية،  الببلببحببوم  اأنببببواع  واألببببّذ  ببباأطببيببب 
حملية  وتربية  باإنتاج  ال�شحية  الطازجة، 

خالل  من  ومنتجاتها  اللحوم  بأفخر  تتبارك  شفاعمرو 
ماركت الي��ت  بجانب  الكنيس  ظهر  حي  املصنع"  "دك��ان 
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يف اأم�شية ثقافية عّز نظريها وو�شط ح�شور غفري ومميز 
من حيفا وف�شوطة واملثلث واجلليل وال�شمال، مبا فيه 
يوحنا  قاعة  به  ازدحمت  اأدبية،  وقامات  دين  رجاالت 
اأقام   ،29.06.2017 اخلمي�س  يوم  حيفا  يف  املعمدان 
االأرثوذك�شي  امللي  املجل�س  برعاية  الثقايف  حيفا  نادي 
الوطني يف حيفا، اأم�شية اإ�شهار كتاب "ما�شيات" لاأ�شتاذ 
الدكتور حامت عيد خوري ابن قرية ف�شوطة املقيم يف حيفا.
فافتتح  عبادي  ح�شن  املحامي  بداية  ة  املن�شّ اعتلى   
بعيد  تهنئته  ومببقببدمببا  باجلمهور  مرحبا  االأمبب�ببشببيببة 
فببوؤاد  املحامي  حتية  بعدها  بببّلببغ  ثببم  املبببببارك  الفطر 
ح�شوره.  تعذر  الببذي  الببنببادي،  رئي�س  نببقببارة،  مفيد 
معلَنة  اأم�شية  ون�شخ"  "نقل  لظاهرة  بعدها  تطرق 
النادي  ا�شطّر  ما  اأخببرى  الأماكن  بالكامل  وبرناجمها 
عنهما. معلنا  كان  اأم�شيتني  اإبطال  االأخببرية  الفرة  يف 

اأ�بببشببباف ببببباأن البببنبببادي اأ�ببشبببببحببُقببدوًة ُيببحببتببذى بها 
املببحبباوالتببالبببببائبب�ببشببة  يف حببيببفببا وخبببارجبببهبببا رغببببم 
لببعببرقببلببتببه ومببقبباطببعببتببه مببببن حببيببفببا وخبببارجبببهبببا.
الببنببادي  اأن  االإ�ببشبباعببات،  بع�س  عببلببى  ردا  ذكبببر  كببمببا 
ي�شرط  ولبببن  ومل  مبب�ببشببارك  اي  مببن  يطلب  ولبببن  مل 
مبب�ببشبباركببة اي مبببببدع بببدفببع مبببببلببغ مببببادي اأيببببا كببان 
املقبلة. االأم�شيات  برنامج  بعر�س  وختم  للنادي. 
لغته  وجزالة  حرفه  باأنيق  فتوالها  االأم�شية  ِعرافة  اأما 
فا�شتهل  عطاهلل  �شهيل  الكاتب  االأ�شتاذ  اأ�شلوبه  ولباقة 
كلمته عن ما�شيات د. حامت بقوله: " من منجمه الذهبي 
وطن  اأو  الوطن  ما�س  ياأتينا  مببداده  بحر  زرقببة  ومببن 
واحدة  عائلة  حامت  يجمعنا  الوطن  بيوت  ويف  املا�س 
اخلالق  اأوقبباف  من  وقببف  الدين  اأن  موؤمنة  متما�شكة 
العامل. لي�شلح  اأنف�شنا  ن�شلح  اأن  وعلينا  جاله"  جل 
علي  االأ�شتاذ  للمربي  م�شاركة  كانت  املداخات  باب  يف 
حيث  ودالالتها  الغاف  للوحة  بداية  فاأ�شار  عببدوي، 
الثاث  ال�شماوية  الديانات  اإىل  ترمز  الثاثة  ال�شبابيك 
لكل  حامت  د.  كتب  فقد  امل�شمون  يف  اأما  بينها.  والتاآخي 
�شرائح جمتمعنا بل وتابع يف ر�شم التغريبة الفل�شطينية 
ومعاناة ال�شعب الفل�شطيني. وقد تناول موا�شيع عدة 
ومو�شوع  االأهلية  املدار�س  التعليم،  منها  املجتمع  تهم 
ملو�شوع  فخ�ش�شها  الكبرية  امل�شاحة  اأمببا  املخرة. 
العطاء واحلث على عمل اخلري فقد ر�شد د. حامت  ريع 
الكتاب ملوؤ�ش�شة بيت النعمة وهو خري مثال على العطاء.
ملكة  ببببزمبببام  اأمببب�بببشبببك  قبببد  املببببوؤلببببف  اأن  وتببببابببببع، 
البببلبببغبببة فبببجببباءتبببه البببعبببرببببيبببة مبببنبببقبببادة طببّيببعببة.

ال�شرية  من  كجزء  الكتاب  عدوي  االأ�شتاذ  �شنف  وقد 
رائع. ب�شكل  واملكان  الزمان  فيه  وظف  ملوؤلفه  الذاتية 
جاء  مطر  فكتور  للمحامي  قيمة  ثانية  مداخلة  ويف 
املواقف  واأجببمببل  اأروع  بعقله  يختزن  حببامت  د.  اأن 
حببامت  ود.  روحبببه  االنبب�ببشببان  ف�شحنة  االإنبب�ببشببانببيببة، 
املتزنة. الببعببارفببة  احلببازمببة  املببرحببة  البببروح  �شاحب 
عمل على تذليل ال�شعاب من اأجل رفع راية العلم ور�شد 

مواقف وجتارب اإن�شانية يف اأزمنة خمتلفة يف 
م�شرية حياته ملجتمعنا الفل�شطيني يف الداخل.

وقبببد عببببّرى املببجببتببمببع مبببن ورقببببة الببتببوت 
ال�شغرى. االأنببا  من  الفرد  اإخببراج  حمبباوال 

اأن  مطر،  املحامي  اأ�شاف  االأ�شلوب،  وعن 
املتدحرج  الرابط  اأ�شلوب  ا�شتعمل  املوؤلف 
عديدة.  فكرية  م�شاحات  اإىل  عرها  فاأخذنا 
الكبري  احببرامببه  ن�شت�شف  كتاباته  ومببن 
االرتقاء  اأجببل  من  لنتكاتف  يدعو  للقراء، 
مرجعا  حتما  �شتكون  ومقاالته  مبجتمعنا 
ال�شنني. من  القادم  يف  اجتماعيا  تاريخيا 

لاأ�شتاذ  فببكببانببت  الببثببالببثببة  املببداخببلببة  اأمبببا 
للفنان  حتببيببة  بببدايببة  فببوجببه  فببببوراين  فتحي  املببربببي 
املبببببببدع حبببببيببب نبببببيببه خببببوري عببلببى ريبب�ببشببتببه التي 
بعدها  تابع  الببغبباف.  يف  املا�شية  الفاترينا  اأبببدعببت 
منها  نذكر  برقيات  �شكل  على  قدمها  التي  مداخلته 
وان�شيابها  ب�شا�شتها  تت�شف  احلامتية  العبارة  اأن 
قبببد ت�شرف  الببتببي  البببزخبببارف  بببعببيببدا عبببن  الببنبباعببم 
الكاتب.  يق�شده  البببذي  النبيل  املعنى  عببن  الببقببارئ 
وهبببو يببلببتببزم الببدقببة الببعببلببمببيببة يف انببتببقبباء االألبببفببباظ. 
البببطبببرائبببف والبببببنبببببوادر كبببانبببت مببببثببباببببة مببقبببببات 
ومبب�ببشببهببيببات اأكببب�بببشبببببببت البببنببب�بببس مببببذاقببببه املببمببيببز.
جاذبية. له  اأ�شافت  الن�شو�س  اأح�شاء  يف  املفارقات 

روح الفكاهة والدعابة وخفة الظل ف�شا عن امل�شامني 
الهادفة اأعطت متعة اأدبية فزادت ال�شغف ملوا�شلة القراءة .
وعببببببن الببببببوفبببببباء واالنبببببتبببببمببببباء فبببببببباإن البببكببباتبببب 
. فببب�بببشبببوطبببة  قببببريببببة  راأ�ببببببشببببببه  ملببب�بببشبببقبببط  ويّف 

احلديقة  يف  ح�شور  لهما  االأرز  ببباد  مببن  وقببامببتببان 
علمني  مع  واحببدة  خيمة  حتت  يقف  فببراه  احلامتية 
الرا�شي. و�شام  عبود  مببارون  وهما  بببارزيببن  اأدبببيببني 
فاأمتعَت. فبباأبببدعببَت  كتبَت  لقد  للكاتب  قببائببا  وخببتببم 

تبببببباه الببب�بببشببباعبببر �ببببشببببحببببادة خبببببببوري الببببزجببببال 
ببببفبببقبببرة زجبببلبببيبببة اأثبببببببببارت حبببمبببا�بببس اجلبببمبببهبببور.

وعن موؤ�ش�شة بيت النعمة التي ر�شد د. حامت ريع الكتاب 
�شحادة  جمال  ال�شيد  العام  ملديرها  الكلمة  كانت  لها  
فتحدث عن املوؤ�ش�شة وطبيعة خدمتها ل�شرائح املجتمع. 
ال�شعيف  نبب�ببشبباعببد  اأن  هببي  الببوطببنببيببة  اأن  واأردف 
بال�شعارات  الوطنية  ولي�شت  ليقوى  بيده  ونبباأخببذ 
اجلزيل  �ببشببكببره  عببن  فببعببر  ال�شيا�شية  واخلببطببابببات 
م�شركة  هببي  الببتببي  ومبببببادئببه  عطائه  على  حببامت  لببد. 
وتقدير.  �شكر  درع  لببه  وقبببدم  النعمة  بيت  لر�شالة 
اأما الكلمة اخلتامية فكانت ل�شاحب االأم�شية املحتفى به 
التي  واملواقع  وال�شحافة  احل�شور،  بدوره  �شكر  الذي 
قامت بن�شر مقاالته الق�ش�شية التي جاءت يف الكتاب وخ�س 
احليفاوية،  "املدينة"  و  ال�شحف:"االحتاد"  بالذكر 
و"االأخبار"الن�شراوية،و�شحيفة  العرب"  "كل 
 . ية عمر ل�شفا ا " م ل�شا ا "
وتطّرق للدور الريادي لنادي حيفا الثقايف وخ�س بالذكر 
عبادي  ح�شن  ،املحامي  نقارة  فببوؤاد  املحامي  رئي�شه 
والنا�شطة الثقافية خلود فوراين �شرية التي تقوم بتوثيق 
ن�شاط النادي وتعميمه على و�شائل االإعام من �شحافة 
ومواقع ، كما و�شكر كل من�شاعد يف اإ�شدار الكتاب بحلته 
اجلميلة، وتطرق لت�شمية الكتاب "ما�شّيات" الأنها ُكِتبت 
يف �شنة يوبيله املا�شي، وحتدث عن �شريورة الكتابة وما 
دفعه اإليها وقراأ بع�ًشا من ن�شو�شه التي اأمتعت احل�شور.

لوال  للح�شور:  تقديره  عببن  جميل  تعبري  يف  وختم   
كان  ملببا  الببقببّراء  ولبببوال  مبب�ببشببرح،  كببان  ملببا  امل�شاهدين 
اأم�شية. كببانببت  ملببا  لببوالكببم-  احلبب�ببشببور-  ولبببوال  اأدب 

األخبار

عيد  حاتم  بالدكتور  يحتفي  الثقايف  حيفا  ن��ادي 
"ماسيّات" كتابه  وتوقيع  إشهار  أمسية  يف  خ��وري 

باأعقاب حوادث عدة للتحر�س اجلن�شي اأ�شدرت ال�شرطة 
ا جاء فيه :"ت�شتمر ال�شرطة مبكافحة جرائم  بياًنا خا�شً
االعتداءات اجلن�شية واال�شتغال العاطفي والتحر�شات 
واال�شاليب  واال�شكال  امل�شميات  مبختلف  اجلن�شية، 
االطفال  بحق  وبببالببذات  واحبببدة،  والنتيجة  والببطببرق 
القيام  ي�شمل  مبا  عاًما(،   18 جيل  )حتى  والقا�شرين 
ذكور  والقا�شرين،  االطفال  بني  ما  جن�شي  بات�شال 
يف  االخببري  تقدم  يتخللها  وقد  بالغ،  و�شخ�س  وانبباث، 
من  خمتلفة  وغريها  منحطة،  مهينة  جن�شية  مفاحتات 
يف  �شحاياه  وا�شتغال  اجلن�شية  رغباته  اإر�شاء  اجل 
تعتر  التي  "البيدوفيليا"  جرمية  وهي  اال  االباحية، 
و�شط  تف�شت  وقد  وقعا،  وا�شدها  اجلرائم  اخطر  من 
الظاهرة  العربي،  جمتمعنا  حتى  لت�شل  املجتمعات 
امل�شتهي  )البيدوفيل  املتحر�س  خالها  يقوم  التي 
واإزالة  وعورته  التنا�شلية  اأع�شائه  بك�شف  لاأطفال( 
خا�شة  ج�شدية  وماطفة  مام�شة  ويف  وثيابه  ماب�شه 

بذيئة  فا�شحة  باألفاظ  والتلفظ  التل�ش�س  ت�شتمل  قد 
وحتى ممار�شة العملية اجلن�شية كاملة واالغت�شاب ". 
تبادل  اجلرائم  هذه  ت�شمل  وقد  البيان:"هذا،  وي�شيف 
�شور وافام او م�شاهد ذات طبيعة اباحية او م�شمون 
االجتار  وحتى  تداولها  ثم  ومن  ال�شحايا  مع  جن�شي 
فيها من قبل افراد وحتى جمموعات جمرمني منحرفني، 
جهدا  ياألون  ال  والذين  اأمامهم،  يقف  اخاقي  رادع  ال 
باالأطفال  وبببالببذات  بال�شحايا  االيقاع  يف  جمهودا  او 
ذكورا  النا�شحني،  غري  ال�شاذجني  وال�شبان  ال�شغار 
جدا  اخلا�شة  العاقة  لطبيعة  الببواعببني  وال  وانبباثببا، 
النقالة  والهواتف  االنرنت  عر  ي�شمل  ومبا  وماهيتها 
االكر  ال�شكل  رمبا  االخري  وميثل  املختلفة،  وتطبيقاته 
االعتداء  لتنفيذ  العربي  و�شطنا  يف  ورواًجببا  انت�شاًرا 
و�شاآلة  طريقها  ل�شهولة  عره،  اجلن�شي  واال�شتغال 
الوعي حولها وغريها، االعتداء الذي قد ي�شدر من قبل 
بعيد". او  قريب  �شخ�س  قبل  ومن  عجوز،  حتى  بالغ 

تتفشى  ال��ج��ن��س��ي  ال���ت���ح���رش  ح������وادث 
تحذر وال���ش���رط���ة  ال��ع��رب��ي  ب��م��ج��ت��م��ع��ن��ا 

من  عربًيا  طبيًبا   ، االربعاء  م�شاء  ال�شرطة  اعتقلت 
عيادة  و�شاحب  عمره  من  باالأربعينات  ال�شمال  �شكان 
طبية يف منطقة الكريوت ، امل�شتبه باعتداءات جن�شية 

على احدى املوظفات عنده  بالعيادة هناك وقد كان من 
املقرر طلب متديد فرة اعتقاله يوم اأم�س اخلمي�س، عر 
حمكمة ال�شلح بالكريوت على ذمة التحقيقات اجلارية.

اع����ت����ق����ال ط���ب���ي���ب ع����رب����ي س���ك���ان 
جنسيه  ب���اع���ت���داءات  مشتبه  ال��ش��م��ال 

التهديد  حتببت  االبببتببزاز  ظبباهببرة  تف�شي  �ببشببوء  على 
اأو  �شابات  فتيات  �شد  موجهة  كانت  وان  بالف�شيحة 
بن�شر �شورهن  ن�شاء متزوجات  �شبايا عازبات وحتى 
احلميمية وعاقاتهن الغرامية وا�شرطة فيديو حمرمة 
باالنت�شار  االآخببذة  الظاهرة  هببذه   ، باالنرنت   ، لهن 
العربي   جمتمعنا  ي�شتمل  ومبببا  املجتمعات  �شتى  يف 
وعما  وا�شبابها  وا�شكالها  م�شمياتها  عن  النظر  وبغ�س 
اأخاقي  تببردي  او  ا�شتغال  من  طياتها  يف  حتمله  قد 
ال�شرطة  با�شم  املتحدثة  اأ�ببشببدرت  وغريها  جمتمعي 
هذه  مثل  ن�شر  ان  على  اأو�شح  فيه:"   جاء  عاًما  بياًنا 
عر   " والفح�شاء  "الزندقة  ومببواد  و�شور  اال�شرطة 

االنرنت هو بحد ذاته اأمر خطري وجرمية يعاقب عليها 
القانون ب�شدة ناهيك عما قد يلحقها من عمليات ابتزاز 
من  اي  ندعو  ذلك  واىل  ال�شحايا  بحق  وجن�شية  مادية 
ال�شحايا يف عدم الر�شوخ الأي من مثل هذة املحاوالت 
اإىل  التي قد ت�شدر من النفو�س الدنيئة  والتوجه فوًرا 
ال�شرطة حيث اأن الدفع واالبتزاز لن يتوقف بل ي�شجع 
اأخريات  بريئات  �شحايا  يف  واالإيقاع  الثمن  رفع  على 
املواد  هذه  مثل  اإر�شال  اأن  اإىل  االنتباه  الفت   ، اأ�شف 
اخلا�شة عر االنرنت والهواتف النقالة عر�شة للت�شريب  
مثلها  من  اي  حفظ  عدم  ومف�شل  عليها   �شيطرة  دون 
اآخر مرتبط باالنرنت . اأي جهاز  اأو  بالهواتف النقالة 

الحميمة  وال���ص���ور  ال��غ��رام��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
...ال���ش���رط���ة ت��ح��ذر ال��ص��ب��اي��ا وال��ن��س��اء 

الفتاة  قتل   جرمية  �شبهات  ملف  يف  ال�شرطة  لتحقيقات  ا�شتمراًرا 
عاما   18 نحو  بوفاتها  العمر  من  “البالغة  قببّرا  هرييت   ” املرحومة 
منزلها  يف   02.06 الببثبباثبباء  نببهببار  جثتها  على  عببر  قببد  كببان  والببتببي 
مع   ، ج�شدها  على  ظاهرة  عنف  وعامات  احلياة  فارقت  وقد  بالرملة، 
ت�شريح  يف  التقدم  االربببعبباء  يببوم  مت   ، القتل   جرمية  �شبهات  ترجيح  
�شامي  املدعو  امل�شتبة  والدها  اعتقال  فرة  متديد  اىل  جنًبا  عام  ادعبباء 
ال�شلح  حمكمة  عر  وذلببك  قتلها  بجرمية  الرملة  �شكان  عاما   59 قببرا 
�شده.  اتهام  بائحة  للتقدم  متهيًدا  ايببام   5 وملببدة  لت�شيون  بري�شون 
امل�شتبهني  ببباقببي  اأن   يت�شح  البب�ببشببرطببة  عببن  �ببشببادر  بببيببان  ووفببببق 
البببذيبببن كبببان قبببد مت اعببتببقببالببهببم عببلببى ذمبببة البب�ببشببلببوع يف مببلببف هببذه 
جارية زالببت  مببا  والتحقيقات   �شراحهم  اإطببباق  الحببًقببا  مت  اجلببرميببة 

املرحومة هنرييت  والد  اعتقال  تمديد 
قتلها ب��ش��ب��ه��ة  ال��رم��ل��ة  م���ن  ق����را  
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ميكنك  لببببذا،  البببذكبببري.  البببواقبببي  �ببشببنبباعببة  جمبببال  يف  عبباًمببا   80 تببتببجبباوز  بببخببرة  دوريببكبب�ببس  تتمتع 
اأّنببنببا  لببلببتببجببربببة واالإخبببتبببببببار. حببيببث  يببخبب�ببشببع  مببنببتببجببات دوريببكبب�ببس  مبببن  مببنببتببج  كبببل  اإّن  تببقببول  اأن 
ال نبب�ببشببتببخببدم يف �ببشببنبباعببة البببواقبببي البببذكبببري �ببشببوى اأفبب�ببشببل املبببببواد اخلببببام مبببن حببيببث اجلببببودة.
لتيارات  تعري�شها  ويتم  جمموعة،  كل  من  عّينات  وُتوؤخذ  اإلكرونًيا،  اختبارها  يتم  دوريك�س  واقيات 
الت�شريب.  عدم  من  للتاأكد  باملاء  الذكري  الواقي  من  عّينات  ملء  يتم  كما  قّوتها.  الختبار  �شديدة  هوائّية 
�شهر(. كببل  املببيبباه  بت�شّرب  يتعلق  فيما  اختبار  مليوين  مببن  يقرب  مببا  جنببري  دائببًمببا،  �شامتك  )ل�شمان 
كما مت اختبار جميع اأنواع الواقي الذكري من حيث قدرتها على الوقاية من عدوى اأمرا�س جلدّية. ويف الواقع، 
اإذا مل تنجح اأّي من تلك العّينات يف جتاوز اأّي من اختباراتنا، ال ُي�شمح للمجموعة كلها مبغادرة امل�شنع.
يوم. كل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املحّبني  من  املايني  ثقة  دوريك�س  نيل  وراء  ال�شبب  هو  هذا  يكون  رمبا 

آمنة ت��م��تّ��ع م���ن ع��الق��ة ح��م��ي��م��ة  دوري����ك����س... 

العائلة،  برفقة  بنزهة  م�شم�شة  اأّيببام  يف  العطلة  �شتق�شي  اأين  تبحث  كثرية  وعائات  بببداأت،  ال�شيفّية  العطلة 
يف  نخرج  عندما  معنا  ناأخذها  اأن  علينا  التي  االأغببرا�ببس  من  الكثري  هناك  اأّن  الق�شّية  الباد.  خببارج  اأو  داخببل 
اإ�شافة  ميكننا  كيف  اأهمّية.  يقّل  ال  احلارقة  ال�ّشم�س  اأ�شعة  من  بالوقاية  االإهتمام  ومو�شوع  عائلّية.  نزهة 
كبرية؟ م�شاحة  حتتل  اأاّل  �شرط  معنا،  ناأخذها  التي  االأغببرا�ببس  كبباّفببة  اإىل  ال�ّشم�س  مببن  الوقاية  منتجات 

بببكبببيبببنبببجبببارد مببببجبببمبببوعبببة وا�بببشبببعبببة مببببن مبببنبببتبببجبببات الببببوقببببايببببة مببببن اأ�بببشبببعبببة  تبببتبببمبببّتبببع مبببباركببببة �بببشنْ
ببمبب�ببس.  ببمبب�ببس والبببتبببي تبببوّفبببر حبببلبببواًل جبببديبببدة ومبببفبببيبببدة خببببال ا�ببشببتببعببمببالببهببا لببلببوقببايببة مبببن البب�ببشّ البب�ببشّ
لنا.  راحبببة  واأكبببر  اأ�ببشببهببل  ال�شيف  �شيجعل   SPF50 للوجه  �ببشببّفبباف  "�شتيك"  كينجارد:  �شنْ مببن  جببديببد 
بكل  القمي�س  اأو  البنطال  جيب  يف  و�شعه  وميببكببن  للغاية  البببوزن  خفيف  �شغري،  "�شتيك"  عببن  احلببديببث 
م�شاحة. "يحتل"  اأن  دون  بببه،  اخلا�س  ال�ّشم�س  من  الوقاية  منتج  حمل  مّنا  كببّل  ي�شتطيع  وعليه  �شهولة، 
يرك  ال  �شّفاف  بن�شيج  ياأتي  الوجه.  على  ب�شهولة  دهنه  وميكن  لاإ�شتخدام  مريح  كينجارد  �شنْ من  "ال�شتيك" 
ال  احل�شا�شية.  ي�شّبب  وال  اجللد،  اأنببواع  لكل  ومنا�شب  للماء  ومقاوم  التعّرق  حالة  يف  ي�شمد  بي�شاء.  بقًعا 
اأّنه  واالأهببم   .SPF 50 بدرجة  ال�ّشم�س  اأ�شعة  م�شايف  حافظة.  مواد  وبببدون  العطر،  اأو  الكحول  على  يحتوي 
.UVA/UVB اأ�شعة  من  ق�شوى  حماية  يوّفر  الذي   UVA BALANCE االأوروبببي  املعيار  ي�شتويف 
البببيبببومبببي.  لببباإ�بببشبببتبببعبببمبببال  بببكبببيبببنبببجبببارد  �بببشنْ مبببببن  لبببلبببوجبببه  ببببفبببباف  البببب�ببببشّ "ال�شتيك"  اإعبببببتبببببمبببببدوا 
بببببمببببب�بببببس. ببببببكببببببيببببببنببببببجببببببارد- حبببببببار�بببببببشبببببببك الببببب�بببببشبببببخببببب�بببببشبببببي مبببببببببن اأ�بببببببشبببببببعبببببببة الببببب�بببببشّ �ببببببشنْ

سْكينجارد حارسك الشخصي من أشعة الشّمس يفتتح فصل الصيف يف جيبكم

)واأحياناً  فببوق  فما  �شنوات   3 �شن  مببن  ال�شغار  قريًبا  �شيحظى 
باإمكانية  احلّول،  ت�شحيح  لعمليات  يحتاجون  الذين  اأي�شاً(،  الكبار 
اأكر  جو  ويف  زفولون،  اجلماهريي  الطبي  املركز  يف  العملية  اإجببراء 
والبدء  امل�شت�شفى  يف  عادًة  اجلراحة  هذه  جترى  توترًا.  واأقل  هدوءًا 
لتقلي�س  �شيوؤدي  مهم  اإجناز  هو  اجلماهريي  الطبي  املركز  يف  بتنفيذها 
امل�شت�شفى.  يف  باملكوث  املتعلقة  امل�شاكل  من  والتقليل  االنتظار  فرة 
ال  العمليات  هذه  اأن  حيث  طويلة،  عادًة  العمليات  لهذه  االنتظار  فرة 
امل�شت�شفيات  يف  تاأجيلها  يتم  ولذلك  طبية  ناحية  من  جدًا  طارئة  تعتر 
ل�شالح عمليات اأكر احلاحاً الإنقاذ الب�شر. ومع هذا ت�شدد اجلّراحتان يف 
زفولون الدكتورة ايانة ملمود والدكتورة علفيت وولف، املتخ�ش�شات 
الكرمل وعيادات كاليت،  االأطفال وذوات خرة يف م�شت�شفى  يف عيون 
واأهمية  جدًا.  مهم  ال�شحيح  املوعد  يف  احلول  ت�شحيح  اجراء  اأن  على 
ذو  االأمر  البع�س،  يعتقد  كما  فح�شب  جتميلي  منطلق  من  لي�شت  االأمر 
واأن  كما  الطفل.  لدى  االجتماعي  والقبول  الذات  تقبل  على  تاأثريات 
امل�شكلة وظيفية يف االأ�شا�س ولها تاأثريات على التطور احلركي، القدرة 
على القراءة والقدرة على روؤية لوح الكتابة يف املدر�شة وروؤية املعلم. 
ومن هنا فاإن عدم ت�شحيح امل�شكلة يف الوقت املنا�شب ميكن اأن يت�شبب 
الطفل. لدى  املو�شوعية  التعلم  بقدرة  عاقة  دون  تعليمية  ب�شعوبات 

مل�شكلة  حببل  تببقببدمي  اأجبببل  مببن  جببديببدة  منظومة  كببالببيببت  ببرت  حبب�ببشّ
العمليات  غببرف  يف  العمليات  اإجبببراء  يتم  بحيث  االأدوار،  تبباأخببري 
تخدير  طبببرق  يببطبببببق  مببتببمببر�ببس  تببخببديببر  طبباقببم  مبببع  زفبببولبببون،  يف 
كاوفمان. ليليان  الببدكببتببورة  ببببباإدارة  لبباأطببفببال،  ومببائببمببة  حديثة 
منت�شرة  ظبباهببرة  هببي  احلبببّول  اأن  ملمود  اإيببانببه  الببدكببتببورة  تو�شح 
اأحببيببانبباً  وتببظببهببر  املجتمع  اأفببببراد  مببن   2-4% لبببدى  وتببظببهببر  جبببدًا 
للعيان. ظبباهببرًا  لي�س  خببفببي،  حبببّول  اأيبب�ببشبباً   وهببنبباك  الببكبببببار  لبببدى 

الدماغ  التوازن بني العينني بحيث ال يح�شل  احلّول هو حالة من عدم 
اإىل  احلالة  وتتطور  االأبعاد.  ثاثية  اأو  اجلوانب  ثنائية  �شورة  على 
مير  بوظيفتها.  امل�شابة  العني  فيها  تقوم  ال  حالة  – وهي  ك�شولة  عني 
للب�شر  مقّوم  يد  على  العاجات  من  ب�شل�شلة  العملية  قبل  ال�شغري 
كان  حال  يف  ين�شح  وراثية،  احلالة  اأن  ومبا  العني.  ع�شات  لتقوية 
العائلة  اأفببراد  فح�س  يتم  اأن  ببباحلببّول،  م�شاب  العائلة  اأفببراد  اأحببد 
العام. �شن  ال�شغري  بلوغ  قبل  احلالة  ت�شخي�س  املهم  من  اإذ  االآخرين. 

يد  على  فقط  �شنوات   3 �شن  من  ابتداًء  زفولون  يف  العمليات  جترى 
اأجل التخفيف من جتربة اجلراحة ُتعقد يف  جّراحات متخ�ش�شات. من 
اإطارها  يف  للعمليات،  حت�شريية  جمموعات  زفولون  يف  العمليات  غرف 
يتعرفون  العمليات،  واأهلهم جلولة م�شبقة يف غرفة  تتم دعوة االطفال 
العمليات.  غببرف  ماب�س  ويببرتببدون  التخدير،  طاقم  على  خالها  من 
من  ال�شغار  لعمليات  �شخ�شي  حت�شري  برنامج  كاليت  ت�شّغل  كما 
املجال. يف  متخ�ش�شني  اجتماعيني  عاملني  مع  �شخ�شية  لقاءات  خال 
العمليات  لغرف  املحاذي  النقاهة  ق�شم  اإىل  الطفل  ينتقل  العملية  بعد 
التي  اجلانبية  امل�شاعفات  عبباج  يف  متمر�س  طبباقببم  يببوجببد  حيث 
الغثيان  ومنها  العمليات،  هببذه  مثل  يف  التخدير  نتيجة  حت�شل 
وي�شتمر  كما  منزله،  اإىل  ال�شغري  يعود  �شاعات  عدة  بعد  والتقيوؤ. 
�شحتة  حببول  واال�شتف�شار  ال�شغري  و�شع  مبتابعة  زفببولببون  طاقم 
مري�س  كببل  يببعببود  يببومببني  بببعببد  واالر�بببشبببادات.  الن�شائح  وتببقببدمي 
اجلراحة. طاقم  قبل  مببن  للمراجعة  زفببولببون  يف  العيون  ق�شم  اإىل 

زف����ول����ون م����رك����ز  ال�����ح�����وّل يف  ع�����الج 
الحوّل  تصحيح  عمليات  اج���راء  ب��دء  ج��دي��د: 
لكالليت ال��ت��اب��ع  زف���ول���ون  ال��ط��ب��ي  امل��رك��ز  يف 

 Les Infusions  ،ت�شكيلة العطور الفاخرة من بيت پرادا
پرادا.  يف  ال�شعرية  التناق�شات  على  تعتمد   de Prada
بوا�شطة الرائحة الناعمة وال�شفافة، تخلق ازدواجية حيوية: 
عقانية.  اإثببارة  ناعمة،  قوة  فكرية،  غريزة  حديث،  تببراث 
تناق�س  مبثابة  هببي  ذاتببهببا  بحد  العطر  تركيب  عملية 
يببدمببج بببني الببواقببع واخلببيببال. الببروائببح تعر عببن واقببع 
وهمية.  ذاكببببرة  مببن  وذاتببيببة  جببديببدة  ن�شخة  مببلببمببو�ببس، 
 Déjà( تركيب العطر عبارة عن لقاء غري متوقع: ديجاڤو
vu( ح�ّشي. كل عطر اأ�شلي يبداأ من نف�س االأ�شا�س، لكن يتغرّي 
الطباعة،  تقنية  ُي�شبه  ما  االأ�شا�شي.  املركب  بح�شب  ال�شكل 
املركب ب�شيط بطريقة خُمادعة، ويخفي مركبات التي متنح 
تقريًبا.  �شخ�س  كل  ت�شبه  التي  نوعها  من  فريدة  جتربة 
Les Infusions de Prada مناق�شة  ت�شكيلة عطور 
التوجهات  ووجتبباز  والن�شاء  الرجال  عن  م�شبقة  الأفكار 
املا�شي،  احببرام  على  يدل  مما  العطور،  عامل  يف  االأخببرية 
.Prada م�شتقبل  اإىل  وتتطلع  احلا�شر،  يف  مكاننا  تفهم 

برادا  بيت  من  الجديدة  الفاخرة  العطور  تشكيلة 
إسرائيل  إىل  تصل   Les Infusions de Prada-
وتسوّق حصريًا يف جيمس ريتشاردسون ديوتي فري
يجسّد   ،  ROSE التشكيلة   يف  ال��رائ��د  امل����رأة  ع��ط��ر 
ش���ذى ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��غ��ن��ي��ة ب����ورود أي����ام ال��ص��ي��ف األوىل 

ت�شلم الدكتور احمد مطلق حجازي، املدير العام الحتاد املياه وال�شرف 
ال�شحي، منطقة �شفاعمرو - با�شم االحتاد – جائزة التفوق والتميز يف 
القطاع العام، للمرة الثانية على التوايل فقد مت تتويج االحتاد يف العام 
2014 بثاثة جنوم ف�شية والعام 2016 تتويجه بنجمة ذهبية. هذا 
وكان قد توجه وفد من االحتاد برفقة املدير العام ال�شتام اجلائزة خال 
االحتفال املميز الذي مت تنظيمه يف القد�س والذي �شم عدد من املوؤ�ش�شات 
املختلفة. التميز  جوائز  على  واحلا�شلة  التجربة  وذات  املخ�شرمة 

 احتببببببببباد املببببببيبببببباه مبببنبببطبببقبببة �ببببشببببفبببباعببببمببببرو املبببوؤ�بببشببب�بببشبببة 
البببعبببرببببيبببة الببببوحببببيببببدة احلبببا�بببشبببلبببة عبببلبببى جببببائببببزة الببتببمببّيببز
هذا ويعتر احتاد املياه منطقة �شفاعمرو املوؤ�ش�شة العربية الوحيدة 
اأن  ذلك  العام،  القطاع  يف  والتفوق  التميز  جائزة  على  ح�شلت  التي 
االحتاد و�شع لنف�شه روؤيا الطموح للتفوق والتمّيز، من اجلدير ذكره 
ان هذه ال�شنة تعتر ال�شنة الب 20 التي يتم فيها توزيع اجلائزة، ويتم 
ذلك عر قيام املوؤ�ش�شة املعنية بالر�شح وو�شع نف�شها قيد االختبار 
واالنتقاد، فيتم تعبئة ا�شتمارة بح�شب معايري ومن بعدها يتم اجراء 
قبل  من  املر�شحة  املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل  مع  ومقابات  ميدانية  جوالت 
منحت  التي  العامات  تلخي�س  يتم  ثم  ومن  احلكم،  جلنة  مندوبي 
قا�ٍس. يراأ�شها  التي  احلكم  جلنة  اىل  التو�شيات  رفع  ويتم  منها  لكل 

تركت  االحتاد  ادارة  اأن  اإىل  للجائزة  احلكام  جلنة  رئي�شة  واأ�شارت 
االحتبباد،  ملكاتب  زيارتهم  خببال  احلكام  طاقم  عند  مميزا  انطباعا 
دولية،  امتياز  ومعايري  مقايي�س  وفق  االحتاد  ادارة  عمل  تقييم  ومت 
حاالت  يف  اجلاهزية  وخا�شة  املجاالت  جميع  يف  بببرز  املياه  احتبباد 
الطريق  طول  على  االحتبباد  يحققها  التي  االجنببازات  ان  الطوارئ، 
هذه  على  الثانية  للمرة  و�شولهم  ان  ذلك  ال�شليمة،  االدارة  على  تدل 

مدير  ان  واختتمت:"  العمل".  جببودة  م�شتوى  على  تببدل  اجلائزة 
املركز،  يف  املواطن  و�شع  حجازي  مطلق  اأحمد   . د  املياه  احتاد  عام 
للتميز". وطموح  داخلية  با�شتقامة  ويتحلى  به  يحتذى  منوذج  وهو 
على  الثانية  للمرة  باأنه  عا�شلة  توفيق  اال�شتاذ  اجلائزة  مركز  وذكر 
وقد  �شفاعمرو  منطقة  ال�شحي  وال�شرف  املياه  احتاد  يرافق  التوايل 
املدير  ا�شرار  اجلائزة  لهذه  االحتبباد  بها  تقدم  التي  املرتني  يف  برز 
للقمة،  والو�شول  للتقدم  حجازي  مطلق  اأحمد  د.  لاحتاد  العام 
متطورة  اأدوات  احلكام  ا�شتخدم  فقد  بال�شهل،  لي�س  االأمببر  وهببذا 
املجاالت". جميع  يف  املببيبباه  احتبباد  عمل  لفح�س  جببدا  ومت�شعبة 
يعتز  االحتبباد  باأن  حجازي  مطلق  اأحمد  د.  االحتبباد  عام  مدير  وذكر 
يف  الوحيدة  الرئدة  العربية  املوؤ�ش�شة  وهو  اجلائزة  بهذه  ويفتخر 
نفتخر  تاريخي  يببوم  هببذا  اجلببائببزة،  هببذه  على  ح�شلت  التي  الباد 
ذهبية،  لنجمة  ف�شية  جنببوم   3 من  لتقدمنا  بال�شرور  ون�شر  بببه، 
يعمل  فهو  املببيبباه،  احتببباد  طبباقببم  عند  الببعببطبباء  قببوة  على  يببدل  هببذا 
نوؤمن  نحن  االحتبباد،  لبلدان  اخلدمات  جببودة  م�شتوى  لرفع  دائما 
اجنازاتنا  طموح،  لكل  لبباإجنببازات  االعلى  احلببد  هي  ال�شماء  ببباأن 
للمواطنني". االأف�شل  اخلببدمببة  بتقدمي  دائببمببا  نطمح  ولكن  كبرية 
وو�شع  حذونا  حتذو  ان  العربية  للموؤ�ش�شات  نتوجه   ": واأ�شاف 
جببودة  مبببببادئ  بح�شب  والعمل  املببركببز،  يف  املببواطببن  خببدمببة  مبببببداأ 
على  احل�شول  ي�شتحقون  العربي  املجتمع  يف  فاأهلنا  اخلببدمببة، 
�شفاعمرو  منطقة  املببيبباه  احتبباد  يف  اأثبتنا  لقد  االأفبب�ببشببل،  اخلببدمببة 
االجنببببازات،  وحتقيق  الببتببحببديببات  مببواجببهببة  على  قببببادرون  ببباأنببنببا 
وموؤ�ش�شات  وزارات  مببن  الببببباد  يف  املوؤ�ش�شات  ببباعببراف  وهبببذا 
الذهبية". باجلائزة  اجنازاتنا  تتويج  مت  واليوم  اأخببرى،  ر�شمية 

الصحي،  وال��ص��رف  املياه  التحاد  الذهبية  النجمة 
التميز  ج��ائ��زة   على  وحصوله  شفاعمرو  منطقة 
رابني اسحاق  اسم  على  العام  القطاع  يف  والتفوق 
املياه  اتحاد  أثبتنا يف  حجازي:"  أحمد مطلق  د.  االتحاد  عام  مدير 
وباعرتاف  االن��ج��ازات،  وتحقيق  التحديات  مواجهة  على  قدرتنا 
املؤسسات يف البالد، واليوم تم تتويج انجازاتنا بالنجمة الذهبية"
م��ي��خ��ال ع��م��ي��ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال����ح����ك����ام:"د. ح��ج��ازي 
ن���م���وذج ق���ي���ادي ي��ح��ت��ذى ب���ه ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق االن����ج����ازات"
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ري���������اض���������ة

النجم  الببثبباثبباء  يببوم  الفرن�شية  الببعببدالببة  ببببراأت 
الببفببرنبب�ببشببي كببببرمي بببنببزميببا يف قبب�ببشببيببة اتببهببامببه 
ليون  العب  فالبوينا  ملواطنه  اجلن�شي  باالبتزاز 
�شبينو�شي. باتري�س  ملحاميه  وفقا  الفرن�شي، 

الذي  فر�شاي  حمكمة  قرار  النق�س  حمكمة  واألغت 
عادل،  غري  باعتباره  املا�شي،  دي�شمر  يف  اتخذته 

ودعت حمكمة باري�س اإىل اإعادة التحقيق يف الق�شية.
نتائجه  وعلى  التحقيق  �شتعيد  باري�س  حمكمة 
بنزميا  متابعة  موا�شلة  ب�شاأن  قبببرارا  �شتحدد 
ترئته. اأو  اجلن�شي،  االبتزاز  يف  ال�شروع  بتهمة 

يوؤدي  اأن  يجب  اليوم  قرار  بنزميا،  ملحامي  ووفقا 
مدريد. ريببال  مهاجم  عن  التهم  جميع  اإ�شقاط  اإىل 

م��ح��ك��م��ة ف��رن��س��ي��ة ت�����رئ الع���ب 
ينهي ري������ال م����دري����د "ك����ري����م ب��ن��زي��م��ا" اأن  يبببود  ال  اأنبببه  نببيببمببار،  الببرازيببلببي  الببنببجببم  اأكبببد 

مبب�ببشببريتببه البببكبببرويبببة مبببع نببباديبببه احلببببايل بببر�ببشببلببونببة، 
كببمببا اأكببببد اأنببببه لبببن يببعببود جمببببددا لبببنبببادي الببطببفببولببة، 
انتقاله. تبعت  التي  الكثرية  امل�شاكل  بعد  �شانتو�س، 

اإنببه  بببرازيببلببيببة،  حمطة  مببع  مقابلة  خببال  نيمار  وقبببال 
فامنغو،  لبببنبببادي  والببلببعببب  لببببببباده  بببالببعببودة  يببحببلببم 
ال�شهري. "ماراكانا"  مببلببعببب  يف  مبب�ببشببريتببه  واإنبببهببباء 

جميلة  ذكبببريبببات  ميببتببلببك  يببببزال  ال  اأنببببه  نببيببمببار  واأكبببببد 
املحاكم  ق�شايا  لببكببن  �ببشببانببتببو�ببس،  البب�ببشببابببق  نبباديببه  مببع 
لببديببه. �شيئا  انببطببببباعببا  تببركببت  والببباعبببب  البببنبببادي  بببني 

بر�شلونة  اإىل  �شانتو�س  من  نيمار  انتقال  �شفقة  اأن  يذكر 
احلقيقية. قيمتها  اإخفاء  ب�شبب  اجلدل،  من  الكثري  اأثارت 

نيمار يفصح عن اسم "ناديه األخري"

يبببقبببف البببببببدويل البببكبببولبببومبببببببي خببامببيبب�ببس رودريببببجببببيببببز، العبببببب خط 
و�ببشببط ريببببال مبببدريبببد، واملببنببتببقببل حببديببًثببا لبب�ببشببفببوف ببببايبببرن ميونيخ 
البببببببافببباري. فببريببقببه  مبببع  االأوىل  االأزمبببببببة  اأعببببتبببباب  عببلببى  االأملبببببببباين، 

مو�شمني  ملببدة  البوند�شليجا  بطل  ل�شفوف  رودريجيز  خامي�س  وان�شم 
االإعارة. فرة  نهاية  بعد  النهائي  ال�شراء  اأحقية  مع  االإعببارة،  �شبيل  على 
�شتكون  رودريببجببيببز  خامي�س  اأزمبببة  فببباإن  زد"،  "تي  �شحيفة  وبح�شب 
مرتبط  لكونه  نببظببًرا  البببببافبباري،  مببع  �شريتديه  البببذي  القمي�س  رقببم  مببع 
ببباتببفبباق مببع �ببشببركببة ريببا�ببشببيببة، يببجببره عببلببى ارتببببداء رقبببم 10 مببع اأي 
بالاعب. خا�شة  جتبباريببة  عامة  اأ�شبح  الأنبببه  ل�شفوفه،  يلعب  فريق 

لكون  نظًرا  ميونيخ،  بايرن  اإدارة  مع  رودريجيز  خامي�س  و�شي�شطدم 
البافاري. الفريق  جنببم  روببببن،  الهولندي  يرتديه   10 رقببم  القمي�س 
وقببببببرر خبببامبببيببب�بببس رودريببببجببببيببببز، البببرحبببيبببل عببببن �بببشبببفبببوف ريببببال 
مبببدريبببد االإ�بببشببببببباين، بببعببدمببا فبب�ببشببل يف الببلببعببب اأ�ببشببا�ببشببًيببا حتبببت قببيببادة 
املبببببدرب الببفببرنبب�ببشببي زيببببن البببديبببن زيببببببدان، خببببال البببفبببرة املببا�ببشببيببة.

ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه ل��ب��اي��رن م��ي��ون��خ.."خ��ام��ي��س 
رودري���ج���ي���ز" ع��ل��ى أع���ت���اب أزم����ة ج��دي��دة
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خ�����������وري ع��������ي��������د  ح���������������امت  د. 

مقاالت

دعانا )زوجتي وانا( احُد اال�شدقاء، يف اواخر �شنة 
اي  االول،  ابنه  بوالدة  فرحته  مل�شاركته   ،1974
يف  ُيقام  عائلي  حفل  يف  نداعبه،  كّنا  كما  عهده  ويل 
عكا يف م�شاء احد ايام اجلمعة. كان �شديقنا يدرك 
ال�شغريين)5  طفلينا  تببرك   من  نتمكن  ال  قد  اننا 
اىل  واحلبب�ببشببور  حيفا  يف  بيتنا  يف  �ببشببنببوات(  و3 
املنا�شبة  باعتبار  معنا  نح�شرهما  ان  فا�شّر  عكا، 
عندما  وهكذا  تعبريه.  حد  على  اأهلية"  "منا�شبًة 
مل  قليلة،  بايام  املنا�شبة  قبل  ح�شورنا  له  اّكدنا 
ظهر  لل�شفر  م�شطرين  �شنكون  اننا  نتوقع  نكن 
لظروف  ف�شوطه)قريتي(،  اىل  اإيبباه،  اجلمعة  يوم 
�شاعات.  لب�شع  هناك  ح�شوري  ت�شتوجب  طارئة 
"ال باأ�س، �شن�شافر اىل ف�شوطه ومن هناك اىل  قلُت: 
كان... �شديقنا"...وهكذا  حفل  يف  للم�شاركة  عكا 

ميممني  املبكر  امل�شاء  �شاعات  يف  ف�شوطه  غادرنا 
�شطر عكا. كانت طريقنا �شالكة رغم ظروف الطق�س 
تر�شيحا.  مفرق  يف  كعادتنا  مببررنببا  ال�شتوية. 
نحو  مييل  �شيارتي،  يف  البنزين  موؤ�شر  ان  الحظُت 
اق�شى الي�شار، وكاأنه يغمزين داعيا اّياي اىل موعد 
لئا  "الغمزة"   جتاهلُت  وقببود.  حمطة  اقببرب  مع 
ب�شوٍق  اتطّلع  كنت  عكا.  يف  احلفل  عن  اكر  اتاأخر 
اال�شدقاء   فرحَته، والإلتقاء رهط  مل�شاركة �شديقي 
ا�شبحنا على  ان  ما  لكن  الذين توقعت ح�شورهم. 
 ، عكا  �شمال  م�شارف  من  كيلومرات  ب�شعة  بعد 
واإذ بي ا�شعر بخلل يف ال�شيارة، ما لبثُت ان عرفت 
انتحيُت  ان  ال�شيارة بعد  �شبَبه، عندما ترجلت من 
ا�شواء  و�شّغلُت  البب�ببشببارع  ميببني  اق�شى  اىل  بها 
رايت  لقد  املتعاقبة.  الوم�شات  ذات  الببطببواريء 
متاما.  م�شّطحا  ا�شحى  قد  االي�شر  اخللفي  العَجل 
قلت لزوجتي حماوال طماأنتها: "انه البن�شر اللعني، 
وال بد من ا�شتبدال العَجل". ولكن كيف؟!. فالروؤية 
�شدوله،  الليل  ارخى  ان  بعد  متي�شرة  غري  ا�شحت 
بامل�شباح  اآبهٍة  غري  دام�شٍة  لظلمٍة  العنان  مطلقا 
الكهربائي الذي كان بحوزتي اإذ بدا خجوال امامها، 
العابرة،  ال�شيارات  با�شواء  اي�شا  مباليٍة  وغري 
وم�شات  جمببرد  بببدورهببا،  اال�ببشببواء  تلك  فبببببدت 
نظره.  تخطف  ولكنها  الناظر  ت�شعف  ال  متتالية 
ومما زاد الطني بّلة، هو قلقي من الَبَلل الذي �شينتاب 
ا�شتعدادا  ارتديها  كنت  التي  اجلديدة  بدلتي  حتما 
اإزاء  القلق  ذلك  ا�شت�شخفُت  ما  �شرعان  لكن  للحفل. 
لة  معطَّ �شيارة  فيها:  نحن  التي  احلقيقية  الورطة 
ال�شعة  وببببرودة  معربدة  وريبباح  دام�شة  وظلمة 
منطقة  يف  هذا  نيام...وكل  واطفال  قلقة  وزوجببة 
الهواتف  قبل  ما  عهد  ويف  اآنببذاك  ماأهولة  تكن  مل 
االن�شياع  وعدَم  املوقف  جمابهة  قررُت  املحمولة. 
الذي  ال�شيارة،  داخببل  اجلرية"  "االإقامة  الأمببر 
لتنْه ا�شواُت  فر�شته عليَّ زّخاُت املطر املتعاقبة، وامنْ
وقع �شقوطها على زجاج ال�شيارة و�شقفها. انتظرُت 
حلظاٍت ريثما خّفت زّخُة املطر. ترجلت من ال�شيارة 
دون ان اطفيء املحرك، حفاظا على ا�شتمرار تدفئة 
من  تناولت  امل�شتعلة.   ا�شوائها  وعلى  ال�شيارة 
ال�شتبدال  الببازمببَة  االدواِت  ال�شيارة  م�شتودع 
العَجل. جنحت يف فّك الرغي االول، لكن الثاين بدا 
الذي  الب�شيط  املفَّك  على  متمردا  الفك،  على  ع�شّيا 
كان بحوزتي، ورمبا م�شتخفَّا مبوؤهاتي امليكانيكية 
هامل�شّلة". بغري  "خّيط  يل:  يقول  وكبباأنببه  اي�شا، 
باحدى  اال�شتنجاد  و�شيلة  �شوى  امامي  يبق  مل 
ال�شارع  حافة  نحو  فتقدمُت  العابرة.  ال�شيارات 
بحذر �شديد ، لئا اتعر�س للده�س. كنت احمل بيدي 

م�شباحا  الببيببمببنببى 
كببهببربببائببيببا. اخبببذت 
ثم  واحدة  بيد  الّوح 
احدا  لكن  باليدين، 
النَّ  رمبببببا  يببقببف  مل 
ا�شتغاثتي  حببركبباِت 
انتباه  تبب�ببشببرِع  مل 

ال�شائقني او رمبا الأنهم مل يلحظوا وجودي يف الظام 
�شيما وان ب�شرتي �شمراء وبدلتي �شوداء وم�شباحي 
الكهربائي متهالك وقد ا�شُتنزفت جّماعته)بطاريُته( 
او  زيُتها  �شحَّ  ذبببالببٍة  ك�شوء  باهتا  �شوءه  فبدا 
مقمرة.  ليلة  يف  الليل"  �ببشببراج  "يراعة  كَلَمعاِن 
اعرتني خيبُة امل �شديدة، ول�شعتني ريٌح جنوبية 
قطراُت  كبببادت،   او  ثيابي  وبّللت  بببباردة،  غربية 
اىل  عائدا  فهرولُت  و�شيكة،  مطٍر  بزخة  موؤذنًة  ماٍء 
ال�شيارة.  جل�شت خلف مقود ال�شيارة. حانت مني 
 )Dashboard(التفاتٌة اىل لوحة اجهزة القيا�س
التي امامي. اذهلني ال�شوء االحمر املُِطّل من �شاعة 
البنزين اإيذانا بن�شوب الوقود وما �شيرتب على ذلك 
من �شلٍل للمحرك وتفريٍغ للبطارية واإطفاٍء لاأ�شواء 
يجعلني  كاد  باحباٍط  �شعرت  للتدفئة.   وانعداٍم 
نف�شي  متالكت  لكني  العمل؟!".  ما  اهلل  "يا  ا�شرخ: 
هّمها  فازيد  اىل زوجتي  ا�شيء   ان  ارد  رمبا الين مل 
ا، او رمبا الين تذكرت البيتني التاليني من ال�شعر:  غمًّ
البببفبببتبببى/  ببببهبببا  يبب�ببشببيببق  نببببازلببببة  "ولببببببببببرّب 
املخرُج" مببببنببببهببببا  اهلل  وعبببببنبببببد  ذرعببببببببببا 
�بببشببباقبببت فبببلبببمبببا ا�بببشبببتبببحبببكبببمبببت حببلببقبباتببهببا/ 
ُتفرُج". ال  اظببببنببببهببببا  وكبببببنبببببُت  ُفبببببرجبببببت 

ازمة  كل  يف  البيتني  هذين  ترديد  على  داأبببُت  لقد 
على  يعينني  اما  منهما  فا�شتمدُّ  طريقي،  تعر�س 
جتاوز املحنة. هذا االمل املرجو �شرعان ما حتقق 
هذه املرة اي�شا، عندما ملحُت يف املراآة التي امامي 
ا�شواء �شيارة تتقدم باجتاهنا لتقف خلف �شيارتي، 
ولينزل منها �شائُقها تاركا حمركها �شغاال وا�شواَءها 
م�شتعلة... راأيُت امامي �شابا ا�شود الب�شرة مرتديا 
اواخر  يف  ويبدو   )training(ريا�شة ماب�س 
الع�شرينات من عمره. خاطبني بلغة عرية مك�ّشرة 
ذات لكنة امريكية وا�شحة، م�شتف�شرا عّما اإذا كنُت 
متلهفا:  باالنكليزية  اجبُته  م�شاعدة.  اىل  بحاجة 
"طبعا، بكل تاأكيد..." وم�شريا ب�شبابتي نحو العَجل 
امل�شّطح قائا له: "اكون �شاكرا لك اإن �شاعدتني...".
ارى  وانا  مبثلها،  �شعرُت  قّلما  براحة  �شعرت  لقد 
دومنا  العمل  ليبا�شر  �شاعديه  عن  ي�شّمر  الرجل 
كنُت  حلما.  اعي�س  وكببباأين  عمله  راقبببببُت  تبببرّدد. 
الذي  الدافع  " ما  واحد:  اآن  يف  ومت�شائا  م�شدوها 
�شاحب  جمرد  اأهو  امل�شاعدة؟  هذه  يل  يقّدم  جعله 
ياأكلون خبزهم بعرق جبينهم؟  نخوة؟ ام هو مّمن 
يتحّينون  الذين  النا�س  اولئك  من  واحببد  لعّله  ام 
اإ�شتغايل؟...".  لتك�ّشٍب  االآخرين  �شائقة  فر�شة 
بع�ُشها  ظنوٍن  من  تخلو  ال  التي  الت�شاوؤالت  هذه 
الرجل وهو يعتذر عن قبول  ردُّ  فعِل  اإثم، ح�َشَمها 
ا�شراري  بلطٍف  ويجابه  اتعابه  مقابل  مبلغ  اي 
جيبه.  يف   او  يببده  يف  النقود  من  مبلغ  د�ببّس  على 
بني  من  ين�شلُّ  وهو  بنف�شه  يعّرفني  ان  رف�س  كما 
ينطلق  ان  قبل  يل  قائا  �شيارته،  باب  باجتاه  يدّي 
واتعبت  ا�شتغرابي  اثارت  ق�شريًة  جملًة  ب�شرعة، 
فماذا  الزمن.  من  عقدين  من  اكر  امتداد  على  بايل 
قال يل؟ وملاذا قال هذا؟ ومن هو هذا الرجل اأ�شا؟
القادمة... احللقة  يف  �شاحتدث  واكر  ذلك  كل  عن 
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التني  ف�شل  وال�شنابل،  اخلريات  ،ف�شل  ال�شيف  ف�شل 
فهي  احبها،  كلها  وهببذه  وال�شّبار،  البلدي  والعنب 
قّد�شتها  وتببرابببه،  ع�شارته  ومببن  بببادي  رائببحببة  مببن 
اجلببدود... اقببدام  كرومها  دروب  على  وم�شت  احلياة 

وف�شل  املاح،  والليايل  االأفراح  ف�شل  اي�شا  وال�شيف 
باأدارة  يتعّلق  فيما  والتعيينات،وخا�شة  املناق�شات 
فيه،وان  يبحث  اأن  ي�شتاأهل  املو�شوع  وهذا  املدار�س، 
امل�شوؤولون  يبدي  وان  جوانبه  كببل  مببن  فيه  ُينّقب 
ورجال الربية واملجتمع راأًيا فيه ، خا�شة وانه يتعّلق 
من  بل  ميكن  فا  منلك  ما  اأغلى  وهم  اأبنائنا  مب�شتقبل 
العن�شر  ويكون  يقّرر  ال�شاباك  ندع  ان  مبكان  الوقاحة 
خال  من  علينا  اإرادته  ومُيلي   ، التعيينات  يف  احلا�شم 
رجاله واأن�شاف رجاله ، "فتقع القرعة" هكذا من ال�شماء 
على اأنا�س ال قوادم لهم وال خواٍف يف العملية التعليمية 
واالإدارية ، فياأتي �شعيد احلظ فّجا يف اكر احلاالت ، 
مهزوزا، ظا لنف�شه، هّمه االأول واالأخري ان يرّبع على 
كر�شي االإدارة ؛هذا الكر�شي التاريخي املثقل بالروتني 
بطيئة  حالها  على  مدار�شنا  فتبقى   ، االأيبببام  وغبار 
احلركة ، ُمثقلة ب " مكانك ُعدنْ " بعيدة عن التجديد ُبعد 
يزور  ان  فعليه  ال�شّد  منا  اأراد  يا. ومن  الرُّ ى عن  الرَّ
مديرا �شيخاً او �شاًبا يف الو�شط اليهودي لريى باأم عينيه 
والواقع. واملمار�شة  والروؤيا  العمل  يف  ال�شا�شع  الفرق 
قد اظلم البع�س ولكن ال�شواد االأعظم من مديرينا ....
وقد تقول انها التفرقة والظلم وال�شلطة ، واقول �شدقت

ولكنها اي�شا الكفاءة واالنتماء وحب التطور، فمديرونا 
األف  منهم  الن�شيطني  -وا�شتميح  االأعظم  �شوادهم  يف 
ال�شنة  بداية  يف  الرنامج  ي�شعون  اببباطببرة،  ُعببذر- 
اىل  فريتاحون  ح�شن،  �شيء  كل  ان  ويرون  التدري�شية 
اىل  ويدعون  م�شتر  ب�شمري  ويتغّنون  يتاأففون  نهايتها 
ال�شمري احلّي احلقيقي  ان  ل�شلطانه، يف حني  االمتثال 
اإىل  الدخول  من  يتهّربون  بالهم  فما  واال  منهم  بببريء 
ال�شفوف الإ�شغال ح�ش�شهم القليلة بحّجة وبغري حّجة.

 ، راأ�شه  يرفع  فالعنف   ، حّقا  ورطببة  يف  مدار�شنا  ان 
واملح�شوبيات   ، مدار�شنا  "معظم  "ياأكل  والببروتببني 

"يخّرب  القربى  وعن�شر 
وتببباأتبببي  تبببببببّقبببى،  "ما 
ورية  ال�شُّ التعيينات 
ت�شبقها  التي  واملقابات 
. مثلوجة  بببباردة  نكتة 
فبببببببببببببرى املبببببعبببببلبببببم 
احلبببببببببق واملبببببثببببباببببببر 

ال�شخ�شية  املقابلة  هببذه  مثل  اىل  يببذهببب  واملنتمي 
رفبببببع عبببتبببب فبببقبببط وهبببببو يببببببدري ويبببببببدري غبببريه

�شاحب  يت�شّرع  وقببد  �شلفا  مطبوخة  الطبخة  ان 
االإعببام  لو�شائل  في�شّرح  وامل�شنود  الوا�شطة  كببرت 
ل�شاحله  ُح�شم  قببد  االأمبببر  ببباأن  وامل�شموعة  املرئية 
للمقابلة!،  احبببد  يببذهببب  اأال  االأفبب�ببشببل  مبببن  وانببببه 
واقعا!. �شيبيت  او  بببات  واالأمبببر  �شكلية  فالق�شية 

من  ذاك  او  املعلم  هذا  اأّن  جتد  ان  جدا  الظريف  ومن 
تغّنى  قد  وطوله  العربي  جمتمعنا  عر�س  يف  اأمثاله 
اجللو�س  اجل  ومن  اليوم  ولكنه  واالأجمبباد  بالقومية 
" وان يخنع  "يلح�س  ان  املدر�شة!! م�شتعد  �شّدة  على 
وان يبيع قوميته باأكلة عد�س، فالقومية يا �شاحبي ال 
ان  ،واملهّم  جوفاء،  كانت  مهما  الطموحات  امام  تقف 
العربية  البلدات  يف  اأهلنا  وان  خا�شة   ، مديرا  ي�شحي 
املعلمني  ان  املديرين،يف حني  باأ�شماء  املدار�س  ي�شمون 
هم هم النحات العامات !! ولذالك فمن الغنب ان يكون 
راتب املدير اأ�شعاف راتب املعلم واحلبل على اجلّرار.

لقد حان الوقت ان ن�شع الرجل املائم يف املكان املائم وان 
نرف�س الو�شاية علينا يف حني ان اخوتنا اليهود حذفوها 
مدار�شنا  جنعل  ان  بنا  امد.وحرّي  منذ  قامو�شهم  من 
الن�شاط  دائمة  نحل  وخلية  واال�شتقامة  للمعرفة  قلعة 
واحلركة والعمل ، تبني دون كلل بهمة ون�شاط ، وبهّمة 
مدير وا�شع االآفاق ، بعيد الروؤيا ، يكون اأمنوذجا ُيحتذى 
العمل وال�شرية وال�شمري والبحث وراء كل جديد. يف 

وحان الوقت ان نقول لاأحزاب احلاكمة وغري احلاكمة 
ارفعوا اأياديكم عن مدار�شنا ، ودعوا امل�شرية التعليمية 
التلّوث. عن  بعيًدا  امل�شب  نحو  طبيعًيا  �شرًيا  ت�شري 

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

ف���ص���ل ال����ت����ني وال���ت���ع���ي���ي���ن���ات 

األج يف جمرِد متاهاٍت  اأكتبنْ ،  �شرتنْ  مل يبَق لدي ما 
املهماِت  ل�شلِة  اأكتُب  ، وكاأين  فارغًة  اأعانُق �شطورًا   ،
االإلكرونيه!  احلا�شوِب  �شلة  يف  الكلماِت  اأرمببي   ،
اأ�شاطُرها اأملي وجنوين  املُزمنني وانحرافاتي املوؤقتَة .
ق�شًه   اأ�ببشببطبباد  لعلي  املببقبباهببي  اأحبببدى  يف  اأجببلبب�ببُس 
رمبا  اأو   ، روادُه  وجبببوه  تقا�شيِم   على  ترت�شُم 
موقٍف   رمبا  اأو   ! باملكاِن  مرَّ  �شبيٍل  عابِر  وجِه  على 
يحالفني  مل  ولببكببن   ، ق�شٍة  بتبا�شرِي  اإيلَّ   يببوحببي 
الوجوه  فكل    ، انتظاري  كان  عبثاً    ، اليوَم  احلببُظ  
عاقر  جببارٌز  اأر�ببسٌ  وخميلتي   ، ورمبباديببة   مت�شابهة 
.. نبيذياً   ودقبباً  االأثببارة  متطرين   وال  اخلياَل  تلد  ال 
كل الق�ش�س مت�شابهة ، ُتعزف على االإيقاع ذاته ، ال 
�شيء جديد ،   ت�شايقني �شيمفونية الكوؤو�س واأحلان 
املقاعد ال�شاخبة! اأت�شاءَل ، هل ن�شب نبُع بئر اإبداعي ؟!
التفَت  احلبب�ببشبباب   طالبًة  الببنببادَل  نبباديببُت  وعندما 
كان   ، املببجبباور  املقعد  يف  اجلال�شنَي  اأحببد  ل�شوتي 
انتباهي   مظهره  لفَت   . ما  كما يبدو  ينتظر �شخ�شاً 
قليا. يببريببَث   اأن  لببلببنببادل  فبباأ�ببشببرت   ، اخلببارجببي 

ما الذي جعلني اأظن اأنه قد يكون وحياً لق�شتي! رمقته 
بعيني متفح�شة  اأدق تفا�شيله  ! كيف يرت�شف قهوته 
؟ ماحمه الفتية ؟  وحتى اأين  تفح�شُت بتظراتي يديِه  
، فاأنا ال  اأن اأكتب عمن ال يحافظ على نظافة اأ�شابعه ..
  ها هو يعيد النظر اإيلَّ ، اإنُه  لي�س �شاذجا  كما اعتقدُت 
، وكاأنه يغازلني ببوح عينيه  ، يا له من طائ�س كيف 
.. !!؟  ال�شاذجه  �شقاوته  تغازُل  عجوزًا   اأن  يظن 
ال�شخ�ُس   هببذا  يخبئها  الببتببي  الق�شة  مببا  تببرى  يببا 
وكبباأن    ! الغام�شة  تقا�شيمه  وبببني  اأحببداقببه   يف  
منهم  فلكل   ، رواده  ق�ش�س  يجمُع  املقهى  هببذا 
 .. احلببيبباِة  �ببشببعبباِب  يف  ال�شخ�شية  ق�شته  يببوجببد 
اأبدو  م�شممة على اأن اأجعل من نف�شي عجوزًا بلهاَء 
اأ�شرق من بني طياِت  التقرَب منُه  لعلني  اأحاوَل  كي 

يثنا   حد
ق�شتي 

االآتية ! .
اأنببببببادي 
البببنبببادل 
مببببببببببرة 
اأخبببببرى 
هم�س  اأ و
لببببببببببببببه 

اأن�شم  ببباأن  االأذن  ويطلب  ال�شاب  اإىل  يذهب  ببباأن 
واخ�شى  حبببدودي  اأعبببرف  اإيل.  ين�شم  ان  اأو  اليه 
�شمع  حبببني  ببببببدوره  هبببو  ابببتبب�ببشببم  يببرفبب�ببشببنببي.  اأن 
قهوته. فببنببجببان  مببع  اإيل  وجبببباء  ووقببببف  البببنبببادل 

معك،  اجللو�س  ي�شرفني  �شيدتي،  يا  اخلري  م�شاء   -
كنت  فقد  الببنببادل  تر�شلي  اأن  بحاجة  ل�شِت   فبباأنببِت 
. ؟  يل  اأنتبه ملغازلتك  اأنني مل  اأتظنني  اإليك،  بطريقي 

- اأنا كاتبة اأجل�ُس منذ ال�شباح واأبحث ل�شحيفتي عن 
ق�شٍة بني ثرثرات املقهى ! ظننت اأنني قد اأجد عندك ما 
اأبحث عنه  ، هل  تكون �شديقي لع�شر دقائق وتخرين 
بق�شتك! �شاأكون ممتنة لك و�شاأدفع ثمن قهوتك وكعكة  .

- اإنتف�س من مكانه وكاأين �شعقته بطلبي...اأتظنني اأنك  
تغويني  بفنجان قهوة وكعكة كي  تكون ق�شة  حياتي 
اأن رجولتي ت�شمح باحلديث  يف كتاباتك ! هل تظنني 
عن ق�شتي لكاتبة تافهة مثلك. اأنا رجل عندي الكثري 
من االإناث ، ول�شت ممن يبحثون عن العجائز!   ثم عاد 
اإىل طاولته م�شرعاً وهو يردد  كلمات غام�شة غا�شبة..

وقف النادل جانباً ي�شرُق ال�شمع ، ال اأعرف اإن كان 
اإقرب مني  اأنُه  ي�شتعجل احل�شاب ،  اأم  ي�شفق علي 
�شيدتي  يا  جميلة  ق�شة  عن  تبحثني  هل   : و�شاألني 
هذه  ق�شتك  �شاأكون  اأنا  واأ�شاف:  بخبث  ابت�شم  ؟   
االإكرامية.. يل  تببزيببدي   اأن  ب�شرط  ولكن   ! الليلة 

إْك�����������������رامِ�����������������يّ�����������������ة 
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عديدة  مرات  زرتها  التي  البولندبة  كراكوف  مدبنة 
منذ  حتت�شن  اأنببهببا  خ�شو�شاً  املهنية،  حياتي  يف 
الوثائقية  لاأفام  عاملياً  مهرجاناً  ال�شنوات  ع�شرات 
الثقافة  عا�شمة  كانت  املدينة  هببذه  والت�شجيلية. 
بكنائ�شها  م�شهورة  وهي   ،2000 عام  االأوروبببيببة 
واأديرتها التاريخية التي تعود ملئات ال�شنني. مدينة 
اأ�شمها  و�شيظل  جمبببدداً  التاريخ  دخلت  كببراكببوف 
وفل�شطيني  عام  ب�شكل  عربي  ل�شان  كل  على  يببردد 
)�شيا�شياً(  ثقافياً  حدثاً  �شجلت  الأنها  خا�س،  ب�شكل 
احلياة. كببل  بببه  مرتبط  اأ�شمها  �شيظل  تاريخياً 

يف مدبنة كراكوف عقدت جلنة الراث العاملي التابعة 
والثقافة  والعلوم  للربية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
"يون�شكو" دورتها احلادي واالأربعني، من الثاين حتى  
ال�شابع من هذا  لكن  ال�شهر اجلاري.  الثاين ع�شر من 
ال�شهر كان يوماً مميزاً يف اأيام املوؤمتر. ففي هذا اليوم 
اتخذت منظمة األب "يوني�شكو"  قراراً جريئاً من�شفاً، 
حيث اأدرجت مدينة اخلليل يف ال�شفة الغربية، على 
يف  املنظمة  واأعلنت  املهّدد،  العاملي  الببراث  الئحة 
منطقة  اخلليل  يف  القدمية  البلدة  اأن  الوقت  نف�س 
حممية ب�شفتها موقعاً يتمتع بقيمة عاملية ا�شتثنائية، 

وبذلك اأ�شبح احلرم االإبراهيمي والبلدة القدمية يف 
عامليان. وتاريخيان  تراثيان  موقعان  اخلليل  مدينة 
العاملى  الببراث  الئحة  فى  اخلليل  اإدراج  م�شاألة   
ومواجهة  كبري  حتد  مو�شوع  االأمببر  حقيقة  يف  كان 
عنيفة بني اإ�شرائيل واأعوانها يف املحافل الدولية من 
احلفاظ  وموؤيدي  الفل�شطينية  ال�شلطة  وبني  جهة، 
ثانية. جهة  من  الفل�شطيني  التاريخي  الببراث  على 
نتنياهو،  بنيامني  �شواب  اأفقد  "يوني�شكو"  الب  قرار 
فيها  يقال  ما  اأقببل  بت�شريحات  االإدالء  اإىل  ف�شارع 
عن  بل  متزن،  �شيا�شي  عن  ت�شدر  ال  جنونية  اأنها 
باأن  املثال،  �شبيل  على  �شرح  فقد  متهور.  �شيا�شي 
على  جنونية(  )خطوة  هو  "يوني�شكو"   األ  قببرار 
على  املتحدة  االأمم  اإقببدام  اأن  مبعنى  تعبريه.  حد 
من  وحمايته  الفل�شطيني  البببراث  على  احلببفبباظ 
نظر  يف  اأ�شبح  اإ�شرائيلياً،  له  يتعر�س  الذي  اخلطر 
االأرعن   الت�شرف  يتوقف  "بيبي"  اأمراً جنونياً. ومل 
بتقلي�س  اأمببر  فقد  فقط.  احلببد  هببذا  عند  لنتنياهو 
دوالراً. مليون  لليون�شكو  االإ�شرائيلي  التمويل 

املعروف  نتنياهو،  اال�شرائيلي  الببببوزراء  رئي�س 
يتلقى  الفل�شطيني،  للحق  ونكرانه  اليميني  بنهجه 

�شعيد  على  االأخببرى  تلو  واحببدة  �شيا�شية  �شربات 
اأن  على  قاطعة،  ب�شورة  يدل  مما  الدولية،  الهيئات 
الفل�شطينيني  اإزاء  نتنياهو  ينتهجها  التي  ال�شيا�شة 
الدولية.  املنظومة  مببن  مرفو�شة  �شيا�شة  هببي 
قبل ذلك، فجرت األب "يوني�شكو"  قنبلة �شيا�شية يف وجه 
ال�شيا�شة التي تنتهجها حكومة نتنياهو وللدبلوما�شية 
االإ�شرائيلية ب�شكل عام. فقد �شادق املجل�س التنفيذي 
ملنظمة "يوني�شكو" على قرار ينفي �شلة احلرم القد�شي 
ال�شريف باليهود يف القد�س،  وذلك بعد تبني جمل�ُس 
املدراء التابع لب"يون�شكو"، قرارًا ينفي اأي عاقة اأو 
رابط تاريخي اأو ديني اأو ثقايٍف لليهود واليهودية يف 
املبارك. االأق�شى  وامل�شجد  املحتلة  القد�س  مدينِة 

اأكتوبر/ت�شرين  �شهر   من  والثاثني  احلببادي  ويوم 
يف  لفل�شطني  م�شاركة  اأول  �شهد   ،2014 عببام  اأول 
ملنظمة  العام  للموؤمتر  والثاثني  ال�شابع  املببوؤمتببر 
ويف  فيها،  الع�شوية  كاملة  كدولة  "يون�شكو"،  الببب 
من  الببثبباين  ت�شرين  نوفمر/  �شهر  مببن  ع�شر  الببثبباين 
 195 الع�شو  فل�شطني  انتخاب  مت   نف�شه  الببعببام 
االأمم  منظومة  يف  وكالة  اأول  وهببي  "يون�شكو"،  يف 
املتحدة توافق على ان�شمام فل�شطني كدولة ع�شو.

اأخببرى ال  نقطة 
االإ�شارة  من  بد 
اإلبببيبببهبببا، وهببي 
منظمة  اأن  
 ، " ن�شكو يو "
اأ�ببببببببشببببببببدرت  
جمبببببمبببببوعبببببة 

منها  اإ�شرائيل  تطبق  مل   ،1982 عام  منذ  قببرارات 
اأي قرار، بل على العك�س طردت بعثة الب "يون�شكو" 
داخل  من  وحتى  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  من 
اأن  توؤكد  املتوفرة،  املعلومات  اأن  كما  اإ�شرائيل. 
بدخول  البب"يون�شكو"،  لبعثة  ت�شمح  مل  اإ�شرائيل 
االأرا�شي املحتلة بعد تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية عام 
1994، وترف�س ا�شتقبال اأي بعثة منها حتى االآن.
يف  هببو  "يون�شكو"،  البب  قببرار  فبباإن  حببال،  اأي  على 
الذي  نتنياهو،  حلكومة  كبرية  �شدمة  احلقيقة 
اأن  كما  وعببي،  وعببدم  تخبط  حالة  يف  لفرة  �شيبقى 
الذي  احلي  ال�شمري  اأظهرت  الدولية  املنظمة  هذه  
تتمتع به كونها هيئة ثقافية م�شتقلة معتدلة، تدافع 
التاريخي. تراثها  وحتمي  ال�شعوب  ثقافات  عن 

إلسرائيل أخ���رى  موجعة  ض��رب��ة  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  الئ��ح��ة  ف��ى  الخليل  إدراج 

منذ �شنوات ال باأ�س بها.. مل يعد اأحدًا يهدي ورودًا.. 
يجّف   بببداأ  العامل  هذا  اأن  اأعتقد  االأكببريببة..  لنقل  اأو 
وي�شيخ، �شُعبت علينا اأنف�شنا و تفحمت �شورة الواقع 
يف دواخلنا و ها هو ُدخان الياأ�س يت�شاعد من اأدمغتنا 
اإىل ال�شماء، يا اهلل ان النا�س ان�شغلوا بالفعل يف ال�شراع 
مُمعناً  كفرًا  كفروا  و  حقوقهم  اأدنى  عن  للبحث  املُدبر 
االآونة االأخرية،  اآذاننا يف  لقد اعتادت  الو�شيك،  بالغد 
الطائ�س  الر�شا�س  �شحايا  �شقوط  عن  اأخبار  تناول 
وغريهم من ال�شحايا التي تتوارد اأخبار موتهم يومياً. 
يكاد يتوزع الر�شا�س بالت�شاوي على مناطق خمتلفة 
يف ارجاء الباد، وبالتايل يتوزع املوت يف امل�شهد العام 
حتى ال يكاد يوّفر اأحدًا من النا�س على اختافهم، مع 
يظهرون  ال  الذين  وامل�شوؤولني  الروؤ�شاء  دور  تغّيب 
ويتزاعمون  بالواقعة  لينددو  امل�شيبة  وقوع  بعد  اال 
اأمن  ظل  حتت  املببواطببن  ويعي�س  اجلرمية  حماربة 
باملفّرق.،  منوت  ونحن  باجُلملة،  لنا  كهدية  ممنوح 
خطاب  ال�شطح  على  يطفو  ال�شحايا  عدد  ارتفاع  عند 
يغّلف  الببذي  اخلطاب  هذا  الطائ�شة".  "الر�شا�شة 

اجلبببرميبببة ويببهببّذبببهببا. 
فببتبببببدو الببر�ببشببا�ببشببة 
وتتعّقل  مببفببّكببرة  هببنببا 
قتل  عن  فتعدل  هدفها 
على  ُتببقببدم  اأو  النا�س 
قتلهم، وكاأن الر�شا�س 
اأهببببدافببببه من  يبببحبببدد 
اأن  كما  نف�شه.  تلقاء 

ويخفي  الر�شا�شة  اإىل  يحيل  هنا  املق�شود  الطي�س 
يف  م�شتقًا،  فبباعببًا  الر�شا�شة  فتح�شُب  الببقبباتببل، 
املحلّية،  �شلطته  خطاب  خلف  الفاعل  يتوارى  حني 
الطائ�شة".  "الر�شا�شة  خلف  ويختبئ  الر�شمّية، 
الكرو�س  وا�ببشببحبباب  االفببا�ببشببل  الببروؤ�ببشبباء  �ببشببيببادة 
الر�شا�شة  على  و�شف  نطلق  اأن  ي�شح  ال  واملوائد 
تطلقوا  بعد  �شماتكم  من  هو  الطي�س  بل  طائ�شة  بانها 
معدوم. باال�شا�س  هو  والذي  املتما�شك  االمن  خطاب 
 واليوم �شاأ�شع وردة واحدة فقط يف ر�شا�شة طائ�شة مرت 
من نافذتي ذات يوم.. واأمنح نف�شي تهدئة.. الأيام قادمة.

ال��ط��ائ��ش" ال���رص���اص  ح��ض��رة  يف  االم�����ان  دور  "ت��غ��ي��ب 
م�������ح�������م�������د ج����������م����������ال ص����ب����ح

بال بع�شهن  ما  الع�شر؟!،  لفتيات هذا  اأدري ماذا جرى  ال 
اأن  مببع  مبب�ببشببداقببّيببة؟!!...  اأي  بببا  ن�شيبهن  على  يتمّرد 
ة  خا�شّ لعنة  كاأنهم  ال�ّشبان،  بع�س  يعترن  بع�شهن 
عندما  لذلك  ب�شرعة،  منها  الّتخل�س  ُيببِردن  عليهن،  حّلت 
عرو�شهن!!،  من  التقرب  طالبني  اإليهن  ال�شبان  يتقّدم 
خلوفهن  احلرية،  حبال  على  املتاأرجحة  ردودهن  تتلعّثم 
ال�شاب.  مع  واملتِعب  الطويل  املماطلة  نفق  دخببول  من 
ُح�شن  يعرفَن  ال  الأنهن  "امل�شكني،  ال�ّشاب  ذلك  من  ُيحَرجن 
م�شايرته،  يف�ّشلن  لذا  "جراأته"!!،  من  االأمثل  التخّل�س 
والّدوران حول دائرة اإعجابه ملدة ما، وبعد اأن ي�شاب ال�ّشاب 
بدوار من الّت�شاوؤالت التي اأوقعته على اأر�س احلرية، تتوقف 
بع�س الفتيات عن لعبة ال�شطرجن الع�شقية معه، "ويّدعني" 
"مفرطة"،  اأنثوّية  بلباقة  له  فيعتذرن  عليه،  تغّلنب  اأنهن 
الع�شرّية.          احلب  �شقاوة  من  جزء  هذا  طلبه،  راف�شات 
حالة  اإىل  ممّيزة  ع�شقّية  حالة  من  احلببب  حببّول  بع�شهّن 
الفتيات  بع�س  اأن  رغم  مفاهيمهن،  على  دخيلة  َعَر�شّية، 
�شقًيا،  طفًا  العمر  مدى  و�شيبقى  يكر  ال  احلُب  اأن  ن�شني 
بطبعه...  طفيلًيا  �شيبقى  عليه،  ال�ّشيطرة  ي�شتطعن  ال 
بهن  يتحّر�س  املنطقّية...  غري  اآرائهن  على  بطباعه  متطّفًا 
اأغرا�شهن  ينكث  نومهن...  ُغرف  يغزو  حتّركن...  كيفما 
كي  الوردية،  اأحامهن  و�شائد  يف  يتغلغل  ال�شخ�شّية... 
جببدوى.   ال  لكن  الغام�س،  م�شريهن  ر  تب�شُّ ي�شتطيع 
مهما حاولنا اإبعاد املوؤّثرات اجلانبّية للحب عن م�شاعرنا، 
حمو  حاولنا  مهما  حلظات،  لب�شع  عنا  نفيه  حاولنا  مهما 
اأّنه  اإاّل  ال�ّشاهقة،  كريائنا  جدران  عن  بوجوده  اعرافنا 
كالنحلة،  واأحامنا  قلوبنا  حول  يحوم  يبقى  االأخببري،  يف 
ليل�شعنا بلظى �شهده، فهو يظل يراقب نظراتنا، التي تاحق 
كاملخرين كلَّ فتاة متر، يتج�ّش�س على اأحاديثنا ال�ّشبابّية 
ال�ّشرّية، الأّنه يدخل خفيًة من ُجحر غفَلِتنا ليتمّلك حا�شرنا... 
ي�شبح  كي  االأنبببا،  حتا�شرها  �شمائرنا،  ثكنات  ُمقَتِحًما 
االآمال. فنار  لنا  في�شيء  الرحب،  خيالنا  حميط  يف  بُحرّية 
ن�شاأ احلب ال�ّشقي يف بيئة متحّررة من قيود حتّكم الفتيات 
قراراتهن  لفظاظة  احتماله  قوة  حتطيم  يحاولن  اللواتي 
تقييد حتركاته  يكره  يومنا هذا  اأحياًنا، حّتى  املّررة  غري 
للتوفيق  الرومان�شية احلثيثة  اأو عرقلة م�شاعيه  امل�شاملة، 
ال�شعوري  التطّور  اأن  توؤمن  احلب  �شقاوة  القلوب...  بني 
ت�شمع  تبداأ  عندها  اجلن�َشني،  لدى  ببطء  البداية  يف  ينمو 
اأحا�شي�س  رحببم  يف  وتريتها  تت�شارع  الغبطة،  نب�شات 

يبداأ  اأن  اإىل  الببّطببرفببني، 
بالتكّون،  دق  ال�شّ جنني 
عببنببدهببا تبببببببداأ اأطببببراف 
رويبببًدا  تتكامل  الببتببوّدد 
ال�ّشخ�شني. بني  رويببًدا 
احلببب  قببببّرر  يبببوم  ذات 
ببقببي البببغبببو�بببس يف  البب�ببشّ

العواطف  من  كتلة  داخلنا  يف  فوجد  وجداننا،  اأعببمبباق 
ال�ّشري،  خميلتنا  �شرير  على  �شنني  منذ  نائمة  الّرقيقة، 
ِذهِنها  يف  فتاة  عببن  الببّدقببيببق  البحث  مببن  تعبنا  اأن  بعد 
ال�ّشقي  احلب  زيف.  بدون  الواقع  االأمببر  لها  تعك�س  مببراآة 
بع�شنا  عزمية  اإيقاظ  واأحابيله،  اأالعيبه  ب�شّتى  يحاول 
جديدة،  ا�شتك�شافّية  برحلة  للبدء  واخلاملة،  املتخاذلة 
مبناٍخ  تتمّتع  الببتببي  جببديببدة  االأنببثببى  قبببارة  الكببتبب�ببشبباف 
ال  معتدل،  الفكري  جّوها  الب�شاطة،  دفء  فيه  جمايل، 
املطلوب.  املعّدل  من  اأكببر  متطلباتها  حببرارة  فيه  ترتفع 
نحن نريد اكت�شاف قارات غري تلك القارات االأنثوّية الباردة 
التي اكت�شفناها يف ع�شر طي�شنا، الأن اأنُهر الوفاق والتفاُهم 
تعك�س  مل  الوعي...  �شم�س  فيها  ت�شطع  مل  جليدّية،  كانت 
خلف  حمتجٌب  جمالها  قمر  حا�شرها،  على  ما�شيها  ظل 
يتطّلب  التجّمل!!، فخو�س جتربة جديدة يف احلب،  غمام 
اأنها  اإىل  وتنبيهها  فتاة،  اأي  عقلّية  ل�شبط  اأّولية  متهيديات 
قد تخّطت خط الامباالة االأعوج... تخّطت حدود املراهقة 
الثاثينّيات.  تعّدى  ا،  عمريًّ باًعا  قطعت  اأن  بعد  املتهّورة، 
االآن عليها ترتيب اأولوّيات تفكريها من جديد وبجدّية، لذا... 
امل�شتقبلية  الروؤيا  انعدام  من  ي�شجر  ال�ّشقي  احلب  جند 
احلب  طبيعة  الأن  عنها،  النظر  في�شرف  الفتاة،  لببدى 
ال�شقّية، تكره الوحدة والتوّحد، دائًما يبحث عن الواقعية.
اأية  َتببَدع  ال  اأبببًدا،  يهداأ  ال  الذي  ال�شغري،  ال�ّشقي  اأيها  هّيا 
بعيًدا  �شاب  اأي  تببرك  ال  �شيطرتك،  نطاق  خببارج  فتاة 
اأحًدا  َتَدع  ال  احلببب...  يف  بالّنجاح  لُه  توّقعاتك  �شقف  عن 
يفر�س عليك عزلًة ق�شرّية يف منزل االكتئاب، هاجم طي�س 
مبادئهن  اأ�شنام  حّطم  يومّياتهن...  عن  املعزول  الفتيات 
الوهمّية  مبادئهن  اأ�ببشببواَر  واقتحم  ُقببم  يعبدونها،  التي 
واخلائفة  الّتائهة  ال�ّشبان  نظرات  و�شّوب  ُقم  مبعظمها!، 
الفتيات  رغبببببات  الم�س  املن�شّية،  الّن�شيب  لوحة  نحو 
بوجودك  يعرفن  كي  اأنوثتهن،  يتلم�ّشن  حّتى  الّدفينة، 
اأي �شخ�س ي�شتطيع كتَم دويِّ �شوِتَك!   يوًما ما. واأحتّدى 

ال������������ح������������ب ال�������ش�������ق�������ي
ب���ق���ل���م: م�������ارون س���ام���ي ع�����ّزام
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خ�����������وري ع��������ي��������د  ح���������������امت  د. 

مقاالت

دعانا )زوجتي وانا( احُد اال�شدقاء، يف اواخر �شنة 
اي  االول،  ابنه  بوالدة  فرحته  مل�شاركته   ،1974
يف  ُيقام  عائلي  حفل  يف  نداعبه،  كّنا  كما  عهده  ويل 
عكا يف م�شاء احد ايام اجلمعة. كان �شديقنا يدرك 
ال�شغريين)5  طفلينا  تببرك   من  نتمكن  ال  قد  اننا 
اىل  واحلبب�ببشببور  حيفا  يف  بيتنا  يف  �ببشببنببوات(  و3 
املنا�شبة  باعتبار  معنا  نح�شرهما  ان  فا�شّر  عكا، 
عندما  وهكذا  تعبريه.  حد  على  اأهلية"  "منا�شبًة 
مل  قليلة،  بايام  املنا�شبة  قبل  ح�شورنا  له  اّكدنا 
ظهر  لل�شفر  م�شطرين  �شنكون  اننا  نتوقع  نكن 
لظروف  ف�شوطه)قريتي(،  اىل  اإيبباه،  اجلمعة  يوم 
�شاعات.  لب�شع  هناك  ح�شوري  ت�شتوجب  طارئة 
"ال باأ�س، �شن�شافر اىل ف�شوطه ومن هناك اىل  قلُت: 
كان... �شديقنا"...وهكذا  حفل  يف  للم�شاركة  عكا 

ميممني  املبكر  امل�شاء  �شاعات  يف  ف�شوطه  غادرنا 
�شطر عكا. كانت طريقنا �شالكة رغم ظروف الطق�س 
تر�شيحا.  مفرق  يف  كعادتنا  مببررنببا  ال�شتوية. 
نحو  مييل  �شيارتي،  يف  البنزين  موؤ�شر  ان  الحظُت 
اق�شى الي�شار، وكاأنه يغمزين داعيا اّياي اىل موعد 
لئا  "الغمزة"   جتاهلُت  وقببود.  حمطة  اقببرب  مع 
ب�شوٍق  اتطّلع  كنت  عكا.  يف  احلفل  عن  اكر  اتاأخر 
اال�شدقاء   فرحَته، والإلتقاء رهط  مل�شاركة �شديقي 
ا�شبحنا على  ان  ما  لكن  الذين توقعت ح�شورهم. 
 ، عكا  �شمال  م�شارف  من  كيلومرات  ب�شعة  بعد 
واإذ بي ا�شعر بخلل يف ال�شيارة، ما لبثُت ان عرفت 
انتحيُت  ان  ال�شيارة بعد  �شبَبه، عندما ترجلت من 
ا�شواء  و�شّغلُت  البب�ببشببارع  ميببني  اق�شى  اىل  بها 
رايت  لقد  املتعاقبة.  الوم�شات  ذات  الببطببواريء 
متاما.  م�شّطحا  ا�شحى  قد  االي�شر  اخللفي  العَجل 
قلت لزوجتي حماوال طماأنتها: "انه البن�شر اللعني، 
وال بد من ا�شتبدال العَجل". ولكن كيف؟!. فالروؤية 
�شدوله،  الليل  ارخى  ان  بعد  متي�شرة  غري  ا�شحت 
بامل�شباح  اآبهٍة  غري  دام�شٍة  لظلمٍة  العنان  مطلقا 
الكهربائي الذي كان بحوزتي اإذ بدا خجوال امامها، 
العابرة،  ال�شيارات  با�شواء  اي�شا  مباليٍة  وغري 
وم�شات  جمببرد  بببدورهببا،  اال�ببشببواء  تلك  فبببببدت 
نظره.  تخطف  ولكنها  الناظر  ت�شعف  ال  متتالية 
ومما زاد الطني بّلة، هو قلقي من الَبَلل الذي �شينتاب 
ا�شتعدادا  ارتديها  كنت  التي  اجلديدة  بدلتي  حتما 
اإزاء  القلق  ذلك  ا�شت�شخفُت  ما  �شرعان  لكن  للحفل. 
لة  معطَّ �شيارة  فيها:  نحن  التي  احلقيقية  الورطة 
ال�شعة  وببببرودة  معربدة  وريبباح  دام�شة  وظلمة 
منطقة  يف  هذا  نيام...وكل  واطفال  قلقة  وزوجببة 
الهواتف  قبل  ما  عهد  ويف  اآنببذاك  ماأهولة  تكن  مل 
االن�شياع  وعدَم  املوقف  جمابهة  قررُت  املحمولة. 
الذي  ال�شيارة،  داخببل  اجلرية"  "االإقامة  الأمببر 
لتنْه ا�شواُت  فر�شته عليَّ زّخاُت املطر املتعاقبة، وامنْ
وقع �شقوطها على زجاج ال�شيارة و�شقفها. انتظرُت 
حلظاٍت ريثما خّفت زّخُة املطر. ترجلت من ال�شيارة 
دون ان اطفيء املحرك، حفاظا على ا�شتمرار تدفئة 
من  تناولت  امل�شتعلة.   ا�شوائها  وعلى  ال�شيارة 
ال�شتبدال  الببازمببَة  االدواِت  ال�شيارة  م�شتودع 
العَجل. جنحت يف فّك الرغي االول، لكن الثاين بدا 
الذي  الب�شيط  املفَّك  على  متمردا  الفك،  على  ع�شّيا 
كان بحوزتي، ورمبا م�شتخفَّا مبوؤهاتي امليكانيكية 
هامل�شّلة". بغري  "خّيط  يل:  يقول  وكبباأنببه  اي�شا، 
باحدى  اال�شتنجاد  و�شيلة  �شوى  امامي  يبق  مل 
ال�شارع  حافة  نحو  فتقدمُت  العابرة.  ال�شيارات 
بحذر �شديد ، لئا اتعر�س للده�س. كنت احمل بيدي 

م�شباحا  الببيببمببنببى 
كببهببربببائببيببا. اخبببذت 
ثم  واحدة  بيد  الّوح 
احدا  لكن  باليدين، 
النَّ  رمبببببا  يببقببف  مل 
ا�شتغاثتي  حببركبباِت 
انتباه  تبب�ببشببرِع  مل 

ال�شائقني او رمبا الأنهم مل يلحظوا وجودي يف الظام 
�شيما وان ب�شرتي �شمراء وبدلتي �شوداء وم�شباحي 
الكهربائي متهالك وقد ا�شُتنزفت جّماعته)بطاريُته( 
او  زيُتها  �شحَّ  ذبببالببٍة  ك�شوء  باهتا  �شوءه  فبدا 
مقمرة.  ليلة  يف  الليل"  �ببشببراج  "يراعة  كَلَمعاِن 
اعرتني خيبُة امل �شديدة، ول�شعتني ريٌح جنوبية 
قطراُت  كبببادت،   او  ثيابي  وبّللت  بببباردة،  غربية 
اىل  عائدا  فهرولُت  و�شيكة،  مطٍر  بزخة  موؤذنًة  ماٍء 
ال�شيارة.  جل�شت خلف مقود ال�شيارة. حانت مني 
 )Dashboard(التفاتٌة اىل لوحة اجهزة القيا�س
التي امامي. اذهلني ال�شوء االحمر املُِطّل من �شاعة 
البنزين اإيذانا بن�شوب الوقود وما �شيرتب على ذلك 
من �شلٍل للمحرك وتفريٍغ للبطارية واإطفاٍء لاأ�شواء 
يجعلني  كاد  باحباٍط  �شعرت  للتدفئة.   وانعداٍم 
نف�شي  متالكت  لكني  العمل؟!".  ما  اهلل  "يا  ا�شرخ: 
هّمها  فازيد  اىل زوجتي  ا�شيء   ان  ارد  رمبا الين مل 
ا، او رمبا الين تذكرت البيتني التاليني من ال�شعر:  غمًّ
البببفبببتبببى/  ببببهبببا  يبب�ببشببيببق  نببببازلببببة  "ولببببببببببرّب 
املخرُج" مببببنببببهببببا  اهلل  وعبببببنبببببد  ذرعببببببببببا 
�بببشببباقبببت فبببلبببمبببا ا�بببشبببتبببحبببكبببمبببت حببلببقبباتببهببا/ 
ُتفرُج". ال  اظببببنببببهببببا  وكبببببنبببببُت  ُفبببببرجبببببت 

ازمة  كل  يف  البيتني  هذين  ترديد  على  داأبببُت  لقد 
على  يعينني  اما  منهما  فا�شتمدُّ  طريقي،  تعر�س 
جتاوز املحنة. هذا االمل املرجو �شرعان ما حتقق 
هذه املرة اي�شا، عندما ملحُت يف املراآة التي امامي 
ا�شواء �شيارة تتقدم باجتاهنا لتقف خلف �شيارتي، 
ولينزل منها �شائُقها تاركا حمركها �شغاال وا�شواَءها 
م�شتعلة... راأيُت امامي �شابا ا�شود الب�شرة مرتديا 
اواخر  يف  ويبدو   )training(ريا�شة ماب�س 
الع�شرينات من عمره. خاطبني بلغة عرية مك�ّشرة 
ذات لكنة امريكية وا�شحة، م�شتف�شرا عّما اإذا كنُت 
متلهفا:  باالنكليزية  اجبُته  م�شاعدة.  اىل  بحاجة 
"طبعا، بكل تاأكيد..." وم�شريا ب�شبابتي نحو العَجل 
امل�شّطح قائا له: "اكون �شاكرا لك اإن �شاعدتني...".
ارى  وانا  مبثلها،  �شعرُت  قّلما  براحة  �شعرت  لقد 
دومنا  العمل  ليبا�شر  �شاعديه  عن  ي�شّمر  الرجل 
كنُت  حلما.  اعي�س  وكببباأين  عمله  راقبببببُت  تبببرّدد. 
الذي  الدافع  " ما  واحد:  اآن  يف  ومت�شائا  م�شدوها 
�شاحب  جمرد  اأهو  امل�شاعدة؟  هذه  يل  يقّدم  جعله 
ياأكلون خبزهم بعرق جبينهم؟  نخوة؟ ام هو مّمن 
يتحّينون  الذين  النا�س  اولئك  من  واحببد  لعّله  ام 
اإ�شتغايل؟...".  لتك�ّشٍب  االآخرين  �شائقة  فر�شة 
بع�ُشها  ظنوٍن  من  تخلو  ال  التي  الت�شاوؤالت  هذه 
الرجل وهو يعتذر عن قبول  ردُّ  فعِل  اإثم، ح�َشَمها 
ا�شراري  بلطٍف  ويجابه  اتعابه  مقابل  مبلغ  اي 
جيبه.  يف   او  يببده  يف  النقود  من  مبلغ  د�ببّس  على 
بني  من  ين�شلُّ  وهو  بنف�شه  يعّرفني  ان  رف�س  كما 
ينطلق  ان  قبل  يل  قائا  �شيارته،  باب  باجتاه  يدّي 
واتعبت  ا�شتغرابي  اثارت  ق�شريًة  جملًة  ب�شرعة، 
فماذا  الزمن.  من  عقدين  من  اكر  امتداد  على  بايل 
قال يل؟ وملاذا قال هذا؟ ومن هو هذا الرجل اأ�شا؟
القادمة... احللقة  يف  �شاحتدث  واكر  ذلك  كل  عن 
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التني  ف�شل  وال�شنابل،  اخلريات  ،ف�شل  ال�شيف  ف�شل 
فهي  احبها،  كلها  وهببذه  وال�شّبار،  البلدي  والعنب 
قّد�شتها  وتببرابببه،  ع�شارته  ومببن  بببادي  رائببحببة  مببن 
اجلببدود... اقببدام  كرومها  دروب  على  وم�شت  احلياة 
وف�شل  املاح،  والليايل  االأفراح  ف�شل  اي�شا  وال�شيف 
باأدارة  يتعّلق  فيما  والتعيينات،وخا�شة  املناق�شات 
فيه،وان  يبحث  اأن  ي�شتاأهل  املو�شوع  وهذا  املدار�س، 
امل�شوؤولون  يبدي  وان  جوانبه  كببل  مببن  فيه  ُينّقب 
ورجال الربية واملجتمع راأًيا فيه ، خا�شة وانه يتعّلق 
من  بل  ميكن  فا  منلك  ما  اأغلى  وهم  اأبنائنا  مب�شتقبل 
العن�شر  ويكون  يقّرر  ال�شاباك  ندع  ان  مبكان  الوقاحة 
خال  من  علينا  اإرادته  ومُيلي   ، التعيينات  يف  احلا�شم 
رجاله واأن�شاف رجاله ، "فتقع القرعة" هكذا من ال�شماء 
على اأنا�س ال قوادم لهم وال خواٍف يف العملية التعليمية 
واالإدارية ، فياأتي �شعيد احلظ فّجا يف اكر احلاالت ، 
مهزوزا، ظا لنف�شه، هّمه االأول واالأخري ان يرّبع على 
كر�شي االإدارة ؛هذا الكر�شي التاريخي املثقل بالروتني 
بطيئة  حالها  على  مدار�شنا  فتبقى   ، االأيبببام  وغبار 
احلركة ، ُمثقلة ب " مكانك ُعدنْ " بعيدة عن التجديد ُبعد 
يزور  ان  فعليه  ال�شّد  منا  اأراد  يا. ومن  الرُّ ى عن  الرَّ
مديرا �شيخاً او �شاًبا يف الو�شط اليهودي لريى باأم عينيه 
والواقع. واملمار�شة  والروؤيا  العمل  يف  ال�شا�شع  الفرق 
قد اظلم البع�س ولكن ال�شواد االأعظم من مديرينا ....
وقد تقول انها التفرقة والظلم وال�شلطة ، واقول �شدقت
ولكنها اي�شا الكفاءة واالنتماء وحب التطور، فمديرونا 
األف  منهم  الن�شيطني  -وا�شتميح  االأعظم  �شوادهم  يف 
ال�شنة  بداية  يف  الرنامج  ي�شعون  اببباطببرة،  ُعببذر- 
اىل  فريتاحون  ح�شن،  �شيء  كل  ان  ويرون  التدري�شية 
اىل  ويدعون  م�شتر  ب�شمري  ويتغّنون  يتاأففون  نهايتها 
ال�شمري احلّي احلقيقي  ان  ل�شلطانه، يف حني  االمتثال 
اإىل  الدخول  من  يتهّربون  بالهم  فما  واال  منهم  بببريء 
ال�شفوف الإ�شغال ح�ش�شهم القليلة بحّجة وبغري حّجة.
 ، راأ�شه  يرفع  فالعنف   ، حّقا  ورطببة  يف  مدار�شنا  ان 
واملح�شوبيات   ، مدار�شنا  "معظم  "ياأكل  والببروتببني 

"يخّرب  القربى  وعن�شر 
وتببباأتبببي  تبببببببّقبببى،  "ما 
ورية  ال�شُّ التعيينات 
ت�شبقها  التي  واملقابات 
. مثلوجة  بببباردة  نكتة 
فبببببببببببببرى املبببببعبببببلبببببم 
احلبببببببببق واملبببببثببببباببببببر 

ال�شخ�شية  املقابلة  هببذه  مثل  اىل  يببذهببب  واملنتمي 
رفبببببع عبببتبببب فبببقبببط وهبببببو يببببببدري ويبببببببدري غبببريه
�شاحب  يت�شّرع  وقببد  �شلفا  مطبوخة  الطبخة  ان 
االإعببام  لو�شائل  في�شّرح  وامل�شنود  الوا�شطة  كببرت 
ل�شاحله  ُح�شم  قببد  االأمبببر  ببباأن  وامل�شموعة  املرئية 
للمقابلة!،  احبببد  يببذهببب  اأال  االأفبب�ببشببل  مبببن  وانببببه 
واقعا!. �شيبيت  او  بببات  واالأمبببر  �شكلية  فالق�شية 
من  ذاك  او  املعلم  هذا  اأّن  جتد  ان  جدا  الظريف  ومن 
تغّنى  قد  وطوله  العربي  جمتمعنا  عر�س  يف  اأمثاله 
اجللو�س  اجل  ومن  اليوم  ولكنه  واالأجمبباد  بالقومية 
" وان يخنع  "يلح�س  ان  املدر�شة!! م�شتعد  �شّدة  على 
وان يبيع قوميته باأكلة عد�س، فالقومية يا �شاحبي ال 
ان  ،واملهّم  جوفاء،  كانت  مهما  الطموحات  امام  تقف 
العربية  البلدات  يف  اأهلنا  وان  خا�شة   ، مديرا  ي�شحي 
املعلمني  ان  املديرين،يف حني  باأ�شماء  املدار�س  ي�شمون 
هم هم النحات العامات !! ولذالك فمن الغنب ان يكون 
راتب املدير اأ�شعاف راتب املعلم واحلبل على اجلّرار.
لقد حان الوقت ان ن�شع الرجل املائم يف املكان املائم وان 
نرف�س الو�شاية علينا يف حني ان اخوتنا اليهود حذفوها 
مدار�شنا  جنعل  ان  بنا  امد.وحرّي  منذ  قامو�شهم  من 
الن�شاط  دائمة  نحل  وخلية  واال�شتقامة  للمعرفة  قلعة 
واحلركة والعمل ، تبني دون كلل بهمة ون�شاط ، وبهّمة 
مدير وا�شع االآفاق ، بعيد الروؤيا ، يكون اأمنوذجا ُيحتذى 
العمل وال�شرية وال�شمري والبحث وراء كل جديد. يف 
وحان الوقت ان نقول لاأحزاب احلاكمة وغري احلاكمة 
ارفعوا اأياديكم عن مدار�شنا ، ودعوا امل�شرية التعليمية 
التلّوث. عن  بعيًدا  امل�شب  نحو  طبيعًيا  �شرًيا  ت�شري 
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ف���ص���ل ال����ت����ني وال���ت���ع���ي���ي���ن���ات 

األج يف جمرِد متاهاٍت  اأكتبنْ ،  �شرتنْ  مل يبَق لدي ما 
املهماِت  ل�شلِة  اأكتُب  ، وكاأين  فارغًة  اأعانُق �شطورًا   ،
االإلكرونيه!  احلا�شوِب  �شلة  يف  الكلماِت  اأرمببي   ،
اأ�شاطُرها اأملي وجنوين  املُزمنني وانحرافاتي املوؤقتَة .

ق�شًه   اأ�ببشببطبباد  لعلي  املببقبباهببي  اأحبببدى  يف  اأجببلبب�ببُس 
رمبا  اأو   ، روادُه  وجبببوه  تقا�شيِم   على  ترت�شُم 
موقٍف   رمبا  اأو   ! باملكاِن  مرَّ  �شبيٍل  عابِر  وجِه  على 
يحالفني  مل  ولببكببن   ، ق�شٍة  بتبا�شرِي  اإيلَّ   يببوحببي 
الوجوه  فكل    ، انتظاري  كان  عبثاً    ، اليوَم  احلببُظ  
عاقر  جببارٌز  اأر�ببسٌ  وخميلتي   ، ورمبباديببة   مت�شابهة 
.. نبيذياً   ودقبباً  االأثببارة  متطرين   وال  اخلياَل  تلد  ال 
كل الق�ش�س مت�شابهة ، ُتعزف على االإيقاع ذاته ، ال 
�شيء جديد ،   ت�شايقني �شيمفونية الكوؤو�س واأحلان 
املقاعد ال�شاخبة! اأت�شاءَل ، هل ن�شب نبُع بئر اإبداعي ؟!
التفَت  احلبب�ببشبباب   طالبًة  الببنببادَل  نبباديببُت  وعندما 
كان   ، املببجبباور  املقعد  يف  اجلال�شنَي  اأحببد  ل�شوتي 
انتباهي   مظهره  لفَت   . ما  كما يبدو  ينتظر �شخ�شاً 
قليا. يببريببَث   اأن  لببلببنببادل  فبباأ�ببشببرت   ، اخلببارجببي 
ما الذي جعلني اأظن اأنه قد يكون وحياً لق�شتي! رمقته 
بعيني متفح�شة  اأدق تفا�شيله  ! كيف يرت�شف قهوته 
؟ ماحمه الفتية ؟  وحتى اأين  تفح�شُت بتظراتي يديِه  
، فاأنا ال  اأن اأكتب عمن ال يحافظ على نظافة اأ�شابعه ..
  ها هو يعيد النظر اإيلَّ ، اإنُه  لي�س �شاذجا  كما اعتقدُت 
، وكاأنه يغازلني ببوح عينيه  ، يا له من طائ�س كيف 
.. !!؟  ال�شاذجه  �شقاوته  تغازُل  عجوزًا   اأن  يظن 
ال�شخ�ُس   هببذا  يخبئها  الببتببي  الق�شة  مببا  تببرى  يببا 
وكبباأن    ! الغام�شة  تقا�شيمه  وبببني  اأحببداقببه   يف  
منهم  فلكل   ، رواده  ق�ش�س  يجمُع  املقهى  هببذا 
 .. احلببيبباِة  �ببشببعبباِب  يف  ال�شخ�شية  ق�شته  يببوجببد 
اأبدو  م�شممة على اأن اأجعل من نف�شي عجوزًا بلهاَء 
اأ�شرق من بني طياِت  التقرَب منُه  لعلني  اأحاوَل  كي 

يثنا   حد
ق�شتي 

االآتية ! .
اأنببببببادي 
البببنبببادل 
مببببببببببرة 
اأخبببببرى 
هم�س  اأ و
لببببببببببببببه 

اأن�شم  ببباأن  االأذن  ويطلب  ال�شاب  اإىل  يذهب  ببباأن 
واخ�شى  حبببدودي  اأعبببرف  اإيل.  ين�شم  ان  اأو  اليه 
�شمع  حبببني  ببببببدوره  هبببو  ابببتبب�ببشببم  يببرفبب�ببشببنببي.  اأن 
قهوته. فببنببجببان  مببع  اإيل  وجبببباء  ووقببببف  البببنبببادل 
معك،  اجللو�س  ي�شرفني  �شيدتي،  يا  اخلري  م�شاء   -
كنت  فقد  الببنببادل  تر�شلي  اأن  بحاجة  ل�شِت   فبباأنببِت 
. ؟  يل  اأنتبه ملغازلتك  اأنني مل  اأتظنني  اإليك،  بطريقي 
- اأنا كاتبة اأجل�ُس منذ ال�شباح واأبحث ل�شحيفتي عن 
ق�شٍة بني ثرثرات املقهى ! ظننت اأنني قد اأجد عندك ما 
اأبحث عنه  ، هل  تكون �شديقي لع�شر دقائق وتخرين 
بق�شتك! �شاأكون ممتنة لك و�شاأدفع ثمن قهوتك وكعكة  .
- اإنتف�س من مكانه وكاأين �شعقته بطلبي...اأتظنني اأنك  
تغويني  بفنجان قهوة وكعكة كي  تكون ق�شة  حياتي 
اأن رجولتي ت�شمح باحلديث  يف كتاباتك ! هل تظنني 
عن ق�شتي لكاتبة تافهة مثلك. اأنا رجل عندي الكثري 
من االإناث ، ول�شت ممن يبحثون عن العجائز!   ثم عاد 
اإىل طاولته م�شرعاً وهو يردد  كلمات غام�شة غا�شبة..

وقف النادل جانباً ي�شرُق ال�شمع ، ال اأعرف اإن كان 
اإقرب مني  اأنُه  ي�شتعجل احل�شاب ،  اأم  ي�شفق علي 
�شيدتي  يا  جميلة  ق�شة  عن  تبحثني  هل   : و�شاألني 
هذه  ق�شتك  �شاأكون  اأنا  واأ�شاف:  بخبث  ابت�شم  ؟   
االإكرامية.. يل  تببزيببدي   اأن  ب�شرط  ولكن   ! الليلة 

إْك�����������������رامِ�����������������يّ�����������������ة 
وف��������������اء زب�������ي�������دات

عديدة  مرات  زرتها  التي  البولندبة  كراكوف  مدبنة 
منذ  حتت�شن  اأنببهببا  خ�شو�شاً  املهنية،  حياتي  يف 
الوثائقية  لاأفام  عاملياً  مهرجاناً  ال�شنوات  ع�شرات 
الثقافة  عا�شمة  كانت  املدينة  هببذه  والت�شجيلية. 
بكنائ�شها  م�شهورة  وهي   ،2000 عام  االأوروبببيببة 
واأديرتها التاريخية التي تعود ملئات ال�شنني. مدينة 
اأ�شمها  و�شيظل  جمبببدداً  التاريخ  دخلت  كببراكببوف 
وفل�شطيني  عام  ب�شكل  عربي  ل�شان  كل  على  يببردد 
)�شيا�شياً(  ثقافياً  حدثاً  �شجلت  الأنها  خا�س،  ب�شكل 
احلياة. كببل  بببه  مرتبط  اأ�شمها  �شيظل  تاريخياً 

يف مدبنة كراكوف عقدت جلنة الراث العاملي التابعة 
والثقافة  والعلوم  للربية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
"يون�شكو" دورتها احلادي واالأربعني، من الثاين حتى  
ال�شابع من هذا  لكن  ال�شهر اجلاري.  الثاين ع�شر من 
ال�شهر كان يوماً مميزاً يف اأيام املوؤمتر. ففي هذا اليوم 
اتخذت منظمة األب "يوني�شكو"  قراراً جريئاً من�شفاً، 
حيث اأدرجت مدينة اخلليل يف ال�شفة الغربية، على 
يف  املنظمة  واأعلنت  املهّدد،  العاملي  الببراث  الئحة 
منطقة  اخلليل  يف  القدمية  البلدة  اأن  الوقت  نف�س 
حممية ب�شفتها موقعاً يتمتع بقيمة عاملية ا�شتثنائية، 

وبذلك اأ�شبح احلرم االإبراهيمي والبلدة القدمية يف 
عامليان. وتاريخيان  تراثيان  موقعان  اخلليل  مدينة 

العاملى  الببراث  الئحة  فى  اخلليل  اإدراج  م�شاألة   
ومواجهة  كبري  حتد  مو�شوع  االأمببر  حقيقة  يف  كان 
عنيفة بني اإ�شرائيل واأعوانها يف املحافل الدولية من 
احلفاظ  وموؤيدي  الفل�شطينية  ال�شلطة  وبني  جهة، 
ثانية. جهة  من  الفل�شطيني  التاريخي  الببراث  على 

نتنياهو،  بنيامني  �شواب  اأفقد  "يوني�شكو"  الب  قرار 
فيها  يقال  ما  اأقببل  بت�شريحات  االإدالء  اإىل  ف�شارع 
عن  بل  متزن،  �شيا�شي  عن  ت�شدر  ال  جنونية  اأنها 
باأن  املثال،  �شبيل  على  �شرح  فقد  متهور.  �شيا�شي 
على  جنونية(  )خطوة  هو  "يوني�شكو"   األ  قببرار 
على  املتحدة  االأمم  اإقببدام  اأن  مبعنى  تعبريه.  حد 
من  وحمايته  الفل�شطيني  البببراث  على  احلببفبباظ 
نظر  يف  اأ�شبح  اإ�شرائيلياً،  له  يتعر�س  الذي  اخلطر 
االأرعن   الت�شرف  يتوقف  "بيبي"  اأمراً جنونياً. ومل 
بتقلي�س  اأمببر  فقد  فقط.  احلببد  هببذا  عند  لنتنياهو 
دوالراً. مليون  لليون�شكو  االإ�شرائيلي  التمويل 

املعروف  نتنياهو،  اال�شرائيلي  الببببوزراء  رئي�س 
يتلقى  الفل�شطيني،  للحق  ونكرانه  اليميني  بنهجه 

�شعيد  على  االأخببرى  تلو  واحببدة  �شيا�شية  �شربات 
اأن  على  قاطعة،  ب�شورة  يدل  مما  الدولية،  الهيئات 
الفل�شطينيني  اإزاء  نتنياهو  ينتهجها  التي  ال�شيا�شة 
الدولية.  املنظومة  مببن  مرفو�شة  �شيا�شة  هببي 
قبل ذلك، فجرت األب "يوني�شكو"  قنبلة �شيا�شية يف وجه 
ال�شيا�شة التي تنتهجها حكومة نتنياهو وللدبلوما�شية 
االإ�شرائيلية ب�شكل عام. فقد �شادق املجل�س التنفيذي 
ملنظمة "يوني�شكو" على قرار ينفي �شلة احلرم القد�شي 
ال�شريف باليهود يف القد�س،  وذلك بعد تبني جمل�ُس 
املدراء التابع لب"يون�شكو"، قرارًا ينفي اأي عاقة اأو 
رابط تاريخي اأو ديني اأو ثقايٍف لليهود واليهودية يف 
املبارك. االأق�شى  وامل�شجد  املحتلة  القد�س  مدينِة 
اأكتوبر/ت�شرين  �شهر   من  والثاثني  احلببادي  ويوم 
يف  لفل�شطني  م�شاركة  اأول  �شهد   ،2014 عببام  اأول 
ملنظمة  العام  للموؤمتر  والثاثني  ال�شابع  املببوؤمتببر 
ويف  فيها،  الع�شوية  كاملة  كدولة  "يون�شكو"،  الببب 
من  الببثبباين  ت�شرين  نوفمر/  �شهر  مببن  ع�شر  الببثبباين 
 195 الع�شو  فل�شطني  انتخاب  مت   نف�شه  الببعببام 
االأمم  منظومة  يف  وكالة  اأول  وهببي  "يون�شكو"،  يف 
املتحدة توافق على ان�شمام فل�شطني كدولة ع�شو.

اأخببرى ال  نقطة 
االإ�شارة  من  بد 
اإلبببيبببهبببا، وهببي 
منظمة  اأن  
 ، " ن�شكو يو "
اأ�ببببببببشببببببببدرت  
جمبببببمبببببوعبببببة 

منها  اإ�شرائيل  تطبق  مل   ،1982 عام  منذ  قببرارات 
اأي قرار، بل على العك�س طردت بعثة الب "يون�شكو" 
داخل  من  وحتى  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  من 
اأن  توؤكد  املتوفرة،  املعلومات  اأن  كما  اإ�شرائيل. 
بدخول  البب"يون�شكو"،  لبعثة  ت�شمح  مل  اإ�شرائيل 
االأرا�شي املحتلة بعد تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية عام 
1994، وترف�س ا�شتقبال اأي بعثة منها حتى االآن.

يف  هببو  "يون�شكو"،  البب  قببرار  فبباإن  حببال،  اأي  على 
الذي  نتنياهو،  حلكومة  كبرية  �شدمة  احلقيقة 
اأن  كما  وعببي،  وعببدم  تخبط  حالة  يف  لفرة  �شيبقى 
الذي  احلي  ال�شمري  اأظهرت  الدولية  املنظمة  هذه  
تتمتع به كونها هيئة ثقافية م�شتقلة معتدلة، تدافع 
التاريخي. تراثها  وحتمي  ال�شعوب  ثقافات  عن 

إلسرائيل أخ���رى  موجعة  ض��رب��ة  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  الئ��ح��ة  ف��ى  الخليل  إدراج 

منذ �شنوات ال باأ�س بها.. مل يعد اأحدًا يهدي ورودًا.. 
يجّف   بببداأ  العامل  هذا  اأن  اأعتقد  االأكببريببة..  لنقل  اأو 
وي�شيخ، �شُعبت علينا اأنف�شنا و تفحمت �شورة الواقع 
يف دواخلنا و ها هو ُدخان الياأ�س يت�شاعد من اأدمغتنا 
اإىل ال�شماء، يا اهلل ان النا�س ان�شغلوا بالفعل يف ال�شراع 
مُمعناً  كفرًا  كفروا  و  حقوقهم  اأدنى  عن  للبحث  املُدبر 
االآونة االأخرية،  اآذاننا يف  لقد اعتادت  الو�شيك،  بالغد 
الطائ�س  الر�شا�س  �شحايا  �شقوط  عن  اأخبار  تناول 
وغريهم من ال�شحايا التي تتوارد اأخبار موتهم يومياً. 
يكاد يتوزع الر�شا�س بالت�شاوي على مناطق خمتلفة 
يف ارجاء الباد، وبالتايل يتوزع املوت يف امل�شهد العام 
حتى ال يكاد يوّفر اأحدًا من النا�س على اختافهم، مع 
يظهرون  ال  الذين  وامل�شوؤولني  الروؤ�شاء  دور  تغّيب 
ويتزاعمون  بالواقعة  لينددو  امل�شيبة  وقوع  بعد  اال 
اأمن  ظل  حتت  املببواطببن  ويعي�س  اجلرمية  حماربة 
باملفّرق.،  منوت  ونحن  باجُلملة،  لنا  كهدية  ممنوح 
خطاب  ال�شطح  على  يطفو  ال�شحايا  عدد  ارتفاع  عند 
يغّلف  الببذي  اخلطاب  هذا  الطائ�شة".  "الر�شا�شة 

اجلبببرميبببة ويببهببّذبببهببا. 
فببتبببببدو الببر�ببشببا�ببشببة 
وتتعّقل  مببفببّكببرة  هببنببا 
قتل  عن  فتعدل  هدفها 
على  ُتببقببدم  اأو  النا�س 
قتلهم، وكاأن الر�شا�س 
اأهببببدافببببه من  يبببحبببدد 
اأن  كما  نف�شه.  تلقاء 

ويخفي  الر�شا�شة  اإىل  يحيل  هنا  املق�شود  الطي�س 
يف  م�شتقًا،  فبباعببًا  الر�شا�شة  فتح�شُب  الببقبباتببل، 
املحلّية،  �شلطته  خطاب  خلف  الفاعل  يتوارى  حني 
الطائ�شة".  "الر�شا�شة  خلف  ويختبئ  الر�شمّية، 
الكرو�س  وا�ببشببحبباب  االفببا�ببشببل  الببروؤ�ببشبباء  �ببشببيببادة 
الر�شا�شة  على  و�شف  نطلق  اأن  ي�شح  ال  واملوائد 
تطلقوا  بعد  �شماتكم  من  هو  الطي�س  بل  طائ�شة  بانها 
معدوم. باال�شا�س  هو  والذي  املتما�شك  االمن  خطاب 
 واليوم �شاأ�شع وردة واحدة فقط يف ر�شا�شة طائ�شة مرت 
من نافذتي ذات يوم.. واأمنح نف�شي تهدئة.. الأيام قادمة.

ال��ط��ائ��ش" ال���رص���اص  ح��ض��رة  يف  االم�����ان  دور  "ت��غ��ي��ب 
م�������ح�������م�������د ج����������م����������ال ص����ب����ح

بال بع�شهن  ما  الع�شر؟!،  لفتيات هذا  اأدري ماذا جرى  ال 
اأن  مببع  مبب�ببشببداقببّيببة؟!!...  اأي  بببا  ن�شيبهن  على  يتمّرد 
ة  خا�شّ لعنة  كاأنهم  ال�ّشبان،  بع�س  يعترن  بع�شهن 
عندما  لذلك  ب�شرعة،  منها  الّتخل�س  ُيببِردن  عليهن،  حّلت 
عرو�شهن!!،  من  التقرب  طالبني  اإليهن  ال�شبان  يتقّدم 
خلوفهن  احلرية،  حبال  على  املتاأرجحة  ردودهن  تتلعّثم 
ال�شاب.  مع  واملتِعب  الطويل  املماطلة  نفق  دخببول  من 
ُح�شن  يعرفَن  ال  الأنهن  "امل�شكني،  ال�ّشاب  ذلك  من  ُيحَرجن 
م�شايرته،  يف�ّشلن  لذا  "جراأته"!!،  من  االأمثل  التخّل�س 
والّدوران حول دائرة اإعجابه ملدة ما، وبعد اأن ي�شاب ال�ّشاب 
بدوار من الّت�شاوؤالت التي اأوقعته على اأر�س احلرية، تتوقف 
بع�س الفتيات عن لعبة ال�شطرجن الع�شقية معه، "ويّدعني" 
"مفرطة"،  اأنثوّية  بلباقة  له  فيعتذرن  عليه،  تغّلنب  اأنهن 
الع�شرّية.          احلب  �شقاوة  من  جزء  هذا  طلبه،  راف�شات 
حالة  اإىل  ممّيزة  ع�شقّية  حالة  من  احلببب  حببّول  بع�شهّن 
الفتيات  بع�س  اأن  رغم  مفاهيمهن،  على  دخيلة  َعَر�شّية، 
�شقًيا،  طفًا  العمر  مدى  و�شيبقى  يكر  ال  احلُب  اأن  ن�شني 
بطبعه...  طفيلًيا  �شيبقى  عليه،  ال�ّشيطرة  ي�شتطعن  ال 
بهن  يتحّر�س  املنطقّية...  غري  اآرائهن  على  بطباعه  متطّفًا 
اأغرا�شهن  ينكث  نومهن...  ُغرف  يغزو  حتّركن...  كيفما 
كي  الوردية،  اأحامهن  و�شائد  يف  يتغلغل  ال�شخ�شّية... 
جببدوى.   ال  لكن  الغام�س،  م�شريهن  ر  تب�شُّ ي�شتطيع 
مهما حاولنا اإبعاد املوؤّثرات اجلانبّية للحب عن م�شاعرنا، 
حمو  حاولنا  مهما  حلظات،  لب�شع  عنا  نفيه  حاولنا  مهما 
اأّنه  اإاّل  ال�ّشاهقة،  كريائنا  جدران  عن  بوجوده  اعرافنا 
كالنحلة،  واأحامنا  قلوبنا  حول  يحوم  يبقى  االأخببري،  يف 
ليل�شعنا بلظى �شهده، فهو يظل يراقب نظراتنا، التي تاحق 
كاملخرين كلَّ فتاة متر، يتج�ّش�س على اأحاديثنا ال�ّشبابّية 
ال�ّشرّية، الأّنه يدخل خفيًة من ُجحر غفَلِتنا ليتمّلك حا�شرنا... 
ي�شبح  كي  االأنبببا،  حتا�شرها  �شمائرنا،  ثكنات  ُمقَتِحًما 
االآمال. فنار  لنا  في�شيء  الرحب،  خيالنا  حميط  يف  بُحرّية 

ن�شاأ احلب ال�ّشقي يف بيئة متحّررة من قيود حتّكم الفتيات 
قراراتهن  لفظاظة  احتماله  قوة  حتطيم  يحاولن  اللواتي 
تقييد حتركاته  يكره  يومنا هذا  اأحياًنا، حّتى  املّررة  غري 
للتوفيق  الرومان�شية احلثيثة  اأو عرقلة م�شاعيه  امل�شاملة، 
ال�شعوري  التطّور  اأن  توؤمن  احلب  �شقاوة  القلوب...  بني 
ت�شمع  تبداأ  عندها  اجلن�َشني،  لدى  ببطء  البداية  يف  ينمو 
اأحا�شي�س  رحببم  يف  وتريتها  تت�شارع  الغبطة،  نب�شات 

يبداأ  اأن  اإىل  الببّطببرفببني، 
بالتكّون،  دق  ال�شّ جنني 
عببنببدهببا تبببببببداأ اأطببببراف 
رويبببًدا  تتكامل  الببتببوّدد 
ال�ّشخ�شني. بني  رويببًدا 

احلببب  قببببّرر  يبببوم  ذات 
ببقببي البببغبببو�بببس يف  البب�ببشّ

العواطف  من  كتلة  داخلنا  يف  فوجد  وجداننا،  اأعببمبباق 
ال�ّشري،  خميلتنا  �شرير  على  �شنني  منذ  نائمة  الّرقيقة، 
ِذهِنها  يف  فتاة  عببن  الببّدقببيببق  البحث  مببن  تعبنا  اأن  بعد 
ال�ّشقي  احلب  زيف.  بدون  الواقع  االأمببر  لها  تعك�س  مببراآة 
بع�شنا  عزمية  اإيقاظ  واأحابيله،  اأالعيبه  ب�شّتى  يحاول 
جديدة،  ا�شتك�شافّية  برحلة  للبدء  واخلاملة،  املتخاذلة 
مبناٍخ  تتمّتع  الببتببي  جببديببدة  االأنببثببى  قبببارة  الكببتبب�ببشبباف 
ال  معتدل،  الفكري  جّوها  الب�شاطة،  دفء  فيه  جمايل، 
املطلوب.  املعّدل  من  اأكببر  متطلباتها  حببرارة  فيه  ترتفع 
نحن نريد اكت�شاف قارات غري تلك القارات االأنثوّية الباردة 
التي اكت�شفناها يف ع�شر طي�شنا، الأن اأنُهر الوفاق والتفاُهم 
تعك�س  مل  الوعي...  �شم�س  فيها  ت�شطع  مل  جليدّية،  كانت 
خلف  حمتجٌب  جمالها  قمر  حا�شرها،  على  ما�شيها  ظل 
يتطّلب  التجّمل!!، فخو�س جتربة جديدة يف احلب،  غمام 
اأنها  اإىل  وتنبيهها  فتاة،  اأي  عقلّية  ل�شبط  اأّولية  متهيديات 
قد تخّطت خط الامباالة االأعوج... تخّطت حدود املراهقة 
الثاثينّيات.  تعّدى  ا،  عمريًّ باًعا  قطعت  اأن  بعد  املتهّورة، 
االآن عليها ترتيب اأولوّيات تفكريها من جديد وبجدّية، لذا... 
امل�شتقبلية  الروؤيا  انعدام  من  ي�شجر  ال�ّشقي  احلب  جند 
احلب  طبيعة  الأن  عنها،  النظر  في�شرف  الفتاة،  لببدى 
ال�شقّية، تكره الوحدة والتوّحد، دائًما يبحث عن الواقعية.
اأية  َتببَدع  ال  اأبببًدا،  يهداأ  ال  الذي  ال�شغري،  ال�ّشقي  اأيها  هّيا 
بعيًدا  �شاب  اأي  تببرك  ال  �شيطرتك،  نطاق  خببارج  فتاة 
اأحًدا  َتَدع  ال  احلببب...  يف  بالّنجاح  لُه  توّقعاتك  �شقف  عن 
يفر�س عليك عزلًة ق�شرّية يف منزل االكتئاب، هاجم طي�س 
مبادئهن  اأ�شنام  حّطم  يومّياتهن...  عن  املعزول  الفتيات 
الوهمّية  مبادئهن  اأ�ببشببواَر  واقتحم  ُقببم  يعبدونها،  التي 
واخلائفة  الّتائهة  ال�ّشبان  نظرات  و�شّوب  ُقم  مبعظمها!، 
الفتيات  رغبببببات  الم�س  املن�شّية،  الّن�شيب  لوحة  نحو 
بوجودك  يعرفن  كي  اأنوثتهن،  يتلم�ّشن  حّتى  الّدفينة، 
اأي �شخ�س ي�شتطيع كتَم دويِّ �شوِتَك!   يوًما ما. واأحتّدى 
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 40 مببن  الأكبببر  احلببببرارة  درجبببات  ت�شل  عندما 
مببا ال  بببتببنبباول  االأطببببباء  ين�شح  مببئببويببة،  درجبببة 
لتعوي�س  يومياً،  املببيبباه  مببن  كببوببباً   12 عببن  يقل 
والتي  ببباجلبب�ببشببم،  البب�ببشببوائببل  يف  احلببباد  النق�س 
الغزير  الببعببرق  نتيجة  ال�شخ�س  يببفببقببدهببا  قببد 
ال�شديدة. والرطوبة  العالية  للحرارة  والتعر�س 

امل�شرية  اجلمعية  ع�شو  بببدران،  جمدي  الدكتور 
اأنه  لب"العربية.نت"  اأو�شح  واملناعة،  للح�شا�شية 
املرتفعة  احلببرارة  درجببة  ملواجهة  االأف�شل  من 
االإكببثببار مببن تببنبباول املببيبباه، ومبببعببدل كببوب لكل 
يف  النوم  �شاعات  عببدد  اأن  افر�شنا  فلو  �شاعة، 
على  يجب  �شاعة،   16 فيتبقى  �شاعات،   8 اليوم 
اأو  املياه،  من  كوباً   16 تناول  خالها  االإن�شان 

بالظماأ،  ي�شعر  اأن  دون  من  كوباً   12 االأقببل  على 
موؤكدًا  ال�شديد،  احلر  مواجهة  ميكنه  حتى  وذلك 
االأن�شجة  حيوية  على  كببذلببك  يحافظ  املببباء  اأن 
واملناعي. الببدوري  اجلهازين  كفاءة  من  ويزيد 

التكييف  الأجهزة  املثلى  احلرارة  درجة  اإن  وقال 
درجبببة   24 هبببي  البب�ببشببديببد  واحلببببر  البب�ببشببيببف  يف 
 20 اإىل  قببلببت عببن ذلبببك وو�ببشببلببت  فببلببو  مببئببويببة، 
االأمببرا�ببس. لبع�س  م�شببة  تببكببون  مببثببًا  درجبببة 

اأو  املنزل  اإىل  االإن�شان  يدخل  عندما  اأنه  واأ�شاف 
مقر العمل، قادماً من درجة حرارة مرتفعة ي�شاب 
التنف�س،  يف  و�شيق  ربوية  بانتكا�شات  الفور  على 
والتهاب  ال�شدر  يف  حل�شا�شية  يتعر�س  ورمبببا 
من  اخلببروج  اأن  مو�شحاً  واملفا�شل،  الع�شات 
باجلهاز  اأي�شاً  �شار  حارة  الأماكن  ببباردة  اأماكن 
حبببادة. ببباأمببرا�ببس  يبب�ببشبباب  ويجعله  التنف�شي 

اخل�شراوات  تناول  من  باالإكثار  بدران  وين�شح 
ترطيب  على  لقدرته  اخل�س  خا�شة  ال�شيف  خال 
الغذائية  العنا�شر  على  يحتوي  حيث  اجل�شم، 
واملنجنيز،  والنحا�س  الفيتامينات  مثل  الازمة، 
البببدم،  �شغط  تنظيم  عببلببى  ت�شاعد  مبببواد  وببببه 
3 م�شادات لاأك�شدة تقي من  اإىل وجود  باالإ�شافة 
االإ�شابة باالأورام وتزيد من كفاءة اجلهاز املناعي.

يحتاجه  م��ا  ه���ذا  ال���ح���ر..  مل��واج��ه��ة 
ال��ج��س��م م���ن امل�����اء و"ال��ت��ك��ي��ي��ف"

طبيعياً  حًا  توفر  ومفيدة،  مغذية  فاكهة  املوز 
للطاقة،  ممتاز  م�شدر  فهو  االأمرا�س.  من  للعديد 
يزخر  والفيتامينات.  ببباملببعببادن  جبببدًا  وغببنببي 
للحفاظ  مثالياً  يجعله  مما  بالبوتا�شيوم،  املوز 
التوتر،  حمبباربببة  القلب،  خفقان  انتظام  على 
املبببزاج. يف  اإيببجبباببباً  والببتبباأثببري  الببقببلببق،  تخفيف 

كما ي�شتخدم املوز مل�شاعدة االأ�شخا�س على االإقاع 
عن التدخني، الأن فيتاميني B12 وB6 املوجودين 
فيه يقلان من تاأثري النيكوتني املوجود يف ال�شجائر.

ممتاز  مطهر  الأنه  اأي�شاً،  جمالية  فوائد  وللموز 
للحفاظ  املببوز  قناع  ُي�شتعمل  لذلك  للب�شرة، 
وترطيبها. ون�شارتها  الب�شرة  ليونة  على 

تلك  املببوز،  يحبون  النا�س  من  العديد  اأن  �شك  ال 
الفاكهة اللذيذة التي حتتوي على كميات عالية من 
البوتا�شيوم ف�شًا عن العديد من الفوائد الغذائية 

االأخرى، اإال اأن م�شكلة واحدة تعر�شنا، اأال وهي 
تلك اخلطوط التي تعرقل ا�شتمتاعنا بتك الفاكهة.
ق�شوى،  اأهمية  يبدو  ما  على  اخلطوط  لتلك  لكن 
والروفي�شور  االأمريكي  الطبيب  اأكد  ما  بح�شب 
للتغذية. دول  معهد  مدير  غيليت،  نيكوال�س 
 ،phloem "فلوم" ت�شمى  التي  اخليوط  فهذه 
تعتر اإحدى الو�شائل املهمة التي تنقل العنا�شر 
الغذائية وتوزعها يف العديد من النباتات والفواكه.
على  اخلببيببوط  اأو  االأنبب�ببشببجببة  هبببذه  وتبب�ببشبباعببد 
نبب�ببشببر الببعببنببا�ببشببر الببغببذائببيببة يف فبباكببهببة املبببوز 
يتناولها. مببن  كببل  منها  بببالببتببايل  ي�شتفيد  لكي 
اأوردت  مببا  بح�شب  غيليت،  الطبيب  لفت  كما 
اخلطوط  هببذه  اأن  اإىل  ميل"  "الديلي  �شحيفة 
الكاملة.  املببوزة  من  اأكببر  لرمبا  باالألياف  غنية 
طبيعي. ب�شكل  تناولها  املمكن  من  اأنه  واأ�شاف 

امل�����وز ل��ت��ح��س��ني ال��ه��ض��م وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��وت��ر 
م��ف��ي��دة  الن���ه���ا  امل������وز  خ���ي���وط  ت���زي���ل���وا  وال 

توؤدي وجبات الطعام اخلفيفة )بني وجبات الطعام 
الرئي�شية وقبل ممار�شة التمارين الريا�شية( دورًا 
مهماً يف املحافظة على ثبات ن�شبة ال�شكر يف الدم، ، 
وت�شاعد يف معاجلة انخفا�س معدل ال�شكر يف الدم. 
وفببيببمببا يببلببي، بببعبب�ببس الببنبب�ببشببائببح حبببول اأنببببواع 
تناولها،  ميكن  الببتببي  اخلفيفة  الطعام  وجبببببات 
االإلبببكبببروين:  غرايد"  "هيلث  مببوقببع  بح�شب 
•عبببببببببب�ببببببببببشببببببببببري البببببببببفببببببببباكبببببببببهبببببببببة: 
بك  اخلببا�ببس  الببفبباكببهببة  ع�شري  حت�شري  ميكنك 
اأو  اأو اخلبببببوخ،  البببفبببراولبببة،  مبببزج  عبببن طببريببق 
احلليب. مببن  كبببوب  ن�شف  حببببوايل  مببع  املبببببوز، 

•اخلبببببببببببب�ببببببببببببشببببببببببببار املبببببببقبببببببطبببببببعبببببببة: 
باإمكانك تقطيع كل من الكو�شا، واخليار على �شكل 
احلم�س،  �شل�شة  مع  تناولها  ثم  ومببن  اأ�شابع، 
الببروتببني.    مببن  الكافية  الكمية  على  للح�شول 
•البببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببول: 
بببالببروتببني،  الببغببنببيببة  وحبببدهبببا  لي�شت  الببلببحببوم 

ن�شبة  على  يحتوي  ولكنه  اأيبب�ببشبباً،  الببفببول  واإمنبببا 
اأقببببل مبببن الببببدهببببون. ويبببوفبببر نبب�ببشببف كببببوب من 
االألببيبباف. مببن  اليومية  االحتياجات  ثلث  الببفببول، 
واملبببببوز  البببب�ببببشببببوداين  الببببفببببول  زبببببببدة      •
املبببحبببمببب�بببس وخبببببببببببز الببببقببببمببببح الببببكببببامببببل: 
الكاملة،  احلبببببببوب  ببببني  الببوجبببببة  هبببذه  جتببمببع 
غنية  اإنها  حيث  ال�شوداين،  الفول  وزبدة  والفاكهة، 
دهن  وباإمكانك  ال�شحية.  والببدهببون  بالروتني 
ال�شوداين،  بالفول  الكامل  القمح  خبز  من  قطعة 
عليها. املحم�س  املبببوز  �شرائح  و�ببشببع  ثببم  ومببن 
•املبببببببببببببببببببكببببببببببببببببببب�بببببببببببببببببببشبببببببببببببببببببرات: 
توفر  حيث  مهم،  غببذائببي  عن�شر  املك�شرات  تعد 
يف  وت�شاعد  امل�شبعة،  غببري  الدهنية  االأحببمببا�ببس 
وميكن  الببدم.  يف  ال�شكر  ن�شبة  ثبات  على  احلفاظ 
جمع نوعني اأو ثاثة اأنواع من املك�شرات مع التوت 
الزبيب. اأو  البببري،  العنب  اأو  املجفف،  الببري 
•الببببببببببببببببببببفبببببببببببببببببببباكببببببببببببببببببببهببببببببببببببببببببة: 
يعد كل من املوز، والكرز، والدراق من الوجبات الطبيعية 
املثالية. فكل فاكهة لها فائدة ومميزة خا�شة بها من حيث 
توفري االألياف ال�شرورية واملواد امل�شادة لاأك�شدة.
•البببببببببببببببببببزببببببببببببببببببببادي املبببببببثبببببببلبببببببجبببببببة: 
لاآي�س  �شحي  بديل  مبثابة  املثلجة  الببزبببادي  تعد 
كرمي. وباإمكانك اأن تتناول ن�شف كوب من الزبادي 
اللوز. وبع�س  الببطببازجببة  الفاكهة  مببع  املثلجة 

وص���ح���ي���ة  خ���ف���ي���ف���ة  وج������ب������ات   7
ي��م��ك��ن مل���رض���ى ال���س���ك���ري ت��ن��اول��ه��ا

موؤخًرا،  واملحلية  العاملية  ال�شحف  يف  ن�شرت 
درا�شات واأبحاث �شخمة تثبت بالقرار القاطع بان:

يبببزيبببد  يببببومببببيبببباً  الببببقببببهببببوة  �بببببشبببببرب   )1
. االنببببب�بببببشبببببان  عببببمببببر  مبببببن   7%-18%

البببببقبببببلبببببب  امببببببببببببرا�ببببببببببببس  2(ميببببببببببنببببببببببع 
،البب�ببشببكببري،البب�ببشببرطببان،اجلببلببطببة الببدمبباغببيببة ، 
امبببرا�بببس البببرئبببة والببكببلببى واالأزمبببببببا وغببريهببا

3(بحث انكليزي كبري عن اأمرا�س ال�شرطان اأُجري 
على 520 الف �شخ�س )ن�شف مليون �شخ�س( يف 
�شربوا  ون�شاء،  ،رجال  �شنة   16 ملدة  دول  ع�شر 
مبنع  متتعوا  واحبببد(  )فببنببجببان  يببومببًيببا  الببقببهببوة 
ومن   12% حتى  العمر  ن�شبة  وزيادة  االمرا�س 
%  18 ن�شبة  حتى  يومياً  فناجني(  )ثاث  �شرب 

املبببواد  مببن  الببكببثببري  عببلببى  حتببتببوي  4(القهوة 

التي  االلببتببهببابببات  لبباأكبب�ببشببدة و�ببشببد  املبب�ببشببادة 
البب�ببشببرطببان مبببر�بببس  مببنببع  مبببن  كبببببري  دور  لببهببا 

هذه املواد املفيدة يف القهوة تدعم وتوؤكد لنا �شدق 
ل�شرب  الكبرية  الفائدة  من  ال�شابقة  التجارب 
بالقهوة  القوية  التاأك�شد  �شد  مادة  لوجود  القهوة 
والتي حتمي اجل�شم من امرا�س عديدة وحتارب 
امل�شرة  חופשיים(  )יונים  احلرة  االأيونات 
جدًا باجل�شم التي تدخل اجل�شم يومياً بعدة طرق.
�شن�شرح لكم م�شتقبا عن العديد من االأطعمة التي 
املفيدة  االك�شدة  �شد  مببادة  على  بكرة  حتتوي 
املوجود  االحمر  اللون  وهو  الليكوبن  مثل  جببدًا 
بالبندورة ،عنب احمر،رمان احمر، بطيخ وغريها 
مببببببببن الببببببفبببببباكببببببهببببببة واخلبببببببب�ببببببببشببببببببروات 
احلبببببمبببببراء ومببببببدى فبببائبببدتبببهبببا  لببباإنببب�بببشبببان.

ط�������ع�������م ال������ح������ي������اة 
ب��ق��ل��م د.ج����ب����ران جن��ار
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عمل  جابر  علي  بببباإدارة   mbc جمموعة  قببررت 
"عرب جوت  املببواهببب،  بببرامببج  جتببديببدات داخببل 
تالنت" و The Voice Kids و"اآراب اأيدول"، 
وThe Voice الذي بات مو�شمه الرابع مرتقًبا.

القناة  اإدارة  اتخذتها  التي  القرارات  راأ�س  وعلى 
اإحال  هو  ذكرها،  ال�شابق  املواهب  برامج  على 
لتجديد  الببرامببج،  حتكيم  جلببان  على  جتببديببدات 
خا�شة  بامللل،  امل�شاهد  ي�شعر  ال  حتى  فيها  الدماء 
اأجره. بزيادة  طالب  التحكيم  جلان  يف  البع�س  اأن 

برامج  حتكيم  جلببان  يف  التجديد  عملية  وببببداأت 
 The Voice بببرنببامببج  خبببال  مببن  املبببواهبببب، 
اأع�شاء  تغيري  القناة  اإدارة  قببررت  والتي  اأوال، 
من  يت�شح  مببا  وهبببو  االأرببببعبببة،  حتكيمه  جلببنببة 
ب�شاأن  منهم  اأي  مببع  القناة  تفاو�س  عببدم  خببال 

الببرابببع. للمو�شم  حت�شريها  ظببل  يف  الببتببجببديببد، 
من  احلاين  عا�شي  خروج  املوؤكد،  �شبه  من  وبات 
منهم  اأثببنببني  خببروج  بعد  الرنامج  حتكيم  جلنة 
يف  ال�شاهر"،  وكاظم  "�شريين  وهما  ر�شمي  ب�شكل 
ب�شكل  الرنامج  من  الرباعي  �شابر  خببروج  ظل 
احلاين. عا�شي  مع  القناة  تفاو�س  وعببدم  كبري، 

وتفر�س القناة حالة من ال�شرية التامة على اأ�شماء 
 The لرنامج  اجلديدة  التحكيم  جلنة  اأع�شاء 
Voice لي�شاهم ذلك يف عامل جذب اجلمهور اأكر 
للمو�شم الرابع، مع العلم اأن هناك اأ�شماء كثرية باتت 
مر�شحة مثل اإلي�شا، وجنم عربي اآخر ت�شعى اإدارة 
القناة الأن يكون مفاجاأة املو�شم اجلديد للرنامج.كما 
وتردد ا�شم حممد ع�شاف لي�شارك يف حتكيم برنامج 
The Voice Kids ليحل مكان كاظم ال�شاهر!!

???The Voice ما هو مصري لجنة تحكيم

من  ديبباب  عمرو  النجم  ك�شف 
اأغنيته  مببن  فقط  ثانية   11
اجلديدة "معدي النا�س" كنوع 
من ت�شويق اجلهور لها ولاألبوم 
املفر�س  مببن  البببذي  اجلببديببد 
قليلة. اأيبببببام  خببببال  طببرحببه 
اإعجاب  اثبببار  قببد  وكبببان عببمببرو 
ال�شبابية  باإطالته  جمهوره 
لبببباألبببببببببوم. الببببدعببببايببببة  يف 

ثانية   11 ب���  ج��م��ه��وره  ي��ش��وق  دي���اب  ع��م��رو 
هبببنببباأ الببنببجببم املبب�ببشببري تبببامبببر حبب�ببشببنببي، زوجببتببه 
مبب�ببشببمببمببة االأزيببببببباء املببغببربببيببة ببب�ببشببمببة بببو�ببشببيببل، 
جتميل  مبب�ببشببتببحبب�ببشببرات  مببباركبببة  اأطببلببقببت  اأن  بببعببد 
االأوىل. لببلببمببرة  ا�ببشببمببهببا  وحتبببمبببل  ببببهبببا،  خببا�ببشببة 
“النهارده  االإنببرنببت:  على  �شفحته  عر  تامر  كتب 
ع�شان  بباركلك  الأ  مببراتببي..  ع�شان  م�س  بباركلك 
انك  على  وبا�شرارك  وبطموحك  مبجهودك  ت�شتحقي 
بت�شتغلي  فببره  وبقالك  با�شمك..  مهم  منتج  تعملي 
األف  األببف  بجد..  و�شهر  وتعب  عيني  قببدام  ده  على 
احلبيب”. زوجبببك  اإمبب�ببشبباء  بو�شيل  ب�شمة  مبببروك 

تامر حسني لزوجته: ألف ألف مروك!

املناخ  اإن  امل�شري حممود اجلندي،  الفنان  قال   
واإن  جببًدا،  �شيًئا  اأ�شبح  الفني  الو�شط  داخببل 
عنه،  متاًما  غاب  الكبري  الفنان  وتقدير  احرام 
كبري. ب�شكل  �شائدة  اأ�شبحت  ال�شلبية  واالأ�شياء 
واأ�شاف يف ت�شريحات خا�شة “قررت االن�شحاب 
على  تعلمت  فقد  وجلمهوري  لنف�شي  احراًما 
االإيجابية،  واالأ�شياء  القيم  كبار  اأ�شاتذة  اأيادي 
اإىل  حتول  الفني  والو�شط  تغري  �شيء  كل  واالآن 
اأنقلب  ولن  باإن�شانيتي  اأحتفظ  اأن  وقررت  غابة 
الو�شط”. هببذا  داخببل  اأعي�س  حتى  حيوان  اإىل 

وب�شاأن ما تردد عن اأن �شوء التعامل من ال�شركة 
“رم�شان كرمي” هو �شبب قرار  املنتجة مل�شل�شل 
امل�شل�شل  هذا  �شديدة  “ب�شراحة  قال  االعتزال، 
يعد مبثابة الق�شة التي ق�شمت ظهر البعري، ولكن 
على  اأجرتني  كثرية  تراكمات  بداخلي  هناك 
الفني”. وم�شواري  لتاريخي  احراما  االبتعاد 

تابع  الببقببرار  عببن  الببراجببع  احببتببمببال  وحبببول 
االأحبببببوال  اأن  �ببشببعببرت  اإذا  اأعبببببود  “رمبا 
الببفببن  اأن  تببنبب�ببس  وال  لببباأفببب�بببشبببل،  تبببغبببريت 
واأع�شقها”. اأحبببببهببا  الببتببي  وموهبتي  مهنتي 

م��ح��م��ود ال��ج��ن��دي ي��ع��ل��ن اع��ت��زال��ه: ال��وس��ط 
حيوانًا أك��ون  أن  وم��ح��ال  غ��اب��ة..  أصبح  الفني 

النجم  زواج  منذ  ال�شائعات  من  العديد  اأُطلقت   
وفبباء  امل�شرية  االعببامببيببة  مببن  تيم  البب�ببشببوري 
عن  ال�شائعات  مببن  الببعببديببد  وكببانببت  الببكببيبباين، 
بياعة. دميا  ال�شورية  املمثلة  ال�شابقة  زوجته 

واأفادت ال�شائعات باأنها تعي�س 
غرية بعد زواج تيم، اإال اأن دميا 
و�شعت حدًا لكل تلك ال�شائعات 
"العربية"  مع  مقابلة  واأجببرت 
كبري  بفرح  �شعرت  اأنها  موؤكدة 
من  تيم  بببزواج  علمت  اأن  بعد 
وفاء ومتّنت لهما حياة �شعيدة، 
يطلق  يببزال  ال  البع�س  اأن  اإال 
االآن. حتى  دميا  �شد  �شائعات 
ما  ين�شر  مببا  كببل  اأن  ولببتببوؤكببد 
دميا  قببامببت  اإ�ببشبباعببات  اإال  هببو 
احلايل  زوجببهببا  �ببشببورة  بن�شر 
ثم  ومن  الظروف  اأ�شعب  يف  معها  وقف  والببذي 
فيه:  جبباء  تعليقاً  وكتبت  لببلببزواج،  يدها  طلب 
"�شديقي، زوجي واأجمل �شريك حياة.. بحبك".

ديما بياعة ترد على زواج تيم حسن 
 يبب�ببشببعببى حمبببامبببي الببفببنببانببة املبب�ببشببريببة غبببببادة عبببببد الببببببرازق الإيبببجببباد 
التي  الببقببانببونببيببة  املبب�ببشبباءلببة  مبببن  مببوكببلببتببه  الإعبببفببباء  قبببانبببوين  مببنببفببذ  اأي 
فببا�ببشببح. لببفببعببل  ارتبببكببباببببهبببا  نببتببيببجببة  لببهببا  تببتببعببر�ببس  اأن  املبببقبببرر  مبببن 
ويعمل املحامي اخلا�س بالنجمة املعروفة على جمع تقارير طبية من االأطباء 
النف�شيني الذين تتعامل معهم موكلته الإثبات اأنها تتناول اأدوًية مهدًئة منذ فرة 
طويلة ما يجعلها لي�شت يف كامل وعيها الحتواء تلك العقاقري على ن�شبة خمدر.

على  ح�شولها  حالة  يف  غادة  جمهور  فعل  رد  عن  حائًرا  ال�شوؤال  يبقى  ولكن 
ة اأنها ظهرت يف الفيديو بو�شع م�شني. براءة فهل �شيقتنع ويقبل اعتذارها خا�شً
املبا�شر  البث  خا�شية  خال  من  جلمهورها  الرازق  عبد  اأعتذرت  اأن  و�شبق 
الفا�شح،  الفيديو  عن  “اإن�شتغرام”  موقع  على  ال�شخ�شي  ح�شابها  عر 
اأنها مل تكن مدركة ملا حدث نتيجة وقوعها حتت تاأثري عقار مهدئ  مو�شًحة 
و�شلتها  التي  التعليقات  قببراءة  ت�شتطع  مل  اذ  ال�شعيف  نظرها  عن  ف�شًا 
ج�شدها. من  ح�شا�شة  اأجزاء  لظهور  تنتبه  ومل  نظاراتها  ت�شع  تكن  مل  النها 

تاأجيلها  ومت  حماكمتها  جل�شات  اأوىل  ح�شور  عن  تغيبت  قد  غببادة  وكانت 
اأقببام  بعدما  وذلببك  امل�شتندات،  لتقدمي  املقبل  �شبتمر/اأيلول   7 ليوم 
العلني. الفا�شح  بالفعل  فيها  يتهمها  �شدها  دعوى  �شري  �شمري  املحامي 

هل سيتم إنقاذ غادة عبد الرازق من السجن؟؟؟
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جد الفروق السبعة بني  الصورتني

افبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي :
باد  حكموا  ال�شيعة  من  اأمراء   2- – لبناين  وملحن  فنان   1-
الدين  فخر  االأمري  وحالفوا  العثماين  العهد  يف  لبنان  يف  بعلبك 
 – – اوتوماتيكي  اأوروبببي  بلد  ن�شبة ملواطن من   3- – الثاين 
-4 اأمرية اأوروبية راحلة – حا�شر ُمهّياأ – -5 اأتى – عيب – 
خزانة يف احلائط من الزمن الغابر – -6 ملكك – من رفع �شوته 
بغناء – -7 مراقب خفي يعمل ل�شالح الغري – ا�شم مو�شول 
– -9 اأموال  – ظلم  – -8 فتاة ح�شنة الّدل ر�شيقة احلركات 
م�شتحقة – دولة اأفريقية – -10 اإعامي و�شحايف عربي �شهري

عببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببودي :
-1 ممثل لبناين قدير – -2 اأغنية لفريد االأطر�س – من احلبوب 
املّن  الكثري   4- – �شور  بق�شاء  لبنانية  – بلدة  اأوالد   3- –
واالإح�شان – مركّب من الزيت ُيغ�شل به – -5 مليونري يوناين 
راحل – �شاح التي�س عند الهياج – -6 عظم احلنك الذي عليه 
– اأ�شا�س  ار�شي  – -7 مقيا�س  – تكتب على مفكرة  االأ�شنان 
لاأبواب  ت�شتعمل  اأالت   8- – فمه  ال�شراب من  – رمى  البناء 
املو�شدة – حرف اأبجدي – -9 ا�شم �شهر متوز يف بع�س البلدان 
لبناين راحل – -10 رئي�س حكومة  تان  تان  – رفيق  العربية 
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جوزاء

اال�ببشببد

الببثببور

ال�شرطان

العذراء

احلمل

لقو�س ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجلبببدي

احلببوت

الدلو

بع�س  هناك  تتكا�شل،  وال  بجد  تعمل  اأن  عليك 
رمّبا  باإرهاق.  وت�شعر  الّن�شاط  وفقدان  اخلمول 
ت�شّبب  التي  هببي  الكثرية  امل�شوؤولّيات  كانت 
ال  االآخببريببن  اأّن  اأو  املراكمة.  والوظائف  ذلببك 
يتجاوبون مع متطّلباتك فت�شر بالّرتابة والّروتني. 
اّطاعاتك. �شعة  مببن  يببزيببد  االأ�ببشببد  يف  عببطببارد 

للمناق�شة  يوم لاإبداع واالإجناز واالبتكار. يوم 
ال  عوبات  وال�شّ ال�ّشغط  وتخفيف  واحلبببوار 
وقانونّية.  زوجببّيببة  م�شاكل  من  االآتببيببة  �شّيما 
تلهو  واأن  العمل  متاعب  من  ترتاح  اأن  عليك 
يعني  عطارد  تراجع  قليًا.  الّرفاق  جانب  اإىل 
الازمة. والدفوعات  اال�شتحقاقات  بع�س  تاأّخر 

تتعب – عزيزي الّدلو – وت�شعر بالتخاذل من 
وحاول  تياأ�س  ال  حتيطك.  التي  االأطببراف  قبل 
اأن تفعله. االأمور  جمّددًا وال ترّدد يف ما تريد 
بعقانّية  عاجلها  لكن  نظرك،  يف  �شوءًا  تببزداد 
وحببكببمببة. تببراجببع عببطببارد يعني خببافببات يف 
�شريكك. وبببني  بينك  والبببراأي  الّنظر  وجهات 

يوم منا�شب لاجتماعات واللقاءات والتوا�شل. 
الق�شرية  والببّرحببات  والببزيببارات  للمحبة  يوم 
املهنّية  االأمببور  اأوراق.  اأو  ل�شفر  والّتخطيط 
ما.  مغازلة  وتلقى  اأرببباحبباً  حتّقق  وقببد  جّيدة 
اهتمام  اإىل  ي�شري  االأ�شد  برج  يف  عطارد  تراجع 
بها. ُتفاجئ  قد  طارئة  الأمور  قبلك  من  حة  بال�شّ

ما،  و�ببشببع  على  قلق  اأو  مت�شائم  اأّنبببك  بببّد  ال 
املقّربة.  االأطببراف  اأحد  حيال  خائف  اأنت  رمّبا 
االأمبببل.  لنف�شك  تعيد  لكي  ت�شعى  اأن  عليك 
لقاءات  لك  يوؤّمن  االأ�شد  برج  يف  عطارد  تراجع 
لكن  اأطبببول.  ملببّدة  ثقافّية  ون�شاطات  فكرّية 
حميطك. يف  الّتناق�شات  بع�س  اإىل  ي�شري  قببد 

حياتك،  يف  هبباّمبباً  دورًا  االأ�ببشببدقبباء  يلعب 
ميادك  عيد  كببان  اإذا  ة  خا�شّ مرتاحاً  وتبدو 
و�شهر  االإجنبباز  �شهر  هذا  �شابقاً.  مّر  اأو  اليوم 
تراجع  ذلببك.  فا�شتغّل  لاأمنيات  التحقيق 
املتاعب  اإىل بع�س  االأ�شد ي�شري  عطارد يف برج 
اخل�شو�س. بببهببذا  عوبات  ال�شّ اأو  املببالببّيببة 
اأنبببببببت خببببائببببف وتببب�بببشبببعبببر بببباالكبببتبببئببباب 
�شخ�شي.  اأو  مهني  الأمببر  والقلق  والّت�شاوؤم 
وال  فبباحببذر  عليك  بالتاآمر  اأحببدهببم  يقوم  قببد 
�شتكون  جّدًا  قريباً  و�شمعتك.  نف�شك  ت�شّو�س 
عطارد  تببراجببع  لببكببن  بببرجببك.  يف  البب�ببّشببمبب�ببس 
فكري. دمبباغببي  تعب  اأو  �ببشببداع  اإىل  ي�شري 

ال باأ�س ببع�س الّتنازالت اإن كنت جمرًا عزيزي 
تعيد  حيث  البارحة  من  اأف�شل  اليوم  امليزان. 
وتبدو   – املالّية  ة  خا�شّ  – اأمبببورك  يف  الّنظر 
االأ�شد  برج  يف  عطارد  تراجع  للم�شاكل.  حببّااًل 
ي�شري اإىل فرة من التاأّلق االجتماعي وا�شتقطاب 
خمتلفة. اآراء  اإىل  اأي�شاً  ي�شري  لكّنه  داقات،  ال�شّ

االأحداث  باأّن  ت�شعر  وال  ومت�شايق  متعب  اأنت 
ت�شري وفقما ترغب. عليك اأن تزيل العراقيل باأن 
ال  وامل�شاركة.  التعاون  ج�شور  ومتّد  ت�شالح 
تنزعج اإذا خالفك اأحدهم يف الراأي فلكٍلّ حريته 
متاعب  لك  يعني  عطارد  تراجع  التعبري.  يف 
م�شوؤول. من  انتقاد  ورمّبببا  العمل  �شعيد  على 

هاّمة  خببطببوات  وتخطو  جبببّدًا  جببّيببدة  اأمببببورك 
اللقاءات  حتلو  رمّببببا.  وم�شريّية  حياتك  يف 
يوم  وهببذا  مل�شاكلك.  حلواًل  وجتد  واملناق�شات 
لاإبداع وملئ روحك بالتفاوؤل واحليوّية. ميكنك 
تراجع  جّيد.  ب�شكل  الوقت  هببذا  يف  تتعّلم  اأن 
ومنيمة. اجتماعّية  متاعب  لببك  يعني  عببطببارد 
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ببوؤون املببالببّيببة وقبببد تببقببدم على  تببهببتببّم بببالبب�ببشّ
تلتقي  وقببد  اليوم.  هببذا  هاّمة  �شرائّية  عملّية 
عطارد  تببراجببع  عائلتك.  مببن  الغائبني  ببباأحببد 
من  مببطببّولببة  فببرة  اإىل  ي�شري  االأ�ببشببد  بببرج  يف 
لكن  املببجببال،  هببذا  يف  والببّذكبباء  الفكري  املببرح 
العمل. يف  وخمول  تكا�شل  اإىل  ي�شري  باملقابل 

وتبادر  الّثور  اأّيها  جديد  من  تقوم  اأن  عليك 
يف  فالقمر  املا�شي،  ون�شيان  ذاتك  اإثبات  اإىل 
اأّن  كما  االأبببراج،  بني  االأف�شل  يجعلك  برجك 
وحيوّية  ن�شاطاً  لك  تقّدم  ال�ّشرطان  �شم�س 
ي�شري  االأ�بببشبببد  عببطببارد يف  تببراجببع  وقبببببّوة. 
العائلي. عيد  ال�شّ على  الّتوتر  بع�س  اإىل 
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