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وبمناسبة العيد يعلن المطعم عن حملة ال مثيل لها  

كل من يزورنا في ايام العيد  
ويتمتع باشهى وجباتنا وبأطيب الكعك  

وبألذ مشتقات القهوة وكوكتيل العصائر الطبيعية 
يحصل على تخفيض 15%

عبلين - بجانب ساحة الكنيسة االورثوذكسية والمجلس المحلي  
للطلبيات : 04-9865962/054-5802220

مطعم شرقي اوسطي  
وجلسة عائلية ساحرة راقية 

مطعم وقاعه الملتقى  بإدراه شكيب زهران 

بمناسبة عودته إلدارة مدرسة الشيخ صالح خنيفس الشاملة (أ) 

بمناسبة تعيينه مديرًا  للمدرسة االعدادية صالح خنيفس 

بمناسبة تعيينه مديرًا  للمدرسة الشاملة ابو شهاب 

الخافات السياسيه بني رئيس البلديه وفصيل املعارضه ) تسعة 
اعضاء( يؤخر مشاريع حيويه للمدينه ويعطل مسرية التطور 
املتضررون : االزواج الشابه ...الفرق الرياضيه ...املدير العام   •

شقيقة سعاد حسني تكشف وثيقة زواج 
السندريلا من العندليب عبد الحليم حافظ
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

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

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

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



األرخص 
 َّـ البالد 

فرع  
جديد 

نتزود بالوقود  
ونوفر اآلالف من الشواقل! 

محطة وقود شفاعمرو... مدخل الناعمة 
مركز تجاري اخوان سمارة 

شركة فؤاد ريان واوالده م.ض 

ثورة الوقود تبدأ في محطة وقود شفاعمرو 

דור אלון 

لرت 95
لرت سولر 

5.69
5.49

جديد ...جديد في شفاعمرو 
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الخافات السياسيه بني رئيس البلديه وفصيل املعارضه ) تسعة 
اعضاء( يؤخر مشاريع حيويه للمدينه ويعطل مسرية التطور 
املتضررون : االزواج الشابه ...الفرق الرياضيه ...املدير العام   •

"تكتل  موقف  عنبتاوي  �أميين  �شفاعمرو  بلدية  رئي�س  و�شف 
�لبلدي  �ملجل�س  �جييتييميياع  يف  �لت�شعة"  �ملعار�شة  �أعيي�ييشيياء 
هييوؤالء  �شيف�شر  كيف  مت�شائاًل:  بي"�مل�شتهَجن"  )�الأربييعيياء( 
"�التفاق  معار�شتهم  �لبلدية  �إىل  ومر�شليهم  لناخبيهم  �الأع�شاء 
�ل�شكنية  �ل�شقق  �آالف  �لذي يوفر  �الإ�شكان  �ل�شمويل" مع وز�رة 
�ل�شو�قل؟  مالين  مبئات  �لتحتية  �لبنى  وترميم  �ملدينة  الأبناء 
�لقدم  كييرة  فريقي  مبنح  قيير�رً�  تعطيلهم  �شي�شرحون  وكيف 
بن�شف  دعماً  �مل�شجعن  �آالف  حوله  يجمع  �لييذي  �ملدينة  يف 
�جلديد؟  �لييكييروي  �ملو�شم  �فتتاح  يف  يعينهما  �شيكل  مليون 
وملييييياذ� عييار�ييشييو� ميينييح �مليييديييير �ليييعيييام �جليييدييييد �لييدكييتييور 
دون  ميييين  كبري"  "موظف  ر�تييييييب  �يييشيييوفييينييييييية  كييييمييييال 
بيييير�أيييييه؟. وييييييديل  �ييشييفيية  بييبيينييت  ميينييهييم  �أي  ييينييبيي�ييس  �أن 
11 ع�شو  ببيان وقعه  �لرئي�س  بيان  �ملعار�شة على  هذ� وردت 
م�شطفى  �شاح,  �بو  ,مهنا  كركبي  زهري  وهييم:   بلدي  جمل�س 
,جميل  حنا  ,جري�س  �شبح  ,�بيير�هيييييم  �حلييج  ,زيييياد  خطيب 
وو�شام  عز�م  ,كميل  �شديق  ر�ئف  حجري�ت,  ,دييياب  �شو�عد 
و�لذي  �لبلدي  للمجل�س  �جتماع  يف   : يلي  ما  فيه  جاء  حالحله 
ومنها  خمتلفة  مو��شيع  بحث  مت  �شفاعمرو  بلدية  قاعة  يف  عقد 
مع  �ل�شاملة  �التفاقية  على  �لتوقيع  على  �مل�شادقة  مو�شوع 
وللتو�شيح,  �ل�شكنية.  �لوحد�ت  بخ�شو�س  �ال�شكان  وز�رة 
�شاعة   48 قبل  �لبحث  مو��شيع  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�شاء  ��شتلم 
�لوحد�ت  مو�شوع  والأهمية  �لبلدي.  �ملجل�س  جل�شة  �نعقاد  من 

�شفاعمرو  ل�شكان  فقط  �ل�شكن  وحد�ت  توزيع  ول�شمان  �ل�شكنية 
�لبلدية  رئي�س  �ملجل�س  �أع�شاء  �أغلبية  طالب  للعمالء,  ولي�س 
لكن  �شحيح.  ب�شكل  در��شته  من  نتمكن  لكي  �ملو�شوع  تاأجيل 
غالبية  �أن  و�لنتيجة  طلبنا.  رف�س  �لبلدية  رئي�س  ولالأ�شف 
�ملو�شوع  يف  �لبحث  تاأجيل  قييررو�  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�شاء. 
خا�س  ر�تييب  على  �مل�شادقة  رف�س  ومت  �ملييذكييورة  لالأ�شباب 
تقارب  �شهرية  بتكلفة  �شوفانية  كمال  �جلديد  �لعام  للمدير 
ب�شبب  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�شاء  غالبية  قبل  من  �شيكل  �لف   40
الأع�شاء  ��شت�شارته  وعدم  �لبلدي  بالعمل  �لبلدية  رئي�س  تفرد 
�أع�شاء  �شادق  فقد  �لريا�شة,  �الأخييري  و�ملو�شوع  �ملجل�س. 
عام  مدير  من  �ملكونة  �ملعونات  جلنة  تو�شيات  على  �ملجل�س 
�لبلدية و�ملحا�شب و�مل�شت�شار �لق�شائي باإعطاء فرق كرة �لقدم 
�لريا�شة  جلنة  تو�شيات  تاأجيل  ومت   .  %25 بن�شبة  �شلفة 
�إ�شافية  مبالغ  �لقدم  كرة  فرق  �إعطاء  وعدم  �الجحاف  ب�شبب 
�لبلدية  �أع�شاء  من  كل  �ملعار�شة  �إقيير�حييات  مع  و�شوت   .
خطيب,  م�شطفى  �شاح,  �بو  مهنا  �حلج,  زياد  كركبي,  زهري 
حجري�ت  دياب  �شديق,  ,ر�ئييف  حنا  ,جري�س  �شبح  �بر�هيم 
من  كل  �لبلديه  رئي�س  �إقر�حات  مع  و�شوت  حالحله.  وو�شام 
ال�شباب  وتغيب    . ب�شناق  ونز�ر  جرو�س  ,ن�شيم  خنيف�س  فرج 
حد�د.  ,وميير�د  �شو�عد  ,جميل  عييز�م  كميل  من  كل  �شخ�شية 
ينتخبو�  مل  �ملجل�س  �أع�شاء  �إن  �لبلدية  لرئي�س  نقول  و�خري� 
تبديال.  نبدل  ومل  �لعام  لل�شالح  للعمل  و�منا  رغباتك,  لتلبية 

�عتقال  فييرة  �لثالثاء  يييوم  لت�شيون   ري�شون  يف  �ل�شلح  حمكمة  مييددت 
�عتقاله  بعد   , جول�س  قرية  يف  �ملحلي  �ملجل�س  رئي�س  عامر  �شلمان 
نبو�ين  منري  �ملييو�طيين  قتل  جييرمييية  يف  �ل�شلوع  ب�شبهة  �الثيينيين  يييوم 
بالر�شا�س.   رميا  �ملحلي  �ملجل�س  �شاحة  يف   , جول�س  من  عاما(   50(
و�أمييييييييييرت �مليييحيييكيييمييية بيييتيييميييدييييد �عييييتييييقييييال �ملييي�يييشيييتيييبيييه بييييه حييتييى 
    . ميييعيييه  �ليييتيييحيييقيييييييق  ال�يييشيييتيييكيييميييال    13-9-2016 يييييييوم 

طارد  عليه  �ملجني  �ن  �ملجل�س  يف  �ملر�قبة  كامري�ت  فيديو  يف  ويظهر  هذ� 
بقطع  وقييام  �ملجل�س  بناية  �ىل  ب�شيارته  و�شوله  حتى  �ملجل�س  رئي�س 
�شيارة  خلف  �أوقفها  �لتي  �شيارته  بو��شطة  �خللف  من  عليه  �لطريق 
�ل�شيارة و��شتل من هناك  �لرئي�س ومن ثم قام بفتح �لباب �خللفي ملخزن 
وقام  �شيارته  من  باخلروج  هم  �لذي  �ملجل�س  رئي�س  على  بها  وهجم  �د�ة 
رئي�س  مفاجئة  مع  �المامي  و�لزجاج  �ل�شيارة  باب  �ىل  �شربات  بتوجيه 
�ملجل�س �لذي حاول تفادي �ل�شربات مبحاولة  �إغالق �لباب �إال �أن �جلاين 
فتح �لباب مهددً� �لرئي�س باالآد�ه �لتي بحوزته فما كان من �لرئي�س �ال �ن 
��شتل �شالحه و�طلق ر�شا�شة من د�خل �شيارته نحو ج�شم �ملجني عليه 
ومن ثم خرج من �شيارته وتابع باإطالق �لر�شا�س عليه حتى �أرد�ه قتياًل.
ورجال  �مل�شايخ  قرر  حيث  جول�س  قرية  �لتوتر  من  �أجييو�ء  وت�شود  هذ� 
قام  بينما  �الجيييو�ء  تييهييد�أ  حتى  �لبلد  عيين  �جليياين  عائلة  ترحيل  �لييدييين 
. جمعية  خالله  من  يدير  �ملجل�س  لرئي�س  تابع  مبنى  باإحر�ق  جمهولون 

رئيس  عامر  سلمان  اعتقال  تمديد 
مجلس محلي جولس حتى 2016-9-13 
بشبهة قتل منري نبواني رميا بالرصاص





cello fashion
תשילו שפרעם רחוב 306



عيد أضحى مبارك

شريكك للطبخ الصحي صـَحـة وبـيـئـة

بدون
أسيد

بيفلورو
قابلأوكتانيك

للتكرير طالء آمن وغير الصق

بدون
رصاص

بدون
إبتكاركادميوم

النقطة الحمراء
طالء

تيتانيوم پرو
مالئم

لموقد كهرومغناطيسي

7 طبقات داخلية
لشوي متوازن وصحي

كل مقالة لتيفال مبنية من- 7 طبقات
داخلية، تمنح توزيع� حراري� متساوي�

ومثالي�، لتضمن شوي وقلي متقنان.

النقطة الحمراء
لطهي مثالي مرة بعد مرة

Thermo-Spot إبتكار حصري لتيفال 
وهو مؤشر يظهر حين تصل المقالة 

لدرجة الحرارة المثالية للطهي وتضمن 
استعماًال دقيق� ومهني� للحصول على 

وجبات تضاهي أمهر الطهاة. 
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�لنبي  مقام  زيييارة  �ل�شعيدة:  بيياالأعييييياد   8.9.2016 �خلمي�س  �أميي�ييس  "ج"  �ل�شاملة  �حتفلت 
�نطلقت  ر�ئييعيية  ك�شفّية  مب�شرية  وذلييك  �ل�شليب  رفييع  وعيد  �ملييبييارك,  �الأ�ييشييحييى  عيد  �شبالن, 
تهاين  يافطات  مع  �ملّلونة  �لبالونات  �لطاّلب  حمل  قد  �لبلدّية,  �شاحة  وحّتى  �ملدر�شة  بناية  من 
و�ل�شالم. بامل�شّرة  �الأعييييياد  �لعربّية  ّمييية  �الأ وعلى  علينا  يعيد  �أن  �هلل  ميين  متمّنن  بيياالأعييييياد, 
�ليييبيييليييدّيييية  �يييشييياحييية  �إىل  و�ملييييعييييّلييييميييين  �ليييييطييييياّلب  مبيييير�فييييقيييية  يييياف  �لييييكيييي�ييييشّ و�ييييشييييل  وقييييييد 
حيييييييييث ��يييشيييتيييقيييبيييليييهيييم رئييييييييي�ييييس �ليييييبيييييليييييدّيييييية وميييييوّظيييييفيييييوهيييييا ورجيييييييييييال �ليييييديييييين.

قييييييد �فيييييتيييييتيييييح �الحييييييتييييييفييييييال مييييييدييييييير �ملييييييدر�ييييييشيييييية �الأ�ييييييشييييييتيييييياذ ييييييو�يييييشيييييف �يييشيييبيييح 
�لييييييييييذي هييييينييييياأ �جليييييميييييييييييع بيييييفيييييرحييييية �ليييييعيييييييييييد ورّحييييييييييييب بييييياحلييييي�يييييشيييييور �ليييييكيييييرمي. 
�ملدر�شة  بجهود  �أ�ييشيياد  �لييذي  عنبتاوي  �أميين  �ل�شّيد  �لبلدّية  رئي�س  لكلمة  �حل�شور  ��شتمع 
�شفاعمرو. �حلبيبة  لبلدنا  �ملحبة  وروح  �ل�شرور  بعث  �شاأنها  من  �لتي  �لفعالّيات  على  ود�أبها 
�لثالث  �لييطييو�ئييف  بيين  و�ملييحييّبيية  �لييتيياأخييي  �إىل  دعييت  �لييتييي  بكلماتهم  �لييدييين  رجيييال  �حتييفيينييا  كييمييا 
�لطيبة.  بكلماتهم  كييرزوم  �إيلي  و�الأب  د�غيير  فييوؤ�د  �لق�س  خالدي,  �شياء  �ل�شيخ  ن�شكر  وعليه 
ميييرّكيييزة  وخيييا�يييشييية  �ملييي�يييشيييرية  �إجنيييييياح  يف  �يييشييياهيييم  ميييين  كييييّل  �مليييدر�يييشييية  �إد�رة  وتيي�ييشييكيير 
�ليييربييييييية �الجييتييميياعييّييية رييينيييييه �ييشييلييبيياق وكييي�يييشييياف �مليييدر�يييشييية بييييييياإد�رة �الأ�يييشيييتييياذ �يييهيياب 
نيييفييياع و�الأ�ييييشييييتيييياذ �أحيييميييد �ييشييبييح �ليييييذي تيييييوىّل عييير�فييية �الحيييتيييفيييال و�مليييعيييّليييمييين جييميييييًعييا.

والتسامح" األعياد  "عيد  اسم  كشفيّة حملت  بمسرية  السعيدة  باألعياد  تحتفل  "ج" يف شفاعمرو  الشاملة 

�شفاعمرو  بلدية  موظفي  جلنة  قامت 
بتقدمي  ميينييا�ييشييبيية  كيييل  يف  كييعييادتييهييا 
عيد  مبنا�شبة  للموظفن  �ملييعييايييد�ت 
�للجنة  قدمت  كما  �ملبارك,  �الأ�شحى 
�شبالن  �لنبي  عيد  مبنا�شبة  �لتهاين 
ومتنى  �ل�شليب  وعيد  �ل�شالم  عليه 
�شو�عد  عزيز  �ل�شيد  �للجنة  رئي�س 
للجميع. ومباركة  �شعيدة  �أعيييييادنييا 

لجنة موظفي بلدية شفاعمرو تعايد املوظفني بمناسبة األضحى املبارك 

يف �أجو�ء مفعمة بالفرح و�ل�شعادة �فتتحت مدر�شة 
�الأّول, وقد  �لدر��شي  يومها  �شفاعمرو  �لب�شلّية يف 
��شتقبل كل من مديرة �ملدر�شة  �ل�شّيدة يا�شمن خ�شر 

و�لرحيب. بالبهجة  �لطالب  �ملعلمن,  وكادر 
للطالب  �ملدر�شة  مييديييرة  متّنت  كلمتها  ويف 
�لدر��شة  مقاعد  �إىل  ميمونة  عودة  و�ملعّلمن 
�لن�شاط  �ملييعييرفيية,  وجتييديييد  نهل  �أجيييل  ميين 
على  للحفاظ  ودعتهم  �لطويلة,  �لعطلة  يف 
�ليينييظييام و�الليييتيييز�م  بييياالأخيييالق �حلييميييييدة.
�شنة  لييلييجييميييييع  �مليييدييييرة  وخييتييامييا متييّنييت 
هذ�  يييكييون  و�أن  ومييثييمييرة  ناجحة  در��ييشييّييية 
�ليييعيييام كييغييريه مييين �الأعييييييو�م �لييدر��ييشييّييية 
ومثمر�  و�ملييثييابييرة  بيياجلييد  حييافييال  �ملا�شية 
�النتماء,  على  بالربية  و�الهييتييمييام  بييالييّنييجيياح  
�ل�ّشامية. و�الجتماعية  �الإن�شانية  �لقيم  وعلى 
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رمًز�  تبقى  �شفاعمرو,  ومدينتنا  عييام  كل  بييد�يييًة, 
وعنو�ًنا  للتاآخي,  �شرًحا  بقائها  �شبيل  يف  للت�شحية 
مظلة  حتت  طو�ئفها  يجمع  و�لطماأنينة,  للتعاون 
كبارنا  لبع�س  �أتوّجه  هنا  فمن  و�ملحبة,  �لوحدة 
�لعاقلن �أن يقّدمو� للجيل �جلديد �أ�شحية تربوّية, 
كي يفهم معنى �لعمل �خلريي, يف مثل هذه �الأيام... 
�أن  �إن�شانّيته من وكر ال مباالته... يجب  كي تخرج 
يتمّتع �جليل �خلليوي, بنخوٍة �أخالقّية, و�أن ي�شّحي 
و�شيلة  باأّية  �الآخرين  م�شاعدة  �شبيل  يف  وقته,  من 
ُمتاحة هذه هي �شاعة �متحانه �حلقيقي مع �الآخرين. 
�الأ�شحى.  بعيد  نحتفل  يجعلنا  �لتقليدي  �لو�جب 
حامدين  لناأكله  خروف,  ذبح  طريق  عن  فقط  لي�س 
�شاكرين �هلل تعاىل على ِنَعِمِه �لعظيمة, �إمنا يجب �أن 
نذبح �جل�شع وتنّكرنا لعمل �الإح�شان, لكي ن�شتطيع 
نف�شّية  بر�حة  �شن�شعر  عندها  بذ�تنا,  ن�شّحي  �أن 
ا  عظيمة, �أننا ��شتطعنا �أن نوّفر لالآخرين جًو� معنويًّ
�أجلهم. من  ي�شحي  من  هناك  �أن  لي�شعرو�  حقيقًيا, 

ال  �جتماعيًّا,  �لّنا�شطات  �الأمييهييات  من  فئة  هناك 
ُيكّر�شن من وقتهن "�لّثمن" يف �شبيل تربية �أبنائهن 
باأمورهن  الن�شغاالتهن  وذليييك  �شاحلة,  تربيًة 
�خلليوية �ل�شخ�شّية و�ملهنّية, على ح�شاب �النتباه 
لت�شّرفات �أوالدهن, كما ال ي�شتِطعن حتّمل م�شئولية 
رموز  من  رمز  �الأم  عناية الئقة.  باالأطفال,  �لعناية 
�لّت�شحية على مر �لّتاريخ, لذلك مطلوب من بع�س 
�الأّمهات "�ملنهمكات" بطقو�شهن �لع�شرّية �ليومّية, 
عليهن  يتوّجب  �لييوقييت,  ميين  �لكثري  ُي�شحن  �أن 
رعاية  �شبيل  يف  ا  �إر�شاديًّ ا  تربويًّ جهًد�  يبذلن  �أن 
�لوقت.  �شيق  ورغم  �الأمر,  �شعوبة  رغم  �أطفالهن, 
�لّت�شحّية  عيد  هو  �ملييبييارك,  �الأ�شحى  عيد  لذلك 
مر�عاة  على  يحّثنا  �الآخيييير,  �أجيييل  ميين  �لييّذ�تييّييية 
�لييتييي تعي�س  �ملييحييتيياجيية,  �لييعييائييالت  �حييتييييياجييات 
هناك  بييياأن  ي�شعرو�  �أجيييل  ميين  �لفقر,  خييط  حتييت 
كرمًيا,  عي�ًشا  يحيو�  كييي  الأجييلييهييم,  ي�شعى  ميين 
�حلقيقّية  بالقيمة  في�شعرون  �جتماعيًّا,  �آمييًنييا 
�لت�شحية  �إًذ�  �خلري.  �أهل  بها  قام  �لتي  للت�شحية 
�لعيد. فرحة  تعميم  يف  �شُي�شاهم  �ملييال,  ببع�س 

يف عيد �الأ�شحى �ملبارك, مطلوب �أن ُنبيد �آفة �لّتفرقة 
ا, لتكون �لت�شحية  �لتي تنخر يف عقول �ملتخّلفن فكريًّ
للكمال  ي�شبو  جمتمع  يف  �مل�شرك  �لعي�س  �أجل  من 
بن  و�ملحّبة  �الأخييّوة  معامل  تتكّون  هكذ�  �لعقلي, 
�لّنا�س, ورمبا يتبلور �لوفاق �ل�ّشيا�شي بن �لفرقاء 
�أجل �حلفاظ  من  �أنه  �أدركو� جّيًد�  �إذ�  �ل�شيا�شين, 
على وحدة �لبلد, يجب ُي�شّحو� بعرو�س مو�قفهم... 
بخري.       وفاقنا  �شبيل  يف  و�لت�شحيات  عييام  وكييّل 

التضحية مطلوبة 
م���ن���ا ج��م��ي��عً��ا
عّزام مارون سامي  بقلم: 

�خلمي�س  �أم�س  حيفا  يف  �ملركزية  �ملحكمة  حكمت 
 , وديرحنا  �شخنن  من  عرب  �شبان  خم�شة  ,على 
بتهمة تاأييد تنظيم د�ع�س �الرهابي وت�شكيل خلية 
. ��شر�ئيل   يف  عمليات  لتنفيذ  و�لتخطيط  د�ع�س 
تهمة  لل�شبان  وجهت  �لعامة  �لنيابة  وكييانييت   
قانوين,  غييري  تنظيم  يف  و�لع�شوية  �النييخيير�ط 
“�إرهابي” وحماولة �الت�شال بعميل  دعم تنظيم 
“د�ع�س”. تنظيم  �إىل  �الن�شمام  �أجل  من  �أجنبي 

�عتادو�  �ل�شبان  �أن  يتبن,  �التهام  الئحة  ووفق 
عقد �الجييتييميياعييات و�لييلييقيياء�ت و�لييتييدريييبييات يف 
على  وتدربو�  �لدين  عالء  للمحامي  تابعة  عزبة 
جتاوز  وكيفية  حارقة  زجاجات  حت�شري  كيفية 
“د�ع�س”. جانب  �إىل  للقتال  �شوريا  �إىل  �حلييدود 
بال�شجن: �ملتهمن  على  �ملحكمة  حكمت  وقييد 
 22  ( �ييييشييييالييييح  �بيييييييو  خييييياليييييد  كيييييييرمي   .
. �ييييشيييينييييو�ت   6 – �ييشييخيينيين  ميييين  عييييامييييا( 

�أميييييا �ييشييقيييييقييه �ييشييريييف خييياليييد �بييييو �ييشييالييح ) 
. �ييشيينييو�ت   3  – �شخنن  ميين   ) عييامييا   30

عييييامييييا(   30  ( بييي�يييشيييري  حمييييمييييد  فيييييييييادي 
. �ييييييشيييييينييييييو�ت   3  – �ييييشييييخيييينيييين  مييييييين 

عييياميييا(    31  ( ميييريييي�يييشيييات  عيييزييييز  حييي�يييشيييام 
. ونييي�يييشيييف  �يييشييينيييو�ت   4 – ديييييير حييينيييا  ميييين 
عييامييا   27( �ييشييالييح  �بييييو  �بييير�هيييييييم  حمييمييد 
ونييي�يييشيييف. �يييشييينيييتييين  �يييشيييخييينييين-  مييييين   )

بتهمة  وديرحنا  سخنني  م��ن  شبان  لخمسة  السجن 
الباد ارهابية يف  والتخطيط لعمليات  تأييدهم لداعش 





052-5439411

07
77

05
17

40

052-5439411



يتقدم الى ابناء الطائفة االسالمية 
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اشتر من مالبس العيد  
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معرض اخوان بركات 

�الأ�شابيع  خالل  �ل�شفاعمري  �لعام  �لر�أي  �ن�شغل 
للبلدية  جديد  عام  مدير  تعين  مب�شاألة  �الأخييرية 
وما تبعه من تعين ملديرين جدد لبع�س �ملد�ر�س, 
ولقد د�ر �شجال بن �أطر�ف خمتلفة حول �النتماء 
�ملنا�شب,  هذه  تولو�  �لذين  لالأ�شخا�س  �لطائفي 
�لبع�س  يعده  �لذي  �لبلدية  عام  مدير  ا  خ�شو�شً
وكذلك  �الإ�شالمية,  للطائفة  خم�ش�ًشا  من�شًبا 
�الأمر بالن�شبة ملدير �ملرحلة �الإعد�دية يف �ملدر�شة 
�ل�شاملة "�أ" �لتي يعتربها �لبع�س "مدر�شة درزية". 
�لق�شية بد�أت بقر�ر رئي�س �لبلدية �أمن عنبتاوي 
تعين �لدكتور كمال �شوفانية مديًر� عاًما للبلدية, 
لل�شخ�س  �لرئي�س  يوكلها  ثقة  وظيفة  وهييي 
وجوبه  لتوليها,  منا�شًبا  ويعتربه  يختاره  �لذي 
�لقو�ئم  قبل  من  و��شعة  مبعار�شة  �لقر�ر  هييذ� 
منطلقات  من  �لتعين  هذ�  رف�شت  �لتي  �الإ�شالمية 
�لذين  �ل�شتة  �الأع�شاء  و�أ�ييشييدر  بحتة,  طائفية 
ر�أيهم  عن  فيه  عربو�  بياًنا  �لقو�ئم  هذه  ميثلون 
للبلدية.  عاًما  مديًر�  �شوفانية  لتعين  �ملناه�س 
لقد ظن �لبع�س �أن قر�ر عنبتاوي تعين �شوفانية 
يف هذ� �ملن�شب �لرفيع �شي�شرب �لتو�زن �لطائفي 
�لقائم يف �شفاعمرو, �إال �أن هوؤالء خاب ظنهم بعد قر�ر 
تعين �ملربي فوؤ�د �شعدى مديًر� للمرحلة �الإعد�دية 
�لتعين  هذ�  �أن  و�أعتقد  "�أ",  �ل�شاملة  �ملدر�شة  يف 
جاء من �أجل �ملحافظة على �لتو�زن �لطائفي �ملتفق 
عليه يف �ملدينة, من هنا ن�شل �إىل ��شتنتاج مفاده �أن 
�لتعيينن يرتبطان ببع�شهما �لبع�س �شمن �شفقة 
�شاملة عقدها رئي�س �لبلدية مع �الأطر�ف �ملعنية. 
�إحدى  باأن  م�شامعنا  �إىل  و�شل  �ل�شياق,  هذ�  ويف 
منع  �أجييل  من  بتحركات  قامت  �لييدرزييية  �لقو�ئم 
تعين �شعدى مديًر�, لكن حماوالتها باءت بالف�شل 
�أن  على  يدل  وهييذ�  هدفها,  حتقيق  يف  تنجح  ومل 
ق�شًما من �لقياد�ت �لدرزية و�فق على هذ� �لتعين, 
وذلك لقناعتهم بعدم جدوى معار�شته يف ظل تعين 
�لقياد�ت  هذه  �أن  �لعلم  مع  عاًما,  مديًر�  �شوفانية 

تييي�يييشيييدقيييت يف 
�لقريب  �ملا�شي 
�ل�شاملة  بييياأن 
مييدر�ييشيية  "�أ" 
درزييييييييية ولييين 
بتعين  تييقييبييل 
�ييشييخيي�ييس ميين 
�لطائفة  خييارج 
فيها.  ميييدييييًر� 

�شوفانية  تعين  بييياأن  �مليير�قييبيين  بع�س  يييرجييح 
ويعتقد  و�حد,  عام  من  �أكرث  ي�شتمر  لن  و�شعدى 
هوؤالء �أنه لي�س من م�شلحة رئي�س �لبلدية �لذهاب 
�إىل �النتخابات مع بقاء �شوفانية يف من�شبه, لذلك 
مرور  بعد  �آخيير  عييام  مبدير  تبديله  �إىل  �شي�شطر 
مدير  تعين  �شيتم  �ملقابل  ويف  تعيينه,  على  �شنة 
ل�شعدى,  خلًفا  "�أ"  �ل�شاملة  �ملدر�شة  يف  جديد 
حيث  من  عهدها  �شابق  �إىل  �الأمييور  �شتعود  وبذلك 
�شفاعمرو.  يف  �لهامة  للمنا�شب  �لطائفي  �لتق�شيم 
لل�شاأن  �ملتابعن  من  عدد  ي�شري  �الإطييار,  ذ�ت  ويف 
�شوفانية  كييمييال  �لييدكييتييور  �أن  �إىل  �ل�شفاعمري 
�ل�شفاعمري  �ل�شيا�شي  �ملعرك  غمار  �شيخو�س 
ويوؤكد  �لبلدية,  يف  �حلييايل  ملن�شبه  تركه  بعد 
�لقو�ئم  �إحدى  �شير�أ�س  �شوفانية  �أن  على  هوؤالء 
�لفاعلة يف �ل�شارع �لدرزي يف �النتخابات �لقادمة, 
تد�عيات  لها  �شيكون  �خلطوة  هييذه  �أن  �شك  وال 
�ل�شفاعمرية.  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  كبرية 
ح�شلت  �لتي  �لتطور�ت  كل  باأن  �العتقاد  �إىل  �أميل 
�أن  وهي  و�حدة,  حقيقة  توؤكد  �الأخرية  �الآونة  يف 
�لتو�زن �لطائفي �شيد �ملوقف يف �شفاعمرو, و�أن ما 
كان قائًما يف �ملا�شي �شيظل قائًما يف �مل�شتقبل, وذلك 
الأن غالبية �لقياد�ت �ل�شفاعمرية متفقة �شمنًيا على 
�شرورة �الإبقاء على �لو�شع �لقائم وعدم �مل�شا�س به 
قيد �أمنلة, وعليه لن نرى و�قًعا جديًد� حتت �ل�شم�س 
�لبعيد.        ورمبييا  �لقريب  �ملييدى  على  �ل�شفاعمرية 

شفاعمرو  يف  امل��وق��ف  س��ي��د  ال��ط��ائ��ف��ي  ال���ت���وازن 
م���������������ه���������������دي س������ع������د 

بن  ,�جتماع  �شفاعمرو  �لالتن  كني�شة  ,يف  عقد 
ر�آ�شهم  وعلى  �لييبييالد  يف  م�شيحين   دييين  رجييال 
�لبطريرك  نائب  ماركوت�شو  بول�س  �ملطر�ن  �شياده 
�شلطة  ميين  م�شوؤولن  وبيين  �لييبييالد  يف  �لالتيني 
�لربيغادير  �ل�شمايل  �للو�ء  قائد  و�النقاذ  �الطفاء 
قائد  ركييع  بوعاز  و�لكولونيل  ليفي  �مري  جرن�ل 
و�ملركز  �ملتحدث  ظاهرك  وكايد  �لتدريبات  ق�شم 
�مليز�نيات  م�شوؤول  غامن  وبهجت  �لعربي  لالآعالم 
�لق�شائي  �مل�شت�شار  هييالييون  عمانوؤيل  و�ملييحييام 
غريفات. و�ييشييام  و�مليير�ييشييد  �ليي�ييشييمييايل  �لييلييو�ء  يف 

��ييييشييييرف عيييليييى تيييرتيييييييب �لييييلييييقيييياء  �يييشيييييييز�ر 
مييرجيييييه مييي�يييشيييوؤول �ليييطيييو�ئيييف �مليي�ييشيييييحييييية يف 
قيي�ييشييم �لييطييو�ئييف �لييتييابييع ليييييوز�رة �لييد�خييلييييية.

بنب  �مليي�ييشييرك  �لييربنييامييج  �شمن  �لييلييقيياء  وييياأتييي 

قيي�ييشييم �ليييطيييو�ئيييف و�ييشييلييطيية �الإطييييفيييياء ليييزييييادة 
ليي�ييشيير�ئييح �ملييو�طيينيين علما  �لييوعييي و�الإر�ييييشيييياد 
�ملييجييتييمييع. يف  �ليييديييين  رجيييييال  ودور  الأهيييمييييييية 

بن  �لتعاون  �ييشييرورة  على  �أكييد  �ملييطيير�ن  �شيادة 
�مل�شرك  �لبيت  على  للحفاظ  �مل�شتقبل  يف  �لطرفن 
كتبها  وثيقة  يف  جيياء  ما  ذ�كييًر�  فيه  مبا  و�ملقد�س 
�حلييرب �الأعييظييم قييد��ييشييه �لييبييابييا و�لييتييي دعييا فيها 
�لكتاب. هييذ�  مييبييادئ  بتطبيق  �الإهييتييمييام  �لكهنة 
�ما قائد �للو�ء �ل�شمايل فاأكد خالل �للقاء على �همية 
دور رجال �لدين يف زيادة �الر�شاد و�لتوعية يف ظل 
�لو�شط  يف  خا�شه  و�رتفاعها  �حلييو�دث  ��شتمر�ر 
و�الإنقاذ  �الإطييفيياء  �شلطة  �ن  �ىل  م�شرًي�  �لعربي 
يتعلق  ما  بكل  �لعربي  للو�شط  خا�شة  �أهمية  تويل 
ب�شبل �لتعاون بهدف �حلفاظ على �شالمة �جلميع.

لقاء توجيهي لكهنة شفاعمرو والقرى 
املجاورة مع سلطة اإلطفاء واإلنقاذ

�لبابا  منح 
ن�شي�س  فر
بيييييييييابيييييييييا 
�لييفيياتيييييكييان 
تريز�  �الأم 
لقب قدي�شة, 
�الأح,د  يييوم 
بييعييد ميييرور 
عيياميياً   19
على وفاتها.

 
�آالف  عيي�ييشييرة  مييين  �أكيييييرث  �إىل  �نيي�ييشييمييت  وبيييذليييك 
�لكاثوليك.  �لييييروم  كني�شة  يف  وقييدييي�ييشيية  قييدييي�ييس 
50 عييامييا يف  وكييانييت قييد بيييد�أت �أعييميياال خييريييية قبل 
�شكاناً. و�أكييرثهييا  �لهند  مييدن  �أفييقيير  كولكاتا  مدينة 
تريز�  �الأم  تطويب  حفل  �الأ�شخا�س  �آالف  وح�شر 
قدي�شة.  �إعييالنييهييا  لييدى  بها  و�أ�ييشييادو�  �لفاتيكان  يف 
و�شارك �أكرث من 100 �لف �شخ�س يف حفل تتويج �لبابا 
فرن�شي�س لالأم ترييز� "�أم �لفقر�ء" قدي�شًة, بعد 19 عاماً 
"�لفاتيكان".  �لقدي�س بطر�س يف  �شاحة  على وفاتها يف 
يف  ترييز�  �الأم  طّوب  �لثاين  بول�س  يوحنا  �لبابا  وكان 
بعد  �ليوم  فياأتي  قد��شتها  �إعييالن  �أّمييا   ,2003 �لعام 
�ثبات �ملعجزتن �لتي قامت بهما, بحيث كانت �ل�شبب 
�لعام  يف  �ل�شرطان  مر�س  من  تعاين  هندية  �شفاء  يف 
�شرطانية  �أور�م  من  بر�زيلي  رجل  وجناة   ,1998

يف �لدماغ �شنة 2008. )ي�شرط �إعالن �لقد��شة على 
على  �أعجوبتن  حتقيق  عليه  يثبت  �أن  �شخ�س  �أي 
للقد��شة(  و�لثانية  للتطويب  �الأوىل  �الأعجوبة  �الأقل, 
�أّجييل  ع�شر  �ل�شاد�س  بنيدكتو�س  �لبابا  �أن  يييذكيير 
ليي�ييشيينييو�ت �إعييييالن قييد��ييشيية تيييريييييز�, ولييكييّن �حلييرب 
�الأعيييظيييم �حلييييايّل �ييشييّرع حييفييل �لييتييتييويييج الأنيييه يرى 
�لفقر�ء". الأجيييل  فييقييرية  "كني�شة  تييرييييز�  بيييياالأم 

وكانت حياة �الأم ترييز� حافلة باالإجناز�ت و�الأعمال 
�خلريية. ولدت يف �لعام 1910, دخلت �لدير يف �شن 
�لثامنة ع�شر, وبد�أت باأعمالها �خلريية �إىل �أن �أ�ش�ّشت يف 
�لعام 1950 جمعية "مر�شالت �ملحبة" �لتي ت�شّم حالياً 
خم�شة �آالف ر�هبة متق�شفة, يكر�شن حياتهّن للفقر�ء.

�أحياء  يف  مد�ر�شها  �أوىل  �فتتحت  عيياميياً   20 وبعد 
�إر�شالياتها  �أ�ييشيي�ييشييت  وهيينيياك  �لييفييقييرية.  كييولييكيياتييا 
�خلييريييية �لييتييي تييدييير ميينييازل ليي�ييشييحييايييا �الإهييمييال 
و�لييفييقيير و�ملييير�يييس مييين خمييتييلييف �أنيييحييياء �لييعييامل.

�شكان  �خلييريييية  تييريييز�  �الأم  �أعييمييال  ميين  و��ييشييتييفيياد 
ومر�شى  �ملييجيياعييات  و�ييشييحييايييا  �لييفييقييرية  �الأحييييييياء 
.1979 عييام  لل�شالم  نوبل  بجائزة  وفييازت  �الإييييدز 
عيييياميييياً.  87 عيييين   1997 عيييييام  وتيييوفيييييييت    

وبالرغم من تعّر�شها للكثري من �النتقاد�ت �لتي تتهمها 
�لقر�ر  �شانعي  على  لل�شغط  نفوذها  ��شتخد�م  بعدم 
بجماهريية  "ترييز�"  �الأم  حتظى  �لفقر,  ملحاربة 
عن  �الأفييالم  من  عدد  نعت  و�شُ �لعامل,  حول  و��شعة 
حياتها و�شدرت عدد من �لكتب �لتي تلخ�س م�شريتها.

ق��دي��س��ة  ت����ريي����زا  األم  ت���ط���وي���ب 
ال��ف��ات��ي��ك��ان يف  م��ه��ي��ب  ب��اح��ت��ف��ال 
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قام �لنائب م�شعود غنامي )رئي�س �لكتلة �مل�شركة, 
�حتاد  ملكاتب  عمل  بييزيييارة  �الإ�شالمية(  �حلركة 
حيث  �شفاعمرو.  منطقة  �ل�شحي-  و�ل�شرف  �ملياه 
حجازي  مطلق  �أحمد  �لدكتور  �لعام  باملدير  �جتمع 
�حمد  �لدكتور  ��شتعر�س  وقد  �ملوظفن,  وطاقم 
�حتاد  بها  يقوم  �لتي  �لكثرية  و�الأعمال  �الأهييد�ف 
�شلطة حملية   11 �لتي يوفرها ل-  �ملياه و�خلدمة 
تطرق  �جلل�شة  وخييالل  �الحتيياد,  ي�شملها  وبلدية 
مدير �الحتاد و�ملوظفن الأهمية �لتعاون و�لتن�شيق 
�لكني�شت  و�أع�شاء  و�لبلديات  �ملجال�س  روؤ�شاء  مع 
و�أكد  �ملو�طنن.  خدمة  وتطوير  حت�شن  �أجل  من 
كذلك على �لدور �لكبري �لذي يقوم به �حتاد �ملياه 
يف �شيانة وتطوير �شبكات �ملياه و�ل�شرف �ل�شحي 
�ل�شريعة  �خلدمة  وكذلك  �لتخ�شي�س  من  و�لتقليل 
�ملياه.  مبجال  يتعلق  ما  بكل  للمو�طن  و�جليدة 
خف�س  �ييشييرورة  ق�شية  �جلل�شة  خييالل  وُطييرحييت 
�أ�شهم �ملياه و�ل�شرف  �أ�شعار  �أ�شعار �ملياه وخف�س 
�ل�شحي و�لتي �رتفعت. و�أكد مدير عام �الحتاد د. 
�أحمد مطلق حجازي باأنه يوؤيد تخفي�س �أ�شعار �ملياه 
بالتعاون  ويرحب  �ل�شحي,  �ل�شرف  مياه  و�أ�شهم 
مدر�ء  وبن  جميعا  �لكني�شت  �أع�شاء  بن  �مل�شرك 

�حتاد�ت �ملياه ملا ي�شب مل�شلحة �ملو�طنن". وقال 
بالتايل هو م�شلحة  �إن هدفنا  �لنائب م�شعود غنامي 
بتعاون  نعمل  �أن  يجب  ولذلك  �لب�شيط  �ملو�طن 
غنامي  �لنائب  و�تفق  عنه.  �لعبء  تخفيف  �أجل  من 
�ملدر�ء  ت�شم  جل�شة  عقد  على  �الحتاد  عام  ومدير 
�لعامن الحتاد�ت �ملياه �لعرب وروؤ�شاء �ل�شلطات 
توحيد  �أجل  من  �لعرب  �لكني�شت  و�أع�شاء  �ملحلية 
و�ل�شرف  �ملييييياه  �أ�شهم  خلف�س  و�جلييهييد  �لييير�أي 
ل�شلطة  و�لتوّجه  �ملياه  �أ�شعار  وخف�س  �ل�شحي 
�ملو�طنن.  عن  �لعبء  لتخفيف  و�حلكومة  �ملياه 
يف  غنامي:"  �لنائب  عقب  لييالحتيياد  زيييارتييه  وعيين 
�شفاعمرو  منطقة  �ملييييياه  �حتيياد  ملكاتب  زيييارتييي 
خالل  من  مل�شت  �لطاقم  مع  �لعملية  �جلل�شة  ويف 
�لعام لالحتاد  للمدير  و�ل�شيق  �لر�قي  �ال�شتعر��س 
�لدكتور �حمد مطلق حجازي مقد�ر �ملهنية و�لروؤية 
والأجندة  الأهييد�ف  �لر�قية  �حل�شارية  �ل�شمولية 
�ملو�طن,  خدمة  يف  بالتايل  ت�شب  و�لتي  �الحتيياد, 
كل  حياة  يف  وهامة  حيوية  مبهمة  يقوم  �الحتيياد 
�ن  �آمييل  �ملياه,  �حتيياد  يف  و�ملييدن  �لقرى  يف  مو�طن 
و�لتن�شيق  �لتعاون  يزد�د  و�أن  �لروؤية  هذه  ت�شتمد 
جمتمعنا". و�أبيينيياء  الأهييليينييا  خييدميية  �جلميع  بيين 

د. أحمد حجازي مدير عام االتحاد:" نرحب بالتعاون املشرتك 
بني أعضاء الكنيست جميعا ملا يصب يف مصلحة املواطن"

فاإنه  �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه  �حتاد  يف  عودناكم  كما 
يكمل م�شو�ره يف تقدمي �خلدمات ذ�ت �جلودة �لعالية 
ر�أي  ��شتطالعات  بح�شب  وذلييك  �ملو�طنن  جلمهور 
يف  �ملياه  �شلطة  �إد�رة  م�شوؤويل  وباعر�ف  �ملو�طنن, 
�لبالد, وقد ح�شلنا يف �الحتاد على �جلائزة �لقطرية 
للتميز و�لتفوق يف �لقطاع �لعام,  وعلى �شتة �شهاد�ت 
"�يزو" و�لتي تت�شمن جمموعة من �ملعايري �شمن نظام 
�إد�رة �جلودة.كما قمنا باإعد�د وثيقة خدمة للجمهور.

على  طارئ  �أي  حلدوث  �لتجهيز�ت  مو�شوع  يربع 
ر�أ�س �شلم �ولوياتنا فياالحتاد, حيث �أن �الحتاد يتجهز 
�الحتاد  ببلد�ن  تدريبات  ب�شل�شلة  ويقوم  ويتدرب 
و�لتي ي�شارك بها �ملو�طنون وطالب �ملد�ر�س, �عتبار� 
م�شوؤولية  تعترب  �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه  ق�شية  �أن 
كبرية, و�أنا على  ثقة باأن طو�قم �لعمل باالحتاد تعمل 
ملنح  طارئة  حالة  لكل  �جوبة  وتعطي  مهني  ب�شكل 
�الحتاد. لبلد�ن  تابع  مو�طن  لكل  �ملنا�شبة  �خلدمة 

�الإ�شتثمار  حييجييم  �شيكيل  مييليييييون   300 حييييو�يل 
�أعيييو�م  6 ميييد�ر  على  �الإحتيييياد  بييلييد�ن  م�شاريع  يف 

ندرك جيد� ما كانت متر به بلد�ن �لو�شط �لعربي من 
�أو�شاع �شعبة يف جمال �لبنى �لتحتية , فاالحتاد يوؤكد 
�الحتاد  بلد�ن  يف  �لتحتية  �لبنى  تطوير  م�شرية  �أن 
قائمة ومتو��شلة �شمن م�شاريع �الحتاد و�لهدف هو 
على  �لعالقة  �مل�شاكل  وحل  �ملو�طن  خدمة  حت�شن 
يف  �لكبرية  �لفجوة  و�شد  �ل�شنو�ت,  ع�شر�ت  مييد�ر 
�طار �لبنية �لتحتية يف حقل �ملياه و�ل�شرف �ل�شحي, 

�لو�قع,  �ر�س  على  �الجنيياز�ت  تلك  متابعة  باإمكاننا 
وذلك من حل م�شاكل على نطاق بلد�ن يف حقل �ملياه. 
مثال  �ل�شدد,  بهذ�  كثرية  �جنيياز�ت  ت�شجيل  مت  وقد 
على ذلك �مل�شاريع �ل�شخمة يف قرية بري �ملك�شور �لتي  
عدم  من  تعاين  وهي   2010 عام  باأو�خر  ��شتلمناها 
�أنهينا موؤخر� م�شروع  توفر �شبكة �شرف �شحي, فقد 
لل�شرف  م�شخة  لبناء  �شيكيل  مليون   11 بتكلفة 
�ل�شرف  مياه  �شت�شتوعب  و�لتي  بالقرية  �ل�شحي 
�ل�شحي بها. ومت موؤخر� �الإعالن عن مناق�شتن بتكلفة 
10 مليون �شيكيل مل�شختي �شرف �شحي كذلك يف بري 
عانت  �الحتيياد  بلد�ت  معظم  �ن  �ىل  �ملك�شور.و��شري 
�لقرى  تلك  باإنقاذ  �الإحتيياد  ليتمكن  �لق�شية  هذه  من 
, ن�شري �ىل  �ل�شرف �شحي  ب�شبكات  و�ملدن و�ي�شالها 
�ن هنالك م�شاريع تقام مبنطقة �شفاعمرو بهذه �لفرة  
مت  وقد  �شيكل  مليون  مائة  من  �أكرث  �ىل  تكلفتها  ت�شل 
300 مليون  �ال�شتثمار مب�شاريع ت�شل تكلفتها حو�يل 
بتنفيذ  �شنبد�أ  وقريبا  �الإحتاد,  بلد�ن  جميع  يف  �شيكل 
�حلجاجرة  �لكعبية  لقرية  �ل�شحي  �ل�شرف  م�شروع 
�الحتييياد. �شمن  ��شتيعابها  مت  �لييتييي  طييبييا�ييس,   -
�مليييوظيييفييين  طييييياقيييييم  ييييينييييفييييذه  دوؤوب  عييييمييييل 
�ملييييو�طيييين خلييييدميييية  �الحتيييييييياد  يف  و�ليييعييياميييلييين 
�ملياه  باحتاد  �ملر�شد  هي  �لعليا  وقيمته  �الن�شان  �ن 
للمجتمع  عنو�ن  هو  �ملياه  فاحتاد  �شفاعمرو,  مبنطقة 
وروؤيييتيينييا  �ملجتمع  هيييذ�  ميين  جيييزء  ونييحيين  �لييعييربييي 
يف  عملنا  خييالل  من  �جلمهور  مع  �لتو��شل  تت�شمن 
يوم  �شمنها  من  و�لربوية,   �جلماهريية  �لن�شاطات 
�ل�شيفية,  �ملخيمات  �ملياه,  �أمناء  �خلريية,  �الأعمال 
�ملياه  ��شتهالك  تر�شيد  حول  و�لطالب  لالأهايل  بر�مج 
�ملجاالت.  بهذه  م�شاكل  وحييل  �ملياه  تلويث  وعييدم 
بالتن�شيق  تعمل  �ملييييياه  �حتييياد  �إد�رة  �أن  نييوؤكييد 
بلد�ت  يف  �ملحلية  �ل�شلطات  روؤ�شاء  مع  و�الن�شجام 
�ملحلية  �ل�شلطات  لروؤ�شاء  �شكر  من  بد  وال  �الحتيياد. 
لعملهم  �الحتييياد  يف  و�لييعييامييليين  �ملييوظييفيين  ولييطيياقييم 
�الإحتيياد. لزبائن  �أف�شل  خدمة  تقدمي  نحو  �لييدوؤوب 
ومبنا�شبة �فتتاح �ل�شنة �لدر��شية �جلديدة نهنئ �ملدر�ء 
�لدر��شة,  ملقاعد  لعودتهم  �ملد�ر�س  وطالب  و�ملربن 
تعليمية  �شنة  تكون  �ن  وجييل  عز  �ملييوىل  من  ر�جيين 
ناجحة, و�أن ين�شر �هلل بيننا �ملحبة و�ل�شالم و�لت�شامح 
خري. بالف  و�نتم  عام  وكل  �لعنف   ��شكال  كل  ونبذ 

اتحاد  ع���ام  م��دي��ر  ح��ج��ازي  م��ط��ل��ق  اح��م��د  د.  ك��ل��م��ة 
امل���ي���اه وال����ص����رف ال��ص��ح��ي م��ن��ط��ق��ة ش��ف��اع��م��رو

النائب مسعود غنايم يؤكد خال زيارته التحاد املياه منطقة شفاعمرو بأن"االتحاد 
يقوم بمهمة حيوية وهامة يف حياة كل مواطن يف القرى واملدن يف اتحاد املياه"

بالورود وكلمات �لثناء على عمل متفاٍن خالل عامن 
�ملا�شي  �ل�شبت  �شفاعمرو  بلدية  ودعت  متتالين, 
مفت�س مد�ر�شها �الأ�شتاذ توفيق زعرورة و��شتقبلت 
خلفه �لدكتور خالد حجازي, وذلك بح�شور رئي�س 
�لبلدية �أمن عنبتاوي وع�شو �لبلدية نز�ر ب�شناق 
ومدير عام �لبلدية د. كمال �شوفانية ومديرة ق�شم 
�شفاعمرو. مد�ر�س  ومديري  �شبح  رنا  �ملعارف 

 �فتتح �للقاء رئي�س �لبلدية مهنئاً �ملديرين �جلدد 
�شاكرً� زعرورة على ما قدمه للمد�ر�س م�شريً� �إىل 
�لتعليم.  ملو�شوع  ق�شوى  �أهمية  �شخ�شياً  �يالئه 
�لبجروت  يف  �لنجاح  ن�شبة  �إىل  كلمته  يف  وتطرق 
�شفاعمرو  مد�ر�س  يف  �إطالقاً"  �ملر�شية  "غري 
يحتمل  ال  �ملو�شوع  "هذ�  وقال:  �ملئة(,  يف   49(

هذ�  على  نبقى  �أن  نقبل  �ن  ميكن  �لتاأجيل..ال 
للتح�شن  م�شتطاع  كل  نبذل  �أن  وعلينا  �لو�شع, 
�أبنائنا  �لتحاق  ظاهرة  تقلي�س  على  بالعمل  بدءً� 
�ملا�شي  "يف  و��شاف:  �ملدينة".  خارج  مبد�ر�س 
وت�شّدر  �ملنطقة  طالب  ت�شتقبل  �شفاعمرو  كانت 
نعود  �أن  وعلينا  �ملتاألقن,  و�خلريجن  �ملربن 
�أن  ننتف�س..ممنوع  �أن  علينا  عهدنا.  �شابق  �إىل 
�لعيون  �أن  و�أكييد  �ملئة".  يف   49 �لن�شبة  تكون 
�لقمة,  �إىل  من�شوبة  تبقى  �أن  يجب  و�لتطلعات 
"ونحن قادرون على حت�شيل ن�شبة جناح �أف�شل 
ومربن..  طييالب  ميين  �خلييامييات  وجييود  يف  بكثري 
�لطالب  �نتماء  عززنا  �إذ�  ذلك  نحقق  �أن  وميكن 
و�ملدير و�ملربي �إىل مدر�شته ثم �إىل بيئته وبلده".

بلدية شفاعمرو تشكر مفتش املدارس توفيق 
حجازي خالد  د.  خلفه  وتستقبل  زع��رورة 

ح�شاب  يف  �و  �دخييار  �شناديق  يف  �لتوفري  •يودع 
بيينييكييي عيييليييى ��يييشيييم �البييييين مييينيييذ �ليييييييوالدة وحييتييى 
�لييدوليية    متييولييهييا  �الد�رة  ور�يييشيييوم  عييامييا   18 جيييييل 
لكل  توفري  برنامج  على  �لثالثاء  �ملالية  جلنة  �شادقت 
�حلديث  عاما.   18 جيل  وحتى  �لوالدة  من  �بتد�ء  ولد 
�يد�ع  خييالل  من  يجرى  �المييد  طويل  توفري  عن  يييدور 
لربنامج  �لوطني  �لتاأمن  يحولها  �ل�شهر,  يف  �شيكل   50
توفري  برنامج  عن  يييدور  �حلديث  ولييد.  لكل  �لتوفري 
متويل  �ل�شريبة,  دفع  تاأجيل  مثل  �متياز�ت  يتيح  جذ�ب 
�يد�ع  �الباء  وبامكان  �لدولة,  خالل  من  �الد�رة  ر�شوم 
تدفع  �لتي  �الأوالد  خم�ش�شات  من  ��شافية  �شيكل   50
ح�شابات  يف  �و  �دخار  �شناديق  يف  �ملال  �يد�ع  يتم  لهم. 
�ل�شناديق  �خييتيييييار  يييتييم  �الوالد.  ��ييشييم  عييلييى  بنكية 
�ملالية.  وز�رة  تديرها  مناق�شة  خييالل  من  و�لبنوك 
جلنة  رئي�س  لطلب  �ال�شتجابة  �ملالية  وز�رة  وترف�س 
هتور�ه(  )يهدوت  جفني   مو�شيه  �لكني�شت  ع�شو  �ملالية 

�شيكل   100 با�شافة  يرغبون  �لذين  لالهل  بال�شماح 
50 �شيكل. �لي  للتوفري من خالل �ملخ�ش�شات ولي�س فقط 
ملييياذ�  ذلييييك؟  ييي�ييشييايييق  مييين  �فييهييم  "ال  جييفيينييي:  وقييييال 
و�شدد   ." مالهم؟  من  هييل  �الأ �إ�شافة  �ملالية  تعار�س 
طويل  �لييتييوفييري  بييرنييامييج  مييو�ييشييوع  �ن  عييلييى  جييفيينييي 
مع  �الئييتيياليف  �التييفيياق  نتيجة  جيياء  وليييد,  لييكييل  ميييد  �الأ
مييعييار�ييشيية  ظيييل  يف  وذلييييك  هيييتيييور�ه  ييييهيييدو�ت  حيييزب 
�الأوالد". خميي�ييشيي�ييشييات  ليييزييييادة  �ليي�ييشييديييدة  �ملييالييييية 
بال�شماح  مطالبته  وكرر  جفني  عاد  �جلل�شة  نهاية  يف 
"�ذ�  وقيييال:  �الهيييل,  قييبييل  ميين  �شيكل   100 بييا�ييشييافيية 
�ملقولة  فان  تف�شري,  دون  �ال�شافة  مبعار�شة  ��شتمرو� 
وم�شتقبلهم  �الوالد  م�شلحة  �ملالية  �عن  ن�شب  بان 
مع  �بقى  فاين  كذلك,  �المر  كان  �ن  �مل�شمون.  من  فارغة 
�الئتاليف  باالتفاق  �لتاجيل  هو  �لق�شد  كل  بان  �شكوكي 
ب�شكل  �ملال  لدفع  يحتاجو�  ولن   ,2017 لي  �اليد�عات 
�الوالد".   خم�ش�شات  زيييادة  �ي�شا  بينها  ومن  فعلي 

ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ت����ص����ادق ع���ل���ى ب��رن��ام��ج 
ت�����وف�����ري ط�����وي�����ل األم����������د ل����ك����ل ول����د
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ونعومة  ح�شا�شية  و�الأكييرث  �ملك�شوف  �جلزء  هي  �لوجه  ب�شرة 
�لتعّر�س  لب�شرتنا.  �الأول  �لعدو  هي  �ل�شم�س  و�أ�شّعة  ج�شمنا,  يف 
ي�شبب  مما  وجفافها  تعّرقها  �إىل  ويييوؤدي  يوؤذيها  �ل�شم�س  الأ�شعة 
�إذ�  و�جلييلييد,  للب�شرة  و�ل�شيخوخة  �لتجاعيد  �لت�شّبغات, 
�ل�شيف.  ف�شل  خييالل  عليه  ونحافظ  بييه  ونعتني  نعاجله  مل 
ب�شرة  حلييميياييية  مبيينييتييجييات  �ييشيياأنيي�ييشييحييكيين  �ملييقيياليية  هيييذه  يف   
فييري.  لييديييوتييي  ح�شرية  وهييي   ,SPF على  حتييتييوي  �لييوجييه 
 :  BLUE THERAPY �ييييشييييليييي�ييييشييييليييية 
لي�س هناك ما ي�شمن �حلياة �الأبدية وما يوقف �ل�شيخوخة, ولكن 
بالتاأكيد مُيكن ت�شليح �أ�شر�ر حلقت بالب�شرة  خالل 8 �شنو�ت مع 
�شل�شلة BLUE THERAPY  �لتي حتتوي على 3 مرّكبات 
فعالة جًد� وناجعة للح�شول على ب�شرة جيدة من ثالثة م�شادر مياه 
على �لكرة �الأر�شية: �لبحرية , �ملحيطات وعيون �ملياه �ل�شاخنة.
بحرية  مياه  من  دقيق  حّي  – كائن   A. FLOS AQUAE
)USA(  Klamath   �ملعروفة باملياه �ل�شافية و�لنقية يف �لعامل 
ويحفز جتدد �خلاليا, يقّوي �خللية وي�شاعد يف تقليل �لتجاعيد . 
موجودة   �شفر�ء  طحالب     –  L. OCHROLEUCA

�آليييييات  لييديييهييا  �ملنخف�شة,  �ملييييياه  يف 
�ملختلفة.  �ل�شغوط  يف  تقاتل  دفييياع 
THERMAL PLAN -

  . �لب�شرة  ويحمي  –  يهّدىء   TON
 B I O T H E R M
BLUE THER -

  :PY DAY CREAM
�لظاهرة  �ل�شيخوخة  عالمات  ُي�شّلح 
للعيان مثل �لتجاعيد �لغامقة /  �ل�شالبة. 
�شباًبا  �أكييييرث  �لييبيي�ييشييرة  جييعييل  هييدفييه 
ونييي�يييشيييارة: �لييتييجيياعيييييد �لييظيياهييرة 
ت�شبح  �ملالمح  �أكييرث,  مل�شاء  ت�شبح 
�لب�شرة  حماية  مييع  �لغامقة,  �لبقع  تخفيف  �أكيييرث,  م�شدودة 
.  UVA- UVB �أ�شعة  ب�شبب  �ل�شيخوخة  عييالمييات  ميين 

  Eisenberg Ultra Facial Hydrator Cream
ولل�شعر  للج�شم  للوجه,   ُثنائي  كييرمي  هييو  �يزينبري  كييرمي    :
يحتوي  الأنه  �ل�شيف,  يف  �حلر  لفرة  جًد�  منا�شب  وهو  �أي�ًشا. 
 . وڤيتامينات  طبيعية  زيييوت  و5  عالية  ترطيب  كمية  على 
:  Miami Beach
فييري. لديوتي  ح�شرًيا  �ل�شم�س  ميين  للوقاية  منتجات  خييط 
.13.90$  - ل   8.90$ بيييين  تييييييير�وح  �الأ�ييييشييييعييييار 

�إىل  تف�ّشلن  �ليييبيييالد,  خيييارج  قييريييًبييا  لل�شفر  تخطط  ميين  كييل 
�لفر�شة  ال�شتغالل  ريييتيي�ييشييارد�ييشييون  جيم�س  فييري  �لييديييوتييي 
�ل�شم�س,  من  ب�شرتكن  على  للحفاظ  �ملنتجات  هييذه  لتجريب 
كي  ب�شدة  بها  و�أنيي�ييشييح  با�شتخد�مها  ييا  �أييي�ييشً �أنييا  قمت  و�لييتييي 
�الأ�شهر  وهييي  �ل�شيف,  �أ�شهر  خييالل  ب�شرتكن  على  حتافظن 
�شعبة.  وظيييروف  كثرية  ملخاطر  ب�شرتنا  بها  تتعر�س   �لتي 
كل هذه �ملنتجات هي ح�شرية للديوتي فري جيم�س ريت�شارد�شون . 

ح��ص��ريً��ا ل��دي��وت��ي ف����ري ج��ي��م��س ري���ت���ش���اردس���ون: 

م���ن���ت���ج���ات ل���ل���ع���ن���اي���ة ب���ال���ب���ش���رة 
ال���ص���ي���ف يف  ول����ح����م����اي����ت����ه����ا 

�ل�شو�رع وتنت�شر رو�ئح  مبنا�شبة عيد �الأ�شحى �ملبارك تزد�ن 
�إىل  �مل�شتهلكون  ي�شل  حيث  مكان,  كل  يف  و�حللويات  �ملاأكوالت 

�ملحالت و�لدكاكن ل�شر�ء �حتياجات �لعيد. �ل�شوكالطة هي �إحدى 
�أبرز ممّيز�ت �لعيد, باالإ�شافة �إىل �لزينة و�حللوى �خلا�شة, وقبل 
�لعيد �جلميع يفكرون ماذ� �شيقدمون وكيف �شُيفاجئون �الأقارب . 
ت�شكيلة  تعر�س  �شر�و�س  من  عليت  �الأ�شحى,  عيد  مبنا�شبة 
على  حتتوي  �لتي  �لهد�يا  رزم  من  ومتكاملة  ومميزة  ر�ئعة 
قطع  �لبونبونيري�ت,  مثل  بالعيد,  �خلا�شة  �ملتجات  من  �لعديد 
�شوكالطة  من  �مل�شنوعة  �للوز  حلوى  من  مكّونة  �شوكوالطة 
حليب بح�شوة كرمي جوز, ورزم حلويات عليت مليئة بكل ماهو 
حلو, مدّلل وممتع, بت�شميم خا�س, وهي منا�شبة لكل �الأعمار.
�لرزم �جلديدة حتتوي على ت�شكيلة متنوعة من حلويات عليت .
�ملييييخييييتييييارة  �لييييتيييي�ييييشييييويييييق  �ييييشييييبييييكييييات  يف  مييييتييييوفيييير 
 1-800-777777 �مليييي�ييييشييييتييييهييييلييييك:  خيييييدمييييية 
وكييييييييييييييييييييييل عييييييييييييييييييييييام و�نيييييييييييييييييتيييييييييييييييييم بييييييخييييييري 

 McQueen Eau ي�شر بيت �الأزياء �ليك�شاندر مكوين �إطالق
�لفاخرة,  �لعطور  �شناعة  عامل  من  باإيحاء   .de Parfum
مع  للعطور  �لعايل  �لفن  م�شتوى  بن  يدمج   McQueen
ب�شكل  ُترجم  ملكوين  �لغام�س  �لطابع   . ممّيز  ع�شري  وت�شميم 
جميل لر�ئحة �لعطر , حتت �إ�شر�ف �شار� بر�تون. مع �حلفاظ على 
 McQueen Parfum ملو��شفات �ملميزة و�خلا�شة لعطر�

خفيف  عييطيير  هييو   McQueen Eau de Parfum
�أكيييرث, �ليييذي يييدمييج بيين خييال�ييشييات نيييادرة وتقنيات  ويييومييي 
�مل�شتوحى  �الأزهيييار  عبري  توقيع  مع  �حلديثة,  �ال�شتخال�س 
 McQueen Eau de ��شتخد�م   , �لليلية  �لييزهييور  ميين 
يف  �لد�ئم   �جلمال  �إىل  �النفتاح  على  �لقدرة  يعني   Parfum
�ليوم ومغرية  �مر�أة م�شرقة خالل  يدور �حلديث حول   . خيالنا 
 . وقوتها  ذكائها  �أناقتها,   ب�شبب  �لناجحة  �ملييير�أة  �لليل,  يف 
روحيييياً  يييياأخيييذ   McQueen Eau de Parfum
قيييدميييية ويييعييطيييييهييا هيينييد�ييشيية مييعييمييارييية حييديييثيية ور�ئيييعييية. 
وهي  )�شمبك(,  �لعربي  �ليا�شمن  هييي  �ملييركييزييية  �ملييرّكييبييات 
�لعطور. ل�شناعة  �لييذهييبييي  �لع�شر  يف  �ليييبيييارزة  �ملييركييبييات 

 McQueen Eau de  – عيييطييير  �إطيييييييالق  �ييشيييييتييم 
جميع  يف  ميييتيييوفييير�أ  و�يييشيييييييكيييون  Parfumقريًبا, 
�نيييحييياء �ليييعيييامل بيييييدءً� مييين �ييشييهيير �أييييليييول �ملييقييبييل/�لييو�ييشيييييك.
حدة. على  �شوق  كل  يف  �شتعر�س   – �ملنتجات  وقائمة  �شعر 

ال��ي��ك��س��ان��در م��ك��وي��ن يُ��ع��ل��ن ع��ن إط��اق 
McQueen Eau de Parfum عطر 

ع����ل����ي����ت م������ن م����ج����م����وع����ة ش��������رتاوس 
م��دّل��ل��ة ه����داي����ا  رزم  ت��ش��ك��ي��ل��ة  تُ���ط���ل���ق 

ب��م��ن��اس��ب��ة ع���ي���د األض����ح����ى امل����ب����ارك: 

�شل�شلة �يفوريا من كالڤن كالين ُتعترب و�حدة من �أكرب �لنجاحات 
�ملو�شة  وماركة   2016 عام  �الأوقييات.  بكل  �لعطور  عامل   يف 
�أي وقت م�شى. �الأقوى من  ُيطلق عطًر� جديًد� هو  �الأمريكية 
وقد مت �ختيار �ملمثلة �الأ�شر�لية مارچو روبي لقيادة �حلملة
�ل�شنو�ت  ميييد�ر  عييلييى  �يييفييوريييا  لييعييطييور  �لييدعيياييية  حييمييالت 
بيياالألييو�ن.  وغنية  مذهلة  عييرو�ييس  �إىل  �لفانتازيا  ترجمت 
�لنجمات  �أ�شهر  خطى  على  �ييشييارت  روبييي  مييارچييو  �ملمثلة 

�شكارلت  مو�س,  كيت  وبينهن  قبلها,  من  هذ�  فعلن  �للو�تي 
وهي  �حلملة  يف  تظهر  وهييي  ڤوديانوفا  ناتاليا  و  جون�شون 
غرفة  و�شط  )�لقرمزي(  �لليلكي  باللون  �أريكة  على  تتمّدد 
 . �لتايل"  �ليييييوم  �شباح  يف   " بو�شعية  متو��شع  فندق  يف 
�لطبقة �لعليا: جزيئات �لك�شكلون, فلفل �أبي�س, �أور�ق �ملندلينا.
�لطبقة �لو�شطى: �لورد �الأ�شود, جري�نيوم )ُعطرة( , يا�شمن .
�ملتحّجر.  �خليي�ييشييب   , �مِليي�ييشييك,پيياتيي�ييشييويل  �جلييافيية:  �لطبقة 

وعميًقا:  قويًا  جديدًا  عًطرًا  العائلة  إىل  يضمّ  اسرائيل  يف  مبيعًا  األكثر  العطر 

�شيحل  �لقريب  �ال�شبوع  يف 
عييلييييينييا عيييييييد �ال�ييشييحييى 
�لعائلة  وجتتمع  �ملييبييارك, 
بكل �فر�دها لتناول �لوجبة 
�لكثري  تو�شع  �الحتفالية. 
�ملائدة  على  �ملاأكوالت  من 
�جلميع  بذل  وقد  �ملجّهزة, 
�قيي�ييشييى جييهييدهييم ميين �جل 
�عيييييد�د �فيي�ييشييل �الطييبيياق 
�بنتكم  �و  �بيينييكييم  ولييكيين  
على  �جلييلييو�ييس  يرف�شون 
�لطعام. وتيينيياول  �ملييائييدة 

نيييوفييير  �ن  �جيييييييل  ميييييين 
فرحة  ميين  يعكر  قييد  و�ليييذي  باالحباط  �ل�شعور  وعليك  عليه 
دوييف,  رونيييييت  �عيييد�د  ميين  هامة  ن�شائح  عييدة  �ليكم  �لعيد 
بلو�س: �دفان�س  �شيميالك  منتجة  �بييوت,  يف  �لعلمية  �ملييديييرة 

�خييييربو� �لييطييفييل قييبييل عيييدة �يييييام ميين �لييعيييييد عيين ميياأكييوالت 
و�لييعيياد�ت  و�شفة  كييل  ور�ء  ميين  تكمن  �لتي  �لتقاليد  �لعيد, 
تييو��ييشييال. �كيييرث  �نيييه  �بيينييكييم  ي�شعر  بييحيييييث  بييهييا-  �ملييتييعييلييقيية 

و�فح�شو�  �عد�دها  تنوون  �لتي  �لوجبات  يف  �لولد  •��شركو� 
على  يقدموها  �ن  يريد  لديه  مف�شلة  ميياأكييوالت  �ييية  �شلفا  معه 
بطريقة  م�شنوع  دجييياج  يحبها,  �لييتييي  �للحمة  �لييطيياوليية: 

على  يجد  عندما  �بيينييك  �شيفرح  مييعيين.  خ�شار  نييوع  معينة, 
يحبها. �لييتييي  و�الهيييم   - طلبها  قييد  ميياأكييوالت  �لعيد  طيياوليية 

للوجبة  �ىل �مل�شريات حت�شري�  �لولد �الن�شمام  •�عر�شو� على 
و�أي�شا  بتناولها.  �شيفرح  �لتي  �ملركبات  باختيار  له  و�الإتاحة 
�لتح�شري�ت. مرحلة  يف  �ملطبخ  يف  بامل�شاعدة  لييه  ��شمحو� 
�لولد  يريد  ال  ماأكوالت  هنالك  كانت  تتذكرو�:�ذ�  �ن  �ملهم  •من 
�ل�شجة"  "تثريو�  وال  ترغموه  فييال  �لوليمة,  خييالل  تناولها 
كل  يف  �ملف�شل  من  باخلجل.  ت�شعروه  �ل�شيوف,لئال  باقي  قرب 
جهة  ومن  �لوجبة  �نهاء  عند  �لولد  مدح  عدم  بالطعام  يتعلق  ما 
يربط  �أال  �ملهم  من  طعامه-  ينهي  مل  �ذ�  توبيخه  عييدم  �خييرى 
�لبيئة. من  �شلبية  �و  �يجابية  بتعزيز�ت  �الكل  مو�شوع  �لولد 
ينجح  مل  �ن  حتى  �لقلقن:  لالأهل  طيبة  كلمة  �لنهاية  •ويف 
�المييير هيييذه �مليييرة فييد�ئييمييا تييوجييد ميييرة �خييييرى. �حلييديييث هنا 
كثري�!  نهتم  �أال  �ملييهييم  ميين  طييويييال.  وقييتييا  تتطلب  عملية  عيين 
ومن  بيياالأجييو�ء  يتمتع  �لطاولة,  على  يجل�س  �لولد  �ن  حقيقة 
�لعملية.  من  هاما  جزء�  يعترب  فهذ�  عائلته,  �فر�د  مع  �لتو�جد 
تييذكييرو�, يييوجييد دوميييا عيييييد� �آخييير ومييع �لييوقييت, ومييع تبني 
ما. حت�ّشنا  نالحظ  �ن  بالطبع  ميكن  �ليينييوع,  هييذ�  من  ن�شائح 
مينكم  �لعربية  باللغة  طفلك  بتغذية  يتعلق  فيما  �شوؤ�ل  الأي 
ي�شمل  و�لييذي  ل�شيميالك.  �لتابع  �ملخت�شن"  "طاقم  ل  �لتوجه 
.1800-65-65-01 �لتايل  �لهاتف  على  تغذية  �خ�شائيات 
�متيييينييييى ليييكيييم عيييييييييد� �يييشيييعيييييييد� و��ييييشييييحييييى مييييبييييارك!

؟  ال��ع��ي��د  وج��ب��ة  يف  اوالدن����ا  م��ع  نتعامل  ك��ي��ف 
م���ق���دم���ة م����ن اب������وت م��ن��ت��ج��ة س��ي��م��ي��اك

مع بد�ية �ل�شنة �لدر��شية ومبنا�شبة عيد �الأ�شحى 
�ملبارك �أقامت عيادة د. حممد طه يف �لنا�شرة حفل 

وذويهم,  �لنا�شرة  الأطفال  وتثقيفي  ترفيهي 
60 طفل, حيث  حيث �شارك من خالله �أكرث من 
تثقيفية مبو��شيع �شحية  بر�مج  ت�شمن �حلفل 
مهمة لالأطفال و�الأهل, باالإ�شافة �ىل حفل ترفيهي 
�شارك  �لييذي  خييازم  نعمة  �الأطفال  حمبوب  مع 
جييدً�. مييرح  وبجو  عييديييدة  بفعاليات  �الأطييفييال 
–�ملجموعة  كالليت  �أن  بييالييذكيير  �جلييدييير  ميين 
�ل�شحية �الأكرب يف �لبالد, تبادر منذ �شنو�ت �ىل 
�إقامة بر�مج ترفيهية وتثقيفية م�شابه يف جميع 
�أنحاء �لبالد, من �أجل رفع �لوعي ملو��شيع تخ�س 
�شحة �لطفل وتطوره من خالل جو �حتفايل وممتع. 

60 ط��ف��ل وذوي���ه���م ي���ش���ارك���ون يف  أك��ث��ر م���ن 
الناصرة  يف  ط��ه  محمد  د.  ع��ي��ادة  يف  اح��ت��ف��ال 
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زيت لوكس 

مطري غسيل مركز سيف جلي نيكول
زوهر داليا ١ لتر

490

عرجليوت اوسم

490

ميونيز تلما ٥٠٠ غرام

490

اكس ادم

490

٣ فراش سنان جولجيت

490

محارم رطبة هاجيس٣ رزم معالق- شوك مكنسة+ عصايمماسح نيكول

بسكوت اوريو ١٧٦ غرام٣ محارم رطبة

490

490490

برينجيلز ٦٧ غرام

490

490

490

ماء نار ١ لتر

490

2 بـ

ثالثية سائل لاليدين

490

490490

490

ورق تواليت ليلي

كولون ٩ كيلوا

2890

3990

شوربة اوسم

690

سداسية كوكا كوال

2990
محدد لوحدتين 

على شروة 

محدد لوحدتين على شروة  فقط الـ ١٠٠ ش.جفقط الـ ٣٠٠ ش.ج

ورق تواليت

25 محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

زيت الشقحة االصلي ٢ لتر

2  بـ
50

3 بـ

تايد ٥ كيلوا  عصير بريجات/ تبوزينا

1790
محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

 4
2990بـ

بيتيبر اوسم سيميالك ٩٠٠ غرام

7490
محدد لوحدتين

 على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

1490

شوكوالتة شاحر ٠٫٥ كيلوا ماتيرنا اكسترا كير
٧٠٠ غرام

4990
محدد لوحدتين 

على شروة 

فقط الـ ١٠٠ ش.ج

جروس سكر مان

2990

890

XL بفلة عيليت

1790

2 بـ

محدد لوحدتين على شروة  فقط الـ ١٠٠ ش.ج

حفاضات هاجيس

6990
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�الأمريكية,  �لرئا�شة  النتخابات  �لدميقر�طية  �ملر�شحة  كانت 
�أهمية تقارير �شابقة تناولت  هيالري كلينتون, و�لتي قللت من 
�نتخابي  موؤمتر  يف  حمت�شدين  �إىل  تتحدث  �ل�شحية,  حالتها 
“ت�شردقت”  حن  �أوهايو,  بوالية  �ل�شحافين  من  عدد  ح�شره 
�آثار دونالد تر�مب  باأنها من  من نوبة �شعال فاجاأتها, و�تهمت 
��شتغرقت  �لتي  �لنوبة  عيين  مييازحيية  قالت  مييا  وفييق  عليها, 

�لطبيعية. حالتها  �إىل  لتعود  تقريبا  دقيقة  من  �أكييرث  منها 
�إنها  فيها,  ر�فقوها  طائرة  منت  على  ل�شحافين  قالت  بعدها 
وعزت  �شحتها,  �عتالل  ب�شاأن  �ملوؤ�مرة”  “نظريات  تخ�شى  ال 
و�أنها  مو�شمية”  “ح�شا�شية  �إىل  �شعال  تالها  �لتي  �ل�شردقة 
ب�شاأن  تز�ل  وال  �شرت  “�شائعات”  �شل�شلة  من  حلقة  �شت�شبح 
معلومات  ت�شمن  تقرير�   FBI ن�شر  حن  خ�شو�شا  �شحتها, 
حمرجة وح�شا�شة عن حالتها �لذهنية, وفيه تعر�شها بدي�شمرب 
باملخ,  دموي  جتلط  دماغي” تاله  “�رجتاج  من  لنوع   2012
للخارجية. وزيرة  كانت  حن  و�جباتها  على  �شلبا  �نعك�س 
�أ�شارت  كلينتون,  �أطباء  تعليمات  �أن  �أي�شا  ك�شف  �لتقرير  ذلك 
قليلة  �شاعات  �شوى  بالوز�رة,  �لعمل  عن  عجزها  �إىل  وقتها 
يوميا, �إىل درجة �أنها “مل تتمكن من تذكر كل جل�شات �الإحاطة 
عملها. من  ��شتقالت  ب�شببها  ورمبييا  حت�شرها”  كانت  �لتي 
�شعودها  بعد  فييبييد�أت  �الثيينيين,  �ل�شعالية  �لنوبة  عيين  �أمييا 
�لذي  �ملوؤمتر  يف  �نتخابي  حل�شد  حديثها  وبدء  �ملن�شة,  �إىل 
�ال�شتمر�ر  ميين  �لنوبة  فمنعتها  كليفالند,  مدينة  يف  �أقيييييم 
م�شوؤولية  حييّمييلييت  وخيياللييهييا  �ليييوقيييت,  لييبييعيي�ييس  بيياحلييديييث 
�أفكر  ميييرة  “كل  وقييالييت:  �جلييمييهييوري,  لييغييرميييهييا  حييدوثييهييا 
ت�شعل  ر�حيييت  ثييم  ح�شا�شية”,  ت�شيبني  بيير�مييب,  فيها 
و��ييشييحيية. بييحيية  فيييييه  بيي�ييشييوت  تييتييحييدث  نف�شه  �لييوقييت  ويف 

ه���ي���اري ك��ل��ي��ن��ت��ون: “ك����ل م����رة أف��ك��ر 
ح��س��اس��ي��ة”!!! تصيبني  ب��رتام��ب،  فيها 

ق�شائية  دعييوى  �لهنغارية  �لعامة  �لنيابة  قدمت 
�ييشييد �مليي�ييشييورة �لييتييي �تييهييمييت بييعييرقييليية الجئن 
�ييشييورييين كييانييو� يييهييربييون ميين قيييو�ت �الأمييين قرب 
�ملا�شي. �لييعييام  �شربيا  مييع  �جلنوبية  �حليييدود 

من  عملها  ميين  ف�شلت  قييد  الزليييو  بييييير�  وكييانييت 
�نت�شر  �أن  بعد  يف"  تي  "ن1  �لتلفزيونية  �ملحطة 
ورجال. �شغرية  فتاة  تعرقل  وهي  �لفيديو  مقطع 
وتيييياأتييييي مييقييا�ييشيياتييهييا ليي�ييشييلييوكييهييا غيييري �لييالئييق 
�ل�شيا�شي  �لييتييوتيير  يييتييز�يييد  �لييييذي  �ليييوقيييت  يف 
�ملنطقة. يف  �أوروبيييييا  �إىل  �لييهييجييرة  �أزميييية  حيييول 

�شوف  كانت  �إن  ملعرفة  با�شتفتاء  هنغاريا  وتقوم 
لها  حييددهييا  �لييتييي  �ملهاجرين  ميين  بح�شتها  تقبل 
�الحتييياد �الأوروبيييييي يف �لييثيياين ميين �أكييتييوبيير, وهو 
�ليميني  �حلرية  حزب  فيه  يقف  �لييذي  ذ�تييه  �ليوم 
�ملتطرف يف �النتخابات �لرئا�شية يف جارتها �لنم�شا.

وو�شف �لق�شاة كيف �أن �ملئات من �ملهاجرين �ندفعو� 
�الحتجاز  منطقة  وخييارج  �ل�شرطة  حو�جز  عرب 
�شبتمرب  يف  �لقريبة  زيغيد  مدينة  �إىل  فور�  و�جتهو� 
�ل�شرطة  �شباط  خلف  الزلو  وكانت  �ملا�شي.  �لعام 
مبا�شرة و�لتقطت �شور� للمهاجرين وهم يرك�شون.

�شاقه  على  �شابا  �شربت  �مل�شهد,  ت�شويرها  " �أثناء 
و�شربت  �ليمنى,  قدمها  بباطن  �شريعة  �شربة 
�شرح  �ليمنى"  بقدمها  ركبتها  على  �شغرية  فتاة 
من  هناك  لي�س  لكن   " و�أ�شافو�  �لعامون.  �ملدعون 
عرقي." د�فييع  ذ�ت  كر�هية  جرمية  �أي  على  دليل 

نيمزيت  ماغيار  ل�شحيفة  عربت  قد  الزلييو  وكانت 
�حلادثة:"  من  قرفها  عن  �ملا�شي  �لعام  �ليومية 
جرى  وممييا  فعلت,  مما  �ل�شدمة  من  حالة  �أعي�س 
ل�شت  �أين  كما  �لييعييو�طييف,  ميين  جميييردة  ل�شت  يل. 
فقدت  �شغار,  الأطفال  و�أم  �مر�أة,  فاأنا  "عن�شرية". 
ذعر." يف  �شيئا  قيير�ر�  و�تخذت  �حلن  مذ�ك  عملها 

طفال  يحمل  رجييال  تركل  مل  باأنها  �لق�شاة  وقييال 
خالل  و�جهتها  �لتي  �التهامات  �أحد  وهذ�  �شغري�, 
ف�شيحة �لعام �ملا�شي �لتي �نت�شرت على �الإنرنت.

"الزلو ركلت باجتاه رجل كان يحمل طفال يف يديه, 
�لذي كان ال يز�ل  �لرجل  لكن  �لركلة مل ت�شله.  لكن 
�أن  �ل�شرطة  رجال  �أحد  وحاول  �شقط.  �لطفل  يحمل 
مي�شكه ومينعه من �ل�شقوط. لكن �لرجل فقد تو�زنه."

ه��ن��غ��اري��ا.. م��ح��اك��م��ة امل��ص��ورة 
ص��اح��ب��ة "ال��ع��رق��ل��ة ال��ش��ه��رية"

"معركة" بني الزوجة و العشيقة داخل املستشفى

يف  و�شديقته  زوجييتييه  مل�شارعة  رجييل  ��شطر 
�أعقاب  يف  وذلك  لندن,  م�شت�شفيات  �إحدى  �شالة 
وزوجها. �لثانية  بن  للعالقة  �الأوىل  �كت�شاف 

�ليييييزوج  ز�رت  �ليي�ييشييديييقيية  وكييييانييييت 
�لييييييذي كيييييان نيييزييييال بييامليي�ييشييتيي�ييشييفييى, 
�ليييزوجييية. بيييوجيييود  تييعييلييم  تييكيين  ومل 
�ل�شيدتن  بيين  �لييعيير�ك  تطور  وقييد  هييذ� 
لتحتدم �مل�شاجرة على �الأر�س مع �إم�شاك 
قب�شتها  يف  �الأخرى  �شعر  �ملر�أتن  �إحدى 
بينهما.  �لتفريق  �ليييزوج  يييحيياول  بينما 
وقيييد �نييتيي�ييشيير عيييرب ميييو�قيييع �لييتييو��ييشييل 
�الجييتييميياعييي فيييييديييو �ييشييورتييه �إحيييدى 
و�ل�شديقة  �لزوجة  بن  �ملعركة  يبن  �ملمر�شات 
بينهما �ال�ييشييتييبيياك  فيي�ييسّ  �ليييييزوج  وحمييياولييية 

"�أورجافونا"  فريق  مهاجم  حياة  جار�شيا"  "د�نييل  �ل�شاب  �حلكم  �أنقذ 
قرطبة  مبييدييينيية  ريو"  دييييل  "فيا  ملعب  عييلييى  وديييية  ميييبيييار�ة  �أثييينييياء 
�خل�شم. العييبييي  �أحيييد  مييع  ��ييشييطييد�م  عقب  ل�شانه  �لييالعييب  بلع  بعدما 
دوري  من  فريقن  بن  جار�شيا"  "د�نييل  يقودها  �لتي  �ملبار�ة  وكانت 
�لييودييية. بر�ت�س"  "ماتيا�س  كيياأ�ييس  على  �الأنييدليي�ييشييي  �الأوىل  �لييدرجيية 

10 دقائق  �أوقف �ملبار�ة قبل  فاإن �حلكم  �الإ�شبانية  �الأنباء  ووفقا لوكالة 
على  منطبقة  و�أ�شنانه  يت�شنج  �لالعب  "ر�أيت  قييال:  حيث  نهايتها,  من 
تام",  ب�شلل  �ملوجودون  فيها  �أ�شيب  حلظة  يف  فمه  فتح  حاولت  بع�شها. 
�أيدينا". بن  هكذ�  �شيموت  لنف�شي  وقلت  �لفتى  �أ�شاهد  :"ظللت  م�شيفا 

وتابع جار�شيا: "قلت لنف�شي ال يجب �أن �أترك هذ� يحدث. �أ�شررت وحاولت 
بكل �ل�شبل فتح فمه و�إخر�ج ل�شانه. متكنت من �إدخال �أظافري بن �أ�شنانه 
ممر�شتان". بعدها  ظهرت  �حلظ  وحل�شن  فمه  وفتحت  �أ�شابعي  وبعدها 
بييفيي�ييشييل  متيييكييينيييتيييا  �مليييمييير�يييشيييتييين  �أن  �إىل  �حلييييكييييم  و�أ�ييييييشييييييار 
خييربتيييييهييمييا ميييين �لييي�يييشيييييييطيييرة عيييليييى �ليييو�يييشيييع ومييييييرت �الأزمييييييية.

حكم إسباني ينقذ العبا من املوت

كان�شا�س  والية  يف  رجال  �أن  ق�شائية  وثائق  �أظهرت 
�الأمريكية �شرق بنكا ليدخل �ل�شجن هربا من زوجته.
لزوجته عقب  عاما(   70( ريبل  لورن�س جون  وقال 
�شجار �إنه "يف�شل �أن يكون يف �ل�شجن بدال من �لبيت".

معه  �إن  تييقييول  مقت�شبة  ر�ييشيياليية  كييتييب  وبييعييدمييا 
بيينييدقييييية ويييريييد بييعيي�ييس �ملييييال تييوجييه ريييبييل �إىل 
�ل�شر�ف. �إىل  و�شلمها  �شيتي  كن�شا�س  يف  م�شرف 

وبييدال  دوالر  �آالف   3 حيييو�يل  �ليي�ييشيير�ف  و�أعييطيياه 
"بر�زرهود  بنك  فرع  من  �لفر�ر  �إىل  ي�شارع  �أن  من 
ردهيية  يف  مقعد  على  ريبل  جل�س  تر��شت",  �أنييد 

�مل�شتبه  بيياأنييه  �حليير��ييس  الأحيييد  و�عييييرف  �لييبيينييك 
�حتجاز. مييركييز  �إىل  �لييرجييل  ونييقييل  �ملييطييلييوب,  بييه 
�ملحكمة  وثائق  تذكر  ومل  �لبنك,  �إىل  �ملييال  و�أعيد 
زوجييتييه  مييع  ريييبييل  �ييشييجييار  �ييشييبييب  عيين  تفا�شيل 
عنه. لييلييدفيياع  حميياميييييا  �ملييحييكييميية  تيي�ييشييجييل  ومل 

ووفييقييا ملييركييز �حييتييجيياز مييقيياطييعيية و�ييييانيييدوت يف 
�ملييركييز. يف  يييعييد  مل  ريييبييل  فييياإن  �شيتي  كان�شا�س 

�شرطة  رئييييي�ييس  مييكييتييب  بييا�ييشييم  مييتييحييدث  وقييييال 
ميينيي�ييشيياأة  �إىل  نيييقيييل  �لييييرجييييل  �إن  و�ييييييانيييييدوت 
كان�شا�س يف  ليييييفيينييوورث  مييدييينيية  يف  �حتييياديييية 

سبعيني يسرق مصرًفا ليهرب من زوجته إىل السجن



نتقدم بآحر التهاني والتبريكات  
لجميع المحتفلين عامًة وفي شفاعمرو  

خاصًة بمناسبة حلول  
عيد األضحى المبارك 

أعاده اهللا على الجميع باليمن والخير والبركات 
وكل عام وانتم بخير 
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�جلديدة.  �لدر��شيُة  �ل�شنُة  ��شبوع  قبل  �إبييتييد�أت 
بد�يات  من  كغريها   �لدر��شية,  �ل�شنة  هذه  بد�يُة 
�ل�شنو�ت �لثالث و�لع�شرين �ملا�شية �لتي مّرت منذ 
 ,1993 �شنة  �ملعارف  وز�رة  يف  عملي  �نهيُت  �ن 
ُتذكرين مب�شو�ري �لطويل يف خدمة �لتعليم �لعربي, 
�لتجربة.  تلك  عن  للكتابة  �خرى  مرة  وت�شتحّثني 
هذ�  عن  "�أطّن�س",  و�الأ�شح  �لنظر,  ��شرف  كنُت 
�ملو�شوع, �شنة بعد �خرى, رمبا لكرثة �ن�شغاالتي 
ع�شر  �متد�د  على  حيفا,  بلدية  �إد�رة  يف  �لر�شمية 
ولكرثة  متتالية)1994-2003(  �ييشيينييو�ت 
�لتز�ماتي �لتطوعية �الجتماعية فيما بعد, �و رمبا 
جمرَد  �ل�شدد,  بهذ�  كتاباتي  تبدو  �ن  خ�شيُت  الين 
ها على �لقر�ء فاأْثِقُل بها عليهم. �شريٍة ذ�تية  �فر�شُ

"�لتطني�س"  هذ�  �أركييان  لكّن  "�طنِّ�س",  كنُت  نعم 
�إز�ء ردود قر�ٍء كر�ٍم عديدين, على ما  �أخذت تهتزُّ 
بوترية  وق�ش�س,  مقاالت  من  �الن,  حتى  ن�شرُته 
�لقا�شية"  "�ل�شربة  �أمييا  ��شبوعية.  تكون  كييادت 
��شبوعن,  قبل  فكانت  �الركييان,  تلك  قّو�شت  �لتي 
يف ردهة فندق  HAULING يف مدينة تبلي�شي 
�شغرية   جمموعًة  هناك  �لتقيُت  جورجيا.  عا�شمة 
طارق  بينهم  �مل�شتِجّمن  �ملتقاعدين  �ملعلمن  من 
ووليد , �لذين كان يل �شرف تعليمهم يف د�ر �ملعلمن 
�ل�شتينات,  من  �لثاين  �لن�شف  �شنو�ت  يف  حيفا,  يف 
�ل�شبعينات  �إبان عملي مفت�شا يف   و�شرف �ر�شادهم 
�حلديث  متحور  �لت�شعينات.  ومطلع  و�لثمانينات 
�لكلية  يف  �مل�شركة  ذكرياتنا  حول  �حلال,  بطبيعة 
ووز�رة  �آنيييذ�ك(  �ملعلمن  )د�ر  للربية  �لعربية 
�ملعارف, كما تطرقو� �ىل ما �ن�شره موؤخر�, متمنن 
علّي باحلاح �أن �دمج بن �المرين. هذ� �لتمّني �ملُلُِّح  
قال  �ن   بعد  خ�شو�شا  ل,  للتن�شّ جماال  يل  يرك  مل 
من  م�شمع  على  �يل  حديثه  ها  موجِّ طارق  �ال�شتاذ 
قيمة  �لو��شح  �خلط  �عترُب  جعلَتني  "لقد  �جلميع: 
وجهه  على  فطغت  طارق,  ق�شد  �فهم  مل  تربوية". 
�بت�شامٌة عري�شة وهو ي�شالني: "�أتْذُكُر عالمَة �ل�شفر 
�ّياها على دفر�المتحان؟".  قد منحتني  كنَت  �لتي 
وقف  مع  �ل�شفر  عالمة  �لفور:"�أتعني  على  �أجبُته 
�لتنفيذ؟". �شحك طارق من �عماقه تاركا يل رو�ية 
�و�خر  يف  �ذكيير  ما  على  ذلك  كان  �لتالية:  �لق�شة 
�ل�شتينات. قمُت بت�شحيح دفاتر �ول �متحان ل�شف 
كل  على  �مل�شتوجبة  �ملالحظات  وت�شجيل  طييارق 
علي  ��شتع�شت  �لذي  طارق  دفر  با�شتثناء  دفر, 
�لدفر  مطلع  يف  فكتبُت  خطه,  لرد�ءة  نظر�  قر�ءته 
كلمة "�شفر" ويف �خر�لدفر كتبُت �ملالحظة �لتالية: 
�لتنفيذ, ريثما �متكُن من قر�ءة ما  "�شفر مع وقف 
بق�شة  يذّكرين  �إن خّطَك  "دكتور" طارق!!  يا  كتبَته 
ذلك �لطبيب �لذي كتب ر�شالة غر�مية �ىل �شديقته, 
لها".  يييقيير�أهييا   كييي  �شيديل  �ىل  �لر�شالَة  فيياأخييذت 
وكل  تتاىل  �ملا�شي  نييو�دُر  و�خييذت  �جلميع  �شحك 
قريٍب  ن�شٍر  بانتظار  ذ�كرتي,  يف  عميقا  ي�شتقر  منها 
�قوم  �ن  علّي  يقرح  وليد  باال�شتاذ  و�إذ  مرتقب, 
قبل  عّممُتها  قد  كنُت  �لتي  �لود�عية  �لر�شالة  بن�شر 
ثالث وع�شرين �شنة على �لعاملن يف �إد�رة �ملعارف 
"نظر�  وذلك  �لعربية,  �ملحلية  و�ل�شلطات  �لعربية 
بتلبية  وعدُته  تعبريه.  حد  على  �ملميز"  مل�شمونها 
طلبه ولكن لي�س قبل �ن �قول له مد�ِعبا: "�أخ�شى �ن 
�ّتَهم يا وليد باالفال�س, باعتبار �ن �ملفل�س يعود �ىل 

دفاتر �بيه �لعتيقة". 
�لعارف:   قال يل بثقة 
" �ْن�ُشْر و�ترْك �حُلكَم 
للقاريء". وها �نا �بّر 
جزئيا,  ولو  بوعدي 
تلك  مييطييلييع  فييانيي�ييشيير 
وخامتتها: �لر�شالة 
عملي  بييد�ييية  غيييد�ة 

�ال�شدقاء  �حييُد  يل  قال   ,1972 �شنة  �لتفتي�س  يف 
�ملا�شطة  بدها  "�شو  مد�ِعبا:  �ي�شا  ولرمبا  مهِنئا 
�آنيييذ�ك  فاجبُته  �لَعِفن؟!!".  �لييوجييه  مييع  تعمل 
�ن  �شرفا  �ملا�شطة  "يكفي  مفتَعلة:  تكون  قد  بجّدية 
عِجز  �إْن  �مل�شّفف  فال�شعر  جيد�.  �لتم�شيط  حتاول 
�نَت(  تعبريك  حد  )على  َعِفن  وجييه  �إ�شعاف  عن 
تف�شح  و�شيلًة  �القيييل,  على  �ل�َشعُر  هييذ�  ي�شبح 
�ىل  َيييْرَق  فلم  �لوجه,  ذلك  جتميل  على  يين  �وؤمُتِ من 
�مل�شفَّف"  "�ل�َشعر  فا�شبح  �المييانيية...  م�شتوى 
بييه..... �لتزم  �إ�شر�تيجيا  توّجها  يل,  بالن�شبة 

يف  عملي  تقييم  �لود�عية  �لر�شالة  هذه  يف  �ريييد  ال 
�تركه  لغريي,  �تركه  �الميير  هذ�  �ملعارف.  وز�رة 
– بهذ�  �تركه ملن هم  جلمهور �ملعلمات و�ملعلمن, 
ذلك,  ومع  مني.  مو�شوعية  �كرث  بالذ�ت-  �ل�شدد 
بحو�ر  كا�شفتكم  �إن  �لكر�م,  �لزمالء  �يها  معذرة 
طاملا د�ر بيني وبن نف�شي, بحو�ٍر حاولُت خمِل�شا 
�ن �تخذه نرب��شا ُت�شت�شاء به طريُق عملي يف جمال 
لنف�شي: �قول  د�ئما  كنُت  حيث  و�لتعليم,  �لربية 

* �إذ� �ردَت يا حامت �ن تكون مرفوع �لر��س, فاجعل 
�لقامة. منت�شبي  تنمي  دفيئة  �لقريبة  بيئتك  من 

*�إذ� �أردَت يا حامت �أن تكون حمَرما وحمبوبا ومقبوال, 
فاجعل من نف�شك حُمِرما لالآخرين وحمّبا ومتقبال لهم.
ميين  فييياجيييعيييل  تييييرتييييفييييع,  �ن  �ردَت  *�ذ� 
تيييو��يييشيييعيييك �ال�يييشيييييييل ر�فييييعييييًة تيي�ييشييمييو بيييك.

*�إذ� �ردَت �ن تتقدم, فامتِط �شهوة �جتهادك علميا وال 
جتعل من نف�شك مطية يعتليها "فر�شاٌن" م�شبوهون.
فيياجييعييل  وجتييييييييّدد,  تيييغيييرّي  �ن  �ردَت  *�ذ� 
ميييين نييفيي�ييشييك ر�ئيييييييد تيييغيييييييري ورميييييييز جتييييدد.

يحافظو�  �ن  وطييالبييك  لييطييالييبيياتييك  �ردَت  *�إذ� 
"عربيتك"  �وال  �نيييت  فيياحييفييظ  عييروبييتييهييم,  عييلييى 
با�شتعمالها   و�ليييتيييزم  عليها  وحييافييظ  �شليمة, 
و�ييشيييييلييَة تييو��ييشييٍل مييع طييالبييك, ُنييطييقييا وكييتييابيية, 
�لقومي. �نتمائهم  معامل  ميين  جييد�  بيييارٍز  كمْعَلٍم 

نيياجييحييا,  مييعييلِّييمييا  تيييكيييون  �ن  �ردَت  *�ذ� 
فييياحييير�يييس عيييليييى بيييقيييائيييك مييتييعييلِّييمييا ميينييفييتييحييا.

يف  نكتة  تعتقل  فييال   , تتوتر  ال  �ن  �ردَت  *�إذ� 
ملثمة,  ولييو  عنانها  �طييلييق  �ل�شحيح.  �شياقها 
م�شتمعيك,  �شفاه  على  ب�شمة  تيييزرع  و�جعلها 
وت�شق  توترهم  وتخّفف  �شجَرهم  تييبييّدد  ب�شمة 
وعقولهم. قلوبهم  �ىل  �لتعليمية  �مليييادة  طييريييق 
يف  ميييار�يييشيييك)�ي  يف  �حلييييّد  "�شع  *بيياخييتيي�ييشييار: 
ممييار�ييشيياتييَك,  ميين  جتييعييل  وال  �وال,  �ر�شك(" 
حييييييّد� يييفيي�ييشييلييك وييييبيييعيييدك عيييين �الآخيييييريييييين.

لقد  د�ئيييميييا.  نف�شي  �خييياطيييُب  كيينييُت  هييكييذ�  �قيييول 
�ملُُثل  هييذه  هييدي  على  �عييمييل  �ن  جيياهييد�  حيياولييُت 
َلييَكييم �أرجييييو و�متيينييى �ن �كيييون قد  و�مليييبييياديء. 
"�ل�َشْعُر  وبقي  �جنييح  مل  �إن  �أّمييا  ذلييك.  يف  جنحُت 
خمل�شا. حيياولييت  قييد  �ين  فح�شبي  منبو�شا", 

شَ������عْ������رٌ م����نْ����ب����وش؟
خ�������وري ع�����ي�����د  ح���������امت  د.   

ال �أنكر  �أن �لكلمات ت�شارعت يف ذ�كرتي, و�لعبار�ت 
تز�حمت يف خميلتي, ترّددُت كثرًي� وثقل قلمي قبل �أن 
�لتي  �لعطرة,  �ملنا�شبة  بهذه  �ل�شنوية  كلمتي  �أ�شطر 
��شطر من خاللها �أن �كون مت�شائًما و�أبرز �جلانب �ل�شلبي 
لكل ما يتعلق باأجو�ء �لعيد و�ال�شتعد�د�ت ال�شتقباله. 
�ال�شتغر�ب  ويثري  نف�شه  يطرح  �لييذي  و�ليي�ييشييوؤ�ل 
ونتكلم  و�قعين  �أكييرث  نكون  ال  مليياذ�  هييو   و�لده�شة 
�حلقيقية  �ل�شورة  ونعطي  و�شفافية,  ب�شر�حة 
ون�شف �أجو�ء عيد ر�ئعة وكاأن �شيئا مل يحدث ويعكر 
�لعال؟  �لعيد وحالنا و�أو�شاعنا وحميطنا عال  �شفو 
تعرب   وجوهنا  ومالمح  ذلييك  عك�س  �حلقيقة  بينما 
�أليمة  ات  غ�شّ من  قلوبنا  يف  يجول  عما  و�شوح  بكل 
�شيطرت  �إذ  همومنا.  وكرثة  �أو�شاعنا  تدهور  نتيجة 
علينا ثقافة �ملظاهر �خلد�عة نا�شن م�شل�شالت �لقتل 
و�لن�شاء  �الأطفال  وت�شريد  �لدماء  و�إر�قيية  و�لدمار  
�الإن�شانية,  �خلدمات  الأب�شط  و�فتقارهم  بيوتهم,  من 
وما  كر�متهم  فقد�ن  ب�شبب  قهًر�  دقيقة  كل  ميوتون 
فقد�ن  �إىل  باالإ�شافة  وظلم,  �إهييانييات  من  بهم  حلق 
�لتي  و�لدينية  �لربوية  �الجتماعية  معانيه  �لعيد 
طاملا تغنينا و�فتخرنا بها. تغرينا �حلركة �ملنتع�شة 
�لالمباالة  �شعور  علينا  ويغلب  �ل�شو�رع  وزحمة 
و�لفتور حّتى غدت هذه �ملنا�شبة جمرد عطلة عابرة 

خلارج  و�ل�شفر  للتنزه 
�حلييار�ت  �لييبييالد. حتى 
�لييقييدمييية و�ليي�ييشيياحييات 
حزينة  خالية  �أ�شحت 
وتبكي  �لييوحييدة  تندب 
يعد  فلم  �ملا�شي  على 
و�أمل  فرح  حمطة  �لعيد 
عادو�  ما  �ل�شغار  حتى 
ينتظرونه بلهفة متاأثرين 

بت�شرف �الأهل, وهم ي�شهدون تبادل �الأخوة �التهامات, 
وما ي�شحبها من لغة �لتجريح وت�شفية �حل�شابات .

�آه ثم �آه! كم نتوق ونحنُّ الأيام زمان حن كنا ننتظر 
يف  ونتجول  �لقناديل  ونحمل   , �ل�شرب  بفارغ  �لعيد 
وجوهنا,  تفارق  ال  و�لبهجة  و�ل�شاحات  �حلييار�ت 
تلتقي �الأ�شرة عند كبري �لعائلة تت�شاطر فرحة �لعيد 
مع بع�شهم �لبع�س, ومن ثم يعّرجون على �جلري�ن 
و�حدة  مائدة  على  �لعائلة  وجتل�س  و�ال�شدقاء,  
�حلقيقّية...  و�ملحبة  �لتاآخي  روح  بذلك  جم�ّشدة 
تتحقق  و�أن  �ملييظييلييوم,  ين�شر  �أن  تييعيياىل  �أ�ييشييالييه 
و�ال�شتقر�ر  �ل�شالم  يعم  و�أن  وقييوال,  فعال  �لعد�لة 
على  �هلل  يعيده  و�أن  �أجمع,  و�لعامل  �لعزيز  �شرقنا 
�آمن.  �للهّم  �لبال,  وهييد�أة  بالرفاه  �ملحتفلن  جميع 

ع��ب��ي��د أب������و  م���ع���ني   - ي���ص���وّب���ه���ا  رم��������اح    

ع���ي���د ب����ني ال���ف���رح���ة وغ����ي����اب ال��ب��ه��ج��ة

و�جاد  �البجدية  عرف  من  فكل   , بال�شعر�ء  �لبالد  �متالأت 
" فوق �شفحات  " يخرب�س  حبك خيوط بع�س �جلمل , ر�ح 
رمزية  وثالثة  عبثية  و�خييرى  �شبيانية  هم�شات  �لقرطا�س 
غائ�شة يف �لرمزية لدرجة لو �نت �شاألت جابل هذه �لق�شيدة 
على  �لق�شائد  فهذه   , ب�شيء  يفيدك  �ن  ��شتطاع  ملا  وموؤلفها 
 , كامنة  و�يحاء�ت  د�خلية  مو�شيقى  ذ�ت  �لبع�س  زعم  حّد 
�شاحبي  يا  غامرت  فان   !!! وميثولوجييه  تاريخية  ورموز 
�ل�شابحة  و�حلروف  �ملتناثرة  بالكلمات  ��شطدمت  و�بحرت 
�و  يييونيياين  م�شطلح  ميين  وبيياأكييرث   , �لبيا�س  ميين  حميط  يف 
فينيقي �و حتى �ندل�شي , مرت يف خاطر �ل�شاعر �و �شادفها 
�لع�شماء  �لق�شيدة  بها  فلون  �لتعليمية  حياته  م�شرية  يف 
!!! عبثّية  من  ِوم�شحة  غمو�س  من  �شيئا  عليها  و��شفى 
ب�شاط  على  فارمتى   , �شاعًر�  ��شحى  �حلّب  عرف  من  فكّل 
 "  " �ملقّطعة   " و�ليينييجيياوى  بالكلمات  يزرك�شه  �لع�شق 
ي�شتاأهل  �لق�شائد  ق�شيدة  �نها  نظره  ويف   " لة  و�ملو�شّ
. �لع�شر  ال  �ل�شبع  �ملعلقات  مييع  تعلق  �ن  وبييهييا  عليها 

لقد ��شحت كلمة �شاعر " مبتذلة " هذه �اليام متاما كما كلمة 

" فّنان " �و " فّنانة " , فكل طاوؤو�س �و متطاو�س �و متطاو�شة 
حباها �هلل ببع�س جمال قّد دون �شوت , ر�حت تتلوى " وتتفّرع 
" وتزّف �لينا م�شاهد بينها وبن �لذوق و�لفن و�جلمال وعبد 
�لوهاب وفريوز م�شاحات �شا�شعة فوقها �لطائر�ت �لنفاثة , 
فالو�حد مل   , قل يف معظمهم  �و  �ليوم  �شعر�ء  �المر يف  وكذ� 
ق�شيدة  يعانق  ومل   , �لكبري  وال  �ل�شغري  ال  باالأخطل  ي�شمع 
و�حدة ل�شوقي �و ل�شعيد عقل , يروح يدبج لك يف حلظات قليلة 
ق�شيدة , يرمي بها من فرنه �ل�شاخن �ىل �ملو�قع �اللكرونية �و 
�ل�شحف فتن�شرها مزد�نة ب�شورته �لبهية وطلعته �الخاذة ..
�شقى �هلل �اليام �خلو�يل , �يام كان زهري �بن �بي �شلمى ميّل�س 
فين�شرها  يتجّر�أ  حتى  كاملة  �شنة  ويدّللها  ق�شيدته  ومّي�شد 
 , و�الح�شا�س  �الع�شاب  منه  ياأكل  و�لرقب  ين�شرها   ...
�ل�شريعة  �الدبييييية  و�ل�شيطنة  �حلييد�ثيية  ع�شر   , �ليوم  �ّمييا 
و�ل�شعر �لدّفاق فاأنت يا �شاحبي �مام ظاهرة غريبة عجيبة 
وبدون   , يحزنون  �و  �شيطان  بدون  هكذ�  �ل�شعر  فيها  يولد   ,
. و�لتمحي�س  و�لدر��شة  �ملطالعة  عناء  نف�شك  حتّمل  �ن 
– �شحك  �لد�ئم  – �لقارئ �ملجتهد و�ملطالع  �شحك �شديقي 
مرة من ق�شيدة ن�شرت يف �حدى �ملو�قع �اللكرونية فقر�أها 

مثنى وثالث خما�س ومل يفهم منها �شيئا , وغا�س يف كلمتي 
وظل  �لق�شيدة  زينتا  " �للتن  " بطليمو�س  " و  " �فروديت 
قائال  برفق  فدفعته  و�ملييدد  �لعون  طالًبا  فجاءين   , مكانه  يف 
�الدب  هييذ�  �مييام  و�شعفي  عجزي  و�علنت  �شبقتك  لقد   "  :
�لر�شومات  �مام  عجزت  كما  متاما   , فيه  جرب�نية  ال  و�لذي 
. " ح�شان  بذيل  �لفكاهيون  حد  على  و�ملر�شومة  �لتجريدية 
�نا  �فهمها  ومل  �لق�شيدة  تفهم  مل  �لييقييارئ  �خييي  �أنييت  فيياإن 
. �لعظيم  �ل�شاعر  هذ�  �ذ�  يكتب  فلمن   , كاتبها  يفهمها  ومل 

حري بنا �ن نقف حلظة بل حلظات ونعيد ح�شاباتنا , ح�شابات 
بيدرنا �الدبي , فالزوؤ�ن مالأ �لبيدر , و�حلنطة �ملباركة ��شحت 
ندرة ال نعرث عليها �ال بعد �لف جهد ومب�شباح ديوجيني�س .
�ين �لنّقاد �الحر�ر ؟! و�ين �لناقد �لناقد �لذي ال يجامل وال 
ي�شمح " مب�شح �جلوخ " و�منا يجري مب�شعه يف ع�شب �الدب 
فيربز مو�طن �جلمال ومو�طن �ل�شعف , وي�شدي �لن�شيحة 
. �حلقيقين  و�الدبيياء  �الدب  خدمة  �ال  يبغي  وال  �لن�شوحة 

رحمك �هلل يا ��شتاذ �لكّل و�شيخ �لنّقاد مارون عبود , رحمك 
�هلل وطّيب ثر�ك فما كنت جتامل �حًد� وما كنت تر�ئي �حًد� 
ي�شتحق  و�بييد�ع  هائمة  فكرة  كل  عند  طرًبا  ترّنحت  و�منا   ,

عند  وتاأففت   , �حلياة 
وزحييف  حييبييا  �دب  كييل 
و�لقفز  �النطالق  و�أبييى 
فييييييوق �لييي�يييشيييحييياب .
�ملجاملة  نفو�شنا  مّلت 
وميييّليييت ��ييشييتييعيير��ييس 
�لييي�يييشيييدييييق لييكييتيياب 
�ييشييديييقييه , فييمييثييل هييذه 
�ملييد�هيينيية ومييثييل هييذ� 

يفيد  ال  بال�ّشّم  �حياًنا  و�ملع�شول  �لعجول  �ال�شتعر��س 
في�شرئب  �الدبييي   " �لعطاء   " �شاحب  يخّدر  و�منييا   , �حييًد� 
. �دبه  من  كثري  يف  طعم  وال  معنى  ال  �جوف  �شمًو�  وي�شمو 

ال  �لتي  �ل�شجرة  ��شل  على  �لفاأ�س  ن�شع  �ن  �لوقت  حييان 
 ... �مللح  �لفاقد  عر  لل�شِّ نقول  �ن  �لوقت  وحان   , ثمًر�  تعطي 
و�لعقل  �لفكرية  �ملعدة  ويف�شد   " مائع   " �شيدي  يا  طعامك 
�الدب  ر�شدك ودع  �ىل  �شيدي وعد  يا  فارحمنا   , و�الح�شا�س 
. و��شفاف  و�جيير�ر  نع  ت�شّ من  ذقنا  ما  وكفانا  الأ�شحابه 
؟!! نييييييييي�يييييييييشيييييييييميييييييييع  �أتييييييييييييييييييييييير�نيييييييييييييييييييييييا 

لالإ�شالم   �لييعييد�ء  ظيياهييرة  �أن  �أمليييان  باحثون  يييرى 
ب�شكل  �الأملانية تت�شاعد  �لدولة  )�الإ�شالموفيبيا(  يف 
كبري يف �ملجتمع �الأمليياين, �الأميير �لييذي دفييع  بخرب�ء 
خطورة  من  �لتحذير  �إىل  �ال�شالمي  �ل�شاأن  يف  �أملييان  
هذه �لظاهرة. وقد �أ�شار ��شتطالع للر�أي �لعام �أجرته 
جامعة اليبزيغ, �إىل �ن �أكرث من 40 باملائة من �الأملان 
وتاأتي  �أملانيا.  �إىل  �مل�شلمن  دخييول  حظر  يييوؤيييدون 
هذه �لنتيجة كما جاء يف �ال�شتطالع ب�شبب  �لن�شبة 
علماً  �أملانيا,  �إىل  �مل�شلمن  �لالجئن  لهجرة  �لكبرية 
�مل�شلمن  �لالجئن  لو�شول  �ملعار�شن  ن�شبة  بيياأن 
.2009 �لعام  يف  باملائة   20 فقط  كانت   �أملانيا  �إىل 
�الأمر �لذي يدعو �إىل �لقلق �أن بحثاً �آخر ن�شر يف �شهر 
�أن �شتن باملائة من مو�طني  �أيار �ملا�شي, جاء فيه 
يف  لالإ�شالم  جمييال  "ال  مقولة:   على  و�فقو�  �أملانيا 
�ملت�شدد  �ليمن  �أن�شار  �أن  �إىل  �ال�شارة  مع  �أملانيا", 
كامل على دخول  لفر�س حظر  ميال  �أكرث  هم  �الأمليياين 
�أربعة  من  �أكييرث  فيها  يوجد  �لتي  الأملانيا,  �مل�شلمن 
عدد  �إجييمييايل  من  باملائة   خم�شة  �أي  م�شلم  مالين 
�أكرث  �ملا�شي  �لعام  �إليها  و�شل  �لتي  �لبالد,  �شكان 
على  وذلييك  �شوريا  من  معظمهم  مهاجر,  مليون  من 
�أوروبييييا.     �الح�شاء�ت  �لالجئن يف  �أزميية  خلفية 
�الأملانية تقول �ن عدد �شكان �أملانيا حالياً حو�يل 82 
مليون �شخ�س, منهم 16.5 مليون �أي 20.3 باملائة 
مليون   9.2 ميلك  هييوؤالء  ومن  مهاجرة,  �أ�شول  من 
�جلن�شية �الأملانية َو 7.3 مليون �أجانب. ومن جمموع 
ذوي �الأ�شول �ملهاجرة 96.6 يف �ملائة يعي�شون يف 
واليات كانت يف �أملانيا �لغربية �شابقاً, و3.4 باملائة 
فقط يف �لواليات �لتي كانت يف �أملانيا �ل�شرقية �شابقاً.                   
�أمين  �أملانيا  يف  للم�شلمن  �ملركزي  �ملجل�س  رئي�س 
جتاه  �لثقة"  عييدم  "خطاب  �أ�شماه  ما  �نتقد  مزيك 
�أجرتها معه  �أكد يف مقابلة  �أملانيا, حبث  �مل�شلمن يف 
�ملانيا  يف  �مل�شاجد  �إن  فونك"  "دويت�شالند  �إذ�عييية 
�ألفي م�شجد هي جزء من  �أكرث من  �لتي يبلغ عددها 
ال  �الإ�ييشييالم  و�أن  �مل�شكلة,  من  جييزء  ولي�شت  �حلييل 
�العتبار.  بعن  ياأخذها  و�إمنا  �لدميقر�طية  يرف�س 
�لعلوم  يف  �لباحثة  فوروتان  نايكا  �الأملانية  �لباحثة 
و�شفت  برلن  يف  هومبولت  بجامعة  �الجتماعية 

�خلييييييوف ميييين �أ�ييشييلييميية 
�أمليييانيييييييا بييغييري �ملييييربَّر, 
لها,  حما�شرة  يف  وقالت 
�لييالجييئيين  م�شكلة  �إن 
�ل�شكان  �إدر�ك  من  تاأخذ 
�شخمة  م�شاحة  �الأمليييان 
�أكييييرث ميين �ليييييالزم, و�ن 

�إق�شاء �مل�شلمن  يهدد جوهر �لدميقر�طية �الأملانية.
�الأوروبي"  �الإ�شالموفوبيا  "تقرير  يف   جيياء  وقييد 
ن�شره  �لييوثييائييق,  ميين  �شفحة  �شتمائة  ميين  ن  �ملييكييوَّ
�شد  �لعن�شرية  عن  مرة  الأول  خمت�شون  باحثون 
معهد  من  بتكليف  �أوروبييييية,  دوليية   25 يف  �مل�شلمن 
ار/ �أيَّ �شهر  تقدميه يف  SETA ومت  �لركي  �لبحث 

�أن  �إىل �لربملان �الأوروبييي يف بروك�شل,  مايو 2016 
يف  �لدميقر�طية  �أ�ش�س  يهدد  خطر  )�الإ�شالموفوبيا( 
�أوروبا. و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �لهجمات �شد �مل�شلمن 
منذ  �أوروبييا  زيادة ملحوظة يف  �شهدت  وموؤ�ش�شاتهم 
و�ملجتمع  �ل�شيا�شين  على  ويجب  �ملا�شي  �لعام 
�جلد. حممل  على  �لتطور  هييذ�  ييياأخييذو�  �أن  �ملييدين 
كانون  �شهر  من  �لفرة  �أن  �أملانية  معلومات  وذكرت 
عام   ل/�أكييتييوبيير  �الأوَّ ت�شرين  وحتى  �لثاين/يناير 
2015 �شهدت نحو ثمامنائة وخم�شن �عتد�ًء على 
ع�شر  ثالثة  فيها  ُجييرح  للم�شلمن  وم�شالح  مر�فق 
�أكرب  فيه  تعي�س  �لذي  �لبلد  فرن�شا,  يف  �أما  �شخ�شاً. 
لت  �أقلية �إ�شالمية من حيث �لعدد يف �أوروبا, فقد �شجَّ
فرن�شا"  يف  �الإ�شالموفوبيا  �شّد  ع  "�لتجمُّ منظمة 
�شات  و�ملوؤ�شَّ �مل�شاجد  على  �لهجمات  يف  �رتفاعاً 
يف  خم�شمائة  بلغت  بن�شبة  و�مل�شلمن  �الإ�شالمية 
 . �ملا�شي  �لعام   �الأوىل من  �أ�شهر  �ل�شتة  �ملائة خالل 
�أملانيا  يف  لال�شالم  �ملعادية  �لتطور�ت  لهذه  ونتيجة 
يق�شي  قيير�ر  �تخاذ  �الأملانية  �حلكومة  قيير�ر  تعتزم 
بت�شنيف جر�ئم �الإ�شالموفوبيا, وجر�ئم �لكر�هية ذ�ت 
�لدو�فع �ل�شيا�شية حتت م�شمى و�حد. وقد  و�شف 
بجامعة  و�لنز�عات"  �لعنف  �أبحاث  "معهد  رئي�س 
زيك,  �أندريا�س  �لربوفي�شور  �الأملانية,  "بيليفيلد" 
�لقر�ر �ملنتظر باأنه نهج �شحيح, م�شري�ً �إىل �أن �الأبحاث 
�أملانيا. يف  لالإ�شالموفوبيا  و��شعاً  �نت�شارً�  تك�شف 

�لعائلة  و�أفيير�د  فيها  نخلد  مميزة  منا�شبة  �لعيد, 
ب�شرعة  مرت  فرة  عن  �أنف�شنا  ونحا�شب  لنتاأمل 
لنجتمع  �لعيد  يعود  �لزمن,  من  غفلة  يف  ونحن 
�شنابل  �لييقييلييوب  يف  ليييييزرع  وتيياآلييف  مبحبة  مييعيياً 
ي�شبح  �لعيد  يف  �شيء  كل  وتو��شل,  وفرح  حب 
�لفرح  ملالم�شة  بحاجة  ن�شعر  و�أرقييييى,  �أجييمييل 
م�شاعر  حاماًل  �لعيد  يعود  �الأمل,  عن  و�البتعاد 
�حلييب و�لييطيييييبيية, لييالأ�ييشييرة, لييالأهييل, لييالأقييارب, 
جمعاء. ولييلييبيي�ييشييرييية  و�مليييعيييارف  لييالأ�ييشييدقيياء 

لكن, يف �الآونة �الأخرية طر�أ تغري على �شلوكياتنا, 
عليه  تعودنا  عما  بعيدة  جديدة  �أمناطاً  ودخلت 
كانت  فقد  �شنو�ت,  مدى  على  مبمار�شته  وقمنا 
و�القيييارب  بيياالأهييل  مليئة  �لعيد  �أييييام  �لييبيييييوت 
�إال  و�الأ�شدقاء, فال يكاد يخرج فوج من �ملعيدين 
ودخل فوج �آخر, �أما �ليوم فالبيوت يف �لعيد باتت 
خالية من �شكانها, فمنهم من �شافر لق�شاء �إجازته 
خارج �لبلدة �أو خارج �لبالد, ومنهم من خرج �ىل 
�أح�شان �لطبيعة و�حلد�ئق �لعامة, ومنهم من جلاأ 
�ىل �لت�شوق و�ملتنزهات. كنا نعايد بع�شنا مبحبة 
�الآخر  �لبيت  �ىل  نذهب  ثم  �لبيت  ندخل  وفييرح, 
جمموعة  لن�شبح  �لبيت  �فر�د  �أحد  �إلينا  فين�شم 
�ملتو��شعة  باحللوى  ن�شتمتع  متحابة,  كبرية 
تعد  فلم  �ليوم  �أما  "نقلية".  �لبيت  ربة  �شنع  من 
�لزيار�ت كما كانت, فاأقرب �لنا�س ال ياأتي ليعايدك 
و�حلر�س  �الألييفيية  لديهم  تعد  مل  �جليييري�ن  حتى 
�أكرث  كانو�  �الأطفال  كذلك  بع�شهم.  معايدة  على 
�لباكر  �ل�شباح  يف  يجمعونها  �لتي  بالعيدية  فرًحا 
�لعيد,  �أيييام  طييو�ل  �ملفتوحة  �جلييري�ن  بيوت  من 
له  يدعو  �و  جاره,  �جلار  يرى  فبالكاد  �ليوم  �أما 
باخلري, وقد "تخاطر" ملعايدة جارك فر�ه م�شافر� 
جاره.  يعايد  �ن  قبل  �لبيت  خارج  �لعيد  لق�شاء 
�ليوم فتكره �لعيد من  �أما  كان �لعيد هادئا هنيئا, 
�الأبو�ب  كانت  �لر�شا�س,  و�أزيز  �ملفرقعات  كرثة 
وقد  �لطاولة,  على  معرو�شة  و�حللويات  م�شرعة 
جتد �جلار وقد يكون يف معايدة فتتناول �حللوى 
وتبارك ل�شاحب �لبيت, �أما �ليوم فاالأبو�ب مغلقة 

�لبيوت  و�أ�ييشييحيياب 
مكرثن  غييري  نيييييام 
فال  ور�شالته,  بالعيد 
�إيقاظهم  على  جتييروؤ 
ملعايدتهم, فقد ت�شمع 
مالحظات ال تروق لك 
باخللود  يرغب  الأنييه 
�لر�حة فتخت�شر,  �ىل 
وتييييييييييالزم بيييييييتيييك.  

يف  �ل�شلوكيات  لبع�س  تغيري�ت  مع  �أنا  �شخ�شيا, 
لتجاوز  �أحيانا �شرورة  �لتغيري  يكون  �لعيد, وقد 
تغيري�ت  �إدخال  يتطلب  ذلك  �أن  �إال  معن,  و�شع 
�ملجتمع,  د�خييل  �الأفييير�د  وقيم  ثقافة  يف  �أخيييرى 
حماولة  مثل  �جلديد  �لتغيري  مع  يتما�شى  حتى 
�ملثال  �شبيل  فعلى  جديدة,  وعيياد�ت  قيم  �إر�شاء 
�أمانع يف �خلروج من �ملنزل وق�شاء  ال �حل�شر ال 
�أو �الأ�شدقاء, ولكن  �و �الأقارب  �لعائلة  رحلة مع 
�الأقل  على  يومن  �نق�شاء  بعد  بذلك  �لقيام  ميكن 
وبعد  �الجتماعية,  �لو�جبات  وتاأدية  �لعيد  من 
ذلك ميكن �لتفكري باخلروج و�ل�شفر, الأن �البتعاد 
ُيبعد  �لنا�س  بن  �لتعارف  وقلة  �جلفاء  �ىل  يوؤدي 
دعونا  �لب�شر.  بني  بن  و�لتاآخي  و�ملحبة  �الألفة 
�لنفو�س  تت�شافح  كي  �الأوىل  �لعيد  �أيام  يف  جنتمع 
�ملقا�شد  من  هذ�  الأن  �الأيييادي,  مع  �إىل جنب  جنباً 
كافة  يف  �الأعييييياد  الأجلها  �شرعت  �لتي  �لعظيمة 
بن  �لتالحم  قيم  ونر�شخ  نت�شامح  دعونا  �الأديان, 
الأننا عندما  بيننا,  �لرو�بط  �ملجتمع ونوثق  �أفر�د 
ونعي�س  بال�شعادة  ن�شعر  �الآخرين  مع  نت�شامح 
حياة كلها طماأنينة, فالت�شامح ميد ج�شور �ملحبة 
�الإن�شانية  �لعالقات  ويوطد  و�لرحمة  و�الإخيياء 
ي�شلم  حيث  �الآخرين,  حمبة  ويك�شبنا  �حلميمة 
و�لقوي  �لفقري  على  و�لغني  �لكبري  على  �ل�شغري 
�ملو�تية  �لييفيير�ييشيية  هييي  وهيييا  �ليي�ييشييعيييييف,  عييلييى 
و�لبغ�شاء  و�ليييعيييد�وة  �خليي�ييشييوميية  منييحييو  كييي 
و�ل�شفح.  و�حِليييليييم  �ملييحييبيية  مييكييانييهييا  وليينيي�ييشييع 
كيييييييل عييييييييييام و�أنيييييييييتيييييييييم بييييييياأليييييييف خيييييري.

لت�شتيقظ  �لنائمة  �لع�شاق  عيون  �لفجر  يغازل  كما 
د�عبت  هكذ�  �ل�شم�س,  نييور  دفء  معه  م�شتقبلًة 
 ... عينيَّ بجمالها  �لز�هية  �لفتاة,  تلك  �بت�شامة 
تالطمت  و�ال�شتغر�ب  �حلرية  �أمييو�ج  �أن  الحظُت 
�أعرفها. كنت  لكني مل  ذكاًء,  �لهائج  يف بحر عينيها 
باالأناقة,  �مل�شيء  �جلمال  من  كوكًبا  ا,  يوميٍّ �أر�ها 
و�حليوّية,  و�حلياة  �حلياء  مبو�رد  �أنوثتها  ُيزّود 
ييا, كمرور  يًّ لكن رغييم كييل هييذ�, كييان مييرورهييا جييدِّ
جهة.  الأي  يلتفت  ال  ع�شكري,  ��شتعر�ٍس  يف  جنديٍّ 
ل�شبيل  عابرة  جمّرد  يل  بالن�شبة  �لفتاة,  هذه  كانت 
نظر�تي, �إىل �أن تعرّثت بي �بت�شامتها يف ذلك �ليوم, 
غري  عن  رمّبا  عملها,  ملكان  �ليومي  م�شارها  خالل 
ق�شد!... ومنذ �أن ملعت تلك �للحظة بوجهي, بد�أت 
�أطرب على �أنغام غٍد كنُت �أنتظره طوياًل, رمبا ت�شحبه 
تكون  رمبا  �شوبها,  من  �آتيٍة  هادئٍة,  حٍب  �إيقاعات 
�بت�شامتها هذه مولد ربيٍع حجب عني غمام �ل�شتاء. 
حتّديا  يد�ها,  غطيا  �للذ�ن  �ل�شوفّيان  �لِقّفاز�ن 
من  �ملييتييوّتييرًة  خطو�تها  ت�شارعت  �جلييو,  بييرودة 
مالحقة قّنا�س �لربد لها, فحاول �قتنا�س �لِقّفازين 
منزلها  �إىل  بيياأمييان  ت�شل  �أن  متّنت  طريقة,  بيياأي 
�شيلَتهم  �لذي  �حلطب,  موقد  �أمام  لتجل�س  �لّد�فئ, 
مل  �لييذي  �بت�شامتها  م�شَهد  لُيحَرَق  حييااًل,  بردها 
�لهام�شّية!! ذ�كرتها  �شا�شة  على  مييوجييوًد�  يُعد 

بني!!  ليتها �أجابتني ملن هذه �البت�شامة, ولكنها مل جُتِ
�أعايل  يف  بعيٍد  كنجٍم  غدت  حتى  بعيًد�,  م�شت  بل 
�ل�شماء, ال تطوله يد�ي, فقلت يف خفايا ذ�تي: "�إذ� 
�أنا, فيا ل�شعادتي,  كانت �بت�شامتها �لقمرية هذه يل 
لت ريح �ل�شتاء �لباردة �إىل نفحاٍت د�فئٍة. الأنها حوَّ
لري�شتي:  دو�تي  وهم�شت  �أي�ًشا,  لها  �أنا  �بت�شمت 

بي  �نييغييميي�ييشييي  "�أن 
فوق  و��شكبي  و�كتبي 
�أور�قيييييه, دميييوع حب 
و�يييشيييوق, و�نيي�ييشييجييي 
كلمات  �حليييروف,  ميين 
�بت�شامتها  لروؤية  تتوق 
مييين جيييدييييد, وميييا هي 
بع�شها,  �أو  ثييو�ٍن  �إال 

طرق  ب�شتى  حماولة  جتتهد,  ري�شتي  ووجدت  �إال 
جتيد  كي  �البت�شامة,  هييذه  �إىل  �لو�شول  �الإبيييد�ع 
�لتي  و�ملحبة,  �لييود  ب�شائر  �إليها  وتييزف  و�شفها, 
قلبي.  وملكت  وفييكييري  عقلي  على  ��ييشييتييحييوذت 
للمحب,  �ل�شاغل  �ل�شغل  �حلبيبة  ت�شبح  كما 
و�قعي  ميين  �مل�شتوحاة  كلماتي  �أ�شبحت  هكذ� 
يياغييل الأفييييكيييياري �لييتييي  ييغييل �ليي�ييشّ �حليييييامل, �ليي�ييشُّ
خاطرتي,  لييتييخييِدم  خيييييايل,  يف  جيييذاًل  تيير�كيي�ييشييت 
لئال  �أور�قييييي,  بيا�س  فييوق  بلطٍف,  منقتها  لذلك 
هييبيياًء... فتبعرثها  �لييزميين  زو�بيييع  بها  تع�شف 

�أن �لهالل يبت�شم للع�شاق مرة كل �شهر...  يزعمون 
�أما �بت�شامتها فقد خ�شفها �لزمن, متنيت لو �أ�شتطيع 
َمييَددُت  بها...  يجمعني  و�حييٍد,  غٍد  جنم  �ختطاف 
وغمرت  بلظاها,  �لنجوم  فل�َشَعتها  �لو�همة,  يدي 
�البت�شامة  هذه  طائر  لروؤية  تتوق   , عينيَّ �لّدموع 
جمّدًد�, كي �أ�شعه يف ع�س لهفتي, و�شاألتني عيناي 
عنها,  رغًما  ذرَفتها  �لتي  �لييَعييرَب�ت  هييذه  ُكنِه  عن 
من  �أمٍل  دموع  رمبا  �لفرحة,  دموع  "رمبا  لها:  قلت 
نزيفها,  يتوقف  وليين  �حل�شرة...  �أ�ييشييو�ك  جيير�ح 
�البت�شامة,  تلك  عنان  �أطلقت  ملن  �أدرك  �شاعة  �إال 
�أدري... ليتني  ل�شو�ي؟  كانت  �أم  يل؟  كانت  هل 

ل�����م��ن ه�����ذه االب��تِ��س��ام�����ة؟!!
ب���ق���ل���م: م�������ارون س���ام���ي ع�����ّزام

ظاهرة اإلساموفيبيا والخوف من أسلمة أملانيا
برلني م��ن  يكتب  ح���ازم  أح��م��د  اإلع��ام��ي 

ع���اد ال��ع��ي��د.... ف��أي��ن امل��ع��ي��دون؟!
ب�����ق�����ل�����م: ح���������امت ح����س����ون

ش����������������ع����������������راء آخِ���������������������������ر ال��������������زَّم��������������ن
زه����������ي����������ر دع������ي������م  



31 0 9 . 0 9 . 2 0 1 6 مقاالتمقاالت

�جلديدة.  �لدر��شيُة  �ل�شنُة  ��شبوع  قبل  �إبييتييد�أت 
بد�يات  من  كغريها   �لدر��شية,  �ل�شنة  هذه  بد�يُة 
�ل�شنو�ت �لثالث و�لع�شرين �ملا�شية �لتي مّرت منذ 
 ,1993 �شنة  �ملعارف  وز�رة  يف  عملي  �نهيُت  �ن 
ُتذكرين مب�شو�ري �لطويل يف خدمة �لتعليم �لعربي, 
�لتجربة.  تلك  عن  للكتابة  �خرى  مرة  وت�شتحّثني 
هذ�  عن  "�أطّن�س",  و�الأ�شح  �لنظر,  ��شرف  كنُت 
�ملو�شوع, �شنة بعد �خرى, رمبا لكرثة �ن�شغاالتي 
ع�شر  �متد�د  على  حيفا,  بلدية  �إد�رة  يف  �لر�شمية 
ولكرثة  متتالية)1994-2003(  �ييشيينييو�ت 
�لتز�ماتي �لتطوعية �الجتماعية فيما بعد, �و رمبا 
جمرَد  �ل�شدد,  بهذ�  كتاباتي  تبدو  �ن  خ�شيُت  الين 
ها على �لقر�ء فاأْثِقُل بها عليهم. �شريٍة ذ�تية  �فر�شُ

"�لتطني�س"  هذ�  �أركييان  لكّن  "�طنِّ�س",  كنُت  نعم 
�إز�ء ردود قر�ٍء كر�ٍم عديدين, على ما  �أخذت تهتزُّ 
بوترية  وق�ش�س,  مقاالت  من  �الن,  حتى  ن�شرُته 
�لقا�شية"  "�ل�شربة  �أمييا  ��شبوعية.  تكون  كييادت 
��شبوعن,  قبل  فكانت  �الركييان,  تلك  قّو�شت  �لتي 
يف ردهة فندق  HAULING يف مدينة تبلي�شي 
�شغرية   جمموعًة  هناك  �لتقيُت  جورجيا.  عا�شمة 
طارق  بينهم  �مل�شتِجّمن  �ملتقاعدين  �ملعلمن  من 
ووليد , �لذين كان يل �شرف تعليمهم يف د�ر �ملعلمن 
�ل�شتينات,  من  �لثاين  �لن�شف  �شنو�ت  يف  حيفا,  يف 
�ل�شبعينات  �إبان عملي مفت�شا يف   و�شرف �ر�شادهم 
�حلديث  متحور  �لت�شعينات.  ومطلع  و�لثمانينات 
�لكلية  يف  �مل�شركة  ذكرياتنا  حول  �حلال,  بطبيعة 
ووز�رة  �آنيييذ�ك(  �ملعلمن  )د�ر  للربية  �لعربية 
�ملعارف, كما تطرقو� �ىل ما �ن�شره موؤخر�, متمنن 
علّي باحلاح �أن �دمج بن �المرين. هذ� �لتمّني �ملُلُِّح  
قال  �ن   بعد  خ�شو�شا  ل,  للتن�شّ جماال  يل  يرك  مل 
من  م�شمع  على  �يل  حديثه  ها  موجِّ طارق  �ال�شتاذ 
قيمة  �لو��شح  �خلط  �عترُب  جعلَتني  "لقد  �جلميع: 
وجهه  على  فطغت  طارق,  ق�شد  �فهم  مل  تربوية". 
�بت�شامٌة عري�شة وهو ي�شالني: "�أتْذُكُر عالمَة �ل�شفر 
�ّياها على دفر�المتحان؟".  قد منحتني  كنَت  �لتي 
وقف  مع  �ل�شفر  عالمة  �لفور:"�أتعني  على  �أجبُته 
�لتنفيذ؟". �شحك طارق من �عماقه تاركا يل رو�ية 
�و�خر  يف  �ذكيير  ما  على  ذلك  كان  �لتالية:  �لق�شة 
�ل�شتينات. قمُت بت�شحيح دفاتر �ول �متحان ل�شف 
كل  على  �مل�شتوجبة  �ملالحظات  وت�شجيل  طييارق 
علي  ��شتع�شت  �لذي  طارق  دفر  با�شتثناء  دفر, 
�لدفر  مطلع  يف  فكتبُت  خطه,  لرد�ءة  نظر�  قر�ءته 
كلمة "�شفر" ويف �خر�لدفر كتبُت �ملالحظة �لتالية: 
�لتنفيذ, ريثما �متكُن من قر�ءة ما  "�شفر مع وقف 
بق�شة  يذّكرين  �إن خّطَك  "دكتور" طارق!!  يا  كتبَته 
ذلك �لطبيب �لذي كتب ر�شالة غر�مية �ىل �شديقته, 
لها".  يييقيير�أهييا   كييي  �شيديل  �ىل  �لر�شالَة  فيياأخييذت 
وكل  تتاىل  �ملا�شي  نييو�دُر  و�خييذت  �جلميع  �شحك 
قريٍب  ن�شٍر  بانتظار  ذ�كرتي,  يف  عميقا  ي�شتقر  منها 
�قوم  �ن  علّي  يقرح  وليد  باال�شتاذ  و�إذ  مرتقب, 
قبل  عّممُتها  قد  كنُت  �لتي  �لود�عية  �لر�شالة  بن�شر 
ثالث وع�شرين �شنة على �لعاملن يف �إد�رة �ملعارف 
"نظر�  وذلك  �لعربية,  �ملحلية  و�ل�شلطات  �لعربية 
بتلبية  وعدُته  تعبريه.  حد  على  �ملميز"  مل�شمونها 
طلبه ولكن لي�س قبل �ن �قول له مد�ِعبا: "�أخ�شى �ن 
�ّتَهم يا وليد باالفال�س, باعتبار �ن �ملفل�س يعود �ىل 

دفاتر �بيه �لعتيقة". 
�لعارف:   قال يل بثقة 
" �ْن�ُشْر و�ترْك �حُلكَم 
للقاريء". وها �نا �بّر 
جزئيا,  ولو  بوعدي 
تلك  مييطييلييع  فييانيي�ييشيير 
وخامتتها: �لر�شالة 

عملي  بييد�ييية  غيييد�ة 
�ال�شدقاء  �حييُد  يل  قال   ,1972 �شنة  �لتفتي�س  يف 
�ملا�شطة  بدها  "�شو  مد�ِعبا:  �ي�شا  ولرمبا  مهِنئا 
�آنيييذ�ك  فاجبُته  �لَعِفن؟!!".  �لييوجييه  مييع  تعمل 
�ن  �شرفا  �ملا�شطة  "يكفي  مفتَعلة:  تكون  قد  بجّدية 
عِجز  �إْن  �مل�شّفف  فال�شعر  جيد�.  �لتم�شيط  حتاول 
�نَت(  تعبريك  حد  )على  َعِفن  وجييه  �إ�شعاف  عن 
تف�شح  و�شيلًة  �القيييل,  على  �ل�َشعُر  هييذ�  ي�شبح 
�ىل  َيييْرَق  فلم  �لوجه,  ذلك  جتميل  على  يين  �وؤمُتِ من 
�مل�شفَّف"  "�ل�َشعر  فا�شبح  �المييانيية...  م�شتوى 
بييه..... �لتزم  �إ�شر�تيجيا  توّجها  يل,  بالن�شبة 

يف  عملي  تقييم  �لود�عية  �لر�شالة  هذه  يف  �ريييد  ال 
�تركه  لغريي,  �تركه  �الميير  هذ�  �ملعارف.  وز�رة 
– بهذ�  �تركه ملن هم  جلمهور �ملعلمات و�ملعلمن, 
ذلك,  ومع  مني.  مو�شوعية  �كرث  بالذ�ت-  �ل�شدد 
بحو�ر  كا�شفتكم  �إن  �لكر�م,  �لزمالء  �يها  معذرة 
طاملا د�ر بيني وبن نف�شي, بحو�ٍر حاولُت خمِل�شا 
�ن �تخذه نرب��شا ُت�شت�شاء به طريُق عملي يف جمال 
لنف�شي: �قول  د�ئما  كنُت  حيث  و�لتعليم,  �لربية 

* �إذ� �ردَت يا حامت �ن تكون مرفوع �لر��س, فاجعل 
�لقامة. منت�شبي  تنمي  دفيئة  �لقريبة  بيئتك  من 

*�إذ� �أردَت يا حامت �أن تكون حمَرما وحمبوبا ومقبوال, 
فاجعل من نف�شك حُمِرما لالآخرين وحمّبا ومتقبال لهم.
ميين  فييياجيييعيييل  تييييرتييييفييييع,  �ن  �ردَت  *�ذ� 
تيييو��يييشيييعيييك �ال�يييشيييييييل ر�فييييعييييًة تيي�ييشييمييو بيييك.
*�إذ� �ردَت �ن تتقدم, فامتِط �شهوة �جتهادك علميا وال 
جتعل من نف�شك مطية يعتليها "فر�شاٌن" م�شبوهون.

فيياجييعييل  وجتييييييييّدد,  تيييغيييرّي  �ن  �ردَت  *�ذ� 
ميييين نييفيي�ييشييك ر�ئيييييييد تيييغيييييييري ورميييييييز جتييييدد.

يحافظو�  �ن  وطييالبييك  لييطييالييبيياتييك  �ردَت  *�إذ� 
"عربيتك"  �وال  �نيييت  فيياحييفييظ  عييروبييتييهييم,  عييلييى 
با�شتعمالها   و�ليييتيييزم  عليها  وحييافييظ  �شليمة, 
و�ييشيييييلييَة تييو��ييشييٍل مييع طييالبييك, ُنييطييقييا وكييتييابيية, 
�لقومي. �نتمائهم  معامل  ميين  جييد�  بيييارٍز  كمْعَلٍم 

نيياجييحييا,  مييعييلِّييمييا  تيييكيييون  �ن  �ردَت  *�ذ� 
فييياحييير�يييس عيييليييى بيييقيييائيييك مييتييعييلِّييمييا ميينييفييتييحييا.

يف  نكتة  تعتقل  فييال   , تتوتر  ال  �ن  �ردَت  *�إذ� 
ملثمة,  ولييو  عنانها  �طييلييق  �ل�شحيح.  �شياقها 
م�شتمعيك,  �شفاه  على  ب�شمة  تيييزرع  و�جعلها 
وت�شق  توترهم  وتخّفف  �شجَرهم  تييبييّدد  ب�شمة 
وعقولهم. قلوبهم  �ىل  �لتعليمية  �مليييادة  طييريييق 

يف  ميييار�يييشيييك)�ي  يف  �حلييييّد  "�شع  *بيياخييتيي�ييشييار: 
ممييار�ييشيياتييَك,  ميين  جتييعييل  وال  �وال,  �ر�شك(" 
حييييييّد� يييفيي�ييشييلييك وييييبيييعيييدك عيييين �الآخيييييريييييين.

لقد  د�ئيييميييا.  نف�شي  �خييياطيييُب  كيينييُت  هييكييذ�  �قيييول 
�ملُُثل  هييذه  هييدي  على  �عييمييل  �ن  جيياهييد�  حيياولييُت 
َلييَكييم �أرجييييو و�متيينييى �ن �كيييون قد  و�مليييبييياديء. 
"�ل�َشْعُر  وبقي  �جنييح  مل  �إن  �أّمييا  ذلييك.  يف  جنحُت 
خمل�شا. حيياولييت  قييد  �ين  فح�شبي  منبو�شا", 

شَ������عْ������رٌ م����نْ����ب����وش؟
خ�������وري ع�����ي�����د  ح���������امت  د.   

ال �أنكر  �أن �لكلمات ت�شارعت يف ذ�كرتي, و�لعبار�ت 
تز�حمت يف خميلتي, ترّددُت كثرًي� وثقل قلمي قبل �أن 
�لتي  �لعطرة,  �ملنا�شبة  بهذه  �ل�شنوية  كلمتي  �أ�شطر 
��شطر من خاللها �أن �كون مت�شائًما و�أبرز �جلانب �ل�شلبي 
لكل ما يتعلق باأجو�ء �لعيد و�ال�شتعد�د�ت ال�شتقباله. 
�ال�شتغر�ب  ويثري  نف�شه  يطرح  �لييذي  و�ليي�ييشييوؤ�ل 
ونتكلم  و�قعين  �أكييرث  نكون  ال  مليياذ�  هييو   و�لده�شة 
�حلقيقية  �ل�شورة  ونعطي  و�شفافية,  ب�شر�حة 
ون�شف �أجو�ء عيد ر�ئعة وكاأن �شيئا مل يحدث ويعكر 
�لعال؟  �لعيد وحالنا و�أو�شاعنا وحميطنا عال  �شفو 
تعرب   وجوهنا  ومالمح  ذلييك  عك�س  �حلقيقة  بينما 
�أليمة  ات  غ�شّ من  قلوبنا  يف  يجول  عما  و�شوح  بكل 
�شيطرت  �إذ  همومنا.  وكرثة  �أو�شاعنا  تدهور  نتيجة 
علينا ثقافة �ملظاهر �خلد�عة نا�شن م�شل�شالت �لقتل 
و�لن�شاء  �الأطفال  وت�شريد  �لدماء  و�إر�قيية  و�لدمار  
�الإن�شانية,  �خلدمات  الأب�شط  و�فتقارهم  بيوتهم,  من 
وما  كر�متهم  فقد�ن  ب�شبب  قهًر�  دقيقة  كل  ميوتون 
فقد�ن  �إىل  باالإ�شافة  وظلم,  �إهييانييات  من  بهم  حلق 
�لتي  و�لدينية  �لربوية  �الجتماعية  معانيه  �لعيد 
طاملا تغنينا و�فتخرنا بها. تغرينا �حلركة �ملنتع�شة 
�لالمباالة  �شعور  علينا  ويغلب  �ل�شو�رع  وزحمة 
و�لفتور حّتى غدت هذه �ملنا�شبة جمرد عطلة عابرة 

خلارج  و�ل�شفر  للتنزه 
�حلييار�ت  �لييبييالد. حتى 
�لييقييدمييية و�ليي�ييشيياحييات 
حزينة  خالية  �أ�شحت 
وتبكي  �لييوحييدة  تندب 
يعد  فلم  �ملا�شي  على 
و�أمل  فرح  حمطة  �لعيد 
عادو�  ما  �ل�شغار  حتى 
ينتظرونه بلهفة متاأثرين 

بت�شرف �الأهل, وهم ي�شهدون تبادل �الأخوة �التهامات, 
وما ي�شحبها من لغة �لتجريح وت�شفية �حل�شابات .

�آه ثم �آه! كم نتوق ونحنُّ الأيام زمان حن كنا ننتظر 
يف  ونتجول  �لقناديل  ونحمل   , �ل�شرب  بفارغ  �لعيد 
وجوهنا,  تفارق  ال  و�لبهجة  و�ل�شاحات  �حلييار�ت 
تلتقي �الأ�شرة عند كبري �لعائلة تت�شاطر فرحة �لعيد 
مع بع�شهم �لبع�س, ومن ثم يعّرجون على �جلري�ن 
و�حدة  مائدة  على  �لعائلة  وجتل�س  و�ال�شدقاء,  
�حلقيقّية...  و�ملحبة  �لتاآخي  روح  بذلك  جم�ّشدة 
تتحقق  و�أن  �ملييظييلييوم,  ين�شر  �أن  تييعيياىل  �أ�ييشييالييه 
و�ال�شتقر�ر  �ل�شالم  يعم  و�أن  وقييوال,  فعال  �لعد�لة 
على  �هلل  يعيده  و�أن  �أجمع,  و�لعامل  �لعزيز  �شرقنا 
�آمن.  �للهّم  �لبال,  وهييد�أة  بالرفاه  �ملحتفلن  جميع 

ع��ب��ي��د أب������و  م���ع���ني   - ي���ص���وّب���ه���ا  رم��������اح    

ع���ي���د ب����ني ال���ف���رح���ة وغ����ي����اب ال��ب��ه��ج��ة

و�جاد  �البجدية  عرف  من  فكل   , بال�شعر�ء  �لبالد  �متالأت 
" فوق �شفحات  " يخرب�س  حبك خيوط بع�س �جلمل , ر�ح 
رمزية  وثالثة  عبثية  و�خييرى  �شبيانية  هم�شات  �لقرطا�س 
غائ�شة يف �لرمزية لدرجة لو �نت �شاألت جابل هذه �لق�شيدة 
على  �لق�شائد  فهذه   , ب�شيء  يفيدك  �ن  ��شتطاع  ملا  وموؤلفها 
 , كامنة  و�يحاء�ت  د�خلية  مو�شيقى  ذ�ت  �لبع�س  زعم  حّد 
�شاحبي  يا  غامرت  فان   !!! وميثولوجييه  تاريخية  ورموز 
�ل�شابحة  و�حلروف  �ملتناثرة  بالكلمات  ��شطدمت  و�بحرت 
�و  يييونيياين  م�شطلح  ميين  وبيياأكييرث   , �لبيا�س  ميين  حميط  يف 
فينيقي �و حتى �ندل�شي , مرت يف خاطر �ل�شاعر �و �شادفها 
�لع�شماء  �لق�شيدة  بها  فلون  �لتعليمية  حياته  م�شرية  يف 
!!! عبثّية  من  ِوم�شحة  غمو�س  من  �شيئا  عليها  و��شفى 

ب�شاط  على  فارمتى   , �شاعًر�  ��شحى  �حلّب  عرف  من  فكّل 
 "  " �ملقّطعة   " و�ليينييجيياوى  بالكلمات  يزرك�شه  �لع�شق 
ي�شتاأهل  �لق�شائد  ق�شيدة  �نها  نظره  ويف   " لة  و�ملو�شّ
. �لع�شر  ال  �ل�شبع  �ملعلقات  مييع  تعلق  �ن  وبييهييا  عليها 

لقد ��شحت كلمة �شاعر " مبتذلة " هذه �اليام متاما كما كلمة 

" فّنان " �و " فّنانة " , فكل طاوؤو�س �و متطاو�س �و متطاو�شة 
حباها �هلل ببع�س جمال قّد دون �شوت , ر�حت تتلوى " وتتفّرع 
" وتزّف �لينا م�شاهد بينها وبن �لذوق و�لفن و�جلمال وعبد 
�لوهاب وفريوز م�شاحات �شا�شعة فوقها �لطائر�ت �لنفاثة , 
فالو�حد مل   , قل يف معظمهم  �و  �ليوم  �شعر�ء  �المر يف  وكذ� 
ق�شيدة  يعانق  ومل   , �لكبري  وال  �ل�شغري  ال  باالأخطل  ي�شمع 
و�حدة ل�شوقي �و ل�شعيد عقل , يروح يدبج لك يف حلظات قليلة 
ق�شيدة , يرمي بها من فرنه �ل�شاخن �ىل �ملو�قع �اللكرونية �و 
�ل�شحف فتن�شرها مزد�نة ب�شورته �لبهية وطلعته �الخاذة ..
�شقى �هلل �اليام �خلو�يل , �يام كان زهري �بن �بي �شلمى ميّل�س 
فين�شرها  يتجّر�أ  حتى  كاملة  �شنة  ويدّللها  ق�شيدته  ومّي�شد 
 , و�الح�شا�س  �الع�شاب  منه  ياأكل  و�لرقب  ين�شرها   ...
�ل�شريعة  �الدبييييية  و�ل�شيطنة  �حلييد�ثيية  ع�شر   , �ليوم  �ّمييا 
و�ل�شعر �لدّفاق فاأنت يا �شاحبي �مام ظاهرة غريبة عجيبة 
وبدون   , يحزنون  �و  �شيطان  بدون  هكذ�  �ل�شعر  فيها  يولد   ,
. و�لتمحي�س  و�لدر��شة  �ملطالعة  عناء  نف�شك  حتّمل  �ن 

– �شحك  �لد�ئم  – �لقارئ �ملجتهد و�ملطالع  �شحك �شديقي 
مرة من ق�شيدة ن�شرت يف �حدى �ملو�قع �اللكرونية فقر�أها 

مثنى وثالث خما�س ومل يفهم منها �شيئا , وغا�س يف كلمتي 
وظل  �لق�شيدة  زينتا  " �للتن  " بطليمو�س  " و  " �فروديت 
قائال  برفق  فدفعته  و�ملييدد  �لعون  طالًبا  فجاءين   , مكانه  يف 
�الدب  هييذ�  �مييام  و�شعفي  عجزي  و�علنت  �شبقتك  لقد   "  :
�لر�شومات  �مام  عجزت  كما  متاما   , فيه  جرب�نية  ال  و�لذي 
. " ح�شان  بذيل  �لفكاهيون  حد  على  و�ملر�شومة  �لتجريدية 
�نا  �فهمها  ومل  �لق�شيدة  تفهم  مل  �لييقييارئ  �خييي  �أنييت  فيياإن 
. �لعظيم  �ل�شاعر  هذ�  �ذ�  يكتب  فلمن   , كاتبها  يفهمها  ومل 

حري بنا �ن نقف حلظة بل حلظات ونعيد ح�شاباتنا , ح�شابات 
بيدرنا �الدبي , فالزوؤ�ن مالأ �لبيدر , و�حلنطة �ملباركة ��شحت 
ندرة ال نعرث عليها �ال بعد �لف جهد ومب�شباح ديوجيني�س .
�ين �لنّقاد �الحر�ر ؟! و�ين �لناقد �لناقد �لذي ال يجامل وال 
ي�شمح " مب�شح �جلوخ " و�منا يجري مب�شعه يف ع�شب �الدب 
فيربز مو�طن �جلمال ومو�طن �ل�شعف , وي�شدي �لن�شيحة 
. �حلقيقين  و�الدبيياء  �الدب  خدمة  �ال  يبغي  وال  �لن�شوحة 

رحمك �هلل يا ��شتاذ �لكّل و�شيخ �لنّقاد مارون عبود , رحمك 
�هلل وطّيب ثر�ك فما كنت جتامل �حًد� وما كنت تر�ئي �حًد� 
ي�شتحق  و�بييد�ع  هائمة  فكرة  كل  عند  طرًبا  ترّنحت  و�منا   ,

عند  وتاأففت   , �حلياة 
وزحييف  حييبييا  �دب  كييل 
و�لقفز  �النطالق  و�أبييى 
فييييييوق �لييي�يييشيييحييياب .

�ملجاملة  نفو�شنا  مّلت 
وميييّليييت ��ييشييتييعيير��ييس 
�لييي�يييشيييدييييق لييكييتيياب 
�ييشييديييقييه , فييمييثييل هييذه 
�ملييد�هيينيية ومييثييل هييذ� 

يفيد  ال  بال�ّشّم  �حياًنا  و�ملع�شول  �لعجول  �ال�شتعر��س 
في�شرئب  �الدبييي   " �لعطاء   " �شاحب  يخّدر  و�منييا   , �حييًد� 
. �دبه  من  كثري  يف  طعم  وال  معنى  ال  �جوف  �شمًو�  وي�شمو 

ال  �لتي  �ل�شجرة  ��شل  على  �لفاأ�س  ن�شع  �ن  �لوقت  حييان 
 ... �مللح  �لفاقد  عر  لل�شِّ نقول  �ن  �لوقت  وحان   , ثمًر�  تعطي 
و�لعقل  �لفكرية  �ملعدة  ويف�شد   " مائع   " �شيدي  يا  طعامك 
�الدب  ر�شدك ودع  �ىل  �شيدي وعد  يا  فارحمنا   , و�الح�شا�س 
. و��شفاف  و�جيير�ر  نع  ت�شّ من  ذقنا  ما  وكفانا  الأ�شحابه 
؟!! نييييييييي�يييييييييشيييييييييميييييييييع  �أتييييييييييييييييييييييير�نيييييييييييييييييييييييا 

لالإ�شالم   �لييعييد�ء  ظيياهييرة  �أن  �أمليييان  باحثون  يييرى 
ب�شكل  �الأملانية تت�شاعد  �لدولة  )�الإ�شالموفيبيا(  يف 
كبري يف �ملجتمع �الأمليياين, �الأميير �لييذي دفييع  بخرب�ء 
خطورة  من  �لتحذير  �إىل  �ال�شالمي  �ل�شاأن  يف  �أملييان  
هذه �لظاهرة. وقد �أ�شار ��شتطالع للر�أي �لعام �أجرته 
جامعة اليبزيغ, �إىل �ن �أكرث من 40 باملائة من �الأملان 
وتاأتي  �أملانيا.  �إىل  �مل�شلمن  دخييول  حظر  يييوؤيييدون 
هذه �لنتيجة كما جاء يف �ال�شتطالع ب�شبب  �لن�شبة 
علماً  �أملانيا,  �إىل  �مل�شلمن  �لالجئن  لهجرة  �لكبرية 
�مل�شلمن  �لالجئن  لو�شول  �ملعار�شن  ن�شبة  بيياأن 
.2009 �لعام  يف  باملائة   20 فقط  كانت   �أملانيا  �إىل 
�الأمر �لذي يدعو �إىل �لقلق �أن بحثاً �آخر ن�شر يف �شهر 
�أن �شتن باملائة من مو�طني  �أيار �ملا�شي, جاء فيه 
يف  لالإ�شالم  جمييال  "ال  مقولة:   على  و�فقو�  �أملانيا 
�ملت�شدد  �ليمن  �أن�شار  �أن  �إىل  �ال�شارة  مع  �أملانيا", 
كامل على دخول  لفر�س حظر  ميال  �أكرث  هم  �الأمليياين 
�أربعة  من  �أكييرث  فيها  يوجد  �لتي  الأملانيا,  �مل�شلمن 
عدد  �إجييمييايل  من  باملائة   خم�شة  �أي  م�شلم  مالين 
�أكرث  �ملا�شي  �لعام  �إليها  و�شل  �لتي  �لبالد,  �شكان 
على  وذلييك  �شوريا  من  معظمهم  مهاجر,  مليون  من 
�أوروبييييا.     �الح�شاء�ت  �لالجئن يف  �أزميية  خلفية 
�الأملانية تقول �ن عدد �شكان �أملانيا حالياً حو�يل 82 
مليون �شخ�س, منهم 16.5 مليون �أي 20.3 باملائة 
مليون   9.2 ميلك  هييوؤالء  ومن  مهاجرة,  �أ�شول  من 
�جلن�شية �الأملانية َو 7.3 مليون �أجانب. ومن جمموع 
ذوي �الأ�شول �ملهاجرة 96.6 يف �ملائة يعي�شون يف 
واليات كانت يف �أملانيا �لغربية �شابقاً, و3.4 باملائة 
فقط يف �لواليات �لتي كانت يف �أملانيا �ل�شرقية �شابقاً.                   
�أمين  �أملانيا  يف  للم�شلمن  �ملركزي  �ملجل�س  رئي�س 
جتاه  �لثقة"  عييدم  "خطاب  �أ�شماه  ما  �نتقد  مزيك 
�أجرتها معه  �أكد يف مقابلة  �أملانيا, حبث  �مل�شلمن يف 
�ملانيا  يف  �مل�شاجد  �إن  فونك"  "دويت�شالند  �إذ�عييية 
�ألفي م�شجد هي جزء من  �أكرث من  �لتي يبلغ عددها 
ال  �الإ�ييشييالم  و�أن  �مل�شكلة,  من  جييزء  ولي�شت  �حلييل 
�العتبار.  بعن  ياأخذها  و�إمنا  �لدميقر�طية  يرف�س 
�لعلوم  يف  �لباحثة  فوروتان  نايكا  �الأملانية  �لباحثة 
و�شفت  برلن  يف  هومبولت  بجامعة  �الجتماعية 

�خلييييييوف ميييين �أ�ييشييلييميية 
�أمليييانيييييييا بييغييري �ملييييربَّر, 
لها,  حما�شرة  يف  وقالت 
�لييالجييئيين  م�شكلة  �إن 
�ل�شكان  �إدر�ك  من  تاأخذ 
�شخمة  م�شاحة  �الأمليييان 
�أكييييرث ميين �ليييييالزم, و�ن 

�إق�شاء �مل�شلمن  يهدد جوهر �لدميقر�طية �الأملانية.
�الأوروبي"  �الإ�شالموفوبيا  "تقرير  يف   جيياء  وقييد 
ن�شره  �لييوثييائييق,  ميين  �شفحة  �شتمائة  ميين  ن  �ملييكييوَّ
�شد  �لعن�شرية  عن  مرة  الأول  خمت�شون  باحثون 
معهد  من  بتكليف  �أوروبييييية,  دوليية   25 يف  �مل�شلمن 
ار/ �أيَّ �شهر  تقدميه يف  SETA ومت  �لركي  �لبحث 

�أن  �إىل �لربملان �الأوروبييي يف بروك�شل,  مايو 2016 
يف  �لدميقر�طية  �أ�ش�س  يهدد  خطر  )�الإ�شالموفوبيا( 
�أوروبا. و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �لهجمات �شد �مل�شلمن 
منذ  �أوروبييا  زيادة ملحوظة يف  �شهدت  وموؤ�ش�شاتهم 
و�ملجتمع  �ل�شيا�شين  على  ويجب  �ملا�شي  �لعام 
�جلد. حممل  على  �لتطور  هييذ�  ييياأخييذو�  �أن  �ملييدين 
كانون  �شهر  من  �لفرة  �أن  �أملانية  معلومات  وذكرت 
عام   ل/�أكييتييوبيير  �الأوَّ ت�شرين  وحتى  �لثاين/يناير 
2015 �شهدت نحو ثمامنائة وخم�شن �عتد�ًء على 
ع�شر  ثالثة  فيها  ُجييرح  للم�شلمن  وم�شالح  مر�فق 
�أكرب  فيه  تعي�س  �لذي  �لبلد  فرن�شا,  يف  �أما  �شخ�شاً. 
لت  �أقلية �إ�شالمية من حيث �لعدد يف �أوروبا, فقد �شجَّ
فرن�شا"  يف  �الإ�شالموفوبيا  �شّد  ع  "�لتجمُّ منظمة 
�شات  و�ملوؤ�شَّ �مل�شاجد  على  �لهجمات  يف  �رتفاعاً 
يف  خم�شمائة  بلغت  بن�شبة  و�مل�شلمن  �الإ�شالمية 
 . �ملا�شي  �لعام   �الأوىل من  �أ�شهر  �ل�شتة  �ملائة خالل 
�أملانيا  يف  لال�شالم  �ملعادية  �لتطور�ت  لهذه  ونتيجة 
يق�شي  قيير�ر  �تخاذ  �الأملانية  �حلكومة  قيير�ر  تعتزم 
بت�شنيف جر�ئم �الإ�شالموفوبيا, وجر�ئم �لكر�هية ذ�ت 
�لدو�فع �ل�شيا�شية حتت م�شمى و�حد. وقد  و�شف 
بجامعة  و�لنز�عات"  �لعنف  �أبحاث  "معهد  رئي�س 
زيك,  �أندريا�س  �لربوفي�شور  �الأملانية,  "بيليفيلد" 
�لقر�ر �ملنتظر باأنه نهج �شحيح, م�شري�ً �إىل �أن �الأبحاث 
�أملانيا. يف  لالإ�شالموفوبيا  و��شعاً  �نت�شار�ً  تك�شف 

�لعائلة  و�أفيير�د  فيها  نخلد  مميزة  منا�شبة  �لعيد, 
ب�شرعة  مرت  فرة  عن  �أنف�شنا  ونحا�شب  لنتاأمل 
لنجتمع  �لعيد  يعود  �لزمن,  من  غفلة  يف  ونحن 
�شنابل  �لييقييلييوب  يف  ليييييزرع  وتيياآلييف  مبحبة  مييعيياً 
ي�شبح  �لعيد  يف  �شيء  كل  وتو��شل,  وفرح  حب 
�لفرح  ملالم�شة  بحاجة  ن�شعر  و�أرقييييى,  �أجييمييل 
م�شاعر  حاماًل  �لعيد  يعود  �الأمل,  عن  و�البتعاد 
�حلييب و�لييطيييييبيية, لييالأ�ييشييرة, لييالأهييل, لييالأقييارب, 
جمعاء. ولييلييبيي�ييشييرييية  و�مليييعيييارف  لييالأ�ييشييدقيياء 

لكن, يف �الآونة �الأخرية طر�أ تغري على �شلوكياتنا, 
عليه  تعودنا  عما  بعيدة  جديدة  �أمناطاً  ودخلت 
كانت  فقد  �شنو�ت,  مدى  على  مبمار�شته  وقمنا 
و�القيييارب  بيياالأهييل  مليئة  �لعيد  �أييييام  �لييبيييييوت 
�إال  و�الأ�شدقاء, فال يكاد يخرج فوج من �ملعيدين 
ودخل فوج �آخر, �أما �ليوم فالبيوت يف �لعيد باتت 
خالية من �شكانها, فمنهم من �شافر لق�شاء �إجازته 
خارج �لبلدة �أو خارج �لبالد, ومنهم من خرج �ىل 
�أح�شان �لطبيعة و�حلد�ئق �لعامة, ومنهم من جلاأ 
�ىل �لت�شوق و�ملتنزهات. كنا نعايد بع�شنا مبحبة 
�الآخر  �لبيت  �ىل  نذهب  ثم  �لبيت  ندخل  وفييرح, 
جمموعة  لن�شبح  �لبيت  �فر�د  �أحد  �إلينا  فين�شم 
�ملتو��شعة  باحللوى  ن�شتمتع  متحابة,  كبرية 
تعد  فلم  �ليوم  �أما  "نقلية".  �لبيت  ربة  �شنع  من 
�لزيار�ت كما كانت, فاأقرب �لنا�س ال ياأتي ليعايدك 
و�حلر�س  �الألييفيية  لديهم  تعد  مل  �جليييري�ن  حتى 
�أكرث  كانو�  �الأطفال  كذلك  بع�شهم.  معايدة  على 
�لباكر  �ل�شباح  يف  يجمعونها  �لتي  بالعيدية  فرًحا 
�لعيد,  �أيييام  طييو�ل  �ملفتوحة  �جلييري�ن  بيوت  من 
له  يدعو  �و  جاره,  �جلار  يرى  فبالكاد  �ليوم  �أما 
باخلري, وقد "تخاطر" ملعايدة جارك فر�ه م�شافر� 
جاره.  يعايد  �ن  قبل  �لبيت  خارج  �لعيد  لق�شاء 
�ليوم فتكره �لعيد من  �أما  كان �لعيد هادئا هنيئا, 
�الأبو�ب  كانت  �لر�شا�س,  و�أزيز  �ملفرقعات  كرثة 
وقد  �لطاولة,  على  معرو�شة  و�حللويات  م�شرعة 
جتد �جلار وقد يكون يف معايدة فتتناول �حللوى 
وتبارك ل�شاحب �لبيت, �أما �ليوم فاالأبو�ب مغلقة 

�لبيوت  و�أ�ييشييحيياب 
مكرثن  غييري  نيييييام 
فال  ور�شالته,  بالعيد 
�إيقاظهم  على  جتييروؤ 
ملعايدتهم, فقد ت�شمع 
مالحظات ال تروق لك 
باخللود  يرغب  الأنييه 
�لر�حة فتخت�شر,  �ىل 
وتييييييييييالزم بيييييييتيييك.  

يف  �ل�شلوكيات  لبع�س  تغيري�ت  مع  �أنا  �شخ�شيا, 
لتجاوز  �أحيانا �شرورة  �لتغيري  يكون  �لعيد, وقد 
تغيري�ت  �إدخال  يتطلب  ذلك  �أن  �إال  معن,  و�شع 
�ملجتمع,  د�خييل  �الأفييير�د  وقيم  ثقافة  يف  �أخيييرى 
حماولة  مثل  �جلديد  �لتغيري  مع  يتما�شى  حتى 
�ملثال  �شبيل  فعلى  جديدة,  وعيياد�ت  قيم  �إر�شاء 
�أمانع يف �خلروج من �ملنزل وق�شاء  ال �حل�شر ال 
�أو �الأ�شدقاء, ولكن  �و �الأقارب  �لعائلة  رحلة مع 
�الأقل  على  يومن  �نق�شاء  بعد  بذلك  �لقيام  ميكن 
وبعد  �الجتماعية,  �لو�جبات  وتاأدية  �لعيد  من 
ذلك ميكن �لتفكري باخلروج و�ل�شفر, الأن �البتعاد 
ُيبعد  �لنا�س  بن  �لتعارف  وقلة  �جلفاء  �ىل  يوؤدي 
دعونا  �لب�شر.  بني  بن  و�لتاآخي  و�ملحبة  �الألفة 
�لنفو�س  تت�شافح  كي  �الأوىل  �لعيد  �أيام  يف  جنتمع 
�ملقا�شد  من  هذ�  الأن  �الأيييادي,  مع  �إىل جنب  جنباً 
كافة  يف  �الأعييييياد  الأجلها  �شرعت  �لتي  �لعظيمة 
بن  �لتالحم  قيم  ونر�شخ  نت�شامح  دعونا  �الأديان, 
الأننا عندما  بيننا,  �لرو�بط  �ملجتمع ونوثق  �أفر�د 
ونعي�س  بال�شعادة  ن�شعر  �الآخرين  مع  نت�شامح 
حياة كلها طماأنينة, فالت�شامح ميد ج�شور �ملحبة 
�الإن�شانية  �لعالقات  ويوطد  و�لرحمة  و�الإخيياء 
ي�شلم  حيث  �الآخرين,  حمبة  ويك�شبنا  �حلميمة 
و�لقوي  �لفقري  على  و�لغني  �لكبري  على  �ل�شغري 
�ملو�تية  �لييفيير�ييشيية  هييي  وهيييا  �ليي�ييشييعيييييف,  عييلييى 
و�لبغ�شاء  و�ليييعيييد�وة  �خليي�ييشييوميية  منييحييو  كييي 
و�ل�شفح.  و�حِليييليييم  �ملييحييبيية  مييكييانييهييا  وليينيي�ييشييع 
كيييييييل عييييييييييام و�أنيييييييييتيييييييييم بييييييياأليييييييف خيييييري.

لت�شتيقظ  �لنائمة  �لع�شاق  عيون  �لفجر  يغازل  كما 
د�عبت  هكذ�  �ل�شم�س,  نييور  دفء  معه  م�شتقبلًة 
 ... عينيَّ بجمالها  �لز�هية  �لفتاة,  تلك  �بت�شامة 
تالطمت  و�ال�شتغر�ب  �حلرية  �أمييو�ج  �أن  الحظُت 
�أعرفها. كنت  لكني مل  ذكاًء,  �لهائج  يف بحر عينيها 
باالأناقة,  �مل�شيء  �جلمال  من  كوكًبا  ا,  يوميٍّ �أر�ها 
و�حليوّية,  و�حلياة  �حلياء  مبو�رد  �أنوثتها  ُيزّود 
ييا, كمرور  يًّ لكن رغييم كييل هييذ�, كييان مييرورهييا جييدِّ
جهة.  الأي  يلتفت  ال  ع�شكري,  ��شتعر�ٍس  يف  جنديٍّ 
ل�شبيل  عابرة  جمّرد  يل  بالن�شبة  �لفتاة,  هذه  كانت 
نظر�تي, �إىل �أن تعرّثت بي �بت�شامتها يف ذلك �ليوم, 
غري  عن  رمّبا  عملها,  ملكان  �ليومي  م�شارها  خالل 
ق�شد!... ومنذ �أن ملعت تلك �للحظة بوجهي, بد�أت 
�أطرب على �أنغام غٍد كنُت �أنتظره طوياًل, رمبا ت�شحبه 
تكون  رمبا  �شوبها,  من  �آتيٍة  هادئٍة,  حٍب  �إيقاعات 
�بت�شامتها هذه مولد ربيٍع حجب عني غمام �ل�شتاء. 
حتّديا  يد�ها,  غطيا  �للذ�ن  �ل�شوفّيان  �لِقّفاز�ن 
من  �ملييتييوّتييرًة  خطو�تها  ت�شارعت  �جلييو,  بييرودة 
مالحقة قّنا�س �لربد لها, فحاول �قتنا�س �لِقّفازين 
منزلها  �إىل  بيياأمييان  ت�شل  �أن  متّنت  طريقة,  بيياأي 
�شيلَتهم  �لذي  �حلطب,  موقد  �أمام  لتجل�س  �لّد�فئ, 
مل  �لييذي  �بت�شامتها  م�شَهد  لُيحَرَق  حييااًل,  بردها 
�لهام�شّية!! ذ�كرتها  �شا�شة  على  مييوجييوًد�  يُعد 

بني!!  ليتها �أجابتني ملن هذه �البت�شامة, ولكنها مل جُتِ
�أعايل  يف  بعيٍد  كنجٍم  غدت  حتى  بعيًد�,  م�شت  بل 
�ل�شماء, ال تطوله يد�ي, فقلت يف خفايا ذ�تي: "�إذ� 
�أنا, فيا ل�شعادتي,  كانت �بت�شامتها �لقمرية هذه يل 
لت ريح �ل�شتاء �لباردة �إىل نفحاٍت د�فئٍة. الأنها حوَّ
لري�شتي:  دو�تي  وهم�شت  �أي�ًشا,  لها  �أنا  �بت�شمت 

بي  �نييغييميي�ييشييي  "�أن 
فوق  و��شكبي  و�كتبي 
�أور�قيييييه, دميييوع حب 
و�يييشيييوق, و�نيي�ييشييجييي 
كلمات  �حليييروف,  ميين 
�بت�شامتها  لروؤية  تتوق 
مييين جيييدييييد, وميييا هي 
بع�شها,  �أو  ثييو�ٍن  �إال 

طرق  ب�شتى  حماولة  جتتهد,  ري�شتي  ووجدت  �إال 
جتيد  كي  �البت�شامة,  هييذه  �إىل  �لو�شول  �الإبيييد�ع 
�لتي  و�ملحبة,  �لييود  ب�شائر  �إليها  وتييزف  و�شفها, 
قلبي.  وملكت  وفييكييري  عقلي  على  ��ييشييتييحييوذت 
للمحب,  �ل�شاغل  �ل�شغل  �حلبيبة  ت�شبح  كما 
و�قعي  ميين  �مل�شتوحاة  كلماتي  �أ�شبحت  هكذ� 
يياغييل الأفييييكيييياري �لييتييي  ييغييل �ليي�ييشّ �حليييييامل, �ليي�ييشُّ
خاطرتي,  لييتييخييِدم  خيييييايل,  يف  جيييذاًل  تيير�كيي�ييشييت 
لئال  �أور�قييييي,  بيا�س  فييوق  بلطٍف,  منقتها  لذلك 
هييبيياًء... فتبعرثها  �لييزميين  زو�بيييع  بها  تع�شف 

�أن �لهالل يبت�شم للع�شاق مرة كل �شهر...  يزعمون 
�أما �بت�شامتها فقد خ�شفها �لزمن, متنيت لو �أ�شتطيع 
َمييَددُت  بها...  يجمعني  و�حييٍد,  غٍد  جنم  �ختطاف 
وغمرت  بلظاها,  �لنجوم  فل�َشَعتها  �لو�همة,  يدي 
�البت�شامة  هذه  طائر  لروؤية  تتوق   , عينيَّ �لّدموع 
جمّدًد�, كي �أ�شعه يف ع�س لهفتي, و�شاألتني عيناي 
عنها,  رغًما  ذرَفتها  �لتي  �لييَعييرَب�ت  هييذه  ُكنِه  عن 
من  �أمٍل  دموع  رمبا  �لفرحة,  دموع  "رمبا  لها:  قلت 
نزيفها,  يتوقف  وليين  �حل�شرة...  �أ�ييشييو�ك  جيير�ح 
�البت�شامة,  تلك  عنان  �أطلقت  ملن  �أدرك  �شاعة  �إال 
�أدري... ليتني  ل�شو�ي؟  كانت  �أم  يل؟  كانت  هل 

ل�����م��ن ه�����ذه االب��تِ��س��ام�����ة؟!!
ب���ق���ل���م: م�������ارون س���ام���ي ع�����ّزام

ظاهرة اإلساموفيبيا والخوف من أسلمة أملانيا
برلني م��ن  يكتب  ح���ازم  أح��م��د  اإلع��ام��ي 

ع���اد ال��ع��ي��د.... ف��أي��ن امل��ع��ي��دون؟!
ب�����ق�����ل�����م: ح���������امت ح����س����ون

ش����������������ع����������������راء آخِ���������������������������ر ال��������������زَّم��������������ن
زه����������ي����������ر دع������ي������م  
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6 نصائح للحفاظ على صحتك يف عيد األضحى

وتنتهي  بق�شرها  تتميز  �الأ�شحى  عيد  فرة  �إن 
�شريعاً ويعود �لو�شع ملا كان عليه لذ� ال تخ�شري 
لتعودي  �شتعانن  الأنك  �لفرة  هذه  يف  ر�شاقتك 
تكرث  �الأعييييييياد  فيييرة  يف  ومييعييروف  لطبيعتك, 
�ل�شيافة  عليها  يرتب  وما  �لعائلية  �لزيار�ت 
و�ملو�ئد  و�لع�شائر  �حللويات  عليها  يطغى  �لتي 

بزيادة  كفيل  وهذ�   , بالدهون  و�مل�شبعة  �لغنية 
�شيدتي  لك  وجدنا  ولكننا  كبري,  ب�شكل  وزنييك 
�ملحافظة  على  ت�شاعدك  �لتي  �لن�شائح  بع�س 
على ر�شاقتتك يف تلك �لفرة, ومن هذه �لن�شائح:
�لطعام. يف  �الإ�ييشيير�ف  عييزيييزتييي  جتنبي   1-

ميييييو�عيييييييييييدك  عيييييليييييى  حيييييافيييييظيييييي   2-
�ليييييطيييييعيييييام. تييييييينييييييياول  يف  �ملييييييييحييييييييددة 
لتحرقي  �ملييفيي�ييشييليية  ريييا�ييشييتييك  مييار�ييشييي   3-
ميييا تييير�كيييم يف جيي�ييشييمييك مييين �ييشييحييوم وهييييون.
بييييداًل  �ملييييييياء  ميييين  �ليييكيييثيييري  ��يييشيييربيييي   4-
ميييين �ليييعييينيييا�يييشييير �ليييغييينييييييية بيياليي�ييشييكييريييات.
-5 ال تلبي دعوة للطعام و�نت جائعة بل حافظي 
�أي�شاً. وحجمها  طعامك  مو�عيد  �نتظام  على 

ق�شرية  �لييفييرة  هيييذه  �أن  جيييييدً�  تييذكييري   6-
جيييييدً� و�ييشييتييعييودييين مليييا كيينييت عييليييييه لييييذ� ال 
. ييييومييين  ظيييييرف  يف  ر�يييشييياقيييتيييك  تيييخييي�يييشيييري 

ي�شرُّ كثري من مر�شى �ل�شكري على �أد�ء فري�شة 
ل�شمان  �ل�شعبة.  �ل�شحية  �أو�شاعهم  �حلج رغم 
نت"  "�شيدتي  لهم  يقدم  �ملر�شى,  هوؤالء  �شالمة 
�شاأنها  من  �لتي  �ل�شرورية  �الإر�ييشيياد�ت  بع�س 
ب�شهولة: �ل�شعائر  �أد�ء  متابعة  على  �مل�شاعدة 

يف  �ل�شكر  مل�شتوى  �مل�شتمرة  �ملتابعة   .1
ل�شكر  �ملييقييبييول  �مليي�ييشييتييوى  �أنَّ  عييلييميياً  �ليييييدم, 
د�ييشييلييييير. مييلييجييم/   70-140 هيييو  �ليييييدم 

�لغذ�ئية  �لوجبات  تناول  على  �حلر�س   .2
�ل�شحية �ملحتوية على جميع �لعنا�شر �لغذ�ئية 

�ليومية  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  وتوزيع  �لرئي�شية, 
خفيفتن.  ووجبتن  رئي�شية  وجبات  ثالث  على 
�ييشيييييعييجييبييك �رتيييييفييييياع حيييييييير�رة �جلييي�يييشيييم: 
�ل�شريعة �لييوقييائييييية  و�لييتييد�بييري  �مليي�ييشييبييبييات 
ي�شتلزم  �حلييج  يف  �ملنا�شك  �أد�ء  �أنَّ  مبييا   .3
مرهقاً  يعدُّ  �لذي  �الأميير  طويلة,  مل�شافات  �مل�شي 
�العتناء  يييجييب  ليييذ�  �ليي�ييشييكييري,  ملييرييي�ييس  جيييدً� 
ومر�قبة  نظافتهما,  على  و�حلر�س  بالقدمن, 
�إرتيييد�ء  يجب  كما  عليهما.  تييطيير�أ  تييغييري�ت  �أي 
�لطبيب  جو�رب وحذ�ء جلدي مريح, ومر�جعة 
طييارئ. تيييورم  �أو  الإ�ييشييابيية  تعر�شهما  حييال  يف 
�حلجاج,  جلميع  هاماً  كان  و�إن  �ملاء  �شرب   .4
للوقاية  �ل�شكري  ملر�شى  �أهمية  �أكييرث  �أنييه  غري 
�خلييطييرية. �ل�شحية  وتييبييعيياتييه  �جلييفيياف  ميين 
درجة  يف  �إرتفاع  �أي  �جلّد  حممل  على  �الأخذ   .5
حر�رة �جل�شم �أو �الإ�شهال مع كرثة �لتبول, فهي 
�أعر��س توؤثر على ن�شبة �ل�شكر وتوؤدي �إىل �إرتفاعه, 
حدوثها. فييور  �لطبيب  مر�جعة  من  بد  ال  لذلك 
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ثمرة �لليمون �شحية للغاية, ولها فو�ئد عديدة, فهي 
تقاوم �اللتهاب وت�شاعد على �له�شم وتخفيف �لوزن.
منها: فيييو�ئيييد   10 �لييليييييمييون  مليييياء  وييييعيييرف 
�ليييهييي�يييشيييم ويييييحيييي�ييييشيييين  يييييييعييييييزز   -  1

�لو�شائل  و�أ�شهل  �أف�شل  من  �لليمون  ماء  تناول 
لتح�شن �جلهاز �له�شمي, حيث ت�شاعد �الأحما�س 
من  وتييعييزز  �لييربوتيين  ه�شم  على  �ملييعييدة  فيه 
يح�شن  بييدوره  و�لييذي  �لكبد,  يف  �ل�شفر�ء  �إنتاج 
��شطر�بات  ت�شكل  ومييينييع  �لييدهييون  ه�شم  ميين 
�لييهيي�ييشييمييي مبييا يف ذليييك �الإميي�ييشيياك. يف �جلييهيياز 
�مليييينيييياعييييي �جليييييييهييييييياز  يييييييقييييييوي   -  2
ع�شري �لليمون م�شاد للجر�ثيم وم�شاد لاللتهابات, 
وذلك ب�شبب غناه بفيتامن )C( �مل�شاد لالأك�شدة, 
�ملناعي. �جلييهيياز  وتقوية  بتعزيز  يقوم  حيث 
وييييقييي�يييشيييي عيييليييى �ليييبيييكيييتيييريييييا �مليييتيييو�جيييدة 
مييعييه. �أثييييينييييياء خيييليييطيييه  �ملييييلييييوث  �ملييييييياء  يف 
�لييييييكييييييلييييييى تييييييينيييييييظيييييييييييييييف   -  3
ييييحيييتيييوي �ليييليييييييميييون عيييليييى �أكييييييرب كييمييييية من 
�ليي�ييشييييير�ت بيياملييقييارنيية ميييع بيياقييي �لييفييو�كييه, 
ومتنع  �لكلى  يف  �حل�شى  بيياإذ�بيية  تقوم  و�لييتييي 
يف نييفيي�ييس �ليييوقيييت مييين تيي�ييشييكييل �حلييي�يييشيييو�ت.
�ملييييييفييييييا�ييييييشييييييل حييييييييميييييييياييييييييية   -  4

�لتي  �لكلى  ح�شى  بتفكيك  �ليي�ييشييييير�ت  تييقييوم 
تتكون  �لتي  و�حل�شى  �لكال�شيوم  على  حتييوي 

�لتي  �ليييييييورييييك  حييميي�ييس  بيييليييور�ت  مييين 
�ملفا�شل  يف  �أي�شا  عليها  �لعثور  ميكن 
بالنقر�س. �الإ�ييشييابيية  �إىل  تييييوؤدي  �لييتييي 
�لييييييييييييهييييييييييييدرجيييييييييييية  -  5
ج�شم  بييهييدرجيية  �لليمون  ع�شري  يييقييوم 
�الإن�شان, ويعني �إمد�ده بال�شو�ئل �ملهمة له 
ويف نف�س �لوقت بعنا�شر �أخرى مهمة جدً�.
�لييي�يييشيييميييوم عييييلييييى  ييييقييي�يييشيييي   -  6

يييعييمييل ميييياء �لييليييييمييون كيييميييدر لييلييبييول, 
�لز�ئدة  �ملياه  �إفيير�ز  من  ي�شرع  وبالتايل 
و�ملييلييوثييات و�ليي�ييشييمييوم ميين �جليي�ييشييم عن 
يوم. كل  �أي�شاً  �شربه  ين�شح  لذلك  �لبول,  طريق 
�ليييي�ييييشيييييييييخييييوخيييية يييييييكييييييافييييييح   -  7

�لليمون مع �ملاء يف  ��شتخد�م خليط ع�شري  ميكن 
وي�شد  �لبكترييا  يحارب  الأنه  بالب�شرة,  �لعناية 
�جلذور  �شد  �خلاليا  ويحمي  �ل�شامة,  �الأن�شجة 
�حلرة, وبالتايل مبثابة من�شط ملكافحة �ل�شيخوخة.
�مليييخييياطييييييية لييييالأغيييي�ييييشييييييييية  ميييفيييييييد   –  8
�ملييعييدة,  قييرحيية  عيييالج  �لييليييييمييون  لع�شري  ميييكيين 
�ملعدة. يف  �ملخاطي  �لغ�شاء  جتييديييد  وبييالييتييايل 
�لييييييييييييييييييوزن ييييييييخيييييييفييييييي�يييييييس   -  9

للجهاز  ومعزز  للبول  كمدر  تاأثريه  على  وبناء 
ي�شاعد  �ل�شموم  �إز�لييية  يف  وم�شاعد  �له�شمي 
بييطييريييقيية غيييري مييبييا�ييشييرة يف تييخييفيييييف �لييييوزن. 
تخفيف  يف  �أكييرب  ب�شكل  �لليمونة  من  لال�شتفادة 
بعد  �لييليييييمييون  قيي�ييشييرة  بييتيينيياول  ين�شح  �لييييوزن 
هييذه  بييالييبييوليييييفييييينييول,  لييغيينيياهييا  طييبييعيياً  غ�شلها 
بدورها  �لتي  �جلينات  تن�شط  �لبوليفينوالت 
ب�شكل  �لتخ�شي�س  لذلك يعمل  �لدهون.  تعزز حرق 
يومي. كغذ�ء  �لفاكهة  هييذه  دمييج  مت  �إذ�  �أف�شل 
هييييييام غيييييييييذ�ئيييييييييي  نييييييييظييييييييام   -  10
و�ملغني�شيوم,  بالبوتا�شيوم,  ن�شبيا  غني  فهو 
وييييحيييتيييوي عيييليييى كيييميييييييات ميينييخييفيي�ييشيية ميين 
�الأحييمييا�ييس. تنتج  �لييتييي  �الأمييييينييييية  �الأحييمييا�ييس 

تجعلك  مقنعة  أس��ب��اب   10
ت����ش����رب م������اء ال��ل��ي��م��ون

بن  ر�بييط  وجييود  �إىل  حديث  طبي  تقرير  �أ�ييشييار 
�أطباء  و�أكد  �الإن�شان,  عن  وجفاف  �لقر�ءة  بطء 
على  �لييقييدرة  يف  �شلبا  يوؤثر  �جلفاف  �أن  �لعيون 
�لب�شر. �شليم  �ل�شخ�س  كييان  لييو  حتى  �لييقيير�ءة 
�الأ�شخا�س  �أن  �لعهد  �حلديث  �لتقرير  و�أو�ييشييح 
�لذين يعانون من جفاف �لعن يقروؤون ب�شكل �أبطاأ 
بالرغم من حدة �أب�شارهم. وي�شيف �مل�شرفون على 
هذ� �لبحث �إنه رمبا �أ�شبحت �شرعة �لقر�ءة و�شيلة 

لقيا�س �الإعاقة �لوظيفية �لتي ي�شببها جفاف �لعن.
يف  �ملييديييرة  �أكييبيييييك  كيه  �إييي�ييشيين  �لطبيبة  وقييالييت 
بوالية  ويلمر  معهد  يف  �لعيون  �أمر��س  م�شت�شفى 
حدة  �أن  ميين  �لييرغييم  "على  �الأمريكية:  ماريالند 
�ملر�شى  لدى  �لقر�ءة  مدة  �أن  �إال  جيدة,  �الإب�شار 
�مل�شابن بجفاف �لعن خالل �ختبار �لقر�ءة بلغت 
�أبطاأ منها  �أن �لقر�ءة متت  30 دقيقة, وهذ� يعني 
يف �ملعدل �لطبيعي �شو�ء �أكان هذ� جهر� �أو �شمتا".

وقالت كيه لرويرز هيلث عرب بريدها �اللكروين : 
"يتم �ال�شتخفاف بجفاف �لعن وعدم عالجه مع �أنه 
ي�شبب عدم ر�حة ويوؤثر على �لروؤية وحتديد� خالل 
قيادة �ل�شيار�ت و�لعمل �أمام �لكمبيوتر و�لقر�ءة". 
كييمييا �أكيييد �لييدكييتييور نيييييكييوال�ييس فييولييب ميين كلية 
�شيكاغو  يف  و�يييشيييت  نيييييورث  بييجييامييعيية  �ليييطيييب 
يييوؤثيير على  �لييعيين  �أن جييفيياف  رويييييرز  لييوكيياليية 
عييادة. �خلم�شن  �شن  فييوق  �لبالغن  ثلث  نحو 

جفاف العني قد يعيق القراءة

قامت جامعة ميت�شغان �الأمريكية بدر��شة �الأطعمة 
�الدمييان  �أ�شكال  ميين  �شكال  تناولها  ي�شبح  �لتي 
�لدماغ.  يف  �ملكافاأة  مبر�كز  مبا�شرة  ترتبط  ,�لتي 
�ل�شيطرة  "فقد�ن  باأنه حالة  �الإدمان  ويو�شف هذ� 
�لرغبة  �لقدرة على خف�س  �ال�شتهالك, وعدم  على 
�الأمريكية  �لدر��شة  هذه  ومتكنت  بذلك",  �لقيام  يف 
باالعتماد  لالإدمان  �مل�شببة  �الأطعمة  حتديد  من 
�أ�شخا�س.  504 فيها  �شارك  جتييارب  عييدة  على 

�لدر��شة  يف  �مل�شاركن  من  �لباحثون  طلب  فقد 
�الإجابة عن �أ�شئلة ب�شاأن �مل�شاكل �لتي يو�جهونها 
كميات  كتناول  �لطعام,  ميين  حمييددة  �أنيييو�ع  مييع 
عن  �لييتييوقييف  على  �لييقييدرة  عييدم  �أو  منها,  �أكيييرث 
�الأطعمة   تلك  تقييم  منهم  طلب  كما  تناولها, 
1 و7 عييالمييات. بيين  وفيييق مييقيييييا�ييس حميييدد مييا 

وت�شمنت �لدر��شة 35 نوعا من �الأطعمة �لتي حتوي 
و�لتي  و�ل�شكريات,  �لدهون  من  عالية  م�شتويات 

تناولها. �إدمان  ب�شلوكيات  غريها  من  �أكرث  ترتبط 
�مل�شببة  �الأطييعييميية  قييائييميية  �لييبيييييتييز�  وتيي�ييشييدرت 
تلتها  �لثاين  �ملركز  يف  �ل�شوكوالتة  �أتت  ثم  لالإدمان 
و�لبطاطا  فاملثلجات  �لكوكيز  ثم  �لبطاطا  رقائق 
�جلبنة. و�أخييري�  فاحللوى  �لربغر   يليها  �ملقلية 
�لع�شرة  �الأطييعييميية  �أن  �إىل  �لييدر��ييشيية  و�أ�ييشييارت 
ن�شبا  جييميييييعييهييا  تييتيي�ييشييميين  بييالييقييائييميية  �الأوىل 
عيييالييييييية ميييين �لييييدهييييون و�ليييكيييربيييوهيييييييدر�ت.
ت�شنف  �لتي  نوعها  من  �الأوىل  �لدر��شة  هذه  وتعد 
�أن  ميكن  �لتي  �الإدمييييان  لييدرجيية  وفقا  �الأطييعييميية 
حتديد  �إن  �لدر��شة  على  �لقائمون  وقال  ت�شببه. 
�أوىل  يييكييون  �أن  ميكن  الأنيييه  مهم  �الأطييعييميية  هييذه 
�لناجتة  و�الأمر��س  �ل�شمنة  من  �لتخل�س  خطو�ت 
�ملييو�د  �لعلماء  ر�ييشييد  نف�شه  �لييوقييت  ويف  عنها. 
�الأرز  �الإدمان عليها وهي  �الأقل من حيث  �لغذ�ئية 
و�خليار. و�جليييزر  و�لبقوليات  و�لتفاح  �لبني 

الخرباء يكشفون األطعمة املسببة لإلدمان!





نتقدم بأسمى وأجمل آيات المحبة والتقدير  
النابعة من اعماق القلب الى األخ 

بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لبلدية شفاعمرو 
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للنجمن  مقربن  كانو�  �لذين  من  كثريين  �أن  رغم 
�لر�حلن �شعاد ح�شني وعبد �حلليم حافظ نفو� من 

لكن  و�لعندليب,  �ل�شندريلال  زو�ج  عن  ترد  ما  قبل 
�الأوىل  مفاجاأتن,  فجرت   �شعاد  �شقيقة  جاجنجاه 
ح�شني  �شعاد  �لفنانة  زو�ج  وثيقة  عر�شت  عنما 
عندما  و�لثانية  حافظ,  �حلليم  عبد  �لعندليب  من 
�ل�شورية. �جلن�شية  حتمل  كانت  �شعاد  �أن  ك�شفت 

بييربنييامييج  وقييييالييييت جيييياجنيييياه, يف حييييو�رهييييا 
�إنها  »درمي«,  قيينيياة  عييلييى  ميي�ييشيياء«  »�لييعييا�ييشييرة 
�هتمت  ولكنها  �لوثيقة,  بتلك  �إطييالقيياً  تهتم  مل 
�نتحرت. �إنييهييا  عنها  قيل  �لتي  �شقيقتها  بييدميياء 
�شورية  ح�شني  �شعاد  �شقيقتها  �أن  �إىل  و�أ�ييشييارت 
ظهر  مييا  وهيييذ�  �ييشييوري,  و�لييدهييا  الأن  �جلن�شية 
يف وثيييييقيية زو�جيييهيييا ميين �لييعيينييدليييييب, و�لييتييي مل 
�مل�شرية. �جلن�شية  على  ح�شلت  وقتها  تكن 
 وظهر بالعقد �ل�شاهد �الأول كان �لفنان �لكبري يو�شف 
وهبي, ويو�شف �حلكيم, وعقد قر�نهما �شيخ �الأزهر.

شقيقة سعاد حسني تكشف وثيقة زواج 
بيييعيييد جنييييياح �غيينييتيييييهييا �جليييييدييييييدة, �إتيييهيييم السندريلا من العندليب عبد الحليم حافظ

�للبنانية  �ليينييجييميية  �ييشييالح  حمييمييود  �ليي�ييشيياعيير 
�ألييييي�ييشييا بيي�ييشييرقيية فييكييرة �أغيينييييية مييين �أغييانيييييه.
قال  قا�شياً  “فاي�شبوك” تعليقاً  على  �ل�شاعر  كتب 
جمال  ملكة  وهبي  بهيفاء  تتحر�س  “�لي�شا  فيه: 
�لكون وتدعي �نها ملكة �الح�شا�س”, يف �إ�شارة منه 
�الح�شا�س”  “ملكة  �غنية  بن  �لكبري  �لت�شابه  �ىل 
�لكون”. جمال  “ملكة  هيفاء  �أغنية  مع  �جلديدة 

اللي�شا  حديثه  وموجهاً  �الغنيتن  بن�شر  وتابع 
ماتو�,  �خت�شو�  �للي  عينك,  عيني  “�شرقة  فقال: 
�لكون  جييمييال  ملكة  وهييبييي  لهيفا  غنوتي  نف�س 
و�أ�ييشيياف:  �لكتابة”,  و�آلييييية  �ليي�ييشييييياق  ونييفيي�ييس 
وما  ن�شاز  كلها  �لي�شا  �ن  عيييارف  كنت  “�أنا 
بت�شمع�س”. مييا  �نها  كمان  و�ت�شح  بتغني�س, 

تفاعل �جلمهور ب�شكل و��شع مع هذ� �التهام �لذي 
و�شع �لي�شا يف موقع حمرج, و�نهالت عليه �لردود 
�ملف�شلة. جنمتهم  عن  د�فعو�  �لذين  ع�شاقها  من 

!!! ب��ال��س��رق��ة  متهمة  إل��ي��س��ا 

�أثارت �لفنانة �للبنانية مايا دياب, غ�شب 
جمهورها ب�شبب ��شتعد�دها لغناء يف ملهى 
بريوت. يف  جن�شًيا  باملثلين  خا�س  ليلي 
�شفحتها  عيييرب  �أعييليينييت  ديييييياب,  مييايييا 
ب�شورة  بوك«,  »في�س  مبوقع  �ل�شخ�شية 
غ�شب  �إعييالن  و�أثيييار  حفلها  عن  لييالإعييالن 
جمهورها ب�شبب قبولها �إحياء هذ� �حلفل 
�ملثلين. فيه  يردد  مكان  باأنه  علمه  رغم 

خا�شية  �أوقييفييت  ديييياب,  مييايييا  �أن  يييذكيير 
�لييتييعييليييييق عييلييى �ييشييورهييا وذلييييك بعد 
بع�س  من  تلقتها  �لتي  �لقا�شية  �لتعليقات 
�جلريئة. �ييشييورهييا  ب�شبب  متابعيها, 

املثليني ت���دع���م  دي�����اب  م���اي���ا 

جنييييييييح �ليييينييييجييييم 
�ملييي�يييشيييري خييالييد 
�حل�شول  يف  �شليم 
“�أ�شيك”  لقب  على 
للعام  م�شر  يف  فنان 
خالل  وذلك   2016
عا�شمة  مييهييرجييان 
�لعربية. �ملييو�ييشيية 
�ىل  �شليم  وحيي�ييشيير 
متاأنًقا  �ملييهييرجييان 
ببدلة كحلية مميزة, 
جمهوره  و�يييشيييارك 
“في�شبوك”  عييلييى 
ميين �حلفل  �ييشييوره 
وعلق قائالً: “�شكر� 
عا�شمة  ملييهييرجييان 
�ملو�شة �لعربية على 
لقب �أ�شيك مطرب”.
�شمن  �ييشييليييييم  مييييي  �الردنييييييييييية  �ليييفييينيييانييية  تيييكيييرمي  ومت  كيييميييا 
�ليييفييينيييي. �لييييو�ييييشييييط  �الأكيييييييييرث »�ييييشييييييييياكيييية« يف  �لييينيييجيييميييات 
حيث  تكرميها,  حفل  بها  ح�شرت  �أنيقة  باإطاللة  �الأنظار  خطفت  مي 

كحلي  بف�شتان  تاألقت 
�أبرز  مميز  ت�شميم  ذي 
ر�شاقة قو�مها, و�أ�شدلت 
�يييشيييعيييرهيييا بييطييريييقيية 
من  مزيد  عليها  �أ�شفت 
�جليياذبييييية و�الأنييوثيية.

كرمت  �ملهرجان  �إد�رة 
ف�شايل,  ميينيية  �أييي�ييشيياً 
رجييييييياء �جلييييييييد�وي, 
�شايل  �لبحريي,  د�ليا 
�أمينة  عييبييد�ليي�ييشييالم, 
منح  مت  كما  �شلباية, 
وزيرة �لهجرة و�شئون 
�مليي�ييشييرييين بيياخلييارح 
لقب  ميييكيييرم  نييبيييييليية 
�شياكة  �الأكرث  �لوزيرة 
.2016 لعام  م�شر  يف 

�ملييهييرجييان  �أن  يييذكيير 
ُييييييييقيييييييام بييييرعيييياييييية 

�حتييياد �الإعييالميييييات �لييعييرب ويييقييدم يف �فييتييتيياحييه �أ�ييشييهيير عرو�س 
�الأزيييييييياء مليي�ييشييمييميين مييين ميي�ييشيير وخمييتييلييف �لييييييدول �لييعييربييييية.

2016 للعام  أناقة  االكثر  سليم  وم��ي  سليم  خالد 

جديدة  �شور�  وهبي  هيفا  �لنجمة  ن�شرت 
بها. قييامييت  ت�شوير  جل�شة  �أحييييدث  ميين 

وجمالها  �نيياقييتييهييا  بييكييامييل  هيفا  وظييهييرت 
ر�ئييع. وليييوك  �شيفية  بيياألييو�ن  كييالييعييادة 

الطييالق  هيفا  ت�شتعد  �آخييير  �شعيد  على 
�نتظاره  طييال  و�ليييذي  �جلييديييد  �لبومها 
ناجحتن  �غيينيييييتيين  �طييلييقييت  �ن  بييعييد 
ميييا جتيييي نييرقيي�ييس و�هييي�يييشيييم خييربييية.

ه���ي���ف���اء وه���ب���ي ت���ش���ع ج���م���ااًل 
جديدة ت��ص��وي��ر  بجلسة  وأن��وث��ة 



بإحترام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 
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�فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :
 2- �ل�شمالية   �أمييريكييا  يف  جبلية  �شل�شلة  و�أعييلييى  �أطيييول   1-
وبيتي  ميينييزيل  ي�شري–   3- هييييروب    – هيينييدو�ييشييي  هيينييدي  �ليييه 
�أمييييييييريكييييييييييييييييية  واليييييييييييييييييييية   – عيييييييييياجييييييييييز   4-  
�لكتاب   �شفحات  يفّت�س   – مطر  ذو  �أو�ييشييحيياب  �لييربد  حييب   5-  
مدينة   – �ل�شنة  �شهور  ميين   7- ر�هييبيية    – خفيف  جييرح   6-
فخار   – �ملنازل  من  ُيْكن�س  ما   – �ملغول  من  قبائل   8- فرن�شية  
عييربييييية دوليييييييية   – ومييييلييييتييييوييييياً  مييينيييحيييرفييياً  جيييعيييليييه   9-  
ر�حييييييييليييييييية مييييييي�يييييييشيييييييريييييييية  مميييييييثيييييييلييييييية   10-

عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييودي :
�الأليييو�ن  ميين   2- �الأيييوبييي   �لييدييين  �شالح  �أخييت  �ل�شاحبة   1-
�لثالثن  بيين  عييمييره  كييان  ميين   3- �لييفيير�ييس   عند  �ليينييور  �لييه   –
�شر�ب   – بحر   4- نف�شه   و�أهيييو�ء  ميوله   – تقريباً  و�خلم�شن 
�شهرية   �أمريكية  مغنية   5- هدم    – و�حلام�س  �حللو  بن  طعمه 
�خناتون  زوجة   7- للزينة  ي�شتعمل  نبات   – ن�شب  حرف   6-
�ل�شموم  يدفع  دو�ء   8- ملكي    – �لر�ئع  جمالها  خلّدت  متاثيل  لها 
ربط   – �لبيت  ندخل   – مت�شل  �شمري  خفيف-9  نزق  رجل   –
�لكفن ملء  قليلة  كمية   – �الأندل�س  مو�شيقيي  �أكييرب   10- و�شّد  

ت�����س�����ال�����ي

جوز�ء

�ال�ييشييد

�لييثييور

�ل�شرطان

�لعذر�ء

�حلمل

�لقو�س

ن � مليز �

�لعقرب

�جليييدي
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تييييييوؤثيييييير يف  �لييي�يييشيييخييي�يييشييييييية  �أميييييييييييييورك  تيييييييدع  ال  مييييهيييينييييييييياً: 
�أد�ئيييييييييييييك, رّكييييييييز عييييلييييى �ليييينييييجيييياح �لييييييييذي تيييطيييميييح �إليييييييييه. 
عيييياطييييفييييييييياً: متييييييّر عيييالقيييتيييك بييياحليييبيييييييب بييييالييييفييييتييييور, �إ�ييييشييييِف 
�ليييقيييطيييييييعييية.  �إىل  تييي�يييشيييل  �أن  خييي�يييشييييييية  عيييليييييييهيييا  �الإثييييييييييييارة 
�جييييتييييميييياعييييييييياً: ييييي�ييييشييييلييييَك خييييييرب ميييييين �ييييشييييديييييق ميييقيييييييم يف 
�خلييييييييييارج يييييفييييرحييييك ويييييعيييييييييد �إليييييييييييك ذكييييييريييييييات جييميييييليية. 
رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 7

مييييهيييينييييييييياً: تييي�يييشيييعييير بيييياليييينيييي�ييييشيييياط و�حليييييييييييويييييية مييا 
يييي�يييشييياعيييدك عيييليييى �إنييييهيييياء عييمييلييك بيي�ييشييرعيية و�ييشييهييوليية. 
بييي�يييشييياأن  قييييييير�ر  �تيييييخييييياذ  يف  تيييتييي�يييشيييرع  ال  عيييياطييييفييييييييياً: 
عييييالقييييتييييك بييياحليييبيييييييب قييييييد تييييينيييييدم عيييليييييييه الحيييييقييييياً. 
�جييتييميياعييييياً: تيينييعييم بييياليييهيييدوء و�ليييير�حيييية �ليينييفيي�ييشييييية بعد 
متيي�ييشييييية بييعيي�ييس �لييييوقييييت مبييييفييييردك يف ميييكيييان هيييييادئ.
4 �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم   

�لييييييذي �ييشييتييحييقييقييه بعد  لييليينييجيياح  ميييهييينييييييياً: ��يييشيييتيييعيييّد 
ميييهييياميييك.  �أد�ء  يف  و�ليييييتيييييفييييياين  �لييييكييييبييييري  �جلييييهييييد 
عيييين �حليييبيييييييب, من  �الأ�يييييشييييير�ر  تيييخيييِف  عييياطيييفييييييياً: ال 
عيينييك.  وييييبيييعيييده  بييييك  ثييقييتييه  ييييفيييقيييده  �أن  ذليييييك  �ييييشيييياأن 
�جييتييميياعيييييييييييييييييييياً: تييينييياقييي�يييس مييييع �ليييعيييائيييلييية ميي�ييشيياأليية 
منها.  �ليييدعيييم  وتييلييقييى  �ييشيينييو�ت  ميينييذ  عييالييقيية  �شخ�شية 
رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 8

ميييهييينييييييياً: �حليييييظ حييليييييفييك, فيييييرة ميينييا�ييشييبيية لييلييقيييييام 
بييياال�يييشيييتيييثيييميييار�ت و�ييييشيييير�ء �الأ�يييشيييهيييم و�لييييعييييقييييار�ت. 
عييياطيييفييييييياً: يييييحيييياول �لييي�يييشيييرييييك �إقيييينيييياعييييك بييييييياأن مييا 
تييفييعييلييه غييييري �ييشييحيييييح وليييكييينيييك ال تيييو�فيييقيييه �لييييييير�أي. 
�جيييتيييمييياعييييييياً: �ييشييخيي�ييشيييييتييك �مليييميييييييزة و�يييشييير�حيييتيييك 
بييرفييقييتييك. �ال�ييشييتييمييتيياع  �إىل  بيييك  �ملييحيييييطيين  تيييدفيييعيييان 
رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 9

�إيجابية  نييتييائييجييه  تييكييون  عييمييل  �جييتييميياع  تييير�أ�يييس  مييهيينييييياً: 
ومييير�يييشييييييية ويييييزيييييد ميييين �ييشييعييبيييييتييك بيييين �لييييزمييييالء. 
عيياطييفيييييييييييييييييييياً: تيييعيييتيييزم قييي�يييشييياء وقيييييت مييييع �حلييبيييييب 
�مليييديييينييية.  بييييعيييييييييدً� عييييين �يييشيييجييية  مييييكييييان هييييييييادئ  يف 
�جيييتيييمييياعييييييياً: ال تيييقيييّليييل ميييين �حييييييير�م �لييييغييييري, يييزعييج 
كييييييييربييييييييياوؤك �ملييييحيييييييييطيييين بييييييك وييييينييييفييييرهييييم مييينيييك. 
رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 5

ميييهييينييييييياً: تييبييهيير روؤ�يييييشييييياءك بيييياأفييييكييييارك �ليييتيييي تييعييود 
عييلييى �ليي�ييشييركيية �ليييتيييي تييعييمييل فيييييهييا بيييياأربيييياح طييائييليية. 
عييياطيييفييييييياً: تييييوؤملييييك طيييرييييقييية �نيييفييي�يييشيييال �ليي�ييشييريييك 
بيييحيييجيييج ميينييطييقييييية. قيييييييير�ره  يييييييربر  عييينيييك الأنيييييييه مل 

كانت  ميي�ييشيياأليية  يف  �لييعييائييليية  تيي�ييشييتيي�ييشييري  �جييتييميياعييييييييييياً:   
تتلقاها.  �لييتييي  �الأجيييوبييية  ميين  وت�شتفيد  بييالييك  ت�شغل 
10 �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

�مليييثيييابيييرة  عيييميييليييك,  �جيييتيييهيييد يف  بييييل  تييييييياأ�يييس  ال  ميييهييينييييييياً: 
�ليييينييييجيييياح.  �إىل  لييييلييييو�ييييشييييول  �لييييوحيييييييييد  �لييي�يييشيييبيييييييل 
عييياطيييفييييييياً: تييلييتييقييي �ييشييخيي�ييشيياً تييييرتيييياح �إليييييييييه وجتيييذبيييك 
�بييتيي�ييشييامييتييه �جلييميييييليية, ال تيييييردد مييين �ليييتيييقيييرب ميينييه.
 �جييييتييييميييياعييييييييياً: تييي�يييشيييتييياء مييييين تيييي�ييييشييييرفييييات �أحيييييد 
�الأ�يييشيييدقييياء وتييييييرّد عييليييييه بيييكيييالم قيييا�يييسٍ وتييبييتييعييد عيينييه. 
11 �حليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 
ميييهييينييييييياً: كيييين ميينييتييبييهيياً وميييتيييييييقيييظييياً, يييييحيييياول �أحييييد 
�الأ�يييشيييخيييا�يييس �إييييقييياعيييك يف �خليييطييياأ لييلييحييّد مييين تييقييدمييك. 
عييياطيييفييييييياً: �أنييييييت غييييري مييييبيييياٍل مليييييحييييياوالت �ليي�ييشييريييك 
ليييفيييت نيييييظيييييرك, �مييينيييحيييه �مليييييزييييييد مييييين �الهييييتييييمييييام. 
ين�شيك  بيينييفيي�ييشييك  �لييييز�ئييييد  �هيييتيييمييياميييك  �جيييتيييمييياعييييييييييياً: 
و�جيييبييياتيييك جتييييياه �ملييحيييييطيين بييييك وييييبيييعيييدهيييم عيينييك.
3 �حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم   

وتبنيييييي  خييطييوة  خييطييوة  �الأمييييييام  �إىل  تييتييقييدم  مييهيينييييياً: 
ميي�ييشييتييقييبييلييك عييلييييييييييييييييييييى �أ�يييشييي�يييس مييتييييينييييييييييية ود�ئييييميييية. 
�حلييبيييييب  لييلييقييلييق,  د�ٍع  مييين  هيينييالييك  لييييي�ييس  عييياطيييفييييييياً: 
ميييتيييّييييم بيييييك وييييييكيييييّن ليييييك �ليييكيييثيييري مييييين �الحييييييييير�م. 
�جيييتيييمييياعييييييياً: تييييو�جييييه �أحييييييد �الأ�يييشيييخيييا�يييس وحتيي�ييشييم 
مييي�يييشييياألييية كيييانيييت تيي�ييشييغييل بييياليييك مييينيييذ فيييييرة طييويييليية. 
رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 9
ميي�ييشيياكييل,  �أي  ميييين  خيييالييييييية  عييييادييييية  فيييييرة  ميييهييينييييييياً: 
لييلييتييفييكييري يف مييي�يييشيييارييييع ميي�ييشييتييقييبييلييييية.  ��ييشييتييفييد ميينييهييا 
وتفّكر  �حلييبيييييب  ميييع  بيياملييلييل  تيي�ييشييعيير  عيييياطيييفييييييياً: 
مييدة.  منذ  بييييه  �ملتوتييييييرة  عالقتييييك  باإنهييييياء  جييدييياً 
�جيييتيييمييياعييييييياً: جتيييتيييميييع مييييع �الأ�يييييشيييييدقييييياء وتيينيياقيي�ييس 
ميييعيييهيييم ميييو��يييشيييييييع ميييتييينيييوعييية ومييي�يييشيييائيييل عييياليييقييية. 
رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم �حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ: 6

ميييهييينييييييياً: ال تيي�ييشييتيي�ييشييلييم �أميييييييام �لييي�يييشيييعييياب بييييل �عييمييل 
جيييييياهييييييدً� ليييتيييخيييطيييييييهيييا فييييياأنيييييت قييييييييادر عييييلييييى ذليييييك. 
م�شيييييياأليييييييية  يف  �لي�شرييييييك  ي�شييييانييييييدك  عاطفياً: 
وقيييوة. بييثييبييات  لييتييو�جييهييهييا  ويييدعييمييك  تزعجييييك  كييانييت 

ميين  �الآخيييييييريييييييين  عييييلييييى  حتييييكييييم  ال  �جييييتييييميييياعييييييييياً: 
�أكييييرث.  عييليييييهييم  لييتييتييعييّرف  �نييتييظيير  بيييل  �الأوىل  �لييينيييظيييرة 
12 �حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 
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ميييهييينييييييياً: تيي�ييشييتييفيييييد ميييين فييي�يييشيييل زميييييييييل ليييتيييربهييين ميييدى 
كيييييفييييياءتيييييك وقييييييييدر�تييييييييك ومييييوهييييبييييتييييك �حليييقيييييييقييييييية . 
�ل�شغوطات  �أميييييييام  �حلييييبيب  ت�شيييييييع  ال  عيياطييفييييياً: 
فيييهيييو ميييييييّر بييييفييييرة عيي�ييشيييييبيية جتيييعيييليييه بييييالييييغ �ليييتيييوتييير. 
�جيييتيييمييياعييييييياً: �عييييتييييذر الأحييييييد �الأ�ييييشييييدقيييياء عيييين تيي�ييشييرفييك 
�لييي�يييشيييييييئ وبييييييييييّرر ليييييه مييييوقييييفييييك �لييي�يييشيييليييبيييي جتيييياهييييه. 
12 �حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ:  رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 



إدارة إتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو، العاملين والعامالت،  
يتقدمون بأحر التهاني وأصدق األمنيات لألمة اإلسالمية ولجميع المحتفلين ب 

راجين من اهللا عز وجل أن يعيده علينا وقد حل السالم في ربوعنا 
وكل عام وأنتم بخير  

وبمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة نهنئ المدراء والمربين وطالب المدارس  
لعودتهم لمقاعد الدراسة، راجين من المولى عز وجل ان تكون سنة تعليمية ناجحة،  

وأن ينشر اهللا بيننا المحبة والسالم والتسامح  
ونبذ كل اشكال العنف  وكل عام وانتم بالف خير. 

عيد  
االضحى اِّـبارك  

بإحرتام د. أحمد مطلق حجازي  
اِّـدير العام إلتحاد اِّـياه  

والصرف الصحي منطقة شفاعمرو  


