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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ال خيار

ُ
حني يكون ما يسيل على األرض هو الدم،
ُّ ُ
دفنهم هم ٌ
ناس ُ
أبناء ناس،
والذين يتم
َ
ُ
ُ
ُ
هات وإخو ٍة ُ
وم ِح ّبني...
والدموع التي تسرح هي دموع ّأم ٍ
حينئذ ،ال َ
خيار آخر:
حينئذ،
ٍ
ٍ
َ ِّ
الشجاعة والصبر
وفقهاء
والفالسفة
جميع املنظرين
ِ
ِ
ِ
على َ ّ ِ
أن َيتحلوا بما ُ
يلزم من الحياءَ ...ويخرسوا.
2014/7/5

َب ُ
لسم الهالكين

صورة
وخبر

يشـارك عـدد كبيـر مـن المواطنيـن فـي مسـابقة الرقـص التـي تجـري فـي  Hanga Roaعاصمـة
جزيـرة «إيسـتر» فـي تشـيلي .المسـابقة هـذا العـام تحمـل الرقـم  ،47بـدأت فـي العاشـر مـن شـباط
ّ
(فبرايـر) الحالـي ،علـى أن تسـتمر  15يومـا ،ليتـم فـي النهايـة إختيـار الفرقـة الرابحـة التـي سـتمثل
الجزيـرة فـي أنشـطة ثقافيـة أخـرى فـي أنحـاء أخـرى مـن البلاد( .غريغـوري بويسـي ـــ أ ف ب)

بانوراما
كليبات «الهيئة الصحية اإلسالمية»
على «الجديد» و«المنار»
في عام  ،1984ولدت «الهيئة
الصحية اإلسالمية» من رحم
االجتياح الصهيوني للبنان.
ولدت من حاجة الناس إلى الخدمة
واإلسعافات ّ
األولية والدفاع
املدني .اليوم ،تحتفي الهيئة
بعيدها الواحد والثالثني .أعوام
ّ
ّ
وتشعبت معها الخدمات،
مرت،
فيما ازدادت أعداد املراكز
املتخصصة .ولهذه املناسبة ،تنظم
الهيئة حملة إعالنية تبدأ االثنني
املقبل ،قوامها بث ثمانية فواصل
إعالنية (إعداد زينب قصير،
وإخراج هيثم ّ
عمار) على قناتي
«املنار» و«الجديد» تحت شعار:
«الهيئة في حدا حدك».
ثمانية فواصل تعريفية باألقسام

محمد عبيد ــ صيدلي (مكافحة التدخين)

التي تضمها «الهيئة الصحية»،
وال تنحصر بالشق الصحي،
ّ
نواح أخرى مثل
تتعداه إلى
بل
ٍ
التوعية والثقافة والترفيه .أما
األبطال فعاملون/ات في أجهزة
مختلفة في الهيئة ،سيتولون
ّ
التطوع ،ودعوة
التعريف بجهاز
املشاهدين إلى االنضمام إليه
مهما كان اختصاصهم ،مع وجود
أكثر من  2000متطوع/ة ممتدين
على مساحة الوطن .الفواصل
األخرى تتناول أجهزة الصحة
املدرسية ،والنفسية ،وسالمة
ً
الغذاء ،والبيئة املحيطة ،وصوال
إلى الحديث عن مختلف املراكز
ّ
واملستشفيات الصحية .علمًا بأن
هناك أكثر من مليون مستفيد
من الخدمات الصحية ،و75
مجهزًا بأحدث ّ
ّ
املعدات.
مستوصفًا
ويبقى البارز في هذه األجهزة
مركز «مكافحة إدمان املخدرات»
في كيفون (جبل لبنان) الذي
ساعد آالف الشباب على التعافي
من املخدرات عبر العالج والنشرات
وي ّ
التوعويةُ .
سجل لـ«الهيئة
الصحية اإلسالمية» إنشاؤها
ّ
ألول عيادة في لبنان مخصصة
ملساعدة املدخنني على اإلقالع عن
هذه اآلفة بمساعدة مختصني.

بيونسيه بال فوتوشوب:
يا فضيحتي!
أكثر من مئتي صورة ّ
مسربة
لبيونسيه ( 33عامًا ـ الصورة)
أثارت موجة من الغضب في
أوساط محبيها .حصل موقع The
( Beyonce Worldعالم بيونسيه
ـ خاص بمعجبيها) أخيرًا على
مئتي صورة ّ
مسربة ملغنية البوب
األميركية أثناء مشاركتها في حملة
إعالنية لشركة «لوريال» الفرنسية
املعنية بمستحضرات التجميل
والعناية بالبشرة ،وفق ما ذكرت
صحيفة «ديلي مايل» البريطانية.
ً
أكثر النساء إثارة وجماال في
عيون كثيرين بدت مختلفة في
ّ
هذه الصور ،خصوصًا أنها ليست
معالجة بواسطة الفوتوشوب .هكذا،
بدت صاحبة أغنية Single Ladies
عادية جدًا ،إذ ظهرت في وجهها
عيوب كثيرة ،بينها البثورْ .
سحب
املوقع للصور ،لم يحد من انتشارها
على اإلنترنت ،وتحديدًا عبر
السوشال ميديا ،فيما لم يصدر أي
تعليق عن بيونسيه.

ما من َع ّشاب ْ
أبله،
ِ
ٍ
جامع حشرات وبذور وأوراق نباتاتْ،
ٍ
ٍ
ما ِمن ِ ِ
ِْ
حكمة أو هاوي شعوذة...
ما ِمن هاوي
ٍ
ّ
ُ
ّ
ـذور
ـرات مــن
ِ
إل ويــؤكــد أن الـعـشـ ِ
النباتات واألعـشـ ِ
ـذور ٌوبـ ِ
ـاب والـجـ ِ
والبهائم) ق ــادرة على
الطيور
زرق
ِ
الفاكهة واألش ـ ِ
ِ
ـواك (بــل وحتى ِ
ِ
واألحزان املستعصية.
والسرطانات،
اآلالم،
قهر
ِ
ِ
ِ
ِ
الكثير من ِ
..
ُ ُ
ِّ
َ
أحيانًا يتهيأ لنا ،نحن الذين نسمع ونصدق،
َ
ّ ّ
ّ
ات املوت.
أننا ،طوال حياتنا ،ال نتغذى إل على
ِ
البالس ِم ومضاد ِ
ومع ذلك ،مع ذلك.. .. .. ،؛
 :تعرفون البقية.
2014/6/21

