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" رمي الطعام بالنفايات حرام "

عائالت كثيرة تستفيد من
مشروع حفظ النعمة في سخنني

معسكر الثبات ينظم يوم عمل
تطوعي في مقبرة لوبية املهجرة

خالل العمل في تنظيف املقبرة
لينا شاهني

الشيخ عالء بدارنة

من عالء بدارنة مراسل صحيفة بانوراما
يكثر في شهر رمضان الكرمي احلديث عن التبذير
واالس���راف خصوصا ف��ي الطعام  ،حيث تزين
املوائد الرمضانية مبا لذ وطاب من االكل  ،قسم
كبير من هذا االكل يؤكل  ،وقسم اخر يرمى في
س�لات القمامة  ،لذلك في معظم بلداتنا العربية
هنالك م�ش��روع حفظ النعمة حيث يتم التعامل
مع الفائض من الطعام وجمعه من ثم تعبئته في
عبوات ومن ثم توزيعه على احملتاجني .
مدينة سخنني  ،احدى البلدات العربية التي تعمل
مبشروع حفظ النعمة  ،حيث تقوم جمعية فتيات
النهضة التابعة للحركة اإلسالمية بالتواصل مع
املواطنني واملطاعم وقاعات االف��راح  ،وجتمع ما
فاض من طعام وتوزعه على احملتاجني  ،مراسل
موقع بانيت وصحيفة بانوراما التقى ع��ددا من
القائمني عن املشروع .

" الله أمرنا بعدم التبذير "

الشيخ عالء بدارنة استهل حديثه بتقدمي التهاني
للمسلمني مبناسبة الشهر الفضيل ومن ثم حتدث
عن ظاهرة التبذير في رمضان  ،حيث قال ":شهر
رمضان هو شهر الرحمة واملغفرة وشهر التكافل
االج�ت�م��اع��ي  ،ولكننا كثير م��ا نسمع ف��ي شهر
رم�ض��ان ع��ن التبذير وان��ه ب��ات يشكل ثقال على
كاهل ارب��اب البيوت  ،ولكن الله عز وج��ل امرنا
بعدم التبذير واالقتصاد ".
وت��اب��ع الشيخ ع�لاء ب��دارن��ة  ":ال�ق��اء الطعام في
ال�ن�ف��اي��ات م��ن الكبائر واحمل��رم��ات  ،الن الطعام
هو نعمة الله سبحانه وتعالى ويجب ان نحافظ

يجمعون الطعام لتوزيعه في سخنني
عليها  ،لذلك بادرت احلركة اإلسالمية في سخنني
ال��ى مشروع حفظ النعمة  ،مبوجب ه��ذا املشروع
نقوم بجمع الطعام املتبقي من احلفالت واالعراس
وتوزيعه على العائالت احملتاجة  ،فلقمة في بطن
جائع خير م��ن بناء جامع " .وت��اب��ع الشيخ عالء
ب��دارن��ة  ":ن�ح��ن ب �ت��واص��ل م�س�ت�م��ر م��ع أص�ح��اب
املطاعم وق��اع��ات االف ��راح على م��دار ال�ع��ام  ،نقوم
بجمع الطعام الزائد وتوزيعه على احملتاجني ".

" جمع الفائض من الطعام "

وف��ي ح��دي��ث اخ��ر مل��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا مع
لينا شاهني  ،املسؤولة عن فتيات النهضة  ،قالت:
"م�ش��روع فتيات النهضة انطلق منذ  4س�ن��وات ،
وكان يضم نحو  40عضوة  ،وأول املشاريع التي
عملنا عليها كان مشروع إفطار صائم  ،حيث كنا
نقوم بجمع التبرعات وجتهيز وجبات وتوزيعها
ع�ل��ى ال�ص��ائ�م�ين  ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى م�ش��اري��ع أخ��رى
خيرية عملنا ونعمل عليها على مدار العام ".
وأضافت  ":من بني املشاريع املتعددة التي نقوم
بها ،نعمل على مشروع حفظ النعمة  ،حيث نقوم
بجمع الفائض من الوالئم واحلفالت واالع��راس ،
ونقوم بتعبئة هذا االكل في عبوات خاصة ونقوم
بتوزيعها على احملتاجني في سخنني ".
وعن كميات الطعام املتبقية والتي تزيد في بعض
احلفالت قالت شاهني  ":في بعض األحيان هنالك
كميات هائلة عبارة عن عدة طناجر من احلجم الكبير
والتي تفيض  ،حيث يكفينا هذا االكل املتبقي العداد
وجبات لـ  40-30عائلة  ،كل عائلة  6-5وجبات ،
ومن احلرام ان يلقى هذا الطعام الى املزابل فبطون
احملتاجني أولى به ".

"  " crazy lineتطلق تشكيلة
ازياء مسائية مميزة مبناسبة عيد الفطر

مع اقتراب حلول عيد الفطر املبارك  ،أطلقت شبكة االزياء النسائية " CRAZY
 " LINEتشكيلة أزياء مسائية مميزة واحتفالية التي متنح املرأة احملتفلة بالعيد
مظهرا انيقا وعصريا ليبرز جمالها بكل ايام العيد .
تتميز هذه التشكيلة بقصات متنوعة مبظهر دراماتيكي خفيف واملناسب لساعات
املساء  ،الى جانب ذلك ميكن التمتع من مجموعة أزياء مسائية بأقمشة وقصات
مثيرة مثل " الترتر "  ،الفضة والذهبي  .اضافة الى دمج اقمشة مطرزة بالورود
التي تأتي بالوان متنوعة مثل االسود  ،االزرق واالبيض .من بني القطع التي تضفي
مظهرا انيقا ميكن اختيار بلوزة مسائية من قماش " الفيسكوز " مبطبوعات
الورود بدون اكمام ومالءمتها مع بنطال مسائي من قماش " البليسي " املسكوب،
وذل��ك ملظهر غني باللون االس��ود الالمع وناعم امللمس واملناسب لكل قصة  ،او
اختيار جاكيت مسائي مع سحابات ومالءمته مع بنطال مسائي مصمم بطول
 9/10حتى الكاحل بقصة ضيقة املصنوع من قماش القطن والليكرا من نسيج
مميز  .واالن حملة تخفيض خاصة للنساء احملتفالت بالعيد  40% .تخفيض على
تشكيلة ازياء صيف  . 2018احلملة ال تشمل قطع "البرومو " .احلملة سارية حتى
 ( .16.6.2018ع.ع )

من علي مغربي مراسل صحيفة بانوراما
أقامت جمعية األقصى لرعاية األوقاف واملقدسات اإلسالمية
ومؤسسة القلم الشبابية  ،مؤخرا  ،معسكر الثبات الثالث
وال��ذي هو مبثابة ي��وم عمل تطوعي في مقبرة قرية لوبية
املهجرة  .
ويأتي هذا املعسكر في أعقاب االعتداء اآلثم على املقبرة ،قبل
نحو أسبوعني ،الذي أحدث تدميرا لبعض شواهدها  .وعمل
املشاركون على تنظيف املقبرة وتوضيح معالم القبور التي
تعرضت حملاوالت تشويه وطمس.
وج ��اء ف��ي ال�ب�ي��ان ال ��ذي وص��ل م��ن ق�ب��ل امل�ش��ارك�ين ":وفد
العشرات من ك��وادر احلركة اإلسالمية إلى موقع املعسكر
وانطلقوا للعمل بهمة ونشاط رغم صيامهم وارتفاع درجة
احل� � ��رارة .وب� ��رز م��ن ب�ي�ن احل �ض��ور ن� ��واب رئ �ي��س احل��رك��ة
اإلسالمية الدكتور منصور عباس ،والشيخ صفوت فريج
رئ �ي��س جمعية األق �ص��ى ،وال �ن��ائ��ب م�س�ع��ود غ �ن��امي رئيس
حزب الوحدة العربية ،والنائب السابق احملامي عبد املالك
دهامشة"  .
واضاف البيان ":بعد انتهاء املعسكر كانت هنالك فقرات فنية
وابتهاالت إنشادية من الشاب ذي الصوت الندي حسن أبو
دخان والشيخ منر أبو لوز .ومن اجلدير ذكره أن قرية لوبية
املهجرة في العام  1948والتي تبعد قرابة  10كيلومتر عن

مدينة طبريا ،وق��د بلغ ع��دد سكانها إب��ان التهجير 2500
نسمة ،ق��د ه� ِ�ج��روا ف��ي أغلبهم إل��ى س��وري��ا ول�ب�ن��ان .وأك��د
ال�ن��ائ��ب ع��ن احل��رك��ة اإلس�لام �ي��ة ،األس �ت��اذ مسعود غنامي،
رئيس حزب الوحدة العربية القائمة العربية املوحدة :إن
املعالم والشواهد الراسخة التي صمدت في وجه محاوالت
الطمس والتشويه والتنكيل منذ نكبة العام  48لهي أكبر
شاهد على قدسية وهوية املكان لذا فإن محاوالت املساس
واالعتداء عليها هي خط أحمر.

" لهذه األرض تاريخ وقصة وحضارة"

وعقب الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية األقصى  ،قائال:
"ن�ح��ن ف��ي جمعية األق�ص��ى م��اض��ون ف��ي متابعة ش��ؤون
وقضايا األوق��اف ،وماضون في تنظيم معسكرات الثبات
حتى نؤكد على ضرورة استمرار تواصلنا من خالل هذه
امل�ع�س�ك��رات للحفاظ على أوق��اف�ن��ا ومقدساتنا وم��ن أجل
التصدي لكل محاوالت الطمس والتشويه التي ال تتوقف
منذ النكبة .وقال األستاذ عبد الكرمي عزام رئيس مؤسسة
القلم الشبابية :ال بد لنا أن نتواصل مع قرانا املهجرة وما
تبقى من آثار ومعالم حتى نرسخ وجودنا هنا في أرضنا
ونساهم في بلورة هوية شباب املستقبل ،ليعلموا أن لهذه
األرض تاريخ وقصة وحضارة حتى نتمكن من احملافظة
على ما تبقى".

طفلة تُدخل بطارية ألنف
شقيقها في اجلليل الغربي

مت ف��ي االي � ��ام االخ� �ي ��رة ن �ق��ل طفل
(سنتان) من سكان منطقة اجلليل
ال��غ��رب��ي ال� ��ى م �س �ت �ش �ف��ى اجل�ل�ي��ل
ال �غ��رب��ي ف��ي ن �ه��اري��ا  ،وه��و يعاني
م��ن وج��ود بطارية ف��ي انفه  ،حيث
ق��ال أف� ��راد ال�ع��ائ�ل��ة ان ال�ط�ف��ل ك��ان
نائما في سريره وكانت اخته تلعب
بجانبه  ،وقد قامت بادخال البطارية
النفه خالل اللعب  ،النها ظنت " ان
شقيقها نام الن بطاريته انتهت ! " .
وق��ال د .عميئال درور وه��و طبيب
"أن � � ��ف  ،اذن وح� �ن� �ج ��رة " ف��ي
مستشفى اجلليل الغربي  " :كانت
ه �ن��ال��ك ح��اج��ة الخ � ��راج ال �ب �ط��اري��ة
مباشرة  ،الن احلديث عن بطارية البطارية بعد اخراجها من أنف الطفل  -تصوير  :مستشفى اجلليل الغربي
م��ن ن��وع يلحق ض��ررا خ�لال فترة
مت حتريره الى بيته .
ق� �ص� �ي ��رة ل �ل �ج �س��م ب �س �ب��ب امل � ��ادة
وق��ال املتحدث بلسان املستشفى أن��ه" مع قرب بدء
الكيميائية التي حتتوي عليها  .الضرر يتمثل مبشاكل
عطلة الصيف  ،فانه على االهل االنتباه البقاء االطفال
صعبة بالتنفس ع��ن ط��ري��ق االن ��ف  .ل�ق��د ك��ان الطفل
حتت رقابة شخص بالغ  ،وانه يجب ابعاد االغراض
محظوظا بان البطارية لم تدخل الى عمق األنف او ما
الصغيرة واخلطيرة التي ق��د تلحق باالطفال حتت
هو أسوأ  -لقناة التنفس او املريء ،حينها كان ميكن ان
جيل  3سنوات  ،وان كل غرض يدخل لعبوة " افالم "
ينتهي احلدث بصورة مغايرة متاما .وقد متكن الطاقم
الكاميرات القدمية هو خطر  ،وفي حال ادخال غرض
الطبي م��ن اخ ��راج البطارية دون احل��اق ض��رر بانف
صغير م��ا ل�لاذن أو االن��ف او الثم يجب نقل الطفل
الطفل  ،وبعد ذلك بقي لفترة للمراقبة الطبية ومن ثم
بسرعة القرب مركز طبي ".

