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األخبار
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ي����ع����ت��ب�رون����ه����ا وص������م������ة ع���������ار ون������ح������ن ن�������راه�������ا "وص��������م��������ة" ش�����رف

التحالف الوطني يصدر بيانًا ويتهم شخصيات سياسية بالوشاية واستهداف جميل صفوري

ال���������وزارة ت��ق��ي��ل ص����ف����وري واألخ���ي���ر ي���ت���وع���د امل��ف��ت��ن�ين وامل���غ���رض�ي�ن ب������ردٍ ح����ازم
عقد التحالف الوطني الدميقراطي يف مدينة �شفاعمرو
االحد املا�ضي م�ؤمترًا �صحافيًا وزع من خالله بيا ًنا
لإط�لاع اجلمهور ال�شفاعمري على �آخ��ر امل�ستجدات
على احللبة ال�سيا�سية املحلية يف ظل قرار الداخلية
ب�سحب ع�ضوية ع�ضو البلدية جميل �صفوري ومنعه
م��ن م��وا���ص��ل��ة وظيفته كع�ضو يف ب��ل��دي��ة �شفاعمرو
بالإ�ضافه �إىل �إمكانية تفعيل بند ما ي�سمى " و�صمة
العار" ال��ذي مينع من خالله ال�شخ�ص ال��ذي يو�صم
ب��ه م��ن خ�لال املحكمة خو�ض االنتخابات مل��دة �سبع
�سنوات �أخ��رى على خلفية �إدان��ت��ه و�سجنه بق�ضية
املجزرة التي ارتكبها القاتل الإرهابي نتان زاده عام
 2005والتي راح �ضحيتها �أربعة من �أبناء املدينة،
وقد �شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي كل من :ع�ضو البلدية
ال�سابق مراد حداد وع�ضو البلدية ال�سابق �إبراهيم
�شليوط وجميل �صفوري ع�ضو البلدية املقال وال�سيدة
جن��اة ارم��ل��ي امل��ر���ش��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة يف ق��ائ��م��ة التحالف
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي وع�����ض��و ال��ب��ل��دي��ة اجل��دي��دة .
ع�����ض��و ال��ب��ل��دي��ة ج��م��ي��ل ���ص��ف��وري اك���د ان ال��ق��رار
مل ي��ف��اج��ئ��ه خ��ا���ص��ة ":و�أن ���ض��اب��ط��ا يف امل��خ��اب��رات
ق����ال يل يف وق����ت ����س���اب���ق خ��ل�ال ال��ت��ح��ق��ي��ق معي
ب ��أن��ه��م ل��ن ي�سمحوا يل ب����أن �أك����ون ع�����ض��و بلدية".
و�أو����ض���ح �أن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ت��ع��ت�بر وج����وده يف
ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو و���ص��م��ة ع����ار وح����ول ذل���ك ق��ال:
"�أنا �أرى ب ��أن��ه��ا و���ص��م��ة ���ش��رف بالن�سبة يل �أن

�أخ���رج م��ن البلدية بهذا ال�شكل وب��دورن��ا �سن�ستمر
بالعطاء والعمل باملفهوم الوطني ال��ذي ن�ؤمن به".
وا�ضاف �صفوري اننا لن ن�سكت منذ اليوم على �أية حماولة
للم�س بالتحالف وان ردنا �سيكون خمتلفا هذه املرة .
م������راد ح�������داد :ال �أم������ل ن����رج����وه م����ن ال��ق�����ض��اء
�أما ع�ضو البلدية ال�سابق مراد حداد فقال�" :إقالة ع�ضو
بلدية خالل فرتة عمله تعد �سابقة يف العمل البلدي ,ونحن
نعترب ذلك ق��رارًا �سيا�سيًا بامتياز ال �سيما و�أن جميل
�صفوري لطاملا جرت مالحقته على مدار �سنوات طويلة".
و�أ�ضاف" :بعد ا�ست�شارات قانونيه تيقننا ان ال امل
نرجوه من الق�ضاء ونحن ن�ؤكد �أن حتالفنا مع �أبناء البلد
مبني على �أ�س�س و�أعمدة �صحيحة وقيم وطنية من �أجل
م�صلحة �شفاعمرو وبدورنا �سنعقد م�ؤمترًا �صحافيا يف

حتتفل �شبكة املراكز اجلماهريية يف هذه االي��ام بانطالق
�سنتها الثانية من العمل يف �شفاعمرو .وت�أتي هذه ال�سنة
حممّلة بالفعاليات الثقافية واالجتماعية والرتبوية
املركز اجلماهريي الرئي�سي اليوم متواجد يف املركز الثقايف
ً
�سابقا و ّمت يف الفرتة االخ�يرة افتتاح ف��رع يف اخلروبية
و�سيفتتح قريبًا مركز يف حي اجلنود امل�سرحني والعمل
م�ستمر على بناء نوا ٍد يف احياء �إ�ضافية لتوفري �إطار لكافة
�أبناء املدينة ،وهو االمر املطلوب ل�ضمان وتعزيز التكاثف
االجتماعي ولكي يتمكن كل �شخ�ص يف �شفاعمرو من ايجاد
االطار املالئم له من خالل الفعاليات املختلفة لأوقات الفراغ.
يجمع امل��رك��ز اجل��م��اه�يري حت��ت ط��ي��ات��ه ع���دة اق�سام
وال��ت��ي تعمل بح�سب ف��ئ��ات جيل خمتلفة وه���ي :مركز
الطفولة ،ق�سم الريا�ضة ،ال�سلة الثقافية ،ق�سم الثقافة
وال���ف���ن���ون ،ب��رن��ام��ج ب���راع���م ،وح����دة ال�شبيبة �ضمن
برنامج حت��دي��ات ،دورة لكل طالب وامل��رك��ز التعليمي..
يعج املركز اجلماهريي خ�لال �ساعات اليوم وبالأخ�ص
�ساعات امل�ساء بالفعاليات والدورات لكافة االجيال .فمركز
الطفولة يحت�ضن االطفال حتى جيل خم�س �سنوات بفعاليات
حركة وريا�ضة ودورات حت�ضري لل�صف االول وغريها من
ال��دورات التي ي�ساهم االهل بها ب�شكل مركزي وتقدّم باقة

من الربامج املتنوعة .وي�شارك يف فعاليات املركز �أكرث من
 2500طفل من �شفاعمرو .كما وي�شارك طالب �ضمن دورة
لكل طالب بفعاليات متنوعة تدمج بداخلها طالب �صفوف
الثالث والرابع من جميع مدار�س �شفاعمرو حيث ي�شارك يف
هذه الربامج �أكرث من  900طالبًا يف  27نوع دورة خمتلفة.
كما ويتميز برنامج "دورة لكل طالب" بفعالية "ركوب اخليل
" لطالب مدر�سة النور للتعليم اخلا�ص .يقدم هذا الربنامج
االنك�شاف االول للطالب ملجاالت متنوعة لكي يكت�شف الطالب
ميوله ورغباته ويطورها يف امل�ستقبل .ومن اجلدير ذكره
ان برنامج دورة لكل طالب يدمج من خالل دوراته املختلفة
طالب من احياء خمتلفة حيث يجتمع الطالب ويتعلمون يف
هذه الدورات ويتم تنمية مبادئ هامة يف املجتمع مثل االلتزام،
االحرتام املتبادل ،االنتماء وغريها من املبادئ امل�شرتكة.
يف فعاليات ق�سم الريا�ضة الكثرية واملتنوعة ي�شارك اكرث
م��ن  3000طالب وطالبة يف جم��االت ريا�ضية خمتلفة
ومتنوعة ككرة اليد ،كرة القدم وكرة ال�سلة .كما وي�شارك
اك�ثر من  2000طالب من مدار�س �شفاعمرو املختلفة يف
برنامج براعم "نت�سانيم" حيث يقدّم هذا الربنامج اجابة
وحل تربوي ل�ل�أوالد ويعطي االهل االمكانية العمل حتى
ال�ساعة الرابعة وه��م مطمئنون على �أبنائهم وبناتهم.

�شهر ني�سان� /أبريل املقبل من �أجل تعزيز هذا التحالف
وتلخي�ص التجربة التي نخو�ضها منذ  15عاما".
و�أعلن التحالف الوطني الدميقراطي خ�لال امل�ؤمتر
ال�����ص��ح��ف��ي دخ����ول ال�����س��ي��دة جن����اة ارم���ل���ي ك�����أول

ام����ر�أة يف امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي يف ت��اري��خ �شفاعمرو،
وذل���ك خ��ل� ً�ف��ا جل��م��ي��ل ���ص��ف��وري امل�لاح��ق �سيا�سيًا.
ال�سيد ابراهيم �شليوط اكد ملحرر ال�سالم ان ال�شعور
ال��ع��ام ب��ان الأح����زاب ال�سيا�سية ت��دع��م م��ن مرحله
اىل اخ��رى مر�شحً ا م�ستقال خ� ً
�وف��ا م��ن االن��دث��ار امنا
ي��دل على �ضعف ه��ذا االح���زاب وعلينا ان نوطد يف
امل�ستقبل القريب ا�س�س ه��ذا االح���زاب وموقعها يف
املدينة من خالل امل�شاركة يف انتخابات الرئا�سة من
خالل مر�شح من �صلب هذه الأح��زاب .واتهم �شليوط
اجل��ب��ه��ه بعرقلة حم��اول��ة ت�شكيل حت��ال��ف �أو���س��ع .
ه��ذا وق��د �سلم رئي�س البلدية ال�سيّد �أم�ين عنبتاوي
ال�����س� ّي��دة جن���اة �أرم��ل��ي م��ك��ت��وب التعيني الر�سمي!
وه����ك����ذا ا���ص��ب��ح��ت ال�������س��� ّي���دة جن�����اة �أرم����ل����ي -
ر���س��م � ًي��ا ع�����ض��و ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ع���ن ال��ت��ح��ال��ف
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي (ال��ت��ج��م��ع و�أب���ن���اء البلد)

نجاة ارملي :سأعمل اكثر من اجل النساء ودورهن يف
املجتمع واعطائهن الفرصة إلثبات وجودهن بالحياة

يف السنة الثانية من انطالقها :شبكة املراكز الجماهريية وبدعم من بلدية
شفاعمرو تنطلق بقوة بفعاليات متنوعة لكافة االجيال ويف مختلف األحياء
ب�أعقاب قرار املحكمة ووزارة الداخلية ب�إق�صاء
ع�����ض��و ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ج��م��ي��ل ���ص��ف��وري من
ع�ضويته يف بلدية �شفاعمرو باعقاب �ضلوعه
بق�ضية جمزرة �شفاعمرو ومقتل االرهابي القاتل
نتان زادة� ،أعلن التحالف الوطني الدميقراطي
يف �شفاعمرو ع��ن دخ���ول ال�سيدة جن��اة ارملي
ع�ضو يف البلدية بدال من جميل �صفوري لت�صبح
جناة ارملي اول ع�ضو بلدية يف تاريخ �شفاعمرو.
جن����اة �أرم����ل����ي ال���ت���ي امل��ر���ش��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة يف
ق���ائ���م���ة ال���ت���ح���ال���ف ال���وط���ن���ي ال���دمي���ق���راط���ي
وقد �شكرت جناة زمالءها يف قائمة التحالف الوطني
على منحها هذه الثقة � ً
آملة �أن تكون عند ح�سن ظنهم
ووعدت مبوا�صلة �سيا�سة ونهج وااللتزام بقرارات
التحالف الوطني يف �شفاعمرو باال�ضافة �إىل �أنها
�ستعمل �أكرث من �أجل الن�ساء ودورهن يف املجتمع
و�إعطائهن الفر�صة لإث��ب��ات وج��وده��ن باحلياة
والن�شاطات االجتماعية والرتبوية والثقافية".
ب������������������ي������������������ان ال�����������ب�����������ل�����������دي�����������ه
ت��ل� ّق��ت �إدارة ب��ل��دي��ة �شفاعمرو ب ��أ���س� ٍ�ف �شديد

وح��زن بالغ خ�بر تنحية و�إق��ال��ة ع�ضو البلدية
ٍ
عن التحالف الوطني الدميقراطي ال�سيّد جميل
���ص��ف��وري ،م��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وذل����ك على
خلفية �إدانته و�سجنه يف ملف متهمي �شفاعمرو
الذين دافعوا عن �شفاعمرو و�أهلها يف املجزرة
ال��دم��وي��ة ال��ت��ي ن� ّ�ف��ذه��ا ال�����س��ف��اح ن��ت��ن��ان زادة.
عن جميل "امل ّتهم"( هو يف عرفنا وعرف ال�شفاعمريون
لي�س متهمًا) ،نقول �إن دفاعه عن �شفاعمرو هو
ورفاقه املتهمون ،و�سام �شرف وع� ّز ل�شفاعمرو
كلها ،مل ول��ن نن�سى ت�ضحيات ال�شفاعمريني
ب�شهدائهم ،جرحاهم ومتهميهم ،مهما طالت ال�سنني.
ع��ن ج��م��ي��ل ال��ق��ائ��د ال�����س��ي��ا���س��ي :ل��ق��د ق����دّم �أب��و
االني�س منوذجً ا لع�ضو البلدية املثايل ،املتفاين
يف ع��م��ل��ه ،ال��ن�����ش��ي��ط يف م��ه��ام��ه ،امل��خ��ل�����ص يف
خدمة �أب��ن��اء �شفاعمرو جمي ًعا دون ا�ستثناء،
وب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ان��ت��م��اءات��ه��م املختلفة.
لقد د�أب على �أن يح�ضر يف ك��ل م��وق��ع وحمفل
لي�ؤثر وي��ق�دّم امل�شاريع التنموية للبلد،وبهذا
ف��ق��د �أدّى الأم���ان���ة وال��ر���س��ال��ة ب��ك��ل اخ�لا���ص.
ان عمل القائد احلقيقي ال يرتبط باملن�صب او
املوقع بقدر ما يرتبط ب�صفات من ي�شغره ،وما
من �شك ان عطاء اب��ي االني�س لبلده �شفاعمرو
ً
مرتبطا ب��أي من�صب.
و�شعبه مل يكن ولن يكون
�أخ���������������������������������������������ي���������������������������������������������رً ا
وم��ع �أ�سفنا ل��ه��ذا ال��ق��رار ال���ذي و�صلنا وع��دم
مت ّكننا من �إبطاله ،وبعد ان ت�ش ّرفنا بع�ضوية
جميل ���ص��ف��وري ،فاننا نت�ش ّرف ك��ذل��ك بدخول
�أول ام���ر�أة للمجل�س البلدي منذ ت�أ�سي�سه يف
�شفاعمرو هي ال�سيّدة جناة �أرملي ،متمنني لها
النجاح والتوفيق يف مهامها وخدمة �أهل بلدها.

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت �ص �م �ي��م ال� �غ� �راف� �ي���ك :اي � �م� ��ان ح��اي��ك الربيد االلكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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نقل فعاليات وحدة الشبيبة من مبنى القلعة إىل بناية بمبادرةرئيسالبلدية:املجلسالبلدييصادق
الالزمة
الصيانة
أعمال
إتمام
حتى
الجماهريي
املركز
على مشاريع تطوير بأكثر من  12مليون شاقل
رئيس البلدية" :مصلحة وسالمة أوالدنا أرقى من أي اعتبارات سياسية"

�أ���ص��درت بلدية �شفاعمرو  ,الأ�سبوع املا�ضي ,ق���رارًا يق�ضي
بنقل فعاليات وح���دة ال�شبيبة م��ن مبنى القلعة �إىل مبنى
املركز اجلماهريي ،وذل��ك ب�أعقاب توجه مدير ق�سم الهند�سة،
�أي��وب �أي��وب� ،إىل �إدارة البلدية بطلب �إيقاف جميع الفعاليات
وال�برام��ج اجل��اري��ة يف القلعة وع���دم ا�ستعمالها لأي هدف
ك���ان ،وذل���ك ح��ت��ى االن��ت��ه��اء م��ن �أع��م��ال ال�صيانة والرتميم
امل��وج��ب �إج��رائ��ه��ا بعد �أن تبني ع��دم �صالحيتها لال�ستعمال.
هذا ويذكر� ،أن مو�ضوع عدم �صالحية القلعة لال�ستعمال للفعاليات
والربامج مبا يف ذلك فعاليات وحدة ال�شبيبة� ،أثري من قبل مدير
وحدة ال�شبيبة� ،صابر يو�سفني ،الذي كان قد �أر�سل عدة ر�سائل �إىل
�إدارة البلدية و�آخرها كان ر�سالة �إىل ع�ضوي البلدية جميل �صفوري
ومراد حداد ،يطالبهما من خاللها بالتدخل الفوري من �أجل �إجراء
�أعمال ال�صيانة الالزمة يف القلعة .وقد جاء يف ر�سالته" :الو�ضع
القائم يف القلعة يحتاج اىل ّ
تدخل فوري وذلك خلطورة انهيار ال�سقف
جراء الأمطار الوفرية التي ك�شفت نواق�ص يف �سقف القلعة".
ونحن بدورنا كبلدية ومن منطلق حر�صنا على م�صلحة كل مواطن
يزور القلعة ،قمنا بتكليف الدكتور عبد بدران� ،أحد �أف�ضل اخلرباء
واملخت�صني بالأماكن الأثرية ،لفح�ص املو�ضوع مهنيًا .وقد قدم
الدكتور بدران تقريرًا مف�صلاً ملهند�س البلدية حول و�ضع القاعات
و�صالحيتها لال�ستعمال .وقد ا�ستعر�ض التقرير جمموعة م�شاكل

ت�ستدعي العالج الفوري ،وقد �أو�صى التقرير بعدم ا�ستخدام مبنى
القلعة م�ؤق ًتا حتى االنتهاء من عالج جميع الأ�ضرار وامل�شاكل
وخا�صة املتعلقة بال�سقف .وذكر بدران �أن العمل بال�سقف حتدي ًدا
يجب �أن يبد�أ بعد �أن يجف ب�شكل كلي� ،أي قرابة �شهر متوز.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أك��د رئي�س البلدية� ،أم�ين عنبتاوي ،ان��ه ال
يقبل بان يتعر�ض �أي �شخ�ص لأي خطر جراء وجوده يف القلعة،
والواجب املهني يقت�ضي نقل الفعاليات ملكان �آخر ب�شكل م�ؤقت
لتجنب وقوع �أي كارثة قد ت�شكل خطرا على حياة املتواجدين فيها.
ويف �سياق مت�صل يذكر ان البلدية جنحت� ،ضمن قرار احلكومة
 ،922بتح�صيل وتخ�صي�ص ميزانية بقيمة  12مليون �شاقل،
لتح�سني و�صيانة القلعة و�إقامة موقف �سيارات من الناحية
اجلنوبية لها� ،إ�ضافة اىل بناء خمطط جديد لأول مرة يف تاريخ
�شفاعمرو يهدف اىل تطوير القلعة وحتولها اىل مركز �سياحي وثقايف..
ويف النهاية ،عرب رئي�س البلدية عن ا�ستهجانه لوجود ادعاءات
من البع�ض ح��ول �إغ�لاق القلعة لأ�سباب �سيا�سية ،حيث �أنها
عارية عن ال�صحة وبعيدة كل البعد عن الواقع وا�ستنكر حماولة
البع�ض ت�شويه احلقائق وا�ستغالل قرار مهني ل�شن هجوم غري
مربر وغري مقبول وعلى ما يبدو موجه .كما و�أكد عنبتاوي انه
قد با�شر يف فح�ص م�صدر هذه االدعاءات والإ�شاعات والتي وكما
يبدو لدى �أ�صحابها غايات غري مفهومة و�سيتم معاجلتها فورًا.

�أق ّر املجل�س البلدي يف �شفاعمرو يف جل�سته  ,الأ�سبوع املا�ضي  ,وب�أ�صوات جميع
الأع�ضاء احلا�ضرين من االئ��ت�لاف واملعار�ضة ،جميع االق�تراح��ات التي قدّمها
رئي�س البلدية �أم�ين عنبتاوي والإدارة ويف مقدمتها امل�صادقة على ميزانية
التطوير من وزارة الداخلية بقيمة  2.763مليون �شاقل .بالإ�ضافة �إىل امل�صادقة
على �إق��ام��ة مقر جديد ملركز الطفولة يف الطابق ال�سفلي للمركز اجلماهريي.
و ّمت��ت امل�صادقة على ميزانية وزارة الرتبية والتعليم مببلغ نحو  7مليون
�شاقل ت�شمل بناء وح��دة ريا�ض االط��ف��ال بجانب املدر�سة االبتدائية "ه" نحو
 1.5مليون �شاقل  ،جتهيز �صفوف الرتبية اخلا�صة يف مدار�س خمتلفة 56,542
���ش��اق��ل ،ب��ن��اء امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن م��در���س��ة ال�شاملة "د" ح��ي اب��و �شهاب نحو
 5مليون �شاقل وب��ن��اء �ست غ��رف �صفوف ج��دي��دة يف امل��در���س��ة التكنولوجية.
و���ص��ادق املجل�س البلدي على رزم��ة م�شاريع �إ�ضافية طرحتها االدارة منها:
امل�صادقة على �إقامة ملعب م��زروع بالع�شب اال�صطناعي يف حي الكرك من وزارة
الريا�ضة بقيمة � 600ألف �شاقل .امل�صادقة على ميزانية بقيمة � 98,750شاقل لأجهزة
ريا�ضية و�آالت عالجية ملاعا�س .امل�صادقة على ميزانية وزارة الرفاه االجتماعي
بقيمة  150الف �شاقل للرتميمات يف مدر�سة مفتان ،امل�صادقة على ميزانية متويل
فعاليات احلذر على الطرق بقيمة � 43,476شاقل ،امل�صادقة على ميزانية وزارة
امل�ساواة االجتماعية لإقامة و�صيانة �آليات تقنية و�إدارية بقيمة � 211,266شاقل.

مخطط لتوسيع مسطح بلدية
أراض عربية
كريات آتا على حساب ٍ

إع��������ادة ق���س���م ال���ج���ب���اي���ة ل��ل��ب��ل��دي��ة

افتتحت �إدارة بلدية �شفاعمرو اخلمي�س ما قبل املا�ضي,
الق�سم اجلديد للجباية يف البلدية وذل��ك بعد �أن ّمت ترميم
الق�سم وتو�سيعه خل��دم��ة وراح���ة امل��واط��ن�ين ولتمكينهم
م���ن ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة يف م��ك��ان واح����د وه���ي دار ال��ب��ل��دي��ة.
و�أ ّكد رئي�س البلدية ال�سيد �أمني عنبتاوي والذي ا�ستقبل املوظفني
يف يومهم الأول للعمل يف دار البلدية� ":إنه يوم �سعيد ومبارك

لعودة الق�سم وذلك بالتعاون مع جميع املهنيني
يف البلدية .و�أ ّك��د �أن �إع��ادة ق�سم اجلباية �إىل
مبنى بلدية �شفاعمرو تهدف �إىل حت�سني ظروف
العمل للموظفني و� ً
أي�ضا لراحة املواطنني
 ،ولتقدمي اخل��دم��ات على �أف�ضل وج��ه " .
ويف هذه املنا�سبة �أ ّكد رئي�س البلدية على قراره
ال��ذي طرحه يف جل�سة املجل�س البلدي �أنه
�أ�صدر تعليماته لق�سم اجلباية و�شركة اجلباية
بعدم اتخاذ �أي �إج��راء جديد مثل �إن��ذارات
�أو تغرمي �أو حجز على املواطنني بح�سب
القيا�سات اجلديدة حتى انتهاء القيا�سات يف
جميع الأحياء وحتى يتم فح�ص االعرتا�ضات والت�أكد منها.
وعليه فانه توجّ ه جلميع املواطنني وطالبهم بدفع م�ستحقات
ال�ضريبة ح�سب القيا�سات القدمية املوجودة لديهم �إذا ر�أوا
�أي خط�أ بالقيا�سات اجلديدة وتقدمي اعرتا�ض على القيا�سات
لتتمكن البلدية من فح�ص االع�ترا���ض ب�أ�سرع وق��ت ممكن.

و�صل ملوقع و�صحيفة ال�سالم توجه عاجل
م��ن املحامي عبد اهلل خ��وري وال���ذي به
يوجه ندا ًء �إىل �أ�صحاب الأرا�ضي باملنطقة
املحاذية ملفرتق غيلعام ,ال�سيما �أ�صحاب
الق�سائم ببلوك  10250حمذرًا به من خمطط
�ضخم لبلدية كريات �آتا واملعروف مبخطط
תמל 1250/وال���ذي ب��ه �ستقوم بلدية
كريات �آت��ا ب�إن�شاء �أحياء �سكنية جديدة
ومناطق �صناعية وجتارية ب�أبعاد �ضخمة.
وبح�سب املحامي خ���وري ف��ان خطورة
املخطط تكمن بان جزء كبري منه �سيقوم
أرا�ض مبلكية خا�صة تابعة ملواطنني
على � ٍ

عرب ال�سيما �أن املخطط يت�ضمن �إن�شاء
�شارع بعر�ض ما يقارب  70م� ً
ترا والذي
بغالبيته العظمى �سيكون على ح�ساب
الأرا���ض��ي التابعة للمواطنني العرب.
وخلطورة املخطط والأذى الكبري الذي
قد يطال مئات الدومنات ملواطنني عرب
ارت ��أى املحامي عبد اهلل خ��وري بالتوجه
عرب هذا املنرب بالنداء العاجل لأ�صحاب
ال�����ش ��أن م��ن امل��واط��ن�ين ليتيقظوا لهذا
املخطط ويتابعوه عن كثب وحلثهم على
تقدمي اعرتا�ضات على هذا املخطط الذي
ال ميكن و�صفه �إال بالظامل بحد تعبريه.
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مدير مكتب املتطوعني بمركز شرطة شفاعمرو بطرس ال���ص���ي���ام األرب��ع��ي��ن��ي

شاهني يقوم بفعالية يف م��درس��ة ال��ن��ور شفاعمرو
مب��ب��ادرة م��ن م��رك��ز �شرطة �شفاعمرو وم��دي��ر مكتب
املتطوعني مب��رك��ز �شرطة �شفاعمرو بطر�س �شاهني
ومب�شاركة متطوعني م��ن �شرطة �شفاعمرو ,املربي
برهوم برهوم وال�سيد غ�سان عبدو �أقيمت يوم االثنني
الأخ�ير ,مبدر�سة النور لذوي االحتياجات اخلا�صة يف
�شفاعمرو ,فعاليات متنوعة �شملت حما�ضرات للطالب
مبوا�ضيع ع��دي��دة مثل خ��دم��ات ال�شرطة  ،االنرتنت
الآمن  ،الأمان على الطرق  ،الرتبية واملعاملة احل�سنة
والعنف  ,ويف النهاية وزع��ت على الطالب الهدايا .
ول��ق��ي ال�برن��ام��ج �إع���ج���اب م���دي���رة امل��در���س��ة رب���اب
دام����وين وط��اق��م املعلمني مم��ا �أدخ����ل البهجة لقلوب
ال���ط�ل�اب و����ش���ك���روه���م ع���ل���ى امل����ب����ادرة امل���م���ي���زة .

تتويج ج��والت التعارف على األم��اك��ن املقدسة
ب��ت��ك��ري��م ش��خ��ص��ي��ات دي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة

�أق��ام��ت م��در���س��ة ع��اط��ف خطيب الإع���دادي���ة يف
���ش��ف��اع��م��رو  ,ح��ف��ل ت��ك��رمي ل�شخ�صيات دينية
واجتماعية التي بادرت بجوالت للأماكن املقد�سة
يف امل��دي��ن��ة للتعرف ع��ل��ى اجل��ام��ع والكني�سة
والكني�س واخللوة بح�ضور كل من ال�شيخ حممد
خ��ازم وال�سيد ع�صام ن�صراهلل وال�سيدة هالة
عموري وال�سيدة ليلى عموري  ,حيث قام مدير
املدر�سة املربي معمر �صغري ب�صحبة مربيات
طاقم طبقة الثوامن بتكرمي ه��ذه ال�شخ�صيات
وتوزيع �شهادات تكرمي  .وقد �أثنى املدير على
عطائهم ودعمهم للم�سرية الرتبوية يف املدر�سة

"م�����ن ال���ق���اه���رة إىل م�����ار ال����ي����اس يف ع��ب��ل�ين"

ال���دك���ت���ور ج���ب���ران جن��ار

�أع��ل��ن��ت ال��ك��ن��ي�����س��ة يف ���ش��ف��اع��م��رو ع���ن اب���ت���داء ال�����ص��ي��ام الأرب��ع��ي��ن��ي
ي������وم الإث�����ن��ي��ن الأخ����ي���ر حت���������ض� ً
�ي�را ل���ع���ي���د ال���ف�������ص���ح ال��ع��ظ��ي��م.
ف��ف��ي ه����ذه ال���ف�ت�رة امل���ب���ارك���ة وح��ت��ى ع��ي��د ال��ف�����ص��ح ت��ك��ون ال�����ص��ل��وات
ب�����ش��ك��ل ي���وم���ي ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة وال��ن�����ص��ف م�������س���ا ًء  ,رب
ال���ق���وات,امل���دائ���ح  ,وامل��ح��ا���ض��رة ح���ول ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س ال��ع��ظ��ي��م .
ف�����ص��ل ����ش���ري���ف م����ن ب�������ش���ارة ال���ق���دي�������س م���ت���ى(م���ت���ى )21-14 :6
"قال الربُّ ان َ
غفرتـ ُم للنا�س ز َّالت ِـهم يغف ْر لكم ابوكم ال�سماوي � ً
أي�ضا *
َ
ً
َّ
َّ
وان مل تغف ِروا للنا�س زالتهم ف�أبوكم اي�ضا ال يغ ِفر لكم زالت� ِك��م * ومتى
ُ�صمتم فال تكونوا مُعب�سني كاملراءين .فا َّنـهم ين ّكرون وجو َههم ليظهروا
للنا�س �صائمني .احل� َّ�ق اق��ول لكم �إ َّنـهم قد �أَ َخ���ذوا �أجرَهم * ا َّم��ا ان� َ�ت فاذا
َ
واغ�سل وجْ هَك ل َئال تظه َر للنا�س �صائمًا بل لأَبيك الذي يف
�صمت فاد َهن ر�أ�سَ َك ِ
ً
عالنية * ال تك ِنزوا لكم كنو ًزا
اخلـفي ِة يجازيك
اخلفية .وابوك الذي يرى يف ِ
ِ
ُ
ُ
ُف�س َد ال�سو�س والآك ِلة وينقب ال�سارقون وي�س ِرقون *
على االر���ض حيث ي ِ
�سو�س وال �آكل ٌة وال ين ُقب
لكن اك ِنزوا لكم كنو ًزا يف ال�سماء حيث ال يـُ ِف�سد ٌ
ال�سارقون وال ي�سرقون * ال َّنـ ُه حيث تكون َكنوزكم هناك تكو ُن قلوبـَكم".
لقد �أمتعنا الأب الفا�ضل اثانا�سيو�س بالكلمات واملعاين الكثرية واجلميلة يف
وعظته القيمة يوم الأحد الأخري ,حول هذه الأيام املباركة لل�صوم الأربعيني,
وكيف يتوجب علينا �أن نح�ضر �أنف�سنا ال�ستقبال عيد الف�صح الكبري واملجيد
"فال تهتموا باجل�سد لق�ضاء �شهواته بل الب�سوا ج�سد الرب ي�سوع امل�سيح "
وبهذه املنا�سبة ال بد من كلمة ثناء وتقدير للآباء الأفا�ضل ,ف�أهايل �شفاعمرو
تقدر وتثمن عاليًا  ,املجهود الكبري واالجنازات العظيمة التي يقوم بها الآباء
االفا�ضل اندروا�س بحوث واثانا�سيو�س خلدمة الكني�سة و�أهايل �شفاعمرو عامة
خا�صة بعد انتقال االب م�ضر �إىل كني�سة عبلني بعد اخلدمة الكبرية التي قدمها
لكني�سة �شفاعمرو فب�أ�سم كل كل اهايل �شفاعمرو نتمنى لالب م�ضر ال�صحة
وال�سعادة واملزيد من العطاء واخلدمة الكني�سة لطائفة عبلني املحرتمة .
�������������������������ص������������������������وم������������������������اً م��������������������ب��������������������ارك��������������������اً

اف����ت����ت����اح أض����خ����م م����ع����رض ل���ل���ك���ت���اب يف النائب جبارين :إصدار البجروت
م��ؤس��س��ات م����ار ال���ي���اس ال�ت�رب���وي���ة – عبلني بالعربية ه��ام ،لكن ال يكفي!!

افتتح ي��وم االث��ن�ين � 19.2.2018أ���ض��خ��م معر�ض للكتاب يف
م�ؤ�س�سات مار اليا�س الرتبوية – قاعة االوديتوريوم –عبلني
وي�ستمر حتى ي��وم الأرب�����ع�����اء .28.2.2018امل��ع��ر���ض مفتوح
يوميًا م��ن ال�ساعة العا�شرة �صباحً ا وح��ت��ى الثامنة م�ساءً.

ي�شمل امل��ع��ر���ض ح��ف�ًلااً للفنانة حنان
�سو�سان وفرقتها " واو �شو مكيفني" وذلك
يوم اجلمعة  23.2.18ال�ساعة اخلام�سة
ع�صرًا وحفلاً لعمو روين روك وفرقته وذلك
يوم االثنني 26.2.18ال�ساعة اخلام�سة
ع�صرًا( .الدعوة عامة والدخول جماين).
ي��ذك��ر �أن���ه و���ص��ل �إىل امل��ع��ر���ض �آالف
العناوين اجلديدة من بريوت،القاهرة،
ع��م��ان وغ�يره��ا ك��رواي��ات ،كتب �أدب،
���ش��ع��ر ،تنمية ب�����ش��ري��ة ،ك��ت��ب �أط��ف��ال،
ف��ل�����س��ف��ة ،ت����اري����خ ،ف����ن����ون ،ط��ب��خ،
م���و����س���وع���ات وق���وام���ي�������س وغ�ي�ره���ا.
امل��ع��ر���ض م��ف��ت��وح ي��وم� ًي��ا م��ن ال�ساعة
العا�شرة �صباحً ا حتى الثامنة م�ساءً.
ح���م���ل���ة خ����ا�����ص����ة ل���ت�������ش���ج���ي���ع امل����ط����ال����ع����ة – ك�����ل م��ن
ي���������ش��ت�ري  3ك����ت����ب ي���ح�������ص���ل ع����ل����ى ال������راب������ع جم� ً
���ان����ا.
معر�ض الكتاب الكبري بتنظيم ربيع موفق خ��وري و�إخ��وان��ه.

*مواد تربوية أساسية حول مواجهة العنف ال تتوفر باللغة العربية
بارك النائب د .يو�سف جبارين ،ع�ضو جلنة الرتبية الربملانية ،قرار وزارة
املعارف �إ�صدار �شهادات البجروت باللغة العربية قائلاً ان القرار ينهي
الغنب الذي حلق بالطالب العرب طوال �سنوات طويلة ب�سبب التنكر للغة
ً
م�ضيفا "ان جت��اوب ال���وزارة مع مطلبنا
العربية يف �إ���ص��دار ال�شهادات،
هذا �سي�سهل � ً
أي�ضا على الطالب ال��ذي يدر�سون يف اجلامعات الفل�سطينية
وال��ع��رب��ي��ة وي�����ض��ط��رون ل�ترج��م��ة ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى ح�سابهم اخلا�ص".
و�أك��د جبارين ،من جهة �أخ��رى� ،أن الكثري من �إ���ص��دارات وزارة املعارف
ال ت��زال باللغة العربية فقط مبا يف ذل��ك من�شورات املدير العام للوزارة
ومواد تربوية وبرامج تعليمية هامة ،وان هناك حاجة لتوفري هذه املواد
باللغة العربية دون �أي ت�أجيل �إ���ض��ايف ،وخا�صة �أن ه��ذه امل��واد تتعلق
بق�ضايا هامة ب�شكل خا�ص للطالب ال��ع��رب ،مثل امل���واد الرتبوية حول
�سبل مواجهة العنف والفعاليات التي تر�سّ خ قيم الت�سامح واحل��وار.
وك��ان النائب جبارين قد توجه م�ؤخرًا �إىل وزارة املعارف مطالبًا �إياهم
بالعمل على توفري كافة املواد الرتبوية باللغة العربية ،وهي لغة الأم للطالب
ولغة ر�سمية بالدولة ،علمًا �أن بع�ض الكتب التدري�سية وبع�ض امتحانات
البجروت تتوفر بالعربية فقط و ُي��ح��رم الطالب العرب منها بلغة الأم.
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مقاالت
23.02.2018
م���ن ي��ن��ق��ذ امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي م���ن النفشي رم��������اح ي���ص���وب���ه���ا – م���ع�ي�ن اب������و ع��ب��ي��د
امل��خ��ي��ف ل��ل��ج��ري��م��ة وال���ع���ن���ف
واإلن���ف�ل�ات إغالق سفارة شفا عمرو يف عمّان
اإلع������ل�����ام������������ي أح���������م���������د ح����������ازم
ذات يوم تلقيت دع��وة من ال�سفارة اجلزائرية يف �أملانيا
حل�����ض��ور اح��ت��ف��ال ر���س��م��ي مبنا�سبة ال��ع��ي��د `الوطني
للجمهورية اجلزائرية .و���ش��اءت ال��ظ��روف �أن يكون �إىل
جانبي املتحدث الر�سمي با�سم احلكومة الأملانية ،حيث
تبادلنا �أط���راف احلديث ح��ول ق�ضايا �سيا�سية تتعلق
بال�شرق الأو���س��ط  .وق��د الحظت �أن امل��دع��وي��ن العرب
(طبعاً دبلوما�سيّون) هم فقط الذين و�صلوا مت�أخرين عن
موعد الإحتفال .مل ي�ستطع املتحدث الر�سمي حتمل هذا
الت�أخري و�س�ألني " :ملاذا �أنتم العرب هكذا؟" فر�سمت على
�شفتي ابت�سامة م�صطنعة كتلك التي كان يبت�سمها الراحل
�أب��و عمار عندما يوجه �إليه �س� ً
ؤاال ال يعجبه (على فكرة
تعلمت ذلك منه) و�أجبته " :لو مل نكن كذلك ملا كنا عربا"ً.
و�أنا �أت�ساءل الآن ،ماذا �سي�س�ألني املتحدث الر�سمي با�سم
احلكومة الأملانية لو عا�ش حاالت القتل والعنف والإنفالت
ً
م�ضطرا لأن �أترجم له القول
يف جمتمعنا .عندها �س�أكون
العربي املعروف " :التلم الأعوج من الثور الكبري" .و�أعني
بالثور الكبري �أن كل راع م�س�ؤول عن رعيته هو م�س�ؤول
�أي�ضاً عن العنف يف الرعية ،وك��ل �آب يتحمل م�س�ؤولية
ف�ساد �أخالق �أوالده ،وكل مدر�سة وكل مدر�س وكل مدير
مدر�سة يتحملون �أي�ضاً ج��زء�أ من ممار�سات العنف لدى
ال��ط�لاب� .أع�ضاء الكني�ست ،جلنة املتابعة ،البلديات
املجال�س املحلية كلهم م�س�ؤولون ،وال �أ�ستثني �أح� ً
�دا ممن
يعتربون نف�سهم ق��ادة يف املجتمع العربي .فماذا فعلوا
لغاية الآن غري �إ�صدار البيانات يف وقت تتفاقم فيه جرائم
العنف والقتل� .صحيح �أن الرتبية البيتية هي الأ�سا�س،
لأن الطفل ينمو ويرتعرع على تربية معينة ،لكن الطفل ال
يرتبى فقط يف البيت ،فهناك درجات يف �سلم احلياة ي�صعدها
الطفل ،وعلى اجلهات املعنية و�أعني الأح��زاب العربية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املني و�أع�ضاء الكني�ست �إيجاد حلول
جدية لوقف ا�ستفحال اجلرمية والعنف يف املجتمع العربي.
التقيت مرة وال��د �شاب مل يتجاوز �سن ال�ساد�سة ع�شر،
ون�صحته بردع �إبنه عن ممار�ساته ال�سيئة والتي جتلب
ل��ه متاعب ك��ث�يرة .فنظر �إيل ن��ظ��رة مغلوب على �أم��ره
وا���س�ترح��ام يف نف�س ال��وق��ت ق��ائ� ًلا " :واهلل ي��ا �أخ��ي م�ش

غادرلو ،م�ش عارف �شو بدي �أعمل
معو" .نعم ه��ك��ذا ك���ان ج��واب��ه.
امل��ج��ت��م��ع ال��غ��رب��ي ب�شكل ع��ام،
والأوروب�����ي ب�شكل خ��ا���ص يقيم
الدنيا وال يقعدها �إذا �أقدم �شخ�ص
ما على �إ���س��اءة التعامل لقطة �أو
كلب ،ويعاقب امل�سيء على فعلته بدفع مبلغ معني كغرامة.
فت�صوروا لو �أقدم امل�سيء على قتل حيوان فماذا �ستكون
النتيجة؟ طبعا ا�ستنكار عام ومظاهرات و�إمكالبة ب�سجن
الفاعل .لكن م��اذا عندنا لي�س فيما يتعلق باحليوان �إمنا
بالب�شر باملواطنني .للأ�سف لقد �أ�صبح من بديهيات الأمور
يف املجتمع العربي الإع��ت��داء على �شخ�ص ما يف و�ضح
النهار �أو حتى قتله ،وتتحدث تقارير ال�شرطة كالعادة
عن (جمهول؟!) .لكن هل املجهول هو جمهول بالفعل� ،أم
ً
ً
جمهوال؟
جمهوال ،وملاذا يبقى
�أن املجهول يبقى عن ق�صد
و�س�ؤال �آخر يطرح نف�سه :ملاذا تتمكن ال�شرطة من القب�ض
على املجهول يف حاالت مماثلة يف الو�سط اليهودي ،وتعجز يف
غالبية احلاالت عن اكت�شاف هذا املجهول يف املجتمع العربي؟
قليلة هي الأيام التي متر دون وقوع حاالت عنف وجرائم
قتل يف امل��دن والبلدات العربية ،وح��االت "الطخ" على
حمالت ومطاعم و�شركات مل تعد تثري ا�ستغراب املواطن
العربي ،لأن��ه تعود على �سماعها ك� ً
�ث�يرا ،وطبعاً يبقى
الفاعل جم��ه� ً
�وال .قالوا لنا ان وج��ود مكاتب لل�شرطة يف
املجتمع العربي ي�ساعد يف منع عمليات العنف واجلرائم
�أو على الأق���ل اكت�شاف فاعليها ،لكنهم ك��ذب��وا لأن��ن��ا مل
نلم�س ذل��ك ،وك ��أن ال�شرطة ال وج��ود لها وه��ذا باعرتاف
مواطني م��دن وبلدات عربية توجد فيها مراكز �شرطة.
املجتمع العربي وللأ�سف �أ�صبح يت�أمل وال يت�أمل .فمن ينقذ
هذا املجتمع من اال�ستمرار يف ارتكاب اجلرائم وممار�سات
العنف والإنفالت ،ومن يعري اهتماماً لأطفالنا الذين ينتظرهم
م�ستقبل قامت يف ظل هكذا و�ضع؟ هذه �صرخة مدوية مطلوب
�سماعها من اجلهات املعنية .فهل من جميب �أم �أن �أهل
ال�سيا�سة ي�سمعون فقط ما يحبون �سماعه من عبارات
الثناء والنفاق ،وهم طر�شان ال ي�سمعون �أنني و�أمل املواطن؟

ي���������ا ع���������درا
ب��ق��ل��م  :زه���ي���ر دع��ي��م
ب � � � � َ�خ� � � � � ّب � � � ��ي ط � � � �ي � � � � ِف� � � ��ك ِب�� � �ع�� � �ي� � ��وين
وب � � � ��أق� � � � َ�ل� � � ��ع ِم� � � � ��ن ِف � � � �ك� � � ��ري ْظ� � �ن�� ��وين
ي� � � � � � ��ا ع� � � � � � � � � � � ��درا ي� � � � � � ��ا حَ � � � � �ن� � � � ��وين
اب � � � � � � ِن� � � � � ��ك حُ � � � � � � ّب� � � � � ��ي وجْ � � � � �ن� � � � ��وين
ُخ� � � � � � � � ��دي ب�� � � � � ��إي� � � � � ��دي وع� � � � ّدي� � � �ن � � ��ي
وع� � � � �ن�� � � ��د ي� � � ��� � � �س � � ��وع � � ��ي خ � � ّ�ل� � �ي� � �ن � ��ي
ان � � � � � � � � � ِ�ت �أح� � � � � �ل�� � � � ��ى َي� � ��� � �س� � �م� � �ي� � �ن � ��ي
وزه� � � � � � � � � ��رة ح� � � �ل � � ��وي َع جْ � �ب � �ي � �ن� ��ي
ال�� � � � ُّ�ط� � � � �ه�� � � ��ر ب� � � �ت� � � �ب � � ��اه � � ��ى ف � �ي � �ك� ��ي
م� � � � � ��ا ب � � �ي � � �غ � � �ف� � ��ى َت ي� � �ه � ��دي� � �ك � ��ي
ان� � � � � � � ��ت ال � � � � �ف� � � � ��رح� � � � ��ة وع� � �ل� � �ي� � �ك�� ��ي
م � � �� � � �س � � �ت� � � ّ�ن� � ��ي مل� � � ���� � ��س �إي�� � ��دي� � � �ك�� � ��ي
اب�� � � � � � ِن� � � � � ��ك َغ�� � � � � � َم� � � � � ��ر ل� � �ي � ��ال� � �ي� � �ن � ��ا
وزرع ف�� � �ي�� � �ن� � ��ا وح � � ��وال� � � �ي� � � �ن � � ��ا
حم� � � � � � � ّب�� � � � � ��ة َت ي�� � �خ� � � ّ�ل�� � �ي�� � �ن� � ��ا
ن�� � � ��و�� � � � �ص�� � � ��ل ل � � � �ع � � � �ن� � � ��د امل�� � �ي�� � �ن� � ��ا

َل�� � � � � � � � � � � ْو �� � � � �ش � � � ��و م� � � � � � ��ا �� � � �ص � � ��ار
وب � � � � � � �ح� � � � � � ��رق � � � � � � �ه� � � � � � ��ا ب�� � � � �ن� � � � ��ار
وغ�� � � � � � � � � � ��ار
ورد
ي�� � � � � � � � � � ��ا
و�أح � � � � � � � � �ل� � � � � � � � ��ى الأن � � � � � �� � � � � � �س� � � � � ��ام
الآالم
ب�� � � � � � � � � �ح� � � � � � � � � ��ر
ارك � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ع ب � � � � � �� � � � � � �س � � �ل � ��ام
ب � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � ّل الأح� � � � � � � � � �ل � � � � � � � � ��ام
ع � � � � � � � �ل� � � � � � � ��ى ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّدوام
وم � � � � � � � � ��ن ال� � � � � �ف � � � � ��رح � � � � ��ة ط� � � � ��ار
� � � � � � � � � � �ش� � � � � � � � � ��ال ّ
وزن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ار
ال�� � � � ��� � � َّ � ��ش�� � � � �ع� � � � ��ب املُ�� � � � �خ�� � � � �ت� � � � ��ار
ط � � � � � � � � � � � � � � � � ��ول الأي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ام
ب � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � ��ور و�� � � � � َ� � � � ��ض � � � � � � � � � � ْي
و َع ْط� � � � � � � � � � � � � � � ��راف احل � � � � � � � � ّي
م� � � � � � � � � � ��ا �إل � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � ��ا ْ
زي
ب � � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � � � � ّز و� � � � � � � � � �س� � � � �ل� � � ��ام

م���ا ق��ي��ل و ُك��ت��ب
عنه يف ال�صحف
وم���������واق���������ع
ال����ت����وا�����ص����ل
وحت��دي� ًدا ال�شفا
ع�����م�����ري�����ة ،مل
يكن �إط����راء �أو
جم��ام��ل��ة ،فمياه
ي���ن���اب���ي���ع �شفا
ع��م��رو ال��ع��ذب��ة
ج��������رت ح��ت��ى
النف�س الأخ�ي�ر
يف عروقه التي تنف�س من هوائها الطلق وحاراتها،
حواكريها� ،أزقتها و�أر�ضها التي �أحبّها و�أحبّ �أهلها
الذين ربطته بهم عالقة متينة مبنيّة على الثقة
واالحرتام املتبادل مع كافة �أبناء الطوائف� ،إذ قام
ال�سخي مل�ؤ�سّ �ساتها ولأماكن العبادة فيها.
بالتربّع
ّ
نعم ،هذا هو �سفري �شفا عمرو يف اململكة الأردنية،
احلاج �أبو ها�شم بلعاوي الذي لبّى نداء ربه الأ�سبوع
املا�ضي ،وبذلك �أغلقت �سفارة �شفا عمرو يف عمّان بعد
�أكرث من �ستني عامًا خدم من خاللها �أهل �شفا عمرو
خا�صة ومواطنني من كافة القرى واملدن العربية،
ّ
ا�ست�ضافهم وا�ستقبلهم بك ّل حفاوة ورحابة �صدر.

ت��رك م�سقط ر�أ���س��ه ع��ام 1948
م��ت��وجّ ��ه��ا �إىل ع���دد م��ن ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���اورة لي�ستق ّر
�أخ�ي�را يف العا�صمة الها�شمية ع� ّم��ان ،وبعد فتح
احل��دود وعقد اتفاقيّة �سالم مع الأردن كان �سفري
�شفا عمرو يتجول بني الفنادق ليبحث عن �أبناء
بلده ويتحقق من وجود نزالء يف فنادقها ،ومن ثم
مقابلتهم ليعيد ذكرياته معهم وي�سرد ق�صته وتاريخ
�شفا عمرو احلافل والعالقة الأخ��وي��ة بني �أهلها.
�أذكر يف �أثناء وجودي يف عمّان مع رفيق الطفولة،
عادل ،وكعادته كما ذكرنا كان يتجول بني الفنادق
فقدم �إىل فندق "الريجن�سي" الذي ا�ستقبل فيه امللك
ح�سني وف ًدا من �أبناء الطائفة املعروفية ،وحتقق من
وجود �شفاعمريني ،وطلب مقابلتنا فت ّم اللقاء على
وجبة �إفطار ،ومن �شدة لهفته على �شفا عمرو وحديثه
ال�شائق كاد ين�سى وين�سينا تناول طعام الإفطار.
افرتقنا وتواعدنا على اللقاء يف اليوم الثاين لزيارته،
وبالفعل قمنا بزيارته يف بيته ومن ث ّم قمنا برفقته
ب��زي��ارة اجلالية املعروفية يف اجل��ب��ل الأخ�ضر.
الأ���س��رة ال�شفا عمريّة تعرتف وال تن�سى ف�ضله
ودوره يف تقريب القلوب ،نبذ وحماربة العن�صرية،
زرع بذور املحبّة والإخ��اء ،وتقدّر وتثمن �إخال�صه
ووفاءه الذي �سيظل يف الذاكرة والقلب �أبد الدهر.

ق��اف��ل��ة امل���اض���ي وأم�����ل املستقبل
ب��ق��ل��م :ش��ف��ي��ق خ��ن��ي��ف��س/ش��ف��اع��م��رو

قافلة املا�ضي لن ت�صل بنا اىل اي مكان ،فقد عاي�شناها
على م��دار �سنوات عديدة فلم ت�صل بنا اىل �شاطئ
الأم���ان ،فاالنفرادية يف امل��واق��ف والتعنت يف �أخذ
القرارات جعل منا جمموعات ال تقوى على حتقيق
الأهداف املرجوة على امل�ستويني البلدي واالجتماعي
على حد �سواء ،ويف ظل هذه الأو�ضاع ،ونحن على
�أب��وب جولة جديدة من االنتخابات البلدية ،جدير
بنا �أن نفكر خارج ال�صندوق لإيجاد قوا�سم م�شرتكة
بني القوائم ل�شراكة حتقق مكا�سب يف كافة املجاالت.
�شراكة جديدة قد جتعل امل�ستقبل �أكرث ا�شراقا للطائفة
املعروفية يف �شفاعمرو ،تحُ ررنا من قيود كثرية مل يعد
لها مكان بني ظهرانينا وليحل مكانها ر�ؤيا وتخطيط
بديلنييحددااهدافاملرحلةامل�ستقبليةو�سبلحتقيقها.
نحن على مفرتق طرق ،فيه االيجابيات وفيه ال�سلبيات
وق��د ي����ؤدي اىل تغيريات كثرية او مفاجئات لكن
معظمها تغريات �إيجابية ،هذا الوقت املنا�سب لنهج
جديد ،كوننا نعي�ش يف �سباق مع الزمن ،فالتجربة
املا�ضية والتي دام��ت �سنني طويلة جعلتنا نعاين
من تداعياتها على كافة امل�ستويات ،من هنا اهمية
ان نتخطى تلك احلقبة الزمنية تلك واال�ستفادة اىل
اق�صى درجة من جميع الفر�ص املتاحة لتمرير افكار
على قناعة تامة ان هنالك
جديدة ،ولو �أنني
فئة حاقدة لن تر�ضى ال بالنهج اجلديد وال بالوحدة
وذل���ك �أ�سباب معروفة ولغاية يف نف�س يعقوب.
كثريون حول ال�سلطة وقليلون حول املواطن ،فقد
عانت الطائفة على مدار ع�شرات ال�سنني من اجلمود
وانعدام امل�شاريع يف االحياء املعروفية ووعود من
دون ر�صيد وك�لام مع�سول ولكن يف احلقيقة كلها
اوه���ام وم��ن ه��ذا املنطلق ات��وج��ه اىل رج��ال الدين
ورج��ال املجتمع والنا�شطني ال�سيا�سيني و�شباب

امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى حث
القوائم الـ د�.ش والـ ه.ن
وال��ـ ح.ق لكي يتحدوا
بقائمة واح��دة وخو�ض
امل��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة
بقائمة م�شرتكة و�شبه
م ��ؤك��د ان��ه��ا �ستح�صل
ع����ل����ى ث���ل���اث م����ق����اع����د او ل�����رمب�����ا �أك���ث���ر.
احلقيقة م�ؤملة فقائمة الـ د���.ش على م��دار  25عام
ت�سعى للو�صول اىل من�صب نائب رئي�س وتف�شل،
وقائمة ال��ـ ه.ن على م��دار ث�لاث ج��والت انتخابية
تعرب ن�سبة احل�سم ب�أ�صوات م��ع��دودة ،وا�ستياء
ال�شارع خلق قائمة امل�ستقبل ح.ق وح�صلت على ثلثي
ا�صوات الطائفة ،امل يحن الوقت لنتنازل عن كربياءنا
والتفكري يف م�صلحة �شبابنا؟ �أما اذا ا�صروا على هذا
النهج ف�إن نهاية املطاف ال ت�صب يف م�صلحة �أحد.
ي��روى ان املهلب ب��ن اب��ي �صفرة مل��ا �أ���ش��رف على
الوفاة ،ا�ستدعى ابناءه ال�سبعة .ثم امرهم ب�إح�ضار
رماحهم جمتمعة ،وطلب منهم ان يك�سروها ،فلم يقدر
�أحد منهم على ك�سرها جمتمعة ،فقال لهم :فرقوها،
وليتناول كل واحد رحمه ويك�سره ،فك�سروها دون
عناء كبري ،فعند ذلك قال لهم :اعلموا ان مثلكم مثل
هذه الرماح ،فما دمتم جمتمعني وم�ؤتلفني يع�ضد
بع�ضكم بع�ضا ،ال ينال منكم خ�صومكم غر�ضا ،اما
�إذا اختلفتم وتفرقتم ،فانه ي�ضعف امركم ،ويتمكن
منكم خ�صومكم ،وي�صيبكم م��ا ا���ص��اب ال��رم��اح:
ك�����ون�����وا ج���م���ي���ع���ا ي�����ا ب����ن����ي �إذا اع��ت��رى
خ�������ط�������ب وال ت�������ت�������ف�������رق�������وا اح�������������ادا
ت������أب�����ى ال������رم������اح �إذا اج���ت���م���ع���ن ت��ك�����س��را
و�إذا اف���ت���رق�������ن ت����ك���������س����رت اف�������������رادا.
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علي جابر يفجّر مفاجأة م��ن العيار
الثقيل عن مصري Arabs Got Talent

فجّ ر العميد علي جابر ،مفاج�أ ًة من العيار الثقيل
حول م�صري برنامج "�آرابز غوت تالنت" ،مو�ضحً ا �أن
املو�سم املقبل �سيكون ال�ساد�س والأخري لهذا الربنامج.
و�أث����ار ج��اب��ر ال�����ش��ك��وك ح���ول وج���ود م�شاكل بني

�أع�����ض��اء جلنة التحكيم �أو التلميح
�إىل رغ��ب��ة البع�ض يف االع���ت���ذار عن
ه��ذا امل��و���س��م ،م��ن خ�لال �إع��راب��ه عن
�أمنيته يف بقاء �أع�ضاء اللجنة كما هم.
وعن حقيقة ان�ضمام الفنان ال�سعودي
نا�صر الق�صبي للجنة التحكيم من
جديد ،قال �إن هناك حماوالت جادة معه
للعودة من جديد �إىل جلنة التحكيم.
وكتب جابر عرب ح�سابه الر�سمي على
موقع تويرت�" :أمتنى �أن تبقى جلنة
التحكيم يف �آراب غوت تالنت للمو�سم
ال�ساد�س والأخري هي نف�سها مع ال�صديق
الرائع �أحمد حلمي وال�ساكنة يف القلب جنوى كرم".
وختم قائال�“ :أعلم �أن هناك جه ًدا كبريًا يبذل مع
الكبري نا�صر الق�صبي للعودة �إىل مقعده يف اللجنة".

تداول بع�ض ن�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي
�أول تعليق لنهلة احل��اج��ري ،زوج���ة الفنان
حممد حماقي ،بعد �أن جثا على ركبتيه ،وقدّم
خامتاً للمت�سابقة �شيماء عبد العزيز يف برنامج
"ذا فوي�س" ،لإق��ن��اع��ه��ا باالن�ضمام لفريقه.
وذكر ح�ساب على " �إن�ستغرام"� ،أن احلاجري
تفاج�أت باملوقف مثل امل�شاهدين ،ولكنها مل تعط
ا لأم��ر �أك�بر من حجمه ،م��ؤك��دة �أنها مل تنزعج
من ت�صرف زوجها ال��ذي و�صفته بـ"الذكي"،

كي يح�صل على موهبة ن�سائية من املناف�سني.
و �أك����د احل�����س��اب �أن��ه��ا ر �أت �إع���ج���اب حماقي
ب�����ص��وت ال�����ش��اب��ة ول��ي�����س باملت�سابقة نف�سها،
الف���ت���ة �إىل �أن "احليل الرومان�سية"
�أق����������رب ال�����ط�����رق ل�������ش���خ�������ص���ي���ة زوج����ه����ا
يذكر �أن حماقي ت��زوج من احلاجري يف كانون
االول (دي�سمرب) من العام  ،2011وانف�صال بعد
عامني ،ثم عادا مرة �أخرى يف العام  ،2016ورزقا
العام املا�ضي بطفلة اطلقا عليها ا�سم فاطمة..

ك��ي��ف ع� ّل��ق��ت زوج����ة م��ح��م��د ح��م��اق��ي بعدما
ق���دم خ��ات��م زواج مل��ش�ترك��ة ""The Voice؟

وف���اة ال��ف��ن��ان امل��ص��ري محمد متولي
ت��ع��ر���ض��ه لأزم�����ة ���ص��ح��ي��ة م��ف��اج��ئ��ة..
وت��ويف متويل قبل االنتهاء من ت�صوير
م�شاهده يف �أحداث اجلزء الثاين من م�سل�سل
"الأب الروحي" ،املقرر عر�ضه خالل الأيام
املقبلة على �إح��دى القنوات الف�ضائية.
ي�شار �إىل �أن الفنان الراحل من مواليد 11
مار�س1945مبدينة�شبنيالكوميفحمافظة
املنوفية ،وعا�ش يف مدينة الإ�سكندرية.
والتحق متويل بكلية دار العلوم ثم املعهد
العايل للفنون امل�سرحية ،كما �شارك يف �أفالم
وم�سل�سالت القت � ً
إقباال جماهريياً مثل
,ليايل احللمية" و"زيزينيا" و"�أرابي�سك".
ك��ذل��ك ���ش��ارك يف �أف��ل�ام ع��دي��دة منها:
غ��ي��ب امل���وت م�����س��اء ال�����س��ب��ت ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري،
"�سالم ي����ا �صاحبي" و"�سارق
حم��م��د م���ت���ويل ،ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  73ع���ام���اً �إث���ر الفرح" و"البع�ض ي��ذه��ب ل��ل��م ��أذون مرتني".

إليسا سعيدة بانتهاء تحضري ألبومها الجديد

�دة ل��ه��ا ،ع�ّب�رّ ت ال��ف��ن��ان��ة اللبنانية
يف ت��غ��ري� ٍ
�إل��ي�����س��ا ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��و���ض��ع ال��ل��م�����س��ات
ا لأخ�ي�رة ع��ل��ى �أل��ب��وم��ه��ا ال��غ��ن��ائ��ي اجل��دي��د.
وق���ال���ت �إل���ي�������س���ا �إن���ه���ا ���س��ع��ي��دة الن��ت��ه��اء

ال���ت���ح�������ض�ي�رات لأل���ب���وم���ه���ا امل���ق���ب���ل ب��ع��د
اخ��ت��ي��ار �أغ��ل��ب��ي��ة اغ��ن��ي��ات��ه ،و �أ���ض��اف��ت �أن��ه
ي�����ض��م �أغ���ن���ي���ات ق��ري��ب��ة �إىل ق��ل��ب��ه��ا م��ع�برة
ع���ن ح��م��ا���س��ه��ا مل�����ش��ارك��ت��ه م���ع ج��م��ه��وره��ا.

ماذا الذي جمع راغب عالمة بكاظم الساهر???

ن�شر ال�����س��وب��ر ���س��ت��ار راغ���ب ع�لام��ة ع�بر ح�سابه
اخل����ا�����ص ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ان�������س���ت���غ���رام ����ص� ً
��ورا
جتمعه بقي�صر ال��غ��ن��اء ال��ع��رب��ي ك��اظ��م ال�ساهر.
و�أرفق عالمة ال�صور بتعليق كتب فيه �أنه كان يتناول

القهوة مع ال�ساهر برفقة مدير �أعماله خ�ضر عالمة
قبل �إقالع باخرة النجوم (.)Stars on Board
وان��ه��ال��ت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات م���ن ق��ب��ل م��ت��اب��ع��ي عالمة
ال��ذي��ن ع�بروا ع��ن فرحهم ل��ر�ؤي��ة النجمني �سوياً.

تامر حسني يمثل مصر يف مونديال 2018
ا���س��ت��ع��ان��ت ���ش��رك��ة ك��وك��ا ك��وال
بالفنان تامر ح�سني لتمثيل م�صر
يف تقدمي الأغنية الر�سمية لك�أ�س
العامل ب�صفتها الراعي الر�سمي
لك�أ�س ال��ع��امل امل��ق��رر �إق��ام��ت��ه يف
رو�سيا بعد �أ�شهر ،و�سيغني مع
النجم العاملي جي�سون درول��و.
ويتم طرح الأغنية املُقررة لكل بلد
ب�صوت املطرب الذي ميثل بالده
يف املونديال ،و�سي�شارك لأغنية
اململكة العربية ال�سعودية �آ�سيل
ع��م��ران ،وم��ن امل��غ��رب ال��دوزي.

تقارير خاصة
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ȲȗƾȮȮƱƄŽȚǟȮȮƴŸ2018ǗȮȮƸǧȶǕȮȮƸŮǍŽ(ȤȚǞȮȮſȤ)ȜǋȮȮǣȚǍŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚǀƳƃȮȮŵǀƴƸƳȮȮƪůǂȮȮƯƃů ȝƾȮȮƬƸƱƈƄŽȚǜȮȮžǋȮȮƁǋƯŽȚǕȮȮžȤȚȣȕǍƷȮȮŵǉȮȮƄƄƱůǜȮȮƁǍǰſȲƾȮȮƈƸž
ǀƸŮƾƸȮȮƉſȚȶǀƱƸƱųǏȮȮŮǾžǟȮȮƴŸǋƵƄƯůǠȮȮƀȶƽȮȮźȚȢǛȮȮŴǞžǕȮȮžǘȮȮźȚǞƄƁƾȮȮƵŮȢǋȮȮƆƄŽȚȶ
ǀȮȮƴȿŽǋƵŽȚȶȜǎȮȮƸȿƵƵŽȚ
ǀȮȮŸƾƃƭŽȚȝƾȮȮƸƶƲůȞǋȮȮŲȖǕȮȮžȜȥǍȮȮƭžȶǀȮȮŮǞƲƅžǏȮȮŮǾžǚƵȮȮƪƁƾȮȮƵŮ
ȝƾȮȮƬƸƱƈƄŮǜȮȮƳƴŽȿ ǋſȴȖǜȮȮƁǍǰſȲƾȮȮƈƸžǠȮȮźƾȮȮſȤǍȿ ŻȆǠȮȮƵŽƾƯŽȚȜȖǍȮȮƵŽȚȳǞȮȮƁǀƃȮȮŴƾƶƵŮ
ǟȮȮƴŸǒȮȮƸƱƈů25%ȝǞȿ ȮƱůǽǀȮȮŮȚǌű
ǚƸƄȮȮƉƳů ǚƵȮȮƪƁ ǽ ȆȴƾżǋȮȮŽȚ ǚż
ǀźƾǤȁƾŮȆȳȥǍȮȮŽȚȶǁȮȮƸƃŽȚȳȥȚǞȮȮŽȶǁȮȮƸƃƴŽ
ǟȮȮƴŸǀȮȮƁǋƀ(ȴȚǍȮȮżȶȢ)ǘȮȮƴŲȟȶȥǟȮȮŽȘ
ȟȧ250ȮȮȮŽȚȰǞȮȮźȜȶǍȮȮŵǚż
ȲƾȮȮƈƸžǛȮȮŽƾŸȜȤƾȮȮƁǎŽȝȚǞȿ ȮȮŸǋžǜȿ ȮȮƄſȖ
ȬƾƄƵƄȮȮŴǽȚȶǍŲƾȮȮƉŽȚȶǠȮȮƶưŽȚǜȮȮƁǍǰſ
ǀȮȮƴŽȿ ǋžȶ ǀȮȮƯǣȚȤ ȔȚǍȮȮŵ ǀȮȮŮǍƆƄŮ
ǜȮȮƳƸŽȘțǍȮȮŻǈȚȬǍȮȮƱŽȚǟȮȮŽȘȚǞŸȤƾȮȮŴ
ǽ10.3&4.3ǜȮȮžǀƁȤƾȮȮŴǀȮȮƴƵƇŽȚ
ȸȢƾȮȮƶŽȚȝȚǞȮȮƬƯŽȆȝǾȮȮƵŲǀȮȮƸűȚȶȢȥȘ
ȱȚǍƄȮȮŵȁȚ ȢǋȮȮƆŽȚ
Ƚ ȝƾȮȮƵƬƶƵȽ ŽȚȶ
ȔƾȮȮȮȮȮƉƶŽȚǀƴƸƳƪů
ǀȮȮǧǍƱŽȚǜȮȮůǞȿ Ʊůǽ ǠȮȮſƾƆž
ǜȮȮžȝƾȮȮƉƵŽǕȮȮžǀȮȮƸŽƾűǍŽȚǀȮȮŶƾƸƈŽȚǠȮȮŲǞŮǀƴƸƳȮȮƪƄŽȚǎȮȮƸƵƄů&DOTTED LINE
ǠȮȮǤƾƁȤǛȮȮƸƵƫƄŮȷǍȮȮųȖȶǀȮȮŲǞƄƱƵŽȚȳƾȮȮƵżǈȚȶǀŶǍȮȮŵǈȚǚȮȮƅžȆǀƸǣƾȮȮƉƶŽȚǍȮȮǧƾƶƯŽȚ
ȆȢǞȮȮŴȖȴȚǞȮȮŽƺŮǀȮȮƵŸƾſȝƾȮȮƫƲŮǚȮ
ȿ ȮƸŶƾƶƃŽȚȶȝƾůȤǞȮȮƪŽȚǜȮȮžȝǽǋȮȮŮȶȆǀȮȮƸƃſƾűȪǞȮȮƭųȶ
ǘȮȮžƾưŽȚȸǍȮȮƀǎŽȚǀȮȮźƾǤƼŮǀȮȮƁǍƇƃŽȚȢǞȮȮƶűȴȚǞȮȮŽȖȶȆȸȢƾȮȮžȤȆǒȮȮƸŮȖ
ǍȮȮƵŲȖȆǀȮȮƁǍƇƃŽȚȢǞȮȮƶűȴȚǞȮȮŽȖǀȮȮƸǤƾƁȤȝƾȮȮƉƵŽǕȮȮžǀȮȮƸƳƁǍžȖǀȮȮŸǍǧMATCHPOINT
ȴǞȮȮƴŽȚȝƾƲƄȮȮƪƵŮȲǾȮȮƮŽȚȶțǞȮȮƲƅŽƾŮǎȮȮƶƸƆŽȚǀƴƸƳȮȮƪůǎȮȮƸƵƄůȶǠȮȮůȴƾȮȮƫƵŻǕȮȮžǒȮȮƸŮȖȶ
ǀŻǍȮȮƪƵŽȚǒȮȮƸŮǈȚȶǍȮȮƵŲǈȚȆǠȮȮƴƇƳŽȚ
ȜǋƁǋƆŽȚǀƴƸƳƪƄŽȚǟƴŸǍƭƸƉůȢȶȤǞŽȚWALLFLOWER POWER
ȴǞȿ ƴƵŽȚȶǛŸƾƶŽȚȧƾƵƲŽȚǠźǋƉƆƄůǗƸƫŽȚȜȶȤȣBOHEMIAN
RAPSODY
ȿ
Vz<Nz0`
Ȇȟȧ329.9099.90ǜƸůƾȮȮƉźȆȟȧ199.9019.90ȝȚȥǞȮȮƴŮȔƾȮȮƉƶŽȚȔƾȮȮƁȥȖȤƾƯȮȮŴȖ
5ka`2018
(ȝƾȮȮƪƸźȶ)ȝƾȮȮƄƸżƾűȆȟȧ249.9099.90&ǎȮȮƶƸűȆȟȧ319.9049.90&ȝƾȮȮſǞƴƭƶŮ
279.9099.90ǍȮȮƸſƾƶůȆȟȧ249.90129.90&ȸȤȚǎȮȮűȆȟȧ399.90119.90&ǗȮȮŶƾƯžȶ
_ 0`r
ǀȮȮžǎŲȖȆȟȧ59.909.90&ȝȚȤȚǞȮȮȮȮƉƉżȘȆȟȧ129.9049.90&ȝƾȮȮȮȮƀǞƁƾžȆȟȧ
Ȇȟȧ49.9029.90&ǀȮȮƸƴųȚȢǏȮȮŮǾžȆȟȧ199.9059.90&ǀȮȮƁǌŲȖȆȟȧ69.9049.90
.32-46ȝƾȮȮŴƾƲƵŽȚȟȧ199.9099.90&ǜȮȮƁȢȚǎű

az]9
H&M
Studio

ȲƾȮȮȮűȿǍŽȚȔƾȮȮȮƁȥȖǀƴƸƳƪů

ȲƾűǍŽȚǏŮǾžǀƴƸƳƪů

ǠȮȮźǀŶƾȮȮƉƃŽȚȶǍŲƾȮȮƉŽȚȲƾȮȮƵƆŽȚ
ȤȢƾȮȮƫžƾȮȮƵƀȶǀȮȮƸſƾŮƾƸŽȚǀȮȮźƾƲƅŽȚ
ǀƴƸƳȮȮƪůǠȮȮźǀȮȮƁǎżǍƵŽȚȳƾȮȮƷŽȁȚ
ȔƾȮȮƉƶŽȚȶȲƾȮȮűǍƴŽH&M Studio
.2018ǗȮȮƸǧǕȮȮƸŮǍŽ
ǚȮȮƵƯŽȚǏȮȮŮǾžǟȮȮƴŸǀȮȮſǞƴžȝƾȮȮƉƵŽǗȮȮƸƬůȶǀȮȮǣȢƾƀȝƾȮȮűǞžǂȮȮƃůǀȮȮƸƲſȲǾȮȮŷ
ȿ
ǚȮȮƅžǀƸƳƸȮȮŴǾƳŽȚǕȮȮƭƲŽȚǟȮȮƴŸȦƾȮȮŴǈƾŮǎȮȮżǍůȲƾȮȮűǍŽȚǏȮȮŮǾžǀƴƸƳȮȮƪů
ǃȮȮžȢȶȜȤȶȿ ǋȮȮžǀȮȮƃŻǕȮȮžǀȮȮƱƸƱųȜǍƄȮȮŴȶǁȮȮƉƸǳŽȚȆȴƾȮȮƫƵƲŽȚȆǛȮȮƵƫƵŽȚǁȮȮƸżƾƆŽȚ
ȜǍȮȮųƾźǀȮȮƪƵŻȖȶȴȚǞȮȮŽȖ
ȝƾȮȮƸƶŰǕȮȮžǚȮȮƸŶƾƶŮȆǀȮȮƵŸƾſǀȮȮƴŰƾƵƄžǍȮȮƸŹȝƾȮȮƫŻȲǾȮ
ȮųǜȮȮžǍȮȮƷƮůȜǋȮȮƁǋűȲǾȮȮŷ
ȿ
ǙȮȮŽȣǕȮȮžȶƾȮȮźȹ ǞŽƺžȚȹȤǞƯȮȮŵǚȮȮƲƶůǀȮȮƸƆƄƶŽȚǎƁƾȮȮŴǍǫȶȚȝƾȮȮƫŻȶțǞȮȮƸűȆǍȮȮƫƈŽȚǟȮȮƴŸ
ȸȢƾȮȮƸƄŸȚǍȮȮƸŹ

ǠŽƾƄŽƾż2018ǗƸǧȶǕƸŮǍŽǀƸŽƾűǍŽȚȤȚǞſȤȔƾƁȥȖǀƴƸƳƪůǎƸȿ ƵƄů
ǕȮȮžțǞȮȮƲŰȶǀƸŮƾƃȮȮŵȝƾȮȮƫƲŮǒȮ
ȮƸŮǈȚȶȢǞȮȮŴȀŽǀȮȮƁǋƸƴƲƄŽȚǀȮȮƫȿ ƲȾ ŽȚBEAT GENRATION
ȿ
ȤȚȤȥǈȚǒȮȮƯŮȶȝƾžǞȮȮŴȤ
ǜȮȮƵǤȲȶǈȚƿȮȮŸǾŽȚǒȮȮƸŮǈȚȶǍȮȮƵŲǈȚǠȮȮƴƇƳŽȚȴȚǞȮȮŽǈȚǜȮȮžǃȮȮƁǎžSMOKED WAVE
ǃȮȮžȢǕȮȮžȚȢǞȮȮžǍƃŽȚȶǜȮȮƭƲŽȚǚȮȮƸŶƾƶŮǟȮȮŽȘǀȮȮźƾǤȁƾŮȆǎȮȮƶƸƆŽȚǞȮȮƀǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚȵǌȮȮƀ
ǠȮȮůȴƾȮȮƫƵŻ
ǝůƾƲƄȮȮƪžǀȮȮźƾƳŮǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚȵǌȮȮƀǠȮȮźȜǞȮȮƲŮȶǍȮȮǤƾŲǠȮȮƄƁǎŽȚȴǞȮȮƴŽȚTROPIC ZEN
ȥǞȮȮƵŽȚȶȱǞȮȮƃžƾƃŽȚȰȚȤȶȖȶȤǞȮȮƀȥȶǚȮȮƸƈſȝƾžǞȮȮŴȤǕȮȮžȸȢȤȶǠȮȮůǑȮȮƸƵŻȷǍȮȮƶŽȆǝȮȮůƾűȤȢȶ
ǉůƾƱŽȚȸȢƾžǍŽȚȶȰȤȥǈȚǚƵƪůȆǀſǞȿ ƴžȝƾƫŻȶǀƱƸƱųǀƪƵŻȖPEACE HARMONY
299.90129.90&ȧƾȮȮƵŻȝȚȥǞȮȮƴŮȆȟȧ199.9029.90&ȝȚȥǞȮȮƴŮȲƾȮȮűǍŽȚȔƾȮȮƁȥȖȤƾƯȮȮŴȖ
559.90179.90&ǗȮȮŶƾƯžȶ(ȝƾȮȮƪƸź)ȝƾȮȮƄƸżƾűȆȟȧ149.9099.90&ȸȥȚǍȮȮűȆȟȧ
ȜȤƾƄƈžǕƭŻȶȝǽǾŶȘ
&ȚȢǞȮȮžǍŮȆȟȧ299.90119.90&ȝƾȮȮȮȮȮſǞƴƭƶŮȆȟȧ399.90149.90&ǎȮȮȮȮƶƸűȆȟȧ
ȝƾȮȮ
Ƹ
ŶǕȮȮžǀȮȮƲŮƾƭ
ž
ǚȮȮƸŶƾƶŮȆǍȮȮƬųǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮǛȮȮ
ƵƫžǜȮȮƭŻȤǎȮȮƸƴŮǁȮȮƸżƾű

Ƚ
ȿ
ȿ
Ȇȟȧ49.914.90&ȝȚȤȚǞƉƉżȘȆȟȧ99.9059.90&ȝƾȮȮȮȮȮƀǞƁƾžȆȟȧ199.9099.90
ȧƾȮ
Ȯ
ƵŻǜȮ
Ȯ
žȢȶǋȮ
Ȯ
ƪžȳȚǎȮ
Ȯ
ŲǕȮ
Ȯ
žǛȮ
Ȯ
ƵƫƵŽȚȢǞȮ
Ȯ
ŴǈȚȴǞȮ
Ȯ
ƴŽƾŮǏȮ
Ȯ
ſƾƆƄžǍȮ
Ȯ
ƸŹǁȮ
Ȯ
ƉƸź
ȿ
&ǀȮȮƁǌŲȖȆȟȧ159.90129.90&ǀȮȮȮȮȮȮžǎŲȖȆȟȧ149.9049.90&ǜȮȮȮȮȮƁȢȚǎűȶƿȮȮǣƾƲŲ
ȟȧ59.90&ǀȮȮƸƴųȚȢǏȮȮŮǾžȆȟȧ79.9049.90&ǘȮȮƶŸȝƾȮȮƭŮȤȆȟȧ379.9029.90 ǚȮȮƱƲȽůǍȮȮƫƈŽȚǟȮȮƴŸȝƾȮȮƸƶŰǕȮȮžǚȮȮƸŶƾƶŮȆǠȮȮſǋƯž(ǛȮȮƁǎŮȘ)ǕȮȮžǜƁǍƆȮȮŴȶǍű
ǟȮȮƯźȖǀƵȮȮŴȤǕȮȮžǋȮȮƴƆŽȚǜȮȮžǠȮȮƉƴƸƪůǀȮȮžǎűȶȳȚǎȮȮŲǀƭȮȮŴȚǞŮ
.2XLǟƄŲY /25-40ȝƾŴƾƲƵŽȚ

_ 0a` ɇ. r T+ʙf$
]L˳z /2Liszk\ʓ
ǜȮȮžǜȿ Ȯ ƀȔƾȮȮƉƶŽȚǓȮȮƲźǏȮȮƸŽ
ȱƾȮȮƶƀǚȮȮŮȆȰǞȮȮƉƄŽȚǜȮȮƃƃƇƁ
ǜȮȮƁǌŽȚ ȲƾȮȮűǍŽȚ ǜȮȮž ǋȮȮƁǋƯŽȚ
ȚȣƼȮȮź ȆǃƶƸŮǞȮȮƪŽȚ ȴǞƲȮȮƪƯƁ
ȲƾȮȮűǍŽȚ ȔǽƻȮȮƀ ǜȮȮž ǛȮȮƄƶż
ȴǞȮȮƸƶżȚǞŸȤƾȮȮƉůȴȖǛȮȮƳƸƴŸ
ǛȮȮƳƸƴŸȩǍȮȮƯƁƾƳȮȮŸǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸ
ǛȮȮżǍƮƄƶůȝǾȮȮƵŲǀƴƸƳȮȮƪů
ǠȮȮƄŽȚȶǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸǘȮȮƸƃƭůǠȮȮź
ȿ
ǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇŽȚǜȮȮžǛȮȮƳƶƳƵů
ȿ
ǍȮȮƸƅƳŽȚǍȮȮźǞůǠȮȮƄŽȚȝȚȥƾȮȮƸƄžȁȚȶȝƾȮȮſǞŮǞƳŽȚǜȮȮžǀƯȮȮŴȚȶǀƴƸƳȮȮƪů
ǓȮȮƲźȟȣƾȮȮƵſȜǋȿ ȮƯŮȝƾžǞȮȮŴȤǕȮȮžTȝȚȥǞȮȮƴŮƾȮȮƷƶǣƾŮȥǟȮȮƴŸȩǍȮȮƯůZIPǁȮȮƸſȚǞŲǀƳƃȮȮŵ
ȟȧ89ȲǋȮȮŮǀȮȮƯƭƲƴŽȟȧ29ȮȮȮŮ
ȴƾżǋŽȚǜžȔȚǍƪƴŽǀƁǋƀȟȧ50ȮŮǛƳƴŽȿ ǋů BogartȲƾűǍŽȚȔƾƁȥȖǁƸſȚǞŲǀƳƃŵȶ
ǛƸſǞƄȮȮƪůƾž3ǀȮȮƴƵŲǜȮȮžǕȮȮƄƵƄŽȚǛȮȮƳƶƳƵƁǀȮȮƸƴųȚǋŽȚǏȮȮŮǾƵŽȚǀȮȮżȤƾž- DELTAǠȮȮźȶ
ǓȮȮƲźǛƸſǞƄȮȮƪůƾžǀƴȮȮƉƴŴǟȮȮƴŸȆȝǾȮȮƵŲǀȮȮƸűȚȶȢȥȘǽȟȧ100ȮȮȮŮ
ȮȮȮŮȔȚǍȮȮƪŽȚǋȮȮƶŸȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀƴƸƳȮȮƪƄŽȚǟȮȮƴŸǀȮȮƁǋƀȟȧ50ȮȮȮŮǛȮȮƳƴŽǋůǏȮȮƶƸűƾȮȮƸſƾž
ȰǞȮȮźƾȮȮžȶȟȧ200
ǟȮȮƴŸȩǍȮȮƯůȜǍȮȮƪƃŽƾŮǀȮȮƁƾƶƯŽȚȝƾȮȮƆƄƶžȶȤǞȮȮƭƯƴŽȜǋȮȮǣȚǍŽȚǀȮȮżȤƾƵŽȚ – BODY SHOP
ȟȧ49.90ȮȮȮŮǓȮȮƲźǀȮȮŻǾƇŽȚǋȮȮƯŮȜǍȮȮƪƃƴŽșǋȮȮƷžȶǐȮȮƯƶžȽ ǛȮȮƁǍżȲƾȮȮűǍŽȚǜȮȮžƾȮȮƷƶǣƾŮȥ
ȟȧ89.00ȲǋȮȮŮ

23.02.2018
rʙ$yʙ%ͰfYɅ`ͱ

_ʙp`le0(Tr, /˴MD4Ƚ

ƾȮȮƵžȆ(ȬȚǋȮȮŮȁȚȶǎȮȮƸȿ ƵƄŽȚȆȜȢǞȮȮƆŽȚ)ǞȮȮƀ(ȲǾȮȮƷŽȚ)ǀżǍȮȮŵȤƾƯȮȮŵ
ȟƾȮȮƄſȘǠȮȮźǠȮȮŮǍƯŽȚǓȮȮŴǞŽȚǠȮȮźȜǋȮȮǣȚǍŽȚǀżǍȮȮƪŽȚƾȮȮƷƴƯű
ƿȮȮŴƾƶůȝƾȮȮƆƄƶžȆǀȮȮƶƸƇƭŽȚȶȜȶǾȮȮƇŽȚǜȮȮžȜǋȮȮƁǋűȝƾȮȮƆƄƶž
ǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮűȝȚȣȢȚǞȮȮžǜȮȮžƾȮȮƷűƾƄſȘǛȮȮůǠȮȮƄŽȚȶȆǕȮȮƸƵƆŽȚ
ȿ
ȆȳƾȮȮƯŶȭƾȮȮƃǧȖȴȶǋȮȮŮȆǀȮȮƮźƾŲȢȚǞȮȮžȴȶǋȮȮŮǀȮȮƸƯƸƃŶȝƾȮȮƃżǍžȶ
ǜȮȮƸůǞƴǩȶȲȶǍƄȮȮƉŽǞżȴȶǋȮȮŮ
ǀȮȮƸƶưŽȚȜǍȮȮųƾƱŽȚǛȮȮƉƵƉŽȚȤȶǌȮȮŮǜȮȮžǀȮȮŸǞƶƫž(ȲǾȮȮƷŽȚ)ȜȶǾȮȮŲ
ȷǞȮȮƴŲƾȮȮƷƴƯƆƁƾȮȮƵžǀȮȮƸŽƾŸǀȮȮƸǣȚǌŹǛȮȮƸŻȾ ȝȚȣǠȮȮƀȶȆȳǞƸȮȮƉŽƾƳŽƾŮ
ȴǞȮȮƯƃƄƁȶǛȮȮƷſȥȶǟȮȮƴŸȴǞȮȮƮźƾƇƁǜȮȮƁǌŽȚȨƾƈȮȮŵǈȚǟȮȮƄŲȆȜǋȮȮƸƱž
ȜȶǾȮȮƇŽȚǚżƺȮȮŮȤȚǍƵƄȮȮŴȁȚǛȮȮƷſƾƳžƼƃźƾȮȮƸȹ ƇǧƾȮȮƸȹ ǣȚǌŹƾȮȮžȹ ƾƮſ
ȴƾƳȮȮžȆǀȮȮŴȤǋƵŽȚȆǁȮȮƸƃŽȚǠȮȮźƾȮȮƶƲźȚǍȽůȲǾȮȮƷŽȚȜȶǾȮȮŲȝƾƸƴȿ Ȯ ƉžȽ
ǀȮȮƵƸƲŽȚȚȣǍȮȮųƾƱŽȚǛȮȮƯƭŽȚƾȮȮƶŽǍȮȮźȿ ǞůȶƾȮȮƶůǽǞűǠȮȮźǟȮȮƄŲȶǚȮȮƵƯŽȚ
ǟȮȮƴŸǋƷȮȮƪƁȶȆȤƾȮȮƃƳŽȚƾƷƲȮȮƪƯƁȶȢǽȶǈȚƾȮȮƷƃƇƁȆǀȮȮƸŽƾƯŽȚǀȮȮƸǣȚǌưŽȚ
ȢƾȮȮƱŲǈȚȶȔƾȮȮŮȃȚƾȮȮƷůȢǞű
ǟȮȮƴŸȩǍȮȮƯůȶȝƾȮȮƆƄƶƵŽȚǜȮȮžǍȮȮƸƅƳŽȚǃȮȮƄƶů(ȲǾȮȮƷŽȚ)ǀżǍȮȮŵ
ȳƾȮȮƆŲȖȶȝƾȮȮƵƯƭŮȶȜȶǾȮȮƇŽȚȬȚǞȮȮſȖǜȮȮžǀƯȮȮŴȚȶǀƴƸƳȮȮƪůƾȮȮƷƶǣƾŮȥ
ǁȮȮƲƴŶȖȆȚǌȮȮŽȆǋȮȮƁǋƆƄŽȚȶȢǋȿ Ȯ ƆƄŽȚǜȮȮŸǗȮȮŻǞƄůǽǠȮȮƀȶȆǀȮȮƱƴƄƈž
Ƚ
4ȮŮȜȶǾȮȮŲǀȮȮƁǾƇů(ǀȮȮƵƲŽ)ȜȶǾȮ
ȮƇŽȚǀȮȮƂźǠȮȮźȚǋȹ ȮƁǋűƾȮȮƆƄƶž
ȹ
Ȇ(ǚžǍƳ ȽƵŽȚ)ǋȮȮƶƷŽȚȥǞȮȮűǀȮȮźƾǤƼŮǚȮȮƸſƾǫȜǍȮȮųƾźȶȜǋȮȮǣȚȤȝƾȮȮƵƯŶ
ǠźȆǠȮȮƃƴŲǘƄȮȮƉźǀȮȮźƾǤƼŮǚȮȮƸſƾǫȶǞżǞȮȮŵǚȮȮƸſƾǫȆȰǋȮȮƶŮǚȮȮƸſƾǫ
Ƚ
ǕȮȮƸƵűƿȮȮŴƾƶůǀȮȮƴŽȿ ǋž(ǀȮȮƵƲŽ)15ǟȮ
ȮƴŸȸǞȮȮƄƇƁǍȮȮųƾźǏȮȮƸż
ǀȮȮƸǣȚǌŹȝƾȮȮƃżǍžȶȜȢǞȮȮűȝȚȣȷǞȮȮƴƇŽǚȮȮƅžǈȚǚȮȮƇŽȚǍȮȮƃƄƯůȶȰȚȶȣǈȚ
ȶȖȆǀƸƷȮȮŵȶȜǞȮȮƴŲǀȮȮƵƲȽƴŮȬƾƄƵƄȮȮŴȂŽƾȮȮƫƸ
ȿ ȮƵǣǾžȆǀȮȮƸŽƾŸ
ȹ ƫųǀȮ
ȜǞȮȮƷƲŽȚȴƾȮȮƆƶźƿȮȮſƾűǟȮȮŽȘȷǞȮȮƴŲǀȮȮƯƭŻ

SMART˴z5]eZaEsj4

ȆǀȮȮſǞƴžȝƾȮȮŸƾƃŶȶȜȤȶǋȿ ȮȮžǀȮȮƃŻǕȮȮžȴǞȮȮƴŽȚȔȚȢǞȮȮŴǜȮȮƭƲŽȚǜȮȮžǀȮȮƱƸƱųȜǍƄȮȮŴȽ 
z\.`bz5Q`!k˯,y,!`bz!`
ɇ
ǛȮȮƁǎŮȘǀƭȮȮŴȚǞŮǓȮȮŮǍȽƁȳȚǎȮȮŲǕȮȮžǍȮȮƫƈŽȚǟȮȮƴŸȝƾȮȮƸƶŰǕȮȮžǚȮȮƸŶƾƶŮ
“SMARTƾƵƸȮȮƉƳž)ǚƸȮȮƉưŽȚȝƾȮȮƆƄƶžǀȮȮƂźǜȮȮƵǤǞſƾȮȮŴǀżǍȮȮŵǜȮȮžȜȿȤƾȮȮŴȷǍȮȮƪŮ
ȔƾƉƶŽȚǏŮǾžǀƴƸƳƪů
ȆǜȮȮƸƸżȣǚȮȮűȶȜȤȢǞȮ
ȮŮǚƵȮȮƪƁǎȮȮƸȿ ƵƵŽȚȶǠǣƾƶƅƄȮȮŴȁȚ
Ⱦ
ǍȮȮƷƮůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƇůƾƱŽȚȴȚǞȮȮŽǈȚȶȝƾȮȮŸƾƃƭŽȚǟȮȮƴŸȦƾȮȮŴǈƾŮǎȮȮżǍůȔƾȮȮƉƶŽȚǀƴƸƳȮȮƪů
ǋȮȮǣȚǞź 4 ǃȮȮžǋů ȜǍȮȮƳƄƃž ǀȮȮƸƶƲƄŮ ǚȮȮƵƯƁȶ
ȆȴǞȮȮƴƭƶƃŽȚȰǞȮȮźǏȮȮƃƴȽůǀȮȮƇƁǍžƾƳȮȮƸſǞůȝȚȥǞȮȮƴŮȆǀŽǋȮȮƉƶƵȽ ŽȚǀȮȮƴƁǞƭŽȚǜƸůƾȮȮƉƱŽȚǠȮȮź
ǞȮȮŽƾȮȮƵżȶǋȮȮƃƄŽǏȮȮŮǾƵŽȚǟȮȮƴŸȫƾȮȮƱƇƴŽ
ǚƁƾƄȮȮƉŽȚǞȮȮƀȚǌȮȮƀȜǎȮȮƸƵžǀȮȮƱƸƱųȝƾȮȮƄƸżƾűȶǘȮȮƸſȖǛȮȮƸƵƫƄŮǎȮȮƸƵƄůǏȮȮŮǾžǕȮȮƭŻ
ǁȮȮŻǞŽȚȤȶǍȮȮžǕȮȮžȜǋȮȮƁǋűǁȮȮſƾż
ȠȶȤǚȮȮƅžȆǀȮȮŲȚȤȶǀŶƾȮȮƉƃŮǃȮȮžǋƶƁȸǌȮȮŽȚǘȮȮƸŻǋŽȚȶǓƸȮȮƉƃŽȚ&ǋȮȮƁǋƆŽȚǠȮȮƵƸƀǞƃŽȚ
ǘȮȮƵƯŮǗȮȮƮƶƁȶǀȮȮƃƯƫŽȚǕȮȮƲƃŽȚǚȮȮƁǎƁ 
ǀȮȮƸƵŽƾŸǀȮȮƶƁǋžǠȮȮźǕƄƵƄȮȮƉůǀȮȮƸŸȚǋŮȘȶǀȮȮƴƸǧȖ
ǚȮȮưƴưƄůǠȮȮƄŽȚǝȮȮůƾƃżȿ ǍžǀƭȮȮŴȚǞŮ
ȜȤƾƄƈžǕƭŻȶȝǽǾŶȘ
ȡƾȮȮŴȶǈȚǚȮȮƁǎƁȶǏȮȮŮǾƵŽȚǚȮȮųȚȢ
ȴƾȮȮƸƯƴŽȜǍȮȮƀƾƮŽȚǍȮȮƸŹ
ǀſǞƴžȲƾƳŵȖȶǀƴƁǞŶȳƾƵżȖǕžǒƸŮǈȚȴǞƴŽƾŮǜƭƲŽȚǜžǀƱƸƱųȜǍƄŴ 
ǔȮ
Ȯ
źƾƇƁȶȴȚǞȮ
ȮŽǈȚǉȮȮƴżǕȮȮƶƵƁ 
ȲǞȮȮƭŮǀƯȮȮŴȚȶǚȮȮƸŶƾƶŮȆǘȮȮžƾưŽȚǠȮȮƴƸƶŽȚȴǞȮȮƴŽƾŮ(ǚȮȮƁǞů(ǜƭŻǜȮȮžȤǎȮȮƸƴŮǁȮȮƸżƾű 
ǚȮ
Ȯ
ƬƱŮƾȮ
Ȯ
ƷǤƾƸŮǀȮ
ȮŸƾƫſǟȮȮƴŸ
ǚȮȮƅž ȰȚǍȿ Ȯ ŮǎƁƾȮȮŴǍźȶȚǘȮȮƴŲȆǀȮȮƸſǋƯžȤȚȤȥȖǃȮȮžǋŮǜȮȮżȚǋŽȚǠȮȮƴƇƳŽȚȴǞȮȮƴŽƾŮ3/4
ǝȮȮůƾƃżǍžǀȮȮŸǞƵƆž
 ȤǋȮȮƫŽȚȦǞȮȮŮȢ
ȴȚǞȮȮŽȖǀŻȚǍȮȮŵȘǟȮȮƴŸǔȮȮźƾƇƁ 
ȯȶǽȚȶǍȮȮŲǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮȵǍȮȮƁȶǋůȢƾȮȮƯƵŽȚǍƄȮȮŴƾƸŽǞƃŽȚǜȮȮž ǠȮȮƉżƾž ǀȮȮƴƁǞŶǜƸůƾȮȮƉź 
ȢȚǞȮȮƵŽȚǃȮȮžȢǚȮȮƬƱŮǏȮȮŮǾƵŽȚ
ƿƸȮȮŵȚǍŵǕȮȮžȯȚǍȮȮŶȖȶǀȮȮƵƵƫžȝƾȮ
ȮƸƶŰȆǀƭƸȮȮƉŮȝƾȮȮŸƾƃŶǃȮȮžǋŮǁȮȮƁȚȶ
ȿ
ȩƾȮȮƱƈſȘǕȮȮƶƵůǠȮȮƄŽȚǀȮȮŽƾƯƱŽȚ
ǙŮƾȮȮƪƄžȲȶǋȮȮƆžȧƾȮȮƵŻǜȮȮžǍȮȮƬųǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮȳƾȮȮƵżȖȴȶǋȮȮŮƾƳȮȮƸſǞůȝȚȥǞȮȮƴŮ 
ȴȚǞȮȮŽǈȚȜǋȿ Ȯ Ų
ǜȮȮžǀƯȮȮŴȚȶǚȮȮƸŶƾƶŮȆǀȮȮƴƁǞŶȝƾȮȮƇƄźǕȮȮžȴǞȮȮƴƁƾƶŽȚȶȚȥǞƳȮȮƉƸƱŽȚȧƾȮȮƵŻǃȮȮžǋŮ
ǏȮȮŮǾƵŽȚ ȯƾȮȮƸŽȖ ǠȮȮƵƇƁ 
ǀȮȮŻȚǍŮȤƾȮȮƆŲȖǕȮȮžǎƁƾȮȮŴǍźȶȖǘȮȮƴŲȆǍȮȮƬųǈȚȴǞȮȮƴƁƾƶŽȚȶȚȥǞƳȮȮƉƸƱŽȚ
ǠȮȮƭưůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƸƶƲƄŽȚǚȮȮƬƱŮ
ƾȮȮƷƸƴŸ ǔȮȮźƾƇůȶ ȯƾȮȮƸŽǈȚ
ȝƾžǞȮȮŴȤǕȮȮžǒȮȮƸŮǈȚȶȢǞȮȮŴǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮ(ǚȮȮƁǞů(ȧƾȮȮƵŻǜȮȮž ȸǋȮȮƸž ȲǞȮȮƭŮǜƸůƾȮȮƉź 
ǠȮȮźǁȮȮƁǍűȖȝȚȤƾȮȮƃƄųȘǁȮȮƶ
Ƹȿ Ůȶ
ȢǞȮȮŴǈȚȶǒȮȮƸŮǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮǀƯȮȮŴȚȶǚȮȮƸŶƾƶŮȆȯȚǍȮȮŶȖǕȮȮžǞȮȮſǞƵƸżȳƾȮȮƵżȚȶ
ǚƸǣȚǍȮ
Ȯ
ŴȘǠźǚȮ
Ȯ
ƬźǈȚǠȮ
Ȯ
ƀ(ȝȤƾƵȮ
Ȯ
ŴƾƵƸȮ
Ȯ
ƉƳž)ǚƸȮ
Ȯ
ƉưŽȚȜȤȢǞȮ
Ȯ
ŮȶǚƸȮ
Ȯ
ƉưŽȚǚȮ
Ȯ
űȴȖȆƾȮ
Ȯ
ƸſƾƵŽȖ
Ⱦ
ȯȶǽȚȶǒȮȮƸŮǈȚȴǞȮȮƴŽƾŮǠȮȮƶƭƲŽȚȢȤƾƳȮȮƆŽȚȧƾȮȮƵŻǜȮȮž ȸǋȮȮƸž ȲǞȮȮƭŮǜƸůƾȮȮƉź 
ǀȮȮƬŻƾƶƄƵŽȚȝƾȮȮƶƸƁǎƄŽƾŮǀȮȮƂƸƴžȜȤǞȮȮƶůǕȮȮžǁȮȮƁȚȶ ǘƸŲƾȮȮƉžǕȮȮžǀȮȮſȤƾƲžǏȮȮŮǾƵŽȚȩƾȮȮƸŮǀȮȮŸƾƫſȶȜȢǞȮȮűǟȮȮƴŸȫƾȮȮƱƇŽȚȶǕȮȮƲƃŽȚǀȮȮŽȚȥȁ
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ت������������س������������ال������������ي
اب��������������راج

مهنياً :توقع بع�ض االرتباك والف�ضائح ومعلومات
تذهلك وجتعكل ت�شعر بخيبة �أم���ل ،وجتنب قدر
الإمكان القرارات الع�شوائية عاطفياً :ال�شريك �إىل
احلمل جانبك فمم تخاف؟ ح��اول �أن ت�ستفيد من الو�ضع
ق���در امل�ستطاع لتحقيق مكا�سب ط���ال انتظارها
���ص��ح��ي��اً� :أن����ت ���ص��اح��ب ق�����رارات ���ص��ائ��ب��ة عملياً
وعاطفياً� ،إمن��ا فا�شل كبري على ال�صعيد ال�صحي

امليزان

أث�يرا ك� ً
مهنياً :ت�ترك ت �� ً
�ب�يرا عند ال��زم�لاء ب�سبب
ق��درت��ك على �إق��ن��اع الآخ��ري��ن بوجهة ن��ظ��رك على
ال��رغ��م م��ن بع�ض ال��ث��غ��رات عاطفياً :ال تغامر يف
العالقة التي حققتها �أخ� ً
ي�را ،ف��الأم��ور قد تنعك�س
برّر �صحياً:
عليك �سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غري امل� َ
ت��وخ احل��ذر ق��در الإم��ك��ان يف تنقالتك على الأدراج
ب�ين ال��ط��واب��ق يف ال��ع��م��ل ف��ق��د ت�سبب ل��ك متاعب

مهنياً :انتبه لكل ما يجري حولك واجمع املعلومات
وح��اول �أن تتو�صل �إىل نتائج وا�ضحة� ،إمنا ً
بعيدا
عن االلتبا�س وامل�شكالت عاطفياً :عامل ال�شريك
ب��ه��دوء وع�ّب�رّ ل��ه ع��ن �أف��ك��ارك ونبهه �إىل �ضرورة
احل��ذر من بع�ض املرتب�صني بكما ً
�شرا �صحياً :قد
تقول بينك وبني نف�سك �إنك ال حتتاج �إىل ممار�سة �أي
ن�شاط ريا�ضي ،لكن الأيام �ستثبت لك خط�أ تفكريك

مهنياً :تهد�أ الأح���وال وثمة ما ي�شري اىل �إيجابيات
واح��ت��م��االت النجاح يف ح�ين يتكون ل��دي��ك انطباع
�أن االم��ور ت�سري ب�صورة �صعبة ومربكة عاطفياً:
العقرب ق��د تفاجئك الأح���داث ب�صورة ايجابية وتتخل�ص
من نياتك جتاه ال�شريك واتهامه باخليانة �صحياً:
ل��ن ت��ع��رف الف�شل وال�تراج��ع يف تطبيق برناجمك
ال�����ص��ح��ي م��ه��م��ا ح����اول الآخ������رون ث��ن��ي��ك ع��ن ذل��ك

مهنياً :ت�سعى وراء اال���س��ت��ق��رار وتبحث عن
�أولوياتك وتبدو ثاب ًتا يف مواقفك ومغامرًا وم�ستب ًدّا
ب ��آرائ��ك ع��اط��ف��ي��اً :ت�صطحب احلبيب يف �سفر
جوزاء وتعي�ش معه �أجواء خياليّة من التقارب وال�سحر
واملغامرات �صحياً :ح��اول �أن حتدد على مدى
�أ�سبوع الئحة طعامك اخلالية من كل ما ي�ضرك

مهنياً :ين�صحك الفلك بتجنب املواجهة والنقا�شات
العقيمة يف العمل اليوم لأن النتائج �ستكون �سلبية
عاطفياً :تنتهز اليوم الكثري من الفر�ص الذهبية
وت�ستغلها يف م�صلحة العالقة بال�شريك �صحياً:
حت���ارب على غ�ير جبهة بغية التخل�ص من
امل�شاكل ال�صحية ،وب�إرادتك ال�صلبة تنجح يف ذلك
مهنياً :تواجه خالل هذا اليوم الكثري من املناف�سني
ً
وم�ستعدا عاطفياً :ال�ضغوط
يف العمل ،فكن حذر�أ
التي تتعر�ض لها جتعلك تت�صرف بق�سوة مع
احلبيب ،فكن حنوناً ولطيفاً معه �صحياً :حاول
التغلب على م�شاكلك ال�صحية وب��دء مرحلة
جديدة من حياتك عنوانها الر�شاقة واحليوية

ال�ث��ور

مهنياً :تربح ق�ضية او تك�سب ج��ائ��زة مادية
ومتيل اىل مناق�شة قر�ض �أو متويل �أو دعم �أحد
امل�شاريع عاطفياً :ت�سوي الأمور وتنجح وتقع يف
ال�سرطان الغرام وت�صارح ال�شريك بنياتك وال تكون متملقاً
معه �صحياً :ت�ستعيد قوتك ومركزك يف ال�ساحة
ّ
وتتخطى معظم احلواجز والقيود
وتثبت وجودك
مهنياً :بع�ض الت�ش ّنج يف عالقاتك وات�صاالتك
املهنية وقد يغيب �إبتداء من اليوم حماور حتتاج
اىل ح�ضورك �أو يت�أخر م�ستند ر�سمي تنتظره
عاطفياً :عليك �أن تكون �أكرث ح� ً
�ذرا يف خياراتك
اال� �س��د
املقبلة ،وقد تظهر مطبّات يف وجه العالقة تدوم
ب�ضعة �أيام �صحياً :ال متار�س ً
جهودا غري اعتيادية،
وعالج الأمرا�ض التي قد ت�صيبك ب�أ�سرع ما ميكن
مهنياً :من املمكن ان تبيع ع��ق� ً
�ارا �أو تف ّكر يف
عملية بيع �أو ���ش��راء �أو ا�ستئجار م��ك��ان يف
ه��ذه االث��ن��اء عاطفياً :تكمن ق�وّت��ك يف �سرعة
العذراء البديهة والقدرة على �إقناع ال�شريك ،ما ي�سهل
عليك حتقيق ع�لاق��ة ن��اج��ح��ة ج� ً
��دا �صحياً:
ت�ستمد من ثقتك بنف�سك طاقة كبرية وق��درة
ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي ل��ت��ح��دي��ات احل��ي��اة اليومية

القو�س

اجل���دي

مهنياً� :إذا �أ�سند �إليك مهمة حمددة عليك
نفذها ب�صدق وامانة ،فهذا يكون يف م�صلحتك
الدلو عاطفياً :معاملتك اجليدة لل�شريك تكون
لها انعكا�سات ايجابية ،وتالحظ ذلك على
وجهه �صحياً :ال تهمل �صحتك ،فهي كنز
كبري ال يقدر بثمن من �أجل م�ستقبل �صحي
ً
عرو�ضا �أو تعرف لقاءات واعدة
مهنياً :قد تتل ّقى
ج��� ًدّا تكون مبثابة حافز مه ّم لتطوير �أدائ���ك ولن
تعاك�سك ال���ظ���روف ع��اط��ف��ي��اً :ق��د ت��واج��ه بع�ض
ال�صعوبة يف العالقة العاطفية وربمّ ��ا تتعامل مع
احل��وت ال�شريك ب�شدّة �أو ج��ف��اء ،فكن متي ّق ًظا لهذا الأم��ر
�صحياً :ح��اول اال�ستفادة من عطلة نهاية الأ�سبوع
للقيام بنزهة يف �أرج��اء الطبيعة للتخفيف عن نف�سك

ال�������ص�������ح�������ة

أطعمةتسبباألرقتجنبهاقبلالنوم

�إذا كنت تعاين من ليلة نوم �سيئة ور�ؤي��ة الكوابي�س
امل��زع��ج��ة ،فعليك �أن ت��ك��ون على بينة م��ن بع�ض
العنا�صر ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون �سببا يف �إف�����س��اد نومك.
وللح�صول على ليلة نوم جيدة ،يعتمد الكثريون على
احلبوب املنومة �أو �شرب ال�شاي وغريها من الأ�ساليب
التقليدية املعتمدة يف مكافحة الأرق وا�ضطرابات النوم،
خا�صة و�أن احلرمان من النوم قد ي�ؤدي �إىل زيادة الوزن
والإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم وحتى �أمرا�ض القلب.
ورمبا يكمن النوم الهانئ يف اتباع بع�ض الن�صائح،
خا�صة يف ما يتعلق بالأطعمة التي نتناولها قبل النوم،
لذلك قام خ�براء التغذية والنوم بالتعاون من �أجل
ك�شف ما يجب تفادي تناوله من طعام قبل النوم:
ال�������������������ك�������������������ح�������������������ول:
-1
فند اخلرباء النظرية القائلة ب�أن تناول بع�ض امل�شروبات
الكحولية قبل النوم ي�ؤدي �إىل اال�سرتخاء ،وذلك لأن
ا�ستقالب الكحول يتم ب�سرعة يف �أجهزتنا اله�ضمية،

ما ي�سبب اال�ستيقاظ املتكرر خالل الليل ،بالإ�ضافة �إىل
�أن الكحول تقوي ال�شخري ما ي�ضر بـ "نوعية" النوم.
 -2ال���������������ش�������ك�������والت�������ة ال��������داك��������ن��������ة:
قد يكون هذا اخلرب �سيئا بالن�سبة لع�شاق ال�شكوالتة،
خا�صة و�أن��ه��ا تو�صف كبديل لأن��واع��ه��ا الأخ���رى،
فهي حت��ت��وي على الكافيني وم���ادة الثيوبرومني
(�أح���د �أن����واع ال��ك��اف��ي�ين) ،وال��ت��ي ت�سبب زي���ادة يف
م��ع��دل ���ض��رب��ات القلب و���ش��ع��ورا ب��ع��دم االرت��ي��اح.
 -3ال���������������ك���������������اري /ال���������ت���������واب���������ل:
يتناول الكثريون قبل النوم بوقت وجيز وجبات حتتوي
على التوابل ب�أنواعها� ،إال �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل الأرق،
حيث وجدت درا�سة �أ�سرتالية �أن امل�شاركني الذين
�أ�ضافو �صل�صلة "تابا�سكو" �أو اخل��ردل �إىل وجبات
الع�شاء ،عانوا من �صعوبة يف النوم وحرقة يف املعدة.
 -4ال��������ل��������ح��������وم (ال�������ب������روت�������ي������ن):
مي��ك��ن �أن ت�����س��ب��ب �أن�����واع ال�ب�روت�ي�ن ك��ل��ه��ا عبئا
ع��ل��ى اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي ،وال�����ذي ي��ف�تر���ض �أن
ي��ت��ب��اط ��أ ع��م��ل��ه �إىل  %50ب��ي��ن��م��ا ن��ح��ن ن��ائ��م��ون.
ل��ذل��ك ف����إن ت��ن��اول ال�بروت�ين �سيدفع اجل�����س��م �إىل
تركيز ج��ه��وده يف عملية اله�ضم ب��دال م��ن النوم.
ومي��ك��ن االع��ت��م��اد على بع�ض العنا�صر الغذائية
ال��ت��ي ت�ساعد ع��ل��ى اال���س�ترخ��اء واال���س��ت��غ��راق يف
ال��ن��وم ،وم��ن��ه��ا ال��ك��رز واحل��ل��ي��ب و�أرز اليا�سمني
(م���ن �أج����ود �أن����واع الأرز ،ي���زرع يف الأ���س��ا���س يف
ت��اي�لان��د) ،بالإ�ضافة �إىل امل��وز والبطاطا احللوة.

ع��ل��اج�����ات م���ن���زل���ي���ة س��ه��ل��ة
ت���خ���ل���ص���ك م�����ن اإلم����س����اك

كلمات متقاطعة
يف بع�ض الأحيان ي�صبح الإم�ساك م�شكلة تعرقل
تركيز الإن�����س��ان وق��درت��ه على التفاعل م��ع ما
حوله .لكن بالإمكان التخل�ص من ه��ذا ال�ضيق
ببع�ض الإج���راءات الب�سيطة دون تناول �أدوية
ت�ضطر �إىل جتديدها كل فرتة لتحافظ على �سهولة
الإخ���راج� .إليك ما ميكن عمله لعالج الإم�ساك:
اخلوخ املجفف (الآرا�سيا) .من �أف�ضل الأطعمة التي
ت�ساعد على الإخراج اخلوخ املجفف �أو الآرا�سيا.
ال���ك���ي���وي وال����ت��ي�ن .م����ن احل����ل����ول ال�����س��ه��ل��ة
�أي�������ض���اً ت����ن����اول ال���ك���ي���وي وال����ت��ي�ن ي��وم��ي��اً
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ح���رك���ة م��ن��ت��ظ��م��ة ل�ل��أم���ع���اء.
التمارين .امل�شي والرك�ض من �أف�ضل �أ�شكال احلركة

البدنية التي ت�سهل حركة الأمعاء وتبعد الإم�ساك.
الأل��ي��اف .ل�ضمان ع��دم جت��دد م�شكلة الإم�ساك
مي��ك��ن��ك ع��م��ل ب��ع�����ض ال���ت���ع���دي�ل�ات ال��غ��ذائ��ي��ة
ل��زي��ادة كمية الأل��ي��اف يف ال��ط��ع��ام ،مثل تناول
اخل��ب��ز الأ���س��م��ر ،والأرز ال��ب��ن��ي ،واملعكرونة
امل�صنوعة من القمح الكامل ،والفول والبقول.
ال������ق������ه������وة .ت���������س����اع����د ال�����ق�����ه�����وة ع���ل���ى
�إن���ق���ب���ا����ض الأم�����ع�����اء وت�����س��ه��ل الإخ��������راج.
ق�����ش��ر ال��ف��واك��ه واخل�������ض���روات .ت���ن���اول ق�شر
ال���ت���ف���اح وال��ب��ط��اط�����س وال��ب��ط��اط��ا احل���ل���وة.
زيت الكتان والزيتون .تناول ربع فنجان من زيت
الزيتون �أو زيت بذور الكتان لت�سهيل عملية الإخراج.

