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بيان هام لرئيس بلدية شفاعمرو السيد أمني ه��ب��وع��ي��ل ش��ف��اع��م��رو تلمس املجد
عنبتاوي بخصوص الجباية والقياسات الجديدة وتتقهقر يف كريات شمونه بطلة العليا
�أ�صدر رئي�س بلدية �شفاعمرو ,هذا الأ�سبوع ,بيا ًنا هامًا من خالل فيديو
ق�صري عرب �صفحة بلدية �شفاعمرو على موقع في�س بوك  ,والذي
تطرق من خالله للقيا�سات اجلديدة يف اجلباية .وجاء يف الفيديو:
يف �أع��ق��اب ت��وجّ ��ه بع�ض امل��واط��ن�ين �إىل رئي�س البلدية و�إبالغه
بالإنذارات التي تل ّقوها بالقيا�سات اجلديدة ،عقد جل�سة مع ممثلي
�شركة اجلباية العاملة يف البلدية و�أم َرهم بعدم اتخاذ �أي اجراء
يف القيا�سات اجلديدة حتى يتم االنتهاء كليًا من القيا�سات يف كافة
�أحياء البلد وحتى يتم فح�ص القيا�سات اجلديدة والت�أكد منها.
وعليه فانه توجه جلميع املواطنني وطالبهم بالدفع بح�سب القيا�سات
القدمية املوجودة لديهم اذا ر�أوا �أي خط�أ بالقيا�سات اجلديدة.
هذا وا�صدر تعليماته لق�سم اجلباية و�شركة اجلباية بعدم اتخاذ
�أي اج��راء جديد مثل ان��ذارات او تغرمي او حجز على املواطنني
بح�سب القيا�سات اجلديدة حتى انتهاء القيا�سات يف جميع االحياء.
كما و�أ�صدر رئي�س البلدية تعليماته ل�شركة اجلباية بعدم تفعيل
احلجوزات يف البيوت مع �أف��راد ال�شرطة يف الأ�شهر القريبة لكي
يتمكن املواطن من الو�صول �إىل ق�سم اجلباية ودف��ع م�ستحقاته.
رئي�س بلدية �شفاعمرو نا�شد املواطنني بالو�صول اىل ق�سم اجلباية يف
اال�شهر الأوىل من ال�سنة من �أجل دفع م�ستحقات ال�ضريبة �سواء ديون
الأعوام املا�ضية �أو هذا العام ،وقال �إن دعوته لت�سديد الديون ت�أتي
من باب م�صلحة املواطن ال�شفاعمري حتى ال ترتاكم عليه الديون وال
يتعر�ض لإجراءات قانونية هو يف غنى عنها ومن باب امل�ساواة بني
املواطنني .وطلب من اجلميع عدم الرتدد يف التوجه �إليه �أو لأي من حقق فريق هبوعيل �شفاعمرو اجن��ا ًزا
نوّابه وم�ساعديه واعتبار مكاتب البلدية عنوا ًنا لهم ولتوجهاتهم .طيبًا �ضمن ت�صفيات ك�أ�س الدولة يف كرة
القدم حيث و�صل اىل مرحلة الثمن نهائي
ممثال للو�سط العربي كونه الفريق العربي
الوحيد ال��ذي و�صل �إىل ه��ذه املرحلة .
هذا وكان اللقاء مع بطل دوري الدرجة
العليا ال�سابق كريات �شمونة يف عقر داره
حيث ا�ستب�سل الأب��ط��ال ال�شفاعمريون
يف �إح��دى �أجمل املباريات و�ش ّكلوا ن ًدا

إطالق الرصاص مجددًا وتدمري واجهة محل لورد لألزياء يف شفاعمرو
أصحاب املحل للسالم  :لن نخضع لدفع "الخاوى" ونحمّل الشرطة مسؤولية الكشف عن الجناة فورًا

قويًا لكريات �شمونة وتفوقوا بجداره يف
ال�شوط الأول وك��ادوا يعززوا النتيجة
م�����رارًا ل���وال ���س��وء احل����ظ ,فتعرثوا
مرتني وخ�سروا اللقاء بنتيجة . 1-2
�شفاعمرو �أنهت م�شوارها يف ت�صفيات
الك�أ�سلكنهااعادتاىلالأذهان�أجمادالكرة
ال�شفاعمرية و�ضرورة العمل على �إعادة
�ش�أنها وبناء �صرح ريا�ضي متني يليق
ب�أجمادها الكروية وخربة جنومها ....

س��ه��ي��ل ن���م���ورة ل��ل��ش��ي��خ ك��م��ال خ��ط��ي��ب ":
اهلل ي��س��ع��دك وي���ب���ع���دك أن����ت وأم���ث���ال���ك"

حمّل �أ�صحاب حمالت لورد يف �شفاعمرو ,ال�شرطة م�س�ؤولية
�إطالق الر�صا�ص جمد ًدا على املحل وتدمري واجهته بالرغم من
تدعيمها باحلديد والباطون ـ فبعد االعتداء ال�سابق على املحل ,
و�صل �شخ�صان ,هذا الأ�سبوع ,يركبان دراجة نارية يف ال�شارع
املواجه للمحل و�أطلقا الر�صا�ص بع�شوائية على املحل و�أ�صابا
ما تبقى من واجهته ودم�� ّرا زجاجها وف ّرا هاربني من املكان .

ال�سالم التقت �أ�صحاب املحل ووجهت اليهم ا�سئلة مو�ضوعية
حول تكرار عملية �إطالق الر�صا�ص على املحل و�إمكانية وجود
م�شتبهني ,حيث �أنكر �أ�صحاب املحل �أن يكون لهم �أعداء مدعني �أن
ما يحدث هو من �ضمن عمليات "اخلاوى" التي تقوم بها ع�صابات
الإجرام يف الو�سط العربي ورف�ضهم اخل�ضوع لذلك ,و�أن ذلك
يندرج �أي�ضا �ضمن احل�سد والغرية من جناحاتهم يف فروع ال�شركة .

و�صلت ه��ذا اال�سبوع ل�صحيفة ال�سالم,
ر���س��ال��ة ح���ادة ال��ن�برة م��ن ال�سيد �سهيل
من��ورة متوج ًها بها لل�شيخ كمال خطيب.
فقد عبرّ ال�سيد �سهيل منورة عن امتعا�ضه
و���ش��دي��د غ�ضبه م��ن ح��دي��ث خطيب ال��ذي

تخطى احل���دود ك��اف��ة وال���ذي مي��� ّ��س م�سّ ا
مبا�شرًا بال�سيد امل�سيح والدين امل�سيحي
اذ يقول ال�سيد �سهيل من��ورة �أن��ه وخالل
م�شاهدته لفيديو م�سجل لل�شيخ كمال خطيب
وهجومه ال�شر�س على نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س ورئي�س احلكومة اال�سرائيلية
بنيامني نتنياهو �أقحم وتهجّ م على قد�سية
ال�سيد امل�سيح وهذا ما نرف�ضه ون�ستنكره
وم��ن بع�ض م��ا ج��اء يف الر�سالة ":عليك
بحل م�شاكلك بعي ًدا عنا � ,أم��ا بالن�سبة
مل��و���ض��وع اخل�ل�اف���ة ال����ذي حت��دث��ت عنه
فب�إمكانك �أن تكون اخلليفة بعينه!!!ولكن
�أن تتعر�ض لل�سيد امل�سيح فهذا خط �أحمر
 ,فلن ي��ق��وى �أم��ث��ال��ك على امل��� ّ��س بقد�سية
اب��ن اهلل ون���ور ال��ع��امل – ال�سيد امل�سيح"
ويف اخل�������ت�������ام ":اهلل ي�������س���ع���دك
وي������ب������ع������دك �أن�����������ت و�أمثالك"

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
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م � ��رش � ��ح ال � ��رئ� � �اس � ��ة ل� �ب� �ل���دي���ة ش � �ف � �اع � �م� ��رو ال � �س � �ي� ��د ي� �ح� �ي ��ى ص� � �ف � ��وري:

قضايا شفاعمرو ال تحل بالعمل الفردي االعتباطي بل بالعمل الجماعي املدروس
� .1أن���ت �أول م��ن �أ ع��ل��ن��ت تر�شحك
ل��ر ئ��ا ���س��ة ب��ل��د ي��ة ���ش��ف��ا ع��م��رو ،مل���اذا؟
لأن م��د ي��ن��ة ���ش��ف��ا ع��م��رو ت�����س�ير نحو
ال���ه���اوي���ة م���ن ����س���يء اىل ا����س���و �أ،
و���ش��ا ه��د ن��ا ال�ت�را ج���ع ال���ذي ت�شهده
ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن ���ص��ع��ي��د يف ال�سنوات
ا لأخرية ،و �آخره العنف الذي و�صل
حتى اىل جل�سات املجل�س البلدي،
وامل�س�ؤولية تقع على عاتق اجلميع،
م���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ق����ررت ت��ر���ش��ي��ح
ن��ف�����س��ي ل��رئ��ا���س��ة ال��ب��ل��دي��ة لإي��ق��اف
التدهور احلا�صل ومنع ا�ستفحاله.
 .2م��اذا ت�ستطيع ان تفعل م��ن اجل
ان��ق��اذ ا ل��و���ض��ع ا ل��ق��ا ئ��م يف ا مل��د ي��ن��ة؟
نالحظ �أنه يف معظم املجاالت ال يوجد
�ضبط للأمور وال خطط مدرو�سة .انا
لدي خطة واقعية ومدرو�سة يف كافة
املجاالت التي يوجد فيها تر ّد ي .انا
�أوم���ن ب�����ا لإدارة ا حل��ك��ي��م��ة وا ل��ع��م��ل
اجلماعي لأنه ال ميكن لفرد �أن يقوم
باملهمات لوحده ،وهذا �صمام ا لأمان
لو�ضع املدينة يف م�سارها ال�صحيح
وم�����ن ث����م االن����ط��ل�اق اىل االم������ام.
 .3ح�����س��ب ت��ق��ار ي��ر وزارة ا مل��ع��ارف،
ي���ع���اين ج���ه���از ال�ت�ر ب���ي���ة وا ل��ت��ع��ل��ي��م
م���ت���دن  ،ف��ه��ل ي�����ش��م��ل
حت�����ص��ي��ل
م���ن
ٍ
ٍ
ب�����رن�����اجم�����ك اال ن�����ت�����خ�����ا ب�����ي خ���ط���ة
ع��م��ل م���درو ����س���ة لإن���ق���اذ ال��و���ض��ع؟
ح��� ًق���ا ،ل�ل��أ ����س���ف ن���ح���ن م���ت���وا ج���دون
يف ا ل���ق���اع يف ج��م��ي��ع ل���وا ئ���ح وزارة
ا مل��ع��ارف ،وه��ذا ه��و ال�سبب لهجرة
طالبنا اىل خارج املدينة ،انا �س�أبادر
لإ ق��ا م��ة جمل�س تعليمي ي�ضم م��دراء
املدار�س وق�سم املعارف يف البلدية،
مفت�ش املنطقة ور �ؤ�ساء جلان االباء
وا ل��ط�لاب وا���ش��رايف ا مل��ت��وا���ص��ل حتى
ن��ح��دث ن��ه�����ض��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و ت��ر ب��و ي��ة.
يجب تق�سيم املدار�س الثانوية وف ًقا
ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ا ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اً
ب���دل من
التق�سيم القائم ،وت�شجيع املدار�س
ل��ل��ت��ن��ا ف�����س يف م��ا ب��ي��ن��ه��ا وتخ�صي�ص
ج��ائ��زة ل��ل��م��در ���س��ة ال��ت��ي �ستح�صل
ع��ل��ى امل��رت��ب��ة االوىل يف ك���ل ���س��ن��ة.
 .4ي��وج��دم��ا ي���ق���ارب  ١٤٠٠ط��ا ل��ب
يتعلمون خ��ارج م��دار ���س �شفاعمرو،
هل متتلك خطة لإعادة ه�ؤالء الطالب
اىل ح�����ض��ن م����دار �����س ���ش��ف��اع��م��رو؟
م��ا م��ن ���ش��ك ان ه���ذا ا ل��و���ض��ع خطري
وتداعياته ترمي بظاللها على كافة

مرافق حياة املدينة ،وانا مدرك لهذا
اخلطر ،فعاد ًة من يتعلم خارج املدينة
ه��م ا ل��ط�لاب ا مل��ت��م��ي��زون وذل��ك ي���ؤدي
اىل تدين ن�سبة التعليم يف �شفاعمرو.
ك��م��ا ان خ�����س��ارة ه��ذا ا ل��ع��دد الكبري
من الطالب يعني خ�سارة مدر�ستني
ابتدائيتني ومدر�ستني �شاملتني ،فمن
خالل اعادة هذا العدد من الطالب اىل
التع ُّلم يف املدينة ن�ستطيع ان نعطي
�أجوبة حل��وايل  200وظيفة جديدة،
مم��ا ي��ع��زز ويعيد جم��د وهيبة جهاز
ال�ترب��ي��ة وا ل��ت��ع��ل��ي��م ا ل�����ش��ف��ا ع��م��ري.
.5امل��در���س��ة ا ل��ت��ك��ن��و ل��و ج��ي��ة وا ج��ه��ت
م�������ش���اك���ل ك����ث��ي�رة ك�������ادت ت�����ودي
ب���اغ�ل�ا ق���ه���ا ،م�����اذا ك���ن���ت ���س��ت��ف��ع��ل؟
ه���ذا ال�����ص��رح ا ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ا�ستقطب
ط�ل�ا ب���ا م���ن ���ش��ف��اع��م��رو وخ��ارج��ه��ا،
ال��ع��م��ل ال���ف���ردي وا ل���ع���ن���اد او���ص�لا
ه��ذه ا مل��در ���س��ة اىل م��ا ا ل��ت ا ل��ي��ه .اين
احل��ك��م��ة؟ �أي���ن امل�����س���ؤول��ي��ة؟ ه��ن��اك
���ش��يء ا ���س��م��ه ق��ا ���س��م م�����ش�ترك ير�ضي
البلدية معار�ضة وائتالفا ،معلمني
و ع����ا م����ل��ي�ن ،ال����ط��ل�اب وا ه���ا ل���ي���ه���م،
ل���و ����ص���د ق���ت ال���ن���واي���ا ُ
حل���ل���ت ه���ذه
الق�ضية يف جل�سة جمل�س ق�صرية.
.6م�������ا ه����و م���وق���ف���ك م����ن ق�����ض��اي��ا
ال������ري������ا�������ض������ة وال�������������ش������ب������اب؟
ه���ن���ال���ك ح���ن�ي�ن ج�������ارف ل������دى ك��ل
امل��واط��ن�ين ا ل�����ش��ف��ا ع��م��ري�ين ،ل��ف��ر ي��ق
وح��د
ا ل��ن�����ص��ف م��ل��ي��ون ع��ر ب��ي ،ا ل���ذي ّ
اً
اول بكافة اطيافها وحولها
املدينة

اىل مركز هام يزوره االالف مما عزز
ا ل��ت��ج��ارة يف ا مل��د ي��ن��ة ،ك��م��ا ان��ه ر ف��ع
م��ن ا ���س��م �شفاعمرو يف ���س��م��اء البالد
يف ا ل��و ���س��ط�ين ال��ع��رب��ي وال��ي��ه��ودي.
فهذا املجال غاية يف االهمية ويجب
ب��ذل ك��ل ا جل��ه��ود م��ن اج��ل الو�صول
ب���ه اىل �أ ع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ات ،و ه���ذا
يتطلب ت��ر م��ي��م ا ل��ق��ا ع��ات الريا�ضية
وم�لا ع��ب ك��رة ا ل��ق��دم وك��رة ال�سلة،
وا ق����ا م����ة م�ل�ا ع���ب ح���ارات���ي���ة يف ك��ل
االح��ي��اء ل��ك��ا ف��ة جم���االت ا ل��ر ي��ا���ض��ة،
م��ن��ح م��ي��زا ن��ي��ات ���س��خ��ي��ة ل��ك��ل ا ل��ف��رق
ال��ري��ا���ض��ي��ة يف ���ش��ف��ا ع��م��رو واق��ام��ة
ادارة مهنية لرتعى كل هذه الفرق.
.7م����ا ُد م���ن���ا ن��ت��ك��ل��م ع���ن ال�����ش��ب��اب،
االزواج ال�شابة تنتظر ا ل��و ع��ودات
مبنحها ق�سائم بناء ،هل لديك حل؟
ل�ل�أ ���س��ف ا ل�����ش��د ي��د ،ف���إن ه��ذه الق�ضية
ي��ق�����ض ب��ه��ا م�����ض��ج��ع ك��ل ���ش��ف��ا ع��م��ري
وخا�صة �شريحة ال�شباب ،وانا بكل
م�����س���ؤو ل��ي��ة ا ق���ول ان ه���ذه الق�ضية
�ستكون يف �صلب اجلولة االنتخابية
القادمة الن ال�شباب لن يلتزم ال�صمت
ازاء هذا الو�ضع امل�أ�ساوي ،خا�صة
وان مدينة �شفاعمرو حما�صرة من
ج��م��ي��ع ا جل��ه��ات ب��ه��دف ع��دم تو�سيع
م�سطح املدينة م�ستقبلاً ،وال جمال
ا م���ام ا ل�����ش��ب��اب لإ ق��ا م��ة �أُ ���س��ر ب�سبب
ذ ل��ك ،وعليه اد ع��و �شريحة ال�شباب
ان تثق ب��ي وان ت�ضع ي��د ه��ا بيدي،
الن��ت��زاع ح��ق��و ق��ن��ا يف ا حل�����ص��ول على

ق�سائم وم�ساكن تليق بال�شباب من
خ�لال ا ل�����س��ع��ي ب��ك��ل ا ل��ط��رق لتو�سيع
م�����س��ط��ح امل��دي��ن��ة وا حل�������ص���ول على
ق�����س��ا ئ��م و م�����س��ا ك��ن ت��ف��ي باحتياجات
ا لأزواج ال�شابة ،و �أريد هنا �أن �أنوه
�أن هذه الق�سائم وامل�ساكن يجب ان
ت��خ��دم ال�شباب ال�شفاعمريني فقط.
 .8يف االي������ام ا ل���ق���ر ي���ب���ة ���س��ت��ع��ق��د
ا جل��ب��ه��ة ا ج��ت��م��اعً ��ا م�����ص�ير يً��ا لتحديد
م���و ق���ف���ه���ا م����ن م���و����ض���وع ر ئ���ا ����س���ة
ا ل���ب���ل���د ي���ة ،ف��م��ا ه���ي ر���س��ال��ت��ك��م اىل
ا جل���ب���ه���ة ق��ب��ي��ل ع���ق���د اج��ت��م��اع��ه��ا؟
ب�����ادئ ذي ب�����دء� ،أمت���ن���ى ل��ل��ج��ب��ه��ة
ا ج��ت��م��اعً ��ا ن��ا ج��حً ��ا و م��و ف�� ًق��ا و ق���رارات
���ص��ا ئ��ب��ة وح��ك��ي��م��ة ،ح��ي��ث ت��ر ب��ط��ن��ي
���ش��خ�����ص��يً��ا ع�لاق��ات ودي���ة واح�ت�رام
م��ت��ب��ادل ع��ل��ى م��ر ا ل�����س��ن�ين م��ع قيادة
ا جل��ب��ه��ة و ك���وادر ه���ا ،ور ���س��ا ل��ت��ي اىل
ا جل��ب��ه��ة ب����أن ت�����ض��ع ن�����ص��ب �أ ع��ي��ن��ه��ا
م�صلحة �شفاعمرو و �أهلها .من حق
اجلبهة �أن تطرح مر�شحً ا للرئا�سة،
ا م����ا يف ح����ال ع����دم ط��رح��ه��ا م��ر���ش��ح
رئا�سة ف�إن باب املفاو�ضات �سيكون
م��ف��ت��وحً ��ا ب��ي��ن��ن��ا ،خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �ضوء
جت��ر ب��ت��ه��ا م��ع ا مل��ر���ش��ح�ين ال�سابقني
الذين مل يفوا بوعودهم ومل يعطوا
اجل��ب��ه��ة وامل����واط����ن ا ل�����ش��ف��ا ع��م��ري
حقهما ،ف��ا ل��ذي يجمعنا م��ع اجلبهة
حمليًا وقطر يًا اكرث بكثري مما يفرقنا.
 .9ك���ل���م���ة ا خ��ي��رة ل��ل�����ش��ف��اع��م��ري�ين.
ان ال��ت��ج��رب��ة امل���ري���رة ا ل���ت���ي م��رت
ب��ه��ا ���ش��ف��ا ع��م��رو م��ن خ�لال املر�شحني
ا مل��ع��روف�ين ج��ي�� ًد ا لأ ه���ايل �شفاعمرو،
ال���ذي���ن مل ي���ر ت���ق���وا ب���ه���ذه امل��دي��ن��ة
كر �ؤ�ساء ،وكانت ر �ؤيتهم غري ثاقبة
و ط��م��و ح��ا ت��ه��م حم����دودة ،ال ت��ر ت��ق��ي
لع�صرنة املدينة يف ظل تنامي مواقع
ا ل��ت��وا���ص��ل اال ج��ت��م��ا ع��ي وا ل��ت��ق��ن��ي��ات
املتطورة و �أ�ساليب العمل الع�صرية
املرجوة منهم .من ناحيتي فقد �أقمت
طاقمًا ادار يًا ومهنيًا يطمح لإحداث
ط���ف���رة ن��وع��ي��ة يف ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي
والتعامل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
م���ن خ�ل�ال ت��ق��دمي ب���را م���ج م��درو ���س��ة
ت��ف��ي ه���ذه امل��دي��ن��ة ح��ق��ه��ا ،ت��خ�ترق
احلواجز ا ل��وزار ي��ة ُمقنعة للطواقم
املهنية فيها بحجج م��دعّ ��م��ة ب�أفكار
وابداعات مل ت�شهدها املدينة �ساب ًقا.
�شفاعمرو جتمعنا -يحيى �صفوري.
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لقاء خ��اص مع الكاتب والفنان عفيف شليوط

حول التحضريات إلفتتاح مركز األفق املسرحي يف شفاعمرو

ت�ستعد م�ؤ�س�سة "الأفق" للثقافة والفنون يف هذه
الأ ّي��ام الفتتاح مركزها الثقايف وامل�سرحي اجلديد يف
�شفاعمرو ،وجت��ري التح�ضريات ب�شكل مك ّثف من
�أجل �إجن��اح هذا امل�شروع الثقايف الفني .حول هذه
اال�ستعدادات وعن خ�صو�صية هذا امل�شروع الثقايف،
�أجرينا ه��ذا اللقاء م��ع مدير ع��ام م�ؤ�س�سة الأف��ق
للثقافة والفنون ،الكاتب والفنان عفيف �شليوط.
�����س :ح��� ّدث���ن���ا ع���ن �أه���م���ي���ة و�����ض����رورة �إن�����ش��اء
م��رك��ز م�����س��رح��ي مل���ؤ���س�����س��ة الأف����ق يف �شفاعمرو.
ج :هذا امل�شروع لي�س وليد �صدفة� ،إمنا هو نتيجة
تخطيط وحلم لطاملا راود �أع�ضاء الهيئة االداري��ة
مل�ؤ�س�سة الأف��ق .ف�صالة عر�ض لأيّ م�سرح هو �أمر
حتمي ،من خاللها يقوم بعر�ض انتاجاته امل�سرحية،
وا�ست�ضافة عرو�ض م�سرحية لفرق م�سرحية �أخرى،
وت��ق��دمي ب��رام��ج ثقافية وفنية ،كما يف ه��ذا املكان
يتم �إج��راء التدريبات لأيّ انتاج م�سرحي جديد.
فاملركز مبثابة البيت ال��داف��ىء للممثلني وه��واة
ف��ن التمثيل امل�سرحي وع�����ش��اق ال��ف��ن امل�سرحي.
نحن يف م�ؤ�س�سة الأفق للثقافة والفنون منذ �سنوات
عدّة وعدنا جمهورنا وداعمينا ب�إجنازات م�ستمرة
ً
اع�تراف��ا من
وتقدم م�ستمر .وعدنا ب�أننا �سنحقق
وزارة الثقافة بنا ب�أننا م�ؤ�س�سة ثقافية رائ��دة يف
الو�سط العربي ،وجنحنا بتحقيق ذلك .وعدنا ب�أننا
�سنقوم با�ستيعاب ممثلني ثابتني يتقا�ضون راتبًا
�شهريًّا ثاب ًتا لي�صبحوا مبثابة ممثلي بيت ،من �أجل
توفري الظروف املالئمة له�ؤالء املمثلني �أن يتفرغوا
للإبداع والت�ألق ،غري قلقني يف البحث عن م�صادر
دخل �أخرى ،و� ً
أي�ضا حققنا هذا الوعد ،فمنذ �سنتني
يعمل يف امل�سرح ثالثة ممثلني براتب �شهري ثابت.
وع��دن��ا با�ستيعاب م�سرحيني رائ��دي��ن يف الو�سط

ال��ع��رب��ي ،و�أي ً
�����ض��ا حققنا ه��ذا ال��وع��د ،فتم
ا���س��ت��ي��ع��اب امل��خ��رج�ين� :أدي����ب جه�شان،
حممود �صبح� ،إلهام ع�� ّراف وحانوخ رعيم.
وم��ن املمثلني واملمثالت :رو�ضة �سليمان،
نعمة خ��ازم ،ميالد قنيبي� ،صفاء حتحوت،
ن���ور ال��دي��ن م��غ��رب��ي وم�ي�ري م��ط��ر .ونحن
يف م�سرح الأف���ق ن��دع��و ك��اف��ة امل�سرحيني
اىل االن�����ض��م��ام ل��ه��ذه امل�����س�يرة امل�سرحية
وتعزيزها وتقدمي االقرتاحات واملبادرات.
�س :ما هي امل�شاريع والعرو�ض والربامج التي
�ستقدم يف مركز الأفق امل�سرحي يف �شفاعمرو؟
ج� :أولاً� ،سيتم تقدمي �سل�سلة ع��رو���ض م�سرحية
لكل �أف��راد العائلة ،وهذه العرو�ض مُعدّة بالأ�سا�س
للأطفال ،لكننا وجدنا من املنا�سب �أن ننظم هذه
العرو�ض للأطفال والآب��اء والأمهات ،بحيث ي�شاهد
الطفل مع والديه �أو �أحدهما العرو�ض امل�سرحية،
بحيث ي�شارك الأهل الأبناء يف هذا احلدث الثقايف الهام.
م��ن ال��ع��رو���ض امل�سرحية الأوىل ال��ت��ي �ستعر�ض
يف �إط���ار م�����ش��روع "م�سرح لكل �أف����راد العائلة":
م�سرحية "�سحر الكتب" ،من ت�أليف و�إخراج حانوخ
رعيم ،و�س�أ�شارك يف التمثيل يف هذه امل�سرحية اىل
جانب رو�ضة �سليمان ،التي قامت برتجمتها عن
العربية � ً
أي�ضا .وم�سرحية "ملي�س وال�ضفدع" وهي
م��ن ت�أليفي و�إخ���راج ال��ه��ام ع��� ّراف ،متثيل� :صفاء
حتحوت ،ن��ور ال��دي��ن مغربي وم�يري مطر .هاتان
امل�سرحيتان هما االنتاجات اجلديدة مل�سرح الأفق،
و�ستعر�ضان للمرة الأوىل يف مركز الأفق امل�سرحي.
كما �سنعر�ض م�سرحية "املغارة ال�سحرية" ،من
ت�أليف و�إخ��راج حممود �صبح ،متثيل :نعمة خازم،
ن��ور ال��دي��ن مغربي و�صفاء حتحوت .وم�سرحية
"القنديل ال�صغري" من ت�أليفي و�إخراجي ومتثيل:
نور الدين مغربي و�صفاء حتحوت كما �أ�شارك �أنا
� ً
أي�ضا بالتمثيل يف هذه امل�سرحية .وم�سرحية "بعدين
معكو" من ت�أليفي و�إخ��راج��ي � ً
أي�ضا و�س�أ�شارك يف
التمثيل اىل جانب نعمة خ��ازم و�صفاء حتحوت،
وك��اف��ة ه��ذه امل�سرحيات م��ن ان��ت��اج م�سرح الأف��ق.
هذا بالإ�ضافة اىل عرو�ض م�سرحية للجمهور الوا�سع،
حيث �سنقوم بعر�ض �أف�ضل االنتاجات امل�سرحية
املحلية ،هذا بالإ�ضافة اىل تنظيم الأم�سيات الثقافية
والفنية وور���ش��ات يف جم��ال التمثيل امل�سرحي.

جولة موسيقية من حول العالم لطالب مدرسة
عاطف خطيب اإلع��دادي��ة "ب" يف شفاعمرو

جت��ول ط�لاب مدر�سة عاطف خطيب الإع��دادي��ة
"ب" يف ���ش��ف��اع��م��رو ،ح���ول ال��ع��امل م��ن خالل
ور���ش��ات �إيقاعية غربية �شملت �إي��ق��اع��ات �آالت
مم��ي��زة م��ن خمتلف احل�����ض��ارات .وذل���ك �ضمن
ن�����ش��اط��ات ب��رن��ام��ج ال�����س��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف بلدية
���ش��ف��اع��م��رو م���ن خ��ل�ال امل���رك���ز اجل��م��اه�يري.

تهدف الفعالية التعرف على ح�ضارات متعددة
املو�سيقى و�أل��وان اخ��رى للتعبري الإن�ساين حيث
ت�ساهم يف علو الروح وخا�صة �إن كانت مو�سيقى راقية
وروحانية .افتتح اللقاء الإعالمي ح�سني ال�شاعر
مدير ال�س ّلة الثقافية يف �شفاعمرو م�ؤك ًدا �أن العر�ض
لي�س جمرد �أنغام بل هي توا�صل بني احل�ضارات
وه��ي و�سيلة تربوية واجتماعية فاعلة لتنمية
احل�س ال�شخ�صي و�إدخال البهجة يف نفو�س الطالب.
مدير املدر�سة الأ�ستاذ معمر �صغيرّ �شكر مدير
ال�سلة الثقافية واكد على اهمية مثل هذه الربامج
للتعرف على �ألوان جديدة يف عامل الفن والثقافة.

املدرسة اإلعداديّة "ج" شفاعمروتحتفل اّ
بطلبها املتفوّقني

�أق��ام��ت امل��در���س��ة الإع���داديّ���ة "ج" ي��وم الثالثاء
املوافق  23-1-2018حفلاً مهيبًا يليق بطلاّ بها
املتفوّقني ،يف قاعة "�سمريامي�س" يف �شفاعمرو.
ح�ضر االحتفال عدد كبري من الأه��ايل واملدعوّين،
حيث ا�ستمتعوا ب��ف��ق��رات ع��دي��دة متنوّعة القت
ا�ستح�سان احل�����ض��ور .وق���د ت��ول��ت الطالبتان:
ح�لا ���ص�� ّف��وري ورزان �أيّ����وب ع��راف��ة االحتفال
ب����د�أ االح��ت��ف��ال ب��ع��ر���ض ك�����ش��ف ّ��ي رائ����ع ّ
لك�شاف
امل��در���س��ة ّ
"ك�شاف النه�ضة" ب��ق��ي��ادة الأ���س��ت��اذ
�إي���ه���اب ن�� ّف��اع وامل������د ّرب خ��ال��د ح���اج ع��ل��ي ،ممّ��ا
�أ���ض��اف �إىل االح��ت��ف��ال ج��وّا م��ن البهجة واملتعة.
ث ّم بد�أ ا�ستقبال الطلاّ ب املتفوّقني مع مربّيهم على
املن�صة مع الت�صفيق
�أنغام املو�سيقى ،واعتلوا ّ
احلا ّر من الأهايل وباقي املدعوّين .بعدها �ألقى مدير

املدر�سة الأ���س��ت��اذ يو�سف �صبح كلمته
الطيّبة ،حيث رحّ ب باحل�ضور و�أ ّكد على
حر�ص املدر�سة ال�شديد على م�صلحة
طلاّ بها والنه�ضة بهم تعليميّا و�سلوكيًّا،
نا�صحً ا الطلاّ ب ب�ضرورة احلفاظ على
التفوّق،م�ؤ ّك ًدا على دور الأهايل يف دعمهم
لأبنائهم ومتابعتهم على طول الدرب .كما
و�شكر ك ّل من �ساهم يف �إجن��اح االحتفال
واهت ّم ب�إقامته على النحو الأم��ث��ل .كما
و�أ ّكد مف ّت�ش املدر�سة د .خالد حجازي على �ضرورة
االهتمام به�ؤالء املتفوّقني ودعمهم لتحقيق �أحالمهم
وبناء م�ستقبل زاه��ر يليق ب�أمثالهم .كذلك بارك
الأ�ستاذ جالل حمادي مدير ال�شاملة "ج" للمتفوّقني
وذويهم ،متم ّنيًا لهم دوام التقدّم والنجاح ،م�ؤ ّك ًدا
على �ضرورة الت�س ّلح بالعلم والأخ�لاق احلميدة.
بعد ذل��ك ت��وال��ت الفقرات املتنوّعة ،منها بع�ض
ال���ع���رو����ض والأف����ل���ام ال��ق�����ص�يرة لإجن������ازات
ال��ط�ّل�اّ ب وبع�ض فعّاليّاتهم خ�لال الف�صل الأوّل.
و�أخ�ي�رً ا ،تتقدّم �إدارة املدر�سة بال�شكر والتقدير
للمع ّلمة ري��ن��ي��ه �سلباق امل���ر ّك���زة االجتماعيّة
وجميع �أع�����ض��اء الهيئة ال��ت��دري�����س�� ّي��ة ،وك��� ّل من
ت��ب�رّع م���ن �أج����ل �إق���ام���ة ه���ذا االح��ت��ف��ال املهيب

جلسة مهنية يف اإلعدادية "ج" شفاعمرو

ع����ق����دت امل����در�����س����ة الإع�������دادي�������ة "ج" ي���وم
ال�������ث���ل���اث�������اء 23.1.2018ب�����������إدارة ال��� ّ��س��ي��د
ي���و����س���ف ���ص��ب��ح  ،ج��ل�����س��ة م��ه��ن��يّ��ة ج��م��ع��ت:
رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ال��� ّ��س��ي��د ام�ين عنبتاوي,مف ّت�ش
املدر�سة الدكتور خالد حجازي ,مدير عا ّم البلديّة
ال��دك��ت��ور كمال �شوفانيّة ,م��دي��رة ق�سم املعارف
ال�سيّدة رنا �صبح ,مدير ق�سم الرفاه االجتماعي
ال�سيّد فريد �شاهني ,مر�شد م�شروع مروم الأُ�ستاذ
ً"�آيف من�شيز" وال��ط��اق��م الإداريّ يف املدر�سة.

وقد ّمت خالل اجلل�سة عر�ض خطط العمل املدر�سيّة
واالجتماعي،
التعليمي
من �أج��ل رف��ع امل�ستوى
ّ
ّ
وعر�ض قائمة من طلبات واحتياجات املدر�سة.
حيث عر�ض مدير املدر�سة يو�سف �صبح �شريحة
�شملت م��ب��ن��ى امل��در���س��ة ال�ت�رب���ويّ  ،وتفا�صيل
ع��امّ��ة .وبعد ذل��ك قامت امل��رب�� ّي��ة ن�سرين خطيب
مركزة القيا�س والتقييم بعر�ض نتائج امتحانات
النجاعة والنماء االخ�ي�رة ،وكيفية التعامل مع
هذه النتائج .وبنا ًء على ما تقدّم عر�ضت املربيّة
كلثوم خ��وري املر ّكزة الرتبويّة خطط العمل من
�أجل �إيجاد حلول لك ّل امل�شاكل التعلميّة املدر�سيّة.
ك��م��ا وع��ر���ض��ت م�����س��ت�����ش��ارة امل��در���س��ة امل��رب��يّ��ة
���س��ح��ر اب����و ري����ا امل���ن���اخ ال��ت�رب����وي ال��ن��اج��ح،
وك��ي��ف��ي��ة حت�����س�ين اجل�����و ال����ع����ام امل���در����س���ي.
ه���ذا و�أع�����رب ج��م��ي��ع احل�����ض��ور ع���ن �إع��ج��اب��ه��م
وت��ق��دي��ره��م ل��ل��ع��م��ل وامل���ج���ه���ودات امل��ب��ذول��ة يف
املدر�سة ،وباركوا الطاقات االيجابيّة املوجودة .

إف����ت����ت����اح دورة ع����ل����وم "ال���ب���اح���ث
ال���صّ���غ�ي�ر" يف امل���درس���ة االب��ت��دائ��ي��ة "د"
مت يوم ال�سبت املا�ضي 2018/1/20
�إف��ت��ت��اح دورة ع��ل��وم "الباحث
ّ
ال�صغري" لل�سنة ال�� ّث��ان��ي��ة على
التوايل يف املدر�سة االبتدائية "د"
�شفاعمرو ،حت��ت �إ���ش��راف ا�ستاذ
ال��ع��ل��وم حم��م��د ���ص��ب��ح .ال����� ّدورة
مخُ �ص�صة لفئة �صفوف ال�سّ واد�س .
ي��ه��دف ه��ذا ال�برن��ام��ج �إىل �إك�ساب

الطالب القدرة على تنفيذ ال ّدرو�س
وف��ق الأ�س�س العلميّة يف تخطيط،
تنفيذ وا�ستنتاج التجارب العلميّة
وف��ق امل��ن��ه��اج املُ��ق��رر ل��ه��ذا ال��ع��ام.
ويقوم مدير املدر�سة املربي الفا�ضل
م��وف��ق يا�سني بتمويل الربنامج،
ال��ذي يهدف م��ن خالله ان يكت�سب
الطالب �أكرب قدر من املعرفة العلميّة.
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مقاالت
26.01.2018
ق� � � �راءة يف ت� �ق� �اس ��م ال � ��دوري � ��ن األم�ي��رك� ��ي وال� ��روس� ��ي رم���������اح ي���ص���وب���ه���ا  -م����ع��ي�ن أب�������و ع��ب��ي��د
ويف اج � �ت � �م � �اع امل� �ج� �ل ��س امل� � ��رك� � ��زي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
ش�������ف�������ا ع���������م���������رو أوال
اإلع���ل���ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم

ال�صحفي امل�صري الراحل حممد ح�سنني هيكل
امل��ع��روف على ال�صعيدين العربي والعاملي،
قال ذات يوم ":اننا نعي�ش الع�صر االمريكي".
وبالرغم من �أن هيكل كان ينقل �صورة لواقع
حقيقي يف تعبريه ،لكنه من جهة ثانية اراد من
خالل ر�أيه توجيه ر�سالة للحكام العرب مفادها
الإنتباه لكيفية التعامل ال�سيا�سي يف املنطقة
وم��ا ي��ج��ري فيها وح��ول��ه��ا .وي��ب��دو �أن ع�صر
غطر�سة وهيمنة �أمريكية ر�سمية �إ�ضافية ،منذ
جم��يء الأم��ري��ك��ي اجل��اه��ل يف ال�سيا�سة دونالد
ترامب �إىل احلكم ،والعامل ينظر وال يفعل �شيئاً
وك����أن الإدارة الأمريكية بزعامة ت��رام��ب هي
�صاحبة القرار الف�صل يف ه��ذا العامل ،مبعنى
�أن ترامب يتخذ القرار الذي ينا�سب امل�صلحة
الأمريكية والإ�سرائيلية غري مبال ب��ردود فعل
ال��ع��امل وال �سيما ال���دول ال��ك�برى الأخ���رى وال
�سيما الأوروبية .و�إال كيف نف�سر ال�سكوت من
جانب رو�سيا و�أوروبا على قرار ترامب اعتبار
القد�س عا�صمة �أبدية لإ�سرائيل ،علماً ب�أن رو�سيا
(حم�سوبة) على ال��ع��رب كونها ــــ كما يقول
حلفا�ؤها ــــ داعم رئي�س لل�شعب العربي عامة
والفل�سطيني خا�صة .لكن ما تبني يف حقيقة الأمر
هو �أن امل�صالح ال�سيا�سية هي التي تقرر نوعية
العالقة �إذ �أن العالقة الرو�سية ال�سورية ،على
�سبيل املثال ،تبدو وك�أها عالقة �صداقة ثابتة،
لكنها يف الواقع هي عالقة م�صالح ،وامل�صلحة
الرو�سية تقت�ضي من رو�سيا الدفاع عن �سوريا
وال��وق��وف �إىل جانبها ،وذل���ك ب��ه��دف احتفاظ
مو�سكو بقواعد ع�سكرية يف �سوريا التي تعترب
مركز ًا ا�سرتاتيجيا ع�سكريا مهماً يف املنطقة،
وب��ال��ت��ايل توجيه ر�سالة �إىل وا�شنطن مفادها
�أن رو�سيا لها احلق يف �أخ��ذ ح�صتها من كعكة
ال�شرق الأو�سط  ،حيث يبدو �أن التقا�سم ـــ �أي
تقا�سم الأدوار ـــ �أم��ر متفق عليه ،وال�سكوت
الرو�سي على قرار ترامب خري دليل على ذلك.
ن��ائ��ب الرئي�س الأم��ري��ك��ي ،م��اي��ك بن�س ،ال��ذي
يعترب احد اكرث امل�س�ؤولني الأمريكيني تطرفا يف
�إدارة ترامب �ضد حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
زار �إ�سرئيل م�ؤخر ًا و�ألقى خطابا يف الكني�ست
اعتربه مراقبون �سيا�سيون ب�أنه �ضربة قوية
للعرب و�صفعة جديدة �أخ��رى لل�سالم� ،إذ �أكد
ب�صورة ال تقبل ال�شك لنواب الكني�ست على
�أمرين مهمني وهما :االعرتاف بالقد�س عا�صمة
لإ�سرائيل و�أن وا�شنطن �ستنقل �سفارتها من تل

�أبيب �إىل القد�س بنهاية  ،2019وهذا يعني �أن
القد�س مت �إبعادها نهائياً عن طاولة املفاو�ضات.
مايك بن�س �أف��ه��م الأوروب��ي�ين بكل و���ض��وح �أن
وا�شنطن هي �صاحبة القرار يف ال�شرق الأو�سط
ولي�س �أوروبا خ�صو�صا فيما يتعلق بالقد�س ،وهذا
املوقف ي�أتي رد ًا على فيدريكا موغرييني م�س�ؤولة
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي ،والتي
�صرحت ب�أن االحتاد يدعم تطلع الفل�سطينيني لأن
تكون القد�س ال�شرقية عا�صمة لدولة فل�سطينية.
ل��ك��ن م��وغ�يري��ن��ي وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة طلبت من
الفل�سطينيني الرتيث يف اتخاذ �أي قرار مت�سرع
بالن�سبة لأمريكا ،وهذا يعني �أن �أوروبا لن تدخل
يف �صراع �سيا�سي مع وا�شنطن ب�سبب القد�س.
املوقف الفل�سطيني الر�سمي ،الذي ظهر يف ختام
اجتماع املجل�س املركزي الفل�سطيني الذي جرى
حتت �شعار"القد�س العا�صمة الأب��دي��ة لدولة
فل�سطني" وهو اال�سم الذي �أطلقه املجل�س على
دورته العادية الثامنة والع�شرين ،هو يف حقيقة
الأمر موقف الال موقف ،ومل يتحاوز الكالم �سقف
تعليق االعرتاف ب�إ�سرائيل ولي�س �إلغائه .وحتى
هذا الكالم مل يتم الإع�لان بعد عن تنفيذه ،لأن
ه��ذا الأم���ر م��ن اخت�صا�ص اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،ولها حق يف تنفيذه
عندما ترى الوقت املنا�سب لذلك� ،إن هي ن َّفذت.
القانوين الفل�سطيني املعروف الدكتور �أني�س
القا�سم ،الإخت�صا�صي واملرجع يف القانون الدويل،
يرى �أن تعليق الإعرتاف ب�إ�سرائيل هو “نظري
ال قيمة قانونية ل��ه ،ذل��ك �أن االع�ت�راف عندما
ي�صدر ال ميكن �سحبه”� .إن قرار عدم الإعرتاف
ب�إ�سرائيل �أطلق عليه مراقبون �سيا�سيون "قرار
فك االرتباط اله�ش" بني الفل�سطينيني و�إ�سرائيل،
مت�سائلني ع��ن ال��ذي �سيعود عليه ه��ذا القرار
بالفائدة ا�سرائيل �أم الفل�سطينيني؟ لكن حمللني
�سيا�سيني �آخرين يرون "ان قرار �سحب االعرتاف
�سيزيد على احلكومات الإ�سرائيلية املقبلة �أعباء
ا�ضافية تتعلق بالأمن و�أحكامه داخل ا�سرائيل".
�أبو مازن �أبلغ امل�ؤمترين باحلرف الواحد�" :إن
�إ�سرائيل �أنهت اتفاقية �أو�سلو ،و�إن ال�سلطة
�أ�صبحت بال �سلطة ونحن ال نريد �صفقة الع�صر”.
وما قاله �أبو مازن يعني بكل ب�ساطة ،نعياً للت�سوية
واملفاو�ضات ،لكن عبا�س ت�صرف ب�شكل �آخر وظل
متم�سكاً بخيار املفاو�ضات رغم كل ما جرى .ف�إذا
كانت القد�س واحل��دود وال��ع��ودة خ��ارج �إط��ار
املفاو�ضات فعن �أي مفاو�ضات يتحدث �أبو مازن؟

مدينتي �شفا عمرو ،وكما يبدو اعتادت
يف الآون����ة الأخ��ي�رة �أن حتتل �صدارة
ال�صحف املحلية ومواقع التوا�صل التي
مل تخت�صر بدورها مع �أ�صحاب الأقالم يف
ت�صوير مدينة �شفا عمرو نتيجة ما يجري
وي��دور فيها يف الآون���ة الأخ�ي�رة ،و�ضع
مقلق خطري وجتاوز كل اخلطوط نتيجة
ما �شاهدته من �أعمال عنف� ،شغب وتوتر.
و�أنا �شخ�صيًّا �أي�ضا تطرقت �إىل الأو�ضاع
ال��راه��ن��ة غ�ير امل��ري��ح��ة �أك�ث�ر م��ن م��رة
م��ن خ�ل�ال زاوي��ت��ي رم���اح ال��ت��ي تهدف
�أوال و�أخ�ي�را �إىل توجيه النقد البناء
ل�ل�إ���ص�لاح وال��ت��وع��ي��ة ،وك��ن��ت حري�صا
دائما �أن �أوجه كلمة وا�ضحة و�صريحة
للأ�سرة ال�شفاعمرية ب���أن ال تن�سى �أننا
�أبناء البلد والأ�سرة الواحدة وجتمعنا
ع��ادات تقاليد وم�صلحة م�شرتكة وهي
احل��ف��اظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��راره��ا ووح��دت��ه��ا.
ال يختلف عاقالن على �أن ما يجري من
�أح���داث عنف و�أع��م��ال �شغب وانحراف
�سلوكي فكري وتربوي وت�صاعد يف حدة
اخل��ط��اب الطائفي وتق�صري امل�ؤ�س�سة
الكربى بالقيام بواجبها وتذمر املواطن
هو حقيقة وواق��ع وه��ذه حمطة نحن يف
أم�س احلاجة للوقوف عليها مطوال فهي
� ّ
تقلق وت�شغل بال كل املواطنني على كافة
امل�ستويات واالنتماءات .ونحن بدورنا
علينا �أن نرتوى ونعمل على عدم ت�ضخيم
الأمور واملبالغة خالل تطرقنا لهذه الق�ضية
والعمل على التخفيف من حدة التوتر.
الو�ضع ال�سائد مل يكن وليدة حادثة معينة،
و�إمنا تراكم امل�شاكل وعدم معاجلتها ويف
مقدمتها ظاهرة توطني ن�سبة كبرية من
املواطنني من خ��ارج البلدة الأم��ر الذي
م�س �أو مي�س مبكانتها و�سمعتها العريقة.

هذا ال يعني �أن كل من قدم �إىل �شفا عمرو
غري مرغوب فيه� ،أو �أنه طرف فيما يجري!
فهناك �ضيوف �شرفاء يحرتمون �أنف�سهم
وتربطهم عالقة حميمة مع �أهايل البلدة.
وب��ه��ذا ال�سياق على امل�ؤ�س�سة الكربى
وب��اق��ي امل�ؤ�س�سات واجلمعيات وق��ادة
البلد ومب�شاركة جلان الأهايل واملواطنني،
و�ضع �أ�س�س وبناء �إ�سرتاتيجية ملحاربة
كافة ظواهر العنف و�أ�شكاله ،ومعاجلة
م�شكلة امل��ح�لات ال��ت��ج��اري��ة يف البلدة،
وكما هو معروف تعود �أ�صحابها لرجال
�أع��م��ال من خ��ارج البلدة و�أه���ايل البلد،
ولكن للأ�سف غاب عن بال اجلميع �أنهم
ي�ؤثرون �سلبا على م�صاحلنا بعدم دعمهم
وق�ضاء حاجاتهم وم�صاحلهم يف البلد.
م��ن على ه��ذا امل��ن�بر ،ويف ه��ذه الظروف
الدقيقة �أوجه كلمة نداء لكل مواطن يحب
م�صلحة وا�ستقرار بلده �أن ي�ضع ن�صب
عينيه م�صلحة البلد وي���درك �أن البلد
�أمانة يف �أعناقنا ،وعليه ندعو لالنفتاح
وال��ل��ج��وء �إىل لغة احل���وار والتوا�صل
وتهيئة الأجواء واملناخ لتهدئة اخلواطر
وحتكيم ال�ضمري ال العاطفة ل�ضمان
حياة م�ستقرة وك��رمي��ة ،ولنتكلم بلغة
واحدة لغة الت�سامح التي تو�صلنا �إىل بر
الأم��ان وال�صفاء يف ربوع و�سماء بلدنا،
ولنقل لتلك الأقلية من احلاقدين عدميي
الإح�سا�س وال�ضمري الذين ال انتماء لهم
وامللونني وراق�صي الأفاعي التي تخرج
عندما يحل الظالم هادفة ا�صطياد فري�ستها
والتلذذ بتفريغ �سمها القاتل واحلاقد �أن
م�ساعيكم ال ب ّد خائبة ،فوحدتنا �أعظم من
م�ؤامراتكم كلها!! لنحافظ على حريتها
ووحدتها لتبقى كما عهدناها رمز التعاي�ش
وقلعة ح�صينة واهلل من وراء الق�صد.

عُ���������������ـ���������������ـ���������������ذرًا أَيُّ�����������ـ�����������ـ�����������ه�����������ا ال��������حُ��������ـ��������ـ��������ب

ب��ق��ل��م :م����ارون س��ام��ي ع��� ّزام

�أي��ه��ا احل��ب لقد �شطبتُ ا�سمها م��ن م�سودّة
ْ
خرب�ش ُتها ب�أ�سماء فتيات عابثات،
يومياتي ،التي
كان هذا يف زمن الغليان ّ
ال�شبابي ،وتلك الفتاة
التي غ ّلفت �شبابها بغالف العنو�سة ،تتوهّ م �إىل
يومنا ه��ذا� ،أنيّ �أح��اول اقتحام حديقة حياتها
جم��� ّددًا ،لأح��ت��ل بقع ًة م��ن تفكريها ،ه��ذا غري
وارد! لأنيّ بنظرها قر�صان لياليها املرعب،
الذي يخطف منها عناقيد النعا�س ،املتد ّلية من
ال�سهَر،
دا ِليَة جفونها ،التي ت�ساقط عنها ِع َنب َّ
لتظ ّل �صاحية �إىل �أن ي�ستيقظ فجر الن�شاط
ال ّندي ،اعذرين� ...أنا ال �أبغي االقرتاب منها...
ال تدفعني نحو ت�أ ّمل �صالة جمالها الوهم ّية.
الآن ...ل��دي اجل���ر�أة �أن �أع�ت�رف �أم��ام��ك �أيها

احل���ب ،وب��ع��د �أن �أن���� َز َل امل��ا���ض��ي تلك الفرتة
�إىل �أع��م��اق وادي ذك��ري��ات��ي ،ومل ي��ب َ��ق فيه
�إ ّال ح�صى ال�� ِّذك��رى� ،أنيّ �أدرك���ت ُم�سب ًقا �أنها
�سرتف�ض عر�ضي ،لذلك تراجعتُ ع��ن البوح
لها ب�إعجابي ،لع ّل اجلانب امل�ضيء من عقل ّيتي
ن ّبهني حينها �إىل �أم��ر ا�ستبعدته مت��امً��ا� ،أنها
�سترتكني عند ُم�ص ّلب الأعذار الذي �سيت�شعَّب
م��ن��ه دروب ن���ف���وري وخ��ي��ب��ت��ي وف�����ش��ل��ي...
 ...ل��ذا ترك َتني �أيُّ��ه��ا احل��ب �أ���ص��ارع عقل ّيتي
أحب ح�سب مفهومي
التقليد ّية ،على ح ّقي �أن � ّ
الب�سيط ،مل��اذا �أ َردتَ �أن تلقي ب��ي يف خندق
التجربة ع��م��دًا؟!� ،ألتمتحن �إرادت���ي؟! ،ولكن
حنكتي يف �أمور الفتيات ،منعَ تني من الإذعان
َلك حينها ،لقد حاولتَ خداعي ،عُ ذ ًرا �إذا متاديتُ
َ
جربوتك� .آنذاك مت ّلكني �شعور �أ ّنك
قلي ًال على
ً
غام�ضا معي ،مل ُت�شاطرين ر� َ
كنتَ
أيك بت�ص ّرفات

أن�س �إىل اليوم حماولة نظراتها
تلك الفتاة ،مل � َ
�إف�شال فاعل ّية مناعتي �ضد �أنوثتها املمغ ِنطة...
�أيُّ��ه��ا احل��ب �إنيّ �أك�شف �أم��ام َ��ك ال��ي��وم �أوراق��ي
الع�شق ّية ال�سر ّية يف هذا ال ّتوقيت ،لأ َّنه َ�س َرى
عليها ال�� ّت��ق��ادُم ال��عُ��م��ري ،وف��ق��دت �صالح ّيتها.
عُ ��ذ ًرا َ
منك مرة �أخ��رى �أ ّيها احل��ب� ،إذ رف�ضتُ
أوج���ه ال��ي��وم بو�صلة اهتمامي
ط��ل��ب َ��ك ،ب����أن � ّ
ال�ساعاتي املاهر،
باجتاهها� ،أن��ا مل �أعُ ��د ذل��ك ّ
ال���ذي �س ُي�ص ّلح ُمن ّبهها ،ليوقظها م��ن رق��دة
تغافلها ع�� ّن��ي ،لقد �أو َدع����تُ �شكلها امل��م�� ّي��ز يف
خ��زان��ة ال�� ّن�����س��ي��ان امل��ق��ف��ل��ة ب��ق��ف��ل ع��ن��ادي .لن
�سيم�سها
ُتبهرين ثاني ًة �أن��وار اللحظات ،التي
ّ
حالة من ال ّتو ُّتر ،بل اب َتعَ دْتُ ع ّنها ،لدرجة �أنيّ
م ّزقت كتاب الأ ّيام املا�ضية ،وتطايرت �أوراقه
مع رياح املراهَ قة ،ومل �أحت ِفظ بن�سخ ٍة منه!!
َ
بحكمك ،اعذرين ،لقد
�أيها احلب القا�ضي العادل

�أطف�أتُ قناديل ندمي ...والآن بعد مرور كل هذه
ال�سنني ،مل يعُد ُيجدي �أي عتاب ،لقد انتهى الأمر،
ّ
العتاب بالن�سبة يل هو مو�سم
عند هذا احلد ،لأنّ ِ
ال َقهر� .أخبرِ ين الآن هل قبلتَ عذري �أيها احلب؟،
أرجوك ال ُتدخلني يف متاهة ت�أنيب َ
َ
ال�ضمري...
�
لأنيّ لو �صارحتهاَ ،
جلعَ َلتني عابر �سبيل على
درب��ه��ا ،امل��ر���ص��وف باال�ستهتار واال�ستكبار.
�إ ّن���ك جت��ه��ل �أيُّ��ه��ا احل��ب �أن��ه��ا �إىل الآن تخال
نف�سها �سندريال الع�صر ،لتعود م�سرع ًة �إىل
مق�صورة عمرها احلقيقي ،ف ُتع ّري عن مالحمها
ال�صبا ،خو ًفا من �أن تف�ضحها جن ّية
م�ساحيق ّ
تعا�ستها ،ما زالت تهذي �أن ال�شبان ما زالوا
يالحقونها ،ليقدّموا لها ك�ؤو�س �إعجابهم ،و�أنا
ّ
ال�شخ�ص الوحيد الذي ي�سري يف درب احلياد،
بعيدًا عن �ضو�ضاء معجبيها ...ف��عُ��ذ ًرا �أ ّيها
احل��ب �إذا خ�� َرق��تُ االت��ف��اق الأزيل ال��ذي بيننا.
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الفن

ما الذي يجمع هيفاء وهبي مع أحمد عز؟؟ م��اي��ا دي����اب وح��ك��اي��ت��ه��ا م���ع ال���زم���ان!!!

ك�شفت �شركة "الرميا�س" عن �أنه ّمت الإتفاق مع الفنانة
اللبنانية هيفا وهبي واملمثل امل�صري �أحمد عز لبطولة
فيلم كوميدي �سيعر�ض العام املقبل من ت�أليف مرمي نعوم
و�إخراج خالد مو�سى ،من دون حتديد �إ�سم له حتى الآن.
ويف بيان ���ص��ادر ع��ن املنتج �إب��راه��ي��م �إ�سحق حول
املو�ضوع� ،أ�شار �إىل �أنه كان من ال�صعب �إقناع جنمني
يتمتعان بهذا القدر الكبري من اجلماهريية ،بالتواجد
عمل واح�� ٍد ولكن ثقتهما يف ال�شركة �سهّلت
معاً يف ٍ

االتفاق ،بالإ�ضافة �إىل ثقتهما العالية مبخرج الفيلم ما
طم�أن النجمني خلروج العمل ب�شكل يليق بجمهورهما.
و�أ���ض��اف �أن��ه �سيتم الإع�لان عن النجوم امل�شاركني
يف الفيلم خ�لال الأي���ام القليلة املقبلة .وم��ن املقرر
ط��رح الفيلم يف ع��ام  2019على �أن يبد�أ الت�صوير
مبجرد انتهاء عز من فيلمه "يون�س" ،ال��ذي تنتجه
نف�س ال�����ش��رك��ة للمخرج �أح��م��د ع�ل�اء و م�سل�سله
"�أبو عمر امل�صري" للمخرج �أحمد خالد مو�سى.

ح ّلت الفنانة اللبنانية مايا دي��اب �ضيفة على
ب��رن��ام��ج "حكايتي م��ع الزمان" م��ع الإعالمية
اللبنانية منى �أبو حمزة على قناة "دبي TV".
وظ����ه����رت م���اي���ا وه�����ي ت���ت���ق���دّم يف ال�����س��ن،
ب��وا���س��ط��ة امل��اك��ي��اج� ،إذ �أط��� ّل���ت ب���داي��� ًة وه��ي
يف ���س�� ّن ال����ـ ،62ق��ب��ل �أن ت��دخ��ل ب��ن��وب��ة �ضحك
ل���دى ر�ؤي����ة �شقيقتها غ��ري�����س يف ع��م��ر ال���ـ.53

وع�����ادت دي����اب ل��ت��ظ��ه��ر يف ����س��� ّن ال������ـ� ،87أي
ب��ع��د م���رور  50ع��ام��اً م��ن ال��ي��وم ،فيما ظهرت
�شقيقتها ومديرة �أعمالها غري�س يف �س ّن الـ.78
وتوجّ هت مايا ل�شقيقتها بالقول" :لأ ،ما رح ت�صريي
هيك بحياتك� .شخ�صياً ،ما حبّيت ،لك ّنني �أخذتها
بروح فكاهية .لأ لأ ما رح تروحي لهون ،طول ما �أنا
ٍ
عاي�شة � .اّإل �إذا �أنا متت قبلك� ،أكيد رايحة لهون".

بعد قضية شريين والبلهارسيا ...منة شلبي تتحدّث عن نهر النيل

إل��ي��س��ا غ��اض��ب��ة وت��ط��ال��ب ب��ال��ع �دال��ة

ال �شاك يف �أن الفنانة اللبنانية �إلي�سا نا�شطة على
مواقع التوا�صل االجتماعي وتتفاعل مع ما يحدث
يف لبنان وهي دائماً ما تبدي ر�أيها بالأحداث التي
تزعجها �أو تعجبها ،ولقد �شهد هذا الأ�سبوع ،عدة
جرائم بحق ن�ساء متزوجات من قبل �أزواجهن
تنوعت �أماكن وقوعها بني بريوت واجلنوب� ،إحداها

ا�ستفزت �إلي�سا ً
كثريا خ�صو�صاً
�أن اجلاين �أطلق ت�سع ر�صا�صات
على طليقته حني ك��ان يلحق
بها يف ال�شارع �أمام املارة ومل
يبال فكتبت �إلي�سا يف �صفحتها
ِ
تعليقاً على املو�ضوع ”:هل
نحن فعلياً نعي�ش يف مزرعة؟
رج��ل يقتل زوج��ت��ه ال�سابقة
على الطريق �أم���ام اجلميع؟
ه��ل كثري �أن نطالب بتحقيق
العدالة على ه��ذا املجرم”؟.
وكانت انت�شرت هذا الأ�سبوع
���ص��ورًا للنفايات تغطي �أحد
ال�شواطئ اللبنانية م��ا دفع
بالعديد من الفنانني �إىل التعليق
على الأمر وا�ستهجانه وكذلك
فعلت �إلي�سا ال��ت��ي و�صفتها
ب��اجل��رمي��ة اجلميلة وعلقت
�”:أنظروا �إىل ه��ذه اجلرمية
اجلميلة التي نرتكبها يوميا
على �شواطئنا اللبنانية ،هذا
البلد الفا�سد ال ي�ستطيع حتى
اح�ت�رام طبيعته اجلميلة”.
وم���ن امل���ع���روف �أن �إلي�سا
حتب اجلو املمطر وتعترب املطر هدية من ال�سماء
فا�ستيقظت على جو ممطر وع�ّبررّ ت عن �سعادتها
ب��ه حيث كتبت ”:يوم ممطر يف ب�ي�روت ،طلبنا
الكثري من ال�سماء ،ودائماً ي�أتي الرد هو دائماً هذا
النقاء الآت��ي من الأعلى� ،أ�سعد اهلل �صباحكم”.

ط��رح��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة م��ن��ة �شلبي ���س��� ً
ؤاال
ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ي��ه��ا ح����ول ت���ل���وّث ن���ه���ر ال��ن��ي��ل.
وغ��������� ّردت ،ع��ب�ر ح�����س��اب��ه��ا ال���ر����س���م���ي ع��ل��ى
"تويرت"" :تفتكروا اي���ه ال��ل��ي مم��ك��ن نعمله
ك�����أف����راد ل��ل��ح��د م���ن ال���ت���ل���وث يف ن��ه��ر ال��ن��ي��ل؟
ف���ك���روا م��ع��اي��ا مي��ك��ن ن��ق��در ن��ع��م��ل حاجة."..

و�أثارت �شلبي �ضجّ ة كبرية عرب مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،ب�����س���ؤال��ه��ا وخ��ط��وت��ه��ا "البيئية".
وك��ان��ت الفنانة امل�صرية �شريين عبد الو ّهاب
تع ّر�ضت لأزم��ة كبرية وم��وج��ة غ�ضب عارمة،
و�صلت اىل ح ّد املطالبة مبنعها من الغناء ،ب�سبب
حديثها ع��ن نهر النيل وت�سبّبه بالبلهار�سيا.

أحالم تخوض معركة مع الصحافة السعودية

ت��ع��ر���ض��ت ال��ن��ج��م��ة الإم���ارات���ي���ة �أح��ل��ام لهجوم
ج���دي���د م���ن �أح�����د ال�����ص��ح��اف��ي�ين ع�ب�ر �صفحته
ع��ل��ى م��وق��ع "تويرت" م��ا ا���ض��ط��ره��ا ل��ل��ر ّد بقوة.
و�شنت �أح�ل�ام هجومًا ح���ا ًدا على ال�صحايف عبد

ال��رح��م��ن ال��ن��ا���ص��ر ،ب��ع��دم��ا ك��ت��ب ع�ب�ر �صفحته
ت��غ��ري��دة ج���اء ف��ي��ه��ا" :منع ب��ث �أغ����اين �أح��ل�ام �أو
�إج�����راء �أي ح����وار يف الإذاع������ات ال�سعودية".
وردت النجمة اخلليجية على هذه التغريدة وعلقت
على تدوينته قائلة" :هاملرة ماراح �أ�سيبك وراح �أحولها
ق�ضية ر�أي عام وراح �أرفع عليك ق�ضية ت�شهري بالعلن".
و�أ�ضافت" :الآن بوكل حمامي اخلا�ص يف ال�سعودية،
لي�ش �أنا �أمنع� ..أنا بنت زايد �أنا بنت الإمارات وبنت
ال�سعودية ،و�أح�لام متلك �أكرب قاعدة جماهريية يف
ال�سعودية �شئت �أم �أبيت .هاخلرب من اللي عطاك �إياه".
ل�ير ّد عليها بتغريدة قائ ًال�" :أحالم فنانة كبرية،
ومثل ه��ذه ال��ق��رارات الداخلية لها ر�ؤي��ة خا�صة،
ه��م ينظرون لها يف �شكل ع��ام ولي�س �شخ�صياً".

تقارير خاصة
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ʓ0fȽȽ5e/sȽȽȽj/
zjsk!`pʙf$
ǁȮȮƲƴŶȖȆǛȮȮŴǞƵŽȚǍȮȮųȕǀȮȮƴƵƇŽȹȚȤȚǍƵƄȮȮŴȚ
ǟȮȮƴŸǀȮȮƸźƾǤȘǀȮȮƴƵŲȤȚǞȮȮſȤȔƾȮȮƁȥǈȚǀƳƃȮȮŵ
ǠƵȮȮƉŻǠȮȮźǕȮȮƭƲŽȚǜȮȮžǍȮȮƸƃżȢǋȮȮŸ
ȬȶǍȮȮźǀȮȮźȿ ƾżǠȮȮźǙȮȮŽȣȶȆȔƾȮȮƉƶŽȚȶȲƾȮȮűǍŽȚ
ȝƾȮȮƬƸƱƈƄŽȚǚƵȮȮƪůȢǾȮȮƃŽȚǠȮȮźȤȚǞȮȮſȤ
ȝƾȮȮƄƸżƾƆŽȚȆǜƸůƾȮȮƉƱŽȚȆȝȚȥȤƾȮȮƆŽȚȆȝȚǍȮȮůǞƱŽȚ
70%ǟȮȮƄŲǚȮȮƫůǠȮȮƄŽȚȶȆȝȚǎȮȮƶƸƆŽȚȶ

˻My^aUD
͉1Q`le
e[ko
qafLl]˽

ȤǋȮȮŻȶȔƾȮȮƬŻǠȮȮƀȆ(ǑȮȮưƵŽȚ)ȶȖȆȲƾȮȮƱŶǈȚȷǋȮȮŽȝȚȥƾȮȮưŽȚȴƺȮȮŮǋǣƾȮȮƉŽȚȢƾȮȮƲƄŸȁȚȴƾż
ǜȮȮƳƵƁƾȮȮžǚȮȮƯƱŽƾŮȱƾȮȮƶƀǝȮȮſƺŮǉȮȮƬƄȿ ƁǜȮȮƳŽȶǝȮȮƴƵŸǜȮȮƳƵƁƾȮȮžȱƾȮȮƶƀǏȮȮƸŽȶ
ǀƭƸȮȮƉƃŽȚȝȚǞȮȮƭƈŽȚȶȝƾȮȮźǍƫƄŽȚǜȮȮžȢǋȮȮŸǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸȶȆȬǞȮȮǤǞƵŽȚǠȮȮźǝȮȮƴƯź
ȹƾȮȮƬƁȖǜȮȮƁǋŽȚǞŽȚǜȮȮŸȶȆǚȮȮƱƭŽȚǜȮȮŸǗȮȮƸƱƈƄŽȚǜȮȮƳƵƁ

ȲƾƱŶǈȚȷǋŽȝȚȥƾưŽȚǀƆŽƾƯƵŽǉǣƾƫſ8ǠƴƁƾƵƸź

ȆȦȶȚǍƄȮȮŵǜȮȮžǀȮȮŮǞƃƇƵŽȚǠȮȮƳƴƸžǀȮȮżȤƾžȒǝȮȮƶŸǟȮȮƶŹǽǠȮȮžǞƁȲǽȢǜȮȮŸȴǞȮȮƅƇƃů
ȜǞȮȮƷŻǀŶǽǞżǞȮȮŵǛȮȮƯƭŮǠȮȮƳƴƸžȲȶȿ ǈȚȜǞȮȮƷƲŽȚǜȮȮžǜȮȮƁǋƁǋűǜȮȮƸŻȚǌžǘȮȮƴƭů
ƾȮȮƵƁǍżǚȮȮƸžȚǍżȆȜǞȮȮƷŻǠȮȮƳƴƸžǠȮȮſƾƅŽȚȶȆƾȮȮƵƁǍż
ȜǋȮȮƁǋűȝƾȮȮƆƄƶƵŮȜǍȿ Ȯ ƵŽȚȵǌȮȮƀǛȮȮƳƂűƾƱůȆȳȚȶǋȿ Ȯ ŽȚǟȮȮƴŸȢǋȿ Ȯ ƆƄůǠȮȮƄŽȚǀȮȮżȤƾƵŽȚ
ȆǌȮȮƁǌƴŽȚȶǠȮȮžǞƸŽȚǟȮȮƴȿ ƇƵȽ ŽȚǜȮȮŸǂȮȮƁǋƇŽȚƾȮȮƷŸǞſǜȮȮžȜǋȮȮƁǍźǀȮȮŮǍƆƄŮȶȜǎȮȮƸȿ Ƶžȶ
ǝȮȮȿſȖǟȮȮŽȘǀȮȮźƾǤȁƾŮȆǝȮȮƶŸǠȮȮƴȿ ƈƄŽȚǛȮȮƳƶƳƵƁǽǀȮȮűȤǋŽțǞȮȮƃƇƵŽȚȶǕȮȮƄƵƵŽȚ
ǀȮȮƁȿ ǍƵƯŽȚȝƾȮȮƂƱŽȚǀȮȮźȿ ƾƳŽƿȮȮŴƾƶž

˳z /2Ljszk\]8
iszae80˲s$0f5
iszk\gze0r,y,!`b]z8
0f5yx.`3,Y`˳z /2L
k5a`/,ɇ =`r+y0`
jszk]`"y/,5$M5`

ǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸžȜǎȮȮƸƵƵŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚȤȚȢǁȮȮƲƴŶȖ
ǀȮȮƸǤƾƁȤǀȮȮŽǌƃŽȚǋȹ ȮȮƁǋűƾȮȮűȹ ȣǞƵſȜǍȮȮžȲȶǈȶ
ǀȮȮƵƵȿ ƫžȶǍȮȮųƾƱŽȚǚȮȮƵƈƵŽȚǜȮȮžǀȽ ȮȮŸǞƶƫž
ȔƾȮȮƁȥǈȚǎȮȮƸȿ ƵůǠȮȮƄŽȚȧǞȮȮƲƶŽȚȶȴȚǞȮȮŽǈȚƿȮȮƉƇŮ
ƾȮȮƷƁǋŽȲǎȮȮƶƵŽȚȩȚǍȮȮŹȖȶǚƸƄȮȮƉƳƄŽȚȶ
Ƚ ȮƸƵƵŽȚǀȮȮǤƾƁǍŽȚǀȮȮŽǌŮ
ȰȚǞȮȮŴǈȚǠźǁȮȮ ȼŲǍȾ ŶȜǎȮ
ȜȢȶǋȮȮƇžǀƸƵƳŮ
ƾȮȮžȖȆǚƳƸȮȮŵ790ȵǋȮȮŲǞŽǁȮȮƸżƾƆŽȚǍƯȮȮŴ
ǚƳƸȮȮŵ990ȮȮȮŮȬƾȮȮƃȽƸźǚȮȮžƾƳŽȚǛȮȮƲƭŽȚ

ȿ
ǜžǠſƾƯƁȸǌŽȚǚƱƭŽȚǜŸǗƱƈůǋŻǉǣƾƫſ8
ȝȚȥƾưŽȚƿƃƉŮǜƭƃŽȚȳǽȕ

l]˽ʘ˴MEg]aɇ`,ʗaze
spXʗazeͧpkL_1k`
bze0\spXʗazer

26.01.2018

ȶȖǀȮȮƴƁǞŶȜǍȮȮƄƱŽǚȮȮƱƭŽȚȚǞȮȮƴƵƇůȴȖȚǞȮȮźƾƈůǽȆƿȮȮƇŽȚȶȔȯǋȮȮŽȚǛȮȮƳƴƱŶȚǞȮȮƇƶžȚ 1
ǀȮȮƃŸȚǋƵŽȚȶǀȮƉžǾƵŽȚȶȔȯǋȮȮŽȚǞȮƀǝȮƸŽȘǀȮűƾƇŮǞȮƀƾȮžǚƳȮȮź(ǋȮȮǣȚȥǚȮƸŽǋů)ǜȮž
ȆǚƱȮȮŴǈȚǟȮȮŽȚǀȮȮƷűǞžǝȮȮƴűȤȖȶǛȮȮƳƸŸȚȤǌŽǘȮȮǧǾžǝȮȮƶƭŮȶǚȮȮƱƭŽȚȚǞȮȮƴƵŲȚ 2
ƾƷſƺȮȮŵǜȮȮžǀȮȮƉžǾƵŽȚȵǌȮȮƀȵǍȮȮƷŷȚǞȮȮƳŽȿ ȢȶȜǍƆȮȮƪŽȚǟȮȮƴŸǍȮȮƵƶŽȚǀȮȮƸƯǤǞż
ǚȮȮƱƭŽȚǀȮȮǣǋƷů
ȹȚǍƸƅżǋŸƾƉůȴȖǜƳƵƁǠƷźȆ ǀǧƾƫƵŽȚ
3
ȿ
ȿ ǀƁƾƷƴŽȚȚǞƴƵƯƄŴȚ
țȤƾȮȮƲŸȵƾȮȮƆůƾŮǀȮȮƁǍǣȚȢȝƾżǍȮȮƇŮǝȮȮƶƭŮǙȮȮƸŽǋƄŮȶȖǐȮȮƯƶžȳƾȮȮƵȿ ƇŮǛȮȮƳƴƱŶȚǞȮȮƴŽȿ Ȣ 4
ǀŸƾȮȮƉŽȚ
ȜǍȮȮƅżȆǁȮȮŮƾƅŽȚǝȮȮƄƃűȶǁȮȮŻȶǜȮȮƇƁǛȮȮŽȚȣȚȆǠȮȮƳƃƁǞȮȮƀȶǛȮȮƳƴƱŶȳƾȮȮƯŶƼŮȚǞȮȮžǞƲůǽ 5
ȴȖǋȮȮƁǍſǽǜȮȮƇſȶȆǑȮȮưƵŽȚǜȮȮžǋȮȮƁǎƁǚȮȮƱƭŽȚȷǋȮȮŽǛȮȮƬƷŽȚȥƾȮȮƷűǠȮȮźȳƾȮȮƯƭŽȚ
ǙȮȮŽȣȞǋȮȮƇƁ
ƿȮȮƸƴƇŽȚȟȚǍȮȮųȘǠȮȮŮǍȿ ƆůȴȖǜƸƯƸƭƄȮȮƉůǙȮȮŽȣǠȮȮźȸǍƵƄȮȮŴȚǜȮȮƸƯǤǍȽůǁȮ
Ⱦ ȮƶżȚȣȚ 6
ȷǋȮȮŽȩȚǍȮȮŸǈȚǠȮȮźǜȮȮƉƇůȱƾȮ
ȮƶƀȴƾżȚȣȘǑȮȮƇźȶǙȮȮǣȚǌŹǀȮȮƵǣƾŻǜȮȮžǝȮȮůƾƆƄƶžȶ
ȿ
ǟȮȮƴŸǠȮȮǧǍŲȚǜȮȮƳŽȶǠȮȮŽƾƇŽȚǙȮȮžƾƮſǠȮȮƴǧȚȶǜȮȮƉƇůȱƾȮ
ȮƶƀȴƾżȚȣȚǚȮȮƱƭŽȚ
ȿ
ǀȮȮƸǣȚǌưŽȚȝǾȮȮƵȿ ƳƵŽȚǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸȳǞƸȮȮƉŽƾƳŽȚǜȮȮžǙȮȮƄűƾŲȲƾƵƳƄȮȮŴȚ
ǘȮȮźȿ ǋůȴƺȮȮŮǋȮȮżƺƄŽȚǙȮȮƸƴŸǀȮȮƶƸƶƲŽȚǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸǙȮȮƴƱŶǜȮȮƸƵƯƭůǁȮȮƶżȚȣȚ 7
ȔǠȮȮƭŮǍȮȮƸŹȶǕƁǍȮȮŴǍȮȮƸŹǋȮȮƸűǞȮȮƀƾȮȮƷƶžƿȮȮƸƴƇŽȚ
ǟȮȮŽȚȲƾȮȮƲƄſȁȚǀȮȮƸſƾƳžȘǑȮȮƇźǜȮȮƳƵƁȆȳǈȚƿȮȮƸƴŲǚȮȮǣȚǋŮǚżƺȮȮƁǚȮȮƱƭŽȚȴƾżȚȣȚ 8
ȚǍƄȮȮƉżȘƾȮȮſǍƸƄžǚȮȮƅžȆ(ǑȮȮưžȼ )ȶȖȝȚȥƾȮȮŹǕȮȮžȲƾȮȮƱŶȀŽȨƾȮȮųƿȮȮƸƴŲǚȮȮƁǋŮȬǞȮȮſ
ǛȮȮƬƷŽȚǀƴƷȮȮŴǀȮȮǧƾƈŽȚǀȮȮƃƸżǍƄŽȚȝȚȣȝȤǞȮȮƱžǞżƾȮȮſǍƸƄžȝȤǞȮȮƱžǞżǍȮȮƸż
ƾȮȮƷſƺŮȹƾȮȮƸƵƴŸǁȮȮƃŰȽȖȸǌȮȮŽȚȶ>DScbS`WȬǞȮȮſǜȮȮžƾƳȮȮƸůǞƁƾŮȶǍǮŽȚǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇůȶ
ǜȮȮžǛȮȮƬƷŽȚǀƴƷȮȮŴǀȮȮƸƶƀǋŽȚǀȮȮƃƸżǍƄŽȚǚȮȮƬƱŮǛȮȮƬƷŽȚǀȮȮƸƴƵŸǠȮȮźǋŸƾȮȮƉů
ǚȮȮƱƭŽȚȟȶǍȮȮųǀȮȮƁǍƭůǠȮȮźǛƀƾȮȮƉƁǝȮȮſƺŮǁȮȮƃŰȖȸǌȮȮŽȚȶȝƾȮȮƄƸƵƴǨƾƄƸŮȬǞȮȮſ

ȴȶȤǞȮȮƈźǜȮȮƇſ)ǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȝƾȮȮſǞƸƶżǀȮȮŸǞƵƆžǀȮȮƉƸǣȤȆǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸƾȮȮſȚȢ
ƾȮȮƶƵŻȴȖǋȮȮƯŮȦǋȮȮƲŽȚǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȴǞȮȮƸƶƳŽȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀȮȮŻǾƭſȁȚȵǌȮȮƷŮȚǋȹ Ȯű
ǀȮȮŴƾƸŴǜȮȮŸȚǋȹ ȮȮƸűǍȮȮƃȿ ƯȽƁȤƾƵƅƄȮȮŴǽȚȚǌȮȮƀȆȵǍȮȮƁǞƭƄŽǕȮȮŴȚȶȤƾƵƅƄȮȮŴƾŮ
ǙȮȮŽȣȶȆȜȢǞȮȮűǞƵŽȚƾȮȮƶůȚȤƾƲŸǠȮȮźǀƯȮȮŴȚȶȝȚȤƾƵƅƄȮȮŴƾŮȳƾȮȮƸƲƴŽǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚ
ȰǞȮȮƉƄŽȚǀȮȮŮǍƆůȜȢǞȮȮűǍȮȮƸƁƾƯžǟȮȮƴŸȫƾȮȮƱƇŽȚȶȤȚǍƵƄȮȮŴȁȚȯǋȮȮƷŮ
)ǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȝƾȮȮſǞƸƶżǀȮȮŸǞƵƆƵŽǛȮȮŽƾƯŽȚǍȮȮƁǋƵŽȚȆȴȤǞȮȮůȴǞȮȮſȤȕ
ȲƾȮȮƱƄŲǽȚǀƃȮȮŴƾƶƵŮȱȤƾȮȮƃſȶȤƾȮȮƉƵŽȚȚǌȮȮƷŮȔȚǋƯȮȮŴȶȴȶȤǞȮȮƈźǜȮȮƇſ
(ƾȮȮžȹ ƾŸ25ȤȶǍȮȮƵŮ
ǠȮȮſǍƵưů)ȦǋȮȮƲŽȚǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȴǞȮȮƸƶƳŽȳƾȮȮƯŽȚǍȮȮƁǋƵŽȚȆǙȮȮƸǨȳȚȤǞȮȮƁ
ǛȮȮƸžǍůȴƺȮȮŮǜȮȮžȗȖȶȴǞȮȮƸƶƳƴŽƾȮȮžȹ ƾŸ25ȤȶǍȮȮžǀƃȮȮŴƾƶƵŮȠǍȮȮƱŽȚȶȜȢƾƯȮȮƉŽȚ
ȴƾƳȮȮƉŽǀƃȮȮƉƶŽƾŮǀȮȮƪƯƶžǀƵȮȮƉſǝȮȮƯžƿƴƆƸȮȮŴǕȮȮƵƆ
ȿ ƵȽ ŽȚǋȮȮƁǋƆůȶ
ȔȚǍȮȮŵǀȮȮŮǍƆƄŮȬƾƄƵƄȮȮŴǽȚǜȮȮžȴǞƶƳƵƄƸȮȮŴȚǌȮȮƳƀȶǀȮȮƲƭƶƵŽȚȤȚȶǎȮȮŽȚȶ
(ǠƴƸǣȚȤǎŸǀȮȮŸǞƵƆƵŽǀȮȮźȶǍƯƵŽȚȶǀȮȮƸŽƾƯŽȚǍȮȮƸƁƾƯƵŽȚǕȮȮžǟȮȮŵƾƵƄůǀȮȮƅƁǋŲ
ǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȴǞȮȮƸƶżǘȮȮƴƭȽůǠȮȮƴƸǣȤǎŸǀȮȮŸǞƵƆžȆǛȮȮƸžǍƄŽȚǜȮȮžǜȮȮƸžƾŸǋȮȮƯŮ
ǟȮȮƴŸǋȮȮƄƵƁȴǞȮȮƸƶƳŽȚĉȴǞȮȮƸƴž80ǠȮȮŽȚǞƇŮȤǋȿ ȮȮƲƁȤƾƵƅƄȮȮŴƾŮȦǋȮȮƲŽȚ
ȆȝȚȤƾƸȮȮŴǗȮȮŻǞž²ȳ-60,000ǠȮȮŽȚǞŲƾȮȮƷƶƸŮǜȮȮžȶȆ²ȳ120,000ǀŲƾȮȮƉž
ǀȮȮžǋųǘȮȮŶƾƶžȶǀȮȮžƾŸȝƾŲƾȮȮƉž²ȳ15,000ȆǀȮȮƁȤƾƆůǀŲƾȮȮƉž²ȳ42,000
ȝƾŲƾȮȮƉƵŽȚǚżǛȮȮƸžǍůȲǞȮȮŲǂȮȮƁǋƇŽȚȤȶǋȮȮƁƿȮȮůƾƳž²ȳ-3,000ǠȮȮŽȚǞŲȶ
ǍȮȮƸƸưůȆ²ȳ12,000ǠȮȮŽȚǞŲǟȮȮƴŸǍȮȮƪƄƶůǠȮȮƄŽȚȶȴǞȮȮƸƶƳŽȚǠȮȮźǀȮȮžƾƯŽȚ
ȆǜȮȮƁǎŮȚȤȢǍȮȮƸƸưůȆȟȤǋȮȮŽȚǕȮȮŽƾƭžǍȮȮƁǞƭůȆȔȚǞȮȮǤǈȚȆǗƲȮȮƉŽȚǍȮȮƸƸưůȆȪǾȮȮƃŽȚ
ǍȮȮƸƸưůȆǚżǈȚǕȮȮƵƆžǛȮȮƸžǍůȆǗƲȮȮƉŽȚǠȮȮźǀȮȮƸƵƸƵƫůǍȮȮǧƾƶŸǃȮȮžȢ
ȿ
ȜǍȮȮƸųǈȚǍƷȮȮŵǈȚǠȮȮźȵǍȮȮƸŹȶǜƸźƾƱȮȮŵȶǜȮȮƁǋƁǋűǜȮȮƁǋƯƫƵŮǛŽǾȮȮƉŽȚ
ƾȮȮƷƶžȆǁȮȮƸſȚǞƇŽȚǛȮȮƸžǍůǚȮȮƅžȴǞȮȮƸƶƳŽȚǟȮȮƴŸȝȚǍȮȮƸƸưƄŽȚǒȮȮƯŮȝȖǍȮȮŶ
ȆƾƳȮȮƸſƾŮȤȶȖǚȮȮƅžȜǋȮȮƁǋűǁȮȮƸſȚǞŲǀȮȮźƾǤȘǁȮȮƵůȶM&HȶȴƾȮȮƄƸŮȝǞȮȮƶƸƁ
ǜȮȮƁǍǮƴƀƾƳȮȮƸƄŮȶȚȆVANSȆǜȮȮƪƁǍƃƉſȚƾȮȮƸž
ƾȮȮƇŽƾž)ǟƵȮȮƉȿ ȽƁǚżȀȮȮŽǋȮȮƁǋűǕȮȮƵƆžȠƾȮȮƄƄźȚǛȮȮůȳƾȮȮƁǈȚȵǌȮȮƀǠȮȮź
ǕȮȮžƿȮȮŴƾƶƄůǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮűȝȚȣǚżȖǀżǍȮȮŵ20ǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇƁȶ(ǁȮȮżȤƾž
ǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȴǞȮȮƸƶƳŽ(ƾȮȮƁȤƾƶƸŽǞƳŽȚ)ȲƾȮȮƆžǠȮȮźȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀƸƆƸůȚǍƄȮȮŴǽȚ
ȦǋȮȮƲŽȚ
ǠȮȮżǞŮȯȶǍȮȮƯƵŽȚȸȤƾȮȮƵƯƵŽȚȦǋȮȮƶƷƵŽȚǋȮȮƁǟȮȮƴŸȴǞȮȮƸƶƳŽȚǋȮȮƁǋƆůǛȮȮů
ǀȮȮƁȗǍŮǕȮȮƄƵƄƁȸǌȮȮŽȚȶǚƸƂƸƴȮȮƉƄŮǠȮȮźǝȮȮƵƸƴƯůǟȮȮƷſȖȸǌȮȮŽȚǍżǞȮȮƉů
ǝȮȮŽƾƵŸȖȲǾȮȮųǜȮȮžǕȮȮƸƵƆƴŽǀȮȮžǋƈŽȚǛȮȮƁǋƲůȯǋȮȮƷŮǀƯȮȮŴȚȶǀȮȮƸƴƸƴƇů
ǀȮȮƁǍǣȚȢȪǞȮȮƭųǠȮȮźȴǞȮȮƸƶƳŽȚǛȮȮƸžǍůǛȮȮů(ȲǞȮȮƲƁȶǀȮȮžƾƯŽȚǝƯƁȤƾȮȮƪžȶ
ȳǞȮȮƷƱžǏȮȮƳƯůǠȮȮƄŽȚȆǀȮȮƸƯƸƃƭŽȚȜȔƾȮȮǤȁȚǕȮȮžǃȮȮžǋƶůȲƾƳȮȮŵȖȶ
ǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮűȝȚȣȢȚǞȮȮžǃȮȮžǋŮǂȮȮƁǋƇŽȚȶǗȮȮƸƮƶŽȚȆǍȮȮǧƾƯƵŽȚǛȮȮƸƵƫƄŽȚ
ǛȮȮƸƵƫƄŽȚȝƾȮȮƵƸƴƯůȶȝƾȮȮžǞȿ ƲžƾȮȮžȖ(ǂȮȮƁǋŲȶȔǟȮȮźȚȢǍȮȮƷƮžǜȮȮŸǍȮȮƃƯȽů
ǀȮȮŸǞƵƆƵŽȸȤƾȮȮƵƯƵŽȚȦǋȮȮƶƷƵŽȚƾȮȮƷžǋȿ ƲźȢǋȿ ȮƆƄƵŽȚȴǞȮȮƸƶƳŽƾŮǀȮȮǧƾƈŽȚ
ǀƸƴƵƯŽȚȵǌȮȮƀǠȮȮźȥȤƾȮȮŮȤȶȢǝȮȮŽȴƾżȸǌȮȮŽȚǋȮȮƸǫǞŸǠȮȮŮƾǩǋƸȮȮƉŽȚȆǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸ
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ت������������س������������ال������������ي
اب��������������راج

�أ���������ص��������ح��������اب ب�����������رج احل������م������ل:
م��ه��ن��ي��اً:ت�����ش��ع��ر ب��ب��ع�����ض اال���ض��ط��راب��ات
احلمل ب��ع��م��ل��ك ن��ت��ي��ج��ة اخ����ت��ل�اف وج���ه���ات
ال���ن���ظ���ر ع���اط���ف���ي���اً:حت���اول �أن ت�ب�رر
م�������وق�������ف�������ك اىل احل������ب������ي������ب.

�أ��������ص�������ح�������اب ب����������رج امل�������ي�������زان:
م�����ه�����ن�����ي�����اً:ت�����ط�����ر�أ ال�����ك�����ث��ي��ر م���ن
امليزان ال����ت����غ��ي�رات االي���ج���اب���ي���ة يف ع��م��ل��ك
ع����اط����ف����ي����اً:ك����ن اك���ث���ر ان���ف���ت���اح���ا
و�������ش������ارك احل����ب����ي����ب ب������أف�����ك�����ارك.

�أ���������ص��������ح��������اب ب�����������رج ال�������ث�������ور:
م�������ه�������ن�������ي�������اً:الأم�������ور امل�����ال�����ي�����ة
ت��������أخ�������ذ م�����ن�����ك ك�������ل اه����ت����م����ام����ك
ال��ث��ور ع�����اط�����ف�����ي�����اً:ال ت������������ؤذي م�������ش���اع���ر
احل�����ب�����ي�����ب ب�����ك��ل��ام�����ك اجل�����������ارح.
�أ�������ص������ح������اب ب���������رج اجل�������������وزاء:
م����ه����ن����ي����اً:ط����ب����اع����ك ت���ل���ع���ب ً
دورا
ً
ك�������ب���ي���را يف جن������اح������ك امل����ه����ن����ي
جوزاء ع�����اط�����ف�����ي�����اً:ك�����ن �������ص������ادق������اً م���ع
احل���ب���ي���ب واب���ت���ع���د ع����ن الأك�����اذي�����ب.

�أ�������ص������ح������اب ب���������رج ال�����ع�����ق�����رب:
م����ه����ن����ي����اً:ي����وم ه��������ادئ وروت���ي���ن���ي
ت�������������ق�������������وم م���������������ن خ����ل���ال��������ه
العقرب ب���ت���ن���ف���ي���ذ �أع�����م�����ال�����ك االع����ت����ي����ادي����ه
ع���اط���ف���ي���اً:ت�������ش���ع���ر �أن احل���ب���ي���ب
ب����������������د�أ مي�������ي�������ل ل����������ك �أك������ث������ر.
�أ��������ص�������ح�������اب ب����������رج ال�����ق�����و������س:
م���ه���ن���ي���اً:ع���ل���ي���ك �أن ت���ع���زز رواب�����ط
القو�س ع��ل��اق�����ت�����ك م�������ع زم�����ل�����اء ال���ع���م���ل
ع������اط������ف������ي������اً:ث������ق ب����احل����ب����ي����ب
�أك���������ث���������ر وب������������ق������������رارات������������ه.

�أ�������ص������ح������اب ب��������رج ال���������س����رط����ان:
م��ه��ن��ي��اً:ت��ن��دم��ج �أك�ث�ر م��ع زم�ل�اء العمل
ال�سرطان وت���ت���ب���ادل م��ع��ه��م الآراء واخل��ب��رات
ع����اط����ف����ي����اً:ت���������س����ت����ط����ي����ع اق�����ن�����اع
احل����ب����ي����ب ب��������آرائ�������ك و�أف�������ك�������ارك.

�أ��������ص�������ح�������اب ب�����������رج اجل�����������دي:
م���ه���ن���ي���اً:ت���ت���اح ل����ك ب��ع�����ض ال��ف��ر���ص
ل����ت��ب�رز ذات�������ك وق������درات������ك ب��ال��ع��م��ل
ع���اط���ف���ي���اً:اح���ر����ص ع���ل���ى ت�����س��وي��ة
بع�ض الق�ضايا ال��ه��ام��ه م��ع احلبيب.

اال���س��د

العذراء

اجل���دي

ال�������ص�������ح�������ة

هذا هو سالحكم ملحاربة نزالت الربد !

و �أو ���ض��ح��ت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال
يف موقعها ع��ل��ى �شبكة ا لإن�تر ن��ت �أن م�صادر
ا ل��ز ن��ك ت��ت��م��ث��ل يف م��ن��ت��ج��ات ا حل��ب��وب الكاملة
وا ل��ب��ق��و ل��ي��ات وا مل��ك�����س��رات و ح�����س��اء ا ل��د ج��اج.
ك��م��ا مي��ك��ن ت��ق��و ي��ة ج��ه��از ا مل��ن��ا ع��ة م���ن خ�لال
ا لإ ك���ث���ار م���ن ا ل���ف���وا ك���ه ا ل���ط���از ج���ة ،ال �سيما
ا ل����ت����ف����اح ،م����ع �����ش����رب �����ش����اي ا ل���ز جن���ب���ي���ل.
وبا لإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ساعد حمامات ال�ساونا
واحلمامات التبادلية "بارد�/ساخن" واحلركة
يعد الزنك �سالحاً ً
فعاال ملحاربة نزالت الربد يف يف ا ل��ه��واء ا ل��ط��ل��ق ع��ل��ى ت��ق��و ي��ة ا مل��ن��ا ع��ة .ومن
ً
ً
ال�شتاء ،حيث �أنه يعمل على تقوية جهاز املناعة .املهم �أي�ضا غ�سل اليدين ج��ي��دا بانتظام ،مع
بح�سب ما �أفادت جملة "فرويندين" ا لأملانية .مراعاة �أن تلم�س اليد الوجه ً
قليال قدر ا لإمكان.

ال ت��ض��ع �وا ه���ذه األط��ع��م��ة يف ال��ث�لاج��ة  ..ال��س��ب��ب مهم
على درج��ة ح��رارة املحيط ي�ساعد على احلفاظ
على م�ضادات الأك�سدة التي يحتوي عليها .ولفت
�إىل �ضرورة تناوله خالل وقت ق�صري بعد تقطيعه.
الع�سل :تف�سد الثالجة تركيبة الع�سل .ل��ذا من
الأف�ضل تخزينه على درج��ة احل���رارة العادية.
الطماطم :ي�سبب و�ضعها يف درج الثالجة تعفنها.
ال�صل�صة احل���ارة :ال داع��ي حلفظها يف الثالجة
لأنها حتتوي على اخلل الذي مينع ت�أثري البكترييا
ال�ضارة عليها .كما �أن ذلك يفقدها طعمها احلقيقي.
ال�����ش��وك��والت��ه ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��م�����س��ح :مي��ك��ن حفظها
يف ال��ث�لاج��ة �أن يجعلها تفقد نكهتها ال��ل��ذي��ذة.
اخل����ب����ز :م����ن اخل����ط�����أ و����ض���ع���ه يف ال��ث�لاج��ة
�أي���������ض����اً لأن ه������ذا ق�����د ي�������س���ب���ب ج���ف���اف���ه.

�أ��������ص�������ح�������اب ب����������رج الأ��������س�������د:
م����ه����ن����ي����اً:ت����ط����ل����ب امل���������س����اع����دة
وال�������دع�������م م������ن زم�����ل����اء ال���ع���م���ل
ع��اط��ف��ي��اً:ال ت��ق��ع يف م�����ش��اك��ل ب�سبب
اخ��ت�لاف وج��ه��ات النظر م��ع احلبيب.

�أ��������ص�������ح�������اب ب����������رج ال�������دل�������و:
م���ه���ن���ي���اً:حت�������ص���ل ع����ل����ى ت���رق���ي���ة
الدلو ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج رائ��ع��ه
ع����اط����ف����ي����اً:ت�����ؤث����ر ع���ل���ى احل��ب��ي��ب
ب�����ش��ك��ل ك���ب�ي�ر وع����ل����ى ق�����رارات�����ه.

ذك��ر تقرير ملوقع � foodnetworkأن الهواء
الذي ينبعث من الثالجة قد ي�ؤثر �سلباً على الرتكيبة
ال�صحية لبع�ض الأطعمة وعلى مذاقها .و�أ�شار
�إىل �ضرورة االمتناع عن حفظ تلك الأطعمة فيها.
البطيخ :ك�شف التقرير �أن تخزين البطيخ غري املقطع

�أ�������ص������ح������اب ب���������رج ال��������ع��������ذراء:
م����ه����ن����ي����اً:حت���������ض����ر خ����ل����ال ه�����ذه
ال�����ف��ت��رة ل���ل���ك���ث�ي�ر م�����ن امل�������ش���اري���ع
ع�����اط�����ف�����ي�����اً:ال ت�������ش���ع���ر ب����وج����ود
ت����ق����دم يف ع�ل�اق���ت���ك م�����ع احل���ب���ي���ب.

�أ��������ص�������ح�������اب ب����������رج احل����������وت:
مهنياً:عليك �أن تعتاد على ممار�سة
الأم��������ور ال���ت���ى ت��ت��ع��ل��ق ب��������الإدارة
احل��وت ع�����اط�����ف�����ي�����اً:ال ت���ت���خ���ذ ق�����رارات�����ك
ب�������ع�������ي ً
�������دا ع���������ن احل�����ب�����ي�����ب.

أطباء :الشاي "الساخن" لعيون سليمة

كلمات متقاطعة
اف���������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������ي :
� 1صحيفة لبنانية – مدينة فل�سطينية على املتو�سط – 2قطع البالد – عندليب – � 3-ساللة كرديّة الأ�صل حكمتم�صر و�سورية واليمن –  4-ج��واب – من اخل�ضار – 5-
ثرى – بذر الأر�ض – للت�أوه –  6-م�ستح�ضر طبّي للتطهري
– قبل اليوم – رخو بالأجنبية –  7-جمموعة �أعمال امل�سيح
و�أقواله – وحدة قيا�س لل�سوائل –  8-خا�صتك بالأجنبية
– �شاعر �سوري قدمي من �أهل حم�ص ومن ال�شعراء املجيدين
رثى احل�سني وعُرف مبجونه –  9-ميتنع – من احليوانات
– حفر البئر – � 10-أوّل جريدة عربية �أن�شئت يف �أمريكا

ع������������������������������������������������������م������������������������������������������������������ودي :
 1بحر يتفرّع من املتو�سط بني ايطاليا وكرواتيا و�ألبانيا– � 2-إم��ارة �أوروب��ي��ة م�ستقلة على املتو�سط –  3-من
املهن – �أرخى ال�سرت – ح ّل –  4-مو�سيقي من�ساوي وا�ضع
قوانني ال�سمفونيّة الكال�سيكية – من �أع�ضاء اجل�سم – � 5-إله
اخل�صب عند ال�سومريني – عا�صمة مالطة – � 6-أغلظ �أوتار
العود – ماركة �سجائر – � 7-أمرباطور �أثيوبيا ال�سابق – 8-
�سحب تر�شيحه يف الإنتخابات – ي�صرخ وي�صيح بالأجنبية
–  9-مدينة يف نيجرييا – حملك ودكانك التجاري – 10-
مقيا�س �أر�ضي – مدينة ايطالية �شهرية عا�صمة تو�سكانا

ن�������������ش������رت جم������ل������ة "Journal of
 "Ophthalmologyدرا���س��ة لأط��ب��اء �أك���دوا
فيها ف��وائ��د ت��ن��اول ال�شاي ال�ساخن للوقاية م��ن �أكرث
�أم���را����ض ال��ع��ي��ون خ��ط��ورة وان��ت�����ش��ارا ب�ين النا�س.
وقالت الباحثة �آ ّنا كوملان وزمال�ؤها من جامعة كاليفورنيا
يف لو�س �أجنلو�س" :مل نعرف �أي نوع من ال�شاي بالتحديد
كان ي�شربه امل�شاركون يف الدرا�سة ،هل هو �شاي �أحمر
�أم �أخ�ضر �أم �شاي �أع�شاب ،وه��ل هو معب�أ يف �أكيا�س
�أم ال ،املهم �أنهم كانوا يتناولون ال�شاي ال�ساخن".
وتو�صل الباحثون �إىل �أن �شرب كوب واحد على الأقل ،من
ال�شاي ال�ساخن يف اليوم ،يقلل بن�سبة كبرية خطر الإ�صابة
مبر�ض ال��زرق "الغلوكوما" الذي ي�صيب العيون ،بعد
ر�صد طبيعة حياة �أكرث من � 10آالف ممر�ض وممر�ضة،
والعاملني يف املجال ال�صحي الذين �شاركوا يف الربنامج
الوطنيملراقبةوحمايةال�صحةبنيعامي2005و.2012
حيث مل يقم امل�����ش��ارك��ون ب���إج��راء فحو�صات طبية
كاملة منتظمة فح�سب ،بل كانوا يو ّثقون نظام حياتهم
الغذائي با�ستمرار ،ويك�شفون عن تفا�صيل �أخ��رى من
حياتهم اليومية كالنوم واال�ستيقاظ ،وخ�ضع ق�سم
منهم الخ��ت��ب��ارات لقرنية العني قبل وبعد الدرا�سة.
واكت�شف الأط��ب��اء ،بعد درا���س��ة ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات� ،أن
امل�شاركني ال��ذي��ن ك��ان��وا يتناولون ال�شاي ال�ساخن
يوميا بدل امل�شروبات الباردة الأخ��رى ،عانوا بن�سبة
�أق��ل بكثري من ال���زرق ،مقارنة بامل�شاركني الآخرين.
ويعتقد الأطباء �أن لل�شاي ال�ساخن ت�أثريا كبريا على
�صحة العني ،لأن ه��ذا امل�شروب يحتوي على كميات
كبرية من امل��واد امل�ضادة للأك�سدة التي تبطئ موت
خاليا العينني ،نتيجة ل�تراك��م اجلزيئات الكيميائية
العدوانية فيها ،بف�ضل مت��دد الأوع��ي��ة الدموية التي

ت��وف��ر للعني الأوك�سيجني وامل����واد امل��غ��ذي��ة الأخ���رى
حيث �أظهرت درا�سة �أمريكية حديثة� ،أجراها باحثون
بجامعتي ب��راون وكاليفورنيا ون�شروا نتائجها اليوم
ال�سبت� ،أن �شرب كوب من ال�شاي ال�ساخن يوميًا يقلل
خطر الإ�صابة بـالغلوكوما �أو املياه الزرقاء على العني.
ول��ر���ص��د ت���أث�ير ال�����ش��اي ع��ل��ى م��ر���ض��ى الغلوكوما،
راج��ع الباحثون نتائج درا���س��ة ا�ستق�صائية حكومية
�أج���ري���ت يف ال���ف�ت�رة ب�ي�ن ع��ام��ي  2005و2006
لنحو ع�����ش��رة �آالف �شخ�ص يف ال���والي���ات املتحدة.
و�أج��رى الفريق فحو�صا للعني للم�شاركني ،بالإ�ضافة
�إىل ر���ص��د ع��ادات��ه��م فيما يت�صل ب��ت��ن��اول امل�شروبات
م��ث��ل ال��ق��ه��وة وال�����ش��اي ال�����س��اخ��ن وال�����ش��اي امل��ن��زوع
ال��ك��اف��ي�ين وال�����ش��اي امل��ث��ل��ج وامل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة.
ووجد الباحثون �أن الأ�شخا�ص الذين ي�شربون كوبًا من
ال�شاي ال�ساخن يوميًا ينخف�ض لديهم خطر الإ�صابة
بالغلوكوما بن�سبة  ،74%مقارنة مبن مل ي�شربوا ال�شاي.
يف امل���ق���اب���ل ،مل ي��ج��د ال��ب��اح��ث��ون ���ص��ل��ة ب�ي�ن �شرب
ال�������ش���اي امل��ث��ل��ج وال���ق���ه���وة ال���ع���ادي���ة وامل���ن���زوع���ة
ال��ك��اف��ي�ين وال�����ش��اي امل��ن��زوع ال��ك��اف��ي�ين وامل�شروبات
ال����غ����ازي����ة ،وب��ي��ن ت��خ��ف��ي�����ض خ���ط���ر ال��غ��ل��وك��وم��ا.
والغلوكوما هو مر�ض ي�صيب العني عند التقدم يف ال�سن
ب�سبب تلف الع�صب الب�صري يف العني ،مما ينتج عنه
ارتفاع �ضغط العني وم�شكالت يف الر�ؤية والإجهاد العيني.
وي��ع��ت�بر امل���ر����ض ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ع��م��ى يف
الأ�شخا�ص امل�سنني ،وميكن منع الإ���ص��اب��ة بالعمى
ب�سببه ل���و ب����د�أ ال���ع�ل�اج م��ب��ك��را مب���ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة.
ووف���ق���ا ل��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ،ت�����ص��ي��ب ال��غ��ل��وك��وم��ا 60
م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص ح����ول ال���ع���امل ،وي��ف��ق��د غالبيتهم
ن��ح��و ث��ل��ث درج���ة ال���ر�ؤي���ة ع��ن��د ت�شخي�ص حاالتهم.

