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بلدية شفاعمرو تقرّ ميزانيات بنحو
 4مليون شيكل ،غالبيتها لتهيئة
املدارس الستقبال السنة الدراسية
�أقر املجل�س البلدي يف �شفاعمرو يف جل�سته الأخرية (الأربعاء) جمموعة قرارات وميزانيات حكومية تعود بالفائدة
على املدينة ،يف مقدمتها �إقرار اخلريطة الهيكلية اجلديدة التي �أعدتها البلدية لإيداعها يف اللجنة اللوائية للتنظيم
والبناء .وجاء الفتاً �إقرار ميزانيات ب�أكرث من  3.5مليون �شيكل للمدار�س يف املدينة على النحو التايل:
 امل�صادقة على مبلغ � 700ألف �شيكل (من عائدات جلنة التنظيم والبناء) لرتميم ومالءمة مدار�س وم�ؤ�س�ساتعامة وجتهيزها ال�ستقبال ال�سنة الدرا�سية اجلديدة مبا يف ذلك جتهيزها مبعدات الإطفاء.
 فتح ح�ساب بنكي خا�ص ل�شراء حوا�سيب مببلغ نحو مليون �شيكل من ميزانية مفعال هباي�س.� -إقرار تزويد ع�شر مدار�س ابتدائية� -إعدادية بحوا�سيب مببلغ � 60ألف �شيكل لكل منها.

 تخ�صي�ص � 200ألف �شيكل لتظليل �ساحات مدار�س طبقاً لقرار �سابق للمجل�س البلدي. امل�صادقة على ميزانية مببلغ � 250ألف �شيكل لرتميم مدر�سة “مفتان” من وزارة الرفاه االجتماعي. امل�صادقة على مبلغ � 265ألف �شيكل جديد من “مفعال هباي�س” ل�شراء �أثاث ملدر�سة حي “ابو �شهاب” اجلديدة. �إقرار ميزانيات مببلغ � 416ألف �شيكل من وزارة املعارف توزع على ت�سهيل �إتاحة و�صول (لذوي االحتياجاتاخلا�صة) ملدر�سة مر�شان (� 232ألف �شيكل) وت�سهيل �إتاحة الو�صول مل�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص (� 104آالف)،
وترميم مبنى وحدة ال�شبيبة هياله (� 50ألفاً) ،وت�سهيل �إتاحة م�شاكل ال�سمع لرو�ضة الب�صلية (� 30ألفاً).
كما �صادق املجل�س البلدي على تخ�صي�ص � 100ألف �شيكل لل�شوارع الزراعية ،وعلى مبلغ � 48ألف �شيكل لفعاليات
تربوية لالمان على الطرق .و�صادق املجل�س البلدي �أي�ضاًعلى ميزانية من وزارة الطاقة والنية التحتية مببلغ
� 215ألف �شيكل لتنفيذ م�شروع تبديل �أج�سام اال�ضاءة ( ِلد) يف �أعمدة الكهرباء يف ال�شوارع وذلك �ضمن م�شروع
حت�سني ا�ستهالك الطاقة الذي ميوله االحتاد الأوروبي وت�شارك فيه مدينة �شفاعمرو.

حمد عمار يعالج قضية حي ابو شاح يف شفاعمرو
رئيس اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء النائب حمد
عمار “ :ابناء مدينة شفاعمرو ينتظرون مهندس
البلدية  8اشهر من اجل تصحيح مخطط الحارة.
ساعتان من العمل تؤخر حي بأكمله!!
مببادرة النائب حمد عمار رئي�س اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء يف جلنة الداخلية يف الكني�ست اقيمت يوم
الثالثاء املا�ضي جل�سة خا�ص ملناق�شة ق�ضية حي ابو �شاح يف �شفاعمرو والتي تعاين منذ �سنوات عديدة م�شكلة
غياب التخطيط مما ادى اىل دفع غرامات باهظة من قبل �سكان احلي.

األخبار
برعاية بلدية شفاعمرو" :صيفنا غري"  -أكثر من
ألفي طالب يف مخيمات صيفية تثقيفية وترفيهية
** رئيس البلدية أمني عنبتاوي :مشاركة أطفالنا يف هذه املخيمات
يعكس على أرض الواقع اهتمامنا بالرتبية والتعليم

انطلقت هذا الأ�سبوع يف مدار�س خمتلفة يف مدينة �شفاعمرو
املخيمات والفعاليات ال�صيفية لآالف الطالب والأطفال يف
املدينة ،على �أن تتوا�صل يف الأ�سابيع املقبلة.

**خميم ال�صداقة

وبرعاية بلدية �شفاعمرو وم�شاركة وزارة الرتبية
والتعليم ،افتتح مطلع هذا الأ�سبوع «خميم ال�صداقة»
وه��و خميم ل��ط�لاب �صفوف �أول وث���ان م��ن امل��دار���س
االبتدائية الـ 12مب�شاركة نحو  1250طالباً وي�ستمر
حتى نهاية ال�شهر .وي��دي��ر الربنامج الأ���س��ت��اذ يا�سر
يو�سفني .وي�شمل الربنامج املجاين فعاليات �إثراء خمتلفة
ورحلة �سباحة ووجبة يومية لكل م�شرتك.
** «خمرتعون وخمرتعات»
وبالتعاون بني م�شروع «رمز لكل تلميذ» ووحدة ال�شبيبة
يف بلدية �شفاعمرو مبديرها �صابر يو�سفني انطلق مطلع
الأ�سبوع برنامج «خمرتعون وخمرتعات» الذي ي�ستمر
�أ�سبوعاً يف كل مدر�سة وخم�ص�ص ل�صفوف الثالث والرابع.
و�أقيم الربنامج هذا الأ�سبوع يف �أربع مدار�س على �أن يقام
يف الأ�سبوع املقبل يف خم�س �أخرى ويف الأ�سبوع الذي يليه
يف باقي املدار�س .وي�صل عدد امل�شاركني نحو  300طالب.
وتت�ضمن م�ضامني الدورة اخرتاعات غريت وجه الب�شرية،
تقنيات ومهارات القرن ال ،21بناء منوذج ديجتايل ،لغز
تفعيلي حمو�سب ،ان�شاء كوميك�س بوا�سطة احلا�سوب،
�سباق نحو االخرتاعات ،ما�سحات �ضوئية (باركود) ،تعلم
عن طريق البحث العلمي ،ان�شاء الغاز حمو�سبة.
وقام رئي�س البلدية �أمني عنبتاوي يرافقه نائب مدير عام
برنامج “رمز لكل تلميذ” رامي برطي وم�س�ؤولو املخيمات
املختلفة ومدير �شبكة املراكز اجلماهريية يف �شفاعمرو �آ�شر
فاخني�ش بجولة �أم�س يف عدد من املدار�س التي تقام فيها
املخيمات والتقى مدراءها ومر ّكزي املخيمات واملر�شدين
واملر�شدات فيها وا�ستمع منهم �إىل ارتياحهم من حر�ص
البلدية على توفري مثل هذه املخيمات لهذا الكم الهائل من
الأطفال والفوائد الرتبوية والتعليمية اجلمّة التي يجنيها
امل�شاركون ف�ض ًال عن الرتفيه.
و�أكد عنبتاوي يف لقاءاته املدراء واملعلمني امل�شرفني على
املخيمات املختلفة والطالب امل�شاركني� ،أن هذه املخيمات

هي ترجمة فعلية لل�شعار الذي تبناه منذ يومه الأول ب�أن
يكون التعليم وال�شباب يف ر�أ���س �سلم �أول��وي��ات البلدية
برئا�سته .و�أ�شاد مبر ّكزي املخيمات �صابر يو�سفني ويا�سر
يو�سفني ومر ّكز م�شروع “رمز لكل تلميذ” يف �شفاعمرو
فيا�ض نفاع وما يقدمه امل�شروع ملدار�س �شفاعمرو.

**خميم الروبيتكا

وبالتعاون بني بلدية �شفاعمرو ووحدة ال�شبيبة وجمعية
“وايتك” للعلوم والتكنولوجيا ومعهد التخنيون ينطلق
يف  24ال�شهر اجل��اري (حتى  28منه) خميم يف مدر�سة
الب�صلية االبتدائية لطالب م��ن �صفوف الثالث حتى
ال�ساد�س .يتخلل املخيم كتابة رم��وز جمهولة ،القلم
االلكرتوين ،تكنولوجيا نقل املعلومات ،جولة الكرتونية-
ق��م��ر ا�صطناعي روب���وت���ي ،خ���دع ب�����ص��ري��ة ،ال��روب��وت
اجلا�سو�س ،التحليق لرحلة جوية .ويتم الت�سجيل للمخيم
عرب �صفحة وحدة ال�شبيبة �شفاعمرو يف الفاي�سبوك.

**املخيم ال�صيفي الكبري ل�صفوف الثالث

وت�ستعد وحدة ال�شبيبة يف البلدية بالتعاون مع ادارة
املجتمع وال�شباب يف وزارة املعارف للمخيم ال�صيفي الكبري
ال�شهر املقبل (ل�صفوف الثالث) و�سيعمل املخيم يف املدار�س
التالية :املدر�سة االبتدائية د (عجرو�ش) ومدر�سة العني

واملدر�سة اال�سقفية االكاثولوكية االبتدائية .وي�شمل املخيم
 3 :رحالت �سباحة ومتاحف ومعار�ض تكنولوجية و�إثراء
لغات اجنليزي -عربي ،جم�سمات منفوخة ،م�سرحيات
وفعاليات ،ا�شغال يدوية ،ور�شات رمل وور�شات �سكر،
تغذية �صحية ،م�سرحيات ،حذر على الطرقات

**خميمات ال�شبيبة

وبالتعاون بني وحدة ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو وادارة
املجتمع وال�شباب يف وزارة املعارف ،يتم يف الأ�سبوع
الأخري من هذا ال�شهر تنظيم خميم مبيت لأبناء �صفوف
العا�شر من “القادة املتميزون” وذلك يف نزل ال�شبيبة يف
“معيان حارود” .ويف الفرتة ذاتها ينظم خميم “القيادة
ال�شابة” لطالب من التوا�سع وذل��ك يف ن��زل ال�شبيبة يف
مت�سبيه رامون .وبالتعاون بني وحدة ال�شبيبة ووزارة
املعارف وحركة “ال�شبيبة الكيبوت�سية” يتم مطلع ال�شهر
املقبل تنظيم «خميم ال�سفن ال�شراعية»على �شواطئ
بحرية طربية .واملخيم معد ل�صفوف العا�شر حتى الثاين
ع�شر .ويف الأي��ام الع�شرة الأوىل من ال�شهر املقبل تنظم
وحدة ال�شبيبة «خميم ال�شبيبة الأول» ل�صفوف خام�س
حتى الثامن يف قلعة الظاهر عمر.
وتختتم الفعاليات باملخيم الكبري حتت عنوان «�صيفنا غري
– مع بلدية �شفاعمرو» ال�شهر املقبل.

لجنة املالية يف الكنيست تطالب ابطال “فرض
ضريبة الجبال” على البنى التحتية للماء
يف مناطق فوق املائة مرت فوق سطح البحر.
نائب رئيس لجنة املالية ،النائب حمد عمار “ :ضريبة غري عادلة والتي يجب
ازالتها!! ألن هذه الضريبة تقع على كاهل املواطن الضعيف يف القرى املهمشة”

خالل النقا�ش وبعد ت�صريحات ال�سيد ماهر م�سعود مدير التخطيط يف اللجنة اللوائية تبني ان عائق تقني �صغري
هو �سبب امل�شكلة يف حل الق�ضية..اي مبعنى اخر عمل �ساعتني من اجل ت�صحيح املخطط ومن اجل حترير احلاجز
االخري يف حل الق�ضية اال ان مهند�س البلدية ومنذ  8ا�شهر مل يفعل ذلك .يف نهاية النقا�ش وبعد ان تبني ما هو
احلاجز خل�ص النائب عمار اجلل�سة قائ ًال  “ :لن اتوقف عن معاجلة هذا املو�ضوع حتى ترخي�ص اخر منزل يف
احلي حتى املو�ضوع الأخري �سي�ضم على رخ�صة بناء .و�إنني �أنا�شد بلدية �شفاعمرو لدعوة املهند�س لبدء العمل
ويف احلال”بعد انتهاء اجلل�سة قام مكتب النائب عمار ب�إر�سال ر�سالة م�ستعجلة لرئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد
امني عنبتاوي مطالبًا اياه بحل امل�شكلة ويف احلال والعمل على ت�صليح املخطط”.

يف جل�سة خا�صة اقيمت �أول �أم�س ,والتي بادر اليها نائب رئي�س جلنة املالية النائب حمد
عمار طالب من خاللها من وزارة املالية ومن �سلطة املياه ب�إزالة ال�ضريبة “�ضريبة
اجلبال” على البنى التحتية للماء يف مناطق فوق املائة مرت فوق �سطح البحر.
هذا و�أ�شار النائب عمار خالل اجلل�سة ان اغلبية القرى التي تقع فوق املائة مرت هم قرى
مهم�شة و�ضعيفة والتي تعاين من �صعوبات كثرية اخرى وال�سلطات ت�صعب عليها يف
�ضريبة غري عادلة ك�ضريبة “اجلبال” .ا�ضاف ًة اىل ذلك �ضريبة البناء الغري مكتظ اي
�ضريبة تالئم الو�سط الدرزي والعربي الذين يبنون منازلهم على ارا�ضيهم اخلا�صة
ويف هذا احلال يتبني ب�أن الو�سطني الدرزي والعربي يدفعون �ضرائب ا�ضافية.
كما و�أ�ضاف النائب عمار ب�أن اذ مل يتم الغاء هذه ال�ضريبة �ستقوم جلنة املالية ب�إعادة
النظر يف دفع قانون لإلغاء هذه ال�ضرائب بتاتاً.
من جهة اخرى قام اع�ضاء الكني�ست من االئتالف ومن املعار�ضة باالتفاق على ان هذه
ال�ضريبة غري عادلة ويجب الغا�ؤها.
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شفاعمرو تزدان بلقاء أبناء الطوائف الثالث
للمعايدة بالفطر السعيد
رئيس البلدية أمني عنبتاوي“ :سنحافظ كبؤبؤ العني على هذا التواصل..
هذه أمانة يف أعناقنا ويف عنق كل شفاعمري أصيل”

ازدانت مدينة �شفاعمرو يف عيد الفطر ال�سعيد باحللة الق�شيبة ذاتها
التي ترتديها يف �أعياد الطوائف الثالث� ،إذ التقى (الأربعاء ما قبل
املا�ضي) رجال الدين ووجهاء املدينة و�أبناء الطوائف الثالث يف
لقاء املعايدة ال�سنوي التقليدي يف قاعة الوقف الإ�سالمي يف �أجواء
احتفالية �سادتها االبت�سامة وروح الت�آخي واملحبة.
وقام الع�شرات من الوجهاء و�أبناء الطائفتني امل�سيحية واملعروفية
يتقدمهم رجال الدين ومن َتخبو جمهور بزيارة املعايدة للطائفة
الإ�سالمية حيث ا�ستقبلهم ال�شيخ خالد �صباح �إمام “م�سجد علي بن
�أبي طالب” والع�شرات من وجهاء و�أبناء الطائفة ورئي�س البلدية
�أمني عنبتاوي و�أع�ضاء من املجل�س البلدي.
افتتح اللقاء ال�صحايف ح�سني ال�شاعر مرحباً ومهنئاً بالعيد ال�سعيد
وبهذا “اللقاء الأخ��وي التقليدي الذي مييز مدينة �شفاعمرو منذ
�سنوات كثرية وير�سخ معاين الت�آخي”.
وكانت الكلمة الأوىل للطائفة امل�صيفة �ألقاها نياب ًة عنها ال�شيخ خالد
�صباح فهن�أ �أ�صحاب العيد وال�ضيوف جميعاً .وقال“ :يتزيّن هذا
اليوم ال�سعيد واجلميل بهذه الأل��وان الرباقة من كل �أطياف هذه
املدينة التي تلتقي يف كل عيد لنج�سد معنى الألفة والأخوة وقيمة
الت�سامح عندما نلتقي لنهنئ بع�ضنا بع�ضا” .و�أ�ضاف“ :ودّعنا
بالأم�س ال�شهر الف�ضيل و�أقفلنا مدر�سة عريقة مكثت فينا  30يوماً،
تفتح �أبوابها كل �سنة لنكون تالميذها نتعلم فيها القيم والأخالق
العظيمة لديننا العظيم ،نتعلم فعل اخلري والعطاء والقيمة اجلليلة
وهي التقوى وهي �سياج امني يذود من خالله �سبحانه وتعاىل على
من متثل بها ويحميه من كل ال�شرور” .وتابع“ :تعلمنا �أي�ضاً �أننا لن
نح�صل عفو اهلل �إ ّال �إذا عفونا عن بع�ضنا بع�ضاً ،و�إ َال كنا جميعاً �صفاً
ّ

واحد ًا متناغماً وج�سد ًا واحد ًا� ،أن ي�شعر اجلميع مع الآخر وي�شعر
حت�صل لنا
الآخر مع اجلميع .فالت�سامح واملودة والألفة هي التي ّ
عفو اهلل �سبحانه وتعاىل”.
وقدم الأب ف��ؤاد داغر تهنئة الطائفة امل�سيحية بالعيد ال�سعيد،
وق��ال “�إننا كرجال دين وعلمانيني مدعوون ،كل من موقعه� ،أن
نقدم للعائلة ال�شفاعمرية الكبرية �شيئاً ،ولكل واحد فينا امل�ساحة
التي من خاللها ي�ستطيع �أن يقدم لهذه املدينة العزيزة” .و�أ�ضاف:
“نختلف يف �أمور كثرية ،وهذا طبيعي ،ونتفق يف كثري من الأمور
وهذا طبيعي ..فاجلمالية والغنى يف التعددية والتنوع..ودائماً
�أقول لأبناء رعيتي ومن خاللهم لأبناء بلدي ،ال �أ�ستطيع �أن �أعي�ش
م�سيحيتي و�إمياين مع نف�سي فقط �إن مل �أتوا�صل مع �أخي امل�سلم
وال��درزي..ف��ق��ط عندها يكون تعبريي عن م�سيحيتي �صادقاً يف
عالقتي مع الآخر ..وال ي�ستطيع امل�سلم �أو الدرزي �أن يعي�ش دينه
ومفاهيمه و�أخالقياته مع نف�سه فقط ”.واختتم قائ ًال�“ :أن نكون معاً
يف بلد واحد ،هذه نعمة كبرية يجب �أن نحافظ عليها� ..إنها و ْزنة
بني �أيدينا ،ولكل واحد فينا وزناته علينا �أن ّ
ن�سخرها خلدمة بع�ضنا
البع�ض وخلدمة �شفاعمرو”.
و�ألقى ال�شيخ يو�سف �أبو عبيد تهنئة الطائفة املعروفية وقال“ :هذا
العيد ال�سعيد يتوج �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر ال�صوم والغفران،
وال�صوم مبعناه الأعمق هو �صوم الإن�سان عن املعا�صي واملوبقات
وتهذيب النف�س لك�سب الف�ضائل” .و�أ�شاد بهذا اللقاء ال�سنوي
وموا�صلة م�سرية التوا�صل بني �أبناء املدينة الواحدة“ ،فالعيد
هو باملحبة والت�سامح ونبذ احلقد واحرتام ر�أي الآخر..هذه ر�سالة
العيد” .ومتنى �أن تعود الأعياد وقد حل ال�سالم املن�شود ربوع

البالد .وكانت الكلمة اخلتامية لرئي�س البلدية �أمني عنبتاوي فهن�أ
بالعيد ،وقال� :إن “اجلوهرة يف تاج �أمنياتنا كبلدية وكرئي�س لها،
هي �شفاعمرو الأ�سرة الواحدة ،والرجل الواحد..واختالف الر�أي ال
يف�سد للو ّد ق�ضية” .وتابع �أنه “ال ي�ساونا �شك ب�أن �شفاعمرو ،البلد
التاريخي العريق ب�آالف �سنواته ومبعامله الدينية والأثرية ،كانت
و�ستبقى النموذج واملنارة يف هذه الألفة وهذا التوا�صل ك�أبناء
�أ�سرة واحدة ..بلد �أثبتنا فيه �أن تعددية طوائفه وانتماءاته هي
بركة فع ًال..ومبعية اجلميع �سرنتفي ب�شفاعمرو �إىل املرتبة التي

ت�ستحقها و�ستتحول �إن �شاء اهلل �إىل مركز لوائي ومنارة” .و�أ�ضاف
�أنه “يجب �أن نع ّلم �أوالدنا كل الق�ص�ص التي ت�ؤكد �أننا �أبناء بلد
واحد و�شعب واح��د ..و�أق��ول اليوم مع ّد ًال بيت ال�شعر امل�شهور:
يكفي �أنك �شفاعمري لأهواك” .واختتم م�ؤكد ًا�“ :سنحافظ كب�ؤب�ؤ
العني على هذا التوا�صل..هذه �أمانة لي�س فقط يف �أعناقنا� ،إمنا يف
عنق كل �شفاعمري �أ�صيل..انتما�ؤنا يجب �أن يكون �أو ًال وقبل كل
�شيء ل�شفاعمرو” ،متمنياً �أن يعود الفطر ال�سعيد وجميع الأعياد
و�شفاعمرو ب�ألف خري.

ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﺍﺟﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ
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يف لقاء مع وفد من الربملان االيطالي

النائب أيمن عودة :مهم أن تعرف
كل الربملانات يف العالم عن
العنصرية يف الربملان اإلسرائيلي!
التقى النائب �أمين عودة رئي�س القائمة امل�شرتكة وف�دًا من الربملان االيطايل .وطرح امامهم ق�ضايا
املواطنني العرب يف البالد.
وتطرق النائب عودة لق�ضية القرى غري املعرتف بها ،وقال �إن الق�ضية لي�ست ق�ضية تخطيط وبناء،
ولي�ست ق�ضية بيئية ،بل انها ق�ضية �سيا�سية ،واملثال احلي على ذلك هي املخططات لتهجري �أهايل قرية
ام احلريان العرب لبناء قرية "حريان" لليهود فقط .وققال �إنه يطلب منهم منكم �إر�سال ر�سالة ا�ستف�سار

حلكومة �إ�سرائيل حول ق�ضية �أم احلريان.
وتابع النائب عودة حول عدم اقامة اي جتمع �سكاين عربي بينما يف املقابل �أقامت الدولة �أكرث من 700
جتمع �سكاين لليهود.
وقال النائب عودة �إن العن�صرية �ضد اجلماهري العربية تتجلى يف الكني�ست � ً
أي�ضا .وتطرق عودة للقوانني
العن�صرية ولقانون االق�صاء ب�شكل خا�ص ،وقانون اجلمعيات الذي ناق�شته الهيئة العامة هذا اال�سبوع.
وقال عودة �إن رئي�س احلكومة نتنياهو يقود بنف�سه حمالت التحري�ض �ضد املواطنني العرب و�ضد النواب
العرب يف الكني�ست .وقال عودة :جزء من ن�شاطنا هو �أن تعرف كل امل�ؤ�س�سات الدولية عن العن�صرية داخل
الربملان وامل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية عمومًا.
و�أ�ضاف عودة �أنه بات وا�ضحً ا �أن نتنياهو ال يريد احلديث عن �أي حل �سيا�سي ،و�أنه يعمل جاهدًا من �أجل
نزع ال�شرعية عن املواطنني العرب .و�أكد �أننا نرحب بكل مبادرة من �أجل ال�سالم والعدل ،وقال �إن على
دول اوروبا �أخذ دور جدّي يف هذا امل�ضمار ،لأن �أمريكا لوحدها �أثبتت مدى انحيازها للجانب الإ�سرائيلي،
و�أثبتت ف�شلها لأن كل جمافاة للحقوق الفل�سطينية لن ت�ؤدي �إىل �سالم.

عنبتاوي يطالب قائد لواء الشمال
يف الشرطة بالعمل على تحسني
جودة حياة املواطن
دعا رئي�س بلدية �شفاعمرو �أمني عنبتاوي قائد لواء ال�شمال يف ال�شرطة ال�ضابط �ألون �أ�سور �إىل �أن تكر�س
ال�شرطة جهدها الرئي�سي من اجل �ضمان �أمن املواطن وحت�سني جودة حياته .وقال �إن مهمة ال�شرطة
�إ�ضاف ًة �إىل ب�سط القانون يجب �أن تتمحور �أي�ضاً يف املبادرة مل�شاريع خ ّالقة تربوية  -تثقيفية لل�شبيبة.
وقدم �شرحاً مقت�ضباً عن املدينة.
جاء ذلك خالل زيارة قائد اللواء يرافقه قائد �شرطة �شفاعمرو – �سوميخ اجلديد ميني بنيامني وعدد من

ال�ضباط ملنزل رئي�س البلدية لتقدمي التهاين بعيد الفطر ال�سعيد .وكان يف ا�ستقبالهم عدد من �أع�ضاء البلدية
و�إمام الطائفة الدرزية ال�شيخ يو�سف ابو عبيد ولفيف من ال�شخ�صيات .وقال قائد اللواء يف كلمته“ :جئنا
لنعايدكم من القلب..نعرف الكثري عن �شفاعمرو وعن ف�سيف�ساء املجتمع ال�شفاعمري وهو منوذج رائع”.
و�أ�ضاف“ :ال�شرطة وجدت لتقدمي اخلدمة ،ونريد لها �أن ُتعنى ف�ض ًال عن مالحقة خمالفي القانون ب�ضمان
امن املواطن وجودة احلياة فع ًال ،وعليه �سنعزز قوة ال�شرطة يف �شفاعمرو والو�سط العربي عموماً من
�أجل توفري خدمات �أف�ضل”.
كما رحب ال�شيخ ابو عبيد باملهنئني م�شري ًا �إىل التعاي�ش الأخوي بني �أهايل املدينة على خمتلف انتماءاتهم،
م�ؤكد ًا ما قاله رئي�س البلدية ب�أن �أي عيد لطائفة هو عيد جلميع �شفاعمرو.

وزيرا املالية واإلسكان لرئيس بلدية شفاعمرو خالل معايدته:

شفاعمرو مدرجة يف سلم أولوياتنا لجهة إقامة
مشاريع عمرانية كبرية
�أك��د وزي��ر املالية مو�شيه كحلون ووزي��ر البناء
والإ�سكان ي��و�آف غالنت لرئي�س بلدية �شفاعمرو
�أمني عنبتاوي �أن مدينة �شفاعمرو مدرجة يف �سلم
�أولويات وزارتيهما جلهة �إقامة م�شاريع عمرانية
يف املدينة يف مقدمتها بناء مئات الوحدات ال�سكنية
اجلديدة ،خالل امل�ستقبل القريب.
جاء ذلك خالل زيارة الوزيرين وموظفني كبار من
ال��وزارت�ين وح��زب “كلنا” والنائب �أك��رم ح�سون
لرئي�س البلدية يف بيته لتقدمي التهاين بعيد الفطر
ال�سعيد بح�ضور عدد من �أع�ضاء البلدية وع�شرات
ال�شخ�صيات التمثيلية.
افتتح اللقاء رئي�س ق�سم الأقليات يف وزارة البناء
والإ�سكان يو�سي حداد بت�أكيده �أن ح�ضور وزيرين
من احلكومة ملنزل رئي�س البلدية للمعايدة يقول
الكثري“ ،ونحن على و�شك اتفاق بني الوزارتني
والبلدية يف كل ما يتعلق بت�سويق وح��دات �سكنية
جديدة يف املدينة حلل م�شكلة الإ�سكان”.
و�شكر رئي�س البلدية �أم�ين عنبتاوي الوزيرين
ومرافقيهما على زيارة املعايدة وقدم نبذة �سريعة
عن مدينة �شفاعمرو وف�سيف�سائها االجتماعي اجلميل
واملتيمز ،م�ؤكد ًا �أنها “مدينة متميزة ب�أهلها ومبوقعها
وتاريخها ومعاملها” .و�شكر وزارتي املالية والبناء
على ما تقدمانه ل�شفاعمرو ،وقال“ :نحن متفائلون
خري ًا ونقدّر عالياً �أنكم تعملون �أكرث مما تتكلمون..
حان الوقت لرتجمة ما ن�سمعه منذ �سنوات من وعود
لتح�سني و�ضع البلدات العربية ونلم�س فيكما �أنكما

تعمالن حقاً يف هذا االجتاه ..نحن يف �سفينة واحدة
وما هو جيد للمواطن العربي جيد للمواطن اليهودي
وبالعك�س..هديف الأول كرئي�س بلدية هو تقدمي �أف�ضل
خدمة للمواطن ،ومع �أمثالكما نتفاءل خري ًا لالرتقاء
ب�شفاعمرو مدينة مركزية يف لواء ال�شمال”.
و�أكد الوزير غالنت �أنه ووزير املال يريان يف �شفاعمرو
العنوان الأن�سب “لنقيم فيها وحدات �سكنية كثرية
يهن�أ بها �سكان �شفاعمرو� ..شفاعمرو من��وذج رائع
للتعاي�ش بني �أبناء الطوائف وبني الو�سطني العربي
واليهودي”.
و�شكر الوزير كحلون رئي�س البلدية واحل�ضور على

ح�سن ال�ضيافة وقال“ :نحن �سعداء لنكون هنا ،قلت
يف كل منا�سبة �أننا �أقمنا حزباً اعمى الألوان ي�ضم كل
�ألوان قو�س قزح ويتعامل مع املواطن بغ�ض النظر
عن قوميته ب�أنه ي�ستحق كل حقوقه ..لكل منكم
م�ساهماته يف خمتلف املجاالت يف الدولة...من يدفع
ال�ضرائب يجب �أن تعاد �إليه بالفائدة..نتفهم �ضائقة
ال�سكن يف البالد ويف الو�سط العربي وندعم برامج
وزارة الإ�سكان وندعوكم ملوا�صلة لقاءاتنا لدفع كل
امل�شاريع التي ترتقي باملدينة� .أخرج من �شفاعمرو
بانطباع رائع ب�أنها مدينة جميلة ومرتبة ومتطورة
مبنظرها و�أهلها”.

األستاذ نديم جبور يفوز بمناقصة مدير مركز
تطوير طواقم التعليم يف شفاعمرو
يف مناق�صة �أقامتها وزارة الرتبية والتعليم الختيار
مدير ملركز تطوير طواقم التعليم يف �شفاعمرو ،
فاز الأ�ستاذ ندمي جبور ابن مدينة �شفاعمرو بهذه
املناق�صة ،و�سيبد�أ مبمار�سة مها ّم وظيفته ابتدا ًء من
�أول �شهر �أيلول .2016
ي�شار �إىل �أنّ الأ�ستاذ ندمي جبور كان قد �أ�شغل وظيفة
نائب مدير للمركز نف�سه م�دّة �ستّ �سنوات ،حيث
تع ّرف على عمل املركز ،وقام بالعديد من الربامج
والفعاليات التي �أك�سبته اخلربة يف هذا املجال.

عمل الأ�ستاذ ندمي معلما يف مدار�س عبلني االبتدائيّة
واالعداديّة ملو�ضوع علم احلو�سبة مدّة خم�سة ع�شر
عامًا ،وقد �أدخل برامج احلو�سبة �إىل املدار�س ،حيث
كان لها النفع والفائدة خالل �سريورته التعليميّة.
الأ���س��ت��اذ ن��دمي جبور حا�صل على اللقب ال��ث��اين يف
مو�ضوع "�إدارة م�ؤ�س�سات تعليميّة" بالإ�ضافة لعلم
احلا�سوب.
ي�شار �إىل �أنّ مركز تطوير طواقم التعليم يف �شفاعمرو
هو مركز كبري ح�سب معايري وزارة الرتبية والتعليم،

�إذ يخدم قطاعا كبريا من املعلمني ، ،فهو يقدّم خدمات
مهنيّة جلمهور املعلمني البالغ عددهم حوايل 3000
ّ
ال�صف الب�ستان
معلما من  79م�ؤ�س�سة تعليميّة ،من
العربي
حتى ال�صف ال��ث��اين ع�شر م��ن الو�سطني
ّ
والبدويّ .
نبارك للأ�ستاذ ن��دمي جبور ف��وزه بهذه املناق�صة،
ونتمنى له ت�أدية ر�سالته ال�سامية ب�إخال�ص و�أمانة
حتى نرتقي مبعلمينا �إىل ما نحب ونر�ضى.
�ألف مربوك وبالتوفيق والنجاح.

بيان ال ملزبلة جديدة يف عبلني
اهالي ورئيس وإدارة وأعضاء املجلس املحلي باإلجماع ضد اقامتها
جرى يف االيام القليلة املا�ضية يف اللجنة اللوائية
للتنظيم والبناء النا�صرة بحث طلب ت�صديق
اي��داع خارطة مف�صلة رقم ج 19538/مقدمة
با�سم ايليا عبود ( وبتغطية من �شركة فيوال )
بهدف امل�صادقة على �شارع ملزبلة جديدة غربي
عبلني جنوبي املزبلة القائمة يف عبلني (غربي حي
ام ال�شتوية ) .واجلدير بالذكر ان االر�ض مبلكية
عائلة ن�شا�شيبي من عبلني (وخا�صة االر�ض
والق�سيمة  33التي مير منها ال�شارع املقرتح
ان ي�صل لأر���ض املزبلة)والذين نتوخى منهم
موقفا حازما برف�ض امل�شروع ومترير ال�شارع
من ار�ضهم مهما كلف ذلك من ثمن وان يتماثل
موقفهم مع موقف اه��ايل عبلني وموقف رئي�س
و�إدارة و�أع�ضاء جمل�س عبلني املحلي الراف�ضني
كليا للمخطط والعمل �سوية على الغائه.ان
اقامة املزبلة مينع تطور وتو�سع عبلني غربا
بالبناء والتطوير والتعمري بعد ان حو�صرت
من جميع اجلهات .وقد ت�صدى يف اجلل�سة التي
عقدت م�ؤخرا يف اللجنة اللوائية يف النا�صرة
للمخطط رئي�س املجل�س املحلي ال�سيد م�أمون
ال�شيخ احمد راف�ضا رف�ضا كليا بحث املو�ضوع
وحماولة اقراره الن املزبلة م�شروع ي�ضر ب�صحة
املواطنني ويلوث البيئة ولن توافق عبلني على

يحاولون متريرها و�إقامتها على ارا�ضي عبلني.
مما ح��ذا باللجنة ت�أجيل املو�ضوع و�أع�ضاء
الفر�صة للمجل�س املحلي باالعرتا�ض القانوين
على املخطط من اجل الغائه .و�ستعقد جل�سة
ق��ادم��ة يف االي���ام القليلة ال��ق��ادم��ة يف اللجنة
اللوائية للتنظيم والبناء – النا�صرة لبحث
الطلب مرة اخرى .اىل جانب اعرتا�ضنا ورف�ضنا
القاطع لإقامة املزبلة اجلديدة نهيب بكم يا
اهلنا يف عبلني ان تقفوا اىل جانب املجل�س
املحلي من اجل الغاء خمطط املزبلة اجلديدة
ب�إر�سالكم عرائ�ض التواقيع الراف�ضة للمخطط
واالعرتا�ضات القانونية عليه .ورئي�س و�إدارة
و�أع�ضاء املجل�س �سيعملون كل ما يف و�سعهم
ول��ن يرتاجعوا يف مواقفهم الراف�ضة ملخطط
اقامة املزبلة غربي عبلني ولن يوفروا اي جهد
وو�سيلة قانونية لإلغائه.و�سنقوم بحملة تواقيع
مكثفة من قبل االهايل من اجل معار�ضة و�إلغاء
املخطط ب�إقامة املزبلة.ولن مير هذا امل�شروع
باذلني كل غال ورخي�ص من اجل الغائه.
فمعا ويدا بيد من اجل الغاء خمطط اقامة مزبلة
ثانية وجديدة يف ارا�ضي عبلني
رئي�س و�إدارة و�أع�ضاء جمل�س عبلني املحلي
م�شاريع ملوثة لبيئتها وت�ضر ب�صحة مواطنيها والتي
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تقارير خاصة

ب����ن����ك م���رك���ن���ت���ي���ل يُ������ش������ارك يف رع����اي����ة
م����ه����رج����ان ت���رش���ي���ح���ا ول����ي����ال����ي رم����ض����ان

يف �إط���ار امل�ساهمة ال��ك��ب�يرة وال��ق��وي��ة لبنك مركنتيل يف املجتمع
وال��ت��ي و�صلت لذروتها يف �أي���ام �شهر رم�ضان ،رع��ى البنك العديد
من الن�شاطات والفعّاليات الثقافية التي �أقيمت يف تر�شيحا خالل
ال�شهر وهي  :مهرجان "�أوتار تر�شيحا" ومهرجان "ليايل رم�ضان" .
املهرجانان �أ�ستم ّرا لعدة �أي��ام و�شمال عرو�ضاً لكل العائلة .مهرجان
"�أوتار تر�شيحا" �أقيم يف البلدة القدمية يف تر�شيحا وا�ستمتع
امل�����ش��ارك��ون ب��ال��ع��رو���ض امل��و���س��ي��ق��ي��ة م��ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء ال��ع��امل
وال��ف� ّع��ال��ي��ات ال��ع��دي��دة ل��ل��أوالد وب�سطات الأك���ل وغ�يره��ا .وخ�لال
ال�شهر �أقيم يف البلدة مهرجان ليايل رم�ضان ال��ذي �أ�ستمر � 3أي��ام.
امل���ه���رج���ان ال����ذي �أن��ت��ج��ت��ه ون� ّ�ظ��م��ت��ه ب��ل��دي��ة م��ع��ل��وت تر�شيحا
ً
ت��ق��ل��ي��دا ،وه����و ُي���ق���ام ل��ل�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل
�أ����ص���ب���ح
وي��ح��ظ��ى ب��ن��ج��اح ك��ب�ير ومب�������ش���ارك���ة وا����س���ع���ة م���ن الأه������ايل.

وق���د ���ش � ّرف امل��ه��رج��ان ،ال���ذي ���ش��ارك ف��ي��ه ال��ف��ن��ان امل��ع��روف هيثم
خ�لاي��ل��ة ،ك��ل م��ن رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م��ع��ل��وت تر�شيحا ال�سيد �شلومو
بوحبوط  ،ن��ائ��ب رئي�س البلدية� ،أمي���ن �شناتي ،وح�ضره ح��وايل
� 3000شخ�ص ال��ذي��ن ا�ستمتعوا ب�����أداء ال��ف��ن��ان هيثم خاليلة.
ومثل بنك مركنتيل يف الإح��ت��ف��االت ،مدير منطقة عكا ال�سيد عوين
�أب��و �سامل ومدير فرع تر�شيحا ،ال�سيد زكي ره��وان وموظفو البنك .
وخ��ل�ال الأم�����س��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل���ه���رج���ان ا���س��ت��م��ت��ع احل�����ض��ور
باملعزوفات التي قدمتها الفرقة امل��ع��روف��ة "املو�شحات" – فرقة
تر�شيحا للمو�سيقى ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي ق��دم��ت ع��ر���ض "لعيونك يا
�شام" ،ويف الأم�سية الأخ�ي�رة �أقيمت ع��رو���ض خمتلفة وممتعة .
ال�سيد زك��ي ره���وان ،مدير ف��رع تر�شيحا يف مركنتيل ،ق��ال يف نهاية
املهرجان" :بنك مركنتيل يويل �أهمية كبرية للفعّاليات ل�صالح املجتمع
ً
م�سارا م�شرتكاً مع الفعّاليات التجارية امل�صرفية .نحن
وي��رى بها
نقوم بهذا ب�شكل دائ��م ،ويف �شهر رم�ضان ت�صل فعّالياتنا ل�صالح
املجتمع �أوج��ه��ا .فرحنا ً
كثريا برعاية منا�سبة ثقافية مهمة كهذه،
و�سعدنا باملبادرة لنجاحه و�إ�ستجابة امل�شاركني الكبرية .و�ضعنا
"ك�شكاً" يف املجمّع وكل �شخ�ص من امل�شاركني ح�صل على هدية
متوا�ضعة م��ن البنك وع�بر ع��ن �شكره ور���ض��اه م��ن ه��ذه اللفتة " .
ويف ختام حديثه قال رهوان� " :أوّد �أن �أنتهز هذه الفر�صة و�أر�سل جلميع
احلا�ضرين ،زبائننا واملوظفني معايدة املدير العام ال�سيد �شوكي
بور�شطاين .وفيما يلي التهنئة� " :أمتنى �أن يعم اخلري وال�سالم على
بقدوم العيد ،و�أنتهز هذه املنا�سبة لأقدم �شكري للموظفني الذين جتندوا
لتغليف وتوزيع الطرود الغذائية على العائالت امل�ستورة يف البلدات
كي ي�ستمتعوا بالعيد .نهنئكم جميعاً وكل عام و�أنتم ب�ألف خري" .

ش��������رك��������ة ش���������ت��������راوس ت��������ع��������رض ألول م������������رّة:

سلسلة " %100أحلى" حمّص بدون مواد حافظة

يتم �إن��ت��اج حم�ص "�أحلى" ب���دون م���واد حافظة وذل���ك بعد �سنوات من
البحث والتطوير بدعم من �سلطة التجديد والتطوير يف وزارة الإقت�صاد.
لأول مرة ،تقوم �شركة �شرتاو�س بانتاج �سل�سلة "� 100%أحلى" حم�ص
بدون مواد حافظة .ويتم �إنتاج ال�سل�سلة بعد �سنوات من الأبحاث والتطوير،
عرب ا�ستعمال طريقة تكنولوجية غري م�سبوقة ،بحيث ت�ضمن احل�صول
على منتج �شهي جدًا وب�أعلى جودة ،واملحافظة على مدة �صالحية املنتج.
وقد حظيت عملية الإنتاح بدعم من �سلطة التجديد والتطوير يف وزارة االقت�صاد.
بف�ضل عملية الإنتاج اجلديدة ف�إن مدة �صالحية ا�ستعمال املنتج هي 40
يومًا مثلما هو احل��ال بالن�سبة مل��دة �صالحية حم�ص �أحلى الكال�سيكي،
�أم��ا ال��ف��رق الوحيد يف �سل�سلة "� 100%أحلى" ب��دون م��واد حافظة هو
�أن��ه منذ حلظة فتح عبوة املنتج يجب تناوله خ�لال � 5أي��ام فقط ،بخالف
منتجات �أح��ل��ى ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي يمُ ��ك��ن ا�ستهالكها طيلة م���دّة �صالحيتها.
ي��ت��م ب��ي��ع ���س��ل�����س��ل��ة "� 100%أحلى" ب����دون م����واد ح��اف��ظ��ة ب��رزم��ة
 400غ�����رام 4 :ع��ل��ب*  100غ�����رام ،وه���ي خ��ال��ي��ة م���ن اجللوتني
مت����ا ًم����ا م���ث���ل ب��ق��ي��ة م��ن��ت��ج��ات �أح����ل����ى ،وت�����ش��م��ل م��ن��ت��ج�ين �إث���ن�ي�ن:
"� 100%أحلى" حم�ص غني بالطحينة -حم�ص �أح��ل��ى ب��دون م��وادحافظة� ،صحّ ي ،غني بالطحينة ،غني بالربوتني مع  9.7غ��رام بروتني يف
كل علبة ويُحافظ على الطعم وامل��ذاق املعروف واملحبوب حلم�ص �أحلى.
"� 100%أحلى" -ح��م�����ص  9%د����س���م -ح��م�����ص  9%د���س��مب�����دون م�����واد ح��اف��ظ��ة ،ي��ح��ت��وي ع��ل��ى زي����ت م�����ص��دره م���ن الطحينة
الأ���ص��ل��ي��ة ال��� ّ��ص��اف��ي��ة وف��ائ��ق��ة اجل�����ودة ف��ق��ط ،ب����دون م����واد م�ضافة.
ويُ�شار �إىل �أن التكنولوجية اجلديدة التي بف�ضلها مت �إنتاج وتطوير هذا
املنتج ،هي ثمرة عمل وحدة "�ألفا �شرتاو�س" التي مت ّكنت من التو�صل �إىل
هذه التكنولوجية وو�ضع موا�صفاتها و�إدخالها �إىل املنتج ،علمًا �أن وحدة

"�ألفا �شرتاو�س" تعمل يف جمال تطوير تكنولوجيات حديثة يف عامل الأغذية
وامل�شروبات و�إ�ستعمال تكنولوجيات غري م�سبوقة يف جمموعة �شرتاو�س.
�إيتاي �إجنليندر ،مدير ع��ام ق�سم الغذاء الطازج يف �شرتاو�س ،يقول " :
م�س�ؤولية �صناعة الغذاء تتمثل يف بذل كل ما يف و�سعها لكي تقدّم للم�ستهلك
منتجات حتتوي على �أف�ضل و�أجود املركبات ،وهذا بال�ضبط ما نفعله نحن يف
منتجاتنا ،مع الت�أكيد على عدم التنازل عن الطعم واملذاق املميّزين .تكنولوجية
�سل�سلة "� 100%أحلى" بدون مواد حافظة مت ّكننا من �أن نزود للم�ستهلك
منتجً ا قريبًا جدًا ملا ي ّ
ُح�ضر يف البيت .بف�ضل هذه التكنولوجية مدة �صالحية
املنتج هي مثل مدة �صالحية احلم�ص الذي نقوم ب�شرائه من ال�سوبر ،علمًا
�أنه يتوجب على امل�ستهلكني �أكل احلم�ص يف غ�ضون � 5أيام من فتح العبوة.
بعد �سنوات من الإ�ستثمار والتطوير ،نفخر ونعتز بت�سويق حم�ص طازج،
ب��دون م��واد حافظة ،وااله��م �أن��ه �شهي ج �دًا .يف ال�سنوات القادمة �سوف
ن�ستمر ب��إط�لاق ت�شكيلة منتجات ج��دي��دة ب��دون م��ادة حافظة لكي نتيح
للم�ستهلك اختيار املنتجات اخلالية من امل��واد احلافظة من بني املنتجات
بالعبوات الكبرية التي ال يوجد حتديد مل �دّة ا�ستهالكها بعد فتحها".
�شريي بريمان كوهني ،مديرة ت�سويق ق�سم الغذاء الطازج تقول " :بعد �سنوات
من التطوير واال�ستثمار املتوا�صل ،ها نحن ُنطلق �أول خطوة ا�سرتاتيجية
التي �ستغيرّ ه��ذه الفئة يف ال�سنوات الع�شر القادمة� .سل�سلة "100%
�أحلى" حظيت بدعم ومرافقة متوا�صلة من قبل �سلطة التجديد والتطوير
يف وزارة الإقت�صاد ،وذلك من خالل االلتزام بتح�سني �صحّ ة امل�ستهلكني يف
دولة �إ�سرائيل .هذه اخلطوة الإ�سرتاتيجية تن�ضم �إىل خطوات �سابقة خا�صة
ب�سلطات "�أحلى" ،مثل ،خف�ض كبري لن�سبة الدّ�سم ،ا�ستعمال دهن �صحّ ي
م�صدره من الطحينة الأ�صلية ال�صافية ،علمًا �أن �إ�ضافة زي��وت مثل زيت
الكانوال �أو زيت الزيتون الفاخر تتم يف القليل من املنتجات ،وكذلك خف�ض
ن�سب ال�صوديوم� ،إ�ستعمال طحينة من ال�سم�سم الكامل بدون اجللوتني".
�آيف ح�سّ ون ،رئي�س �سلطة التجديد والتطوير ،يقول� " :سلطة التجديد
والتطوير �أدركت منذ زمن �أهمية و�ضرورة تطوير منتجات ذات ِقيَم �صحية
محُ �سّ نة ،وبدورنا نحن ندعم جمموعة من ال�شركات ال�صغرية التي ُتطلق يف
هذه الأيام خطوات هي ثمرة تطوير منتجات وتكنولوجيات حديثة يف جمال
ال�صحية التي حتدث يف �سوق
الغذاء .نحن نفخر ونعت ّز بامل�شاركة يف الثورة ّ
ال�صحية �أ�صبحت مو�ضوعًا مهمًا جدًا يف البالد والعامل
الغذاء .عادات الأكل ّ
ب�أ�سره .ن�أمل �أن يت�سنى لنا م�ساعدة �شركات �أخرى يف جمال الثورة ال�صحية".
م���ت���وف���ر يف ����ش���ب���ك���ات ال���ت�������س���وي���ق واحل�����وان�����ي�����ت امل����خ����ت����ارة.

جورجيو أرماني ،املصمّم اإليطالي الشهري يُطلق العطر الجديد للرجال ARMANI CODE PROFUMO
عطر قويّ  ،فاخر ،راقي ،ج ّذاب ومُفعم باحلياة للرجل
ومُ�ستوحى من التوك�سيدو الرّ�سمي للم�صمم العاملي.
•املمثل وعار�ض الأزي��اء الأمريكي كري�س ِﭙين،
اخ��ت�ير ل��ي��ك��ون ال��وج��ه اجل��دي��د لعطر ال��رج��ال
�أرم��اين كود ﭙروفومو من بيت جورجيو �أرم��اين.
�أطلق م�صمم الأزي��اء الإيطايل ال�شهري ،جورجيو
�أرم��اين ،عطرًا جديدًا للرجال ،عطرًا قويًّا ،مك ّث ًفا
ومُفعمًا باحلياة� :أرماين كود ﭙروفوم و AARM
 .NI CODE PROFUMOالعطر اجلديد مُ�ستوحى من العامل الذي
يعترب فيه الإغراء ف ًّنا� ،أ�سلوب حياة وجت�سيد لل�سيطرة الكاملة يف كل كود.
ين�ضم ال��ع��ط��ر اجل��دي��د ملجموعة ع��ط��ور �أرم����اين ك���ود .ك���ود ﭙروف��وم��و
مُ�ستوحى م��ن املظهر امل��ث��ايل للتوك�سيدو الرّ�سمي امل��ع��روف وال�شهري
للم�صمم ال��ع��امل��ي ج��ورج��ي��و �أرم������اين ،ال��ب��دل��ة امل��ث��ال � ّي��ة للمنا�سبات
اخلا�صة .ك��ود ﭙروف��وم��و عطر ب��ارز ،راق��ي ،ج � ّذاب و�ساحر.
واللقاءات
ّ
ARMANI
CODE
 PROF – MOع�����ط�����ر ُم�����ف�����ع�����م ب������احل������ي������اة والإح�����������س�����ا������س
يخلق العطر ت��أث�يرًا ج� ّذا ًب��ا وقويًّا حيث يدمج بني الأ�سا�س الكال�سيكي

لعطر �أرم�����اين :ح��ب��وب ال��ت��ون��ك��ا وال��ت��ي مت � ّي��ز جم��م��وع��ة "كود" وب�ين
�أ���ش��ج��ار ال��ع��ن�بر امل��ث�يرة ومل�����س��ات م��ن خ�شب ال���ـﭙت���ـﭼوال امل��ح��روق.
ب��داي � ًة ت�ستن�شقون ع��ط �رًا راق � ًي��ا و ُم�����ش� ًّع��ا بف�ضل خ�لا���ص��ة املندرين
الأخ�����ض��ر ،التفاح الأخ�ضر ال��ط��ازج وخال�صة الهيل التي متنح العطر
ف��خ��ام��ة م��ن ن���وع �آخ����ر .ي�ستمر ���ش��ذى ال��ع��ط��ر م��ع مل�����س��ات ن��اع��م��ة من
اللـﭬندر وخال�صة ج��وز الطيب املغ ّلفة بنقاء ال�شم�س ون �وّار الربتقال.
ARMANI
CODE
 PROF – MOق��ن��ي��ن��ة �أم���ي���ق���ة ك���م���ا جم���م���وع���ة "كود" ال�����ش��ه�يرة
قنينة عطر ﭙروفومو م�صمّمة بخطوط تختلف عن الت�صاميم الأ�سا�سيّة
والنقيّة لأرم���اين ك��ود ،حيث �أن ت�صميمها مميّز وزجاجها �سميك �أكرث
مما يقوّي ت�أثري عمق العطر ،قوّته وجاذبيّته .ق ّنينة ﭙروف��وم��و ثقيلة
وتظهر �أك�ثر فخامة .نهاية الت�صميم مبُ�شتقات اللون الأ�سود املتد ّرجة
ت��ذ ّك��رن��ا ب��ال��ظ�لال احل����ا ّرة ،امل�شرقة وب����أل���وان ال��ع��ن�بر .غ��ط��اء القنينة
ال�ب�رون���زيّ امل��ز ّي��ن بال ّنحا�س وم��ون��وﭼرام��ي  .GAم��ب��ا���ش��ر ًة حتته،
احل��زام الأ�سود العري�ض الذي يذ ّكرنا باملنا�سبات اخلا�صة للتوك�سيدو.
م����ت����و ّف����ر يف ����ش���ب���ك���ات ال�������ف�������ارم������ :س�����وﭙر ف����������ارم ،ه��م�����ش��ب�ير
ل���ت�������س���رخ���ان� ،أﭙري���������ل ويف ن����ق����اط ب���ي���ع ال���ع���ط���ور امل���خ���ت���ارة.

شفاعمرو أو ًال

بودي ان اذكر بع�ض االخوان ان م�سرية �شفاعمرو على
مر الزمان كانت وما زالت و�ستبقى حتمل عناوين مميزة
اهمها حفظ كرامة االن�سان ال�شفاعمري ،الت�آخي ،االحرتام
املتبادل ،املحبة والت�سامح ،وهذه �أمور مركزية مل نتنازل
عنها مهما كلف الأمر من ت�ضحيات.
من هذا املنطلق اريد ان او�ضح لبع�ض املجموعات التي
تت�ضامن وب�شكل اعمى مع املعار�ضة يف البلدية ،وحتاول
ا�شعال الفتنة يف ال�شارع ال�شفاعمري دون ان تعطي لرئي�س
البلدية فر�صة كي يقوم بواجبه كما يجب ،علما ان وزير
املالية كحلون ووزير اال�سكان جلنت قاما بزيارة معايدة
لرئي�س البلدية "مدججني" مب�شاريع هامة �ستنفذ يف القريب العاجل ان
�شاء اهلل ،من هنا ،علينا جميعا ان نقف يف وجه التطرف غري املربر وجلم
احلاقدين ممن تهمهم املظاهر فقط.
�أعرف عن قرب ،ان بع�ض النا�شطني االجتماعيني ي�سهرون الليايل من
اجل ان تكون �شفاعمرو دائما الأف�ضل ،وه�ؤالء هم مبثابة ال�شعلة التي
حترتق من اجل ان تنري الطريق �أمامنا فلهم كل التقدير والدعم والثناء،
الن �شعارهم� :شفاعمرو �أوال.
نحن ب�إذن اهلل م�ستمرون على نهج م�شايخنا والقادة املحليني .كما ذكر
الكاتب "يهودا فيلخ" يف كتابه":لي�س على طبق من ف�ضة" ،وما نعي�شه
اليوم هو على الطريق الذي ر�سمه لنا الأجداد وال جمال للمراهنة على
م�صري طائفة بحجة حرية التعبري والكلمة.
املقال الذي ن�شر الأ�سبوع املا�ضي حتت عنوان�" :سامي حجلة "....من

بقلم :شفيق خنيفس
وحي خيال الكاتب مهدي �سعد ،والذي لي�س له عالقة
بالواقع كما ذكر ،خلقت بلبلة نحن يف غنى عنها ،فلماذا
هذا اللعب مب�شاعر النا�س خا�صة يف ظل عدم اال�ستقرار
والتوتر؟
الكل ي��رى ،وب "العني املجردة" ،ان العمل البلدي
مل يت�أثر قيد �أمنلة ب�سبب حل االئتالف وعبث بع�ض
�أع�ضاء املعار�ضة ،ال بل �أكرث من ذلك ،فهنالك ارتياح
كبري لدى املواطنني ال�شفاعمريني وبخا�صة يف االحياء
الدرزية من العمل البلدي بعد خطوة رئي�س البلدية
اجلريئة.
ما من �شك �أن كافة ال�صالحيات انتقلت الآن اىل وكيل رئي�س البلدية فرج
خنيف�س وننتظر بفارغ ال�صرب �إجناز امل�شاريع التي وعدنا بها و�سرنى،
من جهتي� ،س�أقوم بدعم كل من يعمل مل�صلحة �شفاعمرو والنهو�ض بها اىل
م�صاف املدن الراقية.
لقد �آن الأوان ،كي نفكر مب�صلحة �شبابنا ب�شكل ج��دي ،وباملنا�سبة
اطمئن ه�ؤالء اال�شخا�ص من يدعون ب�أنهم كانوا من وراء زيارة كحلون
اىل �شفاعمرو هم م�ستمرون �أن ذلك من وحي اخليال �أي�ضاً ،فقد قام قبل
ا�سبوع رئي�س البلدية بزيارة اىل مكتب وزير اال�سكان وعاد مب�شاريع
عديدة �سرنى تنفيذها على �أر�ض الواقع قريباً .لذا ،اطالب املجتمع بعدم
اعطاء فر�صة له�ؤالء املحر�ضني بالت�أثري على جمريات الأمور يف املجتمع،
مع ثقتي و�إمياين بقدرة جمتمعنا على التمييز بني الغث وال�سمني.

اتهام نصراوي وشفاعمري بمحاولة
االنضمام لداعش
قدمت النيابة العامة لواء ال�شمال اىل املحكمة املركزية يف النا�صرة �أم�س
اخلمي�س الئحة اتهام بحق حممود عبد الفتاح ( 24عاما) من النا�صرة
بتهمة ارتكاب خمالفات االت�صال بعميل �أجنبي وت�أييد تنظيم ارهابي
 ,كما وقدمت النيابة العامة بحق ال�شاب �أ�شرف ربيعي ( 35عاما) من
�شفاعمرو الئحة اتهام  ,ون�سبت له تهمة ارتكاب خمالفات �سالح  ,وت�أييد
تنظيم ارهابي.
وي�ستدل من الئحة االتهام  ,انه يف العام  2014وحتى يوم اعتقال ال�شاب
حممود عبد الفتاح من النا�صرة يف �شهر حزيران � , 2016أيد حممود عبد
الفتاح تنظيم داع�ش االرهابي واعتاد االبحار يف االنرتنت يف مواقع تتعلق
بتنظيم داع�ش وم�شاهدة فيديوهات ت�ؤيد تنظيم داع�ش  ,واحلديث مع
ا�صدقاء له حول ت�أييد داع�ش وامكانية ال�سفر والتجند يف �صفوف التنظيم
يف االرا�ضي ال�سورية.
ويوم  16.04.16ات�صل عبد الفتاح عرب الفي�سبوك  ,بال�شاب ربيع وهو
من �سكان النا�صرة �سابقا وكان �سافر يف العام  2014وجتند يف �صفوف
داع�ش  ,ودار بينهما حديث اليام  ,بعدها ار�سل ال�شاب ربيع رقم هاتف
ملحمود عبد الفتاح وطلب منه اال�ستمرار يف احلديث عرب برنامج الوت�س
�أب.
كما وانه يف العام  , 2015تعرف املتهم عرب الفي�سبوك ب�شخ�ص �أخر عرف

عن نف�سه با�سم حممد عبداهلل من القد�س  ,واتفاقا ان يلتقيا يف امل�سجد
االق�صى يف القد�س  ,وبعد ان التقيا ا�ستمرا على توا�صل عرب الفي�سبوك
 ,وبعدها بفرتة قال عبداهلل ملحمود عبد الفتاح انه ت�سلل من ا�سرائيل اىل
�سوريا وجتند يف �صفوف داع�ش �سوريا  ,واو�ضح له انه حمارب وظيفته
حيازة �أحزمة نا�سفة وبامكانه ت�شغيلها اذا طلبوا منه .
ويت�ضح اي�ضا ان��ه خ�لال املرا�سالت بني الطرفني  ,حثه عبداهلل على
االلتحاق بتنظيم داع�ش يف �سوريا  ,لكن عبد الفتاح اخربه انه على و�شك
الزواج  ,واقرتح عليه ان ي�سافر مع زوجته لق�ضاء �شهر ع�سل يف تركيا
ومن هناك يدخل اىل �سوريا.
عبداهلل وافق  ,وار�شده اىل االت�صال به لدى و�صوله ا�سطنبول  ,حتى
يتدبر امره وي�ضمن له عرب ن�شطاء التنظيم ويدخالهما اىل مدينة الرقة
يف �سوريا.
وي�ستدل من الئحة االتهام التي قدمت بحق ال�شاب �أ�شرف اربيعي من
�شفاعمرو  ,انه كان بحوزته يف بيته م�سد�س وذخرية  ,وق�سم من الذخرية
 ,وق�سم من الذخرية باع وحولها الخرين ا�ضافة اىل امل�سد�س  ,وكان ي�ؤيد
تنظيم داع�ش  ,وكان يقوم بار�سال �صور و�شعارات خا�صة بالتنظيم اىل
اخرين  ,وكان يخطط لاللتحاق بتنظيم داع�ش يف �سوريا.

أجواء أحتفالية مميّزة يف كنيونات
عزرائيلي بمناسبة عيد الفطر
متيزت �أجواء عيد الفطر يف كنيون عزرائيلي
بالفرح والبهجة ،ال�سّ رور واملتعة التي
غمرت قلوب املحتفلني بالعيد .فمنذ بداية
�أ�سبوع العيد �إنطلقت الن�شاطات والفعاليات،
الأل��ع��اب ومهرجانات احل��م�لات اخلا�صة
بالعيد .وقبل العيد قام كنيون عزرائيلي
بتوزيع كوﭘـونات حلمالت خا�صة وح�صرية
للمحتفلني بالعيد ،حيث جت ّندت كل ال�شبكات
واحلوانيت يف كنيونات عزرائيلي حلملة
الإمتيازات والتخفي�ضات التي ا�ستمتع بها
الزبائن وامل�ستهلكون من خ�لال جمموعة
وا�سعة من احلمالت والأ�سعار املريحة.
وقد �أفتتح �أ�سبوع العيد بفعّاليات ون�شاطات
و�إحتفاالت خا�صة بالأطفال،حيث قامت
بع�ض ال�شخ�صيات املحبوبة عند الأطفال
بزيارة الكنيونات ور�سموا الب�سمة على
وجوه الأطفال والكبار على ح ّد �سواء ،وقد قام الأطفال بالتقاط
ال�صور مع هذه ال�شخ�صيات،مما حوّل الفعالية �إىل متعة كبرية
جلميع �أفراد العائلة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت كنيونات عزرائيلي بتوزيع احللويات على
كل الزوار واملحتفلني بالعيد ،ومت ّنوا �أن يحمل العيد معه اخلريات

وال�سعادة والفرح.
اجلدير بالذكر �أنه طيلة فرتة اال�ستعدادات للعيد �شهدت كنيونات
عزرائيلي حركة ن�شطة جدًا حيث زارها الآالف يوميًا.
بدورها �أعربت �إدارة الكنيون عن �شكرها لكل من ّ
ف�ضل ق�ضاء الوقت
املمتع والرتفيه يف كنيونات عزرائيلي ،وت�أمل �أن تلتقي بهم يف ال�سنة
القادمة.
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ب����دّي����ش اك������ون ك��دي��ش
د .ح��������امت ع����ي����د خ������وري
�إب����ان ف�ت�رة ع��م��ل��ي يف �إدارة ب��ل��دي��ة ح��ي��ف��ا ،يف
ت�سعينات القرن املا�ضي ومطلع احل��ايل ،ب� ُ
�ادرت
منح تعليمية لدعم الطالب
اىل �إق��ام��ة �صندوق ٍ
ال��ع��رب احل��ي��ف��اوي�ين امل��ن�����ض��وي��ن حت��ت عنوان
ُ
اردت
"جديرون علميا وم�ستحقون ماديا".
لهذا ال�صندوق ان يُرفد مب�صدرين ا�سا�سيني:
ت�برع من خيرّ ين ع��رب من حيفا و�/أو يعملون
ٍ
ٍّ
مماثل م�ضمون من بلدية حيفا.
يل
�ا
�
م
�م
�
ودع
ٍ
فيهاٍ ،
ُ
توجهت �شخ�صيا اىل الع�شرات من معاريف الذين
ُ
كنت اعلم جيدا ان امكاناتهم املادية ت�سمح لهم
ت�صريحات م�ضمخة
بالتربع وكنت ا�سمع منهم
ٍ
بالغرية على جمتمعنا والرغبة يف دعمه ،مما جعلني
اتو�سّ م بهم خريا ،وبالتايل �شجعني على دعوتهم
للتربع لل�صندوق املن�شود .فمنهم من طلب ان يفكر
يف االمر ويبدو يل انه ما زال غارقا يف التفكري حتى
يومنا هذا ،ومنهم من رف�ض طلبي قائال يل" :عندما
ُ
تعلمت ان��ا يف اجلامعة مل اج��د من ي�ساعدين"!!،
ُ
ومنهم من ادّع��ى فقرا يدح�ضه الواق ُع امللمو�س
وك�أن ه�ؤالء مل ي�سمعوا مقولة ِ"م ْن ِنع َِم ا ِهلل عليكم
النا�س اليكم" .اما الآخ��رون ،وهم الغالبية
حاج ُة ِ
حل�سن احل��ظ ،فلقد جتاوبوا مع طلبي �شاكرين
ُ
إ�ستوحيت منهم مقاال
�إ ّي��اي على ثقتي بهم ،كما �
ن�شر ُته �آن��ذاك يف "جملة الكلمة" بعنوان "النا�س
الفقرات التالية:
اجنا�س" ،ت�ضمّن فيما ت�ض ّم َن ُه،
ِ
أنا�س كو ْتهم نا ُر احلاجة اثناء درا�ستهم
"هناك � ٌ
اجل��ام��ع��ي��ة ،ف��ح��رق��ت م�����ش��اع� َره��م ن��ح��و النا�س.
وهناك �أنا�س �آخ��رون جعلوا من تلك النار التي
َ
وت�شجيع
ينبوع دف ٍء
كوتهم �إب���ان درا�ستهم،
ٍ
ودع��م لطالبنا اجلامعيني حا�ضرا وم�ستقبال".
أنا�س متعلمون ينزوون يف برجهم العاجي،
"هناك � ٌ
وهناك متعلمون �آخ��رون يجعلون من علو برجهم
مطال لر�صد معاناة النا�س كمنطلق للتفاعل معهم".
"هناك �أن��ا�� ٌ�س كالمُهم ينق�صه العم ُل املميز،
وه���ن���اك ان���ا�� ٌ��س ع��م � ُل��ه��م مم��� َّي��� ٌز دومن����ا كالم".
لهذه الكوكبة اخليرّ ة التي انتظمت يف هيئ ٍة � ُ
أطلقت
عليها ا�سم "رابطة اال�صدقاء العرب" ،يعود كل
الف�ضل يف جن��اح �صندوق املنح التعليمية ويف
نواح ان�سانية ه ّزت م�شاعري .لقد جنح
�إنك�شايف على ٍ
ُ
�صندوق املنح التعليمية ان يقدم خالل ع�شر
فعال
�سنوات متتالية ( )1994-2003نحو الف منحة
تعليمية لطالب عرب حيفاويني م�ستحقني(ح�سب
معايري علمية وم��ادي��ة حددتها الرابطة) بقيم ٍة
�إجمالية مقدارها نحو مليوين �شيكل� ،أي مبعدل
(100مائة) منحة �سنويا معد ُل قيمة ك ٍّل منها
هو (2000الفا) �شيكل .كما قدم هذا ال�صندوق
اربعني الف �ساعة عمل تطوعية يف خدمة املجتمع
العربي احليفاوي ،ذل��ك الن كل من ف��از مبنحة
تعليمية التزم بتقدمي اربعني �ساعة عمل تطوعية
با�شراف ومتابعة دائ��رة التطوع يف بلدية حيفا.
اما بالن�سبة النك�شايف على النواحي االن�سانية ،فلع َّل
ق�صتني :ق�صة اال�ستاذ عيد
هذا يت�ضح من خالل ّ
وق�صة رجل االعمال ناجي (ا�سم م�ستعار) .اال�ستاذ
عيد هو �صديقي املرحوم اال�ستاذ عيد �سويطات ابو
نايف الذي كان قد توجه ا ّيل بعد ان فقدَ ،وفقدْنا معه،
اب َنه البكر نايف رحمه اهلل ،يف حادث طرق مروع،
قائال يل" :فتحْ نا يف حينه ،زوجتي وان��ا ،م�شروع

��ي���ر
ت�������وف� ٍ
ل����درا�����س����ة
ن��������اي��������ف
ا جلا معية .
جتمّع حتى
االن يف هذا
امل�������ش���روع
مبل ٌغ معني
ّ
من املال" .توقف اب��و نايف عن احلديث برهة،
بارات كادت تخن ُقها
ثم ما لبث ان تابع كالمَه ِبع ٍ
الع ُ
َربات ،قائال�" :أمّا االن وقد راح نايف ،فبودنا
ان ال نت�صرف بهذا املبلغ المورنا اخلا�صة� ،إمنا
ُ
اقرتحت
ان ن�صرفه يف م�شروع يخ ّل ُد ذكرى نايف".
عليه ان ين�ض َّم اىل "رابطة اال�صدقاء العرب"،
فا�صبحَ اح َد اع�ضائها البارزين املتربعني ل�صندوق
املنح التعليمية دومن��ا �شروط م�سبقة .الرابطة
من جهتها ،حر�صت مببادرتها ،ان تكون احدى
املنح ال�سنوية على ا�سم املرحوم نايف �سويطات.
�أما بالن�سبة للق�صة الثانية �أي ق�صة رجل االعمال
ناجي ،فال بد من التنويه اوال� ،أن ناجي كان من
اوائل املنت�سبني للرابطة ومن اكرثهم غرية عليها
ُ
فوجئت
وحر�صا على ر�سالتها ودعما مل�شروعها.
يوما باحد ا�صدقائه املقربني يف�شي يل �سرا ب�أنَّ
ناجي مي ُّر يف ازمة �إقت�صادية حادة نتيجة المور
خارجة عن �إرادت���ه .ح��اول� ُ�ت ان ارف��ع عن كاهل
ُ
ف�سارعت اىل لقياه
ناجي م�س�ؤولية التربع للرابطة،
بذريعة معينةُ .
قلت له يف معر�ض حديثنا انه قد
"ك ّفى وو ّفى" وال حرج عليه �إن توقف عن التربع.
ف ِه َم ناجي ق�صدي ،فانتف�ض قائال يل "ان التربع
ينع�ش ان�سانيتي وير�ضيني عن نف�سي ويذ ُّكرين
دائما بباقة ال��ورد يف حكاية املكاري" .مل ميهلني
ناجي لأ�ساله عن هذه احلكاية ،فتطوع لريويها يل:
يُروى ان يعقوب ابو املجيد ،كان يُ�ست�أجَ ر قبل عهد
ال�سيارات يف بالدنا ،لينقل على ظهر كدي�شه (اي
مكان
ح�صانه غري اال�صيل) الب�ضائ َع واالمتع َة من ٍ
اىل �آخر يف منطقة اجلليل ب�صورة عامة وبني مدينتي
عكا و�صفد ب�صورة خا�صة ،فاكت�سبَ لقبَ املكاري
الذي ّ
غطى على ا�سمه احلقيقي وا�صبح معروفا به.
ذات م�ساء و�صل املكاري اىل خان العمدان يف عكا بعد
�سفرة طويلة من اعايل اجلليل .كان منهكا وجائعا.
اراد ان ي�شرتي طعاما له وعلفا حل�صانه الكدي�ش،
لكنه مل يجد يف جرابه �سوى ثالثني متليكا(عملة
تركية نحا�سية) .ذهب اىل ال�سوق فا�شرتى طعاما
بع�شرة متاليك وعلفا حل�صانه بع�شرة متاليك
اخرى� .أمّا بالع�شرة االخرية من ر�صيده ،ق ّرر ان
ي�شرتي باقة ورد لي�ضعَها امامه اثناء تناوله طعام
الع�شاء ....هذا امل�شهد �أ�ضح َك ك َّل من كان حوله من
نزالء اخلان ،ورمبا اثار ا�ستهزاءهم� ،أو يف اح�سن
احلاالت �شفق َتهم .وعندما �س�أله احدُهم ،كيف يتناغم
هذا مع ذاك؟ اجاب املكاري بعفوية م�شبعة بحكمة
من تتلمذ يف جامعة احلياة� ،أنه عندما قارن بني نف�سه
وبني ح�صانه الكدي�ش باحثا عما مييزه ك�إن�سان ،ال
حي ي�أك ُل وي�شرب وي�شتغل
�سيما ان كليهما كائ ٌن ٌّ
ويعرق ويتوالد ويتكاثر ،ق ّرر ان ي�شرتي باقة الورد
ل ُي ِربز كو َنه �إن�سانا �أو ،على االقل ،لي ُِنع�ش �إن�ساني َته،
وك�أنه اراد ان يقول لنا جميعا "بدّي�ش اكون كدي�ش".

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

ب���ي���ج���روت ك��ح��ل��ون

نك ّن كل التقدير واالح�ت�رام ،ونثمن عاليًا �أبناء
الطائفة الدرزية و�إخال�صها ،ونفتخر بالعالقات
احلميمة التي تربطنا منذ قيام الدولة وعلينا تقدمي
الدّعم الفعلي ولي�س اطالق الت�صريحات والوعود.
ه��ذا م��ا ق��ال��ه وزي���ر امل��ال��ي��ة �أث��ن��اء زي��ارت��ه على
ر�أ�س الوفد �ض ّم وزير الإ�سكان و�أغلبية �أع�ضاء
ال��ك��ن��ي�����س��ت وك���ب���ار امل��وظ��ف�ين يف ح���زب كلنا.
�أثناء زيارته كل من �شفا عمرو  ،يانوح  ,جث،
البقيعة وحرفي�ش ،حيث قوبل بحفاوة ترحاب
من ِقبل ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س وعدد من الأهايل
وال�شخ�صيات  ،حيث �أكد تفهمه للمتطلبات و�أو�ضاع
هذه القرى ال�صعبة و�ضرورة �إيجاد امليزانيات
وتقدمي الدعم لعدد من امل�شاريع التي ُطرحت .
ا�ستهل الوفد زي��ارت��ه ملدينة �شفا عمرو ،حيث
حل �ضيفنا على بيت الطائفة الدرزية  ،وكان يف
�إ�ستقباله م�شايخ ووجهاء املدينة يتقدّمهم �إمام

ال��ط��ائ��ف��ة ال��درزي��ة
ال�شيخ يو�سف ابو
عبيد ،ال��ذي بدوره
����ش���ك���ره وال���وف���د
ع��ل��ى ه���ذه ال���زي���ارة امل��م��ي��زة وط��ال��ب��ه بحل
م�شكلة الق�سائم للجنود امل�سرحني ودع��م
بع�ض امل�شاريع ويف مقدمتها تغطية نفقات
موقف لبيت الطائفة ال��درزي��ة بتكلفة 2.5
مليون �شيكل ،حيث مت تلبية ه��ذا الطلب.
وذل��ك بعك�س ما ن�شرته اح��دى مواقع التوا�صل
ال��ت��ي ن�����ش��رت م��ع��ط��ي��ات غ�ير دق��ي��ق��ة ،وتفتقر
وللأ�سف للم�صداقية واملهنية ال�صحفية حول
الزيارة ونتائجها التي القت الر�ضا واالرتياح .
وق��ام ال��وزي��ر وال��وف��د بعد ذل��ك ب��زي��ارة معايدة
لرئي�س بلدية �شفا عمرو ال�سّ يد امني عنبتاوي يف
بيته � ،أكد خاللها �أن �شفا عمرو �ستحظى بالدعم
لإقامة عدد من امل�شاريع احليوية ومن �ضمنها بناء
مئات الوحدات ال�سكنية اجلديدة ،بالإ�ضافة اىل
ر�صد  50مليون �شيكل للمدار�س الأهلية التابعة
للطائفة امل�سيحية .من جهته ثمن رئي�س البلدية
عاليا هذه الزيارة ونوايا الوزير وتفهمه للأو�ضاع.
ثم تطرق اىل مكانة �شفا عمرو عرب التاريخ ،و�أ�شاد
بالعالقات الأخوية ال�سائدة بني الأ�سرة ال�شفا
عمرية الواحدة املبنية على االح�ترام املتبادل.

َف�����رم�����ل�����وا ش���ه���وات���ك���م
ب���������ق���������ل���������م :زه�����������ي�����������ر دع�������ي�������م

تناقلت املواقع االلكرتونيّة و�شبكات التوا�صل
االج��ت��م��اع� ّ�ي خ�بر االع��ت��داء ال����ّ�س��اف��ر على زوج
وزوجته من عرب الداخل يف و�سط مدينة نابل�س
الفل�سطينيّة ،م��ن قبل �شباب ُك�ُث�ررُ بحجّ ة ا ّن
امل��ر�أة تلب�س تنورة ق�صرية بع�ض ال�شيء !!!
ت���ن���ورة  ....ن��ع��م ت���ن���ورة ..ف�����امل�����ر�أة "
املُجرمة" تلب�س ت���ن���ورة ،ف��ل��م ُي��ع��ج��ب هذا
الأم���ر اول��ئ��ك "الب�شر" فهمّوا ب��ل اع��ت��دوا على
زوجها وعليها دف��ا ًع��ا عن َّ
ال�ش َرف وع��ن اهلل !!!
ون�سي ه ��ؤالء القوم �أ ّن َّ
ال�شرف غري منوط اب ًدا
باللبا�س ونوعه وق�صره وطوله  ،فهناك من تفعل
ّ
تتغطى حتى اخم�ص القدمني.
الفح�شاء وه��ي
ث ّم ان هذا االمر هو حريّة �شخ�صيّة – رغم انني
اميل اىل اللبا�س املقبول واملعقول – فلتلب�س املر�أة
ما ت�شاء �شريطة ان حتافظ على ال��ذوق العا ّم ،
فهي �أو اًّل و�أخ�يرًا لها ر�أيها وحريّتها ولها زوجها
الذي يوافقها الر�أي والذوق  ،و�أنت �أخي الأن�سان
�أ ًّي��ا ُك ْن َت مب��ق� َ
�دورك ان تنظر وتمُ ِّتع ناظر ْي َك!!!
َ
ومبقدورك � ً
َّ
َّ
أي�ضا ان تغ�ض الط ْرف مثلي ومت ّر وك�أن
ً
�شيئا مل يكن ،ويف ك ّل احلاالت عليك فرملة �شهواتك
وكبتها  ،و ُهنا يظهر اميانك وعفافك وان�ضباطك
وخمافة اهلل يف داخلك والقدرة على ك�سر جموح
ال�شيطان ال��ذي يتج ّلى بعربدة ال�شهوات فينا.

غ���ري���ب �أم����رن����ا نحن
ال�شرقيني  ،فاملر�أة مُذنبة
يف ك ّل االح��وال  ،فلبا�سها
الق�صري نو ًعا هيَّجَ غرائز
الرجل فريوح " امل�سكني"
ي��ت��ح � ّر���ش ب��ه��ا ،ون���روح
ّ
نحن جند له التربيرات �..إنها هي  ،فقد اظهرت
هذه �أل....بع�ض مفاتنها  ،ا ّنها ال�سبب واملُ�سبّب .
�أترى ان الأمر �صحيح ؟ �أم ا ّن عقليتنا ّ
ال�ضاجّ ة
ً
اجلن�سي ه��ي ال�سبب ؟ فلماذا اذا ال
ب��اجل��وع
ّ
الغربي والن�ساء هناك بال�شورطات؟ ..ث ّم
يفعلها
ّ
ان ك��ان االم��ر كذلك فلماذا تتبو�أ م�صر ودولنا
اجلن�سي
العربية ق�صب ال�سَّ بق يف دنيا التح ّر�ش
ّ
يف ال��ع��امل  ،واللبا�س هناك على م��ا ه��و عليه؟!
ان اخللل لي�س ب��امل��ر�أة بل يف عقليتنا املري�ضة
وان��ف�لات��ن��ا ون��ظ��رت��ن��ا ال���دّون��� ّي���ة اىل امل�����ر�أة.
ويبقىال�س�ؤالهو :مااحلاجةاذنوبعدهذاالعملان
نت�سوّق من هناك و "حُ �سن اال�ستقبال " هذا يتكرر " ؟
وما احلاجة اىل تبذير � 200شاقل ثمن الوقود
لنعود بب�ضاعة ق��د ن�شرتي اف�ضل منها هنا
م��ن ال��داخ��ل  ،واك�ث�ر �ضمانة وبنف�س ال�سعر
وب����أك�ث�ر ك���رام���ة وال ت���ن���ورة وال ي��ح��زن��ون ؟
ق����د اك�������ون خم���ط� ً��ئ���ا ..ف�������اع�������ذروين !!!!

مقاالت

15.07.2016

"ب� �اب ال �ح �ارة" أض� �اعَ امل�ف�ت�اح ال �دّرام��ي
ب����ق����ل����م :م�����������ارون س�����ام�����ي ع�������� ّزام

هناك عادة باتت مزمنة يف الدراما العربية عام ًّة ،وهي
تكملة كتابة بقيّة حلقات امل�سل�سل خالل ت�صويره� ،أو جتد
ذلك املمثل ً
مرتبطا بت�صوير �أكرث من عمل درامي ،كي تتم ّكن
�إحدى �أعماله من دخول قائمة امل�سل�سالت التي �س ُتعر�ض
على القنوات الف�ضائيّة يف رم�ضان ،وك�أن م�سل�سله �سيح�صل
على جائزة "�إميي" الأمريكيّة ال�شهرية!! وما يَدفع �إىل
ال�صراع الإنتاجي املو�سمي بني ّ
ال�شركات ،هو
حدوث هذا ّ
اللهاث ال ّتجاري وال�سّ عي املادي اللذان يطغيان على �أي
عمل ،وهذا ما يح�صل �سنويًّا مع �سل�سلة "باب احلارة"
ّ
ال�شهرية ،وح�صل هذا العام مع عر�ض اجلزء ال ّثامن منها.
�أنا ال �أريد التع ّر�ض للأخطاء الإنتاجية التي ح�صلت يف
امل�سل�سل ،وقد تناولتها مواقع التوا�صل ب�سخرية الذعة،
وع ّقب عليها بع�ض املخت�صني يف �صناعة الدراما ،فهذه
الأخطاء الفادحة مل تردع �شركة الإنتاج عن اال�ستمرار
ب�إنتاج م�سل�سل "باب احلارة" ،بهدف احلفاظ على
" ُقد�سيّة" ال ّربح امل��ادي!! ومبعنى �آخر حتوّلت هذه
ال�سل�سلة الدراميّة القيّمة �إىل قالدة ذهبيّة ثمينة ج ًدّا،
ُتع ّلقها جمموعة �إم بي �سي ،ال ّراعية التمويليّة للم�سل�سل
العجل ال ّذهبي ،ل ُتبهر امل�شاهدين ب�إنتاجها
على ع ُنق هذا ِ
ّ
ال�ضخم ،ف ُتقيم م��ن ح��ول��ه �سنويًّا طقو�سً ا �إعالنيّة
ترويجيّة قبل حلول �شهر رم�ضان بفرتة وجيزة!!
املم ّثل ال�سوري املعروف "�أمين ِر�ضا" الذي �شارك يف �أحد
�أجزاء هذه ال�سل�سلة ،قال م� ّؤخرًا �أن �سبب م�شاركته يف
باب احلارة ،كي يحظى بغطاء �أكرب من ّ
ال�شهرة ،يعني
مل ي ُِ�ضف لتاريخه الفني ً
�شيئا" .باب احلارة"� ،أ�صبح
مزارًا ترفيهيًّا ،ي�ؤ ّم �إليه جنوم كبار ،مل ن�سمع عنهم من
َقبل ،كالف ّنان َمعَن عبد احلق الذي ِلعب يف اجلز�أين الأول
وال ّثاين دور �صطيف الأعمى ،وكانت بدايته كمم ّثل جاد
يف امل�سل�سل الكوميدي "بطل من هذا ال ّزمان" ،مع ال ّنجم
أي�صا الفنان فايز قزق،
الكبري �أمين زيدان ،يف عام ُ � ،2003
ولعب دور م�أمون بيك يف اجلز�أين ال ّرابع واخلام�س...
ِ
امل�سرحي الكبري زيناتي ُقد�سيّة فل�سطيني الأ�صل ،وقد
�أدّى دور ِفكري العميل الفرن�سي ،الذي تن ّكر بلبا�س �شيخ
جامع ،وكان �أحد املُ ِف�سدين الدّينيني يف اجلزء ال ّثامن.
لقد ت�ألق ه�ؤالء ال ّنجوم ب�أدائهم املميّز ،وبعد �أن ُف ِتح لهُم
"باب احلارة" ،انتقلوا من ّ
ال�شهرة الداخليّة يف �سوريّا،
�إىل ّ
ال�شهرة الأو�سع على نطاق العامل العربي ...وفهمنا
�أن "باب احلارة" غ� َدا م َ
ُنط َل ًقا ّ
لل�شهرة التلفزيونيّة.
م�ؤ ّلفو امل�سل�سل وال�شركة املنتجة يتالعبون ب�أحداث
الأجزاء وب�شخ�صيّاته كما يحلو لهُم ،كحجارة ّ
ال�شطرجن،
يحيون ه��ذا املمثل ويمُ ��ي��ت��ون �آخ���رُ ،ي��ب �دّل��ون مم ّثلة
ويُدخلون �أخ��رى .هكذا خ�ضع "باب احلارة" للأهواء
التجارية لل�شركة املنتجةِ ،زد على ذلك رف�ض ال ّرقابة
ال�سّ وريّة على امل�ص ّنفات الفنيّة� ،سيناريو اجلزء الثامن
من باب احل��ارة ،فطالبت ب�إجراء تعديل جذري عليه.
ال�شركة املنتجة للم�سل�سل مل تعُد تتعامل مع العمل كقيمة
فنيّة ،من �أجل َ
الفوز بك�أ�س جماهرييّة العمل ،هكذا تجَ ُ ر
حب ا�ستطالع اجلمهور ،لأجزا ٍء و�أجزا ٍء بحبال دراميّة
باليةّ ،
تتقطع يف منت�صف امل�سل�سل �أو مع نهاية كل
جزء ،فر�أينا �أن بقيّة الأجزاء التي �أُن ِتجَ ت لغاية اجلزء
الثامن ،مل تعتمد �إىل حد كبري على الأحداث ال�سّ ابقة ،بل
ابتدعت � ً
أحداثا جديدة ،ويف اجلزء ال ّثامن �أدخلت ال�شركة
العن�صر الدّيني ،كي ترمُز من خالله �إىل ما يحدث اليوم

يف �سوريّا ،على �سبيل املثال،
ّ
ال�شيخ �سَ معو الذي �أدّى دوره
الفنان فادي ّ
ال�شامي ،يدعو �أهل
ّ
احل��ارة �إىل التوبة وال ّتخلف،
وال��� ّ��ص�لاة يوميًّا يف اجلامع،
كما د َع���ا �إىل الفتنة الدّينيّة
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ه��و يُعترب
يف ذلك احلني ً
داع�شا ولك ّنه بدائ ّي الأدوات والتفكري.
يف �إحدى حلقات اجلزء ال ّثامن من "باب احلارة" ،حدث
حدث تاريخي ...وذلك عندما قال ع�صام الذي ِلعب
خط�أ يف ٍ
دوره الفنان ميالد يو�سف� ،أنه �شاهد فيلم كينج كوجن
ّ
ال�شهري ،هذا الفيلم �أُن ِتجت ن�سخته الأوىل عام ،1933
وما ذكره ع�صام �صحيحً ا� ،إنمّ ا يف تلك الفرتة التاريخيّة،
كانت ال�سينما ال�سوريّة يف بداية مراحل تطورها الإنتاجي،
ودور العر�ض يف ذل��ك احل�ين ،كانت تعر�ض �إنتاجات
ال�شركات املحليّة فقط ،ه��ذا اخلط�أ دليل ع��دم انتباه
م�ؤ ّلف العمل �سليمان عبد العزيز ،النهماكه ب�إنهاء كتابة
ال�سيناريو خالل فرتة ق�صرية ،نتيجة �ضغوطات �إنتاجيّة.
دليل �آخر على ت�سريع كتابة احل��وار ،عندما َذ َك� َر مُدير
املخفر �أبو جو َدت ،الذي �أدى دوره القدير زهري رم�ضان،
�أمام النم�س ،وهو م�صطفى اخلاين� ،أن �أبو حامت مات! هذا
� ً
أي�ضا �صحيح ،لكن �أبو حامت الذي �أدّى دوره وفيق ال ّزعيم،
مات ج�س ًدا ،ولكن ال�شخ�صية ما زالت حيّة دراميًّا ...خالل
عمليّة الت�صويت لالنتخابات الربملانيّة ،قال �أبو جودت
املرت�شي لل ّنم�س� ،أنه م�ستعد �أن يزوّر له النتائج ،لكن ً
الحقا
وجدناه ي ّتهمه بتزوير االنتخابات ،فزجّ ه يف ال�سّ جن!!! لك ّنه
�أخرجه بعد ذلك ،كي يبقى ال ّنم�س �أحد �أهم ركائز العمل.
�إن غياب �شخ�صية �أبو م��رزوق ،لأ�سباب �صحيّة ،دفع
باملنتج �إىل حذفها ،وبالنتيجة اختفت معها ب َ
َ�سطة
اخل�ضار والفاكهة العامرة باخلريات ،والتي قال عنها
الكاتب اللبناين الكبري ُ�شكري �أني�س فاخوري� ،إن تكلفتها
توازي �إنتاج م�سل�سل لبناينً � ،إذا ف ِهمنا �أن الب َ
َ�سطة غ َدت
جزءًا من اللعبة الإنتاجية ،لتخفيف العبء املادي عن
ال�شركة ،لتكون الأف�ضليّة الأخ�يرة لل ّربح ال ّتجاري.
العرثات احل��وار ّي��ة املخجلة ،و�ضعت ه��ذه ال�سل�سلة
يف �سل�سلة �صحفية و�إعالميّة طويلة من ردود الفعل
ال�سّ اخرة لن تنتهي ،لأن �شركة الإنتاج جعلت من "باب
احلارة" ،منتوجً ا ت�سويقيًّا مُر ِبحً ا� ،أي تغا�ضت عن
ر�ؤيتها الدراميّة الوا�ضحة ،كعم ٍل متكامل ...بر�أيي
�صالحيّة �أح��داث��ه انتهت منذ الأج���زاء الأوىل ،هكذا
ّ
حتطم ب��اب احل��ارةٍّ ،
ال�صدمات
كن�ص درام� ٍّ��ي ،لكرثة ّ
الق�ضائيّة ،التي دارت يف �أروق���ة الق�ضاء ال�سّ وري.
َن�ش َه ُد اليوم �صرا ًعا �إعالميًّا علنيًّا بني ُ�ص ّناع الدراما
العربية ومالكي الف�ضائيّات العربيّة ،فت�ضطر بع�ض
القنوات العربية ل�شراء �أعمالهم الدرامية ب�أ�سعار
خياليّة ،ويفر�ضون عليها �أن تبَثها يف �ساعات الذروة،
ف��ق��ط ه��ك��ذا ي��وجّ ��ه��ون �أن��ظ��ار امل��واط��ن ال��ع��رب��ي نحو
�إنتاجاتهم ،فهُم يعتربونه �أداة ا�ستهالكيّة ،لي�ضيع
هذا امل�سكني مو�سميًّا يف حارة العامل العربي ال�ضخمة
للدراما ،فان�ضم ف�ضول املواطن �إىل فريق م�سل�سل "باب
احلارة" ،الذي بات �شهبن َدر ال ّتجارة ...كما مل تعُد هذه
ال�سل�سلة ،حتظى بن�سبة م�شاهدة عالية ،لأن مفتاح
متعة امل�شاهدة َ
�ضاع خلف ب��اب امل�صلحة التجاريّة.
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إنما األمم األخالق ...من يفهم هذا؟
االع����ل���ام��������ي أح������م������د ح�������ازم
�أنا �أعتز و�أفتخر بانتمائي العربي وخ�صو�صا
بفل�سطينيتي ،فتاريخنا العربي ،مبا فيه التاريخ
الفل�سطيني ،مليء بالأحداث التي تدعو فع ًال �إىل
االعتزاز بها ،والتاريخ ال يكذب ،لأن��ه مرجع
لكل بني الب�شر عرباً وغري ع��رب .وقد تعلمنا
�أن الرتبية ال�صحيحة ينجم عنها �سلوكيات
الئقة وح�سنة مع الآخرين ومع البيئة التي
يتعاي�ش االن�سان فيها ،لأن ال�سلوكيات هي
بالدرجة الأوىل تربية يف الأ�سا�س ،لكن �سلوكيات
غالبية املواطنني العرب ،والتي نعي�شها كل
ي���وم ،كما الحظتها يف ال�شارع العربي ،هي
ول�ل�أ���س��ف �سلوكيات فو�ضوية �إ�ستهتارية،
ال ت��دع��و اىل االف��ت��خ��ار ب��ل �إىل اال�شمئزاز.
توجد �أمام بيتي حمطة با�ص ،و�أردت الذهاب
ذات يوم �إىل و�سط البلد يف النا�صرة .ويف حمطة
ً
منظرا يثري اال�شمئزاز وال�سخط،
البا�ص ر�أيت
فقد �أق��دم �صاحب �سيارة على رك��ن �سيارته
�أم��ام املحطة ،لدرجة �أن الأ�شخا�ص منتظري
البا�ص ،ال ي�ستطيعون اجللو�س على املقعد
املخ�ص�ص لهم يف املحطة ب�سبب ال�سيارة.
وعرفت من �أحدهم ا�سم �صاحب ال�سيارة ورقم
هاتفه فات�صلت به وقلت له ب�أدب ،ان ما فعله
مناف لكل ال�سلوكيات واخ�تراق �اً للقوانني،
ولي�س من املنطق �إيقاف ال�سيارة بهذا ال�شكل.
كنت �أتوقع من �صاحب ال�سيارة الإعتذار على
فعلته ،لكنه كان يف منتهى الوقاحة وقلة الأدب،
حيث �أجابني� " :أنا بدي �أ�صف �سيارتي وين
ما ب��دي ..وم��ا ح��دا �إل��و عندي �إ�شي" .نعم..
هكذا كان رد �صاحب ال�سيارة� ،ضارباً بعر�ض
احلائط كل معايري الأخالق والت�صرفات الالئقة.
حادثة �أخرى مماثلة ،ع�شتها يف �ساعات ال�صباح
�أمام مبنى الـــ "م�شبري" .فقد ر�أيت �سائقاً �شاباً
يوقف �سيارته يف املكان املخ�ص�ص لبا�صات البلد،
وكنت وقتها �أنتظر البا�ص الذي يقلني �إىل بيتي.
ذهبت �إىل ال�سائق ال�شاب ون�صحته بعدم �إيقاف
�سيارته يف مكانها ،لأن املوظفني الذين يحررون

امل��خ��ال��ف��ات ل��ن يرتكوه
و�ش�أنه ،لأنهم منت�شرون
يف ال�شارعً .
وبدال من �أن
ي�شكرين على ن�صيحتي،
نظر �إيل م�ستغرباً وقال
يل ":ي���ا ع��م��ي ان���ت ما
بتعرف �أنا مني ..اللي بعملو املخالفات بعرفو
ال�سيارة و�صاحبها ..واللي بكتب خمالفة بتنك�سر
�إيدو" .ف�شكرت هذا ال�شاب على املعلومة املهمة
التي �سمعتها منه ،واع��ت��ذرت �أن��ا من ال�شاب
على ع��دم معرفتي به وب�سيارته وبعائلته،
وحل�سن حظي و�صل البا�ص ال��ذي انتظره.
�صورة معاك�سة ومغايرة مت��ام�اً ،ع�شتها يف
النا�صرة العليا .فقد كنت مع �أحد الأ�شخا�ص
لإمتام معاملة يف وزارة الداخلية ،ويف طريق
العودة� ،أكمل ال�شاب �شرب ما تبقى من علبة
ع�صري كانت معه ،وظلت العلبة الفارغة يف يده،
حتى و�صلنا النا�صرة العربية ،ففتح النافذة
ورم��ى العلبة على ال�شارع .ف�س�ألته مل��اذا مل
يفعل ذلك يف النا�صرة العليا ،فقال بكل برودة
�أع�صاب " :ميكن حدا ي�شوفني ...وهاي بهدلة
وفيها خمالفة" .ت�صوروا �أن هذا ال�شاب �أخذ
بعني االعتبار �إمكانية �أن يتعر�ض للمحا�سبة،
وح�سب �ألف ح�ساب للمحيط اليهودي ،ولذلك
ت�����ص��رف خ��وف �اً ول��ي�����س اح�ت�رام���اً للقوانني.
وال�����س��ؤال ال��ذي يطرح نف�سه دائ��م��ا :مل��اذا ال
يت�صرف العرب ــــ �أو بع�ضهم ــــ يف حميطهم،
مثلما ي��ت�����ص��رف��ون يف امل��ن��اط��ق ال��ي��ه��ودي��ة.
وامل��ف��رو���ض منطقياً و�أخ�لاق��ي �اً �أن يحافظوا
�أي�ضا على بيئتهم واح�ت�رام القوانني فيها.
االن�سان يتم تقييمه من خالل �سلوكياته و�أخالقه
وال ميكن �أن يكون املرء حمبوبا بني النا�س �إذا
كانت �أخالقه �سيئة ،فبح�سن اخللق يرتقي املرء
�إىل قلوب النا�س .فلنح�سن �أخالقنا و�سلوكياتنا
�أينما كنا .ولكل الذين ميار�سون �سلوكيات
م��رف��و���ض��ة � ،أق����ول " :ع��ي��ب ...واهلل عيب"

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

األماني تموت يف نفوس الكساىل

�إ ّن تقديرنا ور�ؤيتنا وتوفري معظم طاقاتنا لهذه
الدنيا الفانية بحجم يزيد � ً
أ�ضعافا عن حجمها
احلقيقي ال���ذي ي ��أت��ي على ح�ساب راحتنا،
م�صرينا ،و�إمي��ان��ن��ا؛ لأم���ر مبالغ ف��ي��ه ،رغم
م�شاكلنا وهمومنا اجلمة التي تقف حجر عرثة
�أم��ام �سعادتنا ،طموحاتنا وحتقيق �أحالمنا؛
لأنها يف الواقع واحلقيقة دون ذل��ك .لذا علينا
�أن نكون متفائلني و�أن نتوقع خ�يرًا ،وعلينا
م��لء اجل��ان��ب ال��روح��اين يف حياتنا ،ويف نف�س
ال��وق��ت ،العمل والإجن���از والتعمق وال�تروي،
فالر�ضا ،القناعة ،جتاهل الأح����زان ،م�شاكل
املا�ضي ،التحرر من اخل��وف وم�شاعر الغرية
واحل�سد ،متنحنا طاقة جديدة لن�ستمر حتى
الو�صول �إىل التوازن يف ك ّل جوانب احلياة! فال
تبك على
ت�ش ُك من الأي��ام ،فلي�س لها بديل ،وال ِ
لاً
الدنيا ما دام َاخ��ره��ا الرحيل َاج�ًل�اً �أم عاج .
ا�سمع ،ث ّم ابت�سم ،ث ّم جتاهل! فنقاء القلب لي�س
�صفة �سلبية ،والتغافل لي�س بال�ضرورة غباء،
والت�سامح لي�س ً
�ضعفا ،و�إمنا هي ثقافة وتربية.
مم��ن يرتجمون ح�سن
ك��ذل��ك ال ت��أب��ه للبع�ض ّ

�أخالقك و�أدبك ً
�ضعفا
�أو خ� ً
�وف��ا؛ لأن��ه��م ال
يعرفون امل���ودة ،بل
ت��ع �وّدوا على احلقد
وال��ك��راه��ي��ة ،وعليه
�إليك بع�ض الن�صائح:
•على الإن�����س��ان �أن
يحبّ �أخ��اه الإن�سان
�شريطة �أن ال يجعل من
هذا احلب قي ًدا بل بحرًا ً
متدفقا بني �شواطئ الروح.
•عند موتك �سيفتقدك من كنت ترعاه ب�صدقة
وتوا�سيه بكلمة طيبة ومن كنت تن�صحه �سرًا،
فكن من فئة الذين ي�سبحون يف اتجّ اه ال�سفينة،
ال من ه�ؤالء الذين ي�ضيّعون وقتهم يف انتظارها.
•ع�ش ل����ل����ن����ا�����س ول����ل����خ��ي�ر ���س��ت��ج��د
احل������ي������اة �أك�����ث����ر رح������اب������ة وم����ت����ع����ة.
•ع�ش مع الب�سطاء وال تغامر بقلوب َ
االخرين.
•ال مت����� ِ��ض �إال ب��ط��ري��ق ت���ع���رف �أن�����ه ل��ك.
•كن واب� َ
��������ق �إن���������س����ا ًن����ا ،وال ت��خ��ل��ع
ل��ب��ا���س �إن�����س��ان��يّ��ت��ك ول����و ع��ظ��م ال��ث��م��ن!!
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مل�����اذا ي��ت��ن��ه��د االن���س���ان؟ إيطاليا تدافع عن املعكرونة ..إنها تكافح السمنة !!

ق��ال العلماء �إن الإن�سان ينتهد يف املتو�سط كل
خم�س دق��ائ��ق ،ل��ك��ن م��ا ال�سبب يف ذل���ك؟ وهل
ي�ساعد التنهد يف التخفيف من التوتر؟ العلماء
الأم��ري��ك��ي��ون �أج���اب���وا ع��ن ه���ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت.
وذك��ر الباحثون �إن االن�سان ينتهد  12م��رة يف
ال�ساعة ،وذلك دون �أن يدرك ذلك ،وبح�سب درا�سة
�أمريكية فهذا التنهد العفوي غري الطوعي �ضروري
وحيوي ل�ضمان ا�ستمرار وظائف الرئة ،كما �أن
عملية التنف�س العميق هذه "�ضرورية وحيوية".
ووفقاً للباحثني ،ف�إن تنف�س ال�صعداء يجلب للرئة
�ضعف حجم ال��ه��واء مقارنة بالتنف�س املعتاد،
وه��و �أم��ر ���ض��روري يف حالة ال�ضغط الع�صبي.
ويو�ضح عامل الأع�صاب جاك فيلدمان من جامعة
كاليفورنيا قائ ًال�" :إذا كنت يف حالة انهيار ،تت�أثر
ق��درات الرئة ،ويتداخل الأك�سجني وث��اين �أك�سيد
الكربون" ،وي�ضيف �أن الكمية امل�ضاعفة من الهواء

التي تدخل �إىل الرئة يف حالة التنهد هي احلل الوحيد
لو�صول الهواء �إىل احلوي�صالت الهوائية الداخلية
للرئة .ويو�ضح فيلدمان�" :إذا مل تتنف�س ال�صعداء،
فلن تتمكن ال��رئ��ة م��ع ال��وق��ت م��ن �أن تتنف�س".
�أما بالن�سبة للر�ضع ،في�ساعد التنهد على تنظيم
عملية التنف�س يف الرئة ،بح�سب باحثني يف جملة
"علم النف�س التطبيقي" املتخ�ص�صة .ويقوم الر�ضع
بالتنهد يف املتو�سط بني � 50إىل مائة نف�س عادي،
وهو ما ي�ساعد مركز تنظيم التنف�س يف املخ لديهم
على التعرف على �أن�سب �إيقاع للتنف�س بالن�سبة لهم.
ومن املعروف �أن الإن�سان يتنهد �أكرث عند احلزن �أو
بعد انتهاء م�شكلة ما ،فما التف�سري العلمي لهذا الأمر؟
يرى العامل �أولفريد غويرت �أن التنهد يف هذه احلاالت
يعمل عمل "زر �إعادة الت�شغيل" لنف�سية الإن�سان،
وي�ساعد يف ك�سر التوتر .لذلك فمن يعاين من ال�ضغط،
قد ي�ساعده على التغلب عليه �أن ي�أخذ "نف�ساً عميقاً".

رائحة جسمك تكشف لك سر صحتك

�أكد تقرير ن�شرته جملة "�شبيغل" الأملانية �أن
الروائح التي يفرزها اجل�سم لها دالالت عديدة
ترتبط باحلالة ال�صحية والنف�سية لالن�سان.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر �أن " رائ��ح��ة اجل�����س��م متنح
ال�شخ�ص �شعورا بالألفة م��ع نف�سه و�أي�ضا
الثقة" وف��ق��ا مل��ا ق��ال��ه اخل��ب�ير يف ال��روائ��ح
ه��ان�����س ه��ات م��ن ج��ام��ع��ة ب��وخ��وم الأمل��ان��ي��ة،
وتابع قائال �إن رائحة ج�سم الإن�سان ت�ؤثر
ع��ن وع���ي �أو ع��ن غ�ير وع���ي ع��ل��ى �سلوكه.
وي�شري التقرير �إىل �أن رائحة ج�سم الرجل مثال
تعطي فكرة عن مدى قوة اجلهاز املناعي لديه
وهذا ما قد ي�ؤثر على العملية اجلن�سية� ،إذ �إن
املنظومة احليوية للجهاز املناعي لدى املر�أة
قد تكمل بطبيعتها منظومة الرجل .وه��ذا ما
ي�ساعد على �صد الأم��را���ض ،ح�سب اخلرباء.

كما �أن اجل�سم يفرز رائحة معينة ميكن �شمها
يف حالة اخل��وف ،وه��ذا قد ي�ؤثر ب��دوره على
اجل��و املحيط بال�شخ�ص فـ"يُعدي �أ�شخا�صاً
�آخرين"� ،إذ يف حالة �شم رائحة اخلوف يفرز
الدماغ هرمونات الرتكيز �أو حتى الإجهاد.
و ت�ؤثر رائحة اجل�سد يف مواقف خمتلفة على
حركة الإن�سان� ،إذ يدفع التوتر بع�ض الأ�شخا�ص
�إىل امل�شي �أو حتريك الأ�صابع �أو حك الر�أ�س �أو
مداعبة مالب�سهم مثال وم�سح نظاراتهم مبنديل.
وذكر التقرير �أن عملية تفقد الإن�سان لرائحة
ج�سمه �أمر �صحي للت�أكد من �أن كل �شيء بخري.
ي��ذك��ر �أن ك��ل �شخ�ص يتمتع برائحة معينة
متاما كما ب�صمات الأ�صابع ،وميكن لبع�ض
الأم��را���ض �أن تدخل تغيريات على الروائح
�سواء يف كامل اجل�سم �أو يف بع�ض �أجزاء منه.

ك�شفت درا�سة �إيطالية حديثة� ،أن املعكرونة،
وهي الطبق الأ�شهر يف �إيطاليا ،ال ت�سهم يف �إ�صابة
الأ�شخا�ص بالبدانة كما يعتقد الكثريون ،بل ميكن
�أن ترتبط بانخفا�ض م�ؤ�شر كتلة اجل�سم واخل�صر.
و�أو�ضح الباحثون بق�سم علم الأوب��ئ��ة ،التابع
ملعهد البحر املتو�سط للأمرا�ض الع�صبية يف
�إي��ط��ال��ي��ا ،يف درا�ستهم ال��ت��ي ن�شرت يف دوري��ة
"التغذية ومر�ض ال�سكري"� ،أن تناول املعكرونة
باعتدال قد يقلل احتمالية الإ�صابة بال�سمنة.
ول��ك�����ش��ف ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ت���ن���اول امل��ع��ك��رون��ة
والإ���ص��اب��ة بال�سمنة� ،أج��رى الباحثون م�سحا
���ش��ارك فيه � 23أل��ف �شخ�ص يف �إيطاليا ،التي
ت�شتهر ب ��أك��ل امل��ع��ك��رون��ة ب ��أن��واع��ه��ا ،لر�صد
ال���ع���ادات ال��غ��ذائ��ي��ة وارت��ب��اط��ه��ا ب��ال��ب��دان��ة.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ت��ن��اول امل��ع��ك��رون��ة ،ال
يرتبط بزيادة وزن اجل�سم ،بل على العك�س،

ف ��إن تناولها وفقا الحتياجات اجل�سم ،ميكن
�أن ي�ساهم يف انخفا�ض م�ؤ�شر كتلة اجل�سم،
وخف�ض حميط اخل�����ص��ر ،وحم��ارب��ة ال�سمنة.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن "املعكرونة اكت�سبت
���س��م��ع��ة ���س��ي��ئ��ة خ��ل�ال ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة،
الت��ه��ام��ه��ا ب ��أن��ه��ا تت�سبب يف زي����ادة ال����وزن،
ل��ك��ن درا���س��ت��ن��ا �أث��ب��ت��ت خ��ط ��أ ه���ذا االعتقاد".
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن فرط الوزن
ي�ؤدي �إىل �آثار �صحية وخيمة ،تزيد تدريجيا مع
زي��ادة ال��وزن ،حيث ت�سبب ال�سمنة الأمرا�ض
القلبية وال�سكري ،وبع�ض �أن���واع ال�سرطان
ومنها �سرطان بطانة الرحم ،والثدي والقولون.
وت�شري�آخر�إح�صائياتاملنظمة�إىل�أننحو1.5مليار
من البالغني يعانون من فرط الوزن على م�ستوى
العامل ،كما �أن  3ماليني طفل دون �سن اخلام�سة
كانوا يعانون من ف��رط ال��وزن يف ع��ام .2010

العلماء يتوصلون إىل سر إنجاب الذكور

يف جمتمعاتنا العربية يرتكز اهتمام الأزواج
على �إجناب الذكور ما يجعل الكثريين يبحثون
عن طرق تقليدية �أو علمية حتقق لهم مبتغاهم.
وق��د تو�صلت �أح���دث ال��درا���س��ات التي �أجراها
جمموعة من الباحثني �إىل �أن الن�ساء الالئي تتناولن
الأ�سبريين قبل ممار�سة اجلن�س قد يزداد احتمال
�إجنابهن ذكورا �إذا كان لهن تاريخ مع الإجها�ض.
و�أث��ب��ت��ت الأب���ح���اث ال�����س��ري��ري��ة �أن الأ���س�بري��ن
ي��زي��د م��ن اح��ت��م��ال �إجن����اب ط��ف��ل ذك���ر بن�سبة
ت��ق�ترب م��ن ال��ث��ل��ث ،وت��ق��ول النظرية العلمية
احلديثة �أن ت��ن��اول الأ�سبريين يف وق��ت قريب
من احلمل يجعل الن�ساء الالئي لديهن تاريخ يف
الإجها�ض �أك�ثر عر�ضة لإجن��اب ذك��ر باملقارنة
م���ع ال��ن�����س��اء ال���ل���وات���ي ت��ل��ق�ين ع�لاج��ا ب��دي�لا.

وو�ضع العلماء هذه النظرية قيد االختبار يف درا�سة
�أجريت م�ؤخرا يف املعهد الوطني يوني�س كينيدي
�شرايفر ل�صحة الطفل والتنمية الب�شرية يف الواليات
املتحدة ،فراحوا يتابعون حالة � 1228سيدة لهن
تاريخ يف الإجها�ض ،ب�إعطائهن جرعة منخف�ضة من
الأ�سربين قبل ممار�سة اجلن�س �أو حم�ض الفوليك.
فتو�صلت التجربة �إىل �أن ن�سبة  31%ممن
تناولن الأ�سربين �أجننب �أطفاال ذك��ورا ،مقارنة
بن�سبة  23%مم��ن ت��ن��اول��ن �أدوي�����ة بديلة.
و�أث��ب��ت��ت ال��درا���س��ات �أن الأ���س�بري��ن ،وه��و من
امل���واد امل�ضادة لاللتهابات غ�ير اال�سرتويدية
وال����ت����ي ت�����س��ت��خ��دم ل���ع�ل�اج الأمل واحل���م���ى
وااللتهاب ،ويزيد من ن�سبة احلمل بني الن�ساء
ال�لات��ي تخ�ضعن لعمليات التلقيح ال�صناعي.
وذكر بع�ض الأبحاث ال�سابقة �أن الإجها�ض املتكرر
مرتبط بزيادة التهاب الرحم ،حيث يرى نظام
املناعة اجلنني كج�سم غريب ،فيقوم بالهجوم عليه
باملركبات االلتهابية واخلاليا املناعية ،وي�ؤدي هذا
االلتهاب �إىل تقليل احتمال �إجناب املر�أة للذكور،
وذلك نظرا لأن الأجنة الذكور �أكرث عر�ضة للخطر.
وارت��ب��ط بعوامل �ضارة خارجية مثل الإجهاد
�أو التلوث �أو التدخني ،كانت حا�ضرة يف �أثناء
احل��م��ل ،ان��خ��ف��ا���ض ع��دد ال��ذك��ور .وه���ذا ي�شري
�إىل �أن الأجنة الذكور �أك�ثر عر�ضة للإجها�ض.
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لأول م��رة خانتك الأمن��اط ال�سلوكية االعتيادية اخلا�صة
ب��ك وو�ضعتك يف م��واق��ف ح��رج��ة .ا�سرتاتيجية احللول
التي تنتهجها يف املعتاد ال حت�سن من الأم��ور ،مهما حاولت
ال�ث��ور م��رارًا وت�ك��رارًا .كنوع من التغيري ،ح��اول التخلي عن تلك
الأمن��اط االعتيادية واتخذ ً
منهجا ج��دي� ًدا! القيام بتغيري
حا�سم �سيكون املخرج للمواقف وامل�شاكل امل�ستع�صية.
كل ما تقوم بعمله حال ًيا يتم على الفور وعلى �أكمل وجه .كل
�شخ�ص تتعامل معه من �أ�صدقاء �أو معارف �أو زمالء بالعمل
معجبون بحما�سك وموهبتك يف التعامل مع الأمور من اجلانب
اجليد وقدرتك على �أداء كل �شيء بكفاءة ،مما يزيد من ثقتك
جوزاء بنف�سك ب��درج��ة عالية .اح��ر���ص على ت�ب��ادل ه��ذا الإعجاب
بنف�س القدر و�أن ال تنتابك الرنج�سية ،فمتى �ساءت الأمور
و�صارت بالعك�س ،ف�إنك �ستحتاج �إىل ذلك الدعم واملعاملة.

العقرب

القو�س

اجل���دي

قد يكون اليوم م�ضطر ًبا ،فمن ناحية ،الكثري من
الأ�شياء لن ت�سري على رغبتك ،ومن ناحية �أخرى،
�ستجد نف�سك يف م��واق��ف �صعبة ب�سبب م��ن هم
حولك .ال تبالغ يف ردة فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة
هدوئك ،وح��اول فر�ض ذلك على الآخرين وعندئذ
�سوف تخرج �ساملًا م��ن ه��ذا امل��وق��ف غ�ير ال�سار.
ميكنك اليوم العمل ب�شكل ّبناء من خالل الفريق،
وه��ذا يعني �أن��ك �سوف ت�ستطيع تطبيق �أ�صعب
الأف �ك��ار ال�ي��وم� .سوف تتلقى دع� ًم��ا ب�شكل خا�ص
م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل وك��ذل��ك ح�ي��ات��ك ال�شخ�صية،
�أظ�ه��ر حبك للآخرين بهدف تقوية ال�ع�لاق��ات .قد
تقابل ال�ي��وم ح��ب حياتك ،فافتح عينيك جي ًدا!
يف الغالب لن ت�صادفك �أية عقبات من الآخرين ،و�سوف تتعرف
على �أ�شخا�ص جدد ب�سرعة وب�أقل جمهود� .إذا ا�ستخدمت
ه��ذه املعرفة ،ف�سوف تتحقق ال�صداقات املجدية على
املدى البعيد .اليوم يبدو �أنه لي�س هناك م�شكلة ال ت�ستطيع
حلها ،وت�سمح لك حالتك املزاجية اجليدة وتفا�ؤلك بالنظر
بالثقة �إىل امل�ستقبل .فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

اليوم ال تبدو قادرًا على �إجناز �أي �شيء ،ولكن ال تدع
ذلك يرجعك كث ًريا للخلف� .إذا ا�ستمريت يف العمل بثبات،
�سوف تكت�شف النجاح مرة �أخ��رى .الو�ضع م�شابه يف
حياتك اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا مع الأ�صدقاء.
العذراء
ابحث عن احللول للتناق�ضات و�سوء التفاهم من خالل
التوا�صل الهادف .ي�شكل التوتر خطرًا على �صحتك،
فابحث ع��ن خ��ط و��س��ط ب�ين اال��س�ترخ��اء والن�شاط.

�أن��ت مفعم باحليوية والن�شاط البدين والذهني؛
ا�ستخدم �إمكاناتك يف اتخاذ القرار ال�سليم لتنفيذ
خمططاتك والتقدم �إىل الأمام يف م�شروعاتك .لن يفيدك
احل��وت االكتفاء بالأجماد املا�ضية وال�سلبية! لديك الآن قدرة
التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها
وتتعر�ض لها ،فت�أكد من ا�ستغاللك لها بقدر الإمكان!

اف�������������������������������������������������������������ق�������������������������������������������������������������ي :
 1ممثل �سينمائي ام�يرك��ي � 2-شاعر وك��ات��ب لبناين 3-وع��اء اخلمر – بلدة لبنانية بق�ضاء ك�سروان ِ 4-مرجل كبري
م��ن نحا�س – ي�ترك امل��ك��ان وينتقل اىل مكان �آخ���ر  5-م�صرف
لبناين ت��ع�رّ���ض ل�ل�إف�لا���س زم��ن ال�ستينات – ال��ه ال�شم�س عند
امل�صريني  6-حاكم مقاطعة – و ّب���خ  7-ي�ضيئان – اداة
ا�ستثناء  8-من الطيور – عا�صمة ا�سيوية  9-بطلة فرن�سية
�ساعدت امللك �شارل ال�سابع �ضد الأنكليز ،قب�ض عليهاو�أح ِرقت
 10ع��ل��ف ال������دواب – م���ن ع��وا���ص��م ال���ي���ون���ان ال��ق��دمي��ةزاح����م����ت �أث���ي���ن���ا ع���ل���ى ال�������س���ي���ادة ف ��أخ�����ض��ع��ه��ا ال����روم����ان

ع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ودي :
 1ملحن م�صري راح��ل منع الطقاطيق والتوا�شيح و ّحلن
ع��دة رواي����ات  2-دول��ة عربية – �إن����َ�س�تر  3-عملة ا�سيوية
– �سيا�سي فرن�سي ا�شتهر بدهائه ولعب ً
دورا هاماً يف م�ؤمتر
فيينا َ 1814-18154-
تلف الأكل – امرباطور روماين ا�شتهر
بفظائعه  5-مدينة ليبية – �أدع��م احلائط  6-نهب و�سرق –
�أغزر نهر فرن�سي – �أ�صل البناء  7-يجيئان – قطيع من الطري
 8تراب مدقوق – عائلة فنانة امريكية راحلة ا�شتهرت كمغنيةوراق�صة وممثلة �سينمائية وجنمة ا�ستعرا�ضات  9-حرف
ن�صب – طليق – للتمني  10-املفرطي الطول مع �ضخامة اجلثة

ل�������������ون

حال ًيا �أنت ممزق بني الرغبة يف �إجناز الأمور وخيبة
الأم��ل لوجود حدود لذلك .ال ت�ستخدم �إ�صرار غري
اال� �س��د امل�شروط يف ك�سر احل��واج��ز ،لأن املحيطني بك قد
يفقدون �صربهم ويهجروك .انتظر حتى تهد�أ الأمور
وميكنك التعامل مع الآخرين بتفهم و�صرب �أكرث.

كن �شجا ًعا واقت�سم �آمالك ورغباتك مع الآخرين ،و�سوف
تتلقى الكثري من ردود الأفعال الإيجابية التي �سوف
تعطيك احلافز الإ�ضايف لتحقيق �أحالمك ،كما �ستقوم
الدلو باجتذاب املزيد من امل�ؤيدين .حتى يف مكان العمل� ،سوف
ي�ستمع الآخرون ب�سهولة �إىل �أفكارك ،لكن ال تكن ً
راف�ضا
وحت�سن من خططك.
للن�صيحة والنقد ،لأنها قد تك ِمل ِ

س����دوك����و

على الرغم من �أن كل �شيء كان ي�سري ب�سال�سة من قبل،
يقف �شيء �أو �شخ�ص ما يف طريقك الآن .ح��دد مقدار
القوة التي حتتاجها للتغلب على ه��ذه العقبات �أو ما
ال�سرطان �إذا ك��ان من الأف�ضل جتاهلها بب�ساطة .الآن يجب �أن
ت�ستخدم قوتك بحكمة؛ ال ت�سمح لنف�سك ب�أن تتعطل �أو
تتحول ب�سبب مو�ضوعات �صغرية .ال ت�سيء ا�ستخدام
طاقتك وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها ت�أثري.

امليزان

م��������ت��������اه��������ة

ح��ال� ًي��ا� ،أن ��ت ق ��ادر على االن��دم��اج بكل �سهولة
�ضمن فريق ،دون ن��زاع ،وت�سود الأج��واء تناغم
احلمل وتوافق من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا
ال�ت��أث�ير الإي�ج��اب��ي يف ن�شاطات ترفيهية مذهلة
�أو يف العمل ل��دف��ع الأم���ور وت �ك��ون ف��رد منتج.

يف العمل� ،أنت ذو ت�أثري مهدئ ،ويلج�أ �إليك الزمالء لطلب
الن�صيحة وامل�ساعدة ،وم��ا �أح�سن ه��ذا بالن�سبة لثقتك
و�إميانك بذاتك .ت�ستطيع مواجهة �أي �شيء ب�سهولة .لكن ال
تن�سى �أقرب الأمور �إىل قلبك لأنك عندئذ �سوف متر بتجربة
التناغم الكامل م��ع �أح�ب��ائ��ك .حالتك ال�صحية ممتازة،
ول�ك��ن ق��د تتح�سن �أك�ث�ر م��ن خ�لال الأن�شطة الريا�ضية.
ه��ذه ه��ي �أح ��دى ط��رق الإع� ��داد لأوق���ات �صعبة قادمة.

كلمات متقاطعة
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