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ش��ف��اع��م��رو ت����ودع اب��ن��ه��ا امل���ربّ���ي محمد
ح���ب���ي���ب ال���ش���ي���خ ب����األل����م وال���ح���س���رة

إص �اب ��ة ط �ال �ب��ة م ��ن م �درس ��ة امل �ك �ت��ب االب �ت �دائ �ي��ه "و"ص� �ال ��ح س �م �ور" ب �ح �ادث ده��س

ط�ل��اب امل� ��درس� ��ة ي �ت �ع��رض��ون ي ��وم� �يً� �ا ل �خ �ط��ر امل� � ��وت ده� �سً� �ا ,ب �س �ب��ب وج� � ��ود ش �ق�ي�ن ل �ل �م��درس��ة
ي �ف �ص �ل �ه �م �ا ش � � �ارع رئ� �ي� �س� �ي ,وت� �ق� �اع ��س ق �س��م ال �ه �ن��دس��ة يف ال �ب �ل��دي��ة إلي� �ج� �اد ح� �ل ��ول عملية

اردان ي��خ��ض��ع ل����ن����زوات م��ت��ع��اط��ي امل����خ����درات ب���ع���دم م�لاح��ق��ت��ه��م ج��ن��ائ��يً��ا بل
اداريً���������ا ف���ق���ط م����ن خ��ل��ال ق������رار ع���ش���وائ���ي ل����م ي��خ��ض��ع الي�����ة دراس�������ة عملية
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شفاعمرو تودع ابنها املربّي محمد حبيب الشيخ باأللم والحسرة
لقي املربي حممد ال�شيخ م�صرعه
ظهرية يوم الثالثاء 24/1/2017
,عن عمر يناهز  56عاما يف حادث
ط����رق م�����روع وق����ع ب�ي�ن ���ش��اح��ن��ة
و���س��ي��ارة امل��رح��وم اخل�صو�صية,
ب��ي�ن ع��ب��ل�ين وم��ت�����س��ب��ي اف���ي���ف.
هذا وقد �سادت �شفاعمرو �أجواء من
احلزن منذ ن�شر خرب م�صرع املربي
حممد ال�شيخ ،وقد عرب املئات عن
م�شاعرهم احل��زي��ن��ة ب��ت��أث��ر �سواء
بتبادل الكالم املبا�شر �أو من خالل
���ص��ف��ح��ات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
التي ام��ت�ل�أت بكلمات التعبري عن

احل��زن والت�أثر اللذين �أملّ��ا ب�أهايل
البلدة ،و�شهد اجلميع على �سرية
امل����رح����وم ال��ن��ا���ص��ع��ة و���س��م��ع��ت��ه
الطيبة وعالقاته االن�سانية بجميع
النا�س وع��ن اخال�صه يف عمله مع
طالبه وزم�لائ��ه ،كما �أ�شاد العديد
بروحه الوطنية ومواقفه امل�شرفة
ال���ت���ي ع����رف ب��ه��ا ط����وال ح��ي��ات��ه.
كما جتلى ذل��ك يف ح�ضور املئات
م���ن الأه�����ل و�أب����ن����اء ال���ب���ل���دة اىل
ب��ي��ت ال��ع��زاء (ب��ج��وار م��ن��زل وال��د
املرحوم) يف مركز البلدة ،معربين
ع��ن ح��زن��ه��م وم��وا���س��ات��ه��م للعائلة

ووقوفهم اىل جانبها يف هذا امل�صاب
اجل���ل���ل ،ك��م��ا ع��ب�روا ع���ن �أ�سفهم
و�صدمتهم بهذه الوفاة املفاجئة.
وق���د ���ش��ي��ع��ت ���ش��ف��اع��م��رو جثمان
ابنها البار �إىل مثواه الأخ�ير يوم
الأرب��ع��اء ،ليت�سنى لنجل املرحوم
��� ,س��اه��ر ال����ذي ي���در����س ال��ط��ب يف
اوكرانيا ،القدوم اىل البالد ووداع
وال����ده .وق���د ت���رك امل��رح��وم خلفه
زوجته وثالثة �أبناء (ولدين وبنتا).
ال�����س�لام ت��ت��ق��دم ل��ع��ائ��ل��ة الفقيد
وذوي����ه ب ��أح��ر ال��ت��ع��ازي القلبية
راج�ين من اهلل �أن يتغمده برحمته
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املربي ناظم نكد مدير املدرسة  :أحمّل أصحاب القرار املسؤولية الجنائية الكاملة من عواقب وقوع كارثة

اللجنة املركزية ألولياء األمور تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام املدرسة صباح غد السبت

ح��� ّذر م��دي��ر م��در���س��ة امل��ك��ت��ب امل��رب��ي
ناظم نكد م��ن ع��واق��ب تقاع�س بع�ض
امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار يف بلدية
�شفاعمرو من �إيجاد حلول عملية تقي
طالب مدر�سة املكتب من �شر ح�صول
كارثة ,نتيجة و�ضع املدر�سة الهند�سي
اخل��ا���ص ,حيث تنق�سم املدر�سة على
�شقي ���ش��ارع رئي�سي ي�ضطر الطالب
ان يقطعوا ال�شارع مرارا خالل النهار
من اجل امتام مهامهم املدر�سية ,حيث
تعرب ال�شارع �سيارات خمتلفة يوميًا
ب�سرعات متفاوتة تهدد �أمن الطالب .

ه����ذا وك���ان���ت اح����دى ال��ط��ال��ب��ات قد
تعر�ضت بالأم�س �صباحا اىل عملية
ده�����س م��ن ���س��ائ��ق ف��اج ��أت��ه بعبورها
ال�شارع ,اال انه متالك نف�سه و�أوقف
���س��ي��ارت��ه ف�صدمها ب�����ص��ورة خفيفة,
ونقلت على اثر ذلك اىل امل�ست�شفى .
واع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة لأول��ي��اء
�أم�����ور ال���ط�ل�اب ,يف اج��ت��م��اع��ه��ا ي��وم
�أم�������س ع���ن ام��ت��ع��ا���ض��ه��ا م���ن و���ض��ع
امل��در���س��ة وات���خ���ذت ق�����را ًرا بتنظيم
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ال�����س��اع��ة الثامنة
من �صباح غد ال�سبت �أم��ام املدر�سة
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ال��ق��ان��ون س��ي��ؤدي اىل ازده�����ار ت��ج��ارة امل���خ���درات ألن قوانني جديدة ملحاربة التدخني
م��ن س��ي��ت��ع��اط��ى ب��ح��اج��ه اىل م��ص��در ت��زوي��د للمخدر

ال���ق���ان���ون ال���ج���دي���د ه���و ج��ري��م��ة ب��ح��ق امل��ج��ت��م��ع ال���ذي
س���ي���ف���س���ره ع���ل���ى ان������ه رخ����ص����ة ل�ل�اس���ت���ع���م���ال ال��ح��ر

�أعلن وزي��ر الأم��ن الداخلي جلعاد �أردان يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع ال�سلطة الوطنية ملكافحة املخدرات والكحول عقد
ام�س اخلمي�س ب�أن التعامل مع م�ستخدمي ومدخني القنب/
املارخوانا �سيتغري ,وان �سيا�سة ال�سجل اجلنائي لن تكون
بعد ال��ي��وم امن��ا �ستكون هنالك خمالفات مالية لكل م��ن يتم
�ضبطه ي�ستعمل خم��در القنب ،ف�ضمن القانون اجل��دي��د لن
تكون هناك �سجالت جنائية يف املو�ضوع �إمنا �ستكون هنالك
غرامات مالية لكل من يتم �ضبط بحوزته قنب حتى وزن 15

غرام ،و�ستكون الغرامة املالية على اول ثالث مرات يتم �ضبط
املدخن معه  15غرام مارخوانا حيث �سيخالف بغرامة مالية.
الوزير اردان مل ي�شر يف اقواله عن م�صدر املخدرات وكيف
�سيح�صل امل�ستعمل عليها اذ انه بهذا الت�صريح قد يفتح املجال
اىل ازده��ار هذه التجارهاخلطريه التي تهدد بهدم جمتمعات
باكملها وتعر�ض حياة اوالدن���ا خلطر اال�ستعمال م�ستقبال
اذ �سيف�سر املجتمع ه��ذا القانون بانه رخ�صة لال�ستعمال
وانه نوع من التفهم من قبل امل�ؤ�س�سة ,وان تاجر املخدرات
بامكانه االدع����اء ب��ان ال�سماح باال�ستعمال ه��و ترخي�ص
و�سماح بالتجارة ,اذ من �ش ّرع للم�ستعمل �ش ّرع للم�صدر
وقد ع ّقب مفت�ش ال�سلطة ملكافحة املخدرات والكحول يف املجتمع
العربي ،د .وليد حداد وقال" :منذ ع�شرات ال�سنني ونحن نقول �أن
جميع امل�ستخدمني للمخدرات هم بحاجة لعالج وتوجيه ولي�س
اىل ردع وخمالفات جنائية ،على مر ال�سنني طريقة الردع والزجّ
بال�سجون مل�ستخدم املخدرات مل جتلب نتيجة ملنع املو�ضوع ،نحن
نعتقد ب�أنه مع تبني النموذج الربتغايل والذي يتبنى نظرية عدم
التجرمي ممكن �أن ن�صل لنتائج �أف�ضل وتخفيف ال�ضرر االجتماعي
يف تعاطي املخدرات وال بد من الت�أكيد على نقطتني �أ�سا�سيتني:
�أن��ه ال زلنا ن�ؤمن ب ��أن امل��خ��درات اف��ة اجتماعية لها �أبعادها
وخماطرها و�أننا ما زلنا نعار�ض �شرعنة تعاطي املخدرات".

ن�������ش���رت وزارة ال�����ص��ح��ة ي�����وم االرب�����ع�����اء ت���ق���ري���رًا
ح�����ول امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات الأك���ث���ر ت���ل���وث���ا يف ال����ب��ل�اد .
وي�����س��ت��دل م��ن امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ن�شرتها ال�����وزارة ,وفقا
مل��ا اع��دت��ه م��ن تقرير بهذا ال�ش�أن ان م�ست�شفى رم��ب��ام يف
حيفا االك�ثر تلوثا فيما �أو�ضحت النتائج ان م�ست�شفى
�سوروكا يف بئر ال�سبع امل�ست�شفى الأق��ل تلوثا يف البالد .

ويف او���س��اط امل�ست�شفيات
املتو�سطة فان ن�سبة التلوث
االك�بر كانت وفقا مل��ا جاء
يف تقرير وزارة ال�صحة ,
يف م�ست�شفى هيليل يافيه يف
اخل�����ض�يرة ويف م�ست�شفى
هعيمك يف العفولة كانت ن�سبة
التلوث الأق��ل بني او�ساط
امل�ست�شفيات املتو�سطة .
ام��ا يف امل�ست�شفيات التي
تندرج �ضمن امل�ست�شفيات
ال�������ص���غ�ي�رة ف�����ان اع��ل��ى
ن�����س��ب��ة ت���ل���وث ك���ان���ت يف
م�����س��ت�����ش��ف��ى ه��دا���س��ا عني
كارم يف القد�س  ,ويف م�ست�شفى ه�شارون يف بيتح تكفا كانت
�أقل ن�سبة تلويث � ,ضمن امل�ست�شفيات ال�صغرية يف البالد.
وتعقيبا على التقرير  ,قال وزير ال�صحة يعكوف لي�ستمان ":
هدفنا معاجلة هذه الظاهرة اخلطرية  ,اذا ان عدوى التلوثات
يف امل�ست�شفيات هي من �أكرث اال�شياء التي ت�ؤثر على ال�صحة".

وزارة الصحة تنشر تقريرها بشأن املستشفيات االكثر ً
تلوثا
 :رمبام األكثر ً
تلوثا ويف سوروكا بئر السبع أقل نسبة تلوث

تفاج� ُأت من املعطى الذي اظهر انه هناك � 8000شخ�ص ميوتون �سنويا من
ا�ضرار التبغ ،وتفاجات اكرث من اهمال املو�ضوع" هذا ما قالته رئي�سة جلنة
مكافحة املخدرات والكحول ع�ضو الكني�ست متار زندبرغ يف اجلل�سة التي
عُقدت مببادرة اع�ضاء الكني�ست  ،عبد اهلل ابو معروف ،حاييم يلني ،يهودا
غليك وميكي روزنطال حول عدد اال�شخا�ص الذين ميوتون �سنويا من التدخني
وحول عدم وجود ا�ستثمار حكومي يف االعالنات �ضد التدخني .ح�سب اقوال
رئي�سة اللجنة ع�ضو الكني�ست زندبرغ فانه يف املا�ضي كان هناك حديث
وت�شريع حول عدم االعالن والرتويج لل�سجائر ،ولكن يف ال�سنوات االخرية
دخل املو�ضوع يف �سبات و ُترك ،ن�سبة اىل احلاجة ون�سبة اىل ما يقوم به العامل".
نائب مدير عام وزارة ال�صحة  ،بروفي�سور ايتمار غروتو قدم تقرير امام
اللجنة عن خطوات وزارة ال�صحة املعتزم اتخاذها ملنع التدخني .ح�سب
اق��وال غروتو " ا�سرائيل كانت الدولة الرائدة يف جمال الت�شريع و�سن
القوانني يف ما يتعلق بال�سجائر ،اما الآن فنحن يف قاع ال�سلم ،ونحن بالت�أكيد
نعتقد انه ميكننا ت�صليح هذا اخلطا .نحن نعمل على بلورة م�شروع قانون
يف هذا املو�ضوع وكلي امل ان نطرحها على الت�صويت قريبا ،هناك م�سودة
القرتاحنا"وقام غروتو ب�شرح االقرتاحات املختلفة واملطروحة على الطاولة:
حت��دي��د االع�ل�ان���ات وال��دع��اي��ات :ق��ررن��ا م��ن��ع االع�ل�ان���ات ،وه���ذا االم��ر
�سينطبق اي�ضا على االن��ت�نرت .منع الن�شر الكبري يف و�سائل االع�لام.
ال�سجائر االلكرتونية والبدائل االخرى" :نحن نريد ان يتم التعامل مع هذه
البدائل متام كما يتم التعامل مع منتجات التبغ املختلفة ،حيث يمُ نع التدخني
يمُ نع ا�ستخدام ال�سجائر االلكرتونية .املنتج اجلديد الذي دخل اىل ال�سوق يف
االيام االخرية هو بالن�سبة لنا منتج تبغ وميكن البدء بتطبيق القانون احلايل
فورا .نحن ننتظر امل�صادقة النهائية لوزارة العدل يف مو�ضوع هذا الت�شريع".
منع التدخني :نعتقد انه يجب تو�سيع عدد االماكن العامة التي يمُ نع
التدخني فيها ،مثل امللعب املفتوح ،زي��ادة امل�سافات التي ميكن التدخني
فيها مثل ري��ا���ض االط��ف��ال ،ح��دائ��ق اللعب .ام��ا فيما يتعلق بالتدخني
يف ال�سيارات مع االط��ف��ال فهذا املو�ضوع يتم معاجلته  ،من ال�صعب
تنفيذه ولهذا وعلى ما يبدو �سيتم ذلك عن طريق قوانني مرورية وهناك
خالفات ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،م�شروع القانون ي�شمل اي�ضا منع التدخني
يف حدائق احليوانات والعرو�ض يف االم��اك��ن املفتوحه ،باال�ضافة اىل
الغاء غ��رف التدخني يف االم��اك��ن العامة مثل املطاعم ،ال��ب��ارات وحتى
الكني�ست ،ميكننا التقدم �سريعا يف هذا املو�ضوع دون احلاجة اىل قانون".
�ضرائب :يجب فر�ض ال�ضرائب على ال�سجائر االلكرتونية متاما مثل منتجات
التبغ.ال�ضرائباملفرو�ضةعلىلفةالتبغاقلبالن�صفويجبزياردةال�ضرائب.
الفطام من التدخني :نحن نريد تطوير وافتتاح مركز خدمات هاتفي
ُق��ط��ري حت��ت م�س�ؤولية وزارة ال�صحة وي��ت��م ت�شغيله م��ن ق��ب م��زود
خارجي ،مركز خدمات هاتفي ُقطري ولي�س امر مرتبط يف رغبة �صناديق
املر�ضى .بتقديرنا �سيكلف ه��ذا امل�شروع  5-6مليون �شيكل �سنويا
حمالت اعالنية :نحن ب�صدد اطالق حمالت اعالنية خا�صة يف املجتمع العربي-
ن�سبة الرجال العرب املدخنون هي  %40مقارنة مع  %19من كل املواطنني
يف نهاية النقا�ش ق��ال بروفي�سور غروتو ان وزارة ال�صحة ق��ررت ان
تقوم بن�شر �صور حتذيرية على العلبة كما هو متبع يف ال��دول االخرى،
زي��ادة امل�ساحة املخ�ص�صة للتحذير من ا���ض��رار التدخني يف كل علبة.
ع�ضو الكني�ست عبد اهلل اب��و م��ع��روف امل��ب��ادر اىل عقد اجلل�سة قال
 ":ي��ج��ب ان نعيد امل��و���ض��وع اىل �سلم االول���وي���ات ،مت جتميد خطة
وزارة ال�صحة .امل��ن��ع ه��و اف�ضل ع�لاج  ،ه��ن��اك اق�ت�راح ق��ان��ون جممد
وجلنة ال���وزراء الت�شريعية ال تتعامل بجدية مع م�شروع القانون".
دكتور حاجي الفني ،احتاد اطباء �صحة اجلمهور قال ":حتى الآن النقاط مل
تت�ضح ،منعوا االعالن يف مكان و�سمحوا به يف مكان �آخر .نحن نو�صي تبني
علبة �سجائر موحدة بدون ا�شارة للماكرة مع �صورة حتذيرية كبرية على
العلبة .يجب منع ازهار املنتج يف احلوانيت ويجب اقامة �صندوق ملنع ا�ضرار
التدخني .من املهم اي�ضا ت�أهيل وتدريب طواقم فطام من التدخني ومتويل
بدائل النيكوتني .يجب توفري ادوية الفطام جمانا يف مراكز وور�شات الفطام".
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دون����ال����د ت���رام���ب ي���ت���وىل ال���رئ���اس���ة وي���رف���ع ش���ع���ار "أم���ري���ك���ا أوال"
�أق���ي���م���ت اجل��م��ع��ة  20م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين /
ي��ن��اي��ر  2017م���را����س���م ت��ن�����ص��ي��ب دون���ال���د
ت��رام��ب رئي�سا ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة .
وق���د �أدى دون��ال��د ت��رام��ب ال��ي��م�ين الد�ستورية
ل���ت���ويل م��ن�����ص��ب ال��رئ��ي�����س ال����ـ  45ل��ل��والي��ات
امل���ت���ح���دة ً
خ��ل��ف��ا ل��ل��رئ��ي�����س ب������اراك اوب���ام���ا.
وتعهد يف �أول خطاب له مبن�صبه ،ب ��أن �أمريكا
�ست�أتي � ً
أوال وقبل كل �شيء ،و�أن �إدارت��ه �ستكون
يف خدمة جميع ال�شعب الأمريكي ب�صرف النظر
ع��ن اخ��ت�لاف��ات��ه��م ،وم�����ش� ً
�ددا على �أن���ه �سيق�ضي
ع��ل��ى م���ا و���ص��ف��ه بـ”التطرف الإ�سالمي”.
وردد ترامب اليمني ال��ذي ردده كل �سابقيه وهو
مي�سك بنف�س الكتاب املقد�س ال��ذي ا�ستخدمه
اب��راه��ام لينكولن ل��ي ��ؤدي مي�ين ت��ويل املن�صب.
وق��ال �أم���ام رئي�س املحكمة العليا “�أنا دونالد
ت��رام��ب �أق�سم بكل جدية اننى �س�أتوىل من�صب
رئي�س الواليات املتحدة ب�إخال�ص و�سوف ابذل
كل ما يف و�سعي و�أح��اف��ظ عن د�ستور الواليات
املتحدة و�أحميه و�أدافع عنه  .فلي�ساعدين الرب”.
وقبل ترامب �أدى مايك بن�س ب��دوره الق�سم نائبا
للرئي�س الأم�يرك��ي ،و�أ���ش��رف كالرن�س توما�س،
القا�ضي باملحكمة العليا ،على مرا�سم �أداء الق�سم.
وق����ال ت���رام���ب يف خ��ط��اب��ه ع��ق��ب ادائ����ه اليمني
الد�ستورية خماطبا ال�شعب الأم�يرك��ي“ :معا

���س��ن��ح��دد ط��ري��ق وم�����س��ار ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
وال��ع��امل يف ق��ادم ال�سنوات� ،سنواجه ال�صعاب
وال���ع���وائ���ق ول��ك��ن �سنعمل ع��ل��ى جتاوزها”.
وتابع“ :نحن اليوم ال ننقل ال�سلطة من �إدارة
�إىل �أخ��رى �أو من حزب �إىل �آخ��ر ،بل نحن نتداول
ال�سلطة م��ن وا�شنطن �إليكم �أن��ت��م �أي��ه��ا ال�شعب
الأم�يرك��ي ،وا�شنطن ازده���رت ولكن ال�شعب مل
ي�شاطرها ال�ث�روة ،ولكن ك��ل ه��ذا �سوف يتغري

إس���رائ���ي���ل ت��خ��ط��ط الس��ت��ق��ب��ال أط��ف��ال
س����وري��ي�ن وم��ن��ح��ه��م ك���ام���ل ال��ح��ق��وق

لأن ه��ذه اللحظة ه��ي حلظتكم� ..أن���ه يومكم..
انه احتفالكم ..وال��والي��ات املتحدة هي بلدكم”.
وا����ض���اف“ :ما يهمنا ه��و �أن ي��راق��ب ال�شعب
احل��ك��وم��ة وي��دي��ره��ا ،و 20م��ن يناير �سيخلده
التاريخ على �أن ال�شعب �أ�صبح ه��و احلاكم”.
وقال �أي�ضا :ال�سيا�سيون يف بالدنا عا�شوا برخاء لوقت
طويل بينما الوظائف تقل�صت وامل�صانع �أقفلت.
ومن �أهم ال�شخ�صيات التي ح�ضرت يف حفل التن�صيب:

الرئي�س باراك �أوباما وزوجته مي�شيل ،والرئي�س
الأ�سبق جورج بو�ش الأبن ،والرئي�س الأ�سبق بيل
كلينتنون وزوجته هيالري التي خ�سرت االنتخابات
�أمام ترامب ،وكذلك الرئي�س الأ�سبق جيمي كارتر.
وحفل التن�صيب ال��ذي تابعه ماليني الأ�شخا�ص
مبا�شرة على التلفزيون يف خمتلف �أنحاء العامل اتخذ
طابعا انتقاميا لرجل الأعمال النيويوركي الذي �أثار
�إعالن تر�شيحه يف حزيران/يونيو  2015ا�ستهزاء
كبريا لدى اجلمهوريني وكذلك لدى الدميقراطيني.
وجت��م��ع �آالف الأم��ري��ك��ي�ين ع��ل��ى ط���ول ج���ادات
منطقة امل���ول يف وا���ش��ن��ط��ن ق��ب��ال��ة الكابيتول،
وع�بر كثريون عن �أملهم يف ب��دء "ع�صر جديد".
وباملقابل فقد �شهدت �شوارع وا�شنطن احتجاجات
من قبل معار�ضي ترامب ,حيث انطلقت املظاهرات
وامل�����س�يرات االح��ت��ج��اج��ي��ة يف وا���ش��ن��ط��ن وع��دة
م��دن �أمريكية �أخ��رى �أث��ن��اء حفل تن�صيب ترمب
وب��ع��ده ،ح��ي��ث حطمت جم��م��وع��ة م��ن املحتجني
واجهات متاجر ونواف َذ �سيارات يف وا�شنطن بعد
مناو�شات مع ال�شرطة التي حاولت منعهم من
عرقلة توافد امل�ؤيدين على مكان حفل التن�صيب.
و�أظ��ه��رت درا���س��ة مل��رك��ز بيو ل�ل�أب��ح��اث �أن 86
باملئة م��ن الأم��ري��ك��ي�ين ي���رون �أن ال��ب�لاد ت�شهد
انق�ساما �أك�بر من املا�ضي .وكانت ه��ذه الن�سبة
تبلغ  46ب��امل��ئ��ة ع��ن��د ت���ويل �أوب���ام���ا الرئا�سة.
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واف���ق وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي �أري��ي��ه
درع����ي  ،ع��ل��ى خ��ط��ة ال���س��ت��ق��ب��ال  100طفل
���س��وري ،وح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى جن�سية دائ��م��ة.
ون��ق��ل��ت "�أ�سو�شيتد بر�س" ع���ن املتحدث
با�سم وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب���ارك ���س�يري ت�أكيده
اخل��ط��ة ال��ت��ي مبقت�ضاها ���س��ت ��أوي ا�سرائيل
الأط���ف���ال يف م���دار����س داخ��ل��ي��ة ،ث���م ت�سعى
ل��ك��ي تتبناهم ع��ائ�لات ع��رب��ي��ة يف ا�سرائيل.
ً
ووفقا للخطة التي حتدثت عنها للمرة الأوىل
ال��ق��ن��اة ال��ع��ا���ش��رة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة� ،سيح�صل
الأي����ت����ام يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ع��ل��ى جن�سية

دائ��م��ة ،و���س��وف ي��ت��م ال�����س��م��اح لأق��ارب��ه��م من
الدرجة الأوىل باالن�ضمام �إليهم يف �إ�سرائيل.
و�إذا ن���ف���ذت ه����ذه اخل���ط���ة ف���إن��ه��ا �ستكون
�أول م�����رة ت�����س��ت��وع��ب ف��ي��ه��ا �إ����س���رائ���ي���ل
الج����ئ��ي�ن ج��������راء احل��������رب امل�������س���ت���م���رة.
يذكر �أن تقارير حتدثت �سابقا عن عالج �آالف
ال�سوريني امل�صابني يف احلرب داخل �إ�سرائيل،
حيث " ُقدمت لهم الرعاية الطبية يف م�ست�شفياتها".
وق������ال رئ���ي�������س ال����������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي
ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ان��ي��اه��و ،ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي� ،إن��ه
ي��ري��د ت��و���س��ي��ع ت��ل��ك امل�����س��اع��دات ال��ط��ب��ي��ة.
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ﺣﻤﻼﺕ 2017ﺑـ17

ﺵ.ﺝ

ﺷﺎﻱ ﻟﻴﺒﺘﻮﻥ

ﺷﺎﻣﺒﻮﺍ
ﺑﻴﻨﻮﻙ

2

17

2

ﺑـ

17

ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻫﺎﺟﻴﺲ

ﺷﻮﻛﻮ  ٢ﻟﺘﺮ
ﻳﻮﻃﻔﺎﺗﺔ

ﺑـ

17

17

ﺩﻳﻮﺩﻭﺭﺍﻧﺖ
ﺍﻛﺲ

17

ﺟﺒﻨﺔ ﻋﻴﻤﻚ/
ﻧﻮﻋﺎﻡ  ٥٠٠ﻏﺮﺍﻡ

ﺑـ

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻲ
ﺭﻳﺪﻣﺎﺝ

17
ﺣﻤﺺ ﺍﺣﻼ/ﺗﺴﻴﺎﺭ  ٧٥٠ﻏﺮﺍﻡ

2

ﺑـ

17

ﺣﺎﻓﻀﺎﺕ
ﻫﺎﺟﻴﺲ

2

3990

ﻓﻴﺮﻱ ١٫٢٤٠

ﺑـ

6790

ﻭﺭﻕ ﺗﻮﺍﻟﻴﺖ  ٣٢ﻟﻔﺔ

ﻃﺤﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺮ

ﺑـ

4990

1090
ﺳﻴﻤﻴﻼﻙ  ٩٠٠ﻏﺮﺍﻡ

990
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ  ٦٠٠ﻏﺮﺍﻡ

790
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼﺕ

פרהוד סנטר

17

ﺳﻼﻣﺔ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ /ﻃﻴﺮﺕ
ﺗﺴﻔﻲ  ٥٠٠ﻏﺮﺍﻡ

17

ﻗﻬﻮﺓ ﻧﺨﻠﺔ
 ١ﻛﻴﻠﻮﺍ

3

17

17

ﺷﺎﻣﺒﻮ
ﻓﺎﻣﻴﻼ

2

ﺑـ

ﻣﻄﺮﻱ ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﺪﻳﻦ

17
2

ﻟﺒﻦ ﻃﺎﺭﺓ

2

ﺑـ

150

ﻣﺴﺤﻮﻕ
ﻏﺴﻴﻞ ﺍﺭﻳﺎﻝ
 ٨ﻛﻴﻠﻮﺍ

5490

ﺟﺮﻭﺱ ﻃﺤﻴﻦ ﻣﺎﻥ

ﺑﻔﻼ ﻋﻴﻠﻴﺖ XL

17

17

ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ ﻭﺭﻕ ﻣﻄﺒﺦ

ﺑﻮﺭﻳﻜﺲ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ

ﺑـ

2

17

ﺣﻠﻴﺐ ﻃﺎﺭﺓ
 ٢ﻟﺘﺮ

17

ﺑـ

ﻣﺴﺤﻮﻕ
ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﻴﻮﻣﺎﺕ
 ٥ﻛﻴﻠﻮﺍ

1990
ﺷﻮﻛﻮﻻﻃﺔ ﻧﻮﺗﻴﻨﻼ  ٣٥٠ﻏﺮﺍﻡ

990
ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﺯﻳﺖ
ﺍﻧﻄﻮﺍﻥ ﺷﻘﺤﺔ

7990

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻛﻴﺘﺸﻮﺏ ﺍﻭﺳﻢ

2

17

2

17

17

ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﻣﺸﺮﺏ ﺷﻌﻴﺮ

2

ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻴﻠﻜﻲ  ٨ﻭﺣﺪﺍﺕ

ﺑـ

ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﻣﺎ ﺯﻭﻏﻠﻮﺑﻚ
 ٤٠٠ﻏﺮﺍﻡ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﺑﻴﻒ
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ﻣﻌﻜﺮﻭﻧﺔ ٢٥٠
ﻏﺮﺍﻡ ﺍﻭﺳﻢ

ﺑـ
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ﺩﻭﺍﺀ ﻏﺴﻴﻞ
ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺴﻴﻤﺎ
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ﺭﺯﻣﺔ ﻋﻠﺐ ﻣﻮ
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ﺭﺯﻣﺔ
ﺷﻮﺭﺑﺔ
ﻛﻴﻨﻮﺭ
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ﺑﻴﺘﻴﺒﺮ ﺍﻭﺳﻢ

2

17

ﺑـ

ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ ﻋﺼﻴﺮ ﺑﺮﻳﻤﻮﺭ
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ﺭﺯ ﺳﺎﻥ ﻭﺍﻳﺖ
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ﻟﺒﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺎ  ١ﻛﻴﻠﻮﺍ
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وف����������اة ال�����ش�����اع�����ر ال����ك����ب��ي�ر س����ي����د ح���ج���اب

وافتاملنيةهذااال�سبوع,ال�شاعرامل�صريالكبري�سيد
حجاب عن عمر ناهز  77عاماً بعد �صراع مع املر�ض.
وا�شتهر �سيد ح��ج��اب ك ��أح��د ���ش��ع��راء العامية
الكبار يف م�صر ،وله العديد من الأعمال الدرامية
�أب���رزه���ا بع�ض ف��وازي��ر رم�����ض��ان ال��ت��ي قدمتها
���ش��ري��ه��ان ،ك��م��ا ك��ت��ب �أغ��ن��ي��ات ل��ك��ب��ار املطربني.
وم���ن ا���ش��ه��ر ق�����ص��ائ��ده" :الطوفان" و"�سلوا
قلبي" و"ال�سلم" و"الكر�سي" و"زي الهوا".
وولد �سيد حجاب مبدينة املطرية مبحافظة الدقهلية
يف عام  .1940والتحق بق�سم العمارة بكلية هند�سة
جامعة الأ�سكندرية عام  ،1956ثم انتقل �إىل جامعة
القاهرة لدرا�سة هند�سة التعدين ع��ام .1958
وك���ان لن�ش�أة �سيد ح��ج��اب يف مدينة املطرية
بالدقهلية ـ وه��ي مدينة �صيادين �صغرية على
�ضفاف بحرية املنزلة ـ ت�أثري كبري يف �شعره ،وبدا
ذلك وا�ضحا منذ ديوانه الأول "�صياد وجنيه".
ويف �إح�����دى ن�����دوات ال��ق��اه��رة ال��ت��ق��ى حجاب
وال�����ش��اع��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن الأب���ن���ودى ،ون�ش�أت
بينهما �صداقة بعد ه��ذا ال��ل��ق��اء ،ث��م ت��ع��رف �إىل

�أ�ستاذه الثالث �صالح جاهني ال��ذي تنب�أ له ب�أنه
�سيكون ���ص��وت��ا م ��ؤث��را يف احل��رك��ة ال�شعرية.
وف���ى منت�صف ال�ستينات م��ن ال��ق��رن املا�ضي
احتفى املثقفون ب�أول ديوان له "�صياد وجنية"،

الفنانان عفيف شليوط وميالد مطر يعودان من
أوكرانيا بعد مشاركتهما بتصوير فيلم سينمائي هناك

عاد هذا الأ�سبوع املمثالن عفيف �شليوط
و ميالد مطر من �أوكرانيا  ،بعد �أن �شاركا
يف ت�صوير فيلم �سينمائي بعنوان "عني
على �أو�سلو" ،حيث قاما بامل�شاركة يف هذا
الفيلم اىل جانب املمثل ح�سني نخلة من
رام اهلل ،وطاقم من املمثلني اال�سرائيليني.
مت ت�صوير اجل��زء الأك�ب�ر م��ن الفيلم يف
الق�صر الرئا�سي للرئي�س الأوكراين املخلوع
فيكتور يانوكوفيت�ش ،حيث لوحظ م�ستوى
الإ�سراف غري املعهود يف هذا الق�صر .كما
مت ت�صوير م�شاهد �أخ��رى يف مطار كييف

يف �أوكرانيا ،باال�ضافة اىل امل�شاهد التي
�سبق ومت ت�صويرها يف ال��ب�لاد يف فندق
دان هكرمل يف حيفا ومطار بن جوريون.
ي��وث��ق ال��ف��ي��ل��م حم���ادث���ات �أو���س��ل��و بني
الوفدين الفل�سطيني واال�سرائيلي بكافة
ً
متوقفا ل��دى بع�ض املحطات
مراحلها،
ال��ت��ي �أب�����رزت ال��ع��ق��ب��ات وال�����ص��ع��وب��ات
ال��ت��ي واج���ه���ت ه���ذا االت���ف���اق .ويجمع
الفيلم ب�ين التوثيق وال��درام��ا ب�أ�سلوب
مميز و�سيتم عر�ض هذا الفيلم كحلقات
تلفزيونية وكفيلم �سينمائي �أي��� ً��ض��ا.

وب��ع��ده انتقل �إىل ال��ن��ا���س ع�بر الأث�ي�ر م��ن خالل
جمموعة الربامج الإذاعية ال�شعرية "بعد التحية
وال�سالم" و"عمار ي��ا م�صر" و"�أورك�سرتا"،
وق��د ك��ان الأب��ن��ودى يقدم معه ال�برن��ام��ج الأول

بالتناوب ،كل منهما يقدمه  15يوماً وبعد فرتة
انف�صال وب��د�أ كل منهما يقدم برناجما منف�صال.
كما �شارك �سيد حجاب يف ال��ن��دوات والأم�سيات
ال�شعرية والأعمال التليفزيونية وال�سينمائية يف
حماولة للو�صول للجمهور ،وقدمه جاهني لكرم
مطاوع ليكتب له م�سرحية "حدث يف �أكتوبر".
وعندما دخل ال�شاعر �سيد حجاب جمال الأغنية غنى
له كل من عفاف را�ضي وعبد املنعم مدبويل و�صفاء �أبو
ال�سعود ،ثم كتب �أغاين لفريق الأ�صدقاء يف �ألبومها،
ثم �أتبعه ب�ألبومني هما "�أطفال �أطفال" و"�سو�سة".
وبعدها حلن له بليغ حمدي �أغنيات لعلي احلجار
و�سمرية �سعيد وعفاف را�ضى ،وقدم معه احلجار
"جتي�ش نعي�ش" وكتب ملحمد منري يف بداياته �أغنية
"�آه يا بالد يا غريبة" يف �أول �ألبوم له ،ثم �أربع
�أغنيات يف �ألبومه الثاين ،ثم كتب �أ�شعار العديد
من الفوازير ل�شريهان وغريها بجانب العديد من
ترتات امل�سل�سالت التي عر�ض بع�ضها يف رم�ضان.
و����ش���ارك ح��ج��اب يف �إ����ص���دار جم��ل��ة "جالريي
 "68ون�شر بها بع�ض ال��درا���س��ات والأ�شعار.

االالف ي��ش��ارك��ون يف امل��ظ��اه��رة القطرية
يف ع������ارة ض����د س���ي���اس���ة ه�����دم ال��ب��ي��وت
أيمن ع���ودة ":ه��ذه املظاهرة ال��ج��بّ��ارة تؤكد تمسكنا
ج��م��ي��عً��ا ب��ح � ّق��ن��ا أن ن��ع��ي��ش ب��ك��رام��ة يف أرض���ن���ا"

احت�شد الآالف ي��وم ال�سبت املا�ضي ,للم�شاركة
باملظاهرة اجلماهريية القطرية يف وادي عارة قرية
عرعرة والتي دعت �إليها جلنة املتابعة العليا ت�ضامنا
مع قرية �أم احل�يران وتنديدا ب�سيا�سات الهدم
واجلرائم الإ�سرائيلية �ضد الداخل الفل�سطيني.
االفاجلماهريالعربيةو�صلتلواديعارةللم�شاركة
يف مظاهرة الغ�ضب  ,وتقدم املظاهرة قيادات
اجلماهري العربية من خمتلف الأح��زاب والقوى
ال�سيا�سية يف الداخل الفل�سطيني .ورفع املتظاهرون
الفتات منددة باجلرائم الإ�سرائيلية يف �أم احلريان.
وت�أتي املظاهرة بعد �سل�سلة من املظاهرات والوقفات
االحتجاجية يف معظم القرى واملدن العربية يف البالد.
وح�����ول �أه��م��ي��ة ه����ذه ال�����ص��رخ��ة ق����ال رئي�س
ال��ق��ائ��م��ة امل�����ش�ترك��ة ال��ن��ائ��ب �أمي���ن ع����ودة :هذه
امل��ظ��اه��رة اجل��� ّب���ارة ت����ؤك���د مت�سكنا جميعًا
بح ّقنا �أن نعي�ش بكرامة يف �أر���ض��ن��ا� .أتينا اىل

ه��ن��ا لنطلق ���ص��رخ��ة م��دوي��ة ���ض��د العن�صرية،
�دم ب��ار ٍد ،ووفا ًء
�ضد القتل ال��ذي ميار�س �ضدّنا ب� ٍ
لل�شهيد ي��ع��ق��وب اب���و ال��ق��ي��ع��ان ،ن��ت��ظ��اه��ر �ضد
امل�ؤ�س�سة املعادية ل�شعبنا� ،ضد نتنياهو و�أردان
وال�����������س�����ي�����ا������س�����ة ال�������ت�������ي مي�����ث��ل��اه�����ا.
و�أ����ض���اف ع����ودة :العي�ش ب��ك��رام��ة ه��و مطلبنا
وحقنا� ،صرختنا ه��ذه هي �صرخة حت �دّي� ،ضد
هدم بيوتنا ،ومن �أج��ل �ضمان م�ستقبل �أطفالنا.
ف�لا مي��ك��ن �أن من��� ّر م��� ّر ال���ك���رام ع��ل��ى م��ا ح��دث
يف قلن�سوة ويف �أم احل��ي�ران� ،سنت�صدى لكل
امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي تتعامل معنا ك����أع���داء ،لأن
ن�����ض��ال��ن��ا ه����و ن�������ض���ال �أ�����ص����ح����اب احل����ق،
ن�������ض���ال وط����ن����ي دمي����ق����راط����ي و����ش���رع���ي.
وت���اب���ع :ه���ذه امل��ظ��اه��رة اجل��� ّب���ارة ل���ن تكون
الاّ راف���ع���ة وا���س��ت��م��راري��ة خل���ط���وات �أخ����رى،
وت�����ص��ع��ي��د ال��ن�����ض��ال ح��ت��ى �إح����ق����اق احل���ق.
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م���ش���روع م��س��ت��ق��ب��ل م��ض��م��ون م���ن امل��ش��اري��ع ع���روض كونتسريت موسيقي لفرقة أنغام
ال���ن���اج���ح���ة يف م���ج���ل���س ع���ب���ل�ي�ن امل��ح��ل��ي عربسك لطالب مدرسة جبور جبور شفاعمرو

مت يوم الأربعاء  25-01-2017يف قاعة جل�سات جمل�س
عبلني املحلي عقد اجتماع لربنامج "م�ستقبل م�ضمون" يف
عبلني بعد �إنهاء عام من العمل مع جمموعتني من ال�شباب
وال�صبايا وقد �شارك يف االجتماع رئي�س جمل�س عبلني
املحلي ال�سيد م�أمون ال�شيخ احمد الذي افتتح االجتماع
مرحبا باحلا�ضرين وم�ؤكدا ا�ستمرار دعم املجل�س املحلي
للم�شروع ملا فيه خدمة وفائدة وت�أهيل مهني وت�شغيلي
لل�شباب .وممثل الت�أمني الوطني ب�صفة الت�أمني الوطني
احد امل�شاركني يف دعم امل�شروع �إىل جانب املجل�س املحلي.
و�شارك يف اجلل�سة �أي�ضا من �أق�سام املجل�س مدير ق�سم
املعارف ال�سيد فخري �شيخ احمد و�سكرتري املجل�س ال�سيد
�أمري حبيب ومديرة ق�سم الرفاه االجتماعي ال�سيدة نيفني

حاج ومدير ق�سم اخلدمات
النف�سية ال�سيد عبداهلل ميالد
ومدير ق�سم الريا�ضة ال�سيد
عوين �إدري�س ومدير عنقود
عبلني ال�سيد حممد غزاوي
وم�����س ��ؤول م��ل��ف الثقافة
ال�سيد يو�سف حيدر ومدير
وح��دة ال�شبيبة يف عبلني
ال�سيد مو�سى نزار �سلمان
وم��رك��ز م�����ش��روع مدينة
ب�لا عنف امل��ح��ام��ي حممد
ر�سالن ومركزة الرو�ضات
والب�ساتني ال�سيدة �سوار
النجمي و�ضابطات الدوام
ال�سيدتان ورود حاج احمد ورانية حيدر وال�سيد �سمري
عوايل مركز م�شروع مكافحة املخدرات ومديرة املدر�سة
ال�شاملة املربية �صاحلة �إدري�س برفقة جمموعة الطالب
امل�شاركني يف الربنامج وممثل الأهل ال�سيد عطية خطيب
ومركزة يف امل�شروع ال�سيدة رائدة جنار وقد عر�ض املربي
برهان حاج احمد مركز امل�شروع م�سار ال�شباب والطاقم
منذ البداية حتى اليوم  .ويت�ضمن الربنامج ت�أقلم ال�شباب
يف عامل العمل وهذا من خالل عدة فعاليات وبرامج مدعومة
من املجل�س املحلي وامل�ؤ�س�سة للت�أمني الوطني .وقد
قدم احلا�ضرون املالحظات االيجابية والت�شجيعية على
امل�شروع والعاملني فيه وللطالب الجنازاتهم ومتيزهم.

ت�ضمنت العرو�ض �شرحً ا
ع���ن ع�����ش��رات الأغ�����اين
ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل��دي��ث��ة
ب�أ�سلوب رائع قدمه الفنان
�سامي خ�شيبون وفرقته.
والقى العر�ضني جتاوبًا
وم�����ش��ارك��ة رائ���ع���ة من
ج��ان��ب ال��ط�لاب ،وثمّن
معلمو امل��در���س��ة عالياً
برنامج ال�سلة الثقافية
يف دار الثقافة يف بلدية
�شفاعمرو وال��ت��ي يقوم
برتكيز امل�شروع ح�سني
�شارك طالب مدر�سة جبور جبور "ب" يف �شفاعمرو،
يف بحر الأ�سبوع املا�ضي ،بعر�ضني كونت�سريت ال�شاعر وال���ذي �أ���ش��ار لأهمية ت��ذوي��ت الثقافة
مو�سيقي لفرقة �أنغام عرب�سك وذلك يف قاعة البلدية .واحلفاظ على موروثنا الفلكلوري يف ذاكرة طالبنا.

ط��ل�اب م���درس���ة ال��ع�ين "أ" يف شفاعمرو
ي��ش��اه��دون م��س��رح��ي��ة "ال��ق��ن��دي��ل الصغري"

اللقاء األول للطاولة املستديرة لتحقيق أه�داف والرؤية
املستقبلية ل��وح��دة ال��ن��ه��وض بالشبيبة يف عبلني

مت يوم الأربعاء  25/01/2017عقد اللقاء الأول
للطاولة امل�ستديرة لربنامج حتديات "אתגרים "
ح�سب قانون الدولة  922يف الو�سط العربي يف قاعة
جل�سات جمل�س عبلني املحلي  .افتتح اجلل�سة رئي�س
املجل�س املحلي ال�سيد م�أمون ال�شيخ احمد مربزا
تقديره و�إعجابه وجتاوبه مع الربنامج واهتمامه يف
�شريحة ال�شباب يف البلد  ،وقد �شارك يف هذه اجلل�سة
املفت�ش عمر حجوج مفت�ش مدار�س عبلني واملفت�شة
للرتبية الالمنهجية رانية خاليله وم��دراء املدار�س
ال�شاملة املربية �صاحلة �إدري�س والإعدادية املربي
�سهيل حاج ومدر�سة الأمل للتعليم اخلا�ص املربية �أمل
طه واملراقب الداخلي للمجل�س ال�سيد عماد غزاوي
وال�سيد حممد غزاوي مدير عنقود عبلني يف م�شروع
�أوالد و�شبيبة يف خطر وم��دراء املدار�س االبتدائية
الر�سمية املربني رفقة �سليم (�أ) واملربية �أجناد ادلبي
(ب) واملربية تغريد �شيخ احمد (ج) واملربي فهد
حاج احمد (د) .ومن �أق�سام املجل�س املحلي ال�سيد
�أم�ير حبيب �سكرتري املجل�س وال�سيد فخري �شيخ

احمد مدير ق�سم املعارف
وال�سيدة نيفني حاج مديرة
ق�����س��م ال���رف���اه االجتماعي
وال�سيد عبداهلل ميالد مدير
ق�سم اخل��دم��ات النف�سية
وال�سيد عوين �إدري�س مدير
ق�����س��م ال��ري��ا���ض��ة وال�سيد
يو�سف حيدر م�س�ؤول ملف
الثقافة وال�سيدة رنا خوري
امل�ست�شارة الإ�سرتاتيجية
لرئي�س املجل�س وال�سيد
برهان حاج احمد مركز م�شروع امل�ستقبل امل�ضمون
واملحامي حممد ر�سالن مركز م�شروع مدينة بال عنف
وال�سيد �سمري عوايل مركز م�شروع مكافحة املخدرات.
وقدم ال�سيد مو�سى نزار �سلمان مدير وحده ال�شبيبة
يف عبلني ال�شرح الوايف واملو�سع عن وحدة النهو�ض
بال�شبيبة مربزا ومظهرا الأهداف من وحدة ال�شبيبة
وال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية لهذه ال��وح��دة ومنها  :تقويه
�شخ�صيه الفرد  ،التعاون بني ال��وح��دات املختلفة
يف املجل�س املحلي  ،توعيه الفرد لأهمية امل�ساعدة
والتطوع يف املجتمع  ،العمل مع الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة وتنميه قدراتهم اخلا�صة ،
وقد ذكر �أي�ضا الأعمال والربامج املخطط دخولها
على وح��دة ال�شبيبة منها "جمل�س �شبيبة حملي "
وهو الأول من نوعه يف عبلني و�أي�ضا برنامج مر�شدين
�شباب "מדצ'ים " وبرامج �أخرى  .وقد مت عر�ض
برنامج حت��دي��ات " אתגרים " من قبل املفت�شة
ران��ي��ة خاليله وم��دى �أهميته يف الو�سط العربي .

ا�ستمتع ط�لاب مدر�سة العني "�أ" االبتدائية
يف �شفاعمرو �صباح ي��وم ال��ث�لاث��اء م�سرحية
بعنوان " القنديل الغري مل�سرح االفق ب�إ�شراف
الفنان عفيف �شليوط وت ��أت��ي ه��ذه امل�سرحية
يف �إط����ار ب��رن��ام��ج ال�����س��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف بلدية

�شفاعمرو ودار الثقافة والفنون.
مديرة املدر�سة املربية زينة عليان
ثمنت م�شاهدة مثل هذه الربامج
الثقافية والفنية .اما مركز ال�سلة
الثقافية يف �شفاعمرو ال�صحايف
ح�سني ال�شاعر ان برنامج ال�سلة
الثقافية هذا العام يحمل يف طياته
الع�شرات من الفعاليات املتنوعة
بهدف تنوير الطالب بر�ؤية جديدة
وتقدمي �أف�ضل الربامج للمدار�س.
ي��ذك��ر ان امل�����س��رح��ي��ة م���أخ��وذة
ع��ن ق�صة ال��ك��ات��ب الفل�سطيني
ال��راح��ل غ�سان ك��ن��ف��اين ،وحت��ك��ي ق�صة �أم�يرة
�صغرية يتوفى وال��ده��ا امللك  ،ت��ارك �اً و�صية
الب��ن��ت��ه يطلب فيها �أن ت�صبح اب��ن��ت��ه ملكة ،
�شرط �أن حتمل ال�شم�س وتدخلها اىل الق�صر.

ع����رض م��س��رح��ي��ة "أب�����و ال���ن���ور" لطالب
م����درس����ة ال���ب���ص���ل���ي���ة يف ش��ف��اع��م��رو

�شارك طالب مدر�سة الب�صلية يف �شفاعمرو يوم
االثنني املا�ضي مب�شاهدة م�سرحية "ابو النور"
مل�سرح كفرون وذلك �ضمن فعاليات ال�سلة الثقافية
يف بلدية �شفاعمرو ودار الثقافة والفنون ،امل�سرحية
تعالج الظواهر ال�سلبية يف املجتمع كالعنف وال�سرقة

وت��غ��ر���س ق��ي��م ال�����ص��دق والت�سامح
وال���ت����آخ���ي وامل��ح��ب��ة وق���د ادخ��ل��ت
البهجة وال�سرور اىل قلوب الطالب.
امل�سرحية تعالج الظواهر ال�سلبية يف
املجتمع كالعنف وال�سرقة وتغر�س قيم
ال�صدق والت�سامح والت�آخي واملحبة.
مركز ال�سلة الثقافية يف �شفاعمرو
ال�����ص��ح��ايف ح�سني ال�����ش��اع��ر افتتح
ال��ع��ر���ض م�����ش�يرًا �إىل الأه������داف
ال�ترب��وي��ة وكيفية معاجلة جذور
ظواهر العنف وال�سرقة وغريها من الظواهر
ال�سلبية التي تنخر يف هيكلية جمتمعنا العربي
و�شكر ادارة املدر�سة واملربيات على التعاون
املثمر يف �إجن���اح ال�برام��ج الثقافية والفنية.
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ج � �ن � �ازة م �ه �ي �ب��ة ل �ل �ش �ه �ي��د ي��ع��ق��وب أب��و
ال �ق �ي �ع �ان رغ ��م أن ��ف ن�ت�ن�ي�اه��و وحكومته ع��ن��دم��ا ت��س��ق��ط األق��ن��ع��ة

رم��������اح ي���ص���وب���ه���ا – م���ع�ي�ن اب������و ع��ب��ي��د

اإلع����ل����ام���������ي أح������م������د ح�������ازم

�إ�سمه يعقوب �أب��و القيعان م��ن قرية
�أم احل�ي�ران ،مهنته م��در���س ،مل تكن
وف���ات���ه ط��ب��ي��ع��ي��ة ب���ل ك���ان���ت نتيجة
ق��ي��ام ال�����ش��رط��ة ا لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��إط�لاق
الر�صا�ص عليه ف��أردت��ه قتي ًال  .تربير
ال�شرطة �أن هذا املربي الفا�ضل ده�س
�شرطياً وت�سبب مب�صرعه .ال�شهيد �أبو
القيعان ه��و �ضحية همجية ال�شرطة
ا لإ�سرائيلية ،الني تتعامل مع العرب
وك�أنهم (طيور) ت�صطادهم كما ت�شاء.
ال�����ش��ه��ي��د �أب����و ال��ق��ي��ع��ان ف��ق��د ح��ي��ات��ه
بر�صا�ص ال�شرطة لأنه عرب عن �شعوره
ب��ط��ري��ق��ت��ه اخل��ا���ص��ة ���ض��د ع��م��ل��ي��ة ه��دم
 15بيتا بحجة البناء غري املرخ�ص.
ال�شرطة ا لإ�سرائيلية عاقبته بالقتل
ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��م .ع��م��ل ب��ط��ويل ي�سجل
لل�شهيد وعمل جبان ي�سجل لل�شرطة
ا لإ���س��رائ��ي��ل��ب��ة ال��ت��ي �أ���ض��اف��ت بقتلها
للمربي �أب��و القيعان عملية قتل عربي
ج��دي��دة �إىل ���س��ل�����س��ل��ة ع��م��ل��ي��ات القتل
امل�ستهدفة التي تقوم بها �ضد العرب.
مركز عدالة طلب من معهد الت�شريح
العديل يف ابو كبري ان ينقلوا اىل عائلة
ابو القيعان ا�ستنتاجات التقرير حول
عملية ت�شريح جثة ابنها يعقوب ابو
ال��ق��ي��ع��ان ،لأن اخ��ف��اء امل��ع��ل��وم��ات عن
العائلة يجرح م�شاعرها ومي�س بكرامتها
ومن حق العائلة معرفة ا�سباب الوفاة.
وزي��ر ال�شرطة جلعاد اردان ي�ستند
يف ق��راره ه��دم البيوت يف �أم احلريان
"على وجود قرار ملحكمة العدل العليا
و�سيتم تنفيذه" .و �إذا كان �أردان مهتما
باحرتام قرارات املحكمة العليا ،فلماذا
ال ينفذها يف مناطق ي��ه��ودي��ة� ،إذ من
املفرت�ض من ناحية ر�سمية ،وكما تقول
�صحيفة "ه�آرت�س" يف افتتاحية لها،
ان على الدولة تبني وتطبيق قرارات
حمكمة العدل العليا� ،سواء ك��ان ذلك
جتاه امل�ستوطنني يف "عامونا" �أو يف �أم
احلريان ،ويجب على �إ�سرائيل �أي�ضا
العمل �ضد املخلني بقوانني البناء يف
قلن�سوة �أو يف "بيت ايل" و"عوفرا".
بالن�سبة مل�ستوطنة "عامونا" هناك
ق����رار مل��ح��ك��م��ة ال���ع���دل ال��ع��ل��ي��ا ي��ل��زم
امل�����س��ت��وط��ن�ين ب���اخ�ل�اء امل�����س��ت��وط��ن��ة،
وهذا بناء على طلب ا�صحاب االر�ض
الفل�سطينيني الذين قدموا دعوى بهذا
ال�ش�أن ،وال�سلطات اال�سرائيلية ملزمة
بتنفيذ ق��رار احل��ك��م ،لكن وك��م��ا يبدو

ف�إن قرارات
امل���ح���ك���م���ة
ي����ن����ف����ذه����ا
�أردان �ضد
العرب فقط
ال�����ن�����ائ�����ب
م�������س���ع���ود
غ��������ن��������امي
رئي�س كتلة
القائمة امل�شرتكة يف الكني�ست ،قال
يل ان ت�صرف ال�شرطة جتاه �سكان ام
احلريان وقتل ال�شهيد يعقوب هو تاكيد
على �سيا�سة ال�شرطة وقوات االمن ازاء
اجلماهري العربية ،وهي �سيا�سة اليد
اخلفيفة على ال��زن��اد لأن العربي كان
و�سيبقى يف نظرهم عدو وخطر امني.
���ش��رط��ة ال��ق��ت��ل اح���ت���ج���زت ال�����ش��ه��ي��د
وو�ضعت �شروطاً لتحريره بعدم �إجراء
اجل��ن��ازة يف ب��ل��دت��ه ،وب����أن ال يتجاوز
ع���دد امل�����ش��ارك�ين ا لأرب���ع�ي�ن �شخ�صاً .
ل��ك��ن اجل��م��اه�ير ال��ع��رب��ي��ة ���ض��رب��ت هذا
ال�شرط بعر�ض احلائط ورف�ضته كلياً .
وامل��ظ��اه��رات ال�شاملة ال��ع��ارم��ة التي
�شهدتها البالد �أج�برت املحكمة العليا
على �إ�صدار قرار يلغي قرار ال�شرطة.
وهكذا انت�صرت �إرادة املواطن العربي
ع��ل��ى ال�����ش��رط��ة ا لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي
�أرادت جنازة يف دُجى الليل بع�شرات
امل�شيعني ،لكن �شعبنا ا لأبي �أراد جنازة
تليق مبقام ال�شهيد ،فبدل ا لأربعني
�شخ�صاً ال��ذي��ن �أرادت��ه��م ال�شرطة �أن
يكونوا يف اجل��ن��ازة خرجت ا لآالف يف
و�ضح ال ّنهار ،وهتافات عدد كبري من
امل�شاركني كانت تندد ب�سيا�سة القتل
وهدم البيوت وت�شريد العائالت ،لكن
ال�صرخة املدوية التي �سمعت "بالروح
ب��ال��دم نفديك ي��ا �شهيد" ك��ان��ت م�ؤثرة
ج� ً
��دا وت���دل ب��و���ض��وح ع��ل��ى �أن جميع
املواطنني العرب يف البالد �ضد �سيا�سة
القتل التي تتبعها ال�شرطة اال�سرائيلية
جتاه العرب ،و�ضد �سيا�سة هدم املباين.
م�����ش��ارك��ة ع�����ش��رات ا لآالف يف ت�شييع
ج���ن���ازة امل���رب���ي �أب����و ال��ق��ي��ع��ان  ،هي
ر���س��ال��ة وا���ض��ح��ة حل��ك��وم��ة نتنياهو،
م���ف���اده���ا �أن ا���س��ت��خ��دام ا لأ���س��ال��ي��ب
ال��ع��ن�����ص��ري��ة وال���ك���ذب وال��ت��ل��ف��ي��ق لن
يتني امل��واط��ن�ين ال��ع��رب ع��ن الوقوف
�ضد �أي حماولة هدم جديدة لي�س فقط
يف �أم احل�يران بل يف �أي بلدة عربية.

بداية �أق��ول ،وبال ت��ردد :نعم و�أل��ف نعم� ،أكره
ح�ين �أ���ص��م��ت فتخرج الكلمات م��ن عيني كل
�إن�سان يعطي من �أخالقه وخم��زون قلبه ،ففي
ن��ظ��ري ال �أه��م��ي��ة ووزن���ا ل��ل��ت��اري��خ؛ لأن���ه وكر
ال��ك��ذب و�أر�����ض خ�صبة ل�ل�أق��ن��ع��ة واملظاهر.
هناك �أ�شياء م�ؤملة ال حت�صى وال تعد حتدث ،ويف
نظري ال �شيء ي�ؤمل �أكرث من �سقوط قناع طاملا
ظنناه يوما وجها حقيقيًّا� .إ ّن لهذه الأمور �أبعا ًدا،
مفاهيم ،انعكا�سات ،ونتائج مت�شعبة ت�ؤ ّكد �أن على
الإن�سان �أن ال يهت ّم مبن يكون معه رائعا وداعما
يف البداية ،و�إمنا عليه االهتمام مبن يبقى معه
حتى نهاية املطاف ،ففي البداية كلهم رائعون!
ق��ال ج�بران " :لو ر�أي��ت املجتمع �ضدك والكل
أم�ش وراء قلبك ومت�سك مببادئك
مي�شي عك�سك ف� ِ
حتى و�إن �أ�صبحت وح��ي��دا ،فالوحدة �أف�ضل
م��ن �أن تعي�ش عك�س نف�سك لإر���ض��اء غريك".
ما تقدم يثبت �أننا وللأ�سف نعي�ش يف زمن الأقنعة
الزائفة التي غدت ظاهرة منت�شرة يف كافة طبقات
املجتمع وم�ستوياته بحيث يتحدث الواحد م ّنا،
ويكتب عن القيم الوفاء والإخال�ص بكل �شفافية
وان�سجام ولغة جذابة ،فيحاول من خالل ذلك
�أن يتجمّل ب�أنه املحب الداعم امل�ساند واملخل�ص

رغ�����م �أن احل��ق��ي��ق��ة
وا�����ض����ح����ة و����ض���وح
���ش��م�����س مت�����وز ال��ت��ي
تثبت ال��ع��ك�����س ،حيث
الهدف الرت�صد لإحلاق
ال�����ض��رر وال���ت���ورط .
و�آ ٍه! لقد جت ّردت الإن�سانية من كل �أنواع القيم
وم�صطلح ال�ضمري ف�أ�شعلت يف قلوب القالئل
نريان احلرية ،وعا�ش النب�ض بني دخان الهالك
يبحث ع��ن �شاطئ الأم���ان امل��ف��ق��ود ،ف�لا مكان
بعد ُنر�سي فيه �أرواح��ن��ا و�آمالنا وتطلعاتنا،
وك�أننا نبحث عن امل�ستحيل فوق الأفق البعيد.
ح��ا���ض��رك ه��و جمموعة م��ن �إجن����ازات عديدة
ق��م��ت ب��ه��ا يف امل��ا���ض��ي ،وم�ستقبلك ه��و �سلم
للتباهي ب��ه��ذه الإجن����ازات ،وم��ا ب�ين املا�ضي
واحل���ا����ض���ر ت���اري���خ ي��ح��ك��م��ه ع����امل الأق��ن��ع��ة
ال��زائ��ف��ة ،وم��ا ب�ين احلا�ضر وامل�ستقبل عامل
اف�ترا���ض� ّ�ي م�ستوحى م��ن ت��اري��خ امل��ا���ض��ي.
رم����اح ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ت��ا ّم��ة �أن����ه ���س��ي ��أت��ي ي��وم
وت�سقط فيه كافة الأقنعة الزائفة ،و�ست�ضيع
بزحمة امل��ارة والطريق ،و�ست�صرخ وتنادي
ب�أعلى �صوتها وداع���ا ودا ًع���ا لهذه املظاهر .

ال�����وق�����ت م�����ن َذهَ�������ب

زه���������������ي���������������ر دع���������ي���������م
نابليون القائد الفرن�سي الف ّذ ،والعا�شق املُر َهف
احل���� ّ�س ،و�صاحب �أعظم االنت�صارات يف تاريخ
ِ
الع�شق لزوجته
الب�شرية ،وكاتب اروع ر�سائل ِ
جوزفني  ،ت��ب� ّو�أ عر�شينْ اثنينْ  :عر�ش ال�سالح
وعر�ش الكلمة الطليّة ...فربحَ املعارك وفاز بالقلوب.
ه��ذا القزم العمالق!!!ما ا�ضاع الوقت �سُ دىً بل
ثمّنه عاليًا  ،فما ْ
عرفت عيناه النوم اكرث من اربع
�ساعات يف اليوم الواحد ،وما عرف قط طعم القيلولة
.ك��ان يقول وان��ا اق��ول معه" :هيّا نح�سب معًا ،
لنفر�ض ج��دلاً ا ّن احدنا يعي�ش �سبعني – ثمانني
�سنة  ،فن�صفها �سيذهب نومًا  ،وما تب ّقى �سيذهب
ج��ز ٌء يف اخلواطر والهواج�س والتحليق واحالم
اليقظة واملر�ض وما اليه ،فكم يتب ّقى يا ُت��رى ؟.
ُخال�صة القول �أن الوقت ثمني  ،بل �أثمن ممّا نت�صوّر.
�أمل ي ُقل العرب ا ّن��ه من ذهب ؟ .ولكننا وللأ�سف
ال�شديد ترانا يف ه��ذا ال�شرق نهدر الوقت جُ ً
زافا
يف ال��ق��ي��ل وال���ق���ال  ،وامل��ن��ا���س��ب��ات واالف�����راح ،
ف ُنب ّذر مئات ال�ساعات يف ام��ور مهما كانت مُهمّة
ت��ك��اد ال حت��ت��اج م � ّن��ا اال ل�����س��اع��ات م���ع���دودات .
َ
ارجوك –ال ُتقاطعني –ف�أنا يف عجل ٍة من �أمري ،وقد
عزمت على �أن ا�ستفيد من ك ّل حلظة ودقيقة يف هذا
العربي :
الوجود .ا�ستفي ُد وافيد!! وقد قال �شاعرنا
ّ
اذا م������� ّر ب�����ي ي�������وم ومل اك����ت���������س����بْ ي����� ًدا
ومل ا���س��ت��ف��د ِع���ل��� ًم���ا ف���م���ا ذاك م����ن ُع���م���ري
فقد مللت وح ّقك "قعدات الرنجيلة " وم�ؤمترات
الكالم الذي ال طائل حتته ،وح ّتى جل�سات القهوة

ال�����س��ادة  .يف ح�ين ان
القافلة ت�سري والركب
ي��ت��ق �دّم واحل�����ض��ارة
ُت�������ش��� ّم���ر ع����ن ���س��اع��د
ال���ع���زم وامل���ث���اب���رة.
ف��ك��م امت � ّن��ى ان ن�أخذ
ال���ك���ث�ي�ر م����ن ذخ���ائ���ر
ونفائ�س جدودنا العرب
من ك��روم املجد وال�ضيافة والكرم واالدب  ،ويف
املقابل ننبذ الرتاخي والتثا�ؤب  ،ونقتب�س من اخالق
ال�شعوب ما �سما وعال  ،فن�أخذ يف �سبيل املثال من
االملان اتقان العمل و ُقد�سية الوقت واالن�ضباط فال
ن�أتي االجتماع وقد انفرط عقده او كاد .و ُنع ّرج نحو
التليان فن�أخذ ال�شاعرية املُن�سابة الهام�سة ال ال�ضجيج
ال��ذي ي�صم الآذان و ُي��ل�وّث البيئة  ،ومنيل نحو
اليابانيني فنن�سخ عنهم االحرتام والن�شاط والعزم
ن�ضيفها اىل مزايانا العربية اال�صيلة  ،فنجدّد الهمم
ونعيد االجماد ونبني االوطان على ا�سا�س من �صخر.
ولع ّل هذه الكلمات املُ�ضيئة التي ّ
خطها ادي�سون
قيدوم املخرتعني  ،والذي ا�ضاء العامل مب�صباحه
العجيب وان��ار دياجري الدّنيا ؛ لعل هذه الكلمات
من ا�صدق ما قيل  ،فقد ق��ال اث��ر جتربة حياتية
عا�شها  : :ا ّن 90%من النجاح هو ع َر ٌق" .والعرق
فيما اظ � ّن ال ي�سحُّ وال ي�سيل اال بعد ب��ذل اجلهد
و�سهر الليايل احلالكة ،والتي ال قم َر يف �سمائها...
ال��وق��ت م��ن ذه���ب ف��ه� ّي��ا ال نبيعه بالرخي�ص !!

مقاالت

27.01.2017

ِرث � � �اء أ ْل� �مَ ��رح ��وم أ ُألس� �ت� �اذ
محمد حبيب ألشيخ ( أبو ساهر )

وت���ب���ق���ى س���اك���نً���ا ال���ق���ل���وب...
ب������ق������ل������م :إي��������ه��������اب من��������ر ح���س�ي�ن

من ألشاعر :فتح حمادي شفاعمرو
ما بغيب نورَك من َخيايل
َم ْهما ْتغيب يا نجِ ْ م �ألأعايل
حَ ال �إ�سْ مَك َظ َهر نورو ِباليل
ظاهر
حتى َلو ِغ ِبت َع �أ ْلب ََ�شر ِ
ْم َع ِلمْنا � َإلك ُكل �ألجْ َ اليل
باهر
مجَ ْ َدك ب ََن ْي ُته ب ِْع ْلمَك �أ ْل ِ
دوى � َأملجروح يا َب ْل�سَ م ِعاليل
ماهر
َدليل �ألمْ َ ْع ِر ِفه ِبا ْل ِع ِلم ِ
حْ ِم ْلت �إ�سْ م �أ ْل َطهارَه والأ�صايل
طاهر
�ساهر يا ِ
حبيب �أل ُكل �أبو ِ
ب ََذلت بْجُ ْه َدك ت�أدي �ألر�سايل
زاهر
َب ْي َتك بالأ َدب وا ْل ِع ِلم ِ
يَرا َعك ِ�س ِهر ب�أي َدك َليايل
�ساهر
ياما ُك ِنت ُكل �ألليل ِ
ب�أي َدك َت ِتمْحي �إ�سْ م �ألجْ َ هايل
�شاهر
َب َريْت �أ ْليرَ اع و�أ ْل�سيف ِ
�أمَك ْ
را�ض ِيه َع ّنك يا غايل
ناهر
�أديت �ألأمانه ما ُك ِنت ِ
�سانك �صا ِدق َ
لمَ َع ر�أيَك ِبقول � َ
ِل َ
وباحلق عايل
جاهر
أحلق ِ
�شا ِمخ � ِإ�سم �أمري �ألمْ ِثايل
�ساهر
ِ�شب َْلك يا �أ�سَ د �ألب ََطل ِ
يجعل مثواك �أجلنه يا حممد
القاهر
ِيحمي ُهم ويدعو للقا ِدر ِ
خا ِلد بالقلب وا�سمَك ِببايل

ك��ل��م��ة ح���ق ل����روح امل���رح���وم ال��غ��ال��ي
اب���و ف��راس-ت��وف��ي��ق مصطفى قرطام
ب��ق��ل��م :اي��ل�ين سليم ع��اص��ي (ح��اي��ك)

امل���������وت ا ٌمل ل����ل����ب����اق��ي�ن ول����ي���������س ل���ل���راح���ل�ي�ن
ااه ي���ا اب����ا ف���را����س مل�����اذا ا���س��ت��ع��ج��ل��ت ال��رح��ي��ل؟
ال����ه����ذه ال�����درج�����ة ا���س��ت��ع��ج��ل��ت ر�ؤي��������ة رب����ك؟

معرفتي بك بد�أت منذ والدتي فر�أيت فيك اخللق
وال�شهامة ,العزة والرفعة ,الأنفة والتوا�ضع.
لقد احببت بلدك وابناء بلدك بغ�ض النظر عن
لونهم وديانتهم كنت ان�سانا اح��ب االن�سان.
فكنت منا�ضال وطنيا فاعال للخري بال حدود.
وفج�أة حل �صباح االحد احلادي ع�شر من �شهر
كانون الأول ويا له من �صباح .ا�ستيقظت لأفجع
بخرب وفاتك يف البداية ظننت ان عائلتي كانت
متازحني لكن للأ�سف ال .حينها �شعرت انني طفلة
�صغرية ال ت�ستوعب معنى املوت احلقيق بد�أت

�أت�������س���اءل احقا
مات؟؟ اذن هو لن
ي�أتي لزيارتنا بعد
االن .ال انها جمرد
م��زح��ة ,بالأم�س
تكلمنا معه ,ماذا حدث؟ .عندها ر�أيت ذكرياتنا
اجلميلة �شريطا مير امام عيني .تذكرت كل �شيء
تذكرت فرتة االعياد عندما كنت ت�أتي لتعايدنا
تذكرت نقا�شاتنا الوطنية ,تذكرت كل كلمة
قلتها يل� ,سمعت �صوتك يناديني .حينها جل�ست
افكر .ماذا عن امك؟؟ كم هو م�ؤمل لها فقدان ابنها
ح�سن ال�سريرة .وم��اذا �سيحل بزوجتك؟؟ اين
ذهب �سندها يف هذه الدنيا؟؟ اين ذهب زوجها
دم��ث االخ��ل�اق؟؟ مل��اذا مل تنتظر ط��ارق حتى
يعود طبيبا؟؟ امل ت�ستطع انتظار فرا�س لي�صبح
العبا عامليا؟؟ وماذا عن هبة؟؟ �أين ذهب والدها
احلنون؟؟ �أين ذهب مثلها االعلى يف هذه احلياة؟؟
ك���ن���ت ����ص���دي���ق ال���ع���ائ���ل���ة امل�����ق�����رب ,ك��ل
�أف�������راد ال��ب��ي��ت ي��ب��ك��ون��ك ي���ا اب����ا ف���را����س.
ااه يا اب��ا فرا�س الزال رحيلك جرحا ينزف,
عندما يبكيك ال��رج��ال قبل الن�ساء ,االطفال
قبل الكبار اعلم ان موتك فاجعة حلت على
كل �شخ�ص .ف�صيتك الرائع ,اخالقك العالية,
�شخ�صيتك التي كانت تفر�ض اح�ترام��ه��ا من
اول لقاء تكفي اي �شخ�ص ليحزن على رحيلك.
رحمك اهلل يا ابا فرا�س وا�سكنك ف�سيح جناته.
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ُفجعت مدينة �شفاعمرو قبل عامني بوفاة ّ
ال�شاب
املرحوم با�سل ح�شمة ،وقد وقع نب�أ الةفاة كال�صاعقة
خا�ص ًة.
على �أه��ل املدينة عا ّم ًة وعلى معارفه ّ
لقد جمعتني به ظروف العمل حيث ُ
عملت حينها
مع ّلمًا للغة العربية يف برنامج "هيال" لتعليم
الكبار الذي ترعاه �شركة املراكز اجلماهريية ،وقد
كان الفقيد واح ًدا من املع الطالب امللتحقني بهذا
الربنامج ،وبطبيعة احلال كان الطالب يداومون
للدرا�سة يف �ساعات ما بعد الظهر بعد انتهاء نهارهم
يف �أماكن العمل .وقد �أجمع جميع املعلمني على
اجلديّة التي متتع بها با�سل ،كما �أ�شادوا بانتظامه
و�سعيه ود�أبه على حتقيق غاياته و�أهدافه ،فقد

ك��ان �إن�سانا ملتزما ومنظما يتمتع بامل�س�ؤولية
التي نتوق �إىل تر�سيخها يف �أبناء �شبيبتنا اليوم.
لقد كان با�سل منوذجا �إيجابيا لل�شباب الطموح
الذي ي�سعى �إىل ت�أ�سي�س وتدعيم حيّزه يف جمتمعه
ويف احلياة ب�شكل عام ،وقد جنح يف خلق التوازن
يف تلك املعادلة التي يجتمع فيها العلم والعمل
م��ع��ا ،وق��د انطلق يف م�شروعه ح��امل��ا طموحا
و�ساعيا متخطيا حمطات احلياة وحتدياتها.
وق���د عُ���رف امل���رح���وم ب��دم��اث��ة �أخ�ل�اق���ه ولطف
معاملته واحرتامه لل�صغري قبل الكبري ،وكانت
ابت�سامته الدائمة �أبرز ما مييزه وتلك االبت�سامة
�إمن��ا ترتجم �صدق ن��واي��اه و�صفاء قلبه ،ومل
ي��ك��ن غ��ري��ب��ا �أن ي��ح�ترم��ه اجل��م��ي��ع م�ستحبّني
وجوده بينهم ،زد على ذلك �أ ّنه ما كان ليرتدّد يف
تقدمي املعونة ملن احتاجها من قريب وغريب.
لقد خا�ض با�سل جت��ارب عمل متعدّدة فعمل يف
ال�سيارات كما خا�ض جتربة العمل يف الكهرباء،
وك��ان �سريع الت�أقلم م��ع ك � ّل م��ي��دان عمل يقبل
عليه ويخو�ض غ��م��اره ،فقد ك��ان ح���ا ّد الذكاء
وام��ت��از بكونه �إن�سانا عمليا ي�سخر خرباته يف
ّ
وتخطي معرتكات احلياة ،ول�ست
�سبيل التقدّم
�أن�سى جملته ال�شهرية التي كان يردّدها دائما
� ":شو ماخد معاه الواحد؟" نعم كان يردّدها
دائمًا ،م�ؤ ّك ًدا �أ ّن الإن�سان يجني يف النهاية طيب
ال�سمعة ،ح ًّقا �صدقت يا با�سل ،وما هذه ال�سطور
�إلاّ �إثبات على �أ ّن��ك ت�سكن القلوب ،و�إن امتدّت
الأيام فذكراك تخطر يف البال وال تفارق النفو�س.
رح���م اهلل ف��ق��ي��دن��ا و�أ���س��ك��ن��ه ف�����س��ي��ح جنانه.

أن����ا وح��ب��ي��ب��ت��ي وال���شِّ���ت���اء

ب��ق��ل��م :م������ارون س���ام���ي ع���� ّزام
�أيها ِّ
ال�شتاء �أجت ّنب �أيامك حاملة ال ّزمهرير� ،أرتعب من
اكتظاظ غيومك املثقلة بالأمطار ،امل�شحونة ب�شحنات
الربق الكهربائيّة ،وق�صف ال ّرعد ،ت�ستعد ل�ش ِّن هجومها
على الأر����ض ،وت�صبّ عليها �سيل غ�ضبها املائي،
كي ُتف ِر َغ قذائفها فوقها ،هكذا تتخ ّل�ص من ِثقلها .لقد
ِ�صرت �أ�سري املنزل ،يُع ّذبني الربد ب�ضرباته العنيفة،
ي�ش ّل حراكي �ضده ،ف�أبعدين عن حبيبتي ،ح ّتى تب ّللت
م�سافة اللقاء بيننا ،نتيجة حدوث ِعراك فجائي غري
متو ّقع للأحوال اجلويّة مع تيّارات قطبيّة متط ّرفة ال
ترحم �أح ًدا� ،أقفلت جميع ُطرقات الدّفء اال�ستوائي،
�أم����ام ال����ّ�ش��م�����س ،ال��ت��ي �أوه��م��ت��ن��ا ب��ق��ن��اع �إطاللتها.
حَ م ُ
َلت مظلة االنتظار ،ريثما تتو ّقف الأمطار اجلنونيّة
ال��ت��ي ت�شتد غ��زارت��ه��ا �أك�ث�ر� ،أنتظر جم��يء مر�سال
ال�صحو يف �أي حلظة ،ليُخربين �أن ّ
الطريق امل ��ؤدّي
ّ
�إىل منزل حبيبتي قد ج� ّ�ف ،لك ّني �أخ��اف �أن �أخطو
مثل هذه اخلطوة الآنً ،
خوفا من الوقوع يف مطبّات
الغ�ضب من الطبيعةً ،
خوفا من االن��زالق على درب
الترّ وي ،لأجد �صخرة احتمايل ّ
تتحطم �أمامي ،نتيجة
ّ
واح���ات ال�صرب الوهميّة التي مت�ل�أ درب���ي .لكنني
باملقابل �أحب كثريًا ليايل ّ
ال�شتاء ّ
الطويلة� ،أت�أمّل فيها
موقد ال ّرومان�سية الذي يلتهم مللي� ،إىل �أن ينفر منه
الربد ،الذي يحوم حويل ليعتدي على �أجواء الدّفء.

�أ ّم���ا حبيبتي ف�إنها
جتل�س بال ُقرب من
ن��اف��ذت��ه��ا ،ت�صغي
لوقع الأم��ط��ار التي
ان����ه����ارت ب��اك��ي�� ًة،
ودم���وع���ه���ا ّ
تغطي
ن��اف��ذت��ه��ا ،تتو�سّ ل
�إل��ي��ه��ا ب����أ ّال تغ�ضب
منها ...ب�أ ّال مت�سح بُخار تذمّرها املرتاكم على زجاج
نافذتها ،لكرثة ت�أففها امل�ستمر من وحدتها ،فالأمطار
ت�دّع��ي �أن��ه��ا غ�ير م�سئولة ع��ن ح��دوث ه��ذه البلبلة
اجلويّة ،وغري م�سئولة عن انتكا�س موعدها معي.
مثلك ،ما زلت جال�سً ا �أمام موقد ال ّرومان�سيّة،
حبيبتي �أنا ِ
�أت��أم��ل جمار الذكريات ،التي ب��د�أت تل�س ُع ي �دَيّ من
فرقعة َ�شرر الفرح وال�سّ عادة ،التي ُت ّ
ب�شر بانبالج نور
الف َرج قريبًا .بعد برهة ق�صرية هد�أ الق�صف املطري،
و�سَ َكبَ الليل دواته على ال�سّ ماء فباتت حالك ًة ،لكن
ال�برد القار�ص اللعني يا حبيبتي ،ما زال يتجول
كاحلار�سً ،
فار�ضا منع جتوّل ق�سري ،بينما تراجَ ع َْت
م�سامرتكّ ،
وع�ش�شت يف م�سارب
جن��وم الليل ع��ن
ِ
ال�سّ ماء جم �دًّدا� ،أ ّم��ا �أن� ِ�ت ،فما زل� ِ�ت جتل�سني بجانب
غرفتك ،تتمنني ظهوري يف �أف��ق الغد الآت��ي.
نافذة
ِ

16

الصحة

27.01.2017

نصائح مهمة عند استخدام فرشاة األسنان

رغم الأهمية البالغة ال�ستخدام فر�شاة الأ�سنان
يف ���ض��م��ان احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة املطلوبة
لأ�سناننا وامل��ح��اف��ظ��ة عليها وب��ال��ت��ايل املحافظة
على �صحتنا� ،إال �أن هناك بع�ض الن�صائح التي
يجب اتباعها للح�صول على النتائج املرغوبة.
ف����ر�����ش����اة الأ������س�����ن�����ان ت���ت���ع���ر����ض ل���ل���ت���ل���وث
ب��ال��ف�يرو���س��ات وال��ف��ط��ري��ات يف غ�����ض��ون ي��وم�ين
ف��ق��ط م���ن ت���واج���ده���ا ب���احل���م���ام ،ح��ي��ث البيئة
امل�لائ��م��ة ل��ل��ك��ائ��ن��ات ال��دق��ي��ق��ة امل�����س��ب��ب��ة للتلوث.
وعندما يتم تخزين فر�ش الأ�سنان بالقرب من بع�ضها

البع�ض ف�إن اجلراثيم تنتقل فيما بينها ،مما ي�ؤدي
�إىل تلوثها جميعاً ،و�إن غ�سل الفر�شاة باملاء اجلاري
حتت ال�صنبور غري كاف لإزالة كل هذه اجلراثيم.
ك������������ي������������ف ت���������ت���������ج���������ن���������ب ذل�����������������ك؟
 1ال ت���������ض����ع ف����ر�����ش����ات����ك يف احل����م����امو�إذا مل تتمكن من ذل��ك ،فعليك �أن تغلق الغطاء
ق��ب��ل ���ش��د ال�����س��ي��ف��ون ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار امل��ي��اه
امل��ل��وث��ة ،وان�����ص��ح ع��ائ��ل��ت��ك ب��ف��ع��ل الأم����ر ذات���ه.
���� 2ض���ع���ه���ا يف و�����ض����ع ع����م����ودي وح���ده���اوال ت�ضعها يف خزانة احلمام� ،إذ �إن �ضعف التهوية
يعزز من منو البكترييا ،وجتنب و�ضع �أك�ثر من
ف��ر���ش��اة ب��ج��وار بع�ضها حتى ال تنقل ال��ع��دوى.
 3غ����ِّي���رِّ ف����ر�����ش����ات����ك ب�������ش���ك���ل دوريح��اف��ظ ع��ل��ى ت��غ��ي�ير ف��ر���ش��ات��ك ك��ل ث�لاث��ة �شهور.
ت���������������������ش����������ارك����������ه����������ا
ال
4ه����ذا ����ش���يء ب���دي���ه���ي ،ول���ك���ن ال ت��ف��ك��ر �أب� ً
�����دا يف
ف���ع���ل ذل�����ك ح���ت���ى م����ع �أق�������رب الأق�����رب��ي��ن ل���ك.

الضرب ممنوع تماماً 4 ..طرق ملعاقبة الطفل دون إيذائه

يف الواقع ،مهما كان حب الوالدين للطفل ،ومهما
كانت العالقة ودي��ة ووثيقة بينهما� ،إال �أن��ه من
ال�����ض��روري معاقبته عندما ي�سيء الت�صرف.
وبالن�سبة للعديد م��ن ال��ع��ائ�لات ،تثري م�س�ألة
ت��أدي��ب ومعاقبة الطفل ح�يرة ل��دى الأم والأب،
ف�شخ�صية ال��ط��ف��ل ت��ن��م��و وت��ت��ط��ور با�ستمرار
وب�سرعة ،وق��د ي�صعب ال�سيطرة عليه �أحياناً،
مما يتطلب �إج���راءات ردعية من قبل الوالدين.
ف��ي��م��ا ق���ام���ت ���ص��ح��ي��ف�� ة nEdinstve
 nayaال��رو���س��ي��ة ب��ن��ق��ل  4ط���رق منا�سبة
و�سليمة يقرتحها علماء النف�س لعقاب الطفل:
1احل����������������������������������������رم����������������������������������������ان�إذا ك��ان طفلك وقحاً وعدوانيا �أو يرف�ض القيام
بواجباته املدر�سية ،فالطريقة املثالية لعقابه
ه��ي ح��رم��ان��ه م��ن الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي يف�ضلها ،على
غرار حرمانه من �ألعاب الفيديو� ،أو من اخلروج
م��ع �أ���ص��دق��ائ��ه� ،أو م��ن ف�سحة نهاية الأ�سبوع.
ويف مثل هذه احلالة ،يجب تطبيق العقوبة على
ال��ف��ور� ،أي ف��ور ق��ي��ام الطفل ب��اخل��ط��أ ،وبالتايل،
ميكن لأح��د ال��وال��دي��ن �أن يحرم طفله م��ن بع�ض
امتيازاته ،لكن دون امل�سا�س بحاجياته الأ�سا�سية.
� 2إج������ب������ار ال����ط����ف����ل ع����ل����ى االع�����ت�����ذاريف حال �أَ َ
حلق طف ُلك الأذى ب�أحدهم ،فالعقاب املنا�سب
ملثل هذا الت�صرف هو �إقناعه باالعتذار لذلك ال�شخ�ص.
ع����اد ًة ي��ك��ون �إق���ن���اع ال��ط��ف��ل ب��االع��ت��ذار �صعباً
ل��ل��غ��اي��ة ،ول��ه��ذا ال�سبب ي��ج��ب �أن جت�ب�ره على
االع���ت���ذار ح��ت��ى ي��ع��ي ع��واق��ب �إحل����اق ال�ضرر
ب��الأ���ش��خ��ا���ص م���ن ح���ول���ه ،يف امل����رة ال��ق��ادم��ة.
 3ك������ت������اب �أو ق���������ص����ة ك����ع����ق����ابيعد هذا الأ�سلوب من �أعظم طرق العقاب و�أروعها،
ً
ف�إن كان طفلك م�شاغباً
ومثريا للمتاعب ،من امل�ستحب
�أن نعطيه ق�ص ًة يطالعها ونحثه على �إنهائها.
ويف�ضل �أن نختار ق�ص ًة تعك�س بع�ض الت�صرفات

امل�شابهة للتي يقوم بها طفلك يف الغالب مع �إبراز
عواقبها الوخيمة ،ف��ع��ادة م��ا حتتوي الق�ص�ص
على حكايات وعرب ميكن للطفل �أن ي�ستفيد منها.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ق��د حت��ت��وي ه��ذه الق�ص�ص
على العديد م��ن امل�شاكل ال��ت��ي ق��د يتعر�ض لها
ط��ف��ل��ك ،مم��ا يتيح ل��ه ف��ر���ص��ة التعلم واالط�ل�اع
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة جت�����اوز م�����ش��اك��ل��ه ال�شخ�صية.
4ال��������������������ت��������������������ج��������������������اه��������������������لع��اد ًة ما يت�صف الأط��ف��ال بن�شاطهم املفرط الذي
قد يتحول يف بع�ض الأح��ي��ان �إىل م�صدر �إزع��اج.
ويتمثل احلل الأن�سب والعقاب الأمثل ملثل هذه
احل��االت يف اعتماد �أ�سلوب التجاهل� ،إذ ميكننا
يف مرحلة �أوىل �أن ن�شرح له �أن��ه يف حال ا�ستمر يف
الت�صرف بتلك الطريقة ل��ن نتحدث معه ثانية.
ويف مرحلة ثانية ،ن�ستطيع ت��رك الطفل وح��ده
يف ال��غ��رف��ة وع���دم �إع���ارت���ه �أي اه��ت��م��ام �إىل �أن
ي��ه��د�أ ،ون��ح��اول �أن ن��و���ض��ح ل��ه �سبب الغ�ضب
وم����دى ���س��وء ���س��ل��وك��ه �إث����ر ال��ت��زام��ه ب��ال��ه��دوء.
•ال�������������������ض���������رب مم���������ن���������وع مت�������ام�������اً
مينع بتاتاً �أن ت�ضرب طفلك مهما كان حجم �إ�ساءته �أو
�سوءت�صرفه،وتذكردائماً�أنا�ستعمالالقوةاجل�سدية
ً
�شعورا ب�أن الأقوى على حق دائماً.
يولد لدى الطفل
كما َتر�سخ العقوبات اجل�سدية يف ذاكرة الإن�سان،
وتولد لديه �إح�سا�ساً بانعدام الثقة يف نف�سه ويف
الآخرين .و�أثبت علماء النف�س �أن الأطفال الذين
يعاقبون عن طريق ال�ضرب ،تتولد لديهم م�شاعر
اخلوف من العقاب دون �أن يدركوا فداحة ت�صرفاتهم.
هذه النقطة تعترب مهمة للغاية� ،إذ �إن وظيفة العقاب
ال تتمثل يف �إيذاء الطفل �أو �إرباكه وتخويفه ،و�إمنا
ترتكز بالأ�سا�س على ال��دور الرتبوي والت�أديبي.
وم��ن ال�لاف��ت للنظر �أن���ه يف ال��ي��اب��ان على �سبيل
امل��ث��ال ،مينع منعاً ب��ات�اً معاقبة الأط��ف��ال الذين
مل يبلغوا ث�لاث �سنوات مهما ك��ان ن��وع العقاب.

 5نصائح بسيطة لتحسني عملية الهضم

تعد م�شاكل اجلهاز اله�ضمي من الأم��را���ض الأكرث
�شيوعاً يف وقتنا احلا�ضر ،فهي ت�سبب االنتفاخ،
والغازات ،والإم�ساك ،وا�ضطرابات املعدة وغريها
من الأعرا�ض املرتبطة ب�سوء عملية ه�ضم الطعام.
ومب����ا �أن ال��ه�����ض��م اجل���ي���د ل��ل��ط��ع��ام ه���و مفتاح
احل�����ص��ول ع��ل��ى ج��ه��از م��ن��اع��ي ق����وي ،والتمتع
ب�صحة جيدة ب�شكل ع��ام ،فيتعني علينا االهتمام
بكل م��ا يدعم ك��ف��اءة اجل��ه��از اله�ضمي ب�أج�سامنا.
وه����ن����اك  5ن�����ص��ائ��ح ب�����س��ي��ط��ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف
حت�����س�ين ع��م��ل��ي��ة ال���ه�������ض���م ،وف�����ق م����ا ج�����اء يف
م���وق���ع "بولد �سكاي" امل���ع���ن���ي ب��ال�����ص��ح��ة:
 1ت����ن����اول الأط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب���الأل���ي���افيعترب تناول كمية كافية من الألياف بداية الطريق
ال�صحيح لعملية ه�ضم ال��ط��ع��ام والتخل�ص من
الف�ضالت ،كما �أن الأل��ي��اف ت�ساعد املعدة يف ع�صر
ال�سموم امل��وج��ودة يف اجل�سم وط��رده��ا للخارج،
وتعمل على خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم.
كذلك تعترب الفواكه ،واخل�ضروات خا�صة الورقية،

م��ن الأط��ع��م��ة الغنية ب��الأل��ي��اف،
�إ���ض��اف��ة �إىل احل���ب���وب الكاملة
مثل القمح وال�����ش��وف��ان وغريها.
 2تناول كميات كبرية من املاءللتمتع به�ضم �صحي ،ين�صح بتناول
كميات كبرية م��ن امل��اء ت�صل �إىل
ثمانية �أكواب كل يوم �إن �أمكن ذلك.
 3ت����ن����اول ال���ط���ع���ام ب��ب��طءيجب احلر�ص على عدم الإ�سراع
يف تناول الطعام ،وم�ضغه ً
جيدا
قبل بلعه ،فبلع الطعام دون م�ضغه ً
جيدا يعقد عملية
اله�ضم ،الأم��ر ال��ذي يرتتب عليه م�شاكل مزعجة يف
اجلهاز اله�ضمي ،منها االنتفاخ وع�سر اله�ضم ،وغريها.
 4ت�����ن�����اول ب���ك���ت�ي�ري���ا ال��ب�روب����اي����وت����ي����كت�ساعد بكترييا ال�بروب��اي��وت��ي��ك النافعة للج�سم،
يف ع�ل�اج ب��ع�����ض الأم����را�����ض امل��رت��ب��ط��ة ب��اجل��ه��از
اله�ضمي مثل الإم�����س��اك ،وارجت���اع امل��رئ .ويعترب
ال����زب����ادي م���ن �أف�����ض��ل الأط���ع���م���ة ال��ت��ي حتتوي
على ال�بروب��اي��وت��ي��ك ،ل��ذا ين�صح بتناوله يومياً.
 5الأط����������ع����������م����������ة ال��������ط��������ازج��������ةول�ضمان ح�سن �سري عملية اله�ضم ،ين�صح بالإكثار من
تناول الأطعمة الطازجة مثل اخل�ضروات والفواكه
واالبتعاد عن الأطعمة غري ال�صحية والتي ال حتتوي
على الفيتامينات والعنا�صر الغذائية الهامة للج�سم.
هذا بالإ�ضافة �إىل �ضرورة االعتدال يف تناول بع�ض
الأطعمة ومنها ،القهوة وال�سكر ومنتجات الألبان،
لأن الإكثار منها ي�سبب م�شكالت اجلهاز اله�ضمي.

ال ت��ض��ع ه����ذه األط���ع���م���ة يف امل��ي��ك��رووي��ف

ن�ستخدم جميعاً ج��ه��از امل��ي��ك��رووي��ف دون التفطن
�إىل الأ����ض���رار ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ق��د تنتج ع��ن ت�سخني
بع�ض الأطعمة فيه؛ �إذ نعتقد �أن��ه ال دليل قاطع
ً
ت��ه��دي��دا ل�����س�لام��ة �صحتنا.
ع��ل��ى �أن ذل���ك مي��ث��ل
ل��ذا قامت جملة  Mujer Hoyالإ�سبانية بذكر
� 5أنواع من الأطعمة �ست�صبح خطرة على �صحتنا
�إن قمنا بت�سخينها يف امليكروويف ،تعرف عليها:
الأرز
1من منا ال يقوم بت�سخني الأرز يف جهاز امليكروويف؟
لكن هذا الأمر خاطىء� ،إذ ي�ؤكد العلماء �أن ت�سخني الأرز
يف امليكروويف عاد ٌة خاطئة متاماً ،وم�ضرة بال�صحة.
�إذ ب�ين العلماء �أن الأرز يحتوي على البكترييا
الع�صوية ال�شمعية ،التي تنتج جراثيم لها قدرة
عالية على مقاومة احل���رارة ،والتي تتكاثر ب�شكل
خطري عقب �إخ���راج الأرز م��ن جهاز امليكروويف.
ع��ل��او ًة ع��ل��ى ذل����ك ،ت��ف��رز ال��ب��ك��ت�يري��ا الع�صوية
ال�شمعية ن�سبة عالية من ال�سموم ،ميكن �أن ُت�سبب
الإ�سهال والغثيان والقيء ،ولذلك ،من امل�ستح�سن
ت�سخني الأرز املطبوخ على الطريقة التقليدية.
 2ال����������ل����������ح����������وم امل�����������ص�����ن�����ع�����ةت��ت��ح��ول ال��ل��ح��وم امل�����ص��ن��ع��ة �إىل وج��ب��ة م�ضرة
بال�صحة يف ح���ال مت ت�سخينها يف امل��ي��ك��رووي��ف.

وب�صفة عامة ،حتتوي النقانق والهامربغر وغريها
من اللحوم امل�صنعة ،على مواد حافظة و�أخرى
كيميائية؛ بهدف متديد ف�ترة �صالحيتها ،فيما
تتحول �إىل مواد �سامة مبفعول حرارة امليكروويف.
�إذ تو�صلت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن ت�سخني اللحوم
امل�صنعة يف امليكروويف ينتج عنه الكول�سرتول
امل�ؤك�سد امل�ضر بال�شرايني ،الذي يزيد من خطر
الإ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية.
 3ال�������دج�������اج وال������ل������ح������وم ال���ن���ي���ئ���ةط��ه��ي الأط���ع���م���ة ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ك��ث�ير من
البكترييا ،مثل الدجاج وغ�يره من اللحوم النيئة،
يف ج��ه��از امل��ي��ك��رووي��ف ،ي�����ؤدي يف معظم الأح��ي��ان
�إىل ب��ق��اء الكثري م��ن البكترييا احل��ي��ة يف الطعام.
ولهذا ال�سبب ،تعترب هذه الطريقة يف حت�ضري الدجاج
ً
وغريه من اللحوم النيئة ً
مبا�شرا ل�صحة الإن�سان.
تهديدا
اخل���������������������������������������ض�������������������راوات
4يف ح��ال ك��ان ل��دي��ك بالبيت خ�����ض��راوات ،م��ن قبيل
ال�سبانخ والكرف�س والبنجر ،وغريها من اخل�ضراوات
امل��ط��ب��وخ��ة ،جت � َّن��ب ت�سخينها يف امل��ي��ك��رووي��ف.
�إذ حت���ت���وي اخل���������ض����راوات امل���ط���ب���وخ���ة على
ال��ن�ترات ال��ت��ي تتحول �إىل ال��ن��ي�تروزام�ين ،امل�سبب
ل��ل�����س��رط��ان� ،إث�����ر ت�����س��خ��ي��ن��ه��ا يف امل��ي��ك��رووي��ف.
 5ح���������ل���������ي���������ب الأط����������������ف����������������اليف ح���ال �أق���دم���ت ع��ل��ى ت�سخني ح��ل��ي��ب ال��ر���ض��ع يف
ه���ذا اجل���ه���از ،ف��ق��د ينتهي الأم����ر بطفلك م�صاباً
ب��ح��روق خ��ط�يرة؛ �إذ �إن ال��ط��ع��ام وامل�����ش��روب��ات ال
ت�سخن ب�شكل م��ت�����س� ٍ�او داخ���ل امل��ي��ك��رووي��ف ،ويف
بع�ض الأح��ي��ان ميكن �أن ت�صبح �شديدة احل��رارة.
ل��ذل��ك ،ين�صح الأط��ب��اء بت�سخني احلليب بالطريقة
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة؛ ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���س�لام��ة الأط����ف����ال.
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" - "we love fashionشهر شباط بأجواء الحب
واملوضة يف فروع  H&Mيف جميع أنحاء البالد
ُ
�ستقام الف ّعالية بني ال�ساعات  17:00-22:00ويف
�إطارها �سيتمتع الزبائن من تخفي�ض يف احلانوت كجزء
من يوم ممتع ومم ّيز وي�شمل :حمطة ت�صوير (�صور
مغناطي�سية) ب��أج��واء عيد احل��ب ،حمطة لتن�سيق
الزهور ،حمطة للمكياج ،بار قهوة وم�شروبات ّ
مدللة.
املزيد من املعلومات حول موقع احلفل والأوقات ميكن
�إيجادها يف �صفحة الفي�سبوك اخلا�صة بـ H&M:
/https://www.facebook.com/hm
ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻧﻮﺕ:
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻥ

 1ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﻮﻓﺮ ﻛﺮﻳﻮﻥ

 2ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﺕ ﻳﺎﻡ

 5ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻷﺣﺪ

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﺃﻳﺎﻟﻮﻥ

 6ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﺰﺭﻳﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ

 8ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﻮﻓﺮ ﭘﻴﺘﺢ ﺗﻜﭭﺎ

 9ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﻮﻓﺮ ﺭﺣﻮﭬﻮﺕ

 13ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ

ﺃﺷﺪﻭﺩ BIG FASHION

 14ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء

ﺷﭭﻌﺎﺕ ﻫﻜﻮﺧﺎﭬﻴﻢ ﻫﺮﺗﺴﻠﻴﺎ

أي���ه���ا ال����رّج����ال ،إس���ت���ع���دّوا! ب�����دأت ح��م�لات
ن����ه����اي����ة امل�����وس�����م يف ش���ب���ك���ة "رن����������وار"

حمالت نهاية املو�سم يف �شبكة "رنوار"
يف ع� ّزه��ا وتعر�ض على ال � ّرج��ال ت�شكيلة
وا�سعة من القطع والت�صاميم والأل��وان
اجل���ذاب���ة ،وك���ل ذل���ك ب ��أ���س��ع��ار مده�شة.
احلمالت تتيح للرجال التمتع من جمموعة

غ��ن��ي��ة م��ن القطع
و�����ش����راء ك����ل ما
ي����رغ����ب����ون ف��ي��ه
ب��أ���س��ع��ار مريحة،
والأه������م ال��ظ��ه��ور
ب���ط��� ّل���ة رجّ ���ال���ي���ة
ع�صرية وحديثة.
يف احل�����م�����ل�����ة
جت���دون :بناطيل
ج���ي���ن���ز وغ�ي�ره���ا
ب�أ�سعار �إبتدا ًء من
���� 69.90ش.ج،
معاطف �إبتدا ًء من
� 149.90ش.ج،
تي �شريت �إبتدا ًء
من � 39.90ش.ج،
قم�صان �إبتدا ًء من
���� 69.90ش.ج،.
ب��ل��وزات وج��رازي
(ك�����ردي�����ـﭽـ�����ان)
�إب��������������ت��������������دا ًء
م������������ن ����������������� 69.90ش.ج.
ال تفوتوا الفر�صة! تف�ضلوا �إىل حوانيت رنوار
�أو زوروا املوقع � ،renuar.co.ilإ�شرتوا
ب�أ�سعار مريحة و�أح�صلوا على طلة �أنيقة.

ّ
�ــ�م ���ـ��ـ�

ا�ـ�ــ�ـــ�ــ�ــ� ��ــــ�ـــ�ف

ّ
ا��و��ت وا������ واألول
����� ا��را��� ا���د�� 2018/2017
ً
ا���اء ��  2017/1/28و����� 2017/2/17
ا������ ���و��ت )��� ��� 3ات(
��ا��� 1/1/ 2014 - 2014/12/31
ا������ ���و��ت )��� ��� 4ات(
��ا��� 2013/1/1 – 2013/12/31
ا������ ����ف ا������
��ا��� 2012/1/1 – 2012/12/31
ا������ ����ف ّ
األول
��ا��� 2011/1/1- 2011/12/31
������ ا���ب ����ف ّ
األول وا������ وا��و��ت
ّ
ا����� إىل �� ا���رف يف ����� �����و
ُ���� �� األ��
وذ�� يف األ��م ا������:
 ¥اإل���  ,ا�����ء ,األر���ء ,ا�����
ً
����� و����� ا������ ��� ا����.
�� ا����� ا������
�� ¥م ا����
ً
ً
�� ا����� ا������ ����� و����� ا��ا��ة ���ا.
�����ت :

ّ
ّ
واألم ��� ا������.
���� األب
 -1إ���ر
ّ
 -2د�� ����  ���� 210يف ���وق ا������ ��� ���� 75
ر��م ���� ���� 100 ,ر��م ���� و����� ���� 35
ّ
ّ
ّ
ا������(.
�������� يف رو��ت و�����
ا������� )���
�� -3م ���ر�� ������ ا���� /ا����� ��ل ��ة
ّ
ّ
وا���دة ال ������ ������  ��/يف ا��ر��
ا���رة
ا������
ا������ �� ���ن ������.
 ����� ���� -4ا���� /ا����� يف ا��و�� أو ا�����ن ��ّ
ً
��� يف ��� آذار  ،2017وو��� ������ وا������ت.
 -5ا������ ���ب ا��و��ت وا������ ا������ �������ت
ّ
�� أ��� يف �� ا���رف.

ّ
ٍّ
درا�ـ� �ـ�ـ�ـ�
�ـ�ـ�م
�ـ�� ّ���ـ�ـ�
ٍ
�� ا���رفّ -
����� �����و

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﻪ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﺟﻤﻞ ﻭﺍﻓﺨﻢ
ﻣﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

04-6960990

ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺸﻮﺗﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﺸﻮﺗﻲ

20

الفن

27.01.2017

راغب عالمة يكشف األسرار لعمرو أديب
 ....وأحالم  ":لن أمنحك شرف لقاء امللكة"

حت����دث ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��اين راغ����ب ع�ل�ام���ة ،عن
خ�لاف��ات��ه م���ع ال��ف��ن��ان��ة الإم���ارات���ي���ة �أح��ل�ام،
و�سبب تركه لتحكيم برنامج «�أراب �أي���دول».
راغب عالمة ،قال خالل ا�ست�ضافته يف برنامج «كل
يوم» ،مع الإعالمي عمرو �أديب واملذاع عرب ف�ضائية
�« :on eإنه قرر �أن يرتك برنامج �آراب �أيدول بعد
املو�سم الثاين لأنه مل ي�شعر بالراحة والفرح خا�صة
بعد الأزمة الأخرية وامل�شادة بينه وبني الفنانة
�أح�لام ،الفتا �إىل �أن وجوده م�سيطرا يف الربنامج
كان من املمكن �أن ي�ضايق رجل ولي�س �سيدة».
و�أ�����ض����اف�« :أن�����ه ال ت��وج��د ���ص��داق��ة جتمعه
ب��امل��ط��رب��ة �أح���ل���ام ،ح��ت��ى م���ن ق��ب��ل الأزم�����ة
الأخ����ي����رة ب��ي��ن��ه��م��ا يف �آراب �أي���������دول».
ورد على �س�ؤاله لعمرو �أديب ،حول �أنه كثري املزاح
مع جنوى كرم يف �أحد برامج امل�سابقات التي كان

يتوىل فيها التحكيم ،قائلاً « :جنوى كرم بنت �أ�صول».
و���س ��أل ع��م��رو راغ���ب ع��ن خناقاته م��ع زوجته،
فداعبه راغ��ب بقوله« :اتخانق معها كل ع�شر
دقائق لأن �أك�ثر ما ي�ضايقها منه �أن��ه ال يخطط
و�إمن���ا يتخذ ق���راره يف �أخ���ر وق���ت ،وم��ن املمكن
�أن يكون جال�س بالليل ويطلب منهم حت�ضري
حقيبة �سفره وهذا ما يجعل زوجته ت�شك فيه».
وبعد ّ
بث احللقة  ,ن�شرت الفنانة الإماراتية �أحالم
عرب �صفحتها اخلا�صة على احد مواقع التوا�صل
الإجتماعي� ،صورة تظهر دعوة وجهت �إليها من
برنامج كل يوم جمعة ،مع عمرو �أديب  ،لإ�ست�ضافتها
يف حلقة من الربنامج� ،إال �أنها رف�ضت الطلب.
وعلقت �أحالم على ال�صورة ،قائلة" :لن �أمنحك �شرف
لقاء امللكة ،وال �أت�شرف بك وال بلقائك ،من حق كل
�شخ�ص �أن يحلم ،لكن احلم على قدك عمرو �أديب".

ت��ام��ر ه��ج��رس ب��خ��ط��ر!!!

نوال الزغبي بانتظار الطالق!!!

�ص ّرحت الفنانة ن��وال الزغبي �أ ّن امل���ر�أة يجب
�أن تكون قوية �أم��ام الرجل حتى ال ي�ضيع حقها
وقالت “�أنا �آخذ حقي بيدي” ،كا�شفة �أن طالقها
من زوجها �إيلي ديب �سيتم ر�سمياً بني �شهر و�آخر،

م�ؤكدة �أنها ال تفكر بالزواج ً
مطلقا .وقالت
�إ ّن امل��ر�أة عندما ت�أخذ ق��رارًا باالنف�صال
عن زوجها فهذا يكون نابعًا من رغبتها يف
ال�شعور باحلرية ،م�ؤكدة �أنها ال تطمح
ب��ال��زواج م��رة ثانية وتفكريها بعيد من
هذا العامل ،وقالت“ :م�ش عايزة رجالة
خ��ال�����ص ،ال��رج��ل ال ب��ق��دم وال ب�أخر”.
ولفتت �إىل �أن��ه��ا تتوىل م�س�ؤولية تربية
�أوالده���ا وال تنتظر �أن تعتمد على �أحد،
ب���دون �أن ت��رف�����ض ف��ك��رة دخ���ول الرجل
يف ح��ي��ات��ه��ا ���ض��م��ن �أح��ا���س��ي�����س معينة
انطال ًقا م��ن حاجتها �إىل الأم���ان واحلب
واحل��ن��ان ،م�ضيفة� ” :أري���د �أن �أعي�ش
كامر�أة �إىل جانبها رجل ولي�س العك�س”.
و�أ���ش��ارت الزغبي �إىل �أن الرجل ال�شرقي
ينزعج من تتويج زوجته كنجمة ،وقالت:
“الرجل ال�شرقي يحب �أن يكون هو النجم
يف الزواج” .ويف مو�ضوع اخليانة� ،أكدت �أنها ال
ميكن ان تغ�ض النظر �إذا علمت بخيانة زوجها على
اعتبار �أ ّن هناك ً
�شيئا انك�سر وال ميكن ا�صالحه.

نانسي عجرم تتألق يف عرض إيلي صعب

ح�ضرت النجمة اللبنانية نان�سي عجرم برفقة زوجها
الدكتور ف��ادي الها�شم عر�ض م�صمم الأزي��اء اللبناين
العاملي �إيلي �صعب ملجموعة ربيع و�صيف 2017
�ضمن �أ�سبوع املو�ضة يف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
وق��د ت��أل��ق��ت نان�سي ع��ج��رم بف�ستان ق�صري باللون
الأ���س��ود وت�سريحة �شعر جميلة ف�سرقت الأن��ظ��ار
ب�أناقتها ورافقتها عد�سات امل�صورين الذين �إحت�شدوا
ح��ول��ه��ا و�إل��ت��ق��ط��وا ل��ه��ا اج��م��ل ال�����ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة.
وقد ن�شرت نان�سي عجرم جمموعة من ال�صور من العر�ض
فبدت بغاية اجلمال والرقي و�أ�شعلت قلوب ع�شاقها
ب�إبت�سامتها التي مل تفارق وجهها وال حتى للحظة واحدة.
على �صعيد �آخ���ر ،ت�ستعد النجمة نان�سي عجرم
ل��ط��رح �أل��ب��وم��ه��ا اجل���دي���د وال��ت��ا���س��ع يف م�سريتها
الفنية بعنوان “حا�سّ ة بيك” خ�لال �شهر �شباط/
ف�براي��ر املقبل و���س��ط حملة دعائية وا�سعة ت�شمل
ال���دّول العربية والأ���س��واق الرقمية ال��ك�برى كا ّفة.

أحمد السقا يف السباق الرمضاني "بالحصان األسود”

ك�شف
امل����م����ث����ل امل�������ص���ري
تامر هجر�س �أن��ه خ�ضع لعملية جراحية يف �أملانيا
و�أن حالته ال�صحية ا�صبحت يف حت�سن م�ستمر.
وعن مر�ضه ك�شف �أنه علم يف مطلع �شهر دي�سمرب/كانون
الأول � ،2016أنه م�صاب ب�شرخ يف العمود الفقري ،و�أكد
له الأطباء حينها �أن �صحته يف خطر  ،الأطباء �أكدوا
�أن��ه معر�ض للإ�صابة بال�شلل �إذا مل يخ�ضع جلراحة

ع��اج��ل��ة يف ال��ن��خ��اع ال�شوكي.
وب��ن��اء على ن�صيحة الأط��ب��اء
�سافر تامر �إىل �أمل��ان��ي��ا وخ�ضع
للجراحة هناك  ،وك�شف هجر�س
�أنه خالل خ�ضوعه للجراحة حدث
خ��ط��أ طبي ب�سيط جعل العملية
ت�ستغرق �سبع �ساعات ً
بدال من ثالث كما كان ً
مقررا .
وع���������اد ه����ج����ر�����س ق����ب����ل �أي�����������ام �إىل م�����ص��ر
لإ�����س����ت����ك����م����ال ف���ت���رة ال�����ع��ل��اج ال���ط���ب���ي���ع���ي .
ورج��ح بع�ض االطباء �أن تكون املبالغة يف احلركات
الريا�ضية يف النادي الريا�ضي هي ال�سبب يف هذا املر�ض.

ينطلق املمثل امل�صري النجم �أحمد ال�سقا بت�صوير م�سل�سله اجلديد
“احل�صان الأ�سود” بداية �شهر �شباط/فرباير املقبل يف مواقع
ت�صوير و�إ�ستوديوهات �ضخم ّمت جتهيزها وفق م�شاهد العمل.
ومن املقرر �أن يعر�ض امل�سل�سل خالل ال�سباق الرم�ضاين املقبل
وهو من ت�أليف حممد �سليمان عبد املالك و�إخ��راج �أحمد خالد
مو�سى و�إنتاج �صادق ال�صباح وي�شارك يف بطولته �إىل جانب
�أحمد ال�سقا جمموعة من الفنانني واملمثلني ومنهم �صربي فواز،
حممد فراج� ،أحمد العو�ضي ،مرينا نور الدين ،حممود حجازي.
نفيد بالذكر �أن �أح��م��د ال�سقا �أن��ه��ى ت�صوير فيلم “هروب
�إ�ضطراري” خالل اليومني املقبلني على �أن يعر�ض يف ال�صاالت
ال�سينمائية خالل مو�سم عيد الفطر املقبل وهو من ت�أليف حممد
�سيد ب�شري� ،إخ��راج �أحمد خالد مو�سى و�إنتاج حممد ال�سبكي.

ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻟﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺳﻮﻳﺪﻱ
ﺗﺪﻟﻴﻚ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ
ﻋﻼﺝ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ ﺍﻟﻬﻮﺑﻲ
ﻋﻼﺝ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﻌﻠﻦ
ﻫﻮﺍﺀ(
ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ)ﻛﺎﺳﺎﺕ
ﻋﻼﺝ
ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻛﻴﻴﻒ ﻓﻘﻂ ﺑــ 100ﺵ.ﺝ
* ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ“ ﻣﻮﺷﻠﻢ“

* ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
* ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﺯﻥ ﺣﺘﻰ  10ﻛﻐﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﻳﺸﻤﻞ  :ﺗﺪﻟﻴﻚ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﺠﺎﻛﻮﺯﻱ
ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ
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27.01.2017
ي��وم مم�ي��ز وج�م�ي��ل ع�ل��ى ك��اف��ة الأ� �ص �ع��دة ،ولكنك
ل�ل�أ��س��ف م��ازل��ت ت�شعر ب��الإح �ب��اط ب�سبب امل�شاكل
ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت ل �ه��ا ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة يف العمل.
احلمل ع �ل �ي��ك �أن ت ��راج ��ع ق� ��رارات� ��ك ال �ع��اط �ف �ي��ة ال �ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا ال��ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة .و�أن ت�ت�ح�ل��ى بقوة
الإرادة وال��ع��زمي��ة ح �ت��ى ت���ص��ل �إىل م ��ا ت��ري��د.
م��زاج��ك ال �ي��وم متقلب وت �ب��دو ع��دوان �ي��ا بع�ض
ال�شيء .عليك �أن تثبت للعامل ب�أ�سره �أن��ك �شخ�ص
مم� �ي ��ز يف ك� ��ل امل� � �ج � ��االت وت �� �س �ت �ط �ي��ع �أن
ال�ث��ور ت �ت �ك �ي��ف م� ��ع �أي ع��م��ل �أو م �ه �م��ة ج ��دي ��دة.
ت� ��� �ش� �ع ��ر ب���ال� �غ� ��� �ض���ب ب� ��� �س� �ب ��ب ف � �ق� ��دان
االت� ��� �ص ��ال ب �� �ش �خ ����ص م ��ا م �ه��م ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل��ك.
خ�ل�ال الأي� ��ام القليلة امل��ا� �ض �ي��ة ،ات �خ��ذت ق ��رارا
للعمل ب�شكل منتظم لتحقيق اال�ستقرار الوظيفي،
ول �ك��ن ي �ب��دو �أن� ��ك مل ت �ك��ن ج� ��ادا يف ق ��رارات ��ك.
جوزاء �ستح�صل على م�ف��اج��أة غ�ير متوقعة م��ن �شخ�ص
م��ا ال�ي��وم وبالتحديد يف امل�ساء .ح��اول �أن تتغلب
ع �ل��ى ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��واج �ه��ك ه� ��ذه ال��ف�ت�رة.
رمب�� � � ��ا ت� ��� � ��ش� ��ع � ��ر ال � � ��ي � � ��وم ب� ��ب � �ع� ��� � ��ض ال ��ق � �ل ��ق
ب ��� ��س ��ب ��ب خ � ��وف � ��ك ع� ��ل � ��ى م ��� ��س ��ت ��ق ��ب ��ل ��ك امل ��ه ��ن ��ي.
رمب � ��ا ت��� ��ش��ع ��ر ب ��ال ��ق ��وة �أح ��ي ��ان ��ا ول ��ك ��ن غ ��ال ��ب ��ا ما
ال�سرطان ي ��ط ��غ ��ى ال ��� ��ش ��ع ��ور ب � ��اخل � ��وف وال ��� ��ض ��ع ��ف ع��ل ��ي��ك.
�أم� ��ام� ��ك ف ��ر���ص��ة ج ��ي ��دة ال ��ي ��وم ل ��ت ��ب ��د�أ م ��ن ج��دي��د.
عليك �أن حترتم مواعيدك مع الآخرين حتى ال تفقد احرتامهم لك.

امليزان

العقرب

القو�س

اجل���دي

حتاول دائما �أن جتد لك مكانا مميزا بني الآخرين.
ي �ح��ال �ف��ك احل� ��ظ ول��ك��ن ال ي��ح��دث ذل� ��ك ك �ث�يرا،
ك � � ��ن ع� � �ل � ��ى ي� � �ق �ي��ن �أن ب � � ��إ� � � �ص� � ��رارك
� � � � �س� � � ��وف ت� � ��� � �ص � ��ل �إىل م� � ��ات� � ��ري� � ��د،
ال مت� � ��ل وال ت � �ك� ��ل يف ال� ��� �س� �ع���ي ل �ل �ح �ل��م
ح� �ت ��ى حت ��ال� �ف ��ك الأق � � � � ��دار وت� ��� �ص ��ل �إل � �ي� ��ه.

سامسونج تكشف  :خلل يف البطاريات
ه���و س��ب��ب ان��ف��ج��ار ج�لاك��س��ي ن����وت 7

ت��وج��د ب�ع����ض امل �� �ش��اك��ل يف الأج�� � ��واء ،ح ��اول
�أن ت�ت�خ�ط��اه��ا ب�ق�ل�ي��ل م ��ن ال� �ه ��دوء وال �� �ص�بر،
ف� ��الأج� ��واء ال ت �ت �ح �م��ل �أن ي��ك��ون ه��ن��اك �شد
�أك�ث�ر م��ن ذل ��ك ح�ت��ى ال ت�ت��ول��د ��ض�غ��وط نف�سية
جت�ل��ب ك�ث�ير م��ن امل���ش��اك��ل يف ال �ف�ترات القادمة
لديك الكثري من الطاقة التى ت�ساعدك على احلفاظ
على العالقة الرومان�سية و�ستكت�شف يف الفرتة
املقبلة ��ض��رورة ع��دم الرتكيز على املا�ضى لأن
النظر �إىل ال ��وراء ل��ن ي�ترك ل��ك الفر�صة للتقدم.
اح � ��ر� � ��ص ع� �ل���ى ت� � �ن � ��اول امل� ��� �ش���روب���ات
ال ��داف� �ئ ��ة ك ��ل م �� �س��اء ل��ن��وم ه � ��ادئ وع �م �ي��ق.
تواجه منعطفا غري متوقع يف حياتك العاطفية،
وق � ��د ي �ت �� �س �ب��ب ه � ��ذا يف �أن ت �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر
يف ق� � � � ��رار م � �ه� ��م ات� � �خ � ��ذت � ��ه م � � ��ؤخ� � ��را،
ولكنك�ستدركقريبا�أنهالميكنكتغيريماحدثبالفعل.
ال� � � � � �ن � � � � ��دم ل � � � � ��ن ي � � �ف � � �ي� � ��د الآن،
ل��ذل��ك عليك �أن تتخل�ص م��ن ��ش�ع��ورك بالذنب.

كلمات متقاطعة
اف���������������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������������ي :
 1كاتب فرن�سي راحل له م�ؤلفات اجتماعية كان لها ت�أثري كبرييف تطور الد�ستور الفرن�سي �أبان الثورة � 2-أ�سطول �ضخم ال يقهر
�أر�سله ملك ا�سبانيا لغزو انكلرتا ف�أغرقته العوا�صف – غري متعلم
 3ل�ؤل�ؤ – فقري  4-ما يُ�سترت به من العدو كاحلائط – �ضمريمت�صل  5-حرف عطف – دولة الكيان الغا�صب  6-عائلة عامل
�صيدلة فرن�سي راح��ل رائ��د العالج الكيميائي – م�سالك ومقا�صد
 7الوقت من طلوع الفجر اىل غروب ال�شم�س – �أكل الطعام –عائلة نائب لبناين حايل  8-عمر – معظم املاء  9-بلل يف احلائط
من املطر – احلمل  10-ذكر النحل �أو �أمريها – رق�صة لبنانية

ع������������������������������������������������������������م������������������������������������������������������������ودي :
 1ممثل تلفزيوين لبناين راح��ل � 2-إنتفاخ يف اجللد من جراءم��ر���ض �أو ���ص��دم��ة – �أح����رف مت�شابهة – ب��ي��ت ع��ن��ك��ب��وت 3-
ث��رث��ار – ق�بر  4-بطل �شرائط م�صورة ل��ه م��غ��ام��رات متعددة
مع كلبه ميلو – الآن بالأجنبية  5-حاجز مائي – نبي – قلب
 6عائلة �سيا�سي جمري راح��ل � :أم�ين عام احل��زب ال�شيوعيورئي�س حكومة ملرتني – ك�شط اجللد عن اخلروف  7-م�صوّر –
الأماكن العالية يف اجلبال  8-مدينة يف جنوب ال�سودان على بحر
الغزال – �أ�ستنطق  9-عائلة ر�سام فرن�سي عمل عند امللك لوي�س
الرابع ع�شر – ح ّل  10-رئي�س حكومة �سابق ونائب لبناين حايل

م�������ت�������اه�������ة

ت�شعر ب ��االن ��� ��س��ج ��ام ه ��ذه الأي � ��ام م��ع احل��ب��ي��ب ،لذا
عليك �أن حت��اف��ظ على ال ��ه��دوء ه��ذه ال��ف�ترة وح ��اول
اال� ��س ��ت ��ف��ادة م��ن امل��� ��ش ��اك ��ل ال��ت ��ي م ��رت بكما لتكون
العذراء احل � � ��ي � � ��اة ب ��ي ��ن ��ك ��م ��ا يف �أف � ��� � ��ض � ��ل ح � � ��ال،
ت ��ت ��� ��س ��م ب ��احل ��ك ��م ��ة يف �أ�� ��ص� ��ع� ��ب الأم� � � � ��ور،
وعليك �أن تعمل على ذلك طوال الوقت حتى تكون يف �أمان.

ابت�سم ففي الطريق �أخ�ب��ار �سارة ل��ك� .سرتى نتيجة
جمهوداتك اليوم .يف احلقيقة ،ال�سماء ال متطر ذهبا ولكن
تر�سل �أخبارا �سعيدة و�أمنيات عند حتققها تكون الأيام
احل��وت جميلة .الأحالم ال تتحقق �إال باجلهد واملثابرة ،لذا عليك
�أن مت�سك بهذه ال�صفات لت�صل دائما �إىل القمة .الريا�ضة
تخل�صكمنالتوتر،فاحر�صعلىممار�ستها�صباحاوم�ساء

س����دوك����و

ت ��ت ��� ��ص��دى ه ��ذه الأي � ��ام ل��ك��ث�ير م ��ن امل��� ��ش ��اك ��ل يف
حميط العمل .ال حت��اول �أن ت ��رى الدنيا بعيون
كئيبة ،ح ��اول �أن تطرق �أب ��واب الأم ��ل والتفا�ؤل
اال� �س��د لت�شعر ب ��ال ��� ��س��ع��ادة ح ��ت ��ى م��ع وج ��ود امل�شاكل
ف� �ل ��ا ي � � ��وج� � ��د ح� � ��ي� � ��اة ب � � � � ��دون م ��ت ��اع ��ب
وع ��ل ��ي ��ك �أن ت ��ت ��� ��ص ��دى ل ��ه ��ا ب ��احل ��ك ��م ��ة.

جتيد طوال الوقت اقتنا�ص الفر�ص وال�صفقات اجليدة،
لكنك على ال�صعيد الإن�ساين ال تتمتع باحل�س نف�سه الذى
يجعلك تدرك قيمة املحيطني بك قبل فوات الأوان.
الدلو �أنت ع�صبى املزاج هذه الأيام وتواجه م�شاكل مع �شريك
حياتك ب�سبب هذا الأمر ،لأن م�شاكل العمل تنعك�س
وت�ؤثر على واقعك وحالتك العاطفية هذه الأي��ام.

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة “�سام�سوجن” ال��ك��وري��ة
اجلنوبية ،ر�سمياً ،ال�سبب احلقيقي وراء
ان��ف��ج��ار هاتفها “جالك�سي ن��وت  ،"7ال��ذي
ت�سبّب لها يف �أزم��ة كبرية �أ�ض ّر ت ب�سمعتها.
وق���ال���ت ال�������ش���رك���ة ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة،
يف ب���ي���ان ر���س��م��ي� ،إن ال�����س��ب��ب ي���رج���ع �إىل
اك��ت�����ش��اف��ه��ا ع���ي���وب���اً يف ت�����ص��م��ي��م و �إن���ت���اج
ب���ط���اري���ات ج���ه���از “جالك�سي ن����وت .”7
و �أ�شارت ال�شركة �إىل �أنها كلفت  3م�ؤ�س�سات
م�ستقلة لإج��راء حتقيقات يف ق�ضية انفجار

بطاريات هاتفها ،والذي ت�سبّب يف �سحبه من
كل ا لأ�سواق العاملية ،وخ�سائر مادية فادحة.
و �أو���ض��ح��ت ق��ائ��ل��ة �إن ن��ح��و  700مهند�س
ف��ح�����ص��وا م���ا ي��ق��رب م���ن � 200أل����ف ج��ه��از
و� 30أل���ف ب��ط��اري��ة؛ ل��ل��و���ص��ول �إىل ال�سبب
احل��ق��ي��ق��ي وراء ان���ف���ج���ار ال���ب���ط���اري���ات.
وكانت “�سام�سوجن”؛ قد �أعلنت يف �أكتوبر
املا�ضي� ،إي��ق��اف �إن��ت��اج “جالك�سي ن��وت ”7
و�سحبه من جميع ا لأ�سواق العاملية ،بعدما
تكبّدت خ�سائر ُقدِّرت بـ  3مليارات دوالر �أمريكي.

