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استطالع السالم يجزم  :منافسة شعبية حادة بني عرسان ياسني وأمني
عنبتاوي و»حرب شوارع» على كل صوت ترقبًا لالنتخابات القادمة
غضب شعبي ع��ارم على عمليات اإلج��رام املنظم يف االعتداءات
اآلثمة املتكررة على أمالك وأراضي حي املطلة (ارض دار الجمال )
ﺗﻬﻨﺌﻪ ﻗﻠﺒﻴﺔ

ﻃﺎﻗﻢ ﻣﺤﻤﺺ ﻣﻨﺬﺭ ﺧﻀﺮ ﺑﻔﺮﻭﻋﻪ

ﻳﻬﻨﻰﺀ ﺑﺄﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺑﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻠﺔ ﺑﻌﻄﺮ ﺍﻟﻔﻞ ﻭﺍﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ

2

األخبار

17.03.2017

االن����ت����خ����اب����ات امل��ح��ل��ي��ه

استطالع ال��س�لام ي��ج��زم  :منافسة شعبية ح���ادة ب�ين ع��رس��ان ي��اس�ين وأم�ين
ع��ن��ب��ت��اوي و"ح����رب ش����وارع" ع��ل��ى ك��ل ص���وت ت��رق��بً��ا ل�لان��ت��خ��اب��ات القادمة
القوائم الكربى  :وحدة شفاعمرو ،الفجر ،زياد الحاج وجميل سواعد تحافظ على تفوقها

الجبهة قد تخسر تفوقها وشعبيتها اذا تخاذلت بعدم طرح مرشح رئاسي جبهوي جدي واعتمدت املاضي املشني

التجمع يرتقب الرد الشعبي( ايجابي ام سلبي) بأعقاب العواصف التي هزّت أركان الحزب يف السنوات املاضية
تحطم وت��ف��ك��ك ب��ع��ض ال��ق��وائ��م وت��أس��ي��س ق��وائ��م ج��دي��دة يف االح��ي��اء املسيحية
ال��ط��ائ��ف��ة امل��ع��روف��ي��ه ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى "ال��س��ت��ات��وس ك��ف��و" التاريخي

رك���ود شبابي مقيت ق��د ي��ف��رز نتائج سلبية مماثلة

افرز ا�ستطالع ر�أي �شعبي قامت به جمموعة ال�سالم
بالتعاون مع بع�ض املخت�صني واملهنيني واعتماد
ال���ر�أي ال��ع��ام ,ان رئي�س البلدية ام�ين عنبتاوي
ا�ستعاد يف الأ�شهر الأخ�يرة عافيته ال�سيا�سية بعد
ان كان قد تراجع تراجعًا خطريًا خالل ال�سنوات
املا�ضية ب�سبب حتطم وتفكك ائ��ت�لاف��ه البلدي
وتراجع عدد كبري من م�ؤيديه عن االلتزام بدعمه .
هذا ويعول الكثريون على االجنازات االخرية التي
حققها العنبتاوي معتمدا العمل الفردي يف املدينة
خا�صة ال�شوارع والبنى التحتية والنظافة العامة .
ومما ال �شك فيه ان العنبتاوي يبذل جهو ًدا جبارة
يف ك�سب ال��ر�أي العام من خالل الت�أكيد على مقولة
"م�صلحة البلد فوق كل امل�صالح" يف �صراعه مع
املعار�ضة ال�شر�سة والتي ت�شكل ً �شعبيًا كبريًا
يفوق احليز ال��ذي يعتمده العنبتاوي ,حيث ان
كتلة املعار�ضة ت�شكل اليوم ثالثة ارباع احليز العام
وان ا�سرتاتيجية العنبتاوي يف حتدي هذه القوة
اجلارفة تعتمد على الت�أثري على ال��ر�أي العام انه
على �صواب وان املعار�ضة هدفها التعطيل ال اكرث .
من ناحيته عر�سان يا�سني يعتمد �سيا�سة الهدوء

قبل املعركة احلا�سمة حيث ان��ه يتمتع ب�شعبية
جارفة منذ خ�سارته االنتخابات االخ�ي�رة ,وان
ال��ر�أي العام مينح عر�سان يا�سني تفو ًقا وا�ضحً ا
وان عر�سان يرف�ض حاليا التحرك او التعاطي
يف االنتخابات لكي يحافظ على �شعبيته وعدم
خ�����س��ارة اي��ة نقطه ق��د ت�ضر ب���آم��ال��ه م�ستقبلاً .
ناه�ض خ��ازم ينتظر حترك اجلبهة وهو يعلم انه
فقد الكثري ج��دا م��ن �شعبيته وان �آم��ال��ه ب�إعادة
�أجم��اد املا�ضي تتال�شى من ي��وم لآخ��ر ,وان قرار
اجلبهة باعتماد مر�شح رئا�سة بيتي كما يليق
بحزب ج��ب��ار ق��د تكون امل�سمار الأخ�ي�ر يف نع�ش
احالمه ,ورمب��ا يرتاجع عن ق��راره بالرت�شيح لكي
يتيح ملر�شح اجلبهة التو�سع يف احليز العام واخذ
مكانه بني املر�شحني ال�صادمني (عر�سان وامني)
يبدو ان �أح�لام �أه��ايل �شفاعمرو بتغيري اخلارطة
االنتخابية قد يتال�شى ب�سبب تلك�ؤ ال�شخ�صيات
املهنية واالكادميية من التحرك من اج��ل احداث
التغيري لعدة ا�سباب ,منها مالية ومنها �شعبيه
وتخوف البع�ض من الف�شل بالرغم من ان �شرف
التجربة يكفي يف مثل هذه احلاالت ’وان م�صلحة البلد

حتتم على الع�شرات البدء بالزحف وو�ضع اللم�سات
االوىل للتغيري ولكن دون ج��دوى حتى ال��ي��وم .
اجل��ب��ه��ة ق��د تخ�سر ال��ك��ث�ير م��ن ت��ف��وق��ه��ا ب�سبب
م��وق��ف��ه��ا م���ن ال��رئ��ا���س��ة وع����دم ث��ق��ت��ه��ا بنف�سها
ب��ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة االن��ت��خ��اب��ي��ه الأك�ب�ر
يف البلد وي��ع��ول عليها املجتمع �آم���اال ك��ب�يرة .
هذا ويبدو ان املجتمع ال�شفاعمري اليوم جاهز اكرث من
اي وقت ملحا�سبة اجلبهة واتهامها با�ستمرار الأو�ضاع
الرئا�سية كما هي على مدار اكرث من  15عامًا وذلك
ب�سبب تقاع�سها وتخاذلها مع نف�س املر�شحني الذين
خ�سروا مرتني و�أكرث خالل الفرتات الثالث املا�ضيةو
وتخوفها م��ن ط��رح مر�شح رئا�سي الئ��ق بالرغم
من التنظيم الرائع الذي مييز اجلبهة عن غريها.
ه��ذا وحتافظ كتلة وح��دة �شفاعمرو على قوتها,
بل ورمبا اكرث ,حيث يوظف رئي�س الكتلة جهو ًدا
جبارة يف خدمة النا�س واملجتمع وال يزال على هذا
النهج بالرغم من خ�سارته من�صب القائم بالأعمال .
كماويحافظزياداحلاجمعحلفائهعلىموقعهال�صلب
ككتله قوية ,وقد ي�ضاعف قوته البلدية مدعمًا بع�ضو
�آخر ,ويعيد �أجماد املا�ضي وحتافظ كذلك كتلة الفجر

على موقعها كقائمه ا�سالميه �شبابية بنهجها احلايل
هذا ويتابع جميل �سواعد تفوقه يف الأحياء البدوية
بغياب مناف�س جدي كما وحتافظ القوائم املعروفيه
على "ال�ستاتو�س كفو " التاريخي والنهج القائم ,ومن
غري املتوقع اقتحام القائمة الثالثه عر�ش املعروفيني
ب��دون دع��م "خارجي " او حتالف ا�سرتاتيجي .
ويف الأحياء امل�سيحية هناك حتركات �سرية وج�س
نب�ض جدي بعد اقتناع املجتمع من ت�ضا�ؤل �آمال
جرو�س بالعودة وتفكك كامل لقائمته التي باتت
ع��اج��زة ع��ن اي حت��رك ب�سبب ف�شلها يف العمل
البلدي وخيبة امل النا�س منها ,وت�سود ال�شارع
حالة م��ن الغليان غ�ضبًا على القائمة ورئي�سها
مطالبني اياه باال�ستقالة الفورية واخ�لاء ال�ساحة
لغريه ,وان ربع قرن يف البلدية كافية وال حاجة
للمغامرة �أك�ث�ر م��ن ذل���ك ,وع��ل��ى ه���ذا اال�سا�س
تعقد الآم���ال وتبنى امل��ع��ادالت للتغيري اجل��دي .
هذا هو احلال وغري ذلك حمال ...مكانك عد ...ال�سيا�سة
املحلية يف رك��ود خطري منذ  25ع��ام��ا ,الوجوه
ذاتها واملر�شحون ال يكلون وال ميلون وكل يغني
على لياله وانا على ليلي �...س�أغني...والبقيه ت�أتي
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بلدية شفاعمرو تصادق على ميزانية العام  2017بقيمة  187مليون شاقل
•أمني عنبتاوي رئيس البلدية" :البلد واملصلحة العامة هي السقف االعلى وفوق
الجميع على كل عضو منتخب جمهور بصفته صاحب مسؤولية وحامل أمانة ان يصب
تصويته يف مصلحة البلد بغض النظر عن أي ائتالف او معارضة وقبل أي اعتبار اخر"

عقدت بلدية �شفاعمرو بكامل هيئتها رئي�ساً
واع�ضاء وطاقم املهنيني م�ساء يوم االربعاء
 15.3.17جل�سة اقرار ميزانية عام 2017
والتي بلغت  187مليون �شاقل بارتفاع مقداره
 11مليون �شيقل عن ميزانية ال�سنة املا�ضية.
رئي�س البلدية امني عنبتاوي قال يف افتتاحية
اجلل�سة" :ميزانية �شفاعمرو هي اداة عمل
وترجمة لربنامج العمل امل�شتق واملنبثق من
ر�ؤيا البلدية امل�ستقبلية  .على هذه امليزانية
يتوقف عمل البلدية وادا�ؤها وما يتقرر يف
اجلل�سةلهابعادعلى م�صلحةالبلدواملواطنني.

حما�سب البلدية قدم �شرحاً للميزانية
بخطوط عري�ضة ،متت املناق�شة وقدمت
التو�صيات من االع�ضاء .من اجلدير بالذكر
ان ميزانية  2017حتوي خطط وم�شاريع
متعددة ت�صب يف تطوير اخلدمات يف جماالت
الرتبية والتعليم ،اخلدمات االجتماعية،
الثقافة والريا�ضة� ،صيانة الطرق والبنى
التحتية .على �سبيل املثال جممل الدخل من
وزارة الرتبية والتعليم يبلغ  57.3مليون
�شيكل بزيادة مقدارها  3.7مليون �شيكل عن
ال�سنة املا�ضية  .كما ويبلغ الدخل من وزارة

اخلدمات االجتماعية نحو  18.9مليون
�شيكل بزيادة مقدارها  1.1مليون �شيكل عن
ميزانية �سنة  . 2016هذا وا�شار حما�سب
البلدية الة ان \دعم الرتبية والتعليم من
قبل البلدية ازداد ب�شكل ملحوظ حيث
و�صلت يف العام  2013اىل  4.5مليون �شيقل
فقط وارتفعت يف عام  2016اىل  10.6مليون
لت�صل اىل  13.7مليون �شيقل يف العامل احلايل.
هبة املوازنة املتوقعة ل�سنة  2017هي 31
مليون �شيكل بارتفاع  5.5مليون �شيكل عما
كانت عليه يف ال�سنة املا�ضية وهي ت�شمل الهبة

امل�شروطة  ،اذ ب�سنة  2016حت�صل لظاول
مرة البلدية على الهبة امل�شروطة بقيمة 3.6
مليون �شيقل وارتفاع ن�سبة اجلباية بف�ضل
االدارة ال�سليمة .اما ن�سبة القرو�ض من
امليزانية فتعادل  %5وهي من �أقل الن�سب يف
البالد حيث ان املتو�سط القطري هو .%35
هذه ال�سنة مت تعزيز ميزانية الرتبية
الالمنهجية يف اطار �شبكة املراكز اجلماهريية
مبا يعادل  2مليون �شيكل �ضمن م�شروع
"אתגרים" (حتديات) املمول من قبل
وزارة املعارف بناء على قرار احلكومة . 922

ﻫﻜﺬﺍ ﺻﻮﺗﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ :
ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﺗﺨﺼﻴﺺ  200ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  200ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺗﺨﺼﻴﺺ  100ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  140ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﺴﻢ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﺍﺿﺎﻓﺔ  120ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻻﺗﻤﺎﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻤﻞ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  220ﺍﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻝ (11

ﺍﻣﻴﻦ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ ،ﻧﺴﻴﻢ
ﺟﺮﻭﺱ ،ﻓﺮﺝ ﺧﻨﻴﻔﺲ،
ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺪﺍﺩ ،ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺸﻨﺎﻕ

ﻣﻊ

ﺭﺍﺋﻒ ﺻﺪﻳﻖ ،ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ،ﺯﻫﻴﺮ ﻛﺮﻛﺒﻲ،
ﻣﻬﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﺷﺎﺡ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻄﻴﺐ ،ﻭﺳﺎﻡ
ﺣﻼﺣﻠﺔ ،ﺟﻤﻴﻞ ﺳﻮﺍﻋﺪ ،ﺫﻳﺎﺏ ﺣﺠﻴﺮﺍﺕ،
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من مداخلة رئيس البلدية تعقيباًعلى توصيات لجنة املالية (املكونة من رائف صديق ،زهري كركبي ،مهنا ابو شاح ،مراد حداد ،زياد الحاج) واملعارضة:
•ن�ؤكد اننا نتبنى اي تو�صية �صحيحة
وتخدم امل�صلحة العامة وتزيد من
جناعة العمل يف البلدية وترفع وتعزز
م�ستوى اخلدمات اراحة املواطنني.
باملقابل نرف�ض �أي تو�صية هدفها
الوحيد �شل حركة العمل وا�ضعاف االدارة
واالق�سام واملوظفني يف البلدية وتعجيزهم
•يف موا�ضيع هامة يف امليزانية و�ضاغطة
ً
جدا مل تقدم جلنة املالية �أي تو�صية،

على �سبيل املثال النظافة وجودة
البيئة ،وحدة النهو�ض بال�شبيبة.
•يظهر من التو�صيات املقرتحة تناق�ض
وا�ضح ال تف�سري له ،فمثال �صادقت اللجنة
على ا�ضافة  %75من الوظيفة لق�سم الرواتب
ويف نف�س الوقت مل ت�صادق على ا�ضافة اي
جزء من الوظيفة لق�سم القوى الب�شرية.
•بع�ض التو�صيات املقرتحة ما هي اال
بنود من�سوخة عن تو�صيات وتعديالت

من ميزانية  .2016مثال على ذلك :منح
الطالب اجلامعيني :قامت بلدية �شفاعمرو
وبعد انقطاع دام � 16سنة بتوزيع منح
درا�سية للطالب اجلامعيني .يف �سنة 2015
ح�صل اكرث من  400طالب على منحة
ترتاوح بني � 1200-1000شيقل اما يف
�سنة  2016فان  500طالب �سيح�صلون
على منحة ترتاوح بني 1600-1200
�شيقل وهذه ال�سنة الثالثة � 2017سيزيد

عدد املنح وقيمتها .لذلك فان التو�صية
التي حتدثت عنها جلنة املالية معمول بها
ومنفذه منذ زمن مببادرة ادارة البلدية.
• امليزانية التي �أعدتها ادارة البلدية
ت�شمل ً 2200
بندا على االقل .تو�صيات
املعار�ضة تطرقت اىل  10بنود فقط
والهدف من ذلك كان وا�ضحاً ً
جدا – عرقلة
عمل الرئي�س واالدارة حتى لو كان الثمن
على ح�ساب م�صلحة البلد واملواطنني

4

17.03.2017

األخبار

بلدية شفاعمرو تواصل تطوير البنى
التحتية يف مشروع مجرى وادي ابو عفن

توا�صل بلدية �شفاعمرو �أعمالها يف تطوير
البنية التحتية يف املدينة ،حيث مت يف اال�سابيع
االخرية �إنهاء �أجزاء كبرية من م�شروع جمرى
وادي ابو عفن يف حي العني ,ح�سب املوا�صفات
امل��ه��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة وال���ت���ي �أع���ط���ت احل��ل��ول
اجلذرية ولأول مرة لت�صريف مياه االمطار.

رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة رك���ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �أع��م��ال
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ���ش��ف��اع��م��رو من
تعبيد و���ش��ق ���ش��وارع ج��دي��دة ,ك��ذل��ك بناء
ع��ب��ارات حل�� ّل �أزم��ة ت�صريف امل��ي��اه ,على �أن
ت�لائ��م جميعها امل��وا���ص��ف��ات املهنية ,م���ؤك ً
��دا
موا�صلة العمل حتى اجناز امل�شروع ب�أكمله.

بلدية شفاعمرو يف مؤتمر توفري طاقة
نظيفة ملدن البحر املتوسط ()CES-MED

ح�ضر رئي�س بلدية �شفاعمرو �أم�ين عنبتاوي
ومدير ق�سم يف وزارة الطاقة وممثلون عن �ستة
دول متو�سطية وه��م امل��غ��رب وم�صر وتون�س
والأردن ولبنان وال�سلطة الفل�سطينية �إىل مدينة
�أكادير للم�شاركة يف �أ�شغال امل�ؤمتر ال�سابع للجنة
ت�سيري م�شروع  .CES MEDا�ستمر امل�ؤمتر يف
اكادير يف جنوب املغرب مدة اربعة ايام و�شارك
اي�ضاً يف امل�ؤمتر طواقم من االحت��اد االوروب��ي
يف جم��ال التمويل وال��دع��م ،ا�ضافة اىل معدي
اخلطط والربامج  ،واملهند�سني وامل�ست�شارين.
م�����ش��روع "توفري ط��اق��ة نظيفة مل���دن البحر
املتو�سط" ( )CES-MEDه��و م��ب��ادرة
ممولة م��ن الإحت���اد الأورب���ي لتوفري التدريب
وامل�ساعدة التقنية مل�ساندة ال�سلطات املحلية
يف الدول امل�ستفيدة من الآلية الأوروبية للجوار
وال�شراكة ،وذلك يف �إطار ر�ؤية �شاملة مل�ساعدة
ه��ذه ال��دول.ك��م��ا وي�شمل امل�شروع �أي�ضا رفع
وعي ال�سكان وتبادل املعرفة واخلربات وكذلك
بناء �شراكات دائمة ما بني ال�سلطات املحلية يف
االحتاد الأوروب��ي ونظرياتها يف دول املتو�سط.
يقدم م�شروع  CES-MEDدورات تدريبية
و م�ساعدة تقنية ملجموعة خم��ت��ارة مكونة
من  2اىل � 3سلطات حملية يف كل بلد م�شارك
بامل�شروع .يقدم امل�ساعدة التقنية املبا�شرة

و التدريب لل�سلطات املحلية و تبادل �أف�ضل
املمار�سات لإع��داد خطط �شاملة حلل امل�شاكل
امللحة للطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة و تدبري
املياه و النفايات و النقل العمومي و التنقل.
م��ن خ�لال مداخله لرئي�س بلدية �شفاعمرو يف
امل�ؤمتر �شرح من خاللها اخلطوات التي نفذت
منذ التعاقد والتوقيع على االتفاقية واالن�ضمام
للم�شروع .وقال ":مت اعداد م�سح ودرا�سة معمقة
حول مو�ضوع ا�ستهالك الطاقة يف مدينة �شفاعمرو
كجزء اويل للم�شروع .كما ومت تغري ا�ضاءة
ال�شارع الرئي�سي يف �شفاعمرو من انارة تقليدية
اىل انارة ليد يف �شارع توفيق زياد ،ومن املخطط
ا�ستبدال ك��اف��ة االن���ارة يف ���ش��وارع البلد بعد
احل�صول على ميزانية .ان الهدف الرئي�سي لهذه
امل�شاريع هو خف�ض انبعاث ثاين اوك�سيد الكربون
بن�سبة  20%حتى �سنة  ".2020كما حتدث
الرئي�س من خالل مداخلته على الدعم الذي يقدمه
االحتاد االوروبي والتجاوب والرغبة با�ستمرار
التعاون مع �شفاعمرو كمدينة عربية اوىل واكد
املمثلون عن االحت��اد االوروب���ي ترحيبهم بكل
مبادرة .من خالل مداخلته يف امل�ؤمتر مت طرح
ف��ك��رة اول��ي��ة لإق��ام��ة م�����ش��روع خ��ا���ص لتجميع
النفايات وا�ستغاللها ال�ستخراج غ��از امليتان
الذي من املمكن ان يحافظ على البيئة واي�ضا
ي�شكل م�صدر رب��ح للبلدية .واك��د امل�س�ؤولون
انهم على ا�ستعداد للتوا�صل وتطوير الفكرة
واخذ �شراكة فعالة من اجل انطالق امل�شروع.
كما و�سينطلق برنامج توعية خا�ص للمواطنني يف
�شفاعمرو حول ا�ستهالك الطاقة و�سيتم و�ضع خطة
�شاملة حول تغري االجهزة الكهربائية التي ت�ستهلك
الكثري من الطاقة يف جميع امل�ؤ�س�سات التابعة
للبلدية من مباين ومدار�س ومراكز جماهريية.

6

17.03.2017

األخبار

غ���ض���ب ش��ع��ب��ي ع������ارم ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات اإلج���������رام امل���ن���ظ���م يف االع�����ت�����داءات
اآلث���م���ة امل���ت���ك���ررة ع��ل��ى أم��ل��اك وأراض�������ي ح���ي امل��ط��ل��ة (ارض دار ال���ج���م���ال )

ال��س��ي��د ك��ات��م ب���ح���وث -أب���و اب��راه��ي��م ل��ل��س�لام  :اح���مّ���ل ال��ش��رط��ة امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة م���ن ت��ك��رار
االع����ت����داءات ,وأُط���ال���ب رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ب��ال��ت��ح��رك ال���ف���وري ل��ح��م��اي��ة أم��ل�اك وم��م��ت��ل��ك��ات أب��ن��اء بلده

ح����رق ودم�����ار وس���رق���ات ب��ع��ش��رات آالف ال��ش��واق��ل
الشرطة تعد بمعالجة فورية وسريعة وإلقاء القبض على املجرمني ,واألهالي غاضبون من
تلكؤ الشرطة ويحضرون لتحرك فوري ونصب وسائل تقنية وحراس سريني لإلمساك بهم

ت�سود �أ�صحاب �أرا�ضي وممتلكات حي املطلة (دار
اجلمال) حالة من الغليان والغ�ضب العارم ,ب�سبب
االعتداءات املتكررة على �أمالكهم من قبل جمرمني
عابثني ,حرقوا الأخ�ضر والياب�س و�سرقوا حتى
ال�صي�صان من مزرعة �أحد �أ�صحاب الأرا�ضي هناك .
هذا ويقوم املجرمون منذ مدة بغزو ليلي على ارا�ضي
املالكني يف هذا احلي ,ينهبون املمتلكات من مولدات
الكهرباء االلكرتونية بالطاقة ال�شم�سية وع�شرات
الأغرا�ض واحلاجيات املختلفة ,ويحطمون العرائ�ش
اخل�شبية الثمينة وامل�صايف ,وينهبون احليوانات
والطيور من ك�لاب ودج��اج ,ويعبثون بالأرا�ضي
واملزروعات .ويف اال�سبوع االخري قام املجرمون برفع
من�سوب اجرامهم م�شريين اىل نواياهم احلقيقية من
وراء�أعمالهمبحرقم�صيفوخمزن(عزبة)ار�ضوالد
املحامي ابراهيم بحوث الذي عبرّ عن ذهوله من هول
وب�شاعة هذا العمل االجرامي و�صرح "لل�سالم"ما يلي :
"نحن هنا منذ �أكرث من ع�شر �سنوات نعمل ونك ّد من
اجل حت�سني الأرا�ضي ,وبناء م�صيف وعزبة تريحنا
من عناء وتعب النهار نلهو ومن��رح بها مع افراد
عائالتنا  ,وهناك الع�شرات من �أ�صحاب الأرا�ضي يف
هذه املنطقة الذين بادروا اىل �إقامة عرائ�ش كم�صايف

ال�صروح ال�صيفية  ،وقد كانت هناك جمموعة �شباب
واح��داث من الزعران املعروفني يف هذا البلد الذين
و�صلوا اىل هذه املنطقة من اجل االختالء وا�ستعمال
املخدرات و�شرب الكحول ,وقد حذرناهم عدة مرات
وطالبناهم بعدم الدخول اىل هذه املنطقة ,فتال�شت
هذه الظاهرة ً
حقا ,وعندما قمنا ب�إقامة �شريط و�أ�سالك
حميط �أرا�ضينا من اجل كبح جماح هذه الظاهرة
نهائيا ب��د�أت حتركات املجرمني والزعران تتفاقم,
و�شرعوا باالعتداءات الآثمة والدخول �إىل الأرا�ضي,
حيث �سرقوا كل ما �سوّلت لهم نف�سهم من معدات وكالب
ودج��اج وال��واح الكهرباء وقاموا بحرق االخ�ضر
والياب�س (كما يظهر بال�صور املرفقة للتقرير)" .
وا�ضافبحوث":هذاوو�صلتال�شرطة�أكرثمنمرةاىل
املكان ووعدت بالإم�ساك بالفاعلني ولكنها مل تفعل �شيئا
حتى اليوم ,وان االمر بات غري حمتمل �أب ًدا ,و�أنا احمّل
ال�شرطة امل�س�ؤولية الكاملة لهذه الأعمال الإجرامية
وعليها امل�س�ؤولية الكاملة بالقب�ض على الفاعلني"
هذا وطالب ابو ابراهيم بحوث رئي�س البلدية التحرك
فورًا والتدخل لدى ال�شرطة من اجل و�ضع ح ٍّد لهذه
االعتداءات الإجرامية ,ودعاه كذلك لزيارة املنطقة
وخمازن بتكلفة ع�شرات �آالف ال�شواقل مع و�سائل الكرتونية حديثة لإن��ت��اج الكهرباء لإ���ض��اءة هذه من اجل االط�لاع على االم��ور واالح��داث عن كثب .
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جمعية تزيني الكنائس تحتفل بعيدها السنوي بربكة األب بحوث ورعاية املطران بقعوني

بعيدها ال�سنوي يف كني�سة القدي�سني بطر�س وبول�س
للروم الكاثوليك بربكة الأب اندراو�س بحوث راعي
الكني�سة املحلية ورعاية املطران جورج بقعوين .
ه��ذا ودع��ت اجلمعية ع�ضواتها �إىل حفل غذاء نخله يف كلمتها على التزام اجلمعية باحلفاظ تعاونه ال��دائ��م ,وكذلك �شكرت �سيادة املطران
على �شرف ه��ذه املنا�سبة يف منتزه �شفاعمرو ع��ل��ى �أن���اق���ة وج��م��ال ال��ك��ن��ي�����س��ة وت��زي��ي��ن��ه��ا يف على ح�ضوره ومباركته للجمعية حيث �أثنى
احتفلت جمعية تزيني الكنائ�س ه��ذا اال�سبوع وق��د �أك��دت رئي�سة اجلمعية  ,الفا�ضلة �أم منر املنا�سبات والأعياد ,و�شكرت الأب بحوث على على عملها ال��دءوب وخدمتها الدائمة للكني�سة

شفاعمرو تفجع بوفاة
الدكتور وليد ايليا مباريكي
يف عز شبابه وعطائه
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فجعت �شفاعمرو منت�صف اال�سبوع بفقدان الدكتور طيب الذكر وليد ايليا
مباريكي عن عمر يناهز  55عاما ق�ضاها يف الدرا�سة والعمل والعطاء .
هذا وقد عانى الدكتور وليد من مر�ض ع�ضال منذ � 7أ�شهر ,وكان
ي�أمل بال�شفاء بعد ان تلقى عالجً ا جدي ًدا اال �أن املر�ض تغلب عليه
و�ساءت حالته ال�صحية يف الأيام الأخرية �إىل �أن توفاه املر�ض .
هذا وقد �شيع جثمانه الطاهر بح�ضور الآالف من �أبناء هذه
املدينة املوقرة وابناء �شعبنا ومعارفه من ابناء ال�شعب
اليهودي الذين �أثنوا على ح�سن ع�شرته واخالقه احلميدة .
وال�سلوان
ال�صرب
ولذويه
الرحمة
للفقيد
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تقديم الئحة اتهام ضد شفاعمري بقضية
اطالق نار على آخر يف محطة الوقود
قدمت يف املحكمة املركزية يف حيفا الئحة اتهام
�ضد �شاب ( 21عاما ) من �شفاعمرو بتهمة اطالق
النار �صوب �شاب اخر من ال�سكان يف حمطة وقود
ووفق بيان �صادر عن ال�شرطة جاء " :يف
�سياق موا�صلة ال�شرطة بن�شاطاتها الرامية �إىل
مناه�ضة العنف وال�سالح والت�سلح غري القانوين
 ،تركيزا على املجتمع العربي  ،مت م�ؤخرا يف
املحكمة املركزية يف حيفا التقدم يف الئحة اتهام
�ضد �شاب ( 21عاما ) من �شفاعمرو بتهمة
�إطالق النار نحو �شاب �آخر من ال�سكان هناك
 ،فجر يوم ال�سبت املوافق ." 18.2.2017
وجاء � ً
أي�ضا� " :إن احلادثة وقعت على خلفية

خ�صومة تو�سعت ما بني االخري ال�ضحية وقريب
�أ�سرة املتهم  ،حيث ات�صل الأخري بالأول للقائه
يف حمطة وقود يف املدينة  ،ومع قدومه اىل املكان
�أوعز له طالبا االقرتاب من �سيارته  ،وبالتايل �أ�سرع
نحوه و�أطلق النار جتاهه من م�سافة ق�صرية
بوا�سطة م�سد�س  ،ف�أ�صابه بجراح احتاج ب�سببها
للبقاء رهينة العالج ملدة  3ايام يف امل�ست�شفى ".
ختامًا  " :ال�شرطة تو�صلت العتقال املتهم يوم
 ، 20.2.2017حيث متكنت من جمع قاعدة �أدلة
را�سخة �ضده مهدت الطريق للتقدم بالئحة االتهام
بحقه ،وكذلك طلب متديد فرتة اعتقاله  ،حتى االنتهاء
من كافة الإجراءات القانونية الق�ضائية �ضده " .

اعتقال 11عربيًابشبهةتجارةاملخدرات
وترويجها بني الطالب الجامعيني
�أ�صدرت ال�شرطة  ,هذا اال�سبوعً ,
بيانا ك�شفت
من خالله عن اعتقالها �,صباح االربعاء21 ,
م�شتب ًها من الو�سطني العربي واليهودي من
�سكان حيفا والكريوت ومنطقة عكا وميا ,حتوي
 11م�شتب ًها عربيًا من �سكان كفر يا�سيف وحيفا
وعكا  ,بالتجارة باملخدرات وبالذات لطالب
جامعيني يف الع�شرينات من �أعمارهم الذين
يدر�سون يف م�ؤ�س�سات �أكادميية عليا مبنطقة
حيفا والقاطنني يف م�ساكن الطلبة هناك .
هذا وكانت ال�شرطة قد قامت بزرع عميل
�شرطي �سري قرب امل�شتبهني على مدار
فرتة عدة �شهور ما�ضية  ,وقد متكن من
جمع بيّنات وقرائن و�أدلة را�سخة �ضد
امل�شتبهني الذين داهمت ال�شرطة منازلهم
معتقلة اياهم  ,ومع تفتي�ش منازلهم مت
�ضبط قطع �أ�سلحة ومواد خمدرات ت�ضمنت
احل�شي�ش واملريخوانا ,كما و ّمت التحرز

على � 3سيارات ودراجة نارية ثقيلة ي�شتبه
با�ستخدامها من قبل امل�شتبهني خالل تنفيذهم
ال�شبهات املن�سوبة �إليهم بتجارة باملخدرات .
وبح�ضور قائد املنطقة ال�ساحلية اللواء
عامو�س يعقوب ونخبة من ال�ضباط الكبار ّمت
تقليد العميل ال�سري �شارة ال�شرطة الر�سمية
ومنحة امل�سد�س اخلا�ص  ,من�ضما بذلك �إىل
�صفوف ال�شرطة ر�سميًا و�سط �إعراب اللواء
عامو�س عن تقديره ل�شجاعته ومهنيته التي
�أبداها خدمة لل�صالح العام وال�سالمة العامة
كذلك  ,مت خالل فرتة ن�شاط العميل ال�سري
الك�شف عن �شقة �سكنية احتوت معمل تنمية
نباتات خمدر املريخوانا وكذلك �ضبطت هناك
مواد خمدرات من االك�ستزي واحل�شي�ش وغريها
هذا وللعلم  ,مت فر�ض �أمر حظر ن�شر حول اي من
بينات هوية العميل ال�شرطي ال�سري ال�شخ�صية
�ساري املفعول حتى نهار يوم  21.03اجلاري

اعتقال مدير دار املسنني يف حيفا وآخرين على خلفية
قضية التنكيل بمسنني وتحويلهم للحبس املنزلي
ا�ستمرارًا لتحقيقات ال�شرطة يف ملف التنكيل
والتعذيب بحق م�سنني يف دار امل�سنني,
نئوت كيبات هزهاڤ ,يف حيفا ,الق�ضية
التي مت الك�شف عنها قبل ا�سابيع ,وتخللها
اعتقال عدد من امل�شتبهني العاملني هناك،
مت م�ؤخرًا اعتقال مدير دار امل�سنني وكذلك
مالك الدار و�آخر وذلك ب�شبهات ال�ضلوع
فيما جاء ,حيث مت حتويلهما للتحقيقات

ووفق بيان �صادر عن ال�شرطة فانه ّمت  ,يوم
الثالثاء ,عرب حمكمة ال�صلح بحيفا متديد فرتة
اعتقال الثالثة امل�شتبهني الأخريين ح ّتى متام
ال�ساعة  20:00من اليوم نف�سه ,ومن ثم
�إطالق �سراحهم ب�شروط مقيدة ت�شمل احلب�س
املنزيل حتى يوم  16.03اجلاري وكذلك �شروط
دفع كفالة �ضمان مالية واالبتعاد عن اي من
ال�ضالعني بالق�ضية وغريها والتحقيقات جارية.

اعتقال  4مشتبهني بتهديد سيدة عربية
إلجبارها على مغادرة منزلها يف بيتح تكفا
توا�صل ال�شرطة التحقيق يف ملف اعتقال
م�شتبهني ( 21عاما ،و 48 -عاما) ،وكذلك
م�شتبهتني ( 24عاما ،و 21عاما) ،من بيتح
تكفا ،بال�ضلوع خالل الفرتة الأخرية يف تهديد
�سيدة عربية وابنتها ،و�إجبارهما على �إخالء
ال�سكن علما �أنهما من ال�شمال وت�سكنان املدينة.
هذا وعرثت ال�سيدة العربية ,خالل اال�سبوع,

على بقايا قنبلة هلع �ألقيت نحو �شرفة غ�سيلها
 ,وقد قامت باالت�صال بال�شرطة التي عاينت
املكان واعتقلت امل�شتبهني بال�ضلوع يف احلا�صل.
هذا وي�شار اىل ان احد امل�شتبهني املعتقلني كان قد مت
اعتقالة اال�سبوع الفائت بال�ضلوع يف ت�شكيل خطر
على �سالمة حياة ال�سيدة العربية مع عبوره م�سر ًعا
بالقرب منها يف ال�شارع على منت دراجتة النارية

فلكيًا – 27أيار هو اليوم األول من
شهر رمضان املبارك لهذا العام
قال مدير املوقع الفلكي الفل�سطيني داود الطروة
�أن احل�سابات الفلكية ت�شري اىل �أن �شهر رم�ضان
لهذا العام �سيبد�أ يوم ال�سبت  27ايار القادم.
و�أ�ضاف الطروة �إىل �أن هالل �شهر رم�ضان للعام
 1438هجرية �سيولد م�ساء يوم اخلمي�س املوافق
اخلام�س والع�شرين من �شهر ايار القادم ،وذلك
عند ال�ساعة  10:44دقيقة م�ساءً ،وبهذا لن
ي�شاهد هالل �شهر رم�ضان يف �أي منطقة من الكرة
الأر�ضية ،وذلك ب�سبب والدته بعد غروب ال�شم�س.
يف حني �أن الهالل �سي�شاهد بالعني املجردة �أو

بالتل�سكوبات من معظم املناطق يف الكرة الأر�ضية
مبا يف ذلك فل�سطني يوم اجلمعة  26ايار ،وعليه
من املتوقع �أن يكون يوم ال�سبت  27ايار القادم هو
اليوم الأول من �شهر رم�ضان املبارك لهذا العام.
و�سترتاوح فرتة ال�صوم يف فل�سطني خالل �شهر
رم�ضان القادم بني  15:45دقيقة يف اليوم الأول
منه 15:56 ،دقيقة يف منت�صفه  15:58دقيقة
يف نهايته ،وذلك ب�سبب تزامن حلول �شهر رم�ضان
املبارك هذا العام مع االنقالب ال�صيفي وهي الفرتة
التي ت�شهد �أطول نهار واق�صر ليل خالل العام.
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األخبار

عودة :الذي يحرّض ضد أهل املثلث يحرّض املدرسةالثانويةالبلدية"ب"يفشفاعمروتحتفي
أيضًا ضد أهل الجليل والساحل والنقب! بتكريمالربوفيسورمحمدحجرياتخريجاملدرسة

ع ّقب النائب �أمين عودة رئي�س القائمة امل�شرتكة
على بيان وزير اخلارجية �إفيغدور ليربمان
الداعي �إىل التخ ّل�ص من عرب املثلث ومن
ال�شيخ رائد �صالح� ،أمين عودة ،حنني زعبي.
فقال :بقينا يف وطننا رغم النكبة ورغم �سيا�سات
التهجري ،ونا�ضلنا من �إجل تعزيز االنتماء الوطني
ومن �أجل انتزاع حقنا باملواطنة الكاملة .و�سعي
ليربمان للتخل�ص من عرب املثلث هو حماولة
لطردهم من املواطنة ،ومن يتبنى هذا الفكر فهو

معا ٍد لكل املواطنني العرب يف املثلث وينتظر لتحني
الفر�صة من �أجل خمطط جديد �ضد عرب اجلليل،
ال�ساحل والنقب ،لأنه يريد �أكرث ما ميكن من الأر�ض
و�أقل ما ميكن من العرب .وقال عودة ب�أن اليمني
الإ�سرائيلي قلق ج ًدا من تعاظم القوة ال�سيا�سية
للمواطنني العرب ،ولهذا في�سعون للتخ ّل�ص منهم
ُ
التم�سك بالوطن،
بطرق �شتى .وجوابنا هو املزيد من ِ
واملزيد من الن�ضال من �أجل املواطنة امل�شتقة �أ�سا�سا
من انتمائنا لوطننا ،واملزيد من الت�أثري ال�سيا�سي.

احتفت املدر�سة الثانوية البلدية "ب" يف �شفاعمرو
 ،ي��وم الثالثاء املا�ضي بتكرمي الربوفي�سور حممد
ح�سني حجريات تقديرًا منهم على ح�صوله على درجة
بروف�سورة وعلى �إجنازاته العظيمة يف املجال العلمي
والإن�ساين والتعليمي ورفع م�ستوى العلم يف البالد.
ح�ضر احلفل رئي�س البلدية ال�سيد ام�ين عنبتاوي،
مفت�ش مدار�س �شفاعمرو د .خالد حجازي ،ال�سيدة
رنا �صبح مديرة ق�سم املعارف مدير املدر�سة الأ�ستاذ
علي مقبل والهيئة التدري�سية وامل��رب��ي املتقاعد
عكرمة �سلمان بع�ض مديري املدار�س واملحتفى به.
افتتح احلفل بكلمة ترحيبية ملدير املدر�سة الأ�ستاذ
علي مقبل عرب عن فخره بالربوفي�سور كقدوة لهم
يعمل ليل نهار على �إدخ��ال �أحدث الو�سائل التعليمية
وت�شجيع �أبناء املجتمع العربي على البحث العلمي
واالبتكار و�شكره على زرع ثقافة اح�ترام الإن�سان
للإن�سان وعلى جعلهم يثقون ب�أنف�سهم وبقدراتهم
مم��ا يجعلهم يبدعون ب�لا ح��دود وال ي�سمحون لأي
ظ��روف �أن حتد من تطلعاتهم وطموحاتهم ،متحديًا
كل الظروف بالو�صول لهذه الدرجة ،يذكر �أن املحتفى
به هو تلميذ الأ�ستاذ علي مقبل يف املرحلة االبتدائية".
رئي�سالبلديةال�سيدامنيعنبتاويقال:ي�شرفنياننحتفي

بالربوفي�سور حممد حجريات و�أعتز انه احد تالميذي
وترك ب�صمة واثر يف نف�سي ،وال �شك �أن اللقب ينطبق
"اعط القو�س باريها" و�أثنى على لفتة
عليه املثل العربي ِ
املدر�سة بتكرمي الربوفي�سور ومتنى له من �إجناز لإجناز.
تالهالدكتورخالدحجازيمفت�شمدار�س�شفاعمرووالذي
�أ�شاد بالدور الريادي والهام للربوفي�سور يف عطاءه اال
حمدود للمجتمع العربي ومدى ت�أثريه على رفع امل�ستوى
الأكادميي ومتنى له ي�ستمر يف غر�س العلم �أينما كان.
ك��م��ا حت���دث ع���دد م���ن امل�����دراء و�أع�������ض���اء الهيئة
التدري�سية واال�ستاذ املتقاعد زميل املحتفى به عكرمة
�سلمان ع��ن ذك��ري��ات��ه��م وال�����ص��داق��ة احلميمة معه.
واختتم اللقاء بكلمة وحما�ضرة قيمة للربوفي�سور
حممد حجريات الذي ثمن هذا االحتفال م�ؤك ًدا ان هذا
املوقف م�شرف وم�ؤثر خا�ص ًة انه تتلمذ على يد بع�ض
الزمالء املوجودين يف احلفل و�أن �شفاعمرو تعترب بيته
وبوابته لالنطالق نحو النجومية املحلية والعاملية.
و�أ���ض��اف الربوفي�سور يجب �أن نعمل معًا لبناء
جمتمع مثقف ومتعلم علينا ت�شجيع الكفاءات العلمية
ودع��م��ه��ا ،وا�ستمتع احل�����ض��ور لل�سرية احلياتية
والعلمية املفتخرة للربوفي�سور م�ؤك ًدا ان التحدي
والنظر نحو حتقيق الهدف ال بد �أن يجني الثمار.
ويفنهايةاحلفلمتتكرميالربوفي�سورمنقبلمديروالهيئة
التدري�سيةمتمننيلهمزي ًدامنالتقدموال�صحةوالعافية.
ومن اجلدير ذكره ان الربوفي�سور تقلد عدة منا�صب منها
م�ست�شار علمي لوزير الطاقة ،واليوم نائب مدير الكلية
الأكادميية العربية ورئي�س ق�سم اال�ستكمال وحما�ضر يف
مو�ضوع الكيمياء وتدر�س العلوم ،ا�شرتك يف العديد من
امل�ؤمترات املحلية والعاملية ون�شر العديد من الأبحاث
يف جم�لات علمية عاملية حمكمة من ال��درج��ة الأوىل.
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اوبتينايس ونادي املسنني يف عارة بنشاط خارج عن الروتني

ا�ستقبل ن��ادي امل�سنني يف ع��ارة طاقم �شبكة اوبتيناي�س فرع
كفر قرع ،وذلك �ضمن ن�شاط م�شرتك هادف �إىل تعزيز العالقات
االجتماعية ما بني ال�شبكة والنادي وامل�سنني ،حيث قام مدير
فرع كفر قرع بالل م�صاروة بعر�ض وتقدمي حما�ضرة خ�ص�صت
للم�سنني ،وخاللها قدّم ب�أ�سلوب �شائق وممتع ن�صائح و�إر�شادات
ح��ول �صحّ ة العني ومتى يجب �إج���راء الفحو�صات والأخ��ذ
ب�أ�سباب الوقاية من �أجل احلفاظ على �سالمة العني ،كما و�أ�سهب
يف حديثه حول �أنواع امرا�ض العيون ،والفروق بني ق�صر وطول
النظر والنظارات والعد�سات املنا�سبة عند احلاجة ،وتط ّرق �إىل
عيادة  Medical Centerالتابعة ل�شبكة اوبتيناي�س والتي
تهتم ب�أمرا�ض الـ كرياتوكونو�س ال�شائع لدى الكثريين والذي

يحدث يف بع�ض االحيان ت�شوّ�ش كبري يف الر�ؤية وحتى
فقدان الب�صر ،ولذلك فقد خ�ص�صت �شبكة اوبتيناي�س
خا�صة مع معد ّات الأحدث عاملياً
لهذا املر�ض عيادة ّ
وي��دي��ره��ا بروفي�سور ذو خ�برة عريقة يف املجال.
بعد ذل��ك ق��ام��ت �أخ�صائية الب�صر ح��ن��ان عثامنة
ب����إج���راء ال��ف��ح��و���ص��ات للم�سنني يف امل���رك���ز ،و ّمت
��ا���ص��ة لإج����راء فحو�صات
توجيهم م��ع ق�سيمة خ ّ
كاملة يف ال��ف��روع جم��ان��اً وللح�صول على نظارات
ب�سعر رم��زي كمنحة خ�ص�صتها �شبكة اوبتيناي�س
للم�سنني ،وك���ان �أي�����ض��اً م��ن ط��اق��م اوبتيناي�س كل
م��ن ح��ن�ين م��رع��ي و�آي���ة م�����ص��اروة ال��ل��وات��ي رافقن
و�ساعن على �إخ��راج اليوم بح ّلة جميلة وم�شعّة بالبهجة.
ويجدر بالذكر �إىل ان اليوم ن��ال ا�ستح�سان امل�سنني ،وكان
ل��ه��م مب��ث��اب��ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ط��رح ت�����س��ا�ؤالت��ه��م ح��ول املو�ضوع،
وكانت الب�سمات قد ارت�سمت على وجوه امل�سنات وامل�سنني.
بقي لنا �أن نذكر �إىل �أ ّن �أ�سرة ن��ادي امل�سنني يف ع��ارة املمثلة
م��ن الدكتور ه�شام يون�س ،ال�سيدة بثينة يون�س ومر ّكزة
الن�شاطات �صباح يون�س ك��ان لهم ال��دور الفعّال التنظيم،
ال�ترت��ي��ب والتن�سيق لإجن����اح ال��ي��وم ،فلهم ج��زي��ل ال�شكر
والعرفان على هذا التعاون الهادف �إىل الرفع من �ش�أن امل�سنني
وتقدمي الأف�ضل ملا يفيد ويرفع من م�ستوى الوعي وال�صحّ ة.

ي�س ّر �شركة كريالين �أن
تعر�ض ،ميك �أﭖ هيدرا
ب��و���س��ت اجل���دي���د ميك
�أﭖ مبلم�س ح��ري��ريّ ،
مُ��ع�� ّزز مب���واد ّ
مرطبة
و�أ�صباغ ناعمة متنح
تغطية كاملة و�إح�سا�سً ا
مريحً ا للب�شرة .مع ّزز
بتكنولوجية خا�صة
ت��دم��ج ث�لاث��ة �أوزان
ج��زي��ئ��ي��ة م��ن حام�ض
ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك التي
مت ّكن من احل�صول على ن�سبة رطوبة مرتفعة وحجم كبري ،وكذلك
توف ّر الليونة وامل��رون��ة للب�شرة ،متنع اجلفاف وتزيد من قدرة
املكياج على ال�صمود لفرتة طويلة بدون �أن ي�ؤدّي للجفاف� .أ�صباغ
ناعمة تلت�صق بالب�شرة وت�شكل تغطية متجان�سة وتن�شر �أ�شعة
ال�ضوء ب  360درجة للح�صول على مظهر م�شرق ب�شكل طبيعي.
ح�����������ام�����������������������ض ال����������ه����������ي����������ال����������ورون����������ي����������ك
يتم �إنتاج هذا احلام�ض يف غ�شاء اخللية ب�شكل طبيعي .ف�ضال عن كونه
مركبًا يحافظ على م�ستوى الرطوبة بالب�شرة ،ف�أن هذا احلام�ض ي�شكل
جزءًا مهما من الطبقة التي تربط بني اخلاليا ،وكمو�صل للإ�شارات

عند انق�سام وجتدّد اخلاليا .وظيفة حام�ض الهيالورونيك كمر ّكب من
مر ّكبات التجميل هي تزويد الرطوبة املتاحة ،حيث ت�ساهم يف �إدخال
الرطوبة للب�شرة وكذلك تخزين املاء .ي�شارك هذا املركب يف عملية
جتدّد الأن�سجة ويعمل كمو�صل فعّال للمواد الأخرى يف الكومـﭘليك�س.
مي��ل��ك ح��ام�����ض ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك ق����درة ع��ل��ى ام��ت�����ص��ا���ص امل���اء
بحيث ميت�ص ل��غ��اي��ة � 1000ضعف وزن���ه م��ن امل����اء ،ولذلك
ف��ه��و ج���زء م��ه��م م��ن عملية متلي�س جت��اع��ي��د اجل��ف��اف وتنعيم
ال��ت��ج��اع��ي��د ال��ع��م��ي��ق��ة ،ب��وا���س��ط��ة تعبئة ال��ت��ج��اع��ي��د بالرطوبة
ً
و���ص��وال �إىل الطبقة العليا.
�إب���ت���دا ًء م��ن ج��ه��ة الطبقة ال��دن��ي��ا
امل����رك����ب ال���ه���ي���ال���ورون���ي���ك مي���ت���از ب�ت�رك���ي���ب���ة اجل���زي���ئ���ي���ات
اخل��ف��ي��ف��ة ال��ت��ي تتغلغل �إىل ال��ب�����ش��رة .ال���ق���درة ع��ل��ى التغلغل
ي���ت���م احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه��ا ب���وا����س���ط���ة ���ص��ي��غ��ة ح�����ص��ري��ة عن
ط��ري��ق �إ���س��ت��خ��دام م���واد خمتلفة وب���أح��ج��ام ج��زي��ئ��ات متغيرّ ة
ال��ت��ي مت��ن��ح تغطية وا���س��ع��ة وت�����س��اع��د يف تغلغل ال��رط��وب��ة �إىل
اع��م��اق ط��ب��ق��ات ال��ب�����ش��رة وت��وف��ر ف��اع��ل��ي��ة ب��ع��ي��دة امل����دى مل��دة
��� 24س��اع��ة و�أك��ث��ر ( 100 ،300و 50دلتون(.KDa
• 6ال��������وان ل���ل���م�ل�اءم���ة امل���ت���ك���ام���ل���ة ل���ك���ل ل�����ون ب�������ش���رة.
وف��������������اخ��������������رة.
ع�����������������ص��������ري��������ة
•قنينة
•ل�������������ك�������������ل �أن������������������������������������واع ال���������ب�������������������ش���������رة.
•م�����������������������������ض��������������اد ل��������ل��������ح�����������������س��������ا���������س��������ي��������ة.
•ب�������������������������������������دون م�������������������������������واد ح�����������اف�����������ظ�����������ة.

ميك أب هيدرا بوستhydra boosts
 foundationتكنولوجيا مع HA3

بنك مركنتيل يفتتح فرعه الجديد يف وادي النسناس – حيفا

يف حفل بهيج وحا�شد جرى الأ�سبوع املا�ضي ،افتتح بنك
مركنتيل فرعه اجلديد ال��ذي مت ترميمه م���ؤخ��رًا يف مركز
وادي الن�سنا�س .وقد ح�ضر احلفل كل من املطران املاروين
مو�سى احلاج ،املطران الكاثوليكي جورج بقعوين� ،شوكي
بور�شطاين ،املدير العام للبنك ،وطبعًا زبائن البنك .
رج���ال ال��دي��ن امل��وق��رون ب��ارك��وا افتتاح ال��ف��رع ورحبوا
ب��ال��زب��ائ��ن وامل��وظ��ف�ين متمنني لهم ال��ن��ج��اح والإزده����ار،
واختتموا كلماتهم ب���آي��ات م��ن �سفر "ن�شيد الأن�شاد".
وقد ا�ستهل املدير العام للبنك ،ال�سيد �شوكي بور�شطاين،
حديثه ���ش��اك��رًا رج��ال ال��دي��ن على التمنيات و الكلمات
الرتحيبية وق��ال " :كبنك وم�ؤ�س�سة جتارية نحن نقوم

بتطوير عملنا التجاري ولكن ال نتنازل عن ن�شاطنا من
�أجل املجتمع الذي نعمل به .قررنا �أن ُنبقي الفرع يف مكانه
و�أن ال نبحث عن مكان �آخ��ر .املق ّر اجلميل ال��ذي مل ينته
ترميمه ،ي�شهد على الأهمية التي نوليها بقيام هذا املركز
القوي واملهم لبنك مركنتيل يف منطقة ال��وادي يف حيفا.
يُ�سعدنا �أن ن�ستمر و�أن نقدم لزبائننا احلاليني واولئك
اجل��دد الذين �سين�ضمون �إلينا خ�لال الطريق ،لزبائننا
اخل�صو�صيني والتجاريني� ،أف�ضل خدمة مهنية ولطيفة.
يوجد يف الفرع طاقم مهني دافىء وعائلي يعمل دائمًا لتقدمي
خدمة �سريعة ومهنية مع ابت�سامة مركنتيل املعروفة.
�أمتنى النجاح الكبري لطاقم الفرع ولزبائننا الكرام" .
هذا وقد �شكر احل�ضور � ً
أي�ضا ،ال�سيد اڤيتار ت�سوريف،
م��دي��ر منطقة حيفا وال�����ش��ارون يف بنك مركنتيل ،ال��ذي
ا���س��ت��ل��م من�صبه م����ؤخ���رًا .ت�����س��وري��ف ���ش��ك��ر ال�ضيوف
وال��زب��ائ��ن العديد م��ن ال��ذي��ن �شرفوا ال��ف��رع بح�ضورهم.
ال�سيدة حياة �أ�شقر ،مديرة الفرع ت�أ ّثرت � ً
أي�ضا بال�ضيوف
الذين ح�ضروا ليحتفلوا �سويًا معها ومع طاقم املوظفني
بافتتاح ال��ف��رع .وخ�ل�ال حديثها ذك���رت مو�سم الربيع
ال��و���ش��ي��ك وال��ف��رع اجل��دي��د م����ؤك���د ًة ب����أن ال��رب��ي��ع يجلب
معه الإزه���ار وال��ن��م�� ّو والإزده����ار ،وه��ك��ذا متنت جلميع
احلا�ضرين وللفرع ب�أن يحققوا النجاح ويقطفوا الثمار.

ّ
تخططون للدراسة يف مجاالت االقتصاد؛ الرتبية؛ اإلدارة؛ الساسية أو الحكم املحلي ؟؟؟

ب��رن��ام��ج "م��ت��درب��ون للحكم امل��ح��ل��ي ي��ري��دك��م!!!

للمقبلني على الت�سجيل يف جم��االت االخت�صا�ص املذكورة
اعاله والذين يرغبون بالدمج بني التفوق الأكادميي؛ التميز
االجتماعي؛ القيادية والرغبة يف الت�أثري ف�إن برنامج "متدربون
للحكم املحلي" مينحكم فر�صة ذهبية لال�شرتاك يف فرتة
الدرا�سة والت�أهيل يف برنامج "متدربون للحكم املحلي" ،حيث
يعمل من �أجل حت�سني احلكم املحلي يف �إ�سرائيل من خالل العمل
على ت�أهيل كوادر قيادية �شابة للإدارة املهنية يف جمال العمل
البلدي ،بهدف تقلي�ص الفجوات االجتماعية واالقت�صادية بني
ال�ضواحي ومركز البالد ،وبني املجموعات املختلفة يف املجتمع.
يتم هذا الربنامج الفريد من نوعه يف البالد حتت رعاية كل
من وزا َرت��ي الداخلية واملالية؛ مركز احلكم املحلي ومفعال
هباي�س ،حيث و�ضعوا ُن�صب �أعينهم �أهمية اال�ستثمار
يف بناء ق��ي��ادات �شابة؛ مثقفة وواع��ي��ة للعمل يف ال�سلطات
املحلية مع الت�شديد على ال�سلطات املحلية يف �ضواحي البالد.
يف كل �سنة ي�ستقطب الربنامج ما بني  25-30متدرباً يف كل من
م�ساقات الربنامج ،معظمهم من �سكان ال�ضواحي يف البالد� ،شريطة
ان ي�ستوفوا �شروط القبول يف موا�ضيع الدرا�سة املذكورة.
يح�صل ك��ل م��ت��درب/ة يف ال�برن��ام��ج على منحة درا�سية
كاملة؛ بالإ�ضافة اىل منحة معي�شية �شهرية وبرنامج للت�أهيل
النوعي كما وي�ضمن له/لها التعيني بوظيفة حم��وري��ة ،يف
نهاية عملية الت�أهيل مل��دة ارب��ع �سنوات يف �سلطة حملية!
م��دة الربنامج ث�لاث �سنوات للقب الأول �أو �سنتني للقلب
ال��ث��اين ي��در���س خاللها امل���ت���درب/ة للقب الأك���ادمي���ي ال��ذي
اخ��ت��اره/اخ��ت��ارت��ه؛ بالإ�ضافة �إىل برنامج ت�أهيل بجودة
ع��ال��ي��ة ي�شمل ور����ش���ات �إث�����راء ول���ق���اءات م��ع �شخ�صيات
قيادية يف احلكم املحلي ويف القطاع العام ،و�أي�ضاً دورات

وج����والت درا���س��ي��ة خ����ارج ال���ب�ل�اد ،تطبيق ع��م��ل��ي داخ��ل
ال�سلطات املحلية و�أي�ضاً يف م�ؤ�س�سات ووزارات حكومية.
يف خ���ت���ام ف��ت�رة ال��ت���أه��ي��ل ي��ل��ت��زم اخل���ري���ج���ون بالعمل
مل���دة �أرب�����ع ���س��ن��وات ،يف وظ���ائ���ف ري���ادي���ة يف ال�سلطات
امل��ح��ل��ي��ة امل��ت��واج��دة يف ال�����ض��واح��ي اجل��غ��راف��ي��ة للبالد.
ف���ر����ص ال���ق���ب���ول ل��ل�برن��ام��ج م��ف��ت��وح��ة �أم������ام امل��ق��ب��ل�ين
ع��ل��ى ال���درا����س���ة يف امل��وا���ض��ي��ع الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ال��ي��ة:
**ل���ق���ب اول يف ج���ام���ع���ة ب���ن غ����وري����ون :يف جم���االت
االق��ت�����ص��اد ،الإدارة ،ال�ت�رب���ي���ة ،احل��ك��م وال�����س��ي��ا���س��ة،
ال�������ش���رق الأو������س�����ط ،ال���ت���اري���خ ودول�������ة �إ����س���رائ���ي���ل.
**ل�����ق�����ب �أول يف ك���ل���ي���ة ت�����ل ح���������اي :اق���ت�������ص���اد
و�إدارة /درا���������س��������ة م�����ت�����ع�����ددة امل������ج������االت
**ل�������ق�������ب ث��������ان يف ج�����ام�����ع�����ة ح�����ي�����ف�����ا� :إدارة
و����س���ي���ا����س���ة ع�����ام�����ة ،م�������س���اق �إدارة ح���ك���م حم��ل��ي
** ل�����ق�����ب ث���������ان يف ال�����ت�����خ�����ن�����ي�����ون :ت���خ���ط���ي���ط
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي عُ����م����راين (ت��خ��ط��ي��ط م�����دن وم���ن���اط���ق)
�������������������������ش������������������������روط ال�����������������ق�����������������ب�����������������ول:
 مقبولية �أكادميية للقب �أول �أو ث��ان يتعلق باملو�ضوع ت��ع��ب��ئ��ة من�������وذج ت�����س��ج��ي��ل حم����و�����س����ب ,اخ���ت���ب���ارحم����و�����س����ب ,م����رك����ز ت���ق���ي���ي���م ,م���ق���اب���ل���ة ���ش��خ�����ص��ي��ة
وكل مرحلة من املراحل املذكورة ُتعتبرَ مرحلة ت�صنيف ،بحيث يتم
�إبالغ املر�شح/ة عن االنتقال �أو عدم االنتقال �إىل املرحلة املقبلة.
ع���ل���ى امل��ع��ن��ي�ين امل�������س���ارع���ة ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل�برن��ام��ج،
ويف ن��ف�����س ال����وق����ت ال�������س���ع���ي ل���ل���ق���ب���ول يف م���ؤ���س�����س��ة
�أك���ادمي���ي���ة يف امل��وا���ض��ي��ع ال���درا����س���ي���ة ذات ال��ع�لاق��ة.
م������ن اجل������دي������ر ذك���������ره ان ال����ق����ب����ول مل����ؤ����س�������س���ة
�أك���ادمي���ي���ة ه���و ����ش���رط �����ض����روري ل��ل��ق��ب��ول ل��ل�برن��ام��ج
االمتيازات التي يح�صل عليها املتدرب/ة يف �إطار الربنامج-:
 م���������س����اع����دة يف مت�����وي�����ل ال���ق�������س���ط ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ب�����رن�����ام�����ج ت������أه�����ي�����ل مم����ي����ز ب������ج������ودة ع���ال���ي���ة ال���دم���ج يف م��ن�����ص��ب ب���ل���دي يف ن��ه��اي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م (ي��ت��م�إ���س��ت��ي��ع��اب خ��ري��ج��ي ال�برن��ام��ج وت��وظ��ي��ف��ه��م يف منا�صب
م���رك���زي���ة ب��ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ل���ف�ت�رة � 4أع�������وام)
��� -ش��راك��ة يف ���ش��ب��ك��ة م���ن ال���زم�ل�اء ذات ت����أث�ي�ر و�أه��م��ي��ة

تشكيلة  H&Mمن ""Spring Icons Selected by The Weeknd
" ، "Spring Icons selected by The weekndهي ت�شكيلة ت�شمل قطعًا �أ�سا�سية
للرجال ملو�سم الربيع القريب والتي مت اختيارها على يد فنان الپوپ . The Weeknd
احل���م���ل���ة ،ت��ع��ر���ض ق��ط��عً��ا �أ���س��ا���س��ي��ة �أي��ق��ون��ي��ة يف خ���زان���ة ال����رج����ال وال���ت���ي مت
اخ���ت���ي���اره���ا ع��ل��ى ي���د  The weekndوامل�����س��ت��وح��اة م���ن م�������ص���ادر �إل��ه��ام��ه
ك���ف���ن���ان وم���دي���ن���ة ل���و����س اجن���ل���و����س ك��ع��ن�����ص��ر م����رك����زي يف م�������س�ي�رة �إب����داع����ه.
الت�شكيلة تدمج بني القطع اليومية الأ�سا�سية �إىل جانب �أزي��اء "ال�شارع" ذات اخلطوط
امل�صمّمة ب�شكل منا�سب التي ت�أتي بطابع ع�صري خلزانة املالب�س الرجالية للمو�سم القريب .
ال���ت�������ش���ك���ي���ل���ة ����س���ت���ك���ون م���ت���اح���ة يف ج���م���ي���ع ح����وان����ي����ت  H&Mال���ت���ي
ت�������ص���م���م ق���������س����مً����ا ل�����ل�����رج�����ال – اب��������ت��������دا ًء م������ن � 2آذار .2017
ُ
اخ����ت���رت ق���ط���ع ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة ف��ك��رت
ي����ق����ول " : The weekndعندما
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي���رت���دي ب��ه��ا ال���رج���ال امل�لاب�����س ال���ي���وم .م��ه��م �أن جن���د ال���ت���وازن
ال�����ص��ح��ي��ح ب�ين امل�لاب�����س الأن��ي��ق��ة وامل�لاب�����س ال��ك��اج��وال يف ك��ل ال��ق��ط��ع امل��ه��م��ة " .
راب����ط ل��ڤ��ي��دي��و احل��م��ل��ة https://youtu.be/HybDsmYLB3k :

بُشرى من شرتاوس" :أفيفيوت" تعود إىل الرّفوف  -إىل األبد
"الأفيفيوت" املحبوبة – البفال
ّ
اله�شة ،ب��دون چلوتني – تعود
�إىل ال���رف���وف وه����ذه امل����رة كي
تبقى .وه��ذا بف�ضل خ��ط �إنتاج
خ���ا����ص ّمت ب���ن���ا�ؤه يف ال�سنة
الأخ�يرة يف م�صنع احللويات يف
نت�سريت عليت ،لإنتاج "�أفيفيوت"
ب���دون چ��ل��وت�ين طيلة ال�سنة .
"�أفيفيوت" ،البفال املحبوبة،
ال��ت��ي ُت��ط��ل��ق ���س��ن��ويً��ا ق��ب��ل عيد
ال��ف�����ص��ح ،ومب���ج��� ّرد ظ��ه��وره��ا
ع���ل���ى ال�����رف�����وف " ُتخطف"
وت��ن��ف��ذ ح��ت��ى ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ال��ع��ي��د .م�ستهلكو امل��ن��ت��ج��ات ب��دون
چ��ل��وت�ين ،ت��وجّ ��ه��وا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة �إىل ���ش�تراو���س
وطلبوا حتويل ال��ـ "�أفيفيوت" ملنتج دائ��م ومتوفر طيلة ال�سنة.
ون اً
������زول ع��ن��د رغ��ب��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين ا���س��ت��ج��اب��ت ����ش�ت�راو����س ويف

ال�سنة الأخ��ي�رة �أق��ام��ت خ ً��ط��ا خ ً
��ا���ص��ا لإن��ت��اج �أف��ي��ف��ي��وت ط��وال
ال�����س��ن��ة ،ح��ي��ث ب����د�أ ال��ع��م��ل ب��ه ق��ب��ل ع���دة �أ���ش��ه��ر ب��ه��دف �إن��ت��اج
ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة للعيد وللبيع ب�شكل م��ت��وا���ص��ل ط���وال ال�سنة .
�أي���ال درور ،امل��دي��ر ال��ع��ام لفئة احل��ل��وي��ات يف ���ش�تراو���س " :نحن
ن�ستم ّر يف م�سار ب��د�أن��اه قبل عامني ،ويف �إط���اره ُن�ضيف منذ عدة
�أ�شهر منتجات �إ�ضافية لل�سلة الثابتة للمنتجات ب��دون چلوتني.
هذه ال�سنة � ً
أي�ضا ،يف العيد �سنو�سّ ع ت�شكيلة منتجاتنا التي ال حتتوي
على چلوتني والكميات املنتجة ،وكما ذك��رت �أع�لاه يف هذه ال�سنة
أي�ضا �أقمنا ً
� ً
خطا ً
خا�صا للبفال ب��دون چلوتني – الـ "�أفيفيوت" –
وهكذا ن�ستطيع �أن ن�ستم ّر ونبيعها � ً
أي�ضا بعد العيد وطوال ال�سنة" .
م�سار "�أفيفيوت" ط���وال ال�سنة ،ين�ضم �إىل ق���رار ا�سرتاتيجي
اتخذته �شرتاو�س ،ب���أن تع ّلم كل منتج منا�سب كي يكون متوفرًا
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ح�سا�سية ل��ل��چ��ل��وت�ين .م��ن ب�ين هذه
املنتجات :منتجات املحلبة ،منتجات ي��د م��ردخ��اي ،امل�سليات
املاحلة وت�شكيلة �سلطات �أحلى .كل املنتجات حتمل رمز الوردة
�أو ُك��ت��ب عليها "يحتوي ع��ل��ى ح��ت��ى PPM 20چلوتني" .
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التفكك األس���ري ي���زداد يف العالم العربي
ب��س��ب��ب ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي
اإلع�������ل������ام��������������ي أح����������م����������د ح������������ازم
املعروف �أن مواقع التوا�ضل االجتماعي ("في�سبوك ،تويرت،
ماي �سبي�س� ،إن�ستغرام) ،هي للحوار ولتبادل املعلومات يف
كل الأمور احلياتية ولنقا�شات يف جماالت ال�سيا�سة والثقافة
والريا�ضة .وي�أتي"في�سبوك" على ر�أ�س هذه املواقفع والذي
يحظى بقاعدة م�ستخدمني هي الأك�بر يف العامل والوطن
العربي ،لكن اجل��زء الأك�بر من م�ستخدمي ه��ذه املواقع
ذهب �إىل �أبعد من ذلك ،حيث �أ�صبحت هذه املواقع وك�أنها
و�سيلة دم��ار اجتماعي للب�شر ب�سب �سوء اال�ستخدام.
تقول املعلومات املتوفرة ان ت�أ�سي�س الفي�س بوك يعود
�إىل ّ
ال�شاب مارك زوكربريغ ،عندما كان طالباً يف جامعة
هارفارد وكان املوقع يف البداية خم�ص�صا فقط للطلبة يف
اجلامعة املذكورة ،لكن مت تو�سيعه الحقا لي�سمح لطلبة
اجلامعات ب�شكل عام بالإ�شرتاك يف املوقع و�أي �شخ�ص
يتعدى عمره � 13سنة .وق��د ا�ستطاع م��ارك �أن يجعل
الفي�س ب��وك موقعاً لل ّتوا�صل االجتماعي يف كل العامل.
وبح�سب �إح�صائيات حديثة ،بلغت ن�سبة م�ستخدمي في�سبوك
يف  22دول��ة عربية ح��وايل  90مليون م�ستخدم ،يف حني
بلغ عدد الذكور امل�ستخدمني ملواقع التوا�صل االجتماعي
 65باملئة ،بينما بلغ عدد الإناث  35باملئة ،وتت�صدر فئة
ال�شباب التي ترتاوح �أعمارهم بني  15و 35عاما م�ستخدمي
تلك ال�شبكات يف املنطقة ،لت�ستحوذ على  70باملئة من عدد
م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي يف العامل العربي.
م�صر ه��ي الأوىل يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن ح��ي��ث �أع���داد
امل�ستخدمني للفي�سبوك يف العامل العربي ،حيث بلغ عددهم
�أك�ثر من  20مليون م�ستخدم� ،ش ّكلوا ن�سبة بلغت 24
باملئة من �إجمايل �أع��داد م�ستخدمي الفي�سبوك العرب،
وح��وايل  10مليون م�ستخدم لتويرت ،ثم ت�أتي اجلزائر
والأردن واملغرب ولبنان يف ا�ستخدام الفي�سبوك ،بينما
ت�أتي يف املركز الثاين من حيث ا�ستخدام تويرت اململكة
العربية ال�سعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت.
الباحث يف علم االجتماع الدكتور �أحمد البحريي يقول� :إن
تلك املواقع �أ ّثرت �سلباً على العالقات الأ�سرية ،و�ساعدت يف

ات�ساع الفجوة بني �أفراد الأ�سرة
والتفكك الأ���س��ري .وق��د �أف���ادت
درا�سة �أمريكية �شملت م�ستخدمي
"في�س بوك" ال��ذي��ن ت�ت�راوح
�أعمارهم بني  18و� 82سنة ،ب�أن
ا�ستخدام في�س بوك� ،ساهم ب�شكل
كبري يف ارت��ف��اع ح���االت الطالق
ويف تفاقم امل�شاكل الزوجية والعائلية .و�أظهرت الدرا�سة
�أن معدالت الطالق تزايدت يف  45دولة يف الفرتة ما بني
 2010و ،2014ب�سبب مواقع التوا�صل االجتماعي.
هناك الكثري جدا من حكايات م�آ�سي الفي�سبوك ،وهي حكايات
تتحدث عن �ضحايا فتيات ون�ساء وقعن يف فخ جمرمني.
�صحيح �أن ه�ؤالء ال�ضحايا يتحملوا �أي�ضا امل�س�ؤولية عما
جرى لهم ،لكنهم بالتايل �ضحايا ذئاب مفرت�سة يف الفي�سبوك.
يقول عامل �إ�سالمي �أن فتاة جاءته ترجوه م�ساعدتها يف حل
م�شكلة �شخ�صية ح�صلت لها على الفي�سبوك .فقد تعرفت
هذه الفتاة على �شاب م�صري عن طريق الفي�سبوك وتطورت
العالقة بينهما �إىل �أكرث من التوا�صل عرب الكتابة ،حيث �سجل
لها كل ما جرى بينهما عرب الفيديو من �صور عارية  .وذات
يوم تلقت الفتاة من امل�صري ر�سالة ابتزاز يطلب منها �إر�سال
�ألف دوالر وهددها ب�أن يقوم ببث اال�صور وت�سجيالت الفيديو
على الفي�سبوك ومواقع �إباحية� ،إذا مل تر�سل املبلغ املطلوب.
ه��ذه ق�صة م��ن مئات الق�ص�ص التي تتعر�ض لها ن�ساء
وفتيات يف العامل العربي ب�سبب الغباء وعدم الإدراك ملا
يفعلن .ولذلك ال بد من الوعي خلطورة ا�ستخدام الفي�سبوك
لأه���داف �سلبية وخ�صو�صا من قبل الن�ساء والفتيات.
ويف النهاية ال بد من القول ان هناك دائماً ثمن يدفعه النا�س
نتيجة التطور املت�سارع للتكنولوجيا ب�شكل عام ،وتكنولوجيا
العامل االفرتا�ضي للإنرتنت ب�شكل خا�ص ،من خالل مواقع
التوا�صل االجتماعي وعلى ر�أ�سها ”في�سبوك” حيث �أ�صبح
الفي�سبوك �إدم��ان��ا مي ّثل خطورة على الأ���س��رة العربية
والعالقات والتقارب ،التي تتميّز بها املجتمعات العربية
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������س�����وَا َد ٌا ِ
ٌ
ْ
ٌ
ِّ
ِّ
َ
َ
و َِع����� ْن����� َد ِل�����ق�����ا ِء "الندِّ" يَ���ف�������ض���حُ ���هَ���ا ال����ن���� ُّد
َ�������س��� َت����أْ ِ����س��� ُد ٌال����� ِق����� ْر ُد
َف�����هَ����� َذا َزمَ���������ا ٌن ِف����ي���� ِه ي ْ
َ
لمِ ُ����� ْ����س���� َت����عْ���� ِم���� ٍر مَ������ا ِم������� ْن �إِط�����اعَ �����ـ����� ِت����� ِه بُ����� ُّد
َف���مَ���ا وَا َك�����بُ�����وا ِع��� ْل���مً���ا َوفيِ جَ ���هْ��� ِل��� ِه���م جَ �����دُّوا
ْ�������ج������� َز ٌا ُ
جل����� ْن����� ُد
ِ
����ص���يَ���ا َن��� ُت���هَ���ا ُل����� ْغ����� ٌز ِب������� ِه �أُع ِ
عَ ���� َل����ى مَ��� ْت��� ِن���هَ���ا حَ ����مْ���� َق����ى َو َق������ا َد ُت������هُ������ ْم ُو ْل������ ُد
َت����������د ُُّك ٌال�����بُ�����ي َ
ُ�����وت ٌال ِآه�������َل�������اَ ِت َو َت����� ْر َت�����ـ����� ّد
����ص���م ٌ
ْ���ت ِل�����عُ����� ْدوَا ِن����� ِه����� ْم ر ْف����� ُد
َو َق�������� ْد َه����ا َل���� َن����ا َ
َ
�ِب�ر عَ ������ ْن َه�������ذا َويَ�����هْ����� ِزمُ�����هُ����� ْم بَ���عْ��� ُد
َ�������ص رِ ُ
� َ���س���ي ْ
َف����يَ����ا �أَ ْه����� َل����� َن�����ا �����ش����دُّوا مَ���� َت����ى وَجَ ��������بَ ٌال������� َّر ُّد
�������ش��� ُد ُه��� ْم حَ ْ
�����ص�� ُف��هُ�� ْم حَ ������ ْز ٌم و اََل حَ ْ
�����ش�� ُد
َف��َل��اَ عَ ْ
َ أَلعْ�����جَ ����� َز ُك����� ْم بَ����حْ ٌ
����ث و اَ ٌَل� ْ����س���� ُت���� ْن���� ِف���� َد ٌا ُ
جل����هْ���� ُد
ُ
����ط����ا ُل ٌال ِّ
َ
ٌ
ِن����عَ����اجٌ َت َ
َ
ْ
�����س���� ُد
َ����ت الأ ْ
�������ش���بْ���ل �إِذ غ����اب ِ
���ت لحِ َ ����ا ُه���� ْم تحَ ْ َ
َو ِدي���� َ���س ْ
�����ت �أَ ْق��������د َِام مَ���� ْن َ����ش���دُّوا
َ
َ
ْ
َ
مُ���� ُل����و ًك����ا ِل����ئ����امً����ا عَ ������از ُه������ ْم ل���ل���عُ���ل���ى ُر�����ش���� ُد
َو ِف���ي��� ِه��� ْم ِل���� َن����ا ِر ٌا َ
خل��������و ِْن يَ������� ْو َم ٌال���عُ��� َل���ى َو ْق����� ُد
َ
ُ
ِب���� ِه���� ْم َ :ن����عْ���� ُل َث���������و ِريٍّ َو ِت����ي����جَ ����ان����هُ���� ْم ف������ ْر ُد
ْ�������س يُ�� ْغ�� ِن��ي�� ُك�� ُم ٌا َ
حل���مْ��� ُد
َو ُت�����وبُ�����واَ ،ف���عَ��� ْن���هَ���ا َل���ي َ
ٌ
َ
ْ
وَعَ ���ايَ���ـ��� ْن ُ
���ت ُظ��� ْل���مً���ا لمَ ْ يَ����حُ ����ل دُون������� ُه ال���بُ���عْ��� ُد
َو َق����� ْد جَ َ
َ���ن ٌال���وَجْ ��� ُد
���ا����ش فيِ َ
����ص��� ْد ِري عَ �� َل��ى ٌال���يَ���م ِ

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

بدونها تتوقف عجالت قطار الحياة

تغ ّنى بها ال�شعراء ،احلكماء ،الفال�سفة ،والعظماء،
وكيف نن�سى قول كبريهم ج�بران عندما ق��ال" :ال
ميكن �أن تكون �أكرم من املر�أة ،ف�إن �أعطيتها الأمان
كانت لك ً
وطنا"  .كذلك دعت جميع الديانات ال�سماوية
�إىل اح�ت�رام ،ت��ك��رمي ،م�ساندة ،وم�����س��اواة امل���ر�أة.
اخت�صارًا وملنع التكرار والروتني ،لن �أدخل يف �شرح
مف�صل عن �أ�سباب ودوافع االحتفال بهذه املنا�سبة
ّ
وحلولها بف�صل املحبة ،العطاء والتجدد ،حيث
تتجدد فيه الطبيعة اخلالبة بارتداء ثوبها اجلديد
�ألوانه الزاهية  ،وهذه حمطة مغايرة ل�سائر املحطات
الأخرى ،علينا �أن نقف عليها مطوال ،نحا�سب �ضمرينا
ؤ�س�سات ،قاد ًة ،وجمتمعًا ب�أكمله� ،إذ ال يعقل
�أفرا ًدا ،م� ٍ
�أن يكون كلنا حمامي دفاع عن املر�أة واالم ،احرتامها
واملطالبة لتح�سني �أو�ضاعها ،بينما احلقيقة والواقع
�أن هذا امل�سلك واالهتمام منقطع النظري فقط مرة او
مرتني يف ال�سّ نة يف الثامن ،والواحد والع�شرين من
�آذار ،ففيه حتتل هذه املنا�سبة عناوين و�صدارة
امل��واق��ع االجتماعية وال�صحف ،وتتطرق الأق�لام
�إىل �أالم مكانتها ودوره��ا يف املجتمع ،كونها ن�صف
املجتمع و�أن�شودة مطربة من ال�سماء ،النبع الفيا�ض
،نب�ض وقلب الإن�سانية وكائن مميز ي�ستطيع اجناز
عدة مهمات يف � ٍآن واحد ،وال نن�سى �أي ميزة و�صفة
ايجابية اال وت��وف��رت فيها وك��م مليئة باحليوية
،الن�شاط ،الت�ضحية والعطاء ،تن�شر عبق الرياحني
،تبعث الطمـ�أنينة والرجاء والأم��ن ،اذ بدونها ال
يكتمل املجتمع وتكاد عجالت قطار احلياة تتوقف

ول����ه����ا ف�������ض���ل يف
ت��ق��دم��ه يف امل��ج��ال
االجتماعي الثقايف
واالقت�صادي رغم
ال�ضغوطات التي
ت��واج��ه��ه��ا وموجه
االع���������ت���������داءات
امل���ت���ك���ررة عليها
�إهانتها وا�ستغاللها
باعتبارها احللقة
الأ��������ض�������ع�������ف.
زاوي��ت��ي ،كعادتها
يف ه���ذه املنا�سبة
احل�سا�سة واملمزوجة باحلزن والفرحة تذكر وتتذكر
كل من فقد �أغلى �شيء يف هذه احلياة ،م�ؤكدة �أنها
على علم وت�شعر مبا يجول ويعتمل داخلهم �آالم،
وغ�صات اليمة،وت�ؤكد �أن على املجتمع
ح�سرات ّ
ال��دويل ملقاة م�س�ؤولية العمل مبختلف الو�سائل
لو�ضع حد لظاهرة ت�شريدها ،ا�ستغاللها تهجريها،
اختطافها ان��ت��ه��اك حركتها وك��رام��ت��ه��ا ومالحقة
املنظمات الإرهابية لها �أينما كانت ،تلك املنظمات
التي ال تعرف معنى الإن�سانية وال��ر�أف��ة وخمافة
اهلل .ولنا ك�أفراد وم�ؤ�س�سات دور كبري علينا نبذ
كافة هذه املظاهر ومعاملتها بلطف كل �أيام ال�سنة
لتبقى ملكة على العر�ش ق��وال وفعال ولي�س فقط
بالت�صريحات وتقدمي الهدايا يف يومها وعيدها.

" ث���ق���اف���ة ال����زِّب����ال����ة"
زه���������������ي���������������ر دع���������ي���������م
�صادفني قبل �أي��ام �أحد �أ�صدقائي الأطبّاء ال ّرائعني
 ،وط��ل��ب م�� ّن��ي �أن �أك��ت��بَ ع��ن ث��ق��اف��ة ال�� ِّزب��ال��ة كما
�سمّاها ق��ائ�ًلااً � :أك��ت��ب ا���س��ت��اذي� ،أك��ت��ب ف���أن��ا �أتذ ّكر
املرحومة �أمّ��ي وجارتنا فالنة كيف كانتا – كما ك ّل
ن�ساء القرية -قبل ع�شرات ال�سنني يكن�سن امام
بيوتهن ح ّتى ال�شوارع منذ �ساعات الفجر االوىل.
وللحقيقة �أق��ول �أ ّنها لي�ست امل�� ّرة الأوىل التي يطلب
م�� ّن��ي ه��ذا الطبيب اجلميل �أن �أ���ش�� ِّغ��ل قلمي يف نقد
املجتمع ،فالق�ضيّة ق�ضيّة �أخ�لاق��ي��ات وتربية منذ
ال�صغر ،وقناعة تامّة ب�أهميّةالنظافة واجلماليات .
ّ
ُ
كنت اكرث من م ّر ٍة يف ايطاليا ور�أي��ت الفرق الكبري
يف الهدوء والنظافة واجلمال والثقافة و �سحر الطبيعة
م��ا ب�ين ّ
ال�شمال واجل��ن��وب ( رغ��م ان ن��اب��ويل جميلة
وج��زي��رة الكابري املحاذية لها قطعة من �سماء )،
ّ
فال�شمال هادىء� ،ساحر  ،خلاّ ب  ،يفي�ض نظافة ونقا ًء
 ،ولك ّن الأمر يختلف كثريًا يف نابويل فتجد ال�شوارع "
تغ�ص" بالكثري من القاذوارات والقمامة هنا وهناك.
ّ
قد يختلف الب ََّ�شر بني ال�شمال واجلنوب ،مع �أ ّنهم يف نظري
ك ّلهم ب�شر مت�ساوون امامنا وامام اهلل بالكرامة واالن�سانيّة
والقيمة  ،ولك ّن االختالف هو يف الرتبية واالخالقيات.
ك��ث�يرًا م��ا حملت يف ال��ق��اه��رة او ع��مّ��ان او اح��دى
امل��دن االوروب��يّ��ة علبة الكوكا ك��وال بيدي م�سافة
م��ا  ،حتى �أج���د ح��اوي��ة �أ�ضعها بها  ،وق��د ال جتد
وخا�صة يف عوا�صمنا العربيّة ف�تروح تق ّلد �سكان
ّ
امل��دي��ن��ة ال��ذي��ن ي��ت��ب��ارون بقذفها اي��ن��م��ا ح�لا لهم.
انها ثقافة فعال حتتاج �أن نزرعها يف نفو�س �صغارنا

 ،ح�� ّت��ى ي�شبّواعلى هذا
النهج اجلميل  ،فحفيدي
زه��ي�ر �أب�����ن ال�����س��ن��وات
االرب������ع ون���يّ���ف عندما
ي�أكل يف �سيّارتي �سُ ّكريّة
م��ا ملفوفة  ،يظ ّل حامال
اللفافة اىل �أن ن��ن��زل م��ن ال�����س�� ّي��ارة لريميها يف �سلّ
القمامة � ،أو ان يناولني �إيّ��اه��ا ل�ل�أح��ت��ف��اظ بها.
الق�ضيّة فعال تربية وف�ضيلة  ،ولكنها حتتاج اىل
حتفيز ما  ،ف���إن �أن��ت �س ْر َت مثلاً يف مدينة املانية ما
َ
ومل�ست النظافة واجلماليات وال�� ّزه��ور واملنتور يف
ُ
ترمي ما يُع ّكر �صفو هذا
أن
�
على
"
ل
تبخ
"
زاوية
ك ّل
َ
ارم حتتك".
اجلمال حتى و�إن �أنت تربيت على ثقافة " ِ
ال اريد �أن �أعمّم  ،ولكننا يف كثري من بلداتنا العربيّة
احل ّ�س اجلميل  ،وهذه الثقافة اجلميلة
نفتقد اىل هذا ِ
واحل�ضاريّة ،فالنظافة كما قال االقدمون من االميان.
�صعب ان ُن���ذوّت ه��ذه الثقافة " ب��ي��وم وليلة" يف
نفو�س وعقول مَن تربّى على �أ ّن ال�شارع لي�س لنا ،
واحلديقة العامّة عامّة ولي�ست لنا  ،فهيّا اذن نغر�سها
يف نفو�س ال�صغار وعندها " �سنخ�سر" – وهذه �أجمل
خ�سارة� -سنخ�سر م�شهد علب امل�شروبات اخلفيفة
وال��زج��اج��ات و�أع��ق��اب ال�سجائر تتطاير م��ن نوافذ
ال�سيارات وه��ي ت�سري  ،وق��د ت�صيبنا وق��د تخطئنا
 ،ويف كلتا احلالتني املنظر م����ؤ ٍذ  ،م��زع��ج وقبيح.
دك�����ت�����ورن�����ا ال������غ������ايل  :ح���ق���ي���ق���ة ن���ظ���اف���ة
ب����ل����دات����ن����ا ج�������زء م������ن ن����ظ����اف����ة ن���ف���و����س���ن���ا.

مقاالت

17.03.2017

الفيسبوك خ ّالط األحداث العصري!!
ب��ق��ل��م :م����ارون سَ ��ام��ي َع���� ّزام

�إن �شعار "الإعالم االجتماعي اجلديد" ،الذي يقوده
بقوّة الفي�سبوك ،بات اليوم ي�س ُكن بيننا� ،سواء
على جهاز الكومبيوتر ّ
ال�شخ�صي� ،أو كتطبيق
مُدمَج بهواتفنا الذكية ،غ�ّي�رّ نظام العامل الذي
كان �سائ ًدا قبل عقد من ال ّزمن ،لقد ق َلبَ الأحداث
العاملية والعربية وح ّتى املحلية وال�شخ�صيّة� ،إىل
�أن جعله العامل خ ّال ًطا �ضخمًا للأحداث املتنوّعة.
للأ�سف ال�شديد يتع ّذر علينا العودة �إىل الوراء،
بل �أك�ثر من ذل��ك ،ي�صعب اال�ستغناء عن موقع
الفي�سبوك ،الذي احتفل م� ّؤخرًا مبرور ع�شر �سنوات
حرم جامعي يف �أمريكا �إىل العامليّة،
على خروجه من ٍ
تحُ
�أ�صبح �أداة تفاعليةّ ،رك ال ّر�أي العام يف �أي بقع ٍة
من الكون ،لديه �آليّة تعليقات م�ؤ ّثرة يف كثري من
الأحيان ،ويخلق ً
ً
�ساخنا.
نقا�شا "راقيًا"� ،أحيا ًنا
�أ�صبح الفي�س م�صدرًا لأي خرب هام �أو غري هام،
املهم �أن ُ
ين�شر ال ّنا�س �أي ���ش��يء ،للفت انتباه
اجلميع ،ليغدو جنوم الإعالم اجلديد ب�أي ثمن...
�أن يجعلوا من �أنف�سهم �شخ�صيّات اعتباريّة م�ؤ ّثرة
م��ن خ�لال �صفحاتهم على امل��وق��ع! هكذا ّ
تف�شى
هذا الوباء التكنولوجي املدعو "في�سبوك" يف كل
طبقات جمتمعنا ،ال ميكن لل ّنا�س ّ
ال�شفاء منه.
�أدم���ن���وا ع��ل��ي��ه ،وب�����د�أوا ي��ه��ل��و���س��ون مب�ضامني
من�شوراتهم ال��ي��وم�� ّي��ة ،ب��الأخ�����ص عندما يرتك
العديد من املنت�سبني �آث��ار ب�صمات "�إعجابهم"
�شخ�ص ما ،وك���أ ّن موته نال ا�ستح�سانهم،
بوفاة
ٍ
ّ
و�صل �سنه خ�لال ف�ترة زمنية قيا�سيّة
بعد �أن َ
ّ
�إىل خ��ط نهاية عُ��م��ره ،لذلك ا�ستحق تقديرهم،
�أل��ي�����س ه���ذا م���ؤ���س��ف ح��� ًّق���ا!! ل��ك��ن يف ك��ث�ير من
الأحيان جند العاقل ال��ذي يكتب "اهلل يرحمه".
َف َق َد العديد من ال ّنا�س احلياء ،بعد �أن � َ
أدخلوا
الفي�سبوك �إىل خ�صو�صيّاتهم االجتماعية التي
��وان ،باتت حديث املجتمع،
�أ�صبحت علنيّة يف ث ٍ
حدث مُده�ش ،يلقى �صدى
لأنهم يحبّون �صناعة ٍ
ال�صور التذكاريّة� ،أو
وا�سعًا ،فيقومون بالتقاط ّ
ت�صوير لقطات فيديو ق�صرية لأي ح��دث عائلي
خا�ص ،الذي �أخرجوه بتلقائية ال مثيل لها ومنتجوه
بعفويّة! ويبقى ال�سّ �ؤال يا ت��رى من ُه��م الذين
لعبوا الأدوار ال ّرئي�سيّة يف موقع ال ّت�صوير؟!...
 ...الإجابة �سهلة� ،أهاليهم و�أ�صدقائهم ومعارفهم،
الذين ملعوا يف ال ّرق�ص" ،ومتيّزوا" با�ستعرا�ض
�أزيائهم ،فهذه الأم��ور ُتده�ش محُ بّي اال�ستطالع
يف الفي�سبوك ،ال���ذي مي�� ّث��ل جمتمعنا ،فتنهال
على احل���دث التعليقات ال�سخيفة ،والكلمات
ً
ا�ستعماال يف عامل
التعبرييّة ،الت�شجيعيّة الأكرث
�صحافة الفي�سبوك الفوريّة ،مثل "منوّرين"" ،ميّا
حمالكو"" ...مربوك" وغريها ،يبدون �أن الفي�سبوك
�أ�صاب الإن�سان ،بانف�صام يف حياته ،فخالل ال ّنهار
يظهر بحياته العامّة ،ويف الليل يعي�ش حياته
خ�ص�صها ل�ساكني دولة الفي�سبوك.
اخلا�صة التي ّ
ّ
هناك خلطة جديدة جندها يف خالط الفي�سبوك،
ا�سمها اخللطة ال�شفائيّة� ،أ�شاهد �أحيا ًنا ً
مري�ضا يقوم
َ
بن�شر �صورته ،يتلقى العالج يف امل�ست�شفى ،ليبد�أ
"�أطباء ومم ّر�ضات م�ست�شفى الفي�سبوك" ،بحقن
وريده بجهاز املعنويّات ،يتم ّنون له اخلروج ب�سرعة
خا�صا
ال�صحيّة ،هكذا �أن�ش�أوا ق�سمًا ًّ
من �ضائقته ّ

ل�����ل�����ط�����وارئ،
واحل�������������االت
�����ض����يّ����ة
ا َمل���� َر ِ
ا مل�ستع�صيّة .
ال���ف���ي�������س���ب���وك
ي��ح��ت��وي اليوم
ع���ل���ى م���ل���ي���ار
م����ن����ت���������س����ب،
ويف �إ�سرائيل القوة التكنولوجيّة عُظمى ،لغاية
�شهر �أي��ل��ول  ،2016ب�� َل��غ ع��دد الإ�سرائيليني
يف م��ن��ت��دى ال��ف��ي�����س��ب��وك  4م�ل�اي�ي�ن منت�سب.
�إن هذا "الإعالم االجتماعي احل�ضاري"� ،أحاط حياة
الب�شر ب�أ�سوار وهميّة من احلياة االفرتا�ضيّة التي
بنوها على بنية الفي�سبوك ،ف�إذا اخرتقوها� ،سريون
وجههم احلقيقي ،ولي�س كل ما يُن َقل �إليه يكون
واقعيًّا ،قد تكون � ً
أحداثا مُفربكة و�أخبارًا كاذبة،
ال تعك�س الواقع احلقيقي الذي يعي�شه ال ّنا�س،
فهُم يعك�سون ما يريدون �أن يراه املجتمع فقط...
 ...ال ي��ع��ل��م��ون �أن م��وق��ع الفي�سبوك جعلهم
عبي ًدا عنده ،ر ّك��ز ب���ؤرة تركيزهم على �أيقوناته
�����ش��ع��وريّ��ة ال ّ
ال ّ
�����ش��ه�يرة .يف ع�صر ت��ك��اث��ر خاليا
الأخبار الكاذبة التي يُطلقها الفي�سبوك وجميع
التوا�صل اخلبيثة ...ع��ف��وًا احلديثة،
و�سائل
ُ
َ
م�صطلح جديد
طفا على وج��ه حميط الإن�ترن��ت
ٍ
ا���س��م��ه ال���ـ  ،Fake Newsي��ع��ن��ي الأخ��ب��ار
الكاذبة ،كالتي يُ���روّج لها بع�ض قرا�صنة هذه
امل��واق��ع ،خل��ل ِ��ق بلبلة توا�صلية ب�ين الب�شر.
�أك�ث�ر اخللطات �إب���ه���ارًا ،لها نكهة غ�ير ِ�ش ِكل يف
الفي�سبوك ،تبقى ملت�صق ًة ب�صفحاتنا لفرتة ما،
�أال وهي اال�ستعدادات الأخ�يرة لرحلة اكت�شاف
ِ�س ِحر ال�سّ فر �إىل خ��ارج ال��ب�لاد ،فنقطة الإق�لاع
ال ت��ب��د�أ م��ن امل��ط��ار ،ب��ل م��ن حمطة الفي�سبوك،
ويُ��خ�ِب�رِ ه����ؤالء امل�����س��اف��رون ط��اق��م العاملني �أن
عليه اال�ستعداد لوداعهم ،بكتابة تعليقاته مثل
"انب�سطو"" ،نيّالكو" ،التي يكتبها عاد ًة ،وك�أنهم
يهاجرون وطنهم ،مع �أ ّنهم َهجَ روا وطن العقالنيّة.
ِ
خ ّالط الفي�سبوك َف َر َ�ض علينا مُكرهني �أن نعي�ش يف
واقع وهمي ،يعجُّ بالتناق�ضات يف كا ّفة املجاالت،
امل�شاعر الدّينيّة ،بعد �أن �أ�ضاف البع�ض
خ َل َط فيه
ِ
ً
لل�صالة" فيه ،كي تخ�شع فيه نفو�سنا!!
"ركنا ّ
وعندما ُنغلق ديوان الفي�س ُن�صاب بغيبوبة جديدة،
�أ�سمّيها غيبوبة اليقظة ،لب�ضع حلظات ،لنعود �إىل
واقعنا ،ك�أ ّننا ك ّنا نعي�ش على كوكب ح َد ِثي �آخر!!
ه��ذا � َ��س��رد مل��ي��زات اخل ّ�ل�اط الع�صري ل�ل�أح��داث،
الفي�سبوك ،ال��ذي يعتمد عليه ال��ع��امل ب�أ�سره،
يُعترب ال��ي��وم و�سيلة ت�أثريية م�صرييّة ،تحُ��دّد
م�صري ّ
ال�شعوب ،كما ت�ستطيع �أن تق�ضي على
م�ستقبل �أي �شخ�ص مب��ج�� ّرد ال ّت�شهري ب��ه ،لكن
ه��ذا امل��وق��ع املتح ّكم بحياتنا ،مل ي��عُ��د يجذب
�����ص��اع��د ،وي��ع��ت�برون��ه ب��ال ً��غ��ا يف ال�سّ ن،
اجل��ي��ل ال ّ
بعد اكت�شافهم ملواقع ب ّراقة وحيويّة �أك�ثر ،مثل
الإن�ستجرام ،وات�س �أب� ،سناب ت�شات ...فيا ليت
اجلميع يكت�شف �أن ه��ذا اخل ّ
�لاط العمالق ،لي�س
�إ ّال م�ستوطنة �إعالميّة �أمريكيّة مهولة ،ا�ستوطنت
جميع ج��وان��ب حياتنا ،يجب الق�ضاء عليها؟.
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أي����������ن امل������س������ؤول������ي������ة؟!

مصادرة  300دونم زراعي من سهل
شفاعمرو لصالح القطار السريع
ب��ق��ل��م :ش��ف��ي��ق م��زي��د
خ��ن��ي��ف��س/ش��ف��اع��م��رو
لي�ست باملرة الأوىل التي ال يحرك �أع�ضاء البلدية
�ساكنا وال يقومون بتنبيه �أه��ايل �شفاعمرو
عن �أمور تعود على الأهايل بال�ضرر الفادح.
فقد بعثت وزارة املوا�صالت بر�سالة اىل بلدية
�شفاعمرو تعلمها فيها بانها �ست�صادر 300
دومن م��ن �أرا���ض��ي �سهل �شفاعمرو ل�صالح
القطار ال�سريع ،وذلك بهدف تقدمي اعرتا�ضات
م��ن قبل املت�ضررين اىل اجل��ه��ات املخت�صة،
وب��دل م��ن ان تق�ض ه��ذه الر�سالة م�ضاجع
البلدية ،وب��دل من ان ت�ستنفر الأه��ايل لتقف
�صفا واحدا يف وجهها ،خا�صة �أ�صحاب هذه
الأرا�ضي التي �ست�صادر ،ت�ضعها يف جواريرها
ال��ع��ت��ي��ق��ة دومن���ا اع�ترا���ض ودومن����ا اع�ل�ام.
لي�س مهما من هم �أ�صحاب االرا�ضي ،لأنهم
�أب��ن��اء �شفاعمرو وك��ل دومن ار���ض يُ�صادر
يقل�ص م��ن م�سطح املدينة وي�ضيق عليها،
املهم ان �أ�صحاب الأرا���ض��ي مل يكونوا على
ع��ل��م ب��ه��ذا امل��خ��ط��ط ومل ينبههم ال��ي��ه �أح��د،
ف���أي��ن �أع�����ض��اء البلدية ال��ذي��ن م��ن املفرو�ض
ان ي��ك��ون��وا ال��ع�ين ال�����س��اه��رة واحل���ار����س
الأم�ي�ن ل��ه��ذه الأرا����ض���ي! واال���س��و�أ م��ن ذلك
وم��ا ي��زي��د ال��ط�ين بله ان م��دة االعرتا�ضات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى ه��ذا امل�����ش��روع ق��د انتهت.
للأ�سف ،فقد حدث مثل هذا التق�صري يف الفرتة
ال�سابقة بخ�صو�ص ار���ض �صفدعادي حيث
مل تقدم اخلرائط اىل اللجان املخت�صة لهذا
احلي يف الوقت املنا�سب ،رغم الر�سالة التي
و�صلت اىل البلدية ليلغى كل ما جهز يف الفرتة
ال�����س��اب��ق��ة ،خ��ا���ص��ة �إق��ام��ة ن��ف��ق ي��رب��ط احلي
بطريق امللعب ،ولتبد�أ احلكاية من جديد.
وهذا ما حدث بخ�صو�ص م�صادرة الـ 300
دومن ،فقد مت ك�شف املو�ضوع �صدفة ،على
ي��د رئ��ي�����س اللجنة ال��زراع��ي��ة ،ال�سيد رجا
ن�صر ،ف��ق��ام على ال��ف��ور بتقدمي طلب لعقد
جل�سة ط��ارئ��ة للمجل�س ال��ب��ل��دي يح�ضرها
كافة �أ�صحاب الأرا�ضي املت�ضررين من هذا
امل�شروع وبح�ضور رئي�س البلدية ،املربي
امني عنبتاوي ،والذي ابدى ا�ستعداده لدعم
وكل ما يتطلب من البلدية بهذا اخل�صو�ص.
عقد اجتماع بتاريخ  1.2.17يف بيت ال�سيد
ابراهيم نعوم ومب�شاركة ع�ضو الكني�ست
ال�����س��اب��ق امل��ه��ن��د���س ح��ن��ا ���س��وي��د وا���ص��ح��اب
االرا����ض���ي وات���خ���ذت ع���دة ق�����رارات اهمها
ت�شكيل جلنة متابعة ه��ذه الق�ضية الهامة
ت��ت���أل��ف م��ن ال�����س��ادة وامل�����ش��اي��خ :اب��راه��ي��م
ن��ع��وم ،م��زي��د خ��ن��ي��ف�����س ،امل��ح��ام��ي �سليمان
�سالمة ،رجا ن�صر� ،سليمان ابو عبيد وهاين

ن�����ص��راهلل ،ل��ت��ب��ا���ش��ر ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ف��ور من
اج���ل اي��ج��اد احل��ل��ول ال��ب��دي��ل��ة واملنا�سبة.
وعقدت اللجنة بتاريخ  11.3.17جل�سة مع
ع�ضو الكني�ست حمد عمار بهدف الت�شاور
واال�ستفادة من خربته ال�سابقة يف هذا املجال
كونه عمل يف دائ��رة اال�شغال العامة ،حيث
�أعلن عمار م�شكورا انه يعترب نف�سه �شريكا
م��ع اللجنة حل��ل ه��ذه الق�ضية ال��ه��ام��ة .لقد
قمت �شخ�صيا مبتابعة الق�ضية منذ البداية
وتواجدت يف اجتماعات اللجنة التي تبذل جهدا
جبارا با�ست�شارة املحامي �سليمان �سالمة الذي
يجري االت�صاالت الالزمة مع امل�ؤ�س�سات ذات
العالقة كما قدم اعرتا�ضا اداري��ا للمحكمة.
يبد�أ م�سار القطار ال�سريع ،الذي يبلغ طوله
 36كم ،من مركز املوا�صالت يف خليج حيفا
حماذيا ل�شارع  22االلتفايف للكريوت حتى
مفرق كريات �آتا وي�ستمر بطول �شارع 781
ح��ت��ى م��ف��رق ج��ل��ع��ام وم��ن ث��م مي��ر يف �شارع
 79وم��ف��رق امل��وف��ي��ل ح��ت��ى م��ف��رق الرينة
امل�����ش��ه��د وط��ري��ق  6400ح��ت��ى ج��ب��ل يونا
يف ال��ن��ا���ص��رة ال��ع��ل��ي��ا .وق��د مت��ت امل�صادقة
على خ��ارط��ة امل�����ش��روع يف اللجنة القطرية
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ن��اء ب��ت��اري��خ 21/2/2017
وحُ ���ول���ت ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��ل��م�����ص��ادق��ة عليها.
اخلط خمطط ت�شغيله يف �سنة  2025قيمة
اال�ستثمار فيه  6.4مليار �شيكل .البلوك الذي
�سيت�ضرر من هذا امل�شروع 10232,10231
,10250 ,10249 ,10248 ,10247 ,
,10259 , 10255 , 10254 , 10252
10285, 10283 , 10282 ,10261
,10297 ,10296 ,10294 ,10286,
. 10324 ,10323 ,10319 ,10300
ن��ح��ن ال ن��ع��ار���ض ه����ذا امل�������ش���روع ون��ري��د
م����وا�����ص��ل�ات ����س���ري���ع���ة ،ل���ك���ن���ن���ا ن���رغ���ب
ب���إي��ج��اد م�����س��ار ب��دي��ل ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����ض��رر.
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الصحة
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 10ن����ص����ائ����ح ل���ل���أم ال����ج����دي����دة

•خزنى ط�����ع�����ام ال����ط����ف����ل ق����ب����ل ال���������والدة
ب��ع��د ال�����والدة ي��ك��ون ع��ل��ي ِ��ك ال��ت��ع��ام��ل م���ع �ضيف
ج��دي��د ف��ى امل��ن��زل� ،سهلى ع��ل��ى نف�سك وح�ضرى
ال��ط��ع��ام قبل ال����والدة ،حتى تت�أقلمى م��ع الو�ضع
اجل��دي��د ،وت�ستطيعني تنظيم وقتك ب�شكل �أف�ضل.
•��� 3س��اع��ات احل���د الأق�����ص��ى لقيلولة الر�ضيع
حتديد الوقت الأق�صى للقيلولة وااللتزام بها ي�ساعدك
على تنظيم �ساعات نوم طفلك �أثناء الليل ب�شكل �أف�ضل.
•تعلمى ك���ي���ف���ي���ة ل�����ف ال����ر�����ض����ي����ع ج����ي ً
����دا
ل���ف ال��ر���ض��ي��ع ب�������ص���ورة ���ص��ح��ي��ح��ة م��ه��م ً
ج���دا
ً
ج��ي��دا ،وب��ال��ت��اىل ت��وف�ير ن���وم �أف�����ض��ل له.
لتدفئته
•�ضعى امل�������������ي�������������زان ب�������ع�������ي�������داً
بعد ال����والدة تكونى ف��ى عجلة م��ن �أم���رك للعودة
لوزنك قبل احلمل ،ال تتعجلى الأم��ور واتركى �أول
�أ�سبوع على الأقل للت�أقلم على �أ�سلوب حياتك اجلديد.
•ا�ستثمرى فى كر�سى ه��زاز �أو مرجيحة للر�ضيع
ممكن �أن يكون ذل��ك م�صدر االل��ه��اء املف�ضل لطفلك
لي�سكت ع��ن البكاء عندما ال ينفع �أى �شىء �آخ��ر.

•ال ت���ت���خ���ل���ى ع�����ن ال����ر�����ض����اع����ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة
م��ن امل��م��ك��ن �أن ت��ك��ون �صعبة خ�صو�صاً م��ع �أول
طفل ،لكن ال تفقدى الأم��ل ،فهى مهمة لبناء مناعة
طفلك الطبيعية وت�ساعدك علي فقدان وزن احلمل.
•�ضعى امل�������ص���ا����ص���ات وق���م���ا����ش ال��ت��ج�����ش���ؤ
ف�������ى م������ك������ان ي���������س����ه����ل ال������و�������ص������ول �إل�����ي�����ه
أنت فى
ال ت�ضعى نف�سك فى موقف ي�ضطرك للبحث عنهم و� ِ
�أ�شد احلاجة لهم� ،ضعيهم فى مكان يكون فى متناول يدك.
•ا�شرتى ح��ف��ا���ض��ات الأط���ف���ال ح��دي��ث��ي ال����والدة
كونى جاهزة بكمية ال ب�أ�س بها من احلفا�ضات حلديثى
الوالدة ،ل ِأنك حتماً �ستحتاجني لها ب�شدة فى �أول الأمر.
•اخ������������������رج������������������ى م���������������ن امل����������ن����������زل
اخ��رج��ى لتغيري ج��و ومناظر وت��ع��ودي��ن �إىل البيت
منتع�شة وق��ادرة على مواجهة �أى حتدى مع الطفل.
•�ضمى ر������ض�����ي�����ع�����ك واح���������ض����ن����ي����ه
الطفل ي�شعر ب��الأم��ان بالقرب من �أم��ه ،وخ�صو�صاً
ف���ى الأي�������ام الأوىل م���ن ال��������والدة ،ف���ح���اوىل �أن
ت��ك��ون��ى ب��ال��ق��رب م��ن��ه وق��ت��م��ا ت�����س��ت��ط��ي��ع�ين ذل���ك.

نصائح تجميلية خاصة لـ"ست الحبايب"

ع��ي��د الأم ي����وم ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل ف��ي��ه ك���ل �سنة
للتعبري ع��ن االم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر مل��ا ت��ق��دم��ه كل
�أم م��ن ت��ف��ان يف ع��ط��ائ��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا لأط��ف��ال��ه��ا.
و بهذه املنا�سبة نقدم" بع�ض ن�صائح التجميل العملية
للأمهات اللواتي يكر�سن حياتهن من �أجل �أ�سرهن.
 )1ال ت��خ��ايف م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ط���ول �شعرك
ول����ك����ن اع���ت���م���دي ط����رق����ا م���ب���ت���ك���رة يف ل��ف��ه:
�إذا كان لديك �شعر طويل ،فمن املهم جدا �أن تتعلمي
تقنيات ب�سيطة و�سهلة يف طريقة لفه و�إظهار جماله
ب�أناقة �أو بطريقة عملية يومية .حترري من ال ّنمطية
وق��وم��ي ب��ال��ت��واءات جانبية ل�شعرك �أو اجمعيه
على �شكل جديلة ملفوفة ح��ول نف�سها للتغيري.
 )2ق���������ص����ة �����ش����ع����ر �أك�����ث����ر ع���م���ل���ي���ة:
من املهم اختيار ق�صة �شعر تنا�سب طبيعة �شعرك
لتنهي �صراعاتك اليومية بب�ساطة وال �أعني بذلك
الق�صة الأق�صر لتوفري العناية بال�شعر ولكنني �أرى �أن
الق�صة املثالية للمر�أة الأم هي ق�صة ّ
الطبقات لإ�ضافة

احلجم و �إبراز ال�شكل مع �إمكانية لف ال�شعر يف
لفة كال�سيكية �أو عملية و�أنيقة يف نف�س الوقت.
 )4ع�����ل�����اج ال������ب������وت������وك�������������س :
ت��خ��ل�����ص��ي م���ن ال���ت���وت���ر وت�����أث��ي�ر جمفف
ال�شعر على طبيعة ���ش��ع��رك .فمع عالج
البوتوك�س حت�صلني على �شعر �أمل�س و
حيوي يجعلك جاهزة دوم��ا لأي منا�سبة.
������� )5ص������ب������غ������ات ال�����������ش�����ع�����ر:
اتبعي قاعدة الطبقات الثالث :تلبّي الأمهات
�أبناءها وم�صاريفهم املتزايدة الأولوية دائما
بالإ�ضافة �إىل كل ما تتحمله من م�س�ؤوليات،
لذلك �أن�صحها بعدم �صبغ �شعرها ب�أكرث من ثالث
درجات من لون �شعرها الطبيعي لأن �أكرث من ذلك
�سيتطلب الكثري من العناية والرتدّد على ال�صالونات.
 )6حافظي على القواعد الأ�سا�سية للعناية بالب�شرة:
كثريا ما ت�شتكي الأمهات من تردي ن�ضارة ب�شرتهن
وكيف �أنهن ال ميلكن الوقت الكايف للعناية امل�ستمرة
بب�شرتهن والذهاب �إىل مراكز التجميل بانتظام .لذا
ف�أنني �أطمئنه ّن دائما بااللتزام فقط ب�أ�سا�سيات العناية
بالب�شرة :تطهري -تق�شري – ترطيب ،بالإ�ضافة �إىل
الأهمية البالغة ال�ستعمال واقي ال�شم�س وال تن�سي
متديد مل�ستك للعناية بب�شرة الرقبة وج�سمك �أي�ضا.
 )7ق�������وم�������ي ب�����ت�����ح�����دي�����ث خ������زان������ة
م��ل�اب���������س����ك ب�����اجل�����دي�����د ك������ل ح���ي��ن وح���ي��ن:
�أق����ول ل�ل��أم دائ��م��ا ب����أن ك��ون��ك �أمً����ا ال يعني �أب���دا
�أن ال ت��ظ��ه��ري �أن��ي��ق��ة وج���ذاب���ة� ،أ���ض��ي��ف��ي بع�ض
الإك�������س�������س���وارات اجل���دي���دة ل��ت��ج��م��ي��ل م��ظ��ه��رك،

ن��ص��ائ��ح غ���ذائ���ي���ة ب��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د األم

الأم��وم��ة هي من �أه��م و�أع��ظ��م الوظائف يف الكون،
ولكي تكوين �أم���اً مثالية ق���ادرة على �إمت���ام جميع
مهامك على �أك��م��ل وج��ه عليك االه��ت��م��ام بلياقتك
و���ص��ح��ة ج�سمك .ق��د ت��ب��دو ل��ك امل��ه��م��ة �صعبة يف
ال��ب��داي��ة ،لكن االن��ت��ب��اه �إىل اخل��ط��وات الب�سيطة
التالية و�إ�ضافتها على عاداتك اليومية و�أ�سلوب
حياتك ،ي�ساعدك يف احلفاظ على لياقتك بدون جهد.
ه��ذه اخل��ط��وات تقدمها لك ر�شا حممود ال�صاوي،
م���دي���رة ع��م��ل��ي��ات ال��ل��ي��اق��ة يف ف��ي��ت��ن�����س ف�ير���س��ت،
ن�����ادي ال�������س���ي���دات ،م�����ردف �أب ت�����اون ،ب��دب��ي.
ح��ددي هدفك :ابدئي بتحديد الهدف وال��وزن التي
تريدين الو�صول �إليه ،فالهدف مهم ً
جدا للو�صول
لغايتك .ال تتذرعي باحلمل وال���والدة ،ا�ستعيني
باخت�صا�صية التغذية لتحديد ال��وزن املنا�سب لك.
نظمي وقتك :من املهم تنظيم يومك وتنظيم وجباتك
الغذائية .كونك �أم��اً ولديك الكثري من املهام لي�س
ع ً
����ذرا لإه��م��ال ن��ف�����س��ك .اب��دئ��ي بتخ�صي�ص وقت
لنف�سك ملمار�سة الريا�ضة وتناول الطعام ال�صحي.
ال تفوتي الوجبات :عادة ما نفوت الطعام الن�شغالنا
خالل اليوم �أو بهدف خ�سارة ال��وزن .لكن تفويت

الوجبات �سبب رئي�سي لزيادة ال��وزن ،فهو ي�سبب
حالة �أ�شبه باملجاعة للج�سم ما يزيد من تخزين
ال��ده��ون ويخف�ض عملية الأي�����ض.م��ن املهم تناول
الوجبات يف �أوقاتها وخا�صة وجبة الإفطارالتي
ي��ج��ب �أن ت��ك��ون خ�لال �ساعتني م��ن اال�ستيقاظ.
تناويل املزيد من اخل�ضار :يجب �أن تكون اخل�ضار
املكون الرئي�سي لكل وجبة.فاخل�ضار حتتوي على
كمية عالية من املياه والأل��ي��اف التي ت�ساعد على
ال�شعور بال�شبع ،بالإ�ضافة �إىل غناها باملعادن
والفيتامينات وكل هذا مقابل �سعرات حرارية قليلة.
لتكن اختياراتك �صحية :جتعلك الأمومة م�س�ؤول ًة
وعليك �أن حتر�صي على �أن تكون
عن طعام العائلةِ .
اختياراتك �صحية ومطهوة بالطريقة الأف�ضل.
فالطعام �صحي مهم لك ولأوالدك على حد �سواء.
وه��ذا يعني �أن��ك ل�ست م�ضطرة لتح�ضري وجبات
بهم.ميكنك حت�ضري
خا�صة ب ِ��ك و�أخ���رى خا�صة
ِ
الوجبات م�سبقاً والذهاب للت�سوق يف نهاية الأ�سبوع.
مار�سي الريا�ضة :ال �شك ب���أن الريا�ضة مهمة ً
جدا
من الناحية اجل�سدية والنف�سية .خ�ص�صي وقتاً
ملمار�سة الريا�ضة ثالث مرات يف الأ�سبوع على الأقل.

ن��ص��ائ��ح الخ��ت��ي��ار ه��داي��ا ع��ي��د األم

م��ع اق�ت�راب عيد الأم ي��ب��د�أ الأب��ن��اء يف و�ضع قائمة
الخ��ت��ي��ار ب��ع�����ض ال��ه��داي��ا امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ق��دمي��ه��ا يف
عيد الأم لل�سيدة ال��ت��ي ط��امل��ا �سهرت لتحقيق ما
يطلبون ،ه��ذا م��ا ي�ضيع الكثري م��ن ال��وق��ت خا�صة
بعد ال��وق��وع يف ح�يرة اخ��ت��ي��ار ال��ه��دي��ة املنا�سبة.
حياتك يف هذه املقالة بع�ض الهدايا
ت�ستعر�ض جملة
ِ
ميكنك �شرائها وتقدميها للأم يف عيدها لتعربي
التي ِ
��رك مل��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن �أجلك.
ع��ن م��دى ح��ب ِ��ك وت��ق��دي ِ
ال������������ع������������ام������������ل������������ة
الأم
ال حاجة �أن نذكرك ب�أن الهدايا التي تتعلق باهتمامات
ال�شخ�ص املقدمة له ت�سعده �أكرث من غريها ،فترتكز
اهتمامت الأم العاملة بوظيفتها ،هذا ما يجعل الأمر
بالن�سبة ِلك غاية يف ال�سهولة ،فتقدمي هاتف ذكي �أو
اهتمامك باهتمام والدتك،
ميديلية مفاتيح قيمة قد يعك�س
ِ
ميكنك تقدمي قلم �أنيق �أو ماكينة �صنع قهوة.
كما
ِ
������������������س�����������������ي�����������������دة امل�����������������ن�����������������زل
�إذا كانت والدتك من �سيدات املنزل فاختيار الهدية
املنا�سبة لها يف عيدها لن يخرج عن �إحدى احتياجاتها

يف املنزل ،فتقدمي ع�صارة فواكه من النوع اجليد �أو فرن
كهربائي �أو عجانة كهربائية قد يدخل على �سيدة املنزل
البهجة والفرح فهي بحاجة دائمًا ال�ستخدام �أدوات غري
موجودة يف مطبخها لت�سهيل عملية حت�ضري الطعام.
الأم امل�������ه�������ت�������م�������ة ب�������أن������اق������ت������ه������ا
ميكنك �أن ت��ق��دم��ي ل��وال��دت ِ��ك دع���وة ل��ق�����ض��اء ي��وم
يف منتجع �صحي �أو يف �إح����دى م��راك��ز التجميل
امل���ع���روف���ة ،ك��م��ا مي��ك��ن ت��ق��دمي زج���اج���ة م���ن عطر
تف�ضله الأم �أو جمموعة كاملة للعناية بالب�شرة.
الأم امل����ه����ت����م����ة ب������الأع������م������ال ال����ي����دوي����ة
تقدمي ماكينة خياطة جديدة �أو جمموعة من �إبر
الكرو�شية والرتيكو �أو اال�شرتاك يف �إح��دى دورات
تعليم امل���ه���ارات اجل��دي��دة �سيدخل البهجة على
قلب ال�سيدة املحبة ملمار�سة الأع��م��ال اليدوية.
الأم امل�������ه�������ت�������م�������ة ب�������ال�������دي�������ك�������ور
تقدمي حتفة فنية �أو م�صباح يليق مع �أل��وان الغرفة
التي تعي�ش فيها الأم قد يكون هدية رائعة ،وميكن
ت��ق��دمي ل��وح��ة فنية �أو جموعة م��ن ال�براوي��ز التي
حتتوي على �صور عائلية لتكون هدية فريدة ورائعة.
ه������������داي������������ا ت�������ن�������ا��������س�������ب ك������������ل �أم
����ك جم���م���وع���ة من
مي��ك��ن��ك �أن ت���ق���دم���ي ل����وال����دت ِ
الإك�س�سوارات القيمة كنوع م��ن ه��داي��ا عيد الأم،
كما ميكنك �أن تعريف احتياجات وال��دت ِ��ك بطريقة
غري مبا�شرة عن طريق مالحظة ما حتتاجه للقيام
مبهامها و�ستكون لهذه الهدايا �أث��ر رائ��ع عن الأم.
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عيون جورج وسوف تغزو مواقع التواصل

سمية الخشاب تنجو من املوت
جنت الفنانة �سمية اخل�شاب والفنان بيومي
ف���ؤاد ب�أعجوبة من حريق ن�شب يف مكان
ت�صوير م�سل�سلهما اجلديد (احلالل) ،والذي
من املقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل.
وقال املخرج «احلمد هلل الذي جنانا من املوت
 ،وعلى الرغم من اخل�سارة التي �سنتكلفها
من وراء حريق �شقة بيومي ف�ؤاد ف�أنه كل
�شئ من ال�سهل تعوي�ضه فيما عدا الروح).
و�أ�ضاف خمرج العمل �أن الت�صوير �سيتم
ا�ستئنافه بعد �أي��ام .م�سل�سل احل�لال من
ت�أليف �سماج احل��ري��ري واخ���راج �أحمد
�شفيق وبطولة �سمية اخل�شاب  ،بيومي
ق����ؤاد  ،مها �أح��م��د وف��ادي��ة عبد الغني.

بسمة بوسيل :تامر حسني منعني من الغناء

ان��ت�����ش��رت ع�بر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الإجتماعي
���ص��ورة لل�سيدة ن���دى زي����دان زوج���ه الفنان
جورج و�سوف اىل جانب ابنتها " عيون " التي
ظ��ه��رت فيها للمرة الأوىل ب�صورة وا�ضحة.
يذكر ب�أن زيدان كانت قد ك�شفت عن �سبب طلبها
ال��ط�لاق م��ن و���س��وف حيث ق��ال��ت" :املو�ضوع
ال يخ�صنا �أن��ا وج��وج فقط ،بل هناك �أط��راف
ك��ث�يرة يف امل��و���ض��وع ،وه��ذا ك��ان يعمل �ضغط
علينا وي�ؤثر يف جميع الأط���رف ،فكان الطالق

ه��و ال��ق��رار الأن�����س��ب ،ويف ال��ن��ه��اي��ة تركيزنا
املقبل �سيكون على ابنتنا "عيون" ب�إخت�صار،
فكرة الطالق اتت مل�صلحة ابنتنا ..لو مل تكن
"عيون" م��وج��ودة ،كنت �س�أبقى اىل جانب
الو�سوف ،امنا احيانا الظروف ممكن ان ت�ضطر
الواحد ان ي�ضحي ب�شيء مقابل �شيء اخر".
كما ك�شفت زي���دان ان و���س��وف مل يحبذ فكرة
ال��ط�لاق "لكن ع��ن��دم��ا حت��دث��ت م��ع��ه و�شرحت
ل��ه ك��ل �شيء تفهمني وا�ستوعب املو�ضوع".

محمد شرف يطمئن جمهوره بعد جراحة القلب

ب�سمة ك�شفت ال�سبب ال��ذي دف��ع زوج��ه��ا الفنان
ت��ام��ر ح�سني ملنعها م��ن ال��غ��ن��اء ،وه��و �أن���ه كان
يخاف عليها ،ويريد �أن تعي�ش كملكة يف منزله،
م�ؤكدة �أنه �أخربها بذلك بكل و�ضوح قبل الزواج.
�أما عن طباع ح�سني يف املنزل قالت �إنه �إن�سان عادي
جدا يف املنزل ومتوا�ضع ،ويحب اللعب مع بناته،
م�ؤكدة �أنهما يعي�شان حياة طبيعية مع �أوالدهما.
وع���ن "حماتها" ق��ال��ت ب��و���س��ي��ل" :والدة تامر
دائ��م��ا م��ا ك��ان��ت ت��ق��دم يل ال���دع���م ،ع��ن��دم��ا كنت
�أك�����دت ال��ف��ن��ان��ة امل��غ��رب��ي��ة امل��ع��ت��زل��ة ب�سمة ب��غ��ن��ي ك��ان��ت ت��خ��ت��ار م��ع��اي��ا الأغ������اين ،وتختار
ب���و����س���ي���ل زوج������ة ال���ف���ن���ان امل�������ص���ري ت��ام��ر معي مالب�سي ،وت��ق��دم يل امل�ساعدة دائ��م��ا ،هي
ح�����س��ن��ي ان���ه���ا ال ت��ف��ك��ر ب���ال���ع���ودة اىل ال��ف��ن .احلقيقة �أم حنونة و�أن��ا �أعتربها �أم��ي التانية".

نيكول سابا :أشعر ّأن الجمال نقمة وليس نعمة!
و�صلت ملرحلة ت�شعر بها �أ ّن "اجلمال نقمة".
وقالت نيكول خ�لال لقائها يف برنامج "قعدة
رجالة" �أن اجل��م��ال يف مهنة التمثيل يح�صر
ال�����ش��خ�����ص يف �أدوار م��ع��ي��ن��ة ،و�أ����ض���اف���ت
ق���ائ���ل��� ًة�" :ساعات �أن�����ا وج������وزي بنخلق
ج���دل ع��ل��ى ب��ن��ت دي ح��ل��وة وال وح�شة".
وت��اب��ع��ت" :من ك�تر م��ا �أن���ا عاطفية بتتحول
معايا ل�ضعف ،و�أن���ا ب��ق��دّر اجل��م��ال ،ومب��دح
�أك��دت الفنانة نيكول �سابا �أ ّن زوجها املمثل ال�����س��ت اجل��م��ي��ل��ة ق��ب��ل ال���رج���ل اجلميل".
يو�سف اخل���ال رج��ل و�سيم �إال �أن��ه��ا ال تهتم جدير بالذكر �أ ّن "قعدة رجالة" يقدمه كل من
بال�شكل ال ه��ي وال زوج��ه��ا ،مو�ضحة �أ َّن��ه��ا مك�سيم خليل� ،شريفة �سالفة و�إي���اد ن�صار.

راغب عالمة يطلق أغنيته الجديدة "تركني لحالي"
ب����ع����د خ�������ض���وع���ه جل�����راح�����ة ل�ت�رك���ي���ب
ج���ه���از ل��ت��ن��ظ��ي��م ����ض���رب���ات ال���ق���ل���ب ،وج��ه
ال���ف���ن���ان امل�������ص���ري حم��م��د ����ش���رف ر���س��ال��ة
خ��ا���ص��ة جل��م��ه��وره يف �أول ت�����ص��ري��ح ل��ه.
وقال يف ر�سالة �صوتية عر�ضها برنامج "et
بالعربي"�" :أنا بطمن النا�س اللي وقفت جانبي
�أ�شرف زكي وكل اللي وقفوا جنبي و�أنا كوي�س
احلمد هلل وب�شكركم وم�ش عارف �أقولكم ايه".

وك�شف الطبيب ه�شام �شرف الطبيب املعالج
ل�����ش��رف ،ع��ن ح��ال��ت��ه ب��ق��ول��ه" :حممد �شرف
يعاين من �ضعف �شديد يف ع�ضلة القلب �أدى
�إىل ت��ورم يف القدم وانخفا�ض يف ال�ضغط".
وك��ان ���ش��رف ق��د خ�ضع جل��راح��ة يف الق�صر
العيني الفرن�ساوي ،لرتكيب جهاز لتنظيم
�ضربات القلب بعد �ضعف ع�ضلته والتي
و���ص��ل��ت ك��ف��اءت��ه��ا �إىل  26يف امل��ئ��ة فقط.

من كلمات ال�شاعر طوين �أبي كرم و�أحلان اليوناين
كرياكو�س بابادوبولو�س وتوزيع نا�صر الأ�سعد.
وم���ع �إع��ل�ان راغ���ب ع��ن ط���رح �أغ��ن��ي��ت��ه حتى
ب���د�أ حم��ب��وه بن�شر الأغ��ن��ي��ة ع�بر �صفحاتهم
ع���ل���ى م����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل الإج���ت���م���اع���ي.
وك���ان راغ���ب ق��د ع�ّب�رّ ع��ن حمبته جلمهوره
بتغريدة ن�شرها ع�بر �صفحته على مواقع
ج��اء فيها" :متابعة فانزاتي حبيباتي دائماً
جتعلني ا�شعر بال�سعادة والفخر مل��ا �أملكه
ط��رح الفنان راغ��ب ع�لام��ة �أغنيته اجلديدة م��ن حمبة عند النا�س  ،وه��م ث��روة حقيقية
ف����ردا ً
ً
فردا".
"تركني حلايل" عرب املتاجر الألكرتونية ،وهي يف ح��ي��ات��ي ي�����س��ع��د �أوق���ات���ك���م
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اب����������راج األم����ه����ات
الأم من مواليد برج احلمل امل��ر�أة القوية الطباع ،
املنا�ضلة التي ال ت�ستعمل �ضعفها الأنثوي لت�صل �إىل
غاياتها ،ت�ضع نف�سها يف مواجهة الآخر وتعامله من
احلمل ّالند �إىل ّالند� ،صريحة و�صاحبة جاذبية قوية وح�ضور
ج�سدي وا�ضح .ال تطيق الكذب والأالعيب .وقد ت�ضع
كل طاقتها يف خدمة عائلتها �أو يف دع��م من حتب.
الأم م��ن مواليد ب��رج ال��ث��ور ه��ي امل���ر�أة الهادئة
العملية امل��ث��اب��رة وامل��ح��ب��ة ل��ل��ع��ط��اء .ت��واج��ه
ال�صعوبات ب�صفاء وثقة وتت�أقلم ب�شكل �سريع مع
كل الظروف لتالئم املوقع ال��ذي هي فيه .تع�شق
ال��ث��ور منزلها وجت��م��ع فيه ك��ل م��ا ميكن �أن ي���ؤم��ن لها
الراحة والهدوءّ .
منظمة حتب اجلمال والرتتيب،
مظهرها داف����ىء  ،ق��ري��ب م��ن ال��ق��ل��ب وج����ذ ّاب.
الأم من مواليد برج اجل��وزاء هي امل��ر�أة ذات احلركة
الدائمة ،ال تهد�أ ،تنتقل من اهتمام �إىل �آخر ب�سهولة،
ذكية تعمتد على براعتها يف الكالم لتحل الكثري من
امل�شاكل التي تعرت�ضها ،طبيعتها املزدوجة جتعلها
جوزاء متقلبة املزاج من جهة .وبارعة يف التكيف مع الأحداث
والأج����واء م��ن جهة �أخ���رى .ال ميكن �أن تكون �أب ً
��دا
مملة �أو عادية ،فهي تفر�ض ح�ضورها �أينما حلت.
الأم من مواليد برج ال�سرطان مثالية بحنانها وعطفها
اللذين ال يو�صفان ،تظهر رعايتها لأوالده���ا يف جميع
الأوق���ات وال��ظ��روف ،فهي التي تـُ�شرف على راحتهم
ال�سرطان و�أكلهم ولبا�سهم ونزهاتهم � .إذا مر�ضوا �سهرت الليايل ,
و�إذا احتاجوا �إىل �شيء �ضحّ ت براحتها من �أجل ت�أمينه .
لذلك لي�س بامل�ستغرب �أن يعتربها �أطفالها مالذهم الوحيد
 .والعائلة  ,ومن �أطرف عاداتها �سهولة ال�ضحك والبكاء.

الأم من مواليد برج امليزان هي امل��ر�أة الراقية الأنيقة
التي تهتم ج ً
��دا بالإنطباع ال��ذي ترتكه عند الآخرين.
حم��اورة بارعة تعرف كيف ت�صل �إىل هدفها من خالل
امليزان �إقناع الآخرين به .حتيط نف�سها ب�أ�شياء جميلة وتبتكر
�أ�سلوباً خا�صاً بها وتريد �أن يعرتف لها اجلميع بح�س
ذوقها لأنها تهتم ً
كثريا مبا يقال عنها .ال ترتد باجلري
وراء هدفها ومتلك الت�صميم ال��ك��ايف لذلك لأن��ه��ا تريد
دائ��م��اً �أن حت ّلق عالياً يف العامل ال��ذي تعي�ش و�سطه.
الأم من مواليد برج العقرب متلك ً
�سحرا خا�صاً ناجماً عن
جانبها امل�سترت الذي ال تظهره للنا�س .فمن يتعرّف اليها
يوّد �أن يكت�شف ماذا تخفي .تتفهم النا�س ب�سهولة وتتقبل
العقرب �ضعفهم وم�ساوئهم .قد تبدو عنيدة لكنها يف الواقع
�شديدة الت�صميم ال ترتاجع متى و�ضعت �أمام عينها هدفاً.
ال تكتفي بالتمتع بالنواحي احللوة من احلياة ،بل يبدو
ك�أنها تريد اختبار النواحي االخرى حتى لو �أذاها ذلك

القو�س

اجل���دي

الأم م��ن مواليد ب��رج القو�س ه��ي �أم متيل �إىل ال�سيطرة
ً
وت�سيري الأم��ور على طريقتها اخلا�صة تاركة ً
�صغريا
دورا
ل�ل�أب .ت�شارك �صغارها يف العابهم ومغامراتهم وتزوّدهم
بكل الكتب الالزمة لينموا يف �أج��واء الثقافة والعلم .لكنها
ال حتب التعامل مع الواجبات اليومية التي تتطلبها تربية
الأطفال .وحني يكربون ً
قليال غالباً ما تت�صرف جتاه كل ما
يخت�ص ب�أبنائها بال�شكل الذي تراه منا�سباً دون �أن ت�س�ألهم
ر�أيهم �أو حتازل ترك هام�ش لهم من حرية ارتكاب الأخطاء.
الأم من مواليد برج اجلدي ال ّ
تتذمر وال حتزن على واقعها
مهما يكن ،فهي تعرف �أنها قاردة على تغيريه ،و�سواء �أكانت
فقرية �أم غنية ،ف�إن �إمر�أة اجلدي ت�صنع لنف�سها �صورة راقية
توحي بالنجاح وال�ثروة .كال�سيك�سة بطبعها تبتعد عن كل
ما هو �صارخ وغريب ،وتدو�س خطواتها بحذر ودقة .وحني
تخطو تكون مت�أكدة من النتائج .مادية وب��اردة بالن�سبة
�إىل البع�ض ،لكنها مثابرة ود�ؤوب بالن�سبة �إىل �آخرين.

الأم من مواليد برج العذراء توّد �أن ت�سري جميع الأمور من
حولها ب�شكل �صحيح .ال تقبل اخلط�أ �أو العمل غري املتقن،
�شديدة املالحظة ،ولديها ح�سن نقدي كبري .دقيقة ً
جدا يف
العذراء عملها وتنظيم �ش�ؤون حياتها �إىل ح ّد الهو�س وقا�سية على
نف�سها لأنها تطلب الكمال يف كل �شيء� ،سريعة الت�أقلم
مع �أيّ ظرف جديد يطر�أ على حياتها ،و�سرعان ما ّ
تنظم
�أمورها ب�شكل فاعل وجدير مهوو�سة بالنظافة والرتتيب.

الأم م��ن م��وال��ي��د ب��رج احل���وت ه��ي �أم حنونة
ج ً
��دا وعاطفية ،وتظهر حمبتها لأبنائها ب�شتى
الطرق .هي مثال االم احلا�ضنة التي تهتم بكل
تفا�صيل حياة �أبنائها .وال تتوانى �أي�ضاً عن
احل��وت االه��ت��م��ام ب�أ�صدقائهم بالطريقة ذات��ه��ا .حتب
عائلتها ً
كثريا �إىل حد يجد معه الأوالد �صعوبة
يف الإنف�صال عنها للح�صول على �إ�ستقالليتهم.

* حافظ ابراهيم  -الأُ ُّم مَـ ْدرَ�سَ ــ ٌة �إِ َذا �أَعْـ َد ْد َتـهَـا �أَعْـ َدد َْت
َ�شعْبـاً َطيِّـبَ الأَعْـ َر ِاق الأُ ُّم َرو ٌ
ْ�ض ِ�إ ْن َتـ َعهَّـ َد ُه
ا َ
حلـيَــا ِبـالـ ِّريِّ �أَ ْو َر َق �أَيَّـمَـا �إِيْــ َر ِاق الأُ ُّم �أُ�سْ ـ َتـاذُ
ـاق.
الأَ�سَ ـا ِتـ َذ ِة الأُ َلـى َ�ش َغ َل ْـت َمـ�آ ِث ُر ُه ْم مَـدَى ال َآف ِ
ْـ�س َي ْر َقـى الأَ ْب َنـا ُء
* جميل الزهاوي َ -لي َ
ِفـي �أُمَّـ ٍة مَـا َلـ ْم َت ُكـ ْن َقـ ْد َتـ َر َّق ْـت الأُمَّـه ُ
َات
* �أبوالعالء املعـري  -ال َعي ُ
َا�ض َف َ�أ ْكـ ِر ْم وَا ِل َديْـكَ
ْـ�ش م ٍ
ِبـ ِه والأُ ُّم �أَ ْو َلـى ِب ِـ�إ ْكـ َر ٍام َو ِ�إحْ ـ�سَ ِـان وَحَ �سْ ُبهَا ا َ
حلمْـ ُل
وَالإِ ْر َ�ضـا ُع ُتد ِْم ُنـ ُه �أَمْـ َر ِان ِب َ
الف ْ�ضـ ِل َنـا َال ُك َّل �إِ ْن�سَ ِـان.
* املتنبـي � -أَ ِح ُّـن ِ�إلىَ ال َكـ�أْ ِ�س ال ِتي َ�شـ ِرب َْت
ِبهَـا و�أَ ْهـوَى لمِ َ ْثـوَا َها ال ُّتـرَابَ َومَا َ�ضـمَّا -
* ماري هوبكن  -الأُمُومَه �أعظ ُم ِه َب ٍة َخ َّ�ص اهلل بها الن�ساء
* �شك�سبري  -لي�س يف العامل ِو�سَ ا َد ٌة �أنعم من ح�ضن الأم.

* بيت�شـر  -قلب الأم مدر�سة الطفل.
* �أندريه غريرتي  -من روائع خلق اهلل قلب الأم.
*لينكولن�-إينمدي ٌنبكلماو�صلتاليهوما�أرجو�أن�أ�صل
اليه من الرفعة �إىل �أمي املالك.
أ�سميكامر�أة�،س�أ�سميككل�شيء.
*حمموددروي�ش-لن� ِ
* نابليون بونابرت  -الأم التي تهز
ال�سرير بيمينها  ,تهز العامل بي�سارها.
* جربان خليل جربان  -ان اعذب ماتتفوه
به الب�شرية هو لفظة الأم و�أجمل مناداة يف
الوجود هي �أمي كلمة �صغرية كبرية مملوءة
باحلب والأمل والعطف وكل مايف القلب الب�شري
من الرقة والعذوبة اللهم اجعلنا ممن يربون
.
يهم
لد
ا
و

ل���������ون

الأم من مواليد برج الأ�سد هي �أم حا�ضرة بقوة يف حياة
�أوالدها لكنها ال تعي�ش من خاللهم بل حتافظ على حياتها
و�إهتماماتها اخلا�صة ،تع ّلمهم منذ ال�صغر على القوة
اال���س��د و�إحتمال ال�شدائد وال تتقبّل ال�ضعف واخلنوع ت�ؤمن لهم
دائماً الأجود والأعلى م�ستوى .رغم مرحها وا�صطحابها
الأوالد �إىل �أماكن الت�سلية والرتفيه ،قد تبدو �أحياناً قليلة
ال�صرب معهم� ،أو تتوق �إىل التح ّكم ب�أعمالها ون�شاطاتهم.

الأم من مواليد برج هي املر�أة التي يف معظم الأحيان،
يطغى عليها اجلانب املحب للعائلة والبيت والإ�ستقرار
من دون �أن يغيب جانب الفرادة والإبتعاد عن الطرق
الدلو املر�سومة ،اجتماعية ،ودودة ومرحة ،جتمع الكثري من
اال�صدقاء حولها .حتبّ االعمال االن�سانية وم�ساعدة
الآخرين من دون �أن يكون ذلك ً
قيدا لها ،بل �إنها ت�شعر
به نابعاً من داخلها .قد تبدو فريدة يف ت�صرفاتها،
لكنها ال تطيق �أن تقف وحيدة بعيدة عن املجموعة.

أجمل ما قالوا في األم

م�������ت�������اه�������ة

