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بجانب محالت برانسي 
وبجانب منطقة صندوق المرضى كالليت

نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح  

عملت فأبدعت فاخالصك ومثابرتك سر نجاحك  
اصرارك سر تفوقك وصبرك سر تميزك  

يسعدنا بهذه المناسبة السعيده ان نقدم لك اجمل التهاني والتبريكات  
فالف مبروك لك ولذويك لنجاحك وتخرجك من كلية  

الطب في التخنيون  

أرقى العبارات وأجمل باقات الورد المكللة بعطر الفل والياسمين  َمْن َمَلَك الحكمة ورث المجد..واينما كان يباركه الرب (يش13:4) 
نقدمها من  المدرسة األسقفية الثانوية شفاعمرو  

 إلى طالبها وخريجيها  على انجازاتهم  
في امتحان البسيخومتري ونخص بالذكر :  

ندعوكم ألجمل أمسية يونانية في مطعم الملتقى  
بإدارة شكيب زهران 

مع وجبة عشاء فاخرة ومميزة بالطابع اليوناني بتقديم  
الشيف عاطف سالم 

يوم الجمعة 
بتاريخ 21.10.2016

مع اجمل الحان البزق واألغاني اليونانية مع 
Ronios الفنان المشهور

للحجز واإلستفسار - 04-9865962/054-5802220
عبلين - بجانب ساحة الكنيسة االورثوذكسية والمجلس المحلي  

مطعم شرق اوسطي  

الييييشييييارع  يف  الييييعييييمييييل  انيييييطييييياق   - شييييفيييياعييييمييييرو 
شيكل مييليييييون   6 بييتييكييلييفيية  اليييعييين،  حيييي  يف  االليييتيييفيييايف 

شفاعمرو  يف  وذخيييرة  أسلحة  ضبط 
والناصرة وطوبا الزنغرية والزرازير وكفركنا
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و�أج����م����ل  �أروع  م�����ا 
�إن�سان  بف�سل  �الع��ر�ف 
ق���ّدم و���س��ّح��ى م��ن �جل 
،الح��ت  جمتمعه  خ��دم��ة 
�حلبيبة  بلدتي  �سماء  يف 
�سخ�سية  ع��م��رو  ���س��ف��ا 
مثالية  ك���ان���ت  ب���ّر�ق���ة 
�ليائ�سني  درب  ،ت��ن��ر 
على  تعمل  و�حل��ائ��ري��ن 
ور�ء  م��ن  �ل�ساعة  م��د�ر 
بعيًد� عن حب  �لكو�لي�س 
ور�ئها  ،تاركة  �ل�سهرة 
و�لعلم  �حل�����س��ارة  رك��ب  يف  و�ك��ي��دة  و����س��ح��ة  ب�سمات 
يف ف���رة ق��ّل��ت ف��ي��ه��ا م��ث��ل ه���ذه �ل�����س��خ�����س��ي��ة �ملُ��ث��ق��ف��ة.
ر�سالة  حمل  �ّلذي  بول�س،  نعمة  د.فريد  �لكرمي   ر�حلنا  �نه 
و�عتربها  �ملهنة  �ح��رم  متو��سًعا  م��وؤدًب��ا،  طبيًبا  �حل��ق 
�لّنا�س  مع  �سادًقا  كان  خاللها  من  �سامية،  �جتماعية  ر�سالة 
يف  غر�س  ثقتهم.  يخون  ال  ��سر�رهم،  على  �ميًنا  ومر�ساه، 

�إذ  و�الم����ل،  �ل��ّرح��م��ة  نفو�سهم 
حكمة  بكل  م��ر���س��اه  يخرب  ك��ان 
�ن  دون  ي��ع��ان��ون  وت����روي مب���ا  
و�لذعر. �خلوف  قلوبهم  يف  يدب 
�سطر  م����ا  ي���ك���ن  مل  ح��ق��ي��ق��ة، 
جماملة،  ع��ب��ار�ت  جم��رد  قلمي 
�ل�سخ�سّية  وعالقتي  ف�سادقتي 
ملتبادل  �الح���ر�م  على  �ملبنية 
كانت  ع��اًم��ا  ع�سرين  طيلة  معه 

�ن  لنف�سي  ��سمح  وعليه  ت��ق��دم،  م��ا  على  ودل��ي��اًل  �سهادة 
ورو�ئح  �القحو�ن  ،عبر  �الز�ه��ر  ب�سوق  و�ق��ول  ��سيف 
ونثمن  لك  مدينني  �ننا  �مل�ساعر،   وب�سدق  و�ليا�سمني  �لفل 
�ربعني  عن  يزيد  ما  طيلة  لبلدتك  قدمت  ما  عالًيا  ونقدر 
تغمّدك  �لدهر،  �بد  و�لذ�كرة  �لقلب  يف  �ستظل  فذكر�ك  عاًما. 
�لعز�ء. وح�سن  �ّل�سرب  جميل  والأهلك  رحمته  و��سع  �هلل 

غفر  جمهور  وبح�سور  �حل���زن،  م��ن  ج��و  و���س��ط  مت  وق��د 
�الأخر. مثو�ه  �ىل  جثمانه  ت�سييع  �لو�حد  �لبلد  �بناء  من 

�لكربى  �ملوؤ�س�سة  �ىل  ن���د�ء  �وج���ه  �ن  يل  ب��د  ال  وه��ن��ا،    
ل��ت��ب��ادر ب��ت��ك��رمي��ه، �إم����ا ع���ن ت�����س��م��ي��ة ����س���و�رع �إح���دى 
ت����ذك����اري...  ن�����س��ب  �إق���ام���ة  �أو  ����س��م��ه  ع��ل��ى  �مل��دي��ن��ة 

األخبار
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ت������ه������ام������ة جن������ار

يف  �لتحتية  �لبنى  يف  �مل�ساريع  �أك��رب  �أح��د  يف  �الأ�سبوع  ه��ذ�  �لعمل  �نطلق 
�سفاعمرو،  يف  "�لعني"  حي  غ��رب  �اللتفايف  �ل�سارع  يف  �سفاعمرو،  مدينة 
"�لعني"  م��در���س��ة  ب��اجت��اه  ع��م��ال(  م��در���س��ة  )خ��ل��ف  �حلكيم"  "دو�ر  م��ن 
كيلومر  نحو  �أي  ط��ري��ف،  �أم��ني  �ل�سيخ  ���س��ارع  �إىل  و���س��واًل  �الب��ت��د�ئ��ي��ة 
وت�سل  م���رً�.  و20   12 ب��ني  �ل�����س��ارع  ع��ر���س  وي����ر�وح  ط���واًل.  و�ح���د 
�سيكل.  مليون   6 مبلغ  �إىل  �ملو��سالت  وز�رة  من  ل  �ملموَّ �مل�سروع  تكلفة 
�ملدينة.  غ��رب  �ل�����س��ر  �أزم���ة  تخفيف  يف  �مل�����س��روع   �إجن���از  و�سي�ساهم 
 وقام مدير عام �لبلدية د. كمال �سوفانية ومهند�س �لبلدية �أيوب �أيوب بجولة يف 
�حلي لالطالع على �سر �لعمل و�لتقيا، ير�فقهما �ملقاول، عددً� من �أهايل �حلي. 
يف  )�ملوجود  عنبتاوي  �أمني  �لبلدية  رئي�س  حتية  لالأهايل  �سوفانية  ونقل   

تنفيذ  على  �لبلدية  وحر�س  �لعمل  ب��دء  مبنا�سبة  �ل��ب��الد(  خ��ارج  �إج��ازة 
�ألونيم،  ه�ساب   – �لتنظيم  جلنة  عليها  �سادقت  �لتي  للخريطة  طبقاً  �لعمل 
�حلي. �سكان  م��ن  �أي��اً  ت��و�ج��ه  ق��د  حقيقية  خماطر  �أي��ة  ت��ف��ادي  �سمان  م��ع 

�لتفاهم  خالل  من  �لتنفيذ  يتم  باأن  معنية  �لبلدية  �أن  و�أيوب  �سوفانية  و�أكد   
�إقر�رها ومع �الأخذ باالعتبار منع  �أهايل �حلي لكن وفقاً للخريطة �لتي مت  مع 
�أي خطر حقيق على �أي من �لبيوت يف �حلي، "ويف نهاية �الأمر �سيكون �سارعاً 
ع�سرياً بكل �ملعاين يهناأ به �أهايل �حلي وعموم م�ستخدميه". و�أ�ساف �سوفانية 
�أهايل  مطالب  �إىل  باهتمام  وت�سغي  خطوة  خطوًة  �لعمل  �ستو�كب  �لبلدية  �أن 
كل  وبذل  �ملو�طنني  ملعاناة  تفهماً  �الآخر  هو  يبدي  باأن  �ملقاول  مطالباً  �حلي، 
جهد لتخفيف �لعناء، خ�سو�ساً �أنه �سيتم �قتطاع م�ساحات قريبة من �لبيوت. 
�لبلدية  رئي�س  عقدها  متو��سلة  عمل  جل�سات  بعد  �مل�سروع  �إقر�ر  و�أمكَن 
وتعديل  �ملخطط  �إقر�ر  �إجر�ء�ت  ت�سريع  عن  �أثمرت  �ملو��سالت  وز�رة  يف 
�ل�سر.  حركة  تخفيف  يف  فعاًل  ي�ساهم  ع�سري  �سارع  ل�سمان  �خل��ر�ئ��ط 
وه��������ذ� �ل���������س����ارع ه�����و �أح��������د ث����الث����ة ������س�����و�رع ك����ب����رة ���س��ي��ت��م 
ف��ت��ح��ه��ا ل��ت�����س��ل �أح����ي����اء �مل���دي���ن���ة ب���ه���دف ت��خ��ف��ي��ف ح�����دة �ل�����س��ر. 

الشارع  يف  العمل  انطاق   - شفاعمرو 
االلتفايف يف حي العن، بتكلفة 6 مليون شيكل

ع��ب��ي��د أب������و  م���ع���ن   

وداعًييييييييا لييكييبيير اطييييبيييياء شيييفيييا عييمييرو

�لفل�سطينية  �ملناطق  زي��ارة  �خر  �ىل  حني  من  �لفر�سه  يل  تتاح 
يقوم  من  منا  ،و�الآالف  وغرها  �هلل  ور�م  حلم  وبيت  نابل�س  من 
�لعائلة  على  �مللقى  �حلمل  بثقل  وي�سعر  ��سبوعًيا  �و  يومًيا  بذلك 
. م�ستمر  وح�سار  مذريه  �قت�ساديه  �و�ساع  من  �لفل�سطينية 

�أ�سو�ق بيت حلم بع�س �لطو�قم  وهذ� �ال�سبوع �لتقيت يف �حدى 
�و�ساع  �مل�ساهمة يف حت�سني  �جل  من  و�لتي جتندت  �لتلفزيونية 
�ملحلية  �ل�سياحة  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  �لفل�سطيني  �القت�ساد 
بالب�ساطة  تتميز  و�لتي  �جلميلة  �ال���س��و�ق  ودع��م  و�لعاملية، 
�ل�سعب  عامة  على  باملدخوالت  تدر  و�لتي  �لبخ�سة،  و�ال�سعار 

وت�ساءلت:"  نف�سي  م��ن  ،فخجلت 
كيف لنا نحن �العالميني �ملحليني �ن 
�هلنا  �و�ساع  على  متفرج  وقفة  نقف 
وال ن�ساهم حتى بكلمة لطيفة ت�سجع 
�القت�ساد  دعم  على  �لبالد  يف  �خوتنا 
�مل�ساهمة  خ���الل  م��ن  �لفل�سطيني 
و�لتجو�ل  �لت�سوق  يف  �ملتو��سعة 
و�لب�سائع  �ال�سعار  من  و�ال�ستمتاع 
�ملطاعم  يف  �ل��ل��ذي��ذة  و�مل���اأك���والت 

متعة  بحجر  ع�سفورين  ��سبنا  ق��د  نكون  وه��ك��ذ�  و�حل��ان��ات، 
".... ف��ع��ال��ة يف دع���م �خ��وت��ن��ا و�ه��ل��ن��ا  وت�����س��وق وم�����س��اه��م��ة 

اليينييداء فييلييبّييوا  تيينيياديييكييم  فلسطن 

على  �ل�سرطة  ملقا�ساة  �الخ��رة  �الآون��ة  يف  �ال�سو�ت  تعلو 
يف  �مل�ست�سرية  �خلطرة  �لعنف  �آفة  لعالج  �ملقلق   �لتق�سر 
ن�ستقبل  حيث  �الخرى  تلو  �ل�سحية  حت�سد  و�لتي  جمتمعنا 
�ملفزعة  �لقتل  بجر�ئم  �حلافلة  �الخبار  من  "حافلة"  يومًيا 
�جلر�ئم  تلك  وبني  جمتمعنا  و�سالمة  �أمن  تهدد  باتت  و�لتي 
و�جلر�ئم �لتي ميار�سها من ي�سمون �نف�سهم  قادة عرب �لد�خل 
خيط رفيع جد� فكال �حلالتني ت�سكالن تهديًد� �سارخا مل�ستقبل 
عتبة  على  نقف  �ليوم  ونحن  �لزبى  �ل�سيل  بلغ  فقد  �بنائنا 
مهرئة  قيادة  غبار  عنا  تنف�س  قد  ح�سارية  فكرية  �نتفا�سة 
"ع�سابة" متطرفة ت�ستغل موقعها �ل�سيا�سي من �جل  تقودها 
حتقيق م�سالح و�رباح �سخ�سية بحته من ماليني �لدوالر�ت 
�لتي ت�سل من �خلليج وت�ستغل ل�سر�ء �سيار�ت ثمينة، وبناء 
�لوطنية"  "�لتجارة  ب  تعرف  باتت  جتارة  يف  فخمة  بيوت 
�ن  هذ�  كل  من  و�الأنكى  �بنائنا،  ودم��اء  مب�سالح  و�ملتاجرة 

عن  و�لدفاع  للذود  �ل�سريفة  �لوطنية  �الح��ز�ب  قادة  يتجند 
�فر�د هذه "�لع�سابة" وي�سفون �لتحقيقات �ل�سرطوية بحقهم 
باأنها مالحقة �سيا�سية، حماولني �لتغرير بعقولنا بتفاهات باتت 
مهرئة يدركها �لقا�سي و�لد�ين . هذ� ناهيك عن �لت�سريحات 
�لعالقات  تهدد  باتت  �لتي  �لعبثية  و�لت�سرفات  �خلطرة 
�ليهودية �لعربية و�لتي ال ترقى بتاتا �ىل م�ستوى �مل�سوؤولية، 
هذ� باالإ�سافة �ىل دعم تلك "�لع�سابة" جلبهة �لن�سرة �الرهابية 
�سد نظام �ال�سد �لعلماين �ل�سريف، ولن نن�سى �بد�  �ل�سبهات 
�ملعركة  �جل ح�سم  قادتهم من  بع�س  تدخل  د�رت حول  �لتي 
الأه��د�ف  �حل��ايل  �لرئي�س  مل�سلحة  �لنا�سرة  يف  �النتخابية  
. �سعبنا  بحق  �لب�سعة  �جلر�ئم  من  وغرها  مف�سوحة  باتت 

 ، �جل��ه��ت��ني  م��ن  م�ستهدف  جمتمعنا  �ن  ف��ي��ه  ���س��ك  ال  مم��ا 
كال�سو�س  و�الخ����رى  �خل��ط��ر  �لتقاع�س  خ��الل  م��ن  �الوىل 
ت��ن��خ��ر م���ن �ل����د�خ����ل .....ف����ب����ني �جل���رمي���ة �جل�����س��دي��ة 
ج��ر�ئ��م  ....وك���ل���ه���ا  رف��ي��ع  خ��ي��ط  �ل�سيا�سية  و�جل���رمي���ة 

ام جريمه وطنيه ماحقه سياسيه 
اب��������و ب�����اس�����ل خ������وري 



األرخص 
 َّـ البالد 

فرع  
جديد 

نتزود بالوقود  
ونوفر اآلالف من الشواقل! 

محطة وقود شفاعمرو... مدخل الناعمة 
مركز تجاري اخوان سمارة 

شركة فؤاد ريان واوالده م.ض 

ثورة الوقود تبدأ في محطة وقود شفاعمرو 

דור אלון 

لرت 95

لرت سولر 
5.63
5.43
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غ�ست قاعة مركز �لعلوم و�لفنون يوم �ل�سبت �ملا�سي 
مدر�سة  يف  �ل�سو�بع  لطبقة  �لطالب  �أم��ور  باولياء 
عاطف خطيب �الإعد�دية حيث ��ستقبل مدير �ملدر�سة 
�ملربي معمر �سغر  بالرحيب باالهايل وحثهم على 
من  فيه  ملا  و�ملدر�سة  �الهل  بني  �مل�ستمر  �لتعاون 
م�سلحة وفائدة ترجع �وال و�خر� على �لطالب .
وقد �سكر �ملدير �الباء على جتاوبهم، و��سار �ىل �ن 
يف  ت�ساعد  �لطالب  �مور  الولياء  خا�سة  �يام  �قامة 
توطيد �لعالقات بني �لبيت و�ملدر�سة، مما ينعك�س 
�يجابا على �لطالب وعلى مدى تقدمهم، هذ� باال�سافة 
وبع�س  و�مل�ساريع  �خلدمات  عن  �سرح  تقدمي  �ىل 
�ملو��سيع �لهامة �الخرى �لتي تخ�س �ولياء �المور.

�إىل  مدعوون  �الأم��ور  �أولياء  جميع  �إن   ": و��ساف 
بالتدري�س  يقومون  �ل��ذي��ن  �ملعلمني  جهود  دع��م 

�أن  على  �لطلبة،  الأبنائهم 
ل�سيا�سات  وفًقا  ذلك  يكون 
�ملدر�سة. وقد ��سهب �ملدير 
ب��امل�����س��اري��ع �جل��دي��دة يف 
�ملدر�سة و�لتي مت �دخالها 
عاطف  ملدر�سة  ح�سريا 
مثل  �الع���د�دي���ة  خطيب 
و�لربية  �أم��رمي  برنامج 
)אמירי"ם  �ل��ذ�ت��ي��ة 
) אישי  וחינוך 
ث����م �ن���ت���ق���ل �الب�������اء مع 
ل��ل��ت��ط��رق الو���س��اع��ه��م  �ل�����س��ف��وف  �ىل  �ب��ن��ائ��ه��م 
و�ل��ق��و�ن��ني  و�ل��ن��ظ��م  و�ل�سلوكية  �لتح�سيلية 
�ال���س��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا �مل��در���س��ة 
و�لتعليمية. �لربوية  م�سرتها  يف  وم�ساندتها 
وقد �عرب �الهايل عن �رتياحهم لالجو�ء �لربوية 
�الد�رة  عمل  على  و�ثنو�  �ملدر�سة  يف  و�لتعليمية 
بروؤية  عملهم  على  �ملدر�سة   يف  �لتدري�س  وطو�قم 
. �ملدر�سة  مكانة  رف��ع  �ج��ل  من  �سامل  وتخطيط 

ه���ذ� وع��ق��د �أي�����س��ا �ج��ت��م��اع الول���ي���اء �الأم����ور 
�ملو�فق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �لثو�من  لطبقة  �ل��ط��الب 
قبل  من  ممتاًز�  جتاوب  وكان   12/10/2016
�لقادم  �ل�سبت  يوم  و�سيعقد  �لطالب  �أمور  �أولياء 
�لتو��سع  لطبقة  �لطالب  �أم��ور  الول��ي��اء  �جتماع 

الطاب يف مدرسة  أمور  أولياء  اجتماع 
شفاعمرو   – اإلعدادية  خطيب  عاطف 

�لر�مية  مب�ساعيها  �ل�سرطة  مو��سلة  �ط��ار  يف   
و�خلا�سة  �لعامة  �ل�سالمة  م�ستوى  تعزيز  �ىل 
�ستى  ومكافحة  مو�جهة  يف   مو��سلتها  خالل  من 
�لقانوين  غر  و�لت�سلح  �ل�سالح  ظاهرة  مظاهر 
على  ت�سديد�  و�جلرمية  �لعنف  تقلي�س  وبالتايل 
�لو�سط �لعربي مت يف �ملنطقة �ل�سمالية  خالل فرة 
�ال�سبوع �لفائت  �سبط ��سلحة، ففي �سفاعمرو مت 

�سبط بندقية يدوية �ل�سنع و قطع �خرى 
وكمية �سخمة من �لذخرة ، ويف كفر كنا 
�سبط  مت  �لنا�سرة  ويف  بندقيه  �سبط  مت 
�مل�سدر  جمهولة  �خبارية  عقب  م�سد�س 
ويف طوبا �لزنغريه مت �سبط بندقية �سيد 
قنبلتني. �سبط   مت  �لزر�زير  ويف  وقنبلة 

�جلاري  �لعام  بد�ية  ومنذ  ذلك  كل  و�ىل 
باملنطقة  �ل�سالح  �سبط  معطيات  ت�سل 
خمتلفة  بندقيه   100 نحو  �ل�سمالية 
عبوة   12 قنبله    114 م�سد�س   89
 25 81 زجاجه حارقه  12 مكعب متفجر  نا�سفة 
�سبط  ح�سيلة  وتاأتي    : كالتايل  مفرقعات    خلية 
�ل�����ذخ�����ره  م������ن  �����س����خ����م����ة  ك����م����ي����ة   -  
خم����ت����ل����ف����ة �الن����������������و�ع و�الق���������ط���������ار و

 وكميه كبره من �ملو�د �ملتفجره �سملت مو�د نا�سفه 
خمتلفة ناريه  و�لعاب  ومفرقعات  هاون  وقذ�ئف 

شفاعمرو  يف  وذخيييييرة  أسييلييحيية  ضييبييط 
وكفركنا والزرازير  الزنغرية   والناصرة وطوبا 

�ل�سفاعمري  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  منتخب  ع��اد 
�لتابع لق�سم �لريا�سة يف بلدية �سفاعمرو �الأ�سبوع 
�ملا�سي بانطباعات ر�ئعة على خمتلف �مل�ستويات 
�ملانيا   يف  �قيم  �ل��ذي  �لتدريبي  �ملع�سكر  من  من 
�سمارة،  ر�زي  هم:  وطالبة  طالًبا   15 مب�ساركة 
�أيهم �سمنية، عدن زيادنة ، تريز فرهود، جمد نكد، 
علي،  حاج  كمال  عنبتاوي،  ن�سر  جعفري،  با�سل 
�بر�هيم بهيج، �دهم عنبتاوي، روبر �يوب، نور 
ب�سارة. حنا  �سقر،  ر�م��ي  �ساهر،  علي  �سمنية، 

�لريا�سية  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملع�سكر  ت�سمن 
�سباق  كثب  عن  �لفريق  �ساهد  حيث  و�الجتماعية 
�ل��ذي  �الم���ر  ك��ل��ن،  مدينة  يف  �ل�سهر  �مل��ارث��ون 
فخامة  بالذ�ت  �لطالب  لدى  كبًر�  �نطباًعا  ترك 
�ملت�سابقني.  لدى  و�ملثابرة  و�لرتيب  �مل�سروع 
ت��درب  ف��ق��د  �ل��ت��دري��ب��ي  �ملع�سكر  جم���ال  يف  �م���ا 
ف��رن��ر مب�ساعدة  �المل���اين  �مل���درب  م��ع  �ل��ف��ري��ق 
�مل����درب �ل��ق��دي��ر �ال���س��ت��اذ حم��م��د ���س��ب��ح وم��ع 
جم��م��وع��ة م���ن ر�ك���ب���ي �ل����در�ج����ات �المل�����ان.

م�����س��ار�ت  �سفاف  �ل��ت��دري��ب��ات ع��ل��ى  وك��ان��ت 
�ىل  و���س��ل��ت  ط��وي��ل��ة  مل�����س��اف��ات  "�لر�ين"  ن��ه��ر 
�ملع�سكر  تخلل  كما  يومًيا.  ك��م   100 م��ن  �ك��ر 
ي���وم ت��دري��ب��ي يف م�����س��م��ار ����س��ت��اد �الأومل���ب���ي 
مغلق  ملعب  يف  �سباق  ن��وع  وه��و  )�لبيليدروم( 
مئوية.  60 ز�وي��ة  �ىل  ت�سل  مائلة  �ر�سية  وذي 

لهذ�  هائلة  ق��در�ت  ميلك  �ن��ه  �لفريق  �ثبت  وق��د   
�المل��ان.  �مل��درب��ني  ب�سهادة  �لريا�سة  من  �لنوع 
�ل�سفاعمريني  �ل��ط��الب  �أن  ذك���ره  �جل��دي��ر  وم��ن 
كل  و�سكرو�  �لتجربة  لهذه  �سعادتهم  عن  ع��ربو� 

وقد  �ملع�سكر.  هذ�  �جناح  على  وعمل  �ساهم  من 
مدير  �سبح  ك��ارم  �ال�ستاذ  من  كل  �لطالب  ر�ف��ق 
�سفية  �الخ��ت  �لفريق  وم��دي��رة  �لريا�سة  ق�سم 
�سبح  حممد  �ال���س��ت��اذ  �لفريق  وم���درب  �سمنية 
جن��ي��د�ت.  غ���ازي  �الأ���س��ت��اذ  �ل��ري��ا���س��ة  ومفت�س 
،حنا  �سمارة  ر�زي  بينهم  ومن  �مل�ساركون  جميع 
عن  ع��ربو�  علي  ح��اج  وكمال  نكد  جمد   ، ب�سارة 
�سرورهم نيابة عن جميع �ملجموعة من هذه �لتجربة 
بامل�ساركة  ��ستمتعو�  حيث  حياتهم  يف  �لفريدة 
�لعاملية،  �ل�سباقات  موقع  ومالم�سة  �ملع�سكر  يف 
طالب  ت�سم  مميزة  كانت  �ملجموعة  �أن  موؤكدين 
تغمرهم  �لفرحة  وكانت  �ملدينة  �أبناء  خمتلف  من 
وتقربو� لبع�سهم �لبع�س كما متنو� تكر�ر مثل هذه 
و�سكرو�  �لر�ئعة  �لريا�سية  و�لتجربة  �لن�ساطات 
مدير ق�سم �لريا�سة و�ملدرب على علمهم �لدوؤوب.
كارم  �الأ�ستاذ  �لريا�سة  ق�سم  مدير  مع  حديث  ويف 
�سبح قال: بدون �سك هذ� �ملع�سكر مبثابة نقلة نوعية 
مدينة  و�سعت  و�لتي  �ل�سفاعمرية   �لريا�سة  يف 
�سفاعمرو على �خلارطة �لريا�سية �ملحلية و�لعاملية.
�ل�سيد  �لبلدية  لرئي�س  �سكره  �سبح  وق��دم   ه��ذ� 
�مني عنبتاوي �لذي دعم هذ� �ملع�سكر و�لفعاليات 
الأع�ساء  �سكره  ق��دم  كما  �ملختلفة،  �لريا�سية 
�لبلدية  وملفت�س �لريا�سة �ال�ستاذ غازي جنيد�ت 
و�سكر  و�لعالية   �لغالية  ثقتهم  على  و�اله���ايل 
للمع�سكر،  �لكبر  دعمهم  على  �الوي�����س  جممع 
�لريا�سة  ق�سم  يف  �سنعمل  �ننا  �سبح  و�أ���س��اف 
�ل�سنو�ت  يف  م���ر�ًر�  �لتجربة  ه��ذه  مثل  خلو�س 
بها. نتميز  �ل��ت��ي  �ل��ف��روع  خمتلف  يف  �ل��ق��ادم��ة 

يعود  الشفاعمري  الهوائية  الدراجات  منتخب 
بانطباعات رائعة من املعسكر التدريبي يف املانيا

يوم  ظهر  بعد  من  و�لن�سف  �لثانية  �ل�ساعة  عند 
كان  �أول،  ت�سرين  �لتا�سع  �ملو�فق  �ملا�سي  �الأحد 
خانيون�س  غرب  �سكان  من  �سعث  جهاد  �ملو�طن 
جنوب قطاع غزة على موعد مع مولوده �الأول من 
زوجته �لثانية، ليقوده �لقدر �إىل �أمر نادر �حلدوث 
يف �لعامل، باأن يكون مولوده �لذي �طلق عليه ��سم 
"وليد" �لرقم 2 مليون يف تعد�د �سكان قطاع غزة.

لوز�رة  �لتابعة  �ملدنية  �الأح��و�ل  د�ئ��رة  وكانت 
م�ساء  �ع��ل��ن��ت  ق��د  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
قد  �سعث"  ج��ه��اد  "وليد  �لطفل  �أن  �ل��ث��الث��اء، 
مليون،   2 �إىل  �ل��ق��ط��اع  ���س��ك��ان  ب��ت��ع��د�د  و���س��ل 
من  عياد  حممد  الن��ا  ��سمها  �أخ���رى  طفلة  و�أن 
���س��ك��ان ح��ي �ل��زي��ت��ون ج��ن��وب م��دي��ن��ة غ���زة قد 
ن�سمة. مليون   2 بعد  �لو�حد  ترتيب  يف  ج��اءت 

الييطييفييل "وليييييييييد" يييحييمييل الييرقييم 
غييزة سييكييان  تيييعيييداد  يف  مييليييييون   2

�أوقفت �ل�سرطة،�أم�س �خلمي�س، م�ستبهة 
عربية بالع�سرينات من عمرها من �سكان 
حيفا ب�سلوعها يف �إ�سر�م حريقني موؤخًر� 

مدينة  م�سارف  على  مفتوحة  مناطق  يف 
�حالتها  متت  وبحيث  �جلنوبية  حيفا 
للتحقيقات �جلارية مبركز طرة �لكرمل .

مشتبهة  حيييييفييا  ميين  عييربييييية  فييتيياة  اعييتييقييال 
بييياشيييعيييال حيييرييييقييين بييميينيياطييق مييفييتييوحيية  
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تق�سي  �لعامل  �سكان  غالبية  �ن  يك�سف  جديد  بحث 
ونتيجة  �جللو�س،  يف  يومًيا  �ساعات  ثالث  من  �كر 
ذلك يتم ت�سجيل مئات �الف  حاالت �ملوت �سنوًيا ..

كيف ن�ستطيع �ن ندمج �لوقوف و�مل�سي ب�سكل �كر 
هذ�  تقرءون  فعندما  �ليومية،  حياتنا  يف  كثافة  
�الف�سل  من  بينما  جال�سني  تكونون  قد  رمبا  �لبحث 
هذ�  يف  �جل��دي��د  �لبحث  الن  و�ق��ف��ني  ق��ر�ءت��ه  لكم 
ميوتون  �ال�سخا�س  �الف  مئات  �ن  ك�سف  �مل�سمار  
�لفعاليات  قلة  وم��ن  �ل��د�ئ��م  �جللو�س  من  �سنويا 
يف  ن�سرها  مت  �ملقلقة  �ملعطيات  هذه   ، �جل�سمانية 
. �المريكية   �لو�قي   �لطب  جملة  من  �الخر  �لعدد 

�مل�ستمر  للجلو�س  مبنيا  لي�س  �الن�سان  ج�سم  �ن 
 ، و�مل�سي  �لوقوف  �ساعات  عدد  بالطبع  تقلل  �لتي 
�لقليل  حلرق  فقط  يوؤدي  ال  �مل�ستمر  �جللو�س  فان 
يف  ت��وؤدي  فهي   ، و�لدهن  �حل��ر�ري��ة  �ل��وح��د�ت  من 
ونتيجة  �ل��ز�ئ��د،  �الك���ل  �ىل  �حل���االت  م��ن  �لكثر 
�لقلب  �مر��س  يف  �رتفاع  �ىل  �المر  ي��وؤدي  قد  لذلك 
و�رتفاع  �ل��دم  �سغط  وزي��ادة  �لدموية  و�الوعية 
. �ملحتم  �مل��وت  و�ىل  �جل�سم  يف  �ل��ده��ون  م�ستوى 
ن�سبة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  �ل������دول  ر�أ�������س  يف 
�مل�ستمر  �جل��ل��و���س  م��ن  كنتيجة  ع��ال��ي��ة   �مل���وت 
�ملك�سيك  يف  ه���ي  ن�����س��ب��ه  و�دن�����ى  ل��ب��ن��ان   ه���ي 

يييمييوتييون  انيييسيييان  اليييف   433: جييديييد  بييحييث 
سييينيييوييييا بيييسيييبيييب الييييجييييلييييوس املييسييتييميير 

�ملركزية  �ملحكمة  �ىل  �ملركز  لو�ء  �لعامة  �لنيابة  قدمت 
وحممد  عاما(   20( جبارة  �أمر   ، بحق  �تهام  الئحة 
نا�سف )32 عاما( ، و�بر�هيم �سيخ يو�سف )26 عاما( 
�رتكاب خمالفات �النت�ساب ملنظمة  ، بتهمة  �لطيبة  من 
�رهابية ، �لتاأمر من �جل تنفيذ جرمية ، �جتياز حدود ، 
��سر�م �لنار يف ظروف بالغة �خلطورة ، وخمالفات �خرى.

�لثالثة  �ملتهمني  �ن   ، �الت��ه��ام  الئ��ح��ة  م��ن  وي�ستدل 
لتنظيم  �ل����والء  �ع��ل��ن��و�   ، حم���دد  غ��ر  م��وع��د  ويف 
د�ع�������س �الره���اب���ي وق���ائ���ده �أب����و ب��ك��ر �ل��ب��غ��د�دي 
 ويوم 11.9.16 ، ليلة عيد �ال�سحى �ملبارك ، يف �ساعات 
�مل�ساء ، كان خمططا لتنظيم حفل يف �مللعب �لبلدي يف 
مب�ساركة   ، �ملبارك  �ال�سحى  عيد  مبنا�سبة   ، �لطيبة 
جمد�لكروم  قرية  �ب��ن  خاليلة  هيثم  �ل�ساب  �لنجم 
وتنظيم  الحت�سان  �مللعب  يف  �لتجهيز  �عمال  وب��د�أت 
�لكر��سي  وتوزيع  كبرة  من�سة  ن�سب  ومت   ، �حلفل 
 ، �حل��ف��ل  ه��ذ�  �ع��ت��ربو�  �ملتهمني  �ن  �ال   ، �مللعب  يف 

�ال�سالمي  �لدين  تعاليم  مع  يتما�سى  وال  بالدين  كفر� 
�ساعات  يف   9-9-2016 ي��وم  �جتمعو�  �ملتهمون 
يف  وقررو�   ، �حلفل  �قامة  منع  كيفية  وناق�سو�  �مل�ساء 
. �ملكان  يف  �لنار  و��سر�م  �مللعب  �ىل  �لت�سلل  �لنهاية 
�ملن�سة  يف  �لنار  و��سرمو�  �مللعب  �قتحمو�  �ملتهمون 
و�ملمتلكات و�لكر��سي وت�سببو� باأ�سر�ر ج�سيمة يف �ملكان 
، وقدر حجم �ل�سرر ب 78 �لف �سيكل تقريبا نتيجة �حلريق 
ورغم ��سر�م �لنار يف �ملكان ، �ال �ن �لبلدية يف �لطيبة 
��ستنفرت طو�قمها وجنحت باإعادة �المور �ىل ن�سابها 
وجتهيز �مللعب للحفل ، ومت تنظيم �حلفل مب�ساركة 3 
20:11 م�ساء� �ت�سل  �الف م�سارك ، وحو�يل �ل�ساعة 
�حد �ملتهمني بال�سرطة وقال :" قمنا بزر�عة ملعب كرة 
�لقدم يف �لطيبة باالألغام و�ملتفجر�ت ، �سارعو� و�فرغو� 
�ملكان من �الهايل و�ال �ستنفجر �اللغام خالل 10 دقائق" 
وذلك يف حماولة من �ملتهمني ملنع �قامة و��ستمر�ر �حلفل 
�لثالثة  �ملتهمني  من  الثنني  �لعامة  �لنيابة  ون�سبت  كما 
�لقرية  �ىل  �لطيبة  م��ن  نفق  حلفر  �لتخطيط  تهمة   ،
�لفل�سطينية خربة جبارة يف �ل�سفة �لغربية بغية تهريب 
�حد  بيت  يف  وتخزينها  خمتلفة  قتالية  و�دو�ت  �أ�سلحة 
�ملتهمني ، ويف حال �ر�د تنظيم د�ع�س تنفيذ عمليات يف 
��سر�ئيل يتم تهريب �سبان فل�سطينيني "�ن�سار" د�ع�س 
��سر�ئيل  يف  عمليات  لتنفيذ  يخرجون  ومنها  �لطيبة  �ىل 
�ملتهمان قاما بحفر نفق بعمق 4 �أمتار لكنهما توقفا الحقا

اقامة حفل هيثم  ملنع  امللعب  داعش وحرق  بتأييد  الطيبة  3 شبان من  اتهام 
خايلة والتخطيط لحفر نفق من الطيبة اىل القرية الفلسطينية خربة جبارة

دع���������������ت 
�ل���ر�ب���ط���ة 
�ل���ق���ط���ري���ة 
ل����الأه����ايل يف 
�مل����د�ر�����س 
�الأه����ل����ي����ة 
�ل��ك��ن�����س��ي��ة 
�أه��ايل طالب 
�مل����د�ر�����س 
�الأه����ل����ي����ة 
يف  �لكن�سية 
�ل��ن��ا���س��رة 
�ل��ر�ب��ط��ة  �ستعقده  �ل����ذي  �ل��ع��ام  �الج��ت��م��اع  �إىل 
�الأح����د  ي����وم  �ل��ن��ا���س��رة  ���س��ي��ن��م��ان��ا يف  ق��اع��ة  يف 
�ل��ظ��ه��ر. ب��ع��د  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����س��اع��ة   16.10
�سوء  على  �الجتماع  لعقد  �لر�بطة  دع��وة  وتاأتي 
�ملد�ر�س  عمل  ��ستمر�رية  تهدد  �لتي  �ل�سعوبات 

�ن  و����س��ح��ا  �الن  ب��ات  �إذ  �ل��رب��وي��ة.  وم�سرتها 
�مل��ف��او���س��ات ب��ني �الأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة وب��ني �جلهات 
�الأهلية  �ملد�ر�س  باإخر�ج  ف�سلت  �ملختلفة  �حلكومية 
قيام  �ىل  �أدى  مم��ا  �ل�سعبة،  �مل��ال��ي��ة  �أزم��ت��ه��ا  م��ن 
�لتعليم  �أق�ساط  برفع  �ملذكورة  �ملد�ر�س  من  �لعديد 
�الأهايل.  كاهل  ماديا  ُيثقل  �لذي  �الأمر  حادة  ب�سورة 
�لقانونية  �جلو�نب  ��ستعر��س  �سيتم  �للقاء  خالل   
فيه  مبا  �لتعليم  جهاز  يف  �ملد�ر�س  بتمويل  �ملتعلقة 
�ملختلفة،   �الأه���ايل  ومدفوعات  �الأق�ساط  مو�سوع 
�مل��دف��وع��ات. ه��ذه  جلباية  �لقانونية  و�ل��و���س��ائ��ل 

�الجتماع  من  �الأ�سا�سي  �لهدف  �أن  �لر�بطة  و�أك��دت 
مدينة  يف  �لطالب  �أه��ايل  جمهور  مع  �لتو��سل  هو 
�ستعر�س  �ل��ه��دف،  ل��ه��ذ�  و�سو�حيها.  �لنا�سرة 
و�آلية  تاأ�سي�سها  �أه���د�ف  �حل�سور  على  �لر�بطة 
�نطالقها  منذ  بها  قامت  �لتي  و�خل��ط��و�ت  عملها 
�ملد�ر�س  �أو���س��اع  حت�سني  يف  �مل�ساهمة  �أج��ل  م��ن 
�أف�سل. م�ستقبل  نحو  بها  و�ل��ن��ه��و���س  �الأه��ل��ي��ة 

اليييييرابيييييطييييية الييييقييييطييييرييييية ليييأهييياليييي 
الييكيينييسييييية األهييييلييييييييية  املييييييييييدارس  يف 

بحيفا،  �ل�سلح  حمكمة  يف  �خلمي�س،  �أم�س  ،ي��وم  مت 
من   – ع��ام��ا   40 – م�ستبه  �ع��ت��ق��ال  ف���رة  مت��دي��د 
ح�سني  �مل��رح��وم  بقتل  �ل�سلوع  ب�سبهة  �لفحم  �م 
خالل   29.9 ي��وم  قتل  و�ل��ذي  �ملدينة،  من  حماجنة 
ح��ف��ل زف����اف، وذل���ك ح��ت��ى ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��و�ف��ق 

�جلارية.  �لتحقيقات  ذمة  على  �جل��اري،   21.10
عاما   29 �آخ��ر  م�ستبه  �عتقال  ف��رة  متديد  مت  كما 
�ل�سرطة  تو�سلت  ق��د  ك��ان��ت  �ل���ذي  �ل��ف��ح��م  �م  م��ن 
�ل�سلوع  ذم���ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��ت  �ال���س��ب��وع  الع��ت��ق��ال��ه 
حتى  وذل���ك  �جل��رمي��ة  ه��ذه  �سبهات  ملف  يف  �ي�سا 
�جل����اري.  20.10 �ل���ق���ادم  �خل��م��ي�����س  ي���وم  ن��ه��ار 

على  ثالث  م�ستبه  �عتقال  فرة  متديد  �ي�سا  ومت  كما 
43 عاما - وهو  ذمة �ل�سلوع يف ملف هذه �لق�سية - 
�ملركزي،  �الول  �مل�ستبه  و�سقيق  �لفحم  �م  �سكان  من 
�ال�سبوع  العتقاله  تو�سلت  قد  �ل�سرطة  كانت  و�لذي 
�جلاري.  18.10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  حتى  �لفائت 

مشتبهن  ثييياثييية  اعيييتيييقيييال  تيييميييدييييد 
الفحم ام  مييين  مييحيياجيينيية  حييسيين  بييقييتييل 

�القل  على  يوم  كل  يف  طفل  مليون  ربع  ح��و�يل  ميكث 
�ساعات  حتى  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��رو���س��ات  يف  ل�ساعتني 
يعمل  عندما  �لز�ميا  يعترب  �الط��ار  وه��ذ�  �لظهرة، 
�لزوجان، حيث يدفعان �سعر� �على من تكلفة ت�سغيله. 
كارين  �لكني�ست  ع�سو  �لدولة،  لرقابة  �للجنة  رئي�س 
لبحث  جل�سة  عقد  �ىل  ب���ادرت  عتيد(  )ي�س  �ل��ه��ر�ر 
و�الأع��ي��اد. �لكني�ست  عطلة  م��ن  بالرغم  �مل��و���س��وع 
�لرو�سات  حتولت  �الخرة  �ل�سنو�ت  يف  �نه  و�أ�سارت 
�الب��اء.  م��ن  �الم���و�ل  الخ���ر�ج  ماكنات  �ىل  �لنهارية 
�لظهرة  �ساعات  حتى  تعمل  �لتي  �حل�سانة  تكلفة 
و�رتفعت   .  2014  –  2000 �ل�سنو�ت  يف  �رتفعت 
�ن  و�ملفارقة  ��سعاف.   6 عليها  �لبيوت  م�سروفات 
خمتلفا،  �سعر�  �خل��دم��ة  نف�س  على  يدفعون  �اله��ل 
و�أحيانا �سعف ما يدفعه و�لد �خر يف �لبالد. وطالبت 
و�لتعليم  �لربية  ل���وز�رة  كاملة  مبر�قبة  �ل��ه��ر�ر 

وم�سامني  �لعاملني  تاأهيل  �لظروف،  �لتكلفة،  على 
و�لتي  �لظهرة،  �ساعات  حتى  تعمل  �لتي  �لرو�سات 
�حلكم  مركز  وطالبت  �مل�سغلة،  �جلهات  بدعم  حتظى 
�لبلديات،  ح�سابات  �سهر،  وخ��الل  بتحويل،  �ملحلي 
�الآب��اء. دفعات  مقابل   – للبلدية  �لرو�سات  تكلفة 
 ووفق �قو�ل رومت كفون، ممثلة مر�قب �لدولة، ال توجد 
على  رقابة  توجد  ال  �لنهارية،  �لرو�سات  تر�قب  جهة 
�ملحلية. �ل�سلطات  يف  �مل�سغلني  تاأهيل  وعلى  ت�سغيلها 

ووفق وز�رة �القت�ساد، �حلد �الأدنى لالجر – للرو�سة 
�لنهارية 500 �سيكل، و�لتمويل ي�سل حلو�يل 80 مليون 
�سيكل، لكن وز�رة �القت�ساد مل ت�ستغل �بد� كامل �ملبلغ. 
�لرو�سات  و�سع  فح�س  على  تعمل  مفت�سة   16 فقط 
 32 من  �الع��ر�ف  �سحب  مت   2016 وع��ام  �لنهارية 
رو�سة نهارية، لكن تبني �ن �لرو�سة �لتي ي�سحب منها 
�العر�ف با�ستطاعتها �ال�ستمر�ر بالعمل ب�سكل خا�س.

الوالدين  مصروفات  األخيييرة:  السنوات  يف 
اضعاف  6 ارتفعت  النهارية  الروضات  على 
•       رئيس لجنة رقابة الدولة كارين الهرار: "يف السنوات االخرة 
النهارية اىل ماكنات إلخراج االموال من االهالي" الروضات  تحولت 

��ستجابت �د�رة �ملركز �لقطري لالمتحانات و�لتقييم 
�لبالد  يف  �لب�سيخومري  �متحان  عن  �مل�سوؤول 
�لقائمة  �لكني�ست يو�سف جبارين من  لطلب ع�سو 
�ىل  �لب�سيخومري  �متحان  موعد  تقدمي  �مل�سركة 
دي�سمرب  �الول  كانون  �سهر  من  و�لع�سرين  �لثالث 
�ل�سهر  من  و�لع�سرين  �خلام�س  من  ب��دال  �ملقبل 
�ملجيد. �مليالد  عيد  حلول  موعد  باأنه  علما  ذ�ت��ه. 

�لكني�ست  ع�سو  مكتب  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  ويف 
عديدة  ت��وج��ه��ات  �أع��ق��اب  :" يف  ج���اء  ج��ب��اري��ن 
جبارين  يو�سف  د.  �لكني�ست  ع�سو  ملكتب  و�سلت 
المتحان  �لتقدم  ينوون  �لذين  �لعرب  �لطالب  من 
حيث  �أول،  كانون  �سهر  موعد  يف  �لب�سيخومري 

�ل�سهر   م��ن   25 ي��وم  �الم��ت��ح��ان  موعد  ي�سادف 
يو�سف  د.  �لنائب  توجه  �ملجيد،  �مليالد  عيد  وهو 
و�لتقييم  لالمتحانات  �لقطري  �ملركز  �إىل  جبارين 
�مل�����س��وؤول ع��ن �م��ت��ح��ان �ل��ب�����س��ي��خ��وم��ري ومت 
المتحان  جديذ  �إ�سايف  موعد  حتديد  على  �التفاق 
�الأول. ك��ان��ون  م��ن   23 ي��وم  يف  �لب�سيخومري 
باأن  توجهاتهم  يف  �لعرب  �لطالب  �أك��د  وق��د  ه��ذ� 
عائًقا  وي�سكل  بهم  مي�ّس  �إ�سايف  موعد  وجود  عدم 
عائالتهم. م��ع  �مل��ي��الد  بعيد  باالحتفال  �أم��ام��ه��م 

وقد �كدت �إد�رة �ملركز �لقطري عن جتاوبها مع مطلب 
�لنائب جبارين و�أن �ملوعد �جلديد �ساري �ملفعول 
ومبقدور �لطالب �ختيار �حد �ملوعدين لالمتحان.

-12-25 من  البسيخومرتي  امتحان  موعد  تقديم 
2016 اىل 23-12-2016 لتزامنه مع عيد املياد املجيد
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101 4 . 1 0 . 2 0 1 من هنا وهناك6

رج���ن���ت���ي���ن���ي���ة  �الأ �ل���ع���ا����س���م���ة  يف  ق���ي���م���ت  �أ
�حت��ادي��ة  ب��ط��ول��ة  ول  �أ ي���ر����س،  �آ ب��وي��ن�����س 
ف�سل  �أ ب��ع�����س  وت��ن��اف�����س  �ل��ل��ح��وم.  ل�����س��و�ء 
ل��ل��ف��وز  �ل���ط���ه���اة، م���ن حم���اف���ظ���ات �ل���ب���الد، 
�ل��ب��الد. يف  �سو�ء"  "معلم  ف�����س��ل  �أ ب��ل��ق��ب 

على  توزعو�  �لذين  �ملت�سابقني  جميع  وح�سل 
، على قطع حلم وبهار�ت  ربعة وع�سرين فريقاً �أ

ون�سف  �ساعتني  وُمنحو�  متماثلة،  و�إ�سافات 
تقليدي. �أرجنتيني  �سو�ء  لتجهيز  �ل�ساعة، 
��ستخد�م  حرية  للمتناف�سني  ُتركت  ذلك،  ومع 
�سو�ء  �ل�سو�ء،  ط��رق  يف  �خلا�سة  تقنياتهم 
. معاً �الث��ن��ني  و  �أ �ل��ف��ح��م،  و  �أ �خل�����س��ب،  ع��رب 

ن ب���ه���ا ب��ع�����س  رج����ن����ت����ني ب������اأ وت���ت���م���ي���ز �الأ
�ل�����ع�����امل. يف  �ل����ب����ق����ر  حل�������وم  ف���������س����ل  �أ

أول بطولة لشواء اللحوم يف األرجنتن

�ملا�سية  �الأي��ام  يف  �الأمركية  فلوريد�  تعر�س  مع 
لالإع�سار ماثيو، فاإن رجال من جنوب �لوالية كان قلقا 
ويخ�سى على �سيارته �ل� “بي �أم دبليو” من �ل�سياع 
ب�سبب �لرياح �لقوية و�لفي�سانات، قام بتدبر موقف 
لها، بطريقة مبتكرة، د�خل منزله يف غرفة �جللو�س.

بجو�ر  �سعيدة  ليلة  �ملحبوبة”  “�ل�سيارة  وق�ست 
بال�سالة  �أريكة  على  ينام  �أن  �آث��ر  �ل��ذي  �ساحبها 
وهو ي�سعر باالأمان �أن �ل�سيارة لن ي�سيبها مكروه، 

للت�سرف  م�ستعد  و�أنه 
بخالف  حلظة  �أي  يف 
ل��و ك��ان��ت يف �خل���ارج 
�لعو��سف. ت��و�ج��ه 
غاليل،  ر�ن���دي  وق���ال 
من مدينة بورت �سانت 
ف��ل��وري��د�:  يف  ل��و���س 
�حل��ظ  ح�����س��ن  “من 
م�ساحة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
�ل�سيارة  لوقوف  تكفي 
متريرها  ذل���ك  وق��ب��ل 
�الآم����������ن”. �جل��������زء  يف  �مل�����ن�����زل  ل�����د�خ�����ل 
“بي  نوع  من  �أخريان  �سيارتان  لديه  �أن  و�أو�سح 
مرفق  ج��ر�ح  يف  �آم��ن  موقفا  لهما  وف��ر  دبليو”  �أم 
من  �لثالثة  �ل�سيارة  مع  �الإ�سكال  وك��ان  باملنزل، 
�حلل. هذ�  يف  للتفكر  ��ستدعاه  ما  نف�سها،  �ملاركة 

باالن�ستغر�م  ح�سابه  على  �سور�  �لرجل  ن�سر  وقد 
للمنزل. �لد�خلية  �ل�سالة  يف  و�ل�سيارة  تظهره 

خشية اإلعصار.. سيارته تنام بجواره يف الغرفة!

طلبت �سيدة عربية �لطالق من زوجها بعد م�سي 
�أ�سبوع و�حد فقط على عقد قر�نها. و�أكدت �ل�سيدة 
�لرغبة  عن  ينتج  مل  �الأ�سا�سي  زو�جها  �سبب  ب��اأن 
كلمة  من  للتخل�س  بل  زوجية  وحياة  �أ�سرة  ببناء 
"عان�س". ال �سيما و�أن عمرها قد جتاوز �ل�35 عاماً.
مل مي�س على زو�جها �سوى �أ�سبوع و�حد، لت�سارع 
�أن  وميكن  ع��ادي  �الآن  حتى  �الأم��ر  �لطالق.  بطلب 
يح�سل. ولكن �ل�سبب مل يكن عاديا. بح�سب موقع 
"24" �الإمارتي �أكدت يف طلبها عدم قدرتها على �إكمال 
حياتها �لزوجية مع �ل�سخ�س �لذي �رتبطت به، لكونها 
ال ت�سعر جتاهه باأي م�ساعر و�أنها و�فقت على �لزو�ج 

م�سطرة باعتباره �لفر�سة �لوحيدة �لتي توفرت �أمامها.
�الأ�سرية  �لعالقات  ��ست�ساري  عن  �ملوقع  ونقل 
�لزوجة  "�ساأل  �إن��ه  �لقول  �ملحرزي  حممد  خليفة 
وكانت  للطالق  طلبها  يف  �ل�سريع  �ل�سبب  ع��ن 
�مل��ف��اج��اأة ح��ني �أبلغته �أن��ه��ا ال حت��ب زوج��ه��ا وال 
ت�ستطيع تقبله، ولكنها و�فقت عليه هربا من لقب 
عاما". �ل�35  جت��اوزت  �أنها  ال�سيما  "عان�س"، 

ب�سكل  �أق����ّرت  "�لزوجة  �أن  �مل��ح��رزي  و�أ���س��اف 
عان�س،  لقب  على  مطلقة  لقب  تف�سل  باأنها  و��سح 
لقبا  لتحقق  تريده  ال  زوج  على  �ملو�فقة  فقررت 
�لعنو�سة". �أخف وط��اأة عليها من �سفة  �جتماعيا 

تزوجت ألسبوع واحد فقط لتتخلص من كلمة "عانس"

�سيلفي  �ل���ت���ق���اط  يف  �أم����رك����ي  ط���ال���ب  جن���ح 
�لو�سعية  يف  الأع��ل��ى  ي��دي��ه  ي�سفق  وه���و  ل��ه 
يف   ،high-five فايف”  “هاي  �مل�����س��م��اة 
معلقا  �أم��ام��ه  �لهاتف  فيها  يظهر  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
م��ر�آة. �أم���ام  �ل�سورة  �لتقط  حيث  �ل��ه��و�ء،  يف 

كارولينا  والية  يقطن  �لذي  �ل�ساب  ن�سره  وفور 
و�سفت  بتوير،  ح�سابه  على  �ل�سورة  �ل�سمالية 
تغريدها  الإع��ادة  �لنا�س  �آالف  و�أث��ارت  باجلنون 
�أو���س��ح  �ل���ذي  �ل��ط��ال��ب،  فعله  م��ا  وتقليد  ب��ل 
هاتف  �أي  ت�سرر  عن  م�سوؤول  غر  �أن��ه  ملتابعيه 
تقليده. يف  رغبو�  ما  �إذ�  �أ�سفل،  �إىل  ي�سقط  وهو 

وبالفعل قام عدد كبر بتقليده على �لفور ون�سرو� 
�إىل  ي�سقط  و�لهاتف  نف�سها  بالطريقة  لهم  �سور� 
�ليدين الأعلى،  �أ�سفل وهم ميثلون و�سعية �سفق 
منها  وكثر  م�سحكة  ج��اءت  �ل�سور  �أغلب  لكن 
قدمها  �لتي  �الأم  �ل�سورة  بجد�رة  ولي�ست  مهتز 

يف  �آخ���رون  جنح  فقد  نف�سه  �لوقت  يف  �لطالب، 
يف  عليه  تفوقو�  بل  “�جلنون”  ه��ذ�  يقلدو�  �أن 
�سيث  �لطالب  ف�سورة  وجناحا.  دقة  �أكر  �سور 
تكن  مل  �ملا�سي،  �ل�سبت  ن�سرت  �لتي  �سنايدر 
لكنها  م��ا  نوعا  �سبابية  كانت  ب��ل  كاملة،  بدقة 
�لتنفيذ. يف  و�ل��رب�ع��ة  للفكرة  �الإع��ج��اب  ك�سبت 
“�ليوم  ع��ل��ي��ه��ا:  ع��ل��ق  ق���د  ���س��ن��اي��در  وك���ان���ت 
�أ���س��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر �أن���ن���ي ����س��ت��ط��ع��ت �ل��ت��ق��اط 
فايف”. ه���اي  و�سعية  يف  يل  �سيلفي  ���س��ورة 
و�ملبتكرة  �جلديدة  �لطريقة  ه��ذه  حتولت  وق��د 
�ل�سباب،  بعقول  ع�سفت  حمى  �إىل  �ل�سيلفي  من 
لبو�ست  �مل��ع��ادة  �ل��ت��غ��ري��د�ت  ب��ل��غ ع���دد  ح��ي��ث 
 432 �إىل  و�سل  و�الإعجاب  �أل��ف،   170 �ل�ساب 
�لفكرة. بتقليد  �ل��ع�����س��ر�ت  ق��ام  ح��ني  يف  �أل���ف، 

من  و���س��ادة  بو�سع  ق��ام  بع�سهم  �أن  و�مل�سحك 
�لقطن يف �الأ�سفل حتى ال يت�سرر �لهاتف �إذ� �سقط.

“هييييييييياي فييييياييييييف”...وضيييييعييييييييييية 
جييييديييييدة اللييييتييييقيييياط الييسيييييلييفييي

و�لتي  �لعاطي  عبد  �أح��م��د  �إمي���ان  �مل�سرية  تعي�س 
ماآ�ساة  عاما   36 عمرها  ويبلغ  باالإ�سكندرية  تقيم 
كيلوغر�م.  500 �ىل  وزن��ه��ا  ي�سل  حيث  حقيقية 

و���س��ب��ب ه����ذ� �ل������وزن �ل��ك��ب��ر مل ت���خ���رج �مي���ان 
م����ن ب��ي��ت��ه��ا م���ن���ذ رب�����ع ق�������رن، ح���ت���ى �ن����ه����ا مل 
�الن. ح��ت��ى   ع���الج  �ي  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ت�ستطع 
وقالت �سيماء �سقيقة �ميان �نها كانت تعاين منذ �سغرها 
من �سمنة ز�ئدة وتفاقمت حاالتها مع مرور �لزمن ومت 
عر�سها على عدد كبر من �الطباء �لذين �كدو �نها تعاين 
من خلل يف �لهرمونات لكن مل يجدو� لها عالجا حتى �الن.
بجلطة   ��سيبت  �سقيقتها  �ن  �سيماء  و����س��اف��ت 
على  على  للتاثر  �دى  �ل��ذي  �الم��ر  �مل��خ  يف  بجلطة 
. �ل��ف��ر����س  ط��ري��ح��ة  و�أ���س��ب��ح��ت  وك��الم��ه��ا،  نطقها 

ال  عاما   11 عمرها  ��سبح   منذ  �ختها  �ن  وتابعت 
ركبيتها  على  ت�سر  فهي  قدميها  على  �ل�سر  ت�ستطيع 
وبعد ��سابتها باجللطة ��سبت ال ت�ستطيع �ل�سر على 
ركبيتها �و �لتحرك وال ت�ستطيع �لنوم �ال على ظهرها.

مصرية تزن نصف طن ولم تخرج من منزلها منذ ربع قرن!
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وُم�ستحلبّي  كو�سموفارم  �سركة  مع  �ل�ستاء  ن�ستقبل  �ل�سنة،  ه��ذه 
وناعمة  د�ف��ئ��ة  �ستوية  ب��رو�ئ��ح  �حلليب  �أ���س��ا���س  على  �إ�ستحمام 
ب��ر�ئ��ح��ة  �إ���س��ت��ح��م��ام  م�����س��ت��ح��ل��ب   :Milk ك��ي��ف  جم��م��وع��ة  م���ن 
�لل�ڤ�ندر. بر�ئحة  �إ�ستحمام  وم�ستحلب  و�ل���ڤ���ان��ي��ل  �لهند  ج��وز 

غ��ن��ّي��ة   Milk ك��ي��ف  �الإ����س���ت���ح���م���ام  م�����س��ت��ح��ل��ب��ات  جم��م��وع��ة 
تنّظف  و�ل��ع��ن��اي��ة،  للتنظيف  وُم��دّل��ل��ة  غنّية  بركيبة  ب��ال��ّرط��وب��ة، 
ب��ل��ط��ف  ومت��ن��ح �ل��رط��وب��ة و�ل���ط���ر�وة ل��ب�����س��رة �جل�����س��م، مالئمة 
ون�سرة. ط��رّي��ة  نظيفة،  ب�����س��رت��ِك  وت���رك  �جل��ل��د  �أن����و�ع  جلميع 

�الإ�ستحمام،  منتجات  مب��ج��ال  �ل��ب��الد  يف  �ل���ر�ئ���دة  ك��ي��ف،  م��ارك��ة 
حتّول  و�لتي  �جل��ودة،  عالية  �ملنتجات  من  و��سعة  ت�سكيلة  تعر�س 
بالطاقة. ومليئة  خفيفة  مدللة،  جت��رب��ة  �إىل  �الإ�ستحمام  جت��رب��ة 

���ا ب���ر�ئ���ح���ة: �ل��ع�����س��ل، �ل����ل����وز، �ل����پ����اپ����اي���ا،  م���ت���وّف���ر �أي�������سً
�ل����ت����وت �ل���������رّبي، ج�����وز �ل���ه���ن���د و�ل�����ڤ�����ان����ي����ل، �ل����ل�����ڤن����در.
�ل���ب���الد يف  و�ل���ت�������س���وي���ق  �ل�����ف�����ارم  ����س���ب���ك���ات  يف  م����ت����وّف����ر 

شيييييييييركييييييييية كيييييييييوسيييييييييميييييييييوفيييييييييارم تييييييعييييييرض
كِيف  مجموعة  ميين  اإلسييتييحييمييام  مستحلبات 
والليفندر واليفيانيل  الهند  جييوز  بييروائييح   Milk

الأول مّرة يف �إ�سر�ئيل، ويف �أعقاب عر�س فيلم "ترولز" من 
بيت "درمي وورك�س" يف دور �ل�سينما، ي�سّر جمموعة كنيونات 
ا،  خ�سو�سً و�الأطفال  عموًما  �جلمهور  دع��وة  عزر�ئيلي 
لالإحتفال و�لغناء و�لرق�س و�للعب و�لفرح، مع "�لرولز" 
�لذين �سيحّلون �سيوفا على كنيونات عزر�ئيلي يف مناطق 
و�ملرح. �ل�سرور  و�حلالوة،  باملتعة  مليئة  لهم  �سة  خم�سّ
جتميل  ����س���ال���ون  "�لرولز"،  ح���ل���وي���ات  م�����س��ن��ع 
من  و�ل���ع���دي���د  ح��ل��و  "ترول"  م��ن��ط��ق��ة  "�لرولز" 
�الأعمار. لكل  و�ملمتعة  �ملثرة  و�لفّعاليات  �لن�ساطات 

)�سوكوت(  �مل��ظ��ال  عيد  �أي���ام  خ��الل  �لفعاليات  جت��ري 
�ل�ساعات  ب��ني   ،18-20/10/16 �ل��ت��و�ري��خ  يف 
 16:00-19:00 و   11:00-14:00
يف ك��ن��ي��ون ع��زر�ئ��ي��ل��ي ع���ك���ا. �ل��ف��ّع��ال��ي��ات جّم���اًن���ا.

عكا عييزرائيييييلييي  كنيون  يف  "تييروملييانيييييا" 

�حتاد  يف  �ملوظفني'،  �إ�ستكمال  "غرفة  ن�ساط  �سمن 
�لقدر�ت  وتطوير  تعزيز  بهدف  �سفاعمرو  منطقة  �ملياه 
من  وباأجو�ء  �ملوظفني  طاقم  لدى  و�ملهنية  �ل�سخ�سية 
�سفاعمرو  منطقة  �ملياه  �حتاد  نظم  و�ل�سرور  �لبهجة 
يوم �الربعاء حفل تكرمي لعدد من �ملوظفني �لعاملني يف 
�حتاد �ملياه منطقة �سفاعمرو وهم: مدير ق�سم �لهند�سة 
يف �حتاد �ملياه منطقة �سفاعمرو �ملهند�س ��سعد مر�سد، 
مو�سى  �سليبا،  �أحالم  �ملهند�سة  حاج،  طارق  �ملهند�س 
حجازي،  �للطيف  عبد  �أح��م��د  كبابو،  ف��ر����س  ذي���اب، 
حممد  مري�سات،  علي  �ط��ر���س،  مو�سى   : وللمقاولني 

حجازي )�أبو مهنى(، �بر�هيم عيا�سي، ثائر �بو �سالح، 
�لفرة  يف  م�ساعفة  جهود�  بذلو�  و�لذين  عيا�سي.  بالل 
طاقم  عمل  حيث  �لناعمة،  منطقة  يف  �لعمل  يف  �الأخرة 
منطقة  �ملياه  �حتاد  عام  مدير  وباإ�سر�ف  خمت�س  مهني 
�سفاعمرو د. �حمد حجازي ر�فقه مدير ق�سم �لهند�سة يف 
�الحتاد، �ملهند�س ��سعد مر�سد وطاقم موظفي �الحتاد، 
�ل�سرف  مياه  جم��ال  يف  يعملون  مقاولني  وجمموعة 
�ل�سحي، و�لذين �جتهدو� وعملو� يف �أوقات غر �عتيادية 
هذه  تكللت  حيث  �لناعمة،  منطقة  يف  جبارة  وبجهود 
قد  كانت  و�لتي  �آتا  كريات  بلدية  �دعاء  ب�سحد  �جلهود 

قدمت �سكوى للق�ساء �سد �حتاد �ملياه منطقة �سفاعمرو 
بالت�سبب  عبلني  �ملحلي  و�ملجل�س  �سفاعمرو  وبلدية 
هذ�  �ملحكمة  �أ�سحدت  حيث  �ملنطقة.  يف  بيئية  باأ�سر�ر 
الحتاد  �لعام  �ملدير  حجازي،  �أحمد  د.  و�أثنى  �الدعاء. 
ح�سلو�  �لذين  و�ملقاولني  �ملوظفني  �أد�ء  على  �ملياه، 
على �سهادة �ل�سكر و�لتقدير وذكر:" لقد �أثبتنا يف �حتاد 
و�لعاملني  �ملوظفني  طاقم  باأن  �سفاعمرو  منطقة  �ملياه 
يعملون  �لذين  �ملتميزين  �ملوظفني  �كر  من  �الحتاد  يف 
�الحتاد،  وزبائن  �ملختلفة  �ملوؤ�س�سات  مع  تامة  مبهنية 
وتعاون منقطع �لنظر بني �ملوؤ�س�سات �ملختلفة وزبائن 
�الحتاد". و��ست�سهد باحلديث �لنبوي: '�إن �هلل يجب �إذ� 
عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه'، كدليل على �أننا تربينا على 
�لدقة يف �أد�ء �لعمل وحب �لدقة و�لتميز و�جلودة، موؤكد� 
باأن �حتاد �ملياه بف�سل �لتعاون بني �ملوظفني قادر على 
�جتياز �ية �أزمة �أو حالة طارئة قد تتعر�س لها �ملنطقة".

جل��ن��ة �ل���ع���ام���ل �مل��ت��م��ي��ز وم�������در�ء �الأق�������س���ام يف 

�حت�������اد �مل�����ي�����اه مي���ن���ح���ون �مل���ه���ن���د����س ط�����ارق 
2014 ل���ع���ام  �مل��ت��م��ي��ز  �ل���ع���ام���ل  ����س���ه���ادة  ح����اج 
�حتاد  يف  �الأق�سام  ومدر�ء  �ملتميز  �لعامل  جلنة  منحت 
يف  �لهند�سة  ق�سم  يف  �ملوظف  �سفاعمرو  منطقة  �ملياه 
�لعامل  �سهادة  ح��اج  ط��ارق  �ملهند�س  �مل��ي��اه  �حت��اد 
بح�سب  عمله  على  تثمينا  وذلك   ،2014 لعام  �ملتميز 
�ملياه  �حت��اد  يقوم  حيث  �ملهنة،  ومعاير  �أخالقيات 
حيث  متميز،  كعامل  �ملوظفني  �أح��د  باختيار  �سنويا 
مدر�ء  من  بتقييم  �أوال  وباإجماع  ب�سفافية  �الختيار  يتم 
قبل  من  ثم  ومن  ق�سم،  كل  يف  �ملوظفني  على  �الأق�سام 
�أح��م��د مطلق  د.  و�أ���س��ار  م��ن �الحت���اد.  �إد�ري����ة  جلنة 
بها  قام  �لتي  �لتقييمات  نتائج  يحرم  �أنه  �ىل  حجازي 
�للجنة  �أق�سامهم، ويحرم قر�ر  �الأق�سام ملوظفي  مدر�ء 
�ملهند�س  ب��اأن  م��وؤك��د�  �لتقييمات،  على  �عتمد  �ل��ذي 
معاير  يف  الإلتز�مه  �لتمّيز  �سهادة  ي�ستحق  حاج  طارق 
�سفاعمرو".  منطقة  �ملياه  �حت��اد  يف  �لو��سحة  �لعمل 

اتحاد املياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو يُوزع شهادات تقدير لعدد من موظفي اإلتحاد واملقاولن العاملن معه 
املوظفن  طيياقييم  بيييأن  شييفيياعييمييرو  منطقة  املييييياه  اتييحيياد  يف  أثييبييتيينييا  لييقييد  حيييجيييازي:"  أحييمييد  د.  االتيييحييياد  عيييام  مييدييير 
االتييحيياد" وزبييائيين  املختلفة  املييؤسييسييات  مييع  النظر  منقطع  وتييعيياون  تيياميية  بمهنية  يعملون  االتييحيياد  يف  والييعييامييليين 

��ستقبل �ملدير �لعام الحتاد �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي، 
حجازي،  مطلق  �حمد  �لدكتور  �سفاعمرو،  منطقة 
و�أع�����س��اء م��ن ط��اق��م �الحت����اد يف م��ك��ات��ب �الحت���اد 
�سفاعمرو  بلدية  يف  �ل�سبيبة  ق�سم  مدير  ب�سفاعمرو 
�لفعاليات �جلماهرية  �ملربي �سابر يو�سفني، ومركز 
مر�سدة  ور�فقتهم  ب�سناق،  عامر  �ملربي  �لق�سم  يف 
�لقادة �ل�سباب قمر قط، وذلك يف زيارة هدفت لتقدمي 
�ل�سر�كة  على  �ملياه  و�حتاد  حجازي  للدكتور  �ل�سكر 
�سفاعمرو،  بلدية  يف  �ل�سبيبة  ق�سم  م��ع  �لوطيدة 
�لربوية-  �لرب�مج  جمال  يف  و�لتعاون  �لدعم  وعلى 
�لنظر  منقطع  بنجاح  تنفيذها  مت  �لتي  �جلماهرية 
يف ق�سم �ل�سبيبة �لتابع لبلدية �سفاعمرو، حيث �سارك 
يف هذه �لفعاليات �الآالف من �لطالب و�ل�سبيبة �سمن 
لر�سيد  م�سامني  يف  تركزت  و�لتي  �مل�ساريع،  هذه 
و�مل���و�رد  �لبيئة  على  و�حل��ف��اظ  �مل��ي��اه  ��ستهالك 
�لعمل  وور�سات  �ملحا�سر�ت  خالل  من  �لطبيعية، 
�ل�سبيبة. ق�سم  يف  �ملر�سدون  بها  قام  �لتي  و�لتجارب 

م�ستهل  يف  حجازي  �أحمد  د.  �الحتاد  عام  مدير  وقال 
لها  �الحت��اد  بلد�ن  يف  �ل�سبابية  "�الأطر  باأن  حديثه، 
وذلك  �جلماهرية،  �الحت��اد  ن�ساطات  يف  ب��ارز  دور 
لدينا عبارة عن  �مل�سوؤولية �ملجتمعية  باأن  �إميانا منا 

�لتخطيط  �أولويات  �سمن  بامل�سوؤولية  �اللتز�م  ثقافة 
�الإد�رة  قبل  من  و�لتعاون  لالحتاد،  �ال�سر�تيجي 
�ل�سر�ئح  �ملوظفني مع خمتلف  �لعليا لالحتاد وطاقم 
باإبعادها  م�ستد�مة  تنمية  حتقيق  نحو  �الجتماعية 
و�لبيئية".  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ث��الث 
نتبنى  �سفاعمرو  �مل��ي��اه  �حت��اد  يف  :"نحن  و�ختتم 
�ملجتمع   توقعات  م�ستوى  �إىل  يرقى  �جتماعيا  دور� 
من  �لتي  �ل�سبيبة  �أي���دي  على  ون�سد  ع��ام،  ب�سكل 
جمتمعنا". الأبناء  باهر  م�ستقبل  ببناء  نطمح  خاللها 

و�أعرب مدير ق�سم �ل�سبيبة يف بلدية �سفاعمرو �ملربي 
�سابر يو�سفني ومركز �لفعاليات يف �لق�سم �ملربي عامر 
ب�سناق عن �لثناء و�ل�سكر با�سم �ل�سباب �ل�سفاعمري 
�ملياه  الحتاد  �جلماهرية  �لن�ساطات  يف  �سارك  �لذي 
حجازي  �أحمد  د.  �لعام  وللمدير   ، �سفاعمرو  منطقة 
على �ل�سر�كة �لتي بد�أت منذ �سنو�ت مع ق�سم �ل�سبيبة 
من  ب��ارزة  نتائج  عن  و�أثمرت   ، �سفاعمرو  بلدية  يف 
�أهمها رفع ن�سبة �لوعي يف �الأمور �ملتعلقة بقيمة �ملياه 
نوؤكد  يو�سفني:"  و�ختتم  �لطبيعية".  �ملياه  ومو�رد 
مفتوحة  د�ئما  كانت  �ملياه  مكاتب �حتاد  �أبو�ب  باأننا 
و��ستقبلنا  �سفاعمرو،   بلدية  يف  �ل�سبيبة  ق�سم  �أم��ام 
�ساغية". ب���اآذ�ن  ح��ج��ازي  د.  �الحت���اد  ع��ام  م��دي��ر 

إدارة وأعضاء قسم الشبيبة يف بلدية شفاعمرو 
يف زيارة شكر التحاد املياه منطقة شفاعمرو
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خ���������وري ع������ي������د  ح������������امت  د. 

مقاالت واخبار

زه��������������������ي��������������������ر دع������������ي������������م
 ، بح�سار�تها  وتفتخر  باأجمادها،  �حلّية  �المم  تعتّز   
�أف�سل ي�سعها يف منزلة تليق بها..  وتتوق �ىل م�ستقبل 
�الأجيال وتن�سئتها  برعاية  �إال  �مل�ستقبل  يتاأّتى هذ�  وال 
بالتعليم  و�الهتمام  �ساحلة،  تن�سئة  �لغد  مد�ر�س  يف 
يف  و�لرخي�س  �لغايل  وبذل  فائًقا  �هتماًما  وموؤ�س�ساته 
�سبيله. فاإن �أردنا �أن ن�سر مع موكب �حل�سارة مرفوعي 
�لروؤو�س �ساخمي �الأنوف ، فعلينا �أن ُن�سيِّد �سرح �لعلم 
على �أ�سا�ٍس من �لت�سحية و�خلّطة �ملدرو�سة و�ملُتاأنية.
�ل��ت��ق��دم ه��و ع��دد و�رت���ال  ل��ه��ذ�   ول��ع��ّل خ��ر مقيا�س 
نزج  �ل��ذي��ن  وم��دن��ن��ا   ق��ر�ن��ا  يف  �جلامعيني  �ل��ط��الب 
�لعليا،  و�مل��ع��اه��د  �جل��ام��ع��ات  م��ع��م��ع��ان  يف  ب��ه��م 
�ملفاتيح  ه��ي   �لتي  �ل�سهاد�ت  وبهم  معهم  فنح�سد 
�ل�����ّس��ح��ري��ة ل��ل��ت��ق��ّدم و�ل��ل��ح��اق مب��وك��ب �الزده�����ار .

لي�س  �لنار  يف  ي��ده  �ل��ذي  �ّن  �ق��ول:  وللحقيقة  ولكن    
ُيكّلفه  م��ا  ���س��دق  ي��ع��رف  وال   ، �مل���اء  يف  ي��ده  ك��ال��ذي 
يف  و"توّرّط"  �كتوى   �لذي  ذ�ك  �ال  �جلامعّي  �لطالب 
�ملعاهد  يف  �أك��ر  �أو  ولدين  و�أقحم  �جلامعات   حّمى 
و�لتق�ّسف  �حل���ز�م  ���س��ّد  عليه  ل��ز�ًم��ا  ف��ب��ات  �لعليا، 
وم�ساًء. بًحا  �سُ �حل�ساب  عمليات  و�إج��ر�ء  و�لتدبر 
ع�سًر�،  �أم���ًر�  �أ�سحى  دولتنا  يف  و�لتعليم  فالعلم 
ب��االأغ��ن��ي��اء،  الح��ًق��ا  ينح�سر  �ن  ن��خ��اف    ، غ��ال��ًي��ا 
�لكربى. �لطامة  ت��ك��ون  وعندها  ف��ق��ط   وب��االأغ��ن��ي��اء 

من  و�مل��درو���س  �لعميق  �لتفكر  �ىل  يحتاج  �الم��ر  �ّن 
نخفف  حّتى  وبلدة،  بلدٍة  كّل  يف  �ملحلّية  �ل�سلطات  قبل 
�ل��ط��الب و�الهلني  كاهل  ع��ن  �حِل��م��ل  ه��ذ�  م��ن وط���اأة 
على  وتغار  نف�سها  حت��رم  حملّية  �سلطة  فكّل  ل��ذ�   ،
ويف  در��سية  منح  تخ�سي�س  �ىل  مدعّوة   ، مو�طنيها 

من  للجامعيني  �سنة  كّل 
قد  �ملبالغ  فهذه  �بنائها، 
�لوطاأة  ه��ذه  من  تخّفف 
لي�س  �ّن��ه  �الب  وُت�سعر 
بل   ، �ل�ّساحة  يف  وحيًد� 
بع�ًسا  يحمل  م��ن  هناك 
م��ن ه��م��وم��ه ، وي��ح��اول 

وي�ساعد.  يعني  ولكنه  زهيد  مببلٍغ  ول��و  يدعمه  �ن 
يف  �الأق���وى  �ل�سريحة  ه��ي  �لثانية    �ل��رك��ي��زة  ول��ع��ّل 
و�ملهن  �الأمو�ل!!  روؤو�س  �أ�سحاب   ، �لعربّي  جمتمعنا 
للجامعيني  �سندوق  دع��م  باإمكانهم  �لذين   ، �حل��ّرة 
هذ�  �لوطن،  ه��ذ�  رب��وع  يف  ومدينة  بلدة  ك��ّل  يف  ُيقام 
�لظروف  يدر�س  عليه   �لغيورين  بالقائمني  �ل�سندوق 
يعطي  ملن  ُيقّرر  َثّم  ومن  وطالب  طالب  لكّل  و�الح��و�ل 
�الأه��ايل  �سمائر  ونريح  �لكر�م  ع��ر�ت  فنجرب   ، وك��م 
يف  جامعية  �سنة  ك��ّل  بد�ية  يف  ج��ّدي��اً  ُيفّكرون  �لذين 
�ملعاهد  �إىل  وبناتهم  �أبنائهم  �إر�سال  عن  عنوة  �لتوّقف 
. �ليد و�سوء �حلالة �القت�سادّية  ، وذلك ل�سيق  �لعليا 

�ّن  �ع��رف  ولكنني   ، و�مل��ال  �القت�ساد  يف  خبًر�  ل�سُت 
�ستخ�سم  �ل�سندوق  لهذ�  بها  يترّبعون  �لتي  �الأم��و�ل 
و�إ�سكالها  �أنو�عها  على  �ل�سر�ئب  من  بع�سها  �و  كّلها 
�أ�سال  �ملُتخم  �ل�سريبة  �سندوق  ُن��ري  �إًذ�  فلماذ�   ،
�إث��ر�ء  �الم��و�ل  ه��ذه  من  وبجزٍء  با�ستطاعتنا  حني  يف 
نريده  �ل��ذي  جمتمعنا  يف  �لغد  و�أجيال  طالبنا   عقول 
. و�لعمر�ن  للتقّدم  ��ا  وّث��ابًّ �لُعال،  �ىل  ت��ّو�ق��اً   ، �سّباقاّ 
 �إنني �هم�س باأذن كّل رئي�س �سلطة حملية ، ويف �أذن كّل ُمقتدر 
�ن يهّب لنجدة رجال �لغد وعنو�ن �المل   �إنهم ي�ستاأهلون!
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�ىل  فتوّجهت  و�لدتها،  غياب  فر�سة  �سمرة  �إنتهزت 
كانت،  �لذي  �لفح�س  نتائج  الإ�ستالم  �لطبّي  �ملخترب 
لها  قال  عندما  هناك.   � �سرًّ �أجرْته  قد  قليلة،  �يام  قبل 
"مربوك،  يعرفها:  يكن  مل  �ل��ذي  �مل�سوؤول  �لطبيب 
متزوجة".  م�س  �نا  "ب�س  ت�سرخ:  كادت  حامل"،  �نِت 
ولتغادر  "�سكر�"،  ل��ه:  لتقول  نف�سها  متالكت  لكّنها 
غزيرة  ل��دم��وٍع  �لعنان  مطلقًة  عجل،  على  �ملخترب 
�فت�ساح  من  خ�سيتها  �أّن  غر  ماآقيها.  من  �إنهمرت 
وت�ستعني  ب�سرعة،  دموعها  مت�سح  جعلْتها  �أم��ره��ا، 
عينيها. �إحمر�ر  الإخفاء  �لغامقة  �ل�سم�سية  بنظارتها 

عادت �سمرة م�سرعًة �ىل �لبيت. حمدت �هلل �أّن و�لدتها 
يف  و�سريكها  خطيبها  م��رو�ن  هاتفت  بعد.  ترجع  مل 
طلُبها  �أثار  خطر.  المر  �حل�سور  منه  طالبة  فعلتها، 
ليجَدها غارقًة يف دموعها.  للتّو  �سكوَك مرو�ن، فح�سر 
�مل�ستعلة  �لنار  ُتطفىء  �أْن  �لدموع  لتلك  هيهات  لكن 
حد  على  �جلرمية  �أو  �لغلطة،  متحو  �أْن  �و  قلبها،  يف 
و�لدتها  وبحق  نف�ِسها  بحِق  �رتكبْتها  �لتي  تعبرها، 
و�لتي  ثقتها،  ك��ام��َل  �ولْتها  �لتي  �ملتفانية  �ملحبَّة 
بعدما  �جله،  من  تعي�س  �لذي  �لوحيَد  �المَل  بها  ر�أت 
حياتها،  كلَّ  تكّر�س  �ن  فقّررت  مبكرة  �سنٍّ  يف  ترّملت 
دّقة  م��رو�ن  �أدرك  �سمرة.   وحيدتها  �إبنتها  لربية 
يجديهما  لن  �التهامات  تبادل  �ن  �درك  كما  �ملوقف، 
نفعا، فاّكد ل�سمرة �أنه يتحمل �مل�سوؤولية كاملة، و�أنه 
تقدمي  على  �سيعمل  وبالتايل  عنها،  يتخلى  ولن  يحّبها 
�لبالد.  خارج  للعمل  �إ�ستدعائه  بحجة  �لعر�س  موعد 
ُتبقي  �أن  فو�فقت  �سمرة،  روع  من  ه��ّد�أ  هذ�  حديُثه 
لو�لدتها. حتى  ُتف�سيه  ال  و�ن  بينهما   � �سرًّ َحَبِلها  �أمر 

مّتت مر��سيُم �لعر�س يف �جو�ء بهيجة. كادت �م �سمرة 
�ليها  �لتي تطلعت  �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  تطر فرحا بهذه 
عينيها  من  تت�ساقط  �لفرح  دموع  كانت  حياتها.  طيلة 
�إنهالت  لقد  �ل��ع��رو���س.  طلعة  �ث��ن��اء  �سيما  م���در�ر�، 
تغ�سلهما  كاأنها  وبدت  تقبيال،  �أّمها  يدّي  على  �لعرو�س 
بدموعها. ظّنت �مُّ �سمرة وظّن معها �آخرون، �أّن �سمرة 
ُع بدموِعها تلك �سهادَة تقديرها لو�لدتها وُحّبها لها  توقِّ
كانت  �سمرة  دموع  �أّن  يدركو�  مل  لكنهم  بها.  وتعّلقها 
و�عتذ�ٍر  حارق  ندٍم  قطر�ِت  من  �سَنعْته  مد�د�  �ي�سا 
و�لدتها. من  غفر�ٍن  طلِب  �سكَّ  به  لتكتَب  �أخ��ر���س،  

�سافر �لعرو�سان ل�سهر ع�سٍل ق�سر، لكنَّ �سهرهما  بات 
على  نف�َسه  فر�َس  ِملحاٌح  �سوؤ�ٌل  �فرَزُه  بعلقٍم  ما  ُمطعَّ
ميكنها  "هل  حلظة:  كل  يف  تت�ساءل  فا�سحت  �سمرة، 
�ال�ستمر�ر يف �إخفاء هذ� �ل�سر �لرهيب عن و�لدتها؟ و�ىل 
�سوؤ�لها  عن  قاطعا  جو�با  �سمرة  وجدت  لفد  متى؟". 
"ثالثة  �ملعروف  �ل��ق��رويَّ  �ملثَل  تذكرت  عندما  ه��ذ�، 
��سياء ال ميكن �إخفاوؤها: �حُلّب و�حَلَبل و�لركوب على 
لو�لدتها،  �ل�سّر  �إف�ساء  على  �أمرها  فعزمت  �جَلمل"، 
تتو�سم  كانت  �سمرة  و�ن  �سيما  م��وؤمل��ا،  ك��ان  مهما 
وعزمية  �ل�سيوخ  وحكمة  �جل��اأ���س  رباطة  بو�لدتها 
�ل�سباب وح�سن �لت�سرف. ومع ذلك، فلقد وقع �خلرب 
�إتز�نها  تفقد  كادت  �ل�ساعقة.  وقوع  �سمرة  �م  على 
فتلجاأ  تربيتها،  و��سلوب  عادتها  عن  وتخرج  �ملعهود، 
�سرعان  لكنها  �سربا.  �بنتها  على  وتنهال  �لعنف  �ىل 
ت�سرٌف  �لعنَف  �ن  تذكرت  عندما  نف�سها،  متالكت  ما 
ال   كونه  عن  ف�سال  وممار�سًة،  مبدً�  مرفو�ٌس  حيو�يّن 
ُيجدي نفعا، كما تذكرْت �ي�سا �ن مرو�ن �با �جلنني قد 
َبها  �مُّ �سمرة غ�سَ �سرعيا البنتها. كتمْت  ��سبح زوجا 
�ل�سديد وهي تردد "ُغلب و�ُسرة وال ُغلب وف�سيحة" و 
"خّليها يف �لقلب جترح وال تطلع بّره وتف�سخ"، لكنها 
ما لبثت �أْن تابعت حو�َرها �لذ�تي، قائلة باأمِل �ملغلوِب 
�ل�سرة؟!!".  وين  من  ح�سرتي،  يا  "َب�ْس  �أمره:  على 
طفٍل  والدِة  ف�سيحِة  على  �لت�سر  ميكن  كيف  �إذ 
و�لديه،  زو�ج  من  ��سهر  �سبعة  من  �أق��ّل  بعد  متكامل 
و�ل�سديقات  و�خلاالت  و�لعّمات  �جلار�ت  �أمام  �سيما 
بعينها؟ �لف�سيحة  هي  هذه  �لي�ست  "�للدود�ت"؟ 
هامت �ّم �سمرة يف �فكارها تبحث عن حل للخروج من 

�ل�سعبة  �لورطة  هذه 
�مل���ح���رج���ة. رف�����س��ت 
ف���ك���رة �الج���ه���ا����س، 
جرميَة  �إّي��اه��ا  معتربة 
�لقيم  لكل  منافيًة  قتٍل 
و�الخ��الق،  و�ملباديء 
�إ�سقاطاتها  عن  ف�سال 
�سحة  على  �ل�سلبية 

ق�سية  �إّن  م�ستقبال.  �الإجن��اب  على  وقدرتها  �إبنتها 
�ىل  �سمرة  �مَّ  �أع���ادت  و�سعادتها،  �سمرة  �سحة 
ا �حمر ال  عقالنيتها و�تز�نها، باعتبار هذه �لق�سية خطًّ
ميكن جتاوزه مهما كانت �لظروف، فتحركت من جديد 
م�ساعُر �المومة  يف قلب �أم �سمرة، وتدفقت عو�طُفها 
دموعا جرفت ما تر�كم يف �سدرها ِمن غ�سٍب و��ستنكار 
الإحت�سان  عفوية  ب�سورة  �ساعد�ها  و�متدَّ  وعتاب، 
�إبنتها وكفكفِة دموعها وتخفيف لوعتها و�لت�ساور معها 
�إقت�سى  حلٍّ  على  �لثالثة  �إتفق  م��رو�ن.  زوجها  ومع 
�ملعروفة  �الجتماعية،  �لعاملة  ود�د  �ل�ست  �إ�ست�سارَة 
مّما  لديها،  �ل�سّر  وعمق  ومهنيتها  ولطفها  باإن�سانيتها 
�أ�سر�رهم. على  وياأمتنونها  بها  يثقون  �لنا�َس  جعل 

جتّندت �ل�ست ود�د كعادتها، لهذه �ملهمة �ي�سا، بينما 
�حلّل  خطة  لتنفيذ  �لطريق  متهد  �سمرة  �مُّ  �أخ��ذت 
"�سدر"  تقدمي  مبفاجئة  ذلك  م�ستهلًِّة  عملية،  ب�سورة 
كنافة لت�سييف جار�تها �للو�تي لّبني دعوَتها وح�سرن 
�ىل بيتها يف زيارٍة تندرُج يف �إطار �ل�سباحّيات �لدورية 
ُع ن�سوَة �حلي بني فينة و�خرى. �إنتظرت �مُّ  �لتي جتمِّ
�لكنافة،  تقدمي  �سبب  عن  �سوؤ�ال  �ل�سرب  بفارغ  �سمرة 
فابت�سمت على عر�س فمها، لتخربهم �ن �بنتها "�سمرة 
لزو�جها"،  �الول  �ل�سهر  نهاية  منذ  �هلل،  �ساء  ما  حامل 
كما مل تن�َس �ي�سا �ن حتدثهم عن "�ل�سعادة" �لغامرة 
كان  �ملفرح.  �خلرب  بهذ�  �سمعت  عندما  �كتنفتها  �لتي 
"�لبيان" �الول �لذي ��سدرته �مُّ �سمرة بهذ�  هذ� هو 
�ل�سدد. �ما "�لبيان" �لثاين فلقد كان يف �إطار �سباحية 
�خرى ُعقدت يف بيت �م مرزوق، حيث بدت على وجه �م 
�سمرة عالماُت �لقلق �لتي �فتعلتها متهيد� لت�سريحها 
حملها".  يف  �سعوبات  جتابه  حبيبتي،  "�سمرة  بان 
طردية  بن�سبة  مة  �مل�سخَّ �لكاذبة  "�لبيانات"  تتالت 
جديد  تاأزم  �ىل  ي�سر  منها  وكل  �سمرة،  بطن  منو  مع 
�كتملت  عندما  وهكذ�  و�سعها....  يف  مزعوٍم  �إ�سايف 
كانت  َبعيٍد  م�ست�سفى  �ىل  �سمرة  وُنقلت  �حلمل  فرة 
قد �ختارته لها �ل�ست ود�د �لعاملة �الجتماعية ، حيث 
�لقرية  يف  �الجو�ء  كانت  معافى،  �بنا  بال�سالمة  ولدت 
كما  متاما  �ي  �سمرة  �إجها�س  خرب  ال�ستقبال  مهّياأًة 
خّططت و�لدُتها. هذ� "�الإجناز" �لذي حققته �م �سمرة 
�سمرة  �لو�لدين  ومبو�فقة  ود�د  �ل�ست  مع  بالتعاون 
حينما  �سمرة،   عني  يف  نهائيا  قيمَته  َفَقَد  وم��رو�ن، 
ت�سليم  وهو  جد�،  جد�  �لباهظ  �لثمن  دفع  موعد  حاَن 
تبّنْته  �لتي  �لعائلة  �ىل  تنقله  كي  ود�د  لل�ست  �ملولود 
الإ�ستالمه. �مل�ست�سفى  �ىل  وح�سرت  وقانونيا،  ر�سميا 

ُتر�سَعه  ك��ي  �ليها  �لطفل  �إح�����س��اَر  �سمرة  طلبت 
بيدين  �ملمر�سة  ي��د  م��ن  تناولْته  �الخ���رة.  للمرة 
)�لوحمة  �ل�سامة  فالحظت  ملّيا  تاأملْته  مرجتفتني. 
حاجبه  ط��رف  ف��وق  �ملربعة  �لبع�س(  ي�سميها  كما 
جو�رحها.  بكل  ح�سنْته  �سحنُته.  �سحرْتها  �المي��ن. 
حتى  هّزْتها  لها.  يبت�سم  وكاأنه  �سفتيه  حركُة  �أذ�بْتها 
قائال  يعاتبها  كاأنه  فبد�  �لناع�سة،  نظرُته  �العماق 
فعال؟!!".  �أتركيني  �م��ي؟!  يا  عني  "�أتتنازلني  لها: 
باكيًة  قلبها.�نفجرت  يخرق  �سيفا  وك���اأن  �سعرت 
تولول  �سمعوها  عندما  �سيما  حولها،  من  كلَّ  فاأْبكت 
ناحبًة: "مّيا حبيبي"، معلنًة  �نها لن تتنازل عنه ولن 
�لثمن.  كان  ومهما  �ملوّقعة  �التفاقيات  كل  رغم  تركه 
���س��م��رة  �إ���س��ت��ط��اع��ت  �ل�سوؤ�ل:"هل  وي��ب��ق��ى 
باإبنها؟".  و�الح����ت����ف����اظ  م��ط��ل��ب��ه��ا  حت���ق���ي���ق 
�ل����ق����ادم. �ال�����س����ب����وع  ه�����ذ� يف  ع����ن  �����س����احت����دُث 

االول(                                                             اإلثيينيين)الييجييزء  أمُّ 

بادرت �ملجموعة �ل�سحية كالليت والأول مرة لعقد 
موؤمتر لعر�س �الأبحاث �لعلمية �لتي ت�سدر من قبل 
 100 من  �أكر  تقدمي  مت  �ألويتها،  كافة  يف  كالليت 
بحث للم�ساركة يف �ملوؤمتر، �ختر عر�س  8 �أبحاث 
فقط ومت تقدمي 3 جو�ئز �متياز الأف�سل 3 باحثني. 
جائزه  على  د�نيال  ن�سار  ر�سا  �لباحثة  ح�سدت 
 E متياز عن بحثها يف جمال  فايرو�س �لكبد من نوع�
و�لذي من خالله �ثبتت والأول مره �مكانيه وجود هذ� 
�لفايرو�س لدى مر�سى �سرطان �لدم �لذي قد ي�سبب 
لهم  مبر�س كبدي مزمن ويعر�سهم خلطر �ملوت.

تعمل ر�سا  ن�سار د�نيال  يف �ملخترب �لطبي  �للو�ئي 

للمجموعة  �لتابع  �لغربي   و�جلليل  حليفا 
�ل�سحية  كالليت كم�سوؤوله ق�سم �لبيولوجيا 
�جلزئية كما �نها  تعمل يف هذه �لفرة  على  
جامعه  يف  �لكبد  مبجال  �لدكتور�ه  ر�ساله 
�لدكتورة  م��ن  ك��ل  �إ���س��ر�ف  حت��ت  حيفا 
يف  �لطبية   �ملخترب�ت  مديره  ب��ار�ك  مر� 
مدير  ت�سوكرمان  �ليي  وبروفي�سور  �للو�ء 
و�ملركز  �لكرمل  م�ست�سفى  يف  �لكبد  ق�سم 
ق�سم  �لبحث  يف  و�سارك  كما  ل��ني،  �لطبي 
ر�مبام. مل�ست�سفى  �لتابع  �ل��دم  �سرطان 

ن�سار  ر�سا  �ل�سيدة  بحث  عر�س  �سيتم 
د�نيال يف موؤمتر عاملي ملر�س �لكبد يف �أمريكا ومن 
�ملخطط �ن ت�سافر ر�سا للم�ساركة يف �ملوؤمتر وعر�س 
�لبحث �أمام مئات �لباحثني من �ستى �أنحاء �لعامل.

تعمل كالليت ب�سكل مكثف على تعزيز ق�سم �الأبحاث 
و�ملخترب�ت لديها، حتى ت�سارك ب�سكل كبر يف �إيجاد 
ملحة،  �سحية  ومو��سيع  مزمنة  الأمر��س  حلول 
ولهذ� فقد مت عقد موؤمتر لالأبحاث �خلا�سة بكالليت 
مت  كما  جدً�  عايل  به  �مل�ساركة  �الأبحاث  عدد  وكان 
�ل�سعيد  على  �ملهمة  �الأبحاث  من  �لع�سر�ت  ك�سف 
�لعاملي، من بينها در��سة �لباحثة ر�سا ن�سار د�نيال.

مؤتمر  اول  لييعييقييد  تيييبيييادر  كيياليييييت 
ألويتها جميع  يضم  العلمية  لأبحاث 
اليييبييياحيييثييية رشييييييا نييييصييييار دانيييييييييييال تيييحيييصيييد جييييائييييزة اميييتييييييياز 
وسيييييييشيييارك بييحييثييهييا يف ميييؤتيييمييير اميييييييراض اليييكيييبيييد األميييرييييكيييي
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اإلع�����ام�����ي أح����م����د ح�����ازم 
على  �ل�سيا�سيني  �ملحللني  من  �لعديد  يتفق 
�أي  �لفيتو"  "حق  ت�ستخدم  �لتي  �ل��دول  �أن 
)�لنق�س( يف جمل�س �الأمن �لدويل �سد �أي قر�ر 
�سوى  ت�ستهدف  ال  ظاملة  دول  هي  عنه،  ي�سدر 
�حلق،  هذ�  ��ستخد�م  يف  �خلا�سة  م�ساحلها 
�لدويل.  �الأمن  قر�ر ي�سدر عن جمل�س  �أي  �سد 
و�لدول د�ئمة �لع�سوية يف جمل�س �الأمن �لتي 
�لواليات  هي  �حلق،  هذ�  ��ستخد�م   لها  يجوز 
بريطانيا  �ل�سني،  رو�سيا،  �الأمريكية،  �ملتحدة 
ت�ستطيع متى  �لدول  �أن هذه  وفرن�سا.  مبعنى 
ت�ساء تعطيل �أي قر�ر ي�سدر عن جمل�س �الأمن 
دون ذكر �الأ�سباب. و�ملربر المتالك هذه �لدول 
�أنها  �لدول،  باقي  من  غرها  دون  �لفيتو  حلق 
�لثانية.  �لعاملية  �حلرب  يف  �ملنت�سرة  كانت 
وي��ب��دو و����س��ح��اً وج����ود خ��ل��ل ب��ل ظ��ل��م يف 
بعد  تاأ�سي�سها  منذ  �ملتحدة  �الأمم  منظومة 
غر  من  الأنه  �لثانية،  �لعاملية  �لعاملية  �حلرب 
�ملعقول �أن تتحكم خم�س دول فقط على هو�ها 
ومتار�س  �ملتبقية،  �ل��ع��امل  ب��دول  ومز�جها 
�إذ�  "بلطجة’"  ت�سمى  ما  �قل  �أ�ساليب  عليها 
�لدول  هذه  من  دول  وهناك  �إجر�مية.  تكن  مل 
�سعوباً،  وت�سرد  وتقتل  حروباً  ت�سن  �خلم�س، 
�سد  �لفيتو"  "حق  ب��  ي�سمى  ما  ت�ستخدم  ثم 
حلفائها.  �سد  �أو  �سدها  ي�سدر  ق���ر�ر  �أي 
رو�سيا، �لدولة �لتي من �ملفر�س �أن تكون �سد 
وتكون  �ملجازر  �رتكاب  و�سد  �ل�سعوب  قتل 
تقرير  �أجل  من  ن�سالها  يف  �ل�سعوب  ن�سرة 
فقد  لذلك.  متاما  مغايرً�  موقفاً  �أبدت  �مل�سر، 
��ستخدمت رو�سيا  يف �سهر يوليو/ متوز �لعام 
بريطاين  قر�ر  م�سروع  �لفيتو �سد  �ملا�سي حق 
�لتي  �جلر�ئم  يعترب  �لدويل،  �الأمن  جمل�س  يف 
 1995 عام  )�سربيا(  �سربرنيت�سا  يف  �رتكبت 
بحق �مل�سلمني �إبادة جماعية، علماً باأن ع�سرة 
�لبالغ عددهم  �لدويل  �أع�ساء جمل�س �الأمن  من 
م�سروع  ل�سالح  �سوتو�  قد  ع�سوً�(    15(
ثمانية  ح���و�يل  مقتل  ي�سف  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر، 
�جلماعية"،  "�الإبادة  ب��  �سربرنيت�سا  يف  �آالف 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  ���س��ب��اط  ف��رب�ي��ر/  �سهر  ويف 
مبجل�س  �لفيتو  حق  رو�سيا  ��ستخدمت  �أي�ساً،  
جماعة  يدين  قر�ر  �إ�سد�ر  �سد  �لدويل  �الإمن 
تدهور  م�سوؤولية  ويحملهم  باليمن،  �حلوثيني 
بال�سلطة. و�الإن��ف��ر�د  �ليمن،  يف  �الأو���س��اع 
����س��ت��خ��د�م حق  ����س��ت��م��رت رو���س��ي��ا يف  وق���د 
مباديء  كل  �حلائط  بعر�س  �ساربة  �لفيتو 
�ل�سهر  من  �لثامن  يف  قامت  فقد  �الن�سانية. 
م�سروع  �سد  �لفيتو  حق  با�ستخد�م  �حل��ايل 

فرن�سي  ق���ر�ر 
�لغار�ت  بوقف 
�جلوية يف حلب 
حتليق  وم��ن��ع 
�ل�����ط�����ائ�����ر�ت 
�حل�����رب�����ي�����ة 
�ملدينة.  ف��وق 
وق������د ����س���وت 
ل���ل���م�������س���روع 

�ل��ف��رن�����س��ي �أح����د ع�����س��ر دول����ة م��ن �أع�����س��اء 
�ساحقة،  باأغلبية  �أي  �ل��دويل،  �الأم��ن  جمل�س 
جميع  �لفرن�سي  �ل��ق��ر�ر  م�����س��روع  وي��ط��ال��ب 
�جلوي  للق�سف  �ل��ف��وري  بالوقف  �الأط���ر�ف 
مدينة  فوق  �حلربية  �لطائر�ت  حتليق  ومنع 
�إط��الق  ل��وق��ف  �ل��ف��وري  �لتنفيذ  و�إىل  ح��ل��ب، 
�مل�ساعد�ت  لو�سول  �الآم��ن  و�لت�سهيل  �لنار 
كما  ���س��وري��ا.  �أن��ح��اء  جميع  �إىل  �الإن�����س��ان��ي��ة 
�الأط��ر�ف  جميع  قيام  على  �مل�سروع  ين�س 
لالأفر�د  و�ملادية  �ملالية  �ملو�رد  و�سول  مبنع 
"�لقاعدة"  بتنظيمي  �ملرتبطة  و�ملجموعات 
�الإرهابية.   �جلماعات  من  وغرها  و"د�ع�س" 
و�الإن�ساين  �لعقالين  �مل�سمون  م��ن  وبالرغم 
رف�سته،  رو�سيا  �أن  �إال  �لفرن�سي،  للم�سروع 
مو�قع  تق�سف  طائر�تها  باأن  تدعي  باأنها  علماً 
د�ع�س، �الأمر �لذي يوؤكد مدى �لكذب �لرو�سي.  
�أن رو�سيا �لتي تعترب  �إىل  وال بد من �الإ�سارة، 
يف  �ن��ه��ار  �ل��ذي  �ل�سوفييتي  �الإحت���اد  وري��ث��ة 
�لفيتو  حق  ��ستخدمت  قد  �لت�سعينات،  مطلع 
�ل�سوفييتي(  �الحت���اد  �ل�سابقة  )�م��ه��ا  م��ع 
�ملحللني  بع�س  ي��رى   ولذلك   . م��رة   123
دول  خم�س  تبقى  �أن  �ملعقول  غ��ر  م��ن  �أن��ه 
تتحكم  �الأم����ن،  جمل�س  يف  د�ئ��م��ني  �أع�����س��اء 
وقد  رقيب.  �أو  ح�سيب  دون  �لعباد  برقاب 
�أر�دت  �إذ�  جديد  نظام  خللق  ��ل��وق��ت  ح��ان 
�لعامل. يف  و�لعدل  �حلق  �إقر�ر  �ملتحدة  �الأمم 
�ل�سريعة  �أ�ستاذ  �لد�سوقى  حممد  �لدكتور 
بجامعة  �ل��ع��ل��وم  د�ر  كلية  يف  �الإ���س��الم��ي��ة 
لل�سوؤون  �الأعلى  �ملجل�س  وع�سو  �لقاهرة، 
" �أن �لعامل حتكمه  �الإ�سالمية بالقاهرة، يوؤكد 
من  �لفيتو  حق  ��ستخد�م  الأن  �لغاب،  �سريعة 
نوع  هو  �الأق��وي��اء  �خلم�سة  �ل��دول  ه��ذه  قبل 
لتوفر  �ل��دول  ه��ذه  بيد  و�آل��ة  �ال�ستبد�د  من 
م�ساحلها، وبالتاىل فان  هذه �لدول  ومن خالل 
��ستغالل هذه �الآلة ت�سحي بال�سعوب �ملظلومة 
هذه  توفر  الأجل  تبايل  وال  منافعها،  �سبيل  يف 
." و�الأبرياء  و�لن�ساء  �الأطفال  بقتل  �ملنافع 

خمس دول يف العالم تتحكم بمصر البشرية
  ظلمًا من خال حقها يف استخدام "حق الفيتو"

�أي�ًسا  ُن�ساهد  �سينمائّية...  �أفالًما  ا  يوميًّ ن�ساهد 
تكون  بع�سها  يومّية،  تلفزيونّية  م�سل�سالت 
بهدف  �لركّية،  كامل�سل�سالت  ُمطّولة،  �أحد�ثها 
�الأعمال  ه��ذه  ولكن  �ملح�س،  �لتجاري  �ل��ّرب��ح 
�أن  �لرفيهّية لها مدة زمنية معّينة وتنتهي، بعد 
�أعمااًل  هناك  بينما  مب�ساهدتها،  �لعائلة  متّتعت 
بيئّية  در�م��ا  �إنها  �أق��ول  بل  �سامّية،  غر  بيئّية 
معاناة  عن  حتكي  يومّية،  و�قعّية  �سفاعمرّية 
�لنا�س من �نت�سار �لقذر�ت و�لنفايات يف �أحيائهم 
�ملنتجة  �ل�سناعّية  �ملنطقة  يف  وكذلك  وحميطهم، 
للنفايات �ل�ّسامة و�خلطرة، �لتي ال رقيب عليها. 
تتناول هذه �لدر�ما، ق�سية تقاع�س �مل�سئولني يف 
�لبلدّية �ملنحل �ئتالفها، عن معاجلة هذ� �لو�سع 
�ملذري �لذي و�سلت �إليه �سفاعمرو، بيئيًّا و�سحيًّا، 
وُتظِهر �الإثارة �حلو�رية بني �ملو�طنني و�أع�ساء 
�أحد�ث  على  �لدر�مي  �لّت�سويق  الإ�سفاء  �لبلدّية، 
�لدر�ما  هذه  روؤية  ملحبي  �ل�سفاعمرّية...  �لبيئة 
وعلى  يوميًّا  معاينتها  ميكنكم  �ملثرة،  �لبيئية 
مد�ر �ل�ّساعة، �أينما توّجهتم، و�أينما �سرمت �سو�ًء 
�أو خالل قيادتكم ل�سيار�تكم.  �سًر� على �الأقد�م، 
�لبيئّية،  �مل�ساكل  هذه  من  �لّنا�س  يتخّل�س  لن 
كما  �مل�سئولني،  �سد  باحتجاجات  قامو�  �إذ�  �إاّل 
كّمو�  حّتى  �لنفايات،  �أزمة  خالل  �للبنانّيون  فعل 
�أفو�ههم بالكماّمات نتيجة �نت�سار �لّرو�ئح. �لو�سع 
�ل�ّسيا�سي بني �سفاعمرو ولبنان مت�سابًها �إىل حدٍّ ما، 
فهناك يعانون من �أزمة �سيا�سية م�ستدمية، كذلك 
�الأمر عندنا، هناك تناحر بني �لفرقاء �ل�سيا�سيني، 
�مل�ساكل  �أن  �لوحيد  �ل��ف��رق  لكن  عندنا،  كذلك 
حملّية. ز�ل��ت  ما  هنا  بينما  �إقليمّية،  لبنان  يف 
ة  �أن تكون �حلديقة �خلا�سّ �لّنظيفة يجب  �لبيئة 
ي�سُعر  لالأ�سف  لكّنه  �ملو�طن...  فيها  يرتاح  �لتي 
لهجمات  ُمعر�سة  �سّحته  �أن  ي��وم  َبعد  ي��وًم��ا 
�الأمر��س �خلبيثة غر �ملرئّية، وج�سده بات خمًزنا 
للجر�ثيم و�لفرو�سات، ِعَو�س �ملكّبات �لقانونّية، 
�الأحياء  �أجو�ء  ُتعّكر  نتنة،  بوؤَر  �إىل  حتّولت  �لتي 
�ملجاورة، هكذ� حتّولت رئَتا �ملو�طن �إىل �سّفاطة 
�لبلدّية  �ملكان�س  ِعَو�س  �مللّوث،  �لهو�ء  ت�سحب 
�ل�ّسو�رع.  غبار  ت�سفط  �أن  �ملفرو�س  من  �لتي 
�حلاويات  مع  �لنظافة  لعّمال  �لوح�سي  �لتعامل 
�لغر،  مبمتلكات  ُي��رف��ق��ون  ال  م�����س��ب��وق،  غ��ر 
�أو  مك�سورة،  �إّم��ا  �سباًحا  مّنا  �لعديد  فيجدها 
يجدونها  �أخ��رى  تارة  �أماكنها،  �إىل  ُيعيدونها  ال 
�لّدخول  عليهم  فيتعّذر  بيوتهم،  مد�خل  ُتغلق 
يجدون  و�أحياًنا  ب�سّيار�تهم...  �ساحاتهم  �إىل 
�ل�سارع،  و�سط  كالفز�عات  من�سوبة  �حلاويات 
لي�ست  ه��ذه  عِفنة،  هامدة  كجَيف  ��ا  �أر���سً ُملقاة 
ب�سرّية.  فظاظة  ُت�سّمى  �إمّن���ا  بيئّية،  نظافة 
�ملو�طن  �سوت  ي�سبح  �النتخابات  مو�سم  خالل 
يتحّكمون  للمر�ّسحني،  بالن�سبة  ثميًنا!"  "كنًز� 
مبيوله �ل�ّسيا�سية، لي�سّوقو� له بر�جمهم يتو�ّسلون 

�أن مينحهم �سرعّية 
����س���وت���ه، وب��ع��د 
�ن��ت��ه��اء �مل��ع��رك��ة 
�الن���ت���خ���اب���ي���ة، 
ت��و���س��ع ط��ل��ب��ات 
رف  على  �ملو�طن 
فتبد�أ  �ل��ّن�����س��ي��ان، 

"معركته �لطويلة" مع �إد�رة �لبلدية و�مل�سئولني، 
�ملماطلة،  م��ن  ���س��ن��و�ت  خلم�س  ت�ستمر  �ل��ت��ي 
�لبروقر�طّية.  �الأع���ذ�ر  ب��اإَب��ر  تفكره  وحقن 
�لبلدية  د�ر  يرتاد  �ل�ّساذج  �مل��و�ط��ن  ه��ذ�  ن��رى 
�أن  ياأمل  �أروقتها،  بني  كالتائه  ير�ك�س  يوميًّا، 
يتلّقى �أب�سط �خلدمات، يتو�ّسل �الأع�ساء �لكر�م، 
فيوعدونه  �الأوبئة،  من  �لقذرة  بيئته  لُينقذو� 
ملع�سلته...  ج��و�ًب��ا  يجد  وال  ج��وف��اء،  ب��وع��ود 
�الإد�رة،  ف�ِسبه  ُمب�ّسر  غ��ر  �حل���ايل  �ل��و���س��ع 
ف�سيف�ساء  بقايا  على  �حلفاظ  بكيفّية  م�سغولة 
نظيفة  بيئة  على  �ملحافظة  �أن  �أعتقد  �ئتالفها. 
و�آمنة، من �ملهّمات �مل�ستحيلة للبلدية، �ملنغم�سة 
�الئتالف  تركيب  �إع���ادة  مثل  �أك���رب،  ق�سايا  يف 
تر�سيخ  يف  ��ا  �أي�����سً �ساهَمت  فهي  �ملمكنة،  غ��ر 
�ل�ّسابقة.  �لبلديات  كما  �لبيئّية،  �الأزم���ة  ه��ذه 
�الأحياء  فقط  جتتاح  مل  �لبيئّية،  �مل�ساكل  هذه 
�أط���ر�ف �مل��دي��ن��ة، بل  �ل��ّن��ائ��ي��ة، �مل��ر�م��ي��ة عند 
ا  وخ�سو�سً �سفاعمرو،  �أحياء  كاّفة  حّتى  طالت 
�ل�ّسياحّية  �ملو�قع  و�أق�سد  �حل�سارية،  �لبيئة 
�لتي  ُع��م��ر،  �ل��ّظ��اه��ر  قلعة  با�ستثناء  �ملهملة، 
ا، من خالل �إ�ساءتها  ة �سنويًّ حتظى برعاية خا�سّ
�أثري  َمعَلم  �أب��رز  الأنها  وباهرة،  ملّونة  باأنو�ر 
�ل�سياحّية  �مل��و�ق��ع  بقّية  بينما  وح�����س��اري!! 
وقذرة،  مهملة  ببيئة  حما�سرة  جندها  �الأثرية، 
ُت�سّرف  ال  خمجلة  بيئة  �أب��ًد�،  ت�سّورها  ميكن  ال 
حتا�سرها  فاالأ�سو�ك  �لعريق،  �لبلد  هذ�  تاريخ 
من كل �جلهات، يعني �لنظافة و�لرعاية ُمغّيبَتني 
�ل�ّسائكة،  �ل�سياحية  �خلريطة  هي  هذه  �إًذ�  ا،  كليًّ
لالإ�سر�ئيليني  �ل�سياحة،  ق�سم  ن�سرها  �ل��ت��ي 
جتهل  �أنها  على  �سّورها  �سفاعمرو،  عن  و�لعامل 
�ملف�سلّية!!  ب��االأح��د�ث  �لغني  �الأث��ري  تاريخها 
و�لف�سالت،  و�ل��ن��ف��اي��ات  �ل��ق��ذ�رة  م�ساهد  �إن 
�ملنبعثة  �لكريهة  �لرو�ئح  �الأب��د�ن،  لها  تق�سعر 
طفحت  �لتي  �حلاويات  �لغثيان،  ُت�سّبب  منها، 
باالأو�ساخ، ُتذّكر �ملو�طن �ل�سفاعمري، �أن �الأزمة 
�مل�سلولة،  �الإد�رة  �أج��و�ء  تلف  �لتي  �الئتالفية 
�أل��ق��ت ظ��الاله��ا ع��ل��ى ك��ل م��ن��اح��ي �خل��دم��ات. 
�إنتاج  م��ن  �ل�سفاعمري  �لبيئي  �مل�سل�سل  ه��ذ� 
ناعي،  �ل�سّ �أو  �لتجاري  �أو  �ليومي  �ال�ستهالك 
و�ملنطقة  و�الأزّق���ة  �الأح��ي��اء  يف  �أح��د�ث��ه  مو�قع 
�ل��ّرديء  �الإخ���ر�ج  بيئيًّا،  �ملنكوبة  �ل�سناعّية 
هذه  عن  �الأوىل  �مل�سئولة  فهي  �سفاعمرو،  لبلدية 
و�ملخزية.      �ملحِزنة  �لدر�مّية  �لبيئّية  �مل�ساهد 

درامييا البيئيية الشفاعمريَّيية
ع��ّزام س��ام��ي  م���ارون  بقلم: 
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�إليكم فيما يلي 12 نوعاً من �الأطعمة تعمل على تعزيز 
�لطق�س، ح�سب ما جاء يف  �أثناء تقلبات  مناعة �جل�سم 
كاالآتي: وهي  بال�سحة،  �ملعني  �سكاي"  "بولد  موقع 
-1�ل���������������������زجن���������������������ب���������������������ي���������������������ل
م�سادً�  وب��اع��ت��ب��اره  �مل��ط��ه��رة  خل�سائ�سه  ن��ظ��رً� 
يف  ك��ب��ر  ب�سكل  �ل��زجن��ب��ي��ل  ي�����س��اع��د  ل��الل��ت��ه��اب��ات، 
ت��ع��زي��ز م��ن��اع��ة �جل�����س��م وم��ق��اوم��ة ن����زالت �ل���ربد، 
حر�رة  درج��ة  خف�س  يف  �لفاعل  دوره  �إىل  باالإ�سافة 
م��ن �جل�سم. ح���ال مت��ك��ن��ه  �ل����ربد  وع����الج  �جل�����س��م 
و�ل����������زب����������ادي �ل����������ر�ئ����������ب  -2�ل����������ل����������ن 

تعمل  و�ل��ت��ي  �لنافعة،  �لبكتريا  على  الحتو�ئها 
�للن  بتناول  ين�سح  �جل�سم،  مناعة  حت�سني  على 
عدم  ويف�سل  ي��وم��ي،  ب�سكل  �ل��زب��ادي  �أو  �ل��ر�ئ��ب 
�ل��ربد. ب��ن��زالت  �الإ���س��اب��ة  �أث��ن��اء  منهم  �أي  ت��ن��اول 
-3�الأج�������������������������������������������ب�������������������������������������������ان
حم�س  وه�����و  �ل��ل��ي��ن��ول��ي��ن��ي��ك،  ح��م�����س  ي��ع��م��ل 
ده���ن���ي ط��ب��ي��ع��ي م���وج���ود يف م��ن��ت��ج��ات �الأل���ب���ان 
ك�����اجل�����ن، ع���ل���ى ت���ع���زي���ز م���ن���اع���ة �جل�������س���م.
�ل������زي������ت������ي������ة �الأ�������������س������������م������������اك   4-
الحتو�ئها على �أحما�س �أوميغا 3 �لدهنية، تعد �الأ�سماك 
�لزيتية م�سدرً� د�عماً لقوة �جل�سم وتعزيز �ملناعة �سد 
�خلطرة. �الأمر��س  وبع�س  و�الإنفلونز�  �لربد  نزالت 
-5�ل����������������������������������������������زن����������������������������������������������ك
نزالت  تكافح  و�لتي  �ملفيدة  �ملعادن  من  �لزنك  يعد 
و�لفول  و�للحوم،  �لدجاج،  يف  �لزنك  ويتو�فر  �ل��ربد، 
وغرها. و�ملحار،  �ل�سود�ين  �لفول  وزبدة  �ل�سود�ين، 
C ب���ف���ي���ت���ام���ني  �ل���غ���ن���ي���ة  �الأط�����ع�����م�����ة   6-

مثل   C بفيتامني  �لغنية  �حلم�سيات  ت�ساعد  كما 
�جلريب  �سر�ئح  �حللو،  �لليمون  �لليمون،  �لربتقال، 
�جل�����س��م، خا�سة  م��ن��اع��ة  رف���ع  ف���روت وغ��ره��ا، يف 

�ث��ن��اء ت��غ��ر �ل��ف�����س��ول وت��ق��ل��ب �الأح�����و�ل �جل��وي��ة.
-7�ل����������������������������������������������ث����������������������������������������������وم

بنزالت  �الإ���س��اب��ة  تكر  رط��ب��اً  �جل��و  ي��ك��ون  عندما 
�ل���ربد و�ل��ت��ه��اب �حل��ل��ق، وه���ذ� م��ا ت��ق��اوم��ه جرعة 
مركبات  الحتو�ئه  وذل��ك  يومياً،  �لثوم  من  منتظمة 
وتتميز  �ألي�سني  ت�سمى  و�ل��ت��ي  �لكربيتيك  حم�س 
يتناولها  ملن  توفر  لالأك�سدة  قوية  م�ساد�ت  بكونها 
ف��ر���س �أق����ل ل��الإ���س��اب��ة ب��احل��م��ى ون�����زالت �ل���ربد.
�ل��������ي��������ن�����������������س��������ون -8ب�������������������������������������ذور 

للجر�ثيم  م�����س��ادة  خ�����س��ائ�����س  ع��ل��ى  الح��ت��و�ئ��ه��ا 
فعااًل  ع��الج��اً  �لين�سون  ب���ذور  تعد  و�مل��ي��ك��روب��ات، 
يومياً  د�فئة  �سربها  لل�سعال و�حتقان �حللق، كما يعد 
�جل�سم. مناعة  تقوية  و�سائل  �أف�سل  من  كال�ساي 
بالع�سل و�ل��زجن��ب��ي��ل  �ل��ل��ي��م��ون  م�����س��روب   9-

�ملو�ظبة على تناول م�سروب �لليمون و�لزجنبيل بالع�سل 
و�ل�سكر،  و�لثوم  �لقرفة  من  �لقليل  �إ�سافة  مع  �لد�فئ 
�ملناعة. وتقوية  �ل��ربد  ن��زالت  من  �لوقاية  يف  ي�ساعد 
�ل�����������������س��������م��������ر -10ب����������������������������������������������ذور 

�ل�سعال  على  للق�ساء  فعااًل  عالجاً  �ل�سمر  بذور  تعد 
�ل�ساي وتناولها  �إىل  �إ�سافتها  �أن  كما  و�حتقان �حللق، 
�جل�سم. م��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��اع��د  ي��وم��ي  ب�سكل 
-11�ل�����������������������������������������������������������س�����������������������������اي

�أو  �الأخ�����س��ر  ���س��و�ء  �ل�ساي  �أن���و�ع  جميع  حت��ت��وي 
تعمل  ل��الأك�����س��دة،  م�����س��اد�ت  على  وغ��ره��ا  �الأ���س��ود 
و�الإنفلونز�. �ل��ربد  ن��زالت  �سد  �ملناعة  تعزيز  على 
�ل�������������دج�������������اج -12ح�������������������������������س���������������اء 

ح�ساء  بتناول  فعليك  �ل��ربد،  نزالت  جتنب  �أردت  �إذ� 
�لفيتامينات،  على  يحتوي  فهو  بانتظام،  �ل��دج��اج 
على  يحتوي  كما  للج�سم،  �ل�����س��روري��ة  و�مل��ع��ادن 
�ل���ربد. م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  تعمل  ل��الأك�����س��دة  م�����س��اد�ت 

12 نوعًا من األطعمة لتعزيز املناعة ضد تقلبات الطقس

مثالية  �أ�سنان  على  �حل�سول  �إىل  �لكثرون  �سعى 
�إىل  ويلجوؤون  �الإ�سفر�ر،  �أو  �لت�سو�س  من  خالية 
عياد�ت �الأ�سنان و دفع مبالغ مالية لتحقيق ذلك.

ن�سرت  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
ن�����س��ائ��ح ط��ب��ي��ة وج��ه��ه��ا �ل���دك���ت���ور ط���ارق 
�إدري�������س ل��ل��ح��اف��ظ ع��ل��ى �ب��ت�����س��ام��ة ل��وؤل��وؤي��ة.

�الأ�سا�سية  �ل��ق��اع��دة  �أن  �إدري�������س  و�أو����س���ح 
عن  ب��االب��ت��ع��اد  ه��ي  �الأ���س��ن��ان  ت�سبغ  لتجنب 
�الأط��ع��م��ة �ل��ت��ي ت���رك ب��ق��ع��ا ع��ل��ى �مل��الب�����س.

وبني �إدري�س �أن �لبقع على �الأ�سنان تبقى بالرغم 
و�أ�ساف  بقوة.  �أ�سناننا  تفري�س  حماولتنا  من 
�سلبي  تاثر  ل��ه  �الأ���س��ن��ان  تبيي�س  معجون  �أن 
�الإيجابي. ت��اأث��ره  يفوق  �الأ�سنان  �سحة  على 
و�مل�سروبات  �الأطعمة  بع�س  �دري�س  دكتور  ذكر 

�ل��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا جت��ن��ب��ه��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
ب��ي��ا���س ومل���ع���ان �أ���س��ن��ان��ن��ا، وه����ي ك��ال��ت��ايل:
1. �لكات�سب وذلك الأنه غني باالأحما�س ود�كن �للون.

من  الأنه  �لبل�ساميك  خل   / �ل�سويا  �سل�سة   .2
باالأ�سنان. بالنا  فما  �ملالب�س  على  �لبقع  �أ�سعب 
ب��االل��و�ن. غنية  الأن��ه��ا  �لهندية  �ل��ب��ه��ار�ت   .3

4. �سل�سة �ملعكرونة الأن �ل�سل�سات معروفة ب�سدة 
�حلمو�سة �ملتو�جدة فيها وبلونها �الأحمر �لفاقع.

�ألو�ن  على  حتتوي  الأنها  �مللونة  �ملثلجات   .5
�الأ���س��ن��ان. بيا�س  على  �سلبا  ت��وؤث��ر  �سناعية 

درج����������ة  الأن  �مل��������خ��������ل��������الت   .6
�حل����م����و�����س����ة ب����د�خ����ل����ه����ا ع����ال����ي����ة ج�����د�.

م�ساوئها  �ىل  فباالإ�سافة  �لغازية  �مل�سروبات   .7
للج�سم فهي مدمرة لالأ�سنان وخا�سة ذ�ت �الألو�ن.

لييتييحييافييظ عييلييى بييييياض أسيينييانييك.. 
احييييذر هيييذه األطييعييميية واملييشييروبييات

�أ�����س����ارت ن��ت��ائ��ج ع����دد ك��ب��ر م���ن �ل���در�����س���ات 
على  دل��ي��ل  �مل�����س��اف��ح��ة  ق���وة  �أن  �إىل  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�حل���ال���ة �ل�����س��ح��ي��ة �جل���ي���دة ل����دى �الإن�������س���ان.
وبينت �لنتائج �أن تلك �لقوة قد تكون دليال على حالة 
�لع�سالت  قوة  �سعف  �أن  تاأكد  كم  لديهم،  �لع�سالت 
موؤ�سر على �ل�سيخوخة �ملبكرة وتر�كم �ال�سطر�بات 
و�لوفاة. �ملر�س  �إىل  بدورها  توؤدي  و�لتي  �ل�سحية 

 Nadia " وللتاأكد من �سحة تلك �لنظريات، قامت 
Steiber" �ملوظفة يف ق�سم علم �الجتماع يف جامعة 
�لنم�ساوية بو�سع جدول ل�سدة قوة �مل�سافحة  فينا 
ب�سيطة  كو�سيلة  ال�ستخد�مه  �ال�سخا�س  من  للعديد 
ون�سرت  لديهم،  �ل�سحية  �حلالة  لتقيم  ورخي�سة 
جملة" PLOS ONE".ولو�سع  يف  �لنتائج  تلك 

قيا�س  جهاز   Steiber ��ستخدمت  �جل��دول،  ذلك 
يطبقه  �لذي  �ل�سغط  �سدة  فيه  قا�ست  ب�سيط  يدوي 
�الأ�سخا�س حني �مل�سافحة باالأيدي، وقامت بت�سجيل 
�جلن�سني  من  �سخ�س  �أل��ف   12 من  �أخ��ذت  بيانات 
90 عاما، و�سنفت  17 و  �ل�  �أعمارهم بني  تر�وحت 
Steiber بيانات �مل�ساركني ح�سب �جلن�س و�لعمر 
بو�سع  �لطاف  نهاية  يف  لت�ستطيع  عندهم،  و�لنمو 
�أن  �لبيانات  �لعمرية.و�أظهرت  �لفئات  جلميع  تقييم 
ذروة �لقوة �لع�سلية عند �لن�ساء و�لرجال كانت بني 
40 �سنة، من ثم تبد�أ فرة �النخفا�س  �إىل   30 عمر 
�مل�سافحة  قوة  موؤ�سر�ت  تكون  وعندما  �لتدريجي، 
عند �لنا�س �أقل من �حلد �ملتو�سط مع �أخذ عامل �لعمر 
و�جلن�س بعني �العتبار، فذلك دليل على �أن �الإن�سان 
�أن   Steiber �سامل.والحظت  لفح�س طبي  بحاجة 
%10 من �الأ�سخا�س �لذي تر�وح �أعمارهم بني 65 
و69 �سنة ال ميتلكون �لقوة �لكافية للم�سافحة ب�سدة، 
�الأ�سخا�س  %50 عند  �إىل  �لن�سبة  ترتفع هذه  بينما 
عاما.  90 �إىل   80 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  �ل��ذي��ن 

قوة املصافحة دليل على الحالة الصحية الجيدة

عليك  يتعني  فال  وزن��ك  �إنقا�س  يف  تفكر  كنت  �إذ� 
ي�ساعدك  م��ن��ا���س��ب  غ���ذ�ئ���ي  ن��ظ��ام  �ت���ب���اع  ف��ق��ط 
�أي�ساً  عليك  يتعني  و�إمن���ا  ه��دف��ك،  حتقيق  على 
لك  مفيدة  تبدو  قد  �لتي  �الأطعمة  �أن���و�ع  معرفة 
تف�سدها. �الأم���ر،  حقيقة  يف  لكنها  �حلمية  �أث��ن��اء 
نظام  �تباع  يتطلب  و�سحة  بفعالية  �لوزن  �إنقا�س 
من  منا�سبة  كميات  على  يحتوي  �سليم  غ��ذ�ئ��ي 
هذ�  و�لكربوهيدر�ت،  �لدهون  �الألياف،  �لربوتني، 
��ست�سارة  يف�سل  لذ�  �لريا�سة،  ممار�سة  عن  ف�ساًل 
ج�سمك. ينا�سب  �لذي  �لنظام  الختيار  تغذية  خبر 
و�إليكم فيما يلي 4 �أنو�ع من �الأطعمة �لتي قد تف�سد 
حمية �إنقا�س �لوزن دون �أن ن�سعر الأنها �أطعمة تبدو 

�سحية رغم خطورتها على �حلمية، ح�سب ما �أكده 
موقع "بولد�سكاي" �ملعني بال�سحة وهي كالتايل:
�ل��ت��ح�����س��ر ����س���ري���ع  �ل���������س����وف����ان   1-

�ل�سكر  على  �لتح�سر  �سريع  �ل�سوفان  يحتوي 
و�لذي يوؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم مما 
لذ�  �لوزن،  زيادة  �ملطاف  نهاية  يف  عليه  يرتب 
ين�سح بتناول �ل�سوفان �لتقليدي �أثناء �حلمية.
�ل����������ربوت����������ني �أل��������������������������و�ح   2-
قد تبدو وكاأنها خيار �سحي، لكن �ألو�ح �لربوتني 
تعترب على �لنقي�س متاماً الحتو�ئها على كميات 
كبرة من �ل�سكر، �الأمر �لذي يجعلها من �الأطعمة 
�لتي تف�سد نظامك �لغذ�ئي �خلا�س باإنقا�س �لوزن.
�جلاهزة و�لع�سائر  �لطاقة  م�سروبات   3-
ت��ع��د م�����س��روب��ات �ل��ط��اق��ة و�ل��ع�����س��ائ��ر �جل��اه��زة 
الحتو�ئها  �حل��م��ي��ة،  �أث��ن��اء  منا�سب  غ��ر  خ��ي��ار 
ت�سيف  و�ل��ت��ي  �ل�سكر  م��ن  ك��ب��رة  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى 
فيها. م���رغ���وب  غ���ر  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات  وزن����ك  �إىل 
و�ل�������������زب�������������ادي �حل��������ل��������ي��������ب   4-

رغ���م �أن��ه��م��ا ي��ح��ت��وي��ان ع��ل��ى ك��م��ي��ة وف����رة من 
�حلليب  �أن  �إال  للج�سم،  �ل�����س��روري  �لكال�سيوم 
�لذي  �الأمر  �أي�ساً،  �ل�سكر  على  يحتويان  و�لزبادي 
�أو  �حلمية  �أثناء  تناولهما  عند  �حل��ذر  ي�ستوجب 
�أي�ساً  بالكال�سيوم  �لغنية  باالأطعمة  ��ستبد�لهما 
و�الأ�سماك. �لبقول  �ل��ورق��ي��ة،  �خل�����س��رو�ت  مثل 

الحمية تفسد   4 الييي  األطعمة  هييذه 
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ر�سمياً  بخطوبتها  عطية  روي���د�  �ل�سورية  �لفنانة  �حتفلت 
�إ���س��م��اع��ي��ل م��ن��ا���س��ريل، وذل���ك  �أك���ادمي���ي  ���س��ت��ار  �إىل جن���م 
عاطفًيا. �رت��ب��اط��ه��م��ا  �إع����الن  ع��ل��ى  ���س��ه��ور   3 ح����و�يل  ب��ع��د 
ب�سورة  �خلطوبة  �أج��و�ء  م�ساركتها  �لفانز  حت��رم  مل  روي��د� 
�لفرح  قبل  »باحلزن  فيه:  كتبت  بتعليق  �أرفقتها  �حلفل،  من 
�لدنيا  كانت  ما  لو  تكون  �خرتك  �سند  والنك  �يدي،  على  �يدك 
�سورة  �لعري�س  ن�سر  كما  خ��ط��وب��ه«،  ع��ي��دي..  ت��ك��ون  عيد 

»خطيبتي«. كلمة  بكتابة  و�أكتفى  �خلطوبة،  حفل  من  �أخ��رى 
�إطاللة رويد� و�إ�سماعيل �سببهها �لفانز بالعرو�سني ليلة زفافهما، 
�سفاف،  طويل  �أبي�س  ف�ستان  �ل�سابة  �لفنانة  �ختارت  حيث 
�سود�ء. كال�سيكية  ببدلة  منا�سريل  فيه  تاأنق  �لذي  �لوقت  يف 

�إىل  وتطورت  ب�سد�قة،  بد�أت  باإ�سماعيل  رويد�  عالقة  �أن  ُيذكر 
�أو�سحت  ما  بح�سب  ون�سف،  �لعام  جت��اوز  عمره  متني  حب 
و�الأخر. باالأول  ملنا�سريل  حبها  و�سفت  �لتي  �ل�سابة  �لفنانة 

روييييييدا عييطييييية تييحييتييفييل بييخييطييوبييتييهييا إىل 
مناسرتلي إسماعيل  أكيياديييمييي  ستار  نجم 

يرّقب �جلمهور �لعربي طرح �أغنية �لنجم �للبناين و�ئل كفوري �جلديدة بفارغ �ل�سرب 
منذ حلظة �الإعالن ر�سمًيا عنها حيث من �ملقرر �إطالق �الإعالن �لرويجي �خلا�س بها 
قريباً عرب �سفحات �سركة روتانا �لر�سمية على مو�قع �لتو��سل �الإجتماعي كاّفة.
ت�سويقية  خّطة  �سمن  طرحها  �سيتم  �الأغ��ن��ي��ة  �أن  �أف���ادت  خا�سة  م�سادر 
�إليها  �الإ�ستماع  من  �جلمهور  �سيتمّكن  حيث  و��سعة  دعائية  وحملة  ممّيزة 
بعدها  لتطلقها  �م”  �ف  “روتانا  و�إذ�ع���ة  �أنغامي  موقع  تطبيق  ع��رب  �أواًل 
كاّفة. �لرقمية  و�الأ����س���و�ق  يوتيوب  على  �لر�سمية  قناتها  ع��رب  �ل�سركة 
�الأوىل  للمّرة  �الأغنية  �سيقّدم  ك��ف��وري  و�ئ��ل  �لنجم  �أن  �مل�سادر  وت�سيف 
�جل��اري  �أك��ت��وب��ر   22 يف  لبنان”  ج��م��ال  “ملكة  �إن��ت��خ��اب  حفل  م�سرح  على 
بح�سوره. �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مللكة  فيها  ت��ت��ّوج  �ل��ت��ي  �ل�سهرة  �سيحيي  حيث 

ع�ساف  ب��و  منر  �ل�ساعر  كلمات  م��ن  �جل��دي��دة  �الأغ��ن��ي��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�جلمهور  و�ئ����ل  ي��ف��اج��ئ  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  ���س��دي��د  �أب����و  م��ل��ح��م  و�أحل�����ان 
�ل�سابقة. �أع��م��ال��ه  ك��اّف��ة  يف  كما  مت��ام��اً  وم�سمونها  مبو�سوعها  وحم��ّب��ي��ه 

أيييين يييقييدّم وائييييل كييفييوري 
األوىل؟ لييلييمييرّة  جيييدييييده 

ت��ع��اق��دت �ل��ن��ج��م��ة �مل�����س��ري��ة غ����ادة ع��ب��د �ل�����ر�زق على 
حلوة”  م��ام��ا  “�أ�سل  ع��ن��و�ن  يحمل  ج��دي��د  فيلم  ت��ق��دمي 
�لكبرة. �ل�سا�سة  �إىل  عودتها  ح�سمت  ق��د  بذلك  لتكون 
نوفمرب  �سهر  خالل  �لعمل  بت�سوير  �الإنطالق  �ملقرر  ومن 
�ملمثلني  �لر�زق فيه جمموعة من  �ملقبل وي�سارك غادة عبد 
دور  فيه  يلعب  �ل��ذي  مالك  �أح��م��د  �ل�ساب  �ملمثل  ومنهم 
وليم. هاين  و�إنتاج  ف��وزي  جرج�س  هاين  �إخ��ر�ج  من  �إبنها 
و�أحمد  �ل��ر�زق  عبد  غادة  بني  �لثالث  �لتعاون  هذ�  ويعترب 
“حكاية حياة” و”مع �سبق �الإ�سر�ر”. مالك بعد م�سل�سلي 

على  ��ستقرت  �ل��ر�زق،  عبد  غ��ادة  �لنجمة  �أن  بالذكر  نفيد 
�ملعطي،  عبد  حممد  تاأليف  م��ن  جو”،  “�أر�س  م�سل�سل 
حممد  و�إخ�����ر�ج  �سليم،  وي��ا���س��ر  م��ر���س��ي  ت��ام��ر  و�إن���ت���اج 
�ملقبل. �لرم�ساين  �ل�سباق  خالله  م��ن  لتخو�س  جمعة، 

غادة عبد الرازق تعود ِب “أصل ماما حلوة”

جمهورها  عجرم  نان�سي  �للبنانية  �لفنانة  �سوقت 
�مل��غ��رب��ي �سعد  �ل��ف��ن��ان  م���ع  ن�����س��رت��ه��ا  ب�����س��ورة 
�لبيانو،  ع��ل��ى  ي��ع��زف  �الأخ����ر  فيها  ظ��ه��ر  �مل��ج��رد، 
ل��ه. ت�ستمع  �ل��ف��ن��ان��ة  ف��ي��ه  ت��ق��ف  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف 

�لنجمان  و�كتفى  �ل�سورة،  نف�س  �أي�ساً  ن�سر  �ملجرد 
بتعليق ت�سمن عالمة ��ستفهام، دون �لك�سف عن طبيعة 
�لعمل �لذي يجمعهما، فهل يجهز �لثنائي لديو غنائي؟.

الإحياء  ع��ج��رم  نان�سي  ت�ستعد  �أخ���رى،  ناحية  م��ن 
�ملقبل  نوفمرب   6 �الأح���د  ي��وم  �سخم  غنائي  حفل 
لندن،  يف   Royal Drury Lane م�سرح  على 
�لتا�سع،  الألبومها  بالتح�سر  �ن�سغالها  �إىل  باالإ�سافة 
.2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة  م���ع  ت��ط��رح��ه  �أن  و�مل��ن��ت��ظ��ر 

ما الذي يجمع نانسي عجرم وسعد املجرد؟؟؟

�عرف �لفنان ح�سن �لرد�د، مبعاناته من فوبيا غريبة، وهي فوبيا »�ل�سر على �لبالط«، 
م�سرً� �إىل �أنه �أ�سيب بهذه �لفوبيا بعد �أن �سقط يف �إحدى �ملر�ت �أثناء �سره على �لبالط.
و�أ����س���اف خ���الل ����س��ت�����س��اف��ت��ه ب��ربن��ام��ج »ث���الث���ي ���س��و���س��اء �حل���ي���اة«، �أن 
غ��رز،  ث���الث  ����س��ت��دع��ى  وج��ه��ه،  يف  ج���رح  يف  ل��ه  ت�سبب  �ل��ب��الط  ع��ل��ى  �سقوطه 
كرب. ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  �ل��ب��الط  ع��ل��ى  �ل�����س��ر  م��ن  ب��اخل��وف  ي�سعر  جعله  م��ا  وه���و 

حييييسيييين اليييييييييييرداد ييييعيييرتف 
غريبة فييوبيييييا  ميين  بمعاناته 
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�ف�������������������������������������������������������������ق�������������������������������������������������������������ي :
�ملتو�سط  على  فل�سطينية  مدينة   – لبنانية  �سحيفة   1-
حكمت  �الأ�سل  كردّية  �ساللة   3- عندليب    – �لبالد  قطع   2-
 5- �خل�����س��ار   – م��ن  ج���و�ب   4- و�ل��ي��م��ن   و���س��وري��ة  م�سر 
للتطهر  طّبي  م�ستح�سر   6- للتاأوه    – �الأر���س  بذر   – ثرى 
�مل�سيح  �أعمال  جمموعة   7- باالأجنبية  رخو   – �ليوم  قبل   –
 – باالأجنبية  خا�ستك   8- لل�سو�ئل  قيا�س  وحدة   – و�أقو�له 
�ملجيدين  �ل�سعر�ء  وم��ن  حم�س  �أه��ل  من  ق��دمي  �سوري  �ساعر 
�حليو�نات  م��ن   – ميتنع   9- مبجونه  وُع��رف  �حل�سني  رث��ى 
�أمركا يف  �أن�سئت  عربية  جريدة  �أّول  �لبئر-10  حفر   –

ع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ودي :
و�ألبانيا   وكرو�تيا  �يطاليا  بني  �ملتو�سط  من  يتفّرع  بحر   1-  
 – �ملهن  من   3- �ملتو�سط   على  م�ستقلة  �أوروبية  �إمارة   2-
قو�نني  و��سع  من�ساوي  مو�سيقي   4- ح��ّل    – �ل�سر  �أرخ��ى 
ل��ه  �إ  5- �جل�����س��م   �أع�����س��اء  م��ن   – �لكال�سيكية  �ل�سمفونّية 
�أوتار  �أغلظ   6- مالطة   عا�سمة   – �ل�سومريني  عند  �خل�سب 
 8- �ل�سابق  �أثيوبيا  �أمرب�طور   7- �سجائر   ماركة   – �لعود 
باالأجنبية  وي�سيح  ي�سرخ   – �الإنتخابات  يف  تر�سيحه  �سحب 
 10- �ل��ت��ج��اري   ودك��ان��ك  حملك   – نيجريا  يف  مدينة   9-
تو�سكانا  عا�سمة  �سهرة  �يطالية  مدينة   – �أر���س��ي  مقيا�س 

تيييييسييييياليييييي

جوز�ء

�ال���س��د

�ل��ث��ور

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�حلمل

�لقو�س

ن � مليز �

�لعقرب

�جل���دي

�حل��وت

�لدلو

�لعودة  �و  �مل�سار  ت�سحيح  �ع��ادة  عليك  ي�سعب  قد 
على  �بَق  �مكن  و�ذ�  �مل�ساكل،  �ث��ارة  تفاد  ما.  قر�ر  عن 
عالقاتك  و�ح��م  �الخرين  �سوؤون  يف  تتدخل  ال  �حلياد. 
�و  مقنع  غر  كالماً  ت�سمع  قد  و�حل��د�ل.  �لتحديات  من 
م�ساألة  عاتقك  على  تاأخذ  وال  �هد�أ  مب�سد�قية.  يتمّتع  ال 
حذرً�  وكن  و�ساأنها  �لنا�س  �ترك  �لعامل.  م�سار  ت�سحيح 
جتاهل. �و  مباالة  ال  تف�ّسر  ال  كي  �حليادية  مبو�قفك 

على  �الأه���د�ف  بع�س  خالله  حتقق  مم��ت��ازً�  يوماً  تدخل 
�ل�سعيدين �ملهني و�ل�سخ�سي. تبدو �ملعنويات مرتفعة كما 
�لتفاوؤل. تعالج م�سائل كثرة، وم�ساكل كانت عالقة �إنه �لوقت 
�ملنا�سب لكي تتعمق مب�ساعيك، وتقدم عرو�سك، وتفاو�س 
ب�ساأن �سروط �لعمل. يدلك �حلد�س على �الجتاه �ل�سحيح، 
فت�سغي �إىل ند�ء �لقلب لت�سر يف �لدرب �ملوؤدي �إىل �لنجاح.
قوياً  ع���د�ء  ل��ك  ت��ول��د  �لعمل  جم��ال  يف  جم��ازف��ة  �أي  �إن 
د�ئ��م��اً  ي��ج��ب  م�����س��رت��ك  ع��ل��ى  ج����دً�  �سلبية  ون��ت��ائ��ج 
�أو  �ل��ت��ن��ق��الت  �أث���ن���اء  خ��ا���س��ة  �حل����ذر،  ت�����س��اع��ف  �أن 
غرها.  �أو  �لكهربائية  �أو  �حل���ادة  �الآالت  ��ستعمالك 
و�مل�سرب،  �مل��اأك��ل  يف  ���س��يء،  �أي  يف  �ملبالغة  جتنب 
�ل�������س���دي���دة. ل����الن����ف����ع����االت  جم�������ااًل  ت������رك  وال 

و�ع��دة  ول��ق��اء�ت  و��ستثنائية  مهمة  �أ���س��ي��اء  تنتظرك 
ورقة  تنت�سى  ال  رومن�سية  حلظات  فتعي�س  و�سعيدة 
جدً�  قوياً  تبدو  بعد.  فيما  ق�سة  حتكيها  ومغامر�ت، 
فا�ستفد من هذ� �ليوم ، لكي تفر�س ر�أيك وتوجهاتك بدون 
فتمار�س  �لوقت،  هذ�  يف  خطرة  جاذبيتك  تكون  ت��ردد. 
�ملرجتى. بلغت  �أنك  وت�سعر  �لقلوب  وغزو  �الإغ��و�ء  فن 

�ل����ظ����روف  ب���ع�������س  م�����ع  �ل���ت���ك���ي���ف  �إىل  ت�������س���ط���ر 
�ل���ط���ارئ���ة �ل���ت���ي ت�����س��ل م����ن ح���رك���ت���ك وق����در�ت����ك. 
ت�سكنك يف بع�س �الأحيان �الأفكار �ل�سود�ء، وتبدو مت�سائماً، مع 
�أن �حلكمة تف�سي يف �ل�سرب و�لروي، وحماولة �سبط �الأمور. 
ك��ث��رون م��ن م��و�ل��ي��د �ل�����س��رط��ان ي��دخ��ل��ون ���س��ر�ع��اً ما 
يذهبون. �أي��ن  �إىل  بو�سوح  �لنظر  عليهم  يع�سب  وق��د 

تفتقر هذ� �ليوم �إىل �حلو�فز لكي تبادر �إىل �خلطو�ت 
�ل��و�ج��ب �ت��خ��اذه��ا. مت��ي��ل ع��ل��ى غ��ر ع��ادت��ك، �إىل 
م��ر�وح��ة �مل��ك��ان وع��دم �ل��ت��ج��ّروؤ على �الإق���د�م على 
نو�حي  بع�س  �لتوّتر  ي�سود  مطلوبة.  جهود  �أي��ة 
حياتك، وخا�سة يف �ملجال �ملهني، فقد ي�سعب عليك 
�سغرة. كانت  مهما  م�ساكل  من  يطر�أ  ما  معاجلة 

تكون  �أن  �حلكمة  ومن  �ليوم  هذ�  تقتحم  �أاّل  �الأف�سل  من 
حمايدً� حافظ على برودة �أع�سابك عند مناق�سة �ملو��سيع 
يكون  قد  كاملني.  وتركيزً�  دّقة  تتطلب  و�لتي  �حل�سا�سة 
�جلّو مت�سّنجاً ويتوجب عليك �العر�ف باالأمر كي تعالج 
فقد  �خلالفات  �إثارة  جتّنب  معتمدة.  برّوية  �مل�ستجد�ت 
تخطىء باالتكال على تعاون �لبع�س �أو على دقع عملهم.

للتحّرك  �و  �لنجاح  حل�سد  �ليوم  هذ�  من  �ف�سل  �أجد  ال 
نحوه. �و لت�سوية ق�سية عالقة. �أو للم�ساحلة �أو لك�سب 
تاأييد معنّي. �لطريق خال متاماً من �حلو�جز وكاأن �خل�سم 
ببع�س  �لنظر  �عادة  �ىل  �أدعوك  كلياً.  �ل�ساحة  عن  غائب 
و�أ�سرع  �ف�سل  ق��ر�رً�  جتد  كنت  �إذ�  �ل�سابقة  �لقر�ر�ت 
حالياً. حتّرك فّكر وحلّل �إذ� حان �لوقت لتج�سيد �أمنياتك.

تتعر  ول��ن  ق��وّي��اً  مناف�ساً  �ل��ي��وم  ه��ذ�  يف  ت��و�ج��ه  ل��ن 
عند  طوياًل  تتوّقف  وال  ثابر  لذلك  �ل��دوؤوب��ة.  م�ساعيك 
كن  �أخرى.  �أحياناً  وعينيك  �حياًنا  قلبك  �فتح  �ملطبات. 
�أّن  �أعتقد  ال  �الأم��ور.  ت��اأّزم  قبل  �مل�ساعدة  و�طلب  ذكياً 
�مل�ستح�سن  من  يكون  وقد  �مل��ّرة،  هذه  �سيخذلك  �حلّظ 
�الجتماعية. �حل��ي��اة  وتن�سيط  �مل��رون��ة  �ىل  �للجوء 

على  �الآخ��ري��ن  وت�سابق  كثرة،  �إجن���از�ت  حتقق 
بع�س  ت�سعدك  حيث  �خل��ط��و�ت،  بع�س  �إجن���اح 
�الكت�سافات و�ملغامر�ت. قد تبا�سر مب�سروع جديد، 
تبدو  حيث  ق  ذل��ك  �إىل  بال�سعي  �لفلك  وين�سحك 
�حلظوظ �أوفر بكثر. رمبا حتقق بع�س �الأرباح، �أو 
تتلقى بع�س �لعرو�س من �أجل عمل م�ستقبلي عظيم.

�لتاأييد  ك�سب  يف  حماوالتك  تتعّر  ولن  وحيدً�  تبقى  لن 
حظاً  �الأكر  �ليوم  هذ�  �عترب  �ل�ّسبب  ولهذ�  و�لت�سجيع؛ 
منا�سبة جدً� حل�سد �لتحالفات. ال ترّدد يف تو�سيع د�ئرة 
�ت�ساالتك وزيار�تك �سو�ء كان ذلك على �ل�سعيد �ل�سخ�سي 
فاذهب  مهماً،  لقاًء  فينو�س  كوكب  لك  يدّبر  فقد  �ملهن.  �م 
�ليه، تكّلم بو�سوح وثقة و�ترك �لباقي على �حلّظ و�لقدر.

تاأثر�ت  بالطبع  هناك  �لتحفظ  �ىل  ي��دع��وك  �لفلك  �ن 
مثرة  �مل��ي��ز�ن  ب��رج  يف  �ملتنقلة  �ل�سم�س  من  معاك�سة 
�أّيها  عليك  يتوّجب  جّمة.  �نفعاالت  و  حتّديات  بالتايل 
متالك  �ل�سباك.  يف  �لوقوع  تتفادى  �أن  �لذكي  �لعقرب 
�ستالحظ  �الآخ��ري��ن.  م�ساكل  يف  ت��ت��وّرط  ال  و  �أع�سابك 
متيّقظا. ف��ك��ن  ح��ظ��ا،  �الأق����ل  �الأي����ام  يف  ط��ب��اع��ك  ح���ّدة 
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 انتقلنا الى محلنا الجديد مقابل دوار صندوق المرضى كالليت 
فاهًال وسهًال بكم 

بإدارة: جريس عزام 


