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شفاعمرو  -انطالق العمل يف الشارع
ت������ه������ام������ة جن������ار
تتاح يل الفر�صه من حني اىل اخر زي��ارة املناطق الفل�سطينية
من نابل�س وبيت حلم ورام اهلل وغريها ,والآالف منا من يقوم
بذلك يوميًا او ا�سبوعيًا وي�شعر بثقل احلمل امللقى على العائلة
الفل�سطينية من او�ضاع اقت�صاديه مذريه وح�صار م�ستمر .
وهذا اال�سبوع التقيت يف احدى �أ�سواق بيت حلم بع�ض الطواقم
التلفزيونية والتي جتندت من اجل امل�ساهمة يف حت�سني او�ضاع
االقت�صاد الفل�سطيني م��ن خ�لال ت�شجيع ال�سياحة املحلية
والعاملية ,ودع��م اال���س��واق اجلميلة والتي تتميز بالب�ساطة
واال�سعار البخ�سة ,والتي تدر باملدخوالت على عامة ال�شعب

،فخجلت م��ن نف�سي وت�ساءلت":
كيف لنا نحن االعالميني املحليني ان
نقف وقفة متفرج على او�ضاع اهلنا
وال ن�ساهم حتى بكلمة لطيفة ت�شجع
اخوتنا يف البالد على دعم االقت�صاد
الفل�سطيني م��ن خ�ل�ال امل�ساهمة
املتوا�ضعة يف الت�سوق والتجوال
واال�ستمتاع من اال�سعار والب�ضائع
وامل����أك���والت ال��ل��ذي��ذة يف املطاعم
واحل��ان��ات ,وه��ك��ذا نكون ق��د ا�صبنا ع�صفورين بحجر متعة
وت�����س��وق وم�����س��اه��م��ة ف��ع��ال��ة يف دع���م اخ��وت��ن��ا واه��ل��ن��ا "....

االلتفايفيفحيالعني،بتكلفة6مليونشيكل

وداعً��������ا ل��ك��ب�ير اط����ب����اء ش���ف���ا ع��م��رو
م���ع�ي�ن أب������و ع��ب��ي��د

نفو�سهم ال � ّرح��م��ة واالم����ل� ،إذ
ك��ان يخرب م��ر���ض��اه بكل حكمة
وت����روي مب���ا ي��ع��ان��ون دون ان
يدب يف قلوبهم اخلوف والذعر.
ح��ق��ي��ق��ة ،مل ي���ك���ن م����ا �سطر
قلمي جم��رد ع��ب��ارات جماملة،
ف�صادقتي وعالقتي ال�شخ�صيّة
املبنية على االح�ت�رام ملتبادل
معه طيلة ع�شرين ع��ا ًم��ا كانت
�شهادة ودل��ي� ًلا على م��ا ت��ق��دم ،وعليه ا�سمح لنف�سي ان
ا�ضيف واق��ول ب�شوق االزاه�ير ،عبري االقحوان وروائح
الفل واليا�سمني وب�صدق امل�شاعر ،اننا مدينني لك ونثمن
ونقدر عاليًا ما قدمت لبلدتك طيلة ما يزيد عن اربعني
عامًا .فذكراك �ستظل يف القلب والذاكرة ابد الدهر ،تغمدّك
اهلل وا�سع رحمته ولأهلك جميل ا ّل�صرب وح�سن العزاء.
وق��د مت و���س��ط ج��و م��ن احل���زن ،وبح�ضور جمهور غفري
من ابناء البلد الواحد ت�شييع جثمانه اىل مثواه الأخري.
وه��ن��ا ،ال ب��د يل ان اوج���ه ن���داء اىل امل�ؤ�س�سة الكربى
ل��ت��ب��ادر ب��ت��ك��رمي��ه� ،إم����ا ع���ن ت�����س��م��ي��ة ����ش���وارع �إح���دى
امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ا���س��م��ه �أو �إق���ام���ة ن�����ص��ب ت����ذك����اري...

اب��������و ب�����اس�����ل خ������وري

يتجند قادة االح��زاب الوطنية ال�شريفة للذود والدفاع عن
افراد هذه "الع�صابة" وي�صفون التحقيقات ال�شرطوية بحقهم
ب�أنها مالحقة �سيا�سية ,حماولني التغرير بعقولنا بتفاهات باتت
مهرتئة يدركها القا�صي والداين  .هذا ناهيك عن الت�صريحات
اخلطرية والت�صرفات العبثية التي باتت تهدد العالقات
اليهودية العربية والتي ال ترقى بتاتا اىل م�ستوى امل�س�ؤولية,
هذا بالإ�ضافة اىل دعم تلك "الع�صابة" جلبهة الن�صرة االرهابية
�ضد نظام اال�سد العلماين ال�شريف ,ولن نن�سى ابدا ال�شبهات
التي دارت حول تدخل بع�ض قادتهم من اجل ح�سم املعركة
االنتخابية يف النا�صرة مل�صلحة الرئي�س احل��ايل لأه��داف
باتت مف�ضوحة وغريها من اجلرائم الب�شعة بحق �شعبنا .
مم��ا ال ���ش��ك ف��ي��ه ان جمتمعنا م�ستهدف م��ن اجل��ه��ت�ين ،
االوىل م��ن خ�لال التقاع�س اخل��ط�ير واالخ����رى كال�سو�س
ت��ن��خ��ر م���ن ال����داخ����ل .....ف����ب��ي�ن اجل���رمي���ة اجل�����س��دي��ة
واجل���رمي���ة ال�سيا�سية خ��ي��ط رف��ي��ع ....وك���ل���ه���ا ج��رائ��م

م�����ا �أروع و�أج����م����ل
االع�تراف بف�ضل �إن�سان
ق���دّم و���ض��حّ ��ى م��ن اجل
خ��دم��ة جمتمعه ،الح��ت
يف �سماء بلدتي احلبيبة
���ش��ف��ا ع��م��رو �شخ�صية
ب��� ّراق���ة ك���ان���ت مثالية
،ت��ن�ير درب اليائ�سني
واحل��ائ��ري��ن تعمل على
م��دار ال�ساعة م��ن وراء
الكوالي�س بعي ًدا عن حب
ال�شهرة ،تاركة ورائها
ب�صمات وا���ض��ح��ة واك��ي��دة يف رك��ب احل�����ض��ارة والعلم
يف ف�ت�رة ق � ّل��ت ف��ي��ه��ا م��ث��ل ه���ذه ال�����ش��خ�����ص��ي��ة املُ��ث��ق��ف��ة.
انه راحلنا الكرمي د.فريد نعمة بول�ص ،ا ّلذي حمل ر�سالة
احل��ق طبيبًا م ��ؤد ًب��ا ،متوا�ضعًا اح�ترم املهنة واعتربها
ر�سالة اجتماعية �سامية ،من خاللها كان �صاد ًقا مع ال ّنا�س
ومر�ضاهً ،
امينا على ا�سرارهم ،ال يخون ثقتهم .غر�س يف

مالحقه سياسيه ام جريمه وطنيه
تعلو اال�صوات يف الآون��ة االخ�يرة ملقا�ضاة ال�شرطة على
التق�صري املقلق لعالج �آفة العنف اخلطرية امل�ست�شرية يف
جمتمعنا والتي حت�صد ال�ضحية تلو االخرى حيث ن�ستقبل
يوميًا "حافلة" من االخبار احلافلة بجرائم القتل املفزعة
والتي باتت تهدد �أمن و�سالمة جمتمعنا وبني تلك اجلرائم
واجلرائم التي ميار�سها من ي�سمون انف�سهم قادة عرب الداخل
خيط رفيع جدا فكال احلالتني ت�شكالن تهدي ًدا �صارخا مل�ستقبل
ابنائنا فقد بلغ ال�سيل الزبى ونحن اليوم نقف على عتبة
انتفا�ضة فكرية ح�ضارية قد تنف�ض عنا غبار قيادة مهرتئة
تقودها "ع�صابة" متطرفة ت�ستغل موقعها ال�سيا�سي من اجل
حتقيق م�صالح وارباح �شخ�صية بحته من ماليني الدوالرات
التي ت�صل من اخلليج وت�ستغل ل�شراء �سيارات ثمينة ,وبناء
بيوت فخمة يف جتارة باتت تعرف ب "التجارة الوطنية"
واملتاجرة مب�صالح ودم��اء ابنائنا ،والأنكى من كل هذا ان

انطلق العمل ه��ذا الأ�سبوع يف �أح��د �أك�بر امل�شاريع يف البنى التحتية يف
مدينة �شفاعمرو ،يف ال�شارع االلتفايف غ��رب حي "العني" يف �شفاعمرو،
م��ن "دوار احلكيم" (خ��ل��ف م��در���س��ة ع��م��ال) ب��اجت��اه م��در���س��ة "العني"
االب��ت��دائ��ي��ة و���ص� ً
�وال �إىل ���ش��ارع ال�شيخ �أم�ين ط��ري��ف� ،أي نحو كيلومرت
واح���د ط� ً
��وال .وي��ت�راوح ع��ر���ض ال�����ش��ارع ب�ين  12و 20م� ً
ت�را .وت�صل
تكلفة امل�شروع املموَّل من وزارة املوا�صالت �إىل مبلغ  6مليون �شيكل.
و�سي�ساهم �إجن���از امل�����ش��روع يف تخفيف �أزم���ة ال�����س�ير غ��رب املدينة.
وقام مدير عام البلدية د .كمال �شوفانية ومهند�س البلدية �أيوب �أيوب بجولة يف
احلي لالطالع على �سري العمل والتقيا ،يرافقهما املقاولً ،
عددا من �أهايل احلي.
ونقل �شوفانية للأهايل حتية رئي�س البلدية �أمني عنبتاوي (املوجود يف

�إج��ازة خ��ارج ال��ب�لاد) مبنا�سبة ب��دء العمل وحر�ص البلدية على تنفيذ
العمل طبقاً للخريطة التي �صادقت عليها جلنة التنظيم – ه�ضاب �ألونيم،
م��ع �ضمان ت��ف��ادي �أي��ة خماطر حقيقية ق��د ت��واج��ه �أي �اً م��ن �سكان احلي.
و�أكد �شوفانية و�أيوب �أن البلدية معنية ب�أن يتم التنفيذ من خالل التفاهم
مع �أهايل احلي لكن وفقاً للخريطة التي مت �إقرارها ومع الأخذ باالعتبار منع
�أي خطر حقيق على �أي من البيوت يف احلي" ،ويف نهاية الأمر �سيكون �شارعاً
ع�صرياً بكل املعاين يهن�أ به �أهايل احلي وعموم م�ستخدميه" .و�أ�ضاف �شوفانية
�أن البلدية �ستواكب العمل خطو ًة خطوة وت�صغي باهتمام �إىل مطالب �أهايل
احلي ،مطالباً املقاول ب�أن يبدي هو الآخر تفهماً ملعاناة املواطنني وبذل كل
جهد لتخفيف العناء ،خ�صو�صاً �أنه �سيتم اقتطاع م�ساحات قريبة من البيوت.
و�أمك َن �إقرار امل�شروع بعد جل�سات عمل متوا�صلة عقدها رئي�س البلدية
يف وزارة املوا�صالت �أثمرت عن ت�سريع �إجراءات �إقرار املخطط وتعديل
اخل��رائ��ط ل�ضمان �شارع ع�صري ي�ساهم فع ًال يف تخفيف حركة ال�سري.
وه��������ذا ال���������ش����ارع ه�����و �أح��������د ث��ل�اث����ة ������ش�����وارع ك����ب��ي�رة ���س��ي��ت��م
ف��ت��ح��ه��ا ل��ت�����ص��ل �أح����ي����اء امل���دي���ن���ة ب���ه���دف ت��خ��ف��ي��ف ح�����دة ال�����س�ير.
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األخبار

اجتماع أولياء أمور الطالب يف مدرسة
عاطف خطيب اإلعدادية – شفاعمرو

غ�صت قاعة مركز العلوم والفنون يوم ال�سبت املا�ضي
باولياء �أم��ور الطالب لطبقة ال�سوابع يف مدر�سة
عاطف خطيب الإعدادية حيث ا�ستقبل مدير املدر�سة
املربي معمر �صغري بالرتحيب باالهايل وحثهم على
التعاون امل�ستمر بني االهل واملدر�سة ملا فيه من
م�صلحة وفائدة ترجع اوال واخريا على الطالب .
وقد �شكر املدير االباء على جتاوبهم ،وا�شار اىل ان
اقامة ايام خا�صة الولياء امور الطالب ت�ساعد يف
توطيد العالقات بني البيت واملدر�سة ،مما ينعك�س
ايجابا على الطالب وعلى مدى تقدمهم ،هذا باال�ضافة
اىل تقدمي �شرح عن اخلدمات وامل�شاريع وبع�ض
املوا�ضيع الهامة االخرى التي تخ�ص اولياء االمور.
وا�ضاف � ":إن جميع �أولياء الأم��ور مدعوون �إىل
دع��م جهود املعلمني ال��ذي��ن يقومون بالتدري�س

لأبنائهم الطلبة ،على �أن
يكون ذلك ً
وفقا ل�سيا�سات
املدر�سة .وقد ا�سهب املدير
ب��امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة يف
املدر�سة والتي مت ادخالها
ح�صريا ملدر�سة عاطف
خطيب االع���دادي���ة مثل
برنامج �أم�يرمي والرتبية
ال��ذات��ي��ة (אמירי"ם
וחינוך אישי )
ث����م ان���ت���ق���ل االب�������اء مع
اب��ن��ائ��ه��م اىل ال�����ص��ف��وف ل��ل��ت��ط��رق الو���ض��اع��ه��م
التح�صيلية وال�سلوكية وال��ن��ظ��م وال��ق��وان�ين
اال���س��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا امل��در���س��ة
وم�ساندتها يف م�سريتها الرتبوية والتعليمية.
وقد اعرب االهايل عن ارتياحهم لالجواء الرتبوية
والتعليمية يف املدر�سة واثنوا على عمل االدارة
وطواقم التدري�س يف املدر�سة على عملهم بر�ؤية
وتخطيط �شامل من اج��ل رف��ع مكانة املدر�سة .
ه���ذا وع��ق��د �أي�����ض��ا اج��ت��م��اع الول���ي���اء الأم����ور
ال��ط�لاب لطبقة الثوامن ي��وم الأرب��ع��اء املوافق
 12/10/2016وكان جتاوب ممتا ًزا من قبل
�أولياء �أمور الطالب و�سيعقد يوم ال�سبت القادم
اجتماع الول��ي��اء �أم��ور الطالب لطبقة التوا�سع

ض��ب��ط أس��ل��ح��ة وذخ��ي��رة يف شفاعمرو
والناصرة وطوبا الزنغرية والزرازير وكفركنا

يف اط��ار موا�صلة ال�شرطة مب�ساعيها الرامية
اىل تعزيز م�ستوى ال�سالمة العامة واخلا�صة
من خالل موا�صلتها يف مواجهة ومكافحة �شتى
مظاهر ظاهرة ال�سالح والت�سلح غري القانوين
وبالتايل تقلي�ص العنف واجلرمية ت�شديدا على
الو�سط العربي مت يف املنطقة ال�شمالية خالل فرتة
اال�سبوع الفائت �ضبط ا�سلحة ,ففي �شفاعمرو مت

�ضبط بندقية يدوية ال�صنع و قطع اخرى
وكمية �ضخمة من الذخرية  ,ويف كفر كنا
مت �ضبط بندقيه ويف النا�صرة مت �ضبط
م�سد�س عقب اخبارية جمهولة امل�صدر
ويف طوبا الزنغريه مت �ضبط بندقية �صيد
وقنبلة ويف الزرازير مت �ضبط قنبلتني.
واىل كل ذلك ومنذ بداية العام اجلاري
ت�صل معطيات �ضبط ال�سالح باملنطقة
ال�شمالية نحو  100بندقيه خمتلفة
 89م�سد�س  114قنبله  12عبوة
نا�سفة  12مكعب متفجر  81زجاجه حارقه 25
خلية مفرقعات كالتايل  :وت�أتي ح�صيلة �ضبط
 ك����م����ي����ة �����ض����خ����م����ة م������ن ال�����ذخ��ي��رهخم����ت����ل����ف����ة االن����������������واع واالق���������ط���������ار و
وكميه كبريه من املواد املتفجره �شملت مواد نا�سفه
وقذائف هاون ومفرقعات والعاب ناريه خمتلفة

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

ع��اد منتخب ال��دراج��ات الهوائية ال�شفاعمري
التابع لق�سم الريا�ضة يف بلدية �شفاعمرو الأ�سبوع
املا�ضي بانطباعات رائعة على خمتلف امل�ستويات
من من املع�سكر التدريبي ال��ذي اقيم يف املانيا
مب�شاركة  15طالبًا وطالبة هم :رازي �سمارة،
�أيهم �سمنية ،عدن زيادنة  ،تريز فرهود ،جمد نكد،
با�سل جعفري ،ن�صر عنبتاوي ،كمال حاج علي،
ابراهيم بهيج ،ادهم عنبتاوي ،روبري ايوب ،نور
�سمنية ،علي �ضاهر ،رام��ي �شقري ،حنا ب�شارة.
ت�ضمن املع�سكر العديد من الفعاليات الريا�ضية
واالجتماعية حيث �شاهد الفريق عن كثب �سباق
امل��ارث��ون ال�شهري يف مدينة ك��ل��ن ،االم���ر ال��ذي
ترك انطبا ًعا كبريًا لدى الطالب بالذات فخامة
امل�شروع والرتتيب واملثابرة لدى املت�سابقني.
ام���ا يف جم���ال املع�سكر ال��ت��دري��ب��ي ف��ق��د ت��درب
ال��ف��ري��ق م��ع امل���درب االمل���اين ف�يرن�ير مب�ساعدة
امل����درب ال��ق��دي��ر اال���س��ت��اذ حم��م��د ���ص��ب��ح وم��ع
جم��م��وع��ة م���ن راك���ب���ي ال����دراج����ات االمل�����ان.
وك��ان��ت ال��ت��دري��ب��ات ع��ل��ى م�����س��ارات �ضفاف
ن��ه��ر "الراين" مل�����س��اف��ات ط��وي��ل��ة و���ص��ل��ت اىل
اك�ثر م��ن  100ك��م يوميًا .كما تخلل املع�سكر
ي���وم ت��دري��ب��ي يف م�����ض��م��ار ا���س��ت��اد الأومل���ب���ي
(البيليدروم) وه��و ن��وع �سباق يف ملعب مغلق
وذي ار�ضية مائلة ت�صل اىل زاوي��ة  60مئوية.
وق��د اثبت الفريق ان��ه ميلك ق��درات هائلة لهذا
النوع من الريا�ضة ب�شهادة امل��درب�ين االمل��ان.
وم��ن اجل��دي��ر ذك���ره �أن ال��ط�لاب ال�شفاعمريني
ع�بروا عن �سعادتهم لهذه التجربة و�شكروا كل

من �ساهم وعمل على اجناح هذا املع�سكر .وقد
راف��ق الطالب كل من اال�ستاذ ك��ارم �صبح مدير
ق�سم الريا�ضة وم��دي��رة الفريق االخ��ت �صفية
�سمنية وم���درب الفريق اال���س��ت��اذ حممد �صبح
ومفت�ش ال��ري��ا���ض��ة الأ���س��ت��اذ غ���ازي جن��ي��دات.
جميع امل�شاركون ومن بينهم رازي �سمارة ،حنا
ب�شارة  ،جمد نكد وكمال ح��اج علي ع�بروا عن
�سرورهم نيابة عن جميع املجموعة من هذه التجربة
الفريدة يف حياتهم حيث ا�ستمتعوا بامل�شاركة
يف املع�سكر ومالم�سة موقع ال�سباقات العاملية،
م�ؤكدين �أن املجموعة كانت مميزة ت�ضم طالب
من خمتلف �أبناء املدينة وكانت الفرحة تغمرهم
وتقربوا لبع�ضهم البع�ض كما متنوا تكرار مثل هذه
الن�شاطات والتجربة الريا�ضية الرائعة و�شكروا
مدير ق�سم الريا�ضة واملدرب على علمهم الد�ؤوب.
ويف حديث مع مدير ق�سم الريا�ضة الأ�ستاذ كارم
�صبح قال :بدون �شك هذا املع�سكر مبثابة نقلة نوعية
يف الريا�ضة ال�شفاعمرية والتي و�ضعت مدينة
�شفاعمروعلىاخلارطةالريا�ضيةاملحليةوالعاملية.
ه��ذا وق��دم �صبح �شكره لرئي�س البلدية ال�سيد
امني عنبتاوي الذي دعم هذا املع�سكر والفعاليات
الريا�ضية املختلفة ،كما ق��دم �شكره لأع�ضاء
البلدية وملفت�ش الريا�ضة اال�ستاذ غازي جنيدات
وااله���ايل على ثقتهم الغالية والعالية و�شكر
جممع االوي�����س على دعمهم الكبري للمع�سكر،
و�أ���ض��اف �صبح اننا �سنعمل يف ق�سم الريا�ضة
خلو�ض مثل ه��ذه التجربة م���رارًا يف ال�سنوات
ال��ق��ادم��ة يف خمتلف ال��ف��روع ال��ت��ي نتميز بها.

ال��ط��ف��ل "ول����ي����د" ي��ح��م��ل ال��رق��م
اع��ت��ق��ال ف��ت��اة ع��رب��ي��ة م��ن ح��ي��ف��ا مشتبهة  2م��ل��ي��ون يف ت���ع���داد س��ك��ان غ��زة

ب���اش���ع���ال ح���ري���ق�ي�ن ب��م��ن��اط��ق م��ف��ت��وح��ة
�أوقفت ال�شرطة�,أم�س اخلمي�س ,م�شتبهة يف مناطق مفتوحة على م�شارف مدينة
عربية بالع�شرينات من عمرها من �سكان حيفا اجلنوبية وبحيث متت احالتها
حيفا ب�ضلوعها يف �إ�ضرام حريقني م�ؤخ ًرا للتحقيقات اجلارية مبركز طرية الكرمل .

عند ال�ساعة الثانية والن�صف من بعد ظهر يوم
الأحد املا�ضي املوافق التا�سع ت�شرين �أول ،كان
املواطن جهاد �شعث من �سكان غرب خانيون�س
جنوب قطاع غزة على موعد مع مولوده الأول من
زوجته الثانية ،ليقوده القدر �إىل �أمر نادر احلدوث
يف العامل ،ب�أن يكون مولوده الذي اطلق عليه ا�سم
"وليد" الرقم  2مليون يف تعداد �سكان قطاع غزة.

وكانت دائ��رة الأح��وال املدنية التابعة لوزارة
ال��داخ��ل��ي��ة يف ق��ط��اع غ���زة ،ق��د اع��ل��ن��ت م�ساء
ال��ث�لاث��اء� ،أن الطفل "وليد ج��ه��اد �شعث" قد
و���ص��ل ب��ت��ع��داد ���س��ك��ان ال��ق��ط��اع �إىل  2مليون،
و�أن طفلة �أخ���رى ا�سمها الن��ا حممد عياد من
���س��ك��ان ح��ي ال��زي��ت��ون ج��ن��وب م��دي��ن��ة غ���زة قد
ج��اءت يف ترتيب الواحد بعد  2مليون ن�سمة.
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األخبار

يف السنوات األخ�ي�رة :مصروفات الوالدين
على الروضات النهارية ارتفعت  6اضعاف
رئيس لجنة رقابة الدولة كارين الهرار" :يف السنوات االخرية
•
تحولت الروضات النهارية اىل ماكنات إلخراج االموال من االهالي"
ميكث ح��وايل ربع مليون طفل يف كل يوم على االقل
ل�ساعتني يف ال��رو���ض��ات ال��ت��ي تعمل حتى �ساعات
الظهرية ،وه��ذا االط��ار يعترب الزاميا عندما يعمل
الزوجان ،حيث يدفعان �سعرا اعلى من تكلفة ت�شغيله.
رئي�س اللجنة لرقابة الدولة ،ع�ضو الكني�ست كارين
ال��ه��رار (ي�ش عتيد) ب���ادرت اىل عقد جل�سة لبحث
امل��و���ض��وع بالرغم م��ن عطلة الكني�ست والأع��ي��اد.
و�أ�شارت انه يف ال�سنوات االخرية حتولت الرو�ضات
النهارية اىل ماكنات الخ���راج االم���وال م��ن االب��اء.
تكلفة احل�ضانة التي تعمل حتى �ساعات الظهرية
ارتفعت يف ال�سنوات  . 2014 – 2000وارتفعت
م�صروفات البيوت عليها  6ا�ضعاف .واملفارقة ان
االه��ل يدفعون على نف�س اخل��دم��ة �سعرا خمتلفا،
و�أحيانا �ضعف ما يدفعه والد اخر يف البالد .وطالبت
ال��ه��رار مبراقبة كاملة ل���وزارة الرتبية والتعليم

على التكلفة ،الظروف ،ت�أهيل العاملني وم�ضامني
الرو�ضات التي تعمل حتى �ساعات الظهرية ،والتي
حتظى بدعم اجلهات امل�شغلة ،وطالبت مركز احلكم
املحلي بتحويل ،وخ�لال �شهر ،ح�سابات البلديات،
تكلفة الرو�ضات للبلدية – مقابل دفعات الآب��اء.
ووفق اقوال رومت كفون ،ممثلة مراقب الدولة ،ال توجد
جهة تراقب الرو�ضات النهارية ،ال توجد رقابة على
ت�شغيلها وعلى ت�أهيل امل�شغلني يف ال�سلطات املحلية.
ووفق وزارة االقت�صاد ،احلد الأدنى لالجر – للرو�ضة
النهارية � 500شيكل ،والتمويل ي�صل حلوايل  80مليون
�شيكل ،لكن وزارة االقت�صاد مل ت�ستغل ابدا كامل املبلغ.
فقط  16مفت�شة تعمل على فح�ص و�ضع الرو�ضات
النهارية وع��ام  2016مت �سحب االع�تراف من 32
رو�ضة نهارية ،لكن تبني ان الرو�ضة التي ي�سحب منها
االعرتاف با�ستطاعتها اال�ستمرار بالعمل ب�شكل خا�ص.

تقديم موعد امتحان البسيخومرتي من -12-25
 2016اىل  2016-12-23لتزامنه مع عيد امليالد املجيد

ا�ستجابت ادارة املركز القطري لالمتحانات والتقييم
امل�س�ؤول عن امتحان الب�سيخومرتي يف البالد
لطلب ع�ضو الكني�ست يو�سف جبارين من القائمة
امل�شرتكة تقدمي موعد امتحان الب�سيخومرتي اىل
الثالث والع�شرين من �شهر كانون االول دي�سمرب
املقبل ب��دال من اخلام�س والع�شرين من ال�شهر
ذات��ه .علما ب�أنه موعد حلول عيد امليالد املجيد.
ويف ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن مكتب ع�ضو الكني�ست
ج��ب��اري��ن ج���اء  ":يف �أع��ق��اب ت��وج��ه��ات عديدة
و�صلت ملكتب ع�ضو الكني�ست د .يو�سف جبارين
من الطالب العرب الذين ينوون التقدم المتحان
الب�سيخومرتي يف موعد �شهر كانون �أول ،حيث

ي�صادف موعد االم��ت��ح��ان ي��وم  25م��ن ال�شهر
وهو عيد امليالد املجيد ،توجه النائب د .يو�سف
جبارين �إىل املركز القطري لالمتحانات والتقييم
امل�����س ��ؤول ع��ن ام��ت��ح��ان ال��ب�����س��ي��خ��وم�تري ومت
االتفاق على حتديد موعد �إ�ضايف جديذ المتحان
الب�سيخومرتي يف ي��وم  23م��ن ك��ان��ون الأول.
ه��ذا وق��د �أك��د الطالب العرب يف توجهاتهم ب�أن
مي�س بهم وي�شكل ً
عائقا
عدم وجود موعد �إ�ضايف ّ
�أم��ام��ه��م باالحتفال بعيد امل��ي�لاد م��ع عائالتهم.
وقداكدت�إدارةاملركزالقطريعنجتاوبهامعمطلب
النائب جبارين و�أن املوعد اجلديد �ساري املفعول
ومبقدور الطالب اختيار احد املوعدين لالمتحان.

ال�����راب�����ط�����ة ال����ق����ط����ري����ة ل�ل�أه���ال���ي
يف امل����������دارس األه����ل����ي����ة ال��ك��ن��س��ي��ة
دع���������������ت
ال���راب���ط���ة
ال���ق���ط���ري���ة
ل��ل��أه����ايل يف
امل����دار�����س
الأه����ل����ي����ة
ال��ك��ن�����س��ي��ة
�أه��ايل طالب
امل����دار�����س
الأه����ل����ي����ة
الكن�سية يف
ال��ن��ا���ص��رة
�إىل االج��ت��م��اع ال��ع��ام ال����ذي �ستعقده ال��راب��ط��ة
يف ق��اع��ة ���س��ي��ن��م��ان��ا يف ال��ن��ا���ص��رة ي����وم الأح����د
 16.10ال�����س��اع��ة ال���راب���ع���ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر.
وت�أتي دع��وة الرابطة لعقد االجتماع على �ضوء
ال�صعوبات التي تهدد ا�ستمرارية عمل املدار�س

وم�سريتها ال�ترب��وي��ة� .إذ ب��ات االن وا���ض��ح��ا ان
امل��ف��او���ض��ات ب�ين الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة وب�ين اجلهات
احلكومية املختلفة ف�شلت ب�إخراج املدار�س الأهلية
م��ن �أزم��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة ال�صعبة ،مم��ا �أدى اىل قيام
العديد من املدار�س املذكورة برفع �أق�ساط التعليم
ب�صورة حادة الأمر الذي يُثقل ماديا كاهل الأهايل.
خالل اللقاء �سيتم ا�ستعرا�ض اجلوانب القانونية
املتعلقة بتمويل املدار�س يف جهاز التعليم مبا فيه
مو�ضوع الأق�ساط ومدفوعات الأه���ايل املختلفة،
وال��و���س��ائ��ل القانونية جلباية ه��ذه امل��دف��وع��ات.
و�أك��دت الرابطة �أن الهدف الأ�سا�سي من االجتماع
هو التوا�صل مع جمهور �أه��ايل الطالب يف مدينة
النا�صرة و�ضواحيها .ل��ه��ذا ال��ه��دف� ،ستعر�ض
الرابطة على احل�ضور �أه���داف ت�أ�سي�سها و�آلية
عملها واخل��ط��وات التي قامت بها منذ انطالقها
م��ن �أج��ل امل�ساهمة يف حت�سني �أو���ض��اع املدار�س
الأه��ل��ي��ة وال��ن��ه��و���ض بها نحو م�ستقبل �أف�ضل.

ب��ح��ث ج��دي��د  433:ال���ف ان���س���ان ي��م��وت��ون
س���ن���وي���ا ب���س���ب���ب ال����ج����ل����وس امل��س��ت��م��ر

بحث جديد يك�شف ان غالبية �سكان العامل تق�ضي
اكرث من ثالث �ساعات يوميًا يف اجللو�س ,ونتيجة
ذلك يتم ت�سجيل مئات االف حاالت املوت �سنويًا ..
كيف ن�ستطيع ان ندمج الوقوف وامل�شي ب�شكل اكرث
كثافة يف حياتنا اليومية ،فعندما تقرءون هذا
البحث رمبا قد تكونون جال�سني بينما من االف�ضل
لكم ق��راءت��ه واق��ف�ين الن البحث اجل��دي��د يف هذا
امل�ضمار ك�شف ان مئات االف اال�شخا�ص ميوتون
�سنويا من اجللو�س ال��دائ��م وم��ن قلة الفعاليات
اجل�سمانية  ،هذه املعطيات املقلقة مت ن�شرها يف
العدد االخري من جملة الطب الواقي االمريكية .

ان ج�سم االن�سان لي�س مبنيا للجلو�س امل�ستمر
التي تقلل بالطبع عدد �ساعات الوقوف وامل�شي ،
فان اجللو�س امل�ستمر ال ي�ؤدي فقط حلرق القليل
من ال��وح��دات احل��راري��ة والدهن  ،فهي ت ��ؤدي يف
الكثري م��ن احل���االت اىل االك���ل ال��زائ��د ,ونتيجة
لذلك قد ي��ؤدي االمر اىل ارتفاع يف امرا�ض القلب
واالوعية الدموية وزي��ادة �ضغط ال��دم وارتفاع
م�ستوى ال��ده��ون يف اجل�سم واىل امل��وت املحتم .
يف ر�أ�������س ال������دول ال���ت���ي ت��ع��ت�بر ف��ي��ه��ا ن�سبة
امل���وت ع��ال��ي��ة كنتيجة م��ن اجل��ل��و���س امل�ستمر
ه���ي ل��ب��ن��ان وادن�����ى ن�����س��ب��ه ه���ي يف املك�سيك

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

قدمت النيابة العامة لواء املركز اىل املحكمة املركزية
الئحة اتهام بحق � ,أمري جبارة ( 20عاما) وحممد
نا�شف ( 32عاما)  ,وابراهيم �شيخ يو�سف ( 26عاما)
من الطيبة  ,بتهمة ارتكاب خمالفات االنت�ساب ملنظمة
ارهابية  ,الت�أمر من اجل تنفيذ جرمية  ,اجتياز حدود ,
ا�ضرامالناريفظروفبالغةاخلطورة,وخمالفاتاخرى.
وي�ستدل م��ن الئ��ح��ة االت��ه��ام  ,ان املتهمني الثالثة
ويف م��وع��د غ�ير حم���دد  ,اع��ل��ن��وا ال����والء لتنظيم
داع�������ش االره���اب���ي وق���ائ���ده �أب����و ب��ك��ر ال��ب��غ��دادي
ويوم  , 11.9.16ليلة عيد اال�ضحى املبارك  ,يف �ساعات
امل�ساء  ,كان خمططا لتنظيم حفل يف امللعب البلدي يف
الطيبة  ,مبنا�سبة عيد اال�ضحى املبارك  ,مب�شاركة
النجم ال�شاب هيثم خاليلة اب��ن قرية جمدالكروم
وب��د�أت اعمال التجهيز يف امللعب الحت�ضان وتنظيم
احلفل  ,ومت ن�صب من�صة كبرية وتوزيع الكرا�سي
يف امللعب  ,اال ان املتهمني اع��ت�بروا ه��ذا احل��ف��ل ,

كفرا بالدين وال يتما�شى مع تعاليم الدين اال�سالمي
املتهمون اجتمعوا ي��وم  9-9-2016يف �ساعات
امل�ساء وناق�شوا كيفية منع اقامة احلفل  ,وقرروا يف
النهاية الت�سلل اىل امللعب وا�ضرام النار يف املكان .
املتهمون اقتحموا امللعب وا�ضرموا النار يف املن�صة
واملمتلكات والكرا�سي وت�سببوا ب�أ�ضرار ج�سيمة يف املكان
,وقدرحجمال�ضررب78الف�شيكلتقريبانتيجةاحلريق
ورغم ا�ضرام النار يف املكان  ,اال ان البلدية يف الطيبة
ا�ستنفرت طواقمها وجنحت ب�إعادة االمور اىل ن�صابها
وجتهيز امللعب للحفل  ,ومت تنظيم احلفل مب�شاركة 3
االف م�شارك  ,وحوايل ال�ساعة  20:11م�ساءا ات�صل
احد املتهمني بال�شرطة وقال  ":قمنا بزراعة ملعب كرة
القدم يف الطيبة بالألغام واملتفجرات � ,سارعوا وافرغوا
املكان من االهايل واال �ستنفجر االلغام خالل  10دقائق"
وذلك يف حماولة من املتهمني ملنع اقامة وا�ستمرار احلفل
كما ون�سبت النيابة العامة الثنني من املتهمني الثالثة
 ,تهمة التخطيط حلفر نفق م��ن الطيبة اىل القرية
الفل�سطينية خربة جبارة يف ال�ضفة الغربية بغية تهريب
�أ�سلحة وادوات قتالية خمتلفة وتخزينها يف بيت احد
املتهمني  ,ويف حال اراد تنظيم داع�ش تنفيذ عمليات يف
ا�سرائيل يتم تهريب �شبان فل�سطينيني "ان�صار" داع�ش
اىل الطيبة ومنها يخرجون لتنفيذ عمليات يف ا�سرائيل
املتهمان قاما بحفر نفق بعمق � 4أمتار لكنهما توقفا الحقا

ت���م���دي���د اع���ت���ق���ال ث�ل�اث���ة مشتبهني
ب��ق��ت��ل ح��س�ين م��ح��اج��ن��ة م���ن ام الفحم

مت ,ي��وم �أم�س اخلمي�س ,يف حمكمة ال�صلح بحيفا,
مت��دي��د ف�ت�رة اع��ت��ق��ال م�شتبه –  40ع��ام��ا – من
ام الفحم ب�شبهة ال�ضلوع بقتل امل��رح��وم ح�سني
حماجنة من املدينة ،وال��ذي قتل ي��وم  29.9خالل
ح��ف��ل زف����اف ،وذل���ك ح��ت��ى ي���وم اجل��م��ع��ة امل��واف��ق

 21.10اجل��اري ،على ذمة التحقيقات اجلارية.
كما مت متديد ف�ترة اعتقال م�شتبه �آخ��ر  29عاما
م��ن ام ال��ف��ح��م ال���ذي ك��ان��ت ق��د تو�صلت ال�شرطة
الع��ت��ق��ال��ه اال���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت ع��ل��ى ذم���ة ال�ضلوع
اي�ضا يف ملف �شبهات ه��ذه اجل��رمي��ة وذل���ك حتى
ن��ه��ار ي���وم اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم  20.10اجل����اري.
كما ومت اي�ضا متديد فرتة اعتقال م�شتبه ثالث على
ذمة ال�ضلوع يف ملف هذه الق�ضية  43 -عاما  -وهو
من �سكان ام الفحم و�شقيق امل�شتبه االول املركزي،
والذي كانت ال�شرطة قد تو�صلت العتقاله اال�سبوع
الفائت حتى يوم الثالثاء املوافق  18.10اجلاري.
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من هنا وهناك

أول بطولة لشواء اللحوم يف األرجنتني

�أق���ي���م���ت يف ال���ع���ا����ص���م���ة الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة
ب��وي��ن�����س �آي���ر����س� ،أول ب��ط��ول��ة احت��ادي��ة
ل�����ش��واء ال��ل��ح��وم .وت��ن��اف�����س ب��ع�����ض �أف�ضل
ال���ط���ه���اة ،م���ن حم���اف���ظ���ات ال���ب�ل�اد ،ل��ل��ف��وز
ب��ل��ق��ب �أف�����ض��ل "معلم �شواء" يف ال��ب�لاد.
وح�صل جميع املت�سابقني الذين توزعوا على
�أربعة وع�شرين فريقاً  ،على قطع حلم وبهارات

و �إ�ضافات متماثلة ،و مُنحوا �ساعتني ون�صف
ال�ساعة ،لتجهيز �شواء �أرجنتيني تقليدي.
ومع ذلكُ ،تركت للمتناف�سني حرية ا�ستخدام
تقنياتهم اخلا�صة يف ط��رق ال�شواء� ،سواء
ع�بر اخل�����ش��ب� ،أو ال��ف��ح��م� ،أو االث��ن�ين معاً .
وت���ت���م���ي���ز الأرج����ن����ت��ي�ن ب�������أن ب���ه���ا ب��ع�����ض
�أف���������ض����ل حل�������وم ال����ب����ق����ر يف ال�����ع�����امل.

مع تعر�ض فلوريدا الأمريكية يف الأي��ام املا�ضية
للإع�صار ماثيو ،ف�إن رجال من جنوب الوالية كان قلقا
ويخ�شى على �سيارته الـ “بي �أم دبليو” من ال�ضياع
ب�سبب الرياح القوية والفي�ضانات ،قام بتدبري موقف
لها ،بطريقة مبتكرة ،داخل منزله يف غرفة اجللو�س.
وق�ضت “ال�سيارة املحبوبة” ليلة �سعيدة بجوار
�صاحبها ال��ذي �آث��ر �أن ينام على �أريكة بال�صالة
وهو ي�شعر بالأمان �أن ال�سيارة لن ي�صيبها مكروه،

و�أنه م�ستعد للت�صرف
يف �أي حلظة بخالف
ل��و ك��ان��ت يف اخل���ارج
ت��واج��ه العوا�صف.
وق���ال ران���دي غاليل،
من مدينة بورت �سانت
ل��و���س يف ف��ل��وري��دا:
“من ح�����س��ن احل��ظ
ك��ان��ت ه��ن��اك م�ساحة
تكفي لوقوف ال�سيارة
وق��ب��ل ذل���ك متريرها
ل�����داخ�����ل امل�����ن�����زل يف اجل��������زء الآم����������ن”.
و�أو�ضح �أن لديه �سيارتان �أخريان من نوع “بي
�أم دبليو” وف��ر لهما موقفا �آم��ن يف ج��راح مرفق
باملنزل ،وك��ان الإ�شكال مع ال�سيارة الثالثة من
املاركة نف�سها ،ما ا�ستدعاه للتفكري يف هذا احلل.
وقد ن�شر الرجل �صورا على ح�سابه باالن�ستغرام
تظهره وال�سيارة يف ال�صالة الداخلية للمنزل.

“ه���������اي ف�����اي�����ف”...وض�����ع�����ي�����ة
ج����دي����دة الل����ت����ق����اط ال��س��ي��ل��ف��ي

خشية اإلعصار ..سيارته تنام بجواره يف الغرفة!

تزوجتألسبوعواحدفقطلتتخلصمنكلمة"عانس"
طلبت �سيدة عربية الطالق من زوجها بعد م�ضي
�أ�سبوع واحد فقط على عقد قرانها .و�أكدت ال�سيدة
ب��أن �سبب زواجها الأ�سا�سي مل ينتج عن الرغبة
ببناء �أ�سرة وحياة زوجية بل للتخل�ص من كلمة
"عان�س" .ال �سيما و�أن عمرها قد جتاوز الـ 35عاماً.
مل مي�ض على زواجها �سوى �أ�سبوع واحد ،لت�سارع
بطلب الطالق .الأم��ر حتى الآن ع��ادي وميكن �أن
يح�صل .ولكن ال�سبب مل يكن عاديا .بح�سب موقع
""24الإمارتي �أكدت يف طلبها عدم قدرتها على �إكمال
حياتهاالزوجيةمعال�شخ�صالذيارتبطتبه،لكونها
ال ت�شعر جتاهه ب�أي م�شاعر و�أنها وافقت على الزواج

م�ضطرةباعتبارهالفر�صةالوحيدةالتيتوفرت�أمامها.
ونقل املوقع عن ا�ست�شاري العالقات الأ�سرية
خليفة حممد املحرزي القول �إن��ه "�س�أل الزوجة
ع��ن ال�سبب ال�سريع يف طلبها للطالق وكانت
امل��ف��اج��أة ح�ين �أبلغته �أن��ه��ا ال حت��ب زوج��ه��ا وال
ت�ستطيع تقبله ،ولكنها وافقت عليه هربا من لقب
"عان�س" ،ال�سيما �أنها جت��اوزت الـ 35عاما".
و�أ���ض��اف امل��ح��رزي �أن "الزوجة �أق���� ّرت ب�شكل
وا�ضح ب�أنها تف�ضل لقب مطلقة على لقب عان�س،
فقررت املوافقة على زوج ال تريده لتحقق لقبا
اجتماعيا �أخف وط��أة عليها من �صفة العنو�سة".

جن���ح ط���ال���ب �أم��ي�رك����ي يف ال���ت���ق���اط �سيلفي
ل��ه وه���و ي�صفق ي��دي��ه لأع��ل��ى يف الو�ضعية
امل�����س��م��اة “هاي فايف”  ،high-fiveيف
ال��وق��ت ال��ذي يظهر فيها الهاتف �أم��ام��ه معلقا
يف ال��ه��واء ،حيث التقط ال�صورة �أم���ام م��ر�آة.
وفور ن�شره ال�شاب الذي يقطن والية كارولينا
ال�شمالية ال�صورة على ح�سابه بتويرت ،و�صفت
باجلنون و�أث��ارت �آالف النا�س لإع��ادة تغريدها
ب��ل وتقليد م��ا فعله ال��ط��ال��ب ،ال���ذي �أو���ض��ح
ملتابعيه �أن��ه غري م�س�ؤول عن ت�ضرر �أي هاتف
وهو ي�سقط �إىل �أ�سفل� ،إذا ما رغبوا يف تقليده.
وبالفعل قام عدد كبري بتقليده على الفور ون�شروا
�صورا لهم بالطريقة نف�سها والهاتف ي�سقط �إىل
�أ�سفل وهم ميثلون و�ضعية �صفق اليدين لأعلى،
لكن �أغلب ال�صور ج��اءت م�ضحكة وكثري منها
مهتز ولي�ست بجدارة ال�صورة الأم التي قدمها

الطالب ،يف الوقت نف�سه فقد جنح �آخ���رون يف
�أن يقلدوا ه��ذا “اجلنون” بل تفوقوا عليه يف
�صور �أكرث دقة وجناحا .ف�صورة الطالب �سيث
�شنايدر التي ن�شرت ال�سبت املا�ضي ،مل تكن
بدقة كاملة ،ب��ل كانت �ضبابية نوعا م��ا لكنها
ك�سبت الإع��ج��اب للفكرة وال�براع��ة يف التنفيذ.
وك���ان���ت ���ش��ن��اي��در ق���د ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا“ :اليوم
�أ���ش��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر �أن���ن���ي ا���س��ت��ط��ع��ت ال��ت��ق��اط
���ص��ورة �سيلفي يل يف و�ضعية ه���اي فايف”.
وق��د حتولت ه��ذه الطريقة اجلديدة واملبتكرة
من ال�سيلفي �إىل حمى ع�صفت بعقول ال�شباب،
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��ت��غ��ري��دات امل��ع��ادة لبو�ست
ال�شاب � 170أل��ف ،والإعجاب و�صل �إىل 432
�أل���ف ،يف ح�ين ق��ام ال��ع�����ش��رات بتقليد الفكرة.
وامل�ضحك �أن بع�ضهم ق��ام بو�ضع و���س��ادة من
القطن يف الأ�سفل حتى ال يت�ضرر الهاتف �إذا �سقط.

مصرية تزن نصف طن ولم تخرج من منزلها منذ ربع قرن!
و���س��ب��ب ه����ذا ال������وزن ال��ك��ب�ير مل ت���خ���رج امي���ان
م����ن ب��ي��ت��ه��ا م���ن���ذ رب�����ع ق�������رن ،ح���ت���ى ان����ه����ا مل
ت�ستطع احل�����ص��ول ع��ل��ى اي ع�ل�اج ح��ت��ى االن.
وقالت �شيماء �شقيقة اميان انها كانت تعاين منذ �صغرها
من �سمنة زائدة وتفاقمت حاالتها مع مرور الزمن ومت
عر�ضها على عدد كبري من االطباء الذين اكدو انها تعاين
من خلل يف الهرمونات لكن مل يجدوا لها عالجا حتى االن.
وا���ض��اف��ت �شيماء ان �شقيقتها ا�صيبت بجلطة
بجلطة يف امل��خ االم��ر ال��ذي ادى للتاثري على على
نطقها وك�لام��ه��ا ،و�أ���ص��ب��ح��ت ط��ري��ح��ة ال��ف��را���ش .
وتابعت ان اختها منذ ا�صبح عمرها  11عاما ال
تعي�ش امل�صرية �إمي���ان �أح��م��د عبد العاطي والتي ت�ستطيع ال�سري على قدميها فهي ت�سري على ركبيتها
تقيم بالإ�سكندرية ويبلغ عمرها  36عاما م�آ�ساة وبعد ا�صابتها باجللطة ا�صبت ال ت�ستطيع ال�سري على
حقيقية حيث ي�صل وزن��ه��ا اىل  500كيلوغرام .ركبيتها او التحرك وال ت�ستطيع النوم اال على ظهرها.
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اتحاد املياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو يُوزع شهادات تقدير لعدد من موظفي اإلتحاد واملقاولني العاملني معه
م��دي��ر ع���ام االت���ح���اد د .أح��م��د ح���ج���ازي ":ل��ق��د أث��ب��ت��ن��ا يف ات��ح��اد امل��ي��اه منطقة ش��ف��اع��م��رو ب���أن ط��اق��م املوظفني
وال��ع��ام��ل�ين يف االت��ح��اد يعملون بمهنية ت��ام��ة وت��ع��اون منقطع النظري م��ع امل��ؤس��س��ات املختلفة وزب��ائ��ن االت��ح��اد"

�ضمن ن�شاط "غرفة �إ�ستكمال املوظفني' ،يف احتاد
املياه منطقة �شفاعمرو بهدف تعزيز وتطوير القدرات
ال�شخ�صية واملهنية لدى طاقم املوظفني وب�أجواء من
البهجة وال�سرور نظم احتاد املياه منطقة �شفاعمرو
يوم االربعاء حفل تكرمي لعدد من املوظفني العاملني يف
احتاد املياه منطقة �شفاعمرو وهم :مدير ق�سم الهند�سة
يف احتاد املياه منطقة �شفاعمرو املهند�س ا�سعد مر�شد،
املهند�س طارق حاج ،املهند�سة �أحالم �صليبا ،مو�سى
ذي���اب ،ف��را���س كبابو� ،أح��م��د عبد اللطيف حجازي،
وللمقاولني  :مو�سى اط��ر���ش ،علي مري�سات ،حممد

حجازي (�أبو مهنى) ،ابراهيم عيا�شي ،ثائر ابو �صالح،
بالل عيا�شي .والذين بذلوا جهودا م�ضاعفة يف الفرتة
الأخرية يف العمل يف منطقة الناعمة ،حيث عمل طاقم
مهني خمت�ص وب�إ�شراف مدير عام احتاد املياه منطقة
�شفاعمرو د .احمد حجازي رافقه مدير ق�سم الهند�سة يف
االحتاد ،املهند�س ا�سعد مر�شد وطاقم موظفي االحتاد،
وجمموعة مقاولني يعملون يف جم��ال مياه ال�صرف
ال�صحي ،والذين اجتهدوا وعملوا يف �أوقات غري اعتيادية
وبجهود جبارة يف منطقة الناعمة ،حيث تكللت هذه
اجلهود ب�ضحد ادعاء بلدية كريات �آتا والتي كانت قد

ش���������رك���������ة ك���������وس���������م���������وف���������ارم ت������ع������رض

قدمت �شكوى للق�ضاء �ضد احتاد املياه منطقة �شفاعمرو
وبلدية �شفاعمرو واملجل�س املحلي عبلني بالت�سبب
ب�أ�ضرار بيئية يف املنطقة .حيث �أ�ضحدت املحكمة هذا
االدعاء .و�أثنى د� .أحمد حجازي ،املدير العام الحتاد
املياه ،على �أداء املوظفني واملقاولني الذين ح�صلوا
على �شهادة ال�شكر والتقدير وذكر ":لقد �أثبتنا يف احتاد
املياه منطقة �شفاعمرو ب�أن طاقم املوظفني والعاملني
يف االحتاد من اكرث املوظفني املتميزين الذين يعملون
مبهنية تامة مع امل�ؤ�س�سات املختلفة وزبائن االحتاد،
وتعاون منقطع النظري بني امل�ؤ�س�سات املختلفة وزبائن
االحتاد" .وا�ست�شهد باحلديث النبوي�' :إن اهلل يجب �إذا
عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه' ،كدليل على �أننا تربينا على
الدقة يف �أداء العمل وحب الدقة والتميز واجلودة ،م�ؤكدا
ب�أن احتاد املياه بف�ضل التعاون بني املوظفني قادر على
اجتياز اية �أزمة �أو حالة طارئة قد تتعر�ض لها املنطقة".
جل��ن��ة ال���ع���ام���ل امل��ت��م��ي��ز وم�������دراء الأق�������س���ام يف

احت�������اد امل�����ي�����اه مي���ن���ح���ون امل���ه���ن���د����س ط�����ارق
ح����اج ����ش���ه���ادة ال���ع���ام���ل امل��ت��م��ي��ز ل���ع���ام 2014
منحت جلنة العامل املتميز ومدراء الأق�سام يف احتاد
املياه منطقة �شفاعمرو املوظف يف ق�سم الهند�سة يف
احت��اد امل��ي��اه املهند�س ط��ارق ح��اج �شهادة العامل
املتميز لعام  ،2014وذلك تثمينا على عمله بح�سب
�أخالقيات ومعايري املهنة ،حيث يقوم احت��اد املياه
�سنويا باختيار �أح��د املوظفني كعامل متميز ،حيث
يتم االختيار ب�شفافية وب�إجماع �أوال بتقييم من مدراء
الأق�سام على املوظفني يف كل ق�سم ،ومن ثم من قبل
جلنة �إداري����ة م��ن االحت���اد .و�أ���ش��ار د� .أح��م��د مطلق
حجازي اىل �أنه يحرتم نتائج التقييمات التي قام بها
مدراء الأق�سام ملوظفي �أق�سامهم ،ويحرتم قرار اللجنة
ال��ذي اعتمد على التقييمات ،م��ؤك��دا ب ��أن املهند�س
طارق حاج ي�ستحق �شهادة التميّز لإلتزامه يف معايري
العمل الوا�ضحة يف احت��اد املياه منطقة �شفاعمرو".

إدارة وأعضاء قسم الشبيبة يف بلدية شفاعمرو
يف زيارة شكر التحاد املياه منطقة شفاعمرو

مستحلبات اإلس��ت��ح��م��ام م��ن مجموعة كِيف
 Milkب��روائ��ح ج��وز الهند والـفـانيل واللـفندر
ُ�ستحلبي
ه��ذه ال�سنة ،ن�ستقبل ال�شتاء مع �شركة كو�سموفارم وم
ّ
�إ�ستحمام على �أ���س��ا���س احلليب ب��روائ��ح �شتوية داف��ئ��ة وناعمة
م���ن جم��م��وع��ة ك��ي��ف  :Milkم�����س��ت��ح��ل��ب �إ���س��ت��ح��م��ام ب��رائ��ح��ة
ج��وز الهند وال��ـﭬـ��ان��ي��ل وم�ستحلب �إ�ستحمام برائحة اللـﭬـندر.
جم��م��وع��ة م�����س��ت��ح��ل��ب��ات الإ����س���ت���ح���م���ام ك��ي��ف  Milkغ��ن � ّي��ة
ب��ال� ّرط��وب��ة ،برتكيبة غنيّة و ُم��د ّل��ل��ة للتنظيف وال��ع��ن��اي��ةّ ،
تنظف
ب��ل��ط��ف ومت��ن��ح ال��رط��وب��ة وال���ط���راوة ل��ب�����ش��رة اجل�����س��م ،مالئمة
جلميع �أن����واع اجل��ل��د وت�ت�رك ب�����ش��رت� ِ�ك نظيفة ،ط��ر ّي��ة ون�ضرة.
م��ارك��ة ك��ي��ف ،ال���رائ���دة يف ال��ب�لاد مب��ج��ال منتجات الإ�ستحمام،
تعر�ض ت�شكيلة وا�سعة من املنتجات عالية اجل��ودة ،والتي حتوّل
جت��رب��ة الإ�ستحمام �إىل جت��رب��ة مدللة ،خفيفة ومليئة بالطاقة.
م���ت���و ّف���ر �أي����� ً��ض���ا ب���رائ���ح���ة :ال��ع�����س��ل ،ال����ل����وز ،ال���ـﭙـ���اﭙـ���اي���ا،
ال����ت����وت ال����ب����رّ ي ،ج�����وز ال���ه���ن���د وال����ـﭬـ����ان����ي����ل ،ال����ل����ـﭬن����در.
م����ت����و ّف����ر يف ����ش���ب���ك���ات ال�����ف�����ارم وال���ت�������س���وي���ق يف ال���ب�ل�اد

"ت��رومل��ان��ي��ا" يف كنيون ع��زرائ��ي��ل��ي عكا
لأول م ّرة يف �إ�سرائيل ،ويف �أعقاب عر�ض فيلم "ترولز" من
بيت "درمي وورك�س"يف دور ال�سينما ،ي�س ّر جمموعة كنيونات
ً
خ�صو�صا،
عزرائيلي دع��وة اجلمهور عمومًا والأطفال
للإحتفال والغناء والرق�ص واللعب والفرح ،مع "الرتولز"
الذين �سيح ّلون �ضيوفا على كنيونات عزرائيلي يف مناطق
خم�ص�صة لهم مليئة باملتعة واحلالوة ،ال�سرور واملرح.
ّ
م�����ص��ن��ع ح���ل���وي���ات "الرتولز"���� ،ص���ال���ون جتميل
"الرتولز" م��ن��ط��ق��ة "ترول" ح��ل��و وال���ع���دي���د من
الن�شاطات والفعّاليات املثرية واملمتعة لكل الأعمار.
جت��ري الفعاليات خ�لال �أي���ام عيد امل��ظ��ال (�سوكوت)
يف ال��ت��واري��خ  ،18-20/10/16ب�ين ال�ساعات
16:00-19:00
و
11:00-14:00
جم���ا ًن���ا.
يف ك��ن��ي��ون ع��زرائ��ي��ل��ي ع���ك���ا .ال��ف � ّع��ال��ي��ات ّ

ا�ستقبل املدير العام الحتاد املياه وال�صرف ال�صحي،
منطقة �شفاعمرو ،الدكتور احمد مطلق حجازي،
و�أع�����ض��اء م��ن ط��اق��م االحت����اد يف م��ك��ات��ب االحت���اد
ب�شفاعمرو مدير ق�سم ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو
املربي �صابر يو�سفني ،ومركز الفعاليات اجلماهريية
يف الق�سم املربي عامر ب�شناق ،ورافقتهم مر�شدة
القادة ال�شباب قمر قط ،وذلك يف زيارة هدفت لتقدمي
ال�شكر للدكتور حجازي واحتاد املياه على ال�شراكة
الوطيدة م��ع ق�سم ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو،
وعلى الدعم والتعاون يف جمال الربامج الرتبوية-
اجلماهريية التي مت تنفيذها بنجاح منقطع النظري
يف ق�سم ال�شبيبة التابع لبلدية �شفاعمرو ،حيث �شارك
يف هذه الفعاليات الآالف من الطالب وال�شبيبة �ضمن
هذه امل�شاريع ،والتي تركزت يف م�ضامني لرت�شيد
ا�ستهالك امل��ي��اه واحل��ف��اظ على البيئة وامل���وارد
الطبيعية ،من خالل املحا�ضرات وور�شات العمل
والتجارب التي قام بها املر�شدون يف ق�سم ال�شبيبة.
وقال مدير عام االحتاد د� .أحمد حجازي يف م�ستهل
حديثه ،ب�أن "الأطر ال�شبابية يف بلدان االحت��اد لها
دور ب��ارز يف ن�شاطات االحت��اد اجلماهريية ،وذلك
�إميانا منا ب�أن امل�س�ؤولية املجتمعية لدينا عبارة عن

ثقافة االلتزام بامل�س�ؤولية �ضمن �أولويات التخطيط
اال�سرتاتيجي لالحتاد ،والتعاون من قبل الإدارة
العليا لالحتاد وطاقم املوظفني مع خمتلف ال�شرائح
االجتماعية نحو حتقيق تنمية م�ستدامة ب�إبعادها
ال��ث�لاث االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والبيئية".
واختتم ":نحن يف احت��اد امل��ي��اه �شفاعمرو نتبنى
دورا اجتماعيا يرقى �إىل م�ستوى توقعات املجتمع
ب�شكل ع��ام ،ون�شد على �أي���دي ال�شبيبة التي من
خاللها نطمح ببناء م�ستقبل باهر لأبناء جمتمعنا".
و�أعرب مدير ق�سم ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو املربي
�صابر يو�سفني ومركز الفعاليات يف الق�سم املربي عامر
ب�شناق عن الثناء وال�شكر با�سم ال�شباب ال�شفاعمري
الذي �شارك يف الن�شاطات اجلماهريية الحتاد املياه
منطقة �شفاعمرو  ،وللمدير العام د� .أحمد حجازي
على ال�شراكة التي بد�أت منذ �سنوات مع ق�سم ال�شبيبة
يف بلدية �شفاعمرو  ،و�أثمرت عن نتائج ب��ارزة من
�أهمها رفع ن�سبة الوعي يف الأمور املتعلقة بقيمة املياه
وموارد املياه الطبيعية" .واختتم يو�سفني ":ن�ؤكد
ب�أننا �أبواب مكاتب احتاد املياه كانت دائما مفتوحة
�أم��ام ق�سم ال�شبيبة يف بلدية �شفاعمرو ،وا�ستقبلنا
م��دي��ر ع��ام االحت���اد د .ح��ج��ازي ب����آذان �صاغية".
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االول)
ين(ال��ج��زء
�
اإلث��ن
ُّ
م
أ
ك�لال��ي��ت ت���ب���ادر ل��ع��ق��د اول مؤتمر

د .ح������������امت ع������ي������د خ���������وري
�إنتهزت �سمرية فر�صة غياب والدتها ،فتوجّ هت اىل
الطبي لإ�ستالم نتائج الفح�ص الذي كانت،
املخترب
ّ
ْ
قبل ايام قليلة ،قد �أجرته �س ًّرا هناك .عندما قال لها
الطبيب امل�س�ؤول ال��ذي مل يكن يعرفها" :مربوك،
انت حامل" ،كادت ت�صرخ" :ب�س انا م�ش متزوجة".
ِ
لك ّنها متالكت نف�سها لتقول ل��ه�" :شكرا" ،ولتغادر
�وع غزيرة
املخترب على عجل ،مطلق ًة العنان ل��دم� ٍ
�إنهمرت من م�آقيها .غري �أ ّن خ�شيتها من افت�ضاح
�أم��ره��ا ،جعل ْتها مت�سح دموعها ب�سرعة ،وت�ستعني
بنظارتها ال�شم�سية الغامقة لإخفاء �إحمرار عينيها.
عادت �سمرية م�سرع ًة اىل البيت .حمدت اهلل �أ ّن والدتها
مل ترجع بعد .هاتفت م��روان خطيبها و�شريكها يف
فعلتها ،طالبة منه احل�ضور المر خطري� .أثار طلبُها
َ
�شكوك مروان ،فح�ضر للت ّو ليجدَها غارق ًة يف دموعها.
ُ
ْ
لكن هيهات لتلك الدموع �أن تطفىء النار امل�شتعلة
يف قلبها ،او �أ ْن متحو الغلطة� ،أو اجلرمية على حد
نف�سها وبحق والدتها
بحق ِ
تعبريها ،التي ارتكب ْتها ِ
املحبَّة املتفانية التي اول ْتها ك��ام� َل ثقتها ،والتي
ر�أت بها االم َل الوحي َد الذي تعي�ش من اجله ،بعدما
ترمّلت يف �س ٍّن مبكرة فق ّررت ان تك ّر�س ك َّل حياتها،
لرتبية �إبنتها وحيدتها �سمرية� .أدرك م��روان د ّقة
املوقف ،كما ادرك ان تبادل االتهامات لن يجديهما
نفعا ،فا ّكد ل�سمرية �أنه يتحمل امل�س�ؤولية كاملة ،و�أنه
يحبّها ولن يتخلى عنها ،وبالتايل �سيعمل على تقدمي
موعد العر�س بحجة �إ�ستدعائه للعمل خارج البالد.
حدي ُثه هذا ه� ّد�أ من روع �سمرية ،فوافقت �أن ُتبقي
�أمر حَ َب ِلها �س ًّرا بينهما وان ال ُتف�شيه حتى لوالدتها.
ّمتت مرا�سي ُم العر�س يف اجواء بهيجة .كادت ام �سمرية
تطري فرحا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي تطلعت اليها
طيلة حياتها .كانت دموع الفرح تت�ساقط من عينيها
م���درارا� ،سيما اث��ن��اء طلعة ال��ع��رو���س .لقد �إنهالت
العرو�س على يديّ �أمّها تقبيال ،وبدت ك�أنها تغ�سلهما
بدموعها .ظ ّنت ا ُّم �سمرية وظ ّن معها �آخرون� ،أ ّن �سمرية
بدموعها تلك �شهاد َة تقديرها لوالدتها وحُ بّها لها
تو ِّق ُع ِ
ّ
وتع ّلقها بها .لكنهم مل يدركوا �أن دموع �سمرية كانت
ندم حارق واعتذا ٍر
اي�ضا مدادا �ص َنع ْته من
ِ
قطرات ٍ
غفران من والدتها.
طلب
ٍ
�أخ��ر���س ،لتكتبَ به �ص َّك ِ
ع�سل ق�صري ،لك َّن �شهرهما بات
�سافر العرو�سان ل�شهر ٍ
َ
بعلقم افر َز ُه �س�ؤا ٌل ِملحاحٌ فر�ض نف�سَ ه على
مُطعَّما ٍ
�سمرية ،فا�ضحت تت�ساءل يف كل حلظة" :هل ميكنها
اال�ستمرار يف �إخفاء هذا ال�سر الرهيب عن والدتها؟ واىل
متى؟" .لفد وجدت �سمرية جوابا قاطعا عن �س�ؤالها
ه��ذا ،عندما تذكرت املث َل ال��ق��رويَّ املعروف "ثالثة
حلبّ وا َ
ا�شياء ال ميكن �إخفا�ؤها :ا ُ
حلبَل والركوب على
ا َ
جلمل" ،فعزمت �أمرها على �إف�شاء ال�س ّر لوالدتها،
مهما ك��ان م��ؤمل��ا� ،سيما وان �سمرية كانت تتو�سم
بوالدتها رباطة اجل��أ���ش وحكمة ال�شيوخ وعزمية
ال�شباب وح�سن الت�صرف .ومع ذلك ،فلقد وقع اخلرب
على ام �سمرية وقوع ال�صاعقة .كادت تفقد �إتزانها
املعهود ،وتخرج عن عادتها وا�سلوب تربيتها ،فتلج�أ
اىل العنف وتنهال على ابنتها �ضربا .لكنها �سرعان
َ
ٌ
ت�صرف
العنف
ما متالكت نف�سها ،عندما تذكرت ان
ّ
مرفو�ض ً
ٌ
مبدا وممار�س ًة ،ف�ضال عن كونه ال
حيواين
ْ
تذكرت اي�ضا ان مروان ابا اجلنني قد
يُجدي نفعا ،كما
َ
ا�صبح زوجا �شرعيا البنتهاْ .
كتمت ا ُّم �سمرية غ�ضبَها
ال�شديد وهي تردد " ُغلب و�سُ رتة وال ُغلب وف�ضيحة" و
"خ ّليها يف القلب جترح وال تطلع ب ّره وتف�ضخ" ،لكنها
املغلوب
ما لبثت �أ ْن تابعت حوا َرها الذاتي ،قائلة ب� ِأمل
ِ
على �أمره" :ب َْ�س يا ح�سرتي ،من وين ال�سرتة؟!!".
طفل
�إذ كيف ميكن الت�سرت على ف�ضيح ِة
ِ
والدة ٍ
متكامل بعد �أق� ّل من �سبعة ا�شهر من زواج والديه،
�سيما �أمام اجلارات والعمّات واخلاالت وال�صديقات
"اللدودات"؟ الي�ست هذه هي الف�ضيحة بعينها؟
هامت ا ّم �سمرية يف افكارها تبحث عن حل للخروج من

هذه الورطة ال�صعبة
امل���ح���رج���ة .رف�����ض��ت
ف���ك���رة االج���ه���ا����ض،
معتربة �إ ّي��اه��ا جرمي َة
قتل منافي ًة لكل القيم
ٍ
واملباديء واالخ�لاق،
ف�ضال عن �إ�سقاطاتها
ال�سلبية على �صحة
�إبنتها وقدرتها على الإجن��اب م�ستقبال� .إ ّن ق�ضية
�صحة �سمرية و�سعادتها� ،أع���ادت ا َّم �سمرية اىل
عقالنيتها واتزانها ،باعتبار هذه الق�ضية ًّ
خطا احمر ال
ميكن جتاوزه مهما كانت الظروف ،فتحركت من جديد
م�شاع ُر االمومة يف قلب �أم �سمرية ،وتدفقت عواط ُفها
غ�ضب وا�ستنكار
دموعا جرفت ما تراكم يف �صدرها ِمن ٍ
وعتاب ،وامت َّد �ساعداها ب�صورة عفوية لإحت�ضان
�إبنتها وكفكف ِة دموعها وتخفيف لوعتها والت�شاور معها
ومع زوجها م��روان� .إتفق الثالثة على ح ٍّل �إقت�ضى
�إ�ست�شار َة ال�ست وداد العاملة االجتماعية ،املعروفة
ب�إن�سانيتها ولطفها ومهنيتها وعمق ال�س ّر لديها ،ممّا
النا�س يثقون بها وي�أمتنونها على �أ�سرارهم.
جعل َ
جت ّندت ال�ست وداد كعادتها ،لهذه املهمة اي�ضا ،بينما
�أخ��ذت ا ُّم �سمرية متهد الطريق لتنفيذ خطة احل ّل
ب�صورة عملية ،م�سته ِّل ًة ذلك مبفاجئة تقدمي "�سدر"
كنافة لت�ضييف جاراتها اللواتي لبّني دعو َتها وح�ضرن
زيارة تندرجُ يف �إطار ال�صباحيّات الدورية
اىل بيتها يف ٍ
َ
التي جت ِّم ُع ن�سوة احلي بني فينة واخرى� .إنتظرت ا ُّم
�سمرية بفارغ ال�صرب �س�ؤاال عن �سبب تقدمي الكنافة،
فابت�سمت على عر�ض فمها ،لتخربهم ان ابنتها "�سمرية
حامل ما �شاء اهلل ،منذ نهاية ال�شهر االول لزواجها"،
تن�س اي�ضا ان حتدثهم عن "ال�سعادة" الغامرة
كما مل َ
التي اكتنفتها عندما �سمعت بهذا اخلرب املفرح .كان
هذا هو "البيان" االول الذي ا�صدرته ا ُّم �سمرية بهذا
ال�صدد .اما "البيان" الثاين فلقد كان يف �إطار �صباحية
اخرى عُقدت يف بيت ام مرزوق ،حيث بدت على وجه ام
ُ
عالمات القلق التي افتعلتها متهيدا لت�صريحها
�سمرية
بان "�سمرية حبيبتي ،جتابه �صعوبات يف حملها".
َّ
امل�ضخمة بن�سبة طردية
تتالت "البيانات" الكاذبة
مع منو بطن �سمرية ،وكل منها ي�شري اىل ت�أزم جديد
مزعوم يف و�ضعها ....وهكذا عندما اكتملت
�إ�ضايف
ٍ
فرتة احلمل و ُنقلت �سمرية اىل م�ست�شفى بَعي ٍد كانت
قد اختارته لها ال�ست وداد العاملة االجتماعية  ،حيث
ولدت بال�سالمة ابنا معافى ،كانت االجواء يف القرية
مه ّي�أ ًة ال�ستقبال خرب �إجها�ض �سمرية اي متاما كما
ّ
خططت والد ُتها .هذا "الإجناز" الذي حققته ام �سمرية
بالتعاون مع ال�ست وداد ومبوافقة الوالدين �سمرية
وم��روانَ ،ف َق َد قيم َته نهائيا يف عني �سمرية ،حينما
َ
حان موعد دفع الثمن الباهظ جدا جدا ،وهو ت�سليم
املولود لل�ست وداد كي تنقله اىل العائلة التي تب ّن ْته
ر�سميا وقانونيا ،وح�ضرت اىل امل�ست�شفى لإ�ستالمه.
طلبت �سمرية �إح�����ض��ا َر الطفل اليها ك��ي ُتر�ضعَه
للمرة االخ�ي�رة .تناول ْته م��ن ي��د املمر�ضة بيدين
مرجتفتني .ت�أمل ْته مليّا فالحظت ال�شامة (الوحمة
كما ي�سميها البع�ض) املرتبعة ف��وق ط��رف حاجبه
االمي��ن� .سحر ْتها �سحن ُته .ح�ضن ْته بكل جوارحها.
�أذاب ْتها حرك ُة �شفتيه وك�أنه يبت�سم لها .ه ّز ْتها حتى
االعماق نظر ُته الناع�سة ،فبدا ك�أنه يعاتبها قائال
لها�" :أتتنازلني عني يا ام��ي؟! �أترتكيني فعال؟!!".
�شعرت وك����أن �سيفا يخرتق قلبها.انفجرت باكي ًة
ف�أبْكت ك َّل من حولها� ،سيما عندما �سمعوها تولول
ناحب ًة" :ميّا حبيبي" ،معلن ًة انها لن تتنازل عنه ولن
ترتكه رغم كل االتفاقيات املو ّقعة ومهما كان الثمن.
وي��ب��ق��ى ال�س�ؤال":هل �إ���س��ت��ط��اع��ت ���س��م�يرة
حت���ق���ي���ق م��ط��ل��ب��ه��ا واالح����ت����ف����اظ ب�إبنها؟".
�����س����احت� ُ
���دث ع����ن ه�����ذا يف اال�����س����ب����وع ال����ق����ادم.

لألبحاث العلمية يضم جميع ألويتها
ال���ب���اح���ث���ة رش������ا ن����ص����ار دان�����ي�����ال ت���ح���ص���د ج����ائ����زة ام���ت���ي���از
وس���ي���ش���ارك ب��ح��ث��ه��ا يف م���ؤت���م���ر ام�������راض ال���ك���ب���د األم���ري���ك���ي

بادرت املجموعة ال�صحية كالليت ولأول مرة لعقد
م�ؤمتر لعر�ض الأبحاث العلمية التي ت�صدر من قبل
كالليت يف كافة �ألويتها ،مت تقدمي �أكرث من 100
بحث للم�شاركة يف امل�ؤمتر ،اختري عر�ض � 8أبحاث
فقط ومت تقدمي  3جوائز امتياز لأف�ضل  3باحثني.
ح�صدت الباحثة ر�شا ن�صار دانيال على جائزه
امتياز عن بحثها يف جمال فايرو�س الكبد من نوع E
والذي من خالله اثبتت ولأول مره امكانيه وجود هذا
الفايرو�س لدى مر�ضى �سرطان الدم الذي قد ي�سبب
لهم مبر�ض كبدي مزمن ويعر�ضهم خلطر املوت.
تعمل ر�شا ن�صار دانيال يف املخترب الطبي اللوائي

حليفا واجلليل الغربي التابع للمجموعة
ال�صحية كالليت كم�س�ؤوله ق�سم البيولوجيا
اجلزئية كما انها تعمل يف هذه الفرتة على
ر�ساله الدكتوراه مبجال الكبد يف جامعه
حيفا حت��ت �إ���ش��راف ك��ل م��ن الدكتورة
مريا ب��اراك مديره املختربات الطبية يف
اللواء وبروفي�سور اليي ت�سوكرمان مدير
ق�سم الكبد يف م�ست�شفى الكرمل واملركز
الطبي ل�ين ،كما و�شارك يف البحث ق�سم
�سرطان ال��دم التابع مل�ست�شفى رامبام.
�سيتم عر�ض بحث ال�سيدة ر�شا ن�صار
دانيال يف م�ؤمتر عاملي ملر�ض الكبد يف �أمريكا ومن
املخطط ان ت�سافر ر�شا للم�شاركة يف امل�ؤمتر وعر�ض
البحث �أمام مئات الباحثني من �شتى �أنحاء العامل.
تعمل كالليت ب�شكل مكثف على تعزيز ق�سم الأبحاث
واملختربات لديها ،حتى ت�شارك ب�شكل كبري يف �إيجاد
حلول لأمرا�ض مزمنة وموا�ضيع �صحية ملحة،
ولهذا فقد مت عقد م�ؤمتر للأبحاث اخلا�صة بكالليت
وكان عدد الأبحاث امل�شاركة به عايل ً
جدا كما مت
ك�شف الع�شرات من الأبحاث املهمة على ال�صعيد
العاملي ،من بينها درا�سة الباحثة ر�شا ن�صار دانيال.

ال��ط��ال��ب ال��ج��ام��ع��ي ال��ح��ل��م امل��زرك��ش
زه��������������������ي��������������������ر دع������������ي������������م

تعت ّز االمم احليّة ب�أجمادها ،وتفتخر بح�ضاراتها ،
وتتوق اىل م�ستقبل �أف�ضل ي�ضعها يف منزلة تليق بها..
وال يت�أ ّتى هذا امل�ستقبل �إال برعاية الأجيال وتن�شئتها
يف مدار�س الغد تن�شئة �صاحلة ،واالهتمام بالتعليم
وم�ؤ�س�ساته اهتمامًا ً
فائقا وبذل الغايل والرخي�ص يف
�سبيله .ف�إن �أردنا �أن ن�سري مع موكب احل�ضارة مرفوعي
الر�ؤو�س �شاخمي الأنوف  ،فعلينا �أن ُن�شيِّد �صرح العلم
ّ
واخلطة املدرو�سة واملُت�أنية.
أ�سا�س من الت�ضحية
على � ٍ
ول��ع � ّل خ�ير مقيا�س ل��ه��ذا ال��ت��ق��دم ه��و ع��دد وارت���ال
ال��ط�لاب اجلامعيني يف ق��ران��ا وم��دن��ن��ا ال��ذي��ن نزج
ب��ه��م يف م��ع��م��ع��ان اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د العليا،
فنح�صد معهم وبهم ال�شهادات التي ه��ي املفاتيح
ال����ّ�س��ح��ري��ة ل��ل��ت��ق�دّم وال��ل��ح��اق مب��وك��ب االزده�����ار .
ولكن وللحقيقة اق��ول :ا ّن ال��ذي ي��ده يف النار لي�س
ك��ال��ذي ي��ده يف امل���اء  ،وال ي��ع��رف ���ص��دق م��ا يُك ّلفه
اجلامعي اال ذاك الذي اكتوى و"تو ّر ّط" يف
الطالب
ّ
حمّى اجلامعات و�أقحم ولدين �أو �أك�ثر يف املعاهد
ّ
والتق�شف
العليا ،ف��ب��ات ل��زا ًم��ا عليه ���ش� ّد احل���زام
والتدبري و�إج��راء عمليات احل�ساب ُ�صبحً ا وم�ساءً.
فالعلم والتعليم يف دولتنا �أ�ضحى �أم���رًا ع�سريًا،
غ��ال � ًي��ا  ،ن��خ��اف ان ينح�صر الح� ً�ق��ا ب��الأغ��ن��ي��اء،
وب��الأغ��ن��ي��اء ف��ق��ط وعندها ت��ك��ون الطامة الكربى.
ا ّن االم��ر يحتاج اىل التفكري العميق وامل��درو���س من
بلدة وبلدة ،ح ّتى نخفف
قبل ال�سلطات املحليّة يف ك ّل ٍ
احل��م��ل ع��ن كاهل ال��ط�لاب واالهلني
م��ن وط����أة ه��ذا ِ
 ،ل��ذا فك ّل �سلطة حمليّة حت�ترم نف�سها وتغار على
مواطنيها  ،مدعوّة اىل تخ�صي�ص منح درا�سية ويف

ك ّل �سنة للجامعيني من
ابنائها ،فهذه املبالغ قد
تخ ّفف من ه��ذه الوط�أة
و ُت�شعر االب ا ّن��ه لي�س
وحي ًدا يف ال�سّ احة  ،بل
هناك م��ن يحمل ً
بع�ضا
م��ن ه��م��وم��ه  ،وي��ح��اول
مببلغ زهيد ولكنه يعني وي�ساعد.
ان يدعمه ول��و ٍ
ول��ع� ّل ال��رك��ي��زة الثانية ه��ي ال�شريحة الأق���وى يف
العربي � ،أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال!! واملهن
جمتمعنا
ّ
احل � ّرة  ،الذين ب�إمكانهم دع��م �صندوق للجامعيني
يُقام يف ك� ّل بلدة ومدينة يف رب��وع ه��ذا الوطن ،هذا
ال�صندوق بالقائمني الغيورين عليه يدر�س الظروف
واالح��وال لك ّل طالب وطالب ومن َث ّم يُق ّرر ملن يعطي
وك��م  ،فنجرب ع�ثرات الكرام ونريح �ضمائر الأه��ايل
الذين يُف ّكرون ج�دّي�اً يف بداية ك� ّل �سنة جامعية يف
التو ّقف عنوة عن �إر�سال �أبنائهم وبناتهم �إىل املعاهد
العليا  ،وذلك ل�ضيق اليد و�سوء احلالة االقت�صاديّة .
ُ
ل�ست خبريًا يف االقت�صاد وامل��ال  ،ولكنني اع��رف ا ّن
الأم��وال التي يتربّعون بها لهذا ال�صندوق �ستخ�صم
ك ّلها او بع�ضها من ال�ضرائب على �أنواعها و�إ�شكالها
 ،فلماذا �إ ًذا ُن�ثري �صندوق ال�ضريبة املُتخم �أ�صال
يف حني با�ستطاعتنا وبجز ٍء من ه��ذه االم��وال �إث��راء
عقول طالبنا و�أجيال الغد يف جمتمعنا ال��ذي نريده
�سبّاقاّ  ،ت�وّاق�اً اىل العُال ،و ّث��ا ًّب��ا للتقدّم والعمران .
�إننياهم�سب�أذنك ّلرئي�س�سلطةحملية،ويف�أذنك ّلمُقتدر
ان يهبّ لنجدة رجال الغد وعنوان االمل �إنهم ي�ست�أهلون!

مقاالت

14.10.2016

خمسدوليفالعالمتتحكمبمصريالبشرية
ظلماًمنخاللحقهايفاستخدام"حقالفيتو"
اإلع��ل��ام�����ي أح����م����د ح�����ازم

يتفق العديد من املحللني ال�سيا�سيني على
�أن ال��دول التي ت�ستخدم "حق الفيتو" �أي
(النق�ض) يف جمل�س الأمن الدويل �ضد �أي قرار
ي�صدر عنه ،هي دول ظاملة ال ت�ستهدف �سوى
م�صاحلها اخلا�صة يف ا�ستخدام هذا احلق،
�ضد �أي قرار ي�صدر عن جمل�س الأمن الدويل.
والدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن التي
يجوز لها ا�ستخدام هذا احلق ،هي الواليات
املتحدة الأمريكية ،رو�سيا ،ال�صني ،بريطانيا
وفرن�سا .مبعنى �أن هذه الدول ت�ستطيع متى
ت�شاء تعطيل �أي قرار ي�صدر عن جمل�س الأمن
دون ذكر الأ�سباب .واملربر المتالك هذه الدول
حلق الفيتو دون غريها من باقي الدول� ،أنها
كانت املنت�صرة يف احلرب العاملية الثانية.
وي��ب��دو وا���ض��ح �اً وج����ود خ��ل��ل ب��ل ظ��ل��م يف
منظومة الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�سها بعد
احلرب العاملية العاملية الثانية ،لأنه من غري
املعقول �أن تتحكم خم�س دول فقط على هواها
ومزاجها ب��دول ال��ع��امل املتبقية ،ومتار�س
عليها �أ�ساليب اقل ما ت�سمى "بلطجة’" �إذا
مل تكن �إجرامية .وهناك دول من هذه الدول
اخلم�س ،ت�شن حروباً وتقتل وت�شرد �شعوباً،
ثم ت�ستخدم ما ي�سمى بــ "حق الفيتو" �ضد
�أي ق���رار ي�صدر �ضدها �أو �ضد حلفائها.
رو�سيا ،الدولة التي من املفرت�ض �أن تكون �ضد
قتل ال�شعوب و�ضد ارتكاب املجازر وتكون
ن�صرية ال�شعوب يف ن�ضالها من �أجل تقرير
ً
امل�صري� ،أبدت موقفاً
مغايرا متاما لذلك .فقد
ا�ستخدمت رو�سيا يف �شهر يوليو /متوز العام
املا�ضي حق الفيتو �ضد م�شروع قرار بريطاين
يف جمل�س الأمن الدويل ،يعترب اجلرائم التي
ارتكبت يف �سربرنيت�سا (�صربيا) عام 1995
بحق امل�سلمني �إبادة جماعية ،علماً ب�أن ع�شرة
من �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل البالغ عددهم
ً
ع�ضوا) قد �صوتوا ل�صالح م�شروع
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ال��ق��رار ،ال���ذي ي�صف مقتل ح���وايل ثمانية
�آالف يف �سربرنيت�سا بــ "الإبادة اجلماعية"،
ويف �شهر ف�براي��ر��� /ش��ب��اط ال��ع��ام املا�ضي
�أي�ضاً ،ا�ستخدمت رو�سيا حق الفيتو مبجل�س
الإمن الدويل �ضد �إ�صدار قرار يدين جماعة
احلوثيني باليمن ،ويحملهم م�س�ؤولية تدهور
الأو���ض��اع يف اليمن ،والإن��ف��راد بال�سلطة.
وق���د ا���س��ت��م��رت رو���س��ي��ا يف ا���س��ت��خ��دام حق
الفيتو �ضاربة بعر�ض احلائط كل مباديء
االن�سانية .فقد قامت يف الثامن من ال�شهر
احل��ايل با�ستخدام حق الفيتو �ضد م�شروع

ق���رار فرن�سي
بوقف الغارات
اجلوية يف حلب
وم��ن��ع حتليق
ال�����ط�����ائ�����رات
احل�����رب�����ي�����ة
ف��وق املدينة.
وق������د ����ص���وت
ل���ل���م�������ش���روع
ال��ف��رن�����س��ي �أح����د ع�����ش��ر دول����ة م��ن �أع�����ض��اء
جمل�س الأم��ن ال��دويل� ،أي ب�أغلبية �ساحقة،
وي��ط��ال��ب م�����ش��روع ال��ق��رار الفرن�سي جميع
الأط���راف بالوقف ال��ف��وري للق�صف اجلوي
ومنع حتليق الطائرات احلربية فوق مدينة
ح��ل��ب ،و�إىل التنفيذ ال��ف��وري ل��وق��ف �إط�لاق
النار والت�سهيل الآم��ن لو�صول امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة �إىل جميع �أن��ح��اء ���س��وري��ا .كما
ين�ص امل�شروع على قيام جميع الأط��راف
مبنع و�صول املوارد املالية واملادية للأفراد
واملجموعات املرتبطة بتنظيمي "القاعدة"
و"داع�ش" وغريها من اجلماعات الإرهابية.
وبالرغم م��ن امل�ضمون العقالين والإن�ساين
للم�شروع الفرن�سي� ،إال �أن رو�سيا رف�ضته،
علماً ب�أنها تدعي ب�أن طائراتها تق�صف مواقع
داع�ش ،الأمر الذي ي�ؤكد مدى الكذب الرو�سي.
وال بد من الإ�شارة� ،إىل �أن رو�سيا التي تعترب
وري��ث��ة الإحت���اد ال�سوفييتي ال��ذي ان��ه��ار يف
مطلع الت�سعينات ،قد ا�ستخدمت حق الفيتو
م��ع (ام��ه��ا ال�سابقة االحت���اد ال�سوفييتي)
 123م��رة  .ولذلك ي��رى بع�ض املحللني
�أن��ه م��ن غ�ير املعقول �أن تبقى خم�س دول
�أع�����ض��اء دائ��م�ين يف جمل�س الأم����ن ،تتحكم
برقاب العباد دون ح�سيب �أو رقيب .وقد
ح��ان اال��وق��ت خللق نظام جديد �إذا �أرادت
الأمم املتحدة �إقرار احلق والعدل يف العامل.
الدكتور حممد الد�سوقى �أ�ستاذ ال�شريعة
الإ���س�لام��ي��ة يف كلية دار ال��ع��ل��وم بجامعة
القاهرة ،وع�ضو املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية بالقاهرة ،ي�ؤكد " �أن العامل حتكمه
�شريعة الغاب ،لأن ا�ستخدام حق الفيتو من
قبل ه��ذه ال��دول اخلم�سة الأق��وي��اء هو نوع
من اال�ستبداد و�آل��ة بيد ه��ذه ال��دول لتوفري
م�صاحلها ،وبالتاىل فان هذه الدول ومن خالل
ا�ستغالل هذه الآلة ت�ضحي بال�شعوب املظلومة
يف �سبيل منافعها ،وال تبايل لأجل توفري هذه
املنافع بقتل الأطفال والن�ساء والأبرياء ".
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درامــا البيئــة الشفاعمريَّــة
بقلم :م���ارون س��ام��ي ع�� ّزام

ن�شاهد يوميًّا �أفالمًا �سينمائيّةُ ...ن�شاهد � ً
أي�ضا
م�سل�سالت تلفزيونيّة يوميّة ،بع�ضها تكون
�أحداثها مُطوّلة ،كامل�سل�سالت الرتكيّة ،بهدف
ال� ّرب��ح التجاري املح�ض ،ولكن ه��ذه الأعمال
الرتفيهيّة لها مدة زمنية معيّنة وتنتهي ،بعد �أن
مت ّتعت العائلة مب�شاهدتها ،بينما هناك � ً
أعماال
بيئيّة غري �شاميّة ،بل �أق��ول �إنها درام��ا بيئيّة
�شفاعمريّة واقعيّة يوميّة ،حتكي عن معاناة
النا�س من انت�شار القذرات والنفايات يف �أحيائهم
وحميطهم ،وكذلك يف املنطقة ال�صناعيّة املنتجة
للنفايات ال�سّ امة واخلطرية ،التي ال رقيب عليها.
تتناول هذه الدراما ،ق�ضية تقاع�س امل�سئولني يف
البلديّة املنحل ائتالفها ،عن معاجلة هذا الو�ضع
املذري الذي و�صلت �إليه �شفاعمرو ،بيئيًّا و�صحيًّا،
و ُتظ ِهر الإثارة احلوارية بني املواطنني و�أع�ضاء
البلديّة ،لإ�ضفاء ال ّت�شويق الدرامي على �أحداث
البيئة ال�شفاعمريّة ...ملحبي ر�ؤية هذه الدراما
البيئية املثرية ،ميكنكم معاينتها يوميًّا وعلى
مدار ال�سّ اعة� ،أينما توجّ هتم ،و�أينما �سرمت �سوا ًء
�سريًا على الأقدام� ،أو خالل قيادتكم ل�سياراتكم.
لن يتخ ّل�ص ال ّنا�س من هذه امل�شاكل البيئيّة،
�إ ّال �إذا قاموا باحتجاجات �ضد امل�سئولني ،كما
فعل اللبنانيّون خالل �أزمة النفايات ،ح ّتى كمّوا
�أفواههم بالكمامّات نتيجة انت�شار ال ّروائح .الو�ضع
ال�سّ يا�سي بني �شفاعمرو ولبنان مت�شاب ًها �إىل ح ٍّد ما،
فهناك يعانون من �أزمة �سيا�سية م�ستدمية ،كذلك
الأمر عندنا ،هناك تناحر بني الفرقاء ال�سيا�سيني،
كذلك عندنا ،لكن ال��ف��رق الوحيد �أن امل�شاكل
يف لبنان �إقليميّة ،بينما هنا ما زال��ت حمليّة.
اخلا�صة
البيئة ال ّنظيفة يجب �أن تكون احلديقة
ّ
التي يرتاح فيها املواطن ...لك ّنه للأ�سف ي�شعُر
ي��و ًم��ا بَعد ي��وم �أن �صحّ ته مُعر�ضة لهجمات
الأمرا�ض اخلبيثة غري املرئيّة ،وج�سده بات خم ًزنا
للجراثيم والفريو�ساتِ ،عوَ�ض املكبّات القانونيّة،
التي حتوّلت �إىل ب�ؤَر نتنةُ ،تع ّكر �أجواء الأحياء
املجاورة ،هكذا حتوّلت رئ َتا املواطن �إىل �ش ّفاطة
ت�سحب الهواء امللوّثِ ،عوَ�ض املكان�س البلديّة
التي من املفرو�ض �أن ت�شفط غبار ّ
ال�شوارع.
التعامل الوح�شي لعمّال النظافة مع احلاويات
غ�ير م�����س��ب��وق ،ال ُي��رف��ق��ون مبمتلكات الغري،
فيجدها العديد م ّنا �صباحً ا �إ ّم��ا مك�سورة� ،أو
ال يُعيدونها �إىل �أماكنها ،تارة �أخ��رى يجدونها
ُتغلق مداخل بيوتهم ،فيتع ّذر عليهم الدّخول
�إىل �ساحاتهم ب�سيّاراتهم ...و�أحيا ًنا يجدون
احلاويات من�صوبة كالفزاعات و�سط ال�شارع،
مُلقاة �أر� ً��ض��ا كجيَف هامدة ع ِفنة ،ه��ذه لي�ست
نظافة بيئيّة� ،إنمّ ���ا ُت�سمّى فظاظة ب�شريّة.
خالل مو�سم االنتخابات ي�صبح �صوت املواطن
"كن ًزا ً
ّ
للمر�شحني ،يتح ّكمون
ثمينا!" بالن�سبة
مبيوله ال�سّ يا�سية ،لي�سوّقوا له براجمهم يتو�سّ لون

�أن مينحهم �شرعيّة
����ص���وت���ه ،وب��ع��د
ان��ت��ه��اء امل��ع��رك��ة
االن���ت���خ���اب���ي���ة،
ت��و���ض��ع ط��ل��ب��ات
املواطن على رف
ال� ّن�����س��ي��ان ،فتبد�أ
"معركته الطويلة" مع �إدارة البلدية وامل�سئولني،
ال��ت��ي ت�ستمر خلم�س ���س��ن��وات م��ن املماطلة،
وحقن تفكريه ب ��إ َب��ر الأع���ذار البريوقراطيّة.
ن��رى ه��ذا امل��واط��ن ال�سّ اذج يرتاد دار البلدية
يوميًّا ،يرتاك�ض كالتائه بني �أروقتها ،ي�أمل �أن
يتل ّقى �أب�سط اخلدمات ،يتو�سّ ل الأع�ضاء الكرام،
ليُنقذوا بيئته القذرة من الأوبئة ،فيوعدونه
ب��وع��ود ج��وف��اء ،وال يجد ج��وا ًب��ا ملع�ضلته...
ال��و���ض��ع احل���ايل غ�ير م ّ
ف�شبه الإدارة،
ُب�شر ِ
م�شغولة بكيفيّة احلفاظ على بقايا ف�سيف�ساء
ائتالفها� .أعتقد �أن املحافظة على بيئة نظيفة
و�آمنة ،من املهمّات امل�ستحيلة للبلدية ،املنغم�سة
يف ق�ضايا �أك�ب�ر ،مثل �إع���ادة تركيب االئتالف
غ�ير املمكنة ،فهي �ساهمَت �أي��� ً��ض��ا يف تر�سيخ
ه��ذه الأزم���ة البيئيّة ،كما البلديات ال�سّ ابقة.
هذه امل�شاكل البيئيّة ،مل جتتاح فقط الأحياء
ال� ّن��ائ��ي��ة ،امل�ترام��ي��ة عند �أط���راف امل��دي��ن��ة ،بل
ً
وخ�صو�صا
طالت ح ّتى كا ّفة �أحياء �شفاعمرو،
البيئة احل�ضارية ،و�أق�صد املواقع ال�سّ ياحيّة
املهملة ،با�ستثناء قلعة ال� ّ�ظ��اه��ر ُع��م��ر ،التي
خا�صة �سنويًّا ،من خالل �إ�ضاءتها
حتظى برعاية ّ
َ
ب�أنوار ملوّنة وباهرة ،لأنها �أب��رز مَعلم �أثري
وح�����ض��اري!! بينما بقيّة امل��واق��ع ال�سياحيّة
الأثرية ،جندها حما�صرة ببيئة مهملة وقذرة،
ال ميكن ت�صوّرها �أب � ًدا ،بيئة خمجلة ال ُت�ش ّرف
تاريخ هذا البلد العريق ،فالأ�شواك حتا�صرها
من كل اجلهات ،يعني النظافة والرعاية مُغيّب َتني
كليًّاً � ،إذا هذه هي اخلريطة ال�سياحية ّ
ال�شائكة،
ال��ت��ي ن�شرها ق�سم ال�سياحة ،للإ�سرائيليني
والعامل عن �شفاعمرو� ،صوّرها على �أنها جتهل
تاريخها الأث��ري الغني ب��الأح��داث املف�صليّة!!
�إن م�شاهد ال��ق��ذارة وال��ن��ف��اي��ات والف�ضالت،
تق�شعر لها الأب��دان ،الروائح الكريهة املنبعثة
منهاُ ،ت�سبّب الغثيان ،احلاويات التي طفحت
بالأو�ساخُ ،تذ ّكر املواطن ال�شفاعمري� ،أن الأزمة
االئتالفية التي تلف �أج��واء الإدارة امل�شلولة،
�أل��ق��ت ظ�لااله��ا ع��ل��ى ك��ل م��ن��اح��ي اخل��دم��ات.
ه��ذا امل�سل�سل البيئي ال�شفاعمري م��ن �إنتاج
ال�صناعي،
اال�ستهالك اليومي �أو التجاري �أو ّ
مواقع �أح��داث��ه يف الأح��ي��اء والأز ّق���ة واملنطقة
ال�صناعيّة املنكوبة بيئيًّا ،الإخ���راج ال � ّرديء
لبلدية �شفاعمرو ،فهي امل�سئولة الأوىل عن هذه
امل�شاهد البيئيّة الدراميّة املح ِزنة واملخزية.
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 12نوعاً من األطعمة لتعزيز املناعة ضد تقلبات الطقس

�إليكم فيما يلي  12نوعاً من الأطعمة تعمل على تعزيز
مناعة اجل�سم �أثناء تقلبات الطق�س ،ح�سب ما جاء يف
موقع "بولد �سكاي" املعني بال�صحة ،وهي كالآتي:
1ال���������������������زجن���������������������ب���������������������ي���������������������لً
ن��ظ� ً
م�ضادا
�را خل�صائ�صه امل��ط��ه��رة وب��اع��ت��ب��اره
ل�لال��ت��ه��اب��ات ،ي�����س��اع��د ال��زجن��ب��ي��ل ب�شكل ك��ب�ير يف
ت��ع��زي��ز م��ن��اع��ة اجل�����س��م وم��ق��اوم��ة ن����زالت ال�ب�رد،
بالإ�ضافة �إىل دوره الفاعل يف خف�ض درج��ة حرارة
اجل�����س��م وع��ل�اج ال��ب�رد ح���ال مت��ك��ن��ه م��ن اجل�سم.
2ال����������ل�����ب����ن ال����������رائ����������ب وال����������زب����������اديالحتوائها على البكترييا النافعة ،وال��ت��ي تعمل
على حت�سني مناعة اجل�سم ،ين�صح بتناول اللنب
ال��رائ��ب �أو ال��زب��ادي ب�شكل ي��وم��ي ،ويف�ضل عدم
ت��ن��اول �أي منهم �أث��ن��اء الإ���ص��اب��ة ب��ن��زالت ال�برد.
3الأج�������������������������������������������ب�������������������������������������������اني��ع��م��ل ح��م�����ض ال��ل��ي��ن��ول��ي��ن��ي��ك ،وه�����و حم�ض
ده���ن���ي ط��ب��ي��ع��ي م���وج���ود يف م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان
ك�����اجل��ب��ن ،ع���ل���ى ت���ع���زي���ز م���ن���اع���ة اجل�������س���م.
 4الأ�������������س������������م������������اك ال������زي������ت������ي������ةالحتوائها على �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية ،تعد الأ�سماك
ً
م�صدرا داعماً لقوة اجل�سم وتعزيز املناعة �ضد
الزيتية
نزالت الربد والإنفلونزا وبع�ض الأمرا�ض اخلطرية.
5ال����������������������������������������������زن����������������������������������������������كيعد الزنك من املعادن املفيدة والتي تكافح نزالت
ال�برد ،ويتوافر الزنك يف الدجاج ،واللحوم ،والفول
ال�سوداين ،وزبدة الفول ال�سوداين واملحار ،وغريها.
 6الأط�����ع�����م�����ة ال���غ���ن���ي���ة ب���ف���ي���ت���ام�ي�ن Cكما ت�ساعد احلم�ضيات الغنية بفيتامني  Cمثل
الربتقال ،الليمون ،الليمون احللو� ،شرائح اجلريب
ف���روت وغ�يره��ا ،يف رف���ع م��ن��اع��ة اجل�����س��م ،خا�صة

اث��ن��اء ت��غ�ير ال��ف�����ص��ول وت��ق��ل��ب الأح�����وال اجل��وي��ة.
7ال����������������������������������������������ث����������������������������������������������ومعندما ي��ك��ون اجل��و رط��ب �اً تكرث الإ���ص��اب��ة بنزالت
ال�ب�رد وال��ت��ه��اب احل��ل��ق ،وه���ذا م��ا ت��ق��اوم��ه جرعة
منتظمة من الثوم يومياً ،وذل��ك الحتوائه مركبات
حم�ض الكربيتيك وال��ت��ي ت�سمى �ألي�سني وتتميز
بكونها م�ضادات قوية للأك�سدة توفر ملن يتناولها
ف��ر���ص �أق����ل ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��احل��م��ى ون�����زالت ال�ب�رد.
8ب�������������������������������������ذور ال��������ي��������ن�����������������س��������ونالح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى خ�����ص��ائ�����ص م�����ض��ادة للجراثيم
وامل��ي��ك��روب��ات ،تعد ب���ذور الين�سون ع�لاج �اً ً
فعاال
لل�سعال واحتقان احللق ،كما يعد �شربها دافئة يومياً
كال�شاي من �أف�ضل و�سائل تقوية مناعة اجل�سم.
 9م�����ش��روب ال��ل��ي��م��ون وال��زجن��ب��ي��ل بالع�سلاملواظبةعلىتناولم�شروبالليمونوالزجنبيلبالع�سل
الدافئ مع �إ�ضافة القليل من القرفة والثوم وال�سكر،
ي�ساعد يف الوقاية من ن��زالت ال�برد وتقوية املناعة.
10ب����������������������������������������������ذور ال�����������������ش��������م��������رتعد بذور ال�شمر عالجاً ً
فعاال للق�ضاء على ال�سعال
واحتقان احللق ،كما �أن �إ�ضافتها �إىل ال�شاي وتناولها
ب�شكل ي��وم��ي ي�����س��اع��د يف ت��ع��زي��ز م��ن��اع��ة اجل�سم.
11ال�����������������������������������������������������������ش�����������������������������ايحت��ت��وي جميع �أن���واع ال�شاي ���س��واء الأخ�����ض��ر �أو
الأ���س��ود وغ�يره��ا على م�����ض��ادات ل�ل�أك�����س��دة ،تعمل
على تعزيز املناعة �ضد ن��زالت ال�برد والإنفلونزا.
12ح�������������������������������س���������������اء ال�������������دج�������������اج�إذا �أردت جتنب نزالت ال�برد ،فعليك بتناول ح�ساء
ال��دج��اج بانتظام ،فهو يحتوي على الفيتامينات،
وامل��ع��ادن ال�����ض��روري��ة للج�سم ،كما يحتوي على
م�����ض��ادات ل�ل�أك�����س��دة تعمل ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ال�ب�رد.

ل��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ب��ي��اض أس��ن��ان��ك..
اح����ذر ه���ذه األط��ع��م��ة وامل��ش��روب��ات

�سعى الكثريون �إىل احل�صول على �أ�سنان مثالية
خالية من الت�سو�س �أو الإ�صفرار ،ويلج�ؤون �إىل
عيادات الأ�سنان و دفع مبالغ مالية لتحقيق ذلك.
�صحيفة "ديلي ميل" ال�بري��ط��ان��ي��ة ن�شرت
ن�����ص��ائ��ح ط��ب��ي��ة وج��ه��ه��ا ال���دك���ت���ور ط���ارق
�إدري�������س ل��ل��ح��اف��ظ ع��ل��ى اب��ت�����س��ام��ة ل ��ؤل ��ؤي��ة.
و�أو����ض���ح �إدري�������س �أن ال��ق��اع��دة الأ�سا�سية
لتجنب ت�صبغ الأ���س��ن��ان ه��ي ب��االب��ت��ع��اد عن
الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ت�ت�رك ب��ق��ع��ا ع��ل��ى امل�لاب�����س.
وبني �إدري�س �أن البقع على الأ�سنان تبقى بالرغم
من حماولتنا تفري�ش �أ�سناننا بقوة .و�أ�ضاف
�أن معجون تبيي�ض الأ���س��ن��ان ل��ه تاثري �سلبي
على �صحة الأ�سنان يفوق ت��أث�يره الإيجابي.
ذكر دكتور ادري�س بع�ض الأطعمة وامل�شروبات

ه��ذه األطعمة ال��ـ  4تفسد الحمية

قوة املصافحة دليل على الحالة الصحية الجيدة
�أ�����ش����ارت ن��ت��ائ��ج ع����دد ك��ب�ير م���ن ال���درا����س���ات
ال��ع��ل��م��ي��ة �إىل �أن ق���وة امل�����ص��اف��ح��ة دل��ي��ل على
احل���ال���ة ال�����ص��ح��ي��ة اجل���ي���دة ل����دى الإن�������س���ان.
وبينت النتائج �أن تلك القوة قد تكون دليال على حالة
الع�ضالت لديهم ،كم ت�أكد �أن �ضعف قوة الع�ضالت
م�ؤ�شر على ال�شيخوخة املبكرة وتراكم اال�ضطرابات
ال�صحية والتي ت�ؤدي بدورها �إىل املر�ض والوفاة.
وللت�أكد من �صحة تلك النظريات ،قامت " Nadia
 "Steiberاملوظفة يف ق�سم علم االجتماع يف جامعة
فينا النم�ساوية بو�ضع جدول ل�شدة قوة امل�صافحة
للعديد من اال�شخا�ص ال�ستخدامه كو�سيلة ب�سيطة
ورخي�صة لتقيم احلالة ال�صحية لديهم ،ون�شرت
تلك النتائج يف جملة" ."PLOS ONEولو�ضع

ذلك اجل��دول ،ا�ستخدمت  Steiberجهاز قيا�س
يدوي ب�سيط قا�ست فيه �شدة ال�ضغط الذي يطبقه
الأ�شخا�ص حني امل�صافحة بالأيدي ،وقامت بت�سجيل
بيانات �أخ��ذت من � 12أل��ف �شخ�ص من اجلن�سني
تراوحت �أعمارهم بني الـ  17و  90عاما ،و�صنفت
 Steiberبيانات امل�شاركني ح�سب اجلن�س والعمر
والنمو عندهم ،لت�ستطيع يف نهاية الطاف بو�ضع
تقييم جلميع الفئات العمرية.و�أظهرت البيانات �أن
ذروة القوة الع�ضلية عند الن�ساء والرجال كانت بني
عمر � 30إىل � 40سنة ،من ثم تبد�أ فرتة االنخفا�ض
التدريجي ،وعندما تكون م�ؤ�شرات قوة امل�صافحة
عند النا�س �أقل من احلد املتو�سط مع �أخذ عامل العمر
واجلن�س بعني االعتبار ،فذلك دليل على �أن الإن�سان
بحاجة لفح�ص طبي �شامل.والحظت � Steiberأن
 10%من الأ�شخا�ص الذي ترتاوح �أعمارهم بني 65
و� 69سنة ال ميتلكون القوة الكافية للم�صافحة ب�شدة،
بينما ترتفع هذه الن�سبة �إىل  50%عند الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين � 80إىل  90عاما.

ال��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���ض ومل���ع���ان �أ���س��ن��ان��ن��ا ،وه����ي ك��ال��ت��ايل:
 .1الكات�شب وذلك لأنه غني بالأحما�ض وداكن اللون.
� .2صل�صة ال�صويا  /خل البل�ساميك لأنه من
�أ�صعب البقع على املالب�س فما بالنا بالأ�سنان.
 .3ال��ب��ه��ارات الهندية لأن��ه��ا غنية ب��االل��وان.
� .4صل�صة املعكرونة لأن ال�صل�صات معروفة ب�شدة
احلمو�ضة املتواجدة فيها وبلونها الأحمر الفاقع.
 .5املثلجات امللونة لأنها حتتوي على �ألوان
�صناعية ت ��ؤث��ر �سلبا على بيا�ض الأ���س��ن��ان.
 .6امل��������خ��������ل����ل���ات لأن درج����������ة
احل����م����و�����ض����ة ب����داخ����ل����ه����ا ع����ال����ي����ة ج�����دا.
 .7امل�شروبات الغازية فبالإ�ضافة اىل م�ساوئها
للج�سم فهي مدمرة للأ�سنان وخا�صة ذات الألوان.

�إذا كنت تفكر يف �إنقا�ص وزن��ك فال يتعني عليك
ف��ق��ط ات���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي م��ن��ا���س��ب ي�ساعدك
على حتقيق ه��دف��ك ،و�إمن���ا يتعني عليك �أي�ضاً
معرفة �أن���واع الأطعمة التي قد تبدو مفيدة لك
�أث��ن��اء احلمية لكنها يف حقيقة الأم���ر ،تف�سدها.
�إنقا�ص الوزن بفعالية و�صحة يتطلب اتباع نظام
غ��ذائ��ي �سليم يحتوي على كميات منا�سبة من
الربوتني ،الألياف ،الدهون والكربوهيدرات ،هذا
ف�ض ًال عن ممار�سة الريا�ضة ،لذا يف�ضل ا�ست�شارة
خبري تغذية الختيار النظام الذي ينا�سب ج�سمك.
و�إليكم فيما يلي � 4أنواع من الأطعمة التي قد تف�سد
حمية �إنقا�ص الوزن دون �أن ن�شعر لأنها �أطعمة تبدو

�صحية رغم خطورتها على احلمية ،ح�سب ما �أكده
موقع "بولد�سكاي" املعني بال�صحة وهي كالتايل:
 1ال���������ش����وف����ان ����س���ري���ع ال��ت��ح�����ض�يريحتوي ال�شوفان �سريع التح�ضري على ال�سكر
والذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم مما
يرتتب عليه يف نهاية املطاف زيادة الوزن ،لذا
ين�صح بتناول ال�شوفان التقليدي �أثناء احلمية.
� 2أل��������������������������واح ال�����ب����روت�����ي����نقد تبدو وك�أنها خيار �صحي ،لكن �ألواح الربوتني
تعترب على النقي�ض متاماً الحتوائها على كميات
كبرية من ال�سكر ،الأمر الذي يجعلها من الأطعمة
التيتف�سدنظامكالغذائياخلا�صب�إنقا�صالوزن.
 3م�شروبات الطاقة والع�صائر اجلاهزةت��ع��د م�����ش��روب��ات ال��ط��اق��ة وال��ع�����ص��ائ��ر اجل��اه��زة
خ��ي��ار غ�ير منا�سب �أث��ن��اء احل��م��ي��ة ،الحتوائها
ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب�يرة م��ن ال�سكر وال��ت��ي ت�ضيف
�إىل وزن����ك ك��ي��ل��وغ��رام��ات غ�ي�ر م���رغ���وب فيها.
 4احل��������ل��������ي��������ب وال�������������زب�������������اديرغ���م �أن��ه��م��ا ي��ح��ت��وي��ان ع��ل��ى ك��م��ي��ة وف��ي�رة من
الكال�سيوم ال�����ض��روري للج�سم� ،إال �أن احلليب
والزبادي يحتويان على ال�سكر �أي�ضاً ،الأمر الذي
ي�ستوجب احل��ذر عند تناولهما �أثناء احلمية �أو
ا�ستبدالهما بالأطعمة الغنية بالكال�سيوم �أي�ضاً
مثل اخل�����ض��روات ال��ورق��ي��ة ،البقول والأ�سماك.
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أي���ن ي��ق��دّم وائ����ل ك��ف��وري
نجم ستار أك��ادي��م��ي إسماعيل مناسرتلي ج���دي���ده ل��ل��م��رّة األوىل؟

احتفلت الفنانة ال�سورية روي���دا عطية بخطوبتها ر�سمياً
�إىل جن���م ���س��ت��ار �أك���ادمي���ي �إ���س��م��اع��ي��ل م��ن��ا���س�تريل ،وذل���ك
ب��ع��د ح����وايل ��� 3ش��ه��ور ع��ل��ى �إع��ل�ان ارت��ب��اط��ه��م��ا عاطفيًا.
روي��دا مل حت��رم الفانز م�شاركتها �أج��واء اخلطوبة ب�صورة
من احلفل� ،أرفقتها بتعليق كتبت فيه« :باحلزن قبل الفرح
ايدك على ايدي ،والنك �سند اخرتتك تكون لو ما كانت الدنيا
عيد ت��ك��ون ع��ي��دي ..خ��ط��وب��ه» ،كما ن�شر العري�س �صورة

�أخ��رى من حفل اخلطوبة ،و�أكتفى بكتابة كلمة «خطيبتي».
�إطاللة رويدا و�إ�سماعيل �شببهها الفانز بالعرو�سني ليلة زفافهما،
حيث اختارت الفنانة ال�شابة ف�ستان �أبي�ض طويل �شفاف،
يف الوقت الذي ت�أنق فيه منا�سرتيل ببدلة كال�سيكية �سوداء.
يُذكر �أن عالقة رويدا ب�إ�سماعيل بد�أت ب�صداقة ،وتطورت �إىل
حب متني عمره جت��اوز العام ون�صف ،بح�سب ما �أو�ضحت
الفنانة ال�شابة التي و�صفت حبها ملنا�سرتيل بالأول والأخري.

غادة عبد الرازق تعود ِب “أصل ماما حلوة”
ت��ع��اق��دت ال��ن��ج��م��ة امل�����ص��ري��ة غ����ادة ع��ب��د ال�����رازق على
ت��ق��دمي فيلم ج��دي��د يحمل ع��ن��وان “�أ�صل م��ام��ا حلوة”
لتكون بذلك ق��د ح�سمت عودتها �إىل ال�شا�شة الكبرية.
ومن املقرر الإنطالق بت�صوير العمل خالل �شهر نوفمرب
املقبل وي�شارك غادة عبد الرازق فيه جمموعة من املمثلني
ومنهم املمثل ال�شاب �أح��م��د مالك ال��ذي يلعب فيه دور
�إبنها من �إخ��راج هاين جرج�س ف��وزي و�إنتاج هاين وليم.
ويعترب هذا التعاون الثالث بني غادة عبد ال��رازق و�أحمد
مالك بعد م�سل�سلي “حكاية حياة” و”مع �سبق الإ�صرار”.
نفيد بالذكر �أن النجمة غ��ادة عبد ال��رازق ،ا�ستقرت على
م�سل�سل “�أر�ض جو” ،م��ن ت�أليف حممد عبد املعطي،
و�إن���ت���اج ت��ام��ر م��ر���س��ي وي��ا���س��ر �سليم ،و�إخ�����راج حممد
جمعة ،لتخو�ض م��ن خالله ال�سباق الرم�ضاين املقبل.

يرت ّقباجلمهورالعربيطرح�أغنيةالنجماللبناينوائلكفورياجلديدةبفارغال�صرب
منذ حلظة الإعالن ر�سميًا عنها حيث من املقرر �إطالق الإعالن الرتويجي اخلا�ص بها
قريباً عرب �صفحات �شركة روتانا الر�سمية على مواقع التوا�صل الإجتماعي كا ّفة.
م�صادر خا�صة �أف���ادت �أن الأغ��ن��ي��ة �سيتم طرحها �ضمن ّ
خطة ت�سويقية
مميّزة وحملة دعائية وا�سعة حيث �سيتم ّكن اجلمهور من الإ�ستماع �إليها
� ً
أوال ع�بر تطبيق موقع �أنغامي و�إذاع���ة “روتانا اف ام” لتطلقها بعدها
ال�شركة ع�بر قناتها الر�سمية على يوتيوب والأ����س���واق الرقمية كا ّفة.
وت�ضيف امل�صادر �أن النجم وائ��ل ك��ف��وري �سيقدّم الأغنية للم ّرة الأوىل
على م�سرح حفل �إن��ت��خ��اب “ملكة ج��م��ال لبنان” يف � 22أك��ت��وب��ر اجل��اري
حيث �سيحيي ال�سهرة ال��ت��ي ت��ت �وّج فيها امللكة ل��ه��ذا ال��ع��ام بح�ضوره.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الأغ��ن��ي��ة اجل��دي��دة م��ن كلمات ال�شاعر منري ب��و ع�ساف
و�أحل�����ان م��ل��ح��م �أب����و ���ش��دي��د وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي��ف��اج��ئ وائ����ل اجلمهور
وحم� ّب��ي��ه مبو�ضوعها وم�ضمونها مت��ام �اً كما يف ك��ا ّف��ة �أع��م��ال��ه ال�سابقة.

ح����س����ن ال�����������رداد ي���ع�ت�رف
بمعاناته م��ن ف��وب��ي��ا غريبة

ما الذي يجمع نانسي عجرم وسعد املجرد؟؟؟
�شوقت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم جمهورها
ب�����ص��ورة ن�����ش��رت��ه��ا م���ع ال��ف��ن��ان امل��غ��رب��ي �سعد
امل��ج��رد ،ظ��ه��ر فيها الأخ��ي�ر ي��ع��زف ع��ل��ى البيانو،
يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ق��ف ف��ي��ه ال��ف��ن��ان��ة ت�ستمع ل��ه.
املجرد ن�شر �أي�ضاً نف�س ال�صورة ،واكتفى النجمان
بتعليق ت�ضمن عالمة ا�ستفهام ،دون الك�شف عن طبيعة
العمل الذي يجمعهما ،فهل يجهز الثنائي لديو غنائي؟.
م��ن ناحية �أخ���رى ،ت�ستعد نان�سي ع��ج��رم لإحياء
حفل غنائي �ضخم ي��وم الأح���د  6نوفمرب املقبل
على م�سرح  Royal Drury Laneيف لندن،
بالإ�ضافة �إىل ان�شغالها بالتح�ضري لألبومها التا�سع،
وامل��ن��ت��ظ��ر �أن ت��ط��رح��ه م���ع ن��ه��اي��ة ع���ام .2016

اعرتف الفنان ح�سن الرداد ،مبعاناته من فوبيا غريبة ،وهي فوبيا «ال�سري على البالط»،
ً
م�شريا �إىل �أنه �أ�صيب بهذه الفوبيا بعد �أن �سقط يف �إحدى املرات �أثناء �سريه على البالط.
و�أ����ض���اف خ�ل�ال ا���س��ت�����ض��اف��ت��ه ب�برن��ام��ج «ث�ل�اث���ي ���ض��و���ض��اء احل���ي���اة»� ،أن
�سقوطه ع��ل��ى ال��ب�لاط ت�سبب ل��ه يف ج���رح يف وج��ه��ه ،ا���س��ت��دع��ى ث�ل�اث غ��رز،
وه���و م��ا جعله ي�شعر ب��اخل��وف م��ن ال�����س�ير ع��ل��ى ال��ب�لاط ح��ت��ى ع��ن��دم��ا كرب.

تنتظرك �أ��ش�ي��اء مهمة وا�ستثنائية ول �ق��اءات واع��دة
و�سعيدة فتعي�ش حلظات رومن�سية ال تنت�سى ورقة
ومغامرات ،حتكيها ق�صة فيما بعد .تبدو قوياً ً
جدا
جوزاء فا�ستفد من هذا اليوم  ،لكي تفر�ض ر�أيك وتوجهاتك بدون
ت��ردد .تكون جاذبيتك خطرية يف هذا الوقت ،فتمار�س
فن الإغ��واء وغزو القلوب وت�شعر �أنك بلغت املرجتى.

العقرب

ان الفلك ي��دع��وك اىل التحفظ هناك بالطبع ت�أثريات
معاك�سة من ال�شم�س املتنقلة يف ب��رج امل�ي��زان مثرية
بالتايل حت ّديات و انفعاالت ج ّمةّ .
يتوجب عليك �أ ّيها
العقرب الذكي �أن تتفادى الوقوع يف ال�شباك .متالك
�أع�صابك و ال ت�ت��ورّط يف م�شاكل الآخ��ري��ن� .ستالحظ
ح� � ّدة ط�ب��اع��ك يف الأي� ��ام الأق���ل ح�ظ��ا ،ف�ك��ن ّ
متيقظا.

اف�������������������������������������������������������������ق�������������������������������������������������������������ي :
� 1صحيفة لبنانية – مدينة فل�سطينية على املتو�سط 2قطع البالد – عندليب � 3-ساللة كرديّة الأ�صل حكمتم�صر و���س��وري��ة وال��ي��م��ن  4-ج���واب – م��ن اخل�����ض��ار 5-
ثرى – بذر الأر���ض – للت�أوه  6-م�ستح�ضر طبّي للتطهري
– قبل اليوم – رخو بالأجنبية  7-جمموعة �أعمال امل�سيح
و�أقواله – وحدة قيا�س لل�سوائل  8-خا�صتك بالأجنبية –
�شاعر �سوري ق��دمي من �أه��ل حم�ص وم��ن ال�شعراء املجيدين
رث��ى احل�سني و ُع��رف مبجونه  9-ميتنع – م��ن احليوانات
– حفر البئر� 10-أ ّول جريدة عربية �أن�شئت يف �أمريكا

ع�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ودي :
 1بحر يتفرّع من املتو�سط بني ايطاليا وكرواتيا و�ألبانيا� 2إمارة �أوروبية م�ستقلة على املتو�سط  3-من املهن –�أرخ��ى ال�سرت – ح � ّل  4-مو�سيقي من�ساوي وا�ضع قوانني
ال�سمفونيّة الكال�سيكية – م��ن �أع�����ض��اء اجل�����س��م � 5-إل��ه
اخل�صب عند ال�سومريني – عا�صمة مالطة � 6-أغلظ �أوتار
العود – ماركة �سجائر � 7-أمرباطور �أثيوبيا ال�سابق 8-
�سحب تر�شيحه يف الإنتخابات – ي�صرخ وي�صيح بالأجنبية
 9مدينة يف نيجرييا – حملك ودك��ان��ك ال��ت��ج��اري 10-مقيا�س �أر���ض��ي – مدينة ايطالية �شهرية عا�صمة تو�سكانا

س����دوك����و

تفتقر هذا اليوم �إىل احلوافز لكي تبادر �إىل اخلطوات
ال��واج��ب ات �خ��اذه��ا .مت�ي��ل ع�ل��ى غ�ير ع��ادت��ك� ،إىل
م��راوح��ة امل�ك��ان وع��دم ال�ت�ج� ّر�ؤ على الإق ��دام على
اال� �س��د �أي��ة جهود مطلوبة .ي�سود ّ
التوتر بع�ض نواحي
حياتك ،وخا�صة يف املجال املهني ،فقد ي�صعب عليك
معاجلة ما يطر�أ من م�شاكل مهما كانت �صغرية.
حتقق �إجن ��ازات كثرية ،وت�سابق الآخ��ري��ن على
�إجن ��اح بع�ض اخل �ط��وات ،حيث ت�سعدك بع�ض
االكت�شافات واملغامرات .قد تبا�شر مب�شروع جديد،
العذراء وين�صحك الفلك بال�سعي �إىل ذل��ك ق حيث تبدو
احلظوظ �أوفر بكثري .رمبا حتقق بع�ض الأرباح� ،أو
تتلقى بع�ض العرو�ض من �أجل عمل م�ستقبلي عظيم.

قد ي�صعب عليك اع��ادة ت�صحيح امل�سار او العودة
عن قرار ما .تفاد اث��ارة امل�شاكل ،واذا امكن َ
ابق على
احلياد .ال تتدخل يف �ش�ؤون االخرين واح��م عالقاتك
من التحديات واحل��دال .قد ت�سمع كالماً غري مقنع او
الدلو ال ّ
يتمتع مب�صداقية .اهد�أ وال ت�أخذ على عاتقك م�س�ألة
ت�صحيح م�سار العامل .اترك النا�س و�ش�أنها وكن ً
حذرا
مبواقفك احليادية كي ال تف�سّ ر ال مباالة او جتاهل.
ل��ن ت��واج��ه يف ه��ذا ال�ي��وم مناف�ساً ق��و ّي��اً ول��ن تتعرث
تتوقف ً
م�ساعيك ال��د�ؤوب��ة .لذلك ثابر وال ّ
طويال عند
ً
املطبات .افتح قلبك ً
احيانا وعينيك �أحيانا �أخرى .كن
احل��وت ذكياً واطلب امل�ساعدة قبل ت��أ ّزم الأم��ور .ال �أعتقد �أنّ
ّ
احلظ �سيخذلك هذه امل�رّة ،وقد يكون من امل�ستح�سن
اللجوء اىل امل��رون��ة وتن�شيط احل�ي��اة االجتماعية.

ل��������ون

ت�����ض��ط��ر �إىل ال� �ت� �ك� �ي ��ف م � ��ع ب� �ع� �� ��ض ال � �ظ� ��روف
ال� �ط ��ارئ ��ة ال� �ت ��ي ت �� �ش��ل م���ن ح��رك��ت��ك وق� ��درات� ��ك.
ت�سكنكيفبع�ضالأحيانالأفكارال�سوداء،وتبدومت�شائماً،مع
ال�سرطان �أناحلكمةتف�ضييفال�صربوالرتوي،وحماولة�ضبطالأمور.
ك �ث�يرون م��ن م��وال�ي��د ال���س��رط��ان ي��دخ�ل��ون � �ص��راع��اً ما
وق��د يع�صب عليهم النظر بو�ضوح �إىل �أي��ن يذهبون.

ال �أجد اف�ضل من هذا اليوم حل�صد النجاح او للتحرّك
نحوه .او لت�سوية ق�ضية عالقة� .أو للم�صاحلة �أو لك�سب
ت�أييد معينّ  .الطريق خال متاماً من احلواجز وك�أن اخل�صم
القو�س غائب عن ال�ساحة كلياً� .أدعوك اىل اعادة النظر ببع�ض
القرارات ال�سابقة �إذا كنت جتد ق� ً
�رارا اف�ضل و�أ�سرع
حالياً .حترّك ف ّكر ّ
وحلل �إذا حان الوقت لتج�سيد �أمنياتك.
من الأف�ضل � ّأال تقتحم هذا اليوم ومن احلكمة �أن تكون
ً
حمايدا حافظ على برودة �أع�صابك عند مناق�شة املوا�ضيع
ً
ّ
احل�سا�سة والتي تتطلب دقة وتركيزا كاملني .قد يكون
اجل���دي اجل ّو ّ
مت�شنجاً ويتوجب عليك االعرتاف بالأمر كي تعالج
امل�ستجدات بر ّوية معتمدةّ .
جتنب �إثارة اخلالفات فقد
تخطىء باالتكال على تعاون البع�ض �أو على دقع عملهم.

م�������ت�������اه�������ة

تدخل يوماً مم�ت� ً
�ازا حتقق خالله بع�ض الأه ��داف على
ال�صعيدين املهني وال�شخ�صي .تبدو املعنويات مرتفعة كما
التفا�ؤل .تعالج م�سائل كثرية ،وم�شاكل كانت عالقة �إنه الوقت
احلمل املنا�سب لكي تتعمق مب�ساعيك ،وتقدم عرو�ضك ،وتفاو�ض
ب�ش�أن �شروط العمل .يدلك احلد�س على االجتاه ال�صحيح،
فت�صغي �إىل نداء القلب لت�سري يف الدرب امل�ؤدي �إىل النجاح.
�إن �أي جم��ازف��ة يف جم��ال العمل ت��ول��د ل��ك ع��داء قوياً
ون �ت��ائ��ج �سلبية ج�� ً�دا ع�ل��ى م���س�يرت��ك ي�ج��ب دائ �م��اً
�أن ت���ض��اع��ف احل� ��ذر ،خ��ا��ص��ة �أث��ن��اء ال�ت�ن�ق�لات �أو
ال�ث��ور ا�ستعمالك الآالت احل��ادة �أو الكهربائية �أو غريها.
جتنب املبالغة يف �أي � �ش��يء ،يف امل ��أك��ل وامل�شرب،
وال ت� �ت��رك جم � � � ً
�اال ل�ل�ان� �ف� �ع���االت ال� ��� �ش ��دي ��دة.

لن تبقى ً
وحيدا ولن تتعثرّ حماوالتك يف ك�سب الت�أييد
والت�شجيع؛ ولهذا ال�سّ بب اعترب هذا اليوم الأكرث حظاً
منا�سبة ً
جدا حل�شد التحالفات .ال ترت ّدد يف تو�سيع دائرة
امليزان
ات�صاالتك وزياراتك �سواء كان ذلك على ال�صعيد ال�شخ�صي
ام املهن .فقد يد ّبر لك كوكب فينو�س لقا ًء مهماً ،فاذهب
اليهّ ،
تكلم بو�ضوح وثقة واترك الباقي على ّ
احلظ والقدر.

كلمات متقاطعة
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