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أس��ع��د تلحمي أب���دى اس��ت��ع��داده للتضحية بمنصبه ش���رط ب��ق��اء زم�لائ��ه األرب��ع��ة

م��وظ �ف��و ال �ب �ل��دي��ة ال �خ �م �س��ة ي��رف��ض��ون اق� �ت �راح ال �ب �ل��دي��ة ل �ح��ل وس� ��ط بفصل
اث��ن�ي�ن وإب� �ق ��اء ث�ل�اث ��ة ،وامل �ح �ك �م��ة ت��رج��ئ ال��ب��ت يف ال �ق �ض �ي��ة ألش��ه��ر أخ� ��رى..
الرئي�س بحق املوظفني اخلم�سة.
وج�����اء ه����ذا االق���ت���راح خ�لال
مفاو�ضات خارج غرفة التحكيم يف
ً
وا�ستمرارا ملفاو�ضات
تل �أبيب،
جرت قبل �أ�سبوعني بني حمامي
املوظفني �أحمد �سعدي ورئي�س
اله�ستدروت يف اجلليل الغربي ع�بر ال�سيد ح�سيب عبود ع��ن امتنانه
ح�سيب عبود ومدير عام البلدية للموقف امل�شرف ال��ذي اب���داه الناطق
عمر امللك واملحا�سب نزيه �شحادة الر�سمي بل�سان البلدية ا�سعد تلحمي
وحمامي البلدية ح�سني حماميد واع�ل�ان���ه ع��ن ا���س��ت��ع��داده للت�ضحية
بح�ضور ممثلي نقابة املوظفني مبن�صبه للحفاظ على وظ��ائ��ف زمالئه
واحلكم املحلي ،انتهت باقرتاح املوظفني االربعة االخرين وا�ضاف ان
ب�أن يرتك الناطق بل�سان البلدية اله�ستدروت �ست�سعى بكامل قوتها للدفاع
�أ�سعد تلحمي من�صبه ويجري عن املوظفني اخلم�سة يف االيام القادمة من
ال��ب��ح��ث ح���ول وظ��ائ��ف �أخ���رى خالل تقدمي موقف ق�ضائي �صلب ومتني .
بديلة للموظفني الأرب��ع��ة داخل
كهذه) وقائمة ب�أ�سماء جميع العمال واملوظفني ورواتبهم ،وقائمة
البلدية .و�أبدى تلحمي ا�ستعداده
لقبول االقرتاح �شرط �أن يتم االلتزام الر�سمي ببقاء املوظفني الأربعة .ب�أ�سماء موظفني ج��دد ا�ستقبلتهم البلدية خ�لال ال��ع��ام .2014
وعندما مت تبليغ املفاو�ضني بذلك ،رف�ض عمر امللك االقرتاح بداعي �أنه وق���ررت املح ّكمة ان تقوم البلدية بتقدمي تلخي�صاتها خ�لال 21
�سي�ؤذي رئي�س البلدية يف "ال�شارع امل�سيحي" ح�سب �شهادة املوظفني  .ي��وم��اً ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ك��ل امل�ستندات ال��ت��ي طلبتها اله�ستدروت
ويف جل�سة االثنني املا�ضي جاء ممثلو البلدية باقرتاح با�سم رئي�س وحمامي املوظفني ،ثم متنح الطرف الآخ��ر (جلنة املوظفني املمثلة
البلدية ب�أن يتم ف�صل �أ�سعد تلحمي وماجد �أي��وب و�إبقاء املوظفني باله�ستدروت)  30ي��وم��اً �إ���ض��اف��ي��اً ل��ل��رد على تلخي�ص البلدية.
الثالثة الآخرين .وبعد الت�شاور رف�ض املوظفون اخلم�سة االقرتاح وي��ع��ن��ي ه���ذا ال���ق���رار �إرج�����اء ال��ب��ت يف ال��ق�����ض��ي��ة مل���رة خام�سة
م�شريين �إىل �أن��ه ي���ؤك��د ادع��اءات��ه��م ب���أن الف�صل �سيا�سي وانتقام ع��ل��ى ال���ت���وايل ولأ���ش��ه��ر ع��دي��دة �أخ����رى خ�لاف��اً ل��ت��وق��ع��ات ادارة
�شخ�صي وال عالقة له باالدعاء حول خطة تنجيع العمل البلدي  .ال��ب��ل��دي��ة و�إحل��اح��ه��ا ع��ل��ى �إن��ه��ائ��ه��ا يف جل�سة االث��ن�ين املا�ضي.
وتوجه الأط��راف �إىل املح ِّكمة املحامية نافه ليفي و�أبلغوها رف�ض وط��ل��ب امل��وظ��ف��ون توجيه ال�شكر اجل��زي��ل لل�سيد ح�سيب عبود
املوظفني احلل الو�سط ،فطلب املحامي �سعدي ال�شروع يف التحكيم ،رئي�س اله�ستدروت يف اجلليل الغربي على م�ساندته املتوا�صلة
وطلب �أن تقدم البلدية كل امل�ستندات التي طلبتها املحكمة مثل ل��ه��م ولق�ضيتهم ،وع��زي��ز ���س��واع��د رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��وظ��ف�ين التي
�إق���رار ميزانية ال��ع��ام  2014وق���رار املجل�س البلدي ح��ول خطة تقف بكل �أع�ضائها �إىل جانب زمالئهم ،وال�سيد رون�ين �أه���اروين
�إ�شفاء وقرار املجل�س بف�صل املوظفني اخلم�سة (�إن وجدت قرارات ممثل نقابة املوظفني واملحاميني و���س��ام يا�سني واح��م��د �سعدي.

ح��س��ي��ب ع��ب��ود :اس���ع���د ت��ل��ح��م��ي اب����دى م��وق��ف��ا مشرفا
..وال��ه��س��ت��دروت تسعى للدفاع املستميت ع��ن املوظفني

أحد املوظفني :تراجع الرئيس عن فصل ثالثة
يؤكد ان حساباته سياسية وشخصية
وال عالقة لها مبا يسمى جناعة العمل
رف�ض موظفو البلدية اخلم�سة الذين قرر رئي�س البلدية ف�صلهم  ،يوم
االثنني املا�ضي اقرتاحا من رئي�س بلدية �شفاعمرو يق�ضي بف�صل �أ�سعد
تلحمي وماجد �أيوب والإبقاء على املوظفني الثالثة الآخرين :زياد يا�سني
و�أحمد �شعبان و�أ�شرف خازم ،كحل و�سط لقرار الف�صل الذي اتخذه

م���ش���ارك���ة ك����ب��ي�رة يف م��س�يرة
ال����ت����س����ام����ح يف ش���ف���اع���م���رو

�شارك املئات من �أه��ايل �شفاعمرو وطالب
امل��دار���س املختلفة مب�سرية الت�سامح ,
والتي نظمتها جمعية ولدي بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات وجمعيات والك�شافات املختلفة
وق��د ���ش��ارك يف امل�سرية رج��ال ال��دي��ن من
كافة الطوائف يف املدينة كما وح�ضر رئي�س
البلدية  ,املربي �أمني عنبتاوي ,وعدد من
�أع�ضاء البلدية و�شخ�صيات اجتماعية
انطلقت امل�����س�يرة ,م�����س��اء ال�����س��ب��ت ,من
ام���ام مبنى ال��ب��ل��دي��ة م����رورًا ب��ح��ي باب
ال��دي��ر لت�صل قلعة ظاهر العمر  ,حيث
متت �إ�ضاءة �شعلة الت�سامح هناك ,كما
و�ألقى رئي�س البلدية ورجال الدين ,بهذه
املنا�سبة ,كلمات معربة ع��ن الت�سامح
وم��ا حتمله ه��ذه الكلمة يف طيّاتها من
��ان ان�سانية على الب�شر �أن يتحلوا
م��ع ٍ
بها ويتعاملوا بها للتمتع بحياة �صاحلة

تابعونا على موقعنا

اص��اب��ة ش��اب شفاعمري
بعيارات نارية يف كريات آتا

�أ�صيب �شاب �شفاعمري ,فجر الثالثاء ,بعيارات نارية �أثناء
تواجده داخ��ل مركبة �أج��رة يف كريات �آت��ا  ,حيث اعرت�ضت
مركبة خا�صة املركبة العمومية ال��ت��ي ا�ستقلها ال�شاب
امل�صاب ومت اط�لاق الر�صا�ص عليه  ,مم��ا �أدى ال�صابته
بجراح متو�سطة نقل على �أثرها للم�ست�شفى لتلقي العالج
ويف بيان عممته الناطقة بل�سان ال�شرطة لوبا ال�سمري لو�سائل
االعالم جاء فيه " :ما بعد منت�صف فجر الثالثاء  ،بكريات اتا ،
�شارع زبولون  -مو�شيه �شرات  ،ووفقا ل�شهود عيان ,مت اعرتا�ض
طريق مركبة �أج��رة "مونيت" من قبل مركبة �أخ��رى التي ما
لبثت ان مت اطالق العيارات النارية من داخلها اجتاه مواطن
�شفاعمريبالثالثيناتمنعمرهالذيكانم�ستقالمركبةاالجرة".
وا�ضاف بيان ال�شرطة" :هذا وا�صيب امل�سافر ال�شفاعمري
ب��ج��راح التي و�صفت باملتو�سطة مت��ت احالته على اثرها
من قبل �سائق مركبة االج���رة للعالج يف م�ست�شفى رمبام
مبدينة حيفا مقابل موا�صلة ال�شرطة باعمال البحث وراء
ال�ضالعني مع اعمال الفح�ص والتحقيق بكافة املالب�سات" .
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שאנל בלו  150מ,,ל

590

₪

לה ויה אסט בלה
פרפיום  100מ,,ל

349.90

₪

ורסצ,ה פיור הום
 100מ,,ל

189.90

₪

מיליונר גבר
 100מ,,ל

89.90

₪

מייבלין מסקרה
+מסיר איפור

גיבאגו אקסוטיק
נואר  75מ,,ל

וואן מיליון  100מ,,ל

₪ 229.90

₪ 199.90

סוויט דרימס
 100מ,,ל

גאיפור פרפיום
 100מ,,ל

₪ 279.90

₪ 239.90

וויש  75מ,,ל

קאן קאן  100מ,,ל

₪ 129.90

₪ 99.90

מיליונר אישה
 100מ90,,ל89.

מייק אפ יוסי ביטון

שאנל קוקו מדמוזל
 100מ,,ל

550

₪

אינבקטוס  100מ,,ל

249.90

₪

סילבר סנט  100מ,,ל

89.90

₪

שעוני קוראל גבר

₪

₪ 89.90

₪ 159.90

קרם גוף
ליידי מיליון

אלין מבשם גוף

99.90

₪

קולגיט טריפל
אקטיב

89.90
49.90

₪

₪ 89.90

₪

₪ 38.90

4.90

₪
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الشفاعمري د .نادر خضر يقوم بعملية
إصالح صمّام قلب بدون عملية ِجراحية

يف عملية طبية نا ِد رة ،مب�شاركة طاقم من �أطباء خُ ْ
وم َت ِّ�صي مُ�ست�شفى الكرمل ،قام الدكتور نادر
ُ
التداخلية يف مُ�ست�شفى الكرملُ ،م� َّؤخ ًرا  ،بعملية �إ�صالح
خ�ضرِ � ،أخ َّ�صائي َق�سْ َط َر ة القلب والعمليات
�صمام قلب ،لإحدى املر�ضى ،بدون احلاجة �إىل �إجراء عملية جراحية ،وذلك من خالل ال َق�سْ َط َر ة ..
ففي عملية هي االوىل يف مَ�ست�شفى الكرمل يف حيفا ،ومن العمليات ا لأوىل من نوعها يف البالد� ،أجرى د.
خ�ضر عملية �إ�صالح �صمام قلب من خالل ال َق�سْ َط َر ة بدون �إِ جراء عملية ِجراحية لإحدى مر�ضى القلب
ال������ط������ب������ي ُف������ح������و �������ص������ات ارت�����������دادي�����������ة ب���ع���د
وق����������د �أج���������������رى ال������ط������اق������م
ّ
�إج�������������راء ا ل����ع����م����ل����ي����ة� ،أ َّك����������������د َْت ن����ت����ا ئ����ج����ه����ا ا ل�����ن�����ج�����اح ا ل�����ك�����ا م�����ل ل���ل���ع���م���ل���ي���ة
و يُ������ذ َك������ر ان ال����دك����ت����ور خ�������ض���ر ،وال����ط����اق����م ال���ط���ب���ي يف م�����س��ت�����ش��ف��ى ال���ك���رم���ل،
ك�������ان �أ ج����������رى ث���ل���اث ع���م���ل���ي���ات م�����ن ه�������ذا ال�����ن�����وع يف ا لأ�����س����اب����ي����ع ا لأخ�����ي����رة.

انطالق مهرجان الكريسماس ماركت  2014يف الناصرة
ب�أجواء احتفالية متميزة ت�ستعد مدينه النا�صرة
لإحياء مهرجان �أيام امليالدية "كري�سما�س ماركت"
ال��ذي �سيعقد م��ن ت��اري��خ 21.12.2014-
 17يف �ساحة ال��ع�ين,ح��ي��ث �سيتم �إ���ض��اءة
����ش���ج���ره امل����ي��ل�اد الأ�����ض����خ����م يف ال�����ش��رق
الأو������س�����ط ب���ت���اري���خ 17.12.2014
وق��د �أ���ش��ار رئي�س �ألبلديه �إىل �أن احتفاالت
عيد امليالد املجيد تقرتب من موعدها  ,ومن
امل��ت��وق��ع ق���دوم �أك�ث�ر م��ن (� )800أل���ف زائ��ر
للمدينة لينعموا وي�ستمتعوا بفعالية �إ�ضاءة
�شجره امليالد الأ�ضخم يف ال�شرق الأو�سط� .إن
مهرجان الكري�سما�س ماركت هو مبثابة حدث
ي�ضع مدينه النا�صرة يف كل عام يف مركز وحمور
الأنباء العاملية,ب�صفته حدثا بالغ الأثر من حيث
قيمته احل�ضارية والثقافية والرتفيهية ,ولكونه
بالأ�سا�س رافعه اقت�صاديه ملدينة النا�صرة,
يجتذب �سياحا وزوارا كثريين �إىل املدينة".
و����س���ت���ن���ظ���م ف����ع����ال����ي����ات امل�����ه�����رج�����ان يف
ث���ل��اث م�����واق�����ع رئ���ي�������س���ي���ه ب���امل���دي���ن���ة:

�ساحة العني�,ساحة كني�سة الب�شارة للروم
الأرثوذك�س �,أزقه البلدة القدمية و�سوق املدينة.
الربنامج الفني للمهرجان تبد�أ فعاليات املهرجان
يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا وت�ستمر حتى �ساعات
الليل املت�أخرة من كل يوم من �أيام االحتفاالت.
وي�شمل الربنامج فعاليات جماهرييه لل�شباب
وال��ع��ائ�لات ,باال�ضافه �إىل عرو�ض ال�شوارع
اخلا�صة بالأطفال ,ولأول مره �سيتم ا�ست�ضافه
خريه من الفنانني والفرق الرائدين من البالد
والوطن العربي لإحياء �أم�سيات املهرجان .
ن�صب �أك�����ش��اك �ستمتد الأك�����ش��اك م��ن �ساحة
كني�سة الب�شارة املجاورة لعني العذراء وحتى
�سوق املدينة ال��ق��دمي ,و�ستكون مفتوحة من
�ساعات ال�صباح وحتى �ساعات الليل املت�أخرة.
مكتب ي���ارا ل�ل�إع�لان وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة هو
مكتب الدعاية للمهرجان ال��ذي انطلق بحمله
�إعالنيه �ضخمه يف الو�سطني العربي واليهودي .
ال��������راع��������ي ال�����ر������س�����م�����ي ل���ل���م���ه���رج���ان
 :م���������������ش�������روب ال�������ط�������اق�������ة BLU

س��ري��ة ال��ك��ش��اف ال��ب��ل��دي-ش��ف��اع��م��رو تقدم
شكرها وتقديرها لقائمة العهد وال��وف��اء

خ��ف��ض أس���ع���ار امل���ي���اه يف اس��رائ��ي��ل
بنسبة  %10م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام الجديد

قدمت �سرية ك�شاف البلدي�-شفاعمرو الع�ضاء قائمة العهد والوفاء ال�سيد جميل �سواعد وال�سيد ذياب
حجريات جزيل ال�شكر والتقدير على وقفتهم الكرمية والرجولية لدعم واجناح �سرية الك�شاف البلدي
ومب�ساندتهم للك�شاف والدعم الكامل له ومت ا�ستقبال اع�ضاء الك�شاف من قبل قيادة القائمة مبقر القائمة

ق��ام��ت ���س��ل��ط��ة امل���ي���اه ب��خ��ف�����ض �أ���س��ع��ار امل���ي���اه بن�سبة  10%ب��ح��ي��ث ���س��ي��دخ��ل ال�سعر
اجل���دي���د ح��يّ��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف الأوّل م���ن ي��ن��اي��ر ال���ع���ام ال���ق���ادم� ،إذ ���س��ي��ت��م خ��ف�����ض �أ���س��ع��ار
امل���ي���اه ب��ن�����س��ب��ة  5%يف ي��ن��اي��ر ال����ق����ادم ب���الإ����ض���اف���ة اىل  0.5%يف ّمت�����وز .2015
وعلى الرغم من االنخفا�ض بن�سبة � 10%إال �أ ّن �أثمان املياه تبقى �أعلى مقارنة مع تلك التي
كانت قبل �إقامة احت��اد املياه .ففي العام  2009و�صل �سعر امل�تر املكعّب من املياه 4.11
�شيكل ،ويف ّمت��وز � 2013أي بعد �إقامة احت��اد املياه ،و�صل اىل � 9.26شواقل للمرت املكعّب.
وقال الوزير �سيلفان �شالوم ،وزير الطاقة واملياه �إ ّن "�أثمان املياه �ستنخف�ض بن�سبة  10%مع
بداية العام اجلديد  ،ما يعني �أ ّننا ا�ستطعنا تخفي�ض �أ�سعار املياه بن�سبة  15%خالل عام ،وهو ما
�سيلم�سه كل بيت يف البالد" .و�أ�ضاف الوزير" :نعمل على منح تخفي�ضات �أخرى يف العام القادم".

ان����������دالع ال������ن���ي��ران يف م���خ���زن
ل��ل��أخ�����ش�����اب يف ك����ف����رم����ن����دا

ن�شب حريق كبري واندلعت ال�سنة اللهب يف
خمزن �أخ�شاب يقع غرب كفرمندا بالقرب من
حمطة وق��ود ،وق��د �أ�سفر احل��ادث عن �إحلاق
�أ���ض��رار كبرية دون وق��وع �إ�صابات ب�شرية،
هذا وهرعت اىل املكان طواقم الإطفاء وعملت
على �إخماد احلريق ،كما وو�صلت ال�شرطة
للمكان فتحت ً
حتقيقا ملعرفة �أ�سباب اندالعه

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺩﺟﺎﺝ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺑﻔﺮﻋﻴﺔ

 6ﻛﻐﻢ ﺩﺟﺎﺝ ﺻﺤﻴﺢ 100
 7ﻛﻐﻢ ﻓﺨﺎﺫ ﺩﺟﺎﺝ  100ﺵ.ﺝ
 4ﻛﻐﻢ ﻓﺨﺎﺫ ﻣﺴﺤﺐ  100ﺵ.ﺝ
 5ﻛﻐﻢ ﺟﻨﺎﺡ ﺩﺟﺎﺝ  50ﺵ.ﺝ
 3ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺒﺪﻩ ﺩﺟﺎﺝ  50ﺵ.ﺝ
 3ﻛﻴﻠﻮ ﺗﺸﻴﻜﻦ ﺩﺟﺎﺝ ﺟﺎﻫﺰ  100ﺵ.ﺝ
 2.5ﺷﻮﺍﺭﻣﺎ ﺣﺒﺶ  100ﺵ.ﺝ
 3.5ﻛﻴﻠﻮﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﺒﺶ  100ﺵ.ﺝ
ﺵ.ﺝ

 4ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺠﻞ ﻃﺎﺯﺝ 100

ﺵ.ﺝ

ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻩ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟـ  200ﺵ.ﺝ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ
ﺧﺒﺮة ﺳﻨﻮات

ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺣﺒﺶ ﻛﺎﻣﻞ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 0526722237
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ال������ق������اء ق���ن���ب���ل���ة ع����ل����ى م��ق��ر
ع���ه���د ال���ج���م���اه�ي�ر يف ط���م���رة

اع��ت��ق��ال ال�ل�اع���ب ال���ن���ص���راوي عبيدة
خ��ط��اب ب��ش��ب��ه��ة ده���س ن��اي��ف أشقر
هبوعيل ت��ل اب��ي��ب ال��ن�����ص��راوي عبيدة خطاب
وق�����د م������ددت حم��ك��م��ة ال�������ص���ل���ح يف م��دي��ن��ة
ال��ن��ا���ص��رة,ب��ع��د ظ��ه��ر �أم�������س ,اع��ت��ق��ال املتهم
ح��ت��ى ي���وم الأح����د ال���س��ت��ك��م��ال التحقيق معه.
وتن�سب لالعب �شبهات الت�سبب مب��وت �شخ�ص
دون عمد وت��رك م�صاب دون تقدمي ال��ع�لاج له
وحم��اول��ة الت�شوي�ش على جم��ري��ات التحقيق.

وق���ع ,ي����وم االث��ن�ين الأخ��ي��ر ,ح����ادث ده�����س ،
بالقرب من مفرق عيلوط وراح �ضحيّته ال�شاب
ن��اي��ف �أ���ش��ق��ر ( 39ع���امً���ا) م��ن ق��ري��ة الرينة.
هذا وقد ف ّر اجلاين من مكان احل��ادث دون تقدمي
م�ساعدة للم�صاب� ,إال �أن��ه وبعد ع��دة �ساعات
قد �س ّلم نف�سه لل�شرطة ليت�ضح �أن��ه العب فريق

�أق�����دم جم��ه��ول��ون ,ل��ي��ل��ة الأرب�����ع�����اء ,ب��ال��ق��اء ق��ن��ب��ل��ة ه��ل��ع ع��ل��ى م��ق��ر ح���رك���ة ع��ه��د اجل��م��اه�ير
مب��دي��ن��ة ط��م��ره  ،ك��م��ا وق����ام امل��ج��ه��ول��ون ب��ا���ض��رام ال��ن��ار ب��ح��اوي��ات ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��اب��ع��ه للمقر.
وق����د ع��ق��ب اب����و ج���ه���اد ���س��ك��رت�ير احل���رك���ه ع���ن احل�������ادث قائال":نحن ن���دي���ن ه����ذا ال��ع��م��ل
وال ي�����س��ع��ن��ي اال ان اق����ول ب��ان��ه ع��م��ل ج��ب��ان وادع�����و م���ن اهلل ان ي��ه��دي ف��اع��ل ه���ذا ال��ع��م��ل "
ه���������ذا وب���������دوره���������ا ح�����������ض�����رت ال�����������ش�����رط�����ه وب������ا�������ش������رت ال����ت����ح����ق����ي����ق ب������احل������ادث

ي���ه���ودي خ��ط��ف طفلة
اث����ن����اء ع���ودت���ه���ا من
امل��درس��ة واع��ت��دى عليها

ّمت يوم اخلمي�س الفائت املوافق الرابع من ال�شهر اجلاري ،اعتقال رجل
( 48عامًا) من الو�سط اليهودي من القد�س ،ب�شبهة اختطاف طفلة (7
�أع��وام) يوم  02.12.2014يف و�ضح النهار ،مل تكن معرفة �سابقة
بينهما ،وذل��ك مع خروجها من مدر�ستها يف �أ���ش��دود ،حيث توقفت عند
الر�صيف بانتظار و�صول با�ص ال�سفريات ،حيث قام امل�شتبه مع عبوره
من هناك ومالحظته للطفلة ،بالتوقف مقابلها و�أغراها باحللوى وال�سكاكر،
فدخلت �سيّارته واختطفها وتوقف عند �أحرا�ش بيت �شيم�ش ،معتديًا
عليها جن�س ًيّاً ،
ومنفذا فيها �أفعالاً م�شينة خمتلفة ومن ثم تركها وهرب.
وح�سب ما جاء يف بيان لل�شرطة �أنه قامت الطفلة الباكية بامل�شي حتى
و�صلت طرف �شارع رئي�سي هناك مع مالحظة �سائقني عابرين� ،سردت
�أمامهم ما ا�صابها وبالتايل قاموا باخطار ال�شرطة التي كانت منهمكة
اي�ضا بدورها يف اعمال البحث وراء اختفاء �آثارها ،وبالتايل متكنت ً
ً
الحقا
وبعد حتقيقات حثيثة ومت�شعبة من التو�صل للم�شتبه واعتقاله ،مع
العلم �أ ّنه وخالل التحقيقات ربط نف�سه بال�شبهات ،وعليهّ ،مت نهار يوم
اجلمعة الفائت ،متديد اعتقال امل�شتبه يف حمكمة ال�صلح يف �أ�شدود حتى
نهار اول ام�س االربعاء ،حيث مت تقلي�ص �سريان �أمر منع الن�شر ال�شامل
والكامل الذي كان قد مت فر�ضه حينها على �أيّ من تفا�صيل وجمريات
الق�ضية �أو بيّنات �أيّ م��ن امل�شتبهني ،والتحقيقات م��ا زال��ت جارية
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ج���ه���ات إس���رائ���ي���ل���ي���ة ت���ع���ت���ذر عن ب����ن أل���ي���ع���ي���زر ول���ي���م���ور ل��ف��ن��ات
اس��ت��ش��ه��اد ال����وزي����ر زي�����اد أب����و عني ي���ع���ت���زالن امل����ع��ت�رك ال��س��ي��اس��ي

ذكرت و�سائل �إعالم عربية� ،صباح اخلمي�س،
�أن رئي�س هيئة �أرك���ان اجلي�ش الإ�سرائيلي
بيني غانت�س ،ق��رر ال��دف��ع ب��ق��وات �إ�ضافية
يف ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة حت�سبا م��ن الت�صعيد
امليداين عقب ا�ست�شهاد الوزير زياد �أبو عني.
فيما قال وزير اجلي�ش مو�شيه يعلون ان احلادث

قيد التحقيق ،مقدما اعتذاره و�أ�سفه وتعازيه
لل�سلطة الفل�سطينية ولعائلة ال�شهيد �أبو عني.
و�أ�����ض����اف "�سنجري حت��ق��ي��ق��ا م�����ش�ترك��ا،
التعاون الأمني م�س�ألة مهمة للطرفني ولذلك
�سن�ستمر بالتعاون مع ال�سلطة الفل�سطينية".
بدوره قال �ضابط كبري يف جي�ش ل�صحيفة ه�آرت�س
 ،ان التحقيق ما زال جاريا وال يعرف �إن كان �أبو
عني تعر�ض للخنق من جندي �أم �أنه قام بدفعه،
م�شريا �إىل �أن��ه مت طلب كافة امل��واد امل�صورة
من قبل ال�صحافيني لال�ستعانة بها يف التحقيق.
وح�سب �صحيفة يديعوت �أح��رون��وت  ،ف�إن
مم��ث��ل نتنياهو اخل��ا���ص ،ا���س��ح��اق موخلو،
ق��د �أج����رى ات�����ص��االت م��ع ق��ي��ادة ال�سلطة
الفل�سطينية و�أبلغها �أن��ه �سيتم فتح حتقيق
يف احلادثة ،مطالبا ال�سلطة بتهدئة الأو�ضاع
وع���دم ال���دع���وة للت�صعيد و���ض��ب��ط الأم���ن.

م��ع��اري��ف تكشف ع��ن ع��دد الجنود
االسرائيليني املصابني يفالعدوانعلىغزة
ك�شفت �صحيفة "معاريف" ال��ع�بري��ة ع��ن ال��ع��دد احلقيقي مل�صابي اجلي�ش يف ال��ع��دوان على
غ���زة ،وال����ذي و���ص��ل �إىل  1620ج��ن��دي��ا ،وذل���ك ب��ع��د م���رور �أك�ث�ر م��ن  100ي���وم ع��ل��ى انتهاء
ال��ع��دوان ،و���س��ردت ���ش��ه��ادات لأول م��رة تظهر �شرا�سة امل��ق��اوم�ين الفل�سطينيني خ�لال املعركة.
وقالت ال�صحيفة يف تقرير ن�شرته م�ساء الثالثاء �إن املجتمع الإ�سرائيلي كان ينظر للجنود امل�صابني يف غزة من
مبد�أ "املهم �أنه بقي على قيد احلياة"� ،إال �أن معاناة اجلنود اجلرحى ب َدّدت هذه املقوالت ،بعد بقاء الكثريين
منهميفطورالعالجالت�أهيليحتىاليوم،ومنهممنت�سببتاملقاومةبفقدانهالقدرةعلىامل�شي،و�أور�أخرىا.
كما ك�شفت ال�صحيفة � ً
أي�ضا عن اعرتاف اجلي�ش الإ�سرائيلي ب  500من جنوده كمعاقني جراء �إ�صابتهم
يف العدوان على القطاع ،يف حني تبلغ ميزانية �شعبة الت�أهيل يف اجلي�ش  3.3مليار �شيقل �سنويا.
ون��ق��ل��ت ال�صحيفة ���ش��ه��ادة م��ن �أح���د اجل��ن��ود ال��ذي��ن ا���ش�ترك��وا يف امل��ع��رك��ة ال�بري��ة يف القطاع
وي��دع��ى "لي�ؤور يلني" م��ن كيبوت�س "بئريي" ���ش��رق��ي ال��ق��ط��اع ،وه���و جن��ل رئ��ي�����س جمل�س
م�ستوطنات �أ���ش��ك��ول "حاييم يلني" ،و�أ���ص��ي��ب ب��ع��دة ط��ل��ق��ات يف رج��ل��ي��ه ع��ل��ى ي��د جمموعة
مقاومة م��ن حما�س يف �إح���دى �أق���وى ا�شتباكات ال��ع��دوان ،وال زال��ت �إح��داه��ا يف رجله الي�سرى.

�أعلن ع�ضو الكني�ست من ح��زب "العمل" ف�ؤاد
بن العيزر اعتزاله احلياة ال�سيا�سية لالهتمام
بحالته ال�صحية والدفاع عن نف�سه وبقاء �أ�سمه
ً
نظيفا ،وفقا ملا ن�شره موقع �صحيفة "يديعوت
احرونوت" يوم اخلمي�س .وقد ات�صل بن العيزر
هاتفيا من م�ست�شفى "ا�سف هروفيه" التي يعالج
بها برئي�س الكني�ست ي��ويل ادل�شتيان ليبلغه
اعتزاله احل��ي��اة ال�سيا�سية وت��ق��دمي ا�ستقالته
من الكني�ست اال�سرائيلي ،م�ؤكدا له ب���أن كتاب
اال�ستقاله �سوف ي�صله من خالل مبعوث خا�ص
منه .وي�أتي اعتزال ف�ؤاد بن العيزر  78عاما من
احلياة ال�سيا�سية بعد ما �أث�ير حوله من ف�ساد
يف ميناء �أ�سدود ،حيث خ�ضع للتحقيق �أكرث من
مرة على خلفية هذه الق�ضية وتلقي الر�شوة،
ونتيجة لهذه الق�ضية فقد ادخل امل�ست�شفى �أكرث
من م��رة لتلقي العالج نتيجة تعر�ضه مل�شاكل
طبية .و�أك��د بن العيزر ب�أنه �سيهتم بتنظيف
�أ�سمه من هذه التهم وما ي�شاع عنه بتلقي الر�شوة

وكذلك �سوف يهتم ب�صحته مع عائلته وباقي
اال�صدقاء ،بعد �أن �أكد ب�أنه خدم دولة ا�سرائيل
مل��دة  60عاما من �ضمنها اجلي�ش اال�سرائيلي
الذي تدرج فيه ملنا�صب رفيعة ،و�شغل يف العديد
من احلكومات عددا من ال��وزارات بعد انتخابه
للكني�ست اال�سرائيلي لأول م��رة ع��ام ،1984
وك��ان ال��وزي��ر اال�سرائيلي الأول ال��ذي التقى
يا�سر عرفات يف تون�س �أثناء توليه من�صب وزير
اال�سكان والبناء يف حكومة رابني عام .1992
كما و�أعلنت وزي��رة الثقافة والريا�ضة ،ليمور
ليفنات ،عن اعتزالها العمل ال�سيا�سي بعد عمل
دام  22عاما ،وقد �أبلغت ليفنات الع�ضو يف حزب
الليكود رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو بقرارها،
م�ؤكد ًة انها لن تتناف�س على مكان يف القائمة املنتخبة
للحزب يف انتخابات  .2015وقد �شغلت ليفنات
عدة منا�صب منها وزي��رة االت�صاالت ووزيرة
الرتبية والتعليم ووزيرة الثقافة ،كما �أنها تر�أ�ست
ع��دة جل��ان ط��وال ف�ترة وج��وده��ا يف الكني�ست.

بلدية بيت لحم تطفيء شجرة امليالد
ث��������ل�������اث����������������ة أي�������������������ام
ق����ررت ب��ل��دي��ة ب��ي��ت حلم
�إط���ف���اء �أ����ض���واء �شجرة
امل��ي�لاد يف امل��دي��ن��ة ثالثة
�أي��������ام ,ح�����������دا ًدا ع��ل��ى
ا�ست�شهاد وزير اال�ستيطان
الفل�س�سطيني زياد ابو عني .
ه��ذا وق��د �صرحت رئي�سة
ال��ب��ل��دي��ة ف�ي�را ب��اب��ون ان
ال��ق��رار ج��اء ح����دا ًدا على
روح اب��و عني,ومتا�شيا
م��ع ق��رار الرئي�س عبا�س
ب���احل���داد ث�لاث��ة �أي�����ام .

ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﻓﻴﺪ  -ﻓﺘﺎﺣﺔ
ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻏﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2000
ﻳﻬﻨﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
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جديد يف سوبر فارم شفاعمرو تجديد ونسخ نظارات طبية ب  199ش.ج

امل��دي��ر ج��ون��ي ع��ب��س��اوي
افتتح �سوبر ف��ارم �شفاعمرو م��ع بداية
�شهر كانون اول ق�سم خلدمات الب�صريات
اوب��ت��ي��ك اك�����س�بر���س (ن�����س��خ ال��ن��ظ��ارات)
وجت��دي��ده��ا واخ��ت��ي��ار االط���ار امل�لائ��م كما
وت��ب��اع اي�ضا يف الق�سم اجل��دي��د نظارات
���ش��م�����س��ي��ة ،ع��د���س��ات ال���ص��ق��ة وغ�يره��ا.
هذا و�شرح لنا جوين عب�ساوي مدير فرع
�سوبر ف���ارم يف �شفاعمرو ع��ن اخلدمات
اجلديدة وقال" :اخلدمة املميزة وال�سباقة يف �سوبر ف���ارم ،وع�بر ج��ه��از "لنزماتر" العد�سات وك��ل م��ا يتوجب على الزبون
التي يبد�أها �سوبر ف��ارم ف��رع �شفاعمرو
خل��دم��ة ال "اوبتيك اك�سرب�س" تتيح
ن�سخ �سريع للنظارات ،وال��ذي يوفر على
امل�ستهلكني الوقت وامل��ال .جتلب خدمات
االك�سرب�س ب�شرى ال��راح��ة الق�صوى �إىل
ج��ان��ب ال�سعر امل��رب��ح ج���دا ،الأم���ر ال��ذي
يجعل النظارات الطبية م�ستلزم ع�صري
متاما وكل زب��ون ميكنه التنويع بني عدة
�أزواج م��ن ال��ن��ظ��ارات .ي��وج��د يف الق�سم
ت�شكيلة من الإط��ارات الطبية من خمتلف
امل��ارك��ات ال��رائ��دة يف العامل مثل :ريبان،
ارماين ،الكو�ست ،كينزو(ا�سترياد ح�صري)
وماركات �إ�ضافية مثل ترايبيكا وبولورايد.
كيف يعمل ق�سم الب�صريات اجلديد :الزبون
الذي يرغب يف �شراء نظارات جديدة ومعه
و�صفة طبيب يتوجه �إىل ق�سم الب�صريات �أوتوماتيكيا يتم ا�ستالم و�صفة كاملة عن القيام هو اختيار الإطار .النظارات الطبية

يف اوبتيك اك�سرب�س تبد�أ من � 199ش.ج.
�إنتاج العد�سات وتركيبها على الإطار يتم من
قبل طاقم حمرتف من �أخ�صائيي الب�صريات
من �شركة �سيجم ،ال�شركة الرائدة يف ال�سوق
يف البالد.مدة التزويد يف �سوبر ف��ارم هي
بني يومني حتى � 7أيام عمل ،يتعلق بنوع
العد�سات .توجد كفالة على النظارات من
قبل ال�شبكة .الكفالة هي ملدة �سنة وت�شمل:
تق�شري ط�لاء الإط���ار ،ف��ك الإطار،تق�شري
طالء انتريفليك�س وت�شمل كل كفالة التكيّف
م��ع ال��ن��ظ��ارات ح�سب التف�صيل التايل-
نظارات �أح��ادي��ة ال��ب���ؤرة حتى  60يوما.
ن��ظ��ارات م��ول��ت��ي��ف��وك��ال ح��ت��ى  90يوما.
�سيتم تعوي�ض ال��زب��ون يف ���س��وب��ر ف��ارم
ع�ب�ر م��ن��ح��ه ا����س�ت�رج���اع ك���ام���ل للمبلغ
ال���ذي دف��ع��ه يف ه��ذه احل���االت  ،حتى �إن
�شعر ب��ال��ن��دم و�أراد ال�تراج��ع �أي�����ض��ا!!

ﻧﻬﻨﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺣﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ )ﻣﺨﺒﺰ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ(
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"ق� � �ص � ��ر م � � ��رش� � � �ان" ال� � �ث� � �ق� � �ايف ت� � � � � �اج
12.12.2014

عند زيارتك اىل مدر�سة مر�شان االبتدائية والتي
يرعاها طاقم تعليمي مميز ،مهني وموحد بقيادة
امل��رب��ي يو�سف ح�سني خنيف�س ،ال���ذي يتمتع
بقيم اخالقية وان�سانية فريدة ،ت�شعر بالن�شوة
والهيمان والفخر واالعتزاز ببلدك وابنائه على
اجناز هذا ال�صرح الرتبوي والذي ي�ضاهي مبهنيته
وجماله واناقته ولباقة طاقمه وتفوق طالبه ،
ارقى واهم "القالع" التعليمية يف البالد والعامل .
"ق�صر م��ر���ش��ان الثقايف" ب��ر�أي��ي ه��و اف�ضل
م�صطلح ميكن ان يليق بهذا اجل�سم الرتبوي
املميز وال��ذي يتناغم اع�ضا�ؤه بتجان�س منقطع
ال��ن��ظ�ير م�ستثمرين ج��� ّل اوق��ات��ه��م وجهودهم
،وا���ض��ع�ين ن�صب اعينهم ت���أه��ي��ل ج��ي��ل يحمل
�أ���س��م��ى م��ع��اين ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واالخ��ل�اق
احلميدة من اج��ل بناء م�ستقبل م�شرق للبلد .
تعترب هذه املدر�سة حمط �أنظار جميع امل�س�ؤولني
يف جهاز الرتبية والتعليم يف البالد الذين ال يتوانون
بكيل �سيل جارف من املديح يف كل منا�سبة للمدير
الرائع والطاقم املميز على اجن��ازات مل ت�شهد لها
�شفاعمرو مثيال منذ عقود من الزمن ,اذ ان املدر�سة
حتتل املراتب االوىل يف الو�سط العربي والبالد يف
جم��ال املناخ والبيئة الرتبوية ويف العالقات بني
املعلمني وال��ط�لاب ور���ض��ى ال��ط�لاب ع��ن املدر�سة
وطاقمها الرتبوي والتعليمي بعالمة  ، 95%كل هذا
يف ظل االزمة الرتبوية ال�شديدة التي تواجهها املدينة
والتي تع�صف بطالبنا ومدار�سنا وتقوقعنا يف �أ�سفل
�سلم الرتبوية والتعليم يف البالد  ،حيث تربز مدر�سة
مر�شان االبتدائية ك�شعاع من نور و�سط حلكة الظالم .
ا�ستهلت م��در���س��ة م��ر���ش��ان االب��ت��دائ��ي��ة ر�سالتها
ال�ترب��وي��ة يف ال��ف��احت م��ن اي��ل��ول  2010وتعترب
اليوم بي ًتا ً
دافئا ل 283طالبًا يتعلمون يف اثني
ع�شر �صف من االول حتى ال�ساد�س ,حيث حتظى

اب��داع املدير ا
حسني خنيفس
طاقم مهني مت
متفوقني يف أج
تعليمي يف ا

امل��در���س��ة ب��ط��اق��م تعليمي مهني م���ؤل��ف من
 24معلمة ومعلم ي����ؤدون واجبهم بر�ؤية
واح���دة م��وح��دة وبطريقة منهجية ف��ري��دة .
���ش��ه��دت امل��در���س��ة خ�ل�ال الأع�����وام الأرب��ع��ة
ن�����ش��اط��ات ت��رب��وي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وريا�ضية
خمتلفة باال�ضافة اىل التح�صيل الدرا�سي
املميز بف�ضل الر�ؤية الرتبوية واال�سرتاتيجية
املهنية التي و�ضعتها االدارة للتفوق والتميز .
تقع املدر�سة على �سفح ه�ضبة مر�شان ,احدى
ه�ضاب �شفاعمرو ال�سبعة ,وتطل على �سهول
�شفاعمرو اخل�لاب��ة و�ساحل البحر ,وي��روق
لك "التنزه" واال�ستمتاع يف اج��واء املدر�سة
و���س��اح��ات��ه��ا و���ش��رف��ات��ه��ا وح��دائ��ق��ه��ا الغ ّناء
بت�صاميمها الع�صرية وازهارها اليانعة ,ا�ضافة
اىل �ساحات مالعب وا�سعة للطالب ,ينمّون من
خاللها قدراتهم اجل�سدية ,االمر الذي يوفر لهم
نقاهة منقطعة النظري للعقل والفكر اي�ضا .

األخبار

رأس ال �ت��رب� � �ي � ��ة وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م يف امل ��دي � �ن ��ة
12.12.2014

املتـألق يوسف
س يشع على
تماسك وطالب
جمل وابرز صرح
املدينة والبالد

تت�صدر مدر�سة مر�شان املرتبة الثانية يف البالد بني
 243مدر�سة يف م�شروع رمز لكل طالب ,حيث تعترب
املدر�سة االكرث فعالية يف هذا امل�شروع وهي تر�سم
"خرائط" فعاليات واجنازات وحت�صيالت كل طالب
وطالب �ضمن ر�سومات بيانية تطلع االهل واملربني
من خاللها على اجنازات طالبهم او اخفاقاتهم ,من
ناحية اخرى ليتمكن االهل وطاقم املربني الوقوف عن
كثب على ا�سا�س الف�شل او عظمة االجناز ليتمكنوا
من ر�أب ال�صدع من ناحية وتعظيم االجن��ازات
من ناحية اخرى .كما وتدير املدر�سة ملف مالزمة
يومية لت�صرفات الطالب .هذا وت�سعى املدر�سة اىل
عقد لقاءات �شخ�صية خا�صة مع االهايل الطالعهم
على م�ستوى حت�صيل ابنائهم العلمي ور�سم
برنامج عمل مل�صلحة الولد مب�شاركة كاملة وفعالة .
ت�سعى مدر�سة مر�شان اىل التوا�صل اخلارجي
الفعال مع االهايل وادارة البلدية وجنوم الريا�ضة
والفن من خ�لال عقد لقاءات مع ه��ذه اجلهات من
خ�لال بث تلفزيوين خا�ص ومبا�شر الث��راء االهل
مبعلومات كافية عن فعاليات ومنهاج املدر�سة

واثراء الطالب مبعلومات وا�سعة عن حال
البلد والبلدية وجن��وم الريا�ضة ,حيث
اجرت املدر�سة لقاء مبا�شر مع رئي�س البلدية
من خالل موقع املدر�سة حيث وجه الطالب
ع�شرات اال�سئلة اىل الرئي�س واثروا جعبتهم
مبعلومات قيمة عن ح��ال البلدية والبلد.
كما وا�شرتكت املدر�سة بلقاء تلفزيوين مبا�شر
مع اح��د جن��وم الكرة ,وقامت امل�ست�شارة
الرتبوية اال�سبوع املا�ضي بتوجه تلفزيوين
مبا�شر اىل جميع االه��ايل قيّمت من خاللها
حال وو�ضع املدر�سة التعليمي والرتبوي
طالب "מופת"  :ت�ألقت مدر�سة مر�شان
بطالبها حيث ح�صلت املدر�سة على اعلى
عالمات يف االمتحان حيث ا�ستطاع  6من
طالبها احل�����ص��ول على ع�لام��ات ت�ؤهلهم
االنخراط يف هذا امل�شروع وكل هذا بف�ضل

تهيئتهم من قبل االدارة وطاقم املعلمني ذوي الباع
الطويل يف ا�ساليب الرتبية وطرق التعليم املتفرعة .
ت�سعى املدر�سة اىل تنمية ا�س�س القيم االن�سانية
النبيلة يف �شخ�صية ك��ل طالب م��ن خ�لال م�شروع
تقبل االخ��ر حيث تهدف املدر�سة اىل ار�ساء دعائم
اخلري يف املجتمع وال�سري به نحو التقدم واالزدهار
حيث تو�سع املدر�سة االفاق التفكريية للطالب نحو
االخرين بحب امكانياتهم وو�ضعيتهم وتقبلهم كما
هم حيث تعطي املدر�سة حي ًزا كبريًا للم�شروع من
خالل الفعاليات املدر�سية وال��ق��راءات ال�صباحية .
ال ي�سعنا يف النهاية ا ّال تقدمي �أ�سمى �آي��ات ال�شكر
والعرفان والتقدير لطاقم تعليمي غاية يف الروعة
راق فعال
وجمال االخ�لاق ومهنية العمل ,ومدير ٍ
,حمبوب ج�� ًدا ,اب حنون جلميع الطالب وح�صن
ت��رب��وي  ,فخر لكل �شفاعمري �أ���ص��ي��ل� ,آم��ل�ين ان
ت�ستخل�ص مدار�سنا العرب من هذا النموذج العظيم
ع ّلنا ن�صحو يومًا على اجناز �شامل يرفع ا�سم بلدنا
عاليًا بني بلدان العامل من خالل حت�صيالت علمية
وابتكارات مهنية خا�صة ب�أحلى البلدان �..شفاعمرو
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מסך 50

 1999ש,,ח
מייבש  8ק,,ג

מסך 42

 1499ש,,ח

12-13/12

מייבש  6ק,,ג

 699ש,,ח

מייבש  7ק,,ג

 1099ש,,ח

 1290ש,,ח

 1799ש,,ח

 1490ש,,ח

 1590ש,,ח

מכונת כביסה  6ק,,ג

מכונת שווארמה ביתית

 1090ש,,ח
טאבלט  9אינץ

 399ש,,ח

כיריים  4להבות

טאבלט  7אינץ

 249ש,,ח

 499ש,,ח

 249ש,,ח

מכונת נס אפרסו

טוסטר לחיצה ענק

מקפיא  250ליטר

 449ש,,ח

 99ש,,ח

 1290ש,,ח
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מכונת כביסה  7ק,,ג בוש

מייבש  7ק,,ג קונדנסור

מייבש  8ק,,ג קונדנסור
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מבית טורנדו
 1290ש,,ח
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תנור חימום
 3ספירלות
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w 2100

 199ש,,ח
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מקפיא
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samsung
 520ליטר
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 3390ש,,ח

מסחטת
רימונים

מקרר 4
דלתות
נירוסטה

 149ש,,ח
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األخبار

اجتماع ط�ارئ لجنة املعروفية للدفاع عن التحالفات بني أحزاب الوسط ويمني الوسط تقض مضاجع نتانياهو و"ليكود"

األرض واملسكن ورئيس مجلس حرفيش املحلي

يف اجتماع طارئ للجنة املعروفية للدفاع عن الأر���ض وامل�سكن
يف قرية حرفي�ش يف بيت ال�شيخ فواز ح�سني ،اثر ا�ستمرار �أوامر
الهدم والغرامات الباهظة التي تفر�ضها املحاكم الإ�سرائيلية على
املواطنني ،وبالتن�سيق ومب�شاركة رئي�س املجل�س املحلي ماجد عامر،
ومهند�س املجل�س حم�سن �شنان ،رئي�س اللجنة فهمي حلبي و�أع�ضاء
اللجنة ،ورايق �سرحان الذي حكمت عليه بحجة البناء غري املرخ�ص
بال�سجن الفعلي ملدة �أربعة �أ�شهر ،كما فر�ضت عليه غرامة مالية
قدرها � 150،000شيكل ،و � 50،000شيكل كفالة لدفع الغرامة
حتى � ،2/1أمر بهدم املنزل ،و�أمر ب�إخالئه واقفاله حتى  ، 1/1رغم
ان البيت قائم على ار�ض مبلكيته اخلا�صة يف منطقة نفوذ مقرتح.
بعد ترحيب امل�ضيف توىل �إدارة اجلل�سة رئي�س اللجنة فهمي حلبي
الذي قدم تقريرا عن ن�شاطات اللجنة ووقوفها مع رئي�س املجل�س
املحلي مع راي��ق �سرحان حتى جتميد كافة الإج���راءات �ضده.
واكداملتحدثونيفاالجتماععنا�ستيائهمجراء�أوامرالهدموالغرامات
الباهظة وا�ستنكارهم لهذه ال�سيا�سة التي تهدف اىل امل�ضايقات
وخا�صة للأزواج ال�شابة وعدم تو�سيع منطقة نفوذ املجل�س ،االمر
الذي يعيد ق�ضايا التنظيم واحلراك ال�شعبي �ضده اىل املربع الأول.

تقرير خاص بالسالم

مل مي�ض �أكرث من �أ�سبوع على تبني زعيم "ليكود" رئي�س احلكومة
الإ�سرائيلية بنيامني نتانياهو ا�سرتاتيجية "�شخ�صنة" املعركة
االنتخابية املقبلة وحماولة ح�صرها بينه كزعيم للمع�سكر القومي وبني
"زعيم الي�سار" (زعيم "العمل" ا�سحاق هرت�سوغ) ،لتعرب �أو�ساط
نافذة يف احلزب عن خ�شيتها من �أن ترتد هذه اال�سرتاتيجية �إىل نحر
نتانياهو وتكلفه رمبا كر�سي رئا�سة احلكومة التي بدت �أنها يف قب�ضته
عندما بادر �إىل فرط عقد حكومته احلالية والذهاب �إىل انتخابات مبكرة.
ومل تعد ا�ستطالعات ال��ر�أي غري امل�شجعة هي وحدها التي ت�ؤرق
نتانياهو و�سائر �أقطاب "ليكود" �إمنا �أي�ضاً التكتالت االنتخابية اجلاري
العمل على ت�شكيلها لتكون ً
ندا قوياً للتحالف اليميني املت�شكل من "ليكود"
و"البيت اليهودي" (من دون �أن يخو�ضا االنتخابات يف قائمة م�شرتكة.
وبعد الإعالن م�ساء �أول من �أم�س عن حتالف احلزبني املح�سوبني على
ي�سار الو�سط" ،العمل" بزعامة ا�سحاق هرت�سوغ و"احلركة" بزعامة
ت�سيبي ليفني واالتفاق بينهما على التناوب يف رئا�سة احلكومة يف حال
جنح هذا التحالف يف نيل ت�أييد غالبية كافية من النواب لت�شكيل حكومة
جديدة� ،أعلن الوزير ال�سابق من حزب "ي�ش عتيد" الو�سطي" مئري كوهني
�أن ات�صاالت جتري بني حزبه بزعامة الوزير ال�سابق يئري لبيد وكل من
الوزير ال�سابق مو�شيه كحلون الذي ان�سلخ قبل عامني عن حزب "ليكود"
ً
و�شكل حزباً
جديدا على ميني الو�سط �أ�سماه " ُك ُّلنا" ،وزعيم "�إ�سرائيل
بيتنا" اليمني �أفيغدور ليربمان ،ال��ذي يحاول يف الأ�شهر الأخ�يرة
ارتداء زي اليميني املعتل والعقالين ،لت�شكيل حتالف يعتقد �أقطابه �أنه
�سيح�صل على �أكرب عدد من املقاعد الربملانية .و�أ�ضاف �أن مثل التحالف
�سيكون ً
جيدا لإ�سرائيل" ،لأنه �سيكون يف الو�سط بني حتالف نتانياهو
– بينيت اليميني املتطرف والتحالف الي�ساري بني هرت�سوغ وليفني".
لكن مل يعرف بعد ما �إذا كان ممكناً �أن تنجح هذه املحاوالت ب�سبب خالف
متوقع بني لبيد وليربمان حول من يقود قائمة م�شرتكة كهذه .و�أ�ضاف
ور�أى معلق ال�ش�ؤون احلزبية يف االذاعة العامة حنان كري�ستال �أن حقيقة

تر�ؤ�س وزراء �سابقني لأحزاب تناف�س نتانياهو متنحهم �أف�ضلية عليه لدى
انتقادهم له بحكم جتربتهم التعامل معه .و�أ�ضاف ان نتانياهو �أخط�أ حني
بادر �إىل حتويل املعركة االنتخابية �إىل �شخ�صية ،و�أنه ب�سبب ذلك �سي�سمع
الكثري من االنتقادات ورمبا العنيفة من مناف�سيه من خمتلف الأحزاب.
وكان حزب الليكود اعترب التحالف بني "العمل" و"احلركة" ت� ً
أكيدا
على �أن "االنتخابات ه��ذه امل��رة هي بني مع�سكر الي�سار برئا�سة
هرت�سوغ وليفني واملع�سكر القومي برئا�سة نتنياهو وليكود".
و�شن �أقطاب يف "ليكود" و"البيت اليهودي" هجوماً عنيفاً على حتالف
هرت�سوغ – ليفني ،و�صبوا غ�ضبهم على ليفني التي "بحثت عن ع�ش
جديد يحميها" وهي التي ن�ش�أت يف بيت مييني وكان والدها قطباً يف
احلزب واليمني والكني�ست وتابعت دربه وا�صبحت نائباً ثم وزيرة
يف حكومة نتانياهو الأوىل قبل �أن تنتقل �إىل "كدميا" ( )2005ثم
ت�ؤ�س�س "احلركة" ( )2013والآن تنتقل للتحالف مع حزب "العمل".
وردت ليفني ب�أن هذا التحالف ،املتوقع �أن ين�ضم �إليه وزير الدفاع ال�سابق
زعيم "كدميا" �شا�ؤول موفاز ،يقول للإ�سرائيليني �إنه حان الوقت للتغيري
وا�ستبدال حكم اليمني املتطرف الذي ا�ستوىل على مقاليد ال�سلطة" .وزادت
�أن "التحالف يوفر فر�صة تاريخية لإعادة �إ�سرائيل �إىل امل�سار ال�صحيح".
وو�صف هرت�سوغ ه��ذا التحالف ب"التحالف ال�صهيوين املن�شود
لر�ص
مل��ا فيه م�صلحة �إ�سرائيل" ،:و�أ���ض��اف �أن���ه ح��ان ال��وق��ت ّ
ال�صفوف يف مع�سكر الو�سط -الي�سار من �أج��ل ا�ستبدال احلكومة
احل��ال��ي��ة وم��ن��ح ال�شعب يف �إ���س��رائ��ي��ل الأم���ل يف م�ستقبل �أف�ضل.
وكانت اللجنة املركزية يف "ليكود" �أي��دت اق�تراح نتانياهو تبكري
م��وع��د ان��ت��خ��اب زع��ي��م للحزب �إىل نهاية ال�شهر اجل����اري ،ومنح
زع��ي��م احل���زب �صالحية حت�صني موقعني يف القائمة االنتخابية
ً
انت�صارا
مل��ن يختارهما �شخ�صياً .واع�� ُت�برت نتائج الت�صويت
لنتانياهو ب��داع��ي �أن��ه��ا تقلل م��ن ف��ر���ض ع���ودة القطب يف احل��زب
جدعون �ساعر �إىل احلياة ال�سيا�سية ملناف�سته على زعامة احلزب.
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مقاالت

انتخابات ..اتفاقيات ..وخيانات ع�������ن�������اق ال��������ذاك��������رة
بقلم :زي��اد شليوط

خ��رج نتنياهو ملك ملوك ا�سرائيل ،من اجلحر
وهو ي��ردد ويقول :ماعاد الأم��ر يا�سادة يحتمل،
هذه احلكومة قتلت فينا الأم��ل .من ليفني ولبيد،
جاءين ما ال يفيد .وبينيت ينتظر يف الزاوية ،حتى
يرثني بعدما �أقع يف الهاوية .وليربمان الذي ظننته
خري حليف ،غدر بي من اليمني و�أثبت �أنه خميف.
ووجدتها فر�صة قبل �أن ينتظم كحلون ،لأخرب
عليهم جميعا ما يخططون .ف�أ�سرعت اىل �أحبائي
القدامى من احلردمي ،مقدما لهم العرو�ض فردوين
ثانية اىل اجلحيم .وبد�أت حتاك �ضدي امل�ؤامرات،
حتى من �أقرب النا�س ايل والفئات .ومل �أح�سب �أن
جدعون �ساعر� ،سيعود ليناف�سني هو الآخ��ر� .أال
يكفيني هذا امل�أفون ،الذي يدعى داين دان��ون؟ �أو
ذاك ال�صبي فيجلني ،الذي يتحداين بتطرفه اللعني؟
�أال يعرفون �أين �أكرثهم �شعبية ،وال بديل يل لقيادة
ال��دول��ة اليهودية .و�أين �أجنحهم يف امل���ؤام��رات،
وميكنني ت�أجيل االن��ت��خ��اب��ات؟ لكن ك�ثرت علي
ال�سكاكني ،ويظنون �أين وقعت واهمني.حتى عزيزتي
الأثرية ليفنات ،تركتني �أتخبط يف الأزمات .لكني
وحيد ع�صري ،وق��د �أحكمت �أم��ري .لن �أتراجع
رغم كل ما قيل ،فاين مطمئن ب�أنه لي�س يل بديل.
ومل يق�صر ذاك الأزع���ر لبيد ،ف�أعلن على امللأ
وبال�صوت العنيد :نتنياهو رئي�س فا�شل ،مدع،
غ��ري��ر ،خم��ات��ل .وم��ا ع��اد ب��االم��ك��ان ،العمل معه
ب�أمان .واذا �سرق مني "بيني" ،فاين عقدت ال�شرك
م��ع "ليفني" .ومعا �سنجعله ي��ن��دم ،ي��وم يعود
اىل ال��ع��دم .ول��ن ي�سعفه التغني ب���أجم��اد ،باتت
قدمية ال ت��ع��اد .ونحن م��ن جعلناه م��رة �أخ��رى
زعيما ،وبعد اليوم لن يعرف الراحة والنعيما.
�أما ليفني الطريدة ،فعز عليها �أن تكون وحيدة.
ف�أ�سرعت اىل بوجي تتو�سل اليه� ،أن يجعلها ثانية
لديه .وانتقلت بر�أيها من اليمني اىل الي�سار ،فالكر�سي
يربر ما ترتكبه من عار .املهم �أن تنتقم من غرميها
بيبي ،وبعدها ال مانع لديها �أن جتل�س مع الطيبي.
فكل �أحابيل النجا�سة ،جتدونها يف ال�سيا�سة.
وليفني باعها طويلة ،ويف الأروق��ة كانت دليلة.
وملا �أعلن بيبي وع ّلل� ،صفق له هرت�سوغ وه ّلل .فها
هو احلظ يخدمه ،وجاء يف املناف�سة ي�سنده .وبات
بوجي من �أقوى املناف�سني ،بعدما اعترب من ال�ضعفاء
اخلا�سرين .فيوم له ويوم عليه ،فليغتنم الفر�صة
التي م�شت اليه .ومل ي�ضع يف التفكري �ساعة ،وهبّ
يبحث عن �أمر ال�ساعة .يفاو�ض ،يناور ،ي�سامر،

الكاتبةالفلسطينية:سعاد
ش�����واه�����ن�����ة /ج��ن�ين

ويعلن حلزبه �أنه الناهي الآمر .و�سافر اىل بالد العم
�سام ،ومعه ت�سيبي بغاية االن�سجام .وال�صحافة
خلفهما ت�سجل وتعيد ،وبخبث يرتقب الثعلب لبيد.
وبعدما حتدى العرب بقانون القومية ،وظن �أنه
بذلك ينقذ ال�صهيونية .اجتمع نوابنا يت�شاورون،
فجاءهم النب�أ امللعون .االنتخابات بعد ثالثة �شهور،
ف�أ�سقط بيدهم كيف يتقون ال�شرور .وب�سرعة الربق
�أعلنوا� ،أنهم ال بد �أن يتوحدوا .بحجة ان هذا مطلب
اجلماهري ،والعني على الكر�سي قبل ان يطري.
لكن من �سيرتبع يف الأول ،وكيف نحفظ ح�صة
الكتل؟ والأمر مل يعد علينا مق�صور ،فاملر�شحون
يقفون طويال يف الدور .و�سع و�سع املكان ،هياتو
راجع كنعان .واذا ما عندك مانع ،ا�ضمن كر�سي
لل�صانع .و�سالم اللي فاز يف النا�صرة ،يريد �أن
يثبت انه لي�س غيمة عابرة .وحزب "دعم" عندو
من الأ�صوات �ألفني ،الزم حت�سب ح�سابو يا زين.
وكل واح��د بدو قطعة ،وما بهمو قدي�ش الرقعة.
وجاءكم الزهري بهلول ،يعر�ض عليكم حال مهول.
بدل �أن تتنازعوا ،وعلى املكان الأول تتقاتلوا.
ف�أنا الوجه اجلديد ،هيا امنحوين الت�أييد .وبدل
�أن حت��ل الأزم����ة وت����زول ،ك�بر ���ص��ف الزعامة
ب��ال��ط��ول .لكن كلو يريد ال��وق��وف ع��ال��را���س ،وال
واح��د بتنازل من الأ�سا�س .خلونا نو�سع القمة
بالعر�ض ،بلكي تنحل م�شكلة البع�ض .و�أحزابنا
تعرتف بالتعددية ،لكنها تخ�شى الدميقراطية.
والكل �صار يحكي با�سم ال�شعب ،يف الفي�سبوك
والتويرت يف الديوان والدرب .كل واحد فينا �صار
حملل ،يح�ضر الطبخة والتوب يف�صل .والتاين
بكالمو يهدد ،والطريق للزعامة ميهد .والثالث
بختار على بالو ،واذا ما �صار مب�شي حلالو .وال
تن�سى اللي بدو يقاطع ،اذا ما توحدنا يف املواقع.
والأحزاب باتت يف بلبلة ،والأمر �صار الزمو حلحلة.
يا اما بتوخدو القرار ،يا اما ال�شراكة اىل انهيار.
(�����������������ش����������������ف����������������اع����������������م����������������رو)

م��ا ب�ين ال��حُ��ل��م وواق����ع الحَياة
تمَ َ ُ
نيت �أن �أَ َت َغنى ِب ُكم
يف ِع َز َكم �أحيا َو�أن َتهي
ِع�شت تحَ ت �سَ ماء َتل َت ِحف العَراء
وطئت �أر�ضاً ب َ
َ�سطت َفوقها َخريفاً َو�أحزان
َت َطبعنا وَماتت �أَفكارنا
َهجرنا الأمان وَطول الأناة
�أَوَلناعربي
َو�أَخرنا �أَعجمي يَك َره البَقاء
ر�ضنا ُت ِو َفيت ا َمل�سّ رات
يف �أَ ِ
ُب ِد َلت فيها الأ�سماء
َنزحنا يف نفو�سنا اىل �أَقا�صي ال�سماوات
وافرتقنا يف بُقع ٍة فوق جمر ا َ
حلياة

حائرون ما بَني ا َ
حلق
وع�شق الأر�ضيات
ِ
�أُهواكم
احب ه�ؤالء املُ َتكلمني
الفارغني حبي للحياة
�أُ ِحب ه�ؤالء املُ َفكرين
فاقدي حا�سة الإ�صغاء بقلم :خلود خوري رزق
أنت يا ِكذبة االر�ض وعبو�س ال�سماء
احبك � ِ
ِ
نجحبخذيل انت لغة الدَجل والعناء
لن َت ِ
�شع ُل فينا َرغبة اللقاء
يف ما�ضينا ذاكرة ُت ِ
�سَ َنلتقي ما دُمنا على وَجه الب�سيطة �أحياء

�أرخت ج�سدها على ال�سرير متثاقلة من �ساعات
ت��دع��وه��ا مل��غ��ادرة م�ساحات �أم��ن��ي��ات وذاك���رة،
بامتداد ذراعيها تركت خلفها ليال حافال باحللم،
وع���ادت ت�ضم ام��ت��داده��ا لتعانق ف��راغ را�سخا
يف ���س��ك��ون الأم��ك��ن��ة .تنه�ض ب��اح��ث��ة يف �ستائر
ن��اف��ذت��ه��ا ع��ن ���ض��وء �شم�س خ��اف��ت ،يت�سلل �إىل
حميط يومها ،م��رت بكفها ف��وق زج��اج النافذة،
مل تكن جتلو ن��دى �صباحيا غافيا فوقه ،لكنها
�أرادت �أن تدعو �إليها �صوتا يك�سر �سكون يومها.
لكل يوم هويته� ،صوت يختلف وقعه ،ويتماهى
لونه يف احل�ضور والغياب .تطالع وجهها يف املر�آة،
غباريا هو اليوم م�سكونا ب��روح �أمل ،مل تغازل
وجهها اليوم .راحت تعد نف�سها وك�أنها تق�صد
مكانا ما ،وقفت يف باب خزانتها تطالع �أثوابها ،متر
عليها واحدا بعد الآخر ،اختارت ثوبا زاهدا بكل
زينة ،هادئ اللون ،ان�سدل على حميط خ�صرها،
ارتده تاركة خل�صالت �شعرها م�ساحة من احلرية.
ات��خ��ذت زي��ن��ت��ه��ا ووق��ف��ت �أم���ا ���ص��ورت��ه ،تعلق
�صورته على اجلدار ،وحتتفظ بروايته املحببة
على طاولتها ،منذ �أبعد عن وطنه �صارت كل
وطنه يف وطنه ،وكل وطنه يف منفاه .معا �أحبا
البالد ور�سماها م�ساحة مل�ستقبل ي�صوغانه �أمال
ب�ضوء �شم�س يبدد عتمة ما ،واليوم تقف وحيدة
�أمام �صورته ،وقد �صار قلبها كل �أمكنته.تنف�سته
حمبة وحدثته كما ل��و �أن��ه��ا تنتظر �إج��اب��ة ما":
يف كل ي��وم �أنظر �إىل وجهي يف امل��ر�آة و�أت�ساءل
�إن كان وجهي ال زال ذاك الوجه ال��ذي �أحببته
وغ��ازل��ت��ه م��ن��ذ �سنوات؟" مت��ر ب���أ���ص��اب��ع��ه��ا بني
خ�صالت �شعرها وتعود لتحدثه� ":شعري يزداد
ط��وال ك��ل ي��وم ،مل �أع��د �أق�����ص��ره فقد كنت حتبه
طويال �أ�سود اللون ،وكنت �أحبك �إذ ترتك كل ما
ي�شغلك ،وتهتم ب�صناعة �ضفرية ،تعانقني كلما
ابتعدت ".مل يفاجئها �صمته فقد قر�أت يف عينيه
�ضحكة تلمع كلما ر�أى نف�سه بني ثنايا روحها.
تركت هدوء غرفتها ،وراحت ت�سري �إىل حديقتها،
جت��اوزت �أل��وان ال��زرع كلها ،وما �أب�صرت اليوم
���س��وى ت��ل��ك ال�����ش��ج��رة ال��ت��ي زرع��اه��ا م��ع��ا ذات
م�����س��اء ،ك��ان��ت امل���رة الأوىل ال��ت��ي ي��ك��ون��ان فيها

حبيبني بوجهتي نظر� ،أراد �أن ي�سمي ال�شجرة
ع��ودة ،و�أرادت �أن ت�سميها �أم��ل ،وال��ي��وم وهي
ت�سقيها �شيئا م��ن امل��اء اق�ترب��ت منها وقالت":
ل��ي��ت��ك ت��ك�بري��ن ف��ت��ك��ون�ين ع����ودة ك��م��ا �أرادك".
ا�ستجمعت �شتات نف�سها ،وجت���اوزت منزلها
�سائرة يف �شوارع مدينتها التي ما اعتادتها يوما
وحيدة ،كانا معا ير�سمان لقلبيهما لغة �أخرى،
وال��ي��وم ت�سري وف��ي��ه م��ن��ه ال��ذك��رى .ال تنكرها
ح��ج��ارة ال�����ش��وارع؛ ف��ق��د خ��رج��ت وق���د زينتها
ذك��راه ،مرتديه ثوبه الذي �أح��ب .اختاره لها يف
�إح��دى امل�ساءات الندية التي ك��ان قد ق�ضياها
م��ع��ا ،مل يعجبها ل��ون��ه ،باهتا ر�أت���ه� ،ساكنا ال
�ضياء فيه ،لكنها �أحبته فقد �أر�سل نظراته �إليه،
وام�سكه بيديه ،وغازل ه��دوءه ،وكان �أن �أحبت
الثوب وذاكرته ،و�أحبت �أن �أحبها وهي ت�سكنه.
حيت ج���دران الكني�سة وظ��ل��ت واق��ف��ة �أمامها،
ت��ن��اظ��ر ذك��ري��ات��ه��ا وذاك��رت��ه��ا .ه��ن��ا وق��ف��ت منذ
�أع����وام ،ودع��ت��ه ،وق��د ع��رف��ت �أن���ه ���ص��ار بعيدا
عنها ،لي�س امل��ك��ان م��ن يبعدهما ،فلي�س �سفرا
يق�ضيه فيعود بعده م�شتاقا لها� ،سيذهب مبعدا
منفيا ،ت��ل��وح ل��ه ب��ي��ده��ا ،حري�صة ع��ل��ى تطيل
مكوثها ،فيتذكرها كلما ع�صفت ب��ه امل�سافات.
جت��اوزت املكان ،وقد حيته ثانية كما لو �أن��ه ال
زال ه��ن��ا .م��رت ب��الأ���س��واق ،ابتاعت ل��ه تذكارا
واهتمت �أن يحمل ال��ل��ون ال�تراب��ي ال��ذي يحب،
وب��دت كما لو �أنها حتدثه" :هذا العام ينق�ضي
ول�ست معي ،لن نحتفل بيوم ميالدك معا ،لكني
وطنك ،وبي حتيا مهما ابتعدت بنا اجلغرافية"
ال زال���ت ت�سري يف �أروق��ت��ن��ا ،حت��م��ل ع��ب��ق حنني
و�أطياف حمبة ،وبعيدا عن روحها ي�سكن مكانا ما،
وذاكرتها ي�سكن فال مكان له يف بالده �سوى ذاكرتها.

ح�������ت�������ى إش�����������ع�����������ار آخ�����������ر"
بقلم :محمد ج��م��ال صبح

�أ�ستيقظ كثريا �أثناء تقلبي يف النوم؛ �أف�صح عن
رغبتي باخلروج مبكرا للرك�ض يف هذا الطق�س الرائع،
لكنني �سرعان ما �أتخذ قرارا بالعودة مبا�شرة للأريكة
لال�ستلقاء عليها وا�ستدراج النعا�س ب�شتى الو�سائل،
حتى لو تطلب الأم��ر ا�ستدعاء اخليال يف اللحظة
احلرجة ،فرمبا �أنام من التعب ،اخليال "يهد احليل".
يف النوم �أحلم مبا تخيلته ،على افرتا�ض �أن الأحالم
حم�صلة ملا نفكر به خالل اليوم �أو قبل النوم ،و�أنا
فكرت فيك كثريا ،مل �أت��رك �شربا واح��د �إال وفكرت
به ،ال بل حتى �أمعنت فيه حتى �إحمر من اخلجل.
ح��ج��ل ي���ؤن�����س ح��ج��ل و����س���اق م���ن وج���ع ال��ن��ه��ار
و�شفة م��ن ع�سل ،ال��ك��ون البائ�س �أم���ام خ�صرك
ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د الع���ادة ت��دوي��ر ح��رك��ة النجوم
والكواكب ح��ول بطنك امل�شغول بري�شة ربانية..
لي�ست �أقل من ري�شة ربانية� ،أق��ول ربانية و�أ�شعر

ب��اخل��ج��ل :ه��ل ي��وج��د �أك�ث�ر م��ن رب��ان��ي��ة لأق��ول��ه��ا؟.
مل �أفكر يف وجهك كثريا ،وجهك البا�سم حت�صيل حا�صل
لفرح احلياة ،احلياة التي ت�شق طريقها لقلوب الأطفال
برباءة وب�ساطة ،لكنها تنقلب_�أي احلياة /وجهك_
مبا�شرة عند �أول منعطف حب ،تك�شر عن �أنيابها
وت�أخذ تخد�ش بالطفولة وتهتك عر�ض �سذاجتنا،
كم بكينا عند �أول منعطف وكم �صار �ش�أنا عاديا �أن
ننعطف �أو حتى ننقلب يف احلب ،ونقول عند كل مرة
يف تربير �سافر النهاء العالقة"�سبحان مقلب القلوب".
ث��م من�ضي يف �سلك احل��ي��اة ،وب��ك��ل وق��اح��ة نقع
م��رة �أخ���رى يف احل���ب ،متنا�سني ك��ل ال���ذي جرى
م���ن امل�����رات ال�����س��اب��ق��ة ،وك���أن��ن��ا دخ��ل��ن��ا معرتك
احل��ي��اة للتو ،وك����أن �شيئا فيما م�ضى مل يكن.
تقلب يف النوم وا�ستدراج للمخيلة وانعطافة يف احلب
ووجه حبيبتي ،كل ه�ؤالء عاملي حتى �إ�شعار �آخر.
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حصاد  ... 2014مشاهري ع��رب فارقوا الحياة يف 2014

ودّع ع���امل ال��ف��ن وامل�����ش��اه�ير ال��ك��ث�ير م��ن رم��وز
والأ���س��م��اء العربية الكبرية خ�لال ع��ام .2014
رحلوا عنا لكن �أعمالهم واجنازاتهم على ال�صعيد
الفني والثقايف �ستبقى خالدة تذكرنا بهم على الدوام.
وم��������ن �أب������������رز الأ�������س������م������اء ال���ع���رب���ي���ة
ال�����ت�����ي ف����ارق����ت����ن����ا يف ع�������ام ... 2014
رح������ل������وا ع����ن����ا يف ي����ن����اي����ر :2014
وف������اة امل���ن���ت���ج وال�����س��ي��ن��اري�����س��ت امل�����ص��ري
مم�����دوح ال��ل��ي��ث��ي ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  77ع��ام��اً
وفاةالفنانةال�سوريةعهدفرنيعنعمريناهز54عاماً
وفاة الفنانة زيزي البدراوي عن عمر يناهز  70عاماً
بعد �صراع طويل مع �أمرا�ض القلب و�سرطان الرئة.
وف��اة الفنان ف���اروق جنيب ع��ن عمر يناهز 73
ع��ام��ا ،حيث واف��ت��ه املنية مب�ست�شفى الت�أمني
ال�صحي مبدينة ن�صر ،بعد �صراع طويل مع مر�ض
رح������ل������وا ع����ن����ا يف ف���ب��راي������ر :2014
وف�����اة امل���خ���رج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي امل���غ���رب���ي عبد
ً
اهلل �أوزد ع���ن ع��م��ري��ن��اه��ز  54ع���ام���اً
مقتوال
ً
مقتوال
وفاة املخرج امل�صري املخرج حممد رم�ضان
رح�������ل�������وا ع�����ن�����ا يف م�������ار��������س :2014
وف������اة ال���ك���ات���ب���ة ن����ادي����ن ���ش��م�����س ع����ن عمر
ي����ن����اه����ز  41ع�����ام�����اً �إث���������ر خ����ط����ئ ط��ب��ي
وف�����اة ال�����ش��اع��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال��ق��دي��ر ورم���ز
ال���ث���ورة �إب���راه���ي���م حم��م��د ���ص��ال��ح امل��ل��ق��ب ب
"�أبو عرب" ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  83ع��ام��اً
وفاة الفنان ال�سوري وفيق الزعيم عن عمر يناهز
 54ع��ام بعد �صراع �أليم مع مر�ض ال�سرطان
رح������ل������وا ع����ن����ا يف �أب�������ري�������ل :2014

وف�����������اة الإع����ل����ام���������ي ال�����ك�����ب��ي��ر حم����م����ود
����س���ل���ط���ان ع�����ن ع���م���ر ي���ن���اه���ز  74ع���ام���اً
وف����اة ال��ف��ن��ان��ة ل��ي��ل��ى ج��م��ال ع���ن ع��م��ر يناهز
 70ع��ام��اً ب��ع��د م��ع��ان��اة م���ع ���س��رط��ان الرئة
وف��اة امل��دون والنا�شط ال�سيا�سي با�سم �صربي
جن��ل امل��ن��ت��ج ال�سينمائي ف����اروق ���ص�بري و�أخ
املنتج ال�سينمائي وليد �صربي� ،إث��ر ح��ادث �أليم
رح�������ل�������وا ع�����ن�����ا يف م������اي������و :2014
وف���اة الإع�ل�ام���ي ال�����س��ع��ودي خ��ال��د مم���دوح �إث��ر
�إ�صابته بفريو�س ك��ورون��ا وال��ذي انت�شر ب�شكل
كبري يف �أنحاء ال�سعودية خ�لال الآون��ة الأخ�يرة
وف���اة ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ح�سني الإم����ام ع��ن عمر
ي��ن��اه��ز  63ع���ام���اً ،وذل���ك �إث���ر ت��ع��ر���ض��ه لأزم���ة
قلبية م��ف��اج��ئ��ة �أدت �إىل وف��ات��ه ع��ل��ى ال��ف��ور.
وف���اة الفنانة ف��اي��زة ك��م��ال ع��ن ع��م�� ٍر يناهز 52
ع��ام��اً ب��ع��د ���ص��راع م��ع م��ر���ض ���س��رط��ان الكبد.
وفاة املمثل الأردين حممود �سوالقة خالل جت�سيده
ً
م�شهدا لوفاته لأح��د م�شاهد م�سل�سل �إخ��وة الدم
رح�������ل�������وا ع�����ن�����ا يف ي�����ون�����ي�����و :2014
وف����������اة ال����ك����ات����ب����ة ال�������ص���ح���ف���ي���ة ف��ت��ح��ي��ة
ال���ع�������س���ال ع�����ن ع���م���ر ي���ن���اه���ز  81ع���ام���ا.
وف�����اة امل���خ���رج م���دح���ت ال�����س��ب��اع��ي ع���ن ع��م�� ٍر
ي��ن��اه��ز  65ع��ام��اً �إث����ر وك��ع��ة �صحية �شديدة
وف�����اة ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ال��ك��وم��ي��دي الكبري
حم��م��د �أب�����و احل�������س���ن ،ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 75
ع���ام���اً وذل�����ك �إث�����ر �إ����ص���اب���ت���ه ب�����أزم����ة قلبية
وف���اة الفنانة ال�سورية ���س��وزي �سلمان نتيجة
قذيفة ه��اون �سقطت على بيتها يف مدينة دم�شق

رح�������ل�������وا ع�����ن�����ا يف ي�����ول�����ي�����و :2014
وف��اة الفنان الكبري �أده���م امل�لا ،وال��د املخرجني
ب�����س��ام وم���ؤم��ن امل�ل�ا ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  82عاماً
بعد معاناة مع مر�ض ع�ضال امتدت ل�سنوات.
وف�����������اة ال�����ف�����ن�����ان�����ة امل�����غ�����رب�����ي�����ة �أم���������ال
م����ع����روف ووال����دت����ه����ا �إث������ر ان���ه���ي���ار ع���م���ارة
وف����اة الإع�لام��ي��ة امل�����ص��ري��ة ال��ق��دي��رة ف��وزي��ة
���س�لام��ة ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  73ب��ع��د معاناتها
مل����دة ع����ام م���ع م���ر����ض ���س��رط��ان ال��ب��ن��ك��ري��ا���س
رح�����ل�����وا ع����ن����ا يف �أغ�������س���ط�������س :2014
وف����اة ال��ف��ن��ان ال��ك��ب�ير �سعيد ���ص��ال��ح ع��ن عمر
يناهز  75عاماً بعد معاناة طويلة مع املر�ض.
وف�������اة ال����ف����ن����ان خ���ل���ي���ل م���ر����س���ي ع����ن ع��م��ر
ي��ن��اه��ز  68ع���ام���اً �إث����ر �أزم�����ة ���ص��ح��ي��ة ح���ادة.
وف���اة الإع�ل�ام���ي ال��ل��ب��ن��اين م���ازن دي���اب ع��ن عمر
ي��ن��اه��ز  31ع���ام���اً ق��ت�ل ًا يف ظ����روف غام�ضة.
وفاة الفنان عبد املح�سن �سليم عن عمر يناهز  70عاماً.
وف��������اة امل�����خ�����رج ج���ل��ال ت����وف����ي����ق ،وال�����د
ال���ف���ن���ان�ي�ن رام��������ز ج���ل��ال وي����ا�����س����ر ج�ل�ال
ولكمت�أملناوبكيالعاملالعربيلرحيلالكاتبوال�شاعر
واملبدع الكبري �سميح القا�سم عن عمر ناهز  75عامًا
رح������ل������وا ع����ن����ا يف ����س���ب���ت���م�ب�ر :2014
وف���اة ال��ك��ات��ب ال�صحفي خ��ال��د ال�سرجاين ال��ذي
ت��ويف على �إث��ر �أزم���ة قلبية مفاجئة ليلة زفافه
وف�����اة ال���ك���ات���ب امل�������ص���ري ال�����س��اخ��ر ال��ك��ات��ب
�أح����م����د رج�����ب ع����ن ع���م��� ٍر ي���ن���اه���ز  85ع���ام���اً
وفاة املخرج امل�صري �سعيد مرزوق عن عمر يناهز
 74عاماً بعد �صراع مع املر�ض ا�ستمر خلم�س �سنوات

وف����اة ال��ف��ن��ان وامل��م��ث��ل ي��و���س��ف ع��ي��د ع���ن عمر
ي��ن��اه��ز  66ع��ام��اً �إث����ر �أزم����ة قلبية مفاجئة.
وف���اة الفنان امل�صري القدير خ��ال��د �صالح عن
ع��م�� ٍر يناهز  49ع��ام��اً بعد عملية قلب مفتوح.
رح�����ل�����وا ع����ن����ا يف �أوك�����ت�����وب�����ر :2014
وف����������اة ال�����ف�����ن�����ان ال�������������س������وري ت��ي�����س�ير
ال���������س����ع����دي ع�����ن ع����م����ر ن����اه����ز 97عاماً
رح������ل������وا ع����ن����ا يف ن����وف����م��ب�ر :2014
وفاة الفنانة القديرة مرمي فخر الدين يف م�ست�شفى
املعادي للقوات امل�سلحة عن عمر يناهز  81عاماً.
وف����اة ال��ف��ن��ان��ة م��ع��ايل زاي����د ت��وف��ي��ت ع���ن عمر
ي��ن��اه��ز  61ع��ام��اً ب��ع��د رح��ل��ة مليئة بالعطاء
ال���ف���ن���ي وم���ع���ان���اة م����ع �أم�����را������ض ال��ت��ن��ف�����س
وف��اة يو�سف الع�سال ،عن عم ٍر يناهز  65عاماً
ً
مقتوال يف �شقته يف م�صر
هو ممثل م�صري وج��د
وف����اة ال��ف��ن��ان ال�����س��وري ع�����ص��ام ع��ب��ه ج��ي عن
ع��م��ر ي��ن��اه��ز  68ع��ام��اً ب��ع��د ���ص��راع م��ع مر�ض
ع�����ض��ال يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال�������س���وري���ة دم�����ش��ق.
وف����اة ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���ص��ب��اح وامل��ل��ق��ب��ة
ب��ال�����ش��ح��رورة ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  87ع��ام��اً ،بعد
ان �أم�����ض��ت �أك�ث�ر م��ن  6ع��ق��ود يف ال��ف��ن والغناء
وف��������اة امل����ط����رب����ة امل����ط����رب����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
ن����ه����اون����د ع�����ن ع����م���� ٍر ي���ن���اه���ز  81ع���ام���اً
وفاة ال�شاعر والأدي��ب اللبناين الكبري �سعيد عقل
الذي �أغنى املكتبة الفنية بالكثري من القيم الفكرية
واملقطوعات ال�شعرية .عن عمر يناهز  102عاماً
وف���اة ر���ض��وى ع��ا���ش��ور ،ال��روائ��ي��ة والأ���س��ت��اذة
اجلامعية يف القاهرة بعد �صراع مع مر�ض ال�سرطان
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مورينيو يتصل بميسي للتعاقد معه

س���ر اح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ي��م��ار ال��ث�لاث��ي��ة بعد
ه��دف��ه ال �رائ��ع يف م��رم��ى ال��س��ان جريمان

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية ع��ن ات�صال ال�برت��غ��ايل جوزيه
م��وري��ن��ي��و امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ري����ال ت�شيل�سي الإجن��ل��ي��زي
ب��الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي جن���م ب��ر���ش��ل��ون��ة الإ����س���ب���اين.
ووفقاً ل�صحيفة "ديلي اك�سرب�س" الإجنليزية ،ف�إن مورينيو ات�صل
مبي�سي و�س�أله عن �إمكانية انتقاله للعب يف الدوري الإجنليزي املو�سم
املقبل ،ليكون جنباً �إىل جنب مع فابريغا�س زميله ال�سابق يف بر�شلونة.
لكن ال�صحيفة مل تو�ضح رد مي�سي على ال�س�ؤال ،لكنها �أ�شارت �إىل �أن
مي�سي يبقي املو�ضوع مفتوحاً ،حلني اتخاذ القرار النهائي بذلك.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن العالقة القوية بني مي�سي وفابريغا�س الالعب
ال�سابق لرب�شلونة وت�شيل�سي حالياً ،قد تلعب ً
دورا مهماً يف طبيعة
القرار الذي �سيتخذه مي�سي بخو�ص انتقاله للعب حتت قيادة مورينيو.
ومن املتوقع �أن تكلف ال�صفقة يف حال �أمتها ت�شيل�سي �أو �أي ناد �آخر،
حوايل  250مليون يورو ،ليحطم كل الأرقام القيا�سية يف عامل كرة القدم.
ول���ن ي��ك��ون ال���ن���ادي ال���ذي ي��رغ��ب ب�����ش��رائ��ه� ،إىل دف���ع ه���ذا املبلغ
امل���ايل ك��ل��ه� ،إذ �أ���ش��ارت العديد م��ن التقارير �إىل ا�ستعداد �شركة
"اديدا�س" املتخ�ص�صة ب����الأدوات الريا�ضية ،دف��ع ن�صف قيمة
ال�صفقة ،مقابل انتقال مي�سي �إىل ن��اد ي��رت��دي عالمتها التجارية
وال���ذي يعترب ت�شيل�سي وري���ال م��دري��د وب��اي��رن ميونيخ �أب��رزه��ا.

أك��ث��ر  5ف���رق اس��ت��ح��واذاً على
ال��ك��رة يف دوري أب��ط��ال آوروب���ا

انتهى دور املجموعات م��ن دوري الأب��ط��ال حيث حجزت ال��ف��رق ال��ـ  16املت�أهلة مقعدها
ل��ل��دور املقبل وغ���ادر البع�ض ل��ل��دوري الآوروب����ي والبع�ض الأخ���ر خ���ارج البطولة بينما
�شهد دور املجموعات ت�ألقاً الفتاً لبع�ض الفرق يف اال�ستحواذ على الكرة خ�لال املباريات .
ً
ا�ستحواذا على الكرة يف البطولة
وقد �أثبت بايرن ميونيخ تفوقه على اجلميع حيث كان هو النادي الأكرث
بن�سبة  % 67بينما �أتى بر�شلونة يف املركز الثاين بن�سبة � % 66أما املركز الثالث فكان لليوفينتو�س
بن�سبة  , % 65واملكز الرابع للبورتو بن�سبة  63%ويف املركز اخلام�س ريال مدريد 57%

رونالدو  :اشعر انني سافوز بالكرة الذهبية
اح���ت���ف���ل ال���ن���ج���م ال��ب��رازي�����ل�����ي ن���ي���م���ار ب���ط���ري���ق���ة م���ل���ف���ت���ة ب���ع���د ه����دف����ه ال�����رائ�����ع يف م���رم���ى
ب���اري�������س �����س����ان ج��ي�رم����ان وال��������ذي ���س��ج��ل��ه ب���ت�������س���دي���دة ق����وي����ة ب���ع���د جم����ه����ود ف�������ردي مم��ي��ز.
ن��ي��م��ار ب��ع��د ال��ه��دف اجت���ه وع��ان��ق ل��وي�����س ���س��واري��ز بطريقة راق�����ص��ة ث��م ق��ل��د ح��رك��ة بيكيه ال�شهرية
ب��ع��د �أي ه���دف ب��ج��ع��ل ي��دي��ه ع��ل��ى ���ش��ك��ل ع�لام��ة  ، xوالأه�����م ه��ي ال��غ��ط�����س ال��ت��ي خ��ت��م ب��ه��ا اح��ت��ف��ال��ه .
ً
و�شكرا عن �شيء مل تك�شف
ال�صحافة الكتالونية ر�أت يف تقليد حركة بيكيه نوعاً من التحبب للنجم الكتالوين
ً
عنه � ،أما الرقم مع �سواريز فكان نوعاً من الدعم للنجم الذي مل ي�سجل الكثري حتى الآن مع الرب�شا (علما �أنه
�سجل بعد هدف نيمار ويبدو �أن الت�شجيع قد �أعطى ثماره ) ،لكن احلركة الأخرية هي الأكرث �إثارة للجدل حيث
قلد الغطا�س …وبعد احلملة ال�شعواء على رونالدو نتيجة ما اعترب متثي ًال يف ركلة اجلزاء �أمام �سيلتافيجو
توقعت ال�صحيفة �أن نيمار كان ي�سخر من رونالدو ..فهل هي �سخرية حقاً �أم �أنها جمرد حركة بريئة ؟؟

ا���ش��ار جن��م ن����ادي ري����ال م��دري��د
ال�برت��غ��ايل كري�ستيانو رون��ال��دو
يف الع�شاء االح��ت��ف��ايل مبنا�سبة
عيد امليالد ال��ذي اتى �سعيد�أ هذا
ال��ع��ام ب��ع��د ان مت��ك��ن ف��ري��ق��ه من
ت�سجيل  19انت�صارًا متتاليًا اىل
ان��ه ي�شعر ب��ان��ه �سيكون الفائز
بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
يف وق���ت اع����رب رئ��ي�����س الفريق
املدريدي فلورنتينو برييز عن ثقته
بقدرة العبه الربتغايل على العودة
بهذه اجلائزة خالل االحتفال الذي
جمع فريقي ال�سلة وكرة القدم معاً

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﺒﺰ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
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الصحة

ملاذا تشعر املرأة بالربد أكثر من الرجل؟ اللوز ...للحفاظ على اللياقة الجسدية

تختلف طبيعة ج�سد امل���ر�أة عن ج�سد الرجل من
الناحية البيولوجية يف العديد من الأوج��ه ،لكن هل
لذلك عالقة ب�شعور امل��ر�أة بالربد �أك�ثر و�أ�سرع من
الرجل ،وما قد يرتتب على ذلك من متاعب؟هناك
�أ�سباب عدة ل�شعور امل��ر�أة بالربد �أكرث من الرجل،
ح�سب ما يذكره موقع "بانكهوفر يزوندهايت�ستيبز"
املعني ب�ش�ؤون ال�صحة ،و�أهمها:
الإلكرتوين الأملاين
ّ
نق�ص الفيتامينات :بفعل الهرمونات ،ال ي�ستطيع
ج�سد امل��ر�أة تخزين كميات كبرية من الفيتامينات
وخا�صة فيتامني "�إي" ( )Eالذي تزداد احلاجة �إليه
ب�شكل خا�ص يف ف�صل ال�شتاء.وكلما انخف�ضت درجات
احل��رارة �أكرث زادت احلاجة �إىل هذا الفيتامني ،لأن
اجل�سم ي�ستطيع من خالله توليد الطاقة الالزمة
لتدفئة اجل�سم.لذلك ،يجب �أن حتر�ص الن�ساء يف
ال�شتاء على اختيار �أطعمة حتتوي كميات كبرية من
فيتامني "�إي" ،مثل زيت عباد ال�شم�س وزيت الزيتون
واجلوز ب�أنواعه� ،إ�ضافة �إىل منتجات احلنطة الكاملة.
�ضرورات التكاثر :يجب �أن تبقى منطقة احلو�ض لدى
املر�أةدافئةللحفاظعلىقدرتهاعلىاحلمل،لذلكعندما
تنخف�ضدرجاتاحلرارةيفاخلارج،ي�ضطراجل�سم�إىل
�سحب احلرارة الكامنة يف الأطراف ونقلها �إىل احلو�ض
لتدفئته ،مما يعني ال�شعور بالربد يف الأيدي والأقدام.
"يجب �أن تبقى منطقة احلو�ض لدى املر�أة دافئة
للحفاظ على قدرتها على احلمل ،لذلك عندما تنخف�ض
درجات احلرارة يف اخلارج ،ي�ضطر اجل�سم �إىل �سحب

احل��رارة الكامنة يف الأط���راف ونقلها �إىل احلو�ض
لتدفئته ،مما يعني ال�شعور بالربد يف الأيدي والأقدام"
ج��ل��د رق��ي��ق :يتفاعل ج��ل��د امل�����ر�أة م��ع ال��ب�رودة
ب�سرعة كبرية ،و�إذا ما م�شى رجل بجانب ام��ر�أة،
ميكن القول ب���أن ح��رارة جلد امل��ر�أة تكون �أق��ل من
ح���رارة جلد ال��رج��ل ب��ث�لاث درج���ات مئوية على
الأق��ل ،لأن جلد الرجل �أك�ثر �سمكاً بن�سبة .15%
وت�����ؤدي درج���ات احل����رارة املنخف�ضة �إىل �ضيق
ال�شعريات الدموية يف اجللد ،مما يعني بطء الدورة
ال��دم��وي��ة فيه وانخفا�ض درج���ة ح��رارت��ه ،وه��ذا
يح�صل ب�شكل �أ�سرع كلما كانت طبقة اجللد � ّ
أرق.
ت�ضاري�س اجل�سد :يقول البع�ض �إن��ه "يف الأزمنة
ال�سابقة" كانت الن�ساء �أك�ثر امتالء و�سمنة� ،أما
الآن ف���إن �أك�ثر الن�ساء نحيفات اجل�سد .ويتمتع
اجل�سد ال�سمني بطبقة دهون �أكرب حتمي من ت�سرب
ال�برد �إىل اجل�سد ،وبالتايل ف���إن الن�ساء يف املا�ضي
كن ي�شعرن بالربد ب�صورة �أق��ل من الرجال.وعلى
اجلهة الأخ��رى ،ف���إن اجل�سد الع�ضلي يحفز عملية
اال�ستقالب ،وبالتايل يزيد من �إنتاج احل��رارة ،فكلما
زادت ن�سبة الع�ضالت يف اجل�سم ،ق ّل ال�شعور بالربد.
و�أخريا ،ي�شري موقع "بانكهوفر غيزوندهايت�ستيبز"
ال�����ص��ح��ي �إىل �أن ال�����ش��ع��ور بالتجمد وال��ب�رد يف
اخل����ارج ل��ع��دة ���س��اع��ات ي���ؤث��ر �سلبيا على ق��درة
جهاز املناعة ،ولذلك ي�صاب من ي�شعرون بالربد
ك��ث�يرا ب��ال��زك��ام ون���زالت ال�ب�رد �أك�ث�ر م��ن غريهم.

ي�ساعد اللوز وغ�يره من الثمار الزيتية واجلافة
على احل��د م��ن ن�سبة الكول�سرتول يف اجل�سم،
ويخف�ض من ارتفاع ن�سبتي ال�سكري والأن�سولني
يف اجل�سم واللتني ترتفعان بعد تناول الطعام،
ما يجعله خري �سالح للوقاية من داء ال�سكري.
وق���د �أث��ب��ت��ت درا����س���ات �أن الأ���ش��خ��ا���ص الذين
ي�ضيفون اللوز �إىل �أمناطهم الغذائية عند اتباع
احلمية ،يخ�سرون وزن���اً �أك�ثر م��ن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يتغا�ضون عنه يف حمياتهم الغذائية.
وي��ح��ت��وي ال��ل��وز ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م��ن الأح��م��ا���ض
ال��ده��ن��ي��ة الأح����ادي����ة امل�����ش��ب��ع��ة وال��ف��ي��ت��ام�ين
 Eوه���م���ا ع���ام�ل�ان �أ����س���ا����س���ي���ان يف تنظيم
ال��وظ��ائ��ف القلبية وال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����ض.
كما يحتوي ربع كوب من اللوز على  24.7باملئة
من الكمية اليومية املو�صى بها من املغنيزيوم الذي
ي�ساعد على تنظيم وظائف اجل�سم كلها و�أهمها القلب.
وتزخر ق�شرة اللوز بع�شرين نوعاً من م�ضادات
الأك�����س��دة ال��ق��وي��ة ،ل��ذا الأف�����ض��ل االم��ت��ن��اع عن
�إزال���ة الق�شرة الداخلية للوز قبل ا�ستهالكه.

• غ��������ن��������ي ب��������ال����ب���روت��������ي��������ن��������ات:
ويحد اللوز من ارتفاع ن�سب الربوتينات يف اجل�سم
وخ�صو�صاً الربوتينة االرتكا�سية وهي بروتينة
بال�سميّة يفرزها الكبد وي�شري ارتفاع ن�سبتها يف
اجل�سم� ،إىل الإ�صابة بنوع من االلتهاب والذي من
�ش�أنه رفع خماطر الإ�صابة مب�شاكل �صحية و�أمرا�ض
�أخرى كداء ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم وغريها
من الأمرا�ض القلبية .كما يحتوي اللوز على مادة
البورون الغذائية التي تقي من الأمرا�ض ال�سرطانية.
وتفوق ن�سبة الربوتينات يف ربع كوب من اللوز
تلك املتواجدة يف بي�ضة واحدة ،وهذا ال�سبب الذي
يدفع النباتيني �إىل ا�ستبدال فوائد اللحم باللوز .كما
�أنه يحافظ على م�ستويات اجل�سم القلوية ،حيث
�أن��ه عندما يختل م�ستوى قلوية اجل�سم ي�صبح
معر�ضاً خلطر ه�شا�شة العظام� ،ضعف الوظيفة
املناعية ،وانخفا�ض الن�شاط وزي���ادة ال��وزن.
وخالفاً للأفكار ال�سائدة� ،أظهرت �أبحاث عدة �أن
ا�ستهالك حفنة من اللوز ي�ساعد يف احلفاظ على
اللياقة اجل�سدية� ،إذ مينح املرء �إح�سا�ساً بال�شبع
لغنى اللوز بالألياف والربوتينات ،وق��د الحظ
العلماء �أن ا�ستهالك اللوز ي�ساعد على احلد من
ا�ستهالك مواد غذائية �أخرى ،مبا �أنه ي�ؤمن توازناً
غذائياً يتمثل بارتفاع ن�سب امل��واد الدهنية غري
امل�شبعة والفيتامني  Eواملواد املعدنية امل�ستهلكة.
�أ���ض��ف �إىل ذل���ك �أن ا���س��ت��ه�لاك حفنة م��ن اللوز
�أي م��ا ي�����س��اوي  28غ���رام���اً م��ن��ه ي��وم��ي��اً (م��ا
ي���ع���ادل  7-10ح���ب���ات) ي�����س��اع��د ع��ل��ى احل��د
م��ن ن�سبة ال��ك��ول��ي�����س�ترول ال�سيئ يف اجل�سم.

الشعور باإلرهاق ..ملاذا وما هو العالج؟

ماذا تعرف عن حمية الـ 12ساعة؟

يبدو �أن حمية جديدة �ست�ضاف �إىل عامل احلميات الذي
يكربكليوم،وهيحميةتقومعلىمبد�أ�أنيق�صرال�شخ�ص
�أكلهعلىن�صف�ساعاتاليومفقط،وميتنععنهيفالن�صف
الآخر .وت�ستند احلمية �إىل درا�سة �أجريت على الفئران.
ولكن وقبل �أن تتبناها �أو تبد�أ باتباعها ف�إنه من غري
الوا�ضح �إن كانت النتائج الإيجابية لهذه احلمية على
الفئران قابلة للتطبيق على الب�شر ،مع الإ�شارة �إىل �أن
التو�صيات الطبية احلديثة تن�صح بتوزيع الوجبات
مبعدل وجبة ك��ل �أرب���ع �ساعات ،ال ال�صيام لن�صف
�ساعات اليوم كما تزعم الدرا�سة التي طبقت احلمية.
ويزعم الباحثون الأمريكيون يف معهد �سالك للدرا�سات
ال�صحية بالواليات املتحدة -يف درا�ستهم التي ن�شرت
الأ�سبوعاملا�ضييفدورية"�سيلميتابوليزم"�-أنحميتهم
هذه ت�صلح للتخل�ص من الوزن الزائد ،كما �أنها ميكن �أن
ت�ساعد يف حماربة ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول وال�سكري.

• ������������س�����������اع�����������ات ال���������ط���������ع���������ام:
وق��ال الباحثون �إن احل��د من �ساعات تناول الطعام
على مدار اليوم وتقييدها بـ� 12ساعة فقط ،تبد�أ على
�سبيل املثال من الثامنة �صباحا وتنتهى عند الثامنة
م�ساء� ،أحدث فرقا كبريا يف حرق الدهون من اجل�سم.
ودر������س ال��ب��اح��ث��ون ح��ال��ة �أرب��ع��م��ائ��ة م���ن ف��ئ��ران
ال��ت��ج��ارب ق��دم��ت لهم �أن����واع خمتلفة م��ن الوجبات
ال��غ��ذائ��ي��ة ،م��ع اخ��ت�لاف ف��ت�رات ت��ن��اول ال��ط��ع��ام.
والحظ الباحثون �أنه بالن�سبة للفئران التي مت �إخ�ضاعها
لنظام غذائي عايل الدهون وال�سكريات ولكن مت تقييد
�ساعات تناولها للطعام ملدة � 12ساعة فقط يف اليوم
الواحد ،ف�إنها كانت �أكرث �صحة و�أقل وزنا من الفئران
التي تناولت الطعام على مدار اليوم كامال ،على الرغم من
�أن املجموعتني ا�ستهلكتا نف�س عدد ال�سعرات احلرارية.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي ك��ان��ت تعانى
م��ن ال�سمنة املفرطة ،فقدت  5%م��ن وزن��ه��ا عندما
مت تقييد ف�ترات ت��ن��اول الطعام بـ� 12ساعة يوميا
لب�ضعة �أي��ام فقط ،وفى نهاية الدرا�سة التي ا�ستمرت
� 38أ���س��ب��وع��ا ،ف��ق��دت ال��ف��ئ��ران  25%م��ن وزنها.
ك��م��ا �أظ��ه��رت ال��درا���س��ة �أن ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي تناولت
ن��ظ��ام��ا غ��ذائ��ي��ا ���ص��ح��ي��ا وات��ب��ع��ت ح��م��ي��ة الـ12
�ساعة ،اكت�سبت كتلة ع�ضالت �أف�ضل م��ن الفئران
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت غ���ذاء مرتفع ال��ده��ون وال�سكريات.

ي��ع��اين ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ا���س م��ن ال��ت��ع��ب ط��وال
اليوم �أو لعدة �أي��ام متوا�صلة ،و�إ�ضافة �إىل قلة
ال��ن��وم ه��ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة �أخ���رى تقف وراء
ذل��ك ،كالعوامل النف�سية و�ضغط ال��دم ونق�ص
الفيتامينات ،كما من �أ�سباب التعب امل�ستمرة
الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة كال�سرطان ،واالكتئاب.
تت�سبب قلة النوم يف التعب ،ولذلك ف�إن ا�ستدراك
الأم��ر عرب ق�ضاء قيلولة �أو النوم ل�ساعات كافية
ل��ي�لا يعيد ل�ل�إن�����س��ان ت��وازن��ه وح��ي��وي��ت��ه ،ولكن
بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص ف���إن التعب يالزمهم
�أي��ام��ا عديدة رغ��م �أنهم ينامون �ساعات كافية.
وح�سب املوقع الأملاين "غي�سينديت" املتخ�ص�ص يف
املجال ال�صحي ،ف�إن �أ�سباب التعب امل�ستمر متعددة،
ومن بينها وجود نق�ص يف بع�ض الفيتامينات واملعادن
كاحلديد� ،أو الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة كال�سرطان،
�إ�ضافة �إىل االكتئاب واال���ض��ط��راب��ات النف�سية.
وين�صح اخلرباء الأ�شخا�ص الذين يعانون با�ستمرار

من التعب بالبحث عن الأ�سباب التي ميكن �أن تكون
وراء ذلك� ،إذ يجب على املرء �أن يتحقق من كونه
ينام �ساعات كافية ،وهل يعاين من �ضغط العمل.
وم��ن بني الأم��ور التي ميكن للإن�سان �أن يجربها
النوم لفرتة ق�صرية بعد وجبة الغداء ،و�شرب
كميات كافية من املاء (حوايل لرت ون�صف يوميا)
واحلر�ص على �أك��ل وجبات غنية بالفيتامينات.
ويف ح���ال مل تتح�سن الأم�����ور ي��ج��ب مراقبة
احل��ال��ة النف�سية ملعرفة م��ا �إذا ك��ان ال�شخ�ص
ي��ع��اين م��ن م�����ش��اك��ل نف�سية ك��االك��ت��ئ��اب مثال.
وح�سب ما ذكر موقع "غي�سينديت" ف���إن التعب
يعترب م��ن �أع���را����ض االك��ت��ئ��اب ،والأ���ش��خ��ا���ص
املكتئبون ي�صابون بالتعب امل�ستمر رغ��م �أنهم
ي��ن��ام��ون ج��ي��دا وي���أك��ل��ون وج��ب��ات �صحية ،ويف
هذه احلالة ين�صح اخل�براء املر�ضى با�ست�شارة
م��ع��ال��ج ن��ف�����س��ي ،واال����س���ت���ف���ادة م���ن ن�صائحه
للتخل�ص م��ن ال��ت��ع��ب م��ن م�����ص��دره احلقيقي.
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مهنياً :ت��و َك��ل �إل��ي��ك م��ه��ام ج��دي��دة �إال ان��ك ل�ست
ً
م�ستعدا بعد للإنطالق يف التنفيذ .عاطفياً :مالحقتك
للحبيب لن جت��دي نفعاً خ�صو�صاً بعد اخلالف
الثور ال��ذي ن�شب بينكما .اجتماعياً :ت�ساعدك طبيعتك
احل�سا�سة على فهم الآخرين لك ب�سهولة وو�ضوح.

مهنياً :انطلق يف ال�صفقات امل�شروعة واملجدية
والتي تربحك املزيد من املال .عاطفياً :ال ت�شرتك يف
العقرب املناق�شات ال�ساخنة مع ال�شريك،لأنها قد ت �ؤدي �إىل
�إنهاء عالقتكما .اجتماعياً :ت�سيطر عليك حالتك
املزاجية �أثناء تعاملك مع املواقف ال�شخ�صية.

مهنياً :ميكنك ك�سب بع�ض املال من خالل امل�شاركة
يف امل�شاريع املالية التي تقدّم �إليك .عاطفياً :يحتاج
احلبيب �إىل االهتمام وي�شعر بعدم الأمان عندما تكون
ً
بعيدا عنه .اجتماعياً :ال تك�شف �أمورك ال�شخ�صية
ً
جتنبا ا�ستخدامها �ضدك يف الأوق���ات احلرجة.

مهنياً� :إع���رف كيف تختار امل��ع��اون�ين الذين
ي�سهّلون العمل عليك وال ي��ث�يرون امل�شاكل.
عاطفياً :ال تنتظر ال��ف��ر���ص ،غ��ام��ر يف حياتك
القو�س العاطفية لتعرث ع��ل��ى احل��ب��ي��ب ال���ذي حتلم
ب��ه .اجتماعياً :قلقك لي�س ل��ه �أي م�ب�رر ،ثق
بنف�سك و�ستجد �أن اجلميع �سيقف �إىل جانبك.
مهنياً :ال تتهوّر وجتازف يف �أعمالك من دون درا�سة
معمقة وتفكري حكيم ومنطقي .عاطفياً :ي�شعر احلبيب
ب�أنك ّ
تعقد الأم��ور عليك وعليه ب�سبب �شكوكك غري
اجلدي
ً
امل�ب�ررة .اجتماعيا :ال تقر�ض الأم���وال للأ�صدقاء
�أو الأق���ارب �إذا كنت ترغب يف جتنب اخلالفات.

مهنياً :ت�ضع تركيزك كله يف عملك وتنجز كل املهام
املت�أخرة على �أكمل وجه .عاطفياً :ي�سعى ال�شريك
اال�سد دائماً �إىل �إ�ضافة الإث��ارة �إىل �أيامك العادية فكن
على توافق معه .اجتماعياً :حتافظ على حيويتك
حتى لو ا�ستهلكت �أعمالك الكثري من جمهودك.

مهني اً :كن ً
حذرا فقد تتكبد خ�سائر كبرية ب�سبب
املخاطرات املالية التي تقوم بها .عاطفي اً� :إعمل
على بناء ما هدمته يف ال�سابق على �صعيد عالقتك
الدلو باحلبيب .اجتماعي اً� :شعور غريب يخاجلك من
وق ��ت لآخ��ر ،انظر من حولك و�ستعرف م�صدره.

مهنياً :ال تفر�ض ر�أي ��ك يف العمل فقد تكون خمطئاً
يف تقييمك لبع�ض الأم��ور .عاطفياً :ي �أخذ ال�شريك
العذراء ق��رار ًا يكون ل�صالح العالقة بينكما ،لذلك ثق به
وبخطواته .اجتماعياً :اطلب من �أف���راد عائلتك
م�ساعدتك لإكمال املهمة التي تقوم بها �سريعاً.

م��ه��ن��ي��اً :مي��ك��ن��ك �إح�����راز امل���زي���د م���ن امل��ك��ا���س��ب
امل��ادي��ة �إذا ع��رف��ت ك��ي��ف ت��خ��ط��ط ل��ه��ا .عاطفياً:
ت��ن��� ��ش���أ ع�لاق��ة روم ��ن�����س��ي��ة ب ��ي��ن��ك وب�ي�ن �شخ�ص
م���ن ا ل���ط���رف الآخ����ر ل��ك��ن ��ه��ا ال ت�����س��ت��م ��ر ط��وي� ًلا.
اج��ت��م��اع��ي��اً :ات�������ص���االت���ك وم���ع���ارف���ك يف ت��ق��دم
م�ستمر وي ��رغ ��ب اجلميع يف ق�ضاء ا ل ��وق��ت معك.

جوزاء

مهنياًُ :تلقى م�س�ؤوليات �إ�ضافية على عاتقك ويتو ّقع
ر�ؤ�سا�ؤك الكثري منك ال تخيبهم .عاطفياً :ال تع�ش يف
ال�سرطان الأحالم واخليال و�أمنح نف�سك الفر�صة لبدء حياة
عاطفية جدية .اجتماعياً :حتتاج دائماً �إىل اهتمام
الآخرين ورعايتهم ،حان الوقت لالعتماد على نف�سك

احلوت

امثال وحكم تبقى في الذاكرة

يف ك������ان������ون ِك��������� ّن ب��ب��ي��ت��ك غيمة ك��ان��ون بتخوف املجنون
وك���ث��ر م����ن ح���ط���ب���ك وزي���ت���ك
ك��ان��ون م��ث��ل الطاعون
�شم�س
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مهنياً :حت�ضر اجتماعاً مهماً تعر�ض فيه �أفكارك
اجل��دي��دة وم�����ش��اري��ع��ك بثقة وت���ف���ا�ؤل .عاطفياً:
احلمل ت�شعر ب��ال��راح��ة ب�سبب ال��ق��رار ال���ذي اتخذته �إال
�إن��ك لن تنعم بها ً
طويال .اجتماعياً� :إح��ذر التهور
والتدخل يف ما ال يعنيك ،ف�أنت بغنى عن امل�شاكل.

مهنياً :تك�سب الكثري من خالل الأعمال الإ�ضافية �أو
اال�ستثمارات اخلا�صة بامللكيات .عاطفياً� :أ�صلح
امليزان موقفك مع احلبيب بق�ضاء الوقت معه يف مكان
بعيد وه ��ادئ .اجتماعياً :ت�شعر بنوع من التقييد
�إذا جت��اوزت الأم��ور ح ّدها يف عالقتك مع العائلة.
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